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እቲ ክቡርን ወሃብ ሒይወትን መስቀል ክርስቶስ
“ህያብ መስቀል፡ንኽትሓስቦ ዜደንቕን፡ንኽተስተንትኖ ኣዝዩ ዚማርኽን እዩ!
ዕፀ መስቀል፣ከምታ ኦም ገነት፡ጽቡቐን ሕማቕን ዝተሓወሶ ኣይኮነን፣እንታይ
ደኣ፣ኵለንትኣናኡ ንኽትርእዮ ዜብህግን ንኽትጥዕሞ ዚስሕብን እዩ። ፍረ ኦም
መስቀል፣ሞት ዘይኮነስ ሕይወት እዩ፣ ጸልማት ዘይኮነስ ብርሃን እዩ። እዚ ኦም
እዚ ካብ ገነት ዜባርረና ዘይኮነስ፣ናብ መንግሥተ ሰማይ ንኽንምለስ ማዕፆ ዚኸፍተልና እዩ።

እዚ ኦም እዚ፣ እቲ ክርስቶስ ንጉሥ፡ ከም ሰረገላ ኣብ ልዕሊኡ ተቐሚጡ፤
ነቲ ጐይታ ሞት ዝኾነ ዲያብሎስ ዝደምሰሰን፤ካብ ጭቆና ግዝኣቱ፡ንደቂ
ሰባት ሓራ ዘውጽአን እዩ። እዚ ኦም እዚ፣ እቲ ጐይታ ከም ጀግና ተዋጋኣይ
ኣብ ልዕሊኡ፡ኣእዳዉን፡ኣእጋሩን፡ጐድኑን ዝቘሰለን፣ነቲ መርዛም ተመን
ብሓጢኣት ንፍጥረት ሰብ ዜቚሰሎ ቊስሊ ዜሕወየን እዩ።እታ ኦም ሓደ ጊዜ
ናይ ሞትና ምኽንያት ነበረት፣ሕጂ ግን ሕይወት እተምጽእ ኦም ኮነት።ሓደ
ጊዜ ብኦም ተታለልና፣ ሕጂ ኸኣ ነቲ ጐራሕ ተመን ብኦም መከትናዮ። እቲ
ሞት ሕይወት ዝኾነሉ፣እቲ ምብስባስ ዘይመዋትነት ዚለብሰሉ፣ እቲ ሓፍረት፡
ኣብ ክብሪ ዚልወጠሉ! ከመይ ዝበለ ዜደንቕን ዜስደምንን ለውጢ እዩ! እቲ
ቅዱስ ሓዋርያ፤“ኣነ ግና፣በቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ መስቀል
እንተ ዘይኮይኑ ኣይምካሕን እየ። ከመይ በዚ መስቀል እዚ ዓለም ኣብ
ቅድመይ ምዉቲ እያ፣ ኣነ ኸኣ ኣብ ቅድሚ ዓለም ምዉት እየ።(ገላ.14፤17)
ዝበሎ፣ ብሓቂ ጽቡቕ ተዛሪቡ! እቲ ኣብ መስቀል ዝዓንበበ ልዑል ፍልጠት፣
ንዕሽነት ትዕቢት ጥበብ ዓለም ኣጋሊጽዎ። እቲ ፍረ መስቀል ዝኾነ፣ ናይ
ኵሉ ጽቡቕ ዘበለ ፍልጠት፣ ንውልዶታት ክፍኣት ቈሪጽዎ።
እቲ ብዕፀ መስቀል ዝተፈጸመ ተኣምራታት፤በምሳላትን ብምልክታትን ኣብ
ዝሓለፈ ታሪኽ ድሕነት ብገልጺ ተራእዩ እዩ።ናይ ትምህርቲ ሃረርታ እንተ
ደኣ ኣልዩካ፤ነዚ ዚስዕብ ኣስተንትን።ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ንኖህ ምስ
ሰበይቱን፡ደቁን፡ኣንስቲ ደቁን፣ኵሉ ዓይነት እንስሳን፣ካብ ጥፍኣት ማይ ኣይሂ
ኬምልጥ ዘኽኣሎ፤ዕንፀይቲ ኦምዶ ኣይኮነን? እታ ንማይ ናብ ደም
