
ሌጅ እንዲቀበሊት ማርያም መናገር ስትጀምር፤ ጽንሱ (ዮሐንስ) 
በዯስታ ዘሇሇ። በዚያች ቅጽበት ኢየሱስ መንገዴ ጠራጊውን 
ሇመጀመሪያ ጊዜ ነቢይ አዯረገው። >>  

2. ታዋቂው ኦርቶድክሳዊ አባት ኤፍሬም ሶሪያዊ ፤<<ዮሐንስ በዯስታ 
የዘሇሇው የወዯፊት ስብከቱን ሇማመሌከት ነው፤ የመካኒቱ ሌጅ 
በዴንግሉቱ ሌጅ ፊት ዘሇሇ። ስሇጌታ ትንቢት ይናገር ዘንዴ የእናቱን 
አንዯበት መጠቀም ፈሇገ። ስሇሆነም ጽንሱ አካሌና ቅርጽ 
እስኪያወጣና በጌታው ፊት እስኪዘሌና በዯስታው መዝሇሇሌ 
ሇማርያም ምስክር እስኪሆን ዴረስ፥ የኤሌሳቤጥ ጽንስ  ከማርያም 
ሇስዴስት ወር ተሸሸገ፤። >> ብልአሌ።    

3. በኤሌሳቤጥም መንፈስ ቅደስ ስሇሞሊባት፤ የጽንሱ በማህጸንዋ 
ውስጥ መዝሇሌ ተራ መዝሇሌ እንዲይዯሇ አስተዋሇች፤ 
ኦርቶድክሳውያን ሉቃውንት ከሊይ እንዯተናገሩት የተጸነሰው ህጻን 
የተዘጋጀሇትን አገሌግልት በእርስዋ አንዯበት ሇመናገር ፈቃዯኛ 
እንዴትሆን አዯረጋት።  

 
42 በታሊቅ ዴምፅም ጮኻ እንዱህ አሇች። አንቺ ከሴቶች መካከሌ 
የተባረክሽ ነሽ፥ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው።   
1. ኤፍሬም ሶርያዊ ፦ << ዮሐንስ ጮኾ መናገርና ሇጌታው መመስከር 

ስሊሌቻሇ እናቱ << አንቺ ከሴቶች መካከሌ የተባረክሽ ነሽ ፥ 
የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው።>> ብሊ መናገር ጀመረች። 
የሞተውን አዲም (ያዴን ዘንዴ ) እንዯመጣ ያሳይ ዘንዴ ጌታችን 
ሙት በሆነ ማኅፀን ውስጥ  አዋጅ ነጋሪውን ማዘጋጀት ጀመረ። 
በመጀመሪያ የኤሌሳቤጥን ማኅፀን ህይወት ዘራበት፤ በመቀጠሌም 
በሰውነቱ በኩሌ የአዲምን ህይወት ህይወት ዘራበት።  

2. ኤሌሳቤጥ በመንፈስ ቅደስ ተመርታ የተናገረችው፥ በእርስዋ ውስጥ 
የተከናወነውን ታሊቅ ሥራ ሳይሆን በቅዴስት ዴንግሌ ማርያም 
ውስጥ የተከናወነውን ከአእምሮ በሊይ የሆነውን ሥራ ነው። ይህ 
የኤሌሳቤጥ ዴርጊት፥ ዮሐንስ ጌታን በአገሌግልቱ ከፍ ከፍ 
ያዯረገበትንና፥  << እርሱ ሉሌቅ እኔ ግን ሊንስ ያስፈሌጋሌ።>> 
ያሇውን ያመሇክታሌ። ዮሐ 3፥ 30  

3. ኤሌሳቤጥ በመንፈስ ቅደስ ተመርታ፥ በቅዴስት  ዴንግሌ ማርያም 
እና የማኅፀንዋ ፍሬ በሆነው መካከሌ ያሇውን አንዴነት 
አመሇከተች። በእውነትም ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም ከሴቶች 
መካከሌ የተባረከች ናት። የማኅፀንዋም ፍሬ የተባረከ ነው። 
የማኅፀንሽ ፍሬ የሚሇው ቃሌ ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍስዋ ነፍስ ነስቶ 
ሰው መሆኑን የሚያመሇክት ነው።  

4.  

ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው?  
የጌታችን የመዴኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ ቅደስ ለቃስ እንዯጻፈው።  

 
በሉቀ ኅሩያን ቀሲስ መሌአኩ ባወቀ 
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V I R G I N  M A R Y  E T H I O P I A N  O R T H O D O X  T E W A H I D O  C H U R C H  I N  L O S  

A N G E L S   

    አሠረ ሐዋርያት የመጽሐፍ ቅደስ ጥናት  

ሀ ማርያም ኤሌሳቤጥን መጎብኘትዋ (1፥39-45) 
 
ማርያምም በዚያ ወራት ተነሥታ ወዯ ተራራማው አገር ወዯ 
ይሁዲ ከተማ ፈጥና ወጣች፥  
 
1. በዚያ ወራት የሚሇው ቃሌ የሚያመሇክተው ቅደስ ገብርኤሌ 

ቅዴስት ዴንግሌ ማርያምን ያበሠረበትን ወቅት የሚያመሇክት 
ነው።  

2. ለቃስ ዘካርያስና ኤሌሳቤጥ የሚኖሩበትን ከተማ 
አሌጠቀሰሌንም፤ ሆኖም በኢየሩሳላም ዙሪያ ባለት የካህናት 
ከተሞች በአንደ ሳይሆን አይቀርም። 

3.  አንዲንዴ የመጽሐፍ ቅደስ መተርጉማን ቅዴስት ዴንግሌ 
ማርያም ከነበረችበት ከናዝሬት ከተማ   ኤሌሳቤጥና ዘካርያስ 
እስከ አለበት ተራራማው የይሁዲ ከተማ ዴረስ ከሃምሳ እስከ 
ሰባ ማይሌ እንዯ ሚርቅ ገምተዋሌ።  

4. ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም ፈጥና የሄዯችው ቅደስ ገብርኤሌ 
ስሇ ኤሌሳቤጥ የነገራትን የእግዚአብሔር ሥራ በአካሌ ተገኝታ 
ሇማየት ነው። (1፥36)  

 
40 ወዯ ዘካርያስም ቤት ገብታ ኤሌሳቤጥን ተሳሇመቻት።  
 
1. ወዯ ዘካርያም ቤት የሚሇው የተሇመዯ አሰያየም ነው። 

የትውሌደ ነገዴ የእገላ ቤት ተብል እንዯሚጠራ ሁለ፥ 
መኖሪያ ቤቱም የሚጠራው በአባ ወራው ነው 

2. ኤሌሳቤጥ የቅዴስት ዴንግሌ ማርያም ዘመዴ እንዯሆነች 
ከመሌአኩ ከቅደስ ገብርኤሌ ሰምተናሌ።  

3. በእስራኤሌም ሆነ በመካከሇኛው ምስራቅ እንግዲ ሲመጣ 
ባሇቤት ከውጭ ነው የሚቀበሇው፤ (ዘጸ 18፥7)  አሁን 
ኤሌሳቤጥ በስተእርጅና እዴሜ ሊይ ያሇችና የስዴስት ወር 
ነፍሰ ጡር ስሇሆነች ማርያም ወዯ ቤት ገብታ ኤሌሳቤጥን 
ሰሊምታ ሰጠቻት።  

 
41 ኤሌሳቤጥም የማርያምን ሰሊምታ በሰማች ጊዜ ፅንሱ በማኅፀንዋ 
ውስጥ ዘሇሇ፤ በኤሌሳቤጥም መንፈስ ቅደስ ሞሊባት፥    
1. የእስክንዴርያ ትምህርት ቤት መምህር የነበረው ኦሪገን ስሇዚህ 

ሲናገር << በጉብኝታቸው ያበረታቱዋቸው ዘንዴ ፥ብርቱ የሆኑ 
ሰዎች ወዯ ዯካሞች ዘንዴ ይሄዲለ። ስሇሆነም አጥማቂነቱን 
ይባርክሇት ዘንዴ አዲኛችን ወዯ ዮሐንስ ዘንዴ መጣ። ኢየሱስ 
(በማርያም ) ማህጸን ሳሇ በማህጸን ያሇውን ዮሐንስን 
ይቀዴሰው ዘንዴ አስቸኮሇ። ማርያም መጥታ ኤሌሳቤጥን 
ሰሊምታ ከመስጠትዋ በፊት ጽንሱ በማህጸንዋ ውስጥ ዯስ 
አሌተሰኘም ነበር። ነገር ግን በማህጸንዋ ያሇው የእግዚአብሔር 



