
በስመ Aብ ወወልድ ወመንፈስቅዱስ ል

Aሐዱ Aምላክ Aሜን፡፡Aሐዱ Aምላክ Aሜን፡፡



ሰሙነ ሕማማት - ያለንበት ሳምንት …

 

በቀሲስ ሰሎሞንሙሉጌታ

ቦሌ ደብረ ሳሌምመድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን Aዳራሽ

ሳምንታዊመርሐ ግብር - ረቡE 12፡30 – 1፡30 ምሽት
ሚያዚ ቀን ፳፻፩ ዓ ምሚያዚያ ፰ ቀን ፳፻፮ ዓ.ም.



- ከትንሳኤ በፊት ያለው ሳምንት ሰሙነ ሕማማት ይባላል፡፡ ቃሉ ሐመ፡ ታመመ

ሰሙነሰሙነ ሕማማትሕማማት
ያ ይ ቃ ታ

ከሚለው ግሥ የወጣ ሲሆን ሳምንቱ የጌታችን ሕማሙና ሞቱ ይዘከርበታል፡፡
- በተጨማሪም ከAዳም Eስከ ጌታችን Aምላካችን መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ
ያሉ ነፍሳት በሲOል የቆዩበት 5500 የመከራ፡ የፍዳና የኩነኔ ዘመን
ስለሚታሰብበት የሕማማት ሳምንት የሚለውን ስያሜ Aግኝቷል፡፡ ይህ ሳምንት
ቅዱስ፤ የመጨረሻ ሳምንትም ተብሎ ይጠራል፡፡

- በዚህ ሳምንት Oርቶዶክሳውያን በሙሉ በጠዋት፤ በሦስት፤ በስድስት፤ በዘጠኝና
በA ራ Aንድ ሰዓት ደ ቤተክርስቲያን በ ሄድ የIየሱስ ክርስቶስን ሕማማተበAሥራ Aንድ ሰዓት ወደ ቤተክርስቲያን በመሄድ የIየሱስ ክርስቶስን ሕማማተ
መስቀል ከሚዘክሩ የቅዱሳት መጻሕፍት ክፍሎች በማንበብና በመጸለይ
ሕማሙንና ሞቱን ይዘክራሉ፡፡ በቅዱስ ያሬድ ለዚህ ሳምንት የተዘጋጀውን
መዝሙርም በመዘመር Aብዝተው ይሰግዳሉ፡፡መዝሙርም በመዘመር Aብዝተው ይሰግዳሉ፡፡ 

- በዚህ ሳምንት ከጸሎተ ሐሙስ በስተቀር ቅዳሴ Aይቀደስም፤ ስብሐተ ነግህ
Aይደረስም፤ ጸሎተ ፍትሐትና Aስተስርዮም Aይደረግም፤ ጥምቀተ ክርስትናም
Aይፈጸምም፡፡ Eነዚህ የተዘረዘሩት በሙሉ ስለዚህ ሳምንት በEለተ ሆሳEናAይፈጸምም  Eነዚህ የተዘረዘሩት በሙሉ ስለዚህ ሳምንት በEለተ ሆሳEና
ይፈጸማሉ፡፡

- ክብረ በዓልም በዚህ ሳምንት ቢውል ከትንሣኤ በኋላ Eንዲከበር ይተላለፋል፡፡
- #... በEውነት ደዌያችንን ተቀበለ ሕመማችንንም ተሸክሞAል Eኛ ግን Eንደ ተመታ
በEግዚAብሔርም Eንደ ተቀሠፈ Eንደ ተቸገረም ቈጠርነው። … ; Eንዳለው
Iሳይያስ 53 3-12፡፡



Eሑድ - ሆሳEና
- Eባክህ Aሁን Aድን መዝ 117፡25-26 ማለት ሲሆን ጌታችን በAህያይቱና

የሰሙነየሰሙነ ሕማማትሕማማት EለታትEለታት

ሲ ታ ያይ
በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ሕፃናት #ሆሣEና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ
የተባረከ ነው፤ ሆሣEና በAርያም…;ማቴ 21፡9 በማለት የዘመሩበት Eለት ነው፡፡

