
  የጌታ አገልጋይ ማርያም

  ስብከት ለታህሳስ 5  ፣ 2021
 ማቴዎስ 1፡1-17   እና ሉቃስ 1፡26-38

   ከመጀመራችን በፊት ስለ Tablet    ቶቹ ለትርጉም እንድታውቁ እፈልጋለሁ።
       ችግር ካጋጠማቹ ዴቪድ ወይም ኖሊያኒ አሁን ሊረዷቹ ይችላሉ።

  እባካችሁ እጆቻችሁን አንሱ።
    ወይም ተነስታቹ እነርሱን ማንኘት ትችላላቹ።
       ስሰብክ፣ ስብከቴን እያነበብኩ እያንዳንዱን ዓረፍተ ነገር እጠቅሳለው።

   በእንግሊዘኛ የምናገረው ቃላቶች በ 12   የተለያዩ ቋንቋዎች Tablet  ቶቹ ለትርጉ Ta     ለትር ላይ ይገኛሉ፣ የመረጡት
ነገር።

     ይህ ለናንተ በረከት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ።

 የስብከትመግቢያ
         ለዛሬው ስብከት፣ ስለ ኢየሱስ ልደት ሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን እንመለከታለን።
       መልአኩ ገብርኤል ለማርያም የተናገረውን ለማየት ሉቃስ ምዕራፍ 1  ን እንመለከታለን።

    በመጀመሪያ ግን ከማቴዎስ ምዕራፍ 1  ላነብልህ እፈልጋለሁ።
የ 45     የኢየሱስ ቅድመ አያቶች ዝርዝር ነው።

     እንደዚህ ያሉ ዝርዝሮችን የዘር ሐረግ እንላቸዋለን።
          ኢየሱስ የንጉሥ ዳዊት ዘር መሆኑን ለማሳየት ማቴዎስ ይህን ዝርዝር ለአንባቢዎቹ ሰጥቷል።

              ያ አስፈላጊ ነው፣ ምክንያቱም ብዙ የብሉይ ኪዳን ትንቢቶች እግዚአብሔር ለህዝቡ የገባውን ተስፋ ስለሚፈጽም ስለ
  ዳዊት ዘር ተናግሯል።

      በዚህ ዝርዝር ውስጥ አንዳንድ አስገራሚ ስሞችም አሉ።
  አሁን ላነብ ነው።

      ለመጥራት አስቸጋሪ የሆኑ ስሞች ያሉት ረጅም ነው።
         ነገር ግን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ አስፈላጊ ነው።

        ስለዚህ አሁን እባኮትን ጆሮአችሁን እና ልባችሁን ለእግዚአብሔር ቃል ክፈቱ።

 ማቴዎስ 1፡1-17
1         የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ የትውልድ ታሪክ መጽሐፍ።
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2          አብርሃም ይስሐቅን ወለደ ይስሐቅም የያዕቆብን አባት ያዕቆብም የይሁዳንና የወንድሞቹን አባት።
3            ይሁዳም ከትዕማር የፋሬስንና የዛራን አባት ፋሬስም የኤስሮምን አባት ኤስሮምንም የራም አባት ወለደ።
4         ራምም የአሚናዳብ አባት፥ አሚናዳብም የነአሶን አባት፥ ነአሶንም የሰልሞንን አባት።
5             ሰልሞንም ከራኬብ የቦዔዝን አባት ወለደ፤ ቦዔዝም የዖቤድን አባት ከሩት አባቱ ኦቤድንም የእሴይን አባት።
6          እሴይም የንጉሥ ዳዊትን አባት ወለደ። ዳዊትም የኦርዮን ሚስት ሰሎሞንን ወለደ።
7         ሰሎሞንም የሮብዓም አባት፥ የሮብዓምም አባት አብያ፥ አብያም የአሳፍ አባት።
8         አሳፍም የኢዮሣፍጥ አባት ኢዮሣፍጥም የኢዮራም አባት ኢዮራምም የዖዝያን አባት
9         ዖዝያንም የኢዮአታምን አባት ኢዮአታምንም የአካዝን አባት አካዝንም የሕዝቅያስን አባት
10         ሕዝቅያስም የምናሴን አባት ምናሴንም የአሞጽን አባት አሞጽንም ኢዮስያስን ወለደ።
11        ኢዮስያስም የኢኮንያን አባት ወንድሞቹንም ወደ ባቢሎን በተማረከ ጊዜ።
12          ወደ ባቢሎንም ከተሰደደ በኋላ ኢኮንያን ሰላትያልን ሰላትያልንም የዘሩባቤልን አባት ወለደ።
13         ዘሩባቤልም የአቢዩድን አባት፥ አብዩድንም የኤልያቄምን አባት ኤልያቄምንም የአዞርን አባት።
14         አዞርም የሳዶቅን አባት ሳዶቅንም የአኪምን አባት አኪምንም የኤልዩድን አባት።
15         ኤሊዱም የአልዓዛርን አባት አልዓዛርንም የማታንን አባት ማታንንም የያዕቆብን አባት።
16            ያዕቆብም የዮሴፍን አባት የማርያምን እጮኛ ወለደ፤ እርስዋም ኢየሱስ የተወለደለት እርሱም ክርስቶስ
የተባለው።
17                ከላይ የተዘረዘሩት ሁሉ ከአብርሃም እስከ ዳዊት አሥራ አራት ትውልድ፣ ከዳዊት እስከ ባቢሎን ግዞት እና አሥራ

