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በየሳምንቱበየሳምንቱ ረቡዕረቡዕ ምሽትምሽት ከከ1212፡፡30 30 –– 11፡፡3030

ሰኔሰኔ ፲፪፲፪ ቀንቀን ፳፻፳፻፭፭ ዓዓ ምምሰኔሰኔ ፲፪፲፪ ቀንቀን ፳፻፳፻፭፭ ዓዓ..ምም..



ልናውቃቸውልናውቃቸው የሚገቡየሚገቡ EውነታዎችEውነታዎች
ከመጠን በላይ ኃጢAትን የሚያስተጋቡ ሚዲያዎች 

በርካታ ክርስቲያኖች ነን የሚሉ የዚ ዘ ን ሰዎች የሚደሰቱበትንና የሚ ኙበትን የሞራል ድቀት• በርካታ ክርስቲያኖች ነን የሚሉ የዚህ ዘመን ሰዎች የሚደሰቱበትንና የሚገኙበትን የሞራል ውድቀት 

ስንመለከት ከመቶ ዓመት በፊት የታወቀ ኃጢAት በመሥራት ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ቢመለከቱት Eንኳ

የሚያፉሩባቸው ድርጊቶች ናቸው፡፡

• ይህም ከቀድሞ ጀምሮ ሰይጣን በዓለም ያለውን የሞራል ደረጃ ዝቅ ለማድረግ የሰው ልጅ በሚዲያ 

Eየተጠቀመ በሚያየው ነገር ከልክ በላይ Eየተደሰተ ልቅ ኃጢAትን ከመሥራት Eንዳያመልጥ ያቀደው 

Eቅድ ነው፡፡ 

• በርግጥም ከEግዚAብሔር ባልሆኑ ሚዲያዎች ምክንያት ጊዜውን ልቅ ለሆነ ሥጋዊ ደስታ ወይም 

ለEግዚAብሔር ልናደርገው የምንችለውን ጊዜ Aላግባብ ለማጥፋት መጠቀም ትልቅ ኃጢAት ነው፡፡

• Aሁን Eንደሚታየው ተንቀሳቃሽ ምስሎች በዓለም ከተዋወቁበት ጊዜ Aንስቶ የሰዎች ሥነምግባር Eየወደቀና 

Eየተበላሸ ይገኛል፡፡

• EግዚAብሔር ይህን Aሳች ነገር በዓለም ላይ Eንዲፈለሰፍ የተወው ‹‹ እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን

እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ›› ሮሜ 1፡28፡፡ Eንደተባለው በሰው ልጆች ይ ይ

የሥጋ ኃጢAት ብዛት የተነሣ ነው፡፡ 

• ቀድሞም ሚዲያዎች የሰውን AEምሮ ታሳቢ Aድርገው የተፈለሰፉ ናቸው፡፡ ሰዎች ቴሌቪዥንን ሁልጊዜ 

Eውነት Aድርገው ሲመለከቱ ትናንት Aሳፋሪ የነበረውን ነገር ዛሬ Eንደ በጎ ባህል Eስከመቁጠር ይደርሳሉ፡፡Eውነት Aድርገው ሲመለከቱ ትናንት Aሳፋሪ የነበረውን ነገር ዛሬ Eንደ በጎ ባህል Eስከመቁጠር ይደርሳሉ፡፡ 

ሚዲያው ጋጠ ወጥነትን Eንደ መልካም ምግባር (ባህል) ቆጥሮ ካቀረበልን ውሎ Aድሮ Eንደ በጎ ባህል 

መቆጠር ይጀምራል፡፡ 



ልናውቃቸውልናውቃቸው የሚገቡየሚገቡ EውነታዎችEውነታዎች
ከመጠን በላይ ኃጢAትን የሚያስተጋቡ ሚዲያዎች 
• የዚህም Aካሄድ መጨረሻው ‹‹ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን እወቅ። ሰዎች ራሳቸውንየዚህም Aካሄድ መጨረሻው ‹‹ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን እወቅ። ሰዎች ራሳቸውን

