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       እንቋዕ ናብ በዓለ ሆሣዕና ብሰላም ኣብጽሓና    
 
ማቴ፡21፡1-11-ፍ፥ማር.11፡1-11፥ሉቃ፡19፡28-40፥ዮሓ፡12፡12-26፡ 
 
      ሆሣዕና ማለት ብቛንቋ ግእዝ መድሓኒት ማለት ኪኸውን ከሎ 
ብቛንቋ ኣራማይክ ድማ ስም ጐይታ ኮይኑ “ኣድሕን, ርዳእ’’ 
ዝብል ትርጉም ሒዙ ይርከብ። 
  ኮምኡ ’ውን እቶም ናይ ጐይታ  ዓጀብቲ ዝነበሩ ህዝቢ ናይ 
ክብሪ መግለጺ ሒዞሞ ዝነበሩ ቆጽሊ ሆሣዕና እዩ ዝበሃል፡ በዚ 
ምኽንያት ድማ እዛ ዕለት’ዚኣ ሆሣዕና ተባሂላ ትጽዋዕ። 
    በዚ ዕለት እዚ እምበኣር ጐይታ ከምቲ ኣብ ትንቢት ዘካ ፡9.9: 
“ኦ ህዝቢ ጽዮን ተሓጐሱ ኦ ህዝቢ ኢየሩሳሌም ኣዚኹም ተሓጐሱ 
ዕልል በሉ እንሆ ንጉስኩም .... መድሓኒ ዓወት ለቢሱ ብግርማ 
ይመጽእ ኣሎ፡ ግናኸ ትሑት እዩ ኣብ ኣድግን ኣብ ጸዓብ ኣድግን 
ተወጢሑ ይመጽእ ኣሎ....’’ ዝበሎ፡ 
   ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ዕለት’ዚ ካብ ደብረ ዘይቲ 
(ቢታንያ / ቤተ ፋጌ) ናብታ ድሕነት ወድ ሰብ ዝእወጀላ ቅድስት 
ከተማ ኢየሩሳሌም ብዙሕ ተኣምራት እናገበረ ህጻናትን ዓበይትን 
እናዓጀብዎን እናኣመስገንዎን ብዓቢይ ክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም 
ኣተወ፡ መዝ.8፡2፡ማቴ፡21፡1-10። 
 
ሀ,  ካብ ደብረ ዘይት ናብ ኢየሩሳሌም    
   ካብ ደብረ ዘይት ናብ ኢየሩሳሌም(ቤት መቅደስ) 
   16 ምዕራፍ እዩ።  
 ነዚ ኻኣ ጐይታ 14 ምዕራፍ ብእግሩ 2 ምዕራፍ ካኣ ብኣድጊ እዩ 
ተጓዒዙ ከይድዎ፡ ምስ ኣተወ ኻኣ ንቤት መቕደስ ሰለስተ ጊዜ 
ዞራ። 
               ትርጉሙ(ምሥጢሩ) 
1, ሰለሥተ ጊዜ ምዝዋር ናይ ሰለሥትነት ምሳሌ እዩ። 
2,  ብእግሩን ብኣድግን ተጓዒዙ ምኻዱ፡ ባህርይ ሰብን ኣምላኽን 
ከምዘለዎ ንምግላጽ እዩ። 
  
   እዚ ኻኣ ሥጋ ሰብ ለቢሱ መለኮታውን ሰብኣውን ባህርያት 
ኣጣሚሩ ብዘይካ ሓጢኣት ብሰብኣዊ ባህርይ ተራ ወድ ሰብ 
መሲሉ ኣብ ዓለም እናተዛወረ ብመለኮታዊ ባህርይ ካኣ ተኣምራት 
ይገብር ከምዝነበረ ንምግላጽ እዩ። 

   ንኣብነት  
  ጐይታ ንኣልኣዛር ተራ ሰብ መሲሉ መጺኡ ብስልጣን 
መለኮቱ ድማ ካብ ሞት ከምዘተንስኦ፡ ኣብ ዮሓ.11፡38-44፡ 
የረድኣና።  
 ተራ ሰብ መሲሉ ድማ ኣብ ኩሉ ሕብረተ ሰብ ይረአን 
ይዛወርን ምስ ደቀ መዛሙርቱ ይበልዕን ይሰትን ነበረ፡ 
ዮሓ.2.1፡ ማቴ.26.17-23። 
 