ዝለወጠትን፣ ነቶም ናይ ሓሶት ኣትማን ጠንቈልቲ ፈርዖን ዝውሓጠትን፣ እታ
ብሓንቲ ወስታ ንቐላይ ባሕሪ ኣብ ክልተ ዝመቐለትን፣ ንሕዝቢ እግዚኣብሔር
ዘሳገረትን፣እንደገና ነታ ባሕሪ ምስ ሃረማ፡ኣብ ናይ ቀደም ቦታኣ ተመሊሳ
ንጸላኢ ዝወሓጠትን፣ በትሪ ሙሴ ብርግጽ ናይ መስቀል ኣምሳል እያ ነይራ።
እታ ክህነት ኣሮን ንምምስካር ብሓደ መዓልቲ ዝዓንበበት በትሪ ኣሮንውን፣
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ካልእ ናይ መስቀል ኣምሳል እያ፤ኣብርሃም ንወዱ ይስሓቕ፡ ኣሲሩ ኣብ
ጸፍጸፍ ዕንፀይቲ ኬቀምጦ እንከሎ፣ኣምሳል ናይ ዕፀ መስቀልዶ ኣይኮነን ዚገልጽ?

ብመስቀል፡ሞት ተሓርደ፣ ኣዳም ኸኣ ናብ ሕይወት ተመልሰ። መስቀል ክብሪ
ሞገስ ኵሎም ሓዋርያት፣ ኣኽሊል ሰማዕታት፣ ቡራኬ ቅዱሳን እዩ፣ ብመስቀል፡
ነቲ ኣረጊት ሰብነት ኣሊና፣ ንኽርስቶስ ንለብስ።ብመስቀል ንሕና ኣባግዕ
ክርስቶስ፣ ኣብ ሓደ መጓሰ ንእከብ፣ ነቲ ሰማያዊ መጓሰ ኸኣ ንምደብ (ንሕፀ)።
እዚ ዘንበብናዮ ጽሑፍ፡ ካብ ስብከት ስዮዶር ዘስቱድት ዝተተረጐመ እዩ።
መዓልታዊ መስቀል፣ ኣብ ዕለታዊ ሕይወት
“ኣብ ዕንጨይቲ ዝተሰቕለ ርጉም ይኹን” ዚብል ጽሑፍ ከም ዘሎ፣ ክርስቶስ
ኣብ ክንዳና መርገም ብምኻን ካብ ሕጊ መርገም ኣድሓነና። እዚ ኸኣ እቲ
በረኸት ኣብርሃም ብኽርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ኣሕዛብ ምእንቲ ኺወርድ፣ ንሕና
ኸኣ ብእምነት፣ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ኽንቅበል እዩ።” (ገላ.3፡13-14)።
ምስጋና ንዕዉት ኢየሱስ፤ ብመስቀል፡ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ተዓዊቱ ኣዓዊትና፤
ወዮ ጎልያድ፣ጸላኢ ዲያብለ፣ከምቲ ሽዑ ብእምኒ-ወንጭፍ፣ሕጂውን ብዕንጸይቲ
መስቀል ተሳዒሩ፣ እታ መርዚ ሓጢኣት ልኽዩ፣ ንሞትን ንዘለዓለማዊ ኵነኔን
ዝተጠቕመላ ዕፀ መርገም፣ብደም ኢየሱስ ተሓጺባ፡ዕፀ ሕይወት ኮይና፤
ዚሕበነሉ ዝነበረ፡ኣጽዋር ሓጢኣትን ሞትን ተሓምሽሹ፤እቲ ሞይቱ ዝተባህለ፣
ብሞቱ ንሞት ቀቲሉ፣ ብሓዲስ ሕይወት ተንሢኡ። ወዮ እቲ “ሞት ብዓወት
ተዋሕጠ” ዚብል ቃል ጽሑፍ ኣብ ጐይታ ኢየሱስ ተፈጺሙ።ዕዉት ኢየሱስ፤
