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ከአምስቱ አዕማደ ሃይማኖት መካከል፡

፩ኛ፡ ምስጢረ ሥላሴ
፪ኛ፡ ምስጢረ ሥጋዌ
፫ኛ፡ ምስጢረ ጥምቀት
፬ኛ፡ ምስጢረ ቍርባን

፭ኛውን ምስጢረ ትንሣኤ ሙታንን

እንመለከታለን።

“ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያዊነት" ከሚለው የንቡረ እድ ኤርምያስ ከበደ ወልደ ኢየሱስ "ሁለተኛ 
መጽሐፍ" የተወሰደ። ከታላቅ አክብሮትና ምስጋና ጋር።

ሥጋና ደም፡ የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊወርሱ አይችሉም፡ የሚበሰብሰውም፡ የማይበሰብሰውን 
አይወርስም! በሚለው አምላካዊ ቃል መሠረት፡ በማይሞተውና በማይበሰብሰው፡ በማይለወጠውና 
በማይጠፋው፡ ሊገለጽና ሊሰወር በሚችለው፡ ለዘለዓለም በሚኖረው፡ በአዲሱ የትንሣኤ መንፈሳዊ አካል 
ነው።

ለሰው ልጆች ከሙታን ተለይቶ የምነሣት ጸጋና ክብር የተገኘው ሰው የሆነው አምላክ፡ እኒህን ፈተናዎችና 
መከራዎች፡ ሰለእናንተና ሰለእኛ፡ እኛን ስለመሰሉ የሰው ልጆች ሁሉ ሲል፡ እስከመጨረሻ በጸና ትዕግሥት 
በመቀበሉ መሆኑን፡ ዘወትር ማስታወስ ይገባናል። ሁሉ፡ በአዳም እንደሚሞቱ፡ እንዲሁ፡ ሁሉ በክርስቶስ 
ደግሞ፡ ሕያዋን ይሆናሉና።

ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ከመጨረሻ ምጽአቱ ጋር በሚከሠታው የሙታን ትንሣኤ፡ የሰው ልጆች ዕድል 
ፈንታ፡ ምን ዓይነት እንደሚሆን፡ ያም ትንሣኤ፡ እንዴት እንደሚካሄድ፡ መልካም ዘርን በዘራ ገበሬና ክፉ 
ዘርን በዘራ ጠላት፡ በእርሻና በዘር፡ በስንዴና በእንክርዳድ፡ በአጫጆችና በመክር እየመሰለ ባስተማራቸው 
ትምህርቶች አስረድቷል።

“ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ!” ያለው ጌታ፡ እነዚህን የምሳሌ ትምህርቶቹን ሲተረጕም፡ "መልካምን ዘር 
የዘራው፡ የሰው ልጅ (ኢየሱስ ክርስቶስ) ነው፡ እርሻውም፡ ዓለም ነው፡ መልካሙም ዘር፡ የመንግሥት 
(የእግዚአብሔር) ልጆች ናቸው፡ እንክርዳዱም፡ የክፉው (የዲያብሎስ) ልጆች ናቸው፡ (ክፉውን ዘር) 
የዘራውም ጠላት ዲያብሎስ ነው፡ መከሩም፡ የዓለም መጨረሻ ነው፡ አጫጆችም፡ መላእክት ናቸው። 

እንግዴህ፡ እንክርዳድ ተለቅሞ በእሳት እንደሚቃጠል፡ በዓለም መጨረሻም እንዲሁ ይሆናል።" አለ። 
ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ይህንኛውን ትርጓሜውን የጨረሰው፡ እናንተና እኛ፡ እኛንም የመሰሉት ሁሉ፡ ልብ ብለን 
እንድናስተውለው በሚፈልገው፡ "የሚሰማ ጆሮ ያለው፡ ይስማ!” በሚለው የማስጠንቀቂያ ቃሉ ስለሆነ፡ 
ይህ መለኮታዊ ቃል የዘወትር ማንቂያ ደወል ሊሆነን ይገባል።
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በራእየ ዮሐንስ ላይ የተጠቀሰው የሺ ዓመቱ ምስጢር ላይ፡ ኢየሱስ ክርስቶስ፡ በትንሣኤውና በዕርገቱ 
የክፋትን፥ የኃጢአትንና የሞትን ኃይላት ድል ነስቶ፡ መንፈስ ቅዱስ በዓለሙ ላይ እንዲወርድ በማድረጉ፡ 
የእግዚአብሔር ልጆች የተቀዳጁትን ድል የሚገልጸውን ይህንኑ ምስጢር፡ ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሓንስ 
እንዲህ አብራርቶ ጽፎታል፦ 

