
 

  ኣስተርእዮ 
 ፈጣሬ ዓለማት ልዑል ኣምላኽና ኣቦና ኣዳም ብዝበደሎ በደል፡ ንሓዋሩ ይጥፋእ ኢሉ፡ 
ኣይሓደጎን ካብ ጓል ጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ ኢየ፡ ኢሉ ተስፋ ድሕነት ሂቡዎ ነበረ። ነቲ ተስፋ ከኣ 
ብዝተፈላለየ ምሳሌታት ይገልጾ ነበረ። ቅድም ኢሉ ንሙሴ ብኣሻዅ ቈጥቋጥ ክግለጸሉ ከሎ፡ ሙሴ 
እታ ኣሻዅ ቈጥቋጥ፡ ሃልሃልታ ሓዊ ኣብ ልዕሊኣ እናነደደ ንሳ ግና ዘይትቃጸል፡ ቈጽላ ዘይሓርር ምስ 
ረኣየ ተገረመ እሞ፡ እግዚኣብሔር ከኣ፡ ካብ ማእከል እታ ቈጥቋጥ፡ “ሙሴ፡ ሙሴ፡ ክብል ኣምላኽነቱ 
ገለጸሉ” (ዘጸ. 3፡2-7)። ነዚ ምግላጽ እዚ ከኣ፡ ኣቦታት ቤተ-ክርቲያንና፡ “ተመሰልኪ ዕፀ-ጳጦስ፡ ዘርእየ 
ሙሴ” በታ ሙሴ ብነበልባል ሓዊ፡ ተኸቢባ ከላ ቈጽላ ከኣ፡ ዘይተቓጸለ ዝረኣያ ዕፀ-ጳጦስ ተመሰልኪ፡ 
ከምኡ ድማ ጐይታ ሓያላን ዅለንትናኡ ፍጹም እሳት ዘኾነ፡ ንዓኺ ኣየቃጸለክን፡ ክብሉ የማሳስልዋ 
(ኣንቀጸ ብርሃን ቅ.ያሬድ)። በዚ ዕለት’ዚ ድማ ሊቃውንቲ ቤተ-ክርስቲያንና “ርእየ ሙሴ ማርያምሃ 
ዕፀ-ጳጦስ እንተ ኢያውዓያ እሳተ መለኮት” ሙሴ እሳተ መለኮት ዘየቃጸላ፡ ዕፀ-ጳጦስ ረኣየ፡ እናበሉ 
እዮም ብዋዜማ ጀሚሮም ዘመስግንዋ። ንጉሥ ዳዊት ከኣ፡ ሕርየታን፡ ንጽሕናኣን፡ ቅድስናኣን፡ 
ደጋጊሙ ይገልጸልና። “እግዚኣብሔር ንጽዮን ሓረያ፡ መሕደሪኡ ክትከውን ድማ በሃጋ፡ እዚኣ 
ንሓዋሩ መዕረፊተይ ኢያ” (መዝ. 132፡13)። “እታ ንግሥቲ ጽሩይ ወርቂ ተሰሊማ ኣብ የማንካ 
ትቀውም” ይብል (መዝ. 45፡9)። እዝን ንዕኡ ብዝመስልን ምሳሌ ብኣፍ ኵሎም ነቢያት፡ ክትዝከር 
ድሕሪ ምጽንሓ፡ ድሕነት ዓለም እናቐረበ ምስ መጸ፡ ነታ መሕደሪኡ ክትኮኖ ዝሓረያ ቅድስቲ ድንግል 
ከም ትውለድ ገበረ። ቅድስቲ ድንግል ካብ ቅዱሳን ስድራ-ቤት፡ ሃናን ኢያቄምን ተወሊዳ፡ ኣብ 3 
ዓመታ ናብ ቤተ መቕደስ ንኣምላኽ ተወፍያ። ብመላእኽቲ እናተጸናንዐትን፡ እናተመገበትን፡ 
ብቕድስናን፡ ብንጽሕናን፡ 12 ዓመት ኣብ ቤተ-መቕደስ ጸንሐት። ጓል 15 ዓመት ምስ ኮነት፡ ካብ ቤተ 
መቕደስ ወጺኣ፡ ናብ እንዳ ዮሴፍ ተወሲዳ፡ ክትቅመጥ ከላ፡ ቅ.ገብርኤል መልኣኽ ካብ ኣምላኽ 
ተላኢኹ፡ “ካብ እግዚኣብሔር ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ’ሞ ተሓጎሲ፡ ደስ ይበልኪ፡ ክትጠንሲ ኢኺ፡ ወዲ ኸኣ 
ክትወልዲ ኢኺ” ክብል ብኽብሪ ኣበሠራ። ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነኒ ኢላ፡ ቃሉ ምስ ተቐበለት፡ ቃል 

