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“ክርስቶስ ትንሥአ እሙታን በዐብይ ኃይል ውስልጣን አሰሮ ለሰይጣን 
ዘግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሃ ወሰላም”

መዝሙር፡ ይትፌሣሕ ሰማይ ወትትሓሰይ ምድር... 

“ሰማይ ይተሓጎስ ምድሪ እውን ደስ ይበላ መለኸት ይወቓዕ ኩሉ 
አድባራትን ከበቢኡን ኩሉ አእዋም በረኻታትን ይታሓጎስ ፥ ሎሚ አብ 
ሰማያት ዓቢ ተሓጓስ ኮይኑ አሎ፥ ምድሪ ብደም ክርስቶስ ተሓጺባ ዓባይ 
ፋሲካ ትገብር አላ። ትንሣኤኡ ብሰንበት ገበሮ ከም ነዳዲ እሳት ናብ 
ሲኦል ወረደ። አብኡ ነቲ ማዕጾ ሓጺን ሰበሮ፥ አብ ሣልሳይ መዓልቲ 
ንሞት ሰዓሮ ንኃይሊ ጸልማት አባረሮ” ይብል።  

ንባባት፡ ኤፈ 11-3-ፍ፥ ራእ 1፡9-19፥ ግ.ሓ.5፡12-16፥ዮሓ 20፡19-31።                                                                                    

ስብከት፡ ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃሕ እምንዋም ወከመ ኃያል 
ውኅዳገወይን፥ወቀተለ ጸሮ በድኅሬሁ፥። “ሽዑ እግዚአብሔር ከምቲ ኻብ 
ድቃሱ ዚትንሥእ ሰብ ተንሥአ፥ ከምቲ ነቢት ሰትዩ ዚዕንድር ጀግና ኾይኑ 
ተንሥኤ” መዝ። 78፡65-66 

ድሕሪ ትንሣኤ ዘሎ ሰሙን አብ ስርዓት ዓድና በብዕለቱ ነናቱ አስተንትኖ ዘልኦ 
እዩ።

ሰኑይ፡ማዕዶት ይብሃል፥ምስጋር ማልት እዩ። በዚ ዕለት ቤተ ክርስትያን ነፍሳት 
ብናይ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ካብ ሞት ናብ ሕይወት ካብ ሕስረት ናብ 
ክብረት፥ ካብ ሲኦል ናብ ገነት ምስጋርን እናሕሰበት ፋሲካና ክርስቶስ ምዃኑ 
ትነግረና። 

ሰሉስ፦ቶማስ፡ አብዚ ዕለት ቅ.ቶማስ ብኲናት ዝተወግኤ ጎኑን ብስንካር 
ዝተሰመረ ኢዱን ከይረኤኹ አይአምንን ስለ ዝበለ ኢየሱስ ከአ አጻብዕካ አብዚ 
አእቱ እናበለ አማኒ እምበር ዘይአምን አይትኹን በሎ፥ ቶማስ ከአ ጉይታይን 
አምላኸይን እናበለ እምነቱ ገሊጹ። በዚ ምኽንያት እዚ ዕለት ናይ ቶማስ 
ይብሃል። 

ሮቡዕ፦አልአዛር፡ በዚ ዕለት ትንሣኤን ሕይወትን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ንአልአዛር ድሕሪ አርባዕተ መዓልታት ቀብሩ ከምዘተንስኦ፥ አልአዛር ካብ 
ብሉይ ስጋ ሓዲስ ስጋ ለቢሱ ከምዝተንሥኤ፥ ሞት ዘይዓገቶ አምላኽ ምዃኑ 
ንሱ ንኹሉ ፍጥረት ትንሣኤን ሕይወትን ምዃኑ እንእመነሉ ዕለት እዩ (ዮሓ 
11)።

ሓሙስ፦አዳም ወይ አዳም ሓሙስ፡በዚ ዕለት ንአዳም ዝተዋህበ ተስፋ ስለ 
ዝተፈጸመ (ዘፍጥ 3፡15)። አዳም ምስ ደቁ ብናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ነጻ ካብ 
ሲኦል ምውጽኡ ይዝክር።

ዓርቢ፦ቅድስት ቤተ ክርስትያን፡ በዚ ዕለት ቅድስት ቤተ ክርስትያን ብናይ 
ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ምምስራታ፥ ምእንቲ ቤተ ክርስትያን ኢሉ ንገዛ 



