
 

 ወተንሥኣ እግዙኣብሔር ከመ ንቃሕ እምንዋም  

“እግዙኣብሔር ከምቲ ካብ ድቃሱ ዜትንሥእ ሰብ ተንሥአ።” መዜ.78፡65 

 ጏይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንድሕነት ዓሇም 
ኢለ ኣብዙ ምድሪ ወሪደ ሥጋና ሇቢሱ ሰብ ምስ ኮነ ብይካ 
ሓጢኣት ኩለ ናይ ሰብ ባህርያት ፈጸመ። 33 ዓመትን 3 ወርሕን 
ምስ ገበረ ጊዛ ስቕሇቱ እናቐረበ ምስ ከዯ፡ ኩለ ዜመጾ ዜኾነ 
ንዯቀ መዚምርቱ ብግሌጺ ይነግሮም ነበረ። መራሕቲ ኣይሁድ ካብ 
ቅድም ኣትሒዝም በቲ ዜገብሮ ዜነበረ ዓበይቲ ተኣምራት ብዘሕ 
ቅንእን ጽሌእን ኣብኡ ኣሕዯሩ፡ ብዜያዲ ካብቲ ሥርዓት 
መንግሥቲ ርኣየለ ሰንበት ሆሣዕና ኣዜዮም ተቖጥዑን ሓረቑን 
እሞ ከመይ ጌሮም ከም ጥፍእዎ ንኽዜትዩ ጉባኤታት ኣካየደ፡ 
ሰንበት ሆሣዕና ካብ ዯብረ ይቲ ብቤተ ፋጌ ኣቢለ ናብ 
ኢየሩሳላም ከኣቱ ከል፡ ናይ ከተማ ኢየሩሳላም ሕዜቢ ብሙለኡ 
ዜጸዎዖ ይብለ ኩለ ወጺኡ ካብቲ ገምገም መገዱ ል ኣእዋም 

ጨናፍር እናሰሌዑ ገሉኦም ኦም ስየ (ሆሣዕና) ብምሓዜ፡ ገሉኦም ውን ንኽብሩ ኽዲውንቶም እናንጸፉ “ሆሣዕና 
ንወዱ ዲዊት እቲ ብስም እግዙኣብሔር ዜመጽእ ቡሩኽ’ዩ ሆሣዕና ኣብ ኣርያም” እናበለ ምስ ሕፃናቶም 
ብዓቢይ ሓጎስ ከመይስግንዎን ክቕበሌዎን ምስ ረኣዩ፡ ኣዜዮም ሓረቑ’ሞ ንኽሕዜዎ ጉባኤታት ኣቃሊጠፉ። 

