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የሚቀጥለው ዕትም ማርች 2018 
መሃል ላይ  ይበተናል። 

"ለዘንድሮ ብቻ ተዋት" 
 
በአገራችን 2010 አመተ ምህረት ከገባ 3 ወር አለፈው። በምዕራብ አገሮች ደግሞ በቅርቡ 
2018 ይገባል። ሁሉም በየበኩሉ አዲሱን አመት ለመቀበል ሽርጉድ ይላል። በአገራችን 
"እንኳን ከዘመን ወደ ዘመን አሸጋገራችሁ" እንባባላለን። በምእራብ አገሮች ደግሞ 
"happy new year" ይባባላሉ።  

ትኩር ብለን ካሰብንበት ያልጠፋነው፣ እዚህ የደረስነው፣ በህይወት ያለነው፣ በሰላም 
የምንወጣው የምንገባው፣ የምንንቀሳቀሰው ከእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት የተነሳ 
ነው (ሰቆቃው ኤርሚያስ 3፣22)። የእግዚአብሔር ጥበቃው ስለበዛልን፣ ምህረቱና 
ቸርነቱ ስለበዛልን፣ ሌሎች ያላገንኙትን ዕድል እነሆ እኛ ልናገኝ ነው — አዲስ አመት፣ 
አዲስ ዘመን፣ አዲስ አመተ ምህረት ብለን ልንጀምር ነው።  

ጌታ የሱስ ሉቃስ 13፣6-9 ላይ ስለ አንዲት የበለስ ዛፍ እንደ ምሳሌ አድርጎ የተናገረው 
ታሪክ አለ። ይህች የበለስ ዛፍ ከሌሎች ዛፎች ለየት የሚያደርጋት ሁለት ነገሮች አሉ። 
አንደኛው የተተከለችው በወይን እርሻ ቦታ ውስጥ ነው። እንደሌሎች ዛፎች መንገድ ዳር 
አልነበረችም ወፍዘራሽም አልነበረችም። ታቅዳ ታስባ የተተከለች ነበረች። ሁለተኛው 
የሚንከባከባት ሰራተኛ ነበራት፣ በዕድልሽ እደጊ የምትባል ሳይሆን ሞግዚት  
የተቀጠረላት ነበረች። ሁለቱም ነጥቦች የሚነግሩን እንክብካቤና ጥንቃቄ ይደርግላት 
እንደነበረ ነው። 
 
እንግዲህ እንደዚህ አይነት እንክብካቤና ጥንቃቄ  የተደረገላት ዛፍ ምን ይጠበቅባታል? 
ፍሬ!! ባለቤቱም ፍሬ ፍለጋ፣ የሚገባውን ፍላጋ፣ መብቱን ፍላጋ ተመላለሰ፣ እንዲያውም 
3 አመት ተመላለሰ። ፍሬ ግን አላገኘባትም። ከትርፉ  ይልቅ ኪሳራው ስላመዘነበት፣ 
ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ስላመዘነበት፣ የዛፊቱ የመኖሯ ትርጉሙ ፍሬ ስለነበረ፣ ፍሬም 
ስላላፈራች ባለቤትየው ለሰራተኛው "ቁረጣት" አለው። ትቆረጥ! ትጥፋ! ምን 
ታደርጋለች? እንዲያውም ሌላውን ትጎዳብኛለች፣ "ቁረጣት" አለው። 
 
የተቀጠረላትም ሰራተኛ ብዙ ስለለፋባት፣ ስለተንከባከባት፣ ከበለሷ ዛፍ ጋር ፍቅርም 
ስለያዘው ትዕዛዙን ተግባራዊ ማድረግ አልቻለም፣ ሆዱ እሺ አላለውም፣ እጁም 
አልታዘዝ አለው ስለዚህም ጌታውን እንዲህ ብሎ ለመነው ጌታ ሆይ "ዘንድሮን ብቻ" 
ስጥኝ "አንድ አመት ብቻ" ጨምርልኝ "አንድ ዕድል ብቻ" ስጥኝ፤ ለዘንድሮ ብቻ ተዋት። 
ለከርሞ ታፈራለች!! አለው። 
 