“ኦ ሞት፣ ኣበይ ኣሎ ዓወትካ፧ኦ ሞት ኣበይ ኣሎ ምውጋእካ፧” እናበለውን ኣብ
ልዕሊ መቓብር ፈኪሩ። በዚ ኸኣ እዩ ሓዋርያ ቅ.ጳውሎስ፤ “ኣነ ግና፣ በቲ
ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ መስቀል እንተ ዘይኮይኑ ኣይምካሕን
እየ። ከመይ በዚ መስቀል እዚ ዓለም ኣብ ቅድመይ ምዉቲ እያ፣ ኣነ ኸኣ
ኣብ ቅድሚ ዓለም ምዉት እየ።… ኣነስ ስምብራት ኢየሱስ ኣብ ሰብነተይ
እፀውር ኣሎኹ” (ገላ.14፤17) እናበለ፣ነቲ ኣብ መስቀል ክርስቶስ ዘለዎ
ትብዓትን ኵርዓትን ትምክሕትን ዚገልጽ።
ካብ መጀመሪያ ጀሚሮም ኣበው፡ንኽርስቲያን፣እቲ “ካልእ ክርስቶስ” ቢሎም ይጽውዕዎም ነበሩ።

እወ! ምስጋና ንኢየሱስ፤ብሳላ መስቀሉን ትንሣኤኡን፣ ወሉድ እግዚኣብሔርን፣
ወረስቱን ምስ ክርስቶስ ከኣ መዋርስቱን ኮይና ኢና።“እዚ ዚስዕብ ቃል እሙን
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እዩ፣ “ምስኡ እንተ ሞትና፣ምስኡ ኸኣ ብሕይወት ክንነብር ኢና።እንተ
ተዓገሥና፣ ምስኡ ኸኣ ክንነግሥ ኢና።” (2ጢሞ. 2፡11-12)።
ኢየሱስ ነታ ሓቂ ኣይሓብኣልናን፤ርስቲ ዓስቢ ዓወት ቅዱሳን ክንሳተፍ፤
ዓወት ኢየሱስ ዓወትና፣ ታሕጓሱ ታሕጓስና፣ሕይወቱ ሕይወትና ኪኸውን፤ ነቲ
ንሱ ዚነብሮ ዝነበረ ሕይወት ኽነብር፣በቲ ንሱ ዝኸዶ መገዲ ክንከይድ፡“እቲ
ደድሕረይ ኪስዕብ ዚደሊ ገዛእ ርእሱ ይመንን፣ መስቀሉ ኣልዒሉ ኸኣ
ይስዓበኒ።እቲ ንሕይወቱ ኼድሕና ዚደሊ ኼጥፍኣ እዩ።እቲ ንሕይወቱ
ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ዜጥፍኣ ግና ኼድሕና እዩ።” (ማር.8፡34-35)።
እናበለ ብልግለጺ ነጊሩና እዩ።እታ ናብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ዓዲ እትወስድ
መገዲ ሓንቲ እያ፣ንሳ ኸኣ መገዲ መስቀል እያ፣ ካልእ ጓል መገዲ የልቦን፣
ጸባብን ብርትዕትን ደኣ ትኹን እምበር ብእኣ ኪና ንኢየሱስ ክንስዕቦ ዘሎና።
በዚ ኸኣ እዩ እቲ ቅድም ተኻፋሊ መስቀሉ፣ድሓር ከኣ ተኻፋሊ ዓወቱ ዝኾነ
ቅዱስ ጴጥሮስ፤“ንስኻትኩምውን ነዚ ኢኹም ዝተጸዋዕኩም፣ ክርስቶስ ድማ
ኣሰር ኣሰሩ ምእንቲ ኽትስዕቡ ኢሉ ምእንታኹም መከራ ተቐበለ፣
ኣርኣያውን ሓደገልኩም።ንሱ ሓጢኣት ኣይገበረን፣ሓሶትውን ኣብ ኣፉ
