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ብኣባ ፍስሓየ ሚካኤል 

         

 

 ኣማልድነት ማለት <ጠበቓ፡ መንጎኛ፡ ማእከላይ ኮይንካ ን2ተ ነገራት ምርኻብ>፡ ዝብል ሓሳብ ዝሓዘ ኮይኑ፡ 

<ሓደ ሰብ ኣብ ክንዲ ካልእ ወይ ድማ ምእንቲ ካልኦት ናብ እግዚኣብሔር ምልማን/ምጽላይ> ማለት እዩ። 

ብኣማልድነት ምልማን ማለት ንእግዝእትነ ማርያም፡ ንቅዱሳን፡ ንመላኽእቲ፡ ጠበቓ ኩኑና ኢልካ ናብ 

እግዚኣብሔር ጸሎት ምዕራግ፡ ምሳይ ተጓዓዙ/ምሳይ ጸልዩ ኢልካ ምምሕጻን እዩ። እዚ ድማ 

ቅ.ድ.ማርያምን ቅዱሳት ሰባትን መላኽእትን፡ በቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋህቦም ጸጋን ብዘለዎም ክብርን፡ 

ንድኹማት ንሓጢኣተኛታትን ሰባት ናብ እግዚኣብሔር ወትሩ ጌዜ ከም ዘማልዱን ከም ዘተዓርቑን፡ ካብ 

እግዚኣብሔር ለሚኖም ምሕረትን በረኸትን ከም ዘውህቡ ምእማንን ምርዳንን ግቡእን ሰማያዊ ዓስቢ 

ዘውህብን እዩ። 

 

ብሓፈሻ ሕይወት ወዲ ሰብ ክንርእዮ እንከሎና፡ ሓደ ነዊሕ ጉዕዞ እዩ። ብሕጽር ዝበለ ከኣ ሕይወት ወድ 

ሰብ ኣብ ባሕሪ ከም ዝግበር ጉዕዞ ጌርና ክንምስሎ ንኽእል። ልክዕ ከምቲ ኣብ ባሕሪ ማዕበል ዘሸግረና`ሞ 

ኣንፈትና ንዝሕብረና ንደሊ፡ ከምኡ ከኣ ሕይወትና ጸልማትን ማዕበላትን፡ ሓጢኣትን ተስፋ ቁርጸትን ዘሰንዮ 

ስለዝኾነ፡ ኣንፈትና ንዝሕቡሩና ከዋኽብቲ ከነማዕዱ/ክንጥምት እንርከበሉ ጉዕዞ እዩ። ናይ ሕይወትና 

ዱሙቓት ከዋኽብቲ ኮይኖም ንሕይወትና ብርሃን ዝህቡ ከዋኽብቲ ከኣ እቶም ብጸጋ እግዚኣብሔር ብቅዱስ 

ሕይወት ክነብሩ ዝኸኣሉ ቅዱሳንን መላእኽትን እዮም። ንሳቶም ናይ ተስፋ፡ ናይ ፍቕሪ፡ ናይ ቅድስና 

ከዋኽብቲ እዮም። ብርግጽ እቲ ሓቀኛ ብርሃንን ወሃቢ ብርሃንን ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ናብኡ ንብጻሕ ግና 

እቶም ናብኡ ዝቐረቡ ካልኦት ብርሃናት፡ ነቲ ብርሃኑ ኣንጸባሪቖም ኣብ መንገድና ዝመርሑናን ዘብሩሁልናን 

የድልዩና። እሞ ካብ ቅዱሳንን መላእኽትን ብፍላይ ከኣ ካብታ ኣደ ክርስቶስን ኣዴናን ዝኾነት እ.ማርያም 

ሓሊፉ ናብ ክርስቶስ ከብጽሓና ዝኽእል መን ኣሎ? በቲ ኣደ ጎይታ ምዃናንን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር 

ክትቀውም ዘኽኣላ ጸጋን፡ እ.ማርያም መሳልል ድሕነትናን ናብ ክርስቶስ ከተብጽሓናን እትኽእል ኣደ እያ። 

ስለዚ ኩሉ እቲ ናብ እግዚኣብሔር፡ ናብ ክርስቶስ እንገብሮ ጉዕዞና ብማርያም ከም ማርያም ምስ ማርያም 

ኣዴና ይኹን። ከምቲ ሰብኣ ሰገል በቲ ብሩህ ኮኾብ ተመሪሖም ኣብቲ ኢየሱስ ሕጻን ዝነበሮ ቦታ ዝበጽሑ፥ 

ንዓናውን ሎሚ ብርህቲ ኮኾብ ኮይና ናብ ኢየሱስ እተብጽሓና እ.ማርያም እያ`ሞ፡ ኦ ማርያም ኣዴና 

ምሳና ኩኒ፡ ምሳና ኩኒ ንበላ። 

 

ቅዱሳን ብሕይወቶም ከለዉ እምበር ድሕሪ ሞቶም የምልዱ ዲዮም? 

