
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ልዑል ኣምላኽና ሥጋ ለቢሱ፡ ተሰቒሉ ንደቂ ሰብ ዘድሕነሉ ጊዜ እናቐረበ ምስ መጸ፡ ንደቀ 
መዛሙርቱ እቲ ጉዳይ ሓድሽ ከይኮኖም ኢሉ፡ እቲ ክበጽሖ ዘለዎ መከራ ደጋጊሙ ይገልጸሎም ነበረ። 
“እንሆ ንኢየሩሳሌም ንወጽእ ኣሎና ንወዲ ሰብ ንሊቃውንቲ ካህናትን ንመምህራን ሕግን ኣሕሊፎም 
ክህብዎ፡ ንሞት’ውን ክፈርድዎ ኢዮም። ነሕዛብ ድማ ኣሕሊፎም ክህብዎ፡ ንሳቶም’ውን ከላግጹሉ’ን 
ኪገርፍዎን ክሰቅልዎን ኢዮም፡ ብሣልሰይቲ መዓልቲ’ውን ክትንሥእ ኢዩ፡ በሎም። ማቴ 20፡18-19። ናብ 
ኢየሩሳሌም ክኣትዉ ምስ ቀረቡ እቶም እስርቲ ኣድጊ ፈቲሖም ከምጽኡሉ ዝላኣኾም ደቀ መዛሙርቱ 
ከምታ ዝበሎም ፈቲሖም ኣምጽኡሉ እሞ፡ ኣብኣ ተወጢሑ ብዓቢይ ክብሪ ብብዙሕ ሕዝቢ ተዓጂቡ፡ 
“ሆሣዕና ንወዲ ዳዊት ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ቡሩኽ’ዩ፡ ሆሣዕና ኣብ ኣርያም።” እናበሉ ኩሎም 
ሕዝቢ እስራኤል ምስ ሕፃናቶም ተቐበልዎ። ኢየሩሳሌም ኣትዩ ድማ ሥልጣኑ ኣርኣዮም፡ ማለት ናብ ቤተ 
መቕደስ ኣትዩ፡ ነቶም ኣብኡ ዝሸጡን ዝሻየጡን፡ ነቲ ቤተ ጸሎት፡ በዓቲ ጐሓሉት ጌሮሞ ዝጸንሑ ንኹሎም 
ሰጐጎም። መራሕቲ ኣይሁድ ከኣ ነዚ ኩሉ ክብርን ሥልጣንን ርእዮም ቅንኣት መሊእዎም፡ ካብዚ ጀሚሮም 
ንምኽሪ ሞቱ ኸቀላጥፉ ጉባኤታት ከካይዱ ጀመሩ። ምኽሮም ከኣ ረቡዕ ውሳኔ ረኸበ። ሒዞም ሰቒሎም 
ንኽቐትልዎ ተሰማምዑ።  

ጐይታ ድማ ቅድሚ ስቕለቱ ክፍጽሞ ዘለዎ ዓበይቲ ምሥጢራት ንደቀ መዛሙርቱ ኣርኣዮም። 
ካብ ድራር ተንሢኡ ክዳውንቱ ኣንበረ፡ ዓለባ ኣልዒሉ’ውን ተዓጥቀ፡ ሽዑ ማይ ኣብ ሒላብ ኣዕሪቑ ኣእጋር 
ደቀ መዛሙርቱ ሓጸበ። ኣእጋሮም ምስ ሓጸቦም እዚ ዝገበርኩልኩም’ሲ ኣስተውዒልኩምዎዶ፧ ንስኻትኩም 
መምህር፡ ጐይታ፡ ኢልኩም ትጽዉዑኒ፡ ጽቡቕ በልኩም፡ ኣነ ጐይታን መምህርን ከለኹ ኣእጋርኩም ካብ 
ሓጸብኩኹም፡ ንስኻትኩም’ውን ከምኡ ኣእጋር ሓድሕድኩም ክትሓጽቡ ይግብኣኩም ኢዩ። እንሆ ኣርኣያ 
ሂበኩም ኣለኹ በሎም። ዮሓ 13፡4-16። ኦ ትሕትና ዘመጠነዝ ትሕትና፡ ኣየ ትሕትና ክሳብ ክንድዚ 
ትሕትና፡ ክብል የደንቕ። ቅዳሴ ዮሓንስ ኣፈወርቅ፡ ከምኡ’ውን እቲ ዝዓበየ ምሥጢሩ፡ “ክበልዑ ከለው 
እንጌራ ኣልዓለ፡ ኣመስጊኑ ቈሪሱ፡ ‘እዚ ሥጋይ ኢዩ እንኩ ብልዑ፡ ጽዋዕ ኣልዒሉ ድማ ኣመስጊኑ፡ እዚ 
ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እዩ’ሞ፡ ካብዚ ኩልኹም ስተዩ’ 
እናበለ፡ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ሃቦም”። ማቴ 26፡26-29። ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋዕቲ ሰርዓሎምን 
ኣርኣዮምን።  