 ካብ ሰንበት ክሣብ ረቡዕ ል ጊዛ ኣብ ውሳኔ’ኳ እንተይበጽሑ፡ ረቡዕ ብቀያፋ ሉቀ ካህናት ንኹልም 
ዕግብ ሓዯ ዓቢይ ምኽሪ ተረኽበ። ቀያፋ “ንስኻትኩም ሓንቲ’ኳ ኣይትፈሌጡን ኢኹም፡ ኩለ ሕዜቢ ካብ 
ዜጠፍእስ ሓዯ ሰብኣይ እንተ ሞተ ከም ዜሕሸናዶ ኣይትሓስቡን ኢኹም” ምስ በልም፡ ንኽቐትሌዎ ወሰኑ፡ 
ዮሓ.11፡49-51. ጏይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ እቲ ጊዛ እናቐረበ ክኸይድ ምስ ረኣየ፡ ሓሙስ 
ኣቐዱሙ ሥርዓት ትሕትና ንኸርኢ ክዲኑ ተዓጢቑ ኣእጋር ዯቀ መዚሙርቱ ሓጸበ’ሞ ኣማስያኡ ድማ ናይ 
ሓድሽ ኪዲን መስዋዕቲ ብሥጋኡን ዯሙን ጌሩ ሓድሽ ሥርዓት ኣርኣዮም። “ክበሌዑ ኸሇዉ ኢየሱስ እንጌራ 
ኣሌዓሇ ኣመስጊኑ ሪሱ ንዯቀ መዚሙርቱ እዙ ሥጋይ ኢዩ እንኩ ብሌዑ ምስ በልም፡ ጽዋዕ ኣሌዒለ ድማ 
ኣመስጊኑ እዙ ምእንቲ ብዘሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዜፈስስ ል ናይ ሓዱስ ኪዲን ዯመይ ኢዩ እሞ ካብዙ 
ኩለኹም ስተዩ እናበሇ ሃቦም። ማቴ.26፡26-29. ከምዙ ጌሩ ንኹለ ሰብ ንሕድገት ሓጢኣት ዜኸውን ሥግኡን 
ዯሙን ክህበና ከል ክሣብ ክንዯይ ከም ፍቅረና የረድእ። ብኣይሁድ ክተሓዜ ከል ንዯቀ መዚሙርቱ 
ሃንዯበት ምእንቲ ከይኮኖም ኢለ ካብቲ ኣቐዱሞም ነቢያት ዜተነበይዎ ምሳላ ጌሩ ክገሌጸልም ጀመረ። “ነቲ 
ጓሳ ክቐትል ኢየ እተን መጓሰ ኣባጊዕ ድማ ፋሕ ኪብሊ ኢየን” ከም ዜተባህሇ ልሚ ኩለኹም ክትክሕደኒ 
ኢኹም በልም። ካ.13፡7. ዯቀ መዚሙርቱ ግን ምሳኻ ዯኣ ንመውት እምበር ኣይንኽሕዯካን በሌዎ። እንተኾነ 
ንሱ ዜበል ዜኾነ ኹለ ክተርፍ ስሇይክእሌ፡ መራሕቲ ኣይሁድ ምስ ወተሃዯራቶም ከም ንሓዯ ሰራቕን 
ሽፍታን ዜሕዘ ኮይኖም ኣስያፍን ኣባትርን ሒዝም ንኽሕዜዎ ምስ መጹ ብይካ ዮሓንስ ኩልም ሓዱጎምዎ 
ሃዯሙ። ጏይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ ዜበል “ከምቲ ናብ ማሕረዱ 
ዜኽብከብ ገንሸሌ ተጎቲቱ ክኸይድ ከል ኣፉ ኣይከፈተን።” ካብኡ ጀሚሩ ኸኣ ወዱ ሰብ ክጾሮ ይክእሌ 
ስቓይን መከራን ገሪፎምን ኣዋሪዶምን ኣብ መስቀሌ ሰቒልም ቀተሌዎ። “ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ: 
ንስቓይና ከአ ኣብ ነብሱ ጸዓኖ: ንሱ ብሰሪ ገበንና ቇሰሇ፡ ብሰሪ ኣበሳና ተኸትከተ፡ ንሕና ሰሊም ምእንቲ 
ክንረክብ መቕጻዕቲ ናብኡ ወረዯ፡ ንሕና ውን ብስምብራቱ ሓዌና።” ዜብሌ ትንቢት ተፈጸመ፡ ኢሳ.53፡4-11. 



 

 ከምዙ ኢለ ሓያሌ ኣምሊኽ ክስቀሌ ከል ናይ ኣምሊኽነቱ ሓይሉ ኽግሇጽ ዓበይቲ ተኣምራት ተራእየ። 
ፀሓይ ጸሌመተ፡ መጋረጃ ቤተ መቕዯስ ተቐዯ፡ ምድሪ ኣንቀትቀጠት፡ ኣኻውሕ ተጨደ፡ መቓብራት ተኸፍቱ፡ 
ምዉታት ተንሥኡ። ማቴ.27፡45-52. ከምዙ ኢለ ሞት ይግብኦ ኣምሊኽ ቅድስት ነፍሱ ኻብ ሥጋኡ ፈሇየ 
ሞተ። “ሞተ ኢይመውት ከመ ያሕይዎሙ ሇሙታን...” ይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ፡ ንምዉታት 
ከሕውዮም ሞተ። ቅዲሴ ዮሓንስ ኣፈወርቅ ቍ.58. ከምቲ ሓዋርያ ጴጥሮስ ዜበል “ክርስቶስ ሓንሳእ ንሓዋሩ 
ምእንቲ ሓጢኣት ሞተ፡ ናብ ኣምሊኽ ኬቕርበና ጻድቕ ከል ምእንቲ እቶም ሓጥኣን ሞተ፡ ብሥጋ ሞተ 
ብመንፈስ ግና ሕያው ኮነ፡ በዙ መንፈስ እዙ’ውን ከይደ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዜነበሩ ነፍሳት ድሕነት 
ሰበኸልም። 1ጴጥ.3፡18-20.  

 ምስ መሰየ ዮሴፍ ዜተባህሇ ሕያዋይ ሰብኣይ ካብ መስቀሌ ኣውሪደ ኒቆዱሞስ ዜተባህሇ’ውን ሓጋዙ 
ረኺቡ ብሓድሽ ዓሇባ ከርበን፡ ዓሌወ ዜተባህሇ ክቡር ሽቱ እናነስነሱ ገኒዝም ቀበርዎ እሞ፡ ትንቢታት ኩለ 
ሓቂ ንምግባርን ንምፍጻምን፡ ኣብ ሣሌሳይ መዓሌቱ መግነዜ ፍትሑሇይ መቓብር ክፈቱሇይ ከይበሇ ንሓይሉ 
ሞት ሥዒሩ ተንሥአ፡ ክብሪ ንዑኡ ይኹን። “ሽዑ እግዙኣብሔር ከምቲ ካብ ድቃሱ ዜትንሥእ ሰብ ተንሥአ፡ 
ከምቲ ነቢት ሰትዩ ዜጭድር ጅግና ኮይኑ ተንሥአ፡ ንጸሊእቱ ሃዱሞም ንድሕሪ ክሣዕ ዜምሇሱ ሠዓሮም።” 
መዜ.78፡65. ማቴ.27፡57-66, ማቴ.28፡1-15. 

ክቡራን ሕዜበ ክርስቲያን፡- ጏይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዙ ጌሩ ኢዩ እምበኣር ኣብ 

መስቀሌ ተሰቒለ ዜተበጀወናን ድሓነናን፡ ንሓይሉ ሞት ሥዒሩ ዜተንሥአ ኣምሊኽ ኢዩ። ክሣብ ኣብዙኸ 
እንታይ ኣብጽሖ እንተተባህሇ፡ ፍቕርና ፍቕሪ ዯቂ ኣዲም ኢዩ። “ፍቅር ሰሓቦ ሇወሌድ ሓያሌ እመንበሩ 
ወኣብጽሖ እስከ ሇሞት፡” ንሓያሌ ወሌድ ካብ መንበሩ ፍቕሪ ሰሓቦ፡ ክሣብ ሞት ከኣ ኣብጽሖ። ቅዲሴ ዮሓንስ 

አፈወርቅ ቍ.53. ከምቲ ሞት ብሓዯ ሰብ (ኣዲም) ዜመጸ፡ ትንሣኤ ሙታን ከኣ ብሓዯ ሰብ (ብክርስቶስ) ኢዩ 
ዜመጸ፡ ከምቲ ኩሊቶም ብኣዲም ዜሞቱ ከምኡ ድማ ኩሊቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ ኢዮም። ይብሌ 
1ቆሮ.15፡20-23። ንሕና ድማ ናይ ጏይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በዅሪ ጌርና ኵሌና ከም እንትንሥእ 
ክንፈሌጥ ይግባኣና። ግና ክሌተ ዓይነት ትንሣኤ ማሇት ትንሣኤ ሕይወትን ትንሣኤ ኩነኔን ከም ል ከኣ 
ኣይንረስዕ። ዮሓ.5፡29. እምበኣር ናትና ናይ ዯቂ ሰብ ግዯ ነዙ ኹለ ዜገበረሌና ሕያዋይ ኣምሊኽ ፈሉጥና 
ከነምሌኾ፡ ክንግዜኦ፡ ኣሰሩ ኽንክተሌ፡ ሕግታቱ ክንሕለ፡ ትእዚዚቱ ከነኽብር፡ ንሓድሕድና ክንፋቐርን 
ክንተሓጋገዜን ክንከባበርን ይግባኣና። በዓሌና ድማ ነቲ ኩለ መከራኡ እናከርና ንሕናውን ተሳተፍቲ 
ሕማማትካ ኢና’ሞ በረኸት ትንሣኤኻ ክፈሇና እናበሌና ኢና ንዜክሮ። ትንሣኤከ ሇእሇ ኣመነ፡ ብርሃነከ ፈኑ 
ዱቤነ። ትንሣኤኻ ክንዱ ኣመንና ብርሃንካ ውን ፈኑ ናባና። ሓዋርያ ጳውልስ ሰብ ኣብ ጊዛ ትንሣኤኡ 
ዜዓጽዶን ዜሓፍሶን ክገሌጽ ከል “ኣይትጠበሩ ኣምሊኽ ኣይዕሾን ኢዩ... ሰብ ነቲ ዜርኦ ኢዩ ዜዓጽድ፡ እቲ 
ንሥግኡ ከሓጉስ ኢለ ዜርእ ካብ ሥግኡ ሞት ከዓጽድ ኢዩ። እቲ ንመንፈስ ከሓጉስ ኢለ ዜርእ ካብ 

መንፈስ ናይ ሇዓሇም ሕይወት ከዓጽድ ኢዩ።” ይብሌ እሞ፡ “ሠናይ ነገር ንምግባር ኣይንሰሌኪ ከመይ 
ተስፋ አንተይቇሪጽና እዋኑ ምስ በጽሐ ክንዓጽድ ኢና” ይብሇና። ገሊ.6፡6-11. እንዓጽዶ ኸኣ ኣብቲ ናይ 

ሓባር ትንሣኤ ሙታን ዜእወጀለ ኢዩ። ስሇዙ ክፍሌና ምስቶም ብየማን ዜቖሙ ክገብረሌና ቅደስ ፍቓደ 
ይኹነሌና። 

   ቡሩኽ በዓሌ ትንሣኤ ይግበረሌና። ኣሜን!!! 

   ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅድስት ማርያም ኣብ ሽካጎ  

   ፲፩ ሚያዜያ ፳፻፩ (11 ሚያዜያ 2001) / APRIL 19, 2009 


