ጉዕዞ ምስ ማርያም
ቅ. መጽሓፍ ዓበይቲ ጉዕዞታት ከም ዝተገብሩ ይነግር። አብርሃም ካብ ዓዱ ናብ ምድረ ከንአና
ክጉዓዝ ተነጊርዎ፥ ያዕቆብ ናብ ምድሪ ግብጺ ተጓዒዙ፥ እስራኤላውያን አርብዓ ዓመት አብ በረኻ
ተጓዒዞም። ነብያት ከም ብዓል ኤልያስ ነውሕ ተጓዒዞም። ጎ.ኦ.ክ. ኩሉ ጊዜ አብ ጉዕዞ አብ
መገዲ እዩ ነሩ ሕይወቱ አብ ትምህርቱ አነ መገድን ሓቅን ሕይወትን እየ እናበለ አስተምሂሩ፥
ንሰባት አብ መገዲ አሕውዩ፥ ሙታት አተንሢኡ፥ ሕይወቶም ከምዝቕይሩ ገሩ ዳርጋ ሕይወቱ
አብ መገዲ እዩ ነሩ። ቅ. ጳውሎስ አብ ግ.ሓ ከም እንርእዮ ሰለስተ ዓበይቲ ጉዕዞታት ከም
ዝገበረ ንርኢ፥ ኩሎም ሓዋርያት አብ ኩሉ ዓለም ተጓዒዞም ወንጌል ሰቢኾም። ጉዕዞ እምብአር
ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝግበር ከም ዝኾነ ቅ. መጽሓፍ ገሊጹ ይነግረና።
ሕይወት ወዲ ሰብ አብዚ ዓለም ከም ጉዕዞ እዩ ዝርአ ምኽንያቱ ካብ ልደትና ክሳብ ሞትና ጉዕዞ
እዩ። አብ ሞትና ፈጺሙ ጉዕዝኡ ፈጺሙ ንብል። አብ ጉዕዞ ሕይወት ብዙሕ ነገር እዩ ዝገጥም
ማለት ጽቡቕን ሕማቕን። ኽግበር ዝግብኦን ዘይግባእን ነገራት አሎ። ኩሉ ዝጉዓዝ ጽቡቅ ይገብር
ማለት አይኮነን። አብ ጉዕዞ ሕይወት ካብቶም ዘጸብቑ እቶም ዝጽይቑ ይበዝሑ እንተ በልና ዝጋነን
አይኮነን። አብ ርእስና እንተ ረአና መብዝሕትኹም ዝተፈላለየ ጉዕዞ ሕይወት ፈጺምኩም
ዝመጻእኩም ኢኹም፥ እስከ ዝሓለፍክምዎ ጉዕዞ ሕይወት ሕስብ አብሉን ርአዩን። ብዝኾነ አብ
ጉዕዞ ሕይወት ማርያም።
ሕይወት ማርያም ዝርኢ አብ ትውፊትን ገለ ካብ ቅ. መጽሓፍትን ኢና እንረኽቦ። አብቲ ቀንዲ
ሕይወት ኢየሱስ ምስኡ ከም ዝነበረት፥ አብ ገለ እዋን ምስኡ ትኸይድ ከም ዝነበረት ንርኢ፥
ሓደ መዓልታ አደኻን አሕዋትካን ይደልዩኻ አለዉ ከም ዝበልዎ ማር 3፡31-35 ይነግረና። ካብ
ልደቱ ክሳብ ሞቱ ምስኡ ነራ። ሓደ ካብቲ ብንጹር ብዛዕባ ማርያም ዝርአ ክትጉዓዝ ክትበጽሕ
አብ ሕይወት ካልኦት ጸጋ አምላኽ ከምዝወርድ ክትገብር ንረኽባ። ገለ ዓበይቲ ጉዕዞ ማርያም
ክንርኢ፡
ጉዕዞ ማርያም አብ እንዳ ዘካርያስ ንኤልሳቤጥ ክትበጽሕ ከይዳ። ሉቃስ ድሕሪ አደ አምላኽ
ከም እትኸውን ምብሳር ማርያም ንመገሻ ከም ዝነቐለት ይነግረና። እትገሾ ዝነበረት ንአብ
እርጋና ዝጸነሰት ዘመዳ ኤልሳቤጥ ክትሕግዝ ከም ዝኸደት ይነግረና። ጸጋ አምላኽ ዝተቐበለ
ሰብ ቀዳመይቲ ዝገብራ ንኻልእ ምሕጋዝ ወይ ነቲ ዝረኸቦ ጸጋ አብ አገልግሎት ካልእት
ምውዓል እዩ። ቀዳሞት አርድእቲ ኢየሱስ እንድርያስን ብጻዩን ምስ ኢየሱስ ምስ ወዓሉ
ንስብከት ወፊሮም (ዮሓ 1፡35-42)። አብ ማርያም እንርእዮ እዚ እዩ። አምላኽ አብ ከርሳ
ምስ ሓደረ ጉዕዞ ንዝባን ይሁዳ ደየበት። እዚ ጉዕዞ ንምሕጋዝ እዩ ዓላምኡ ነሩ። ሎሚ እውን
ሓንትስ ሓግዝና ንበላ እምበር ክትሕግዘና ትኽእል እያ።
ጉዕዞ ንኢየሱስ ሕጻን ሒዛ አብ ቤተ መቕደስ፡ ማርያም ወዳ ተልእኮኡ አብ ቤተ መቕደስ
ጀሚሩ አብ ቤተ መቕድስ ክፍጽም ምስኡ ነራ። ስርዓት ጥራሕ አይኮነትን ፈጺማ ምስ ቤተ
መቕደስ ዘለዎ ምትእስሳር እውን አርእያ እያ። ብማርያም አቢሉ ምስጢር ተልእኮኡ ገሊጹ።
ስምዖን ሓናን ነዚ ምስጢር እዚ ክርእዩ ክኢሎም። ተሓጒሶም አመስጊኖም። ሎሚ ቤተ

