
  ማርያም ኤልዛቤትን ጎበኘች።

  ስብከት ለታህሳስ 12  ፣ 2021
 ሉቃስ 1፡39-56

 የስብከት መግቢያ
           የዛሬውን ቅዱሳት መጻሕፍት ከማየታችን በፊት ካለፈው ሳምንት ስብከት የመጨረሻዎቹን ጥቅሶች መመልከት

አለብን።
          እግዚአብሔር መልአኩን ገብርኤልን ልኮ ማርያም ለምትባል ላላገባች ልጅ አስደናቂ መልእክት እንዲያመጣላቸው።

 ሉቃስ 1፡34-38
34        ማርያምምመልአኩን። እኔ ድንግል ነኝና ይህ እንዴት ይሆናል? አለችው።
35  —           መልአኩምመልሶ፡ መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል ስለዚህ የሚወለደው

   ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል።
36              ፤ እነሆም፥ ዘመድሽ ኤልሳቤጥ በእርጅናዋ ወንድ ልጅ ፀንሳለች፥ ለእርስዋም መካን ትባል ለነበረችው ይህ

  ስድስተኛ ወር ነው።
37     በእግዚአብሔር ዘንድ የሚሳነው ነገር የለምና።
38             ማርያምም፦ እነሆ፥ እኔ የጌታ ባሪያ ነኝ፥ እንደ ቃልህ ይሁንልኝ አለች። መልአኩም ከእርስዋ ተለየ።

         መልአኩ ገብርኤል ለማመን እና ለመቀበል የሚከብዱ አስደናቂ ነገሮችን ለማርያም ነግሮታል።
     እግዚአብሔር ለማርያም የማይታመን ክብርና በረከት ሰጣት።

        ነገር ግን፣ እግዚአብሔር ደግሞ በጣም ከባድ ነገር እንድታደርግ ጠየቃት።
        ማርያም ያላገባች እና እርጉዝ መሆን ትልቅ ችግር እንደሆነ ታውቃለች።
  ”     እርግጠኛ ነኝ ሰዎች ምን ያስባሉ እና ያደርጋሉ?”

   ዝሙት ከባድ በደል ነበር።
      ብሉይ ኪዳን በድንጋይ ተወግራ ልትገደል እንደምትችል ተናግሯል።

    ነገር ግን ማርያም በቁጥር 38       ላይ የተናገረችውን የእምነት እና የመተማመን ቃል ሰምተሃል?
   እንደ ቃልህ ይሁንልኝ አለችው።

”  ይሁን በቃ።
” ”ይሁንልኝ

   እኔ የምለው ይህን ነው?
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 እርግጠኛ አይደለሁም።

             “ ”በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ከባድ ወይም ለማመን የሚከብድ ነገር ሲነግራቸው ይሁን
 ለማለት ታግለዋል።

 “   ”    ጴጥሮስም፣ አይ ጌታ ሆይ አለ ከአንድ ጊዜ በላይ።
      የአብርሃምሚስት ሣራ እግዚአብሔር በገባላት ተስፋ ሳቀች።

       አብርሃም ወደ ግብፅ በሄደ ጊዜ እግዚአብሔርን ማመን አልቻለም።
       ዳዊትና ሌሎች ነገሥታት በእግዚአብሔር ፈንታ ሀብታቸውን ታምነው ነበር።

  እኔም እንደነሱ ነኝ።
 እናንተስ አይደላቹም?
  ”   ”    ማርያም የተናገረችውን እንደ ቃልህ ይሁንልኝ የሚለውን ለእግዚአብሔር ለመናገር እታገላለሁ።

     ታቢቲ አንያብዊሌ በዋሽንግተን ዲሲ ፓስተር ነው።
  ታቢቲ እንዲህ አለ፡-

”  ”  ” ማርያም እነሆኝ ላከኝ (  ኢሳ ፮፡፰)   እንዳለው ኢሳይያስ አትመስልም?
“   ” እኔ ከጠፋሁ እጠፋለሁ (  አስቴር 4፡16)    እንዳለችው አስቴር ብዙ አትመስልም?

