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21 ጥሪ ክብረ በዓሌ ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም (ኣስተርእዮ) 

 እዙ ዕሇት እዙ ብናይ ኣዳና ቅዴስት ማርያም በዓሌ ዕረፍታ፣ ኣብዙ ሇናዮ ከተማ ኮነ 
ኣብ ካሌእ ብሰፊሑ'ውን ኣብ ሃገርና ኣስተርእዮ እናተባህሇ ብኽብ ዜበሇ ስነ-ሥርዓት ዜኸብር በዓሌ 
ኢዩ፣ ኣከባብራኡ ዴማ፦ ኩለ ምእመን ካብ ቀረባን ርሑቕን ተኣኻኺቡ፣ ኣብቲ ብስማ 
ቤተክርስቲያን ዜተተኽሇለ ሓቢርካ ንእግዙኣብሔር ምስጋና ብምቕዲም ምእንቲ ኹለ ነገር ጸልት 
ምግባር መስዋዕቲ ምዕራግ ቀጺሌካ መንፈሳዊ ትምህርቲ ብምስማዕ በዓለ የኽብር። እዙ ኸኣ 
ኣምሊኽና በቲ ይሕሶ ቃለ ክሌተ ወይ ሠሇስተ ብስመይ ኣብ ዜተኣከቡለ ኣነ ኸኣ ኣብኡ ኣብ 
ማእከልም ኣልኹ'ሞ… ብዜሌምንዎ ነገር ኩለ እንተ ተሰማምዑ ካብቲ ኣብ ሰማያት ል ኣቦይ 
ኪወሃቦም ኢዩ። ማቴ18፣19-20 ዜበል ቃሌ እናከርና ተሓጐስና እንውዕሇለ ኢዩ፣ ከምኡ'ውን 
በቲ በዓሌ (ንግዯት) ምኽንያት ተራኺብካ ናፍቖትካ እተውጽኣለ፣ ቀዲሞት ወሇዴና ጽንሑሌና 
ጽቡቕ ባህሌን ሥርዓትን ስሇ ዜኾነ ኩለ ሣዕ እናኣሓዯስናዮ ኽንነብር ይግባእ። 

ኣስተርእዮ 
 ኣስተርእዮ ማሇት ናይ ኣዳና ቅዴስት ማርያም ምርኣይ ይኮነስ፣ ናይቲ ካብ ሥጋኣ 
ሥጋ፣ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲደ ሰብ ዜኾነ፣ ዜተወሌዯ ኣምሊኽ ምግሊጽ ኢዩ፣ ምግሊጹ ዴማ ከምቲ 
ቀዲሞት ነቢያት ክወርዴ’ዩ ኪውሇዴ'ዩ ኪጥመቕ ኢዩ እናበለ ዜተነበይዎ፣ በኑ ምስ ኣኸሇ ናብታ 
ሕርይትን ንጽህትን ዜኾነት ቅዴስት ማርያም መሌኣኹ ሌኢኹ "ማርያም ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ 
ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ዯስ ይበሌኪ፣ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ንስኺ ኢኺ፣ መንፈስ ቅደስ ኣብ 
ሌዕላኺ ኪወርዴ ኢዩ፣ ሓይሉ ሌዑሌ'ውን ኬጽሌሇኪ ኢዩ፣ እቲ ካባኺ ዙውሇዴ ከኣ ቅደስ ወዱ 
ኣምሊኽ ኪበሃሌ ኢዩ" ኢለ ብበሠራ፣ ቅዴስት ዴንግሌ'ውን ከምቲ ዜበሌካኒ ይኹነኒ ምስ በሇቶ 
ካብ ሥጋኣ ሥጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲደ ተወሌዯ፣ ኣምሊኽ ከል ሰብ፣ ሰብ ከል ኣምሊኽ ኯይኑ 
በብንእሽቶ ዓበየ፣ ሌክዕ ከም ዯቂ ሰባት ዓመታት እናተቖጽረለ ወዱ 12 ዓመት ወዱ 30 ዓመት 
ኯይኑ እናተባህሇ፣ ኩለ ሕጊ ዯቂ ሰብ እናፈጸመ ምስ ዓበየ፣ ኣብ 30 ዓመቱ ብኢዴ ፍጡሩ 
ዮሓንስ መጥምቕ ኣብ ባሕሪ ዮርዲኖስ ብግሌጺ ሥርዓት ጥምቀት ፈጸመ፣ ኣብ ገዲም ቆሮንቶስ 
40 መዓሌትን 40 ሇይትን ጾይሙ ፈተና ጸሊኢ ሥዒሩ ናይ 3 ዓመታት ትምህርትን ተኣምራትን 
ንምግሊጽ መጀመርያ ኣብ መርዓ ቃና ገሉሊ ማይ ናብ ወይኒ ብምሌዋጥ ቀዲማይ ተኣምራቱ ስሇ 

ማርያም ዴማ 
በሇት “ነፍሰይ 
ንእግዙኣብሔር 

ተዕብዮ፡ መንፈሰይ 
ከኣ ብኣምሊኸይ 
በቲ መዴኃንየይ 
ባህ ይብል...እነሆ 
ካብ ሕጂ ኩልም 
ወሇድ ብፅዕቲ 

ኪብለኒ ኢዮም....”    
ለቃስ.1፡46-56. 

