ሰንበት ዘሆሣዕና.
ሚያዝያ 1 2009 ዓ.ም. (4/9/2017)

“ሆሣዕና ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ”
መዝሙር፡ ወእንዘ ሰሙን በዓለ ፋሲካ ቀርቡ አርዳኢሁ….
ንባባት፡ፊሊጵ 2፡6-11፥፩ጴጥ 4፡1-12፥ግ.ሓ.1812-ፍ፥ማቴ; 2614-26፡66።
ምስባክ፡ብሩክ ዘይመጽእ ብስመ እግዚአብሔር፥ ባረክናክሙ እምቤተ
እግዚአብሔር፥ እግዚአብሔ እግዚእ አስተርአየ ለነ” “ እቲ ብስም እግዚአብሔር
ዝመጽእ ብሩኽ እዩ፤ አብ መቕደስ እግዚአብሔር ኮና ንባርኸኩም አሎና፤
እግዚአብሔር ጎይታ ተገሊጹና እዩ” መዝ. 117፡26-27።
መዝሙር፡ ንብዓል ፋሲካ ሶምን ተሪፍዎ ከሎ አርድእቱ ናብቲ አምላኽ
ጽድቂ ናብ ደብረ ዘይቲ ናብታ ከተማ እግዚአብሔር እተውርድ ዐቐብ
ቀረቡ እሞ ብዙሕ ሕዝቢ አረገውትን ቆልዑትን ጨናፍር ስየ ኂዞም ፡አብ
ሰማየ ሰማያት ሆሣዕና” እናበሉ ተቐበልዎ። ንሱ አድጊ ተወጢሑ
ብታሕጓስን ብደስታን ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም አተወ፥ ኃይልን ሥልጣንን
ይህቦም” ይብል።
እንዝክሮ ዘሎና ብዓለ ሆሣዕና ድሕሪ ነውሕ ጾም አብ ዝለዓለ ጥርዚ በጺሕና ሰሙነ ሕማማት አብ
ቀንዲ ሉጡርግያዊ ስርዓት አብ እንአትወሉ ጊዜ ስለ ዝኾነ ንጾምና ፍሉይ ትርጉም ይህቦ። ካብዚ
ዕለት ክሳብ ብዓለ ትንሣኤ ዘሎ ጊዜ ከም ሓደ ፍጻሜ ናይ ምስጢረ ትንሣኤ (ሕማማቱ ሞቱ
ትንሣኤኡ) ዝኽሪ ክንርእዮ አሎና።
ሥርዓት ብዓለ ሆሣዕና ክልተ ክፍሊ ዝሓዘ እዩ፡
፩ያ ቅድሚ ቅዳሴ ሆሣዕና ሒዝና እንገብሮ ዑደትን ስርዓተ ጸሎትን ምስ ኩሉ ንባባቱ።
ብዓልና ብዑደት ኢና እንጅምሮ እዚ ኸአ ፩ያ ነቲ ኢየሱስ ብዓጀባ አብ ኢየሩሳሌም ክአቱ
እንከሎ ዝገበሮ ንምዝካር እዩ፥ ፪ይ አብ ባህሊ ክርስትናና ዑደት ሓደ ካብቲ መንፈሳዊ ጸሎት
ምህልላ እዩ፥ አብ ንግደት ከምኡ አብ ከቢድ ጸገም አብ ሃገር ወይ ህዝቢ ክወርድ እንከሎ ታቦት
ወይ ቅ. ቍርባን አውጺእና ንምህለል ንዓውድ። ፫ይ አብ ብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን ን፵
ዓመት አብ ምድረበዳ ዘሮም፥ ታቦተ ኪዳን ሒዞም ክምህለሉ እንከለዉ አምላኽ ምስኦም ከምዘሎ
ከመልክት ዝተፈላለየ ተአምራታ ይፍጸም ነሩ። እናዖድካ ምምህላል ምጽላይ ቅዱስ ስርዓት እዩ።
ብዓልና ትርጉም ዘልኦ ብዙሕ ምልክታት ዝሓዘ እዩ። ቆጽሊ ሆሣዕና ምልክት ሰላም እዩ፥ ንሱ
መስፍንን ንጉሥ ሰላምን (ኢሳ 11፡1-9፥ 9፡6) ከም ዝኾነ ይገልጽ። ከምኡ ሆሣዕና ንግስነትን
ተሓድሶን አብ ንግስነቱ የመልክት። እቶም ህዝቢ አኽብሮትን ክሕደትን የመልክቱ። እዚ ኸአ
