
8ኛኛኛኛ ሆሣዕናሆሣዕናሆሣዕናሆሣዕና    
 

8ኛውና የመጨረሻው እሁድ ”ሆሣዕናሆሣዕናሆሣዕናሆሣዕና” ይባላል። ሆሣዕና ማለት አቤቱ አሁን አድን ማለት ነው። ሆሣዕናን የምናስበው 
ከኒቆዲሞስ ሳምንት ውስጥ ከዕለተ ዕረቡ ጀምሮ ነው። 
  
 ሆሣዕና እንደ ቤተ ክርስቲያናችን የበዓላት ድንጋጌ የጌታችን ዘጠኝ ዓበይት በዓላት ከሚባሉትአንዱና 
ዋነኛው ነው። ይንንም በዓል ቤተ ክርስቲያን በልዩ ልዩ ሥርዓት አምልኮ ታከብረዋለች። 
 
 ጌታችን አምላካችን እና መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን የሐዲስና ኪዳን መሥዋዕት አድርጐ 
በቀራንዮ ለመሰጠትና የመጣበትን የማዳን ሥራ ለመፈፀም የተወሰኑ ቀናት እንደቀሩት ለፋሲካ በዓል ደቀ መዛሙርቱን 
አስከትሎ ወደ ኢየሩሳሌም ቀረበ። ደብረዘይት አጠገብ ከምትገኘው ቤቴ ፋጌ ከምትባለው የተመሳቀለ መንገድ ሲደርስ 
ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ሂዱና የታሠረች አህያ ከውርንጭላዋ (ከልጅዋ) ጋር ታገኛላችሁና ፈትታችሁ አምጡልኝ። 
ማንም ለምን ቢላችሁ ለጌታ ያስፈልገዋል በሉ፤ እነሱም ይሰጣችኋል ብሎ አዘዛቸው። ደቀ መዛሙርቱም እንደታዘዙት 
አደረጉ። በአህያይቱ ላይም ልብሳቸውን አነጠፉለት፤ በእርሷ ላይ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ ከሕዝቡ ብዙዎቹ 
አዕሩግ እና ሕፃናት ከፊት ከኋላ፣ ከቀኝ ከግራ በመሆን ግማሾቹ ልብሳቸውን በማንጠፍ፣ ግማሾቹ ደግሞ የዘንባባ 
ዝንጣፊ (ፀበርት) በመያዝ “ሆሣዕና ለዳዊት ልጅ፤ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፤ ሆሣዕና በአርያም”። 
እያሉ የምሥጋና ድምፅ በማሰማት እያመሰገኑ ሲቀበሉት ከደስታቸውና ከጩኸታቸው ብዛት የተነሣ ከተማዋ ተናወጠች፤ 
ሕዝቡን በወግ ተብትበው የሚገዙት እና ለግብዝነታቸው መድኃኒት ያልተገኘለት ሊቃነ ካህናትና ፀሐፍት የከተማዋን 
መናወጥ፣ የዕውሮቹና የሐንካሶቹ ጤንነት ማግኘት፣ የሕፃናቱ የምሥጋና ጩኽት ስላስጨነቃቸው በቁጣ ሕፃናቱ 
ምሥጋናቸውን እንዲያቆሙ እንዲያዝ ቢጠይቁት  
 

1ኛ    የተነገረው ትንቢት ሊፈፀም የግድ መሆኑን (መዝ 8፥2)  
2ኛ   ቀኑ የምሥጋና ቀን ነውና በአርአያውና በአምሳያው የተፈጠረው ሰው እንዳያመሰግን ቢከለክሉት ድንጋዮች  
      አፍ አውጥተው የሚያመሰግኑ መሆናቸውን አረጋግጦ ሲነግራቸው ይህም በውስጡ ለምሥጋና ተየፈጠሩት     
      ሰውና መላእክት ከመፈጠራቸው በፊት እግዚአብሔር በባህርዩ ምሥጉን በመሆኑ ምሥጋናው የተቋረጠበት    
      ጊዜ እንዳልነበረ ሁሉ ወደፊትም የእግዚአብሔርን ምሥጋና ማንም ለማስቆም የማይችል መሆኑን መናገሩ  
      ነው። (ማቴ 21፥1-17 ፣ ሉቃ 19፥29-40 ፣ ማር 11፥1-10 ፣ ዮሐ 12፥12-20) አዎ። የእግዚአብሔር ምሥጋና      
      የማይቋረጥ ለመሆኑ ከድንጋይ የበለጠ ምን ዓይነት ምሥክርና ማስረጃ ሊያስፈልግ ይችላል? 

