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                ቅዱስ ሩፋኤል  
     
      ዕለት ሰለሥተ ጳጉሜን ዓመታዊ በዓል ቅዱስ 
ሩፋኤል ሊቀ መላእክት ኣብ ደሴተ እስክንድርያ እዩ። 
 
   ቅዱስ ሩፋኤል መልኣኽ ሓደ ካብቶም ሸውዓተ    
   ሊቃነ መላእክት ሳልሣይ ደረጃ ዝሓዘ እዩ። 
 
     ቃል እግዚኣብሔር ኣብ መዝ.34፡7 መልእኽ 
እግዚብሔር ኣብ ዙርያ እቶም ዝፈርሕዎ ይሰፍር ካብ 
ድንገት ካኣ የናግፎም ብዝበሎ መሠረት፡ 
 
     ቅዱስ ሩፋኤል መልኣኽ ብእግዚኣብሔር ተላኢኹ 
ጸሎት ጦቢትን ሳራን ናብ እግዚኣብሔር የዕርግ ነበረ፡ 
ሰብ መሲሉ ድማ ኣብ ኩሉ ጸገማቶም ክተሓባበሮምን 
ካብ ሕማሞም ከሕውዮምን ካብ እግዚኣብሔር 
ዝተላእኸ መልኣክ እዩ፡ መጽ.ጦቢት፡3፡16። 
 
     ጦቢት ንጦብያ ወዱ ንምድያም ከይዱ ካብ 
ጋባኤል ገንዘብ ሒዙ ኪምለስ ኪልእኾ ከሎ ሩፋኤል 
መልእኽ ካኣ ሰብ መሲሉ ምስኡ ተጓዕዘ እንታይ 
ከምዝገብር ድማ ኩሉ ሓበሮ ጦብያ ኻኣ ከምቲ 
ሩፋኤል ዝበሎ ገበረ ኩሉ ሓሳቡ ድማ ኣሥመረሉ፡ 
መጽሓፈ ጦቢት.ካብ ምዕራፍ.5፡.1.ክሳዕ ምዕራፍ.10፡ 
ምሉእ ሓሳቡ ብሰፊሕ ተገሊጹ ኣሎ። 
  
  ኣብ መወዳእታ ቅ.ሩፋኤል መልኣኽ  ንጦቢት ካብ 
ዑረት ዓይኑ ኣሕውዩ( ፈዊሱ) መልኣኽ እግዚኣብሔር 
ምዃኑ ገለጸሎም፡ ኩሉ ጊዜ ካብ ፍቓድ ኣምላኽ 
ከይወጹ ንእግዚኣብሔር ከመስግኑን ከገልግሉን ድማ 
ሓቢርዎም ንሰማይ ዓረገ፡ መጽ፡ጦቢት.12.1-22።      

    

  ሥልጣንን ኣገልግሎትን ቅዱሳን መላእክት 
 
 
 
 
 
 
1,ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ንእግዚኣብሔር    
  ለይትን መዓልትን ምምስጋን፡ ኢሳ.6.1-3።  
   
2,ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ኣመንቲ እግዚኣብሔር     
   ሓለዋ ምክያድ ዘጸ.14.20-22፡መዝ.91፡11-13። 
 
3,ንኣመንቲ እግዚኣብሔር ካብ ጥፍኣት ምድሓን፡    
   መዝ 34፡7። 
 
4, ጸሎት ቅዱሳን ናብ እግዚኣብሔር ምዕራግ፡ 
  ራእ.8፡4፡መጽ.ጦቢት.12፡12-15። 
 
5,ንድኅነት ደቂ ሰብ ምምላድ፡ ዘካ፡1፡12-16። 
 
6,ንደቂ ሰብ  ምምካር(ምምዓድ) መደብ ኣምላኽ ምግላጽ  
   ዳን 9፡21፡ መዝ.25.14። 
 
7,መልእኽቶም(መልእኽቲ ኣምላኽ)  ንዘይተቐበለ ሰብ ኻኣ 
ምቕጻዕ፡ ሉቃ፡1፡5-25፡ ዘጸ፡23፡20-21፡ ...ወዘተ እዩ።       
        
              ክብሪ ቅዱሳን መላእኽት   
ሀ, ንመላእክት ናይ ጸጋ ስግደት ይግባእ እዩ፡ ኢያ፡5፡14፡       
    ዘሁ፡22፡31፡ ኢያ፡5፡14፡መጽ.ጦቢት.12፡16። 
 
ለ, መላእክት ቃል ኪዳን ኣለዎም፡ መዝ 25፡14። 
 
ሐ, እግዚኣብሔር ንሕሩያቱ ቃል ኪዳን የኣትወሎም፡መዝ፡ 89፡ 3። 

  

ስራሕ እግዚኣብሔርን መላእኽቱን  



 

ር/ደ/ ካ/መ/ ቀሲስ  ኣፈወርቅ ገ/ኣምላክ 

ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 

ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርትን ስነ ጽሑፍን 

ናይ ዕለቱ መዝሙር 
ኣማልክት ኣንትሙ (2) ወደቂቀ ልዑል ኵልክሙ (2)     

