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       ትንሣኤ ብርሃን ንኹሉ ዓለም 
 
ክቡራንን ክቡራትን ምእመናን እንቋዕ ናብ 
ብርሃነ ትንሳኤ ኣብጽሓና ርሑስ በዓል ትንሳኤ 
ድማ ይግበረልና ኣሜን!።ይእዜ እትነሣእይቤ...መዝ፡12፡5። 
 
ትንሳኤ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ስለምንታይ? 
ብሓጺር ቃል ጐይታ ነቲ ብነቢያት ጌሩ ዝሃቦ ተስፋ ትንቢት 
ንምፍጻም እዚ ዝስዕብ ጸዋትወ መከራ ተቐቢሉ ከም 
ዝተንስአን ዝሃበና ሕይወትን ዝገልጽ ማለት እዩ።  

 
         ሀ)  ልደት (ለቢሰ ሥጋ) 

እቲ ንኣዳምን ሄዋንን ኣብ ሓጢኣት ድሕሪ 
ምውዳቖም ዝተዋህበ ቆጸራ ተስፋ ድሕነት 
5500 ዓመት ምስ ኣኸለ ጐይታ ንድሕነትና 
ክብል ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል 
ማርያም ተወልደ፡ ማቴ፡2፡1።ሕጊ ወንጌል 
መሃረ ተኣምራት ገበረ:ጸጋ ጥምቀት መስሪቱ       

                  40.መዓልትን 40.ለይትን ጾመ፡ ማቴ፡4፡2። 
 

           
  ለ) ሕማማተ መስቀል  
ጐይታ ምእንታና 13 ሕማማተ መስቀል 
ተቐበለ፡ እሾኽ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ 
ደፍኡሉ፡ ንላግጺ በትረ መንግስት 
ኣትሓዝዎ፡ ገረፍዎ ፡ ቀይሕ ክዳን 
ከደንዎ.... ፡ ማቴ፡27፡27-31። 

                  ምእንታና ስፍርን ቁጽርን ዘይብሉ...    
                 ሓሳረ መከራ ተቐበለ።  

  

         ሐ) ስቕለት            
ከምቲ ኣቐዲሙ ብትንቢት ዝተገልጸ 
ዕለቱን ሰዓቱን ምስ በጽሐ ኻኣ ንኽስቀል 
መስቀሉ ጾይሩ ናብቲ ጐልጎታ (ቀራንዮ) 
ዝበሃል ስፍራ ወጸ (ከደ)፡  ዮሓ፡19፡17።   

 
 
 
 

                  መ) በጃ ምሕላፍ 
ብሓቂ ንሱ ንሕማምና  ጾሮ ንስቓይና 
ኻኣ ኣብ ነፍሱ ጸዓኖ .....ንሕና ሰላም   
ምእንቲ ክንረክብ መቕጻዕቲ ናብኡ  
ወረደ  ንሕና ውን ብስምብራቱ ሓወና’’  
ኢሳ፡ 53፡4-5። 

 
ጐይታ እምበኣር ነዓና ንምድሓን     
ብዘመነ ማርቆስ ብ27 መጋቢት ዕለተ     
ዓርቢ ኣብ መስቀል ተሰቕለ፡    
ማቴ፡27፡34፡ ዮሓ፡19፡18፡ማቴ.27፡32፡    
 ሸውዓተ ኣጽርሓ መስቀል...’ውን   
 ገለጸ። 
 
 

  ሰ) ወሪደ መቓብር   
መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ ነፍስን 
ሓጢኣትን ክስዕር ምእንታና ተሰቕለ 
ዘይመውት ክንሱ ሞተ ዮሴፍን 
ኒቆዲሞስን ድማ ገነዝዎ ቀበርዎ፡ 
ዮሓ፡19፡28-42። 

ክርስቶስ ተንሥኣ እሙታን በዓቢይ ኃይል ወሥልጣን..  



 

ር/ደ/ ሊ/መ/ ቀሲስ  ኣፈወርቅ ገ/ኣምላክ                www.stmichaeldc.org 

ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 

ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርትን ስነ ጽሑፍን 

ናይ ዕለቱ መዝሙር ሕጻናት 
1.ኣማን በኣማን ኣማን በኣማን (2) ተንስኣ እምነ ሙታን  ተንስኣ እምነ ሙታን(2)  
2.ትንሳኤከ ለእለ ኣመነ (2) ብርሃነከ ፈኑ ዲቤነ (2) 
 3..ሃሌ ሉያ ሃሌ ሉያ ትንሳኤ ብርሃን (2) ንኹሉ ዓለም ንኹሉ ዓለም ሃሌ ሉያ ትንሳኤ ብርሃን (2)  
4.ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ (2) ተሓጺባ በደመ ክርስቶስ(2) 
5.ንሴብሆ ንሴብሆ ለእግዚኣብሔር (2) ስቡሓ ዘተሰብሓ(2) - ነመስግኖ ነመስግኖ ንእግዚኣብሔር (2) ምስጉን’ዩ ዝተመስገነ (2) 