   “      ” ማርያም ለኑኃሚን ሕዝብሽ ሕዝቤ ይሆናሉ፣ አምላክሽም አምላኬ ይሆናል (  ሩት ፩፡፩�፮)   እንዳለችው ሩትን
አትመስልም?

      “        ” ይህ ደግሞ ኢየሱስ በጌቴሴማኒ የአትክልት ስፍራ አባት ሆይ፣ ፈቃድህ ይሁን እንጂ የእኔ ፈቃድ አይሁን (  ሉቃስ 22፡
42)   እያለ ሲጸልይ ያስታውሰናል።

         ታማኝ ሰዎች የእግዚአብሔርን እቅድ ባይረዱትም እንኳ ምላሽ የሚሰጡት እንደዚህ ነው።

          ጓደኞቼ፣ ስለወደፊቱ ያልተሟላ መረጃ እንኳን ማርያም እንዴት ጌታን እንዳመነች በእውነት አደንቃለሁ።
        የመልአኩን መልእክት ከተቀበለች በኋላ የአጎቷን ልጅ ኤልሳቤጥን ለማየት ቸኮለች።

      ምናልባት ማርያም ከትንሽ ከተማዋ ለመውጣት ትፈልግ ይሆናል።
      ሰዎች እንዴት እንዳረገዘች የሰጠችውን ማብራሪያ አላምኗትም የሆናል።

          ምናልባት ነፍሰ ጡር ከሆነችው የአጎቷ ልጅ ጋር ለመነጋገር ጓጉታ ሊሆን ይችላል።
      ማርያም የአጎቷ ልጅ ቤት ስትደርስ የሆነውን እንመልከት።

   የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ምንባብ።

 ሉቃስ 1፡39-45
39            ከጥቂት ቀንም በኋላ ማርያም ወደ ተራራማው የይሁዳ አገር ወደ ከተማይቱ ፈጥና ሄደች።
40       ዘካርያስ በኖረበት። ወደ ቤት ገብታ ኤልዛቤትን ተሳለመች።
41           በማርያም ሰላምታ ድምፅ የኤልሳቤጥ ልጅ በውስጧ ዘለለ፤ በኤልሳቤጥምመንፈስ ቅዱስ ሞላባት።
42      —      ኤልሳቤጥም በደስታጮኸችና ማርያምን እንዲህ አለቻት፡ እግዚአብሔር ከሴቶች ሁሉ በላይ ባርኮሻል፡

  ልጅሽም የተባረከ ነው።
43         የጌታዬ እናት ትጎበኘኝ ዘንድ ለምን ይህን ያህል ክብር አለኝ?
44        ሰላምታህን በሰማሁ ጊዜ በማኅፀኔ ያለው ሕፃን በደስታ ዘሎ።

       One Voice Fellowship       2



45         እናንተ ብፁዓን ናችሁ ምክንያቱም ጌታ የተናገረውን እንደሚያደርግ ስላመናችሁ ነው።

   አንድ ላይ ኢሳይያስ 40: 8  ን እናነባለን
        ሣሩ ይጠወልጋል አበባውም ይጠወልጋል ግን የአምላካችን ቃል ለዘላለም ይቆማል።

    እባካችሁ ከእኔ ጋር ጸልዩ ፡፡
          አአባታችን ሆይ ልጅህን ኢየሱስን አዳኛችን ይሆን ዘንድ ወደ አለም ስለላክን እናመሰግኑለን።

        እባካችሁ አሁን መንፈስ ቅዱስን አስተማሪ ይሆንልን ወደ ልባችን ላክልን?
        ዛሬ በእኛ ውስጥ ማፍሰስ የምትፈልገውን ሁሉ ከመንፈስ እንድንቀበል እርዳን።

  በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን።
አሜን

       የዛሬው ስብከት ዋናው ነጥብ ወይም ትልቅ ሃሳብ እነሆ።
      ትልቅ ሀሳብ፡ መንፈሴ በአምላኬ አዳኝ ደስ ይላታል!

