
በስመበስመ AብAብ ወወልድወወልድ

ወመንፈስቅዱስወመንፈስቅዱስ AሐዱAሐዱ AምላክAምላክ

Aሜን፡፡Aሜን፡፡



EውነተኛይቱEውነተኛይቱ ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን
ማንማን ናትናት? ? -- ክፍልክፍል AንድAንድ

በቀሲስበቀሲስ ሰሎሞንሰሎሞንሙሉጌታሙሉጌታ

ቦሌቦሌ ደብረደብረ ሳሌምሳሌምመድኃኔዓለምመድኃኔዓለም ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን AዳራሽAዳራሽ

ሳምንታዊሳምንታዊ መርሐመርሐ ግብርግብር -- ረቡEረቡE 1212፡፡30 30 –– 11፡፡30 30 ምሽትምሽት
የካቲትየካቲት ፲፩፲፩ ቀንቀን ፳፻፳፻፩፩ ዓዓ..ምም..



-- በርካታዎችበርካታዎች በራችንበራችን ሲንሲንኳኳኳኳ ከፍተንከፍተን AለባበሳቸውAለባበሳቸው የተለየየተለየ ሁለትሁለት ወይምወይም ሦስትሦስት
ሰዎችንሰዎችን EጅEጅ ከነሳንከነሳን በኋላበኋላ የዎችየዎች ታወርታወር ሕትመቶችሕትመቶች የሆኑየሆኑ መጽሔቶችንመጽሔቶችን
ተቀብለናል፡፡ተቀብለናል፡፡ ብናነጋግራቸውብናነጋግራቸው ##የይሖዋየይሖዋ ምስክሮችምስክሮች; ; EንደሆኑEንደሆኑ Eንረዳለን፡፡Eንረዳለን፡፡

-- ውይይታችንንምውይይታችንንም ብንቀጥልብንቀጥል በበ##ሰንበትሰንበት;; በበ ##AዳራሻቸውAዳራሻቸው; ; AምልኮታቸውንAምልኮታቸውን
የሚፈጽሙየሚፈጽሙ መሆናቸውንናመሆናቸውንና EውነተኛይቱEውነተኛይቱ ቤተክርስቲያንምቤተክርስቲያንም EንደሆኑEንደሆኑ
ያስረዱናልያስረዱናል፡፡፡፡ ነገርነገር ግንግን EውነተኛይቱንEውነተኛይቱን ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን ሊሆኑሊሆኑ ይችላሉይችላሉ??

-- AንዳንድAንዳንድ ጊዜምጊዜም በAለባበሳቸውበAለባበሳቸው የምንለያቸውየምንለያቸው ##ዘናጭዘናጭ;; የሆኑየሆኑ በAገልግሎትበAገልግሎት ላይላይ ነንነን
የሚሉየሚሉ ##የየኋለኛውኋለኛው ቀንቀን ቅዱሳንቅዱሳን የIየሱስየIየሱስ ክርስቶስክርስቶስ ቤቤ//ክክ -- ሞርሞንሞርሞን; ; ተከታይተከታይ
ወጣቶችወጣቶች ሊገጥሙንሊገጥሙን ይችላሉ፡፡ይችላሉ፡፡ EነርሱምEነርሱም ትክክለኛይቱትክክለኛይቱ ቤቤ//ክክ EኛEኛ ነንነን ይሉናል፡፡ይሉናል፡፡
ነገርነገር ግንግን EውነተኛይቱንEውነተኛይቱን ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን ሊሆኑሊሆኑ ይችላሉይችላሉ??

-- በበ1616ኛውኛው መቶመቶ ክፍለክፍለ ዘመንዘመን የፕሮቴስታንቶችየፕሮቴስታንቶች የተሃድሶየተሃድሶ EንቅስቃሴEንቅስቃሴ ወቅትወቅት AንዱAንዱ
ጥያቄጥያቄ EውነተኛይቱEውነተኛይቱ ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን EንዴትEንዴት ትታወቃለችትታወቃለች? ? የሚልየሚል ነበር፡፡ነበር፡፡ የሮማየሮማ
ካቶሊክካቶሊክ ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን ራሷንራሷን EውነተኛይቱEውነተኛይቱ ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን EንደሆነችEንደሆነች ለማሳመንለማሳመን
የተቻላትንየተቻላትን ሁሉሁሉ ተጽEኖተጽEኖ Aድርጋለች፡፡Aድርጋለች፡፡

-- EውነተኛይቱEውነተኛይቱ የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን ማናትማናት EንዴትስEንዴትስ ትታወቃለችትታወቃለች??

