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መሌእክት ዘእምኀበ ብፁዕ ወቅደስ አቡነ ማትያስ ቀዲማዊ  

ፓትርያርክ ርእሰ ሉቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሉቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ 
ተክሇ ሃይማኖት ዘተናገረ በእንተ በዓሇ መስቀሌ ክቡር፤ 

በስመ አብ ወወሌዴ ወመንፈስ ቅደስ አሐደ አምሊክ አሜን፤ 

 በሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትኖሩ፣ 
 ከሀገር ውጭ በተሇያዩ አህጉር የምትኖሩ፣ 
 የሀገራችንን ዲር ዴንበር ሇመጠበቅና ሇማስከበር በየጠረፉ የቆማችሁ፣ 
 በሕመም ምክንያት በየሆስፒታለ ያሊችሁ፣ 
 እንዱሁም የሕግ ታራሚዎች ሆናችሁ በየማረሚያ ቤቱ የምትገኙ 
ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፣ 

በቅደስ ዯሙ ፈሳሽነት ከኃጢአት፣ ከሞተ ነፍስና ከሲኦሌ ግዞት ነጻ አዴርጎ 
ያዲነን ጌታችን፣ አምሊካችንና መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ሇብርሃነ መስቀለ 
በሰሊም አዯረሳችሁ!!! 

‹‹መስቀሌ ዓሇም የዲነበት የእግዚአብሔር ኃይሌና ጥበብ ነው››፤ (1ቆሮ.1÷18-
24)  

የተወዯዲችሁና የተከበራችሁ በመሊ ኢትዮጵያና በተሇያዩ ክፍሇ ዓሇማት የምትገኙ 
ሕዝበ ክርስቲያን ሆይ፡-  

እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን አማንያን፣ መስቀሌን በታሊቅ 
ዴምቀት የምናከብርበት ዋናው ምክንያት፤ መስቀሌ ሰዎችን ሇዴኅነት፣ ዱያብልስን 
ሇሽንፈት ያበቃ የእግዚአብሔር ኃይሌና ጥበብ በመሆኑ ነው፤  

ቅደስ መጽሐፍ እንዯሚነግረን፣ ከሰው ሌጅ ውዴቀት ጀምሮ እስከ ስቅሇተ 
ክርስቶስ ዴረስ በነበረው ዘመን፣ በኃጢአት ምክንያት ሞተ ሥጋና ሞተ ነፍስ በሰው 
ሊይ የሰሇጠኑበት፣ ዱያብልስ ኃጢአትን መሣርያ አዴርጎ፣ በሞት አቀባይነት፣ ሰውን 
በሲኦሌ ውስጥ አጉሮ ያሰቃየበት ዘመን ነበረ፤  

ሰው ሇዚህ ዓይነቱ መከራ የተዲረገበት ምክንያት፣ የፈጣሪውን ትእዛዝ ተሊሌፎ 
በሠራው ኃጢአት በዯሇኛ ሆኖ በመገኘቱ ነው፤ በዚህም ተግባሩ እግዚአብሔር ተሇየው፤ 
እግዚአብሔር ሰውን ሲሇየው፣ ሇሠራው ኃጢአት ቅጣት የሚሆን የሞት ፍርዴም ፈርድ 
ነው፤ ስሇሆነም ሰው የተፈረዯበት ጥፋተኛ በመሆኑ፣ ከፈጣሪው ከእግዚአብሔር ጋር 
ኅብረት አሌነበረውም፤  



 

 

2 
 

ጠባቂ የላሊቸው በጎች፣ ሇተኩሊ ንጥቂያ የተጋሇጡ እንዯሚሆኑ ሁለ፣ ሰውም 
እግዚአብሔር ሲሇየው፣ ሇዱያብልስ የመከራ ግዛት የተጋሇጠ ሆነ፤ ከአዲም ውዴቀት 
እስከ ስቅሇተ ክርስቶስ ባለት ዘመናት፣ ሰው ሁለ በፍዲ ኃጢአት እየተሰቃየ በዱያብልስ 
ከተማ በሲኦሌ ውስጥ ግዞተኛ ሆኖ ቁም ስቅለን አየ፤ (1ጴጥ. 3÷18-19 )  

ይሁንና እግዚአብሔር ሰውን ካጋጠመው መከራ አንዴ ቀን እንዯሚገሊግሇው  
በነቢያት አዴሮ ትንቢት ሲያናግር፣ ምሳላ ሲያስመስሌ፣ ሱባዔ ሲያስቆጥር ቆይቶ 
ዘመኑ በዯረሰ ጊዜ፣ በሰው ሊይ የተሊሇፈውን ፍርዴ ወዯ ራሱ አዙሮ፣ ሕጉ የጣሇውን 
የሞት ቅጣት እሱ ራሱ ሇመቀበሌ፤           በመስቀሌ ሊይ ተሰቅል መሥዋዕት 
ሆነ፤ በመሥዋዕትነቱም ሰውን ከፍዲ ኃጢአትና ከሞተ ነፍስ ነጻ አወጣው፤  

