መንፈስ ቅዱስ አብ ሕይወት ማርያም
ዘሎናዮ ወርኂ ግንቦት ንማርያም እንዝክረሉ ከምኡ ብዓል ጰራቅሊጦስ እነብዕለሉ ስለ ዝኾነ አብ
መንግኦም ዘሎ ርክብን ብኡ አቢሉ ኸአ ንነፍሲ ወከፍና ብዝያዳ ምስጢር ድሕነትናን እምነትናን
ክንርኢ ጽቡቕ እዩ። እዚ እዋን ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስን ማርያም አብ እምነትና እንምሃረሉን
እነስተንትነሉ ጊዜ እዩ።
አብዚ ዘሎናዮ ዘመን ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ብዙሕ መጽናዕትታ ተኻይዱ። ብ1897 ልዮን XIII
አብ ዓዋዲት ጳጳሳዊት መልእክቶም ብዛዕባ ዝተሓደሰ ርድኢት መንፈስ ቅዱስ ጀሚሮም አብ ገለ
እዋን “ዝተረስዐ” አምላኽ ይብሃል። ፪ይ ጉባኤ ቫቲኻን ከምኡ ቅ. ጳውሎስ ፮ይ ደጋጊሞ (258
ጊዜ) ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ደጋጊሞም (250 ጊዜ ይጠቕስዎ) ተዛሪቦም። አብ ላቲናዊ ስርዓት
ብዛዕባ ርደት መንፈስ ቅዱስ አብ አኮቴተ ቍርባን ነቲ ተረሲዑ ዝነበረ ከም ብሓዲሽ ከተአታትዉ
ጀሚሮም። እዚ ርደት መንፈስ ቅዱስ (Epiclesis) ነቲ ማንም ህብስትን ወይንን አብ ሥጋን
ደምን ክርስቶስ “Convert ክቕይሮን” “Trasnform ክልውጦን” ነቶም ኩሎም አብኡ ዝሳተፉ
ኸአ ሓደ ሰውነትን መንፈስን ክገብሮ ዝጽለ ጸሎት እዩ። አብ ምስራቓዊ ስርዓት ቅዳሴ እዚ ናይ
መንፈስ ቅዱስ ምውራድ ቅድምን ድሕርን ምልዋጥ ብንጹር ካብ መጀመርያ ይጽለ።
አብ ሓደ Marian Library Newsletter ዝብል መጽሔት (1998) ብዛዕባ ርክብ ማርያምን
መንፈስ ቅዱስን በቲ እዋን ንብዓል 2000 ሚለንዩ ንምብዓል አብ ዝግበር ዝነበር ምቅርራብን
ብፍሉይ ተራ መንፈስ ቅዱስን ማርያምን አብ ዝጸሓፎ እዚ ዝስዕብ ሓሳባት ነርዎ።
ቅ. ዮሓንስ ጳውሎስ ብ1989 “መንፈስ ቅዱስ አብ ሕይወት ቤተ ክርስትያን ዓለምን” “The
Holy Spirit in the Life of the Church and the World” አብ ትብል መልእክቶም
ንቤተ ክርስትያን ንዓመተ ኢዮቤል አብ ምቕርራብ አብ ዝግበረሉ ዝነበረ እዋን ዝጸሓፍዋ እዚ
ዝመጽእ ዘሎ ብዓል አብ ክርስቶስን መንፈስ ቅዱስን ዘተኮረ ክኸውን እዩ። አትኩሮ ናይ እቲ
ሚለኒዩም ብዓል ዝኽሪ ናይ እቲ “ጽንሰትን ልደትን ኢየሱስ ክርስቶስ” ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ
ብምትሕብባር ማርያም ዝኾነን ከስተንትን እዩ ይብሉ።
መንፈስ ቅዱስ አብ ልቢ ወድ ሰብናይ ተስፋ ሓላዊ እዩ፥ ስለዚ ነቲ ብ1998 ዝተዋህበ ምልክታት
ጩራ ተስፋ አብ መወዳእታ ናይ እዚ ዘመን ዝተራእዩ ፍሉይ አትኩሮ ክውሃቦ ቅኑዕ እዩ።
ማርያም ንድምጺ መንፈስ ክትሰምዕ ልዝብቲ ሰበይቲ ተስፋ አብ ተስፋ ዘይብሉ ሒዛ እትጉዓዝ
እያ። ቤተ ክርስትያን አብ ማርያም ሓደ ርግጸኛ ተስፋ ትርኢ። ፪ይ ጉባኤ ቫቲካን አብ ብር
አህዛብ 68 ማርያም ብመንፈስ ቅዱስ ዝተሃንጸት ሓዳስ ፍጥረት ከም አርአይ ሞደል ይርእያ (LG
56)።
አብ አኮቴተ ቍርባን ብፍላይ ብዛዕባ መንፍስ ቅዱስን ማርያምን ዝዛረብ ብብዙሕ ይነግር። አብ
ብሥራት ገብርኤል መልአኽ ንመልእኽቲ አምላኽ ብእምነት ተቐቢላቶ ሽዑ ብመንፈስ ቅዱስ
ጸኒሳ። ሓዳስ ፍጥረት ክትከውን ብመንፈስ ቅዱስ ተሃኒጻ። ንሳ ንመንፈስ ቅዱስ ክትሰምዕ ኩሉ
ጊዜ ጽን ምስ በለት እያ። ልባ ማኅደር ዘለዓለማዊ ቃል ናይ መንፈስ ቅዱስ ታቦት እዩ። መንፈስ
ቅዱስ ነቲ ቀጺልካ ናይ ምውላድ ተልእኮ ንክርስቶስ አብ አመንቲ ብማርያም አቢሉ ይቕጽሎ።
ቅዱስ መጽሓፍ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስን ማርያምን ብቐጥታ አብ ማቴ 1፡18-20ን ሉቃስ 1፡35
ይገልጾ።

