
መዜሙርና የሙዙቃ መሣሪያዎች 
 
 
፩. መግቢያ 
 
ዛማ የሥራና የምስጋና ፌጡራን ሆነው ሇተፇጠሩት ሰው እና መሊእክት ከእግዙአብሔር የተሰጠ የጸጋ ስጦታ ነው። በዛማ 
ማመስገን ዋጋው እጥፌ ዴርብ ከመሆኑም በሊይ በንባብ ከማመስገን በበሇጠ ሁኔታ መንፇሳዊ ተመስጦን የሚያመጣ በመሆኑ 
በብለይ ኪዲንም ሆነ በሏዱስ ኪዲን ሰዎች እግዙአብሔርን በዛማ ሲያመሰግኑ ኖረዋሌ። 
 
ዛማ ሲነሣ ዛማውን ሇማጀብ በጥቅም ሊይ የሚውለት የዛማ መሣሪያዎች አብረው ይነሣለ። በቤተ ክርስቲያናችን የዛማ 
መሣሪያዎች ጉዲይ ከተወሰኑ ዏሥርተ ዓመታት ወዱህ የመነጋገሪያ ርዕስ ሆኗሌ። በአንዴ በኩሌ ቤተ ክርስቲያን የተሇያየ 
የቴክኖልጂ ውጠቶችን እንዯምትጠቀመው ሁለ እንዯ ፒያኖና ጊታር ያለ የመናችን የቴክኖልጂ ውጤቶች የሆኑ የዛማ 
መሣሪያዎችን መጠቀም አሇባት ብሇው ሇዙህ የተሇያዩ ምክንያቶችን የሚያቀርቡ ወገኖች ሲኖሩ ላልች ዯግሞ የዛማ 
መሣሪያዎች እና ላልች የቴክኖልጂ ውጤቶች አጠቃቀም ፇጽሞ ሉነጻጸሩ እንዯማይገባና እነዙህ መሣሪያዎች /የሙዙቃ 
መሣሪያዎቹ/ ሇቤተ ክርስቲያን አገሌግልት መዋሊቸው ሉታሰብም እንዯማይገባ ያስረዲለ። ቤተ ክርስቲያን ሁሇተኛውን 
ሏሳብ በመዯገፌ የምትቀበሊቸውን የዛማ መሣሪያዎች በአዋጅ ብታሳውቅም አሁንም በጉዲዩ ሊይ ጥያቄ የሚያነሡ ሰዎች 
አሌጠፈም። በዙህ ጽሐፌ የምንዲስሰውም ይህንን የቤተ ክርስቲያን የዛማ መሣሪያዎች አጠቃቀም ምን መምሰሌ አሇበት 
የሚሇውን ጉዲይ ነው። 
 
የዛማ መሣሪያዎች የሚነሡት ከዛማ ጋር በመሆኑ በመጀመሪያ ዛማን በተመሇከተ ያሇውን የቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ እና 
የተሇያዩ የዓሇም አብያተ ክርስቲያናትን ተሞክሮ /ታሪክ/ እናያሇን። በመቀጠሌ የዛማ መሣሪያዎችን ምንነትና ታሪክ እናይና 
ከዙህ በመነሣት መናዊ የዛማ መሣሪያዎች በቤተ ክርስቲያን አገሌግልት መዋሌ አሇባቸው የሚለና መዋሌ የሇባቸውም 
የሚለ ወገኖች የሚያነሧቸውን ሏሳቦች እንዲስሳሇን። በመጨረሻ በጉዲዩ ሊይ ማጠቃሇያ እንሰጣሇን። 
 
 
፪. ዛማ 
 
ዛማ ማሇት ስሌታዊና ቀመራዊ በሆነ ሁኔታ በሊህይና በቅሊጼ ተዋሕድ የሚሰማ፣ ሌዩ ስሜትና ተመስጦ ሉሰጥ በሚችሌ 
መሌኩ የተቀነባበረ ጩኸታዊ ዴምፅ ነው። 
 
፪.፩. ዛማ በመጽሏፌ ቅደስ 
 
ዛማ የተጀመረው በጥንተ ፌጥረት በመሊእክቱ አንዯበት ነው። መሊእክት ከተፇጠሩ በኋሊ አምሊካቸውን በዛማ /በጩኸት/ 
አመስግነዋሌ። ከዋክብት በተፇጠሩ ጊዛ መሊእክቱ ሁለ በታሊቅ ቃሌ አመስግነውታሌ። /ኢዮ. ፴፰፥፯/ 
 
ሰው እና መሊእክት የተፇጠሩት ስሙን አመስግነው ክብሩን ሇመውረስ በመሆኑ በጣዕመ ዜማሬ ማመስገንን በባሕርያቸው 
ውስጥ እንዯ አንዴ መሠረታዊ ፌሊጎት አዴርጏ ፇጥሯቸዋሌ። 
 
የመዜሙር ዜንባላ በእያንዲንዲችን ውስጥ ይገኛሌ። አንዲንድቻችን ይህንን ዜንባላ አውጥቶ የመግሇጽ ስጦታ አሇን፤ 
ላልቻችን ዯግሞ የማዴመጥ፣ የማጣጣምና በምንሰማው ዛማ የመመሰጥ ችልታ አሇን። /Coptic Music Selected 
Writings, pp. 5/ 
 
ዛማ ሰዎችን ይመስጣሌ። ከዙህ ከቁሳዊው ዓሇም ወዯማይታየው /ወዯ ረቂቁ/ መንፇሳዊው ዓሇም ያሸጋግራሌ። መንፇሳዊው 
ዛማ ሌቡናንም ሰብስቦ ሥጋን ሇነፌስ ያስገዚሌ። ስሇዙህ የሰው ሌጅ ሇመንፇሳዊ አገሌግልት ተብል የተሰጡችን ጸጋዎች 
ሇሥጋዊ /እኩይ/ ተግባር እንዲዋሊቸው ዛማንም ሇሥጋዊው ፇን አውልት ነው እንጂ ዛማ ከእዙአብሔር ሇሰው ሌጅና 
ሇመሊእክት እግዙአብሔርን ማመስገኛ ተዯርጏ የተሰጠ ሌዩ ስጦታ ነው። ይህም በመሆኑ ከጥንት ጀምሮ ሰዎች በዛማ 
እግዙአብሔርን ሲያመሰግኑ ኖረዋሌ። ሇአዲም ጠነኛ ትውሌዴ የነበረው ኢዮቤሌ በገናንና መሰንቆን በማስተማሩ /የበገናና 
የመሰንቆ ዯርዲሪዎች አባት እንዯነበር/ መጽሏፌ ቅደስ ይነግረናሌ። /ፌ. ፬፥፳፩/ 
 
 
 



፪.፪. ዛማ በተሇያዩ የዓሇም አብያተ ክርስቲያናት 
 
በመጀመሪያይቱ ቤተ ክርስቲያን የነበሩት ሏዋርያትና አርዴእት ከዙያም በኋሊ የተመሠረቱት የክርስቲያን ማኅበራት /ሏዋ. ፪/ 
በአብዚኛው አይሁዲውያን ስሇነበሩ መጀመሪያ በቤተ ክርስቲያን ጥቅም ሊይ የዋሇው ዛማ ጥንታዊው የአይሁድች ዛማ ነበር። 
ከዙያ ክርስትና በሏዋርያት ስብከት ተስፊፊች። ቀስ በቀስም በየአካባቢው የተዯራጁ መንፇሳዊ እና አስተዲዯራዊ መዋቅሮች 
/መንበሮች/ ተቋቋሙ። 
 
እነዙህ መንበሮች የሚመሩት በየሲኖድሳቸው ነበር። እያንዲንደ ሲኖድስም እንዯየአካባቢው ነባራዊ ሁኔታ ምዕመናን 
የሚመሩበትንና የቤተ ክርስቲያን አገሌግልት የሚፇጽሙበትን ሥርዓት ያጋጃሌ። በዙህ መሌኩ ከተጋጁት ነገሮች አንደ 
የቤተ ክርስቲያን ዛማ ነው። ሇንጽጽር ይረዲን ንዴ አምስቱ አኀት አብያተ ክርስቲያናት ከሚባለት ውስጥ የግብጽ እና 
የሶርያ አብያተ ክርስቲያናትን ዛማ እንመሇከታሇን። 
 
፪.፪.፩. የግብጽ /Coptic/ ቤተ ክርስቲያን ዛማ 
 
ክርስትና ወዯ ግብጽ ከመግባቱ ብዘ ሺህ ዓመታት በፉት በግብጽ ታሊቅ የፇርዖኖች ሥሌጣኔ ነበር። በዙህ ጥንታዊ የግብጽ 
ሥሌጣኔ ውስጥ ዛማ ትሌቅ ቦታ ነበረው። በዙህ ሥሌጣኔ ውስጥ ሥነ ሕንጻ፣ ቅርጻ ቅርጽ፣ ጌጣ ጌጥና ዛማ /ሙዙቃ/ ሌዩ 
ቦታ ነበራቸው። በየዓመቱ የሚዛሙ ሌዩ ሌዩ ዛማዎችም ነበሯቸው። በቤተ መንግሥትም ይህንን ዛማ ሇነገሥታቱ 
የሚያቀርቡ ቡዴኖች ነበሩ። በየቤቱ የነበሩ ሴቶችም በዛማ የተካኑ ነበሩ። /Coptic Music Selected Writings, pp. 1-2/ 
 
የግብጽ ቤተ ክርስቲያን ዛማ የተመሠረተው ከወንጌሊዊው ከቅደስ ማርቆስ ስብከት በኋሊ ብዘም ሳይገይ ነው። 
የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች የተውጣጡት ከግብጻውያን እና በእስክንዴርያ በብዚት ይኖሩ ከነበሩ አይሁዲውያን ነው። 
የግብጽ ቤተ ክርስቲያን ዛማም የተጋጀው ሁሇቱም ወገኖች አስቀዴመው ይጠቀሙበት የነበረውን ዛማ ማሇትም 
የጥንታዊውን የግብጽ ፇርዖኖች ዛማና የአይሁዲውያንን ዛማ መሠረት በማዴረግ ነው። ይህ ጥንታዊ ዛማ እስከአሁን ዴረስ 
ተጠብቆ የሚገኝ ሲሆን ጥሌቅ እና ውስጣዊ ስሜትን የመግሇጽ አቅም ያሇው ሌዩ ዛማ ነው። /Brief Notes on Coptic 
Hymns, pp. 22-23/ 
 
፪.፪.፪. የሶርያ /Syrian/ ቤተ ክርስቲያን ዛማ 
 
የሶርያ ቤተ ክርስቲያን ዛማ የዯረሰው የመንፇስ ቅደስ የዛማ መሣሪያ እየተባሇ የሚጠራው ቅደስ ኤፌሬም ነው። ቅደስ 
ኤፌሬም ሌክ እንዯ ቅደስ ያሬዴ የዛማ ብቻ ሳይሆን የመጻሕፌትም ሉቅ እንዯሆነ አገራችን የመጡት እንዯ ውዲሴ ማርያም 
ያለት ዴርሰቶቹ ይመሰክራለ። የቅደስ ኤፌሬም ዛማ በሶርያ እና በምሥራቅ አብያተ ክርስቲያናት ብቻ ሳይሆን በምዕራብ 
/በግሪክ እና በሊቲን/ አብያተ ክርስቲያናትም ሊይ ተጽዕኖ አሳዴሯሌ። ይህንን የቅደስ ኤፌሬም ዛማ ዚሬም ዴረስ የሶርያ ቤተ 
ክርስቲያን እየተገሇገሇችበት ትገኛሇች። /Poetry and Music of the Syriac Orthodox Chruch, pp. 1-3/ 
 
፪.፫. የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ዛማ 
 
፪.፫.፩. ቅዴመ ክርስትና 
 
ሀገራችን ኢትዮጵያ በሦስቱም ሕግጋት ማሇትም በሕገ ሌቡና፣ በሕገ ኦሪትና በሕገ ወንጌሌ እግዙአብሔርን ያመሇከች ሀገር 
ናት። ዛማ ዯግሞ እግዙአብሔር በተፇጥሮ ሇሰው ሌጆች የሰጠው የማመስገኛ መንገዴ በመሆኑ በእነዙህ መናት በሙለ 
ኢትዮጵያውያን በዛማ እግዙአብሔርን ያመሰግኑ እንዯነበር ግሌጽ ነው። በተሇይም መነ አበው አሌፍ መነ ኦሪት ሲተካ 
በቀዲማዊ ምኒሌክ መን ታቦተ ጽዮንና ላዋውያን አብረው ወዯ ኢትዮጵያ ስሇመጡና የመዜሙራት መጻሕፌትም ይው 
ስሇነበር ዛማው በዓይነትና በአጠቃቀም ተጨማሪ መሌክ መያዘ አሌቀረም። ሀገራችንም ይህንን የላዋውያን የነበረውን 
አዱሱን የተዯራጀ ዛማ እስከ መነ ክርስትና ስትገሇገሌበት ቆይታሇች። /የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን 
ታሪክ ከሌዯተ ክርስቶስ እስከ ፳፻ ዓ.ም.፣ ገጽ ፺፮/ 
 