ቅደስ ጳውልስ በሮሜ መሌእክቱ እንዯጻፈው፡- በፊት የተሠራውን ኃጢአት 
ሇመተውና በእርሱ የሚያምኑትንም በኋሊ ከሚመጣው ኃጢአት ሇማዲን እግዚአብሔር፣ 
በሌጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ዯም ማመንን የኃጢአት ማስተሥረያ አዴርጎ አቆመው፤ 
ብልአሌ፡፡ (ሮሜ 3÷25-26) 

 ጌታችን በዚህ በመስቀለ ሊይ በፈጸመው መሥዋዕትነት ምክንያት፣ ያሇፈው 
ኃጢአትም ሆነ የኋሊው ኃጢአት የሚዯመሰስበት ሁኔታ ተፈጠረ፤ ከዚህ በኋሊ  
ኃጢአትም፣ ሞትም፣ ዱያብልስም ተሸንፈው ባድአቸውን ቀሩ፤  

ሇሰው ከእግዚአብሔር መሇየትና መቀጣት ዋና መንሥኤው ሇእግዚአብሔር 
አሇመታዘዝ ነው፤ አሇመታዘዝ የኃጢአት ምንጭ ሆነ፤ ኃጢአትም ሰውን ሇፍርዴ 
አጋሇጠ፣ ፍርዴም ሇሞት የኃይሌ ምንጭ ሆነ፤ ሞትም በበኩለ ሇዱያብልስ ከተማ 
ሇሲኦሌ በኃጢአተኞች መሞሊት ዋና ምክንያት ሆነ፤  

አሁን ግን ክርስቶስ ሇኃጢአተኞች ቤዛ ሆኖ በሰዎች ፈንታ በመስቀሌ ሊይ 
በመሠዋቱ፣ የሰውን የኃጢአት ዕዲ ራሱ ከፈሇና ሰውን ከኃጢአት ዕዲ ነጻ አዯረገው፤ 
በዚህም የኃጢአትና የሞት ግንኙነት ተቋረጠ፤ ዱያብልስም ከሰረ፤  

ምክንያቱም በክርስቶስ ሞት ኃጢአት ተዯመሰሰ፤ ኃጢአት ሲዯመሰስ፣ ሰውም 
ከፍርዴ ነጻ ሆነ፤ ሞት ይዞ የሚያቀርበውን ሲያጣ፤ ሲኦሌ የሚውጠውን አጣ፣ 
ዱያብልስም ከሰረ፤ ማሇትም ዴሌ ሆነ፤ ተሸነፈ፤ መስቀሌ ያስገኘሌን ዴሌ ይህንን ነው፤  

ሇዚህም ነው መስቀሌ ሞዏ፤ ሞት ተሞዏ፤ ወዱያብልስ ወዴቀ፤ መስቀሌ ዴሌ 
አዯረገ፤ ሞት ዴሌ ሆነ፤ ዱያብልስም ወዯቀ፤ ብሇው ቅደሳት መጻሕፍት የምሥራቹን 
የሚነግሩን፤ (1ቆሮ.15÷54-57፤ ኤፌ.2÷16፤ ተሰ. 2÷14-15) 
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 እግዚአብሔር  በዚህ ምክንያት ሰውን ታረቀው፤ ሰው ቀዴሞ ከውዴቀቱ በፊት 
የነበረውን ጸጋና ክብር ተመሌሶሇት ከእርሱ ጋር ኅብረት እንዱኖረው ፈቀዯ፤ ኅብረቱም 
በእምነት፣ በጥምቀትና በቅደስ ቁርባን ምሥጢር እንዱፈጸም አዯረገ፤  

ኃጢአት በዚህ ሲወገዴ ሀብተ ጸጋ መጣ፣ ሀብተ ጸጋ ሲመጣ፣ ከእግዚአብሔር 
ጋር ኅብረት ተመሠረተ፣ ሞተ ነፍስ ተሻረ፣ የሲኦሌ በር ተሰባበረ፣ ዱያብልስም 
ባድውን ቀረ፤  

ሰው ግን ዘሊሇማዊ ሕይወትና ክብርን ተቀዲጀ፤ ስሇሆነም በመስቀለ ሊይ 
በተፈጸመው የመሥዋዕትነት ኃይሌ በኃጢአታችን ከሚመጣብን ሞተ ነፍስና ከኩነኔ 
ሲኦሌ ዴነናሌ፤ መስቀሌ የእግዚአብሔር ኃይሌና ጥበብ ነው ብሇን የምናምነውም በዚህ 
ኃይሌና ጥበብ በመዲናችን ነው፤  