       አራት ከባቢሎን ግዞት እስከ መሲሕ ድረስ ያሉ ናቸው።

   አንድ ላይ ኢሳይያስ 40: 8  ን እናነባለን
        ሣሩ ይጠወልጋል አበባውም ይጠወልጋል ግን የአምላካችን ቃል ለዘላለም ይቆማል።

    እባካችሁ ከእኔ ጋር ጸልዩ ፡፡
         በሰማይ ያለህ አባታችን ሆይ የገናን ታሪክ ስናነብ በልጅህ ትህትና እንገረማለን።

          ከኃጢአታችንና ከኀፍረት ሊያድነን ወደ ድካም የገባውን የመድኃኒታችንን ሥር ነቀል ፍቅር እናያለን።
          መንፈስ ቅዱስ፣ ዛሬ ስለ ኢየሱስ የበለጠ ለማሳየት ልባችንን እና አእምሮአችንን ክፈት።

 በስሙም እንጸልያለን።
አሜን

       የዛሬው ስብከት ዋናው ነጥብ ወይም ትልቅ ሃሳብ እነሆ።
        ትልቅ ሀሳብ፡ እግዚአብሔር ታላቅ ነገሮችን ለመስራት የተሰበሩ ሰዎችን ይጠቀማል

         እኔ ባነበብኩት ክፍል ላይ እንዳያቹት ኢየሱስ የንጉሥ ዳዊት ዘር ነው።
      ኢየሱስ የአብርሃም፣ የይስሐቅ እና የያዕቆብ ዘር ነው።

         እግዚአብሔር ለአብርሃም ከነገዱ፣ ከቋንቋውና ከሕዝብ ሁሉ ዘር እንደሚኖረው ቃል ገባለት።
     ኢየሱስም የመጣው የገባውን ቃል ሊፈጽም ነው።

         የኢየሱስ መወለድ ከእስራኤል አልፎ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ዓለም አቀፋዊ መስፋፋት ጀመረ።

           ነገር ግን በማቴዎስ ዝርዝር ውስጥ በጣም የሚያስደንቀው ነገር በውስጡ የሚታዩት ሴቶች ናቸው።
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        የአይሁድ የዘር ሐረግ በመደበኛነት ወንዶችን እና ወንዶችን ብቻ ያጠቃልላል።
      ሆኖም፣ በማቴዎስ ዝርዝር ውስጥ አምስት ሴቶች አሉ።
    ማርያም በእርግጥ የኢየሱስ እናት ነች።
        ማርያም እንላታለን በእንግሊዘኛ ስሟ ግን ማርያም ይባል የነበረው ከ 2000   አመት በፊት ነበር።
      ማርያም በጣም የተከበረች እና የተከበረች ሴት ነች።

      ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ስለ እሷ የበለጠ እንነጋገራለን.
       ሌሎቹ አራቱ ሴቶች የኢየሱስን መልካም ስም ስላላሳዩ ይገረማሉ።

 ብዙውን ጊዜ,         ሰዎች እራሳቸውን ጥሩ ሆነው እንዲታዩ ወደ ቅድመ አያቶቻቸው ያመለክታሉ.
          በዚህ ቻርት ላይ፣ የጃፓን የመጀመሪያው ንጉሠ ነገሥት የአማልክት ዘር እንደሆነ ይታሰባል።

          የጃፓን ሰዎች የንጉሠ ነገሥቱ ቅድመ አያት አማተራሱ የፀሐይ አምላክ ናት ይላሉ።
       ለዚህም ነው አማተራሱን ለማክበር የጃፓን ባንዲራ ፀሃይ ያለበት።

             የጃፓን ንጉሠ ነገሥት የአማተራሱ የፀሐይ አምላክ ዘሮች መሆናቸውን በማሳየት ክብር እና ህጋዊነትን ተናግረዋል ።

        ኢየሱስ ግን የትዕማር፣ የረዓብ፣ የሩት እና የቤርሳቤህ ዘር ነው።
   ይህ ለምን እንደሚገርም ልንገራችሁ።

     የትዕማር የመጀመሪያ ባል ልጅ ሳትወልድ ሞተ።
     በሁለተኛው ባለቤቷ እና በአማቷም ክፉ ተይዛለች።

      በመጨረሻ ሴተኛ አዳሪ መሆኗን በማስመሰል በማታለል አረገዘች።
        ታሪኳን ካነበብክ እንዴት እንደተበደለ እና ለምን እንዲህ እንዳደረገች ታያለህ።

     ረዓብ በኢያሪኮ ከተማ ዝሙት አዳሪ ነበረች።
           እሷ ግን በአንድ እውነተኛ አምላክ ላይ እምነት መጣል እና የአምላክን ሕዝቦች ረድታለች።

         ረዓብ ያለፈ መጥፎ ታሪክ ያላት ሴት ነበረች፣ እሱም ጀግና ሆነች።
    ቤርሳቤህ የንጉሥ ሰሎሞን እናት ነበረች,      ነገር ግን በኃጢአት እና በቅሌት ፀነሰች.

     ዳዊት ቤርሳቤህን ወስዶ ከእርስዋ ጋር አመንዝሯል።
    ከዚያም ዳዊት ባሏን ኦርዮን ገደለው።

      ሩት አሳፋሪ ታሪክ ባይኖራትም ከባድ ታሪክ ነበራት።
     መበለት ነበረች፣ እሷም የሞዓብ ሰው ነበረች።

               በእስራኤል ታሪክ ታላቅ ንጉሥ የነበረው ንጉሥ ዳዊት ከአሕዛብ ወገን የሆነች ሴት አያት እንደነበረው የማቴዎስ የዘር
 ሐረግ ያስታውሰናል።

     እንዲያውም ከእነዚህ ሴቶች አንዳቸውም አይሁዳዊ አልነበሩም።
            ቤርሳቤህ አይሁዳዊት ልትሆን ትችላለች፣ ነገር ግን ኬጢያዊውን ኦርዮን በማግባት በሕጋዊ መንገድ አሕዛብ ሆነች።

             ታዲያ ማቴዎስ እነዚህን አራት ሴቶች በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ የትውልድ ሐረግ ውስጥ የጨመረው ለምንድን
ነው?

              ማቴዎስ እንደ ሣራ፣ ርብቃ እና ራሔል ያሉ በጣም የተከበሩትን የብሉይ ኪዳን ሴቶች ማካተት ይችል ነበር።
     የአብርሃም፣ የይስሐቅ እና የያዕቆብ ሚስቶች ነበሩ።
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        ለምንድነው በማቴዎስ ዝርዝር ውስጥ ያልተካተቱት በአራት አሕዛብ ታሪክ ፈንታ?
             እና ማቴዎስ በአይሁድ ታሪክ እጅግ ክፉ የሆነውን እንደ ምናሴ ያሉ ነገሥታትን ያቀፈው ለምንድን ነው?

