ናይ ቁርስና በረኸት
በስመ አብ ወወሌዴ ወመንፈስ ቅደስ አሐደ አምሊክ አሜን!
ሻሙናይ ሰሙነ ሆሳእና ሚያዜያ 09/2003 ዒ.ም
ካብ ዒቢይ ጾም ሻሙናይ ሰንበት ሆሣእና ይብሃሌ። እዙ ስም ዜረኸበለ ምኽንያት ኣብ ዕሇት ሰንበትን
ዋዛማኡን ዜዜመር ጾመ ዴጓ << ሆሣእና በአርያም>> ናይ ሆሣእና ቃሌ ብተዯጋጋሚ እንዲጠቀሰ ሰሇዜዜመር
እዩ። እዙ ከኣ ጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲተመስገነን እንዲተመረለን ኣብ ሌዕሉ ኣዴጊን ጻዕብ
ኣዴጊን ተወጢሑ ካብ ከባቢ ዯብረይቲ ናብ ኢዮርሣላም ከተማ ብኽብሪ ዜኣተወለ ኩነታት እንዲተረኸ
ስሇዜዜምር ብምዃኑን፣ ከምኡ ከኣ ጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብጎይትነቱ ክብሪ ብውዲሴን ቅዲሴን
ሆሣእና ኣብ ኣርያም እንዲተባህሇለ ብኣፈ ዒበይቲን ህጻናትን ዋሊውን ኣእማን ከይተረፈኡ ሌሳን ኣውጺኦም
እንዲመስገንዎ ኣብ ሌዕሉ ኣዴጊን ገሌገሊ ኣዴግን ተወጢሑ ናብ ኢዮርሣላም ምእታዉ ስሇዜገሌጽ እዩ።

"ነብይ ግና ብይካ ኣብ ኢየሩሣላም ኣብ ወጻኢ ኣይመውትን እዩሞ ልምን ጽባሕን ዴሕሪ
ጽባሕን ንኢዮሩሣላም ክዴይብ ይግበኣኒ እዩ። ብስም እግዙአብሔር ዙመጽእ ብሩኽ እዩ።"
ለቃ 13፡33-35 ።

