
 

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 

እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም አደረሳችሁ 

ሞት ድል በመነሣት ተዋጠ 

ነቢዩ ኢሳይያስ ወደፊት የሚሆነውና የሚፈፀመው ስለተገለጸለት 
እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ወደ ዓለም ልኮ በቀራንዮ ተራራ ለሕዝብ 
ሁሉ ታላቅ እና የሰባ የፋሲካ ፍሪዳ ሆኖ እንደሚሰዋ፤ በሥጋው እና 
በደሙ ዓለምን እንደሚያድን፤ በእግዚአብሔር እና በሰዎች መካከል 
ለዘመናት የኖረውን የኃጢአት መጋረጃ እንደሚያስወግድ፤ በሥልጣኑ 
ሞት እንደሚሸነፍ፤ በበደሉ ተፈርዶበት በኃጢአት ደዌ ታሞ በሲኦል 
በመማቀቁና ብዙ በመሰቃየቱ በልቅሶ፣ በኃዘንና በሞት ጥላ ስር የነበረውን 
የሰው ዘር ሁሉ በሥጋው መቆረስና በደሙ መፍሰስ፤ ሕይወቱን አሳልፎ 
በመስጠትና ለበደለው በመካስ፤ መሪር እንባን እና ኃዘንን አስወግዶ 
በምትኩ ሰላምን፣ ደስታን፣ ሰማያዊና ዘለዓለማዊ ብርሃንን እንዲሁም 
የዘለዓለም ሕይወትንና ክብርን እንደሚሰጥ፤ ከሰማያት ወርዶ ወደኛ 
መጥቶ ከጠላታችን እጅና ከሞት ኃይል ከሲኦል እስራት ያድነናል 
ያወጣናልም ብሎ ተስፋ ያደረገውንና ማዳኑን ይጠብቅ የነበረውን ከአዳም 

ጀምሮ የነበረውን የሰው ዘር ሁሉ እንደሚያድነው  በመንፈሰ ትንቢት ተናገረ (ኢሳ 25፥6 – 12)። ነቢዩ 
ኢሳይያስ ሳይሆን በፊት ይሆናል ብሎ የተናገረውን ትንቢት መፈጸሙን በዘመኑ ደርሶ ያየው ቅዱስ ጳውሎስ 
ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች በጻፈው መልዕክቱ በ1ኛ ቆሮ 15፥54 ላይ ጌታችን ከሙታን ተለይቶ በመነሣቱ 
በሰው ለጆች ሁሉ በሥጋና በነፍስ ለይ ሰልጥኖ ይኖር የነበረው የሞት ኃይልና ሥልጣን ድል በመነሣት 
እንደተሻረ እንደተሸነፈና እንደተዋጠ በምትኩም የክብር ትንሣኤ ዕድል መሠጠቱን አስተምሯል። 

ወደ ኋላ መለስ ብለን በማስተዋል ስንመለከት እግዚአብሔር ሞትን አስቀድሞ እንዳልፈጠረ ሰው ግን 
በጥፋቱና በበደሉ ጎትቶ እንዳመጣው ሞት የኃጢአት ደመወዝና የበደል ውጤት መሆኑን እንረዳለን 
(ዘፍ2፥17፣3፥1 – 24)። የፈጣሪውን ሕግና ትዕዛዝ በማክበር ሕያው ሆኖ እንዲኖር እንጂ የበለስን ፍሬ 
በልቶ እንዳይሞት በጥብቅ የተነገረው አባታችን አዳም የጠላት ምክር ሰምቶ ሕግ ተላልፎና ጥሶ 
የተከለከለውን ፍሬ በመብላቱ በእርሱ ምክንያት ኃጢአትና ሞት ወደ ዓለም ሁሉ ገባ ከሰውም ሁሉ ተዳረሰ። 
ሞት በዓለም ነገሠ። 

ነገር ግን አስቀድሞ ተስፋ እንደሠጠው (ቃል እንደገባለት) መጀመሪያ በነቢያት ትንቢት በኋላም 
በሐዋርያት ስብከት እንደተነገረው የዲያብሎስን የተንኮል ሥራ የሞትን ኃይልና ሥልጣን ለመሻር፤ 
የእግዚአብሔር አብ የባኅርይ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ብሥራት ያለወንድ ዘር 



(ያለ አባት) በድንግልና ተፀንሶ የፀሐይ ብርሃንና ሙቀት በመስታወት ውስጥ (መስታወቱ ሳይሰበር) 
እንደሚያልፍ የቅድስት ድንግል ማርያም ማኅተመ ድንግልናዋ ሣይለወጥ (በድንግልና) ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ 
ነፍስ ነስቶ በከብቶች በረት ተወልዶ የማዳን ሥራውን ጀመረ። ሉቃ 1፥26 – 56፣ 2፥1 – 22። እንደ 
ሕፃናት ልማድ በየጥቂቱ አደገ፣ በሠላሳ ዓመቱ በዮሐንስ እጅ በዮርዳኖስ ተጠመቀ (ማቴ 3፥1 – 17)። 
በገዳመ ቆሮንቶስ አርባ መዐልት እና ሌሊት በመጾምና በመጸለይ ጾምና ጸሎትን አስተማረን (ከጠላት 
ዲያብሎስ ድል መንሻ የሚሆነንን የጾምና የጸሎት ሕግ ሠራልን) ማቴ 4፥1 – 11።  