3, ዓሰርተ ምዕራፍ ናይ ዓሰርተ ትእዛዛት ምሳሌ እዩ። 
4,ኣርባዕተ ሞዕራፍ ናይ ኣርባዕተ ኪዳናት ምሳሌ እዮም። 
ማለት፡ ኪዳነ ኖህ፡ክህነተ መልከጼዴቅ፡ግዝረተ ኣብርሃም፡ 
ጥምቀተ ዮሓንስ እዮም። 
 
  ለ, ጐይታ ዝተጓዕዘላ ኣድጊ ካበይ መጸት? 
                ስለምንታይ? 
ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ኢሉ 
ለኣኸ፡ ኣብ ቅድሜኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኪዱ’ሞ እስርቲ ኣድጊ ምስ 
ዒሉኣ ክትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኩም ኣምጽኡለይ፡ ሰብ እንተ 
ሓተተኩም ካኣ ጐይታ ይደልዮም ኣሎ በልዎ ኢሉ ለኣኾም።  
   
     ኣብዚ ክንርድኦ ዝግብኣና ኻኣ ንጐይታ ዝስወሮ ነገር ስለ 
ዘየልቦ እታ ኣድጊ ኣበይ ከምዘላ እቶም ሰባት እንታይ 
ከምዝብልዎም ፡ ኣቐዲሙ ስለ ዝፈልጥ ዝምልስዎ ድማ 
ንልኡኻቱ ኣቐዲሙ ነገሮም ከምቲ ዝበሎም ድማ ገበሩ። 
 
ትርጉሙ (ምሥጢሩ) 
1,  እስርቲ ኣድጊ ፈቲሕኩም ኣምጽኡለይ ማለት፡ ወዲ ኣዳም ካብ 
ማእሰርቲ ሓጢኣት ዝፍትሓሉ ጊዜ በጺሑ ኣሎ ማለት እዩ። 
 
2, ዓባይ ኣድጊ ናይ ኦሪት፡ ገልገል ካኣ ናይ ወንጌል (ሕድሽ ኪዳን) 
ምሳሌ እየን፡  
  ዓባይ ኣድጊ ጽዕነት ዝለመደት እያ ሕጊ ኦሪት ድማ ዝተለምደ 
ሕጊ እዩ፡ ገልገል ግን ጽዕነት ዘይለመደት እያ ሕጊ ወንጌል ካኣ 
ሰብ ዘይለመዶ ሓድሽ ሕጊ እዩ ማለት እዩ። 

ሆሣዕና በኣርያም   
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ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 

    ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርትን ስነ ጽሑፍን 

ናይ ዕለቱ መዝሙር ሕጻናት  
1.በትፍሥሕት ወበሓሴት (2) ይሁቦሙ ሓይለ ወስልጣነ(2) 
2.ሆሳዕና ሆሳዕና ሆሳዕና (2) በኣርያም በኣርያም ሆሳዕና በኣርያም (2) 
                                  3.ንቀበሎ ብሓባር ሆሳዕና ‘ናበልና (2) ጐይታ መጺኡ’ሎ ከድሕን ነዓና  (2)  ሆሳዕና ‘ ናበል(2)        
                                           4.ህጻናት ዘመሩ ስየኦም ኣልዓሉ (2) ጐይታ መጺኡ’ሎ ተቐበሉ ‘ናበሉ ብሓባር ዓለሉ (2)  

 ልዑል እግዚኣብሔር ንኹሉ ህዝቢ ሰላምን ቅሳነትን ንቤተ ክርስትያን ዕቤትን ጽንዓትን ይሃበና ኣሜን! 
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ሐ, ጐይታ ብኣድጊ ዝተጓዕዘሉ ምኽንያትከ  
               እንታይ እዩ? 
 
