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ሲጋራ ‐ትምባሆ
-- ታርታር፣ ፣ ካርቦንካርቦን ሞኖOክሳይድሞኖOክሳይድ፣፣ EንደEንደ ዲዲቲዲዲቲ-- AርሰኒክናAርሰኒክና ፎርማልዲሃይድፎርማልዲሃይድ ((የሞቱየሞቱ EንስሳትንEንስሳትን
ቅሪተቅሪተ AካልAካል ለማቆየትለማቆየት የሚጠቅምየሚጠቅም ጋዝጋዝ))፣፣ EንዲሁምEንዲሁም ኒኮቲንኒኮቲን EንደያዘEንደያዘ EናውቃለንEናውቃለን??

-- ሲጋራ ሲጋራ ወይምወይም ትምባሆ ትምባሆ ማጤስማጤስ የሚያስከትለውየሚያስከትለው AደጋAደጋ ምንድርምንድር ነውነው??
-- ኒኮቲንኒኮቲን የልብየልብ ሕመምሕመም AደጋንናAደጋንና (Heart attack) (Heart attack) ድንገተኛድንገተኛ AደጋዎችAደጋዎች(Stroke) (Stroke) ያስከትላልያስከትላል::::
-- ታርናታርና ((Tar) Tar) ካርቦንካርቦን ሞኖOክሳይድሞኖOክሳይድ (Carbon monoxide) (Carbon monoxide) የመተንፈስየመተንፈስ ችግርንችግርን ያስከትላሉያስከትላሉ፡፡፡፡
-- EንዲሁምEንዲሁም ትምባሆ ትምባሆ ማጤስማጤስ የሳንባናየሳንባና ሌሎችሌሎች የካንሰርየካንሰር ሕመሞችንሕመሞችን ያስከትላልያስከትላል፡፡፡፡
-- የAፍየAፍ መጥፎመጥፎ ጠረንናጠረንና የጥርስየጥርስ ቀለምቀለም መበላሸትመበላሸት
-- በልብስበልብስ፤ ፤ ከጠጉርናከጠጉርና ከቆዳችንከቆዳችን መጥፎመጥፎ ጠረንጠረን EንወጣEንወጣ ማድረግማድረግ
-- የሰውነትየሰውነት መዛልመዛል፤ ፤ ሳልናሳልና የጉሮሮየጉሮሮ መቁሰልመቁሰል
-- የልብየልብ ምትምት መፍጠንናመፍጠንና የደምየደም ግፊትግፊት መጨመርመጨመር
-- በዙሪያችንበዙሪያችን የሚገኙየሚገኙ ሰዎችምሰዎችም ለዚሁለዚሁ AደጋAደጋ መጋለጣቸውመጋለጣቸው
-- ለትምባሆለትምባሆ ወይምወይም ለሲጋራለሲጋራ የሚወጣየሚወጣ ወጪወጪለትምባሆለትምባሆ ወይምወይም ለሲጋራለሲጋራ የሚወጣየሚወጣ ወጪወጪ
-- የጨየጨጓጓራ ራ AልሰርAልሰር
-- የድድየድድ ሕመምሕመም
-- በሚያስከትለውበሚያስከትለው AደጋAደጋ የተነሳየተነሳ ሥራሥራ የመስራትምየመስራትም ሆነሆነ የመዝናናትንየመዝናናትን EድልEድል ማጣትማጣት
-- የሰውነትየሰውነት መሻከርናመሻከርና በቆዳበቆዳ ላይላይ የተለያዩየተለያዩ ምልክቶተችምልክቶተች መውጣታቸውመውጣታቸው

ትት ችች ትት-- በAጠቃላይበAጠቃላይ ትምባሆ ትምባሆ ለሰውነታችንለሰውነታችን መርዛማመርዛማ ሲሆንሲሆን ለበርካታለበርካታ የጤንነትየጤንነት መመጓጓደልደል መንሥኤመንሥኤ
ነውነው፡፡ ፡፡ ከሁሉምከሁሉም በላይበላይ ትምባሆ ትምባሆ ሰውነታችንሰውነታችን AንዴAንዴ ከለመደውከለመደው ሁሌሁሌ EንድንፈልገውናነEንድንፈልገውናነ ሱሰኛሱሰኛ
EንድንሆንEንድንሆን ያደርገናልያደርገናል፡፡፡፡