ከዚህ በኋላ ንፁህ ውሃን በእናቱ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ወደ ግሩም 
የወይን ጠጅነት ቀየረ (ዮሐ 2፥1 – 11)። ወንጌልን አሥተማረ፣ ተዓምራትን አደረገ፣ በታቦር ተራራ ላይ 
ከሙሴና ከኤልያስ ጋር በመታየት መለኮታዊ ክብሩን ገለፀ። እነዚህን በመሳሰሉት ሁኔታዎች ጌታችን 
መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ በምድር ላይ ሠላሳ ሦስት ዓመት ከሦስት 
ወር ቆይቶ በመጨረሻ በነቢያት የተነገረውን በተዋሕዶ በመወለድ የጀመረውን እርቅ ለመፈጸም የሁላችንንም 
ሕይወት ለማዳን ለዓለም ሁሉ ቤዛ ለመሆን በወርቅና በብር በከበረ ዕንቁ ሳይሆን በክቡር ደሙ ከኃጢአት 
ከበደልና ከርኩሰት ሁሉ ሊያነጻን ለእኛ ያለውን ወረት የሌለበት ጊዜ የማይሽረው ዘመን የማይለውጠውን 
ዘለዓለማዊ ፍቅሩን ሊገልጽን ከባኅርይ አባቱ ከአብ ከራሱና ከባኅርይ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ሊያስታርቀን 
በወንበዴዎች መካከል ተሰቀለ። እርሱ ተዋርዶ እኛን አከበረን፤ እርሱ ቆስሎ እኛን ፈወሰን፤ እርሱ ተገርፎ 
እኛን ነጻ አወጣን፤ እርሱ ተሰቃይቶና ሞቶ እኛን አዳነን። በሥጋው ቢሞትም በመለኮቱ ሕያው ነውና በአካለ 
ነፍስ ወደ ሲኦል ወርዶ አዳምንና ልጆቹን ወደ ቀድሞ ክብራቸው ወደ ጥንቱ ሥፍራቸው መለሳቸው። 
ለእኛም ለሁላችን የዘለዓለም ሕይወትን እና ድኅነትን ሰጠን 1ኛ ጴጥ 3፥18–19።  

    ነፍሳትን ከሲኦል ለማውጣት በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ሞትን ድል ለመንሣት በአካለ ሥጋ ወደ 
መቃብር ወረደ። አስቀድሞ በሦስተኛው ቀን እንደሚነሳ ተናግሮ ስለነበር (ማቴ 16፥21፣ 17፥22 እና 23፣ 
20፥18 እና 19፣ ማር 8፥31፣ ሉቃ 9፥22) አይሑድ መቃብሩን በወታደሮች አስጠበቁ፤ ትልቅ ድንጋይ 
በመቃብሩ ላይ አኖሩ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የወታደሮች ብዛት ሳያግደው ድንጋዩን 
አንከባሉልኝ ሳይል በታላቅ ኃይል እና መለኮታዊ ክብር ሞትን ድል አድርጎ ተነሣ። ሞት ሊይዘው 
መቃብርም ሊያስቀረው አልቻለም። ስለዚህ ጌታችን በትንሣኤው የሞትን፣ የመቃብርን የሲኦልን እና 
የአጋንንትን ኃይል እና ሥልጣን ሽሮና አሸንፎ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ከሙታን መካከል ተለይቶ 
ድልን ተቀዳጅቶ ላንቀላፉት ሁሉ በኩራት ሆኖ በታላቅ ግርማ ተነሣ። የዲያብሎስ ምርኮኞች የሲኦል 
እስረኞች ሆነን የነበርነው ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ነጻ ወጣን 1ኛ ቆሮ15፥20 –55።          

የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በትንሣኤው የተሠጠንን ሞትን ድል የመንሳት ኃይል 
ተጠቅመን የሞት መውጊያ የሆነውን ኃጢአትን በማሸነፍ ሞት ሆይ መውጊያህ የት አለ ልንል ይገባናል። 
ይህን እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳን። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም፣ የጻድቃን፣ 
የሰማዕታትና የቅዱሳን ሁሉ ምልጃና ጸሎት አይለየን። 

 

                                                በኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ/በሰ/አ/አ/ስ/የሰንበት ት/ቤቶች  
                                                        አንድነት ጉባኤ ትምህርት ክፍል 