 በቁጥር 41     ላይ እንደገና ከእኔ ጋር ተመልከቺ።
41           በማርያም ሰላምታ ድምፅ የኤልሳቤጥ ልጅ በውስጧ ዘለለ፤ በኤልሳቤጥምመንፈስ ቅዱስ ሞላባት።
42    ኤልሳቤጥም በደስታጮኸችና ማርያምን።

       ኤልዛቤት ትኩረቷን በማርያም ላይ እንጂ በራሷ ላይ አልነበረም።
     ማርያም እንላታለን በእንግሊዘኛ ግን ማርያም ከ 2000        አመት በፊት ስሟ ይጠራ ነበር ስለዚህ ሁለቱንም

እጠቀማለሁ።
    ኤልሳቤጥ በተአምር ነፍሰ ጡር ነበረች።

        እድሜዋ ለአያትነት የሚበቃ ነበር ነገር ግን ልጅ አልወለደችም ነበር።
          እንደ አሮጊት ሴት መፀነስ በኤልዛቤት ሕይወት ውስጥ የተከሰቱት ትልቁ ነገር ነው።

       ኤልዛቤት ግን ስለ ሚርያምመናገር ብቻ ነበር የፈለገችው።
     ኤልዛቤት ምን አይነት ለጋስ ሴት ነበረች።

             እሷ ትኩረት ያደረገችው እግዚአብሔር በሚርያም ሕይወት ውስጥ በሚያደርገው ነገር ላይ እንጂ በራሷ ላይ
አልነበረም።

  ቀጥሎ በቁጥር 43        ላይ የኤልሳቤጥ በክርስቶስ ላይ እምነት የሰጠችውን ኑዛዜ ተመልከት።
43      የጌታዬ እናት ትጎበኘኝ ዘንድ ለምንድነው የምከብረው?

      ኤልዛቤት በማርያም መገኘት ትሕትና እና ክብር ተሰምቷታል።
      ስለእሱ ካሰቡ ይህ ትንሽ እንግዳ ነገር ነው።

    ማርያም ከኤልሳቤጥ በጣም ታናሽ ነች።
       ማርያም ለታላቅ ዘመዷ ክብር እና ክብር መስጠት አለባት።

         ነገር ግን በምትኩ ኤልዛቤት ማርያምን ታከብራለች፣ እናም በፊቷ እንደተባረከች ተሰምቷታል።
እንዴት?
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         ምክንያቱምመንፈስ ቅዱስ ማርያም መሲሑን እንደምትሸከም ለኤልሳቤጥ አይን ስለሰጣት ነው።
        ኤልዛቤት ጌታዋ እና አዳኛዋ ወደ ቤቷ እንደመጣ ስታውቅ ደነገጠች!

        ኤልዛቤትና ማርያም የኖሩት ሴቶችን በአክብሮት በሚይዝ ዓለም ውስጥ ነው።
      በአለም ውስጥ ያሉ ሴቶች ጥቂት መብቶች ነበሯቸው።

            ነገር ግን በኢየሱስ ህይወት ውስጥ ሴቶችን በሚያስደንቅ ሁኔታ እንዳከበረ እና ከፍ እንዳደረገ እናያለን።
       ኢየሱስ በተነሳበት ጠዋት በመጀመሪያ ለሴት ደቀ መዛሙርቱ ተገለጠ።

             እና እዚህ በህይወቱ መጀመሪያ ላይ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመንን በቃላት ያወጀ የመጀመሪያው ሰው ሴት ናት።

            በመንፈስ ቅዱስ ተሞልታ፣ ኤልሳቤጥ በማርያም ውስጥ ያለው ያልተወለደ ሕፃን አዳኛ እንደሆነ ማየት ችላለች።
      ኤልዛቤት ስለ ኢየሱስ የማታውቃቸው ብዙ ነገሮች አሉ።

             መንፈስ ቅዱስ ግን የእምነትን ስጦታ በኤልሳቤጥ ልብ ውስጥ ተክሏል፣ እናም ይህን እምነት በአፍዋ ትመሰክራለች።

 ሮሜ 10፡9 “            ኢየሱስ ጌታ ነው ብለህ በአፍህ ብትናገር እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሣው በልብህ ብታምን
” ትድናለህና ይላል።