-- ትምባሆንትምባሆን ለረጅምለረጅም ጊዜጊዜ መጠቀምመጠቀም በቀላሉበቀላሉ ማቆምማቆም EንዳንችልEንዳንችል ያደርገናልያደርገናል፡፡፡፡ በርካታበርካታ ሰዎችሰዎችትምባሆንትምባሆን ለረጅምለረጅም ጊዜጊዜ ጠቀምጠቀም በቀላሉበቀላሉ ማቆምማቆም EንዳንችልEንዳንችል ያደርገናልያደርገናል   በርካታበርካታ ሰዎችሰዎች
ትምባሆንትምባሆን የሚጀምሩትየሚጀምሩት EንሞክረውEንሞክረው በማለትበማለት ሲሆንሲሆን የሱሰኝነትየሱሰኝነት ልምዱምልምዱም በዚሁበዚሁ ቀዳዳነትቀዳዳነት
EየሰፋEየሰፋ ይሄዳልይሄዳል፡፡ ፡፡ ስለዚህስለዚህ AለመጀመሩAለመጀመሩ ከሁሉከሁሉ EጅግEጅግ የተሻለየተሻለ ነውነው፡፡፡፡



መጽሐፍቅዱስ ስለማጤስምንይላል?
-- ሰዎችሰዎች ትምባሆትምባሆ የማጤስየማጤስ ጥገኛጥገኛ የሚሆኑትየሚሆኑት ችግሮቻቸውንችግሮቻቸውን ለመፍታትለመፍታት ነውነው፡፡፡፡ EኛEኛሰዎችሰዎች ትምባሆትምባሆ የማጤስየማጤስ ጥገኛጥገኛ የሚሆኑትየሚሆኑት ችግሮቻቸውንችግሮቻቸውን ለመፍታትለመፍታት ነውነው EኛEኛ
ችግሮቻችንንችግሮቻችንን ለመፍታትለመፍታት የምንደገፈውየምንደገፈው ማንንማንን ነውነው??

-- ትምባሆ ትምባሆ ሱስሱስ ቢሆንምቢሆንም የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ልጆችልጆች ከዚህከዚህ ነጻነጻ ናቸውናቸው፡፡ ፡፡ ““ሁሉተፈቅዶልኛል፥ ሁሉ ግን
Aይጠቅምም።ሁሉተፈቅዶልኛል፥ በEኔ ላይ ግን Aንድ ነገር Eንኳ Aይሠለጥንብኝም።” ” 11ኛ ኛ ቆሮቆሮ 66፡፡1212፡፡፡፡

-- ““Eንግዲህ ልጁ Aርነት ቢያወጣችሁ በEውነት Aርነት ትወጣላችሁ።” ” ዮሐዮሐ 88፡፡3636፡፡፡፡

-- ማጤስማጤስ ራስራስ ወዳድነትንወዳድነትን የሚያመለክትየሚያመለክት ነውነው፡፡ ፡፡ ምክንያቱምምክንያቱም AጫሾቹAጫሾቹ EነርሱEነርሱ በሚያጤሱትበሚያጤሱት
የተነሳየተነሳ የሚጎዱትንየሚጎዱትን ሁለተኛሁለተኛ ወገንወገን ሰውሰው AያስቡምናAያስቡምና፡፡፡፡የተነሳየተነሳ የሚጎዱትንየሚጎዱትን ሁለተኛሁለተኛ ወገንወገን ሰውሰው AያስቡምናAያስቡምና፡፡፡፡

-- ሰዎችሰዎች የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ቤተቤተ መቅደስመቅደስ ናቸውናቸው፡፡፡፡ ““የEግዚAብሔር ቤተመቅደስ Eንደ ሆናችሁ
የEግዚAብሔርምመንፈስ Eንዲኖርባችሁ Aታውቁምን?” ” 11ኛ ኛ ቆሮቆሮ 33፡፡1616፡፡፡፡

