
               

በስመ አብ ወወሌዴ ወመንፈስ ቅደስ አሐደ አምሊክ አሜን 

 

“ ወገብረ ሰሊመ በዱበ መስቀለ”  

በመስቀለ ሰሊምን አዯረገ 

 

     መስቀሌ የሚሇው ቃሌ የተገኘው “ሰቀሇ” ከሚሇው 

የግእዝ ቋንቋ ግሥ ነው፡፡ትርጓሜውም “የተመሳቀሇ” ወይም 

“መስቀሌ” ማሇት ነው፡፡ 

መስቀሌ ሇክርስቲያኖች የሕይወትና የዴኅነት ምሌክት የሆነው 

መዴኅን ዓሇም ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰቀሇበት ጊዜ ጀምሮ 

ነው፡፡ 

 

  በኦሪት መስቀሌ የመርገምና የመቀጫ መሣሪያ ሆኖ ይቆጠር 

ነበር፡፡ ”ማንም ሰው ሇሞት የሚያበቃውን ኃጢአት ቢሠራ 

እንዱሞትም ቢፈረዴበት በእንጨትም ሊይ ብትሰቅሇው 

በእንጨት ሊይ የተሰቀሇ በእግዚአብሔር ዘንዴ የተረገመ ነውና 

ሬሳው በእንጨት ሊይ አይዯር” ዘዲ 21:22-23 

 የጥንት ሮማውያን ወንጀሇኞችን በመስቀሌ ተሰቅሇው 

እንዱሞቱ ማዴረግ ሌማዲቸው ነበር፡፡ክርስቶስ  ኢየሱስ 

ሇዴኅነተ ዓሇም ከመሰቀለ በፊት የእርግማን ምሌክት የነበረው 

የመስቀሌ ታሪክ ጌታችን ከተሰቀሇበት በኃሊ ግን ታሪኩ 

ተቀይሯሌ፡፡ 

 

 

 

ሇምን ሇመስቀሌ ክብር እንሰጣሇን ? 

 

1. ሞት የተሸረበት ስሇሆነ፡- 

  በአባታችን አዲም ምክንያት ሇ፶፭፻ ዘመን በአዲምና በሌጅ 

ሌጆቹ ሊይ ሰሌጥኖ የነበረው ሞትና ዱያብልስ የተሻሩት 

በክርስቶስ መስቀሌ ነው፡፡ “በእኛ ሊይ የነበረውን 

የሚቃወመንንም በትእዛዝ የተጻፈውን የእዲ ጽህፈት 

ዯመሰሰው፡፡ እርሱንም በመስቀሌ ጠርቆ ከመንገዴ 

አስወግድታሌ” ቆሊ 2.14 

 ስሇዚህም ከአዲም ጀምሮ ሇ፶፭፻ ዘመን የነበረው የሰይጣን 

ዴሌ ማዴረግ በክርስቶስ መስቀሌ ከንቱ በመሆኑ ሰይጣን 

መስቀሌ ባየ ቁጥር ኃይለን እንዯሚያጣና እንዯሚዋርዴ 

ጌታችን በመስቀለ ማዲን ያመኑትን ሰዎች ሁለ ጥንተ 

ጠሊታቸው ሞታቸው በክርስቶስ መስቀሌ ሞት መዋረደን 

አይተው ተገቢውን ክብር ይሰጡታሌ፡፡ 

 

2. ሰሊም ስሇገኘንበት ፡- 

ኣባታችን አዲም በዴል የሰው ሌጅ ክብሩን ሰሊሙን አጥቶ 

ነበር፡፡ጌታችን ከተሰቀሇ በኋሊ ግን ሰሊም ሇሰው ሌጆች ሁለ 

ተመሌሷሌ ፡፡ስሇዚህም ሐዋርያው “በመስቀለ ባፈሰሰው 

ዯሙም ሰሊም አዯረገ” ቆሊ1.20 “ጥሌ ጠፋ ሰሊምን ሇሰው ሌጅ 

አጎናጸፈ፡፡ ሰሊምንም ያዯርግ ዘንዴ ጥሌንም በመስቀለ ገዴል 

አስታረቀ” ኤፌ 2፡16 መስቀሌ ሠሊማችን የተመሇሰበት ስሇሆነ 

እናከብረዋሇን እንሳሇመዋሇን፡፡ 

 

 

 