፪.፫.፪. በክርስትና ምሥረታ ወቅት 
 
ክርስትና ወዯ ሀገራችን በ፴፬ ዓ.ም. በጃንዯረባው ባኮስ አማካኝነት /ሏዋ. ፰፥፳፮/ ቢገባም ክህነት የመጣውና ምሥጢራት 
መፇጸም የጀመሩት እንዱሁም እምነቱ ብሔራዊ ሃይማኖት የሆነው በአራተኛው መቶ ክፌሇ መን ነው። በዙያን መን 
የነበረው ዛማ እንዯ አሁኑ ጥሌቀት፣ ምጥቀትና ርቀት /«ቀ» ይጠብቃሌ/ ያሇው፣ የተዯራጀና የተቀነባበረ ዛማ ባይሆንም 



እስራኤሊውያን ባመጡት ዛማ ሊይ የተመሠረተ ሇምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያን ማስፇጸሚያ የሚሆን ዛማ ነበር። /የኢትዮጵያ 
ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ከሌዯተ ክርስቶስ እስከ ፳፻ ዓ.ም.፣ ገጽ ፺፮/ 
 
፪.፫.፫. የቅደስ ያሬዴ ዛማ 
 
አሁን የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ቤተ ክርስቲያን የምትጠቀምበትን ዛማ የዯረሰው ኢትዮጵያዊው የዛማና የትምህርት ሃይማኖት 
ሉቅ ቅደስ ያሬዴ ነው። ቅደስ ያሬዴ በ፮ተኛው መቶ ክፌሇ መን መጀመሪያ /፭፻፭ ዓ.ም./ በአክሱም አካባቢ ተወሌድ 
መጀመሪያ በአክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን በዱቁና በኋሊም በዙያው በአክሱም በነበረው የትርጓሜ ትምህርት ቤት 
በመምህርነት ሲያገሇግሌ ቆይቷሌ። ከዙያም እግዙአብሔር ዜማሬ መሊእክትን ሉገሌጽሇት ስሇወዯዯ ሦስት ቅደሳን 
መሊእክትን አእዋፌ አስመስል በመሊክ የቅደሳን መሊእክትን ዛማ አስተምሮታሌ። በመቀጠሌም ቅደስ ያሬዴ በተመስጦ /ወዯ 
ገነት በመነጠቅ/1 የመሊእክትን ዜማሬ በመስማት ተምሯሌ። 
 
ቅደስ ያሬዴ ከዙህ በኋሊ በአክሱም፣ በዯብረ ዲሞ እና በተሇያዩ የሀገሪቱ ቦታዎች እየተዋወረ የሰማውን /የተማረውን/ 
ሰማያዊ ዛማ ማስተማር ጀመረ። ብዘ ዯቀ መዚሙርትን አፇራ። ሇዙህ የቅደስ ያሬዴ አገሌግልት መሳካት በመኑ የነበሩት 
ንጉሥ አስተዋጽዖ ታሊቅ ነበር። ዏፄ ገ/መስቀሌ የቅደስ ያሬዴን ዛማ ጣዕም ከሰሙና ከተረደ በኋሊ እግዙአብሔር ሇቤተ 
ክርስቲያን መገሌገያና ሇሕዜቡ መባረኪያ የሰጣቸው መሆኑን ተገንዜበው ሉቃውንቱን «ተቀበለትና የቤተ ክርስቲያን 
መገሌገያ ይሁን» አሎቸው። ካህናቱ እና ሉቃውንቱ ግን «ምን ምሌክት ዓይተን እንቀበሇው?» በማሇታቸው ሱባዔ እንዱያዜ 
ወሰኑ። ስሇዙህ ከታኅሣሥ ፩ እስከ ፯ /በመኑ ከሰኞ እስክ እሐዴ/ ሱባዔ ታወጀ። በየቀኑ የአክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያንን 
እየዝሩ እግዙኦታ እና በእንተ ማርያም ሲያዯርሱ ሰንብተው በ፯ኛው ቀን ምሕሊውን ጨርሰው ሲያሳርጉ ጌታችን 
መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕሇተ ዓርብ እንዯተሰቀሇ ሆኖ በአክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ጉሌሊት ሊይ ተገሇጸሊቸው። 
በዙያን ጊዛም ቅደስ ያሬዴ «በመስቀለ ተቀነወ፣ ወበነቢያት ተሰብከ፣ መሊእክት ወሉቃነ መሊእክት ሰብሕዎ፣ ኪያሁ 
ንሰብክ መዴኅነ» ብል በዛማ አመሰገነ። 
 
በዙህ ተአምር የቅደስ ያሬዴ ዛማ እውነተኛ የእግዙአብሔር ስጦታ መሆኑ በራሱ በጌታችን በመዴኃኒታችን በኢየሱስ 
ክርስቶስ ስሇተመሰከረሇት የቤተ ክርስቲያን መገሌገያ እንዱሆን ተወሰነ። በመኑ የነበሩ ካህናትና ዱያቆናትም የቅደስ ያሬዴን 
ዛማ ተማሩ። /የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ከሌዯተ ክርስቶስ እስከ ፳፻ ዓ.ም.፣ ገጽ ፻፫/ 
 
የቅደስ ያሬዴ ዛማ በሦስት ዓይነት ዴምፀ ዛማ /ስሌት/ የሚጮኽ /የሚዛም/ ነው። እነዙህ ሦስቱ ስሌቶች ግእዜ፣ እዜሌ እና 
አራራይ በመባሌ ይታወቃለ። በእነዙህ ሦስት የዛማ ስሌቶች የሚዛሙ /የሚጮኹ/ በርካታ ዴርሰቶችን ቅደስ ያሬዴ 
አጋጅቷቸዋሌ። ዋና ዋናዎቹም ዴጓ፣ ምዕራፌ፣ ዜማሬ፣ መዋሥዕት እና ቅዲሴያት ናቸው። 
 
የቅደስ ያሬዴ ዴርሰቶች በቤተ ክርስቲያን ያሊቸው ቦታ በዛማነት ብቻ የተወሰነ አይዯሇም። ቅደስ ያሬዴ ዛማውን 
ከመዴረሱ በሪት የብለይ እና የሏዱስ ኪዲን መጻሕፌት መምህር የነበረ በመሆኑና ከዙያም በመንፇስ ቅደስ ምሥጢራት 
ስሇተገሇጡሇት በዴርሰቶቹ ውስጥ ጥሌቅ የሆኑ የነገረ ሃይማኖት፣ የሥነ ምግባር እና የታሪክ ትምህርቶች ይገኛለ። ሇዙህም 
አንደ ማስረጃ ትምህርቶቹ በበርካታ የአንዴምታ መጻሕፌት ውስጥ መጠቀሳቸው ነው። /የቅደስ ያሬዴ ዛና ሕይወት 
በተሇያዩ ጸሏፌት ሥራዎች ገጽ ፵፯/ 
 
 
፫. የዛማ መሣሪያዎች 
 
የዛማ መሣሪያ ማሇት ዛማ በሚዛምበት ጊዛ ዛማውን ሇማጀብ፣ ዴምቀት ሇመስጠት ወይም የሚያዛሙት ሰዎች በአንዴነት 
እንዱያዛሙ ሇማስቻሌ /ኅብረታቸውንና ሪትማቸውን ሇመጠበቅ/ ጥቅም ሊይ የሚውሌ መሣሪያ ማሇት ነው። 
 
፫.፩. የዛማ መሣሪያዎችና መዜሙራት በብለይ ኪዲን 
 
በብለይ ኪዲን ሰዎች እግዙአብሔርን በዛማ በሚያመሰግኑበት ጊዛ መሣሪያዎችን ይጠቀሙ እንዯነበር በበርካታ የመጽሏፌ 
ቅደስ ክፌልች ተመዜግቦ ይገኛሌ። ሇምሳላ ያህሌም፦ 

 «የወንዴሙም ስም ኢዮቤሌ ነበር። እርሱም በገናንና መሰንቆ የሚዯረዴሩትን አስተማረ /ወሰዯ/።» /ፌ. ፬፥፳፩/ 

                                                             
1
 ቅደስ ያሬዴ የሦስቱን አእዋፌ ዜማሬ ከሰማ በኋሊ አንዲንድች በአካሌ ወዯ ገነት ሄድ ዛማውን ተማረ ሲለ ላልች ዯግሞ እዙሁ እያሇ በተመስጦ 
ዛማ ተገሇጠሇት ይሊለ። /የቅደስ ያሬዴ ሕይወት በተሇያዩ ጸሏፌት ሥራዎች፣ ገጽ ፲፩/ 



 «የአሮን እኅት ነቢይቱ ማርያም ከበሮ በእጅዋ ወሰዯች ሴቶችም ሁለ በከበሮና በዜማሬ ከኋሊዋ ወጡ።» /ፀ. 
፲፭፥፳/ 

 «ዲዊትና የእስራኤሌም ሌጆች ሁለ በዛማ መሣሪያዎቹ በበገናና በመሰንቆ በከበሮና በነጋሪት በጸናጽሌና በእንዙራ 
በእግዙአብሔር ፉት በሙለ ኃይሊቸው ይጫወቱ ነበር።» /፪ኛ ሳሙ. ፮፥፭/ 

 «እግዙአብሔርን በተቀዯሱ ቦታዎች አመስግኑት፤ በመሇከት ዴምፅ አመስግኑት፤ በበገናና በመሰንቆ አመስግኑት፤ 
በከበሮና በሽብሸባ አመስግኑት፤ አውታር ባሇው መሣሪያ በእንዙራ አመስግኑት። ዴምፁ መሌካም በሆነ ጸናጽሌ 
አመስግኑት፤ በጸናጽሌና በእሌሌታ አመስግኑት።» ይሊሌ። /መዜ. ፻፶፥፩-፭/ 

 
፫.፪. የዛማ መሣሪያዎችና መዜሙራት በሏዱስ ኪዲን 
 
በሏዱስ ኪዲን የዛማ መሣሪያዎችን መጠቀም እንዲሇብን የሚገሌጽ አንዴም ምዕራፌ የሇም። እንዱሁም በሏዋርያት መንም 
ሆነ ከሏዋርያት አበው በኋሊ ሇብዘ መቶ ክፌሇ መናት ስሇዛማ መሣሪያዎች የተጠቀሰ ነገር የሇም። እንዱያውም ከሏዋርያት 
በኋሊ የተነሡ ቅደሳን አባቶች የዛማ መሣሪያን እንዲንጠቀም ያስተማሩበት እና ያወገዘበት ሁኔታ ነው የሚታየው። /Origin 
and History of Instrumental Music in Christian Worship, www.pb.org/pbdocs/music.html/ 
 
በሏዱስ ኪዲን ስሇ ዛማ /መዜሙር/ የተጠቀሰባቸው ክፌልች የሚከተለት ናቸው። 

 «መዜሙርም ከመሩ በኋሊ ወዯ ዯብረ ይት ወጡ።» /ማቴ. ፳፮፥፴፣ ማር. ፲፬፥፳፮/ 

 «በመንፇቀ ላሉትም ጳውልስና ሲሊስ ጸሇዩ፤ እግዙአብሔርንም በዛማ አመሰገኑት።» /ሏዋ. ፲፮፥፳፭/ 

 «እንዱሁም አሕዚብ እግዙአብሔርን ስሇ ምሕረቱ ያመሰግኑት ንዴ ነው። እንዱህ ተብል እንዯ ተጻፇ «ስሇዙህ 
በአሕዚብ መካከሌ አመሰግንሃሇሁ፤ ስሇስምህም እምራሇሁ።» /ሮሜ. ፲፭፥፱/  

