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ማርያም አብ ጽርሓ ጽዮን
ዓምዲ እምነት ብዛዕባ ማርያም፡
ቅድሚ አብቲ አስተምህሮና ወይ አስተንትኖና ምእታውና ክንፈልጦ ዝግብአና ነገራት ።





ብዛዕባ ማርያም ክንርዳእ መጀምርያ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ፥
ስላሴን፥ ቤተክርስትያን ዘልአ ርክብ ወይ ሓድነት አብ ግምት
ክነእቱ አሎና።
እቶም ቀንዲ ነገራት ንማርያምን ተርአን መንነታን ዝገልጹ
አብቶም አርባዕተ አዕማድ እምነት ክንረኽቦ ንኽእል።
ዓምዲ እምነትና ብዛዕባ ማርያም ዝርእዩ ሃብታም ትርጉም
ንመንፈሳዊ ሕይወት አልኦም።

ሀ. ንማርያም ክንርድአ እንተኾና አብቲ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ፥ ቅድስት ስላሴን፥
ቤተክርስትያን ዝልአ ርክብ ዝተመስረተ ክኸውን አለዎ።
1. ናይ ማርያም ዕብየትን ክብርን አብቲ ምስ ክርስቶስ ዘልአ ርክብ ዝተመስረተ እዩ።
 ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰበይቲ ተወሊዱ (ገላ 4፡4)፥ ማርያም እታ
ሰበይቲ እያ። ሓ.ት.ክ. 422።
 ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዕብራዊት ጓል እስራኤል ሰብ ኮይኑ
ተወሊዱ (ሓ.ት.ክ. 423)።
 ማርያም ዕብራዊት እያ።
 ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ እዩ (ሓ.ት.ክ.
471~483)። ማርያም ብትስብእቱ ናይ ብሓቂ አደ አምላኽ እያ።
 ኢየሱስ ክርስቶስ ብሥራሕ መንፈስ ቅዱስ ተጸኒሱ ካብ ድንግል
ማርያም ተወሊዱ (ሓ.ት.ክ. 484~512)። ማርያም ካብ
መጀመርታ ብዘይ ሓጢአት እያ ተጸኒሳ። ንሳ ድንግል አደ እያ።
2. ማርያም ናይ ቅድስት ስላሴ ህላዌን ሥራሕን እተንጸባርቕ ብፍላይ ናይ መንፈስ
ቅዱስ ተራ አብ ድሕነት ደቂ ሰብ እትገልጽ እያ። ንሳ ቀንድን ማሕደር አብ ወልድ
መንፈስ ቅዱስን እያ። ንሳ መንበር ጥበብ ትብሃል (ሓ.ት.ክ. 721-726)።
3. ማርያም አደ ክርስቶስ ጥራሕ አይኮነትን አደ ቤተክርስትያን እውን እያ (ሓ.ት.ክ.
