ብዓል ኪዳነ ምሕረት 2009 ዓ.ም.
“ተበውሃ ለኪ እም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ከመ
ትኩኒ ተንከተመ ለውሉደ ሰብእ ለሕይወት ዘለዓለም”

ገላ 4፡4-5

ንባባት፦
ራእይ 11፡15-19 ግ.ሓ. 1፡12-14 ዮሓ 2፡1-12

ኪዳነ ምሕረት እኖና ሎሚ እውን ተስፋና እያ!
“ንውሉድ ደቂ ሰብ ንሕይወት ዘለዓለም መሳልል ክትኮኒ ካብ ስላሴ ተፈቒዱልኪ እዩ” ዝብል
ዕሞቕ ምስጢር እምነትና ብዝሓዘ ዝኽረ ብዓል እኖና ኪዳነ ምሕረት ክነብዕል ከሎና ፍሉይ
ትርጉም አልኦ። ብዓልና ብሞንገኛነት ማርያም ዝተረኽበ ጸጋ ድሕነት ይዝክር። ቀዳሞት ወልድና
አዳምን ሔዋንን ብሰንኪ ሓጢአቶም ካብ አምላኽ ምስ ተፈልዩ ንአምላኽ ብቐረባ ምስኡ ዝነበሩ
ብሰንኪ ጌጋ ምርጭኦም አብ መንግኦም ጋግ ተፈጢሩ። ነዚ ብውድቀት ዝተፈጥረ ፍልልይ ከም
መተዓራቒት ክትከውን ብስላሴ ማርያም ተመሪጻ። አምላኽ ካብአ ተወሊዱ ንጥፉእ አዳም ከድሕኑ
ምእንቲ። ጉዕዞ ድሕነትና ካብታ ቀዳሞት ወለድና ዝወደቑላ ዕለት ብተስፋ ተጀሚሩ። አምላኽ
አይጨከነን ንዝጠለመ ፍጡሩ ተስፋ ድሕነት ሂብዎ። “ከድሕነካ እየ” ብተስፋ ተጸበ ኢልዎ።
ብዕድሉ ዝተጻወተ አዳም ብተስፋ ሓሊፉ ከምኡ ኩሎም ድሕሪኡ ዝመጹ ደቁ።
መደብ አምላኽ ካብ ማርያም ተወሊዱ ከድሕን እዩ ነሩ እቲ ውሳኔ፥ ዕለቱን ጊዚኡን ምስ በጽሐ
ብመልአኹ እሽታ ማርያም ሓቲቱ ንሳ ሐራይ ከምዝበልካዮ ይኹን ኢላ ንድላይ አምላኽ ምስ
ተቐበለት ካልአይ ቅድስት ስላሴ ዝኾነ ወልድ አብ ከርሳ ሓደረ፥ መለኮት ባሕርይ ፍጡሩ ወሲዱ፥
ዝዓበየ ምስጢር ድሕነትና። ዕብየት ማርያም አብዚ እዩ ተገሊጹ ንድለት አምላኽ እሺ ብምባላ።
አምላኽ ንዝተፈላለየ ነገራት መሳርሕቱ ክንከውን ፍቓድና ይሓትት አብዚ ተለአኸኒ ይብለና። ንሱ
ብሰብ ክሰርሕ ድላዩ እዩ። ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ብነብያት ብአበው ብነገስታት ገሩ ንደቂ ሰብ
ድላዩ ይገልጽ ነሩ። ልኡኽ ንድላይ አምላኽ ንደቂ ሰብ ዝተዋህበ ፍሉይ ሕርየት እዩ። ሰብ
ንድላይ አምላኽ ክቕበል እንከሎ ምሉእ ሓጎስ ይፈጥረሉ። በዚ አጋጠሚ አምላኽ ካባይ እንታይ
ይደሊ እናበልና ክንሓትት ግቡእ እዩ። ኩልና ንድላይ አምላኽ ተግባራዊ ክንገብሮ ዕዱማትን
ሕሩያትን ኢና። ከም ማርያም እሺ እልአኽ ክንብል ንበገስ።
ማርያም ኪዳነ ምሕረት ንብላ ነቲ ብአምላኽ ዝተዋህበ ተስፋ ኪዳን አብአ ስለ ዝተፈጸመ።
“ተፈጸመ ተስፋ አበው በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መኃኒት መስቀል” እናበልና ናይ
ማርያም አብ ምትግባር ኪዳን አምላኽ ዝተጻወተቶ ተራ ነስተንትን። ዓራቒት ሰብን አምላኽን
ኮይና። አብ ዮሓ 2 ነቶም ዝተጸገሙ ሰብ መርዓ መንጎኛ ክትከውን ንርእያ፥ ንወዳ ጸገሞም
ከርሁ ትልምኖ፥ ነቶም ሰባት ከአ ወደይ ዝበለኩም ግበሩ እናበለት ናይ መንጎኛ ተራ ትጻወት።
መንጎኛ ንክልተ ሰብ ነገር ናይ ክልቲኦም ስለ ዝሰምዕ ዓቢ ተራ አለዎ። አብዚ ንአምላኽ ብዓል
ነገርና ክንገብሮ ዘይኮነ ባዕልና ብዝገበርናዮ ሓጢአት ምኽንያት ካብኡ ስለ ዝረሓቕና ብሓዲስ
ንአምላኽ ክንረክብ መንጎኛ የድልየና። አብዚ ጊዜ ጾም ፍሉይ ዕርቂ ምስ አምላኽን ሰብን
ክንገብር ግድን እዩ ንማርያም መንጎኛ ገርና ምስ አምላኽን ሓውናን ንተዓረቕ።

