በስመ Aብ ወወልድ
ወመንፈስቅዱስ Aሐዱ Aምላክ
Aሜን፡፡

Eመቤታችንና - Aክብሩኝ ባይ ልብ
መምህር፡- ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ
E-mail: kesisolomon4@gmail.com
ቦታ፡- ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን Aዳራሽ
በየሳምንቱ ረቡE ምሽት ከ12፡30 – 1፡30

የካቲት 7 ቀን ፳፻፬ ዓ.ም.

Eመቤታችንና - Aክብሩኝ ባይ ልብ
•

የEመቤታችንን የሕይወትዋን ምስጢር ይረዳ ዘንድ ለማወቅ ፈልጎ የሚቀርብ ማንኛውም ሰው
ቢኖር AEምሮው በሚያስደንቁ በርካታ Eንቆቅልሾች የተሞላ ይሆናል፡፡

•

ዛሬ በዓለማችን የምናገኛቸው ሴቶችና የሴቶች Eንቅስቃሴ መሪዎች ተገቢውን መብትና Aክብሮት
ለማግኘት ሲንቀሳቀሱ ይህች የምትደነቅ ብላቴናይቱ ድንግል ግን በምድር ካሉት ብቻ ሳይሆን
በሰማይ ካሉትም የምትልቅ ሆና ተገኝታለች፡፡

•

ሶርያዊው ቅዱስ ይስሐቅ ‹‹የማይገባውን ክብርን ፈልጎ ከሚሮጥ ሰው ያቺ ክብር ትሸሻለች፣
ክብር Aይገባኝም ብሎ በፈቃዱ ወደሚሸሽ ሰው ግን ክብር ትቀርባለች ሰዎችንም ወደርሱ
ትመራለች፡፡›› Eንዳለ EግዚAብሔርም ሰዎች የሚፈልጉትን ተወድሶተ ከንቱ - ክብርን የናቀች
ስለነበረች ይህችን ድንግል Eናቱ ትሆነው ዘንድ መረጣት፡፡

•

ድንግል ማርያም ከዝናና ክብር ትሸሽ ነበር፡፡

•

ምንም Eንኳ ሰው ሁሉ ይሰማው ዘንድ የሚሻው ስለልጅዋ ስለጌታችን የምትነግረን በርካታ
የምሥራች - ዜናዎች፣ ቃላት ቢኖሩAትም Eርስዋ ግን ለራስዋ በልብዋ ትጠብቀውና ታኖረው
ነበር፡፡

•

ተናግራ ቢሆን ሰው ሁሉ ስለልጅዋ ስለጌታችን የምታውቀውን ለመቅዳት በከበባት ነበር፡፡ Eርስዋ
ግን ይህን ሁሉ ክብር ሸሽታ Aርምሞንና ጸጥተኛነትን መርጣለች፡፡

Eመቤታችንና - Aክብሩኝ ባይ ልብ
•

Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በነገሮች ጥላ ውስጥ ለመኖር መርጣ የክብር ምስጋናን
ሁሉ ትሸሽ ነበር፡፡ ይህንም ሕይወትዋን ዘመድዋን ኤልሳቤጥን ለመጠየቅ ወጥታ ተሸሽጋ
ለማገልገል በመወሰንዋ ገልጣዋለች፡፡ ሉቃ 1፡39-፡፡

•

የቅድስት ኤልሳቤጥም የመውለጃዋ ወራት ሲደርስ ሰዎች ሁሉ በካህኑ በዘካርያስና በቅድስት
ኤልሳቤጥ ተሰብስበው Eመቤታችን Aይተዋት Aሮጊቱን ኤልሳቤጥን ሦስት ወራት ስለማገልገልዋ
ከማመስገናቸው በፊት ፈጥና ወደ ቤትዋ ተመልሳለች፡፡

•

Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብርን ከመፈለግ ብቻ ሳይሆን ፍጹም ታማኝነትዋን
ለማስረዳት ስትል ለራስዋ ከመከራከርም ተለይታ ኖራለች፡፡

