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            ማርያም ኣደ ጐይታ  
 
     ቅድስት ድንግል ማርያም ንመድሓኒና ኢየሱስ 
ክርስቶስ ብድንግልናን ብንጽህናን ዝወለደት ኣደ 
እያ፡ማቴ፡1፡18-23፡ሉቃ፡2፡6-7። 
  
    ቅድስት ድንግል ማርያም ሰማይን ምድርን 
ዘይጸሮ መለኮታዊ ጐይታ ዝጾረት ስለ ዝኾነት ካኣ፡ 
 
‘’ ወትቀውም ንግሥት በየማንከ ... ንግሥቲ ኣብ 
የማንካ ትቐውም (ትቕመጥ)’’ ...ተባሂሉ ብትንቢት 
ተነግረላ፡መዝ፡45፡9።  
  
     ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደ ጐይታ ሰማይን 
ምድርን ብምዃና ድማ ኣብ የማን ጐይታ ተቐሚጣ 
ትሕቲ ፈጣርን ልዕሊ ፍጡራትን ስለ ዝኾነት ናይ 
ምሕረት ቃል ኪዳን ተቐበለት፡  
ማለት ደቂ ኣዳም ብስማ ለሚኖም ብቓል ኪዳና 
ተማሕጺኖም ድሕነት ከምዝረኽቡ  ናይ ቅድስና ቃል 
ኪዳን እግዚኣብሔር ተቐበለት፡ መዝ፡89፡2። 
 
   በዚ መሰረት ካኣ ‘’.. እንሆ ካብ ሕጂ ኵሎም ወለዶ 
ብጽዕቲ ክብሉኒ እዮም ፡እቲ ኩሉ ዝኽእል ዓበይቲ 
ነገራት ጌሩለይ እዩ’ሞ ስሙ ቅዱስ እዩ፡ ምሕረቱ 
ውን ኣብ’ቶም ዝፈርሕዎ ንውሉድ ወለዶ ይነብር’’፡ 
 
  ብማለት ዕቤትን ክብርን ኣዴና ቅድስት ድንግል 
ማርያም የረድኣና፡ሉቃ፡1፡48-50።                       

          በዓለ ማርያም ሰነ 
   ብኣቆጻጽራ ቤተ ክርስትያን (ግእዝ) ዕለት ዕስራን 
ዕስራን ሓደን ሰነ በዓለ ማርያም እዩ፡ ኣዚ ካኣ 20 ሰነ 
ሕንጸተ ቤታ 21 ሰነ ድማ ቅዳሴ ቤታ ተባሂሉ ይጽዋዕን 
ይኸብርን። 
                     ሕንጸተ ቤታ 
     ሕንጸተ ቤታ ብሕጽር ዝበለ ኣገላልጻ (እስመ ትቤ 
ለዓለም ኣሓንጽ ምሕረተ...መዝ፡89፡2።)ዝብል ቃል መሠረት ብምግባር። 
 
ቅዱሳን ሓዋርያት ጳውሎስን በርናባስን ናብ ጴጥሮስን 
ዮሓንስን መልእኽቲ ልኢኾም ብዛዕባ ብስም ድንግል 
ማርያም  ምሕናጽ ቤተ ክርስቲያን ሓተትዎም እሞ 
ንሳቶም ካኣ መምርሒኦም ኵሉ ካብ ኣምላክ ስለ ዝኾነ 
እምበኣር ሱባኤ ንእቶ’ሞ ጐይታና ዝበለና ክንገብር 
ብማለት መለሱሎም፡ 
    በዚ መሰረት ድማ ብኣዋጅ ሓደ ሱባኤ ክጾሙን 
ክጽልዩን መደቡ፡ ኣብ መወዳእታ እቲ ሱባኤ ድማ 
ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ ንኹሎም ሓዋርያት 
ኣከቦም ከምዚ ኻኣ በሎም በዚ ዕለት’ዚ ብስም ድንግል 
ማርያም ቤተ ክርስቲያን ክሕነጽ ፈቒደ ኣሎኹ ኢሉ 
እቲ ዝሓንጽዎ ቤተ ክርስቲያን ወሲኑ ብሠለስተ እምኒ 
ከም ሽምዓ መኺኹ ብተኣምራታዊ ሓይሊ ብ20 ሰነ 
ቤተ ክርስቲያን ከምዝሕነጽ ገበረ፡መጽ፡ስን፡20፡21፡ሰነ። 
 
