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29 May 2013

ወትቤሎ ማርያም፣ ነየ አመተ እግዚኣብሔር  ይኵነኒ በከመ 
ትቤለኒ . . . ሉቃ.1፡38 ማርያም ነቲ መልአኽ፣ እኔኹ ባርያ 
እግዚኣብሔር፣ ከምቲ ዝበልካኒ ይዅነኒ። ንዝብል ቃለ ወንጌል 
ሒዝና፣ ናይ ሎም ዓመት ክብረ በዓል እኖና ድንግል 
ክነስተትን፣ ንኹልኹም እዕድም።

ኣምላኽ ብዓቢይ ሕያውነቱ፣ ነዚ ክብረ በዓልዚ ክንገብር 
ንዘብቅዓና እናመስገና፡ ከም ዉለድ ኣምላኽ ንኽመላለስ ጸጋ 
ንስሓ ረኺብና፡ ኣብዚ ዓመተ እምነት፣ ሕይወትና ለዊጥና 
ንቅድስና ክንስጉም ጸጋታት ንምልማን፣ እዚ ናይ ማርያም 
ክብረ በዓል ጽቡቅ ኣጋጣም እዩ፣ እምበር ንስለ ምትእኽኻብን 
መንፈሳዊ ባህሊ ንምግባርን ጥራሕ ኣይኮነን።

ኣብዚ ናይ ሎሚ በዓል፣ ክነስተንትኖ ዝደለኹ፣ ናይ ማርያም 
ተኣዝዞን ፍቅርን ዝምልከት እዩ። ዘመኑ የካቲት 1895 ነበረ። 
ንሱ ከኣ ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ማርያም ሉርድስ ዝተራእየትሉ 
መበል 41 ዓመት ዝኽሪ ነበረ። M.Jaures ዝበሃል አብ ጉባኤ 

ሰብ መዚ chamber of deputies ከምዚ ዝብል መደረ አስመዔ፣ “ወድ ሰብ ብኹሉ ሥቃያቱን 
ቃልሱን፡ ቅድመ ፍርድታቱ ብዘየገድስ፡ ዝጨበጦ ዋጋ ዘይብሉ ጽቡቅ እንተሎ፣ “ቅዱስ ሓቂ” ዝበሃል 
ሓሳብ ከምዘየልቦ እዩ። እቲ ኩሉ ሓቂ ካባና ዘይመጽእ ዘበለ ሓሶት እዩ፣ ኣምላኽ ንሰባት ተገሊጽሎም 
እንተደኣ ኮይኑ፣ ናይ ሰብ ቀዳማይ ሥራሕ ዘይምእዛዝ እዩ’ሞ ንኣኡ እንግዝኦ ጐይታ ዘይኮነ፣ ከማና 
ማዕረ ገርካ ምሕሳብ እዩ . . .” በለ።

እዚ ርድኢት’ዚ ብዘይካ ፍሉይነት ቋንቋነቱ፡ ሰብ ጸረ ኣምላኽ  ምዃን ሓዲስ ነገር ኣይኮነን፣ ስብ ካብ 
መጀምርታኡ ኣንጻር ኣምላኽ ምስ ሸፈተ’ዩ፣ 

ወዲ ሰብ ኣብ ጥንቲ ኮነ ሎሚ ኣንጻር 
ኣምላኽ ምስ ተላዕለ እዩ። ሓደ ዘመናዊ 
ጸሓፊ፣ ሰለምንታይ ኣልቦ እግዚኣብሔር 
በሃላይ ወይ ዘይትኣምን ኰንካ ንዝብል 
ሕቶ እንክምልስ፣ ነቲ ሓቀኛ ምኽንያት 
ንምፍላጥ፣ ኣብ ገነት ኤዶም ምኻድ 
የድሊ በለ። ኣብ ገነት ኤዶም ሰይጣን፣ 
ንሰብ “ማዕረ ኣምላኽ ከም ዝኸውን 
ብምትስፋው” ፈተኖ።

