
ት ን ሣ ኤ

“...ወዮምሰ ዓባይ ፍሰሓ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሓጺባ በደመ ክርስቶስ” (ኣርያም)

ሎሚ ኣብ ሰማያት ዓቢይ ታሕጓስ እዩ፡ ምድሪ እውን ብደም ክርስቶስ ተሓጺባ ፋሲካ ትገብር ኣላ..
እናበልና ናይ ሎም ዓመት ፋሲካ ነብዕል ኣሎና። ንፍጻሜ ድሕነት ብኣተሓሳስባን ቃላት ሰብን
ንምግላጽ “ኣብ ሰማያት ታሕጓስ እዩ..” ይብል፡ ከመይ ሰብ ምስ ኣምላኹ ስልዝተባእሰ ካብ ሕይወት
ኣምላኽ ምንባር ከኣ ስለዝወጸ - ሥጋዊ ህላዌኡ ክንቱ ኮይኑ ስለዝተረኽበ ብሕያውነት ኣምላኽ ናብዚ
ሕይወት እዚ ንኽምለስ ክርስቶስ ነቲ ዘድሊ ዋጋ ድሕነት ስለዝኸፈለሉ “ኣብ ሰማያት..” ማለት ኣብቲ
መንበር ኣምላክ ታሕጓስ ኮነ እንኪብል፡ ኣምላክ በቲ ወዱ ዝገበሮ ናይ ድሕነት ተልእኮ ንሰብ መሓሮ
በዚ ከኣ ሰብ ታሕጓስ ለበሰ ምስ ኣምላኹ ብኣምላኽ ተዓረቀ ማለት እዩ።

እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ከኣ ምድሪ ብደም ክርስቶስ ስለእተሓጽበት ምድሪ ማለት ኵሉ ፍጥረት ብፍላይ
ከኣ ሰብ ምሕጻብ ማለት ምንጻሕ፡ ብደም ምሕጻብ ካአ ሥርየት ሕደገት ሓጢኣት ረኸበ ማለት እዩሥ
ብናይ ኢየሱስ ሞትን ትንሣኤን ኣምላክ ምሕረት ገብረልና እሞ በዚ ጸጋዚ ምድሪ እውን ፋሲካ
ትገብር እናበልና ፋሲካ ንገብር ኣሎና።

ፋሲካ ዝገብር ኣባል ክርስቶስ ዝኾነ እቲ ምስ ክርስቶስ ሕማማት ዝገብረ እዩ። ትንሣኤ ዝምህረና
እንተሎ ካብ ኣባላት ክርስቶስ ኣብ ሞት ኣብ መቃብር ነዊሕ ኪገብር ኣይደልን፡ ምኽንያቱ ኣምላክ
ነቲ መኽደን መቃብር ይኸፍቶ እሞ ካብቲ መቃብር ብሓድሽ ሕይወት ክንትሥእ ስለዝደሉ እዩ።
ስለዚ እቲ ኣረጊት ሕይወት ኣብ መስቀል ክንሰቅሎ ንጽዋዕ። ወንጌል “ወዲ ሰብ ኪስቀል ግዲ ምዃኑ
ኣይትፈልጡን ዲኹም?” ይብል፡ እዚ ማለት ድሕሪ ስቅለት ትንሣኤ ከምዘሎ ንምርዳኣ እዩ።

ነፍስ ወከፍ ዝተሰቅለ ሰውነት ዳግም ክትንሥእ እዩ፡ ንትንሣኤ ኣበይ ኢና ንረኽቦ? እቲ ዝተንሥኤ
ክርስቶስ ኣብይ እዩ ዝራኸበና? ወንጌል ከምዚ ቢሉ ይዛረበና፡ ኣብ ጽባሕ ትንሣኤ እተን ተኸተልቲ
ኢየሱስ ዝነብራ ኣንስቲ ቅብእን ሽቱን ሒዘን ናብቲ ሥፍራ መቃብር ኣምሪሔን ይብለና። ዝረኸባኦ
ግና ጥራሑ ዘሎ መቃብር እዩ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ከኣ ነቲ ሕያውሲ ኣብ መንጎ ሙታን
ትደልያኦ ንምንታይ? ዝብል ሕቶ ኣቅረበለን፡ ናብ ገሊላ ኪዳ ኣባኡ ክትረክባኦ ኢኽን በለን። ናብ
ገሊላ ድሕሪት ተመለሳ በለን። ብሓቂ ድንጽው መልሲ።

ገሊላ ከም ቦታኳ ተራ ቦታ እንተኾነ ማእከል ሃገረ እስራኤል እያ፡ ገሊላ እታ ሕልሚ እያ፡ ገሊላ እታ
ሓደ ጊዜ ኢይሱስ ምስ ሓዋርያትን ኣርድእትን ዝተመላለሰላ መንገዲ ነበረት። ንሳ እታ ኣብ ኢየሱስ
ዝነበሮም ተስፋን ትጽቢትን ክርእዩ ዝተጸበይዋ ቦታን ጊዜን ነበረት። እቲ ሻቡ ዝሓለምዎ ሕልሚ
ንሱ ነበረ፡ ሕጂ ግና እዚ ኵሉ ስምዒታቶም መይቱ፡ ኣምነቶም ከኣ ሀለውለው ኮይኑ ኣብ ዝስመዖም
ጊዜ ናብ ገሊላ ተመለሱ ኣባኡ ክጸንሓኩም እዩ በሎም። ኣብ ገሊላ ካ ተመልሱ፡ ገሊላ ኣቲ ፍሉይ
ቦታ፡ ልቦም እዩ፡ ዝነበረ ። ኣብ ልብኹም፡ ኣብቲ ዝተጸበኹምዎ ተስፋኹም፡ ኣብቲ ብሓዋርያነት
ምሳኡ ኣብ ዝተመላለስኩሙሉ ቦታ ንሱ ከኣ ልብኹም ዝኾነ ናባኡ ተመለሱ ማለቱ እዩ። ንኸምዚ
ዝገብሩ ብርግጽ ኢየሱስ ይረኣዮም እዩ። ነዚኣቶም ከምቲ ንሶም ዝዝክርዎ ኮይኑ ኣይኮነን ዝረኣዮም፡
ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ኮይኑ እውን ኣይኮነን ዝረኣዮም፡ እቲ ድሕሪ ትንሣኤ ዝረኣዮም ክርስቶስሲ
ነቲ ዝቀደመ ትጽቢታቶም ዘማልእ ኣይኮነን፡ የግዳ ኣብ ቅድሚኣቶም ክሳብ ዓሣ ዝበልዕ ግዙፍ
ከምሰብ ክትንከፍ ዝኽእል ሕያውን ንሕይወቶም ንዘለዓለም ክልውጥ ዝኽእል ሓያል እዩ።

