
 

 
  
         
   

 

       
     

ሓዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ካኣ ሓደ 
ቋንቋ ዝፈልጡ ዝነበሩ 71 ቋንቋ ተገልጸሎም 
ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት ክዛረቡ 
ጀመሩ፡ግብ፡ሓ፡2፡1-12፡ ማር፡16፡15-18።  

  
  “ናብ ኵሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍትረት ካኣ ወንጌል 
ስበኹ ፡እቲ ዝኣመነን ዝተጠመቕን ክድሕን እቲ 
ዘይኣመነ ግና ኪኹነን እዩ፡”ማር፡16፡15፡ 
     ብዝበሎ ኣምላኻዊ ትእዛዝ መሠረት ካኣ፡ 
 ነዚ ንምፍጻም ፈራሓት ዝነበሩ ተባዓት ኮኑ 
ድኹማት ዝነበሩ ሓያላት ኮኑ፡ዓለም ዘይናቶም 
ምዃና ፈሊጦም ሠናይ ገድሊ ተጋዲሎም 
ብሰማዕትነት ሓሊፎም ሰማያዊ ኣኽሊል ክቕበሉ 
ምዃኖም ፈለጡ፡2ይ፡ጢሞ፡4፡7። 
 
     ብኸምዚ ድማ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ለቢሶም 
ብርሃን ወንጌል ከብርሁ ትምህርቲ ክርስትና 
ክዝርግሑ ኣምልኾተ እግዚኣብሔር ከንግሡ ዝረኸሰ 
ክቕድሱ ዝሓመመ ክፍውሱ ብሓፈሻ ሓዋርያዊ 
ተልእኮኦም ንምፍጻም ናብ ሙሉእ ዓለም ተዋፈሩ። 
  
    ቅድሚኡ ግና ስለቲ ዝረኸብዎ ጸጋ መንፈስ 
ቅዱስ ኵሎም ኣህዛብ ህልውና እግዚኣብሔር 
ፈሊጦም ድሕነት ነፍሶም መታን ክረኽቡ፡  
 ኩሉ መንፈሳዊ ዕዮኦም ድማ ብመንፈሳዊ ዓወት 
ክዛዘም ንኣምላኾም ኣመስጊኖም ኣጽዋር ጽድቂ 
ለቢሶም ሓዋርያዊ ተልእኮኦም መታን ክፍጽሙ ካብ 
ጽባሕ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ሰኑይ ሱባኤ ኣተዉ 
ማለት ጾምን ጸሎትን ጀመሩ። 
    ብድሕሪ’ዚ ኻኣ ሓዋርያዊ ተልእኮኦም ንምፍጻም 
ከም’ቲ ቃል ጐይታ ናብ ምሉእ ዓለም ተዋፈሩ።  
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በዓለ መንፈስ ቅዱስ (ጰራቅሊጦስ) 
  
    መንፈስ ቅዱስ ማለት ሓደ ካብ ሰለሥተ     
          ሥላሴ እዩ፡ማቴ፡28፡19።     

   

       በዓለ መንፈስ ቅዱስ (ጰራቅሊጦስ)  ድማ 
 ካብ ትንሣኤ ድሕሪ 50 መዓልቲ ካብ ዕርገት ድማ 
ድሕሪ 10 መዓልቲ  እነብዕሎ በዓል እዩ።  
   
    እዚ ኻኣ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ 
ኣቐዲሙ ብነቢያት ከም ዝሓበሮ እቲ ንድሕነት 
ደቂ ሰብ ዝመደቦ ሥጋ ሰብ ብምልባስ ዘካየዶ ገቢረ 
ተኣምራትን ሥርዓተ ሓዲስ ኪዳንን ስቕለትን 
ትንሣኤን...ብሓፈሻ ካብ ትስብዕት (ልደት) ጀሚሩ 
ክሳብ ዕርገት ዝነበረ ንደቂ ኣዳም ናይ ምድሓን 
ስርሑ ብምሕረት ... ዛዚሙ ንኹሉ ፈጺሙ 
ንሰማያት ክዓርግ ከሎ ንቅዱሳን ሓዋርያት ከምዚ 
ዝስዕብ በሎም፡- 
 
  “ ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ንኹሎም ኣህዛብ 
ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ክወሃብ እዩ ናይ’ዚ 
መሰኻክር ድማ ንስኻትኩም ኢኹም “  
ኢልዎም ነበረ ፡ሉቃ፡24፡47-49። 
 
    እንተ ኾነ ግና ነዚ ሓዋርያዊ ተልእኮ’ዚ 
ንኽፍጽሙ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክለብሱ ስለ 
ዘለዎም ድማ ድሕሪ ዓሠርተ መዓልቲ መንፈስ 
ቅዱስ ክሰደልኩም እየ ክሳብ ሽዑ ግና ኣብ 
ኢየሩሳሌም ጽንሑ ኢልዎም ስለ ዓረገ፡ በዚ ሎሚ 
መዓልቲ ድማ ከምቲ ቃል ጐይታ ሓዋርያት 
መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ፡ ግብ፡ሓ፡2፡15:ዮሓ.20:22።       

በዓለ መንፈስ ቅዱስ 



 