 
የተከበራችሁናየተከበራችሁናየተከበራችሁናየተከበራችሁና    የተወደዳችሁየተወደዳችሁየተወደዳችሁየተወደዳችሁ    የእግዚአብሔርየእግዚአብሔርየእግዚአብሔርየእግዚአብሔር    ልጆችልጆችልጆችልጆች    ምዕመናንምዕመናንምዕመናንምዕመናን    

 
እንዳለመታደል ሆኖ የሐሰት አባት ዲያቢሎስ ሊቃነ ካህናቱን እና ፀሐፍቱን አይነ ሕሊናቸውን ጨፍኖ መሣሪያ ስለ 
አደረጋቸው አልተጠቀሙበትም እንጂ የሆሣዕና ዕለት ሲፈጸም የተመለከቱት ምሥጋና በተለያየ ዘመን የተነሱ ነቢያት 
እንደ አንድ ልብ አሳቢ፣ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆነው በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የተናገሩትን ዘወትር በሚያነቡትና 
በሚያስተምሩበት የሕግና የነቢያት መጻሕፍትን ያውቁታል። ነገር ግን ጌታችን የሚናገራቸው ቃላት እና የሚሠራቸው 
ተአምራት ከእነሱ የግብዝነት ባህርይ ጋር ሊሄድ ስላልቻለ መቀበል አልፈለጉም። መፍትሄ ይሆናል ብለው የገምቱትና 
የተስማሙበት ጌታችንን ከሕዝቡ ለመለየት ፓለቲካን ተጠቅመው ከገዥዎች ጋር በማጋጨት በሞት እንዲወገድ ማድረግ 
ነበር። ያሰቡትን ቢፈጽሙም ከላይ የመጣውን ቀብሮ የሚያስቀር ሥልጣን የላቸውምና እንደተናገረ ተነሣ። 
 
 በሆሣዕና የተፈጸሙት ድርጊቶች ሁሉም በተለያየ ዘመን በተነሱ ነቢያት የተናገረው የትንቢት ቃል 
መፈጸማቸውን የሚያመለክቱ ናቸው። 
 
 ከነቢያትም መካከል ቅዱስ ዳዊት “አቤቱአቤቱአቤቱአቤቱ    እባክህንእባክህንእባክህንእባክህን    አድን፤አድን፤አድን፤አድን፤    አቤቱአቤቱአቤቱአቤቱ    እባክህንእባክህንእባክህንእባክህን    አቅና፤አቅና፤አቅና፤አቅና፤    በእግዚአብሔርበእግዚአብሔርበእግዚአብሔርበእግዚአብሔር    ስምስምስምስም    
የሚመጣየሚመጣየሚመጣየሚመጣ    ቡሩክቡሩክቡሩክቡሩክ    ነው።ነው።ነው።ነው።    ((((መዝመዝመዝመዝ    117117117117፥፥፥፥25252525))))    እናእናእናእና    ከሕፃናትከሕፃናትከሕፃናትከሕፃናት    እናእናእናእና    ከሚጠቡከሚጠቡከሚጠቡከሚጠቡ    ልጆችልጆችልጆችልጆች    አፍአፍአፍአፍ    ምሥጋናንምሥጋናንምሥጋናንምሥጋናን    አዘጋጀህአዘጋጀህአዘጋጀህአዘጋጀህ“ (መዝ 8፥2) ብሎ 
የተናገረው ኤልሳዕ ከነቢያት ልጆች መካከል አንዱን ልኮ በእግዚአብሔር ፈቃድ በእስራኤል ሕዝብ ላይ እንዲነግሥ 
ያደረገው ኢዩ በተላከው ነቢይ ከተቀባ በኋላ የእግዚአብሔርን ባሪያዎች የነቢያትን ደም ከኤልዛቤል ልጅ የሚበቀልበት 
መሣሪያ ሆኖ እንደተመረጠ በነቢይ የተናገረውን ለሠራዊት አለቆች ጓደኞቹ ሲነግራቸው ፈጥነው ልብሳቸውን ከእግሩ 
በታች እንዳነጠፉና ቀንደ መለከት እየነፉ እንደተቀበሉት በ2ኛ ነገሥት 9፥13 ላይ እናነባለን። 
 