መስቀሌን ስናከብር በዋነኛነት የምናስበው፣ ክርስቶስንና የእርሱ የዯም 
መሥዋዕትነትን ነው፤ ታሊቁ ምሥጢርና የመዲኛችን አስኳሌም ያሇው በእርሱ ዯም 
ውስጥ ነው፤ ይሁንና ዯሙ የፈሰሰበት ትእምርተ መስቀሌም ትሌቅ ክብር ያሇው ነው፤  

ከኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ በስተጀርባ ያሇው ትሌቅ መሌእክት የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ነጻነትና ለዓሊዊነት ነው፤ ሆኖም የኢትዮጵያውያንን ነጻነትና ለዓሊዊነት በውክሌና 
የተሸከመው ሰንዯቅ ዓሊማም ሌዩ ክብር አሇው፤  

እንዯዚሁም ሁለ በክርስቶስ ዯም የተገኘው ዕርቅና ዴኅነት በስተጀርባው ያዘሇና 
የዲንንበት ዯሙም የፈሰሰው በእርሱ ሊይ መሆኑን የሚያስታውሰንና የሚያሳስበን 
ትእምርተ መስቀሌም ከፍ ያሇ ክብር የሚገባው በመሆኑ እናከብረዋሇን፤  

መስቀሌ በክርስትና ሃይማኖት ጠሊቶች ተቀብሮ ዯብዛው እንዱጠፋ የተዯረገው 
ሤራ እንዱከሽፍ የሆነበትም ዋና ምክንያት፣ መስቀሌ በዓሇም ሊይ የክርስቶስን 
መሥዋዕትነትና አዲኝነት እንዱመሰክርና እንዱያሳስብ ተፈሌጎ ነው፤ ስሇዚህ ትእምርተ 
መስቀለን ባየን ቁጥር የክርሰቶስን መሥዋዕትነትና ዴኅነታችንን እናስባሇን፤ 
እናስታውሳሇንም፤  

ስናስበውም ቀሊሌ በሆነ ነገር ሳይሆን፣ ሇታሊቅ የአዲኝነት ምሥጢሩ በሚገባ፣ 
በታሊቅ ሃይማኖታዊ ሥነ ሥርዓትና በታሊቅ ዴምቀት መሆን ይገባዋሌ፣ መስቀሌ 
በክርስትና ሃይማኖት ጠሊቶች ከተቀበረ በኋሊ፣ በንግሥት ዕላኒ መንፈሳዊ ጥረት 
ከተቀበረበት ጉዴጓዴ የወጣበትን ታሪክ ሇማስታወስ፣ እኛ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች 
በየዓመቱ መስከረም 17 ቀን ከፍ ባሇ ሥነ ሥርዓትና  በታሊቅ ዴምቀት እናከብረዋሇን፤ 

  እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰውን ከረቀቀ ጭንቅሊት ጋር ፈጠረው፤ ሰውም 
ከእግዚአብሔር በተሰጠው አእምሮ እየተመራመረና እየተራቀቀ አሁን በዓይናችን 
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የምናያቸውን የጥበብ ውጤቶች ሠራ፤ ከዚህ አኳያ ሰውን ሇመርዲት የሚያገሇግሌ 
መሌካም የጥበብ ሥራ ሁለ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው ብል መቀበሌ እውነት እንጂ 
ስሕተት አይሆንም፤ ዓሇም በየጊዜው የሚያጋጥሙአትን ችግሮች ከእግዚአብሔር በተገኘ 
ጥበብ  መከሊከሌ ኃጢአት አይዯሇም፤  

ከዚህ አንጻር በአሁኑ ጊዜ እግዚአብሔር ሇሰዎች በሰጠው የሕክምና ጥበብ 
በዓሇም አስከፊ የሆነውን የኤች አይ ቪ ቫይረስን መቀነስ የሚያስችሌ የዕዴሜ 
ማራዘሚያ መዴኃኒት መገኘቱ መሌካም ነው፤ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ከቫይረሱ ጋር 
የሚኖሩ ወገኖቻችን ፈጣሪን በማመንና በመማፀን፣ እግዚአብሔር የመፈወስ ኃይሌን 
ባሳዯረበት በቅደስ ፀበሌ እየተጠቀሙ ፈውስ ማግኘቱ የእግዚአብሔር የምሕረት ስጦታ 
ነው፤  

ስሇሆነም ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ  ወገኖቻችን፣ መዴኃኒቱና ፀበለ ሰውን ሇማዲን 
ከእግዚአብሔር የተሰጡ መሆናቸውን አምነው ሁሇቱንም በመውሰዴ በሽታውን ቢከሊከለ 
ኃጢአት አይሆንባቸውም፡፡ 

