በዓለ ትንሣኤ 2012
“ትንሣኤከ ለእለ ኣመነ ብርሃነከ ፈኑ ዲቤነ” (እስ. ለዓ) ትንሳኤኻ ንዝኣመና ብርሃንካ ስደደልና እናበልና በዓል
ክነብዕል ተኣኪብና ኣሎና። ትንሣኤ ናይ ሓዲስ ፍጥረት በዓል እዩ። ኢየሱስ ካብ ሞት ተንሢኡ ደጊሙ
ዘይመውት ምዃኑ ዘረድእ እዩ። ንሱ ናይ ሓዲሽ ሕይወት መዓጾ ከፈተልና። እዚ ሓዲሽ ሕይወት ሕማም ኮነ
ሞት ዘይብሉ እዩ። ሓዋ. ጳውሎስ “ሥጋን ደምን መንግሥቲ
ኣምላኽ ኪወርስ ኣይኽኣልን። (1ቆሮ 15፣50) ክብል እንከሎ
ኣብዚ ዓለም’ዚ ክንከይድ ንኽእል ንኸውን፣ ንንየዋይ ዓለም
ግና ብቍዓት ኣይንኸውን። ሰብ ንዝለዓለ ደረጃ ክወርስ
እንተደኣ ኮይኑ ሕዳሴ/ለውጢ የድልዮ፣ ከምዘለዎ ክሰጋገር
ኣይክእልን እዩ ዝብለና ዘሎ። ስለዚ ቅድሚ ናብ መንግሥተ
ኣምላኽ ምእታውን ክንልወጥ ኣሎና። ዝኾነ ሰብ ነታ ለውጢ
እቲኣ ክፈርሓ የብሉን። ፍርሓት ሞት ወትሩ ንሰባት ምስ
ኣርዓዶም እዩ። እዚ ፍርሓት እዚ ካበይ እዩ ዝነቅል? ብኸፊል
ካብቲ ናይ ዘይተፈልጠ ፍርሓት እዩ ዝመጽእ። ብዝያዳ ግን
ፍርሓት ናይ ሞት ካብ ኵናት ሓጢኣት እያ እትመጽእ።
Peter Pan ዝበሃል “ሰባት ንሞት ምስ እግዚኣብሔር ምርኻብ
ገይሮም ዝሓስብዎ እንተ ዝኸውን ከም ታሕጓስ ምወሰድዎ”
ይብል ቀጺሉ ከኣ “የግዳ ስሚዒት ሓጢኣት ካበይ እዩ
ዝመጽእ? ኣብ ትሕቲ ሕጊ ካብ ምዃን እዩ ዝመጽእ። ሰብ ኣብ
ኣምላኽ ሕጊ ጽድቂ ክሳብ ዝጠመተ ወትሩ ንርእሱ በደለኛ
ገይሩ ስለዝቆጽራ እዩ። እንተኾነ ነዚ ንምድምሳስ እዩ ኢየሱስ
ኣብዚ ዓለም ዝመጸኤ፣ ንሱ ኣምላኽ ፍቅሪ እምበር ሕጊ
ከምዘይኮነ ክነግረና መጽኤ። ማእከልነት ኣምላኽ ሕጋውነት
ዘይኮነ ጸጋ እዩ። ናባኡ እንምለስ ንኽንፍረድ ዘይኮነ ከምቲ ኣቦ
ደቁ ናብ ቤት ክምለሰሉ ናባኡ ዝጽበ እዩ። በዚ ምኽንያት’ዚ
ክርስቶስ ዓወት ኣብ ልዕሊ ሞት ሂቡና፣ ፍርሓት ሞት ከኣ
ብፍቅሪ ኣምላኽ ዝተሳዕረ”ይብል። እዚ እዩ ትንሣኤ
ዘተሓሳስበና። በዚ ከኣ እዩ ትንሣኤ ናይ ሓዲሽ ፍጥረት በዓል
እዩ ዝተባህለ።
ቅ. ተርትቱልያን ኣብ 300 ክ/ዝ ኣቢሉ ዝነበረ ካብ ኣበው ሓደ “ሥጋን ደምን ብክርስቶስ ኣብ መንግሥተ
ሰማያት ቦታኹም ሒዚኩም ኣለኹም እሞ ርጉጻት ኩኑ”፣ ይብል እዚ ስለ ሞትን ትንሣኤን ክርስቶስ ደቂ
ሰባት ሓደስቲ ፍጥረት ኰንና፣ ኣብ ሰማይ ቦታ ረኺብና ነቲ ብሓጢኣት ኣዳም ዝጠፈኤ ክብሪ ለበስና ማለት
እዩ።
ኣብ ለይቲ ትንሣኤ እቲ መጀመርያ እንሓስቦ ታሪኽ ፍጥረት’ዩ ኣብ (ዘፍጥ.1፣3) ኣምላኽ “ብርሃን ይኹን”
በለ ብርሃን ከኣ ኮነ መዓልቲ ቢሉ ከኣ ሰመዮ። ብርሃን ንሕይወት ክውን ይገብሮ። ንምርኻብ ቀሊል ይገብሮ፣

