በስመ Aብ ወወልድ
ወመንፈስቅዱስ Aሐዱ Aምላክ
Aሜን፡፡

Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ‐ ክፍል 2
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 ፳፰ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም.

ብሥራተ ቅዱስ ገብርኤል
•

የEመቤታችን ሕይወት

ቅዱስ ገብርኤል ለዘካርያስ ከተገለጠለት ከስድስት ወር በኋላ የሚያስደስት ዜናን ይዞ በገሊላ ናዝሬት

ወደምትገኘው ወደ Eመቤታችን ከEግዚAብሔር ዘንድ ተላከ፡፡ መልAኩም Eመቤታችንን ዓለምን
የሚያድነውን መድኃኒትን Eንደምትወልድ Aበሠራት፡፡ ሉቃ 1፡8-25፤ ሉቃ 1፡26-48፡፡
•

መልAኩም ለEመቤታችን ተገልጾ ‹‹ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ደስ ይበልሽ EግዚAብሔር ከAንቺ ጋር ነው፤ Aንቺ
ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ Aላት።››

•

Eመቤታችንም የቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ከማንና ከየት Eንደሆነ መረመረች፡፡

•

ቅዱስ ገብርኤልም በመቀጠል ‹‹ ማርያም ሆይ፥ በEግዚAብሔር ፊት ጸጋ Aግኝተሻልና Aትፍሪ። Eነሆም፥
ትፀንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፥ ስሙንም Iየሱስ ትዪዋለሽ። Eርሱ ታላቅ ይሆናል የልUል ልጅም
ይባላል፥ ጌታ Aምላክም የAባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፤ በያEቆብ ቤትም ላይ ለዘለላም ይነግሣል፥
ለመንግሥቱም መጨረሻ የለውም።›› Aላት፡፡

•

Eመቤታችንም በቅዱስ ገብርኤል ንግግር በመገረም ‹‹ ወንድ ስለማላውቅ ይህ Eንዴት ይሆናል? Aለችው።››

•

መልAኩም ሁሉ የሚደረገው ወይም የሚሆነው ሁሉን በሚችለው በEግዚAብሔር Eንደሆነ ‹‹ መንፈስ
ቅዱስ በAንቺ ላይ ይመጣል፥ የልUልም ኃይል ይጸልልሻል ስለዚህ ደግሞ ከAንቺ የሚወለደው ቅዱስ
ይባላል። Eነሆም ዘመድሽ ኤልሳቤጥ፥ Eርስዋ ደግሞ በEርጅናዋ ወንድ ልጅ ፀንሳለች፥
የEግዚAብሔር ልጅ ይ
ለEርስዋም መካን ትባል ለነበረችው ይህ ስድስተኛ ወር ነው፤ ለEግዚAብሔር የሚሳነው ነገር የለምና። ››
በማለት መለሰላት፡፡

የEመቤታችን ሕይወት
ብሥራተ ቅዱስ ገብርኤል
•

Eመቤታችንም
E
ቤታችንም ‹‹ Eነሆኝ የጌታ ባሪያ Eንደ ቃልህ ይሁንልኝ Aለች
Aለች።›››› ሉቃስ 11፡26-28፡፡
26 28

•

ከዚህ ቃልም በኋላ ቃል - EግዚAብሔር ወልድ በማኅጸንዋ ተጸነሰ፡፡

•

በዚህም በሰው ልጅ ሕይወት ላይ ታላቅ ተAምር ታይቷል፤ ተደርጓል፡፡ የማይወሰነው Aምላክ የሚወሰነውን
ሥጋ ለበሰ፡፡
ለበሰ መላEክት
ላEክት የማይደርሱበት ምጡቅ
ም ቅ ብርሃን የሆነ Eርሱ ወደ
ደ Eመቤታችን
E ቤታችን ማኅጸን ወረደ፡፡
ረደ

•

የቤተ ክርስቲያናችን Aባቶች ይህን የመጽሐፍ ክፍል ሲተረጉሙ ሔዋን የEባብን ቃል ሰምታ መታለልዋን
በማሰብ Eመቤታችን የቅዱስ ገብርኤልን ሰላምታን ቃል ስትሰማ ያሳየችውን ጥበብ Eንድናደንቅ በሚያደርግ
መልኩ ተርጉመውታል፡፡

