በስመ Aብ ወወልድ
ወመንፈስቅዱስ Aሐዱ Aምላክ
Aሜን፡፡

የቅዱሳን Aማላጅነት -

ሁለተኛ ሳምንት

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

መጋቢት ፩ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም.

Aማላጅነት
-

EግዚAብሔር ምልጃን የፈቀደው ለሰው ጥቅም ነው፡፡

-

ምልጃውም በሰማይና በምድር ላሉት Eንደ ድልድይ ነው፡፡

-

በቅዱሳኑ ነፍሳት ፍቅርና ሥራ ካመንን ሰማያዊው ሥፍራ ከዚህ በኋላ የማይታወቅና የሚያስፈራ
ይ
Aይደለም፡፡

-

ቅዱስ ሉቃስ Eንደ ጻፈልን የምድሩ ዜና ለሰማያውያኑ መላEክትም ሆነ ላረፉት ቅዱሳን ነፍሳት
ይደርሳል፡፡ Eነርሱ ማን ንስሐ Eንደ ገባ፣ ማን ንስሐ Eንደሚያስፈልገው ያውቃሉ፡፡ ንስሐ በገባውም
ኃጥE ደስ ይላቸዋል፡፡ ሉቃ 15፡7፡፡

-

ታዲያ የምድሩን ዜና ካላወቁ Eንዴት ሊደሰቱ ይችላሉ? ዛሬ በዚሁ ሰዓት በAንዱ የዓለም ክፍል
ያለውን ዜና ካለንበት ሆነን ለማመን በሚያስቸግር ደረጃ ማየት የምንችልበት ዘዴ መፈጠሩን
Aይተን ከተቀበልን EግዚAብሔር Aውቀው ደስ ይላቸዋል ያለውን ለመቀበል Eንቸገር ይሆን?

-

ሃያ Aራቱ ካህናተ ሰማይ ጸሎታችንን ያውቁታል ቅድመ EግዚAብሔርም ያሳርጉልናል፡፡ በራE 5፡8
የተጻፈው የሚያስረዳን ይህን ነው፡፡ “መጽሐፉንም በወሰደ ጊዜ Aራቱ Eንስሶችና ሀያ Aራቱ ሽማግሌዎች

በበጉ ፊት ወደቁ፥ Eያንዳንዳቸውም በገናንና የቅዱሳን ጸሎት የሆነ Eጣን የሞላበትን የወርቅ Eቃ ያዙ።”
-

ጌታችንም በማቴ 18፡10 “ከነዚህ ከታናናሾቹ Aንዱን Eንዳትንቁ ተጠንቀቁ፤ መላEክቶቻቸው በሰማያት

ዘወትር በሰማያት ያለውን የAባቴን ፊት ያያሉ Eላችኋለሁና።” ያለን ይህንኑ የAማላጅነት ትምህርት
የሚያጠናክር ነው፡፡

የAማላጅነት ትምህርት - ያረፉ ቅዱሳን ያለውን ያውቃሉ

- በራEየ ዮሐንስ ስለ ሰማEታት ነፍሳት የተገለጠውም ሌላው ትምህርት ነው፡፡ “Aምስተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ፥
ስለ EግዚAብሔር ቃልና ስለ ጠበቁት ምስክር የታረዱትን የሰዎች ነፍሳት ከመሠዊያ በታች Aየሁ። በታላቅ ድምፅም
Eየጮኹ። ቅዱስና Eውነተኛ ጌታ ሆይ፥ Eስከ መቼ ድረስ Aትፈርድም ደማችንንስ በምድር በሚኖሩት ላይ Eስከ መቼ
Aትበቀልም? Aሉ። ለEያንዳንዳቸውም ነጭ ልብስ ተሰጣቸው፥ Eንደ Eነርሱም ደግሞ ይገደሉ ዘንድ ያላቸው የባሪያዎች
ባልንጀራዎቻቸውና የወንድሞቻቸው ቍጥር Eስኪፈጸም ድረስ፥ ገና ጥቂት ዘመን Eንዲያርፉ ተባለላቸው።” ራE 6፡9-11፡፡
- ሰማEታት ከሞቱ በኋላ ስለፈሰሰው ደማቸው ጌታችንና Aምላካችን Eንዳልፈረደላቸው ያውቃሉ፡፡ ወደ
EግዚAብሔርም በታላቅ ድምፅ Eየጮኹ “ክፋት በምድር ላይ Eንድሰለጥን Eስከመቼ ትፈቅዳለህ? በሥጋ የበረቱት
ልጆችህን ይበድሉAቸው ዘንድስ Eስከመቼ ትፈቅዳለህ? ይህንንስ ደማቸውን Eስከመቼ ያፈሳሉ?” በማለት
ጠይቀዋል፡፡
- ታዲያ ሰማEታቱ ይኽን
ኽ Eንዴት
ት Aወቁ? ያውቃሉ፡፡ በሃይማኖት
ት ሕይወት
ት የሚመስሏቸው
ቸ
ቅ
ቅዱሳን ሲያልቁ
ያውቃሉ፡፡ ሰማያዊው Eውቀት ከምድራዊው የላቀ ነውና፡፡ “Eኛም ሁላችን በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን ክብር
Eንደ መስተዋት Eያብለጨለጭን መንፈስ ከሚሆን ጌታ Eንደሚደረግ ያን መልክ Eንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር
Eንለወጣለን።” Eንዳለ፡፡ ካል ቆሮ 3፡18፡፡
-