 እቶም ካብዛ ምድሪ`ዚኣ ብሞት ኣቐዲሞም ዝሓለፉ፥  ኣብ ሰማይ ኣብ የማን ኣምላኽ ኮይኖም 

ምእንታና ከም ዘማልዱ፥ ምእንታና ከም ዝጽልዩ፥ ኢየሱስ ብምሳሌ እቲ ሃብታም ሰብኣይን 
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ኣልኣዛርን ጌሩ ገሊጹልና ይርከብ። ሉቃ16:27-28፥ <<ኣብ ምድሪ 5ተ ኣሕዋት ኣለዉኒ`ሞ 

ናብዚ ኣነ ዘለኹዎ ስቓይ ምእንቲ ከይመጹ ነልኣዛር እንዶ ስደደሎም>> ኢሉ ምእንቲ`ቶም ኣብ 

ምድሪ ዝነበሩ ኣሕዋቱ ከም ዝጸለየን ከም ዝለመነን ይነግረና። 

 ወ.ዮሓንስ11:25 <<እቲ ብኣይ ዝኣምን እንተሞተ`ኳ ብሕይወት ክነብር እዩ>>፥ ኣብቲ 

ዘለዓለማዊ ሕይወት፥ ብሕይወት ዝነብሩ ቅዱሳን፥ ሕያዋን ስለዝኾኑ ምእንቲ`ቶም ብሕይወት 

ዝነብሩ`ውን ክልምኑ ይኽእሉ እዮም። 

 ቅ.ጅሮም ከኣ <<ሓዋርያትን ሰማዕታትን ብሕይወቶም ከለዉ ምእንቲ ካልኦት ክጽልዩ ካብ ከኣሉስ፥ 

ኣብ ሰማይ ኣኽሊል ዓወትን ክብርን ንግስነትን ምስ ጨበጡ ግዳ ማዕረ ክንደይ ኣብዚሖም 

ዘይጽልዩ>> ይብል። 

 

ኣበው ቤተክርስትያን ብዛዕባ ኣማልድነት ቅዱሳን እንታይ ይብሉ? 

 ቅ.ቁጵርያኖስ በዓል ካርተጅ፥ <<ኣሕዋተይ፥ ሎሚ ብሰላምን ስኒትን ንዘኻኸር፥ ዘሎና ጾርን ስቓይን 

ብሓድሕዳዊ ፍቕሪ ንደጋገፍ፥ ሓደ ካባና ናብ መንግሰተ ሰማይ ኣቐዲሙ እንተኣተወ፥ ፍቕርናን 

ጸሎትናን ነቶም ብሕይወት ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ምዝካር ብምሕረት ኣምላኽ ኣይነቋርጽ>> እናበለ 

