
ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን  

መበል 15 ዓመታዊ ጉባኤ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ   

ስያትል ዋሽንግቶን == Seattle, WA                      

ኣባይ ጽንዑ፥ ኣነውን ኣባኻትኩም። ዮሓ 15፡4 
 

ብቀሲስ ሓለፎም ዓንደማርያም  = Fr Halefom Andemariam 

ካብ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ሻርሎት, ኖርዝ ካሮላይና 

St Michael E.O.T. Church Charlotte, NC 

 ሓምለ ፬ --፯  ፳፻፭ ዓ.ም == July 11-14, 2013 

 



ኣብነታዊ ኣስማት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ  

 ናይ ሓቂ ጕንዲ ወይኒ ኣነ እየ! ዮሓ 15፡1 

  መገድን ሓቅን ሕይወትን እነ እየ። ዮሓ 14፡6 

  ኣነ ንዓለም ብርሃኑ እየ። ዮሓ 8፥12። 

  ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ! ዮሓ 10፡11 

  ናይ ሕይወት እንጌራ ኣነ እየ! ዮሓ 6፡35 

 



ምጽናዕ  
ምጽናዕ፥ ምትባዕ፥ እሙን ምዃን፥ ጸኒዖም ዘጽንዑኻ ……                                
ኣባይ ንበሩ፥ ኣነው ኣባኻትኩም። ዮሓ 15፡4 

ኣበይን ምስ መንን ንነብር ኣሎና? ኣብ እምነት ጽኑዕ ዲኻ? ጽንዕቲ ዲኺ?  

1. ክቡር ሰብ ግና ክቡር ሓሳብ ይሓስብ፥ ኣብ ክቡር ነገር ከኣ ይጸንዕ። 
ኢሳ 32፡8  ዝጸንዐ ይከብር። ዘይጸንዐ ከኣ ይሓስር። 

2. ኣብኡ ጸኒዕካ እንተ ነበርካ፥ ንርእስኻን ንዝሰምዑኻን ከተድሕን 
ኢኻ። 1ጢሞ 4፡16 

3. በቲ ዝተመሃርካዮን ዝተረዳእካዮን ጽናዕ። 2ጢሞ 3፡14 

4. ጽናዕ፥ ትባዕ፥ ምእንቲ ክቐንዓኻ ካብቲ ሕጊ ንየማን ወይ ንጸጋም 
ኣይተልግስ። ኢያ 1፡7-9 

5. ልብኹም ብጸጋ እንተ ጸንዐ ሠናይ እዩ። ዕብ 13፡9  



ዘይምጽናዕ 

  ዘይጸንዐ=ነይመንዐ፥ ጽናዕ ከይትምናዕ፥ ነይጠጥዐ..  
 ኣብ እምነቱ ዘይጸንዐ፥ ይኽሕድ። 
  ኣብ ቃል-ኪዳኑ ዘይጸንዐ፥ ይጠልም። 
  ኣብ ዕላምኡ ዘይጸንዐ፥ ይሰዓር። 
  ኣብ ቃሉ ዘይጸንዐ፥ ይሕሱ። 
  ኣብ ስርሑ ዘይጸንዐ፥ ይስጎግ። 
  ኣብ ጎይታ ዘይጸንዐ 
 ንወጻኢ ይድርበ፥ ይነቅጽ፥ ብሓዊ ይነድድ። ዮሓ 15፥6 
 እቲ ዝጠራጠር ካብ ጎይታ ገለ ዝቕበል ኣይምሰሎ። ንሱ ኣብ 

ኩሉ ዕዮኡ ጽንዓት ዘይብሉ ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ እዩ።ያዕ 1፡7  
 



እንተ ጸናዕኩም ብዙሕ ፍረ ኣሎኩም 

 ሓዋርያት ኣብ ጎይታ ስለ ዝጸንዑ፥ ዕዮ ወንጌል ፈረየ። 

 ክርስቶስ ንሓዋርያት  ንክርስትና ንኩሎም ኣመንቲ 

 እምነት ሓዋርያት  ንእምነት ሰማዕታት ፈረየ  ንእምነት 
ጻድቃን ፈረየ  ንዓና ውሉደ-ክህነትን ንምእመናን ፈረየ። 

 ሕያው ፍረ  ነባሪ ፍረ  ዘየቋርጽ ፍረ  ብዙሕ ፍረ 

 ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ዝወደቐ 30 60 100 ፈረየ።ማር 4፡8 

 ብዙሕ ፍረ ኣሎኩም ብዙሕ ፍረ ሰላም፥ ሓጎስ፥ በረኸት ኣሎኩም  

 

 ካብዛ ኦም እንተ ዘይበላዕኩም ሕይወት ኣሎኩም። እንተ በላዕኩም 
ክትሞቱ ኢኹም። 

 



