
 
 

በርናባስ 
 

 በጥንቷ ቤተክርስቲያን ብዙ መሪዎች ነበሩ። እንደበርናባስ ትሁታንና ጥሩ ተደማጭነት የነበራቸው ግን ጥቂት ነበሩ። 
የበርናባስ ዋነኛ ስሙ ዮሴፍ ነበር። ሐዋርያት ግን በርናባስ ብለው ሰየሙት። በርናባስ ማለት የመፅናናት ልጅ ማለት 
ነው። ለሚያውቁት ሁሉ ጥሩ መፅናናት ስለነበር ስሙ ትክክለኛ ስም ነበር።  

 
 በጴንጤ ቆስጤ ቀንና ቀጥሎ ባሉት ቀናት  የተለወጡና በኢየሩሳሌም የሚኖሩ ብዙ አይሁዳውያን ነበሩ። ብዙዎቹ 

አመጣጣቸው ለጥቂት ጊዜ ቢሆንም የሐዋርያትን ትምህርት በሚገባ መማር ይችሉ ዘንድ ተጨማሪ ቀናትን 
በኢየሩሳሌም ውስጥ እያሳለፉ ነው። የነበራቸው ገንዘብ አልቆባቸው ወደድህነት እያመሩ ነው። እናም እርዳታ 
የሚፈልጉበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ሀብት የነበራቸው ክርስቲያን ወገኖች ያላቸውን ሀብት እየሸጡ ከሽያጩ 
የሚያገኙትን ገንዘብ ሙሉ በሙሉ ለሐዋርያት ይሰጡ ነበር። ሐዋርያትም በአጠገባቸው የነበሩትንና መረዳት 
የሚገባቸውን ብዙ ሰዎች ይመግቡ ነበር። መሬታቸውን ከሸጡ ሰዎች መካከል አንደኛው ከቆጵሮስ ደሴት የመጣው 
በርናባስ ነበር። ይህ ሰው ሌዋዊ ነበር። እስራኤላውያን ወደተስፋይቱ ምድር በገቡበት ወቅት ሌዋውያን ከተማና  
በእነኝህ ከተሞች ዙሪያ ለከብቶቻቸው ግጦሽ የሚያገኙበት ቦታ  ይሰጣቸው ነበር። ይህ የግጦሽ ቦታ በግምት  
በከተሞቹ በአራቱም አቅጣጫዎች እስከ 800 ሜትር የሚደርስ ስፋት ነበረው። በርናባስም በዚህ መንገድ የራሱ ድርሻ 
የነበረውን መሬት ሸጦ ሽያጩን ለሐዋርያት ሰጠ።  

 
 ጴጥሮስ የመንግስተ ሰማይን “ቁልፍ” የተቀበለ ሐዋርያ ስለነበር ለአሕዛብ ወንጌልን በመስበክ የመጀመሪያው ሐዋርያ 

ነበር። ሆኖም አሕዛብን በመስበክ በኩል በጌታ ኢየሱስ የተመረጠው ሐዋርያ ጳውሎስ ነበር። ጳውሎስ ሕይወቱ 
ከተለወጠ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ በዚያ የነበሩትን አማኞች ለመገናኘት ሞከረ። ሆኖም በዚያ የነበሩ አማኞች 
ፈሩት።  
 



 ምን ይታወቃል ክርስቲያን ነኝ ብሎ እያሰመሰለ ቢሆንስ? ምን ይታወቃል የሁሉንም ክርስቲያኖች አድራሻ ካገኘ በኋላ 
ሊያሳስራቸው ቢሆንስ የመጣው?  

 
 በርናባስም እየሆነ ያለውን ነገር ተመለከተ። በርናባስ በክርስቲያኖች መካከል ተሰሚነት ያለውና ታማኝ አገልጋይ ነበር። 

እናም የጳውሎስ መለወጥ ትክክለኛ መለወጥ መሆኑ ገባው። እርሱ ስለጳውሎስ መለወጥ በኢየሩሳሌም ላሉ አማኞች 
ቢነግራቸው እንደሚቀበሉት እርግጠኛ ነበር። ስለዚህም ይህንኑ አደረገ። ጳውሎስ እንዴት እንደተለወጠና እንዴት 
ኢየሱስ ክርስቶስን እየሰበከ እንደሆነ ነገራቸው።  

