
አስተንትኖ ምቅርራብ ንብዓለ ትንሣኤ 2006 ዓ.ም. (2014) 
“ፍትሕዎ እሞ ይኺድ ኅደግዎ” (ዮሓ 11፡44) “ንዓ ናብ ግዳም ውፃእ”(ዮሓ 11፡23) 

ንባባት፡ ሕዝቅ 37፡12-14፥ ሮሜ 8፡8-11፥ ዮሓ 1፡1-45  

!
ብዓለ ትንሣኤ ንምብዓል አብ ሶምን ሕምማት ንርከብ አሎና ፍሉይ ናይ ቅድስናን ትሓድሶን 
እዋን። አብዚ እዋን ካብ ዮሓ 11 ክነስተንትን ጽቡቅ ኮይኑ ይርአየኒ። ንአልአዛር ከምዝተንሥኦ 
ዝነግር ምዕራፍ። ካብቲ ብዙሕ ኢየሱስ ዝገበሮ ተአምራታት እዚ ናይ አልአዛር ካብ ሞት 
ምትንሣእ ዓቢ ጽልዋ ነርዎ አብተን ቀዳሞት ዘመናት ክርስትና። ከም ባህሊ አይሁድ ነፍሲ ናይ 
ሓደ ዝሞተ ሰብ ካብ ሥጋ ከይተፈለት ንሰለስተ መዓልቲ ትጸንሕ። ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ግን 
ካብ ሰውነት ትፍለ ንዘለዓለም ከአ አይትምለሶን እያ። ሽዑ እቲ ሥጋ ክምሽምሽ ይጅምር። በዚ 
ምኽንያት እያ ማርታ አርባዕተ መዓልቲ ገሪ እዩ ካብ ዝመውት ጨንዩ እዩ ዝበለቶ ክትንሥእ 
ተስፋ የብሉን ማለታ እዩ። (ዮሓ 11፡39)። ስለምንታይ እዩ ኢየሱስ ቀልጢፉ ዘይመጸ፥ ነቲ 
ክኸውን ዘይክአል ነገር ክገብር ምዃኑ ክገልጽ ኢሉ ድዩ? G.K.Chesterton ከምዝብሎ “ተስፋ 
ምግባር ማለት ነገራት ተስፋ አብዘይብሎም ምትስፋው እዩ እንተ ዘይኮነ ተስፋ ሓደ ካብ ጸጋታት 
አይምኾነን ይብል። አብ ባህሊ አይሁድ ንሓደ ካብ ዝመውት አርባዕተ መዓልቲ ዝገበረ እሞ 
ጨንዩ ዘሎ እንደገና ናብ ሕይወት ክምለስ ምግባር ዘይሕሰብ እዩ።  

አስተንትኖና ዘተኵሮ አብቲ ሓዲስ ሕይወት አልአዘር ዘይኮነ አብ ናይ ነፍስወከፍና ዝተሓደሰ 
ሕይወት ክንርከብ እዩ። ካብ ሞት ኃጢአት ተንስሢእና አብ ሓዲስ ሕይወት ብክርስቶስ ክንዕደል 
ፍቓደኛታት ኮና ክንርከብ። አልአዛር ኢየሱስ አተንሲእዎ ናቱ ሱታፌ ዳርጋ አይነበሮን ናትና 
ትንሣኤ ግን ናይ ነፍስወከፍና ሱታፌ የድልዮ እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ከተንሥኣና አብ ሕይወትና 
ይመጽእ አሎ ንቀበሎ ከም ማርታን ማርያን አብ ትንሣኤ ሓወን ዝተቐበላኦ።  

