ማርያም ድማ በሇት
“ነፍሰይ
ንእግዚኣብሔር
ተዕብዮ፡ መንፈሰይ
ከኣ ብኣምላኸይ
በቲ መድኃንየይ ባህ
ይብሎ...እነሆ ካብ
ሕጂ ኩሎም ወሇዶ
ብፅዕቲ ኪብለኒ
ኢዮም....”

እቲ መልኣኽ ናብቲ
ንሳ ዝነበረቶ ኣትዩ
“ሰላም ንዓኺ ኦ
ምልእተ ጸጋ
እግዚኣብሔር
ምሳኺ ኢዩ፡ ንስኺ
ካብ ኣንስቲ
ዝተባረኽኪ ኢኺ”
በላ። ለቃስ.1፡28.

ለቃስ.1፡46-56.

ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ፡ መንፈሰይ ከኣ ብኣምሊኸይ በቲ መዴኃንየይ ባህ ይብሎ።
ለቃስ.1፡46-56.
እዚ ቃል’ዚ ኣዳና ቅዴስት ዴንግል ማርያም ንልዑል ኣምሊኽ ዘመስገነትለ ቃል ኢዩ። ዘመስገነትለ
ዴማ ኣብ ጊዜ ብሥራት ኢዩ። እግዚኣብሔር ኣምሊኽና ዓሇም ዘዴሕነለ ጊዜ ምስ ኣኸሇ ገሊ.4፡4.
ንመልኣኹ ቅደስ ገብርኤል ከበሥራ ሇኣኾ’ሞ ንሱ ዴማ ከምቲ ናይ ካህን ዘካርያስ ቍጥዓ ዘስዕብ ብሥራት
ዘይኮነስ፡ ሰሊም ንዓኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኢዩ፡ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ኣብ
ቅዴሚ ኣምሊኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ፡ እነሆ ክትጠንሲ ወዱ ኸኣ ክትወልዱ ስሙ ኸኣ ኢየሱስ ክትሰምይዮ
ኢኺ፡.... ብምባል ብምስጋናን ብኽብርን ዘሕጕስ ብሥራት ኣበሠራ’ሞ፡ ንሳ ኸኣ እነኹ ኣነ ባርያ
እግዚኣብሔር ኢየ፡ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነሇይ ብምባል ብእምነትን ብሓጏስን ተቐበሇቶ። ቀጺሊ ናይታ ኣብ
እርጋን ዝነበረት ዘመዲ ኤልሳቤጥ፡ ካብ ትጠንስ 6ይ ወርሓ ኯይኑ’ሎ ዝበሊ ዜና ውን ከተረጋግጽ ናብ
ኤልሳቤጥ እንተ ኸዯት ዴማ፡ ኤልሳቤጥ ከኣ ቅዴስት ማርያም ሰሊም እንተበሇታ መንፈስ ቅደስ ገሉጹሊ
ከምቲ መልኣኽ ዝበሊ ንካልኣይ ጊዜ ብዓቢይ ዴምፂ ዓው ኢሊ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ፡ እቲ
ካባኺ ዝውሇዴ ሕፃን ውን ዝተባረኸ ኢዩ። ኣዯ ጏይታይ ናባይ ክትመጺኸ እዚ ካበይ ኯነሇይ፥ እነሆ ዴምፂ
ሰሊምታኺ ምስ ሰማዕኩ እቲ ሕፃን ኣብ ከርሠይ ብሓጏስ ተሠራሰረ። እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነግረኪ
ቓል ከም ዝፍጸም ስሇ ዝኣመንኪ ብፅዕቲ ኢኺ፡ ብምባል ኣመስገነታ። ዘካርያስ ነቲ ካብ እግዚኣብሔር
ዝተነግሮ ቓል ስሇ ዘይኣመነ ቅጽዓት (ኣፍ ምዕባስ) ኣስዓበ፡ ንስኺ ግና ስሇ ዝኣመንኪ ብፅዕቲ ኢኺ ማሇታ
ኢያ። ቅዴስት ዴንግል ማርያም ከኣ ነቲ ኹለ ኣምሊኽ ዝሃባ ጸጋን ክብርን ርእያ፡ “ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር
ተዕብዮ፡ መንፈሰይ ከኣ ብኣምሊኸይ በቲ መዴኃንየይ ባህ ይብሎ... እነሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወሇድ ብፅዕቲ
ክብለኒ ኢዮም።” እናበሇት እግዚኣብሔር ዝገበረሊ ሠናይ ነገር፡ ከምኡ'ውን ስሙ ቅደስ ከም ዝኾነ፡
ምሕረቱ ኸኣ ኣብቶም ዝፈርህዎ ንውለዴ ወሇድ ከም ዝኾነ ገሉጻ ኣመስገነትን ጸሇየትን። ለቃስ.1፡ 46-56.