       ምክንያቱም ኢየሱስ ፍጹም ታሪክ ላላቸው ፍጹማን ሰዎች አልመጣም።

    ይህንንም መልአኩ ገብርኤል በማቴዎስ 1፡21  ለዮሴፍ ነገረው።
”           ወንድ ልጅም ትወልዳለች እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ብለህ ትለዋለህ።

     “  ”  ኢየሱስ ወይም ኢየሱስ የሚለው ስም እግዚአብሔር ያድናል ማለት ነው።
“      ”  ያህዌህ በአብዛኛው ደህና የሆኑ ሰዎችን ይረዳል ማለት አይደለም።

 “    ”  ኢየሱስ እግዚአብሔር መልካም ሰዎችን ይባርካል ማለት አይደለም።
  “          ኢየሱስ ማለት እግዚአብሔር ኃጢአት የሚሠሩትን ክፉ ሰዎችን ያድናቸዋል፤ ምክንያቱም ራሳቸውን ማዳን

”  አይችሉም ማለት ነው።

            እግዚአብሔር አብ መንፈስ ቅዱስን ልኮ የእግዚአብሔርን ልጅ ያረገዘች ባለጸጋ ልዕልት ሊያደርግ ይችል ነበር።
          ኢየሱስ በምድር ላይ ያለችውን ማንኛውንም ሴት እናቱ አድርጎ ሊመርጥ ይችል ነበር።

        ቤተ መንግሥት ወይም ቤተ መንግሥት ውስጥ ሊወለድ ይችል ነበር።
             ከዚህ ይልቅ ኢየሱስ ከአንዲት ድሆች፣ ያላገባች በአሥራዎቹ ዕድሜውስጥ የምትገኝ ልጃገረድ በከብቶች በረት

  በተበደረች በረት ተወለደ።
     ኢየሱስ በዚህ መንገድ መወለድ ፈልጎ ነበር።
          ኢየሱስ ሕይወቱን በምድር ላይ የጀመረው ስለ ታሪኩ በሚነሱ ጥያቄዎች ዙሪያ ነበር።

          ኢየሱስም በመስቀል ላይ ሞቷል፣ ሮማውያን ሊፈጥሩት የሚችሉት እጅግ አሳፋሪ ሞት ነው።

              በኢየሱስ የዘር ሐረግ ውስጥ የወንዶችና የሴቶች አሳፋሪ ታሪኮች ኢየሱስ እንደ እኛ ላሉ ሰዎች መሞቱን
ያስታውሰናል።

   ያለፈ አሳፋሪ ነገር አለኝ።
      ታሪኬ ልደብቃቸው እና ልርሳቸው የምፈልጋቸው ክፍሎች አሉት።

 አንተም ታደርጋለህ።
  ኢየሱስ ታሪክህን አይፈራም።
   ኢየሱስ ስለ ነውርህ አይክድህም።

       ይልቁንም የናንተ ነውር ወደ ምድር የመጣበት ምክንያት ነው።
     ነውራችንን ማጥፋት እሱ የሞተበት ምክንያት ነው።

 በዕብራውያን 12፡2   ላይ የምናገኘውን አድምጡ።
”              የእምነታችን መስራችና ፈፃሚ የሆነውን ኢየሱስን እዩት በፊቱም ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሦ ነውርን ንቆ

   ”በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ።

  ኢየሱስ ነውርን ይጠላል።
         ኢየሱስ የሞተው እኔ እና እናንተን የተሸከምከምነውን ሃጢያት ለመግደል ነው።

 ዕብራውያን 12፡2   “   ” “  ” በተጨማሪም ኢየሱስ በፊቱ ስላለው ደስታ መስቀልን እንደታገሠ ይናገራል።
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    ያ ደስታ ምን እንደሆነ ታውቃላቹ?
         ኢየሱስን በመስቀል ላይ ለማቆየት ምን ዓይነት ደስታ ኃይል እንዳለው ታቃላቹ?

    ኢየሱስ መስቀልን ታግሶ በፈቃዱ ሞተ።
እንዴት?

  ”   ” ምክንያቱም እናንተ በፊቱ የተደረገ ደስታ ናችሁ።
 ትክክል ነው.

