30 ሰነ፡ (ልዯት ዮሃንስ መጥምቕ)
ዮሃንስ መጥምቕ ብብዘሕ ተገሊጹ’ዩ ጎይታናን መዴሓኒናን ክኣ ማቴ17፤10-13 ዯቂ
መዚሙርቱ ኽኣ ንምንታይ ዴኣ መምህራን ሕጊ ቅዴም ኤልያስ ክመጽእ ኣለዎ ዙብሉ
ኢሎም ሓተትዎ። 11 ንሱኽኣ መሊሱ እወ፤ ኤልያስ ቅዴም ክመጽእ’ዩ፤ ንኹሉ ዴማ
ኼቃንዕ’ዩ። 12 ኣነ ግና ኤልያስ ዴሮ መጺኡ እዩ፡ ንሳቶም ግና ዜዯለዩ ገበርዎ እምበር
ኣይፈለጥዎን። ከምኡ ዴማ ወዱ ሰብ ብኣኣቶም ሓሳረ መከራ ኪቕበል ከምለዎ
እብለኩም ኣሎኹ። በሎም። 13 ሽዐ ዯቀ መዚሙርቱ ብዚዕባ ዮሃንስ መጥምቕ
ከምዜበሎም ኣስተውዓሉ። (ማር9፤9-13 ፡ ሚልክያስ 4፤5-6) ።
እግዙኣብሄር ኩሉ በብምዓልቱ ይፍጽሞ፡ እቶም ናብ ኣገልግሎቱ ዜጽውዖም ሕሩያቱ
ኽኣ ኣዋልዴኦም ገርም’ዩ፡ ከም ኣዳና ዴንግል ማርያም፡ ነብዪ ሳሙኤልን ካልኦትን
ክጥቀሱ ይኽእሉ፡ ዩሃንስ መጥምቕ ክኣ ብስራት ልዯቱ እንተ ርኢና ሉቃስ 1፡5-24
ንመልከት፡ ንካርያስ ካህን ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዱ ክትወልዯልካ’ያ፡ ምስ በሎ
ካርያስ ካህን ኣነ ኣሪገ’የ ሰበይተይ ክኣ መዋእላ ሓሊፉ’ዩ። ክብል ናይ ተስፍኡ ነገር
ንቕደስ ገብርኤል ገሊጽሉ፡ እግዙኣብሄር ግን ከምሰብ ስለ ይኮነ እንኳን ካብ
ብኣምሳሉ ዜፈጠሮ ሰብ እቲ ዜዯልዮ ኣብቲ ዜዯለዮ ካብ ዜዯለዮ ከተንስእ ከምዜኽእል፡
የተሓታትት’ዩ፡ ን አዲም ካብ መሬት ከምዜፈጠሮ፡ ንሄኖክ ከምዜወሰድ፡ ንኖህ ዓለም
ኣጥፊሁ ምስ ሸውዓተ ነፍሳት ከምዴሓኖ፡ ሰድም ጎመራን ብእሳት ዱን ከምዜቐጽዏ፡
ባሕሪ ኤርትራ ከፊሉ ከምሕለፎም፡ ሕጊ ዜጥሓሱ መሬት ከፊቱ ብሂወቶም ሲኦል
ከምውረድም፡ ግምቢ ያሪኮ ታቦት ሒዝም ሸውዓተ ግዛ ብምዚር ከምፍረሶ፡ ኣዴጊ
በልዓም ከምዚረባ፡ ዲዊት ኣብ ርእሲ ጎልያዴ ዜተጎናጸፎ ዓወት፡ ነብዪ ዲንኤል ካብ
ኣፍ ኣናብስ ከምውጽአ፡ ሰለስተ መንእሰያት ካብ እሳት ከምውጽአ። ነየናይ
ጠቒስካ’ሞ ክውዲእ’ዩ፡ እቲ ዓለም ምእማኑ ጸጊምዋ ሎ ዴንግል ጠኒሳ ምውላዲ ግን
እናሓዯርካ ሓዴሽ ትሰምዕ፡ ካብ ዯቂ ሰብ ግን ክመጽእ ዜኽኣለ ለውጢ ኣይተረኽበን፡
መኽንያቱ ንሳ ከምቲ ኣምላኽና ዜበሎ ቅዴሚ ምውላዲን ዴሕሪ ምውላዲን ዴንግል ስለ