መግቢያመግቢያ



-- በሃይማኖትበሃይማኖት ስምስም የሚንቀሳቀሱየሚንቀሳቀሱ ##AብያተAብያተ ክርስቲያናትክርስቲያናት;;ናና የክህደትየክህደት ትምህርቶችትምህርቶች
መበራከትመበራከት EውነተኛይቱንEውነተኛይቱን ቤቤ//ክክ ለይቶለይቶ ማወቅንማወቅን AስቸጋሪAስቸጋሪ Aድርጎታል፡፡Aድርጎታል፡፡ ነገርነገር ግንግን
ባለንበትባለንበት ዘመንምዘመንም ቢሆንቢሆን EውነተኛይቱEውነተኛይቱ ቤቤ//ክክ AንዲትAንዲት ብቻብቻ ናት፡፡ናት፡፡

-- AንዳንዶችAንዳንዶች ##የቀደመችውየቀደመችው ሐዋርያዊትሐዋርያዊት ቤቤ//ክክ በሂደትበሂደት ተበታትናተበታትና AሁንAሁን ከቀደመውከቀደመው
መንፈሳዊመንፈሳዊ ሀብታሀብታቷ፣ቷ፣ ቅድስናዋ፣ቅድስናዋ፣ EናEና EውነትEውነት ሽርፍራፊውሽርፍራፊው ብቻብቻ የሚገኝባትየሚገኝባት
መሆኑንመሆኑን; ; ይናገራሉ፡፡ይናገራሉ፡፡ ##በስምምነትናበስምምነትና በጋራበጋራ መግባባትመግባባት መልሳመልሳ EንደገናEንደገና መመስረትመመስረት
ትችላለችምትችላለችም;; ይላሉ፡፡ይላሉ፡፡ ይኽምይኽም ሁልጊዜሁልጊዜ በኤኩሚኒዝምበኤኩሚኒዝም (WCC)(WCC) ሲንጸባረቅሲንጸባረቅ የኖረየኖረ
ነው፡፡ነው፡፡ ግንግን ጌታችንጌታችን በደሙበደሙ AንድAንድ ጊዜጊዜ የመሰረታትየመሰረታት ቤቤ//ክክ EንደገናEንደገና ከሁሉምከሁሉም AቋምAቋም
AንዳንዱAንዳንዱ EየተለቀመEየተለቀመ ሌላሌላ መሠረትመሠረት EንዳስፈለገውEንዳስፈለገው ቤትቤት ተመስርታተመስርታ
EውነተኛይቱንEውነተኛይቱን ቤቤ//ክክ መሆንመሆን ትችላለችትችላለች? ? መጽሐፉንመጽሐፉን የሚያነቡትናየሚያነቡትና የማያምኑትየማያምኑት
ስለሚበረክቱስለሚበረክቱ …… የሐየሐ. . ሥራሥራ 20 20 ፤፤ 2828

-- ይኽይኽ ሁሉሁሉ የተምታታየተምታታ AመለካከትናAመለካከትና የተሳሳተየተሳሳተ ሐሳብሐሳብ ምንጩምንጩ ጌታችንጌታችን ስለሰውስለሰው
ድኅነትድኅነት ያስተማረውንያስተማረውን ትምህርትትምህርት በAግባብበAግባብ AለመረዳትAለመረዳት ነው፡፡ነው፡፡ ጌታችንጌታችን ባስተማረውባስተማረው
ትምህርት፤ትምህርት፤ በወንጌላት፤በወንጌላት፤ በመልEክታትበመልEክታት ሰውሰው የራሱንየራሱን ነፍስነፍስ ማዳንማዳን EንደማይችልEንደማይችል
የሰውንየሰውን ዘርዘር ሁሉሁሉ ለማዳንለማዳን EግዚAብሔርEግዚAብሔር ሰውሰው ሆኖሆኖ EንደመጣEንደመጣ ተነግሮናል፡፡ተነግሮናል፡፡

