
ንዘይተበጽሑ ምብጻሕ 
 

ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወንጌል 

ዘይበጽሖም ከባቢ 40 ዝኾኑ ህዝብታትን 

ብሄራትን ኣለው። ኢትዮዽያ ካብተን ኣብ ቀዳሞት 

ምዕራፋት መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጠቕሳ ሃገራት 

ጥራይ ዘይኮነትስ (ዘፍ 2: 13) ካብተን ወንጌል 

ብጊሓቱ ካብ ዝበጸሔን ናይ መጀመሪያ ኣህዛብ 

ሃገራት እያ (ሃዋ 8፥26-40)።  

ወንጌል ካብ የሩሳሌም ጀሚሩ ናብ ይሁዳን 

ሰማሪያን ድሕሪ ምብጽሑ ብዘደንቅ አሰራርሓ በቲ 

ኢትዮጵያዊ ሰሉብ ናብ ኢትዮጵያ ከምዝአተወ 

መጽሓፍ ቅዱስ ይሕብረና። እዚ ኢትዮጵያዊ 

ሰሉብ ስብአይ ኣብ ህንደኬ ንገስቲ ኢትዮጵያ 

ስልጡን ኣዛዚ ኩሉ ገንዘባ ከም ዝነበረ ድሕሪ 

ምስክርነት ፊሊጾስ ዝለመዶ ፈሉይ ለውጢ ከም 

ዝመስከረን ብፍላይ ድማ ኣብ ጽፍሒ ምምሕዳር 

ለውጢ ከምዘተአታተወ ካብ ታሪኽ ክንርዳእ 

ንኽእል። እዚ ዘገርም ናይ ወንጌል ተበግሶ ኣብ 

ኢትዮጵያ ካብ ዝጅምር 2000 ዐመታት ኣሐሊፉ 

ኣሎ ድሕርዚ ብ4ይ ክፍለ ዘመን ክርስትና 

ብፍርሚናጦስን ብኤድስዮስ ብስፊሑ 

ምትእትታውን ናኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት 

ቤተኽርስቲያን ድማ ከምእ ተመስረተትን ካብ 

ታሪኽ ንመሀር ።  

ድሕርዚ በብዘመኑ ዝነብሩ ዝነበሩ ናይ 

እምነት ኣቦታት ካብ ሃገራት ወጻኢ ዝመጹ 

መማህራን መጽሓፍ ቅዱስ ወንጌል ናብ 

ኢትዮጵያን ኤርትራን ከብጽሑ በዙሕ ዋጋ 

ከፊሎምን ዝካሎም ገይሮም እዮም።  

እንተኾነ ግና አቲ ዕዮ ኣይተወደኣን። 

ወንጌል ክሰመዑ ንዐና ዝጽበዩ ብዙሓት ህዝብታት  

  ሐዳረብ (ቤጃ) 100% ኣስላም  

 

Pop : 226,000 

 

 

 

 ዓፋር- 99.99% ኣስላም   

 

     ብዝሒ ሕዝቢ ዓፋር 
 ኣብ ኢትዮጵያ         1,577,000 
 ኣብ  ኤርትራ                     359,000 
 ኣብ ጅቡቲ         416,000 
 ኣብ ሶማሊያ         143,000 

           አጠቃላይ  2,495,000 

      

ኣለው። ክንድዝኾን ድማ ነዚ ዐቢ 

ሓላፍነት ንምፍጻም ሓቢርና ክንልዐለሉ ዝግብአና 

ጊዘ ሕጂ እዩ። ክርስቶስ ደሙ ኣፍሲሱ ዓቢ ዋጋ 

ከፊሉ ዘድሓኖ ንኹሉ ወድ ሰብ ክነሱ ንሕና ግና 

ንዓና ጥራይ ከምተኸፍለልና ብምሕሳብ ንኻሎት 

አሕዛብ ሽለል አንተበልና በደለኛታት ዶ፣ 

አይኮናን? 