ብሥራት ገብርኤል መልአኽ።
“ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ ኸምዚ እዩ፥ አዲኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሓጽያ እንከላ ከይተቓረቡ
ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኺባ። ዮሴፍ ሕጹያ ጻድቕ ስለ ዝነበረ ብኅቡእ ክኃድጋ ድአ ሓሰበ
እምበር ኬጋልጻ አይደለየን። ንሱ እዚ ኽሓስብ እንከሎ እንሆ መልአኽ እግዚአብሔር ብሕልሚ
ተራእዮ ከምዚ ድማ በሎ፥ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ኻብአ ዝውለድ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ
ንሕጽይትኻ ማርያም ምውሳዳ አይትፍራህ” (ማቴ 1፡18-20) ይብሎ።
“እቲ መልአኽ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ አባኺ ኽወርድ እዩ ኃይሊ ልዑልውን ኬጽልለኪ እዩ፥
ስለዚ ኸአ እቲ ኻባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ አምላኽ ክብሃል እዩ” (ሉቃ 1፡35) ይብላ።
(አብ ትሕዝቶ ቅዱስ መጽሓፍ ብተዘዋዋሪ መገዲ ብዛዕባ ማርያምን መንፈስ ቅዱስን ዝርአ
ንረክብ፥ ሉቃ 1፡41-47፥ 2፡25-ፍ፥ ግ.ሓ. 1፡5-8 ምስኡ ዝተአሳሰር አብ ግ. ሓ. 1፡14፥
2፡1-ፍ ከምኡ አብ ገላ 4፡4ን ገላ 6፥ ዮሓ 19፡25-27 ምስኡ ዝተሓሓዝ ዮሓ 19፡30)
ክነንብብ ንኽእል።

ታሪኽ ጰንጠቆስጠ፡
ቅዱስ ር.ሊ.ጳ. ዮሓንስ ጳውሎስ ፪ይ ካብ 1989-1991 ዘሎ ጊዜ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ቀጻሊ
ትምህርቲ ሂቦም። ካብቲ ዝመሃርዎ ንምጥቃስ ከምዚ ኢሎም፥ ወልድ ሰብአዊ ባህሪ ለቢሱ ከማና
ኮይኑ፥ በዚ ምኽንያት ነቲ ቃል ሕይወት ሓዋርያት አብ ጊዜ ምድራዊ ሕይወቱ ክርእይዎን
ባእዳዎም ክትንክፍዎን ክኢሎም (1ዮሓ 1፡1)።
ብኻልእ ወገን ናይ መንፈስ ቅዱስ አፍልጦ አብቲ ናይ ክርስቶስ ግልጸት እምነት ብምግባር
እምበር ዝርአ ሰማያዊ አካል አብ መንጎና ብሰብአዊ መልክዕ ዝኃደረ አይኮነን፥ ካብቲ ንሱ አብ
መንጎ ብምህላዉ ዝገበሮ ሳዕበን ብምዕዛብን፥ አባናን አብ ዓለምን ዝገበሮ ብምርአይ ንፈልጦ። እቲ
ቀንዲ ነጥቢ አብዚ እቲ ብመዓልቲ ጰራቅሎጦስ ዝተራእየ እዩ።
አብ ሃይማኖታዊ ባህሊ አይሁድ ብዓል ጰራቅሊጦስ ናይ ቀውዒ መጀመርያ ምህርቲ እቶት
ንአምላኽ ንንምስጋን ዝብዓል እዩ። “ተባዕታይ ዘበለ ዅሉ ድማ አብ ቅድመይ አብ ቅድሚ
እግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል አብ ዓመት ሠለስተ ሳዕ ይርአ” (ዘፍ 34፡23)። እቲ ቀዳማይ
ናይ ፋሲካ ብዓል እዩ (The Feast of Pasch)፥ እቲ ካልአይ ብዓል ዓጺድ (The Feast of
Harvest Festival)፥ ሳልሳይ ከአ ብዓል ዳሳት (The Feast of Tabernacle)።
ብዓል ዓጺድ ቀዳማይ ፍረ እቶት ማሕረስ ኮይኑ ናይ ምስጋና ብዓል እዩ። እዚ ብግሪኽ
(Pentecost) ጰንጠቆስት ይብሃል ምኽንያቱ ድሕሪ ፋሲካ ን50 መዓልቲ ስለ ዝብዓል። ብዓል
ሶምናት እውን ይብሃል እዩ ድሕሪ ፋሲካ ንሰለስተ ሳብዕቲ ስለ ዝብዓል። አብ መወዳእታ ዓመት
እኽሊ ምስ ተአከበ ናይ ምእካብ ብዓል ተባሂሉ ይብዓል “ብዓል ዳስ” (ዘፅ 23፡16፥ 34-22)።
አብ መጻሕፍቲ ሕጊ ብዛዕባ አበዓዕላ ጰራቅሊጦስ ብደቂቑ ዘርዚሩ ይነግር (ሌዋ 23፡15-ፍ፥ ዘኁ
28፡2631 አብ ዳሕረዎት ዘመናት ምሕዳስ ናይ ኪዳን ተባሂሉ ይብዓል ነሩ (2ዘና መዋእል 15፡
10-13)።