ሆሣእና ኣብ ኣርያም
"ከምቲ ኣቲ ኢዮሩሳላም ኣይትፍርሂ እንሆ ንጉሥኪ ኣብ ጻዕብ ኣዴጊ ተወጢሑ ይመጽእ ኣል" ዮሓ.12፣15። ተባሂለ ከም ዜተጻሕፈ
ኣምሊኽናን ጎይታናን መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጻዕብ ኣዴጊ ተወጢሑ መጸ። ጎይታናን መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዴሚ
ምምጽኡ 1400 ዒመታት ኣቀዱሙ እግዙአብሔር ብእምነት ኣብርሃም ናይ ቃሌኪዲን ሕዜቡ ዜገብሮም እስራኤሊውያን ካብቲ ጽኑዕ
ባርነት ኣውጺኡ መዒሌቲ ብዯመና ሇይቲ ብዒምዯ ብርሃን እንዲመርሐ ኣብታ ናይ መራኸቢት ዴኳን ሓዱሩ ንሱ ንጉሦም ኮይኑ
ንሶም ዴማ ሕዜቡ ኮይኖም ኣብቲ ምዴረበዲ እንዲመርሐ ናብ ናይ ተስፋ ምዴሪ (ምዴረ ርስቲ) ከንኣን ኣእቲዎም። እስራኤሊውያን
ግና ምዴራዊ ንጉሥ ብምዴሊይ ንንጉሦም እግዙአብሔር ብምግዲፍ ንእግዙአብሔር በዯለ። ኣብ ምዴሪ ሊ መንግሥቱ መርኣያን
ኣብነትን ንኽኮኑ ዜመረጾም ሕዜቢ ምዴራዊ ንጉሥ ዯሌዮም። እቲ ምሌኩዕ ዜኾነ ሳኦሌ'ውን እስራኤሌ ዜመረጽዎ ምዴራዊ ንጉሥ
ግዲማዊ ክብሪ ሇዉ ንጉሥ ምዃኑ ኣመስኪሩ። እግዙአብሔር ግና ካብዚ ዒሇም ይኮነት ብሰብ ዜሰርሖ መመሌክዑ ይመሌክዏት፣
ናይ ትሕትናን ፍቅርን ምስጋናን ዜኾነት መንግሥቲ ከርእዮም ምእንቲ ካብ ኣሕዋቱ ዜነኣሰ በዒሌ በገና ቅደስ ዲዊት ወዱ እሰይ
መሪጹ። ናይ ዲዊት መንግሥቲ ዋሊ እንተሓሇፈት " እግዙአብሔር ንዲዊት ካብ ፍረ ከርስኻ ኣብ ዜፋንካ ከቐምጥ እየ።''መዜ.132፡11።
ዜበል ቃሌኪዲን ግን ኔሩ እዩ። ስሇዙ ብኣምኽነቱ ናይ ሌዒሇም ናይ ነገሥታት ንጉሥ ዜኾነ ወሌዯ እግዙአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ
ካብ ርኢ ዲዊት ሰብ ምስ ኮነ ተስፋ ኣበው ተስፋ ዲዊት ተፈጺሙ። ብመሇኮታዊ ሥሌጣኑ ኣብ ናይ እግዙአብሔር ል ወሌዯ
እግዙአብሔር ወዱ ዲዊት ኮይኑ ትንቢት ተፈጺሙ። ስሇዙ እዩ ከኣ ቅደስ ገብርኤሌ ንኣዳና ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም ከበሥራ ከል
"ካባኺ ዜውሇዴ ወዱ ሌዐሌ እግዙአብሔር ክበሃሌ እዩ። እግዙአብሔር ኣምሊኽ ዴማ ዜፋን ኣቡኡ ዲዊት ዘፋን ክህቦ እዩ። ንሱ
ኣብ ቤት ያዕቆብ ንሇዒሇም ክነግሥ እዩ። መንግሥቱ ከኣ መወዲእታ የብለን።>> ብምባሌ ናይ ትንቢት ፍጻሜ ኣበሲሩ።
ለቃ.1፣26-38።
 ንጉሥነ ክርስቶስ
ጎይታናን መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክውሇዴ ከል ሰብአ ሰገሌ "እቲ ዜተወሌዯ ንጉሥ ኣይሁዴ ኣበይ ኣል።" ማቴ.2፣2።
ብምባሌ ንጉሥነቱ ገሉጾም እዮም። ኮይኑ ግና ብምዴራዊ ክብሪ ጊጸ ይኮነ ኣብ ናይ መብሌዑ ማሌ ዜዯቀሰ፣
ብጓሶትን ኣሓን ዜተኸበበ ትሑት ንጉሥ እዩ። መንግሥቱ ካብዙ ዒሇም ይኮነት ካብ ሰማያት ስሇዜኾነት መሊእኽቲ
ብዜማሬ ኣመስገንዎ። ጎይታናን መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥ ይኮነለ ዋሊ ሓዯ ግዛ እኳ እንተየሇ፣ እዙኣ መንግሥቱ
ምዴራዊ ክብሪ ይኮነት ብትሕትናን ፍቅርን ዜማዕረገት ሰማያዊት ዜኾነት ብሓሳቦም ምዴራውያን ዜኾኑ ሰባት ክፈሌጥዋ
ኣይክእለን እዮም። ስሇዙ እታ መዒሌቲ ምሰ በጽሐት ሰማያዊትን መንፈሳዊትን መንግሥቱ ኣብ ሌዕሉ ጻዕብ ኣዴጊ ተወጢሑ
ገሉጽዋ። " ሆሳእና ብስም እግዙአብሔር ዜመጽእ ንጉሥ እስራኤሌ ብሩኽ እዩ።" ዮሓ.12፣13።
ጎይታናን መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤት ኣሌኣዚር ኣብ ቢታንያ ናይ መጨረሻ ዴራር ዴሕሪ ምብሌዐ ንሓዋርያት
ሉኢኹ ጻዕብ ኣዴጊ ኣምጺኡ ኣብ ሌዕሉኣ ተቀሚጡ ናብ ኢዮርሣላም ኣተወ። ኣብቲ እዋን'ውን እዝም ዜስዕቡ ተገሉጾም፣-

 መንግሥቱ ናይ ትሕትናን ናይ ፍቃዴን ምዃና
ኣዴጊ ካብ ኩለ እንስሳት ይተፍርሕ እያ። ጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ'ውን ከም ነገሥታት ሥርዒት ኣብ ዜኸበረ ሠረግሊን
ፈረስን ይኮነ ኣብ ጻዕብ ኣዴጊ ተወጢሑ ናብ ኢዮርሣላም ምእታዉ መንግሥቱ ናይ ትሕትና ምዃኑ ኩለ ሰብ ተገዱደን ፈሪሑን
ብናይ ኤርትራ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቅዴሥት ሥሊሴ ቤተክርስቲያን ሳንሆ ካሉፎርንያ ፳፻፫ ዒ.ም/2011 ዒ.ም

