ጻድቅሰ ከመ በቀልት ይፈሪ። መዝ. '(፡*+

የካቲት  ዓ.ም/ቅጽ፩/ቁጥር
ዓ ም/ቅጽ፩/ቁጥር ፲
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ሳያስፈልግ በቀላሉ ለመረዳት ያስችለናል።
ዲያብሎስም በበኩሉ ባለው የማጥመጃ መሣሪያና
የማሰሪያ ሰንሰለት ተጠቅሞ የሰውን ልጅ ከአምላክ
አለያይቶ፣ ከተድላው አርቆ፣ ከገነት አውጥቶ፣
የመንግሥተ ሰማያትን መንገድ አዘግቶ እና
ዘላለማዊ
ሕይወትን
አሳጥቶ
መኖርን
ስለሚፈልገው በተቻለው ሁሉ ይህንን ግብሩን
ሲያደላድል ይኖራል። መድኃኒታችን ኢየሱስ
ክርስቶስ ወደ ሕይወት እንድንደርስ ሳያሸልብ
እንደሚጠብቀን ሁሉ ከሳሽ ዲያብሎስም ሳያሸልብ
መውደቂያችንን ሲያመቻች ይኖራል።

ዐብይ ፆም በመባል ስያሜ ወጥቶለት
የሚታወቀው ይኽ ፆም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ
ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በአዋጅ ደንግጋ
ከምትፆማቸው አፅዋማት መካከል ለ ቀናት
ያህል የሚፆም ነው። ይኽንን ፆም ልዩ
የሚያደርገው የቁጥሩ ብዛት ብቻ ሳይሆን
እግዚአብሔር ዓለምን ከፈጠረበት ይልቅ ሰው
ሆኖ ዓለምን ያዳነበት ምሥጢር ይበልጣል ብለው
አበው እንደተናገሩት በአጭር ቁመት በጠባብ
ደረት ተወስኖ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል
ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍስዋ ነፍስ ነስቶ ያዳነን ፆም ማለትS ሥጋንና ነፍስን ለእግዚአብሔር
በመታዘዝ ማስገዛት በመሆኑ ፆምን በፆምን ቁጥር
ወልደ አብ ወልደ ማርያም አምላካችን ጌታችንና
ከእግዚአብሔር በረከትን እናገኛለን፤ ከሰይጣን
መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለፆመው ነው።
ምክርና እስራት ነፃ እንወጣለን። የዲያብሎስ
በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ፬፡፩-* አምላካችን ሥራው በ፵ ቀንና በ፵ ሌሊት ፆም ሲፈራርስ
ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይተናልና። አዳምን በመብል ያሳተ የቀደመው
በዮሐንስ እጅ ከተጠመቀ በኋላ ወደ ገዳመ እባብ ሰይጣን ዲያብሎስ ዳግም በመብል ፈትኖ
ቆሮንቶስ በመሄድ ፵ ቀንና ፵ ሌሊት እንደ ጦመ ገነት እንደተዘጋች እንድትኖር ቢያልምም ኅልሙ
በዚያም በዲያብሎስ እንደተፈተነና ዲያብሎስን እውን፣ ሙከራው አዎንታዊ፣ ጥረቱ ተግባራዊ
ድል እንዳደረገው ተዘግቦ ማንበባችን ፆም ሳይሆን ቀርቷል። እንግዲህ በእንዲህ ያለ ሁኔታ
ዲያብሎስን ድል መንሻ መሆኑን እንድናረጋግጥበት የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ የተገለጠው
የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በፆም ድል
ያደርገናል። የመጀመርያው ሰው አዳም በሰይጣን
ማድረግን ለእኛ ካስተማረን እኛም በዚህ በዐብይ
ዲያብሎስ ተፈትኖ የወደቀበትን ፈተና መፆም
ፆም የለመንነውና የጠየቅነው ነገር ሁሉ ከኃጢአት
የማይገባው ጌታችን ለእኛ አርአያና ምሳሌ ለመሆን
በስተቀር እንዲከናወንልን ፆምን ገንዘባችን
በገዳመ ቆሮንቶስ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ፆሞ
እናድርግ።
ሰይጣንን ድል የነሳበት በመሆኑ እኛም የተለያየ
ፈተናን በፆም አሸንፈን በረከት የምናገኝበት ፆም በዐብይ ፆም ውስጥ ያሉት ስምንት ሳምንታት
እንዲሆን በየዓመቱ እንጾመዋለን።
ዘወረደ፣
ቅድስት፣
ምኩራብ፣
መፃጉዕ፣
ደብረዘይት፣ ገብርኄር፣ ኒቆዲሞስና ሆሣዕና የሚል
ወንጌላዊው ቅዱስ ሉቃስ በወንጌሉ መልእክት ላይ የየራሳቸው ስያሜ ያላቸው ሲሆን በተከታዩ ገጽ
«የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን የሦስቱን ሳምንታት ስያሜ እና ትምህርት በአጭሩ
መጥቷልና»S የተሰኘውን አምላካዊ ቃል (ሉቃ. እናቀርባለን።
*፡፲) አስፍሮልን ስንመለከት አምላካችን ወድ
ምድር መምጣቱ የሰውን ልጅ ከውድቀቱ
በአቶ አብርሃምSሰሎሞን
ሊያነሣው መሆኑን ሌላ ተጨማሪ ማስረጃ
በቤተ ክርስቲያናችን ድረ ገጽ ላይ ጋዜጣችንን ለማንበብ፦ www.minnesotaselassie.org/newsleer/
አስተያየት ለመስጠት ወይም ጥያቄ ካለዎት ኢሜላችን (email) ፦ newsleer@minnesotaselassie.org

1. ዐብይ ፆም

1

2.Sሦስቱ

የዐብይ ፆም
ሳምንታት

2

እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ

3

ጥያቄና መልስ

4

3.S

4.