መንፈስ ቅዱስ አብ ልዕሊ ሓዋርያት አብ ጽርኃ ጽዮን (ላዕለዋይ አዳራሽ) አብ ኢየሩሳሌም
ብመዓልቲ ጰራቕሊጦስ ክወርድ እንከሎ ኩሎም ብሓደ ኃቢሮም አብ ጸሎት ተጸሚዶም ነሮም
(ግ.ሓ. 1፡14)፥ እዚ ምስቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ትርጉም ጰራቅሊጦስ ዝተአሳሰረ እዩ። እቲ ብዓል
ቀውዒ ዝብሃል ዝነበረ ሓላፍነቱ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሓዲስ ቀውዒ ብዓል “ብመንፈስ ቅዱስ
እትዋት ምሕፋስ” ተባሂሉ። እዚ እትዋት ፍረ ናይ እቲ ብክርስቶስ ዝተዘርአ ፍረ እዩ።
ጰንጠቆስጠ ዓሚቕ ሓዋርያዊ ርድኢት/ስምዒት እዩ። “ካብ ውሽጡ ርባታት ማይ ሕይወት
ኪውኅዝ እዩ” (ዮሓ 7: 37-39)።
ፍጻሜ ብዓለ ጰራቅሊጦስ።
ግ.ሓ. ገሊጹ ኩሎም ሓዋርያትን ገለ አንስትን ከምኡ ማርያም አደ ኢየሱስን ብሓባር አብ ሓደ
ቤት ተአኪቦም እንከለዉ ብሃንደበት ኸም ሓደ ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ካብ ሰምይ ድምፂ መጸ።
ነታ ተቐሚጦምላ ዝነበሩ ቤት ውን መልአ፥ ልሳናት ሓዊ ዚመስል ድማ ተራእዮም ተመቓቒሉ
ኸአ አብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ዓለበ። ንዅሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም፥ መንፈስ ቅዱስ
ኪዛረቡ ኸም ዝሃቦምውን ብኻልእ ቋንቋታት ኪዛረቡ ጀመሩ።
አብዚ እንርድኦ እታ ማሕበር ምልአት ክህልዋ ኢሉ አንስትን ብፍላይ ማርያም አደ ኢየሱስ ከም
ዝነበረት ይነግር። ቤተ ክርስትያን ካብ መጀመርያ ብማሕበር እያ ተቛቚማ። አብ መዓልቲ
ጰራቅሊጦስ እቶም 12 ጥራሕ ወይ ምስ ማርያም ጥራሕ ኢሉ ግልጸት መንፈስ ቅዱስ ከይጠቐሰ
እንተ ዝሓልፍ ምልአት አይምሃለዎን ዓቢ ነገር ዝጎደሎ አብ ቤተ ክርስትያን ምኾነ።
ጰራቅሊጦስ ኃያል ግልጸት አምላኽ a Theophany እዩ።
አብ መዓልቲ ጰራቕሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ምስጢራዊ አምላኽ ኮይኑ ይተርፍ ምስቲ ኢሳያስ ነብይ
ዝብሎ “እቲ ንህዝቡ ዘድኅን አምላኽ እስራኤል ብሓቂ ንርእሱ ዚሥውር አምላኽ እዩ” (ኢሳ
45፡15) ዝብል ይሰማማዕ፥ አብ ምሉእ ታሪኽ ቤተ ክርስትያንን አብ ዓለምን ብከምኡ ኮይኑ እዩ
መንፈስ ቅዱስ ዝዓዩ። ንሱ አብ ጽላል ክርስቶስ ወዲ ዝኾነ ቃል ዝተሓብአ፥ ምስ ሰማያዊ አቦ
ሓደ ብእንታይነት፥ ብዝርአ ቅርጺ ሥጋ ለቢሱ አብ መንጎና ዝሓደረ (ዮሓንስ 1፡14) እዩ። ንሱ
ዝተሓብአ አምላኽ፥ ብሱቕታን ብውሽጥን ዝዓዩ እዩ።
ማርያም እውን አብ ጊዜ ብሥራት ከም ዝሕብሮ አብቲ ምስጢር ብውሽጢ ዝተሓብአት ወይ
ዝተሳተፈት እያ፥ ግን ናይ ጰራቅሊጦስ ካብናታ ፍልይ ዝበለ ብርቱዕ ግልጸት አምላኽ እዩ።
ብመደብ አምላኽ እዩ ማርያም አብ ጽርኃ ጽዮን (ላዕለዋይ አዳራሽ) ዝነበረት። ቅ. ዮሓንስ
ጳውሎስ ፪ይ አብ ዝምሃርዎ ት/ክ ከምዚ ይብሉ፡
ቀዳመይቲ ማሕበር ክርስቶስ አብተን ጽንኩራት ቀዳሞት መዓልታት ድሕሪ ዕርገቱ አደ አምላኽ
ማርያም ምስአ ክትህሉ አድልይዋ እዚ ኸአ ምስአ ብዓቢ ተመስጦ ብሓባር አብ ጸሎት ምእንቲ
ክትጸምዳ። ምስ ማርያም ብሓባር ምጽላይ ዝብል አብ ፍሉይ ውሽጣዊ ዕምቆት ዘለዎ አስተንትኖ
ይመርሓና እዚ ኸአ ማርያም ነቲ አብ ሕይወታ ዝአመነቶን ዘስተንተነቶን ስራሕ መንፈስ ቅዱስ
ነታ ቀዳመይቲ ማሕበር ክርስቶስ ሓቢራታ። ንሕና እውን ምስ ማርያም ክንጽሊ እንከሎና ነዚ
ምስጢር እያ እትምህረና። ማርያም ነታ ክርስቶስ አብ መስቀል እንከሎ ካብ ጎኑ ዘውጽአ ቤተ
ክርስትያን አብ ልዕሊአ መንፈስ ከውርድ ጸልያ ሕጂ እውን ንአናን ንዓለም ክግለጽ ትልምን።
፪ይ ጉባኤ ቫቲካን ውስኽ አቢሉ ማርያም አብ ምውላድን ምህናጽን ናይ አሕዋት ክርስቶስ
ብእናታዊ ፍቕራ ተሓባቢራ እያ ይብል። ናይ ቤተ ክርስትያን ንማርያም ምድላይ አብ ጽርሓ

ጽዮን እዩ ጀሚሩ ይብሉ። (ቅ. ዮሓንስ ጳውሎስ ፪ይ The Spirit Giver of Life and Love:
A Catechism on The creed, Pauline books & Media 1998).

