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ቦታ፡‐ ቦሌ ደብረ ሳሌምመድኃኔዓለምቤተ ክርስቲያን Aዳራሽ

በየሳምንቱ ረቡEምሽት ከ12፡30 1፡30በየሳምንቱ ረቡEምሽት ከ12፡30 – 1፡30

ነሐሴ ፭ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም.



የEመቤታችን ሕይወት
Eረፍቷ
• Eመቤታችን ቅድስት ድንግልማርያም በIየሩሳሌም Aቅራቢያ በምትገኘው በደብረ ዘይት ስትጸልይ ሳለ ቅዱስ ገብርኤል

በመጀመሪያ በናዝሬት Eንዳነጋገራት ሁሉ ከገነት የተገኘ ነጭ ቀለም ያለው Aበባ ይዞ በመገለጥ “የምድር ዘመንሽ በቅርቡ 

ተፈጽሞ ልጅሽ Aምላካችን ወደ ራሱ ይወስድሻል፡፡” በማለት ነገራት፡፡

• ጊዜውም ሲደርስ ልጅዋ ጌታችን Aምላካችን ሐዋርያት ከየሚያስተምሩበት Aህጉር በIየሩሳሌም Eንዲሰባሰቡ Aደረገ፡፡

• በጊዜውም Eመቤታችን ስታርፍ Eመቤታችን የነረችበት ቤት በታላቅ ብርሃን ተሞላ፡፡ 

• ጌታችንም በመላEክቱና በቅዱሳኑ ተከቦ ንጽሕት ነፍስዋን ወሰደ፡፡ 

• ስትመኝ ነበርና ሐዋርያትም ሥጋዋን Aባትና Eናትዋ በተቀበሩበት በደብረ ዘይት ተራራ ግርጌ በምትገኘው በጌቴሴማኒ 

ቀበሩዋት፡፡

• በምትቀበርበትም ጊዜ ብዙ ተAምራት ተደርገዋል፡፡ 

• የEግዚAብሔር Eናት Eመቤታችንን በድን የሚገኝነትን ሸንኮር በመንካት Eውራን ብርሃን Aዩ፣ Aጋንንት ከሰዎች 

ወጡ፣ ብዙ ደዌያት ያሉባቸውም ሕሙማን ተፈውሱ፡፡

• የEመቤታችንን ከቀበሩ ከሦስት ቀናት በኋላ ሐዋርያው ቶማስ ደረሰ፡፡ ከማረፍዋ በፊት ሊያያትና ክብርንም ሊሰጣት 

ተመኝቶ ስለነበር Eጅግ Aዘነ፡፡

• በዚህም የተነሳ Eመቤታችን የተቀበረችበትን መቃብር ሲከፍቱት ከተገነዘችበት ልብስ በቀር በድኗ ግን Aልተገኘም፡፡ 

Aሁን ለምንጾመው የፍልሰታ ጾም መሠረቱ ይኸው የቶማስ ነገር ነው፡፡

• ሐዋርያትም ተደንቀው ወደ ቤታቸው ተመልሰው በጸሎት ሰዓታቸው ሲጸልዩ ሳሉ የመላEክትን ዝማሬ ሰሙ፡፡ 

ች ቅ ት ት• ፈጥነውም ወደ ላይ ቢመለከቱ Eመቤታችንን በታላቅ ሰማያዊ ክብር በመላEክት ተከባ AዩAት፡፡ ደቀ መዛሙርቱንም 

“ቀንም ሆነ ሌት ከEናንተ ጋር ነኝና ደስ ይበላችሁ!” Aለቻቸው፡፡



የEመቤታችን ሕይወት
• Eመቤታችን ሰማያዊት Eናት በመሆን Eስከዛሬ ድረስ ይኽንኑ ቃልኪዳንዋን Eየፈጸመችልን ነው፡፡

• ስለ ጥልቅ ፍቅርዋና ብርታት ስላለበት ረዳትነትዋ Oርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ክብርን Eየሰጠን ትረዳን ዘንድ የነቢዩIሳይያስን፣

