
                                  

 

           በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!! 

እግዚኣብሄር ብዝፈቕዶ መገዲ ክንምልስ ፍቓዱ ይኹን!!     ሕቶ ኢየሱስ 
ክርስቶስ ኣምላኽ ምዃኑ ዝገልጹ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ንመናፍቓን መልሲ 
ንኽንህበሉ ምዕራፉን ዓንቀጻቱን ክንፈልጥ ደሊና ንዝበሉና ኣመንቲ 
ኣሕጽር ኣቢልና ክንምልስ። 

 ክቡራን ኣመንቲ ቅድሚ ዝኾነ ከነስተውዕሎ ዝግብኣና ምስመን ንዛረብ 
ኣለና እዩ!! መኽንያቱ እቲ ምሳና ዝካታዕ እቲ ስጋ ለቢሱ እንርእዮ ሰብ 
ኣይኮነን! እቲ ኣብኡ ሓዲሩ ዘሎ ርኹስ መንፈስ’ዩ!! ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ 
ዝበለና ንሕና ቅልስና ምስቶም መናፍስቲ ሓሶት’ዩ እሞ ከም ሰብ እንተ 
ዘይተኻታዕናዮም ጽቡቕ’ዩ! መኽንያቱ ፈትዮም ኣይኮኑን!! ሎሚ መጺኡ 
ኣምላኽ ምዃኑ እንተ ኣእመንካዮ ጽባሕ ኣማላዲ’ዩ ኢሉ ይመጻካ! ፈራዲ 
እምበር ኣማላዲ ከምዘይኮነ እንተ ኣእመንካዮውን ኣብ ቅዱሳንን ጻድቃንን 
ይጅምር ጎይታ ኽኣ ብ ኣመናዝር መሲልዎም ኣሎ!ኣመንዝራ ንኽትማርኽ 
ትጥቀመሉ ብልሓት ልብሲ፡ጌጽ፡ጨና፡ዝኣመሳሰሉ ብምልውዋጥ’ያ፡ ጥበበኛ 
ሰለሙን ከምዝበሎ ከምታ ገዝኣ ዘይትዓረርፍ ነቲ ዓሻ ጎበዝ ትረኽቦ’ዩ፡ 
መናፍቕ ኣብ ገዝኡ ኣይዓርፍን’ዩ!! ምኡዛትን ትሕትና ብዝተሓወሶን ጠባሪ 
ቃላት ንኸውድቕ ዘየንጽፎ ምንጻፍን ዘይንስንሶ ዓልወን የልቦን! ግን 
ንጥፍኣት’ዩ!!  እቲ ሓደ ንዓና ኦርቶዶክስ መሰረትና ኣብ ጽኑዕ ከም 
ዝተመስረተ ዘረጋግጸልና ኤፈ 4፡5 ሓደ ጎይታ! ሓንቲ እምነት! ሓንቲ 
እምነት!!!  ሓንቲ እምነት ከምዘላ እንተ ኣሚና መናፍቓን ክመጹና 
እንከለዉ ብዓይኒ ድንጋጽ ርኢና ኣብ ክንድኦም ክንጽሊ’ዩ ዝግብኣና!  
ከምዚ ንርእዮ ግን ንሶም ብኣና ይጭነቑ! ዕዉርዶ ክመርሕ ይኾነሉ’ዩ፧ 
ተታሓሒዞምዶኸ ናብ ህጉም ኣይኣትዉን!  ዘገርም’ዩ! ናይቲ ጥፉእ ሰራዊት 
ስለ ዝኾኑ መጣፍእቲ ንኽንኮኖም’ዩ ዝጽዕር ዘሎ!!  



 ኣብ መልሲ ክንኣቱ፡ ኢየሱስ ክንብል እንከለና ናይ ኦርቶዶክስ ኢየሱስ 
ክርስቶስ እቲ ሰብ ዝኸነ ኣምላኽ፡ ካብ ኣዴና ድንግል ማርያም ቅድሚ 
2005 ዓመታት ብስጋ ዝተወለደ! ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዓለም 
ኣሕሊፉውን ዝነብር! ብሕቡእ ዘይኮነስ ብግልጺ ዝሰርሕ!! ሓቐኛ ኣምላኽ! 
ኢና እንኣምን!! ስለ ስሙ ይኽበር ይመስገን!!!!   

