
 

 
  
               

 

 
 
 
 

ብሰፊሑ ድማ 
1ይ.ሳሙ.ካብ.ምዕራፍ.4.ቍጽሪ.1. ክሳዕ 
ምዕራፍ.7. ኣንቢብና ንረዳእ።    
  
     ኣብ’ዚ ጊዜ’ዚ ንጉሥ ዳዊት’ውን ክብሪ 
ኣምላኽ ንምግላጽ ኣብ ቅድሚ ታቦት 
እግዚኣብሔር ዘመረ ወደሰ  ንታቦት ኣምላኽ 
ክብሪ ሃበ ሜልኮል (ሚካል) ሰበይቱ ግን በዚ 
ነዓቐቶ በቲ ትዕቢታ ኻኣ እግዚኣብሔር ውሉድ 
ከልኣ ይብለና፡2ይ ሳሙ.6፡1-23። 
   ብድሕሪ’ዚ ንታቦት ኣምላኽ ድማ ዝግብኦም 
ሰባት  ካህናት  ተቐቢሎም ናብ ቅድስተ ቅዱሳን 
ኣብ ትሕቲ ኣኽናፍ ኪሩቤል ኣንበርዎ ናብ 
ዝግብኦ ቦታ ኣእተውዎ፡1ይ.ነገ8፡6። 
 
     ታቦት(ጽላት) ክንብል ከሎና እምበኣር እቲ  
ንሙሴ ዝተዋህበ ሓይሊ እግዚኣብሔር ዝግለጸሉ 
ስሙ ዝምስገነሉ ማሕደር እምላኽ እዩ፡ ታቦት 
ኣብ ፍሉይ ቅዱስ ስፍራ ዝቕመጥ ሰብን 
ኣምላኽን ዝራኸበሉ ብፍሉያት ናይ ኣምላኽ 
ኣገልገልቲ ካህናት ዝለዓልን ዝንበርን ክብሪ 
ዘለዎ ፍሉይ መኣዛ ዓጣን ዝቐርበሉ እዩ፡ ዘጸ 
24፡12-18 ፡ዘጸ.31፡7-11፡ ዘጸ.25፡22፡ ኢያ.6፡6፡ 
ራእ.1፡17፡11፡17። 
 
     ስለ’ዚ ንሕና ኻኣ ናይ እግዚኣብሔር 
ኣገልገልቲ ናይ ሃይማኖት ሰባት ስለ ዝኾና ሕጊ 
ኣምላኽና ኣኽቢርና ትእዛዛቱ ፈጺምና ወረስቲ 
ምንግሥቲ ኣምላኽ ክንከውን ድልዋት ንኹን።    
በረኸት ታቦተ ጽዮን ይሕደረና ንዝመጽእ ዓመት 
ብሰላም የጽንሓና ኣሜን። 

              

  December.-1-.2019.ዓ.ም.ፈ    

መበል 12 ዓመት ቍጽሪ .50 

 ሕዳር-21-2012. ዓ.ም.-ግ 

ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 
 Vol. 12.  No. 50 

              ገቢረ ተኣምራት ታቦተ ጽዮን 
             እምነ ጽዮን ይብል ሰብእ.... ፡መዝ.87፡5፡   
     ብኣቈጻጽራ ቤተ ክርስቲያን ግእዝ  ዕለት 21 ሕዳር   
                በዓለ ማርያም ሕዳር ጽዮን ይበሃል፡    
                   
  ቃል ብቓሉ ኪትርጐም ከሎ  ጽዮን ማለት እምባ ጸግዒ 
(መጸግዒ) ማለት እዩ። ኮምኡ ድማ  ታቦት ኣምላኽ (ታቦተ 
ጽዮን) ዝዓረፈሉ ቦታን መጸውዒ ሕዝቢ ኣይሁድን ምዃኑ 
ኻኣ ይጥቀስ፡ 2ይ.ሳሙ.5፡6-9፡6.10  
12፡ኢሳ.818፡2ይ.ነገ.19፡21፡እብ.12፡22።  
   
