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ዘላለማዊ ንግሥና ለእግዚአብሔር ገንዘቡ መሆኑን 
በማስተዋል ዘምሩ ሲል እውነቱን ጠንቅቃችሁ በመረዳት 
አመስግኑ ማለቱ ነው። ቅዱስ መጽሐፍ ኢየሱስ ክርስቶስ 

በቤተልሔም መወለዱን መልአኩ ለእረኞች ነገራቸው ይለንና ዝማሬ ሲያቀርቡ ግን ብዙ የሰማይ 
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        እሳተ ነዳዴ ኢተክህሎሙ ያጥምቁ፤ እሳተ ነዳዴ ኢተክህሎሙ ያጥምቁ፤ እሳተ ነዳዴ ኢተክህሎሙ ያጥምቁ፤ እሳተ ነዳዴ ኢተክህሎሙ ያጥምቁ፤     
        ራጉኤል በትጋሁ ወኢዮብ በጽድቁ። ትርጓሜውም፦ራጉኤል በትጋሁ ወኢዮብ በጽድቁ። ትርጓሜውም፦ራጉኤል በትጋሁ ወኢዮብ በጽድቁ። ትርጓሜውም፦ራጉኤል በትጋሁ ወኢዮብ በጽድቁ። ትርጓሜውም፦    
ዮሐንስ ሆይ ለአንተ የተሰጠው ክብር ትልቅ ነው። ራጉኤል በትጉህነቱ ኢዮብ በጽድቁ ጥረት ዮሐንስ ሆይ ለአንተ የተሰጠው ክብር ትልቅ ነው። ራጉኤል በትጉህነቱ ኢዮብ በጽድቁ ጥረት ዮሐንስ ሆይ ለአንተ የተሰጠው ክብር ትልቅ ነው። ራጉኤል በትጉህነቱ ኢዮብ በጽድቁ ጥረት ዮሐንስ ሆይ ለአንተ የተሰጠው ክብር ትልቅ ነው። ራጉኤል በትጉህነቱ ኢዮብ በጽድቁ ጥረት 
ቢያደርጉም እንደ አንተ ነበልባለ እሳትን ማጥመቅ አልተቻላቸውም ማለት ነው። ቢያደርጉም እንደ አንተ ነበልባለ እሳትን ማጥመቅ አልተቻላቸውም ማለት ነው። ቢያደርጉም እንደ አንተ ነበልባለ እሳትን ማጥመቅ አልተቻላቸውም ማለት ነው። ቢያደርጉም እንደ አንተ ነበልባለ እሳትን ማጥመቅ አልተቻላቸውም ማለት ነው። እንግዲህ ለእያንዳንዱ 
የተሰጠ ጸጋ የተለያየ ነውና ቅን ሥራ በመሥራት እግዚአብሔርን ማገልገል ይኖርብናል። የአጥማቂው 
የቅዱስ ዮሐንስ በረከት፣ አምላክን በድንግልና የወለደች የእመቤታችን ምልጃ፣ ምስጋና የባሕሪው የሆነ 
የልዑል እግዚአብሔር ቸርነት ከእናንተ ጋር ይሁን። በዓሉን የሐሴት የፍሥሐ ያድርግልን። 

ወስብሐት ለእግዚአብሔር! 
  ብፁዕ አቡነ ዘካርያስ)(ሊቀ ጳጳስ))))))))    
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ትምህርተ ሃይማኖት 
 

በዓለ ጥምቀት 
ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደ በሠላሳ ዓመቱ ለድኅነተ ዓለም አንድም ለአብነት በፈለገ ዮርዳኖስ ተጠምቋል። 
ያጠመቀውም ዮሐንስ ወልደ ዘካርያስ ነው። በተጠመቀ ጊዜ የባሕርይ አባቱ አብ በደመና ሆኖ "በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ 
ነው" ብሎ መስክሮለታል። መንፈስ ቅዱስም በጸዓዳ ርግብ አምሳል በራሱ ላይ ተቀምጧል። ማቴ፣ ፫፥ ¹º–¹¼ 

 
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ለዚህ 
ቅዱስ ዕለት በዓል ሠርታ በየዓመቱ በማኅሌትና በቅዳሴ 
በተለየ ሁኔታ ታከብረዋለች። ይህ በዓል በሚከበርበት ጊዜ 
በዋዜማው ታቦታቱ ከየአብያተ ክርስቲያናቱ ወጥተው 
በወንዝ ዳር /በሰው ሰራሽ የውሃ ግድብም ቢሆን/ በዳስ 
በድንኳን ያድራሉ። ሌሊት ስብሐተ እግዚአብሔር ሲደርስ 
አድሮ ሥርዓተ ቅዳሴውም ይፈጸማል። ሲነጋ በወንዙ ዳር 
ጸሎተ አኰቴት ተደርሶ አራቱም ወንጌላት ከተነበቡ በኋላ 
ውኃው ተባርኮ ለተሰበሰበው ሕዝብ ይረጫል። አንዳንድ 
ደካሞች የጠበሉን መረጨት አይተው "የኢትዮጵያ ቤተ 
ክርስቲያን በየዓመቱ ታጠምቃለች" ብለው የሚተቹ አሉ። 
ነገር ግን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በየዓመቱ ይህን 
የምትፈጽመው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 
ለእኛ ብሎ ያሳየውን ትሕትና ለመመስከርና፣ ምዕመናንን 
የጌታን በረከተ ጥምቀት ለማሳተፍ እንጂ የተጠመቁትን 
ምዕመናን እየመላለሰች በየዓመቱ አታጠምቅም። ጥምቀት 
አሐቲ መሆኗን ታውቃለችና። ኤፌ፣ ፬፥፬ እርግጥ 
ያልተጠመቁ አረማውያንና ሌሎችም የጥምቀት በዓል 
በሚከበርበት ጊዜ እየመጡ በክርስቶስ አምነው 
ይጠመቃሉ። 
 