የቅድስት ኤልሳቤጥን ፈለግ በመከተል ስለEመቤታችን በኤፌሶን ጉባኤም (431 ዓ.ም.) ከሐድያንን በመርታትተረጋግጦ በተወሰነልን

መሠረት የEግዚAብሔርወይም የAምላክ Eናት ናት ከማለት ጋር “ለክርስቲያን ወገኖች ሁሉ የምታማልጂ መልካሚቱ ርግብ፣ 

ያዘኑ ሁሉ መጽናኛና ደስታቸው Eመቤታችን ሆይ Eረፍትሽም ባልገታው Aማላጅነትሽ Aማልጅን - ጸልይልን፡፡” Eንላታለን፡፡

• Eመቤት ብሎ መጥራትም በቅዱስ መጽሐፍ ያለ ትምህርት ነው፡፡ ካል ዮሐ 1፡2-5፡፡

• Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ፍጹምነትን ለሚሹ ሁሉ Aስተማሪ የሆነች የመጀመሪያይቱ Eናት ናት፡፡ መላ

ሕይወትዋን ለEግዚAብሔር በመስጠት ለEግዚAብሔር ቤትስ Aገልግሎት ከሆነ በድንግልና መኖር በጋብቻ ከመኖር የላቀ

Eንደሆነ AስተምራለችEንደሆነ Aስተምራለች፡፡

• ከመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን Aንስቶ የሰው ወገኖች ልጅዋን Aምላካችን መድኃኔዓለምን፣ Eርስዋን፣ ነቢያቱንና

ሐዋርያቱን ምሳሌ በማድረግ ሕይወታቸውን በድንግልና፣ በጸሎት፣ በጾም፣ በጽሙና፣ በብህትውና፣ መምራት ጀምረዋል፡፡ 

• የምንኩስና ሕይወት የመነጨውም በAንድ በኩል ከዚሁ ነው፡፡ ይህን ተከትሎም በርካታ ገዳማት በቅድስና ሕይወት ለመኖርናየምንኩስና ሕይወት የ ነጨውም በAንድ በኩል ከዚሁ ነው  ይህን ተከትሎም በርካታ ገዳማት በቅድስና ሕይወት ለ ኖርና

መንፈሳዊ ጥበባትንም ለመቅሰም የሚቻልባቸው ምንጮች ሆነዋል፡፡ 

• ዛሬ የEግዚAብሔር ፈቃድ በማይደረግበት ዓለም Eንዲህ ያለው የድንግልናና የንጽሕና ሕይወት የማይደነቅ Aንዳንድ ጊዜም

“በEናትማኅፀን ጃንደረቦች ሆነው የተወለዱ Aሉ፥ ሰውም የሰለባቸው ጃንደረቦች Aሉ፥ ስለመንግሥተ ሰማያትምራሳቸውን የሰለቡ

ጃንደረቦች Aሉ። ሊቀበለው የሚችልይቀበለው ።” ያለውን Aምላካዊ ቃል በመዘንጋት ትኩረት የማይሰጠው Eየሆነ ይገኛል፡፡

• Eመቤታችን የAምላክ Eናት Eንድትሆን ከተመረጠችበት Aንስቶ ቀጥሎም Aረጋዊው ስምOን “ስምOንም ባረካቸው Eናቱን

ማርያምንም። Eነሆ፥ የብዙዎችልብ Aሳብ ይገለጥ ዘንድ፥ ይህ በEስራኤል ላሉት ለብዙዎቹ ለመውደቃቸውና ለመነሣታቸው

ት ት ት ት ትለሚቃወሙትምምልክት ተሾሞAል፥ በAንቺም ደግሞ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል Aላት።” ሉቃ 34-35፡፡ Eንዳላት በልጅዋ ፊት

