በስመ Aብ ወወልድ
ወመንፈስቅዱስ Aሐዱ Aምላክ
Aሜን፡፡

Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ‐ ክፍል 1
መምህር፡‐ ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ
E‐mail: kesisolomon4@gmail.com
ቦታ፡‐ ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን Aዳራሽ
በየሳምንቱ ረቡE ምሽት ከ12፡30 – 1፡30

ሐምሌ ፳፩ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም.

Eመቤታችንን ማክበር
•

Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ማክበር ነፍሳችን የምትታመንበት የOርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ሃይማኖታችን
Aንዱ ቁልፍ Aስተምሕሮ ነው፡፡

•

ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ለተወሰኑ ሳምንታት የምንማረው ስለ Eመቤበተችን ይሆናል፡፡

•

Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክርስትና ከተመሠረተበት ዘመን Aንስቶ የተቸገሩትን በመርዳትዋ፣ Aምላካችን
ሰውን ለማዳን ባደረገው ጉዞ ታላቅ ድርሻ ስለነበራትና በEግዚAብሔርም ዘንድ በተወደደው ንጽሕናዋ
ንጽሕናዋ፣
ሕይወትዋ፣…በክርስቲያኖች ዘንድ ልዩ ክብር የተሰጣት ከመሆኑ በተጨማሪ ክርስቲያኖች ከፍ ያለ Aድናቆትና ፍቅር
Aለን፡፡ በAማላጅነትዋም Eናምናለን፡፡

•

Eመቤታችን
E
ቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ማክበር ቅዱስ ገብርኤል ‹‹ደስ
ደስ ይበልሽ
ይበልሽ፥ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ
ሆይ፥ ጌታ ከAንቺ ጋር
ነው፤ Aንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ …።›› ሉቃስ 1፡28፡፡ በማለት Aምላክን Eንደምትወልድ ካበሰረበት ጊዜ ጀምሮ
ተገልጧል፡፡

•

ይህን ሰላምታ
ታ ከሰጠ ከጥቂት ቀናት በኋላ
ኋ ቅድስት ኤልሳቤጥ ‹‹Aንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ፥
ቅዱስ ገብርኤል ይ
የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው።›› ሉቃ 1፡42 በማለት Eመቤታችንን Aመስግናለች፡፡

•

ቅዱስ ሉቃስ በወንጌሉ Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የጌታ Eናት መሆንዋን መንፈስቅዱስ የገለጠላት
መሆኑን ገልጦ ጽፎልናል፡፡ ሉቃስ 1፡28-42፡፡

•

Oርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን በEመቤታችን ሕይወት የተደረጉትን የምናስብባቸው Eለታትና በዓላት
በመወሰን የሰጠቻትን ክብር ገልጣለች፡፡

•

በጸሎታችንም Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ወላዲተ Aምላክ ብለን Eንጠራታለን፡፡ ከጽንሰት ጀምሮ
በማኅፀንዋ ዘጠኝ ወር ከAምስት ቀን ቆይቶ የተወለደው Eውነተኛው Aምላካችን ነውና፡፡ ‹‹… ስሙንም Iየሱስ
ትዪዋለሽ። … በያEቆብ ቤትም ላይ ለዘለላም ይነግሣል፥ ለመንግሥቱም መጨረሻ የለውም።›› ሉቃ 1፡31-33፡፡ Eንደተባለ ፡፡

Eመቤታችንን ማክበር
•

ብዙዎች የሚሆኑ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት፣ መምህራን፣ ሰባክያን… ስለ Eመቤታችን ክብር የምስጋና መዝሙራትን፣
ግጥሞችን፣ የጸሎት መጻህፍትን፣ ትምህርቶችን፣ … ጽፈው Aቅርበዋል፣ ዘምረዋል፣ … የዛሬዎቹም ይህንኑ በሚመስል
ሕይወት Eንገኛለን፡፡

•

በነዚህ ትምህርትና ምስጋና የተነሳ Eንዴት Eንደኖረች፣ በAምላክዋ ፊት የተወደደው ውበትዋ ምን Eንደነበር፣ Aምላክ
Eንዲዋሐዳት ያበቃት የተመረጠችበት ምን Eንደሆነ፣ በAማላጅነትዋ Eንድንታመን የሚያደርገን ምን Eንደሆነ ስለምንማር
ሁላችን ለEመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም በቅዳሴው፣ በመዝሙሩ፣ … ‹‹ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብፅEት
ይሉኛል›› ሉቃ 1፡48 Eንዳለ ክብር Eንሰጣታለን፣ Eናመሰግናታለን፡፡

