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መዝሙር፡ ክርስቶስ ሠርዓ/ትወጽእ በትር. . . . .
አብ ዕለተ ሰንበት ክንገብሮ ዘሎና አኽብሮት ይገልጽ፥ ሰንበት አኽብሩ ምኽንያቱ ሰንበት
ዝሰርዓልና ምእንቲ ክነዕርፍ ንአምላኽ ክንዝክር እዩ። ሰንበተይ እንተ ደአ አኽቢርኩም
ርሕራሔይን ምሕረተይን ኪሰምረልኩም እዩ። ብፍቕሪ ንበሩ ብጽድቂ ሰንበት አኽብሩ እቲ ጎይታ
ሰንበትን አቦ ምሕረትን ሰንበት ንዕረፍትና ሠርዓልና. . . ንዕረፍትን ምሕረትን ገበራ፥ ነቲ በረኸቱ
ዘፍሰሰልና ነመስግኖ፥ እናበለ ምዝሙር መዓልቲ ሰንበት ንድኅነትን ከምዝኾነት ይግልጸልና።
ብመዓልቲ ሰንበት ሓጢኣትና ተነሲሕና ካብ መአዲ ክርስቶስ ክንካፈል ናይ ምሕረት ሥራሕ
ክንገብር ከምኡ ንስብከተ ወንጌል ክንወፍር ግቡእና እዩ። ሰንበት መዓልቲ አምላኽ እያ።
ንአምላኽና ክንረኽቦ ጸብጻብ ሕይወትና ክንገብር እሞ ሥሩዕ ሕይወት ክንለብስ አብ ነፍስና
ክንምለስ ዝተሰርዓትልና ቅድስቲ ዕለተ እግዚአቢሔር እያ።
ናይ ሎሚ ሰንበት መጫረሽታ ናይ ዘመነ ጽጌ እያ። አብዘን ዝሓለፋ ሰናብቲ ብፍሉይ ብዛዕባ
ማርያምን ርክብና ምስአን ብአአ አቢልና ምስ አምላኽ ከመይገርና ክምንራኸብ በብእዋኑ
አስተንቲና። ዝገበርናዮ አስተንትኖ ነዚ ዝስዕብ ሓሳባት ዝሓዘ እዩ ነሩ።
 ተራ ማርያም አብ ድሕነት ደቂ ሰብ፥ ማርያም አምላኽ ባዕሉ ንፍሉይ መደብ ሓርይዋ
ንዝጠለመ ሰብ ክዕረቖ ንማርያም መጋበሪት ዕርቂ ገርዋ። ክልትኡ ቅዱስ መጽሓፍ
ብሉይን ሓዲስን ነዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይግልጾ። ሓዲስ ኪዳን ኩሉ ሕይወት
ማርያም ምስ ናይ ክርስቶስ አተሓሒዙ ይገልጾ። ብሳላ ማርያም ዝተሓደሰ ርክብና ሎሚ
እውን ንሓድሶ ንሓልዎ።
 ህያባት አምላኽ ብማርያም። ማርያም ምስ አምላኽ ክተራኽበና ካብ አምላኽ ጸጋ
ተዋሂባ። እንዳ ዘካርያስ ንወዳ አብ ከርሳ ሒዛ አብ ዝተጓዕዘቶ፥ አብ ቃና ዘገሊላ አብ
ዝተገብረ መርዓ ብዘርአየቶ ኩሉ ማርያም መንጎኛ ኮይና ንርእያ ሎሚ እውን ጸጋ
አምላኽ ከተውህበና ትኽእል እያ። ማርያም ሓጋዚትና እያ ምስ ወዳን ምስአን
መንፈስቅዱስ ይመጽእ። አሰር ማርያም ስዒብና አብ ምሕጋዝ ካልኦት ክንወፍር ማርያም
አብነትና እያ። ማርያም ንዝተዋህባ ጸጋ አብ አገልግሎት ከምዘውዓልቶ ሎሚ ንሕና ደቃ
ንአገልግሎት ቤተክርስትያንን አገልግሎት አሕዋትን ክንውዕል ግቡእና እዩ።
 ማርያም አደና አደ ቤተክርስትያን እያ። ካብቲ ብዙሕ አስማት ንማርያም ዝተዋህበ ሓደ
አደ ቤተክርስትያን ዝብል እዩ። ዮሓንስ ወንጌላዊ ኢየሱስ አብ መስቀል እንከሎ
ንማርያም “እንሆ ወድኺ ነቲ ዘፍቅሮ ረድኡ ኸአ እንሃ አደኻ” ከምዝበሎ እሞ አብዚ
ተመስሪታ ቤተክርስትያን አደ ቤተክርስትያን ትብላ። አብ ግብረ ሓዋርያት ድሕሪ ዕርገት
ንቤተክርስትያን አብ ጸሎት ትመርሓ ከም ዝነበረት ነንብብ። አብ ካልአይ ጉባኤ ቫቲካን
ብዕሊ አደ ቤተክርስትያን ተባሂላ። አደና ካብ ኮነት ንሕና ኸአ ደቃ ንኹን። ደቂ
ማርያም ዘብል ሕይወት ንልበስ። መልክዕና መገድና መገዲ ማርያም ይኹን።
 ወደይ ዝበለኩም ግበሩ። ድላይ ወዳ ዕለታዊ ሕይወትና ክንገብሮ ድላያ እዩ፥ ሽዑ
ተአምራት ክትርእዩ ኢኹም ትብለና። ድላይ ማርያም ድላይ ወዳ እዩ። አብ ኩሉ ጉዕዞ
