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ኮነር

ከጣፊጩ የፀዯይ ቀን ትኩረቴን ዞር እንዲዯረግሁ ሞቃቱ የፀሐይ ብርሃን ሇስሇስ ብል በመስኮቱ በኩሌ ወዯ
ቢሮዬ እየፇሰሰ ነበር። ወንበሬ ሊይ ተቀምጬ፥ ትኩረቴን መሌሼ ተወሌውል በሚያብረቀርቀው ዳስክ ሊይ
ወዯ ነበሩት ወዯ ተከፇተው መጽሐፍ ቅደሴ እና አንዴ በጣም ንፁህ የሆነ ኖትፓዴ (የማስታወሻ ዯብተር) ሊይ
አዯረግሁ። ስሇ ክርስቶስ መስቀሌ ርዕስ ሊይ የስብከት ኖቶችን (ማስታወሻዎችን) በማዘጋጀት ሂዯት ሊይ
ነበርሁ። ከዚህ በፉት በዚህ ርዕስ ሊይ ብዙ ጊዜ ተናግሬአሇሁ፥ አሁን ግን የበሇጠ አዱስ ነገር በጥሌቀት
ሽቼአሇሁ። ሉሆን ስሊሇው ነገር አሌተዘጋጀሁም ነበር። ፀጥ ያሇው ሁኔታዬ በመሠረታዊ መሌኩ ሉቀየር ነው።
ወንበሬን ወዯ ፉት እየገፊሁ ወዯ መጽሐፍ ቅደሱና ወዯ ማስታወሻ ዯብተሬ ወረቀት እየተጠጋሁ፥ የመስቀለን
መሌእክት እውን እንዱያዯርግ የእግዚአብሔርን መንፇስ እየጠየቅሁ መጸሇይ ጀመርሁ። ብዙ ቃሊትን ብቻ
መጠቀም አሌፇሇግሁም። መስቀለ ከመሌእክት በሊይ እንዱሆን ፇሌጌአሇሁ። ሰዎች የሕይወትን ቃሊት
እንዱሰሙ ጓጉቼአሇሁ (ሽቼአሇሁ)። የሕይወት ቃሌ ህይወታችንን የሚሇውጥ ኃይሇኛ እንዱሆን ፇሌጌአሇሁ።
ስሇዚህ ጸልቴን ከተራበ ሌብ ጀመርሁ።
በዴንገት ያሇማስጠንቀቂያ፥ ከብርሃን ፍጥነት በፇጠነ ሁኔታ፥ በጥናቴ ሊይ / በቤቴ ቢሮ በምቾት መቀመጤን
አሌቀጠሌሁም ነበር። በእግዚአብሔር መንፇስ በጊዜና በቦታ ውስጥ እየተወሰዴሁ ነበር። ጳውልስ በመጽሐፍ
ቅደስ ውስጥ እንዯጠቀሰው፥ በሥጋ እንዯሆነ አሊውቅም ወይም ከሥጋ ውጭ እንዯሆነ አሊውቅም። ከጥቂት
ጊዜ በኋሊ፥ በተጨናነቁ የኢየሩሳላም ጎዲናዎች ወርጄ ነበርሁ። የሚረብሽ ሕዝብ ዴምፆችን መስማት ችዬ
ነበር፥ መንፇሴን በጣም እንዲይመቸው ያዯረገ በአየር ውስጥ አንዴ ክፈ ሽብር መስማት እችሌ ነበር። እኔ
በታሊቅ የሕዝብ ጭንቅንቅ ውስጥ ቆሜ ነበር። ፉታቸውን ስመሇከት፥ አንዲንድች በሐዘን ተሞሌተው እንዯነበር
እና ላልች በክፈ ፇገግታ ተሞሌተው እንዯነበር ሌብ አሌሁ። የማውቀው ቀጣዩ ነገር “ከመንገደ ተወገዴ!”
