
 
ንመድኃኒና Eነለልየሉ፤ ዓይኒ ልቦናና ዝኽፈተሉ መኣዲ 

  

ክቡራትን ክቡራንን ሕዝበ Eግዚኣብሔር: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ካብ Iየሩሳሌም ንኤማሁስ ዝጐዓዙ ዝነበሩ ክልተ ደቀ መዛሙርት ከዘንትወልና ከሎ ኣብ ኵሎም ሰዓብቲ ክርስቶስ 
ከመይ ዝበለ ሓዘንን ተስፋ ምቝራጽን ወሪዱ ከምዝነበረ የብርሃልና። Eቶም ዝጐዓዙ ዝነበሩ ክልተ 
ደቀመዝሙር:“ንሕና ግና Eቲ ንEስራኤል ኬድኅን ዘለዎ ንሱ Eዩ Iልና ተስፋ ገቢርና ነቢርና” (ሉቃ 24:21) 
Eናበሉ ምረት ሓዘኖም ይገልጹ። ንሠለስተ ዓመት ዝኣክል ብተስፋ ተኸቲሎምዎ: ኣብ መጨረስታ ከኣ ናብ ክብርን 
ዓወትን ክበጽሑ Eምበር: ከምዚ ዝበለ ውርደት ዝጽበዮም ኣይመሰሎምን። በዚ ምኽንያት ከኣ “ ክላ’ታ: ግዜና 
ንኸንቱ ኣይነጥፍE: Eታ ዝነበረትና ተስፋ ምስU ተቐቢራ Eያ፦ ደጊም ኣብዛ ከተማ Iየሩሳሌም Eንደናጐየሉ 
ምኽንያት የብልናን፤ ንኺድ: ናብቲ ልሙድ ሕይወትና ንመለስ!” ብምባል ነጸልOም ኣልIሎም: ሓመዶም ነጊፎም: 
ንዓዶም ዝተበገሱ Eዮም ዝመስሉ። ኣብቲ መንገዲ “በቲ ዝኾነ ነገር ኵሉ ንሓድሕዶም ይዘራረቡ ነበሩ” (ሉቃ 
24:14)። ጕEዞ ምስ ጀመሩ ግን Iየሱስ ከም ሓደ ጋሻ ተመሲሉ ሃንደበት ናብOም ተጸንበረ። “ከየለልይዎ ግና 
ኣEይንቶም ተሠዊረን ነበራ” (ሉቃ 24:16)። Iየሱስ ብወገኑ: “Eዚ Eናኸድኩም ንሓድሕድኩም Eትዛረብዎ ዘሎኹም 
ነገር Eንታይ Eዩ” (ሉቃ 24:17) በሎም። ኣብ Iየሩሳሌምን ከባቢኣን ብዛEባ Eቲ ኣብ ልEሊ Iየሱስ ዝተዋህበ 
ዘይፍትሓዊ ፍርድን Eቲ ዝወረዶ መቕዘፍትን: ዝረኸቦ ውርደትን ዘይሰምAን ዘይፈለጠን ክህሉ ኣይክEልን ዝብል 
Eምነት ስለዝነበሮም ሕቶ Eቲ ጋሻ መሊሱ ኣጕሃዮም። “Eዚ ሰብ ኣበይ Eዩ ዝነብር: ካበይ ዝመጸ’ኸ Eዩ ነዚ ዓለም 
ብምሉU ዝዛረበሉ ነገር ዘይፈልጥ” ዝብል ሕቶታት ኣብ ኣEምሮOም ሓደረ። Iየሱስ ካብዚ ህልው ዝተደናገረን 
ዝተረበሸን ኵነታቶም ተበጊሱ: “ኣቱም ነቢያት ብዝተዛረብዎ ዅሉ ንምEማን ልቦም ዝደንጐየ ዓያሱ፤ ክርስቶስ ነዚ 
ሓሳረ መከራ Eዚ ኪቕበል Eሞ ናብ ክብሩ ኪኣቱ ናይ ግዲዶ ኣይኮነን” (ሉቃ 24:25-26) በሎም። ቀጺሉ ከኣ “ነቲ 
ብዛEባU ኣብ ኵሎም ጽሑፋት ዘሎ፦ ካብ ሙሴን ኵሎም ነቢያትን ኂዙ ኸኣ ኪትርጕመሎም ጀመረ” (ሉቃ 24: 
27)። ከምቲ ዝበሎ ክርድEዎ ወይ ክቕበልዎ ደኣ ኣይከኣሉን Eምበር ንሱስ ኣቐዲሙ Eውን “ወዲ ሰብ ብዙኅ 
መከራ ኪጸግብ፦ ብዓበይትን ሊቃነ ካህናትን ብመማህራን ሕግን: ኪነዓቕን ኪቕተልን: ብሣልሰይቲ መዓልቲ 
ኪትንሥEን ግድን Eዩ” (ሉቃ 9:22) Iሉ ኣጠንቂቑዎምን ገሊጹሎምን ነቢሩ Eዩ። ከም ሰብ መጠን ነቲ ዘጋጥመና 
ከቢድ ነገር ወይ ሽግር፦ ርIና ከምዘይረኣናዮ: ሰሚEና ከምዘይሰማEናዮ: ብUU ኣቢሉ Eንተ ሓለፈልና Iላና ከኣ 
ክንርስOን ክንጐስዮን ንጽEር Iና። ክርስቶስ ግን ነቶም ተኸተልቱ ደጋጊሙ ብዘይ ስቓይ ዓወት: ብዘይ ንስሓ 
ድኅነት: ብዛይ ሞት ትንሣኤ: ብዘይ ዓርቢ ስቕለት: ሰንበት ፋሲካ: ከምዘይርከብ ምሂሩዎም ከምዝነበረ ኵሎም 
ወንጌላውያን ዝምስክሩዎ ጕዳይ Eዩ።ኣብ ጸሎተ ሓሙስ Eውን ሥርዓት ሕጽበተ Eግር፦ ”ሓዋርያቲሁ ከበበ: Eግረ 
ኣርዳIሁ ሓጸበ፤ ኮኖሙ ኣበ ወEመ: ወመሃሮሙ ጥበበ” Eዩ ዝብል። ንኣኣቶም ግን ነዚ ክርድEዎ ጸጊሙዎም Eዩ። 