ዜኾነት(ሕዜቅኤል 44፡1-3)፡ ኣቦና ካህን ካርያስ ክኣ ካህን ክንሱ ክኣምን ስለ ይክኣለ
ቅደስ ገብርኤል ነቲ ብግዙኡ ዜፍጸም ቃለይ ክትኣምኖ ስለ ይክኣልካ ክሳብ’ዙ ነገርዙ
ዜፍጸም ዓባስ ክትከውን ምዜራብ ውን ክትስእን ኢኻ በሎ(ሉቃስ1፡20)፡ ኣብዙ ውን
መልኣኽቲ ስልጣን ከምለዎም ንኽምህረናዩ። ሓዯ ግዛ ምስ ሓዯ መናፍቕ ብዚዕባ
መልኣኽቲ ኣብ’ንራረበሉ ዜነበርና ግዛ እዚ ቃል እዙኣ መሰምጻእኽሉ መልሲ
ኽረኽበለይ ስለይክኣለ ምናልባት እንተ ይሰምዓካ ከማኡ ግበሮ ኢልዎ ይኸውን
ኣምላኽ፡ ክብል መልሲ ሂቡኒ ብዘሕ ገርምዩ ገዴሊ ቅደሳን ነጊርካዮም ኣብ መጽሓፍ
ቅደስ የለን እናበሉ ምቕባል ይኣብዩኻ ነቲ ናይ ርእሱ ናይ ምናልባት ግምት ግን ከም
ሓዯ ቅደስ ገይሩ’ዩ ኣቕሪቡለይ። ካርያስ ካህን ቤት መቕዯስ ክዓጥን ብጥዐዩ
ከምይኣተወ ዓባስ ኮይኑ ወጸ ወ.ሉቃስ 1 ኩሉ ንመልከት ፡ ቀጺሉ ኣብ ሻዴሻይ ወርሒ
ገብርኤል መልኣኽ ናብ ኣዳና ዴንግል ማርያም ተላእኸ ሉቃስ1፤26-56 ንጎይታናን
መዴሓኒናን ከም’ትወልድ መስ ኣበሰራ ኣነ ዴንግል’የ እዙ ነገርዙ ኸመይ ኢሉ ኺኸውን
ይኽእል በለቶ። ክብሪ ኣዳና ዴንግል ማርያም ንምጉዲል ብመናፍቓን ዜግበር ሎ
ዲርጋ ኩሉ እናፈለጦ’ዩ፡ ከምቲ ንየስተውዕሉ ዜጥቀምሉ ሜልኦም ግን ነዙ መልሲ
ኣይረኽብሉን ’ዮም፡ ከምቲ ኣበሃህልኦም ሕጽይቲ ማለት ናይ መውስቦ ሕጽይቲ እንተ

ኾይኑ ኣብቲ ቅደስ ገብርኤል በሰረላ ግዛውን ሕጽይቲ ዮሴፍ ሰለ ዜኾነት ሰይቲ
ሰብኣይ እያ ማለትዩ፡ ሰይቲ ሰብኣይ እንተ ኾይና ኽኣ ኻብኣ ኽውለዴ ኣይመርጽንዩ፡
መኽንያቱ እግዙኣብሄር ኣብ ልዕሊ ቃል ኪዲን ለዎ ኣኽብሮ ቀሊል ኣይከነን፡
መጽሓፍ ቅደስናውን እቲ ኣይትሙ ዜብልሲ ይዜሙድ ይብለናዩ፡ ወይውን ኣንታ
ዴኹም ኣተሓሳስባ ለካ መናፍቕ ኣዳና ዴንግል ማርያም ሰይቲ ሰብይ እንከላ
ዴንግልየ ኢላ ኣታሊላቶ ዜብል ኣራኣእያ ከይህልወካ፧ ኣይትዓሹ እግዙኣብሄር
ኣይታለልን’ዩ፡ ተዓሺኻ ለኻ ንስኻ ኢኻ። ንርእሶም ይተምሃሩ መምህራን
ብዜሃብኹም ትምህርቲ ኣሚንኩም መገዱ ሓቂ ገዱፍኩም ወጺእኹም ስለ ለኹም
ኣስተውዕሉ እግዙኣብሄር ክኣ ርሑቕ ኣይኮነን። ኣዳና ዴንግል ማርያም ቅ.ገብርኤል
መልኣኽ ምስ ኣበሰራ ቐልጢፋ ናብ ኤልሳቤጥ ኸይዲ፡ ኤልሳቤጥ ክኣ ዴምጺ ሰላምታ
