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ምስጋና 
ይህ የመማሪያ መጽሐፍ ሲዘጋጅ በቀጥተኛ ተሳታፊነት የተሰለፉትን ዲ. ዘላለም ረድኤትና ዲ. 

ዮናታን Iያሱን፣ መጽሐፉን በማረም የተባበሩትን መጋቤ ብሉይ AEመረ Aሸብርን፣ መምህር ካሕሳይ 

ገብረ EግዚAብሔርን Eና Aቶ Aስራት ከበደን Eንዲሁም  በኮምፒዩተር የለቀማ ሥራ ያገለገሉትን ልደት 

Aስፋውን፤ መጻሕፍቱን ለማጠናቀቅ ሳደርግ በነበረው ጥረት ውድ ባለቤቴና ልጆቼ የEንቅልፍና የEረፍት 

ሰዓታቸውን ሳይቀር መሥዋEት በማድረግ ስላሳለፉ ስለ ከፈሉት መሥዋEትነት EግዚAብሔር ዋጋ ከፋይ 

ነውና ዋጋቸውን ይክፈላቸው Eላለሁ፡፡ በመጨረሻም የሚያስፈልገውን ሁሉ የሚያከናውኑ የመርሐ 

ግብራችን Aስተባባሪ የጻድቁ Aቡነ ተክለ ሃይማኖት ሰንበቴ የሥራ Aስፈጻሚ Aባላትን EግዚAብሔር 

በቸርነቱ ይጠብቅልኝ ሳልል Aላልፍም፡፡ 
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መቅድም 

 በAሁኑ ወቅት በAገር ውስጥም ሆነ ከAገር ውጪ የሚገኙ Oርቶዶክሳውያን ሕፃናት፣ 

Aዳጊዎችና ወጣቶች ቤተ ክርስቲያናቸውን Eያወቁ በመልካም ሥነ ምግባር ታንጸው Eንዲያድጉ 

የሚያደርግ፣ ጥያቄዎቻቸውን የሚመልስ ብሎም ችግሮቻቸውን የሚፈታ መንፈሳዊ ሥርዓተ ትምህርት 

የመኖሩ Aስፈላጊነት በብዙዎቻችን ዘንድ ይታመንበታል፡፡ ቤተ ክርስቲያናችንም በዚሁ ዙሪያ በርካታ 

ተግባራትን Eንደምታከናውን Eምነቴ ነው፡፡ 

ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ቤተ ክርስቲያን በመላክ ለተስተካከለ Eድገታቸው AስተዋጽO 

በማድረግ የወላጅነት ሓላፊነታቸውን ለመወጣት ፍላጐቱ Aላቸው፡፡ ሆኖም በAንዳንድ ሁኔታዎች 

Aለመመቻቸት የተነሣም ይሁን በሌላ ምክንያት ከሕፃንነታቸው ጀምሮ Eንዲማሩላቸው ወደ ቤተ ክርስቲያን 

የሚያቀርቡ ምEመናን Eጅግ ጥቂቶች መሆናቸውን የተለያዩ Aጋጣሚዎች ማሳያዎች ሆነውኛል፡፡ 

ከዛሬ ሰባት ዓመት በፊት በEግዚAብሔር ፈቃድ በምሠራበት መሥሪያ ቤት በኩል ለተዘጋጀ 

ሙያዊ ሥልጠና ከAገር ውጪ ባደረግሁት ጉዞ ዘወትር Aብረውኝ የሚቆሙ ቤተሰቦቼ ምክንያት 

ሆነው ግብጽንና ገዳማቱን የመጐብኘት Eድል Aገኘሁ፡፡ ይህም የተቀደሰ Aጋጣሚ ስለ ልጆች፣ በቅድመ 

ጋብቻ ስላሉ ወጣቶችና በትዳር ስለሚኖሩ Oርቶዶክሳዊያን የተናጠል መርሐ ግብር Eንዳስብ Aደረገኝ፡፡ 

በEግዚAብሔር ፈቃድም በኅዳር ወር ፲፱፻፺፱ ዓ.ም. በቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም መጥምቀ 

ዮሐንስና Aቡነ Aረጋዊ ቤተክርስቲያን የልጆች መርሐ ግብር በሃያ Aራት ልጆች ተጀመረ፡፡ Aሁን 

ከሙዓለ ሕፃናት Eስከ Aሥራ ሁለተኛ ክፍል የሆኑ ከሦስት ሺህ በላይ የሚሆኑ ልጆች፤ በየሳምንቱ 

ቅዳሜና Eሑድ ቀን ከAራት Eስከ ስድስት ሰዓት በAማርኛና በEንግሊዝኛ ቋንቋ የሚሰጠውን 

መንፈሳዊ ትምህርት ይከታተላሉ፡፡ በርካታ ምEመናንም በየሳምንቱ ረቡE ከምሽቱ Aሥራ ሁለት 

Eስከ ሁለት ሰዓት ለAዋቂዎች በተዘጋጀው  የትምህርት መርሐ ግብር ተሳታፊዎች ናቸው፡፡  

   ይሁን Eንጂ ሁሉንም ልጆች በየትምህርት ደረጃቸው በመመደብ ማስተማር የሚያስችል 

መንፈሳዊ ሥርዓተ ትምህርት ማዘጋጀቱ Aስፈላጊ ነበር፡፡ በመሆኑም ቀድመው የተዘጋጁትን ትምህርቶች 

ተካተውበት ለዚሁ ሥራ Eገዛ የሚያደርጉ ወንድሞች ጋር በመመካከር ዲያቆን ዮናታን Iያሱ Eና 

ዲያቆን ዘላለም ረድኤት ተገኝተውበት ለትምህርቱ Aጋዥ የሆኑ መጻሕፍትን ለማዘጋጀት ጥረት 

ተጀመረ፡፡ EግዚAብሔር ፈቃዱ ሆኖ ከAራት ዓመታት ጥረት በኋላ፤ ለሥርዓተ ትምህርቱ Aጋዥ 

የሆኑ ከሙዓለ ሕፃናት Eስከ Aሥራ በኋላ Aጋዥ የሆኑ ከሙዓለ ሕፃናት Eስከ Aሥራ ሁለተኛ 

ክፍል ድረስ የሆኑ Aሥራ ሦስት ጥራዝ የማስተማርያ መጻሕፍት ዝግጅት ተጠናቅቆ ለኅትመት 

Eንዲበቁ ለማድረግ ወደ ማተሚያ ቤት ገብተዋል፡፡   

I 



www.zeorthodox.org

መሠረተ ሕይወት ሁለተኛ ክፍል 

141 

 በማስተማርያ መጻሕፍቱ ዝግጅት፤ ለመረጃ የምንገለገልባቸው ምንጮች፣ የምEመናን የኑሮና 

የትምህርት ደረጃ፣ የመኖሪያ ሥፍራዎችና የባህል ልዩነቶች፣ Eንዲሁም በAገር ውስጥ Eና ከሀገር 

ዉጪ በሚገኙ Iትዮጵያዊያን መካከል ያሉ የAኗኗርና የሥራ ሁኔታዎችና Aካባቢያዊ ልዩነቶችን 

ታሳቢ በማድረግ ከግንዛቤ ውስጥ Eንዲገቡ ተሞክሮAል፡፡  በዚህ ሥራ ቀጥተኛ ተሳትፎ ላደረጉት ለዲያቆን 

ዮናታን Iያሱ Eና ለዲያቆን ዘላለም ረድኤት፤ EግዚAብሔር በቸርነቱ ጠብቆ ረጅም Eድሜ 

ይስጥልን Eላለሁ፡፡  

  ይኸው የEግዚAብሔር ፈቃድ ሆኖ ከሙዓለ ሕፃናት Eስከ Aሥራ ሁለተኛ ክፍል ድረስ ላሉ 

ወጣቶች ለሚሰጠዉ ‹‹መሠረተ ሕይወት›› መንፈሳዊ ሥርዓተ ትምህርት ማስተማሪያ የሚሆኑ 

መጻሕፍት ለኀትመት በቅተዉ ለAገልግሎት የተዘጋጁ መሆናቸውን በታላቅ ደስታ Eገልጻለሁ፡፡ 

“Eስከ Aሁን ድረስ EግዚAብሔር ረድቶናል፡፡” ፩ኛ ሳሙኤል ፯ ፥ ፲፪ 
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መግቢያ 

  የዚህ መንፈሳዊ ሥርዓተ ትምህርት ምንጭ መጽሐፍ ቅዱስ፣ ሌሎችም የቤተ ክርስቲያን 

መጻሕፍትና ትውፊተ ቤተክርስቲያን ናቸው፡፡ በዚህም መሠረት ጥርት ያለውን የቅድስት ቤተ 

ክርስቲንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓትና ታሪክ ከመልካም ሥነ ምግባር ጋር፤ በዓለማዊ ትምህርት 

ቤት ለሚማሩ ሕፃናት፣ Aዳጊዎችና ወጣቶች Eንዲደርስ ለማድረግ፤ በየትምህርት ደረጃቸው Eና 

EድሜAቸው Eንዲመጥን ሆኖ የሥርዓተ ትምህርት Aዘገጃጀትን ስልት በመከተል ለማዘጋጀት 

ተሞክሮAል፡፡ Aንዳንዶቹ ትምህርቶች ልጆች ትምህርቱን በሚገባ ተረድተዉ ማስታወስ Eንዲችሉ 

በየደረጃዉ በሚገኙ የተለያዩ ክፍሎች ሥርዓተ ትምህርት ውስጥ በድጋሚ ተካትተዋል፡፡ 

  ትምህርቶቹ በየወሩ ተከፋፍለው በቤተ ክርስቲያን ከሚከበሩ በዓላትም ጋር Eየተቀራረቡ 

Eንዲዘጋጁ ጥረት ተደርጎAል፡፡ በየመካከሉ ለሚኖሩ ክፍተቶች በሁሉም Aጥቢያ Aብያተ ክርስቲያናት 

በቅደም ተከተል Aገልግሎት ላይ Eንዲውል ሆኖ የማሟያ ትምህርቶቹ ተወስደው ተካትተዋል፡፡ ያም 

ሆኖ Eንደየ ጊዜው ሁኔታ ዘመኑን Eንዲዋጅ መሻሻልና መዳበር ያለበት መሆኑ ግን የማይዘነጋ ነው፡፡ 

  በሙዓለ ሕፃናት የሚገኙ ልጆች በጣም Aጫጭር ታሪኮችን ብቻ ሰምተው ጥቂቶቹን ብቻ 

ማስታወስ የሚችሉ ናቸው፡፡ ረጅም ጽሑፍና ሐሳብ በትኩረት Aንብበዉ በቀላሉ ለመረዳትም ሆነ 

ለማስታወስ ስለማይችሉ ወይም ስለሚቸገሩ በመምህራን Eንዲሁም በወላጆች መታገዝ ያስፈልጋቸዋል፡፡ 

በተረት፣ በታሪክ፣ በሕልምና በEውነታ መካከል ያለውን ልዩነት Aገናዝቦ ለመረዳት ይቸገራሉ፡፡ 

በጣም ፈጠራ የታከለባቸው የማስተማሪያ መርጃ መሣሪያዎች የሚያስፈልጓቸው ቢሆኑም መምህራ 

ኖቻቸው የሚዘምሩላቸዉን መዝሙሮች ማስታወስና በAEምሮAቸው መያዝ፣ በትምህርታዊ 

ጨዋታዎቻቸውም ሆነ በማንኛውም ሁኔታ መምሰልና ማስመሰል ይችላሉ፡፡ በዚህ ደረጃ የሚገኙ 

ልጆች የሚንቀሳቀሱና የተለያዩ ድምፆች ያሉባቸውን ነገሮች Eንዲሁም ከሌሎች ጋር መጫወትንና 

ያዩትን በተግባር ማሳየትን ይወዳሉ፡፡  

  ልጆች ቤተ ክርስቲያን መምጣታቸው ደስታን Eንዲፈጥርላቸውና ፈጽመውም የሚወደዱ 

መሆናቸውን Eንዲሰማቸው ማድረግ Eንጂ ቶሎ ሊያስደነግጣቸው ወደ ሚችል Aቀራረብና  ቅጣት 

ማዘንበል Aይገባም፡፡ በየደረጃው የሚገኙ ልጆችን የሚያስተምሩ መምህራን በተፈጥሮ ለልጆች ፍቅር 

ያላቸውና ፍቅራቸውንም መግለጽ የሚችሉ መሆን ይገባቸዋል፡፡ በዚህ ትምህርት የሚጠበቁ መልካም 

ውጤቶችም በሚቀርቡላቸው መርጃዎችና በመምህራኑ ጥረት ላይ የተመረኮዙ ናቸው፡፡ መምህራኑ 

ልጆችን ለመሳብ ብሩህ ፈገግታና ፍቅር ያለው Aቀራረብ Eንዲሁም፤ ደመቅ ያሉ ቀለማትን፣ 
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ድምፅና ተንቀሳቃሽ ምስሎችን ቢጠቀሙ መዝሙራትንም ቢያዘምሩላቸው ለትምህርቱ ታላቅ ኃይል 

ይሆናል፡፡ ከሥርዓተ ትምህርቱ ጋር መምህራን ልጆቹን  በየEለቱ የትምህርት መርሐ ግብሮች 

መዝሙራትን ሊዘምሩላቸውና ሊያስጠኑAቸው ያስፈልጋል፡፡ Aንዳንድ ጊዜም ከትምህርቱ ጋር ተዛማጅ 

የሆኑ ሥEላትን ቢያሳዩAቸዉ፣ ቢሰጡAቸው የተማሩትን ትምህርት በቀላሉ ለማስታወስና ለሌሎችም 

ለማስረዳት የበለጠ Eድል ይፈጥርላቸዋል፡፡ Aንዳንድ ጊዜ ቤተሰቡ ሁሉ ወደ ቤተክርስቲያን Eንዲመጣ 

ልጆች ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉና፡፡ ይህንኑ ለማገዝም  በቀለም የሚቀቡ ሥEሎችና የመዝሙር 

ጥራዞችን ዝግጅት Aጠናቀናል፡፡ በሙዓለ ሕፃናት ደረጃ የሚገኙ ልጆች ከትምህርታቸዉ ጋር ተያያዥነት 

ያለውን ርEሰ ጉዳይ ሥEሉን ቀለም በመቀባት የሚቀስሙት ትምህርት የበለጠ ስለሚሆን የተዘጋጁትን 

ሥEሎች በAግባቡ ቀለም EንዲቀቡAቸው የወላጆች Eገዛ Eጅግ Aስፈላጊ ነው፡፡ 

  በዓመቱ ውስጥ ባልተካተቱት ሁለት ሳምንታትም ገዳማትንና Aብያተ ክርስቲያናትን 

መጐብኘታቸውና ክትትል ባለበት ሁኔታ በማኀበራዊ ነገሮች ተሳታፊ መሆናቸውም Eጅግ ጠቃሚ 

ነው፡፡ ከሁሉም በላይ ግን መምህራን ለዚህ Aገልግሎት በትጋት መጸለይና በየመካከሉ የሚቀሩ 

ወይም ጨርሰው ያልመጡ ልጆችንም መጐብኘት ይጠበቅባቸዋል፡፡ መምህራንን ማግኘት በማይቻልባቸው 

ሥፍራዎች ወላጆች በሥርዓተ ትምህርቱ በመመራት ልጆችን ማስተማር ይችላሉ፡፡ ልጆች 

በመንፈሳዊው ትምህርት EስከAሁን ድረስ ያደጉበት ሁኔታ ያልተመጣጠነ ስለሆነ የክፍል ደረጃቸው 

ከፍ ቢልም ከሙዓለ ሕፃናት መጽሐፍ ደረጃ ጀምረው መማራቸው ለመንፈሳዊዉ Eዉቀታቸዉ 

መሠረት ስለሆነ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡ በዚህ Aጋጣሚም በየAብያተ ክርስቲያናቱ የተከፈቱ 

ትምህርት ቤቶችም ይህንን ሥርዓተ ትምህርት መጠቀማቸው ልጆች በየደረጃው ቤተ ክርስቲያናችንን 

Eያወቁ፣ ሃይማኖታቸውን ተረድተውና በበጐ ሥነ ምግባር ታንጸው Eንዲያድጉ የሚረዳቸው ይሆናል 

ብዬ Aምናለሁ፡፡ 

  በመጨረሻም ይኽን ዝግጅት የበለጠ ለማሻሻል የሁሉም Aስተያየትና ምክር በጣም Aስፈላጊ 

ስለሆነ Eገዛችሁ Eንዳይለየኝ Eያልኩ Aስቀድሞ በተጠቀሱት Aድራሻዎች Aስተያየቶቻችሁን 

Eንድትልኩልኝ ስል በታላቅ ትሕትና Eጠይቃለሁ፡፡ 

IV 
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ዓውደ ዓመት 

Aንደኛ ሳምንት 
ዓላማ፡- Aዲስ ዓመት በቤተ ክርስቲያን Eንዴት Eና ለምን Eንደሚከበር ልጆች ተገንዝበው 

ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡-“ Aምላክህ EግዚAብሔር የሚጎበኛት Aገር ናት ፤ ከዓመቱ መጀመሪያ Eስከ 

ዓመቱ መጨረሻ ድረስ የAምላክህ የEግዚAብሔር ዓይን ሁልጊዜ በEርስዋ ላይ 

ነው ፡፡ ”  ዘዳ. 01÷02 
 

መግቢያ፡- ልጆች Eንኳን ለAዲሱ ዓመት Aደረሳችሁ፡፡ ዛሬ ስለ Aዲሱ ዓመት የመጀመሪያ 

ቀን Eንማራለን፡፡ 

የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ 

1. በየዓመቱ መስከረም 1 ቀን የምናከብረዉ በዓል ምን ይባላል? የምታውቁትን ስያሜ 

ለመምህሩ ንገሩ፡፡ 

2. ለምን Eናከብረዋለን ? 

3. Eናንተስ Eንዴት ታከብሩታላችሁ ? 

4. በቤተ ክርስቲያን Eንዴት Eንደሚከበርስ Aይታችኋል ? 
 

የሳምንቱ ትምህርት፡- 
ስያሜዎቹ፡- ልጆች የAዲሱ ዓመት መጀመሪያ ቀን በተለያዩ ስያሜዎችም ይጠራል፡፡ መስከረም 

1 ቀን የምናከብረው በዓል ፡- ዘመን መለወጫ ፣ Aዲስ ዓመት ፣ Eንቁጣጣሽ ፣ Aውደ ዓመት … 

ይባላል፡፡ በዚህ ቀን Aሮጌው ዘመን Aልፎ Aዲሱ ዘመን መተካቱን በማብሰር ይከበራል፡፡  

ዘመን መለወጫ ፡- Aሮጌው ዓመት በAዲሱ ስለሚለወጥ የተሰጠው ስያሜ ነው፡፡ 

ዓውደ ዓመት ፡- የዓመታት መመላለሻ ማለት ነው፡፡ 

Eንቁጣጣሽ ፡- ምድር በAበቦች ማጌጥዋን ለማመልከት የሚሠጥ ስያሜ ነው፡፡ 

ቅዱስ ዮሐንስ ፡- መጥምቁ ዮሐንስ የብሉይ ኪዳን መጀመሪያ የሐዲስ ኪዳን መጀመሪያ ነበር፡፡ 

የዓመቱ የመጀመሪያ ቀንም Aሮጌው ዓመት Aልፎ Aዲሱ መተካቱን ለማብሰር ይህ ስያሜ 

ተሰጥቶታል፡፡ በተጨማሪም ዮሐንስ መጥምቅ መስከረም 2 ይታሰባል፡፡  

የIትዮጵያ ዘመን Aቆጣጠር Aሥራ ሦስት ወራትን በመያዝና በመስከረም በመጀመሩ 
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ከምEራባዉያን (ጎርጎሮሳዉያን) የዘመን Aቆጣጠር ይለያል፡፡ 

የIትዮጵያ Aንድ ዓመት 03 ወራት Aሉት፡፡ Eነርሱም ፡- መስከረም ፣ ጥቅምት ፣ ኅዳር ፣ ታኅሣሥ ፣ 

ጥር ፣ የካቲት ፣ መጋቢት ፣ ሚያዝያ ፣ ግንቦት ፣ ሰኔ ፣ ሐምሌ ፣ ነሐሴ Eና ጳጉሜን ይባላሉ፡፡ 

የAውሮፓውያን Aንድ ዓመትም ፡- ጃንዋሪ ፣ ፌብሩዋሪ፣ ማርች፣ Aፕሪል፣ ሜይ፣ ጁን፣ 

ጁላይ፣ Oገስት፣ ሴፕቴምበር፣ Oክቶበር፣ ኖቬንበር Eና ዲሴምበር የሚባሉ Aሥራ ሁለት ወራት 

Aሉት፡፡ 

ከስያሜዎቹ Eንደምንረዳዉ የEኛ ዘመን Aቆጣጠር የተፈጥሮን ሂደት መሠረት ያደረገ ነው፡፡ 

ለምሳሌ መስከረም ማለት  ከክረምት በኋላ (ክረምት Aለፈ)የሚል ትርጉም Aለው፡፡ 

የIትዮጵያ ዘመን Aቆጣጠር በመስከረም ወር ሲጀምር የAውሮፓውያን በEኛ ታኅሣሥ !3 

በEነሱ ጃንዋሪ 1 ይጀምራል፡፡ 

የIትዮጵያ የዘመናት ስያሜና Aቆጣጠር ከAምስት ሺሕ ዓመታት በላይ Eድሜ ያስቆጠረ ነው፡፡ 

በዚህ መሠረት የዓመቱን መጀመሪያ መስከረም 1 Eናከብራለን፡፡ 
 

ለምን Eናከብራለን? 
 

EግዚAብሔርን ለማመስገን፡- የጊዜያት Aስገኚና ባለቤት ልUል EግዚAብሔር ዘመናትን 

Eያፈራረቀ Aዲሱን ዘመን ስለመረቀልን ለማመስገን Eናከብራለን፡፡ 

በAዲስ መንፈስ ቀጣዩን ጊዜ ለመጀመር፡- በመጸለይ ፣ መልካም ለመመኘት ፣ ለማቀድና 

ለመዘጋጀትም የAዲሱን ዓመት መጀመሪያ ማክበር ይጠቅማል፡፡ 

Eንዴት ይከበራል? 

በምሥጋና፡- በየዓመቱ መስከረም 1 ከዋዜማዉ ጀምሮ ዘመናትን ለሚያፈራርቀው 

ለEግዚAብሔር የምሥጋና መሥዋEት ይቀርባል፡፡ ምEመናንም፡- በማስቀደስ ፣ በመዘመር Eና ቃለ 

EግዚAብሔርንና Aዋጁን በመስማት ይሳተፋሉ፡፡  

ወንጌል ይነበባል፡- EግዚAብሔር የዘመናት ባለቤት መሆኑን የሚያበስሩና የሚያስተምሩ 

የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ይነበባሉ፡፡ ለምሳሌ፡-መዝ.%4.01 ፤ ሉቃ.4.06 . . . 

የዓመቱ በዓላትና Aጽዋማት ይታወጃሉ፡፡ በEለቱ በጠዋት በካህኑ Aማካይነት ፤ በAዲሱ ዓመት 

የሚዉሉት በዓላት (ለምሳሌ ፋሲካ) ፤ Aጽዋማትም መቼ Eንደሚገቡ ይታወጃል፡፡ ለምሳሌ Aቢይ 

ጾምና ጾመ ሐዋርያት መቼ Eንደሚጀመሩ የሚታወጀው በመስከረም Aንድ ነው ፡፡  

በባህላዊ መንገድም፡፡ ባህላዊ ልብስ በመልበስ ፣ ችቦ በማብራት፣ ስጦታ በመለዋወጥ 

ይከበራል፡፡ ሕፃናት መልካም ምኞታቸዉን መዝሙር በመዘመር Eና ሥEል ሥለው ለቤተሰብና 
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ለጎረቤታቸው ሲሠጡ ፤ Aዋቂዎችም ለልጆች የሚገባ ስጦታ ይሠጣሉ፡፡      
 

ማጠቃለያ 
የIትዮጵያ የዘመን Aቆጣጠር በምድራችን ካሉ ጥንታዊ የዘመን Aቆጣጠሮች Aንዱ ነው፡፡ 

Aሥራ ሦስት ወራት ያሉት የዓመት Aቆጣጠራችን፣ መስከረም Aንድ ይጀመራል፤ ቀኑም 

ርEሰ Aውደ ዓመት ተብሎ ይከበራል፡፡  

የዘመን መለወጫ ቀናችን Aዲስ ዓመት፣ Eንቁጣጣሽ፣ Aውደ ዓመት የሚባሉ ስያሜዎች 

Aሉት፡፡  

የምናከብረውም የዘመናት ባለቤትና ሰጭ የሆነውን EግዚAብሔርን ለማመሥገን፣ ለመጪው 

ዘመን በመዘጋጀት Eና መልካም ምኞታችንን ለመግለጥ ነው፡፡ 

በሃይማኖታዊና በባህላዊ መንገዶችም ይከበራል፡፡ 
 

ተግባር 
ትምህርታችሁን ፣ የቤተሰቦቻችሁን Eና የAገራችሁን Eቅድ EግዚAብሔር Eንዲባርክላችሁ 

ጸልዩ፡፡ 

የሚከተለዉን መዝሙር Aጥንታችሁ ለወላጆቻችሁ ዘምሩ፡፡ 

መዝሙር 

Aውደ ዓመት ለባርኮ (2) 

ንI ማርያም(3) ለምሕረት ወሳህል 
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ካህኑ ዘካርያስ 

ሁለተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ ፡- ልጆች በEግዚAብሔር ማመን Eና በመታመን መኖርን ከAባታችን ከካህኑ 

ዘካርያስ ሕይወት ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹በጊዜው የሚፈጸመው ቃሌ›› ሉቃ.1.! 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ሉቃ.1.5-!5 
 

መግቢያ፡- በሁለተኛው ሳምንት ትምህርታችን ስለ ርEሰ Aውደ ዓመት ተምረናል ፤ በዓሉ 

ከሚጠራባቸው ስያሜዎች Aንዱ ቅዱስ ዮሐንስ መሆኑንም Aይተናል፡፡ በዛሬው ትምህርታችን 

የመጥምቁ ዮሐንስን Aባት የዘካርያስን ታሪክ Eንማራለን፡፡ 
 

የትምህርቱ ዋና ትኩረት 
 

ልጆች በድሮ ዘመን የOሪት ካህናት በቤተሰብ መጠሪያቸው ተከፋፍለው ያገለግሉ ነበር፡፡ ካህኑ 

ዘካርያስም ከAብያ ቤተሰብ የሚወለድ ነበር፡፡ Eርሱም ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ዘመን 

(ከ2005 ዓመታት በፊት) በቤተ መቅደስ ያገለግል የነበረ ካህን ነው፡፡ ሚስቱ ኤልሳቤጥ ትባላለች ፣ 

ሁለቱም EግዚAብሔርን የሚፈሩና በጸሎት ተወስነው የሚኖሩ ባልና ሚስቶች ነበሩ፡፡ ልጅ 

ስላልነበራቸው EግዚAብሔር Eንዲሰጣቸው ለመኑት፡፡ ጸሎታቸውን የሰማው EግዚAብሔር ጊዜው 

ስላልደረሰ Aዘገየባቸው፡፡ ልጆች EግዚAብሔር የጠየቅነውን የሚያደርግልን ጊዜ Aለው፡፡ ካህኑ 

ዘካርያስና ሚስቱ ኤልሳቤጥም ሁሉንም ለEግዚAብሔር ትተው በAገልግሎታቸው ጸኑ፡፡ Eርስዋ 

በመካምነትዋ Eርሱም በተሾመበት የክህነት Aገልግሎት ጸና፡፡ 

    ካህኑ ዘካርያስ Aንድ ቀን በተለመደው Aገልግሎቱ ተራው ደርሶ ለማገለገል ወደ 

ቤተመቅደስ ገባ፡፡ሕዝቡ በውጭ Eየጸለዩ ፣ Eርሱ በቤተ መቅደሱ Eጣን መሰዊያ ፊት Eያጠነ ነበር፡፡ 

በመሠውያው በስተቀኝ የEግዚAብሔር መልAክ ቆሞ ታየው ፣ መላEክት የEግዚAብሔር ጸጋ 

ከEነርሱ ጋር Aለ፣ ካህኑ ዘካርያስም EግዚAብሔርን የሚፈራና የሚያከብር ሰው ነበር፡፡ Eናም 

መልAኩን ሲያይ ደንግጦ ፈራ፡፡ 

‹‹መልAኩም Eንዲህ Aለው፦ ዘካርያስ ሆይ፥ ጸሎትህ ተሰምቶልሃልና Aትፍራ፤ ሚስትህ ኤልሳቤጥም 
ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች፥ ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለህ፡፡ ደስታና ተድላም ይሆንልሃል፥ በመወለዱም 
ብዙዎች ደስ ይላቸዋል፡፡ በጌታ ፊት ታላቅ ይሆናልና፥ የወይን ጠጅና የሚያሰክር መጠጥ 
Aይጠጣም፤ ገናም በEናቱ ማኅፀን ሳለ መንፈስ ቅዱስ ይሞላበታል፤ ከEስራኤልም ልጆች ብዙዎችን 
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ወደ ጌታ ወደ Aምላካቸው ይመልሳል፡፡ Eርሱም የተዘጋጁትን ሕዝብ ለጌታ Eንዲያሰናዳ፥ የAባቶችን 
ልብ ወደ ልጆች የማይታዘዙትንም ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ በኤልያስ መንፈስና ኃይል 
በፊቱ ይሄዳል፡፡ ›› ሉቃ.1.03-07፡፡ ‹‹ዘካርያስም መልAኩን። Eኔ ሽማግሌ ነኝ ሚስቴም በEድሜዋ 
Aርጅታለችና ይህን በምን Aውቃለሁ? Aለው፡፡›› ሉቃ.1.08 

‹‹መልAኩም መልሶ፦ Eኔ በEግዚAብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ፥ Eንድናገርህም 
ይህችንም የምሥራች Eንድሰብክልህ ተልኬ ነበር፤ Eነሆም፥ በጊዜው የሚፈጸመውን ቃሌን 
ስላላመንህ፥ ይህ ነገር Eስከሚሆን ቀን ድረስ ዲዳ ትሆናለህ መናገርም Aትችልም Aለው›› 

በውጭ በጸሎት የነበረው ሕዝብ በመዘግየቱ Eየተደነቁ ጠበቁት፤ Eርሱም ወጥቶ በምልክት 

ነገራቸው ራEይ Eንዳየም Aስተዋሉ፡፡ ካህኑ ዘካርያስም ለዘጠኝ ወራት ዲዳ ሆኖ ኖረ፡፡ ሚስቱ 

ኤልሳቤጥ ፀነሰች፤ ለስድስት ወራትም EግዚAብሔርን Eያመሰገነች ራስዋን ደበቀች፡፡ በስድስተኛው 

ወር መልAኩ ወደ Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተልኮ ጌታችንን Eንደምትወልድ 

Aበሰራት፡፡ ጌታም ተፀነሰ፤ ማርያምም ወደ Aክስትዋ ኤልሳቤጥ ሄደች ለሦስት ወራት ቆይታም 

ተመለሰች፡፡ ከዚህ በኋላ ኤልሳቤጥ ወለደች፤ ዘመዶችዋ ስሙ ማን ይባል ሲሉ ዮሐንስ Aለች፤ 

Eነርሱም ከዘመድሽ በዚህ ስም የተጠራ የለም ብለው በAባቱ ስም ዘካርያስ ሊሉት ፈለጉ Aባቱም 

ብራና ለምኖ ዮሐንስ ይባል Aለ፡፡ ወዲያዉም Aንደበቱ ተከፈተለት፡፡ ሕዝቡም በሁሉም Aደነቁ፡፡  

ከሁለት ዓመት በኋላ ሰብዓ ሰገል፤ ‹‹የተወለደው የAይሁድ ንጉሥ ወዴት Aለ? ልንሰግድለት 

መጥተናልና፤›› Aሉ፡፡ ንጉሡ ሄሮድስ ሥልጣኑን የሚቀማው የመጣ መስሎት ፈራ፡፡ Iየሩሳሌምም 

ታወከች፡፡ ሄሮድስ ሰብA ሰገል ምልክቱን ያዩበትን ወራት Aጣርቶ፤ ከሁለት ዓመት በታች የሆኑትን 

ሕፃናት ሁሉ ለመግደል ሰበሰበ፡፡ በዚህ ጊዜ Eመቤታችንና ጌታችን ወደ ግብጽ ሲሰደዱ፤ ካህኑ 

ዘካርያስም ልጁን ከEናቱ ጋር ወደ ሲና በረሓ ልኮ በቤተ መቅደስ ቀረ፡፡ ይህን ያወቁ ሰዎች 

ለሄሮድስ የተወለደው ንጉሥ ዮሐንስ ሳይሆን Aይቀርም Aሉት፡፡ Eርሱም ወታደሮችን ወደ ካህኑ 

ዘካርያስ ላከ፡፡ Eነርሱም ዮሐንስን Eንዲያመጣው ጠየቁት፡፡ Eርሱም መልAኩ ያበሰረበትን ቦታ 

Eያሳያቸው፤ ለሰጠው EግዚAብሔር ማስረከቡን ነገራቸው፡፡ ወታደሮቹም በዚያው በቤተ መቅደሱ 

ውስጥ በሰይፍ ገደሉት፡፡ ይህም መስከረም ስምንት ቀን ሆነ፡፡  
 

ማጠቃለያ 
ካህኑ ዘካርያስ Eና ኤልሳቤጥ በቅድስና ኖረው ፤ EግዚAብሔርን ሲጠብቁት ልጅ ሰጣቸው፡፡ 

ካህኑ ዘካርያስም መስከረም ስምንት በሰማEትነት AርፎAል፡፡ 
 

ተግባር 
EግዚAብሔር የሚያስፈልገንን በጊዜው ይሰጠናል ብለን ማመንና መጠበቅ Aለብን፡፡ 
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ቅዱስ መስቀል 

ሦስተኛ ሳምንት  
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ልጆች የመስቀልን ታሪክና ኃይል ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች 

ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‘‘በEኛ ላይ የነበረውን የሚቃወመንንም በትEዛዛት የተጻፈውን የEዳ ጽሕፈት 

ደመሰሰው። Eርሱንም በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ Aስወግዶታል፡፡’’ ቆላ.2.04 

ተጨማሪ ምንባብ ፡- ስንክሳር የመስከረም ፲፮ Eና ፲፯፡፡ 
 

መግቢያ:- ልጆች ጌታችንና መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ Eርሱ 

በተሰቀለበት መስቀል ብዙ ተAምራት ይደረግ ነበር ፡፡  

በዛሬው ትምህርታችንም በመስቀሉ ምን Eንደተፈጸመና ፤ ተደብቆ ከኖረበት Eንዴት Eንደተገኘ 

Eንማራለን፡፡ በቤተ ክርስቲያን መስቀልን መቼና Eንዴት Eንደምናከብርም Eናያለን:: 
 

የትምህርቱ ይዘት፡-  
በAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ Eሌኒ የተባለች ንግሥት የጌታችንን የIየሱስ 

ክርስቶስን መስቀል ለማግኘት ፈለገች ፣ ለሦስት መቶ ዓመታት ከተቀበረበት ፈልጋ Aገኘችው፡፡ 

ለምን የፈለገችው ይመስላችኋል ? በክፍል ዉስጥ ተወያዩ፡፡ 

ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ተሰቅሎ ከሞት Aድኖናል፤ ፍቅሩንም በመስቀል 

ገልጾልናል፡፡ ይህ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ብዙ ተAምራትን ሲፈጽም፤ ከጌታችን ትንሣኤ 

በኋላም ብዙ ሰዎች በመስቀሉ ማዳን Eየተሳቡ በጌታችን Eያመኑ ክርስቲያን ሆነዋል፡፡  

ጌታችንን ለጲላጦስ Aሳልፈው የሰጡትና ሞት የፈረዱበት Aይሁድ ይህንን Aይተው 

Aልተመለሱም፡፡ Eንዲያውም በቅናትና በEልህ መስቀሉን ለመደበቅ ፈለጉ፡፡ Eናም ከከተማ ርቆ 

Eንዲቀበርና ሥፍራዉም ቆሻሻ መጣያ Eንዲሆን Aደረጉ፡፡ ጌታችንን ግን ለሰዉ ልጅ በሙሉ ካለው 

ፍቅር የተነሣ ታገሳቸው፡፡  

በዚህ ዓይነት ሦስት መቶ ዓመታት ካለፉ በኋላ ፣ ንግሥት Eሌኒ የጠፋውን መስቀል 

ለመፈለግ ተነሣች፡፡ የንግሥት Eሌኒ ልጅ ቆስጠንጢኖስ የሮም ንጉሥ ነበር፡፡ የEናቱን መልካም 

ፍላጎት ተረድቶ ሊያሳካላት ፈለገ፡፡ ልጆች Eናንተስ የወላጆቻችሁን ፍላጎት ታሟላላችሁ ? ምን 

ያህልስ ትታዘዛላችሁ? ቤተሰቡን የሚወድ ቤተሰቡን ያስደስታል፡፡ የወላጆቻችሁ ፍላጎት ጎበዝ 
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ተማሪዎች ሆናችሁ፤ ነገ ለሀገር፣ ለቤተክርስቲያን Eና ለሕዝብ የሚጠቅም ታላቅ ሥራ የምትሠሩ 

EግዚAብሔር የሚወዳችሁ Eንድትሆኑ ነው፡፡ ወላጆቻችሁ የሚያዙAችሁም ለዚህ ነው፡፡ 

ንጉሡ ቆስጠንጢኖስ መስቀሉን ለመፈለግ ንግሥት Eሌኒን የሚረዷት ወታደሮች Aዘጋጀላት፡፡ 

ከዚያም ከሮም ተነሥተው ወደ Iየሩሳሌም ተጓዙ፡፡ Eዚያ ሲደርሱ መስቀሉ ያለበት ቦታ 

Aልታወቀም ነበር፡፡ በብዙ ድካም ኪርያኮስ የተባለ Aረጋዊ ተገኘና መስቀሉ የተቀበረበትን Aካባቢ 

Aሳያት፡፡ ንግሥቲቷም Eንዴት Eንደምታወጣው  በጸሎት EግዚAብሔርን ጠየቀች፡፡ ከዚያም ትልቅ 

ደመራ ደምራ Eጣን Aጨሰችበት፡፡ ልጆች Eጣን ምንድነው ? ደመራስ Aይታችሁ ታውቃላችሁ ?  

ልጆች ይገርማችኋል በደመራው የጨሰዉ Eጣን ወደ ሰማይ ወጥቶ Eንደገና ተሰብስቦ Aጎነበሰና 

ወደ ምድር በመውረድ መስቀሉ ያለበት ቦታ ላይ Aመላከተ፡፡ ንግሥቲቱና Aብረዋት ያሉት ሁሉ 

በታላቅ ደስታ ሥፍራዉን መቆፈር ጀመሩ፡፡ ለሦስት መቶ ዓመታት የኖረውን የቆሻሻና Aፈር ክምር 

ተራራ በስድስት ወር ቆፍረው ሲጨርሱ፣ ሦስት መስቀሎች ተገኙ፡፡ Eነኚህም Aንደኛዉ ጌታችን 

የተሰቀለበት ሲሆን፤ ሁለቱ በጌታችን ቀኝና ግራ የተሰቀሉት ወንበዴዎች የተቀጡባቸው ነበሩ፡፡ 

ቀጣዩ ሥራ የጌታችንን መስቀል መለየት ነበር፡፡ Eናም የታመመ ሰው Eና ሙት Aምጥተው 

መስቀሎቹ ላይ Aደረጉ፡፡ ሁለቱ Aላዳኑም Aንዱ ብቻ Aዳነ፡፡ በዚህ የጌታችን መስቀል መሆኑ ተለየ፡፡ 

በታላቅ ደስታም በዓል Aድርገው Aከበሩ ፤ ይህ ቀን መስከረም 07 ነበር፡፡  

ቤተ ክርስቲያንም ይህንኑ ቀን በየዓመቱ ደመራ በመትከል ታስበዋለች ፣ በጸሎትና በዝማሬም 

ታከብረዋለች፡፡ የቅድስቲቷን ንግሥት የEሌኒን መልካም ሥራም ታስተምራለች፡፡ የመስቀሉ ኃይልና 

በረከት ከEኛ ጋር ይሁን !!! Aሜን! 

የክለሳ ጥያቄዎች 
1. መስቀሉን ማን ቀበረው ? ለምን ?  

             

2. መስቀሉን ያገኘችው ማናት ? 

                

3. የልጇ ስም ማን ይባላል ? ሥራው ምን ነበር ? 

                

4. በቤተ ክርስቲያን የመስቀል ምልክት Aይታችኋል ? የት ? 
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ማጠቃለያ 
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል በክፉዎች ቅናት ለሦስት መቶ ዓመታት 

ተቀብሮ ነበር፡፡  

በንግሥት Eሌኒ Aማካይነት ተገኝቶAል፡፡ 

በየዓመቱ መስከረም 07 ቀን የምናከብረውም ይህንኑ ለማሰብ ነው፡፡ 

Aከባበሩም ንግሥት Eሌኒ መስቀሉን ለመፈለግ ደመራ Eንደደመረችው ተደርጎ ነው፡፡ 

 

ተግባር 
በቤተ ክርስቲያን መስቀል ያለባቸውን ቦታዎች Aስተውላችሁ ተመልከቱ፡፡  

ለምን Eንደተደረገም ጠይቁ 

የሚከተለውን መዝሙር Aጥኑ 

 

መዝሙር 
     መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንEነ መስቀል ቤዛነ(2) 

     መድኃኒትነ ለEለ Aመነ(4) 

ትርጉም 
     መስቀል ኃይላችን ነው፤ መስቀል መጽኛችን ነው፤ መስቀል ቤዛችን ነው፡፡ 

     ላመንበትም መዳኛችን ነው፡፡ 
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ሥነ ፍጥረት (1) 

Aራተኛ ሳምንት 
የትምህርቱ ዓላማ፡- ልጆች ስለ ሥነ ፍጥረት ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ 

      ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹EግAብሔርም የፈጠረው ሁሉ መልካም Eንደሆነ Aየ›› ዘፍ.1."1 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ዘፍ.1.1-4 
 

ሥነ ፍጥረት ማለት ምን ማለት ነው ?  

ሥነ ፍጥረት ማለት ያማረ የተዋበ ፍጥረት ማለት ነው፡፡ ‹‹EግAብሔርም የፈጠረው ሁሉ 

መልካም Eንደሆነ Aየ›› ዘፍ.1."1:: ሁሉን ቻይና Aዋቂው EግዚAብሔር ፍጥረታትን፣ 

የፈጠረበትን ሥርዓት የምንማርበት ትምህርት ሥነ ፍጥረት ይባላል፡፡ 
 

ለምን ስለ ሥነ ፍጥረት Eንማራለን ? 

ማንኛውም ባለሞያ የሠራውን ሲያደንቁለት ደስ ይለዋል፡፡ ለምሳሌ ሠዓሊ ሥEሉን ፣ ሸክላ 

ሠሪ ድስቱን ወይም ስኒውን ፣ መሐንዲስ ሕንጻውን ሲያደንቁለት ይደሰታል - መልካም ነገርን 

ማድነቅም Aለብን፡፡ Eንዲሁም ማንኛውም ሥራ የሰሪውን ችሎታና ማንነት ያሳውቃል፡፡  

ዓለማትን የፈጠረው EግዚAብሔርም ፍጥረቱን Eና Aፈጣጠሩን Aውቀን Eንድናመሰግነው Eና 

Eንድናምነው ፤ ሥነ ፍጥረትን Eንማራለን፡፡  Eብ.01÷3 
 

የሁሉም ፈጣሪ ፤ ሁሉን ቻይ፤ EግዚAብሔር ብቻ ነው !!! 

በሚታየውና በማይታየው ዓለም ያሉት ሁሉ በEግዚAብሔር ተፈጥረዋል፡፡ ‹‹በመጀመሪያ 

EግዚAብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ›› ዘፍ.1÷1 ‹‹Aቤቱ Aንተ ከጥንት ምድርን መሠረትህ 

ሰማያትም የEጅህ ሥራዎች ናቸው፡፡›› መዝ.)1÷!5 

ሁሉንም የፈጠረው EግዚAብሔር መነሻ የሚሆን ምንም ነገር Aላስፈለገውም ፤ የሚነሣበት ፣ 

የሚያገናኘው ፣ የሚያዋሕደው ምንም ነገር ሳይኖር ፍጥረትን Aስገኘ፡፡ መዝ. "2("3)÷9 ፣ 2ኛ 

መቃ.04÷0  
 

ለምን ተፈጠርን ?  

ልጆች EግዚAብሔር ፍጥረታትን የፈጠረበት ዓላማ በሁለት ይከፈላል ፡-  
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ሰው Eና መላEክት፡- የEግዚAብሔርን ስም ለመቀደስ ፣ መንግሥቱንም ለመውረስ ሲፈጠሩ፤  

ሌሎቹ ፍጥረታት፡- ለሰው ልጅ ምግብነት ፣ ለAንክሮ (EግዚAብሔርን Eንድናደንቅባቸው) ፣ 

ለተዘክሮ (EግዚAብሔርን Eንድናስታውስባቸው) የተፈጠሩ ናቸው፡፡ Iሳ.#3÷7-8 ፣ መዝ.)#8÷1-

03፣ ሐዋ.04÷07 ፣ ሮሜ.1÷! 

ከፍጥረታት የትኛውን ታደንቃላችሁ ርግብ፣በግ፣ዛፍ ወይስ ሌላ? ባያችሁት ፍጥረት 

Aምላካችሁን ያደነቃችሁበትን Aጋጣሚስ ታስታውሳላችሁ? በክፍል ውስጥ Aስረዱ፡፡ ሁሉም 

የEግዚAብሔር ሥራዎች ናቸው፡፡ 
 

ስንት ፍጥረታት Aሉ ? 

