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8. በቤተ ክርስቲያናችን 

የሚሰጡ አገልግሎቶች 
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 የቤተ ክርስቲያናችን አባላት አስተዋጽዖ 
 

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ 
ክርስቲያን የርእሰ አድባራት ጽርሐ አርያም 
ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ሲመሠረት ከፍተኛ 
አስተዋጽዖ ያደረጉት የቅድስት ቤተ ክርስቲያን 
ልጆች ለእግዚአብሔር ቤት ታምነውና 
በቅንነት ተነሣሥተው በአጭር ጊዜ ውስጥ 
ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ በማድረግ 
በጊዜያቸው፣ በጉልበታቸው፣ በገንዘባቸውና 
በእውቀታቸው ሙሉ መሥዋዕት በመክፈል 
በየዕለቱ ሊታወስ የሚገባውን አኩሪ 
የሃይማኖት ድል ተጎናጽፈዋል። ካህናትና 
ዲያቆናት፣ ሰበካ ጉባኤና ሰንበት ትምህርት 
ቤት፣ ወንዶችና ሴቶች እንዲሁም ሕፃናት 
የቅድስት ሥላሴን ቤተ ክርስቲያን ለመሥራት 

የሚያስፈልገውን ሁሉ ማድረጋቸው ለእኛ በውስጡ ላለነው ብቻ ሳይሆን ይኽንን ሁኔታ ለሚከታተሉ 
ሁሉ አስገራሚ ነበር። ጻድቅ ኢዮብ መስማትንስ በጆሮ በመስማት ሰምቼ ነበር፤ አሁን ግን ዓይኔ 
አየችህ፤ (ኢዮብ ፵፪፥፭) እንዳለ እኛም እግዚአብሔርን ፊት ለፊት በሥራው ስላየነው የዘመኑ 
ዕድለኞች እና ባለ ታሪኮች እንደሆንን ይሰማናል። ይኽ የእግዚአብሔርን የማዳን ክንድ ያየ ሕዝብ 
ቤቱን ከመሥራት ባሻገር የቤተ ክርስቲያኑም ዕዳ በአጭር ጊዜ ተከፍሎ እንዲያልቅ እያደረገ ያለው 
መነሣሣት እጅግ ያስደስታል። በጽዳት፣ በመስተንግዶ፣ በማዕድ ቤት አገልግሎት፣ በንግሥ በዓላት እና 
በሌሎችም ጉዳዮች ላይ አባላት በየመስኩ እያደረጉት ያለው ጥረት እጅግ አስገራሚ ነው።  
 
እያንዳንዱን አገልግሎት እያነሣን በትንታኔ ብናቀርበው ማለቂያ ስለማይኖረው ዛሬ በዚህ መልእክት 
ልናስተላልፍ የምንወደው ነገር ቢኖር መላው የርእሰ አድባራት ጽርሐ አርያም ቅድስት ሥላሴ 
ካቴድራል አባላት በተለያዩ ጊዜያት በሚኒሶታ ስቴድየም በመገኘት በቀን ለስምንት ሰዓትና አንዳንዴም 
ከዚያ በላይ በመሥራት ለዕዳ ማቃለያ የሚሆነውን ገንዘብ በሙሉ ፍላጎት በመሥራት የማሰባሰባቸውን 
ጉዳይ ነው። በጊዜያቸውና በጉልበታቸው ከማገልገላቸው ባሻገር ቦታው የሚያስፈልገውን የአለባበስ 
ሁኔታ ለማስተካከል ከኪሳቸው ገንዘብ በማውጣት የመለያ ልብስና ጫማ በመግዛት በፍጹም ልባቸው 
ለእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት መነሣታቸውን ለማመስገን ምን ዓይነት ቋንቋ ብንጠቀም ይበቃን 
ይሆን? ከስቴቴድየሙ ሥራ በኋላ በነጋታው ደግሞ የራሳቸውን ሥራ ለመሥራት ጊዜ 
እንዳይመሽባቸው አባላት ትራንስፖርት በማዘጋጀት ሠራተኞቹን በማመላለስ እየከፈሉት ያሉት 
አስተዋጽዖ እጅጉን አበረታች ነው። እንዲህ ያለው መተጋገዝ አባላቱን እርስበርስ እንዲዋደዱና 
እንዲከባበሩ ከማድረጉ በላይ ለአንድ አላማ በእውነተኛው የክርስቶስ ፍቅር መቆማቸውን ያረጋግጣል።  
በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ከአንድ መቶ ሺህ ዶላር በላይ አሰባስቦ ለቤተ ክርስቲያን ከማስገባት በላይ ምን 
የሚያስደስት ነገር ይገኛል? አሁንም አባላት እንዲህ ያለው አገልግሎት በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ 
የሚያሰጥ መሆኑን አምናችሁ ዛሬም እንደ ትናንት ነገም እንደ ዛሬ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ እራሳችሁን 
በማዘጋጀት የጊዜ መሥዋዕት እንድትከፍሉ እጠይቃችኋለሁ። ዕድሜያቸው አሥራ ስድስት ዓመት 
የሞላቸው ታዳጊ ወጣቶች ከወላጆቻቸው ጋር በመሆን ለአንድ አላማ ተነሣሥተው አብረው ሲሠሩ 
ማየት ነገ የእግዚአብሔርን መንግሥት አብረው ለመውረስ መዛጋጀታቸውን ያሳያል። 

መልአከ አርያም ቆሞስ አባ ኃይለሚካኤል 
የደብሩ አስተዳዳሪ 
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ነገረ ቅዱሳን 

ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል 
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን! 

“ነዋ ሚካኤል አሐዱ እመላእክት ቀደምት” ትንቢተ ዳንኤል ፲: ፲፫ 

በዚህ አጭር ሥነ ጽሑፍ ቆይታችን ስለ ኅዳር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ክብረ 
በዓል ታሪክና በተጨማሪም ስለቤተሰባዊ ተአምር ስለተደረገልን እንነጋገራለን። 
ቅዱስ ሚካኤል የሚያደርገው ተአምር እልፍ አዕላፍ ቢሆንም በዚህ ዕለት 
ከሚታሰቡት እስራኤል ዘሥጋን ከምድረ ግብጽ እየመራ ማውጣቱን በተጨማሪም 
በዓለ ሢመቱን አያይዘን በመዘከር እናከብራለን። የእስራኤል ዘሥጋ ታሪክ ወደ ግብጽ 
መሄድ እንደምን ሆነ ብንል የዘር Hረጉን ስንመለከት ጥሩ ግንዛቤ ይሰጠናል። 
አብርሃም ይስሐቅን ወለደ፤ ይስሐቅ ያዕቆብን ወለደ፤ ያዕቆብ ይሁዳንና አሥራ-አንድ 
ወንድሞቹን ወለደ። አስራ አንደኛው ልጅ  ዮሴፍ ይባላል።  

የዮሴፍ ወንድሞች በምቀኝነት ዮሴፍን ለእስማኤላውያን በሃያ ብር ሸጡት (ኦሪት 
ዘፍጥረት ምዕ ፴፯:፲፪)። ዮሴፍም በምድረ ግብጽ አሥር ዓመት በአገልግሎት አሥር 
ዓመት በግዞት እንደቆየ ፈርኦን ሕልም አልሞ ትርጓሜው ጠፍቶት ሳለ የዮሴፍን 
ዝናውን ሰምቶ ስለነበር ከግዞት አስጠርቶት ሕልሜን ተርጉምልኝ ብሎት ጠይቆት 
ከተረጎመለት በኋላ በክብር አፈ-ንጉሥ አድርጎ ሾሞታል። ከሰባት ዓመታት በኋላ 
በምድር ላይ ከባድ ረሀብ በመግባቱ የዮሴፍ ወንድሞች እህል ለመሸመት ወደ ግብጽ 

