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በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 
 

*** ዕለተ ሆሣዕና *** 
 
“እነሆ ንጉሥሽ ጻድቅና አዳኝ ነው፤ ትሑትም ሆኖ በአህያም፣ በአህያዪቱ ግልገል በውርንጫዪቱ ላይ ተቀምጦ 

ወደ አንቺ ይመጣል።” ት. ዘካ. 9፥9 

 
የዐቢይ ጾም ስምንተኛውና የመጨረሻው ሳምንት ሆሣዕና ይባላል። ቀደምት ነቢያት ዘመነ መዓት መምጣቱን 
ለማስታወቅ በፈረስ ተቀምጠው ዘገር ነጥቀው / ጦር አንስተው/ በከተማ ሲዘዋወሩ የሚታዩ ሲሆን ዘመነ ምሕረት 
መምጣቱን ለማሳየት ደግሞ በአህያ ላይ ተቀምጠው ይታዩ ነበር። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም 
በሕዝበ እስራኤል የተለመደውን ሥርዓተ ነቢያትን በመጠቀም በሰውና በእግዚአብሔር ፣ በሰውና በመላእክት፣ 
በሥጋና በነፍስ፣ በተገዘሩት በሕዝበ እስራኤልና ባልተገዘሩት አሕዛብ መካከል የነበረው ጠብ ማብቃቱ ለመግለጥ 
እንዲሁም በነቢያት የተተነበየውን ሊፈጽም /ዘካ 9፥9/ በአህያና በውርጭላ ላይ በመሆን ወደ ኢየሩሳሌም ገባ። 
በአህያ ላይ ተቀምጦ ከደብረዘይት ተራራ አካባቢ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ ደቀመዛሙርቱና ሕዝቡ ልብሳቸውን 
በማንጠፍ ሕፃናት ዘንባባ ዝንጣፊ በመያዝ ‹‹ሆሣዕና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው ሆሣዕና 
በአርያም›› እያሉ ክብሩን መድኃኒትነቱን ገልጠዋል /ማቴ 2፥9፣ መዝ 8፥2 ፣ ሉቃ 19፥38/።   
ልብሳቸውንም ማንጠፋቸው፤ እንኳን አንተ የተቀመጥክባት አህያ እንኳን መሬት መርገጥ አይገባትም ሲሉ 
ልብሳቸውን አነጠፉለት። እነዚያ አይሁዳውያን ለተቀመጠባት አህያ ይህንን ያህል ክብር ከሰጡ፤ በድንግልና ፀንሳ 
ለወለደችው ለእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምን ያህል ክብር ልናድረግለት ይገባን ይሆን? 
በዚህ ዕለት ፀበርት /ዘንባባ/ እየተባረከ ለሕዝብ ይታደላል ይኽንን በመያዝ ዕለቱ የፀበርት እሑድ ይባላል። 
አብርሃም ይስሐቅን ይስሐቅ ያዕቆብን በወለዱ ጊዜ፣ እስራኤል ዘሥጋ ከግብፅ በወጡ ጊዜ፣ ዮዲት ሊወራቸው 
የመጣውን ሆሊፎርኒስ የተባለ የአይሁድ ንጉሥ በገደለች ጊዜ ዘንባባ ቆርጠው አመስግነዋል። 
 
ዘንባባ አንጥፈው ማመስገናቸው፤ 
 
√ ዘንባበ እሾኻም ነው የኃይል የድል ምልክት አለህ ሲሉ፤ 
√ አንድም ዘንባባ እሳት ለብልቦ ይተወዋል እንጂ አይበላውም አንተ ባሕሪህ አይመረመርም ሲሉ፤ 
√ አንድም ዘንባባ ረጅም /ልዑል/ ነው አንተም ባሕሪህ ልዑል ነው ሲሉ ዘንባባ አንጥፈው ተቀብለውታል። 
 