እምበኣር ትንሣኤ እንኪበዓል ነዚ ብደሆዚ የቅርበልና። ናብ ገሊላ ክንምለስ ናብቲ ሕልሚ ናብቲ
ተስፋ ናብቲ ሓዋርያነት ሓደ ጊዜ ዘወዓዓየና ሕጂ ግና ዝተሰቅለ ናባኡ ክምለስ፡ እዚ እቲ ኣብ
መንገዲ ኤማኁስ ምዃን ማለት እዩ። ሉቃስ ከምዝብለና እቶም ካብ ኢየሩሳሌም እናረሓቁ ኣብ
ዝኸዱሉ እምነቶም እናማህመነ መጽኤ። ንሉቃስ ኢየሩሳሌም ከም ገሊላ እያ ንሳ እታ ሕልሚ እታ



ተስፋ እታ መንግሥቲ ኩሉ ኣባኣ ዝጅምር ኣባኣ ዝፍጸም እያ፡ እቶም ኣርድእት ካብዚ ኣዮም
እናረሓቁ ዝኸዱ ንኤማሁስ ገጾም፡ ምኽንያቱ እቲ ሕልሞም እቲ ተስፋኦም ተሰቂሉ እዩ፡ እቶም
ኣርድእቲ ከኣ ተስፋኦም ኣቋሪጹ ስለዝኾነ ሰብኣዊ ምጽንናዕ ናብ ዝተረኽበሉ ገጾም ኣምርሑ
(ንኤማሁስ) ንሕናስ ኣባኡ ተስፋ ነይሩና ክብሉ ኤማሁስ ኣይበጽሑን። ኢየሱስ ኣብ ማእከሎም
ተረኽበ ነቲ ተስፋኦም ደኺሙ ዝጸንሐ ከኣ ብመስቀል ኣቢሉ ኣሓደሰሎም ናብ ኢየሩሳሌም
ከምዝምልሱ ገበሮም።

መሠረታዊ መልእኽቲ ትንሣኤ ከኣ፡ ኣብቲ እምነትናን ተስፋናን ዝደኽመሉ ጊዜ ናብ ገሊላ ናብ
ኢየሩሳሌም ክንምለስ ይጽውዓና። ማለት ናብታ ሕልሚ ናብታ መንገዲ ሓዋርያነት እታ ቅድሚ
ዝኾነ ጌጋ ከይተፈጸመ ዝጅመርናያ ቦታ ክንምለስ ዝሕብረና እዩ። እዚ ኪኸውን ምስ ዘይንርኢ ነቲ
ምኽታል ኢየሱስ ገዲፍና ናይ ሰባት ምጽንናዕ ክንደሊ ሃለው ንብል፡ ከም ሳዕቤኑ ከኣ ኣብ ዓለም
ንጥሕል። እንተኾነ ክርስቶስ ስለዘገደፈና ወትሩ ኣብ መንገዲ ይረኽበና እሞ ልብና የንድደና፡ ነቲ
ስቅለቱ ከኣ ይገልጸልና፡ ክንድዝ እዩ እኮ እቲ ፍቅሪ፡ ኣብ መስቀል መይተልካ እየ ይብለናሞ፡ ናብቲ
ናይ ቀደም ናይ ጸጋ ቦታ ይመልሰና። እዚ እዩ ምሥጢር ትንሣኤ።

ትንሣኤ እምበኣር ምትንሣእ ምስጋር ማለት እዩ። ካብቲ ዝወደቅካዮ ምትንሣእ፡ ካብቲ ዝተዓገትካሉ
ምስጋር እዩ።

ኣብ ጾመ ኣርብዓ ኣብዚ ኩነት እዚ በጺሕና ክንከውን ትጽቢት ይግበረልና። ብዝተረፈ መዓልታት
ቈጺርና በዓል ንገበር ኣሎና ማለት እዩ። ከምዚ እንተኾይኑ ከኣ ኣብ መንፈሳዊ ሕይወትና ለውጢ
ኣይክስምዓናን እዩ። ሕይወት ከኣ ናይ ጭንቂ ዕላል ኮይና ክተርፍ እያ፡ ናይ መንፈስ ነገር ከኣ
ድሑርን ረብሓ ዘይብሉን ኮይኑ ኪስመዓና እዩ።

እሞ ብደሙ ተሓጺብና ኢናሞ ፋሲካ ነብዕል ይግብረና። ንዅልኻትኩም ርሑስ በዓለ ትንሣኤ
እብል።

+ ኣባ ኪዳነ የዕብዮ


