ሰንበት ዘልደት
3 ጥሪ 2007ዓ.ም. (1/11/ 2015)

ቅድስት ስድራ
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ስብከት፡ወአነሂ በኲርየ እረስዮ። ወልዑል ውእቱ እም
ነገስተ ምድር፥ ውለዓለም አዓቅብ ሣህልየ። “ አነ
እውን በዅረይ ክገብሮ እየ፥ ንሱ ኻብ ነገሥታት
ልዕል ዝበለ ኺኸውን እዩ፥ነቲ ዘተስፈኽዎ ምሕረት
ንዘለዓለም ክሕልወሉ እየ፥ ኪዳነይ ከጽንዓሉ እየ”
መዝ. 89፡፡27~28።
፫ይ ክፍሊ ዓመት ኢና ሒዝና ዘሎና ካብ 26
ታሕሣሥ -25 መጋቢት ሓጋይ። አብ ዘመነ ሓጋይ
አዋርኅ ነቕጽን ደርቅን እዩ አብኡ ዘመነ አስተርእዮን
ዘመን ጾምን ይርከብ።
ድሕሪ ብዓለ ልደት ዝመጽእ ሰንበት “ዘልደት” ይብሃል፥
ንባባቱን ትሕዝቶ ጸሎቱን ልክዕ ከም ናይ ልደት እዩ። አብ ናይ ዕለቱ ሰንበት መዝሙር	
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ለቢሱ	
   ንኹሉ	
   ከም	
   ዝቐየሮ	
   ይነግረና።	
   ናይ	
   ኢየሱስ	
   ልደት	
   ንፍጥረት	
   ተሓድሶ	
   እዩ	
   አምጺእሉ።	
   ምስቲ	
  
ምንጪ	
  ዝኾነ	
  አምላኽ	
  ዕርቂ	
  ስለ	
  ዝፈጠረሉ	
  ተፈጥሮ	
  ፍጡር	
  ተሓዲሱ	
  እዩ	
  እሞ	
  ንተሓጎስ	
  ንዘምር።
ቅድስት ስድራ አብነት ናይ ኩለን ስድራታ እያ።
አምላኽ ሓደ እዩ፥ አብኡ ሰለስተ አካልት አለዉ፥ አብ ወልድ፥ ወመንፈስ ቅዱስ እዚኦም ስላሴ
ንብሎም፥ ስላሴ ማሕበር እዮም፥ ንሰብ ከፈጥሩ ከለዉ ብአምሳልናን አርአያናን ሰብ ነፍጠር
ኢሎም ሰብአይን ሰበይትን ፈጢሮም እዛ ስድራ እንብላ ዘሎና ንሳ እያ። ስድራ እንብላኸስ
አምላኽ ባዕሉ ዝጀመራ ንእሽቶይ ማሕበር እያ። ዝኸነት ስድራ ብአምላኽ ዝቖመት አምላኽ
ዝዋንአ ዝኾነ ንእሽቶይ ማሕበር ንአምላኽ ክትመስል ዝፈጠራ እያ። ስድራ ወይ ማሕበር ናታ
ስርዓትን ሕግን ዓላማን አልኦ። እታ ማሕበር ከምቲ ዝድለ ኸከውን ነቲ ሕግታታን ስርዓታን
ክተማልእ ግድን እዩ እንተ ዘይኮነ ማሕበር ክትፈርስ ክጠፍእ ዘይመልክዓ ክትሕዝ ይክአል።
ስድራ ኸአ ከምኡ እያ፥ ብሰብአይን ሰበይትን ቆልዕትን ዝቖመት እያ። ሓደ ሰብአይ ሓንቲ
ሰበይቲ መስረቲ ስድራ አብ ትሕቲ አምላኽ እዮም፥ አምላኽ ብዝሃቦም ፍረ ኸአ ቆልዖት ምስ
ተዓደሉ ዝያዳ ሓላፍነትን ተልእኮን ለቢሳ እታ ስድራ ስድራዊ ሕይወታ ትመርሕ። ዝኾነ አባል
ስድራ ነናቱ ሓላፍነትን ተልእኮን ዝጻወቶ ተራን አልኦ። አብ ስድራ ሓደ ግቡኡ እንተ አጉደለ