ወገኔ! የበለሲቱ ዛፍ እኛ ነን። እንደ በለሲቷ ዛፍ እንክብካቤና ጥንቃቄ የተደረገልን፤ 
የእግዚአብሔር ምህረት የበዛልን ነን። እኛም ፍሬ እንድናፈራ ይጠበቅብናል። አንድ 
አመት የተጨመረልን ፍሬ እንድናፈራ ነው እንጂ እንዲሁ ቦታ እንድናጣብብ ወይም 
"አፈሩን በከንቱ እንድናሟጥጥ" አይደለም።  
 
እነሆ ጩኸታችንንና ልመናችንን ሰምቶ ጌታ አንድ አመት ሊጨምርልን ነው። ከርሞ 
ፍሬ ፍለጋ ሲመጣ ምን አይነት ፍሬ ያገኝ ይሆን? ወደዛፋችን ጠጋ ሲል ምን ያገኝብን 
ይሆን? ፍሬ ወይስ ዝም ብሎ ቅጠል? መልካም የፍሬ አመት!! 
 
ዳንኤል ኃይለማርያም (ስዊድን) ዋና አዘጋጅ 
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ዳግማዊ 

በዓለም ዙሪያ ለሚገኙ የሰባተኛው ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን አማኞች፣ ወዳጆችና የቀድሞ አድቬንቲስት ት/ቤት  ተማሪዎች በየሶስት ወሩ የሚወጣ 

ዳግማዊ ሰንሰለት 
በዓለም ዙሪያ ለሚገኙ የሰባተኛው ቀን አድቬንቲስት 
ቤተክርስቲያን አማኞች፣ ወዳጆችና የቀድሞ አድቬንቲስት 
ትምህርት ቤት  ተማሪዎች በየሶስት ወሩ የሚበተን 
የኤሌክትሮኒክ መጽሔት  
 

ዳግማዊ  ሰንሰለት መነሻ (መሰረት) 
1)  የአንድ አገር ዜጎችና የእግዚአብሔር ቤተሰዎች 
 መሆናችን (ኤፌ. 2፤19) 
2) የየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ግድ ሲለሚለን  
 (2ቆሮ. 5፤14) 
 

ዳግማዊ  ሰንሰለት ዓላማ 
 ገንቢ የሆኑ መልእክቶችን ማስተላለፍ 

 መንፈሳዊ አንድነትንና ህብረትን ማጠናከር 

 ራሳችንን እና ሌሎችን ለእግዚአብሔር መንግስት 
ማዘጋጀት 

 እግዚአብሔር የሚከብርበትንና የሚታይበትን 
አገልግሎት ማበርከት  

ሰንሰለት 
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አቃቂ በሰቃ ትምህርት ቤታችን… 

ከአቃቂ አድቬንቲስት ትምህርት ቤት የቤተ ክርስትያን አሰሪ ኮሚቴ የተላከ መልእክት  
 
ትምህርት ቤቱ ከ2000-3000 ተማሪዎችን የሚይዝ ትልቅ ቤተክርስትያን እየስራ ነዉ፡፡ ቦታ ከምግብ ቤቱ ፊት ለፊት የድሮ ክሊኒክ በነበረበት 
ቦታ ላይ ነዉ፡፡ መሰረቱ ከተጠናቀቀ ቆየት ብሉአል፡፡  አሁን ግድግዳዉን፣ ጣራዉንና ሌሎች የዉስጥ ሰራዎችን ለማሰጀመር ኮሚቴዉ ወደ 1 

ሚሊዮን ብር አሰባሰቦአል፡፡ ስለዚህ የአቃቂ አድቬንቲስት ትምህርት ቤት የቀድሞ ተማሪዎችና ሌሎችንም ለዚህ ትልቅ ፕሮጄክት የበኩላችሁን 
አስተዋፅዎ እንድታደርጉ በታላቅ ትህትና እንጠይቃለን፡፡ ጠቅላላ ወጪ እስከ 500.000 ዶላር ይገመታል። 
 

 
የቤተክርስትያኑ ህንፃ አሰሪ ኮሚቴ 

 

የበለጠ ለመረዳት  
http://akakimissionschool.org/index.php/video-gallery  
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“መንገድህን ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ…” 
 