ንብጾቱ ይጽሕፍ። 

 ኤፍሬም ሶርያዊ፥ <<ኣቱም ዕዉታት ሰማእታት፥ ንኣምላኽ ከተኽብሩን መንግስቲ ኣምላኽ ክትወርሱን 

ኢልኩም መሪር ስቓይ ዝጾርኩም፥ ኣብ ቅድሚ ዙፋን ኣምላኽ ብዓውታ እትጽልዩ ቅዱሳንን፥ ንዓና 

ንሓጢኣተኛታትን ብመንፈሳውነት ዝዘሓልናን፥ ጸጋ ኣምላኽ ናባና መጺኡ ንልባትና ከብርሃልናን፥ ንዕኡ 

ኣፍቂርና ምእንቲ ክንክእል ኣማልዱልና>> እናበለ ይጽሊ። ሎሚ ንሕና ካብ ሓጢኣት ሪሒቕና 

ብጽድቅን ብመንፈሳውነትን ክንነብር፥ ነቲ ደረት ብዘይብሉ ፍቕሪ ዘፍቀረና ኣምላኽ ኣፍቂርና ምእንቲ 

ክንክእል ንሰማእታትን ቅዱሳንን ኣማልዱልና ኢልና ክንልምኖም ከም ዘሎና የተባብዑና። 

 ቅ.ኣምብሮዝዮስ በዓል ሚላን፥ << ኦ ቅዱስ ጴጥሮስ፥ ንስለ ድኻምትነትካን ሓጢኣትካን ኢልካ 

ኣምሪርካ ዝነባዕካ፥ ሎሚ ከኣ ድኻምነትናን ሓጢኣትናን ሪኢኻ ናብቲ ቦቕባቕ፥ ሕያዋይ፥ ለዋህ፥ ገጽ 

ኢየሱስ እናነባዕካ ለምን>> እናበለ ይጽሊ። ንሕና ምእንቲ ክንመሓር፥ ዘድልየና ጸጋታት ምእንቲ 

ክወሃበና ብንብዓት ከም ዝልምኑን፥ ንሕና`ውን ብንብዓት ጸልዩልና እናበልና ክንልምኖም ከም ዘሎና 

የዘኻኽረና። 

 

ቅዱስ መጽሓፍ  ብዛዕባዚ እንታይ ይብለና? 

 

ብሉይ ኪዳን፦ 

 ዘፍጥ18፡23-33. . . ኣብርሃም ምእንቲ ሰዶምን ጎሞራን ከም ዝጸለየ፡ <ጎይታይ ኣነ መሬትን 

ሓመኽሽትን ዝኾንኩ ንዓኻ ምዝራበይ ድፍረት ደኣ ከይኮነኒ`ምበር . . ካብ 50-10 ጻድቃን 

እንተረኸብኩስ ትምሕሮም`ዶ ኢሉ ይልምኖ`ሞ. .እግዚኣብሔር ከኣ እንኮስ ይረኸቡ እምበር እወ 
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ክምሕሮም እየ ኢሉ ቃል ኣቲሉ፡ ኣብዚ እንታይ ንርዳእ . .እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ጓስይዎ ክሓልፍ 

ስለዘይደለየ. . .ንጸለቱ ሰሚዑ/ምእንትቶም 10ተ ጻድቃን ክምሕሮም ከም ዝኽእል ሓቢርዎ። 

 እግዚኣብሔር ንሙሴ ኣብ ቅድመይ ሞገስ ስለዝረዝኸብካ፡ ብስምካ`ውን ስለዝፈለጥኩኻ ነቲ ሕዝቢ 

ዝለመንካኒ ክገብር እየ ይብሎ . . .ዘጽ33፡12-20 

 ሙሴ ኣብ እምባ ሲና ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሕዝቢ እስራኤልን ኮይኑ መልእኽቲ የመሓላልፍ ነበረ፡ 

<ሙሴ ድማ ንቓል እቲ ሕዝቢ ናብ እግዚኣብሔር ኣብጽሖ(ዘጽ19፡8) 

 

ሓድሽ ኪዳን`ከ እንታይ ይብለና፦ 

 <ወይኒ`ምበር የብሎምን ምስ በለቶ. ..ንማይ ናብ ወይኒ ለዊጡሎም> (ዮሓ2፡1-11) 

 <ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ> (ያዕ5፡16) 

 <እምበኣር ቅድሚ ኩሉ ምህለላ፡ ጸሎት፡ ምምላድ፡ ምስጋና፡ ምእንቲ ኩሉ ሰብ ክግበር እምዕድ ኣለኹ። 

ብመንፈሳውነትን ብኽብርን፡ ህዱኡን ሰላማውን ዝኾነ ሕይወትን ምእንቲ ክንነብር ከኣ ምእንቲ ኩሎም 

ነገስታትን ሰብ ስልጣንን ጸሎት ይገበር። እዚ ኣብ ቅድሚ`ቲ መድኃኔና ዝኾነ ኣምላኽ ሠናይን ዘሐጉስን 

እዩ>ይብል (1ጢሞ2፡1-3) 

 <ስለ ኩሎም ኣመንቲ ኣብ ጸሎት ተጸመዱ> (ኤፌ6፡18)። 

 

 ቤተክርስትያን`ከ እንታይ ትብል? 

