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ነፍሰይ ንእግዙኣብሔር ተዕብዮ። ለቃስ 1፡46 
 ሌዑሌ እግዙኣብሔር ንወዴ ሰብ ብመሌክዑን 
ብምስለን ክፈጥሮ ከል፡ ከመስግኖ ክውዴሶ ክእዝ 
ከፍቅሮ መወዲእትኡ ዴማ መንግሥቱ ከውርሶ ኢዩ። 
ስሇ ዜኾነ ዴማ እቶም ንሇዓሇም ብጽቡቕ ክዜከሩን 
ክሇዓለን ዜነብሩ ኣቦታት፡ ነቢያት ኮኑ ሓዋርያት፡ 
ጻዴቃን ኮኑ ሰማዕታት፡ ተፈጥሮኦም ሓሉዮም፡ 
ብምስጋና፡ ብውዲሴ፡ ብመስዋዕቲ፡ ብቕኑዕ ኣምሌኾ፡ 
ንእግዙኣብሔር ኣስሚሮሞ ኢዮም። ባህ ስሇ በሌዎ 
ዴማ ከምቲ ሓዋርያ ጳውልስ “ዓይኒ ይረኣዮ፡ እዜኒ 
ይሰምዖ፡ ሌቢ ሰብ ይሓሇኖ፡ ኣምሊኽ ነቶም 
ዛፍቅርዎ ኣዲሌዩልም ኣል።” ዜበል 1ቆሮ.2፡9 ኩለ 
መንገድም ኣምሊኽ ዜሕጏሰለ ጥራሕ ስሇ ዜኾነ 
ንሇዓሇም ክሕጏሱ ይነብሩ ኣሇዉ።  

 ካብዝም ሕጉ ሓሉዮም ዜኸደ ኣበው 
ዜተረኽበትን ዜተወሌዯትን ዴማ ፍሌይ ዜበሇት ኣዯ 
“እሞሙ ሇኵልሙ ሕያዋን” ኣዯ ኹልም ሕያዋን 
ዜኾነት ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም ተረኽበት። እዚ 
ኣዯ’ዙኣ ብዘሓት ነቢያት ኣማዕዴዮም ክርእዩዋን 
ክንበዩሊን ዜጸንሑ ኢያ። “እታ ንግሥቲ ጽሩይ ወርቂ 
ተሰሉማ ኣብ የማንካ ትቐውም።” መዜ.45፡9 

