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ኣንቲ ውእቱ ተስፋሁ ለኣዳም ኣመ ይሰደድ እምገነት
ኣዳም ካብ ገነት ኪስጐግ ከሎ ተስፋ ዝኾንኪዮ ንስኺ ኢኺ

ዝ

ኸበርኩም ምእመናን ደብረ መድኃኔ ዓለም እዚ ግዜ እዚ
ግዜ ፍልሰታን፡ ግዜ ጸሎትን ጾምን ምህለላን ኢዩ። ቅድስቲ
ቤተክርስቲያን ድንግል ማሪያም፡ ብነፍስን ብስጋን ንሰማይ
ከምዝፈለሰት ብወግዒ 1950 ዓ.ም ትእውጅ። ነዚ ዓቢይ
ምሥጢረ ማሪያም ንምስትንታን: ቤተክርስቲያን ሃገርና ናይ
ወርሒ ነሓሰ ን15 መዓልታት ጾምን ጽሎትን ተጋደሎን ክንገብር
ትዕድመና። ነዚ ዕድመ ተቐቢልና እምበኣር ምእንቲ መንፈሳዊ
ዕብየትናን ሰላም ሃገርናን ክንጽሊን ክንምህለልን ንዕደም።
ዱስ ጳውሎስ ምልኣት ጊዜ ምስ በጽሐ እግዚኣብሔር ንወዱ
ካብ ሓንቲ ሰበይቲ ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ከምዝውለድ
ብምግባር፡ ነቲ ብሓጢኣት ካብኡ ተፈልዩ ዝነበረ ሰብ፡ ካብ
ዝነበሮ ዓዘቕቲ ጥፍኣት ነጻ ከውጽኦ ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰባት ባዕሉ
ከምዝኣተወ
የዘንቱ።
ሳዕን ዘሥርዓተ-ግዕዝ
መንገድን ከኣ ብነቢያት1 ከም
ቁምስና
ደብረ ብብዙሕ
መድኃኔ ዓለም

ቅ
(06/2015 ሕታም)
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ዝተዛረበ፡ መደብ ኣምላኽ ኣብ ምልኣት ምስ
በጽሐ ግና ክርስቶስ ናይቶም ብዙሓት ነቢያት
መፈጸምን ምልኣትን ስለዝኾነ ካብ ድንግል
ተወልደ። ካብኣ ተወሊዱ ከኣ ንኹልና ደቂ
እግዚኣብሔር ናይ ምዃን ዕድልን መሰልን
ሃበና። ኣምላኽ ከም ሰብ ኮይኑ ንኽመጽእ ከኣ
ሓንቲ ሰበይቲ አብ መንጐና ክትኮነልና ደለየ።

