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The Papal Encyclical for the Glorious Feast of the Resurrection, 2015 

 

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ አምላክ አሜን! 

 

É<rictoc ÉAnec]@ Aly;oc ÉAnec] 

 
መድሓኒታችን እየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል እውነትም ተነስቷል። 

 

  
 እንኳን ለትንሳኤ በዓል አደረሳቹ ከደስታዎች ደስታ ከበዓላቶች በዓል ነው። ትንሳኤ በክርስትና ሕይወት ታሪካዊ ሁኔታ 

አይደለም። ምቹ ሁኔታ የሆነ በዓል አይደለም እኛ በትልቅ ክብር በልዩነት ይከበራል ወይም ልክ እንደሌላ ቀን ያልፋልን? ትንሳኤ 
የድሕነታችን መሰረት እቅድም ነው። ለዛ ነው መድሓኒታችን ኢየሱስ ክርስቶሰ በመስቀል ላይ ሆኖ የተሰቀለው። ትንሳኤ 
የእምነታችን ትኩረት ነው ደግሞ መጨረሻው ይቅርታው ለፍጥረት ሁሉ ነው። ትንሳኤ የእምነታችን ዋና ማዕከል ማስፋፊያ ነው 
እምነታችን ካለ ትንሳኤ ትርጉም የለውም። ትንሳኤ የዘልዓለማዊ ሕይወት ተስፋችን ነው። ያለ ትንሳኤ ክርስትና እምነት ትርጉም 
የለውም። ያለ ትንሳኤ በሕይወታች ውስጥ ዓለም ሰላም የለንም። ያለ ትንሳኤ ለወደፊት ሕይወታችን ተስፋ የለንም። ትንሳኤ 
በሰው ልጅ ሕይወት ብርሃን ይበራል ለእያንዳንዳችን ሕይወት ብርሃን ይሰጣል። 

 

 ኣንድ ሰው ጥያቄ ሊጠይቅ ይችላል መድሓኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት መጥቶ ሞቷል? 

 

  
 ትንሳኤ በሚስጥር የተደረገ ድርጊት አይደለም ግን መስካሪዎች ነበሩ። ኣንድም ሁለትም ተመልካች ብቻ ኣልነበረም 
ግን ብዙ ነበሩ። መድሓኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ እያለ ጎኑን የወጋው እና ዘበኞቹ ለትንሳኤ ምስክር ናቸው። 
ፖንቲዩስ ጲላጦስ መድሓኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍርድ ቤት የመራው ነው። ጲላጦስ እጆቹን ታጥቦ የታወቀ ኣባባል ተናገረ 

“ እኔ ከዚህ ጻድቅ ሰው ደም ንጹህ ነኝ እናንተ ለራሳቹህ እወቁ” ብሎ በሕዝቡ ፊት እጁን ታጠበ {ማቴ.27፡24} ማስታወቂያ 
ሥርዓትን ባለመከተል የተናገረው ቃል የዋህ አና ሓቀኛ ሰው ነገር ግን እሱን ለፍርድ እና ለሞት ኣሳልፎ ሰጠው። በመስቀል ላይ 
ሲሰቀል እና ትንሳኤው የኣይሁዶች ቄሶች እና ዋና ቀሳዉስት መስካሪዎቹ ነበሩ። ለመድሓኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤው፥ 
ሊነጋጋ ሲል ያዘጋጁትን ሽቶና ዘይት ይዘው የሄዱት ሴቶች መስካሪዎች ናቸው። መድሓኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቅል ሲሞት 
እና ትንሳኤው ላይ ምልክቶች ነበሩ ላስታውሳቹህ፥ የቤተመቅደሱ መጋረጃ መቀደዱ፥ የስቅለቱ ቀን መሬቱ ለሁለት መሰንጠቁ 
ላስታውሳቹ ደግሞ፥ መቃብሩ ላይ ትልቅ ድንጋይ የተቀመጠው የሞተው ሰው ለመጠበቅ እንዳያመልጣቸው ፈርተው ስለነበር 
መቃብሩ ላይ ትልቅ ድንጋይ ኣስቀምጠው ነበር እንደገና ላስታውሳቹ፥ መድሓኒታችን ኢየሱሰ ክርስቶስ የተቀበረበት ሓዋርያቱ 
ያገኙት ልብስ እንደገና ላስታውሳቹ፥ እነዛ ዘበኞች መቃብሩን የጠበቁ እንደገና ላስታውሳቹ፥ ማህተም የተደረገው ድንጋይ ላይ 
የምልክት ገዢ ነበር። ላስታውሳቹ፥ የተቀበረበት መቃብር ኣዲስ እና ማንም ያልተቀበረበት ነበር። እግዚአብሔር ሰጠው 
የምሕረት ቃልኪዳን ፈጽሞታል።ይሄ የመለኮታዊ ዕቅድ፡ ሥጋ መልበስ፣ ስቅለቱ እና ትንሳኤ ነው። ላስታውሳቹ ምን እንደሆነ 
መድሓኒታች ኢየሱስ ክርስቶስ ለሠርግ ቃና ዘገሊላ ሲሄድ የመጀመሪያ ተዓምር የሠራው ልክ ዉሃዉን ወደ ወይን የለወጠው 

