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Tigrinia 

ቃለ ቡራኬ ፓትርያርክ በእንተ በዓለ ትንሣኤ 

 

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ፣ አሜን! 

 

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

እምይእዜሰ፡ ኮነ፡ ፍስሐ ወሰላም፣ 
 

ብመሠረት ዲሜጥሮሳዊ ዓውደ-ኣዋርኅ ኣብ ዝብዓል በዓል ትንሣኤ፡ ንዅላትኩም ፍቑራተይ እንቋዕ 

ኣብጽሓኩም እብል። ንኣብ ኃሙሽተ ክፍለ-ዓለማት ዘሎዋ ኣህጉረ-ስብከታት፡ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኣብያተ-

ክርስቲያናት ንዝርከቡ ምእመናትን ምእመናንን እንቋዕ ኣብጽሓኩም እብል። ንዅሎም ኣቦታት፡ ሊቃነ 

ጳጳሳት፡ ጳጳሳት፡ ካህናት፡ ዲያቆናትን ንዅሎም ሕዝቢ ማለት፡ ወሬዛታት፡ ሕፃናትን ኵላትኩም ቅብጣውያን 

ስድራ ቤታትን፡ እንቋዕ ኣብጽሓኩም እብል። ንኵላትኩም ኣብዚ ባሕቲ ሓጐስና ዝዀነ በዓል፡ እንቋዕ 

ሓጐሰኩም እብል። እምነትናን መሠረት እምነትናን ኣብ ትንሣኤ እቶም መሠረታውያን ባእታታት ክርስትና 

እዮም።   

 

ንፍጻሜታት ትንሣኤ እንተ ደኣ ርኢና፡ ንሠለስተ መዓልትታት ማለት ንዓርቢ፡ ቀዳምን ሰንበትን- ዓርቢ 

ስቕለት፡ መጸበዪት ዝኾነት ሕጕስቲ ቀዳም፡ ድኅሪኡ ዓወት ሰንበት ዝኾነት ሰንበት ትንሣኤ ንምልከት። ቅዱስ 

ጳውሎስ ብዛዕባ ክርስትና ዝጸሓፎ እንተ ደኣ ደጊምና ነቢብናዮ፡ ፍላስፋን ዓቢይ ነባቢ መለኮት ከም ዝነበረ 

ንግንዘብ። ኣብ ዓሠርተው ኣርባዕተ መልእኽታቱ፡ ብዛዕባ ክርስቶስ፡ ቤተ ክርስቲያን፡ ትንሣኤ፡ ዘለዓለማዊ 

ሕይወትን ብዙኅ ጽሒፉ እዩ። ኣብ ቀዳመይቲ መልእኽቱ ናብ ሰብአ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13፡ ብዛዕባ ፍቕሪ 

ብዓሠርተው ሠለስተ ጥቕስታት እተሓንፀት ነባሪት ዝዀነት ግጥሚ ጽሓፈ። ኣብታ ናይ መጠረስታ ጥቕሲ፡ 

ንእምነት፡ ተስፋን ፍቕርን፡ እታ ዝዓበየት ከኣ ፍቕሪ ምዃና ይጠቅስ። (1ይ ቆሮ.13፡13) እዘን ሠለስተ ባእታት 

እዚኣተን፡ እተን ታሪኽ ዓለምን ናብራ ሰባትን ዝቐየራ ሠለስተ መዓልትታት እየን።     

 

ዓርቢ እታ ቐዳመይቲ መዓልቲ፡ መዓልቲ ስቕለት እያ። ቅዱስ ጳውሎስ ንኣኣ ከም እምነት ምዃና’ዩ ዝውከሳ። 

መዓልቲ ስቕለት መዓልቲ እምነት እያ። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል እዩ ተሰቒሉ። ከምዚ 

እናበልናውን ንጽሊ፤ “ኦ ኣብ ሻዱሻይቲ መዓልትን ሻዱሻይቲ ሰዓትን…ኣብ መስቀል ምእንታና ዝተሸንከርካ”- 

እዚ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እተሰቕለሉ መስቀል እዚ፡ ከምቲ ኣብ መኃልየ መኃልይ፡ “ፍትወይሲ ኻብ 

ዓሠርተ ሽሕ እተመርጸ ጻዕዳን ቀይሕን እዩ።” (መኃ. 5፡10) ከም ዝበሎ፡ ኣዋጅ’ዩ ነይሩ። ጻዕዳን ቀይሕን፡ 

ንንጽሕናን ድኅነትን የመልክት። “ካብ ዓሠርተ ሽሕ እተመርጸ” ማለት ከኣ፡ ንሱ ኣርማ’ዩ። ጐይታና ኣብ በሪኽ 

ጎልጎታ ከም እተሰቕለ፡ እቲ መስቀልውን ከም ኣርማ ክብ በለ። መዓልቲ ስቕለት፡ መዓልቲ እምነት እያ። ሓዋርያ 

ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝበሎ፡ “ክርስቶስ ተሰቒሉ እዩ፥ ኣነ ኸኣ ምስኡ ተሰቒለ እየ። ደጊም ክርስቶስ እዮ ኣባይ 

ዚነብር ዘሎ እምበር፡ ኣነ ኣይኰንኩን ዝነብር ዘሎኹ” ከም ዝበሎ፡ መሠረት እቲ መስቀል፡ እምነትና እዩ። (ገላ. 

