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መልእኽቲ ቆሞስ  

መውጽኢ 
 

(1)  
መልእኽቲ ቆሞስና  

 
(2)  

መኣዲ ቃለ-
እግዚኣብሔር  

 
(3)  

ብሥራት (ደሃይ)  
 

(4) 
 መደብ ቁምስና 

 
(5) 

ቤት ትምህርቲ 
ሰንበት  

Medhanie Alem 
Sunday School 

(MASS) 
 
 

ንምንታይከ ነቲ 
ሕያው ምስ 

ምውታት ትደልያኦ 
ኣሎኽን? ንሱስ 
ተንሢኡ ኢዩ። 
ኣብ’ዚ የሎን። 

(ሉቃስ 24፣4-5) 

ዝ ኸበርኩም ምእመናን ደብረ መድኃኔ ዓለም፤ 

ብ መጀመርታ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን፣ ካብ ጎይታና ኢየሱስ 
ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን እንዳበልኩ 

ክርስቶሳዊ ሰላምታይን ጽቡቕ ትምኒተይን እግልጸልኩም። ቀጺለ ድሕሪ 
ናይ 40 መዓልታት ጾምን ጸሎትን እንሆ እምበኣር ብጸጋ እግዚኣብሔር 
ናብ ትንሣኤ ክርስቶስ ከነብዕል ንቐራረብ ኣሎናሞ፣ ደጊመ እግዚኣብሔር 
ብትሣኤ ዘፍቐሮ ወዱ ንነፍሲ ወከፍና ክበጽሕ፣ እቲ ዘድልየና ጸጋታት 
ክዕድለና ትምኒተይ ኣግልጸኩም።   

ኣ ብ ብሉይ ኪዳን ምስ እንምልከት ድሕነት ድሮ እግዚኣብሔር ንሰብ 
ክፈጥር እንከሎ ኣብ መደቡ ዝነበረ ኢዩ። ንቐዳሞት ወለድና 

ትእዛዝ ክህቦም እንከሎ ካብ መጀመርያ ኣብ ውሽጦም ፍጹማን 
ከምዘይነበሩ ኢዩ ዘርኢ። ሰብ ኣብ ቐራና መገዲ ደው ቢሉ ብፈተናታት 
ተሸነፈ። ብናጽነቱ ኣንጻር መደብ እግዚኣብሔር ተላዒሉ ንዕላማኡ ኣብ 
ካልእ ከናድዮ ሃቐነ። ንእግዚኣብሔር ከም ምንጩ ገቢሩ ብዘይምቕባሉ 
ምስ’ቲ ናይ መጨረስታ ዕላምኡ ከራኽብ ዝነበሮ ርክብ ኣቛረጸ። ኣብ 
ውሽጢ ነፍሱን ምስ ገዛእ ርእሱን ምስ ካልኦት ሰባትን ምስ ኩሉ 
ሥነፍጥረትን ክገዝእ ዝነበሮ ቕኑዕ ሥርዓት ከፍርስ ይርከብ። 

ሰ ብ ከም’ዚ ቢሉ ሃውቲቱ ካብ እዚኣብሔር ሪሒቑ ክነብር ዘይከኣል 
ኢዩ ነይሩ። ናይ እግዚኣብሔር ምትእትታው ግድን ኣድለየ። ፈቃር 

እግዚኣብሔር ነቲ ሓደ ወዱ ይልኦኾ። “በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበሉ 
ኹሉ ናይ ዘልዓለም ሕይወት ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ኣምላኽ 
ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ንዓለም ክሳዕ ክንድዚ ኣፍቐራ” (ዮሓ 3፣16)።  

ዝ ኸበርኩም ሕዝበ ክርስትያን ሎሚ ነዚ ፋሲካ ከነብዕል እንከሎና 
ንሕናውን ብዛዕባ ክርስያናዊ ጉዕዞና ከነስተንትንን ክንሓስብን፣ 

ትርጉም ፋሲካ ክርድኣናን ይግባእ። ፋሲካ ማለት ብሓጺሩ ‘ምስጋር’ 
ማለት ኢዩ።  ካብ’ቲ ሕማቕ መገዲ ናብ’ቲ ቕኑዕ መገዲ ብንስሓ ካብ 
ሓጢኣትካ ብምጻሕ ካብ ሞት ናብ ሕይወት እንሰጋገረሉ ግዜን ወቕትን 
ኢዩ። ኣብ መዝገበ ኣዋርሕ ሥርዓተ ኣምልኾና እቲ ዝለዓለ ቅዱስ እዋን 
ኮይኑ ክሳዕ ጰረቕሊጦስ ንሓምሳ መዓልታት ብኣስተንትኖ ንብዕሎ። 

ነ ዚ ንኽንገብር እምበኣር ናብ’ቲ ምንጪ ሕይወትና ዝኾነ ክርስቶስ 
ክንምለስ ኣሎና። ነዚ ኹሉ ክንገብሮ እግዚኣብሔር ባዕሉ ብጸጋኡ 