ኢየሱስ አልአዛር ዓርኩ ሓሚሙ ሰሚዑ እንከሎ አይመጸን ግን “እዚ ሕማም ንክብሪ አምላኽ 
ወዲ አምላኽ ብእኡ ምእንቲ ክኸብር እዩ” እናበለ እቲ ናይ አልአዛር ሞት ንዝለዓለ መንነት 
ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልጽ ምዃኑ ይገልጽ ከምኡ አብ ገለ እዋን አምላኽ ካብ ሓደ ክንርድኦ 
ከቢድ ክንቅበሎ ከቢድ ዝኾነ ነገር ዝዓበየ ምስጢርን ክብርን አምላኽ ከምጽአልና ከምዝኽእል 
ክንርዳእ ንማለት እዩ። ጸገም ሕማማ ነናቱ መልእኽቲ አልኦ፥ ንኹሉ አብ ትሕቲ አምላኽ 
ተቐቢልካ ምቕባል ይግባእ።  

ንእግዚአብሔር ዝሰአኖ ነገር የለን። እዚ ንነፍስወከፍና ዝርኢ እዩ ካብቲ ብኃጢአት መትናዮ 
ዘሎና ክንትንሥእ እግዚአብሔር ይክአሎ እዩ። ንሱ ክንትንሥእ ሎሚ አብቲ ብኃጢአት መትናሉ 
ዘሎና መጺኡ ከተንሥአና መጺኡ አሎ። ሶሙን ሕማማት ቀንዲ መልእኽቱ ካብ ሞት ምትንሣእ 
እዩ። ምናልባት ክበድ ኃጢአትና ከምዘይንትንሥእ ኮይኑ ይርአየና እንተ ኾይኑ ክርስቶስ 
ንአምላኽ ዝስአኖ የለን ነዚ ትአምንዶ ይብለና አሎ። ክትንሥእ አይክእልን እየ አኺሉኒ እዩ 
ንኩነኔ ተወሲንለይ እዩ ዝብል ክርትያን ክህሉ አይግባእን። አምላኽና ጨካን አምላኽ አይኮነን 
ስለዚ ክንምለስ ጥራሕ ንድለ እምበር ካብ ዘሎናዮ ከውጽአና አይጽግሞን እዩ።  

አብ ነብይ ሕዝቅኤል 37፡12-14  ከምዚ ዝብል ነንብብ “ንህዝበይ እስራኤል ተነበየሎም አነ 
ልዑል እግዚአብሔር ንመቓብራቶም ከምዝኸፍት እውን ንገሮም፥ ክእክቦም ናብ ሃገር እስራኤል 
እውን ክመልሶም እየ ነቲ ህዝበይ ዝተቐብረሉ መቓብር ከፊተ ምስ አውጻእክዎም አነ 
እግዚአብሔር ምዃነይ ኪፈልጡ እዮም፥ መንፈሰይ አብ ውሽጦም ከኅድር እየ ሕያዋን ከአ 
ኽገብሮም እየ አብ ሃገሮም ድማ ከምዝነብሩ ኽገብሮም እየ” ይብል። አምላኽ ንዘይክአል 
ዝመስል ነገር ከምዝክአል ከምዝገብር ከምኡ ንወጽዓ ፍጡራቱ ልቦም እንተ ሃብዎ ከምዝምሕር 
የረድአና። ንቶም አብ ስደት ዝነብሩ ካብቲ ናይ መከራ ስፍራ ካብቲ ናይ ጭቆና ስፍራ ንዓዶም 
ከምዝመልሶም ይገልጸሎም። ሎሚ አብ ናይ ስደት ቦታ ክንብል እንከሎና ብሰንኪ ክፍአትና 



ኃጢአትና ካብ አምላኽ ርሒቕና ዘሎና ካብቲ ዘሎናዮ መጺኡ ከተንስኣና ምሉእ ነጻነት ከልብሰና 
ይዕድመና አሎ። እዚ እዋን አብ አምላኽ ተመሊስና ክንሓውን ክንምለስን እዩ ዝድለ ዘሎ።  

