“ወተንሥኣ እግዚኣብሔር ከመ ዘንቃህ እምንዋም”
“ሽዑ እግዚኣብሔር ከምቲ ካብ ድቃሱ ዝተንሥእ፡ ሰብ ተንሥአ።”
መዝሙር 78፡65
ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ንስሙ ምስጋና ይኹን፡ ንድሕነትና፡
ናብዚ ዓለም ኣብ ዝመጸሉ ጊዜ ንሠናይ ተግባር ኩሉ ኣርኣያን ኣብነትን ኰይኑና
ኢዩ። ኣቐዲሙ እታ ናይ ሠናይ ተግባር መሠረት ዝኾነት ጾም ነ40 መዓልትን 40
ለይትን ጾመ። ኣብ ጾም ዝመጽእ ዓበይቲ ፈተናታት ድማ ሠዓረ። እቲ ፈተናታት
እንታይ እዩ እንተ ተባህለ፡ ስስዕቲ፡ ትዕቢት፡ ፍቅሪ ገንዘብ። እቲ ፈታኒ፡ ንጐይታ ጠምዩ ምስ ረኣዮ ወዲ
እግዚኣብሔር እንተ ዀንካስ፡ እዘን ኣእማን እንጌራ ይኹና በል፡ ምስ በሎ፡ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወጽእ
ኩሉ ቃል እምበር፡ ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን፡ ብምባል ንስስዕቲ ብትዕግሥቲ ሠዓሮ። ናብ ላዕሊ ጫፍ ቤተ
መቕደስ ኣደይቡ ድማ እስከ ካብዚ ጽደፍ እሞ፡ መላእኽቲ በእዳዎም ከልዕሉኻ ዝብል 2ይ ፈተና ምስ ቀረቦ
ድማ፡ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኖ ዝብል ጽሑፍ’ውን ኣሎ፡ ኢሉ ንትዕቢት ብትሕትና ሠዓሮ።
መሊሱ ናብ ነዊሕ እምባ ወሲዱ፡ መንግሥታት ኵላ ዓለምን፡ ክብሮምን ኣርኣዮ’ሞ፡ ፍግም ኢልካ እንተ
ሰገድካለይ እዚ ኩሉ ክህበካ ኢየ፡ ዝብል ናይ ፍቅሪ ገንዘብ ፈተና ይመጾ’ሞ፡ ጐይታ ድማ ንእግዚኣብሔር
ኣምላኽካ ስገድ፡ ንእኡ በይኑ ድማ ተገዛእ፡ ኣምልኽ ኢዩ ዝብል፡ ብምባል ንፍቕሪ ገንዘብ፡ ብምንዓቕ ገንዘብ
ሠዓሮ። ማቴ 4፡1-12 እዚ ከኣ ንዓና ኣርኣያን፡ ኣብነትን ክኸውን ኢሉ ኢዩ ዝገበሮ። ኣቦታት መራሕቲ ቤተ
ክርስቲያን፡ ወዲ ሰብ በዚአን እንተ ዘይተሰኒፉ ብኻልእ ኣይስነፍን ኢዩ ይብሉና። ድሕርዚ፡ ጾሙ ምስ ወድአ
ኣብ ከተማታት እስራኤል ኣትዩ፡ ሓዋርያት መሪጹን፡ ኣኸቲሉን ቃል ወንጌል ኣበሠረ። እቲ ንዘለዓለም ክዝንቶ
ዝነብር ዓበይቲ ተኣምራት እናገበረ፡ ን3 ዓመትን፡ 3 ወርሕን ምስ መሃረ፡ ዝስቀለሉ ጊዜ ቀረበ’ሞ ቅድሚ ፋሲካ
ሓደ ሰሙን፡ ካብ ደብረ ዘይቲ፡ ናብ ኢየሩሳሌም ኣድጊ ተወጢሑ ክኣቱ ከሎ፡ ሕዝቢ ኢየሩሳሌም ብሙሉኡ
