
ይእዜ እትነሣእ ይቤ እግዚኣብሔር መዝ. ፲፩ 

ሕጂ ክትንሥእየ ይብሌ እግዚኣብሔር መዝ. 12፡5 

 ወሇድና ኣዲምን ሔዋንን ትእዛዝ ኣምሊኽ ብምፍራስ ብዝገበሩዎ ሓጢኣት ናይ ሞት ፍርዱ ተፈርዶም፡ እዚ ፍርዱ’ዚ 
ኸኣ ኣብኦም ጥራሕ ዝውሰን ይኮነስ ኣብ ኩልም ርኦም ከም ዝተሓሊሇፈ ይፍሇጥ፡ “ሞት ግና ካብ ኣዲም ጀሚሩ ክሳብ 
ሙሴ፡ ኣብቶም ከምቲ ናይ ኣዲም ትእዛዝ ብምጥሓስ፡ ሓጢኣት ዝገበሩን ይገበሩን ነጊሡ ነበረ።” ሮሜ. 5፡14 እግዚኣብሔር 
ግና ርህሩህ ስሇ ዝኾነ ንሇዓሇም ሞት ተፈሪደዎም ክነብርን ክተርፍን ፍቓደ ስሇይኮነ፡ ንዯቂ ሰብ በጃ ክኸውን ሰብ ኮይኑ 
ማሇት ሥጋ ሇቢሱ ናብዚ ዓሇም እዚ መጸ። ብተበጃውነቱ ድማ ንወድሰብ ካብ ባርነት ሓጢኣት ናጻ ኣውጽኦ። ብምኽንያት 
ሓጢኣት ስኢንዎ ዝነበረ ጸጋ ከም ዝረክብ ገበሮ። እቲ ዝዓበየ ከኣ ሥጋኡን ዯሙን ብምዕዲሌ ምስኡ ሕብረት ከም ዝረክብ 
ጌሩዎ ኢዩ።  

 ጏይታ ንዓና ክብሌ ዝተቐበል ናይ ሕማማት ስቅያትን ክብዯትን እንተ ተመሌከትና ክሳብ ክንዯይ ዝኣክሌ 
ዝፈትወና ምዃኑ፡ ነዚ ኹለ ዝተቐበል ስቅያት ርኢና ከኣ ሓጢኣትና ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረ ክንርዲእ ንኽእሌ። ነዚ 
ተበጃውነት ክፍጽም ከል ድማ ሃንዯበት ይኮነስ በቶም ቃለ ከመሓሊሌፍ ዝመዯቦም ነቢያቱ ብዝተፈሊሇየ ክገብሮ ሇዎ 
ገሉጹ ኢዩ፡ ዕብ.1፡1 ንስቕሇት ዝቀራረበለ ዝነበረ ጊዜ ነቦታትና ሓዋርያት ኩለ ይሕብሮም ኔሩ ኢዩ፡ ካብቲ ነቢያት 
ዝተነበዩዎ ጠቒሱ “ነቲ ጓሳ ክቐትል ኢየ፡ እተን መጓሰ ኣባጊዕ ድማ ፋሕ ክብሊ ኢየን፡” ዝብሌ ተጻሒፉ ኣል ኢለ ካርያስ 
ዝተነበዮ ይነግሮም እሞ ካ.13፡7  “በዛ ሇይቲ እዚኣ ኩሊትኩም ክትክሕደኒ ኢኹም ምስ ተንሣእኩ ግና ንገሉሊ 
ክቕድመኩም ኢየ፡” በልም ማቴ 26፡31-33 እንተ ኾነ ሓዋርያት ኩለ እቲ ዝብልም ዝነበረ፡ ካብ ሙታን ምስ ተንሥአ ዯኣ 
ከሩዎ እምበር ሽዑስ ፈጺሙ ኣይርድኦምን ነበረ። ጏይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ፋሲካ ል ሰሙን ሆሣዕና ናብ 
ኢየሩሳላም ኣድጊ ተወጢሑ ኸኣቱ ከል፡ ሕዝቢ ኢየሩሳላም ዝጸውዖ ይብለ፡ ገሉኡ ክዲውንቱ ብምንጻፍ፡ ገሉኡ ካብ 
ገማግም መንገዱ ኣቑጽሌቲ ሰሉዑ ብምንስናስ፡ ሆሣዕና ብኣርያም ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ቡሩኽ ኢዩ እናበለ ሕፃናት 
ከይተረፉ ኣፎም ከፊቶም ከመስግኑን ክዝምሩን ተሰሚዖም ኢዮም፡ እዚ ኸኣ ንጉሥ ምዃኑ ዝገሌጽ ኢዩ። ካ.9፡9 በዝን 
ብኸምኡ ዝመስሌ ዓበይቲ ተኣምራትን ቀኒኦም መራሕቲ ኣይሁድ ሰቒልም ክቐትሌዎ ምስ ወሰኑ፡ ጏይታ ድማ ነዚ ኹለ 
ተዲሌዩለ ዝመጸን ዝፈሌጦን ስሇ ዝኾነ፡ ናይ መወዲእታ ሰዓት ምስ ኣኸሇት ኣብ ጌቴሴማኒ ኣበርቲዑ ጸሇየ፡ እዚ ጸልት’ዚ 
ንዓና ኣብ ጊዜ ፈተናና ብይ ምቍራጽ ተጊህና ክንጽሉ ዝምህረና ኣብነትን ኣርኣያን ኢዩ። ዯጋጊሙ ጸሌዩ ምስ ወዯአ 
ነቶም ምስኡ ወሲድዎም ዝነበረ 3 ሓዋርያት እቲ እዋን በጺሑ ኢዩ ተንሥኡ ንኺድ እቲ ኣሕሉፉ ዝህበኒ እነሆ ቀሪቡ ኣል 
በልም እሞ ሌኡኻት መራህቲ ኣይሁድ ብይሁዲ ተመሪሖም ነቲ ጓሳ ሓዝዎ፡ እቶም መጓሰ ድማ ፋሕ ብትን ክብለ ጀመሩ፡ 
ማቴ 26፡36-50 ናብ ኣዯባባይ ፍርዱ ወሲዶም ከኣ ማንም ፍጡር ክጾሮ ይኽእሌ ስቅያትን መከራን ኣብኡ ኣውረደለ። 
እቲ ኢሳይያስ ዝተነበዮ ኹለ ...ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ ንስቓይና ኣብ ነብሱ ጸዓኖ... ዝበል ኢሳ.53፡3-10 ኩለ ስቅያት 
ተቐቢለ መወዲእታኡ ሞቱ ኣብ መስቀሌ ኮነ፡ ስቕሇቱ ግና ንዓና ሓጏስናን ድሕነትናን ኢዩ። ከምዚ’ለ ጏይታ ንዓና 
ከድሕን መከራ መስቀሌ ተቐቢለ በጃ ብምዃን ካብ ግዝኣት ጸሊኢ ናጻ ኣውጽኣና። “ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ናይ ጽሌኢ 
ከሌካሉ መንዯቕ ብሥጋኡ ብምፍራስ ነቶም ክሌተ ሓዯ ዝገበረ ሰሊምና ኢዩ። ...ኣብ መስቀሌ ተሰቒለ ብሙማት ነቲ 
ጽሌኢ ዯምሰሶ። ኤፌ.2።14-16 መራሕቲ ኣይሁድ ሰቒልም ምስ ቀተሌዎ ከም ማንም ፍጡር ተቐቢሩ ዝተርፍ ኢዩ 
መሲሌዎም፡ ጏይታ ግና ኩለ ዝከኣል ኣምሊኽ ስሇ ዝኾነ መቓብር ክፈቱሇይ መጋንዝ ፍትሑሇይ ከይበሇ ከምቲ ትንቢት 
ነቢያት ኣብ ሣሌሳይ መዓሌቱ ንሓይሉ ሞት ስዒሩ ብሥሌጣኑ ተንሥአ። “ሽዑ እግዚኣብሔር ከምቲ ዯቂሱ ዝትንሥእ ሰብ 
ተንሥአ፡ ከምቲ ነቢት ሰትዩ ዝጭድር ጅግና ኮይኑ ተንሥአ” መዝ.78፡65 ዝበል ቦዅሪ ምውታን ኮይኑ ተንሥአ። 
“ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ ተቐብረ፡ ብሣሌሳይ መዓሌቲ ተንሥአ።” 1ቆሮ.15፡3-5 ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንሥአ 
በዚ ኸኣ ናይቶም ዝሞቱ በዅሪ ትንሣኤ ኮነ፡ 1ቆሮ.15፡20  