አብ ወንጌል ዝተነበ ኢየሱስ ስምዒቱ ክሓብእ አይክአለን ይብለና። ንሱ ካብ ፍቕሪ ተላዒሉ 
አብተን ዝጠፍአ አባግዕ ጓሳ ዘይብለን ገጹ ይኸይድ። ቅድሚ ሕማማቱ አብ ልእሊ ኢየሩሳሌም 
ነቢኡ። ካብ ፍቕርን ሓልዮትን ተላኢሉ ከምኡ እቲ ዝጉዓዝዎ ሕይወት ብምርአይን ንኹሉ 
መጻኢ ዕድል ከተማ ኢየሩሳሌም ብምራአይን ደንጊጹ ነቢዑ።  

ሎሚ በቲ ደቂ አዳም ዝጓዕዝዎ ዘለዉ መገዲ ርእዩ ይነብዕ አሎ። አብ ዓለም ሎሚ ጽልኢ 
ክፍአት ጥልመት በዚሑ ካብ ጽቡቕ ዝገብር ዝዘርግ በዚሑ ንአምላኽ አብ ጎኒ ሓደጉ አብ ሃብትን 
ዓመጽን አንጊሁ ሰብ መገዲ ጸልማት ተተሓሒዝዎ ይርከብ አሎ ስለዚ ሎሚ እውን ይነብዕ አሎ 
መድኃኒ። ንብዓት ኢየሱስ ደው ክብል ክንምለስ አሎና። እዚ ዞምን እምበአር ነዚ ክንገብር ምስ 
ነፍስና ውሳኔ ክንገብር ከምዘሎና ዘዘኻክረና እዩ። ሓወይ ሓፍተ እና ተበሃሃልና ንኢየሱስ 
ብኽፍአትና ብቂምታና ብኹሉ ነንብኦ ከይንህሉ ርኢና ክንክእል።  

ንአልአዛር ካብ ሞት ከተንሥኦ እንከሎ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ጥራሕ ዘይኮነ ንነፍሲ ወከፍና ዝበሎ 
“ሞት ክትአስረኩም አይትኽእልን እያ። አነ ዝመጻእኩ ንስኹም ብሕይወት ምእንቲ ክትነብሩን ነጻ 
ክገብረኩም እየ መጺኤ” ኢልዎም።  ኢየሱስ አብ ገዛ ማርታን ማርያን ኩሉ ጊዜ አብኡ ይአቱ 
ነሩ አብኡ የዕርፍ ነሩ፥ ሓወን ምስ ሞተ ኸአ ናይ ሓዘነን ተኻፋላይ ኮይኑ። ነተን ክልተ አሓት 
ወጢርወን ንማርታ “ትንሣኤ ሕይወትን አነ እየ እቲ ብአይ ዝአምንሲ እንተ ሞተ እኳ ብሕይወት 
ክነብር እዩ፥ እቲ ብአይ ዚአምን ሕያው ዘበለ ኹሉ ንዘለዓለም አይከመውትን እዩ እዚ ትአምኒ 
ኢኺ” (ዮሓ 11፡24) በላ። ማርታ ድማ ብዘደንቕ መልሲ ንኢየሱስ ከም መስሕ ምዃኑ አሚና 
“እወ ጎይታይ ንስኻ እቲ ናብ ዓለም ዚመጽእ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ከም ዝኾነካ እአምን እየ” 
በለቶ። ማርታ አብተሞ ካልኦት መወንጌላውያን ጴጥሮስ እምነቱ ክገልጽ እንከሎ ዝበሎ አብዚ ካብ 
አፍ ማርታ ንሰምዖ፥ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ እውን ነዚ እምነት ተቐቢላ እያ። እዚ ኢየሱስ 
ንማርታ ዝበላ ክልተ ነገር የስምዕ፡  

1. ሥጋዊ ሞት ኩልና ደቂ ሰብ እንጥዕሞ እዩ፥ ክርስትያናዊ ሞት ፍሉይ ዝገብሮ አብ 
ኢየሱስ ብምእማን አብ ዘይውዳእ ሕይወት ከም እንሳገር ንአምን። አብዚ ዓለም ብተስፋ 
ንጉዓዝ እሞ አብ መጨረሽታ ምሉእ ሱታፌ ንኹሉ ጊዜ ንወርስ።   