እዚ ካብ ጽግዕትኛነት ፈጣሪ ነጻ ናይ 
ምዃን ሃረርታ፣ ሰብ ንርእሱ ፍጹም ገይሩ 
ናይ ምሕሳብ፣ መሠረታዊ ምኽንያት 
ኣልቦ እግዚኣብሔር ምዃኑ እዩ። እዞም 
ከምዚ ዝኣመስሉ ሰባት፣ ድሮ ጸረ ኣምላኽ 
ኮይኖም ዝነብሩ እያቶም። ማሕበራውነት (communication) ከኣ ሕብረተ ሰብኣዊ መልክዑ እዩ፡ 
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እቲ ከቢድ ሓጢኣት ዝበሃል ርእሰ ምምላኽ (self-deification) እቲ ብኣምላኽ ዝተፈጥረ 
እንተዘይኮኑ፣ ኣምላኽ ክኸውን ዝሓስብ መን ኣሎ? ስለዚ እቲ ናይ ክውንነቱ ፍጽምና ንዝኾነ 
ኣምላኽ ዘይደሊ ሰብ፣

1. ንርእሱ ብትዕቢት ነፊሑ ኩሉ ዝኾነን፡ ንኹሉ ዝጨበጠን መሲሉ ይዝቅብብ፣ ወይ ከኣ
2. ብፍጹም ከንቱ ምዃኑ ብምሕሳብ ኣብ ውሽጡ ባዶ ስለዘስምዖ፣ በዚ ነገር’ዚ ይሣቀ፣ እዚ ናይ 

ተስፋ ቍርጸት ምልክት’ዩ፣

ሰለዚ ኣብዚ ምሥጢራዊ ኩነቱ፣ ኣብቲ ሓደ ጫፍ ትዕቢት፡ ኣብቲ ካልኣይ ጫፉ ከኣ ተስፋ 
ቍርጸት ሒዙ ይርከብ። እታ ካብ ፍቃድ ኣምላኽ እትፍንጨል ድላይ፡ ጨቋኒት ድላይ ብምዃን፣ 
ንዝኾነ ብዘይ ንሕስያ ትጭፍልቅ ትኸውን። እታ ምስ ኣምላኽ ዝተባኸት ድላይ፣ ንሓይላ ጥራሕ 
እያ እትከላኸል፣ እዚ ንኣምላኽ ዘይምእዛዝ ዘምጽኦ ኩነት እዩ፣ ናቱ ድሕረ ባይታ ከኣ፣

1) ኣኣምሮ ናታ ሓቂ እትብሎ ሓቅታት ተምጽእ፣ እንተኾነ ነዚ ሓቅታት’ዚ ኣይትረኽቦን፡ ኣብ 
መበል 19 ክፍለ ዘመን ቍሱ ኣካልውያን፡ ማተሪያለስት (materialist) ንሕግታት ተፈጥሮ 
ከም ዝረኸብዎም ብምእማን፣ ንሕግታት ተፈጥሮ ክንፈጥሮም፣ ንኽእል በሉ፣ ዝረስዕዎ ነገር 
እንተሎ፣ እቲ ሊቅ ዝበሃል፣ ንመጽሓፈ ተፈጥሮ ትኽክል ምዃኑ ኣንቢቡ ዝኽእል እምበር፡ 
ጸሓፊኡ ከምዘይኮነ ኣይተገንዘበዎን።

2) ናብ ካልእ ምጽጋዕ መግዛእቲ እዩ በሉ፣ እዚ ርድኢት እዚ ኣብ ተፈጥሮ ንዘሎ ደረጃታት 
ምጽግጋዕ  ነጸገ፣ እሞ ነፍሰ ወከፍ ሰብ ንእሽቶ ኣምላኽ እዩ፡ ኣብ ዝብል ርድኢት 
ኣውረድዎ።

እዚ ናይ ትዕቢት ፍልስፍና ሓርነት ማለት ዘይጽግዕተኛነት እዩ በለ። እንተኾነ ቅድመ ኩነት ሓርነት 
ንኻልእ ምርኩስ ገርካ እዩ፣ ሓርነት መሠረታውያን ነጻነታት ኣለዎ ንሳተን ከአ

- መሰል ንሕይወት
- መሰል ንነጻነት
- መሰል ናይ ተሓጕስካ ምንባር፣ እዚኣተን ኩለን ግና ናይ ኣምላኽ ህያባት እያተን፣ ምኽንያቱ 

