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ማርያም ደዓሪት
ንባባት፡

ዕብ 9፡1-9 ራእይ ፡12፡1-7 ግ.ሓ. 1፡12-14 ዮሓ 19፡25-27

ማርያም ደዓሪት ንፍሉይ ተዘክሮ ማርያምን ንግላዊ
ርክብና ምስ አምላኽ ክንገብሮ ዝግብአና
ክነስተንትን እትሕግዘና ፍልይቲ ዕለት እያ። አብ
ክርስትናና ንማርያም ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስቲ
አብ ሕይወትና እትህቦ ጸጋ አተሓሒዝና ፍሉይ
ዝኽርታት ዘኪርና ነብዕላ። ናይ ማርያም ደዓሪት
ፍሉይ ዝገብራ እንተሎ ሰባት ንዝተፈላለየ ሓገዛ
ንምርካብ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ናብ ማርይም
ቀሪቦም ጸሎቶም፥ መብኦም፥ መብጽዕኦም፥ ዘቕርቡላ
እሞ መንፈሳውን ካልእ ዘድልዮም ጸጋ ዝረኸቡላ
ዕለት እያ። ማርያም ደዓሪት ምስ ማርያም ክንዛተ
ምስ ወዳ ክተራኽበና ክትዓርቀና ብግላውን
ብሓበራን ክንረኽባ ምቹእ ግዜ ትህበና። ምስ
ማርያም ክትውዕል እትሕግዘና ፍሉይ ኩነት
እትህበናን ዕለት እያ።

አብዚ ምድራዊ ሕይወት እንተረአና ውሉድ ገለ ጸግም እንተ ተጓነፎ መጀመርታ ንወላዲቱ
እዩ ዘካፍል ድሕሪኡ ንኻልእ የካፍል እዚ ኸአ አብ ፍሉይ ባሕርይ ወላዲት ዝተመስረት
እዩ። እግዚኣብሔር ብማርያም አደ ቤተክርስትያን አደ ወዱን ዝኾነት ብአአ ክንቀርቦ
ኸሎና ክስምዓና ፍቓደኛ እዩ ኣብ ቃና ዘገሊላ ዝተገብረ መጀመርታ ተአምራት ብልመና
ማርያም እዩ፥አደ ዘብላ ኣደ ኢየሱስ መድሓኒና ስለ ዝኾነት ንሕና አሕዋት ኢየሱስ
ስለዝኾና ኣደና እያ። ብጥምቀት ምስኡ ስለ ዝተወሃሃድና አባላት ሰውነቱ ኢና። ንሱ ርእሲ
እዩ ንሕና ኸአ አባላቱ ኢና። ንሕና አባላት ሰውነቱ እንድሕሪ ኮና ማርያም ከአ ኣዲኡ
እንተኾይና ንአና እውን አደና እያ። ካብ ካልአይ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ እቶም ጽኑዓት
ክርስትያንን፥ መሪሕነት ቤተክርስትያን፥ ንማርያም መንፈሳዊት ኣደና ይብልዋ። ንማርያም
ኣደና ዘብላ ኣብ ክልተ ነገር ዝተመስረት እዩ፥

(ሀ) መልአኽ ከበስራ እንከሎ ንድለት አምላኽ ክተተግብር ሕራይ ብምባላ
ማለት አደ መስሕ ክትከውን አብ ዝሃበቶ መልሲ፥

(ለ) አብ ቀራንዮ አብ ትሕቲ መስቀል ነቲ ሓደ ወዳ ክትስውዕ እንከላ
ብመንፈሳ ኣብቲ ስቓዩን ሞቱን ብምስታፋ ንወዳ ምእንቲ ድሕነት ደቂ ሰብ
ምብምቕራባ።

