
 

 

Taouadroc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tigrinya - 2021 

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

 
ክርስቶስ ፡ ተንሥአ ፡ እሙታን ፡ በዐቢይ ፡ ኃይል ፡ ወሥልጣን ፡ አሠሮ፡ ለሰይጣን ፡ አግአዞ ፡ ለአዳም ፡ ሰላም ፡ እምይእዜሰ 

፡ ኮነ ፡ ፍስሐ ፡ ወሰላም ፠ 

 

ንዅልኻትኩም ኣብ መላእ ዓለም ዘላ ቅብጣዊት ቤተ ክርስቲያንና ንእትርከቡ ፍቑራን፡ ናብ’ዚ ኣዝዩ ፍስሓ ዝመልኦ በዓልን 
ዘመነ ፍሥሐን፡ እንቋዕ ኣብጽሓኩም እብል።   ንዅልኻትኩም፡ መትሮጶሊጣናት፡ ጳጳሳት፡ ኣቦታት ካህናትን ዲያቆናትን፡ ኣባላት 

ሰበኻ ጉባኤን ኣመኃደርትን ከምኡ’ውን ንዅልኻትኩም ወራዙት፡ ሕፃናትን ስድራ ቤታትን፡ ሰላምታይ ክሰድድ እፎቱ።           

እዚ ሰላምታ’ዚ፡ ካብ ግብጺ እተሰደ ሰላምታ’ዩ። እንቋዕ ኣብጽሓኩም እናበልኩ፡ ምሳኹም ኰይነ ኣብ’ዚ በዓል’ዚ ድማ 

እሕጐስ። በዓለ ትንሣኤ፡ ህሉውን ኣብ ሕይወትና’ውን ጸላውን ዝዀነ በዓል ኢዩ። እምበኣርከስ፡ ኣብዘን ሓፀርቲ ደቓይቕ፡ 

ስለምንታይ በዓለ ትንሣኤ ከም እነኽብርን፡ ከመይ’ቢሉኸ ንዓና ኣገዳሲ ኰነ ዝብልን ከስተንትን እደሊ።    [በዓለ ትንሣኤ] 
ንኃምሳ ምሉኣት መዓልታት ዝኣክል ኢና ነብዕሎ። ነዘን ኃምሳ ቅዱሳን መዓልታት ልክዕ ከም ሓንቲ ነዋሕ ሰንበት ብምቝጻር 

ንዘሕጕስ ትንሣኤ ነብዕሎ። ካብ'ዚ ቀጺለ፡ ሠለስተ ምክንያታተ ምብዓል ሕጕስ በዓለ ትንሣኤ፡ ከቕርበልኩም እደሊ።      

 
ብቕድሙ፡ ትንሣኤ እቲ ዝለዓለ ዘደንቕ ፍጻሜ ታሪኽናን ሕይወትናን ኢዩ። ትንሣኤ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሣልሳይ 
መዓልቲ፡ እቲ ዝለዓለ ፍጻሜ ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያንና ኢዩ። ፍጻመታት ሰሙነ ሕማማት ንዝዀነት፡ ፍጻመታት ዝኃለፈት 
ሰሙን እንተ ደኣ ዘኪርና፡ ሥቕለትን ትንሣኤን ክልተ ገጻት ሓንቲ ሳንቲም ኰይኖም ንረኽቦም። ሥቕለት ናብ ትንሣኤ ከብጽሕ 
ከሎ፡ ትንሣኤ ድማ ብሰንኪ ሥቕለት ይመጽእ። እዘን ኵለን ሳምንታትን ሰንበት ዓቢይ ጾምን፡ ሰሙነ ሕማማት ብምናኔኣን ከም 

ኣብ ዓርቢ ሥቕለት፡ ምስ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኰንና፡ “ክርስቶስ ተሠቒሉ’ዩ። ኣነ ኸኣ ምስኡ ተሠቒለ’የ። ደጊም ክርስቶስ’ዩ 

ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር፡ ኣነ ኣይኰንኩን ዝነብር ዘሎኹ” ክንብል ንኽእል። (ገላ. 2፡20)  
ኣብ ትንሣኤ፡ ነቲ ጥርሑ መቓብርን ነቶም ዝኅልውዎ ኃለውትን ነቲ ዓቢይ እምኒ ማዕፆ መቓብር ዝዓፀወን ንርኢ። ድኅሪ ሠለስተ 