በቃና ዘገሊላ ነው። እናታችን ድንግል ማርያም ስትነግረው “የወይን ጠጅ የላቸዉም” {ዮሓ.2:3} ማለት፡ ደስታ እኮ 
የላቸዉም። እናታችን ድንግል ማርያም ስትናገር የነበረው ቇንቇ ልክ እንደ ብሉይ ኪዳን ኣነጋገር ነው። በብሉይ ኪዳን ጊዜ ሰዎች 
የምህረት ደስታም ሆነ የትንሳኤ ደስታ ኣልነበራቸውም። የወይኑ ቃል በመጽሓፍ ቅዱስ ደስታ ማለት ነው።  የመድሓኒታችን 

የኢየሱስ መልስ ያስገርማል እንዲህም ኣላት “አንቺ ሴት ካንቺ ጋር ምን አለኝ ጊዜዬ ገና አልደረሰም አላት።”{ዮሓ.2:4} ይህ 
ሰዓት የስቅለት እና የትንሳኤ ነው፡ የሰው ደስታ ነው። ለዛ ነው በስድስተኛው ሰዓት የምንጸልየው ምስጋና እንሰጣለን፣ አንተ 
ሁሉም ሞልቶሃል። ዓለምን ልታድን በደስታ የመጣሃው ጌታችን መድሓኒታችን ክብር ላንተ ይሁን። 
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 የትንሳኤ ጥያቄዎችን እንዴት ነው የምንመልሰው? የትንሳኤ ጥቅሙ ምንድን ነው? 

 
 ለጥያቄዎቹ መልስ በሦስት መሰረታዊ ነጥብ እነግራቹሃለው 

 
 መጀመሪያ ጥቃሚ መልሶች 
 የመድሓኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መወለድ ሄሮዶስ ሲሰማ ሄዶ አላየዉም። እርሱ ለጥበበኞቹ እንዲህ ብሎ ነው 

የነገራቸው “ ሄዳቹህ የዚያን ህጻን ነገር ርግጡን መርምሩ፡ ያገኛቹሁትም እንደሆነ እኔም መጥቼ እሰግድለት ዘንድ በእኔ በኩል 

ተመልሳቹ ንገሩኝ”{ማቴ.2:8} ለእሱ ትልቅ ስራና ዝርክርክ የሆነ ስራ ስለሆነ መሄድ ኣላስፈለገውም። መጻሓፍ ቅዱስ የሚነግረን 

“እግዚኣብሔርን ቅረቡት ይቀርባቹሁማል”{ያዕ።4:8} ለዚህም ነው ይህን ትልቅ በረከት ለማግኘት ብለው የትንሳኤው ቀን 
ሦስት ሆነው ወደ መቃብሩ የሄዱት። የትንሳኤ ዕለት በጠዋት ወደ መቃብር የሄዱት ይህን በረከት ለመቀበል ነው። እንዴት ነበር 

ይህ ትልቁ በረከት? መልሱ፡ እዛ ቦታ መሆን የውስጥህን ስሜት ይገልጸዋል። 

  
 ሁለተኛ፣ እዚህ ላይ ትልቅ መልስ እንስጥ 
 አንድ ሰው ስለ አንድ ኣርስት ስታናግረው መልሱ ትልቅ ይሆናል። ለምሳሌ፣ በብሉይ ኪዳን እግዚኣብሔር ኣብርሃምን 
ልጁን እንዲሰዋ ጠየቀው መልስ ለመመለስ ኣልዘገየም፡ ጠዋት ተነስቶ ኣህያውን ጭኖ ማገዶ እና ቢላ ጭኖ ልጁን ኢሳቅን ይዞ 
ሄደ። ከመድሓኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መንፈሳዊ ኑሮ የሚኖር አንድ ሰው አለ። በዚህ ምክኒያት መጽሓፍ ቅዱስ 

የሚነግረን “የጭንቀት ቀን ሳይመጣ በጉብዝናህ ወራት ፈጣሪህን ዐስብ”{መጽ.መክ.12:1} ለዛ ነው መንፈሳዊ ሂወት ሙቀት 
እና ፍላጎት ያለው 

