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የትንሣኤ በዓልን በማስመልከት ቅዱስ ፓትርያርኩ ያስተላለፉት ቃለ በረከት
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን
ኤክህርስቶስ አነስቲ፣ አሊቶስ አነስቲ።
ክርስቶስ ተነሥቶአል፣ በእውነት ተነሥቷል።
የተወደዳችሁ ሆይ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው አደረሳችሁ። በእያንዳንዱ ሀገረ ስብከት ያላችሁትን የኮፕቲክ
ማኅበራት እና በአምስቱም አህጉራት የምትገኙትን የኮፕቲክ አብያተክርስቲያናት እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ።
አባቶችን፣ ሜትሮጶሊታኑን፣ ጳጳሳቱን፣ ቀሳውስቱን እና ዲያቆናቱን እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። እንዲሁም
ሁሉንም ምእመናን፣ ልጆችን፣ ወጣቶችን ጨምሮ መላውን የኮፕቲክ ቤተሰብ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ።
የደስታችን መጀመሪያ ለሆነው ለዚህ በዓል ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ስለትንሣኤ ያለን
እምነት እና አስተምህሮ የክርስትና መሠረት ነው።
በትንሣኤ የተከናወኑትን ድርጊቶች ስንመለከት እነዚህን ሦስት ቀናት እንመለከታለን። አርብን፣ ቅዳሜን እና
እሑድን። የስቅለት አርብን የደስታዋን ቀን ቅዳሜን፣ ይኽችውም የመጠበቂያ ቅዳሜ ናት። ከዚያም
የትንሣኤዋን እሑድ፣ ይኽችውም የድል እሑድ ናት። ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ክርስትና ሲናገር የተናገረውን
እናስታውስ። እሱ ፈላስፋ እና የነገረ መለኮት ሊቅ ነበር። በ14ቱ መልእክታቱ ስለ ክርስቶስ፣ ስለ
ቤተክርስቲያን፣ ስለ ትንሣኤ እንዲሁም ስለ ዘላለማዊ ሕይወት በስፋት ጽፏል። በመጀመሪያይቱ የቆሮንቶስ
መልእክቱ ምዕራፍ 13 ላይ በ 13 ቁጥሮች የተመጠነ ሕያው የሆነ ግጥም ስለ ፍቅር ጽፏል። በመጨረሻው
ቁጥር ላይ እንዲህ አለ። እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር እኒህ ሦስቱ ጸንተው ይኖራሉ። ከሁሉም የሚበልጠው ግን
ፍቅር ነው (1 ቆሮ 13፣13) እነዚህ ሦስት ነገሮች የዓለምን ታሪክ እና የሰው ልጅን ሕይወት የቀየሩት ሦስቱ
ቀናት ናቸው።
የመጀመሪያው ቀን የስቅለቱ ቀን አርብ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በእምነት ይመስለዋል። የስቅለት ቀን የእምነት
ቀን ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቀለ። እንዲህ እያልን እንጸልያለን “አቤቱ በስድስተኛው
ቀን በስድስተኛው ሰዓት በመስቀል ላይ ሰለእኛ ስለሁላችን የተቸነከርክ” ይህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ
የተሰቀለበት መስቀል አዋጅ ነበር። በመኃልየ መኃልይ እንደተጻፈው “ውዴ ነጭና ቀይ ነው፥ ከእልፍ
የተመረጠ ነው።“ (መኃ 5:10) ነጭና ቀይ የሚለው ንጽሕናውን እና ቤዛነቱን ያመለክታል። ከእልፍ የተመረጠ
ማለትም እሱ ሰንደቅ ነው ማለት ነው። መስቀሉ እንደ ሰንደቅ ከፍ ያለ ነውና። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
በጎልጎታ እንደተሰቀለ። የስቅለት ቀን የእምነት ቀን ነው። የመስቀሉ መሠረት እምነታችን ነው። ቅዱስ ጳውሎስ
እንዳለው “ከክርስቶስ ጋር ተሰቅዬአለሁ፤ እኔም አሁን ሕያው ሆኜ አልኖርም ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል፤
አሁንም በሥጋ የምኖርበት ኑሮ በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት
የምኖረው ነው።.” (ገላ 2:20) ክርስቶስ ተቤዢ እና የሁሉም ሰው አዳኝ ነው የሚለው መሠረተ እምነት በዕለተ
ዓርብ ተመሠረተ። ከመስቀል ፊት ከእኔ ጋር ስትቆሙ የመቶ አለቃውን እናስታውሳለን። የክርስቶስ ጎን በጦር
ሲወጋ ደምና ውኃ ከጎኑ ፈሰሰ። የመቶ አለቃውም በታዋቂ ንግግሩ እንዲህ አለ “ይህ በእውነት የእግዚአብሔር
ልጅ ነበረ" (ማቴዎስ 27:54)

እንደ ሮማዊነቱ የመቶ አለቃው ምስክርነት ክርስቶስ ለሰው ልጆች ሁሉ ላደረገው የማዳን ሥራ የአሕዛቡን
ዓለም የወከለ ምስክርነት ነበር። የእምነታችሁ መሠረት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ነው።
የኀፍረት፣ የመዋረድ እና የሞት ምልክት እና መሣሪያ የነበረውን መስቀልን ቀየረው። ክርስቶስ ይህንን የክብር
ምልክት እና ሁላችን የምንመካበት መመኪያ አደረገው። ይህ ዓርብ ነው፣ የስቅለቱ ቀን፣ የእምነት ቀን።
ከዚያም ቅዳሜ ይመጣል። የእረፍት ቅዳሜ። የተስፋ እና የመጠበቅ ቅዳሜ ብለን እንጠራዋለን። ይህ በቅዱስ
ጳውሎስ አገላለጽ የተስፋ ቀን የተባለው ነው። ክርስቶስ ተሰቅሎ በመስቀል ላይ ሞተ፣ ከዚያም መቃብር
ውስጥ ተቀበረ። ደቀመዛሙርቱ እና ሁሉም ወዳጆቹ ይህንን ትንሣኤ ተስፋ በማድረግ ይጠብቁ ነበር።
ክርስቶስ ከደቀመዛሙርቱ ጋር ባደረጋቸው የመጨረሻ ንግግሮቹ ውስጥ የተገለጸው የተስፋ ቀን ነው። በተስፋ
የተሞላ ቀን ነበር። ግን ደግሞ በፍርሃት፣ በጭንቀት እና በጽናትየተሞላ ቀን ነበር። በደቀ መዛሙርቱና
በተወዳጆቹ ነፍስ ውስጥ ዘልቆ የገባ ፍርሃት ነበር። እርሱ መቃብር ውስጥ ተቀበሮ ነበር። እርሱ ግን የት ነው
ያለው? የተስፋ ቅዳሜ ነበር። ይህ የዮሐንስን ራዕይ የምናነብበት ቀን እና ስለ ምጽዓት የምናስብበት ሌሊት
ነው። ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ እና ከዓለም ወደ ዘለዓለም ስለመሻገራችን እናነባለን። ይህ የተስፋ ቀን ነበር።
ከዚያም የእሑድ ንጋት መጣ፣ ይኸውም የትንሣኤ ቀን ነው። የትንሣኤ ቀን የፍቅር ቀን ነው። ቅዱስ ጳውሎስ
ምን እንዳለ እንመልከት "እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር እነዚህ ሦስቱ ጸንተው ይኖራሉ። ከእነዚህም የሚበልጠው