43 የጌታዬ እናት ወዯ እኔ ትመጣ ዘንዴ እንዳት ይሆንሌኛሌ? 44 
እነሆ፥ የሰሊምታሽ ዴምጽ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ ፅንሱ በማኅፀኔ 
በዯስታ ዘልአሌና።  
 
1. ኦርቶድክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ቅዴስት ዴንግሌ ማርያምን 

ከምትጠራባቸው ሥያሜዎች አንደ << የጌታ እናት>> እመ 
እግዚእ የሚሇው ሐረግ ኤሌሳቤጥ በመንፈስ ቅደስ ተመሌታ 
የተናገረችው ነው።  

2. ምንም እንኳ ወጥታ ባትቀበሊትም፥ በእዴሜም ብትበሌጣትም 
፥ አሁን ግን እያነጋገረቻት ያሇችው እመቤትዋን እንዯሆነ 
ተሰማት።  

 
45 ከጌታ፤ የተነገረሊት ቃሌ ይፈጸማሌና ያመነች ብፅዕት ናት። 
1. ከዚህ በፊት እንዯጠቀስነው፥ የቅዴስት ዴንግሌ ማርያም 

ታሊቅነት፥ እግዚአብሔር በእርስዋ ሊይ ባከናወነው አስዯናቂ 
ነገር ሊይ የተመሠረተ ቢሆንም፥ እግዚአብሔር ይህን የማዲን 
ሥራ እንዱያከናውን ግን በእምነት ራስዋን ያዘጋጀት እናት 
መሆንዋን ኤሌሳቤጥ መሰከረችሊት።  

2. << ያመነች ብጽእት ናት>> የሚሇው የኤሌሳቤጥ ምስክርነት፥ 
ከዘካርያስ አሇማመን ጋር ፍጹም ተቃራኒ የሆነ ነው።  

 
ማርያምም እንዱህ አሇች። 47 ነፍሴ ጌታን ታከብረዋሇች፥ 
መንፈሴም በአምሊኬ በመዴኃኒቴ ሐሴት ታዯርጋሇች፤  
 
1. ማርያም ሇኤሌሳቤጥ ውዲሴ የሰጠችው መሌስ ቢኖር 

ሇእግዚአብሔር ምስጋና ማቅረብ ነበር። 
2. እግዚአብሔርን በነፍስዋም በመንፈስዋም ከፍ ከፍ 

ሇማዴረግና ሇማግነን ጀመረች።  
3. እግዚአብሔርን ጌታዬ፥ አምሊኬ፥ እና መዴኃኒቴ ብሊ 

ጠርታዋሇች። << ከምን አዴኑዋታሌ ቢለ፥ ከከንቱ ሐሳብ 
(ንዳተ ሕሊዌ) እና ከሴቶች ሌማዴ (ከሌማዯ አንስት)>> 
ትርጓሜ ወንጌሌ  

  
48 የባሪያይቱን ውርዯት ተመሌክቶአሌና።  
 
1. በኢየሩሳላምና በአካባቢው ብዙ የታሊሊቅ ወገኖች ሌጆች 

ሲኖሩ እግዚአብሔር ወዯእነዚያ አሌተመሇከተም፤ ነገር ግን 
ወዯ አንዱት በገሉሊ መንዯር ወዲሇች ዴንግሌ ተመሇከተ፤ 
ይህን የእግዚአብሔርን ሥራ ዴንግሌ ማርያም ሇምሥጋና 
መሠረት አዴርጋዋሇች።  

2. በላሊ በኩሌ ዯግሞ ከሴቶች መካከሌ የተባረከች እንዯሆነች 
ሁለ ሴቶችን ሁለ ወክሊ ስሇሔዋን እንዯምትናገር አዴርገው 
አባቶች ተርጉመዋሌ።  