ማ

ሪያም ነዚ ዘድንቕ ስራሕ ኣምላኽ
ተገሪማ ብመንፈስ ተለዓዒላ፥ “ነፍሰይ
ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ፥ መንፈሰይ ከዓ
ብኣምላኸይ በቲ መድሓንየይ ባህ ይብሎ፡
ውርደት ብርያኡ ርእዩ እዩ’ሞ እንሆ ካብ ሕጂ
ኹሎም ወለዶ ብጽዕቲ ኪብሉኒ ኢዮም፣ እቲ
ኩሉ ዚኺእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እዩ’ሞ
ስሙ ቅዱስ እዩ።” እናበለት ክትዝምር
ዳም ብሰይጣን ተታሊሉ ኣብ ውድቀት ተረኽበት። ሉቃ።1፡46-58
ምስ ተረኽበ እግዚኣብሔር ቃል ተስፋ
ንኣዳም የስምዖ። እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ካብ
ድስቲ ኤልሳቤጥ እውን ጽላሎት ማሪያም
ጥፍኣት
ንኸድሕኖ
ቃል
ይኣትወሉን
ናብኣ ምስ መጸ፡ እቲ ኣብ ማኃጸና ዝነበረ
ይርሕርሓሉን። ነዛ ፍሊይቲን ቅድስትን ፍጥረት ሕጻን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ፡ መንፈስ ቅዱስ
ከኣ ይመርጽ። እግዚኣብሔር ብትሕትናኣን መሊኡዋ ድማ፡ ብዓቢይ ድምጺ፡ “ንስኺ ካብ
ብንጽሕንኣን ተማሪኹ ድማ ኣብኣ ይሓደር። ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ፡ እቲ ካባኺ ዝውለድ
ዜገርም እዩ! እዛ ፍጥረት እዚኣ ምስ’ቲ ኩሉ ሕጻን’ውን ዝተባረኸ እዩ” በለት። “ኣደ ጐይታይ
ክብሩን ዕብየቱን ከመይ ኢላ ንኣኡ እተበቅዕ ናባይ ክትመጺ’ኸ እዚ ካበይ ኮነለይ? እንሆ
መሕደሪ ክትከውን ከኣለት? ሰማይ መንበረይ ድምጺ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ እቲ ህጻን ኣብ
ምድሪ መርገጽ እግረይ እንታይ ዝዓይነቱ ቤት ከርሰይ ብሓጐስ ተሰራሰረ፡ እቲ ካብ
ደኣ ክትሰርዑለይ ትኽእሉ? እናበለ ንኣኡ እግዚኣብሔር ዝተነግረኪ ቃል ከም ዚፍጸም
ዚበቅዕ መሕደሪ ከም ዘይርከብ ተዛረቡ ስለ ዝኣመንኪ ብጽዕቲ ኢኺ ትብላ።” ሉቃ።1.41
እንከብቅዕ፡ እዛ ፍጥረት እዚኣ መሪጹ ኣብኣ -44 እዚ ናይ ገብርኤል መልኣኽ ብስራት
ክሓድር ኪኢሉ?
እግዚኣብሔር ምሳኺ ኢዩ’ሞ ተሓጎሲ ዝብል
ናይ ሉቃስ ጽሑፍ ኣብ ጥንታዊ ኪዳን ክንረኽቦ
ን’ያ እዛ ክንድ’ዚ ዝኣክል ጸጋ ንኽእል ኢና።
ዝተቐበለትን ዝተዓደለትን ሰበይቲ?
ወንጌል ሉቃስ ከም ዘዘንትወልና “ ማሪያም ኣብ
ብ ጸፎንያስ “ኦ ጽዮን ዘምሪ፣ ህዝቢ
ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺሞ
እስራኤል ብሓጐስ እልል በሉ፣ ኢየሩሳሌም
ኣይትፍሪሂ፣ እንሆ ክትጸንሲ
ወዲ’ውን ብዅሉ ልብኺ ተሓጐሲ ባህ ይበልኪ….
ክትወልዲ ኢኺ፥ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትብሊዮ ንምንታይ? እግዚኣብሔር ንጉስ እስራኤል ኣብ
ኢኺ፡ ወዲ እቲ ልዑል እውን ኪብሃል ኢዩ። ማእከልኩም ኣሎ። (ጸፎ.3᎓14) ኦ ሕዝቢ ጽዮን
መንግሥቱ ከዓ መወዳእታ የብሉን በላ። ኣዚኹም ተሓጐሱ…. እነሆ ንጉስኩም ናባኹም
ማሪያም ድማ ነቲ መልኣኽ “ኣነ ድንግል እየ፥ ይመጽእ ኣሎ። (ዘካ.᎓9᎓9) ንሳ ብጸጋ
እዚ ነገር እዚ ከመይ ኢሉ ኪኸውን ይኽእል?” ዝመልኣትን መንፈስ ቅዱስ ኣብኣ ዝወረደን፡ ነቲ
በለቶ።
ቃል ኣምላኽ ኣሚና ስለዝተቐበለት ኢዩ። “ጾረት
ጸይጸወር መሎከት ሰኣሊ ለነ ማሪያም” ነቲ
ቲ መልኣኽ መሊሱ ከምዚ በላ፣ “መንፈስ ኽጽወር ዘይከኣል መሎከት ዝጾርኪ ማሪያም
ቅዱስ ኣብ ልዕሌኺ ኪወርድ እዩ፡ ኃይሊ ለምንልና እናበሉ ይውድስዋ ኣቦታት ኣብ
ልዑል እውን ኬጽልለኪ እዩ፣” በላ። ነዚ ቃል ውዳሴ ማሪያም። ማርያም እምበኣር ኣብ
መልኣኽ ብትሕትናን እምነትን ማሪያም “እኔኹ፡ ቅድሚ ኣምላኽ እምንቲ ኮይና ስለዝተረኽበት፡
ኣነ ባሪያ እግዚኣብሔር እየ፡ ከም’ቲ ዝበልካኒ እግዚኣብሔር ብጸጋ ሸለማ። ነቲ ተስፋ ደቂ
ይኹነለይ፡” እናበለት ትምልስ። ማለት መደብ ሰባትን ፍረ ታሪኽ ድሕነትን ዝኾነ ክርስቶስ
እግዚኣብሔር ኣብኣ ክፍጸም ተፍቅድ።
መድኃኒ ንኽትከውን ብቅዕቲ ኮይና ረኸባ።
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ኣ

