ኣበሠራ፡ ንሳ ዴማ እግዙኣብሔር ዜሃባ ጸጋን
ክብርን ርእያ ኣቐዱማ ንፈጣሪኣ ከተመስግን
ከሊ፡- “ነፍሰይ
ንእግዙኣብሔር
ተዕብዮ፡
መንፈሰይ ከኣ ብኣምሊኸይ በቲ መዴሓንየይ
ባህ ይብሎ።...” ኢሊ ኣመስገነት እሞ ከምቲ
መልኣኽ “ኣቲ ምልእተ ጸጋ ሰሊም ንዓኺ
ይኹን፡ ካብ እግዙኣብሔር ጸጋ ረኺብኪ
ኢኺ'ሞ ባህ ይበልኪ ዜበሊ፡ መንፈስ ቅደስ
ናብኣ ወሪደ፡ ሓይሉ ልዐል ኣጽሉለ፡ እቲ
ካብኣ ዜውሇዴ ቅደስ ወዱ ኣምሊኽ ከኣ ካብ
ሥጋኣ ሥጋ፡ ካብ ነብሳ ነብሲ ወሲደ ምስ
ተወሃዯ፡ እቲ ኩለ መጻኢ ነገራት ተገሉጹሊ፡
“እነሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወሇድ ብፅዕቲ
ኪብለኒ ኢዮም” ኢሊ ተነበየት። እወ
ትንቢታ ሓቅን ክዉንን ስሇ ዜኾነ ዴማ ኩለ
ትውልዱ ካብቲ ጊዛ’ቲ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ
ብፅዕቲ ኢኺ፡ ክብርቲ ኢኺ፡ ቅዴስቲ ኢኺ፡
ልዕልቲ ኢኺ እናበሇ ከመስግና ይርከብ
ኣሎ፡ ንሇዓሇም ውን ክትምስገን እትነብር
ቅዴስቲ ኣዯ ኢያ።

እዙ ቃል’ዙ እግዙኣብሔር ኣብ፡
ቅደስ ፍቓደ ኯይኑ ነቲ ሓዯ ወደ ካብ
ቅዴስት ዴንግል ማርያም ክውሇዴ፡ ሥጋ
ክሇብስ ምስ ፈቐዯ፡ ንመልኣኹ ልኢኹ ምስ
St Mary Eritrean Orthodox Tewahdo Church in Chicago

ኣቦታት ክምስለ “ሽም ይመርሕ፡
ሽምዓ የብርህ” ይብለ። ኣብዙ ዓሇም ሎ
ኣስማት ኩለ ትርጉም ኣሇዎ። መብዜሕትኡ
ዴማ ከምቲ ስሙ ይሠርሕ። ቅዴስት
ዴንግል ማርያም ዴማ ቡሩኻት ወሇዲ
ኢያቄምን ሃናን፡ ክትኮኖን ክትገብሮን ሇዋ
ኣምሊኽ ገሉጹሎም ስማ ማርያም ኢሎም
ኣውጽኡሊ። ትርጉሙ ዴማ ካብቲ ብዘሕ
ገሉኡ ፍጽምቲ፡ ጸጋን ሃብትን፡ ልዕልቲ፡

