
 

   ክቡራት ምእመናን ኣብዚ ናይ ልዯት ግዜ ብብዝሒ ተዯጋጋሚ ካብ 
ዝልዓል ሕቶ ኣሕጽር ኣቢለና ክንምልስ። 

ብመጀመርያ ናብዚ ዘብጽሓና ልኡል እግዝኣብሄር ይመስገን እናበልና 
እንቛዕ ናብ ብርሃነ ልዯቱ ብሰላም ኣብጽሓኩም/ና እናበልና ክንምልስ 
ፍቓደ ይኹን!! 

     ክቡራን ምእመናን ንኸይንጠራጠር ክንመራምር ኣሎና! እቲ 
ብምስትውዓል ክንምልከቶ ዘሎና ኽኣ ቃል ኣምላኽ’ዩ! እዚ ኣብ መንጎ 
ሃይማኖታት ዝግበር ናይ ግዜ ፍልልያት ካብ ሰብ ዝመጸ’ዩ፡ መገዱ ሰብ 
ክኣ ናቱ ኽምስርት እንተኾይኑ ካብቲ ዝነበሮ ዝፈልዮ ክፈጥር ኣለዎ። ስለ 
ዝኾነ በቲ ፍሉጥ መሰረት ምፍልላይ ሃይማኖት ክርስትና ዝኾነ ኣርዮስ 
ተበጊሱ ክሳብ እዘን ሎሚ እናተፈጠራ ዝሓድራ ዘለዋ ሃይማኖታት ንዓአን 
ብዝጥዕመን መገድታት እናተሰረታ ይትከላ ኣለዋ! ተኻሊአን ጎይታ 
ኣይኮነን!! ጎይታና ብመገዱ ቅደስ ጳውሎስ ባርያኡ ኣብ ኤፌሶን 4፡5 
ከምዝሓበረና ሓዯ ጎይታ ሓንቲ እምነት (ሃይማኖት) ኢሉና’ዩ፡ በዚ እንተ 
ኣሚና ኽኣ ካብታ ጎይታና ዝተኸላ ወጺአን ዘለዋ ሃይማኖታት ኣበየን 
ተተኺለን ዘለዋ፧ ግልጺ’ዩ ጎይታ እታ መሰረታዊት እምነት ንዕኡ ብዯሙ 
ኸምዝተኸላ እዘን ብመገዱ ሰብ ተተኺለን ዘለዋ ኽኣ ብላሳኖም እምበር 
ብዯም ጎይታ ዘይተተኽላ ስለ ዝኾና ብዝኾነ ሃይማኖታዊ መምዘኒ ሚዛነን 
ጎዯሎን ኣብ ሚዛን ዘይቀርብን’ዩ!!  
   ናይ ኦርቶዶክስ ዕለት ልዯት ጎይታ ከመይ ኢሉ ምስተን ካልኦት ከም 
ካቶሊክ ከኒሻ ብሓዯ ዘይብዓል እንተ ተባሂሉ ኦርቶዶክስ ካብቲ ዝነበረ 
ጥንታዊ ካብ ሃዋርያትን ቅደሳን ኣቦታትን ዝተረከበቶ ኣቆጻጽራ ስለ 
ዘይለወጠት’ዩ! እዚ ዝኾነሉ መኽንያት ክኣ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መገዱ 
እግዚኣብሄር ብመገዱ እግዚኣብሄር እምበር ንሰብ ብዝጥዕሞ ክትኸይድ 
ፍቓዯኛ ስለ ዘይኮነት’ዩ!! ነዚ ንምምርማር ክኣ ታሪኽ ሃይማኖተት ርኢኻ 
ኣየነየቲ ሃይማኖት መዓስ ተመስሪታ ስለምንታይ ምፍላጡ ቀሊል’ዩ! ንሰብ 
እንተሓቲትካ ግን ኩሉ ናትና’ያ ቀዲመይቲ ይብለካ፡ መን መስሪትዋ 
ንዝብል ሕቶ ስም ቅደስ ዝብልዎ ይጠቕሱ! ኦርቶዶክስ ግን ካብ ሰብ ክስቶ 
መስሪትዋ ተባሂላ ኣይተፈልጥን’ያ መኽንያቱ መስራቲኣ ጎይታና’ዩ!! 
ንሃዋርያ ጴጥሮስ ቤተክርስትያነይ ኣብዚ ከውሒ’ዚ እስርታ ኣለኹ 
ከምዝበሎ!! ቅደሳት ኣቦታትና ኽኣ ሃዋርያት ካብ ዘረከብዎም ሓንቲ 
ከየጉዯሉ ብምሉኡ እናውረሱ ክሳብ’ዛ ግዜ እዚኣ ኣብጺሖማ ቤተ 



ክርስትያና ኽኣ ኣቃውምኣ ንዕኡ ዝገልጽ’ዩ!!  እቲ ቀዲማይ መግለጺና ኽኣ 
ካብ ኣቦና ነቢ ሙሴን እያሱን ዝወረስናዮ ጫማ ምውጻእ’ዩ!! ነጸላ፡ 
ኣቃውማ፡ ኩሉ ስርዓተ ቤተክርስትያንን! ስለዚ ሃይማኖትና ጽቡቕ ጌርና 
እንተ ፈሊጥናያ ጥርጥር ክሓድረና ኣይክእልን’ዩ!  

 እዚ ካብቲ ክግለጽ ዝኽእል ብሓጺር’ዩ፡ እዛ ሓዯ ጎይታ ሓንቲ እምነት 
ትብል ኣጸቢቕና እንተ ፈሊጥናያ ኽኣ እዛ ሓንቲ መዓልቲ ልዯት 
ጎይታናውን ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጣ ኢና!!  

እግዝኣብሄር ኣዕይንቲ ልብና ይኽፈተልና ኣሜን!!! 

   

 