““ነፍስወከፍ ስም እግዚኣብሄር ዝጽውዐ 

ዘበለ ክድሕን እዩ…ገናኽ ነቲ ብእኡ ዘይኣምኑ 

ከመይ ኢሎም ክጽውዓዎ እዮም ብዛዓባኡ 

ከይሰምዑኽ ከመይ ጌሮም ብእኡ ክአምኑ ብዘይ 

ሰባኺኽ ክመይ ጌሮም ክሰምዑ?” (ሮሜ10፤ 13-

14)። 

ነዘን ኣብ ላዕሊ ተጥቂስን ዘለዋ ሕቶታት 

ነፍሲወከፍ ክንሓስበለንን ብመንጽር እዘን ሐቶታት 

እጃመይ አንታይ እዩ ኢልና ንነብስና ክንሓታ ኣዚዩ 

ኣገዳሲ እዩ። ዓላማ ናይዛ ጽሕፍቶውን ነዘን 

ሕቶታት ንምምላስ ዘኽእሉ ሓሳባትን ኣንፈታትን 

ንምእማት እዩ። 

ብዛዓባ እዞም ወንጌል ዘይሰምዑ ብሄራት 

ክንገብሮ ዝግብአና እቲ ቀዳማይ ነገር ምጥፋኦም 

ተስሚዑና ብዛእባ ምድሓን ነፍሶም ኣብ ቅድሚ 

እግዚኣብሄር ምምሕጻን እዩ። 

ዝኾነ ስብ ብዘይ ጻዕሪ ጥንሲ ኣዲኡ 

ከምዘይትወልዶ ከሞኡ ድማ ብዘይ ጻዕሪ ጸሎትን 

ምልጃን ከምኡውን ብዘይ መንፈሳዊ ኣደን ኣቦን 

ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ዝውለድ የልቦን። 

ኸንድዝኾነ ድማ ኣብ መንግስቲ እግዚኣብሄር 

ብዙሓት መንፈሳውያን ስድራ ቤት የድልዮም እዩ 

ማለት እዩ። ነቶም ወንጌል ዘይበጽሖም ብሄራትን 

ህዝብታትን ድማ ከምስድራቤት ዘይብሎም 

መንፍሳውያን ቖልዑ ጌርና ክንርእዮም ይግብኣና። 



ካብ ቃል ኣምላኽ ከም እንርድኦ ድማ 

(ያቆ1፥27)እግዚኣብሄር ስድራ ንዘይብሎም ቖልዑ 

ይሓልን ብፍላይ ነቶም መንፈሳዊ ኣቦን ኣደን 

ንዘይብሎም ኣብ ድቕድቕ ጸልማት ንዝቕመጡ 

ኣሕዛብ ኣዝዩ ይግደስሎም እዩ። 

በዚ ጽሑፍ ከቕረቦ ዝደሊ መንፈሳዊ 

መጸዋዕታ ድማ ነዞም መንፈሳዊ ስድራ 

ንዘይብሎም ሕዝብታት ሃገርና እንተወሓደ ንሓደ 

ብሄር ወሲድና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ብጸሎት 

ክንጻዐረሎም እዩ።  

ከምቲ ኣብ ቓሉ እኽሊ ብዙሕ እዩ ዐየይቲ 

ግና ሒዶት እዮም ስለዚ ነቲ ጎይታ እኽሊ ንእኽሉ 

ዐየይቲ ኽልእኽ ለምንዎ (ሉቃስ 10፥2) ዝበሎ 

ጎይታ  

ናብዞም ሕዝብታትን ብሄራትን ስራሕተኛታት 

ኽልእክ እሞ ወንጌል ኣሚኖም ሽሙ ክጽውዑን 

ክድሕኑን ሓላፍነት ተስኪምና ክሳብ ምድሓኖም 

እንርኢ ክንጽልየሎም እዩ።  

 

ምንጭ (sources) 
1.
 The Joshua Project:- 

http://www.Joshuaproject.net 
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ኣብ ኢትዮጵያ ወንጌል ዘይበጽሖም ሕዝብታት 
 

 

 

 

ኣብ ኤርትራ ወንጌል ዘይበጽሖም ሕዝብታት 

 

 

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 

 

ንዘይተበጽሑ ምብጻሕ 

 

Source: MANI 

 

 

Source: Wikipedia 

 

“...ከይሰምዑኽ ከመይ ጌሮም ብእኡ ክአምኑ..” 

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

