
 
 
  
         
   

 
 
 
 

    እዞም ዝጽዋማት’ዚኦም ብቀኖናዊ  
ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሸውዓተ 
ኣጽዋማት ዝበሃሉ እዮም።ጾመ ሓዋርያት ድማ ሓደ 
ካብዚ’ኦም ኮይኑ ቅዱሳን ሓዋርያት በረኸት 
እግዚኣብሔር ... ዝተቐበልሉ እዩ። 

  ንሕና ድማ ኣብ ማቴ፡5፡6፡’’ምእንቲ ጽድቂ 
ዝጠምዩን ዝጸምኡን ብጹዓን እዮም’’ ዝበሎ ቃል 
ሕይወት መሠረት ብምግባር ሥርዓተ ጾምና 
ተኸቲልና ክንጸውም ሃይማኖታዊ ግዴታና ምዃኑ 
ክንፈልጥ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንምዘነሉን 
ዓስብና ዝስፈረሉን ፍረ ጽድቂ ምዃኑ ድማ ክንርዳእ 
ይግብኣና። 

 
      ወድ ሰብ ኣብ’ዚ ምድራዊ ዓለም ንዝተወሰነ 
ዕድመ እዩ ዝነብር፡ ናይ ዘለዓለም መንበሪኡ ግና 
ኣብ’ቲ ናይ ጽድቂ ወይ ናይ ኃጢኣት ሰማያዊ ዓለም 
(ቤት) እዩ፡2ይ.ቆሮ፡5፡1-10። 
 
     ንሱ ኻኣ ወድ ሰብ በዚ ኣብ ምድሪ ከሎ ብቓል 
እግዚኣብሔር ኣምላኹ ተመሪሑ ዝገበሮ ጽቡቕ 
ወይ ድማ ካብ ቃል ኣምላኹ ወጺኡ ብዝገብሮ 
ሕማቕ ውጽኢት ተግባሩ ተፈሪዱ እዩ ናይ ዘለዓለም 
መንበሪኡ ሰማያዊ ስፍራ ዝወሃቦ፡ ዮሓ፡5፡24-29። 
 
     በዚ መሰረት ድማ ’’ከይኮነ ወግን ከይተሰብረ 
ጸግን’’ ከም ዝበሃል ኣቐዲምና ተግባርና ባዕልና 
ክንመሚ(ክንፈልጥ) መንፈሳዊ ሕይወትና ኣብ 
ምንታይ ከምዘሎ ክንርዳእን መንፈሳዊ ሕይወትና 
ከነመዓራርን መንገዲ ሕይወት መታን ክንሕዝ ቃል 
እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብዝተፈላለየ ኣብነትን 
ምሳሌን ጌሩ እዩ ዝምህረና። 
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ልሳነ ቅዱስ 
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ሰብዓቱ ኣጽዋማት (ሸውዓተ ኣጽዋማት) 
  
  ብሃይማኖታዊ ሕጊ ሓዋርያዊት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ 
ቤተ ክርስቲያን ሸውዓተ ኣጽዋማት ዝበሃሉ 
(እንብሎም) እዞም ዝስዕቡ እዮም፡- 
 
1.ጾመ ነቢያት፡  
  ካብ ዓሰርተ ሓሙሽተ ሕዳር ክሳዕ ድሮ ልደት። 
 
2.ጾመ ነነዌ፡  
     ቅድሚ ጾመ ኣርብዓ ዝርከብ ናይ ሠለስተ     
       መዓልቲ ጾም። 
 
3.ጾመ ገሃድ፡ 
          ድሮ ልደትን ጥምቀትን ዝርከብ ናይ ሓደ    
          መዓልቲ ጾም። 
 
4.ጾመ ኣርብዓ፡ 
             ሓምሳን ሓሙሽተን መዓልቲ። 
 
5.ጾመ ዓርበ ረቡዕ፡  
ብዘይካ ኣብ ወርሓት ትንሣኤ ማለት ካብ ትንሣኤ ክሳዕ  
በዓለ መንፈስ ቅዱስ 50 መዓልቲ ኩሉ ጊዜ ዝጽወም።  
 
6.ጾመ ሓዋርያት፡ 
      ካብ ጽባሕ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ክሳዕ ድሮ ጉባኤ 
ሓዋርያት (ሓሙሽተ ሓምለ)። 
 
7.ጾመ ፍልሰታ ክልተ ሰሙን፡ 
      ካብ ሓደ ነሓሰ ብግእዝ ክሳዕ ድሮ ኪዳነ    
      ምሕረት 16 ነሓሰ እዩ።  

 ሥርዓተ ጾም ሃይማኖታዊ ግደታ    



 

ር/ደ/ ሊ/መ/ ቀሲስ  ኣፈወርቅ ገ/ኣምላክ 

ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 

ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርትን ስነ ጽሑፍን 

ናይ ዕለቱ መዝሙር 
  ጹሙ ወጸልዩ ህዝበ ክርስቲያን (2) ዘጾመ ወጸለየ ይበውእ ገነተ (2)  

