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በስመበስመበስመበስመ አብአብአብአብ ወወልድወወልድወወልድወወልድ ወመንፈስወመንፈስወመንፈስወመንፈስ ቅዱስቅዱስቅዱስቅዱስ አሐዱአሐዱአሐዱአሐዱ አምላክአምላክአምላክአምላክ አሜንአሜንአሜንአሜን ! 

 

      አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ሁሉን ፈጥረህ የምትገዛ ሁሉን የምትችል ሁሉን የምትመረምር ሁሉን የምታስተዳድር ሁሉን 
የምታስተናብር ሁሉን የማትዘነጋ በኑሮው በህይወቱ በልብሱ በመግቦቱ ከታላቁ ዝሆን እስከ ትንሿ ፅንፅንያ (ትንኝ) ከታላቁ ንሥር እስከ 
ታናሿ ወፍ ድንቢጥ አንተን ከዚህ ቅዱስ ክቡር እለት በዓለ ተረክቦተ(መገኘት) መስቀል አድርሰኸናልና እናመልክሀለን ለአምላክነትህም 
እንገዛለን እናመሰግንሀለን ።  

       ኦ እግዚየ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እኛን ሁላችንን በኢትዬጲያ፣ በአሜሪካ፣ በካሪቢያን ደሴት፣ በጃማይካ፣ በትሪኒዳድ፣  
በአውሮፓ፣ በአፍሪካ፣ በቅድስት ሀገር እየሩሳሌም  እንዲሁም በመላው ዓለም የምንገኘውን ንፅህት ርትዕት የሆነችውን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ 
ሀይማኖትን ይዘን የምንጓዘውን እኛን ይህ ክብረ ‘በዓለ መስቀለ ብርሃን’ በምናከብርበት ግዜ ወደ እኛ መጥተህ በመካከላችን ሁነህ 
ትባርከን ዘንድ የአምልኮትህ ፍፁማን ለአገልገሎትህ ትጉሀን ሆነን በተአምኖና በባለሟልነት እንደ ቅዱስ ቶማስ ጎንህን ለመዳሰስ እንደ 
ማሪያም መግደላዊት ወደመቃብርህ ለመገስገስ እንደ ንግስት ኢለኒ መስቀልህን ለማሰስ የበቃን ታደርገን ዘንድ  እማልዳለሁ።   

      ጌታዬ  ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀልህ የሠላምና  የእርቅ ምልክት ነው ሄሮድስና ጲላጦስ ብዙ ዘመን ተጣልተው ሲኖሩ በአንተ 
መስቀል  ወይም በመከራ አነድ ሆነው ታርቀዋልና በዚህ ቅዱስ መስቀል የጥል ግድግዳ  ተንዷል  እና ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ  ሆይ አንተ 
ወደዚህ ዓለም ከመምጣትህ በፊት በእየሩሳሌም ከሚኖሩ አይሁድ  ከ66 ዓ.ዓ  በፊት 2000 ተሰቅለዋል ፣ በ66 ዓ.ዓ 3600  አይሁድ 
ተሰቅለዋል በአጠቃላይ 5600 አይሁድ ተሰቅለዋል። የእነርሱ መስቀል መሰቀያ እንጨት አንድም ድውይ አልፈወሰም፣ አንዳችም እውር 
አላበራም ፣ከጠፋና ከወደቀበትም አልተገኘም፣ የተሰቀሉበትም መስቀል የተቀበሩበትም መሬት አይታወቅም ፣የአንተ ግን መስቀልህ፣ 
መቃብርህ የታወቀ ነው። ጌታ ሆይ የአንተ መስቀል ግን ጠፍቶ አልቀረም ተገኘ ድውያንንም ፈወሰ እውራንንም አበራ ከ 200 ዓመት 
በላይ ከቆየ በኋላ ተገኝቷል እኛም እልል እያልን እናከብረዋለን  በእርሱም ደስ ይለናል። 

    ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ መስቀልህ የቃል ኪዳን መገለጫ ነው  የቅድስት ድንግል ማርያምና ምትወደው ሐዋርያ ወንጌላዊ ዩሐንስ  
ከመስቀል አጠገብ ቆመው በአየሃቸው ጊዜ ቅድስት ድንግል ማርያምን እነሆ ልጂሽ  ሐዋሪያዊው ወንጌላዊ ዩሐንስን እነዋት እናትህ ብለህ 
ቃል ኪዳን ገብተህላቸዋልና። 

     ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በቅዱስ ወንጌል እንዲህ ብለህ ተናገርህ ሁለት ሴቶች በአንድ ወፍጮ ይፈጫሉ አንዷ ትወሰዳለች አንዷ 
ትቀራለች  ይህ ማለት አንዷ ለክብር አንዷ ለአሣር ይወሰዳሉ ማለት ነው፣  እንደዚሁም ሁሉ ይህን ዓለም ይፈጩ ፣ይቆሉት፣ ያሰቃዩ 
የነበሩ ሁለቱ ወንበዴዎች በተሰቀሉ ጊዜ አንዱ ለክብር አንዱ ለአሣር ሆነ። ለክብር የታደለው አንተን በመስቀል ላይ አምላክነትህን ያመነ 
ፈያታዊ ዘየማን ይባላል፣ የካደህ ደግሞ ፈያታዊ ዘፀጋም (ግራኝ) ይባላል። ሰማዕያን (አድማጮች ) ሆይ እዚህች ላይ አድምጡ ማለትም 
ፈያታዊ ዘየማን ወንበዴው የተናገረው እኔ መላ ዘመኔን እጀን በሰው ደም ታጥቤ የምኖር ወንበዴ ነኝ ነብያትን አልመረመርኩም 
ከሐዋርያትም አልተማርኩም ፀሐይ ጠቀሰችኝ በሥርዓቷም ብርሃኑዋን በመንሳቷ አስተማረችኝ ባየ�ትም ጊዜ በጌታየ  አመንሁ የመስቀሉ 
ሀይል መድኃኒት ሆነኝ ብሎ ተናግሯል (በድጓ  ያሬድ)። 

     አብይ ንጉስ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አንተ በመስቀል ድል አድራጊ ነህ  “ለፀላዒለፀላዒለፀላዒለፀላዒ ቀተቀተቀተቀተሎሎሎሎ ርዕርዕርዕርዕሶሶሶሶ መተሮመተሮመተሮመተሮ””””  ጠላትን ገደለው ቸብቸቡን 
ቆረጠው ፣ ተብሎ እንደተነገረልህ በአብይ ንጉን የተመሰልህ አንተ ነህ፣  አብይ ንጉስ  ንዑስ ንጉስ የሚባሉ ነበሩ።  ንዑስ ንጉስ ነገረኛ ፣ፈሪ 
፣ተንኮለኛ ነበር  ከአብይ ንጉስ ጋር ለመዋጋት  ይነሣሣ ነበር አብይ ንጉስ ቢመክረውም ቢታገሰውም ፈቃደኛ አልሆነም ንዑስ ንጉስ 
ከእለታት አንድ  ቀን ሕዝቡንና ሠራዊቱን አሰልፎ እሱ ከሕዝብ በስተኋላ ሆኖ አብይ ንጉስን ሊዋጋ መጣ አብይ ንጉስም እንዲህ ብሎ 
ይልክበታል ነገስታቱ አንተ እና እኔ ነን ሕዝቡ በእኛ ምክንያት ለምን ይሞታል አንተ እና እኔ ብቻ እንግጠም ብሎ ወደ ንዑስ ንጉስና 
ሕዝቡ ላከ ይህን ጊዜ  ንዑስ ንጉስ ፈራ የአብይ ንጉስ መልዕክት ትክክለኛ ነው ንዑስ ንጉስ እየፈራ እያፈረ መጣ  አብይ ንጉስም ውጊያ 
ገጠመውና የንዑስን ንጉስ ቸብቸቦውን ቆርጦ ጣለው የአብይ ንጉስ ሕዝብና የንዑስ ንጉስ ሕዝብ እልል እያሉ ለአብይ ንጉስ 
ተገዥነታቸውን አመልክተዋል። ምሳሌውና ትርጓሜውም አብይ ንጉስ የተባለው  ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሰራዊት የተባለው ሠራዊተ 
ክርስቶስ ፃድቃን ምዕመናን ናቸው፤ ንዑስ ንጉስ የተባለ ጠላት ዲያብሎስ ነው ሠራዊቱ የተባሉትም ኃጥአን አማፅያን ናቸው ሠይፉም 
የመስቀሉ ምሳሌ ነው ቸብቸቦው የሰይጣን ሀይል ነው የሰይጣን ሀይል በመስቀሉ መሻሩን ያመለክታል ። 