ንሳ ጀማሪት መስዋዕቲ ቅዳሴ እያ ንወዳ ምእንታና ክስዋዕ አፍቂዳ። ብዘይ ናታ እምነት፥
ተአዝዞ፥ መድሓኒ አይምመጽኤን ብዘይ መድሓኒ ኸአ ድሕነት አይምተወሃብናን፥
ቤተክርስትያን እውን ኣይምሃለወትን። ኩሉ ብማርያም ተዋሂቡና።
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ሓደ ካብቲ ዓቢይ ተፈጥራዊ ሃብቲ ናይ ኩለን አደታት፥ ሕይወት ምትሕልላፍ እዩ።
ሕይወት ሰብ አብ ማሕጸን አደ ተፈጢሩ ይዓቢ ኩሉ ካብ አደ ንወስዶ። ብዙሕ ጠባያትና
መልክዕና ወዘት ካብ ኣደና ንዋስዶ። ኢየሱስ መልክዑ ጠባዩ ኩሉ ሥጋዊ ነገራቱ ካብ
ማርያም ወሲድዎ ንሳ ምንጪ ሥጋዊ ሕይወቱ እያ። ንሕና ብስጋ አሕዋት ኢየሱስ ኢና
ስለዚ ማርያም ምንጪ ጸጋ ሕይወትና እያ። ምንጪ መንፈሳዊ ሕይወትና ንሳ እያ በዚ
ኸአ መንፈሳዊት አደና ንብላ። ኣብ ወንጌል ዮሓንስ(19) ኢየሱስ ኣብ ዕጸ መስቀል
ተንጠልጢሉ እንከሎ ነዲኡ “እንሆ ወድኺ ነቲ ረድኡ ኸአ እንሃ አደኻ ኢልዎ ካብኡ
ንድሓር እቲ ረድኢ ንገዝኡ ወሰዳ” ይብለና እዚ ክትርጎም እንከሎ ዮሓንስ ንኹልና
ወኪሉ ንማርያም ተቐቢልዋ ንሳ ኣደ ክትኮኖ ንሱ ኸአ ውሉድ ክኾና፥ ኣብዚ ማርያም
ፍሉይ ተልእኮ ተዋሂብዋ አደ ኩሎም ክርስትያን ክትከውን። እንሃ አደኻ ዝብል ሎሚ
ነዚ ብዓልና ፍሉይ ትርጉም ይህቦ። ኣብ ጽንኩር ድነሞት ዝነበረ ኢየሱስ ሎሚ እውን
ንአና ምስ ኩነታትና ርእዩ ኣብ አደና ክንቅርብ ድላዩ እዩ። ወረ ደቃ ክትሰምዕ ዘይትደሊ
ወላዲት የላን ማርያም ሎሚ ወረና ጠፊእዋ ክይህሉ ኣሎና እናበልና ድሃይ ክንህባ
ስንድወት ንኹን፥ መድሓኒ ዝሃበና ወላዲት እያ። ውሉዳ ዝጠፍእዋ ወላዲት ክንዳይ
ከምትሽገር ኩልና እንፈልጦ እዩ ማርያም ደቃ ጠፊእናያ ትጉሂ አላ ሎሚ ጥፉአት
እንርከበሉ ምሰደናን ሓውናን ኢየሱስ እንራኸበሉ ዕለት እዩ።

ራእይ ዮሓንስ ኣብ ምዕ. 12 ማርያም በታ ሰብይቲ ትምሰል ንሳ ንሰይጣን መድሓኒ
ብምውላዳ ሰዓረቶ ይብል፥ ንአና እውን ብመንፈስ ብምውላዳ አብ ፍቕርን ፍልጠትን
ኢየሱስ ትጽምብረና ሓዲስ ርክብ ትፈጥረልና። ማርያም መንጎኛና እያ ንብላ ብሰለስተ
ምኽንያት፥ (1) ንሳ ኣብ መንጎ አምላኽን ፍጡራትን ዓቢ ተራ ትጻወት፥ እዚ ኸአ ኣደ
አምላኽ ብምዃናን ምልእተ ጸጋ ብምዃናን እዩ። (2)ኣብ ምድራዊ ሕይወታ ብቕድስናአ
ኣብ ምዕራቕ አምላኽን ሰብን ዓቢ ተራ ተጻዊታ ማለት ቅዱስ ሕይወት ተሕልፍ ስለ
ዝነበረት ንኢየሱስ ወሊዳ፥ (3) ኣብ ሰማይ ኮይና ብምምላዳ ኸአ ንአና ንደቃ ካብ
አምላኽ ጸጋ ተውህበና።

ናይ ማርያም መንጎኝነት ካብ ናይ ክርስቶስ ዝተፈለ እዩ። ቅ.ጳውሎስ አብ 1ጢመ 2፡5~6
“አምላኽ ሓደ እዩ እቲ አብ መንጎ አምላኽን ሰብን ዘሎ መተዓረቒ ድማ ሓድ እዩ፥ ንሱ
ኸአ እቲ ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ።” እዚ መንጎኝነት ኢየሱስ ንድሕነት
ነፍሲወከፍና ግድነት እዩ፥ ማርያም ቅድሚ መንጎኛና ምዃና መጀመርያ ክትድሕን አለዋ።
ናይ ማርያም መንጎኝነት ካልአዊ እዩ፥ አብ ናይ ክርስቶስ መንጎኝነት እዩ ዝምስረት። ግን
መንጎኝነታ ካልአውን አብቲ ናይ ክርስቶስ ዝምስረት ብምዃኑን አየድልየናን ማለት
አይኮነን። እዚ ንብዙሓት ከኒሻ ክቕበልዎ ይጽግሞም። ኢየሱስ ጥራሕ እዩ መንጎኛና
ካልእ አየድልን ይብሉ። ግን ድሕነትና ብናይ ማርያም ምትሕብባር ተፈጺሙ። “ተፈጸመ
ተስፋ አበው በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድሓኒት መስቀል” እናበልና ተራ
ማርያም አብ ድሕነትና ነስተንትን። ኣብ ሓዋርያውነት ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ ትተሓባበሮን
ትኽተሎን ከምዝነበረት ወንጌል ይነግረና። ካልአይ ጉባኤ ቫቲካን አብ ቑ 62 ብርሃን
አሕዛብ አብ ዝብል ጽሑፉ ናይ ማርያም መንጎኝነት ይገልጽ።

