
“ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚኣብሔር” 

 

ሆሣዕና ንወዲ ዳዊት እቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ቡሩኽ’ዩ ሆሣዕና ኣብ ኣርያም።ማቴ. 21.9. 
 

ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስሙ ምስጋና ይኹን፡ ንድሕነትና ኣብ ዝመጻሉ፡ ወዲ 
ሰብ ዝሓልፎ ኩሉ ነገራት ሓሊፉዎን ተሳቲፉዎን ኢዩ። (ወኮነ ሰብኣ ከማነ ዘእንበለ ኃጢኣት ባሕቲታ) 
ብዘይካ ኃጢኣት በይና ብኹሉ ከማና ኮነ፡ ይብሎ። ንወድ ሰብ፡ ባዕሉ ዝሃቦ ትዕድልቲ፡ ድኽነት ኮነ ሃብቲ፡ 
ጽምኢ ጥምየት፡ ሕማም ሞት፡ከምኡውን ክብረት መንግሥትነት፡ ተኻፊሉ ኢዩ። እዚ ከኣ ፍጹም ሰብ 
ስለ ዝኾነ ኢዩ፡ በቲ ሓደ ወገን ከኣ፡ ፍጹም ኣምላኽ ስለ ዝኾነ፡ ናይ ኣምላኽ ተግባር መወዳእታ ዘይብሉ፡ 
ሓደ ክልተ ኢልካ ዘይቍጸር ተኣምራት ክገብር ድማ ንርእዮ። እዚ ከኣ ጾሙ ወዲኡ ናብ ከተማ ምስ 
ተመልሰ፡ ካብቲ ቀዳማይ ተኣምራቱ ንማይ ናብ ወይኒ ዝለወጦ ጀሚሩ፡ ኣብዘን 3 ዓመትን 3 ወርኅን፡ 
ዝገበሮ ተኣምራት ዝመሃሮ ትምህርቲ ቈጺርካ ኣይውዳእን። ዮሓ. 21:25. 

እቶም ካብኦም ተወሊዱ ምስኦም ዓብዩ ዝምህሮምን፡ ዝምሕሮምን ዝነበሩ እስራኤላውያን ግና፡
ሕሙማቶም እንተሕወየ፡ ምዉታቶም እንተ ኣተንሥአ፡ ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ ዝተነበየሎም፡ 
“በዕይንቶም ከይርእዩ፡ ብልቦም ከየስተውዕሉ፡እሞ ከይምለሱ፡ ኣነ ከኣ ከይምሕሮምሲ ኣዕይንቶም ኣዖረ፡
ልቦምውን ኣትረረ” ዝበሎ (ኢሳ.6.9. ዮሓ.12.40.) ምእማን ሰኣኑ፡ መወዳእታኡ ናብ ስቕለትን ሞትን 
ዘብጽሕዎ ድማ፡ ነቲ ካብ ዝመውት ኣብ 4ይ መዓልቱ ካብ ሙታን ዘተንሥኦ ኣልኣዛር ምስ ረኣዩ እዮም። 
በዚ ተኣምራት’ዚ ብእኡ ዝኣምኑ ሕዝቢ እናበዝሑ ምስ ከዱ፡ ቅንኣት መሊኡዎም ተጨነቑ።እዚ ሰብኣይ 
እዚ፡ ከምዚ ኢሉ ክቕጽል እንተ ሓደግናዮ ኩሉ ብእኡ ክኣምን ኢዩ፡ሮማውያን መጺኦም ምድርናን 
ሕዝብናን ኬሕድጉና እዮም፡ ክብሉ ከለዉ፡ ሊቀ ካህናት ቀያፋ ከኣ፡ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ጐይታ ዝመጻሉ 
መደብ፡ኣፉ ከፊቱ ከምዝንበ ገበሮ። ማለት “ኩሉ ሕዝቢ ካብ ዝጠፍእስ ሓደ ሰብኣይ በጃ ሕዝቢ 
እንተሞተ ይሕሸና” በለ’ሞ በዚ ንኽቐትልዎ ወሰኑ። ዮሓ.11.47—57 ጎይታ ከኣ ነዚ ኩሉ ምኽሪ እዚ 
እናፈለጠ፡ ናብቲ በዓል ዝበዓሎ፡ ብዙሕ ሕዝቢ ዝእከቦ ቦታ፡ናብ ኢየሩሣሌም ክኣቱ እሞ ክብሩ ክገልጽ 
ስለ ዝደለየ፡ ንኽልተ ካብ ደቀ መዛሙርቱ፡ ኪዱ’ሞ እሥርቲ ኣድጊ ምስ ረኸብኩም፡ ፈቲሕኩም 
ኣምጽኡለይ ኢሉ ለኣኸ። (ምፍታሕ ናይታ ኣድጊ ወዲ ሰብ ኩሉ ካብ ማእሰር ኃጢኣት ዝፍታሓሉ 
ዘመን ስለ ዝቐረበ ኢዩ) ልኡኻት ሓዋርያት ከኣ ንእስርቲ ኣድጊ ፈቲሖም ኣምጺኦም፡ ክዳውንቶም ኣብ 
ዝባና ጎዝጊዞም፡ ኣብኣ ኣወጥሕዎ። ኣብ ጽርሓ ኣርያም ዝነብር፡ ሱራፌል ኪሩቤል ዝስከሙዎ ጎይታ፡
ትሕትና ከርኢ ኣብ ትሕት ዝበለት ፍጥረት፡ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ንኢየሩሣሌም ክኣቱ መንገዱ 
ጀመረ። እቶም በዓል ንምኽባር ዝመጹ ብዙሓት ሕዝቢ ብሙሉኦም፡ ኣብቲ ዝሓልፈሉ መንገዲ 