የሚወዱ ይሆናሉና፥ ገንዘብን የሚወዱ፥ ትምክህተኞች፥ ትዕቢተኞች፥ ተሳዳቢዎች፥ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፥ የማያመሰግኑ፥

ቅድስና የሌላቸው፥ ፍቅር የሌላቸው፥ ዕርቅን የማይሰሙ፥ ሐሜተኞች፥ ራሳቸውን የማይገዙ፥ ጨካኞች፥ መልካም የሆነውን

ኞች ች ች ቅየማይወዱ፥ ከዳተኞች፥ ችኩሎች፥ በትዕቢት የተነፉ፥ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ፤ የአምልኮት መልክ አላቸው

ኃይሉን ግን ክደዋል፤ ከእነዚህ ደግሞ ራቅ።›› ካል ጢሞ 3፡1-5፡፡ የተባለውን ዓይነት ሰው ማብዛት ነው፡፡

ተከታታይ የቲቪ ድራማዎች፣ ፊልሞች፣ ቋሚና ተንቀሳቃሽ የካርቱን ምስሎች
• ከ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ የነበሩ ወገኖቻችን የማይቀበሉAቸውን በባህልም የተናቁ ወይም 

ተጠልተው የነበሩ ልቅ የፍትወት ድርጊቶችንና ዝሙትን በየቀኑ መመልከቱ የኑሮAችን Aካል Aድርገን 

መቁጠርን መልመዳችን ለዛሬ ሰው Eንግዳ Aይደለም፡፡መቁጠርን መልመዳችን ለዛሬ ሰው Eንግዳ Aይደለም፡፡

• በየክፍሎቹ የሚታዩት ልቅ የሆኑ የፍትወት ፈቃዳት Aፈጻጸሞች ልክና ገደብ ያልተበጀላቸውና ወደ 

የትኛውም የኃጢAት ጽንፍ ማድረስ የሚችሉ ሆነው Eየታዩ ናቸው፡፡  

Eነዚህንም ቁጭ ብሎ መመልከትም ሆነ ልጆቻችን Eንዲመለከቱት መፍቀድ Eብደት ብቻ ሳይሆን ገዳይ• Eነዚህንም ቁጭ ብሎ መመልከትም ሆነ ልጆቻችን Eንዲመለከቱት መፍቀድ Eብደት ብቻ ሳይሆን ገዳይ 

ኃጢAት መሥራት ነው፡፡

• በሌላ በኩል Aስቂኝ በሚባሉ ፊልሞችም ውስጥ ያልታሰቡ ጎጂ ኃጢAቶች ይገኛሉ፡፡ በAንድ ሰው መጥፎ 

ት ቅ ት ቅ ችEድል፣ ጉዳት ወይም ሐዘን መሳቅ ምን ያህል ኃጢAት Eንደሆነ Aስበን ይሆን! መጽሐፍ ቅዱሳችን 

የሚለን ‹‹እንግዲህ ሰዎች ሊያደርጉላችሁ የምትወዱትን ሁሉ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉላቸው፤ ሕግም ነቢያትም ይህ ነውና።›› 

ማቴ 7፡12፡፡



ልናውቃቸውልናውቃቸው የሚገቡየሚገቡ EውነታዎችEውነታዎች

ተከታታይ የቲቪ ድራማዎች፣ ፊልሞችና የካርቱን ምስሎችና ፊልሞች…
• ማንኛውም ሰው በጉዳታችን ወይም በሕይወታችን ክስተቶች Eንዲስቅ ወይም Eንዲቀልድ 