Eንሆ Eምበኣር: ዘመነ ዓብይ ጾም ተወዲUስ ብኃይሊ Eግዚኣብሔር ኣብቲ 
ንምሥጢር ሕማማትን ትንሣኤን መድኃኒና ጐይታና Iየሱስ ክርስቶስ: ብፍሉይ መንገዲ 
Eነስተንትነሉ፤ በብዓቕምና ድማ Eንሳተፈሉ: ኣዝዩ ክቡር ጊዜ በጺሕና። ብሓቂ ኸኣ: 
Eዚ መዓልታት Eዚ፦ ብEግዚኣብሔር ምሥጢር ድኅነትና ዝተፈጸመሉ: ንኣና ኸኣ 
Eምነትና Eነሓድሰሉ ወርቃዊ ጊዜ Eዩ።  

ኣርባEቲOም ወንጌላውያን: ክርስቶስ ኣብ ሰሙነ ሕማማት: ብይሁዳ 
ኣስቆሮታውን: ሊቃነ ካህናትን: ሽማምቲ ዓድን ተኻሒዱ: ተሰቒሉ: ንኺመውት 
ኣሕሊፎም ምስ ሃብዎ ብዙኃት ካብ ደቀመዛሙርቱ ተስፋ ቆሪጾም ከምዝተበታተኑ 
የዘንትውልና Eዮም። ብፍላይ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ብዛEባ Eቶም ድሕሪ ሞት Iየሱስ: 