መግቢያመግቢያ……



-- በዘመነበዘመነ ሐዋርያትሐዋርያት AንዲትAንዲት ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን ነበረች፡፡ነበረች፡፡ በሐዋርያትበሐዋርያት ሥራሥራ
EንደተገለጸውEንደተገለጸው ከጌታችንከጌታችን ትንሣኤትንሣኤ በበኋላኋላ በሃምሳኛውበሃምሳኛው ቀንቀን በAንዲቱበAንዲቱ ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን
ተሰብስበውተሰብስበው ሲጸልዩሲጸልዩ መንፈስቅዱስንመንፈስቅዱስን በEሳትበEሳት AምሳልAምሳል ወርዷል፡፡ወርዷል፡፡ የሐየሐ. . ሥራሥራ 22፤፤11--4747፡፡
የሐየሐ. . ሥራሥራ 1212፤፤1212

-- ከዚያከዚያ ጀምሮጀምሮ የክርስትናየክርስትና EምነትEምነት EየተስፋፋEየተስፋፋ ሄደ፤ሄደ፤ AብያተAብያተ ክርስቲያናቱምክርስቲያናቱም በቦታበቦታ
ቢራራቁምቢራራቁም ሁሉምሁሉም የAንዲትየAንዲት ቅድስትናቅድስትና ሐዋርያዊትሐዋርያዊት ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን AካልAካል ነበሩ፡፡ነበሩ፡፡ --

-- ያቺምያቺም ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን AንድAንድ ሃይማኖት፤ሃይማኖት፤ AንድAንድ ዓይነትዓይነት ምስጢራትምስጢራት ((ጥምቀት፤ጥምቀት፤
ቁርባንቁርባን...) ...) ነበራት፡፡ነበራት፡፡ ምስጢራቱንምምስጢራቱንም የሚፈጽሙትየሚፈጽሙት ሐዋርያትሐዋርያት ነበሩ፡፡ነበሩ፡፡ AገልግሎቱAገልግሎቱ
EየሰፋEየሰፋ ሲሄድሲሄድ ለመንፈሳዊለመንፈሳዊ AገልግሎትAገልግሎት ብቁብቁ የሆኑየሆኑ ጳጳሳት፤ጳጳሳት፤ ቀሳውስትናቀሳውስትና ዲያቆናትዲያቆናት
ሾሙ፡፡ሾሙ፡፡ ሐዋርያትሐዋርያት ጳጳሳቱጳጳሳቱ ሁሉሁሉ ኃላፊነታቸውንኃላፊነታቸውን ንጹሕንጹሕ የሆነውንየሆነውን የክርስትናየክርስትና
ትምህርትትምህርት በመከተልበመከተል በመንፈሳዊነትበመንፈሳዊነት በመኖርበመኖር Eንዲፈጽሙ፤Eንዲፈጽሙ፤ ጳጳሳትንጳጳሳትን
ቀሳውስትንናቀሳውስትንና ዲያቆናትንዲያቆናትን EንዲሾሙEንዲሾሙ AዘAዘዟዘቸው፡፡ዟዘቸው፡፡

-- ቤተክርስቲያንምቤተክርስቲያንም በመጀመሪያውበመጀመሪያው መቶመቶ ክፍለክፍለ ዘመንዘመን ብዙብዙ ቅርንጫፎችቅርንጫፎች EንዳሉትEንዳሉት
ዛፍምዛፍም በየAገሩበየAገሩ ሁሉሁሉ በትምህርተበትምህርተ ሃይማኖት፤ሃይማኖት፤ በቤተክርስቲያንበቤተክርስቲያን Aገልግሎት፤Aገልግሎት፤
በመንፈሳዊበመንፈሳዊ ሕይወትሕይወት EንዲሁምEንዲሁም በመንፈሳዊበመንፈሳዊ መዝሙራት፤መዝሙራት፤ በሥነበሥነ ሕንጻ፤ሕንጻ፤
በሥEል፤በሥEል፤ ... ... EውነተኛይቱንEውነተኛይቱን የክርስቶስየክርስቶስ ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን መልክመልክ EንደያዘችEንደያዘች
ትውፊትውፊቷንቷን EንደጠበቀችEንደጠበቀች AAደገችደገች ተስፋፋችም፡፡ተስፋፋችም፡፡

የEውነተኛይቱየEውነተኛይቱ ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን መታወቂያመታወቂያ ባሕርያትባሕርያት