•

Eመቤታችን Eናቱ መሆንዋን EግዚAብሔር ቢወስንም፤ ለሰው ሁሉና ለሰውም የሰጠውን ነጻ ፈቃድ
ሳይጋፋ የEርስዋ ፈቃደኝነት Eንዲታይ Aድርጓል፡፡ ይህም ፈቃደኝነትዋ በሰው ልጅ መዳን ያላትን ታላቅ
ሱታፌ የሚያሳይ ነው፡፡

Eመቤታችን
ች ቅ
ቅድስት
ት ኤልሳቤጥን መጠየቅዋ
ቅ
•

የካህኑ የዘካርያስ ሚስት ዘመድዋ ኤልሳቤጥ ልትወልድ መድረስዋን Eመቤታችን ስትሰማ ፈጥና
ልትጠይቃት ወጣች፡፡

•

ወደ ኤልሳቤጥም ቤት ገብታ ኤልሳቤጥን Eንዴት ነሽ? Aለቻት፡፡ ኤልሳቤጥም የEመቤታችን ማርያምን
ድምጽ ስትሰማ መንፈስ ቅዱስ ሞልቶባት Eመቤታችን የጌታ Eናት መሆንዋን ተረዳች፡፡ ሉቃስ 1፡41፡፡

የEመቤታችን ሕይወት
Eመቤታችን ቅድስት ኤልሳቤጥን መጠየቅዋ
•

ኤልሳቤጥም ድምጽዋን ከፍ Aድርጋ በማልቀስ ‹‹Aንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ፥ የማኅፀንሽም ፍሬ
የተባረከ ነው። የጌታዬ Eናት ወደ Eኔ ትመጣ ዘንድ Eንዴት ይሆንልኛል?›› Aለቻት፡፡

•

Eመቤታችንም ‹‹ ነፍሴ EግዚAብሔርን ታከብረዋለች፥ መንፈሴም በAምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች፤
የባሪያይቱን ውርደት ተመልክቶAልና። Eነሆም፥ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብፅEት ይሉኛል፤ ብርቱ የሆነ
Eርሱ በEኔ ታላቅ ሥራ AድርጎAልና፤ ስሙም ቅዱስ ነው። ምሕረቱም ለሚፈሩት Eስከ ትውልድና ትውልድ
ይኖራል
ይኖራል።››
ሉቃ 1፡46-50
1 46 50 በማለት ለኤልሳቤጥ በሰጠቻት መልስ EግዚAብሔርን Aክብራለች፡፡
Aክብራለች

•

Eመቤታችን በቅድስት ኤልሳቤጥ ዘንድ ሦስት ወር ከቆየች በኋላ ወደ ናዝሬት ተመለሰች፡፡

•

Aረጋዊው ዮሴፍ Eመቤታችን መጽነስዋን ሲያውቅ ደንግጦ Aንድ የማያውቀው ነገር Eየተደረገ Eንደሆነ
በመገመት ከሆነው ሊርቅ Aሰበ፡፡

•

የAይሁድ ሕግ ባለመታመን የተገኙ ሚስቶችን በድንጋይ ተወግረው Eንዲገደሉ ያዛል፡፡ ዮሐ 8፡1-11፡፡

•

EግዚAብሔርም የተደረገውን ‹‹ Eናቱ ማርያም ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ ከ
ከመንፈስ
ንፈስ 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 ንፈስ ቅዱስ ነውና
ከመንፈስ
ነ ና Eጮኛህን
E ኛህን ማርያምን ለመውሰድ
ለ
ሰድ Aትፍራ።››
Aትፍራ ማቴ 1፡1-21
1 1 21 ብሎ በመልAኩ
በ ልAኩ
Aስረድቶታል፡፡

የEመቤታችን ሕይወት
Eመቤታችን ቅድስት ኤልሳቤጥን መጠየቅዋ
•

በማስከተልም ‹‹ልጅም
ልጅም ትወልዳለች፤ Eርሱ ሕዝቡን ከኃጢAታቸው ያድናቸዋልና ስሙን Iየሱስ ትለዋለህ።››
ትለዋለህ።
ብሎ ስም Eንዲያወጣለት Aዘዘው፡፡ ማቴ 1፡21፣ Iሳ 7፡14፡፡

