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      በዓታ ውስተ ደብረ ቍስቋም  
   
    ብኣቈጻጽራ ቤተ ክርስቲያን ግዕዝ ዕለት ሽዱሽተ ሕዳር 
በዓለ ቍስቋም ይበሃል ፡ እዚ ድማ፡ 
    
    ብዘመን ንጉሥ ሄሮድስ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ 
ተወልደ ሰብ ጥበብ ( ሠለስተ ነገሥታት) እቲ ዝተወልደ  
ንጉሥ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ ኮኾቡ ብምብራቕ ርኢና ኢና’ሞ 
ክንሰግደሉ መጺእና እናበሉ ገጸ በረኸቶም ሒዞም ናብ 
ኢየሩሳሌም በጽሑ ንጉሥ ሄሮድስ ኻኣ እዚ ክበሃል ሰምዐ’ሞ 
ተሸበረ፡ ማቴ፡2፡1-4። 
  
   ኩነታቱ ንምፍላጥ ድማ  ነቶም ሰብ ጥበብ ነቲ ሕጻን ምስ 
ረኣይዎ ተመሊሶም ሓበሬታ ክህብዎ ሓተቶም እንተኾነ ግን 
መልኣኽ እግዚኣብሔር ብኻልእ መንገዲ ጌሮም ናብ 
ሃገሮም  ክምለሱ ስለ ዝሓበሮም ናብኡ ኣይተመልሱን 
ማቴ፡2፡7-12። 
 
  ብድሕሪ’ዚ ሄሮድስ ንጉሥ ኣይሁድ ኣነ እየ ብማለት 
መንግሥትነቱ ዝወርሶ መሲልዎ ንሓደ ጐይታ ንምርካብ 
ካብ ክልተ ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ ሕጻናት እስራኤል ኩሎም 
ክቕተሉ ኣዘዘ፡ ማቴ፡2፡16።  
 
 
 
 
 
   
    
  በዚ ምኽንያት ድማ  
መልኣኽ እግዚኣብሔር ንዮሴፍን ድንግል ማርያምን 
ሰሎሜን ነቲ ሕጻን ጐይታና መድኀኒና ኢየሱስ ክርስቶስ 
ሒዞም ክስደዱ ካብ ምድሪ እስራኤል ክወጹ ኣዘዞም።  
   

    እግዝእትነ ማርያም ካኣ ንጐይታና መድኀኒና ኢየሱስ 
ክርስቶስ ሒዛ ምስ ሰሎሜን ዮሴፍን ካብ ምድሪ እስራኤል 
ናብ ምድረ ግብጺ ተሰዲዳ ሠለስተ ዓመትን ሽዱሽተ 
ወርሕን ተቐመጠት።   
 
  ብድሕሪ’ዚ ሄሮድስ ከም ዝሞተ መልኣኽ እግዚኣብሔር 
ምስ ገለጸሎም ድማ ካብ ግብጺ ናብ ምድሪ እስራኤል 
ተመልሰት’ሞ በዚ ዕለት’ዚ ኻኣ ኣብ ደብረ ቍስቋም 
ኣተወት፡ ማቴ፡2፡19-ፍጻሜ። 

       
       በዓለ ቅዱስ ጊዮርጊስ            
     

    
      

 
 
     ብኣቈጻጽራ ግዕዝ ዕለት ሸውዓተ ሕዳር  በዓለ ሰማዕት 
ቅዱስ ጊዮርጊስ (ተርቢኖስ) እዩ። 
      ሰማዕት ማለት ምስክር ማለት እዩ። 
   
     ሓለቓ ሰማዕታት ልዳዊ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስክር ናይ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ህልውና እግዚኣብሔር ከፍልጥን 
ሃይማኖት ክርስትና ከስፍሕን ክሳዕ ሸውዓተ ጊዜ እናሞተን 
እናተንሥአን ብዙሕ ተኣምራት እናገበረ ብኃይሊ ኣምላኹ 
ብዙሓት ኣሕዛብ (ኣረማውያን) ናብ ኣምልኾተ 
እግዚኣብሔር መሊሱ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕትነት 
ዝተቐበለ ቅዱስ ሰማዕት እዩ።    
  
  ቅዱስ ጊዮርጊስ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሰማዕታተ ክርስቶስ 
(ሰማዕታተ ሃይማኖት) ቃል ኪዳን ዘለዎም ቅዱሳን እዩ፡ 
ራእ፡14፡12፡ራእ፡20፡4።  
   

           በዓለ ቍስቋምን ቅዱስ ጊዮርጊስን ፬ እንስሳን 



 

ር/ደ/ ሊ/መ/ ቀሲስ  ኣፈወርቅ ገ/ኣምላክ 

ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 

ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርትን ስነ ጽሑፍን 

ናይ ዕለቱ መዝሙር 
ኣማን በኣማን ኣማን በኣማን (2) ወበምድር ሰላም ወበምድር ሰላም (2) 

ሃበነ ሰላመከ ሃበነ ሰላመከ (2) ኖላዊነ ዘኢትነውም ኖላዊነ ዘኢትነውም (2) 
ጊዮርጊስ ግሩም በመንፈስ ቅዱስ ሕቱም (2) ነዓ ነዓ ማእከሌነ ቁም፡ ነዓ ነዓ ባርከነ ዮም(2)  