እኖና ኪዳነ ምሕረት ሎሚ ካብ ነፍስ ወከፍና እትደልዮ ዝተነስሓ ሕልና ክንለብስ ምስ አምላኽ
ክንዕረቕ መገዲ ድሕነትና ብዝያዳ ክግድሰና እያ እትደሊ። አምላኽ ክንረኽቦ ንማርያም ጠበቓና
ገርና ንቕረቦ። እዚአ አደኻ/ኺ እነበለ ብዮሓንስ ሓውና ገሩ አረኪቡና እዩ። ውሉዳ ምኻን ናትና
ተሳትፎ ይሓትት ማለት ደቂ ማርያም ዘብል ግብሪ አብ መንጎና ህያው ክኸውን። ፍሉይ ፍቕሪ
ማርያም ክህልወና እንከሎ ናብ ኢየሱስ ክተቕርበና ክእለት አልአ። አደ ቤተክርስትያን እያ ነታ
አብ ትሕቲ መስቀል እንከላ ዝተቐበለታ ማሕበር ወዳ ሎሚ እውን አብ ሰማይ ኮይና ክትመርሓን
ክትልምለላን ክእለት ካብ ወዳ ተዋሂብዋ እዩ። ካባና እትደልዮ ሎሚ፡


ናይ ክርስቶስ ምዃና አለሊና ደላያን ድላይ ወዳን ክንፍጽም። ናይ ክርስቶስ ዝገብረና
ድልዱል ተግባራዊ እምነት ክህልወና። ናይ ማዕዶ ክርስትና ብቐሊል ደኻማይን ጸገም
ዝበዝሖን እዩ። ንእምነትና ክነብሮ ከሎና ናይ አምላኽ ኢና።ነዚ ካብ ነፍሲ ወከፍና
ትደልዮ። ወዳት ጓልይ ተመለሱ ናብ አምላኽኩም ትብለና።