ርእሱ አሕሊፉ ከምዝሃበ ቤተ ክርስትያን ከአ አካሉ ምዃና (ኤፈ 5)፥ አብ ናይ 
ነብያትን ሓዋርያትን መሰረት ዝኾነ ክርስቶስ ብምምስራታ፥ እቲ መአከቢ 
ክርስቶስ ስለ ዝኾነ (ኤፈ 2፡19-22) ትሓስብ። 

ቀዳም፦ ቅድሳት አንስት፡ በዚ ዕለት ንሰውነት ክርስቶስ ብምዑዝ ጨና 
ንምቕባእ ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝተላዕለ ንፍርሃተን ዋጋ ከይሃባ ሰውነቱ 
ብምድላየን አብ መቓብር ክመላለሳ ምሕዳረን፥ ማርያም ንትንሣኤኡ አቐዲማ 
ብምርአያ፥ እተን አንስቲ ኸአ መልእኽቲ ከም ዝተራእይወን ቤተ ክርስትያን 
እተስተምህረሉ ዕለት እዩ። 

ኩሉ አስተንትኖና አብ ምስጢር ትንሣኤ ዘተኮረ እዩ። ትንሣኤ ክርስቶስ አብ ሕይወት ቀዳሞት 
አመንቱን ተኸተልቱን ዝምጽኦ ሓዲስ ርክብን ጉዕዞ እምነትን ብዝያዳ ክንርዳእ ይሕግዘና። 

ካልአይ ሰንበት ዘትንሣኤ ዳግማይ ትንሣኤ ንብሎ እዚ ኸአ ንዕለተ ትንሣኤ ደጊምና ነብዕል 
አሎና ማለት እዩ እምበር ክርስቶስ ዳግማይ ትንሢኡ ማለት አይኮነን። ወንጌል ዮውሓንስ ብዛዕባ 
ቶማስ ሓዋርያ ይነግረና ስለዚ አስተንትኖና አብኡ ክኸውን እዩ።

ሓደ ሽማገለ ቆመስ አብ ዕለተ ትንሣኤ ብዙሓት ቤተ ክርስትያን መጺኦም እሞ ጸቢብዎም ምስ 
ረአየ ከምዚ እናበለ ሓበረታ ሂቡ፥ “አሕዋተይ ከምዚ ዝርእዮ ዘሎኹ ንብዙሓት ካባኹም ክሳብ 
ዝመጽእ ዓመት አይክርእየኩም እየ ስለዚ ነዚ ዕድል ተጠቒመ ናይ ርሑስ ብዓል ልደትን ሓዲሽ 
ዓመትን ትምኒተይ ክገልጸልኩም” ኢልዎም ይብሃል። አብ ቍምስናና እውን ከም እንርእዮ 
ብመዓልቲ ትንሣኤ ዝመጽእ ህዝብን አብ ካልእ ሰናብቲ ዝመጽእን ፍልልዩ ብሩህ እዩ። ብዙሓት 
አሕዋትና አብ ሶመነ ሕማማትን አብ ገለ ፍሉያት መዓልታት ጥራሕ ቤት አምላኽ ዝጋሰሱ 
አለዉ። ሓደ እዋን ሓደ ምእመን ንቆሞሱ በቲ ዝህቦ ዝነበረ ሓደ ዓይነት ስብከት ይሓምዮ ነሩ 
“አብዚ ቤተ ክርስትያን ሰለስተ ዓመት መጺኤ እዚ ቀሺ አብዘን ሰለስተ ዓመት ዝሰበኸን ሓደ 
ዓይነት አርእስቲ እዩ ሰቢኹ። 

ካልእ ክዛረቦ ዝኽእል ነገራት የብሉን ማለት ድዩ ኢሉ ይብሃል። ርግጽ እዚ ሰብ ሰለስተ ዓመት 
ቤተ ክርስትያን መጺኡ፥ ምምጽኡ ግን አብ ፋሲካ ጥርሕ እዩ ዝመጽእ ነሩ ኩሉ ጊዜ ዝሰምዖ 
ዝነበረ ሰብከት ከአ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። አብ ዓመት ሓደ ጊዜ ጥራሕ ምምጻእ 
ንመንፈሳዊ ሕይወትና የምክኖ ንልብና የደንዝዞ። ክንሕደስ እሞ ክንአምን አብ መአዲ ክርስቶስ 
ሰንበት ሰንበት ንቕረብ።  