 «በመንፇሴ እምራሇሁ፤ በማስተዋሌም እምራሇሁ።» /፩ኛ ቆሮ. ፲፬፥፲፭/ 

 «መዜሙርንና ምስጋናን የተቀዯሰ ማኅላትን አንብቡ በሌባችሁም ሇእግዙአብሔር ተቀኙ፤ ምሩም።» /ኤፋ. 
፭፥፲፱/ 

 «በጥበብ ሁለ እንዴትበሇጽጉ የእግዙአብሔር ቃሌ በእናንተ ንዴ ይጽና በመንፇስም ራሳችሁን አስተምሩ፤ ገሥጹ፤ 
መዜሙርንና ምስጋናን የቅዴስና ማኅላትንም በሌባችሁ በጸጋ ሇእግዙአብሔር ምሩ።» /ቆሊ. ፫፥፲፮/ 

 «ስምህን ሇወንዴሞቼ እነግራቸዋሇሁ፤ በጉባኤም መካከሌ ምስጋናህን እምራሇሁ።» /ዕብ. ፪፥፲፪/ 

 «ከእናንተ መካከሌ የሚያዜን ቢኖር ይጸሌይ፤ ዯስ ያሇው ቢኖርም ይምር።» /ያዕ. ፭፥፲፫/ 
 
ከሊይ እንዯተገሇጸው እግዙአብሔርን በዛማ ማመስገንን በተመሇከተ የተጻፈትን እነዙህን የሏዱስ ኪዲን ክፌልች ስንመሇከት 
በአንዴም ቦታ ሊይ የዛማ መሣሪያዎች በጥቅም ሊይ መዋሊቸውን የሚገሌጽ ነገር አሇመኖሩን እንረዲሇን። 
 
ይህንን አባባሌ ዯግሞ የበሇጠ የሚያጠናክረው በሏዋርያት እግር የተተኩ የተሇያዩ ታሊሊቅ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ስሇ ዛማ 
መሣሪያዎች ያስተማሯቸው ትምህርቶች ናቸው። 
 
፫.፫. የዛማ መሣሪያዎች በቀዯምት አባቶች አንዯበት 
 
፫.፫.፩. ቅደስ ዮሏንስ አፇወርቅ 
 
ቅደስ ዮሏንስ አፇወርቅ የዲዊትን መዜሙራት በተረጏመበት ዴርሰቱ እንዱህ ብሎሌ «ቅደስ ዲዊት መዜሙር ይምር ነበር። 
እኛም ዚሬ የተሇያዩ ዛማዎችን እናዛማሇን። እርሱ ሕይወት የላሊቸው አውታሮች ያለት በገና ነበረው። ቤተ ክርስቲያን ግን 
ሕያው የሆኑ አውታሮች ያለት በገና አሊት። ምሊሳችንም ሕያው የሆነ የበገና አውታር ነው። በእርግጥም ይህ የበሇጠ 
መንፇሳዊ ነው። ስሇዙህ ምንም ዓይነት መሣሪያ አያስፇሌገንም፤ ይሌቁንም ሥጋችንን ሇነፌሳችን አስገዜተን በመመር 
መንፇሳዊ ዛማን እናውጣ።» /What did early Christians believe about using instrumental music in worship, 
www.bible.ca/H-music.htm/ 
 
፫.፫.፪. ቀላምንጦስ እስክንዴርያ 
 
«እግዙአብሔር የሰውን ሌጅ በአምሳለ ሲሠራው መሌካም፣ ሕያው፣ ቅደስና በዙህ ዓሇም ጥበብ ከተሠሩ መሣሪያዎች 
የበሇጠ የምስጋና መሣሪያ አዴርጎ ነው። «ሳኦሌ በአጋንንት ተይዝ በተሰቃየ ጊዛ ቅደስ ዲዊት በገናውን በመዯርዯር ይፇውሰው 



ነበር። ከዲዊት ር የተወሇዯው ነገር ግን ከዲዊት በፉት የነበረው የእግዙአብሔር ቃሌ ዓሇሙን ባስተካከሇ ጊዛ በገና እና 
ጸናጽሌን አስቀርቶ የሰው ሌጅ ሥጋ እና ነፌስን ተዋሕዯው ሌዩ ዛማ እንዱያቀርቡ ሰውም ሕያው የሆነ መሣሪያ እንዱሆን 
አዴርጎታሌ።» /What did early Christians believe about using instrumental music in worship, 
www.bible.ca/H-music.htm/ 
 
፫.፫.፫. አውሳብዮስ ቂሳርያ 
 
አውሳብዮስም መዜሙር ጠና አንዴን በተረጏመበት ዴርሰቱ «በቀዯመው በግዜረት መን /በኦሪት/ ሰዎች በሰንበት ቀን 
በመሰብሰብ የተሇያዩ የዛማ መሣሪያዎችን መጠቀማቸው ትክክሌ አይዯሇም አያሰኝም። እኛ ግን ዜማሬያችንን በሕያው 
መሣሪያና በመንፇሳዊ መዜሙር እናቀርባሇን ክርስቲያኖች በአንዴነት ሆነው የሚያሰሙት ዴምፅ /ዜማሬ/ በእግዙአብሔር 
ንዴ ከምንም ዓይነት የመሣሪያ ዴምፅ በሊይ ተቀባይነት አሇው። ስሇዙህም በሁለም አብያተ ክርስቲያናት በአንዴ ሏሳብና 
በስምምነት ሆነን በአንዴነት በቃሊችን ሇእግዙአብሔር ዜማሬን እናቀርባሇን።» ብሎሌ /What did early Christians 
believe about using instrumental music in worship/ 
 
በአጠቃሊይ ቀዯምት ታሊሊቅ የቤተ ክርስቲያን አባቶች «የዛማ መሣሪያዎች በብለይ ኪዲን የአምሌኮ ሥርዓት ውስጥ ቦታ 
ቢኖራቸውም ሏዱስ ኪዲን ግን የፌጹምነት መን በመሆኑ እግዙአብሔርን ማመስገን ያሇብን ግዐዚን በሆኑ የዛማ 
መሣሪያዎች ሳይሆን ሕያው በሆነው የሰው ሌጅ ሌሳን መሣሪያነት ጭምር መሆን አሇበት» የሚሌ አስተምህሮ ነበራቸው። 
 
፫.፬. የዛማ መሣሪያዎች በላልች የእምነት ዴርጅቶች መሥራቾች አንዯበት 
 
ምንም እንኳን አባባሊቸውና ትምህርታቸው ሇቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ምንጭ ተዯርጎ ሉጠቀስ ባይችሌም የላልች 
የእምነት ዴርጅቶች በተሇይ የፕሮቴስታንት የእምነት ዴርጅት መሥራቾችና መሪዎች የነበሩ ሰዎች በዙህ ጉዲይ ሊይ 
የነበራቸውን አመሇካከት ማየቱም አይከፊም። 
 

 ማርቲን ለተር /የፕሮቴስታንት እምነት መሥራች/ «ኦርጋን የበዓሌ /የጣኦት ማመስገኛ/ ነው» ብሎሌ። 

 ጆን ካሌቪን /የፕሪስቢቴሪያን እምነት መሥራች/ ዯግሞ «የዛማ መሣሪያዎችን በቤተ ክርስቲያን አገሌግልት 
መጠቀም የብለይ ኪዲን ሥርዓትን ወዯ ቤተ ክርስቲያን ከማስገባት ተሇይቶ አይታይም።» ብሎሌ። 

 አዲም ክሇርክ የተባሇ የመጽሏፌ ቅደስ «ተርጓሚ» ዯግሞ «እኔ ሽማግላ ሰው ነኝ። ስሇዙህ እናገራችኋሇሁ 
በሕይወት መኔ በሙለ እነዙህ መሣሪያዎች በአምሌኮ ሥርዓት ውስጥ መሌካም ውጤት ሲያስገኙ አይቼ 
አሊውቅም። ይሌቁንም መጥፍ ተጽዕኖ በማሣዯር የተዋጣሊቸው መሆናቸውን አይቻሇሁ። ሙዙቃ የማዯንቀው 
ጥበብ ነው። ነገር ግን መሣሪያዎችን ወዯ እግዙአብሔር ቤት ማስገባትን አጥብቄ እቃወማሇሁ።» በማሇት ሇሙዙቃ 
መሣሪያዎች ያሊቸውን አለታዊ አመሇካከት ገሌጸዋሌ። /Musical instruments in the Church, 
www.pb.org/pbdocs/music.html/ 

 
፫.፭. የዛማ መሣሪያዎች በተሇያዩ አብያተ ክርስቲያናት 
 
የተሇያዩ አብያተ ክርስቲያናት ታሪክም የሚያሳየው የዛማ መሣሪያዎች በጥንታዊው የክርስትና ሥርዓተ አምሌኮ ውስጥ 
ያሌነበሩና በኋሊ የተጨመሩ ነገሮች መሆናቸውን ነው። አሁንም አብዚኞቹ የኦሪየንታሌ እና የምሥራቅ አብያተ ክርስቲያናት 
ያሎቸው የዛማ መሣሪያዎች አጠቃቀም ጥቂት ወይንም ምንም ነው። ሇማሳያ ይሆን ንዴ የግብጽ፣ የሶርያ እና የካቶሉክ 
አብያተ ክርስቲያናት በዙህ ዘሪያ ያሊቸውን ታሪክ /ተሞክሮ/ እና አቋም በአጭሩ እንዲስሳሇን። 
 
፫.፭.፩. የግብጽ ቤተ ክርስቲያን 
 
በግብጽ ቤተ ክርስቲያን ያለት የዛማ መሣሪያዎች ሁሇት ብቻ ሲሆኑ እነርሱም Cymbals እና Triangle በመባሌ 
ይታወቃለ። ሁሇቱም መሣሪያዎች ብረትን በብረት በመምታት ዴምፅ የሚያወጡ ናቸው። 
 
በCoptic Studies Institute የሙዙቃ ዱፓርትመንት አባሌ ከሆኑት ከድ/ር ራግሔብ ሞፌታህ ጋር የተዯረገን ቃሇ መጠይቅ 
መሠረት አዴርጎ የተጻፇ አንዴ ጽሐፌ እንዱህ ይሊሌ። 
 
«በኢየሩሳላም በነበረው የአይሁዴ ቤተ መቅዯስ የሙዙቃ መሣሪያዎች ጥቅም ሊይ ይውለ ነበር። በተሇያዩ ክፌሇ ዓሇማት 
የሚገኙ ምኩራቦች ግን የሙዙቃ መሣሪያዎችን አይጠቀሙም። ሏዋርያት ሇክርስትና የመረጡት የምኩራብ ሥርዓትን ነው። 



ይህም ምርጫ የሰውን ዴምፅ ብቻ ሇዛማ መጠቀም ነው። ይህም በሁሇተኛው መቶ ክፌሇ መን በቀላምንጦስ እስክንዴርያ 
ዲግም ተረጋግጧሌ። በዕሇተ ሰንበት ወዯ ቤተ ክርስቲያን የሚመጡ ነገሥታት በውኃ ኦርጋን ታጅበው ይመጡና ከቤተ 
ክርስቲያኑ ኦርጋኑን ሁሇት መቶ ሜትር ርቀት ሊይ በመተው ወዯ ቤተ ክርስቲያን ይገቡ ነበር። ይህም የዴምፅ ምስጋናን 
የማክበር ምሌክት ነው። መሣሪያ አሌባ ምስጋና በብዘ የጥንት አብያተ ክርስቲያናት ንዴ እስከ አሁን ዴረስ ተጠብቆ 
ይገኛሌ። በእኔ እምነት ጉሮሮ እጅግ በጣም ጥሩው የዛማ መሣሪያ ነው። እንዱሁም ሕያው እና ከነፌስ እና ከስሜት ጋር 
ቀጥታ ግንኙነት ያሇው የማመስገኛ መሣሪያ ነው። 
 
«አሁን በግብጽ ቤተ ክርስቲያን የምንጠቀምባቸው Cymbals እና Triangle በኋሊ መን የመጡና ተገቢ ያሌሆኑ ጭማሪዎች 
ናቸው። ጥቅማቸውም ሁለም ምዕመናን በአንዴነት ሲምሩ ሪትሙን ጠብቀው እኩሌ መመር እንዱችለ ሇመርዲት እንጂ 
በኮፕት ዛማ ሊይ ምንም ዓይነት አስዯሳች ነገር /melody/ አይጨምሩም። ነገር ግን ይህንን ጥንታዊ ትውፉት ሇማስወገዴ 
መሞከር ማንም ሰው ሉያስበው የማይገባ መጥፍ አዴጋ ነው።» /Copts and Coptic Hymns, Shenouda Mamdouh, 
pp. 2/ 
 