ፍቅር ነው" (1 ኛ ቆሮ 13፡ 13) የክርስቶስ ትንሣኤ ለሁሉም ሰው ፍቅር ነበር። ቅዱስ ጳውሎስ በታላቅ ኃይል
እንዲህ አለ “እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ፥ በመከራውም እንድካፈል፥ ወደ ሙታንም ትንሣኤ
ልደርስ ቢሆንልኝ፥ በሞቱ እንድመስለው እመኛለሁ።” (ፊል 3፡10) ይህ የእያንዳንዱ ትንሣኤን መቅመስ
ለሁሉም ሰው ፍቅር ነው። እግዚአብሔር የሁሉንም ነፍሳት በጭንቀት፣ በሐዘንና በሥቃይ ውስጥ እንዲኖር
አልፈቀደም። ነፍሳትን በዚህ ሁኔታ አልተዋቸውም። እግዚአብሔር የእሁድን ንጋት ሰውን በፍቅር እና በደስታ
የሚሞላበት ቀን አደረገው። ልቡ በእግዚአብሔር ፍቅር የተሞላ ሰው በደስታ ይኖራል። ይህ ፍቅር
የሚመጣው ከየት ነው? የሰው ልብ በፍቅር ሲሞላ የሚመጣ ነው። በመስቀል ላይ የተዘረጉት የክርስቶስ
እጆች ለእሱ እና ለልቡ እንደተዘረጋ ሲሰማው ነው። ይህም በመስቀል ላይ ከፈሰሰው ደም ጋር ነው። እነሱም
ለሁሉም የፈሰሱ የፍቅር ጠብታዎች ነበሩ፣ ስለ ሰው ኃጢአት እና መከራ። እግዚአብሔር የመጣው እሑድ
ጠዋት ከሞት ለመነሳት ነው። ከሞት መነሳቱ ለሰው ዘር ላለው ፍቅሩ ትልቁ መግለጫ ሆነ።
በየቀኑ መጀመሪያ ላይ የእርሱን ትንሣኤ የሚያስታውሰውን የጠዋት ጸሎትን እንጸልያለን። በየሳምንቱ
በእሑድ ንጋት የክርስቶስን ትንሣኤ የሚያስታውሰውን ጸሎት እንጸልያለን። እሑድ ሳምንታዊ በዓላችን ሆነ።
የፍቅር በዓል ብለን ልንጠራው እንችላለን፣ እግዚአብሔር በልቦቻችን ውስጥ ያፈሰሰውን ፍቅር። ቅዱስ
ጳውሎስ ለሮሜ መልዕክቱ እንዲህ ይላል። “በተሰጠንም በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለ
ፈሰሰ ተስፋ አያሳፍርም።” (ሮሜ 5:5) እንደዚሁም እግዚአብሔር በትንሣኤው የሠራው ሥራ በሁሉም
የኮፕቲክ ወር ይታሰባል። በኮፕቲክ ወር 29 ኛው ቀን የትንሣኤው፣ የልደቱ እና የትስብዕቱ መታሰቢያ ነው።
ከዚያም በየዓመቱ የትንሳኤ በዓልን እስከ 50 ቀን ወይም 7 ሳምንታት ድረስ እንከብራለን። ከዚያም
ዘላለማዊነትን እና የሰማያዊ ሕይወትን የሚያመለክተው ስምንተኛው ሳምንት ይጀምራል።
ተወዳጆች ሆይ እንኳን አደረሳችሁ። የተባረከ እና የደስታ በዓል እንደሚሆላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እምነት፣
ተስፋን እና ፍቅርን የምንመሰክርበት በዓል ይሁንልን፣ ነገር ግን ከሁሉም የሚበልጠው ፍቅር ነው። የሆነው
እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ ያፈሰሰው የክርስቶስ ፍቅር ነው። በሁሉም በጎነት እንድትቆዩ ተስፋ አደርጋለሁ።
በሁሉም ሀገረ ስብከት እና ቤተክርስቲያን ያላችሁ ሁላችሁ በበጎነት እና በሰላም እንደምትኖሩ ተስፋ
አደርጋለሁ። አገልግሎታችሁ እና ፍቅራችሁ ለሰዎች ሁሉ ይድረስ። ኤክህርስቶስ አነስቲ፣ አሊቶስ አነስቲ።
ክርስቶስ ተነሥቶአል፣ በእውነት ተነሥቷል።