"የጥልቁን መክፈቻና ታላቁን ሰንሰለት፡ በእጁ የያዘ መልአክ፡ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ። የቀደመውንም 
እባብ፥ ዘንዶውን፥ እርሱም፡ ዲያብሎስና ሰይጣን የተባለውን ያዘው! ሺ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ፡ 
በእርሱ ላይ ዘግቶ፡ ማኅተም አደረገበት! ከዚያም በኋላ፡ ለጥቂት ጊዜ ይፈታ ዘንድ ይገባዋል።"

“ከዚህ በኋላ፡ ዙፋኖች ተዘርግተው፡ የሰው ልጅ (ኢየሱስ ክርስቶስ) በላያቸው ተቀምጦ አየሁ! 
ሰለኢየሱስ፥ ስለስሙና ስለእግዚአብሔር ቃል ሲሉ ስለተገደሉ ሰዎች ነፍሳትም፡ ቅን ፍርድን ፈረደላቸው! 
ለአውሬውና ለምስሉም ያልሰገዱትን፥ ምልክቱንም፡ በግምባራቸው ላይ ያልጻፉትን፥ በእጆቻቸውም 
ያልተቀበሉትን አየሁ! እኒህ ከክርስቶስ ጋር፡ በዚህ ሺ ዓመት፡ ሕያዋን ሆነውና ነግሠው ይኖራሉ! የቀሩቱ 
ሙታን ግን፡ ይህ ሺ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ፡ ተነሥተው በሕይወት አይኖሩም። ይህ በመንፈስ ትንሣኤ 
የምትገኘው፡ የፊተኛዪቱ ሕይወት ናት! አስቀድማ በምትመጣው፡ በዚች ሕይወት፡ ዕድል ፈንታ ያለው፡ 
ብፁዕና ቅዱስ ነው! ሁለተኛው ሞት በእኒህ ላይ፡ እንግዴህ ወዲህ፡ ሥልጣን የለውምና! የእግዚአብሔርና 
የክርስቶስ አገልጋዮች ይሆናሉ እንጂ! ከእርሱም ጋር ይህን ሺ ዓመት ይነግሣሉ!”

“ሽሁም ዓመት ሲፈጸም፡ ሰይጣን ከእስራቱ ይፈታል! በአራቱም፡ በምድር ማዕዘናት ያሉትን አሕዛብ፥ 
ጎግንና ማጎግን እንዲያስታቸው፥ ለሰልፍም እንዲያስከትታቸው ይወጣል፤ ቁጥራቸውም እንደባሕር አሸዋ 
የሚያህል ነው። ወደምድርም ስፋት ወጡ! የቅዱሳን መሰባሰቢያ የሆነችውንም ቅድስት አገር 
(ኢትዮጵያን) ከበቡ! ከዚህ በኋላ፡ ከሰማይ፥ ከእግዚአብሔር ዘንድ፡ እሳት ወርዳ በላቻቸው! 
ያሳታቸውም ዲያብሎስ፡ አውሬውና ሓሰተኛው ነቢይ ወደሚገኙበት፡ ወደእሳቱና ወደዲኑ ዐዘቅት ተጣለ! 
በዚያም፡ ለዘለዓለም እስከዘለዓለም፡ በመዓልትና በሌሊት፡ ሲሰቃዩ ይኖራሉ።" (ራእ. 20፡ 1-10)