ማርያም ከም አምሳል መንፈስ ቅዱስ
ካረል ባርዝ ዝብሃል ፍሉጥ ተሎጋዊ ብዓል እስዊዘርላንድ ብ1927 ከምዚ እናበለ ጽሒፉ፡
ዓለማዊ ታሪኽ ታሪኽ ወዲ ሰብ እዩ! እንተ ኾነ አብ ኩሉ ዓበይቲ ስርሓት ታሪኽ ዓለም
ንአምላኽ ጥራሕ ምሃብ፥ ንወዲ ሰብ ካብቲ ዝገብሮ ይግልሎ ይብል። ባርዝ ተራ ሰብ አብ ታሪኽ
ንምግላጽ ዝበሎ እዩ።
መንፈስ ቅዱስ ካብ ፍቕሪ እግዚአብሔር አብን እግዚአብሔር ወልድን ይሰርጽ። ድሕሪ ቅዱስ
ትስብእቲ ኢየሱስ፥ ማርያም ካብ መለኮታዊ ፍቕሪ ዝመንጨወ ብዝልዓለ ዝተቐደሰት ካብ ኩሎም
ፍጡራት እያ፥ ንሳ ብምሉእ ስራሕ ፍቕሪ እያ። ብምቕጻል መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ ብአካል እዩ፡
“the personified capability for surrender and the actual loving surrender/
devotion to the Godhead”። ማርያም ነዚ ብዝርኢ ብዝልዓለ ተአማንነት ንመንፈስ ቅዱስ
ተንጸባርቕ። ከምአ ገሩ ንአምላኽ ዘኽብር የለን። ናይ እቲ ቃል (Logos) ርክብ ምስ መንፈስ
ቅዱስ ምስቲ አብ መንጎ ቃልን ማርያምን ዘሎ ርክብ ዝመሳሰል እዩ። ወልድ ብፍቕሩ ንመንፈስ
ቅዱስ ህላዌኡ ይህቦ፥ ንማርያም ከአ አካሉ ይህባ። መንፈስ ቅዱስ ካብ ፍቕሪ ዝሰርጽ ናይ ፍቕሪ
ወኪልን ጣዕሙን ሕይወት ዝህብ ሙቖቱን ፍሪኡን እዩ። ብተመሳሳሊ መገዲ ማርያም ልክዕ
ከምኡ ትገብር ግን እዚ ክንብል እንከሎና ንሳ ፍጥርቲ እያ ስለዚ እትገብሮ ብዝተሓተ ደረጃ
እዩ። ንሳ ንሕይወትና መቐረት ትህቦ።
ማርያም “ርግቢት አምላኽ” ትብሃል። እዚ አበሃህላ እዚ ንጽሕንአን፥ ጽባቔአ፥ ክብራን
ትሕትንአና ንምግላጽ ዝተባህላ አይኮነን ከም አገላልጻ Matthias Joseph Scheeben ዝተባህለ
ዓቢ መመህር ተሎጋዊ ብልክዕ ምምስሳላን ጥቡቕ ሓድነታ ምስ መንፈስ ቅዱስ ንምሕባር እዩ።
ምስሉ ምስላ ኮይኑ።
Scheeben አብ ትምርቱ ብምቕጻል፥ መንፈስ ቅዱስ ንማርያም ሕይወት ይዘርአላ ብመጠኑ ኸአ
ይሃንጻ በዚ ምኽንያት ከአ ምስኡ ሞራላዊ ሓድነት (ሓደ መንነት ተለዋዋጣይ ዘይኮነ) ትቐርጽ
እሞ ሽዑ ንሱ አብ ናታ እንታይነት (ፔርሶናሊቲ) ማሕተም ይሰርዕ። ክርስቶስ ምስ አዲኡ
ብፍሉይ መገዲ ካብቲ መንፈስ ኩሉ ጊዜ ካብኡ ዝመጽእ ዝህቦ ከይሃባ ምስአ ሓድነት ክገብር
አይክእልን እዩ። ንሱ ንቤተ ክርስትያኑ መንፈሱ ዝህብ ካብኮነ ከመይ ኢሉ ድአ ዝያዳ ነዲኡ
አምሳል ቤተ ክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነት እንታይ ድአ ቀንድን እንኮን አምሳላን ዝኾነት ከይሃባ
ሱቕ ክብል ይኽእል።
Marialis Cultus: The Holy Spirit and Marian Devotion
መንፈስ ቅዱስን ናይ ማርያም ክብረትን።
ቅ. ጳውሎስ ፮ይ ብ1974 ሓደ ዓዋዲ መልእክቲ ብዛዕባ ናይ ማርያም አኽብሮት ጽሒፎም፥ እዚ
ከም መርሕ ኮይኑ ኸአ የገልግል አሎ። አብቲ መልእኽቶም ብፍሉይ መንፈስ ቅዱስን ማርያምን
ዝብል ፍሉይ ቦታ ሂቦሞ አለዉ። ናይ መጀመርያ ዓንቀጽ 26 ሃብታም ዝኾነ ተምሳል አብ መንጎ
ማርያምን መንፈስ ቅዱስን ዘሎ ርክብ ይገልጹ።
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አብዚ ቅ. ጳውሎስ ፮ አኽብሮት ማርያም ምስቲ ናይ ክርስቶስ ወዳ ዝተአሳሰረ ከም ዝኾነ እሞ
ቅኑዕን አብ እምነት ዝተመስረተ ስለ ዝኾነ ፍሉይ ትርጉም አልኦ ይብሉ። እዚ አኽብሮት
ማርያም አድያን ቀንድ ክፍሊ እምነት እዩ፥ ምኽንያቱ አብኡ መንፈስ ቅዱስን ስርሑን ብግሉጽ
ስለ ዝርአ። ተሎጋዊ አስተንትኖን ሉጡርግያዊ ስርዓታትንን ናይ መንፈስ ቅዱስ ኢድ አብ
ምቕዳስ ድንግል ማርያም ብጽቡቕ ተገንዚቦሞ ንርኢ። ማርያም ናይ ኩሉ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ
አብ ጉዳይ ድሕነትና አብ ዝለዓለ ጥርዙ ከም ዝበጽሕ ዝገበረት እያ። ንአብነት ገለ አበውን
ጸሓፍቲ ቤተ ክርስትያንን ቀንዲ ቅድስና ድንግል ማርያም አብ ሥራሕ መንፈስ ቅዱስ
ዝተመስረተ እዩ ይብሉ። “ብመንፈስ ቅዱስ ዝተቐርጸትን ከም ሓዳስ ፍጥረት ዝተገብረትን
ኵልንተናአ ቅድስትን ኃጢአት ዝብልዎ ዘይቀረባን” እያ (ብርሃን አሕ. 56)። አብ ወንጌል
ከስተንትኑ እንከለዉ መጀመርያ ነቲ አብ ሉቃ 1፡35 “መንፈስ ቅዱስ አባኺ ኽወርድ እዩ፥
ኃይሊ ልዑልውን ከጽልለልኪ እዩ፥ ስለዚ ኸአ እቲ ኻባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ አምላኽ ኪብሃል
