፭. ጸልተ ኃሙስ ሕማማት።
ብዕሇተ ኃሙስ ቅድሚ ሥጋ ምሌባሱ “ሇታዋፅእ ባሕር ቦ መንፈሰ ሕይት”። ፍ፦1፣20 ኣብ
ዙበሇለ ጊዛ ንመግቢ ዜኾኑ እንስሳታትን ኣዕዉፍን ተፈጥሩ። ድኅሪ ሥጋዊ’ሥዋን ጏይታናን ኣምሊኽናን
መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ዕሇት እዙኣ ሇዐሇማወ መግቢ ዜኸዋን ኣማናወ ቅደስ ሥጋኡን ክቡር
ዯሙን ንዯቀ መዚምርቱ ዜሃበሊ ዕሇት እያ።
እዚ ዕሇት እዙኣ መድኃኒና ንዯቂ መዚምርቱ እግሮም ዜሓፀበሊ ዕሇት እያ። እዚ ዕሇት እዙኣ
ብምኽንያት ሕፅበተ እግሪ ንሐዉርያት ከም ጥምቀት ዜተጽረትልም ዕሇት እያ። ነዙ ረድኣና ድማ ሉቀ
ሐዉርያት ቅደስ ጴጥሮስ ጏይታ “እግርኻ ኽሓፅበካ” ምስ በል ትሕትና ዜገበረ መሲሌዌ “ኣይትሓፅበንን
ኣይከዋንን እዩ” በል። ጏይታና ድማ “እግርኻ እንተይሓፂበካ ምሳይ ዕድሌ የብሌካን” በል እሞ
እምበኣርከስ “እግረይ ጥራይ ይኮነስ፣ ርእሰይን እግረይን እምበር” በሇ። ዮሐ፦13፣4-10። “ተጠምቁ
አርድእት በምሴተ ኃሙስ ሇጸቢሐ ዐርብ እምቅድመ ይንሥኡ ሥጋሁ ቅደሰ ዯሞ ክቡረ ዯየ ማየ
ዋስተ ምንዚኅ አጥመቆሙ ሇኵልሙ አርዲኢሁ” (ተስእልተ ባስሌዮስ)። ከምኡ’ዋን ንዯቂ መዚምርቱ
“ሓዯ ኻባኻትኩም ኣኅሉፉ ኺህበኒ እዩ” ዜበሇሊን እቲ ዙፈትዌ ዯመዜሙሩ ዮሐንስ’ዋን ናብ ጏይታ
“መን እዩ ኣኅሉፉ ዙህበካ፧” ኢለ ብምሕታቱ ምሌክት ዜረኸበሊ፣ ኣብ ጌተሴማኒ እዚ ጽዉዕ ካባይ ኣኅሌፋ
ኢለ ዯጋጊሙ ንምጽሊይ ኣብ እዉን ፈተና ጸልት ከም ዙግባእ ዜመሃረና፣ ኣብ መዲእታ ንይሁዲ “ንዱ
ሰብ ብምስዐም ኣኅሉፍካ ትህቦ” ኢለ ዜተዚረበሊ፣ ጴጥሮስ ንዜረጻ እዜኒ ማሌኮስ ኣገሌጋሉ ሉቀ ካህናት
ዜፈሰሊ፣ ንገዚእ ርእሱ ብፍቓደ ኣኅሉፉ ዜሃበሊ ዕሇት እያ።
ኣቦታትና ሓዉርያት ካብዚ ዕሇት እዙኣ ኽሳዕ ትንሣኤ እኽሉ ኣይንጥዕምን ኢና ብምባሌ እኽሉ
ኸይጠዐሙ ከምዜቐነዩ (ግብረ ሕማማት ይነግር)። ነዙ ብምዜካር ልሚ’ዋን ዯቂ ቤተክርስትያን ካብ
ኃሙስ ክሳዕ ትንሣኤ ዜጾሙ ኣሇ።
፭. ጸልተ ኃሙስ በጽርሐ ኒቆዱሞስ
ስተ ቤተ አሌኣዚር ውርኩ / ዋስተ ቤተ ስምዖን ሇምጽ ይብል
