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 መስከረም.17-2012-ዓ..ም.ግ. 

ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 
 Vol. 12.    No.  43 

  እንቋዕ ናብ ብርሃነ መስቀሉ ኣብጽሓና 
     መስቀል ኣርማ ክርስትና እዩ፡  
1.  “ወወሃብኮሙ ትእምርተ ለእለ ይፈርኁከ...መዝ.59፡4’’     
ካብ ፍላጻ ፀላኢ ምእንቲ ክድሕኑ ነቶም ዝፈርሑኻ ሰንደቕ 
ዕላማ ሃብካዮም” መዝ.60፡4። 
        
               ኣጀማምራ ምልክት መስቀል 
 ሀ. መላእክት... ፡  ለ. ቆስጠንጢኖስ ... 
ዝተዓወቱሉ መስቀል ኣርማ ዓወት ክርስትና 
እዩ።  
 
2. ሓዋርያ ጳውሎስ ድማ.“ኣነ ግና በቲ ጐይታና ኢየሱስ 
ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ መስቀል እንተ ዘይኮይኑ ኣይምካሕን 
እየ....” ይብለና: ገላ.6፡14። 
           
           ታሪኽ ኣመጻጽኣ ቅዱስ መስቀል  
መስቀል ጐይታ ድሕሪ ብዙሕ ድኻም...ብንግሥት እሌኒ 
ብ327.ዓ.ም. ተርኽበ፡ እሌኒ ኣደ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ዓቢ 
እያ፡ንሱ ኣብ ሰርቭያኒሳ (ዪጎዝላቭያ) ብ272.ዓ.ም.ዝተወልደ... 
ብ313 ዓ.ም፡ነጻነት እምነት ክርስትናን ክብሪ መዓልቲ ሰንበትን 
ዝኣወጀ ርቱዓ ሃይማኖት ዝኾነ ክቡር ንጉሥ ነበረ።   
  
   “መስቀል ብርሃን ለኵሉ ዓለም......,መስቀል ንኹሉ ዓለም 
ዘብርህ መሠረትን ዓንድን (እምነትን) ቤተ ክርስቲያን እዩ፡” 
ድጓ ዘቅድስት። 
 “ንሱ ነዞም ክልተ ሓደ ዝገበረ.....ብመስቀሉ ነቲ ጽልኢ 
ቐቲሉ...ምስ ኣምላኻ ኣተዓረቖም፡”ኤፌ.14፡17። 
ብመስቀሉ ንሞት ሰዓሮ፡1ይ ቆሮ፡15፡26፡ 
     ኣዳምን ሔዋንን ትእዛዝ ፈጣሪኦም ጥሒሶም  ዝተዋህቦም 
ክብሪ ኣጥፊኦም ብኃጢኣቶም ካብ ገጽ እግዚኣብሔር 
ረሓቑ፡ኢሳ.59.1-4፡ኢሳ፡64፡7፡ኢያ፡7፡11፡ሆሴ፡5፡5-8፡ 
እግዚኣብሔር ግን ለዋህን መሓርን ስለ ዝኾነ ብትንቢት እዚ 
ዝስዕብ  ናይ ድሕነት ተስፋታት  ሂብዎም ነበረ፡- 
1,” ዘርኢ እታ ሰበይቲ ርእሲ ተመን(ሰይጣን) ኪጭፍልቕ 
እዩ፡” ዘፍ.3፡15። 

   2,እግዚኣብሔር ነቲ ኣብ መስቀልን ብመስቀልን ክፍጸም 
ዘለዎ ዕርቀ ሰላም ንነቢያቱ ብብዙሕ መንገዲ ይገልጸሎም ነበረ፡ 
ይብል፡ ዕብ፡1፡1-2።  
  ኮምኡ’ውን  “ ... ወኣስተሓለፈ እዴሁ ላዕለ ኤፍሬም 
ወምናሴ........ያዕቆብ ኢዱ ኣመሳቒሉ ብትዕምርቲ መስቀል 
ዝባረኸሉ ምኽንያት ፡ እቲ ብዘርእኻ ኵሎም ኣሕዛብ ክባረኹ 
እዮም ዝብል ተስፋ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል 
ከምዝፍጸም ብትንቢት ስለ ዝተገልጸሉ እዩ፡ 
ዘፍ.13፡15፡ገላ፡3፡16። 
 