ከዚህ በላይ የሠፈረው የእግዚአብሔር ቃል አያሌ ቁም ነገሮችን የያዘ ነው፡ ነገር ግን ትንሣኤ ሙታንን 
በሚመለከተው ላይ ብናተኩር ሁለት ትንሣኤዎች እንዳሉ እንረዳለን። የመጀመሪያው ትንሣኤ ተነሥተው 
የሚኖሩት ሕይወት ሲሆን፡ ሁለተኛው ትንሣኤ ደግሞ፡ በመጨረሻ፡ በክርስቶስ ምጽአት ጊዜ፡ በመንፈሳዊው 
የትንሣኤ አካል፡ ለዘለዓለም የሚነሱት፡ የኋለኛው ትንሣኤ ነው፤ እኒህ የእግዚአብሔር ወገኖች፡ በፊተኛው 
የመንፈስ ትንሣኤ፡ በሕይወት ሥጋ እየኖሩ ሳሉ፡ ምናልባት፡ የክርስቶስ ምጽአት የሆነ እንደሆነ በቅጽበት 
ተለውጠው፡ ለዘለዓለማዊው የሕይወት ትንሣኤ የሚበቁ መሆናቸውን፡ መለኮታዊው ቃል ያመለክታል።

በዚሁ መለኮታዊ ቃል መሠረት፡ በአንድ በኩል፡ የእግዚአብሔር ወገኖች፡ ይህን በመሰለ የብቅዓት ሕይወት 
ላይ ሲገኙ በሌላ በኩሉ ደግሞ የቀሩት የሰው ዘሮች ቅዱሱን ኪዳን ለመቀበል ፈቃደኞች ባለመሆናቸው፥ 
የተቀበሉትም በእርሱ ላይ፡ ክህደትና ዓመፅ በመፈጸማቸው፡ በሕይወተ ሥጋ እያሉ፡ እንደሙታን 
ይቆጠራሉ፤ ራሳቸውንም፡ በፈቃዳቸው፡ ከእግዚአብሔር ሕይወት አግልለው፡ ለሰይጣን ወገንነት ስላቀረቡ፡ 
በክርስቶስ ምጽአት ጊዜ፡ በሕይወተ ሥጋ የሚገኙት ጭምር፡ በፃዕር፡ የመጀመሪያውን የሞት ጽዋቸውን 
ከተቀበሉ በኋላ፡ ሁለተኛውንና ነፍሳዊውን ሞት ለሚያስከትልባቸው፡ ለዘለዓለማዊው ኵነኔ ትንሣኤ 
ይነሳሉ።
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ይህን ታላቅ ምስጢር በበለጠ ለመረዳት፡ ዛሬ፡ በሕይወተ ሥጋ የሚኖር፡ የአንድ የቅዱስ ኪዳን 
ኢትዮጵያዊን ሕይወት፡ በማስረጃነት መመልከት ይበቃል። በመንፈስ ቅዱስ፡ የእግዚአብሔር ልጅ የመሆንን 
ጸጋ፡ በምሥጢረ ጥምቀት የተቀበለው፡ ይኽው ኢትዮጵያዊ፡ በምሥጢረ ቍርባን ደግሞ ከኢየሱስ 
ክርስቶስ ጋር በሥጋና በደም ስለተዋሓደ ራሱን ዘወትር በንስሓ እያነጻ ሥጋውን ደሙን እየተቀበለ የሚኖር 
ከሆነ፡ በክርስቶስ ትንሣኤ ምክንያት፡ ዛሬ በዚህ ዓለም ከሞት ወደሕይወት ተሸጋግሮ የመጀመሪያውን 
የመንፈስ ትንሣኤ ተነሥቷል፡ ኋላም፡ በመጨረሻው ትንሣኤ አዲሱን የትንሣኤ አካል ለብሶ ይነሳል።

እንዲህ ከሆነ፡ ቀደም ብለው የተጠቀሱት የእግዚአብሔር ቃላት ለዚህ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ 
እንደተፈጸሙለት ይረጋገጣል። ይህም "ኢትዮጵያዊው፡ ከሥጋና ከነፍስ ሞቶች ነጻ በሚያደርጉት፡ በሁለቱ 
ትንሣኤዎች ተነሥቶ የእግዚአብሔር ልጅና የመንግሥቱ አገልጋይ፥ የዘለዓለም ሕይወትም ወራሽ ለመሆን 
የሚያበቃውን ጸጋ ተቀዳጅቷል!” ማለት ነው።