ይሓግዘና። ንጉሥ ሰላም ክርስቶስ ብትንሣኤኡ ይተዓረቐና። ክርስቶስ 
ተንሥኣ ሙታን ... ኮነ ፍስሓ ወሰላም። 

ሰ ላምን ቕሳነትን የውርደልና። ርሑስ በዓል ፋሲካ ይግበረለና። 
ኣሜን።  

E ግዚኣብሔር ሰለኹሉ ነገር ይባረኽ። ኣሜን።                       
ኣባ ሓጎስ ተስፋጋብር 
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መኣዲ ቃለ-እግዚኣብሔር  
ፍቑራት ሕዝበ እግዚኣብሔር ሎሚ’ውን “ሰብ 
ብእንጀራ ጥራይ ኣይነብርን” (ማቴ 4፣4)። ምእንት’ዚ 
ነቲ ኣቐዲሙ ዝወሃበና ንባባት ሰናብቲ ብጸሎትን 
ኣስተንትኖን ብምንባብ ኣብ መኣዲ ቃለ-እግዚኣብሔር 
ክንዓቢ፣ ሓይልን ሕይወትን ክረክብ ኣሎና።  ኣብ 
ንባብ ሕያው ቓሉን ጸሎትን እግዚኣብሔር በዚ ቃሉ 
“ንዓይ፣ ንዓና፣ ንስድራቤትና፣ ንሃገርና፣ ንዓለማና” 
እንታይ ይብለኒ ይብለና ኣሎ ቢልና ክንሓትት ንኽእል።  
እንሆ ንባባት ቃለ-እግዚኣብሔር ምስ ወርሓዊ መደባት 
ስርዓት ኣምልኾናን ሰዓታቱን፤ 
 
5 ሚያዝያ 2015 ... ሆሳእና  
 ሰዓት 2፣30 ድ.ቐ.  

 ንባባት፦ 
 ዕብ 9፣11-ፍጻሜ 
 1 ጴት 4፣1-11 
 ዮሓ 12፣12-20 
 

9 ሚያዝያ 2015 ... ጸሎተ ሓሙስ  
 ሰዓት: 6:30 ድ.ቐ  
 
 ሕጽበተ እግሪ ንሕጻናት 
 ንባባት፦ 
 1 ቆሮ 1: 22-30 
 1 ጴት 2: 12-25 
 ሉቃ 22: 1-30 
   
10 ሚያዝያ 2015 ... ዓርቢ ስቕለት  
 ስግደት (ክርያላይሶን) 
 ሰዓት፣ 1፣30 - 6፣00 ድ.ቐ.  

11 ሚያዝያ 2015 ... ትንሣኤ (ፋሲካ) 
 (ቀዳም ምሸት) 
 ሰዓት 8፣00 ድ.ቐ.  
  
 ንባባት፣ 
 1 ቆሮ 15፣20-41 
 1 ጴጥ 3፣15 - ፍጻሜ 
 ዮሓ 20፣1-18 
 
መደብና ብዋዜማ ማህሌት ንጅምር። ቀጺሉ ኣብ 
ቀጽሪ ቤተክርስቲያን ዑደት ክህልወና ኢዩ። ንዑደት 
ዝኸውን ሽምዓ ዝኣክል ቀሪብና ስለዘለና ኣይትማልኡ። 
ብመስዋዕተ ቅዳሴ ከኣ በዓልና ይዛዘም።  
 
19 ሚያዝያ 2015 ... ዳግማይ ትንሣኤ 
 በዓለ ማሕበር ሰብ ኤማሁስ 
 ሰዓት: 2:30 ድ.ቐ 
 
 ንባባት፣ 
 ኤፌ 11፣3-ፍጻሜ 
 1 ዮሓ 2፣7-17  
 ዮሓ 20፣27-ፍጻሜ  
 
26 ሚያዚያ 2015  
 ሰዓት: 2:30 ድ.ቐ. 
 ንባባት፣ 
 ቆላ 11፣6-13 
 1 ዮሓ 2፣20-ፍጻሜ  
 ዮሓ 6፣35-52 

 
ኣብ ሰንበት 12 ሚያዝያ 2015 መደብ ቅዳሴን 

ትምህርተ-ሰንበትን የብልናን። 
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ብሥራት (ደሃይ) 

ቁምስና ደብረ መድኃኔ ዓለም ብጳጳሳት ሃገርና ብሥርዓት ቆይሙ ሓዋርያዊ ኣግልግሎት ካብ 
ዝጅምር ሻድሻይ ወርሑ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ’ዚ Eዋን’ዚ ብባህግን ንጥፈትን ቆሞስና ኣባ ሓጎስን 
ኣገልግልቲ ኣሕዋትን ኣሕትን ግዚያዊ ቤት-ምኽሪ ቁምስና ዘድሊ መሠረትን ቅርጽን ክንረክብ 
በቒEና Iናሞ ንEግዚኣሔር ምስጋና ይኹኖ። ዝርዝር ስራሕን ታሪኽን ናይተን ቀዳሞት ሹዱሽተ 
ኣዋርሕ ቁምስናን ኣብ ናይ በዓለ መድኃኔ ዓለም ሓምለ 2015 መጽሔት ፍሉይ ሕታም ኮይኑ 
ክቕርብ Iዩ።  

