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ወኣኮ ዘየኅደር ልዑል ውስተ ግብረ እደ ሰብእ (ግ/ሓ 748 cfr. 1ነገሥ 827 ኢሳ.661-2፣ 95) እቲ ልዑል ከመይ 
ኢሉ  ብኢድ ሰብ ኣብ ዝተገብረ  ይኅደር።ንዝብል ቃለ መጽሓፍ እናዘከርና፣ ነዚ ሕንፃ ብኢድ ሰብ 
ዝተገብረ፣ ቤተ ኣምላኽ ይኹነና ኢልና ሓኒጽና ንጽንብሎ ኣሎና። እዚ ንጽንብሎ ዘሎና፡ ሎሚ ቤ/
ያን ኢልና እንጽውዖ፡ እቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ መጽለሊ ታቦት ማለት ናይ እተን 10 ትእዛዛት 
መቀመጢ ዘጽልለሉ፣ “ድንኳን” ተባሂሉ ዝስመ ዝነበረ መተካእታ እዩ። 

ኣብ ዘፀ. 25፣10-ፍ፣  እግዚኣብሔር ንሙሴ ታቦት ሥራሕ ኣባኡ ከኣ ነዘን 10 ትእዛዛት ኣባኡ 
ኣቀምጠን በሎ፣ (ዘፀ.25፣16) ቀጺሉ ከኣ፣ እዛ ታቦት እተጽልለሉ፣ ዳስ/ድንኳን ሥራሕ በሎ፣ (ዘፀ. 
26፣1-ፍ) ነቲ ድንኳን ከኣ ብመጋረጃ ከፈሎ፣ እቲ መጋረጃ ከኣ ኣብ ንቅድስትን፡ ቅድስተ ቅዱሳን 
ይፍልየልኩም፣ ነተን 10 ትእዛዛት እንተጻሕፈን ጽላት ኣብ  ውሽጢ  ክንየወ መጋረጃ ኣእትዎ፣ ዘፀ. 
26፣33 ስለዚ እዚ ሓድሽ ሕንጻ ቤ/ያን፣ ናይዛ ድንኳን ተባሂላ ዘላ መተካእታ እዩ፣ እታ  10 
ትእዛዛት ዝቅመጣ ዝነበረት ቅ.ቅዱሳን ክንየው መጋረጃ እትርከብ ከኣ፣ እዛ ቅዳሴ ዝፈጸምናላ ቦታ 
መሥዋዕተ ቅዳሴ ዝዓርገሉን፣ ቅ.ቍርባን ዝቅመጦ መንበረ ታቦት እዩ።

ሙሴ ድማ ነቲ “ድንኳን” እግዚኣብሔር ዚርከበሉ ኢሉ ሰመዮ፣ (ዘፀ.33፣7)። እወ ሎሚ’ውን ቤ/ያን 
እግዚኣብሔር ዚርከበሉ ቦታ እዩ። እቲ ልዑል ብኢድ ሰብ ኣብ ዝተገብረ ይኅድር ድዩ፣ ዝበልናዮ፡ 
እቲ ልዑል ብናቱ ትእዛዝ፣ ብኢድ ሰብ ኣብ ዝተገብረ ቤት ክኃድር ስለዝደለየ፣ ሰባት ብትእዛዛት 
ንኣኡ ዝኸውን ቤት ክሠርሑ ግዴታኦም ኮነ፣ እዚ እቲ ልዑል ቀረባኦም ኮይኑ ምሳኦም ክሓድር ስለ 
ዝደለየ እዩ። በዚ ከኣ እዚ ቦታ’ዚ ቅዱስ ይኸውን። እቲ ቅድስና ብርእሰ ዝኾነ ስለ ዝሓደሮ። 
እምበኣርከስ ሎሚ ነዚ ሕንፃ ቤተ እግዚኣብሔር ኢልና እንክንጽንብሎ፣ ኣምላኽ ኣብ ማእከልና፣ ኣብ 
ዓድና፣ ኅደረ ማለት’ዩ። ንሕና ብቀረባ ካብ ጸጋታቱ ንኽንቀድሕ፣ እሞ ከምቲ ንሱ ቅዱስ ዝኾነ 
ቅዱሳን ምእንቲ ክንከውን እዩ። 



