
ክርስቶስ ተንሥኣ እሙታን በዓቢይ 
ኃይሌ ወሥሌጣን። 

 ሕያዋይን ርህሩህን መፍቀር-ሰብን ዜኾነ ሌዑሌ 
ኣምሊኽና፡ ነቲ ነቦና ኣዲም ተስፈዎ ተስፋ ድሕነት፡ 
ክፍጽም ሥጋና ሇቢሱ ንዓና መሲለ፡ ከድሕነና ኣብ 
ዜመጸለ ጊዛ፡ ዯቂ ሰባት ክንገብሮ ዜግባኣና ኩለ 
ሠናይ ተግባራት ምሂሩናን ኣርእዩናን  ኢዩ፡ 
መጀመርያ ንኹለ ሠናይ ተግባር መሠረቱ ጾም፡ 
ስሇዜኾነ፡ ኩለ ትምህርቱ ኮነ ተኣምራቱ ቅድሚ 
ምጅማሩ 40 መዓሌትን 40 ሇይትን ጾመ። ኣብቲ 
ጾሙ ከኣ ንፈተናታት ጸሊኢ ማሇት ንስስዕቲ 
ብትዕግሥቲ፡ ንትዕቢት ብትሕትና፡ ንፍቕሪ ገንብ 
ብምጽሊእ ገንብ፡ ሥዒሩ ንሰይጣን ካብኡ ከም 
ዜርሕቕ ገበሮ። ድሕርዙ ንኹለ ተኣምራቱን 
ተግባራቱን ኣምሊኽነቱን ዜምስክሩለ ሓዋርያት መሪጹ 
ምስኡ ኣኸቲለ ትምህርቱን ተአምራቱን ተተሓሓዝ’ሞ 
ን 3 ዓመትን 3 ወርሕን ኣብ ኣቑሻትን ከተማታትን 
እስራኤሌ እናዝረ ቃሌ ወንጌሌ መሃረ። ብዘሕ 
ተኣምራት ገበረ። ወንጌሊዊ ዮሓንስ ከም ዜበል 
“ኢየሱስ ዜገበሮ ግብሪ ኩለ በብሓዯ ተጻሒፉ እንተ 
ዜኸውንሲ፡ እዙ ዓሇም’ኳ ኣይምኣኸልን ይመስሇኒ” 
ዮሓ. 21፡25. “ግናኸ እዙ ቑሩብ ተጻሒፉ ል ከኣ 
ንሱ ክርስቶስ ወዱ ኣምሊኽ ከምዜኾነ ምእንቲ 

ክትኣምኑ፡ ኣሚንኩም ድማ ብስሙ ሕይወት ምእንቲ ክትረኽቡ ኢዩ ዜተጻሕፈ”  ዮሓ. 20፡31.  

 ጏይታ እዙ ኩለ ክመጾ ሇዎ መከራ፡ ስቕሇቱ ኮነ ሞቱ፡ ትንሣኤኡ ኮነ ዕርገቱ፡ ንተማሃሮኡ 
ብምሳላን ብይ ምሳላን ይገሌጸልም ነበረ።ብምሳላ- “ነቲ ጓሳ ክወቕዖ ኢየ እተን መጓሰ ኣባጊዕ ከኣ ፋሕ 
ክብሊ እየን” ማሇት ጓሳኦም ንሱ ምስ ተታሕ እቶም መጓሰኡ ሓዋርያት ድማ ፋሕ ብትን ከም ዜብለ 
ይነግሮም ነበረ። ካ.13፡7. ማቴ.26.3. ብይ ምሳላ ድማ “ብዓበይትን ብሉቃነ ካህናትን ብዘሕ መከራ 
ክቕበሌ፡ ክቕተሌ፡ ብሣሌሰይቲ መዓሌቲውን ክትንሥእ ከምሇዎ ይገሌጸልም እሞ፡ ጴጥሮስ ከኣ ጏይታይ 
የድሕንካባ ዯኣ፡ እዙ ኣባኻ ኣይውረድ ኢለ ክገንሖ ይጅምር። ጏይታ ግን ተቖጢዑ ንጴጥሮስ ካባይ ርሓቕ 
ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምሊኽ ኣይትሓስብን ኢኻ ብምባሌ ይግሥጾ። ማቴ.16፡21—24  ምኽንያቱ 
እዙ ዜበል ነቲ ምጽኦ ጉዲይ ግዯፎ ክብል ከል፡ ንጏይታ ዓቢይ ዕንቅፋት ስሇ ዜኾነ፡ ንስኻ ንዓይ 
መዓንቀፊ ኢኻ በል። ከም ናይ ጴጥሮስ ኣራርባ ወይ ምኽሪ እንተኾይኑ፡ ብሓጺሩ ዓሇም ኣይድሓን፡ ከምቲ 
ዜነበሮ ኣብ ግዜኣት ጸሊኢ ይንበር፡ ከምኡ'ውን እቲ ኹለ ትንቢት ነቢያት ከንቱ ይኹን ማሇት ኢዩ። 
ጏይታ ግን ዯጋጊሙ እናነገሮም ጊዛ ስቕሇቱ እናቐረበ ምስ መጸ፡ ናብ ኢየሩሳላም ክእትዉ ኣብ ቤተ ፋጌ 
ምስ በጽሑ፡ ንዯቀ መዚሙርቱ እስርቲ ኣድጊ ፈቲሖም ከምጽኡለ ሌኢኹ፡ ትሕትናኡ ከርኢ፡ ከምኡ'ውን 
በን ሰሊም ከምዜመጸ ከበሥር፡ ኣድጊ ተወጢሑ ብዓቢይ ኽብርን ዓጀብን ኢየሩሳላም ኣተወ። ሕዜቢ 
ኢየሩሳላም ብሙለኡ ሕፃናት ከይተረፉ፡ ብስም እግዙኣብሔር ዜመጽእ ቡሩኽ’ዩ፡ ሆሣዕና ኣብ ኣርያም 
እናበለ ይዜምሩን ይቕበለዎን እሞ፡ ነዙ ዜረኣዩ መራሕቲ ኣይሁድ ቅንኣት መሉኡዎም፡ ከመይ ጌሮም ከም 
ጥፍኡዎ ጉባኤታት ብምክያድ፡ ሰቒልም ከምዜቐትሌዎ ወሰኑ።  