 ይህም ልብስ መነጠፍ እና የቀንደ መለከት ድምፅ መሰማት ለጊዜው ለኢዩ ይሁን እንጂ ፍፃሜው 
በዕለተ ሆሣዕና ልብስ ለተነጠፈለት ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው።  
 



 እግዚአብሔር ያስተውላል የሚል ትርጉም ያለው ዘካርያስ “አንቺአንቺአንቺአንቺ    የጽዮንየጽዮንየጽዮንየጽዮን    ልጅልጅልጅልጅ    ሆይሆይሆይሆይ    እጅግእጅግእጅግእጅግ    ደደደደስስስስ    ይበልሽ፤ይበልሽ፤ይበልሽ፤ይበልሽ፤    
አንቺአንቺአንቺአንቺ    የኢየሩሳሌምየኢየሩሳሌምየኢየሩሳሌምየኢየሩሳሌም    ልጅልጅልጅልጅ    ሆይሆይሆይሆይ    እልልእልልእልልእልል    በይበይበይበይ    እንሆእንሆእንሆእንሆ    ንጉሥሺንጉሥሺንጉሥሺንጉሥሺ    ጻድቅናጻድቅናጻድቅናጻድቅና    አዳኝአዳኝአዳኝአዳኝ    ነው፤ነው፤ነው፤ነው፤    ትሁትምትሁትምትሁትምትሁትም    ሆኖሆኖሆኖሆኖ    በአህያምበአህያምበአህያምበአህያም    በአህያይቱበአህያይቱበአህያይቱበአህያይቱ    ግግግግልልልልገገገገልልልል    
በውርንጭላይቱበውርንጭላይቱበውርንጭላይቱበውርንጭላይቱ    ላይላይላይላይ    ተቀምጦተቀምጦተቀምጦተቀምጦ    ይመጣልይመጣልይመጣልይመጣል”። (ዘካ 9፥9) በማለት የተናገረው የተፈጸመው በዕለተ ሆሣዕና ነው። 
 
 ዘካርያስ “እነሆእነሆእነሆእነሆ    ንጉሥሺንጉሥሺንጉሥሺንጉሥሺ    ትሁትትሁትትሁትትሁት    ሆኖሆኖሆኖሆኖ    በአህያይቱምበአህያይቱምበአህያይቱምበአህያይቱም    ላይላይላይላይ    ተቀምጦተቀምጦተቀምጦተቀምጦ    ወደወደወደወደ    አንችአንችአንችአንች    ይመጣልይመጣልይመጣልይመጣል” ብሎ እንደተናገረ 
ባለጠግነት የባህርዩ ሲሆን፤ በዓለም ያሉ ድሆችን ባለጠጋ፣ ባለጠጐችን ድሆች የማድረግ ሥልጣን ያለው እግዚአብሔር 
ወልድ መጀመሪያም ሲወለድ በከብቶች ግርግም ተወልዶ ትሁትነትን እንደገለፀ ሁሉ አሁንም ነቢያት “እነእነእነእነሆሆሆሆ    ንጉሥሺንጉሥሺንጉሥሺንጉሥሺ” 
በማለት የዘመኑ ነገሥታት የክብር መጓጓዣ የነበሩት ፈረሶችና ሠረገላዎች ሊቀርቡለት የሚገባ ብቻ ሣይሆን እንዲያውም 
የሚያንሱት የንገሥታት ንጉሥ፣ የጌቶች ጌታ ንጉሠ ሰማይት ወምድር መሆኑን እየተናገሩ እርሱ ግን በልደቱ ጊዜ በበረት 
የጀመረውን ትህትና ፍጹም መሆኑን ለማረጋገጥ ሰረገላውን ከኤፍሬም፣ ፈረሱን ከኢየሩሳሌም አጥፍቶ ከሃብታምም ሆነ 
ከደሃ ቤት በማትጠፋው፣ ለሁሉም አገልግሎት በምትሰጠው፣ ክብሯ እንደ አገልግሎቷ ሣይሆን ከሁሉም እንሥሳት 
ተልይታ በተናቀችው በአህያ ላይ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ገባ። 
 