እዙ ኣርእስቲ እዙ መንፈሳዋን ሥጋዋን ፍሌጠት ንዜከታተለ፣ ምሥጢር መጻሕፍቲ
ንዜመራመሩ፣ ተመራሚሮም’ዋን እታወ ቓለ ኣብ ሰላዲ ንዙኅዘ ዅሊቶም ታሪኻወ ትምህርቲ ዙህብ
እዩ።
እምበኣርከስ ናብታ ቐዲመይቲ “ቃሌ ጽርሐ ኒቆዱሞስ” እትብሌ ንመሇስ። እዙ ኒቆዱሞስ ዜተባህሇ
ሰብኣይ ጏይታናን ኣምሊኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዜብሌ ጸልተ ኃሙስ ምስ ዯቀ መዚሙርቱ
ፋሲካ ገይሩ ሥርዐተ ቈርባን፣ ምሥጢር ሥጋኡን ዯሙን ዜገሇጸለ መሇኮታወ ኃይሌ ዜዐረፎ ዐቢይ ቤት
ጽርሐ ኒቆዱሞስ እዩ።
ኣብዙ ሓዯ መሌሲ ድሌዮ ሕቶ ኺሇዐሌ ይኽእሌ እዩ። ነቲ ሕቶ መሇዐዐሉ ዙኸዋን ከኣ
ኣብ ማቴ፦26፣6 “በጺሖ እግዙእ ኢየሱስ ቢታንያ ቦአ ቤተ ስምዖን ሇምጽ” ዙብሌ እዩ። ኣብ
ማር፦14፣12-17, ለቃ፦22፣7-14, ዮሐ፦13፣1-20። እዙ ኸኣ ቤት አሌአዚር ከምዙኾነ የመሌክት ምኽንያቱ
“ረፈቀ እግዙእ ኢየሱስ ዋስተ ቤተ አሌአዚር ውርኩ”። ከምዙብሌ (ቅዲሴ ኤጲፋንዮስ) “ጏይታና ኢየሱስ

ክርስቶስ ኣብ ቤት ፈታወኡ ኣሌኣዚር መኣዱ ሠሪዎ ተቐሚጡ ኸል ንዯቂ መዚሙርቱ ስሇ እቲ ኣብ ሓድሽ
ኪዲን ዙሥዉዕ ሥጋኡን ዙፈስስ ዯሙን ብኅብስትን ብይንን ምሳላ ገይሩ ገሇጸልም” ይብሌ፣ (ቅዲሴ
ኤጲፋንዮስ ገጽ 149 ቀዲማይ ዐምድ)።
ኣብ መጽሐፈ ቅዲሴ “ጽርሐ ኒቆዱሞስ” ዜበል ካብ መጽሐፈ ግብረ ሕማማት ዜተስዯ እዩ፣
ብዘኃን ጸሓፍቲ መንፈሳዋያን መጻሕፍቲ ግና እቲ ሥርዐት ቈርባን ዜተዲሇለ ቤት እንዲ ኣሌኣዚር
ምንባሩ ይናገሩ፣ እምበኣርከስ ጏይታ ንሥርዐተ ኃሙስ ካብን ዜተሰምያ ሠሇስተ ቦታታት ኣበየናይ ቤት
ከም ዜፈጸሞ ኣይተፈሌጠን፣ እንተኾነ ግና ኺፍሇጥ ይግብኦ ነይሩ እናበለ ብሌቡናኦም። እናተመራመሩ
ኸዋርደ ኸዯይቡ ኂዝምዌ ዜነበሩ ሰባት ከምሇë ይግመት።
እምበኣርከስ እቲ ቤት ሓዯ ኾይኑ ግና ኽፍሌታት ሇዌ እዩ። ማሇት እቲ ቤት ናይ ሓዯ ሰብ
ከምዜኾነ ኣየጠራጥረናን እዩ።
ስሇዙ ነቲ ታሪኹ ኸመይ ከምዜኾነ ምግሊጽ ኣድሊዪ እዩ፣ ካብ ነገዯ ንፍታላም ዜኾነ ዐላቱ
