“ወተንሥኣ እግዚኣብሔር ከመ ዘንቃህ እምንዋም”
“ሽዐ እግዚኣብሔር ከምቲ ካብ ዴቃሱ ዚትንሥእ ሰብ ተንሥአ”
መዝ. 78፡65.
ጏይታናን መዴሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስሙ ምስጋና
ይኹን፡ ኣብዚ ዒሇም’ዚ መጺኡ ሥጋ ሇቢሱ ሰብ ኮይኑ፡ ኩለ
ዝፍጽሞ ዝኾነ ተግባራት፡ ኣቐዱሙ ብነቢያቱ ጌሩ ገሉጽዎ ኔሩ
ኢዩ። ቅዴሚ ትንሣኤኡ ሓዯ ሰሙን በዒሌ ሆሣዕና እናበሌና
እንዝክሮን እነብዕልን በዒሌ ብዝምሌከት፡ ነቢይ ዘካርያስ “ኦ ሕዝቢ
ጽዮን ኣዚኹም ተሓጏሱ፡ ኦ ሕዝቢ ኢየሩሳላም ብታሕጓስ ዕሌሌ
በለ፡ እነሆ ንጉሥኩም ናባኹም ይመጽእ ኣል፡ እወ መዴሓኒ
ዒወት ሇቢሱ ብግርማ ይመጽእ ኣል፡ ግናኸ ትሑት ኢዩ ኣብ ጻዕብ
ኣዴጊ ተወጢሑ ይመጽእ ኣል ብምባሌ ክገሌጽ ከል ዘካ.9፡9.
ዘማራይ ዲዊት ዴማ ካብ ኣፍ ቆሌዐን ሕፃናትን ምስጋና ኣዲልኻ
ኢለ ኣብሪሁ ተነቢዩለ። መዝ.8፡2. ነዚ ትንቢት’ዚ ንምፍጻም
ብዒቢይ ዒጀብ ኢየሩሳላም ምስ ኣተወ፡ ሉቃነ ካህናትን መራሕቲ
ኣይሁዴን ቅንኣት መሉእዎም ከመይ ጌሮም ከም ዘጥፍእዎ
ንኽማኸሩ ጉባኤታት ኣካየደ’ሞ ሰቒልም ንኽቐትሌዎ ወሰኑ፡ ነዚ
ዴማ ዘትሕዞም ተማሃራዩ ይሁዲ ረኸቡ። “ዘይሴሰይ እክሌየ ኣንስኣ
ሰኯናሁ ሊዕላየ፡” ማሇት “እቲ ኣነ ዝኣምኖ እንጌራይ ዝበሌዏ፡ ፈታውየይ እኳ ጽርዯይ (ጸሊእየይ) ኮነ፡ ከም ዝበል
መዝ.41፡9. ይሁዲ ምስ ብጾቱ ሓዋርያት ብመምህሩ እግሩ ተሓጺቡ፡ ዴራር ፋሲካ ክበሌዐ ከሇዉ፡ ጏይታ እቲ
ይሁዲ ክገብሮ ዘሇዎ ብግሌጺ ነገሮም። “ካባኻትኩም ሓዯ ኣሕሉፉ ከም ዝህበኒ ብሓቂ እብሇኩም ኣሇኹ፡”
በልም’ሞ፡ ይሁዲ ኸኣ ኣነ ድኾን ኢየ ምስ በል ባዕሌኻ እኳ ትብሌ ኣልኻ ኢለ ንሱ ከም ዝኾነ ኣረጋገጸለ።
ማቴ.26፡21-26. ብዴሕር’ዚ ኣብ ጌቴሴማኒ ክጽሉ ጸኒሑ ዝተሓዘለ ጊዜ ምስ ኣኸሇ፡ ንዯቀ መዛሙርቱ “እታ
ሰዒት በጺሓ ኢያ እነሆ ንወዱ ሰብ ኣብ ኢዴ ሓጥኣን ኣሕሉፎም ክህብዎ ኢዮም፡ ተንሥኡ ንኺዴ” በልም እሞ
መራሕቲ ኣይሁዴ ኣስያፍን ኣባትርን ሒዞም መጹ። ጏይታ ኸኣ “ከም ንኸታሪድ በስያፍን በባትርን ክትሕዙኒ
መጻእኩም፡ ዕሇት ዕሇት ኣብ ቤት መቕዯስ እናመሃርኩ ምሳኻትኩም እበሌዕ ኔረ ኣይሓዝኩምንን፡ እዚ ግና እቲ
ጽሑፋት ምእንቲ ኽፍጸም ኢዩ” በልም። ካብዚ ጊዜ’ዚ ጀሚሮም እቲ ነቢይ ኢሳይያስ ዝተነበዮ ንኽፍጸም
“ከምቲ ናብ ማሕረዱ ዝኽብከብ ገንሸሌ፡ ከምታ ኣብ ቅዴሚ መቐዝታ ስቕ እትብሌ በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን”