እዩ” ዘሎ የስተንትኑ። ቀጺሎም ከአ ነቲ አብ ማቴ 1፡18-20 “ማርያም ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ
ተረኽበት. . . እቲ ኻብአ ዚውለድ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተጸንሰ እዩ”።
አበው አብዚ ዝረአይዎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሥራሕ አብ ልዕሊ ማርያም እዩ። መንፈስ ቅዱስ
አብአ ሓዲሩ ቀዲስዋ ንድንግልንአ ኸአ ፈራዪ ገርዎ በዚ ኸአ ማኅደር ንጉስ፥ መኅደር ቃል፥
ቤተ መቕደስ፥ ታቦተ ኪዳን ወይ ታቦተ ቅድስና፥ ክትከውን ለዊጥዋ። አዕሚቕ አቢሎም አብ
ዝመርመርዎ ካልእ ክርእይዎ ዝኸአሉ አብ ምስጢረ ሥጋዌ ምስጢራዊ ርክብ መንፈስ ቅዱስን
ማርያም ከም ሓደ ብርቱዕ ሃነን ዘብል መርዓ ገሮም ክርእይዎ ጀሚሮም። “ዘይተምርዓወት
ድንግል ንመንፈስ ቅዱስ ተመርዕያ” ዝብል አገላልጻ ክጥቀሙ ንርእዮም በዚ ኸእ “ማኅደር
መንፈስ ቅዱስ” ክትብሃል ንርኢ እዚ ኸአ ናይ ማርያም ቅድስና ዝመልኦ ሕይወት ንኹሉ ጊዜ
ማኅደር መንፈስ ቅዱስ። አብ መንፈስ ቅዱስ አዕሚቖም እናአስተንተኑ ካብኡ ከም ሓደ ዝዛሪ
ማይ ምልአት ጸጋ ካብኡ ዛርዩ (ሉቃ 1፡28) ወሰን ዘይብሉ ጸጋታት ሸሊምዋ። አብ ማርያም
ዘሎ እምነት፥ ተስፋን ፍቕርን፥ ኃይልን ጽንዓትን ንፍቓድ አምላኽ ክትቅበል፥ አብ እግሪ
መስቀል ነቲ ኵሉ ስቓይ ክትጻወር ዘኽአላ ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ እዩ።
አብቲ ተዓብዮ ነፍስየ ዝብል ጸሎተ መዝሙር ማርያም (ሉቃ 1፡46-55) አበው ዝርአይዎ
ፍሉይ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ብአፍ ነብያት ገሩ ዝተዛረቦ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ብአፍ ማርያም
ገሩ ነዚ መዝሙር ክደግሞ እንከሎ ማርያም ናይ ኩሉ ዛዛሚት ከም ዝኾነት ንርኢ።
ማርያም አብ ጽርኃ ጽዮን ምስ ሓዋርያት እንከላ መንፈስ ቅዱስ አብ ልዕሊ ኹሎም ወሪዱ
(ግ.ሓ. 1፡12-14፥ 2፡14)። ነቲ ቀደም ብዛዕባ ማርያምን ቤተ ክርስትያን ዝተነግረ ብዝያዳ
አማዕቢልዎ። ልዕሊ ኹሉ ማርያም አብ ክንዲ ኩሎም ክተማልደሎም ካብ መንፈስ ቅዱስ
ብምልማን ነቲ አብ ሕይወቶም ዝሓድር መንፈስ ክርስቶስ ክተዕብየሎም መንጎኛ ክትኮኖም
ምልማን። አብዚ እንርእዮ ቅ. ጳውሎስ ፮ ነዚ ከረድኡ 30 ዝኾኑ አበው ዘስተምሃርዎን ዝበልዎን
ይጠቕሱ።
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አብ ገለ ዝብሃል አሎ ንሱ ኸአ ብዙሕ መንፈሳዊ ጽሑፋት ናይ እዋና ብግቡእ ንምሉእ ዓንቀጽ
እምነት ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ አይገልጹን ዝብሉ አለዉ። ብዝኾነ ነዚ ክበዱን ሓቅነቱን
ዘረጋግጹልና ክኢላታት እዮም፥ ግን ግቡእና እዩ ንኹሉ ክነዘኻኽር ብፍላይ ነቶም አብ ሓዋርያዊ
አገልግሎት ዘለዉን ንተሎጋውያን ብዝያዳ ንሥራሕ መንፈስ ቅዱስ አብ ታሪኽ ድሕነት
ብዕምቆት ከስተንትኑ በዚ ኸአ መንፈሳዊ ክርስትያናዊ ጽሑፋት ነቲ ሕይወት ዝህብ ሥርሑ
ብቐሊል ኩሎም ክርእይዎ ምእንቲ። ከምዚ ዓይነት መጽናዕቲ ብፍላይ ነቲ ሕቡእ ርክብ መንፈስ
ቅዱስን ድንግል ብዓልቲ ናዝሬትን ክገልጽ ይኽእል። እዚ ኸአ ንቤተ ክርስትያን ዓቢ ጽልዋ
ክገብረላ ይኽእል። አብ ሓቂ ዝተመስረት ዓሚቕ አስተንትኖ ሓቂ እምነት ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት
ከምጽእ ይኽእል። እዚ ክብሃል እንከሎ ነቲ ፪ይ ጉባእ ቫቲካን ዘስተምሃሮ ከም መሰረት ገርና
ክንርእዮ ይግባእ። ጉባአ ርክብ ማርያምን መንፈስ ቅዱስን አነጺሩ ገሊጽዎ እዩ። ኩሉ ናይ
እምነት መግለጺ ሥራሕ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ምስ ማርያም ዘሎና ርክብ ክዉን ዝገብሮ ብናይ
መንፈስ ክርስቶስ መንጎኝነት እዩ።
ኩሉ ቅ. ጳውሎስ ፮ይ አብ ብዙሕ ምንጭታት ዝገልጽዎ አብቲ ሕቡእ ርክብ ዝተጠቕለለ እዩ።
ኩሉ ቤተ ክርስትያን እትብል ብዛዕባ ሥራሕ መንፈስ ቅዱስ አብ ቤተ ክርስትያንን ብቤተ
ክርስትያን አቐዲማ ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ ማርያም ዝበለቶ እዩ። አብ ማርያም ቤተ ክርስትያን
ርእሳ ብምልአት ተርኢ።

እዋናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ብዛዕብ መንፈስ ቅዱስን ማርያምን።
ብዛዕባ ማርያምን መንፈስ ቅዱስን ብሓፈሻ፡
Letter to Members of Consecrated, Life Pope John Paul II May 22, 1988.
ናይ ማርያም አደነት ከም አርአያ ካብአ አብ መላእ ቤተ ክርስትያን ክመሓላለፍ አለዎ። እዚ
ንዓለም መንፈስ ቅዱስ አብ ልዕሊ ሓዋርያት ክወርድ እንከሎ ተገሊጹ።
ቅ. ዮሓንስ ጳውሎስ ፪ይ ነሓሰ 15 1988 ብዛዕባ ክብረትን ጸዋዕታ ጓል አንስተይቲ አብ ዝብል
ዝጸሓፍዎ ነዚ ዝስዕብ ሓሳባት ክንርኢ ንኽእል።
• ብኃይሊ መንፈስ ቅዱስ አብ ልዕሊአ ዘጽለለ ጥራሕ እዩ ማርያም ነቲ ብሰብ ዘይክአል
ብአምላኽ ግን ዝክአል ክትቅበሎ ዝኽአለት (ማር 10፡27)።
• ፍሉይ ሓድነት አደ አምላኽ “Theotokos” ምስ አምላኽ ጽሩይ ጸጋን ከም ዘልኦ ከሎ
ኸአ ህያብ መንፈስ ቅዱስ እዩ።
• መግለጺ፡ “መንፈስ ቅዱስ አብ ልዕለኺ ከጽልለልኪ እዩ”. . . አደ ምዃንኪ ካብ
ብመርዓ ዝመጽአ ርክብ አይኮነን፥ ሥራሕ መንፈስ ቅዱስ እዩ፥ ኃይሊ እቲ ልዑል
ከጽልለልኪ እዩ፥ ምስጢር ናይ ወልድ ጽንሰትን ልደትን ኽገልጸልኪ እዩ።
• ነብያዊ ባህሪ ደቂ አንስትዮ አብ አነስተንትኖ ዝለዓለ መግለጽ ዝረኽቦ አብ ድንግል አደ
አምላክ እዩ። ንሳ ብብሩህ ብምሉእን ብቐጥታዊ መገዲ እትገልጾ ጥቡቕ ርክብ ሕጊ
ፍቕሪ. . . እቲ አብ ዓለም ብሰበይቲ ዝአተወ. . . ምስ መንፈስ ቅዱስ። አብ ጊዜ
ብሥራት ማርያም ዝሰምዐቶ “መንፈስ ቅዱስ ከጽልለኪ እዩ” (ሉቃ 1፡35)።

ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን 1994።
1. አብ ጸሎተ ሃይማኖት “ብመንፈስ ቅዱስ ተጸንሰ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ።
2. ናይ ንቅያ ጸሎተ ሃይማኖት፡ ብኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደን
ከማና ሰብ ኮነ።
3.

437 . . . “ንማርያም ሕፅይትኻ ምውሳዳ አይትፍራሕ እቲ ካብአ ዚውለድ ካብ
መንፈስ ቅዱስ እዩ” ስለዚ ኢየሱስ እቲ ክርስቶስ ካብ ሰይቲ ዮሴፍ ክውለድ አለዎ ካብቲ
ምሲሓዊ ዓለት ዳዊት ምእንቲ ክቝጸር (ማቴ 1፡20)።

4. 456 በቲ ናይ ንቅያ ጸሎተ ሃይማኖት “ምእንታና ንአና ንደቅሰብ ምእንቲ ድኅነትና
ኢሉ ካብ ሰማይ ወረደ፥ ብሥራሕ መንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ተሠገወ፥ ሰብውን ኮነ
ክንብል ንእመን።
5. 504 ነቲ ሓዲስ ፍጥረት ዚጅምር ሓዲስ አዳም ብምዃኑ ኢየሱስ ብመንፈስ ቅዱስ አብ
ከርሢ ድንግል ማርያም ተጸንሰ። “እቲ ቀዳማይ ሰብ ካብ መሬት ስለዝተፈጥረ መሬታዊ
እዩ፥ እቲ ካልአይ ሰብ ግና ካብ ሰማይ እዩ” (1ቆሮ 15፡45፥47)። ካብ ተጸንሶኡ
አትሒዙ ናይ ክርስቶስ ባሕርየ ሰብ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ነበረ፥ ከመይ
እግዚአብሔር ነቲ መንፈሱ ብዘይዓቐን እዩ ዚህቦ (ዮሓ 3፡34)። ናይ እቲ ዝደሓነ ዓሌት
ሰብ ርእሲ ብምዃኑ ካብ ዘለዎ ምልአቱ ንሕና ኵልና ጸጋ አብ ልዕሊ ጸጋ
ተቐበልና” (ዮሓ 1፡16፥ ቆላ 1ኅ18)።
6. 695 ቅብአት፡ ኢየሱስ ብፍሉይ መገዲ ናይ አምላኽ ቅቡእ እዩ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ
ኢዩ ክርስቶስ (ቅቡእ) ዝገበሮ (ሉቃ 4፡18-19፥ ኢሳ 61፡1)። ድንግል ማርያም
ንክርስቶስ ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ጸኒሳቶ፥ ብመልአኹ ገቢሩ አብ ልደቱ ክርስቶስ
ኪብል ዝአወጆሉ ንስምዖን እውን ነቲ ቅቡእ አምላኽ ንኺርኢ ናብ ቤተመቕደስ ዝወሰዶ
ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ እዩ (ሉቃ 2፡11፥ 11፥ 26-27)።
7. 697 ደመናን ብርሃንን፡ አብቲ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዚፍጸም አስተርእዮት ደመናን
ብርሃንን ክልተ ዘይፈላለ አምሳል እዩ. . . ብመንፈስ ቅዱስ ገሩ ክርስቶስ ነዚ አምሳላት
እዚ ተፍጻሜት ይህብ። ንኢየሱስ ምእንቲ ክትጸንስን ክትወልድን መንፈስ ቅዱስ አብ
ልዕሊ ድንግል ማርያም ይወርድ የጽልላ እውን ((ሉቃ 1፡35)።
8. 723
ንናይ እህዚአብሔር ፈቃር ኂሩትን ሠናይነትን መደቡ፥ መንፈስ ቅዱስ አብ
ማርያም ተፍጻሜት ከምዚረክብ ይገብር። ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ እምብአር እታ ድንግል
ንወልደ እግዚአብሔር ጸነሰቶን ወለደቶን። ብኃይሊ መንፈስ ቅዱስን ሳላ እምነታን ከአ
ብፍሉይ ዝኾነ አገባብ እታ ድንግልናአ መፍረይት (ፈራይት) ክትከውን ተረኽበት (ሉቃ
1፡26-38)።

ሕይወት ማርያም ብምልኡ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተቐርጸ እዩ።
መዝገብ ሃይማኖት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን 1994።

•

4 9 3 ና ይ ም ስ ራ ቕ ት ው ፊ ት አ በ ው ድ ማ ን አ ደ አ ም ላ ኽ “ ኵ ልን ት ና አ
ቅድስቲ” (ፓንሃግያ) ኪብሉ ብምስማይ ብምንፈስ ቅዱስ ከምዝተቐርጸትን፥ መጠን ሓዳስ
ፍጥረት ከም ዝተሰርሐትን፥ ካብ ኩሉ ርስሓት ኃጢአት ናጻ ኪብሉ የኽብርዋ (ብር.
አሕ. 56)። ብናይ እግዚአብሔር ጸጋ ድማ ማርያም አብ መላእ ሕይወታ ካብ ዝኾነ
ውልቃዊ ኃጢአት ተዓቂባ እያ።

•

722 መንፈስ ቅዱስ ብጸጋኡ ንማርያም አሰናድይዋ። መለኮት ብምልአቱ ዝሓደረላ (ቆላ
2፡9) እታ ብመደብ ሥጋ አዲኡ ዝኾነት ብርእሳ “ምልእተ ጸጋ” ክትከውን ግቡእ
ነበረ። እዛ ናይ ፍጡራን ትሕቲ ፍጥረት ብምዃን ኪንገር ንዘይክአል ጸጋ ከሃሌ ኩሉ
አምላኽ ንምቕባል ዝበቕዐት ብዘይ ናይ አዳም ኃጢአት ዝተጸንሰት ሳላ እቲ ውጹእ ጸጋ
አምላኽ እያ። ምእንትዚ ገብርኤል መልአኽ ከም “ጓል ጽዮን” “ተሓጎሲ” (ሶፎ 3፡
14፥ ዘካ 2፡14) ዚብል ሰላምታ ከቕርበላ ቅኑዕ ነበረ። ማርያም አብቲ ማኅሌታ (ሉቃ
1፡46-55)፥ ነቲ ዘለዓለማዊ ወልደ አምላኽ ጸዊራ፥ ብመንፈስ ቅዱስ ገቢራ ናብ
እግዚአብሔር አቦ እተዕርጎ ጸሎተ ምስጋና (አኮቴት) ናይእቲ መላእ ሕዝበ እግዚአብሔር
ስለዚ ከአ ናይ ቤተ ክርስትያን ጸሎተ ምስጋን እዩ።