“እግዙኣብሔር ንጽዮን ሓረያ መሕዯሪኡ ክትከውን ዴማ በሃጋ፡ እዙኣ ንሓዋሩ መዕረፊተይ ኢያ።” መዜ.132፡

13 “እነሆ ዴንግሌ ክትጠንስ ወዱ ኸኣ ክትወሌዴ ኢያ፡ ስሙ’ውን ኣማኑኤሌ ክትሰምዮ ኢያ።” ኢሳ.7፡14 

ሕዜቅኤሌ ውን ዕጽውቲ ኣፍ ዯገ እናበሇ ዜምስሊ ኣዯ እዙኣ ኢያ። ሕዜ.44፡1 ከምዙ’ልም ኣማዕዴዮም 
ክርእዩዋን ክንበዩሊን ምስ ጸንሑ፡ እቲ ትንቢት ዜፍጸመለ ጊዛ ምስ ኣኸሇ፡ ካብቶም ሕሩያት ስዴራ 
ኢያቄምን ሃናን ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም ተወሌዯት። ንሳቶም ከኣ 3 ዓመት ሓቚፎምን ተኸናኺኖምን 
ነቲ ዜተማባጽዑለ ጏይታ ሃብዎ፡ ናብ ቤተ መቕዯስ ኣወፈይዋ። ብኽንክን መሊእኽቲ ብቕዴስናን 
ብንጽሕናን 12 ዓመት ተቐሚጣ ዴማ ኣብ 15 ዓመታ ካብ ቤተ መቕዯስ ወጺኣ ኣብ እንዲ ዮሴፍ 
ተቐመጠት እሞ እግዙኣብሔር ኣብ፡ ወደ ሌኢኹ ዓሇም ዴሕነለ ጊዛ ስሇ ዜኣኸሇ ምኽንያት ዴሕነት 
ንምዃን ንቅዴስት ዴንግሌ ማርያም መረጻ። “ነጸረ ኣብ እምሰማይ ወኢረከበ ከማኪ፡ ፈነወ ዋህድ 
ወተሰብኣ እምኔኪ፡” እግዙኣብሔር ኣብ፡ ካብ ሰማይ ጠመተ እሞ ከማኺ ዜበሇት ኣይረኸበን፡ ንሓዯ ወደ 
ሌኢኹ ዴማ ካባኺ ከም ዜውሇዴ ገበረ። (ውዲሴ ማርያም ረቡዕ) ቅደስ ገብርኤሌ ካብ እግዙኣብሔር 
ተሊኢኹ ከበሥራ ከል “ሰሊም ንዓኺ ኦ ምሌእተ ጸጋ እግዙኣብሔር ምሳኺ ኢዩ፡ ንስኺ ካብ ኣንስቲ 
ዜተባረኽኪ ኢኺ ... ኣብ ቅዴሚ እግዙኣብሔር ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍርሂ፡ እነሆ ክትጠንሲ 
ወዱ’ውን ክትወሌዱ ስሙ ኸኣ ኢየሱስ ክትሰምይዮ ኢኺ..” በሊ። ለቃ.1፡28-33 እዙ ከምዙ ዜበሇ ጥዑም 
ብሥራት ክትረክብ ዜኸኣሇት ንጽሕትን ቅዴስትን ብኹለ መዲይ ፍጽምቲ ኯይና ስሇ ዜረኸባ ኢዩ። ቃሌ 
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መሌኣኽ ሰሚዓ ኣብ መወዲእታኡ እኔኹ ኣነ ባርያ እግዙኣብሔር ኢየ ከምቲ ዜበሌካኒ ይኹነሇይ በሇቶ እሞ 
ንጊዛኡ ቃሌ እግዙኣብሔር ኣብ ከርሣ ሓዯረ። ኤሌሳቤጥ መዲ ሰሊም ክትብሊ ኸሊ ዴማ መንፈስ ቅደስ 
መሉእዋ እቲ ገብርኤሌ ዜበል ቃሌ ጌራ ዯጊማ ኣመስጊና፡ ኣዯ ጏይታይ ናባይ ክትመጺኸ እዙ ካበይ 
ኮነሇይ ኢሊ ዕቤታ ገሇጸት እሞ፡ ኣብዙ ጊዛ’ዙ ኢያ ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም ከምቲ ናይ ቀዲሞት ኣቦታታ 
መስገኑዎ “ነፍሰይ ንእግዙኣብሔር ተዕብዮ፡ መንፈሰይ ከኣ ብኣምሊኸይ በቲ መዴሓንየይ ባህ ይብል” 
ክትብሌ ንኣምሊኽ መስገነት።  

 ከምዙ ኢሊ ብዴንግሌና ጠኒሳ ብዴንግሌና ንኣምሊኽ ስሇ ዜወሇዯት ከኣ ቤተ-ክርስቲያንና ዴንግሌ 
በ፪ኤ፡ ዴርብ ዴንግሌና ሇዋ ኣዯ፡ ዴንግሌና ሥጋን ነፍስን ዜሓት እናበሇት ንሇዓሇም ትውዴሳ። ቅዴስት 
ዴንግሌ ማርያም በዙ ካብ ኣምሊኽ ዜረኸበቶ ጸጋ ንዓኣ ኮይና ንኹለ ብጸልታ ብኺዲና ኣሚኑ ንዜሇመና፡ 
ኣኺለ ዜተርፍ በረኸትን ዴሕነትን እተውህብ ኣዯ ኢያ። ሰኣሉ ሇነ ቅዴስት (ሇምንሌና) እናበሌና 
ብይምቍራጽ እንጽውዓ ዴማ እቲ ካብ እግዙኣብሔር ዜረኸበቶ ጸጋ ኣሚንና ኢና። ነዙ ጸጋዙ ርእዮም 
ቀዲሞት ኣቦታትና ይውዲእ ውዲሴን ምስጋናን ዜዯረሱሊ፡ ኣብ ቤተ-ክርስቲያን ብይ ምቍራጽ ክጽሇ 
ይነብር። “ዚቲ ይእቲ ትንቢቶሙ ሇነቢያት...” ንሳ (ቅ.ዴ.ማርያም) ንነቢያት ትንቢቶም ግሃዯት፡ 
ንሓዋርያት ስብከቶም ማዕረገትልም፡ ንሰማዕታት ኣዱኦም፡ ንመሊእኽቲ ሓብቶም ኢያ፡ እናተባህሇት 
እትውዯስ ኣዯ ኢያ፡ ንሰማዕታት ኣዯ በሊ እቲ ኩለ ኣብ ጊዛ ስዯት ምስ ወዲ ዜረኸባ መከራ፡ ኣብ ጊዛ 
ስቕሇቱ ዜረኣየቶ ስቓይ፡ ብትዕግሥቲ ስሇ ዜተቐበሇቶ ሰማዕትነት ኢዩ ዜቝጸር። ብንጽሕናኣን ቅዴስናኣን 
ከኣ ንመሊእኽቲ ሓብቶም ትበሃሌ፡ ቅዴስት ዴንግሌ ከምዙ ኢሊ ኣብዙ ሓሊፊ ዓሇም ቅዴሚ ስቕሇት ጏይታ 
49 ዓመት፡ ዴሕሪ ስቕሇቱ ከኣ ምስ ዮሓንስ ፈታዊኡ15 ዓመት ጸኒሓ፡ ኣብ 64 ዓመታ በዙ ዓመት-ዓመት 
እነኽብሮ ልና 21 ጥሪ ዓረፈት። እዙ ዴማ ሰብ፡ ሌ ኣዲም ስሇ ዜኾነት ኢያ ሞተ ሥጋ ተቐቢሊ ናብቲ 
ይሓሌፍ ዓሇም ዜገዓት። 