2. አብዚ ዓለም እንከሎ ሓደ ሰብ ብኹሉ ብምሉእ ምስ ኢየሱስ እንተ ተወሃሃደ ነቲ 
ዘለዓለማዊ ሕይወት ይጅምሮ። አብ መጻኢ እንርእዮ ዘይኮነ አብዚ ዓለም እንከሎና 
ክንጀምሮ ይክአል እዩ። መንግስተ ሰማይ አብ ምድሪ እዩ ዝጀምር ስለዚ ንጽባሕ ዝኸውን 
ስንቂ ሎሚ ክንእክብ የድልየና። አብዚ ምድሪ ብዝገበርናዮ ጽቡቕ ንሙገር ብዝገበርናዮ 
ክፉእ ከአ ንዅነን ስለ ሎሚ ንመገዲ ኩነኔ ሓዲግና አብ ጎደና ፍቕርን ሰላምን ሕድገትን 
ንመላለስ።  

ኢየሱስ ንማርታ ዘቕረበላ ሕቶ ንኣኣ ጥራሕ አይኮነን አቕሪብዎ ንአና እውን እዩ ዘቕርቦ ዘሎ። 
እሞ መልስና እንታይ እዩ። እዚ ሶምን እዚ ብፍላይ ብዝበለጸ ደጋጊምና ክንሓስብ እሞ ዝተሓደሰ 
መልእሲ ክንህበሉ እንኽእል እዋን እዩ። ኢየሱስ አብ እንዳ ማርታ መጺኡ ነሩ ሎሚ  ግን 
አባይን አባኹምን መጺኡ አሎ፥ ይጽውዓና አሎ፥ አብ መንጎና ስለ ዘሎ ካባና መልሲ ይጽበ አሎ 
ከም ማርያ ክንምልሰሉ አሎና። ንኢየሱስ ንፈልጦዶ አሎና? ጠምየ ነረ ጸሚአ ነረ ዓሪቐ ነረ 
ሓሚመ ነረ እናበለ አብቲ ክነለልየ ዘሎና ነገራት ይሕብረና። ንኢየሱስ ሎሚ አብ ሰባት ኢና 
እንረኽቦ አብ ሓውናን ሓፍትናን ስለዚ ምስ ሓወይ ሓፍተይ ከመሎኹ ክንብል ይግብአና።  

ኢየሱስ ንአልኣዛር ቅድሚ ምትንሥኡ አብ ሰማያዊ አብኡ እዩ ጸልዩ፥ ኢየሱስ ገባር ተአምር 
ማለት ከም ሓደ ተንቋላይ ገለ ተአምራት ጥራሕ ዝገብር አይኮነን። ንሱ ፍቓድ ሰማያዊ አብኡ 
እዩ ዝገብር እቲ ናይ ኩሉ ፈጣርን ምንጭን ወህብ ሕይወትን ዝኾነ አብኡ። ናይ እዚ ተአምራት 
ቀንዲ ትሕዝቶ ንደቂ ሰብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ናብ እግዚአብሔር አቦ አብቲ ዝልአኾ ክበጽሑ 
እዩ። እቲ እንኮ ምኽንያት ተፈጥሮና ወይ አብዚ ዓለም ምንባርና ምስ አምላኽ ሓድነት ክህልወና 