በማሇት በረገመኝና በጮኸብኝ በአንዴ ትሌቅ ሮማዊ ወታዯር ወዯ ጎን መገፍተሬን ነበር። ከዛ የተጨናነቀው
ሕዝብ እየጠበቀው የነበረውን ተመሇከትሁና አየሁ...ኢየሱስ የእርሱን መስቀሌ ተሸክሞ። ዓይኖቼን ሊምን
አሌቻሌሁም። እንዱህ ዓይነት አስከፉ እይታ በፍጹም አይቼ አሊውቅም። መንስኤው የእሾሆች አክሉሌ ከሆነው
ቁሥለ በፇሰሰው ዯሙ የእርሱ መሊው ፉት በረጋ በዯረቀ ዯም ተሸፍኖ ነበር፥ የእሾኾቹ አክሉሌ እንዯ ሾለ
ምሊጭማ ትሊሌቅ ምስማሮች ራሱ ውስጥ ዘሌቀው እንዯገቡ ዓይነት በጣም ይመስሊሌ። በእያንዲንደ ጊዜ
የእርሱ ሌብ ሲመታ፥ ትኩስ ጠቆር ያሇ ሰማያዊ ዯም (fresh dark blue-re blood) በምስማሮቹና በእሾኾቹ
መሐሌ ወዱያውኑ ተወርውሮ፥ በግንባሩ ወዯ ታች በፍጥነት በመፍሰስ ወዯ ዓይኖቹ ውስጥ ይገባ፥ ወዯ ዯረቱ
ይንጠባጠብና በአቧራማው ጎዲና ሊይ ይንጠባጠብ ነበር። አእምሮዬ ተሽከረከረ። “ይህ ሉሆን አይችሌም፥ ይህ
ከዓመታት በፉት ነው የሆነው።” በማሇት አሰብሁ። በዛ ቅጽበት ዓይኖቻችን ተገጣጠሙ፥ ነገር ግን፥ እኔም
ያሇጥርጥር ይህ እውን እንዯነበረ አወቅሁ። እንዯምንም (Somehow)፥ ወዯ ስቅሊቱ ተወሰዴሁ!

ሕሌም አሌነበረም፤ እኔ እዛ ነበርሁ።
ዯንግጬ፥ ከተጨናነቀው ሕዝብ ጋር ተጓዝሁ፥ ኢየሱስ ከከባደ መስቀሌ ክብዯት በታች ሲዯናቀፍ ስመሇከት
ሇመናገር በጣም ዯንግጬ ነበር። ሞቃት ነፊሶች ከመንገደ ሊይ አቧራ እያነፇሱ በዯም በራሱት ሌብሶቹ ሊይ
እንባዎችን ቀሊቀለ እና እኔ የእርሱን የጀርባውንና የትከሻዎቹን ቁሥልች መሌከት አዯረግሁ፥ ጥሌቅ...ሥጋውተቆራርጦ...በስፊት ተከፍቶ...ተከፍቶ (deep...flesh-torn...gaping..open) ነበር። ሇረጅም ጊዜ
ጉዞአችንን ከከተማዋ ግዴግዲ ውጭ ቀጥ ባሇ የተራራ ዲገት መንገዴ ሊይ አዯረግን። ከረጅም ጊዜ በኋሊ
በስተመጨረሻ ወዯ የራስ ቅሌ ስፍራ ወዯ ተራራው አናት ሊይ መጣን። ጌታ በሃይሌ ወዯ ታች ወዯ መሬት
ሲወረወር የተጨናነቀው ሕዝብ በሽብር አወከ (stirred with excitement)። እርሱ ያሇትግሌ ክንድቹን
ዘረጋ።
አየሩ ራሱ በሚጨቁኑ በሰይጣን መናፍስት በጣም ከብድ ስሇነበር ሇመተንፇስ ከባዴ ነበር። የዯም እና የአካሌ
ፇሳሾች ሽታ በጣም ጠንካራ ስሇነበረ ታፍኜ ነበረ፤ እና ከወታዯሮቹ ከሚመጣ የሆነ ዓይነት አስካሪ መጠጥ፣
ወይም ርካሽ መጠጥ በጠንካራው የሚገማ ሽታ ማሽተት ችዬ ነበር። መድሻው ምስማሮቹን ሲመታ
ምስማሮቹም በእጆቹና በእግሮቹ ውስጥ ዘሌቀው ሲገቡ ከባዴ ዴምፅ ሰማሁ። መስቀለ በጣም በሀይሇ ቃሌ
ወዯ ሊይ ከፍ አሇ እና ቀዲዲው (የመሬቱ ቀዲዲ) ውስጥ ገባ። የአካለ ክብዯት በምስማሮቹ ሊይ ሲመጣ፥ ከጌታ
ጉሮሮ ውስጥ የሚወጣ አንዴ ጥሌቅ መቃተት ሰማሁ። የዚህን ጊዜ ዴምፆች፣ ዕይታዎች፣ እና ሽታዎች በምፁም
አሌረሳም። ሰዓት እንዯቆመ ይመስሌ ነበር። ምን ያህሌ ጊዜ እዛ እንዯነበርሁ እኔ አሊውቅም፤ ሇሰዓታት እዛ