5-Sቅድስት

6.Sቅዱስ

ኤልሳቤጥ

ዮሐንስ

7.S የቤተሰብ

8.Sበቤተ

ዓምድ

ክርስቲያናችን

5

6

7

8

የሚሰጡ አገልግሎቶች
እዘጋጆች
ሊቀ ብርሃናት ቀሲስ ሄኖክ ያሬድ
ዶ/ር ሰሎሞን ፎሌ
ወ/ሮ ሰብለወንጌል ደምሴ
ወ/ት ዘመናይ በጋሻው
አቶ አብርሃም ሰሎሞን

አርታእያን
መልአከ አርያም ቆሞስ አባ
ኃይለሚካኤልSሙላት
ሊቀ ብርሃናት ቀሲስ ሄኖክ ያሬድ

ዲዛይን

አቶ ውብሸት አየለ
ዶ/ር ሰሎሞን ፎሌ
__________________________________________________________________________________________________________
ዶ/ር ኤልያስ አያና
www.minnesotaselassie.org
1

ሦስቱ የዐብይ ፆም ሳምንታት

ጽርሐ Sአርያም
————————————————————————————————————————————————

/፩ኛ ሳምንት ዘወረደ/
በዚህ ዕለት ነቢያት የሰበኩት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ስለ መውረዱና የማዳን ሥራው ስለመጀመሩ ይሰበካል። ቅዱስ ዮሐንስ
በአንደኛ መልዕክቱ ምዕራፍ ፫፡፰ ላይ «የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ»Sእንዳለው ጠፍቶ የነበረውን ሰው ወደ
ቀደመ ክብሩ በእንዴት ያለ ሁኔታ እንደተመለሰ በሰፊው ይነገራል። አምላካችን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ «የሰው ልጅ
የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷልና»S(ሉቃ. *፡፲) በማለት የተናገረው ቃል በትምህርትና በዝማሬ ይነሣል። የሰው ልጆችም ፈቃደ
እግዚአብሔርን ለመፈጸም በትኅትናና በፈሪሃ እግዚአብሔር መኖር እንደሚገባን ከቅዱስ ዳዊት ቃል የመዝሙሩ ምስባክ ይደመጣል።
እግዚአብሔር በፍርሓት እንድንገዛለትና እንድናከብረው ይሻልና የድፍረት ኃጢአት እንዳይገዛን በማስተዋል መኖር እንደሚገባን ቅዱስ
መጽሐፍ ይነግረናል። ልዑል እግዚአብሔር በነቢዩ በሚልክያስ አድሮ «ልጅ አባቱን፥ ባሪያም ጌታውን ያከብራል፤ እኔስ አባት ከሆንሁ
ክብሬ ወዴት አለ? ጌታስ ከሆንሁ መፈራቴ ወዴት አለ? (ሚልክያስ ፩፥፮) ብሎ እንዳስተማረን
በዚህ በመጀመርያው ሳምንት ከመዝሙረ ዳዊት ላይ የሚሰበከው ምስባክ፦
በግዕዝ፦
ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሐት
SSS
ወተሐሰዩ ሎቱ በረአድ
SSS
አጽንዕዋ ለጥበብ ከመ ኢይትመአዕ እግዚአብሔር
SSS
SS

በአማርኛ፦

ለእግዚአብሔር በፍርሃት ተገዙ፥
በረዓድም ደስ ይበላችሁ
ተግሣጹን ተቀበሉ ጌታ እንዳይቈጣ። (መዝ. ፪፡*(-*+)

/፪ኛ ሳምንት ቅድስት/
ይኽ ሳምንት ቅድስት ተብሎ በመጠራት የሚታወቅ ሲሆን ከቅድስት ሰኞ ጀምሮ ፆመ ኢየሱስ በመባልም ይጠራል። በቅድስት ቤተ
ክርስቲያናችን ዝማሬውም ሆነ ምስባኩ እንዲሁም ወንጌሉ ስለ እግዚአብሔር ቅድስና ይናገራል። የእግዚአብሔር ምሕረትና የሰንበት
ቅድስናም በሰፊው ይጠቀሳል። በዚች በተቀደሰች ሰንበተ ክርስቲያን እግዚአብሔር የሰውን ልጆች የነፍስ ዕረፍት ሰጥቷቸዋልና ሰው
ከባርነት ነፃ ወጥቶ በቅድስና መኖር መጀመሩ ይሰበክበታል። በተጨማሪም ሰው ሁሉ በቅድስና መንገድ በመመላለስ የክብሩ ባለቤት
የመንግሥቱ ወራሽ እንዲሆን እግዚአብሔር እኔ ቅዱሳን ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ በማለት ስለማስተማሩ ሰፊ ትምህርት ይሰጥበታል።
ለእግዚአብሔር ቅድስና የባሕርይ ገንዘቡ ነውና በአፈ መላእክት የሚጠራውና የሚቀደሰው በልሳነ ሰብእም (በሰዎች አንደበት) «ይትቀደስ
ስምከ»S(ስምህ ይቀደስ) እየተባለ የሚጠራው ስሙ ለዘላለም ቅዱስ ነው።
በዚህ በሁለተኛው ሳምንት ከመዝሙረ ዳዊት ላይ የሚሰበከው ምስባክ፦
በግዕዝ፦
እግዚአብሔርሰ ሰማያተ ገብረ
S
አሚን ወሰናይት ቅድሜሁ
ቅድሳት ወዕበየ ስብሐት ውስተ መቅደሱ
በአማርኛ፦
SSS
SSS

እግዚአብሔር ግን ሰማያትን ሠራ።
ምስጋናና ውበት በፊቱ ነው፥
ቅዱስነትና ግርማ በመቅደሱ ውስጥ ናቸው። (መዝ. '('Å) ፭

/፫ኛ ሳምንት ምኩራብ/
አምላካችን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምኩራብ እየገባ የወንጌልን ትምህርት እንዳስተማረ፤ ብዙ ድውያንን እንደፈወሰ፤
የሰንበት ጌታ እንደሆነ፤ የአባቴ ቤት የጸሎት ቤት እንጂ የንግድ ቦታ አይደለም በማለት በቤተ መቅደሱ አካባቢ የሚነግዱ ነጋዴዎችን ስለ
መገሰጹ ትምህርት ይሰጥበታል። በተለይም ለታሰሩት መፈታትን፤ ለሞቱት ሕይወትን፤ ለተጠቁት ነፃነትን፣ በፍርድ ላሉ ሁሉ ምሕረትን
ስለማስተማሩ፤ የሰሙትም በትምህርቱ ስለመገረማቸው ይገለጻል። ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስም ይኽን ድንቅ ትምህርት በአንክሮ እንዲህ
ሲል ተናግሮታል፦ ኢየሱስም በምኩራቦቻቸው እያስተማረ፥ የመንግሥትንም ወንጌል እየሰበከ፥ በሕዝብም ያለውን ደዌና ሕማም ሁሉ
እየፈወሰ፥ በከተማዎችና በመንደሮች ሁሉ ይዞር ነበር። (ማቴ ፱፥Ë)
በዚህ በሦስተኛው ሳምንት ከመዝሙረ ዳዊት ላይ የሚሰበከው ምስባክ፦
በግዕዝ፦
እስመ ቅንዓተ ቤተከ በልዓኒ
S
ትዕይርቶሙ ለእለ ይትኤየሩከ ወድቀ ላዕሌየ
S
ወቀጻዕክዋ በጾም ለነፍስየ
SS
S

