
ቅድስት ስድራ 

ታሕሣሥ 29 2012 ዓ.ም. (12/29/2019) 

  ንባባት፡ሲራክ 3፡2-14፥ መዝ. 127፡1-15፥ ቆላስ 3፡12-21፥ ማቴ 2፡13-23.  

ቅድስት ስድራ እንብላ ብኢየሱስን ብማርያምን ብዮሴፍን ዝቖመት እያ። አብ ላቲናዊ ስርዓት 
ድሕሪ ልደት ዘላ ሰንበት ብፍሉይ ይብዓል። እዛ ቅድስት ስድራ አርአያ ናይ ኩሉን ስድራታት 
እያ። አርአያ ዘብላ፡ 

• አብ መንግአ ዘሎ ሓድነት። ናይ ሓንቲ ስድራ ቀንዲ ሕይወት አብ ሓድነታ እዩ። ሓደ 
ዝኾነት ስድራ ንጸገማትን ንዝኾነ ፍተናን ክትብድህ ጸገም የብላን። ሓድነት ዋሕስ 
ቀጻልነት እዩ፥ ስድራ ክትነብር ክትሕጎስ ሓድነት የድልያ። አብ ቅድስት ስድራ 
ነፍስወከፎም አብ ህንጸት ቤቶም ሓድነት ከም ዝነበሮም አብ ወንጌል ንርኢ። ኢየሱስ 
ብጥበብን መንፈስን ብኹሉ እናተአዘዘ ዓበየ ንወለዱ የኽብር ይሰምዕ ነሩ፥ ማርያም ከም 
አደ አብ ስድራአ ዘለዋ ፍቕርን ሓልዮትን አብ መዓልታዊ ትፍጽም ንኹሉ አብ ልባ 
ትሕዞ ነበረት ነራ፣ ዮሴፍ እውን ንቤቱ አብ /ፍንኩር እዋንን አብ ስደትን ካብ ስደት 
ምስ ተመልሰ ይናብን ይሓልን ይመርሕን ከም ዝነበረ ወንጌል የነግረና። ስለዚ እዛ 
ቅድስት ስድራ ብሓድነታ ቤታ ትሃንጽ ነራ።  

• ቅድስት እያ፥ ኢየሱስ አምላኽ ብምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነ ማርያምን ዮሴፍን ምስ አምላኽ 
ዝነበሮም ርክብ ቅዱስ ሕይወት እዩ ነሩ። ኢየሱስ አምላኽ ሥጋና ለቢሱ ከማና ዝኾነ 
እዩ፥ ዮሴፍ ጻድቕ ንኹሉ አምላኽ ዝበሎ ሰሚዑ ዝፍጽም ሰብ እዩ ነራ፥ ማርያም 
ብኹሉ ሕይወታ አምላኽ ዝደልዮ እትገብር ዝነበረት ዓይኒ አምላኽ ዝዓለባ እያ ነራ። 
እምብአር እዛ ስድራ ዮሴፍ በቲ አብአ ዝነበረ ሕይወትን ርክብን ምስ አምላኽ ቅድስት 
ንብላ። ምስ አምላኽ ሓደ ምዃን ቅድስና የልብሰና እዚ ኢና አብ ቅድስት ስድራ 
እንርእዮ፥  

• ትሕትና ዝለበሰት እያ ነራ። ወዲ አምላኽ ወሊድና ወይ ምሳና አሎ ኢሎም ናይ ትዕቢት 
ወይ ልዕልና ከርእዩ አይርአዩን፥ እኳድአ ከም ማን ሰብ ኮይኖም ክሃድሙን ክስደዱን 
አብ መጨረሻ እቲ እንኮ ውሉድ አብ መስቀል ክመውት ተራእዩ። ፍቓድ አምላኽ 
እምበር ባዕልና እንገብሮ ልዕል ከምዘየብለና ክንግንዘብ ይግባእ በዚ ኸአ ካብ ቅድስት 
ስድራ ትሕትና ንምሃር።  