አብ መንጎ ምእምናን ብዙሓት ሰንበት ሰንበት ቤተ ክርስትያን ዘይመጽኡ አለዉ። እቲ መልሲ 
ክኸውን ዝኽእል ሓደ ቃል እዩ። ምጥርጣር ወይ ከአ አብ እምነት ጸገም ዘልኦም እዮም። ሰባት 
ሎሚ ከም ቀደም ጽምአት አምላኽ አልኦም። ትርጉም ሕይወቶም ክረኽቡ ሃሰው ዝብሉ አለዉ። 
ናይ እዚ ሃሰው እናበሉ ዝደልይዎ አብ ሕይወቶም ዕረፍቲ ከሊእዎም ዘሎ አብ ቤተክርስትያን 
ዝርከብ ምዃኑ ይጠራጠሩ። በዚ ምኽንያት ጊዚኦም አብ ክንዲ አብ ቤት አምልኾ አብ ስራሕ 
አብ ማሕበራዊ ተግባራት፥ አብ ስነ አእምራዊ ምርምር የሕልፍዎ። ናይ ሎሚ ወንጌል አብነት 
ናይ ሓደ ሰብ ቶማስ ዝተባህለ ልክዕ ከምዚ እንብሎ ዝገጠሞ ይነግረና። 

“በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ኢየሱስ ምድሪ ምስ መሰየ ካብ ሙታን ተንሢኡ...አርድእቱ 
ተአኪቦም ከለዉ...ኢየሱስ መጺኡ አብ ማእከሎም ደው በለ (ዮሓ 20፡19)። ሓዋርያት በታ 
ቀዳመይቲ ሰንበት ብሓባር ተአኪቦም። ሓዋርያት አይሁድ ስለ ዝነበሩ “ሻባት” ቀዳም ይእከቡ 
ነሮም፥ ከም ተኸተልቲ ክርስቶስ ከአ ሰንበት ይእከቡ ነሮም። ብስሙ ይእከቡ ስለ ዝነበሩ ከምቲ 
አቐዲሙ አተስፍይዎም ዝነበረ አብ መንግኦም መጺኡ ይርአዮም ነሩ። “ክልተ ወይ ሰለስተ 
ብስመይ አብ ዝተአከቡሉ አነ አብ መንግኦም አሎኹ” (ማቴ 18፡20) ኢልዎም ነሩ። በዚ 
ምኽንያት ሰንበት መዓልቲ ጎይታ፥ ክርስቶስ ንህዝቡ ጽንዓት ክህብን ኢሉ ዝመጸላ ስለ ዝኾነት 
ፍልይቲ መዓልቲ ክርስትያናዊ ስርዓት አምላኾ ዝፍጸመላ እያ። ናይ ሎሚ ወንጌል እምብአር ነታ 
ቀዳመይቲ ሰንበት ክርስትያን ድሕሪ ትንሣኤ ክርስቶስ ዝወዓለት እዩ ዝነግረና። ቅዳሴ በዚ እዋን 
ኩሉ ጊዜ ምሸት እዩ ዝዓርግ ነሩ። 



ኩሎም ሓዋርያት ብመዓልቲ ሰንበት ብሓንሳብ ተአኪቦም አገልግሎቶም ማለት አኮቴተ ቍርባን 
የዕርጉ ነሮም፥ አብዚ እንታይ ንዕዘብ? ቶማስ ምስኦም አይነበረን። አበይ ነሩ? ከም እንዕዘቦ 
ከምዞም ናይ ሎሚ ክርስትያን መዓልቲ ሰንበት ዘይመጹ ንሱ ኸአ ምስኦም አይነበረን። ቤተ 
ክርስትያን ዘይመጹ ሰባት ክርስቶስ ንህዝቡ ከጸናንዕን ክበጽሕን ምስ መጸ አብኡ ስለ ዘይጸንሑ 
አይረኸብዎን። በዚ ምኽንያት ኩሉ ጊዜ አብ ምጥርጣርን አብ ዛሕሊ እምነትን ይነብሩ ነሮም። 
አብ መጀመርያ ኩሎም ሓዋርያት ምጥርጣር ነርዎም። ምስ ዝተንሥኤ ክርስቶስ አብ መዓልቲ 
ሰንበት ስርዓተ አምላኽኦም ክፍጽሙ ምስ ተአከቡ ምስኡ ምስተራኸቡ ግን ኩሉ ምጥርጣሮም 
አብ ዓቢ እምነት ተቐይሩ። ንቶማስ እዛ ጸጋ እዚአ ሓሊፋቶ። 