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እዚ ጸሎት’ዚ ኣብ ቅዴስት ቤተ-ክርስቲያንና ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም እናበልና ወትሩ እንጽልዮ ጸሎት
ኢዩ። እዚ ናይ ኣዳና ማርያም ጸሎትን ምስጋናን ንኹልና ክርስቲያን ትምህርትን ኣብነትን ዝኾነና ጸሎት
ኢዩ።
እግዝእትነ ማርያም ከምዚ’ሊ ብንጽህናን ብቕዴስናን ንምቕባል ጏይታ ብቕዕቲ ኯይና ስሇ ዝረኸባ፡
ኣምሊኽና ካብ ሥጋኣ ሥጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲደ፡ ሰብ ኮይኑ ንዴሕነትና ካብኣ ተወልዯ፡ ክትወልድ ኸሊ
ዴማ ብዴንግልና ጠኒሳ ብዴንግልና ወሇዯቶ። ብኽልተ ወገን ዴንግል ዘብሊን ካብ ኩሇን ኣንስቲ ፍልይቲ
ዝገብራን ከኣ እዚ ኢዩ። ከነመስግና ከሎና እንጽልዮ ጸሎት፡ ብሥጋኺ ዴንግል ኢኺ፡ ብሓሳብኪ’ውን
ዴንግል ኢኺ ኢና እንብሊ።
እዛ ንጽህቲ ኣዯ እዚኣ ኣዳና፡ መመክሒትና፡ ሓበንና ስሇ ዝኾነት፡ ከምቲ “እነሆ ካብ ሕጂ ኩሎም
ወሇድ ከመስግኑኒ ኢዮም” ዝበሇቶ፡ ኩለ ጊዜ ብዘይ ምቍራጽ ተፈስሂ ዯስ ይበልኪ... እናበልና ንውዴሳን
ነመስግናን እሞ፡ ሰኣሉ ሇነ ቅዴስት ኣማልዴና ከኣ ንብሊ። ናታ ኣማሊዴነት ቅልጡፍን ሕራይ ዘብልን ከም
ዝኾነ ከኣ ኣቐዱምና ርኢናዮ ኢና፡ ኣብቲ መርዓ ናይ ቃና፡ ወይኒ ተወዱእዎም ክጭነቑ ምስ ረኣየቶም በቲ
ርህራሄኣ “ወይኒ እምበር የብሎምን” ኢሊ ንጏይታ ምስ ሇመነቶ፡ ጏይታ ኸኣ ልማኖኣ ሰሚዑ ንግዚኡ ነቲ
ኣጋንእ ማይ ምልእዎ ኢለ ናብ ወይኒ ሇዊጡ ከም ዝሕጏሱ ገበሮም። ዮሓ.2፡1-12. “ወሥለጥ ስምኪ በኀበ
እግዚኣብሔር” ስምኪ ኣብ ቅዴሚ እግዚኣብሔር ንምምሊዴ ቅልጡፍ ኢዩ፡ ይብል ቅዲ.ማር.ቍ.20. ቅዴስት
ማርያም በዚ ከምዚ ዝበሇ ቅዴስናን ንጽህናን ዴሕሪ ምጽናሓ፡ ጏይታ ዓርቢ ስቕሇት ኣብ መስቀል ተሰቒለ
ክሰናበት ከሎ ንተመሃራዩ ዮሓንስ እነሃ ኣዳኻ፡ ንዓኣ ዴማ እነሆ ወዴኺ ብምባል ብዮሓንስ ኣቢለ ንኹልና
እነሃ ኣዳኹም ኢለ ኣዯን ኣማሊዱትን ገዱፉልና ኢዩ። ዴሕርዚ ምስ ዮሓንስ ን15 ዓመት ጸኒሓ ካብ ዘርኢ
ኣዲም ዝተወልዯት ስሇ ዝኾነት በቲ ንኣዲም ዝተኣዘዘ መጸዋዕታ ሞት፡ ኣብ መበል 64 ዕዴሜኣ፡ በዚ ዓመት