 

 ቅድስቲ ቤተክርስትያን፡ ኣብ 2ይ ጉባኤ ቫቲካን ጠበቓ፡ ሓጋዚት፥ ረዳኢት፥ መማለዲት እናበለ ይጠቕሳ፦ 

 <ናብ ሰማይ ድሕሪ ምፍላሳ እውን ነቲ ናይ ድሕነት ስራሓ ኣይሓደገቶን፡ እንታይ ደኣ ብብዝሒ 

ኣማላድነታ ንጸጋታት ዘለዓለማዊ ድሕነት ምርካብ ትቕጽለልና ኣላ። በቲ እኖታዊ ፍቕራ፡ ነቶም ክሳዕ ናብታ 

ናይ ሓጎስ ቤቶም ዘምርሑ ብሰጋእታትን ጸገምን ተማእኽሎም፡ምድራዊ ጉዕዞኦም ዝፍጹሙ ኣሕዋት ወዳ፡ 

ሓልዮታ ተንብረሎም። ስለዚ ድማ ኣብ ቤተክርስትያን እዛ ብጽዕቲ ድንግል ብዝተፈላለዩ ኣስማት፡ ከም 

ጠበቓ፡ ሓጋዚት፡ ረዳኢት፡ መማለዲት፡ እናተባህለት ምሕጽንታ ይግበረላ እዩ፡ እዚ ነቲ ናይቲ እንኮ መንጎይና 

ክርስቶስ ክብርን ስራሕን ዘጉድለሉ ወይ ዝውስኸሉ ነገር ከም ዘየልቦ ክንርዳእ ይግባእ> (ብርሃን ኣሕዛብ 

ቁ.62)። 

 

ጸሓይ ናታ ብርሃን ኣለዋ። ወርሒ ድማ ካብ ጸሓይ ወሲዳ ብጸላም ለይቲ ከም ዓቕማ ተብርህ። ወርሒ 

ንጸሓይ ተጉድለላ ብርሃን የብላን። እግዝእትነ ማርያም ከኣ ንኢየሱስ ተግድለሉ ነገር የብላን። 

 

 

ስለምንታይ ንማርያም ኣማልድልና ኢልና ንልምና፡ ከተማልድ ትኽእል ዲያ? እወ ትኽእል፡ 

 

1.ኣብ መርዓ ቃና ዘገሊላ፡ ብልመነኣ እዩ ተራ ማይ ናብ ወይኒ ዝተለወጠ። <ወይኒ`ምበር የብሎምን ኢላ 

ኣማሊዳ>። ንሱ ዝበለኩም ግበሩ ብምባል ንሱ ዝበለና እንተጌርና ከም ዝሰልጠና ሓቢራትና(ዮሓ2፡5)። 
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ኣብዚ ክንርድኦ ዘሎና ካልእ ሓስብ ከኣ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ኣብ መንጎኦም ከም ዝነበረ ኣይፈለጡን ኔሮም፡ 

ማርያም ግና ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ ብምባል ገባሬ ተኣምራት ምዃኑ ሓቢራቶም፡ ምስ ወዲ ኣምላኽ 

ኣፋሊጣቶም።  

2.ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞጎስ ስለዝረኸበት ከተማልድ ትኽእል እያ፡ ምኽንያቱ ሞጎስ ዝረኸበ ሰብ 

ሕትኡ ተሰማዕነት ኣለዎ (ሉቃ1፡30)፡ 

 

3.ምልእተ ጸጋ ስለዝኾነት፡ እቲ ምልኣት ጸጋኣ ካብ ናታ ዘይኮነ ካብ ጸጋ እግዚኣብሔር፡ ጸጋ ከውህበና 

ስለዝኽእል ከተማልድ ትኽእል እያ (ሉቃ1፡28)፡ 

4.ኣደ ጎይታ ስለዝኾነት፡ ንወዳ ከተስማዓልና ትኽእል እያ (ሉቃ1፡48)፡ 

5.ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ፥ ስለዝብለና (ያዕ5፡16)፡ እ.ማርያም ንግስተ ጻድቃን 

ስለዝኾነት ጸሎታ ዝስልጥ እዩ። 

   

ገለ ገለ ሰባት ኣብ ወንጌል፡ <<ኣቲ ሰበይቲ ምሳኺ`ኸ እንታይ ኣሎኒ፠ ኢሉ ስለዝመለሰላስ፡ ናይ ንዕቕተን 

ምዝንጣልን ጌሮም የቕርብዎ፡ እዚ እንታይ እዩ ምስጢሩ?  