ሕጻናት ከይተረፉ ዝጸውዖም ዘይብሎም፡ ተኣኪቦም “ሆሣዕና! ንወዲ ዳዊት ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ
ቡሩኽ’ዩ! ሆሣዕና ኣብ ኣርያም” እናበሉ ካብቲ ኣብ ገምገም መገዲ ዝነበረ ኣእዋም ኣቍጽልቲ ሰሊዖም
እናነስነሱ፡ ክዳውንቶም እናንጸፉ፡ ብዓቢይ ክብሪ ተቐበልዎ። ኣብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ድማ፡ ነቶም ኣብኡ
ዝሸጡን፡ ዝሻየጡን ዝነበሩ ነጋዶ፡ ኣውጺኡ፡ “ቤተይ፡ ቤት ጸሎት እዩ፡ ቤት ሸቐጥ ኣይትግበርዎ” ብምባል፡ ናይ
በዓል ሥልጣን ሥራሕ ኣርኣዮም። መራሕቲ ኣይሁድ ከኣ፡ ነዚ ኩሉ ናይ ሕዝቢ ኣቀባባል፡ ኣብ ቤት መቕደስ
ኣትዩ ዘይግባእ ንዝገብሩ ክሰጕጕ ምስ ረኣዩ፡ ቅንኣት መሊኡዎም፡ ብጣዕሚ ሓረቑ፡ ተቈጥዑ። “ነዞም ደቀ
መዛሙርትኻ እባ ስቕ ኣብሎም” በልዎ’ሞ፡ “ካብ ኣፍ ቈልዑን፡ ሕጻናትን ምስጋና ኣዳሎኻ፡ ዝብልዶ
ኣየንበብኩምን ኢኹም” በሎም። ማቴ 21፡1-18 እቲ ቀንዲ ናብ ስቅለትን፡ ሞትን ዘብጽሖ ከኣ፡ እዚ ብመዓልቲ
ሆሣዕና ዝተገብረሉ ናይ ንጉሥ ኣቀባብላ ኢዩ። ከምኡውን፡ ንኣልኣዛር ካብ ሞት ብምትንሣኡን፡ ካልእ ንዕኡ
ዝመስልን፡ ዓበይቲ ተኣምራትን ምስ ረኣዩ፡ ዓቕሎም ጸበቦም’ሞ ሽዑ “ንሓድሕዶም ሓንቲኳ ክትገብሩ
ከምዘይትኽእሉ ትርእዩዶ ኣሎኹም፡ እንሆ ብዓለሙ ደድሕሪኡ ይስዕብ ኣሎ” ተባሃሃሉ። ዮሓ 12፡19 ካብ ሰንበት
ሆሣዕና ጀሚሮም፡ “ከመይ ጌርና ንቕተሎ” ብምባል ጉባኤ ከካይዱ ምስ ቀነዩ፡ “ሮቡዕ ሰቒልና፡ ንቕተሎ”
ብዝብል ውሳኔ ተሳማምዑ። ሮቡዕ፡ ኩሉ ጊዜ እንጾሞ ካብዚ ዝተበገሰ ኢዩ። ምኽሪ ሞቱ ዝተፈጸመሉ ዕለት
ስለዝኾነ ኢዩ። ድሕርዚ፡ ጐይታ ሓሙስ፡ ንደቀ መዛሙርቱ ሥርዓት ትሕትና ከርእዮም፡ ኣእጋሮም ሓጺቡ፡
ንስኻትኩም ድማ ንሓድሕኩም ከምኡ ግበሩ ኢሉ ኣዚዙ፡ እቲ ምእንቲ ሕይወት ኩሉ ዓለም ዝስቀል ሥጋኡን፡
ዝፈስስ ደሙን፡ ቀሪቡ ኩሉኹም ካብኡ ብልዑን ስተዩን ኢሉ ከኣ፡ ሥርዓት ምሥጢር ቍርባን ኣርኣዮም።
ንሚሸቱ ዝተሓዘሉ ጊዜ እናቐረበ ምስ ከደ፡ ጌቴሴማኒ ኣብ ዝብሃል ቦታ ከይዱ ኣበርቲዑ ጸለየ። ንደቀ
መዛሙርቱ ከኣ፡ “ናብ ፈተና ከይትኣትዉስ፡ ንቕሑን፡ ጸልዩን” በሎም። ጸሎቱ ምስ ወደአ፡ “ተንሥኡ ንኺድ፡
እቲ ዜትሕዘኒ እንሆ ቀሪቡ ኢዩ” ብምባል ነቶም ዝሕዝዎ ተቐባበሎም። “ንመን ትደልዩ ኣሎኹም፧ እንሆ ኣነ
ኢየ፡ ነዚኣቶም ይኺዱ ሕደግዎም” ብምባል ብዘይ ገለ ነገር ኣብ ኢዶም ወደቐ፡ ተታሕዘ። መራሕቲ ኣይሁድ