ሰብ ኣምላኽ እዩ ምርኩሱ፣ ኣምላኽ ምርኩስካ ምዃኑ ምስ ዘይትኣምነሉ፣ መተካእታኡ 
ትፈጥረሉ፣ እዚ ከኣ ኃይሊ ሥልጣን፣ ማኅበር ጉጅለ . . . እዘን ነኣኡ ዝኣመሰለን ሥፍራ 
ኣምላኽ ምስ ተክኤ ቍስ-ኣካላዊ (ነገራዊ) ጥራሕ ብምዃን፡ ንመንፈሳዊ ጐኒ ሰብ የድክም፣ 
ሰብ ነገራዊ ብዛዕባ ጊዚያዊ ነገራት ጥራሕ ዝሓስብ ኮይኑ ይተርፍ፣ ነዚ ጊጉይ ናይ ሰብ ርእሰ 
ምምላኽ  ንምእራም ትርጉም ተኣዝዞ ክንርኢ የድሊ፣ 

ምእዛዝ ማለት ኣብዚ ዓለምዚ ንምንባር ዝቆመ ንቅዱስ ሕጊ ኣምላኽ እወ ማለት እዩ (Mcc 
Brothers’ constitutions, R.76) ንኣምላኽ ምእዝዛ ከአ ንኣምላኽ ምስማዕ እዩ፡ እዚ ከአ ብኽፉት 
ልቢ ነቲ አምላኽ ዝሓበረና ክንጐዓዞ ዘሎና መንገዲ ምስዓብ ማለት እዩ ።

- ተኣዝዞ ትእዛዛት ምትግባር ጥራሕ ማለት ኣይኮነን፣ ካብቲ ፍቅሪ ዝፍልፍል እዩ። እቲ ትእዛዝ 
ዝሓቶ ተቀባልነት፡ እቲ ኣገልግሎት ካብ ተገዛእነት ዝበቁል ኣይኮነን፣ ካብቲ ናይ ኣዛዚ ፍቅሪ 
ዝነቅል እዩ። ተኣዝዞ ተገዛኣነት ዝኸውን፡ ገርህነት ፍቅሪ ናይ ዘይርዱኡ ሰባት ምልክት’ዩ።

ንተኣዝዞ ክንርዳእ፣ ናይዛ ሎሚ ክብረ በዓል ንገብረላ ዘሎና፡ እኖና ድንግል ማርያም ምርኣይ 
ይኣክል። ንሳ ንፍቃድ ኣምላኽ እንክትእዘዝ፣ ነቲ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ዝመጽአ መልኣኽ መልእኽቱ 
ምስ ነገራ “ይኵነኒ በከመ ትቤለኒ” “ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” በለቶ። ነዚ ክትብል ዘኽኣላ።

1) ህላዌ ኣምላኽ ስለዝኣመነት
2) ፍቅሩ ክንድ ዝደረኻ፣ ንሱ እቲ ልዑል’ኳ ካባይ ነዚ ጉዳይ’ዚ ዝሓተተ፣ ኣነ ግዳ እንተወይቲ 

ኮይነ ዝብል ሕሊና ደሪኹዎ፣ ብፍጹም ተኣዝዞ ንፍቃድ ኣምላኽ እሺ በለት።
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ናይ ተኣዝዞ ፍጹም ምሉእ ርድኢት ከኣ፣ ኣብ ናይ መድሓኒና ንወለዱ ኣብ ዘርኣዮ ተኣዝዞ ንርኢ። 
ነቲ ብትዕቢት ኣዳም ዝመጽአ ጉድኣት፣ ንምዕራይ መድኃኒና ርእሱ ኣትሒቱ ንወለዱ ተኣዛዚ ኮነ፣ 
ንሱ ከገልግል’ምበር ክግልገል ከምዘይመጽኤ ብምንጋር 

- ሰለስተ ሰዓት ኣብ ምድሓን
- ሰለስተ ዓመት ኣብ ምምሃር
- ሳላሳ ዓመተ ከኣ ኣብ ተኣዝዞ ብምሕላፍ፣

ነዚ ትዕቢተኛን ዝሸፈተ ዓለም፡ ትርጉም ተኣዝዞ ንምስትምሃር ነበረ። ናይ ጠባይ ዘለዎ ሰብ 
መመልመሊ ባይታ፡ ኣምላኽ ዝማእከሉ ቤት እዩ፣ ካብዚ ቤት እዚ ንጽቡቅ ኮነ ንክፉእ ናይ ቈልዑ 
ብስለትን ሰብኣውነትን ይወጽእ።