ቅዱሳን እንተ ዘይኮና ንቅድስና ዘይንጽዕር እንተደኣ 
ኰንና ግና፣ ከምቲ ኢሳያስ ነቢይ “ሰማይ ዝፋነይ፣ 
ምድሪ ከኣ መርገጽ እግረይ እያ፣ እቲ ንስኻትኩም 
እትሠርሑለይ ቤት ደኣ ከመይ ዝበለ እዩ? እቲ ኣነ 
ዝዓርፈሉ ስፍራኸ ከመይ ዝበለ’ዩ ነዚ ኹሉ ዓለም 
ዝፈጠርኩዎ ኣነ እየ፣ ኣነ በቲ ትሑትን ዝተጣዕሰ 
መንፈስ ዘለዎን ብቃለይ ዚርዕድን ዚፍጽምን ሰብ እየ 
ዝሕጐስ፣ (66፣1) ይብል።

ንቤት ኣምላኽ ንእግዚኣብሔር ዝበቅዕ ዝገብሮ፣
• ትሕትና ዘለዎ
• ንስሓ ዝገብር
 ንቃሉ ዝፈርህን ዝፍጽምን እዩ። 

እዛ ሕንጻ’ዚ ሎሚ ንዓና ዝብለና ዘሎ፣ እቲ ልዑልስ ብኢድ ሰብ ኣብ ዝተሠርሐ ኣይኃድርን’ዩ። 
ክሓድር ኣንተኾነ ግና፣ እቶም ነዚ ሕንጻ ዝሠርሑሉ፣

1) ትሑታት
2) ዝንስሑ
3) ንቃሉ ዝፈርሁን ዝፍጽሙን እንተኾነ።

ኣምላኽ ኣብ ማእከሎም ይኅድር ማለት እዩ፣ ነዚ ክንከውን ስለዝደለና ከኣ ንኣምላኽ ኣብ ኣይባባ ቤት 
ሠራሕናሉ። ንመልክዕ ዓዲ፣ ዘንጸባርቅ ገጂፍ መረባዕ ምሥራሕ ኣይኮነን። እዝስ ኣቶም ናይ ዓለም 
ሰባት ንመልክዕ ከተማታቶም ዝሠርሕዎ ምርኣይ ይኣክል።

በዚ መንፈስ እንተዘይ ሓኒጽናዮ ግና፣ ከምቲ ነቢይ ኢሳያስ “እቶም ሕዝቢ ከም ዝደለይዎ ይገብሩ፣ 
ንኣታቶም፣ ብዕራይ ምሥዋዕን፡ ሰብ ምሥዋዕን ሓደ እዩ፣ ገንሸል ምሥዋዕን፡ ከልቢ ምሥዋዕን ሓደ 
እዩ። መሥዋዕቲ ብልዒ ምቅራብን ደም ሓሰማ ምስዋዕን ሓደ እዩ።

ጸሎት ዕጣን ምቅራብን፣ ንጣዖት ምስጋድን ንኣታቶም ሓደ’ዩ፡ እኩይ ክገብሩ ባህ ዘየብሉኒ ሓረኹ፣ 
ጸዊዐ ሓደ’ኳ ኣይመለሰለይን፡ ተዛሪበ ኣይሰምዑንን... (66፣3) ዝብሎ ይኸውን። ኩሉ እከይ ትሕትና 
ካብ ምጉዳይ ይመጽእ፣ ትዕቢት ከኣ ይበሃል። እዚ ከኣ ናይ ኩሉ ኃጢኣት ሡር፣ ኣብ ትዕቢት ዘለዎ 
ኣምላኽ የልቦን፣ ስለዝኾነ ከኣ፣ ንኸምዚኣቶም መሥዋዕቲ እንስሳ ኮነ መሥዋዕተ ቍርባን ሓደ እዩ። 
ናይ ኣምላኽን ናይ ጣዖትን ፍልልይ ይብሉ፣ እንታይ ኣለዎ በሃልቲ እዮም። ንናይ ሃይማኖት ጉዳይ 
ኣጥፊእዎ ዘሎ ከኣ ኩሉ ሓደ እዩ፣ እንታይ ኣለዎ ዝብል ኣምር ክቀላቀል ንርኢ። ከምዚ ከይከውን፣ 
ነዚ ቤት እግዚኣብሔር ይኩነልና ኢልና ዝሓነጽናዮ፣ ብቅድስና ንኽመላለስ፣ ፍቅሪ ኣምላኽን ፍቅሪ 
ብጻይን ንኽነዕቢ ሕውነትን ሰብኣውነትን ክነደልድል ብማለት’ዩ።

ነቲ ኣምላኽ ዝግባእ ንኣምላኽ ክንህብ፣ እዩ እቲ ዝድለ ዘሎ። ሎሚ ሰባት ናይ ኣምላኽ ነገራት 
ገዲፎም፣ ኣብ ፈቀዶ ጥንቁልናን ሥራይን ዝኸዱን ብዙሓት እዮም። ኣብዚ ኣብ ማኣከልና’ውን 
ይርከቡ ይኾኑ። እዚ እዩ እቲ ነቢይ እዚኣቶም መሥዋዕተ እንስሳን፣ መሥዋዕተ ቍርባን ንኣታቶም 
ሓደ እዩ ዝበሎም።