-- ወንጌላቱናወንጌላቱና መልEክታቱመልEክታቱ ወዲያውወዲያው ወይምወይም በዚያውበዚያው ወቅትወቅት ተቀድተውተቀድተው
Aልተሰራጩም፡፡Aልተሰራጩም፡፡ ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን ከተመሰረተችከተመሰረተች በበኋላኋላ ለረጅምለረጅም ዘመናትዘመናት የትምህርትየትምህርት
ምንጩምንጩ መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ ስላልተጠረዘስላልተጠረዘ ትምህርቱትምህርቱ በጽሑፍበጽሑፍ ሳይሆንሳይሆን ሐዋርያትሐዋርያት
ራሳቸውራሳቸው EንደተናገሩትEንደተናገሩት በትውፊትበትውፊት የተላለፈየተላለፈ ነበር፡፡ነበር፡፡ ትውፊቱምትውፊቱም ራሱራሱ የEውነተኛየEውነተኛ
ሃይማኖትሃይማኖት ትምህርትትምህርት ነበር፡፡ነበር፡፡

-- በቤተበቤተ ክርስቲያንክርስቲያን በሃይማኖትም፤በሃይማኖትም፤ በAስተዳደርምበAስተዳደርም ሆነሆነ በምስጢራተበምስጢራተ ቤቤ//ክክ ......
የሚነሱየሚነሱ ጉዳዮችጉዳዮች የሚታዩትየሚታዩት ሐዋርያትሐዋርያት ከጌታችንከጌታችን ተምረውተምረው ባወረሱትባወረሱት ((ባቀበሉትባቀበሉት))
ትምህርትናትምህርትና ሥርዓትሥርዓት ነበር፡፡ነበር፡፡ ይህምይህም ትውፊትትውፊት ይባላል፡፡ይባላል፡፡ ቅብብልቅብብል ማለትማለት ነው፡፡ነው፡፡
ከዚህከዚህ የወጣውየወጣው ሁሉሁሉ ሐሰትሐሰት EንደሆነEንደሆነ ተቆጥሮተቆጥሮ ይወገድይወገድ ነበር፡፡ነበር፡፡

-- ይህምይህም የሐዋርያትየሐዋርያት ትውፊትትውፊት ተጠብቆተጠብቆ በጥንበጥንቷቷ ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን የነበሩየነበሩ AባቶችAባቶች
ክርስቲያናዊክርስቲያናዊ የሆኑትንየሆኑትን ጽሑፎችጽሑፎች ሁሉሁሉ በጥንቃቄበጥንቃቄ በመመርመርበመመርመር የሐዋርያትንየሐዋርያትን
ሥራዎችሥራዎች ሁሉሁሉ ሰበሰቡ፡፡ሰበሰቡ፡፡ በAንድነትምበAንድነትም AድርገውAድርገው AዲስAዲስ ኪዳንኪዳን ብለውብለው ሰየሙት፡፡ሰየሙት፡፡
ከብሉይከብሉይ ኪዳንኪዳን መጻሕፍትምመጻሕፍትም ጋርጋር AድርገውAድርገው ዛሬዛሬ በቤተክርስቲያናችንበቤተክርስቲያናችን የምናገኘውንየምናገኘውን
መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ ጠርዘውጠርዘው ሰጡን፡፡ሰጡን፡፡

-- ስለዚህስለዚህ መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ የተገኘውየተገኘው ከቤተክርስቲያንከቤተክርስቲያን ውስጥውስጥ መሆኑንናመሆኑንና ቤቤ//ክክ
ከመጽሐፍከመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ የተገኘችየተገኘች ሳትሆንሳትሆን በክርስቶስበክርስቶስ ደምደም የተመሠረተችናየተመሠረተችና በሐዋርያትበሐዋርያት
ትምህርትትምህርት የተስፋፋችየተስፋፋች መሆኗንመሆኗን ጠንቅቀንጠንቅቀን ማወቅማወቅ ይገባናል፡፡ይገባናል፡፡

የEውነተኛይቱየEውነተኛይቱ ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን መታወቂያመታወቂያ ባሕርያትባሕርያት……