ከም ንሽፍታ፡ ንሰራቒ ዝሕዙ፡ ኣስያፍን፡ ኣባትርን ሒዞም እኳ እንተ መጹ፡ ንሱስ ከም ሕያዋይ በጊዕ ብዘይ ገለ
ዕግርግር ብትዕግሥቲ ኢዩ ኣብ ኢዶም ዝወደቐ። “ኣየ ትዕግሥቲ፡ ከመይ ዝበለ ትዕግሥቲ ኢዩ፧ ኣየ ትሕትና፡
ከመይ ዝበለ ትሕትና ኢዩ፧ ኣየ ፍቕሪ፡ ክሣዕ ክንድዚ፡ ንደቂ ሰብ ምፍቃር” ዝበሎ ነዚ ምስ ረኣየ ኢዩ ቅዳሴ
ዮሓንስ ኣፈወርቅ። ኣይሁድ፡ ብከምዚ ዝመሰለ ሒዞም፡ ዘሎ ዝዀነ ስቓይ፡ ወዲ ሰብ ክጾሮ ዘይከኣል፡ ኣብኡ
ፈጺሞም፡ መወዳእታኡ ዓርቢ ኣብ መስቀል ሰቒሎም፡ ቀተልዎ። “ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር” ኣብ
ማእከል ምድሪ ኣብ ቀራንዮ መድሓኒት ተተኽለ፡ ድሕነት ዓለም ኮነ ዝተባህለ ተፈጸመ። መዝ 73. ብሓቂ ንሱ
ንሕማምና ጾሮ፡ ንስቓይና ኣብ ነብሱ ጸዓኖ... ንሱ፡ ብሰሪ ገበንና ቈሰለ፡ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ፡ ንሕና
ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕጻዕቲ ናብኡ ወረደ። ንሕናውን ብምብራቱ ሓዌና። ኢሳ 53፡4-6. ጐይታ ከምዚሉ
ክስቀልን ክመውትን ከሎ፡ ኩሉ ፍጥረት ኣምላኽነቱ መስኪሩ ኢዩ። ፀሓይ ጸልመተ፡ መጋረጃ ቤተ መቕደስ
ተቐደ፡ ምድሪ ኣንቀጥቀጠት፡ ኣኻውሕ ተጨዱ፡ መቓብራት ተኸፍቱ፡ ምውታት ተንሥኡ፡ ንሕና ከኣ ከምዚ
ጌሩ ስለ ዝተበጀወና ኢና ሰሙነ ሕማማት ብሙሉኡ፡ ብፍላይ ዓርቢ ስቕለት፡ ኩልና ኣመንቱ ኣብዛ ቅድስቲ
ቤተ ክርስቲያን ተረኺብና፡ ብስግደት፡ ብጾምን፡ ብጸሎትን፡ ኩሉ ሕማማቱን፡ ስቅያቱን እናዘከርና ንርከብ።
ጐይታ፡ ኣብ መወዳእታ፡ “ተፈጸመ” በለ፡ ርእሱ ኣድነነ፡ ነፍሱ’ውን ወጸት። ምስ ሞተ፡ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን
ዝተባህሉ ሕያዎት ሰባት፡ ካብ መስቀል ኣውሪዶም፡ ገኒዞም ቀበርዎ’ሞ፡ ጐይታ ከኣ ኩሉ ዝከኣሎ ኣምላኽ
ስለዝኾነ፡ “ሽዑ እግዚኣብሔር ከምቲ ካብ ድቃሱ ዘትንሥእ ሰብ፡ ተንሥአ” ዝተባህለ፡ ንሓይሊ ሞት ኣሰኒፉ
ተንሥአ። ክብሪ ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹን። ንጻላእቱ ሃዲሞም ንድሕሪት ክሣዕ ዝምለሱ ሠዓሮም፡ ንሓዋሩ ከኣ
ተነዊሮም ከም ዝተርፉ ገበሮም። መዝ 78፡65-67.
ልዑል ጐይታ፡ ካብ ሙታን ምስ ተንሥአ፡ ትንሣኤኡ ቅድም ነተን ካብኡ ከይተፈልያ ተጊሀን
ዘገልግላኦን፡ ዝስዕባኦን፡ ዝነበራ ኣንስቲ ኢዩ፡ ዘበሠረን። ትንሣኤ ጐይታ፡ ነቶም ሰቐልቱን፡ ጸላእቱን ፡
ሕፍረትን፡ ውርደትን፡ ክኸውን ከሎ፡ ንዓና ነቶም ሰዓብቱን ኣመንቱን ግና ዓወትናን ሓጎስናን፡ ክብረትናን
ተስፋናን ኢዩ። ኦ ጐይታ፡ ንመስቀልካ ንሰግድ፡ ንትንሣኤኻ ድማ ነመስግን፡ እናበልና፡ ደጋጊምና ከነመስግኖ
ከኣ ንርከብ።

ክቡራን ሕዝበ ክርስቲያን፡- ጐይታ ብዓቢይ ሓይልን፡ ሥልጣንን፡ ንሓይሊ ሞት ሥዒሩ ዝተንሥአ
ጐይታ ኢዩ። ናብ ትንሣኤ ዝበጽሐ ድማ ክንደይ ውርደትን፡ ስቅያትን ሰጊሩ፡ ከም ዝኾነ ርኢናዮ ኢና። ናቱ
ትንሣኤ ድማ፡ ናይ ኵልና ትንሣኤ ዘበሥር ትንሣኤ ኢዩ። ንሕናውን ኣብቲ መወዳእታ ዘበናት፡ ካብ ሙታን
ተንሢእና፡ ኩልና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ቀሪብና ከም ንፍረድ እናዘከርና፡ ብየማን ዘቕውም፡
“ንዑ ናባይ” ዘብል ተግባር እናገብርና ክንጸንሕ ይግበኣና።
ናብቲ ሕፍረት ዘበለ ንዒቑ፡ ምእንቲ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ፡ ኣብ መስቀል ሙማት
ዝተዓገሠ፡ ኣብ የማን ኣምላኽ ዝተቐመጠ፡ ናይ እምነትና ጀማርን፡ ፈጻምን ዝዀነ ኢየሱስ፡ ንጠምት ይብለና።
ዕብ 12፡2. ናብኡ ምጥማት ከኣ፡ ንዕኡ ምእማን፡ ነቲ ምእንታና ክብል ዝተቐበሎ ኩሉ ስቓይን መከራን ምዝካር
ኢዩ። ነዚ ንሱ ዝረኸቦ መከራን፡ ስቓይን፡ እናዘከርና፡ እንተኼድና፡ ኣብ ንሓድሕድና ፈጺምና ኣይንበዳደልን
ኢና። ክፉእ ዝዀነ ኣይንሓስብን ኢና። እኳ ደኣ፡ ንሠናይ ግብሪ እናተቐዳደምና ንሓወይ፡ ከመይ ጌረ ኢየ
ዘሕጕሶ፡ ዝብል ሓሣብ ጥራይ ኢዩ ዝመጻና። ንሓውና እንተ ሓጕስና ድማ፡ ንኣምላኽ ኢና ነሕጕስ ዘሎና።
እምበኣር፡ ብሩኽ በዓል ትንሣኤ ይግበረልና፡ ናይ ሓጎስ፡ ናይ ሰላም በዓል ይግበረልና፡ እምነት ኣምላኽ ዝጸንዓሉ
ሠናይ ተግባር ዝሰፍነሉ ይግበረልና። ኣሜን።

ክርስቶስ ተንሢኡ ካብ ሙታን፡ ብዓቢይ ሓይል ወሥልጣን፡ ኣሰሮ ንሰይጣን፡ ናጻ ኣውጽኦ ንኣዳም፡
ሰላም፡ ካብ ሕጂ ንደሓር፡ ይኹን፡ ፍሥሓ ወሰላም።
ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሽካጎ።
በዓል ትንሣኤ ፬ ሚያዝያ ፳፻፯። (April 12, 2015)

