
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅድሱ ፩ አምሊክ 
  
  

በዏብይ ጾም ውስጥ የሚገኙት ሰንበታት(ሣምንታት) ስያሜዎቻቸውና  ትርጉማቸው።  
በዏብይ ጾም ውስጥ በጠቅሊሊ ከዘወረዯ እስከ ትንሣኤ ስምንት (8) ሰንበታት (ሣምንታት) ሲኖሩ 

ይህ ቁጥር የትንሣኤን ሰንበት አያካትትም። 
ሰንበታቱን(ሣምንታቱን) እና ስማቸውን እንዱሁም ትርጓሜአቸውን አጠር አጠር በማድረግ 

እንዯሚከተሇው እንገልጻሇን። 
1ኛ ዘወረዯ 

  

ወአልቦ ዘዓርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበሇ ዘወረዯ እምሰማይ። 
 

ከሰማይ ከወረዯው ክርስቶስ በስተቀር ወዯ ሰማይ የወጣ ማንም የሇም። እስመ ዘእምሊዕለ መጽአ 
መልዕልተ ኩለ ውእቱ።  ከሰማይ የመጣው እርሱ ከሁለ በሊይ ነውና።  
ማሇት የባህርይ አምሊክ ነውና።(ዮሐ ፫፥'፲፫፣፴፩) 

  
እግዚአብሔር ዓሇምን ከፈጠረበት ጥበቡ ይልቅ ዓሇምን ያዲነበት ጥበቡ ይበልጣል ሲባል ሰማይ 

ዙፋኑ ምድር እርካቡ ሲሆኑ አቅሙን ከመሊእክት እንኳ እንዯ አንደ ሊድርግ ሳይል የሰውን አቅም አሣክሎ 
በአጭር ቁመት በጠባብ ዯረት እንዱወሰን መፍቀደና መውዯደ፤ እንዱሁም ዓሇምን ሲፈጥር “ሁን” ሲል 
በቃለ ብቻ እንዱሆን እንዲዯረገ ሁለ ያሇበትን ዙፋኑንና ክብሩን ሣይሇቅ ማሇትም በመሇኮታዊ ባህርዩ 
ከዙፋኑና ከክብሩ የተሇየበት ጊዜ ባይኖርም ሰው መሆን ወይም ሥጋን መሇበስ(መዋሃድ) ሣያስፈልገው 
በቃለ “ድነሃል”  ብሎ ማዲን ሲችል በማይመረመር ፍቅርና ትህትናው ራሱን ዝቅ አድርጐ ሰውን ከፍ 
ሇማድረግ ከሰማይ መውረደ ከድንግል ማርያም መወሇደ ነው። 
 
 ወንጌሊዊው ቅደስ ዮሐንስም የጻፈውና ሇመነሻ የጠቀስነው ቃል የሚያስረዲ ይህንኑ ነው። ከሰማይ 
ወርዶ ሰው የሆነው ከሁለ በሊይ ነው። ያሇው ቀዲማዊነቱን እና ፈጣሪነቱን ሇመግሇጽ ነው። 
 ከሐዋርያት ቀጥሇው በየዘመኑ የተነሱ ሉቃውንት ሁለ ከሰማያት መውረደን መነሻ በማድረግ 
ፍጹም የሆነ ፍቅሩንና ትህትናውን አድንቆ ሳይጽፍ ወይም ሳይናገር የቀረ ሉቅ የሇም። 
 
 በዘመነ ሥጋዊው ሇተዯረገው ትምህርትና ተአምራት፣ በዕሇተ ዓርብ ሇተፈፀመችው የሰው ልጅ 
ድኅነት መነሻዋ(ጥንቷ) ከሰማያት መውረደ ነው። ስሇዚህ ከተጠመቀ ጀምሮ ያከናወናቸውን የትሩፋት 
ሥራዎች እያስተዋሱ ሇማመስገን መነሻው “ከሊይ የወረዯው  ”በሚሇው ቃል ስሇሆነ ቅደስ ዮሐንስ   
“ እነኤልያስ፣ እነ ዕዝራ አረጉ ቢባለ ከሰማይ የወረደ አይዯለም ከምድራውያን የተገኙ ናቸው እንጅ። 
ከሰማይ ወርዶ ወዯ ሰማይ ያረገ ግን ክርስቶስ ብቻ ነው ”  በማሇት ከተናገረው አያይዞ ከሉቃውንቱ አንደ 
የሆነው ቅደስ ያሬድ   

“ዘወረዯ እምሊዕለ አይሁድ ሰቀለ………”  ከሰማይ የወረዯውን አይሁድ ሰቀለት በማሇት የምስጋና 
ድርሰት በዜማ ዯርሷል። 
 በመሆኑም “ ጾመ ድጓ ” በሚባሇው የቅደስ ያሬድ ድርሰት በዏብይ ጾም የሚዘመሩት የየሣምንቱ 
መዝሙሮች ሇየሰዓቱ ተዘጋጅተው የሚቀርቡበት ሥርዓት ስሇአሊቸው የየሰንበቱ (ሣምንቱ) ስያሜዎች 
የቅደስ ያሬድ ናቸው። 
 በዚህ መሠረት የመጀመሪያው ሣምንት ከእሁድ እስከ ቅዲሜ “ ዘወረዯ ”ይባሊል።     