የሆንሁ ይመስሊሌ።
ይህ ምንም ምሕረት የላሇበት ቦታ ነበር! ሆኖም ከሁለም በሊይ እጅግ መሐሪው ዴርጊት እየተፇጸመ ነበር።
የስሜቶችን ተጻራሪነት (paradox) በፍፁም አሌረሳም። ኃጢአት የላሇበት እና ጥፊት የላሇበት እንዯ አንዴ
ጥፊተኛ እየሞተ። (The Sinless and Guiltless dying as one guilty.) ፍፁሙ በጦር ተወጋ እና
በመስቀሌ በከባደ ተጎዲ (ravaged)። ጻዴቁ ሇአመጸኞች እየሞተ። ክርስቶስን በመስቀሌ ሊይ ሇማየት
ዓይኖቼን ሳነሣ፥ በፉቱ ሊይ ያሇው ሥቃይ ሌቤ መሸከም ከሚችሇው በሊይ ነበረ፤ ሁለም ጥንካሬ እግሮቼን
ትቶ ሄዯ፥ አካላ መሬቱ ሊይ ሲወዴቅም ከባዴ ዴምፅ ተሰማኝ። በጉሌበቶቼ ሇመንበርከክ ታገሌሁ። ዓይኖቼን
አንሥቼ፥ በጉን ሇማየት ራሴን በዴጋሜ ገፊሁ። “ባየነውም ጊዜ እንወዴዯው ዘንዴ ዯም ግባት የሇውም”
የሚሇውን የነቢዩን ቃሊት አሁን አወቅሁ፥ (ትንቢተ ኢሳይያስ 53፥2)። ካየኋቸው ሁለ የእርሱ ፉት የበሇጠ
ዯም ግባት አሌባ (የበሇጠ የጠፊ / more disfigured) እንዯነበረ መመስከር እችሊሇሁ። ኢየሱስ የሄዯበት
(የተቀበሇው) ሥቃይ ከመስቀሌ እጅግ በሊይ ነው። ማንኛውም የሰው ቋንቋ ከሚያብራራው እጅግ በሊይ ነው።
እንዯ እኔ ሊለ ኃጢአተኞች ከእግዚአብሔር ጋር የማስታረቅን ሥራ በሞቱ እያዯረገ (making atonement
for sinners such as I) በምዴርና በሰማይ መሐሌ እንዯተሰቀሇ የእርሱ ሥጋ የገረጣ ሰማያዊ ነበር። በዛ ጊዜ
እንዳት አስከፉ ኃጢአተኛ እንዯነበርሁ ማወቄን ሇማብራራት መጀመር አሌቻሌሁም። የመዝሙሩ ቃሊት
በሙሊት ወዯ ሌቤ ውስጥ መጡ። “የክብር ጌታ የሞተበትን አስዯናቂ መስቀሌ በጥንቃቄ ስመሇከት፥ በታሊቁ
የማገኛቸውን ቆጠርሁ ነገር ግን በትእቢቴ ሁለ ሊይ ጥፊትና ንቀት ፇሰሰ።” ጌታ ከመስቀለ ሥቃይ ስር
ሲታገሌ ማየት እችሌ ነበር፥ እርሱም ክብዯቱን ከፍ አዯረገና እነዚህን ቃሊት ሇመናገር ወዯ ውስጥ ተነፇሰ፥
“አባት ሆይ፥ የሚያዯርጉትን አያውቁምና ይቅር በሊቸው” (የጌታችንና የመዴኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ
ወንጌሌ በመንፇስ ቅደስ መሪነት ዯቀ መዝሙሩ ቅደስ ለቃስ እንዯጻፇው 23፥34)።
በኋሊ፥ ከሁለም በሊይ እጅግ አሰቃቂ ጩኸት(ሇቅሶ) ከጌታችን ዯርቀው ከተሰነጣጠቁት፣ ካበጡት፣ እየዯሙ
ካለት ከንፇሮች ወጣ...ይህ ጩኸት በአሁኗ ሰዓትም በጆሮዬ ውስጥ አሁንም ያቃጭሊሌ:- “ኤልሄ ኤልሄ ሊማ
ሰበቅታኒ? (አምሊኬ አምሊኬ፥ ስሇ ምን ተውኸኝ?)” (የእግዚአብሔር አብ ሌጅ እና ቃሌ የጌታችንና

የመዴኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በመንፇስ ቅደስ መሪነት ሐዋርያው ቅደስ ማቴዎስ እንዯጻፇው
27፥46)።
ይህ ጥያቄ ከእግዚአብሔር ሌጅ ከራሱ ነፍስ መጣ። በዘሊሇም ውስጥ ሁለ ሇመጀመሪያ ጊዜ፥ ሌጅ እና አባት