ይኮነ ብፍቃደ ዜኣትዎ ምዃኑ ንኸረዴእን ንኽርእይን እዩ። ኣብ ሌዕሉ ኣዴጊ ተወጢሕካ ንሰብ ጎይኻ ንምሓዜ'ኳ ኣይከኣሌን እዩ።
እዙ ኣጋጣሚ ወዜቢ ዜመጸ ይኮነ ነብያት ብትንቢት ዜተዚረብለን ኣብ ጉዕዝ ዴኅነት ብእግዙአብሔር ዜተሓስበ እዩ። ነብይ
ካርያስ "ኦ ሕዜቢ ጽዮን ኣዙኹም ተሓጎሱ ኦ ሕዜቢ ኢዮርሣላም ብታሕጓ እሌሌ በለ። እንሆ ንጉሥኩም ንሱ ጻዴቅ መዴኃንን
ትሑትን እዩ፡ ኣብ ኣዴጊ ኣብ ጻብዕ ኣዴጊ ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣል።'' ካ 9፣9 ። ብምባሌ ገሉጽዎ እዩ።

 ናይ ምግሊጹ ዕሊማ ንዴኅነት እምበር ንኽብሪ ይምዃኑ
እስራኤሊውያን በዒሇ ፋሲካ ቅዴሚ ምኽባሮም ኣቀዱሞም ቅዴሚ ሓሙሽተ መዒሌቲ ኣብዙ ዕሇት ንበዒሌ ፋሲካ ዜኸውን ገንሸሌ
ሒዝም ናብ ኢዮርሣላም ይኣትዉ ኔሮም። ጻ.12፣1-36። ጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ዕሇት ናብ ኢዮርሣላም ምምጽኡ
ናይ መንግሥቱ ምሥጢር ብመስቀሌን ብመሥዋእትነት፣ ፍቅሪን ዜገሌጽ ናይ እግዙአብሔር በጊዕ ምዃኑ ንኸረዴእ እዩ። ስሇዙ ከኣ እዩ
ኣብ ሊዕሉ ዜተጠቅሰ ናይ ካርያስ ትንቢት "እንሆ ንጉሥኪ ንሱ ጻዴቅ መዴኃንን ትሑትን እዩ "ዜብሌ ። ጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ
ክርስቶስ ንጉሥ ኮይኑ ናብ ኢዮርሣላም ምእታዉ ንኽምስገን ሓሲቡ ይኮነ ክቅበሌዎ ምእንቲ ንዒሇም ከዴኅን ዜመጸ ንጉሥ እሱ ምዃኑ
ኣብ ኣዯባባይ ንኽእውጅ እዩ። ስሇዙ እዩ ከኣ ምስጋና ካብ ኣፍ ህጻናት ዜተቀበሇ፣ ህጻናት ንኹለ ስሇዜቅበለ። ነዙ እዩ ከኣ "ንመንግሥቲ
ኣምሊኽ ከም ህጻን ኮይኑ ይተቀበሊ ከቶ ከም ይኣትዋ ብሓቂ እብሇኩም ኣሇኹ።" ዜበሇ።ለቃ.18፣17።
ናይ ዴኅነት ተስፋ ዜተነግረልም እስራኤሌ ኣብ ይተቀበሌዎ እዋን፣ ዜመጻሊ ዕሊማ እዙ ስሇዜነበረ ብዚዕብኦም ከኣ ከምዙ ኢለ በኸየ።
''ምስ ቀረበን ነታ ከተማ ምስ ረኣያን ከምዙ ኢለ ኣሌቀሰሊ። ኣየ ንስኺ በዚ መዒሌትኺ ንሰሊምኪ ዙኸውን ነገር እንተ ትፈሌጢ።
ሕጂግና ካብ ዒይንኺ ተኸዊለ ኣል።''ለቃ.19፣41። ዜመጻለ ዕሊማ ንዒሇም ሰሊም ዜህብ ምስ እግዙአብሔር ተዒርቀና፣ መዴኅን ንጉሠ
ሰሊም፣ በጊዕ ፋሲካና ምዃኑ ንኽእውጅ እዩ ኔሩ ኣብ ይተቀበሌዎ እዋን ግና በኸየልም። " ሆሳእና ማሇት ሕጂ ኣዴኅን " ማሇት
እዩ። መዴኅን ምዃኑ ክቅበሌዎ ይግባእ ኔሩ ግና ኣይተቀበሌዎን።