አገር መጡ። ዮሴፍም ወንድሞቹ መሆናቸውን ካወቀ በኋላ በመጀመሪያ ሳይነግራቸው በሁለተኛ ግን ማንነቱን ካሳወቃቸው በኋላ አበቴን 
አምጡልኝ ብሎ ጠየቃቸው። ያዕቆብም ዮሴፍን አውሬ በላው ብለውት ለዘመናት እያዘነ ይኖር ስለነበር የዮሴፍን መኖርና ዝና ሲሰማ 
ከሞት እንደተነሣለት ቆጥሮት ልጆቹንና የልጅ ልጆቹን አስከትሎ እራሱን ጨምሮ ፸ ሆነው ወደ ግብጽ ወርደው በጌሴም ተቀምጠዋል 
(ኦሪት ዘፀአት ምዕ ፩)።    

ከብዙ ዘመናት በኋላ የዮሴፍን ዝና ያላወቀ ፈርዖን ነገሠ። ፈርዖንን በንግሥናው ዘመን  በጣም ያሳሰበው የእስራኤል ዘሥጋ ቁጥር መብዛት 
ስለነበር ጠላት በነገሥታቱ ላይ ቢነሣ ተደርበው ያጠፉናል በማለት የከበደ አገዛዝ አጸናባቸው፤ ፍትህም አጎደለባቸው። እስራኤል ዘሥጋ 
መከራ እየተቀበሉ ፬፻፴ ዘመን ሲሰቃዩ ኖሩ። ከጊዜያት በኋላ ነብየ ሙሴ ተወለደ፤ በፈርዖን ነገሥታት አንድም አደገ። የእስራኤልን ዘሥጋ 
ስቃይ ከተመለከተ በኋላ ወደ ምድረ ምድያም መሸሽን መረጠ (ኦሪት ዘፀአት ምዕ. ፪)። ነብየ ሙሴም ከኢትዮጵያው ካህን ራጉኤል ዮቶር 
ጋር ተገናኘ፤ ከሱ ጋርም መቀመጥን ፈቀደ። ካህኑም ልጁን ሲፓራን ለሙሴ ሚስት ትሆነው ዘንድ ሰጠው ሚስቱም ሁለት ወንድ ልጅ 
ወለደችለት ስማቸውም ጌርሳም እና ኤሌዜር ብሎ ሰየማቸው (ኦሪት ዘፀአት ምዕ ፪:፳፩)። ጌታም ለሙሴ በአምሳለ ሐመልማል ወነበልባል 
ተገልጾ የሕዝቤን መካራ ፈጽሜ አይቼ ልቅሶአቸውንም ሰምቼ ላድናቸው ወረድሁ አሁንም ና! ወደ ግብጽ ልላክህ (ሐዋ ፯: ፴፬)።  

አምላከ ሙሴም በፈርዖን ላይ ብዙ ተአምራትን ካደረገ በኋላ እስራኤል ዘሥጋን  ከግብጽ ባርነት ነጻ አወጣቸው። ከዚህ በኋላ ቅዱስ 
ሚካኤል እስራኤል ዘሥጋን  እየመራቸውና እየረዳቸው መና ከደመና እያወረደላቸው ውኃ ከጭንጫ እያፈለቀላቸው ያን እየተመገቡ 
ለአርባ ዘመን ተጉዘው ለምድረ ርስት ሊበቁ ችለዋል። (መጽሐፈ መቃብያን ቀዳማዊ ፲፫:፳፩)። የእስራኤል ዘሥጋ ታሪክ ከፈርዖን ነጻ 
መውጣት የተፈጸመው ፲፭፳፰ ከክርስቶስ ልደት በፊት አካባቢ ነው። እንደ አበው አስተምህሮ ኅዳር ፲፪ ቀን ታላቁ ሊቀ መላእክት ቅዱስ 
ሚካኤል በኢዮር ባለችው ከተማ በሚኖሩት ኃይላት እና በአሥሩ ነገደ መላእክት ላይ አለቃ ሆኖ የተሾመበት ዕለት ነው። በተጨማሪም 
በዚሁ የኅዳር ወር ላይ በማግስቱ ኅዳር ፲፫ አእላፍ የመላእክት በዓል ይከበራል። አእላፍ የተባሉ መላእክት ናቸው በነገድ ዘጠና ዘጠኝ 
ይባሉ እንጂ ብዛታቸውን ለማወቅ አይቻልም እልፍ አዕላፍ ናቸው። 

ስለ ሕዝበ እስራኤል በስደት መቆየትና ስለ ቅዱስ ሚካኤል መሪነት ይኽን ያህል ካልን ከላይ እንደገለጽነው ቤተሰባዊ ተአምር ስለተባለው 
ጥቂት እንበል፦ እኔና ባለቤቴ የቅዱስ ሚካኤልን ቀን በተመለከተ ዘወትር እንነጋገር ነበር። በተለይ ታቦተ ሕጉ እንደ ቀድሞ በአጥቢያችን 
ስለሌለን ክብረ በዓልም ልናከብር አንችልም ቅዳሴም ቢሆን ሊታጎል ይችላል በማለት ያሳስበን ነበረ። ከጊዜ በኋላ ባለቤቴ ፍጹም ጥሩ 
ሕልም አየችና የቅዱስ ሚካኤል ታቦተ ሕጉ መጥቶ ዑደት ስናደርግ አለችኝ። እኔም በቅንነት በጊዜው የቤተ ክርስቲያናችን አለቃ መልአከ 
አርያም ቆሞስ አባ ሚካኤል ወደ ቅድስት አገራችን ተጉዘው ስለነበር ማንም ሳይነግረኝ ለባለቤቴ ግዴለሽም አባ ሲመጡ የቅዱስ ሚካኤል 
ታቦተ ሕግ ይዘው ይመጣሉ በማለት በእርግጠኝነት ነገርኳት። እንደተባለውም በቀድሞ ለጊዜያዊ በምንገለገልበት ቦታ 2315 Nicollet 
Ave ከቅዳሴ በኋላ መጋቤ ሃይማኖት ቀሲስ አሐዱ የቤተ ክርስቲያናችንን አለቃ መቼ እንደሚገቡ ሲያሳውቅ አያይዞም በሚመጡበት ገዜ 
የሊቀ መላእክት ቂዱስ ሚካኤልን ታቦተ ሕግ ይዘው እንደሚገቡ የምሥራች ቃል አሰሙን። በዚህ ተአምር ላይ ሌላ የሚያስደንቅ ተአምር 
ተከስቷል ለጊዜው ይቆየን። መጋቢት ፲፪/፳፻፯  በዕለተ ቀዳሚት ሰንበት የበአላት በኩር እና በዕለተ ቅዱስ ሚካኤል ታቦተ ሕጉን በአምላከ 
ቅዱስ ሚካኤል ፈቃድ ተቀበልን። ስለማይከፈለው ስጦታ አምላከ ቅዱስ ሚካኤልን አመስግኑ። የጽርሐ አርያም ቅዱስ ሚካኤል 
ተራዳኢነት አይለየን።  

ወስብሐት ለእግዚአብሔር!  