የቅዱሳን Eውቀታቸው፣ ክብራቸውና Aገልግሎታቸው
1.

በምድር በኖረበት ዘመኑ ነቢዩ ሳሙኤል ስለጠፋች Aህያ ተጠይቆ ነበር፡፡ ስለርሱም “ስሙ ቂስ የተባለ Aንድ
ብንያማዊ ሰው ነበረ Eርሱም የAቢኤል ልጅ፥ የጽሮር ልጅ፥ የብኮራት ልጅ፥ የብንያማዊው የAፌቅ ልጅ፥ ጽኑE ኃያል ሰው
ነበረ። ለEርሱም ሳOል የሚባል የተመረጠ መልካም ልጅ ነበረው ከEስራኤልም ልጆች ከEርሱ ይልቅ መልካም የሆነ ሰው
Aልነበረም ከሕዝቡም ሁሉ ይልቅ ከትከሻውና ከዚያም በላይ ቁመቱ ዘለግ ያለ ነበረ። የሳOልም Aባት የቂስ Aህዮች
ጠፍተው ነበር ቂስም ልጁን ሳOልን፦ ከብላቴኖቹ Aንዱን ወስደህ ተነሣ፥ Aህዮችንም ለመሻት ሂድ Aለው። … Eርሱም፦

Eነሆ፥ Aንድ የEግዚAብሔር ሰው በዚህች ከተማ Aለ Eርሱም የተከበረ ሰው ነው፥ የሚናገረውም ሁሉ በEውነት ይፈጸማል
Aሁን ወደዚያ Eንሂድ ምናልባት የምንሄድበትን መንገድ ይነግረናል Aለው።…” ተብሏል፡፡ ቀዳ ሳሙ 9፡1-27፡፡

2.

ነቢዩ ኤልሳE በምድር ሳለ ደቀ መዝሙሩ ግያዝ በድብቅ ሄዶ ከሶርያዊው ከንEማን ስጦታን Eንደተቀበለ Aውቆ
ነበር፡፡ “… Eርሱ ግን ገብቶ በጌታው ፊት ቆመ ኤልሳEም። ግያዝ ሆይ፥ ከወዴት መጣህ? Aለው። Eርሱም፦ Eኔ ባሪያህ
ወዴትም Aልሄድሁም Aለ። Eርሱም፦ ያ ሰው ከሰረገላው ወርዶ ሊቀበልህ በተመለሰ ጊዜ ልቤ ከAንተ ጋር Aልሄደምን?
ብሩንና ልብሱን፥ የወይራውንና የወይኑን ቦታ፥ በጎችንና በሬዎችን፥ ወንዶችንና ሴቶችን ባሪያዎች ትቀበል ዘንድ ይህ ጊዜው
ነውን? Eንግዲህስ የንEማን ለምጽ በAንተ ላይ፥ ለዘላለምም በዘርህ ላይ ይጣበቃል Aለው። Eንደ በረዶም ለምጻም ሆኖ
ከEርሱ ዘንድ ወጣ።” ካል ነገ 5፡25-27፡፡

3.