ዓመት እንዝክሮ ዘሎና ዕሇት 21ጥሪ ዓረፈት። “ኢያዴሇወ ሞተ ክርስቶስ ሇሥጋ ኣባለ፡” ብሞትስ ነዱኡ’ኳ
ኣይነሓፋን ኣየዲሇዋን ይብል ቅደስ ያሬዴ።
ክቡራን ሕዝበ ክርስቲያን፡- እምበኣር ነዛ ቅዴስት ኣዯ እዚኣ ጸዊዕና ንኣምሊኽ ክንልምኖ ከሎና ከም
ዝሰምዓና ስሇ እንኣምን እነሆ ካብ ርሑቕን ቀረባን ተኣኻኺብና “ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ (ካብ ፍቕሪ ማርያም)
ክፈልየና ዝኽእል መንዩ” ከም ዝብል ሮሜ.8፡35. ራሕቂ ቦታ ኾነ፡ ናይዚ ወቕቲ ቍሪ፡ ካልእ ውን
ዝተፈሊሇየ ጸገማት ከይዓገተና ዓቕምና ዝፈቕድ መባእ ሒዝና፡ ኣብዛ ቅዴስት ቤተ-ክርስቲያን ተኣኪብና
ንኣምሊኽ ነመስግንን ነምልኽን፡ ነዳና ማርያም ከኣ ንውዴሳን ኣሎና እሞ፡ ከነመስግን ከሎና ዴማ ከምቲ
ኣምሊኽ ዝዯልዮ ኴንና ክንርከብ ይግባእ። ኣምሊኽና ንጹሃ ባህርይ ኢዩ፡ ንጹህ ዝኾነ ጸሎትን ምስጋናን ከኣ
ይግብኦ፡ ሓዋርያ ቅደስ ጳውሎስ ክመኽረና ከሎ “እምበኣር ኣምሊኽ ከም ዝሓረዮም ቅደሳንን ፍቁራትን
ሕዝቢ ኴንኩም ምሕረት፡ ሇውሃት፡ ትሕትና፡ ሕያውነት፡ ትዕግስቲ ልበሱ። ንሓዴሕዴኩም ተፀዋወሩ፡ ኣብ
ሞንጎኹም ቅር ዘብል ነገር እንተሎ ይቕረ ተባሃሃለ። ኣብ ልዕሉ’ዚ ኩለ ግና ንኹሇን ኣሲራ ኣብ ፍጻሜ
እተብጽሕ ፍቕሪ ኢያ’ሞ ልበስዋ፡ ናይ ሓዯ ሰብነት ኣካሊት ኴንኩም ንሰሊም ተጸዊዕኩም ኢኹም እሞ ሰሊም
ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ይንገሥ፡ መማሰውቲ (መመስገንቲ፡ ሞሳ እትመልሱ) ከኣ ኩኑ” ይብሇና። ቈሊ.3፡1216. እምበኣር ነዚ ቃሊት’ዚ እናተግበርና ነዚ ሕርየትን መጸዋዕታን ብጥንቃቐ ንሓልዎ፡ ኩለ ዝከኣሎ
ኣምሊኽ ዴኻምና፡ ጸሎትና፡ መባእና ብብሩህ ገጽ ይቀበሇልና። ናይ ኣዳና ቅዴስት ዴንግል ማርያም
በረኸት ምስ ኩልና ይኹን፡ ቡሩኽ ኣውዯ ዓመት ይግበረልና! ኣሜን!!!
ብምኽንያት ክብረ-በዓል ናይ ኤርትራ ኦርቶድክስ ተዋህድ ዯብረ ሰሊም ቅዴስት ማርያም ቤተ-ክርስቲያን ኣብ ሽካጎ ዝተዲሇወ
ስነ-ጽሑፍ። ፳፩ ጥሪ,፳፻፪ (21 ጥሪ,2002) / January 29, 2010
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