ሄድኖክዮስ ዜተባህሇ ሓዯ ሃብታም ሰብኣይ ኣብ ቢታንያ ይነብር ነበረ፣ ንሱ ኸኣ ሠሇስተ (3) ኣዲት።
ክሌተ (2) ኣዉሌድ ሇዯ፣ ስሞም ከኣ፣1. ኣሌአዚር (ዐርኩ)
4. ማርያም (እኅተ ኣሌኣዚር)
2. ስምዖን (ሇምጽ)
5. ማርታ(ኣስተዲሇት ሲሳየ)
3. ኒቆዱሞስ
(መምህር)
ዜተባህለ ኾይኖም ነዙ ዜተባህሇ ኣቦ ሄድኖክዮስ ኣብ ቢታንያ ሓዯ ዐቢይ መካበብያ ሇዌ ብዕየቱን
ብስፍሓቱን ዜተፈሌጠ ቤት ነበሮ፣ ኸምኡ’ዋን ዜተፈሊሇየ ዯርብን ክፍሌታትን ሇዌ ዐቢይ ሕንፃ። ዜሇዐሇ
መቐመጢ ሇዌ ቤት ነበሮ።
ካሌእ’ዋን ብጀካ እዙ በዐሌ ፋሲካን በዐሇ ሰወትን ኣብ ኽብረለ ጊዛ ናይ ቤትን ስፍራን ሽግር
ከየጋጥሞ ኢለ ኣብ ከባቢ ከተማ ኢየሩሳላም ናይ ከተማ ቦታ ተዉሂብዌ ማእከሊይ ቤት ሠሪሑ ነበረ፣
ስሇዙ እቶም ካብ ከተማ ፃኢ ዜመጽኡ ኣይሁድ በዐሌ ንምብዐሌ ናብ ከተማ ኢየሩሳላም ኣብ ዙድይቡለ
እዉን ኣብዙ ዜተባህሇ ቤት ድንኳን ተኺልም። ዲስ ሠሪሖም በዐልም የኽብሩ ነበሩ።
ከምኡ’ዋን ናይቲ በዐሌ ፍጻሜ ምስ ኮነ ብዚዕባ ንዜመጽእ ዐመት ኣበየናይ ቤት ኮይኖም ከም
ብዕለ ይራረቡ ነበሩ፣ ካብዙ ብምብጋስ ኣብ ከባቢ ኢየሩሳላም። ብሕጊ ቦታ (መሬት። ጤሳ) ተዉሂብካ
ናይ ምሥራሕ ዜበሇጸ ምዃኑ ስሇዜፈሇጡ ነቲ በዐሌ መዕረፊ ዜኾኖም ቤት በብማይ ቤቶም ሠርሑ።
ስሇዙ ሄድኖክዮስ ከኣ ኣብ ከባቢ ጎሌጎታ ቦታ ተማሲሑ ቤተ ጸልት ሠሪሑ። ንነወኅ ጊዛ ድኅሪ
ምጽናሑ ጊዛ ሞቱ ምስ ኣኸሇ ነቲ ኣብ ቢታንያ ል ቤቱ ንኣሌኣዚርን ስምዖንን ኒቆዱሞስን። ነቲ ኣብ
ኢየሩሳላም ል ቤቱ ከኣ ንማርያምን ንማርታን ኣካፊሌዌም ካብዙ ዐሇም እዙ ብሞት ተፈሌየ።
እዝም ዙተባህለ ዯቂ ሄድኖክዮስ ፍቁራን ብምንባሮም ብይ ጽሌእን ቅርሕንትን ሌክዕ በታ ኣቦኦም
ዋረሶምን መኃዯሮምን ሓዯ ኣካሌ ኮይኖም ዜመጽአ ጋሻ እናተቐበለ ኻብ እግዙኣብሔር በረኸት
እናተዐዯለ ዜነብሩ እሙናት ኣኅዉት ኮኑ፣ ድኅሪ እዙ ዅለ ጏይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዐሇም ኣጋ
ምሸት ኃሙስ ዯቀ መዚሙርቱ ኣስዏቡ ኣብዙ ዜተባህሇ ቤት ኣትዩ ኣብ ዲሇለ መኣዱ ተረኺቡ በረኸት