ንምልእቲ ስድራ ይጸልዋ ስለዚ ስድራ ክትነብር ክትቕጽል ነፍሲ ወከፍ ነናቱ/ታ ግቡእ ክገብር
ይግባእ። ካብ ስድራ ተፈንጪሉ ካልእ ስድራ ክፈጥር ዝደሊ ሓቀኛ ስድራ ክፈጥር አይክእልን
እዩ ምናልባት አምሰሉ ንግዚኡ ክፈጥር ይኽእል ይኸውን ግን አብ መጨረሻ ቀጻልነት የብሉን።
ስድራ ናይ ሕብረተሰብ ጀማሪት ስለ ዝኾነት ሕብረተ ሰብ ነቲ መሰረታዊ መሰላት ስድራ ክሕሉ
ክሕግስ ግብኡ እዩ። ንስድራ ሸለል ምባል ወይ ካብቲ አምላኽ ዘቖማ ሕጊ ወጻኢ ገርካ ካልእ
ሕጊ ክትፈጥር ምድላይ ተጻይ ሕጊ አምላኽ እዩ። ንአብነት ሰብአይን ሰበይትን እምበር ክልተ
ሰብኡት ወይ ክልተ አንስቲ ስድራ አይፈጥሩን እዮም። ቆልዑት አደን አቦን ክህልውዎም እምበር
ብኻልእ መገዲ ስድራ ክተፈጥር ወይ ሕጊ ነቲ አምላኽ ዝሰርዖ ክተፍርስ ምግባር ጸረ ስድራ
እዩ።
አብ ሕብረተ ሰብ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት አለዋ ሰብ ምሉእ ምጥንቃቕን ሓላፍነት ክለብሰለን
ዘለዎ ሓንቲ ካብአን ክትፈርስ እንከላ ሰብ ይፈርስ አሎ ማለት እዩ።
•

ስድራ፡ ስድራ ንዝኾነ ሕብረተ ሰብ ጀማሪቱ ስለ ዝኾነት ስድራ ከምቲ አምላኽ
ዝደልዮ ኮይና ክትነብር መሰላታ ክሕሎ ግቡእ እዩ። አቦ አደ ቆልዑት ነናቶም
መሰል አልኦም ሓደ ካብቲ ቀንዲ ብሓባር አብ ሓደ ገዛ ወይ ቦታ ክነብሩ
ክተሓጋገዙ ብሓባር ፍቕሪ አብ ቤቶም ክሃንጹ ከምኡ አብ ዝኾነ መንፈሳውን
አካላውን ሓገዝ ክገብሩ ይግባእ። ንስድራ በቲንካ በበይና ከም እትነብር ምግባር
ንቆልዑት መንግስቲ እዩ ወላዲኹም ምባል ከምኡ ፍቕሪ ወለዶም ምኽላእ ዝኸፍአ
ግብፍዒ አብ ተፈጥሮ ሰብ እዩ። እዚ ናይ ስድራ ሓድነት እዩ ናይ ኩሉ መሰረት።
አብ ስድራ ምፍልላይ ንእሽቶይ ሞት እያ።

•

ባህሊ፡ ኩሉ ሰብ በብዓዱ ነናቱ ባህልን ስርዓትን አልኦ። እቲ መሰረታዊ ባህሊ
አብቲ ምስ አምላኽ ዘሎና ርክብ ስለ ዝምስረት እሞ ንዘመናት ብቅንዕና እናጸረየ
ዝመጸ ስለ ዝኾነ ባህሊ ክኸብር አለዎ። ብርግጽ አብ ገለ ባህልታት ጌጋታት የለን
ማለት አይኮነን ወይ እውን ክዕረ ዝግብኦ የለን ማለት አይኮነን ስለዚ እዩ ባህሊ
እናዓበየን እናማዕበልን ዝኸይድ። ባህሊ ግርማ ህዝብን መልክዕን እዩ። ባህሊ ዘይብሉ
ጨው ከምዘይብሉ እዩ። አረጊት ባህሊ እናተባህለ ዘይባህልኻ ምእታው ወይ
ንባህልኻ ብኻልእ ባህሊ ምእትካእ ድንቁርናን አብ ገዛ መንነትካ ጥፍአት ምእዋጅ
እዩ። ብፍላይ መንግስትን መራሕቲ ሃይማኖትን ክልተ ሓለውቲ ባህሊ እዮም
ክቕይሩ ክድምስሱ ግን የብሎምን። እዚ ከቢድ ነገር ስለ ዝኾነ ብሓላፍነት ክንሕዞ
ይግባእ ምንጪ መንነት ስለ ዝኾነ።