እንተ ዘይጸናዕኩም ፍረ የብልኩምን 

 ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ኦም ይቑረጽ። ማቴ 7፡19 

 እታ ኦም በለስ ቆጽሊ እምበር፥ ሓንቲ ፍረ ስለ ዘይረኸበላ 
“ካባኺ ንሓዋሩ ፍረ ኣይረኸብ” በላ እሞ ሽዑ ንሽዑ ነቐጸት። 
ማቴ 21፡19  

 ህዝቢ እስራኤል ከም ዘይተገምጠለ ቅጫ ኣይበሰሉን። ምስቶም 
ኣብ ዙርያኦም ዘለዉ ህዝብታት ይጽንበሩ። ሆሴ 6፡8 

 ፍረ ሕይወት፥ እምነት፥  

 በዓል ቤተይ ሠናይ ፍረ ምፈረየ ነይሩ። ግናኸ ንሱ ክፈሪ 
ኣይደለየን በለት ሰበይቲ። 

 ፍረ የብልኩምን ሕማቕ ፍረ፥ ፍረ ሓጢኣት፥ ፍረ ክርዳድ፥  

 



በጀካይ ሓንቲኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም  

 ኩሉ ካብኡን፥ ብእኡን፥ ንዕኡን እዩ። ንዕኡ ዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ። ሮሜ 11፡36 
ቅኑዕ ዕላማን ቅኑዕ መገድን ዝሓዘ ይዕወት፥ 

 እግዚኣብሔር ንኸተማ እንተ ዘይሓለዋ ሓለውቲ ንኸንቱ ይነቕሑ። መዝ 
127፡1-2 

 ሕይወትና ምስቲ ወሃቢ ሕይወት እንተ ዘይተራኺባ ከንቱ እዩ። ምኽንያቱ 

 ንሕና ደቂ ኣምላኽ ኢና። ብእኡ ኢና እንነብርን እንዋሳወስን፥ ብእኡ ኢና ኸኣ 
ዘሎና። ግሓ 17፡28 

 ንሱ ምስ ከፈተ፡ ሓደኳ ዘይዓጹ፥ ንሱ ምስ ዓጸወ ሓደኳ ኣይከፍትን። ራ.ዮሓ 
3፡7 

 በጀካ ጎይታ ክንበልዕ ክንሰቲ፥ ክንወፍር ክንእቱ፥ ክንዘርእ ከነፍሪ፥ክንወልድ 
ክንዝምድ፥ ክንነብር ክንከብር ፈጺምካ ኣይከኣልን፥ ኣይሕሰብንውን። 

 



ክትፈርዩ፥ ፍረኹም’ውን ነባሪ ክኸውን ሸምኩኹም 

  ፍረ ኣብ መጽ/ ቅዱስ 150 ጊዜ ተጠቒሱ ኣሎ። ኣብ ዘፍ 1፡1 

ክሳብ ራ ዮሓ 22፡2  

 ፍረ ሃይማኖት 

  ፍረ መንፈስ ቅዱስ 

  ፍረ ፍቕሪ 

  ፍረ ሰላም  



መዛዘሚ መልእኽቲ 

 እቲ ኣባይ ኣብ እግዚኣብሔር ዝውከል ሰብ …. ብሩኽ እዩ። ንሱ ከምታ 
ኣብ ጥቓ ማይ ዝተተኽለት ኦም ካብ ምፍራይ ዘይተቃርጽ እዩ ። ኤር 
17፡7-8። 

 ንሕጊ እግዚኣብሔር ዝእዘዝ፥ ለይትን መዓልትን ዘስተንትኖ ሰብ፥ ንሱ 
ከምታ በብእዋኑ ፍሬኣ እትህብ ኦም እዩ። መዝ 1፡3 

 ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ደኣ ግበሩ እምበር፥ ኣብርሃም ኣቦ ኣሎና ብምባል 
ኣይትጀሃሩ። ሉቃ 3፡8 

 ቀልጢፈ እመጽእ ኣሎኹ።ሓደ እኳ ነቲ ኣኽሊል ዓወትካ ከይዝርፈካስ፥ 
ነቲ ዘሎካ ኣጽኒዕካ ሓዞ። ራ.ዮሓ 3፡11 

 ጽንዑ ፍረ ኦም ሕይወት ክትበልዑ!!! ቅዱሳን ተባሂልኩም ክትጽውዑ!!! 

 ክቡር ሓሳብ ክንሓስብን፥ ኣብ ክቡር ነገር ክንጸንዕን ኣምላኽ ኣዕይንቲ 
ኣእምሮና የብርሃልና።  

 ክብርን ምስጋናን ንልዑል እግዚኣብሔር ይኹን። ኣሜን። 