 ለዚህ ነው አባ ሕርያቆስ “ግሩምግሩምግሩምግሩም    ውእቱውእቱውእቱውእቱ    ዘኢይደፈርዘኢይደፈርዘኢይደፈርዘኢይደፈር    በኅቤነሰበኅቤነሰበኅቤነሰበኅቤነሰ    ትሁትትሁትትሁትትሁት” የማይደፈር ግሩም ነው፤ በእኛ 
ዘንድ ግን ትሁት ነው ሲል የተናገረው። 
 

ውሉደውሉደውሉደውሉደ    እግዚአብሔርእግዚአብሔርእግዚአብሔርእግዚአብሔር    ምዕመናንምዕመናንምዕመናንምዕመናን    
    
በታሪኩ ሙሉ ሃሣብ መግቢያ ላይ ቅዱስ ማቴዎስ የጻፈው የጌታ ቃል እንደሚያስረዳን ማቴ 21፥2 ወይቤሎሙ ሑሩ 
ሃገረ ዘቅድሜክሙ። በፊታችሁ ወደሚገኘው መንደር ሂዱ። ወይእቱ ጊዜ ትረክቡ ዕድግተ ዕሥርቶ ምሰለ ዕዋላ። ያን ጊዜ 
አህያ ከውርንጭላዋ ጋር ታስራ ታገኛላችሁ። ፍትሕዎን ወአምጽዕዎን ሊቶ። ፊትታችሁ አምጡልኝ አለ። 
 
 ይህም የሚያመልክተው አህዮቹ ታሥረው ነበር። እንዲፈቱና እንዲመጡ አዘዘ። ሰው ሁሉ ከማዕሰረ 
ኃጢአት የሚፈታበትን ቀን ዕለተ አርብ ደርሳለች ለማለት ነው።  
 

እንዲሁም ሐዋርያት እንዲፊቱ እና እንዲያመጡ መላካቸው ከእንግዲህ ወዲህ እኔ በሰጠኋቸው 
ሥልጣን ሰውን ሁሉ ከማዕሠረ ኃጢአት እየፈታችሁ ወደ እኔ ታቀርባላችሁ ሲል ነው። 
  
ሠረገላውን እና ፈረሱን አጥፍቶ በአህያ ላይ መቀመጡ ከላይ እንደገልጽነው የትህትና አምላክ መሆኑን ከማስተማሩም 
በላይ ልዑል ቃል ኢሳይያስ “ላልጠየቁኝላልጠየቁኝላልጠየቁኝላልጠየቁኝ    ተገለጥሁ፥ተገለጥሁ፥ተገለጥሁ፥ተገለጥሁ፥    ላልፈለጉኝምላልፈለጉኝምላልፈለጉኝምላልፈለጉኝም    ተገኘሁ፤ተገኘሁ፤ተገኘሁ፤ተገኘሁ፤    በስሜምበስሜምበስሜምበስሜም    ያልተጠራውንያልተጠራውንያልተጠራውንያልተጠራውን    ሕዝብሕዝብሕዝብሕዝብ    እእእእነነነነሆኝ፣ሆኝ፣ሆኝ፣ሆኝ፣    
እነእነእነእነሆኝሆኝሆኝሆኝ    አልሁትአልሁትአልሁትአልሁት”። (ኢሳ 65፥1) ብሎ እንደተናገረ በአህያ ላይ የተቀመጠ ሮጦም አያመልጥም፤ አሳዶም አይዝም። 
እንደዚሁ ለሚፈልጉኝ አልታጣም፤ ላልፈለጉኝ ግን አልገኝም ሲል ነው። 
 