የፍጥረታት ብዛታቸው Aይታወቅም፡፡ ነገር ግን ብዙዎቹ Eንደ Aንድ Eየተቆጠሩ EግዚAብሔር 

ሃያ ሁለት ፍጥረታትን ፈጥሮAል Eንላለን፡፡ ይህ ማለት በዓይነታቸው ተመድበው ነው ፤ ለምሳሌ 

በዓለማችን ብዙ ዓይነት ወፎች Eና የAEዋፍ ዝርያዎች Aሉ፡፡ ንስር፣ ዶሮ፣ ወፍ፣ ርግብ፡፡ ነገር ግን 

ሁሉም በAንድነት የሰማይ ወፎች ተብለው ይቆጠራሉ፡፡ 
 

Eንዴት ተፈጠሩ ? 
ፍጥረታት የተፈጠሩት በሦስት መንገድ ነው ፡፡ 

1. በማሰብ፡፡ ፈጣሪያችን EግዚAብሔር Eንዲፈጠሩ ስለ ፈቀደ ብቻ የተገኙ Aሉ፡፡ ይህም 

በግEዝ - በኃልዮ ወይም በAርምሞ  ይባላል፡፡ ለምሳሌ፡- መላEክት፣ Aራቱ ባሕርያት Eና 

Eነዚህን የመሰሉ ሰባት ፍጥረታት በዚህ መንገድ ተፈጥረዋል፡፡ 

2. በመናገር፡፡ ልUል EግዚAብሔር ፡- ይሁኑ ፣ ይፈጠሩ ፣ ይገኙ …. በማለቱ ብቻ የተፈጠሩ 

Aሉ፡፡ ይህ Aፈጣጠር በግEዝ በነቢብ ይባላል፡፡ በዚህ መንገድ Aሥራ Aራት ፍጥረታት 

ተገኝተዋል፡፡ ለምሳሌ፡- ብርሃን ፣ ወፎች ፣ Eፅዋት፡፡ 

3. በመሥራት፡፡ EግዚAብሔር በEጆቹ የሠራው ሰውን ብቻ ነው፡፡ ይህም በግEዝ በገቢር ይባላል፡፡ 
 

መቼ ተፈጠሩ ? 
EግዚAብሔር ሁሉንም የፈጠረው በስድስት ቀናት ብቻ ነው፡፡ Eነዚህ ቀናትም ከEሑድ Eስከ 

ዓርብ ያሉት ቀናት ናቸው፡፡ 
 

የስድስቱ ቀን ፍጥረታት፡፡ 
የEለተ Eሑድ ፍጥረት፡- EግዚAብሔር በመጀመሪያው ቀን Eሑድ ስምንት ፍጥረታትን Aስገኘ፡፡ 

Eነርሱም፡- ነፋስ፣ Eሳት፣ መሬት፣ ውኃ፣ ጨለማ፣ ብርሃን፣ ሰማያትና መላEክት ናቸው፡፡ ሰማያት 

ሰባት ናቸው፤ Eነርሱም ጽርሐ Aርያም፣ መንበረ መንግሥት፣ ሰማይ ውዱድ፣ Iየሩሳሌም 
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ሰማያዊት፣ Iዮር፣ ራማ፣ ኤረር ይባላሉ፡፡ 
 

የሰኞ ፍጥረታት፡- በሁለተኛው የፍጥረት ቀን EግዚAብሔር ጠፈርን ብቻ ነው የፈጠረው፡፡ 

Eሑድ የተፈጠረው ውኃ ከምድር Eስከ ሰማይ ነበር፡፡ ሰኞ ውኃን ወደታችና ወደላይ ከፈለ፡፡ 

በመካከሉም ጠፈርን Aደረገ፡፡ ዘፍ.1÷6-8 ፣ ኩፋሌ 2÷9 ከጠፈር በላይ የቀረው ውኃ ሐኖስ ሲባል ፤ 

ከጠፈር በታች የቀረው ውቅያኖስ ይባላል፡፡ 
 

ማጠቃለያ 
‹‹ ዓለሞች በEግዚAብሔር ቃል Eንደ ተዘጋጁ፥ ስለዚህም የሚታየው ነገር ከሚታዩት 

Eንዳልሆነ በEምነት Eናስተውላለን፡፡›› Eብ.01.3 Eምነት የፈጠረንን የምናሳተውልበት ነው፤ 

ለዚህም የሥነ ፍትረትን ታሪክ ተምረናል፡፡  
የተፈጠርንበት ዓላማ EግዚAብሔርን በማመስገን መንግሥቱን ለመውረስ ነው ፡፡ 
ተመሳሳይ ፍጥረታትን Eንደ Aንድ በመቁጠር ሃያ ሁለት ፍጥረታት Aሉ፡፡ Eነዚህም በማሰብ ፣ 

በመናገር Eና በመሥራት ተፈጥረዋል፡፡ ሁሉን ቻይ ጌታ EግዚAብሔር Eነዚህን ሁሉ የፈጠረው 

በስድስት ቀናት ነው፡፡ 
የፍጥረት መጀመሪያ ቀን Eሑድ ነው፡፡ ሰኞ Eና Eሑድ ዘጠኝ ፍጥረታት ተገኝተዋል፡፡ 

Eነኚህም፡- ነፋስ፣ Eሳት፣ መሬት፣ ውኃ፣ ጨለማ፣ ብርሃን፣ ሰማያት፣ መላEክት Eና ጠፈር ናቸው፡፡  
ሌሎችን ፍጥረታት EግዚAብሔር ቢፈቅድ ብንኖርም በሚቀጥለው ሳምንት ትምህርታችን 

Eንመለከታለን፡፡ 
 

ተግባር 
ፈጣሪያችንን በፍጥረቱ Eያደነቅን Eናመስግነው፡፡ በምታዩት በሚቀጥለው ሁሉ Eንደ ዳዊት 

‹‹ሥራህ ድንቅ ነው›› በሉ፡፡ 
ሁሉንም የምትሠሩበት ጊዜ ይኑራችሁ፡፡ EግዚAብሔር በስድስት ቀናት የፈጠረውን በAንዲት 

ሰከንድ መጨረስ ይችል ነበር፡፡ ሆኖም ሁሉንም በጊዜው መሥራትን ሲያስተምረን ይህን Aደረገ፡፡ 

Eናንተም የምግብ፣ የትምህርት፣ የEረፍት፣ የጥናት፣ የጨዋታም ጊዜ Aላችሁ፡፡ Eናም ቤተሰቦቻችሁ 

የሚያወጡላችሁን መርሐ ግብር በሚገባ ተጠቀሙ፡፡ 

የክለሳ ጥያቄዎች 
1. የሥነ ፍጥረትን ታሪክ ለምን Eንማራለን ?  

2. ሥነ ፍጥረት በስንት ቀን ተፈጠሩ ? 

3. Eሑድና ሰኞ የተፈጠሩ ፍጥረታት ስንት ናቸው ? በየቀናቸው ለይታችሁ ዘርዝሩ፡፡ 
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ሥነ ፍጥረት (2)  

(ከማክሰኞ - ዓርብ የተፈጠሩ ፍጥረታት) 

Aምስተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ስለ ሥነ ፍጥረት የጀመርነውን ትምህርት በመቀጠል፤ ተማሪዎች/ልጆች/ 

ከማክሰኞ Eስከ ዓርብ የተፈጠሩትን ፍጥረታት Aውቀው፣ የEግዚAብሔርን 

ድንቅ ሥራ ተገንዝበው በሥራዎቹም Eምነታቸውን Aጠንክረው 

ምስጋናቸውን ከማቅረብ ጋር ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡  

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ EግዚAብሔርን Eንዲህ በሉት፡፡ ሥራህ ግሩም ነው……..፡፡››  መዝ.%6.3 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ዘፍጥ.1.9-!5 ፣ ኩፋ.2.01 - ፍጻሜው፣ መጽሐፈ ሥነ ፍጥረት(ሞገስ 

Eቑበ ጊዮርጊስ)…… 
 

መግቢያ፡- በሥነ ፍጥረት የመጀመሪያ ትምህርታችን የቃሉን ትርጉም፣ ለምን Eንደምንማር፣ 

የፍጥረታትን Aፈጣጠርና ብዛት፣ በመጀመሪያዎቹ ሁለት ቀናት የተፈጠሩትንም ተምረናል፡፡ 

የተማራችሁትን በማስታወስ ለሚከተሉት ጥያቄዎች መልስ ስጡ፡፡ 

1. ሥነ ፍጥረት ማለት ምን ማለት ነው ? 

2. ለምን ስለ ሥነ ፍጥረት Eንማራለን ? 

3. ሥነ ፍጥረታት በማን ? Eንዴት? ተፈጠሩ? 

4. Eሑድ ስንት ፍጥረታት ተፈጠሩ ? ሰኞስ ?  

5. ፍጥረታት የተፈጠሩት በስንት ቀናት ነው ? ቀናቱን ዘርዝሩ፡፡ 

ስንቱን ጥያቄዎች መለሳችሁ ? ጥሩ ነው፡፡ ዛሬም ቀሪዎችን ፍጥረታት Eንማራለን፡፡ ከስድስቱ 

የፍጥረታት ቀን ከማክሰኞ Eስከ Aርብ ያሉት፡፡ ሦስተኛ ፣ Aራተኛ ፣ Aምስተኛ Eና ስድስተኛ ቀናት 

ይባላሉ፡፡ በEነኚህ ቀናት Aሥራ Aራት ፍጥረታት ሲገኙ ፣ በዛሬው ትምህርታችን Aሥራ ሦስቱን 

Eንማራለን፡፡  
 

የሳምንቱ ትምህርት፡- 

ማክሰኞ (ሠሉስ) - ሦስተኛው ቀን 

በዚህ ቀን Aምላካችን ልUል EግዚAብሔር ሦስት ፍጥረታትን Aስገኝቷል፡፡ Eነርሱም Eፅዋት፣ 
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AዝርEት Eና Aታክልት ናቸው፡፡ ( ልጆች ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ሰኞ EግዚAብሔር ውኃን 

በሦስት ቦታ ሲሰበስብ Aንደኛውን Eጅ በምድር Eንዳደረገው ታስታውሳላችሁ? Aዎ ከሆነ መልሳችሁ 

የተማራችሁትን Aስረዱ፣ ካላስታወሳችሁ መምህርን ጠይቁ፤)  

ልጆች EግዚAብሔር ሁሉንም በጥበብ Aደረገ፡፡ ማክሰኞ ከምድር የሚበቅሉትን ለመፍጠር 

ሲፈቅድ፤ በመጀመሪያ መብቀያውን ምድርን Aዘጋጀ፡፡ ያዘጋጀውም Eንዲህ ነበር፡- ‹‹ EግዚAብሔርም፦ 
ከሰማይ በታች ያለው ውኃ በAንድ ስፍራ ይሰብሰብ ፥ የብሱም ይገለጥ Aለ Eንዲሁም ሆነ፡፡›› ዘፍ.1.9 

በዚህ ጊዜ ውኃው ተሰበሰበ፣ ምድርም ተገለጠች፣ ለማብቀል የምትችል ደረቅ መሬትም ሆነች፡፡ 

‹‹EግዚAብሔርም የብሱን ምድር ብሎ ጠራው የውኃ መከማቻውንም ባሕር Aለው፡፡›› ዘፍ.1.0 

ከዚያም ‹‹EግዚAብሔር፦ ምድር ዘርን የሚሰጥ ሣርንና ቡቃያን በምድርም ላይ Eንደ ወገኑ ዘሩ 

ያለበትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን ታብቅል Aለ…›› ዘፍጥ.1.01-02 በዚህ ጊዜም፡- 

Eፅዋት (ዛፎች)፣  
AዝርEት (የሚታጨዱና የሚለቀሙ)፣  

Aታክልት (ፍራ ፍሬዎች) ተገኙ፡፡ 
 

የረቡE - Aራተኛ ቀን ፍጥረታት 

በዚህም ቀን ሦስት ፍጥረታት ተፈጥረዋል፡፡ Eነርሱም ፀሐይ፣ ጨረቃና ከዋክብት ናቸው፡፡ 

ልUል EግዚAብሔር Eነዚህን የፈጠረበት ምክንያት ፡- ‹‹ ቀንና ሌሊትን ይለዩ ዘንድ … ለምልክቶች 

ለዘመኖች ለEለታት ለዓመታትም ….. በምድርም ላይ ያበሩ ዘንድ …›› ነው፡፡ ዘፍ.1.04-05 ልጆች 

ከዚህ Eውነተኛ ቃል ፀሐይ፣ ጨረቃና ከዋክብት የተፈጠሩት ፡- 

ቀንና ሌሊትን ለመለየት፡፡ ማለትም ቀንን ልንሠራበት ሌሊትን ልናርፍበት ነው፡፡ 

ጊዜያትን የምንቆጥርበትና የምንለይበት ምልክት Eንዲሆኑ ነው፡፡ ለምሳሌ Aሁን ባለው ዓመት 

ላይ የደረስነው ቀናት ተደምረው፣ ሳምንታት፤ ሳምንታት ተደምረው፣ ወራት፤ ወራት ተደምረው ፣ 

ዓመታት፤ ዓመታት ተደምረው፣ ዘመናትን ስለሰጡን ነው፡፡ Eነዚህ ሁሉ የሚቆጠሩት በብርሃናቱ 

(በፀሐይ፣ በጨረቃና በከዋክብት) መፈራረቅ ነው፡፡  

በዚህም መሠረት ረቡE Eለት ‹‹EግዚAብሔር ሁለት ታላላቆች ብርሃናትን Aደረገ፤ ትልቁ 
ብርሃን በቀን Eንዲሠለጥን፥ ትንሹም ብርሃን በሌሊት Eንዲሠለጥን ከዋክብትንም ደግሞ Aደረገ፡፡ 
EግዚAብሔርም በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፈር Aኖራቸው፡፡›› ዘፍ.1.06-07 EግዚAብሔር 

ዓላማ ሳይኖረው የፈጠረው የለም፡፡  

ልጆች ሰኞ ጠፈርን ሲፈጥር ለምን Eንዳዘጋጀው Aስተዋላችሁ፡፡ በEያንዳንዳችን ሕይወትም 

Aዋቂው EግዚAብሔር ይህንኑ ያደርጋል፣ ቤተሰበቻችንን፣ ቤተ ክርስቲያናችንን ወዘተ... ያዘጋጀልን 

በሕይወታችን ዓላማ ስላለው ነው፡፡ 
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የሐሙስ - Aምስተኛ ቀን ፍጥረታት  

በዚህ ቀን EግዚAብሔር ከውኃ ሦስት ፍጥረታትን AስገኝቶAል ፡፡ Eነርሱም ፡- AEዋፍ ዓሣት 

Eና Aናብርት ናቸው፡፡ ‹‹EግዚAብሔርም Aለ፦ ውኃ ሕያው ነፍስ ያላቸውን ተንቀሳቃሾች ታስገኝ ፥ 

ወፎችም ከምድር በላይ ከሰማይ ጠፈር በታች ይብረሩ›› ዘፍ.1.! ብሎ ባዘዘው መሠረት፡- 

በሰማይ የሚበሩ AEዋፍ፣ 

በባሕር የሚኖሩ ዓሦችና የውኃ ፍጥረታት በሙሉ፣ 

በምድር Eና በባሕር Eየወጡ Eየገቡ የሚኖሩት ተገኙ፡፡ 
 

የዓርብ - ስድስተኛ ቀን ፍጥረታት 

በዚህ ቀን ከምድር የተገኙ Aራት ዓይነት ፍጥረታት ተፈጠሩ፡፡ Eነርሱም ሰውና Eንስሳት 

ሲሆኑ፤ በዚህ ቀን የተፈጠሩት Eና Eኛ በተለምዶ Eንስሳት ብለን የምንጠራቸው ሦስት ዓይነት ናቸው ፡-  

Aራዊት፤ በጫካና በበረሓ የሚኖሩ፡፡ 

Eንስሳት፤ በቤትና ከሰው ጋር የሚኖሩ፡፡ 

የመሬት ተንቀሳቃሾች፣ በሆዳቸው የሚሳቡ ናቸው፡፡  
 

ማጠቃለያ፡- Aምላካችን ሁሉንም በጥበብ ሠርቶAል፡፡ ምክንያት ሳይኖረው የተፈጠረም 

የለም፡፡ Aንዱ ለሌላው Aስፈላጊ ነበር፡፡ ጠፈር የፀሐይ፣ ጨረቃና ከዋክብት መመላለሻ ነበር፡፡ 

ምድርን ገለጦ Eፅዋት Eና Eንስሳትን Aስገኘ፡፡ 
 

ተግባር 
Eያንዳንዱ ሰው ለሌላው Aስፈላጊ ነው፡፡ Eናም ለሰው ሁሉ ፍቅር ይኑራችሁ፡፡ 

የሚከተለውን መዝሙር Aጥኑ፡፡ 

መዝሙር 

   ኲሎ ዘፈቀደ ገብረ EግዚAብሔር 

   በሰማይኒ ወበምድርኒ ወበባሕርኒ ወበኩሉ ቀላያት 

ትርጉም 

     EግዚAብሔር የወደደውን ሁሉ Aደረገ 

    በሰማይ በምድርም በባሕርም ሆነ በወንዞች 
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የAዳም Eና ሔዋን Aፈጣጠር 

ስድስተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ልጆች የመጀመሪያውን የሰውን Aፈጣጠር ተገንዝበው ለሚጠየቁት 

                ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹EግዚAብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ ፤ በEግዚAብሔር መልክ ፈጠረው 

ወንድና ሴት Aድርጎ ፈጠራቸው››  ዘፍጥ.1.!7 
 

የትምህርቱ መግቢያ፡- ባለፉት ተከታታይ ትምህርቶች የፍጥረታትን መገኘት ተምረናል፡፡ 

በዛሬው ትምህርታችንም ከፍጥረታት ሁሉ የሚበልጠውን Eና በመጨረሻ የተፈጠረውን የሰውን 

Aፈጣጠር Eና ክብር Eናያለን፡፡ 
 

የክለሳ ጥያቄዎች 

የሚስማማውን ቃል መርጣችሁ ሙሉ፡፡ 

 ሀ. ቀንን       ለ. ምድር       ሐ. ሌሊት        መ. ከውኃ         ሠ. ያበሩ  
 

ዓሳዎች Eና AEዋፍ ከ------------------ሲፈጠሩ፤ Aራዊት Eና Eንስሳት ከ---------------ተፈጠሩ፡፡ 

ፀሐይ፣ ጨረቃ Eና ከዋክብት የተፈጠሩት ----------- Eና ----------- ይለዩ ዘንድ፤ ለምልክቶችና 

በምድር ላይ ------- ዘንድ ነው፡፡ 

ዓርብ ስንት ፍጥረታት ተፈጠሩ ?----------------፡፡   
 

የሳምንቱ ትምህርት 
EግዚAብሔር ለሰው ልጅ ያለውን ክብር Eና ፍቅር ለመግለጽ ለሰው የሚያስፈልገውን ኹሉ 

Aስቀድሞ ካዘጋጀለት በኋላ ፈጠረው፡፡ ዓርብ ጠዋት ልUል EግዚAብሔር ‹‹በመልካችን Eንደ 

ምሳሌAችን Eንፍጠር Aለ፡፡›› ዘፍ.1.!6  

በተናገረው መሠረት ከምድር Aፈር ወሰዶ Aበጃጀው (ሠራው)፤ ከዚያም የሕይወትን Eስትንፋስ 

Eፍ Aለበት፡፡ ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ፡፡ ዘፍ.2.7 ልጆች EግዚAብሔር ገና ሲፈጥረን 

የሰውን ልጅ Eንዴት Eንዳከበረው Aስተዋላችሁ፡፡ ሌሎቹን ፍጥረታት በማሰብ Eና በመናገር ብቻ 

ሲፈጥር የሰውን ልጅ ግን Aስቦ፣ Eንፍጠር ብሎ ተናግሮ፣ በመጨረሻም በተቀደሱ Eጆቹ ሠራው፡፡ 

በEስትንፋሱ Eፍ ብሎ ለዘላለም የምትኖር፣ Aዋቂና መናገር የምትችል ነፍስ ሰጠው፡፡ በነፍሳችን 
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መላEክትን በሥጋችን Eንስሳትን Eንመስላቸዋለን፡፡ 

ሰው የሚለው ቃል በAማርኛ ሲሆን በግEዝ ሰብE ይባላል፡፡ ሰባት ማለት ነው፡፡ EግዚAብሔር 

ሰው (ሰብE) Eንፍጠር ሲል ሰባት ነገሮች ያሉትን Eንፍጠር ማለቱ ነበር፡፡ ሰው Aራት ባሕርያተ 

ሥጋና ሦስት የነፍስ ሥራዎች Aሉት፡፡ Eነርሱም Aራቱ ባህርያተ ሥጋ ፡-  Aፈር፣ ውኃ፣ ነፋስ 

Eና Eሳት ሲሆኑ፤ ሦስቱ የነፍስ ሥራዎች (ግብራተ ነፍስ) ደግሞ፡- መናገር፣ ለዘላለም መኖር Eና 

ማሰብ መቻል ናቸው፡፡ Eነኚህም በግEዝ ነባቢነት ፣ ሕያውነት Eና ለባዊነት  ይባላሉ፡፡  

የሰው ልጅ የተፈጠረው በEግዚAብሔር መልክ Eና ምሳሌ ነው፡፡ EግዚAብሔር Eንደ ሰው 

የሚታይ Eና የሚዳሰስ Aካል ባይኖረውም ረቂቅ Aካል Aለው፡፡ ለምሳሌ የሚከተሉትን ጥቅሶች 

ተመልከቱ፡፡ መዝ."2("3)÷08፣ )08()09)÷&3፣ )"1()"2)÷7 ፣ Iሳ.%6÷1፣ መዝ."3("4)÷05-06 

(መምህር ጥቅሶቹን Aስነብበው፤ ከትምህርቱ Aንጻር ያብራሩላቸው፡፡) 

Aምላካችን የፈጠረውን ሰው Aዳም Aለው፡፡ Aዳም ማለትም ያማረ ማለት ነው፡፡ Aዳምም 

ብቻውን ለAንድ ሳምንት ቆየ፡፡ 

በሳምንቱ ዓርብ EግዚAብሔር በAዳም ላይ ከባድ Eንቅልፍ ጣለበት፡፡ ከዚያም ከጎኑ Aጥንት 

ወሰደ፤ ሴት Aድርጎም ፈጠራት፡፡ Aዳም ከEንቅልፉ ነቃ፡፡ Aጠገቡ ያለችውንም Aየ፡፡ EግዚAብሔር 

Eንዴት Eንደፈጠረለትም Aስተዋለ፡፡ ሴትዋም Eጅግ ውብ ነበረች፡፡ በዚህ ጊዜ Aዳም ‹‹ ይህች 

Aጥንት ከAጥንቴ ናት ፥ ሥጋም ከሥጋዬ ናት Eርስዋ ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል፡፡›› Aለ፡፡ 

ዘፍ.2.!3 

Aባታችን EግዚAብሔር በምሥራቅ Aቅጣጫ ገነትን ተከለ፤ ልጆች ገነት ከምድር ከፍ ብላ 

ያለች መንፈሳዊት ሀገር ናት፤ ገነት Eጅግ የምታምር ደስ የሚያሰኙና ለሰውነት የሚስማመሙ 

ፍሬዎች Aሉባት፡፡ ከብዙ ቀናት በኋላ EግዚAብሔር Aዳምንና ሔዋንን ከተፈጠሩባት ምድር (ከዚህች 

ምድር) ወደ ገነት Aስገባቸው፤ ዛሬም የሚሞቱ ቅዱሳን ወደገነት ይገባሉ፡፡ Eኛም በEግዚAብሔር 

መንገድ ከሄድን Aንገባባታለን፡፡  
 

Aዳም በገነት Eያለ ፡- 

EግዚAብሔር የፈጠራቸውን Eንስሳት Aዳም ስም Eንዲያወጣላቸው ፈቀደለት፡፡ 

‹‹EግዚAብሔር Aምላክም የምድር Aራዊትንና የሰማይ ወፎችን ሁሉ ከመሬት Aደረገ፤ በምን 

ስም Eንደሚጠራቸውም ያይ ዘንድ ወደ Aዳም Aመጣቸው Aዳምም ሕያው ነፍስ ላለው ሁሉ 

በስሙ Eንደ ጠራው ስሙ ያው ሆነ፡፡›› ዘፍ.1.09 Aዳም ይናገርበት በነበረው ቋንቋ ለEንስሳቱ 

Aንበሳ ፣ ንስር ፣ በግ ፣ ዓሣ Eያለ ጠራቸው ስማቸውም Eንደዚያው ሆነ፡፡ 

ሁሉን ቻይ EግዚAብሔር Aዳምና ሔዋን Eንዲበዙና ሌሎችን ፍጥረታት Eንዲገዙ ባረካቸው፡፡  

‹‹ EግዚAብሔርም ባረካቸው፥ Eንዲህም Aላቸው፦ ብዙ፥ ተባዙ፥ ምድርንም ሙሉAት፥ ግዙAትም 
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የባሕርን ዓሦችና የሰማይን ወፎች በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ግዙAቸው፡፡›› ዘፍ.1.!8 
 

ማጠቃለያ 
ፈጣሪያችን ሕያው EግዚAብሔር Aዳምን በስድስተኛው፣ ሔዋንንም Aዳም በተፈጠረ በሳምንቱ 

ፈጠረ፡፡ EግዚAብሔር Aክብሮ በEጁ ሠራቸው የሕይወት Eስትንፋስንም Eፍ Aለባቸው፡፡   

Aባታችን EግዚAብሔር በልግሥናው Aዳምና ሔዋን በምድር ያሉትን Eንዲገዙ፣ ከምድር 

ፍሬም Eንዲበሉ ፈቀደላቸው፣ Eንዲበዙም ባረካቸው፡፡  
 

ተግባር 
ሰው ክቡር Eና ተወዳጅ ፍጡር ነው፡፡ ልጆች Eናንተም EግዚAብሔርን በመምሰል Eደጉ፤ 

ይህም በቅድስና መኖር ነው፡፡ ለምሳሌ፡- Aትዋሹ፣ Aትሳደቡ፣ ጎበዞችና ሁሉንም (ትምህርት፣ ጥናት፣ 

Eረፍት…) በጊዜው የምትሠሩ ሁኑ፡፡ Aስበንና Aስተውለን ሁሉንም በጊዜው ስለምንሠራ Eኛ ከEንስሳት 

Eንለያለን፡፡ 
 

የክለሳ ጥያቄዎች፡- ተስማሚውን ቃል የያዘውን ፊደል መርጣችሁ በባዶ ቦታ ሙሉ፡፡ 

           ሀ. በሳምንቱ                                ሐ. Aዳም  

           ለ. በስድስተኛው                             መ.ገነት 

Aዳም በ---—— ቀን ሔዋንም በ---——- ተፈጠሩ፡፡ ለEንሳሳት ስም ያወጣላቸው----——- ነው፡፡ ሰው 

በዚህ ምድር ተፈጥሮ በ----—— ኖረ፡፡ 
 

መዝሙር 

Eናመስግነው(2)  

Aምላካችን ውለታው ብዙ ነው፡፡(2) 

ከባርነት ቀንበር ከሞት ደጅ ጎትቶ መንግሥቱን ለሰጠን በሕይወት Aኑሮ  

ዘላለማዊ ቤት ታላቅ ሀብት ያደለን መቼም የማይተወን ታላቅ Aባት Aለን፡፡ 
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የመጀመሪያው የEግዚAብሔር ትEዛዝ 

ሰባተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ልጆች EግዚAብሔር ለሰው የሰጠውን የመጀመሪያውን ሕግ ተገንዝበው 

ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ EግዚAብሔር Aምላክም ሰውን Eንዲህ ብሎ Aዘዘው ፦ ከገነት ዛፍ ሁሉ 

ትበላለህ፡፡ መልካምንና ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ Aትብላ ከEርሱ በበላህ 

ቀን ሞትን ትሞታለህና ››  ዘፍ.1.06-07 

መግቢያ፡- ልጆች ባሳለፍነው ሳምንት የAዳምና Eና ሔዋንን Aፈጣጠር ተምረናል፤ Aባታችን 

EግዚAብሔር ስለሚወደን ሁሉንም Aሟልቶ Eንደፈጠረን፣ Aዳምን Eና ሔዋንንም በምድር ገዢ 

Eንዲሆኑና Eንዲባዙ Eንደባረካቸውም Aይተናል፡፡ የሚከተሉትን የክለሳ ጥያቄዎችና ትምህርቶች 

Aስታውሱ፡- 

1. Aዳም መቼ ተፈጠረ ?  

2. ለምን በመጨረሻው ቀን ፈጠረው ? 

3. EግዚAብሔር ለAዳም የሰጠው ሥልጣን ምን ነበር ? 

ልጆች EግዚAብሔር በጣም ስለሚወደን Aክብሮ ፈጥሮናል፤ የሚያስፈልገንንም Aዘጋጅቶልናል፤ 

ከፍጥረታት ሁሉ የበላይ Aድርጎ ግዟቸው ብሎናል፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም ከሚጎዳን Eንድንጠበቅና 

የተሰጠንን በረከት Eየተጠቀምን Eንድንኖር የተሰጠውን ትEዛዝ Eንማራለን፡፡ 

የመጀመሪያዋ ትEዛዝ ምንድናት? Eናንተስ Aምላካችሁ የሚያዛችሁን Eና ቤተሰቦቻችሁ 

ለሚሉAችሁ ትታዘዛላችሁ? ለመምህር Aስረዱ፡፡   
 

የሳምንቱ ትምህርት 
 

የሚበሉትን ሰጣቸው፡፡ 

ልUል EግዚAብሔር ለEኛ የሚያስፈልገውን ሁሉ ያውቃል ፤ ከሚያስፈልገንም Aንዳች 

Aልከለከለንም ፤ Eንዴውም ሰጠኋችሁ በማለት ፈቅዶልናል፡፡ ‹‹EግዚAብሔርም Aለ፦ Eነሆ መብል 

ይሆናችሁ ዘንድ በምድር ፊት ሁሉ ላይ ዘሩ በEርሱ ያለውን ሐመልማል ሁሉ፥ የዛፍን ፍሬ 

የሚያፈራውንና ዘር ያለውንም ዛፍ ሁሉ ሰጠኋችሁ›› ዘፍ.1.!9 
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ልጆች EግዚAብሔር የሚሰጠን የሚጠቅመንን ነው፤ የሚከለክለንም የሚጎዳንን ብቻ ነው፡፡ 

የሚከተለውን Aስተውሉ፡፡    
 

ትበላለህ Eንዲሁም Aትብላ፤ የሚል ትEዛዝ Aዘዛቸው፡፡  

‹‹EግዚAብሔር Aምላክም ሰውን Eንዲህ ብሎ Aዘዘው፦ ከገነት ዛፍ ሁሉ ትበላለህ፡፡ መልካምንና 

ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ Aትብላ ከEርሱ በበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህና ›› ዘፍ.2.06-07  

ሀ. ‹‹EግዚAብሔር Aምላክም ሰውን Eንዲህ ብሎ Aዘዘው……›› ልጆች EግዚAብሔር Aምላካችን 

ነው፤ Eኛም የEጁ ሥራዎች የሆንን ፍጡራኑ ነን፡፡ Eርሱን መውደዳችንና ለEርሱ መገዛታችን 

የሚታወቀው የሚያዘንን በመስማት ነው፡፡ የEግዚAብሔር ትEዛዝ ለመልካም ነው፡፡ 

ለ. ‹‹ከገነት ዛፍ ሁሉ ትበላለህ፡፡›› ልጆች ስለ ገነት መፈጠር ከሁለት ሳምንት በፊት ከተማራችሁት 

ትምህርት ታሳታውሳላችሁ ? በክፍል ውስጥ Aስረዱ፡፡ልጆች መጽሐፍ ቅዱስ በገነት ሦስት ዓይነት 

ዛፎች Eንደነበሩ ፤ ይነግረናል ‹‹ EግዚAብሔር Aምላክም ለማየት ደስ የሚያሰኘውን፥ ለመብላትም 

መልካም የሆነውን ዛፍ ሁሉ ከምድር Aበቀለ በገነትም መካከል የሕይወትን ዛፍ፥ መልካምንና ክፉን 

የሚያስታውቀውንም ዛፍ Aበቀለ፡፡›› ዘፍ.2.9 Eነርሱም፡- 

የሕይወት ዛፍ፡፡ ይህች በገነት መካከል ነበረች ‹‹በገነትም መካከል የሕይወትን ዛፍ፥……..Aበቀለ›› 

ዘፍ.2.9፡፡ ይህችን የሚበላበት (የሚያስፈልገው)ጊዜ ገና Aልደረሰምና፤ በወቅቱ ብላም Aትብላም 

Aልተባለም፤  

ለመብላት የሚስማማ ለማየትም ደስ የሚያሰኝ ዛፍ ፡፡‹‹ EግዚAብሔር Aምላክም ለማየት ደስ 

የሚያሰኘውን፥ ለመብላትም መልካም የሆነውን ዛፍ ሁሉ ከምድር Aበቀለ፡፡›› ዘፍ.2.9 Eነዚህ በገነት 

የሞሉ ናቸው፤ ተቀጥፈው ሲበሉ ወዲያው ይተካሉ፡፡ ለሰውነት ተስማሚ፣ ሲበሉ ደስ የሚያሰኙና 

ሲታዩም የሚያምሩ ናቸው፡፡ ልጆች Aዳምከገነት ዛፍ ሁሉ ትበላለህ የተባለው ከላይ በቁጥር ሁለት 

ያየናቸውን ዛፎች በሙሉ ነው፡፡  

የበለስ ዛፍ፡፡ ይህች ዛፍ Aንዲት ናት ‹‹ መልካምንና ክፉን የሚያስታውቀው.. ዛፍ›› ዘፍ.2.9 

ትባላለች፡፡  

ሐ.‹‹ መልካምንና ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ Aትብላ ከEርሱ በበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህና ›› 

ዘፍ.2.06-07 

ይህችን ዛፍ Aለመብላት መልካም ያሳውቃል፡፡ ልጆች ለምሳሌ መውደቅ ለስብራት፣ ለመፈንከት፣ 

ለሕመም ያጋልጣል፡፡ Aለመውደቅ ደግሞ በተቃራኒው ለስብራትም ሆነ ለሕመም Aያጋልጥም፡፡ 

ክፉና ደግን ከምታስታውቀው ዛፍ መብላት ለሞት ይዳርጋልና ‹‹Aትብላ›› Aለው፡፡ 
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የመጀመሪያዋን ትEዛዝ የሰጠው Aምላካችን ነው፡፡ ሁሉንም ሰጥቶ Aንዲት ፍሬ ብቻ ከለከላቸው፤ 

ይህንንም ያደረገው  

ለAምላካችን ለEርሱ መታዘዝን ሊያስተምራቸው፤  

የሚጎዳንን በመተው በጎውን መምረጥን ሊያሳያቸው ፤ 

የEርሱን Aምላክነት የEነርሱን ፍጡርነት ሊያሳውቃቸውም ነበር፡፡ 

ለሰባት ዓመታት ታዘዙ፡- Aዳም Eና ሔዋን በገነት ጌቶች ሆነው፣ ለEግዚAብሔርም Eየታዘዙ፣ 

Aትብሉ የተባሉትን ሳይበሉ፣ የተፈቀደላቸውን Eየተመገቡ ለሰባት ዓመታት ኖሩ፡፡ 
 

ማጠቃለያ 
EግዚAብሔር ፈጥሮን የሚያስፈልገንን Aዘጋጀልን፣ በለጋስነቱም በጎውን ሁሉ ሰጠን፡፡ ብሉ፣ 

ግዙ Aለን፡፡ Eንድንበዛም ባረከን፡፡ 

የሚጎዳንን ማለትም የሚገድለንን Aትብሉ Aለን፡፡ ባይጎዳን ሌሎችን Eንደፈቀደ ይፈቅድልን ነበር፡፡ 

የEርሱን Aምላክነት Eና ጌትነት የሚያሳውቀውን ትEዛዝ Aትብሉ ሲል ሰጣቸው፡፡ በዚህ 

ትEዛዝ ውስጥ፤ የEርሱን የEግዚAብሔርን ትEዛዝ ተቀብሎና Aክብሮ መከተልና በሕይወት መኖር 

ወይም ትEዛዙን Aለመስማት፤Aለማክበርና መሞት ነበሩበት፡፡  

የሠራን Eርሱ EግዚAብሔር የመምረጥ ነጻነታችንንም ሰጥቶን ጠብቆልናል፡፡ 
 

ተግባር  
EግዚAብሔር የባረከልንን Eና የሰጠንን Eንጠቀም፡፡ ልጆች ቤተሰቦቻችሁ ፣ ትምህርት ቤታችሁ ፣ 

AEምሮAችሁና የምትበሉት የምትጠጡትም፤ ከEግዚAብሔር የተሰጣችሁ ነው፡፡ ቤተ ክርስቲያንን፣ 

መጽሐፍ ቅዱስን ሰጥቶናል፤ ቅዱስ ቁርባንንም ብሉ ብሎናል፡፡ 

የEግዚAብሔርን ትEዛዝ ብንጠብቅ ሁሉም ለEኛ የተሠራ ነው፡፡ በመሆኑም ነገ ትልቅ ቦታ 

ለመድረስና የደስታ ሥፍራ የሆነችውን ገነት ለመውረስ ለEግዚAብሔርና ለቤተሰቦቻችሁ የምትታዘዙ 

ሰዎችን Aክባሪ ልጆች ሁኑ፡፡ 

የክለሳ ጥያቄ 
1. EግዚAብሔር ሁሉንም ፈቅዶ Aንድ ፍሬ ብቻ--------- Aለ፡፡  

2. EግዚAብሔር ለምን Aትብሉ Aለ ? 

3. በገነት ስንት ዓይነት ዛፎች ነበሩ ? Aዳምና ሔዋን ስንት ዓመት በገነት ኖሩ ? 
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EግዚAብሔር ኖኅንና ቤተሰቡን በመርከብ Aዳነ  

ስምንተኛ ሳምንት 
 

ዓላማ፡- EግዚAብሔር ኖኅን በዓለም ከደረሰው ጥፋት ያዳነበትን መንገድ ተገንዝበው 

       ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

ምንባብ ፡- ዘፍጥረት.7.1 Eስከ ፍጻሜ፡፡ 
 

መግቢያ፡-  
ልጆች ኖኅን ታውቁታላችሁ? ከAዳም Aሥረኛው ትውልድ ነው፡፡ ኖኅ EግዚAብሔርን የሚወድና 

ትEዛዙን የሚያከብር መልካም ሰው ነበር፡፡ ምድር በውኃ ስትጠፋ Aስቀድሞ EግዚAብሔር ለEርሱና 

ቤተሰቦቹ መርከብ Eንዲሠራ Aደረገው፡፡ በመርከብ ሆነው በEግዚAብሔር ፈቃድና ቸርነት ከጥፋት 

ውኃ ተረፉ፡፡ 

ልጆች መርከብ Aይታችሁ ታዉቃላችሁ? ለምን ይጠቅማል? 

በዛሬው ትምህርታችን ኖኅ ከጥፋት ውኃ Eንዴት Eንደዳነ Eንማራለን፡፡  
 

የትምህርቱ ይዘት 
ኖኅ የተባለ EግዚAብሔርን የሚወድና ትEዛዙን የሚጠብቅ ጻድቅ ሰው ነበር፡፡ ሴም ፣ ካም Eና 

ያፌት የተባሉ ሦስት ልጆችም ነበሩት፤ የሚከባበሩና EግዚAብሔርን የሚፈሩ መልካም ቤተሰቦች 

ነበሩ፡፡ በዚያው ዘመን EግዚAብሔር ቃሉን በማይሰሙት Eና ትEዛዙን በማያከብሩ ክፉ በሚሠሩት 

ብዙ ሰዎች Aዝኖ ነበር፡፡ Eነዚህ ሕዝቦች ብዙ መጥፎ ነገሮችን ያደርጉ ነበርና EግዘAብሔር በኖኅ 

በኩል Aስመክራቸው፤ ነገር ግን Aልሰሙትም፤ በመጨረሻም በውኃ ሊያጠፋቸው ወሰነ፡፡  

ኖኀ ግን ጻድቅ ስለነበር፣ በEግዚAብሔር ፊት ሞገስ Aገኘ፡፡ EግዚAብሔርም Eርሱንና ቤተሰቡን 

Eንዲሁም ከEንስሳት ሁሉ ለዘር በማስቀረት ሊያድን ፈቀደ፡፡ ልጆች Aባታችን EግዚAብሔር 

ፍጥረቱን ስለሚወድ በኃጢAት የበደለው ዓለም በሙሉ ጠፍቶ Eንዲቀር Aልፈለገምና ኖኅ መርከብ 

Eንዲሠራ Aዘዘው፡፡  

መርከብዋ ከጎፈር Eንጨት Eንድትሠራ፣ በቅጥራንም Eንድትለቀለቅ፣ ሦስት ደረጃ (ፎቅ)፣ 

መስኮቶች Eና በር Eንዲኖርዋትም EግዚAብሔር ለኖኅ ነገረው፤ የመርከቢቱን ርዝመት ሦስት መቶ 

ክንድ (135 ሜትር)፣ ጎንዋን ሃምሣ ክንድ (23 ሜትር)፣ ቁመትዋንም ሠላሳ ክንድ (14 ሜትር) 
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Eንዲያደርገውም ለኖኀ ተነገረው፡፡ ኖኅም Eንደታዘዘው Aድርጎ መርከብ ሠራ፡፡ ኖኅ ለEግዚAብሔር 

Eየታዘዘ መርከብ ሲሠራ ሕዝቡ ግን በኖኅ ላይ ይቀልዱ ነበር፡፡ EግዚAብሔር ንስሐ በመግባት ወደ 

መልካምነት Eንዲመለሱ ቢያስተምራቸውም Aልሰሙም፡፡ 

ኖኅ መርከቡን ሠርቶ ፈጸመ፡፡ ከዚያም ቤተሰቡን፣ ከንጹሕ Eንሰሳት Aምስት ንጹሕ ካላሆኑትም 

ሁለት ሁለት ወንድና ሴት Aድርጎ በሰባት ቀን ወደ መርከቡ Eንዲያስገባ EግዚAብሔር Aዘዘው፡፡ 

ልጆች ንጹሕ የሚባሉት ለመሥዋEት የሚቀርቡና የሚበሉ ሲሆኑ ንጹሕ ያልሆኑ የማይበሉ ናቸው፡፡ 

ኖኅም የታዘዘውን ፈጽሞ ወደ መርከብዋ ገባ፡፡ EግዚAብሔርም መርከብዋን ከኋላው ዘጋበት፡፡  

ከዚያም የሰማይ መስኮቶች ተከፈቱ የምድርም መሠረቶች ተነደሉ (ተከፈቱ)፡፡ ከባድ ዝናብ 

ከሰማይ ከመሬትም ታላቅ ጐርፍ ሆነ፡፡ በኖኅ ሲስቁ የነበሩትና EግዚAብሔር Aንድ መቶ ሃያ ዓመት 

ሰጥቶ የጠበቃቸው ሕዝቦች ከጥፋት ውኃው ለማምለጥ ወደኖኅ መርከብ ለመግባት ሞከሩ፡፡ ነገር 

ግን በጣም የዘገየ ውሳኔ ነበር፡፡ ምክንያቱም የኖኅ መርከብ በሰው ሳይሆን በEግዚAብሔር ተዘግታ 

ነበር፡፡ Aርባ ቀንና ሌሊት ዘነበ፣ በምድር ላይ ያሉ ታላላቅ ተራሮች ሁሉ በውኃ ተሸፈኑ፡፡ 

መርከብዋም በውኃ ላይ ተንሳፈፈች፡፡ በምድር የነበረው ተንቀሳቃሽ ሁሉ ጠፋ፡፡ ኖኅ ቤተሰቡ Eና 

በመርከብ የነበሩት Eንሰሳት ብቻ በመርከቧ ውስጥ ሆነው ዳኑ፡፡ 

ከAንድ መቶ ሃምሳ ቀናት በኋላ ውኃው መጉደል ጀመረ፡፡ ኖኅ በጠቅላላው በመርከብ ላይ 

ለAንድ ዓመት ቆይቶ ከመርከብ ወጣ፡፡ Aብረውት የነበሩት ቤተሰቦቹና Eንስሳትም ወጡ፡፡ በግፍ Eና 

በክፉ ሥራ ተሞልታ የነበረችው ምድርም ጸዳች፡፡ በግፉ ያልተባበረው ብቸኛ ሰው ኖኅ Eና ቤተሰቦቹም 

ስምንት ነፍሳት ሆነው፣ በጸዳችው ምድር Eንደገና መኖር ጀመሩ፡፡   
 

ማጠቃለያ፡- EግዚAብሔር በብዙ መንገድ ያድነናል፡፡ ከEነዚህም ኖኅንና ቤተሰቡን ያዳነበት 

መርከብ Aንድዋ ናት፡፡ ዛሬም በቤተ ክርስቲያን በመኖርና በማደግ በዓለም ከሚመጣው ጥፋት Eንድናለን፡፡ 
 

ተግባር፡- የEግዚAብሔርን ቃል ስሙ፡፡ ታዘዙም Eርሱ ከጥፋት የምንድንበትን ያዘጋጅልናል፡፡ 

የክለሳ ጥያቄ 
1. በኖኅ ዘመን የነበሩት ሰዎች ምን Aደረጉ ? 

2. EግዚAብሔር ኖኅንና ቤተሰቡን Eንዴት Aዳነ ?  

3. ከEንስሳት Eየመረጠ ወደ መርከብ Eንዲያገባ የታዘዘው ለምን ነበር ? 

4. መርከብዋ ከተዘጋች በኋላ ምን ሆነ ? 
 