ጥምቀት የሚከበረው በየዓመቱ ጥር ¹Ë ቀን ነው። 
ጥምቀት ረቡዕ ቢውል ገሀዱ ማክሰኞ አርብ ቢውል ገሐዱ 
ሐሙስ ለውጥ ሁኖ ይጦማል። ጥምቀት የሚውልባቸው 
አርብና ረቡዕ ስለ በዓሉ ታላቅነት ፍስክ ይሆናሉ። 
ጥምቀት በፍስክ ቀናት ቢውልም ዋዜማው ይጾማል። 
በበዓለ ጥምቀት የታቦታቱ ወደ ወንዝ መውረድ ጌታ በእደ 
ዮሐንስ ለመጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ የመሄዱ ምሳሌ 
ነው። 

 
ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ የተጠመቀው ስለ ሁለት ነገር ነው፦ 
 
 ፩ኛ•) ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት "ባሕር አየች ሸሸችም፤ ዮርዳኖስም ወደ ኋላው ተመለሰ" ብሎ 
  የተናገረውን ትንቢት በእርሱ ጥምቀት ለመፈጸም። መዝ፣ÏÐº፥፫ 
 ፪ኛ•) በዮርዳኖስ ተጥሎ የነበረውን የዕዳ ደብዳቤያችንን እንደ ሰውነቱ ረግጦ፤ እንደ አምላክነቱ አቅልጦ 
  ሊደመስስልን። 

 
ምሥጢረ ጥምቀት 

ጥምቀት ሰው በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም ተጠምቆ የእግዚአብሔር ልጅ የሚሆንበት ታላቅ ምሥጢር ነው። ማቴ፣ �Ò፥¹Ò ይህ 
ምሥጢር ከምሥጢራት ሁሉ የመጀመሪያ ነው። ምሥጢር መባሉም በዓይን በሚታይና በጆሮ በሚሰማ አገልግሎት በዓይነ ሥጋ 
የማይታይና በዕዝነ ሥጋ የማይሰማ ጸጋ ስለሚገኝበት ነው። አገልግሎቱ ሲፈጸም ይታያል፣ ይሰማል፤ ተጠማቂው ከውኃና ከመንፈስ ተወልዶ 
የልጅነት ጸጋ ሲያገኝ ግን አይታይም፣ አይሰማም። ይህ ምሥጢር የሌሎች ምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያንና የመንግሥተ ሰማያት መግቢያ በር 
ነው። ይኸውም ይታወቅ ዘንድ ጌታችን በወንጌል "ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ 
አይችልም" ብሏል። ዮሐ፣ ፫፥፯ ይኸንን ነው ጌታችን ዳግም ልደት ያለው ዮሐ፣፫፥፫ የመጀመሪያው ልደት ከአባት አብራክና፣ ከእናት ማኅፀን 
በሥጋ መወለድ ሲሆን ሁለተኛው ልደት ግን ከአብራከ መንፈስ ቅዱስና፣ ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ረቂቅ በሆነ ልደት በመንፈስ መወለድ ነው። 
ይኸንንም ጌታችን "ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው፤ ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው።" ብሎታል። ዮሐ፣፫፥፮ 

ገጽ 3 ላይ ይቀጥላል 
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በዓለ ጥምቀት (ከገጽ 2 ላይ የቀጠለ) 
 
በጥምቀተ ክርስትና የምንጠመቀው ጥምቀት የተመሠረተው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጌታ ጥምቀትን ራሱ 
ከፈጸመ በኋላ በአብ፣ በወልድ፣ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቁ በማለት ጥምቀተ ክርስትናን እንደመሠረተ፣ ሰው ዳግመኛ ከውኃና፣ 
ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ እንደማይችል ከላይ በተቀመጡት ጥቅሶች ተመልክተናል።  
 
በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት መሠረት ሁለተኛ መወለድ ማለት እንደገና ወደ እናት ማሕፀን ተመልሶ በሥጋዊና 
በደማዊ ፈቃድ መወለድ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ረቂቅ ልደት ማለት /የነፍስን ልደት/ መወለድ መሆኑን ታውቋል። ከእግዚአብሔር 

የመወለድ ጸጋ የሚገኘውም 
በጥምቀት መሆኑ 
ተረጋግጧል። ይህ ከሆነ 
ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን 
ከማይጠፋ ዘር የምንወለደውን 
ልደት ወንድ ልጅ በተወለደ 
በ፵ ቀኑ ሴት ልጅ በተወለደች 
በ፹ ቀኗ 
ታጠምቃለችእንዲሁም 
ዘግይተው የመጡትን ግን 
እንደ አመጣጣቸው አንድነቱን 
ሦስትነቱን፣ አምላክ ሰው፤ 
ሰው አምላክ መሆኑን 
ተምረው ካመኑ በኋላ 
ታጠምቃቸዋለች። ማር፣ 
¹�፥¹� ይህ ከእግዚአብሔር 
የመወለድ ጸጋ የተገኘውም 
በሃይማኖት ነው። ክርስቶስን 
አምላክ ወልደ አምላክ ነው 
ብሎ በሃይማኖት ያልተቀበለ 
ከእግዚአብሔር መወለድ 
አይችልም። ለአመነና 
በሃይማኖት ለተቀበለ ግን 
ይችላል።  
 