 ናይ ሆሳእና ኣከባብራ ኣብ ቅዴስት ቤተክርስቲያና
ቅዴስቲ ቤተክርስቲያና በዒሇ ሆሳእና ብዒቢ ዴምቀትን ክብርን እያ ተኽብሮ። ኣከባብራና ከኣ ከም ኣይሁዴ ሰንበት ሆሳእና
ብእግዙአብሔር ስም ዜመጸት ናይ ኣቦና ዲዊት መንግሥቲ ዜተባረኸት እያ። ሆሳእና ኣብ ኣርያም ዴሕሪ ምባልም ኣብ ዕሇት ዒርቢ
"ስቀሌዎ ይሰቀሌ " ብምባሌ ይኮነ ስጋብ መጨረሻ ምስ ጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምዃን እዩ። እዙ ከኣ ብተግባር ዜርኣዩ
መንፈሳዊ ሥርዒት ቤተክርስቲያና ምስክር ኮይኖም ዜግሇጹ እዮም ። እሶም ከኣ እዝም ዜስዕቡ እዮም፣-

 ዐዯት
ብናይ ቤተክርስቲያና ሥርዒት መሠረት ንግሆ ዕሇተ ሆሳእና ቅዲሴ ቅዴሚ ምእታዉ ዐዯት ይግበር።እቲ ዐዯት’ውን ካብ ቤተመቅዯስ
ተጀሚሩ፡ ብኣርባዕተ ኆኃተ (ማዕጾ) ቤተክርስቲያን ምስባክ እንዲተሰበከ ወንጌሌ እንዲተነበበ ዴሕሪ ምዚር ኣብ መጨረሻ ካህናትን
ዱያቆናትን ናብ ቤተ መቅዯስ ምስ ተመሌሱ ይውዲእ። እቲ ዐዯት ዱያቆናት መስቀሌን ስእሇ ማርያም ሒዝም ፣ ካህን ማዕጠንት
እንዲዒጠነ ይመርሕዎ። እዙ ዐዯት ናይ ቤተክርስቲያን ሌዒሇማዊ ጉዕዝ እዩ። ናይ ቤተክርስቲያን ጉዕዝ ካብ እግዙአብሔር ይጅምር።
ክርስትና ናይ እግዙአብሔር ጀማሪ እምበር ናይ ሰብ ኣይኮነን። በዙ ምኽንያት እዙ ዐዯት ካብ መሰውኢ ይጅምር፣ መሰውኢ ሰማያዊ
ስሇዜኾነ። ናይዙ ናይ ቤተክርስቲያን ጉዕዝ መራሒ ንሕዜቡ ናብ እግዙአብሔር መሪሑ ብጽሐ ሉቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ።
ስሇዙ ካህን ዕጣን እንዲዒጠነ ይመርሕ። እዙ ጉዕዝ መከራ ሇዎ እቲ መገደ ዋሊ ጸቢብ እንተኾነ ብዯስታ (ብሓጎስ) ዜተመሌአ እዩ።
ሰሇዙ ዱያቆን መስቀሌ ክሕዜ ሕዜቢ ዴማ ይዜምሩ። ዯስታን መስቀሌን ብሓንሳብ ንምግሊጽ እዩ። ናይዙ ጉዕዝ ፍጹም ኣብነት ዴማ
ኣዳና ቅዴስተ ቅደሳን ዴንግሌ ማርያም እያ። ክሌቲኡ ስሇ ተርእይ። ብሓዯ ወገን "ኃን ብሌባ ዜሓሇፈ " ስሇዜኾነ ብኻሌእ ወገን ዴማ
"ተዏብዮ ነፍስየ ሇእግዙአብሔር ወትተሐሰይ መንፈስየ " ኢሊ ሚራ እያ።ዐዯት ብወገን ምዕራብ ኆኃተ (ማዕጾ) (በቲ ቀንዱ ማዕጾ)
ምጅማሩን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኆኃተ (ማዕጾ) ዯወ ምባልምን ናይ ሌዒሇም ኆኃተ (ማዕጾ) ምኽፋቶምን ሰማያውያን ናይ ጉዕዝና ( ናይ
ማኅበርና ) ተኻፈሌቲ ምዃኖም ንምሕባር እዩ። ኣብ መጨረሻ ዐዯት ካህናት ናብ ቤተመቅዯስ ምእታው ምውዴኡ ናይ ክርስትና ጉዕዝና
ምስ እግዙአብሔር ሓቢርና ንሌዒሇም ብምንባር ምፍጻሙ የርእየና። በዙ ጉዕዜኣ ቤተክርስቲያን ስጋብ መጨረሻ ምስ ክርስቶስ ዜጸንዕ
ሌዒሇማዊ ጉዕዜኣ ትነግር።