መቕደስ አምላኽ ቤተ ክርስትያንን ልብናን እዩ። እዚ ቤተ መቕደስ አምላኽ ጥራሕ ዝርከቦ
ኽከውን ይግባእ። ኩሉ ጊዜ ጽሩይን ንጽቡቕ ክፉትን ክኸውን አለዎ።

ጉዕዞ ስደት። ማርያም ሕይወት ወዳ ነዊሕ ከይጸንሐ ብስደት እያ ጀሚራቶ። ንወዳ ክቐትሉ
ዝደልዩ ስለ ዝተረኽቡ ዓዳ ሓዲጋ ንስደት ከይዳ። አብ ዓዲ ጓና ተቐሚጣ። እዚ ብዙሓት
ካባና ስደት እሞ ሓንቲ ዘይብልካ እንታይን ከመይን ከምዝኾነን ጽቡቕ ገርና ንርድኦ ኢና።
ማርያም ስቓይ ስደት ትፈልጦን ትርድኦን ስለ ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ዑቕባ ስደተኛታት
ትብላ። አብ ስደት ምንጻል ፍርሒ፥ ናይ ባህልን ቋንቋን ካልእ ነገራትን ዘይምፍላጥ፥ ቁጠባዊ
ጸገም፥ ዘይምፍላጥ፥ ኮታስ ዓዲ ጓና ከቢድ ምዃኑ ተመኪርናሉ ነፍሲ ወከፍና ነናትና ታሪኽ
ክነግር ንኽእል ኢና። ማርያም ነዚ ተመኲራትሉ እያ። ሎሚ ጸጊሙና አደ ክንብላ እንከሎና
ካብ ወዳ ክትረድኣና ትኽእል እያ እሞ ንለምና።
ጉዕዞ አብ መርዓቃና ዘገሊላ። ማርያም ተዓዲማ ናብ መርዓ ከይዳ፥ ሰብ መርዓ ጸገም
ተጓኒፍዎም ማርያም ንጸገማት ርእያ ነቲ ኹሉ ዝኽእል ወዳ ለሚና ጸገሞም ፈቲሓትሎም።
መጀመርያ አብ ዓቢ ጉዳይና ንማርያም ምስ ወዳ ብቐዳምነት ክንዕድማ ይግባእ፥ ምኽንያቱ
ምስአን ምስ ወዳን በረኸት እዩ ዝመጽእ። ብፍላይ አብ ከቢድ ፈተና ጸገም ክወርድ እንከሎ
ሓገዝቲ የድልዩና እዮም፥ ማርያም አደ አምላኽ ከምዃና ረዳኢት ሓጋዚት እያ ንሳ አብ
ዘላቶ ጸጋ በረኸት አሎ ስለዚ ንዓድማ።