ወንጌላዊው ዮሐንስ ይኽንን 

ታላቅ የመዳን ምሥጢርና ከእግዚአብሔር ልጅነትን የማግኘትን ስልጣን ሲያስረዳ «ሰውን በአርአያችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ብሎ 
ወደ ፈጠራቸው ወገኖቹ ወደ አዳም ልጆች፣ የበኲር ልጆቼ ናችሁ ወደ አላቸው ወደ እስራኤል መጣ። እነሱ ግን አልተቀበሉትም ማለትም 
አላመኑበትምና። ላመኑበት ግን በስሙ ያመኑ የእግዚአብሔር ልጆች ይባሉ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው።») ዮሐ፣፩፥¹Ë–¹º በማለት አምልቶና 
አስፍቶ የጻፈልን። በዚህምመንፈሳዊ ልደታቸው ከሥጋዊ ከደማዊ ግብር ወንድና ሴት ተዋደው ከሚሠሩት ግብርም ያልተገኙ ናቸውና። 
በመንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ተወልደዋል እንጂ። 
 
እንግዲህ የጥምቀትን በዓል ታሪኩንና፣ ምሥጢሩን በሚገባ በመረዳት በ፵ እና በ፹ ቀን በጥምቀት ያገኘነውን ልጅነት በመጠበቅ 
በመንፈሳዊ ሥርዓት ልናከብረው ይገባናል። ይህ ዕለት ሰማይ የተከፈተበት፣ የአብ ድምጽ የተሰማበት፣ መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል 
የተገለጠበት፣ ስመ ግብርናታችን ተደምስሶ የጸጋ ልጅነታችን የተመለሰበት፣ ተራሮች እንደ ኮርማዎች፣ ኮረብቶች እንደ ጠቦቶች የዘለሉበት 
ዕለት በመሆኑ ታላቅ ክብር አለው። 

 
ሊቀ ብርሃናት ቀሲስ ሄኖክ ያሬድ 

 
 

ትምህርተ ሃይማኖት 



 
 
  ጽርሐ )አርያም   ————————————————————————————————————————————————
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«በቃና ዘገሊላ ከብካብ ኮነ፣ ወሰማይኒ ረስዮ ወይነ፤») 
(በገሊላ አውራጃ በቃና መንደር ሰርግ ሆነ፤ ውኃውንም ወደ ወይንነት ለወጠው።) ዮሐ ፪፥፩-¹Ë 

 
ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገሊላ አውራጃ በዳዊት ከተማ በቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ተወልዶ በሠላሣ ዘመኑ በሠላሣ 
ዓመተ ምሕረት በፈለገ ዮርዳኖስ በእደ ዮሐንስ ተጠምቆ ሳይውል ሳያድር ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ገብቶ አርባ መዓልት አርባ ሌሊት ጾመ 
ጸለየ፤ በጠላት ዲያብሎስ ተፈተነ። ፈተናውን ድል አድርጎ ሱባኤውን ፈጽሞ በወጣ በሦስተኛው ቀን ከእናቱ ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል 

ማርያም እና ከቅዱሳን ሐዋርያቱ ጋር በመሆን 
በገሊላ አውራጃ በቃና መንደር በሰርግ ቤት 
ተገኝቶ ቤተ ከብካቡን በትምህርቱ 
በተአምራቱ ባረከ። 
  
ኢየሱስ ክርስቶስ ይኽን ድንቅ ተአምር በቃና 
ዘገሊላ ያደረገው በገዳመ ቆሮንቶስ ሱባኤውን 
ፈጽሞ በወጣ በሦስተኛው ቀን የካቲት �º 
ቀን ነው። ይሁንና አባቶቻችን ሊቃውንት 
«የውኃ በዓል ከውኃ በዓል ጋር መቀናጀት 
አለበት») በማለት በጥምቀት በዓል ማግስት 
ጥር ¹Ü ቀን እንዲከበር አድርገውታል። እኛም 
ይኽንኑ ቀን ጠብቀን በዓሉን በማክበር ላይ 
እንገኛለን።  
 

በቃና ዘገሊላ የተደረገው ይኽ ተአምር 
በዮሐንስ ወንጌል በምእራፍ ፪ ከቁጥር ፩-¹Ë 
ድረስ ተጽፎ ይገኛል። በዓሉ ቃና ዘገሊላ 
የሚል ስያሜ ያገኘውና በዚህ ስም ሊጠራ 
የቻለው አምላካችን፣ ጌታችንና መድኃኒታችን 
ኢየሱስ ክርስቶስ የገሊላ ሀገር ክፍል 
በምትሆን ቃና በተባለችው ቦታ በፈጸመው 
ተአምር ምክንያት መነሻነት ነው። ከቅዱስ 
መጽሐፍ ላይ ተጽፎ የሚገኘው ሙሉ ቃል 
እንዲህ ይላል፦  
 