ኣብ ኤማሁስ ምስ በጽሑ: Eቲ ጋሻ ከምዝሓልፍ መሰለ ይብለና ቅዱስ ሉቃስ። “ንሳቶም ግና “መስዩ Eዩ: 
ፀሓይውን ዓሪባ Eያ Eሞ ምሳና ኅደር” Iሎም ለመንዎ: ንሱ ኸኣ ምስኣቶም ኪኃድር ኣተወ” (ሉቃ 24:28-29)። 
ክርስቶስ ከም ሕያዋይ ጋሻ Eዩ ዝቐርበና። ብኃይሊ Eውን ከምEንቕበሎ ኣይገብርን Eዩ። ‘ብዘይ ስቓይን መስቀልን 
ናብ ክብሪ ከሳግረኩም’ Iሉ Eውን ኣየታልለናን Eዩ። ኣብ ማEጾ ልብና ኮይኑ ብሕያውነትን ብፍቕርን Eዩ 
ዝዅሕኵሕ። ንዘርሕወሉ ከኣ ምሳU ኪነብር ይኣቱ ናይ ክብሩ ተሳታፊ Eውን ይገብሮ። “Eንሆ ኣብ ኣፍ ደገ ደው 
Iለ ማEጾ ዃሕኳሕ ኣብል ኣሎኹ። ሓደ Eኳ ድምፀይ ሰሚUስ ማEጾ Eንተኸፈተለይ: ናብU ክኣቱ ምስU ኣብ 
መኣዲ  ኪቕመጥ Eየ። ንሱውን ምሳይ ኪቕመጥ Eዩ። ከምቲ ኣነ ዝሰዓርኩ Eሞ ምስ ኣቦይ ኣብ ዙፋኑ 
ዝተቐመጥኩ፤ ነቲ ዚስEር Eውን ኣብ ዙፋነይ ምሳይ ኪቕመጥ መሰል ክህቦ Eየ” (ራE.ዮሓ 3:20-21)። ምስቶም 
ክልተ ደቂ መዝሙር ኤማሁስ ንገዛ ኣቲው ኣብ መኣዲ ምስ ተቐረበ ከኣ “Eንጌራ ኣልIሉ: ባሪኹ: ቆሪሱ: ሃቦም። 
ሽU ዓይነ ልቦናOም ተኸፍተ Eሞ ኣለለይዎ: ንሱ ግና ካብኣቶም ተሠወረ” (ሉቃ 24:31)። ብሓቂ Eቲ መድኃኒና 
ጐይታና Iየሱስ ክርስቶስ ዝሰርዓልና መኣዲ ሓዲስ ኪዳን: ብሕያው ቃሉን ብክቡር ሥጋUን ደሙን ዝቖመ መኣዲ 



ስለዝኾነ: ንመድኃኒና Eነለልየሉን: ዓይኒ ልቦናና ዝኽፈተሉን መኣዲ Eዩ። Eዚ ብሓቂ መኣዲ ኅውነት: መኣዲ 
ፍቕሪ: መኣዲ ፋሲካ Eዩ። ኣብዚ ጐይታ ዝሰርO መኣዲ ብEምነት ምስታፍ ነቲ ዝሒሉ ዝነበረ ልቢ ከምዝመውቕ: 
ነቲ ዛሕቲሉ ዝነበረ ተስፋ ከምዝበራበራ Eዩ ዝገብሮ። “ንሓድሕዶም ከኣ Eቲ ኣብ መንገዲ ኪዛረበናን ነተን ጽሑፋት 
ኪትርጉመልናን ከሎዶ ግዳ ልብና ይነደና ኣይነበረን? ተበሃሃሉ። በታ ሰዓት Eቲኣ ተላIሎም ናብ Iየሩሳሌም 
ተመልሱ(ሉቃ 24:32)። መሰኻኽር ክርስቶስ ንስብከተ ወንጌል ካብ’ታ ሞትን ትንሣኤን ጐይትOም ዝተፈጸመላ 
Iየሩሳሌም ሀብታት መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም Eዮም ዝብገሱ። “Eንሆ ኣነ ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም Eየ፦ 
ንስኻትኩም ግና ካብ ላEሊ ኃይሊ ክሳE Eትቕበሉ ኣብ ከተማ Iየሩሳሌም ጽንሑ በሎም” (ሉቃ 24:49)። ሕያው 
ቃል Eግዚኣብሔርን: ፈውሲ ሥጋን ነፍስን ዝኾነ ምሥጢረ ቍርባንን ዝተመገበ ሰብ ንክርስቶስ ከለልዮ ዓይኒ 
ልቦናU ይኽፈተሉ ጥራይ ዘይኮነ: ተባE ምስክር ክርስቶስን: ውፉይ ኣብሣሪ ወንጌልን ክኸውን ይድርኾ Eዩ። Eቶም 
ክልተ ደቀመዝሙር’ውን ነቲ ዝሰምUዎን: ዝረኣዩዎን ንርEሶም ጥራይ ኣይሓዝዎን። ቀልጢፎም ንIየሩሳሌም 
ከይዶም ንብጾቶም ”ጐይታ ተንሢU Eዩ: ሰሚEናዮ: ርIናዮ፦ ስለዚ ብፍጹም ኣይሓደገናን! ተስፋና ከኣ ንከንቱ 
ኣይኮነን” Eናበሉ: ነቲ ጥUም ዜና ትንሣኤ ንኵሎም ዝረኸቡዎም ኣካፈልዎም። ቀዳሞት ክርስትያን: ናይ 
ደቀመዝሙር ክርስቶስ ስብከት ሰሚOም ብልቢ ኣመኑ’ሞ “ብትምህርቲ ሓዋርያትን: ኃቢሮም ብምንባርን: ብምቝራስ 
Eንጌራን: ብጸሎትን ጸኒOም” (ግ.ሓዋ 2:42) ይነብሩ ነበሩ። Eቲ ኣብ መኣዲ ፋሲካ ንክርስቶስ ዘለለየ: ዓይኒ ልቦናU 
ድማ ዝተኸፍተሉ ምEመን፦ ምስ ኣኅዋቱን ኣኃቱን ኃቢሩ ክነብር: ብትምህርቲ ቤተክርስትያን ክምራሕ: Eንጌራ 
ንምቝራስ ኣብ መኣዲ ጐይታ ክቐርብ: Eለት Eለት ኣብ ጸሎት ክጽመድ ወትሩ ድልው Eዩ።  

