በስመ Aብ ወወልድ
ወመንፈስቅዱስ Aሐዱ Aምላክ
Aሜን፡፡

የቅዱሳን Aማላጅነት - መግቢያ
መምህር፡‐ ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ
E‐mail: kesisolomon3@gmail.com
ቦታ፡‐ ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን Aዳራሽ
በየሳምንቱ ረቡE ከ12፡30 – 1፡30 ምሽት

የካቲት ፳፬ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም.

Aማላጅነት
በዚህ ርEስ የሚከተሉትን Eንመለከታለን፡፡
1.

የጌታችን የAምላካችን የመድኃኒታችን የIየሱስ ክርስቶስ Aስታራቂነትና የቅዱሳን Aማላጅነት ልዩነት

2.

የቅዱሳን Aማላጅነት ማለት ስለEኛ ይጸልዩ ዘንድ መጠየቅ መሆኑን

3. ሰዎች የቅዱሳንን Aማላጅነት Eንዲጠቀሙ EግዚAብሔር መጠየቁን
4
4.

መላEክትና
ላEክትና ቅዱሳን በምድር ስላለንበት ሁኔታ ያውቃሉ?

5.

የቅዱሳን ታላቅነት፣ Eውቀትና Aገልግሎታቸው

6.

ስለ ቅዱሳን ታላቅነት የሚያስረዱ ሌሎች ምሳሌዎች

7
7.

በ
በሥጋ
ያረፉ ቅዱሳን Aሁንም
A ንም በሕይወት
በሕይ ት ያሉ ስለመሆናቸው
ስለ ሆናቸ

8.

የመላEክት Aማላጅነት ምሳሌዎች

9.

ቅዱሳን በጌታችን ዘንድ ያላቸው ክብር

10. የቅዱሳንን Aማላጅነት የመጠየቅ መንፈሳዊነት
11. Aማላጅነት ያለ Eውነታ ስለ መሆኑ
12. ጥያቄዎችና መልሶቻቸው
ልሶቻቸው

የAማላጅነት ትምህርት መግቢያ
የትምህርቱ ዓላማ
- የቅዱሳንን Aማላጅነት Aስፈላጊነት መረዳት ነው፡፡

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ
-“… Eያንዳንዱ ስለ ሌላው ይጸልይ፤ የጻድቅ ሰው ጸሎት በሥራዋ Eጅግ ኃይል ታደርጋለች።” ያE 5፡16፡፡

የሚነበቡ መጻሕፍት
- የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤ/ክ ታሪክ - ብፁE Aቡነ ጎርጎርዮስ ካልE፣ ትምህርተ መለኮት - Aሥራት ገ/ማርያም፣…
መግቢያ
-ወላጆቻችንን ቅርብ የሆኑ ወዳጆቻችንን፣ Eህት/ወንድማችንን ለEኛ ጠቃሚ በሆነ ጉዳይ ቢጠይቁልን ስህተት ነው?
- ጌታችን በሥጋ ወራት ስለ ኃጢAታችን ሥርየት Eዳችንን በመክፈል፣ ስለኛ ደሙን በማፍሰስ፡ በመሞት የEዳ
ደብዳቤያችንን በመደምሰስ ራሱ ታርቆን ከባሕርይ Aባቱና ከባሕርይ ሕይወቱ Aስታርቆናል፡፡
- “Eኛ ሁላችን Eንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋን ከEኛ Eያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ Aዘነበለ EግዚAብሔርም የሁላችንን በደል
በEርሱ ላይ Aኖረ።” Iሳ 53፡6፣ “በውድ ልጁም፥ Eንደ ጸጋው ባለ ጠግነት መጠን፥ በደሙ የተደረገ ቤዛነታችንን Aገኘን
Eርሱም የበደላችን ስርየት…
ስርየት ” ኤፌ 1
1፡7
7፣ “ለወደደን
ለወደደን ከኃጢAታችንም በደሙ ላጠበን…
ላጠበን ” ራE.
ራE 1
1፡5
5፣ “ጠላቶች
ጠላቶች
የነበራችሁትን Aሁን በሥጋው ሰውነት በሞቱ በኩል Aስታረቃችሁ።” ቆላ 1፡22፣ “Eርሱም በስጋው ወራት ከሞት
ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከEንባ ጋር ጸሎትንና ምልጃን Aቀረበ፡፡” Eብ 5፡7፡፡

የቅዱሳን Aማላጅነት - ስለኛ መጸለይ ነው!
1.