ዝበል፡ እዚ ኹለ ብግፍዑ ሒዞም ክፈርዴዎ፡ ጏቲቶም ክወስዴዎ፡ ክሰቕሌዎን ክቐትሌዎን ከሇዉ ኣፉ
ኣይከፈተን። እዚ ኸኣ “ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ ንስቓይና ከኣ ኣብ ነፍሱ ጸዒኖ ... ንሱ ብሰሪ ገበንና ቇሰሇ፡
ብሰሪ ኣበሳና ዴማ ተኸትከተ ንሕና ሰሊም ምእንቲ ክንረክብ መቕጻዕቲ ናብኡ ወረዯ፡ ንሕና ውን ብስምብራቱ
ሓዌና።” ዝተባህሇ ፡ ኢሳ.53፡4-8. ወዱ ሰብ ክፆሮ ዘይክእሌ ስቅያት ተቕቢለ በጃና ተሰቕሇ። ንሕና’ውን ነዚ
ስቅያትን ስቕሇትን ንምዝካር ኢና ሕማማት ብሙለኡ ብዝያዲ ዒርቢ ስቕሇት ኩሌና ክርስቲያን ኣብ ቤተ
ክርስቲያን ተረኺብና ብስግዯትን ብጸልትን ብጾምን እንዝክሮ። ከምዚ ኢለ ዒርቢ ምስ ተሰቕሇ ዯቂ ሰባት እኳ
ሰቒሌና ቕቲሌናዮ ኢልም እንተ ተሓጏሱ ካሌእ ፍጥረት ግን ዝተፈሊሇየ ተኣምራቶም ገሇጹ። ፀሓይ ጸሌመተ፡
መጋረጃ ቤተ መቕዯስ ተቐዯ፡ ምዴሪ ኣንቀጥቀጠት፡ ኣኻውሕ ተጨደ፡ መቓብራት ተኸፍቱ፡ ምዉታት
ተንሥኡ።
መራሕቲ ኣይሁዴ ካብ ሙታን ክትንሥእ’ዩ ዝብሌ ጥርጥር ስሇ ዝነበሮም ሓሇውቲ ጌሮም መቓብር
ክሕል’ኳ እንተ ኣዘዙ፡ ጏይታ ግን ሓያሌ ኣምሊኽ ብምዃኑ መቓብር ክፈቱሇይ መጋንዝ ፍትሑሇይ ከይበሇ
ንሓይሉ ሞት ኣሰኒፉ ተንሥአ፡ ንስሙ ምስጋና ይኹን። ሓሇውቲ መቓብር ንርእሶም ከም ኣብዴንቲ ኮኑ። እዚ
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ኸኣ ናይ ዲዊት ትንቢት “ሽዐ እግዚኣብሔር ከምቲ ካብ ዴቃሱ ዝትንሥእ ሰብ ተንሥአ፡ ከምቲ ነቢት ሰትዩ
ዝጭዴር ጅግና ኮይኑ ተንሥአ፡ ንጸሊእቱ ሃዱሞም ንዴሕሪት ክሣዕ ዝምሇሱ ሰዒሮም” ዝበል ክዉን ገበሮ።
“ይትነሣእ እግዚኣብሔር ወይዘረዉ ጸሩ” ማሇት “ኣምሊኽ ይተንሥእ፡ ጸሊእቱ ፋሕ ይበለ፡ እቶም ዝጸሌእዎ ኸኣ
ካብ ገጹ ይህዯሙ።” መዝ.78፡65, መዝ.68፡1. ዝተባህሇ ኩለ ተፈጸመ። ጏይታ ከምዚ ኢለ ክትንሥእ ከል
ትንሣኤኡ መጀመርታ ነተን ትጉሃት ኣዳታት ኢዩ ዝተጋህዯሇን (ዝተገሌጸ)፡ በታ ቀዲመይቲ መዒሌቲ ሰሙን
ዘዲሇዋለ ሽቱ ሒዘን ናብቲ መቓብር ምስ ከዲ፡ “ንሱስ ተንሢኡ ኢዩ ኣብዚ የልን” ዝብሌ ቃሌ ብሥራት ካብ
መሌኣኽ ሰምዒ። እዚ ዘረባ’ዚ ንገሉኦም ከም ዕሽነት ኮይኑ እኳ እንተ ተራእዮም ሓዋርያ ጴጥሮስ ኣብቲ
መቓብር በጺሑ መግነዝ ጥራይ ተነቢሩ ምስ ጸንሖ ምትንሣኡ ኣረጋጊጹ ኢዩ። ብዒቢኡ ዴማ ጏይታ ኣብ
ማእከልም ዯው ኢለ “ሰሊም ንዒኻትኩም ይኹን” ብምባሌ ሕያው ከምዝኾነ፡ ዝኾነ ይኹን ጥርጥር ካብ
ማእከልም ከርሕቑ ከም ዘሇዎም ኣረዴኦም።