Eዚ ሎምዘመን EነብEሎ ዘሎና በዓለ ትንሣኤ: ብዛEባ ክህነትን ካህናትን፦ ብዛEባ ሲኖዶስ ጳጳሳት ምEንቲ 
ኣፍሪቃን፦ ካልኣይ ሰበኻዊ ሲኖዶስናን ኣብ Eነስተንትነሉ ዓመት ይውEል ስለዘሎ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ። Eቶም 
ብምሥጢረ ጥምቀት ኃባራዊ ክህነት ዝተዋህቡ ሕዝበ Eግዚኣብሔር ብሓፈሻን፦ Eቶም ንፍሉይ ኣገልግሎት 
Eግዚኣብሔርን ምEመናንን ምሥጢረ ክህነት ዝተቐበሉ ካህናት ብፍላይን፦ ኣብ መኣዲ ጐይታ ቀሪቦም ምስ 
ክርስቶስ ጐይትOምን መድኃኒOምን ኃቢሮም፦ ብኣUን ኣብUን መስዋEተ ቅዳሴ: መስዋEተ ምስጋና: መስዋEተ 
ምህለላ: መስዋEተ ንስሓን Eርቅን: ናብ Eግዚኣብሔር ኣቦ ብምEራግ ግብረ ኣምልኾ ክፍጽሙ ይEከቡ። ኣገልግሎት 
Eርቅን ፍትሕን ሰላምን Eውን: ነቲ ካብ ግብረ ኣምልኾ ዝብገስ ተመሊሱ ከኣ ናብU Eውን ዝመርሕ ስብከተ 
ወንጌልን ወንጌላዊ ምስክርነትን: በቲ “ንስኻትኩም ጨው ምድሪ..ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም Iኹም (ማቴ 5:13) 
ዝብል ቃላት ክርስቶስ ይረጋገጸልና Eዩ። ከምቲ ጭርሖ ካልኣይ ሰበኻዊ ሲኖዶስና ዝብሎ ወትሩ: ቅኑE ኣምልኾ 
ናብ ምስክርነት ሕይወትን ውፉይ ስብከተ ወንጌልን፤ ሓቀይና ምስክርነትን ስብከተ ወንጌልን ከኣ ናብ ቅቡልን 
ፍርያምን ግብረ ኣምልኾ Eዩ ዝመርሕ።“ብስሙ ኸኣ ንስሓን ኅድገት ኃጢኣትን ካብ Iየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ 
ኵሎም ኣሕዛብ ኪስበኽ ጽሑፍ Eዩ። ናይዚ ነገራት Eዚ መሰኻኽር ንስኻትኩም Iኹም” (ሉቃ 24:47-48)። 
ሓቀይና መንነት መድኃኒና ጐይታና Iየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳት ጽሑፋት ኣብ ዝንበበሉን ዝትርጐመሉን: Eንጌራ 
ሕይወት ዝቝረሰሉን: ዝEደለሉን መኣዲ ጐይታ: መኣዲ ፋሲካ Eዩ ዝግለጽ። ስብከተ ወንጌል ንምስማE: ንንስሓ: 
ንለውጢ ሕይወት ይጽውE። Eቶም ዝኣመኑን ዝተጠመቑን ከኣ ብኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ብምትEኽኻቦም ሓዲስ 
ስድራቤት: ሓዲስ ሕዝበ Eግዚኣብሔር የቑሙ። ኃቢሮም ግብረ ኣምልኾ ፈጺሞም ከኣ Eንደገና ንምስክርነትን 
ንስብከተወንጌልን ብቤተክርስትያን ክርስቶስ ተላIኾም ይብገሱ።“ንስኻትኩም ግና Eቤት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብቲ 
ዜገርም ብርሃኑ ዝጸውዓኩም ምEንቲ ክትነግሩ: ኅሩይ ወለዶ: ናይ ንጉሥ ካህናት: ቅዱስ ሕዝቢ: ጥሪት ኣምላኽ 
ዝኾነ ሕዝቢ Iኹም። ንስኻትኩም ቀደም ሕዝቢ ኣይነበርኩምን: ሕጂ ግና ሕዝቢ ኣምላኽ Iኹም፦ ቅድም 
ምሕረት ኣይረኸብኩምን ነበርኩም ሕጂ ግና ተማሒርኩም Iኹም” (1ጴጥ 2:9-10)። 