አ

ብ መወዳአታ ድማ፡ እዛ ካብ ኩሉ ርስሓት
ባ ሓጎስ ተስፋጋቢር፣
ሓጢአት አዳም ናጻ ዝኾነት ንጽሕቲ
ቆሞስ ደብረ መድኃኔ ዓለም
ድንግል፡ አዚ ምድራዊ ሕይወታ ምስ አብቀዓ፡፡
ብስጋን ብነፍስን ናብ ሰማያዊ ክብሪ ተወስደት፡
መኣዲ ቃለ-እግዚኣብሔር
ብፍጹም ምልአት ነቲ አብ ልዕሊ ሓጢአትን
ሞትን ዝተዓወተ ወዳ ምእንቲ ክትመስል ከአ፡ ንብባት ሰናብቲ ወርሒ ነሓሰ እንሆ፤
ጐይታ ልዕሊ ኩሉ ንግስቲ ገቢሩ አማዕረጋ።
እዚ ናይ ብጽዕተ ድንግል ፍልሰታ፡ አብ ትንሳኤ 2 ነሓሰ
ወዳ ንዘለዋ ፍሉይ ዝኾነ ተሳትፎ ዜመልክት
ቲቶ. 3:1-10
ኢዩ፡
እንዳበለት
ትምህረና
ቅድስቲ
1ጴጥ. 4: 7-12
ቤተክርስቲያና።
ግ. ሓ. 28: 1-17
ማር. 6: 46-ፍጻ
በኣር እዚ ግዜ እዚ ንዓኣ ዝተወፈየ ግዜ
ኢዩ እሞ ናብኣ ንማህለል፡ ኣማልድነታ 9 ነሓሰ
ንሕተት። እዛ ድንግል እዚኣ ንቃል ኣምላኽ ኣብ
1ቆሮ. 8: 1-ፍጻ
ልባ ሒዛ እተስተንትን ዝነበረት፣ ብዚ ኸኣ
1ጴጥ. 4: 1-7
ብጽዕቲ ዝተባህለት፡ ኣብነታ ንከተል። ኣብ
ግ. ሓ. 27: 1-24
መዓልታዊ ሕይወትና ቃል ኣምላኽ ነስተንትን።
ማቴ. 12: 38-ፍጻ
ከም ዳዊት “ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ፥
16
ነሓሰ
ንመንገደይ ብርሃን እዩ” መዝ።119: 105
ዕብ. 9: 9-16
እንዳበልና ሓገዝን ኣማልድነትን ማሪያም
ንሕተት። እግዚኣብሔር ኣብኣ ዝነብር እንተድኣ
2ዮው. 1: 1-ፍጻ
ኮይኑ ንሳ ብሓቂ ሓያል መማለዲት እያ። እቲ
ግ. ሓ. 1:1-15
ናታ ሕራይ” ቡራኬ እግዚኣብሔር ከም ዝሰሓበ
ሉቃ. 1: 12 6-39
- ከምኡ ነቶም ኣሚኖም ኣማልድነታ ዝልምንዋ 23 ነሓሰ
ጸጋታት ናይ ምምላድ ክእለት ከምዘለዋ
ዕብ. 9:1-9
ምፍላጥ ምእማንን የድሊ።
2ዮው. 1: 1-5
ግ. ሓ. 1:12-15
ሳ ኣዴና ኢያ - እዚ ከኣ ካብ ጥንቲ
እግዚኣብሔር ኣደ ክትኮነና ስለ ዝመደባን፡
ሉቃ. 1: 46-56
ብወገና ከኣ ሕራይ ኢላ ስለ ዝተቐበለትን እዩ
እሞ፡
ብሓቂ ደቂ እግዚኣብሔርን ደቂ (ቅዳሴ ዘፍልሰታ ቀዳም ዕለት 22 ሓምለ ሰዓት
ማርያምን ክንከውን
ነቲ እንሰምዖን
8፡30 ድ.ቀ ይጅምር)
ዝስበኸልናን ቃል ክርስቶስ “ሕራይ” ክንብልን
ክነስተንትንን ይግበኣና።
30 ነሓሰ
ዕብ. 3: 1-ፍጻ
ፍሉይ መገዲ እግዚብሔር ነዚ እንጅምሮ
ዘለና ምህለላን ጾምን ጸሎትን ሰሚዑ፡
ያዕ. 5:1-12
በታ ኣብ መንግሥተ ኣምላኽ ከቢራን ሓለፋ
ግ. ሓ. 22: 1-22
ኹሉ ፍጥረት ማዕሪጋን ትርከብ ዘላ ቅድስቲ
ዮው. 6: 41-ፍጻ
ድንግል ማሪያም ኣማልድነት ሰላሙን ጸግኡን
የብዘሓልና። ስም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ (ሰዓት 2፡00 ድ.ቀ መስዋዕተ ቅዳሴ ብኣቡነ
ኪዳነማርያም ቅብኣተ መሮን ቅዱስ ቁርባን
ይኹን! ኣሜን።
ኣለና)