 
 ሦስተኛው እና የማያቇርጥ የሚቀጥለው መልስ 
 ሰው ሁልጊዜ በሕይወቱ በእምነቱ ይቀጥል እቺ የሕወታችን መጥሪያ ሰዓት ነች። በዛን ጊዜ ሰው ከእግዚኣብሔር ጋር 
የሚገናኘው በጸሎት፣ መጽሓፍ ቅዱስ በማንበብ እና በመንፈሳዊ መንገድ ነው። ተጨማሪም፡ በመጾም፣ መንፈሳዊ ነገርን 
በማንበብ እና መንፈሳዊ አገንግሎትን በመስጠት በጠቅላላ ይሄ ሁሉ የሚለን፡ ኣንድ ሰው በዚህ ሁኔታ ያለማቇረት መቀጠል 
ይኖርበታል በዚህ ሂወት ሳያቋርጥ የሚቀጥል ሰው በትንሳኤው ሂወት ዉስጥ እንዳለ ነው። በዚህ ምክንያት ሁልጊዜ 
በቤተክርስቲያናችን የሚደረገው የትንሳኤ ዝክር መቀጠል አለበት። ሁልጊዜ ጸሎት በምናደርግበት ጊዜ የመጀመሪያው የኣጋፔ 

ጸሎት የጌታችን ትንሳኤ ነው። ሁልጊዜ እሁድ የእግዚኣብሔር ትንሳኤው ነው። ሁልጊዜ የኮፕቲክ ወር በ29 የምናከብረው 

የተወለደበት፣ የተጠመቀበት እና ትንሳኤው ነው። በዓመት የምናከብረው የትንሳኤ በዓል ለኣንድ ቀን ሳይሆን ለ50 ቀናት ነው። 
ይህን ሓምሳ ቀናት ልክ እንደ ሌላ ቀን ወይም ሳምንቶች ሳይሆን ሁሉም የሰንበት ቀኖች ናቸው። ረጅሙ እሁድ ልንለው 
እንችላለን። እነዚህን ሓምሳ ቀኖች ስንመልከት፡ ሰባት ሳምንታት አለው የመጀመሪኣው እሁድ ነው የሚያልቀዉም ደሞ እሁድ 
ነው። የትንሳኤው እና የመጀመሪያው መንፈስ ቅዱስ የወረደበት የሚያልቀው በዛው ሓምሳ ቀኖች ዉስጥ ነው ይህ የሚያሳየን 
ትክክለኛው የመንግስተ ሰማይ ሕይወት ነው። በሰው ልጅ ሕይወት የትንሳኤ በዓል ትልቅ ደስታ ነው። በቤተ ክርስቲያናችን 

ልማድ ሁልጊዜ የምንጸልየው ጸሎት ምስጋና ነው። {ተሰብሃ} የመጀመሪያ ጸሎት የምንጸልየው “ተነሱ በብርሃን ተነሱ ልጆቼ” 

የሚያስታዉሰን የትንሳኤውን ነው። ደስ የሚል መዝሙር ስንዘምር ምዝሙሩ የሚጀምረው እንዲህ ነው “ለእሱ ዘምሩለት 
ለተሰቀለልን ለተቀበረውሞትን ድል አድርጎ የተነሳው፣ ለኛ ሲል ነው ሞትንም ሽሮታል። እንደ ቅዱስ ፓውሎስ ሓዋርያ ኣባባል 

ትንሳኤ ሕይወትም ስሜትም ነው። ልክ እንደ ቅዱስ ፓውሎስ ሓዋርያ ኣባባል ትንሳኤ ሕይወትም ስሜትም ነው። “በእርሱም 

ኢየሱሰ ክርስቶስን ኣቀዋለሁ፣ የመነሳቱንም ሓይል በሕማሙ እሳተፈዋለው በሞቱም እመስለዋለው” ፊሊጲ.3:10 በትንሳኤ 
ከመድሓኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶሰ ጋር ጠንካራ ግንኙነት ይኖረናል። 

  
 በዚህ ኣጋጣሚ ለጳጳሳት ለቀሳውስት ለኣባቶች እና ለሁሉ ቤተ ክረስቲያን እንኳን ደስ ኣላቹህ። ለዲያቆናት እና 
ለኣገልጋዮች፣ ለወጣት ወንዶች እና ለሴቶች እንዲሁም ለህጻናቶች በሙሉ። ለሁሉ ቤተ ክርስቲያን የምመኘው ደግሞ ፍቅርን 
ነው። በስራ በማገልገል በመንፈሳዊ ኣገልግሎት ላሉ ሁሉ ፍቅርን እመኛለው።ለትንሳኤ ደስታ ለበዓሉ ዕለት ብቻ ሳይሆን ሁልጊዜ 
በሕይወታቹህ እንድትኖሩ ሁላቹሁንም እጠራለው። 
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መድሓኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል። እውነትም ተነስቷል። እንኳን ለትንሳኤ በዓል አደረሳቹህ። 

 

 