2፡20)  
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መሠረት ክርስቶስ ከም መድኃኒ ዓለም ኣብ ዕለተ ዓርቢ’ዩ ተኻናዊኑ። ምሳይ ኣብ ቅድሚ መስቀል ደው ምስ 

እትብሉ፡ ሓለቓ ሚእቲ ንዝክር። ጐድኒ ክርስቶስ ብኵናት ምስ ተወግአ፡ ማይን ደምን ካብ ጐድኑ ወፅአ። እቲ 

ሓለቓ ሚእቲ ከኣ፡ “እዝስ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ እዩ” ብምባል ሓንቲ ግርምቲ ዝኾነት ተዛረበ። (ማቴ.27፡54) 

ከም ሮማዊ፡ ምስክርነት እቲ ሓለቓ ሚእቲ፡ ምስክርነት ነቲ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝገበሮ ዝነበረ ካብ ኣሕዛባዊት 

ዓለም እዩ ዝነበረ። መሠረት እምነትኩም፡ ኣብቲ ክርስቶስ እተሰቕለሉ መስቀል እዩ። ነቲ ሕፍረት፡ ውርደት፡ 

ምልክትን መሞቲን ዝነበረ መስቀል፡ ቀየሮ። ክርስቶስ ንዓኡ፡ ኵላትና እንኾርዓሉ መዐወቲን መኩርዕን ገይሩ 

ቀየሮ። እዛ ዓርቢ እዚኣ፡ መዓልቲ ስቕለት፡ መዓልቲ እምነት እያ።   

 

ድኅሪኡ ቀዳም፡ ቀዳም ሓጐስ ትመጽእ። ቀዳመ ትጽቢትን ቀዳመ ተስፋን ቢልናውን ንፅውዓ ኢና። እዚ 

ኣበሃህላ እዚ፡ መዓልቲ ተስፋ ምዃና ቅዱስ ጳውሎስ ተጠቂሙላ ኣሎ። ክርስቶስ ተሰቕለ፣ ኣብ መስቀልውን 

ሞተ፡ ኣብ መቓብር ከኣ ተቐብረ። ኵሎም ደቀ መዛሙርቱን ፍቑራትን ነታ ትንሣኤ ብተስፋ’ዮም ዝጽበዩዋ 

ነይሮም። መዓልቲ ተስፋ ከም ምንባራ፡ ጐይታ ኣብ መጠረስታ ንደቂ መዛሙርቱ ተዛረቦም። ብተስፋ 

እተመልአት መዓልቲ እያ ነይራ። በቲ ሓደ ወገኑ ኸኣ፡ ብፍርሒ፡ ጭንቀትን ጽማመን ዝተመልአት ነበረት። እያ 

ፍርሒ’ዚኣ፡ ኣብ ነፍሲ ደቀ መዛሙርቱን ፍቑራትን ዓመጸት። እዛ ፍርሒ’ዚኣ፡ ኣብ መቓብር ቀበርዎ፡ ግና ኣበይ 

ኣሎ ትብል ነበረት። ቀዳም፡ መዓልቲ ተስፋ እያ ዝነበረት። ራእይ ዮሓንስ እናነበብና እንውዕለላ፡ 

ኣቡቀለምሲሳዊት (ራእይ ዘሎዋ) ለይቲ እያ። ትጽቢታት ካብ ፀልማን ናብ ብርሃን፡ ካብ ዓለም ናብ 

ዘለዓለማውነት ንምድኃን፡ ንነብብ። ንሳ’ያ መዓልቲ ተስፋ! 

 

 

ድኅሪኡ፡ መዓልቲ ትንሣኤ ዚዀነት ሰንበት ወጋሕታ ትመጽእ። መዓልቲ ትንሣኤ መዓልቲ ፍቕሪ እያ። እስከ 

ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ንርአ፤ “እጂ ኸኣ እምነት፡ ተስፋ፡ ፍቕሪ፡ እዚኣተን ሠለስቲአን ኣለዋ። ካብዚአተን እትዓቢ 