ኣዳና ዴንግል ማርያም ምስሰምዏት እቲ ኣብ ማህጸና ዜነበረ ህጻን ብሓጎስ ተሰራሰረ፡
ንኤልሳቤጥ ክኣ መንፈስ ቅደስ መልኣ። ብዓቢ ዴምጺ ዓው ኢላ ንስኺ ካብ ኣንስቲ
ዜተባረኽኪ ኢኺ…ሉቃስ1፡39-46 ንመልከት፡ ክቡራን ምእመናን ኤልሳቤጥ ትፈልጦ
ነገር ወይ ዜነገራ ኣይነበረን፡ መንፈስ ቅደስ ምስመልኣ ግን ነዳና ዴንግል ማርያም
ኣመስገነታ፡ ዓባይ ክንሳ ኣዯ ጎይታይ ናባይ ኽትመጺኸ ኻበይ ኮነለይ በለታ፡ ንሕና
ኽኣ ይነስተውዕሎ ኾይና እምበር ብይምልኣት መንፈስ ቅደስ፡ ዴንግል፡ ኣዳና፡
ብጽእቲ፡ ቅዴስቲ፡ኣይምስበልናያን። ወዱ ብ ኣርብዓ ጓል ብሰማንያ ዜተቐበልኻዮ
መንፈስ ቅደስ ኣናኢስካ ማይ ብየህርም ጸሎት ዜተቐበልካዮ ሃይማኖት ወይውን በቲ
ሰይጣናዊ ምትሃት ተታሊልካ ማለት ሰይጣን ብርሃናዊ መልኣኽ ተመሲሉ ስለ ዜመጸካ፡
ዜተቐበልካዮ ሃይማኖት ተሞርኪስካ ንዳና ዴንግል ማርያም ዴንግል ክትብል
ኣይክኣልንዩ፡ ብጽእቲ ኣብቀረባ ዜመጸ ዲርጋ ኩሉ ይብላ እዩ፡ ቅዴሚ ወሊዴ ዴንግል
ዴሕሪ ወሊዴ ዴንግል ዜብላ ግን እቲ ጸጋ መንፈስ ቅደስ ዜመልኦ ጥራ’ዩ ራእይ ዮሃንስ
ምዕራፍ 12 እንተ ተመልኪትና ኽኣ ጽቡቕ ጌርና ከነለሊ ንኽእል ኢና። እሞ ነብስና
ንመርምር። ማርያም ንሰለስተ ወርሒዜኣክል ምስ ኤልሳቤጥ ተቐሚጣ ንቤታ
ተመልሰት፡ ኤልሳቤጥ ውን ትወልዯሉ ኣኺሉ በዙ መዓልቲ እዙ 30 ሰነ ንዮሃንስ
ወለዯት፡ጎረባብታን ኣዜማዲን ክኣ እግዙኣብሄር ምሕረቱ ከም ዕበየላ ሰሚዖም ምስኣ
ተሓጏሱ።
ኣብ ሻምናይ መዓልቲ ክገዜርዎ መጹ ብስም ኣብኡ ኽኣ ካርያስ ኢሎም ሰመይዎ፡
ኣዱኡ ግና ኣይፋሉን ዮሃንስ ኢሉ’ዩ ዜስመ ኢላ መለሰት፡…ነቦኡ ዴማ መን ኢሉ
ክሰምዮ ከምዜዯሊ እና’መልከቱ ሓተትዎ፡ንሱ ኽኣ ዜጽሕፈሉ ሰሌዲ ለሚኑ ዮሃንስ ኢሉ
ጸሓፈ ኩሎም ክኣ ተገረሙ፡ ብኡብኡ ኣፉ ተኸፍተ ልሳኑውን ተፈትሐ፡ ንኣምላኽ እና
ኣመስገኖ ኽኣ ተዚረበ።

በረኸት ቅደስ ዮሃንስ መጥመቕን ኩሎም ቅደሳንን ምስኩላህና ህዜበ ክርስትያን
ይኹን ኣሜን። መቐጸልታ ኣብናይ ክልተ መስከረም ምትረት ርእሰ ዮሃንስ
እግዙኣብሄር ኣብዜፈቐድ ኣስፊሕና ኽንጽሕፎ ኢና ጸሎትኩም ኣይፈለየና። ለኩም
መአረምታ፡ሓበሬታ፡ነቐፌታ ካልእ ክማላእ ኣለዎ ትብልዎን ሓብሩና።
በረኸት እግዙኣብሄር ምስኩላህና ይኹን ኣሜን።