 

 ልዑል እግዚኣብሔር ንኹሉ ህዝቢ ሰላምን ቅሳነትን ንቤተ ክርስትያን ዕቤትን ጽንዓትን ይሃበና ኣሜን! 
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     ኣርባዕቱ (፬ቱ) እንስሳ 
  ዕለት 8 ሕዳር በዓለ ኣርባዕቱ እንስሳ እዩ። ኣርባዕቱ እንስሳ 
ዝበሃሉ ጸወርተ መንበረ ሥላሴ እዮም። 
 
 
 
 
            
ግዳማዊ ቅርጺ መልክዖም ድማ 
1. እቲ ቀዳማይ ሰብ ይመስል፡ 
2. እቲ ካልኣይ ንስሪ ይመስል፡ 
3. እቲ  ሣልሳይ ኣንበሳ ይመስል፡ 
4. እቲ ራብዓይ ድማ ላም ይመስል፡ 
             ምሳሌኦም ድማ 
    ምስሊ ሰብ ብማቴዎስ ፡ ምስሊ ኣንበሳ  ብማርቆስ፡  
    ምስሊ ላም / ብዕራይ ብሉቃስ ፡ ምስሊ ንስሪ ብዮሓንስ  ድማ 
   ይምሰሉ፡ራእ፡4፡7። 
               ምሥጢሩ ድማ 
1. ሰብ ፡ ክርስቶስ ንድሕነት ኣዳም ሥጋ ሰብ ከምዝለበሰ ማቴዎስ 

ስለ  ዝጸሓፈ....፡  
2. ኣንበሳ፡ ማርቆስ ከም ኣንበሳ ኮይኑ ትምህርቲ ወንጌል ዘርጊሑ    
    ኣምልኾ ጣዖት ከም ዘጥፈአ... ንምግላጽ። 
 3. ላም፡ጐይታ ብትሕትና  ምእንቲ ሰብ ክሳዕ ሞት ከም ዝበጽሐ...      
     ሉቃስ ስለ ዝገለጸ።  
4. ንስሪ፡ ብዛዕባ ልዕልና መለኮትን ሞትን ትንሣኤን ዕርገትን ንዮሓንስ   
      ከምዝተገልጸ ንምርዳእ... ወዘተ እዩ።  
       ኣርባዕተ ምዃኖም ድማ ተፈጥሮ ኣዳም ንምግላጽ... እዩ። 
  ንነፍስ ወከፎም ሽዱሽተ ክንፍን ብዙሕ ኣዒንትን ድማ ኣለዎም     
ራእ፡4፡6-8:ኢሳ፡6፡3። 
  
    እዚኣቶም ኵሉ ጊዜ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ .... እናበሉ ክብሪ 
እግዚኣብሔር ዝገልጹ እዮም፡ እቶም 24 ካህናተ ሰማይ (ሱራፌልን 
ኪሩቤልን) ድማ ኣሜን እናበሉ ምስጋና ... የቕርቡ ይሰግዱን፡ራእ፡4፡8
-11፥19፡4፥ኢሳ፡6፡3። 
ምስኣቶም ’ውን ኣእላፍ መላእክት ምስጋና እግዚኣብሔር ዘቕርቡ 
ኣለዉ፡ ኵሉ ፍጡር ኣብ ትሕቲ ሰማይን ምድርን ዘሎ’ውን ንኣምላኽ 
ከመስግን ይግባእ እዩ ፡ራእ፡5፡11-14።     
           በረኸት ኵሎም ቅዱሳን ኣይፈለየና ኣሜን!።            
 

ማሕበራዊ ጸሎት  
ኣብ እዋን ጸሎተ ቅዳሴ   

 
 
 
 
 
 
 
 

    ናይ ዕለቱ ምንባባት 
        2ይቆሮ.8፡1-16፡   
            2ይ.ዮሓ፡1፡9-ፍ፡ 
            ግብ.ሓዋ.1፡12-15። 

   
ምስባክ 
ዖፍኒ ረከበት ላቲ ቤተ፡ 
ወማዕነቅኒ ኀበ ታነብር እጐሊሃ፡ 
ምሥዋኢከ እግዚኦ እግዚኣ ኃያላን። 
  
                  ወንጌል ማቴ፡2፡19-ፍ። 
 
            ኣብ ገዛ ዝንበቡ ጥቕስታት 
             ማቴ፡2፡13-23፡ ራእይ፡4፡1-11። 
                ራእ፡4፡8-11፥19፡4፥ኢሳ፡6፡3።   
                      
                       ሓበሬታ 
  ጾመ ነቢያት (ጾመ ታኅሣሥ ) ዕለት 11-25-19 (15.ሕዳር.2012) ዓ.ም. 
እዩ ዝጅምር’ሞ ተዳሊ ጾምና ኣኽብሪና ግቡእና ፈጺምና በረኸት 
እግዚኣብሔር ክንቅበል ቅሩባት ክንከውን ቤተ ክርስቲያን መልእኽታ 
ተመሓላልፍ ኣላ። 
 ረድኤት እግዚኣብሔር ኣይፈለየና ኣሜን!።  