በአማርኛ፦

የቤትህ ቅንዓት በልታኛለችና፥
የሚሰድቡህም ስድብ በላዬ ወድቆአልና።
ነፍሴን በጾም አስመረርሁአት፥ ለስድብም ሆነብኝ። መዝ. ÍÎ፡፱

በአቶ አበጀ ሀደሮ
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ጽርሐ Sአርያም
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እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ፦
ጸሎት፤ የሰው ልጅ እግዚአብሔርን የሚያመሰግንበት፣ ምህረት እና
ቸርነቱን የሚለምንበት፣ የሚማለድበት እና የሚማፀንበት እንዲሁም
እግዚአብሔር የሰውን ልመና ተቀብሎ ፈቃዱን የሚፈጽምበት ረቂቅ
ምስጢር ነው። የጸሎት መሠረቱ “ዕሹ ታገኛላችሁ ለምኑ
ይሰጣችኋል ደጁን ምቱ ይከፈትላችኋል”S (ማቴ. ፯፡፯) የሚለው
የጌታችን ትምህርት ነው።
በቤተ ክርስቲያናችን ከሚጸለዩ ጸሎቶች የሚዘወተረው አጭር ጸሎት
“እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ፤ አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ማረን”S የሚለው
ሲሆን ካህኑ ሲናዝዙ አሥራ ሁለት ጊዜ “እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ”S
ካዘዙ በኋላ “በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ፤ አቤቱ ክርስቶስ
ሆይ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብለህ ማረን”S በሉ ይሉናል፡፡
አባቶች እንደሚያስተምሩን ይህ ጸሎት ፍጹም ኃይል ያለዉና
ከጽድቅ ጎዳና ሊያወጡን የሚራወጡ አጋንንትን የምንመክትበት
ጋሻችን ነዉ። ስንጸልይም በዘልማድ የሚሆን ማነብነብ ሳይሆን
ሕዋሳትን በመሰብሰብ በሰቂለ ሕሊና በነቂሐ ልቡና መሆን አለበት፡፡
ልባችን ከአፋችን: አፋችን ከልባችን አንድ ሳይሆን፥ ከመንፈስ
የተራቆተ ስሜት የማይሰጥ ትርጉም የለሽ ዝብዘባ እንዳይሆን
ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል፡፡
የእግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ጸሎት በቤተ ክርስቲያን የሚዘወተርበት
እና በተለይ ገዳማውያን አባቶችና እናቶች በስፋት የሚጠቀሙበት
አራት ዋና ምክንያቶች አሉ፦

፩.
፪.

፫.

፬.

ሁሉም ሰዉ ሊያስታዉሰዉ የሚችል
ቀላል ጸሎት መሆኑ፣
የጌታችን የመድኀኒታችን
የኢየሱስ
ክርስቶስ ስም በመጥራት መንፈሳዊ
ኃይል እና ፍጹም
ደስታ
የምናገኝበት
መሆኑ፣
ሐሳባችንን
በመሰብሰብ
ደጋግመን
ልንጸልየዉ
ስለምንችል
ወደ
እግዚአብሔር
ያቀርበናል። ፩ኛ ተሰ
፭፡*â- *Î እንደሚለዉ “ሳታቋርጡ
ጸልዩ፤ በሁሉ አመስግኑ፤ ይህ
የእግዚአብሔር ፈቃድ
በክርስቶስ
ኢየሱስ ወደ እናንተ
ነውና”።
ሙሉ ጸሎት መሆኑ።

“እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ”S እንደምን ሙሉ ጸሎት ሆነ ቢሉ
ወንጌልን በአጭሩ የያዘ በመሆኑ ነው፡፡ በጣም አጭር በሆነ ዐረፍተ
ነገር ሁለቱን አእማደ ምሥጢራት ይዟል፤ ምሥጢረ ሥጋዌ እና
ምሥጢረ ሥላሴን! በመጀመሪያ ጌታችን መድኀኒታችን ኢየሱስ
ክርስቶስን እግዚእ በማለት ጌታችን እና ገዥ አምላክ መሆኑን ፤
ክርስቶስ ስንልም መሲሕ፡ ሥጋን የተዋሐደ መንግሥቱ የማያልፍ
እውነተኛ ንጉሥ እና አምላክ ብሎ መመስከር ይህ ነገረ ክርስቶስ
ነው፡፡
በሌላ መልኩ የጌታ ወዳጅ ወንጌላዊው ዮሐንስ “ወልድን የሚክድ
ሁሉ አብ እንኳ የለውም፤ በወልድ የሚታመን አብ ደግሞ አለው”S
እንዳለ (፩ኛ ዮሐ. ፪፥ß) ፤ ቅዱስ ጳውሎስም “በመንፈስ ቅዱስም
ካልሆነ በቀር ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል አንድ እንኳ እንዳይችል
አስታውቃችኋለሁ”S እንዳለ የአብም የመንፈስ ቅዱስም ነገር አለበት
(፩ኛ ቆሮ. *+፥፫)። “መሐረነ”S ስንልም የእግዚአብሔርን ክብር
ከመመስከር ጋራ ንስሐ፣ ኀዘን፣ ራስን ማዋረድ፣ ኀጢአተኝነትን
ማመናችንን የሚያመለክት ነው፡፡ በመሆኑም “እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ”S እያልን ስንጸልይ በደለኝነታችንን አምነን በተሰበረ ልብ
መሆን አለበት። ይህን ተረድቶ የሚጸለይ ጸሎት እግዚአብሔር