ተሇያዩ (For the very first time in all of eternity, the Son and the Father are
separated.)። ክርስቶስ እግዚአብሔርን አባት ከማሇት ላሊ አምሊክ ብል የጠቆመው በጣም የመጀመሪያው
ጊዜ ነው (This is the very first time Christ has ever referred to God other than
Father.)። ሇምን? ምክንያቱም አሁን ክርስቶስ እኛ የሆንነውን ሆነ፥ እርሱ የእኛን ኃጢአት ወስድ በራሱ ሊይ
አዯረገ። እግዚአብሔር የሊቀ እጅግ ንጹሕ የሆነ ዓይን ስሊሇው ኃጢአትን ሇመመሌከት ራሱን አያሰናዲም
በማሇት መጽሐፍ ቅደስ ይጠቅሳሌ፥ ስሇዚህ እግዚአብሔር አብ የራሱ ሌጅ ሊይ ጀርባውን አዞረበት፥
ክርስቶስም በአባቱ ተተወ (The Scripture states that God is of a purer eye than to look upon
sin, so Father God turns His back to His Son, and Christ is forsaken of His
Father.)። በአትክሌት ስፍራው ውስጥ “ይህች ጽዋ ከእኔ ትሇፍ” በማሇት ሲጸሌይ ሳሇ ከእርሱ እንዱወሰዴ
(እንዱወገዴ) የጠየቀው ሥቃይ ይህ ነው (የጌታችንና የመዴኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በመንፇስ
ቅደስ መሪነት ሐዋርያው ቅደስ ማቴዎስ እንዯጻፇው 26፥39)። እርሱ ራሱ በአባቱ መተዉን ማሰብን መሸከም
አይችሌም። በዚህ ጊዜ ክርስቶስ እንዯ አንዴ ሌጅ አይዯሇም እየሞተ ያሇው፥ ይሌቅ ግን እንዯ አንዴ
ኃጢአተኛ። ይህ ሲሆን፥ የእርሱ ሌብ ተሰብሮ ነበረ። መዝሙረኛው እንዯተነበየው:- “ሌቤ እንዯ ሰም ቀሇጠ፥
በአንጀቴም መካከሌ ቀሇጠ” ("My heart is like wax, it has melted within Me") (መዝሙረ
ዲዊት፥ መዝሙር 22፥14)።
ከዛ ክርስቶስ ኢየሱስ በታሊቅ ዴምፅ ጮኾ:- “አባት ሆይ፥ ነፍሴን በእጅህ አዯራ እሰጣሇሁ” አሇ (የጌታችንና
የመዴኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በመንፇስ ቅደስ መሪነት ዯቀ መዝሙሩ ቅደስ ለቃስ እንዯጻፇው
ምዕራፍ 23፥46)፥ እናም የሞተው ራሱ ተዝሇፍሌፎ በዯረቱ ሊይ ተጋዯመ (and His lifeless head falls
limp upon His chest.)። መሊው ምዴር እየተሽከረከረና እየተንቀጠቀጠ ነበረ፤ የሆነ ኃይሇኛ ጨሇማ
በሁለም ቦታ ነበረ። ከጨሇማው ውስጥ ጩኸቶች ሲመጡ እሰማሇሁ፥ በዴንገትም ጩኸቱ የመጣው ከራሴው
ከንፇሮች እንዯሆነ አወቅሁ። ከዚያ ወዱያ በመስቀለ እግርጌ አይዯሇሁም፥ ተመሌሼ ቢሮዬ ውስጥ ነኝ፤ ነገር
ግን ሇቅሶውና ጩኸቱ አሁንም በጆሮዎቼ ውስጥ ያስተጋባሌ። መሊው አካላ እየተንቀጠቀጠና እየተንቀጠቀጠ
(እየተወዛወዘ) ነው።
(ራእዩ ተፇጸመ)