 በማቴዎስ 16          ”   ላይ ጴጥሮስ ኢየሱስን ጌታ ከማለቱ ከረጅም ጊዜ በፊት ኤልሳቤጥ ኢየሱስ ጌታ ነው!”
    ኤልሳቤጥም ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ ተናግራለች።

 አዎ አደረገች.
 በቁጥር 45    “       ላይ ኤልዛቤት ማርያምን የተባረክሽ ነሽ ጌታ የተናገረውን እንደሚያደርግ ስላመንሽ ነው።

     ከጌታ ገብርኤል ያስተላለፈውን የእግዚአብሔርን መልእክት ትናገራለች።
        በዚህ ቁጥር ውስጥ ጌታ የሚለው የግሪክ ቃል ኩዮስ ነው።

  አሁን ቁጥር 43 ንተመልከት።
 “      ኤልሳቤጥ፡ የጌታዬ እናት ትጎበኘኛለች ድረስ ለምንድነው የማከብረው?” አለችው።

     ጌታ የሚለው ቃል እንደገና ኩሪዮስ አለ።
  ያው ቃል ነው።

 በቁጥር 45      ላይ ጌታ ገብርኤልን የላከውን አምላክ ያመለክታል።
 በቁጥር 43        ላይ ደግሞ፣ ጌታ ኢየሱስን፣ ሕፃኑን ደግሞ አምላክ ነው።

              በመንፈስ ቅዱስ ተሞልታ፣ ፍፁም ሰው እና ፍፁም አምላክ በሆነው በኢየሱስ አዳኝነት ላይ እምነት የተናገረችው
   ኤልዛቤት የመጀመሪያዋ ሰው ነች።

       የማርያምንና የሕፃኑን ኢየሱስን መምጣት ያከበረ ሌላ ሰው ነበር።
 በቁጥር 44    ላይ ኤልዛቤት የተናገረችውን ተመልከት።

”        ”ሰላምታህን በሰማሁ ጊዜ በማህፀኔ ያለው ሕፃን በደስታ ዘሎ።

        ኤልሳቤጥ እና እርጉዝ ልጇ ማርያምና ኢየሱስ ሲመጡ በደስታ መለሱ።
       በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው በማርያም ማኅፀን ያለውን ሕፃን ያውቁታል።
     የኤልሳቤጥ ልጅ አድጎ መጥምቁ ዮሐንስ ይሆናል።
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        ሰው ሆኖ መሲሑ እንደመጣ በኢየሩሳሌም ዙሪያ ላሉ ሰዎች አበሰረ።
         “ ” ዮሐንስ ሰዎችን አጥምቆ ከኃጢአታቸው ንስሐ እንዲገቡና መሲሑን እንዲቀበሉ በመጥራቱ መጥምቁ ተባለ።

 ከዮሐንስ 1፡29–30  ላነብልህ እፈልጋለሁ።
       በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ፣ ዮሐንስ እና ኢየሱስ ሁለቱም 30   ዓመት ገደማ ናቸው።

         በዚያ ቀን ዮሐንስ ሰዎችን ሲያጠምቅና ኢየሱስን ባየው ጊዜ የሆነውን አድምጡ።

29              በነገው ዮሐንስ ኢየሱስን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ እንዲህ አለ። እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ
 የእግዚአብሔር በግ።

30            ከእኔ በኋላ ይመጣል ከእኔም የሚበልጥ ሰው ከእኔ በፊት ነበረና ያልሁት እርሱ ነው።

      ዮሐንስ ከአጎቱ ልጅ ከኢየሱስ በስድስት ወር ይበልጣል።
     ነገር ግን ዮሐንስ እዚህ ቁጥር 30   “      ” ላይ ኢየሱስ ከእኔ በፊት ከብዙ ዘመን በፊት ነበረ ብሏል።