ጥራሕ እዩ። ቤተ ክርስትያን ዓመት ዓመት ነዚ ስርዓት አምላኾ ክንፍጽም እትደልየና ንአምላኽ 
እንርሕቆ እንፍለዮ ስለ ዝኾና ክንምለስ ምእንቲ እዩ። ዓደቦና ምስ አምላኽ ምዃን ስለ ዝኾነ አብ 
ዓደቦና ክንአቱ ሎሚ እዋኑ እዩ። ምናልባት ዘሎናዮ ዓዲ ጥዒሙና ዓደቦና ዘንጊዕና እንተ አሎና 
ዓይንና ንኽፈት ዘይዓድኻ አይ ዓድኻን እዩ። ገለ ሰባት ዓዲ ጓና ዝጥዕሞም አለዉ ክልተ ወጽዓ 
አለዎም መጀመርያ ዘይ ናቶም ናቶም ኮይኑ ስለ ዝርአዮም አብ ናይ ሓሶት ዓለም ይነብሩ ካልአይ 
መቐረት ዓዶም ስለ ዘጥፍኡ ንሓቂ ንጣዕሚ ክመዝኑ አይከአሉን አለዉ፥ ንሕና እምብአር ዓድና 
ደቂ አምላኽ ሕይወት አምላኽ እዩ ሕይወትና ካብ አምላኽ ወጺኡ ክነብር እንከሎ ሸፊትና አሎና 
ማለት እዩ እሞ እዋኑ ዓደቦኻ ምእታው እዩ እሞ ንእቶ አብ ቤት አቦና።   

ኢየሱስ ነልአዛር ከተንስኦ እንከሎ ዝበሎ ነገራት በብሓደ ክንርእዮ ጠቓሚ እዩ። “ፍትሕዎ እሞ 
ይኺድ ኅደግዎ “ በሎም። እዚ ትእዛዝ እዚ ንአልአዛር ጥራሕ አይ ኮነን ዘስምዕ ንኹሎም 
ተኸተልቲ ክርስቶስ አብ ኩሉ ጊዜ ዝነብሩ እዩ። አብዚ ትእዛዝ ኢየሱስ እንተ ርአና መጀመርያ 
ንርእስና ክንፈትሕ እሞ ንኻልኦት ክፍትሑ ክንሕግዝ እሞ ነጻ ክንገብሮም ዝነግር እዩ። እዚ ሃረታ 
ወይ ድለትና አይ ኮነን ናይ ኢየሱስ ናይ ኩሉ እዋን ድለት እዩ። ነቲ ኢየሱስ ዝጸለዮ ተግባራዊ 
አብ ደቂ ሰብ ኮይኑ ክርከብ ንሕና ክንጻወቶ ዝግብአና ተራ ክንገብር አሎና። ካብቲ አሲሩና ዘሎ 
ክንፍታሕ እንታይ የድልየና አሎ? አብ ሕይወትና ብፍላይ አብ መንፈሳዊ ሕይወትና ነጻ 
ከይንኸውን አሲሩ ሒዙና ዘሎ እሞ ባሮት ገሩና ዘሎ እንታይ አሎ? ብርግጽ ናይ ክርስቶስ 
አእዳው አእጋር፥ ዓይኒ እዝኒን ልብን ክንከውን ነዚ ርኢና ክንክእል አሎና ድሕሪኡ ብዓቢ ፍቕሪ 
ተደፊእና ናይ ጎይታ መጋበሪ አብ ምፍታሕን ነጻ ምግባርን ካልኦት ክንወፍር ንኽእል ኢና።  

አብዚ ቅዱስ ሶምን ብዛዕባዚ አጸቢቕና ክንሓስብ አሎና “ደቂ ድሕነት “ኮና ክንርከብ፥ ንኻልኦት 
መላእኽቲ ኮና ነቲ ድሕነት ክርስቶስ አስተማቒሮም ከም ዝኽእሉ ክንገብር። አብዚ ክንዝንግዖ 
ዘይብልና ነገር አሎ እተን ንአልአዛር ዘፍትሓ አእዳው እግዚአብሔር እየን፥ ስለዚ ነዚ አብ 
ሕይወትና ተመክሮ ክንወስደሉ ይግባእ፥ አልአዛር አብ ሕይወቱ ነቲ አምላኽ ዝገበረሉ ርእዩ ካብ 
ሞት ናብ ሕይወት ተመሊሱ እዩ ንአይን ንአኻትኩምን እውን ተገሩልና እዩ ስለዚ ርኢናዮዶ 
አሎና? ምናልባት ከም አልአዛር ሥጋዊ ሞት አይሞትናን ኢና እንተ ኾነ በበቲ ዝገበርናዮ 
መንፈሳዊ ሞት መትና ንህሉ ኢና እሞ ሎሚ ክንትንስእ ክንሓዊ ርኢና ንኽአል።  

