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ሰንበት ዘሆሣዕና 2010

(19 መጋቢት 2002 ዓ.ም.)

መዝሙር፡
” ንብዓለ ፋሲካ ሰሙን ተሪፍዎ ከሎ አርድእቲ ናብቲ አምላኽ ጽድቂ ናብ
ደብረዘይቲ ናብታ ከተማ እግዚአብሔር እተወርድ ዓቐብ ቐረቡ እሞ ብዙኃት
ሕዝቢ አረገውትን ቆልዑትን ጨናፍር ስየ ኂዞም፥ አብ ሰማየ ሰማያት ሆሣዕና
እናበሉ ተቐበልዎ። ንሱ አድጊ ተወጢሑ ብታሕጓስን ብደስታን ናብ ከተማ
ኢየሩሳሌም አተወ ኃይልን ሥልጣንን ይህቦም”።
ንባባት፡
ፍሊጲስዩስ 2፡6~11፥
1ጴጥ. 4፡18~ፍ፥
ግ.ሓ. 18፡ 12~ፍ፥
ሉቃስ 22፡14~ፍ ወይ ዮሓ፡ 12፡12~20
ስብከት፡
ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር፥
ባረክናክሙ እምቤተ እግዚአብሔር፥
እግዚአብሔር እግዚእ አስተርአየ ለነ።
ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ። ሰሙነ ሕማማት አብ ሕመረት ጾምና
ክንአቱ የሰናድወና። ካብ ሎሚ ክሳብ ትንሣኤ ዘሎ ጊዜ ሶምን ሕማማት ይብሃል ኩሉ
ምስጢረ ትንሣኤ ዝሓዘ እዩ። ምስጢረ ትንሣኤ ማለት ከአ ሕማማቱ፥
ሞቱ፥ትንሣኤኡ፥ ዕርገቱን ናይ መንፈስ ቅዱስ አብ ልዕሊ ሓዋርያት ምውራድን
ዘጠቓለለ እዩ። ንልጢርግያዊ ስርዓት ክጥዕም ንማለት አብ ሓደ ሶምን ንገብሮ
እምበር አብ ሾውዓተ ሶምን ዝፍጸም ስርዓት እዩ አብ ሓደ ዘይፈለለ እዩ።
አብዚ ሶምን ናይ ኢየሱስ ተልእኮ አብ ዝለዓለ ጥርዙን ትርጉም ሕይወቱን ብግሉጽ
ዝተራእየሉ ከምኡ ትምህርቱ ብቃሉን ሥርሑን ብግብሪ ዘርአየሉ እዩ። ናይ ሎሚ
ብዓልና አብ ከልተ ተመቒሉ ክርአ ይክአል። እቲ ሆሣዕና ሒዝና እንዓዶን፥ እነዕርጎ
ቅዳሴን። ኡደት እናገበርና እንገብሮ ኩሉ ብሓጎስ ምልክት ሰላምን አኽብሮትን ዝሓዘ
እዩ። ወንጌል ናይ ኢየሱስ ከም ንጉሥ ኮይኑ ምእታዉ ይነግረና። ኩሉ ህዝቢ
ብድሙቕ አቀባብላ ተቐቢልዎ “ሆሣዕና ንወዲ ዳዊት ብሩኽ ብስም እግዚአብሔር
ዝመጸእ” እናበሉ ተቐቢሎሞ። እዚ ተቕባል ድሕሪ ሶምን አብ ጨካን ክሕደት ስቕለት
ሞት ተቐይሩ። ቅዳሴ ማእከል ናይ ኩሉ ምስጢር መስዋዕቲ ዝድገሞ እዩ። አብኡ
ኢየሱስ ካልአይ ይስዋዕ ዝለዓለ መግለጺ ፍቕሪ ደቂ ሰብ።
ሆሣዕና ሒዝና ክንዘውር ከሎና “ሆሣዕና በአርያም ይብሉ ሆሣእና በአርያም” እንበልና