፫.፭.፪. የሶርያ ቤተ ክርስቲያን 
 
የሶርያ ቤተ ክርስቲያን በቅደስ ኤፌሬም አማካይነት የተጋጀውን ጥንታዊ ዛማን የምትጠቀም ሲሆን እስከ ፲፱፻፴ ዴረስ 
በአገሇግልቷ የሙዙቃ መሣሪያን ያሌተጠቀመች ቢሆንም በዙህ መን በፓትርያርክ ኤሌያስ ፫ኛ መን ኦርጋንን መጠቀም 
ጀምራሇች። በሶርያ ቤተ ክርስቲያን እምነት ምንም እንኳን የሙዙቃ መሣሪያን ሇመንፇሳዊ አገሌግልት መጠቀም መንፇስን 
የሚያነሣሣ እንዯሆነ ቢታመንም ከመጠን ያሇፇ ሲሆን ግን መንፇሳዊ አገሌግልትን ሉረብሽ ይችሊሌ ብሇው ያምናለ። 
በተሇይ ምዕመናንን በዛማ እንዲይሳተፈ በሚያዯርግበት ወቅት ይህ ጏሌቶ ይታያሌ ብሇው ይሊለ። /Syrian Church 
Music, www.sor.cua.edu/Syriac_Orthodox_Music.html/ 
 
፫.፭.፫. የግሪክ ቤተ ክርስቲያን 
 
በአሜሪካ የሚገኝ የአንዴ የግሪክ ቤተ ክርስቲያን ዴረ ገጽ እንዯሚገሌጸው በአሜሪካ ያለት የግሪክ አብያተ ክርስቲያናት 
ሇጋብቻ ሥርዓት /ሇምሥጢረ ጋብቻ/ ብቻ ኦርጋን የሚባሇውን የሙዙቃ መሣሪያ ይጠቀማለ። ይህም የተዯረገው ኦርጋን 
የአሜሪካ የሠርግ ትውፉት አካሌ ስሇሆነ ነው። ከዙህ ውጪ ምንም ዓይነት የሙዙቃ መሣሪያ አይጠቀሙም። 
/http://www.stconstantinehelen.org/spiritual_guidance.html/ 
 
፫.፭.፬. የሮማ ካቶሉክ ቤተ ክርስቲያን 
 
የሮማ ካቶሉክ ቤተ ክርስቲያን ዏውዯ ጥበብ /The Catholic Encyclopedia/ የካቶሉክ ቤተ ክርስቲያን የዛማ መሣሪያዎች 
አጠቃቀምን በተመሇከተ የሚከተለትን መረጃዎች ይዞሌ። 

 ሇብዘ መቶ ዓመታት የካቶሉክ ቤተ ክርስቲያን ምንም ዓይነት የዛማ መሣሪያ አትጠቀምም ነበር። 

 ሇመጀመሪያ ጊዛ ኦርጋን የተባሇው የዛማ መሣሪያ በጥቅም ሊይ የዋሇው በፓፓ ቪታሉየን /Pope Vitalion/ ጊዛ 
በሰባተኛው መቶ ክፌሇ መን /በ፮፻፷፰ ዓ.ም./ ነው። 

 ይህ ነገር ቀስ በቀስ እያዯገ መጥቶ በዏሥራ ስዴስተኛውና በዏሥራ ሰባተኛው መቶ ክፌሇ መን ሊይ የዛማ 
መሣሪያዎች በስፊት ሇቤተ ክርስቲያን አገሌግልት በጥቅም ሊይ መዋሌ ጀመሩ። 

 እነዙህ የሙዙቃ መሣሪያዎች በአገሌግልቷ ሊይ አለታዊ ነገሮችን መፌጠራቸው ያሳሰባት የሮማ ካቶሉክ ቤተ 
ክርስቲያንም ይህን በተመሇከተ የተሇያዩ ዏዋጆች /ቀኖናዎችን/ በተሇያዩ ጊዛዎች አውጥታሇች /ዯንግጋሇች/። 
ሇምሳላ ያህሌ፦ 

o ቤኔዱክት ፯ኛ በ፲፯፻፳፰ ከኦርጋን ውጪ ላልች መሣሪያዎችን ምሥጢራት በሚፇጽሙበት ጊዛ ጥቅም 
ሊይ እንዲይውለ ዯንግጓሌ። 

o በጎርጎርዮስ ፲፮ኛ ስም የሮሙ ካርዱናሌ ቪክተር በ፲፰፻፶፮ ያወጣው ዏዋጅ ዯግሞ እንዱህ ይነበባሌ። 
«ምንም እንኳን በቤተ ክርስቲያን ሉቀርብ የሚገባው ዜማሬ በሰው ዴምፅ /vocal/ ብቻ ቢሆንም በኦርጋን 
የታጀበ ዛማ ማቅረብም ይፇቀዲሌ። በዙህ ጊዛ የማሪዎች /የምዕመናን/ ዴምፅ ጏሌቶ መሰማት አሇበት። 
የመሣሪያው ዴምፅም ሉውጠው አይገባም። 

 
ከዙህ በተጨማሪ የካቶሉክ ቤተ ክርስቲያን በአሁኑ ወቅት ያሊት ዜንባላና ጥረት የዛማ መሣሪያዎችን ትቶ በዴምፅ ብቻ ወዯ 
ማመስገን መመሇስ መሆኑን የሮማ ካቶሉክ ቤተ ክርስቲያን ዏውዯ ጥበብ ይገሌጻሌ። 



 
፫.፮. የዛማ መሣሪያዎች በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን 
 
፫.፮.፩. ቅዴመ ያሬዴ 
 
ሕገ ኦሪትና ታቦተ ጽዮን ወዯ ሀገራችን ሲመጡ ላዋውያኑ መጻሕፌቶቻቸውንና ዛማቸውን እንዲመጡት ሁለ የዛማ 
መሣሪያዎቻቸውንም ይው መጥተዋሌ። ሇዙህም ማስረጃው ዚሬ በሀገራችን ያለት አብዚኛዎቹ የዛማ መሣሪያዎች 
በእስራኤሌ ንዴ የነበሩና በመጽሏፌ ቅደስ የተጠቀሱ ወይም ከእነዙያ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ መሆናቸው ነው። ሇምሳላ 
ከበሮ፣ በገና፣ መሰንቆ፣ ጸናጽሌ፣ ወተ … በብለይ ኪዲን እስራኤሊውያን ይገሇገለባቸው ከነበሩት መሣሪያዎች ጋር አንዴ 
ዓይነት ወይም ተመሳሳይነት አሊቸው። 
 
ክርስትና ወዯ ሀገራችን ከገባ በኋሊም እስከ ቅደስ ያሬዴ መነሣት ዴረስ በነበረው መን ጥቅም ሊይ ይውሌ የነበረው ዛማ 
ይኸው በመሆኑ መሣሪያዎቹም ጥቅም ሊይ ውሇው ሉሆን ይችሊሌ። 
 
፫.፮.፪. በቅደስ ያሬዴ መን 
 
ቅደስ ያሬዴ የዛማ መሣሪያዎችን መጠቀምን በተመሇከተ ያሇው አቋም አስቀዴመን እንዲየናቸው የቤተ ክርስቲያን አባቶች 
/እንዯነ ቅደስ ዮሏንስ አፇወርቅ፣ ቀላምንጦስ እስክንዴርያ፣ አውሳብዮስ ቂሳርያ …/ በመሆኑም ምንም ዓይነት የዛማ 
መሣሪያ አሌተጠቀመም። ነገር ግን አንዲንድች መቋሚያና ጸናጽሌ የቅደስ ያሬዴ የዛማ መሣሪያዎች እንዯሆኑ ሲናገሩና 
በቅደስ ያሬዴ ሥዕሌ ሊይም ተቀምጠው እናያሇን። ይሁን እንጂ ጉዲዩ የበሇጠ ጥናት ተዯርጏ እስካሌተረጋገጠ ዴረስ 
ተጠቅሟሌ ሇማሇት አያስዯፌርም። 
 
የቅደስ ያሬዴ የራሱ የሆኑት /original/ ዴርሰቶች ዚሬም ዴረስ ያሇ ዛማ መሣሪያዎች የሚዛሙ ናቸው። እነዙህም ዴጓ፣ ጾመ 
ዴጓ፣ ምዕራፌ፣ ዜማሬ፣ መዋሥዕት እና ቅዲሴ ናቸው። 
 
ዲግማዊ ያሬዴ የሚባለትና በ፲፬ኛው መቶ ክፌሇ መን የተነሡት እንዯ ቅደስ ያሬዴ የመጻሕፌትና የዛማ ሉቅ የነበሩት አባ 
ጊዮርጊስ ጋስጫም ያዯረጉት እንዯ ቅደሳን አባቶች እና እንዯ ቅደስ ያሬዴ ነው። አባ ጊዮርጊስ ጋስጫ በቅደሳን መጻሕፌት 
እና በቅደስ ያሬዴ ዴርሰቶች የተካኑና ራሳቸውም ሰዓታትን የመሰሇ ዴንቅ የዛማ ዴርሰት የዯረሱ ቢሆንም ምንም ዓይነት 
የዛማ መሣሪያዎችን አሌተጠቀሙም። 
 
ዚሬም ቤተ ክርስቲያን ምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያን /ጥምቀት፣ ቁርባን፣ ተክሉሌ …/ በሚፇጸሙባቸው አገሌግልቶች ምንም 
ዓይነት የዛማ መሣሪያ አትጠቀምም። እንዱሁም በቤተ ክርስቲያናችን በዏቢይ ጾም ወቅት በአንዲንዴ ገዲማት ሁሌጊዛ የዛማ 
መሣሪያዎችን አንጠቀምም። 
 
፫.፮.፫. ዴኅረ ቅደስ ያሬዴ /ማኅላት /አቋቋም/ ከ፲፭ኛው መቶ ክፌሇ መን በኋሊ/ 
 
አስቀዴመን እንዯገሇጽነው ቅደስ ያሬዴ የዯረሰው ዛማ ያሇምንም የዛማ መሣሪያ የሚዛም /የሚጮኽ/ ነበር። ይህም ዛማ 
/በተሇይ በዴጓው ያሇው/ ቁም ዛማ ይባሊሌ። አሁን የምንጠቀምበትና ከቁም ዛማው ምሌክትና ሊህይ ሳይወጣ የሚባሇውና 
ከቅደስ ያሬዴ ዴርሰቶችና ከላልች ሉቃውንት ዴርሰቶች ጋር በማቀነባበር ከከበሮ፣ ከመቋሚያና ከጸናጽሌ ጋር ተስማምቶ 
በረጅሙ የሚዛም ዛማ ማኅላት ወይም አቋቋም ይባሊሌ። 
 
ማኅላትና አቋቋም የቅደስ ያሬዴን ዛማ እና ዴርሰት /ር/ እንዱሁም የላልች ሉቃውንትን ዴርሰት /ር/ በመጠቀም 
የተጋጁት በዏሥራ ስዴስተኛው መቶ ክፌሇ መን አካባቢ በጎንዯር በነበሩ ሉቃውንት እንዯሆነ ይነገራሌ። /የኢትዮጵያ 
ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ከሌዯተ ክርስቶስ እስከ ፳፻ ዓ.ም.፣ ገጽ ፳፩/ 
 
አሁን በቤተ ክርስቲያን የውስጥ አገሌግልት /በቤተ መቅዯስ ውስጥ/ የምንጠቀምባቸውም የዛማ መሣሪያዎች ማሇትም ከበሮ 
እና ጸናጽሌ እንዱሁም መቋሚያ በጥቅም ሊይ መዋሌ የጀመሩት ከዙህ ጊዛ ጀምሮ ነው ማሇት ነው። ምክንያቱም ከአቋቋም 
/ማኅላት/ መጋጀት በፉት በቤተ ክርስቲያን አገሌግልት ጥቅም ሊይ ይውሌ የነበረው ቁም ዛማ ብቻ ስሇሆነ ይህ ቁም ዛማ 
ዯግሞ ምንም ዓይነት መሣሪያ ስሇማይጠቀም ነው። 
 



እዙህ ሊይ አንዴ ነገር ማስተዋሌ ያስፇሌጋሌ። የዛማ መሣሪያዎች ብሇን በጥቅሌ የተመሇከትናቸውን ነገሮች በሁሇት ከፌል 
መመሌከት ይገባሌ። 
፩. ተያያዥ /continuous/ የሆነ ዛማ የሚያወጡ የዛማ መሣሪያዎች /እንዯ መሰንቆ፣ በገና፣ ዋሽንት … የመሳሰለት/ 
፪. ብቻቸውን ምንም ዓይነት ዛማ /ተያያዥ /continuous/ የሆነ ዴምፅ/ የማያወጡና የዛማ ምትን /ሪትምን/ ብቻ ሇመጠበቅ 