ምስ ዝሓዝኑ ምሕዛን ምስ ዝሳቐዩ ናይ ስቓዮም ተሳታፊ ምዃን ሓደ ካብቲ ንደቂ ሰብ ዕግበት 
ሕልና ዝህቦ እዩ፥ እዚ ከአ ብግልን ከም ሕብረተሰብን ክኸውን ዘለዎ እዩ። አብ መንፈሳዊ 
ሕይወት ክንርእዮ ከሎና እዚ የዕብየናን ይጠምረናን። አብ ባህልና አብ ሓዘን አብ ቀብሪ ብዙሕ 
ንሳተፍን ፍቕርናን ሓዘናን እውን ንገልጽ ኢና እዚ ቅዱስ ባህሊ እዩ እንተ ኾነ አብ ባህሊ ጥራሕ 
ክይተርፍ መልእኽቲ ናይእቲ እንገብሮ ዕሞቕ ምስጢሩ ርኢና ክንክእል አሎና። ሰብ ክርእየና 
ግቡእ እዩ ኢልና ጥራሕ ክንገብሮ ከሎና ባህሊ ልምዲ ጥራሕ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ። ኢየሱስ 
ንአልአዛር ምስ አተንስኦ ነተን ክልተ አሕዋቱ ምስኡ ዝበለጸ ርክብ እምነት ከም ዝምስርታ 
ገርወን አብ ትንሥኤን ሞትን ከም ዝአምና ገርወን ስለዚ ክልቲአን ሰበኽቲ ወንጌል ኮይነን። ንሕና 
አብ ናይ አሕዋትና ሓጎስን ሓዘንን ክንሳተፍ እንከሎና መንፈስ ክርስቶስ ዝለበሰ አብ ፍቕሪ 
ዝተመስረተ ይኹን። ጽልኢ እንከሎና ልብና ቅሒሩ እንከሎ ሰብ ክርእየና ኢልና አብ ጉዳይ ሰባት 
ምሕዋስ ዋጋ የብሉን።   

C.S.Lewis ዝተባህለ አንግሊካዊ ምሁር ጸሓፋይ ከምዚ ይብል “ እቶም ዝበዝሐ አፍቀርቲ 
አብዚ ዓለም እቶም ዝበዝሐ ዝተሳቐዩ እዮም” ይብል። አብዚ ሶምን ሕማማት እምብአር እቲ 
ዝለዓለ ፍቕርና ክነርኢ እንተ ኾነ ምስጢር ሕማማት ክርስቶስ ተረዲእና አብ ሕማማቱ ክንሳተፍ 
እሞ ክንቅደስ ክንሕደስ ኢና። ክርስቶስ አብ ሕማማቱ ዝገለጸልና ብሩህ መልእኽቲ ፍቕሪ እዩ። 
ኩሉ ምእንቲ ፍቕርን ድሕነትን ዝኾነ እዩ። ሎሚ አብ መንጎና ፍቕሪ ክንዘርእ፥ ክንዕረቕ 
ንዝበደልናዮን ንዝበደለናንን ተደፊእና ምሓረኒ እቕረበለል፥ እቕረ ኢለልካ አሎኹ ክንብል 
ይግባእ። ሕማማት ክርስቶስ ሎሚ ከም ቀደም መልእኽቶም ሓደ እዩ ኩልና ደቂ አምላኽ ኮና 
ክንርከብ። ዝሓመመ ጥራሕ እዩ ብዝያዳ ናይ ሕማም ስቓይ ዝፈልጥ ንሕና ብሕማም ኃጢአት 
ብዙሕ ጊዜ ዝሓመምና ስለ ዝኾና ሎሚ መማህራን ጥዕና ክንከውን እዩ ዝድለ ዘሎ። ጥዑያት ኮና 
ንኻልኦት አብ መአዲ ጥዕና ክሕወስ ክንሕግዝ ክንወፍር አሎና። ሓውና ሓፍትናን ብሕማም 



