በስመ Aብ ወወልድ
ወመንፈስቅዱስ Aሐዱ Aምላክ
Aሜን፡፡

Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ‐ ክፍል 4
መምህር፡‐ ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ
E‐mail: kesisolomon4@gmail.com
ቦታ፡‐ ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን Aዳራሽ
በየሳምንቱ ረቡE ምሽት ከ12፡30 – 1፡30

ነሐሴ ፲፪ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም.

ስለ Eመቤታችን የተነገሩ ምሳሌዎች

•

ምሳሌ የAንድ ነገር ማብራሪያና መግለጫ ሲሆን Aንድ ነገር Aማናዊ ሆኖ ከመምጣቱ በፊት የሚቀርብ ነው፡፡

•

ጠቢቡ ሰሎሞን ብዙ ምሳሌዎችን ተናግሯል፡፡ ‹‹Eርሱም ሦስት ሺህ ምሳሌዎች ተናገረ፡፡›› ፡፡ ቀዳ ነገ 4፡32፡፡

•

በሐዲስ ኪዳንም ስለ ጌታችን Aምላካችን መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ ‹‹ በምሳሌ Aፌን Eከፍታለሁ፥ ዓለም
ከተፈጠረ ጀምሮ የተሰወረውንም Eናገራለሁ የተባለው ይፈጸም ዘንድ ያለ ምሳሌ Aልተናገራቸውም።›› ማቴ
13፡34፡፡ ‹‹ መስማትም በሚችሉበት መጠን Eነዚህን በሚመስል በብዙ ምሳሌ ቃሉን ይነግራቸው ነበር፤ ያለ
ምሳሌ ግን Aልነገራቸውም፥፡፡›› ማር 4፡33፡፡ ተብሎ ተጽፎልናል፡፡

•

ምሳሌ ትርጉም ይሻል፡፡ ‹‹ ለEናንተ የEግዚAብሔርን መንግሥት ምሥጢር ማወቅ ተሰጥቶAችኋል፤ በውጭ
ላሉት
ት ግን፥ Aይተው Eንዲያዩ Eንዳይመለከቱም፥ ሰምተውም Eንዲሰሙ Eንዳያስተውሉም፥ Eንዳይመለሱ
ኃጢAታቸውም Eንዳይሰረይላቸው ነገር ሁሉ በምሳሌ ይሆንባቸዋል።›› ማር 4፡12፣ ማቴ 13፡3-23፣ ማቴ

13፡36-43፡፡
•

በመጽሐፍ ቅዱስ ስለ Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የተመሰሉ በርካታ ምሳሌዎች (የAቤል ደግነት፣
የኖኅ መርከብ፣ መልካም ርግብ፣ ቀስተ ደመና፣ የAብርሃም ድንኳን፣ በትረ Aሮን…) ይገኛሉ፡፡ በርካታ
ከሆኑት ምሳሌዎቿ መካከል ጥቂቶቹን Eንደሚከተለው Eንመለከታለንለ፡፡

የኖኅ መርከብ
•

ኖኅ ከጥፋት ውሃ ለመትረፍ መርከብ Aዘጋጀ፡፡

•

Eርሱና ቤተሰቦቹ ከየወገኑም ከተመረጡት Eንስሳት ጋር ወደ መርከብዋ ገብተው ተረፉ፡፡ ይህች መርከብ
ዓለምን ያዳነውን የተሸከመች የEመቤታችን ምሳሌ ናት፡፡ ዘፍጥ 7፡2-23፣ Eብ 11፡7፡፡