-- ““ወይስሥጋችሁ ከEግዚAብሔር የተቀበላችሁት በEናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተመቅደስ Eንደ ሆነ
Aታውቁምን? በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ Aይደላችሁም፤ ስለዚህ በሥጋችሁ EግዚAብሔርን Aክብሩ።””
11ኛ ኛ ቆሮቆሮ 66፡፡1919፡፡፡፡

-- ታዲያታዲያ EግዚAብሔርEግዚAብሔር የሚኖረውየሚኖረው ጤናማጤናማ ወይስወይስ በታመመበታመመ ቤተቤተ መቅደስመቅደስ ነውነው? ? 

-- ይህንይህን የሕክምናናየሕክምናና የመጽሐፍየመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ EውነታዎችንEውነታዎችን ከተረዳንከተረዳን በበኋኋላላ ውሳኔAችንውሳኔAችን ምንድርምንድር
ነውነው??



የAልኮል ችየAልኮልመጠጦች
‐ ስካር



የAልኮልመጠጦችንመጠጣት
-- AልኮልAልኮል መጠጣትመጠጣት ለሕፃናትለሕፃናት፤፤ ለወጣቶችምለወጣቶችም ሆነሆነ ለሽማግሌዎችለሽማግሌዎች AደገኛAደገኛ ነውነው፡፡፡፡ በቀላሉበቀላሉ ሱሰኛሱሰኛAልኮልAልኮል ጠጣትጠጣት ለሕፃናትለሕፃናት፤ ፤ ለወጣቶችምለወጣቶችም ሆነሆነ ለሽማግሌዎችለሽማግሌዎች AደገኛAደገኛ ነውነው   በቀላሉበቀላሉ ሱሰኛሱሰኛ
ያደርጋልያደርጋል፡፡ ፡፡ AንዳንድAንዳንድ ወጣቶችወጣቶች የAልኮልየAልኮል መጠጦችንመጠጦችን ከከ10 10 ወይምወይም ከከ11 11 ወይምወይም ከዚያከዚያ ባነሰባነሰ
EድሜEድሜ ይጀምራሉይጀምራሉ፡፡፡፡

-- ወጣቶችወጣቶች ስለስለ AልኮልAልኮል መጠጦችመጠጦች የተሳሳቱየተሳሳቱ መረጃዎችንመረጃዎችን በቀላሉበቀላሉ የማግኘትየማግኘት EድልEድልወጣቶችወጣቶች ስለስለ AልኮልAልኮል ጠጦችጠጦች የተሳሳቱየተሳሳቱ ረጃዎችንረጃዎችን በቀላሉበቀላሉ የማግኘትየማግኘት EድልEድል
AላቸውAላቸው፡፡ ፡፡ በቴሌቪዥንበቴሌቪዥን ማስታወቂያዎችማስታወቂያዎች የAልኮልየAልኮል መጠጥመጠጥ EንደEንደ AንድAንድ የደስታተየደስታተ ምንጭምንጭ
ሆኖሆኖ ይቀርባልይቀርባል፡፡ ፡፡ ሰዎችሰዎች EየጠጡEየጠጡ ስፖርትስፖርት ሲመለከቱሲመለከቱ ወይምወይም ትልልቅትልልቅ ድግሶችንድግሶችን
ሲያደርጉሲያደርጉ EንመለከታለንEንመለከታለን፡፡   ፡፡   
AልኮልAልኮል AEምሮንAEምሮን ዝግዝግ የማድረግየማድረግ AቅምAቅም ያለውያለው ቅ ምቅ ም ነውነው፡፡፡፡ በዚህምበዚህም AEምሮንAEምሮን ይጎዳልይጎዳል፡፡፡፡-- AልኮልAልኮል AEምሮንAEምሮን ዝግዝግ የማድረግየማድረግ AቅምAቅም ያለውያለው ቅመምቅመም ነውነው፡፡ ፡፡ በዚህምበዚህም AEምሮንAEምሮን ይጎዳልይጎዳል፡፡ ፡፡ 