እግዚኣብሔር ኣብ ከርሳ ሓዲሩ፡ ካብ ሥጋኣ ሥጋ፡ ካብ ነብሳ ነብሲ ወሲዱ፡ ቃል ሥጋ ኮነ። ትንቢት 
ነቢያት ፍጻሜ ረኸበ። “ተፈጸመ ተስፋ ኣበው በማርያም ድንግል” ይብል (መልክዓ ሥላሴ)። 



 ድሕሪ ብሥራት መልኣኽ፡ ኤልሳቤጥ’ውን “ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ፡ ፍረ 
ከርስኺ’ውን ቡሩኽ’ዩ። ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጺ’ኸ፡ እዚ ካበይ ኮነለይ” ብምባል ዕቤታ 
ክትምስክርን፡ ከተመስግንን፡ ጀመረት’ሞ፡ ቅድስቲ ድንግል ከኣ፡ “ነብሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ” 
ኢላ ምስጋና ኣምላኽ ኣቐዲማ፡ “እነሆ ካብ ሕጂ ኵሎም ወለዶ ብፅዕቲ ክብሉኒ እዮም” ኢላ ተነበየት 
(ሉቃ. 1፡48)። ቃል መልኣኽ ሰሚዓ፡ ብድንግልና ጠኒሳ ሰማይን፡ ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ፡ 
ብድንግልና ወለደት። ድንግልናዊ ሓሊብ (ጸባ)፡ እና ኣጥበወት፡ ወዳ ኣዕብያ፡ ን34 ዓመት ኣብ እንዳ 
ዮሴፍ ተቀመጠት። ንድሕነት ዓለም ኢሉ ዝመጸን፡ ዝተወልደን ወዳ፡ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ፡ 
ክገብሮ ዝግብኦ ዝኾነ ወዲኡ፡ ተሰቒሉ ኽመውት ከሎ፡ ንተማሃራዩ ዮሓንስ “እነሃ ኣዴኻ፡ ንዓኣ ውን፡ 
እነሆ ወድኺ” (ዮሓ.19፡25) ኢሉ ምስ ኣማዕቆባ 15 ዓመት ምስኡ ጸኒሓ ኩሉ ኹሉ 64 ዓመታት ምስ 
ፈጸመት፡ በዚ ዕለት እዚ፡ 21 ጥሪ ልዑል ፈጣሪኣ፡ ብሞት ጸውዓ። “ኢያድለወ ሞተ፡ ክርስቶስ ለሥጋ 
ኣባሉ፡” ክርስቶስ ነዲኡ’ኳ ብሞት ኣይነሓፋን (ያሬድ)። ስለዚ እዚ ዕለት’ዚ፡ ካብዚ ሓላፊ ዓለም፡ ናብቲ 
ዘይሓልፍ ዓለም ዝገዓዘትሉ ብምዃኑ ኢና፡ ዓመት-ዓመት ክብራን ዕቤታን ብምግላጽ ንጽምብሎን፡ 