ኣብ ብሉይ ኪዳን፡ ኣነ ምሳኻ እንታይ ኣሎኒ ዝብል ቃል ኣብ ብዙሕ ንረኽቦ። እዚ ግና ናይ ንዕቐትን 

ምዝንጣልን ዘይኮነ ናይ ትሕትና፡ ኣነ ምሳኻ ዘየሰማምዕ፡ ኣነ ምስኻ እንታይ ባእሲ ኣሎኒ እዩ ዘስምዕ። 

ንኣብነት፦ 

 ንኤልያስ ክትምግቦ እግዚኣብሔር ዘዳለዋ እታ ናይ ሰራጵጣ መበለት፡ ወዳ ኣብ ዝሞተሉ እዋን 

ኤልያስ ምስኣ ስለዝነበረ፡ ፟ኣታ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ምሳኻ እንታይ ኣሎኒ፠ ኢላ ብትሕትና 

ብፍቕሪ ምስተዛረበቶ ኤልያስ ብጸሎቱ ንወዳ ኣተንሳኣላ (1ነገ17፡18)። 

 ኣጋንንቲ`ውን ኣብ ጌርጌሴኖን ንጎይታ ምስ ረኣይዎ ፈሪሆም ኣንቀጥቂጦም ፟ኢየሱስ ወዲ 

እግዚኣብሔር ምሳኻ እንታይ ኣሎና፡ ግዚኡ ከይበጽሐ`ዶ ከተሳቕየና ናብዚ መጺእካ ኢሎሞ፠ 

(ማቴ8፡29)። እዚ ካብ ፍርሒ ዝተላዕለ ጎይታይ ምሳኻ እንታይ ዘየሰማምዕ ኣሎና፡ እንታይ 

ባእሲ`ዶ ኣሎና እዩ ንዝብል ሓሳብ እዩ ዘስምዕ። 

ስለዚ ካብዘን 2ተ ጠቕስታት እንርድኦ ምሳኺ እንታይ ኣሎኒ ዝብል ቃል ኦ ወደየ ወይኒ እምበር የብሎምን 

ካብ ትብልንስ፡ ወደየ ግበረሎም ኢልኪ እንተትልምንኒ ኣይከውንንዩ ክብለክስ ምሳኺ ኣደይ እንታይ ባእሲ`ዶ 

ኣሎኒ እዩ፡ እንታይ ዘየሰማምዕ ነገር`ዶ ኣሎና እዩ ዘስምዕ እምበር ናይ እምብይታን ናይ ምዝንጣልን 

ትርጉም ኣይኮነን ዘለዎ። ነቶም ኣበይናይ ባህሊ ተጻሒፉ፡ ምስቲ ሓሳብ ብሉይ ኪዳን ኣጋናዚቦም ክርእይዎ 

ዘይፍትኑ ሰባት ግን ክርድኦም ኣይክእልን እዩ።  (ንወለድኹም ኣኽብሩ እናበለስ ከመይ ጌሩ ክዝንጥላ)። 

  እኳ ደኣ ክርስቶስ ግዜይ ኣይበጽሐን ኢሉዋ ከብቅዕ ልመንኣ ስለዝሰምዐ፡ ቃል ወላዲቱ ከዕብር 

ስለዘይደለየ፡ ግዚኡ ከይበጽሐ እንከሎ ተኣምር ጌሩ። ልመና ናይ እግዝእትነ ማርያም እምበኣር ግዚኡ 

ከይኣኸለ ተኣምር ዘግብርን ዝልውጥን እዩ። 
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  ስለምንታይ ብቅዱሳንን ብመላእኽትን ጌርና ንልምን? ስለምንታይ ብቐጥታ ዘይንልምኖ? መጀመርያ 

ድኹማት ስለዝኾንና፡ 2ይ እግዚኣብሔር ንሕዝቢ እስራኤል ገል ክብል ምስ ዝደሊ ብነቢያት  ጌሩ`ዩ 

ዝዛረቦም፡ ዝምዕዶም፡ ዝግስጾም ዝነበረ፡ ንምንታይ ባዕሉ ብቐጥታ ዘይዛረቦም? በቶም ከምኦም ዝመሰሉ ጌሩ 

ከረድኦም ስለዝደለየ ጥራሕ እዩ፡ 3ይ ከኣ እግዚኣብሔር ነቲ ሓደ ወዱ ንድሕነትና ካብ ሰማይ ካብ 

ኣርያም ክሰዶ እንከሎ ብቐጥታ ዘይኮነ ብማርያም`ዩ ልኢኹዎ፡ ንማርያም ከም መንጎኛ ተጠቒሙላ እያ፡ 

ስለዚ ከምቲ ንሱ ብማርያም ጌሩ ዝመጻና ንሕና ከኣ ከምኡ ብማርያም ጌርና ክንቀርቦ ይደልየና። ብማርያም 

ጌርና ናብኡ ምቕራብ ዘኽሰሰና እንተኮይኑ፡ መጀመርያ ንኣምላኽ ይኽሰሱ፡ ወይ ድማ እንተኪኢሎሞ 

ስለምንታይ እግዚኣብሔር ኩሉ ዝኽእል እንከሎስ ንምንታይ ብማርያም ጌሩ ከም ዝመጻና ጌሩ ኢሎም 

ይመራመሩ። 

 