ባንፈቅድም ሌሎች ግን Eንዲቀለድባቸውም ሆነ መጥፎ Aጋጣሚ ሲገጥማቸው የምንስማማ 

መሆናችንን ፊልሞቹ የሚፈጥሩልን ደስታ Aመልካቾች ናቸው፡፡መሆናችንን ፊልሞቹ የሚፈጥሩልን ደስታ Aመልካቾች ናቸው፡፡

• በOርቶዶክሳዊነታችን በክርስትናችን፣ በIየሱስ ክርስቶስ፣ በቤተ ክርስቲያናችን፣ በቅዱሳን… 

በቤተሰቦቻችን በልጆቻችን የማንቀልድ ብንሆንም በዚህ ዙሪያ የተሰሩ Aጥፊ ፊልሞች ግን 

መዝናኛዎቻችን ሆነው መታየታቸው ግን Aልሸሹም ዞር Aሉ ዓይነት ነው፡፡ 

• በAለባበሳችንና በሜክ Aፕ Aጠቃቀማችንም በሕጻናት የካሩቱን ፊልሞች ሳይቀር ሴቶች ግማሽ 

ራቁትነት የሚያሳዩበት Aቀራረብ ትውልዱ ከልጅነቱ ጀምሮ ልቅ በሆነ የፍትወት ድርጊት ተቀርጾና 

ደፍሮ Eንዲያድግ ዲያቢሎስ የሚሠራቸው ሥራዎች ውጤት ናቸው፡፡ ለምሳሌ፡- The Little 

Mermaid, Aladdin, … ፊልሞች ሕጻናት ልጆቻችን ከራሱ ከሰይጣን Eየተማሩ የሚያድጉባቸው 

Aዳዲስ Aቅጣጫዎች ናቸው፡፡ ልጆቻችንም Eንዲህ ያሉ ፊልሞችን Eንዲመለከቱ የምንፈቅድ ከሆንንAዳዲስ Aቅጣጫዎች ናቸው፡፡ ልጆቻችንም Eንዲህ ያሉ ፊልሞችን Eንዲመለከቱ የምንፈቅድ ከሆንን 

በራሳችን ማፈር ይኖርብናል!!!

• ዓይናቸውን የሚያስለመልሙበትን፣ ተቃራኒ ጾታዎችን ለሥጋ ፈቃድ የሚያነሳሱበትን Aለባበስ፣ 

Aረማመዳቸውን፣ የAካል Eንቅስቃሴዎቻቸውን… ስንመለከት ልጆቻችን ገና በለጋ Eድሜያቸው 

ለዝሙት የጋሉ Eንዲሆኑ የሚያደርጓቸው Eነዚሁ ፊልሞች Eንደሆኑ Eናረጋግጣለን፡፡



ልናውቃቸውልናውቃቸው የሚገቡየሚገቡ EውነታዎችEውነታዎች
ተከታታይ የቲቪ ድራማዎች፣ ፊልሞችና የካርቱን ምስሎችና ፊልሞች…
• ፈር የለቀቁ Aለባበሶችና የሜክ Oፕ Aጠቃቀሞችም ንጽሕና የጎደላቸውን የኃጢAት Aስተሳሰቦች ወደ• ፈር የለቀቁ Aለባበሶችና የሜክ Oፕ Aጠቃቀሞችም ንጽሕና የጎደላቸውን የኃጢAት Aስተሳሰቦች ወደ 