««««በሦስተኛውም ቀን በገሊላ ቃና ሰርግ ነበረ፥ የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች፤ ኢየሱስም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱም ወደ ሰርጉ በሦስተኛውም ቀን በገሊላ ቃና ሰርግ ነበረ፥ የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች፤ ኢየሱስም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱም ወደ ሰርጉ በሦስተኛውም ቀን በገሊላ ቃና ሰርግ ነበረ፥ የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች፤ ኢየሱስም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱም ወደ ሰርጉ በሦስተኛውም ቀን በገሊላ ቃና ሰርግ ነበረ፥ የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች፤ ኢየሱስም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱም ወደ ሰርጉ 
ታደሙ። የወይን ጠጅም ባለቀ ጊዜ የኢየሱስ እናት። የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለችው። ኢየሱስም። አንቺ ሴት፥ ከአንቺ ጋር ታደሙ። የወይን ጠጅም ባለቀ ጊዜ የኢየሱስ እናት። የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለችው። ኢየሱስም። አንቺ ሴት፥ ከአንቺ ጋር ታደሙ። የወይን ጠጅም ባለቀ ጊዜ የኢየሱስ እናት። የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለችው። ኢየሱስም። አንቺ ሴት፥ ከአንቺ ጋር ታደሙ። የወይን ጠጅም ባለቀ ጊዜ የኢየሱስ እናት። የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለችው። ኢየሱስም። አንቺ ሴት፥ ከአንቺ ጋር 
ምን አለኝ? ጊዜዬ ገና አልደረሰም አላት። እናቱም ለአገልጋዮቹ። የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለቻቸው። አይሁድም ምን አለኝ? ጊዜዬ ገና አልደረሰም አላት። እናቱም ለአገልጋዮቹ። የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለቻቸው። አይሁድም ምን አለኝ? ጊዜዬ ገና አልደረሰም አላት። እናቱም ለአገልጋዮቹ። የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለቻቸው። አይሁድም ምን አለኝ? ጊዜዬ ገና አልደረሰም አላት። እናቱም ለአገልጋዮቹ። የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለቻቸው። አይሁድም 
እንደሚያደርጉት የማንጻት ልማድ ስድስት የድንጋይ ጋኖች በዚያ ተቀምጠው ነበር፥ እያንዳንዳቸውም ሁለት ወይም ሦስት እንስራ እንደሚያደርጉት የማንጻት ልማድ ስድስት የድንጋይ ጋኖች በዚያ ተቀምጠው ነበር፥ እያንዳንዳቸውም ሁለት ወይም ሦስት እንስራ እንደሚያደርጉት የማንጻት ልማድ ስድስት የድንጋይ ጋኖች በዚያ ተቀምጠው ነበር፥ እያንዳንዳቸውም ሁለት ወይም ሦስት እንስራ እንደሚያደርጉት የማንጻት ልማድ ስድስት የድንጋይ ጋኖች በዚያ ተቀምጠው ነበር፥ እያንዳንዳቸውም ሁለት ወይም ሦስት እንስራ 
ይይዙ ነበር። ኢየሱስም። ጋኖቹን ውኃ ሙሉአቸው አላቸው። እስከ አፋቸውም ሙሉአቸው አላቸው። እስከ አፋቸውም ይይዙ ነበር። ኢየሱስም። ጋኖቹን ውኃ ሙሉአቸው አላቸው። እስከ አፋቸውም ሙሉአቸው አላቸው። እስከ አፋቸውም ይይዙ ነበር። ኢየሱስም። ጋኖቹን ውኃ ሙሉአቸው አላቸው። እስከ አፋቸውም ሙሉአቸው አላቸው። እስከ አፋቸውም ይይዙ ነበር። ኢየሱስም። ጋኖቹን ውኃ ሙሉአቸው አላቸው። እስከ አፋቸውም ሙሉአቸው አላቸው። እስከ አፋቸውም 
ሞሉአቸው። አሁን ቀድታችሁ ለአሳዳሪው ስጡት አላቸው፤ ሰጡትም። አሳዳሪውም የወይን ጠጅ የሆነውን ውሃ በቀመሰ ጊዜ ሞሉአቸው። አሁን ቀድታችሁ ለአሳዳሪው ስጡት አላቸው፤ ሰጡትም። አሳዳሪውም የወይን ጠጅ የሆነውን ውሃ በቀመሰ ጊዜ ሞሉአቸው። አሁን ቀድታችሁ ለአሳዳሪው ስጡት አላቸው፤ ሰጡትም። አሳዳሪውም የወይን ጠጅ የሆነውን ውሃ በቀመሰ ጊዜ ሞሉአቸው። አሁን ቀድታችሁ ለአሳዳሪው ስጡት አላቸው፤ ሰጡትም። አሳዳሪውም የወይን ጠጅ የሆነውን ውሃ በቀመሰ ጊዜ 
ከወዴት እንደ መጣ አላወቀም፤ ውኃውን የቀዱት አገልጋዮች ግን ያውቁ ነበር፤ አሳዳሪው ሙሽራውን ጠርቶ። ሰው ሁሉ ከወዴት እንደ መጣ አላወቀም፤ ውኃውን የቀዱት አገልጋዮች ግን ያውቁ ነበር፤ አሳዳሪው ሙሽራውን ጠርቶ። ሰው ሁሉ ከወዴት እንደ መጣ አላወቀም፤ ውኃውን የቀዱት አገልጋዮች ግን ያውቁ ነበር፤ አሳዳሪው ሙሽራውን ጠርቶ። ሰው ሁሉ ከወዴት እንደ መጣ አላወቀም፤ ውኃውን የቀዱት አገልጋዮች ግን ያውቁ ነበር፤ አሳዳሪው ሙሽራውን ጠርቶ። ሰው ሁሉ 
አስቀድሞ መልካሙን የወይን ጠጅ ያቀርባል፥ ከሰከሩም በኋላ መናኛውን፤ አንተስ መልካሙን የወይን ጠጅ እስከ አሁን አስቀድሞ መልካሙን የወይን ጠጅ ያቀርባል፥ ከሰከሩም በኋላ መናኛውን፤ አንተስ መልካሙን የወይን ጠጅ እስከ አሁን አስቀድሞ መልካሙን የወይን ጠጅ ያቀርባል፥ ከሰከሩም በኋላ መናኛውን፤ አንተስ መልካሙን የወይን ጠጅ እስከ አሁን አስቀድሞ መልካሙን የወይን ጠጅ ያቀርባል፥ ከሰከሩም በኋላ መናኛውን፤ አንተስ መልካሙን የወይን ጠጅ እስከ አሁን 
አቆይተሃል አለው። ኢየሱስ ይህን የምልክቶች መጀመሪያ በገሊላ ቃና አደረገ፤ ክብሩንም ገለጠ፥ ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ አቆይተሃል አለው። ኢየሱስ ይህን የምልክቶች መጀመሪያ በገሊላ ቃና አደረገ፤ ክብሩንም ገለጠ፥ ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ አቆይተሃል አለው። ኢየሱስ ይህን የምልክቶች መጀመሪያ በገሊላ ቃና አደረገ፤ ክብሩንም ገለጠ፥ ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ አቆይተሃል አለው። ኢየሱስ ይህን የምልክቶች መጀመሪያ በገሊላ ቃና አደረገ፤ ክብሩንም ገለጠ፥ ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ 
አመኑ።አመኑ።አመኑ።አመኑ።»    

