
                             ሆሳእና 

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!! 

ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ፍጻሜ 
ግዚኡ ምስ በጽሐ ከምቲ ንነፍሰይ ኣሕሊፈ ዝህባ ባዕለይ’የ 
ዝበሎም ንኢዮርሳሌም ብ 22 መጋቢት ደየበ፡ ህዝቢ ኢዮርሳሌም 
ክኣ ሆሳእና ንወዲ ዳዊት እናበሉ ተቐበልዎ፡ ጎይታና ካብ 
መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ኩሉ ብ ግዜ ዝፍጸም ምዃኑ 
እናርኣዮም፡ ኣምላኽና ናይ ሰላም ኣምላኽ ምዃኑ ክገልጽ ኣብ 
ቤተ ፋጊ ምስበጽሐ ክልተ ካብ ሃዋርያት ልኢኹ ዝተኣስረት 
ኣድጊ ምስ ዒሉኣ ኽትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኩም ኣምጽኡለይ፡ 
ሓደ እንተ ሓተተኩም ክኣ ንጎይታ የድልይዎ ኢዮም በልዎም 
ኢሉ ልኣዀም፡ ማቴ 21፡ ማር 19 ፡ ሉቃስ 6 ፡ ዮሃንስ12 
ንመልከት። ኣምላኽና ከምቲ ኣቐዲሙ ን ኣቦና ኣዳም ዝኣተወሉ 
ቃል (ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልትን ፈረቓን ካብ ጓል ጓልካ 
ተወሊደ ከድሕነካ’የ) ዝበሎ ድሕሪ 5500 ዓመታት ካብ ኣዴና 
ድንግል ማርያም ብዘይ ሰብኣይ ተወሊዱ ብዘይካ ሓጥያት ኩሉ 
እናፈጸመ ከም ሰብ ዓብዩ ኣብታ ንዕቕቲ እትብሃል ኣድግን 
ግልገላን ተወጢሑ ሓጥያት ኣዳም ንምድምሳስ ከምቲ ነብዪ 
ብዘይካ ኣብ ኢዮርሳሌም ኣይቅተልን’ዩ ዝበለ ንኢዮርሳሌም ብ 
22 መጋቢት ደየበ። ከምቲ ነቢይ እግዚኣብሄር ዘካርያስ ኣብ 
ትንቢቱ ምዕራፍ 9፡9 ኣቲ ጓል ጽዮን ኣዚኺ ተሓጎሲ፡ኣቲ ጓል 
ዮርሳሌም እልል በሊ። እንሆ ንጉስኪ ጻድቕ፡መድሓንን ትሑትን 
እዩ፡ኣብ ኣድጊ ኣብ ጻዕብ ኣድጊ ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ 
ኣሎ። ኢሉ ዝተነበዮ፡ ኣምላኽና ናይ ሰላም ብቐረባ ዝርከብ 
ኣምላኽ ምዃኑ ከበስር ኣብ ኣድጊ ተወጥሐ፡ ኣድጊ ንዕቕትን 
ብሰኸም ዝደኸመትን ከምዝኾነት ነዚ ጾር ሓጥያት ዝኸበዶ ወዲ 
ኣዳም ንምድሓን ኣንቱም ጾር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ኣነ 
ከዕርፈኩም! ጾረይ ፎኪስ’ዩ! ብማለት ናብኡ ብምቕራብ ዝርከብ 
ዕረፍቲ ገሊጹልና!! ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኣባና ዘለዎ 