በመጽናት ስላሳየችው ሕይወት ልጅዋ ጠላት ዲያቢሎስን ድል ካደረገ በኋላ የምንገኝ Eኛ Oርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ሁሉ

ከፍ ከፍ Eናደርጋታለን፡፡



የEመቤታችን ዘላለማዊ ድንግልና
ለEግዚAብሔር መለየትዋ

• የAይሁድ ባሕል ድንግልናንና መታቀብን ደስ የሚያሰኝን ነገር ከመተውጋር ሳይሆን የEግዚAብሔርመንፈስ ለወገኖቻቸው

ት ት ት ጎድኅነትመፈጸም ሲልሕይወቱ በEግዚAብሔር በተቀደሰለት ወይም በተመረጠለት ሰው የሚፈጸም Aምላካዊሥራተደርጎ

ይቆጠራል፡፡

• Eመቤታችንም ድል Aድራጊ ለሆነው Aምላካችን ማረፊያውመሳሪያውሆና ተመርጣለች፤ ሰማይና ምድር የማይችሉትንም

በሥጋወልዳዋለች፡፡ ዘፍጥ 3፡15፣ ማቴ 1፡20 21 Eንደተጠቀሰው ከዘርዋ ከሥጋዋ በመንፈስቅዱስ የተወለደው Eርሱ የጠላትንበሥጋወልዳዋለች፡፡ ዘፍጥ 3፡15፣ ማቴ 1፡20-21 Eንደተጠቀሰው ከዘርዋ - ከሥጋዋ በመንፈስቅዱስ የተወለደው Eርሱ የጠላትን

ራስ በመስቀሉ ኃይል ቀጥቅቶታል፡፡

• ይህ ነፍስናሥጋዋ ለEግዚAብሔርና ለEግዚAብሔር ብቻማቅረብዋን ንጉሡም የሥጋዋንም የነፍስዋንም ንጽሕና የወደደ

መሆኑን የሚያመለክት ነው፡፡ ‹‹በEግዚAብሔርፊት ባለሟልነትን Aግኝተሻልና ›› ሉቃ 1፡30፡፡መሆኑን የሚያመለክት ነው ‹‹በEግዚAብሔርፊት ባለሟልነትን Aግኝተሻልና…›› ሉቃ 1 30

• Eነዚህንም ነጥቦች ነቢዩ ሕዝቅኤል Eንደ ነቢዩ Iሳይያስ በትንቢትመነጽር ተመልክቶ “ወደምሥራቅምወደሚመለከተው በስተ

ውጭወዳለው ወደመቅደሱ በር Aመጣኝ ተዘግቶም ነበር። EግዚAብሔርም፦ ይህ በር ተዘግቶ ይኖራል Eንጂ Aይከፈትም፥ ሰውም

Aይገባበትም የEስራኤል Aምላክ EግዚAብሔር ገብቶበታልና ተዘግቶ ይኖራል።” ሕዝ 44፡1-2 በማለት ጌታ EግዚAብሔር

በታተመውመቅደስውስጥ ከመግባቱ ጋር በማነጻጸር Eንመልከት፡፡

• Aረጋዊው ዮሴፍም የEጮኛው የEመቤታችን ከመንፈስቅዱስ የሆነመጽነስና በመንፈስቅዱስምመውለድ Eንዲሁም የAምላክ

ሥጋመልበስና የEመቤታችን ነገር Eርሱ ከለመደውና ከሚያውቀው የተለየ ሊሆንበት Eንደሚችልመረዳትም Aያስቸግርም፡፡

• የኪዳኑን ታቦትመንካት Oዛን “ወደ ናኮንም Aውድማ በደረሱ ጊዜ በሬዎቹ ይፋንኑ ነበርና Oዛ Eጁን ዘርግቶ የEግዚAብሔርንታቦት