•

በቅዱስ መጽሐፋችን ከልጅዋ ከጌታችን ሕይወት ጋር ስለ Eመቤታችን ብዙ ተገልጦልናል፡፡

•

በቅዱስ መጽሐፋችን በቤተ ልሔም ከመወለዱ ጋር፣ በግዝረቱ፣ የጥበብ ሰዎች Eጅ መንሻ ከማምጣታቸው
ጋር፣ በ40ኛው ቀን ወደ ቤተ መቅደስ ይዘው ካመጡት መሥዋEት፣ ወደ ግብጽ በተደረገው ስደት፣ በናዝሬት
ስለመኖራቸው፣ በAሥራ ሁለት ዓመቱ ለፋሲካ በዓል ወደ Iየሩሳሌም በመሄዱ፣ በመስቀል ተሰቅሎ ሳለ፣…
Eመቤታችን Aብራ ተገልጣለች ወይም ተብራርታለች፡፡ ማቴ 1፣ ማቴ 2፣ ሉቃ 1፣ ሉቃ 2፣ ማር 1፡9፣ ዮሐ

19፡25-27፣ …፡፡
•

Eነዚህም የቅዱስ መጽሐፋችን ቃላት ስለ Eመቤታችን ትሕትና፣ Eምነት፣ ትEግሥት፣ ብርታት፣
ለEግዚAብሔር ስላላት ታማኝነትና ፍቅር፣ ለልጅዋም ስለከፈለችው መሥዋEትነት ለAንባብያንና Aማንያን
ግልጥ ማረጋገጫ በመስጠት Eውቀትን ያስጨብጣሉ፡፡ መልAኩ ቅዱስ ገብርኤል Eንደተናገረው
በEግዚAብሔር ዘንድ ያገኘችው ባለሟልነትዋ ይኽንኑ የሚገልጥ ነው፡፡ ሉቃ 1፡30፡፡

•

በቃና ዘገሊላ የተደረገው የመጀመሪያው ተAምር በልጅዋ ላይ ልታሳድር የምትችለውን የEናትናት ተጽEኖ Eና
ርኅራኄዋን የሚያመለክት ነው፡፡ ዮሐ 2፡1-11፡፡

•

ይህም ሕይወትዋ Eመቤታችንን ለክርስቲያኖች ሁሉ ይልቁንም ለተገፉትና ለተጨቆኑት የላቀች Aማላጅ
ያደርጋታል፡፡

የEመቤታችን ሕይወት
ቅድስት ኤልሳቤጥን መጠየቅዋ
•

ለሠርጉ የሚሆነው ወይን ያለቀባቸው መሆኑን በመገንዘብ የልጅዋን ትኩረት ወደ ጉዳዩ ስባለች፡፡ ልጅዋም ጥያቄዋን
Eንደማይንቅ ታውቅ ነበር፡፡

•

Aገልጋዮቹንም የሚላችሁን Aድርጉ ብላ Aዘዛቸው፡፡ ይህም የEመቤታችንና የጌታችን ጥያቄና መልስ ውጤቱ
መልካም Eንደሆነ የሚጠቁም ነው፡፡

•

Aዎ በርግጥም ይህ Aማላጅነትዋ ብዙም በማይታወቁ በነዚህ ምስኪናን ሕይወት ውስጥ ትልቅ መለኮታዊ ጣልቃ
ገብነት Eንዲፈጠር Aድርጎታል፡፡

•

ይህም የጌታችን
ች የመጀመሪያው ተAምር Eንደሆነ ተመዝግቦልናል፡፡ ከዚህም በኋላ ‹‹ ደቀ መዛሙርቱም በEርሱ
Aመኑ።›› ዮሐ 2፡11፡፡

•

Eርሱ EግዚAብሔር ወልድ Iየሱስ ክርስቶስ የሰውን ልጅ ለማዳን የመጣበትን ለመፈጸም ሲል ጥቅም Aላደረገውም
Eንጂ ወንጌላት ስለEመቤታችን የሆነውን ሁሉ በልብዋ የምትጠብቅ፣ ለልጅዋ ልዩ ትኩረት የምትሰጥ፣ በሄደበት
ሁሉ ተከትላው የምትሄድ፣ በሚያስፈልገው ሁሉ ያገለገለችው፣ Eስከ ሠላሳ ዘመኑም ድረስ በEናትነት የሚደረገውን
ሁሉ ያደረገች፣ ወዘተ ጽፈውልናል፡፡