ክቡራን ውሉደ ትንሥኤ ክርስቶስ: ኣብ መላE ዓለም ዝርከቡ ክርስትያን: “ኣማን በኣማን: ተንሥኣ Eምነ 
ሙታን” Eናበሉ ብፍስሓን ብሓጐስን በዓለ ትንሣኤ የኽብሩ ኣሎዉ። ፋሲካ ማለት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን: ካብ 
ባርነት ኃጢኣት ናብ ሓርነት ውሉድ Eግዚኣብሔር: ካብ ሞት ናብ ሕይወት: ካብ ጽልEን ቅርሕንትን ናብ ፍቕርን 
ኅውነትን: ካብ ትEቢትን ሓሶትን ናብ ትሕትናን ሓቅነትን: Eንሳገረሉ ክቡር በዓል Eዩ Eሞ፦ ተነሲሕና: ልብና 
ኣንጺሕና: ኣብቲ ክርስቶስ ዝሰርዓልና መኣዲ ትንሣኤ ብምሉE ልብና ንሳተፍ። ጐይታ ከኣ ዓይኒ ልቦናና 
ኪኸፍተልና Eዩ። ብወገንና ከኣ መዓልትን ለይትን ነታ “መስዩ Eዩ: ፀሓይውን ዓሪባ Eያ Eሞ ምሳና ኅደር” Eትብል 
ሓጻርን ገርሀይናን ጸሎት ደቂ መዝሙር ኤማሁስ ንድገም። ንኃይሊ ጸልማት : ንኃይሊ ክፍኣት: ንኃይሊ ሰይጣን 
ከሸንፍ ዝኽEል መድኃኒና ጐይታና Iየሱስ ክርስቶስ ንብሕቱ Eዩ። ለይቲ ፋሲካ መስቀል ክንሳለም ከሎና 
Eናተቐባበልና ”ክርስቶስ ተንሥኣ Eሙታን በዓብይ ኃይል ወሥልጣን: ኣሰሮ ለሰይጣን ኣግኣዞ ለኣዳም ኣማን: 
ይEዜሰ ይኩን ፍስሓ ወሰላም” ንብል። ብሓቂ ከኣ ነዚ በዓለ ትንሣኤና መዓልቲ ፍስሓን ሰላምን ይግበረልና። ብጠለ 
ዝናሙ ተዓሪቑ መግቢ Eለትና ይፍጠረልና። ውግEን ወረ ውግEን ኣብቂU: ዘመን ሓቀይና ሰላምን ቅሳነትን 
የምጽኣልና። ንኵልና ከኣ: ብግልን ብኃባርን Eሙናት መገልገልቲ Eርቅን ፍትሕን ሰላምን ይግበረና።  

ንኵላትኩም: ኣብ ዓድን: ኣብ በረኻን: ኣብ ወጻEን ዘሎኹም: EንቋE ናብ ብርሃነ ትንሣኤU ብድኃነ ሰላም 
ኣብጽሓኩም። ቡሩኽ በዓለ ትንሣኤ ይግበረልኩም Eናበልኩ ልባዊ ምንዮተይ Eገልጸልኩም።  
 

ምስ ብዙኅ ሰላምታን ቡራኬን፦ 

 