ከጌታችን (EግዚAብሔር) ወልድ ማስታረቅ የተለየ ነው፡፡

2.

“… Eያንዳንዱ ስለ ሌላው ይጸልይ፤ የጻድቅ ሰው ጸሎት በሥራዋ Eጅግ ኃይል ታደርጋለች።” ያE 5፡16፡፡

3.

ቅዱሳንም ሰዎች ይጸልዩላቸው ዘንድ ጠይቀዋል፡፡ “በቀረውስ፥ ወንድሞች ሆይ፥ የጌታ ቃል Eንዲሮጥ በEናንተም ዘንድ
ደግሞ Eንደሚሆን Eንዲከበር፥ Eምነትም ለሁሉ ስለማይሆን ከዓመፀኞችና ከክፉዎች ሰዎች Eንድንድን ስለ Eኛ ጸልዩ።”

2ኛ ተሰ 3፡1፡፡

4
4.

“ጸልዩልን
ጸልዩልን…” Eብ 13፡18፡፡

5.

“በጸሎትና በልመናም ሁሉ ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ፤ በዚህም Aሳብ ስለ ቅዱሳን ሁሉ Eየለመናችሁ በመጽናት ሁሉ ትጉ፤
ደግሞ የወንጌልን ምሥጢር በግልጥ Eንዳስታውቅ Aፌን በመክፈት ቃል ይሰጠኝ ዘንድ ስለ Eኔ ለምኑ፡፡” ኤፌ 6፡18-19፡፡

6
6.

ታዲያ Eንደኛ
E ኛ ባለ
ለ መንፈሳዊ
ሳ ውጊያ ውስጥ
ስ ያሉትን
ሉት ጸልዩልን
ል ል ብለን
ለ የምንጠይቅ
ቅ ከሆነ
ከ
የዚህን ዓለም
ለ ውጊያና ፈተና
በድል ተወጥተው የፈጸሙትንና በገነት የሚገኙትን ቅዱሳን ጸልዩልን ብለን መጠየቅ የለብንም???
- “Eነርሱ በEምነት መንግሥታትን ድል ነሡ፥ ጽድቅን Aደረጉ፥ የተሰጠውን የተስፋ ቃል Aገኙ፡፡” Eብ 11፡33
- “Eኔ ደግሞ ድል Eንደ ነሣሁ ከAባቴም ጋር በዙፋኑ ላይ Eንደተቀመጥሁ፥ ድል ለነሣው ከEኔ ጋር በዙፋኔ ላይ
ይቀመጥ ዘንድ Eሰጠዋለሁ።” ራEይ 3፡21
- “በEሳትም የተቀላቀለውን የብርጭቆ ባሕር የሚመስለውን Aየሁ፥ በAውሬውና በምስሉም በስሙም ቍጥር ላይ
ድል ነሥተው የነበሩት የEግዚAብሔርን በገና ይዘው በብርጭቆ ባሕር ላይ ሲቆሙ Aየሁ።
Aየሁ።” ራE 15፡2፡፡

EግዚAብሔር የቅዱሳንን Aማላጅነት Eንድንጠቀም ጠይቆናል !
1. Aብርሃምና
ር
ንጉሥ Aቤሜሌክ፡ -

“Aሁንም የሰውዬውን ሚ
ሚስት መልስ
ል ነቢይ
ቢይ ነውና፥ ስለ Aንተም ይ
ይጸልያል፥
ልያል
ትድናለህም። ባትመልሳት ግን Aንተ Eንድትሞት ለAንተ የሆነውም ሁሉ Eንዲሞት በEርግጥ Eወቅ።” ዘፍጥ 20፡7፡፡

2.