ቀስተ ደመና
•

ስለ Eመቤታችን የተነገሩ ምሳሌዎች

‹‹Eኔም Eነሆ ቃል ኪዳኔን ከEናንተና በኋላ ከሚመጣው ከዘራችሁ ጋር Aቆማለሁ፤ ከEናንተ ጋር ላሉትም ሕያው ነፍስ
ላላቸው ሁሉ፥
ሁሉ ከEናንተ ጋር ከመርከብ ለወጡት ለወፎች፥
ለወፎች ለEንስሳትም ለምድር Aራዊትም ሁሉ፥
ሁሉ ለማንኛውም ለምድር
Aራዊት ሁሉ ይሆናል። ቃል ኪዳኔንም ለEናንተ Aቆማለሁ ሥጋ ያለውም ሁሉ ዳግመኛ በጥፋት ውኃ Aይጠፋም
ምድርንም ለማጥፋት ዳግመኛ የጥፋት ውኃ Aይሆንም። EግዚAብሔርም Aለ፦ በEኔና በEናንተ መካከል፥ ከEናንተም ጋር
ባለ በሕያው
ባለው
በሕያ ነፍስ ሁሉ መካከል፥
ካከል ለዘላለም የማደርገው
የማደርገ የቃል ኪዳን ምልክት ይህ ነው፡፡
ነ
ቀስቴን በደመና
በደ ና AድርጌAለሁ፥
AድርጌAለሁ
የቃል ኪዳኑም ምልክት በEኔና በምድር መካከል ይሆናል። በምድር ላይ ደመናን በጋረድሁ ጊዜ ቀስቲቱ በደመናው
ትታያለች፡፡ በEኔና በEናንተ መካከል፥ ሕያው ነፍስ ባለውም ሥጋ ሁሉ መካከል ያለውን ቃል ኪዳኔን Aስባለሁ ሥጋ
ያለውንም
ለ
ሁሉ
ሉ ያጠፋ
ፋ ዘንድ
ዘ
ዳግመኛ
ኛ የጥፋት
የ ፋት ውኃ Aይሆንም፡፡››
A ሆ
ዘ
ዘፍጥ
9፡8-15፡፡ Eንደተባለው
E
ለ በሲOል
ሲOል የነበረው
የነ
የሰ ልጅ
የሰው
መከራ Eንዲቀር EግዚAብሐየር ፈቅዶ ሰውን ለማዳን የመረጣት ነቢዩ Iሳይያስ ‹‹ጌታ ምልክት ይሰጣችኋል..›› Iሳ 7፡14
ያለላት የቃልኪዳኑ ምልክት (ቀስተ ደመና) Eመቤታችን ነች፡፡

የAብርሃም ድንኳን
•

‹‹በቀትርም ጊዜ Eርሱ በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ EግዚAብሔር በመምሬ የAድባር ዛፍ ተገለጠለት። ዓይኑንም Aነሣና
Eነሆ፥ ሦስት ሰዎች በፊቱ ቆመው Aየ ባያቸውም ጊዜ ሊቀበላቸው ከድንኳኑ ደጃፍ ተነሥቶ ሮጠ፥ ወደ ምድርም
ሰገደ፥Eንዲህም Aለ፦ Aቤቱ፥ በፊትህስ ሞገስ Aግኝቼ Eንደ ሆነ ባሪያህን Aትለፈኝ ብዬ Eለምናለሁ፡፡ ጥቂት ውኃ
ይምጣላችሁ፥ Eግራችሁን ታጠቡ፥ ከዚህችም ዛፍ በታች Eረፉ፣ ቍራሽ Eንጀራም ላምጣላችሁ፥ ልባችሁንም ደግፋ
ከዚያም በኋላ ትሄዳላችሁ ስለዚህ ወደ ባሪያችሁ መጥታችኋልና። Eነርሱም፦ Eንዳልህ Aድርግ Aሉት።›› ዘፍጥ 18፡1-5፡፡

•

EግዚAብሔር (ሥላሴ) በAብርሃም ቤት Eንደተስተናገደ Eመቤታችን በማኅፀኗ በትሕትና ተቀብላው ተስተናግዷልና
Eመቤታችን በAብርሃም ድንኳን ትመሰላለች፡፡