   የአብይ ንጉስና የንዑስ  ንጉስ ሕዝብ አንድ ላይ ሆነው አብይ ንጉስን እንዳከበሩ ነፍሳት በጌታ መስቀልና በመስቀሉ ሀይል አንድ 
ሆነዋልና። አብይ ንጉስ ባላዕምሮ ነውና ሕዝብ ለምን ይጎዳል ብሎ እንደተናገረ ዛሬም በአለም ላይ ይህ ዓይነት አስተዳደር ቢኖር ዓለም 
እንዴት ሰላም በሆነች ሕዝቡም በሰላም በኖረ ነበር ዛሬም እንኳን ቢሆን ንጉስና ንጉስ ጦርነት ይግጠሙ  በሰይፍ  ይቀራደዱ ማለት 
ሳይሆን በሰላምና በትሕትና በፍቅር ተቀራርቦ ችግርን ፈቶ ሕዝቡን የሚጠቅም የሚያስደስት ስራ ቢሰራ መልካም መሆኑን ባጋጣሚ 
እጠቅሰዋለሁ። 

   ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በመፅሐፈ  ኢያሱ 10፣13 እና በ 2ኛ ሳሙኤል 1፣ 18 እንደተጠቀሰው የአይሁድ ዝና የታሪክ የመዝሙር 
ቅኔ መፀሐፍ የተፃፈበት የያሻሩ መፀሐፍ ጠፍቶ ቀረ ምንም አልተገኘም የአንተ ዕፀ መስቀል ግን በምቀኞች አይሁድ በመሬት ተቀብሮ 
ከ200 ዓመት በላይ ከቆየ በኋላ እነሆ ዛሬ ተገኘ እልል እያልን እየዘመርን እንቀበለዋለን። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በዘኁልቁ  21፣  
14  እንደተገለፀው  ከላይ የጠቀስናቸው የአይሁድ ጀግንነት ድል አድራጊነት የተፃፈበት የጦርነቱ መፅሐፍ ጠፍቶ ቀረ ምንም እስከ ዛሬ 
አልተገኘም የአንተ ግን ቅዱስ መስቀልህ በታምራት ታጂቦ በዝማሬ ተከቦ ተገኘ እኛም ደስታችን ድርብ ሆኗል ፣ የጦርነቱ መፀሐፍ ጠፍቶ 
ቢቀር ምንም አይገደንም እንዲያው ጠፍቶ መቅረትንና ጠፍቶ መገኘትን  ለማነፃፀር አመጣነው እንጂ ።  እኛ ግን  መስቀልህ በመገኘቱ 

ደስታችን  ዕፅፍ ድርብ ሁኖአልና፣ እጃችንንም ዘርግተን ተቀብለነዋል “ ኢትዮጲያ እጆችዋን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች”  በተባለው 
መሠረት ኢትዮጲያ ግማደ መስቀሉን ተቀብላ ዛሬ በውስጧ ይገኛል። 

እንግዲህ የተከበራችሁ ምዕመናን በዚህ ቅዱስ መስቀል የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራቶቹ ብዙ ናቸው እያንዳንዱን በሰፊው 
ለመተንተን ብናስብ የሰማዕያኑ ( የአድማጮቹ)  አዕምሮአቸው ይፈዛል ጆሮቻቸው ይደነግዛል እና ከብዙ በጥቂቱ ከምሉዕ በከፊሉ 
መልዕክታችንን እናገባድዳለን። 

የጌታችንየጌታችንየጌታችንየጌታችን የየየየኢኢኢኢየየየየሱስሱስሱስሱስ ክርስቶስክርስቶስክርስቶስክርስቶስ ፀጋፀጋፀጋፀጋ እናእናእናእና ሰላምሰላምሰላምሰላም ይብዛላችሁይብዛላችሁይብዛላችሁይብዛላችሁ የቅድስትየቅድስትየቅድስትየቅድስት ድድድድንግልንግልንግልንግል ማርያምማርያምማርያምማርያም በረከትዋበረከትዋበረከትዋበረከትዋ አይለያችሁአይለያችሁአይለያችሁአይለያችሁ አሜንአሜንአሜንአሜን! 

 

                                                                              ብፁእ አቡነ ዘካርያስ  

                                                          የኒው ዮርክ እና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ 

 

 