ምሥራቃዊ ምስላ፣ “ሓደ ቈልዓ ዝፈልጦም ቀዳሞት ኣምለኽቲ ወለዱ እያቶም” እዙዝ ቈልዓ ከም 
ምዑዝ ሽታ ንኣምላኽ እዩ” ይብል። ወለዲ ንደቆም ወኪል ኣምላኽ እያቶም፣ ስለዚ ዉሉዶም ኣብዚ 
ዓለም ብጽቡቅ ሥነ ምግባር፡ ኣብ ንየዋይ ዓለም ከኣ ኣኽሊል ክብሪ ከምዝርከብ ክገብሩ መዝነቶም 
እዩ።

ካብ ናይ መድኃኒና ተኣዝዞ ሰለስተ ነገራት ንመሃር፣

1) ቅዱስ ወንጌል “ወኢየሱስ ልህቀ፣ በጥበብ ወበምክር ወበጸጋ በኅበ እግዚኣብሔር፡ ወበኀበ ሰብእ 
(ሉቃ.252) ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን፣ ብቍመትን ብጸጋን ብጥበብን ዓበየ።

a) ብቍመት፡ሥጋዊ ፍጽምና ወሰደ ማለት እዩ፡ ብምእዛዝ ግዙፋዊ ብስለት ረኸበ፡ ንኣኡ 
ዘይምእዛዝ ከኣ ሥጋዊ ጉድኣት የኸትል።ንሕጊ ወለዲ ምእዛዝ ኣእምሮኣዊ ብስለት የመጽእ፣ 
ንሕጊ ሰማያዊ ወላዲ ምእዛዝ መንፈሳዊ ብስለት የመጽእ። ንኣኡ ዘይምእዛዝ ከኣ መንፈሳዊ 
ጉዳኣት የስዕብ።
b) ብጸጋብ ብጥበብን ዓበየ፣ ጸጋን ጥበብን ጠባያት ናይ ነፍሲ እያተን፣ ሓደ ሰብ ብተእዝዞ 

እዩ ናብ ጥበብ ዝዓቢ፡ ፍልጠት ምስ ተኣዝዞ ዝተታሕዘ እዩ። መጠን ንሕግታት 
እተኣዝዘና ብመጠኑ ጉዳያት እናተገልጸልና ይኸዱ።
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ንሕግታት ኣምላኽ ምእዛዝ፡ ንጥበብን ንጽባቄ ሕይወትን፤ ንምርካብ ዝበለጸ መጋበሪ እዩ፣ 
ምኽንያቱ ንሳቶም ናይቲ ጥበብ ብርእሳ ዝኾነ፡ ናይቲ ኣፍቃሪ ኣምላኽ ሕግታት ስለዝኾኑ፣ 
መዝ.118 ንሕግታት ኣምላኽ ብምእዛዝ ኣብ ጥበብ ንዓቢ እናበለ የስተምህር፣ “እመ 
ኢተመየጥክሙ ወኢከንክሙ ከመ ሕፃናት፣ ኢትበውኡ ውስተ መንግሥተ ሰማያት” 
እንተዘይተመሊስኩም ከም ሕፃናት’ውን እንተ ዘይኮንኩም፣ ናብ መንግሥተ ሰማያት 
ኣይክትእትውን ኢኹም፡ ይብለና ማቴ.18፣3

ብርግጽ እቲ ብናቱ ኣተሓሳስባ ዝዓበየ፣ ኣረጊት ሰብ፡ ናብ መንግሥተ ኣምላኽ ኣይክኣቱን እዩ። 
ሕፃናዊ መልክዕን፡ ንኣኡ ዘሰንዮ ተኣዝዞን፡ ንኣባልነት መንግሥተ ሰማይ ረቋሒ እዩ።

ክርስትና ንሓደ ሕፃን ብምምላኽ እዩ ጀሚሩ፣ ሰባት ከኣ ብመልክዕ ሕፃንነቶም እዮም ከም ዉሉደ 
ኣምላኽ ዝልለዩ። ብሰብኣውን መንፈሳውን ብስለት፣ ብተኣዝዞ ኣሰር መድኃኒኦም ስዒቦም ንሠናይ 
ዝደኽሙ እዚኣቶም እዮም፣ ንመንግሥተ ኣምላኽ ዝበቅዑ። እምበር እቶም ንዓይ፡ ንመስለይ ዝበሉ፣ 
ህሩፋትን ትዕቢተኛታትንስ ጾሮም ብምትላል ወይ ብተመሳሳሊ መንገዲ፣ ናብ ካልእ ዝጽዕኑ፣ 
ንሕይወት ከቢድ ይገብርዋ፣ ሰባት ከኣ ብፍርሒ ይግዝእዎም። እዚ ኣይኮነን እቲ ድንግል ማርያም 
ተስተምረና ተኣዝዞ። 