•

ቅዱስ ዮሴፍ ስለንጽሕናዋ ሲጠይቅ የተሳሳቱትን ሁሉ ለሚያርማቸው ለሚያስተካክላቸው
ለEግዚAብሔር ራስዋን ከመስጠት በቀር ያደረገችው Aልነበረም፡፡ ማቴ 1፡18-22፡፡

•

መልAኩም ስለርስዋ ምስጢር ለቅዱስ ዮሴፍ ከገለጠለት በኋላ Eርስዋን በመጠራጠሩ የተነሳ
Aልተቆጣችውም ወይም Aላሳጣችውም፡፡

•

ልጅዋ ‹‹ተጨነቀ ተሣቀየም Aፉንም Aልከፈተም ለመታረድ Eንደሚነዳ ጠቦት፥ በሸላቶቹም ፊት
ዝም Eንደሚል በግ፥ Eንዲሁ Aፉን Aልከፈተም።›› Iሳ 53፡7፡፡ Eንደተባለ Eመቤታችን በርግጥ
Eንደልጅዋ Eንደ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ መከሰስን መወቀስን መርጣ ነበር፡፡

Eመቤታችንና - Aክብሩኝ ባይ ልብ
•

Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከራስዋና ከራስዋ ፍላጎት ተለይታ ሕይወትዋን ሁሉ ራስ
ወዳድነት ካለበት ሕይወት በማራቅ Eንዴት መኖር Eንዳለባት ሌሎች ይወስኑላት ዘንድ ፈቅዳለች

•

ወላጆችዋም በቤተመቅደስ Eንድትኖር ፣ የቤተ መቅደስም ካህናትም Eጮኛ ጠባቂ መርጠውላት ነበር፡፡

•

Eመቤታችን የEግዚAብሔር Eናት መሆንን Aስባም Aልማም Aታውቅም፡፡ ነገር ግን EግዚAብሔር
በመረጣት ጊዜ በፍጹም ፈቃደኝነት ራስዋን Aቅርባ ‹‹Eነሆኝ የጌታ ባሪያ Eንደ ቃልህ ይሁንልኝ።››

ሉቃ 1፡38፡፡ ብላለች፡፡
•

ራስዋን የመስጠትዋ ሕይወት የምትወልድበትን ቦታ፣ የሕጻኑን ስም፣ ወደ ግብጽ ስለመሰደድዋ፣
በናዝሬት ስለመኖርዋ፣ ከጌታችን ስቅለት በኋላ Aብራ ሕይወትዋን ስለምትመራበት ቦታና ሰው
ባለማወቅ የተሸፈነ ነበር፡፡ ዮሐ 19፡27፡፡

•

በሕይወትዋ ውስጥ ያለፈውን ያልተመቻቸ ከባድ ሁኔታ ጋር ሳታማርር ደስታን የተመላ የልብ
ቅንነት ያለበት ሕይወት በመምራት ኖራለች፡፡

•

Eመቤታችን የEግዚAብሔር Eናት በመሆን በዚህም ምክንያት ከሚገኝ ክብርና ዝና ሸሽታለች፡፡

•

ቅዱስ ማርቆስ በወንጌሉ ‹‹ብዙ ሰዎችም በዙሪያው ተቀምጠው ነበሩና። Eነሆ፥ Eናትህ ወንድሞችህም
በውጭ ቆመው ይፈልጉሃል Aሉት።›› ማር 3፡32 Eንዳለው ጌታችንን ለመገናኘት Eንኩዋ Eንደሌሎቹ
Aይሁድ ሆና Eንጂ በጌታችን ዙሪያ ከበው ከነበሩ ብዙ ሺ ሕዝቦች የተለየች Aድርጋ ራስዋን
Aላቀረበችም፡፡

•

Eመቤታችንና - Aክብሩኝ ባይ ልብ

Eመቤታችን የመሲሁ Eናት ወይም Aያት ለመሆን ተመኝተው ወደ ጋብቻው የበዛ ዝንባሌ ያሳዩ
Eንደነበሩ የAይሁድ ሴቶች ሳይሆን የመሲሁ Eናት በመሆን ከሚገኝ ክብር ሁሉ ራስዋን ለይታ
ነበር፡፡