  በንጻሩ ኽኣ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበለና እቲ ኣነ ክርስቶስ’የ ኢሉ 
ዝመጽእ ክሳብ ዝግለጽ እቲ ብስዉር ዝሰርሕ ርኹስ መንፈሱ ኣብ ቃኤል 
ከምዝገበሮ ኣብ ድኹማት ኣሕዋትና (ደቂ ኣዳም) ሓዲሩ ይሰርሕ ኣሎ።  
ስለዚ እቲ ሓቐኛ ኢየሱስ ኣነጺርካ ምፍላጡ ጽቡቕ’ዩ!  ኦርቶዶክስ ተዋህዶ 
ስብከታ ጎይታ ከምዚ በለ… እናበለትያ ትምህር፡ መኽንያቱ እምነትና 
ድሕሪ ልደት ክርስቶስ ኣይኮነን!!  ድሕሪ ልደት ክርስቶስ ክርስትና 
ዝተቐበሉ ግን ብሉይ ኪዳን ስለ ዘይፈልጡ ሃዋርያ ጳውሎስ ከምዚ በለ 
እናበሉ ሃዋርያ ጴጥ ከምዝብለና! ነቲ ዘይፈልጥዎ ትምህርቲ ንገዛእ ርእሶም 
ብዝጥዕሞም እናጠዋወዩ ናብ ጥፍኣት ይጓየዩ! ጎይታና ግን በተን ጽሑፋት 
ትድሕኑ መሲልኩምሲ ትምርምርወን ኣለኹም ንሳተን ክኣ ኩለን ብኣይ 
እየን ዝምስክራ በለና!! ስለዚ ትምህርቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ከምቲ ካብ 
ልቡ ብሉይን ሓድሽን ዘውጽእ ብልሂ ሰብኣይ’ዩ!! ጎይታ ን ሕጊ ኮነ ን 
ኦሪት ክፍጽሞም እምበር ክስዕሮም ዝመጻእኩ ኣይምሰልኩም! ይብለና 
ሃዋርያ ይሁዳ ኽኣ እምነት ብዘይ ግብሪ ምውቲ እያ እናበለና እመን 
ጥራሕ ክትድሕን ኢኻ ዝብል፡ ዕላማ ዝሙት ዝተሰከመ መናፍቕ ቃል 
ኣምላኽ ኢሉ ከስምዓና እንከሎ ካበየናይ መቕዘፍቲ’ዩ ከድሕነና፧ 
ኦርቶዶክሳውያን ተሰሪትናሉ ዘሎና መሰረት ጽኑዕ ምዃኑ ክንኣምን 
ክንክእል ኣሎና!!  ንፋስ ኘው ነጀው ከምዘብሎ ሻምብቆ ምዃን ርእሱ 
ዝኽኣለ ሓጥያት እዩ!! 

 ገለ ኣምላኽነት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝገልጻ ቃላት መጽሓፍ ቅዱስ፡-
  ወንጌል ዮሃንስ 1፡1-14 1- ብመጀመርያ ቃል ነበረ፡ እቲ ቃል ኣብ 
ኣምላኽ ነበረ፡ እቲ ቃል ውን ኣምላኽ ነበረ። ን ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ካብዚ 
ንላዕሊ ኣየድልዮን’ዩ! እቲ ቃል ኣምላኽ ነበረ!! እቲ ቃል ኣምላኽ እንተ 
ነይሩ ኣምላኽነቱ ክኽልክሎ ዝኽእል መን’ዩ፧  

3- ብእኡ ኹሉ ተፈጥረ ካብቲ ዝተፈጥረ ዘበለ ብዘይ ብእኡ ሓንቲ እኳ 
ዝተፈጥረ የልቦን!! ኩሉ ብእኡ ተፈጥረ (ኮነ) ክብለና እንከሎ ንኹሉ 
ዝፈጠረ ኣምላኽ ምኻኑ ዘፍጥረት ምዕራፍ1፡1 ኣምላኽ ብመጀመርታ 
ሰማያትን ምድርን ፈጠረ!!... ገሊጹልና ኣሎ ዓይኑ ዝዓመተ ክርኢ 



ኣይክእልን’ዩ!! እዝኑ ዝዓበሰውን ክሰምዕ ኣይክኣሎንዩ!!  ኣፉ ክዓብስ ስለ 
ዘይክኣለ ግን ዘየለ ኣምሲሉ ክልፍልፍ ግድን’ዩ!! 

 ተወሳኺ፡- ወ ዮሃ 3 ምስ ኒቀዲሞስ ዝነበረ ትምህርቲ ቃል ጎይታ 3፡13 
በጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ’ውን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ 
ዝዓረገ የሎን…..

  

ክብል እቲ ሓቀኛ ጎይታና ብዛዕባ ርእሱ መስኪሩ ኣሎ!! 