ኣይተረኽበን።” ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ኣይተጻረፈን፣ መከራ ምስ ኣጽገብዎ ኸኣ
ነቲ ብቕንዕና ዚፈርድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣየፈራርሀን።
ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ብጽድቂ ምእንቲ ኽንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና
በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብነቱ ፆሮ።”(1ጴጥ.2፡21-24)።ብምባል ዜተባብዓና።

ኣርማ መስቀል፡ ሓባሪ ምልክት ጐደና መንግሥተ ሰማይ እዩ፤መስቀል ኣብ
ዘለዎ፣ኣብኡ ርግጽነት ድሕነት ኣሎ።ክቡራትን ፍቁራትን ኣሕዋተይን
ኣሓተይን፣ሕጂ ብምድራዊ ነገራት ክንሕጐስ፡ ጣዕምን ምቾትን ብምድላይ
ነነፍስና ንዘለዓለም ከይነጥፍኣ ንንቃሕን ንጠንቐቕን። ድሕሪ ትንሣኤ
ክርስቶስ፣ መስቀል ክብሪ ደኣ እምበር ውርደት ኣይኮን፣ ዓወት ደኣ እምበር
ስንፍና ኣይኮነን።ኣብ መዓልቲ ሕይወትና መስቀልና ነለሊ፣ነቲ “ዕልት ዕለት
መስቀሉ ሒዙ ዘይስዕበኒ፣ናተይ ኪኸውን ኣይክእለን እዩ” ዚብል ቃል
መድሓኒና
ኢየሱስ
ክርስቶስ
ኣይንዘንግዓዮ።ንዕለታዊ
መስቀልና
ኣይንደርቢዮ፣ ኣይንጕተቶውን፣ እንታይ ደኣ፣ ከምቲ ናይ ኢየሱስ ሓቚፍና
ንስዓሞን ኣብ ክሳድና ንሸከሞን። ክብርና እዩ፣ ሽልማት ባንዴራና እዩ፣ ዓወት ኣርማና እዩ።

እቲ ኣብ ሜዳ ቅድድም ንኺስዕር ዚወዳደር፤ንርእሱ ገቲኡን ተቘጻጺሩን፡
ክሳብ ክንደይ ከምዚደክምን ከምዚጽዕርን፣መዓልቲ መዓልቲ ልምምድ ከም

4

ዚገብርን፣ካብቲ ነዚ ዓላማዚ ዚዕንቅፍን ዜታርፍን ነገራት ከምዚ ቚጠብን
ከምዚርሕቕን ኵሉ ሰብ ዚፈልጦን ዚርድኦን እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ፤ “ኣብ
ሜዳ ቐድድም ኵላቶም ከም ዚጐዩ፣ነታ ዓስቢ ዓወት ዚወስዳ ግና ሓደ ጥራይ
ከም ዝኾነዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ ንስኻትኩምውን ምእንቲ ኽትረኽብዋ፣
ከምኡ ጕየዩ። እቲ ዚቃለስ ዘበለ፣ ብኹሉ ገዛእ ርእሱ መሊኹ እዩ ዚነብር።
እዚኣቶም ነቲ ሓላፊ ኣኽሊል ምእንቲ ኪቕበሉ እዮም፣ንሕና ግና ነቲ
ዘይሓልፍ።ስለዚ ኣነ እጐዪ ኣሎኹ፣ ግናኸ ከምቲ ዕላማ ዘይብሉ ኣይኮንኩን።