ሕይወትና ነዚ አብ ልብና ገርና ክንጉዓዝ ሰናይ እዩ። ክርስትናና ፍረ ክህልዎ ስኩፋት
ክንከውን ከሎና ጥራሕ እዩ። ዝሰከፍ ንሓዉ/ሓፍቱ ከይጎድእ ንማለት እዩ። ማርያም

ሕማቕ ደቃ ክትርኢ አይትደልን እያ። ንሓውና/ሓፍትና እምብአር ከይንጎድእ ጥንቃቐ
የድልየና። ንሓውና/ሓፍትና ሰሊጡለይ ሎሚ እየ ዝዕወተሉ/ዝዕወተላ እናበልና አብ
ምጽጋም ሓውናን/ሓፍትናን ክንወፍር ድላይ ማርያም አይኮነነ። ወዲ ማርያም ክርስቶስ
ካባና ዘድልዮ ፍቕሪ፥ ሕድገት፥ ሰላም እዩ። መለለዪ ደቂ ክርስቶስ እምብአር ፍቕሪ እዩ
ነዚ ከመይ ለቢስናዮ ንርከብ።
ነዚ መሰረት ገርና እንጉዓዞ ክርስትያናዊ ሕይወት ፍረ ይህልዎ። ሕይወትና ፈተና ጸበባ ድኽመት
ዝመልኦ እዩ። ኩሉ አተኲሮና እንተ ተዓዘብና እሞ ብሕልና እንተ ረኤና ጎድሎ ሓገዝ ዘድልየና
ኢና። ሰብ ዕግበት ዝረክብ ምስ አምላኽ ድልዱል ርክብ ምስ ዝህልዎ ጥራሕ እዩ። አምላኽ ክሳብ
ዘይረኸብናዮ ቅሱን ሕይወት ክንነብር ከቢድ እዩ። ቀዳማይ አዳም ክሳብ ክርስቶስ ዝውለድ አብ
ተስፋ እዩ ዝነብር ነሩ ግዙኡ ምስ በጽሐ ግን ካብ ድንግል ተወሊዱ ነቲ ተስፋ ክዉን ገርዎ። አብ
ኵሉ ማርያም መንጎኛነታ አይሓደገትን። ሎሚ እውን ንዝፈጠርናዮ ጸበባ ሓገዛ የድልየና።
ንአምላኽ ክንቀርቦ ናታ ተሳተፍነት የድልየና። ከምቲ አብ ቃና ዘገሊላ እዞም ሰብ ጸገም እምበር
ገጢምዎም ዝበለት ሎሚ እውን ብግልን ብሓበራን ንዝጓነፈና ጸገም አብየት ክትብለልና አብ
መንጎና ንዓድማ። እቶም ሰብ መርዓ ነደ አምላኽ አብ መርዓኦም ስለ ዝዓደምዋ ራህዋ ረኺቦም
ንሕና ራህዋ ክንረክብ ንማርያም ንዒ ናባና ንበላ።
ዘመነ ጽጌ ብበዓለ ቍስቋም ይዕጾ። ማርያም ምስ ወዳ ንሃገር ግብጺ ዝሃደመትሉ። አብዚ ፍሉይ
ዝዝከር፥ ኢየሱስ ሕፃን ምስ ማርያም አዲኡን ዮሴፍ ሕፁያን ንስደት ከምዝኸዱ እዩ። አብ
ይሁዳ ዝነበረ መራሕ ሃገር ልደት መድሓኒ ስለ ዘሕዞኖ ክቐትሎ ስለ ዝደለየ ንግዚኡ ክኽወል
ንስደት ክይዶም። ሰናይ ብስራት ንገለ አየሕጉሶምን ብቐትሩ ዝጸልመቶም ሰባት እዮም። ማርያም
ምስ ወዳ ጸበባ ወሪድዋ ዓዲ ጓና ክትሃድም እሞ በትእዋን እቲ ቀሊል አይነበረን። እዚ ኹሉ
ምእንቲ ድሕነትና እዩ ዝኾነ። አብ ስደት ንዘሎና ፍሉይ ምልክታ አለዎ። አብ ስደት ንአምላኽ
ክንዝክር እሞ አብ መገዲ አምላኽ ክንጸንዕ። ሰባት ርኹስ መንፈስ ሓዲርዎም ምስ ዝጻብኡና
ንግዚኡ ክውል ክንብል ንአምላኽ ሒዝና ብጸሎትን ሰናይ ተግባርን ምሕረት አምላኽ አብ መንጎና
ከምዝሓድር ክንገብር ሎሚ እዋኑ እዩ።
ዝተጸገመ ሓጋዚ ክድሊ ግድን እዩ ተጸጊምና አሎና ኩሉ ኩነታትና እንተ ረኤና ጽልኢ፥ ሕመታ
ብልብኻ ካብ ሰብ ምርሓቕ ንድኽመትካ አብ ሰባት ምጽዓን፥ እምነት ምጉዳል፥ ሓቀኛ ህይወትካ
ሓቢእካ ጥዑይ ምምሳል ክንደይ ኢልና እሞ ክንጽብጽቦ ሰብ ሓሚሙ አሎ ሓኪም መንፈስ የድሊ
አሎ። ንሎሚ ሓኪምና ማርይም ምስ ወዳ ገርና ንስሓ ነፍስን ሥጋን ንግበር። ንአምላኽ
ብማርያም ተዓረቐና ንበሎ።
ጸገም ደቃ እትርዳእ ማርያም ምስ ወዳ ትዕረቐና ብኹሉ ተሓዲስና አብ ስብከተ ወንግል እንወፍር
ንአምላኽ ክልእከና አፍደገ ልብና እንኸፍት ይግበረና። ሰአሊ ለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ
ይሓውጸነ እምአርያም ንበላ።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