 ልዑል እግዚኣብሔር ንኹሉ ህዝቢ ሰላምን ቅሳነትን ንቤተ ክርስትያን ዕቤትን ጽንዓትን ይሃበና ኣሜን! 
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        ረ . ብሣልሳይ መዓልቲ ተንሥአ      
‘’ወተንሥኣ  እግዚኣብሔር  ከመ ዘንቃሕ እምንዋም ወከመ ኃያል 
ወኅዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድኅሬሁ’’፡ መዝ፡78፡65።  
እዚ ማለት፡ ሽዑ እግዚኣብሔር ከምቲ ካብ ድቃሱ ዝትንስእ ሰብ 
ተንስአ .....ንጸላእቱ ‘ውን ሰዓሮም። 
    ብሓደ ኣምላኽ ነኣምን - We  trust in God 
  Then the Lord awoke as from sleep, Like a strong 
man drunk from wine, And He struck His enemies 
from behind. Psa.77.65.   

         ትርጉም ትንሣኤን ረብሓታቱን 
    ትንሣኤ ማለት፡ ብትንሣኤ ጐይታ ሕይወት ረኺብካ 
ካብ ምድራዊ ሕይወት ናብ ሰማያዊ ሕይወት ምስጋር ፡ 
ካብ ውሱን ህልውና ዓለም ናብ ነባሪ ዘለዓለማዊ ዓለም 
ምሕላፍ፡ካብ ሰብኣዊ ባህርይ ናብ መልኣኻዊ ባህርይ 
ምልዋጥ (ምሕላፍ) ማለት እዩ፡ 1ይ፡ቆሮ፡15፡52-55። 
       ውጽኢት ትንሣኤ ፍረ ሰላም እዩ 
   ነቲ ኣብ መንጎ ደቂ ሰብን እግዚኣብሔርን ደው ኢሉ 
ዝነበረ ፍረ ሓጢኣት ዝኾነ ሞት ብሰብነቱ ኣፍሪፉ ሰላም 
ገበረ ንኣዳምን ንዘርኡን ካኣ ምስ ገዛእ ነፍሱ ዓረቖም፡ 
ቆላ፡1፡17-20፡ንኹሎም እቶም ብምኽንያት ሓጢኣት 
ሞት ዝገዝኦም ዝነበረ ኻኣ ሓራ ኣውጽኦም ፡ 
ኢሳ፡25፡8፡26፡19፡ሮሜ፡5፡12-21። 
                  መጠቓለሊ 
  ኦ ክርስቶሳውያን ናይ እግዚኣብሔር ቤተ ሰብ ከምቲ ቃል 
እግዚኣብር ኣምላኽና ዮሓ፡5፡24-25 “ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ 
እቲ  ንቓለይ ዝሰምዕ ....ካብ ሞት ናብ ሕይወት ይሳገር .... 
ምውታት ድምጺ ወድ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ ኣላ 
ንሳ ኻኣ ሕጂ እያ፡ እቶም ዝሰምዕዎ ዘበሉ ካኣ ብሕይወት ከም 
ዝነብሩ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ’’ዝብለና፡ ቃሉ ሰሚዕና 
ትእዛዙ ፈጺምና ክንርከብ’ሞ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ክንሳገር 
ንዕደም ኣለና፡  
     ስለዚ ብቓል ፈጣሪና ተመሪሕና ናብ ሕይወት ንምስጋር 
ድልዋት ክንከውን ናይ ክርስቶስ መልእኽተኛ ቤተ ክርስትያን 
ሓደራኣ ተመሓላልፍ ኣላ።  
   ትንሣኤ ነፍሲ የዓድለና ኣሜን!።        

 ማሕበራዊ ጸሎት 
 ጸሎተ ቅዳሴ   

 
 
 
 
 
 
 
 

ናይ ዕለቱ ምንባባት 
 
1ይ.ቆሮ፡15፡20-49፡  
1ይ፡ጴጥ1፡1-13፡  
ግብ.ሓ.2፡22-37። 
 
ምስባክ 
ወተንሥኣ  እግዚኣብሔር   
ከመ ዘንቃሕ እምንዋም፡ 
ወከመ ኃያል ወኅዳገ ወይን፡ 
ወቀተለ ጸሮ በድኅሬሁ፡መዝ፡78፡65። 
 
 
 
           ወንጌል፡ ዮሓ.20፡1-19። 
 
        