• ንነገር አምላኽ ጽን ኢልካ ምኽአል፥ አምላኽ ዝመደበልና አለሊና ምኽአል ካብ ቅድስት 
ስድራ ንምሃሮ። ዮሴፍን ማርያምን ድላይ አምላኽ ምስ ተነግሮም ብምሉእ ተአዚዞም ወላ 
እኳ ብዓቕምን ርድኢትን ሰብ ዘይብጻሕ እንተ ኾነ። “ከም ዝበልካዮ ይኹን” ዝብል ካብ 
ሰለስቲኦም ንሰምዖ። ኢየሱስ እዚ ጽዋእ ፍቓድካ እንተ ኾነ ካባይ አሕልፎ ግን ከም 
ፍቓድካ እምበር ከም ፍቓደይ አይኹን ክብል ንሰምዖ። ማርያም ትስብእት ወልድ ካብአ 
ከም ዝኾነ ምስ ተነግራ ከምዝበልካዮ ይኹን ኢላ ሕራይ ኢላ። ዮሴፍ እውን ብሕልሚ 
ማርያም ካብ መን ከምዝጸነሰት ምስ ተነግሮ ከይተጠራጠረ ሕራይ ኢሉ ኩሉ መልአኽ 
ዝበሎ ሰሚዑ። ቅ. ስድራ መለልይአ ንድላይ አምላኽ ጽን ትብል ነራ።  



ተዘክሮን ምብዓልን ቅድስት ስድራ አብ ሕይወት ቤተ ክርስትያንን አብ ሕብረተሰብን ብቐሊል 
ክርአ አይግባእን። ምኽንያቱ፡  

1. እዚ ብዓል ፍሉይን አድላይን ተራ ስድራ ከም ሓንቲ ቅድስቲ ማሕበር የዘኻኽረና። 
ቀጻልነትን ህላዌን ሕብረተሰብ አብ ህላዌ ስድራ እዩ ዝምስረት። ቅድስት ስድራ ቅዱስ 
ሕብረተሰብ ትፈጥር፥ ጥዕና ሓንቲ ስድራ መሰረት ጥዕና ሃገር እዩ። ንስድራ ዘይትሓሊ 
ሃገር ጽቡቕ መጻኢ የብላን። መጻኢ ሕይወት ቤተ ክርስትያንን ሃገርን አብ ስድራ እዩ 
መሠረቱ። ቤተ ክርስትያንን ሃገርን አብ ዕብየትን ጥዕናን ስድራ ዓቢ አትክሮ ኽገብሩ 
ይግባእ። ሎሚ ከም እንርእዮ ዘሎና ብዝያዳ እትሳቐ ዘላ ስድራ እያ ብማሕበራውን 
ሞራላውን ኩነት ዘይትርጉም እናለበሰት ትሳቐ አላ ስለዚ ነቲ አምላኽ ዝሃባ መሰል 
ክሕሎ ክኸብር ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ። ስድራ እንተ ዘየላ ኩሉ የለን።  

2. እዚ ብዓል ሓቀኛ መንነት ወይ ሕጊ ናይ ሓንቲ ስድራ የዘኻክረና፥ እዚ ማለት ከአ 
መሰልን ባህርያዊ ሓድነት ናይ አቦን አደን ደቆምን ምዃኑ። ዝኾነ ካልእ ሕብረት (ሓደ 
ዓይነት ጾታ) ካልእ ካብዚ ወጻኢ ብስም ስድራ ካብ ሓቅን ቕንዕናን ዝወጸ እዩ። ከምኡ 
አንጻር ሕጊ አምላኽ ነቲ ካብ መጀመርያ ሰብአይን ሰበይትን ገሩ ንዝፈጠረ እዩ። ካብ 
ጎኒ አዳም ካልእ ሰብአይ ክፈጥር አይወሰደን። ብአንጻሩ ካብ ጎኒ አዳም ካብ መሰንገሊኡ 
ወሲዱ ብባዮሊጂካውን ብስራሕን ፍልይቲ ፍጥረት ዝኾነት ሰበይቲ ፈጠረ (ዘፍ 1፡2)። 
ስለዚ ስድራ አምላኽ ባዕሉ ዝፈጠራ ስለ ዝኾነት ማንም ሰብ ክቕይራ መሰል የብሉን፥ 
እንተ ፈተነ አንጻር ሕጊ አምላኽ እዩ ውጺኢቱ ዕንወት ተፈጥሮ ሰብ እዩ።  

