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                          በስመበስመበስመበስመ    አብአብአብአብ    ወወልድወወልድወወልድወወልድ    ወመንፈስወመንፈስወመንፈስወመንፈስ    ቅዱስቅዱስቅዱስቅዱስ    አሐዱአሐዱአሐዱአሐዱ    አምላክአምላክአምላክአምላክ    አሜንአሜንአሜንአሜን!    !    !    !        

                                                            ወልድወልድወልድወልድ    እሁየእሁየእሁየእሁየ    ወአነወአነወአነወአነ    ሎቱሎቱሎቱሎቱ (ወልድ የእኔ ወንድም ነው እኔም የእርሱ እህት ነኝ ወይም 
ልጅ ወንድሜ የእኔ ነው እኔም የእርሱ ነኝ መኃ 2፣16 ወንድሜም ስለሆነ ከማንኛውም አደጋ 
ሊያድነኝ ያድነኝ ዘንድ ተራራዎችን እየዘለለ ከኮረብታዎች እየተወረወረ መጣ  መኃ 2፣9  

   ትብልትብልትብልትብል    ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን (ቤተክርስቲያን እንዲህ አለች እንዲህ ትላለች) እኔ ሕይወትና ትንሳኤ ነኝ 
ብሎ የተናገረ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላላም አምላክ ሲሆን በርሱ በራሱ በአብ 
በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ለቤዛ ዓለም ሰው በሆነ ጊዜ ስለአደረጋቸው የፈውስና የድህነት፤ የርህራሄና 
የቸርነት  ሥራዎች በትንቢትና በምሳሌ ፤ በምሥጢር   ያጌጡ ስሞች ወጥተውለታል፡፡  እነዚህም 
ዐብይ ካህን፤ እናት ፤አባት፤ ወንድም ወዘይመስሉ( የመሳሰሉትም) ናቸው። ቤተክርስቲያን ወልድ 
እሁየ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኔ እንደወንድም ነው  እህት ለወንድሟ ልዩ የሚስጥር ስም 
ታወጣለች ወንድም አለም፣ ደገፋዬ፣ ክንዴ፣ ጋሻዬ፣ መከታዬ፣ ቤዛዬ፣ ፈጥኖ ደራሸ፣ ደም መላሸ  
በማለት።  ወንድሟ ደግሞ ክብረት እህት፣ ቅድስት እህት፣ እህት አለም፣ ባዕድ አይስማ፤ 
ወዘይመስሎ( በመሳሰሉት) ልዩ አጠራር ይጠራታል።  እንግዲህ  ወንድምና እህት ፤  እህትና 
ወንድም ፤ወንድምና ወንድም ፤እናትና አባት ፤ዘመድ አዝማድ በዚህ አይነት የክብርና የፍቅር 
የዝምድና ስም ይጠራራሉ  ይከባበራሉ።  እነዚህ ቤተሰቦች በእንዲህ አይነት ስመ ስያሜ፣ ስመ 
ተፋቅሮ፣ ስመ ተዛምዶ  የሚጠራሩት የሚሰያየሙት የስጋ ተዛምዶ፤ የደም ተዋህዶ ስላላቸው ነው፤ 
ይሄውም በስጋ ፤በደም፤በአጥንት፤ በጅማት የተሳሰሩ ስለሆኑ ነው።  በዚህም አይነት ጌታችን 
ኢየሱስ ክርስቶስ በማይመረመር ሀይለ ነገር፤ በማይተረጎም ስነ ግብር፤ ስጋን ተዋህዶ ሰው ሆኖ 
ያመኑበትን ምዕመናን ሁሉ ወንዶቹን  ወንድሞቼ ልጆቼ ፤ሴቶችን ሴት ልጆቼ እህቶቼ  እናቶቼ 
ብሎ ጠራቸው፤ የስሙን ስያሜ አወረሳቸው  ክርስቶስ ተብሎ ክርስቲያን ወልድ ተብሎ ዉሉድ 
ቅዱስ ተብሎ ቅዱሳን ተብለው የሚጠሩበት የማዕረግ ስም ሰጣቸው። ስነ ዜና ዘላለም ተብላ 
የምትጠራ ቅድስት ወንጌሉ እንደመሰከረች የእግዚያብሔርን ፈቃድ የሚያደርግ ሁሉ ወንድሜ፣ 
እህቴ፣ እናቴ ነው አለ በማለት ። ማር 3፣35   
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      ቅድሳት መፃህፍት ስለ ሰው ልጅ አቋም ደረጃ ብዙ ብለዋል ሰው ምንድን ነው፤ ሰው ከንቱ 
የከንቱ ከንቱ ነው  ፤ ሰው ጢስ፣ ደመና፣ ጤዛ፣ እንፋሎት፣ ዕፀ ከንቱ፣ የሸማኔ መወርወሪያ፣ የዮናስ 
ቅል (በአንድ ቀን በቅላ በአንዲት ሌሊት የደረቀች) ወዘይመስሎ።  በሰው ላይ ይህ ሁሉ 
ቢኖርበትም በሀጢያት የወደቀውን ሰው ጌታ አልተወውም አልዘነጋውም አልናቀውም 
አላፈረበትም ወንድሞቼ ብሎ ሲጠራቸው አላፈረም የሚቀድሰውና የሚቀደሱት ከአንድ ናቸውና። 
ዕብ 2፣11-12  እኛ በስጋ እንደምንወለድ እርሱ ጌታችን ስጋን ተዋህዶ ስለተወለደ የሚቀድሰውና 
የሚቀደሱት ካንድ ምንጭ ተገጝተዋልና አለ፤ ወንድሞቼ ብሎ የጠራንም በዚህ አይነት ነው ምሳሌምሳሌምሳሌምሳሌ    
ዘየዘየዘየዘየሀፅፅሀፅፅሀፅፅሀፅፅ ነው እንጅ ወንድምስ ወንድሙን አንዳንድ ግዜ ይንቀዋል ፤ያጣጥለዋል፤ ከአንድ እናት 
አባት ተወልደው ሳለ አንደኛው ግዜ ተቃንቶለት እድል ተከናውኖለት ነጫጭ ልብሶችን ከለበሰ ዳቦ 
ከጎረሰ አንድ አቦሬ (ፅዋ) ከከነደሰ የገዛ ወንድሙን አባተ ታናሽ፣ ጨርቅ ለባሽ፣ ጉልቻ የላከው 
አመድ ያጠለቀው ብሎ ይሰድበዋል። ይኸውም አባተ ታናሽ ማለቱ የገዛ አባቱን መስደቡ መሆኑን 
አልተረዳም ጌታ ግን የሚወደን የሚያፈቅረን በማይለወጥ ዘላለማዊ ፍቅሩ በባሕሪ ክቡሩ ነውና።  
ስለዚህ አልናቀንም አከበረን ወደደን በመስቀል ስለኛ ተሰቀለልን መሪር ሞትን ቀመሰልን፤ ሞትን 
መሪር ማለቱ  መራራ ነውና፤  አስፈሪ ነውና ፤አስደንጋጭም ነውና።   