RITUAL OR RELATIONSHIP (ሃይማኖታዊ ሥነ ሥርአት ወይስ ኅብረት)
በዚህ ጊዜ ሊይ ያየሁትንና የተሇማመዴሁትን ሁለ ሇማካፇሌ አሌችሌም፥ ነገር ግን በፍፁም ያው እንዯማሌሆን
ሌነግራችሁ እችሊሇሁ። እኔም ከቀዴሞው ይሌቅ አሁን የበሇጠ እርግጠኛ ነኝ፥ የመስቀለ ቃሌ ሇመዲን
የእግዚአብሔር ኃይሌ ነው። መጽሐፍ ቅደስ እንዱህ ይናገራሌ:- “ሇማጥመቅ ክርስቶስ አሊከኝምና፥ ወንጌሌን
ሌሰብክ እንጂ፤ የክርስቶስ መስቀሌ ከንቱ እንዲይሆን በቃሌ ጥበብ አይዯሇም።” (1ኛ። ወዯ ቆሮንቶስ ሰዎች
1፥17)።
የክርስቶስ መስቀሌ በአንገታችን ሊይ የሚዯረግ ተራ ጥቃቅን ጌጣጌጥ ወይም የሆነ ቡቡ(sentimental) የበዓሌ
ጌጥ አይዯሇም፤ ይሌቅ ግን መስቀለ ወዯ ወዯቀው የሰው ዘር የዯረሰ የእግዚአብሔር አብ አፍቃሪ ሌብ እውን
ባህርይ (essence) ነው። የሰው ዘር ከኃጢአት መያዝና ጥፊተኝነት የሚዴንበት ብቸኛ ተስፊ በመስቀሌ ሊይ
የተፇጸመው የክርስቶስ ሥራ ነው። እግዚአብሔር ሰውን ዝም ብል ሃይማኖታዊ ሥነ ሥርዓት እንዱይዝ
እየጠየቀው አይዯሇም፥ ይሌቅ ግን ዘሇቄታዊ ወዯ ሆነ ኅብረት እንዱገባ እየጠየቀው ነው (God is not

requesting man to embrace a mere ritual, but rather to enter into a lasting relationship.)።
በክርስቶስ መስቀሌ ብቻ ነው ይህ መፇፀም የሚችሇው።

THE CROSS WAS BY DIVINE DESIGN (መስቀለ በመሇኮታዊ እቅዴ/አሠራር ነበረ)
ወንጌሌ ይህ ነው “መጽሐፍ እንዯሚሌ ክርስቶስ ስሇ ኃጢአታችን ሞተ፥ ተቀበረም፥ መጽሐፍም እንዯሚሌ በሦስተኛው ቀን
ተነሣ፥” (1ኛ። ወዯ ቆሮንቶስ ሰዎች 15፥3-4)። “መጽሐፍም እንዯሚሌ” የሚሇውን ቃሌ ሌብ በለ። ሇኃጢአታችን
በመስቀሌ ሊይ የክርስቶስ መሥዋዕት በመሇኮታዊ እቅዴ (by divine design) ነበረ። በመስቀሌ ሊይ የክርስቶስ ሞት
ያሌታሰበ(ዴንገተኛ) አይዯሇም አጋጣሚም አይዯሇም (The death of Christ upon the cross was neither
accidental nor arbitrary.)። ኢየሱስ:- “እኔ ሇእውነት ሌመሰክር ስሇዚህ ተወሌጃሇሁ ስሇዚህም ወዯ ዓሇም መጥቻሇሁ፤”
በማሇት ገሌፆአሌ። ጌታ ኢየሱስ ከሞቱ አስቀዴሞ ስሇ መስቀለ እንዯተናገረ ወንጌሌ ይነግረናሌ (የጌታችንና የመዴኃኒታችን
የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በመንፇስ ቅደስ መሪነት ሐዋርያው ቅደስ ማቴዎስ እንዯጻፇው 10፥38፤ በመንፇስ ቅደስ መሪነት
ዯቀ መዝሙሩ ቅደስ ማርቆስ እንዯጻፇው 10፥21፤ በመንፇስ ቅደስ መሪነት ዯቀ መዝሙሩ ቅደስ ለቃስ እንዯጻፇው
14፥27)።
ሇኃጢአተኛ የሰው ዘር በመስቀሌ ሊይ የክርስቶስ መሥዋዕት የእግዚአብሔር ፍቅር እጅግ ታሊቁ ምሳላ ነው። መጽሐፍ ቅደስ