•

እምነት፡ ሰብ ምስ አምላኽ ርክብ እንተ ዘይብሉ አምላኽ ዘይብሉ ሕይወት ስለ
ዝመርሕ እንስሳዊ ሕይወት እዩ ዝነብር። እምነት ክህልወና ግድነት እዩ፥ ሓቀኛ
እምነት ዝዓበየን ዝበለጸን ቅሳነትን ሰላምን ይህበና። ሰብ ሰላም ፍቕሪ ዘንግስ
ንአምላኽ ምስ ረኸበ ጥራሕ እዩ ንአምላኽ ዘይረኸበ ሰብ ወይ ስድራ ወይ ሕብረተ
ሰብ ወይ እውን ሃገር ጥፍአቶም ቀሊል እዩ። እምነት ዘጥፍእ ነቲ ቀንዲ ንሰብ ሰብ
ዘብሎ ባህሪ ስለ ዝትንክፍ ዓቢ በደል እዩ። እምነት ብብዙሕ ክጠፍእ ክሃስስ
ይኽእል። ባዓልና ብእንፈጥሮ ከምኡ ካልኦት ብዝግድዱና ከምኡ ብኻልእ ተጸሊና
ስለዚ ኩሉ ጊዜ ሕያው እምነት ክህልወና ክነቅሕ ይግባእ።

ነዚ መሰረት ገርና ሕይወት ቅድስት ስድራ ክንርኢ እንከሎና ኩሉ አብዛ ንእሽቶይ ስድራ ክንርኢ
ንኽእል። ቅድስት ስድራ ብኢየሱስን ዮሴፍን ማርያምን ዝቖመት እያ፥ እዛ ቅድስት ስድራ

አምላኽ ባዕሉ ዘቖማ ናይ ኩለን ስድራታት አብነት ብኹሉ እያ። ቅድስት ስድራ ንብላ እዚ
ማለት ግን ናታ ጸገማት አይነበራን ኩሉ ከም እተደልዮ ይኾነላ ነሩ መላእኽቲ ካብ ሰማይ
መጺኦም ይእዘዝዋን የገልግልዋን ነሮም ንዝኾነ ዝገጥም ጸገም ብቐሊል ትሓልፎ ነራ ማለት
አይኮነን። ከምቲ ነፍሲ ወከፍና አብ ሰስድራና ጸገማትና ዘሎና እሞ ክንፈትሖ ዘሎና ከምኡ ኸአ
ቅድስት ስድራ እውን ናታ ጸገማት ነርዋ። ከምቲ ነፍሲወከፍ ስድራ እትጾሮ መስቀል ዘልአ
ቅድስት ስድራ እውን እትጾሮ መስቀላ ነርዋ።
ቅድስት ስድራ መጀመርያ መለለይአ መንፈስ አምላኽ ዝነበራ ስድራ እያ። ብዓይኒ እምነት ጥራሕ
ዘይኮነ አብ ታሪኽ ተመስሪትና እንተ ረአና አብ መንግአ ሓልዮት ፍቕሪ ፍርሃት አምላኽ ነርዋ።
ዮሴፍ ሕያዋይ ጻድቕ ከምዝነበረ ወንጌል ይነግረና ንድላይ አምላኽ ክሰምዕ ክፍጽም ኩሉ ጊዜ
ስንድው ዝነበረ እዩ። ማርያም ካብ አብአን አዲአን ምስተወልደት አብ ቤተ መቕደስ ከም
ዝዓበየት ኩሉ ጊዤ ጸሎት ትገብር ከም ዝነበረት እሞ ንድላይ አምላኽ እናሰምዐት ትነብር
ከምዝበለት ወንጌል ይነግረና። ብክልቲኦም ዮሴፍን ማርያም ናይ ዘመኖም ባህልን ስርዓትን
ዝሕልዉ ምሉእ እምነት ዝነበሮም ከም ዝነበሩ ወንጌል ይነግረና። አብ ኹሉ ሕይወቶም ዝንገር
እምነት ከምዝነበሮም ሕጊ ባህሊ ይፍጽሙ ከምዝነበሩ እምነቶም ኩሉ ጊዜ ጽኑዕ ከምዝነበረ እዩ።
እዚ ክንብል እንከሎና ቅድስቲ ስድራ ሓንቲ ጸገም አይነበራን ማለት አይኮነን እቲ ኩሉ ምስጢር
ወዲ አምላኽ ካብ ማርያም ብሕጽይታ ክትወልድ ምዃና ምስ ተነግራ ንዮሴፍ እቲ ምስጢር
ምስተሓበሮ ኩሉ ከቢድ እዩ ነሩ። ኢየሱስ ኩሉ ነገራቱ ክርድእዎ ይኸብዶም ነሩ ግን ንሱ ወዲ
አምላኽ ምዃኑ ይአምኑ ስለ ዝነበሩ ንኹሉ አብ አምላኽ ይሓድግዎ ነሮም።
ማርያም ምስ ጸነሰት ዮሴፍ አብ መጀመርያ
ከምዝሕስብ ክንግምቶ ንኽእል ኢና። ሕጽይቲ
ጸገም እዩ አብ መንጎ ሕጹያትን ቤተሰብን
ተፈንፊና ተባሂሉ ካሕሳን ጽልእን ዝፍጠር
መጀመርያ ጽንሳ ቅድሚ መልአክ ምንጋሩ
ክንግምቶ ንኽእል።

