
 
 
  
         

   
 

ናይ’ዚ መሰኻክር ድማ ንሳቶም ባዕሎም 
ሓዋርያት ምዃኖም ነገሮም። 
   
     እንተ ኾነ ግን ነዚ ተልእኮ’ዚ ንኽፍጽሙ 
ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክለብሱ ስለ ዘለዎም 
ድሕሪ ዓሠርተ መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ 
ክሰደሎም ምዃኑ ክሳብ ሽዑ ድማ ኣብ 
ኢየሩሳሌም ክጸንሑ ከምዘለዎም 
ኣዘዞም፡ሉቃ፡24፡47-49፥ግብ፡ሓዋ፡1፡4-5። 
 
    ደቀ መዛሙርቱ ኻኣ ብዛዕባ መንግሥቲ 
እስራኤል ምስ ሓተትዎ... ነቲ ዘመንን እዋንን 
ሕጂ ክትፈልጡ ኣይተፈቕደን በሎም። 
 
   ዳግማይ ግን ንዓለም ከሰናብት ብሓይሊ 
ኣምላኽነት ብግርማ መንግሥትነት ክመጽእ 
ምዃኑ’ውን ሓበሮም ፡ግብ፡ሓ፡1፡6-11።  
  
    ብድሕሪ’ዚ ናብ ቢታንያ ኣውጺኡ 
ባረኾም፡እናባርኾም ከሎ ድማ ብሩህ ደመና 
መጺኡ ኣጐልበቦ ካብኣቶም እናተፈልየ ድማ 
ብዝማሬ (ምስጋና) መላእኽቲ ተሰንዩ 
እናረኣይዎ ንሰማያት ዓረገ። 
 
    ንሳቶም ካኣ እናሰገዱ ኣፋነውዎ ብሓጐስ 
ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ፡ ክሳብ እ’ቲ 
ዝበሎም ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዝወርደሎም 
ዕለት ድማ ኣብ ቤት መቕደስ ኮይኖም ንኣምላኽ 
የመስግኑ ነበሩ፡ሉቃ፡24፡45-53፡ ግብ፡ሓ፡1፡6-11።      
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ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 
             Vol. 12.    No. 27 

  ዓርገ እግዚኣብሔር በይባቤ ... 
እግዚኣብሔር ብዝማሬ ዓረገ...መዝ፡47፡5-7። 

   
    ዕርገት ማለት ቃል ብቓሉ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ 

ምድያብ (ንላዕሊ ምኻድ)ማለት እዩ፡ጥንተ ዕለተ 
ዕርገት ጐይታ ድማ ብኣቈጻጽራ / ግዕዝ 8 ግንቦት 
ነበረ። 
   እዚ በዓለ ዕርገት ኢልና እነብዕሎ እምበኣር  
ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ’ቲ ህዝቢ 
ዓለም ንምድሓን ምስ መደበ፡ 
     ካብ ሰማያት ምውራዱን ካብ ቅድስት ድንግል 
ማርያም ምውላዱን ጀሚሩ ዘካይዶ ስራሕን ንደቂ 
ኣዳም ዝህቦ ምሕረትን ብነቢያት ጌሩ ዘበሰሮ ተስፋ 
ድሕነት ኣትሒዙ ክሳብ ዕለተ ዕርገት ብሰብኣዊ 
መልክዕ ኣብ ዓለም ተጋሂዱ ብዙሕ ተኣምራትን 
መንክራትን እናገበረ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኣብ 
ዓለም ጸኒሑ ካብ ትንሣኤ ኣብ መበል ኣርብዓ 
መዓልቲ ኩሉ ፈጺሙ ንሰማያት ዝዓረገሉ ዕለት 
እዩ። 
    ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ትንሣኤ ክሳብ 
ዕርገት ኣብ ደቀ መዛሙርቱ እናተሰወረን 
እናተገልጸን ፍሉይ ትምህርቲ ሸውዓተ ኪዳናትን...  
ብዛዕባ መንግሥቲ ኣምላኽን እናመሃሮምን እዩ 
ጸኒሑ፡ግብ፡ሓዋ፡1፡2-4። 
   