ያዘ። የEግዚAብሔርምቍጣ በOዛ ላይ ነደደ፥ EግዚAብሔርም ስለ ድፍረቱ በዚያው ቀሠፈው በEግዚAብሔርምታቦት Aጠገብ

በዚያውሞተ።” ካል ሳሙ 6፡6-7 Eንደተባለውሕይወት ካስከፈለውሕግጋትን፣ መዝሙራትን፣ ትንቢታትን የሚናገሩ

የመጻሕፍትጥቅሎች የEግዚAብሔር ሰው የሆነው Aረጋዊው ዮሴፍ የሥጋ ፈቃዱንመፈጸሙን Aስመልክቶ ካልነገሩን

ለEሥራኤል ዘነፍስመዳን ዙፋኑ Eንድትሆነው የመረጣትን Eመቤታችንን ከመጠበቅ የዘለለ ሌላ ያደርጋል ወይም Aድርጓል

ብለን ስለምን Eናስባለን?



የEመቤታችን ዘላለማዊ ድንግልና
የጌታ ‹‹ወንድሞች››

• በቅዱስመጽሐፋችን ጌታችን “ወንድሞች” Eንዳለው የሚናገሩ ዘጠኝ ጥቅሶች ይገኛሉ፡፡ ማቴ 12፡46-47፣ ማቴ 13፡55-

56፣ ማር 3፡31-32፣ ማር 6፡3፣ ሉቃ 8፡19-20፣ ዮሐ 2፡12፣ ዮሐ 7፡3-5፣ የሐሥራ 1፡14፣ Eና ቀዳ ቆሮ 9፡5፡፡

• በነዚህ ጥቅሶችውስጥ የያዙት “ወንድም” የሚለውቃል በግሪኩ adelphos ተብሎይታወቃል፡፡

• ሐዋርያት የተጠቀሙበት፣ በሰባውሊቃናት ከEብራይስጥ (Eስራኤል) ወደ ጽርE (ግሪክ) ቋንቋ በተረጎሙት

ጥንታዊው የግሪኮች ብሉይ ኪዳን - The Septuagint  ዘመድ የሚለውንምቃል adelphinos Eና anepsios በሚል ቃል

ተጠቅሞበት Eናገኘዋለን፡፡

• adelphos የሚለው የግሪኩ ቃል ‹‹ወንድም››፣ ‹‹ዘመድ››፣ ‹‹Aምኖ የተከተለ››፣ ‹‹የAንድ Aገር ሰው››፣ ‹‹የወንድ የቅርብ

ዘመድ›› የሚሉትርጉሞችን በመያዝ በግሪኩ The Septuagint ውስጥይገኛል፡፡

• ዘፍጥ 14፡14-16፣ ዘፍጥ 29፡12፣ ዘሌዋ 25፡49፣ ኤር 32፡8፣ ኤር 32፡9፣ ኤር 32፡12፣ ጦቢት 7፡2 ወዘተ ወንድም የሚለውዘፍጥ 14 14 16 ዘፍጥ 29 12 ዘሌዋ 25 49 ኤር 32 8 ኤር 32 9 ኤር 32 12 ጦቢት 7 2 ወዘተ ወንድም የሚለው

ቃል የተለያዩ ወገኖችን የሚመለከት Eንደሆነ ያረጋግጡልናል፡፡

• ለምሳሌሎጥ ‹‹ የታራምትውልድ Eነሆ ይህ ነው።ታራ Aብራምንና ናኮርን ሐራንንም ወለደ ሐራንምሎጥን ወለደ።

ሐራንም በተወለደበት Aገር በከለዳውያንUር በAባቱ በታራ ፊትሞተ። Aብራምና ናኮርምሚስቶችን Aገቡ የAብራምሐራንም በተወለደበት Aገር በከለዳውያንUር በAባቱ በታራ ፊትሞተ። Aብራምና ናኮርምሚስቶችን Aገቡ የAብራም