አብ መጽሓፍ ሲራክ 3፡2-6 ዘሎ እንተ አንበብና ሰለስተ ዝተፈላለየ ክፍልታት ንስድራ ዘቝሙ 
ይነግር፥ አቦ፥ አደ፥ ውሉዳት። ናይ ነፍስወከፎም ቦታን ደረጃን አብ ነነድሕዶም ዝህሉ ርክብ 
እናገለጸ ይነግረና። እግዚአብሔር ነቦ አብ ደቁ የኽብሮ፥ አደ አብ ልዕሊ ደቃ ሥልጣን ከምዘለዋ 
ኸአ የረጋግጽ። ነፍሲወከፍ በብናቱ ፍሉይን አድላይ እዩ፥ እዚ ማለት ከአ አባል ስድራ ቤት 
ነናቱ ክብርን ቦታን አለዎ ሓደ ነቲ ሓደ ዝዕብልሎ አይኮነን። አብ ገሊኡ ባህልታት ቦታ ደቂ 
አንስትዮ ብደቂ ተባዕትዮ ይዕብለል ወሰንቲ ደቂ ተባዕትዮ ይኾኑ፥ ሽዑ ሕጊ ስርዓትን ባህልን 
ንደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ዝምልከት ኮይኑ መሰልን እንታይነትን ደቂ አንስትዮ ተጋሂሱ ይነብር። 
ከምኡ ውሉዳት እውን ዝግሃሱሉ እዋን አሎ። መጽሓፈ ሲራክ ንነፍሲ ወከፍ ነናቱ መሰልን 
መደብ አምላኽ ከምዝኾነ ይገልጸልና።  

መጽሓፈ ሲራክ  ቀጺሉ ተራ ውሉድ አብ ልዕሊ ወለዲ ጸቒጡ ይነግር። ንወለዲ ምኽባርን 
ምእዛዝን ቀንድን መሰረታውን አብ ርክብ ወለድን ውሉዳትን ከምዝኾነ ይነግረና። ከምኡ ወለዲ 
ወከልቲ አምላኽ ስለ ዝኾኑ ክኸብሩ ይግባእ። ንወለድና ምኽባር ምርጫ አይኮነን አምላኽ ዝሃበና 
ትእዛዝ እዩ ስለዚ ክኸብር ጥራሕ እዩ ዘለዎ። እቲ ንስድርኡ ዘኽብር ውሉድ ብዝበለጸ ካብ 
አምላኽን ካብ ወለዱን ክፍደ እዩ። ቅ. ጳውሎስ እውን ነዚ ብዝመሳሰል ከምዚ ይብል “አቱም 
ውሉድ ቅኑዕ እዩ እሞ ንወለድኹም ብጎይታ ተአዘዙ. . . .አቦኻን አደኻን አኽብር ዝብል 
ቀዳማይ ትእዛዝ ኮይኑ ነዚ እንተ ፈጸምካ ኩሉ ክቐንዓካ እዩ” (ኤፈ 6፡1-4) ይብል።    

ቅ. ጳውሎስ አብ ቆላ 3፡12-21 ቀንዲ ነገራት ንሓንቲ ክርስትያናዊት ስድራ ብጽቡቕ 
ክትቅጽልን ክትነብርን ዘኽእላ ነገራት ይነግረና። ነፍሲወከፍ አባል ስድራቤት ነዚኦም ጠቐምቲ 
ነገራት ክፍጽሞምን ክኽተሎምን አለዎ፥ ንሳቶም ከአ ምሕረት፥ ለውሃት፥ ትሕትና፥ ሕያውነት፥ 
ትዕግሥቲ፥ እቕረ ምብህሃል ንነፍሲ ወከፍ አባል ስድራቤት። አብ ልዕሊ እዚ ኹሉ ግና ንዅለን 
አሲራ አብ ፍጻሜ እተብጽሐን ፍቕሪ እያ እሞ ልበስዋ” ይብል። ቀጺሉ “ናይ ሓደ ሰውነት 