በአለፉት ሶስት ወራት ጌታ በኢትዮጵያ አድቬንቲስት ቤተክርስትያን ከመስከረም 2010 
ጀምሮ እስከ ህዳር መጨረሻ ድረስ ያደረገዉን ድንቅ ስራ ሳበሰር ታላቅ ደስታ 
ይሰማኛል፡፡ በኢትዮጵያ  ዉስጥ ወንጌል የአልገባባቸዉ እጅግ ብዙ ስፈራዎች አሉ፡፡ 
ከእነዚህም  መሀል አንዱ የዳሰነች ጎሳ ሲሆን፣ ጌታ ፈቅዶ በመጋቢት ወር አዲስ 
ከተቓቓመዉ  ፊልድ ጋር በመተባበር፤ እኛና የምስራቅ ኬንያ ዩንየን ኮንፈራንስ ጋር ሆነን 
ይህንን ጎሳ ለመድረስ  የነበረን እቅድ በተግባር ላይ ለማዋል  ቦታዉን እንዲያጠኑ ሁለት 
ፓስተሮችን  ላክን እነሱም፤ 1. ፓስተር  ነጋሽ ጴጥሮስ የፊልዱ ፕሬዝዳንት  2. ፓስተር 
አባይ አያናዉ  የግሎባል  ሚሽን ዳሬክተር፡፡  
 
እነሱም ቦታዉ ምን እንደሚመስልና ያለዉን ሁኔታ አጥንተዉ  በመምጣት በሰኔ ወር ላይ 
መረጃ ሰጡን እኛም ወደያዉኑ ወንጌላዊ እንዲልኩና እኛም ደግሞ ደመወዙን እንደምንችል 
አሳወቅናቸዉ ፡፡ እነሱም ሀሳቡን ወዲያዉኑ ተግባራዊ በማድረግ ወንግላዊ ላኩ፡ ጌታም 
ያንን ወንግላዊ በመጠቀም  ብዙ ነፍሳትን  ሰጠን ፡፡ ስለዚህ ከመስረም 11 ጀምረን እስከ 
መስከረም 30 ድረስ  የወንጌል ጥረት ለማድረግ ጉዞ ወደ ዳሰነች ወረዳ ቀጠልን፡፡  ዳሰነች 
ወረዳ የሚገኘዉ በጂንካ  ዞን ዉስጥ ነዉ ፡፡ ከአዲስ አበባ 977 ኪሎ ሜትር ሲሆን 
ከአርባምንጭ 500 ኪሎ ሜትር  ከጂነካ ደግሞ 200 ኪሎሜትር  ነዉ፡፡  
ከዩንየን እኔና ሲስተር ገላኔ ኩመራ የጤና ክፍል ሃላፊ፤ እኔ ደግሞ የኢቫንጀሊዝም 
ዲፓርትሜንት  ወክለን ጉዞ ወደ ወላይታ ሶዶ ቀጠልን ከዚያም ዮናታን ዮሃንስ የሚባል 
የጤና ባለሙያ ከዚህ በፊት እዚያ ወረዳ የሰራና የአዋሳ ታቦር ቤተክርስትን ፈቃደኛ 
ወንጌላዊ የሆነ፤ እንዲሁም በአዋሳ ከተማ ጤና ቢሮ የሚሰራ በጣም ጠንካራ የሆነ 
ወጣት ነዉ፡፡ በተጭማሪም የደቡብ መሃከለኛ ሰበካ ዋና ፀሐፊ ፓስተር ዳዊት ጉድኖ 
እንዲሁም እዚያ በምንቆይበት ወቅት ምግብ የምታበስልልን እህት ምትኬ  ሆነን  
መስከረም 9 ቀን ከወላይታ ተነሳን ቀኑን ሁሉ ስንጋጓዝ ዉለን ከለሊቱ 7 ሰአት ገደማ 
ደሰነች ወረዳ ኦሞራቴ ከተማ ደረስን፡፡ ጉዞ ሁለት ቀን ፈጀብን፡፡  
 

ከዚያም ከሳምንት በኃላ ከኬንያ የሚመጣዉ ቡድን ከብዙ መከራ በኃላ በእግዚአብሔር 

እርዳታ ከእኛ ጋር ተቀላቀሉ፡፡ ቁጥራቸዉ 27 የሚሆኑ ሰዎች በእምነት የማያዉቁትን  

ቦታ ለመድረስ 5 ቀን ከተገዋጓ ዙ በኃላ ከአኛ ጋር ተቀላቀሉ፡፡ አምስት ቀን የቆዩበት 

ዋናዎቹ ምክንያቶች  ሁለት የጭነት መኪናዎች፤ 1 አዉቶቢስና አንድ ላንድ ክሮዜል 
መኪና ይዘዉ ሲጓዙ አንዱ መኪናቸዉ ተበላሽቶባቸዉ ነበር ፡፡ በመጨረሻም የኬንያን 