ዳዊት ጌታቸው 
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  ጽርሐ  አርያም   
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 ትምህርተ ሃይማኖት 

ምሥጢረ ቁርባን 
ቁርባን ማለት ምን ማለት ነው? 
ቁርባን ለሚለው ቃል ሁለት ፍች አለው፤  
 አንደኛው ፍቺ ቁርባን ማለት ለእግዚአብሔር የሚያቀርቡት 

ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብ ማለት ነው።  
 ሁለተኛው የቁርባን ፍች ቁርባን ማለት የሚቀበሉት 

የሚያቀብሉት ማለት ነው። 
ቁርባን ምንድነው?  
 ቁርባን የክርስቶስ ሥጋውና ደሙ ነው፤ ኤፌ. ፭፥፪ 
 
አምላካችን፣ ጌታችንና መድኃኒታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ 
ሥጋውና ደሙ እንዲህ ብሎ ነበር፦ እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ 
እውነተኛ እንጀራ ከሰማይ የሚሰጣችሁ አባቴ ነው እንጂ ከሰማይ 
እንጀራ የሰጣችሁ ሙሴ አይደለም፤ የእግዚአብሔር እንጀራ 
ከሰማይ የሚወርድ ለዓለምም ሕይወትን የሚሰጥ ነውና አላቸው። 
ዮሐ. ፮፥ ፴፪–፴፫ በመቀጠልም ሥጋዬ እውነተኛ መብል ደሜም 
እውነተኛ መጠጥ ነውና። ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ በእኔ 
ይኖራል እኔም በእርሱ እኖራለሁ።ሕያው አብ እንደ ላከኝ እኔም 
ከአብ የተነሣ ሕያው እንደምሆን፥ እንዲሁ የሚበላኝ ደግሞ ከእኔ 
የተነሣ ሕያው ይሆናል።ከሰማይ የወረደ እንጀራ ይህ ነው፤ 
አባቶቻችሁ መና በልተው እንደ ሞቱ አይደለም፤ ይህን እንጀራ 
የሚበላ ለዘላለም ይኖራል ፤ ዮሐ. ፮፥ ፶፭–፶፰ 

ጌታችን ይህን ነገር በቃሉ ሲነግራቸው መጀመሪያ ለሰሙት ሰዎች 
በሥራ እስኪያሳያቸው ድረስ ሊታመን የማይችል ረቂቅ ነገር ነበር። 
ኋላ ግን ሠርቶ ባሳያቸው ጊዜ ተረድተው አምነውበታል። ጌታችን 
ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያ የሥጋውና የደሙን ምሥጢር ሲያሳይ 
እንዲህ ነበር ዓርብ ሊሰቀል ሐሙስ ማታ ማለት የሐሙስ ቀን 
አልፎ የዓርብ ማታ ሲገባ ዓልአዛር በተባለው ሰው ቤት ጌታችን 
ከደቀ መዛሙርቱ ጋር መጀመሪያ የኦሪትን መሥዋዕት ሠውቶ 
በልቷል። ወዲያው የበሉትን የኦሪት መሥዋዕት በተአምራት 
ከሆዳቸው አጥፍቶ ሰዎች ለእራት ካመጡለት ኅብስት አንዱን 
አንሥቶ ያዘና ወደ አባቱ ጸለየ። ኅብስቱንም በሥልጣኑ ለውጦ 
ሥጋውን አድርጎ ይህ ስለ እናንተ የሚሰጥ ሥጋዬ ነውና እንኩ ብሉ 
ብሎ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጣቸው መታሰቢያዬንም ይህ አድርጉት 
ብሎም አስተማራቸው። ቀጥሎም ወይን በጽዋ ቀድቶ ያዘና ጸለየ 
ወይኑንም ለውጦ ደሙ አድርጎ ይህ ስለእናንተ የሚፈስ ደሜ ነው 
እንኩ ጠጡ ብሎ ሰጣቸው፤ ሉቃ. ፳፪፥ ፲፱–፳ ማቴ. ፳፮፥ ፳፮ 
ማር. ፲፬፥ ፳፪ 
 
ሳይሰቀል አስቀድሞ ምሥጢረ ቁርባንን ያሳየበት ምክንያት ዓርብ 
ዕለት በተሰቀለ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተገናኝቶ ሥራ 
ለመሥራት ስለማይቻል ነው፣ ዮሐ. ፲፮፥፳፪ ሐዋርያትም 
መታሰቢያዬን ይህን አድርጉ ባላቸው ትምህርት መሠረት ኅብስትና 
ወይን አቅርበው በጸሎት ሥጋውንና ደሙን እያደረጉ ያቆርቡ 
ነበረ። ፩ኛቆሮ. ፲፥፲፮ ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ሥርዓት ሥጋውና 
ደሙ በቀሳውስት እጅ ይሰጠናል፤ የክርስቶስን ሥጋና ደም የምናገኝ 
በጸሎት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። 
 
የቤተ ክርስቲያን ማገልገያ ዕቃዎች ንዋየ ቅድሳት ይባላሉ 
በአማርኛም የክብር፣ የንጽሕና ዕቃዎች ማለት ነው፤ ከንዋየ 
ቅድሳትም ለሥጋውና ለደሙ ማቅረቢያና ማቀበያ የሆኑ ሦስት 
ንዋየተ ቅድሳት አሉ እነርሱም፦ ጻሕልና፣ ጽዋ፣ ዕርፈ መስቀል/
ማንኪያ/ ናቸው።  

ከቀሳውስት የዕለቱ ቀዳሽ የሆነው ቄስ ኅብስቱን በጻሕል፣ ወይኑን 
በጽዋ አድርጎ አንዱ አካል አብ ቅዱስ ነው፣ አንዱ አካል ወልድ 
በእውነት ቅዱስ ነው፣ አንዱ አካል መንፈስ ቅዱስም በእውነት 
ቅዱስ ነው ሲሉ ሃይማኖትን ይመሰክሩበታል። የዕለቱ ልዑካን 
በቤተ መቅደስ ውስጥ ሁነው በመምራት ሕዝቡ በመቀበል ምሉዕ 
ጸሎተ ቅዳሴን ያደርሱበታል፤ ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ሥጋውን 
ደሙን ተቀብሎ ከኃጢያት ፍርድ ይነፃል የዘለዓለምንም ሕይወት 
ወርሶ በመንግሥተ ሰማይ ለዘለዓለም ይኖራል። ስለዚህ ጌታችን 
እንዲህ ብሏል ሥጋዬን የበላ ደሜንም የጠጣ ለእርሱ የዘለዓለም 
ሕይወት አለው እኔም በኋለኛው ቀን አሥነሳዋለሁ፤ ሥጋዬ 

የእውነት መብል ነውና፣ ደሜም የእውነት መጠጥ ነውና ሥጋዬን 
የበላ ደሜንም የጠጣ በእኔ ይኖራል እኔም በእርሱ አድራለሁ፤ 
የላከኝ አብ ሕያው እንደሆነ እኔም ስለ አብ ሕያው ነኝ 
የሚበላኝም ደግሞ እርሱ ስለ እኔ ሕያው ይሆናል። ዮሐ. ፮፥፶፬  

 
ጥምቀት አንድ ጊዜ ነው ከተጠመቅን በኋላ በኃጢአት 
ብንሰነካከልም በንስ ከኃጢሓ,ት ፍርድ እንድናለን እንጂ ሁለተኛ 
ጥምቀት የለም፤ ዕብ. ፮፥ ፩–፮። እንደምን ቢባል ጥምቀታችን 
የጌታ ሞት ምሳሌ ነውና። ጌታችን አንድ ጊዜ ሞተልን እንጂ ሁለት 
ጊዜ አልሞተምና በጌታችን ሞት ምሳሌ ጥምቀት አንድ ጊዜ ብቻ 
ሆነ። ሥጋውንና ደሙን ግን በየጊዜው እንቀበላለን ይኽ መኾኑ 
ግን አንድ ጊዜ የሆነው የጌታችን ሞቱ በየጊዜው ለምናምነው 
ምእመናንና በየጊዜው በድለን ለምንመለስ ኃጥአን ቤዛ በመሆን 
ሲሰጠን ይኖራልና ስለዚህ ነው። 
 
ሥጋውንና ደሙን መቀበልም እግዚአብሔርን ፈርቶ ከሠሩት 
ኃጢአት ተጸጽቶ ማረኝ ብሎ አልቅሶ ለወደፊቱም ከኃጢአት 
ተለይቶ ነው፤ ፩ኛ ቆሮ. ፲፩፥፳፰። ያለፍርሃት በድፍረት ያለንጽሕና 
በኃጢአት ሆኖ ቢቀበሉት ማለት ከሟርት፣ ከስርቆት፣ ከዝሙት፣ 
ከሐሜት፣ ከፌዝና፣ ከቧልት ሳይለዩ ቢቀበሉት ግን የገሃነም ፍርድን 
ያመጣል እንጂ ከኃጢያት ፍርድ አያነፃም፤ ፩ኛ ቆሮ. ፲፩፥፳፯ ዕብ. 
፲፥፳፱ ቸሩ እግዚአብሔር ኃጢአትን ድል የምንነሣበት ረድኤቱን 
ይስጠን የምስጢረ ቁርባንን ነገር በዚህ እናበቃለን። 
 