ብድሕሪ’ዚ “እቲ እንጌራይ ዝበልዕ ጸላኢ ኮነኒ” ዝብል ትንቢት መዝሙር 41፡9 ንክፍጽም እቲ እግሩ 
ዝተሓጽበ፡ ምስኡ ዝተደረረ፡ ወደ መዝሙሩ ይሁዳ፡ ናብቶም “መን የትሕዘና” እናበሉ ዝደልይዎ ዝነበሩ 
ኣይሁድ ከይዱ፡ “ኣነ ከትሕዘኩም እንታይ ትህቡኒ” በሎም እሞ 30 ቅርሺ ብሩር ተቐቢሉ ንምሸቱ  
ኣትሓዞ። ጐይታ ግና ዝመጾ ኩሉ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ፡ ኣብ ጌተሴማኒ ኩሉ ጸሎቱ ኣብጺሑ፡ ንደቀ 
መዛሙርቱ “እቲ ንወዲ ሰብ ናብ ኢድ ሓጥኣን ኣሕሊፎም ዝህቡሉ እዋን በጺሑ እዩ፡ ተንሥኡ ንኺድ፡ 
እቲ ኣሕሊፉ ዝህበኒ ቀሪቡ ኣሎ” ኢሉ ነቶም ዝሕዝዎ ባዕሉ እዩ ተቐቢልዎም። ብኸምዚ ዝበለ መገዲ ምስ 
ተተሓዘ፡ ሕዝቢ ኣይሁድ እቲ ኣሎ ዝብሃል ኩሉ ፈጺሞም ዓርቢ ኣብ መስቀል ሰቒሎም ቀተልዎ። ተፈጸመ 
ተስፋ ኣበው በማርያም ድንግል፡ ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል (መል. ሥላሴ)። ጐይታ ከምዚ 
ኢሉ ብይሁዳ ተሸይጡ፡ ብኣይሁድ ተታሒዙ፡ ክስቀልን ክመውትን ከሎ፡ ናታቶም ሓይልን ምኽርን 
ዘይኮነስ፡ ብናቱ ፍቓድ፡ ብናቱ ድሌት ኢዩ። እታ ነቦና ኣዳም ካብ ጓል ጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ ክብጀወካ 
ኢየ ዝበሎ፡ ተስፋ ድሕነት ክፍጽም ከም ዝኾነ ከነስተውዕሎ ይግባእ።  

ተሰቒሉ ምስ ሞተ፡ ብሕያዎት ሰባት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ተገኒዙ ተቐብረ እሞ፡ ኩሉ ትንቢታት 
ክፍጽም፡ መቓብር ክፈቱለይ፡ መጋንዝ ፍትሑለይ ከይበለ፡ ንሓይሊ ሞት ሥዒሩ ብሥልጣኑ ኣብ ሣልሳይ 
መዓልቲ ተንሥአ። ክብሪ ንስሙ ይኹን። ወተንሥኣ እግዚኣብሔር ከመ ዘንቃሕ እምንዋም... ይእዜ 
እትነሣእ ይቤ እግዚኣብሔር... ሽዑ እግዚኣብሔር ከምቲ ካብ ድቃሱ ዝትንሥእ ሰብ ተንሥአ... ሕጂ 
ክትንሥእ ኢየ ይብል እግዚኣብሔር፡ ነቶም ዝጽበዩኒ ድሕነት ከምጽኣሎም’የ። መዝ 78፡65, 12፡5, 
“በምሴት ይደምፅ ብካይ ወበጽባሕ ፍስሓ” ምሸት’ኳ ብኽያት እንተ ኾነ፡ ንግሆ ግና ዕልልታ ይኸውን። 
መዝ 30፡5, ዓርቢ ብስቕለቱ ጸልማትን፡ ምንቅጥቃጥ ምድርን፡ ብኽያትን እንተ ኾነ፡ ንግሆ ሰንበት ከኣ 
ዓቢይ ዕልልታን፡ ሓጎስን፡ ምስጋናን ኮነ።  