የሚቀበለው እውነተኛ ጸሎት ይሆናል፤ ኀጢአትን መደምሰስ
የሚችል ይቅር ባይ አምላክም ምህረት ያደርግልናል። ቅዱስ ዳዊት
በመዝሙሩ እንዳመለከተን፡- “የእግዚአብሔር መሥዋዕት የተሰበረ
መንፈስ ነው፥ የተሰበረውንና የተዋረደውን ልብ እግዚአብሔር
አይንቅም”S(መዝ. ፶(፩) ፥*â)።
ጌታችንም በወንጌል ትክክለኛ የጸሎት ስልት ምን እንደ ሆነ
በፈሪሳዊና በቀራጭ ምሳሌ አስተምሯል። “ጻድቃን እንደ ሆኑ
በራሳቸው ለሚታመኑና ሌሎቹን ሁሉ በጣም ለሚንቁ ይህን
ምሳሌ ነገራቸው፥ ሁለት ሰዎች ሊጸልዩ ወደ መቅደስ ወጡ፥ አንዱ
ፈሪሳዊ ሁለተኛውም ቀራጭ። ፈሪሳዊም ቆሞ በልቡ ይህን
ሲጸልይ፡- እግዚአብሔር ሆይ፥ እንደ ሌላ ሰው ሁሉ፥ ቀማኞችና
ዓመፀኞች አመንዝሮችም፥ ወይም እንደዚህ ቀራጭ ስላልሆንሁ
አመሰግንሃለሁ፤ በየሳምንቱ ሁለት ጊዜ እጦማለሁ፥ ከማገኘውም
ሁሉ አሥራት አወጣለሁ አለ። ቀራጩ ግን በሩቅ ቆሞ ዓይኖቹን
ወደ ሰማይ ሊያነሣ እንኳ አልወደደም። ነገር ግን አምላክ ሆይ፥
እኔን ኃጢአተኛውን ማረኝ እያለ ደረቱን ይደቃ ነበር።
እላችኋለሁ፥ ከዚያ ይልቅ ይህ ጻድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ፤
ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳልና፥ ራሱን ግን የሚያዋርድ
ከፍ ይላል”S (ሉቃ. *Î፥፱-*)። “እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ”S
የሚለው ጸሎትም በቀራጩ የልብ ትሕትና ምሳሌነት የተዘጋጀ
ፍፁም ንስሐዊ ጸሎት ነው።
በቤተ ክርስቲያናችን የብዙዎች ጸሎት ከእግዚአብሔር ምላሽ
እንዳገኘ በየሣምንቱ እሁድ በአዉደ ምህረት ይነገረናል። ዘወትር
ከቅዳሴ በኃላ የዕለቱን መርሐ ግብር ስንጀምር ከሚተላለፉ
መለዕክቶች ዋነኛው እገሌ የሚባሉ ምዕመን “ጸሎቴ ደረሰ፣ልመናዬ
ተሰማ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ" ብለዋል ካሉ በኋላ ካህኑ
በቤተ ክርስቲያን የተገኘውን ሕዝብ እንዲህ ሲሉ ይጠይቃሉ፦
"እርሳቸዉን የሰማ አምላክ የእናንተንም ጸሎት ይስማ፤ ሴቶች
በዕልልታ ወንዶች በጭብጨባ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸዉ”S
ይላሉ። ዘወትር ይህንን መልዕክት ስንሰማ ልናስተዉል የሚገባን
ብዙ ምዕመናን ጸሎታቸዉን በሰቂለ ኅሊና በአንቃዕድዎ ማለትም
ዐይንን ወደ እግዚአብሔር በማንሳት እና ሳያቋርጡ ዘወትር
በትጋት እንደሆነ ነዉ። ከእነዚህ ሰዎች የምስክርነት ቃል
የምንረዳዉ ጸሎታችን ከንቱ ጩኸት አለመኾኑን እና ጊዜያችንም
በከንቱ አለመጥፈቱን ነዉ።
ቤተ ክርስቲያናችን እንደምታስተምረው ጸሎታችን ተሰሚ
ልመናችንም ተፈጻሚ የሚሆነው ሰውነታችንን ከበደል ልቡናችንን
ከቂም ከበቀል እንዲሁም ከተንኮል ንጹሕ አድርገን ስንጸልይ ነው።
ለዚህም የተጣላነውን ታርቀን፣ የበደልነውን ክሰን፣ የቀማነውን
መልሰን መገኘት እንዳለብን ዘወትር ይነገረናል።
ቅዱስ ዮሐንስ በወንጌሉ (ዮሐንስ *፡፯) “በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም
በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁማል”S
ይላል። ከዚህ የምንማረዉ ጌታን መታዘዝ ለጸሎታችን መመለስ
ወሳኝ መሆኑን ነው። ከዚያም 1ኛ ዮሐንስ ፫፡+ እንደሚለው
ትዕዛዙን የምንጠብቅና በፊቱ ደስ የሚያሰኘውን ስናደርግ
የምንለምነውን ሁሉ ከእርሱ እንደምናገኝ በግልጽ ያስረዳናል።
በአጠቃላይ ለእግዚአብሔር ቃል ብንታዘዝ እግዚአብሔር
ጸሎታችንን ይሰማል። ዓመጸኞች ከሆንን ግን ጸሎታችን
አይሰማም። አለመታዘዝ በደል ነው፤ በደል ደግሞ ጸሎት
እንዳይመለስ እንቅፋት ይሆናል።
የስሙ ቀዳሽ የክብሩ ወራሽ ለመሆን በኃጢአት ያደፈውን
ሰውነታችንን በንስሐ አጥበን በንጽሕና እና በቅድስና በፊቱ ቆመን
የምንጸልይ ያድርገን! አሜን!
በዶ/ር ሰሎሞን ፎሌ
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ጽርሐ Sአርያም
ጥያቄ እና መልስ ከመጽሐፍ ቅዱስ
————————————————————————————————————————————————