መዝሙር 

EግዚAብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው(2) 

የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማነው? Aምላኬ መመኪያዬ ነው፡፡ 
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ተወዳጁ የኖኅ መሥዋEት 

ዘጠነኛ ሳምንት 
የትምህርቱ ዓላማ፡- ልጆች፤ በEግዚAብሔር ፊት የተወደደ ጸሎትና መሥዋEት ስለሚያስገኘው 

                 መልካም መልስ ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ EግዚAብሔርም መልካሙን መዓዛ Aሸተተ ›› ዘፍ.8.!1 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ዘፍጥ.8.1-ፍጻሜ 
 

መግቢያ፡- ልጆች ከዚህ በፊት የተማራችሁትን ታስታውሳላችሁ? ኖኅና ቤተሰቡ ከታላቁ 

የጥፋት ውኃ Eንዴት Eንደዳኑ ተምረናል፡፡ ለሚከተሉት የክለሳ ጥያቄዎች መልስ ስጡ፡፡ 

1. EግዚAብሔር በታላቁ የጥፋት ውኃ ምድርን ለማጥፋት ለምን ወሰነ? 

2. ኖኅ ከሌሎቹ ሰዎች ተለይቶ ለምን ተረፈ? 

3. ኖኅ ራሱንና ዓለምን ለማትረፍ የቻለው ምን ሠርቶ ነው? 

4. የኖኅን መርከብ መጠን ታስታውሳላችሁ?  

5. ኖኅ ከEንስሳት ምን Eና ስንት Aስገባ?  

6. ንጹሕ Eንስሳት Eና ንጹሕ ያልሆኑ Eንሳሳት ሲባል ልዩነቱ ምንድነው ? 

በዛሬው ትምህርታችንም ኖኅ ስላቀረበውና በEግዚAብሔር ፊት ስለተወደደለት ንጹሕ መሥዋEት 

Eንማራለን፡፡ ልጆች ለጸሎት ስትቆሙ፣ ቤተ ክርስቲያን ስትሄዱም ታጥባችሁ ንጽሕናችሁን በመጠበቅ 

መሆን Aለበት፡፡ EግዚAብሔር ንጹሕ ነውና ንጽሕናን ይወዳል፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
በምድር ላይ የጥፋት ውኃ በተጀመረ በዓመት ከAሥር ቀናት በኋላ ምድር ደረቀች፡፡ ኖኅና 

ቤተሰቡ የምድር Eንስሳትም ሁሉ ከመርከብ ወጡ፣ EግዚAብሔርም ኖኅን ‹‹Aንተ ሚስትህንና 

ልጆችህን የልጆችህንም ሚስቶች ይዘህ ከመርከብ ውጣ፡፡Aንተ ጋር ያሉትን Aራዊት ሁሉ፥ ሥጋ 

ያላቸውን ሁሉ፥ ወፎችንና Eንስሶችን ሁሉ፥ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ከAንተ ጋር 

Aውጣቸው በምድር ላይ ይርመስመሱ፥ ይዋለዱ፥ በምድርም ላይ ይብዙ፡፡›› ዘፍ.8.06-07 

EግዚAብሔር ለሚታገሡት ቸር ነው፡፡ Eንደ Eውነተኛ ፈራጅነቱ ታጋሽም ነውና ፈጽሞ 

Aያጠፋንም፡፡ መሐሪና ሰውን ወዳጅም ነው፡፡ የተበላሸችውን ምድር በጥበቡና በቅጣትም ካጸዳ በኋላ 

ኑሮና መዋለድ Eንዲቀጥል Aዘዘ፡፡ 
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ኖኅም ለEግዚAብሔር መሠዊያን ሠራ፡፡ ከንጹሕ Eንስሳት Eና ከንጹሕ AEዋፍ ወሰደ፡፡ 

ለEግዚAብሔርም መሥዋEት Aቀረበ፡፡ ልጆች መሥዋEት ለEግዚAብሔር ሲቀርብ፡-  

ለEርሱ በተዘጋጀ መሠዊያ ላይ ብቻ ነው፡፡ የሚቀርበውም መሥዋEት ንጹሕ መሆን Aለበት፡፡ 

ኖኅ ለEግዚAብሔር ብሎ ያቀረበውን ንጹሕ መሥዋEት EግዚAብሔር ተቀበለለት፡- ‹‹ EግዚAብሔርም 

መልካሙን መዓዛ Aሸተተ››  

‹‹EግዚAብሔርም በልቡ Aለ፦ ምድርን ዳግመኛ ስለ ሰው Aልረግምም፥ … ደግሞም ከዚህ 

ቀድሞ Eንዳደረግሁት ሕያዋንን ሁሉ Eንደ ገና Aልመታም›› ሲል ቃል ኪዳን ገባላቸው፡፡ ዳግመኛም 

በምድር ዘመን ሁሉ መዝራትና ማጨድ፥ ብርድና ሙቀት፥ በጋና ክረምት፥ ቀንና ሌሊት Aያቋርጡም፡፡ 

Aለ - ልUል EግዚAብሔር፡፡ 

ከዚያም EግዚAብሔር ኖኅንና ልጆቹን ባረካቸው፣ Aዳምንና ሔዋንን ብዙ Eንዳላቸው Eነርሱንም 

ተባዙ Aለ፡፡ መብልና መጠጥን ሁሉ የምድርንም ፍሬ ሰጣቸው፡፡ ነገር ግን ሰው ሰዉን Eንዳይገድል 

Aዘዘ፡፡  

ዳግመኛም ምድርን በንፍር ውኃ Eንደማያጠፋት ቃል ኪዳን ገባለት፤ የቃል ኪዳንኑንም 

ምልክት በቀስተ ደመና ሰጠው፡፡ ለዚህም ነው ከዝናብ በኋላ ቀስተ ደመና የምናየው፡፡ 

‹‹ ቀስቲቱም በደመና ትሆናለች በEኔና በምድር ላይ በሚኖር ሥጋ ባለው በሕያው ነፍስ ሁሉ 

መካከል ያለውን የዘላለም ቃል ኪዳን ለማሰብ Aያታለሁ፡፡EግዚAብሔርም ኖኅን፦ በEኔና በምድር 

ላይ በሚኖር ሥጋ ባለው ሁሉ መካከል ያቆምሁት የቃል ኪዳን ምልክት ይህ ነው Aለው›› 

ዘፍ.9.06-07 
 

ማጠቃለያ 
፩. ኖኅ ከጥፋት ውኃ በኋላ ለEግዚAብሔር መሥዋEት Aቀረበ፤ EግዚAብሔርም ተቀበለው፡፡ 

፪. በምድር ፍጥረታት Eንዲባዙ፣ ወቅቶች Eንዲፈራረቁ  EግዚAብሔር ዳግመኛ Aዘዘ፡፡ 

፫. የቃል ኪዳኑንም ምልክት በቀስተ ደመና Aድሮጎ ዳግመኛ ምድርን Eንደማያጠፋት ቃል 

ገባለት፡፡  
 

ተግባር 
ልጆች በንጽሕና ለEግዚAብሔር የምናቀርበው መሥዋEት Eንዲህ ዓይነት መልካም መልስ 

ያስገኛል፡፡ Eናንም ስትጸልዩ በንጽሕና ይሁን፡፡ 
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የክለሳ ጥቄዎች 

፩. ኖኅ ከመርከብ ሲወጣ ምን Aደረገ ? 

፪. ኖኅ መሥዋEት ለማቅረብ ያዘጋጀው ምንድነው? 

፫. EግዚAብሔር ምን መልስ ሰጠው ? 

፬. ምድር ዳግመኛ በውኃ Eንደማትጠፋ የተሰጠው ምልክት ምን ነበር ?  
 

መዝሙር 

EግዚAብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው(2) 

የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማነው?  

Aምላኬ መመኪያዬ ነው፡፡ 
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በባሕር የተጣለው ሙሴ ባሕር Aሻገረ  

Aሥረኛ ሳምንት 
 

ዓላማ ፡- ሙሴ Eስራኤልን ከግብጽ ለማውጣት Eንዴት Eንደመራቸው ተገንዝበው ለሚጠየቁት 

       ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

ምንባባት፡- ዘጸ.3.5፣03 Eና 04፣ 

መግቢያ፡- በዛሬው ትምህርታችን ሙሴ በፈርOን ቤት የነበረውን የክብር ኑሮ በመተው 

Eስራኤልን ነፃ ለማውጣት በEግዚAብሔር መመረጡን Eንማራለን፡፡ 
 

የመግቢያ ጥያቄዎች 
 1. ሙሴ የት Aደገ?  

 2. በፈርOን ቤት መኖሩን Eንዴት Aቆመ? 
 

ትምህርት 
ሙሴ Eስራኤልን ከግብጽ ባርነት ወደ ተስፋይቱ ምድር ያወጣ ነው፡፡ የተወለደው ከEስራኤል 

የሚወለድ ወንድ ሁሉ Eንዲሞት Aዋጅ በተነገረበት ወቅት ነበር፡፡ Eናቱ ግን Eንደተወለደ ለሦስት 

ወራት ከደበቀችው በኋላ በሳጥን Aድርጋ  በወንዝ  ዳር Aስቀመጠችው፡፡ ወደወንዙ የሔደችው የፈርOን 

ልጅ Aግኝታው ወሰደችው፤ Eንደ ልጇ Aድርጋም Aሳደገችው፡፡ Eናቱ Eንደሞግዚት ሆና ታሳድገውና 

ታስተምረው ስለነበረም Eብራዊ መሆኑን Aወቀ፡፡ 

ሕዝቡ በባርነት Eንዴት Eንደሚሠቃዩ ያይ ነበር፡፡ Aንድ ቀንም Aንድ Eብራዊ  Eና ግብጻዊ 

ሲጣሉ Aይቶ Eብራዊውን Eየደበደበ በግፍ ያሰቃየው የነበረውን ግብጻዊውን ገደለው፡፡ ይህ ዜና 

በግብጽ ተሠማ፤ ስለዚህም ሙሴ ከፈርOን ቤት ሸሽቶ ምድያም በተባለች ምድር መኖር ጀመረ፡፡ 

በዚያም የዮቶርን ልጅ Aግብቶ ሁለት ልጆች ወለደ፡፡  

የAማቹ የዮቶርን ከብቶች ሲያግድ ነበር በኮሬብ (የEግዚAብሔር ተራራ) በሚባለው ቦታ 

በቁጥቋጦው መሐል በሚነድ Eሳት EግዚAብሔር የተገለጠለት፡፡ ሙሴ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የነበረውን 

ሕይወት ቀጥሎ Eንማራለን፡፡ ይህም EግዚAብሔር ከተገለጠለት በኋላ ማለት ነው፡፡ 

ሙሴ ያደገው የፈርOን የልጅ ልጅ ተብሎ በቤተ መንግሥት ነበር፡፡ Eያደገም በEስራኤላውያን 

ላይ የሚፈጸመውን በደል Eያየ በጣም ያዝን ነበር፡፡ ልጆች ሙሴ ያዘነው ለምን Eንደሆነ 
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ታውቃላችሁ?  ግብጻውያን Eስራኤላውያንን ባሮች Aድርገዋቸው በግፍ ያሰቃዩዋቸው ስለነበር ነው፡፡ 

ከዚያም Aንድ ግብጻዊ ሌላ Eስራኤላዊውን Eያሰቃየ ሲደበድበው Aይቶ Eስራኤላዊውን ለማዳን ሲል 

የሠራው ሥራ ስለታወቀበት ሙሴ ከፈርOን ቤት ከግብጽ ሸሽቶ ወደ ምድያም ምድር ሄደ፡፡ 

በዚያም ሚስት Aግብቶ በAማቹ ቤት ከብት Eየጠበቀ በEረኝነት ኖረ፡፡ Aንድ ቀን ሙሴ ፡፡ 

‹‹ቁጥቋጦው በEሳት ሲነድድ ቁጥቋጦውም ሳይቃጠል Aየ፡፡›› በዚህ የተደነቀው ሙሴ ይሄን 

ለመመርመር ወደ ተራራው ሄደ፡፡ ወደ Eሳቱ ሲቀርብ፤‹‹ ሙሴ ሙሴ የቆምክባት ምድር የተቀደሰች 
ናትና ጫማህን ከEግርህ Aውጣ፡፡… Eኔ EግዚAብሔር ነኝ የAባቶችህ Aምላክ ፤ የAብርሃም Aምላክ ፣ 
የይስሐቅ Aምላክ፣ የያEቆብም Aምላክ ነኝ›› የሚል ድምፅ በቁጥቋጦው መሐል ከሚነደው Eሳት 

ውስጥ ሰማ፡፡  

ልጆች፤ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትግቡ ጫማችሁን ታወልቃላችሁ? ለምን Eንደሆነ Aስረዱ፡፡ 

EግዚAብሔር የሕዝቡን ለቅሶ Eንደሰማ ለሙሴ ነገረው፣ Eስራኤልንም ነጻ ለማውጣት ላከው፡፡ 

ከEርሱ ጋር Eንደሚሆንም ነገረው፡፡ ሙሴም የEግዚAብሔርን ትEዛዝ ተቀብሎ ወደ ፈርOን ሄደና፤ 

‹‹የEስራኤል Aምላክ EግዚAብሔር ሕዝቤን ልቀቅ ይልሃል፡፡›› Aለው፡፡ 

ፈርOን ግን Eስራኤላውያንን ለቆ በነጻነት Eንዲሄዱ Aልፈለገም፡፡ EግዚAብሔርም ብዙ ቅጣቶችን 

በፈርOንና በግብጻውያን ላይ Aወረደ፡፡ ታላቅ ተAምራትም Aሳያቸው፡፡ የፈርOንን ልጅ ጨምሮ 

የግብጻውያን የመጀመሪያ ልጆች /በኩር ልጅ/ ሞቱ፡፡ ፈርOን በመጨረሻ ሕዝቡ ነጻ Eንዲወጡ ፈቀደ፡፡ 

Eስራኤላውያንም በግብጽ የነበራቸውን ንብረት ሁሉ ሰብስበው EግዚAብሔር ለAባቶቻቸው 

ወደማለላቸው ምድር ለመሔድ ጉዞ ጀመሩ፡፡ ቀይ ባሕር ሲደርሱ ግን ፈርOን ሐሳቡን ቀየረ፡፡ 

Eስራኤላውያንን Eንዲመልሱ ሠራዊቱን በሙሉ ላከ፡፡ ሕዝበ Eስራኤል ከኋላቸው የሚያሳድዷቸውን 

የፈርOንን  ሠራዊት፣ ከፊት ቀይ ባሕርን ሲያዩ መሄጃ ስላልነበራቸው በሙሴ ላይ ጮኹበት፡፡ 
ሙሴም ሕዝቡን  ‹‹የEግዚAብሔርን ማዳን Eዩ›› Aላቸው፡፡ ባሕሩንም በበትር መታው፡፡ ልጆች 

ሙሴ ባሕሩን በበትሩ ሲመታው ምን Eንደሆነ ገምቱ? ባሕሩ ወዲያውኑ ለሁለት ተከፈለና Eንደ 

ግርግዳ ቆመ፡፡ የሚያልፉበት ደረቅ መሬትም ተገለጠ፡፡ ሕዝበ Eስራኤል በደረቅ መሬት ተሻግረው 

ሲያበቁ፤ የፈርOን ሠራዊትም ተከትሏቸው ገብቶ ከባሕሩ መሐል ደረሰ፡፡ ሕዝበ Eስራኤል ከተሻገሩ 

በኋላ ሙሴ ዳግመኛ ባሕሩን ሲመታው ለሁለት የተከፈው ውኃ በደረቀው መሬት ላይ ፈሰሰ፡፡ 

የፈርOን ሠራዊት ከፈረሶቻቸውና ሠረገሎቹ ጋር በቀይ ባሕር ሰጠሙ፡፡ Eስራኤልም EግዚAብሔርን 

በመዝሙር Aመሰገኑ፡፡ ‹‹በክብር ከፍ ከፍ  ብሎAልና ለEግዚAብሔር Eዘምራለሁ፤ ›› 
 

መዝሙር       ትርጉም 

ንሴብሖ (2) ለEግዚAብሔር     Eናመስግነው (2) EግዚAብሔርን  

ስቡሓ ዘተሰብሐ              ምስጉን  ነው የተመሰገነ 
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Aብርሃም በጌራራ 

Aሥራ Aንደኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ልጆች፤ስሕተትን ቶሎ ማረምን ከAቤሜሌክ፤ በጥበብ መመላለስን 

                 ከAብርሃም ታሪክ ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹Eኔም ደግሞ በፊቴ ኃጢAትን Eንዳትሠራ ከለከልሁህ ስለዚህም….. 

Aልተውሁም፡፡ ›› ዘፍጥ.!.6 

ተጨማሪ ምንባብ፡-ዘፍጥ.!.1-08 
 

መግቢያ፡- Aባታችን Aብርሃም EግዚAብሔርን የሚፈራና የሚከተል ደግ ሰው ነበር፡፡ 

በሚያርፍበት ቦታ ሁሉ ድንኳኑን Eየተከለና Eየነቀለ ሲጓዝ ኖረ፡፡ በዚህ ጉዞውም ጌራራ በምትባል 

ምድር ተቀመጠ፡፡ በዛሬው ትምህርታችን Aብርሃም በጌራራ ያጋጠመውን Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት፡- ሰዶምና ገሞራ ከጠፉ በኋላ Aብርሃም ወደ Aዜብ ምድር ሄደ፡፡ 

በዚያም ወደ ጌራራ ምድር በEንግድነት ተቀመጠ፡፡ ጌራራ ንጉሥ ነበራት፡፡ የAገሩ ሰዎች ለሚስቱ 

ሲሉ Eንዳይገድሉት Aብርሃም ፈራ፡፡ ሚስቱ ሳራንም Eኅቴ ናት Aለ፡፡ የጌራራ ንጉሥ Aቤሜሌክ 

ይባላል፤ Eርሱም ወደ ሳራ መልEክተኞች ልኮ ወሰዳት፡፡ 

በሌሊት በሕልሙ EግዚAብሔር ለAቤሜሌክ ተገልጾ Eንዲህ Aለው፦ ‹‹Eነሆ፥ Aንተ ስለ 

ወሰድሃት ሴት ምውት ነህ Eርስዋ ባለ ባል ናትና ፡፡ ዘፍጥ.!.3 Aቤሜሌክም ‹‹ Eኅቴ ናት ያለኝ 

Eርሱ Aይደለምን ? Eርስዋም ደግሞ ራስዋ፦ ወንድሜ ነው Aለች በልቤ ቅንነትና በEጄ ንጹሕነት 

ይህንን Aደረግሁ፡፡..›› Aለው፡፡ EግዚAብሔርም በሕልም Aለው፦ ‹‹ይህን በልብህ ቅንነት Eንዳደረግህ 

Eኔ Aወቅሁ፥ Eኔም ደግሞ በፊቴ ኃጢAትን Eንዳትሠራ ከለከልሁህ ስለዚህም ትነካት ዘንድ 

Aልተውሁም፡፡ ›› 

‹‹Aሁንም የሰውን ሚስት መልስ፤ ነቢይ ነውና ስለ Aንተ ይጸልያል፡፡ Aንተም ትድናለህ 

ብትመልስም Aንተና የAንተ የሆኑት ሁሉ ይሞታሉ›› Aለው፡፡ ንጉሡም ለባርያዎቹ ነገራቸው፡፡ 

በEግዚAብሔር Eጅ መውደቅ ያስፋራል፡፡ Eናም ሁሉም ፈሩ፡፡ Aብርሃምንም Aስጠራው፡፡ Eርሱም 

ሄደ፡፡ ንጉሡም ይህን ሁሉ ኃጢAት በመንግሥቴና በሕዝቤ ላይ ያመጣህብን ምን Aደረግንህ ለምን 

Eኅቴ ናት Aልከኝ Aለው፡፡ Aባታችን Aብርሃምም ሦስት ምክንያቶችን ነገረው፡- 
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1. በAገሩ EግዚAብሔርን መፍራት Eንደሌለ Aይቶ  Eንዳይገድሉት ለመጠንቀቅ ይህን ማድረጉን፡፡ 

2. በEናትዋ Aትወለድ Eንጂ በAባትዋ ሳራ Eኅቱ Eንደሆነች ለሚስትነት Eንደታጨችለት፡፡ 

3. ከAባቱ ቤት ሲወጣ ጀምሮ Eኅቱ ነኝ Eንድትል ቃል መገባባታቸውን የዚህ ምክንያቱም ሳራ 

መልከ መልካም ሴት በመሆንዋ ለጥንቃቄ ብለው ቃል Eንደተገባቡ Aስረዳው፡፡ 

Aቤሜሌክም ለAብርሃም Eና ለሳራ ስጦታ በመስጠት Aሰናበታቸው፡፡ Aብርሃምም ጸለየ፤ 

በAቤሜሌክ ቤት የነበረው መቅሰትፍ ቆመ፡፡    
 

ማጠቃለያ 
1. የEኛ ያልሆነውን ሁሉ መንካት የለብንም፡፡ ይህን ካደረግን በራሳችን ላይ ፈተና Eናመጣለን፡፡ 

2. ነቢያት Eና ሌሎችም ቅዱሳን ሲጸልዩልን ከብዙ መከራ Eንድናለን፡፡ ምልጃ ማለትም ይሄው ነው፡፡ 

3. EግዚAብሔር ሲመክረን Eንደ Aቤሜሌክ ወዲያው መመለስ Aለብን፡፡ 

4. Aደጋ ፊታችሁ ሲጋረድ Eንዳትጎዱና ሕይወታችሁን Eንዳታጡ Eንደ Aብርሃም Eውነተኛና 

ዘዴኛ ሁኑ፡፡  
 

ተግባር 
የEግዚAብሔርን ቃል Aንብቡ፣ Aቤሜሌክ ከስሕተት የተመለሰው የEግዚAብሔርን ቃል 

በመስማቱ Eንደ ነበር ተገንዝባችሁ ከስህተቶቻችሁ ተመለሱ፡፡ 
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Eጆቼን ወደ EግዚAብሔር AንሥቼAለሁ 

Aሥራ ሁለተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ልጆች፤ መልካም የሆነውን ነገር ሁሉ ለEግዚAብሔር ክብር ማድረግን 

                 ከAብርሃም ታሪክ ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ሰማይንና ምድርን ወደሚገዛ ወደ ልUል EግዚAብሔር Eጄን ከፍ 

AድርጌAለሁ፡፡ ›› ዘፍጥ.04.!2 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ዘፍጥ.04.1-!4 
 

መግቢያ፡- ሎጥ የAብርሃም ወንድም የሐራን ልጅ ነው፡፡ Aብርሃም በEግዚAብሔር ጥሪ 

የቤተሰቦቹን ሀገር ትቶ ሲወጣ፤ ተከትሎት ወጥቶAል፡፡ ከAብርሃም ጋር Eንግዳ Eየተቀበለ ኖረ፡፡ 

ከብቶቻቸው በዝተው መንጋውን የሚጠብቁት Eረኞች ተጣሉ፡፡ ‹‹Aብርሃምም ወንድማማቾች ነን 

በEኔና በAንተ በEረኞቼና በEረኞችህ ጠብ Eንዳይሆን Eለምንሃለሁ›› Aለ፡፡ ሎጥ ሰዶም የተባለውን 

ምድር መረጠ፤ Aብርሃም በተቃራኒው ባለው ሃገር ብቻውን መኖር ጀመረ - ሁለቱም በርቀት 

በፍቅር ሊኖሩ ተለያዩ፡፡ ከዓመታት በኋላ ሎጥ በነበረበት Aካባቢ ጦርነት ተነሥቶ ሎጥ ተማረከ፡፡ 

Aብርሃምም ይህንን ሰምቶ ሎጥን ለማዳን ሄደ፡፡ በዛሬው ትምህርታችን በዚህ ታሪክ ላይ ተመርኩዘን 

ለፍቅር ስለ መኖርና ስለ መትጋት፣ Eንዲሁም በነገር ሁሉ ታማኝ ስለመሆንና EግዚAብሔርን 

ስለማክበር Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 

የሲዲም ጦርነት 

ሎጥ የመረጠው ምድር ሰዶምን ነበር፡፡ የሰዶም ንጉሥና ሌሎች በAካባቢው የነበሩ ነገሥታት 

ለኤላም ንጉሥ ለኮሎዶጎምር Eየገበሩ ይኖሩ ነበር፡፡ Aሥራ ሁለት ዓመታት Eየገበሩ ኖሩ፡፡ ሎጥም 

ከሰዶም ሕዝብ ጋር Aብሮ ለኮሎዶጎምር ይገብር ነበር፡፡ በAሥራ ሦስተኛው ዓመት በAካባቢው የነበሩ፡- 

የሰዶም፣ የገሞራ፣ የAዳማ፣ የሰቦይም Eና የዞዓር ነገሥታት ዓመጹ፡፡ በAንድነትም በኮሎዶጎምር 

ላይ ተነሱበት፡፡ ነገር ግን ከኤላም ንጉሥ ከኮሎዶጎምር ጋር ፡- የሰናOር፣ የEላሳር Eና የAሕዛብ 

ነገሥታት Aብረውት ነበሩ፡፡ Eነዚህ ለሁለት (Aምስት Eና Aራት ሆነው) የተከፈሉት በAሥራ 

Aራተኛው ዓመት ጦርነት Aደረጉ፡፡ በኮሎዶጎምር የሚመሩት ብዙ ቦታዎችን Aሸንፈው ተቆጣጠሩ፡፡  
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በመጨረሻ በሲዲም ሸለቆ ከሰዶምና Aብረውት ካሉት Aራት ነገሥታት ጋር ተጋጠሙ፡፡ ልጆች 

ይህ ቦታ ትላልቅ ጉድጓዶች Aሉበት፣ ጉድጎዶቹም ዝፍት የተባለ የሚያጣብቅ የነዳጅ ፈሳሽ ያለበት 

ነው፡፡ የሰዶምና የገሞራ ነገሥታት በዚህ ጉድጓድና በኮሎዶጎምር በሚመራው ሠራዊት መካከል 

ገቡ፡፡ Eናም ብዙ ወታደር በጉድጓድ ሲገባባቸው ነገሥታቱ ሸሹ፡፡ Aሸናፊዎቹም ወደ ከተማው 

ገብተው ያለውን ሁሉ ማርከው ወጡ፡፡ ከተማረኩት ቦታዎች Aንድዋ ሰዶም ናት፡፡ በሰዶም ሎጥ 

ይኖራል፡፡ ሰዶምን የማረኩት የኮሎዶጎምር ነገሥታት ሎጥን ፣ ቤተሰቡን ፣ ከብቱንና ያለውን ሁሉ 

ማርከው ወሰዱ፡፡ ከAብርሃም ጋር በነጻነት የነበረው ሎጥ ተማርኮ በባርነት ተወሰደ፡፡ ‹‹ የሰዶምንና 

የገሞራን ከብት ሁሉ መብላቸውንም ሁሉ ወስደው ሄዱ፡፡ በሰዶም ይኖር የነበረውን የAብራምን 

የወንድም ልጅ ሎጥን ደግሞ ከብቱንም ወስደው ሄዱ፡፡›› ዘፍ.04.01-02 
 

Aብርሃም ሰምቶ ወንደሙን ለማዳን ወጣ 

ከምርኮ Aንድ ሰው ሸሽቶ Aመለጠ፡፡ ይህ ሰው ከAብርሃም ጋር ቃል ኪዳን የነበራቸው ሰዎች 

ባሉበት የነበረ ነው፡፡ ለAብርሃም የወንድሙን የሎጥን መማረክ ነገረው፡፡ ‹‹Aብራምም ወንድሙ 

Eንደ ተማረከ በሰማ ጊዜ በቤቱ የተወለዱትን ሦስት መቶ Aሥራ ስምንት (318) ብላቴኖቹን 

Aሰለፈ፥ፍለጋቸውንም ተከትሎ Eስከ ዳን ድረስ ሄደ፡፡›› ዘፍጥ.04.04 
 

ድልና ለEግዚAብሔር የቀረበ ስጦታ 

Aብርሃም ከEርሱ ጋር የነበሩትን ‹‹ ብላቴኖቹንም ከፍሎ ›› ለማስመለስ ተዘጋጀ፡፡ከዚያም 

በሌሊት Eርሱ ከባሪያዎቹ ጋር የኮሎዶጎምር ሠራዊት Eና የተማረኩት ባሉበት ደረሰ፤ ሠራዊቱም 

ላይ ‹‹ወረደባቸው ፥ መታቸውም፥ ….. ሖባ Eስከተባለ ሥፍራ ድረስም Aሳደዳቸው፡፡..›› ጦሩን 

Aሸንፎ ሲመለስ ‹‹ ከብቱንም ሁሉ Aስመለሰ፥ ደግሞም ወንድሙን ሎጥንና ከብቶቹን ሴቶችንና 

ሕዝቡን… መለሰ፡፡›› ዘፍ.04.05-06 

ከድል መልስ የሸሸው የሰዶም ንጉሥ ሊቀበለው መጣ፡፡ የEግዚAብሔር ካህን፣ የጽድቅና የሠላም 

ንጉሥ የነበረው መልከጸዴቅ ኅብስትና ወይን ይዞ ወጣ፤ Aብርሃምን ባረከው  Eንዲህም Aለ፡-‹‹ 

Aብራም ሰማይንና ምድርን ለሚገዛ ለልUል EግዚAብሔር የተባረከ ነው፡፡ ጠላቶችህን በEጅህ 

የጣለልህ ልUል EግዚAብሔርም የተባረከ ነው Aለውም። Aብራምም ከሁሉ Aሥራትን ሰጠው፡፡›› 

ዘፍጥ.04.08-!  

ልጆች Aሥራት? ኅብስትና ወይን  ምን Eንደሆነ ታውቃላችሁ? ቅዱስ ቁርባን የምትቀበሉት 

Eንዴት Eንደሆነስ ታስተውላላችሁ? ለካህኑ የምትሰጡትስ ክብር ምን ድረስ ነው?  
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Aሥራት ማለት ከAሥር Aንድ ማለት ሲሆን ይህም የEግዚAብሔር ገንዘብ ነው፡፡ ክርስቲያኖች 

Eንደ Aብርሃም Aሥራታቸውን በካህኑ Aማካይነት ለቤተ ክርስቲያን ይሰጣሉ፡፡  

ካህናት በቤተ ክርቲያን የሚያቆርቡን የጌታችን ሥጋና ደም በኅብስትና በወይን ነው፡፡ 

የEግዚAብሔር Aገልጋይ ለሆኑ ካህናት መንፈሳዊ ክብር መስጠትን ከAብርሃም Eንማራለን፡፡  

የሰዶም ንጉሥ ባላ ከተሸሸገበት ወደ Aብርሃም መጥቶ ፡-‹‹ሰዎቹን ስጠኝ፥ ከብቱን ግን ለAንተ 

ውሰድ Aለው፡፡›› 

Aብርሃምም ‹‹ሰማይንና ምድርን ወደሚገዛ ወደ ልUል EግዚAብሔር Eጄን ከፍ AድርጌAለሁ፡፡ 

Aንተ፦ Aብራምን ባለጠጋ Aደረግሁት Eንዳትል፥ ብላቴኖቹ ከበሉት በቀር ከEኔ ጋር ከሄዱትም ድርሻ 

በቀር፥ ፈትልም ቢሆን የጫማ ማዘቢያም ቢሆን፥ ለAንተ ከሆነው ሁሉ Eንዳልወስድ Aውናን 

ኤስኮልም መምሬም Eነርሱ ድርሻቸውን ይውሰዱ›› ዘፍ.04.!2-!4 
 

ማጠቃለያ 

ሎጥ የመረጠው ቦታ በጦርነት ተሸፍኖ ምርኮን ቢያተርፍለትም፣ Aብርሃም ወንድምነቱን Aስቦ 

ሊያድነው ወጣ፣ EግዚAብሔርም ድል ሰጠው፡፡  

Aብርሃም ከድል መልስ ለEግዚAብሔር Aሥራትንና ምስጋናን ለካህኑም ክብርን ሰጠ፡፡ 

በጦርነት ያገኘውን Aልነካም፡፡ ያገኘ የመሰለው ንጉሥ ውሰድ  ሲለው ወደ ልUል EግዚAብሔር 

Eጄን ከፍ AድርጌAለሁ፡፡ በማለት ፍጹም Eምነቱን ገለጠ፡፡ 
 

ተግባር 

በሁሉም ነገር EግዚAብሔርን Aመስግኑ፡፡ 

 



www.zeorthodox.org

መሠረተ ሕይወት ሁለተኛ ክፍል 

33 

 

ሎጥ 

Aሥራ ሦስተኛ ሳምንት 
 

ዓላማ ፡- ልጆች የሎጥን ታሪክ ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- “ሁለቱም መላEክት በመሸ ጊዜ ወደ ሰዶም ገቡ ሎጥም በሰዶም በር ተቀምጦ 

ነበር ። ሎጥም ባያቸው ጊዜ ሊቀበላቸው ተነሣ ፊቱንም ደፍቶ ወደ ምድር ሰገደ ” 

ዘፍጥ.09.1 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ዘፍጥ.09.1-ፍጻሜ 
 

መግቢያ፡- ሎጥ የAብርሃም ወንድም ልጅ ነው፡፡ EግዚAብሔር Aብርሃምን የቤተሰቦቹን 

ሀገር ትቶ Eርሱ ወደሚመራው ቦታ Eንዲሄድ ሲጠራው ሎጥም Aብርሃምን ተከትሎ Aገሩን ትቶ 

ወጥቶAል፡፡ Aብርሃም Eና ሎጥ በሄዱበት ሀገር ከብቶቻቸው በዝተው Eረኞቻቸው ሲጣሉ ተለያዩ፡፡ 

ሎጥ ለምለምና ለመኖር ምቹ ሆኖ የታየውን ሰዶም Eና ገሞራን መረጠ፡፡ የሰዶም ሰዎች ግን 

በEግዚAብሔር ያመጹና ኃጢAተኞች ነበሩ፡፡  

በዚህ ትምህርታችንም በሰዶም ሰዎች ላይ ከደረሰው ጥፋት ሎጥ ከቤተሰቡ ጋር Eንደተረፈ 

Eንማራለን፡፡  
 

የትምህርቱ ይዘት፡- 
የሰዶምና የገሞራ ሰዎች በጣም ኃጢAተኞች ስለሆኑና ፈጣሪያቸዉ ላይ ስላመጹ ፣ EግዚAብሔር 

ከተማይቱን ሊያቃጥል ወሰነ፡፡ EግዚAብሔር ይሄንን ከማድረጉ በፊት ለወዳጁ ለAብርሃም Aሳወቀው፡፡  

Aብርሃም ጥቂት በከተማይቱ Aመጽ ያልተባበሩ ጻድቃን ቢኖሩ Eነርሱን Aስቦ ከተማይቱን 

Eንዳያጠፋ EግዚAብሔርን ለመነ፡፡ EግዚAብሔርም Aብርሃም የጠየቀውን Eንደሚያደርግለት ቃል 

ገባለት፡፡ ነገር ግን በሁለቱ ከተሞች (ሰዶም Eና ገሞራ) የተገኘዉ ጻድቅ ሎጥ ብቻ ነበር፡፡ Aብርሃምም 

ወደ ቤቱ ተመለሰ፡፡ 

ልUል EግዚAብሔርም ሁለት መላEክትን ወደ ሰዶምና ገሞራ ሰደደ፡፡ መላEክቱ ሁለት ወጣት 

ሰዎችን ተመስለዉም ወደ ከተማይቱ ገቡ፡፡ ሎጥም ከAብርሃም ጋር ያደርግ Eንደነበረው በከተማይቱ 

መግቢያ ተቀምጦ Eንግዶችን ይቀበልና ያስተናግድ ነበር፡፡ 
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ሰው መስለው የገቡትን ሁለቱን መላEክት ሎጥ ወደ ቤቱ Eንዲገቡ ለመናቸው፡፡  መላEክቱም 

ብዙ ከለመናቸው በኋላ ወደ ሎጥ ቤት ገቡ፡፡ ከተሞችን ለማጥፋት የገቡት መላEክት የመጀመሪያ 

ሥራም ሎጥን ማዳን ሆነ፡፡ EግዚAብሔርም Aብርሃምን Aስቦ ብቸኛውን ጻድቅ ሎጥን በመላEክቱ 

Aዳነው፡፡  

ነገር ግን የከተማው ሰዎች በሰው Aምሳል የገቡትን ሁለቱን መላEክት Aሳልፎ Eንዲሰጣቸው 

ፈለጉ፡፡ ሎጥም Aይሆንም ብሎ ተሙዋገተ፡፡ ወደ ቤቱ የመጡት ሰዎች ብዙ ስለነበሩ ገፍተውት 

ወደ ቤቱ ሊገቡ ሲሉ፣ መላEክቱ ሎጥን ወደ ቤት Aስገብተው፣ ወደ ሎጥ ቤት በዓመጽ በክፋት 

የመጡትን ሰዎች Aይናቸውን AሳወሩAቸው፡፡  

ሎጥንና ቤተሰቡንም ከተማይቱ ከመጥፋትዋ በፊት Aንዲወጡና፣ ዘመድ ካላቸውም Aብረው 

EንዲያወጡAቸው ነገሩት፡፡ ሎጥም ወደ Aማቾቹ ሄደና ዉጡ ከተማይቱ ልትጠፋ ነው፡፡ Aላቸው፡፡ 

Aማቾቹ ግን ሳቁበት፡፡ (ልጆች Aማች ማለት የባል ወይም የሚስት ቤተሰብ ማለት ነው፡፡) ሎጥ ግን 

Aማቾቹን፣ ንብረቱንና ሌሎች ነገሮችን ሲሰበስብ ዘገየ፡፡  

መላEክትም የሎጥና የቤተሰቡን Eጆች ይዘው ከከተማይቱ Aወጡት፡፡ በከተማይ ዳርቻ 

Aድርሰውት፤ ከሩቅ ወዳለችው ተራራ Eንዲሸሽና ወደ ኋላ Eንዳያይም Aዘዙት፡፡ Eስከዚያም ከተማይቱን 

Eንደማያጠፉ ነገሩት፡፡ ሎጥም ተራራዉ ሩቅ ስለሆነ ፊት ለፊት ወዳለችዉ ዞዓር ወደ ተባለች ቦታ 

Eስኪደርስ ከተማይቱን Aንዳያጠፉዋት ለመነ፡፡ መላEክቱም የለመነውን Aደረጉለት ዞዓርም Aልጠፋችም፡፡  

ሎጥና ቤተ ሰቦቹ ከወጡ በኋላ መላEክቱ ከተማይቱን Eሳት Eና ዲን Aዘነቡባት፣ ከተማይቱም 

በEሳት ጠፋች፡፡ ነገር ግን መላEክቱ ወደ ኋላ Eንዳያዩ ለሎጥ ያዘዙትን ትEዛዝ የሎጥ ሚስት 

ተላለፈችና ወደ ኋላ ዞራ Aየች፤ ወዲያውም የጨው ሐውልት ሆና ቀረች፡፡ ሎጥና ሁለቱ ልጆቹም 

ከጥፋት ተርፈው ዞዓር ገቡ፡፡ 
 

ማጠቃለያ 
ሎጥ ከAብርሃም የተማረዉን መልካም ነገር ይዞ በመገኘቱ ከጥፋት Aድኖታል፡፡ Eኛም 

ከቤተሰቦቻችን Eና ከቤተ ክርስቲያን የሚሰጠንን መልካም ነገር Aክብረን በAግባቡ Eንያዝ፡፡ 

የEግዚAብሔርን ትEዛዝ Eንፈጽም፣ የሎጥ ሚስት የEግዚAብሔርን ትEዛዝ መተላለፍዋ 

ጎድቶAታል፡፡ 
 

ተግባር 
ለሚከተሉት ጥያቄዎች መልስ ስጡ፡፡ 

መዝሙሩን Aጥኑ፡፡ 
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የክለሳ ጥያቄዎች 
 

1. በሎጥና በAብርሃም የነበረው ዝምድና ምን ነበር ? 

2. ሰዶምና ገሞራ Eንደሚጠፉ ሲያውቅ Aብርሃም EግዚAብሔርን የለመነው ምን ነበር ? 

3. ሎጥና ቤተሰቡ በሰዶምና ገሞራ ከደረሰዉ ጥፋት የዳኑት ለምንድነው ?  

4. ሰዶምና ገሞራን ለማጥፋት የተላኩት Eነማን ናቸው ? 

5. ሎጥ ከከተማው Eንዲወጣ ያዘዘው ማነው ? 

6. የሎጥ ሚስት ምን ሆነች ? ለምን ? 

7. መላEክት ሎጥን ሲያድኑት ያዘዙት ምንድን ነው ? 
 