ኣብ ዮሃ 10፡30 ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና… 

ሃዋርያ ፊልጶስ ነቦ ኣርእየና ምስበሎ ጎይታ ዝመለሰሉ   ዮሃ 14፡8-9 
ኢየሱስ  በሎ፥ ፊልጶስ፡ እዚ ኽንድዚ ዚኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር 
ከሎኹስ፡ ኣይትፈልጠንን ዲኻ፡ እቲ ንኣይ  ዝርኣየ ነቦ ርኣዮ። ከመይ 
ኢልካኸ፥ ነቦ ኣርእየና፡ ትብል አሎኻ፧ 
 

  

 

1ይ ዮሃ5፡20 ግናኸ  እቲ  ወዲ ኣምላኽ  መጺኡስ  ነቲ ብዓል ሓቂ ኽንፈልጦ 
ኢሉ ኣእምሮ ኸም ዝሀበና፡ ንፈልጥ ኢና፡ ንሕና ኣብቲ  ብዓል ሓቂ፡ ኣብ  ወዱ 

ኢየሱስ  ክርስቶስ  ኢና  ዘሎና። እዚ  እቲ  ናይ ሓቂ ኣምላኽን  ናይ 
ዘለኣለም  ህይወትን  እዩ። 

ሮሜ 9፡5 ኣቦታት ከኣ ናታቶም እዮም፡ ክርስቶስውን ብስጋ ኻባታቶም 

እዩ፡ ንሱ ልዕሊ ዂሉ ዝኾነ ኣምላኽ፡ ንዘለኣለም ብሩኽ  እዩ። 
ኣሜን። 
 

ራእይ ዮሃ1፡8 

 

ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ እየ፡ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን 
ዚመጽእን ኵሉ ዚኽእል እግዚኣብሄር ኣምላኽ። 

 

ክቡራን ምእመናን ካብ ማይ ባሕሪ ብጭልፋ ዘይኣክል ኣቕሪብናልኩም 
ንኹሉ እንተ ንዝርዝሮ’ውን ኣይምለስልኩምን እዮም!!  ከነስተውዕሎ ዘሎና 
ግን መጽሓፍ ቅዱስ  ብዝጥዕሞም መገዲ ቀያይረሞ እዮም!! እቲ ሓቐኛ 
ቃል ኣምላኽ ኣብ ጽሑፋት ግእዝ ይርከብ!! ገለ ካብ ኣብነታት ንመልከት  

 



ካብ መዝሙር ዳዊት ብግእዝ፡- 

መዝ 67 ነገሥተ ምድር ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር። 
        ወዘምሩ ለኣምላክነ። 
        ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘዓርገ ውስተ ሰማይ። 

ኣብ ትግርኛ ብዘይ ቅኑዕ መገዲ ክትርግምዎ እንከለዉ ኽኣ ከምዚ ዝስዕብ 
ተርጒመሞ ኣለዉ  

መዝ 68፡32-33 አቱም  መንግስትታት  ምድሪ፣  ነቲ  ኣብ  ልዕሊ  ናይ  ጥንቲ 
ሰማየ  ሰማያት  ዚኸይድ  ኣምላኽ   ዘምሩ፣  ንእግዚኣብሄር  ዘምሩሉ፣  እንሆ፣  
ንሱ ንድምጹ፣ ነቲ ብርቱዕ ድምጹ፣ የስምዕ ኣሎ።  

  ስለምንታይ ተገይሩ ንዝብል ሕቶ እታ ዓረገ እትብል ቃል ንኣምላኽነት ጎይታ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እትገልጽ ነቲ ኣብ መበል ሳልስቱ ተንሲኡ ኣብ 40 መዓልቱ 
ዝዓረገ ጎይታ ኣምላኽ ኣይኮነን ንማለት ስሒቶም!!     

ማር16፡19 ጐይታና  ኢየሱስ   ምስ ተዛረቦም፡ ናብ  ሰማይ  ዓረገ ፡ ኣብ  የማን  ኣምላኽውን  

ተቐመጠ   

ግ.ሐ 1፡9 እዚ  ምስ  በለ  ድማ፡  እናረኣይዎ  ዓረገ ፡ ካብ  ኣዒንቶም  ከኣ  ደበና  ተቐበለቶ።

እግዚኣብሄር ብ መገዲ ኣቦና ዳዊት እቲ ዝዓረገ እግዚኣብሄር ምዃኑ 
ብንጹር ገሊጹ’ዩ!! እቶም ድኹማት ኣእምሮ፡ መምህራን ክሕደት ግን 
ጽሑፍ ብምልዋጥ ልቢ ሰብ ጠውዮም!! ንሕና’ውን እዞም ነንብብ ዘለና እዚ 
ትርጉም ሓቀኛ እንተ ኾይኑ ንመርምሮ!!  