ድንበር አልፈዉ ኢትዮጵያ ከገቡ በኃላ ዝናብ ስለነበረ መኪናዎቻቸዉ በአሻዋ 

ስለተዋጡባቸዉ ነበር፡፡  

 
ከ5 ቀናት በኃላ እኛም በአሻዋ ወደተያዙበት ስፍር ተጉዘን ከእነሱ ጋር በመቀላቀል 

ይዘናቸዉ ወደ ኦሞራቴ ከተማ ተመለስን፡፡ እዚያ ደግሞ ሌላ ከባድ ችግር ገጠመን 

መኪናዎቻችን በጉምሩክና በኢሚግሬሽን ታሰሩ፡፡  ከብዙ ልፋትና ዉጣዉረድ በኃላ 

መድሃኒቶቻችንና ልብሶችን አስረክበን ሌሎች ንብረቶቻችን አስለቀቅን፡፡ ዋናዉ ቁም ነገር 

የ4ቱ ቤተክርስትያን መስርያ የሚሆኑ እቃዎቻችንና ምግቦቻችን መለቃቸዉ ነዉ፡፡ 
ይህንን ቡድን ይመሩ የነበሩት    1. ዶ/ር ኦኪነዶ  ክንያዊ ሲሆኑ  2. ዶ/ር ፍስሀ ጸጋዬ፤ 

የፓ/ር ጸጋዬ ተገኔ ልጅ ናችዉ፡፡ የእዚህ ፕሮግራም ጠንሳሽ እነዚህ ሁለት በምስራቅ 

መሀከለኛዉ አፍሪካ ዲቪዥን በድፓርትሜንት የሚያገለግሉ ወንድሞች ናቸዉ፡፡  

 

የዳሰነች ጎሳ 75% በኢትዮጵያ 25% ደግሞ በኬንያ የሚገኝ ጎሳ ሲሆን አርብቶ አደሮች 
ናቸዉ፡፡ ቋንቋቸዉም አንድ ነዉ በኢትዮጵያ ያሉት አማርኛ ይሞክራሉ በኬንያ ሉት 

ደግሞ ስዋሂሊ ይናገራሉ፡፡ ከኦሞራቴ ከተማ የኬንያ ድንበር 28 ኪሎ ሜትር ይርቃል ፡፡  

ከዚያም ለ10 ቀናት በአራት ቦታዎች የወንጌል ጥረት አድርገን  ጌታ  406 ሰዎች 

በጥምቀት ወደ ቤተክርስትያናችን  እንዲቀላቀሉ እረዳን፡፡ እንዲሁም ለ4ቱም ቦታዎች 
አንድ  ቤተክርስትያን ሰረተናል፡፡ አገሩ በጣም ሞቃት ስለሆነ በብረት ማእዘን የተሰሩ 