    ሙሴ ድማ በታ ኣምሳል መስቀል ዝጥቀመላ ዝነበረ በትሩ 
ጌሩ ተኣምራት ይገብር ነበረ፡ዘጸ፡17፡9፡ዘጸ፡4፡1-5፡7፡10-25፡    
    ኮምኡ’ውን ኣብ ልዕሊ ፀላኢ ዓወት ንምርካብ ኣእዳዉ 
ብምልክት መስቀል ብምልዓል ብረድኤት ኣምላኽ ዓወት 
ይረክብ ነበረ፡ ዘጸ፡17፡11። 
 

                     ተመን ኣስራዚ 
     እቲ ኣብ ቀራንዮ ድሒሩ ዝፍጸም ተስፋ ድሕነት ንደቂ 
እስራኤል ምርዳእ ይኸብዶም ስለ ዝነበረ እግዚኣብሔር ንሙሴ 
ብምስሊ ተመን ኣስራዚ ጌሩ ኣብ ባላ ሰቒሉ ከረድኦም’ሞ 
ድሕነት ውን ክረኽቡ ሓበሮ፡ ዘኁ፡21፡8-10፡ ዮሓ፡3፡14-
15፡ኢሳ፡53፡9፡ማቴ፡27፡24፡ጥበ፡ሰሎ፡16፡6-8። 
    ምሥጢሩ ድማ (ተመን ኣስራዚ መርዚ የብሉን ጐይታ 
ድማ ንጹሃ ባህርይ እዩ) 
       
  ከምቲ ናብቲ ናይ ኣስራዚ ተመን ዝጠመተ ካብ ሕማሙ 
ዝሓዊ ዝነበረ፡ ብዓይኒ እምነት ናብ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ዝጥምት ካኣ ይድሕን፡ዕብ፡12፡2፡ ፊል፡3፡20፡2ይ ጴጥ፡3፡11-
14፡ይሁ፡2፡1። 
ነዚ ኩሉ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ትንቢት ንምፍጻምን ምሕረት 
ንምሃብን ድማ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእከል 
ምድሪ ቀራንዮ ተሰቕለ፡መዝ.74፡12-13፡ ማቴ.27፡35።ጽልኢ 
(ኃጢኣት) ደምሲሱ ድማ ሰላም መስቀል ኣበሰረና ኤፌ.2፡16-
17፡ ኵሉ ኣማኒ ድማ ብመስቀል ጐይታ ክምካሕ ይግባእ።  

 

                     በዓል - መስቀል 



 

ር/ደ/ ሊ/መ/ ቀሲስ  ኣፈወርቅ ገ/ኣምላክ 

ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 

ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርትን ስነ ጽሑፍን 

ናይ ዕለቱ መዝሙር 
ዮምሰ ለእሊኣየ (2) ኣበርህ በመስቀልየ (2)     

መስቀል ብርሃን ለኵሉ ዓለም (2 መሠረተ ቤተ ክርስቲያን ፡ መሠረተ ቤተ ክርስቲያን (2)  
መድኃኒት ዕፀ ሕይወት (2) ዝንቱ ውእቱ መስቀል(2) 

ጸጋ ነሳእነ ወህይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ (2) ኪያከ እግዚኦ ነኣኵት ወንሴብሓከ እግዚኣብሔር (2)     
 

 ልዑል እግዚኣብሔር ንኹሉ ሕዝቢ ሰላምን ቅሳነትን ንቤተ ክርስቲያን ዕቤትን ጽንዓትን ይሃበልና ኣሜን! 
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          ስለ’ዚ መስቀል ምእንታና ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ   
    ምልክት ድሕነትና እዩ፡ ሮሜ፡6፡6። 
*  መስቀል ኃይልና እዩ፡1ይ.ቆሮ.1፡18-19፡ 
*  መስቀል ብስራት ሰላም እዩ፡ኤፌ.2፡13-17፡ 
 መስቀል ንፀላኢ እንስዕረሉ መንፈሳዊ መሳርሒ     
 እዩ.ቆላ.2፡14-15። 
 ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት ነዓና ነቶም 

