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       ኣብርሃም ርእሰ ኣበው 
     
      ብኣቈጻጽራ ቤተ ክርስቲያን ግእዝ 28 ነሓሰ 
ኣባ ኣብርሃም (ሆየ ) ብዝብል ስም ዝፍለጥ ናይ 
ርእሰ ኣበው መሰረት እምነት ኣቦና ኣብርሃም በዓል 
እዩ። 
 
    ወድ ሰብ  ድምጺ ኣምላኽ ብምልላይ ብ5 ነገራት 
(ህዋሳት) ድምጺ ኣምላኽ ኣለልዩን ሰሚዑን 
ክምራሕ እዙዝ ምዃኑ ቃል እግዚኣብሔር 
ይምህረና  ኣቦና ኣብርሃም ድማ ሓደ ካብቶም 
ድምጺ ኣምላኽ ኣለልዮም ዝምርሑ ኣብነታውያን 
ቅዱሳን ኣቦታት እዩ። 
 
    ኣቦና ኣብርሃም ብእግዚኣብሔር ቅድሚ 
ምጽውዑ ኣብራም ዝብል ስም ነበሮ ፡ዘፍ፡17፡1-5፡ኣቦ 
ብዙሓት ክገብረክካ እየ ምስ በሎ ግና ኣብርሃም 
ዝብል ስም ተዋህቦ። 
      
  መጀመርታ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ጸዊዑ ካብ 
ሀገርካ ውጻእ ካብ ህዝብኻ ተፈለ ናብቲ ኣነ ዘርእየካ 
ምድሪ ኪድ.... በሎ፡ዘፍ፡12፡1-6፡ ንሱ ድማ ድምጺ 
ኣምላኹ ኣለልዩ ተኣዘዘ ከምቲ ዝበሎ ውን ገበረ።  
      
  ብሓፈሻ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ማዕረ ሸውዓተ 
ጊዜ ዝኸውን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተዛሪብዎ 
ነበረ ንሱ ድማ ድምጺ 
ኣምላኹ የለልን ይሰምዕን  
ስለ ዝነበረ ከም ፍቓድ 
ኣምላኹ ይኸይድን  
ትእዛዙ ይፍጽምን ነበረ።                

     በዚ ዕለትዚ 28 ነሓሰ ድማ እግዚኣብሔር ነቦና 
ኣብርሃም ክብድ ዝበለ ትእዛዝ ኣዘዞ ነቲ ኣብ 
እርጋኑ ዝረኸቦ ውላዱ ይስሓቅ ክስውኦ ተነግሮ፡  
     
          ማለት  እግዚኣብሔር ከምዚ በሎ  
      ኣብርሃም ትእዘዘኒ ዲኻ? በሎ ኣብርሃም ድማ 
እወ ጐይታይ በለ በል ነዚ ሓደ ወድኻ ይስሓቅ 
መስዋዕቲ ኣቕርበለይ ኢሉ ኣዘዞ ንሱ ድማ ሐራይ 
ጐይታይ ፍቓድካ ይኹን ኢሉ ካብ ኣገልገልቱ 
ዕንጸይቲ ኣሰኪሙ ንይስሓቅ ወዱ ሒዙ ናብቲ 
መሰውዒ ቦታ ከደ። 
 
    ይስሓቅ ድማ ኣቦይ ካራን ዕንጸይትንሲ እንሆ 
ንመስዋዕቲ ዝኸውን በጊዕ ደኣ ኣበይ ኣሎ በሎ? 
ኣብርሃም ድማ መስዋዕቲ በጊዕሲ ኣምላኽ ይሓልዮ 
ኢሉ መለሰሉ። 
 
    ንይስሓቅ ወዱ ክስውኦ ድማ ብዘይ ጥርጥር 
ኢዱን እግሩን ኣሲሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ዕንጸይቲ በጥ 
ኣበሎ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰከንድ ውን በጽሐ 
ብሕሊንኡ ኻኣ ሰውኦ፡ 
    
  እግዚኣብሔር ግና ተኣማንነቱን ተኣዛዝነቱን ምስ 
ኣረጋገጸ በጃ ይስሓቅ ዝስዋእ በጊዕ ሰደደሉ 
ኣብርሃም ድማ ብምስጋና ተቐቢሉ በጃ ይስሓቅ 
ነቲ በጊዕ ሰውኦ፡ዘፍ፡22፡1-18። 
      
  ኣብርሃም ትእዛዝ ኣምላኹ ኣኽበረ  
ይስሓቅ ድማ ትእዛዝ ወላዲኡ ፈጸመ።  
 
ትእዛዝ ኣምላኽና ንምፍጻም ባዕሉ ይደግፈና ። 
    

ኣባ ኣብርሃም  ( ኣባ ብርሃን ሆየ......) 