ሲሆኑ ጣራ ብቻ እንጂ ግድግዳ የላቸዉም፡፡  በዚህ በአጭር ጊዜ ዉስጥ ይህንን ሁሉ 

እንድንሰራ ጉልበትና ኃይል የሰጠንን  አምላክ የተመሰገነ ይሁን፡፡ እነዚህ በጥምቀት ቤ/

ክትንን የተቀላቀሉ ወንድሞችና እህቶች በእምነታቸዉ ፀንተዉ እንዲቆሙ በጸሎታችሁ 

አስቡዋቸዉ፡፡ ጌታ ይባረካችሁ  
 

ፓስተር አለሙ ኃይሌ  

የኢትዮጵያ ዩንየን ሚሽን የወንጌል ክፍል ሃላፊ 



ምራን   እረኛችን 
 
ምራን ፡ እረኛችን ፡ ኢየሱስ ፡ ተስፋችን 
ፀንተን ፡ እስከምንደርስ ፡ በሰማይ ፡ ቤታችን 
 
ትርጉም ፡ ያለው ፡ ኑሮ ፡ መኖር ፡ አስተምረን 
የሰላሙን ፡ ንጉሥ ፡ ንገሥ ፡ በሕይወታችን 
 
ውዱ ፡ አምላካችን ፡ አንተ ፡ ነህ ፡ መሪያችን 
ጥበቃህ ፡ አይለየን ፡ ሲዝል ፡ ጉልበታችን 
 
ስንፈራ ፡ ስንደክም ፡ ስንተክዝ ፡ ስናዝን 
ጌታ ፡ ሆይ ፡ በመንፈስህ ፡ አበርታን ፡ አጽናናን 
 
ጠውልገን ፡ እንዳንቀር ፡ ሙላን ፡ በባርኮትህ 
ዓለምልመን ፡ በፀጋህ ፡ አቁመን ፡ ለክብርህ 
 
ከውስጥም ፡ ከውጭም ፡ ፈተና ፡ ሲያጠቃን 
አትለየን ፡ እምባችን ፡ ኢየሱስ ፡ እረኛችን 
 
ምራን ፡ እረኛችን ፡ ኢየሱስ ፡ ተስፋችን 
ፀንተን ፡ እስከምንደርስ ፡ በሰማይ ፡ ቤታችን 

 

አሜን ያድርግልን 

4 

እንደምን አደጋችሁ? 
በፓስተር መላክ አለማየሁ 

ካለፈው የቀጠለ 

 
“እኔ ተከልሁ፤ አጵሎስ ውሃ አጠጣ፤ ያሳደገው 

ግን እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ የሚያሳድግ 

እግዚአብሔር እንጂ፣ የሚተክልም ሆነ ውሃ 

የሚያጠጣ ምንም አይደለም። የሚተክልም ሆነ 

የሚያጠጣ አንድ ናቸው፤ እያንዳንዱም እንደ 
ሥራው መጠን የራሱን ሽልማት 

ይቀበላል። እኛ ከእግዚአብሔር ጋር አብረን 

የምንሠራ ነንና።” (1ቆሮ 3:6-9) 

 

ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በግልጽ እንደሚያስተምረን የሚያሳድግ እግዚአብሔር 
ነው። ይሁን እንጂ ሰዎች በዚህ የእድገት ሂደት ውስጥ ከእርሱ ጋር በመተባበር 

እንዲሰሩ የአማላካችን ሃሳብ ነው። በእርግጥም ምንም ያህል ታላቅ ሰብአዊ ጥረት 

ቢደረግ ያለ እግዚአብሔር ምንም አይነት እድገት አይኖርም። የህይወት ምንጩ 

እርሱ ነውና። ጳውሎስ ተመሳሳይን ሃሳብ በሌላ እነጋገር እንዲህ በማለት ይገልጻል።  
 

“በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ፤ እንደ በጎ ፈቃዱ መፈለግንና 

ማድረግን በእናንተ ውስጥ የሚሠራ እግዚአብሔር ነውና።” (ፊል 2:12፣ 13)። እዚህ 

ላይ ሁለት ነገሮችን ልብ እንበል። አንደኛው እኛ ፈጽሙ የተባልነው ሲሆን፣ ሌላው 

ደግሞ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ የሚሰራው ነው። ኤለን ሃይት በዚህ ጥቅስ ላይ 
ማብራሪያ ስትሰጥ እንዲህ ትላለች:- 

 
“በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ” ይህ ምን ማለት ነው? ይህ ማለት በየእለቱ 
በራሳችሁ ሰብአዊ ጥረትና ጥበብ አለመደገፍ ማለት ነው። አፋችሁ እንዳመጣላችሁ ከመናገርና 
በደመነፍስ ከመመራት መጠንቀቅ ማለት ነው። የልባችሁ ትእቢት፣ የአለም ፍቅርና የሥጋ 

ምኞት ጌታ ኢየሱስ ለእናንት ሊሰጥ ከሚናፍቀው ግሩም ጸጋ እንዳያጎድሎአችሁ መፍራት
(መጠንቀቅ) ማለት ነው። በዚህ ጥቅስ ላይ የቀረበው የሰው ድርሻ ያለእግዚአብሔር ሰው በራሱ 
የሚሰራው ሥራ አይደለም። ይልቁንም በአምላክ ሃይልና ጸጋ ላይ በመደገፍ የሚያከናውነው 
ነው። ብዙዎች ይህንን ነጥብ ባለማስተዋል፣ ሰው ራሱን ለመለወጥ ያለምንም መለኮታዊ ሃይል 
በራሱ መስራት አለበት ይላሉ። ይህ ግን ከጥቅሱ ጋር አይስማማም። ሌሎች ደግም 