        አንተ፣ ከአስቸጋሪው ያለፈው ዘመንህ እና ከኃፍረትህ እና ከኃጢአታችሁ ጋር።
          አዎን፣ ኢየሱስ በመስቀል ላይ በነበረበት ጊዜ በአእምሮ ውስጥ ያለው ደስታ ነበራችሁ።

     ኢየሱስን በመስቀል ላይ ያቆዩት ምስማሮች አልነበሩም።
   ለላንተ ያለው ፍቅር ነበር።

    ኃጢአትህንና እፍረትን ለማጠብ ያለው ቁርጠኝነት።
          ከዚያም፣ ካዳናችሁ በኋላ፣ ኢየሱስ በአስቸጋሪ ታሪኮቻችን ውስጥ አዳዲስ ምዕራፎችን መጻፍ ጀመረ።

        ብርሃኑ በጨለማ ቦታዎች ስለሚበራ ታላቅ ክብር የሚያመጡለት አዲስ ምዕራፎች።
   አንድ ደራሲ እንዲህ ብሏል፡- “          የእግዚአብሔር መንገድ ብዙውን ጊዜ የገባው ቃል የሚፈጸምበት መንገድ ነው።

(ኢ.ሎህመየር)

           በኢየሱስ የዘር ሐረግ ውስጥ ተዘዋዋሪ መንገዶችን እና አሳፋሪ ታሪኮችን ስናገኝ ሊያስደንቀን አይገባም።
     ”  ” በዚያ ዝርዝር ውስጥ ማንም ሰው የተለመደ ታሪክ አልነበረውም።

 ”  ” ምንም የተለመዱ ታሪኮች የሉም.
      ሁላችንም በህይወታችን ውስጥ ስብራት እና መዞር አለብን።

        ስለዚህ፣ ኢየሱስ የተወለደው ባልተለመዱ ሁኔታዎች ውስጥመሆኑ ሊያስደንቀን አይገባም።
    የድነት ታሪክ አስፈላጊ አካል ነው።

        አምላክ የኢየሱስ እናት እንድትሆን ሌላ ሴት ሊመርጥ ይችል ነበር።
      ያገባ፣ ወይም ሀብታም፣ ወይም ጠቃሚ የሆነ ሰው።

              ነገር ግን ኢየሱስ ያለ ቅሌት እና እፍረት ከተወለደ እኛ ነውር የምንሸከመው ወደ እርሱ ለመቅረብ እንፈራለን።
         በኢየሱስ ሕይወት መጀመሪያ እና መጨረሻ ላይ ነውር እና ቅሌት አለ።

       ይህም እርሱን ለሁላችንም የሚራራ እና ውጤታማ አዳኝ ያደርገዋል።

   አሁን ደግሞ ከቁጥር 26      ጀምሮ የሉቃስን ወንጌል የመጀመሪያ ምዕራፍ እንመልከት።
 ሉቃስ 1፡26-27

26             ኤልሳቤጥ በጸነሰች በስድስተኛው ወር እግዚአብሔር መልአኩን ገብርኤልን ወደ ገሊላ መንደር ወደ ናዝሬት
 መንደር ላከው።

27              ማርያም የምትባል ድንግል። የንጉሥ ዳዊት ዘር ከሆነው ዮሴፍ ከሚባል ሰው ጋር ለመጋባት ታጭታ ነበር።

     ኤልዛቤት የማርያም ታላቅ የአጎት ልጅ ነች።
  ኤልዛቤት በጣም ትበልጣለች።
   ከእንግዲህ ልጅ መውለድ አልቻለችም።
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         እግዚአብሔር ግን በሕይወቷ ተአምር አድርጎ መጥምቁ ዮሐንስ የሚባል ልጅ ሰጣት።

 ቁጥር 27  ማርያም (  ወይ ማርያም)   ድንግል እንደነበረች ይነግረናል።
   ከዮሴፍ ጋር ታጭታ ነበር,    ነገር ግን እስካሁን አልተጋቡም.
    ዮሴፍም የንጉሥ ዳዊት ዘር ነው።