ክዳውንቶም ኣንጸፉ፡ ዝንጸፍ ክዳን ዘይብሎም ድማ፡ ካብቲ ገማግም መንገዲ ጨናፍር ኣእዋም ሰሊዖም 
እናነስነሱ፡ ኦም ስየ ሆሣዕና ኣልዒሎም ድማ “ሆሣዕና! ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ቡሩኽ’ዩ ሆሣዕና 
ብኣርያም”እናበሉ ብቕድሚኡን ብድሕሪኡን ዓጂቦም ይዝምሩ ነበሩ። ጐይታ ከምዚ’ሉ ኢየሩሣሌም 
በጺሑ ቤተ መቕደስ ክኣቱ ከሎ፡ መራሕቲ ኣይሁድ ቅንኣት መሊኡዎም፡ብዝያዳ ሕጻናት ድማ ዓው 
ኢሎም ከመስግኑ፡ ሆሣዕና ንወዲ ዳዊት ክብሉ ምስ ሰምዑዎም፡እዚኣቶም ዝብልዎስ ትሰምዖዶ ኣሎኻ? 
ይብሉዎሞ፡” እቲ ካብ ኣፍ ቆልዑን ሕጻናትን ምስጋና ኣዳሎኻ” ዝብል መዝሙርዶ ኣየንበብኩምን 
ኢኹም ብምባል ኣፎም የትሕዞም። መዝ.8.2. መሊሶምውን ስቕ ኣብሎም ገሥጾም ይብሉዎ’ሞ ንሱ 
ግና “እዚኣቶም እኳ ስቕ እንተ በሉ፡እዞም ኣእማን ክጭድሩ (ከመስግኑ) እዮም” ከኣ በሎም። ሉቃስ 
19.39—41 ። 

   ጐይታ ከምዚ ኢሉ ብኽብሪ፡ ብዓጀብ፡ ናብ ቤተ መቕደስ ምስ ኣተወ፡ንቤተ መቕደስ ዕዳጋ ጌሮሞ 
ጸንሑዎ፡ ንሱ ከኣ ንኹሎም ሸቃጦ ሰጕጉ “ቤተይ ቤት ጸሎት ክበሃል ኢዩ፡ንስኻትኩም ግና በዓቲ 
ጎሓሉት ገበርኩምዎ” በሎም።ኣብኡ ንዝጸንሑ ዕዉራትን ሓንካሳትን ድማ፡ ርኅራኄኡን፡ ኣምላኽነቱን፡ 
ንኽገልጽ፡ንኹሎም ኣሕወዮም። ማቴ. 21.13—15. በዓል ሆሣዕና እምበኣር ጐይታ ሰማይን ምድርን 
ንግሥነቱ ከርኢ፡ ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሣሌም ዝኣተወሉ ሥልጣኑ ዘርኣየሉ መዓልቲ ኢዩ። 