 ጏይታ ከኣ ካብዚ ዓሇም’ዙኣ ናብ ኣቦኡ ዜኸዯሊ ሰዓት ከም ዜበጽሐት ፈሉጡ፡ ንዯቀ መዚሙርቱ 
ክሣዕ መወዲእታ ኣፍቀሮም። ክዲኑ ተዓጢቑ ድማ ኣእጋሮም ሓጸቦም።ከምዙ ኣነ ኣርኣያ ሂበኩም ሇኹ፡ 
ንስኻትኩም ድማ ኣእጋር ሓድሕድኩም ክትሓጽቡ ይግባኣኩም ኢዩ፡ በልም። ዮሓ.13.፡1-16 ቀጺለውን ናይ 
ሓዱሽ-ኪዲን መስዋእቲ “እዙ ምእንቲ ብዘሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዜወሃብ ሥጋይን ዯመይን ኢዩ፡ ኩለኹም 
ካብኡ ብሌዑን ስተዩን ኢለ ሃቦም። እዙ ኩለ ሥርዓትን ሕግን ተኺለ ጸልቱ እናጸሇየ መራሕቲ ኣይሁድ 
ብይሁዲ ተመሪሖም ንስቕሇት ንሞት ሒዝም ወሰድዎ። ንሱ ኸኣ ከም ሕያዋይ በጊዕ ተጎቲቱ፡ ኣፉ ከይከፈተ 
ንኹለ እቲ ኣብኡ ዜፍጸም ከቢድ ግፍዒ፡ ብትዕግሥቲ ተቐበል። “ኣየ ትዕግሥቲ ከመይ ዜበሇ ትዕግሥቲ 
ኢዩ፧ ኣየ ፍቕሪ ክሣዕ ክንድዙ ዜኣክሌ ንሰብ ምፍቃር” ይብሌ ቅዲሴ ዮሓንስ ኣፈወርቅ። ከምዙ’ለ ቅድሚ 
ስቕሇት ል ስቅያት ኩለ ብትዕግስቲ ተቐቢለ መወዲእታኡ “ወገብረ መድኃኒተ በማእከሇ ምድር” ዜተባህሇ 
ትንቢት ንኽፍጽም፡ ዓርቢ ኣብ ቀራንዮ ኣብ ማእከሌ ምድሪ ተሰቒለ ሞተ። ተስፋ ድሕነት ፈጸመሌና። 
ክብሪ ንስሙ ይኹን። ሕያዎት ሰባት ካብ መስቀሌ ኣውሪዶም ገኒዝም ቀበርዎ። ከምቲ ኣቐዱሙ ንሓዋርያት 

ዜነገሮም ድማ፡ ንሓይሉ ሞት ሥዒሩ ኣብ ሣሌሳይ መዓሌቱ ተንሣአ። በዙ ከኣ ናይ ዜሞቱ በዅሪ 
ትንሣኤ ኮነ። “ሽዑ እግዙኣብሔር ከምቲ ካብ ድቃሱ ዜትንሥእ ሰብ ተንሥአ... መዜ.78.65. ሕጂ 
ክትንሥእ’የ ይብሌ እግዙኣብሔር ነቶም ዜጽበዩኒ ድሕነት ከምጽኣልም’የ፡ መዜ.12.5 ዜብሌ ኩለ ትንቢታት 
በዙ ጊዛ’ዙ ብመዓሌቲ ትንሣኤ ተፈጸመ። 

