
     
 
 

 
  

 

 

39 ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ረኣዩ። 
ከምዚ ንዓይ ዘሎኒ እትርእይዎ ዘሎኹም፡ ንመንፈስሲ 
ስጋን ዓጽምን የብሉን እሞ ኣረምሲስኩም ርኣዩኒ 
በሎም።40 እዚ ኢሉ ኣእዳዉን ኣእጋሩን ኣርኣዮም። 

     (ድሕሪ ትንሣኤኡ ... ክድህስስዎ ዕድል ሃቦም)   

41 ንሳቶም ከኣ ተገሪሞም ብሓጐሶም ምኽንያት ገና 
ምእማን ስለ ዝሰኣኑ ንሱ ገለ ዚብላዕዶ ኣብዚ 
አሎኹም በሎም።  

42 ንሳቶም ከኣ ምቃል ጥቡስ ዓሳን ጐጎ መዓርን 
ሃብዎ። 43 ስለ ዝተጠራጠሩ ካኣ ተቐቢሉ ኣብ 
ቅድሚኦም በልዐ።  

(ኣጸቢቖም መታን ክኣምኑ ከምቲ ናይ ቀደሙ ... 

ኣርኣዮም...) 

44 ንሱ ድማ እዚ እቲ ምሳኻትኩም ከሎኹ ኣብ ሕጊ 
ሙሴን ነብያትን መዝሙራትን ብዛዕባይ እተጻሕፈ 
ዅሉ ኺፍጸም ይግብኦ እዩ ኢለ ዝነገርኩኹም ቃለይ 
እዩ በሎም።(ዝተነግረ ትንቢት ከም ዝተፈጸመ ገለጸሎም) 

45 ሽዑ ነተን ጽሑፋት ኬስተውዕልወን ኣእምሮኦም 
ከፈተሎም።  

(ኵሉ ዝከኣሎ ጐይታ ኣእምሮኦም ኣብርሃሎም) ነዓና ድማ መንፈሳዊ 

ኣእምሮ የዓድለና ኣሜን!።  

 

ካብ ትንሣኤ 4ይ ሰንበት 

May –18-.2019. ዓ.ም.ፈ    

መበል 13 ዓመት ቍጽሪ .25 
ግንቦት-11-20011 ዓ.ም.ግ.  

ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 
 Vol. 13.    No. 25 

      ተንሥኣ ወኣንሥኣ ኵሎ ሙታነ... 

     ናይ ዕለቱ ወንጌል ፡ሉቃ፡24፡32-45። 

  (ሉቃስን ቀለዮጳን ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ) 

32 ንሓድሕዶም ከኣ እቲ ኣብ መገዲ ኺዛረበናን እተን 
ጽሑፋት ኪትርጕመልና ከሎዶ ግዳ ልብና ይነደና 
ኣይነበረን ተባሃሃሉ። (ካብ ኢየሩሳሌም ክሳብ ኤማሁስ)  

33 በታ ሰዓት እቲኣ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም 
ተመልሱ።ነቶም ዓሰርተ ሓደን ነቶም ምሳታቶም ዘለዉን 
ከኣ ተኣኪቦም ረኸብዎም። 

(ቅዱሳን ደቀ መዛሙርት)  

34 ንሳቶም ከኣ ጐይታ ብሓቂ ተንሲኡ ንስምኦን እኳ 
ተራእይዎ በሉ። 35 እቶም ካልኦት ድማ እቲ ኣብ መገዲ 
ዝዀነን እንጌራ ምስ ቈረሰሎም ኸኣ ከመይ ከም ዘለልይዎን 
ነገርዎም። (ምስ ተባረኹ ኣዒንቲ ልቦናኦም ተኸፍታ) 

36 እዚ ኺዛራረቡ ኸለዉ ኸኣ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማእከሎም 
ደው ኢሉ፡ ሰላም ነዓኻትኩም ይኹን በሎም። 37 ንሳቶም 
ድማ መንፈስ ዝረኣዩ መሲልዎም ፈሪሆም ሰምበዱ።  

38 ንሱ ኸኣ እንታይ ዄንኩም ኢኹም እትስምብዱ ከምዚ 
ዝበለ ሓሳብከ ስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይለዓል፧ በሎም። 

(ድሕሪ ትንሣኤ ይስወርን ይግለጽን ስለ ዝነበረ) 



 