መራሒት
መንግሥተ
ሰማያት፡
ኣዯ
ብዘሓት፡ ጥዕምቲ ስም ማሇት ኢዩ።
ፍጹምነታ እዙ ጏዯሊ ይትብሃል፡ ዴንግልና
ሥጋን ነፍስን ዯሪባ ዜሓት። ልዕልናኣ
ትሕቲ ፈጣሪ ልዕሉ ኹሎም ፍጡራን
ዜኾነት። ጸጋኣ ቅዴም ንወሇዲ ዯሓር ከኣ
ንኹሎም ምእመናን ጸጋን ሃብትን ዜኾነት።
መሪሕነታ ብእምነት ሰኣሉ ሇነ (ሇምንልና)
ንዜብልዋ ኩሎም ንወዲ ሇሚና ናብ
መንግሥተ ሰማያት እትመርሕ ስሇ ዜኾነት።
ኣዯ ብዘሓት ምዃና ኩለ ምእመን ኣዳና
ኣዯ ጏይታና እናበሇ ዜጽውዓ ስሇ ዜኾነት።
ጣዕሚ ስማ ኸኣ ማርያም ኢልካ ክትጽውዕ
ከሎኻ ጥዐምን ምቁርን ስም ስሇ ዜኾነ
ኢዩ። ኣማሊዴነታ ኣሚኑ፡ ማርያም ኢለ
ኩለ ምእመን ክጽውዓ ከሎ ዜስምዖ ሓጏስ
ወሰን
የብለን፡
ምኽንያቱ
ኣማሊዴነታ
ቅልጡፍን ሕራይ ብልን ምዃኑ ስሇ
ዜፈልጥ። “ኣፍጣኒተ ረዴኤት ማርያም፡
በጊዛ ምንዲቤ ወዓፀባ፡ ሇዓይን እምቀራንባ”
ምርዲእ ናታ ከም ቋሕ ከም ሰም ስሇ ዜኾነ
ኢዩ። ኣማሊዴነታ ርህራሄኣ ከኣ ኣብ መርዓ
ቃና ገሉሊ ተራእዩ ኢዩ። በዓል ጉዲይ
ወይኒ ተወዱእዎ ምስ ረኣየቶ ነቲ ኹለ
ዜከኣሎ ወዲ ወይኒ እምበር የብሎምን
ክትብል ሇመነቶ’ሞ፡ ልማኖኣ ሰሚዐ ንጊዛኡ
ከም ቅጽበት ንማይ ናብ ወይኒ ሇዊጡ ነቶም
ሰብ ጉዲይ ንጨንቆም ናብ ራህዋ ሇዊጥዎ
ኢዩ።
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ናይ ኣዳና ቅዴስት ዴንግል ማርያም
ዕቤታን ክብራን እምበኣር ነቲ ሰማይን
ምዴርን ዜፈጠረ ኣምሊኽ ስሇ ዜወሇዯት
ኢዩ።
ብዘሓት
ኣዳታት
ብዜተፈሊሇየ
ጽቡቕ ግብረን ጻዴቃን ሰማዕታት ኢልና
ንጽውዏን።
ከምኡ
ውን
ንነቢያት
ንሓዋርያት ንጻዴቃን ንሰማዕታት ወሉዯን
ኢልና ነኽብረን ኢና። ናይ ኣዳና ቅዴስት
ዴንግል ማርያም ዕቤትን ክብርን ግና ካብዙ
ፍልይ ዜበሇ እዩ። ምኽንያቱ ንኣምሊኽ
ዜወሇዴኪ ኢኺ እሞ ፍልይ ዜበሇ ውዲሴን
ክብርን ምስጋናን ይግባኣኪ ኢና ንብሊ።
ወንጌሊዊ ዮሓንስ፡ ጏይታና ኢየሱስ ክርስቶስ
ዜገበሮ ግብርታት ኩለ በብሓዯ እንተ
ዜጸሓፍስ
እዙ
ዓሇም’ኳ
ኣይምኣኸሎን
ይመስሇኒ ክብል የዯንቕ። ዮሓ21፡25 ናይ
ወሊዱቱ ኣዳና ቅዴስት ዴንግል ማርያም
ዕቤታን ክብራን ውዲሴኣን ዴማ “ጽሒፈ
ውዲሴኪ እምኢሓልቀ፡ ሶበ ኮነ ጥቀ፡ ዜናመ
ክረምት ቀሇመ ወሰማይ ረቀ።” ይብሊ።
እምበኣር ዕቤታን ክብራን ብሓጺሩ ከምዙ
ተጠቒሱ ሎ ኽኸውን ከሎ። ሎሚ በዙ
ዕሇት’ዙ ፳፩ ጥሪ (29 January) ዓመት
ዓመት ካብ ርሑቕን ቀረባን ተኣኻኺብና
እነኽብራን እንዜክራን ሎና ኣዳና ቅዴስት
ዴንግል ማርያም ካብዙ ሓሊፊ ዓሇም’ዙ
ናብቲ
ይሓልፍ
ዓሇም
ዜገዓትለ
(ዜዓረፈትለ) ስሇ ዜኾነ ኢዩ። እቲ ነቦና
ኣዲም ዜተፈርዯ ሞተ ሥጋ፡ ንኹለ ርኡ
ስሇ ዜኾነ ኣዳና ቅዴስት ዴንግል ማርያም
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ዴማ ርኢ ኣዲም ብምዃና ሓቀኛ ፈራዱ
ዜኾነ ወዲ ብሞት ጸውዓ። እዙ ጊዛ ዕረፍቲ
ቅዴስት ማርያም ኣስተርእዮ እናተባህሇ ዴማ
ይጽዋዕ። እዙ ኣስተርእዮ ናይ ቅዴስት
ዴንግል ማርያም ምግሊጽ ምርኣይ ይኮነስ
ናይ ወዲ ጏይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግሊጽ
ኢዩ። “ኣስተርኣየ ኢያስተርኢ ኮነ እሙነ
ኣስተርእዮቱ ሇመዴኃኒነ ክርስቶስ...” እቲ
ኽርአ ይኽእል ኣምሊኽ ተራእየ፡ ካብ
ዴንግል ምውሊደ እሙን ኮነ ከም ዜተባህሇ።
ኣብ መበል 30 ዓመቱ ኣብ ዮርዲኖስ
ክጥመቕ ከሎ ኣብ መርዓ ቃና ገሉሊ
ተረኺቡ ንማይ ናብ ወይኒ ክልውጥ ከሎ፡
ሓዋርያት መሪጹ ቃል ወንጌል ክምህር፡
ሕሙማት ከሕዊ፡ ምውታት ከተንሥእ፡
ዜተፈሊሇየ
ናይ
ኣምሊኽነቱ
ሥራሕን
ተአምራትን ክገብር ስሇ ዜተራእየ እዙ
ምግሊጽ’ዙ ኣስተርእዮ ተባህሇ። እቲ ወቕቱ
ምስ ናይ ዕረፍቲ ኣዳና ማርያም ስሇ ዜኾነ
ኣስተርእዮ እናተባህሇ ይጽዋዕ ኣሎ።