- ስያሜውንም ያገኘው በEለቱ ከተዘመረው መዝሙር ነው፡፡
- የጸበርት Eሁድ (Palm Sunday) ይባላል፡፡ ማቴ 21፡8፡፡
- በዚህ Eለት Aምላካችን በድንጋዮችም ተመስግኗል፡፡ ሉቃስ 19፡28-40፤ ዘካ. 9፡9፡፡
ሰኞ

ታችን በዚ Eለት ከቅ ል ብቻ በቀር ፍሬ ያልተ ኘባትን Eፀ በለስ ረግሟል- ጌታችን በዚህ Eለት ከቅጠል ብቻ በቀር ፍሬ ያልተገኘባትን Eፀ በለስ ረግሟል፡፡
ማቴ 21፡12-17፤ ማር 11፡17፤ ሉቃ 19፡45-46፡፡ ይህም EግዚAብሔር 
ከEስራኤላውያን የሃይማኖት ፍሬ ምግባር ማጣቱን የሚያስተምረን ነው፡፡
ማክሰኞማክሰኞ
- በካህናትና በሕዝብ Aለቆች #በምን ሥልጣንህ ይኽን ታደርጋለህ; ተብሎ
የተጠየቀበት ነው፡፡ ማቴ 21፡23-25፤ ማር 11፡27፤ ሉቃ 20፡1-8፡፡ መንግስታችንን
ይቃወማል ብለው ለማጋጨት ለቀየሱት ስልት ጌታችንም በAምላክነቱ መልስይቃወማል ብለው ለማጋጨት ለቀየሱት ስልት ጌታችንም በAምላክነቱ መልስ
የማይሰጡበትን ጥያቄ ጠይቆ መልሶላቸዋል፡፡ ማቴ 21፡25፡፡

- ዛሬም ቢሆን መልካም ሥራን በሠራን ጊዜ ልዩ ልዩ ወገኖች Eንቅፋት ሊሆኑ
Eንደሚችሉ ለቅን Aሳባችን ከዓለም የተገላቢጦሽ መልስ Eንደሚሰጠን #ዓለም
የሚወድደው የገዛ ወገኑን; ዮሐ 15፡19፡፡ Eንደሆነ Aሳልፈው ሊሰጡን
የሚወድዱም ተፈታታኝ ጥያቄ Eንደሚያቀርቡልን ያስተማረባት Eለት ናት፡፡



ረቡE
- የካህናት Aለቆች፤ የሕዝብ ሽማግሌዎችና ጸሐፍት ፈሪሳውያን በጌታችን ላይ
ተማክረዋል ይ ት በቃ ብለውም ፈርደውበታል፤ ጌታችን በስምOን ዘለምጽ ቤት

የሰሙነየሰሙነ ሕማማትሕማማት EለታትEለታት......

ተማክረዋል ይሙት በቃ ብለውም ፈርደውበታል፤ ጌታችን በስምOን ዘለምጽ ቤት
ሳለ Aንዲት ከኃጢAትዋ የተጸጸተች ሴት ሽቶ ቀብታዋለች፤ ይሁዳ ጌታችንን
Aሳልፎ ለመስጠት ከፈሪሳውያንና ከካህናት Aለቆች 30 ብር ተመዝኖለታል፡፡
ማቴ 26፡3 16፤ ማቴ 26፡24፤ ማር 14፡1 11፤ ሉቃ 22፡1 6፡፡ማቴ 26፡3-16፤ ማቴ 26፡24፤ ማር 14፡1-11፤ ሉቃ 22፡1-6፡፡
ኀሙስ
- ኅብስቱንና ወይኑን በባረከ ጊዜ፤ በጌቴሴማኒም ስለጸለየ ጸሎተ ሐሙስ ይባላል፡፡
- በዚህ Eለት የፋሲካ ዝግጅት ተደረገ፤ ጌታችን ሥርዓተ ቁርባንን ሠራ፤ ጌታችንበዚህ Eለት የፋሲካ ዝግጅት ተደረገ፤ ጌታችን ሥርዓተ ቁርባንን ራ፤ ጌታችን
ጸለየ፤ ይሁዳ Aሳልፎ ሰጥቶት ወታደሮች ያዙት፤ ጌታችን የደቀመዛሙርቱን
Eግር Aጠበ፤ ጌታችን ለደቀ መዛሙርቱ የማጠቃለያ ትምህርት Aስተማረ፡፡ ማቴ
26፡11-46፤ ማር 14፡12-52፤ ሉቃ 22፡1-53፤ ዮሐ 18፡1-12፤ ዮሐ 13፡4-17፤ ዮሐ
14፡16፤ ዮሐ 16፡16-22፡፡