መዝሙር 

EግዚAብሔር Eረኛዬ ነው ይጠብቀኛል(2) 

በEረፍት ውኃ፣ በለምለም መስክ (2) Eኔን ይመራኛል፡፡ 
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ይስሐቅ 
Aሥራ Aራተኛ ሳምንት 

 

ዓላማ፡- ልጆች የተስፋ ልጆች ሆኖ ስለማደግ ከይስሐቅ ታሪክ ተገንዝበው ለሚጠየቁት 

       ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ ፡- ‹‹ቃል ኪዳኔን ግን በሚመጣው ዓመት በዚሁ ጊዜ ሣራ ከምትወልድልህ 
ከይስሐቅ ጋር  Aቆማለሁ፡፡››ዘፍ.17፡21 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ዘፍጥ.07.05-!1፣08.9-05፣ !1.1-7፣!2፣!4፣!5.09-!6፣!6."4፣ 

"5.!8-!9 
 

መግቢያ፡- ልጆች Aብርሃም Eና ሣራ ልጅ Aልነበራቸውም፤ በመጨረሻም የሣራ የመውለጃ 

Eድሜ ካለፈ በኋላ በEግዚAብሔር ቸርነት ይስሐቅ ተወለደ፡፡ በተስፋ፣ በEግዚAብሔር ብሥራትና 

በተAምር የተገኘው ይስሐቅ በመልካም ኑሮ Eና በEምነት EግዚAብሔርን ደስ ያሰኘ Aባት ነበር፡፡ 

በዛሬው ትምህርታችን የይስሐቅን ታሪክ Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
ይስሐቅ - ይስቃል ማለት ነው፡፡ የAብርሃም Eና የሣራ ልጅ የያEቆብና የኤሳው Aባት ነው፡፡ 

Aብርሃምና ሣራ EግዚAብሔርን ፈርተው Eና በEምነታቸው ጸንተው ሲኖሩ ልጅ Aልነበራቸውም፡፡ 

EግዚAብሔር ‹‹የምድር Aሕዛብ በዘርህ ይባረካሉ፤›› በማለተ ቃል የገባለት Aብርሃም ልጅ ስላልነበረው 

ያዝን ነበር፡፡ ሣራም የመውለጃዋ Eድሜ Aለፈ፡፡ 

Aብርሃም በሞቶ ዓመቱ ሣራም ዘጠኛ ዓመት ሲሆናት EግዚAብሔር ለAብርሃም ተገልጦ 

በቤቱ የሚወለዱት ሁሉ Eንዲገረዙ ነገረው፡፡ Aብራም Eና ሦራ የሚሉት ስሞችም - የብዙዎች 

Eናት Eና Aባት ስለሚሆኑ Aብርሃም የብዙዎች Aባት ሣራ የብዙዎች Eናት Eንዲባሉ EግዚAብሔር 

ስማቸውን ቀየረው፡፡ ከሣራ ልጅ Eንደሚሰጠውም ቃል ገባለት፡፡‹‹ Aብርሃምም በግምባሩ ወደቀ፥ 
ሳቀም፥ በልቡም Aለ። የመቶ ዓመት ሰው በውኑ ልጅ ይወልዳልን? ዘጠና ዓመት የሆናትም ሣራ 
ትወልዳለችን? ››  Aብርሃም በልቡ በተናገረው በመሳቁም EግዚAብሔር Eንዲህ Aለው፡- ‹‹በEውነት 
ሚስትህ ሣራ ወንድ ልጅን ትወልድልሃለች፥ ስሙንም ይስሐቅ ብለህ ትጠራዋለህ፤ ከEርሱ በኋላ 
ለዘሩ የዘላለም ቃል ኪዳን Eንዲሆን ቃል ኪዳኔን ከEርሱ ጋር Aቆማለሁ፡፡›› 

ልጅ የሚወልድበትን ጊዜ Eና የይስሐቅን መመረጥ ‹‹ቃል ኪዳኔን ግን በሚመጣው ዓመት 

በዚሁ ጊዜ ሣራ ከምትወልድልህ ከይስሐቅ ጋር Aቆማለሁ፡፡›› ሲል Aረጋገጠለት፡፡ ዘፍ.07.!1 

በሌላ ቀን በቀትር ጊዜ Aብርሃም በቤቱ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ EግዚAብሔር በሦስት ሰው 



www.zeorthodox.org

መሠረተ ሕይወት ሁለተኛ ክፍል 

37 

ተመስሎ ተገለጠለት፡፡ Aብርሃምም Aትለፈኝ ብሎ ወደ ቤቱ Aስገባው፡፡ ከሚስቱ ከሣራ ጋር የሚበላና 

የሚጠጣ Aቅርበው EግዚAብሔርን Aስተናገዱ፡፡ ሣራም ከውስጥ ሆና የሚበላውን Eያቀረበች 

ከAብርሃም ጋር የሚነጋገሩትን ትሰማ ነበር፡፡ EግዚAብሔር ‹‹ሣራ ወዴት ናት?›› Aለ፡፡ Aብርሃምም 

‹‹በድንኳን ውስጥ›› Aለ፡፡ EግዚAብሔርም ‹‹የዛሬ ዓመት Eንደ ዛሬው ጊዜ ወደ Aንተ በEውነት 

Eመለሳለሁ ሚስትህ ሣራም ልጅን ታገኛለች Aለ። ሣራም በድንኳን ደጃፍ በስተ ኋላው ሳለች 

ይህንን ሰማች፡፡›› Eርስዋና ባልዋ በጣም ስላረጁና ስለደከሙ ‹‹Eንዴት ይሆናል?›› ስትል ሳቀች፡፡ 

EግዚAብሔርም ሣራ ለምን ሳቀች ‹‹በውኑ ለEግዚAብሔር የሚሳነው ነገር Aለን? የዛሬ ዓመት 

Eንደ ዛሬው ጊዜ ወደ Aንተ Eመለሳለሁ ሣራም ልጅን ታገኛለች፡፡›› ብሎት ሄደ፡፡ ዘፍ.08.9-05 

EግዚAብሔር በተናገረው ቀን ሣራ ወለደች፡፡ ስሙንም ይስሐቅ Aሉት፡፡ ይስሐቅም Aደገ፡፡ Aንድ ቀን 

AግዚAብሔር Aብርሃምን፤ ‹‹Aንድ ልጅህን ሰዋልኝ›› Aለው፡፡ Aብርሃምም Eንደታዘዘው ይስሐቅን 

ለመሠዋት ወሰደ፤ EግዚAብሔርም ልጁን Eንዳይነካው ነገረው፡፡ በመታዘዙም EግዚAብሔር 

ባርከው፡፡ የመሥዋEቱንም በግ ሰጠው Aብርሃምም በይስሐቅ ፋንታ ለመሥዋEት ከEግዚAብሔር 

የተሰጠውን በግ ሠዋው፡፡  

‹‹መንገዴን ዛሬ በፊቴ Aቅናልኝ››  ዘፍ.!4.02 

ይስሐቅ ለቤተሰቡም ታዛዥ ልጅ ነበር፡፡ Aብርሃም EግዚAብሔር Eንድሠዋህ Aዞኛል ሲለው 

Eንኳ ታዛዥ ነበር፡፡ Aብርሃም ሲያረጅ፣ ከመሞቱ በፊት Aገልጋዩን ጠራና ወደ Aባቶቹ Aገር ሄዶ 

ለልጁ ለይስሐቅ ሚስት Eንዲያመጣለት Aዘዘው፡፡  

የAብርሃም ሠራተኛም ለመንገዱ Aስፈላጊውን Aዘጋጅቶ፣ ጉዞውን ቀጠለ፡፡ የAብርሃም Aገልጋይም 

‹‹የጌታዬ የAብርሃም Aምላክ EግዚAብሔር ሆይ መንገዴን በፊትህ Aቅና ለጌታዬ ለAብርሃምም 

ምሕረት Aድርግለት EግዚAብሔር ትክክለኛዋንና የEርሱ ፈቃድ የሆነውን የይስሐቅ ሚስት 

Eንዲሠጠውም ለመነው ፡፡›› ሲጸልይም ጉድጓድ Aጠገቡ ነበር Eና ጸሎቱን ከመጨረሱ በፊት ርብቃ 

የምትባል ሴት Eንሥራ ይዛ ከጉድጓዱ ውኃ ልትቀዳ መጣች፡፡ 

Eንሥራዋን ከሞላች በኋላ የAብርሃም Aገልጋይ ወደEርሷ ቀረቦ ውኃ Eንድታጠጣው ጠየቃት፡፡ 

ለEርሱ Eና ለግመሎቹም Eንዲወስድ ነገረችው፡፡ ለራሱና ለግመሉ ከጠጡ በኋላም በቤታቸው በቂ 

ማረፊያ ቦታ ስላለ Eንዲያርፉ ነገረችው፡፡ የAብርሃም Aገልጋይ በመልካምነትዋ ተደንቆ፣ የEግዚAብሔር 

ምልክት መሆኑንም Aስተዋለ፡፡ ርብቃ ለይስሐቅ የተመረጠች መሆንዋንም Aወቀ፡፡ ወደ ርብቃ 

ቤትም ገብቶ ከየት Eንደመጣ Eና ምን Eንደፈለገም ገለፀላቸው፡፡ EግዚAብሔርን Eንዲመራው 

ጠይቆ Eንዴት Eንዳገዘውም ነገራቸው፡፡ በርብቃ ያየውን ፈቃደ EግዚAብሔርም ገልጦ ጠየቃቸው፡፡ 

የርብቃ ቤተሰቦች Aብርሃምን ያውቁት ነበርና ርብቃ ለይስሐቅ ሚስት Eንድትሆንም ፈቀዱ፡፡ 
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ርብቃም ተስማማች፡፡ 

የAብርሃም Aገልጋይም ከርብቃ ጋር ወደ Aብርሃም ተመልሶ EግዘAብሔር ያደረገለትን ነገረው ፤ 

EግዚAብሔርንም Aመሠገነ፡፡ ርብቃና ይስሐቅም ተጋቡ፡፡ ርብቃ መካን ነበረችና ልጅ Aልወለደችም፡፡ 

‹‹ይስሐቅም ስለሚስቱ ወደ EግዚAብሔር ጸለየ፥ መካን ነበረችና EግዚAብሔርም ተለመነው፥ ሚስቱ 

ርብቃም  ፀነሰች፡፡››  ያEቆብ Eና ዔሳው የተባሉ ልጆችም ተወለዱ፡፡ ሁለቱም መንትዮች ሲሆኑ 

ዔሳው መጀመሪያ ስለተወለደ ታላቅ ነበር፡፡ የበኩር ልጅ በመሆን ከAባቱ የሚያገኘው ልዩ በረከትም 

ነበር፡፡ ዔሳው Aንድ ቀን Aደን ቆይቶ በጣም ተርቦ ወደ ቤቱ ተመለሰ፡፡ ያEቆብ ወጥ Eየሠራም 

Aገኘውና ከሚሠራው Eንዲያበላው ጠየቀው፡፡ ያEቆብም ብኩርናውን ስጠኝና Aበላሃለው Aለው፡፡ 

ዔሳውም ብኩርናውን ለያEቆብ ሰጥቶ በላ፡፡ ይስሐቅ ሲያረጅም ያEቆብ ከAባቱ የብኩርናውን በረከት 

ወሰደ፡፡ ዔሳው ግን በረከቱን ስለተዋት Aላገኛትም፡፡ EግዚAብሔርም ይስሐቅን ባረከው፡፡ዘፍ.!6.3-

5፣"5፣!4፤!6.02-04፣ !8-!9፡፡ Eርሱም ልጆቹን ባረካቸው፡፡ ይስሐቅም ያEቆብን ባረከው፡፡ 

ዔሳውንም የምድር በረከትን ባረከው፡፡ ዘፍጥ.!7.1-ፍጻሜው፡፡ 

ይስሐቅ የተስፋው ልጅ Eንደሆነ በEምነት የምንመስለውና በመንፈስ የምንወለድ ሁሉ Eንደ 

ይስሐቅ የተስፋው ልጆች ነን፡፡ ሮሜ.9.6-9፤ገላ.4.!1-"1.6 

ይስሐቅ በAንድ መቶ ሰማንያ ዓመቱ Aረፈ ወደ Aባቶችም ተከማቸ፡፡ ዘፍጥ."5.!8-!9 
 

ማጠቃለያ 
ይስሐቅ በEግዚAብሔር የተስፋ ቃል የተወለደ፤ የAብርሃም Eና የሣራ ብቸኛ ልጅ ነው፡፡ 

ለቤተሰቡ Eየታዘዘ Aደገ፡፡ ከEግዚAብሔር የAብርሃምን በረከት ተቀብሎ፤ ለልጆቹም በረከት ያስተላለፈ 

Aባት፡፡  
 

ተግባር 
ልጆች ለቤተሰቦቻችሁ ታዘዙ፡፡ ከAባቶቻችሁ የወረሳችሁትን መልካም ኑሮ ተከተሉ፡፡ ለሁሉም 

ጊዜ Aለው፡፡ Eናንተ በወላጆቻችሁ ለመባረክም ሆነ Aድጋችሁ ወልዳችሁ ልጆቻችሁን ለመባረክ ጊዜ 

Aለው፡፡ Eናንተም ለመባረክ ትጉ፡፡ 
 

ጥያቄዎች፡- 

1. ይስሐቅ ማለት ምን ማለት ነው ?  

2. የይስሐቅ Aባት ማነው? Eናቱስ? መቼ ልጅ Aገኙ? 

3. ይስሐቅ ስንት ዓመት ኖረ? 
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የምስራች መላEክት 

Aሥራ Aምስተኛ ሳምንት 
 

ዓላማ፡- ልጆች የቅዱሳን  መላEክትን ሥራ ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ   

        ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- “መልAኩም  መልሶ፦Eኔ በEግዚAብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ፥ 

Eንድናገርህም ይህችንም የምሥራች Eንድሰብክልህ ተልኬ ነበር፤” ሉቃ. 1.09 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ሉቃ.1.5- ፍጻሜው፣ ሉቃ.2.0-01፣ ማቴ.!8.5-6  
 

መግቢያ፡- መላEክት የEግዚAብሔር መልEክተኞች ናቸው፡፡ ስለኛ ይጸልያሉ፣ በብዙ መንገድም 

ይረዱናል፡፡ ዛሬ ለኛ  /ለሰው ልጆች በሙሉ/ መልካም ዜና  ያበሰሩባቸውን ታሪኮች Eንማራለን፡፡ 
 

ትምህርቱ  
መልAኩ ቅዱስ ገብርኤል የሰው ልጆች ድኅነት ሲታወጅ የተላከ መልAክ ነው፡፡  

በዚህ መሠረትም መልAኩ ቅዱስ ገብርኤል መጀመሪያ የተላከው ወደ ካህኑ ዘካርያስ ነበር፡፡ 

Aባታችን ዘካርያስ Eና ሚስቱ ኤልሳቤጥ EግዚAብሔርን የሚፈሩ ቅዱሳን ነበሩ፡፡ልጅ ሳይወልዱ 

ሳይኖራቸው ለረጅም ዘመናት ኖሩ፡፡ ከEለታት Aንድ ቀን መልAኩ ቅዱስ ገብርኤል ካህኑ ዘካርያስ 

በቤተመቅደስ Eያጠነ ተገለጠለት፡፡ መንገድ የሚጠርግ ልጅ Eንደሚወልድ Eና ስሙንም ዮሐንስ 

Eንደሚለው Aበሠረው፡፡ በመልAኩ ብሥራት መሠረት ኤልሳቤጥ ልጅ ወለደች ስሙንም ዮሐንስ 

Aሉት፡፡ 

መልAኩ ለዘካርያስ በተገለጠለት በስድስተኛው ወር ለEመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም 

ተገልጦ፤ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስን Eንደምትፀንስና Eንደምትወልደው Aበሠራት፡፡  

   “ደስ ይበልሽ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ከAንቺ ጋር ነው፡፡ Aንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ 

ነሽ Aላት፡፡” Eርስዋም ይህ Eንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ Aሰበች፡፡  

   መልAኩም ‹‹ማርያም ሆይ በEግዚAብሔር ፊት ጸጋ Aግኝተሻልና Aትፍሪ፡፡ Eነሆ ትፀንሻለሽ 

ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም Iየሱስ ትይዋለሽ፡፡ Eርሱ ታላቅ ነው፤ የልUል ልጅም ይባላል 

ጌታ Aምላክም የAባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፡፡ በያEቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሣል 

ለመንግሥቱም መጨረሻ የለውም፡››Aላት፡፡ ማርያምም ‹‹ወንድ ስለማላውቅ ይህ Eንዴት ይሆናል?›› 
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Aለችው፡፡ 

መልAኩም፤‹‹መንፈስ ቅዱስ በAንቺ ላይ ይመጣል፤ የልUልም ኃይል ይጸልልሻል ስለዚህ 

ደግሞ ከAንቺ የሚወለደው ቅዱሱ  የEግዚAብሔር ልጅ ይባላል፡፡Eነሆ.. ኤልሳቤጥ በEርጅናዋ ወራት 

ወንድ ልጅ ፀንሳለች ይህ ስድስተኛ ወር ነው፡፡ ለEግዚAብሔር የሚሳነው ነገር የለምና፡፡ Eርስዋም 

Eነሆኝ የጌታ ባርያ Eንደ ቃልህ ይሁንልኝ Aለች፡፡” ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስም ከEርስዋ ተፀነሰ፡፡  

ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ሌሊትም መላEክት Eረኞች ልደተ ክርስቶስን 

Aብረዋቸዋል፡፡ በዚህ ጊዜ መልAኩ ተገልጦ Eንዲህ ነበር ያላቸው፡፡ "ዛሬ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን 

ታላቅ ደስታ የምስራች Eነግራችኋለሁ፡፡ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት የሚሆን ጌታ ክርስቶስ 

ተወልዶላችኋልና Aትፍሩ፡፡" Eረኞች ጌታ በተወለደ ጊዜ፤ "በሰማይ ለEግዚAብሔር ክብር ይሁን 

በምድር በጎ ፈቃድ ለሰው ልጆች …" ሲሉ ዘምረዋል፡፡  

በትንሣኤ ታሪክ መላEክት ምን Eንደሠሩ ታስታውሳላችሁ? Aዎን! መላEክት የክርስቶስን 

ትንሣኤ ለሴቶች Aብሥረዋል፡፡ ጌታ  በተቀበረበት ቦታ ጎሎጎታ Eያዘኑ ለተገኙት Eናቶች መላEክት፤ 

"Aትፍሩ Eናንተስ ክርስቶስን Eንድትፈልጉ Aውቃለሁና ከዚህ የለም ተነሥቷል፡፡"  ነበር ያሉዋቸው፡፡ 

 ሦስቱ ወጣቶች የባቢሎን ንጉሥ ናቡከደነፆር ላቆመው ጣOት፤ Aንሰግድም፤ በማለታቸው ወደ 

ሚነደው Eቶን ሲጣሉ፤ Eሳቱን ሊያበርድላቸው የተላከው ቅዱስ ገብርኤል ነበር፡፡ ታሪኩ Eንዲህ 

ነበር፡፡ ናቡከደነፆር ዱራ ሜዳ በተባለ ቦታ ትልቅ ጣOት Aቆመ፤ከዚያም ላቆመው ምስል ሁሉም 

Eንዲሰግዱ Aዋጅ Aስነገረ፡፡ ሁሉም ለምስሉ ሲሰግዱ Aንሰግድም ያሉትን ሦስቱን ወጣቶች 

ከለዳውያን ከሰው በንጉሡ ፊት Aቆምዋቸው፡፡ ንጉሡም በታላቅ ቁጣ ሦስቱ ወጣቶች ላቆመው 

ጣOት ካልሰገዱ በሚነድ Eቶን ውስጥ Eንደሚጣሉ Aስጠነቀቃቸው፡፡ Eነርሱም፤‹‹ንጉሥ ሆይ Eኛ 

በዚህ ነገር Eንመልስልህ ዘንድ Aስፈላጊያችን Aይደለም፡፡ የምናመልከው Aምላካችን ከሚነድደው 

ከEሳቱ Eቶን ያድነን ዘንድ ይችላል፤ ከEጅህም ያድነናል፤ ንጉሥ ሆይ ነገር ግን Eርሱ ባያድነን፤ 

Aማልክትህን Eንዳናመልክ ላቆምኸውም ለወርቁ ምስል Eንዳንሰግድለት Eወቅ›› Aሉት፡፡ ናቡከደነፆር 

ተቆጥቶ፤ ሲድራቅ ሚሳቅ Eና Aብደናጎም ታስረው በሚነድ የEሳት Eቶን Eንዲጣሉ Aደረገ፡፡ 

የጣሉዋቸውንም ሰዎች የነበልባሉ ወላፈን ገደላቸው፡፡ በዚያን ጊዜ ንጉሡ ባየው ተደንቆ ሦስቱን 

ሰዎች Aስረን በEሳቱ ውስጥ ጥለን Aልነበረም፤ Eነሆ Eኔ የተፈቱ በEሳቱም መካከል የሚመላለሱ 

Aራት ሰዎች Aያለሁ፤ ምንም Aላቆሰላቸውም የAራተኛውም መልክ የAማልክትን መልክ ይመስላል 

Aለ፡፡ ወጣቶችንም ኑ ውጡ ብሎ ጠራቸው፤ የራሳቸው ጠጉር ሳይቃጠል ሰናፊላቸውም(ልብሳቸውም) 

የጢስ ሽታ ሳይኖረው ወጡ፤ ናቡከደነፆርም ‹‹መልAኩን የላከ… በEርሱ የታመኑትን ባርያዎቹን 

ያዳነ የሲድራቅና የሚሳቅ የAብደናጎንም Aምላክ ይባረክ›› Aለ፡፡ ያም መልAክ ቅዱስ ገብርኤል ነበረ፡፡ 
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ማጠቃለያ 
ቅዱሳን መላEክት የEግዚAብሔር መልEክተኞች Eንደመሆናቸው ከEግዚAብሔር መልካሙን 

የምስራች ለሰው Aሰምተዋል፤ ዛሬም ያሰሙናል፡፡ ሦስቱ ወጣቶች በሃይማኖት ስለጸኑ EግዚAብሔር 

መልAኩን ልኮ ረዳቸው፤ Aዳናቸው፡፡ 
 

ተግባር 
የEግዚAብሔርን ፍቃድ Eና ትEዛዝ ‹‹Eንደቃልህ ይደረግልኝ›› ብለን ማመን ይገባናል፡፡  

የማይገባ ነገር Eንድንፈጽም ሲገፋፉን ከEኛ ጋር ያለው የEግዚAብሔር ኃይል Eንደሚበለጥ 

በማመን በEምነት ልናሸንፍ Eና ልንጸና ይገባል፤ 

 

መዝሙር ትርጉም 

ወEዘ ትፈትል(2) ወረቀ ወሜላተ        Eያስማማች ስትፈትል(2) ሀር Eና ወርቁን 

Aስተርኣያ ገብርኤል AስተርAያ ለማርያም ታያት ገብርኤል ማርያምን ታያት   
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ልደት 

Aሥራ ስድስተኛ ሳምንት 
የትምህርቱ ዓላማ፡- ስለ ጌታችን ልደት ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ ፡- “ ክብር ለEግዚAብሔር በAርያም ይሁን ሰላምም በምድር ለሰውም በጎ 

ፈቃድ Aሉ፡፡” 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ማቴ.1.1-መጨረሻው ፣ ሉቃ.2.8-04  
 

መግቢያ፡- መመህር ስለ ብስራት የተማሩትን ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡ የመግቢያ ጥያቄዎችን 

Eንዲመልሱም ያበረታቱዋቸው፡፡ 

ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ የት ተወለደ? ከማን ተወለደ? Eረኞችና መላEክት በጌታችን ልደት 

ምን Aደረጉ?  
 

ትምህርቱ፡- 
ጌታችን የት ተወለደ? ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በቤተ ልሔም Eንደሚወለድ ነቢያት ቀድመው 

ተንብየው ነበር፡፡ ከEነርሱም ንጉሥ የነበረው ነቢይ ዳዊት መዝ.)"1()"2).6 Eና ነብዩ ሚክያስ 

ይገኙበታል፡፡ ‹‹Aንቺም ቤተ ልሔም ኤፍራታ ሆይ ፥ Aንቺ በይሁዳ AEላፋት መካከል ትሆኚ ዘንድ 

ታናሽ ነሽ ከAንቺ ግን Aወጣጡ ከቀድሞ ጀምሮ ከዘላለም የሆነ ፥ በEስራኤልም ላይ ገዥ የሚሆን 

ይወጣልኛል፡፡›› ሚክ.5.2 በዚህ መሠረት ጌታችን በቤተልሔም ተወለደ፡፡  

ቤተልሔም በIየሩሳሌም Aቅራቢያ የምትገኝ Aነስተኛ ከተማ ናት፡፡ ከተማዋ ዓለቶች፣ ሸለቆዎችና 

ተራሮች ይከቡዋታል፡፡ Eናቱ Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዘጠኝ ወር ሞልቶAት ልትወልድ 

ስትደርስ፤ የሮሙ ንጉሥ Aውግስጦስ ሀገሩ ሁሉ Eንዲቆጠር Aዘዘ፡፡ የከተማና የገጠር ነዋሪዎች በየ 

Aባቶቻቸው ቤት ሊቆጠሩ ተሰበሰቡ፡፡ ድንግል ማርያምም ከዳዊት ቤት ስለነበረች ወደ ዳዊት ከተማ 

ወደ ቤተልሔም ወጣች፡፡ በቤተልሔም የነበረው ሕዝብ ብዙ ስለነበር የEንግዶች ማደሪያ Aልነበራቸውም፡፡ 

በመጨረሻም በከብቶች በረት Eንዲተኙ ፈቀዱላቸው፡፡ በዚያም Eመቤታችን ክርስቶስን ወለደችው፡፡  

መቼ ተወለደ? ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ዓለም በተፈጠረች በ5500 ዓመት፤ ወይም ከዛሬ 

2005 ዓመታት በፊት ተወለደ፡፡ ወቅቱ ክረምት ሲሆን ቀዝቃዛ Aየር ነበረው፡፡ ይህም በIትዮጵያ 

Aቆጣጠር ታኅሣሥ !9 ቀን ነበር፡፡ 
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Eናቱ በጨርቅ ጠቅልላ በግርግም Aስተኛችው፡፡ በዚያች ሌሊት ከብቶቻቸውን የሚጠብቁ 

Eረኞች ነበሩ፡፡ ድንገትም የሰማይ መላEክት ተገለጡላቸውና፡፡ Eንዲህ Eያሉም Aመሰገኑ “ ክብር 

ለEግዚAብሔር በAርያም ይሁን ሰላምም በምድር ለሰውም በጎ ፈቃድ Aሉ፡፡” ሉቃ.2.04 Eረኞቹ 

ባዩት ነገር Eየተደነቁ ሳለ ፡- ‹‹መልAኩም Eንዲህ Aላቸው፦ Eነሆ፥ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ 

ደስታ የምሥራች Eነግራችኋለሁና Aትፍሩ፡፡ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት Eርሱም ክርስቶስ ጌታ 

የሆነ ተወልዶላችኋልና፡፡›› 

ከመልAኩ ጋር የነበሩት Eያመሰገኑ ተሰወሩAቸው፡፡  ‹‹መላEክትም ከEነርሱ ተለይተው ወደ ሰማይ 

በወጡ ጊዜ፥ Eረኞቹ Eርስ በርሳቸው፤ Eንግዲህ Eስከ ቤተ ልሔም ድረስ Eንሂድ EግዚAብሔርም 

የገለጠልንን ይህን የሆነውን ነገር Eንይ ተባባሉ፡፡›› ሄደውም Eንደተባለው ሆኖ Aገኙት ደስ Aላቸው 

Aምላካቸውንም Aመሰገኑ፡፡ 
 

ማጠቃለያ 
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በይሁዳ ቤተ ልሔም ተወለደ፡፡ Eረኞችም ከመላEክት በተነገራቸው 

መሠረት ሄደው ጌታችንን Aመሰገኑ፡፡  
 

ተግባር 
የከብቶች በረት ለመሥራት የሚያስችል ቁሳቁስ ተዘጋጅቶ ልጆች በመምህሩ ርዳታ ይሥሩ፡፡ 

የሚከተለውን መዝሙር Aጥኑ፡፡ 

 

መዝሙር                                                   ትርጉም 

በጎል ሰከበ በAጽርቅት ተጠብለለ                       በበረት ተኛ በጨርቅ ተጠቀለለ 

ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ                           የዓለም መድኃኒት ዛሬ ተወለደ፡፡  
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ጥምቀት - መገለጥ 

Aሥራ ሰባተኛ ሳምንት 
 

ዓላማ፡- የጌታችን Iየሱስ ክርስቶስን መጠመቅና መገለጥ፣ የጥምቀትንም Aስፈላጊነት ልጆች 

        ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡-"ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካልተለደ በቀር ወደ EግዚAብሔር መንግሥት 

ሊገባ Aይችልም፡፡" ዮሐ.3፥5 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ማቴ.3.1-08፣ ማር.1.1-01፣ ሉቃ.3.1-!3፣ ዮሐ.1.09-"6፣ ዘሌዋ. 

02.1-መጨረሻ 
 

መግቢያ፡- ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ሠላሳ ዓመት ሲሞላው በዮሐንስ Eጅ ለመጠመቅ 

ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ሄደ፡፡ በዚያም መንገድ ጠራጊውና መጥምቁ ዮሐንስ ያጠምቅ ነበር፡፡  

ልጆች፡- ከልደት Eስከ ጾመ ነነዌ ያለው ወራት ዘመነ AስተርEዮ-የመገለጥ ወራት ይባላል፡፡ 

ምክንያቱም ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ Eኛን ለማዳን፣ ለማስተማር Eና ጥምቀትን ሊሰጠን የተገለጠበት 

ወራት ስለሆነ ነው፡፡  
 

ትምህርቱ 
ዮሐንስ የንስሐ ጥምቀትን Eያጠመቀና የEግዚAብሔር መንግሥት መምጣትዋን Eያበሰረ 

በዮርዳኖስ ወንዝ ማዶ ነበር፡፡  

ሕዝቡም መሲሑ Eርሱ መስሎAቸው "Aንተ ነህን?"  ሲሉት "የመሲህ (ክርስቶስን) መንገድ 

ጠራጊ Eንደሆነና የጫማውን ጠፍር ሊፈታ Eንኳን Eንደማይገባው" ይነግራቸው ነበር፡፡  

መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ ሊጠመቅ ወደ ዮርዳኖስ ሲመጣም መጥምቁ ዮሐንስ ለሕዝቡ፤ 

"Eነሆ የዓለምን ኃጢAት የሚያስወግድ የEግዚያብሔር በግ፡፡ Aንድ ሰው ከEኔ በኋላ ይመጣል÷ 

ከEኔም በፊት ነበርና ! ከEኔ ይልቅ የከበረ ሆኖAል ብዬ ስለ Eርሱ ያልኩት ይህ ነው፡፡" ማር.1፥02 

Aላቸው፡፡ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስም ተጠምቆ ከዮርዳኖስ ወንዝ ሲወጣ፡-  

ሰማያት ተከፈቱ 

መንፈስ ቅዱስ በርግብ Aምሳለ በራሱ ላይ Aረፈ 
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Aብ ከሰማይ "በEርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ Eርሱ ነው÷ Eርሱን ስሙት" Aለ፡፡ በዚህ ጊዜ ፡-  

ሀ. ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ የEግዚAብሔር ልጅ መሆኑ ተገለጠ፡፡  

ለ. የሥላሴ ሦስትነትም በገሃድ ተገለጠ ፡፡  

ሐ. መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ ወንዝ በዮሐንስ Eጅ በመጠመቅ የትኅትናና 

የጥምቀታችን ምሳሌ ሆነን፡፡  

መ. Eኛም የክርስቶስን ምሳሌ ተከትለን Eንጠመቃለን፡፡  
 

ጥምቀት ለምን Aስፈለገ ? 
መንግሥተ ሰማያትን ለመውረስ፡፡ ካልተጠመቅን የEግዚAብሔርን መንግሥት Aንወርስም፡፡ 

"ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካልተወለደ ወደ EግዚAብሔር መንግሥት ሊገባ Aይችልም" ዮሐ.3÷5 

ስለዚህም የEግዚAብሔርን መንግሥት ለመውረስ መጠመቅ Aለብን፡፡  

የEግዚAብሔርን  ልጅነት ለማግኘት፡፡ “ ለተቀበሉት ሁሉ ግን ፥ በስሙ ለሚያምኑት ለEነርሱ 

የEግዚAብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው ፤ Eነርሱም ከEግዚAብሔር ተወለዱ Eንጂ 

ከደም ወይም ከሥጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ Aልተወለዱም፡፡” ዮሐ.1.9 ስንጠመቅ የEግዚAብሔር 

ልጅነትን ሥልጣን Eናገኛለን፡፡ 

ወንዶች በAርባ ሴቶች በሰማንያ ቀናቸው ይጠመቃሉ፡፡ የክርስትና Aባትና Eናት ይኖረናል፡፡ 

Eነርሱም ሃይማኖት ያስተምሩናል፡፡  

የክርስትና ስም ይሰጠናል፡፡ ልጆች ክርስትና ስማችሁን ታስታውሳላችሁ ? 
 

ማጠቃለያ፡- 
ጌታችን ተጠምቆ ጥምቀትን ሰጥቶናል፡፡ ሲጠመቅም የEግዚAብሔር ልጅነቱ Eና የEግዚAብሔር  

ሦስትነት ተገልጾAል፡፡ 

Eኛም በመጠመቃችን ወደ EግዚAብሔር መንግሥት መግባትንና የEግዚAብሔርን ልጅነት 

Eንቀበላለን፡፡ 
 

ተግባር፡- 
በጥምቀት ምን Eናዳገኛችሁ ለቤተሰባችሁ Aስረዱ፡፡ 
 

የክለሳ ጥያቄዎች 
መጥምቁ ዮሐንስ ስለራሱ የተናገረው ምን ነበር? ምንስ Aስተማረ?  

ጌታችን ሲጠመቅ Eድሜው ስንት ነበር? የት ተጠመቀ?  

ጌታችን ለምን ተጠመቀ?   

Eኛስ ለምን Eንጠመቃለን? EድሜAችን ምን ያህል ሲሆን Eንጠመቃለን? 
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ቅዱስ Eስጢፋኖስ - ቀዳሜ ሰማEት 

Aሥራ ስምንተኛ ሳምንት 
 

ዓላማ፡- ቅዱስ Eስጢፋኖስ  የጌታችንን ምሳሌ Eንዴት Eንደተከተለ Eንዲሁም የጌታችንን ቃል 

       መጠበቅና መንገዱን መከተል ጠቀሜታውን ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ  

       ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡-“ጌታ ሆይ፣ ይህን ኃጢAት Aትቁጠርባቸው ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ፡፡” 

የሐዋ.ሥ.7.%  

ምንባብ፡- የሐዋ.ሥ.7.1-%  
 

መግቢያ 
ሰማEትነት የራስን ሕይወት ለሌላው Aሳልፎ መስጠት ነው፡፡ ብዙ ክርስቲያኖች በክርስቶስ 

በማመናቸው በግፍ ተገድለዋል፡፡ በክርስቶስ ማመናቸውም ስላልተው Eና ስለርሱ ስለመሰከሩ 

ሕይወታቸውን Eንዲከፍሉ ተደርጓል፡፡ ለማንኛውም ጣOት ስላልሰገዱና ስላልሠውም ብዙ ሰማEትነትን 

ተቀብለዋል፡፡ ቅዱስ Eስጢፋኖስ ስለ ክርስቶስ ሰማEትነትን የተቀበለ የመጀመሪው ሰማEት ነው፡፡  

ቅዱስ Eስጢፋኖስ በEምነቱ ጸንቶ የክርስቶስን ምሳሌ Eስከ ሞት ድረስ Eንዴት Eንደተከተለ 

Eንማራለን፡፡  
 

ትምህርቱ 
ቅዱስ Eስጢፋኖስ ከሰባቱ ዲያቆናት Aንዱና ከመጀመሪያዎቹ የቤተ ክርስቲያን Aማኞች ወገን 

ነው፡፡ ታማኝ፣ በጥበብ የተሞላና መንፈስ ቅዱስ ያደረበትም ነበር፡፡ በሕዝቡ መካከልም ታላላቅ 

ምልክትና ተዓምራትን ያደርግ ነበር፡፡ ከAይሁድ ምኩራብ ብዙ Aይሁድም  ይከራከሩት ስለነበረ 

የሚናገርበትን መንፈስ መቋቋም ግን Aልቻሉም ነበር፡፡ በሐሰት ከሰውት ምሥክር Aቆሙበት፡፡ ወደ 

ፍርድ Aደባባይም ተወሰደ ፣ የካህናት Aለቆችም የተከሰሰበት ነገር Eውነት መሆኑን ጠየቁት፡፡ ቅዱስ 

Eስጢፋኖስም በEምነቱ  ጸንቶ ያለምንም ፍርሐት ሦስት ነጥቦችን Aንሥቶ በEውነት መሰከረ፡፡  

1. ከAብርሃም ጀምሮ የነበረውን የAይሁድ ታሪክ Aስረዳ 

2. ስለክርስቶስ የተነገሩትን የነቢያትን ትንቢት Aብራራ 

3. ስለ ክርስቶስ የተተነበየው ትንቢት መፈጸሙንም መሰከረ፡፡ 

ከዚያም “Eናንተም…..ሁልጊዜ መንፈስ ቅዱስን ትቃወማላችሁ“  Aላቸው፡፡ ከሳሾቹ ይህን 
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ሲሰሙም ተቆጡ፡፡  

Aብ ወልድንና መንፈስ ቅዱስን ሰማያት ተከፍተው ወልድን በAብ ቀኝ ቆሞ Aየው፡፡ ይህን 

ሲነጋራቸው ‹‹በታላቅ ድምፅም Eየጮኹ ጆሮAቸውን ደፈኑ ፥ በAንድ ልብ ሆነውም ወደ Eርሱ 

ሮጡ፡፡›› ያዙትና Eያንገላቱት ከከተማ ውጭ Aውጥተው በድንጋይ ወገሩት፡፡ Eርሱም “ጌታ ሆይ 

ነፍሴን ተቀበል… ይህን ኃጢAት Aትቁጠርባቸው ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ፡፡” ይሄን ብሎም 

Aንቀላፋ በሰማEትነትም Aረፈ፡፡ ሳውል የተባለው ሰውም ቅዱስ Eስጢፋኖስን የወገሩትን ሰዎች 

ልብስ ሰብስቦ በመያዝ ከገዳዮቹ ጋር ተባብሮ ነበር፡፡  
 

ማጠቃለያ 
ቅዱስ Eስጢፋኖስ በፍርድ Aደባባይ ሲቆምና ሲከሰስ በEምነቱ ጸንቶ Eውነቱን መናገሩ 

ሕይወቱን Eንደሚያስከፍለው Eያወቀ ነው፡፡ Eስከ ሞት የሚያደርስ ስቃይና መከራ ቢደርስበትም 

Eውነቱን መናገር Aልፈራም፡፡ Aያችሁ ቅዱስ Eስጢፋኖስ የEግዚAብሔርን ፈቃድ ነበር ያስተዋለው፡፡ 

ውጤቱ ምንም ይሁን EግዚAብሔር በEውነት የተሞላን Eንድንሆን ይፈልጋል፡፡ የክርስቶስ ምስክር 

ሆነው የተሰውት ቅዱሳን የክብር Aክሊል የተቀዳጁት ለEውነት ስለሞቱ ነው፡፡ ነገር ግን በመንፈስ 

ሕያዋን ናቸው፡፡ በዘላለማዊ ደስታም ከEግዚAብሔር ጋር ይኖራሉ፡፡  

ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሳለ፣ ለሰቃዮቹ ጸልዮላቸዋል፡፡ ክርስቶስ ይሄን ያደረገው Eኛም 

ለሚያሳድዱን ክፉ ለሚያደርጉብን Eንድንጸልይ Aርኣያ ሊሆነን ነው፡፡ ቅዱስ Eስጢፋኖስም ከዚህ 

ተምሮ ነው በድንጋይ ለሚወግሩት የጸለየው፡፡ ስለዚህም የፍቅርን ምሳሌ ለሌሎች ሰጥቶኣል፡፡ 

የቅዱስ Eስጢፋኖስ መልካም ሥራና ሰማEትነት ልንከተለው የሚገባን መልካም AርAያ በመሆኑ 

Eኛም ምሳሌ መሆን ይጠበቅብናል፡፡ 

ከላይ Eንደተመለከትነው ቅዱስ Eስጢፋኖስ ስለክርስቶስ ምሥክር በመሆን ሕይወቱን ሰጥቶAል፣ 

ወንጌልንም Aስፋፍቶኣል፡፡ ሰማEትነት የተቀበለውም ለEውነት ሲመሠክር ነው፡፡ ከጌታችን Eርገት 

በኋላም የመጀመሪያው ሰማEት ነው፡፡ በቤተ ክርስቲያናችንም ቀዳሚ (የመጀመሪው) ሰማEት ይባላል፡፡ 

ተግባር 

በተሰለፋችሁበት የEምነትም ሆነ የትምህርት ጉዞ የሚፈለገውን ነገር ሁሉ በሰማEትነት 

ፈጽሙ፡፡
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የክለሳ ጥያቄዎች 

1. ቅዱስ Eስጢፋኖስ ለምን የመጀመሪያው ሰማEት ተባለ ? 

             

2. ቅዱስ Eስጢፋኖስ የተከሰሰበት ክስ ምን ነበር ? 

             

3. የAይሁድ መሪዎች በሽንጎ ሲከሱት ምን Aለ ? 

             

4. Aይሁድ በድንጋይ ሲወግሩት ቅዱስ Eስጢፋኖስ ምን Aደረገ? ያየውስ ምን ነበር ? 

             

5. Eስጢፋኖስ ክርስቶስ የተወልንን Aርኣያ (ምሳሌ) Eንዴት ፈጸመ ? 

             

6. ምንም ቢሆን Eንደ ቅዱስ Eስጢፋኖስ Eውነቱን ትናገራላችሁ ? 

             

7. ሰማEትነት ምንድነው ? 
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የሳውል መጠራት 

Aሥራ ዘጠነኛ ሳምንት 
 

ዓላማ፡- የሳውልን ወደ ቤተ ክርስቲያን መመለስ ታሪክ ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች  

       ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- “ለEኔ የተመረጠ Eቃ ነው…”  የሐዋ.ሥ 9.05  

ምንባብ፡- የሐዋ. ሥራ .9÷1-"1 
 

መግቢያ፡- ሳውል የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ሆኖ ወደ ቤተክርስቲያን ከመመለሱ በፊት 

ክርስቲያኖችን የሚያሳድድ ነበር ፤ ወደ ክርስትና ተመልሶም በጾም በጸሎትና መጽሐፍ ቅዱስ 

በማንበብም ለታላቅ Aገልግሎት ደርሶAል፡፡   
 

የክለሳ ጥያቄዎች 

ባለፈው ሳምንት የተማርነውን የቅዱስ Eስጢፋኖስን ታሪክ ታስታውሳላችሁ? 

Eስጢፋኖስ ለምን በድንጋይ ተወገረ፡፡ 

Eስጢፋኖስን ሲወግሩት የነበሩትን የነበሩትን ልብስ በመያዝ የተባበራቸውስ ማን ነበር ?  

ሳውል ማነው ?  
 

ቅዱስ Eስጢፋኖስ Eውነትን በማስተማሩ በድንጋይ ተወግሮ በሰማEትነት ሲያርፍ ፣ ‹‹ይህን 

ኃጢAት Aትቁጠርባቸው ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ ›› ፣ የጻድቅ ሰው ጸሎት በሥራዋ ታላቅ ኃይል 

ታደርጋለች Eንደተባለው፤ የቅዱስ Eስጢፋኖስ ጸሎት ዋና የቤተ ክርስቲያን Aሳዳጅ የነበረውንና 

በEስጢፋኖስ ሞት የተስማማውን ሳውልን ወደ ክርስትና Aመጣው፡፡   

ልጆች በዛሬው ትምህርታችንም ስለ ሳውል Eንማራለን፡፡  
 

ትምህርቱ 
የክርስቶስን ደቀ መዛሙርት የሚያሳድድ ሳውል የተባለ ቀናI Aይሁድ ነበር፡፡ ይህ ሰው 

በክርስቶስ Aያምንም ነበር፡፡ Aንድ ቀን Eንደልማዱ ክርስቲያኖችን Aስሮ ለማምጣት የሚያስችለው 

ማዘዣ ከAይሁድ የካህናት Aለቆች ተቀብለ፡፡ ከዚያም ወደ ደማስቆ ተጓዘ፡፡ ወደ ደማስቆ ከተማ 

ሊደርስ ትንሽ ሲቀረው ኃይለኛ ብርሃን በዙሪያው ሆነ፤ Eርሱም Eጅግ ደንግጦ መሬት ላይ ወደቀ፡፡  
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“ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ?” የሚል ድምፅ ሰማ፡፡ “Aንተ ማነህ?” Aለ ሳውል፡፡ 

ጌታችንም “Eኔ የምታሳድደኝ Iየሱስ ነኝ” Aለው፡፡ ሳውልም ደንግጦ “ጌታ ሆይ ምን ላደርግ ትፈልጋለህ?”  

Aለው፡፡ ወደ ከተማ Eንዲገባና ማድረግ የሚገባውንም Eንደሚነግሩት ገለጠለት፡፡  

ሳውል ከተቀመጠበት ተነሣ ማየት ግን Aልቻለም፡፡ Aብረውት የነበሩት ሰዎችም Eየመሩ 

ከተማ Aደረሱት፡፡ ሳውልም ሳይበላና ሳይጠጣ ሦስት ቀን በጸሎት ቆየ፡፡ በዚያም ሐናንያ የሚባል 

ሰው መጥቶ ለማየት Eንደሚያስችለውም በራEይ Aወቀ፡፡ 

ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ሐናንያ ለተባለ ደቀ መዝሙር ተገልጦ ወደ Aይሁድ ቤት ሄዶ 

ሳውል የሚሉት የጠርሴስ ሰው ፈልጎ Eጁን ጭኖ Eንዲጸልይለት ነገረው፡፡ ሐናንያ ሳውል ብዙ 

ክፋት Eንዳደረገና ከካህናት Aለቆች ክርስቲያኖችን ለማሰር ሥልጣን Eንደተሰጠው ገለጠ፡፡ ጌታችንም 

“ስሜን የሚሸከም ለEኔ የተመረጠ Eቃ ነውና ሂድ” Aለው፡፡  

ሐናንያም ሳውል ወዳለበት ቤት ሄደ፤ ሳውልም ተገናኘው Eጁን ጭኖበት ከጸለየ በኋላም 

Eንዲህ Aለው፤ “ወንድሜ ሳውል ሆይ፡- ጌታ Eርሱም በመጣህበት መንገድ የታየህ Iየሱስ ነው፣ 

ደግሞ ታይ ዘንድና መንፈስ ቅዱስ ይሞላብህ ዘንድ ላከኝ “ Aለ፡፡  

ወዲያውም ቅርፊት ከዓይኑ ወደቀ፣ Aየም፣ ተጠመቀም፣ በልትቶም በረታ፡፡ ከጌታችን ደቀ 

መዛሙርት ጋር ተቆጥሮ ስለ ክርስቶስ ማስተማር ጀመረ፡፡ 
 

ማጠቃለያ 
ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቲያኖችን ሲያሳድድ EግዚAብሔርን Eንደሚያሳዝን Aላወቀም፡፡ነገር ግን 

ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ Eውነቱን Eንዲያይ ዓይኖቹን ከፈተለት፡፡ Eናም Aመነና Eንደሌሎቹ ደቀ 

መዛሙርት የጌታ ምስክር ለመሆን በቃ፡፡ ብዙ መልEክቶችንም ጽፎAል፡፡ Eንደ EግዚAብሔር ፈቃድ 

መኖርንም ለብዙ ሰዎች AስተምሮAል፡፡ ከመልEክቱም EግዚAብሔርን Eንዴት Eንደምንከተለው 

Eንማራለን፡፡ 

ሳውል ማየት ሲያቅተው ሦስት ቀንና ሌሊት Eየጾመ ጸልዩAል፡፡ ጌታም ለሐናንያን ተገልጦ 

ወደ ሳውል ላከው፤ ዓይኑንም Aበራለት፡፡ Eኛም በመከራ ጊዜ ልንጾምና ልንጸልይ Eንደሚገባንና 

EግዚAብሔር መፍትሔ Eንደሚሰጠን Eንማራለን፡፡ 
 

ተግባር 
Eንደ ቅዱስ Eስጢፋኖስ ለተሳሳቱ ሰዎች ጸልዩላቸው፡፡ 

Aጥፍታችሁ ስትመከሩ ምክሩን ተቀብላችሁ ወዲያው ተግባራዊ Aድርጉ፡፡  
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ጥያቄዎች 

1. ሳውል ክርስቲያኖችን ያሳድድ የነበረው ለምንድነው ? 

             

2. ሳውልን ጌታችን በደማስቆ በረሓ ሲያናግረው ወዴት Eየሄደ ነበር ? ለምን ? 

             

3. በመንገድ ላይ ሳውል ታላቅ ብርሃን ሲያንፀባርቅበት ምን ተፈጠረ ? 

             

4. ጌታችንስ ምን Aለው ? 

             

5. ሳውልን ማን Aጠመቀው ? 

             

6. ሳውል ከተጠመቀ በኋላ ምን ሠራ ? 