ከብሉይSኪዳንSእናSከሐዲስSኪዳንSተውጣጥተውSየቀረቡSየመጽሐፍS
ቅዱስSጥያቄዎችSናቸውናSእያንዳንዱንSጥያቄSከመጽሐፍSቅዱስSጋርS
በማስተያየትSለመመለስSእንሞክር።
፩)
“እርሱ ሊልቅ እኔ ግን ላንስ ያስፈልጋል።”S
ያስፈልጋል።”Sበማለት
”Sበማለት ስለ
ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ማነው?
ሀ)
ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ
ለ)
ወንጌላዊው ዮሐንስ
ሐ)
ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ
መ)
መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ
፪)

ሀ)
ለ)
ሐ)
መ)
፫)
ሀ)
ለ)
ሐ)
መ)
፬)

ሀ)
ለ)
ሐ)
መ)

የአብርሃም ስም አብራም፤ የሣራ ስም ሦራ፤ የቅዱስ
ጳውሎስ ስም ሳውል ተብሎ እንደሚታወቀው ሁሉ
የቅዱስ ጴጥሮስ ስም ማን በመባል ይታወቅ ነበር?
ኬፋ
ዴማስ
ስምዖን
ዲዲሞስ
“ፊልጶስ ሳይጠራህ ከበለስ በታች ሳለህ አየሁህ”S
አየሁህ”Sበማለት
”Sበማለት
ጌታ ያናገረው ማንን ነው?
እንድርያስን
ዘብዴዎስን
ያዕቆብን
ናትናኤልን
ጌታ ሆይ መቅጃ የለህም ጕድጓዱም ጥልቅ ነው፤ እንግዲህ
የሕይወት ውኃ ከወዴት ታገኛለህ? በማለት ጌታን
ያነጋገረችው ሴት ማን ነች?
ራሔል
የማርቆስ እናት ማርያም
መግደላዊት ማርያም
ሳምራዊቷ

፭)

ከሠላሳ ስምንት ዓመት ጀምሮ ታምሞ የነበረው ሰው
የተፈወሰው ቤተ ሳይዳ በመባል በምትታወቀው
መጠመቂያ ተጠምቆ ነው። እውነት ወይስ ሐሰት?

፮)

ጌታ በአምስት የገብስ እንጀራና በሁለት ዓሣ አምስት ሺህ
ሰዎችን በመገበበት ወቅት “እያንዳንዳቸው ትንሽ ትንሽ
እንኳ እንዲቀበሉ የሁለት መቶ ዲናር እንጀራ
አይበቃቸውም”S
አይበቃቸውም”Sበማለት
”Sበማለት ጌታን ያናገረው ማነው?
ፊልጶስ
ዮሐንስ ወልደ ዘብዴዎስ
ናትናኤል
ስምዖን ጴጥሮስ

ሀ)
ለ)
ሐ)
መ)

፯)
ሀ)
ለ)
ሐ)
መ)

በትንሣኤ ሙታን የማያምኑት እነማን ናቸው?
ፈሪሳውያን
ሰዱቃውያን
ቆሮንቶሳውያን
ሁሉም

፰)

ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መሬት እንትፍ ብሎ በምራቁም
ጭቃ አድርጎ በጭቃው የዕውሩን ዓይኖች ቀብቶ ሂድና
ታጠብ ብሎ የላከው ከየትኛው መጠመቂያ ነው?
በቤተ ሳይዳ
በዮርዳኖስ
በሰሊሆም
በገሊላ

ሀ)
ለ)
ሐ)
መ)
፱)

ሀ)
ለ)
ሐ)
መ)
፲)

ሀ)
ለ)
ሐ)
መ)

አልዓዛርን ከእንቅልፉ ላስነሣው እሄዳለሁ በማለት ጌታ
ወደ ቢታንያ ለመሄድ ሲነሣ ይገድሉታል በማለት አስቦ
ደቀ መዛሙርቱን “ከእርሱ ጋር እንሞት ዘንድ እኛ ደግሞ
እንሂድ”S
እንሂድ”Sበማለት
”Sበማለት የተናገረው ማነው?
ዲዲሞስ የሚሉት ቶማስ
ስምዖን የተባለው ጴጥሮስ
የቀሬናው ስምዖን
የአስቆሮቱ ይሁዳ
“አሁን እንደ ቃልህ ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋለህ”S
ታሰናብተዋለህ”S
ያለው አረጋዊው ስምዖን “በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል”S
ያልፋል”Sብሎ
”Sብሎ
የተናገራት ማንን ነው?
ቅድስት ኤልሳቤጥን
ቅድስት ሐናን
ቅድስት ድንግል ማርያምን
መግደላዊት ማርያምን

*()

ከአሥራከአሥራ-ሁለቱ ሐዋርያት መካከል አንደኛው ሉቃስ
ነው። እውነት ወይስ ሐሰት

*+)

“እነሆ ድንግል ትፀንሳለች፤ ወንድ ልጅም ትወልዳለች፤
ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች።”S
ትጠራዋለች።”Sበማለት
”Sበማለት ትንቢት
የተናገረው ነቢዩ ኤርምያስ ነው። እውነት ወይስ ሐሰት

*ß)

ቁራዎች ጠዋትና ማታ እንጀራና ሥጋ ያመጡለት
የነበረውና በሰራፕታ ምድር አንዲት ሴት ትመግበው
የነበረው ነቢይ ማን ነው?
ሀ) አብርሃም
ለ) ሙሴ
ሐ) ኤልያስ
መ) ያዕቆብ
በአቶ አብርሃም ሰሎሞን
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ቅድስት ኤልሳቤጥ
"ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላእለ ኤልሳቤጥ"
…በኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ ሞላባት…
ሉቃ. ፩፥ù(

የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እናት የከበረች ቅድስት
ኤልሳቤጥ ትውልዷ ከሌዊ ነገድ ከአሮን ወገን ሲሆን የእናቷ
ስም ሶፍያ ነው እርሷም ከሌዊ ነገድ ከአሮን ወገን ለሆነ
ለማጣት ልጁ ናት በዝምድና አምላክን ለወለደች
ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የእናቷ እህት ልጅ
ናት። ይኸውም ማጣት ሶስት ልጆችን ወልዷልና የታላቂቱም
ስም ማርያም ነው፦ እርሷም ወደ ግብፅ በተሰደደች ጊዜ
እመቤታችንን ያገለገለች ሰሎሜን ወለደች፤ ሁለተኛዋም ሶፍያ
ናት እርሷም የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን እናት
ይህቺን ኤልሳቤጥን ወለደች፤ ሥስተኛዋና የታናሺቱም ስም
ሐና ነው፦ እርስዋም የከበረች ቅድስት ድንግል እመቤታችን
ማርያምን ወለደቻት በዚህ መሠረት ቅድስት ሰሎሜ፣ ቅድስት
ኤልሳቤጥና፣ ቅድስት ድንግል ማርያም የእኅትማማች ልጆች
ናቸው።
ቅድስት ኤልሳቤጥ ዕድሜዋ ለአቅመ ሄዋን በደረሰ ጊዜ
በይሁዳ ንጉሥ በሄሮድስ ዘመን ከአብያ ወገን የበራክዩ ልጅ
ለሆነው ለካህኑ ዘካርያስ አጋቧት። የከበረ ቅዱስ ወንጌልም
ስለ እነርሱ እንዲህ ብሏል፦ "ሁለቱም በጌታ ትእዛዝና
ሕግጋት ሁሉ ያለ ነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን
ነበሩ" ሉቃ. ፩፥፮ እርሷም የካህኑ የዘካርያስ ሚስት ናትና
ክብሯ ከፍ ያለ ነበር። ይሁን እንጂ "ኤልሳቤጥም መካን
ነበረችና ልጅ አልነበራቸውም" ሉቃ. ፩፥፯ በዚህም ዘወትር
ወደ እግዚአብሔር የሚለምኑና የሚማልዱ ሆኑ፣
አርጅተውም የመውለጃቸው ዘመን በአለፈ ጊዜ ፍፁም
መታገሳቸውን የተመለከተውና፣ የዘወትር ጸሎታቸውንና፣
ልመናቸውን የሰማ እግዚአብሔር መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልን
ወደ ዘካርያስ ልኮ ጸሎታቸው፣ ልመናቸው እንደ ተሰማ ስለ
ዮሐንስ መወለድና ከእርሱ ስለሚሆነው አስረዳው። ሉቃ. ፩፥
፰–*Î

የኤልሳቤጥም ማኅፀን የእውነትና የጽድቅ ማደሪያ ትሆን
ዘንድ እግዚአብሔር ለዮሐንስ መጥምቅ ንጹሕ የወርቅ ሳጥን
አደረጋት። ቅድስት ኤልሳቤጥም በእርጅናዋ ወራት መጥምቁ
ዮሐንስን ፀንሳ ወለደችው ከሰዎችም የሚደርስባት ሽሙጥ
ተወግዶ እጅግ ደስ አላት ። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል በቤተ
መቅደስ ለካህኑ ዘካርያስ የነገረውን የልጇን ስም በመንፈስ
ቅዱስ ጸጋ ስለአወቀች ስሙ ዮሐንስ ይባል አለች። ዮሐንስ
መጥምቅን ከመውለዷ በፊትም ሆነ ከወለደችም በኋላ ሌላ
ከመውለድም ሆነ ከመፀነስ የኤልሳቤጥ ማኅፀን የተጠበቀች
ሆነች።
እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ወደ ዘካርያስ ቤት
ገብታ ኤልሳቤጥን በተሳለመቻት ጊዜ በኤልሳቤጥ መንፈስ
ቅዱስ ሞላባት ህፃኑም በማኅፀኗ ውስጥ ዘለለ እርሷም
በታላቅ ቃል ጮኻ እንዲህ አለች "ከሴቶች ተለይተሽ አንቺ
የተባረክሽ ነሸ፤ የማኅፀንሽም ፍሬ ቡሩክ ነው፤ የጌታዬ እናት
ወደ እኔ ትመጪ ዘንድ እኔ ምንድን ነኝ......ከጌታ የተነገረላት
ቃል ይፈጸማልና ያመነች ብጽዕት ናት" ሉቃ...፩፥ Ë–ùÅ
በማለት በትህትና ተናግራለች።
ከዚህም በኋላ ጌታችንን ተወልዶ አየችው በአምላክነቱም
አመነች የሚያምኑበትም በመዳናቸው ደስ አላት ዕድሜዋንም
በፈጸመች ጊዜ የሄሮድስ ጭፍሮች ልጇ ዮሐንስ መጥምቅን
እንዳይገድሉባት ይዛ በሄደችበት /በተሸሸገችበት/ በረሃ ውስጥ
ሳለች በዚህ በየካቲት ወር በ*Åተኛው ቀን አረፈች።
ለእግዚአብሔር ምሥጋና ይሁን! እኛንም በቅድስት ኤልሳቤጥ
ጸሎት ይማረን!
በረከቷም ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን!
ሊቀ ብርሃናት ቀሲስ ሄኖክ ያሬድ
ምንጭ፦ መጽሐፈ ስንክሳር
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ሰማዕቱ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን!

በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ብሥራት የተወለደው ዮሐንስ
እጅግ አስገራሚ የሆነ ድንቅ ድንቅ ነገር የተከሰተበት አወላለድ
በመወለዱ ለቤተሰቡና ለአካባቢው እንግዳ ምሥጢር ነበር።
ሕፃኑ እስከሚወለድ ድረስ ዲዳ ትሆናለህ ተብሎ በመልአኩ
አንደበት የተነገረለት ካህኑ ዘካርያስ ሕፃኒ ሲወለድ አንደበቱ
ተፈትቶ መናገሩ ብቻ ሳይሆን ስለተወለደው ሕፃን የተናገረው
ትንቢት ጊዜውን የተለየ ያደርገዋል። ካህኑ ዘካርያስ ስlSመጥምቀ
መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የተናገረው ድንቅ ቃል ከቅዱስ መጽሐፍ
ላይ እንዲህ ይነበባል፦
♦ «ደግሞም አንተ ሕፃን ሆይ፥ የልዑል ነቢይ ትባላለህ፥

መንገዱን ልትጠርግ በጌታ ፊት ትሄዳለህና፤ እንደዚህም
የኃጢአታቸው ስርየት የሆነውን የመዳን እውቀት ለሕዝቡ
ትሰጣለህ፤ ይህም ከላይ የመጣ ብርሃን በጐበኘበት
በአምላካችን ምሕረትና ርኅራኄ ምክንያት ነው፤ ብርሃኑም
በጨለማና በሞት ጥላ ተቀምጠው ላሉት ያበራል
እግሮቻችንንም በሰላም መንገድ ያቀናል። ሕፃኑም አደገ
በመንፈስም ጠነከረ፥ ለእስራኤልም እስከ ታየበት ቀን ድረስ
በምድረ በዳ ኖረ።»S(ሉቃ ፩፥ Å-፹)