በቃና ዘገሊላ የተፈጸመው ይኽ ሰርግ ሙሽራ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንድናስብና እንድናስታውስ ያደርገናል። ሚዜው የሙሽራው 
አገልጋይ ነውና መጥምቁ ዮሐንስ ሙሽራ በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ መደሰቱንና ሊያገለግለው የተዘጋጀ መሆኑን ሲያስረዳ ፦ «ሙሽራይቱ 
ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው፤ ቆሞ የሚሰማው ሚዜው ግን በሙሽራው ድምጽ እጅግ ደስ ይለዋል። እንግዲህ ይህ ደስታዬ ተፈጸመ። እርሱ 
ሊልቅ እኔ ግን ላንስ ያስፈልጋል።») ዮሐ ፫፥�-፴ ይለናል። በቃና ዘገሊላ በሰርጉ ቤት ተገኝቶ ተአምሩን የጀመረው ኢየሱስ ክርስቶስ 
ከእናቱ እና ከሐዋርያት ጋር አብሮ ነበርና አማላጅ እና ተማላጅ ማን እንደሆነ በልዩ ምሥጢር ተስተውሎበታል። ወንጌላዊው ቅዱስ ሉቃስ 
በተከታታይ ልዩ የሆነውን ብሥራት ሲያሰማ እንዲህ በማለት ጽፎልናል፦ በስድስተኛው ወር ማለትም መልአኩ ገብርኤል ካህኑ ዘካርያስን  

««««ጸሎትህ ተሰምቶልሃልና አትፍራ ሚስትህ ኤልሳቤጥም ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች፥ ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለህ። ደስታና ጸሎትህ ተሰምቶልሃልና አትፍራ ሚስትህ ኤልሳቤጥም ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች፥ ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለህ። ደስታና ጸሎትህ ተሰምቶልሃልና አትፍራ ሚስትህ ኤልሳቤጥም ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች፥ ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለህ። ደስታና ጸሎትህ ተሰምቶልሃልና አትፍራ ሚስትህ ኤልሳቤጥም ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች፥ ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለህ። ደስታና 
ተድላም ይሆንልሃል፥ በመወለዱም ብዙዎች ደስ ይላቸዋል።ተድላም ይሆንልሃል፥ በመወለዱም ብዙዎች ደስ ይላቸዋል።ተድላም ይሆንልሃል፥ በመወለዱም ብዙዎች ደስ ይላቸዋል።ተድላም ይሆንልሃል፥ በመወለዱም ብዙዎች ደስ ይላቸዋል።»)»)»)») ካለው በኋላ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም በክብር 
ተገልጦ    ««««ደስ ይበልሽ፥ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ፥ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው፤ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ።ደስ ይበልሽ፥ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ፥ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው፤ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ።ደስ ይበልሽ፥ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ፥ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው፤ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ።ደስ ይበልሽ፥ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ፥ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው፤ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ።»)»)»)»)ብሏታል። 
 

ገጽ 5 ላይ ይቀጥላል 
 
 

ቃና ዘገሊላ 
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(ከገጽ 4 ላይ የቀጠለ) 
እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም በአብሣሪው መልአክ) በቅዱስ ገብርኤል እንደተነገራት በእውነት ጸጋን የተሞላች ናትና በሰርግ 
ቤት የጎደለውን የጓዳውን ምሥጢር ተረድታ የሠርጉ ሥነ-ሥርዓት በሠመረና በተዋጣለት ሁኔታ እየተከናወነ ድንገት የወይን ጠጅ በማለቁ 
ተጨንቀውና ግራ ተጋብተው አስተናባሪዎቹ በታወኩበት ሰዓት የጭንቅ አማላጅ ናትና ወደ ልጅዋ ወደ ወዳጅዋ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ዘወር ብላ «ወይን እኮ የላቸውም»)በማለት አሳስባ ባዶ የሆኑት የድንጋይ ጋኖች ውኃ ተሞልተው ጣፋጭ ወይን ጠጅ ተገኝቶባቸዋል።  
 

ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ 
በመልእክቱ «እግዚአብሔርንም 
የመምሰል ምሥጢር ያለ ጥርጥር 
ታላቅ ነው፤ በሥጋ የተገለጠ፥ 
በመንፈስ የጸደቀ፥ ለመላእክት የታየ፥ 
በአሕዛብ የተሰበከ፥ በዓለም የታመነ፥ 
በክብር ያረገ። ፩ጢሞ ፫፥¹� በማለት 
እንደጻፈልን ከድንቅ በላይ ድንቅ 
በሆነ ተዋሕዶ በሥጋ መገለጡ 
ከእመቤታችን ተወልዶ ነውና በልደቱ 
ጊዜ አብራ እንደነበረችው እንዲሁ 
ደግሞ በሞቱ ጊዜ ከእርሱ 
እንዳልተለየች እንረዳለን።  
 
ይኽንንም ወንጌላዊው ዮሐንስ «ነገር 
ግን በኢየሱስ መስቀል አጠገብ 
እናቱ፥ የእናቱም እኅት፥ የቀለዮጳም 
ሚስት ማርያም፥ መግደላዊትም 
ማርያም ቆመው ነበር።»)ዮሐ ¹፥�ã 
በማለት በጻፈልን መልእክት ለማወቅ 
ችለናል። 
 