እግዚአብሔር መፈለግንም ማድረግንም ሁሉን አድርጎታልና ሰው ምንም ማድረግ የለበትም 
ይላሉ። ጥቅሱ የሚናገረው ለሰው ነፍስ ድነት የእኛ የመምረጥ ሃይልና ፈቃድ ለመለኮት ፈቃድ 
መገዛት እንዳለበት ነው። ይህ ደግሞ ከባድ ውጊያ ሲሆን ፈቃዳችንንና መንገዳችንን 
ለእግዚአብሔር ፈቃድና መንገድ እዲገዛ ቁርጥ ውሳኔ የምናደርግበት ነው።”  
(Our High Calling, 91) 

 
እንግዲህ ማደግ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነ፣ የሚያሳድገንም እርሱ ራሱ 

እንደሆነ በደንብ በማስተዋል፣ በእድገቱ ሂደት ደግሞ እኛም በፈቃደኝነት ከእርሱ 

ጋር መተባበርና ለእድገታችንም ከፍተኛ ትኩረት ልንሰጥ እንደሚገባን ቃሉ 

ያስተምረናል። ማደግ በምኞት ብቻ አይመጣም፤ ደግሞም ማደግ በእኛ ጥረት 

ብቻም አይከናወንም። ነገር ግን እግዚአብሔርና ሰብአዊ ፍጥረት የየራሳቸውን ሚና 
የሚጫወቱበት ጎዳና ነው። 

 

ማደግ በተሰኘውን የአማርኛ ቃል እንደ ምጻረ-ቃል በመጠቅም ልናድግባቸው 

የሚገባንን ሦስት ዋነኛ አቅጣጫዎችን ልናስብ እንችላለን። አንደኛው፣ በማምለክ 
ማደግ ሲሆን ይህም ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት በዋናነት የሚመለክት 

ነው።  ሁለተኛው የእድገት አቅጣጫ ደግሞ ደጋፊ በመሆን ማደግ ሲሆን ይህም 

በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ ካሉት ወንድምና እህቶቻችን ጋር ያለንን ህብረት 

የሚመለክት ነው። ሦስተኛው፣ ግዴታችንን በመወጣት ማደግ ሲሆን፣ ይህም እንደ 

እግዚአብሔር መንግስት ወራሾች በዚህ መንግስት ውስጥ ያልተካተቱትን በማደም 
መንግስቱን የማስፋት ግዴታችንን መፈጸምን የሚመለክት ነው።  

 

“በእነዚህ በሦስቱ አቅጣጫዎች እንዴት እያደግሁ ነው?” ብለን ራሳችንን ልንጠይቅ 

ይገባል። ለዚህ ጥያቄ ጥሩ ምላሽ ለመስጠት በእነዚህ በሦስት አቅጣጫዎች ማደግ 

ምን ማለት እንደሆነና እንዴትስ ማደግ እንደሚቻል በእግዚአብሔር መንፈስ መሪነት 
መመርመሩ ጠቃሚ ነው። በቀጣይ እትሞች እነዚህን ሦስት የእድገት አቅጣጫዎች 

በትናጠል ጠለቅ እድርገን እናጠናቸዋለን።  

 

እስከዚያው፣  
“በጌታችንና በአዳኛችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ዕውቀት እደጉ፤” 2 ጴጥ 3:18 

ቋሚ አምድ



”ወደ ተቀደሰ ተራራዬ አመጣቸዋለሁ፥ በጸሎቴም ቤት ደስ አሰኛቸዋለሁ፤ ቤቴ ለአሕዛብ ሁሉ የሚሆን የጸሎት ቤት 
ይባላልና የሚቃጠለውን መሥዋዕታቸውንና ሌላ መሥዋዕታቸውን በመሠዊያዬ ላይ እቀበላለሁ። " ኢሳያስ 56፡7 

5 

"ቤቴ ለአሕዛብ ሁሉ የሚሆን የጸሎት ቤት ይባላል" 

 