ስለ Eመቤታችን የተነገሩ ምሳሌዎች
የሲና ሐመልማል
•

‹‹ ሙሴም የዮቶርን የAማቱን የምድያምን ካህን በጎች ይጠብቅ ነበር ወደ ምድረ በዳ ዳርቻም በጎቹን ነዳ፥ ወደ
EግዚAብሔርም ተራራ ወደ ኮሬብ መጣ። የEግዚAብሔርም መልAክ በEሳት ነበልባል በEሾህ ቍጥቋጦ
መካከል ታየው Eነሆም ቍጥቋጦው በEሳት ሲነድድ ቍጥቋጦውም ሳይቃጠል Aየ። ሙሴም፦ ልሂድና
ቍጥቋጦው ስለ ምን Aልተቃጠለም ይህን ታላቅ ራEይ ልይ Aለ። EግዚAብሔር Eርሱ ይመለከት ዘንድ Eንደ
መጣ ባየ ጊዜ EግዚAብሔር ከቍጥቋጦው ውስጥ Eርሱን ጠርቶ። ሙሴ፥ ሙሴ ሆይ Aለ። Eርሱም፦ Eነሆኝ
Aለ። ወደዚህ Aትቅረብ Aንተ የቆምህባት ስፍራ የተቀደሰች መሬት ናትና ጫማህን ከEግርህ Aውጣ Aለው።
ደግሞም፦ Eኔ የAባትህ Aምላክ፥ የAብርሃም Aምላክ የይስሐቅም Aምላክ የያEቆብም Aምላክ ነኝ Aለው።
ሙሴም ወደ EግዚAብሔር ያይ ዘንድ ፈርቶAልና ፊቱን ሸፈነ።›› ዘጸA 3፡1-6፡፡

•

ሙሴ Aንዱ ሌላውን ሳያጠፋው ሐመልማልና Eሳት ተዋሕደው ነበልባሉ ሐመልማሏን ሳያቃጥላት
ሐመልማሏ ነበልባሉን ሳታጠፋው Aየ፡፡

•

ቅዱስ ቄርሎስና ቅዱስ ኤፍሬም Eንደተናገሩት ነበልባሉ የመለኮት ወይም የጌታችን ሐመልማሉ
የEመቤታችን ምሳሌ ናቸው፡፡ ጌታን በማኅፀንዋ ስትሸከመው Aላቃጠላትምና፡፡

•

ቅዱስ ኤፍሬም በሐሙስ ውዳሴ ማርያም ‹‹ ሙሴ በነደ Eሳት ሳትቃጠል ያያት Eፅ Aንቺ ነሽ፤ ይኸውም
መጥቶ በማኅፀንሽ ያደረው የEግዚAብሔር ልጅ ነው፡፡ የመለኮትነቱ Eሳትነት Aላቃጠለሽምና፡፡›› ያለው ይህኑ
ለማስረዳት ነው፡፡

ስለ Eመቤታችን የተነገሩ ምሳሌዎች
ጽላተ ሙሴ
•

ሙሴ Eስራኤል የሚመሩበትንና
ት Aምልኮተ EግዚAብሔር የሚፈጽሙበትን
ት ጽላት
ት ከEግዚAብሔር Eጅ
ተቀብሎ ከሲና ተራራ ሲወርድ ሕዝቡ EግዚAብሔርን ትተው ጥጃ ሲያመልኩ ተገኙ፡፡ ዘጸ 32፡1-ፍጻ Eና ዘጸ

34፡1-ፍጻ፡፡
•

ጽላቱንም በጥጃው ላይ ጥሎ ጥጃውን Aመድ Aድሮጎ ጽላቱም ተሰበረ፡፡ ሌሎች ሁለት ጽላቶችንም
በEግዚAብሔር ፈቃድ Aዘጋጅቶ ቢያቀርበው EግዚAብሔር ሕጎቹን ጻፈበት፡፡ ሕዝቡም በዚሁ ጽላጽ ጸመሩ፡፡