•

744 ምልአት ጊዜ ምስ አኸለ ነቲ ኹሉ ንምጽአት ክርስቶስ ዚርኢ አብ መንጎ ሕዝቢ
እግዚአብሔር ዝተገብረ ምድላዋት መንፈስ ቅዱስ አብ ማርያም ምልአት ኪህቦ ተረኽበ።
አብአ ብዝተፈጸመ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ድማ እግዚአብሔር አቦ ነቲ አማኑኤል ፡
እግዚአብሔር ምሳና” ሃበና (ማቴ 1፡23)።

ማርያም ምልእተ ጸጋ፡
ክብረትን ጸዋዕታ ጓል አንስተይቲ ቅ. ዮሓንስ ጳውሎስ ፪ይ 1988
(On the Dignity and Vocation of Women, St Pope Johjn Paul II 1988).
1. (ብሥራት) ብንጽሩ ውሽታዊ ባህሪ እዩ ብዓይነት፥ ምውሳእ እዩ። ብምልኡ ነቲ አብ
መንጎ መልአኽን ማርያም ዝተገብረ ዘረባ ክንርድኦ እንተ ደአ ኾና ብመንጽር “ምልእተ
ጸጋ” ዝብል ክርንእዮ አሎና።
2. (መልዕለት ባህርያው ፍጻሜ) ጸጋ ንባህሪ ንጎኑ አይአልን ወይ አይድምስስን እዩ፥ እንታይ
ድአ ምሉእን ከም ዝኽእል ይገብሮ። እምብአር “ምልእተ ጸጋ” ንድንግል ማርያም
ዝተዋህበ ብመንጽር “አደ አምላኽ” ክትከውን ተራእዩ፥ ከምኡ ነቲ አብ ጓል አንስተይቲ
ጥራሕ ዝርከብ ምልአት ባህሪ ዘመልክት እዩ።
3. ዝልዓለ ነጥቢ፥ ዝበለጸ ግላዊ ክብሪ ጓል አንስተይቲ።

መዝገበ ሃይማኖት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን 1994

• 721
ኵልንትንአ ቅድስቲ ወትሩ ድንግል ወላዲተ አምላኽ ዝኾነት ማርያም አብዚ
ምልአት ጊዜ ዝተረኽበት ናይ ተልእኮ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብልጽቲ ስርሓት እያ።
መንፈስ ቅዱስ አቐዲሙ ስለ ዘሰናደዋ ድማ ነዛ ወዱን መንፈሱን አብ ማእከል ደቂ ሰብ
ዚነብሩላ ማኅደር እግዚአብሔር አቦ አብ መደብ ድኅነቱ ንፈለማ ግዜ ረኸባ። በዚ
ርድኢትእዚ ከአ እቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ክቡር ትውፊት ነቲ ብዛዕባ ጥበብ ዚዛረብ
ብሉጽ ጽሑፋት ምስ ማርያም አገናዝቡ ከንብቦ ተረኽበ ሳ 8፡1፥ 9፡6፥ ሢራ 24)።
አብ ሥርዓት አምላኾ (ሊጡርጊያ) ድማ ማርያም “መንበረ ጥበብ” ተባሂላ ትጽዋዕን
ትውደስን።
አብ መንጎ ማርያምን መንፈስ ቅዱስን ዘሎ ርክብ መሰርት ድሕነትና እዩ። መንፈስ ቅዱስ ሎሚ
እውን ብማርያም አቢሉ ክበጽሓን ክርድአና ጽን ንበሎ። ማርያም ንቀዳመይቲ ማሕበር ወዳ
መንፈስ ቅዱስ ክትቅበል ዝቐረበታ ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና መንፈስ ቅዱስ ክንቅበል ክተሰናድወና
አሰራ ተኸቲልና ህራይ ንበላ።
ቤተ ክርስትያን ብካልአይ ቅድስት ስላሴ ተሰሪታ ብመንፈስ ቅዱስ ከአ ዓብያ አብ መንጎ ማርያም
ናይ አደነት ተራ ለቢሳ ንወዳን ንቤተ ክርስትያኑ ንመንፈስ ቅዱስ ማእከል ጌራ ሎሚ እውን
ትረድአን ትመርሓን አላ።
አብ ታሪክ ብዙሓት አበውን አርእስተ ሊቃነ ጳጳሳትን ደጋጊሞ ናይ ማርያም አደነት ቤተ
ክርስትይን አብ ጉዳይ ድሕነትና ዓቢ ተራ ከም ዘልኦ አስተምሂሮምና እዮም። እንሃ አደኹም
ኢሉ ዝሃበና አደና ንቀበላ ንቤትና ንውሰዳ ሽዑ ጣእምን ፍቕርን ወዳ ከምኡ ብመንፈስ ቅዱስ
ዝርከብ ሰላምን ርግአትን ክተውህበና እያ።
ኦ መንፈስ ቅዱስ አምላኽ ብርህንካን ጽድቕካን ስደደልና። ንቤተ ክርስትያንካ ኩሉ ጊዜ ብርሃን
ኮይና ክትነብር ኃይልኻን ጸጋኻን አውርደላ። ብማርያም አደና አቢልካ ንነፍሲ ወከፍና ብጽሓና
ቀድሰና።
ብሩኽ ብዓል ጰራቅሊጦስ።
ኣብ ንጉሠ ፍሥሓ