ነኣምን በኣብ ወነኣምን በወልድ በወልድ (2) ወነኣምን (4) ነኣምን በመንፈስ ቅዱስ (2) 
ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ(2) ኣምላኸየ ክእዘዝ ነዓኻ ኣምላኸየ ክነብር ምሳኻ (2)   

 
 

 ልዑል እግዚኣብሔር ንኹሉ ህዝቢ ሰላምን ቅሳነትን ንቤተ ክርስቲያን ዕቤትን ጽንዓትን ይሃበና ኣሜን! 
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                    ጾመ ሰነ 
     ጾመ ሰነ ሓደ ካብ’ቶዞም ሸውዓተ ኣጽዋማት 
እዩ።ሓዋርያት ንሓዋርያዊ ተልእኮ ክዋፈሩ መንፈስ 
ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ፈራሓት ዝነበሩ ተባዓት ኮኑ 
ድኹማት ዝነበሩ ሓያላት ኮኑ ናይ ኩሉ ዓለም 
ቋንቋታት’ውን ተገልጸሎም፡ ዓለም ዘይናቶም ምዃና 
ፈሊጦም ሠናይ ገድሊ ተጋዲሎም ብሰማዕትነት 
ሓሊፎም ሰማያዊ ኣኽሊል ክቕበሉ ምዃኖም ድማ 
ፈለጡ፡2ይ፡ጢሞ፡4፡7። ብኸምዚ ኻኣ ሓይሊ መንፈስ 
ቅዱስ ለቢሶም ብርሃን ወንጌል ከብርሁ ትምህርቲ 
ክርስትና ክዝርግሑ ኣምልኾተ እግዚኣብሔር ከንግሡ 
ዝረኸሰ ክቕድሱ ብሓፈሻሓዋርያዊ ተልእኮኦም 
ንምፍጻም ቅሩባት ኮኑ ሱባኤ ድማ ኣተዉ፡ 
              ስለ’ዚ፡ 
1.ስለ’ቲ ዝረኸብዎ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ንምስጋና፡ 
2. ስለ’ቲ ዝተዋህቦም ሓዋርያዊ ስራሕ ንኣሳልጦ፡ 
3. ኵሎም ኣሕዛብ ህልውና እግዚብሔር ፈሊጦም 
ድሕነት ነፍሶም ንምርካብ ንመንፈሳዊ ዓወት፡  
   ብሓፈሻ ኩሉ መንፈሳዊ ንጥፈታቶም ከም’ቲ ጐይታ 
ዝሕጐሰሉን ነፍሳት ዝድሕኑሉን ጌሮም ክዛዝሙ 
ንኣምላኾም ኣመስጊኖም ኣጽዋር ጽድቂ ለቢሶም 
ሓዋርያዊ ተልእኮኦም መታን ክፍጽሙ ሱባኤ ኣተዉ 
ማለት ጾምን ጸሎትን ጀመሩ። 
    ብድሕሪ’ዚ ኻኣ ሓዋርያዊ ተልእኮኦም ንምፍጻም ናብ 
ምሉእ ዓለም ተዋፈሩ በረኸቶም ኣይፈለየና ኣሜን።  
 
          ዕለታዊ ድራር ንፍሲንሕይወት ቀዳሲ 
                         ግዕዝ ነኣኵተከ 
   ነኣኵተከ እግዚኦ ወንሴብሓከ ንባርከከ እግዚኦ ወንትኣመነከ 
ንስእለከ እግዚኦ ወናስተበቍዓከ ንገኒ ለከ እግዚኦ ወንትቀነይ ለስምከ 
ቅዱስ ንሰግድ ለከ ኦ ዘለከ ይሰግድ ኵሉ ብርክ ወለከ ይትቀነይ ኵሉ 
ልሳን ኣንተ ውእቱ ኣምላከ ኣማልክት ወእግዚኣ ኣጋእዝት ወንጉሠ 
ነገሥት ኣምላክ ኣንተ ለኵሉ ዘሥጋ ወለኵላ ዘነፍስ ንጼውዓከ ንሕነ 
በከመ መሓረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብል ኣንትሙሰ ሶበ ትጼልዩ 
ከመዝ በሉ ኣሜን። 

ማሕበራዊ ጸሎት  
ኣብ እዋን ጸሎተ ቅዳሴ   

 
 
 
 
 
 
 

     
 ናይ ዕለቱ ምንባባት 
        
      1ይ፡ቆሮ፡14፡1-26፡ 
       1ይ ዮሓ፡4፡1-9፡    
       ግብ.ሓ.10፡11-44፡  

 
 ምስባክ 
ኢትግድፈኒ እምቅድመ ገጽከ፡ 
ወመንፈሰከ ቅዱሰ ኢታውጽእ እምላዕሌየ 
እስየኒ ፍስሓ ወኣድሕኖተከ። 

 
         ወንጌል ዮሓ፡15፡17-ፍ። 
 
         
        ኣብ ገዛ ዝንበቡ ጥቕስታት 
               ማቴ፡5፡1-16፡ 
                        መዝ፡33፡1-ፍጻሜ፡ 
                        መዝ፡34፡1-ፍጻሜ፡ 
  
 