ክቡራን ሕዝበ ክርስቲያን፡- እነሆ እምበኣር ናይ ጏይታናን ኣምሊኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማትን ስቕሇትን፡ 
ሞትን ትንሣኤን ብሓጺሩ እዚ ተጠቒሱ ልን ከምቲ ኹለ ጊዜ እነንብቦን እንሰምዖን ክኸውን ከል፡ ነዚ ኹለ ምእንቲ 
ፍቕርና ኢለ ዝገበረሌና ርህራሄ እንታይ ክንገብረለ ኢና ብምባሌ እምነትና ኣጽኒዕና ንሱ ዝፈትዎን ዝቕበልን ከምኡ’ውን 
ዝኣናን ክንገብር ኣሰሩ ክንስዕብን ይግብኣና። “ክርስቶስ ድማ ኣሰር ኣሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ ኢለ ምእንታኻትኩም 
መከራ ጸገበ ኣርኣያ ውን ሓዯገሌኩም።” ይብሇና 1ጴጥ.2፡21 ንሕና ድማ ነዚ ኣርኣያ’ዚ ክንክተሌ ይግብኣና፡ ከምቲ ጏይታ 
ዝተንሥኦ ንሕና ኸኣ ኩሌና ኽንትንሥእ ኢና፡ ትንሣኤና ኸኣ ትንሣኤ ኵነኔ ይኮነ ትንሣኤ ሕይወት “ኪደ ካባይ ብሌ 
ይኮነ፡ ንዑ ናባይ ብሌ ትንሣኤ ምእንቲ ክኾነሌና ሠናይ ተግባር ንሓዝ፡ ኣሰሩ ንከተሌ። ቡሩኽ በዓሌ ትንሣኤን 
ናይሰሊምን ሓጎስን በዓሌ ይግበረሌና፡ ኣሜን 

ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዯብረ ሰሊም ቅድስት ማርያም ቤተ-ክርስቲያን ኣብ ቺካጎ ፲፮ ሚያዝያ ፳፻፫ / April 24, 2011 