ይህ  ቤት  ያንተ  ነው   ስፍራውም  ያንተ  ነው  

ይኸ ፡ ቤት ፡ ያንተ ፡ ነው ፡ ስፍራውም ፡ ያንተ ፡ ነው 
እኛም ፡ ያንተው ፡ ነን ፡ ጊዜውም ፡ ያንተው ፡ ነው 
ሁሉን ፡ ሰጥተንሃል ፡ ደስ ፡ እንዳሰኘህ ፡ አድርገው 

ፈውስ ፡ የሚያስፈልገው ፡ ህመምተኛም ፡ አለ 
በዲያቢሎስ ፡ ውጊያ ፡ ልቡ ፡ የቆሰለ 
ያለውን ፡ አራግፎ ፡ ባዶውን ፡ የመጣ 
ከአንተ ፡ የሚጠብቅ ፡ ስለማይታጣ 
በባሪያዎችህ ፡ አፍ ፡ በረከትህ ፡ ይፍሰስ 
ጌታ ፡ በዚህ ፡ መሃል ፡ ክብርህ ፡ ይመላለስ 
 
በሰለሞን ፡ መቅደስ ፡ ታቦትን ፡ ባለበት 
የክብር ፡ መንፈስህ ፡ እንዲፈስበት 
ደግሞም ፡ በደመና ፡ ዙሪያውን ፡ እንዳጠርክ 
ዛሬም ፡ በዚያ ፡ ኃይልህ ፡ ይህንን ፡ ቢት ፡ ባርከው 
በዘርፋፋ ፡ ልብስህ ፡ ግባ ፡ እለፍበት 
ዛሬም ፡ በዚህ ፡ ቤት ፡ ላይ ፡ ኃይልህ ፡ ይረፍበት 
 
የቀራንዮ ፡ ፍቅርህ ፡ ጠርቶ ፡ ሰብስቦናል 
በዚህ ፡ ልንከማች ፡ ምክንያት ፡ ሆኖናል 
ጌታ ፡ ሆይ ፡ አንተ ፡ እንጂ ፡ ሰው ፡ አይናገረን 
የሁላችን ፡ ዐይን ፡ ወደአንተ ፡ ነውና 
አጽናናን ፡ በቃልህ ፡ ጌታ ፡ ኢየሱስ ፡ ሆይ ፡ ና 
 
ይኸ ፡ ቤት ፡ ያንተ ፡ ነው ፡ ስፍራውም ፡ ያንተ ፡ ነው 
እኛም ፡ ያንተው ፡ ነን ፡ ጊዜውም ፡ ያንተው ፡ ነው 
ሁሉን ፡ ሰጥተንሃል ፡ ደስ ፡ እንዳሰኘህ ፡ አድርገው 

 

እግዚአብሔር ሆይ 

አደራ የተሰጠንን ቤት አደራ ጠባቂዎች እንድንሆን እርዳን  
ቤትህ የፈውስ ቤት ይሁን 
ቤትህ የጸሎት ቤት ይሁን 
ቤትህ የቃል ቤት ይሁን 
ቤትህ የእድገት ቤት ይሁን 
ቤትህ የእህቶች ቤት ይሁን 
ቤትህ የወንድሞች ቤት ይሁን 
ቤትህ የወጣቶች ቤት ይሁን 
ቤትህ የልጆች ቤት ይሁን 
ቤትህ የቤተሰቦች ቤት ይሁን 
 
ከሁሉም በላይ ግን ጌታ ሆይ 

ቤትህ የአንተ ቤት ይሁን|፤ አንተ ተገኝ፤ አንተ ከፍ በል፤ አንተ ክበር፤ አንተ ተመላለስበት… 



ሰንሰለት ከብዙ 
አመታት ፀጥታ ቦኃላ 
እነሆ መልኳን ቀይራ 
መታለች። ድሮ 
በወረቀት ታትማ 
በፖስታ ትላክ ነበር። 
አሁን ግን በኢሜይል 
ብቅ ትላለች። 

ይህች የኤሌክትሮኒክ 
መጽሔት በአለም ላይ 

ተበታትነን ላለነው  የሰባተኛው ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን 
አማኞችና ወዳጆች እንዲሁም በአድቬንቲስት ትምህርት ቤቶች 
ለተማሩ የቀድሞ ተማሪዎች በየሶስት ወሩ በኢሜይል 
ትበተናለች።  