 

ወስብሐት ለእግዚአብሔር 
ሊ/ሥ ቀሲስ አለማየሁ አሰፋ 



 
 

  ጽርሐ  አርያም   
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን 

ጾመ ነቢያት ወዘመነ አስተምህሮ 
 

ጾምሰ ተከልአተ ብእሲ እመብልዕ በጊዜ በውስተ ሕግ እንዘ 

ይትኤዘዝ ለዘሐገጎ ለሥርየተ አበሳ ወብዝኃ ዕሴት ፈቀደ ኪያሁ 

ከመ ያድክም ኃይለ ፍትወት ወትትአዘዝ ለነፍስ ነባቢት። (ፍትሐ 

ነገሥት አንቀጽ ፲ ወ ፭ቱ ቁጥር ፭፻፺፬) ይኽም ማለት ጾምስ በሕግ 

ውስጥ በታወቀው ጊዜ የሰው ከምግብ መከልከል ነው። በደሉን 

ለማስተስረይ ዋጋውን ለማብዛት እርሱን ወድዶ ሕግን ለሠራለት 

እየታዘዘ የፈቲውን ኃይል ያደክም ዘንድ ለነባቢት ነፍስም ትታዘዝ 

ዘንድ። 

ሕግ እንደሚያስረዳን ቅዱስ መጽሐፍ እንደገለጸልን ጊዜ ወስኖ 

ወቅት ለይቶ አዋጅ አውጆ መጾም እንደሚገባ በዚህም በረከት 

እንዳለው ሊያስተምረን ነቢዩ ዳንኤል እንዲህ ብሎ ተናግሯል፦ 

 
አሁንስ፥ ይላል እግዚአብሔር፥ በፍጹም ልባችሁ፥ 
በጾምም፥ በልቅሶና በዋይታ ወደ እኔ ተመለሱ። ልባችሁን 
እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ፤ አምላካችሁም 
እግዚአብሔር ቸርና መሐሪ፥ ቁጣው የዘገየ፥ ምሕረቱም 
የበዛ፥ ለክፋትም የተጸጸተ ነውና ወደ እርሱ ተመለሱ። 
የሚመለስና የሚጸጸት እንደ ሆነ፥ ለአምላካችሁም 
ለእግዚአብሔር የእህልና የመጠጥ ቁርባን የሚሆነውን 
በረከት የሚያተርፍ እንደ ሆነ ማን ያውቃል? በጽዮን 
መለከትን ንፉ፥ ጾምንም ቀድሱ፥ ጉባኤውንም አውጁ፥ 
ሕዝቡንም አከማቹ፥ ማኅበሩንም ቀድሱ፥ ሽማግሌዎቹንም 
ሰብስቡ፥ ሕፃናቱንና ጡት የሚጠቡትን አከማቹ፤ 
ሙሽራው ከእልፍኙ፥ ሙሽራይቱም ከጫጉላዋ ይውጡ። 
ኢዩ ፪፥፲፪-፲፮ 

 

ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ይህንኑ የጌታችንን፣ 

የነቢያትንና የሐዋርያትን ቃል መሠረት በማድረግ በአዋጅ 

ከደነገገቻቸው አጽዋማት አንዱ ጾመ ነቢያት (ጾመ ስብከት) (ጾመ 

ልደት) ተብሎ የሚጠራው ነው። የዚህ ጾም መሠረት ነቢያት 

አስቀድመው ስለ ጌታ መወለድ ሱባኤ የቆጠሩበት በመቁጠር ጾም 

የጾሙበትን በማሰብ የምንጾመው ታላቅ መታሰቢያ ነው። ስለዚህም 

ምሥጢር ዳንኤል በትንቢት ቃሉ ይኽን አስተምሮናል፦ 

 
ዓመፃን ይጨርስ፥ ኃጢአትንም ይፈጽም፥ በደልንም 
ያስተሰርይ፥ የዘላለምን ጽድቅ ያገባ፥ ራእይንና ትንቢትን 
ያትም፥ ቅዱሰ ቅዱሳኑንም ይቀባ ዘንድ በሕዝብህና 
በቅድስት ከተማህ ላይ ሰባ ሱባዔ ተቀጥሯል። ስለዚህ 
እወቅ አስተውልም፤ ኢየሩሳሌምን መጠገንና መሥራት 
ትእዛዙ ከሚወጣበት ጀምሮ እስከ አለቃው እስከ መሢሕ 
ድረስ ሰባት ሱባዔና ስድሳ ሁለት ሱባዔ ይሆናል፤ 
እርስዋም በጭንቀት ዘመን ከጎዳናና ከቅጥር ጋር 
ትሠራለች። ከስድሳ ሁለት ጊዜ ሰባትም በኋላ መሢሕ 
ይገደላል፥ በእርሱም ዘንድ ምንም የለም፤ የሚመጣውም 
አለቃ ሕዝብ ከተማይቱንና መቅደሱን ያጠፋሉ፤ 
ፍጻሜውም በጐርፍ ይሆናል፥ እስከ መጨረሻም ድረስ 
ጦርነት ይሆናል፤ ጥፋትም ተቀጥሯል።  

እርሱም ከብዙ ሰዎች ጋር ጽኑ ቃል ኪዳን ለአንድ ሱባዔ 
ያደርጋል፤ በሱባዔውም እኵሌታ መሥዋዕቱንና 
ቍርባኑን ያስቀራል፤ በርኵሰትም ጫፍ ላይ አጥፊው 
ይመጣል፤ እስከ ተቈረጠውም ፍጻሜ ድረስ መቅሠፍት 
በአጥፊው ላይ ይፈስሳል። ዳን ፱፥፳፬-፳፯ 

 

በዚህም መሠረት ነቢያት የሆኑ ኢሳይያስ፣ ኤርምያስ፣ ሚልክያስና 

ሌሎችም የጌታን ልደት አስቀድመው በትንቢት ሲገልጹ በጾም፣ 

በጸሎትና በሱባኤ ነበር። በአጽዋማትና በዓላት ቀኖናችን መሠረት 

እነርሱ ተስፋ አድርገው ድኅነቱን ለማየት፣ ቃሉን ለመስማት 

በትንቢት ተስፋ ያ,ደረጉትን እኛ እንድናየው እንድንሰማው 

ስለፈቀደልን ተስፋህን ለመፈጸም፣ ማዳንህን ለማየት፣ ቃልህን 

ለመስማት ያበቃኸን አምላካችን የልደትህ በረከት ተካፋዮች 

አድርገን፤ ደስም እናሰኝህ ዘንድ መላእክት በምድር ሰላም 

ለሰውም እርቅ ሆነ ብለው እንዳመሰገኑህ እኛንም የሰላም ሰዎች 

አድርገን በማለት እንጾማለን።  

 

አባቶቻችን በደነገጉት የበዓላትና የአጽዋማት ቀኖና መሠረት 

የነቢያት ጾም አርባ ቀናት እንዲሆን ደንግገዋል። እነዚህም 

አጽዋማት ፵ ቀናት ጾመ ነቢያት፤ ፫ ቀናት ጾመ አብርሃም ሶርያዊ፤ 

፩ ቀን ገሐድ ጾም በመባል ለ፵፬ ቀናት ይጾማል። የገና ጾም ገሐድ 

ከጾሙ ተያይዞ የተቀመጠ እንጂ ለብቻው የተቀመጠ አይደለም። 

የቤተ ክርስቲያን ሥርዓቷ ለሁሉ እኩል የተደነገገና የተሠራ ነው።  

 