ግና ፍቕሪ እያ።” (1ይ ቆሮ. 13:13) ትንሣኤ ክርስቶስ ፍቕሪ ንዅሉ ሰብ’ዩ ዝነበረ። ቅዱስ ጳውሎስ ብዓቢይ 

ብርታዐ ደው ኢሉ፡ “ከምኡ ኸኣ ንክርስቶስን ንሥልጣን ትንሣኤኡን ክፈልጥ፡ ኣብ ስቓዩ ክካፈል፡ ብሞቱ 

ኽመስሎ እሞ..”(ፍል. 3:10) እዚ ብሕታዊት ተመክሮ ትንሣኤ፡ ፍቕሪ ንነፍሲ ወከፍ ነበረት። ኣምላኽ ንነፍሳት 

ኵሎም ኣብ ጭንቀት፡ ሓዘን ወይውን ቃንዛ ክነብራ ኣይገደፈንን። እወ፡ ኣብዚ ኵነት እዚ ክኾና ኣይሓደገንን። 

ኣምላኽ ንሰንበት ወጋሕታ፡ መዓልቲ ንልቢ ወዲ ሰብ ብፍቕርን ሓጐስን ዝመልኣላ መዓልታ ክትከውን መረጻ። 

እቲ ብፍቕሪ ኣምላኽ ልቡ እተመልአ ሰብ፡ ሕጉስ ናብራ’ዩ ዝነብር። እዛ ፍቕሪ እዚኣ ግና ካበይ እያ መጺኣ? ልቢ 

ወዲ ሰብ ብፍቕሪ ምስ መልአትን እተን ንዕኡን ንልቡን ኣብ መስቀል እተዘርግሓ ኣእዳው ክርስቶስ ከም ዝዀነ 

ብዝተሰምዖ፡ ዝመጸት እያ። እዚ ከኣ ኣብ መስቀል ብዝውኃዘ ነጠብጣብ ደም እዩ። ንኃጢኣት ሰብን 

ጉስቁልናኡን ዝነበራ ንጣባት ፍቕሪ ንዅሉ ሰብ እየን። ኣምላኽ ኣብ መጋሕታ ሰንበት ክትንሥእ መጸ። ካብ 

ሞት ምትንሥኡ፡ እቲ ዝዓበየ ንደቂ ሰባት ዘሎዎ ፍቕሪ መርኣዪ ኮነ።    

 

ኣብ ምጅማር ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝግበር ናይ ንግሆ ጸሎት፡ ትንሣኤኡ ነኽብሮ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን፡ 

ሰንበት፡ ትንሣኤ ክርስቶስ ወጋሕታ ከም ዝነበረ ጸሊና ነኽብር። ሰንበት ሰሙናዊት በዓልና ኮነት። ኣምላኽ ናብ 

ውሽጢ ልብና ዘፍሰሶ ኣምላኻዊት ፍቕሪ ቢልናውን ክንጽውዓ ንኽእል ኢና። ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብአ ሮሜ ኣብ 

ዝጸሓፈሉ መልእኽቲ፡ “በቲ ዝተዋህበና መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለ ዝመልአ ኸኣ፡ እታ ተስፋ 

ኣይተኅፍርን እያ።” (ሮሜ 5፡5) ዕዮ ኣምላኽ ኣብ ትንሣኤውን  

 

ንነፍሲ ወከፍ ድሜጥሮሳዊት ወርኂ ይብጽሕ’ዩ። ዕለት 29 ብግእዝ፡ በዓለ ትንሣኤ፡ ልደት፡ ብሥራትን እዩ።  

ከምኡውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ከኣ፡ ብኃምሳ መዓልቲ ወይ ሾውዓተ ሰሙናት እተናውሐ በዓለ ትንሣኤ 

ነብዕል።  እታ ሻሙነይቲ ሰሙን ትጅምር፡ ንዘለዓለማውነትን ሰማያዊ ናብራንውን ተመልክተልና።  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ፍቑራተይ! እንቋዕ ኣብጽሓኩም። እተባረኸትን ሕጕስትን በዓል ክትኮነልና እትስፎ። እምነት፡ ተስፋን ፍቕርን፣ 

ካብ ኵለን ዝበለጸት ከኣ ፍቕሪ ዝስምዓና በዓል ትኹነልና። ኣምላኽ፡ ፍቕሪ ክርስቶስ ንዅሉ ወዲ ሰብ ዘፍሰሰሉ 

እያ። ብዅሉ ሠናይ ክትህልዉ ምንዮተይ እዩ። ኣብ ነፍሲወከፍ ሃገረ ስብከት፡ ቤተ ክርስቲያን ብሠናይን 

ፍቕርን ክትህልዉ እትስፎ። ኣገልግሎትኩምን ፍቕርኹምን ኣብ ሞንጐ ኵሉ ይስፋሕፋሕ። 

 

ክርስቶስ ካብ ምዉታን ተንሢኡ’ዩ! እወ! ኣማን ብኣማን ተንሢኡ’ዩ። 

         ወስብሐት ለእግዚአብሔር!   

 
 

 

 