ብዙዎች Aስገብቷል፡፡ ይህን የሚያደርጉ ሰዎች ሌሎችን ወደነርሱ ለመሳብ ሲሉ ያደርጉታል፡፡

• Eንግዲህ ‹‹ልጁን የሚወድ ሰው በሱ ደስ ይለው ዘንድ ልጁን መቅጣትን ቸል Aይልም፡፡ ልጁን ያስተማረ 

ጁ ጁ ጁሰው በልጁ መናገር ያመሰግኑታል፤ በወዳጁም ዘንድ መመኪያ ይሆነዋል፡፡ ልጁን ያስተማረ ሰው ጠላቱን 

ያስቀናዋል፡ በወዳጁም ዘንድ በልጁ መማር ደስ ይለዋል፡፡ ከሱ በኋላ Eንደሱ ያለ ልጅ ተክቷልና Aባቱም 

ቢሞት Eንዳልሞተ ይሆናል፡፡ ለጠላቶቹ የሚመክት ለወላጆቹ የሚፈተፍት ከሱ በኋላ Eንደሱ ያለ ልጅ 

ተክቷልና፡፡ በሕይወቱም ሳላ በልጁ ደስ ብሎታልና ቢሞትም በሱ Aያዝንም፡፡ ከልቅሶAቸው የተነሳ 

ሰውነትህ ይነዋወጣልና ልጆችህን ስለማስተማር ልቦናህን Aሳዝን፡፡ ያልተገራ ፈረስ ገርጋሪ ይሆናል፡ 

ያልተማረ ልጅም Aውታታ ሆኖ ያድጋል፡፡ ልጅህን ካቀማጠልከው ይበረታታብህ ዘንድ ወደ መበረታታት 

ይመለሳል፤ ከሱም ጋራ ብትጫወት ያሳዝንህ ዘንድ ወደ ማሳዘን ይመለሳል፡፡ Eንዳያሳዝንህም Aትሳቅለት 

በፍጻሜ ዘመንህም ጥርስህን ያረግፍሃል፡፡ በጎልማስነቱ ሳለ ልጅህን Aትቅጣው፡፡ ባደገ ጊዜ Eንዳይከዳህ 

በልጅነቱ ጊዜ ጎን ጎኑን ግጠበው፡፡ በሱ ጥፋት Aንተ Eንዳታፍር ልጅህን Aስተምረው ያገለግልሃል፡፡›› 

መጽሐፈ ሲራክ 30፡1-13፡፡ Eንደተባለ ልጆችን በAገባብ Eንዲያድጉ ኃላፊነታችንን Eንወጣ፡፡

• ሰይጣን በዛሬዋ ዓለም ማኅበረሰቡን በሚያዋርድ ነገር በመዝፈቅ ስኬታማ ከሆነባቸው ምክንያቶች 

Aንድደ ልጆችን መቅጣት ወንጀል ነው የሚል ሕግ በመሥራት ነው፡፡ Eንግዲህ AመጸኛናAንድደ ልጆችን መቅጣት ወንጀል ነው የሚል ሕግ በመሥራት ነው፡፡ Eንግዲህ Aመጸኛና 

ከEግዚAብሔር መንገድ የወጡ ልጆች የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች Eንደሆኑ በማስተዋል 

የየድርሻችንን በማድረግ Eንኑር፡፡ ካል ጢሞ 3፡1-5፡፡



ልናውቃቸውልናውቃቸው የሚገቡየሚገቡ EውነታዎችEውነታዎች

በመጨረሻም Eነዚህን ጥቂት ተንቀሳቃሽ ምስሎች በመመልከት ራሳችንንና ሌሎችን

የመጠበቅ Oርቶዶክሳዊ ኃላፊነታችንን በAግባብ Eንወጣ፡፡

• Oprah Winfrey: satan's spokesperson?:(

http://www.youtube.com/watch?v=Fu85lanEw4o

• Illuminati Training Video Leaked

http://www.youtube.com/watch?v=Wr7FJohm68o
• Michael Jackson & Illuminati Exposed

http://www.youtube.com/watch?v=X0GmhtPxyKM&feature=endscreen&NR=1



ይቆየንይቆየን፡፡፡፡ይቆየንይቆየን

For your queries or questions EFor your queries or questions E‐‐mail: mail: 
kesisolomonkesisolomon44@gmail com@gmail comkesisolomonkesisolomon44@gmail.com@gmail.com

To get all the lessons, surf :To get all the lessons, surf :
www.zeorthodox.orgwww.zeorthodox.org