ዘመነ አስተምህሮ፥ ብዙ ለመተንተን ጊዜ ቢያጥርም ወቅቶቹን 

ማወቁ ጠቀሜታ ስላለው በጥቂቱ እንተነትናለን። ይኽም የዘመነ 

አበው ምሳሌ እንደማለት ነው።  

ከኅዳር ፮ እስከ ታኅሣሥ ፮ ዘመነ አስተምህሮ ይባላል 

 (ትምህርቱም ክርስቲያናዊ ሥነ ምግባር 

 በመባል ይታወቃል።) 

ከኅዳር ፮ እስከ ኅዳር ፲፪ አስተምህሮ ይባላል 

ከኅዳር ፲፫ እስከ ኅዳር ፲፱ ቅድስት ይባላል 

 

ከኅዳር ፳ እስከ ኅዳር ፳፮ ምኩራብ ይባላል 

ከኅዳር ፳፯ እስከ ታኅሣሥ ፫ መፃጉዕ ይባላል 

ከታኅሣሥ ፬ እስከ ታኅሣሥ ፮ ደብረ ዘይት ይባላል  

   (ለሦስት ቀናት ብቻ ነው) 

 

ከታኅሣሥ ፯ እስከ ታኅሣሥ ፲፫ ዘመነ ስብከት ይባላል 

ከታኅሣሥ ፲፬ እስከ ታኅሣሥ ፳ ዘመነ ብርሃን ይባላል 

ከታኅሣሥ ፳፩ እስከ ታኅሣሥ ፳፯ ዘመነ ኖላዊ ይባላል 

ታኅሣሥ ፳፰ እና ታኅሣሥ ፳፱ ልደት ተብለው ይጠራሉ። 

 

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፤ ወለወላዲቱ ድንግል፤  

ወለመስቀሉ ክቡር 

መጋቤ ሃይማኖት ቀሲስ አሐዱ አስረስ  
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  ጽርሐ  አርያም   
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

ታቦተ ጽዮን በኢትዮጵያ 
 

እግዚአብሔር ጽዮንን መርጦአታልና፥ ማደሪያውም ትሆነው ዘንድ ወድዶአታልና፥ እንዲህ ብሎ። ይህች ለዘላለም ማረፊያዬ ናት፤ 
መርጫታለሁና በዚህች አድራለሁ። (መዝሙር ፻፴፩፥፲፫-፲፬) 

 
እስራኤል በግብፃውያን እጅ ወድቀው በግፍና በባርነት ሲገዙ 
ልዑል እግዚአብሔር አምላክ መገፋታቸውንና ስቃያቸውን 
ተመልክቶ ድንቅ በሆነ ተአምራቱ በግፍ ከሚገዟቸው የግፍ 
ሰዎች እጅ ታድጓቸዋል። በኦሪት ዘጸአት ከምእራፍ ሰባት እስከ 
ምእራፍ አሥራ-ሁለት ድረስ ታሪኩ ተጽፎ እንደሚገኘው አሥር 
መቅሰፍቶችን በፈርዖንና በግብፃውያን ላይ አድርሶ በሙሴ 
አማካኝነት ባሕር ከፍሎ አሻግሯቸዋል።  
 
እስራኤልም አምላካቸውን አውቀውና ሕገ እግዚአብሔርን 
ጠብቀው እንዲኖሩ ታቦተ ጽዮንን ኃይሉን ባሳደረበት በሙሴ 
አማካኝነት ልኮላቸዋል። ለታቦቱ የሚያስፈልገው ሥርዓት 
ከተሠራ በኋላ ነቢየ እግዚአብሔር ሙሴ ከእግዚአብሔር 
የተቀበለውን ጽላት ሲያሳርፍበት የእግዚአብሔርም ክብር 
ማደሪያውን እንደሞላ (ዘጸ ፵፥፴፬) ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል። 
እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንደ ሐሳቡም ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ 
እንዲደረግ እናውቃለን ተብሎ እንደተጻፈ የታቦተ ጽዮን 

በፍልስጥኤማውያን እጅ መውደቅና መማረክ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥና የታቦቱም ኃይል በማያምኑ ሰዎች ዙሪያ እንዲታይ ነው።  
ታቦተ ጽዮን በፍልስጥኤማውያን እጅ ወድቃ ሳለ ዳጎን በተባለ ቤተ ጣዖታቸው ውስጥ አኑረዋት ነበር፡፡ ነገር ግን ዳጎን ማንም ሳይነካው 
በታቦቷ ኃይል ወድቆና ተሰባብሮ ተገኘ። ይኽ ሁኔታ ያሳሰባቸው ፍልስጤማውያን ታቦተ ጽዮንን ለመመለስ ግድ ሆነባቸው። አብረው 
ሊኖሩ የማይችሉ በመሆናቸውም ዳጎን ራሱ እየተቆረጠ እጁም እየተሰባበረ ወደቀ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስስ ከቤልሆር ጋር 
ምን መስማማት አለው? ወይስ የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ክፍል አለው? ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስም ከጣዖት ጋር ምን መጋጠም 
አለው? (፪ቆሮ ፲፮፥፮) እንዳለው የእግዚአብሔር ታቦትና ሰዎች የቀረጹት ጣዖት አብረው ሊኖሩ አልቻሉም።  

ታቦተ ጽዮን የምትገኝበት የአክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን 

የእግዚአብሔር ታቦት በመባል የምትታወቀዋ ታቦተ ጽዮን ባላት 
አስገራሚ ኃይል ዳጎንን ከመሰባበር ባሻገር ባሕረ ዮርዳኖስን 
ከፍላለች (ኢያሱ ፫፥፲፬-፲፯) ፤ የኢያሪኮን ቅፅር አፍርሳለች (ኢያሱ 
፮፥፩-፳፩) ፤ ታቦቱን በድፍረት ሊነካ የሞከረውን ኦዛን ቀስፋለች 
(፩ሳሙ ፮፥፮) ፤ የአቢዳራን ቤት በበረከት ሞልታለች (፪ሳሙ 
፮፥፲፬) ፤ ንጉሥ ዳዊት ለክብርዋ ዘምሮላታል (፪ሳሙ ፮፥፲፬) ፤ 
ጠቢቡ ሰሎሞንም በቤተ መቅደስ በክብር አኑሯታል (፩ነገ ፰፥፩)  
 
ፈቃደ እግዚአብሔር በመሆኑም ታሪክዋ በአንደኛ ነገሥት ምእራፍ 
አሥር እና በሁለተኛ ዜና ምእራፍ ዘጠኝ እንደተጻፈው ጊዜው 
ሲደርስ ኢትዮጵያዊቷ ንግሥተ ሳባ የሰሎሞንን ጥበብ ለማየት 
እንደሄደች እና አስፈላጊውን እጅ መንሻ እንደወሰደችለት ታሪኩ 
ይነግረናል። በዚያው አንፃርም እርስዋም ከጠቢቡ ሰሎሞን እርሱ 
አስቦ ከሰጣት ሌላ የለመነችውን ሁሉ እንዳገኘች ቅዱስ መጽሐፍ 
በሁለቱም የመጽሐፍ ክፍሎች እንዲህ ሲል ይነግረናል፦ 
 

 ንጉሡም ሰሎሞን፥ በገዛ እጁ ከሰጣት ሌላ፥ የወደደችውን 
ሁሉ ከእርሱም የለመነችውን ሁሉ ለሳባ ንግሥት ሰጣት፤ 
እርስዋም ተመልሳ ወደ ምድርዋ ሄደች። ፩ነገ ፲፥፩-፲፫  

 

 የሳባም ንግሥት ወደ ንጉሡ ካመጣችው የሚበልጥ፥ ንጉሡ 
ሰሎሞን የወደደችውን ሁሉ ከእርሱም የለመነችውን ሁሉ 
ሰጣት፤ እርስዋም ተመልሳ ከባሪያዎችዋ ጋር ወደ ምድርዋ 
ሄደች። ፪መጽ ዜና ፱፥፩-፲፪ 

ከላይ እንደገለጽነው ጊዜው ሲደርስ በቀዳማዊ ምኒሊክ 

አማካኝነት ታቦተ ጽዮን ወደ ኢትዮጵያ መጥታ ለሦስት ሺህ 

ዓመታት ያህል በአክሱም ትገኛለች።  

 