-- EንደEንደ ሌሎቹሌሎቹ ንጥረንጥረ ነገሮችነገሮች AልኮልAልኮል የሰውንየሰውን የማሰብናየማሰብና የመናገርየመናገር ችሎታችሎታ የሚቀንስየሚቀንስ ሲሆንሲሆን
ነገሮችንምነገሮችንም ካላቸውካላቸው ሁኔታሁኔታ ባነሰባነሰ መልክመልክ ለመመልከትለመመልከት ያስገድዳልያስገድዳል፡፡ ፡፡ ይህምይህም የተሳሳቱየተሳሳቱ
ውሳኔዎችንውሳኔዎችን ወደወደ መወሰንመወሰን ይመራልይመራል፡፡፡፡

-- ጠጥቶጠጥቶ የሰከረየሰከረ ሰውሰው ሚዛኑንሚዛኑን በማጣትበማጣት መራመድመራመድ ሊሳነውሊሳነው ይችላልይችላል፡፡ ፡፡ ይህምይህም ሰውሰው EጅግEጅግ
የተዝናናየተዝናና መሆኑመሆኑ የሚሰማውየሚሰማው ሆኖሆኖ ጥቂትጥቂት ቆይቶቆይቶ ያለምንምያለምንም ምክንያትምክንያት የሚያለቅስናየሚያለቅስና ሊሆንናሊሆንና
ቆይቶምቆይቶም ወደወደ ንትርክንትርክ ሊገባሊገባ ይችላልይችላል፡፡፡፡ቆይቶምቆይቶም ወደወደ ንትርክንትርክ ሊገባሊገባ ይችላልይችላል፡፡፡፡

-- AንድAንድ ቢራቢራ ብቻውንብቻውን የሰውንየሰውን የማሰብየማሰብ AቅምAቅም በመቀነስበመቀነስ ግራግራ ሊያጋባሊያጋባ ይችላልይችላል፡፡ ፡፡ ጠጥቶጠጥቶ
ማሽከርከርንማሽከርከርን AደገኛAደገኛ የሚያደርገውየሚያደርገው ይኸውይኸው ነውነው፡፡ ፡፡ AልኮልAልኮል በሚያስከትለውበሚያስከትለው ከባድከባድ የመቁሰልየመቁሰል
AደጋAደጋ፤ ፤ የመኪናየመኪና AደጋAደጋ፤ ፤ ከሕንጻከሕንጻ ራስንራስን ከመወርወርከመወርወር የተነሳየተነሳ ለሰዎችለሰዎች ሞትሞት AንዱAንዱ ተጠቃሽተጠቃሽ
ምክንያትምክንያት ነውነው፡፡ ፡፡ 
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-- ሰዎችሰዎች ሲጠጡሲጠጡ ራሳቸውራሳቸው ወይምወይም ሰዎችሰዎች ሊረዱትሊረዱት የማይችሉትንየማይችሉትን ነገሮችነገሮች ሊናገሩሊናገሩ ይችላሉይችላሉ፡፡፡፡
ራሳቸውንራሳቸውን ወይምወይም ሌላውንምሌላውንም ሰውሰው ሊጎዱሊጎዱ ይችላሉይችላሉ፡፡፡፡

-- ብዙብዙ AልኮልAልኮል መጠጣትመጠጣት ወደAልኮልወደAልኮል መመረዝናመመረዝና ወደሞትወደሞት ሊያደርስሊያደርስ ይችላልይችላል፡፡፡፡ብዙብዙ AልኮልAልኮል መጠጣትመጠጣት ወደAልኮልወደAልኮል መመረዝናመመረዝና ወደሞትወደሞት ሊያደርስሊያደርስ ይችላልይችላል፡፡   ፡፡   