ፍቕሪ ንኽገልጸልና ንዑ ናባይ ኢሉ ኣይሓደገናን! ሰብ ኮይኑ 
ክሳብ ናይ መስቀል ሞት ተቐቢሉ!!!  ነዚ ዘስተውዕሉ ግና 
ውሑዳት እዮም! ንሕናኸ፧ እናንበብና እናሰማዕና ነስተውዕል ዲና፧ 
ጎይታና’ኮ ንሓድሕድና ኽንፋቐር’ዩ ኣዚዙና! ብሕሜት ስጋ ሰብ 
ምብላዕ ሓዲግና ብፍቕርን ቅድስናን ብንስሓ ተሓጺብና ደሙን 
ስጋኡን በሊዕና (ተቐቢልና) ሂወት ክንረክብ’ዩ ኣዚዙና!! ፍቕሪ 
እንተ ሃልይና ኩሉ ነገር ንኽትበጽሖ ቀሊል’ዩ! ፍቕሪ እንተ 
ዘይሃሊይና ግን ዓንቃፊና ይበዝሕ! ዓለምና ኽኣ ካብ ተራ ሰብ 
ካሳብ ብሃገር ዝቑጸር ህዝቢ ንርእሰይ ይጥዓመኒ ኣብ ዝብል ስስዐ 
ስለዝተሸመት ኣደዳ ህልቂት ኮይና ትርከብ ኣላ!! ክርስትና ኽኣ 
ብ ይኣኽለኒ ዝተሰረተት እምነት ስለ ዝኾነት ክርስትያን 
ክንጥንቀቕ ይግብኣና’ዩ! መኽንያቱ መጽሓፍ ቅዱስና ስስዐ 
ኣምልኾ ጣኦት’ዩ እዩ ዝብለና!! ከምቲ ኣምላኽ ምስ ሰይጣን፡ 
ብርሃን ምስ ጸላም፡ ኣማኒ ምስ ዘይኣማኒ ሕብረት ዘይብሉ እቲ 
ሓቀኛ ክርስትያን ምስ ስሰዐ ሕብረት የብሉን!! ስለዝኸነ እቲ 
ክንሃርፎ ዘለና ቃል ኣምላኽ’ዩ!! ዝተገበረልና ውዕለት ምዝካር’ዩ!! 
ስለ ዝኾነ እቲ ኩሉ ዝክኣሎ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ 
ክርስቶስ ዝተወለወደሉ ኣብ መብልዕ ማል፡ ዝተጓዕዘሉ ናይሰብ 
ኣድጊ፡ ዝተቐብረሉ መቓብር ናይ ሰብ መቓብር፡ ኣምላኽ ክንሱ 
ኣእጋር ደቂ መዛምርቱ ሓጺቡ! ነዘን ውሑዳት ኣብነት ርኢና 
ብኸመይ ዝበለ ትሕትና ክንከይድ ከምዝግብኣና ኣይንስሕቶን 
ኢና!! ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 
ኢዮርሳሌም ምስ በጽሐ ን ቤተ መቕደስ’ዩ ኸይዱ፡ መናገዲ 
ገይረሞ ምስጸንሕዎ ኽኣ ቤተይ ቤት ጸሎት’ዩ እናበለ ካብ ገመድ 
ጭጉራፍ ተቲዑ ኣባረሮም!!   
   ድሮ ኽኣ ምጽኣት ቀሪቡ እቲ ዝተነግረ ዳርጋ ኩሉ ተፈጺሙ 
ኣብ መጨረሻ ዝበጻሕና ይመስል፡ ሕጂ ግን መጺኡ ኣብ ብእምኒ 
ዝተሰርሐ ቤት መቕደስ ኣይኮነን ክኣቱ! ኣነ ቅዱስየ’ሞ ቅዱሳን 
ኩኑ ከምዝበለና መቕደስ ተሰምዩ ዘሉ ልብና እንታይ ኢና 
መሊእናዮ ዘለና፧ መሕደር ኣምላኽድዩ መሕደር ጕሓሉ፧ ኣከብቲ 



ዲና በተንቲ፧ ሓለይቲ ዲና ተበለጽቲ፧ ምዕሩይ ሚዛን ዲዩ ወገናዊ 
ሚዛን’ዩ ዘሎና፧    
   እቲ ናብ ኣምላኽ ከብጽሓና ዝኽእል ቅንዕና’ዩ እሞ ብቕንዕና 
ንመላለስ! ገበሩኒ ምባል ንሕደግ።  ኣብዚ መዓልቲ ሆሳእና እቲ 
ዛዓበየ እንመሃሮ ሕድገት’ዩ! ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን 
ስለቶም ቅዱሳን ዘይኮነስ ስለቶም ሓጥኣን’ዩ ኣብ መስቀል 
ንምሟት ንኢዮርሳሌም ዝደየበ!!!  
ልዑል እግዚኣብሄር ይመስወገን ናብ ትንሳኤኡ ብሰላም የብጽሓና 
ኣሜን!!

 



 

 