    ዕብራውያን ምስ ፍልስጥኤማውያን ክዋግኡ ከለዉ  
ዕብራውያን ስለ ዝተሳዕሩ ታቦት ኣምላኽ እስራኤል(ታቦተ 
ጽዮን) ብፍልስጥኤማውያን ተማረኸት። 
ዕብራውያን ካኣ ብዙሕ ሓዘኑ ታቦት ኣምላኽ እስራኤል
(ታቦተ ጽዮን) ተማሪኻ ኣብ ኢድ ፍልስጥኤማውያን 
ሸውዓተ ወርሒ ተቐመጠት። 
    
 ኣብ’ዚ ጊዜ’ዚ ታቦተ ጽዮን ብዙሕ ተኣምራት ገበረት 
ምስሊ ኣምላኽ ፍልስጥኤማውያን (ጣኦት) ተሰባበረ ፡ 
ዝተፈላለየ ሕማምን መከራን ወረዶም።ፍልስጥኤማውያን 
ተሸገሩ ዝገብርዎ ጠፍኦም ኣብ መወዳእታ ንታቦት ኣምላኽ 
እስራኤል(ታቦተ ጽዮን) ናብ ሃገራ ክመልስዋ ተሰማምዑ 
ምሕረት መታን ክረኽቡን ናይቲ ድፍረቶም ይቕረታ 
መሕተትን ዝኸውን ካኣ ዝተፈላለየ ህያባት(ገጸ በረኸት) 
ኣዳልዮም ኣብ ሰረገላ ጽዒኖም ኣብታይ ብዝገደፋ ሓራሳት 
ኣሓ ጌሮም ንሃገራ ኣፋነውዋ። ናበይ ከምእትኸይድን 
እንታይ ከምእትገብርን ካኣ እናሰዓቡ ተዓዘቡ’ሞ እተን ኣሓ 
ግና ኣብታየን ገዲፈን ብሓይሊ ኣምላኽ የማነ ጸጋም ከይበላ 
ናብ ሃገራ ሸመሽ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ኣብጽሓኣ። 
 
     እቶም ኣብኡ ዝጸንሑ ሰባት ግን ብድፍረት ኣብ ልዕሊ 
ታቦት ዘይግብኦም ስለ ዝገበሩ እግዚኣብሔር ቀሰፎም’ሞ 
ሞቱ፡ 1ይሳሙ.6፡19፡1ይ.ዜና.13፡9። 

          ሕዳር - ጽዮን 



 

ር/ደ/ ሊ/መ/ ቀሲስ  ኣፈወርቅ ገ/ኣምላክ 

ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 

ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርትን ስነ ጽሑፍን 

ናይ ዕለቱ መዝሙር 
እዝራኒ ተናገራ (2) ተናገራ ዳዊት ዘመራ (2) 

ሙሴ ዘርእያ ዘርእያ በደብረ ሲና  (2) ሓመልማላዊት(4) ማርያም ድንግል (2)  
ማኅደረ መለኮት (2) ማርያም እመ ብዙኃን (2) ። ጽላት ዘሙሴ ...(2)  ዕጸ ጳጦስ ዘሲና....(2) 

 ልዑል እግዚኣብሔር ንኹሉ ህዝቢ ሰላምን ቅሳነትን ንቤተ ክርስቲያን ዕቤትን ጽንዓትን ይሃበና ኣሜን! 
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ማሕበራዊ ጸሎት  
ኣብ እዋን ጸሎተ ቅዳሴ   

 
 
 
 
 
 

 
ናይ ዕለቱ ምንባባት 
     2ይ.ቆሮ፡6.12-ፍ፡   
          1ይ.ጴጥ.2፡5-11:  
         ግ.ሓ.7.44-59። 

  
 ምስባክ 
እስመ ኃረያ እግዚኣብሔር ለጽዮን፡ 
ወኣብደራ ከመ ትኩኖ ማኅደሮ፡ 
ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ ለዓለም። 
          
    ወንጌል  ማቴ.21፡42-ፍ። 

 
 
    ኣብ ገዛ ዝንበቡ ጥቕስታት 
          1ይ ሳሙኤል ምዕራፍ 4,5,6,7     
                  ብምሉኡ። 

              
             
 
       
 