       ኢየሱስ አምላክ መሆኑን የሚያረጋግጥ ሌላ ጽሑፍ እዚህ አለ.
  ዮሐንስም በቁጥር 30   “   ” ላይ ኢየሱስ ከእኔ እጅግ ይበልጣል ብሏል።

     ዮሐንስ ታናሹን የአጎቱን ልጅ ኢየሱስን አከበረ።
      ልክ ኤልዛቤት ታናሽ የአጎቷን ልጅ ማርያምን እንዳከበራት።

          እኔ እንደማስበው ዮሐንስ ሌላውን ያማከለ፣ ክርስቶስን ያማከለ፣ ከእናቱ ኤልሳቤጥ ነው የተማረው።
      ከእናት ለወንድ ልጅ እንዴት ያለ ስጦታ ነው.

        መጥምቁ ዮሐንስ መላ ህይወቱን ኢየሱስን ጌታ እንደሆነ ለማወጅ ወስኗል።
      ዮሐንስ ግን ገና ከመወለዱ በፊት ነቢይ ነበር።

      በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለት አስተያየቶች መስጠት እፈልጋለሁ.
          በመጀመሪያ፣ እግዚአብሔር በማንኛውም እድሜ ላሉ ሰዎች በኢየሱስ ላይ እምነት ሊሰጣቸው ይችላል።

28     ዓመት እስኪሞላኝ ድረስ ክርስቲያን አልሆንኩም።
      አንዳንድ ሰዎች ከዚያ በላይ ሲሆኑ በክርስቶስ ይታመናሉ።

     ብዙ ሰዎች ልጅ እያሉ በክርስቶስ ይታመናሉ።
             በጣም ትንንሽ ልጆችም እንኳ ኢየሱስን መሲህ እና በእርሱ ብቻ የሚታመን ማንኛውንም ሰው ኃጢአት

     የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ መሆኑን ሊያውቁ ይችላሉ።

     ሁለተኛው አስተያየት ስለ ፅንስ ማስወረድ ነው.
    በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በየዓመቱ 600,000   ያልተወለዱ ሕፃናት ይገደላሉ.

      በዚህ ጉዳይ ብዙ ሰዎች በልባቸው ሰላም አድርገዋል።
        ፅንስ ማስወረድ የሰውን ልጅ ሕይወት አያጠፋም ብለውማመንን ይመርጣሉ።

     ያልተወለደ ልጅ በእርግጥ ሰው አይደለም ይላሉ።

        ነገር ግን ዮሐንስ ከመወለዱ በፊት ሰው እንደነበረ በቁጥር 44   ላይ በግልፅ እናያለን።
    ዮሐንስ አእምሮ እና ነፍስ ነበረው።

       One Voice Fellowship       5



      ፅንስ ማስወረድ የእውነተኛውን ያልተወለደ ሰው ህይወት ያበቃል.
       በሴት አካል ውስጥ ያልተወለደ ህጻን የተለየ ሰው ነው።
      ዮሐንስ ከኤልዛቤት የተለየ ዲ ኤን ኤ ነበረው።
  የተለየ ሰው ነበር።

         እያንዳንዱ ሰው በሰውነቱ ላይ ምን መደረግ እንዳለበት የመናገር ነፃነት አለው።
           ስለ ሰውነቴ ያለኝ የግል ነፃነቴ ግን የሚያበቃው የናንተ የግል ነፃነት በሚጀምርበት ነው።

 በሉቃስ 1፡15         መሰረት ዮሐንስ ነፍሱ በመንፈስ ቅዱስ ስለተሞላች ሰው እንደነበረም እንመለከታለን።
      በመንፈስ ቅዱስ መሞላት የሚችለው ሰው ብቻ ነው።

         መጽሐፍ ቅዱስ አንድም እንስሳ ወይም ዕቃ በመንፈስ ቅዱስ ተሞላ አይልም።
             ዮሐንስ ከመወለዱ ከሦስት ወር በፊት ኢየሱስ በማርያም ማኅፀን ውስጥ ያለውን ትንሽ አካል አውቆ ነበር።

      ሕፃኑ ዮሐንስ አዳኝ ኢየሱስን በሕፃንነቱ ሲያገኘው ተደሰተ።

    አንዳንድ ሴቶች በእርግዝና ወቅት አይደሰቱም.
     አንዳንድ እርግዝናዎች ያልተጠበቁ ወይም ያልተፈለጉ ናቸው.