የሚረደ የዛማ መሣሪያዎች ሇምሳላ እንዯ ከበሮ፣ ጸናጽሌ እና መቋሚያ ሇዙህ ምሳላ ናቸው። 
 
ዚሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባሇው አገሌግልት ጥቅም እየሰጡ ያለት በሁሇተኛው ክፌሌ የሚመዯቡ ሲሆን ከቤተ 
ክርስቲያን ውጭ ባለት መንፇሳዊ አገሌግልት ሊይ ያለት ዯግሞ በመጀመሪያው ይመዯባለ። 
 
በማኅላት ዛማ ውስጥ ትሌቅ ቦታ ያሇው ሰዎች በጉሮሯቸው የሚያወጡት ዴምፅ ነው። የከበሮው፣ የጸናጽለና የመቋሚያው 
አገሌግልት በብዚትና በኅብረት ሆነው የሚያገሇግለት ካህናት ወይም መምራን ዴምፃቸውን እኩሌ ማውጣትና ማዛም 
እንዱሁም ማጨብጨብ እንዱችለ /ወይም ሪትማቸውን እንዱጠብቁ/ ማስቻሌ ነው። ከዙህ ውጭ ከበሮው፣ ጸናጽሌ እና 
መቋሚያው ብቻቸውን ሉያወጡት የሚችለት ትርጉም ያሇው ዛማ የሇም። በማኅላት ጊዛም የሰዎችን ዴምፅ የሚተኩ 
ሆነው ሳይሆን የማሪዎችን የዴምፅ አጣጣሌ ሇማስተባበር ነው። ይህም የቤተ ክርስቲያናችንን የዛማ መሣሪያዎች 
አጠቃቀም ከግብጽ ቤተ ክርስቲያን ጋር ተመሳሳይ መሆኑን ያስረዲሌ። ምክንያቱም በግብጽ ቤተ ክርስቲያን አሁን ጥቅም ሊይ 
እየዋለ ያለት መሣሪያዎች /Cymbals እና Triangle/ ያሊቸው ሚና አሁን በእኛ ቤተ ክርስቲያን ከበሮና ጸናጽሌ ያሊቸውን 
ዓይነት ስሇሆነ። 
 
ላሊው የዛማ መሣሪያ መቋሚያ ሲሆን እሱም ሁሇት ጥቅሞች አለት። ሇዜማሜ እና ሇምርኩዜነት ወይም ሇዴጋፌ 
ያገሇግሊሌ። እንዯ ዛማ መሣሪያ የሚያገሇግሇው ሇዜማሜ ሲውሌ ብቻ ነው። ይህም ከመሬት ጋር በሚጋጭበት ጊዛ ዴምፅ 
ስሇሚያወጣ ሲሆን ሁኔታውም ከሊይ ከተጠቀሰው ከጸናጽሌና ከበሮ ጋር ተመሳሳይ ነው። 
 
ቤተ ክርስቲያናችን ምሥጢራትን ሇመፇጸም ምንም ዓይነት የዛማ መሣሪያ ባትጠቀምም፣ እንዱሁም ሇውስጥ አገሌግልት 
/ማኅላት/ የምትጠቀምባቸውም የዛማ መሣሪያዎችም ከሊይ ያየናቸው ጸናጽሌ፣ ከበሮ እና መቋሚያ ብቻ ቢሆኑም በአፌአ 
/ከቤተ መቅዯስ ውጭ ሊለ አገሌግልቶች/ ሇሕዜቡ የምትፇቅዲቸው የዛማ መሣሪያዎችም አለ። 
 
እነዙህም መሣሪያዎች መሰንቆ፣ በገና፣ ዋሽንት፣ እምቢሌታ እና መሇከት ሲሆኑ ከሊይ ከተጠቀሱት ሦስት መሣሪያዎች /ከበሮ፣ 
ጸናጽሌ፣ መቋሚያ/ ጋር በቤተ ክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማዯራጃ መምሪያ መመሪያ አንቀጽ 26 ከቁጥር 1-4 
ተዯንግገዋሌ። 
 
፫.፮.፬. የዛማ መሣሪያዎችና ሁሇቱ ኪዲናት 
 
ሀገራችን ኢትዮጵያ በሦስቱም ሕግጋት /ሕገ ሌቡና፣ ሕገ ኦሪት እና ሕገ ወንጌሌ/ እግዙአብሔርን ያመሇከች ሀገር ነች። 
ክርስትናን ከመቀበሊችን በፉት በሕገ ኦሪት እግዙአብሔርን እያመሇክን የኖርን መሆናችን ከላሊው ዓሇም በሙለ ሌዩ 
ያዯርገናሌ። በዙህም ምክንያት ብዘዎቹ በቤተ ክርስቲያን ያለ የአምሌኮ ሥርዓቶች እና ክርስቲያናዊ ባሕልች የብለይ 
ኪዲንን እና የሏዱስ ኪዲንን ምሥጢር አስተባብረው የያዘ ናቸው። እነዙህ ሥርዓቶችም የሚሰጡት መንፇሳዊ ትርጉም 
በእውነት ሌዩ ነው። ሇምሳላ ታቦት ወይም ጽሊት በብለይ ኪዲን ጊዛ ከእግዙአብሔር የተሰጠ እግዙአብሔር በረዴኤት 
እየተገሇጠ ሕዜቡን የሚያነጋግርበት የአምሌኮ ሥርዓት መፇጸሚያ ነው። ሀገራችንም በሕገ ኦሪት ሳሇች በዙሁ መሌኩ 
ስትጠቀምበት ኖራሇች። በሏዱስ ኪዲን ዯግሞ ይህ ቅደስ ንዋይ ሌዩና ሇሏዱስ ኪዲን የሚስማማ ዴርብ ትርጉም እና 
አገሌግልት ተሰጥቶት እየተጠቀምንበት እንገኛሇን። በመነ ረዴኤት እግዙአብሔር በረዴኤት ይገሇጥበት የነበረው ንዋይ 
ቅደስ ዚሬ በመነ ጸጋ እግዙአብሔር በጸጋው ከእኛ ጋር አንዴ የሚሆንበት ቅደስ ሥጋው እና ክቡር ዯሙ የሚፇተትበት 
ሆኗሌ። በፉት እግዙአብሔር ሇሰው ፇጽሟቸው እንዱዴንባቸው የተሰጡት ዏሥርቱ ቃሊት ኦሪት ይጻፌበት የነበረው ዚሬ 
ሇሰው ሌጆች ፌጹም ዴኅነት እንዱሆን ተብል የተሰጠው የእግዙአብሔር አካሊዊ ቃሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ስምም የሚጻፌበት 
ሆኗሌ። 
 
ቅዲሴ ሉቀዯስ ካህኑ በመነ ረዴኤት /በብለይ ኪዲን/ እግዙአብሔር በረዴኤት ይገሇጥበት በነበረው በታቦት /ጽሊት/ ሊይ 
አዴርገው ዚሬ በመነ ጸጋ /ሏዱስ/ እግዙአብሔር በጸጋ ከሰው ሌጆች ጋር አንዴ የሚሆንበትን የሏዱስ ኪዲን መሥዋዕት 
የክርስቶስን አማናዊ ሥጋና ዯም ሲሰጡበት ማየት በእውነት በብለይ እና በሏዱስ ኪዲን መካከሌ ያሇውን የጥሊነት እና 
የአካሌነት ግንኙነት የሚያሳይ አስዯናቂ ክብር ያሇው ምሥጢር ነው። 
 



ቤተ ክርስቲያን የዛማ መሣሪያዎችን በተመሇከተ ያዯረገችውም ይህንኑ ነው። ሏዱስ ኪዲን የፌጹምነት መን በመሆኑ 
ያሇምንም መሣሪያ ሇእግዙአብሔር ምስጋና የሚቀርብበት መን ነው። ስሇዙህም ቤተ ክርስቲያን ምሥጢራት 
በሚፇጸሙባቸው አገሌግልቶች ምንም ዓይነት የዛማ መሣሪያ አትጠቀምም። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያናችን ከላልች አብያተ 
ክርስቲያናት ሁለ ሇየት ብሊ ብለይ እና ሏዱስን አስተባብራ የያች በመሆኗ ክርስትና ወዯ ሀገራችን ከመግባቱ በፉት ሇአንዴ 
ሺህ ዓመታት ያህሌ ሇኦሪት አምሌኮ ስንጠቀምባቸው የኖሩትን እና በሃይማኖታዊ ትውፉታችን ትሌቅ ቦታ ያሊቸውን የዛማ 
መሣሪያዎች /በገና፣ ዋሽንት፣ እምቢሌታ፣ መሇከት እና መሰንቆ/ ሇአፌአዊ አገሌግልት እንዱውለ አዴርጋሇች። 
 
ከነዙህም መካከሌ ተከታታይ የሆነ /continuous/ ዛማ /melody/ የሚያወጡት ከበሮ፣ ጸናጽሌ እና መቋሚያ ተመርጠው 
ምሥጢራት ሇማይፇጸምበት የውስጥ የማኅላት አገሌግልት እንዱውለ ተዯርጓሌ። የላሉቱ አገሌግልት በእነዙህ ሲፇጸም 
ያዴርና ጠዋት ምንም መሣሪያ በማይጠቀመው ጸልተ ቅዲሴ ይጠቃሇሊሌ። የአፌአው አገሌግልት ዯግሞ ከብለይ ኪዲን 
መን ጀምሮ ስንጠቀምባቸውና በቤተ ክርስቲያንም በአዋጅ የወሰንናቸውን መሣሪያዎች በመጠቀም ይካሔዲሌ። 
 
 
፬. ወዯፉትስ? 
 
፬.፩. መግቢያ 
 
ቤተ ክርስቲያን በየመናቱ መኑ ያፇራቸውን የቴክኖልጂ ውጤቶችን ስትጠቀም ኖራሇች። አሁንም የተሇያዩ ዓይነት የዴምፅ 
ማጉያዎች /sound systems/ ሇቅዲሴና በስብከት አገሌግልት እንጠቀማሇን። የኤላክትሪክ መብራት በቤተ ክርስቲያን 
አገሌግልት እየሰጠ ይገኛሌ። ኢንተርኔትንም ሇትምህርተ ወንጌሌ ማስፊፉያ እየተጠቀምንበት እንገኛሇን። ላሊም ብዘ 
ምሳላዎችን መጥቀስ እንችሊሇን። 
 
«የመናዊ ቴክኖልጂ ውጤት የሆኑትን እንዯ ፒያኖ፣ ኦርጋን፣ ጊታር፣ ሳክስፍን፣ አኮርዱዮን የመሳሰለትን የዛማ 
መሣሪያዎችንም ሇቤተ ክርስቲያን አገሌግልት መጠቀም አሇብን» የሚሌ ሏሳብ ያሊቸው አንዲንዴ ሰዎች አለ። ቤተ 
ክርስቲያን ይህንን በማዴረጓ ሉገኙ የሚችለ ጥቅሞች እንዲለም ይናገራለ። 
 
በዙህ የጽሐፊችን ክፌሌ መጀመሪያ እነዙህ ሰዎች መናዊ የሙዙቃ መሣሪያዎችን በመጠቀም ይገኛለ የሚሎቸውን ጥቅሞች 
ካቀረብን በኋሊ በመቀጠሌ ይህንን ማዴረጉ ያለትን ጉዲቶችና አለታዊ ተጽዕኖዎች እንመሇከታሇን። ከዙህ በፉት ግን አንዴ 
ነገር ሇማንሣት እንወዲሇን። ይህም የሙዙቃ መሣሪያዎች በቤተ ክርስቲያን አገሌግልት ውስጥ እንዱውለ ሉወሰን የሚችሇው 
እንዳት ነው? የሚሇውን ነው። የቤተ ክርስቲያን አስተምህሮዎች ምንጭ የሆኑና ቤተ ክርስቲያን የምትመራባቸው ሦስት 
ነገሮች አለ። እነሱም ድግማ፣ ቀኖና እና ትውፉት ናቸው። እነሱም ከዙህ በታች በከፉሌ ይብራራለ። 
 
ድግማ፦ መሠረተ እምነት /ሃይማኖት/ ሲሆን ትምህርተ ሃይማኖት ተብሇው የሚገሇጹና በነገረ እግዙአብሔር /አምስቱ 
አዕማዯ ምሥጢራት/ በምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያን እና በነገረ ቅደሳን ዘሪያ ቤተ ክርስቲያን ያሊትን አስተምህሮ የሚገሌጹ 
ናቸው። ድግማ የማይቀየር እና የማይሻሻሌ ቋሚ የሆነ እግዙአብሔር በቅደሳን መጻሕፌትና በቅደሳን አባቶች አማካኝነት 
የገሇጠው የቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ነው። 
 