 ቅዲሴ
ዴሕሪ ዐዯት ቅዲሴ ይቅጽሌ። ኣብ ቅዲሴ’ውን ናይ ጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅደስ ሥጋኡን ክቡር ዯሙን ንቅበሌ በዙ ከኣ
ምስ ክርስቶስ ሇና የቋርጽ ሓዴነትና ንገሌጽ። ጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢዮርሣላም ክኣቱ ከል " ናብ ኢዮርሣላም
ንዴይብ ኣሇና እቲ ብዚዕባ ወዱ ሰብ ኣብ ነብያት እተጻሕፈ ኩለ ከኣ ኪፍጸም እዩ። ንኣሕዚብ ኣሕሉፎም ክህብዎ ኬሊግጹለ ክጸርፍዎ
ጡፍውን ክብለለ፡ ገሪፎም ዴማ ክቀትሌዎ እዮም፡ ብሳሌሰይቲ መዒሌቲ'ውን ክትንሥእ እዩ። በልም >> ለቃ.18፣31። ከምዙ በሇ ናይ
ኢዮርሣላም ጉዕዝኡ ናብ ሞት ዜተገብረ ጉዕዝ እዩ ኔሩ። ስሇዙ ብሥጋ ወዯሙ ምስ ክርስቶስ ሓዯ ዜኾና ምእመናን ምስኡ ናብሞት
ንኸይዴ።

 ፍትሓት
ዴሕሪ ቅዲሴ ፍትሓት ይግበር። እዙ ከኣ ንኽለ ሕዜቢ እዩ። ሓዯ ሓዯ ሰባት እዙ ፍትሓት ምናሌባት ኣብዙ ሰሙን ዜሞቱ እንዴሕር
ሃሌዮም ንዕዖም እዩ ዜግበር ተባሂለ ይዚረብ እዩ። ኮይኑ ግና እዙ ፍትሓት ንኹልም ክርስቲያን’ውን እዩ። ኣብዙ ሰሙን ናይ ጎይታና
መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ምሕሳብ ጥራሕ ይኮነ ሓቢርና ሞቱን ትንሣኤኡን ንካፈሌ ኢና። ሰብነትና ብጸልትን
ብስግዯትን ንዒሇማዊ ፍቃዴና ኩለ ቀቲሌና ብናቱ ትንሣኤ፣ ትንሣኤ ሌቦና ንትንሥእ። እዙ ከኣ ከምቲ ንመነኮሳት ዜግበረልም ፍትሓት
ዒይነት ማሇት እዩ። መነኮሳት ክምንኩሱ ከሇዉ ነዙኣ ዒሇም ዜሞቱ ምዃኖም ናይ ክርስቶስ መስቀሌ ምስካሞም ንምርኣይ
ናይ ሙታን ጸልት ከም ዜግበረልም፣ ምእመናን’ውን ናይ ጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሌ ብምስካም መከራ ብምቅባሌ
ንዒሇም ክሞቱ ብምውሳን ቤተክርስቲያን ናይ ሙታን ጸልት ትገብር። በዙ'ውን ሓቢርና ናብ ሞቱ ንስዕቦ። አምሊከ ቅደሳን ጾምና
ተቐቢለ ምሕረቱን ሰሊሙን ክሌእኸሌና ኣማሊዴነት ኣዳና ቅዴሥት ዴንግሌ ማርያምን ተራዲእነት ቅደሳን ኣይፈሇየና።
ወስብሐት ሇእግዙአብሔር።
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ሆሳእና ሇወሌዯ ዲዊት

ምስባክ ቅዲሴ
እምአፈ ዯቂቅ ወሕፃናት አስተዲልከ ስብሐተ
በእንተ ጸሊኢ
ከመ ትንስቶ ሇጸሊዑ ወሇገፋዑ

ብኣፍ ቆሌዐን ሕፃናትን ምስጋና ኣዲልኻ
ንተቓወምትኻን ንጸሊእትኻን
ንፈዲይ ሕነን ዒገትካዮም። መዜ 8፣2

ምንባባት
እብ 9፣11- ፍጻሜ

1ይጴጥ 4፣1-12

ግ.ሐ 28፣ 11- ፍጻሜ ዮሐ 5፣11-31

ቅዲሴ ጎርጎርዮስ
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