የሶርያው ንጉሥ
የሶርያ
ን
A ል ይ ለንጉሡ
Aገልጋይ
ለን
ስለ ኤልሳE “ከባሪያዎቹም Aንዱ።
Aንዱ ጌታዬ
ታዬ ሆይ፥
ሆይ Eንዲህ
Eንዲ Eኮ Aይደለም ነገር
ነ ር ግን
በEልፍኝህ ውስጥ ሆነህ የምትናገረውን በEስራኤል ዘንድ ያለ ነቢይ ኤልሳE ለEስራኤል ንጉሥ ይነግረዋል Aለ።” ካል ነገ

6፡11-2፡፡
4.

ኤልሳE የEስራኤል ንጉሥ ይገድለው ዘንድ መልEክተኛውን
ልEክተኛውን Eንደላከበትና የ
የመጣበትን
ጣበትን የ
የመከራ
ከራ ሰዓት Aስቀድሞ
Aውቆ ነበር፡፡ “ኤልሳE ግን በቤቱ ተቀምጦ ነበር፥ ሽማግሌዎችም ከEርሱ ጋር ተቀምጠው ነበር ንጉሡ ሰው ላካ
መልEክተኛውም ገና ሳይደርስ ለሽማግሌዎች። ይህ የነፍሰ ገዳይ ልጅ ራሴን ይቈርጥ ዘንድ Eንደ ላከ Eዩ መልEከተኛውም
በመጣ ጊዜ ደጁን ዘግታችሁ ከልክሉት የጌታው የEግሩ ኮቴ በኋላው ነው Aላቸው። ሲናገራቸውም መልEክተኛው ወደ
Eርሱ ደረሰ Eርሱም፦ Eነሆ፥ ይህ ክፉ ነገር ከEግዚAብሔር ዘንድ ነው፥ EግዚAብሔርን ገና Eጠብቅ ዘንድ ምንድር ነኝ?
Aለ ” ካል ነገ 6፡32-33፡፡
Aለ።”
6፡32 33፡፡ ኤልሳE በሥጋ ሆኖ ድብቅ የሆኑትን ወይም ምስጢራትን የማወቅ ስጦታ ተሰጥቶት
ነበር፡፡ታዲያ ደካማ ሥጋው ከተወገደለት በኋላ ምን ያህል የበለጠ ያውቅ ይሆን?

የቅዱሳን Eውቀታቸው፣ ክብራቸውና Aገልግሎታቸው
5.

ቅዱስ ጴጥሮስም ሐናንያና ሰጲራ በምስጢር ያደረጉትን Aውቆ ገልጾላቸው ቀጥቷቸዋል፡፡ “ጴጥሮስም፦ ሐናንያ
ሆይ፥ መንፈስ ቅዱስን ታታልልና ከመሬቱ ሽያጭ ታስቀር ዘንድ ሰይጣን በልብህ ስለ ምን ሞላ? ሳትሸጠው የAንተ
Aልነበረምን? ከሸጥኸውስ በኋላ በሥልጣንህ Aልነበረምን? ይህን ነገር ስለ ምን በልብህ Aሰብህ? EግዚAብሔርን Eንጂ
ሰውን Aልዋሸህም Aለው።ሐናንያም ይህን ቃል ሰምቶ ወደቀ ሞተም፤ በሰሙትም ሁሉ ላይ ታላቅ ፍርሃት ሆነ።
ጐበዞችም ተነሥተው ከፈኑት Aውጥተውም ቀበሩት።ከሦስት ሰዓት ያህል በኋላም ሚስቱ የሆነውን ሳታውቅ ገባች።
ጴጥሮስም መልሶ፦ Eስቲ ንገሪኝ፥ መሬታችሁን ይህን ለሚያህል ሸጣችሁትን? Aላት። Eርስዋም፦ Aዎን፥ ይህን ለሚያህል
ነው Aለች።
Aለች ጴጥሮስም፦
ጴ
ስ
የጌታን መንፈስ
ስ ትፈታተኑ
ት
ዘንድ ስለ ምን ተስማማችሁ?
ስ
ች
E
Eነሆ፥
ባልሽን
ልሽ የቀበሩት
ት ሰዎች
ሰ ች Eግር
E
በደጅ ነው Aንቺንም ያወጡሻል Aላት።…” ተብሏል፡፡ ሥራ 5፡1-9፡፡

6.