ክቡራን ሕዝበ ክርስቲያን፥ እምበኣር፡ ንሕና ከምቲ ዳዊት “ብፁዕ ሕዝብ ዘእግዚኣብሔር ኣምላኩ” 
እግዚኣብሔር ዝኣምላኹ ሕዝቢ ብፁዕ እዩ፡ ዝበሎ ብፁዓን፡ ዕውታት፡ ዕደለኛታት ሕዝቢ ኢና። ምኽንያቱ፡ 
ነዚ ኣምላኽ’ዚ ነምልኽ፡ ነዚ ኣምላኽ’ዚ ንስዕብ፡ ነዚ ኣምላኽ’ዚ ነገልግል ስለ ዝኾንና። ንሕና ነዚ ሓቀኛ 
ኣምላኽ ከነምልኽ ከሎና፡ መግለጺ እምነትናን ኣምልኾናን ከኣ፡ ዓመት ዓመት ከምዚ ዘለናዮ ተሓጕስና፡ 
ትንሣኤኻ ክንድ ዝኣመንና ብርሃንካ’ውን ፈኑ ናባና፡ እናበልና በዓልና ንጽምብል ኣሎና። እዚ ኸኣ ነቲ 
ኩሉ ንዓና ኣርኣያን ኣብነትን ክኾነና ዝገበሮ እና ዘከርና፡ ጾመ ኣርብዓ ከም ዓቅምና ጌርና፡ ጸዊምና፡ ሆሣዕና 
ኣኽቢርና፡ ሰሙነ ሕማማት፡ ንስቅያቱ እናዘከርና ከም ዓቅምና ሰጊድና፡ ኩሉ ሕጽበተ እግር፡ ሥርዓተ ቅዱስ 
ቁርባን ኮነ፡ ስቕለቱ ኣሕሊፍና፡ ኣብ ትንሣኤኡ ኣብጺሑና ኣሎ’ሞ፡ ስለቲ ኩሉ ኣሕሊፉ ብጥዕና ኣጽኒሑ፡ 
ነዚ ንምርኣይ ንዘብጽሓና፡ ብዙሕ ምስጋና ነቕርበሉ፡ ኣጸቢቕና ንሕጐስ። እምበኣር ምኽሪ ሓዋርያ ጳውሎስ 
እናዘከርና በዓልና ብሓጎስ ነብዕል። “ነቲ ዝተጸዋዕኩምሉ ጽውዓ  ብቑዓት ኰንኩም ክትነብሩ 
እልምነልኩም ኣሎኹ። ብሓቂ ትሑታት ከምኡ’ውን ለውሃት ኩኑ፡ ነሓድሕድኩም ብፍቕሪ 
እናተጸዋወርኩም ሕጉሳት ኩኑ፡ ነቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝረኸብኩምዎ ሕብረት፡ ብማእሰር ሰላም ጠሚርኩም 
ክትሕልውዎ ተጋደሉ። ኤፌ 4፡1-4። እምበኣር “ኣታ ደቂስካ ዘለኻ ተበራበር፡ ካብ ምውታት’ውን 
ተንሥእ፡ ክርስቶስ ከኣ ኬብርሃልካ ኢዩ” ኤፌሶን 5፡14። ከም ዝተበሃለ፡ ካብ ድቃስ ዘይኮነ ካብ ኩሉ ግብሪ 
ሓጢኣት ተፈሊና፡ ነቒሕና፡ ንኣምላኽና ንስዓብን፡ ነገልግልን እሞ፡ ክርስቶስ ኣምላኽና ከኣ ከብርሃልና ኢዩ፡ 
ኩሉ መገድና’ውን ኬቅንዓልና ኢዩ።   ቡሩኽ በዓል ትንሣኤ ይግበረልና። 

በዓል ትንሣኤ ፰ ሚያዝያ ፳፻፱ ዓ. ም. (April 16, 2017) 

ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም፡ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሽካጎ። 

 