ጉዕዞ አብ ቀራንዮ። እዚ እቲ ዝኸበደን ፈታኒ ጉዕዞ እዩ ነሩ። ሓደ ወዳ ክሳቐ ክዋርድ ክግፋዕ
እሞ ንቐራንዮ ኽጉዓዝ እንከሎ ምስኡ ስቓዩ እናተሳተፈት ተጓዒዛ። ኢየሱስ ክወድቅ
ክትንሥእ እሞ ከውቕዕዎን ከዋርድዎን ክትርኢ እንከላ ከንደይ ተሳቕያ ትኸውን። ነዚ እውን
ተቐቢላቶ። አብ መስቀል ክመውት እንከሎ ዝኸበደ ለበዋ ሂብዋ ነዞም ዝቐትሉኒ ዘለዉ ደቂ
አዳም አደ ኩንዮም ኢልዋ። ነዚ እውን ተቐቢላቶ። አብ ፈተና እዋን ክቢድ ጸገም ክወርደና
እንከሎ ምሳና ክትጉዓዝ ምሳና ክትሳተፍ ንዓድማ። መስቀል ዓወት ጸርና ደቂ ትንሣኤ
ክንከውን ምስ ማርያም ተጓዒዝና ንኽአል።

ድሕሪ ሞት ወዳ እውን ንኤፌሶን ከም ዝተጓዕዘት ትውፊት ይነግረና። ድህሪ ሞት ወዳ እውን
ንዓዲ ጓና እያ ኸይዳ። ዓደቦአ ከጸናንዓ ክሕዛ አይክአለን ስለዚ ምስታ ሓዳስ ስድርአ
ንኤፈሶን ከይዳ አብኡ ምስ ቅ. ዮሓንስ አደ ኮይና ንቤተ ክርስትያን ትመርሕ ነራ። ማርያም
ነዛ ሓዳስ ስድራ ሎሚ እውን አብዝኾነ እዋን ምስአ አላ። ብግላዊ ሕይወትና እውን ምሳና
ክትህሉ ድላያ እዩ።

አደ ቤተ ክርስትያን ኮይና ምስአ ትጉዓዝ። አብ ጽርሓ ጽዮን ዝተወልደት ቤተ ክርስትያን
ማርያም አብ ማእከላ እንከላ እያ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢላ። ሕድሪ ወዳ ተቐቢላ ንቀዳመይቲ
ማሕበር ሎሚ ኸአ ንነፍስወከፍና አባላት ቤተ ክርስትያን ክትመርሓና ክትእክበና ምሳና አላ።
ታሪኽ ቤተ ክርስትያን ታሪኽ ማርያም እዩ። ሎሚ ከም ሎሚ ዝያዳ ዘድልየና መሪሕነትን
ጸጋን ክተውህበና ናብ አደና ንለምን።

ሕይወትና ምስ ማርያም ክንጉዓዝ እንከሎና ዝያዳ ውጽኢታውን ዓወትን አለዎ። ንሳ ንድላይ
አምላኽ ብምልኡ ስለ እትሰምዕን ትፍፍምን ንአና ደቃ ክትሕግዘና ዝነበረቶ ሕይወት እዩ።
ማርያም ምሳና ክትጉዓዝ ክትሕግዘና ንሕና ኸም ደቃ ክንገብሮ ዝግብአና ነገራት አሎ።

1.