በሠላስ ኣዕባን ገጸ ሥላሴሁ ለኣምሮ ሓኒጸ ቤትኪ ድንግል ድሕረ ፈጸመ 
ሣርሮ...።ብዝበሎ መሠረት ድማ ብተኣምራታዊ ሓይሊ ተፈጸመ።  
     ስእሊ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ኣብኡ 
ኣንበሩ’ሞ ካብኡ ብዝፍልፍል ቅብኣ ዘይቲ እናተቐብኡ 
ድማ ሕሙማት ይፍወሱ ነበሩ።   

 
 
 

በዓለ ማርያም - ሰነ   



 

ር/ደ/ ሊ/መ/ ቀሲስ  ኣፈወርቅ ገ/ኣምላክ 

ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 

ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርትን ስነ ጽሑፍን 

ናይ ዕለቱ መዝሙር 
 
 

                                   
 

 ልዑል እግዚኣብሔር ንኹሉ ህዝቢ ሰላምን ቅሳነትን ንቤተ ክርስትያን ዕቤትን ጽንዓትን ይሃበና ኣሜን! 
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                    ቅዳሴ ቤታ 
    ብዕስራን ሓደን (፳፩) ሰነ ድማ መድሓኒና ኢየሱስ 
ክርስቶስ ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ኣብ ቂሳርያ ኣብ ማእከል 
ቅዱሳን ሓዋርያት ተረኺቡ ፡ 
  ምሥጢራዊ ሕቶታት፡ ... ሰባት መን ከም ዝብልዎ 
ሓተቶም...ንስኻትኩምከ መን ትብሉኒ ? ኢሉ ድማ 
ሓተቶም.’ሞ...ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው 
ኣምላኽ ኢኻ ምስ በሎ ፡ጐይታ ድማ...ጴጥሮስ ... ኣብ 
ልዕሌኻ ንቤተ ክርስቲያነይ ክሓንጻ እየ ... ፡ መፍትሕ 
መንግሥተ ሰማያት ድማ ክህበካ እየ፡ ኣብ ምድሪ 
ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ እሱር ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ 
ድማ ኣብ ሰማይ  ፍቱሕ ክኸውን እዩ ብማለት ረቂቕ 
መንፈሳዊ ሥልጣን ሃቦ። 
 
         
 
         
 
     
  
ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ  በዚ ዕለት’ዚ ምስ ቅዱሳን 
ሓዋርያት ብምዝርራብ ..... መሠረት ቤተ ክርስቲያን 
ኣብ ልዕሊ ሥልጣን ሓዋርያት ምዃኑ፡ኮምኡ’ውን 
ጉስነት ምእመናንን ሓላፍነት እታ ብደሙ ዘጥረያ ቤተ 
ክርስቲያንን ነዐኦም ከምዝተዋህበ ገለጸሎም፡  
ማቴ፡16፡13-20፡ግብ፡ሓ፡20፡28፡ዮሓ፡20፡15-117።   
 
 
   ቅዱሳን ሓዋርያት ካኣ ኣብ’ቲ ብስም ቅድስት ድንግል 
ማርያም ዝተሓንጸ ቤተ ክርስቲያን ብመሪሕነት ጐይታና 
ኢየሱስ ክርስቶስ ሥርዓተ ቍርባን ሠሪዖም ጸሎተ ቅዳሴ 
ኣዕረጉ፡ ጐይታ ኻኣ ባረኾምን ቀደሶምን።  
በረኸቶም ምስ ኵልና ይኹን ኣሜን!።       

ማሕበራዊ ጸሎት  
ኣብ እዋን ጸሎተ ቅዳሴ   

 
 
 
 
 
 
 
 

ናይ ዕለቱ ምንባባት 
 
       ኤፌ.2፡13-ፍ፡፡ 
         1ይ ጴጥ.2፡4-11፡፡    
        ግብ.ሓ. 1፡12-15። 
 

ምስባክ 
ቀደሰ ማኅደሮ ልዑል፡ 
እግዚኣብሔር ውስተ ማእከላ ኢትትሃወክ፡ 
ወይረድኣ እግዚኣብሔር ፍጽመ፡መዝ፡46፡4። 
 
                                            
     ወንጌል  ማቴ.16፡13-20.ፍ። 
 
 
            
             ኣብ ገዛ ዝንበቡ ጥቕስታት 
              ማቴ፡16፡13-20 ፡ ግብ፡ሓ፡20፡28-32።           
 
 
        