   የማርያም እርግዝና ያልተጠበቀ ነበር።
   አላገባችም ምክንያቱም የማይመች ነበር።

    ደግነቱ ማርያም ለዮሴፍ ታጭታ ነበር።
      ዮሴፍ ጥሩ ሰው፣ ደግና ጨዋ ሰው ነበር።
        ይህን ያልተጠበቀ እርግዝና አሳፋሪነቱን ከማርያም ጋር ለመካፈል ፈቃደኛ ነበር።

       በጣም ብዙ ወንዶች ለራሳቸው ህፃናት ሃላፊነት ለመቀበል ይፈራሉ.
       በጣም ብዙ ወንዶች ሴቶች ፅንስ እንዲወልዱ ግፊት ያደርጋሉ.

            የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉ እነዚህን ወንዶች እና ሴቶች መርዳት አለባት።
           ክርስቲያኖች እንደመሆናችን መጠን ለእያንዳንዱ ሕይወት፣ በማንኛውም የሕይወት ደረጃ የሕይወት ደጋፊ መሆን

አለብን።
        ቤተ ክርስቲያን በአገራችን ስላለው አስከፊ የውርጃ ችግር መጸለይ አለባት።

        እና ሴቶችን እና ልጆቻቸውን ለመርዳት የምንችለውን ሁሉ ማድረግ አለብን።
          ዮሐንስ እና ኤልሳቤጥ እንዳዩት የእነዚህን ያልተወለዱ ሕፃናት ሰብአዊነት ለማየት ዓይኖች ያስፈልጉናል።

    አሁን ስለዚህ ጉዳይ በአጭሩ እንጸልይ።
              በሰማያት የምትኖር አባት ሆይ፣ አንተ አፍቃሪ፣ ጠባቂ እና ለጋስ አባት ፍጹም አርአያ ስለሆንክ አባት እንልሃለን።

             እባክህን እዚህ ሀገር እና በአለም ዙሪያ ያሉ እናቶች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉ እናቶችን እርዷቸው።
        እነዚህን ሴቶች እና ልጆች ለመርዳት እባኮትን እኛን፣ ልጆቻችሁን ተጠቀሙ።

     እያንዳንዱ ፅንስ ማስወረድ ልብህን እንደሚሰብር እናውቃለን።
       እባክህን ጣልቃ ግባ፣ ልባችንን ቀይር እና ማህበረሰባችንን ለውጥ።
  በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን።

አሜን
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    በዚህ ሳምንት የሉቃስን ምዕራፍ 1      እንዳነበብኩት፣ በኤልሳቤጥ እና በማርያም ተገርሜአለሁ፣ አይደል?
      የእነዚህ ሴቶች ትህትና፣ እምነት እና እምነት አስደንቆኛል።
      ሁለቱም ወንዶች ልጆቻቸውን እንደ ወጣት ሲገደሉ ያያሉ።

          እነዚህ ሴቶች በእርግዝና ወቅት የሚካፈሉት ደስታ ወደ ሀዘን እና ማልቀስ ይለወጣል።
  ግን ተስፋ አይቆርጡም።

  ተስፋ ቢስ አይሆኑም።
              ምክንያቱም የኤልሳቤጥ እና የማርያም ልጆች የጠፉትን ከአሕዛብ ሁሉ ወደ ኢየሱስ ወደ ዘላለም ሕይወት ለመሳብ
 እግዚአብሔር ይጠቀምባቸዋል።