አዎን! የክርስቶስን ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም መቀበል፡ ከእርሱ ጋር በሥጋና በደም ብቻ ሳይሆን በነፍስና 
በመንፈስም፡ ፍጹም ውሕደትን ማግኘት ስለሆነ ኢትዮጵያዊው፡ ዛሬ በሕይወተ ሥጋ እያለ በኢየሱስ 
ክርስቶስ አንደበት፡ "ሙታን" ከተባሉት የማያምኑ ወገኖች መካከል በመንፍስ ተለይቶ ተነሥቷል። ይህ 
የመጀመሪያው ትንሣኤ ሲሆን በዚህ ትንግርት "እውነት እውነት እላችኋለሁ! ሙታን፡ የእግዚአብሔርን 
ልጅ ድምፅ የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል፡ እርሱም አሁን ነው፡ የሚሰሙትም በሕይወት ይኖራሉ።" ያለው 
መለኮታዊው ቃል ደርሶ የተፈጸመለት መሆኑ ይረጋገጣል። 

የተፈጸመለት መሆኑ የሚረጋገጠውም ቀደም ሲል እንደተገለጸው፡ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ልጅ 
የሆነው ይኸው ኢትዮጵያዊ፡ በእርሱ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖና ራሱን በዘወትር ንስሓ በማደስ ሥጋ 
ወደሙን እየተቀበለ ሰለሚኖር ዮሓንስ በራእዩ፡ "በፊተኛው ትንሣኤ ዕድል ያለው፡ ብፁዕና ቅዱስ ነው!” 
ብሎ ባስተላለፈልን መልእክቱ ስለመሰከረ ነው። ይኸው እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ነፍሱ ከመጨረሻው 
ትንሥኤ በፊት፡ ከሥጋዋ የተለየች ከሆነ እስከዚያን ጊዜ በገነት ተድላ ቆይታ፡ በአዲሱ የክርስቶስ አካል 
በክብር ይነሣል፡ ይህም "በመቃብር ያሉቱ ሁሉ (የእግዚአብሔርን ልጅ) ድምፁን የሚሰሙበት ሰዓት 
ይመጣል መልካም ያደረጉ፡ ለሕይወት ትንሣኤ ክፉ ያደረጉም፡ ለፍርድ ትንሣኤ ይወጣሉ!” በሚለው 
የጌታ ቃል ተረጋግጦለታል። ይኸው ቃል እንደምትመለከቱት በሕይወት ነፍስ ላሉትና በመጨረሻው ትንሣኤ 
ለሚነሱት ሁሉ የሚጸና በመሆኑ ነፍስም የማትጠፋ ሰለሆነች ክፉዎችም የእምነታቸውን የሥራ ዋጋ 
መክፈል ስላለባቸው፡ በሲዖል ሥቃይ ቆይተው በውርደት መነሣታቸው አይቀርም። 

የዚህ እውነታ መነሻው የክርስቶስ ልደት ሆኖ የሚታሰበው ሁለተኛው ሺ ዓመት መቈጠር ሳይጀምር፡ እነሆ 
አሁን ባለንበት በአንድኛው ሺ ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያዊው በክርስቶስ በኵርነት በተጀመረው በፊተኛው 
ትንሣኤ መንፈሳዊውን ትንሣኤ ተነሥቶ በዚህ ዓለም በሕይወተ ሥጋ እያለ፡ ከክርስቶስ ጋር ነግሦ ይኖራል።