ሆሣዕና በዕብራይስጡ ‹‹ሆሼዕናህ›› የሚል ሲሆን ‹‹እባክህ አሁን አድን›› ማለት ነው። መዝ 117(118)፥25-26 
ኢየሱስ በሕዝቡ እልልታና ደስታ ታጅቦ ሲገባ ተጠንቅቀው ይታዘቡትና ይመለከቱት የነበሩ ፈሪሳውያን 
ደቀመዛሙርቱን ዝም እንዲያሰኛቸው ተናገሩት። እርሱም ሕዝቡ ዝም ቢል ድንጋዮች እንደሚጮኹ 
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አስታወቃቸው። ኢየሱስም ኢየሩሳሌም በደረሰ ጊዜ ከተማዪቱን አይቶ አለቀሰላት እንዲህም አላት። “አንቺስ 
ብታውቂ ሰላሽ ዛሬ ነበረ ከእንግዲህ ውዲህ ግን ከዓይኖችሽ ተሰወረ … የይቅርታሽን ዘመን አላወቅሽምና” /ሉቃ 
19፥41-44/።  
መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም የገባው ሰለ ደኅንተቷ ሊያሳስባት ፈልጐ ነው። በማያወላዳ 
መንገድ ንጉሷና መድኃኒቷ እንደሆነ ገለጸላት። ወደ ራሷ ተመልሳ ጸጋዋን እንድትቀበል የልቧን ድንዳኔ ትታ 
እርሱን እንድትሰማ አስጠነጠቃት፡፡ግን አልተጠነቀቀችም። ለጊዜው በክብር ተቀበለችው፡፡ ከጥቂት ቀን በኋላ 
ግን ተወችው፤ በመስቀል ላይ ሰቀለችው። የደኅንነቷን ቀን ማወቅ ተሳናት። በዚህም ደግሞ ከብዙ ዓመታት በኋላ 
መዓት ወረደባት።  
ይህ የሚያሳዝን የኢየሩሳሌም ሥራ የእኛም ሥራ ነው። ጌታችንንና መድኃኒታችንን በኃጢአታችን ከእኛ እንዲርቅ 
እናደርገዋለን። በቅዱስ ቁርባን ወደ እኛ ሲመጣ በደስታ እንቀበለዋለን። ትንሽ ቆየት ብለን ደግሞ እናዋርደዋለን። 
ከእርሱ ጋር እንጣላለን። ከኃጢአት ጋር ጓደኝነት እንይዛለን። በኃጢአት ስንወድቅ እርሱን እንደገና እናሳዝነዋለን። 
እኛም ለደኅንነትሁ የተደረገላችሁን አላወቃቹሁም ተብለን እንዳይፈረድብን፤ የተደረገልንን በማስተዋል፤ 
በሃይማኖትና በምግባር ጸንተን ለደኅንት እንድንበቃ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ፍቃድ 
ይሁንልን። 
 
ታሪኩ በአራቱም ወንጌላት ውስጥ ይገኛል። 
• ማቴ. 21፥1 - 18  
• ማር. 11፥1 - 10 
• ሉቃ. 19፥28 - ፍጻሜ  
• ዮሐ. 12፥12 - 20 
 
መልዕክታት 
ዕብ. 9፥11 - ፍጻሜ 
1ኛ ጴጥ. 4፥1 - 12 
 
ግብረ ሐዋርያት 
የሐዋ. 28፥11 - ፍጻሜ 
 
ምስባክ 
መዝ.80፥2 "እምአፈ ደቂቅ ወሕፃናት አስተዳሎከ ስብሐተ። በእንተ ጸላዒ። ከመ ትንሥቶ ለጸላዒ ወለገፋዒ።" 
ትርጉም፦ ከሕፃናትና ከሚጠቡ ልጆች አፍ ምስ ጋናን አዘጋጀህ፡፡ ስለ ጠላት÷ ጠላትንና ግፈኛን ታጠፋ ዘንድ 
 
ወንጌል 
ዮሐ. 5፥11 - 31 
 
ቅዳሴ 
ቅዳሴ ዘጎርጎርዮስ 
 

ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር 
 

በደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል የጽርኃ ጽዮን ሰንበት ትምህርት ቤት 
ዋሽንግተን ዲሲ 

 
መልካም የሆሣዕና በዓል ይሁንላችሁ!!! 