ክቡራን ሕዝበ ክርስቲያን፡- ናይ ጏይታናን መዴሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ እምበኣር ከምዚ ዘንበብናዮ
ክኸውን ከል ንናይ ኩሌና ሰዒብቱ፡ ትንሣኤ ከም ዘልና ዘበሥር ትንሣኤ ኢዩ። “ሕጂ ዴማ ክርስቶስ ካብ
ምዉታት ተንሥአ በዚ ከኣ ናይቶም ዝሞቱ በዅሪ ትንሣኤ ኾነ። ከምቲ ሞት ብሓዯ ሰብ (ኣዲም) ዝመጸ
ትንሣኤ ሙታን ዴማ ብሓዯ ሰብ (ክርስቶስ) ኢዩ ዝመጸ። ኢለ ትንሣኤ ከም ዘልና ሓዋርያ ጳውልስ
ይገሌጸሌና። 1ቆሮ.15፡20-22 እምበኣር “ናብቲ ሕፍረት ዘበሇ ንዑቑ ምእንቲ እቲ ኣብ ቅዴሚኡ ዘል ሓጏስ
ኢለ ኣብ መስቀሌ ሙማት ዝተዒገሠ፡ ኣብ የማን ኣምሊኽ ዝተቐመጠ፡ ናይ እምነትና ጀማርን ፈጻምን ኢየሱስ
ክርስቶስ ንጠምት።” ዕብ.12፡1-3.
ቡሩኽ በዒሌ ትንሣኤ ይግበረሌና!!!
ግዕዝ፡-

ትግርኛ፡-

ካህን፡- ክርስቶስ ተንሥኣ እሙታን

ካህን፡- ክርስቶስ ተንሢኡ ካብ ምዉታን

ሕዝቢ፡- በዒቢይ ኃይሌ ወሥሌጣን

ሕዝቢ፡- ብዒቢይ ሓይሌን ሥሌጣንን

ካህን፡- ኣሰሮ ሇሰይጣን

ካህን፡- ኣሰሮ ንሰይጣን

ሕዝቢ፡- ኣግዒዞ ሇኣዲም

ሕዝቢ፡- ናጻ ኣውጽኦ ንኣዲም

ካህን፡- ሰሊም

ካህን፡- ሰሊም

ሕዝቢ፡- እምይእዜሰ

ሕዝቢ፡- ካብ ሕጂ ንዯሓር

ካህን፡- ይኩን

ካህን፡- ይኹን

ሕዝቢ፡- ፍስሓ ወሰሊም

ሕዝቢ፡- ፍስሃን ሰሊምን

ናይ ኤርትራ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተ-ክርስቲያን ቅዴስት ማርያም ኣብ ሽካጎ
፳፮ መጋቢት ፳፻፪ (26 መጋቢት 2002) / April 4, 2010
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