ቅዱስ ዳዊት በታቦተ ጽዮን ፊት እየዘለለ ዝማሬን እንዳቀረበው 

ኢትዮጵያውያን ዛሬም ያለማቋረጥ ዕለት ዕለት በታቦተ ጽዮን 

ፊት በዝማሬ፣ በማኅሌትና በቅዳሴ ምስጋናቸውን ያቀርባሉ። 

ኢትዮጵያ ሀገረ እግዚአብሔር በመባል የምትታወቀው 

እግዚአብሔር ክብሩን የገለጸበትና ድንቅ ያደረገበት ታቦተ ጽዮን 

በአክሱም፣ ግማደ መስቀሉ በጊሸን መገኘታቸውና ቅድስት ቤተ 

ክርስቲያንም ያለማቋረጥ ቃለ እግዚአብሔርን ከዓመት እስከ 

ዓመት ስለምታደርስበት ነው።  

 

ቅድስት አገራችንን ኢትዮጵያን ለውዳሴ የመረጣትና 

ሕዝቦችዋም ያለማቋረጥ ዕለት ዕለት ምስጋና እንዲያቀርቡ 

ያዘጋጃቸውና ብርታቱን የሰጣቸው ልዑል እግዚአብሔር ስሙ 

የተባረከ ይሁን፤ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም 

ልመናና ጸሎት ዘወትር ከእኛ አይለይ። 

 ወስብሐት ለእግዚአብሔር 

አብርሃም ሰሎሞን  



 
 

  ጽርሐ  አርያም   
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት 
በባለፈው እትም ላይ ከማርቆስ ወንጌል ለወጣው ጥያቄ መልስ፦ (የአሥራ ስድስቱም ጥያቄዎች መልስ በማርቆስ ወንጌል ላይ በእያንዳንዱ 

ምእራፍ ላይ ስለሚገኝ የመልሱን ቦታ ፈልጋችሁ ብታነቡት መጽሐፍ ቅዱስን ለማወቅ ያስችላችኋል።)  
 

 

የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ጥናት በጥያቄ መልኩ 
የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ጥናት በጥያቄ መልኩ (ከምእራፍ ፩ እስከ ፰)  

የመጀመርያው ሁለት ጥያቄዎች ከምእራፍ ፩ ቀጣዩ ሁለት ጥያቄዎች ከምእራፍ ፪ እያለ ይቀጥላል። 
 
 

፩) መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ፱) ጴጥሮስ፣ ያዕቆብ፣ ዮሐንስ፣ ሙሴና ኤልያስ 

፪) ስለ ሐዋርያት ፲) ያዕቆብና ዮሐንስ 

፫) አምላካችን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፲፩) በማንም ላይ አንዳች ቢኖርባችሁ ይቅር በሉት። 
እናንተ ግን ይቅር ባትሉ በሰማያት ያለው አባታችሁም 
ኃጢአታችሁን ይቅር አይላችሁም። 

፬) ሐዋርያት ፲፪ ሰዱቃውያን 

፭) ጴጥሮስ፣ ያዕቆብና ዮሐንስ ፲፫ ጴጥሮስ፣ ያዕቆብ፣ ዮሐንስና እንድርያስ 

፮) ሔሮድስ ፲፬ ሊቀ ካህናቱ 

፯) ክፉ አሳብ፥ ዝሙት፥ መስረቅ፥ መግደል፥ ምንዝርነት፥ 
    መጐምጀት፥ ክፋት፥ ተንኰል፥ መዳራት፥ ምቀኝነት፥ 
    ስድብ፥ ትዕቢት፥ ስንፍና 

፲፭ በርባን 
  

፰) ቅዱስ ጴጥሮስን ፲፮ መግደላዊት ማርያም 

፩) እመቤታችንን አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ 

 ያሏት እነማን ናቸው? ____________________________________ 

፪) ነቀፌታዬን ከሰው መካከል አስወገደልኝ ስትል ራስዋን 

 አምስት ወር የሰወረችው ማን ናት?________________________ 

፫) በጥበብና በቁመት በሞገስም በእግዚአብሔርና በሰው 

 ፊት ያድግ ነበር ተብሎ የተነገረለት ማን ነው? 

 _____________________________________________________________ 

፬) በጌታም የተቀባውን ሳያይ ሞትን እንዳያይ በመንፈስ 

 ቅዱስ የተረዳው ማን ነበር? _______________________________ 
  

፭) መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ 

 እሳትም ይጣላል። በማለት የተናገረው ማን ነው? 

 _____________________________________________________________ 

፮) መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን ሊጠመቁ የመጡ 

ቀራጮች ምን እናድርግ ብለው ሲጠይቁት የመለሰላቸው 

መልስ ምን የሚል ነበር? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

፯) በብርቱ ንዳድ ታምማ የነበረችውና ጌታችን ንዳዱን 

 በመገሰጽ የፈወሳት ሴት ማን ናት? _______________________ 

፰) ጌታ በምኩራብ ሲያስተምር ለታሰሩትም መፈታትን 

 ለዕውሮችም ማየትን እሰብክ ዘንድ ልኮኛል በማለት ያነብ 

 የነበረው የማንን መጽሐፍ ነበር? __________________________ 

፱) ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽራው ከእነርሱ ጋር ሳለ ሚዜዎችን 

 ልታስጦሙ ትችላላችሁን? በማለት ሲናገር በሚዜነት 

 የመሰላቸው እነማንን ነው? ______________________________ 

፲) ስምዖን ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ ሆይ፥ እኔ 

 ኃጢአተኛ ነኝና ከኔ ተለይ ያለው በምን ምክንያት 

 ነው?____________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

፲፩) ኢየሱስ ክርስቶስ በሰንበት መፈወሱን የሚቃወሙት 

 እነማን ነበሩ? __________________________________________ 

፲፪) የአሥራ-ሁለቱ ሐዋርያትን ስም ዝርዝር ይጻፉ። 

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 ፲፫) ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተውን ብላቴና ቃሬዛውን ነክቶ 

 ከሞት ያሥነሣበት ከተማ ማን ተብሎ ይታወቃል? 

 ____________________ 

፲፬) በዮሐንስ ጥምቀት ያልተጠመቁትና የእግዚአብሔርን 

 ምክር ከራሳቸው የጣሉት እነማን ናቸው? 

 _________________________________________________________ 

፲፭) ኢየሱስ ክርስቶስ የዳሰሰኝ ማን ነው? ኃይል ከእኔ 

 ወጥቷል ብሎ የተናገረው የልብሱ ጨርቅ በማን 

 ተዳስሶ ነው? ___________________________________________ 

፲፮) የምኩራብ አለቃው ልጅ በሞተች ጊዜ ኢየሱስ 

ክርስቶስ ከሞት ሲያስሥነሣት ከሐዋርያት መካከል 

እነማንን ይዞ ነው ከብላቴናዪቱ እናትና አባት ጋር ወደ 

ቤት የገባው? 

__________________________________________________________ 

 ወስብሐት ለእግዚአብሔር! 

ሊቀ ብርሃናት ቀሲስ ሄኖክ ያሬድ 



__________________________________________________________________________________________________________  

     www.minnesotaselassie.org             7 

 
  ጽርሐ  አርያም   
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

የእግዚአብሔር ዓይኖች 

ኅዳር ፳፬ ቀን ካህናተ ሰማይ (ሱራፌል) 

ነውና የሰማይን ሥርዓት በምድር 

ያለማቋረጥ ቅዱስ! ቅዱስ! ቅዱስ! 