ሓደ ዓይነት ህዝቢ ሆሣዕና ዝብሉ ዝነበሩ ድሕሪ ሓጺር ጊዜ ስቐሎ ስቐለ ክብሉ ይስምዑ። አድጊ
ትሕትና ክርስቶስ ዘመልክት እዩ፥ እንሆ ንጉሥኩም አብ አድጊ አብ ጻዕቢ አድጊ ተወጢሑ
ይመጽእ አሎ ዝብል ካብ (ዘካር 9፡9) ይዝክር። ኢየሱስ አብ ኢየሩሳሌም ብዓጀባ ምእታዉ
ምልክት እቲ ዕለት ዕለት አብ ቅ. ቍርባን ኃዲሩ አብ ልባትና ከም ዝአቱ እዩ።

ቅ. ማቴዎስ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ አብ ኢየሩሳሌም ብዓጀባ ምእታው ክነግረና እንከሎ ብትሕትናን
ብሰላምን ከም ዝአተወ እዩ ዝነግር። አብ አድጊ ተወጢሑ ክብል እንከሎ ነቲ ብነብይ ዘካርያስ
አቐዲሙ ተነብዩ ዝነበረ ከም ዝተፈጸመ የመልክት። መስሕ ትሑትን ሰላማውን መራሒ ኮይኑ
ንምልአት መንግስቲ አምላኽ አብ መስቀል ሕይወቱ ብምሕላፍ ዘምጽአ እዩ።
ቅ. ማቴዎስ እምብአር ከም ካልኦት ወንጌላውያን ገሊጹ ኢየሱስ ከመይ ኢሉ ከም ዝአተው
ክነግር እንከሎ እቶም ህዝቢ ብምሉኦም ድማ ኽዳውንቶም አብ መገዲ አንጸፉ፥ ገሊኦም ካብ
አእዋም ጨንፈር እና ሰልዑ አብቲ መገዲ ይንስንሱ ነበሩ ይብለና። ጸላእቱ ኩሉ ይርእዩ ነበሩ
እዚ ግን ንምቕታሉ ብዝያዳ ይቀራረቡ ከም ዝነበሩ ንምምልካት እዩ።
እቲ ህዝቢ ድምጹ ዓው አቢሉ ሆሣዕና ንወዲ ዳዊት እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ
እዩ ሆሣዕና አብ አርያም እናበሉ ይጭርሑ ነበሩ። እዚ ድምጺ እዚ ነቲ ዝቕበልዎ ዘለዉ
ንግሥነቱን በረኽት ንእኦም ምዃኑን ዝገልጽ እዩ። በዚ ምኽንያት መላእ ከተማ መንእዩ እዚ
እናበለት ተናወጸት። እቲ ህዝቢ ድማ እዚ ነቢይ ኢየሱስ ብዓል ናዝሬት ናይ ገሊላ እዩ ናበለ
መለሰ። እዚ መልሲ ግን ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት እቶም ናይ ሓጎስን ዓወትን ዝዝምሩ ዝነበሩ
ስቐሎ እናበሉ ክኹንንዎ ተራእዮም። አምላኽ አብ ጊዜ ሓጎስን ነገራት ከም ድላይና ኮይኖም
እንከለዉ ጥራሕ አይ ኮነን ዘድልየና፥ ኩሉ ጊዜ ምሳና ክኸውን እዩ ድላዩ። ንሕና ግን አብ
ውሱን ጊዜ ማለት ብፍላይ ጸጊሙና እንከሎ ጥራሕ እና እንደልዮ። ሎሚ እምብአር ምሳና
ክኃድር እሞ ብግብርና አብ መንጎና ህያው ክንገብሮ ፍቓደኛታት ንኹን።
ዑደት ሆሣእና ሓደ ካብቲ እንዝምሮ መዓጾ መዃንንቲ ክፈቱ እናበለ ድያቆን ይኵሕኵሕ፥ ካህን
ብውሽጢ መቕደስ ኮይኑ መን እዩ እዚ ናይ ክብሪ ንጉሥ ንዝብል ሕቶ ክንምልስ ከሎና ኸአ
እግዚአብሔር አምላኽ ኃያልን እዩ እናበልና ንምልስ። ክርስቶስ እቲ ዝሰዓረ፥ እቲ ንጉሥን
መራሒናን ከምዝኾነ መንፈስ ብዝመልኦ ስምዒት ንገልጽ። አምላኽ አብ ልብናን አብ ማሕበርናን