        ያንን ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት በኢየሱስ የዘር ሐረግ ውስጥ አይተናል።

    አሁን ገብርኤል ማርያምን የተናገረውን እናንብብ።

 ሉቃስ 1፡28-33
28  —       ገብርኤልም ተገልጦላት፡ ሰላም ላንቺ ሴት፦ ጌታ ካንቺ ጋር ነው፦!
29          ማርያም ግራ በመጋባትና በመረበሽ መልአኩ ምን ለማለት እንደፈለገ ለማሰብ ፈለገች።
30  “       መልአኩም ማርያም ሆይ፣ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አግኝተሻልና አትፍሪ።
31       ትፀንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትዪዋለሽ።
32             እርሱ እጅግ ታላቅ ይሆናል የልዑልም ልጅ ይባላል። እግዚአብሔር አምላክ የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል.
33    በእስራኤልም ላይ ለዘላለም ይነግሣል;   መንግሥቱ ለዘላለም አይጠፋም!”

ዋዉ.
      ማርያም ለምን ግራ እንደተጋባች እና እንደተረበሸ ይገባኛል።
      መልአክን ማየት በጣም የሚያስደንቅ ይሆናል ፣ አይደል?

      በተጨማሪም ገብርኤል ማርያም የተወደደች ሴት ናት ይላል።
”    ጌታ ካንቺ ጋር ነው!”    ማርያም የተለየች እንዳልሆነች ታውቃለች።

      ይህ መልአክ እንዲህ በክብር የሚናገራት ለምንድን ነው?
      ምክንያቱም እግዚአብሔር እሷን የመረጣት ለታላቅ ዓላማ ነው።

     ማርያም ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስንና ክብርን ታገኛለች።
    ማርያም ግን ኃጢአት የሌለባት አይደለችም።

 ሮሜ 3፡10-12  ን አንብብ
10   “    መጽሐፍ እንደሚል፣ ጻድቅ የለም አንድ ስንኳ።
11    በእውነት ጥበበኛ ማንም የለም;    እግዚአብሔርን የሚፈልግ ማንም የለም።
12   ሁሉም ፈቀቅ ብለዋል;        ሁሉም ከንቱ ሆነዋል። መልካም የሚያደርግ የለም አንድ ስንኳ።

  ማርያም ፍጹም አይደለችም።
           ነገር ግን ፍጹም፣ ኃጢአት የሌለበት፣ የእግዚአብሔር ልጅ በማኅፀኗ ዘጠኝ ወር እንዲኖር መርጧል።

   ማርያም ጥሩ ሴት ነበረች።
   እሷ ግን ቅድስት አይደለችም።

  “ ” ገብርኤል ማርያምን ታላቅ አይላትም።
        ”  ”  ታላቁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እናቱ ትሆነው ዘንድ መርጧታልና የተወደደች ሴት ብሎ ይጠራታል።
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             ይህንን ታሪክ ስናነብ ትኩረታችን ተራውን ሰው ለየት ያለ ነገር በሚሠራው አምላክ ላይ መሆን አለበት።
          በአንድ ሳምንት እራት ላይ ጠረጴዛው ላይ ከታች ባለው ጠረጴዛ ላይ ካዩት, ”ዋው,    እንዴት የሚያምር ሳህን ነው!”

           የመሥዋዕታዊ ሞቴ ለኃጢአትህ ሁሉ በቂ ክፍያ ይሆን ዘንድ ኃጢአት የሌለበት ሕይወት እኖራለሁ።
    ሳህኑ ልዩውን ምግብ ለመሸከም አለ.

  ‘       ’    በተመሳሳይም ገብርኤል እጅግ ታላቅ በሆነውና የልዑል ልጅ ተብሎ በሚጠራው በኢየሱስ ላይ እንድናተኩር
ይፈልጋል።

         አምላክ የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ ኢየሱስም የዓለም ንጉሥ ሆኖ ለዘላለም ይገዛል።

    መርየም ይህን ሁሉ በመስማት ደነገጠች።
          ኢየሱስ ታላቅ ነው እና ንጉስ ስለመሆኑ የተናገረው ቃል ግራ የሚያጋባት ይመስለኛል።

           ግን በጣም ግራ የሚያጋባው ክፍል ገብርኤል ልጅ ስለ መውለዷ የተናገረው ሊሆን ይችላል።
 ማንኛውም ህጻን,    መደበኛ የሰው ልጅ እንኳን,   ለእሷ የማይቻል ይሆናል.