ማሲኑ/ና እንከለዉ እዝጊ ይምሓርካ/ኪ አይንኽልአዮም። ጥዕና ክረኽቡ አብቲ ሓኪም ነፍስና 
ዝኾነ ክርስቶስ ንውሰዶም። ብዙሕ ጊዜ ሕሙም አብ ሓኪም ዝወስዶ እዩ ዝደሊ ባእሉ 
አይከይድን እዩ ስለዚ መንፈሳዊ ሕማም ንዝሓመሙ አሕዋት አብ ኢየሱስ አብ መንበር ኑዛዜ አብ 
ቦታ ንስሓ እንወስዶም ንሕና ኢና። ሓኪምዶ ክጽውዓልካ/ኪ ኢልና እንተ ኸአልና ፍቕርና 
ርእዮም ሕራይ ክብሉና እዮም ስለዚ አብ ሓኪምና ክርስቶስ ብሓባር ክንከይድ አሎና።   

ኢየሱስ ንአልአዛር ከተንስኦ እንከሎ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ እዩ ካብ መቓብር ፍትሕዎ አውጽእዎ 
እናበለ አዚዝዎም፥ እዚ ንአና እውን ፍሉይ መልእኽቲ አልኦ። ሎሚ ብዙሓት አሕዋትና ሸይጣን 
ተዓዊትሎም ካብ አምላኽ ርሒቖም አብ ቂምታ አብ ዝርጋን አብ ዝተፈላለየ ክፍአተ ጊብሪ 
ዝርከቡ አለዉና ካብዚ ክፍትሑ ነጻ ክኾኑ ንአና እዩ ዝልእኽ ንሕና ካብቲ ተአሲሮሞ ዘለዉ ከም 
ዝፍትሑ እንገብር ንሕና ኢና። ኢየሱስ አብ መስቀል እንከሎ ሓንቲ ዓባይ ዝበላ “ጸሚአ” 
እቲብል ቃል እያ። ብርግጽ ነቲ ሽዑ ወሪድዎ ዝነበር ግፍዒ ስቓይ ግዙፍ ጽምኢ በርቲዕዎ ዝበለ 
እዩ እንተኾነ እቲ ዝዓበየ ጽምአት ዝነበሮ ናይ እቶም ኩሎም ካብኡ ርሒቆም ብማሕለኻ ሰይጣን 
ትአሲሮም ዘለዉ እዩ። ኢየሱስ ክረዊ ጽሩይ ማይ እንስትዮ ንሕና ኢና አብ መንጎና ንዝኾነ ክፉእ 
አሊና ምስ አምላኽ ዝዓርቀና ተግባር ክንገብር እንከሎና ሽዑ ጽምአት ኢየሱስ ደው ይብል።  