በመጀመርያ በልደቱ በኋላም በሞቱ 
ጊዜ አብራው የነበረች ቅድስት 
ድንግል ማርያም ዘመኗን በሙሉ 
በፍጹም  እንዳልተለየችው ተአምሩን 
በጀመረበት በቃና ዘገሊላም አብራው 
ነበረችና ዛሬ ትውልዱ ሁሉ 
የሚኮራበትን የአማላጅነት ሥራ 
በቃና ዘገሊላ ፈጽማለች።  

 
«አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ»)በሚለው ቃል ብዙዎች ተሰናክለውበት ቢገኙም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አምልተውና አስፍተው 
ምሥጢራትን የነገሯቸው የተዋሕዶ ልጆች ግን በእናትና በልጅ መካከል ያለውን የንግግር ዘይቤ ተረድተው እውነቱን ሲመሰክሩ ይኖራሉ። 
እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በእግዚአብሔር ፊት የሚቆመው ከእግዚአብሔር ተልኮ የመጣውን አብሳሪ መልአክ «እንደ ቃልህ 
ይደረግልኝ»)እንዳለችው ኢየሱስ ክርስቶስም እመቤታችንን «ከአንቺ ጋር ምን አለኝ»)(እንደ ቃልሽ ይሁን) በማለት ጥያቄዋን መልሷል፤ 
ምልጃዋን ተቀብሏል።  
 
«ጊዚዬ አልደረሰም»)በማለት ቢናገርም ስለ እናቱ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ሲል የእናቱን ልመና ተቀብሎ ተአምራቱን ፈጽሟል። 
እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሳይነግሯት በልባቸው ያለውን የምታውቅ እናት ናትና የሰርጉ አስተናባሪዎችን ኃዘን ተመልክታ ከልጇ 
ከወዳጇ አማልዳ የጎደላቸውን እንደሞላች ለእኛም ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል ብላ በተፈጸመላት ቃል ጎዶሏችንን ትሙላልን። 
የሰዎችን ጭንቅ አውቃ ሳይነግሯት ያማለደች እናት ስሟን ጠርተው ለሚለምኗትማ የበለጠ ታደርጋለችና ሁላችንንም በተሰጣት ጸጋ 
ታማልደን።  
 

ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤቷን በረከቷን ያሳድርብን አሜን!! 
ምንጭ፦ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ገሪማ 

ቃና ዘገሊላ 
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በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ፥ አሜን 

“ወበእንተ ዝንቱ አስተርአየ ወልደ እግዚአብሔር ከመ ይስዐር ግብሮ ለጋኔን።” 
“ስለዚህ የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ።”)፩ኛ ዮሐ ፫፥፰  

ይህን ቃል የተናገረው ‘ጌታ ይወደው የነበረው’) ተብሎ በወንጌል የተጻፈለት፣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንም ፍቁረ እግዚእ እያለች 
የምትጠራው ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ በወንጌሉም ሆነ በመልእክታቱ የአምላክን ሰው መሆን እጅግ በሚደንቅ 
ኹኔታ ገልጦታል። እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ካለው ፍጹም ፍቅር የተነሣ በተለየ አካሉ ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከሥጋዋ 
ሥጋ፣ ከነፍሷም ነፍስን ነሥቶ የዲያብሎስን ሥራ በማፍረስ እኛን ቀድመን ወደነበርንበት ክብር እንደመለሰን ወንጌላዊው አስተምሮናል።  
 
ይህን የጌታችንን የማዳን ሂደት ስንመረምር የመገለጡን ኹኔታም አብረን ማጤን ያስፈልጋል፡ በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ 
መሠረት ዘመነ አስተርእዮ (የመገለጥ ዘመን) የምንለው ከጌታችን ልደት አንሥቶ እስከ እመቤታችን ዕረፍት ድረስ (ጥር �Ë) ያለውን ጊዜ 
ነው። በዚህ ዘመን ከጌታችን ዐበይት በዓላት ልደቱና ጥምቀቱ፣ ከንዑሳን በዓላት ደግሞ ግዝረትና ቃና ዘገሊላ ይታሰባሉ። ከእነዚህ በዓላት 
በተጨማሪ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በሰማያት ላሉ ነፍሳት መገለጧም ይታሰባል።  
 
ጌታችን፥ አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ሥራውን የጀመረው ሥጋን በመዋሐድ ነው። ለዚሁም መጽሐፍ “ቃልም 
ሥጋ ሆነ”) ይለናል። (ዮሐ ፩፥¹ô) በእባብ ተሰውሮ የሰውን ልጅ ያሳተውን የሰይጣንን ሥራ ለማፍረስና የሰውን ልጅ ወደ ቀደመ ክብሩ 
ለመመለስ አምላካችንም የሰውን ሥጋ በመዋሐድ ዛሬውኑ ልደግ ሳይል ሕግ ጠባይዓዊን በመከተል ተወለደ። በመወለዱም ለሚወዱትና 
ለሚከተሉት የምሥራችና ክብር፣ ለሰይጣንና ለወዳጆቹ ደግሞ ውርደት ሆነ። ለሁሉ መሠረቱ መወለድ ነውና ይህን የሥራው መጀመሪያ 
አደረገው። ይህም ደግሞ የመገለጡ የመጀመሪያ ነበር። በተወለደ በስምንተኛው ቀን የመገረዝን ሥርዓት ለመፈጽም ሲል በተአምራት 
ምላጭ ሳይነካው እንደተገረዘ ሆኖ ተገኘ። ይህም ለኀጢአት ሥርየት በዕለተ ዓርብ ካልሆነ በስተቀር ደም መፍሰስ ስለሌለበት ነው።  
 