3. መንፈሳዊ ኃይሌ ስሊገኘንበት፡- 

የክርስቶስ ክቡር መስቀሌ ጠሊታችን ዱያብልስን 

የምንቀጠቅጥበት ኃጢአት ዓሇምን የምናሸንፍበት ኃይሌ 

ያገኘንበት ነው፡ “የመስቀለ ቃሌ ሇሚጠፉት ሞኝነት ነው 

ሇእኛ ሇምንዴነው ግን የእግዚአብሔር ኃይሌ ነው”፡፡1ኛ ቆሮ 1፡

18 ሇዚህም ነው በዘወትር ጸልታችን  “መስቀሌ ኃይሊችን ነው 

፡፡መስቀሌ ቤዛችን ነው፡፡ መስቀሌ የነፍሳችን መዲኛ ነው”  

ብሇን የምናመሰግነው፡ 

 

4. መመኪያችን ስሇሆነ ፡- 

መስቀሌ ጠሊት ዴሌ የተነሳበት እኛም የቀዯመ ክብራችንን 

ያገኘንበት በመሆኑ መስቀሌ ትምክህታችን ነው እንሊሇን፡፡ 

ቅደስ ጳውልስ “ነገር ግን ዓሇም ሇኔ የተሰቀሇበት እኔም 

ሇዓሇም ከተሰቀሌኩበት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሌ 

በቀር ላሊ ትምክህት ከእኔ ይራቅ“ ገሊ 6.14 እንዱሌ:: እኛም 

ክርስቲያኖች ይህን በመረዲትና በመገንዘብ እንዱህ እንሊሇን  

“ጸጋ ነሣእነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይሇ መስቀለ ሇኢየሱስ 

ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ነአኩት ነሢአነ ጸጋ ዘእመንፈስ ቅደስ” 

ትርጉሙም “ጸጋን ተቀበሌን ዴኅነትንም በኢየሱስ ክርስቶስ 

በመስቀለ ኃይሌ አገኘን አቤቱ ከመንፈስቅደስ የተገኘ ጸጋን 

ተቀበሌን አንተን እናመሰግናሇን፡፡” 

 

በመስቀሌ አምሳያ በማማተብ የምናገኛቸው በረከቶች አለ ፡- 

እነዚህም ፡- 



               

1. ጌታችን መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሇእኛ ያሇውን 

ፍቅር ስሇኛ መዲን የተቀበሇውን ሞት እናስታውሳሇን ፡፡ 

በዚህ ሃይማኖታችን እንመሰክራሇን፡፡ 

2. የተሰቀሇው የክርስቶስ ገንዘቦች መሆናችንን በግሌጽ 

እናውጃሇን ስሇ ክርስቶስ መስቀሌ በሰዎች ፊት አናፍርም 

፡፡ነገር ግን በእርሱ እንከብራሇን በእሱ እንመካሇን 

የአምሊካችንና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መሆናችንን 

በእርሱ ማመናችንና መገዛታችንን እንገሌጻሇን፡፡ 

3. ስናማትብ ስመ እግዚአብሔርን እንጠራሇን ይኸውም 

“በስመ አብ ወወሌዴ ወመንፈስ ቅደስ አሐደ አምሊክ” 

እንሊሇን፡፡ ስሇዚህም ባማተብን ቁጥር እስከ ዘሇዓሇም 

አንዴ አምሊክ በሆኑ በቅዴስት ሥሊሴ ማመናችንን 

እንገሌጻሇን ፡፡ ይህም ያሇማቋረጥ የአብ፡የወሌዴ ፡

የመንፈስቅደስ ሌጆች መሆናችንን እንዴናስብ እዴሌ 

ይሰጠናሌ፡፡ 

4. ስናማትብ በሥጋ የተዯረገሌን ካሳ ማመናችንን 

እንመሰክራሇን ይኸውም እጃችንን ከሊይ ወዯታች ከግራ 

ወዯቀኝ በመውሰዴ እናማትባሇን:: በዚህም እግዚአብሔር 

ወሌዴ  ከሰማያት መውረደንና የሰው ሌጆችን ከግራ 

ወዯቀኝ ፡ከጨሇማ ወዯ ብርሃን ማሻገሩን እናስታውሳሇን 

በዚህም በሌባችን የሚሰሙን መንፈሳዊ ስሜቶች እጅግ 

ብዙ ናቸው፡፡ 

5. ስናማትብ ከጌታችን ጋር ያሇንን ወዲጅነት እንገሌጻሇን 

ይኸውም “ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያሇሁ” ገሊ 2.20 ፤ 

“እርሱንና የትንሳኤውን ኃይሌ እንዲውቅ እንዴንካፈሌ” 

