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     ዘመነ ዮሓንስ ወንጌላዊ 2012.ዓ.ም.ግ. 
         (2019-2020 ዓመተ ምሕረት ፈረንጂ) 
      ክቡራንን ክቡራትን ምእመናን እንቛዕ ካብ 2011 
ናብ 2012 ዓ.ም. ግእዝ፡ ካብ ዘመነ ሉቃስ ናብ ዘመነ 
ዮሓንስ ብሰላም ኣብጽሓና ኣብጽሓኩም ኣሜን!። 
    ሓድሽ ዓመት፡ ዓ.ም.ግ. ዝጅምረሉ ዕለተ ቅዱስ 
ዮሓንስ እዩ፡ቅ/ዮሓንስ መጥምቕ ካኣ ወዲ ዘካርያስ 
እዩ፡ሉቃ፡1፡13-17፡ጸያሄ ፍኖት ምቱረ ክሳድ ዝጽዋዕ ድማ 
ንሱ እዩ፡ማር፡1፡1-3፥6፡14-18።  
  ቅዱስ ዮሓንስ ወንጌልን ራእይን ዝጸሓፈ ግን ወዲ  
ዘብዴዎስ እዩ ማቴ፡4፡21፡ማር፡3፡17፡  
   ሓዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ብደም ክርስቶስ 
ተመስሪታ ብእስክንድርያዊ ኣቈጻጽራ ሓደ ኢላ ዓመተ 
ምሕረት ካብ እትቖጽር ንመበል 2012 ዓ.ም.ግ.ተብዕል 
ኣላ ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣስብሔር ኣምላኽና ይኹን 
ኣሜን!።  
 “ ወትባርክ ኣክሊለ ዓመተ ምሕረትከ... ’’ ንናይ ምሕረት 
ዓመት ብሣህልኻ ትኽልላ.... ንስኻ ኣብ ዘለኻዮ ጽጋብ 
ኣሎ” ይብለና፡ መዝ.65፡11፡ ዓመተ በረኸትን ምሕረትን 
ዓመተ ሰላምን ቅሳነትን ይግበረልና። 
 
     ዕለተ ቅዱስ ዮሓንስ እምበኣር ዓመተ ምሕረት ግእዝ 
እንቕይረሉ ሓድሽ ዓመት  እንጅምረሉ ናይ ዓመት 
በዓላትን ኣጽዋምማትን ዝእወጀሉ ክቡር  ዕለት እዩ። 
 
    እዚ ድማ ዕለታትን ሰሙናትን ኣዋርሕን ዓመታትን  
ክፍለ ዘመናት ንምፍላጥ ይመርሓናን ይሕግዘናን። 
 ዘመን እንቘጽረሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ እቲ ሓላፊ 
ብነባሪ፡ እቲ ዝረአ ብዘይረአ፡ እቲ ምድራዊ ብሰማያዊ፡ 
ከምዝትካእ ፈሊጥና፡ ግቡእ ናይ ነፍስና ምድላዋት 
ንኽንገብር ንኽሕግዘና ማለት እዩ ተሠሪዑን ተመዲቡን፡ 
1ይ፡ቆሮ፡15፡1-58፡2ይቆሮ፡5፡1-10።           

             ቅዱስ ዮሓንስ መጥምቕ   
     ቅዱስ ዮሓንስ ወዲ ዘካርያስ ካህን   
 “ ጐደና እግዚኣብሔር ጽረጉ መንገዱ’ውን ኣቕንዑ...” 
እናበለ ናይ ንስሓ ጥምቀት እናኣጥመቐ ኣብ በረኻ  ኣዋጅ 
ድሕነት ዝእውጅ (ቃለ ዓዋዲ)” ተባሂሉ ዝተነግረሉ ሓዋርያ 
እዩ፡ማር፡1፡3፡ ማቴ፡3፡1፡ማር፡1፡1-8፡ሉቃ፡1፡18።   
  ቅዱስ ዮሓንስ ካብ  ብሉይ ኪዳን ናብ ሓዲስ ኪዳን 
መሰጋገሪ ኮይኑ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ’ሞ ተነስሑን 
እመኑን እናበለ ናይ ንስሓ ትምህርትን ጥምቀትን እናሰበኸ 
ቀቅድሚ ጐይታ ጸራግ መገዲ ብምዃን ግቡእ ሓዋርያዊ 
ተልእኩኡ ዝፈጸመ እዩ፡ማቴ፡11፡10፡ መንገዲ ንስሓ 
እናጸረገን ብስራት መንግሥተ ሰማያት (ሕጊ ወንጌል) 
እናመሃረን እንከሎ ድማ ስለ ሕጊ ኣምላኽ ብንጉሥ ሄሮድስ 
ብ2 መስከረም ሰማዕትነት ተቐበለ  ማር፡6፡14፡ማቴ፡11፡2።  
 ቅዱስ ዮሓንስ ናይ ብሉይ ኪዳን ዛዛሚ ናይ ሓድሽ ኪዳን 
ፈላሚ እዩ፡ ማቴ.11፡9-13። 
  