ሚስት ስምዋ ሦራ ነው የናኮርሚስት የሐራን ልጅሚልካ ናትሐራንም የሚልካና የዮስካ Aባት ነው። ሦራምመካን

ነበረች ልጅ Aልነበራትም።ታራምልጁን Aብራምንና የልጅ ልጁን የሐራንን ልጅሎጥን የልጁንም የAብራምንሚስት

ምራቱን ሦራን ሰደ ከEርሱም ር ደ ከነዓን ምድር ይሄዱ ዘንድ ከከለዳ ያንUር ደ ካራንምምራቱን ሦራን ወሰደ ከEርሱም ጋር ወደ ከነዓን ምድር ይሄዱ ዘንድ ከከለዳውያንUር ወጡወደ ካራንምመጡ፥

ከዚያም ተቀመጡ።››  ዘፍጥ 11፡27-31፡፡ Eንደተባለው የAብርሃም የወንድሙልጅ ነበር፡፡



የEመቤታችን ዘላለማዊ ድንግልና
የጌታ ‹‹ወንድሞች››

• ነገር ግን ‹‹ Aብራምምሎጥን Aለው፦ Eኛ ወንድማማች ነንና በEኔና በAንተ በEረኞቼና በEረኞችህመካከል ጠብ Eንዳይሆን

Eለምንሃለሁ።›› ዘፍጥ 13፡8፣ ‹‹ በሰዶም ይኖር የነበረውን የAብራምን የወንድም ልጅሎጥን ደግሞ ከብቱንም ወስደው ሄዱ።…

Aብራምምወንድሙ Eንደ ተማረከ በሰማ ጊዜ በቤቱ የተወለዱትን ሦስትመቶ Aሥራ ስምንት ብላቴኖቹን Aሰለፈ፥ ፍለጋቸውንም

ተከትሎ Eስከ ዳን ድረስ ሄደ። ብላቴኖቹንም ከፍሎ በሌሊት Eርሱ ከባሪያዎቹ ጋር ወረደባቸው፥መታቸውም፥ በደማስቆ ግራ

Eስካለችውም Eስከ ሖባ ድረስ Aሳደዳቸው። ከብቱንምሁሉ Aስመለሰ፥ ደግሞምወንድሙንሎጥንና ከብቶቹን ሴቶችንና ሕዝቡን

ደግሞመለሰ። ›› ዘፍጥ 14፡14-16 በማለትሎጥ Eንደ ወንድም ተጠቅሶ Eናገኛለን፡፡

• በቅዱስመጽሐፋችንውወጥ በየትኛውም ክፍል Eመቤታችን የጌታ ‹‹ወንድሞች›› Eናት Eንደሆነች ተለይቶ ተጠቅሶ

Aልተጻፈልንም፡፡

• Eመቤታችን ሌሎች ልጆች ቢኖሩAትስ ጌታ በEለተ ዓርብ በመስቀል ተሰቅሎ ሳለ Eናቱን በAደራ ለወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ

ይሰጠው ነበርን?

E ት‹‹Eስከ›› የሚለው ቃል ትርጉም

• ስለ Eመቤታችን ዘላለማዊ ድንግልና ሲነሳ የሚነሳው ሌላውጥያቄማቴ 1፡25 ‹‹የበኩር ልጅዋንም Eስክትወልድ ድረስ

Aላወቃትም፤ ስሙንም Iየሱስ Aለው።›› በሚለውጥቅስውስጥ የሚገኘው ‹‹Eስከ›› ነው፡፡ ከወለደች በኋላ Aወቃት ለማለት

ይጠቀሙበታል፡፡ይጠቀሙበታል፡፡

• በቅዱስመጽሐፍ ‹‹Eስከ›› የሚለው ቃል የተለያዩ ትርጉሞች ያሉትመሆኑን በሚከተሉትጥቅሶችመረዳት ይቻላል፡፡

• ‹‹የሳOልም ልጅሜልኮል Eስከ ሞተችበት ቀን ድረስ ልጅ Aልወለደችም።›› ካል ሳሙ 6፡23፣ ‹‹በዘመኑም ጽድቅ ያብባል፥ጨረቃም