  

 መዝሙር ዳዊት 44 ግእዝ  ክኣ ንመልከት፡- 
 
መዝ 44  ህይንተ ኣበውኪ ተወልዱ ለኪ ደቂቅ።  
         ወትሠምዮሙ መላእክተ ለኵላ ምድር። 
         ወይዘክሩ ስመኪ በኵሉ ትውልደ ትውልድ። 
         በ እንተዝ ይገንዩ ለከ ኣሕዛብ እግዚኦ። 
         ለዓለም ወለዓለም። 

 

ኣብ ትግርኛ ብዘይ ቅኑዕ መገዲ ክትርግምዎ እንከለዉ ኽኣ 

45፡16  ውሉድካ  ኣብ  ክንዲ  ኣቦታትካ    ኪዀኑ፣   
               ኣብ  ብዘላ  ምድሪውን መሳፍንቲ ኽትገብሮም  ኢኻ።  



45፡17 ካብ ወለዶ  ንወለዶ  ንስምካ ኸዘክሮ  እየ፣  
              ስለዚ  ህዝብታት  ንዘለአለም  ኬመስግኑኻ  እዮም። 

በየናይ ምስትውዓል ከምዝተሰርሐ ንሕሰብ ግእዝ ብ ኣንስታይ ዝተጻሕፈ! 
ትግርኛ ስለምንታይ ብተባዕታይ ተርጒምዎ፧  ድሕነት ብኸምዚ ዝርከብ 
እንተ ኾይኑ ንጥፍኣት ቀርባ ምኻን ዘጉልሕ’ዩ!!! 

  ሓጺር ትሕዝቶና ንምዝዛም ትጽቢትና ምጽኣት’ዩ!! ጎይታ ኢየሱስ ክኣ 
ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ክፈርድ ክመጽእ’ዩ!! ኣጣል ብጸጋሙ ኣባጊዕ ብየማኑ 
(ማቴ 25፡31-ፍጻሜ) ከቑመና እንከሎ ኣምላኽ ኣይኮንካን ክብሎ ዝኽእል 
የሎን!!  እቶም ዝወግእዎ ውን ክበኽዩ እዮም!! እዚ ሕጂ ኘው ነጀው ዝብል 
ዘሎ እቲ ብስዉር ዝሰርሕ’ዩ እሞ ኦርቶዶክሳውያን ኣብ እምነትና ኽንጸንዕ 
ይግብኣና’ዩ!!  ውሕጅ ከይለከመ ስለ ዘይሓልፍ ድልዱል መጸግዒ ስለዘሎና 
ኣትሪርና ክንስረት ይግብኣና’ዩ!!  ንድኻምና ዝሕግዙ ኽኣ ቅዱሳን ኣለዉና!!  

ዘጽኣት 23፡20-22

መሰረት ዝኾነት ቅንዕቲ ሃይማኖትናውን ብመገዲ ነቢይ ኤርምያስ ተገሊጻትልና ኣላ!! 

ኣብ መገዲ ኺሕልወካ ናብቲ ዘዳለኽዎ ቦታ ድማ   
ኬእትወካ፡ እንሆ ኣነ መልኣኽ ቀቅድሜኻ ኽልእኽ እየ።  
21- ኣብ ቅድሚኡ ተጠንቀቕ፡ ድምጹ ኸኣ ስማዕ፡ ኣይተመርሮ። ስመይ 
ኣብኡ እዩ እሞ፡ ንበደልኩም ኣይሐድግን እዩ።  
22- ድምጹ ኣጸቢቕካ እንተ ሰማዕካ፡ ኣነ ዝብለካ ዅሉ ድማ እንተ ገበርካ፡ 
ኣነ ንጸላእትኻ እጻልኦም፡ ንዚጻረሩኻ ድማ እጻረሮም።  

  ልዕሊ ኹሉ ኽኣ ልዕሊ ፍጡራትን ትሕቲ ፈጣርን ዝኾነት ኣደ ኣላትና 
(ድንግል ማርያም ኣደ ኣምላክ) !!    

ኤር6፡16 እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ኣብ ጐደናታት ደው ኢልኩም 
ተመልከቱ፡ እቲ ጥንታዊ መገድታት፡ እቲ ጽቡቕ ጐደና ኣየናይ ምዃኑ 
ሕተቱ እሞ ብእኡ ተመላለሱ፡ ሽዑ ንነፍስኹም ዕረፍቲ ኽትረኽቡ 
ኢኹም። ንሳቶም ግና፡ ኣይንመላለሰሉን ኢና፡ ኢሎም መለሱ። 

       ነቶም ድኹማት ምስትውዓል ነቶም መስተውዓልቲ ኽኣ በረኸቱ 
ይሃበና ኣሜን!! 

     ወስብሐት ለኢግዚኣብሄር፡ ወለወላዲቱ ድንግል    
ወለመስቀሉ ክቡር!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