ንሳ ኣብ ቃለ ኣምላኽ ዓሚቍ እምነት ዘለዋ ሰብ እያ። ማርያም ንቃል እግዚኣብሔር ጽን ምባላ ካብ 
ውስጣዊ ናይ ጸሎት ሕይወታ ዝምንጭ እዩ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝንባሌ ሎሚ ንኣና፡ ኣብ ብዙሕ 
ነገራት ተጸሚድና ንእንርከብ ኣድላይን ሓጋዝን እዩ።

እዛ ሎሚ ክብረ በዓላ ንገብረላ ዘሎና እታ “እነሄኹ ባርያ እግዚኣብሔር ሉቃ.138 ዝበለት ድንግል 
ማርያም እያ፣ ካብ ፍቅሪ ተኣዝዞኣ ዝተላዕለ ከኣ “እነሄኹ ባርያ እግዚኣብሔር” በለት በዚ ከኣ መደብ 
ኣምላኽ ንምፍጻም መዓረ ክንደይ ድልውቲ ምዃና ገለጸት። ፍጹም ተኣዝዞኣ ከኣ ሕቶታት 
ዘይምልዓላ እዩ፡ ምኽንያቱ ንኣምላኽ ዝለዝኣመነት’ዩ፡ እዙዝ ሰብ ዓወታት ይዛረብ፣ ተኣዝዞ ካብ 
መስዋዕቲ ይበልጽ” (1ሣ15፣22) ምኽንያቱ ሓደ እንክእዝዝ ርእይቶኡን ድላዩን ንኣምላኽ ስለዝወፊ 
እዩ፣ ርእይቶኻን ድላይካን ምውፋይ ከቢድ ነገር እዩ፣ እቲ ትሑትን ሕያዋያን ተኣዛዚ ግና፣ 
ዘሕጉስን ጻማ ዘለዎን እዩ። እኖና ማርያም ከኣ ናይዚ ትሑትን ኣፍቃሪ ተኣዝዞን ኣካልነት እያ። 
ወትሩ ፍቃድ እቲ ዘፍቀራ እትፍጽም እያ። ቅድስና ማርያም ኣብ እምነት እዩ ዝምርኰስ። እቲ ካብ 
እግዚኣብሔር ዝተነግረኪ ቃል ከም ዝፍጸም ዝኣመንኪ ብፅዕቲ ኢኹ (ሉቃ.145) በላ። 

ኣብዚ ዓመተ እምነት ነዚ ናይ ምርያም ኣብነት ተኸቲልና እምነትና ሓዲስና፣ ንቅድስና ክንስጉም 
ትጽቢት ይግበረልና፣ ድሕነትና ኣብ እምነትና እዩ ዝምርኰስ፦ ማርያም ከኣ ኣብነት ሂባትና ኣላ፤ 
ነዚ ኣብነት ተኸቲልና ናብ ኣምላኽ ከም ንበጽሕ ክንገብር፡ ሎሚ ኣማልድነታ ንምሕታት ብፍሉይ 
ኣብዚ ንርከብ። 
ኣምላኽ ጻማ ንግደትና ርእዩ፣ ዘድልየና ጸጋ ምእማንን፡ ንእምንትና ምንባር የሃበና፣ ብፍሉይ ከኣ 
ፍቅሪ ኣምላኽን ፍቅሪ ሓውን አሕዲሩ፣ ንሕብረተሰብና ንልውጠሉ ኃይሊ የሀበና፣ እናበልኩ ዝጸለናዮ 
ጸሎት ዘዕረግናዮ መሥዋዕቲ፣ ዘቅርብናዮ መባእ ወላዲተ ኣምላኽ ተቀቢልና ንዓመታ ከምዚ እዋን 
ብደሓን ሰላምን ቅድስና የጽንሓና፣ ንሃገርና ብጠለ ዝናሙ ይባርኽ፡ 

ርሑስ ዓውደ ዓመት ይግበረልና 
   ኣቡነ ዘበሰማያት

+ ኣባ ኪዳነ የዕብዮ
ጳጳስ መንበር ከረን
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