      ማርያም ለገብርኤል ቃል እንዴት ምላሽ እንደሰጠች እንመልከት።

 ሉቃስ 1፡34-38
34   “    ማርያምመልአኩን፣ ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል?  ”ድንግል ነኝ።
35  —           መልአኩምመልሶ፡ መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፥ የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል። ስለዚህ የሚወለደው

     ሕፃን ቅዱስ ይሆናል የእግዚአብሔርም ልጅ ይባላል።
36     ደግሞም ዘመድሽ ኤልሳቤጥ በእርጅናዋ ፀነሰች!           ሰዎች መካን ነበረች ይሉ ነበር ነገር ግን ወንድ ልጅ ፀንሳለች

   አሁን ስድስተኛ ወር ሆናለች።
37    የእግዚአብሔር ቃል ለዘላለም አይወድቅምና።

  ማርያም በቁጥር 34      ላይ በጣምምክንያታዊ የሆነ ጥያቄ ጠይቃለች።
  አላምንህም አትልም ።

 ”    ሚርያም ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል?”
    አልገባትም፣ ስለዚህ ተጨማሪ መረጃ ጠይቃለች።

           ገብርኤል ሦስተኛው የሥላሴ አካል የሆነው መንፈስ ቅዱስ በእሷ ላይ እንደሚመጣና እንደሚጋርድላት ይነግራታል።
      መንፈስ ቅዱስ ይህን እንዴት እንዳደረገ በትክክል አናውቅም።
       ምናልባት አምላክ ይህን ማድረግ እንደሚችል ማመን ይከብደህ ይሆናል።

       ነገር ግን እግዚአብሔር አዳምን ከመሬት አፈር እንደፈጠረው አስታውስ።
       መንፈስ ቅዱስ በአፈር ላይ መጣ አዳምም ሕያው ሆነ።

       እግዚአብሔር ይህን ማድረግ ከቻለ ማርያምን ማርገዝ ከባድ አይደለም።

 ቁጥር 37 ”   ” የእግዚአብሔር ቃል አይጠፋምና ይላል።
     ይህም ጌታ ለሣራና ለአብርሃም የተናገረውን ያስታውሰናል።

  እግዚአብሔር በዘፍጥረት 18      ላይ ሣራ ልጅ እንደምትወልድ ቃል ገብቷል::
    ሣራ ግን ዕድሜዋ ወደ 100      የሚጠጋ ሲሆን ነፍሰ ጡር ሆና አታውቅም።

 “    እግዚአብሔርም ለጌታ የሚከብድ ነገር አለ?” አላት።
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         አምላክና ገብርኤል እነዚህ አስደናቂ እርግዝናዎች እንዴት እንደሚሆኑ ለሣራና ለማርያም አልገለጹላቸውም።
   እግዚአብሔር መንገዱን እንድንረዳ አይጠይቀንም።

  በቃሉ እንድንታመን ይጠይቀናል።

        ጓደኞቼ፣ የማትረዱትን ነገር እንድታደርጉ እግዚአብሔር ሲጠራችሁ ምን ምላሽ ትሰጣላችሁ?
      በጣም ከባድ የሆነ ነገር እንድታደርግ አምላክ ቢመራህስ?

    ሰዎች እርስዎን የሚነቅፉበት ነገር አለ።
           አሳፋሪ፣ አስቸጋሪ እና ግራ የሚያጋባ ነገር ማድረግ ሲያስፈልግህ እግዚአብሔርን መታመን ከባድ ነው።

 ሉቃስ 1:38  ን አንብብ
38  —         ”   ማርያምምመልሳ፡ እኔ የጌታ ባሪያ ነኝ። ስለ እኔ የተናገርከው ሁሉ ይፈጸም። ከዚያም መልአኩ ተወአት።