ክቡራን ሕዜበ ክርስቲያን፡- ልሚ ምእካብና ናይ ኣዳና ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም መዓሌቲ ዕረፍታ 
ምኽንያት ጌርና ንዓኣ ክንውዴስ፡ ንእግዙኣብሔር ከነመስግን ኢና። ምስጋናና ከኣ ከምቲ ናታ ንጹሕ ዜኾነ 
ምስጋና፡ ኣምሊኽ ዜቕበል ምስጋና ክኸውን ይግባእ፡ ከምቲ ሓዋርያ ጳውልስ “ብጏይታ ኩለ ሣዕ ተሓጏሱ፡ 
ዯጊመ ተሓጏሱ እብሌ ኣልኹ... ዴላትኩም በሇስ ብጸልትን ሌማኖን ምስ ምስጋና ኣብ ኣምሊኽ ይፈሇጥ 
እምበር ብገሇ እኳ ኣይትጨነቑ” ዜበል ፊሌጲ.4፡7 ኣጸቢቕና ተሓጐስና ክንጽሌን ከነመስግንን ይግባኣና። ኣብ 
ሕብረተ ሰብና ሓዯ ሰብ ገሇ ቁሩብ ሕግዜ ንበሇና ኣጸቢቕና ነመስግኖ፡ ነዙ ኣብ ሙለእ ሕይወትና ኩለ 
ሠናይ ዜኾነ ዜገብረሌና ኣምሊኽናኸ ዯኣ ከመይ ዜበሇ የቋርጽ ምስጋና ኢዩ ክቐርበለ ዜግባእ፧ ማራይ 
ቅደስ ዲዊት “እባርኮ ሇእግዙኣብሔር በኵለ ጊዛ” ንእግዙኣብሔር ኹለ ሣዕ አመስግኖ፡ ውዲሴኡ ንሓዋሩ 
ኣብ ኣፈይ ኢዩ። መዜ.34፡1 ከም ዜበል ምስጋናኡ ካብ ኣፍና ከቋርጽ ኣይግባእን። ባዕለውን ጏይታ ኣብታ 
ዜመሃረና ጸልት “ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና፡ ስምካ ይቀዯስ መንግሥትኻ ትምጻእ እናበሌና ክንጽውዖን 
ከነመስግኖን ኢዩ ምሂሩና። ማቴ.6፡9 “እምበኣር ይትናወጽ መንግሥቲ ካብ እንቕበሌ መመስገንቲ ንኹን፡ 
ነቲ ንዕኡ ባህ ዛብል ኣምሌኾ ከኣ ብፍርሃትን ብኣኽብሮትን ነቕርበለ።” ዕብ.12፡28 ስሇዙ ከምቲ ኣዳና 
ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም ዜበሇቶ ነቲ ኹለ ዜኽእሌ ዓበይቲ ነገራት ንዜገበረሌና፡ ስሙ ቅደስ ንዜኾነ 
ኣምሊኽና ምሕረቱ ኣባና ኣብቶም እንፈርሆን እነምሌኾን ንውለዴ ወሇድ ክገብረሌና እናሇመንና፡ ነዳና 
ቅዴስት ማርያም ከኣ ብፅዕቲ ኢኺ ቅዴስት ኢኺ ብምባሌ ቕረብናዮ ጸልትን ምስጋናን ኣምሊኽና ብብሩህ 
ገጽ ክቕበሇሌና ቅደስ ፍቓደ ይኹነሌና። ቡሩኽ ኣውዯ ዓመት ይግበረሌና።  

ዯብረ ሰሊም ቅዴስት ማርያም ቤተ-ክርስቲያን ሽካጎ  
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