             

7. ሳውል ዓይኑ Eስኪበራ ለስንት ቀን ጸሎትና ጾም ያዘ ? 
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ተተኪው Iያሱ - ባሕር Aሻገረ 

ሃያኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- በAባቶቻችን የጽድቅ መንገድ ከሄድን EግዚAብሔር ከEነርሱ ጋር 

      ያደረገውን ለEኛም Eንደሚያደረግ ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ Eንደ Aባቶቼ Aድርጌ በንጹሕ ሕሊና የማመልከውን EግዚAብሔርን 

Aመሰግናለሁ ፤››  2ኛ ጢሞቴ.1.3 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ዘዳ."1.1-8፣ "4.1-9 Iያ.1.1-9፣ ምE.3.4 
 

መግቢያ፡- ልጆች ሙሴን ታውቁታላችሁ? Aዎ ሙሴ በEግዚAብሔር ኃይል Eስራኤልን 

ከግብጽ ባርነት ነፃ ያወጣ ነው፡፡ የኤርትራን ባሕር በበትሩ ሲመታትም ባሕር ተከፍሎ ሕዝበ 

Eስራኤል ተሻግረዋል፡፡ በሲና በረሓ ሲጓዙ ከድንጋይ ውኃ Eያፈለቀ፣ ከሰማይም መና Eያወረደ 

Eንዲመራቸው EግዚAብሔር ኃይልና ሥልጣን ሰጥቶት ነበር፡፡ ለAርባ ዓመታት ሕዝቡን መርቶ 

የሚያርፍበት ጊዜ ሲደርስ ፣ ተተኪውን Iያሱን በEግዚAብሔር ፍቃድ Aዘጋጀ፡፡  

በዛሬው ትምህርታችን ተተኪው Iያሱ Eንደ Aባቱ Eንደ ሙሴ ታላቅ ድንቅ ማድረጉን 

Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
ሙሴ ለAርባ ዓመታት Eስራኤልን በበረሓ መርቶ፤ Aንድ መቶ ሃያ ዓመት ሲሆነው፤ 

EግዚAብሔር የዮርዳኖስን ወንዝ Aትሻገርም Eንዳለው ፣ ለመውጣትና ለመግባት Eንደማይችልና 

Iያሱ EግዚAብሔር ወደ ማለላቸው ምድር Eንደሚያገባቸው ለሕዝቡ ተናግሮ በናባው ተራራ ሞቶ 

ተቀበረ፡፡ Eስራኤልም ለሠላሳ ቀናት Aለቀሱለት፡፡ ከዚያም EግዚAብሔር Iያሱን፤ ‹‹ዮርዳኖስን 

ተሻገሩ፡፡ ከሙሴ ጋር Eንደነበርኩ ከAንተ ጋር Eሆናለሁ፡፡ Aልጥልህም Aልተውህምም፡፡ ጽና ፣ 

Aይዞህ ፣ በርታ Aለው፡፡ Iያሱም ማልዶ ተነሣ የEግዚAብሔርን ቃል Aምኖ ተዘጋጀ፡፡ 

ሕዝበ Eስራኤል በIያሱ መሪነት ከሰጢም ተነሥተው ወደ ዮርዳኖስ ዳር መጡ፡፡ ሳይሻገሩም 

በዚያው Aደሩ፡፡ ወቅቱ ወንዝ የሚሞላበት ነውና ዮርዳኖስ ወንዝም ሞልቶAል፡፡ በዮርዳኖስ ዳርቻ 

ሦስት ቀን ተቀመጡ፡፡ ከሦስት ቀናት በኋላ Iያሱ ያዘጋጃቸውና የEግዚAብሔርን ቃል የነገራቸው 

Aለቆች በሕዝቡ መሐል Aለፉ፡፡‹‹ሕዝቡንም ፦ የAምላካችሁን የEግዚAብሔርን ቃል ኪዳን ታቦት 
ሌዋውያን ካህናት ተሸክመውት ባያችሁ ጊዜ ፥ ከሰፈራችሁ ተነሥታችሁ ተከተሉት፡፡›› Aሉ፡፡ 
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ከታቦቱ በሁለት ሺሕ ክንድ Eንዲርቁም Aዘዙ፡፡  

ልጆች የበላዮቻችን የሚሉንን መልካም ነገር መስማትና ማክበር Aለብን፡፡ ታቦት ሲወጣም 

መከተል የሚገባው በርቀት ነው፡፡ ይህ የሚደረገውም ለEግዚAብሔር ያለንን ክብር ለመግለጥ ነው፡፡ 

ምክንያቱም ታቦት የEግዚAብሔር ማደሪያ ነው፡፡  

‹‹Iያሱም ሕዝቡን፦ ነገ EግዚAብሔር በመካከላችሁ ድንቅ ነገር ያደርጋልና ተቀደሱ Aለ፡፡›› 
የEግዚEሔርን ድንቅ ነገር የሚቀበሉ AግዚAብሔር የሚፈልገውን ቅድስና ሊይዙ ይገባልና፡፡ ልጆች 

Eናንተም ልትቆርቡ ወደ ቤተክርስቲያን ስትመጡ ታጥባችሁ፣ ከክፉ ንግግር፣ ከስድብ፣ የራሳችሁ 

ያልሆነውና ቤተሰብ ያልፈቀደላችሁን ነገር ሁሉ ከመውሰድ ተቆጥባችሁ በንጽሕና መሆን Aለበት፡፡ 

‹‹Iያሱም ካህናቱን፦ የቃል ኪዳኑን ታቦት ተሸክማችሁ በሕዝቡ ፊት Eለፉ ብሎ ተናገራቸው፤ 

የቃል ኪዳኑንም ታቦት ተሸክመው በሕዝቡ ፊት Aለፉ፡፡›› ሕዝቡም ከድንኳኖቻቸው ተነሥተው 

ተከተሉት፡፡ የቃል ኪዳኑን ታቦት የተሸከሙት ካህናት የዮርዳኖስን ወንዝ ሲረግጡ፡፡ ወንዙ ቆመ፤ 

ሕዝቡም ተሻገሩ፡፡ በመጨረሻ ታቦቱን የተሸከሙት ተሻገሩ፡፡ የዮርዳኖስ ወንዝም Eንደቀድሞው 

መፍሰስ ቀጠለ፡፡  

ከሕዝቡ የተመረጡ Aንድ Aንድ ድንጋይ ተሸክመው Eንዲሻገሩ ታዘዙ፡፡ የተባሉትንም ፈጸሙ፡፡ 

ያንንም ድንጋይ EግዚAብሔር ያደረገላቸውን ለማስታወስ Eና ለልጆቻቸው ለማሳየት ክምር ድንጋይ 

Aድርገው Aቆሙት፡፡‹‹በዚያም ቀን EግዚAብሔር Iያሱን በEስራኤል ሁሉ ፊት ከፍ Aደረገው 
ሙሴንም Eንደ ፈሩ በEድሜው ሁሉ ፈሩት፡፡››  

ልጆች EግዚAብሔር የፈቀደልን ሁሉ Aይቀርም፡፡ ከEኛ የሚጠበቀው ለEርሱ መታዘዝ ነው፡፡ 

ትልቅ ስትሆኑ በወላጆቻችሁና በታላላቆቻችሁ ተተክታችሁ ታላቅ ሥራን ለመሥራት ዛሬ 

መታዘዝን መልመድ Aለባችሁ፡፡ Iያሱ ሙሴን ይታዘዘው ነበር፡፡ EግዚAብሔር የሚለውንም ሁሉ 

ይፈጽም ነበር፡፡ Eናንተም የነገ ታላቅ ሥራችሁን ዛሬ በመማር ፣ በመታዘዝና EግዚAብሔርን 

በመፍራት ጀምሩት፡፡ 
 

ማጠቃለያ 
Iያሱ ሙሴን ተክቶ Eስራኤልን መርቶAል፡፡ EግዚAብሔር የመጀመሪያውን ኃይል ያደረገለትና 

ሕዝቡን ለመምራት መመረጡን ያሳየውም የዮርዳኖስን ወንዝ በታቦቱ ኃይል በማስቆምና ሕዝቡ 

Eንዲሻገሩ በማድረግ ነው፡፡  

ዮርዳኖስን መሻገራቸው ድንቅ ነገር ነበር፡፡ ለዚህም በመቀደስ ተዘጋጁ፡፡ ከተሻገሩ በኋላም 

የመታሰቢያ ድንጋይ Aቆሙ፡፡ Eናንተም EግዚAብሔር ለሚያደርግላችሁ ተዘጋጁ፡፡ ውለታውንም 

ሁል ጊዜ Aስቡ፡፡ 
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ተግባር 
የEግዚAብሔርን ቃል ሁል ጊዜ ስሙ፡፡ 

ለታላላቆቻችሁ ታዘዙ፡፡ 
 

የክለሳ ጥያቄዎች 

1. ሙሴ በስንት ዓመቱ ሞተ ? 

2. ሙሴን የተካው ማን ነው ? 

3. የዮርዳኖስ ወንዝ Eንዴት ቆመ ? 

4. ሕዝቡና ካህናቱ ከተሻገሩ በኀላ የቆመው የድንጋይ ሐውልት ለምን Aስፈለገ ? 
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ብኵርና 

ሃያ Aንደኛ ሳምንት 
የትምህርቱ ዓላማ፡- የተሰጠንን ስለመጠበቅ ልጆች ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ  

                 ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ ለፍጥረቱ የበኵራት ዓይነት Eንድንሆን በEውነት ቃል Aስቦ ወለደን፡፡›› 

ያE.1.08 

ተጨማሪ ምንባብ፡-   ዘፍጥ.!5.!5-"4 
 

መግቢያ 
ብኵርና ምንድነው ? 

ከያEቆብና ከዔሳው በኵር ማን ነበር ? 

በኵር መሆን ለምን ይጠቅማል ? 

የዛሬው ትምህርታችን ስለ ብኵርና ነው፤ ለዚህም የሁለቱን ወንድማማቾች ታሪክ መሠረት 

በማድረግ Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
ልጆች ከሰው ወይም ከEንስሳ መጀመሪያ የሚወለደው ሁሉ በኵር ይባላል፡፡ ዘዳ.!1.07 ከሰው 

ወይም ከEንስሳ መጀመሪያ የሚወለደው በኵር ለEግዚAብሔር ይሰጣል፤ ያም ባይሆን ይዋጃል፡፡

(ይዋጃል ማለትም በበኵሩ ፋንታ የሚቀርብ ስጦታ ይቀርባል ማለት ነው፡፡) ሰው EግዚAብሔርን 

ለማገልገል ፣ Eንስሳትም ለመሥዋEት ፤ ለEግዚAብሔር ቤት ይሰጣሉ፡፡ (ዘጸ.03.02-05፤!2.!9)  

በኵር ከAባት ቀጥሎ በቤቱ የተከበረ ነው፡፡ Aባቱ በሌለበትም Eንደ Aባት ነው፡፡ በድሮ ዘመን 

ከሌሎች ልጆች Eጥፍ ውርስም ያገኝ ነበር፡፡ዘዳ.!1.07 የAባቶቻቸውን በረከት የሚወርሱትም 

በኵሮች ነበሩ፡፡ ዘፍ.!7.1-4  

የይስሐቅ ሚስት ርብቃ ቆይታ ስትፀንስ በማኅፀንዋ ያሉት መንትያዎች ነበሩ፡፡ መጀመሪያ 

የተወለደው ቀይ ነበር፡፡ ሁለንተናውም ፀጉራም ነበር፤ Eርሱንም ዔሳው Aሉት፡፡ ወንድሙም በEጁ 

የዔሳውን ተረከዝ ይዞ ወጣ ፣ ስሙንም ያEቆብ Aሉት፡፡ ዘፍ.!5.!5-!6 መንትያዎቹ ዔሳው Eና 

ያEቆብ ሲወለዱ፣ ዔሳው መጀመሪያ ስለተወለደ በኵር ነበር፡፡ ያEቆብም ታናሽ ነበር፡፡ ይሁን Eንጂ 

ያEቆብ ብኵርናውን በጣም ይፈልግ ነበር፡፡  

Aንድ ቀን ዔሳው Aደን ውሎ መጣ ፤ በጣም ርቦት ነበር፡፡ ያEቆብም ቀይ ወጥ ሠርቶ ነበረ፤ 
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ዔሳው ‹‹Eጅግ ደክሜAለሁ ከቀዩ ወጥ Aብላኝ›› Aለው፡፡ ያEቆብም በመጀመሪያ ብኵርናህን ሽጥልኝ 

Aለው፡፡ ዔሳውም Eነሆ፥ Eኔ ልሞት ነኝ ይህች ብኵርና ለምኔ ናት? Aለ፡፡ ያEቆብም በመጀመሪያ 

ማልልኝ Aለው፡፡ ዔሳውም ማለለት ብኵርናውንም ለያEቆብ ሸጠ፡፡ ዘፍ.!5.!9-"4  

ለብዙ ዓመታት ቆይቶ ዔሳው በብኵርናው የሚያገኘውን በረከት ሊቀበል ሲል ወንድሙ ያEቆብ 

ወሰደበት፡፡ ምክንያቱም ዔሳው ብኵርናውን ስለ Aቃለላት Eና በመሀላ ስለሸጣት ነው፡፡ (በረከቱ ምን 

Eንደነበር በሚቀጥለው ሳምንት Eናያለን፡፡)  

ልጆች EግዚAብሔር የሰጠንን ሁሉ ማክበር Aለበን፡፡ ለምሳሌ፡- ቤተሰባችንን፣ ጤንነታችንን፣ 

ክርስትና Eምነታችንን፣ ካህናት Aባቶቻችንን፣ መጽሐፍ ቅዱስ፣ ቤተ ክርስቲያንን EግዚAብሔር 

የሰጠንና Eኛም ማክበር ያለብን ነገሮች ናቸው፡፡  

ዔሳው ያቃለላትን ብኵርና Aልቅሶ ቢፈልጋትም ማግኘት Aልቻለም፡፡ Eናንተም EግዚAብሔር 

የሰጣችሁን Aክብራችሁ ያዙ፡፡  

ክርስቲያኖች የፍጥረታት በኵር ናቸው፡፡‹‹ ለፍጥረቱ የበኵራት ዓይነት Eንድንሆን በEውነት 

ቃል Aስቦ ወለደን፡፡›› ያE.1.08  
 

ማጠቃለያ 
ብኵርና በመጀመሪያ በመወለድ የሚገኝ ሲሆን በሥጋ Eና በነፍስ የሚታይና የማይታይ 

በረከትና ዋጋ ያስገኝ ነበር፡፡  

ያEቆብ የተመኛትና ዔሳው ያቃለላት ብኩርና ዋጋዋ ታላቅ ነበር፡፡ በመጨረሻ ዔሳው ጸጸትን 

ያEቆብም በረከትን Aግኝተውበታል፡፡ 

የEኛ ብኵርና ክርስትናችን ነው፡፡ በመማር ከቤተሰብም ምክር በመውሰድ ልንጠብቀው 

ይገባል፡፡ 
 

ተግባር 
ብኵርናችሁን መጠበቅ የምትችሉት በመማር ነውና ቤተሰብ ወደ ቤተክርስቲያን Eንድትማሩ 

ሲያመጣችሁ በሚገባ ተማሩ፡፡ 

የክለሳ ጥያቄዎች 
1. በኵር ማለት ምን ማለት ነው ? 

2. በኵር የሚባሉት Eነማን ናቸው ? 

3. ዔሳው የያEቆብ መንትያ ሆኖ Eንዴት በኵር ሆነ? 

4. ያEቆብ ብኩርናውን ያገኘው Eንዴት ነበር ? የEኛ ብኵርናስ ምንድነው? 
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በወላጆቻችሁ ትባረኩ ዘንድ ታዘዙ 

ሃያ ሁለተኛ ሳምንት 
የትምህርቱ ዓላማ፡- ልጆች፤ ስለ በረከት Eና መታዘዝ ጥቅም ተገንዝበው ለሚጠየቁት 

                   ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹የAባትህ በረከቶች ጽኑዓን ከሆኑ ከተራሮች በረከቶች ይልቅ ኃያላን ናቸው፤ 

ዘላለማውያን ከሆኑ ከኮረፍቶችም በረከቶች ይልቅ ኃያላን ናቸው›› 

ዘፍ.#9.!6 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ዘፍ.!5.!7-ፍጻሜው፣!6."2-#3፣ !7.1-!9፣"2.!4-"2 
 

መግቢያ፡- ይስሐቅ ስልሣ ዓመት ሲሞላው ሚስቱ ርብቃ ሁለት ልጆችን ወለደችለት፤ 

ስማቸውም ዔሳው Eና ያEቆብ ነበር፡፡ ዔሳው የበኵር (መጀመሪያ የተወለደ ) ልጅ ሲሆን ፤ ያEቆብ 

ሁለተኛ ነበር፡፡ በዛሬው ትምህርታችን ያEቆብ ለቤተሰቡ የሚታዘዝ ልጅ ስለነበር በረከት መቀበሉን 

Eንማራለን፡፡ 
 

የክለሳ ጥያቄዎች 
ልጆች ስለ ይስሐቅ የተማራችሁትን ታስታውሳላችሁ ? ---------------------------------- 

ይስሐቅ ስንት ልጆች ነበሩት ? --------------------------------------------------------------- 

ስማቸውስ ማን ነው ? ------------------------------------------------------------------------- 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
ያEቆብ ጭምት Eናቱን Eየታዘዘና Eየተላላከ የሚኖር ልጅ ነበር፡፡ ዘፍ.!5.!7 Eናቱም በጣም 

ትወደው ነበር፡፡ ዔሳው Aዳኝ Eና በAባቱም የተወደደ ነበር፡፡ ዔሳው በምስር ወጥ ብኵርናውን ሸጠ፡፡ 

በሌላ ጊዜ Aባቱ ይስሐቅ ኤሳውን ሊባርከው Eንደሆነ Eናቱ ርብቃ ሰማች፡፡ በመታዘዙ የምትወደው 

ልጅዋ ያEቆብ Eንዲባረክ፣ የጣፈጠ ምግብ Aዘጋጀችና ወደ ይስሐቅ ገብቶ Eንዲባረክ Aደረገችው፡፡ 

ይስሐቅም ‹‹EግዚAብሔርም ከሰማይ ጠል ከምድርም ስብ የEህልንም የወይንንም ብዛት ይስጥህ፡፡ 
Aሕዛብ ይገዙልህ ሕዝብም ይስገዱልህ ለወንድሞችህ ጌታ ሁን፥ የEናትህም ልጆች ይስገዱልህ 
የሚረግምህ Eርሱ ርጉም ይሁን የሚባርክህም ቡሩክ ይሁን፡፡›› ሲል ባረከው፡፡  

ዔሳው ሲመጣ ወንድሙ በረከቱን Eንደወሰደበት Aወቀ፡፡ ሊገድለውም ፈለገ፡፡ ‹‹ለርብቃም ይህ 
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የታላቁ ልጅዋ የዔሳው ቃል ደረሰላት ታናሹን ልጅዋን ያEቆብንም Aስጠርታ Aስመጣችው፥ 
Aለችውም። Eነሆ፥ ወንድምህ ዔሳው ሊገድልህ ይፈቅዳል፡፡ Aሁንም ልጄ ሆይ ቃሌን ስማ ተነሣና 
ወደ ካራን ምድር ወደ ወንድሜ ወደ ላባ ሂድ›› Aለችው፡፡ ይስሐቅንም በዔሳው ሚስቶች ምክንያት 

Aሳመነችው፡፡ ዔሳው ከቤተሰቡ ጋር ሳይማከር ሁለት በEግዚAብሔር የማያምኑ ሴቶችን Aግብቶ 

ነበር ፣ Eነርሱም የይስሐቅንና የርብቃን ልብ ያሳዝኑ ነበር፡፡ ለዚህም ነው ርብቃ ይስሐቅን ፡- 
ከኬጢ ሴቶች ልጆች የተነሣ ሕይወቴን ጠላሁት ያEቆብ ከዚህ Aገር ሴቶች ልጆች ሚስትን የሚያገባ 
ከሆነ በሕይወት መኖር ለምኔ ነው ? ያለችው፡፡ ይስሐቅም ተስማማ ያEቆብም ምንም Eንኩዋን 

ከቤተሰቦቹ መለየት ባይፈልግም፤ ለቤተሰቦቹ ታዛዥ ነበረና የEናቱን ትEዛዝ Eና ምክር ሰምቶ 

ለመሄድ ተዘጋጀ፡፡ ‹‹ይስሐቅም ያEቆብን ጠራው፥ ባረከውም፥ Eንዲህም ብሎ Aዘዘው፦ ከከነዓናውያን 
ሴቶች ልጆች ሚስትን Aታግባ…..ሁሉን የሚችል Aምላክም ለብዙ ሕዝብ ጉባኤ Eንድትሆን 
ይባርክህ፥ ያፍራህ፥ ያብዛህ ስደተኛ ሆነህ የተቀመጥህባትን EግዚAብሔርም ለAብርሃም የሰጣትን 
ምድር ትወርስ ዘንድ የAብርሃምን በረከት ለAንተ ይስጥህ፥ ለዘርህም Eንዲሁ Eንደ Aንተ›› Aለው፡፡ 

ልጆች Aሁንም ለEናቱ የታዘዘው ያEቆብ ያገኘውን በረከት Aስተውሉ፡፡  

‹‹ይስሐቅም ያEቆብን ሰደደው፥ Eርሱም … የርብቃ ወንድም የሚሆን …. ላባ ወዳለበት ወደ 

ሁለቱ ወንዞች መካከል ሄደ፡፡›› መንገድ ላይ ሌሊት ተኝቶ በሕልሙ ከምድር Eስከ ሰማይ በተዘረጋ 

መሰላል ላይ መላEክት ሲወጡ ሲወርዱ Aየ፡፡ ከመሰላሉ ጫፍም EግዚAብሔር ቆሞበት ነበር፡፡ 

Aሁንም ቤተሰቡን ታዞ የወጣው ያEቆብ EግዚAብሔር ባረከው፡- Eንዲህም Aለው፦ ‹‹የAባትህ 

የAብርሃም Aምላክ የይስሐቅም Aምላክ Eኔ EግዚAብሔር ነኝ ይህችን Aንተ የተኛህባትን ምድር 

ለAንተም ለዘርህም Eሰጣለሁ፡፡ ዘርህም Eንደ ምድር Aሸዋ ይሆናል Eስከ ምEራብና Eስከ ምሥራቅ 

Eስከ ሰሜንና Eስከ ደቡብ ትስፋፋለህ የምድርም Aሕዛብ ሁሉ በAንተ በዘርህም ይባረካሉ፡፡Eነሆም 

Eኔ ከAንተ ጋር ነኝ፥ በምትሄድባትም መንገድ ሁሉ Eጠብቅሃለሁ፥ ወደዚችም ምድር Eመልስሃለሁ 

የነገርሁህን ሁሉ Eስካደርግልህ ድረስ Aልተውህምና፡፡ ያEቆብም ከEንቅልፉ ተነሥቶ። በEውነት 

EግዚAብሔር በዚህ ስፍራ ነው Eኔ Aላወቅሁም ነበር Aለ፡፡››  ያንንም ስፍራ  ቤቴል Aለው፡፡ 

ብዙ ዓመታት ቆይቶ ያEቆብ EግዚAብሔር የገባለትን ቃል ሁሉ Aድርጎለት ተመለሰ፡፡ 

በመንገድም ሌሊት EግዚAብሔር Eንደ ሰው መስሎ ተገለጠለት፡፡ ሲታገለውም Aደረ፡፡ ሲነጋ ልሒድ 

Aለው፡፡ ያEቆብም ካልባረከኝ Aልቅህም Aለው፡፡ Eርሱም ባረከው ስሙም ከያEቆብ (ተረከዝ ያዥ 

ማለት ነው፡፡) ወደ Eስራኤል(የEግዚAብሔር ሕዝብ ማለት ነው፡፡) ተቀየረለት፡፡ ‹‹ከEንግዲህ ወዲህ 

ስምህ Eስራኤል ይባል Eንጂ ያEቆብ Aይባል ከEግዚAብሔር ከሰውም ጋር ታግለህ Aሸንፈሃልና›› 

ልጆች መታዘዝ በሰውም በEግዚAብሔርም Eንዲህ ያስባርካል፡፡ 
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ማጠቃለያ 
ያEቆብ ከልጅነቱ ጀምሮ ለቤተሰቦቹ ታዛዥ Eና በረከትን የሚናፍቅ ነበር፡፡ EግዚAብሔርም 

በረከትን ሰጠው፡፡  
 

ተግባር 
 ለታላላቆቻችሁና ለቤተሰብ ታዘዙ፡፡  

 ሰውን ሁሉ የምታከብሩና EግዚAብሔርን የምትፈሩ ሁኑ፡፡ 

 ቤተሰቦቻችሁ የሚመክሩAችሁ የሚጠቅማችሁን ነው፡፡ ያEቆብ የርብቃን ቃል Eንደሰማ 

Eናንተም ምክር የምትቀበሉ ሁኑ፡፡   
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ታማኙ ያEቆብን EግዚAብሔር ረዳው                

ሃያ ሦስተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ልጆች ስለ ታማኝነት ግንዛቤ Aግኝተው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ 

                   ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ EግዚAብሔር ከEኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል፡፡ ›› ሮሜ.8."1 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ዘፍጥ.!9.1-"1 
 

መግቢያ፡- ልጆች Eንደምን ሰነበታችሁ፤ ባለፈው ሳምንት ያEቆብ በመታዘዙ Eንደተባረከ 

ተምረናል፤ ለሚከተሉት የማስታወሻ ጥያቄዎች መልስ ስጡ፡፡ 

ያEቆብ ምን ይሠራ ነበር? Eናቱ Eንዴት Eንዲባረክ Aደረገች? 

ርብቃ ያEቆብ ወደ ሌላ ቦታ Eንዲሸሽ ያደረገችው ለምን ነበር?  

ይስሐቅ ያEቆብን ወዴት Eንዲሄድ መከረው?     

ያEቆብ በAባቱና በEናቱ ምክር ወደ ሶርያ ሄደ፡፡ በዚያም የEናቱን ወንድም ላባንና ልጆቹን 

Aገኘ፡፡ ተቃቅፈው ከተሳሳሙ በኋላ በAንድነት መኖር ጀመሩ፡፡ ያEቆብ የላባን ከብቶች ይጠብቅለት 

ነበር፡፡ በዛሬው ትምህርታችን ያEቆብ ለሃያ ዓመታት በኖረበት በላባ ቤት የነበረውን ታማኝነት Eና 

ከEግዚAብሔር ያገኘውን በረከት Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
ያEቆብ በቤተሰቦቹ ምክር በAምላኩ ረድኤት ከረጅም ጉዞ በኋላ በምሥራቅ Aቅጣጫ በሁለት 

ወንዞች መካከል ካለው ቦታ ደረሰ፡፡ Aንድ ታላቅ የውኃ ጉድጓድ ካለበት ሲደርስም፣ ከጉድጓዱ 

Aጠገብ መንጎቻቸውን የሚጠብቁ ሰዎች Aገኘ፡፡ ስለ ላባ ጠየቃቸው Eነርሱም ልጁ መምጣትዋን 

ነገሩት፡፡ ወዲያውም ራሔል መጣች፡፡ Eርሱም የርብቃ ልጅ መሆኑን ነገራት፡፡ Eርስዋም ለAባትዋ 

ነገረችው፤ ላባም በደስታ ተቀበለውና ወደ ቤት ወሰዱት፡፡ 

ያEቆብ ላባን ማገልገል ጀመረ፡፡ ከብቶቹን ይጠብቅለትም ነበር፡፡ ላባ ያEቆብን ደሞዝህን ንገረኝ 

Aለው፡፡ Eርሱም ነገረው፤ ያEቆብም ስለ ደሞዙ ሰባት ዓመት Aገለገለው፡፡ ነገር ግን ላባ ያEቆብ 

ያገለገበትን የሰባት ዓመት ደመወዝ ላለመክፈል ፈልጎ Aታለለው፣ ተጨማሪ ሰባት ዓመት Aገልግሎ 

ያEቆብ ደመወዙን Eንዲወስድ ነገረው፡፡ ያEቆብም Eንዲሁ Aደረገ፡፡ ሰባት ዓመት ቆይቶም ያEቆብ 
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ደመወዙን ከላባ ተቀበለ፡፡  

ያEቆብ ከላባ ጋር በተነጋገሩት ቃል መሠረት ታማኝ ሆኖ Aገለገለው፡፡ ላባ ቃላቸውን Aፍርሶ 

ቢያታልለውም ያEቆብ Aልጠላውም ነበር፡፡ Eንደውም ተጨማሪ ዓመታትን Aገለገለው፡፡ የላባን ልጆች 

Aግብቶ Aሥራ Aንድ ወንዶች Eና Aንዲት ሴት ልጅ ተወለዱለት፡፡ ብዙ ዓመታት ቆይቶ ያEቆብ 

ላባን ወደ ስፍራዬ ወደ Aገሬም Eመለስ ዘንድ Aሰናብተኝ Aለው፡፡ ‹‹ላባም። በዓይንህ ፊት ሞገስን 

የማገኝ ብሆንስ ከዚሁ ተቀመጥ EግዚAብሔር በAንተ ምክንያት Eንደ ባረከኝ ተመልክቼAለሁና 

Aለው፡፡ ደመወዝህን ንገረኝ፥ Eርሱንም Eሰጥሃለሁ Aለ፡፡›› 

ያEቆብም የላባን ከብቶች Eንዴት Eንደጠበቀለት ፣ EግዚAብሔርም Eንዳበዛው ፤ ገልጦ ለቤቴ 

የምሠራው መቼ ነው? Aለ፡፡ ላባም መልሱ ምን ልስጥህ Aለው፡፡ ያEቆብም በጎቹንና ፍየሎቹን 

በመልካቸው ለይቶ ደመወዝ Eንዲሰጠው Eንዲህ ሲል ጠየቀው ‹‹ከበጎችህ መካከል ዝንጕርጕርና 

ነቍጣ ያለበቱን ጥቁሩንም በግ ሁሉ፥ ከፍየሎቹም ነቍጣና ዝንጕርጕር ያለበቱን Eነርሱም ደመወዜ 

ይሆናሉ፡፡›› ላባም ይሁን Aለ፡፡ 

ያEቆብ ዥንጉርጉሮችን ለየ፡፡ ነጭና ጥቁሮችንም ለየ፡፡ የሦስት ቀን መንገድ ርቀት Aስቀመጣቸው፡፡ 

ከዚያም በEግዚAብሔር ጥበብ ዥንጉርጉሮቹ Eንዲበዙለት Aደረገ፡፡ ልጆች ያEቆብ የEርሱን በጎችና 

ፍየሎች Eንዲበዙለት ለማድረግ ምን የተጠቀመ ይመስላችሁዋል?  

ያEቆብ በመጀመሪያ የተለያዩ Eንጨቶችን ከዛፎች ወሰደ፡፡ Eንጨቶችንም ዝንጉርጉር Aድርጎ 

ላጣቸው፡፡ ከዚያ በውኃ ገንዳ ውስጥ ከተተው፡፡ በጎቹ ውኃ ለመጠጣት ሲመጡ በውኃው ውስጥ 

ያለውን ዝንጉርጉር ሽመል/Eንጨት/ Eያዩ ይጎመጁ ጀመር፡፡ በጎቹም ጎምጅተው ሽምልምሌ ነቁጣም 

መሳይ ወለዱ፡፡ ከዚያም የበረቱትን ከደከሙት ለይቶ ሽምልምሌውን Aሳያቸው፡፡ የበረቱትም በዙ፡፡ 

ያEቆብ Eጅግ ባለ ጠጋ ሆነ፤ ብዙም ከብት ሴቶችም ወንዶችም ባሪያዎች ግመሎችም Aህዮችም 

ሆኑለት፡፡  

የላባ ልጆችም ያEቆብን፤ በAባታችን ሀብት ከበረ፤ ሲሉ ሰማ፡፡ ላባም በተነጋገሩት መሠረት 

ይሁን ያለውን ትቶ በያEቆብ ላይ ፊቱን Aጠቆረበት፡፡ ያEቆብም የላባ ፊት Eንደዱሮው Aልዳልሆነ 

Aየ፣ Aዘነም፡፡ EግዚAብሔርም ያEቆብን ፦ ወደ Aባትህ ምድር ወደ ዘመዶችህም ተመለስ ከAንተም 

ጋር Eሆናለሁ Aለው፡፡ ያEቆብም ሚስቶቹን ልያንና ራሔልን ጠርቶ ፡- የAባታችሁ ፊት 

Eንደዱሮው Aይደለም፡፡ ነገር ግን የAባቴ Aምላክ ከEኔ ጋር ነው፡፡  Eኔ ባለኝ ጉልበት Aባታችሁን 

Aገልግያለሁ፡፡ ‹‹ Aባታችሁ ግን Aታለለኝ ፥ ደመወዜንም Aሥር ጊዜ ለወጠ EግዚAብሔር ግን ክፉ 

ያደርግብኝ ዘንድ Aልፈቀደለትም፡፡›› የEግዚAብሔር መልAክም በሕልም Eንዲህ Aለኝ፦  ‹‹ ላባ በAንተ 

ላይ የሚያደርገውን ሁሉ AይቼAለሁና፡፡ ሐውልት የቀባህበት በዚያም ለEኔ ስEለት የተሳልህበት የቤቴል 
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Aምላክ Eኔ ነኝ Aሁንም ተነሥተህ ከዚህ Aገር ውጣ፥ ወደ ተወለድህበትም ምድር ተመለስ፡፡›› 

ልያና ራሔልም EግዚAብሔር ያለህን ሁሉ Aድርግ Aሉት፡፡ Eርሱም ያለውን ሁሉ ይዞ 

በሌሊት ወደ Aባቱ Aገር ሄደ፡፡ የያEቆብን መሄድ ዘግይቶ የሰማው ላባ ተከተለው፡፡ ነገር ግን 

የEግዚAብሔር መልAክ በሕልም ያEቆብን በክፉ ነገር Eንዳናገረው ተጠንቀቅ Aለው፡፡ ሁለቱም 

ተገኛኝተው ተነጋገሩና ተማምለው ተለያዩ፡፡ ያEቆብም ወደ መንገዱን ሄደ፡፡ 
 

ማጠቃለያ 
ያEቆብ በሥራው ታማኝ ትጉህ Eና ጥበበኛ ነበር፡፡ EግዚAብሔርም ከEርሱ ጋር ሆኖ ያግዘው 

ነበር፡፡ ብዙ በረከትንም ለራሱና ለላባ ቤት Aገኘ፡፡ 

ላባ በተቃራኒው ነው፡፡ በተከታታይ ያታልላል፤ ለገንዘብ Eንጂ ለቤተሰቡ ፍቅር ትኩረት 

Aልነበረውም፡፡ ይህም ድርጊቱ በረከት ያገኝበት ከነበረው ከያEቆብ ጋር Aለያየው፡፡ 
 

ተግባር 
ሁሌም ታማኞች ሁኑ፡፡ EግዚAብሔር የEናንተ የሆነውን ይሰጣችኋል፡፡  

Eንደ ያEቆብም በEግዚAብሔር ፍቃድ የምተኖሩ ሁኑ፡፡ 
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ዮሴፍ ክፉውን በበጎ Aሸነፈ 

ሃያ Aራተኛ ሳምንት 
ዓላማ፡- ልጆች የይቅር ባይነትን ጥቅም ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ ክፉውን በመልካም Aሸንፍ Eንጂ በክፉ Aትሸነፍ፡፡›› ሮሜ.02.!1 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ዘፍጥ.#2.#7 
 

መግቢያ፡- ዮሴፍ ከAሥራ ሁለቱ የያEቆብ ልጆች Aንዱ ሲሆን፤ ወንድሞቹ  ቀንተውበት 

ለግብጽ ነጋዴዎች Aሳልፈው ሸጡት፡፡ በAንድ መኮንን ቤት በታማኝነት Eየሠራ ቆይቶ ያለጥፋቱ 

ተከስሶ ታሰረ፡፡ በታሰረበት ወህኒ ቤት EግዚAብሔር ከEርሱ ጋር ስለሆነ ተወዳጅና ተደማጭ ነበር፡፡ 

Aብረውት በወህኒ የነበሩ Eስረኞች ሕልም ሲያዩ Eየነገሩት ይፈታላቸው ነበር፡፡ ሕልም የፈታላቸው 

ሰዎች ስለ ዮሴፍ ለፈርOን ስለነገሩት፤ ፈርOንም ያያውን ሕልም Eንዲፈታለት ዮሴፍን Aስጠራው ፤ 

ዮሴፍም ሕልሙን ፈታለት፡፡ ሰባት የራብና Eና ሰባት የጥጋብ ዓመታት Eንደሚመጡም ተረጎመለት፡፡ 

ፈርOንም ምን ማድረግ Eንዳለበት ጠየቀው፡፡ Eርሱም በጥጋቡ ዘመን የነበረውን ብዙ የEህል ምርት 

Aከማችቶ በራቡ ዘመን ከተከማቸው Eህል Eየተጠቀመበት ክፉን ዘመን Eንዲያልፍ መከረው፡፡ 

ፈርOንም ይህንኑ Eንዲሠራለት ዮሴፍን በግብጽ ሁሉ ላይ ሾመው፡፡  

በዛሬው ትምህርታችን ዮሴፍ ከሸጡት ወንድሞቹና ከAባቱ ጋር Eንደተገናኘና ለባEድ ሀገር 

Aሳልፈው የሸጡትን ወንድሞቹን ይቅርታ Eንዳደረገላቸውም Eንማራለን፡፡  
 

የመግቢያ ጥያቄዎች  
1. በዮሴፍ ላይ ወንድሞቹ ያደረጉበትን ታስታውሳላችሁ ? ለምን ይህን Aደረጉ ? 

2. የፈርOን ሕልም Eና ትርጉሙስ ምን ነበር ? 

3. የፈርOን ሕልም ከተተረጐመ በኋላ ዮሴፍ ምን ሆነ ? 

መምህር በልጆች መልስ ላይ ተመርኩዘው ታሪኮችን በAጭሩ ያብራሩላቸው፡፡ 
 

ትምህርቱ 
ዮሴፍ ግብጽን በሙሉ Eንዲያስተዳድር በፈርOን ተመረጠ፡፡ በሰባቱ የጥጋብ Eና የምርት 

ዓመታትም ዮሴፍ በግብጽ ምድር ሁሉ ዞሮ Eህል ሰበሰበ በጐተራ Aከማቸ፡፡ ከሰባት ዓመታት በኋላ 
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በግብጽ Eና በዓለም ታላቅ ረኃብ ተከሠተ፡፡ በዓለም ያሉ ሰዎችም በግብጽ ሀገር Eህል መኖሩን 

ሰምተው ከረኃብና ከችግራቸው ለመዳን ወደ ዮሴፍ Eየመጡ Eህል ይገዙ ነበር፡፡ 

የዮሴፍ ቤተሰቦችም በሚኖሩበት በምድረ ከነዓን ከፍተኛ ረኃብ ነበር፡፡ በግብጽ Eህል Eንዳለ 

ሰሙ፡፡ ያEቆብም ልጆቹ ወደ ግብጽ ሄደው ምግብ Eንዲገዙ ላካቸው፡፡ የያEቆብ ልጆቹ Eህል ሊገዙ 

ወደ ግብጽ ሀገር መጡ፡፡ በዚያ የንጉሡ Eንደራሴ ሆኖ ከፍተኛ ሥልጣን የነበረው ወንድማቸው 

ዮሴፍ ነው፡፡ ወደ Eርሱ ዘንድ ቀርበው ሰገዱለት፡፡ ዮሴፍም Aወቃቸው፡፡ ወንድሞቹ ግን ለባርነት 

Aሳልፈው የሸጡት ታናሽ ወንድማቸው ዮሴፍ መሆኑን Aላወቁትም:: ዮሴፍ ግን የነገራቸውንም 

ሕልም Aስታወሰ፡፡ ልጆች ዮሴፍ ወንድሞቹ ለባርነት ሳይሸጡት ያየውን ሕልም ታስታውሳላችሁ፡፡  

ዮሴፍ ወንድሞቹን ከየት Eንደ መጡ ጠየቃቸው፡፡ ከምድረ ከነዓን Eንደመጡ Aሥራ ሁለት 

ወንድማማቾች Eንደሆኑና Aንዱ ወንድማቸው መሞቱንም ነገሩት፡፡ Aባታቸው ሽማግሌ በመሆኑ 

ትንሹ ወንድማቸው ከAባቱ ጋር Eንደቀረም ነገሩት፡፡ ዮሴፍም በሚገባ Aስተናግዶ ወደ ግብጽ 

የመጡበት ጉዳይ Eህል Eንዲጫንላቸው Aደረገ፡፡ ከዚያም ከታናሽ ወንድማቸው ከብንያም ጋር 

Eንዲመለሱ Aዘዛቸው፡፡ ወደ Aባታቸው ወደ ያEቆብ ተመልሰው ፤ Aይበቶቻቸውን (ጆንያዎቻቸውን)  

ሲከፍቱ የEያንዳንዳቸውን ገንዘብ በጆንያዎቻቸው ውስጥ Aገኙ፡፡ 

Eህሉ ሲያልቅም ያEቆብ ሄዳችሁ Eህል Aምጡ ብሎ ልጆቹን Aዘዘ፤ ልጆቹ ግን ብንያምን 

ይዛችሁ ኑ ብሎናል Aሉት፡፡ Eስራኤልም በሚወደው ልጁ በዮሴፍ ኃዘን ስለ ተጐዳና ብንያምንም 

የዮሴፍ ምትክ Aድርጐ ይወደው ነበር፡፡ መጽናኛው የነበረው ትንሹ ልጁ ብንያምም በሔደበት 

ይቀራል ወይ ይሞታል ብሎ Aዘነ፡፡ ከAሥራ ሁለቱ Aንዱ ይሁዳ ዋስ ሆኖት Eንዲሄዱ ፈቀደ፡፡ 

ወደ ግብጽ ሲደርሱም ዮሴፍ ተቀብሎ Aስተናገዳቸው Aለቀሰም ፣ በመጨረሻም ወንድማቸው 

መሆኑን ገለጸላቸው፡፡ ወንድሞቹ ግን ራሱን ሲገልጽላቸው ሊበቀለን ነው ብለው ፈሩ፡፡ ዮሴፍ ግን 

EግዚAብሔርን ምክንያት Aድርጐ ራሱን ቤተሰቡንና ሕዝቡን ለማዳን ወደ ግብጽ Eንደላከው Eንጂ 

ክፉ ያደረጉበትን Eንደማያስብ ነገራቸው፡፡ ተመልሰውም Aባታቸውንና ያለውን ሁሉ ይዘው ወደ 

ግብጽ Eንዲመጡና Aብረውት Eንዲኖሩ ነገራቸው፡፡ ለያEቆብም ስጦታ ላከለት፡፡ ወንድሞቹ ዮሴፍ 

በሕይወት መኖሩን ለAባታቸው ተመልሰው ነገሩት፤ Eርሱ ግን Aላመነም፡፡ ስጦታውንም Aይቶ 

Aመናቸው፤ Eጅግም ተደሰተ፡፡ ወደ ግብጽ ሄዶ ዮሴፍን ለማየት Eንደሚፈልግ ነግሯቸው  

ቤተሰቡን ሁሉ ይዞ ሄዱ፡፡ ግብጽ Eንደደረሱ ዮሴፍ Aባቱን በAክብሮት ተቀበለ፡፡ ተቃቅፈውም 

ተሳሳሙ ወደ ፈርOን ቤተ መንግሥትም Aስገባቸው፡፡ ፈርOንም ሲያያቸው ተደሰተ፡፡ ለቤተሰቡና 

ለመንጋቸው የተመረጠ ቦታ Eንዲሠጣቸውም Aዘዘ፡፡ 
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ማጠቃለያ 
1. ዮሴፍ በAባቱ ቤት ፣ በጲጥፋራ ቤት Eና በEስር ቤት ታማኝ ነበር፡፡ EግዚAብሔርም 

በሚበልጠው የግብፅ ቤተ መንግሥት Eንዲሾም Aደረገው፡፡ 

2. ዮሴፍ ሥልጣንና ኃይል ቢያገኝም ክፉ ያደረጉበትን ወንድሞችን Aልተበቀላቸውም፡፡ 

ይቅርታ Aደረገላቸው፡፡ ይህን በማድረጉም ከAባቱ በረከትን ተቀበለ፡፡ 
 

ተግባር 
ክፉውን በመልካም Aሸንፉ Eንጂ በክፉ Aትሸነፉ                 
 

ጥያቄዎች፣ 

1. ዮሴፍ በግብጽ ሀገር በሰባቱ የጥጋብ ዓመታት ምን Aደረገ ? 

             

2. የዮሴፍ ወንድሞችና የዓለም ሕዝቦች ወደ ግብጽ ዮሴፍ ዘንድ የሚመጡት ለምን ነበር ? 

               

3. ዮሴፍ ለወንድሞቹ ራሱን ሲገልጥላቸው ወንድሞቹ ምን Aሉ ? ለምን ? 

              

4.  _____________የዮሴፍ ታናሽ ወንድም ነው፡፡ 

5.  ዮሴፍ ሕይወትን ለማዳን የላከኝ _____________ነው:: Aለ፡፡ 

6.  ፈርOን፤ ዮሴፍን ለቤተሰቡ_____________Eንዲሰጣቸው ነገረው፡፡ 
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ጌታችን በሰይጣን ተፈተነ 

ሃያ Aምስተኛ ሳምንት 
ዓላማ፡- ስለ ጌታችን ጾም Eና በሰይጣን ስለ መፈተኑ ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች  

        ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

ምንባብ፡- ማቴ. 4÷1-01 
 

መግቢያ፡- ጌታችን ለማስተማር ከመውጣቱ በፊት Aርባ ቀንና ሌሊት ጾሟል፡፡ በዚህ 

ትምህርታችንም ጌታችን Eንዴት Eንደ ጾመ Eና Eንደ ተፈተነ ማን Eንደፈተነውም Eንማራለን፡፡ 
 

የክለሳ ጥያቄዎች 

1. ጌታችንን ማን Aጠመቀው ? የት ተጠመቀ ? ሲጠመቅ ስንት ዓመቱ ነበር ?  ጌታችን 

ተጠምቆ ሲወጣ ምን ተፈጸመ ?  
 

ትምህርቱ 
ጌታችን ከተጠመቀ በኋላ ወዲያውኑ ወደ በረሓ ለመጾም ሄደ፡፡ በዚያም Aርባ ቀንና Aርባ 

ሌሊት ጾመ፡፡ ጌታችንም ከመወለዱ ከብዙ ዓመታት በፊት Eንደሚወለድ ከተነበዩት ነብያት መካከል 

Aርባ ቀንና ሌሊት የጾሙ ሦስት ነቢያት ነበሩ፡፡ Eነርሱም ፡- ሙሴ በሲና /ዘጸ.!4÷02-08/፤ ኤልያስ 

በኮሬብ /1ኛነገ.09÷8/ Eዝራ በIየሩሳሌም/ ሱቱኤል 03÷"6-#5/ ተራራዎች ነበር፡፡ 

ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስም Aርባ ቀንና Aርባ ሌሊት ከጾመ በኋላ ፈታኙ ሰይጣን መጥቶ 

ሦስት ፈተናዎች Aቀረበለት፡፡ 

1ኛ. ድንጋዩን Aንሥቶ የEግዚAብሔር ልጅ ከሆንክ ዳቦ Aድርገው Aለው፡፡ ጌታችንና  

 መድኃኒታችንም ‹‹ ሰው በEግዚAብሔር  ቃል  Eንጂ በEንጀራ ብቻ Aይኖርም" Aለው፡፡ 

2ኛ. ሰይጣን Aሁንም ተመልሶ መጥቶ ስላንተ መላEክትን ያዝልሀል ተብሎAልና ራስህን ከቤተ 

መቅደስ ጫፍ ወደ መሬት ጣል Aለው፡፡ ጌታም ‹‹ጌታ Aምላክህን Aትፈታተነው ተብሎ 

ተጽፎAል›› Aለው፡፡ 

3ኛ. የዓለምን ነገሥታት ክብር ያላቸውንም ሁሉ Aሳይቶ ወድቀህ ብትሰግድልኝ ይሄን ሁሉ 

Aሰጥሃለሁ Aለው፡፡ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስም "ሂድ Aንተ ሰይጣን ለጌታ ለAምላክህ 

ስገድ Eርሱንም ብቻ Aምላክ ተብሎ ተጽፎAልና" Aለው፡፡ ያን ጊዜም ዲያብሎስ 
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ሊያሸንፈው Aልቻለምና ተወው፡፡ ቅዱሳን መላEክትም ቀርበው ያገለግሉት ነበር፡፡ 

 

ማጠቃለያ 
ነቢያት ይጾሙ ነበር፡፡ ጌታችንም ጾሞAል፡፡ በጾሙም ተፈትኖ ድል AድርጎAል፡፡ 
 

ተግባር 
በዚህ ጾም ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ቤተ ክርስቲያን Eየሄዳችሁ ሥርዓቱን Aስተውሉ፡፡ 
 

ጥያቄዎች 

1. ከጌታችን በፊት Aርባ ቀንና ሌሊት የጾሙ ነቢያት ስንት ናቸው? ስማቸውን ጥቀስ 

2. መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ የጾመበት ቦታ ማን ይባላል? 