•

የተሰበሩት ሁለቱ ጽላቶች በበደል ምክንያት የወደቁ የAዳምና የሔዋን ሁለተኛው የEመቤታችን ምሳሌ ነው፡፡

•

በተሰበሩት ምትክ የEመቤታችን ምሳሌ የሆነው መሠራቱ በሔዋን ምክንያት የሞተው የሰው ልጅ ዳግማዊ
Aዳም ጌታችን በIየሱስ ክርስቶስ በተገኘባት በEመቤታችን ምክንያት የመዳኑ ምሳሌ ነው፡፡

•

E
Eስራኤል
በሁለተኛው
ኛ ጽላት
ት Eየተመሩ
E
ምድረ ርስትን
ት Eንደወረሱ
E
ክርስቲያኖችም
ች ምክንያተ ድኂን በሆነች
ች
በEመቤታችን ምክንያትነት በተገኘው ድኅነት Eየተመሩ መንግሥተ ሰማያትን ይወርሳሉ፡፡ Eመቤታችንም
መርሕ ለመንግሥተ ሰማያት የምንላት በዚሁ የተነሳ ነው፡፡

የታጠረች ተክል የታተመች ውሃ
•

‹‹Eኅቴ ሙሽራ የተቆለፈ ገነት የተዘጋ ምንጭ የታተመ ፈሳሽ ናት፡፡›› መኃ 4፡12፡፡

•

ገነት የተባለችው Eመቤታችን
E ቤታችን ስትሆን፣ ተክል የተባለው ጌታችን ነው፡፡ Aጥር የተባለው የEግዚAብሔር
ረድኤት ነው፡፡

ስለ Eመቤታችን የተነገሩ ምሳሌዎች
የታጠረች ተክል የታተመች የውሃ ምንጭ
•

በEመቤታችን በውስጧ ተተክሎ የነበረው ተክል Iየሱስ ክርስቶስ ነው፡፡ Eርሷበረድኤተ EግዚAብሔር
ተጠብቃ ማኅተመ ድንግልናዋ ሳይለወጥ በንጽሕና በቅድስና Aጊጣ በAሳብ፣ በመናገር በግብር ኃጢAት
ሳይኖርባት ጌጻችንን ወልዳልናለች፡፡

•

የተዘጋ/የታተመ የውሃ ምንጭ Eመቤታችን፣ ከምንጩ የተገኘውም ውሃ ጌታችን ነው፡፡ ይህን ውሃም
የተጠሙ ሁሉ ጠጥጠውት ረክተዋል፡፡ ዮሐ 4፡7-15፡፡

ስለ Eመቤታችን የተነገሩ ትንቢቶች
•

Aባቶች ነቢያትም በመንፈስቅዱስ ተመርተው ስለ Eመቤበታችን በርካታ ትንቢታትን ተናግረዋል፡፡ ካል ጴጥ
1፡20-22፡፡

ልበ Aምላክ ዳዊት
•

‹‹የንጉሦች ሴት ልጆች ለክብርህ ናቸው በወርቅ ልብስ ተጐናጽፋና ተሸፋፍና ንግሥቲቱ በቀኝህ ትቆማለች።
ልጄ ሆይ፥ ስሚ Eዪ ጆሮሽንም Aዘንብዪ ወገንሽን ያባትሽንም ቤት Eርሺ ንጉሥ ውበትሽን ወድዶAልና፥ Eርሱ
ጌታሽ ነውና። የጢሮስ ሴቶች ልጆች Eጅ መንሻን ይዘው ይሰግዱላታል። የምድር ባለጠጎች Aሕዛብ በፊትሽ
ይማለላሉ። በAባቶችሽ ፋንታ ልጆች ተወለዱልሽ፥ በምድርም ሁሉ ላይ ገዥዎች Aድርገሽ ትሾሚያቸዋለሽ።
ለልጅ ልጅ ሁሉ ስምሽን ያሳስባሉ ስለዚህ ለዓለምና ለዘላለም Aሕዛብ ይገዙልሻል። ›› መዝ 44፡1-17፡፡