አብ ማርያም ሓድነት አሎ። አደ ናይ ምሉእ ስድራ ቤት ማእከልን ጠርናፊትን እያ።
ማርያም ናይ ኩልና አደ ስለ ዝኾነት ሓድነትና አብአ እዩ። ቤተክርስትያን መንፈስ
ቅዱስ ክወርዳ እንከሎ ማርያም አብ ማእከሎም ነበረት ይብለና ግ.ሓ. አብ ማእከልና
ክትርከብ እንከላ መለለይና ናይ ደቂ ማርያም ምዃና እዩ።



ቤተክርስትያን አገልግሎታ ምስ ማርያም ጀሚራቶ ኩሉ ሰናይ ግብርና ምስ ማርያም
ክንጅምሮ ከሎና መቐረት አልኦ። አብ መንጎና አገልግሎት ክንገብር ከሎና
ንትምህርቲ ወንጌል አብ ሕይወትና ክንነብሮ ከሎና ሽኡ ደቂ ማርያም አሕዋት
ሓዋርያት ደቂ ቤተክርስትያን ንኸውን።



መብጽዓና ክነሓድስ። ዝኽሪ ኪዳነ ምሕረት አብ መንጎናን አብ መንጎ አምላኽናን ዘሎ
ርክብ ክንርኢ ዝሕግዘና እዩ። ማርያም አደይ ጸግዕን ዋልታን ኩንኒ ኢልና አብቲ
ንአምላኽ ዘሓጉስ ግብሪ ክንወፍር ሎሚ ክንሓድሶ መብጽዓና እዋኑ እዩ።



ሓልዮት ማርያም አይተፈልየናን። ሎሚ እውን ማርያም ምሳና አላ ንሕና ናታ
ንኹን። ነደና ክትጉሂ አይንደልን ኢና ስለዚ ደቂ ማርያም ዘብል ግብሪ ይሃልወና።



ብፍሉይ ንደቂ ኪዳነ ምሕረት ዝያዳ ብዓልክን ስለ ዝኾነ አብ መንጎኽን ናይ ሓቂ
ደቂ ማርያም ኮንክን እትኸዳሉ መገዲ ክተብርሃልክን ንማሕበርክን ክትባርኾ ጽላላ
ከይፍለዮ ኩሉ ጊዜ ጸልያን በርትዓን። ንመንፈስክን ዘድክም ንሕልናኽን ዘዝሕል
ክጓነፍ እንከሎ በርቲዕክን ክትጽልያ ንማርያም ሒዝክን ክትጉዓዛ ከሎኽን
ማሕበርክን ፍሉይ ትርጉም ክህልዎ እዩ። እሞ ሎሚ ንማርያም ክተገልግላ
መብጽዓኽን ክተሓድሳ ሓደራ። መንፈስ ደቂ ማርያም ሒዝክን ክትጉዕዛ በርቲዕክን
ጸልያ።

ንአምላኽ ሕራይ ኢላ ድሕነት ዘምጽአትልና ማርያም ሎሚ እውን ብግልናን ብማሕበርን አብዚ
ምሕረታ ሓግዛ ዘድልየና እዋን ንነፍስ ወከፍና መንፈስ ደቂ ማርያም ለቢስና ነዚ ቅዱስ እዋን
ጾም ብጸሎት ተጋድሎ ክንጸውም እሞ አብቲ ዝዓበየ ብዓል ትንሣኤ ከብጽሓን ብወላዲቱ
ንለምኖ። ኪዳነ ምሕረት አደና ባዕላ ንኹሉ አብ ድላያን ድላይ ወዳን ቀይራ ብዓልና በረኸት ጸጋ
ሰላም ዝሰፈኖ ይግበረልና። አብ ማእከልና በረኸታን በረኸት ወዳን በዚሑ አገልገልቲ ወዳ
እንኾነሉ ጸጋ ተውርደልና። ሰላም አብ ሃገርናን ዓለምናይ አውሪዳ ዕርቂ፥ ፍቕሪ ተውርደልና።
ንኹልኹም ብሩኽ ብዓል ኪዳነ ምሕረት።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