እዋጋእ ኣሎኹ፣ ምስ ንፋስ ከም ዚዋጋእ ግና ኣይኮንኩን።” (1ቆሮ. 9፡2427)።ኵሉ ሥቓይናን፡ ድኻምናን፡ ቃልስናን ንምንታይ ከምንሳቐን
ከምንደክምን ኣብ ክስቶስ ትርጉም እንተ ደኣ ሂብናዮ፤ ዓቢ ዋጋ ኣለዎ።
ምእንትዚ ንስቓይና፡ ስቓይ ኮይኑ ጥራይ ከይተርፍ፣ትርጉም ንሃቦ።
ኣብዚ መስቀል ክንብል እንከሎና፤ እቲ ኣብ ክሳድና እንኣስሮ መስቀል ሓጺን
ወይ ድማ መስቀል ዕንፀይቲ ኣይኮነን፤እቲ ኣብ መዓልታዊ ሕይወትና
ዚረኽበናን ዚጓነፈናን፣ ዚኾነ ዓይነት ስቓይ እዩ።እዚ ስቓይ እዚ፡ ንመንፈስና
ወይ ድማ ንሥጋና ዚሳቒ ኪኸውን ይኽእል፣ካብ ውሽጥና፤ብሕማም፡ብፈተና፡
ብሓጢኣት ኪመጽእ ይኽእል፣ወይ ድማ ካብ መቕርብናን፡ፍተውትናን፡ቤተ
ሰብናን፡ሓዳርናን፡ውሉድናን፣ከምኡውን ካብ ወጻኢ፣ ኣብ ስራሕና ኬጋጥመናን
ይኽእል።ካብ ዝመጸ ይምጻእ፣ብዝመጸ ይምጻእ፣ስለ ምንታይ እዚ ንዓይ
እረኽበኒ፧ ዚብል ሕቶ ክንሓት ኣይፍቀዳናን እዩ። ከመይ ክርስቶስ፣ንእኡ
ተኸቲሎም እውን ኵላቶም ቅዱሳንን ሰማዕታትን፣ንምንታይ ዚብል ሕቶ
ኣይሓተቱን።እዚ ኸአ ንምንታይ ከምዝሳቀዩን መስቀል ከምዚሽከሙን ኣነጺሮም
ስለ ዝፈልጡን፣ከምዚ ጳውሎስ ኣብ ላዕሊ ዝበሎ፣ንመን ከምዚምክቱን ይፈልጡ እዮም።

ቅንዋት ክርስቶስ ዝተቐበሉ፣ ብዙሓት ቅዱሳን ከምዘለዉ፣ ታሪኽ ክርስትና
ዚሕብሮ እዩ።ካብዚኣቶም ኣብዚ ጊዜና ዝነበሩ፣ ቅዱስ ፓድሮ ፕዮ እዮም።
ቅንዋት ክርስቶስ ተሸኪሞም ንሓሙሳ ዓመታት ተሳቕዮም፣ ብፍላይ ኣብ ጊዜ
ቅዳሴ፣ቍስሎም ፈጋዕጋዕ እናበለ ብዙሕ የጽዕሮም ነይሩ። እዚ ኹሉ ሥቓይ
ንምታይ፧ እቲ ዚገርም ኸኣ ምስዚ ኹሉ ስቓይ ኵሉ ሳዕ ሕጉስን ክምስ ምስ
በሉን እዮም፤ኣብ መንበረ ኑዛዜ ሓጢኣቶም ምስ ዚሓብኡ ሰባት ጥራሕ እዮም ዚቚጥዑ ዝነበሩ።

ሓደ ወዲ ንስሓኦም ዝነበሩ ካህን፣ሓደ መዓልቲ ንፓድረ ፕዮ፤ “ፓድረ፣ ከመይ
ገቢርኩም ኢኹም ምስዚ ኵሉ ሥቓይኩም ኵሉ ሳዕ ሕጉስን፣ ኵሉ ሳዕ ክስም
ምስበልኩምን ኢሎም ይሓትዎም። ፓድረ ፕዮ ኪምልሱ እንከለዉ፤ “ንንስሓ
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ቦታ ጥራሓ ነትርፋ፣” ይብሉ እሞ፣ ከምዚ እናበሉ ኸኣ ይቕጽሉ፤ “ስማዕ
ዝወደይ! ኣነ ክሳቐ ከሎኹ፣ ነቲ ሥቓይይ ኣይኮንኩን ዝሓስብ፣ እንታይ ደኣ
በቲ ሥቓይይ እንታይ ከምዝኸስብ እየ ዝሓስብ።ኣነ ክሳቐ እንከለኹ፤