አላማችን ለመጽናናት፤ ለመደጋገፍ፤ ሃሳብና መልእክት 
ለመለዋወጥ ስለሆነ አንባቢ ሁሉ በዚህ መንፈስ እንድታነቡትና 
እንድትተባበሩን እንጠይቃለን። 

’’ዳግማዊ ሰንሰለት’’ እንዲላክላችሁ ከፈለጋችሁ ወይም 
እንዲላክላቸው የምትፈልጉ ካሉ ከዚህ በታች ባለው የኢሜይል 
አድራሻ የኢሜይል አድራሻ ብትልኩ ሰንሰለትን 
እንልክላችኋለን። 

ዳግማዊ  ሰንሰለት 

አዘጋጅ  
ዳንኤል ኃይለማርያም (ፓስተር) 

ማስታወቂያዎች 
 
Kotebe SDA Church 15/25 anniversary Celebra-
tion  
 
On behalf of Kotebe International Seventh-day Ad-
ventist Church, Addis Ababa, Ethiopia, we greet you 
in the name of our Good Lord. Kotebe Church is now 
celebrating its 15-year anniversary at its current loca-
tion and 25 years since the small nucleus worshipers 
started assembling at the humble home of Pastor 
Negash Motbainor. We wish to praise our Heavenly 
Father and all those who have made our worship ex-
perience spiritually uplifting for all these past years. It 
is our desire to celebrate in a major way, as our appre-
ciation is grand. Kotebe’s month-long 15/25 Celebra-
tion begins on Sabbath-day December 16, 2017 
(Tahisas 7, 2010), and conclude with a four-day Con-
ference, starting on Wednesday evening January 3, 
and culminating with full-day Celebration on Sabbath
-day January 6, 2018 (Tahisas 28, 2010).  
 
All four Sabbaths will feature highly sought-after and 
dynamic guest speakers, solemn prayers and uplifting 
spiritual music programs. Throughout the celebration 
time, the congregation will acknowledge the Lord’s 
goodness and mark the church’s developmental mile-
stones and Praise His Good Name together. We are 
sending this invitation to request of you, your family, 
and friends to please plan from now to join us each 
Celebration Sabbath, but especially on our finale An-
niversary Celebration day, January 6, 2018 (Tahisas 
28, 2010).  
 
Kotebe is everyone’s church. From its inception, 
faithful pioneers, sincere believers and ordinary mem-
bers labored, joined hands and prayed day and night 
together to help it grow and ultimately helped make 
Kotebe the second largest congregation in Addis Aba-
ba. Local spiritual giants together with devoted Chris-
tians from across the globe, made the construction of 
Kotebe International Seventh-day Adventist Church 
possible. There is much to celebrate and give thanks 
to many individuals, families, groups, and organiza-
tions. We are excited to take a pause and observe this 
special Season of Thanksgiving in the company of all 
who have left a mark during the 25-year journey of 
our special church.  
 
Church Celebration Committee 

የኛ ለኛ በኛ 
”ዳግማዊ ሰንሰለት” የኛ መጽሔት ለኛ የተዘጋጀና በኛ የሚዘጋጅ 
መጽሔት ነው። ስለሆነም የመጽሔታችን ይዘት በተመለከተ የሁላችን 
ትብብር ያስፈልጋል።  አንድን መጽሔት ተፈላጊና ወቅታዊ የሚያደርገው 
የአንባቢያን ተሳትፎ ነውና አንባቢያን ሁሉ ለዚች መጽሔት የሚሆኑ 
የጽሑፍ አስተዋጻኦችን ማበርከት ይችላሉ። የተላከውን አስተዋጻኦ 
መጠቀምና አለመጠቀም ግን የአዘጋጁ መብት ነው።   

ሃሳባችሁንና አስተያየታችሁን እንዲሁም ጽሑፍ ካላችሁ ለአዘጋጁ 
እንድትልኩ በትህትና እንጠይቃለን። አስተያየታችሁን፡ ምስክርነቶችን፡ 
ግጥሞችን፡ ገንቢ ጽሁፎችን፡ መንፈሳዊ መልክቶትችን፡ በደስታ 
እንቀበላለን። 

ሰንሰለት 
C/O Daniel Hailemariam 
Ekebyholmsvägen 170 
76291 Rimbo, Sweden 
 
+46 737762407 

hailemariam6@hotmail.com 