እ

ን

ብ
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ወርሓዊ መጽሔት ቁምስና

ነሓስ (August) 2015

እቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ
ብሩኽ ኢዩ።
ዝኸበርኩም ምእመናን
ደብረ መድኃኔ ዓለም ኣብ
ሰበኻ ኣርሊንግቶን ከም
ቁምስና ካብ እንቐውም
ድሮ ዳርጋ 7 ወርሕና
መሊእና ኣለና። ኣብዚ
ጉዕዞ እዚ ጽላል መድኃኔ
ዓለም ክርስቶስን መንፈስ
ቅዱስን ከምዘይተፈለየና
ከኣ ኩሉና እንፈልጦን እንኣምኖን’ውን ኢዩ።
ስለዚ ነዚ ኩሉ ንዝገበረ መድኃኔ ዓለም
ክርስቶስ ዝተመስገነ ይኹን።

መደብ ቁምስና
ዓመታዊ መደባት ብክፍሊ ስርዓት ኣምልኾን ክፍሊ
መዕበያን ስብከተ ወንጌልን
መጀመሪያ ሰንበት፡ ናይ ወርሒ ሰዓት 2:00pm
ዝጅምር ጸሎተ መቕጸሪያ
ካልኣይ ሰንበት፡ ወትሩ ናብ መሎከታዊ ምሕረት
ዚድገም መቕጸሪያ ኣለና ሰዓት 2:00pm
ሳልሳይ ሰንበት፡ ሱባኤን ትምህርቲ ቅዱስ መጽሓፍን
(መዝገበ ሃይማኖት) ወርሓዊ ኑዛዜን፡ ሰዓት
12:00pm ኣብ ኣዳራሽ ይጅምር።
ራብዓይ ሰንበት፡ ስግደት ኣብ ቁዱስ ቁርባን ሰዓት
2:00pm

እንሆ እምበኣር ጽቡቕ ፍቓዱ ኮይኑ ንመጀመሪያ
ግዜ ብጹዕ ኣቦና፡ ኣቡነ ኪዳነ ማሪያም የዕብዮ
ንዕለት 29 ነሓሰ ይመጹና ኣለዉ። ዕለት 30
ነሓሰ ልክዕ ሰዓት 2:00pm ከኣ መስዋዕተ
ቅዳሴ ከዕሩጉልና ኢዮም። ብተወሳኺ ኣብዚ
መዓልቲ እዚ ከምቲ ቡዙሕ ግዜ ዝተባህለና
ቅዱስ ቁርባን ዝቕበሉን ምሥጢረ መሮን
ዝቕብኡን ከም ዘለዉና ከነዘኻኽር ንፈቱ።
ድሕሪ ቅዳሴውን ሓቢርና ክነምሲ ምኻና
ብተወሳኺ ንሕብር። ስለዚ ኣብዚ ቡራኬ ኣቦና
ንምቕባል ኩሉና ክንሳተፍ ሓደራ ንብል።

ሰኣሊ ለነ ማርያም፣
ኃበ ወልድኪ ኄር መድኃኔ ዓለም
ዝኸበርኩም ኣቦታት፡ ኣሕዋት፡ ኣሓት እንሆ
ናይዚ 15 መዓልቲ ምህለላና መደባት፡
ካብ ዝመጽእ ቀዳም ዕለት 8 ነሓሰ ጀሚርና
ብምህለላን ብምስጋናን ን15 መዓልቲ ክንጉዓዝ
ኢና። ምህለላና ከኣ ብመስዋዕተ ቅዳሴ ዕለት
22 ነሓሰ ቀዳም ምሸት ክንድምምድሞ ኢና።
ጸብጻብ ወፈያታት ሰናብቲ
ስለዚ ነዚ ወርሒ ፍልሰታ እዚ ዝስዕብ መደብ
ተዳልዩ ኣሎ።
ሓምለ 05, 2015 = $1,798
ካብ ቀዳም 8 ነሓሰ ጀሚርና ኩልግዜ ሰዓት
7:00pm ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ምህለላ ኣሎና።
ሓምለ 12, 2015 = $1,247
ብጀካ ዓርቢ ዕለት 13ን ዓርቢ ዕለት 21ን
ምክንያቱ ኩልግዜ ዓርቢ ቤተክርስትያት ትሑዝ
ሓምለ 19, 2015 = $1,050
ስለ ዝኮነ።
ሰንበት ኩልግዜ ቅድሚ ቅዳሴ ሰዓት 2:00pm
ሓምለ 26, 2015 = $1,032
ድሕሪ ቀትሪ ይጅምር።
ብሥራት (ደሃይ)
እግዚኣብሔር
ጸሎትናን
ምህልላናን
ብኣማላድነት እታ ክብርትን ቅድስትን ኣዴና
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ 3 ካብ ደቕና ብጸጋ ሰላሙ ይሃበና።
ጥምቐት ናብ ማሕበረ እምነትና ተቐቢልናዮም።
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