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በስመ አብ፣ ወወልድ፣ ወመንፈስ ቅዱስ፣ አሐዱ አምላክ። አሜን 

 

ኤክህርስቶስ አነስቲ … አሊስቶስ አነስቲ. 

ክርስቶስ ተነሥቶአል … በእውነት ተነሥቷል። 

 
የተወደዳችሁ በመላው ዓለም ያላችሁ የኮፕቲክ ቤተ ክርስቲያን አባላት ሆይ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው አደረሳችሁ። ለዚህ 
በዓል እና ለእኛ በጣም አስደሳች ለሆነው ጊዜ እንኳን አደረሳችሁ። ለሁሉም አባቶች ፣ ሜትሮፖሊታኖች እና ጳጳሳት  ሰላምታዬን 
ለማድረስ እፈልጋለሁ። አባቶች ፣ ካህናት እና ዲያቆናት ፣ የቤተክርስቲያን የሰበካ ጉባኤያት እንዲሁም ሁሉም ወጣቶች፣ ልጆች 
እና ቤተሰቦች ይህንን ሰላምታ ከግብፅ እልክላችኋለሁ፡፡ ለዚህ በዓል ላይ እንኳን አደረሳችሁ እያልኩ እኔም ከእናንተ ጋር ደስ 
ይለኛል፡፡ የትንሣኤ በዓል በህይወታችን ሁሉ ውስጥ ሁልጊዜ የሚገኝ እና በጎ ተፅእኖ ያለው ነው፡፡ ሆኖም በእነዚህ ጥቂት 
ደቂቃዎች ውስጥ ማስታወስ የምፈልገው የትንሣኤን በዓል ለምን እንደምናከብር እና ለምን ለእኛ አስፈላጊ እንደሆነ ነው ፡፡ 
አምሳውን ቀናት እንደ አንድ ረጅም እሑድ ቀን ስለምናስባቸው ለሃምሳ ቀናት ሙሉ እናከብረዋለን። ከዚህ በመቀጠል ታላቁን 
የትንሣኤን በዓል የምናከብርበትን ሦስት ምክንያቶችን ላቀርብ እፈልጋለሁ፡ 

 
በመጀመሪያ የጌታ ትንሣኤ በታሪካችን እና በሕይወታችን ውስጥ እጅግ አስደናቂው ክስተት ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ 
በሦስተኛው ቀን መነሣት በቤተክርስቲያናችን ታሪክ ውስጥ እጅግ አስደናቂው ክስተት ነው። ያለፈውን ሳምንት ክስተቶች 
የሕማማቱ ሳምንት ክስተቶች ስናስታውስ፣ ስቅለትን እና ትንሣኤን የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ሆነው እናገኛቸዋለን ፡፡ 
ስቅለቱ ወደ ትንሣኤው አመራ። ትንሣኤውም በመስቀሉ ምክንያት ሆነ፡፡ የታላቁን ጾም ሳምንታትን እና እሑዶችን ሁሉ 
እናሳልፋለን፣ ከዚያ የሕማማት ሳምንት ከጥብቅ የአምልኮ ሥርዓት ጋር፣ ልክ በስቅለት አርብ ላይ እንደነበረው ከሐዋርያው 

ቅዱስ ጳውሎስ ጋር እንዲህ ማለት እንችላለን “ከክርስቶስ ጋር ተሰቅዬአለሁ፤ እኔም አሁን ሕያው ሆኜ አልኖርም ክርስቶስ ግን 

በእኔ ይኖራል።” (ገላ. 2፥20) በትንሣኤው ባዶውን መቃብር እና ጠባቂዎች ሲጠብቁት እናያለን። የመቃብሩንም በር የሸፈነውን 
ትልቁን ድንጋይ፡፡ ከሦስት ቀናት በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተነሥቷል፡፡ ብዙ የአርኪዎሎጂ እና የታሪክ ማስረጃዎች አሉ፡