ክቡራን ሕዜበ ክርስቲያን፡- ሌዑሌ ኣምሊኽና ከምዙ ጌሩ ኢዩ’ምበኣር ዜተበጀወናን ድሓነናን።ብሌኡኽ ወይ 
ብወኪሌ ይኮነስ፡ ባዕለ ኢዩ በጃ ዜሓሇፈሌና። ኣምሊኽ ክነሱ ሰብ ብምዃን መሌክዕ ባርያ ብምውሳድ፡ 
ብገዚእ ፍቓደ ንርእሱ ድኻ ገበረ። ንርእሱ ትሕት ብምባሌ ክሣዕ ሞት አረ እኳ ድኣ ክሣዕ ኣብ መስቀሌ 
ሙማት ተኣ። ፊሌጲ.2.7—9 በዙ ኹለ ዜገበረሌና ኸኣ ንሕና ኣጸቢቕና ንሕጎስ፡ “እታ እግዙኣብሔር 
ዜገበራ መዓሌቲ ዓወት እዙኣ እያ ብኣኣ ንተሓጎስን ባህ ይበሇናን” መዜ.118.24 ዓመት ዓመት ከምዙ ኢሌና 
ስቅያቱ ስቕሇቱ ብሰሙነ ሕማማት ኪርና፡ ንትንሣኤኡ ኸኣ ከምዙ ኢሌና ንቕበልን ኣኽቢርና ከኣ 
ነብዕልን። ልሚ ትንሣኤ(ፋሲካ) ኢዩ ኢሌና፡ ካብ ርሑቕን ቀረባን ብሓባር ኣብዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን 
ተኣኪብና ከነመስግኖ ንርከብ ኣሇና፡ እዙ ከኣ መግሇጺ እምነትና ኢዩ። እዙ ኹለ ጏይታ ዜፈጸሞ ስቕሇቱ 
ሞቱ፡ ትንሣኤኡ ንመን ክብሌ’ዩ፧ ንዓና ንዯቂ ሰባት “ንሓያሌ ወሌድ ካብ መንበሩ ፍቕሪ ሰሓቦ፡ ክሳዕ ሞት 
ከኣ ኣብጽሖ” ቅዲሴ ዮሓንስ ኣፈወርቅ፡ ንሕናውን ነዙ ልናዮ ጉባኤን ውሱን ኣገሌግልትን፡ እምነትና 
ኣገጊደና ግቡእና ስሇ ዜኾነ ንዛኑ ሞተከ... ሙማትካን ቅድስቲ ትንሣኤኻን ነንቱ፡ ዕርገትካን ዲግማይ 
ምጽኣትካን ንኣምን እናበሌና፡ ነመስግኖ ኣልና። ከነመስግኖ ከልና እምበኣር፡ ከምቲ ንሱ ዜዯሌዮ ኮይንና 
እንተተረኸብና ኢዩ ዜቕበሇና። ዜሃበና ኣርኣያ ኩለ ማሇት ጾም ጸልት፡ ትሕትና ትዕግስቲ ፡ፍቕሪ ርህራሄ 
ሕያውነት፡ ሕድገት ክንርስዖ የብሌነን። ኣውዯ ዓመት ኢሌካ፡ ሓዱሽ-ክዲን ብምኽዲን፡ ፍለይ መግብን 
መስተን ምቕራብ ጥራይ ይኮነስ፡ ከምቲ ጳውልስ ዜበል፡ “ኣምሊኽ ከም ዜሓረዮም ቅደሳንን ፍቁራትን 
ሕዜቢ ኾይንኩም፡ ምሕረት ሇውሃት፡ ትሕትና፡ ሕያውነት ትዕግሥቲ ሌበሱ፡ ንሓድሕድኩም ተጸዋወሩ፡ ኣብ 
ሞንጎኹም ቅር ብሌ እንተል፡ ከምቲ ጏይታ ይቕረ ዜበሇሌኩም ይቕረ ተበሃሃለ። ንኹሇን ኣሲራ ኣብ 
ፍጻሜ እተብጽሐን ፍቕሪ ኢያሞ ሌበስዋ።...ንሰሊም ተጸዊዕኩው ኢኹም እሞ ሰሊም ክርስቶስ ኣብ ሌብኹም 
ይንገሥ፡ መማሰውቲ(መመስገንቲ) ከኣ ኩኑ፡ ቆሊስ.3.12—16. ዜተባህሇ ምኽሪ ሒዜና፡ ንመሊሇስ እናበሌና ናይ 
ቤተ ክርስቲያንና መጸዋዕታን መሌእኽትን ነመሓሊሌፍ። 

ቡሩኽ በዓሌ ትንሣኤ ይግበረሌና። 

ዯብረ ሰሊም ቅድስት ማርያም ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሽካጎ።           

፳፯ ሚያዜያ ፳፻፭ / MAY 5, 2013 