 
 ቤተ ክርስቲያንም ከዚያን ጊዜ ጀምራ ተቀበለችው። ከዚህ በኋላም በኢየሩሳሌም መኖር ጀመረ። በኢየሩሳሌም የነበሩ 

አንዳንድ ክፉ ሰዎች ጳውሎስን ለመግደል ስለፈለጉ ደቀመዛሙርት ጳውሎስን ወደተርሴስ ላኩት።  
 
 በኋላም በርናባስ ጳውሎስን ፍለጋ ወደ ተርሴስ ሄደ። በዚያም ጳውሎስን አግኝቶ ወደአንፆኪያ ይዞት ተጓዘ። በዚያም 

በአንድነት ለአንድ አመት ያህል ኢየሱስን በአንፆኪያ ከተማ ውስጥ ሰበኩ።  
 

 ከዚህ በኋላም መንፈስ ቅዱስ ጳውሎስንና በርናባስን ወደቆጵሮስ ላካቸው። በዚያም አንድ በርያሱስ ወይንም ኤልማስ 
የሚባል ሐሰተኛ ነቢይ አገኙ። ይህ ሀሰተኛ ነቢይ በዚያ ለነበረው የከተማይቱ ሹም እንደአማካሪ ነበር። የነጳውሎስን 
ስብከትም እጅግ ተቃወመ። በዚያን ጊዜም ጳውሎስ የዲያቢሎስ ልጅ ብሎ ከጠራው በኋላ እውር እንደሚሆን ነገረው። 
ወዲያውም እውር ሆነ። የሚመራውንም ሰው መፈለግ ጀመረ።  የከተማይቱ ሹምም ባየው ነገር ተደንቆ በጳውሎስና 
በበርናባስ ስብከት አመነ።  
 

 መንፈስ ቅዱስ የጳውሎስንና የበርናባስን አገልግሎት እየመራ ነበር። እነርሱም ወደተለያዩ ከተሞች እየተዘዋወሩ 
ስለኢየሱስ መልካሙን የምስራች ሰበኩ።  
 

 በልስጥራ ከተማ አንድ ሽባ በመፈወስ እንዲራመድ አደረጉ። በዚያች ከተማ የሚኖሩ ሰዎችም ይህን ተአምር ካዩ በኋላ 
እነጳውሎስ አማልክት እንደሆኑ አስበው መስዋዕት ሊያቀርቡላቸው ሞከሩ። በርናባስና ጳውሎስ ግን እነርሱም ሰዎች 
እንጂ አማልክት እንዳልሆኑ እየተናገሩ ጮኹ። ሊሰገድለት የሚገባው እውነተኛው አምላክ ብቻ እንደሆነም ተናገሩ።  
 

 በርናባስ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት አንዱ አልነበረም። በዚህ አጋጣሚ ግን ሐዋርያ ተብሎ ተጠርቷል። ለዚህም ምክንያቱ 
በመንፈስ ቅዱስ ለተለየ ተልእኮ ተጠርቶ ነበርና።  
 

 ዮሐንስ ማርቆስ በመባል የሚታወቀው የበርናባስ የአጎቱ ልጅ ከጳውሎስና ከበርናባስ ጋር አብሮ ወደአንዳንድ ከተሞች 
ይጓዝ ነበር።  ሆኖም አንድ ጊዜ እነርሱን ትቷቸው ሄደ። ከእነርሱም ጋር መጓዝ አቆመ። ይህ ነገር በኋላ በጳውሎስና 
በበርናባስ መካከል ለነበረው አለመግባባት ምክንያት ሆነ። በርናባስ ዮሐንስ ማርቆስ ከእነርሱ ጋር ልክ እንደበፊቱ 
አብሯቸው እንዲጓዝ ሲፈልግ ጳውሎስ ግን ፈቃደኛ አልነበረም።  
 

 በዚህ ምክንያት በጳውሎስና በበርናባስ መካከል ከፍተኛ አለመግባባት ተፈጠረ። ጳውሎስ ለዮሐንስ ማርቆስ ሁለተኛ 
እድል ለመስጠት ፈቃደኛ አልነበረም። ስለዚህም ሌላ አብሮት የሚሆን ሰባኪ ከእርሱ ጋር ወሰደ። የዚህ ሰባኪ ስም  
ሲላስ  ሲሆን ከእርሱ ጋር በሶሪያ በኩል አብሮ ተጉዟል። በርናባስ ግን እንደስሙ የመፅናናት ልጅ ስለነበር ለዮሐንስ 
ማርቆስ ሁለተኛ እድል በመስጠት ከእርሱ ጋር ይዞት ተጓዘ። ጳውሎስና በርናባስም በዚህ ተስማምተው 
የእግዚአብሔርን ስራ መስራት ቀጠሉ። ጳውሎስና በርናባስ እንደገና አብረው ሰርተው ሊሆን እንደሚችል አንዳንድ 
ፍንጮች አሉ። ጳውሎስ በእስር ቤት ውስጥ ሆኖ ለቆላስያስ ሰዎች በፃፈላቸው ደብዳቤ ዮሐንስ ማርቆስ ከእርሱ ጋር 
እንደሆነና ወደእነርሱ ሲመጣ እንዲቀበሉት ነገራቸው።  

 
 በርናባስ እውነተኛ የመፅናናት ሰው ነበር። ሁሌም በሌሎች ሰዎች ውስጥ ያለውን መልካም ነገር ለመመልከት 

የማይቸገርና በሰዎች ላይ የነበረው እምነት ሁልጊዜም ዋጋ ነበረው።  
 

ከላይ ያለውን ታሪክ በሚከተሉት የመፅሐፍ ቅዱስ  ክፍሎች ውስጥ ማንበብ ትችላላችሁ።  
የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 4፡ 36 – 37፣ 11፡ 19 – 30፣ 13፡ 1 – 51፣ 14፡ 8 – 20፣ 15፡ 36 – 41፣ በዘኁልቅ 35፡ 1 - 5  

 
http://gardenofpraise.com 