ቀኖና፦ ቃሇ ሕግ፣ ሥርዓት፣ ዯንብ፣ መጠን፣ ሌክ ማሇት ሲሆን የቤተ ክርስቲያን አገሌግልት የሚፇጸምበት፣ ሥርዓት 
የሚዯነገግበት፣ የመጻሕፌት ቁጥር፣ የቅደሳን ቁጥር፣ የበዓሊት ቁጥርና ሇቤተ ክርስቲያን አገሌግልት የሚውለ ንዋያተ 
ቅዴሳት ወተ … የሚወሰንበት ማሇት ነው። 
 
ትውፉት፦ ከቀዯምት የቤተ ክርስቲያን አበው ጀምሮ ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ ሲተሊሇፈ የቆዩ ቁሳውያን፣ ቃሊውያን፣ 
ሥዕሊውያን የሆኑ መሌካም መንፇሳዊ ባሕልችን የሚያካትቱ የቃሌ ውርሶች ናቸው። በዙህ ውስጥ የአነጋገር፣ የአበሊሌ፣ 
የቅርስ፣ የአሇባበስ ወተ … ባሕልቻችን ይካተታለ። 
 
ቀኖና እና ትውፉት ግን እንዯ አስፇሊጊነቱ ጊዛውንና ቦታውን ከግምት ውስጥ በማስገባት ሉሻሻለ የሚችለ ናቸው። ሇምሳላ 
በእምነት አንዴ የሆኑ አምስቱ /ስዴስቱ/ የኦሪየንታሌ አብያተ ክርስቲያናት አንዴነታቸው በድግማ ነው እንጂ በቀኖናና 
በትውፉት የየራሳቸውን ነባራዊ ሁኔታ ባገናበ መሌኩ ይሇያያለ። 
 
ዛማ እና የዛማ መሣሪያዎች ክፌሊቸው ከቀኖናና ከትውፉት ነው። በመሆኑም ተገቢ ሆኖ ከተገኘ በእነዙህ ዘሪያ ያሇው የቤተ 
ክርስቲያን አቋም ጊዛንና ሁኔታን ከግምት ውስጥ ባስገባ ሁኔታ ሉስተካከሌ ይችሊሌ። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን ቀኖና 



እንዱቀየር የምትፇቅዯው እንዳት ነው? ምንስ ሑዯቶች መታሇፌ አሇባቸው? ቀኖናዉን መቀየር የሚችሇውስ ማን ነው? 
የሚለትን ነጥቦች በትክክሌ መረዲት ያስፇሌጋሌ። 
 
በቤተ ክርስቲያን ቀኖና ሉቀየር የሚችለባቸው ሁሇት ዋና ዋና ምክንያቶች አለ። /በዓሊት፣ ገጽ ፻፶፫/ እነዙህም፦ 

 በመኑ የሚነሱ ውዜግቦችን ሇመፌታትና ሰዎችን ሇጽዴቅ በሚያበቃቸው መንገዴ ሇመምራት። ሇምሳላ በ፶ ዓ.ም. 
የተዯረገው ጉባኤ ከአሕዚብ ወገን ወዯ ክርስትና የተመሇሱትን ሰዎች በአይሁዴ መንገዴ ሇመምራት ቢሞከር 
ጭርሱኑ ክርስትናውን ሉተዉት እንዯሚችለ በመገንብ ሁኔታቸውን ከግምት ውስጥ ያስገባ ሥርዓት 
ተሠርቶሊቸዋሌ። /ሏዋ. ፲፭፥፩-፳፩/ 

 የቤተ ክርስቲያን ሥርዓቶችን /አገሌግልቶችን/ ባሇው ነባራዊ ሁኔታ መፇጸም እንዱችለ ሇማዴረግ። ሇምሳላ 
በመጀመሪያዎቹ መቶ ክፌሇ መናት ጥምቀት የሚከናወነው ወዯ ወንዜ ተወርድ ወንዘ በሏዋርያት /በካህናት/ 
ከተባረከ በኋሊ ተጠማቂዎችን ወዯ ወንዘ ውስጥ በመጥሇቅ /በመዜፇቅ/ ነበር። በአሁን መን ግን ይህን ሇመፇጸም 
ሁኔታዎች ስሇማያስችለ ጸልት /ሥርዓተ ቅዲሴ/ የዯረሰበትን ውኃ በተጠማቂዎች ሊይ በማፌሰስ እንዱፇጸም 
ሥርዓት ተሠርቷሌ። 

 
ከሊይ የተጠቀሰውን ሁኔታ ሉያሟሊ የሚችሌ ነገር ሲፇጠር ቀኖናው የሚሻሻሌ ሲሆን ቀኖናን ሉቀይር የሚችሇው የቤተ 
ክርስቲያን አካሌ ዯግሞ ቅደስ ሲኖድስ ብቻ ነው። ይህም በሚዯረግበት ጊዛ ጉዲዩን ማጥናትና የጥናቱንም ውጤት በጥሞና 
መመርመርና መገምገም ውሳኔውን ሉቀዴም ይገባዋሌ። ይህ ከሆነ ጥሌና ክርክርን አስወግድ ቤተ ክርስቲያንን ወዯ ጸጥታ 
ወዯብ የሚያዯርስ ውሳኔ መወሰን ይቻሊሌ። 
 
፬.፪. የሙዙቃ መሣሪያዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሇዛማ አገሌግልት መዋሌ አሇባቸው የሚለ ወገኖች የሚያነሧቸው 

ሏሳቦች 
 
፬.፪.፩. ብዘዎችን /በተሇይ ወጣቶችን/ ወዯ ቤተ ክርስቲያን ሇማምጣት ስሇሚረዲ 
 
በመናችን ያለት ፇጣኖቹና ሇሰው ሁለ በጣም ቅርብ የሆኑት ኤላክትሮኒክስ ሚዱያዎች በአብዚኛው የሚያቀርቡት 
በመናዊ የሙዙቃ መሣሪያዎች የተቀነባበሩ ዛማዎችን በመሆኑ እነዙህ መሣሪያዎች በጣም ተሇምዯዋሌ። በብዘዎችም ንዴ 
ተወዲጅ ናቸው። ይህም ብዘዎች /በተሇይ ወጣቶች/ የተሇያዩ የእምነት ዴርጅቶች በሚያጋጇቸው በመኑ የቴክኖልጂ 
ውጤቶች በሚጋጁ መዜሙሮች በመሳብ ወዯ እምነታቸው እንዱገቡ ከማዴረጉም በሊይ ያሌገቡትም መዜሙሮቻቸውን 
በፌቅር እንዱያዲምጡ እያዯረገ ይገኛሌ። እነሱም ይህንን እንዯ ጥሩ አጋጣሚ እየተጠቀሙበት ነው። ስሇዙህ የኛም ቤተ 
ክርስቲያን እንዯዙህ ዓይነት መዜሙሮችን በመናዊ የሙዙቃ መሣሪያዎች ብታጋጅ ወዯ ላሊ እምነት ያሌገቡትን 
ከመጠበቁም ባሻገር የገቡት ሉመሇሱ ይችሊለ። 
 
፬.፪.፪. ሰዎች በችልታቸው እግዙአብሔርን እንዱያመሰግኑ ስሇሚያዯርግ 
 
የሙዙቃ መሣሪያዎችን የመጫወት ችልታ ያሊቸው ብዘ ክርስቲያኖች አለ። ቤተ ክርስቲያን እነዙህን የሙዙቃ መሣሪያዎችን 
ብትፇቅዴ እነዙህ ሁለ ሰዎች በችልታቸው እግዙአብሔርን የማገሌገሌ ዕዴሌ ያገኛለ። 
 
፬.፫. የሙዙቃ መሣሪያዎችን በቤተ ክርስቲያን አገሌግልት ውስጥ መጠቀም ያለት ጉዲቶችና አለታዊ ተጽዕኖዎች 
 
፬.፫.፩. ዛማን ዓሊማውን ያስቱታሌ 
 
በመግቢያው እንዯተናገርነው በዛማ እግዙአብሔርን የማመስገን ዋናው አስፇሊጊነት ዛማ ከንባብ የበሇጠ ተመስጦን 
ስሇሚያመጣና ሥጋን ሇነፌስ አስገዜቶ ወዯ ሰማያዊው ዓሇም የሚያሸጋግር ኃይሌ ስሊሇው ነው። 
 
፬.፫.፪. ሏዱስ ኪዲን የፌጹምነት መን ነው 
 
መናዊ የሙዙቃ መሣሪያዎችን ሇመንፇሳዊ አገሌግልት መጠቀም በዛማ ሊይ ሉኖረው የሚችሇውን ተጽዕኖ አስመሌክተን 
ያነጋገርናቸው የያሬዴ ሙዙቃ ትምህርት ቤተ ምሩቅና የሥነ ሙዙቃ ባሇሙያ የሆኑት አቶ ሠርፀ ፌሬ ስብሏት 
«የምዕራባውያን ዛማ እና የዛማ መሣሪያዎች ዚሬ ያለበትን ቅርጽ ያገኙት ሦስት ዯረጃዎችን አሌፇው ነው።» ይሊለ። 
የመጀመሪያው ዯረጃ «ፌጹምነት» /absolutism/ ሲሆን ዛማ እና የዛማ መሣሪያዎች ሙለ በሙለ ሇመንፇሳዊና ሇአምሌኮ 
አገሌግልት የዋለበት መን ነው። ከዙህ መን ከነበሩት መሣሪያዎች መካከሌ church organ፣ violin፣ እና piano 



ይጠቀሳለ። ሁሇተኛው ዯረጃ «ዓሇማዊነት» /secularism/ ነው። ይህ መን ሇመንፇሳዊ አገሌግልት ይውለ የነበሩ 
ዛማዎችና መሣሪያዎች ዓሇማዊ ሏሳቦችን ሇመግሇጽ ጥቅም ሊይ የዋለበት መን ነው። ሦስተኛውና አሁን ያሇንበት ዯረጃ 
«ስሜት» /emotion/ ነው። ይህ ዛማዎችና የዛማ መሣሪያዎች ስሜትን እንዱገሌጹ እየተዯረገበት ያሇ መን ነው። ሇምሳላ 
ስሇጦርነት ሇተፇነ አንዴ ፇን የሚጋጅ ዛማ የጦርነት ስሜትን እንዱፇጥር ተዯርጎ ይቀነባበራሌ። ስሇ ፌቅር፣ ሏን፣ 
ዜሙት ወተ … የሚጋጁ ዛማዎችም እንዯዙሁ እያንዲንደ በፇኑ የሚንጸባረቀውን ስሜት እንዱፇጥሩ ተዯርገው 
ይቀነባበራለ። ከዙሁ ጎን ሇጎን መሣሪያዎችም የሚሠሩት እነዙህን ስሜቶች መግሇጽ የሚችለ ዴምፆትን እንዱያወጡ 
ተዯርገው ነው። 
 
«ስሇዙህም» ይሊለ አቶ ሠርፀ «አሁን ያለትን መናዊ የሙዙቃ መሣሪያዎችን በመጠቀም የሚጋጁ ዛማዎች በአብዚኛው 
ሰዎችን ወዯ መንፇሳዊ ተመስጦ መውሰዴ ስሇማይችለና እንዯውም የዓሇማዊነትና የኃጢአት ስሜቶችን የመፌጠር 
አዜማሚያቸው ከፌተኛ ስሇሆነ መሣሪያዎቹን በመንፇሳዊ አገሌግልት ውስጥ መጠቀም አዯገኛ ነው።» 
 
በብለይ ኪዲን የነበረው መንፇሳዊነት ፌጹም አሌነበረም። ሕጉን ሇሚፇጽሙ የሚሰጠው ሽሌማት በአብዚኛው ነፌስን 
ሳይሆን ሥጋን በዋናነት የሚጠቅም ወይም አፌአዊ ነበር። ሇምሳላ ያህሌ የሚከተለትን እንመሌከት። 

 እናትና አባትህን አክብር፣ እግዙአብሔር አምሊክህ በሚሰጥር ምዴር ዕዴሜህ እንዱረዜም /ፀ. ፳፥፲፪/ የሚሇውን 
ሕግ ስንመሇከት ሕጉን ሇሚፇጽሙ ሰዎች የሚሰጠው ሽሌማት ሥጋዊ ዴኅነት ወይም በዙህ ምዴር ሊይ ብዘ 
መኖር መሆኑን እናያሇን። 