 ንማርያም ነኽብራ ደኣ እምበር ኣይነምልኻን ኢና፥ 

  

  ገለ ገለ ሰባት ብጌጋ ርዲኢት ጌጋ ሕቶ ይርድኡ፥ ንስኹም ካቶሊካውያን ንማርያም ተምልኽዋ ኢኹም 

ይብሉ? እዚ ጌጋ ዘረባ እያ። ምኽንያቱ 

ኣምልኾ ንሓደ ኣምላኽን ንወዳን ጥራሕ እዩ። ኣብ ጸሎትና <ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሓት ወለወልዳ ኣምልኮ 

ወ ስግደት> ንዕኣ ክብሪ ንወዳ ከኣ ኣምልኾን ስግደትን ኢና ንብል። ንእግዚኣብሔር፥ ንቅዱሳንን መላኽእትን 

ንማርያምን ዝወሃብ ክብሪ ከኣ ይፈላለ እዩ። ማለት፥- 

 ንእግዚኣብሔር ጥራሕ ዝውሃብ ክብሪ፦ (LATRIA) 

 ንጻድቃንን ንመላእኽትን ጥራሕ ዝውሃብ ክብሪ፦ (DULIA) 

 ንድንግል ማርያም ጥራሕ ዝውሃብ ክብሪ ከኣ፦ (HYPER-DULIA) (መልዕለ ክብር፡ ልዑል፡ ብሉጽ 

ክብሪ) 

 

በዚ ሓሳብ`ዚ ር.ሊ.ጳ ፕዮስ 10ይ ፥<ንክርስቶስ ጥራይ ንምኽባር ንማርያም ዘየኽብሩ፡ ንክርስቶስ እውን 

ኣየኽብሩን፡ ከመይ ድላዩ ኣይፈጸሙን> ይብሉና። 

 

 

ኣብ መወዳእታ፥  

ዳንተ ኣሊጎሪ ዝተባህለ ዉሩይ ደራሲ <ኪድሕን ዝደሊ`ሞ ኣብ ማርያም ዘይጽጋዕ ክርስትያን ብዘይ 

መንገብገብ ኪነፍር ንዝህቅን ዑፍ ይመስል> እናበለ፡ ፍቕሪ ማርያም ንድሕነትናን ንቅድስና ክርስትያናዊ 

ሕይወትናን መሰረታዊ ከም ዝኾነ የረድኣና።  

 

 ኣዘክሪ ድንግል ንግደቶ ምስሌኪ፥ እንዘ ትጎይዪ ምስሌሁ እምሀገር ውስተ ሀገር በመዋዕለ ሄሮድስ ንጉስ፥   

(ኦ ድንግል ነቲ ብዘመን ሄሮድስ ንጉስ ምስኡ ካብ ሃገር ናብ ሃገር እናተሳገርኪ ዘጋጠመኪ ስደት 

ኣዘክርዮ)፥ 
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 ኣዘክሪ ኣንብዐ ዘተክዕወ እምኣዕይንትኪ፥ ወወረደ ዲበ መላትሒሁ ለፍቁርኪ፥ (እቲ ካብ ኣዒንቲኪ 

እናተኻዕወ ብምዕጉርቲ ፍቁር ወድኺ ዝዛረየ ንብዓት ኣተሓሳስብዮ)፥ 

 ኣዘክሪ ድንግል ረሃበ ወጽምዐ፥ ምንዳቤ፥ ወሃዘነ፥ ወኩሎ ኣጸባ ዘበጽሓኪ ምስሌሁ፥ (እቲ ኩሉ 

ምስኡ ዘሕለፍክዮ ጥምየትን ጽምእን ጸባባን ኣዘኻኽርዮ)፥ (ቅዳሴ ማርያም፥ ጎስዓ)። 

 

 

ኣማልድነት   እግዝእትነ   ማርያም   ምስ   ኩሉና   ይኹን !!  

 

 

ኣባ ፍስሓየ ሚካኤል 