963-975)። ብሕይወታን ብፍልሰታን ብፍጹም ምስ ወዳ ሓደ ዝኾነት ንአና አደና
በቲ ምስ ወዳ ዘልአ ርክብ ከምኡ ኣማላዲት ጸጋ ትኸውን። ንሳ ሞደል
እምነት፥ተስፋን ፍቕርን እያ።
ለ. አብ እምነትና አርባዕተ አዕማደ እምነት ብዛዕባ ማርያም አለዉና።
ዓምዲ እምነት ወይ ዶግማ ክብሃል እንከሎ አብ መለኮታዊ ግልጸት መሰረት ገሩ ወይ
ምስኡ አገዳሲ ርክብ ገሩ ንሓቂ ዘቕርብ እዩ። ኩሉ ሓቅታት ዶግማ ብቐጥታ ወይ
ብቐረባ አብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝተመስረት እዩ። ዶግማ ናይ ቤተክርስትያን ምሉእ
ስልጣን ካብ ክርስቶስ ዝተቐበለቶ ጥራሕ አይኮኑን ዝገልጹ እንታይ ድአ ናይ
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ቤተክርስትያን ትውፊት፥ ሉጡርግያዊ ሥርዓታትን ናይ ህዝቢ እምነት እውን እዮም።
ንዶግማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስ ኩሎም አቡናት ኮይኖም ብዕሊ ይእውጅዎ፥ ወይ
ብጉባኤ የጽድቕዎ።

ዓምድታት እምነት ብዛዕባ ማርያም።
አብ ካቶሊካዊ እምነት ክርስትና ንማርያም ዝርእዩ አርባዕተ አዕማዳት እምነት
አለዉና።
1. ማርያም አደ አምላኽ እያ። ወላዲተ አምላኽ
2. ማርያም ኩሉ ጊዜ ድንግል እያ። ድንግል ብሕልንአ ድንግል ብሥግአ።
ቅድምን ድሕርን ንኢየሱስ ክርስቶስ ምውላዳ።
3. ማርያም ብዘይ ሓጢአት አዳም ተጸኒሳ። ንጽሕተ ንጹሓን ካብ መጀመርታ
ምፍጣራ። ሓጢአት አዳም ዘይተንከፋ ፍጥረት እያ።
4 ማርያም ብሥግአን ብነፍሳን ንሰማይ ፈሊሳ። ፍልሰታ።
ቤተክርስትያን ብዛዕባ ማርያም ወላ እኳ እቲ ቀንዲ ትምህርታ አብዘን አርባዕተ
አዕማድ እምነት
ይመስረት እምበር ብዙሕ ብዛዕባ ማርያም እተስተምህሮ አሎ።
ንአብነት ማርያም አደ ቤተክርስትያን፥ ማርያም መንጎኛና፥ ማርያም መንፈሳዊት
አደና፥ ማርያም ዓራቒት ሰማይን ምድርን፥ ማርያም ህያብ አምላኽ፥ ወዘተ። ነዚ
አርባዕተ አዕማዳት እምነት ክንገልጾ ጊዜ ይወስድ፥ ናይ ሎሚ አተኩሮና ብዛዕባ
ማርያም አብ ጽርሓ ጽዮን እዩ። አብ ምቅርራብ አብ ብዓል ጴራቅሊጦስ ስለ እንርከብ
ተራ ማርያም አብዚ ዓቢ ብዓል መንፈስ ቅዱስ ሳልሳይ አካል ቅድስት ስላሴ ክንርኢ
ኢና። አስተምህሮና አብ ቅዱስ መጽሓፍ፥ አብ ትውፊት፥ አብ ትምህርቲ
ቤተክርስትያን ዝተመስረተ እዩ።
ጽርሓ ጽዮን እንታይ እዩ አበይ ይርከብ አብ ታሪኽ ክርስትና እንታይ አገዳስነት
አልኦ። እዝን ካልእን ሕቶታትን ንአፍልጦና ከበራርሆ ይኽእል።