 
እነሆም፥ ከዛሬ ጀምሮ ትውሌዴ ሁለ ብፅዕት ይለኛሌ፤    
1. በመሌአክና በሰው  (በቅደስ ገብርኤሌና በኤሌሳቤጥ) 

መመስገን ታሊቅ ነገር ነው። ሆኖም በቅዴስትዴንግሌ ማርያም 
የተከናወነው ነገር በትውሌዴ ሁለ አንዯበት የሚነገር ስሇሆነ 

ትውሌዴ ሁለ እንዯሚያመሰግኑአትና ብፅዕት እንዯሚለዋት 
ተናገረች።   

 
49 ብርቱ የሆነ እርሱ በእኔ ታሊቅ ሥራ አዴርጎአሌና፤ ስሙም ቅደስ 
ነው። 50 ምሕረቱም ሇሚፈሩት እስከ ትውሌዴና ትውሌዴ ይኖራሌ። 
51 በክንደ ኃይሌ አዴርጎአሌ፤ 
 
1. በእርስዋ ህይወት አስዯናቂ ሥራ የሠራው አምሊክን  
 ብርቱ ብሊ ጠርታዋሇች ዘፍ 49፥24፤ ኢያሱ 22፥22፤ መዝ 49፥1 

ኢሳ 1፥24፤ ኢሳ 9፥6 
 ቅደስ ብሊ ጠርታዋሇች፤ ዘላዋውያን 11፥44፤ 19፥2፤ 20፥26፤ ኢሳ 

5፥16 
 መሀሪ እንዯሆነ መስክራሇች፤  ዘጸ 33፥19፤ 1 ዜና 21፥13፤ መዝ 

102፥17፤ ሚክያስ 7፥18 
  
ትዕቢተኞችን በሌባቸው አሳብ በትኖአሌ፤   52 ገዥዎችን ከዙፋናቸው 
አዋርድአሌ፤ ትሑታንንም ከፍ አዴርጎአሌ፤   53 የተራቡትን በበጎ ነገር 
አጥግቦአሌ፤ ባሇ ጠጎችንም ባድአቸውን ሰድአቸዋሌ።  
 
1. ይህ ክፍሌ ሐና የሳሙኤሌ እናት ከዘመረችው መዝሙር ጋር 

ተመሳሳይነት ያሇው ነው።  
2. እግዚአብሔር ትእቢተኞችን ሐሳባቸውን የሚበትን፥ ከፍ ያለትን 

ዝቅ የሚያዯርግ፥ ዝቅ ያለትን ከፍ የሚያዯርግ፥ የተራቡትን 
በበረከት የሚሞሊና ሁለ ያሊቸውን ዯግሞ ባድአቸውን የሚሰዴ 
እንዯሆነ ተናገረች።  

54-55 ሇአባቶቻችን እንዯ ተናገረ፥ ሇአብርሃምና ሇዘሩ ሇዘሊሇም 
ምሕረቱ ትዝ እያሇው እስራኤሌን ብሊቴናውን ረዴቶአሌ።    56 
ማርያምም ሦስት ወር የሚያህሌ በእርስዋ ዘንዴ ተቀመጠች ወዯ 
ቤትዋም ተመሇሰች። 
  
1. ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም በእርስዋ ሕይወት የተከናወነው የዓሇምን 

ታሪክ የቀየረ መሆኑን ያስተዋሇች እናት ነበረች። 
2. በእርስዋ ህይወት የተከናወነው አስዯናቂ ነገር ሇአብርሃም 

የተሰጠውን ተስፋ የፈጸመ ታሪክ ነው።  

ሐምላ 20ቀን 2002 ዓም     የለቃስ ወንጌሌ  1፥39-55 

ዴ ን ግ ሌ  ማ ር ያ ም  የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ኦ ር ቶ ድ ክ ስ  ተ ዋ ህ ድ  ቤ ተ  ክ ር ስ ቲ ያ ን  በ ል ስ  አ ን ጀ ሇ ስ   
V I R G I N  M A R Y  E T H I O P I A N  O R T H O D O X  T E W A H I D O  C H U R C H  I N  L O S  

A N G E L S   

    አሠረ ሐዋርያት የመጽሐፍ ቅደስ ጥናት  