እግዚአብሔር በማለት ለሚያመሰግኑት 

ካህናት የተጻፈ ሥነ-ግጥም፦ 

 

ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ አምላክ ነህ እያሉ፣ 

መላእክት በሰማይ ያመሰግናሉ። 

ግብራቸው ነውና እግዚአብሔርን ጠርተው፣ 

ቅዱስ ቅዱስ ማለት በምስጋና ቆመው። 

የሰማይ ሥርዓት ሲፈጸም በምድር፣ 

ከእግዚአብሔር ተሰጥቷል ለካህናት ክብር። 

እንደ መላእክቱ እነርሱም ተመርጠው፣ 

በምድር ይኖራሉ ስመ እግዚአብሔር ጠርተው 

ዘወትር በአምላክ ፊት ለማቅረብ ምስጋና፣ 

ማልደው ይነሣሉ ግብራቸው ነውና። 

 

ለፈጠረው አምላክ ሕይወትን ለሰጠው፣ 

ከባርነት ወጥመድ ከእስር ላላቀቀው፣ 

ተመስገን እያለ በአምላክ ፊት ይቆማል፣ 

ሁሉም በእግዚአብሔር ፊት ምስጋና ያቀርባል። 

 

መጸለዩንማ ማንም ይጸልያል፣ 

ቃል ኪዳን ነውና የካህን ይለያል። 

የምእመናን ጸሎት ዋጋ አለው ይሰማል፣ 

የካህን ጸሎት ግን መሥዋዕት ያሳርጋል። 

 

ምሥጢረ ጥምቀትን ምሥጢረ ሜሮንን፣ 

ምሥጢረ ንስሐ ምሥጢረ ቁርባንን፣ 

ምሥጢረ ጋብቻ ምሥጢረ ቀንዲልን፣ 

ታላቁን ስጦታ ምሥጢረ ክህነትን፣ 

ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ያሏትን ምሥጢራት፣ 

ፈጻሚዎች ናቸው የእግዚአብሔር ካህናት። 

 

በማቴዎስ ወንጌል ባስተማረው ትምህርት፣ 

ምዕራፍ አሥራ-ስምንት ቁጥር አሥራ-ስምንት፣ 

የክህነትን ሥልጣን ሲሰጣቸው ሀብቱን፣  

እንዲህ ብሏቸዋል ደቀ መዛሙርቱን፣ 

 

በምድር የምታስሩት በሰማይም ታስርዋል፣ 

በምድር የምትፈቱት በሰማይ ተፈትዋል፣ 

መፍታት ይችሉ ዘንድ የበደል ማሰሪያን፣ 

ኢየሱስ ክርስቶስ ሰጥቷቸዋል ሥልጣን።  

ለእነማን ተሰጥቷል እንዲህ ያለው ሥልጣን፣ 

ለካህናት እንጂ ለእግዚአብሔር ቅዱሳን። 

 

ቀድሶ አቁራቢ ነው ንስሐ ተቀባይ፣ 

ቅዱስ ቅዱስ የሚል በምድር እንደ ሰማይ። 

ክብሩ የሚስተዋል በገሐድ የሚታይ፣ 

ምስጋና ነው ሥራው የእግዚአብሔር አገልጋይ። 

በኢየሱስ ክርስቶስ ሥልጣን ተሰጥቶታል፣ 

ሰውና እግዚአብሔርን ካህን ያገናኛል። 

እንዲህ ብሏል ጳውሎስ መልዕክቱን ሲናገር፣ 

የአምላክን ስጦታ የክህነትን ነገር። 

ማንም ካህን አይሆን በእርሱ ቃል እንዳሻው፣ 

እግዚአብሔር እንደ አሮን አክብሮ ካልጠራው። 

 

የት እንደደረሱ ማን እንደቀጣቸው፣ 

ቆሬ አቤሮን ዳታን ምስክሮች ናቸው።  

ሳይጠሩ ቆመው በክህነቱ ቦታ፣ 

ውጣ አስቀረቻቸው ምድሪቱ ተከፍታ። 

ሁለት መቶ ሃምሳ ተከታዮቻቸው፣ 

ከነቆሬ ጋራ ምድር ተጫናቸው። 

 

የእግዚአብሔርን ምሥጢር ክህነትን የናቀ፣  

አሥራ አራት ሺህ ሕዝብ በመቅሰፍት አለቀ።  

የተፈቀደለት አሮን ቢይዝ ጥና፣ 

መቅሰፍቱ ቀጥ አለ ክህነት አለውና። 

አስቀድሞ እግዚአብሔር ትዕዛዝን አዝዞታል፣ 

እንደዚህ በማለት ለአሮን ተናግሮታል፦ 

 

አንተና ልጆችህ ወደ መቅደስ ግቡ፣ 

ከመሠዊያው ስፍራ ሌሎቹ እንዳይቀርቡ።  

ክህነት የሌለው ሰው ክህነት ያልተሰጠው፣ 

በቤተ መቅደሴ አይገባም ክልክል ነው። 

ሥርዓት ነውና ጠብቀው ብያለሁ፣ 

ስለዚህም አሮን አንተን መርጫለሁ። 

 

ቃሉ አይታጠፍም ዛሬም ይናገራል፣ 

የቀባኋቸውን አትዳስሷቸው ይላል። 

ከእኛ ይጠበቃል ቸል አትበሉ ሰዎች፣  

ካህናትን ማክበር የእግዚአብሔርን ዓይኖች። 

 

ጽኑ ቃል ኪዳን ነው ሊከበር ይገባል፣  

ካህኑ ለእግዚአብሔር ጸሎት ያሳርጋል። 

ከሁሉ እበልጣለሁ ንጉሥ ነኝ በማለት፣ 

ሳኦል ክህነት ቢያምረው ሳይፈቀድለት፣ 

እንኳን ያልተሰጠው  የተመኘው  ክህነት፣ 

ንግሥናው ቀረበት የተፈቀደለት። 

 

ንጉሥ ዖዝያንም ቤተ መቅደስ ገብቶ፣ 

መሠዊያው ላይ ቢያጥን እጆቹን አንሥቶ፣ 

ወዲያው ከመቅጽበት ፊቱ ላይ ለምጽ ወጣ፣ 

እንደ ሮጠ ገብቶ እንደ ሮጠ ወጣ። 

 

እንዲህ እናምናለን የክህነትን ነገር፣ 

አምላክን ማክበር ነው ካህናትን ማከበር። 

ታላቅ ሰው አብርሃም በዚያ ሁሉ ክብሩ፣ 

በመልከ ጼዴቅ ፊት ገሐድ ታየ ግብሩ። 

 

በታላቅ መባረክ ግድ በመሆኑ፣ 

አብርሃም ሰገደ ለሊቀ ካህኑ። 

አሥራትን አውጥቶ ለታላቁ ካህን፣ 

አብርሃም ተሰጠው ኅብስትና ወይን። 

 

የክህነቱ ምሥጢር አብሮ በመምጣቱ፣ 

ለአዲስ ኪዳን ቁርባን ቅዱስ መሥዋዕቱ፣ 

ለድኅነት ቀረበ ለሰው ልጅ አለኝታ። 

ኅብስትና ወይኑ ተባርኮ በጌታ። 

 

ዛሬም እንደ ትናንት እንደ ሐዋርያቱ፣ 

አምላክ የቀባቸው ክቡር ካህናቱ፣ 

የሕይወትን ኅብስት የሕይወትን ጽዋ፣ 

በቅዳሴው ጸሎት መሥዋዕቱ ሲሠዋ፣ 

ለሕዝብ ይሰጣሉ የጌታን ሥጋ ደም፣ 

ፈቃድ ስላላቸው ከአምላክ መድኃኔዓለም። 

ምን ዓይነት አምላክ ነው በምን ቃል ይደነቅ፣ 

ይኽ ምሥጢር ታላቅ ነው ከሁሉም የሚረቅ። 

 

ሥጋውን የበላ ደሙን የጠጣ ሰው፣ 

በሕይወት ይኖራል መንግሥቱን ወራሽ ነው። 

ስለዚህም ደግሞ የእግዚአብሔር ካህናት፣ 

ተፈቅዶላቸዋል ይኽንን ለመሥራት። 

እንድንበት ዘንድ ቁርባን የምንቆርበው፣ 

በዕደ ካህናት የተዘጋጀው ነው። 

 

