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ወተንሥኣ እግዚኣብሔር ከመ ዘንቃሕ እምንዋም 

 ናይ ጏይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ሃንዯበታዊ ትንሣኤ ዘይኮነስ፡ ቅድም 
ኢለ ባዕለ ካብቲ ክምህር ዝጀመረለ ጊዜ ጀሚሩ ብግለጽን ብምሳላን ዝገሌጾ ዝነበረ ትንሣኤ ኢዩ። 
ቅድሚ ስቕሇቱ ኮነ ትንሣኤኡ ዝረኽቦ መከራ ንሓዋርያቱ ክገሌጸልም ከል “እነሆ ንኢየሩሳላም 
ንወጽእ ኣልና ንወዲ ሰብ ንሉቃውንቲ ካህናትን ንመምህራን ሕግን ኣሕሉፎም ክህብዎ፡ ንሞት ውን 
ክፈርድዎ ኢዮም ፡ ነሕዛብ ድማ ኣሕሉፎም ክህብዎ ንሳቶም’ውን ኬሊግጹለን ኪገርፍዎን ኪሰቕለዎን 
ኢዮም ብሣሌሰይቲ መዓሌቲ ውን ኪትንሥእ ኢዩ፡ በልም። ማቴ 20፡17-20 ከምዚ ኽብልም ከል፡ 
ሓዯ ጊዜ ሓዋርያ ጴጥሮስ ጏይታይ የድሕንካ እባ ዯኣ እዚ ነገር እዝስ ኣባኻ ኣይውረድ ምስ በል 
ጏይታ ኸኣ ኣጸቢቑ ገንሖ እሞ ካብኡ ንዯሓር ብዛዕብኡ ክዛረቡ ኣይከኣለን፡ ከምኡ ውን እቲ ኩለ 
ዝብልም ዝነበረ ድሕሪ ትንሣኤኡ ዯኣልም ዝፈሇጥዎን ዝተረድኦምን እምበር ኣይርድኦምን 
ኣየስተውዕለዎን ኢዮም ዝነበሩ ጏይታ እምበኣር ቅድሚ ስቕሇቱን ሞቱን ነታ ዘካርያስ ዝተነበያ 
“ንኢየሩሳላም እነሆ ንጉሥኪ ሇዋህ ኣብ ኣድግን ኣብ ገሌገሌ ኣድግን ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣል 
በሌዋ” ዝብል ክፍጽም ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳላም ክኣቱ ኸል፡ ሕዝቢ ኢየሩሳላም 
ብሙለኦም ምስ ሕፃናቶም ዝተፈሊሇየ ኣቑጽሌቲ ብምሓዝን ክዳውንቶም ብምንጻፍን “ሆሣዕና ብስም 
እግዚኣብሔር ዝመጽእ ቡሩኽ ኢዩ” እናበለ ተቐቢልሞ ኢዮም ። ካብቲ ናብ ፍርዲ ሞት ዘብጽሖ 
ቅንኣት ኣይሁድ ድማ ሓዯ እዚ ኢዩ። ነዚ ምስ ረኣዩ እንታይ ንግበሮ በለ’ሞ ቀያፋ “ኩለ ዓሇም ካብ 
ዝጠፍእሲ ሓዯ ሰብኣይ በጃ ሕዝቢ እንተ ሞተ ከም ዝሕሸና ዶ ኣይትፈሌጡን ኢኹም፧” ብምባሌ ነቲ 
ጏይታ ተዳሌዩለ ዘል በጃ ኹለ ዓሇም ዝሞቶ ሞት ኣፉ መሉኡ የቃሌሖን ይዛረቦን እሞ እዚ ቃሌ 
እዚ ንኹልም ባህ ኣበልም፡ ኸመይ  ጌርና ንሓዞ ኽብለ ከሇዉ ድማ ይሁዳ ከኣ 30 ቅርሺ እንተ 
ሂብኩምንስ ኣነ ከትሕዘኩም ኢለ ንመምህሩ ስዒሙ (ተሳሉሙ) ኣሕሉፉ ሃቦ፡ ንሳቶም ከኣ ሓዝዎ፡ እቲ 
ዝተባህሇ ትንቢት ኩለ ንኽፍጸም ዘል ዝኾነ ስቓይን መከራን ኣብኡ ኣውሪዶም (ኢሳይያስ 53፡4-12) 
ኣብ መስቀሌ ሰቒልም ቀተሌዎ። ... ንሳቶም ቅትሌ ኣቢልም ከም ሓዯ ድኻ ፍጡር ህሌም ከነብል 
ኢና ኢልም እኳ ይሓስቡ እንተ ነበሩ ሓያሌን መሇኮታዊ ኣምሊኽን ግና “ሽዑ እግዚኣብሔር ከምቲ 
ካብ ድቃሱ ዝትንሥእ ሰብ ተንሥአ፡ ከምቲ ነቢት ሰትዩ ዝጭድር ጅግና ኯይኑ ተንሥአ፡ ንጸሊእቱ 
ሃዲሞም ንድሕሪት ክሣዕ ዝምሇሱ ሰዓሮም” (መዝሙር 78፡65) ዝተባህሇ፤ ሓሇውቲ መቓብር ከም 
ዝሞቱ ኾይኖም ሃሇዋቶም ከይፈሇጡ፡ መቓብር ክፈቱሇይ መጋንዝ ፍትሑሇይ ከይበሇ ሓይሉ ሞት 
ሥዒሩ ተንሥአ፡ ንስሙ ምስጋና ይኹን። እዚ ትንሣኤ እዚ ኢዩ እምበኣር ናይ ኩሌና ትንሣኤ 
ዘበሥር። ሕጂ ግና ክርስቶስ ካብ ምውታት ተንሥአ በዚ ኸኣ ናይቶም ዝሞቱ በዅሪ ትንሣኤ ኮነ። 
(1ቆሮንቶስ 15፡20)  