ምእንቲ ክርከብ። አብ አፍደገ ኮይኑ ንዝኵሕኩሕ ንዘሎ ክንከፍተሉ ፍቓደኛታት ንኹን። ይባእ
ንጉሠ ስብሓት ይባእ አምላከ ምሕረት ኢልና ምስ ተቐበልናዮ መስዋዕተ ቅዳሴ ንአቱ። ዑደት
ንስሓ ኃጢአትና ገርና ብንጽሕና አብዚ ቅዱስ መአድን ሰሙን ሕማማትን ንአቱ ስለ ዘሎና
አምላኽ ሒዝና ጉዕዞና ንቐጽሎ።
፪ይ ብርእሱ ምስጢር ብዓልና አብ ናይ ሎሚ ንባባት መሰረት ገርና ክንርእዮ ከሎና።
አብ ሰንበት ሆሣዕናን ዓርቢ ስቕለት እነብቦ ብዙሕ ዘመሳሲስልና ክንርእዮ ዘድሊ ነገራት አሎ።
አብ ሰንበት ሆሣዕና ኢየሱስ አብ ደብረ ዘይት ደይቡ። አብ ሕማማቱ አብ እምባ ቀራንዮ ደይቡ፥
አብ ሰንበት ሆሣዕና አብ አድጊ ተወጢሑ ብዓጀባ አብ ከተማ አትዩ፥ አብ ጊዜ ሕማማቱ ግን
መስቀል ጸሩ አትዩ። አብ ሆሣዕና ብዙሕ ህዝቢ ክዳኖምን ቆጽሊ እናነስነሱ ብዓጀባ አትዩ፥ አብ
መስቀል ግን ክዳኑ ተገፊፉ። አብ ሰንበት ሆሣዕና ኩሎም ሆሣዕና እናበሉ አኽቢሮሞ። አብ ጊዜ
ሕማማቱ ግን ጸሪፎሞ፥ አላጊጾምሉ ስሒቖሙሉን።
ሰንበት ዘሆሣዕና ቀንዲ ንሕማማት ኢየሱስ ክንርዳእ እያ ከምኡ ሕማማት ኢየሱስ ቀንዲ ንሆሣዕና
ክንርዳእ እዩ። ስየ ሆሣዕና አብ ኢድና ሒዝና ደው ንብል ምኽንያቱ ንአምላኽ ክነምልኽን ንእኡ
ዝግባእ ክብሪ ክንህብ ስለ ዝደለና ኢና። ከምኡ ከም ኃጢአተኛታት መጠን ከአ ደው ንብል።
ኢየሱስ አብ መስቀል ክመውት ንሕና ቀንዲ ምኽንያት ኢና ስለዚ እናአምስገና ሕድገት ኃጢአት
ክንረክብ ንልምኖ። ብሓደ ወገን ድሮ አብ መንግስተ ሰማይ ንኢየሱስ እናአምስገና ከም ዘሎና
ነመስግን። ብኻልእ ወገን ከአ ሰይጣን ናብ ገሃነም እሳት ከውርደና ነፍቅደሉ። ካብቶም ንኢየሱስ
ዘኽብሩ ዝነበሩ ህዝቢ ዲና ወይስ ካብቶም ክስቀል አለዉ ዝብሉ? ክልቲኡ ኢና። ንርእስና

ክነመጻድቕ ከም ጥዑያትን ቅኑዓት ገርና አብ ሞቱ ከምዝይተሓወስና ገርና አይንሕሰብ። ኩሉ ጊዜ
ኃጢአት ክንገብር እንከሎና ምስቶም ስቐሎ ስቐሉ እናበሉ ዝጭርሑ ዝነበሩ ህዝቢ ኢና
እንኸውን። ብርግጽ ደሙ አብ ልዕለና እዩ፥ እዚ ደም ከአ እዩ አድሒኑና። አብ ኢሳያስ 50፡
4-7 ብዛዕባ ዝሳቐ ባርያ እግዚአብሔር ይዛረብ። ንአና ንክርስትያን ነዚ ባርያ እግዚአብሔር ዝብል
ምስ ኢየሱስ ክነመሳስሎ ቀሊል እዩ። ንጹሕ እንከሎ እኳ እንተ አሳቐይዎ አንጻር ጸላእቱ
አይተላዕለን ወይ እውን ሕነ ክፈዲ አይተበገሰን። እግዚአብሔር አብ ጎኑ ከምዘሎ አሚኑ ከምኡ
ከምዘይሓፍር ይፈልጥ እዩ። አብ ሰንበት ሆሣዕና ነዚ ዝሳቐ ባርያ አምላኽ ሕይወቱ ምእንታና በጃ
ዝሃበ ኢና እንኸብር።
አብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊሊጵስዩስ 2፡6-11 ክርስቶሳዊ መዝሙር ዓቢ ምስጢር
ድሕነትና ዝሓዘ መቕድም ሶምን ሕማማት ገርና ክንርእዮ እውን ንኽእል ኢና። አብዚ መዝሙር