ቃለ ኣኅዯረልም፣ ናይ ሇዐሇም ሕይት ዐዯልም፣ ድራር ምስ በሌው ንበረኸት ኢልም ምጽኡለ እንጌራ
ኣሌዏለ። ነቲ ጽዉዕ’ዋን ባሪኹ ቀዱሱ “ጽባሕ ዐርቢ ንበጃ ዅለ ዐሇም ኣብ ሌዕሉ መስቀሌ ዙሥዉዕ
ሥጋይ እዩ፣ ከምኡ’ዋን ነቲ ጽዉዕ ኣሌዏለ ስሇሥርየት ኃጢኣት ዙፈስስ ዯመይ እዩ። እንኩ ስተዩ” ኢለ
ንዐሠርተዋ ክሌተ ሓዉርያት ሃቦም፣ ተሠወሩ ዜነበረ ምሥጢር ሞቱ ገሇጸልም።

ነዝም ሠሇስተ ኣኅዉት ዜተዉህበ ጸጋ እግዙኣብሔር ንኻሌእ ኣይተዉህበን፣ በብኣስማቶም ዙቕበሌዌ
ሰማያወ ኽብሪ ዜተፈሊሇየ ከም ምዃኑ መጠን። ቤተ ኣሌኣዚር። ቤተ ስምዖን። ቤተ ኒቆዱሞስ ኢለ እኳ
ኣብ ሠሇስተ ኸፊለ ይናገር እምበር ብዚዕባ ሓዯስ ሓዯ እዩ፣ ማሇት ኅዋነቶምን ሓድነቶምን ኣጽኒዖም
ብፍቕሪ። ብሃይማኖት ተሠሪቶም ዜነበሩ ኣቦኦም ሄድኖክዮስ ዜሃቦም ሓንቲ ዐባይ ቤት እያ፣ ኣብ ቀዲማይ
ገጽ ዜተጠቕሰ ታሪኽ። ብስፍሓት። ብዕምቇት። ብጥሌቀት ክሳዕ እዙ በጺሑ ል ቤተ ኒቆዱሞስ ዙብሌ
ንመረዲእታ ዙኣክሌ እዩ፣ ስሇዙ ሠሇስቲኦም ኣኅዉት ኣብ ሓንቲ ቤት እዮም ዜነብሩ ነይሮም።
ጸልተ ኃሙስ ኣይሁድ ፋሲካኦም ከብዕለ ከሇ። ድሮ ሞት ጏይታ ምስ ኮነ ጏይታና ኢየሱስ
ክርስቶስ ኣብዚ ቤት እዙኣ ዜፈጸሞም ተግባራት ኃሙሽተ እዮም፣1. ትሕትና ምእንቲ ኪምህረና እግሪ ዯቂ መዚሙርቱ ሓፀበ፣ ዮሐ፦13፣1-20
2. ምሥጢረ ቈርባን ሓድሽ ሕጊ ሠርዐሌና፣ ማቴ፦26፣26, ማር፦14፣12, ለቃ፦ 22፣7፣
3. ኪተኃዜ ከል ዅሊቶም ገዱፎምዌ ኸምዜተበተኑን ቅደስ ጴጥሮስ ዯርሆ ኸይነቀ ሠሇስተ ጊዛ
ኸምዜኽሕዶን ተዚረበ፣ ማቴ፦26፣30-35።
4. ብዚዕባ መንፈስ ቅደስ ሰፊሕ ትምህርቲ መሃረ፣ ዮሐ፦14፣1-16-33።
5. ኣብ ጌቴሴማኒ ንኣና ኣብነት ዙኸዋን ጸልት ጸሇየ፣ ማቴ፦26፣39።
ጏይታናን ኣምሊኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መግቢ ኣብ ዜተዲሇለ ጠረጴዚ ምስ ተቐመጠ ዯቀመዚሙርቱ ቐጺልም ናይ ክብሪ መቐመጢ ንምኃዜ “ኣነ እበሌጽ። ኣነ እባ እበሌጽ” ብምባሌ ኪቀዲዯሙ
ኸሇ። ኣተኲሩ ረኣዮም እሞ ኻብቲ ተቐሚጥዌ ዜነበረ ተንሢኡ ኽዲኑ ኣቐሚጡ። መሌሉ ጨርቂ