-- የሐዋርያቱየሐዋርያቱ ተከታዮችተከታዮች ለሆኑለሆኑ የትምህርታቸውንምየትምህርታቸውንም AንድምታAንድምታ ትርጉምትርጉም ለጻፉልንለጻፉልን
ለAበውለAበው ሐዋርያቱሐዋርያቱ ምስጋናምስጋና ይግባናይግባና ከፍተኛከፍተኛ ዋጋዋጋ ያለውንያለውን የመጀመሪያይቱንየመጀመሪያይቱን
ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን ሕይወትናሕይወትና ሃይማኖትሃይማኖት በAግባብበAግባብ ለማወቅለማወቅ ችለናል፡፡ችለናል፡፡

-- በዚያበዚያ ዘመንዘመን በAንዲቱበAንዲቱ ቅድስትናቅድስትና ሐዋርያዊትሐዋርያዊት ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን የነበረውየነበረው EምነትEምነት
ዓለምAቀፋዊዓለምAቀፋዊ ነበር፡፡ነበር፡፡

-- ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን በዚያበዚያ ዘመንዘመን የራስዋየራስዋ የሆኑየሆኑ መታወቂያዎችመታወቂያዎች ነበራትነበራት ብሎብሎ መቀበልመቀበል
የግድየግድ የሚታሰብየሚታሰብ ነው፡፡ነው፡፡ በፍቅርበፍቅር ማEድ፤ማEድ፤ በቅዱስበቅዱስ ቁርባንናቁርባንና በቅዳሴ፡በቅዳሴ፡ በጳጳሳት፤በጳጳሳት፤
በቀሳውስትናበቀሳውስትና በዲያቆናትበዲያቆናት Aገልግሎት፤Aገልግሎት፤ በጸሎት፡በጸሎት፡ ሥግደትናሥግደትና የመዝሙርየመዝሙር ሥርዓት፤ሥርዓት፤
በቀኖናዋ፤በቀኖናዋ፤ AብያተAብያተ ክርስቲያናቱክርስቲያናቱ በሚኖራቸውበሚኖራቸው ግኑኝነትናግኑኝነትና በማኅበራዊበማኅበራዊ ሕይወትሕይወት ......
ሳይቀርሳይቀር የራስዋየራስዋ ልዩልዩ መታወቂያመታወቂያ (Identity) (Identity) ነበራትነበራት ያምያም ከAባቶችከAባቶች ወደወደ ልጆችልጆች
EየተላለፈEየተላለፈ EስካሁንEስካሁን ይኖራል፡፡ይኖራል፡፡

-- ይሁንይሁን EንጂEንጂ ከዚህከዚህ ንጹሕንጹሕ ከሆነከሆነ ሐዋርያዊሐዋርያዊ ትምህርትናትምህርትና ትውፊትትውፊት በመለየትበመለየት
ክህደትንክህደትን የሚዘሩየሚዘሩ ማቆጥቆጥማቆጥቆጥ የጀመሩትየጀመሩት ከዘመነከዘመነ ሐዋርያትሐዋርያት ጀምሮጀምሮ ነበር፡፡ነበር፡፡ ይህንምይህንም
AስመልክቶAስመልክቶ ሐዋርያትሐዋርያት ##ነገርነገር ግንግን EኛEኛ ብንሆንብንሆን ወይምወይም ከሰማይከሰማይ መልAክ፥መልAክ፥ ከሰበክንላችሁከሰበክንላችሁ
ወንጌልወንጌል የሚለይየሚለይ ወንጌልንወንጌልን ቢሰብክላችሁ፥ቢሰብክላችሁ፥ የተረገመየተረገመ ይሁን።ይሁን።; ; ገላትያገላትያ 11፤፤88 በማለትበማለት
ከጌታችንከጌታችን ከተማሩትከተማሩት መንገድመንገድ የወጣውንየወጣውን EንዳይከተሉEንዳይከተሉ Aስጠንቅቀዋል፡፡Aስጠንቅቀዋል፡፡

የEውነተኛይቱየEውነተኛይቱ ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን መታወቂያመታወቂያ ባሕርያትባሕርያት……



-- የሐዋርያትየሐዋርያት ተከታዮችተከታዮች ለሆኑለሆኑ ክርስቲያኖችክርስቲያኖች ሁሉሁሉ ለድኅነታቸውለድኅነታቸው የቤተክርስቲያንንየቤተክርስቲያንን
AስፈላጊነትAስፈላጊነት በተመለከተበተመለከተ ምንምምንም AከራካሪAከራካሪ ጉዳይጉዳይ Aይኖርም፡፡Aይኖርም፡፡