ር/ደ/ ሊ/መ/ ቀሲስ  ኣፈወርቅ ገ/ ኣምላክ 

ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 

ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርትን ስነ ጽሑፍን 

ናይ ዕለቱ ዕለቱ መዝሙር 
 

ተንሥኣ ወኣንሥኣ ኵሎ ሙታነ (2) ወፈትሖሙ ለሙቁሓን (2) 
ተዘከረነ በትንሣኤ (2) ኣመ ትመጽእ ኣመ ትመጽእ በመንግሥትከ(2) 

ረዳኤ ምንዱባን ሊቀ መላእክት (2) ሚካኤል ሓመልማለ ወርቅ  ሚካኤል ዘልብሱ መብረቅ (2) 
 

 ልዑል እግዚኣብሔር ንኹሉ ህዝቢ ሰላምን ቅሳነትን ንቤተ ክርስቲያን ዕቤትን ጽንዓትን ይሃበና ኣሜን! 
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      ዕለታዊ ድራር ነፍሲ ንሕይወት ቀዳሲ 
            
   ጸሎተ ሃይማኖት፡ ነኣምን በኣሓዱ ኣምላክ፡ 
እግዚኣብሔር ኣብ፡ ኣኃዜ ኵሉ፡ ገባሬ ሰማያት ወምድር 
፡ዘያስተርኢ ወዘኢያስተርኢ ፡ ወነኣምን በኣሓዱ እግዚእ፡ 
ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ወልደ ኣብ ዋህድ፡ ዘህልው ምስሌሁ፡ 
እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ፡ 
 
 ብርሃን ዘእምብርሃን፡ኣምላክ ዘእምኣምላክ፡  
ዘበኣማን፡ዘተወልደ ወኣኮ ዘተገብረ፡ ዘእሩይ ምስለ ኣብ 
በመለኮቱ፡ዘቦቱ ኵሉ ኮነ፡ ወዘእንበሌሁሰ ኣልቦ 
ዘኮነ፡ወኢምንትኒ፡ ዘበሰማይኒ ወዘበምድርኒ።  
 
  ዘበእንቲኣነ ለሰብእ፡ ወበእንተ መድኃኒትነ፡ ወረደ 
እምሰማያት፡ተሰብኣ ወተሰገወ እመንፈስ ቅዱስ፡ 
ወእማርያም እምቅድስት ድንግል፡ኮነ ብእሴ፡ ወተሰቅለ 
በእንቲኣነ፡ በመዋዕለ ጲላጦስ ጰንጤናዊ፡ 
   ሓመ ወሞተ ወተቀብረ፡ ወተንሥኣ እሙታን፡ ኣመ 
ሣልስት ዕለት፡ በከመ ጽሑፍ ውስተ ቅዱሳት መጻሕፍት፡ 
 
ዓርገ በስብሓት ውስተ ሰማያት፡ ወነበረ በየማነ ኣቡሁ፡ 
ዳግመ ይመጽእ በስብሓት፡ ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ፡ 
ወኣልቦ ማኅለቅት ለመንግሥቱ፡ 
 
    ወነኣምን በመንፈስ ቅዱስ፡ እግዚእ ማኅየዊ፡ ዘሠረጸ 
እምኣብ፡ ንስግድ ሎቱ ወንሰብሖ፡ ምስለ ኣብ ወወልድ፡ 
ዘነበበ በነቢያት፡ ወነኣምን በኣሓቲ ቅድስት ቤተ 
ክርስቲያን፡ እንተ ላዕለ ኵሉ ጉባኤ ዘሓዋርያት፡ 
 
    ወነኣምን በኣሓቲ ጥምቀት ለሥርየተ ኃጢኣት፡ 
ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን፡ ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ 
ዓለም ኣሜን።  

 
     

ማሕበራዊ ጸሎት  
ኣብ እዋን ጸሎተ ቅዳሴ   

 
 
 
 
 
 
 

    
 ናይ ዕለቱ ምንባባት ዘቅዳሴ 
                ቈላ፡3፡1-ፍ፡ 
                1ይ፡ጴጥ፡3፡15-ፍ፡ 
                ግብ፡ሓዋ፡11፡1-19፡ 
           
ምስባክ 
ኣንሰ ሰከብኩ ወኖምኩ፡ 
ወተንሣእኩ እስመ እግዚኣብሔር፡ 
ኢይፈርህ እምአእላፍ ኣሕዛብ። 
 

 
 

ወንጌል  ሉቃ፡24፡32-45። 
 

ኣብ ገዛ ዝንበቡ ጥቕስታት 
 
 

                                  ቈላ፡3፡1-ፍ፡ 
                                  1ይ፡ጴጥ፡3፡15-ፍ፡ 

 
 
 
 
              