ነዚ ሕንጻ ቤ/ያን እንክንምርቆ፣ ነዚ ድኽመታት ኣሊና ንኣምላኽ ዝግባእ ክብሪ ንኽንህብ፣ ጸለይቲ 
ክንከውን፣ ነዚ ሕንጻ ካብቲ ካልእ ሕንጻታትና ብፍሉይ ውሕልነት ሠሪሕናዮ ድሮ ንሱ ምልክት እዩ።

ሓዋርያ ጳው. ወቤቱሰ ለእግዚኣብሔር አንትሙ ውእቱ ሌሊክሙ፣ ወቅዱስ ውእቱ ቤቱ 
ለእግዚኣብሔር። ቤተ እግዚኣብሔር ንስኹም ባዕልኻትኩም ኢኹም፣ እንኪብል ብኣርኣያ 
እግዚኣብሔር ስለዝፈጠረና፣ ብባህሪና ኣምላኽ ኣባና እዩ ዝሓድር፣ እዚ ግዙፍ ሕንጻ ምልክት ናይዚ 
ሰብነትና እሞ ብሓባር ከም ዓዲ ኰንና ኣምልኾ ንኽንገልጸሉ ዝተሓንጸ እዩ።



ቤተ እግዚኣብሔር ከኣ ቅዱስ እዩ፣ ይብለና፣ እቲ ቅዱስ እግዚኣብሔር ዝሓደሮ ሥፍራ፣ በቲ 
ቅድስናኡ ይቅደስ፣ ንጹሕ ይኸውን፣ ንሕና ኣምላኽ ናባና ክሓድር እንተደኣ ኮነ ንጹሓን ክንከውን፣ 
ካብ ኃጢኣት ነጻ ክንከውን የድሊ፣ እዚ ክሳብ ዘይኮነ ቤተ ኣምላኽ ክንከውን ኣይከኣልን። ክንጽሕ 
መጀመርያ ትሕትና የድሊ፣ ደሓር ብኃጢኣትና ተነሲሕና ምሕረት ኣምላኽ ክንረክብ ይግባእ።

ነዚ ንምግባር ኣብ ብሕትና ስለዘይከኣል፡ እግዚኣብሔር ንቤ/ያን ተኺሉ ምሥጢራት ሠርዓልና፣ በዚ 
ከኣ ዝተወልዱ ካብ ኃጢኣት ኣዳም ብጸጋ ጥምቀት ተሓጺቦም ወሉደ ኣምላኽ ይኾኑ።

- ኣብ ኃጢኣት ዝወደቁ፣ ብጸጋ ኑዛዜ ንስሓ ይረኽቡ
- ዝዓረፉ ከኣ ንዘለዓለም መፋነዊ ይረኽቡ፣

እዚ እያ እታ፣ ወቤቱሰ ለእግዚኣብሔር እንትሙ ውእቱ፣ ዝበላ። ሰብነት ክርስቶስ ተባሂላ እትፍለጥ፣ 
ሎሚ ኩልና ብቤ/ያን ንፈልጣ። 

እዛ ሎሚ ንጽንብላ ዘሎና ከኣ፣ ናይዛ ሰብነት ክርስቶስ ግዙፍ ሕንጻ ኮይና፣ እታ መንፈሳዊ ምልክታ 
ንኣኣ እንቀውም ከኣ ንሕና ኢና።

ነዚ ብዕምቆት ክንግንዘቦ ይግባእ። እሞ ቦታ እምነት እንቅበለሉ እምነትን እንዕብየሉ ንኣምላኽ ክብርን 
ምስጋናን እነቅርበሉ እዮ’ሞ፣ ከማኡ ክኸውን እቲ ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝባረኸ እግዚኣብሔር 
ይባርኸና፣ ገጹ ከኣ የርእየና፣ ንሕና ከኣ ብኣኡ እንሓዊ ይግበረና።

o ምስጋና - ንገበርቲ ሠናይ ብምልጋሶም፣
• ዓድን ቆመስን ብጽቡቅ ድላይን ምትሕብባርኩምን
• ንሓናናጺ ስለ ውሕልነቱን ጥበቡን ምስጋና ኣቅርበልኩም።

+ ኣባ ኪዳነ የዕብዮ
ጳጳስ መንበር ከረ