Eስኪያልፍድረስ ሰላም ብዙ ነው።›› መዝ 71፡7፣ ‹‹EግዚAብሔር ጌታዬን፦ ጠላቶችህን ለEግርህመቀመጫ Eስካደርግልህ ድረስEስኪያልፍድረስ ሰላም ብዙ ነው።›› መዝ 71 7 ‹‹EግዚAብሔር ጌታዬን፦ ጠላቶችህን ለEግርህመቀመጫ Eስካደርግልህ ድረስ

በቀኜ ተቀመጥ Aለው።›› መዝ 109፡1፣ ‹‹Aንቺም ቅፍርናሆም፥ Eስከ ሰማይ ከፍ Aልሽን? ወደ ሲOል ትወርጃለሽ፤ በAንቺ የተደረገው

ተAምራት በሰዶም ተደርጎ ቢሆን፥ Eስከ ዛሬ በኖረች ነበርና።›› ማቴ 11፡23፣



የEመቤታችን ዘላለማዊ ድንግልና
‹‹Eስከ›› የሚለው ቃል ትርጉም

• ‹‹Eነሆም Eኔ Eስከ ዓለም ፍጻሜድረስ ሁልጊዜ ከEናንተ ጋር ነኝ።›› ማቴ 28፡20፣ ‹‹ፍጥረት ሁሉ Eስከ Aሁንድረስ Aብሮ በመቃተትና በምጥ

መኖሩን Eናውቃለንና።›› ሮሜ 8፡22፣ ‹‹Eስክመጣድረስ ለማንበብና ለመምከር ለማስተማርምተጠንቀቅ።›› ቀዳጢሞ 4፡13፡፡

• የማቴ 1፡25 ትርጉምም ‹‹ከመወለዱ በፊት Aረጋዊው ዮሴፍ Eመቤታችንን ከመጠበቅ በቀር በግብር Aይተዋወቁም፣ ጌታ EግዚAብሔር ወልድ በዘር

በሩካቤ Aልተጸነሰም፤ ነገር ግን በመንፈስቅዱስ ተጸንሶ ከEመቤታችን ከድንግልማርያም ተወለደ፡፡›› ማለት ነው፡፡

• ‹‹Eስከ›› የሚለውቃል የሚያስረዳን ‹‹ከመወለደ በፊትን›› ሲሆን ከዚህ በቀር ቅዱስመጽሐፍ ከዚያ በኋላ ስለ Eመቤታችን በግብርመተዋወቅEስከ  የሚለ ቃል የሚያስረዳን ከ ለደ በፊትን  ሲሆን ከዚህ በቀር ቅዱስ ጽሐፍ ከዚያ በኋላ ስለ E ቤታችን በግብር ተዋ ቅ

ያነሳበት ክፍል የለም፡፡ Eኛም ያልተጻፈልንን Aንተረጉምም፣ Aናምንማ Aናሳምንም፡፡ ይልቁኑ ከልጅዎ ሳትለይ በኅቱምድንግልና ኖረች Eንላለን

Eንጂ፡፡ ሕዝ 44፡1-2፡፡

‹‹በኩር›› የሚለው ቃል ትርጉም

ጎ• በግሪኩ በኩር የሚለው “prototokos” ቃል ለበኩር ተከታይ Eንዳለው Aድርጎ Aልተቀመጠምወይም Aልተገለጠም፡፡

• በEብ 1፡6 ‹‹ ከመላEክትስ። Aንተ ልጄ ነህ፥ Eኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ፥ ደግሞም፦ Eኔ Aባት Eሆነዋለሁ Eርሱም ልጅ ይሆነኛል ያለው ከቶ ለማን ነው? 