   እስቲ አሁን በሉቃስ 1፡46-56     ያለውን የማርያምን ትንቢታዊ መዝሙር እንመልከት።

46  —     ማርያምመልሳ፡ ኦ ነፍሴ ጌታን እንዴት ታመሰግናለች።
47     መንፈሴ በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች!
48         ትሑት ባሪያውን አይቶአልና፥ ከዛሬ ጀምሮም ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል።
49       ኃያሉ ቅዱስ ነውና፥ በእኔም ታላቅ ሥራ አድርጎአልና።
50      ለሚፈሩት ሁሉ ከትውልድ እስከ ትውልድ ይምራል።
51        ብርቱ ክንዱ ታላቅ ሥራን አድርጓል። ትዕቢተኞችንና ትዕቢተኞችን በትኗል።
52       አለቆችን ከዙፋናቸው አዋርዶአል፤ ትሑታንንም ከፍ ከፍ አደረገ።
53         የተራቡትን በበጎ ነገር አጥግቦአል፤ ባለ ጠጎችንም ባዶ እጃቸውን ሰደዳቸው።
54     ባሪያውን እስራኤልን ረድቶአል፤ ምሕረትንም አሰበ።
55       ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለልጆቹ ለዘላለም ይህን ተስፋ ሰጠ።
56          ማርያምም ከኤልሳቤጥ ጋር ሦስት ወር ያህል ተቀመጠች ወደ ቤቷም ተመለሰች።

     ኤልሳቤጥ እና ማርያም በሉቃስ ምዕራፍ 1  ዋና ገፀ-  ባህሪያት ናቸው።
       ነገር ግን ንግግራቸው ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ ያተኮረ ነው።

         ሴቶቹ ሲናገሩ እኔ ብዙ ጊዜ እንደማደርገው ሁሉ ለራሳቸው ብቻ አይበቁም።
         ሁለቱም ሴቶች የነጠላ በረከታቸው እና መዳናቸው የየትኛው አካል እንደሆነ ይገነዘባሉ

    እግዚአብሔር ለሕዝቡ ሁሉ ያደርግ ነበር።
        የማርያም መዝሙር የሚያተኩረው በእግዚአብሔር፣ በባህሪው እና በተግባሩ ላይ ነው።

           የዛሬውን ስብከት ለመጨረስ በማርያም መዝሙር ላይ ለጥቂት ደቂቃዎች አንድ ላይ ማሰላሰል እፈልጋለሁ።
          ምናልባት ይህን ዘፈን ስንመለከት በማስታወቂያው ላይ አንዳንድ ቃላትን ማስመር ትፈልግ ይሆናል።

             የእግዚአብሄርን ቃል ቀስ ብለህ እንደዚህ ስትመለከት፣ ኢየሱስ የልብህን እና የአዕምሮህን ትልቅ ክፍል እንዲይዝ
ይረዳሃል።

          ማርያም በመዝሙሯ ላይ ስለ እግዚአብሔር የምትናገረውን ቀስ ብዬ ሳነብ ልብ በል።

  በመጀመሪያ ሉቃስ 1:46  ን ተመልከት።
      ማርያም እግዚአብሔርን ለማናገር ጌታ የሚለውን መጠሪያ ትጠቀማለች።

በ 47    አምላኬ አዳኜ ብላ ትጠራዋለች።
 በ 49 ”     ” እርሱ ኃያል እና ቅዱስ ነው ትላለች.
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 በቁጥር 50     ላይ ምህረቱ ለሚፈሩት እንደሆነ ታስታውሳለች።
 በቁጥር 51         ላይ ደግሞ ማርያም እግዚአብሔር በብርቱ ክንዱ ኃይልን እንዳሳየ ትናገራለች።

           የማርያም መዝሙርም እግዚአብሔር ያንን ኃይል በሁለት ዓይነት ሰዎች ላይ እንዴት እንደሚጠቀምበት ይገልጻል።
      ቀዳማይ፡ እግዚኣብሔር ትዕቢተኛ፡ ሓያል፡ ሃብታምመልሲ እዩ።

 በቁጥር 51-53       ማርያም ትዕቢተኞችን፣ ትዕቢተኞችን፣ ትዕቢተኞችን ስለበተነ አምላክ ይዘምራለች።
 በቁጥር 52       ላይ ኃያላን አለቆችን እና አለቆችን ከዙፋናቸው አወረደ።