ጌታችን በመጠመቁ የእግዚአብሔርን አንድነትና ሦስትነት ለማወቅ ችለናል። አብ በደመና፣ ወልድ ውኃ ውስጥ፣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ 
በርግብ አምሳል በመሆን ምሥጢር ገልጸውልናል። ቀድሞ አምላኬ፥ አምላካችን ብቻ ይል የነበረውን የሰው ዘር አባታችን ማለት 
የሚችልበትን የልጅነት ጸጋ አልብሶታል።  በጥምቀቱ ጥምቀታችንን ባርኮታል፣ ኃይልም አጎናጽፎናል። 
 
ጌታችን የመጀመሪያ ክብሩን የገለጠው በቃና ዘገሊላ በሠርግ ቤት ነው፤ ”ኢየሱስ ይህን የምልክቶች መጀመሪያ በገሊላ ቃና አደረገ፤ 
ክብሩንም ገለጠ፥ ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ አመኑ።”) (ዮሐ ፪፥¹Ë) ይህ ሠርግ ጌታችን በዶኪማስ ቤት በመገኘት ውኃን ወደ ወይን 
የቀየረበት ሠርግ ነው። ምንም እንኳን ተሰቅሎ ዓለምን የሚያድንበት ጊዜ ገና መሆኑን ቢገልጽም የእናት ልመና አንገት የማያስደፋ ፊት 
የማያስቀልስ መሆንን ሲያስረዳ እናቱ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የጠየቀችውን ሁሉ እንደፈጸመላት እንመለከታለን። እነዚህ ከላይ 
የተጠቀሱትን የጌታችን በዓላት ልደቱን ታኅሣሥ �፣ ግዝረቱን ጥር ፮፣ ጥምቀቱን ጥር ¹Ë፣ ቃና ዘገሊላን ጥር ¹Ü በማክበር 
እናስባቸዋለን።  
 
ከእነዚህ በዓላት በተጨማሪ አስተርእዮን ስናንሣ እመቤታችንን አብረን የምናነሣበት ምሥጢር አለ ይኸውም እመቤታችን በስድሳ አራት 
ዘመኗ ከዚህ ዓለም ወደ ዘለዓለማዊው መንግሥት የምትሄድበት ሰዓት ደርሶ ክብርት ነፍሷ ከክብርት ሥጋዋ ተለይታ በነበረችበት ሰዓት 
ሐዋርያት ለመቅበር ተሰብስበው እያዘኑ በመንገድ ሲሄዱ ትእቢተኞች አይሁድ ከመንገድ ጠብቀው እነዚህ ክርስቲያኖች “ልጇ ከሙታን 
ተለይቶ ተነሥቷል”) ብለው ሕዝቡን እንዳወኩ እሷም ትነሣለች ሊሉንም አይደል በማለት በምቀኝነት መንፈስ ተነሣስተው መቃብሩን 
ከሐዋርያት እጅ ለመንጠቅ በሚያሞክሩበት ሰዓት እግዚአብሔር አምላክ እመቤታችንንና ቅዱስ ዮሐንስን ነጥቆ ወደ ገነት ወስዷቸዋል። 
በዚህም ምክንያት እመቤታችን በሰማይ ላሉ ነፍሳት ተገለጠችላቸው፤ ነፍሳትም የአምላክን እናት በማየታቸው ሐሴት አደረጉ። ይህም 
ክንውን በቤተ ክርስቲያናችን ‘አስተርእዮ ማርያም’)በመባል ይታወቃል የእመቤታችን መገለጥ ማለት ነው።  
 
ክርስቲያኖች፤ እግዚአብሔር አምላክ የቸርነቱ መጠን ወሰን የሌለው በመሆኑ ሁልጊዜም ቢሆን እኛን ለማዳን እጁ ያጠረበት ጊዜ የለም። 
ከእኛ የሚጠበቀው ህጉን ትእዛዛቱን መከተልና መጠበቅ፣ እርስ በእርሳችን መዋደድ ያስፈልገናል። እንዲህ ካደረግን የዲያብሎስ ዓላማም 
ሆነ ሥራ ይፈርሳል፤ የእግዚአብሔር መንግስት ወራሾችም እንሆናለን። 
 
 

የእግዚአብሔር ቸርነት፣  
የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት፣  

የቅዱሳን በረከት አይለየን፥ አሜን 
 

ወይትባረክ አምላከ አበዊነ 
ቤካ መገርሳ 

)))))))))))) 
 

ዘመነ አስተርእዮ 
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ተአምራት በመጽሐፍ ቅዱስተአምራት በመጽሐፍ ቅዱስተአምራት በመጽሐፍ ቅዱስተአምራት በመጽሐፍ ቅዱስ 
 

የአምላካችን የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራት  
በማቴዎስ፣ በማርቆስ፣ በሉቃስና በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ። 

            

አብርሃም ሰሎሞን  አብርሃም ሰሎሞን  አብርሃም ሰሎሞን  አብርሃም ሰሎሞን      

ምንጭ፦ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላትምንጭ፦ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላትምንጭ፦ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላትምንጭ፦ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት 

ተራ.ቁ የተፈጸሙት ተአምራት ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ 
፩ የውኃው ወደ ወይን ጠጅ መለወጥ ---- ---- ---- ፪፡፩ 