ቅዱስ ጳውሎስም “… ከሄድሁ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች Eንዲገቡባችሁ፥ ደቀ መዛሙርትንም
ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ ጠማማ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች በ
በመካከላችሁ
ካከላችሁ Eንዲነ
Eንዲነሡ Eኔ Aውቃለሁ
Aውቃለሁ።” ብሏል
ብሏል፡፡

ሥራ 20፡29፡፡

•

ሐዋርያቱ በሥጋ በምድር ሳሉ ይኽን ያህል ከገለጠላቸው በሰማይ ታዲያ ምን ያህል Aብዝቶ ይገልጥላቸው ይሆን?

•

ቅዱሳን Aውቀው ለሕዝቡ የሚገልጡት መልEክት Aላቸው፡፡ Aሁን ከEኛ ጋር Eንደኛ ሆነው በምድር ካሉትና
ከዚህ ዓለም ካልተለዩት ይልቅ ይኽን ዓለም Aሸንፈው በሰማይ የሚገኙትን Eንጠይቃለን፡፡ “ብዙ ሰዎችንም ወደ
ጽድቅ የሚመልሱ Eንደ ከዋክብት ለዘላለም ይደምቃሉና።” ዳን 12፡3፡፡

•
•
•
•

“የጻድቃን መንገድ ግን Eንደ ንጋት ብርሃን ነው፥ ሙሉ ቀን Eስኪሆንም ድረስ Eየተጨመረ ይበራል።” ምሳሌ 4፡18፡፡
“ሁልጊዜ ለጻድቃን ብርሃን ነው ።” ምሳሌ 13፡9፡፡
“ኃጢAተኞች በደጎች ፊት ይጐነበሳሉ፥ ኀጥኣንም በጻድቃን በር።።” ምሳሌ 14፡19፡፡
“በሰማያትም ወደ ተጻፉ ወደ በኵራት ማኅበር፥ የሁሉም ዳኛ ወደሚሆን ወደ EግዚAብሔር፥ ፍጹማንም ወደ ሆኑት ወደ
ጻድቃን መንፈሶች፡፡” Eብ 12፡23፡፡
“የጌታ
የጌታ ዓይኖች ወደ ጻድቃን ናቸውና፥ ጆሮዎቹም ለጸሎታቸው ተከፍተዋል፥ የጌታ ፊት ግን ክፉ ነገርን በሚያደርጉ ላይ
ነው።” ቀዳ ጴጥ 3፡12፡፡

•

ቅዱሳንን ክብር የሚገልጡ ተጨማሪ ምሳሌዎች
1.

2.

የነቢዩ የኤልሳE Aጥንት ታላቅ ተAምራትን ማድረግ ችሎ ነበር፡፡ ሳይጸልዩም የሞተውን ሰው በኤልሳE መቃብር
ቢያደርጉት ዳግመኛ ሕይወት Aገኘ፡፡ ያዳነው ሕይወት የሌለበት Aጥንት ነበር፡፡ “ሰዎችም Aንድ ሰው ሲቀብሩ Aደጋ
ጣዮችን Aዩ፥ ሬሳውንም በኤልሳE መቃብር ጣሉት የኤልሳEንም Aጥንት በነካ ጊዜ ሰውዮው ድኖ በEግሩ ቆመ።” ካል ነገ
13፡21፡፡ ታዲያ በሰማይ ያለች የኤልሳE ነፍሱ ምን ያህል የበለጠ ታደርግ ይሆን? በEርግጥም ነፍሱ በEግዚAብሔር
ዘንድ ከAጥንቱ ይልቅ ብርቱና Aዋቂ ናት፡፡ ኤልሳEን የሚመስሉ ቅዱሳን ነፍሳትስ ምንያህል የበለጠ መልካም
ያደርጉልን ይሆን?
የቅዱስ ጳውሎስ የAካሉ ልብስ ወይም ጨርቅ ሕሙማንን በነካቸው ጊዜ ከሕመማቸው ይፈወሱና Aጋንንትም
ይወጡ ነበር፡፡ “Aጵሎስም በቆሮንቶስ ሳለ ጳውሎስ በላይኛው Aገር Aልፎ ወደ ኤፌሶን መጣ፥ 19 2 Aንዳንድ ደቀ መዛሙርትንም