ሉቃስ አብ ወንጌሉን ግ.ሓ. ብዛዕባ ማርያም ብዝያዳ ይነግረና። ማርያም አደ
አምላኽ ካብ መጀመርታ አማኒት እያ ነራ፥ ንሳ ካብ መጀመርያ ካብ
ጽንሰቱ፥ ልደቱ፥ ቆልዕነቱ፥ አብ ጉብዝናኡ ሕማማቱ ሞቱ ምስኡ ነራ።
ነርድእቱ ተሳፋ ክህቦም እንከሎ ምስኦም ኮይና ትጽበ ነራ። ንሳ አብ ኩሉ
ምስኡ ነራ። ካብኣ ንላዕሊ ገሩ ዝቐረቦ ንኢየሱስ አብ ሕይወቱን አብ
ቤተክርስትያኑን የለን። ኢየሱስ አገልግሎቱ ምስአ ጀሚርዎ ምስአ ወዲእዎ።
አብ ቃና ዘገሊላ አብ ዝተገብረ መርዓ አማላዲት፥ ንጸገም ሰባት ርእያ
እትኽእል፥ ሞንጎኛ ኮይና ንወዳ ገለ ግበር እዞም ሰብ ተጸጎሞም አለዉ
ትብሎ ሽኡ አምላኽነቱን ምስአ ዘለዎ ርክብን ክገልጽ ናይ መጀመርታ
ተአምራቱ ይገብር። አብ መስቀል እንከሎ ብውክልና ዮሓንስ አደ ኹልና
ኮይና እንሃ አደኹም እነዉ ደቅኺ ኢልዋ ሽኡ ተቐቢላትና ናታ ገራትና።
ንሕና ደቂ ሕድሪ ኢና። ደቂ አምላኽ ክንከውን ከይንዝኽትም ንልመን
አሎና። አብ መዓልቲ ጴራቅሊጦስ አብ መንበር ክብሪ ናይ ዝተንስኤ ወዳ
ትቕመጥ።
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ጽርሓ ጽዮን አብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ማሕደር አጋይሽ ዝነበረ ፍሉይ አዳርሽ
እዩ ነሩ። ኢየሱስ ምስ አርድእቱ መጨረሽታ ድራር አብኡ ከምዝበልዔ ከምኡ ቅዱስ
ቁርባን አብኡ ከም ዝሰርዔ ውንጌላውያን ይነግሩና። (ማቴ 26፡17-25፥ማር 14፡1221፥ሉቃ ፡22፡7-14፥ ዮሓ 13፡21-30) ማርቆስ ነዚ ብዝያዳ ይገልጸልና ዓቢ አዳራሽ
ብጽቡቕ ዝተሸለመ ንፍሉይ ውራይ ክትገብረሉ ምቹእ ቦታ ከምዃኑ ይገልጽ። እዚ
አዳራሽን፥ ናይ አታኽልቲ ቦታ አብ ገተሰማኒ ዝነበረ ካብ ጥንቲ ናይ አደ ማርቆስ
ከም ዝነብረ ብሂል አሎ።
ድሕሪ ሞት ኢየሱስ ሓዋርያትን ገለ አንስትን ማርያም አደ ኢየሱስን አብ ጽርሓ
ጽዮን ከም ዝነበሩ ግ.ሓ. ይነግረና። “ናብታ ኸተማ ምስ አትዉ ኸአ ናብታ
ዝቕመጡላ ዝነበሩ ላዕለወይቲ ደርቢ ደየቡ ንሳቶም ከአ ጴጥሮስ፥ ዮሓንስ፥
ያዕቆብ፥እንድርያስ፥ ፍሊጶስ፥ ቶማስ፥ በርተሎሜዎስ፥ ማቴዎስ፥ ያዕቆብ ወዲ
እልፍዮስ፥ ስምኦን ቀናኢ፥ ይሁዳ ወዲ ያዕቆብ ነበሩ። እዚአቶም ኩሎም ምስ ገሊአን
አንስትን ምስ ማርያም አደ ኢየሱስን ምስ አኅዋቱን ኃቢሮም፥ ጸሎት የዘውትሩ ነበሩ”
(ግ.ሓ. 1፡13-14)።
ቅዱስ ሉቃስ አብዚ ምሉአት ማሕበር ከም ዝነበሩ ክገልጸልና ኢሉ አስማት
ሓዋርያትን ገለ አንስትን ይጠቅስ። እዚ ነቲ ብእዮኤል ነብይ አብ ግ.ሓ. 2፡17-18