መጀመሪያ ንኣምላኽ ክብሪ እህቦ፣ካልኣይ፣ኣነ ክሳቐ እንከለኹ፡ ነፍሰይ ትጸሪ፣
ሣልሳይ፣ ኣነ ክሳቐ እንከሎኹ፣ ብሥቓየይ ነፍሳት ካብ ንስሓ ቦታ ይወጽኣ።
በዚ ምኽንያት እየ እምበኣር ዝሕጐስ ይብልዎ።”
እወ! ኣምላኽ ስቓይ ክሰደልናን፣ ነፈተና ከፍቅድን እንከሎ፤ንጥቕምና እዩ፣
ብመንፈስ ከዕቤናን፣ ከጽርየናን ስለ ዝደለ እዩ። ከምቲ ናይ ኢየሱስ “ድላይካ
እምበር ድላየይስ ኣይኹን” እናበልና እንተ ደኣ ተቐቢልናዮን ኣወፊናዮን፤
ኣብ ዓወትን ዘለዓላዊ ታሕጓስን እዩ ኪውዳእ። ምእንትዚ ምስ ሓዋርያ
ጳውሎስ ሓቢርና፤ “ኣነ ግና፣ በቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ
መስቀል እንተ ዘይኮይኑ ኣይምካሕን እየ። ከመይ በዚ መስቀል እዚ ዓለም
ኣብ ቅድመይ ምዉቲ እያ፣ ኣነ ኸኣ ኣብ ቅድሚ ዓለም ምዉት እየ።”
እናበልና ንዕለታዊ መስቀልና ትርጉምን ዋጋናን ንሃቦ። እታ ኣብ እግሪ
መስቀል ቆይማ ብሓዘን ምስኡ ሓቢራ እንናተሰቕለት፣ “ነቲ ድላይካ ድኣ
እምበር ድላየይስ ኣይኹን” ዚብል ቃሉ ብምቅላሕ፣ ኣደን መምህርን ክትኮነና፣
በቲ ፍቁር ሓዋርያ ገቢሩ፣ “እንሃት ኣዴኻ፣ እንሃት ኣዴኺ” እናበለ ዝሃብና
ፍቅርቲ ኣዴና ኣብነታ ንከተል። እቲ ፍቁር ሓዋርያ ካብኡ ንድሓር ነዲኡ
ንገዛኡ ወሰዳ፤ንሕና ኸኣ ንፍቅርቲ ኣዴና ንገዛና ንውሰዳ እሞ፣ምስኣን ካብኣን
ትርጉም መስቀል ንመሃር።
እንሆ እምበኣር እቲ ናይ ዓልም ሓቲኣት ዚድምስስ ናይ ኣግዚኣብሔር በጊዕ
ምእንታና መከራ ተቐቢሉ፣ ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ኣውጺኡና፤ካብ ኢድ
ሰይጣን መንዚዑውን በቲ ክቡር ደሙን፡ መድሃኒት ዝዀነ መስቀሉን
ፍዊሱና።ንሓይሊ ጸላኢ ዲያብሎስ ብእግርና እንረግጸሉ ጸጋኡ የብዝሓልና፣
ነቲ ወትሩ ዚጸባኣና ክፉእ መጸወድያታቱ የርሕቐልና፤ ነዛ ሰሙን እዚኣ ኸኣ
ብሰላምን ብሓድነትን ብፍቕርን ብደሓን ኣፈጺሙ፤ብናይ እግዝእትነ ማርያም
ጸሎትን፣ብናይ ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣማልድነትን ብድሓን ናብ ቅድስቲ
ብርሃነ ትንሣኤኡ የብጽሓና። ኣሜን።
ካብ ሓውኹም ኣባ ሙሴ ተስፋዮሓንስ ሲታዊ።
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