እንድሕን ግና ኃይሊ ኣምላኽ እዩ፡ 1ይ.ቆሮ፡ 
1፡18፥ዘሁ 21.8፣ ገላ 3.13 ፥2ይ ቆሮ 5.21፣ 

       ዮሃ 3.14-15። 
           ምጻር ቅዱስ መስቀል 
“ መስቀሉ ኣልዒሉ ደድሕረይ ዘይስዕብ ነዓይ ኣይበቅዕን 
እዩ” በለ ፡ ማቴ.10፡38፡ ማቴ.16፡24-ፍጻሜ። 
ኩሉ ኣማኒ ዝምዘነሉ ስለ ዝኾነ ነፍስ ወከፍ ክርስቲያን ምጻር 
መስቀል ግቡኡ ምዃኑ ክፈልጥ ይግባእ። 
“...ደድሕረይ ክስዕብ ዝደሊ ነፍሱ ይቕበጽ መስቀሉ 
ኣልዒሉኻኣ ይስዓበኒ” ይብለና፡ሉቃ.9፡23። 
መስቀል ምጻር እምበኣር ንዓለምን ፍትወቱን ንዒቕካ 
ምስ’ቲ እትጸሮ መስቀል ዝሳነ መንፈሳዊ ግብሪ ሒዝካ ናብ 
ጐይታ እናጠመትካ  ደድሕሪ ጽድቅን እምነትን ምኻድ እዩ 
ተራ ኣመንቲ ክርስቶሳውያን ። 
 ኮምኡ’ውን ብሕድሪ ዝተረከብካዮ ሃይማኖታዊ ሃብቲ 
ብሕድሪ ምርካብ እዩ ከመይ 
‘’ነቲ...ካባይ ዝሰማዕካዮ ነገር ክምህሩ 
ንዝኽእሉ እሙናት ሰባትሕድሪ 
ሃቦም’’ ስለ ዝብለና፡ 2ጢሞ፡2፡2። 
 
    ስለ’ዚ ቅድስት ቤተክርስቲያና  ነቲ 
ኣብ ልዕሊ መስቀል ዝተገልጸ ኃይሊ ኣምላኽ ንምኽባርን 
ዕላማና ንምፍላጥን ኮምኡ ውን ነቲ ብእሌኒ ዝተረኽበ 
ታሪኽ መስቀል ንምዝካርን በዓል መስቀል ዓመት ዓመት 
ብዳሜራ ተብዕሎ ኣላ። 
 
    ዓመተ ራህዋን ቅሳነትን ዓመተ ሰላምን ምሕረትን ይግበረልና  
           ንዝመጽእ ዓመት ብሰላም የብጽሓና ኣሜን!።    

                       

ማሕበራዊ ጸሎት  
ኣብ እዋን ጸሎተ ቅዳሴ   

 
 
 
 
 
 
 
 

    ናይ ዕለቱ ምንባባት 
     1ይ.ቆሮ፡1፡17-ፍጻሜ።   
           ኤፌ፡2፡13-ፍጻሜ:  
          ግብ.ሓዋ.5.26-33። 

   
ምስባክ 
ወወሃብኮሙ ትዕምርተ ለእለ ይፈርኁከ፡ 
ከመ ያምስጡ እምገጸ ቅስት፡  
ወይድኃኑ ፍቁራኒከ፡ መዝ.60፡4። 

                  
                        
                  ወንጌል ማቴዎስ፡ 16፡ 24-ፍጻሜ። 
 
 
 
                 ኣብ ገዛ ዝንበቡ ጥቕስታት 
                             ሉቃ፡9፡23-27፡ 
                         1ይ.ቆሮ.1፡18-19፡ 
                      1ይ.ቆሮ፡1፡18-31 