3. ዲያብሎስ ጌታችንን ስንት ፈተናዎች ፈተነው? 

4. "ራስህን ጣል" ያለውን ለምን ነበር? 

5. ጌታችን ክፉ ሰይጣንን ካሸነፈ በኋላ ወደ Eርሱ የመጡት Eነማን ናቸው? ለምን? 



www.zeorthodox.org

መሠረተ ሕይወት ሁለተኛ ክፍል 

68 

 

መጻጉE ተፈወሰ 

ሃያ ስድስተኛ ሳምንት 
 

ዓላማ፡- ልጆች የመጻጉEን ታሪክ ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹Eነሆ ድነሃል ከዚህ የሚብስ Eንዳይደርስብህ ወደፊት ኃጢAት 

Aትሥራ››  ዮሐ.5.04 

ተጨማሪ ምንባብ ፡- ዮሐ. 5.1-06 
 

መግቢያ፡- መጻጉE ማለት ሕመምተኛ ማለት ነው፡፡ ልጆች በAቢይ ጾም ካሉት Eሑዶች 

Aራተኛው ሰንበት መጻጉE ይባላል፡፡ በዚህ ቀን ጌታችንና መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ ሕሙማንን 

ማዳኑ ይታሰብበታል፡፡ በተለይም መጻጉEን የፈወሰበት ቀን ነው፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም የመጻጉEን 

ታሪክ Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ብዙ ጊዜ ሕመምተኞችን ይፈውስ ነበር፡፡ ብዙ Eውራን Aይተዋል፣ 

Aንካሳዎች ድነው ሄደዋል፣ ለምጻሞችምንም AንጽቶAቸዋል፡፡ ሙታንን በማስነሣትም ተAምር 

ሠርቶAል፡፡ ጌታችን ካዳናቸው ሕሙማን ብዙዎቹ ንስሐ ገብተው ከEግዚAብሔር ጋር ኖረዋል፡፡  

ጌታችን በዚህ ምድር የኖረው ሠላሳ ሦስት ዓመት ሲሆን ከሠላሳ ዓመቱ ጀምሮ ሦስት ዓመት 

ተዘዋውሮ AስተምሮAል፡፡ በዚህ ጊዜ ብዙዎችን ከነበረባቸው ሕመም AድኖAቸዋል፡፡ ከEለታት Aንድ 

ቀን የAይሁድ በዓል ስለነበር ወደ Iየሩሳሌም ወጣ፡፡ በIየሩሳሌም ቤተ ሳይዳ የምትባል Aምስት 

በሮች የነበሩዋት መጠመቂያ ነበረች፡፡  

ልጆች መጠመቂያ ምንድነው? ጠበል ተጠምቃችሁስ ታውቃላችሁ? መምህር ስለጠበል ቦታና 

ሥርዓቱ ይንገርዋቸው፡፡  

የመጠመቂያውን ውኃ የጌታ መልAክ መጥቶ ያናውጠው ነበር፤ መጀመሪያ የገባም ይፈወሳል፡፡ 

በዚያም መናወጡን የሚጠባበቁ በሽተኞች፣ Eውሮች፣ Aንካሶችም፣ ሰውነታቸውም የሰለለ ብዙ 

ሰዎች ነበሩ፡፡ ከEነዚህ በሽተኞችም ውኃው ሲናወጥ ወስዶ የሚከተው ሰው ያልነበረው Aንድ በሽተኛ 

ነበር፡፡ Eርሱም "8 ዓመት በAልጋው ላይ ሆኖ Eየታመመ ኖረ፡፡  
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ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ፤ መጻጉE Eንዲህ Eንደኖረ ማንም ሳይነግረው Aውቆ፣ ልትድን 

ትወዳለህ? Aለው፡፡ ልጆች ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በሕይወታችን የሚያደርግልን ሁሉ ፈቃዳችንን 

ጠይቆ ነው፡፡ Aሁንም ይህን ሕመምተኛ ጠየቀውያም ሰው Aንስቶ ወደ ተናወጠው ውኃ 

የሚያስገባው ይፈልግ ስለነበር፡-‹‹ጌታ ሆይ፥ ውኃው በተናወጠ ጊዜ በመጠመቂያይቱ ውስጥ 

የሚያኖረኝ ሰው የለኝም ነገር ግን Eኔ ስመጣ ሳለሁ ሌላው ቀድሞኝ ይወርዳል ብሎ መለሰለት፡፡›› 

Iየሱስም፦ ተነሣና Aልጋህን ተሸክመህ ሂድ Aለው፡፡ ወዲያውም ሰውየው ዳነ Aልጋውንም 

ተሸክሞ ሄደ፡፡ ያም ቀን ሰንበት ነበር፡፡ ልጆች Aይሁድ ተቀምጦ መዋል ብቻ፤ ሰንበትን ማክበር 

ይመስላቸው ነበር፡፡ ሰንበትን ማክበር ማለት ግን ማስቀደስ፣ በሽተኛ Eና የታሰረ መጎብኘት፣ ያዘነንን 

ማጽናናትም ነው፡፡ Aይሁድም ግን መጻጉEን፤ Aልጋህን ተሸክመህ ልትሄድ Aልተፈቀደልህም 

ሰንበት ነው Aሉት፡፡ ይህን ያሉትም የሰንበትን ትርጉም ስላልተረዱ ነው፡፡ Eርሱ ግን፦ ያዳነኝ ያ 

ሰው። Aልጋህን ተሸክመህ ሂድ Aለኝ ብሎ መለሰላቸው፡፡ Eነርሱም ማነው ? ብለው ጠየቁት፡፡ 

Eርሱም ብዙ ሕዝብ ስለነበር Eና ክርስቶስም ወዲያው ወደ ቤተ መቅደስ ሄዶ ስለነበር፤ ማን 

Eንዳዳነው Aላወቀም፡፡ 

ከዚህ በኋላ Iየሱስ በቤተ መቅደስ Aገኘውና፡- Eነሆ ድነሃል ከዚህ የሚብስ Eንዳይደርስብህ 

ወደፊት ኃጢAት Aትሥራ Aለው፡፡ ሰውየውም ሄዶ ያዳነው Iየሱስ Eንደሆነም ለAይሁድ ነገረ፡፡ 
 

ማጠቃለያ፡- ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ብዙዎችን AድኖAል፡፡ መጻጉEም ከዳኑት መካከል 

Aንዱ ነው፡፡ መጻጉE ያዳነውን Aለማወቁ ያሳዝናል፡፡ ሆኖም ክርስቶስ Eርሱን የሚያውቅበት Eድል 

ሰጥቶት ነበር፡፡ በኃጢAት ከሚመጣበት ደዌ Eንዳይያዝም መክሮታል፡፡ ሰውየው ግን ሲያመሰግን 

Aልታየም፤ Eንዲያውም ጌታን ለመክሰስ ፈልገው ወደጠየቁት Aይሁድ ሄዶ Aወራላቸው፡፡ ልጆች 

የEግዚAብሔርን ቸርነትና ስጦታ መዘንጋት የለብንም፡፡ በተሰጠንም Aመስጋኞች መሆን ይገባናል፡፡ 
 

ተግባር 
EግዚAብሔር ስለሰጣችሁ ሁሉ Aመስግኑት፡፡ ልጆች ለቤተሰብ፣ ለውጭ ሰው Eና ለካህናት  

ተለይቶ የሚነገር Aለ፡፡ Eንደ መጻጉE ጥንቃቄ የጎደለው ወሬ ማውራት የለባችሁም፡፡ ቤተሰብ 

Aይወራም ያለንን መጠበቅ Aለብን፡፡    
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የክለሳ ጥያቄዎች 

1. መጻጉE ማለት ምን ማለት ነው ? 

              

2. በቤተ ሳይዳ ምን ነበር ? 

              

3. በቤተ ሳይዳ የነበሩት በሽተኞች ይጠባበቁ የነበረው ምንድነው?  

              

4. ጌታችን መጻጉEን ሲያድነው ምን ብሎ ጠየቀው ? ለምን ? 

              

5. Aይሁድ ድውዩን Aልጋህን ተሸክመህ መሄድ Aልተፈቀደልህም  ለምን Aሉት ? 

              

6. ክርስቶስ በቤተ መቅደስ ድውዩን ሲያገኘው ምን Aለው ? 
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ሕፃናት ጌታችንን ተቀበሉ 

ሃያ ሰባተኛ ሳምንት 
 

ዓላማ:- ክርስቶስ በክብር ወደ Iየሩሳሌም መግባቱን ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ 

       ይሰጣሉ፡፡ 

 ምንባብ:- ‹‹ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው ፤ ሆሣEና በAርያም፡፡›› ማቴ.!1.9 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ማቴ.!1.1-05፣ ማር.01.1-0፣ ሉቃ.09.!8-#8፣ መዝ.8.2፣ ዘካ.9.9  
 

መግቢያ:- ነቢያት ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በAህያ ላይ ተጭኖ Eንደሚመጣ Eና ሕፃናት 

Eንደሚቀበሉትም ተንብየዋል፡፡ ዛሬ የዚህን ትንቢት ፍጻሜ Eንማራለን፡፡ 
 

ትምህርቱ  
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በIየሩሳሌም ብዙ ተዓምራት ፈጽሞዋል፡፡ Aዎን Eርሱ ሽባው 

Eንዲራመድ፣ Eውራኑ Eንዲያዩ፣  የማይሰሙት Eንዲሰሙ Aድርጓል፡፡ Aንድ ቀን ÷ Aይሁድ 

በIየሩሳሌም በዓል የሚያከብሩበት ቀን ነበርና ብዙ ሕዝብ ለበAሉ ተሰባስበው ነበር ፤ ክርስቶስም 

በAህያ ተጭኖ  ወደ Iየሩሳሌም ገባ፡፡   

ብዙ ተዓምራት ሲያደርግ ይሰሙ ስለነበር Aልዓዛርን ከሞት ማስነሳቱም ስለተሰማ፡፡/ ዮሐ. 

01÷1-ፍጻሜ / ለበAል የተሰበሰቡት ሕዝብ ክርስቶስ ወደ Iየሩሳሌም መምጣቱን ሲሠሙ ሊቀበሉት ፣ 

ሊያዩትም ወጡ፡፡  

ጌታችን በAህያይቱ ላይ ተጭኖ ሲገባ፡፡ የዘንባባ ዝንጠፊ ፣ የዛፍ ቅጠል ጫፍ ፣ ልብሳቸውንም 

Eያነጠፉ በክብር ተቀበሉት፡፡ በዚህ Eለት ልጆች ፣ በEናታቸው Eቅፍ የተያዙ ሕፃናትም ሊያዩት 

መጡ፡፡ Eንዲህ ሲሉም ዘመሩ፡፡ ‹‹ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፤ ሆሣEና በAርያም፡፡›› 

ማቴ !1.9 

ደቀ መዛሙርቱ Eንዲሆኑ ጌታችንና መድኃኒታችን የመረጣቸው ሐዋርያት በመጀመሪያ ምን 

Eንደተደረገ Aላስተዋሉም ነበር፡፡ በኋላ ግን ነቢያት ቀድመው የተነበዩት መፈጸሙን Aስተዋሉ፡፡ 

መዝሙረኛው ንጉሥ ዳዊት ‹‹ከሕፃናትና ከሚጠቡ Aፍ ምሥጋናን ለራስን Aዘጋጅህ›› መዝ.8÷2 

ሲል ቀድሞ ተንብዮ ነበር፡፡  

ነቢዩ ዘካርያስም ‹‹ ለጽዮን ልጅ፡- Eነሆ ÷ ንጉሥሽ የዋህ ሆኖ በAህያ ላይና በAህያይቱ 
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ግልገል በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ Aንቺ ይመጣል በሉኣት›› ዘካር. 9÷9 ብሎ ነበር፡፡ 

ልጆች የጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ የማዳንና ጠፍቅር ሥራዎች በሙሉ ቀድመው በነቢያት 

የተነገሩ ናቸው፡፡ ዛሬም ያየነው ከEነዚህ ትንቢቶች የAንዱን ፍጻሜ ነው፡፡  
 

ማጠቃለያ 
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ወደ Iየሩሳሌም የገባው በAህያ ላይ ሆኖ ነበር፡፡ Aህያ በሰዎች 

የተናቀች ብትሆንም ክርስቶስ ግን ሊመሰገንባት መረጣት፤ Eኛም EግዚAብሔር ከመፍጠር 

ያልተጸየፈውን ፍጡር መናቅ Aይገባንም፡፡ 

ሕፃናት ሆሳEና በAርያም Eያሉ መድኃኒችንን Eንዳመሰገኑት Eኛም Aብረን ማመስገንን ተምረናል፡፡ 

ለEርሱ መመስገን የባሕርዩ ነው፤ ይገባዋል፤ Eኛም Eርሱን በሁሉም ማመስገን የተፈጠርንበት ነው፡፡  

የትንቢቱን ፍጻሜ ሐዋርያት ያስተዋሉት ዘግይተው ነው፡፡ ከተረዱ በኋላ ግን ምስክሮች ሆነዋል፡፡ 

ልጆች ከEድሜያችንና ከEውቀታችን Aንጻር ቶሎ የማንረዳቸው ነገሮች ይኖራሉ፡፡ Eኛ Aልተረዳነውም 

ማለት ስሕተት ነው ማለት Aይደለም፡፡ ተረጋግተን መጠየቅና ከሚያውቁት ለመረዳት መጣር 

Aለብን፡፡ Aንዳንድ ነገሮችን ያልተረዳናቸው የምናውቅበት ጊዜ ስላልደረሰም ሊሆን ይችላል፡፡ ይህ 

ሲሆን ትክክለኛውን ጊዜ በትEግሥት መጠበቅ መልካም ነው፡፡    
 

ተግባር 
የሚከተለውን መዝሙር Aጥኑ፡፡ የተሰጧችሁን ጥቅሶች ማታ ማታ ከመኝታችሁ በፊት 

Aስነብቡ ወይም Aንብቡ፡፡  

በቤተ ክርስቲያን የሚፈጸመውን የሆሳEና በዓል ሥርዓት Aይታችሁ Eና ጠይቃችሁ፣ 

ለቤተሰብ Aስረዱ፡፡ 

 

መዝሙር 

ሆሳEና በAርያም Eያሉ ዘመሩ ሕፃናት በIየሩሳሌም፡፡ 
 

ጥያቄዎች 

1. ጌታችን ወደ Iየሩሳሌም ሲመጣ ሕዝቡ Eንዴት ተቀበሉት ? 

2. ጌታ ወደ Iየሩሳሌም የገባው በምንድነው ? ሕዝቡና ሕፃናት ምን ብለው ዘመሩ ? 

3. ስለ ክርስቶስ ወደ Iየሩሳሌም መምጣትና ልጆች Eንደሚዘምሩለት የተነበዩት Eነማን 

ናቸው ? 
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የኤማሁስ መንገደኞች 

ሃያ ስምንተኛ ሳምንት 
 

ዓላማ:- ልጆች ስለ ክርስቶስ ትንሣኤና  ለኤማሁስ መንገደኞች Eንዴት Eንደተገለጠ 

       ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ:- "ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጋችሁ? ተነስቶAል Eንጂ በዚህ 

የለም፡፡" ሉቃ.!4.5-6 

ምንባብ:- ሉቃ. !4.03-05 
 

መግቢያ:- ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከሞተ በኋላ በሦስተኛው ቀን ተነሣ፡፡ መጀመሪያ 

ለቅዱሳት Aንስት ከዚያም ለሌሎች ደቀ መዛሙርቱ ተገለጠ፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም  በኤማሁስ 

መንገድ የሆነውን መገለጥ Eንማራለን፡፡  
 

ትምህርቱ  
በጌታ መቃብር ትንሣኤውን የሚያበስር መልAክ መገለጡን፤ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስም 

ለመግደላዊት ማርያም Eንደተገለጠ፤ የሰሙ ሁለት ደቀ መዛሙርት ከIየሩሳሌም ወደ ኤማሁስ 

ሄዱ፡፡ በመንገዳቸውም ክርስቶስ ሲሰቀል ስለነበረው ሁኔታና ስለተፈጸሙት ተAምራት ይነጋገሩ 

ነበር፡፡ በዚህ መካከል ጌታችን ከጎናቸው ሆኖ መንገደኞቹን ስለሚነጋገሩት ነገር ጠየቃቸው፡፡ Eነርሱ 

ግን Aላወቁትም ስለምን Eያወራችሁ ነው ሲላቸውም “በIየሩሳሌም ብቻህን ትኖራለህ ? ወይስ 
በነዚህ ቀናት የሆነውንስ Eንዴት Aታውቅም?" ጌታችን Iየሱስም መልሶ "ምንድን ነው?" Aላቸው፡፡  

Iየሱስ የተባለ ነቢይ Eንደተነሣና ብዙ ድንቆችን Eንደፈጸመ፣ የካህናት Aለቆችና መኳንቶቻቸው 

ግን ለሞት Aሳልፈው Eንደሠጡት፣ Eስራኤልን ይዋጃል ብለው ይጠብቁት የነበረው ግን Eርሱን 

Eንደነበር ነገሩት፣ ከሞተ ሦስት ቀን Eንደሆነውና፣ ሴቶች ግን በመቃብሩ ሥፍራ ሥጋው 

Eንደሌለና መነሣቱንም Eንዳረጋገጡ ነገሩን Aሉት፡፡  

ጌታችንም ልባቸው ከማመን የዘገየ መሆኑን ወቅሶ ክርስቶስ ይሄን ሁሉ መከራ ይቀበል ዘንድ 

Aስቀድሞ በነቢያት Eንደተናገረ Aስረዳቸው፡፡ በክብር Eንደሚነሳም Aበሰራቸው፡፡ ወደ መንደሩ 

ሲደርሱም ስለመሸ ከነርሱ ጋር Eንዲቆይ የግድ ብለው ለመኑት፡፡ ወደ ቤት ከገቡና በማEድ ከተቀመጡ 

በኋላ ባርኮ የሚበሉትን ሰጣቸው ዓይኖቻቸው ተከፈቱና Eርሱ Iየሱስ ክርስቶስ መሆኑን Aወቁ፡፡ 

ከዚያም ተሰወራቸው፡፡  
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ሲያስተምራቸው ልባቸው ይቃጠልባቸው Eንደነበርና መጻሕፍትንም Eንደገለጠላቸው Aስተዋሉ፡፡ 

ወደ Eየሩሳሌምም ተመልሰው በኤማሁስ መንገድ የሆነውን ተናገሩ፡፡ 

ማጠቃለያ 
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ መነሳቱን የሰሙት የኤማሁስ መንገደኞች ይህን Aላመኑም ነበር፡፡ 

በተስፋ መቁረጥ ሲጎዙ ተስፋችን Iየሱስ ክርስቶስ ቃን Eየተረጎመ፣ ተስፋቸውንም Eያደሰ 

Aጠገባቸው ነበር፡፡ ልጆች Aምላካችን ሁሌም ከEኛ ጋር ነው፤ በተለያዩ መንገዶች ሲያጽናንና 

ሲመክረን ልንሰማው ይገባናል፡፡ 

የጌታችንን Eውነተኛነት ሲነጋገሩ የነበሩት መንገደኞች የተበሰረላቸውን ትንሳኤና የመጻሕፍትን 

ትንቢት Aለማመናቸው፣ ከዚህም በላይ ስለክርስቶስ ሊያምኑ የሚገባቸውን ከማመን መዘግየታቸው 

በጌታችን Aስወቅሶቸዋል፡፡ Eኛም ከዚህ ተምረን ለማመን መዘግየት የለብንም፡፡  

የኤማሆስ መንገደኞች ክርስቶስን Eርሱ መሆኑን ሳያውቁ ወደቤታቸው ገብተው Eንዲስተናገድ 

የግድ ብለውታል ይህም Eንግዳ ተቀባይነታቸውን ያሳያል፡፡ Eኛም Eንግዶችን ማስተናገድን ችላ 

ማለት የለብንም፡፡ ‹‹Eንግዶችን መቀበል Aትርሱ፤ በዚህ Aንዳንዶች ሳያውቁ መላEክትን Eንግድነት 

ተቀብለዋልና፡፡›› Eብ.03.1 

በቤት Aስተናግደውት ክEርሱ ጋር ሲበሉና ሲጠጡ ባርኮ ሲሰጣቸው Aይኖቻቸው ተከፈቱ፡፡ 

Eኛም ስንበላ ና ስንጠጣ Aምላካችን Eንዲባርክልን በጸሎት Aንጠይቅ፣ የክርስቶስን ምሥጢር 

ለመረዳትም ከEርሱ ጋር በመዓድ Eንቀመጥ፡፡ ይኸውም ቅዱስ ስጋውንና ክቡር ደሙን መብላትና 

መጠጣት ነው፡፡ ‹‹ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ በEኔ ይኖራል Eኔም በEርሱ Eኖራለሁ፡፡››  

ዮሐ.6.$6 
 

ተግባር 
ከጎደኞቻችሁ ጋር ከትምህርት ውጪ የEግዚAብሔርን ቃል መነጋገር ልመዱ፡፡ 

የምትሰሙትን የEግዚAብሔርን ቃል Aስተውሉ፡፡ 

ስትመገቡ ጸልዩ፡፡ 

ሁሌም ከቅዱስ ቁርባን Aትራቁ፡፡ 
 

መዝሙር                                            ትርጉም 

ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ                  ምድርም በክርስቶስ ደም ታጥባ  

ተኃጺባ በደመ ክርስቶስ                  ፋሲካን (ደስታ) ታደርጋለች፡፡ 
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ጥያቄዎች 

1. ጌታችን ከተነሣ በኋላ በመጀመሪያ የተገለጠው ለማን ነው ? 

            

2. በኤማሁስ መንገደኞቹ ስለምን ነበር የሚያወሩት? ጌታችን ለኤማሁስ መንገደኞች 

የነገራቸው ምንድነው? 

            

3. የኤማሁስ መንገደኞች የሚያናግራቸው ክርስቶስ መሆኑን ያወቁት መቼ ነው ? 
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ጴጥሮስ Eና ዮሐንስ በቤተ መቅደስ 

ሃያ ዘጠነኛ ሳምንት 
ዓላማ፡- ልጆች ቅዱስ ጴጥሮስ Eና ቅዱስ ዮሐንስ “መልካም በሚልዋት መመላለሻ” ያደረጉትን 

       ተAምራት ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ ይህን ያለኝን ግን Eሰጥሃለሁ፤ በናዝሬቱ በIየሱስ ክርስቶስ ስም 

ተነሣና ተመላለስ Aለ፡፡››  የሐዋ. 3.6 

ምንባብ፡- የሐዋ.ሥ 3.1- ፍጻሜው 
  

መግቢያ፡- ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ባረገ በAሥረኛው ቀን፣ ደቀ መዛሙርቱ 

ከEመቤታችን ጋር በተሰበሰቡበት ቤት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ቤቱንም ሞላው፡፡ ደቀ መዛሙርቱ 

መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ፤ በብዙ ቋንቋዎች መናገርም ቻሉ፡፡ Eንደታዘዙትም ወጥተው ስለ Iየሱስ 

ክርስቶስ ማስተማር ጀመሩ፡፡ በስሙም ብዙ ተAምራት መፈጸም ቻሉ፡፡  

ዛሬም ቅዱስ ጴጥሮስ Eና ቅዱስ ዮሐንስ መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ 

ያደረጉትን ተAምር Eንማራለን፡፡ 
 

ትምህርቱ 
Aንድ ቀን ቅዱስ ጴጥሮስ Eና ቅዱስ ዮሐንስ ለጸሎት ወደ ቤተ መቅደስ ይሄዱ ነበር፡፡ የቤተ 

መቅደሱም መግቢያ “መልካሚቱ መመላለሻ” ትባል ነበር፡፡ በዚህች መግቢያ ከተወለደ ጀምሮ 

መራመድ የማይችል ሰው ነበር፡፡ ይህ ሰው በመልካሚቱ መግቢያ ተኝቶ ገንዘብ፣ ምግብ፣ ብር፣ ወርቅ፣ 

ልብስና ሌሎችም ስጦታዎችን በልመና Eየጠበቀ ይኖር ነበር፡፡ ጴጥሮስና ዮሐንስም ወደ መቅደስ 

ሲመጡ ተመልክቶ ምጽዋትን ለመናቸው፡፡ 

ጴጥሮስ ከዮሐንስ ጋር ቆሞ በትኩረት ተመለከተው Eና “ ብርና ወርቅ የለኝም፤ ይህን ያለኝን 

ግን Eሰጥሃለሁ በናዝሬቱ በIየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሣና ተመላለስ Aለው፡፡” በቀኝ Eጁም ይዞ 

Aስነሣው፡፡ ወዲያውም ተነሣና መራመድ ቻለ፡፡ 

ይህ ሰው መራመድ በመቻሉ በጣም ተደሰተ፡፡ Eየዘለለና EግዚAብሔርንም Eያመሰገነ ከEነርሱ 

ጋር ወደ መቅደስ ገባ፡፡ ሕዝቡም Eያመሰገነ ሲራመድ ሲያዩት ያውቁት ስለነበረ EግዚAብሔርን 

Aመሰገኑ፡፡ 
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ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስን የሚያምኑት ብዙ ምልክቶች Eና ተAምራት EንደሚከተሉAቸው 

ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ ነግሮAቸው ነበር፡፡ Eንደነገራቸውም ደቀ መዛሙርቱ ብዙ ተAምራትን 

መፈጸም ችለዋል፡፡ Aጋንንትን Aውጥተዋል፡፡ በሽተኞችንም ፈውሰዋል፡፡  
 

ማጠቃለያ፡- ጴጥሮስና ዮሐንስ ባላቸው ሁሉ መልካምን ነገር ይሠሩ ነበር፡፡ ለዘመናት 

በደዌ የኖረው ሰውም ሁሌም ሳያቋርጥ ወደ ቤተ መቅደስ በመመላለሱ ተፈወሰ፡፡ ቅዱስ ጴጥሮስ 

ያለውን ሰጥቶ ያን ሰው በEግዚAብሔር ፈቃድና ቸርነት Aዳነው፡፡  
 

ተግባር 
ቤተ ክርስቲያን መሄድ Aታቋርጡ፡፡ የተቸገረ ስታዩ የምትችሉትን ሁሉ Aድርጉ፡፡ 

በተደረገላችሁ EግዚAብሔርን Aመስግኑ፡፡    
 

ጥያቄዎች 
1. የቤተ መቅደሱ መግቢያ ምን ይባል ነበር ? 

            

2. በዚያ ይለምን የነበረውን ሰው ቅዱስ ጴጥሮስ ምን Aደረገለት ? 

            
 

መዝሙር   

ተናገሩ ድንቅ ሥራውን መስክሩ(2)  

ተAምሩን ለዓለም ንገሩ(2)  ድንቅ ሥራውን መስክሩ(2) 
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መልAኩ ቅዱስ ጴጥሮስን ከEስር Aወጣው 

ሠላሳኛ ሳምንት 
ዓላማ:- ልጆች፤ ስለ ቅዱሳን መላEክት ተራዳIነትና ጥበቃ ተገንዝበው ለሚጠየቁት 

        ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ የEግዚAብሔር መልAክ በሚፈሩት ሰዎች ዙርያ ይሰፍራል ያድናቸውማል፡፡›› 

መዝ."3("4).7 

ምንባብ:- የሐዋ. ሥራ. 02÷5-09 
 

መግቢያ:- ቅዱሳን ሐዋርያት ስለ ክርስቶስ Eየሰበኩ ስለEርሱ ሲመሠክሩ በAይሁድና 

በሌሎች IAማንያን ብዙ መከራ ደርሶባቸዋል፡፡ በዛሬው ትምህርታችን ቅዱስ ጴጥሮስ በEስር 

Eንደተጣለና በመልAኩ ርዳታ Eንዴት Eንደተፈታ Eንማራለን፡፡ 
 

የክለሳ ጥያቄዎች 
 1. የቅዱስ ጴጥሮስ የመጀመሪያው ተAምር ምን ነበር ? 

 2. ደቀ መዛሙርቱ ስለ ክርስቶስ መስበክ የጀመሩት መቼ ነው ? 
 

ትምህርቱ 
ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላ መጀመሪያ ማስተማር የጀመሩት በIየሩሳሌም 

ነበር፡፡ የAይሁድ መሪዎች የክርስቶስን ደቀ መዛሙርት በማሰርና በመግረፍ ዝም ለማሰኘት 

ሞክረዋል ፡፡ ለነገሥታቱ ይከሱዋቸውም ነበር፡፡ ከEነዚህ Aንዱ ሄሮድስ የተባለው ሀገረ ገዥ ያEቆብ 

የተባለውን ሐዋርያ ጥፋቱን ሳያጣራ Aንገቱን Aሰይፎ Aስገደለው፡፡  

ሄሮድስ በዚህ Aይሁድ ደስ Eንደተሰኙ ሲያይ ጴጥሮስን Aሰረው፡፡ ሌሎቹ ሐዋርያት Eና ደቀ 

መዛሙርትም ይሄን ሲሰሙ ጴጥሮስ ከEስር ቤት Eንዲፈታ Eንዲፈታ ጸሎት ያዙ፡፡ ቅዱስ ጴጥሮስ 

በሰንሠለት ታስሮ ከሁለት ጠባቂዎች መካከል ተኝቶ ነበር፡፡ በውጪ ያለውን በር የሚጠብቁ 

ሰዎችም ነበሩ፡፡  

ሁሉም ተኝተው በEንቅልፍ ላይ ሳሉ በመንፈቀ ሌሊት የEግዚAብሔር መልAክ በድንገት 

ተገለጠ ፤ Eስር ቤቱም በብርሃን ተሞላ፡፡ ከዚያም መልAኩ ቅዱስ ጴጥሮስን ቀሰቀሰው፤ ጫማውን 

Aድርጎ Eንዲከተለውም Aዘዘው፡፡ ጴጥሮስም መልAኩ Eንደነገረው Aደረገ፡፡ ወዲያውም ሰንሠለቶቹ 

ከEጁ ወደቁ፡፡  ጴጥሮስ በሕልሙ ራEይ የሚያይ ይመስለው ነበር፡፡ የEስር ቤቱን በሮች Aልፈው 
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ወደ ዋናው የEስር ቤቱ የብረት በር ሲደርሱም  ማንም ሳይነካው በሩ ተከፍቶላቸው ወጡ፡፡  

በመንገድ Aደባባይ ሲደርሱ መልAኩ ተሠወረው፡፡ ጴጥሮስም ጌታ መልAኩን ልኮ Eንዳዳነው 

ተረዳና የማርቆስ Eናት ወደ ማርያም ቤትም ሄደ፣ በዚያም ስለ Eርሱ ጸሎት ተይዞ ነበር፡፡ 

Eንደደረሰ በሩን Aንኳኳ፡፡ ሮዴ የተባለች Aገልጋይ ‹‹ማነው?›› ብላ ወደ በሩ ስትቀርብ የጴጥሮስ 

ድምፅ መሆኑን Aወቀች፡፡ ደንግጣ በሩን ሳትከፍት በቤት ላሉት ነገረቻቸው፤ Eነርሱም መጀመሪያ 

Aላመኑዋትም ነበር፤ Eርሱ መሆኑን ሲያረጋግጡ በጣም ተደሰቱ፤ ጴጥሮስም  ጌታ መልAኩን ልኮ 

Eንዴት Eንዳዳነው ተረከላቸው፡፡  
 

ማጠቃለያ 
Aይሁድ በቅናት በክርስቶስና በቅዱሳን ሐዋርያት ላይ ተነሥተው ነበር፡፡ ሐዋርያት ግን 

በEውነት ጸንተው በፍቅር ለማሸነፍ ይጥሩ ነበር፡፡ Eኛም በEምነታችንና በፍቅራችን መጽናትን 

Eንማራለን፡፡  

Eንደ ሓዋርያት ለEውነት Eየሠሩና በEውነት Eያመኑ መከራን መታገስ ከEግዚAብሔር ዋጋ 

ያሰጣል፡፡ EግዚAብሔር መልAኩን ልኮ ቅዱስ ጴጥሮስን ከEስር Eንዳወጣው ለEኛም መላEክትን 

Eንዲራዱን ይልክልናል፡፡ 

ጸሎት ታላቅ ኃይል ታደርጋለች፡፡ የሚያምን ድል ማድረግ የሚችለውም በጸሎት ነው፡፡ Eኛም 

ለቤተሰቦቻችንም ሆነ ለራሳችን ጸሎት ብናደርግ EግዚAብሔር ከማንኛውም መከራና ኃይል 

ይበልጣልና ይረዳናል፡፡ 

ቅዱሳን መላEክት ለማገዝ የሚላኩ የሚያገለግሉም መናፍስት፤ Eብራ.1.04 ስለሆኑ በሚያስፈልገን 

ይራዱናል፡፡ ከEኛ የሚጠበቀው Aምነን መጸለይ ብቻ ነው፡፡  
 

ተግባር 
ይህን ታሪክ ለሌሎች ንገሩ፡፡ 

ሌሎቹ ስለ ቅዱስ ጴጥሮስ Eንደጸለዩ Eናንተም ለሌሎች ጸልዩ፡፡ 
 

መዝሙር 

ይበራል በክንፉ ምልጃውም ፈጣን ነው 

የAምላክ ስም Aለበት ስሙም ሚካኤል ነው 

ያሳደገኝ መልAክ ዛሬም ከEኔ ጋር ነው (2) 
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ጥያቄዎች 
1. ጴጥሮስን ያሰረው ንጉሥ ማነው? 

            

2. ቅዱስ ጴጥሮስ ከEስር Eንዲፈታ የተጸለየው የት ነው? 

           

3. ጴጥሮስን ከEስር ያወጣው ማነው?  

           

4. ጴጥሮስ ከEስር Eንደ ወጣ ወዴት ሄደ? 

            

5. ጴጥሮስ ለምን ታሰረ? 
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ከዓሣ Aጥማጅነት የተጠሩት ሐዋርያት 

ሠላሳ Aንደኛ ሳምንት 
 

ዓላማ:- ስለ መጀመሪያዎቹ ሐዋርያት ጥሪ ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ 

       ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ:- “Eነሆ የEግዚኣብሔር በግ Aለ፡፡… ደቀ መዛሙርቱም ሲናገር ሰምተው 

Iየሱስን  ተከተሉት” ዮሐ. 1÷"6-"8  

ምንባባት:- ማቴ.4.08-!2፣ ማር.1.06-!፣ ሉቃ.5.1-01፣ ዮሐ.1."5-#3 
 

መግቢያ:- 
የጌታችን የIየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ሆነው የተጠሩት Aባቶቻችን ሐዋርያት Aሥራ 

ሁለት ናቸው፡፡ ከEነዚህም በዛሬው ትምህርታችን ከዓሣ Aጥማጅነት የተጠሩትን ሐዋርያት Eንዴት? 

Eና ለምን? Eንደተጠሩ Eንማራለን፡፡  
 

ትምህርቱ:- 
መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ከEርሱ በኋላ ስለሚመጣውና ከEርሱ ስለሚልቀው ያስተምር ነበር፡፡ 

ብዙ ሕዝብም ይሰማው ነበር፡፡ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ወደርሱ ሲመጣ ባየው ጊዜ፤ Aስቀድሞ 

ያስተማራቸው ስለEርሱ Eንደነበር መሰከረ፡፡ 

በቀጣዩ ቀንም መጥምቁ ዮሐንስ ከሁለት ደቀ መዛሙርቱ ጋር ነበር፡፡ ጌታችንን Aይቶ Eነሆ 

የEግዚAብሔር በግ Aለ፡፡ ከዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ሁለቱም ይሄንኑ ምስክርነት ሰምተው ጌታችን 

Iየሱስ ክርስቶስን ተከተሉት፡፡ ጌታም ሲከተሉት Aይቶ ምን ትፈልጋላችሁ? Aላቸው፡፡ Eነርሱም 

ወዴት ትኖራለህ ? Aሉት፡፡ መጥታችሁ Eዩ  Aላቸው፡፡ Eነርሱም ተከተሉት፣ ከርሱም ጋር ዋሉ ፡፡ 

Eነኚህ ሁለት ደቀ መዛሙርት Eንድርያስና ዮሐንስ ነበሩ፡፡ Eንድርያስም መሲሕን Aግኝተናል ብሎ 

ጴጥሮስ የተባለውን ስምOንን ጠራው፡፡ ዮሐ.1."5-#3 

በሚቀጥለውም ቀን Eንድርያስ Eና ስምOን ዓሣ ሲያጠምዱ Aደሩ፡፡ ያEቆብ Eና ዮሐንስም 

Eልፍ ብለው ከAባታቸው ጋር Eንዲሁ ዓሣ ለማጥመድ ይጥሩ ነበር፡፡ ነገር ግን  ዓሣ Aላገኙምና 

ተስፋ ቆርጠው መረባቸውን ማጠፍ ጀመሩ፡፡  

ጌታችንም Eያስተማረ ወደ ጴጥሮስ ታንኳ ገባ፡፡ ታንኳውን ወደ መሐል ፈቀቅ Eንዲያደርገውም 
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ጴጥሮስን Aዘዘው፡፡ በጴጥሮስም ታንኳ ላይ ሆኖ Aስተማረ፡፡ ጌታችን Aስተምሮ ሲጨርስ፣ ወደ 

መካከል ገብተው መረባቸውን በባሕሩ Eንዲጥሉ Aዘዘ፡፡ ሌሊቱን ሞክረው ባይሳካላቸውም ለጌታ 

በመታዘዝ መረባቸውን ጣሉ፡፡ ብዙ ዓሣም ያዙ፣ መረባቸው Eስኪቀደድና የያEቆብንና የዮሐንስን 

ርዳታ Eስኪፈልጉም ብዙ ዓሣ Aጠመዱ፡፡ ሁለቱም ታንኳዎችም በዓሣ ተሞሉ፡፡ ጴጥሮስም ከጌታ 

Eግር ሥር ወድቆ Eኔ ኃጢAተኛ ነኝና ከEኔ ራቅ Aለው፡፡ ጌታችንም Aትፍራ ከEንግዲህ ወዲህ 

ሰውን የምታጠምድ ትሆናለህ፡፡ Aለው፡፡ ሁሉም Eጅግ ተደነቁ፡፡ ሉቃ.5.2-01  

ጌታችንም በመጀመሪያ Eንድርያስንና ጴጥሮስ በኋላዬ ኑና ሰዎችን Aጥማጆች Eንድትሆኑ 

Aደርጋችኋለሁ Aላቸው፡፡ ከዚያም ያEቆብንና ዮሐንስን ጠራቸው፡፡ ማቴ.4÷08-!2 Eነርሱም 

ታንኳዎችን ወደ ምድር Aድርሰው ሁሉን ትተው ተከተሉት::  

የመጀመሪያዎቹ ደቀመዛሙርት ወንድማማቾቹ ዓሣ Aጥማጆች Eንድርያስና ጴጥሮስ 

Eንዲሁም ዮሐንስና ያEቆብ ናቸው፡፡  
 

ማጠቃለያ፡- 
መጥምቁ ዮሐንስ የEውነት መምህር ነው፡፡ የተጠራበትን ዓላማ ብቻ ፈጽሞAል፡፡ ዮሐንስ 

ሲፀነስ Aስቀድሞ በመልAኩ Eንደተነገረለት ኖረ፡፡ የሚያሰክር Aልጠጣም፤ በጾምና በጸሎት ተወሰነ፤ 

የሰዎችን ልብ ለክርስቶስ ማዘጋጀትንም በሚገባው ፈጸመ፡፡ ክርስቶስም Eውነት Eላችኋለሁ፥ ከሴቶች 

ከተወለዱት መካከል ከመጥምቁ ዮሐንስ የሚበልጥ Aልተነሣም፤ ማቴ.01.01 ብሎ መሰከረለት፡፡ 

Eኛም የተጠራንበትን ከፈጸምን ጌታችን ሲመጣ Eናንተ የAባቴ ብሩካን ኑ የተዘጋጀላችሁን መንግሥት 

ውረሱ። ማቴ.!5."4 ብሎ በፍጥረት ሁሉ ፊት ይመሰክርልናል፡፡  

ዮሐንስ በትምህርት ካዘጋጃቸውና የንስሐ ጥምቀት ካጠመቃቸው ተማሪዎቹ መካከል የክርስቶስ 

ደቀ መዛሙርት የሆኑ Aሉ፡፡ Eነርሱም የመጀመሪያዎቹ ሐዋርያት፡- ጴጥሮስ፣ Eንድርያስ፣ ያEቆብ 

Eና ዮሐንስ ናቸው፡፡ Aራቱም ዓሣ Aጥማጆች ነበሩ፡፡ የዮሐንስን ምስክርነትና የጌታችንን ጥሪ 

ሰምተው ሁሉን ትተው ተከተሉት፡፡ Eርሱም ሾማቸው፡፡ የክርስትና ግብም ይህ ነው፡፡  

የጌታችንን ቃል በመፈጸማቸው ብዙ ዓሦች Aገኙ፡፡ ልጆች Eኛም የEግዚAብሔርን ትEዛዝ 

ብንፈጽም Aምላካችን በሥራችንና በሕይወታችን ሁሉ በረከትን ይሰጠናል፡፡ የAምላክህንም 

የEግዚAብሔርን ቃል ብትሰማ ..በረከቶች ሁሉ ይመጡልሃል ያገኙህማል፡፡ ዘጸ.!8.2 
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ተግባር፡- 
ዮሐንስ ስለ ክርስቶስ Eንደ መሰከረ Eናንተም ከቤተሰባችሁ ጋር ስለ ጌታ Iየሱስ ክርስቶስ 

ተነጋገሩ፡፡  

Aራቱን ዓሣ Aጥማጆች ፣ ሁለቱን ታንኳዎች Eና ጌታችን ሲያስተምር በወረቀት ላይ ሳሉ፡፡ 

ክርስቲያን ማለት የክርስቶስ ተከታይ ነው፡፡ Eናንተም ለጌታችን የምትታዘዙ ሁኑ፡፡  
 

 

ጥያቄዎች  

1. የዮሐንስ ደቀመዛሙርት የነበሩት ሐዋርያት ማንና ማን ናቸው ? 

            

2. በዚህ ትምህርት ጌታችንን የተከተሉት ዓሣ Aጥማጆች ስንት ናቸው ? 

            

3. መጥምቁ ዮሐንስ ጌታችንን ሲያየው ምን Aለ ? 