ሩፋኤል ግሩም በመንፈስ ቅዱስ ሕቱም (2)  ነዓ ነዓ ማእከሌነ ቁም ነዓ ነዓ ባርከነ ዮም(2)  
ኵሎም መላእክት ኵሎም ጻድቃናት  (2) የማልዱ’ዮም ንምሕረት ድሕነት የማልዱ’ዮም ንምሕረት ድሕነት (2)   
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            ጳጉሜንን ማየ ጸሎትን  
        ኣብ ሰሙነ ጳጉሜን ማየ ጸሎት ምሕጻብ  
       ልሙድን ቅኑዕን ቅቡልን ሃይማኖታውን እዩ። 
 
            ሀ. ጸበል ኣብ ብሉይ ኪዳን  
 
      ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን ሓደ ንእማን ዝተባህለ ሰብ ሓለቓ 
ሰራዊት ሶርያ ሕማም ቆርበት ነበሮሞ ሓንቲ ናይ እምነት ሰብ 
እስራኤላዊት ማየ ጸሎት እንተ ዝሕጸብ ክሓዊ ከምዝኽእል ምስ 
ሓበረቶ ናብ ነቢይ ኤልሳዕ ከይዱ ሓተተ፡ ኤልሳዕ ካኣ ናብ 
ዮርዳኖስ ኪድ እሞ ሸውዓተ ሳዕ ተሓጸብ ክትሓዊ ኢኻ በሎ፡ 
ንእማን ድማ ናብ ሩባ ዮርዳኖስ ከይዱ ሰውዓተ ሳዕ ተሓጽበሞ 
ካብ ሕማሙ ሓወየ። 
ናብ ነቢይ ኤልሳዕ ተመሊሱ ካኣ ብጀካኻ ኣምላኽ ኣስራኤል 
ካልእ ከምዘየልቦ ሕጂ ፈለጥኩ በሎ፡ ኤልሳዕ ካኣ ኣገልጋሊ 
እግዚኣብሔር ምዃኑ ገለጸሉ  ብድሕሪዚ ንእማን ጸበል 
ተማሊኡ ከደ ካብቲ ሰዓትቲ ጀሚሩ ድማ ንእግዚኣብሔር 
ድኣምበር ንጣኦታት ከምዘይኣምንን ከምዘየምልኽን ገለጸሉ፡ 
ነቢይ ኤልሳዕ ካኣ ብሰላም ኣፋነዎ፡ 2ይ.ነገ፡5፡1-20።     
   ኮምኡውን ኢዮብ ... ብማየ ጸሎት ሓወየ ይብለና። 
 
              ለ.ጸበል ኣብ ሓድሽ ኪዳን  
1.መልኣኽ እግዚኣብሔር መጺኡ ነቲ ማይ የናውጾ’ሞ ኣብኡ 
ዝተሓጽቡ ሕሙማት ኵሎም የሓውዩ ነበሩ፡ዮሓ.5፡1-15። 
 
2.ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ብዕዉሩ ዝተወልደ ሰብ 
ብምራቑ ጸብሪ ጌሩ ኣዒንቱ ቀቢኡ ኣብ ማየ ሰሊሆም ኬድካ 
ተሓጸብ በሎ እቲ ዕዉር ድማ ተሓጺቡ ሓወየ፡ ዮሓ.9፡6-8። 
     ስለ’ዚ ኃይሊ ኣምላኽ ዘለዎ ጸበል (ቅዱስ ሓመድን ማይን) 
ክፍውስ ከምዝኽእል ብሕጽር  ዝበለ ቃለ እግዚኣብሔር  
የረድኣና።   

 
                                      ሓበሬታ 
       በዓል ቅዱስ ዮሓንስ ማለት ሓድሽ ዓመት ዓመተ ምሕረት ግእዝ 
2012 ዝመጽእ ዘሎ ሓሙስ ዕለት 9-12-19  ከነብዕል ኢና’ሞ 
ተኻፈልቲ በረኸት ንኹን  ቡሩኽ በዓልን ሠናይ ዘመንን ድማ 
ይግበረልና ኣሜን።  

ማሕበራዊ ጸሎት  
ኣብ እዋን ጸሎተ ቅዳሴ   

 
 
 
 
 

 
  ናይ ዕለቱ ምንባባት 
 
      ዕብ.7.1-5፡   
           መል.ይሁዳ.1፡11-17:  
           ግብ.ሓዋ.5.17-26። 
 

ምስባክ 
እግዚኣብሔርሰ ገሃደ ይመጽእ። 
ወኣምላክነሂ ኢያረምም። 
እሳት ይነድድ ቅድሜሁ። 
             
                  ማቴ.25፡31-ፍ። 
 

                                 
 
 
 
 
 

   ኣብ ገዛ ዝንበቡ ጥቕስታት  
2ይ.ነገ.5፡1-20፡ 
ዮሓ.9፡6-12፡ 

     
 
                                            