    ንኹሉ ፈጺሙ ንሰማያት ክዓርግ ከሎ ኻኣ ንደቀ 
መዛሙርቱ ከምዚ ዝስዕብ በሎም፡ 
ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኩሎም ኣህዛብ 
ብስቕለትን ትንሣኤን ጐይታ ንኹሉ ዓለም ንስሓን 
ሕድገት ሓጢኣትን ክስበኽ ምዃኑ    
 

በዓለ - ዕርገት 



 

ር/ደ/ ሊ/መ/ ቀሲስ  ኣፈወርቅ ገ/ኣምላክ 

ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 

ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርትን ስነ ጽሑፍን 

ናይ ዕለቱ መዝሙር 
ኣማን በኣማን ኣማን በኣማን (2) መንክር ስብሓተ ዕርገቱ መንክር ስብሓተ ዕርገቱ (2) 
  ኣርሕዉ ኆኀተ ለኣምላከ ምሕረት  ዘይቤ (2) ተሰምዓ ቃለ ቀርን ወደምጸ ይባቤ (2)   
  ስምዓና ኣምላኽና ከም’ቶም ኣቦታትና ተለመነና (2) ንስኻ ኢኻ ለዋህ ኣምላኽና (2) 

  

 ልዑል እግዚኣብሔር ንኹሉ ህዝቢ ሰላምን ቅሳነትን ንቤተ ክርስቲያን ዕቤትን ጽንዓትን ይሃበና ኣሜን! 
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     ብኸምዚ ድማ  ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ 
ክርስቶስ ንደቂ ኣዳም ብስቕለቱን ብደሙን 
ብትንሣኤኡን ሓንሳብን ንሓዋሩን ኣፍደገ ምሕረት 
ከፊቱ ናብቲ ጥንታዊ ሰማያዊ ክብሩ ቅድስተ ቅዱሳን 
ኣተወ፡ዕብ፡9፡11-12። 
ኣብ የማን ኣብ፡ ኣብ ጥንታዊ መንበሩ ኻኣ ተቐመጠ፡ 
ዕብ፡10፡12። 
  ንቅዱሳን ሓዋርያት ዝዓደሎ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ 
የዓድለና  ኣሜን!። 
                                                
     ዕለታዊ ድራር ንፍሲ፡ ንሕይወት ቀዳሲ  
                ትግርኛ  ነኣኵተከ  
   
   ኦ ጎይታ ነመስግነካን ነኽብረካን ኣሎና፡  
ኦ ጎይታ 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!።  
                       
                     ሓበሬታ  
 ዝመጽእ ሰንበት በዓለ መንፈስ ቅዱስ እዩ፡ ጾመ ሓዋርያት (ጾመ ሰነ) ድማ  
ንጽባሒቱ ሰኑይ እዩ ዝኣቱ። 
 ስለዚ ናይ ጾምን ጸሎትን እዋን (ሱባኤ) ምዃኑ ፈሊጥና ግቡእና  
  ንምፍጻም ቅሩባት ንኹን ባዕሉ ኻኣ ይደግፈና ኣሜን!።   

ማሕበራዊ ጸሎት  
ኣብ እዋን ጸሎተ ቅዳሴ   

 
 
 
 
 
 
 

     
                ናይ ዕለቱ ምንባባት 
        

       ሮሜ.10፡1-ፍ፡ 
             1ይ ጴጥ፡3፡15-ፍ፡    

       ግብ.ሓ.1፡1-12፡  

ምስባክ 
ዐርገ እግዚኣብሔር በይባቤ፡ 
ወእግዚእነ በቃለ ቀርን፡ 
ዘምሩ ለኣምላክነ ዘምሩ።   
                          
 
   ወንጌል ሉቃ፡24፡44-ፍ። 
            
         ኣብ ገዛ ዝንበቡ ጥቕስታት 
                ግብ፡ሓዋ፡1፡1-11፡ 
                      ሉቃ፡24፡45-53። 

       
 
  