ክቡራን ሕዝበ ክርስቲያን፡- እነሆ እምበኣር መድሓኔ ዓሇም ክርስቶስ ከምዚ ኢለ ንዓና ክብጆን 
ከድሕንን እዚ ኹለ መከራ መስቀሌ ተቐቢለ ንሓይሉ ሞት ሥዒሩ ካብ ሙታን ስሇ ዝተንሥአ፡ 
ንሕና ኸኣ ናቱ ሰዓብትን ኣመንትን  ስሇ ዝኾንና በቲ ትንሣኤኡ ተሓጐስና ዓመት መጸ ብዓቢይ 
ክብሪ ተኣኪብና ከነብዕል  ከምኡ'ውን ዓቕምና ዝፈቐዶ ምስጋና ነቕርበለ ኣልና እሞ ከምቲ ሓዋርያ 
ጳውልስ ዝበል “ፍቑራት ኣሕዋተይ ጻዕርኹም ብጏይታ ኸንቱ ከም ዘይኮነ ፈሉጥኩም ጽኑዓት 
ዘይትነቓነቑ፡ ብዕዮ ጏይታ ኩለ ጊዜ ምለኣት ኩኑ፡ (1ቆሮንቶስ 15፡58) ዝበል ነቲ እንገብሮ ኩለ 
መንፈሳዊ ኣገሌግልት ተሓጕስናን ተጊህናን ክንገብሮ ይግባእ። ቀጺለ ውን “ንቕሑ ኣብ እምነትኩም 
ጽንዑ ሰብኡት ኩኑ በርትዑ ኩለ ግብርኹም ብፍቕሪ ግበርዎ። ከም ዝብሇና (1ቆሮንቶስ 15፡13) 
ፍቕርን ስኒትን ሒዝና በዓሌና ከነኽብር ሃይማኖትና ከነጽንዕን ሠናይ ተግባራት ከነዘውትርን 
እናዘኻኸርና፡ ቡሩኽ በዓሌ ትንሣኤ ይግበረሌና ንብሌ። 

 ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዯብረ ሰሊም ቅድስት ማርያም ቤተ-ክርስቲያን ኣብ ቺካጎ  
 ፯ ሚያዝያ ፳፻፬ / April 15, 2012 