-- ቤተቤተ ከርስቲያንከርስቲያን የክርስቶስየክርስቶስ AካልAካል ናት፡፡ናት፡፡ #... #... ለቤተክርስቲያንለቤተክርስቲያን ሰጠው፤ሰጠው፤ EርስዋምEርስዋም
AካሉናAካሉና ሁሉንሁሉን በሁሉበሁሉ የሚሞላየሚሞላ የEርሱየEርሱሙላቱሙላቱ ናት።ናት።;;ኤፌኤፌ 11፤፤2121--2323፡፡፡፡ ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን
ምEመናንምEመናን በሕይወትበሕይወት ባሕርባሕር EየቀዘፉEየቀዘፉ ወደወደ ዘላለማዊትዘላለማዊት መንግሥትመንግሥት ወደብወደብ
የሚደርሱባትየሚደርሱባት የኖኅየኖኅ መርከብመርከብ ናት፡፡ናት፡፡ ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን ከሰውከሰው ሁሉሁሉ ምልከታምልከታ በላይበላይ ከፍከፍ
ያለች፤ያለች፤ መንገደኞችዋንመንገደኞችዋን ሁሉሁሉ ወደEግዚAብሔር፡ወደEግዚAብሔር፡ ቅዱሳንናቅዱሳንና መላEክትመላEክት AንድነትAንድነት ወደወደ
ሰማያዊሰማያዊ መንግሥትመንግሥት የምትመራየምትመራ ከፍከፍ ያለችያለች ተራራተራራ ናት፡፡ናት፡፡

-- በክርስትናበክርስትና የመጀመሪያዎችየመጀመሪያዎች ዘመናትዘመናት በክርስቶስበክርስቶስ EንዲሁምEንዲሁም በምድርበምድር በሠራውበሠራው
ሥራሥራ ማመንማመን ፤፤ ይህይህ ስጦታስጦታ በሰይጣንምበሰይጣንም ፈጽሞፈጽሞ መወገድመወገድ በማይችልበትበማይችልበት መልኩመልኩ
ላመኑበትላመኑበት ሁሉሁሉ የቤየቤ//ክክ ሀብታትሀብታት ስለመዳናቸውስለመዳናቸው የተሰጡየተሰጡ ስጦታዎችስጦታዎች ነበሩ፡፡ነበሩ፡፡

-- የብሉይየብሉይ ኪዳንኪዳን ነቢያት፤ነቢያት፤ ጌታችንጌታችን AምላካችንAምላካችን መድኃኒታችንና፤መድኃኒታችንና፤ ደቀመዛሙርቱደቀመዛሙርቱ
ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን EስከEስከ ዓለምዓለም ፍጻሜፍጻሜ የምትኖርየምትኖር መሆንዋንመሆንዋን በግልጽበግልጽ Aስተምረዋል፡፡Aስተምረዋል፡፡
ዳንኤልዳንኤል 22፡፡44 44 ፤፤ ##የገሃነምየገሃነም ደጆችምደጆችም AይችሉAትም።AይችሉAትም።;; ማቴዎስማቴዎስ 1616፡፡1818

-- ጌታችንጌታችን በገባልንበገባልን ቃልኪዳንቃልኪዳን ካመንንካመንን ቤተክርስቲያኑቤተክርስቲያኑ በኛበኛ ዘመንዘመን ከዚህምከዚህም በበኋላኋላ EስከEስከ
ዓለምዓለም ፍጻሜፍጻሜ ድረስድረስ የምትኖርየምትኖር መሆንዋንመሆንዋን Eንመን፡፡Eንመን፡፡ 22ኛኛ ተሰሎንቄተሰሎንቄ 22፡፡44
ታዲያታዲያ በየትበየት ትገኛለችትገኛለች? ? ማንስማንስ ተብላተብላ ትጠራለችትጠራለች??

የEውነተኛይቱየEውነተኛይቱ ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን መታወቂያመታወቂያ ባሕርያትባሕርያት……



ይቀጥላል፡፡ይቀጥላል፡፡



ወስብሐትወስብሐት

ለEግዚAብሔር፡፡ለEግዚAብሔር፡፡


