
 

 

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ 

አምላክ አሜን። 

 

ጾመ ፍልሰታ   

 

ጾመ ፍልሰታ ሐዋርያትን አብነት አድርገው ሐዋርያት 

የተቀበሉትን በረከት ለማግኘት ኦርቶዶክሳዊያን 

የሚጾሙት ጾም ነው። ፍልሰታ የግዕዝ ቃል ሆኖ ፈለሰ 

ከሚለው የግዕዝ ግስ የተገኘ ሲሆን ትርጉሙም ተለየ፣ 

ሄደ፣ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ መሄድን ያመለክታል። 

 

እመቤታችን እንደ ሰው ልማድ ሞትን ትቀምስ ዘንድ 

ግድ ስለሆነ ጻዕርና ሕማም በሌለበት አሟሟት 

በተወለደች በ64 ዓመቷ ጥር 21 ቀን 48 ዓ.ም. ከዚህ 

ዓለም በሞተ ሥጋ አርፋለች። ሐዋርያትም 

እንደምታርፍ በመንፈስ ቅዱስ ስለተገለጸላቸው 

ከያሉበት ወደ መኖሪያ ቤቷ (የዮሐንስ ቤት) መጥተው 

ነበር። ነፍሷ ከሥጋዋ እንደተለየች አስከሬኗን ገንዘውና 

ከፍነው ወስደው ለመቅበር ወደ ጌቴሴማኒ ሲሄዱ 

በታላቅ ደስታ ወደ ደብረዘይት ተመልሰዋል። 

 

በአጠቃላይ የእመቤታችን ለሐዋርያት በተለያዩ 

ጊዜያት መታየት፣ የሥጋዋና የነፍሷ ከቦታ ቦታ 

መንቀሳቀስ ፍልሰት ሲባል ከዚህ የተነሣ የነሐሴ ጾም 

በቤተ ክርስቲያናችን ሥርዓት መሠረት ሐዋርያት 

ያገኙትን በረከት ለማግኘት ጾመ ፍልሰታን 

እንጾማለን።  

 

ወስብሐት ለእግዚአብሔር  

 

 

አዘጋጅ፡- 

በኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ የሰንበት ት/ቤቶች ማደራጃ መምሪያ 
ማኅበረ ቅዱሳን 

የአሜሪካ ማዕከል ትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት 
ክፍል 

፳፻፬ ዓ.ም.   
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አይሁድ ሰምተው መጡና ሐዋርያትን ከበቧቸው። 

የአይሁድ ተንኮል አስከሬኗን ከሐዋርያት እጅ 

ቀምተው በእሳት ለማቃጠል ነበር፤ ይህንም ማድረግ 

የፈለጉት የሐዋርያት ትምህርት የጌታችን ከሞት 

መነሣትና ለፍርድ ተመልሶ መምጣት ከአይሁድ 

አልፎ ዓለም ሁሉ እያመነበት ስለመጣ እመቤታችንም 

ተነሥታ ዐርጋለች እያሉ ሐዋርያት ያስተምራሉ በሚል 

ስጋት ነበር። የፈሩት ይነግሣል የጠሉት ይወርሳል 

እንዲሉ የእመቤታችን ትንሣኤም ሆነ ዕርገት አይቀሬ 

ሆኗል።  

 

አይሁድ የእመቤታችንን ሥጋ ለመንጠቅ በሞከሩበት 

ጊዜም ታውፊኒያ የተባለ ጎልማሳ ሰው በጉልበቱና 

በድፍረቱ በአይሁድ ዘንድ ተመርጦ ሥጋዋ ያረፈበትን 

ቃሬዛ ከሐዋርያት ነጥቆ መሬት ላይ ለመጣል ሲሞክር 

የእግዚአብሔር መልአክ በእሳት ሰይፍ ሁሉቱንም 

እጆቹን ቀንጥሶ ጥሏቸዋል። ነገር ግን ጥፋቱን አውቆ 

ወዲያው ስለተፀፀተና ይቅርታ ስለጠየቀ በአምላክ 

ፈቃድ በእመቤታችን አማላጅነት በቅዱስ ጴጥሮስ 

አማካኝነት እጆቹ እንደገና ተመልሰውለት 

የእመቤታችንን እመ አምላክነትና ክብር ለመመስከር 

በቅቷል። 

 

የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ 

በመላእክት ተነጥቆ ከተወሰደ በኋላ በገነት ውስጥ 

በዕፀ ሕይወት ሥር ይቀመጥ እንጂ ከዮሐንስ 

በስተቀር ለሌሎች ሐዋርያት ለጊዜው ምሥጢር 

ሆኖባቸው ቆይቶ ነበር። ቆየት ብሎ ግን ዮሐንስ 

ስለሥጋዋ ነግሯቸዋል።  

ሐዋርያትም ለእመቤታችን ካላቸው ክብርና ፍቅር 

የተነሳ ለምን አልቀበርናትም? ለምንስ የሥጋዋ 

ምሥጢር ይደበቅብናል? በማለት እያዘኑና እየለመኑ 

ለስድስት ወራት ከአሥር ቀናት ቆይተዋል። ከዚህ 

በኋላም ከነሐሴ 1 ቀን ጀምረው ሱባዔ ይዘው ለ14 

ቀናት እግዚአብሔርን በጾምና በጸሎት ጠየቁት። 

በመጨረሻም የነገሩትን የማይረሳ የለመኑትን የማይነሳ 

ልጇ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነሐሴ 

14 ቀን ሥጋዋን አምጥቶ ስለሰጣቸው ሳይውሉ 

ሳያድሩ በዕለቱ በጌቴሴማኒ በታላቅ ክብርና ዝማሬ 

ቀበሯት። በተቀበረችም በ3ኛው ቀን በነሐሴ 16 

ከተቀበረችበት መቃብር ተነሥታ ወዲያውኑ በታላቅ 

ክብር በመላእክት አጃቢነት ወደ ሰማይ ዐርጋለች። 

 

ጥበበኛው ሰሎሞንም “ውዴ  እንዲህ ይለኛል 

ሙሽራዬ ውዴ ሆይ! ተነሺ የእኔ ውብ ሆይ ነዪ 

አብረን እንሂድ” በማለት አመሣጥሮ የተናገረው 

በጥበበ እግዚአብሔር ተመርቶ እንደ ክርስቶስ ሆኖ 

ውዴ ያላት እመቤታችን መሆኗንና ልጇ ተነሥቶ እንደ 

ዐረገ እሷም መነሣቷንና ማረጓን እንረዳለን። /መሓ 

፪፥፲/። 

 

እመቤታችን ባረገችበት ጊዜ ቶማስ በመንፈስ ቅዱስ 

ጥበብ በደመና ተጭኖ ከሀገረ ስብከቱ /ሕንድ/ 

ወደ  ኢየሩሳሌም ሲመለስ እመቤታችን በመላእክት 

ታጅባ ወደ ሰማይ ስታርግ ተገናኙ። በዚህ ጊዜ ቶማስ 

ቀድሞ የልጇን ትንሣኤ ሳላይ አሁንም ደግሞ እርሷን 

ሳልቀብራት ከትንሣኤዋም ሳልደርስ ቀረሁ ብሎ አዘነ፤ 

ሆኖም እመቤታችን ዕርገቷን ከእርሱ በስተቀር ሌሎች 

አለማየታቸውን ገልጻ አረጋጋችው፤ ዕርገቷንም 

ለሐዋርያት እንዲነግርና ምልክትና ማስረጃ እንዲሆነው 

ተገንዛበት የነበረውን ሰበኗን /የከፈን  ጨርቅ/ ሰጥታ 

አሰናበተችው። 

 

ቶማስም መሬት ለይ ወርዶ መቀበሯን፣ ትንሣኤዋንና 

ዕርገቷን ያላወቀ መስሎ ሐዋርያትን ስለ እመቤታችን 

ሥጋ ጉዳይ ጠየቃቸው፤ እነርሱም ሱባዔ ገብተው 

እግዚአብሔርን በጸሎት መጠየቃቸውን፣ 

ከሱባዔያቸው በኋላ የእግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ 

ሥጋዋን መላእክት አምጥተው እንደሰጧቸውና 

እንደቀበሯት አስረዱት። እርሱ ግን ሞት በጥር በነሐሴ 

መቃብር እንዴት ሊሆን ይችላል? ሲል 

ተከራከራቸው። ሐዋርያትም ቶማስን ለማሳመን 

መቃብሯን ለማሳየት ወሰዱት ሆኖም መቃብሯ ባዶ 

ሆኖ አገኙትና ተደናገጡ፤ በዚህ ጊዜ ቶማስ የሆነውን 

ሁሉ ገልጾ ለምልክትና ለማረጋገጫ የሰጠችውን 

ሰበኗን /ተገንዛበት የነበረውን ጨርቅ/ የራሱን ድርሻ 

አስቀርቶ አከፋፍሎ ሰጣቸው ዛሬም ካህናቱ ከእጅ 

መስቀላቸው ጋር መሐረብ የሚይዙበት ምክንያት 

ሐዋርያት የተከፋፈሉት የእመቤታችን ሰበን ምሳሌ 

ነው። 

 

ሐዋርያትም የዕርገቷን ምሥጢር ካመኑ በኋላ ዕርገቷን 

ለማየት በዓመቱ በተመሳሳይ ሁኔታ እንደገና ከነሐሴ 1 

ቀን ጀምረው ለሁለተኛ ጊዜ ለሁለት ሱባዔ ገቡ፣ 

እግዚአብሔርም ልመናቸውን ሰምቶ በነሐሴ ወር 

በ16ኛው ቀን ጌታችን ሐዋርያትን ወደ ሰማይ 

አውጥቷቸው እመቤታችንን አግኝተዋት ከሷ ተባርከው 

2 4 3 