ፊሌ3.10 ያሇው የሐዋርያውን ቃሌ እናስታውሳሇን፡፡ 

6.  በትእምርተ መስቀሌ ስናማትብ መስቀሌ የዴሌ ምሌክት 

ነውና የእግዚአብሔር ኃይሌ በውስጣችን ይሞሊሌ፡፡ 

ጠሊትም ከአጠገባችን አርባ ክንዴ ያህሌ ይርቃሌ::  

“እክህዯከ ሰይጣን” በማሇት ጠሊታችንን እንክዲሇን  

የማይወዯውንና የተሸነፈበትን መስቀሌ በማንሳት 

እናማትባሇን፡፡ 

 

  እንግዱህ የማንኛውም እንቅስቃሴያችን መጀመሪያና 

መጨረሻ ሇጸልት በቆምን ቁጥር እንዱሁም አስፈሪ ነገሮችን 

ባየንና በሰማን ቁጥር በመስቀሌ አምሳያ እናማትባሇን 

በእርሱም ኃይሌ እናገኛሇን ፡፡ 

 

የመስቀለ ታሪክና የበዓለ አከባበር 

 

 የጌታችን የመዴኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሌ እርሱ 

ተሰቅል ከሞተበት ጊዜ አንስቶ ብዙ ስፍር ቁጥር የላሊቸው 

ገቢረ ተአምራት ሲያዯርግ ቆይቷሌ:: ነገር ግን አይሁዴ 

በምቀኝነት የክርስቶስን መስቀሌ ኃይለን የሚያስቀሩት 

መስልአቸው በጉዴጓዴ ውስጥ በመጨመር  ቦታው ተራራ 

እስኪያህሌ ዴረስ አፈርና ቆሻሻ ሞሌተውበት ቀበሩት፡፡ 

 ከብዙ ዘመናት በኃሊ  ንግሥት ዕላኒ ጌታችን ኢየሱስ 

ክርስቶስ የተሰቀሇበትን መስቀሌ ጠፍቶ  በመቅረቱ ታዝን 

ነበርና መስቀለ የተቀበረበትን አካባቢ አፈሊሌጋ  በዕጣን ጢስ 

አመሌካችነት መስቀለን አስወጣታሇች:: ይሕንንም ሇማዘከር 

ዯመራ በመዯመር እንዱሁም በዚያ ዘመን የምሥራች ዜና 

ከቦታ ወዯ ቦታ ሉሸጋገር የሚችሇው እሳት በማንዯዴ ስሇነበር 

ችቦ በማብራት የመስቀሌን የመታሰቢያ በዓሌ በየዓመቱ 

መስከረም ፲፮ ቀንና መስከረም ፲፯ ቀን በታሊቅ  ሥነ-ሥርዓት 

እጅግ በዯመቀ ሁኔታ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ 

ቤተክርስቲያን ታከብረዋሇች፡፡ምንም እንኳን መጋቢት ፲ ቀን 

መስቀለ የተገኘበት ቀን የዯስታ በዓሌ የሚዯረግበት ቢሆንም 

ሁሌጊዜ መጋቢት ፲ ቀን ጾመ ሁዲዳ ስሇሆነ  በዓለን በሆታ 

በዯስታ ሇማክበር ቁፋሮ በተጀመረበት መስከረም ፲፮ እና ፲፯ 

በታሊቅ ዴምቀት ይከበራሌ ፡፡ 

 

 መስቀለ ሇአራቱ አህጉራት ተከፋፍል ሣሇ የአፍሪካ ዴርሻ 

የቀኝ እጁ ያረፈበት ግማዯ መስቀሌ በእግዚአብሔር ጥበብ፣ 

በዯጋጎች ኢትዮጵያውያን ነገሥታት አጼ ዲዊት እና ሌጃቸው 

አጼ ዘርዓያዕቆብ ጥረት መስከረም ፲ ቀን ወዯ ኢትዮጵያ 

ገብቷሌ በመቀጠሌም መስከረም ፳፩ ቀን ግማዯ መስቀለ 

በግሸን ተራራ ሊይ በክብር አረፈ፡፡ በየዓመቱ በዓለ በዴምቀት 

በግሸን ማርያም ይከበራሌ፡፡ 

 

የመስቀለ ረዴኤትና በረከት  ይዯርብን። 

 

በኢ/ኦ/ተ/ቤተክርስቲያን በሰ/ት/ቤቶች ማዯራጃ መምሪያ 

ማኅበረ ቅደሳን  

የሰሜን አሜሪካ ማዕከሌ ትምህርትና ሥሌጠና ክፍሌ 

 

መስከረም ፲፮ ቀን ፳፻፪ ዓም 