ብዓቢU ኣብ’ዘን ዝሓለፋ ኣዋርሕ’ውን Eግዚኣብሔር ንቤተ-ክርስትያን ሃገርና ፍሉይ ጸጋ ሂቡና። 
Eዚ ኸኣ Eቲ ንርEሰ-ምሕደራ ቤተ-ክርስትያን ሃገርና ዝርI ቅርጽን ሜትራፖሊታን፣ መዝነት 
ሊቀ-ጵጵስና Eዩ። በዚ መሠረት’ዚ ኣቦና ኣቡና መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ናይ መጀምርያ ሊቀ
-ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤትክርትያን ሃገርና ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉሞ፣ ንምEዛዝ ድሕነት ነፍሳትን 
ሓዋርያዊ ጉስነትን ኣብ ጸሎትና ወትሩ ንዘክሮም።   

ኣብ’ተን ዝሓለፋ ሹዱሽተ ኣዋርሕ ግዚያዊ ቤት-ምኽሪ ቁምስና Eቲ ዝዓበየ Eማሙ መካየዲ 
ዝኽነና መምርሒ ቁምስና ምሕንጻጽን ምጽዳቕን መበገሲ ቁምስና ዝኸውን ንዋት ምEካብ Iዩ 
ነይሩ። ድሕሪ ነዊሕ ዘተን ምርድዳEን መምርሒ ቁምስናዊ ቤት-ምኽሪ ብEዋኑን መደቡን ጸዲቑ። 
መበገሲ ዝኸውን Eኹል ንዋት ከኣ ብኣበርክቶ ምEመናን ተኣኪቡ። ዝርዝር ጸብጻብ ገንዘብ፣ 
ኣታውን ወጻEታትን፣ ኣብ ፍሉይ ሕታም መጽሔት በዓል መድኃኔ ዓለም ሓምለ ክንጽበ ንኽEል። 

Eቲ ልEሊ ኹሉ ትጽቢትና ባህግናን ጽቡቕ ኮይኑ መሠረት ዝረኸበ ጸጋ ትምህርቲ ሰንበት ደቕና 
Iዩ። ጻEሪ ግዚያዊ ቤት-ምኽርን ውፉያትን ብU ንብU ትምህርተ-ሰንበት ተጀመረ። Eቲ ስሩE 
መጻሕፍቲ ትምህርተ-ሃይማኖት ሰበኻ ኣርሊንግቶን ተገዚU ኸኣ ንነፍሲ ወከፍ ተመሃራይ ሰንበት 
ተዋህቦ። Eግዚኣብሔር ይመስገን ካብ’ታ ናይ መጀመርታ ትምህርተ-ሰንበት ጀሚርና ቁጽሪ ደቕና 
ኣንዳወሰኸ ይመጽE ኣሎ።    

ኣብ 22 መጋቢት 2015 ሰንበት ድሕሪ ቅዳሴ ምርጫ ቤት-ምኽሪ ምEመናን ብመሠረት ኣቐዲሙ 
ዝጸደቐ መምርሒ ቤት-ምኽሪ ቁምስና ተገቢሩ። Eቶም ንክልተ ዓመታት ንኣገልግሎት ዝተመርጹ 
ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ 02 ሚያዝያ 2015 መስዋEቲ ቕዳሴ ቃል-ማሕላ ኣገልግሎት ገቢሮም።  
ንሕብረትን ፍቕርን ዘገልግሉ፣  ኣሕዋትና (1) ሹምደሓን ኃይለሚካኤል (ኣቦ ወንበር)፤ (2) ሰናይ 
ሓጎስ (ዋና ጸሓፊ)፤ (3) ተስፉ ተኽለ (ሓላፊ ቑጠባ)፤ (4) ሚካኤል ሓድጉ፤ (5) ሄኖክ 
Eስቲፋኖስ፤ (6) ዮውሓንስ በራኺ፤ (7) ተኽለኣብ ብርሃነ፤ (8) ሙሴ መንግሥተኣብን፣ ኣሓትና 
(9) ኣበባ ንጉሠ፤ (10) ኣረጋሽ ሃብቱ፤ (11) ዮርዳኖስ ነጋሽ፤ (12) ኣጸደ ገብረመስቐልን፤ (13) 
ኣኽበረት Eንድርያስ Eዮም። ንሕብረትን ንፍቕርን ከገልግሉና ኣብ ጸሎትና ንዘክሮም።  

በዚ ሕታም Eዚ ወርሓዊ መጽሔት ቁምስና ንጅምር ኣሎና። ትሕዝቶኣ ወርሓዊ ጸባጽብ (ደሃይ) 
ናይ ዝሓለፈን ናይ ዝመጽE ወርሒ መደብን ዘጠቓልል Iዩ። ናይ ትምህርተ-ሰንበት ዓምዲ ነቲ 
መደባት ደቕና ዝርI ብቛንቛ Eንግሊዝ ዝተስነየ ክኸውን ይኽEል።  