•

ብዙ የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት የEግዚAብሔር ልጅ ለሰው ልጅ መዳን መሳሪያ ካደረጋት ድንግል Eንደሚወለድ
Aስቀድመው ተንብየዋል፡፡

•

የመጀመሪያውን ስለ ድንግሊቱ (ልዩ ስለሆነች ሴቲቱ) የተነገረውን ቃልኪዳን የሰሙት Aዳምና ሔዋን ናቸው፡፡

•

EግዚAብሔር ሰይጣንን ‹‹ በAንተና በሴቲቱ መካከል፥ በዘርህና በዘርዋም መካከል ጠላትነትን Aደርጋለሁ Eርሱ ራስህን
ይቀጠቅጣል፥
ቅ
Aንተም ሰኰናውን
ሰ
ት
ትቀጠቅጣለህ።››
ቅ
ዘፍጥ 3፡15 ብሎታል፡፡

•

በብሉይ የዘር ሐረግ የሚቆጠረው በወንድ በኩል ነበር፡፡ Aዳኙ መሲሕ ግን የሴቲቱ ዘር ተብሎ ተጠቅሷል፡፡ ይህም በሥጋ
የሚወልደው Aባት Eንደሌለው EግዚAብሔር ወልድ በዳግም ልደት ያለ Aባት ከEናት - ከEመቤታችን Eንደሚወለድ የሚያሳይ
የመጀመሪያው ምልክት ወይም ትንቢት ነው፡፡

•

ከብዙ ዘመናት በኋላ ነቢዩ Iሳይያስ ‹‹ ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል Eነሆ፥ ድንግል ትፀንሳለች፥ ወንድ ልጅም
ትወልዳለች፥ ስሙንም Aማኑኤል ብላ ትጠራዋለች።›› Iሳ 7፡14፡፡ ለመጀመሪያው ትንቢት የሚሆን ማብራሪያ ሰጥቷል፡፡

•

Aይሁድ ለማመን የሚቸገሩበት ቢሆንም ‹‹ድንግል›› የሚለውን ‹‹ሴት›› በሚለው ሳይተካ የተነገረው ትንቢት ሲፈጸም
Aሳይቷቸዋል፡፡ የተወለደውም መሲህ ራሱ EግዚAብሔር ነበር፡፡ ሉቃ 1፡35
Aምላክ Eንላታለን፡፡

በዚህም የተነሳ Eመቤታችንን ወላዲተ

የEመቤታችን ሕይወት
•

ቀድመው ከተጻፉት የክርስቲያኖች መጻሕፍት

Eንደምናነበው ወንጌላዊው ቅዱስ ሉቃስ Eመቤታችንን ስለሚያውቃት

በወንጌሉ መንፈስቅዱስ ያስረዳውን Eናትነትዋን Eንዳንዘነጋ Aድርጎ ደጋግሞ ጽፎልናል፡፡
•

ቅዱስ ሉቃስ ሐኪምና ሰዓሊ ነበር፡፡ ለEመቤታችንም ካለው ፍቅር የተነሳ ሥEልዋን ሥሎ ነበር፡፡ Eርሱም ከሳላት በኋላ
ሌሎች Aስመስለው ስለዋል፡፡ … በቤተ ክርስቲያናችን … O ርኅርኅተ ኅሊና Eንተ ሰዓላ በEዱ፤ ሉቃስ ጠቢብ
Eምወንጌላውያን Aሐዱ ብለን መልክA ሥEል በተባለው ጸሎት የምናነሳው ከዚህ የተነሳ ነው፡፡

ልደቷ
•

Aዳኙ መድኃኒት EግዚAብሔር ሰው የሚሆንበት ዘመን ሲቃረብ በናዝሬት ገሊላ ከሚኖሩ ሁለት ቅዱሳን Eመቤታችን
ተወልዳለች፡፡ ‹‹ የናዝሬቱ Iየሱስን…›› ተብሎ የተጻፈልን በዚሁ ምክንያትም ነው፡፡ ዮሐ 18፡7፣ ሉቃ 2፡51፡፡