 

ር/ደ/ ሊ/መ/ ቀሲስ  ኣፈወርቅ ገ/ኣምላክ 

ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 

ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርትን ስነ ጽሑፍን 

ናይ ዕለቱ መዝሙር 
እኁዝ እኁዝ (2) ኣቅርንቲሁ በዕፀ ሳቤቅ(2)  

ዘሠርዓ ለኣብርሃም ወመሓለ ለይስሓቅ(2) ወዓቀመ ስምዓ ለያዕቆብ (2)        
ስምዓና ኣምላኽና ከምቶም ኣቦታትና ተለመነና(2) ንስኻ ኢኻ ለዋህ ኣምላኽና (2)   

     

 ልዑል እግዚኣብሔር ንኹሉ ህዝቢ ሰላምን ቅሳነትን ንቤተ ክርስትያን ዕቤትን ጽንዓትን ይሃበና ኣሜን! 
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 መጠቓለሊ ዓስቢ ተኣዛዝነት 
  እግዚኣብሔር ድማ ንኣብርሃም ቃለይ ስለ 
ዝሰማዕኻ ነቲ ሓደ ወድኻ ውን ካብዘይትንሕፎ ኣዝየ 
ክባርኸካ ዓቢይ ህዝቢ ውን ክገብረካን እየ። 
   ንዘርእኻ ድማ ከም ከዋኽብቲ ሰማይን ከም ሑጻ 
ባሕርን ከብዝሖም እየ...። 
  
  ህዝብታት ኩላ ምድሪ ድማ ብዘርእካ ክባረኹ 
እዮም... ወዘተ ብማለት ባረኾ፡ዘፍ፡12፡2-3፥22፡17-18። 
 

       ናይ ዓለም መድሓኒት ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ድማ ንኣብርሃም ካብ ሓረገ ትውልዱ ከምዝውለድ ህዝቢ 
ዓለም ብኡኡ ከምዝባረኽ መሰረት ትውልደ ቅድስና ውን 
ከምዝኸውን ውን ብምስጢር ተነግሮ። 
 
       ኣብርሃም ዝነበሮ ቦታ ናይ ፍረን ኣትክልትን 
ዝለምዐ ቦታ ኮይኑ ኬብሮን ይበሃል ዓጸደ መምሬ ዝበሃል 
እግዚኣብሔር 3 ጊዜ ዝተገልጸሉን ዝተዛረቦን ቃል ኪዳን 
ዝአተወሉን ’ውን ኣብኡ እዩ። 
 
   መቓብሮም’ውን መክፌላ (ማክጴላ)ኣብ ዝበሃል  በዓቲ 
ኣብኡ እዩ፡መጀመርያ ሳራ ኣብ መበል 127 ዕድኒአ 
፡ዘፍ፡1፡ኣብርሃም ድማ ኣብ መበል 175 
፡ዘፍ፡25፡7፡ዓረፉ።ናይ ይስሓቅን ያዕቆብን 
መቓብርን’ውን ኣብኡ እዩ። 
   እዚ ቦታ’ዚ ብዘመን  ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ቤተ 
ክርስቲያን ተሰሪሑሉ ነበረ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዘመናት 
’ውን ብዝተፈላለዩ ሕብረተ ሰብን ገዛእትን ይውነን 
ነበረ።  
 

          ናይ ኣብርሃም  እምነት 
           ናይ ይስሓቅ  ተኣዛዝነት፡ 
           ናይ ያዕቆብ  ለውሃት፡ 
           ናይ ኢዮብ  ትዕግስቲ  
             ኣይፈለየና ኣሜን።    

ማሕበራዊ ጸሎት  
ኣብ እዋን ጸሎተ ቅዳሴ   

 
 
 
 
 
 
 
 

    ናይ ዕለቱ ምንባባት 
  
      ሮሜ፡4፡1-ፍ፡   
        ያዕ፡2፡20-ፍ:  
        ግብ.ሓዋ.7፡1-9። 

  
    ምስባክ 
ዘሠርዓ ለኣብርሃም፡ 
ወመሓለ ለይስሓቅ፡ 
ወኣቀመ ስምዓ ለያዕቆብ። 

   
               ማቴ፡1፡1-17። 
                      
                           መዘኻኸሪ 
ዝመጽእ ሰንበት ሕድሽ ዓመት በዓል ቅዱስ ዮሓንስ እዩ  
            ቡሩኽ  ዘመን ይግበረልና ኣሜን!። 
 

  ኣብ ገዛ ዝንበቡ ጥቕስታት  
  ዘፍ፡12፡1-9 
  ዘፍ፡17፡1-9፡ 

   ዘፍ፡22፡1-18፡         

 