-- ብዙብዙ AልኮልAልኮል የሚጠጡየሚጠጡ ሰዎችሰዎች በሂደትበሂደት ሰውነታቸውሰውነታቸው EጅግEጅግ ይጎዳልይጎዳል፡፡ ፡፡ በተለይበተለይ ከደማችንከደማችን
ውስጥውስጥ ቆሻሻንቆሻሻን የሚያስወግደውንየሚያስወግደውን ጉበታችንንጉበታችንን ከፍተኛከፍተኛ AደጋAደጋ ውስጥውስጥ ይጥላልይጥላል፤ ፤ EስከEስከ ሞትምሞትም
ያደርሳልያደርሳል፡፡፡፡ያደርሳልያደርሳል፡፡፡፡

AልኮልAልኮል መጠጣትመጠጣት የሚያስከትለውየሚያስከትለው የAጭርየAጭር ጊዜጊዜ ጉዳትጉዳት
-- የማየትየማየት፣ ፣ የመስማትየመስማት፣፣ የመናገርናየመናገርና ነገሮችንነገሮችን በAግባብበAግባብ ለማቀናበርለማቀናበር ያለመቻልያለመቻል፡፡፡፡

-- የተዘበራረቀየተዘበራረቀ ስሜትናስሜትና ነገሮችንነገሮችን ባልተገባባልተገባ ሁኔታሁኔታ መረዳትመረዳት

-- በሰውበሰው መፍረድመፍረድ ((ፍርደ ገምድልነትፍርደ ገምድልነት))ናና ወደወደ AደጋAደጋ EስኪያደርስEስኪያደርስ ድረስድረስ ራስንራስን መቆጣጠርመቆጣጠር-- በሰውበሰው መፍረድ መፍረድ ((ፍርደ ገምድልነትፍርደ ገምድልነት))ና ና ወደወደ AደጋAደጋ EስኪያደርስEስኪያደርስ ድረስድረስ ራስንራስን መቆጣጠርመቆጣጠር
AለመቻልAለመቻል፡፡ ፡፡ 

-- መጥፎመጥፎ ጠረንጠረን

-- የሕመምየሕመም ወይምወይም የመደበትየመደበት ስሜትስሜት
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AልኮልAልኮል መጠጣትመጠጣት የሚያስከትለውየሚያስከትለው የረጅምየረጅም ጊዜጊዜ ጉዳትጉዳት
-- የጉበትየጉበት ካንሰርካንሰር

የምግብየምግብ ፍላጎትፍላጎት ማጣትማጣት-- የምግብየምግብ ፍላጎትፍላጎት ማጣትማጣት

-- ከፍተኛከፍተኛ የሆኑየሆኑ የቫይታሚኖችየቫይታሚኖች EጥረትEጥረት

-- የጨየጨጓጓራ ራ AልሰርAልሰር

-- የልብናየልብና የነርቮችየነርቮች መጎዳትመጎዳት ((ለመሥራትለመሥራት የሚያስችልየሚያስችል AቅምAቅም ማጣትማጣት))

-- የማስታወስየማስታወስ ችግርናችግርና

-- በምንማረውምበምንማረውም ትምህርትትምህርት ውጤታማውጤታማ AለመሆንAለመሆን

-- ከመንፈሳዊከመንፈሳዊ ደረጃደረጃ ባነሰባነሰ ቦታቦታ//ሁኔታሁኔታ መገኘትመገኘት፡፡፡፡ ዘፍጥዘፍጥ 99፡፡2424፤፤ ዘፍጥዘፍጥ 1919፡፡3535፡፡፡፡

-- ““ስካርን ለመከተል በጥዋት ለሚማልዱ፥ የወይን ጠጅም Eስኪያቃጥላቸው Eስከ ሌሊት ድረስር ሚ ይ ኪያቃ ሊ
ለሚዘገዩ ወዮላቸው!” ” መክመክ 55፡፡1111፡፡ ፡፡ ““ግልሙትናና የወይን ጠጅ ስካርም AEምሮን ያጠፋል።”   ”   
ሆሴሆሴ 44፡፡1111፡፡፡፡