ነኽብሮን ዘሎና። ኣስተርእዮ ኢልና፡ ምጽዋዕና ኸኣ፡ ጐይታ ካብኣ ተወሊዱ፡ ኣብ 30 ዓመቱ ምስ 
ተጠመቐ፡ ኣብ ማእከል ሕዝቢ ተረኺቡ፡ ተኣምራት ብምግባር፡ ትምህርቲ ብምምሃር፡ ዝተገልጸሉ 
ወርሓት ስለ ዝኾነ እዩ።  
     ክቡራን ሕዝበ ክርስቲያን፡- ኣዴና ቅድስቲ ማርያም፡ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ፡ “ብፅዕቲ 
ክብሉኒ እዮም” ከም ዝበለቶ፡ ንወዳ ዘምልኽ፡ ኣማላድነታ ዝኣምን፡ ብዘይ ምቁራጽ፡ ብዝተፈላለየ 
ምስጋና፡ ከመስግና ይርከብ። ንሕና’ውን ተኣኪብና “ቅድስትን ብፅዕትን፥ ምስግንትን ብርኽትን፥ 
ክብርትን ልዕልትን፥ ኣፍ ደገ ብርሃን፡ መዓርግ ሕይወት፥ መሕደሪ መለኮት፥ ቅድስቲ ካብ ቅዱሳን፥ 
ኣምላኽ ዝወለድኪ ማርያም ኣዴና፥ ንስኺ ኢኺ። ወዲ ኣምላኽ ካባኺ ብምላዱ፡ ብኣኺ ናብ ኣርያም 
ቀረባ ኮንና” እናበልና ከነመስግና ንርከብ (ኣንቀጸ ብርሃን)። ምስጋናኣ ኸኣ፡ ንሓደ እዋን ዘይኮነ፡ 
ንውሉድ ወለዶ ንዘለዓለም ኢዩ። “ወይዘክሩ ስመኪ፡ በኵሉ ትውልደ ትውልድ” ተባሂሉ እዩ፡      
(መዝ. 45)። ምስጋናና፡ ውዳሴና፡ ኣቕሪብና መወዳእታኡ፡ ሰኣሊ ለነ ቅድስት፡ ቅድስቲ ድንግል 
ለምንልና፡ ኢና ንብላ። “ላቲ ይደሉ፡ ክብር ወስብሓት፡ ወለወልዳ ኣምልኮ ወስግደት” ንዓኣ ክብርን፡ 
ምስጋናን፡ ንወዳ ኣምልኾን፡ ስግደትን፡ ይግባእ እዩ (መስተብቍዕ) (ፊልጵ. 2፡10)።  
 እምበኣር፡ ኩሉ ፍጡር ኣብዚ ዓለም ጸኒሑ፡ ዝመውት ዝሓልፍ ከም ዝኾነ፡ ናይ ኣዴና ቅድስቲ 
ድንግል ሞት’ኳ ሰሚዕናን፡ ርኢናን ኣሎና። ንሕና’ውን ኩልና ኣምላኽ ብዝፈቐዶ፡ ነናትና መጸዋዕታ 
ከምዘሎና እናዘከርና፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘመስግን፡ ሠናይ ግብሪ ከነዘውትር ይግባእ። ሓዋ. ጳውሎስ 
“ከምቲ ትገብርዎ ዘለኹም ንሓድሕድኩም ተተባብዑ፡ ንሓድሕኩም ድማ ተሓናነጹ፡ ኩሉሣዕ 
ከየቋረጽኩም ጸልዩ፡ ብኹሉ ኣመስግኑ፡ ከመይ ኣብቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለኩም ሕይወት፡ ኣምላኽ 
ዝደልዮ እዚ ኢዩ” ይብለና ኣሎ (2ይ ተሰሎ. 5፡11-19)። በረኸታ ይኽፈለና። ኣሜን።  
 

ቡሩኽ ኣውደ-ዓመት ይግበረልና።ኣሜን። 
 

ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ 
ቤተ-ክርስቲያን ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም፡ ኣብ ሽካጎ። 

፳፩ ጥሪ ፳፻፰ / Jan 30, 2016 
 

 