Aገኘ። ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን? Aላቸው። Eርሱም፦ Aልተቀበልንም መንፈስ ቅዱስ Eንዳለ ስንኳ Aልሰማንም
Aሉት። 19 3 Eንኪያ በምን ተጠመቃችሁ? Aላቸው። Eርሱም፦ በዮሐንስ ጥምቀት Aሉት። 19 4 ጳውሎስም፦ ዮሐንስስ ከEርሱ
በኋላ በሚመጣው በIየሱስ ክርስቶስ ያምኑ ዘንድ ለሕዝብ Eየተናገረ በንስሐ ጥምቀት Aጠመቀ Aላቸው። 19 5 ይህንም በሰሙ ጊዜ
በጌታ በIየሱስ ስም ተጠመቁ፤ 19 6 ጳውሎስም Eጁን በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው በልሳኖችም ተናገሩ፥ ትንቢትም
ተናገሩ። 19 7 ሰዎቹም ሁሉ Aሥራ ሁለት ያህሉ ነበር። 19 8 ወደ ምኵራብም ገብቶ ስለ EግዚAብሔር መንግሥት Eየተነጋገረና
Eያስረዳቸው ሦስት ወር ያህል በግልጥ ይናገር ነበር። 19 9 Aንዳንዶች ግን Eልከኞች ሆነው በሕዝብ ፊት መንገዱን Eየሰደቡ
ባላመኑ ጊዜ፥ ከEነርሱ ርቆ ደቀ መዛሙርትን ለየ፥ ጢራኖስም በሚሉት በትምህርት ቤት Eለት Eለት ይነጋገር ነበር። 19 10
በEስያም የኖሩት ሁሉ Aይሁድም የግሪክ ሰዎችም የጌታን ቃል Eስኪሰሙ ድረስ ሁለት ዓመት ያህል Eንዲህ ሆነ።
ሆነ 19 11
EግዚAብሔርም በጳውሎስ Eጅ የሚያስገርም ተAምራት ያደርግ ነበር፤ ስለዚህም ከAካሉ ጨርቅ ወይም ልብስ ወደ ድውዮች
ይወስዱ ነበር፥ 19 12 ደዌያቸውም ይለቃቸው ነበር ክፉዎች መናፍስትም ይወጡ ነበር።” ሥራ 19፡1-12፡፡ ቅዱስ ጳውሎስን

የሚመስሉ ቅዱሳን ነፍሳትስ ምን ያህል የበለጠ ነገርን በሰማይ ያደርጉ ይሆን?

በሥጋ ከዚህ ዓለም የተለዩ ቅዱሳን Aሁንም Aሉ

•

•

ጌታችንም “ስለ ትንሣኤ ሙታን ግን። Eኔ የAብርሃም Aምላክ፥ የይስሐቅም Aምላክ የያEቆብም Aምላክ ነኝ የሚል
ከEግዚAብሔር ዘንድ ወደ Eናንተ የተባለውን Aላነበባችሁምን? የሕያዋን Aምላክ ነው Eንጂ የሙታን Aይደለም።” ብሎ
ይህን Eውነት Aስተምሮናል፡፡ ስለዚህ Eነዚያ ቅዱሳን ዛሬም Aሉ፡፡ ታዲያ Eንደሌሉ በመቁጠር Eንዲጸልዩልን
መጠየቅን ስለምን Eንተዋለን? ማቴ 22፡31
22፡31-32፡፡
32፡፡
ሙሴና ኤልያስም ከጌታችን ጋር መታየታቸውን Aንዘነጋውም፡፡ ሙሴ ከጌታችን መወለድ 1400 ዓመት Aስቀድሞ
Aረፈ፡፡ ነገር ግን ከAልያስ ጋር ወደ ሰማይ ተወስዶ ዛሬም በሕይወት ይኖራል፡፡ ነፍሳቸው Aትሞትም!!! ከEኛ
ኘኘልቅ ያያሉ ይሰማሉም፡፡ ማቴ 17፡4፡፡

የቅዱሳን መላEክት Aማላጅነት
1 ስለ Iያሩሳሌም- “የEግዚAብሔርም መልAክ መልሶ፦ Aቤቱ፥ የሠራዊት ጌታ ሆይ፥ Eነዚህ ሰባ ዓመት
1.

