መጋቢት ፳፮ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም
በስመ አብ ወወሌድ ወመንፈስቅደስ ፩ አምሊክ
አሜን
በአሇንበት ሀገር በሰሜን አሜሪካ በሀገራችን በኢትዮጵያና በሌዩሌዩ ምክንያት
ከሀገራችሁ ወጥታችሁ በተሇያዩ አኅጉራት የምትገኙ አባቶቼና እናቶቼ ወንድሞቼና እኅቶቸ
በአጠቃሊይ የመንፈስቅደስ ሌጆቼ ከሁለ አስቀድሞ ሇጥበቃውና ሇመግቦቱ እንከን
ሇዘሇዓሇማዊ ፍቅሩ ወረት የላሇበት የሰሊም አምሊክ በረድኤቱ ጠብቆ መዋዕሇ ጾሙን አሳሌፎ
እንኳን ሇብርሃነ ትንሣኤው በሰሊምና በጤና አዯረሳችሁ በማሇት በሰሜን አሜሪካ
በዋሽንግተን ዱሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት ስም ሌባዊ የሆነውን የእንኳን አዯረሳችሁ
መሌዕክቴን ሳቀርብ በታሊቅ ትኅትና ነው።
“ወቦኡ ውስተ ሀገር ቅድስት እምድኅረ ተንሥአ”
ከተነሣም በኋሊ ወዯ ቅድስት ሀገር ገቡ
ማቴ ፳፯ ፡፶፫
በሞቱ ሞትን ድሌ የነሣው በትንሣኤው ሙታንን ያስነሣው በምኞትና በኃጢአት
ከቅድስት ከተማ ከምድረ ርስት የወጡት ሁለ በመቃብር ያለት ከመቃብር ወጥተው ወዯ
ቅድስት ከተማ ገብተው ሇሚያምኑትም ሇማያምኑትም ሇሚያውቃቸውም ሇማያውቃቸውም
እንዱታዩ በድሌ አድራጊነቱ ድሌንና ነጻነትን ስሇ ሰጣቸው፤ “ከትንሣኤዉም በኋሊ
ከመቃብሮች ወጥተው ወዯ ቅድስት ከተማ ገቡና ሇብዙወች ታዩ” በማሇት ግሩም ሥራውንና
እውነተኛ ፍቅሩን ቅደስ ማቴዎስ ይተርክሌናሌ።
በተመሳሳይም ኅሉናቸው በኃጢአት ሞቶ በቅሚያና በዝርፊያ ከታወቁት ብዙ
ወገኖችን ካስሇቀሱት መካከሌ ፈያታዊ ዘየማን እና መሰልቹ በሞቱ ከሞተ ነፍስ ድነዋሌ።
በትንሣኤውም ከሞተ ኅሉና ትንሣኤ ሌቡና አግኝተዋሌ።ሇዘመናት በበዯሌ ምክንያት ተዘግታ
በሱራፊ በተያዘች በምትገሇባበጥ ሰይፍ ትጠበቅ ወዯ ነበረችው ምድረ ርስትም ገብተዋሌ።
በብርሃነ ትንሣኤው የምትመሊሇሱ ወገኖቼ!
የትንሣኤው ነገር የማይሰማበት ቦታና ጊዜ ካሇመኖሩም በሊይ ትንሣኤው ሇክብርም
ሆነ ሇሀሳር የሰውን ሌጅ ሁለ የሚመሇከት መሆኑን ሲአስረዲ ቅደስ ዮሐንስ እንዱህ ይሊሌ፡
“ወበእንተ ዝንቱሰ ኢታንክሩ እስመ ትመጽእ ሰዓት ወይበጽሕ ጊዜሁ በዘይሰምዕዎ ቃል
ሇወሌዯ እግዚአብሔር ኵልሙ እሇ ውስተ መቃብር ወይወጽኡ እሇ ሠናየ ገብሩ ውስተ
ትንሣኤ ዘሇሕይወት ወእሇሰ እኩየ ገብሩ ይትነሥኡ ውስተ ትንሣኤ ዘሇዯይን”
ይህንስ አታድንቁ በመቃብር ያለ ቃለን የሚሰሙበት ጊዜ ይዯርሳሌና በጎ ሥራ የሠሩ ሁለ
በሕይወት በሚያኖር ትንሣኤ ይነሣለ፡ክፉ ሥራ የሠሩ ግን በሥቃይ ሇመኖር በሥቃይ
በሚያኖር ትንሣኤ ይነሣለ።ዮሐ ፭፡፳፰-፳፱
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በክርስቶስ ክርስቲያን ሇተሰኛችሁ ወገኖቼ!
ሇሕይወት ትንሣኤ እድምተኞች በሙለ
የጌታችንና የአምሊካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ፤ የእያንዲንዲችን ትንሣኤ
ነዉና በዓሇ ትንሣኤዉን ስናከብር ቤተ ክርስቲያን ከኛ የምትጠብቀውን በማስታወስ
የኃጢአት መቃብር የተጫነን ከኃጢአት መቃብር እንውጣ የመሇያየት አባዜ የተጠናወተን
ተባብሮና ተዛዝኖ መኖርን እንፈሌገው፡ከቅድስቲቱ ከተማ ከኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን
ሕግና ሥርዓት ያፈነገጥን
ወዯቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን እንመሇስ ሥርዓታችንን
እናክብረው።እምነታችንን እንጠብቀው።
ቅደስ ጳውልስ ወዯ ፊሌጵስዩስ በጻፈው መሌእክቱ “እርሱንና የትንሣኤውን ኃይሌ
እንዲውቅ በመከራውም እንድካፈሌ ወዯሙታንም ትንሣኤ ሌዯርስ ቢሆንሌኝ በሞቱ
እንድመስሇዉ እመኛሇሁ”ይሊሌ።
ፊሌ ፫፡፲፫
እኛም እንዯ ቅደስ ጳውልስ መሌካም ምኞትን እንመኝ ቤተ ክርስቲያናችንንም
በተመሇከተ ምኞታችን ሁለ እንዯ አባቶቻችን ሕግና ሥርዓት እኛ እሷን እንድንመስሌ እንጂ
እሷ እኛን እንድትመስሌ ከሚዯረገውና ከሚታየው አሊስፈሊጊ ምኞት እንራቅ።ሇብርሃነ
ትንሣኤው ያዯረሰን ሌዑሌ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።ምድራዊትም ሰማያዊትም
በሆነችው ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን ያጽናን።
አምሊከ ሰሊም ሇሀገራችን ሇኢትዮጵያና ሇዓሇም ሁለ ሰሊሙን ይስጥሌን የምንኖርባትንም
ሀገር ምድረ አሜሪካንን በረድኤት ይጠብቅሌን።
በድጋሜ እንኳን ሇብርሃነ ትንሣኤው አዯረሳችሁ
አባ አብርሃም
የዋሽንግተን ዱሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት
ሉቀ ጳጳስ
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