 የብለይ ኪዲን መሥዋዕቶች /ላ. ፩-፯/ የሚያስገኙት ዴኅነት የሥጋ ወይም አፌአዊ ብቻ ነበር። ነፌስን ፌጹም 
በሆነ መሌኩ ሇመፇወስ የሚችለ አሌነበሩም። 

 
በዙሁ አንጻር በብለይ ኪዲን የነበረው የዛማ መሣሪያዎች አጠቃቀም እንዱሁ መንፇሳዊ ብቻ ሳይሆን ሥጋዊነት 
የተቀሊቀሇበትም እንዯነበር የመሣሪያዎችን አጠቃቀም የመገቡ የሚከተለት የመጽሏፌ ቅደስ ክፌልች ያሳያለ። 
 
«ከዙያም የአሮን እኅት ነቢይቱ ማርያም ከበሮዋን ያች… ማርያምም ፇረሱን ፇረሰኛውን በባሕር ውስጥ ጥሎሌ 
ሇእግዙአብሔር ምሩ፣ እጅግም ከፌ ከፌ ብሎሌና እያሇች መረችሊቸው።» /ፀ. ፲፭፥፳/ 
 
«ዲዊት ፌሌስጤማውያንን ከገዯሇ በኋሊ ሰዎቹ ወዯቤታቸው በሚመሇሱበት ጊዛ ሴቶች ከበሮና መሰንቆ ይው እየጨፇሩና 
እሌሌ እያለ ንጉሥ ሳኦሌን ሇመቀበሌ ወጡ።» /፩ኛ ሳሙ. ፲፰፥፮/ 
 
«የእግዙአብሔር ታቦት በሰረገሊቸው ሊይ ሆኖ ይሔዴ ነበር። ዲዊትና የእስራኤሌ ቤት በሙለ በዜማሬ፣ በበገና፣ በመሰንቆ፣ 
በከበሮ፣ በጸናጽሌ … በእግዙአብሔር ፉት ያሸበሽቡ ነበር።» /፪ኛ ሳሙ. ፮፥፫-፭/ 
 
«በግብዣዎቻቸው ሊይ በገናና መሰንቆ ከበሮና ዋሽንት እንዱሁም የወይን ጠጅ አሇ።» /ኢሳ. ፭፥፲፩-፲፪/ 
 
ይሁን እንጂ ሏዱስ ኪዲን የፌጹምነት መን ነው። በመሣሪያ የታጀበ ምስጋና ሳይሆን ነፌስና ሥጋ በአንዴነት ተዋሕዯው 
ከሌብ የሆነ ምስጋና ሇእግዙአብሔር የሚቀርብበት መን ነው። ይህንን የሚያስረዲንም፦ 

 በሏዱስ ኪዲን የዛማ መሣሪያን ስሇመጠቀም ምንም ያሇመጠቀሱ፤ 

 በሏዋርያት መን ምንም ዓይነት የዛማ መሣሪያ ጥቅም ሊይ አሇመዋለ፤ 

 እንዯ ቅደስ ዮሏንስ አፇወርቅና ቀላምንጦስ እስክንዴርያ ያለ ታሊሊቅ የቤተ ክርስቲያን አባቶች፣ እንዯ 
አውሳብዮስ ያለ የጥንት ቤተ ክርስቲያንን ታሪክ አሳምረው የሚያውቁ የታሪክ አባቶች የዛማ መሣሪያዎች በፌጹም 
በቤተ ክርስቲያን አገሌግልት ጥቅም ሊይ መዋሌ እንዯላሇባቸው ማስተማራቸው፤ 

 በብዘ አብያተ ክርስቲያናት /ግብጽ፣ ሶርያ፣ ካቶሉክ፣ ግሪክ …/ የዛማ መሣሪያዎችን በቤተ ክርስቲያን የዛማ 
አገሌግልት ሊይ መጠቀም ጥንት የነበረ ሳይሆን በኋሊ የተጨመረ ነገር መሆኑና እሱም ጉዲት እያዯረሰ መሆኑ፤ 

 የመሊእክትን ዜማሬ ተምሮ የቤተ ክርስቲያናችንን ዛማ የዯረሰው ቅደስ ያሬዴ ምንም ዓይነት የዛማ መሣሪያዎችን 
አሇመጠቀሙ ነው። 

 
እዙህ ሊይ ማስተዋሌ የሚገባው ዯስ መሰኘትና መመሰጥ የተሇያዩ ነገሮች መሆናቸውን ነው። ምናሌባት አብዚኞቻችን 
ተመስጦን ዯርሰንበት አጣጥመነው ስሇማናውቅ የቅደሳን አባቶችን አባባሌ ሙለ በሙለ መረዲት ሉከብዯን ይችሊሌ። 
በግርዴፈ ግን መመሰጥ ማሇት የዙህን ዓሇም ሏሳብ ትቶ ፌጹም መንፇሳዊ ወዯ ሆነ ሏሳብ መግባት፣ እንዯ ቅደስ 
እስጢፊኖስ በሏሳብ ወዯ ሰማያት መሔዴና እንዯ መሊእክት የሚያስብበት ዯረጃ ሊይ መዴረስ ማሇት ነው። 



 
አባቶቻችን በመሣሪያ የተቀነባበረ /የታጀበ/ ፇን «አያስዯስትም» አሊለም። «አይመስጥም፣ የሰዎችን ሌብ ሇእግዙአብሔር 
አስገዜቶ በተመስጦ እንዯ መሊእክት መንፇሳዊ ሏሳብ እንዱያስቡ አያዯርግም፤ ብልም መንፇሳዊነትን አስረስቶ ወዯ ሥጋዊ 
ስሜትና ዯስታ ይወስዲሌ» አለ እንጂ። 
 
በቤተ ክርስቲያናችን ሥርዓትም በዏቢይ ጾም ወቅት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሇማኅላት አገሌግልት የምንጠቀማቸው የዛማ 
መሣሪያዎች እንኳን ጥቅም ሊይ አይውለም። ይህም መከበር እና መታሰብ ያሇበት ወቅት በመሆኑ ነው። 
 
ስሇዙህ በአጠቃሊይ የዛማ መሣሪያዎች በአግባቡ ካሌተያዘ ዛማን እግዙአብሔር ሇሰው ሌጆች ከሰጠበት ዓሊማ 
እንዱያፇነግጥ የማዴረግ ከፌተኛ አቅም ስሊሊቸውና ሏዱስ ኪዲን ዯግሞ በፌጹምነት የምናገሇግሌበት መን በመሆኑ አሁን 
ያለንን የዛማ መሣሪያዎች እንዳት በአግባቡ መጠቀም እንዲሇብን ሌናስብ ሌንመካከር ይገባናሌ እንጂ ላልቹን ሇኪሳራ 
የዲረጉትን መናዊ የሙዙቃ መሣሪያዎች ወዯ ቤተ ክርስቲያን አስገብተን ሇተጨማሪ ፇተና መንገዴ መክፇት የሇብንም። 
 
፬.፫.፫. ያሬዲዊነት 
 
የዛማ መሣሪያዎች ግን ሇቤተ ክርስቲያን ያሬዲዊ ዛማ ትሌቅ አዯጋ መሆናቸውን ባሇሙያዎች ያስረዲለ። የሥነ ሙዙቃ 
ባሇሙያው አቶ ሠርፀ የምዕራባዊያኑም /መናዊም/ ሆነ የሀገራችን የዛማ /የሙዙቃ/ መሣሪያዎች ያሬዲዊ ዛማን ሇማጀብ 
በሁሇት ምክንያቶች አቅም እንዯላሊቸው ያስረዲለ። 
 
የመጀመሪያው ምክንያት የምዕራባውያን የዛማ መሣሪያዎች በበቀለበት የዓሇም ክፌሌና በሀገራችን ያሇው የዛማ ባሕሌና 
ስሌት የተሇያየ መሆኑና የእነርሱን መሣሪያዎች ከእኛ ዛማ ጋር ማዋሏዴ አስቸጋሪ መሆኑ ነው። አቶ ሠርፀ «በጣም ረቂቅ 
ከሆነው ከያሬዲዊ ዛማ ጋር ቀርቶ ከመናዊው የሀገራችን ሙዙቃ ጋር እንኳን ሙለ በሙለ ሉዋሏደ አይችለም።» ይሊለ። 
 
ሁሇተኛው ምክንያት ዯግሞ የምዕራባውያን ሙዙቃ እና የሙዙቃ መሣሪያዎች የሚገኙት ሰባት ዴምፆች ባለበት የዱያቶኒክ 
ቅኝት /diatonic scales/ ውስጥ፣ የሀገራችን ባሕሊዊ ሙዙቃ እና የሙዙቃ መሣሪያዎች ዯግሞ የሚገኙት አምስት ዴምፆች 
ባለበት የፔንታቶኒክ ቅኝት /pentatonic scales/ ውስጥ ሲሆን የቅደስ ያሬዴ ዛማ ግን ከሁሇቱም የሚተርፌ በርካታ 
ዴምፆች ያለት መሆኑ ነው። «ስሇዙህም» ይሊለ አቶ ሠርፀ «አምስት ወይም ሰባት ዴምፅ ባሊቸው የሀገራችንም ሆነ 
የምዕራባውያን /መናዊ/ የሙዙቃ መሣሪያዎች ያሬዲዊ ዛማ ሉቀነባበር /ሉታጀብ/ አይችሌም። ይህም ያሬዴ የሙዙቃ 
ትምህርት ቤት በነበርንበት ወቅት በተዯጋጋሚ ሞክረን ያረጋገጥነው ነው።» 
 
በታሪክ ነገሥት በአታ ሇማርያም መንፇሳዊ ትምህርት ቤትና የካህናት ማሠሌጠኛ የቅዲሴ መምህር የሆኑት መጋቤ ኅሩያን 
የማነ ብርሃንም በዙህ ሏሳብ ይስማማለ። «አንዴ ያሬዲዊ ዛማ የሚጋጀው ያሬዲዊ ቅርጽ ያሊቸውንና የፉዯሌ ቅርጽ 
የላሊቸውን ምሌክቶች /ጭረት፣ ርክርክ፣ ቅናት፣ ዴፊት፣ ወተ …/ በመጠቀም ነው። እነዙህን የዛማ መሣሪያዎች በመጠቀም 
እንዯ ርክርክና ጭረት ያለትን ሇማውጣት አቅም ስሇሚያንሳቸው ሇመዜሇሌ ይገዯዲለ። ይህ ከሆነ ዯግሞ ያሬዲዊ ዛማን 
ማጀብ አይችለም ማሇት ነው።» ይሊለ። 
 
ከእነዙህ ነጥቦች በመነሣት አሁን ያለት የአማርኛ መዜሙሮቻችን አብዚኞቹ ያሬዲዊ ባሌሆነ ዛማ እንዱዛሙ ካበቋቸው 
ምክንያቶች አንደ የዛማ መሣሪያዎች አቅም ማነስና አጠቃቀም መሆኑን መረዲት እንችሊሇን። በመጀመሪያ እነዙህን የዛማ 
መሣሪያዎች በመጠቀም ያሬዲዊ ዛማን ማጋጀት አይቻሌም። ያሬዲዊ የሆነ ዛማ ቢዯረስ እንኳን በእነዙህ መሣሪያዎች 
ሇማጀብ በሚሞከርበት ጊዛ መሣሪያዎች ያሬዲዊውን ዛማ ማጀብ ስሇማይችለ ዛማውን መሣሪያዎች ማጀብ ወዯሚችለት 
ቅኝት መሇወጥ እና መቀየር ግዴ ይሆናሌ። በዙህ መሌኩ ቀስ በቀስ በመሣሪያዎቹ በመጎተት የመዜሙሮቻችን ዛማዎች 
ያሬዲዊ ባሌሆኑት በእነዙህ ቅኝቶች /ትዜታ፣ አንቺሆይ፣ ባቲ፣ አምባሰሌ እና ብርቱካኔ/ ሇመጋጀት በቅተዋሌ። 
 
፬.፫.፬. የቤተ ክርስቲያን የቀዯመ ተሞክሮ 
 
ምንም እንኳን የቤተ ክርስቲያን ሥርዓትና ትውፉት ምሥጢራት በሚፇጸሙበት የአገሌግልት ጊዛ ምንም ዓይነት የዛማ 
መሣሪያዎችን መጠቀም ባይፇቅዴም በአንዴ ወቅት /በ፲፱፻፷ዎቹ/ እነዙህ መሣሪያዎች ቅኔ ማኅላቱን አሌፇው ወዯ ቅዴስቱ 
ገብተው በቅዲሴ ወቅት ምስባክ አገሌግልት ማጀቢያ ሆነው ነበር። 
 