•

Aባቷ ቅዱስ Iያቄም Eናቷም ቅድስት ሐና የሚባሉ በደግነታቸውና በርኅራኄያቸው የሚታወቁ EግዚAብሔርን የሚፈሩ
ቅዱሳን ነበሩ፡፡ ቅዱስ Iያቄም ከንጉሡ ከዳዊት ወገን የነበረ ሲሆን ልጅ ሳይኖራቸው Eስከ Eርጅና ዘመናቸው ደርሰው
ነበር፡፡ ‹‹ መሠረቶቹ በተቀደሱ ተራሮች ናቸው…›› መዝ 86፡1፡፡

•

ልጅ ለመውለድ የነበራቸው Eድል Eጅግ ጥቂት የነበረ ቢሆንም EግዚAብሔርን ከመጠየቅ ግን Aልተከለከሉም ነበር፡፡

•

የምትሰ ንንም ልጅ ለቤተ መቅደስ
የምትሰጠንንም
ቅደስ Aገልግሎት
A ልግሎት Eንሰጣለን ብለው
ብለ
ወደ
ደ EግዚAብሔር Eንደ ነቢዩ ሳሙኤል
ሳ ኤል Eናት ተሳሉ፡፡
ተሳሉ

ቀዳ ሳሙ 1፡11፡፡
•

በዚያ ዘመን ልጅ Aለመውለድ ስለ ኃጢAት በEግዚAብሔር መቀጣትን ያመለክት ነበር፡፡
EግዚAብሔርም ትEግሥታቸውንና Eምነታቸውን Aይቶ ታላቅ ደስታን Aደረገላቸው፤ ቅድስት ሐና ሴት ልጅ ወለደች፤
ስምዋንም ማርያም ብለው ጠሩ፡፡

ወደ ቤተ መቅደስ መግባትዋ
•

የEመቤታችን ሕይወት

Eመቤታችን ሦስት ዓመት ሲሆናት EግዚAብሔርን የሚፈሩ ቅዱስ Iያቄምና ቅድስት ሐና
ስEለታቸውን ለመፈጸም ወደ Iየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ይዘዋት ሄዱ፡፡ ‹‹ሰነፎች ደስ Aያሰኙትምና
ለEግዚAብሔር ስEለት በተሳልህ ጊዜ ትፈጽመው ዘንድ Aትዘግይ የተሳልኸውን ፈጽመው።›› መክ 5፡4፡፡

•

በቤተ መቅደስም Eንደርስዋ ላሉ ደናግል ለትምህርት Eንዲሆን በተዘጋጀው ሥፍራ Eንድትማርና ካህኑ
ዘካርያስ Aደራውን ተቀብሎ ትተዋት ተመለሱ፡፡ ‹‹በይሁዳ ንጉሥ በሄሮድስ ዘመን ከAብያ ክፍል የሆነ
ዘካርያስ የሚባል Aንድ ካህን ነበረ፤ ሚስቱም ከAሮን ልጆች ነበረች፥ ስምዋም ኤልሳቤጥ ነበረ።›› ሉቃ 1፡5፡፡

•

Eመቤታችንም የEግዚAብሔርን ሕግ Eየተማረች፣ በEጅዋም ፈትልን Eየፈተለች፣ ከመጻሕፍት
የተገኘውን ጸሎት Eየጸለየች Aሥራ ሁለት ዓመት በቤተ መቅደስ ኖረች፡፡

•

Eመቤታችን በቤተ መቅደሱ በንጽሕና በቅድስና ኖረች Eንጂ፤ በዚያ ዘመን Eንደነበሩ Aንገታቸውን
Eንደሚያገዝፉ Eብራውያን ሴቶች Eድፍ የምታውቅ Aልነበረችም፡፡

•

EግዚAብሔርንም ለማገልገል ድንግል ሆና ልትኖር ተስላ ራስዋን ለEግዚAብሔር ብቻ ሰጠች፡፡
ፈጠሪዋንም Eያገለገለች ብቻ ልትኖር መረጠች፡፡ ‹‹… ከዳዊት ወገን ለሆነው ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ

ታጨች ወደ Aንዲት ድንግል ከEግዚAብሔር ዘንድ ተላከ፥ የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበረ። ወንድ
ስለማላውቅ ይህ Eንዴት ይሆናል? Aለችው።›› ሉቃ 127-34 ሲተረጎም የሚነግረን Eውነት ድንግል ሆና
ልትኖር ራስዋን ለEግዚAብሔር በስEለት መስጠትዋን ነው፡፡

