
ያልተደረሱትን መድረስ 

 
በአገራችን በኢትዮጵያ እና በኤርትራ ወደ 

40 የሚሆኑ ገና ወንጌል ያልደረሳቸው ሕዝቦች 

(ብሔረሰቦች) አሉ፡፡
1
  

ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 

በመጀመሪያዎቹ ምዕራፎች ውስጥ የተጠቀሰች አገር 

ከመሆንዋም በላይ (ዘፍ 2:13) ጠዋት በማለዳ 

ወንጌል ከደረሳቸው የአህዛብ አገሮች የመጀመሪያዋ 

ናት (ሐዋ 8፡26-40)፡፡ ወንጌል ከኢየሩሳሌም ጀምሮ 

ወደ ይሁዳና ሰማሪያ ከደረሰ በኃላ በኢትዮጵያዊው 

ጃንደረባ በኩል በሚያስደንቅ ሁኔታ ወደ ኢትዮጵያ 

እንደገባ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል፡፡  

ይህ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ የንግስት ህንደኬ 

የገንዘብ ሚኒስቴር ስለነበረ በወንጌላዊው ፊሊጶስ 

በኩል የተለማመደውን አስደናቂ ክርስቲያናዊ ለውጥ 

እንደመሰከረና በተለይ በአስተዳደር አካባቢ ለውጥ 

ማምጣት እንደጀመረ ከታሪክ እንረዳለን፡፡  

ይህ አስደናቂ የወንጌል ጅማሬ በአገራችን 

መሆን ከጀመረ 2000 ዓመታት አልፎታል፡፡ ከዚያም 

በፍሬምናጦስና በኤድስዮስ አማካኝነት ክርስትና 

በሰፊው በ4ኛው መቶ ክፈለ ዘመን እንደገባና 

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን 

እንደተመሰረተች ታሪክ ያስተምረናል፡፡  

ከዚያም በኃላ በየዘመናቱ የኖሩ የእምነት 

አባቶችና ከውጭ ሃገራት የመጡ የወንጌል 

መልዕክተኞች የምሥራቹን ወንጌል ለኢትዮጵያና 

ለኤርትራ ሕዝቦች ለማድረስ ሲሉ ብዙ ዋጋ 

ከፍለዋል፤ የሚችሉትንም ሁሉ አድርገዋል። ሆኖም 

ሥራው አላለቀም። ገና ወንጌሉን ያልሰሙና እኛን 

የሚጠብቁ ብዙ ሕዝቦች አሉ። ይኼን ኃላፊነት 

ለመወጣት በአንድነት መነሳት ያለብን ዛሬ ነው። 

 ሶማሊ (በኢትዮጵያ) - 99.25% አስላም 

 

 የሕዝብ ብዛት : 5,665,000 

 

 

 አፋር - 99.99% እስላም  

 

 
 የአፋር ሕዝብ ብዛት  

በኢትዮጵያ        1,577,000 
በኤርትራ                     359,000 
በጅቡቲ           416,000 
በሶማሊያ          143,000 

           አጠቃላይ  2,495,000 

     ክርስቶስ ደሙን ያፈሰሰውና ያንን ታላቅ ዋጋ 

የከፈለው ለጥቂቶቻችን ብቻ አይደለም፡፡ ታዲያ 

ለእኛ ብቻ የተከፈለ ዋጋ አድርገን እነዚህን ብዙ 

ሕዝቦች ቸል ብንል በደለኞች አንሆንምን?  

 

     “የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል፤ እንግዲህ 

ያላመኑበትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል? 

ባልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ? ያለ ሰባኪስ እንዴት 

ይሰማሉ?” (ሮሜ10፡13-15)  

 

     እነዚህን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ 

የምናነባቸውን ጥያቄዎች እያንዳንዳችን ማሰላሰል 

ይኖርብናል፡፡ ከዚያም እኔ ለእነዚህ ጥያቄዎች መልስ 

ከመስጠት አንጻር ድርሻዬ ምንድነው? ብለን 

ራሳችንን መጠየቅ አለብን፡፡  

 

     የዚህች ማሳሰቢያ ጽሑፍ ዋና ዓላማም ለእነዚህ 

ጥያቄዎች መልስ የሚሆን ነገር ለመጠቆምና 

ለማሳሰብ ነው፡፡  

     እነዚህን ወንጌል ገና ያልደረሳቸውን ብሔረሰቦች 

(ሕዝቦች) በተመለከተ የመጀመሪያውና ተቀዳሚው 

ተግባር መጥፋታቸው ተሰምቶን ስለ ነፍሳቸው 

መዳን በእግዚአብሔር ፊት “ማማጥ” ነው፡፡ 

ማንኛውም ሰው አንድ እናት ሳታምጥለት ወደዚህች 

ዓለም እንደማይወለድ ሁሉ ማንኛውም ሰው 

መንፈሳዊ እናቶችና አባቶች በእግዚአብሔር ፊት 

በጸሎትና በምልጃ ሳያምጡለት ወደ እግዚአብሔር 

መንግሥት የሚወለድ የለም፡፡  

 

     ስለዚህ በእግዚአብሔር መንግሥት ብዙ 

መንፈሳዊ ወላጆች ያስፈልጋሉ ማለት ነው፡፡ እነዚህን 

ወንጌል ያልደረሳቸውን ሕዝቦች (ብሔረሰቦች) 

ወላጆች እንደሌላቸው መንፈሳዊ ልጆች (orphans) 

አድርገን ልናያቸው ይገባል፡፡  

http://www.joshuaproject.net/people-profile.php?rog3=ET&peo3=14983


ወላጆች ለሌላቸው ልጆች እግዚአብሔር 

ምን ያህል እንደሚገደው ከቃሉ እንረዳለን (ያዕ 

1፡27)፡፡ መንፈሳዊ እናትና አባት ለሌላቸው በጨለማ 

ውስጥ ላሉ ሕዝቦችማ ምን ያህል የበለጠ ግድ 

ይለዋል::  

በዚህች ማሳሰብያ ለእያንዳንዳችሁ ማቅረብ 

የምንፈልገው ሰማያዊ ጥሪ ቢኖር ከእነዚህ መንፈሳዊ 

ወላጆች ከሌላቸው የአገራችን ሕዝቦች ውስጥ 

ቢያንስ አንዱን ሕዝብ ወስደን እንደ መንፈሳዊ ወላጅ 

በእግዚአብሔር ፊት እንድናምጥላቸው ነው፡፡  

ይህም፤ ጌታ ‹‹መከሩ ብዙ ነው ሠራተኞች 

ግን ጥቂቶች ናቸው እንግዲህ የመከሩን ጌታ ለመከሩ 

ሠራተኞች እንዲልክ ለምኑት፡፡›› (ሉቃስ 10፡2) 

ባለው መሰረት ወደ እነዚህ ሕዝቦች ጌታ የወንጌል 

ሠራተኞችን እንዲልክና ወንጌልን ሰምተው፥ 

አምነው፥ ስሙን እንዲጠሩትና እንዲድኑ፤ ሸክም 

ተሰምቶን ውጤት እስከምናይ ድረስ 

እንድንማልድላቸው ነው፡፡  

 

ምንጭ (sources) 
1
. The Joshua Project:- 

http://www.Joshuaproject.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Good News Mission 

P.O.BOX 451336 

Los Angeles, CA 90305 

www.GlobalGoodNews.org 

info@Globalgoodnews.org 

(323)778-3058 

 

በኢትዮጵያ ገና በወንጌል ያልተደረሱ ሕዝቦች 
 

 

 

 

በኤርትራ ገና በወንጌል ያልተደረሱ ሕዝቦች 

 

 

Unreached / Least-Reached 
Less than 2% Evangelicals and 

Less than 5% Christians 
 

Formative / Nominal Church 
Less than 2% Evangelicals and 

Greater than 5% Christians 

   

Significant / Established Church       

Greater than 2% Evangelicals 

 

 

Source: http://www.Joshuaproject.net 

 
ያልተደረሱትን መድረስ 

 

Source: MANI 

 

 

Source: Wikipedia 

 

ባልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ? 

http://www.globalgoodnews.org/
http://www.joshuaproject.net/