ከዙህ በተጨማሪ በዙያው ወቅት በብዘ ሰንበት ት/ቤቶች የተሇያዩ መናዊ የሙዙቃ መሣሪያዎች በአገሌግልት ሊይ ውሇው 
ነበር። በዙያን ጊዛ የነበራቸው ተጽዕኖ በበርካታ ሀገረ ስብከቶች በሥራ አስኪያጅነት ሊገሇገለትና በአሁን ወቅት በመንበረ 



ፓትርያርክ ጠቅሊይ ቤተ ክህነት የዕቅዴና ሌማት መምሪያ ምክትሌ ኃሊፉ ከሆኑት በወቅቱ ዯግሞ በጠቅሊይ ቤተ ክህነት 
የወጣቶች ጉዲይ ክፌሌ ኃሊፉ ሆነው ሲያገሇግለ ከነበሩት ከሉቀ ትጉሃን ኃይሇ ጊዮርጊስ ዲኜ ጋር ቃሇ ምሌሌስ አዴርገን 
ነበር። 
 
ኦርጋን የሚባሇው የሙዙቃ መሣሪያ እንዳት ሇአገሌግልት ሉውሌ ቻሇ? ብሇን ሊቀረብንሊቸው ጥያቄ ሲመሌሱ «እነዙህ 
የሙዙቃ መሣሪያዎች በቤተ ክርስቲያን አገሌግልት ሊይ መዋሌ የጀመሩት በ፲፱፻፴ዎቹ መጨረሻ አካባቢ «ኢየሱሳውያን» 
ብሇው ራሳቸውን የሰየሙትን የፕሮቴስታንት እምነት ዴርጅት አባሊት ወጣቶችን በመንጠቅ በቤተ ክርስቲያናችን ሊይ 
የፇጠሩትን ችግር ሇማስቆም በተቋቋመው የሰንበት ት/ቤት አባሊት አማካይነት ነበር። በዙያን ጊዛ «ኢየሱሳውያኑ» እነዙህን 
መሣሪያዎች ሇአገሌግልታቸው ይጠቀሙ ስሇነበር የዙያን አጸፊ ሇመመሇስ ተብል ነው የተጀመረው። ቀስ በቀስም ወዯ ቤተ 
መቅዯስ በመግባት የምስባክ ማጀቢያ እስከመሆን ዯረሰ።» ብሇውን ነበር። 
 
እነዙህ የሙዙቃ መሣሪያዎች ምን ዓይነት ውጤት አስገኙ? ብሇን ሊነሣነው ጥያቄ ዯግሞ «ምንም። ኦርጋኑ በምስባክ ጊዛ 
ጥቅም ሊይ በዋሇበት ጊዛ ምስባኩ ምሌክቱን ጠብቆ በትክክሌ ሲዛም ፒያኖው ማጀብ ስሇማይችሌ ዛማው ያሇምሌክቱ 
ይሇጠጥ ነበር። አንዲንዳም ዛማው በየመሏለ እንዱቆረጥ ይዯረግ ነበር። ከዙያም ባሻገር እንዯተፇራው ሰውን ፊኝ 
አዯረጉት። ወዯ አንዴ የፇን ትርኢት /ኮንሰርት/ ስትሔደ እና ወዯ አንዴ የሰንበት ት/ቤት አዲራሽ ስትሔደ የምታዩት ነገር 
ተመሳሳይ ነበር። ሥርዓታችን እና መንፇሳዊ እሴታችን ወዯ ተራ እና መንፇሳዊ ወዲሌሆነ ሥርዓትና ግብር ተሇውጦ ነበር» 
የሚሌ መሌስ ነበር የሰጡን። 
 
በመጨረሻም መሣሪያዎቹ እንዳት ከቤተ ክርስቲያን ሉወጡ እንዯቻለ ሲያብራሩ «በመሠረቱ በቤተ ክርስቲያን ትውፉትና 
ሥርዓት መሠረት እንኳን ከቀኖናው ውጭ ያለ መሣሪያዎችን በአገሌግልት ሊይ ማዋሌ ቀርቶ ዴምፀ መሌካም የሆነ አገሌጋይ 
እንኳን ዴምፁን ሇቆ እንዱጮኽ አይፇቀዴም። ዴምፁ /ዛማው/ ወዯ ሥጋዊ ሏሳብ እንዲይወስዴና ምሥጢሩን እንዲይሸፌን 
ዴምፁን መሇስ ቀሇስ አዴርጎ መጮኽ አሇበት። ዛማው ሥጋዊ ዴምቀት እንዲይኖረው እስከዙህ ዴረስ ጥንቃቄ መዯረግ 
አሇበት። ስሇዙህ ከሊይ የጠቀስኳቸው ነገሮች አዜማሚያቸው መጥፍ እና ሇቤተ ክርስቲያናችን ሥርዓት አዯጋ መሆናቸው 
ስሇታወቀ ቤተ ክርስቲያን ጉዲዩን በቶል ቀጨችው።» ብሇው ነበር። 
 
 
፭. ማጠቃሇያ 
 
የግብጽ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅደስ አቡነ ሺኖዲ ሣሌሳዊ በአንዴ ወቅት የተናገሩት ነገር ነበር። በግብጽ የነበሩ 
የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች የግብጽ ቤተ ክርስቲያን ድግማ እንጂ መጽሏፌ ቅደስ እና የሕይወት ትምህርት 
አታስተምርም የሚሌ ነቀፊ በተዯጋጋሚ ሲሰነዜሩብን እኛም የተከሊከሌን እና እነሱን ያቀረብን መስልን የድግማውን 
ትምህርት ትተን የሕይወት ትምህርት ብቻ ማስተማር ጀመርን። ይሁን እንጂ እነሱን መመሇስ አሌቻሌንም፣ የድግማው 
ትምህርትም እንዯተረሳ ቀረ። እነሱን ሌናመጣቸው ወጥተን ሇእራሳችን ወጥተን ቀረን። የመናዊ ቴክኖልጂ ውጤት የሆኑት 
የዛማ መሣሪያዎች ይኖሩታሌ ተብሇው ከቀረቡት ጥቅሞች አንደ ሰዎችን በሇመደትና በሚወደት ነገር ወዯ ቤተ ክርስቲያን 
ማቅረብ ያስችሊሌ የሚሌ ነው። በእርግጥም እነዙህን መሣሪያዎች የሚጠቀሙ የፕሮቴስታንት እምነት ዴርጅቶች በተሇይ 
የወጣቱን ቀሌብ መሳብ ችሇዋሌ። 
 
ነገር ግን የግብጽ ቤተ ክርስቲያን ያጋጠማት ነገር በእኛም እንዲይዯርስ አርቆ ማሰብና ማስተዋሌ ይገባሌ። እነዙህን የዛማ 
መሣሪያዎች የተጠቀሙ የእምነት ዴርጅቶች ምን ሁኔታ ሊይ እንዲለ ማጥናትና ከዙያም መማር ያስፇሌጋሌ። በአውሮፓ እና 
በአሜሪካ ያለ የፕሮቴስታንት እምነት ዴርጅቶች በእነዙህ መሣሪያዎችና ላልችም መን አፇራሽና የሕዜቡን ቀሌብ የሚስቡ 
ነገሮች በመጠቀም ብዘ ሰዎችን ከካቶሉክ ቤተ ክርስቲያን በመሳብ የራሳቸው ማዴረግ ችሇው ነበር። ነገር ግን እነዙህን 
የሙዙቃ መሣሪያዎች መጠቀማቸው መዜሙራቸውን ቅጥ አሳጥቶ እንዯ ራፕ ባለ የሙዙቃ ስሌቶች ሳይቀር የሚዛም 
አዴርጎታሌ። በአንዴ ቡና ቤትና በአንዴ «የአምሌኮ ስፌራ» የሚሰማው ዴምፅ አንዴ ዓይነት እንዯሆነ የዓይን ምስክር የሆኑ 
ሰዎች ይናገራለ። የዙህም ውጤት አሳዚኝ ሆኗሌ። የፕሮቴስታንት እንዱሁም የካቶሉክ «የአምሌኮ ስፌራ” የነበሩ ብዘ ቤቶች 
ዚሬ ወዯ ሆቴሌነት፣ ጭፇራ ቤትነትና ንግዴ ዴርጅትነት ተቀይረዋሌ። 
 
በሀገራችንም ያሇው ሁኔታ ወዯዙያው እያመራ መሆኑን ብዘ ነገሮች ይጠቁማለ። በ፲፱፻፹ዎቹ ይወጡ የነበሩ የፕሮቴስታንት 
መዜሙሮችና ዚሬ ያለትን መዜሙራት የሚያወዲዴር ሰው በሃያ ዓመታት ውስጥ ብቻ ምን ያህሌ እንዯተሇወጡ ሉያስተውሌ 
ይችሊሌ። በዙህም ምክንያት ብዘ የፕሮቴስታንት መዜሙራት ሇጫት መቃሚያነት የሚመረጡ ሆነዋሌ። የፕሮቴስታንት 
መዜሙራት እዙህ ዯረጃ ሇመዴረሳቸው የመሣሪያዎቹ አጠቃቀም ትሌቅ አስተዋጽኦ አዴርጓሌ። 
 



ብዘዎች እነዙህን የዛማ መሣሪያዎች በአግባቡና በጥንቃቄ ሌንጠቀምባቸውና ሉያስከትለት የሚችለትን አለታዊ ተጽዕኖ 
ሌናስቀር እንችሊሇን ብሇው ያስባለ። አባቶች የሚናገሩት አንዴ ተረት አሇ። በአንዴ ወቅት የደር አራዊት በሙለ ሇጦርነት 
ይወጣለ። በጦርነቱ ይሸነፈና ብዘዎች ይሞታለ። የተረፈት ሲመሇሱ ከኤሉ ጋር በመንገዴ ይገናኛለ። አራዊቱ ወዳት 
እንዯምትሔዴ ኤሉን ሲጠይቋት «ወዯ ጦርነቱ» ብሊ መሇሰች። የካቶሉክ ቤተ ክርስቲያን የዛማ መሣሪያዎችን መጠቀም 
ያዯረሰባትን ጉዲት ዓይታ የዛማ መሣሪያዎችን አጠቃቀም በተመሇከተ የተሇያዩ አዋጆች ማውጣቷን ከዙህም አሌፊ እንዯ 
ጥንቱ ያሇዛማ መሣሪያዎች ወዯ ማገሌገሌ ሇመመሇስ ጥረት እያዯረገች መሆኗን ተመሌክተናሌ። የፕሮቴስታንት የእምነት 
ዴርጅቶት ዯግሞ ሇዙህም ሳይበቁ የዯረሰባቸውን አይተናሌ። በሀገራችን ያለትም የነገሩን አዜማሚያ በማየት የእኛን ጸናጽሌና 
ከበሮ ማንሣትና የኅብረት መዜሙራትን መጠቀም እየጀመሩ ነው። 
 
ይህን ሁለ ወቅታዊ መረጃ እየሰማን የሙዙቃ መሣሪያዎችን ሇመጠቀም መሞከር ቤተ ክርስቲያናችንን በምሳላው ሊይ 
እንዲየናት ብዘዎች ተሸንፇው ወዯጠፈበትና የተረፈትም እጅ ሰጥተው እየተመሇሱበት ወዲሇ ጦርነት እየሔዯች እንዲሇችው 
ኤሉ መሆን ይሆንብናሌ። 
 
ጌታችን በወንጌሌ ካስተማረን ዴንቅ ሕጎች አንደ አርቆ ማጠርን ነው። «… ወዯ ሴት ያየ የተመኛትም አመነረ» የሚሇው ሕግ 
የተሰጠው አንዴም አርቆ ሇማጠር መሆኑን ሉቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ያብራራለ። በዙህም ጉዲይ ሊይ ቤተ ክርስቲያን 
መከተሌ ያሇባት አቋም ይኸው ነው። «ሳይዯርቅ በእርጥቡ፤ ሳይርቅ በቅርቡ…» እንዱለ። 
 

ወስብሏት ሇእግዙአብሔር 
 
 
ምንጭ፦ ሏመር ሌዩ እትም ነሏሴ ፳፻፩ ዓ.ም.፣ ገጽ ፵፪-፶፱ 
 
 
 
 
 