እንተ ኾነ ቶማስ ለባም ሰብ ስለ ዝነበረ ነታ ሓንሳብ ዝሓለፈቶ ዳግም ከይትድገም ኢሉ ነታ 
እትመጽእ ሰንበት ዝገብርዋ አኸባ አየሕለፈን። ወንጌል ክገልጾ እንከሎ ከምዚ ይብል “ድሕሪ 
ሾመንተ መዓልቲ ኸአ ደቀ መዛምርቱ ከምብሓዲሽ አብ ውሽጢ ቤት ከለዉ ቶማስ እውን 
ምስኦም እንከሎ ኢየሱስ መጺኡ አብ ማእከሎም ደው ኢሉ” (ዮሓ 20፡26)። ቶማስ ከም 
ካልኦት ብጾቱ ፍረ ትንሥኤ ይካፈል ነሩ፥ብቕጽበት ከአ ምጥርጣሩ አብ እምነት ተቐይሩ አብ 
ቅድሚ ኢየሱስ ተምበርኪኹ ኸአ “ጎይታይን አምላኸይን” እናበለ አምልኾኡ ገሊጹ። ምናልባት 
ቶማስ በታ ሰንበት ዘይነበረ እንተ ዝኸውን ኢየሱስ ከም ዝተንሥኤ መረጋገጺ ሃቡኒ እንተ ዝብል 
እቲ ዘቕርቡሉ ነገራት መርትዖ ምኾነዶ ይመስል? አብ ገለ እዋናት ንሓደ ዝጠራጠር ሰብ እሞ 
ክተረድኦ እንተ ጸገመ እተን ዝበለጻ ቃላት ክትብለን እትክእል “ንዓሞ ርአ” ዝብላ እየን። 

አብ እምነት ምጥርጣር ክአቱ እንከሎ ዓቢ ጸገም እዩ። አብ ሕይወትና ዓቢ ሓዘን ወይ ካልእ 
ከቢድ ጸገም ምስ ገጠመና ስለምንታይ እዩ እዚ ፈቃር አምላኽ ነዚ ዘውርደለይ ኢልና ንጠራጠር 
ሽዑ አብ ዛሕሊ እምነት ንወርድ። ፍቕሪ አምላኽ ብሕርቃን ንትክኦ። አብ ዓለም ዝርአ ዓበይቲ 
ህልቂታት ብባህርያዊ ነገራት ክገጥም እንከሎ እውን ስለምንታይ አምላኽ ነዚ ክኸውን አፍቂዱ 
እናበልና ሕቶ ንሓትት እዚ ኹሉ ዓቕምና ምስተ ጸንቀቐ እዩ። 

ምጥርጣር ናይ ድኹም እምነት ምልክት አይኮነን ከምኡ ናይ እሙን ዘይምኻን መረጋገጺ 
አይኮነን። ብዙሓት ቅዱሳት “Dark night of the soul” እናበሉ ይጽውዕዎ። “Mother 
Teresa” ዝተባህለት ናይ ዘመና ቅድስቲ ንዓመታ ብዛዕባ አምላኽ ክትሓስብ እንከላ ካብአ ብዙሕ 
ዝርሓቀ አብ ገሊኡ እምበርዶ ይግደሰልና እዩ እምበርዶ የፍቅረና እዩ አብ ገለ እዋናት ንህላዌኡ 
እትጠራጠረሉ እዋናት ነሩ። እዚ ኹሉ ፈተና እና ገጠማ እንከሎ ብእምነት ኩሉ ተልእኮኣ 
ንድኻታት ምሕጋዝ ትቕጽሎ ነራ። ቶማስ መርቶን ዝተባህለ አመሪካዊ መነኮስ ክሳብ ሕጂ ንሱ 
ዝጸሓፎ መንፈሳዊ ጽሑፋት ብምልዮናት ዝንበብ ዘሎ ከምዚ እናበለ ጽሒፉ “እምነት ማለት 
ምጥርጣር ማለት እዩ። እምነት ካብ ጽቕጠት ምጥርጣር ዝመጽእ አይኮነን። ንምጥርጣር ስዒርና 
እነምጽኦ እዩ፥ ንምጥርጣር እንስዕሮ ኸአ ብውሽጡ እንክንሓልፍ ከሎና እዩ” ይብል ነሩ። 