ደግሞም በኵርን ወደ ዓለምሲያገባ። የEግዚAብሔርመላEክት ሁሉም ለEርሱ ይስገዱ ይላል።›› ተብሎ የተጠቀሰው ‹‹በኩር›› የAምላክን (የቃልን) 

ሰውመሆንን ከመጥቀስ ባለፈ ‹‹ሁለተኛ ልጅ›› Eንዳለ Aመልካች ኤAደለም፡፡

• ‹‹በኩር›› የሚለውቃል በቅዱስመጽሐፍ በየትኛውም ክፍልውስጥ ለሁለተኛወይም ለሦስተኛ ልጅመኖርማረጋገጫ የሚሰጥ ትርጉም ይዞ

Aልተጻፈልንም፡፡

• ይልቁኑ ‹‹ ልጁ በብዙ ወንድሞችመካከል በኵር ይሆን ዘንድ፥ Aስቀድሞ ያወቃቸው የልጁንመልክ Eንዲመስሉ Aስቀድሞ ደግሞወስኖAልና፡፡›› 

ሮሜ 8፡29፣ በሰማይና በምድር ያሉትሁሉ በEርሱ ተፈጥረዋልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኵር ነው ሁሉ በEርሱና ለEርሱ ተፈጥሮAልሮሜ 8፡29፣ ‹‹ በሰማይና በምድር ያሉትሁሉ በEርሱ ተፈጥረዋልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኵር ነው።ሁሉ በEርሱና ለEርሱ ተፈጥሮAል።

Eርሱም የAካሉማለት የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። Eርሱም በሁሉፊተኛ ይሆን ዘንድ፥ መጀመሪያ ከሙታንም በኵር ነው።›› ቆላ 1፡15 Eና 18 ‹‹

Aጥፊው የበኵሮችን ልጆች Eንዳይነካ ፋሲካንና ደምንመርጨትን በEምነት Aደረገ።›› Eብ 11፡28 ‹‹ በሰማያትም ወደ ተጻፉ ወደ በኵራትማኅበር፥

የሁሉም ዳኛ ወደሚሆን ወደ EግዚAብሔር፥ ፍጹማንም ወደ ሆኑት ወደ ጻድቃንመንፈሶች፥›› Eብ 12፡23፣ ‹‹ ከታመነውምምስክር ከሙታንም

በኵር›› ራE 1፡5 በማለት ጌታችን AምላካችንIየሱስ ክርስቶስ ለAባቱ Aንድያ ልጁ Eንደሆነ Eንረዳና ለEግዚAብሔር Aብሁለተና የባህርይ ልጅ

Aለውብለን ከማሰብ Eንቆጠብ ዘንድ ተጽፎልናል Eንጂ ስለEናቱማ ጽፎልን ቢሆን በሌሎቹ ክፍሎች በግልጥ Eንዳደረገው ስምዋንጠቅሶመናገር

ምን Aዳግቶት?!



Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም
• ቅዱስ ገብርኤል ‹‹ከሴቶች ተለይተሸ የተባረክሽ ነሽ›› Eንዳላት Eመቤታችን በመንፈስቅዱስ ኃይል ጌታችንን ጸንሳ ወልዳለች፡፡ የጌታችን

Eናቱ Eመቤታችን በሄደበት ሳትለየው በትሕትና ኖራለች፡፡Eናቱ Eመቤታችን በሄደበት ሳትለየው በትሕትና ኖራለች፡፡

• Eመቤታችን የሰማይና የፍጥረትሁሉ ንግሥት ናት፡፡ ልበ Aምላክ ዳዊት በመዝሙሩ ‹‹ በወርቅ ልብስ ተጐናጽፋና ተሸፋፍና ንግሥቲቱ

በቀኝህ ትቆማለች። ልጄ ሆይ፥ ስሚ Eዪ ጆሮሽንም Aዘንብዪ ወገንሽን ያባትሽንም ቤት Eርሺ ንጉሥውበትሽን ወድዶAልና፥ Eርሱ ጌታሽ