 ከዚህም ጋር የእናቶችን ሞትና ስቃይ ሇመቀነስ ታስቦ በሀገራችን እየተካሄዯ 
ያሇውን እናቶችን በእርግዝና እና በወሉዴ ጊዜ የመርዲት ሕክምና፣ እግዚአብሔር 
እናቶችን ሇማዲን ብል የገሇጸው ጥበብ እንዯሆነ መገንዘቡ ብሌህነት ነው፤ 

 በተሇይም በነፍስ አባትነት የጥበቃ ሥራ የተሠማሩ ቀሳውስትና መምህራን፣ 
እንዱሁም ሰባክያነ ወንጌሌ፣ ሕዝቡን በሚያስተምሩበት ጊዜ፣ እናቶች የተሇመዯው 
የሃይማኖታችን እምነትና ፀበሌ እየጠጡና እየተቀቡ፣ እንዱሁም የሚወዶትን እናታችን 
ቅዴስት ዴንግሌ ማርያምን እየተማጸኑ፣ በሕክምና እየተረደ ቢወሌደ  በእግዚአብሔር 
የተወዯዯና የተፈቀዯ ቅደስ ተግባር መሆኑን በማስተማርና በማስረዲት፣ እናቶችን 
በወሉዴ ከመሞት የመቀነስ መርሐ ግብሩ እንዱሳካ በሰፊው እንዱሠሩ ያስፈሌጋሌ፤  

የእግዚአብሔር ዓሊማ ምን ጊዜውም ሰውን በሁሇመናው ማዲን እንዯሆነ 
እናውቃሇን፤ በመሆኑም  የእርሱ መሌእክተኞች የሆን ሁሊችን ሰው የሚዴንበትን ሁለ 
የማስተማርና የማስረዲት ግዳታና ኃሊፊነት እንዲሇብን መዘንጋት የሇብንም፤ የመስቀሌ 
ምሥጢርም መዲንና ማዲን ነውና፣ አሁንም የማዲን ሥራውን ያሇመታከት ማስተማር 
አሇብን፤ ማስተዋሌና ትጋት፣ ፍቅርና ስምምነት፣ መከባበርና መረዲዲት፣ መቻቻሌና 
መተማመን ምንጊዜም መሣሪያዎቻችን እናዴርጋቸው፤  

ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን ሃይማኖትና ቋንቋ፤ ብሔርና ባህሌ ሳይሇያያቸውና 
ሳይነጣጥሊቸው፤ ሇዚህ ዓይነቱ ስሜትም ሳይበገሩ፣ ሁለም እንዯ መስቀሌ ችቦ አንዴ 
ሆነው የዚህችን ሀገር አንዴነትና ነጻነት፣ ታሪክና ለዓሊዊነት ጠብቀው ያስረከቡን 
በፍቅር፣ በስምምነትና በአንዴነት መሥዋዕትነትን እየከፈለና በኅብረት እየሠሩ ነው፤  
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ስሇሆነም ከጥንት ጀምሮ ተጠብቆ የቆየውን የሕዝባችን አንዴነት፣ በሃይማኖት 
የመቻቻሌና የመከባበር፣ ተስማምቶና ተጋግዞ በፍቅር የመኖር ሌዩ ጸጋችን፣ ከሀገራችን 
አሌፎ ሇዓሇም ሁለ መሌካም አርአያ እንዱሆን፣ እንዯዚሁም በመሊ ሀገራችን 
ተቀጣጥል የሚገኘው ሌማታችንን ከሚፈሇገው ግብ ሇማዴረስ ዋናውና መሠረታዊ 
ግብአት ሆኖ የሚያገሇግሇን ስሇሆነ፣ ሁሊችንም ኢትዮጵያውያን እንዯ ዓይን ብላን 
ሌንጠብቀው ይገባሌ፡፡  

ይህ የሆነ እንዯሆነ ሀገራችን ከዴህነትና ከጉስቁሌና ተሊቃ ከበሇፀጉ የዓሇማችን 
ሀገሮች እኩሌ የምትሰሇፍበት ጊዜ እንዱመጣ በጉጉት እንጠብቃሇን በብርቱም 
እንጸሌያሇን፡፡ ይህ እንዱሆንም ጠንክረን እንሥራ፤ በማሇት ሇመሊ ኢትዮጵያውያንና 
ኢትዮጵያውያት መሌእክታችንን አዯራ ጭምር እናስተሊሌፋሇን ፡፡ 

መሌካም የመስቀሌ በዓሌ ያዴርግሌን ፡፡ 

እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ ይቀዴስ፡፡ 

አሜን፡፡ 

አባ ማትያስ ቀዲማዊ ፓትርያርክ  

ርእሰ ሉቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ  

ሉቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክሇሃይማኖት 

መስከረም 16 ቀን 2006 ዓ.ም. 

 