በዚህ በፊተኛው ትንሣኤ በመንፈሳዊ አካሉ ተነሥቶና ከሞት ወደሕይወት ተሻግሮ እንዲህ በሕያውነት 
የሚኖረው ይህ ኢትዮጵያዊ ዛሬ ገዝፎ የታየበትና ምድራዊ ልብሱ ሆኖ የቈየው ሥጋው ወደመቃበር 
ቢወርድም እንኳ ሁለተኛው ሞት በእርሱ ላይ ሥልጣን ሳይኖረው በገነት የቆየችው ነፍሱ የዘለዓለምን 
ሕይወት ትወርስ ዘንድ በመጨረሻው ትንሣኤ እንደክርስቶስ አዲሱን ሰማያዊ አካል ለብሳ ትገለጣለች።
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እስካሁንና ወደፊት ኢትዮጵያዊውን "አንተ" ወይም ኢትዮጵያዊቷን "አንቺ" ስንል የማትሞተውን 
ሕያውት የሆነችውን ሰብአዊት ነፍስ እንጂ በስብሶና ተመልሶ አፈር የሚሆነውን ሥጋዊውን አካል 
አለመሆኑን እንዲሁም "ኢትዮጵያዊው" ስንል፡ "ኢትዮጵያዊቷንም"፡ በአንድነት መሆኑን ማስተዋል 
አለብን።

እንግዴህ እውነተኛው ኢትዮጵያዊ፡ በኢየሱስ ክርስቶስ የተቀዳጀው የመጨረሻው የጸጋ ዘውድ ለዘለዓለም፡ 
በሕይወት ይኖር ዘንድ በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ የመሆንን ክብር፡ ማግኘቱ ሲሆን በሕይወተ 
ሥጋ ሳለም ረቂቃን የሆኑትን ጠላቶቹን ጭምር አሸንፎ እንዲደርስበት የተሰጠው የመጨረሻው የድል 
ምዕራፍ ደግሞ ትንሣኤ ነው። ስለዚህ የዚህ ኢትዮጵያዊ የመኖር ፍጻሜው ወይም ግቡ፡ መሞት ሳይሆን 
መነሳት ስለሆነ ከእርሷ እንዳይደርስ የሚቃወመውን የዲያብሎስን የክፋትና የኃጢአት ኃይላትን 
እየተቋቋመ በዓይነ ሕሊናው የሚያየው በእዘነ ልቦናው የሚሰማውና በግእዝ አእምሮው የሚያስበው 
የትንሣኤን እንጂ የሞትን ነገር አይደለም፤ ማለትም አተኩሮ የሚመለከተው መድረሻውን ትንሣኤን 
እንጂ መሸጋገሪያውን ሞትን አይደለም። ይህም ከዓቢይ ጾም ጀምሮ በሕማማት ሱባዔ ሰሞን ይደርስባት 
ዘንድ አርቆ የሚያያትና በናፍቆት የሚጠባበቃት የኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለት ሞቱ የተፈጸመበትን ዕለተ 
ዓርብን ሳይሆን የትንሣኤው ብርሃን ያንፀባረቀባትን የዕለተ እሑድን መንፈቀ ሌሊት በመሆኑ ይታወቃል።

በእውነተኞቹ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ሞት፡ ከኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በኋላ የሚፈራ መሆኑ ቀርቶ 
የሚናፈቅ የሆነው ደግሞም በሥጋ ሞት የሚለዩዋቸውን ወገኖቻቸውን "አንቀላፉ! ዐረፉ!”ብለው 
በሰላም የሚሸኟቸው፡ የዚህኑም የዕረፍታቸውን ሦስተኛ ቀን "ሣልስት" ብለው እንደክርስቶስ ትንሣኤ 
አርባኛውንም ቀን እንደክርስቶስ ዕርገት አድርገው በመንፈሳዊ ይባቤና በማኅሌት እንዲሆን ሥርዓት 
አክብራችሁ ልትፈጽሙት ይገባችኋል። አለዚያ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል 
ማርያም ሰው ሆኖ በቤዛነት የሰዋው ያ ሁሉ ድካሙ ለከንቱነት እንደተዳረገ ሃይማኖታችሁና እርሷን 
በሚመለከት እስካሁን ያገኛችሁት ትምህርትም በየራሳችሁ ዘንድ ብቻ ሳይሆን በማያምኑ ወገኖች ዘንድ 
ጭምር ለከንቱ ውዳሴ እንደምትጠቀሙበት ተደርጎ እንደሚገመት ማወቅ አለባችሁ።

በትንሣኤ ብርሃን ያሸበረቀውን የቀብር ሥርዓታችንን አናጨልመው...

የሚቀጥል ነው...