አብዚ እዋና ንብዙሓት ካቶሊካውያን ምንጪ ምጥርጣር እምነቶም ኮይኑ ዘሎ ብፍላይ አብ 
ምዕራባዊ ክፍለ ዓለም ክልተ ነገራት እዩ፡

1.  ሕርቃንን ጽልእን በቲ ብቤተ ክህነትን ብመራሕቲ ሃይማኖት ዝተገብረ 
ዕንቅፋታት። ብዙሓት አብ ዝሓለፈ ዓመታት ተመሊሶም አነ ንእሽቶይ ከሎኹ ኣባ 
እገለ ዓሚጹኒ ገፊዑኒ እናበልካ ፋይላት ቤተ ክርስትያን ብቤት ፍርዲ ክርአዩ 
ሰባት ሚልዮናት ንቤተ ክርስትያን ከቕጽዑ ንርኢ አሎና። አብዚ ኩሉ ካብ 
ሕርቃን ጽልኢ ዝተላዕለ ነገር ንርኢ እዚ አብ እምነትን ቤተ ክርስትያንን 
ምጥርጣር አእትዩ። አብዚ ከቢድ እዋን ክልተ ነገር ክንርኢ ይግባእ ማለት 
መብዝሕትኦም ቤተ ክህነት ጥዑያት ከምዝኾኑ እሞ እቲ ጽቡቕ ነገራት ናይ ቤተ 
ክርስትያን ይቕጽል ከምዘሎ። ንቤተ ክርስትያን ብምሕዳግ ነቲ ጉድለት እንገብሮ 
ነገር የብልናን። ካልአይ ስርዓተ ልጡርግያ፥ ምስጢራትን መንፈሳዊ ባህልታት 
ቤተ ክርስትያን ምነጪ ጸጋ አምላኽ ምዃኖም ዘይቅየር ሓቂ እዩ። 

2. አብ ገለ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ዘይምስምማዕ ወይ ዘይምቕባል። ሕልናና ናይ 
መወዳእታ ሞራላዊ ውሳኔ ክንውስን ናቱ ተራ ድዩ? እወ። መን ከምኡ ኢሉ፥ 



ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት። ብ1991 ካርዲናል ዮሴፍ ራዚንገር ሕጂ አብ ጥሮታ ዘለዉ 
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከምዚ ይብሉ “Conscience and Truth” አብ ዝብል ደኩመንቲ 
ንጳጳሳት አብ ዝገለጽዎ “The classical principle of moral tradition that 
conscience is the highest norm which man is to follow, even in opposition 
to authority. Authority, in this case the Magisterium, may  well speak of 
matters of moral, but  only in the sense of presenting conscience with 
material for its own deliberation. Conscience would retain, however, the 
final word.” ነፍስ ወከፍ ሰብ ብሕልንኡ ጥራሕ እዩ ንሓደ ነገር ክፈርድ 
ዝግብኦ። ባዕሉ ጥራሕ ከአ ነቲ ሕልናዊ ፍርዱ ብቕኑዕ ወይ ብዘይ ሓቂ ይመርሖ 
ከምዘሎ ክፈልጥ ዝክእል። 

ዘመነ ትንሣኤ ሽድሽተ ሰናብቲ ዝርከቦ እዩ። አብ እምነትና ክንጸንዕን ክንዓብን ዝሕግዘና እዋን 
እዩ ስለዚ አብዚ መአዲ ቅዱስ ቍርባን ቀሪብና አብ ዝደኸምናሉ ሓግዘና አብ እንጠጣጠሮ እዋን 
ጥበብ ሃበና ኢልና ንለምኖ። 

ንዑሞ ነቲ ዝተንሥኤ ጎይታ አብዚ ምሳና አብ እነዕርጎ ዘሎና ቅዳሴ ሰንበት ምሳና ዘሎ፥ እቲ 
ብቃሉን አብ ቅዱስ ቍርባና አብ ማእከልና ዘሎ፥ ባዕሉ ክዛረበኩም እሞ ልባትኩም ክትንክፍ 
ሽዑ ምጥርጣርኩም ክበንን ሰብ ዓቢ እምነት ክትኮኑ አብኡ ቅረቡ እናበለና ንሰባት ንዓድም። እቲ 
እንጠራጠሮ ነቲ ንእምነትና ዝርኢ ክንሓቶ እንደሊ ንኹሉ መልሲ ሂቡ አብ ድልዱል እምነት 
ከእትወና እዩ። እቲ መልሲ አብዚ እዩ ዘሎ። ኩልና ምጥርጣር ክመጸና እንከሎ ንተጠራጣራይ 
ቶማስ ንዘክር እሞ ካብ ተመክሮኡ ንምሃር። “ንዓሞ ክትርኢ ኢኻ”። 

ትንሣኤ ክርስቶስ ዓይኒ ሕልናና ከፊቱ አብ እምነትና ጽኑዓት ኮና ነሕዋትና አብ እምነት ክጸንዑ 
እንሕግዝ ይግበረና። አብ ሓዋርያት ዝሓደረ መንፈስ አባና ወሪዱ አብ ሓደ መንፈስን እምነትን 
እንዓቢ ይግበረና ።

ርሑስ ብዓለ ትንሣኤ

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ       