ስለAልኮልመጠጦች ‐ ስካር የሚነገሩ Aፈታሪኮችናመጽሐፍቅዱስ

““መጠጣትመጠጣት ለጤንነትለጤንነት መልካምመልካም ነውነው””መጠጣትመጠጣት ለጤንነትለጤንነት መልካምመልካም ነውነው
-- በየቀኑበየቀኑ AንድAንድ ብርጭቆብርጭቆ ወይንወይን መጠጣትመጠጣት ለልብለልብ መልካምመልካም ነውነው ሲባልሲባል ሰምተንሰምተን ይሆናልይሆናል፡፡፡፡
ነገርነገር ግንግን በየEለቱበየEለቱ ጥቂትጥቂት OቾሎኒOቾሎኒ መብላትመብላት የተሸለናየተሸለና የተመረጠየተመረጠ ምትክምምትክም ነውነው፡፡ ፡፡ 
ምክንያቱምምክንያቱም ተመሳሳይተመሳሳይ ጥቅሞችንጥቅሞችን ያለተዛማጅያለተዛማጅ ችግርችግር ያስገናልናያስገናልና ነውነው፡፡ ፡፡ 

-- በOቾሎኒውበOቾሎኒው ራሱንራሱን የሚያግዘውየሚያግዘው ሰውሰው በበኋኋላ ላ AብሮትAብሮት በሚኖርበሚኖር ችግርችግር EንዳይሰቃይናEንዳይሰቃይና
ሊጸጸትባቸውሊጸጸትባቸው ወደወደ ሚችልባቸውሚችልባቸው ደረጃዎችምደረጃዎችም ሳየይደርስሳየይደርስ ራሱንራሱን ለመታደግለመታደግ ይችላልይችላል፡፡፡፡

-- ““ነፋስንም ተከትሎ። ስለ ወይን ጠጅና ስለ ስካር ትንቢት Eናገርልሃለሁ ብሎሐሰትን የሚናገርነፋስንም ተከትሎ። ስለ ወይን ጠጅና ስለ ስካር ትንቢት Eናገርልሃለሁ ብሎሐሰትን የሚናገር
ሰው ቢኖር Eርሱ ለዚህ ሕዝብ ነቢይ ይሆናል።” ” ሚክሚክ 22፡፡1111፡፡፡፡

““መጠጣትመጠጣት ኃጢAትኃጢAት AይደለምAይደለም””
E AE A ሰካ ችሰካ ች ሻሻ EE ሯሯ ““ ች-- EግዚAብሔርEግዚAብሔር ሰካራሞችሰካራሞች በመጨረሻበመጨረሻ ምንምን EንደሚሆኑEንደሚሆኑ በግልጥበግልጥ ተናግተናግሯሯል፡፡ ል፡፡ ““ወይምሌቦች
ወይም ገንዘብን የሚመኙወይም ሰካሮች ወይምተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች የEግዚAብሔርን
መንግሥት Aይወርሱም።” ” 11ኛ ኛ ቆሮቆሮ 66፡፡1010፡፡፡፡

-- ““የሥጋሥራም የተገለጠ ነው Eርሱምዝሙት፥ ርኵሰት… መለያየት፥ መናፍቅነት፥ ምቀኝነት፥የሥጋሥራም የተገለጠ ነው Eርሱምዝ ት ርኵሰት… ለያየት ናፍቅነት ምቀኝነት
መግደል፥ ስካር፥ ዘፋኝነት፥ ይህንም የሚመስል ነው። Aስቀድሜም Eንዳልሁ፥ Eንደዚህ ያሉትን
የሚያደርጉ የEግዚAብሔርንመንግሥት Aይወርሱም።” ” ገላገላ 55፡፡1919--2121፡፡፡፡

በብሉይበብሉይ EግዚAብሔርEግዚAብሔር ““Eንዳትሞቱወደ ገናኛው ድንኳን ስትገቡ Aንተና ልጆችህ የወይን-- በብሉይበብሉይ EግዚAብሔርEግዚAብሔር ““Eንዳትሞቱወደመገናኛው ድንኳን ስትገቡ Aንተና ልጆችህ የወይን
ጠጅና የሚያሰክርን ነገር ሁሉ Aትጠጡይህም ለልጅ ልጃችሁ የዘላለምሥርዓት ይሆናል””
በማለትበማለት ተናግሮናልተናግሮናል፡፡ ፡፡ ዘሌዘሌ 1010፡፡99፡፡፡፡