መዓልታት፡ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሥአ። ብዙኃት ሥነ ኵዕታውን ታሪኻውን ጭብጥታት’ውን ኣሎዉ። ይኹን ደኣ 

እምበር፡ እዚስ ነቲ ትንቢታዊ ምስክርነት መወሰኽታኡ’ዩ። “ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሣ ሠለስተ መዓልታትን ሠለስተ ለይትን ከም 

ዝገበረ፡ ከምኡ ከኣ ወዲ ሰብ” ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “ኣብ ውሽጢ ምድሪ ሠለስተ መዓልትን ሠለስተ ለይትን ክገብር ኢዩ።

” (ማቴ. 12፡40)  

 
ኣብ ብሉይ ኪዳን፡ ሓደ ካብቶም ኣብ ዘመን ፈርዖንን ሙሴን ኣብ ግብጺ ዘጋጠሙ ፌራታት፡ ኣብ መላእ ግብጺ ንሠለስተ 

መዓልቲ ጸልማት ዝነበረ’ዩ። ድኅሪኡ ጸልማት ተወገደ። ብርሃን ከኣ ኰነ። እተን ክልተ ማርያም፡ ናብ’ቲ መቓብር ሽቱ ኂዘን 
ምስ መጻ፡ ከም መርኣያ ውፉይነተን ድማ ኣብ መንገዲ መቕበሪ ሽቱ ኂዘን ዝመጻሉ እዋን፡ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ፡ እቲ 

ኣብ’ዚ እተቐመጠ፡ “ንሱስ ተንሢኡ’ዩ። ኣብ’ዚ የሎን” ዝብል ሰምዓ’ሞ፡ ኣዝየን ተገረማ። ሉቃ. (24፡6)  
ትንሣኤ፡ ኣብ ታሪኽናን ሕይወትናን ኣዝዩ ዘደንቕ ፍጻሜ ኢዩ።  

 

እቲ ካልኣይ፡ ንበዓለ ትንሣኤ ክሳዕ ክንድ’ዚ ዝኣክል ከነብዕሎ ዝገብረና ድማ፡ ትንሣኤ ብሰንኪ ሥቕለት ስለ ዝመጽእ’ዩ። ከምኡ 
ድማ፡ ብነፍስ ኄር ቀሲስ ቢሾይ ካመል ከም ዝተመሃርናዮ፡ ክርስትስና ብዘይ መስቀል ልክዕ ከም መርዓት ብዘይ መርዓዊ ኢያ። 

ብዘይ ትንሣኤ፡ እምነት ክርስትናና ከንቱ’ዩ። ትንሣኤ፡ መሠረት እምነት፡ ክርስትናና ዝቘመሉ፡ ሠረተ-እምነትና ኢዩ።  

 

ብዘይ ትንሣኤ፡ ቤተ ክርስቲያንና፡ ወንጌል ይኹን፡ ስብከት ሠረት እምነትና’ውን ይኹን ኣይምሃለወን። ስለ’ዚ፡ እቲ ካልኣይ 

ምኽንያተ ምብዓልና፡ ሠረት እምነትና ስለ ዝዀነ ኢዩ። ብኸም’ዚ ድማ፡ እቲ ቀዳማይ መሓልይ ለይትና፡ “ተንሥኡ ፡ ኦአንቱሙ 

፡ ውሉደ ፡ ብርሃን” ቢልና ንትንሣኤ ብምውካል፡ ንዝምር። ኣብ ማሕሌተ ፍርቂ ለይቲ ድማ፡ “ዘምሩ ፡ ለዘተሠቅለ ፡ ወዘተንሥአ 

፡ በእንቲአነ ፡” ንብል። እዚ ብዛዕባ እቶም ሠለስተ ወራዙት ፍርቂ ለይቲ ዝዝመር’ዩ። 
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ትንሣኤ፡ ሠረት እምነት ሕይወትና ኢዩ። መዓልታዊ ጸሎት ዘነግህ ኣብ እንጽልየሉ እዋን፡ በዓለ ትንሣኤ፡ “ኦ ጐይታ፡ ብብርሃንካ 

ብርሃን ንርኢ” ቢልና፡ ነብዕሎ። ወትሩ ሰንበት’ውን፡ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝኸድናሉ፡ “እታ እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ 

