
ቅዱስ ቁርባንቅዱስ ቁርባን

www.debresahl.com



ቅዱስ ቁርባን
ሀ) ቁርባን Eንታይ ማለት Iዩ

ቅዱስ ቁርባን
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ሀ. ቁርባን Eንታይ ማለት Iዩ

ቁርባን = ምቅራብ
ኹ ቅ

ር ታ I

ንሰብ ናብ ኣምላኹ ዘቅርቦ ኩሉመስዋEቲ ቁርባን ይበሃል። መኣዲ
Eግዚኣብሔር ፡ ስጋን ደምን ክርስቶስ ፡ ምስጢረ ምስጢራት ወዘተ…ገለ
ካብቲ ካልE መጸውI ናይ ቅዱስ ቁርባን Iዩ።
ት ቅጥምቀት -> ቅዱስ ቁርባን

ንስሓ -> ቅድስ ቁርባን
ተኽሊል -> ቅዱስ ቁርባን
ክህነት -> ቅዱስ ቁርባን



ለ. ምሳሌታት ቅዱስ ቁርባን ኣብ ብሉይ ኪዳን

i ናይ መልከጸዴቅመስዋEቲ

ታ

i. ናይ መልከጸዴቅመስዋEቲ
ii. ናይ ፋሲካ ገንሸል
iii ናiii. መና



ለ. ምሳሌታት ቅዱስ ቁርባን ኣብ ብሉይ ኪዳን

ናይ መልከጸዴቅመስዋEቲ

ታ

ናይመልከጸዴቅመስዋEቲ
ዘፍጥረት 14፡18
Eብራ ያን 5 6Eብራውያን 5፡6



ለ. ምሳሌታት ቅዱስ ቁርባን ኣብ ብሉይ ኪዳን

ናይ ፋሲካ ገንሸል

ታ

ናይ ፋሲካ ገንሸል
ካብ ሞት ዘድሕን
ዘይሓድዘይሓድር
መንቅብ ዘይብሉ ወዘተ

ዮሓንስ 1፡29ዮሓንስ 1፡29
1 ቆሮ፡ 5፡7 



ለ. ምሳሌታት ቅዱስ ቁርባን ኣብ ብሉይ ኪዳን

መና

ታ

መና
ከቢብ
ጻEዳጻEዳ
ሰማያዊ
ንኩሉ ዝኣክል

ዘፀኣት 16 



ሐ. ቅዱስ ቁርባን ብመን ተጀሚሩ

መስራቲ ናይዚ ምስጢር Eዚ

ር ሚ

መስራቲ ናይዚ ምስጢር Eዚ
ጎይታናን መድሓኒናይ Iየሱስ
ክርስቶስ ክኸውን ከሎ ፡ክርስቶስ ክኸውን ከሎ ፡
ዝተመስረተሉ Eለት ድማ
ብሓሙስ ምሸት ናይ ፋሲካብሓሙስ ምሸት ናይ ፋሲካ
ድራር ተገይርሉ ኣብ ዝነበረ ቦታ
ኣብ Eንዳ ማርያም ኣደ ማርቆስኣብ Eንዳ ማርያም ኣደ ማርቆስ
Iዩ።



መ. ዝረA ክፋል

1) ሕብስቲ

. ዝረA ክፋል

1) ሕብስቲ
2) ወይኒ

ቅዳሴ3) ቅዳሴ
ብተወሳኺመጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌል ሕብስትን

ወይንን ከምዝኾነ ይነግር።
ማቴዎስ 26
ማርቆስ 14
ሉቃስ 22



መ. ዝረA ክፋል

ወይኒ

. ዝረA ክፋል

ወይኒ
ጽሩይ ወይኒ
ካ ይ ይኒካብ ፍረ ናይ ወይኒ
ማይ ክሕወሶ ኣለዎ

ነቲ ካብ ጎድኒ ጎይታናን መድሓኒናን ዝፈሰሰ ደምንቲ ታ
ማይን ይምሰል

ወንጌል ማቴዎስ 26፡26-27
ስወንጌል ዮሓንስ 19፡32



መ. ዝረA ክፋል

ሕብስቲ

. ዝረA ክፋል

ሕብስቲ
ጽሩይ ስርናይ

i ጽሩይ ስ ናይ ጻEዳ ስለዝኾነi. ጽሩይ ስርናይ ጻEዳ ስለዝኾነ
ናይ ክርስቶስ ቅድስናን ንጽህናን
የመልክትየመልክት

ዝበኹA
i ናይ ዝበኹA ሕብስቲ Eዋንi. ናይ ዝበኹA ሕብስቲ Eዋን

ስለዝነበረ

Oሪት ዘፀኣት 12



ረ. ዘይዝረA ክፋልረ. ዘይዝረA ክፋል

ካብቲ ኣማናዊ ስጋን ደምስን ጎይታናን
መድሓኒናን Iየሱስ ክርስቶስ ንቅበል።መድሓኒናን Iየሱስ ክርስቶስ ንቅበል።
ናብ Eግዚኣብሔር ዘቅርበና መንፈሳዊ መግቢ
ንንምገብ
ናይ ሓጢኣት ስርየት ንረክብ። ማቴ 26፡27-28
ምስ ክርስቶስ ሕብረት ይህበና። ዮሓንስ 6፡56



ረ. ዘይዝረA ክፋል

Eቲ ሕብስቲ ናብ ኣማናዊ ስጋ ጎይታናን

ረ. ዘይዝረA ክፋል

Eቲ ሕብስቲ ናብ ኣማናዊ ስጋ ጎይታናን
መድሓኒናን Iየሱስ ክርስቶስ
ወይኒ ውን ናብ ኣማናዊ ደም ጎይታናንወይኒ ውን ናብ ኣማናዊ ደም ጎይታናን
መድሓኒናን Iየሱስ ክርስቶስ ይቅየር።
ከ ይ ተ ሕ ስትን ይንን ከ ናይ ቅዱስከመይ ተራ ሕብስትን ወይንን ከም ናይ ቅዱስ
ቁርባን ጥቅምን ባህርያትን ክህልዎ ኣይክEልን
IዩIዩ።

i. ሰማያዊመና
ii. ዘለኣለማዊ ሕይወት ወዘተ…



ሰ. ጥቅሚ/ኣድላይነት ቅዱስ ቁርባን

1) ዘለኣለማዊ ሕይወት ይህብ። ዮሓንስ 6፡45

ሚ ር

1) ዘለኣለማዊ ሕይወት ይህብ። ዮሓንስ 6፡45
2) ሕብረት ይህብ። ዮሓንስ 6፡56
3) ስ የት ሓ ኣት ይህብ ማቴዎስ 26 283) ስርየት ሓጢኣት ይህብ። ማቴዎስ 26፡28

Eንተኾነ ግን ከይተገባካ ካብ ቅዱስ ምስጢር
ምክፋልመቕጻEቲ Iዩ ዘምጽE። 1 ቲ I
ቆሮንጦስ 11፡27



ሸ. ጎድኣት ናይ ቅዱስ ቁርባን ዘይምቅባል

ናይ ምድራውን ሰማያውን ሕይወት ክሳራ።

ር

ናይ ምድራውን ሰማያውን ሕይወት ክሳራ።
ዮሓንስ 6፡45



ወስብሃት ለEግዚኣብሔር። ኣሜን።