•

ለማስረዳት Eንኳ በሚያስቸግረው ጌታችን በቀራንዮ በፈጸመው የማዳን ሥራ ሳትለይ ተገኝታ ለወዳጁ ለወንጌላዊው
ለቅዱስ ዮሐንስ Eናቱን Aደራ ሰጥቷታል፡፡

•

Eመቤታችን በሚሆነው ሁሉ በEግዚAብሔር ፈቃድ ከመስማማት በቀር የቁጣ ቃል ፈጽሞ ከAንደበትዋ Aልወጣም
ነበር፡፡ በዚህም የተነሳ ታላቅነትዋ የተገለጠ ቢሆንም ዛሬም Oርቶዶክሳውያን የሆኑት ክርስቲያኖች ይህንኑ Aክብረው
ይገኛሉ፡፡

የEመቤታችን ሕይወት
ቅድስት ኤልሳቤጥን መጠየቅዋ
•

በበዓለ ጰንጠቆስጤ መንፈስቅዱስ ወርዶ ደቀመዛሙርቱ ሁሉ በAዲስ ቋንቋ ሲናገሩ Eመቤታችን Aብራ ነበረች፡፡

•

ከጌታችን ስቅለት በኋላ Eመቤታችን በዚህ ምድር የኖረችው Aሥራ Aምስት ዓመታት ነው፡፡

•

ጌታችን በመስቀል ተሰቅሎ ሳለ ለቅዱስ ዮሐንስ Eመቤታችንን Eናት Aድርጎ ሲሰጠው ልጅ ሆኖ Eስከ Eረፍትዋ ድረስ
ሊንከባከባት ወደ ቤቱ ወሰዳት፡፡

•

ከጌታችን Eርገት በኋላ ሐዋርያት መንፈስቅዱስን ተቀብለው በየAህጉረ ስብከታቸው ተሰማርተው የክርስትና Eምነት ሲስፋፋ
ብዙዎች ክርስቲያኖች በሐዋርያት ዜና የሰሟትን Eመቤታችንን ለማየትና ለማናገርም ከተለያዩ Aገራት ወደ Eርስዋ ይመጡ
ነበር፡፡

•

ዛሬ መቃብርዋ የሚገኝባትን ጌቴሴማኒን ለመሳለም ብዙዎች ወደ Iየሩሳሌም Eንደምንሄድ ሁሉ ከEረፍትዋ በፊት የነበሩ
ክርስቲያኖች በAካል ከEመቤታችን ተገናኝተው በረከትን ለመሰብሰብ ወዳለችበት ይጎርፉ ነበር፡፡ ተገናኝተዋትም ድምጽዋን
ሰምተዋል፣ ናፍቆታቸውን ተወጥተዋል፡፡

•

ጌታችን ቅዱስ ዮሐንስን ልጅ Aድርጎ ከሰጠበት ጊዜ Aንስቶ የክርስቶስ ልጆች ወይም ተከታዮች ለሆን ሁሉ Eመቤታችን
Eናታችን ናት፤ ልዩ ክብርም Eንሰጣለን፡፡ ‹‹ጭፍሮችም Eንዲህ Aደረጉ። ነገር ግን በIየሱስ መስቀል Aጠገብ Eናቱ፥ የEናቱም
Eኅት፥ የቀለዮጳም ሚስት ማርያም፥ መግደላዊትም ማርያም ቆመው ነበር። Iየሱስም Eናቱን ይወደው የነበረውንም ደቀ
መዝሙር በAጠገቡ ቆሞ ባየ ጊዜ Eናቱን። Aንቺ ሴት፥ Eነሆ ልጅሽ Aላት። ከዚህ በኋላ ደቀ መዝሙሩን። Eናትህ Eነኋት
Aለው። ከዚህም ሰዓት ጀምሮ ደቀ መዝሙሩ ወደ ቤቱ ወሰዳት።›› ዮሐ 19፡25-27 Eንዳለ፡፡

•

የEመቤታችን
E
ች Aማላጅነት
ጅ ት ዘወትር
ት Aይለየን!!!

•

Aምላካችን Eውነተኛው ፍቅር በልባችን Eንዲታተም ፍቅርዋን በልባችን ያሳድርብን፡፡

ይቆየን…

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

To get allll the
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www.zeorthodox.org