፡ ሆኖም፣ ይህ ከነቢያት ምስክርነቶች በተጨማሪ ነው። “ዮናስ በዓሣ አንባሪ ሆድ ሦስት ቀንና  ሦስት ሌሊት እንደ ነበረ፥ እንዲሁ 

የሰው ልጅ (ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ) በምድር ልብ ሦስት ቀንና ሦስት ሌሊት ይኖራል።” (ማቴ. 12፥40) በብሉይ ኪዳን 
በግብፅ ከመጡት መቅሰፍቶች አንዱ በፈርዖንና በነቢዩ ሙሴ ዘመን በግብፅ ምድር ሁሉ ለሦስት ቀናት ጨለማ ሆነ፡፡ ከዚያ 
ጨለማ ተገፈፈ ብርሃንም መጣ፡፡ እነ ማርያም ለመቃብሩ የሚቀባ ሽቶ ይዘው ሲመጡ ፣ እናም ወደ መቃብሩ ሲጓዙ የቀብር 
ሽቶው ለእምነታቸው ጥንካሬ ማሳያ እንደሆነ ለማሳየት ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሰውን የሚከተለውን ሲሰሙ በጣም 

ደነገጡ ፡፡ እዚህ ተቀብሮ የነበረው "ተነስቷል እንጂ እዚህ የለም!" (ሉቃስ 24: 6) ትንሣኤ በታሪካችን እና በሕይወታችን ውስጥ 
እጅግ አስደናቂው ክስተት ነው። 

 
የተከበረውን የትንሣኤ በዓል በተራዘመ ክብረ በዓል  ለማክበር ሁለተኛው ምክንያት ትንሣኤ የተከሰተው በመስቀሉ ምክንያት 
መሆኑ ነው። ሟቹ አቡነ ቢሾይ ካሜል እንዳስተማሩን መስቀል የሌለው ክርስትና ማለት ሙሽራይቱ የሌለችው ሙሽራ ማለት 
ነው፡፡ ያለ ትንሣኤ ክርስቲያናዊ እምነታችን ከንቱ ነው፡፡ ትንሣኤ የእምነታችን መሠረት እና የአስተምህሮአችንም መሠረት ነው። 
በእሱ ላይ ክርስትናችን ጸንቶ ይቆማል። ያለ ትንሣኤ ቤተክርስቲያን አትኖርም ነበር፣ ወንጌልም ሆነ ስብከት እንዲሁም 
ለእምነታችን መሠረት አይኖርም ነበር ፡፡ ስለዚህ ትንሣኤን ለማክበር ሁለተኛው ምክንያት የእምነታችን መሠረት መሆኑ ነው፡፡ 

በዚህ ምክንያት በእኩለ ሌሊት የምንለው የመጀመሪያው መዝሙር-  “የብርሃን ልጆች ሆይ ፣ ተነሱ” የሚል ነው ትንሣኤን 

በማመልከት። በ “አሪፕሳሊን” መዝሙር ውስጥም እንዲህ እንላለን "ለእሱ እንዘምራለን ስለ እኛ ለተሰቀለው... እና  

ለተነሣው"። የሠለስቱ ደቂቅ (ሦስቱ ወጣቶች) የምሥጋና መዝሙርም በእኩለ ሌሊት ይነገራል፡፡ ትንሣኤ በሕይወታችን ውስጥ 

የእምነት መሠረት ነው፡፡ በየቀኑ የማቲንስ ጸሎትን ስንጸልይ የትንሣኤን በዓል እናከብራለን "አቤቱ ጌታ ሆይ በብርሃንህ ብርሃንን 

እናያለን"። እንዲሁ እሁድ እሁድም ቤተክርስቲያን ውስጥ እየተገኘን እናከብረዋለን “እግዚአብሔር የሠራት ቀን ይህች ናት” 

(መዝ. 118፥ 24) ፡፡ ትንሣኤ የእምነታችን መሠረት ይሆናል፡፡ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በኩል ካልሆነ በቀር 
በዘለዓለማዊ ሕይወት ተስፋ የለንም፡፡ 
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ለነዚህ ሁሉ ቀናት ትንሣኤን ለማክበር ሦስተኛው ምክንያት፣ ትንሣኤ የደስታችን እና የሰላማችን ምንጭ መሆኑ ነው። የቅዱስ 