            

4. ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት የነበሩና ስለ ክርስቶስ የጻፉት Eነማን ናቸው ? 
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የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ (EግዚAብሔርን መፍራት) 

ሠላሳ ሁለተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ልጆች፤ EግዚAብሔርን ስለ መፍራት ተገንዝበው ለሚጠየቁት 

                   ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ EግዚAብሔርን መፍራት ነው፡፡ ››  ምሳ.1.0 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ዘፍ."9.1-9፣  ዳን.3.1-" 
 

መግቢያ፡-  
ልጆች በምድራችን ብዙ ዓይነት ጥበብ Aለ፡፡ ሰዎች ጥበብን በተለያዩ መንገዶች ያገኛሉ፡፡ 

የመጀመሪያው EግዚAብሔር በሰጠን AEምሮ ስንጠቀም ነው፡፡ ሌላው ከAካባቢና ከቤተሰብ ነው፡፡ 

ከትምህርት ቤት የምናገኘው ጥብበም Aለ፡፡ በሕይወት ልምድም ጥበብ ይገኛል፡፡ 

ሆኖም ሰው የቱን ያህል ጥበበኛ ቢሆን EግዚAብሔርን የማይፈራ ከሆነ የራሱ ጥበብ ራሱንና 

ሌሎችን ለማጥፋት ምክንያት ይሆናል፡፡ መጨረሻው የሚያምረው ጥበብ EግዚAብሔርን በመፍራት 

የተያዘ ሲሆን ነው፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ስለሆነው EግዚAብሔርን 

ስለመፍራት Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
ፈጣሪ Aምላካችን EግዚAብሔር Eጅግ የሚወደንና የሚንከባከበን Aምላክ ነው፡፡ Eርሱ ስለፈቀደ 

ተፈጥረናል፡፡ ሲጠራንም ወደ Eርሱ Eንሄዳለን፡፡ ለEኛ ካለው ፍቅር የተነሣ ስንሳሳትና የዘላለም 

ሞትን ስናመጣ Eስከሞት ወዶናል፡፡ የምንወዳቸውን ቤተሰቦች ፣ ሕይወታችንንና በጎዎችን ነገሮች 

ሁሉ የሰጠን Eርሱ ነው፡፡ ለወደፊቱም ያሰበልንና ያዘጋጀልን መልካም ነገሮች Aሉ፡፡ ይህንን Aምላክ 

ማምለካችን ደስ ያሰኛል ፤ Eርሱን መውደድ Eና ማመንም ታላቅ በረከት ነው፡፡  

EግዚAብሔር Aምላካችን የማይወዳቸው ነገሮችም Aሉ፡፡ Eነዚህም ክፉ ነገሮች ናቸው፡፡ ክፉ 

ማድረግ ራሳችንን ይጎዳናል፡፡ የተማርነውንና ያገኘነውን ጥበብ ያጠፋብናል፡፡ ለምሳሌ ተምረው 

Aጥፊ በመሆናቸው ብቻ ሰው የማያምናቸው Aሉ፡፡ EግዚAብሔርን የሚፈራ ሰው ክፉ ከማድረግ 

ይጠነቀቃል፡፡  

EግዚAብሔርን መፍራት ማለት Eርሱ ከማይወዳቸው ነገሮች መለየት ማለት ነው፡፡ ስድብ፣ 
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ትEቢት፣ ስንፍና፣ ስርቆት፣ Aለመታዘዝ ወዘተ EግዚAብሔር የማይወዳቸው የኃጢAት ተግባራት 

ናቸው፡፡ በተቃራኒው EግዚAብሔር የሚወዳቸው ትኅትና፣ መዝሙር፣ ትጉህ ተማሪ መሆን፣ 

ለታላላቆች መታዘዝ ወዘተ ዋጋ ያስገኝልናል፡፡ ታላላቆቹ Aባቶቻችንና Eናቶቻችን Aብርሃም፣ 

ይስሐቅ፣ ያEቆብ፣ ዮሴፍ፣ ዳዊት የመሳሰሉት EግዚAብሔር Aምላካችንን በመፍራት ስለኖሩ ታላቅ 

በረከት ተቀብለዋል፡፡ 

EግዚAብሔርን መፍራት ማለት ለራሳችንና ለሌላው የሚጠቅም ነገር ማድረግ፣ ከሚጎዳም፤ 

ከክፉ ነገር፤ መከልከል ነው፡፡ ልጆች ይህ ማለትም EግዚAብሔር Aታድርጉ የሚለን የሚጎዳንን ነው 

ማለት ነው፡፡ ለምሳሌ፡- መስረቅ የተወሰደበትን ሰው ስሜት Eና AEምሮ ይጎዳል፡፡ ለEኛም የጥፋት 

ስሜት ያመጣብናል፡፡ ስንፍና የትምህርታችንን ውጤት ያበላሻል፡፡ ትEቢት በሌሎች Eንድንጠላ 

ያደርጋል፡፡ Eነኚህ ሁሉ Eኛን ይጎዳሉ፤ EግዚAብሔርን በመፍራት ከEነኚህ ስንርቅ Eንጠቀማለን፡፡ 

EግዚAብሔርን የምንፈራው Aባቶቻችንም Eርሱን በመፍራት የኖሩት ለምን? ይመስላችኋል 

ተወያዩ ፡- 

ሀ. EግዚAብሔርን የምንፈራው ስለምንወደው ነው፡፡ የምንወዳቸውን የሚያሳዝን ነገር 

መሥራት Aንፈልግም፡፡ EግዚAብሔርንም ከወደድነው Eናከብረዋለን Eንፈራዋለንም፡፡ 

ለ. EግዚAብሔርን የምንፈራው Eውነተኛ ዳኛ ስለሆነ ነው፡፡ EግዚAብሔር ሁሉንም ያውቃል 

፤ ለሁሉም Eውነተኛ ፍርድ ይሰጣል፡፡ ይህንን ስለምናምን በሰው ፊትም ሆነ ተደብቀን ክፉ 

ነገር Aንሠራም፡፡ ምክንያቱም EግዚAብሔርን Aምነን Eና Aክብረን ስለምንፈራው ነው፡፡ 

ሐ. EግዚAብሔርን መፍራት ከክፉ ነገር ስለሚያድን Eንፈራዋለን፡፡ ጠቢቡ ንጉሥ ሰሎሞን 

Eንዲህ ሲል ይመክረናል፡፡ Eጅግ ክፉ Aትሁን፥ Eልከኛም Aትሁን፥ ጊዜህ ሳይደርስ 

Eንዳትሞት፡፡ EግዚAብሔርን የሚፈራ ከሁሉ ይወጣልና ይህን ብትይዝ ከዚያም ደግሞ 

Eጅህን ባታርቅ መልካም ነው፡፡ መክ.7.08 Aያችሁ ልጆች Eጅግ ክፉ የሆነና Eልከኛ የሆነ 

ሰው ሌሎችንም ይጎዳል ራሱም ይጎዳል፡፡ EግዚAብሔርን የሚፈራ ግን ከክፉ ነገር ሁሉ 

ይወጣል፡፡  

መ. EግዚAብሔርን መፍራት የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ነው፡፡ ጠቢቡ ንጉሥ ሰሎሞን  ‹‹የጥበብ 

ሁሉ መጀመሪያ EግዚAብሔርን መፍራት ነው፡፡ ››  ምሳ.1.0 Eንዳለን ፤ ማንኛውንም 

ጥበብ EግዚAብሔርን ከፈራን Eናገኛለን፡፡ 

ክርስቲያኖች EግዚAብሔርን ሁልጊዜም ይፈሩታል፤ ያከብሩታል፡፡ ልጆች EግዚAብሔርን 

Aንዳንዴ Eየፈራን ሌላ ጊዜ የምንንቀው Aምላክ Aይደለም፡፡ ክርስቲያን ስንሆን ሁልጊዜም  Eርሱን 

Eየፈራን Eያከበርን Eንኖራለን፡፡ ‹‹ ቀኑን ሙሉ EግዚAብሔርን በመፍራት ኑር፡፡›› ምሳ.!3.07 
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ምሳሌዎቻችን 
 

ዮሴፍ፡- Aባታችን ዮሴፍ EግዚAብሔርን ይፈራ ነበር፡፡ Aንድ ቀን Aንዲት ሴት ክፉ ነገር 

Eንዲሠራ Aስጨነቀችው፡፡ Eርሱም በEግዚAብሔር ፊት Eንዴት ኃጢAትን Eሠራለሁ Aላት፡፡ 

ልጆች Eናንተም Eንዲሁ ጓደኞቻችሁ ሰው መሳደብ ወይም ሌላ ክፉ ነገር Eንድታደርጉ 

ሲያስጨንቁAችሁ Eንደ ዮሴፍ EግዚAብሔርን መፍራታችሁን መግለጥ Aለባችሁ፡፡ ዘፍጥ."9.1-9 

ሦስቱ ልጆች፡-ባቢሎን በሚባል ሀገር የነበሩ ናቸው፡፡ Aንድ ጊዜ ንጉሡ ናቡከደነጾር ሰው ሁሉ 

Eርሱ ላቆመው ምስል/ጣOት/ Eንዲሰግድ Aዘዘ፡፡ Eነኚህ ሦስት ሕፃናትም EግዚAብሔርን በጣም 

የሚፈሩ ልጆች ነበሩና ከEግዚAብሔር በስተቀር Aንሰግድም Aሉ፡፡ EግዚAብሔርም ከሚነድ Eሳት 

Aዳናቸው፡፡ ዳን.3.1-" 
 

ማጠቃለያ፡- ልጆች EግዚAብሔርን መፍራት የጥበባትና የበረከት ምንጭ ነው፤ EግዚAብሔርን 

በመፍራት የኖሩ ተጠቅመውበታል፡፡ Eናንተም የምትወዱትን EግዚAብሔርን ፍሩ፡፡ 
 

ተግባር 
EግዚAብሔርን ስለ መፍራት ተነጋገሩ፡፡  
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ልደታ ለማርያም 

ሠላሳ ሦስተኛ ሳምንት 
 

ዓላማ:- ልጆች፤ ስለ ድንግል ማርያም የልደት ታሪክ ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች 

        ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ:- “ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሸ Aንቺ የተባረክሽ ነሽ ”  ሉቃስ.1.!8  

ተጨማሪ ምንባብ :- የግንቦት 1 ስንክሣር ፤ ነገረ ማርያም፡፡  
 

መግቢያ:- የጌታችን የIየሱስ ክርስቶስ Eናት ቅድስት ድንግል ማርያም ፤ EግዚAብሔር 

በቅድስናና በንጽሕናዋ Eናቱ Eንድትሆን የመረጣት ናት፡፡ በዛሬው ትምህርታችን ስለ Iየሱስ 

ክርስቶስ Eናት ስለ ድንግል ማርያም የልደት ታሪክ Eንማራለን፡፡  
 

ትምህርቱ 
በIየሩሳሌም ባEለ ጸጋ የሆኑ ነገር ግን ንብረታቸውን የሚወርስ ልጅ ያልነበራቸው ባልና 

ሚስት ነበሩ፡፡ EግዚAብሔርን የሚፈሩ ነበሩና ልጅ Eንዲሰጣቸው ዘወትር ይጸልዩ ነበር፡፡ Aንድ ቀን 

ላም ልጅ ስትወልድ የተወለደችዋም ሌላ Eየወለደች ስድስት ትውልድ ከደረሰ በኋላ፤ ስድስተኛዋ 

ጨረቃ ስትወልድ ፣ ጨረቃዋም ፀሐይ ስትወልድ በሕልማቸው Aዩ፡፡  

Eንደ ዮሴፍ ሕልም ወደሚተርጉም ሰው ሄደው ያዩትን ሕልም ነገሩት፡፡ ሕልሙ ልጅ 

Eንደሚያገኙ መሆኑን፤ ላሞቹም Eስከ ስድስት ትውልድ የሚወልዱ ሴቶች ልጆቻቸው Eንደሆኑ፤ 

ጨረቃዋም በስድስተኛው ትውልዳቸው የምትወለድ ታላቅ ሴት ልጅ Eንደምትሆን ከተረጎመላቸው 

በኋላ ፀሐይ ምን Eንደሆነ መተርጎም Eንዳልቻለ ነገራቸው፡፡ 

ጥንዶቹም ሕልም ተርጓሚው Eንደነገራቸው Eስከ ስድስት ትውልድ ልጆችና ቤተሰቦች 

ተወለዱላቸው፡፡ የስድስተኛው ትውልድም ሐና ትባላለች፡፡ ቤተሰቦቿም Iያቄም ለተባለ መልካም 

ሰው Aጋቡዋት፡፡ Iያቄም Eና ሐና Aብረው ለረጅም ጊዜ ኖሩ፡፡ ልጅ ሳይወልዱም Aረጁ፡፡ ሐና Eና 

Iያቄም ድሆችን የሚረዱና ለEግዚAብሔር ትEዛዝም ታማኞች ነበሩ፡፡ ተስፋ ሳይቆርጡ 

በመጸለያቸው EግዚAብሔር ጸሎታቸውን ሰምቶ መልAኩን ወደ Iየቄም ላከ፡፡ 

የEግዚAብሔር መልAክ ለIያቄም ተገልጾ የተወደደች ልጅ Eንደሚሰጣቸው Aበሠረው፡፡ 
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Iያቄም ለሐና ነገራት ሐናም በEምነት ተቀብላ Eና Aምና ጠበቀች፡፡ ሁለቱም በሕልም ተረድተው 

ሐና ፀነሰች፡፡ የመውለጃ ጊዜዋ Aልፎ ስለፀነሰችም ዘመዶቿ ተደነቁ፡፡ ሐና Aንድ ዓይና Aክስት 

ነበረቻት፡፡ Aንድ ቀን ሐና መፀነስዋን ሰምታ ሆዷን በEጅዋ ደስሳ ካረጋገጠች በኋላ ዓይኗን በዚያው 

Eጅዋ ስትነካው የታወረው Aንድ ዓይኗ በራላት፡፡ 

ሌሎች ሰዎች ይሄን ተAምር ሰምተው በመምጣት በተAምር ተፈወሱ፡፡ ነገር ግን Aይሁድ 

ቀንተው ሐና Eና Iያቄም Eንዲሰደዱ Aደረጉ፡፡ ወደ ሊባኖስ ተራራም ተሰደዱ፡፡ በዚያም ግንቦት 1 

ቀን ሐና ቆንጆዋንና ተወዳጅዋን ልጅ ወለደች፤ ስሟንም ማርያም Aለቻት፡፡ Eንደስለታቸውም 

ድንግል ማርያም Eስከ Aሥራ Aምስት ዓመቷ በቤተ መቅደስ Eያገለገለች ኖረች፡፡ EግዚAብሔርም 

በቅድስና ኖረው በንጽሕና ከወለድዋት ልጃቸው ከድንግል ማርያም ተወልዶ ዓለምን ለማዳን ፍቃዱ 

ሆኖ መረጣት፡፡ 
 

ማጠቃለያ 
Eመቤታችን የተወለደችው በቅድስና ከኖሩ ቤተሰቦች ነው፡፡ ይህም ነቢዩ ዳዊት መሠረቶችዋ 

በተቀደሱ ተራሮች ነው፡፡ ያለውን ያስታውሰናል፡፡ መዝ.'6('7).1፡፡ Eኛም በቅድስና ብንኖር 

ቤተሰቦችዋ ነን፡፡  

Iያቄምና ሐና በEምነት Eየኖሩ የፈለጉትን ባያገኙም፣ የሰማይ Aባታቸውን EግዚAብሔርን 

በተስፋ ይጠባበቁ ነበር፡፡ Eርሱም መልካም ልጅ ታላቅ ስጦታ ሰጣቸው፡፡ Eኛም EግዚAብሔርን 

ፈቅዶ የሚሰጠንን በEምነትና በተስፋ መጠባበቅን Eንማራለን፡፡ 

Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግንቦት 1 ቀን የተወለደችው፤ በሊባኖስ ተራራ ነበር፡፡ 

ዛሬም ያንን ለማሰብ ከቤት ተወጥቶ በቤተ ክርስቲያን ወይም በሰፈር ይከበራል፡፡ ይህም ከሰፈር 

Aድባር  Eየተባለ Aንዳንድ ሰዎች ከሚያደርጉት የተሳሳተ ድርጊት ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነት 

የለውም፡፡ 
 

ተግባር 
የEመቤታችንን ልደት በመንፈሰዊው ክብር ተሳተፉ፡፡ 

 

መዝሙር 

ምሥራቀ ምሥራቃት ሙፃዓ ፀሐይ  

EግዝEትነ ዘመና ሙዳይ  

ዘመና ሙዳይ (4) ማርያም ዘመና ሙዳይ  
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ጥያቄዎች፡-  
 

1. የEመቤታችን ቅደመ Aያቶች ሕልም ምን ነበር ? 

           

2. ሐና Eመቤታችንን ስትፀንስ ምን ዓይነት ተAምር ተከሠተ  

           

3. ድንግል ማርያም የተወለደችው የት ነው? ለምንስ  ወላጆቿ ወደዚያ ሄዱ ? 

           

 

4. በስተEርጅናው ልጅ Eንዲሚወልድ Iያቄምን የነገረው ማነው ? 

           

 

5. በታሪኩ በጨረቃና በፀሐይ የተመሰሉት ማንና ማን ናቸው ? 
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ዘመነ ጰራቅሊጦስ Eና ለሐዋርያነት የተመረጠው ማትያስ 

ሠላሳ Aራተኛ ሳምንት 
 

ዓላማ:- ማትያስ ለሐዋርያነት ስለ መመረጡና ስለ በዓለ ጰራቅሊጦስ ተገንዝበው ለሚጠየቁት 

        ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹በዚህች Aገልግሎትና ሐዋርያነት ስፍራን Eንዲቀበል የመረጥኸውን 

ከEነዚህ ከሁለቱ Aንዱን ሹመው Aሉ››  

ሲጸልዩም። ‹‹የሁሉን ልብ የምታውቅ Aንተ ጌታ ሆይ፥ ይሁዳ ወደ ገዛ 

ራሱ ሥፍራ ይሄድ ዘንድ በተዋት በዚህች Aገልግሎት ሐዋርያነት 

ሥፍራን Eንዲቀበል የመረጥኸውን ከEነዚህ ከሁለቱ Aንዱን ሹመው 

Aሉ፡፡ Eጣም ተጣጣሉላቸው፣Eጣውም ለማትያስ ወደቀና ከAሥራ Aንዱ 

ሐዋርያት ጋር ተቆጠረ፡፡›› 

ምንባብ:- የሐዋ.1÷05-!6 
 

መግቢያ:- ክርስቶስ ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ፣ Aንድ መቶ ሃያው የክርስቶስ ቤተሰቦች በቤት 

ተስብስበው ይጸልዩ ነበር፡፡ ጌታችን Iየሱስ  ክርስቶስ Aሥራ ሁለት ደቀመዛሙርት ነበሩት ከEነርሱ 

Aንዱ የAስቆሮቱ ይሁዳ ነው፡፡ Eርሱም ጌታችንን ካደ፤ በEርሱ ምትክም ማትያስ ተተካ፡፡ በዛሬው 

ትምህርታችን በይሁዳ ምትክ ሐዋርያ Eንዲሆን ስለተመረጠው Aባት ስለማትያስ Aመራረጥ 

Eንማራለን፡፡ 
 

ትምህርቱ 
ጌታችን ከሞት ከተነሣ ከAርባ ቀናት በኋላ፣ ደቀ ዛሙርቱን በደብረዘይት ሰበሰባቸው፡፡ መንፈስ 

ቅዱስን Eስኪቀበሉ በIየሩሳሌም Eንዲቆዩ Aዘዛቸው፡፡ ኃይልና ጽናት Eንደሚቀበሉም ነገራቸው፡፡ 

መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላም ለAሕዛብ ሁሉ ስለEርሱ Eንዲያስተምሩ Aዘዛቸው፡፡ Eየባረካቸውም 

Aረገ፤ ደመናም ሰወረችው፡፡ ደቀ መዛሙርቱ ክርስቶስ ካረገ በኋላ ወደ Iየሩሳሌም ተመልሰው 

በAንድነት Eየጸለዩ ቆዩ፡፡ Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም Eና ሌሎቹ በIየሱስ ክርስቶስ 

ያመኑም Aብረው ነበሩ፡፡ ብዛታቸውም Aንድ መቶ ሃያ ነበር፡፡ 

በዚያው ወራት ቅዱስ ጴጥሮስ ተነሥቶ ቆመ፡፡ ክርስቶስን በካደው በይሁዳ ምትክ 
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ስለሚመረጠው ተናገረ፡፡ ይሁዳ ክርስቶስን Eንደካደውና ኃጢAቱ ወደ ሞት Eንደመራውም Aስረዳ፡፡" 
ስለዚህ ከEነዚህ Aንዱ ከEኛ ጋር የትንሣኤው ምስክር ይሆን ዘንድ ይገባል፡፡" Aለ፡፡ ሁሉም በሐሳቡ 

ተስማሙ፤ ከዚያም ጌታችን ሲያስተምር በደንብ የሚያውቁት፤ በመውጣት በመግባት Aብረው የነበሩ 

ሁለት ደቀ መዛሙርት ዮሴፍና ማትያስ ተመረጡ፡፡ በሁለቱም ላይ በAንድነት ጸለዩ፤ Eንዲህም 

Aሉ፡ "የሁሉን ልብ የምታውቅ Aንተ ጌታ ሆይ…. የመረጥኸውን ከEነዚህ ከሁለቱ Aንዱን ሹመው"  
ብለው ጸለዩ፡፡ Eጣም ተጣጥለው ለማትያስ ወጣ ፤ ማትያስም ከAሥራ Aንዱ ደቀ መዛሙርት ጋር 

Aሥራ ሁለተኛ ሆኖ ተቆጠረ፡፡ 

ደቀ መዛሙርቱም ጌታችን Eንዳዘዛቸው በIየሩሳሌም ቆዩ፡፡ ጌታችን ወደሰማይ ከAረገ ከAሥር 

ቀናት በኋላም ፣ ሁሉም ተሰብስበው ሳሉ መንፈስ ቅዱስ በEሳት Aምሳል ወረደ፡፡ የመንፈስ ቅዱስን 

ስጦታ ኃይልና Eና በብዙ ልሳን መናገርን ተቀበሉ፡፡ የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩና ከተለያዩ Aካባቢዎች 

ወደ Iየሩሳሌም ለበዓል የተሰበሰቡ ብዙ ሕዝቦች ነበሩ፡፡ ነገር ግን ሁሉም የደቀ መዛሙርቱን 

ንግግር በራሳቸው ቋንቋ ይሰሙ ነበር፡፡ 

ቅዱስ ጴጥሮስ ከሌሎች ሐዋርያት ጋር ሆኖ ስለ ክርስቶስ Aስተማረ ፣ 3000/ሦስት ሺሕ/ 

ያህል ሰዎችም በዚያችው ቀን በትምህርቱ Aምነው በጌታችን በIየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፡፡ 

ለክርስቶስ ቤተሰቦች (ለደቀ መዛሙርቱ) መንፈስ ቅዱስ የተላከበትና ደቀ መዛሙርቱ የመንፈስ 

ቅዱስን ስጦታ የተቀበሉበት Eለት ጰንጠቆስጤ ይባላል፡፡ ሃምሳኛ ቀን ማለት ነው፡፡ ክርስቶስ በተነሣ 

በሃምሳኛው ቀን ይህ ተፈጽሞልና ሃምሳኛ ተብሏል፡፡  
 

ማጠቃለያ 
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ካረገ በኋላ Aንድ መቶ ሃያው ቤተሰብ ማትያስን በይሁዳ ምትክ 

መርጠዋል፡፡ መንፈስ ቅዱስን ተቀብለውም በዓለም በሙሉ Aስተምረዋል፡፡ 
 

ተግባር 
 ለመወሰን ስትቸገሩ ጸልዩ፡፡ 
 

የሙከራ ጥያቄዎች 
(1.) ጌታችንን የከዳው ደቀ መዝሙር     ይባላል፡፡  

(2.) በይሁዳ ምትክ የተተካው ሐዋርያ     ይባላል፡፡ 

(3.) በይሁዳ መተካት Eንዳለበት የተናገረው ሐዋርያ    ነው፡፡ 

(4.) የሚተካውን ሐዋርያ ለመምረጥ መጀመሪያ  Aድርገው፡፡ ከዚያ በ    ለዩ፡፡ 

(5.) ሐዋርያት ጌታችን በተነሣ በ  ቀን መንፈስሠቅዱስን ተቀበሉ፡፡ 
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ትጋት 

ሠላሳ Aምስተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ልጆች ትጉህ ስለመሆን ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ 

                   ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- & ለሰው የከበረ ሀብት ትጋት ነው፡፡&  ምሳ.02.!7  

ተጨማሪ ምንባብ፡- ማቴ.!5.1-"  
 

መግቢያ፡- ልጆች ለጥናት፣ ለትምህርት፣ ለጸሎት፣ ቤተ ክርስቲያን ለመሄድ ምን ያህል 

ቀድማችሁ ትዘጋጃላችሁ? በሚገባው ሰዓትና ጊዜስ መሥራት ያለባችሁን ትፈጽማላችሁ? ትጋት 

ማለት ምን ማለት ነው? Aንድ ልጅ ትጉህ ልጅ ነው የሚባለው ምን ሲያሞላ ነው ? ሰነፍ ልጅስ 

ምን ዓይነት ልጅ ይመስላች`ል ? መምህር ከትምህርቱ ዓላማ Aንጻር ተማሪዎች ጥያቄዎቹ ላይ 

ትኩረት ሰጥተው Eንዲመልሱ ይርዱዋቸው፡፡  

ክርስቲያን ትጉህ ነው፡፡ መጽሐፍ ‹‹ትጋትን ሁሉ Eያሳያችሁ በEምነታችሁ በጎነትን ጨምሩ፤ ›› 

2ኛ ጴጥ.1.5 Eንዳለን፤ የEምነት ሕይወታችን በትጋት የሚታይ ነው፡፡ ስንፍናን EግዚAብሔር 

Aይወድም፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም ስለ ትጋት Eንማራለን፡፡  
 

ትምህርቱ 
 

1. ትጋት  

ልጆች ትጋት ማለት በብርታት Eና በጊዜው መሥራት ነው፡፡ ለምሳሌ Aንድ ልጅ የትምህርት 

ሰዓቱን Aክብሮ ለመገኘት፤ Aስቀድሞ በጠዋት ከመኝታው መነሣት፣ ንጽሕናውን ጠብቆ 

Aስፈላጊውን  ዝግጅት ሁሉ ካደረገ በኋላ በሰዓቱ ትምህርት ቤት ከሄደ ትምህርቱን በAግባቡ 

ከተከታተለ፣ የሚሰጠውን ጥያቄም ሆነ የቤት ሥራ በወቅቱ ከሠራ፣ ለፈተና ተዘጋጅቶ ጥናቱን 

በየጊዘው በፕሮግራም Aጥንቶ ውጤታማ ተማሪ ከሆነ፤ ለትምህርት ያለውን ትጋት ያሳየናል፡፡  

ትጉህ ክርስቲያን ደግሞ ጠዋትና ማታ ለመጸለይ፣ ቤተ ክርስቲያን ለመሳለም ለማስቀደስ፣ 

ለመቁረብ፣መልካም ሥራ ለመሥራት፣ ሁል ጊዜም Aይሰንፍም፡፡ ወንጌል ለመማር ወደ ቤተ 

ክርስቲያን ጉባኤ ሲመጣም ቀድሞ ነው፡፡ ይህንንም ሁሉ ሲያደርግ ‹‹ ለሰው ሳይሆን ለጌታ 

Eንደምታደርጉ፥ የምታደርጉትን ሁሉ በትጋት Aድርጉት››  ቆላስ.3.!3 የተባለውን የEግዚAብሔርን 
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ቃል Eያሰበ ነው፡፡  

ልጆች የAንድ ትጉህ Aረጋዊ ታሪክ Eንነግራችኋለን፡፡ ይህ Aባት በጣም ሸምግሎ ለመራመድ 

ቢያቅተውም ጠዋት፣ ጠዋት ወደ ቤተ መቅደስ ይሄዳል፤ ይጸልያልም፡፡ ይህ ትጋቱ ታላቁ መጽሐፍ 

ላይ ተጽፎለታል፡፡ ‹‹ Eነሆም፥ በIየሩሳሌም ስምOን የሚባል ሰው ነበረ፥ ይህም ሰው የEስራኤልን 
መጽናናት ይጠባበቅ ነበር፤ ጻድቅና ትጉህም ነበረ፥ መንፈስ ቅዱስም በEርሱ ላይ ነበረ፡፡›› ሉቃ.2.!5 

ተብሎ ተጽፎAል፡፡ ትጉህ ተማሪ በትምህርቱ ጥሩ ውጤት ያመጣል፡፡ የነገ ብሩህ ተስፋ ይኖረዋል፡፡ 

ትጉህ ክርስቲያንም ከEግዚAብሔር ዋጋ ያገኛል፡፡&ለሰው የከበረ ሀብትም ትጋት ነው፡፡& ምሳ.02.!7 
 

2. ስንፍና ፣ ልግመት Eና ቸልተኛነት  

በትጋት የምናገኘውን ዋጋ የሚያስቀሩብን ነገሮች Aሉ፡፡ Eነርሱም ፡- ስንፍና፣ መለገም Eና 

ቸልተኛነት ናቸው፡፡ ከEነዚህ መራቅ Aለብን፡፡ 

ስንፍና ይጎዳል፤ በመጽሐፍ ቅዱስ የተገለጡት Aምስቱ ደናግል ሰነፎች ነበሩ፡፡ በወቅቱ 

ተዘጋጅተው ዘይት Aልያዙም፤ ሥራቸውን ዘግተው በቸልተኛነት ስንፍና ይዟቸው ተኝተው ነበር፡፡ 

ልባሞቹም ዘይታቸውን Aዘጋጅተው ነበር፡፡ ንጉሡ ሲመጣ፣ ተነሡ ተቀበሉት ተባለ፡፡ ሁሉም 

መብራታቸውን Aበሩ፡፡ የሰነፎቹ ዘይት ትንሽ ስለነበር መብራታቸው ሊጠፋባቸው ደረሰ፡፡ ልባሞች 

የሆኑት ተዘጋጅተው የጌታን መምጣት ይጠባበቁ የነበሩትን ጎበዞች ደናግላን፤ ‹‹መብራታችን 
ሊጠፋብን ስለሆነ ከዘይታችሁ ስጡን›› Aሉዋቸው፡፡ ልባሞቹም ለሁላችንም ሳይሆን Eንዳይጠፋብን ፣ 

ከሚሸጡት ግዙ Aሉዋቸው፡፡ ሰነፎቹ ዘይት ሊገዙ ወጥተው ሲመለሱ በሩ የሚዘጋበት ሰዓት ደረሰና 

ተዘጋ፡፡ መግባት ሳይችሉ ከንጉሡ ድገስና ሰርግ ቀሩ፡፡ ማቴ.!5.1-03 ልጆች ሰነፎቹ ደናግል 

Eንዴት Eንደተጎዱ Aያችሁ፡፡ Eናንተም ‹‹ የትጉህ Aሳብ ወደ ጥጋብ ያደርሳል …፡፡›› ምሳ.!1.5 

Eንደተባለው ሁኑ፡፡  

ልግመት፡- መሥራት Eየቻለ በEንቢተኛነትና በቸልታ የሚዘናጋ Aለ፡፡ ይህ ሰው ትምህርቱን 

የሚያጠናው፣ የሚጸልየው፣ ቤተ ክርስቲያን የሚመጣው ለሌላ ሰው ስለሚመስለው፤ በሁሉም 

ይለግማል፡፡ ማለትም ቀስ ብሎ፣ ወይም ሰው ፊቱ ሥላለ ብቻ የሚያጠናና የሚጸልይ ይመስላል፡፡ 

ነገር ግን የሚለግመው ልጅ ትምህርቱን በየጊዜው ሳይሰለች Eና ሳያቋርጥ ስለማያጠና፤ በሥራው 

ሁሉ ልግምተኛ Eና ሰነፍ ስለሆነ በትምህርቱም በፈተና ይወድቃል፤ በሕይወቱም ይጎዳል፡፡ ሳይሰለቹ 

በትጋት መማርና መሥራት Eንዲሁም ታማኝ ሆኖ መገኘት ሁሉ  ጥቅሙ ለራሳችን ነው፡፡  

Aንድ ጌታ ሦሰት ባሮቹን ጠርቶ ለAንዱ Aምስት፣ ለAንዱ ሁለት፣ ለሦስተኛውም Aንድ 

መክሊት ሰጠው፡፡ ሁለቱ ወጥተው ወርደው ተግተው በመሥራት ብዙ ትርፍ Aተረፉበት፡፡ ባለ 

Aምስቱ Aሥር፣ ባለ ሁለቱም Aራት Aደረጉ፡፡ Aንድ የተሰጠው ግን ልግመኛ ስለነበር የተሰጠውን 

ቀበረው፡፡ ጌታቸው መጥቶ የሰጣቸውን ምን Eንዳደረጉበት ሲጠይቃቸው፤ ሁለቱ ጎበዞች 

ትርፋቸውን Aሳዩ፡፡ ጌታቸውም በትጋታቸውና በሠሩት ሥራ Eያንዳንዳቸውን Eጅግ ተደስቶባቸው 
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በጥቂት ታምነሀል በብዙ Eሾምሃለሁ፡፡ Aላቸው፡፡ ልጆች በትጋት መሥራት ለጊዜው Aድካሚ 

ቢመስልም ለዘለቄታው ግን ታላቅ ዋጋ ያስገኛል፡፡ በመጨረሻ Aንድ መክሊት የተቀበለው ቀርቦ። 

ጌታ ሆይ፥ ካልዘራህበት የምታጭድ ካልበተንህባትም የምትሰበስብ ጨካኝ ሰው መሆንህን 

Aውቃለሁ፡፡ ፈራሁም ሄጄም መክሊትህን በምድር ቀበርሁት፤ Eነሆ፥ መክሊትህ Aለህ፤ Aለ፡፡  

ይህ ሰው ልግመቱ ሳያንሰው የመለሰው መልስ Aሳዛኝ ነበር፡፡ ንጉሡም Eጅግ ተቆጥቶ Eንዲህ 

Aለው፡- Aንተ ክፉና ሃኬተኛ ባሪያ፥ ካልዘራሁባት Eንዳጭድ ካልበተንሁባትም Eንድሰበስብ 

ታውቃለህን ? ስለዚህ ገንዘቤን ለለዋጮች Aደራ ልትሰጠው በተገባህ ነበር፥ Eኔም መጥቼ ያለኝን 

ከትርፉ ጋር Eወስደው ነበር፡፡ ስለዚህ መክሊቱን ውሰዱበት Aሥር መክሊትም ላለው ስጡት፤ 

ማቴ. !5.05-"፡፡ ልጆች Eናንተም በቤተ ሰባችሁ፣ በትምህርት ቤትም ሆነ፣ በቤተ ክርስቲያን፣ 

ስትጸልዩም ሆን ስትላኩ ‹‹ ለሥራ ከመትጋት Aትለግሙ፤ ›› ሮሜ.02.01 

Aንዳንድ ልጆች ደግሞ ቸልተኞች ናቸው፡፡ ሁሉንም በግድየለሽነት ያደርጋሉ፡፡ ልብሳቸው ቆሽሾ 

Aይቀይሩም፣ ጫማቸው ተፈቶ Eየጠለፋቸው Aያስሩትም፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡም ቸልተኞች 

ስለሆኑ Aይሳለሙም፤ ከጸሎት ከትምህርት ይልቅ በጨዋታና በሳቅ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ፡፡ ሌሎቹን 

ጎበዞች ይረብሻሉ፡፡ ቸልተኛነት ግን ያስቀጣል፡፡ ጫማ Aለማሰር ጠልፎ Eንደሚጥል ሁሉ፤ በቸልተኛነት 

መኖርም ከላይ Eንዳየነው ባርያ ያስቀጣል፡፡ 

በመሆኑም ልጆች Eናንተ ትጉሃን መሆን Aለባችሁ፡፡ የEግዚAብሔር ልጆች ትጉሃን ናቸው፡፡ 

Eናንተም፡- ጠዋት በሰዓታችሁ ተነሥታችሁ ለትምህርት በመዘጋጀት፣ ትምህርት ቤት በሰዓቱ 

በመድረስ፣ በክፍል ውስጥ Eንደጎበዝ ተማሪ በመሳተፍ፣ የጥናት ሰዓታችሁን በAግባቡ በመጠቀም ፣ 

በጸሎት ሰዓታችሁ Eና በቤተ ክርስቲያን ተሳትፎኣችሁ በትጋት በመሳተፍ ከEግዚAብሔር ዋጋ 

ለማግኘት ትጉ፡፡& ለሰው የከበረ ሀብት ትጋት ነውና፡፡&  ምሳ.02.!7 
 

ማጠቃለያ 
በዛሬው ትምህርታችን ስለ ትጋት ተምረናል፡፡ ትጉህ ልጆች በሰውና በEግዚAብሔር ፊት  

ትጉህ ይሆናሉ፡፡ 

ስንፍና ፣ ልግመት Eና ቸልተኛነት፤ ትጉህ በመሆን የምናገኛቸውን መልካም ውጤትና 

በረከት Eንዳያሳጡን Eንጠንቀቅ፡፡ 
 

ተግባር 
በተማራችሁት መሠረት ትጉህ ሁኑ፡፡  
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የቤተ ክርስቲያን ግቢ Aቀማማጥ 

ሠላሳ ስድስተኛ ሳምንት 
 

ዓላማ፡- ልጆች ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ 

       ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- &ፊተኛይቱም ደግሞ የAገልግሎት ሥርዓትና የዚህ ዓለም የሆነው መቅደስ 

ነበራት፡፡& Eብራ.9.1 

ተጨማሪ ምንባብ፡- 1ኛ ቆሮን.04.#፣ 1ኛተሰሎ.5.04 
 

መግቢያ፡- ልጆች ቤተ ክርስቲያን ሁሉንም በAግባብ የምትፈጽምበት ሥርዓት Aላት፡፡ ይህም 

ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ይባላል፡፡ በዚህ ሥርዓት መሠረትም የቤተ ክርስቲያን ግቢ EንደየAገልግሎቷ 

ጠባይና ሁኔታ Eንዲዘጋጅ ይደረጋል፡፡ 
 

ልጆች፡- ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲገባ ወንዶች በየትኛው በር ይገባሉ? ሴቶችስ ? ቤተ ልሔም 

የሚባለውን የቤተ ክርስቲያን ቦታስ ታውቁታላችሁ? መቅደስ፣ ቅድስት Eና ማሕሌት ሲባል 

ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ደጀ ሰላም የሚባል ቦታም Aለ፡፡ በዚያ ምን የሚደረግ ይመስላችኋል? 

ሁላችሁም የተጠመቃችሁበት/ክርስትና የተነሣችሁበት/ ቤት Aለ፡፡ በየትኛው Aቅጣጫ ይገኛል፡፡ 

ስሙስ? ማን ይባላል? ትምህርት የሚሰጥበት ቦታም Aለ፡፡ ዓውደ ምሕረት ይባላል፡፡ ለምን በዚህ 

ስም የተጠራ ይመስላችኋል?  

በዛሬው ትምህርታችን በቤተ ክርስቲያን የሚገኙትን ቦታዎች Eና Aገልግሎታቸውን 

Eንማራለን፡፡ 
 

ትምህርቱ 
 

1. ቤተ መቅደስ፡- ልጆች ቤተ መቅደስ የምንለው ዋናውን ሕንጻ ቤተ ክርስቲያን ነው፡፡ 

ሕንጻ ቤተ ክርስቲያን በቅጽረ ቤተ ክርስቲያን/በቤተ ክርስቲያን ግቢ/ መካከል Eና ጉልህ ቦታ ላይ 

ይተከላል፡፡ ይህም ሦስት ዓይነት ሲሆን ፡- ዋሻ ፣ ሰቀልማ Eና ክብ ይባላሉ፡፡  

ዋሻ፡- Aንድ በር ብቻ ያለውና በመጋረጃ የሚከፋፈል ነው፡፡  

  ለምሳሌ፡- ዋሻ ተክለ ሃይማኖት/Aዲስ Aበባ/፡፡  

ሰቀልማ፡- ብዙ በር Eና ጉልላት Aለው፡፡ ለምሳሌ ቦሌ መድኃኒዓለም፡፡ 
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ክብ፡- የሚባለውም ቅርጹ ክብ ሆኖ Aንድ ጉልላት ብቻ Aለው፡፡ የበሩ ብዛትም ሦስት ነው፡፡  
 

ሦስቱም Aብያተ መቃድስ(መቅደሶች)፡- ቅኔ ማሕሌት ፣ ቅድስት Eና መቅደስ የሚባሉ ክፍሎች 

ከውስጥ Aሉዋቸው፡፡  

     ቅኔ ማሕሌት፡- ቅኔና ምሥጋና ማለት ነው፡፡ በዚህ ክፍል በቅኔና በዜማ ለEግዚAብሔር 

ምሥጋና ይቀርባል፡፡ 

     ቅድስት፡- ልጆች ቅድስት የምትቆርቡበት ቦታ ነው፡፡ 

     መቅደስ፡- ካህናት ብቻ የሚገቡበትና ቅዳሴ የሚቀድሱበት ክፍል ነው፡፡ 
 

2. ቤተ ልሔም፡- የEንጀራ ቤት ማለት ነው፡፡ ከቤተ መቅደሱ በስተ ምሥራቅ (በፀሐይ 

መውጫ) በኩል ይገኛል፡፡ በዚህም መሥዋEቱ /ቅዱስ ቁርባን/ ይዘጋጃል፡፡ 
 

3. ክርስትና ቤት፡- Aዳዲስ ክርስቲያኖች የሚጠመቁበት ቤት ነው፡፡  
 

4. ዓውደ ምሕረት፡- ከሕንጻው ቤተ ክርስቲያን በምEራብ በኩል ያለው በረንዳ ዓውደ 

ምሕረት/የምሕረት Aደባባይ/ ይባላል፡፡ ቅዱሳት መጻሕፍት የሚነበቡበት፣ ትምህርተ 

ወንጌል የሚሰጥበት፣ በንግሥ በዓል ቀን ታቦት ወጥቶ የሚቆምበት፣ ካህናትና 

የቤተክርስቲያን ሊቃውንት ፣ የሰንበት ት/ቤት ተማሪዎች ያሬዳዊ ዜማ፣ ወረብ 

የሚያቀርቡበት ቦታ ነው፡፡  

5. Eቃ ቤት፡- ይህ ቤት የቤተ ክርስቲያን ነዋያተ ቅድሳት የሚቀመጡበት ነው፡፡ 

6. ደጀ ሰላም፡-ካህናትና ምEመናን ከቅዳሴ መልስ/በኋላ/ Eህል ውኃ የሚቀምሱበት ቦታ ነው፡፡ 

ከቤተ መቅደስ ርቆ ይሠራል፡፡ 

7. Aዳራሽ Eና ቢሮዎች፡- በEነዚህ ደግሞ የሰንበት ትምህርት ቤቶች Eና ሌሎች ጉባዔያት 

ይካሄዳሉ፡፡ የቢሮ ሥራዎችም ይሰራሉ፡፡        
 

ማጠቃለያ 
በዛሬው ትምህርታችን ክብ ፣ ሰቀልማ Eና ዋሻ የሚባሉ ሦስት ዓይነት የሕንጻ ቤተ ክርስቲያን 

Aሠራር Eንዳለ፤ Eያንዳንዱ ሕንጻ ቤተ ክርስቲያንም ፡- ቅኔ ማሕሌት፣ ቅድስት Eና መቅደስ  

ተብለው Eንደሚከፈሉ ተምረናል፡፡ 

ቤተ ልሔም፣ ዓውደ ምሕረት Eና ክርስትና ቤት መንፈሳዊ Aገልግሎት የሚሰጥባቸው ክፍሎች 

ሲሆኑ፡፡ Eቃ ቤት ፣ ደጀ ሰላም Eና ቢሮዎችም ተጨማሪ የAገልግሎት ክፍሎች ናቸው፡፡ 
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ተግባር 
ልጆች የAብያተ ክርስቲያናቱን ዓይነት ግቢያቸውን፣ Aከፋፈላቸውን Eና የAገልግሎታቸውን 

ሁኔታ Eንዲጎበኙ ይደረግ፡፡  
 

የክለሳ ጥያቄዎች 

1. የቤተ ክርስቲያን ሥሪት ዓይነቶች ስንት ናቸው ? ምን ምን ይባላሉ ? 

            

2. ቅኔ ማሕሌት ማለት ምን ማለት ነው ? 

            

3. የምንቆርብበት ቦታ ምን ይባላል ? 

            

4. በዓውደ ምሕረት ምን ይደረጋል ? 