የEመቤታችን ሕይወት
ለዮሴፍ መታጨትዋ
•

ቅዱስ Iያቄምና ቅድስት ሐና Eመቤታችን ለቤተ መቅደስ Eንደሰጡ ብዙ ሳይቆዩ Aርፈው ነበርና Eመቤታችን ያለ Eናትና
Aባት በቤተ መቅደስ Aሥራ Aምስት ዓመት Eስኪሆናት ድረስ ኖረች፡፡

•

Eንደ ሕጋቸውም ከዚህ በላይ መቆየት ስለማትችል ሊቀ ካህኑ ስEለትዋን በማሰብ በታማኝነት ሊጠብቃት ፈቃዱ ለሆነው፣
ከዳዊት ወገን ለተገኘው፣ Eጣውም ለደረሰው ለAረጋዊው ለዮሴፍ Aጫት፡፡

•

‹‹ የIየሱስ ክርስቶስም ልደት Eንዲህ ነበረ። Eናቱ ማርያም ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ፀንሳ ተገኘች።
Eጮኛዋ ዮሴፍም ጻድቅ ሆኖ ሊገልጣት ስላልወደደ በስውር ሊተዋት Aሰበ። Eርሱ ግን ይህን ሲያስብ፥ Eነሆ የጌታ መልAክ
በሕልም ታየው፥ Eንዲህም Aለ፦ የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ፥ ከEርስዋ የተፀነሰው ከ
ከመንፈስ
ንፈስ ቅዱስ ነውና Eጮኛህን ማርያምን
ለመውሰድ Aትፍራ። ልጅም ትወልዳለች፤ Eርሱ ሕዝቡን ከኃጢAታቸው ያድናቸዋልና ስሙን Iየሱስ ትለዋለህ። በነቢይ
ከጌታ ዘንድ። Eነሆ፥ ድንግል ትፀንሳለች ልጅም ትወልዳለች፥ ስሙንም Aማኑኤል ይሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ
ል ትርጓሜውም።
ር
EግዚAብሔር
ዚ
ር ከEኛ ጋር የሚል
ሚል ነው። ዮሴፍም ከEንቅልፉ
ል ነቅቶ የጌታ
ታ መልAክ
ል
Eንዳዘዘው Aደረገ፤
ሆኖAል፥
Eጮኛውንም ወሰደ፤ የበኩር ልጅዋንም Eስክትወልድ ድረስ Aላወቃትም፤ ስሙንም Iየሱስ Aለው።›› ማቴ 1፡18-25፡፡

•

ዘመድዋ Aረጋዊው ዮሴፍም Aናጢ የነበረ ሲሆን ቀድሞ የወለዳቸው ልጆቹ ያEቆብና ዮሳ ስምOንም ይሁዳም ይባሉ ነበር፡፡
Eነርሱም Eኛም ከምንጋራው ባሕላቸው የተነሳ ወንድሞቹ ተብለው በAይሁድ ተጠቅሰዋል፡፡ Aይሁድ ስም Aይጥቀሱ Eንጂ
Eህቶቹም ብለው የጠሩAቸው ነበሩ….

•

‹‹ ይህ የጸራቢ ልጅ Aይደለምን? Eናቱስ ማርያም ትባል የለምን? ወንድሞቹስ ያEቆብና ዮሳ ስምOንም ይሁዳም Aይደሉምን?
Eኅቶቹስ ሁሉ በEኛ ዘንድ ያሉ Aይደሉምን? Eንኪያስ ይህን ሁሉ ከወዴት Aገኘው? ተሰናከሉበትም። Iየሱስ ግን፦ ነቢይ ከገዛ
Aገሩና ከገዛ ቤቱ በቀር ሳይከበር Aይቀርም Aላቸው። በAለማመናቸውም ምክንያት በዚያ ብዙ ተAምራት Aላደረገም። ›› ማቴ

13፡55-56፡፡ Eንደተባለው Eመቤታችን ንጹሕ ሆኖ የጠበቃት የAረጋዊው ዮሴፍን ቤት ባEትዋ Aድርጋ በድንግልና ኖራለች፡፡

ይቆየን…
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