ተጠቒሱ ዘሎ “መንፈስ ቅዱስ አብ ልዕሊ ደቕኹም ክወርድ እዩ ንሳቶም ከአ ክንበዩ
እዮም ዝብል” ከም ዝተፈጸመ ይነግር። አብዚ እቶም ቀዳሞት ክርስትያን አብ ቀጻሊ
ጸሎት ተጸሚዶም ከም ዝነበሩ ንርኢ። እዚ ጥቕሲ ብዛዕባ ናይ መጀምርያ መንፈሳዊ
ሕይወት ተኸተልቲ ኢየሱስ ይነግረና። አብ ወንጌል ሉቃስ ጸሎት ፍሉይ ቦታ አልኦ።
ሉቃ 3፡21-22 ብፍሉይ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶ ኢየሱስ ከም ዝጸለየ ይነግር።
ማርያም አብ መጭረሽታ ሕይወት ኢየሱስ ቀንዲ ተዋሳኢት ኮይና ንረኽባ፡ አካቢትን
ልአኺትን ኮይና ንረኽባ። አብ ጎቦ ቀራንዮ አደ ተስፋ ኮይና ንአመንቲ ወዳ አብ
ተስፋ መጸናንዒ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ ክተብጽሕ ንርእያ። አብ ቀራንዮ አብቲ መዓልቲ
ጸልማትን ተስፋ ቁርጸትን ማርያም ናይ ተስፋ ምልክት ኮይና ንረኽባ። አብ እግሪ
መስቀል ምስቲ ፍቑር ረድኢ ምእንቲ እታ መጻኢት ቤተክርስትያን ደው ትብል።
አብ ቀራንዮ አደ ናይ እቲ ሕያው ብዳግም ንወዳ ትጸንሶ ማለት ምስኡ ፍሉይ ርክብ
ከም ዘልአ ንርዳእ ። አብዚ እዋን አብ ልባን ሰውነታን ጥራሕ ዘይኮነ፥ ነቲ ዝኸበረ
ወዳ ናብ እታ ማሕበር አመንቲ ተመሓላልፎ። ስለዚ አብ ቀራንዮ ማርያም ናይ ተስፋ
እመቤት እያ።
አብ መዓልቲ ጰራቅሊጦስ ቀንዲ ተርአ አካቢትን ተስፋን ናይ እታ ነጋዲት
ቤተክርስትያን ኾይና ንረኸባ። አብ መንጎ ሓዋርያት ብምርካባ ምልአት ትህቦም። ንሳ
መተዓይይትን መስካሪትን ናይ ድሕነት ክርስቶስ እያ። ማርያም ምልክት ናይ
ክርስቶስ ህላዌኡ አብ መንጎ እያ። ብሕይወታ ንኹልና ናይ እምነትና አብነት ሞደል
እያ። ንሳ ድሕሪ አልያ ኩሉ አሎ፥ ከምቲ ናይ ሓዋርያት ሕይወት ምልአት ዝሃበቶ
ሎሚ እውን ምልአት ትህበና። በዚ ኢና ንግስተ ሓዋርያት እንብላ። ንሳ ተስፋናን
ምልአት ቅሳነት እትህበና እያ።
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ሓዋርያት ማርያም አብ መንግኦም ስለ ዝተረኽበት አብቲ ወዳ አብ መንግኦም
ዘይነበረሉ እዋን ከመይ ኢሎም ቤተክርስትያን ከም ዝኾኑ ተማሂሮም። መንፈስ
ቅዱስ አብ መንግኦም ኮይኑ ክሰርሕ ንሳ ምሂራቶም። መንፈስ ቅዱስ አብ መንጎና
ክርከብ ንማርያም አብ መንጎና ንግበራ።
ሉቃስ ንማርያም አብ መዓልቲ ጰራቅሊጦስ ፈልዩ ይጠቕሳ መጀምርያ ከምቲ አብ
ሉቃ 8፡19-21 ጠቒስዎ ዘሎ ናይ ኢየሱስ አደን አሕዋትን ዝብሃሉ እቶም ንቃል