ማጠቃለያ
-- ለበርካታለበርካታ ሰዎችሰዎች መጠጥመጠጥ የማኅበራዊየማኅበራዊ ሕይወታቸውሕይወታቸው AንድAንድ ገጽታገጽታ ነውነው፡፡ ፡፡ በዚህምበዚህም የተነሳየተነሳታታ ዊዊ ይ ታይ ታ ታታ ዚዚ
AለመጠጣታችንAለመጠጣታችን ብዙዎችንብዙዎችን ሊያሰስደንቅሊያሰስደንቅ ይችላልይችላል፡፡ ፡፡ ነገርነገር ግንግን ለወጣትነትለወጣትነት ህፊፈትተህፊፈትተ
ራሳችንንራሳችንን AሳልፈንAሳልፈን EንዳንሰጥEንዳንሰጥ ጥንቃቄጥንቃቄ EናድርግEናድርግ፡፡፡፡

ቅዱስቅዱስ ጴጥሮስጴጥሮስ ““የAሕዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት በመዳራትና በሥጋምኞትም በስካርም-- ቅዱስቅዱስ ጴጥሮስጴጥሮስ የAሕዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት በመዳራትና በሥጋምኞትም በስካርም
በዘፈንም ያለ ልክም በመጠጣት ነውርም ባለበት በጣOትማምለክ የተመላለሳችሁበት ያለፈው
ዘመን ይበቃልና። በዚህም ነገር ወደዚያመዳራት ብዛት ከEነርሱ ጋር ስለማትሮጡ Eየተሳደቡ
ይደነቃሉ፡፡” ” 11ኛ ኛ ጴጥጴጥ 44፡፡33--44፡፡፡፡

-- AብረንAብረን ባለመጠጣታችንባለመጠጣታችን የተነሳየተነሳ የሚቀየሙንየሚቀየሙን ጓጓደኞችደኞች ካሉንካሉን ቀድሞውኑቀድሞውኑ ጓጓደኞችደኞች
AይደሉምናAይደሉምና በምናምነውበምናምነው ጸንተንጸንተን EንገኝEንገኝ፡፡ ፡፡ ““በማEረጋችሁበማEረጋችሁ ብሉብሉ ጠጡጠጡ ነገርነገር ግንግን EስክትሰክሩEስክትሰክሩ ድረስድረስ
AትጠጡAትጠጡ ሰዎችሰዎች EንድይዘብቱባችሁEንድይዘብቱባችሁ፡፡፡፡”” ፍትሐፍትሐ ነገሥትነገሥት AንቀጽAንቀጽ 1111፡፡445445፡፡፡፡AትጠጡAትጠጡ ሰዎችሰዎች EንድይዘብቱባችሁEንድይዘብቱባችሁ   ፍትሐፍትሐ ነገሥትነገሥት AንቀጽAንቀጽ 1111 445445

-- ““የዚህንም Eርግማን ቃሎች የሰማ ሰው። ምንም Eንኳ በልቤ ደንዳንነት ብሄድ፥ ለጥማቴም ስካር ብጨምር፥ ሰላም
ይሆንልኛል ብሎ ሰውነቱን በልቡ የሚባርክ ቢኖር፥ የEግዚAብሔርቍጣ ቅንዓቱም በዚያ ሰው ላይ ይጤሳል Eንጂ
EግዚAብሔር ይቅርታ Aያደርግለትም በዚህምመጽሐፍ የተጻፈው Eርግማን ሁሉ በላዩ ይኖራል፥ EግዚAብሔርም ስሙንEግዚAብሔር ይቅርታ Aያደርግለትም በዚህም ጽሐፍ የተጻፈው Eርግማን ሁሉ በላዩ ይኖራል EግዚAብሔርም ስ ን
ከሰማይ በታች ይደመስሰዋል።” ” ዘዳግዘዳግ 2929፡፡1919--2020፡፡፡፡