ር/ደ/ ሊ/መ/ ቀሲስ  ኣፈወርቅ ገ/ኣምላክ 

ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 

ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርትን ስነ ጽሑፍን 

ናይ ዕለቱ መዝሙር 
ጰራቅሊጦስሃ ጰራቅሊጦስሃ እሁበክሙ  (2) ዘኢይክል ዘኢይክል ዓለም ነሲኦቶ ዓለም(2)  
መንፈስ ቅዱስ ወረደ ወረደ እምሰማያት(2) ላዕለ ቅዱሳን ላዕለ ቅዱሳን ሓዋርያት (2)   
 ነቢያት ወሓዋርያት ጻድቃን ወሰማዕታት (2) ሰኣሉ በእንቲኣነ ከመ ይምሓረነ (2)  

 
ወኵሉ ከመ ትንሣኤ ውእቱ.................። 

 

 ልዑል እግዚኣብሔር ንኹሉ ህዝቢ ሰላምን ቅሳነትን ንቤተ ክርስቲያን ዕቤትን ጽንዓትን ይሃበና ኣሜን! 
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        ህያባት መንፈስ ቅዱስ 
 መንፈስ ቅዱስ ይልእኽ፡ግብ፡11፡12።     
 መንፈስ ቅዱስ ካልኣይ ልደትይህብ፡3፡5። 
 መንፈስ ቅዱስ የጸናንዕን የብዝሕን፡ግብ፡ሓ፡9፡31። 
 መንፈስ ቅዱስ ይምስክር፡ዮሓ፡15፡26። 
 መንፈስ ቅዱስ ሕይወትይህብ ሓራ የውጽእ፡ሮሜ፡8፡2።   
 
  ኣስማት 12               
  ሓዋርያት  
 
  
1. ቅዱስ ጴጥሮ(ስምዖን)  
2.ቅዱስ እንድርያስ ሓዉን፡  
3. ቅዱስ ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን  
4. ቅዱስ ዮሓንስ ሓዉን፡  
5. ቅዱስ ፊልጶስ፡  
6. ቅዱስ ቶማስ፡  
7. ቅዱስ በርተሎሜዎስ፡  
8. ቅዱስ ማቴዎስ፡  
9. ቅዱስ ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስ፡  
10. ቅዱስ ስምኦን በዓል ቃና (ናትናኤል , ቀነናዊ)  
11. ቅዱስ ታዴዎስ, (ልብድዮስ) (ይሁዳ) ሉቃ።6፡16፡  
12. ይሁዳ -ብቅዱስ ማትያስ ዝተተክአ እዮም፡ 
     ግብ፡ሓ፡1፡12-13፡ማቴ፡10፡2፡ ሉቃ፡6፡13፡ማር፡3፡16። 
   ሉቃስ፡6፡16፡ግብ፡ሓ፡1፡13፡ኣብ ክንዲ ታዴዎስ ይሁዳ ወዲ ያዕቆብ ይብል። 
  
         ዕለታዊ ድራር ንፍሲ ንሕይወት ቀዳሲ  
                            ትግርኛ ነኣኵተከ  
     ኦ ጐይታ ነመስግነካን ነኽብረካን ኣሎና፡  
ኦ ጐይታ ኣሚና ንግዝኣካ ኣሎና፡ ንቅዱስ ስምካ ’ውን ንግዛእ ኣሎና፡  
  ናይ ኩሉ ብርኪ ዚሰግደልካ፡ ናይ ኵሉ ልሳን ዚግዝኣልካ ጐይታ ንሰግደልካ ኣሎና፡ ናይ 
ኣማልኽቲ ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ፡ ናይ ጐይቶት ጐይታ፡ ናይ ነገሥታት ንጉሥ ንስኻ ኢኻ፡ 
ናይ ኵሉ ሥጋን ናይ ኵላ ነፍስን ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ፡  
   ክቡርን ምስጉንን ወድኻ ንስኻትኩምሲ ክትጽልዩ ከሎኹም ከምዚ በሉ እናበለ ከም 
ዝመሃረና ከምዚ ኢልና ንጽውዓካ ኣሎና ኣሜን!።  

 
                      መዘኻኸሪ 
  ጾመ ሓዋርያት (ጾመ ሰነ) ጽባሕ ሰኑይ እዩ ዝኣቱ ዘሎ’ሞ ሥርዓት ሃይማኖትና ሓሊና ክንጸውምን 
ክንጽልን ግቡእና ክንፈጽምን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል ኣላ ባዕሉ ኻኣ ይደግፈና ኣሜን!። 

ማሕበራዊ ጸሎት  
ኣብ እዋን ጸሎተ ቅዳሴ   

 
 
 
 
 
 
 

     
 ናይ ዕለቱ ምንባባት 
        
1ይ.ቆሮ፡15፡20-49፡  
1ይ፡ጴጥ1፡1-13፡  
ግብ.ሓ.2፡22-37። 
 
ምስባክ 
ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚኣብሔር፡ 
ንትፈሳሕ ወንትሓሰይ ባቲ፡ 
ኦ እግዚኦ ኣድኅንሶ። 
 
ዓዲ፡ ወተንሥአ እግዚኣብሔር....በል። 
                                        
       ወንጌል ዮሓ፡20፡1-19። 
 
     ኣብ ገዛ ዝንበቡ ጥቕስታት 
              ግብ፡ሓዋ፡2፡1-16፡ 
                     ሮሜ፡8፡1-17። 

            
          