አምላኽ ዝሰምዑን ዝሕልዉን ዝበሎ ንአአ እውን ከም ዘመልክት ክገልጽ ኢሉ።
ካልአይ ክገልጾ ዝደለየ ናይ ማርያም ተራ አብ ልደት ኢየሱስ ዓቢ ተራ ከም
እተጻወተት ከምኡ አብ ምውላድ ቤተክርስትያን አብ መዓልቲ ጴራቅሊጦስ መንፈስ
ቅዱስ ብሓዲስ መገዲ አብአ ክመዝወረደ ከረድእ ኢሉ እዩ። ሉቃስ ማርያም እታ
ዝለዓለት ምንጪ አፍልጦና ብዛዕባ ኢየሱስ ከም ዝኾነት ክገልጽ እንከሎ ንሳ ንኹሉ
ነገር አብ ልባ ትዓቝሮ ከም ዝነበርት እሞ አብ ልባ ተስተንትኖ ከም ዝነበረት ሎሚ
አብ ኢየሩሳሌም አብ መንጎ ቤተክርስትያን ኮይና ነቲ እትፈልጦ ብዳግም ተስተንትኖ
ንረኽባ።
ጸሎት አብ ሕይወት ቤተክርስትያን መሰረት ናይ ኩሉ እዩ። ማርያም እትመርሖ
ዝነበረት ጸሎት ናይ ምስጋና፥ ውዳሴ፥ ብትሕትና ዝተመርሐ እዩ ነሩ። ማርያም
ዝመረሓቶ ጸሎት ናይ ልብን መንፈስን ሓድነት ነርዎ እዚ ኸአ ናይ እቲ ክወርድ
ዝነበሮ ጰራቅሊጢስ ዋዜማ እዩ። ቅዱስ ሉቃስ ቃል ሓይሊ ጸሎቶም ከረድአና ኢሉ
ብሓንሳብ ይጽልዩ ከም ዝነበሩ ይነግር ብሓንሳብ ምጽላይ መግለጺ እምነቶም
እዩ።ካብዚ እዋን ጀሚራ ቤተክርስትያን ብሓንሳብ ምጽላይ ፍሉይ ትርጉም አልኦ አብ
መአዲ ቅዱስ ቁርባን ብሓንሳብ ተአኪብና ክንጽሊ ከሎና ዝዓበየ ጸሎት ነርግ።
ንሳተፎ። አብ ብዙሕ ብዓላትና ኩላ ቤተክርስትያን ብሓባር ትጽሊ። ጸሎት መልኽዕ
ቤተክርስትያን እዩ። እትጽሊ ቤተክርስትያን አብ ማእከላ ኢየሱስን ማርያም አለዉ
ኩሎም ቅዱሳን አለዉ። ጸሎት ቋንቋ እግዚአብሔር እዩ። ነዚ ኹሉ መሰረት ዝኾነና
ማርያም ማእከል ናይ ኩሉ መንፈሳዊ ሕይወት ናይ እታ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን
ኮይና ትጽልን ተጸልን ስለ ዝነበረት እዩ። እዚ መሰረት ናይ እቲ ማርያም አደ
ቤተክርስትያን ዝብል ትምህርቲ ካልአይ ጉባኤ ቫቲካን እዩ።
ጳውሎስ 6ይ ሕዳር 21 1964 አብ ጊዜ ካልአይ ጉባኤ ቫቲካን ብዕሊ አደ
ቤተክርስትያን ኢሎማ። ናይ እዚ ኹሉ መሰረት አብ ብዓል ጰራቅሊጦስ ዝተራእየ
እዩ። ማርያም ንክርስቶስ አብ ማሕጸና ብሥራሕ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝጽነሰት፥አብ
መዓልቲ ጴራቅሊጦስ አብ ልዕሊ ሓዋርያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ንሱ እዩ። ፍቕሪ
ናይ እቲ ሕያው አምላኽ አብ ምውላድ ቤተርስትያን ከአ ባዕሉ ዋና ሰራዒ ኮይኑ።
ሓድነትን ፍቕርን ሕይወትን ዝህብ ንሱ እዩ። ናይ እቲ ሕያው አምላኽ ፍቕሪ አብ
ምውላድ ቤተርስትያን ዋና ሰራዒ ኮይኑ ንረኽቦ (ጳውሎስ 6 25 ጥቅምቲ 1969)።
አበው ካልአይ ጉባኤ ቫቲካን አብ ብርሃን አህዛብ አብ ቍ 53 ከም ዝበልዎ ማርያም
ነታ ቀዳመይቲ ማሕበር ክርስቶስ አብ ጸሎት አብ ምጽባይ ጰራቅሊጦስ መሪሓታ
ሎሚ እውን አብዚ ጉባኤ ናይ መበል 20 ዘመን ክትመርሕ ይልምንዋ። አብ ሉቃስ
1፡35 መልአኽ ከበስራ እንከሎ “መንፈስ ቅዱስ አባኺ ክወርድ እዩ ኃይሊ ልዑል
እውን ከጽልለኪ እዩ ስለዚ ኸአ እቲ ካባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ አምላኽ ክብሃል እዩ”
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አብ ዝበላ ጊዜ ማርያም መንፈስ ቅዱስ አብ ልዕሊአ ምውራድ እንታይ ምዃኑ
ትፈልጥ ነራ። “ንሳ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ እያ” ነዚ ዘብቅዓ ኸአ ምልእተ ጸጋን አደ
አምላኽን ብምዃና እዩ። አብቲ አብ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ዝተገብረ ጸሎት
ምኽንያት መሓወሲአ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ንማሕበር ሓዋርያት እቲ አብ ክርስቶስ
ብሰማያዊ አቦ ዝተዋህቦ ተልእኮ አብኦም ክወርድ ምእንቲ እዩ (ዮሓ 17፡18)። ካብ
መጀመርታ ማርያም ምስ ቤተክርስትያን ዝተወሃሃደት እያ ንሳ ተኸታሊት ወይ ረድእ
ናይ ወዳን እታ ዝበለጸት አብነት ቤተክርስትያን አብ እምነታን ፍቕራን እያ። (
ብርሃን አሕዛብ 53)።
አብ ጉባኤ ቫቲካን ብዝያዳ ዝተጸቕጠሉ ሓሳብ እንተሎ “አደ አምላኽ ብምዃናን
ብዝተዋህባ ፍሉይ ጸጋን ምስ ወዳ ፍሉይ ሓድነት ፈጢራ አብቲ ጸግኡን ሥርሑን
ተወሃሂዳ ብቐረባ ምስ ቤተክርስትያን ተወሃሂዳ”።
አብ ጸርሓ ጽዮን ናይ ክርስቶስ ምስጢረ ትንሣኤ አብ መመላእታኡ እናተቓረበ
እንከሎ ማርያም ምስ ሓዋርያት ኮይና ንምጽአት መንፈስ ቅዱስ ትቀራረብ ነራ እዚ
ኸአ ልደት ቤተክርስትያን እዩ። እዚ ናይ ማርያምን ሓዋርያትን ብሓንሳብ ኮይኖም
ምጽባይ ፍሉይ ምልክት አልኦ፥ እቲ አብ ምስጢረ ትስብእቲ ወልድ ዝተመስረት
ርክብ ማርያምን መንፈስ ቅዱስን ሕጂ እውን ብዳግም ብሓዲስ መልክዕ ይመጽእ።
ሉቃ 1፡45 ማርያም ነቲ መልአኽ ዝበላ ተቐቢላቶ። ንኤላስቤጥ ክትበጽሓ ምስ ከደት
ኤላሳቤጥ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕ ንማርያም ዝተነግረኪ እትአምኒ ብጽእቲ ኢኺ
ትብላ። ኤልሳቤጥ ቃል ማርያም ምስ ሰምዔት ብመንፈስ ቅዱስ መሊአ። አብ ጽርሓ
ጽዮን አብ መዓልቲ ጴራቅሊጦስ ምስአ ብሓንሳብ እንከለዉ ኩሎም ብመንፈስ ቅዱስ
መሊኦም። እታ ብመንፈስ ቅዱስ ዝጸነሰት ሎሚ አብ ጽርሓ ጽዮን ሓዲስ ምልአት
መንፈስ ቅዱስ ተቐቢላ ንረኽባ። ካብዛ ዕለት ንድሓር ዘሎ ጉዕዝአ ነቲ ምስ ወዳ
ዝነበራ እምነት፥ ፍቕሪን ምሉእ ሓድነት ሎሚ ምስታ አብ ንግደት እትርከብ
ቤተክርስትያን ወዳ አተሓሒዛ ምጉዓዝ እዩ።
ቤተክርስትያን ምስ ማርያም ኮይና ክትጽሊ ይግብአ። ምስአ ክንጽሊ ከሎና ሎሚ
እውን መንፈስ ቅዱስ አብ መንጎና አሎ። ምስአ ክንጽሊ ከሎና ብናታ መንጎኝነት
ካብ ህያባት መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ከምዘሎ ክንርዳእ ንኽእል።
ናይ አስተምህሮና ቀንዲ ምኽንያት አብ ምቅርራብ ብዓለ ጰራቅሊጦስ ስለ ዘሎና
ፍሉይ አስተንተኖ አብ ርክብ ማርያምን መንፈስቅዱስን ብአምሳሉ ብማርያም አቢልና
ናብ መንፈስ ቅዱስ ንምብጻሕ እሞ ጣዕምን ጸጋን መንፈስ ቅዱስ ክነስተማቕር ማለት
እዩ።
ማርያም አብ ጸርሓ ጽዮን ንቤተክርስትያን ነቲ አብ ሕይወታ እቲፈልጦ ርክብ
መንፈስቅዱስ ከተስተምህራ ትርከብ። መንፈስ ቅዱስ አብ ስለ ዝነበረ ምስጢር ሞት
ወዳ ክትርዳእ አኽኢልዋ። ወንጌላውያን ኢየሱስ ምስ ሞተ ምስተቐብረ ሓዋርያትን
እተን ምስኦም ዝነበራ አንስቲ አብ መቓብር ክናድይኦ ከይድን ይብሉና ማርያም ግን
አይኸደትን ምኽንያቱ ከም ዝትንስእ ትፈልጥን ትአምንን ነራ። እቲ አብ ጽንሰቱ
እትፈልጦ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ አብሪሁላ እዩ። ነዚ ንሳ እትፈልጦ ንቤተክርስትያን
ክትምህራ ንርእያ። ማርያም እምብአር ቀዳመይቲ መምህር ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ
እያ። ነዘን ተሪፍናና ዘልዋ መዓልታት ተመሃሮ ማርያም ክንከውን ልብና ሕይወትና

6
ንኽፈት። እዚ መጸዋዕታ እዩ ምኽሪ አይኮነን። ደቂ ማርያም ክንብሃል እንተኾና፥
መንፈስ ማርያም አባና እንተሎ እዩ። ንሰባት ብመልክዖም ወዲ እከለ ጓል እከለ
ንብሎም ሎሚ ብግብርና ብፍቕርና ብዘሎና ርክባት ደቂ ማርያም ዘብል መልኽዕ
ይሃልወና።
ብኸመይ ደቂ ማርያም ብመንፈስ ቅዱስ ንኹን።
 ጸለይቲ ክንከውን ይግብአና። መንፈስ ቅዱስ አብ ጸሎት ዝገብሩ ብቐሊል
ይርከብ። ሕይወት ማርያም ሕይወት ጸሎት እዩ። ሉቃስ ማርያም ንአምላኽ
ትሰምዕ ከም ዝነበረት አብ ጸሎት እንከለዉ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወረደ
ይነግረን፥ ሎሚ ጸሎት ብግዲ የድልየና እዩ። ዘመና ሓሲሙ ደቂ ሰብ ካብ
አምላኽ እንርሕቕ በዚሕና ብሓቂ ጸሎት የድልየና። “ኩሉ ጊዜ ጸልዩ” ዝብላ
ቃል መድኃኒና ብግልናን ብሓባርን ክንጽልኢ እዋኑ እዩ።
 እንታይ ዓይነት ጸሎት የድልየና። ኩሉ ሰናይ ግብሪ ጸሎት እዩ ይብልና
ሓዋርያ ጳውሎስ። ጸሎትና አብ ንስሓ ተሓድሶን ማለት አብ ፍጹም ለውጢ
ዝመርሕ፥ ጸሎትና ሰበኽቲ ወንጌል ብሕይወትና ክኸውን፥ ጸሎትና ምእንቲ
ሰላም ፍቕሪ አብ መንጎ ደቂ ሰባት ብፍላይ በዚ አጋጣሚ ምእንቲ አብ ሃገርና
ሰላም ምሕረት ምርድዳእ ክነግስ፥ ጸሎትና ምእንቲ ቅድስና ነፍሲ ወከፍና።
ንርእስና ከይኮና ንኻልኦት ክንከውን አይንኽእልን ኢና መጀምርያ ነፍሲ
ወከፍና ብግልና ንኢየሱስ፥ ንመንፈስ ቅዱስ፥ ንማርያም ክንረኽቦም አሎና።
ዕላል ምስኦም ክንምሃር አሎና። አብዚ ምንባር ክንደይ ይጥዕም ክሳብ
ዘይበልና ጣዕሚ ክርስቶስን መንፈስ ቅዱስን ማርያምን ክሰቑረና አይክእልን
እዩ።
 እምብአር ንመዓልታዊ ሕይወትና ምስ አምላኽ ክንራኸብ መደብ ንግበረሉ።
ብሓባር ጸሎት ንግበር ብፍላይ ንማርያም ንቕረባ። ብሓባር አብ ገዛውትና
አብ ቤተክርስትያን ብግልና መቑጸርያ፥ ውዳሴ ማርያም፥ መንፈሳዊ ንባባት
ብዛዕባ ማርያም ክንገብር አሎና።
 ሓዋርያት ንማርያም መራሒቶም ገሮም ስለ ዝተጓዕዙ ነቲ መምህሮም
ዝበሎም አብ ግብሪ አውዕሎም ኩሎም ካብ ፍቕሪ ጎይትኦም ከይተፈልዩ
ሓሊፎም። ሎሚ አነን ንስኹምን ናይ ክርስቶስን ማርያምን ኮና ንረኸብ
መለለይና ጸሎት ፍቕሪ ሕድገት ይኹን። ንዝአረገ ሕይወትና ብመንፈስ
ቅዱስ ተመሪሕና ንሓድሶ። ክትሕደስ እና ተዛነኻ አይኾነን ናይ ብሓቂ
ንስሓን ጸሎትን ተጋድሎን የድልየና እዩ እሞ እስከ ሎሚ መጺአ አሎኹ
ተቐበለኒ ንበሎ ንመድኃኒ። ምሰደኻ አሎኹ/ አሎና ርድአና ስምዓና ንበሎ።
ክቡራት መፍቀርቲ ማርያም አብዚ ቅዱስ እዋን ዝተሓደሰ ሕይወት ሒዝና ንአምላኽ ንቕረቦ
አብ ሕይወትና ናብራና፥ ሓዳርና አብ ኩሉ ሕይወትና ቦታ ንሃቦ። ፍርሃት አምላኽ አሕዲርና
ነታ ቀጣን መገዲ ሒዝና ንጉዓዝ። መንፈስ ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን ብርሃኑ የብርሃልና
ንኹልኹም በዚ አጋጣሚ እትሰምዑኒ ዘሎኹምን አብ ካልእ አብ ዝተፈላለየ ቦታ ዘልኹም
አምላኽ ጸግኡ ሂቡ ቅድስና ዝመልኦ ምስንዳው ንብዓል ጰራቅሊጦስ ይግበረልና። አምላኽ
ምስኩልና ይኹን።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