ዮሐንስን ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 20 እናነባለን፡፡ “ደቀ መዛሙርቱ ጌታን ባዩ ጊዜ ደስ አላቸው ፡፡” በላይኛው ክፍል ውስጥ 
ለእነርሱ በተገለጠ ጊዜ በሮቹ ተዘግተው ሳሉ በፍርሃትና በመደናገጥም ሳሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በመካከላቸው ተገልጦ 

“ሰላም ለእናንተ ይሁን” አለ ፡፡ ስለዚህ ትንሣኤ ለደስታ እና ለሰላም ምክንያት ሆነ። በዚህ ምክንያት ወንጌልን “መልካም ዜና” 

እንለዋለን ፣ ማለትም “አስደሳች ዜና” ማለት ነው፡፡ መጽሐፍ ቅዱስን በእጃችሁ በያዛችሁ ቁጥር በሕይወታችሁ ውስጥ ትልቁን 

የደስታን ምንጭ ይዛችኋል ማለት ነው፡፡ ትንሣኤን “ኢስተር” ብለን እንጠራዋለን። “ምሥራቅ” ከሚለው ቃል ጋር የሚዛመድ 

ነው፣ ከእርሱም ብርሃን ይወጣል፣ በደስታ እና በሐሴት። ትንሣኤ ለሰው ዘር ሁሉ ሰላም ነው፡፡ “እግዚአብሔር የሠራት ቀን 

ይህች ናት፤ ሐሤትን እናድርግ፥ በእርስዋም ደስ ይበለን።” (መዝ. 118: 24) 

 
ሁላችሁንም ፣ እና ውድ ወንድሞቻችንን ሁሉ ፣ አባቶችን ፣ ሜትሮፖሊታኖችን እና ጳጳሳትን፣ አባቶች ፣ ካህናት ፣ ዲያቆናት እና 
በሁሉም ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ አገልጋዮች ሁሉ። በእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ውስጥ ላሉት እያንዳንዱ የምዕመናን ኅብረት 
እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ፡፡ ሁላችንም ለዓለም ሰላም እና ለተወዳጆች ሁሉ እንጸልይ፡፡ በዚህ ትንሣኤ አማካይነት 
በምንደሰትበት ወቅት ልዩ ጸሎቶችን እናነሳለን። የሰው ልጅ ሁሉ ለሚጨነቅበት ለዚህ ወረርሽኝ እግዚአብሔር ሰዎችን ሁሉ 
በየቦታው ይጠብቃቸው ዘንድ፣ እናም ይህን ችግር ከሁሉም ሰው ያርቅ ዘንድ፣ እናም በዚህ በክብር ትንሣኤው እኛን 

በሕይወታችን ውስጥ ያስደስተን ዘንድ ከግብፅ ካይሮ ውስጥ አባስያ ከሚገኘው የፓፓል መኖሪያ ቤት (መንበረ ፓትርያርክ)  
ሰላምታዬን እልክላችኋለሁ። በአውሮፓ በሁሉም አህጉረ ስብከት ላላችሁ እንኳን አደረሳችሁ። ሰሜን አሜሪካ ፣ ካናዳ ፣ ደቡብ 
አሜሪካ ፣ አፍሪካ ፣ ቅድስት መንበር በኢየሩሳሌም ፣ የባሕረ ሰላጤው ክልል ፣ እስያ እና አውስትራሊያ ላላችሁ፣ ለሁላችሁም 

ሰላምታዬ እና ፍቅሬ ይድረሳችሁ። ለሁላችሁም መልካሙን ሁሉ እና ጤንነቱን እመኝላችኋለሁ፡፡ ኤክህርስቶስ አነስቲ … 

አሊስቶስ አነስቲ። ክርስቶስ ተነሥቶአል … በእውነት ተነሥቷል። 