ሕዝቢ ኣይሁድ በቲ ቀደም ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምራት ክጭነቑ ድሕሪ ምጽንሖም፡ በዚ ዕለተ 
ሆሣዕና ዝተገብረሉ ኣቀባብላ ምስ ረኣዩ ከኣ፡ ከምቲ ቀያፋ ዝበሎም ኩሉ ዓለም ስለ ዝሰዓቦ፡ንዕኡ 
ከይቀተልናዮ ኣይንዓርፍን ኢና ኢሎም፡ ጉባኤ ኣካይዶም፡ መዓልቲ ሮቡዕ ከኣ ናይ ስቕለቱ ውሳኔ 
ወሲኖም፡ዓርቢ ኣብ መስቀል ሰቒሎም ቀተልዎ።ናይ ጐይታ ስቕለት ግና ናይ ዓለም ድሕነት ኢዩ።
ዓርብን ሮቡዕን ኩሉ ጊዜ እንጾሞ፡ ምኽሪ ሞቱን፡ ስቕለቱን ዝተፈጸመሉ ስለ ዝኾነ ኢዩ። 

ክቡራን ሕዝበ ክርስቲያን! እዚ ሕያዋይ፡ ኩሉ ዝከኣሎ፡ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ኣምላኽና፡ ክውለድ 
ከሎ፡ ከም ደቂ ድኻታት ኣብ ደምበ ከብቲ፡ ክዓቢ ኸሎ ብስደት ብድኽነት እኳ እንተኾነ፡ እነሆ ከምዚ 
ሎሚ መዓልቲ ሆሣዕና ድማ፡ ንጉሥ ሰማይን ምድርን ምዃኑ፡ ሕዝቢ ኢየሩሣሌም ብሙሉኡ፡ ኣሚኑ፡ 
ዓቢ ምስ ንእሽቶ፡ሆሣዕና (መድኃኒ) ኣብ ኣርያም ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ቡሩኽ ኢዩ ክብሉን 
ክዝምሩሉን፡ ብዓቢይ ክብሪ ንግሥነቱ ከም ዝመሥከሩሉ ርኢና ኣሎና። ንሕናውን ዓመት ዓመት ነዚ 
ንምዝካርን ንምኽባርን እና፡ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን፡ቅድስቲ ቤቱ፡ ተኣኪብና ሆሣዕናና ሒዝና፡ 
ነዚ ዕለት ዝምልከት ጸሎትን፡ ጥቕስታትን መዛሙርን ኣብጺሕና፡ደቅና ኣምሪሕና፡ “ሆሣዕና ብኣርያም 
ንመድሓኒና” እናበልና ብዓቕምና ንዝምረሉን ነመስግኖን ዘሎና እሞ ምስጋናና ኩሉ ብብሩህ ገጽ 
ይቀበለልና። 

እዚ ተሪፉና ዘሎ ሰሙነ ሕማማት ድማ ነቲ ምእንታና ክብል ዝተቐበሎ ስቅያትን ስቕለትን፡
እናዘከርና፡ ብስግደት፡ ብጾም፡ ብጸሎት፡ ተጊህና ከነገልግሎ፡ ተኻፈልቲ ሕማማትካ ኢና ክንብሎ እሞ፡ 
ንሱ ድማ “ሕዝበየ ! ወረስቲ ርስተይ ኢኹም” ዝብል ቃል ከስምዓና: ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ኣብዚ 
ክቡር በዓለ ሆሣዕና ዘብጽሓና ምስጋና ይብጽሓዮ።ከምኡውን ብርሃን ትንሣኤኡ ንዅልና ብሓባር፡ 
ብሰላም፡ ብሓጎስ፡ ብፍቅሪ፡ የብጽሓናን የርእየናን። ኣሜን ። 

በዓል ሆሣዕና 16. ሚያዝያ 2008.ዓ. ም. ( 4/24/2016)  

ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም፡ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሽካጎ። 

 