ዓለምን ያዳነ ማንም ሳያግዘው፣ 

ምድረ ቀራንዮ ደሙን ያፈሰሰው፣ 

ለእኛ ሲገልጽልን የምሥጢሩን ብዛት፣ 

መድኃኒት ላከልን በዕደ ካህናት። 

 

ለተልዕኮ ምሥጢር የሚፋጠኑትን፣ 

የእግዚአብሔርን ምርጦች ክቡር ዲያቆናትን፣ 

በእስጢፋኖስ እግር ገብተው ለተተኩት፣ 

ምስጋና ይገባል ዘወትር ለሚተጉት። 

ቀድሰው አቁራቢ ሲደርስ ጊዜያቸው፣ 

የዛሬ ዲያቆናት ነገ ካህናት ናቸው። 

 

አምላክ አታሳጣን እንዲህ ያለውን ክብር፣ 

ካህናት ዲያቆናት ይብዙልን በምድር። 

ከርሞም እንደ ዛሬ ምእመናን ይሰጠን፣  

አሜን ብሎ ማደር የካህን ቃል ሰምተን። 

 

አምላክ ለዚህ ክብር መርጦ ለለያቸው፣ 

መሥዋዕት ያቀርቡ ዘንድ ላሰለጠናቸው፣ 

ምስጋና ለማቅረብ ዛሬም እንቆማለን፣ 

ክብር ለሚገባው ክብር እንሰጣለን።(፪) 

ወስብሐት ለእግዚአብሔር 

አብርሃም ሰሎሞን 

መስከረም ፯/፳፻፱ ዓ.ም. 
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  ጽርሐ  አርያም   
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

ቅዳሴ፣ ማሕሌት፣ ኪዳን፣ ምህላ እና ንግሥ 

 ዓመቱን በሙሉ ኪዳን ይደርሳል (6:00 A.M) 

 ዘወትር እሑድ ቅዳሴ ይቀደሳል 

 በሥላሴ፣ በመድኃኔዓለም፣ በማርያም፣ በሚካኤል እና በዮሐንስ 

ወርኃዊ በዓላት ይቀደሳል (የክርስትና ማንሳት አገልግሎት ይሰጣል)  

 ጥርና ሐምሌ ሥላሴ፣ ጥቅምት እና መጋቢት መድኃኔዓለም፣  

      ኅዳር እና ሰኔ ሚካኤል፣ ሰኔና መስከረም ዮሐንስ ይነግሣል 

 በጾመ ፍልሰታ የሱባኤ ወቅት ሰዓታት ይቆማል፣ ውዳሴ ማርያምና 

ቅዳሴ ማርያም ይተረጎማል፣ ቅዳሴ እና የሰርክ ጸሎት ይደርሳል 

 በአዲስ ዓመት (በዘመን መለወጫ)፣ በልደት  በትንሣኤ እና ቤተ 

ክርስቲያናችን ባሏት ተጨማሪ ዐበይት በዓላት የተለያዩ መርሐ-

ግብሮች ይከናወናሉ። 

 በሰሞነ ሕማማት ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ሙሉ አገልግሎት ይሰጣል 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ጠቃሚ መረጃ 
የግልዎ መኖሪያ ቤት እንዲኖሮዎ አስበው ያውቃሉ? 
የግል ሥራ ኖሮዎት እንዴት የቤት ባለቤት መሆን ይችላሉ? 

 ቢያንስ ለሁለት ዓመት የግል ሥራ ላይ መሆንዎን አበዳሪዎች 

ያጣራሉ 

 ከታክስ በኋላ ያለውን ገቢ ሳይሆን አጠቃላይ ገቢዎን ያሳያሉ 

Conventional/ Nongovernmental የሆነውን ብድር ጥሩ ወይም 

መጠነኛ Credit ካለዎት አበዳሪዎች እስክ 3% ብቻ ከፍለው ለቤትዎ 

መግዢያ ብድር ሊያገኙ  ይችላሉ። 

 

የግል ሥራ ኖሮዎት ቤት ለመግዛት ብድር ሲያስቡ፦  

 በተቻለ መጠን በዛ ያለ ተቀማጭ ወደ ባንክዎ  በአንዴ 

አያስቀምጡ።  ለምሳሌ፦ እቁብ ምክንያቱም አበዳሪዎች ያኛው ገቢ 

ምንጩ  ምን እንደሆነ ለማጣራት ይፈልጋሉ፤ ያም የብድር ፕሮሰሱን  
ያጎትትብዎታል። 

ክርስትና  

 ቤተ ክርስቲያናችን ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ከጀመረበት ጀምሮ 
በርካታ ሕፃናት የጥምቀተ ክርስትና አገልግሎት አግኝተዋል። 

ስብከተ ወንጌል እና መንፈሳዊ ትምህርት  

 ዘወትር አርብ ስብከተ ወንጌል ይሰጣል 

 ዘወትር ቅዳሜ መላ ምእመናንን የሚያሳትፍ የሰንበት ትምህርት ቤት 
መርሐ-ግብር ይደረጋል  

 ዘወትር ቅዳሜ የአብነት ትምህርት እና መሠረታዊ የአማርኛ ቋንቋ 
ለወጣቶችና ለታዳጊ ሕፃናት ይሰጣል 

 ዘወትር እሑድ ሃይማኖታዊና የሥነ-ምግባር ትምህርት ለሕፃናት እና 
ለወጣቶች ይሰጣል 

ዕድር 

 የቤተ ክርስቲያናችን አባላት የሆኑ ብቻ በአባልነት ተመዝግበው 
በኀዘናቸው ጊዜ መርጃ እንዲሆናቸው ታስቦ የተቋቋመው ዕድር 
ለአባላት አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል።   

ጤና 
 የምእመናን የጤና አገልግሎት ክፍል (FAITH COMMUNITY 

NURSING PROGRAM, EVERY SUNDAY) ዘወትር እሑድ 
ለምእመናን አገልግሎት ያቀርባል 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ሁለት ሥራ ካለዎት በሳምንት አርባ ሰዓት (full time) እና 

በሳምንት ከአርባ ሰዓት በታች (part time) የሚሠሩ ከሆነ 

አበዳሪው ባንክ በሳምንት ከአርባ ሰዓት በታች የሚሠሩት ሥራ ገቢ 

ተቀባይነት እንዲኖረው በሥራው ላይ ቢያንስ ከሁለት ዓመት በላይ 
የሠሩ መሆንዎትን ያረጋግጣል። 

 

 ለሌላ ሰው በስምዎ ፈርመው ተበድረው ከሆነ እርስዎ ላይ እንደ  ራስዎ 

ዕዳ ሆኖ ይቆጠራል። 

የBank statement አኩያ ደግሞ፤ 

The "Rule of Thumb" የገቢ፤ ወጪ ውህደት፡ ለስልሣ ቀኖች ወይም 

ለሁለት ወር ያህል ተመሳሳይ ሊሆን ይገባል። አለበለዚያ ባንኩ ጥርጣሬ 

ያድርበትና የብድሩን ጊዜ ያራዝምብዎታል ወይም እስክ መከልክል ድረስ 

ያደርሳል ማለት ነው። 

 

ወ/ት ዘመናይ ዘሪሁን 

 
በቤተ ክርስቲያናችን የሚሰጡ አገልግሎቶች 

 
የቅዱስ ሚካኤልን በዓል በታላቅ ፍሥሐ እና 
ይባቤ ለማክበር የፈቀደልን ልዑል እግዚአብሔር 
ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ከሊቀ መላእክት ቅዱስ 
ሚካኤል በረከት ረድኤት ይክፈለን። እስራኤልን 
በመንገዳቸው የረዳቸው እኛንም ከክፉ ነገር ሁሉ 
በክንፎቹ ጋርዶን ይጠብቀን። ይኽንን ታላቅ 
በዓል ለማክበር ሁላችን ከዋዜማው ጀምረን 
እንድንገናኝ ቤተ ክርስቲያን ጥሪዋን ታቀርባለች። 