- የተደረገውንም ለማሰብ ካህናት የምEመናንን Eግር ያጥባሉ፤ ከEህልም ጥንት
በEስራኤል Eንደነበረው በነጻነታችን ዋዜማ ለጾም ወቅት ተስማሚ የሆነውን

E ቅ E ኛመርጠን ባቄላ Eህል ቀላቅለን Eንመገባለን፡፡ Iያሱ 5፡11፤ 2ኛ ሳሙ 17፡28-29፡፡
ዓርብ
- ጌታችን ለዓለም ድኅነት በመስቀል ላይ የዋለበት Eለት ነው፡፡
ጌታችን ወደ መቃብር Eስኪወርድ ድረስ- ጌታችን ወደ መቃብር Eስኪወርድ ድረስ

- በሃይማኖት በሊቀ ካህናቱ ፊት ከሰሱት
- በፖለቲካ ለጲላጦስ Aሳልፈው ሰጥተው በሐሰት ከሰሱት



- ጲላጦስ ወደ ገሊላ ገዥ ወደ ሄሮድስ ልኮት ተጠየቀ
- ሄሮድስም ንቆ ወደ ጲላጦስ መልሶት ጲላጦስ መረመረው
ጲ ስ ት I ሱስ E ሰ Aሳ ሰ

የሰሙነየሰሙነ ሕማማትሕማማት EለታትEለታት......

- ጲላጦስ በርባን ተፈትቶ Iየሱስ ግን ተገርፎ Eንዲሰቀል Aሳልፎ ሰጠ
- ፕራይቶሪዮን በሚባለው ግቢ ቀይ ልብስ Aልብሰው፤ የEሾህ Aክሊል
ደፍተው፤ ዘንግ Aስይዘው ዘበቱበት
መስቀሉን Aሸክመው ሊሰቅሉት ወሰዱት- መስቀሉን Aሸክመው ሊሰቅሉት ወሰዱት

- በስድስት ሰዓት በጎልጎታ (ቀራንዮ- የራስ ቅል) ቸንክረው ሰቀሉት
- ልብሱን ለAራት ተከፋፈሉት፤ በEጀ ጠባቡም ላይ Eጣ ተጣጣሉ
- በመስቀል ላይ ሳለ ሰደቡት፤ ተፉበት ሆምጣጤም Aጠጡት ጎኑንም- በመስቀል ላይ ሳለ ሰደቡት፤ ተፉበት ሆምጣጤም Aጠጡት ጎኑንም
በጦር ወጉት

- ከስድስት Eስከ ዘጠኝ ሰዓትም በመስቀል ቆይቶ በመጨረሻ ነፍሱን
ስለሁላችን Aሳልፎ ሰጠ

- ዮሴፍ ዘAርማትያስና ኒቆዲሞስ በAዲስ መቃብር ቀበሩት
- ማቴ 26፡37፤ ማቴ 27፡61፤ ማር 14፡53፤ ማር 15፡45፤ ሉቃ 22፡54-56፤ዮሐ 18፡12-42፡፡