 ቁጥር 53  “    ” ደግሞ ባለጠጎችን ባዶ እጃቸውን ሰደዳቸው ይላል።

       እግዚአብሔር ኃጢአታቸውን ለማይቀበሉ ሰዎች ያለው አመለካከት ይህ ነው።
        ሀብታቸው፣ ሥልጣናቸው ወይም ሥልጣናቸው በትዕቢት የተሞሉ ሰዎችን እግዚአብሔር ይቀጣቸዋል።

           በዓለም ላይ ያሉ ብዙ ሰዎች ከፍ ያሉ፣ አስፈላጊ ሰዎች እንደሆኑ አድርገው ያስባሉ።
        ከፍ ያለ የኢየሱስን ጌታ እንደ ክብር ለማወቅ ትሁት አይደሉም።

              ለዚህም ነው ብዙዎቹ ኩሩ እና ኃያላን ሰዎች በኃጢአታቸው እና በትክክለኛው ንጉስ ላይ በማመፃቸውሙታን
የቀሩት።

         አንተ ራስህ እንደ አምላክ ለመሆን ስትሞክር እውነተኛውን አምላክ ማምለክ አትችልም።

           በማርያም መዝሙር ላይ እግዚአብሔር ለሚፈሩትና ለሚያከብሩት ሰዎች ኃይሉንና ኃይሉን በተለየ መንገድ
 እንደሚጠቀምበት እንመለከታለን።

     እግዚአብሔር ትሑታንንና የተራቡትን እንዴት እንደሚይዛቸው ተመልከት።
 በቁጥር 50  ”      ” ላይ ከትውልድ እስከ ትውልድ ለሚፈሩት ሁሉ ይምራል ትላለች።

 ቁጥር 52 ”    ” ትሑታንን ከፍ ከፍ አደረገ ይላል።
  እና በ 53: ”    የተራቡትን በመልካም ነገር አጥግቧል.”

  ማርያምም በቁጥር 54        ላይ አምላክ አገልጋዮቹን እንደሚረዳቸውና መሐሪ መሆናቸውን እንደሚያስታውስ
ታስታውሳለች።

    ወዳጆቼ፣ ይህ መንፈስ ቅዱስ ለኤልሳቤጥ
      እና ለልጇ ለዮሐንስ የገለጠላቸው አዳኝ ነው።

              ኢየሱስን እንደ ጌታ እና አዳኝ እንድታዩት መንፈስም አይን ከሰጠህ፣ የማርያም ውብ የውዳሴ መዝሙር የአንተም
 መዝሙር ነው።

     እንዴት ያለ የገና ስጦታ ተቀበልን ጓደኞቼ።
             እንደዚህ ያለውን የፍትህ፣ እና የምህረት፣ እና የሃይል እና የርህራሄ አምላክ የማወቅ እና የማምለክ እድል።

    አሁን አብረን ወደ እርሱ እንጸልይ።
      በሰማያት የምትኖር አምላክ አንተ ቅዱስ ኃያል ነህ።

  ትልቅ ነገር አድርገሃል።
          እግዚአብሔር አባት ሆይ ለሚፈሩህ ሁሉ ምሕረትህን ከትውልድ ወደ ትውልድ ስላሳየህ አመሰግናለሁ።

       መንፈስ ቅዱስ፣ ኢየሱስን ለኤልሳቤጥ እና ለዮሐንስ ስለገለጽክ እናመሰግናለን።
      እባክህን ዛሬም ኢየሱስን እንደ አዳኝ ለማያውቁት ግለጥላቸው።
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        እናም በዚህ የገና ሰሞን ለሁላችንም ለኢየሱስ ጥልቅ ፍቅር ስጠን።
     ኢየሱስ ሆይ የሕይወታችን ጌታ እንደሆንህ እናውቅሃለን።
      አንተን እንድንታመን እና እንድንከተልህ እና እንድንታዘዝህ እርዳን,   ለጥቅማችን እና ለክብርህ.

አሜን
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