ጓል/ወዲ ማርያም ምዃን። አብ ሕይወት እታ ቀዳመይቲ ህያብ ውሉድ ምዃን እዩ።
ውሉድ ድሕሪ ኾንካ ወራሲ ኢኻ፥ ናይ ወለድኻ ዓበይቲ ይኹን ንአሽቱ ነገራት
እትወርሶም ንስኻ ኢኻ። ማርያም አብ መስቀል አደ ክትኮነና ተዋሂባትና ተቐቢልናያ ንሳ
እውን ተቐቢላትና። እዚአ አደኹም እያ ንስኹም ደቃ ኢኹም ተባሂልና በቲ አምላኽ
ዝኾነ ወዳ። ንማርያም ክንወርሳ ኩሉ ሕይወትና ሕይወታ ዝምስክር ዘንጸባርቕ ክኸውን
ይግባእ። ማርያም ካብ ነፍሲ ወከፍና እትደልዮ እሙናት እንፋቐር ንወዳ ዝበለና ፈጸምቲ
ክንከውን እሞ ምስአ መንግስተ ሰማይ ክንወርስ እዩ። ብላዕሊ ላዕሊ ደቂ ማርያም እንተ
ተበሃልና ጥቕሚ የብሉን ብሓቂ ምሉእ ሕይወትና መንፈስ ማርያም ዝርአዮ ክኸውን
አለዎ። ብዝርአ ጥራሕ ደቂ ማርያም ፈተውትን አብ ዓልትን ከይንኸውን ምጥንቃቕ
የድልየና፥ ውሽጥናን ግሳምናን ሓደ መልክዕ ክህልዎ ይግባእ። ብአፍና እግዚኦ እንብል
እግዚኦ ዝፈትዎ ዘይንገብር እንተ ኾና እንታይ ጥቅሚ አልኦ። ሽጥና ነንጽሕ እሞ
እሙናት ደቃ ንኹን።

2. ድለት ማርያም አለሊኻ ምኽአል። ድለት ማርያም ካብ ድለት ወዳ ዝተፈለ አይኮነን ንሱ
ዝበለና ምግባር እዩ ድለታ። አምላኽ ካባይ ሎሚ እንታይ ይደሊ? ነዚአ ክንምልስ እንተ
ኸአልና ብሓቂ ምስ ማርያም አሎና። እዚ አብ ውሽጥና አብ ሕልናና አብ ሕይወትን
ክንአቱ እሞ ክንፍትሽ ክንርኢ ዝሕግዘና እዩ። ሰብ ክልወጥ ክሕደስ መጀመርያ ርእሱ
ኩነታቱ ርእዩ ክኽእል አለዎ። ንርእስኺ/ኻ ክትርእዪ ክኢልኪ ደሎኺ። ንኻልእ ጥራሕ
ንርኢ እንተ ኾና አብ ሓሸውየ ኢና እንነብር ስለዚ ርእስና ንርአ። ርእስና ክንርኢ ጽምዋ
ጊዜ ክንወስድ አሎና። ብዛዕባ ርእስና ሓሲብና ንፈልጥዶ ፀሓይ በሪቓ ትዓርበና
ከይንኸውን። አብ ስራሕ አብ ናይ ናብራ ነገር ጥራሕ ክንጎዪ ንርእስና ረሲዕናያ ከይንህሉ
ምሕሳብ የድሊ። እስከ ህድእ ንበል እሞ ንርእስና ጊዜ ንሃባ። ርእሱ ርእዩ ዝኸአለ
መጀመርያ ዝገብራ ንስሓ እያ። እቲ በታኒ ውሉድ (ሉቃ 15) ንርእሱ ክርኢ ምስ ከአለ
ኩነታቱ ፈሊጡ አበሎኹ እናበለ ንርእሱ ክሓትት ጀሚሩ። ቤት አቦይ ሓዲገ አብዚ አብ
ዓዲ ጥመትን ውርደትን መከራን ምስ ሓሳሙ እምገብ አሎኹ እናበለ ንርእሱ ክርኢ
ጀሚሩ ሽዑ አብ ቅድሚ አብኡ ተምበርኪኹ ምሕረት ክሓትት ወሲኑ። ርእስና ክንርኢ
ምስ ከአልና ድለት ማርያም ክንገብር ኢና፥ ንሱ ኸአ ቅድስና ነፍስና እዩ።
3. አስተንቲንካ ምኽአል። ማርያም ነቲ ኹሉ አምላኽ አብአ ዝገበሮ አብ ልባ ተዋህልሎን
ትሓስቦን ነበረት (ሉቃ 2፡19)። አምላኽ ዝገበርልካ ርኢኻ ምኽአል ዕግበት ሰላም
ይህበካ፥ ብዙሕ ጊዜ ንግብሪ አምላኽ ንርስዖ ኢና። ማርያም አብቲ አምላኽ ብአ አቢሉ
ንምድሓን ዓለም ዝገበሮ ትርኢ ስለ ዝነበረት ንምስጢር አምላኽ ተስተንቶኖ ነራ።
ዘሎናዮ ጊዜ ናይ አስተንትኖ እዋን እዩ። አብ አምላኽ ተመሊስና ግብሪ አምላኽ ክንርኢ
እሞ ክነመስግን። እዚ ብሓቂ ጊዜ ክንህቦ የድሊ። ዓይኒ ሕልናና ከፊትና ተዋስኦ ምስ
አምላኽ ክንጅምር።