“ነፍሱን ስሇ ወዲጆቹ ከመስጠት ይሌቅ ከዚህ የሚበሌጥ ፍቅር ሇማንም የሇውም።” በማሇት ገሌፆአሌ (የጌታችንና
የመዴኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በመንፇስ ቅደስ መሪነት ሐዋርያው ቅደስ ዮሐንስ እንዯጻፇው 15፥13)። ኢየሱስ
ሇእኛ ያዯረገሌን በትክክሌ ያን ነው። እርሱ የራሱን ሕይወት ቤዛ አዴርጎ በመስጠት የወዯቀውን ሰው ሇማዲን በፇቃዯኝነት
ወዯ ዓሇም መጣ። ጳውልስ እንዱህ አሇ:- “ገና ዯካሞች ሳሇን ክርስቶስ ዘመኑ ሲዯርስ ስሇ ኃጢአተኞች ሞቶአሌና። ...ገና
ኃጢአተኞች ሳሇን ክርስቶስ ስሇ እኛ ሞቶአሌና እግዚአብሔር ሇእኛ ያሇውን የራሱን ፍቅር ያስረዲሌ።” (ወዯ ሮሜ ሰዎች
5፥6-8)። ጥፊተኞቹ እኛ ነን እና የእግዚአብሔር ፍርዴ ይገባናሌ፥ ነገር ግን እግዚአብሔር እንዱሁ ስሇወዯዯን የራሱ ሌጅ
ሇእኛ ኃጢአት እንዱሆን ሇመፍቀዴ ፇቃዯኛ ነበረ፥ ስሇዚህ እኛ እርሱን(የእግዚአብሔር ሌጅን) እንዯ ግሊችን ጌታ እና አዲኝ
አዴርገን በመቀበሌ ከኃጢአት ቅጣት ነጻ መሆን እንችሊሇን።
በአዱስ ኪዲን አስተምህሮ ውስጥ ክርስቶስ በሞቱ የኃጢአተኛን ቦታ እንዯወሰዯ መቅረቡን ማንም ሳያይ መቅረት አይችሌም
(None can fail to see that in the teaching of the New Testament, Christ is set forth as taking the
place of the sinner in His death.)። በቀራንዮ መስቀሌ ሊይ የኢየሱስ ሞት የወኪሌነት ነበረ፥ ማሇትም የእኛን የሞትና
ቅጣት ቦታ ክርስቶስ ወሰዯ። እያንዲንደ የዴኅነት በረከት በክርስቶስ ሞት አማካኝነት ሇአማኝ ተሰጥቶአሌ (Every
blessing of salvation is imputed to the believer by the substitutionary death of Christ.)። “እኛ
በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽዴቅ እንሆን ዘንዴ ኃጢአት ያሊወቀውን እርሱን ስሇ እኛ ኃጢአት አዯረገው።” (2ኛ። ወዯ
ቆሮንቶስ ሰዎች 5፥21)
መስቀለ፣ እና የመስቀለ ቃሌ የክርስትና እጅግ ዋናውና መሐለ ነው (The cross, and the preaching of the cross,
is the very core, and center of Christianity.)። ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- “እኔም ከምዴር ከፍ ከፍ ያሌሁ እንዯ ሆነ
ሁለን ወዯ እኔ እስባሇሁ።” (የጌታችንና የመዴኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅደስ እውነት ወንጌሌ በመንፇስ ቅደስ መሪነት
ሐዋርያው ቅደስ ዮሐንስ እንዯጻፇው 12፥32)። የሚሇውጠውን የክርስቶስን መስቀሌ መሌእክት በዴፍረት ሇማወጅ
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