•

ከመልAኩ ከቅዱስ ገብርኤል ጋር ከነበራት ንግግር የምንረዳው ራስዋን Eንደሙሽራ
ለEግዚAብሔር በመስጠትዋ ረክታ የEገዚAብሔር Eናት መባል Aይገባኝም የሚል ስሜት
የነበራት መሆኑን ነው፡፡ ሉቃ 1፡26-38፡፡

•

EግዚAብሔርም ከሴቶች ሁሉ ለይቶ ከፍ ያደረጋትና Eናቱ ትሆነው ዘንድ በፍጹም Aድናቆት
የመረጣት ለዚሁ ነው፡፡

•

በድንግልና መኖር ብዙ ባልታየበት ዘመን Eመቤታችን በትዳርና በEናትነት Eየኖሩ የሚገኘውን
የEናትነት ክብር ትታ በድንግልና መኖርን መርጣለች፡፡

•

EግዚAብሔር ሁሉን የተወች Eርስዋን፡ የፈጣሪና የፍጥረት ሁሉ Eናት Eንድትሆን
መርጧታል፡፡ በርግጥም Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የሁላችንም Eናት ናት፡፡

•

በዚህ ዘመን በርካታ ሴቶች ቄስ ለመሆን ሲጣደፉ Eርስዋ ግን የክህነትን Aገልግሎት ለወንዶች
Aድርጎ ሥርዓት የሠራውን የEግዚAብሔርን ሥርዓት ጠብቃና ተከትላ ኖራለች፡፡ የAምላካችን
Eናት ብትሆንም የቅስናን ማEረግ ፈጽማ Aልተቀበለችም፡፡

Eመቤታችንና - Aክብሩኝ ባይ ልብ
•

በርካታ ሴቶች መሠረቱ በብሉይ ስለሆነውና ከሴቶች መብትና ነጻነት ጋር ይጋጫል ስለሚሉት
ስለመንጻት ወራት ሲከራከሩ Eድፍ የሌለባት ንጽሕት የሆነች፣ የተወደደ ልጅዋን Iየሱስ ክርስቶስን
ያለበደል የወለደችው Eመቤታችን የሙሴን ሕግ Aክብራ ፈጽማለች፡፡ ልጅዋን በወለደች በ40ኛው ቀንም
በሕግ የታዘዘውን መሥዋEት ይዛ ወደ ቤተ መቅደስ ሄዳለች፡፡ ሉቃ 2፡22-35፡፡

•

በEውነት በዚህ ዓለም ከEግዚAብሔር ሆኖ ከሚገባት ክብር ሁሉ በመሸሽ ለኖረች ለEመቤታችን
ለቅድስት ድንግል ማርያም ሰማያዊው ክብርና ምስጋና ሁሉ ይገባታል፡፡

•

EግዚAብሔር ከሰማይ ሆኖ ወደምድር ተመለከተ Eንደርስዋም ያለ Aላገኘምና የባሕርይ ልጁን ከሥጋዋ
ሥጋን ከነፍስዋም ነፍስን ነስቶ ሰው ይሆን ዘንድ ላከው፡፡

•

የEመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ነገር የበለጠ የተለየ የሚያደርገው ለራስዋ ክብርን
Aለመውሰድዋ ነው፡፡

•

ነገር ግን ጌታችን በርስዋ ድንቅን Aደርጎ በትውልድ ሁሉ ዘንድ Eንድትከበርና በፍጹም ምስጋና
Eንዲያመሰግንዋት Aደረገ፡፡ ሉቃ 1፡48፡፡

•

ብዙ ሴቶች ክብርና Aድናቆትን ከዚህ ዓለም ተቀብለዋል፤ የAምላካችን Eናቱ Eመቤታችን ቅድስት
ድንግል ማርያም ሆይ የፈጣሪያችንና የEግዚAብሔር ቃል Eናቱ ነሽና Aንቺ ግን ከሁሉ ትበልጫለሽ!!!

•

በጸጋና በሀብት ሁሉ የከበረች የEመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በረከትዋና Aማላጅነትዋ
ከሁላችን ጋር ይሁን፡፡ Aሜን!!!

ወስብሐት ለEግዚAብሔር፡፡
For your queries or questions E-mail:
kesisolomon4@gmail.com

To get all the lessons, surf :
www.zeorthodox.org