ብዓቢ ተምስጦ ክንዘውር ጽኒሕና። ወንጌል ኢየሱስ ብዓቢ ክብሪ ህዝቢ ብሓጎስን
እልልታን ተቐበልዎ ይብልና ንሕና ኸአ ነዚ እናዘከርና ንዓውድ። አብዚ ናታትና
ኩነት ፍልይ ዝበለ ክኸውን ይክአል ኩሉ እቲ ዝመጽእ ስለ እንፈልጦ ብዝለዓለ
ተመስጦ ክንዝምር ንኽእል። ኢየሱስ አብ ቅድስቲ ከተማ ክአቱ እንከሎ ኩሎም
አይኮኑን ክዳውንቶምን ቆጽልን እናአንጸፉ ተቐቢሎሞ፥ ጸላእቱ ይዕዘቡ እዮም ነሮም
ከመይ ገሮም ከምዝሕዝዎን ሕይወቱ ከምዘሕልፉን እዮም ዝጽዕሩ ነሮም። ንግዚኡ
ክዕወቱ ክመስሎም እዩ እንተኾነ ንኢየሱስ ክዕወቱሉ ከም ዘይክእሉ ደንጉዩ ክርድኦም
እዩ። ገለ እዋን አብ ሕይወትና ንሓደ ሰብ ምስ ጸላእናዮ ኩሉ ክፍአት ብሓሳብን
ብግብርን ክንፍጽም ንምነ እንተኾነ ኩሉ እንሓስቦ ክንፍጽሞ አይክአልን ንብዙሕ

2
ምኽንያት። ሀይሁድ ንኢየሱስ ዝተዓወቱሉ መሲልዎም እንተኾነ ንሱ ንሞት ስዒሩ
ብዝያዳ ሰዓብትን ሰበኽትን ገሩ። ትንሣኤኡ ንአና ዓወትን ተስፋን እዩ።
ቅ.ጳውሎስ አብ ሰሜናዊ ግሪኽ ዝነበሩ ንዝነበሩ ናብ ሰብ ፍሊጲስዩስ ዝጸሓፋ ናይዚ
ሎሚ ዘኪርናዮ ዘሎና ብዓል ትርጉሙ ትነግረና። “እቲ አብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ
አተሓሳስባ አባኻትኮም ይሃሉ” ምስ ኢየሱስ ክንወሃሃድ አተሓሳስብኡ ክህልወና
ይግባእ። አብዚ ቃል ጳውሎስ “ንርእሱ ኢሚንቲ” ገበረ እናበለ ናይ ኢየሱስ ሰብ
ምኻን ትርጉሙ ይገልጸልና። ብግሪኽ “ከኖዚስ” ይብልዎ። ኢየሱስ አብ ጊዜ ሕማማቱ
“ንርእሱ ትሕት ብምባል ክሳብ ሞት አረ እኳ ደአ ክሳብ አብ መስቀል ሙማት
ተአዘዘ”። አምላኽ እንከሎ ሓንቲ አይበለን። መጀመርያ ናትና ባሕርይ ብዘይካ
ሓጢአት ብምሉኡ ወሲድዎ። ንኹልና ከድሕን ምእንቲ አብቶም ዝተሓቱን ዝሓሰሩን
አገልገልትን ባራዩን ወረደ። እዚ ጥራሕ አይኮነነ ኩሉ ክብሪ ሰብ ተቐንጢጡ ኩሉ
መሰል ተሓዲጉ ሕይወቱ ክትሓልፍ አፍቂዱ፥ ሞት እውን እቲ ቅቡል ሞት ዘይኮነ
አብ መስቀል ከም ሓደ ገበነኛ ተቖጽረ። ብኹሉ ተጠሊሙ ዕራቝ ወጺኡ ብዘሕፍር
ሕይወቱ ሓሊፋ።
ናይ ኢየሱስ ሕማማት፥ ሞትን ትንሣኤን ክንርዳእ ነዚ ቅ.ጳውሎስ ዝብሎ ብምሉኡ
ክንርዳእ አሎና። ክንርዳእ ጥራሕ ዘይኮነ አብ ናይ ነፍስወከፍ አተሓሳስባ ክነሰማምዖ
አሎና። ሽዑ ብሓገዝ ጸጋ አምላኽ ሓደ ዓይነት ጉዕዞ ክንከይድ ክንሰናዶ ኢና።