የተቈጣሃቸውን Iየሩሳሌምንና የይሁዳን ከተሞች የማትምራቸው Eስከ መቼ ነው? Aለ። 1 13
EግዚAብሔርም መልሶ ከEኔ ጋር ይነጋገር ለነበረው መልAክ በመልካምና በሚያጽናና ቃል ተናገረው። 1
14 ስለዚህም ከEኔ ጋር ይነጋገር የነበረው መልAክ Eንዲህ Aለኝ። ስበክ Eንዲህም በል። የሠራዊት ጌታ
EግዚAብሔር Eንዲህ ይላል፦ Eኔ በታላቅ ቅንዓት በIየሩሳሌምና በጽዮን ቀንቻለሁ። 1 15 Eኔ ጥቂት ብቻ
ተቈጥቼ ሳለሁ Eነርሱ ክፋትን ስላገዙት፥ ባልተቸገሩት Aሕዛብ ላይ Eጅግ ተቈጥቻለሁ። 1 16 ስለዚህ
EግዚAብሔር Eንዲህ ይላል፦ ወደ Iየሩሳሌም በምሕረት ተመልሻለሁ ቤቴ ይሠራባታል በIየሩሳሌምም
ላይ ገመድ ይዘረጋበታል፥ ይላል የሠራዊት ጌታ EግዚAብሔር፦ 1 17 ደግሞም Eንዲህ ስትል ስበክ።
የሠራዊት ጌታ EግዚAብሔር Eንዲህ ይላል፦ ከተሞቼ ደግሞ በበጎ ነገር ይረካሉ EግዚAብሔርም ደግሞ
ጽዮንን ያጽናናል፥ Iየሩሳሌምንም ደግሞ ይመርጣል። 1 18 ዓይኖቼንም Aንሥቼ Eነሆ፥ Aራት ቀንዶች
Aየሁ። 1 19 ከEኔም ጋር ይነጋገር የነበረውን መልAክ። Eነዚህ ምንድር ናቸው? Aልሁት። Eርሱም፦
Eነዚህ ይሁዳንና Eስራኤልን Iየሩሳሌምንም የበተኑ ቀንዶች ናቸው ብሎ መለሰልኝ። 1 20
EግዚAብሔርም Aራት ጠራቢዎች Aሳየኝ። 1 21 Eኔም። Eነዚህ የመጡት ምን ሊሠሩ ነው? Aልሁ።
Eርሱም፦ Aንድ ሰው ራሱን Eስከማያነሣ ድረስ Eነዚህ ቀንዶች ይሁዳን የበተኑ ናቸው Eነዚህ ግን
ሊያስፈራሩAቸው፥ የይሁዳንም Aገር ይበትኑ ዘንድ ቀንዳቸውን ያነሡትን የAሕዛብን ቀንዶች ሊጥሉ
መጥተዋል ብሎ ተናገረ። ” ዘካ 1፡12፡-21፡

2.
3.
4.

ስለ ታላቁ ካህን ስለ Iያሱ
Iያሱ፡- “Eርሱም
Eርሱም ታላቁን ካህን Iያሱን በEግዚAብሔር መልAክ
ልAክ ፊት ቆሞ Aሳየኝ
Aሳየኝ፥ ሰይጣንም

ይከስሰው ዘንድ በስተ ቀኙ ቆሞ ነበር። EግዚAብሔርም ሰይጣንን፦ ሰይጣን ሆይ፥ EግዚAብሔር ይገሥጽህ Iየሩሳሌምን
የመረጠ EግዚAብሔር ይገሥጽህ በውኑ ይህ ከEሳት የተነጠቀ ትንታግ Aይደለምን? Aለው።” ዘካ 3፡1-2፡፡
ያEቆን Eንደጠበቀውና Eንዳዳነው፡- ያEቆብ ኤፍሬምና ምናሴን በባረካቸው ጊዜ ስለዚህ ጉዳይ ተናግሯል፡፡ “ከክፉ
ነገር ሁሉ ያዳነኝ መልAክ፥ Eርሱ Eነዚህን ብላቴኖች ይባርክ ስሜም የAባቶቼ የAብርሃምና የይስሐቅም ስም በEነርሱ
ይጠራ በምድርም መካከል ይብዙ።”
ይብዙ ” ዘፍጥ 48፡16፡፡
ቅዱስ መጽሐፍ ስለ መላEክት የተናገረውንም መርሳት የለብንም፡፡ “ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስላላቸው ለማገዝ
የሚላኩ የሚያገለግሉም መናፍስት Aይደሉምን?” Eብ 1፡14፡፡

ቅዱሳን በጌታችን ዘንድ የተሰጣቸው ክብር!
1.