ንፍልጠት ምስ ኵነትን ሓቅን ክውን ይገብሮ። እሞ ናጽነትን ምዕባለን ከምዝኸውን ይገብሮ። ብርሃን መዓልቲ
ናብራና ከም ነሰላስል ይገብረና።
ኣምላኽ ንብርሃን ፈጠረ ማለት ንዓለም ከም ሥፍራ
ፍልጠት ሓቅን
ጽቡቅን ፍቅርን
ገይሩ ፈጠራ ማለት እዩ።
ምርኻብን ሓርነትን
ትንሣኤ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይ ሰሙን “ብርሃን ይኹን” በለ፣ ብርሃን ከኣ ኮነ ክርስቶስ ካብ ሙታን
ተንሥኤ
ሕይወት ካብ ሞት
ጽቡቕ ካብ ክፍእ
ትብርትዕ
ፍቅሪ ካብ ጽልኢ

እቲ ናይ ዝቀደመ መዓልታት ጸልማት ኣብ ሁመት ትንሣኤ ክርስቶስ ብርሃን ኮነ ናይ ኣምላኽ ፍጹም ብርሃን
ኮነ። ብትንሣኤ ክርስቶስ እታ ብርሃን ብርእሳ ዳግም ተፈጢራ፣ ብኣኡ እዩ፣ ናይ ሃገርና ሥርዓት “ትንሳኤከ
ለእለ ኣምነ ብርሃነከ ፈኑ… ዝብሉ።
ንኹሉና ብብርሃነ ትንሣኤ ገይሩ ናብኡ ይስሕበና፣ እዚ ብርሃን እዚ ንኣምላኽ ዘፍልጠናን ክብርታቱ
ዘምህረናን ህላዌና ዘውሕሰናን እዩ። ብዝተረፈ ከቢቡና ዘሎ ጸልማት
➨ ናይ ባዕልና- ክፉእ ጽልኢ ንፍገት ኣሕሊፍካ መሃብ፣ ምጭኽኻን
➨ ናይ ከባቢና-ዛሕሊ ሃይማኖት እምነት ምጥፋእ ‘ኣልቦ እግዚኣብሔር” ዝራእዮም፣ ንናብራ ጸገም ፣
ንመንፈሳዊ ሕይወት ከኣ ሥቃይ እያቶም።
ኣብዚ ኩነታት ብርሃን ትንሣኤ የድልየና ነዚ ከኣ ሽምዓ ብምውላዕ ንዝክሮ፣ እዚ እነብርሆ ሽምዓ ኣምሳል
ኮይኑ፣ ነቲ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ንዝክር። በቲ ሓደ ጉኑ ከኣ ብርሃን ሓዊ እዩ፣ ሓዊ ከኣ ንዓለም ዝዅልዕ/
ዝልውጥ ሓይሊ እዩ፣ ሓዊ ሙቀት ይህብ፣ ክርስቶስ ብርሃን ሓዊ ሃልሃልታ ንክፉእ ዘቃጽልን ንዓለምን ንዓናን
ዳግም ዘጽርን እዩ። ስለዚ ኣብ ትንሣኤ እንበጽሕ ወይ እነብዕል በዚ ሓዊ’ዚ ጸሪና ምስ እንነጽሕ። እዚ ዘንጽሕ
ሓዊ ከኣ ብፍሉይ ኣብ ጸሞ ፵ ብመልክዕ፣
ጾም
ጸሎት
ምጽዋት

እንገብሮ ተጋድሎ እዩ።

ጾም ምኽልካል’ዩ፣ እቲ ቀንዲ ምኽልካል ካብ ሓጢኣት እዩ፣ “ሓጢኣት” ዝብል ቃል ነቲ ኩሉ ወዲ ሰብ
ክገብሮ ዝኽእል ክፉእ ዘጠቃለለ እዩ፣ ብሕጽር ዝበለ ከኣ ኣብ ፍቅሪ ኣምላኽን ብጻይን ዝጐደልናዮ ዘበለ
ዘዘኻኽር እዩ። ስለዚ ኣብ ጊዜ ጾም እቲ ካብ ጥልላት ምኽልካል ካብ ኩሉ ክፉእ ከምዝተኸልከልና ዝእምት
ኮይኑ፣ ንሥጋ ልጓም ምግባር የዘክረና። ብዘይርዱእ ምኽንያትን ዘይፍቃድን ዘይምጻም ግና፣ ዝለመድኩዎን
ዝፈልጦን ልማዳተይ ወይ ሓጢኣተይ ኣይገድፍን ማለት እዩ። ገለ ከኣ ነቲ ትእዛዝ ንፍጽም ይገብርዎ፣ ኣብ