 

       

       ስለሞት አስፈሪነት ሙሴ መፀሐፈመፀሐፈመፀሐፈመፀሐፈ    ግንዘትግንዘትግንዘትግንዘት    ዘኦሪትዘኦሪትዘኦሪትዘኦሪት    ዜናዜናዜናዜና    ሞቱሞቱሞቱሞቱ    ለሙሴለሙሴለሙሴለሙሴ ተብላ በምትጠራ 
መፀሐፍ እንዲህ ይላል ከእግዚያብሔር በቀር ማን ይጠራኛል ? ከሞትስ ሌላ ምን ያስፈራናል?  
እጅግ አስፈሪ መሪር እንደሆነ ለማጠየቅም የአማሌቅ ንጉስ አጋግ ሣሙኤል ሊገለው በጠራው ጊዜ 
እየተንቀጠቀጠ ቀርቦ ሊገደል ሲል  ((((ከመዝኑከመዝኑከመዝኑከመዝኑ    ሞትሞትሞትሞት    መሪርመሪርመሪርመሪር))))  ወዮ ሞት እንዲህ መራራ ነውን ብሎ 
ተናግሯል። ይህ ሁሉ ሰዎች የሚቀበሉት በገዛ በደላቸው ነው። 1ኛ ሳሙ. 15፣32  ሲራክም ሞት 
በመንግስት ዙፋን ከሚቀመጥ ንጉስ ጀምሮ በዐመድና በትቢያ ላይ እስከሚተኛ ደሀ ድረስ 
የምታስፈራና የምታስደነግጥ ናት ብሏል። መፅ ሲራክ 40፣3    