አካላት ኴንኩም ንሰላም ተጸዊዕኩም ኢኹም እሞ ሰላም ክርስቶስ አብ ልብኹም ይንገስ” 
ይብል።  

አብዚ እንነብረሉ ዘሎና ዘመን ብዙሓት ስድራ ቤታት ሰላም ስኢነን አብ ነነድሕደን ክወናጀላን 
ክፈላለያን ክሳቐያን እንርእዮ ዘሎና ሓቂ እዩ። አብ ክንዲ ናይ ፍቕሪ ካባ ዝኽደና ናይ ጽልእን 
ቅርሕንትን ጽልእን ቂምታን ለቢሰን ንርኢ። ቅ. ጳውሎስ ነፍሲወከፍ አባል ስድራቤ ክገብሮ 
ዘለዎ ከዘኻክረና ኢሉ ከምዚ ይብል፡ “አቱም ሰብኡት ነንስትኹም አፍቅርወን ከምኡውን 
አይትጨኩኑለን፥ አትን አንስቲ ነሰብኡትክን አኽብርኦም. . . አቱም ውሉድ ንወለድኹም 
ብኹሉ ተአዘዝዎም” ይብል። እዚ አብ ሓንቲ ከምቲ አምላኽ ዝደልዮ ክትከውን እትደሊ ስድራ 
ንጹርን ዘይቅየርን እዩ።  

አብ ታሪኽ እንተ ረአና ሰባት ነዚ ደቂ ሰብ ከም ዝጥዕሞምን ንአይ ይጥዓመኒ ብዝብል 
ዘይመልክዑ አልቢሶም ብዙሓት ክሳቐዩ ይነብሩ እንርእዮ ዘሎና ሓቂ እዩ። አብ ሓንቲ ስድራ 
ላዕልን ታሕትን ወይ ሓደ ዝያደ መሰል ዘለዎ ክህሉ አይግባእን። አምላኽ ንሰብ ክፈጥሮ እንከሎ 
ዘልበሶ ማንም ሰብ ክግህሶ ወይ ከፍርሶ አይግባእን።  

ስድራ እታ ቀንዲ ማእከል ሕብረተስብ ዝኾነት ልዕሊ ኹሉ ትሳቐ አላ በዚ ኸአ ዓለምና ስቓያት 
በዚሕዋ በብሃገሩ ግፍዕን ጭቆናን ነጊሱ ሰብ ከዕሎብጥ እንርእዮ ዘሎና ሓቂ እዩ። አቦታት 
ስድራታቶም ክቆጻጸሩ አብዘይክእሉሉ በጺሕና ስድራታት ዋና ዘይብለን ክመስላ ይበታተና አለዋ። 
ዘመና ማዕቢሉ ተባሂሉ ንመርዓ ዳግመ ትርጉም ተዋሂብዎ ሰብአይ ምስ ሰብአይ ሰበይቲ ምስ 
ሰበይቲ ዝግበር ክርክብ አብ ገሊኡ ሃገራት ብዕሊ ተፈቒዱ ሰብአይን ሰበይትን ዝብል ስም 
ይውሃቦ አሎ። ቆልዑት ከም ንብረት ተራእዮም ብዘይ አደ ወይ አቦ ብኻልእ ክዓብዩ ልሙድ 
ኮይኑ አሎ። እዚ ብሓጺሩ ነቲ አምላኽ ዝመደቦ ደፊርካ ምብታኑ እዩ፥ እዚ ኸአ እዩ ሰላም 
ከሊኡና ዘሎ።  

ወንጌል ማቴዎስ ንቅድስት ስድራ ብምጥቃስ አብ ርእሲ እቲ ቅ. ጳውሎስ ዝዘርዘሮ ፍሉይ 
እንታይነትን መንነትን ስድራ ይገልጸልና። ጸሎትን ሓድነትን ፍሉይ መለልዪ ሓንቲ ስድራ 
ክኸውን ከምዝግባእ ይነግረና። ማርያም ዮሴፍን ንወዶም ኢየሱስ አብ ቤተ መቕደስ ክቅባእ 
ክባረኽ ወሲዶሞ። አብኡ ምእንቲ ስድርኦም ኩሉ ጽቡቕ ክኾነሎም ብሓባር ጸልዮም። ብሓባር 
እትጽሊ ስድራ ፍሉይ ምጽናንዕን ጸጋን እያ እትረክብ።  

ቀዳማይ ተልእኮ ወለዲ ንደቆም ምስ አምላኽን ቤተ ክርስትያንን ምልላይ እዩ። ቤተ ክርስትያን 
ዘይከዱ ወለዲ ደቆም ክኸዱ አጸጋሚ እዩ። ውሉዳት አብ እምነቶም ክጸንዑ ዝሕግዙ ዝስርቱ 
ወለዲ እዮም። ነዚ ሓላፍነት ለቢሶም ንደቆም አብ ኩሉ መደባት እምነቶም ዝግባእ መዕበያ 
ክህብዎም ከምህርዎም ሓላፍነት አለዎም፥ እዚ ምስ ዘይገብሩ አብ ቅድሚ አምላኽ ይሕተቱ።  

አብ ሓንቲ ስድራ ጸሎት ሕይወት ይህባ ካብ ኩሉ ዝገጥም ፈተና ኸአ የድሕና። ዘይትጽሊ ስድራ 
ከምቲ ማዕጾ ገዛ ከፊትካ እንተ ሓደግካዮ ዝኾነ እንስሳ ወይ እውን ሰራቒ ጸላኢ ብቐሊል ክአትዎ 
ከም ዝኽእል ብሓባር ዘይትጽሊ ስድራ ዕጭአ ከምኡ እዩ። እሞ ንሕና ብሓባር ንጽሊዶ? ሎሚ 
እዋን ጸሎት ውሒዱ ሰብ ከአ ብኡ መልክዕ ተጸጊሙ ንረኽቦ ስለዚ ስድራታትና ክቕደሳ ሰላም 
ክወርደን ምፍልላይ ክጠፍኢ ብርቱዕ ጸሎት ክንገብር ይግብአና።  

ሄሮዱስ ልደት መድኃኒ አሰንቢድዎ ክቕትሎ ምስ ወሰነ ቅድስት ስድራ ብሓባር ጸልያ ተጸናኒዓ 
ንስደት ንምድሪ ግብጺ ብሓባር ከይዳ። እዚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ነገር ካብ ቅድስት ስድራ እንምሃሮ 
እዩ። አብዚ ንአይ ይጥዓመኒ ዝብል መንፈስ ነጊሱ ንብዙሓት ስድራቤታት ዘሳቒ ዘሎ ዓለም 



ኃይሊ ጸሎትን ሓድነትን ከም ቀንዲ ዓላማ ወሲድና ክነብር አሎና። አብ ጽንኩር እዋን ጸሎት 
መፍትሒ ጸገምና ምዃኑ ዘኪርና ብሓባር ክንጽሊ ይግባእ።  

ሕብረት እንተ አሎና ክነብር ኢና እንተ ተፈላለና ግን ክንወድቕ ኢና። ከም ቅድስት ስድራ 
ብሓደ መንፈስን ሓድሕድ ሓልዮትን አሚና ንስድራታትና አብ ሓድነትን ፍቕርን ነዕቢ። አምላኽ 
ንስድራታት ክባርኽ አፍደገ ምሕረቱ ምስ ከፈተልና እዩ ስለዚ በዚ ብሩኽ መዓልቲ ምእንቲ 
ኩለን ስድራታት ብፍላይ ነተን ብዝተፈላለየ መገዲ ዝሳቐያ ዘለዋ ሰላም ፍቕሪ ከውርደልን 
ብፍሉይ ንጸሊ። 

ኢየሱስን ማርያምን ዮሴፍን ንልባትና ከም ልብኹም ግበሩልና። 

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ 