የቅዱስ ዮሐንስ መንገድ ጠራጊነት በቅዱስ ገብርኤልና በአባቱ
በዘካርያስ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ነቢያትም ትንቢት የተነገረለት
ነበር፡- መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ዮሐንስ በምድረ በዳ
እያጠመቀ የንስሐንም ጥምቀት ለኃጢአት ስርየት እየሰበከና
የእግዚአብሔርን ቃሉ በሙላት እየተናገረ በመምጣቱ ብዙዎች
ቃሉን እየሰሙ ከእርሱ ዘንድ ይጠመቁ ነበር። በትምህርቱም
ፊት ለፊት ተናጋሪ ስለነበር በዚያ ዘመን ነግሦ የነበረው ኄሮድስ
የወንድሙን ሚስት አግብቶ ነበርና «የወንድምህን የፊልጶስን
ሚስት ማግባት አይገባህም»S (ማቴ *፥፬) እያለ በድፍረት
ይገስጸው ነበር። ሄሮድስም የተነገረው ቃል እውነት እንደሆነ
ቢረዳም ሥልጣኑን ተጠቅሞ ወደ እስር ቤት አስገባው።
ምንም እንኳን ኄሮድስ ሊገድለው ቢፈልግም ሕዝቡን
በመፍራት ሳይገድለው ቀርቶ ወደ ወህኒ ቤት አስወስዶ
አሳሰረው። ከእስር ያለፈም ቅጣት ለመቅጣት በመመኘት
ሊገድለው ይፈልግ ነበር። ንጉሥ ሄሮድስ አስቀድሞም
ሊገድለው ይፈልግ ነበርና ሁኔታው ተመቻችቶለት ልደቱን
ባከበረበት ወቅት ወለተ ሄሮድያዳ በዘፈን ስታስደስተው
የምትለምነውን ሁሉ እንዲሰጣት በመሐላ ተስፋ አደረገላት።
እርስዋም እንዲሁ ትናደድበትና አጋጣሚ ስትጠብቅለት
በነበረችው በእናትዋ ተመክራ የመጥምቁን የዮሐንስን ራስ
በዚህ በወጭት ስጠኝ አለችው። ንጉሡም ስለ መሐላው
ከእርሱም ጋር ተቀምጠው ስላሉት ሰዎች እንዲሰጡአት አዘዘ፤
ልኮም የዮሐንስን ራስ በወህኒ አስቆረጠው። ራሱንም በወጭት
አምጥተው ለብላቴናይቱ ሰጡአት፥ ወደ እናትዋም ወሰደችው።
(ማቴ *፥፯-*()

ኄሮድስ የከበረች የቅዱስ ዮሐንስን አንገት በትእዛዙ በወህኒ
ቤት አስቆርጦ አምጥቶ ለወለተ ሄሮድያዳ ሰጣት። እውነት
በመናገርና
በመስበክ
የሚታወቀውን
ታላቁን
የእግዚአብሔርን አገልጋይ አንገት ከክቡር ሰውነቱ ለይተው
ቢጥሉትም የዮሐንስ አንገት በእግዚአብሔር ድንቅ ተአምር
ማስተማርዋን ቀጠለች። የካቲት ፴ ቀን የሚነበበው ስንክሳር
እንደሚያስረዳን በኑሯቸው ደሃ በሃይማኖታቸው ግን
ሀብታም የሆኑ ሁለት ነጋዴዎች አርባ ፆምን ለመፆም ወደ
ኢየሩሳሌም ሲመጡ ባደሩበት ቤት ቅዱስ ዮሐንስ በሕልም
ተገልጦላቸው አንገቱ ከተቀበረችበት ቦታ ተገኝታለች።
ለብዙ ዘመናት የእግዚአብሔር ክብር እንዳይገለጥ ሰዎች
በክፋት እየተነሣሡ እውነትን ሲቀብሩ ኖረዋል። የክብርን
ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስን አይሁድ ያሸነፉ መስሏቸው
ቢቀብሩት በሦስተኛው ቀን የሙታን በኩር ሆኖ ተነሣ።
ጌታችን የተሰቀለበትን ግማደ መስቀል የዓለም ጥራጊ መጣያ
አድርገው ቢቀብሩት ዘመን ተቆጥሮለት ወጣ። ይኽን ድንቅ
ሥራ በየዘመኑ የሚያሳየን ልዑል እግዚአብሔር ስሙ
የተመሰገነ ይሁን።
የመስከረም ሁለት ስንክሳር «በዚያችም ቀን የቅዱስ ዮሐንስ
ራስ ከሄሮድያዳ ከእጆቿ ላይ ወደ አየር ስለ በረረች ታላቅ
ድንጋጼ ሆነ። ደግሞም ኄሮድስ ሆይ የወንድምህን ሚስት
ልታገባ አይገባህም»Sእያለች በመጮህ ዘልፋዋለች።
የየካቲት ሠላሳ ስንካሳር ደግሞ እንዲሁ በተመሳሳይ ሁኔታ
ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን ጠቅሶ የሚከተለውን ይጨምራል።
«ሄሮድስ በአዘዘ ጊዜ ቅዱስ ዮሐንስ በእሥር ቤት ሳለ ራሱን
በሰይፍ ቆርጠው በጻህል አድርገው ወደ ሄሮድስ አመጡለት።
እርሱም ለሄሮድያዳ ልጅ ሰጣት እርሷም ለእናቷ ወስዳ
ሰጠች። ይህችም የረከሰች አመንዝራ ሴት ልትዳስሳት
በወደደች ጊዜ በወጭቱ ውስጥ ጠጉርዋ ተዘርግቶ ወደ አየር
በረረች በአየርም ሆና የወንድምህን ሚሰት ልታገባ አይገባህም
እያለች አስራ አምስት ዓመት ኖራ በአረቢያ ምድር አርፋ
በዚያ ተቀበረች። ከብዙ ዘመናት በኋላ ያ ቦታ የነጋድያን
ማደሪያ ሆነ።
በእግዚአብሔርም ፈቃድ ሁለት አማንያን ነጋዴዎች ወደዚያ
ቦታ ደርሰው አደሩ። ቅዱስ ዮሐንስም በህልም ገለጠላቸውና
የከበረች ራሱን ያወጡ ዘንድ አዘዛቸው። እነርሱም
አወጡአት። ከእርሳቸውም ጋር ወደ ቤታቸው ወስደው
ታላቅ ክብርን አከበሩዋት። ለእግዚአብሔር ምሥጋና ይሁን
እኛንም መለኮትን በአጠመቀ በከበረው በቅዱስ ዮሐንስ
ጸሎት ይማረን ይታደገን። ልዩ የሆነች በረከቱም ከእኛ ጋር
እስከ ዘላለሙ ትሁን፤ አሜን።
በሊቀ ብርሃናት ቀሲስ ሄኖክ ያሬድ
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የቤተሰብ ዓምድ