   ሰዎች በኃጢያታቸው በበደላቸው ነው ጌታችን ግን  አንዲትስ እንኳ በደል ሳይኖርበት ለእኛ 
ብሎ መከራ ተቀበለልን፤ መስቀል ተሸከመልን፤ መራራ ሞትን ተቀበለ ሞተሞተሞተሞተ    በስጋበስጋበስጋበስጋ    እንዘእንዘእንዘእንዘ    ሕያውሕያውሕያውሕያው    
በመንፈስበመንፈስበመንፈስበመንፈስ   ማለትም በመለኮት ሕያው ሲሆን በስጋ ሞተ። ጴጥ    ይህንንም ስንል ጥንቃቄ 
ያስፈልጋል  መሞት፤ መታጣት አለመኖር የማይስማሙት የባሕርይ አምላክ ከቅድስት ድንግል 
ማርያም የነሳው ስጋ ከቃል ጋር ወይም ከአምላክ ጋር ተዋህዷል ።ሞተ በስጋ በምንልበት ጊዜ 
አዳምን ለማዳን በውዱ በፈቃዱ በሥምረቱ በታምራቱ ሞተ ብለን እናምናለን  አለዚያ ግን አምላክ 
በባህሪው ሞተ የምንል ከሆነ ግን የሥላሴ ገዳዮች እንዳንባል (መስለን እንዳንታይ) መጠንቀቅ 
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ያስፈልገናል እመሰእመሰእመሰእመሰ    ትቤትቤትቤትቤየየየየ    መለኮትመለኮትመለኮትመለኮት    ሞተሞተሞተሞተ    አንተኬአንተኬአንተኬአንተኬ    ቀታቀታቀታቀታሊሆሙሊሆሙሊሆሙሊሆሙ    ለሥለሥለሥለሥሉስሉስሉስሉስ    ቅዱስቅዱስቅዱስቅዱስ መለኮት በባህሪው 
ሞተ ብትል የሥሉስ ቅዱስ ገዳያቸው አንተ እንደሆንክ እወቅ እንደተባለ በሀይማኖተ አበው።    

      እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስትወልደው አውራ ጣቱን አሰረችው ይላል በኋላ 
በዕለተ አርብ ዮሴፍና ኒቆዲሞስ እንዲህ ያስሩሀል ማለቷ ነው፤ በጨርቅ ጠቀለለችው የግንዘቱ 
ምሳሌ ነው፤ በጎል አስተኛችው የመቃብሩ ምሳሌ ነው ፤ይህ ሁሉ ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ ተሰቀለ፤ 
ሞተ ፤ ተገነዘ፤ተቀበረ ምክንያቱም ሞት ይዞ ሊያስቀረው አይችልምና ሐዋሪያው ቅዱስ ጳውሎስ 
እኔ ብታሰርም የእግዚያብሔር ቃል አይታሰርም ብሎ እንደተናገረ ይኸውም ቃለ እግዚያብሔር  
የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አስረው ገንዘው ቢቀብሩትም መቃብሩን ክፈቱልኝ መግነዙን 
ፍቱልኝ ሳይል በገዛ ሀይሉ ስልጣኑ ተነስቷል ፤በእውነት መድኃኒታችን ተነሳ ፤ትንሳኤ ተሰበከ፤ 
መከራና ሀዘን አለፈ፤ የዝማሬ ጊዜ የዜማ ጊዜ ደረሰ ፤ቤተክርስቲያናችን በክብር በውዳሴ 
የምታሸበርቅበት ካህናት ምእመናን ወጣቶች ህፃናት በአንድነት ሆነው ትንሳኤከትንሳኤከትንሳኤከትንሳኤከ    ለእለለእለለእለለእለ    አመነአመነአመነአመነ    ብርሃኑብርሃኑብርሃኑብርሃኑ    
ከፈኑከፈኑከፈኑከፈኑ    ዲቤነዲቤነዲቤነዲቤነ የምትልበት አሁን ነው ዛሬ ነው ። በዚሁም  በአል  ጸዐዳ ልብሶችን ለብሰን ፤
በቤተክርስትያኑ እየዞርን ፤ጧፉን ሻማውን አብርተን ፤ ከበሮውን እየመታን ፤መቋሚያውን 
አንግበን፤ ዝማሬውን እየዘመርን ፤አማንአማንአማንአማን    በአማንበአማንበአማንበአማን    ተንስአተንስአተንስአተንስአ    እምነእምነእምነእምነ    ሙታንሙታንሙታንሙታን የምንልበት ደረሰ ዛሬ ነው። 

   ትንሳኤ ርእሰ በዓላት ወይም አውደ አመት ነው፤  ትንሳኤ የደስታ እና የተስፋ ፍፃሜ  ነው፤ 
የተከበራችሁ ምዕመናን  ኃይማኖታችሁን  አፅንታችሁ የትንሳኤውን ብርሀን ተጎናፀፋችሁ በዚሁ 
ታላቅ የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ በዓል የታመሙትን እየጎበኛችሁ፤ 
የታሰሩትን እየጠየቃችሁ፤ የተራቡትን እያበላችሁ ፤የተጠሙጥን  እያጠጣችሁ፤ ታላቁን በዓል 
እንድታከብሩ የአባትነቴን መልእክት አስተላልፋለሁ ። 

ወስብሐት ለእግዚያብሔር  የእግዚያብሔር ቸርነት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም 
አማላጅነት አይለየን! አሜን! 

      ከብፁዕ አቡነ ዘካርያስ 

                      ኒውዬርክና አካባቢው ሐገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ      

 
 
 
 
 
 

 