እንታይ ከምዝሓሰበ ከመይ ገሩ ካብአ ከምዝፍለ
ካብ ካልእ ጸኒሳ ክትርከብ እንከላ ኩላትና ንፈልጦ
ዝፍጠር ጽልኢ ሕርቃን ኩልና ንፈልጦ እዩ።
ብዙሕ እዩ። ውላ ማርያም ንርእሳ አብቲ ናይ
ዮሴፍ ክሓድጋ ክሓስብ እንከሎ ዝስምዓ ዝነበረ

እኽልቲ ነፍሰ ጾር እንከላ ጉዕዞ ንኢየሩሳሌም ሕግን ስርዓትን ክፍጽሙ እሞ ጊዜ ሕርሳ ምስ
በጽሐ እትአትዎ ዘይብላ ምስ ሓደ ሰብአይ እሞ ጽንሳ ካብኡ ዘይኮነ ብዓይኒ ሰብ ክንርእዮ ከሎና
ክበዱ ክንበጽሖ ንኽእል። እትሓርሰሉ ጊዜ ምስ በጽሑ አብ መብልዕ ማል ሓሪሳቶ ክሳብ ክንደይ
ድኽነት ገንዘብን ቤተ ሰብን ከምዝነበሮም ክንግምት ንኽእል። ድሕሪ ምሕራሳ ገዛኢ ሃገር
ንዝተወልደ ሕፃን ክቐትሎ ስለ ዝደለ አብ ዓዲጓና ክትስደዱ ተገዲዶም ኩሉ እቲ ነዊሕ በረኻ
ሲና ሎሚ ንደቅና ዝውድእ ዘሎ ክሰግሩ እሞ ምስ ውሑድ ትሕዝትኦም ክትግምቶ ከቢድ እዩ።
ቅድስት ስድራ ስደተኛ ኮይና አብ ዓዲ ግብጺ ከም ኩሉ ስደተኛ ክንደይ ጸገም ተጓኒፍዋ
ይኸውን። አብዚ እዋና ክንደይ ዝፈትውዋ ሃገሮም ሓዲጎም ካብ ገዝኦምን ዓዶምን ቤተ ሰቦምን
አብ ስደትን ሞትን ስቓይን ዝርከቡ ከምዘለዉ ናይ ዘመና ሓደ ካብቲ ዝኸበደ ጸገም ንዓለምና
ወሪድዋ ዘሎ እዩ።
ቅድስት ስድራ ድሕሪ ስደት ዓደሞ ምስ ተመልሱ እውን አይቀሰኑን፥ ኢየሱስ ወዲ 12 ዓመት
ምስ ኮነ አብ ቤተ መቕደስ አብ መንጎ ብዙሕ ህዝቢ ጠፊእዎም ንሰለስተ መዓልቲ ክሳብ
ዝረኽብዎ ተሸጊሮም ምስ ረኸብዎ እታ ሓንቲ እተዕግብ ዝበሎም ንሱ ኩሉ ጊዜ አብ ቤት አብኡ
ከምዝዓዪ ምንጋሩ እዩ። እዚ እውን አብ ሕይወትና እንተ ረአና ሓደ ቆልዓና አብ ከተማና እንተ
ዝጠፍእ እሞ እዞም አብ ወጻኢ ዘሎና ብዝያዳ ስቓያቱን ከበዱን ክንርዳእ ንኽእል።

ብዛዕባ ዮሴፍ ብዙሕ አይንሰምዕን ምናልባት ኢየሱስ ቅድሚ ተልእኮኡ ምጅማሩ መይቱ ክኸውን
ይክአል። ቅድስት ስድራ እቲ ዝበርትዐ ስቓይ ካብ ኩለን ስድራታት ዝወረዳ ሞት አባላታ እዩ፥
እቲ ዝበርትዐ አብ ማርያም እዩ ወሪዱ። ከምቲ ስምኦን ነብይ ዝበላ በልሕ ሰይፊ አብ ልብኺ
ክአቱ እዩ ዝበላ ዮሴፍ መይቱ ከምኡ እቲ ሓደ ወዳ እናረአየቶ አብ ቅድሚአ ውርደትን ስቓይን
ክወርዶ ርእያ፥ እቶም ኩሎም ጽቡቕ ዝገበረሎም ከዋርድዎን ክጸርዎን ዓርኪ ኃጥአንን
ድኻታትንን እናበሉ ከዋርድዎ ትሰምዕ ነራ፥ አብ መጨረሻ ከአ አብ መስቀል ክመውት እንከሎ
ደው ኢላ ትርኢ ነራ ሬሳ ወዳ አብ ኢዳ ተቐቢላ እዚ ንሓንቲ ወላዲት ዝበርትዐ እዩ።
ሕይወት ቅድስት ስድራ እምብአር እቲ ዝኸበደን ውርደት ጭንቂ ሞት ዝበዝሖ እዩ ነሩ። ቅ.
ሉቃስ ማርያም ነዚ ኹሉ አብ ልባ ትሕዞ ነበረት ይብለና ምስጢር ቤታ ክትርዳእን ዝኸውን ነገር
ኩሉ ትጸውር ነራ ምኽንያቱ ኩሉ ነገራት ስድርአ ነገር አምላኽ ምኻኑ አቐዲሙ ብመልአኹ ገሩ
ገሊጹላ ስለ ዝነበረ፥ ንኹሉ ከቢድን ክትርድኦ ቀሊል ዘይኮነን ሕራይ እናበለት ትቕበሎ ነራ።
እንታይ እዩ አብ ከምዚ ዝበለ ስቓይን ፈተናን ኩነታት ብሓደ ክትነብር ዘኽአላ? እቲ መልሲ
አብ ነነድሕዶም ዝነበሮም ፍቕርን፥ ፍቕሪ አምላኽን እዩ። ፍቕሪ ኢየሱስ አብ ልዕሊ ማርያም፥
ፍቕሪ ማርያም አብ ልዕሊ ኢየሱስ ናይ ክልቲኦም ፍቕሪ አብ ልዕሊ እግዚአብሔር አቦ። ሓደ
ካብቲ ኢየሱስ ዘርአዮ ፍቕሪ አብ ልዕሊ አዲኡ አብ መስቀል ቅድሚ ምማቱ ብዛዕባ መነባብሮ
ወላዲቱ ስለ ዝሓሰበ ነቲ ዝፍቅሮ ረድኡ እንሃ አደኻ ይብሎ ንአአ ኸአ ንሆ ወድኺ ይብላ ካብኡ
ንድሓር እቲ ረድኢ ንገዝኡ ወሰዳ (ዮሓ 19፡26-27) ይብለና።
ንስድራታትና አብ ጽንኩር እዋንን አብ ጊዜ ፈተናን ብሓደ ጠሚሩ ክሕዞ ዝኽእል እንታይ እዩ
እንተበልና ዝውሃበና መልሲ ፍቕርን ምምሕሓርን እዩ። አብ መጨረሻ እትዕወት ፍቕሪ እያ ወላ
እኳ አብ ጉዕዞ ክንርእያ እንተ ዘይክአልና። ንሓደ ክፍሊ ስድራና ስነስርዓት ክምሃር እንተ ደለና