ምእንታና ደቂ ዝተሰውዐ ክርስቶስ ርሒቕናዮ ጸሚአኩም አሎኹ ይብለና አሎ። ሎሚ አብ ሃገርና 
እንተ ኸድካ ብዙሓት ወለዲ ናፍቖት ደቅና ውሒጡና እናበሉ ብምረት ክዛረቡ ትሰምዖም። 
በይኖም ተሪፎም ወላ እኳ ገሊኦም ኩሉ ዝብላዕ ገንዘብ እንተልኦም ብዘይ ደቆም ብዘይ 
መቕርቦም ሕይወት ብዝኽትምና ዝተበልዐ ኮይኑ ትርእዮ። ናፍቕት ውሉድ ከቢድ እዩ ክርስቶስ 
መድኃኒና ክንርሕቆ ክንጠፍኦ ከሎና ከምኡ እዩ ዝስምዖ። ደቀይ ርሖቖምኒ እናበለ ናታትና 
ምምላስ ይጽበ። ከምቲ አብ ሉቃ 15 ዘሎ እቲ አቦ ናይ ወዲ ምምላስ ለይትን መዓልትን ዝጽበ 
ሎሚ አምላኽ ናይ ነፍሲ ወከፍና ምምላስ ይጽበ አሎ።  

አልአዛር ቅድሚ ምትንሥኡ አብ መቓብር አርባዕተ መዓልቲ ገሩ ስለ ዝነበረ ጨንዩ አብ ጸላም 
አብ ጉድጓድ እዩ ነሩ ስለዚ ማርታ ንኢየሱስ አብ መቓብር ከይከይድ ደው ክተብሎ ፈቲና እያ 
ንሱ ግን ነቲ ሕይወት ዘይነብሮ ሕይወት ሂብዎ ነቲ አብ ጸላም አብ ጉድጓድ ዝነበረ አተንሢእዎ 
አብ አሕዋቱ ሓዊስዎ እዚ ኹሉ ሎሚ አባይን አባኹምን ክፍጸም አለዎ። ካብ ጸላም ናብ ብርሃን 
ካብ ሞት ናብ ሕይወት እሞ አብ ስድራና አብ ቤተ ክርስትያና ክንሕወስ። ካብቲ ኩሉ ካብ 
አምላኽን ሰብን ከዊሉ አብ ጸልማት ዘንብረና ዘሎ ወጺእና ብርሃን ክርስቶስ ክንቅበል ፍቓደኛታት 
ንኹን።  

ከም ስምኦን ብዓል ቀሬናዊ አብዚ እዋን አብ ምድኃን ርእስናን ካልኦትን ንኢየሱስ ክንሕግዝ 
ንዕደም አሎና። ምስ ክርስቶስ ክንትንሥእ ምስኡ ንኃጢአት ክንመውት አሎና። እሞ ኦኢየሱስ 
መድኅነይ ኃጢአተይ ሕጸበለይ ንኹሉ ሓዲሰ አብቲ ጸጋ ትንሣኤ ከምዝሳተፍ ገበረኒ እናበልና 
ንለምኖ። 

ማርያም ንሕማማት ክርስቶስ ወዳ ልዕሊ ኹሉ ዝተሳተፈት እያ፥ ምስኡ ንመገዲ ቀራንዮ ወጺአቶ 
እያ፥ አብ መስቀል ምስኡ ብምሉእ ስቓዩ ተሳቲፋ እያ ምእንታና አወፊያቶ። ሎሚ ንሕና ደቃ 
አብ ትሕቲ መስቀል ናይ ውልዱነት መስለ ዝረኸብና ንድላይ ወዳ ክንፍጽም ሓግዝና ንበላ። ንሳ 
ንትንሣኤ ወዳ ከይሞተ ከላ እያ ርእያቶ ነራ ምስ ተንሥአ አይገረማን ምኽንያቱ ንሱ መን ምዃኑ 
ትፈልጥ ስለ ዝነበረት። እሞ ሎሚ ንሕና ጠበቓ ዝኾነት አደ አላትና ንጠበቓና ምስ ወድኺ 
ዕረቕና ሰላም ፍቕሪ ክወርደና ልዕሊ ኹሉ ነቶም ብዝተፈላለየ ስቓይ ዝዋረዱ ደቂ አዳም ምሕረት 
ወድኺ ለምንሎም ንበላ፥ ነንፍሲ ወከፍና ብሩኽ ትንሣኤ ገሩ ጽግኡ የብስሓልና። 

!
ብሩኽ ብዓለ ትንሣኤ 

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ


