ዜና ዕረፍታ ሇማርያም
የእናታችን የድንግሌ ማርያም በዓሇ ዕረፍት ጥር 21 ቀን

መግቢያ
የተወዯዲችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች ምዕመናን እንኳን ሇእመቤታችን
ሇቅድስት ድንግሌ ማርያም በዓሇ ዕረፍት እግዚአብሔር በሰሊም አዯረሳችሁ በማሇት ምስጋናዋ በዯካሞች ፍጡራን
አንዯበት ሉነገር ይቅርና በመንፈስ ቅደስ ተቃኝቶ የሰባቱን ዕሇታት ምስጋናዋን የዯረሰው ታሊቁ ሉቅ ቅደስ ኤፍሬም
ሶርያዊ “እስመ ሊእሊዕ ወሌቱት አነ” እኔ እርሷን ሇማመስገን አንዯበቴ ደዲ፤ኮሌታፋ ነኝ የድንግሌን ውዲሴ እናገር ዘንድ
መንፈስ ቅደስን ሊክሌኝ እያሇ ወዯፈጣሪው ይሇምን እንዯነበረ በድርሰቱ ሊይ በሰፊው ተገሌጿሌ፡እኛም ከበረክቷ
ሇመሳተፍ ያህሌ እንጂ የእርሷን ምስጋና ሇመግሇጽም ሆነ ሇመጻፍ ብቁ አይዯሇንም፡ሇማሇት ነው።
የሰማይና የምድር ንጉሥ እግዚአብሔር ቀዲማዊ አዲምን የፈጠረው ሺህ ዘመን ኖሮ፤ ዕፀ ሕይወትን በሌቶ መንግሥተ
ሰማያትን ሇመውረስ ነበር፡ ይሁን እንጂ መክፈሌት ሲሹ መቅሰፍት እንዱለ ምድራዊ ሥሌጣን ሽቶ፡ ሕግን በመተሊሇፉ
ሞትን አመጣ፡ “እግዚአብሔርሰ ኢገብረ ሞተ አሊ ረሲዓን ሰብዕ ጸውዕዎ በቃልሙ ወአርከ አምሰሌዎ” እግዚአብሔርስ
ሞትን አሊዯረገም በዯሇኞች በቃሊቸው ጠሩት እንጂ ወገንም አዯረጉት ተብል እንዯተጻፈ፡ ቀዲማዊ አዲም የሞት ተገዢ
ሆነ ፍትረቱ ሁለ የአዲም ዘር ነውና እመቤታችን ቅድስት ድንግሌ ማርያምም ምንም እንኳ ፈጣሪዋን የወሇዯች
የአምሊክ እናት ብትሆንም የሞት ጽዋን መቅመስ አሌቀረሊትም ሇምንት ይዜኃር ኃያሌ በኃይለ ወባዕሌ በብዝኃ
ብዕለ……..ኃይሇኛ በኃይለ ሇምን ይታበያሌ? ባሇፀጋም በባሇፀጋነቱ፤ ክርስቶስ ሇእናቱ እንኳ ከሞት እንድትቀር አድሌዎ
አሊዯረገም፡ ሞትስ ሥጋ ሇሇበሰ ሁለ ይገባሌ የማርያም ሞት ግን በሁለ ዘንድ ያስዯንቃሌ፡፡ ተብል እንዯተጻፈ የኢትዮጵያ
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የእመቤታችን ቅድስት ድንግሌ ማርያምን በዓሇ ዕረፍት መታሰቢያ በየዓመቱ በጥር
21 ቀን ሇተከታዮቿ ምዕመናን የዯወሌ ድምጽ አሰምታ በከበሮ በእንቢሌታ፤ በታሊቅ ውዲሴና ዝማሬ ታከብራሇች፡፤
ሇሰው ሌጅ ሶስት አበይት መታሰቢያዎች አለት፡፡1.ዜና ሌዯቱ፤ 2.ዜና ሕይወቱ 3.ዜና ሞቱ ናቸው።
1

ዜና ሌዯታ ሇማርያም

እመቤታችን ቅድስት ድንግሌ ማርያም ዓመተ ፍዲ ዓመተ ኩነኔ እየተባሇ የሚጠራው የብለይ ዘመን ማክተሚያ ሊይ
በ5485 ዓመተ ዓሇም ከአባቷ ከኢያቄም ከእናቷ ከቅድስት ሀና እንዯ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ግንቦት ሃያ አንድ ቀን
በሉባኖስ ተራራ ተወሇዯች“ንዒ እምሉባኖስ እኅትየ መርዓት” እኅቴ ሙሽራዬ ከሉባኖስ ነይ (መኃ.4፤8) እያሇ የነቢየ
እግዚአብሔር የዲዊት ሌጅ ብሊቴናው ንጉሡ ሰልሞን በቃሇ አክብሮ፤ በቃሇ አራኅርሆ የተቀኘሊት በሉባኖስ
እንዯምትወሇድ የእግዚአብሔር መንፈስ ገሌጾሇት ነበር፡፡
2

ዜና ሕይወታ ሇማርያም

እመቤታችን ቅድስት ድንግሌ ማርያም ቀድሞውንም የስዕሇት ሌጅ ናት በተወሇዯች በሶስት ዓመቷ የጡት መጥባት
ወራት ሲያከትም ወሊጆቿ ኢያቄምና ሀና ወዯቤተ መቅዯስ ይዘዋት ሄደ፡እበውዕ ቤተክ ምስሇ መባዕየ ወእሁብ
ብጽዓትየ ዘነበብኩ በአፉየ ዘዕቤ በከናፍርየ አመ ምንዲቤየ በመከራዬ ጊዜ በአፌ የተናገርኩትን፤ከንፈሮቼም ያለትን
ስዕሇቴን ሊንተ እፈጽማሇሁ (መዝ 65፤14) ተብል የተጻፈውን አብነት በማድረግ ነው።ካህናቱ ተሰብስበው የምግቧን
ነገር ሲማከሩ መሌአኩ ቅደስ ፋኑኤሌ ኅብስት ሰማያዊ፤ጽዋ ሰማያዊ ይዞ ከሰማይ ዝቅ ከምድር ከፍ ብል ርቦ ታየ፡ነቢይ
ወሰማዕት ይሇዋሌ ካህኑ ዘካርያስ ዛሬስ ክብሬን በሰው መካከሌ ሉገሌጥሌኝ ነው ብል ሉቀበሌ ታጥቆ ተነሳ፡ ወዯሊይ
ይዞበት ወጣ፡ ሀና እና ኢያቄምም ሉቀበለ ተነሱ ወዯሊይ ይዞባቸው ወጣ ከዚህ ሁለ ድርጊት በኋሊ ዘካርያስ በቃሇ
አክብሮ ሀና! ምናሌባት ሇዚች ሕጻን የወረዯ መንፈስ ቅደስ ይሆናሌ ትተሻት ፈቅ በይ አሊት እሷም ትታት ፈቀቅ አሇች፤
ወርዶ የቆመ ብእሲ ያህሌ ከፍ አድርጎ አንድ ክንፉን አጎናጽፎ፤ አንድ ክንፉን ጋርዶ፤ መግቧት አርጓሌ፡ ካህናቱም
የምግቧ ነገር ከተያዘሌን ብሌው ከቤተ መቅዯስ አስገብተዋት ሄዯዋሌ።
ቤተ መቅዯስ የቆየችበት ዘመን
ቤተ መቅዯስ የቆየችበት ዘመን ከእናት ካባቷ ቤት ሶስት ዓመት፤ ከቤተ መቅዯስ አስራሁሇት ዓመት ጠቅሊሊ አስራ
አምስት ዓመት ሲሆናት አይሁድ ሇምቀኝነት አያርፉምና ይህች ብሊቴና አቅመ አዲም አዯረሰች ቤተ መቅዯሳችንን
ታሳድፍብናሇች ትውጣሌን፤ ብሇው ሇዘካርያስ ክስ አቀረቡ፡፡ “ኦ ወሇተ እስራኤሌ ትፈቅድኑ ትንበሪ” አንቺ የእስራኤሌ
ብሊቴና ሆይ በዚሁ በቤተ መቅዯስ መቆየት ትፈሌጊያሇሽን? አሊት ወዯ እግዚአብሐር አመሌክትሌኝ አንጂ እኔ ምን

አውቃሇሁ አሇችው፡ ወዯ እግዚአብሐር ቢያመሇክት ከቤተ ይሁዲ ሚስቱ የሞተችበትን ሰው በትር ሰብስበህ ከቤተ
መቅዯስ አስገብተህ ስትጸሌይበት እዯር ከዚያ ምሌክት አሳይሌሃሇሁ፡ ያ ይጠብቃት አሇው፡ ከቤተ ይሁዲ ሚስቱ
የሞተችበትን ሰው በትር ቢሰበስብ አንድ ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰማንያ አምስት በትር አገኘ፡ ሇሁሇት ሺህ አስራ አምስት
የጎዯሇው መሆኑ ነው፡ ከቤተ መቅዯስ አስገብቶ ሲጸሌይበት ቢያድር ከዮሴፍ በትር “ኦ ዮሴፍ ወሌዯ ዲዊት እቅባ
ሇማርያም ፍኅርትከ” ዮሴፍ ሆይ እጮኛህ ማርያምን ትጠብቃት ዘንድ አትፍራ የሚሌ ተጽፎ ተቀርጾ ተገኘ፡ ዕጣም
ቢጣጣለ ሇእርሱ ወጣ፡ ርግብም ወርዲ በራሱ ሊይ አርፋበታሇች እንዯሶስት ምስክር፤በዚያም በዚያም ብል ሊንተ ወጣ
ግብር ገብተን ሰጥተንሃሌ ብሌው ሰጡት ከቤቱ ወስዶ አኖራት።
ዜና ሞታ ሇማርያም
እመቤታችን ቅድስት ድንግሌ ማርያም ከእናት ካባቷ ቤት ሶስት ዓመት፤ከቤተ መቅዯስ አስራ ሁሇት ዓመት፤ ጌታን ጸንሳ
ሳሇች ዘጠኝ ውር ከአምስት ቀን፤ከጌታ ጋራ ሰሊሣ ሶስት ዓመት ከሶስት ወር፤በቤተ ዮሐንስ አስራ አምስት ዓመት
በአጠቃሊይ በስሌሳ አራት ዓመቷ እንዯ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በዘመነ ለቃስ ጥር ሃያ አንድ ቀን አርፋሇች ፡ የጌታ ዯቀ
መዛሙርት ሐዋርያት ሉቀብሩ በአጎበር አድርገው ወዯጌቴሴማኒ ይዘው ሲሄደ መቼም አይሁድ ሇምቀኝነት አያርፉምና
ከዚህ አስቀሞ ሌጇ ኢየሱስ ክርስቶስን ያሌተነሳውን ተነሣ፤ ያሊረገውን ዏረገ እያለ ሲያውኩን ሲያስቸሩን ኖረዋሌ አሁን
ዯግሞ አሷን ተነሳች፤ ዏረገች፤ እያለ ሉያውኩን አይዯሇምን? በእሳት አስከሬኗን አናቃጥሊሇን ብሇው ተሰብስበው
ሄደ፡ከመካከሊቸው ታውፋንያ የሚብሌ አይሁዲዊ ተራምዶ የእመቤታችን በድን ያሇበትን አጎበሩን ጨበጠው፡ የታዘዘ
መሌአክ በስይፍ ሁሇት እጁን ሰየፈው እጁ ካጎበሩ ሊይ ተንጠሌጥል ቀረ ነገር ግን የሁሊችን እናት ድንግሌ ማርያም
ነፍስ አዲኝ ናት እንጂ ነፍሰ ገዲይ አይዯሇችምና እጆቹን በተአምራት ቀጥሊሇት እንዯቀድሞው ሆነውሇውታሌ፡በዚህ ጊዜ
ዮሐንስን ጨምሮ በዯመና ነጥቆ ከገነት ከዕፀ ሕይወት ሥር አኖራት ይሁን እንጂ ሐዋርያትም ዮሐንስን እመቤታችን
እንዯምን ሆነች አለት በገነት ከዕፀ ህይወት ሥር ናት አሊቸው፡ ሇዮሐንስ ይህ ሁለ ክብር ተገሌጾሇት እኛስ አናይምን?
ብሇው በነሐሴ መጀመሪያ ጾም ያዙ ሁሇት ሱባዔ ጾመው በአስራ አራተኛው ቀን ሥጋዋን አምጥቶ ሰጥቷቸው
ቀብረዋታሌ፡ በሶስተኛው ቀን ተነስታሇች “ከመ ትንሣኤ ወሌዲ” እንዯ ሌጇ ትንሣኤ ያሰኘውም ይህ ነው እንጂ ዕሇቱን
አይዯሇም፡
ሞት በጥር በነሐሴ መቃብር
ከዚህ በኋሊ ሐዋርያው ቶማስ ይህ ሁለ ሲፈጸም አሌነበረምና ከሀገረ ስብከቱ በዯመና ሲመጣ እርሷ ስታርግ አገኛት፤
“ወፈቀዯ ይዯቅ እምዯመናሁ” ብል ያመጣዋሌ ከዯመናው ወርዶ ራሱን ማሳሇፍ ወዯዯ፡ እንድህም አሇ ቀድሞ የሌጂሽን
ትንሣኤ ሳሊይ ቀረሁ ዛሬ ዯግሞ ያንቺን ትንሳሣኤ ሳሊይ ቀረሁ ብል! እመቤታችን ቅድስት ድንግሌ ማርያም አይዞህ
አትዘን እነርሱ ትንሣኤየን፤ ዕርገቴን አሊዩም አንተ ግን ትንሣኤየን ዕርገቴን አይተሃሌ እንዱያውም ተነሳች፤ዏረገች ብሇህ
ንገራቸው ብሊ የያዘችውን ሰበን ሰጥታ ሰዯዯችው እሱም ከሐዋርያት ጋራ ትንሽ እንዯተጨዋወተ የእመቤታችን ነገር
እንዯምን ሆነ?አሊቸው እርሷንማ አግኝተን ቀበርናት አለት” ሞት በጥር በነሐሴ መቃብር” ተዉ ይህ ነገር አይመስሇኝም
አሊቸው።ጴጥሮስ አንተ እንጂ ሌማድህ ነው አንተ ብቻ ተጠራጥረህ አትቀርም ላልችንም ስታጠራጥር ትኖራሇህ አሇው፡
እሱም የያዘውን ያውቃሌና ጸጥ ብል ይሰማቸዋሌ፡ከዚህ በኋሊ ቅደስ ጴጥሮስ “ወነሥአ ምክራዮ” ይሇሌ መቆፈሪያውን
ይዞ ተቆጥቶ ሄዶ መቃብሩን ቢከፍተው አጣት ዯንግጦ ቆመ፡ አታምኑኝም ብየ ነው እንጂ እመቤታችንስ ተነሳች፤ ዏረገች
አሊቸው፡ ቶማስ ነው፤የያዘውንም ሰበን ሰጥቷቸው ሇበረክት ተካፍሇውታሌ በዚያ ሰብን ሙት ሲያስንሱበት፤ ድውይ
ሲፈውሱበት ኖረዋሌ፡ ሰበን ማሇት እንዯመታጠቂያ ያሇ ነው፡ ከዚህ በኋሊ በዓመቱ ቶማስ ትንሣኤዋን፤ዕርገቷን አይቶ
አኛ ሳናይ ብሇው እንዯቀድሞው በነሐሴ መባቻ ጾም ጀመሩ ሁሇት ሱባዔ ጨርሰው በአስራ ስድስተኛው ቀን ጌታ
እመቤታችንን እንዯመንበር አድርጎ ቀድሶ አቁርቧቸው እርሷንም “ወተቄርበት በዕዯ ወሌዲ” ይሊሌ ያን ጊዜ በሌጇ እጅ
ቆርባሇች “ዘጸውዓ ስመኪ ወዘገብረ ተዝካረኪ” ስምሽን የጠራ፤መታሰቢያሽን ያዯረገ ብል ሇእመቤታችን፤ “ዘጸውዓ
ስመክሙ ወዘገብረ ተዝካረክሙ” ስማችሁን የጠራ፤ መታሰቢያችሁን ያዯረገ ብል ሇሐዋርያት ቃሌ ኪዲን ሰጥቷቸው
ዏርጓሌ፡፡ዛሬም ቢሆን ማንኛውም ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን ሁለ ቃሌ ኪዲኑን አጽንቶ፤ የእመቤታችንን አማሊጅነቷን፤
በረከቷን በመማጸን በዓለን በዝማሬ በዕሌሌታ ያከብራሌ፤በመስቀለ ይባረካሌ በእምነቱ ይታሻሌ፡፤ይቆየን
የእመቤታችን አማሊጅነቷ አይሇየን፡አሜን
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