 
 
 
 
 
      ቅዱስ ዮሓንስ ንመለኮታዊ ጐይታ ዘጥመቐ ቅዱስ 
ሓዋርያ እዩ፡ በዚ ኻኣ ካብ ኣንስቲ ካብ ዝተወልዱ ኵሎም 
ካብ ዮሓንስ ዝዓቢ ከምዘየልቦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ 
መስከረሉ፡ ማቴ.11፡11። 
    
     ቅዱስ ዮሓንስ ነቢይን ሓዋርያን ሰማዕትን ኮይኑ 
ንእግዚኣብሔር ዘገልገለ ክኸውን ከሎ ኣብ ናይ ክረምቲ 
መዕጸዊ ናይ ቀውዒ መእተዊ ድማ ይብዕል/ይኸብር፡። 
   በዚ ድማ ንዕለተ ቅ/ዮሓንስ ርእሰ ዓውደ ዓመት ሰይማ 
ብባሕረ ሓሳብ ናይ ዓመት በዓላትን ኣጽዋማትን ዝእወጀሉ 
ሓድሽ ዓመት ዝቕየረሉ ክኸውን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ 
ክርስትያን ሠሪዓቶ ትርከብ ኣላ። 

 ቅዱስ ዮሓንስ...ሓድሽ ዓመት .ዓ.ም. ግእዝ  



 

ር/ደ/ ሊ/መ/ ቀሲስ  ኣፈወርቅ ገ/ኣምላክ 

ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 

ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርትን ስነ ጽሑፍን 

ናይ ዕለቱ መዝሙር 
    ተፈኖከ ተፈኖከ  (2) ታርሑ ዓናቅጸ ጽድቅ (2)  

  ዮሓንስ ክቡር  (2) ነቢየ ልዑል (2) ወላዴ መጥቅዕ (2) ዮሓንስ ነቢየ ልዑል (2)   
 ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ (2) ኣምላኸየ ክእዘዝ ነዓኻ ኣምላኸየ ክነብር ምሳኻ (2)     

 
                                   

 ልዑል እግዚኣብሔር ንኹሉ ህዝቢ ሰላምን ቅሳነትን ንቤተ ክርስትያን ዕቤትን ጽንዓትን ይሃበና ኣሜን! 
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            ሀ.ሓድሽ ዓመት ኣብ ብሉይ ኪዳን 
  1.   ብዘመን ኖኅ ዝነበሩ ሕዝቢ ምስ በደሉ 40 መዓልትን 40 ለይትን 
ዝናም ዘነመ ካብ’ቲ 1ይ ወርሒ ዕብራውያን ኒሳን፡ነህ፡2፡1፡ ጀሚሩ ድማ 
ዓለም ብማይ ኣዕለቕለቐ ብዘይካ ኖኅን ደቁን ንዘርኢ ዝኾኑ 
ውሑዳትን ካኣ ኵሉ ፍጡር ተደምሰሰ ኣብ’ዚ ወርሒ’ዚ 
ኤሉል፡ነህ፡6፡15፡ግና ማይ ኣይህ ክጐደል ጀመረ፡ዘፍ፡8፡13-14፥ 7፡1-
24፥8፡1-19፡ኖኅ ድማ ምስ ስድራ ቤቱ መሥዋዕቲ ጌሮም 
ንኣምላክ ኣመስገኑ ዘፍ፡8፡20-21።  
   2. እግዚኣብሔር ንእስራኤውያን ካብ ባርነት ግብጺ ምስ 
ኣውጽኦም ንሙሴ በዓል ሓድሽ ዓመት ብቓና መላእኽቲ 
ጌርኩም ቅዱስ ኣኼባ ግበሩ ዕረፍቲ ይኹነልኩም መሥዋዕቲ ኻኣ 
ኣቕርቡለይ በሎ ዘሌ፡23፡24፡መዓልቲ ምስጋናን ሓድሽ ሕይወትን 
ድማ ተጀመረ።  
     
            ለ. ሓድሽ ዓመት ኣብ ሓድሽ ኪዳን  
 
  “ እምበኣርሲ ኣሕዋተየ ሰብነትኩም ሕያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ 
ዘብልን መሥዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ 
እልምነኩም ኣሎኹ እዚ ማለት መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ እቲ 
ሠናይን ባህ ዘብልን ፍጹም ዝኾነ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ  
መርሚርኩም ምእንቲ ክትፈልጡ ኣዕምሮኹም ብምሕዳስ (ሓድሽ 
መንፈስ) ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም’ዚኣ ኣይትምሰልዋ ...” ይብለና 
ሮሜ፡12፡1-2።  
 