ነውና።… ለልጅ ልጅሁሉ ስምሽን ያሳስባሉ፡፡››  በማለት በመዝ 44 ላይ የዘመረላት Eመቤታችን ቅድስትድንግልማርያም ናት፡፡ያ ይ ታ ያ

• ቅድስናዋም ለማንም ባልተደረገው በAምላክ Eናትነትዋ… ሉቃ 1፡43፡፡ ነውና ከቅዱሳንና ከመላEክት ቅድስናም ስለሚልቅ ቅድስተ

ቅዱሳን Eንላታለን፡፡

• የAምላክ Eናት በመሆንዋ በመስቀሉሥር በቅዱስ ዮሐንስ በኩል Eናት ሆና Eንደተሰጠችን በAምላካችን ፊት ስለ Eኛ ስለልጆችዋ

ትለምንልናለችታማልደናለች Eንጂሥራ Eንደማይሠሩበትሥልጣን በከንቱ በAምላክ Eናትነትዋ ቸል Aትለንም፡፡ መናገርማሰብ፣

መስማት … ለሚችሉ ነገር ግን ለተጎዱ ወገኖች የሚናገሩላቸው (Advocates) Aሉ… ለEኛም በንጉሡ በEግዚAብሔር ፊት

የምትነግርልን፣ የምታስረዳልን፣ የምታማልደን Eርስዋ Eመቤታችን ናት፡፡

በራEይ Eንደተ ለጸ ፀሐይን የተጎናፀፈች E ስዋ ናት E ቤታችን በቅ ስ ጽሐፋችን A ሲቱ Iየሩሳሌም፣• በራEይ 12፡1 Eንደተገለጸው ፀሐይን የተጎናፀፈችው Eርስዋ ናት፡፡ Eመቤታችን በቅዱስመጽሐፋችን Aዲሲቱ Iየሩሳሌም፣

የEግዚAብሔር ከተማ፣ የጽዮን ተራራ፣ … ተብላ Eየተመሰለች ተጠቅሳለች፡፡

• ለEመቤታችን ያለን ይህ ፍቅር የመነጨውም የሚመራንም ወደ ጌታችን ወደ Aምላካችን ወደመድኃኒታችንIየሱስ ክርስቶስ ነው፡፡

የEመቤታችንመልEክትዋ ‹‹ልጄ የሚላችሁንሁሉ Aድርጉ›› የሚል ነውና፡፡የEመቤታችንመልEክትዋ ‹‹ልጄ የሚላችሁንሁሉ Aድርጉ›› የሚል ነውና

• በቃናው የሠርግ ቤት የEመቤታችን Aማላጅነት የጠቀማቸውሠርገኞች ለርስዋ ያላቸውፍቅርቃልዋን ሰምተው Eንዲፈጽሙ

Aደረጋቸው Eንጂ በቅዱስመጽሐፍ ከተጻፈውመንገድ Aላወጣቸውምወይም ፈቀቅ Eንዲሉ Aላደረጋቸውም፡፡

• Eኛም Eንደ ቃናው የሠርግ ቤትሠርገኞች የEመቤታችን Aማላጅነትና የፍቅር ቃልዋን ሰምተን ልጅዋ Aምላካችን የሚለንን

Eንድንፈጽም ያደርገናል Eንጂ በቅዱስመጽሐፍ ከተጻፈውመንገድ Aያወጣንም Aላወጣንምም፡፡ ስለዚህ በAማላጅነትዋና በፍቅሯ

ተጠቅመን የAምላካችንን ፈቃድ ለመፈጸም ያብቃን፡፡



ይቆየን… 

For your queries or questions E‐mail: 
kesisolomon4@gmail comkesisolomon4@gmail.com

ll h l fTo get all the lessons, surf :
www.zeorthodox.org