ኣሌዏለ ሕቖኡ ተዐጢቑ ማይ ብዅስኲስቲ ቐዱሑ እግሪ ዯቀመዚሙርቱ ኺሐፅብ ጀመረ፣ ናብ ስምዖን
ዙተባህሇ ጴጥሮስ ምስ በጽሐ ጲጥሮስ “ንኣይ ንስኻ ንሇዐሇም እግረይ ኣይትሓፅበንን ኢኻ” ስሇዜበል
ጏይታ ኸኣ “ኣነ እንተይሓፂበካ ምሳይ ዕድሌ የብሌካን” ኢለ መሇሰለ።
ሽዎ እግሪ ዯቂ መዚሙርቱ ሓፂቡ ምስ ድአ ነቲ ጨርቂ ኣሌዏለ ኽዲኑ ተኸዱኑ። ንኻሌኣይ ጊዛ
ምሳሕ ተቐመጠ፣ ኣብቲ መኣዱ ንዜተዲሇ ይጸሇመን ይሓረረን እንጌራ ኣሌዏኡ ጸሌዩ፡ ባሪኹ፡ ኣብ 13
ሪሱ። ሓዯ ንእኡ ነቲ 12 ኸኣ ነቶም 12 ዯቀ-መዚሙርቱ ሃቦም፣ በዙ እዙ ኣብ ጊዛ ኦሪት ዙሥዉዕ ዜነበረ
መሥዉዕቲ እንስሳ (ጤሇ-በጊዕ) ተተክአ።
ልሚ ቤተክርስቲያን ብዚዕባ ምሥጢረ ቈርባን ክትምህር ከሊ። ዜኾነ ራቢ ሰብ 18 ሰዐት ጾይሙ
ንኣፉ ምረት ኪስምዖ ኸል እዩ ኢሊ ተረድእ፣ ሉቃዋንቲ ነዙ ኸም መረዲእታ ቕርብዌ “ጏይታናን
ኣምሊኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሇይቲ 9።00 ሰዐት ክሳዕ ሰዐት 9።00 ሰዐት መዐሌቲ።
ብድምር 18 ሰዐታት ዜተፈሊሇየ መከራታት ተቐቢለ። መሪር ሓሞት ንዜሰተዮ መኻኸሪ እዩ” ይብለ፣
ዜኾነ ይኹን ሰብ ቅደስ ሥጋኡን ክቡር ዯሙን እንተይሲደ መንግሥተ ሰማያት ኪኣቱ ኣይኽእሌን እዩ፣
ዮሐ፦6፣51-56፣ ነዙ ንምዋሳድ ከኣ ኻብ ቂም። በቐሌ። ጽሌኢ ተነሲሕካ። ነጺሕካ። ነጻ ዄንካ ምቕባሌ
ከም ዙግባእ ይምህረና፣ “ከይተገብኦ ዜበሌው ግና ኣብ ርእሲ ዕዲ ዕዲ ከም ሇዌ” ሓዉርያ ቅደስ ጳዋልስ
ኣብ 1ቆሮ፦11፣23-29። ከምኡ’ዋን ሉቃዋንቲ ኺምህሩ ኸሇ ንቝርባን ብመብሌዕን መስተን ዜገበሮ
ምኽንያት ብሌዕን መስተን ምስ ሰብነት ከምዙሓሓድ ንሱ ኸኣ ፍጹም ከም ዜተሓሓዯና የረድእ፣
ብኻሌኣይ ዯረጃ። መብሌዕ መስተ የፋቕር እዩ። ንሱ ኣዜዩ ከም ፍቅረና ይገሌጸሌና፣ ብስርናይን ይንን
ዜገበሮ ትንቢት ንምፍጻም። ፍ. 14፦18-20፣ ካሌእ ጏይታን ቅድስት ድንግሌ ማርያምን ኣብ እዉን
መዉዕሇ ሥጋዊኡ እኽሉ ንጥዐም ኣብ ዙበለለ ጊዛ እቲ ዜጠዐምዌ ስርናይን ይንን እዩ ዜነበረ።