እዚኣ ኢያ” (መዝ. 118፡24) ቢልና ነብዕላ። ትንሣኤ መሠረት እምነትና ኰይኑ’ዩ። ኣብ ዘለዓለማውነት፡ ብዘይ ትንሣኤ 
ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ካልእ ተስፋ የብልናን።   

 

እቲ ሣልሳይ ንኽንድ’ዚ ዝኣክል መዓልታት ንኸነብዕሎ ምኽንያት ምብዓል ትንሣኤ ዝዀነ ድማ፡ ትንሣኤ ምንጪ ሓጐስናን 

ሰላምናን ስለ ዝዀነ’ዩ። ኣብ ወንጌል ቅዱስ ዮሓንስ፡ ምዕራፍ 20፡20 “እቶም ደቂ መዛሙርቱ’ውን ንጐይታ ምስ ረኣይዎ፡ 

ተሓጐሱ” ዝብል ነንብብ። ኣብ ላዕለዋይ ደርቢ ማዕፆ ተሸጒሩ ከሎ ቅድሚ ምግላጹ፡ ፈሪሆምን ተረቢሾምን ነበሩ። ጐይታና 

ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ኣብ ማእከሎም ብምዃን ተገሊጹ ድማ፡ “ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን” በሎም። ብኸም’ዚ ድማ፡ ትንሣኤ 

ሰንኪ ሓጐስን ሰላምን ኰነ። ስለ’ዚ ድማ ኢና፡ ንወንጌል “ዜና ሠናይ” እንብሎ። እዚ ማለት፡ “ዘሕጕስ ዜና” ማለትና’ዩ። ኣብ 

ነፍሲ ወከፍ እዋን መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዝኃዝካሉ ጊዜ፡ ምንጪ ሓጐስ ሕይወትካ ኂዝካ ምህላውካ ኣስተውዕል። ብኸም’ዚ ከኣ 

ንትንሣኤ፡ ካብ’ቲ ብርሃን ብሓጐስን ፍስሓን ዝወፅሉ ምብራቕ ብምብጋስ፡ ካብ ጥንታዊ ቋንቋ ጀርመን መበገሲ ብምግባር፡ 

“ኢስተር” ንብሎ። ትንሣኤ ሰላም ደቂ ሰባት ኢዩ። “እታ እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ ኢያ፡ ብእኣ ንተሓጐስን ባህ 

ይበለናን” (መዝ. 118፡24)      

 
ፍቑራን ኣኅዋትን ኣቦታትን፡ መትሮጶሊጣናት፡ ጳጳሳት፡ ኣቦታት ካህናትን ዲያቆናት፡ ኵላትኩም ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያንን 
እንቋዕ ኣብጽሓና እብል። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ምእመን እንቋዕ ኣብጽሓና እብል። ምእንቲ ፈታውን ሰላም ኵሉ 

ዓለምን ንጸሊ። ኣብ’ዚ ትንሣኤ’ዚ እናተሓጐስና፡ ካብ’ዚ ዓለም ለኻዊ ሕማም ንዅሎም ኣብ ዝተፋለለየ ቦታታት ዘሎዉ ደቂ 

ሰባት፡ ኣምላኽ ምእንቲ ከድኅነናን፡ ነዚ ጸገም እዚ ድማ ምእንቲ ከርሕቀልናን፡ በዚ ትንሣኤ እዚ’ውን፡ ብሕይወትና ክንሕጐስ 
ምእንቲ ክገብረናን ፍሉይ ጸሎት ነብጽሕ። ካብ ኣብ ግብጺ ዝርከብ፡ መንበረ ፓትሪያርክ ዓባስያ፡ ሰላምታይ እልእኸልኩም 
ኣሎኹ። ንዅላትኩም ኣብ ሃገረ ስብከታት ኤውሮጳ፡ ሰሜን ኣመሪካ፡ ካናዳ፡ ደቡብ ኣመሪካ፡ ኣፍሪቃ፡ ቅድስቲ ሃገር ኢየሩሳሌም፡ 
ሃገራት ወሽመጥ፡ ኤስያን ኣውስትራልያን ዘሎኹም እንቋዕ ኣብጽሓኩም እብል። ሰላምታይን ኣብ ልዕሌኹም ዘሎኒ ፍቕርን ጌረ፡ 
ኵሉ ሠናይን ጥዕናን እምነየልኩም።  

 
ክርስቶስ ፡ ተንሥአ ፡ አማን ፡ በአማን ፡ ተንሥአ ።      

 

  


