፯. ዕሇተ ዓርብ (ስቕሇት)
ኣብ ሥነፍጥረት ብዕሇት ዓርቢ “ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሉነ” ኸም መልክዕና ብምስልና ሰብ
ንፍጠር። ፍ. 1፦26 ኣብ ዝበሇለ ኣዲም ተፈጥረ፣ ዴኅሪ ሾብዓተ ዓመትን ኣርብዓን ሾብዓተን መዓልቲ ኸኣ
በዛ ዕሇት እዚኣ ትእዛዝ ጥሒሱ ኻብ ገነት ተሰጐ፣ ነዚ ኻሕሳ እዚ ንምምሊስ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ
መስቀል ተሰቒለ በጃና ኾነ። 13 ሕማማተ መስቀል ተቐበሇ፣ ንሳቶም ከኣ እዞም ዚስዕቡ እዮም፣1. ኣክሉሇ ሶክ። ኣኽሉል እሾኽ ዝዯፍእለ
2. ተኰርዖ ርእስ። ብኢዴ ኣይሁዴ ርእሱ ዝተሃርሞ። ማቴ. 27፦24፣
3. ተጸፍዖ መልታሕት። ተነበይ ሇነ መኑ ጸፍዏከ። እናበለ ኸም ዚጸፍዕዎ፣ ዮሐ፦19፣2-4፣
ማቴ፦27፣27።
4. ተወክፎ ምራቅ። ጡፍ ከም ዝበለለ፣ ኢሳ፦50፣6።
5. ሰትየ ሐሞት። ሓሞት ስተይዎ፣ መዝ፦69፣21, ማቴ፦27፣34-48።
6. ተአሥሮ ዴኅሪት። ኢደ ንዴኅሪት ዝኣሰርዎ፣ ዮሐ፦18፣12።
7. ተቀስፎ ባን። ዝባኑ ብሓሇንጊ 6666 ዝወቕዕዎ፣ ኢሳ፦50፣6።
8. ርግተ ገቦ። ወይፀዊረ መስቀል። የማናይ ጐዴኑ ብዅናት ተወግአ፣ ዮሕ፦ 19፣33።
9. ኃሙሽተ ቅንዋተ መስቀል፣ ዮሐ፦20፣25።
10. ሳድር።
11. ኣሊድር፣
12. ዲናት፣
11. ኣዳራ፣
12. ሮዲስ፣ ማቴ፦26፣26-28 (ትርጓሜ ወንጌል)።
እዛ ዕሇት እዚኣ እዚ ዅለ ጐይታና ዝተቐበሎ ፀዋትወ መከራ እናከርና ልባዊ ኃን ንኃዝን፣ ከምኡ’ውን
ብተወሳኺ ሾብዓተ ነገራት ተፈጸሙ፣1. ምጥፋእ ፀሐይ። ፀሓይ ጸልመተ፣
2. ወርኂ ናብ ዯም ምቕያራ፣
3. ከዋኽብቲ ረገፉ፣
4. መጋረጃ ቤት መቕዯስ ኣብ ክልተ ተተርተረ፣
5. ኣኻውሕ ተጨደ፣
6. መቓብራት ተኸፍቱ፣
7. ምዉታት’ውን ተንሥኡ፣
ከምኡ’ውን እቶም ሾብዓተ ጽራሓተ መስቀል ዚባሃለ ዝተናገረለ ዕሇት እዩ፣ ንሳቶም ዴማ እዞም ዚስዕቡ
እዮም፣1. ኦ ኣቦይ ዚገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ኣይትኃሎም፣ ለቃ፦23፣34።
2. ብሓቂ ብሓቂ እብሇካ ኣሎኹ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ክትህለ ኢኻ፣ ለቃ፦ 23፣43።
3. እንሆ ወዴኺ። እንሀት ኣዳኻ፣ ዮሐ፦19፣26-27።
4. ኤሎሄ ኤሎሄ ሊማ ሰበቅታኒ፣ ማቴ፦27፣46።
5. ጸማእኩ፣ ዮሐ፦19፣30።

6. ኦ ኣቦይ ነፍሰይ ናብ ኢዴካ አማዕቝባ ኣሎኹ፣ ለቃ፦23፣46።
7. ኵለ ተፈጸመ፣ ዮሐ፦19፣30።
ኣብ ዕሇተ ዓርቢ ብሓዯ ወገን እኳ ኽፉእ ዚገብሩ እንተበዝኁ፡ ጽቡቕ ዝገበሩ’ውን ኣይተሳእኑን፣ ፍቕሩ
ስሒብዎም። ቅዴም’ውን እናኸደ ዚመሃሩ ዝነበሩ። ኣብ ቅዴሚ መስፍን ኣሕዛብ ጲሊጦስ ቀሪቦም ካብ ዕፀ
መስቀል ኣውሪድም ንኺቐብርዎ ሓቲቶም ፍቓዴ ዝረኸቡ እሞ ኣብቲ ንእኦም ኢሎም ዲሇዉዎ ብውቕሮ
ኻብ ከውሒ ዝተሠርሐ መቓብር ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስን ኒቆዱሞስን ገኒዞም ኣብታ ዮሴፍ ንእኡ ኢለ
ኣዲልዩዋ ዝነበረ ሓዲስ መቓብር ዝቐበሩለ ዕሇት እዩ፣ ሎሚ’ውን ከምዞም ክልተ ሰባት ዝፈጸምዎ ጽቡቕ
ግብሪ ክንገብር ብዕፀ መስቀለ ይዯግፈና።