Iዮብና ሦስቱ ጓደኞቹ፡- “EግዚAብሔርም ይህን ቃል ለIዮብ ከተናገረ በኋላ EግዚAብሔር ቴማናዊውን ኤልፋዝን፦

3.

በሁለቱም ክስተቶች EግዚAብሔር ራሱ የበደሉትን ሰዎች በቀጥታ ተናግሯቸዋል፡ - የኃጢAታቸውንም ሥርየት

4.

Eንደ ባሪያዬ Eንደ Iዮብ ቅንን ነገር ስለ Eኔ Aልተናገራችሁምና ቍጣዬ በAንተና በሁለቱ ባልንጀሮችህ ላይ ነድዶAል።
Aሁን Eንግዲህ ሰባት ወይፈኖችና ሰባት Aውራ በጎች ይዛችሁ ወደ ባሪያዬ ወደ Iዮብ ዘንድ ሂዱ፥
ሂዱ የሚቃጠልንም
መሥዋEት ስለ ራሳችሁ Aሳርጉ ባሪያዬም Iዮብ ስለ Eናንተ ይጸልያል፥ Eኔም Eንደ ስንፍናችሁ Eንዳላደርግባችሁ ፊቱን
Eቀበላለሁ Eንደ ባሪያዬ Eንደ Iዮብ ቅን ነገር ስለ Eኔ Aልተናገራችሁምና።” Iዮ 42፡7-8፡፡

በቀጥታ Aልሰጣቸውም፡፡ የኃጢAታቸውን ሥርየት Eንዲያገኙ ቅዱሳኑ ይጸልዩላቸው ዘንድ ቅድመ ሁኔታ
Aስቀመጠላቸው፣ ቅዱሳኑም በሰው ሁሉ ፊት በሁለቱም በደለኞች ፊታቸው ክብር Eንዲደገኙ Aድርጓል፡፡

Aብርሃምና ስለ ሰዶም ያቀረበው ምልጃ፡ - “EግዚAብሔርም Aለ፦ Eኔ የማደርገውን ከAብርሃም Eሰውራለሁን?” ዘፍጥ 18፡17፡፡
- “Aብርሃምም ቀረበ Aለም። በውኑ ጻድቁን ከኃጢAተኛ ጋር ታጠፋለህን? Aምሳ ጻድቃን በከተማይቱ ውስጥ ቢገኙ በውኑ

ሁሉን ታጠፋለህን? ከተማይቱንስ በEርስዋ ስለሚገኙ Aምሳ ጻድቃን Aትምርምን? ይህ ከAንተ ይራቅ ጻድቁን ከኃጢAተኛ
ጋር ትገድል ዘንድ፥
ዘንድ ጻድቁም Eንደ ኃጢAተኛ
ኃ Aተኛ ይሆን ዘንድ፥
ዘንድ Eንደዚህ ያለው
ያለ Aድራጎት ከAንተ ይራቅ።
ይራቅ የምድር ሁሉ ፈራጅ በቅን
ፍርድ Aይፈርድምን? EግዚAብሔርም፦ በሰዶም በከተማይቱ ውስጥ Aምሳ ጻድቃን ባገኝ ስፍራውን ሁሉ ስለ Eነርሱ Eምራለሁ
Aለ። Aብርሃምም መለሰ Aለም። Eኔ Aፈርና Aመድ ስሆን ከጌታዬ ጋር Eናገር ዘንድ Eነሆ Aንድ ጊዜ ጀመርሁ ከAምሳው ጻድቃን
Aምስት ቢጐድሉ ከተማይቱን ሁሉ በAምስቱ ምክንያት ታጠፋለህን? ከዚያ Aርባ Aምስት ባገኝ Aላጠፋትም Aለ። ደግሞም
ተናገረው፥ Eንዲህም Aለ፦ ምናልባት ከዚያ Aርባ ቢገኙሳ? Eርሱም፦ ለAርባው ስል Aላደርገውም Aለ። Eርሱም፦ ጌታዬ Aይቆጣ
Eኔም Eናገራለሁ ምናልባት ከዚያ ሠላሳ ቢገኙሳ? Aለ። Eርሱም ከዚያ ሰላሳ ባገኝ Aላጠፋም Aለ። ደግሞም፦ Eነሆ፥ ከጌታዬ ጋር
Eናገር ዘንድ Aንድ ጊዜ ጀመርሁ ምናልባት ከዚያ ሀያ ቢገኙሳ? Aለ። Eርሱም፦ ከዚያ ሀያ ቢገኙ ስለ ሀያው Aላደርገውም Aለ።
Eርሱም፦ Eኔ ደግሞ Aንድ ጊዜ ብቻ ብናገር ጌታዬ Aይቆጣ ምናልባት ከዚያ Aሥር ቢገኙሳ? Aለ። Eርሱም፦ ስለ Aሥሩ Aላጠፋትም
Aለ።” ዘፍጥ 18፡23-32፡፡

EግዚAብሔር የቅዱሳንን Aማላጅነት Eንድንጠቀም ጠይቆናል !
5 ሙሴ ስለ Eስራኤል ሕዝቦች ያደረገው ምልጃ፡ 5.
-

ሕዝቡ የወርቁን ጥጃ Aምልከዋልና EግዚAብሔር ሕዝቡን ሊያጠፋ ፈለገ፡፡

-

ሊያደርገው የፈቀደውንም ቀጥታ Aልፈጸመውም ለወዳጁ ለነቢዩ ሙሴ Aማከረው፣ ስለ
ሕዝቡም ያማልድ ዘንድ Eድል ሰጠው፣ ሙሴም በEድሉ ተጠቅሞ Aማለዳቸው
EግዚAብሔርም ተቀበለው፡፡

-

“EግዚAብሔርም

ሙሴን፦ ከግብፅ ምድር ያወጣኸው ሕዝብህ ኃጢAት ሠርተዋልና ሂድ፥
ውረድ። ካዘዝኋቸው መንገድ ፈጥነው ፈቀቅ Aሉ ቀልጦ የተሠራ የጥጃ ምስል ለራሳቸው
Aደረጉ፥ ሰገዱለትም፥ ሠዉለትም። Eስራኤል ሆይ፥ Eነዚህ ከግብፅ ምድር ያወጡህ Aማልክትህ
ናቸው Aሉ ሲል ተናገረው። EግዚAብሔርም ሙሴን፦ Eኔ ይህን ሕዝብ Aየሁት፥ Eነሆም
Aንገተ ደንዳና ሕዝብ ነው። Aሁንም ቍጣዬ Eንዲቃጠልባቸው Eንዳጠፋቸውም ተወኝ
Aንተንም ለታላቅ ሕዝብ Aደርግሃለሁ Aለው። ሙሴም በEግዚAብሔር በAምላኩ ፊት ጸለየ፥
Aለም። Aቤቱ፥ ቍጣህ በታላቅ ኃይልና በጽኑ Eጅ ከግብፅ ምድር ባወጣኸው በሕዝብህ ላይ ስለ
ምን ተቃጠለ? ግብፃውያንስ። በተራራ መካከል ሊገድላቸው፥ ከምድርም ፊት ሊያጠፋቸው
ለክፋት Aወጣቸው ብለው ስለ ምን ይናገራሉ? ከ
ከመዓትህ
ዓትህ ተ
ተመለስ፥
ለስ፥ ለሕዝብህም በክፋታቸው
ላይ ራራ። ዘራችሁን Eንደ ሰማይ ከዋክብት Aበዛለሁ፥ ይህችንም የተናገርኋትን ምድር ሁሉ
ለዘራችሁ Eሰጣታለሁ፥ ለዘላለምም ይወርሱAታል ብለህ በራስህ የማልህላቸውን ባሪያዎችህን
Aብርሃምንና ይስሐቅን Eስራኤልንም Aስብ። EግዚAብሔርም በሕዝቡ ላይ ሊያደርግ ስላሰበው
ክፋት ራራ።” ዘፍጥ 32
32፡7-14፡፡
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በሥጋ ያረፉ ቅዱሳን በEግዚAብሔር ዘንድ የበለጠ ክብር Aላቸው!
1. ንጉሥ ሰሎሞን በበደለ ጊዜ EግዚAብሔር መንግሥቱን ለመክፈል ፈለገና Eንዲህ Aለው፡ -

“EግዚAብሔርም ሰሎሞንን Aለው። ይህን ሠርተሃልና፥ ያዘዝሁህንም ቃል ኪዳኔንና ሥርዓቴን Aልጠበቅህምና
መንግሥትህን ከAንተ ቀዳድጄ ለባሪያህ Eሰጠዋለሁ። ነገር ግን ከልጅህ Eጅ Eቀድደዋለሁ Eንጂ ስለ Aባትህ ስለ ዳዊት
ይህን በዘመንህ Aላደርግም። ነገር ግን ስለ ባሪያዬ ስለ ዳዊትና ስለ መረጥኋት ስለ Iየሩሳሌም ለልጅህ Aንድ ነገድ
Eሰጣለሁ Eንጂ መንግሥቱን ሁሉ Aልቀድድም።” ቀዳ ነገ 11፡11-13፡፡፡፡

2.

EግዚAብሔር Iዮርብዓምን ባነጋገረውም ጊዜ ይህንኑ ቃል ደግሞታል፡- “Iዮርብዓምንም Aለው። Aሥር ቍራጭ

ውሰድ የEስራኤል Aምላክ EግዚAብሔር Eንዲህ ይላልና። Eነሆ፥ ከሰሎሞን Eጅ መንግሥቱን Eቀድዳለሁ፥ Aሥሩንም
ነገዶች Eሰጥሃለሁ፡፡ ስለ ባሪያዬ ስለ ዳዊት ከEስራኤልም ነገድ ስለ መረጥኋት ከተማ ስለ Iየሩሳሌም ግን Aንድ ነገድ
ይቀርለታል፡፡ ጥለውኛልና፥ ለሲዶናውያንም Aምላክ ለAስታሮት፥ ለሞዓብም Aምላክ ለካሞሽ፥ ለAሞንም ልጆች Aምላክ
ለሚልኮም ሰግደዋልና፥ Aባቱም ዳዊት Eንዳደረገ በፊቴ ቅን ነገር ያደርጉ ዘንድ፥ ሥርዓቴንና ፍርዴንም ይጠብቁ ዘንድ
በመንገዴ Aልሄዱምና። መንግሥቱንም ሁሉ ከEጁ Aልወስድም ትEዛዜንና ሥርዓቴን ስለ ጠበቀው ስለ መረጥሁት ስለ
ባሪያዬ ስለ ዳዊት ግን በEድሜው ሁሉ Aለቃ Aደርገዋለሁ።” ቀዳ ነገ 11፡31-34፡፡

ስለዚህ ሰዎች ከዚህም ዓለምም ይሁን ከወዲያኛው ዓለም የሚጸልዩት ጸሎት
1.
2.
3.

በሰው ልጆች መካከል ያለን ጽኑ ፍቅር ይገልጣል፡፡ Eብ 11፡1-40፡፡
በሥጋ የተለዩት በሕይወት ይኖራሉ
ይኖራሉ፣ ጸሎታቸውም በEግዚAብሔር ዘንድ ተቀባይነት Aለ ብለን የማመናችን
የማ ናችን
ማረጋገጫ ነው፡፡ “በበጎ ሥራ በመጽናት ምስጋናንና ክብርን የማይጠፋንም ሕይወት ለሚፈልጉ የዘላለምን ሕይወት
ይሰጣቸዋል፡፡” ሮሜ 2፡7
EግዚAብሔር ለቅዱሳኑ ከፍ ፈፈለ ክብር የሰጣቸው መሆኑን የሚያመለክት ነው፡፡ “ስለ ክርስቶስ ስም ብትነቀፉ
የክብር መንፈስ የEግዚAብሔር መንፈስ በEናንተ ላይ ያርፋልና ብፁዓን ናችሁ።” ቀዳ ጴጥ 4፡14፣ “Eኛም ሁላችን
በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን ክብር Eንደ መስተዋት Eያብለጨለጭን መንፈስ ከሚሆን ጌታ Eንደሚደረግ ያን መልክ
Eንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር Eንለወጣለን።” ካል ቆሮ 3፡18፡፡

የቅዱሳን Aማላጅነት!
1.

መላEክትና በሥጋ ከዚህ ዓለም የተለዩ ቅዱሳን Eኛ በምድር ያለንበትን ሁኔታ ያውቃሉ?
- በሰማይ ያለው Eውቀት በምድር ካለው ይበልጣል፡፡ “ዛሬስ በመስተዋት በድንግዝግዝ Eንደምናይ ነን
በዚያን ጊዜ ግን ፊት ለፊት Eናያለን፤ ዛሬስ ከEውቀት ከፍዬ Aውቃለሁ በዚያን ጊዜ ግን Eኔ ደግሞ Eንደ
ታወቅሁ Aውቃለሁ።” ቀዳ ቆሮ 13፡12፡፡
- የመላEክት Eውቀታቸውን Aስመልክቶ “Eላችኋለሁ፥ Eንዲሁ ንስሐ ከማያስፈልጋቸው ከዘጠና ዘጠኝ ጻድቃን
ይልቅ ንስሐ በሚገባ በAንድ ኃጢAተኛ በሰማይ ደስታ ይሆናል።” ሉቃ 15፡7፡፡
- መላEክት በEግዚAብሔር ዙፋን ፊት ጸሎታችንን የሚያሳርጉልን ናቸውና የምንጸልየውን ጸሎት ያውቃሉ፡፡
“ሌላም መልAክ መጣና የወርቅ
ቅ ጥና ይዞ በመሰዊያው Aጠገብ ቆመ፤ በዙፋኑም ፊት
ት ባለው በወርቅ
ቅ መሰዊያ ላይ
ለቅዱሳን ሁሉ ጸሎት Eንዲጨምረው ብዙ Eጣን ተሰጠው። የEጣኑም ጢስ ከቅዱሳን ጸሎት ጋር ከመልAኩ Eጅ
በEግዚAብሔር ፊት ወጣ።” ራE 8፡3-4፡፡

2.

በሥጋ ከዚህ ዓለም የተለዩ ቅዱሳን Eኛ በምድር ያለንበትን ሁኔታ ያውቃሉ?
የAብርሃም፣ የባለጠጋው ነዌና የድሃው AልAዛር ታሪክ፡-

- Aባታችን Aብርሃም ባለጠጋውን “ልጄ ሆይ፥ Aንተ በሕይወትህ ሳለህ መልካም Eንደ ተቀበልህ Aስብ Aልዓዛርም
Eንዲሁ ክፉ፤ Aሁን ግን Eርሱ በዚህ ይጽናናል Aንተም ትሣቀያለህ።” Aለው፡፡ ሉቃ 16፡25-31፡፡
- Aባታችን Aብርሃም AልAዛር በምድር ሳለ ክፉን Eንደተቀበለ Eንዴት Aወቀ?
A ቀ?
- Aባታችን Aብርሃም ባለጠጋው ነዌ በምድር ሳለ መልካም Eንደተቀበለ Eንዴት Aወቀ?
- Aብርሃም ከሙሴና ከነቢያቱ ብዙ መቶ ዓመታት Aስቀድሞ ያረፈ ሆኖ የባለጠጋው ቤተ ሰዎች ሙሴና ነቢያት
EንዳሉAቸው Eንዴት Aወቀ? ይህን ሁሉ Aብርሃም Eንዴት Aወቀ?
- ጌታችን “Aባታችሁ Aብርሃም ቀኔን ያይ ዘንድ ሐሤት Aደረገ፥ Aየም ደስም Aለው።” ያለለት Aብርሃም … በEረፍት
ሥፍራ ሆኖ የሚደረገውን Aያውቅም? Aወቀ Eንጂ…

የቅዱሳን Aማላጅነት!
Aስደናቂው የነቢዩ የኤልያስ ታሪክ፡-

- በካልE ዜና መዋEል Eንደተጻፈው Iዮራም በይሁዳ ሲነግስ ወንድሞቹንና የEስራኤልን መሳፍንት በሰይፍ ገደለ፣
በAክዓብም የክፋት መንገድ ሄደ፣ በEግዚAብሔር ላይ Aመጸ፣ በይሁዳ ተራሮች ላይ መስገጃዎችን ሠራ፥
በIየሩሳሌምም የተቀመጡትን Eንዲያመነዝሩ Aደረጋቸው፥ ይሁዳንም Aሳተው፡፡ ካል ዜና 21፡1-11፡፡
- በመቀጠልም ከብዙ ዘመናት በፊት ወደ EግዚAብሔር ከተወሰደው ከኤልያስ የተላከለትን ደብዳቤ ተቀበለ፡፡ ከነቢዩ
ከኤልያስ ተልኮለት የተቀበለውም ጽሕፈት Eንዲህ የሚል ነበር፡- “የAባትህ የዳዊት Aምላክ EግዚAብሔር Eንዲህ
ይላል። በAባትህ በIዮሣፍጥ መንገድ በይሁዳም ንጉሥ በAሳ መንገድ Aልሄድህምና፥ በEስራኤል ነገሥታት መንገድ ግን
ሄደሃልና፥ የAክዓብም ቤት Eንዳደረገ ይሁዳንና በIየሩሳሌም የሚኖሩትን Eንዲያመነዝሩ Aድርገሃልና፥ ከAንተም
የሚሻሉትን የAባትህን ቤት ወንድሞችህን ገድለሃልና፡፡ Eነሆ፥ EግዚAብሔር ሕዝብህንና ልጆችህን ሚስቶችህንም
ያለህንም ሁሉ በታላቅ
ቅ መቅሠፍት
ቅ
ት ይቀሥፋል።” ካል ዜና 21፡12-14፡፡
- ይህ Eንዴት ሊከሰት ቻለ? ኤልያስስ ከምድር ከነሠረገላው ከተወሰደ በኋላ የሚደረገውን ነገር Eንዴት ሊያውቅ
ቻለ?

ማጠቃለያ

-

Aማላጅነታቸውን ለመጠየቅ ወደ ቅዱሳን Eንጸልያለን፡፡
በጸሎታችንም ይጸልዩልንና ይረዱን ዘንድ Eንጠይቃለን፡፡
ወደ Eመቤታችን የምናቀርበው ከልጆች ወደ Eናት የሚቀብ ጥያቄ ነው - ይኸውም የልባችን ምስጢር ነው፡፡
ራሱ EግዚAብሔር የፈቀደውና
የፈቀደ ና Eናደርገውም
Eናደርገ ም ዘንድ ያመለከተን
ያ ለከተን ነው፡፡
ነ
Aቤሜሌክ በሕይወት ይኖር ዘንድ Aብርሃም Eንዲጸልይለት Aመልክቶታል፡፡ ዘፍጥ 20፡7፡፡
የIዮብንም ጓደኞች “ባሪያዬም Iዮብ ስለ Eናንተ ይጸልያል፥ Eኔም Eንደ ስንፍናችሁ Eንዳላደርግባችሁ ፊቱን Eቀበላለሁ Eንደ
ባሪያዬ Eንደ Iዮብ ቅን ነገር ስለ Eኔ Aልተናገራችሁምና።” ብሎ AዝዞAቸዋል፡፡ Iዮብ 42፡8፡፡
- Aብርሃም ስለ ሰዶም፣ ሙሴ ስለ Eስራኤል፣ ይጸልዩ ዘንድ ፈቅዶላቸዋል፡፡ ልመናቸውንም ሰምቶ ተቀብሎAቸዋል፡፡

ዘፍጥ 18፣ ዘጸ 43፡፡

ይቆየን
ይቆየን፡፡
ወስብሐት ለEግዚAብሔር፡፡