ክቡራን ሕዜበ ክርስቲያን፡- እምበኣር
በቲ ጽኑዕ እምነትናን በቲ ጽቡቕ ባህልናን
ካብ ርሑቕን ቀረባን ተኣኻኺብና፡ በዓልና
ነኽብር ኣሎና እሞ እዙ ተግባር እዙ ከኣ
እቲ ኣምሊኽና ካባና ዜጽበዮ ሠናይን
መንፈሳዊ ተግባርን ኢዩ። እነሆ ሕዜቢ
እግዙኣብሔር ብሓዯ ሓቢሮም ክነብሩስ
ኣዜዩ ሠናይን ጥዐምን ኢዩ። መዜ.133፡1
ከም ዜተባህሇ ብሓዯ ምእካብና ብምስጋና

ኣምሊኽ፡ ብማሕበራዊ ጸሎት ስሇ ዜኾነ
ኣጸቢቑ ባህ ብል ኣኼባ ኢዩ። ብሥጋን
ብነፍስን እንሕጏሰለ ኣኼባን ንግዯትን ከኣ
ኢዩ። ኣምሊኽና ነዳና ማርያም በቲ ይሕሶ
ቓለ ዜሃባ ኪዲን ዴማ ኩልና ተኻፈልቲ
በረኸታ ኢና። ስሇዙ ነዙ በረኸትን ጸጋን’ዙ
ንሓዯ መዓልቲ ጥራሕ ይኮነስ ንሓዋሩ
ምሳና ምእንቲ ክኸውን ከምቲ ኣምሊኽ
ዜዯልዮን ዜእዜዝን ኯይንና ክንመሊሇስ
ይግብኣና “ተነስሑ ካብ ሓጢኣትኩም ውን
ተሓጸቡ ገዚእ ርእስኹም ኣንጽሁ፡ ኣብ
ቅዴመይ ክፉእ ምግባር ሕዯጉ፡ ሠናይ
ምግባር
ተመሃሩ።
ብቕንዕና
ፍረደ፡
ንጥቑዓት ርዴእዎም፡ ንኽታማት ፍትሒ
ኣውጽኡሎም፡
ንመበሇታት
ተጣበቑሇን፡”
ንዜብል ቃለ ሓሉና። ኢሳ.1፡16 ክንነብር
ሓይሉ ይሃበና። ናይ ኣዳና ቅዴስት ዴንግል
ማርያም በረኸት ምስ ኩልና ይኹን።
ቡሩኽ ኣውዯ ዓመት ይግበረልና።
ናይ ኤርትራ ኦርቶድክስ ተዋህድ
ቤተ-ክርስቲያን ቅዴስት ማርያም ኣብ ሽካጎ
፳፩ ጥሪ ፳፻፫ / January 29th, 2011
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