ስለ Eመቤታችን የተነገሩ
ስለ Eመቤታችን የተነገሩ ትንቢቶች
ልበ Aምላክ ዳዊት
•

‹‹ሰው Eናታችን ጽዮን ይላል፥ በውስጥዋም ሰው ተወለደ Eርሱ ራሱም ልUል መሠረታት።›› መዝ 86፡6፡፡

•

‹‹ልUል ማደሪያውን ቀደሰ። EግዚAብሔር በመካከልዋ ነው Aትናወጥም፥ EግዚAብሔርም ፈጥኖ ይረዳታል።›› መዝ
45፡4-5፡፡

•

‹‹መሠረቶቿ በተቀደሱ ተራሮች ናቸው፤ ከያEቆብ ድንኳኖች ይልቅ፥ EግዚAብሔር የጽዮንን ደጆች ይወድዳቸዋል።
የEግዚAብሔር ከተማ ሆይ፥ በAንቺ የተከበረ ነገር ይባላል።›› መዝ 86፡1-3፡፡

•

‹‹የወደደውን የጽዮንን ተራራ። መቅደሱን Eንደ Aርያም
ያ ሠራ፥ ለዘላለምም በምድር ውስጥ መሠረታት።››
ታ
መዝ 77፡68፡፡

•

‹‹EግዚAብሔር ጽዮንን መርጦAታልና፥ ማደሪያውም ትሆነው ዘንድ ወድዶAታልና፥ Eንዲህ ብሎ። ይህች ለዘላለም
ማረፊያዬ ናት መርጫታለሁና በዚህች Aድራለሁ።›› መዝ 131፡1-13፡፡

ነቢዩ Iሳይያስ
•

‹‹ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል Eነሆ፥ ድንግል ትፀንሳለች፥ ወንድ ልጅም ትወልዳለች፥ ስሙንም Aማኑኤል ብላ
ትጠራዋለች።›› Iሳ 7፡14፡፡

•

‹‹ግምባራቸውንም ወደ ምድር ዝቅ Aድርገው ይሰግዱልሻል፥ የEግርሽንም ትቢያ ይልሳሉ
ይልሳሉ፡፡›››› Iሳ 49
49፡23
23

•

‹‹የAስጨናቂዎችሽም ልጆች Aንገታቸውን ደፍተው ወደ Aንቺ ይመጣሉ፥ የናቁሽም ሁሉ ወደ Eግርሽ ጫማ ይሰግዳሉ
የEግዚAብሔርም ከተማ፥ የEስራኤል ቅዱስ የሆንሽ ጽዮን ይሉሻል።›› Iሳ 60፡14፡፡

•

‹‹Eነሆ፥ ጨለማ ምድርን ድቅድቅ ጨለማም Aሕዛብን ይሸፍናል ነገር ግን በAንቺ ላይ EግዚAብሔር ይወጣል ክብሩም
በAንቺ ላይ ይታያል Aሕዛብም ወደ ብርሃንሽ ነገሥታትም ወደ መውጫሽ ጸዳል ይመጣሉ።›› Iሳ 60፡2፡፡

ነቢዩ ሕዝቅኤል 44፡1-2

ወንድም የሚለው ቃል
•

ወንድም የተለያዩ ፍቺዎችን Aጠቃሎ የሚይዝ ነው፡፡ የሀገር ልጆች ወንድሞች ይባላሉ፡፡ ‹‹ በዚያም ወራት Eንዲህ ሆነ ሙሴ ጎበዝ
በሆነ ጊዜ ወደ ወንድሞቹ
ቹ ወጣ፥ የሥራቸውንም
ቸ
መከራ ተመለከተ የግብፅም ሰው የወንድሞቹን
ቹ የEብራውያንን ሰው ሲመታ Aየ።››