       ሐ.ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ መንፈስ 
    ክቡራንን ክቡራትን ሕዝበ ክርስቲያን ዘመን ክቕየር ከሎ ሥጋዊ 
ኣተሓሳስባና ድማ ብመንፈሳዊ ኣዕምሮ ክሕደስ ይግብኦ ዝሓለፈ ጉድለትናን 
ጌጋናን እናኣረምና ኣብዚ ሕጂ እንጅምሮ ዘሎና ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ 
መንፈስ ተላዒልና ካብ ድቃስ ሥጋዊ ዓለም ተበራቢና ቂምን በቀልን ሓዲግና 
ጐይታ በደልና ክሓድገልና እናተማሕጸና ኣብዚ ዓመት’ዚ ክንገብሮ ዘለና 
ጉዳይ ነፍስና መደባትና ሠሪዕና  ውጥንና ኣዳሊና ኣለኹ ጐይታይ ኣገልጋሊኻ 
ሠናይ ዘበለ ኵሉ ... እዝን ከምዝን ክገብር እየ እሞ ባዕልኻ ደግፈኒ ክንብሎ 
እዩ እግዚኣብሔር ዝጽበየና ዘሎ። ከመይ ሓድሽ ዓመት ካብ ጸልማት ክረምቲ 
ናብ ብርሃንን ጽጋብ እንሳገረሉ፡እግዚኣብሔር ዝሓለፈ በደልና ክሓድገልና 
መሥዋዕቲ ኣዕሪግና እነመስግነሉን እንልምነሉን እዩ። 
   ምኽንያቱ ኩሉ ሰብ ከም ሳዕሪ እዩ እቲ ሳዕሪ ይነቅጽ እቲ ዕምባባ ይረግፍ ቃለ 
እግዚኣብሔር ግና ንዘለዓለም ይነብር፡ይብለና ኢሳ፡40፡6-8፡ ዓለምን ኩሉ 
ፍትወቱን ሓላፊ ስለ ዝኾነ ዘይሓልፍ ቃል ኣምላኽን መንግሥተ ኣምላክን 
(መንግሥተ ሰማያትን) ጥራይ  ምዃኑ ፈሊጥና ናብ እግዚእብሔር ኣምላኽና 
ቀሪብና ድሕነት ነፍስና ብቐዳምነት ክንሠርዕ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሓደራ 
ትብል ኣላ።  
        
                     ዓመተ ሰላምን ራህዋን ይግበረለና ኣሜን!። 

ማሕበራዊ ጸሎት  
ኣብ እዋን ጸሎተ ቅዳሴ   

 
 
 
 
 

 
ናይ ዕለቱ ምንባባት 
        2ይ.ቆሮ፡6፡1-11፡   
          ያዕ፡5፡8-13:  
          ግብ.ሓዋ.5፡12-17። 

ምስባክ 
ወትባርክ ኣክሊለ ዓመተ ምሕረትከ፡ 
ወይጸግቡ ጠላተ ገዳም፡ 
ወይረውዩ ኣድባረ በድው ፡መዝ፡65፡11። 
 ወንጌል.ማቴ፡11፡1-20።   
                                     

                                                   ሓበሬታ 
            ታሪኽ ቅዱስ ድሜጥሮስ ..... ግለጽ። 

ናይ ዘመነ ዮሓንስ ወንጌላዊ 2012 (2019-2020)ዓመተ ምሕረት 
በዓላትን ኣጽዋማትን ብሓጺር ከምዚ ዝስዕብ እዩ፡ 
 ዓበቅቴ ፮-6፡  
 መጥቅዕ ፳፬-24፡  
 ጾመ ነቢያት ሕዳር ፲፭ (25)  
 ጾመ ነነዌ .የካ ፪ (10)፡ 
 ዓቢይ ጾም. የካ ፲፮ (24)፡  
 ደብረ ዘይት. መጋ ፲፫(22)፡ 
 ሆሣዕና .ሚያ ፬ (12)፡  
 ስቅለት .ሚያ ፱ (17)፡ 
 ትንሣኤ .ሚያ ፲፩ (19)፡  
 ዕርገት .ግን ፳ (28)፡ 
  ጰራቅሊጦስ .ግን.፴  (ሰነ .7) ፡  
 ጾመ ሓዋርያት. ሰነ ፩ (8)፡  
 ጾመ ድሕነት .ሰነ ፫ (10)፡ እዩ። 
ዘመነ ራህዋን ቅሳነትን ዓመተ ሰላምን ምሕረትን        
                   ይግበረልና እሜን!። 