የወላጆች ትምህርት
ወላጅነትና ልጅ ማሳደግ ከሁሉም የበለጠ የረጅም ጊዜ ሥራ
መሆኑን ብዙ ጥናቶች አረጋግጠዋል። ብዙ ወላጆችም እራሳቸው
እንዳደጉበት
እንደ ባሕላቸውና እንደ ጓደኞቻቸው
እንደሚያሳድጉም ይታወቃል። ምንም ዓይነት ዕርዳታ ምክርና
ትምህርት አያገኙም፤ እንዳለም አያውቁም። የምንኖርበት አገርም
እንዲሁ የተለያየ ዓይነት ባሕልና ልጅ አስተዳደግ ያለው ነው።
ብዙ ወላጆችም ልጆቻቸው በጤንነትና ደስተኞች ሆነው
እንዲያድጉ ምክሮችንና ትምህርቶችን ይፈልጋሉ፤ ያገኛሉም። የእኛ
ቤተ ክርስቲያንም ለአባላቶቿ እንዲሁ የልጅ አስተዳደግ መርሐ
ግብር በየሳምንቱ ቅዳሜ ከ 10:00 A.M.—12:00 P.M. ድረስ
አዘጋጅታ ላለፉት ስምንት ወራት ብዙ ወላጆች እየተሳተፉበት
ይገኛሉ። በዙሁ አጋጣሚም ይኽን መርሐ ግብር የማያውቁ ወላጆች
በተቻለ መጠን እንዲሳተፉም ጥሪዋን ታቀርባለች።
የወላጆች ትምህርት የልጅ ማሳደግ ሥራቸውን በብዙ ሁኔታ
ይረዳል።
፩ኛልጆቻቸው ጤነኛና ደስተኛ ሆነው እንዲያድጉ
፪ኛልጆቻቸው በትምህርታቸው ውጤታማ እንዲሆኑ እንዴት
መርዳትና ምን ማድረግ እንዳለባቸው እንዲያውቁ
፫ኛልጆቻቸው ከመጥፎ ፀባይ ርቀው በራሳቸው የሚኮሩና
የሚተማመኑ እንዲሆኑ

፬ኛልጆች እንዴት በሁለት ባሕል (በአሚሪካዊነትና
በኢትዮጵያዊነት) ማደግ እንደሚችሉና የዚህንም ጥቅም ማወቅን
ይማራሉ።
፭ኛዘመኑ የሚያመጣቸው የቴክኖሎጂ ውጤቶች በልጆችና
ቤተሰቦች መካከል የሚያመጣውን ጥቅምና ጉዳት ይማራሉ
፮ኛየተለያዩ ወላጆች በየግል የሚገጥማቸውን ልምዶች
በማምጣት ይነጋገሩበታል
፯ኛየታወቁ የወላጆች ትምህርትና የአስተዳደግ መመሪያዎች
መርሐ ግብርን በመጠቀም ትምህርት ይሰጣል
እነዚህ ከብዙ በጥቂቱ ያህል ለምሳሌነት የቀረቡ ናቸው እንጂ ከዚህ
የበለጠ ሌሎች ሁኔታዎችም እንዳሉ ከተሳታፊዎቹ ለውጥ
ማስተዋል ይቻላል። ሕፃናት ልጆቻችንም ሆኑ የሁለተኛ ደረጃ
ተማሪዎች ከተለያዩ ባሕልና ወገን ከመጡ ልጆች ጋር በመኖራቸው
ለብዙ ነገር የተጋለጡ ናቸው። የሚያድጉትም ከቲቪና ከኢንተርኔት
እንዲሁም ከጓደኞቻቸው በየደቂቃው እየሰሙና እያነበቡ ነው
የሚያሳልፉት። ይኽ ሁሉ በትምሕርታቸው፣ በፀባያቸው፣
በቤተሰባቸውና በሥነ ልቦናቸው ላይ ተፅእኖ ያደርጋል።
በመሆኑም የቤተሰብና የወላጅ ድጋፍና ክትትል ያስፈልጋቸዋል።
የወላጆች ትምህርት ይኽን የመሳሰሉትን ወቅታዊና አስፈላጊ
የወላጆች መማማር ስለሚያደርግ ጠቃሚነቱን ከወዲሁ በመረዳት
ወላጆች በሙሉ መጥታችሁ አብረን እንድንማማርና ከልምዳችሁም
እንድታካፍሉን እንጠይቃለን።
በአቶ ፀጋዬ ሺበሺ

Volunteers needed
Please email: mentoring@minnesotaselassie.org
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በቤተ ክርስቲያናችን የሚሰጡ አገልግሎቶች

ጽርሐ Sአርያም
————————————————————————————————————————————————
ቅዳሴ፣ ማሕሌት፣ ኪዳን፣ ምህላ እና ንግሥ
◊

ዓመቱን በሙሉ ኪዳን ይደርሳል (6:00 A.M)

◊

ዘወትር እሑድ ቅዳሴ ይቀደሳል

◊

በሥላሴ፣ በመድኃኔዓለም፣ በማርያም፣ በሚካኤል እና በዮሐንስ

ግብሮች ይከናወናሉ።

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-ምግባርS 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

በሰሞነ ሕማማት ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ሙሉ አገልግሎት ይሰጣል

◊

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-

◊

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

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

ወ/ት ዘመናይ ዘሪሁን
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