 በአህያ ላይ ተቀምጦ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ ለተቀመጠበት አህያ ሣይቀር ልብሳቸውን አነጠፉላት፣ 
ቅጠል ጐዘጐዙላት። እንኳን አንተ የተቀመጥክባት አህያ ሳትቀር ክብር ይገባታል ሲሉ ነው። 
 
 አዎ ክርስቶስ ያረፈበት ሁሉ ክብር ይገባዋል። ታዲያ አለማስተዋል ነው እንጅ ማስተዋልማ ቢኖር 
ከደብረ ዘይት እስከ ቢቴ መቅደስ 75 ሜትር አጭር ርቀት ብቻ በላይዋ ላይ ተቀምጦ የተጓዘባት አህያ ይህንን ያህል 
ክብር ስታገኝ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማኅፀኗ ተሸክማ ከስደት እስከ ሞት ድረስ የደረሰበትን መከራ አብራ የተካፈለች 
እናቱ ድንግል ማርያምማ የቱን ያህል ትከበር? 
 
 ምዕመናን አስተውሉ አህያዋ እግዚአብሔር የሚያድርባቸው የትሁታን እና የቅዱሳን ሰዋች ምሣሌ ናት። 
እርሷ በሰው ዘንድ የተናቀች እንደ ሆነች ሁሉ ቅዱሳንም በሰው ዘንድ ራሳቸውን ዘቅ አድርገው ይኖራሉ። ነገር ግን 
እግዚአብሔር አክበሯቸዋል። ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ በመጀመሪያዋ መልእክቱ ም. 5 ቁ. 5 ላይ ስለ ትሁታን 
ሲናገር “ሁላችሁምሁላችሁምሁላችሁምሁላችሁም    እርስእርስእርስእርስ    በእርሳችሁበእርሳችሁበእርሳችሁበእርሳችሁ    እየተዋደዳችሁእየተዋደዳችሁእየተዋደዳችሁእየተዋደዳችሁ    ትህትናንትህትናንትህትናንትህትናን    እንደእንደእንደእንደ    ልብስልብስልብስልብስ    ታጠቁ፤ታጠቁ፤ታጠቁ፤ታጠቁ፤    እግዚአብሔርእግዚአብሔርእግዚአብሔርእግዚአብሔር    ትዕቢተኞችንትዕቢተኞችንትዕቢተኞችንትዕቢተኞችን    
ይቃወማልናይቃወማልናይቃወማልናይቃወማልና፣፣፣፣    ለትሁታንለትሁታንለትሁታንለትሁታን    ግንግንግንግን    ፀጋንፀጋንፀጋንፀጋን    ይሰጣል።ይሰጣል።ይሰጣል።ይሰጣል።    እንግዲህእንግዲህእንግዲህእንግዲህ    በጊዜውበጊዜውበጊዜውበጊዜው    ከፍከፍከፍከፍ    እንዲያደርጋችሁእንዲያደርጋችሁእንዲያደርጋችሁእንዲያደርጋችሁ    ከኃይለኛውከኃይለኛውከኃይለኛውከኃይለኛው    ከእግዚአብሔርከእግዚአብሔርከእግዚአብሔርከእግዚአብሔር    እጅእጅእጅእጅ    
በታችበታችበታችበታች    ራሳችሁንራሳችሁንራሳችሁንራሳችሁን    አዋርዱአዋርዱአዋርዱአዋርዱ” ሲል ነበር የተናገረው። 
 