Aሥራ ሦስቱ ሕማማተ መስቀልAሥራ ሦስቱ ሕማማተ ስቀል
- ተኮርOተ ርEስ (ራሱን መመታቱ)፤ Aክሊለ ሦክ (የEሾህ Aክሊል መድፋቱ)፤ ተAስሮተ ድኅሪት
(የኋሊት መታሰሩ)፤ ሰትየ ሐሞት(ሐሞትና ከርቤ መጠጣቱ)፤ ቅንዋተ መስቀል (ዳናት፤ Aዴራ፤
ሳዶር፤Aላዶር፤ ሮዳስ)፤ ተቀስፎ ዘባን (ጀርባውን መመታቱ)፤ ርግዘተ ገቦ (ጎኑን መወጋቱ)፤ ተጸፍO
መልታህት (ፊቱን መመታቱ)፤ ተAርቆተ ልብስ (ልብሱን መገፈፉ)፤ ወሪቀ ምራቅ (ምራቅ ተፉበት)፤መልታህት (ፊቱን መመታቱ)፤ ተAርቆተ ልብስ (ልብሱን መገፈፉ)፤ ወሪቀ ምራቅ (ምራቅ ተፉበት)፤
ጸዊረ መስቀል (መስቀል መሸከሙ)፤ ተከይዶ በEግረ Aይሁድ (በAይሁድ Eግር መረገጡ፤ ወሪደ
መቃብር (ወደ መቃብር መውረዱ)፡፡



የሰሙነየሰሙነ ሕማማትሕማማት EለታትEለታት......
- ከስድስት Eስከ ዘጠኝ ሰዓት በመስቀል ላይ ሳለ ሰባት ተAምራት ተደርገዋል፡፡
ፀሐይ ጨለመች፤ ጨረቃ ደም ሆነች፤ የቤተ መቅደስ መጋረጃ ለሁለት ተቀደደ፤ፀሐይ ጨለ ች ጨረቃ ደም ሆነች የቤተ ቅደስ ጋረጃ ለሁለት ተቀደደ
ምድር ተናወጠች፤ ዓለቶች ተሰነጣጠቁ፤ መቃብራት ተከፈቱ፤ ሙታን ተነሡ፡፡
ማቴ 27፡45-64፡፡
- ጌታችን በመስቀል ሳለ ሰባት የፍቅር ቃላትን ተናግ[ል፡፡ Aነርሱም Aባት ሆይ
የሚያደርጉትን Aያውቁምና ይቅር በላቸው፤ Eውነት Eውነት Eልሃለሁ ዛሬ
በገነት ከEኔ ጋር ትሆናለህ፤ Eነኋት Eናትህ Eነሆ ልጅሽ፤ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ
ሰበቅታኒ፤ ተጠማሁ፤ Aባት ሆይ ነፍሴን በEጅህ Aደራ Eሰጣለሁ፤ ተፈጸመ፡፡

E ት ሰ ሕ ት Aት ካ ት ች- በዚህም Eለት በሰሙነ ሕማማት የተሠራውን ኃጢAት ካህናት የጌታችንን መገረፍ
ለማሰብ በቅጠል Eየጠበጠቡ ምEመናንን Eንዲሰግዱ ያዛሉ፡፡

ቅዳሜ ቀዳም ስUርቅዳሜ - ቀዳም ስUር
- የድኅነት ሥራውን ፈጽሞ በከርሰ መቃብር Aርፏል፡፡ በመጾማችንም የተነሣ ቀዳም
ስUር ይባላል፡፡
- በAዳም ስህተት ምክንያት የገነት ደጅ በጌታችን ቤዛነት ተከፍቷል፤ ጥንተበAዳም ስህተት ምክንያት የገነት ደጅ በጌታችን ቤዛነት ተከፍቷል፤ ጥንተ
ርስታችን ተመልሳልናለች፤ Aባታችን Aዳምም ከEግዚAብሔር ጋር ታረቀልን
ስንል #ገብረ ሰላመ በመስቀሉ ወበትንሣኤሁ Aግሃደ; በማለት በኖኅ ዘመን
የተላከች ርግብ ውሃው Eንደጎደለ ለማብሰር ቅጠል ይዛ መጥታለችና ቀሳውስትናር ር ይ ታ
ዲያቆናት Eየዞሩ ቄጠማ ይሰጣሉ፡፡ ዘፍጥ 8፡11፡፡
- ሐዋርያት ጌታችን ከተያዘ ጀምሮ Aልበሉምና የሚቻላቸው ሁሉ ያከፍላሉ፡፡ ማቴ 9፡15



ለ

ትለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም ያድርሰን፡፡

ትወስብሐት ለEግዚAብሔር፡፡