እቲ መሌኣኽ 
ናብቲ ንሳ 

ዜነበረቶ ኣትዩ 
“ሰሊም ነዓኺ ኦ 
ምሌእተ ጸጋ 
እግዙኣብሔር 
ምሳኺ ኢዩ፡ 

ንስኺ ካብ ኣንስቲ 
ዜተባረኽኪ ኢኺ” 
በሊ። ለቃስ.1፡28. 
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ዜገሇጸ ነዙ ምግሊጽ እዙ ቤተክርስቲያንና ኣስተርእዮ እናበሇት ትጽውዖ፣ "ኣርኣዮሙ ስብሓቲሁ 
ኣምኑ ቦቱ ኣርዲኢሁ" ማሇት "ክብሩ ገሇጸ ዯቀ መዚሙርቱ ዴማ ብእኡ ኣመኑ" ዮሓ2፣11 ነዙ 
ናይ ጏይታ ትምህርትን ተኣምራትን ምግሊጽ እናከረት ከኣ ከተዯንቖን ከተመስግኖን ትርከብ፣ 
ኣስተርእዮ ዜበሃሌ እምበኣር ኣምሊኽ ሥጋ ሇቢሱ ምስ ሰብ ክመሊሇስ ብግሌጺ ኣብ ዮርዲኖስ 
ኪጥመቕ፣ ኣብ መርዓ ንማይ ናብ ወይኒ ኪሌውጥ ከል ምርኣይ ማሇት ኢዩ።    
 ናይ ኣዳና ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም በዓሌከ ከመይ ኢዩ እንተ በሌና፦ ቅዴስት ማርያም 
ካብ ኢያቄምን ሃናን ዜተባህለ ቡሩኻት ስዴራ-ቤት ዜተወሌዯት ሌ መብጽዓ ኢያ። ንኣምሊኽ 
ዜተመባጻዕካዮ ንኣምሊኽ ስሇ ዜኾነ፣ ኣብ ሠሇስተ ዓመታ ኣብ ቤተ መቕዯስ ንኣምሊኽ ወፈይዋ፣ 
12 ዓመት ኣብ ቤተ መቕዯስ ተቐሚጣ ዴማ ሌ 15 ዓመት ምስ ኮነት ካብኡ ኣውጺኦም ኣብ 
ቤተ ዮሴፍ ኣእተውዋ፣ ኣብኡ ኸኣ እዙ ኣብ ሊዕሉ ዜተጠቕሰ ብሥራት መሌኣኽ ሰሚዓ ነቲ 
ሰማይን ምዴርን ይፆሮ ብዴንግሌና ጠኒሳ ብዴንግሌና ወሇዯቶ እሞ ክሳብ ስቕሇት ጏይታ ን 34 
ዓመታት ኣብ እንዲ ዮሴፍ ተቐመጠት፣ ዴሕሪ ስቕሇት ጏይታ ከምቲ ኣብ ዮሓ19፣25-27 ል 
ኢየሱስ ነዱኡ ነቲ ዛፍቅሮ ወዯ መዜሙር "እነሆ ወዴኺ" ነቲ ወዯ መዜሙር ከኣ "እነሃ ኣዳኻ" 
ኢለ ምስ ኣማዕቆባ ን 15 ዓመታት ኣብ እንዲ ዮሓንስ ተቐመጠት እሞ ነዙ ዓመታት እዙ ማሇት 
3+12+34+15 ዴምር 64 ዓመታት ናይዙ ሓሊፊ ዓሇም ዕዴመ ወዱኣ ናብቲ ይሓሌፍ ዓሇም 
ዜኸዯትለ ዜዓረፈትለ መዓሌቲ ብምዃኑ በዓሌ ዕረፍታ ተባሂለ ቤተክርስቲያንና ነቲ ክብራን 
ዕቤታን ንጽህናኣን ቅዴስናኣን እናከረት ብዓቢይ ክብሪ ሰኣሉ ሇነ ቅዴስት ሇምንሌና እናበሇት 
ክትውዴሳን ከተመስግናን ትነብር።   
 እዙ ዕሇት እዙ 21 ጥሪ ከምቲ ኣብ ሊዕሉ ዜተጠቕሰ፣ ወርሓት ናይ ጏይታ ምግሊጽ ስሇ 
ዜኾነ ብሌምዱ ኣስተርእዮ እናተባህሇ ይጽዋዕ፣ እዙ ምስጋና ቅዴስት ማርያም ከኣ “ወይክሩ 
ስመኪ በኩለ ትውሌዯ ትውሌዴ” እናበለ ቀዲሞት ነቢያት መስገንዋ፣ ቅደስ ገብርኤሌ መሌኣኽ 
ካብ እግዙኣብሔር ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ተሓጏሲ ኢለ መስገና፣ ኤሌሳቤጥ ካብ ኣንስቲ 
ብርኽቲ ኢኺ… ብፅዕቲ ኢኺ፣ ኢሊ መስገነታ፣ ባዕሊ'ውን ቅዴስት ማርያም "እነሆ ካብ ሕጂ 
ኩልም ወሇድ ብፅዕቲ ኺብለኒ ኢዮም" ብዜበሇቶ ለቃ1፣26-48 ኹለ ኣምሌኾናን ስግዯትናን 
ምስጋናናን ንኣምሊኽና ኣቐዱምና፣ ንዓኣ ኸኣ ኣማሊዱት ጌርና እናወዯስና ነዕብያን ነኽብራን። ሊቲ 
ይዯለ ክብር ወስብሓት፣ ወሇወሌዲ ኣምሌኮ ወስግዯት ከም ዜተባህሇ፣ እግዜእትነ ማርያም 
መትሕተ ፈጣሪ መሌዕሌተ ፍጡራን፣ ማሇት ትሕቲ ፈጣሪ ሌዕሉ ፍጡራን ኢያ፣ ምኽንያቱ ነቲ 
ሰማይን ምዴርን ዜፈጠረ ፆይራ ዜወሇዯት ኣዯ ብምዃና፣ ብዘሓት ኣዳታት ጻዴቃን ሰማዕታት 
ነገሥታት ወሉዯን ኢሌና ነኽብረን ኢና፣ ናታ ክብሪ ግና ወሊዱት ኣምሊኽ ኢሌና ኢና ፍሌይ 
ዜበሇ ኽብሪ እነኽብራ።  
 ነዙ ኸኣ ዕረፍታ እናከርና ሓያሌ ብሓይለ፡ ሃብታም ብሃብቱ ንምንታይ ይምክሑ፡ 
ክርስቶስ ነታ ወሊዱቱ ማርያም እኳ ካብ ሞት ኣይነሓፋን (ኣየዲሇዋን) ስሇዙ ኩለ ነዙ ርእዩን 
ሰሚዑን ብሞት ዜጽዋዕ ምዃኑ ፈሉጡ፣ ካብ ትምክሕቲ ካብ ትዕቢት ማሇት ካብ ኩለ ክፉእ 
ተግባር ክጥንቀቕ፣ ኩለ ትሕዜቶኡ ናይ ኣምሊኽ ዯኣ እምበር ናተይ ኣይኮነን ኢለ በዙ ናይዙ 
ሓሊፊ ዓሇም ንብረት ከይእመን እሞ ካብ ኣምሊኽ ከይርሕቕ ቤተክርስቲያንና ብምዴግጋም 
ከተጠንቅቕ ትርከብ::  