ርእስና አትሕት አቢልና ነቲ ባሕርያዊ ስምዒትናን ወላእውን እቲ ተሪር ልብና ክሳብ
ክንደናይ ርሒቕና ከምዘሎና አብቲ ናይ ኢየሱስ አተሓሳስባ ክንአቱ ነውሕ ጉዕዞ
ከምዘሎና ክንርኢ ንኽእል።
ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ ንሎሚ ዘዘንትወልና ብዛዕባ ሕማማት ኢየሱስ መድሓኒና እዩ።
ግን ነዚ ክነስተንትን ብሕት ዝበለ ጊዜ ወሲድና ክነስተንትን ብዝያዳ አብቲ ግላዊ
ድኽመትና ክንመለስ እሞ ምስቲ ናይ መድኃኒና ሕማማትን ሞትን ክነወዳድሮ። ወላ
እውን አብ ሓንቲ ቃል አተኲርና ነስተንትን እሞ ሽዑ ልብና ክትንከፍ ኢና። አብዚ
ሶምን ብዙሕ ነገራት ኢየሱስ ዝገበሮን ዝበሎን ዝኾኖን ክነስተንትን ንኽእል ገለ ካብኡ
እዞም ዝስዕቡ ክኾኑ ይኽእሉ።
ፍርድን ኩነኔን
 ድራር ምስ ሓዋርያቱ፥ ሓዘንን ሓጎስን ዝሰፈኖ ንኹሎም።
 ኢየሱስ ንበይኑ ብፍርሒ ይጭነቕ አብ ገተሰማኒ አብ መጭርሻ ብሰላምን እሺ፥
ሐራይ እናበለ ይቕበል።
 ናይ ጴጥሮስ ክሕደት ከም ዘይፈልጦ፥ እቲ ምስኡ አብ ድራር ዘምሰየን አብ
ገተሰማኒ ምስኡ ክጽሊ ዝዓደሞን ይክሕዶ።
 ይሁዳ ሓደ ካብ ሓዋርያት ብምስዓም አሕሊፉ ይህቦ፥ ተጣዒሲ እንተኾነ
ተሓኒቑ መይቱ።
 ዘይቅኑዕ ፍርዲ አብ ቅድሚ መራሕቲ ሃይማኖት ከምኡ አብ ቅድሚ ጲላጦስን
ሄረዱስን ብዘይግባእ ደው ምባል።
መሪር ስቓይ፡ፍኖተ መስቀል፡
ድሕሪ እዚ ነቲ ዝተዋህበ ፍርዲ አብ ምፍጻም አምሩሑ።
 ናይ ኢየሱስ ስቓይ፥ ውርደት፥ ሕስረት።
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 ጉዕዞ ቀራንዮ፥ ናይ እተን ዝስዕብኦ
ዝነበራ አንስቲ ብኽያት፥ስምዖን
ቀረናዊ ከምዝሓገዞ።
 እቶም አብ ዕለተ ሰንበት ናይ ብሓቂ ደገፍቲ ዝመስሉ ዝነበሩ ከመይ ገሮም
ሎሚ ይስሕቅሉን የላግጽሉን አለዉ።
 እቲ ፈያታይ ብየማን ዝነበረ በታ ዕለት እቲአ አብ መንግስቲ ምስኡ ከምዝአቱ
አረጋጊጽሉ።
 መጨረሽታ ቃላት ሕድገትን ብምሉእ አብ ትሕቲ አብኡ ኢዱ ምሃብን። “ ኦ
አቦይ ንነፍሰይ አብ ኢድካ አማዕቍባ አሎኹ” ነዚ አብ ኢደ አብኡ እናሃበ
እንከሎ ነቲ ናቱ መንፈስ ናባና የመሓላልፎ እዩ።
እዚ ብመልክዕ ድራማ ዝቐርብ ብሓቂ ሓያል ትርጉምን ሓቅን ዘልኦ እዩ። በብሓደ
ክንርድኦ ክነስተንትኖ ይግባእ። አብ ግላዊ ሕይወትና ትርጉም ክንህቦ እሞ ክንሕደስ