ክንቀጽዖ ግብኡ እዩ ወላ እኳ ንሱ ከም ጭቆናን መሰሉ ምግፋፍን ኮይኑ እንተ ተራእዩ። አብ
መንጎ ስድራና ምፍላላይ እንተሎ ወይ እውን ዘይዕዉት ስድራ እንተሎና እቲ ቀንዲ ምኽንያት
ፍቕሪ ስለ ዝጎደለ እዩ። ሓንቲ ስድራ ብኹሉ ዕውቲ እንተ ኾነት ምኽንያት ዓወታ ፍቕሪ ልዕሊ
ኹሉ ሰሪዓ ስለ ዝኽአለት እያ።
አብዚ እዋን ሓደ ንስድራታት ካብቲ ከቢድ ኮይኑ ዘሎ ብሓንሳብ ጊዜ ዘይምሕላፍ እዩ። አብ ሓደ
ዝንገር ትምህርታዊ ዕላል ከምዚ ይብሃል። ሓደ እዋን ሓደ አቦ ብዙሕ ስዓታት አብ ስራሕ
ዘሕልፍ ዝነበረ ከምኡ አብ ትርፊ ግዚኡ ዝያዳ አብ ደገ ካልእ ነገራቱ ዝገብር ዝነበረ ወዱ አበይ
ከምዝነበረ ክሓቶ እንከሎ አብ ስራሕ እናበለ ዝምልሰሉ ዝነበረ ከምዚ ዝስዕብ ሕቶ ቀሪብዎ። አቦ
አብ ስዓት ክንደይ ይኸፍሉኻ ኢሉ ሓቲትዎ ወላዲ ብሕቶ ወዱ ተቖጢዑ ሎሚስ ሕሉፍ ሓሊፉካ
ዝኽፈሎ ክትሓተኒ እናበለ እናጸረፈን እናሓረቐን ኪድ ደቅስ ኢሉ ካብኡ ሰጒግዎ። ልቢ ወላዲ
በቕባቕ እዩ ድሕሪ ቍርብ ደቒቕ አብ ልቡ ተመሊሱ እዚ ወደይስ ገለ ደልዩ ይኸውን ዝሓተተኒ
ኢሉ ሓሲቡ አብቲ ዘለዎ መጺኡ ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ ከምዝሓተቶ ሓቲትዎ እቲ ቆልዓ 10
ዶላር አላትኒ እሞ አብ ርእሲአ ወሲኸ ገለ ክገብር ስለ ዝደለኹ እየ ኢልዎ እንተኾነ ወላዲ
ብዝነብሮ ሕርቃንን ክበድ ናብራን ተቖጢዑ ገንዘብ ክትብል የብለይን ኢሉ ሓዲግዎ ከይዱ ግን
ድሕሪ ቁሩብ ተመሊሱ 10 ቅርሺ ሂብዎ ሽዑ ወዮ ቆልዓ እሞ እንካ 20 ቅርሺ ሓንቲ ስዓት
ምሳይ አሕልፍ ኢልዎ ይብሃል።
ምስ ስድራ ጊዜ ምሕላፍ እቲ ዝበለጸ መንጪ ፍቕርን ምርድዳእን ምምሕሓርን እዩ። ምስ
ሓዳሩን ደቁን ጊዜ ዘየሕልፍ ሰብ መለክዒ ፍቕሪ ስድርኡ ዘቕርቦ ገንዘብ ካልእ ግዳማዊ ነገራት
እምበር ምስኦም ኮይኑ ዘሕልፎ ጊዜ ስለ ዘይኮነ ምስ ስድርኡ ሓደ ከይኮነ ኩሉ ይሓልፍ።
ብዙሓት ስድራታት ብሓባር ግዚኦም ስለ ዘየሕልፉ አብ ዘይምርድዳእን ፍቕሪ ዘይብሎም ዝነብሩ