ለሰው ልጆች በጎነትን ፣ ምሕረትን ይለምኑ ዘንድ EግዚAብሔር በሰጣቸው Aማላጅነታቸው ያማልዱን ዘንድ
Eንጠይቃለን፡፡ Eርሱ EግዚAብሔር ታላቅ ክብርን ሰጥቶ ወዶAቸዋልና፡፡

2.

EግዚAብሔር ስሙን ከስማቸው ጋር Eያደረገ ይናገር ነበር፡፡ “ደግሞም፦ Eኔ የAባትህ Aምላክ፥ የAብርሃም Aምላክ
የይስሐቅም Aምላክ የያEቆብም Aምላክ ነኝ Aለው።” ዘጸ 3፡6፡፡

3.

ስማቸው ሲጠራ ቃልኪዳኑን Eያሰበ ስለሚራራ ሙሴ Aንስቶ ለምኖባቸዋል፡፡ “ዘራችሁን Eንደ ሰማይ ከዋክብት
Aበዛለሁ፥ ይህችንም የተናገርኋትን ምድር ሁሉ ለዘራችሁ Eሰጣታለሁ፥ ለዘላለምም ይወርሱAታል ብለህ በራስህ
የማልህላቸውን ባሪያዎችህን Aብርሃምንና ይስሐቅን Eስራኤልንም Aስብ።” ዘጸ 32፡12፡፡

4.

የሶርያም ንጉሥ Aዛሄል በIዮAካዝ ዘመን ሁሉ Eስራኤልን ባስጨነቀ ጊዜ “EግዚAብሔር ግን ራራላቸው፥
ቸ
ማራቸውም፥
ቸ
ከAብርሃምና ከይስሐቅ ከያEቆብም ጋር ስላደረገውም ቃል ኪዳን Eነርሱን ተመለከተ ሊያጠፋቸውም Aልወደደም፥ ፈጽሞም
ከፊቱ Aልጣላቸውም።” ካል ነገ 13፡23፡፡

5
5.

Aሮንና ማርያም ሙሴን ባሙት ጊዜ EግዚAብሔር በቅዱሳኑ ላይ ስለምንናገረው የሚቆጣ መሆኑን የሚያስረዳ
ነው፡፡ “Eርሱም፦ ቃሌን ስሙ በመካከላችሁ ነቢይ ቢኖር፥ Eኔ EግዚAብሔር በራEይ Eገለጥለታለሁ፥ ወይም በሕልም
Eናገረዋለሁ። ባሪያዬ ሙሴ ግን Eንዲህ Aይደለም Eርሱ በቤቴ ሁሉ የታመነ ነው። Eኔ Aፍ ለAፍ በግልጥ Eናገረዋለሁ፥
በምሳሌ Aይደለም የEግዚAብሔርንም መልክ ያያል በባሪያዬ በሙሴ ላይ ትናገሩ ዘንድ ስለ ምን Aልፈራችሁም? Aለ።” ዘኁ

12፡6-8፡፡
6.

ሌላው EግዚAብሔር ለቅዱሳኑ የሰጠውን ክብር የሚገልጥልን “የሚሰማችሁ Eኔን ይሰማል፥ Eናንተንም የጣለ Eኔን
ይጥላል፤ Eኔንም የጣለ የላከኝን ይጥላል።” ሉቃ 10፡16፣ “የሚያገለግለኝ ቢኖር ይከተለኝ፥ Eኔም ባለሁበት Aገልጋዬ
ደግሞ በዚያ ይሆናል፤ የሚያገለግለኝም ቢኖር Aብ ያከብረዋል።” ዮሐ 12፡26፡፡

ይቆየን
ይቆየን፡፡
ወስብሐት ለEግዚAብሔር፡፡