4. ክንሳሕ የድሊ። ማርያም ንጽሕተ ንጹሓን እያ ምስአ ዝጉዓዝ ዝተነስሓ ሕይወቱ ዘንጽሐ
ክኸውን ይግባእ። ልብኻ ብዝተፈላለየ ኃጢአት ረሲሑ እንከሎ ምስአ ክንጉዓዝ ደቃ
ክንከውን አይክአልን እዩ መጀመርያ ልብና ክጸሪ ክንሳሕ አለዎ። ከንጽሖ ከጽርዮ
ዝግብአኒ እንታይ አሎኒ ኢልና ንርእስና ምሕታት ከድልየና እዩ። ሓደ ካብቲ ንብዙሓት
ከቢዱና ዘሎ ኃጢአት ተሰኪምና ምኻድ ለሚድናዮ። ዝገደደ ምስኩሉ ኃጢአትና ኸሎና
ቅ. ቍርባን ንቕበል። ቅ. ጳውሎስ ከይተገብኦ እንጌራ ጎይታ ዚበልዕ ወይስ ጽዋዕ ጎይታ
ዚሰቲ አብ ናይ ጎይታ ሥጋን ደምን እዩ ዚዕግብ። እምብአር ሰብ ካብዚ እንጌራ እዚ
ቅድሚ ምብልዑን ካብዚ ጽዋዕዚ ቅድሚ ምስታዩን ንርእሱ ይመርምር። ከመይ ሥጋ
ጎይታ ምዃኑ ፈልዩ ኸይፈለጠ ዚበልዕን ዚሰትን አብ ገዛእ ርእሱ ፍርዲ እዩ ዜምጽእ
(1ቆሮ 11፡27-29) ይብል። ማርያም አብ ኩሉ ዝተራእየቶ ኃጥአን ክንስሑ ክምለሱ እያ
እትሓትት። ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ካብ ኃጢአትና ክንምለስ ትደልየና።

አብ ርእስና ንመለስ። ዘሎናዮ እዋን ብሓቂ ዝዛረብ ዝነገር እዋን ኢና ዘሎና። ዓይንና አስተውዕል
አቢልና እንተ ረአና ዓለም በዚ ኸቢድ ሕማም COVID 19 አብ እትሳቐየሉ፥ ዝበዝሐ ሕዝቢ
ዓለም ብቝጣባ ተጨኒቑ ዝዕንግሎ ስኢኑ ዝሳቐየሉ፥ ውግእ አብ ኩሉ ዝርአየሉ ንጹሓት
ዝሳቐይሉ ግፍዒ ጥልመትን ስቓይን ዝበዝሓሉ አብ አምላኽ ክንምለስ እሞ ሕይወትና ክንቅይር
ዝሓትት እዋን ኢና ዘሎና።
ስድራ ቤታዊ ፍቕሪ አደን አቦን ዘለዎ ምዉቕ ቤት ምስ ደቆም ስነትን ፍቕርን ክህሉ እንከሎ
ካብኡ ዝጥእምን ዝዓብን የለን። አብ መንፈሳዊት ቤትና ወይ ስድራና ማርያም ዘየላትሉ ወይ
መንፈሳዊት አደና ዝጎደለቶ ማሕበር ወይ ስድራ መአዝኑ ዝሰሓት እዩ ዝኸውን። ንማርያም አብ
ማእከልና ገርና ሓደ ንኹን ደቂ ማርያም ዝገብረና ነገራት አብ ግብሪ እናአውዓልና ዕለት እለት
ምስ ማርያም ቅዱስ ሕይወት ንምራሕ።
ኦማርያም አደና አብ መዓልታዊ ሕይወትና ብእምነትን ፍቕርን ምሳኺ ክንጉዓዝ እሞ ንድላይ
ወድኺ ክንፍፍም ለምንልና። ንቤተ ክርስትያና ጽላላ ኮንኪ አብ ኩሉ እዋን ሓልውልናን
ተጣበቕልናን።
አብ ኩሉ ስም ማርያም ይባረኽ።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ።