1, ሰማያዊ ሓይሊ ከለዎ ከም ተራ ሰብ ኮይኑ ስለ ዝመጸ 
ትሕትንኡ ንምግላጽ (እንዘ ነጋሲ ለሊሁ ኣርኣየ 
ትሕትናሁ ከመ ገብር)  
ልዕልንኡ ገዲፉ ጐይታ ኹሉ ክንሱ ኣገልጋሊ መሲሉ 
ትሕትንኡ ገለጸ ስለ ዝብል ፡ መ.ጽ. ቅዳሴ፡   
መምህር ትሕትና ምዃኑ ንምግላጽ እዩ። 
 
2. ነቢያት ዘመነ መከራ እንተ ኾይኑ ጸሊም     
ተኸዲም ኣብ ፈረስ ተጻዒኖም ኣብ ህዝቢ       
ይዞሩ ነበሩ።  
  ዘመነ ሰላም ክኸውን ከሎ ድማ ጻዕዳ ተኸዲኖም ኣብ 
ኣድጊ ተጻዒኖም ይኸዱ ነበሩ፡ ስለዚ ጐይታ ኻኣ ዘመነ 
ሰላም ዘመነ ምሕረት ይመጸልኩም ኣሎ ንኽብል ኣብ 
ኣድጊ ተጻዒኑ ናብታ ድሕነት ዝእወጀላ ቅድስት ከተማ 
ኢየሩሳሌም ኣተወ።  
      
3,እቲ ቐንዲ ድማ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ትንቢት 
ንምፍጻም እዩ፡ 
“ኣቲ ጓል ጽዮን ( ኢየሩሳሌም) ደስ ይበልኪ ብርሃንኪ 
እግዚኣብሔር መጺኡ ክብሩ ውን ኣባኺ ክግለጽ እዩ 
እንሆ ንጉሥኪ ጻድቕ ለዋህ ትሑት መድሓኒ ኣብ ኣድጊ 
ተጻዒኑ ይመጽእ ኣሎ” ዝተባህለ ትንቢት ንምፍጻም እዩ፡ 
ዘካ፡ 9፡9፡ኢሳ፡51፡17፡ 52፡1 60፡1: ። 
   
   ስለ’ዚ ብሓጺሩ ሆሣዕና ጐይታ ብዓቢይ ክብሪ ናብ 
ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ ዕለት እዩ። 
  ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ዝተራእየሉን ብዙሕ 
ጸጋ ዝተዋህበሉን መዓልቲ ስለ ዝኾነ ሎሚ ውን ጸጋ 
እግዚኣብሔር ኣባና ክወርድ ዝግብኣና ኣማሊእና ናብ 
እግዚኣብሔር ንቕረብ በረኸቱ ኻኣ የሃበና ኣሜን!።  
      

ማሕበራዊ ጸሎት  
ኣብ እዋን ጸሎተ ቅዳሴ   

 
 
 
 
 
 

         
         ናይ ዕለቱ ምንባባት 
እብ.9፡11-ፍ፡ 1ይ፡ጴጥ.4፡1-12፡  ግብ.ሓ.5፡12-16፡ 

ምስባክ 
  ትሴብሖ ኢየሩሳሌም ለእግዚኣብሔር፡ 
  ወሰብሒዮ ለኣምላክኪ ጽዮን፡ 
  እስመ ኣጽንዓ መናስግተ ኆኃትኪ። 
         ወንጌል፡ ማቴ.21.1-11። 
     
 መዘኻኸሪ ሥርዓተ ስግደትን ጸሎተ ሕማማትን 
 
 
 
 
 
 
 
     ሥርዓተ ስግደትን ጸሎተ ሕማማትን  ናይ ሰሙነ ሕማማት 
ከምቲ ኣቐዲምና ኣብ ሥርዓተ ጸሎት ዝተመሃርናዮ ኣብ ውሽጢ 24 
ሰዓታት 7 ጊዜ ናይ ጸሎትን ስግደትን ሰዓታት ስለ ዘለዉና ዝግብኣና 
ጸሎት ከነብጽሕ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል ኣላ፡  
       
                   እግዚኣብሔር ብሰላም የፈጽመና ኣሜን።    


