ኣስተርእዮ
21 ጥሪ ዓመት ዓመት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በዓል ዕረፍታ መዘከርታ
እነብዕለሉ ዕለት ክኸውን ከሎ፡ ኣስተርእዮ ኢልና ድማ፡ ንጽውዖ። ኣስተርእዮ ማለት ድማ ብሓጺሩ
ናይ ጐይታ ምግላጽ፡ ምግሃድ፡ ኢዩ። እዚ ከኣ ጐይታ፡ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ሥጋኣ
ሥጋ፡ ካብ ነፍሳ ነፍሲ፡ ተዋሂዱ፡ ኣምላኽ ክነሱ ፍጹም ሰብ ኰይኑ ተወሊዱ ምርኣይን፡ ምግላጽን
ኢዩ።
እዚ ከኣ፡ “በከመ ሰማዕነ፡ ከማሁ ርኢነ...” መዝ.48፡8 ከምቲ ሰሚዕናዮ ዝነበርና ከምኡ ረኣና፡
ኣብ ከተማ ጐይታ ሠራዊት፡ ኣብ ከተማ ኣምላኽና ኢሉ፡ ቅዱስ ዳዊት ዝተነበዮ፤ ቅድም ኢሉ ባዕሉ
ምስ ነቢያት ኰይኑ ከምዝውለድ፡ ከምዝጥመቕ፡ ከምዝግለጽ፡ ኩሉ ክፍጽሞ ዘለዎ ብሙሉኡ ተነብዩ
ከብቕዕ፡ ምስቶም ዳሕረዎት ምስ ሓዋርያት ኰነ፡ ምስቶም ኵሎም ልደቱ፡ ጥምቀቱ፡ ትምህርቱ፡
ተኣምራቱ፡ ዝረኣዩ ከምዘሎ ኰይኑ ድማ፡ “ከምቲ ሰሚዕናዮ ዝነበርና ከምኡ ረኣና” ኢሉ ኣጠቓልል
ኣቢሉ ዝገለጾ ኢዩ።
ጐይታ ተወሊዱ ተጠሚቑ፡ ብግልጺ ክምህር፣ ከም ኣብ መርዓ ቃና፡ ናይ ገሊላ ተረኺቡ
ዓበይቲ ተኣምራት ክገብርን ዝተራእየሉ ወቕቲ ብምኳኑ “ኣስተርእዮ” እናተባህለ ዝጽዋዕ ወርሓት
ኢዩ። ኣብዚ ወርሒ’ዚ ከኣ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብዚ ዓለም’ዚ ክትጸንሓሉ ዝተፈቕደላ
64 ዓመታት ወዲኣ፡ ዝዓረፈትሉ፡ ናብቲ ዘይሓልፍ ዓለም ዝገዓዘትሉ፡ ስለ ዝዀነት ነዚ ኹሉ
ብምዝካር፡ እነሆ ዓመት ዓመት ተኣኪብና፡ ድምቕ ዝበለ በዓል ከነኽብር ንርከብ። እዚ ድማ ናይ
እምነትና መግለጺ ሕያዎት ኣቦታት ዘጽንሑልና፡ ጽቡቕ ውርሻ ብምዃኑ ተሓጕስና ነብዕሎ ኣሎና።
ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም፡ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ናብቲ ንሳ ዝነበረቶ ኣትዩ፡ “ሰላም
ንዓኺ ኦ ምልእተ ጸጋ፡ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኢዩ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ፡” ኢሉ ካብ
ዘበሠራ ጊዜ ጀሚሩ፡ ክሣብ ሎሚ ከምኡውን ንዘለዓለም ብኹሉ ትውልዲ ክትምስገን ትነብር ዘላ ኣደ
ኢያ። እዚ ምስጋና’ዚ ድማ ኣምላኽ ዝፈቐደላ ስለ ዝኾነ ከም ፈልፋሊ ማይ ብዘይ ምቍራጽ ብኣፍ
ኩሉ ፍጥረት ክውሕዘላ ይነብር ኣሎ። ቅድስት ድንግል ማርያም፡ “ክትጠንሲ ኢኺ፡ ክትወልዲ
ኢኺ” ኢሉ ከበሥራ ከሎ፣ “ኣነ ድንግል እየ፡ ዝፈልጦ ነገር የብለይን እሞ፡ ከመይ ኢሉ ክኸውን

ይከኣል?” ኢላ ምስ ሓተተቶ መወዳእታኡ፡ “ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ነገር የልቦን” ኢሉ ብመረድእታ
ምስ ነገራ፡ “ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነኒ” በለቶ’ሞ፡ ቃል እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ኣብ ከርሳ
ሓደረ። በቲ ዝረኸበቶ ጸጋ ድማ፣ ርሕቕ ዝበለ ነገራት ተገሊጹላ፡ “ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅዕቲ
ኪብሉኒ እዮም፡” ክትብል ተነበየት። ከምቲ ዝበለቶ ድማ፡ እነሆ ንሕናውን ካብቶም ኵሉ ትውልዲ
ዝበለቶም፡ ብዓቕምና ኩልና ካብ ርሑቕን ቀረባን ኣብዚ፡ ብስማ ዝተሓንጸ ቤተ ክርስቲያን ተኣኪብና፡
ከነመስግና ንርከብ ኣሎና። ምስጋናና ድማ በቲ ኽውን ተግባራት እናዘከርናን፡ እናጠቐስናን፡
ብቕድስናኣን ንጽሕናኣን፡ ዝፈጸመቶ፡ ሰብ ክነሳ ኣምላኽ ክትወልድ ዘኽኣላ፡ ወዲ ሰብ ኣዘንትዩ፡
ክበጽሖ ዘይከኣል ሥራሕ ኣምላኽ እናዘከርና ነመስግና። ቅዱስ ያሬድ ካብ ዘመስገና ገለ ክፋል
ምስጋና “እመቤተይ እብለኪ፡ ኣደ ጐይታይ ከኣ እብለኪ። ምቕማጡ ኣብ ኪሩቤል ዝዀነ ቅዱስ
ቃል፣ ኣባኺ ሓደረ፤ መንበሩ ዓቢይ ኢዩ፡ ኣብ ሰብ ዘሎ ሓሳብ ኣቐዲሙ ዝፈልጥ ኢዩ። መንበሩ ኣብ
ኪሩቤል ዝኰነ ኣባኪ ሓደረ። ካብ ግሩማን፡ ግሩም ዝኾነ ናብ ዓለም ዝመጸ፤ ዘይውዳእ ምስጋና፡
ዘንጸባርቕ መልክዕ ዘለዎ ኢዩ። ንሕፃናት ኣብ ማኅፀን ኣዴታቶም ዝስእሎም (ዝፈጥሮም) ኣብ
መላእኽቲ ድማ፡ ዝነግሥ ኢዩ። ንጉሥ ክነሱ ኣብ መብልዕ ማል ደቀሰ (ተወልደ) ሰብ ጥበብ ከኣ
ሰገዱሉ። መንበሩ ኣብ ኪሩቤል ዝዀነ ኣባኺ ሓደረ። ካብ ግርማኡ ምድሪ ተንቀጥቅጥ፡ ዜናዊ፡
ንዘለዓለም ምስጉን ዝዀነ፣ ንዘለዓለም ከኣ ንጉሥ ኢዩ፡ እናበሉ ሊቃውንቲ ብማኅሌት ዘቕርቡዎ
ካልእ’ውን ንዕኡ ዝመስል ምስጋና ይቐርበላ። ነዚ ዘብቅዓ ኸኣ ንጽሕትን፡ ቅድስትን፡ ብርኽትን ኰይና
ስለ ዝተረኸበት፡ ኣምላኽ እዚ ኹሉ ጸጋ ክህባ ፈቐደ። ብጸሎት ቅዳሴ ዝቐርበላ ካብ ዘሎ ውዳሴ ድማ፡
“እግዚኣብሔር ኣብ፣ ካብ ሰማይ ናብ ኩሉ መኣዝናት ዓለም ጠመተ’ሞ ከማኺ ዝበለት ኣይረኸበን።
ዝፈትዎ ወዱ ልኢኹ ድማ ካባኺ ከምዝውለድ ገበረ። ኢሉ ኣባ ሕርያቆስ ብዝደረስላ ምስጋና
እናተመስገነት ትርከብ ድንግል ኢያ።
ክቡራን ሕዝበ ክርስቲያን፡- እምበኣር ከምቲ ሓዋርያ ጳውሎስ “ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ
ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዝኑ ዝዀነ መሠረት ነቢያትን ሓዋርያትን ዝተነደቕኩም፣ ደጊም ደቂ
ዓዶም ንቅዱሳንን፡ ስድራ ቤቱ ንኣምላኽን፡ ኢኹም እምበር ኣጋይሽን፡ መጻእተኛታትን፡
ኣይኮንኩምን” ኤፌሶን 2፡19-21፡ ዝበሎ፡ ንሕና ኩልና ስድራ ቤት ኣምላኽ ብምዃንና ተሓጕስና
ንነብር ሕዝቢ ኢና። ኣብ መሠረት ነቢያት፡ ሓዋርያትን ዝተነደቕና ማለት ድማ ብትንቢት
ነቢያትን፡ ብስብከት ሓዋርያትን፡ ተማሂርና ዝኣመንና፡ ኢና’ሞ እምነትና ኣጽኒዕና ክነመላለስ፡ ከምቲ
ብኣካል ደኺምና ኣብያተ ክርቲያናት ኣብ ዘዘለዎ በጺሕና፡ እነኽብሮን፡ እነብዕሎን፡ ምስኡ ዝሳማማዕ
ድማ፡ ኣብ ዘሎና’ሊና ሠናይ ተግባር ሒዝና፡ ፍቕሪ ሓድሕድ ኣጽኒዕና፡ ክንመላለስን ክንነብርን፡ በዚ
ዓቢይ በዓልና መዓልቲ፡ ቤተ ክርስቲያንና ተዘኻኽር። በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስ
ኩልና ይኹን።

ቡሩኽ ኣውደ-ዓመት ይግበረልና።ኣሜን።
ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ
ቤተ-ክርስቲያን ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም፡ ኣብ ሽካጎ።
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