-- ““የዚህንም Eርግማን ቃሎች የሰማ ሰው። ምንም Eንኳ በልቤ ደንዳንነት ብሄድ፥ ለጥማቴም ስካር ብጨምር፥ ሰላም
ይሆንልኛል ብሎ ሰውነቱን በልቡ የሚባርክ ቢኖር፥ የEግዚAብሔርቍጣ ቅንዓቱም በዚያ ሰው ላይ ይጤሳል Eንጂ
EግዚAብሔር ይቅርታ Aያደርግለትም በዚህምመጽሐፍ የተጻፈው Eርግማን ሁሉ በላዩ ይኖራል፥ EግዚAብሔርም ስሙን
ከሰማይ በታች ይደመስሰዋል።” ” ዘዳግዘዳግ 2929፡፡1919--2020፡፡ ፡፡ ““ነገር ግን ልባችሁ በመጠጥ ብዛትና በስካር ስለ ትዳርም በማሰብ
Eንዳይከብድ፥ ያ ቀንም በድንገት Eንዳይመጣባችሁ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ፡፡” ሉቃ 21፡34፡፡



ማጠቃለያ

-- ““መዝመዝ 32፡ 11 ጻድቃን ሆይ፥ በEግዚAብሔር ደስ ይበላችሁሐሤትም Aድርጉ መዝ 33፡ 1 
ጻድቃን ሆይ፥ በEግዚAብሔር ደስ ይበላችሁ ለቅኖችምስጋና ይገባል። መዝ 33፡ 21 ልባችን
በEርሱ ደስ ይለዋልና፥ በቅዱስ ስሙምታምነናልና።መዝ 35፡ 9 ነፍሴ ግን በEግዚAብሔር ደስበEርሱ ደስ ይለዋልና፥ በቅዱስ ስሙምታምነናልና።መዝ 35፡ 9 ነፍሴ ግን በEግዚAብሔር ደስ
ይላታል፥ በማዳኑምሐሴትታደርጋለች። ፡፡””

-- ““በሥጋ ያሉትም EግዚAብሔርን ደስ ሊያሰኙት Aይችሉም። ” ” ሮሜሮሜ 88፡፡88፡፡፡፡

-- ““የEግዚAብሔርመንግሥት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስም የሆነ ደስታ ናት Eንጂመብልናመጠጥ Aይደለችምና።” ” 
ማቴማቴ 1414፡፡1717፡፡፡፡

““ደስ የሚለውምማንም ቢኖር Eርሱ ይዘምር። ” ያE 5፡13፡፡-- ደስ የሚለውምማንም ቢኖር Eርሱ ይዘምር።  ያE 5፡13፡፡

-- ““በቀረውስ፥ ወንድሞቼሆይ፥ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ስለ Aንድ ነገር መልሼ ልጽፍላችሁ Eኔን Aይታክተኝም ለEናንተ ግን ደኅና
ነው። ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ፤ ደግሜ Eላለሁ፥ ደስ ይበላችሁ።”” ፊልጵ. 3 ፡1 Eና 4፡4፡፡

-- ከወይንከወይን ጠጅጠጅ ለስካርምለስካርም ለሕመምምለሕመምም የሚሆንየሚሆን AለናAለና ቃሉንቃሉን ሳንለይሳንለይ ባንድባንድ ላይላይ በመውሰድበመውሰድ ወይምወይም በማቀላቀልበማቀላቀል
በሚያሰክረውበሚያሰክረው የወይንየወይን ጠጅጠጅ ሰውነታችንንሰውነታችንን ((ሕይወታችንንሕይወታችንን) ) EንዳንጎዳናEንዳንጎዳና EንዳንወድቅEንዳንወድቅ ራሳችንንራሳችንን EንጠብቅEንጠብቅ፡፡፡፡



ወስብሐት ለEግዚAብሔር፡፡

ይቆየን፡፡ይቆየን፡፡