       የማርያም ትህትና፣ እምነት እና በእግዚአብሔር መልእክት መታመን አስገርሞኛል።
        ምናልባት ይህን ታሪክ ደጋግመህ ሰምተህው ይሆናልና ከዚያ በኋላ አያስደንቅህም።

           ይሁን እንጂ እስቲ አስበው፦ ማርያም የአምላክን መልእክት ለእሷ የምታረጋግጥበት ምንምመንገድ አልነበራትም።
      ገብርኤል ምን እንደተፈጠረ ለመላው የናዝሬት ከተማ አላስታወቀም።
         ማርያም ለሁሉም ለማሳየት ፌስቡክ ላይ የምትለጥፈው የገብርኤል ማስታወቂያ ቪዲዮ አልነበራትም።
       ማርያም በአንዲት ትንሽ ከተማውስጥ እርጉዝ ታዳጊ ነበረች።
      የማርያም እና የዮሴፍ ጎረቤቶች ታሪካቸውን ያመኑ ይመስላችኋል?

      እውነት ጎረቤቶቻቸውማርያም እርጉዝ ድንግል መሆኗን ያምኑ
 ነበር?

      እግዚአብሔር ልዩ የሆነ ነገር እንድታደርግ ማርያምን መረጣት።
  ግን ቀላል አልነበረም።

         ለማርያም ሆዷ ሲያድግ ሰዎች ከኋላዋ ማውራት ሲጀምሩ ህይወት ይበልጥ ከበዳት።
              ነገር ግን ይህን አስታውስ፡ አምላክ አንድ አስቸጋሪ ነገር እንድታደርግ ሲጠራህ፣ በችግር ጊዜም አብሮህ እንደሚሆን
 ቃል ገብቷል።

            ብዙ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔር ሕዝቡ ከእነርሱ ጋር ስለሆነ አይዞአችሁ ብሎ ተናግሯል።
  ኦሪት ዘዳግም 31፡6  ን አንብብ።

”           በርቱ አይዞአችሁ አትፍሩአቸው አትፍሩአቸውም አምላክህ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር የሚሄድ አይተውህም
”አይጥልህምም፥፥

              ወዳጆቼ ማርያም የእግዚአብሔር መልእክት እና ተልዕኮ ግራ በሚያጋባ እና አስቸጋሪ በሆነበት ጊዜ እንኳን በጌታ
   ለሚታመን ሰውምሳሌ ትሆነናለች።

   በማርያም ተገርማችሁ ከዚህ አትውጡ።
   በእግዚአብሔር ምሕረትና ታላቅነት ተገረሙ።

   አይዞህ እግዚአብሔር አይጥልህም አይጥልህም::
                   እንደ ማርያም ያለ ተራ ሴት እና እንደ አንተ እና እንደ እኔ ያሉ ተራ ሰዎች ያልተለመደ ነገር ለማድረግ ድፍረት እና

     እምነት ሊሰጣቸው የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው።
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          የታሪካችን ጀግና እና የነፍሳችን አዳኝ ወደሆነውን ወደኢየሱስን አሁን አብረን እንጸልይ።
    ኢየሱስ አንተ በጣም ታላቅ ነህ።

   አንተ የልዑል ልጅ ነህ።
    ለሚገርም ትህትና እና ፍቅር እናመሰግናለን።

     ረዳት የሌለው ልጅ ሆነህ መወለድን መርጠሃል።
     ታላቅነትህ ሁሉ በድካምውስጥ እንዲፈስ ፈቅደሃል።

         የገነትን ክብርና ደህንነት ትተህ ወደ ጭካኔና ሞት ዓለም ልትገባ ነው።
   እነዚህ እውነታዎች ተስፋን ይሰጡናል,     ምክንያቱም እኛ አቅመ ቢስ ነን,  ደካሞች ነን,    ጨካኞች እና በኃጢአት የተሞሉ

ነን.
       አዲስ ሰዎች ታደርገን ዘንድ ቅድስናህንና ቸርነትህን እንድታፈስልን እንፈልጋለን።

     እባካችሁ ይህንን ለጥቅማችን እና ለክብርህ አድርጉ።
  በኢየሱስ ስም እንጸልያለን።

አሜን
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