 እመቤታችንም “ገዥዎችንገዥዎችንገዥዎችንገዥዎችን    ከዙፋናቸውከዙፋናቸውከዙፋናቸውከዙፋናቸው    አዋርዷል፤አዋርዷል፤አዋርዷል፤አዋርዷል፤    ትሑታንንምትሑታንንምትሑታንንምትሑታንንም    ከፍከፍከፍከፍ    አድርጓልአድርጓልአድርጓልአድርጓል    ብላለችብላለችብላለችብላለች”። (ሉቃ 1፥52) 
ስለዚህ እግዚአብሔር ያከብራቸው ቅዱሳን ከተቀመጠባት አህያ በላይ የከበሩ መሆናቸውን እና ፀጋ እግዚአብሔርን 
የተጐናፀፉ መሆናቸውን ካረጋገጥን ከቅዱሳን በላይ ፀጋ የተመላሺ ተብላ በመልአኩ አንደበት ለተመሰገነችው ድንግል 
ማርያም ክብር አለመስጠት እጅግ ከማሳዘኑም በላይ የመጽሐፍ ቅዱስን ሃሣብ በምን መልስ ተገንዝበውት ነው የሚል 
ጥያቄን በአእምሮአችን እንዲመላለስ ያደርጋል። 
 



 ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ካልመራና ካላገዘ የቱንም ያህል ማስረጃ ቢደረደር “አውቆአውቆአውቆአውቆ    የተኛንየተኛንየተኛንየተኛን    
ቢጠሩትቢጠሩትቢጠሩትቢጠሩት………” እንደተባለው በየትኛውም መንገድ መቀበል አይፈልጉም። 
 

የእግዚአብሔርየእግዚአብሔርየእግዚአብሔርየእግዚአብሔር ልጆችልጆችልጆችልጆች    የድንግልየድንግልየድንግልየድንግል    ማርያምማርያምማርያምማርያም    ወዳጆችናወዳጆችናወዳጆችናወዳጆችና    ምዕመናንምዕመናንምዕመናንምዕመናን 
 
እንግዲህ የሆሣዕና በዓል ከበረከቱም ባሻገር ክፉና ደጉን፣ ጽድቅና ኃጢአቱን እውነትና ሐሰቱን ለይተው የሚያውቁ 
ሰዎች ባያመስግኑት ክፉና ደጉን. ጽድቅና ኃጢአቱን፣ እውነትና ሐሰቱን ለይተው የማያውቁ ሕፃናት እንዲያመሰግኑ 
ማድረጉን፣ እንዲሁም እግዚአብሔር እንዲመሰገን የማይፈልጉ ክፍሎችን ሰይጣን ቢፈጥር እንኳን ምስጋና የባህርዩ የሆነ 
አምላክ ምስጋናው የማይቋረጥ ስለሆነ ድንጋዮች የሚያመሰግኑ መሆናቸውን ማለትም ድንጋዮች እንዲያመሰግኑ 
የማድረግ ስልጣን ያለው መሆኑን ተምረንበታል። 
 
ስለዚህ ባናመሰግነው እኛ ከሚቀርብን በስተቀር የእግዚአብሔር ምስጋና የማይቋረጥ መሆኑን ተረድተን “ቅዱስቅዱስቅዱስቅዱስ    ዳዊትዳዊትዳዊትዳዊት” 
እግዚአብሔርን ሁልጊዜ እባርከዋለሁ፥ ምስጋናውም ዘወትር በአፌ ነው። (መዝ 33፥1) እንዳለ ዘወትር ሳናቋርጥ ስሙን 
እንጥራ 
 
 

በዓሉንበዓሉንበዓሉንበዓሉን    የበረከትየበረከትየበረከትየበረከት    ያድርግልንያድርግልንያድርግልንያድርግልን    
 

አሜንአሜንአሜንአሜን!!!!!!!!!!!!    
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
  
 
 
              