ይግባእ። አብ ኩሉ ኢየሱስ አሎ። ጸላእቱ የዋርድዎ፥ ይጸፍዕዎ፥ የላግጹሉ፥ አኽሊል
እሾኽ ይደፍኡሉ፥ ሄሮዱስ አዋሪዱ ይሰዶ፥ጲላጦስ ሓቂ ከም ዘውጽእ ይፍትን ግን ስለ
ዝፈርሐ ሓንቲ አይገብርን። ኢየሱስ ብወገኑ ሓንቲ አይመልስን አየማርርን፥አይጸልእን
አይሓምን። ነብኡ ይልምን ዝገብርዎ አይፈልጡን እዮም እሞ ምሓሮም ይብል።
ኢየሱስ ገንሸል ይመስል እንተኾነ ናይ እቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ዋና እዩ። ንሱ ናይ
እቲ ኩነታታ ዋና እዩ ምኽንያቱ ንሱ ዋና ናይ ገዛእ ርእሱ እዩ።
ሎሚ በዚ ዕለትን እዚ ዝስዕብ ሶምንን አስተውዒልና ናብ ኢየሱስ መድኃኒና
ንጠምት። ምጥማትና ክነድንቖ ዘይኮነ ክንምሃር፥ አብ አእምሮና ክንአቱ እሞ
አተሓሳስባና፥ ኩሉ አከያይዳና ክንርኢ እሞ ናይ ኢየሱስ ጽቡቕ ክንምሃር። በበቲ
አንጉዓዞ ዝተፈላለየ ሕይወት አብ አሰር አሰሩ ክንጉዓዝ።
አርድእቱ ክንከውን እንተ ድአ ኮና ብመንገዱ ክንጉዓዝ፥ አብ ስቓያቱ ክንሳተፍ፥
አካይድኡ ክንክተል፥ ንርእስና ኢሚንት ክንገብር፥ አብ አገልግሎት ካልኦት
ክንወፍር፥ ብሓጺሩ ከምቲ ንሱ ዘፍቀረና ንካልኦት ክነፍቅር። እዚ መጸዋዕታ ናብ
ስቓይ ወይ ሕማቅ ነገር ክትረክብ አይኮነነ። ብአንጻሩ ዕድመ ንሕይወት አብ ሓቀኛ
ነጻነት፥ ሰላምን ሓጎስን እዩ።
ሶምን ሕማማት አብቲ ምስቲ ምእንታና ዝሓመመ ኢየሱስ መድኃኒና አብ ስቓያቱ
ሞቱ ትንሣኤኡ ክንሳተፍ ብዝያዳ ንዝሓየለ ምረሻ እንብገሶ እዩ። ትርጉም ስቓይ
አላሊና ድሕረ ስቓይ ትንሣኤ ከምዘሎ አለሊና ኩልና ንዘሎና ጊዝያዊ ስቓያት
ብመንጽር ትንሣኤ ክንርኢ እሞ ክንጸውር ክንዕገስ ብተስፋ ክንነብር ጽባሕ ከአ
ምስኡ ክንትንስእ።
አብ ኩሉ ጉዕዞ ሕማማቱ ዘሰነየቶ ወላዲቱ ሎሚ ንአና ብመንፈስ ደቃ ዝኾና ንእንጾሮ
መስቀል ብሓግዘ ረጊእና ክንጾሮ ሓግዝና ንበላ። ንብዓትኪ አብ ሓጎስን ግርማን
ከምዝተለወጠ ንሕና እውን ንዝጓነፈና ዘሎ ፈተና ክንልውጦ ሓግዝና ምስ ወድኺ
ምእንታና ዝሓመመም ዝሞተ ዕረቕና ሰላም ፍቕሪ ምሕረት ረኺብና እሙናት ደቅኺ
ክንከውን ሓግዝና ንበላ።
ሶሙን ሕማማት ፍሉይ ጊዜ ሱባኤ፥ጸሎት፥ ንስሓ፥ እዩ እሞ ብግልን ብሓበራን ጸሎት
ነዕርግ ጾመ ሉጓም ፈቲሑ ንኹልና አብ ብርሃነ ትንሣኤኡ ብሰላም የብጽሓና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