ሓቂ ግና ሓዲስ ነገር የልቦን፣ ስለዝኾነ ሰባት ኣብ ጊዜ ጾም ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ክንዲ ምግባር ክተዓማመጹ
ክኳረዩን፣ ኣብ ፍርድን ነገርን ኮለል ክብሉ፣ ንሓውኻ ብኽውንን ዘይክውንን ፍትሒ ኣጕዲልካ ህላዌኡ ኣብ
ሓደጋ ምእታው ልሙድ እናኾነ፣ ኣብ መንጎ ክርስቲያን ከኣ ብብዝሒ እናተራእየ ዝመጽእ ናይ መንፈስ
ሓደገኛ ተርእዮ እዩ። ነቲ ክርስቶስ ምእንታኡ ዝሞተሉ ሓው ኣብ ጭንቀትን ኣብ ተገዛኣኒን ክወርድ ምርኣይ፣
ኣብ ነገር እምነት ፍቅሪ ምጉዳል ስለዝኾነ ሓጢኣት እዩ።
ከማኡ ኣብ ዓውዲ ጸሎት ዝሕተላ፣ ሰዓታት ጸሎት ሸለል ኢልካ፣ ነቲ ብሰናብትን ብበዓላትን ክንገብሮ
ትሑዛት ንዝኾና መደባት’ውን ኣውንዚፍካ ዘይመንፈሳውያን ምዃን ናይ ጊዜና ድኻም እዩ።
እቲ ሳልሳይ መንጽሒ ንትንሣኤ ዘሰናድወና ከኣ ምጽዋት’ዩ፣ ካብቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ጸጋታት
ብጊዴኻ ኣካፍል ዝብል እዩ። እዚ ኩኡ ናይ ምሕረት ሥራሕ የጠቃልል፣ ንዝሰኣነ ምሕጋዝ፣
መግቢ፣ ንዝዓረቀ ክዳን፣ ንዝተጸገመ መርህዮ፣ ንሕሙም ምብጻሕ፣ ምጽንናዕን፣ ብሓፈሻኡ
ክገብሩልካ እትደልዮ ንስኻ ብኻልኦት ግበሮ፣ ወይ ነቲ ንኣኻ ክገብሩልካ ዘይትደልዮ ንስኻ
ከይትገብር ዝብል፣ መሪሕ ቃል ቅ.መጽሓፍ ሒዝካ፣ ብኹሉን ንኹሉን ኣፍቅር ማለት እዩ።

ንስኻ ከኣ
ንዝጠመየ
ነቲ ንኣኻ
ንኻልኦት

ንዘፍቀረካ እንተፍቀርካ፣ንዝህበካ እንተሃብካ፣ዝፈትወካ እንተፈተኻ፣እንታይ ዓስቢ ኣለዎ ይብለና መድሓኒና፣
ከምኡስ ኣርማውያን እኳ ይገብርዎ ፣ ንስኻትኩም ከማኡ ክትኮኑ ኣይግባእን፣ እንሆ ኣብነት ሂበኩም ኣለኹ
ይብለና’ሎ።
ዘመና ግና ካብዚ ቃል መድሓኒና ርሑቅ እዩ ዘሎ ብሓቂ ኣካይይዳ ኣረማውያን ከኣ ንካየድ ኣሎና። ናይ ሎሚ
በዓለ ትንሣኤ ብሓዊ/ብብርሃን ዝምስልዩ በዚ ሓዊ ትንሣኤ ክንሕጸብ እሞ ክንጸሪ፣ ነተን ዘንጽሓና ጾም ጸሎት
ምጽዋት ናትና ኣምር ገርና፣ ንበዓለ ትንሣኤ ጥራሕ ዘይኮነ ንምሉእ ሕይወትና ክንሕዘን’ሞ ክንነጽሕ ክንጸድቅ
ማለት እዩ።
ኣብ ጊዜ ጾም በዚ መሥርሕ’ዚ ዘይሓለፍና እንተኾና ኣይነጻሕናን፣ ዘይነጻሕና እንተኾና ከኣ ትንሣኤ ነብዕል
የሎናን። እዚ ከይከውን ርእስና ንመርምር ኣመንቲ ንኹን፣ ድኻምነትናን ክፉእናን ተኣሚንና ይቅረ ንበሃሃል፣
ትንሣኤ ዕርቂ እዩ፣ ከምቲ ክርስቶስ ተበዲሉ ከሎ ምሕረት ዝኣዘዘና ወዲ ክርስትና ከኣ ተበዲሉ ከሎ ይቅረ
እንተበለ እዩ ብልጫኡ፣ ዝበደለ ይቅረታ ክሓትት ንቡር እዩ’ እሞ ክንደይ ዝተበዳደልና ኣሎና። ክንደይ ዕርቂ
ዝኣበና ንህሉ፣ ትንሥኤ ንጹሑ ኩሉ ግደፍኩም ናይ ላዕሊ ሕሰቡ ተለወጡ ሓደስቲ ፍጥረት ኩኑ ይብለና’ሞ፣
ኣምላኽ ብጸጋኡ ኣካእሎ ይሃበና፣ ወላዲቱ ከኣ ተማልደልና።

ርሑስ በዓለ ትንሣኤ..።