               መንፈሳዊ ዜና ደብረ ሰላም  
      
     ደብረ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ኣብ 
ዋሽንግቶን ዲስን ከባቢኣን ዝርከብ ካብ 2007 ዓ.ም. ፈ. ኣትሒዙ ኣብ 
ዝተፈላለየ ናይ ክራይ ቦታታት ኮይኑ ዝግብኦ መንፈሳዊ ኣገልግሎት 
ክህብ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ።ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ድማ ብቅዱስ ፍቓድ 
እግዚኣብሔርን ብጻዕሪ ትጉሃት ኣባላቱን ብልግሲ ገበርቲ ሰናይን ቤተ 
ክርስቲያን ተተኺሉ ታቦት ቅዱስ ሚካኤል መዕረፊኡ ሒዙ ሰፊሕ 
መንፈሳዊ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ይርከብ ኣሎ ክርብርን ምስጋናን 
ንልዑል ኣምላኽ ይኹን። 
በዚ መሰረት ድማ  
     ዝሓለፈ ቀዳም ዕለት 11-22-2019 (12.ሕዳር.2012) ዓ.ም. 
ዓመታዊ ክብረ በዓል ደብረ ሰላም ቅ.ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ካብ 
ዝተፈላለየ ቦታ ብዝመጹ ሊቃውነተ ቤተ ክርስቲያን ካህናትን 
ዲያቆናትን መንእሰያት ትምህርቲ ሰንበትን ምእመናንን ምእመናትን 
ብኽብ ዝበለ መንፈሳዊ ኣገባብ ተኸቢሩ ውዒሉ። 
     ቤተ ክርስቲያን ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ሓጺር ዕድመ  ዘለዎ 
ቤተ ክርስቲያን እዩ።ይኹን ’ምበር ኣባላቱ መንፈሳዊ ዕላምኦም 
ዝፈልጡ መንፈሳዊ ሕይወቶም ብግቡእ ዝመርሑ ኣርሒቖም ዝሓስቡ 
ንቤተ ክርስቲያን ትርጉሙን ስርሑን  ዝርድኡን ዝምርሑሉን ናይ 
ኩሉ ሕብረተ ሰብ ሓድነትን ፍቕርን ሰላምን ዝምነዩ ብሱላት 
ምእመናን ዝርከብዎ ውሕሉልን ጽፉፍን መንፈሳዊ ምሕደራ ዘለዎ 
ብምዃኑ ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን እዩ ዝመስል ስለ ዝኾነ ኻኣ 
ብተዓዘብቲ  ብዙሕ ኣድናቖትን ምስጋናን  ዘትረፈ እዩ። 
   
    እዚ ናይ ሎሚ ዘበን ኣከባብራ ካብ’ቲ ዝሓለፈ ዓመት ፍሉይ ዝገበሮ 
ድማ ካብ ብዙሓት ኣሓት ቤተ ክርስቲያናት ዝመጹ ብርክት ዝበሉ 
ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ሃይማኖት ካህናትን ዲያቆናትን 
መንእሰያትን ዝተረኽቡሉ ክኸውን ከሎ፡ 
 ኣብ ሙሉእ ዋሽንግቶን ዲሲን ከባቢኣን ዝርከቡ ብኣማኢት ዝቑጸሩ 
ምእመናን ብብዝሒ ዝተሳተፍዎ መንፈስ ቅዱስ ዝዓሰሎ ምዕሩግ 
ክብረ በዓል ኔሩ።  
 
    ነዚ ሓድሽ ንብረት ሃብቲ ቤተ ክርስቲያን ማለት ገዛን ተወሳኺ 
ፓርኪንን መኽፈል ዕዳ ዝኸውን ካኣ ካብ  ሓጐስ ዝተላዕለ  ኣሽሓት 
ገንዘብ ካብ ገበርቲ ሰናይ ተለጊሱ። ብሓፈሻ ካብ ክሌማኡ ጀሚሩ 
ሙዉቕን ድሙቕን ክብረ በዓል  ኔሩ። 
 
      ሰላምን ቅሳነት ዘለዎ ዘመን ጌሩ ንዓመታ ብተመሳሳሊ መልክዕ  
                ብሓባር ንምውዓል የብቅዓና ኣምላኽ ኣሜን!።  
 
       