ውዳሴ ማርያም ብምልኡ መንጎኛ ይብላ “ዓራቒት ሰማይን ምድርን”፥ ኣብ ቃና ዘገሊላ
አብ ዝተገብረ መርዓ መንጎኛ ኮይና ጸገም ሰብ መርዓ ፈቲሓትሎም። አብ ኩሉ ናይ
ድሕነት ስርሑ ምስኡ ንርእያ። ሎሚ ንአና ደቃ ምሳና ክትከውን ድላያ እዩ ሓንትስ
ንሕና ፍቓደኛታት ንኹን።
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ደቂ ሰብ ኣብ ሕይወትና መንጎኛ የድልየና፥ ስራሕ መንጎኛ ንኽልተ ወገን ዘራኽብ
ዘረዳድእ ንናይ ሓባር ጥቕሚ ብብሩህ ዝሕብር እዩ። ፍሉይ ተራ አለዎ። ንዘሎ ፍልልያት
ይአሊ ንኽልቲኡ ወገን በብኹነታቶም ይቐርቦም፥ እዚ እዩ ተራ ማርያም አብ ኩሉ
ሕይወትና። አብ መንጎናን መንጎ አምላኽን ኮይና መገዲ ድሕነት ክትሕብረና ንጌጋና
ተጣዒስና ክንምለስ፥ ንአምልኽ ከአ ምሓሮም ተዓረቆም እናበልት ትልምነልና።

ማርያም ኩሉ ሕይወት ዝፈተነት አደ እያ፥ ማለት ናብራ ስድራ፥ ስደት፥ ጥመት፥ ጓሂ
ሓዘን ኩሉ ርእያ ሕይወታ ብናይ እዚ ዓለም ስቓይ ዝላደየ እዩ ነሩ። ሎሚ ንሕና
ማርያም ዘይትፈልጦ ሕይወት የብልናን ብዝያዳ ጸገምና ትፈልጥ ስለዝኾነት ተለመንልና
ክንብላ ጥዑምዩ።

ማርያም ድዓሪት ከባቢአ ክምዚ ሎሚ ከይበረሰ ማይ ክዛሪ እንከሎ ከባቢ ብጀራዲንን
ብዝተፈለለይ ፍሩታታት መሊኡ ክነውዕሎ ከሎና ፍሉይ ትርጉም ነርዎ። ብዓንተብኡ
ንማርያም ደዓሪት ዝጀመራ ፈለስቲ ደቂ ፍቕሪ ንጸሎት ምቹእ ስለ ዝነበረ እዩ። ባህርያዊ
ከበቢኡ ንጸሎት ጥዑም ስለ ዝነበረ ኣብኡ መቝጸርያ የብጽሓ ነረን፥ ቦታ ጸሎት እዩ ነሩ
ኣብኡ ንአምላኽ እትረኽበሉ ንማርያም እትልምነሉ፥ መብጽዓኻ እትሕድሰሉ ቅዱስ ቦታ
እዩ። ነዚ ቅዱስ ቦታ ኩሉ ፈታው ማርያም ብሃገር ደረጃ ክነገዶ በብዘመኑ ዓብዩ አብዚ
እዋን ብዙሓት ንማርያም ንምብዓል ዘይኮነ ንግላዊ ጥቕሚ ማለት ከም ሸቐት፥ ዙረት
ንሳዕስዒት ዝመጹ አይስአኑን ይኾኑ ይመስል እውን ግን ፍሉይ መልእኽቲ ማርያም
ደዓሪት ኩሉ ግዜ ዘሕስበና ርክብና ምስማርያም ናብ ኢየሱስ ከመሎ ብዓልና ክርስትያንዊ
መልክዑ ለቢሱ ንሕይወት ነፍስወከፍና ምስዝቕይር ጥራሕ እዩ አብዒልና ክንብል
ንኽእል። ጽሞና ለቢስና ከመሎኹ እስከ ንበል፥ ወዲ/ጓል ማርያም እየ ዝብል መንፈስ
ለቢስና ምሕረት ወድኺ ለምንልና ንበላ።

ምሕረት ዝጸምኦ ህዝብናን ወገናን በዚ ብሩኽ መዓልቲ ምሕረት ወሪዱ ጠለቱን ዝናሙን
ሂቡ ይተዓረቐና። በረኸታን ረድኤታን አይፈለየና።

አባ ንጉሠ ፍስሓ