ዘጸ 2፡11
•

በAንድ ቤተሰብ ያሉም ወንድሞች ይባላሉ፡፡ ‹‹ Aብራምም ሎጥን Aለው፦ Eኛ ወንድማማች ነንና በEኔና በAንተ በEረኞቼና
በEረኞችህ መካከል ጠብ Eንዳይሆን Eለምንሃለሁ።››
Eለምንሃለሁ። ዘፍጥ 13፡8፡፡

•

የቅርብ ዘመዶች ወንድሞች ይባላሉ፡፡ ‹‹ ሙሴም ከቃዴስ ወደ ኤዶምያስ ንጉሥ መልEክተኞችን Eንዲህ ብሎ ላከ። ወንድምህ
Eስራኤል Eንዲህ ይላል። ያገኘንን መከራ ሁሉ Aንተ ታውቃለህ፡፡›› ዘኁል 20፡14፡፡

•

Eውነተኛ ወዳጆች ወንድሞች ይባላሉ
ይባላሉ፡፡ ‹‹ ወንድሜ ዮናታን ሆይ፥ Eኔ ስለ Aንተ Eጨነቃለሁ በEኔ ዘንድ ውድህ Eጅግ የተለየ ነበረ
ከሴት ፍቅር ይልቅ ፍቅርህ ለEኔ ግሩም ነበረ።›› ካል ሳሙ 1፡26፡፡

•

የAንድ ነገድ ልጆች ወንድሞች ይባላሉ፡፡ ‹‹ንጉሡም ዳዊት ለካህናቱ ለሳዶቅና ለAብያታር ልኮ Eንዲህ Aላቸው፦ ለይሁዳ
ሽማግሌዎች Eንዲህ ብላችሁ ተናገሩAቸው። የEስራኤል ሁሉ ነገር ወደ ንጉሡ ደርሶAልና ንጉሡን ወደ ቤቱ ከመመለስ ስለ ምን
ዘገያችሁ? Eናንተ ወንድሞቼ፥ የAጥንቴ ፍላጭና የሥጋዬ ቍራጭ ናችሁ Eናንተ ንጉሡን ከመመለስ ስለ ምን ዘገያችሁ? ›› ካል

ሳሙ 19፡11-12፡፡
•

Aንድ ዓይነት ሥራ የሚሠሩ ሰዎች ወንድሞች ይባላሉ፡፡ ‹‹ የIዮሴዴቅም ልጅ Iያሱ፥ ወንድሞቹም ካህናቱ፥ የሰላትያልም ልጅ
ዘሩባቤል ወንድሞቹም ተነሥተው በEግዚAብሔር ሰው በሙሴ ሕግ Eንደ ተጻፈ የሚቃጠለውን መሥዋEት ያቀርቡበት ዘንድ
የEስራኤልን Aምላክ መሠዊያ ሠሩ።›› Eዝራ 3፡2፡፡

•

ቃል የሚገባቡ ሰዎች ወንድሞች ይባላሉ፡፡ ‹‹ EግዚAብሔር Eንዲህ ይላል፦ ምርኮኞችን ሁሉ ለኤዶምያስ Aሳልፈው ሰጥተዋልና፥
የወንድሞችንም ቃል ኪዳን Aላሰቡምና ስለ ሦስት ወይም ስለ Aራት የጢሮስ ኃጢAት መቅሠፍቴን ከማድረግ Aልመለስም።›› Aሞ

1፡9፡፡ በሃይማኖች Aንድ የሆኑ ሰዎች ወንድሞች ይባላሉ፡፡ ሮሜ 1፡3፣ ፊል 1፡12፣ ፊል 3፡1፣ ፊል 4፡1፣ ቀዳ ጢሞ 5፡1፡፡
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