ክቡራን ሕዜበ ክርስቲያን ተሳተፍቲ ናይዙ በዓሌ፣ ከምዙ ኢሌና ካብ ርሑቕን ቀረባን ተኣኻኺብና 
መባእና ሒዜና በዓሌና ከነኽብር ከልና፣ ሰብነትና ሕያውን ቅደስን ንኣምሊኽ ባህ ዛብሌን 
መስዋዕቲ ጌርና፡ ብሓጏስ ብፍቕሪ ከነኽብሮ ይግባኣና። ሮሜ.12፣1 ኣምሊኽና ከኣ ከምቲ ቓለ 
ኣብ ማእከሌና ተረኺቡ ብስምምዕ ብይጥርጥር ንዜሇመንናዮ ከም ዜሰምዓና ኩለ ሠናይ ዴላትና 
ከም ዜፍጽመሌና፣ ብዓቢኡ ዴማ ተኻፈሌቲ ርስቱ ከም ዜገብረና፣ ናይ ኣዳና ቅዴስት ዴንግሌ 
ማርያም በረኸት ከም ዜኸፍሇናን ብምእማን ኢና እሞ፡ ቡሩኽ በዓሌ ይግበረሌና። 
 
    

ናይ ኤርትራ ኦርቶድክስ ተዋህድ ዯብረ ሰሊም ቅዴስት ማርያም ቤተክርስቲያን ኣብ ቺካጎ። 
፳፩ ጥሪ ፳፻፬ (21ጥሪ2004) / January 30, 2012 