፪ ብዙዎችን ከደዌና ከሕመም መፈወሱ ፬፡�º ፩፡úÜ ---- ---- 

፫ ለምጻም ሰውን እንደፈወሰ (አንድ) ፰፡፩ ፩፡፵ ፭፤¹Ü ---- 

፬ የመቶ አለቃውን አገልጋይ መፈወሱ ፰፡፭ ---- ፯፡፩ ---- 

፭ የጴጥሮስን አማት ስለመፈወሱ ፰፡¹ô ፩፡� ፬፡úÒ ---- 

፮ ነፋሱንና ባሕሩን ስለመገሰጹ ፰፡�º ፬፡úã ፰፡�Ü ---- 

፯ አጋንንት ያደረባቸውን ስለመፈወሱ ፰፡�Ò ፭፡፩ ፰፡�� ---- 

፰ ሽባውን ሰው ስለመፈወሱ ፱፡፩ ፪፡፩ ፭፡¹Ò ---- 

፱ ደም ሲፈሳት የነበረችውን ሴት መፈወሱ ፱፡፳ ፭፡�ã ፰፡�º ---- 

፲ የኢያኢሮስን ልጅ ከሞት ማስነሣቱ ፱፡�º ፭፡�Ü ፰፡�Ë ---- 

¹Ë ሁለት ዕውራንን ስለመፈወሱ ፱፡�¼ ---- ---- ---- 

¹Ü ጋኔን ያደረበትን ዲዳ ስለመፈወሱ ፱፡úÜ ---- ---- ---- 

¹º እጁ የሰለለቸችውን ሰው ስለማዳኑ ¹Ü፡፲ ፫፡፩ ፮፡፮ ---- 

¹ô አምስት ሺህ ሕዝብ እንደመገበ ¹ô፡¹ã ፮፡úã ፱፡¹Ü ፮፡፩ 

¹ã በባሕር ላይ ስለመራመዱ ¹ô፡�Ü ፮፡�¼ ---- ፮፡¹� 

¹� ሲሮፊኒቃዊቷን ሴት ልጅ ስለማዳኑ ¹ã፡�Ë ፯፡�ô ---- ---- 

¹¼ አራት ሺህ ሕዝብ እንደመገበ ¹ã፡úÜ ፰፡፩ ---- ---- 

¹Ò የሚጥል በሽታ ያለበትን መፈወሱ ¹¼፡¹ô ፱፡¹ô ፱፡ú¼ ---- 

¹ በኢያሪኮ ሁለት ዕውሮችን መፈወሱ ፳፡፴ ---- ---- ---- 

፳ ርኩስ መንፈስ ያለበትን ሰው መፈወሱ ---- ፩፡�º ፬፡úº ---- 

�Ë ደንቆሮውንና ኮልታፈውን መፈወሱ(፩) ---- ፯፡úË ---- ---- 

�Ü በቤተሳይዳ ዕውሩን ስለ መፈወሱ ---- ፰፡�Ü ---- ---- 

�º ዕውሩን በርጠሜዎስን ስለመፈወሱ ---- ፲፡�� ¹Ò፡úã ---- 

�ô መረባቸው እስኪቀደድ ዓሣ ስለማስገኘቱ ---- ---- ፭፡፬ �Ë፡፩ 

�ã ናይን በምትባል ከተማ የሞተ ማስነሣቱ ---- ---- ፯፡¹Ë ---- 

�� ጎባጣዋን ሴት ስለመፈወሱ ---- ---- ¹º፡¹Ë ---- 

�¼ ሆዱ የተነፋውን ሰው ስለመፈወሱ ---- ---- ¹ô፡፩ ---- 

�Ò አሥር ለምጻሞችን ስለመፈወሱ ---- ---- ¹¼፡¹Ë ---- 

� የሊቀ ካህናቱን ጆሮ እንደፈወሰው ---- ---- �Ü፡፶ ---- 

፴ የንጉሥ ቤት ሹም የነበረውን ልጅ መፈወሱ ---- ---- ---- ፬፡�� 

úË በቤተሳይዳ ድውዩን ስለመፈወሱ ---- ---- ---- ፭፡፩ 

úÜ ከመወለዱ ጀምሮ ዕውር የነበረውን መፈወሱ ---- ---- ---- ፱፡፩ 

úº አልዓዛር ከሞት ስለ ማስነሣቱ ---- ---- ---- ¹Ë፡úÒ 
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ቅዳሴ፣ ማሕሌት፣ ኪዳን፣ ምህላ እና ንግሥቅዳሴ፣ ማሕሌት፣ ኪዳን፣ ምህላ እና ንግሥቅዳሴ፣ ማሕሌት፣ ኪዳን፣ ምህላ እና ንግሥቅዳሴ፣ 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 

 

    

    

ክርስትና ክርስትና ክርስትና ክርስትና     

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

ስብከተ ወንጌል እና መንፈሳዊ ትምህርት ስብከተ ወንጌል እና መንፈሳዊ ትምህርት ስብከተ ወንጌል እና መንፈሳዊ ትምህርት 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 
ዕድርዕድርዕድርዕድር    
◊ የቤተ ክርስቲያናችን አባላት የሆኑ ብቻ በአባልነት ተመዝግበው 

በኀዘናቸው ጊዜ መርጃ እንዲሆናቸው ታስቦ የተቋቋመው ዕድር 
ለአባላት አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል።   

ጤናጤናጤናጤና    

◊ የምእመናን የጤና አገልግሎት ክፍል (FAITH COMMUNITY 
NURSING PROGRAM, EVERY SUNDAY))ዘወትር እሑድ 
ለምእመናን አገልግሎት ያቀርባል 

ወ/ት ዘመናይ ዘሪሁንወ/ት ዘመናይ ዘሪሁንወ/ት ዘመናይ ዘሪሁንወ/ት ዘመናይ ዘሪሁን 

 

በቤተ ክርስቲያናችን የሚሰጡ አገልግሎቶችበቤተ ክርስቲያናችን የሚሰጡ አገልግሎቶችበቤተ ክርስቲያናችን የሚሰጡ አገልግሎቶችበቤተ ክርስቲያናችን የሚሰጡ አገልግሎቶች    

የርእሰ አድባራት ጽርሐ አርያም ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ታዳጊ ህጻናት የ�� (2017 እ.ኤ.አ) ከተራ በዓል ላይ መዝሙር ሲያቀርቡ  