ኢየሱስ ወዲ አምላኽ ንርእሱ ኢሚንቲ ካብ መለኮታዊ ግርማ ቆጺሩ ብዘይካ ኃጢአት ብኹሉ
ንአና መሲሉ። ካብ ፍቕሪን ተአዝዞን ተላዒሉ ብገዛእ ፍቓዱ ሞቱ እሞ ሞት አብ መስቀል
ተቐቢሉ። ኢየሱስ ንርእሱ ስለ ዘትሕተ አምላኽ ልዕሊ ኹሉ ልዕል አበሎ ልዕሊ ኹሉ ስም ዝኾነ
ስም ከአ ሃቦ። ንሕና እውን ከም ክርስቶስ ጎይታን ሓደ ዓይነት ትሕትናን ተአዝዞን ክህልወና
ዝተጸዋዕና ኢና።
ወንጌል ዝተነበ ካብ ቅ. ማቴዎስ እዩ። ከም ካልኦት ወንጌላውያን ሓደ ዓይነት ይንገር እምበር
ከም ናቱ ፍልይ ዝበለ አቀራርባ ገሩ የቕርበልና። ምስ ናይ ቅ. ማርቆስ ብዙሕ ዝመሳሰል አለዎ
ግን ማቴዎስ ናቱ አተራርኻ ገሩ እዩ ዘቕርቦ። ወንጌል ማቴዎስ ንአይሁድ ግን አብ ክርስትና
ንዝአመኑ እዩ ጽሒፍዎ ስለዚ ኢየሱስ እቲ ክርስቶስ ከምዝኾነ ክገልጽ አጸቢቑ ይጸቕጠሉ።
ኢየሱስ ብሞቱ ነቲ ብአምላኽ ዝተዋህቦ ውሳኔ አብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ አቐዲሙ ተነጊሩ ዝነበረ
ብምፍጻም ሓዲስ ምዕራፍ ወይ ዘመን ብምሃብ ትንሣኤ ሕይወት ከም እንረክብ ገሩና። ኢየሱስ
ምእዙዝ ወዲ አምላኽ እዩ፥ አብቲ ጽንኩር እዋን ስቓይ ከይተረፈ እሙን ኮይኑ ተረኺቡ። ናይ
ኢየሱስ እምነት አብ አምላኽ አብቲ ከቢድ ስቓይ ሞት ከይተረፈ ተፈቲኑ እዩ ግን ብእምነት ስለ
ዝዛዘሞ ብላሽ ኮይኑ አይተረፈን።
አብዚ ብሩኽ ሰንበትን ሰሙን ሕማማት እምብአር አብ ኢየሱስ መድኃኒና አተኲርና ንጠምት።
ጠመተና ክነድንቕ ዘይኮነ ክንምሃር፥ አብ ውሽጢ አእምሮን አተሓሳስባን አገባብራን ኩሉ ጽቡቕ
ነገር ኢየሱስ ዝገበሮ ክንአቱ እሞ ብፍሉይ አገባብ ግላዊ ሕይወትና አሰሩ ክንስዕብ።አርድእቱ
ክንከውን እንተ ደአ ኮና መገዱ ክንክተል እዩ ዝደልየና ስቓያቱ ክንካፈል፥ ኩሉ አተሓሳስብኡ
ክነስተንትን፥ ንርእስና ነጻ ክንገብር፥ ንኻልኦት አብ ምግልጋል ክነብር ብሕጺሩ ከምቲ ንሱ
ዘፍቕረና ንኻልኦት ክነፍቅር ይደልየና። እዚ ንስቓይ ወይ ወርደት መጻዋዕታ አይ ኮነን ብርግጽ፥
ብአንጻሩ አብ ነጻ፥ሰላምን ምሉእ ሓጎስን ዝመልኦ ሕይወት ክነብር ዝጽውዕ እዩ። ካልእ እንተ
ዝኸውን ነሩ አብ ግምት ክነእትዎ ግድን አይምኾነን።
ብዓልና ንክርስቶስ አብ ሕልናና አብ ሓዳርናን ቤትናን ከምኡ አብ ሃገርናን ዓድናን ክንቅበሎ
ይሓተና አሎ። አብዚ ሰሙነ ሕማማት ምስኡ ካብ ኩሉ ኃጢአትና ነጺሕና ንትንሣኤን ዓወትን
ዝኸውን ባይታ ንፍጠር። ምእንታና ዝሓመመ ኢየሱስ ዘኪርና ንስሓ ኃጢአት ገርና ብዳግም
ምስኡ ክንትንሥእ አብ ልብና ሕደር ንበሎ።ስሬት ኃጢአት አውርዱ አብ በረኸት ዝመልኦ ብዓለ
ትንሣኤ የብጽሓን።
ብሩኽ ብዓለ ትንሣኤ
ኣባ ንጉሥ ፍሥሓ