አለዉ። ብሓባር እትጽሊ ብሓባር እትጉዓዝ ብሓባር ኩሉ እተገብር ስድራ ቤት አብአ ሰላም
ፍቕሪ ምርድዳእ አሎ።
ሎሚ አብ መንጎ ስድራ ቤታት ዘሎ ጸገም ብዙሕ እዩ ስድራ ሓንቲ ስለ ዘይኮነት ኩሉ ፋሕ
ኢሉና ንርከብ አሎና። አብ ገገዛና እሞ ንእቶ ከመሎ ርክብና፡
•

አብ መንጎ ክልተ ሰብ ሓዳር ዘሎ ርክብ ከመይ እዩ፡ ስድራ እትምስረት ብሰብ
ክልተ ሰብ ኪዳን እያ አብ መንግኦም ፍቕሪ ሓልዮት አኽብሮት ምምሕሓር ክህሉ
መሰረታዊ ነገራት እዩ። ክልቲኦም ነቲ አምላኽ ዘጻመሮም ሕይወት ከምቲ
አምላኽ ዝደልዮ ሒዞሞ ክጉዓዙ ናይ ክልቲኦም ጻዕርን ጽቡቕ ድላይን ይሓትት።
ሓደ ንበይኑ ሓንቲ ክገብር አይክእልን እዩ። ክልቲኦም ብሓንቲ መገዲ ብሓደ
ልቢ ክጉዓዙ አልኦም። ነዚ ከተግብሩ ጸሎት ብሓባር ክገብሩ አብ ነነድሕዶም
ንፍቕሮም ንሓድነቶም ዘዕቢ ክገብሩ ግቡእ እዩ። ልኡኻት አምላኽ ምዃኖም
ዘኪሮም መልእኽቶም ብጽቡቕ ከብጽሑ ክጽዕሩ ይግባእ።

•

ርክብ ወለድን ደቆምን፡ ክልቲኦም ወለዲ ነቶም ብአምላኽ ዝተዋህብዎም ውሉድ
ብፍቕሪ ብኹሉ እና አዕበዩ ምስ አምላኽን ሰብን ጽቡቕ ርክብ ክፈጥሩሉ ዝኽእሉ
መገዲ ሒዞም ከምዝዓብዩ ክገብርዎም ይግባእ። ወለዲ መገዲ አምላኽ ክምህሩ
መጀመርያ ንርእሶም ክፈልጥዎ ይግባእ። ሎሚ ከቢዱ ዘሎ ግዙፍ ነገራት ብስም
አቕረብናሎም ኩሉ ዝሃብናዮም ኮይኑ ይስምዓና ግን እቲ ቀንዲ ካባና ክወርስዎ
ዝግባእ ከመይ ገሮም ምስ አምላኽ ከምዝራኸቡ ምግባር እዩ።

•

ቤተ ክርስትያን ሓንቲ ስድራ እያ፡ ኩላትና ብጥምቀት አባላት ክርስቶስ ስለ ዝኾና
አባላት ሓንቲ ስድራ ኢና። እዛ ናይ ኩልና ስድራ ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ናይ
ነፍሲ ወከፍና ቅንዕና ፍቕሪ የድልያ። ሓደ መንፈስን ፍቕርን እነዕብየሉ መገዲ
ኩልና ክንምህዝ ድላይ አምላኽ እዩ። ብርግጽ ቤተ ክርስትያን ብጻድቃንን
ኃጥአንን ዝቖመት እያ ግን አይን ነሳሕ አይንቐይር ማለት አይኮነን አብ ጉዕዞ
ፈተና ጸገም ክህሉ እዩ። መንፈስ ሓድነት አቐዲምና ክንጉዓዝ ይግብአና።

አብነት ቅድስት ስድራ ለቢስና ጉዕዞ ምድራዊ ሕይወትና አብ ኢድ አምላኽ ገርና ንቅድስና
ንልብስ። ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ምሳና ኹኑ።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