            

5. Aንድ በር ያለው የቤተ ክርስቲያን ዓይነት ምን ይባላል ? 
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ለሌሎች ያለን ፍቅር 

ሠላሳ ሰባተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ልጆች፤ ለሌሎች ስለሚኖረን ፍቅር በቂ ግንዛቤ Aግኝተው ለሚጠየቁት 

                   ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ ፍቅር ለዘላለም Aይወድቅም፡፡›› 1ኛ ቆሮን.03.8 

 ተጨማሪ ምንባብ፡-  
 

መግቢያ፡- Eንደምን ሰነበታችሁ የተወደዳችሁ የEግዚAብሔር ልጆች፤ በዛሬው ትምህርታችን 

ለሌሎች ሊኖረን ስለሚገባው ፍቅር Eንማራለን፡፡ ሌሎችን ስትወዱ ለሌሎች ያላችሁ ፍቅር በምን 

መንገድ ይገለጣል፡፡ ክርስትና ተግባራዊ  ኑሮ ነው፡፡ ፍቅር ደግሞ ከሁሉም ይበልጣል፡፡ ታዲያ 

ይህንን ከሁሉም የሚበልጥ Aገልግሎት Eንዴት Eንፈጽማለን፡፡ 

በዛሬው ትምህርታችን Eነዚህን ንጥቦች Eንዳስሳለን፡፡ 
 

ትምህርቱ 
 

ፍቅር ተፈጥሮAዊ ነው፡፡ Eያንዳንዱ ፍጥረት በፍቅር Eንዲኖር  ሆኖ ተፈጥሮAል፡፡ ፀሐይ፤ 

ብርሃንና ሙቀት ለሁሉም ትሰጣለች፤ ላምም ወተትዋን ትሰጠናለች፡፡ በAካባቢ ሳይንስ Eንደተማ 

ራችሁት ወይም በAካባቢያችሁ Eንደምታዩት ሁሉም ፍጥረት ለልጆቹ ፍቅር Aለው፡፡ ይህም ፍቅር 

በተፈጥሮ EግዚAብሔር ለሁላችንም የሰጠን ጸጋ መሆኑን ያስረዳናል፡፡  

Eኛም ለሌሎቹ የምናከፍለው Eና ከሌሎች ጋር የሚኖረን ፍቅር በሚከተለው መንገድ 

ይገለጣል፡፡ 

1. ለሌሎች ያለን ፍቅር በሐሳብና በቃላት ይገለጣል፡፡ 

ለሌላው መልካም ማሰብ፤ መጸለይ፤ ጥሩ ጥሩውን መመኘት ሌሎችን የመውደዳችን ማሳያ 

ነው፡፡ ለEኛ የምንፈልገውን ሌሎች ወንድምና Eኅቶቻችን Eንደሚያስፈልጋቸው Aውቀን ፤ ማድረግ 

ባንችል Eንዲያገኙ መጸለይ ይገባል፡፡    

ለሌሎች ያለንን ፍቅር በቃላችን መግለጽም ይገባል፡፡ ይህም ወዳጃችንን ደስ ያሰኘዋል፡፡ 

ወዳጅነታችንንም ያጠነክራል፡፡ በEድሜ ከፍ ያሉ Aረጋውያን ወይም በAልጋ የተኙ ሕሙማንን 

EግዚAብሔር ይማራችሁ ማለት በቃላችንም Eንደምንወዳቸው መግለጽ ከመድኃኒቱ Eኩል 
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ይጠቅማቸዋል፡፡ በመንፈስ Eንዲጠነክሩ፣ Eንዲጽናኑ ያደርጋቸዋል፡፡ 
 

2. Eውነተኛ ፍቅር በተግባር የሚገለጥ ነው፡፡  
 

በሐሳብና በቃላት የገለጥነው ፍቅር Eውነተኛ ከሆነ በተግባርም መታየት Aለበት፡፡ ‹‹ ልጆች 

ሆይ በሥራና በEውነት Eንጂ በቃልና በAንደበት  Aንዋደድ፡፡››  1ኛ ዮሐ.3.8  ጌታችን Iየሱስ 

ክርስቶስ ለሰው ልጆች ያለውን ፍቅር የገለጠልን Eስከሞት በታየ Eውነተኛ ተግባር ነው፡፡ Eኛም 

ለሌሎች ያለንን ፍቅር በተግባር ማሳየት Aለብን፡፡  

በAንድ ወቅት ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስን Aንድ ሰው ቀርቦ ለሌሎች መልካም ስለማድረግ 

ጠየቀው፡፡ ጌታችንም Aንዲህ Aለው፡- Aንድ ሰው ወንበዴዎች ደብድበውት በመንገድ ወደቀ፤ ሁለት 

ሰዎች Aይተውት ፊታቸውን Aዙረው Eንዳላዩት ሆነው Aለፉ፡፡ ሦስተኛም Aንድ ሳምራዊ መጣ፤ 

Eርሱም የወደቀውን ሰው Aነሣው፣ ቁስሉን የሚያድን ዘይት Aደረገለት፣ በAህያ ጭኖ ወደ 

ሚረዳበት ቦታ Aደረሰው፡፡ የሚያስፈልገውንም Aወጣለትና Aደራ ብሎ ሄደ፡፡ ሉቃ.0."-"7 

ልጆች የEኛም ፍቅር Eንደ ሳምራዊው በተግባር የሚገለጥ ሊሆን ይገባዋል፡፡ ከቤተሰብ ጀምሮ 

ለሰው ሁሉ ያለን ፍቅር በተግባር መታየት Aለበት፡፡  
 

3. ለሌሎች ያለንን ፍቅር ከስሕተት በማረማችንም ይታወቃል፡፡  
 

Aንዳንድ ልጆች Eና የምንወዳቸው ሰዎች ሊሳሳቱ ይችላሉ፡፡ ክፉ ነገር Eንድናደርግ ሊገፋፉን፣ 

ሊጋብዙንም ይችላሉ፡፡ በዚህ ጊዜ Aብረን መሳሳት ፍቅራችንን Aይገልጽም፤ ስሕተታቸውን በማረም  

Eንዳይጎዱ ብናደርግ ግን መውደዳችን ይታወቃል፡፡ ለምሳሌ፡- በAንድ ወቅት ልጆች ተሰባስበው 

Aንድ ሽማግሌ ላይ፤ Aንተ መላጣ ውጣ ፣ Aንተ መላጣ ውጣ፡፡  Eያሉ Aፌዙበት፡፡ ከመካከላቸው 

ተዉ የሚልና ስሕተታቸውን የሚያርም ልጅ Aልነበረም፡፡ ያ ሰው በጣም Aዘነ፡፡ የትልቅ ሰው ሐዘን 

በጣም ይጎዳል፡፡ በዚህ ጊዜ ድብ የሚባል Aውሬ ከጫካ ወጥቶ በAረጋዊው ሰው ላይ ያላገጡትን 

Aርባ ሁለቱን ልጆች ሰባበራቸው፡፡ 2ኛ ነገሥ.2.!3-!5 ልጆች ከመካከላቸው ሆኖ ጥፋታቸውን 

የሚያርም መልካም ልጅ ቢኖር Eነዚህ ልጆች ባልተጎዱ ነበር፡፡  

Eናንተም በቤተ ክስቲያን Eንደመማራችሁ ሌሎችን ስትወዱ ከሚጎዱበት ስሕተት Eያረማችሁ 

መሆን Aለበት፡፡ በሚጎዳ ነገር Eና ስሕተት በሆነ ነገር መተባበር ፍቅር Aይደለም፡፡ 
 

4. ለሌሎች ያለን ፍቅር የሚገለጠው በመከራ ጊዜም ነው፡፡ 
 

Eውነተኛ ፍቅር ሰዎች በተጎዱ ቀን በምናደርገው ነገር ይታወቃል፡፡ ሰዎች በከፋቸው ቀን 

Aቅማችሁ የሚፈቅደውን Aድርጉ፡፡ ዮናታን የንጉሡ ሳOል ልጅ ሲሆን ፤ ዳዊት Eረኛ ነው፡፡ ዳዊት 

ጎልያድን ድል በማድረጉ ሰዎች ያደንቁት ነበር፡፡ ንጉሡም ቀንቶ ሊገድለው ፈለገ፡፡ ዳዊትም 
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EግዚAብሔር የቀባውን ንጉሥ Aክብሮ ሸሸ፡፡  

የንጉሡ የሳOል ልጅ ዮናታን ከወዳጁ ከዳዊት በችግሩ ጊዜ Aልተለየም፡፡ ዳዊትና ዮናታን የልብ 

ወዳጆች ነበሩ፡፡ (1ኛ ሳሙ.08.1-4) ሳOል ዳዊት ሊገድለው ሲያስጠራው Aሁንም ወደ ነብዩ 

ሳሙኤል ሸሸ፡፡ ሳOል መልEክተኞችን ልኮ Eንዲሁም ራሱ ሄዶ ሊገድለው ሲል ዳዊትን 

EግዚAብሔር ረድቶት Aመለጠ፡፡ (1ኛ ሳሙ.09.1-!4) ዳዊት ተደብቆ ዮናታንን Aገኘው Eርሱም 

በድብቅ ምልክት ሰጥቶ Eንዳይሞት ረዳው፡፡ (1ኛ ሳሙ.!.1-#2) Eናንተም ለወዳጆቻችሁ ያላችሁ 

ፍቅር በመከራም ቀን ይሁን፡፡ 
 

ማጠቃለያ 
1. ለሌሎች ያለን ፍቅር በቃላት ፣ በተግባርና በክፉ ቀናቸውም ከጎናቸው በመሆን በማጽናናት 

የሚገለጥ ነው፡፡ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ለሌሎች ሊኖረን የሚገባውን ፍቅር በተግባር 

Aሳይቶናል፡፡ 

2. ሌሎችን መውደድ በሕህተታቸው በመተባበር Aይደለም፤ በፍቅር Eና በትኅትና በመተራረም 

ነው፡፡ 
 

ተግባር 
ፍቅራችሁን ያላችሁን በማካፈል ግለጡት፡፡ ለምሳሌ ትርፍ Aሻንጉሊት ያለው ለሌለው ልጅ 

ይሰጣል፡፡ በትምህርቱ ጎበዝ የሆነው ልጅ የደከመውን ጓደኛውን ያስጠናል፡፡ 

የተሳሳቱ ወዳጆቻችሁን ከጥፋታቸው ከስሕተታቸው Eንዲመለሱ በትኅትና Aርሙዋቸው፡፡   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.zeorthodox.org

መሠረተ ሕይወት ሁለተኛ ክፍል 

101 

 

ጸሎት  

ሠላሳ ስምንተኛ ሳምንት  
 

ዓላማ፡- ልጆች፤ የጸሎትን Aስፈላጊነት Eና ሥርዓት ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች 

       ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹በስፍራ ሁሉ Aለ ቍጣና Aለ ክፉ Aሳብ የተቀደሱትን Eጆች Eያነሡ 

Eንዲጸልዩ Eፈቅዳለሁ፡፡››1ኛጢሞ.2.8 

ተጨማሪ ምንባብ፡- 1ኛ ነገሥ.3.5-04፣ ሉቃ.07.0-09  
 

መግቢያ፡- ሁል ጊዜም Eንድንጸልይ ያስተማረን ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ነው፡፡ ‹‹ ሳይታክቱም 

ዘወትር ሊጸልዩ Eንዲገባቸው የሚል ምሳሌን ነገራቸው፤›› ሉቃ.08.1፤ ስለዚህ ክርስቲያን ዘወትር 

መጸለይ Aለበት፡፡ በዛሬው ትምህርታችን የጸሎትን ጥቅም Eና ሥርዓት Eንማራለን፡፡ ልጆች Eንዴት 

ትጸልያላችሁ @ ጸሎት ለምን ያስፈልጋል@ በቀን ስንት ጊዜ ትጸልያላችሁ@  
 

ትምህርቱ  

1. የጸሎት Aስፈላጊነት 

ሀ. ለምስጋና፡- የምንጸልየው ለምሥጋና ነው፡፡ Aምላካችን ልUል EግዚAብሔርን ዘወትር 

ማመሥገን ስለሚገባን ለጸሎት Eንቆማለን፡፡ EግዚAብሔር ምሥጋና ይባዋል፡፡ ምክንያቱም Eርሱ 

የፈጠረን ነው፤ የሚያኖረንም Eርሱ ነው፡፡ በሕይወታችን ስላደረገልንና ስለሚያደርግልንም ምሥጋና 

ማቅረብ Aለብን፡፡ ማንም ቢሆን ለEግዚAብሔር የሚያቀርበው የተለየ ስጦታ Aይኖረውም፤ 

EግዚAብሔርም ከEኛ የሚፈልገው ምሥጋና ብቻ ነው፡፡ መምህር ሉቃ.07.0-09 ተርከው ፣ ከትምህርቱ 

Aንጻር ያብራሩላቸው፡፡ 

ለ. ለልመና (የሚያስፈልገንን ለመጠየቅ)፡- Aባታችን ልUል EግዚAብሔር በሕይወታችን 

የምንፈልጋቸውን ሁሉ ይሰጠናል፡፡ የምንፈልገውን የምንጠይቀውና የምንቀበለውም በጸሎት ነው፡፡‹‹ 

Aምናችሁም በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ ትቀበላላችሁ Aላቸው፡፡›› ማቴ.!1.!2፡፡ Aባታችን 

ያEቆብም Eንዲህ ሲል ይመክረናል፡፡ ‹‹ከEናንተ ማንም ጥበብ ቢጎድለው፥ ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ 

የሚሰጠውን EግዚAብሔርን ይለምን፥ ለEርሱም ይሰጠዋል›› ያE.1.5 ጸሎት የምንፈልገውን 
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በተለይም ለEኛ መልካም የሆነውን ከEግዚAብሔር የምንቀበልበት ነው፡፡ ንጉሥ ሰሎሞን በልጅነቱ 

ሲነግሥ ‹‹Aቤቱ Aምላኬ ሆይ፥ Eኔን ባሪያህን በAባቴ በዳዊት ፋንታ Aንግሠኸኛል Eኔም 

መውጫንና መግቢያን የማላውቅ ታናሽ ብላቴና ነኝ፡፡………..መልካሙንና ክፉውንም Eለይ ዘንድ 

ለባሪያህ Aስተዋይ ልቡና ስጠኝ፡፡›› ብሎ ጸለየ፡፡ EግዚAብሔርም ‹‹ Eኔ Eንደ ቃል Aድርጌልሃለሁ 

Eነሆ ፥ ማንም የሚመስልህ ከAንተ በፊት Eንደሌለ ከAንተም በኋላ Eንዳይነሣ Aድርጌ ጥበበኛና 

Aስተዋይ ልቡና ሰጥቼሃለሁ፡፡›› 1ኛ ነገሥ.3.7-04 Aለው፡፡ 

ዓይነ ሥውሩ በርጤሜዎስ በሙሉ ልቡ Aምኖ ጌታችን Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስን የዓይን 

ብርሃኑ Eንዲመልስለት ማየት ይችል ዘንድ ለመነው፤ ጌታችንም ዓይኑን Aበራለት፡፡ ማር.0.#6-$2 

Eኛም የምንፈልገውን በጸሎት Eንቀበላለን፡፡ 
 

2. Eንዴት Eንጸልያለን@ 

ልጆች ሁሉም ሰው በተለያየ መንገድ ይጸልያል፡፡ በቤተ ክርስቲያን በማኅበር ሆነን 

በምንጸልየው ጸሎት በAንድነት EግዚAብሔርን ለማምለክ ስንቆም የሚከተሉትን Eንድንፈጽም 

መጽሐፍ ቅዱስና ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ያስተምሩናል፡፡ 

ሀ. ቀጥ ብሎ በEግር መቆም፡፡ ማንኛውም ክርስቲያን ካልታመመ ወይም ከEቅሙ በላይ 

ካልደከመው በስተቀር፤ በሁለት Eግሩ ቀጥ ብሎ በመቆም መጸለይ Aለበት፡፡ ይህም ለAምላኩ 

ያለውን ክብር ለመግለጥ ነው፡፡ 

ለ. Eጆችን በመዘርጋት ይጸለያል፡፡ ይህም ሁሉን ማድረግ የሚቻለው ቸር Eና ይቅር ባይ 

Aምላክ መሆኑን በማመን፤ ከEግዚAብሔር ለመቀበል መጠበቅንና የመስቀል ምልክት በመሥራት 

ሰይጣንን ለማሸነፍ ነው፡፡ ሙሴ Eጁን ዘርግቶ ሲጸልይ  ሕዝበ Eስራኤል ድል ያደርጉ ነበር፡፡ 

ዘጸ.07.8-06 ቅዱስ ጳውሎስም ‹‹በስፍራ ሁሉ Aለ ቍጣና Aለ ክፉ Aሳብ የተቀደሱትን Eጆች 

Eያነሡ Eንዲጸልዩ Eፈቅዳለሁ፡፡›› 1ኛ ጢሞ.2.8 ብሎAል፡፡  

ሐ. ዓይኖቻችንን ወደ ሰማይ በማንሣት Eንጸልያለን፡፡ Eንዲህ Eንድንጸልይ ጌታችንና 

መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ ፤ በተግባር ሲያሳየን ‹‹ ወደ ሰማይ ዓይኖቹን Aነሣና Eንዲህ Aለ፦ 

Aባት ሆይ፥ ሰዓቱ ደርሶAል፤ ልጅህ ያከብርህ ዘንድ፥ በሥጋም ሁሉ ላይ ሥልጣን Eንደ ሰጠኸው፥ 

ለሰጠኸው ሁሉ የዘላለምን ሕይወት ይሰጣቸው ዘንድ ልጅህን Aክብረው፡፡›› ዮሐ.07.1 

መ. ፊታችንን Eና መላ ሰውነታችንን በመስቀል ምልክት በማማተብ Eንጀምራለን፡፡ ጣታችንን 

በመስቀል ምልክት Eናዘጋጃለን፡- ማለትም ጠቋሚ ጣታችንን ወደ ላይ ቀጥ Aድርገን ሦስቱን ጣቶች 

በEኩል በማጠፍ ፣ Aውራ ጣታችንንም በጠቆሚ ጣታችን ስር በማጠፍ ወይም በማዘነበል በመስቀል 
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ምልክት Aድርገን Eናዘጋጃለን፡፡ ከዚያም ከራስ ወደ ደረት፣ ከግራ ትከሻ ወደ ቀኝ ትከሻ Eጃችንን 

በማመላለስ የመስቀል ምልክት Eየሠራን ሦስት ጊዜ Eናማትባለን፡፡ ይህም ለምናምንበት በመስቀል 

የተገለጠውን ኃይል ከAምላካችን ለመለመንና ጠላታችንንም በመስቀል በተገለጠው የክርስቶስ ኃይል 

ለማሸነፍ ነው፡፡ ስናማትብ የEግዚAብሔርን ስም በስመ Aብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ Aሐዱ 

Aምላክ፡፡ Eንላለን፡፡ 
 

3. መቼ Eንጸልይ@ 

ልጆች የተለያየ የጸሎት ጊዜያት Aሉ፡፡ ለምሳሌ በቤተ ክርስቲያን በዘወትር ቀናት ጠዋትና ማታ 

ይጸለያል፡፡ ይህም የሰርክና የነግህ ጸሎት ይባላል፡፡ በጾም Eና በበዓላትም ወቅት የሚጸለዩ ጸሎቶች 

Aሉ፡፡ Eነርሱም ቅዳሴ ፣ ሰዓታትና ማሕሌት  ይባላሉ፡፡ በገዳም ያሉ Aባቶችም በቀን ሰባት ጊዜ 

ይጸልያሉ፡፡  

በመጽሐፍ ቅዱስ ዳዊት በቀን ሰባት ጊዜ፣ ነቢዩ ዳንኤልም በቀን ሦስት ጊዜ ይጸልዩ ነበር፡፡ 

መዝ.)08()09).)%4፣ ዳን.6.0  

Eኛም ከትምህርት Eና ከሥራ ጠባያችን Aንጻር Eንደገዳማውያንና Eንደ ቅዱሳኑ መጸለይ 

ስለማንችል ጠዋትና ማታ መጸለይ Aለብን፡፡ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንገባ፣ የAምላካችን ርዳታ 

በሚያስፈልገን ጊዜም ጸሎት ማድረግ ይጠቅመናል፡፡ 
 

ማጠቃለያ 
ጸሎት ለሕይወታችን Aስፈላጊ ነው፡፡ ክርስቲያን ዘወትር መጸለይ Aለበት፡፡ በሥርዓቱ መሠረት 

ጸሎት ማድረግ በረከትን ያስገኝልናል፡፡ 
 

ተግባር 
ልጆች በጸሎት በርቱ፡፡ ያልገባችሁን ከቤተሰብ Eና ከመምህራችሁ በመጠየቅ በተማራችሁት 

መሠረት በተግባር Aውሉ፡፡ 
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Aባታችን ሆይ Eና Eመቤታችን 

ሠላሳ ዘጠነኛ ሳምንት 
 

ዓላማ፡- ልጆች፤ በየEለቱ ማድረግ ስለሚገባቸው ጸሎት ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች   

        ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠኑ ጥቅሶች፡- 

‹‹ በጸሎት ትጉ ›› ሮሜ.02፡ 

‹‹ Eነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብጽEት ይሉኛል፡፡ ›› ሉቃ. 1.#8  

ተጨማሪ ምንባባት፡- ሉቃ.01.1-03፡፡ 
  

መግቢያ፡- “Aባታችን ሆይ”  ብለን የምንጸልየውን የጌታ ጸሎት ታውቃላችሁ ? ይህ ጸሎት 

ማን Eንደሀጠንስ Aውቃችኋል? Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ፣ የምንለውንስ ጸሎት 

ታውቃላችሁ?  

ጌታችንና መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ያስተማራቸውን ጸሎት “Aባታችን 

ሆይ”ን Eና ለጌታችን Eናት ለቅድስት ድንግል ማርያም የሚገባትን ክብር የምናቀርብበትን ጸሎት 

Eንማራለን፡፡  
 

ትምህርቱ፡-  
ሀ. የጌታ ጸሎት 

Aንድ ቀን ሐዋርያት ጸሎት Eንዲያስተምራቸው ጌታችንን ጠየቁት፡፡ ሉቃ.01.1-3 Eርሱም 

ስትጸልዩ Eንዲህ በሉ Aላቸው፡፡ 
 

“Aባታችን ሆይ”  ብለን የምንጸልየው ጸሎት ጌታችን Aምላካችን መድኃኒታችን Iየሱስ 

ክርስቶስ ያስተማረው ስለሆነ “የጌታ ጸሎት “ ተብሎ ይጠራል፡፡ በዚህ ጸሎት ጌታችን የሚከተሉትን 

Aስተምሮናል፡፡  

EግዚAብሔርን ማመስገን፣ የEግዚAብሔር ፈቃድ በሕይወታችን Eንዲፈጸም መጋበዝ   

የEለት ምግባችንን መጠየቅ 

ይቅር Eንድንባል ሌሎችን ይቅር በማለት ንስሐ መግባትን 
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ከፈተና Eንዲያወጣን መለመንና ከክፉ Eንዲጠብቀን መጸለይ፡፡ 

Eኛ የEግዚAብሔር ልጆች ነን Eርሱም Aባታችን ነው፡፡ ስለዚህ Aባታችን ሆይ ብሎ 

Aስተምሮናል፡፡ 

Eኛም Eንደ EግዚAብሔር ልጆች መኖርና ትEዛዙን መጠበቅን ሌሎችን በመውደድ ማሳየት 

Aለብን፡፡ 
 

ለ. በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል 

ልጆች Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም፡- የጌታችን Eናት ነች፤ ጌታችን Iየሱስ 

ክርስቶስም በመስቀል ላይ Eነኋት Eናትህ ብሎ ሰጥቶናል፡፡ ትውልድ ሁሉ ብጽEት Eንዲላት Eና 

የምድር Aሕዛብ በፊትዋ Eንዲማለሉ  ሉቃ.1.#8፤ መዝ.#4(#5).02-04 ጸጋ ተሰጥቶAታል፡፡  

በዚህ መሠረትም ለEመቤታችን የሚገባውን ምስጋና የምናቀርብ በምልጃዋ የምንማጸንበት 

ጸሎት በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል ይባላል፡፡ ይህን ጸሎት በግEዝና በAማርኛ Eናጠናለን፡፡  
 

ማጠቃለያ፡- ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ምን ብለን መጸለይ Eንዳለብን Aስተምሮናል? Eኛም 

Eንዲሁ ዘወትር Eንጸልያለን፡፡ 

የጌታችን የIየሱስ ክርስቶስ Eናት Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም፤ በትውልዱ ሁሉ 

Eንደምትመሰገን ከመንፈስ ቅዱስ የተነገረላትን ትንቢት ለመፈጸም በመቻላችን EግዚAብሔርን 

Eናመሰግነዋለን፡፡  

ተግባር 
የተማራችሁትን ጸሎት በቃል Aጥኑ፡፡ 
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Aባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ 

መንግሥትህ ትምጣ፣ 

ፈቃድህ በሰማያት Eንደሆነች Eንዲሁም በምድር 

ትሁን፣ 

የEለት Eንጀራችንን ስጠን ለዛሬ፣ 

በደላችንን ይቅር በለን፤ Eኛም የበደለሉን ይቅር 

Eንደምንል፣ 

Aቤቱ ወደ ፈተና Aታግባን፣ 

ከክፉ ሁሉ Aድነን Eንጂ፣ 

መንግሥት ያንተ ናትና 

ኃይል ክብር ምስጋና ለዘለዓለሙ Aሜን፡፡ 

Aቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ 

ትምጻE መንግሥትከ 

ወይኩን ፈቃድከ፣በከመ በሰማይ ከማሁ 

በምድር፣ 

ሲሣየነ ዘለለ Eለትነ ኃበነ ዮም፣ 

ኅድግ ለነ Aበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንኅነኒ 

ንኅድግ ለዘ Aበሰለነ 

IታብAነ EግዚO ውስተ መንሱት፣ 

Aላ Aድኅነነ መባልሐነ Eምኩሉ Eኩይ 

Eስመ ዚAከ ይEቲ መንግሥት 

ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም Aሜን፡፡ 

  

Aማርኛ 

 

Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ፤ 

በመልAኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም Eንልሻለን፤ 

በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በሥጋሽም ድንግል ነሽ፡፡ 

የAሸናፊው የEግዚAብሔር Eናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ 

ይገባሻል፡፡ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ Aንቺ የተባረክሽ ነሽ 

የማኅፀንሽም ፍሬ ቡሩክ ነው፤ ጸጋን የተሞላሽ ሆይ 

ደስ ይበልሽ፤ EግዚAብሔር ካንቺ ጋር ነውና 

ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችንና ከመድኃኒታችን ከIየሱስ 

ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኚልን፤ 

ኃጢAታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘለዓለሙ Aሜን፡፡ 

  
 

ግEዝ 

 

በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልAክ O 

EግዝEትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል 

በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ Eመ 

EግዚAብሔር ጸባOት ሰላም ለኪ ቡሩክት 

Aንቲ Eም Aንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ፡፡ 

ተፈሥሒ ፍሥሕት O ምልEተ ጸጋ 

EግዚAብሔር ምስሌኪ፡፡ ጸልዩ ወሰAሊ 

ምሕረተ ኅበ ፍቁር ወልድኪ Iየሱስ 

ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውIነ 

Aሜን ፡፡ 

  



www.zeorthodox.org

መሠረተ ሕይወት ሁለተኛ ክፍል 

107 

ቅዱስ ዮሐንስ ሐፂር 
Aርባኛ ሳምንት 

 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ልጆች፤ የቅዱስ ዮሐንስ ሐፂርን ታሪክ ተገንዝበው፣ ጽኑ በሆነ Eምነት 

                  የሚፈጽመውን መታዘዝም ተረድተው የመታዘዝን ፍሬ በማድረግ 

                  ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ የሁላችሁን መታዘዝ Eያሰበ ፍቅሩ በEናንተ ላይ Eጅግ በዝቶAል፡፡›› 2ኛ 

ቆሮ.7.05  

ተጨማሪ ምንባባት፡- የጥቅምት !  ቀን ‹‹መጽሐፈ ስንክሳር›› Eና ‹‹በበረሓው ጉያ 

ውስጥ›› በዲ/ን ዳንኤል ክብረት 
 

መግቢያ፡- ልጆች ስለ መታዘዝ የተማራችሁትን ታስታውሳላችሁ፡፡ መታዘዝ የሚያስገኘው 

ጥቅም ምንድነው? Eናንተስ ለወላጆቻችሁ፣ ለታላላቆቻችሁ፣ ትታዘዛላችሁ? ከሆነ ጎበዞች የማትታዘዙ 

ከሆናችሁም  ልጆች የEግዚAብሔርን ዘለዓለማዊ ፍቅርና በረከት ለማግኘት ከዛሬ ጀምሮ መታዘዝ 

Aለባችሁ፡፡  

በዛሬው ትምህርታችን የታዛዡን Aባት የቅዱስ ዮሐንስ ሐፂርን ታሪክ Eንማራለን፡፡  
 

የሳምንቱ ትምህርት፡-  
 

Eድገቱና ጥሪው 
ቅዱስ ዮሐንስ ሐፂር በላይኛው ግብጽ ቴባን በምትባል መንደር ተወለደ፡፡ ቤተሰቦቹ በኑሮAቸው 

ድሆች ነበሩ፡፡ በመንፈሳዊ ሕይወታቸው ግን በEምነት Eና በመልካም ሥራ የበለጸጉ ነበሩ፡፡ ዮሐንስ 

ሐፂር በ08 ዓመቱ  በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ ወደ ገዳመ Aስቄጥስ ሄደ፡፡ በዚያም Aባ ባሞይ 

የተባሉ Aባት Aገኘ፡፡ በትኅትና Eግራቸው ላይ ወድቆ በምንኩስና መኖር Eንደሚፈልግ ነገራቸው፡፡  

Aባ ባሞይም፤‹‹ምንኩስና ከባድ ነው፡፡ በበረሐ በብቸኝነት መኖር፣ የራስህንና የሌሎችንም 

ምግብ በድካም ማዘጋጀት፣ ሌሊትና ቀን መጸለይ፣ Aብዝቶ መጾምም ይኖርብሃል፡፡ ይህን ለማድረግ 

Aትችልምና ወደ ዓለም ሄደህ ኑር›› Aሉት፡፡ ዮሐንስም የመጣሁት በEግዚAብሔር ፍቃድ ነው፡፡ 

Eርሱም ያስችለኛል፡፡ Aባቴ በAንተ ጸሎት ፈተናዎችን የምቋቋምበት ኃይል Aገኛለሁ፡፡ በገዳማዊ 

ሕይወት Aብሬህ Eንድኖር ፍቀድልኝ Aለው፡፡  

Aባ ባሞይም የጌታችን Iየሱስ ክርስቶስን ፍቃድ በጸሎት ጠየቀ፡፡ የEግዚAብሔር መልAክ 

ተገልጦ EግዚAብሔር Eንደ Eኛ (Eንደ መላEክት) Eንዲኖር መርጨዋለሁና ተቀበለው ፤ ብሎሃል 
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Aለው፡፡ Eርሱም ለሦስት ቀን ሱባዔ ይዞ ከቆየ በኋላ የምንኩስና ልብስና ቆብ Aልብሶ ዮሐንስን 

Aመነኮሰው፡፡ ከዚያች ቀን ጀምሮም ዮሐንስ ሐፂር በታላቅ ብሕትውናና በቅድስና ሥራዎች ተጠምዶ 

ኖረ፡፡ 
 

ለAባቶች Eየተላላከ ማገልገሉ 
 

ከEለታት Aንድ ቀን Aባ ባሞይ Aባ ዮሐንስን ትEግሥት ሊያስተምረው ፈለገና ፣ ከበኣቱ 

(ከቤቱ Eንዲወጣ) Aዘዘው፤ ተቆጣውም፡፡ ዮሐንስም ለሰባት ቀን ይህንኑ ታግሶ ዝም Aለ፡፡ 

በሰባተኛው ቀን Aባ ባሞይ ትEግሥትን ተፈትኖ ያለፈው Aባ ዮሐንስ ሐፂር Aክሊል ሲቀበል 

በራEይ Aየ፡፡ ከዚያን ቀን ጀምሮም Aባ ዮሐንስ በAባቶች ክብር ተቀመጠ፡፡  

በሌላ ቀን Aባ ባሞይ ደረቅ Eንጨት ለAባ ዮሐንስ ሰጠውና ተክለህ ውኃ Eያጠጣህ 

Eንዲለመልም Aድርግ Aለው፡፡ Aባ ዮሐንስም ያላንዳች ማንገራገር የታዘዘውን ፈጸመ፡፡ ለሦስት 

ዓመት ደረቁን Eንጨት ከሩቅ ቦታ ውኃ Eያመጣ ሳይታክት ያለማቋረጥ ያጠጣ Eና Eየኮተኮተ 

ይንከባከብ ነበር፡፡ በሦስተኛው ዓመት ደረቁ Eንጨት ለምልሞ ፍሬ ሰጠ፡፡ ቅዱስ ዮሐንስም 

የለመለመውን ተክል ፍሬ ለመንፈስ Aባቱ ወስዶ ሰጠ፡፡ Aባቱም Eጅግ ተደስቶ መረቀውና የገዳሙን 

Aባቶች ሁሉ ጠርቶ Eንካችሁ ብሉ ይህ የመታዘዝ ፍሬ ነው Aላቸው፡፡ ሁሉም ታሪኩን ሲሰሙ 

ተደንቀው በቅዱሳኑ Aድሮ ድንቅ ሥራ የሚሠራውን EግዚAብሔርን Aመሰገኑ፡፡  
 

ከሲመቱ Eስከ Eረፍቱ 
 

Aባ ባሞይ ለAሥራ ሁለት ዓመታት ታመመ፡፡ ቅዱስ ዮሐንስ ሐፂርም ሳይሰለች Eየተላላከ 

Aስታመመው፡፡ የሚያርፍበት ቀን ሲደርስም የገዳሙን Aባቶች ሁሉ Aስጠርቶ ተሰናበታቸው፡፡ 

በመጨረሻም የAባ ዮሐንስን Eጅ ይዞ ይህ መልAክ ነው፣ ታዘዙት Aላቸውና Aረፈ፡፡ ከዚያም 

የገዳሙ Aባቶች ቅዱስ ዮሐንስ Aበምኔት ሆኖ Eንዲሾም መረጡት፡፡ ፓትርያርኩ መጥተው 

Eጃቸውን በመጫን ሲሾሙት ፣ ከሰማይ፡- ይገባዋል!ይገባዋል!ይገባዋል! የሚል ድምፅ ተሰማ፡፡  

ከተሾመ በኋላም Aባቶችን Eየታዘዘ ኖረ፡፡ በAንድ ወቅት ጥሩ ክርስቲያን የነበረች ሴት ፣ 

መሳሳትዋ ተሰማ፡፡ Aባቶችም ቅዱስ ዮሐንስ ሐፂር ሄዶ ከስሕተቷ Eንዲመልሳት ነገሩት፡፡ Eርሱም 

ጸሎት Aድርጎ ወደ ሴትዮዋ በመሄድ መከራት፤ ያችም ሴት ንስሓ ገብታ ለመሞት በቃች፡፡  

ከዚያም በዘመኑ የነበረው ፓትርያርክ ቴዎፍሎስ Aባ ዮሐንስ ላከው፡፡ ባቢሎን ወደ ተባለች 

ሀገር ሄዶ የቅዱሳንን Aጽም Eንዲያመጣ Aዘዘው፤ Eርሱም ከባድ ቢሆንም ይህንን ተልEኮ 

ለመፈጸም ሄደ፡፡ ሲመለስም EግዚAብሔር በደመና Eንዲጓዝ Aድርጎ መንገዱን Aቀለለለት፡፡  

በዚህ ዓይነት Eየታዘዘና በትኅትና Eያገለገለ ኖሮ ቅዱስ ዮሐንስ ሐፂር በEድሜው ሸመገለ፡፡ 

በቤቱ ተኝቶም መላEክት ክንፋቸውን ሲጋርዱለት ይታይ ነበር፡፡ በሕይወቱ መጨረሻም በገዳሙ 
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Eያለ የAከባቢው ሽፍቶች ሊገድሉት መጡ፡፡ Eርሱም መነኮሳቱን ይዞ ወደ ሌላ ቦታ ሸሸ፡፡ ይህን 

ያደረገበትን ምክንያት ሲገልጽ፡- ‹‹Aሁን በርበራውያን Eኔን ሊገድሉኝ ይመጣሉ ፣ በዚህ ምክንያትም 

Eኔ ወደ ገነት ገዳዮችም ወደ ሲOል Eንገባለን ፣ ነገር ግን በEኔ ምክንያት ማንም Eንዲቀጣ Aልሻም ፤ 

ምክንያቱም ገዳዩ በሃይማኖት ባይመስለኝም በሰውነቱ ወንድሜ ነው፡፡›› Aለ፡፡ 

በመጨረሻ ቅዱሳንና መላEክት ከበውት በክብር Aረፈ፡፡  
 

ማጠቃለያ፡- ቅዱስ ዮሐንስ ሐፂር በEምነት Eና በመታዘዝ ኖሮ ሞተ፡፡ Eኛንም ለEግዚAብሔር 

Eና ለAባቶች የመታዘዝን ሕይወት Aስተምሮናል፡፡ Eምነት Eና መታዘዝ Aይነጣጠሉም፡፡ በክርስቲያን 

ሕይወት ውስጥም ሁለቱም ሊኖሩ ይገባል፡፡  
 

ተግባር 
ከዚህ በፊት በሠላሳ Aራተኛው ሳምንት ስለ መታዘዝ የተማራችሁትን ከልሱ፡፡ በቤት 

ውስጥም Eንዲነበብላችሁ Aድርጉ፡፡ 

የምትታዘዙትን በተግባር ፈጽሙ፡፡            
 

የክለሳ ጥያቄዎች 
1. የቅዱስ ዮሐንስ ቤተሰቦች የማያምኑ Aረማውያን ነበሩ፡፡  

  ሀ. Eውነት                 ለ. ሐሰት 

2. ቅዱስ ዮሐንስን ያመነኮሰው ፡-    ሀ. Aባ ባሞይ        ለ. ፓትርያርክ ቴዎፍሎስ       

3. ቅዱስ ዮሐንስን ሽፍቶች ሊገድሉት ሲመጡ ያደረገው ምን ነበር? 

   ሀ. Aንገቱን ለሰይፍ ሰጠ፡፡    ለ. ፈርቶ ሸሸ   

  ሐ. Eርሱን በመግደላቸው Eንዳይኮነኑ ወደ ሌላ ቦታ ሄደ፡፡ 

4. ቅዱስ ዮሐንስ ሐፂር ያረፈበትና የሚታሰብበት ቀን መቼ ነው? 

   ሀ. ጥቅምት !                ለ. ኅዳር 7                  ሐ. መስከረም 1 

5. ቅዱስ ዮሐንስ ለሰባት ቀናት ትEግሥቱ ሲፈተን ምን Aደረገ? 

            

6. Aባ ባሞይ የሰጠውን ደረቅ Eንጨት ቅዱስ ዮሐንስ ምን Aደረጋት? 
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ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ምን ማድረግ Aለብን? 

Aርባ Aንደኛ ሳምንት 
 

ዓላማ፡- ልጆች፤ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ማድረግ ያለብንን ዝግጅትና ሥርዓተ Aምልኮ 

        ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች፡፡››  ማቴ.!1.03  

ምንባብ፡- ማቴ.!1.02-07  
 

መግቢያ፡- ቤተ ክርስቲያን የEግዚAብሔር ቤት ስለሆነች ልዩ የክብር ቦታ ናት፡፡ ወደ EግዚAብሔር 

ቤት ለመምጣት ዝግጅቱ ከቤት ይጀምራል፡፡ ሰዓት Aክብሮ መነሣት፣ ንጽሕናችንን መጠበቅ፣ ንጹሕ 

ልብስ መልበስ፡፡  

በዛሬው ትምህርታችንም ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ማድረግ ያለብንን Eንማራለን፡፡ 
 

ትምህርቱ 
Aንድ ቀን ጌታችን በIየሩሳሌም ወደነበረው ቤተ መቅደስ ሄደ፤ በዚያም ሰዎች በሬ፣ በግ፣ 

ርግብ ሲሸጡ Eና ገንዘብ ሲለዋወጡ Aገኛቸው፡፡ ታዲያ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ የቤተ መቅደሱን 

ገበያ ሲያይ Aዘነ ተቆጣም፡፡ ጌታችን ለምን የተቆጣ ይመስላችኋል? Aዎን ሰዎች ቤተ መቅደሱን 

Eንዲያከብሩት ይፈልጋል፡፡ ስለዚህ "ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች ተብሎ ተጽፎAል፤ Eናንተ ግን 

የወንበዶች ዋሻ Aደረግችሁት Aላቸው፡፡" ከቤተ መቅደሱም Aውጥቶ መሸጫቸውንና ሸቀጣቸውን 

ጣለው፡፡ 

ልጆች Eናንተም EግዚAብሔር Eንዲያዝንባችሁ Aትፈለጉም Aይደል? ስለዚህ በቤተ መቅደስ 

Eንዴት መመላለስ Aለብን ? ቤተ ክርስቲያን የEግዚAብሔር ቤት ነውና የጸሎት ቤት ነው፡፡ Eኛም 

ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ፡- 
 

1. የግል ንጽሕናችንን መጠበቅና ንጹሕ ልብስ መልበስ ይገባናል፡፡ 

ጎበዝ ልጅ ንጽሕናውን ይጠብቃል፡፡ ወደ EግዚAብሔርም ቤት ስትመጡ ንጹሕ መሆን 

Aለባችሁ፡፡ EግዚAብሔር ንጹሕ ስለሆነ ንጽሕናን ይወዳል፡፡ Aቤል ንጹሕ መሥዋEት ስላቀረበ 

EግዚAብሔር ተቀብሎለታል፡፡ ዘፍ.4፡፡ Eኛም ንጽሕናችንን በሚገባ መጠበቅ Aለብን፡፡ ንጹሕ ልብስ ፣ 

ለብሰን መምጣት Aለብን፡፡ 
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2. ነጠላ በመስቀል ምልክት Aጣፍቶ ይለበሳል፡፡ 
 

በተለይም ለቅዳሴና ለቅዱስ ቁርባን ስንመጣ፣ ነጠላችንን በመስቀል ምልክት Eናደርጋለን፡፡ 

ይህም ነጩን ልብስ ለብሰው ጌታቸውን የሚከተሉት የጻድቃንን መንገድ Eና Eምነት ያመለክታል፡፡ 

መምህር በራE.7.9-07 የተጠቀሰውን ያብራሩላቸው፡፡ 
 

3. ማማተብ፡፡  
 

ወደ ቤተክርስቲያን ስንገባ፣ ጸሎት ስንጀመርና ስንፈጽም በመስቀል ምልክት ማማተብ Aለብን፡፡ 

የመስቀል ምልክት Eንዴት Eንደሚሠራና ለምን Eንደምናማትብ የተማራችሁትን Aስታውሱ፡፡ 
 

4. የEግዚAብሔርን ስም መጥራት Eና ሰላምታ መስጠት፡፡ 
 

ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንገባ በስመ Aብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ Aሐዱ Aምላክ ፤ ብለን 

ካማተብን በ`ላ ሰላም ለኪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን - ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሆይ ሰላም Eልሻለሁ 

Eንላለን፡፡ 
 

5. ወደ ቤተ መቅደስ ስንገባም ጫማችንን Eናወልቃለን፡፡  
 

EግዚAብሔር ሙሴን ‹‹የቆምህባት ስፍራ የተቀደሰች መሬት ናትና፤ ጫማህን ከEግርህ Aውጣ ›› 

Aለው፡፡ ሙሴም Aወለቀ፡፡ Iያሱም መልAኩ ሲገለጥለት በተቀደሰው ስፍራ ጫማውን Eንዲያወልቅ 

ተነግሮት ነበር፡፡ ዘጸ.3.5፣ Iያ.5.05 Eኛም ወደ ቤተ መቅደስ ስንገባ የተቀደሰ ስፋራ ስለሆነ 

ጫማችንን ከEግራችን Aውልቀን ወደ ቤተ መቅደስ Eንገባለን፡፡ 
  

6. ከዚያም መጸለይ፣ ትምህርት ማዳመጥ Eና በምንሳተፍባቸው Aገልግሎቶች ብቻ መሳተፍ፤ 

ለምሳሌ፤ በጸጥታ ቆሞ ማስቀደስ፣ መቁረብ፣ ሲዘመር ማጨብጨብ፣ በቅዳሴው የምናውቀውን 

በዜማ መመለስ፤ ይገባል፡፡ 
 

7. መረጋጋትና ትኩረት፡፡  
 

Aንዴ ወደ ቤተክርስቲያን ከገባን በኋላ Aገልግሎት Eስኪፈጸም በጸጥታ ሆነን በAንድ ቦታ 

ልንቆም ወይም ልንቀመጥ ያስፈልጋል፡፡ 

Eነዚህን ካደረግን ጌታችን ይደሰትብናል ይባርከናልም፡፡  
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ማጠቃለያ 
ቤተ ክርስቲያን የተከበረች የEግዚAብሔር ቤት ናት፡፡ Eኛም በቤተክርስቲያን በሥርዓትና 

በክብር ልንወጣና ልንገባ ይገባል፡፡ ካህናትን ማክበር Aለብን፡፡ ምክንያቱም የEግዚAብሔር Aገልጋይ 

ናቸው፡፡  

EግዚAብሔር ከነሠራዊቱ በቤተ መቅደሱ Aለ፡፡ በቅዳሴ ሰዓት ቅዱሳንና መላEክት ከEኛ ጋር 

ይሆናሉ፡፡  
 

ተግባር  
የተማራችሁትን በተግባር ፈጽሙ፡፡  

 

መዝሙር 

EግዚAብሔር ኅበነ ልሳነ ጥበብ (2) 

ከመ ናEምር ሕጋ (2) ለቤተ ክርስቲያን  
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የEግዚAብሔር ስሞች 

Aርባ ሁለተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ልጆች፤ በመጽሐፍ ቅዱስ ያሉትን የEግዚብሔር ስሞች፤ የAምላካችን 

 ስም ያለውን ኃይል Eና የስሞቹን ትርጉም Aውቀው፤ በቅዱስ ቃሉ ቢያድጉ በEግዚAብሔር 

 ስም ድል Eንደሚያደርጉ ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹የEግዚAብሔር ስም የጸና ግምብ ነው ጻድቅ ወደ Eርሱ ሮጦ ከፍ ከፍ 

ይላል፡፡›› ምሳ.08.01  
 

መግቢያ፡- ልጆች የዛሬውን ትምህርታችንን ከመጀመራችን በፊት ስለ EግዚAብሔር ስሞች 

የምታውቁትን Aብራሩ፡፡  የምታውቁዋቸውን የEግዚAብሔር ስሞች ተናገሩ፡፡ የጠራችሁትን ስም 

ትርጉምስ ታውቁታላችሁ፡፡  

የተወደዳችሁ ልጆች የEግዚAብሔር ስም ለEኛ Aስፈላጊያችን ነው፡፡ የሚቀድሰን፣ የሚረዳንና 

የሚያድነን የAምላካችን ስም ነው፡፡ በዚህም ምክንያት ስለ EግዚAብሔር ስም Eና ትርጉሞቹን 

በዛሬው ትምህርታችን Eናያለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
የEግዚAብሔርን ስም፣ ኃይል Eና Aስፈላጊነት የተረዱ ቅዱሳን ተጠቅመውበታል፡፡ ልጆች 

Eናንተም በስሙ ሕይወት Eንዲሆንልን በቅድሚያ የስሙን ክብር Eንይ፡፡ 

የAምላካችን ስም ቅዱስ ነው፡፡ Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በወንጌል በተጻፈልን 

ጸሎቷ ፡- ስሙም ቅዱስ  ነው፡፡ ሉቃ.1.#9 ብላናለች፡፡ ስለዚህ የEግዚAብሔርን ስም በEምነትና 

በEውነት ስንጠራው ይቀድሰናል ማለት ነው፡፡  

የEግዚAብሔር ስም ያድናል፡፡ በዚህ ምድር ከሰይጣንና ከክፉ ሥራዎቹ ሁሉ፤ ከክፉዎች 

ወጥመድ፣ ከሞት በኋላም ከሚመጣ የዘላለም ሞት ሰዎች መዳን Eንችል ዘንድ Aምላካችን Aዳኝ 

ስሙን ሰጥቶናል፡፡ ‹‹የEግዚAብሔርን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል፡፡›› Iዩ.2."2 

የEግዚAብሔር ስም ድል ይሰጣል፡፡ Aባታችን ዳዊት ከጎልያድ ጋር ሊጋጠም ሲሄድ፤ ጎልያድ 

በAምላኮቹ ስም ረገመው፡፡  በንቀትም ‹‹በትርና ወንጭፍ ይዘህ የምትመጣብኝ Eኔ ውሻ ነኝ ፣ 

ወዲህ ና ሥጋህን ለሰማይ ወፎችና ለምድር Aራዊት Eሰጣለሁ›› Aለው፡፡ ዳዊት ግን፤ ‹‹Eኔ 
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በሠራዊት ጌታ በEግዚAብሔር ስም Eመጣብሃለሁ፡፡›. Aለው፡፡ በወንጭፉም ታላቁን ጠላቱን 

የጣለው የEግዚAብሔርን ስም ጠርቶ ነበር፡፡ Eኛም ጠላታችን ሰይጣንና Eርሱ የሚያመጣቸው ክፉ 

ሐሳቦች ሁሉ የAምላካችንን የEግዚAብሔርን ስም ጠርተን በመስቀል ምላሌ ስናማትብ ይርቃሉ፡፡ 

ሰይጣን ሲያስደነግጠን የEግዚAብሔርን ቅዱስ ስም ጠርተን Eንጽናናለን፡፡ ክፋ ነገሮችን በሙሉ 

በEግዚAብሔር ስም Eናሸንፋለን፡፡ ከቅዱስ ዳዊትም ጋር፤ ‹‹በEግዚAብሔር ስም Aሸነፍኩዋቸው  ፤›› 

መዝ.)07()08).0-02 ብለን ለመዘመር Eንችላለን፡፡  

የEግዚAብሔር ስም በከንቱ Aይጠራም፡፡ በከንቱ መጥራት ማለት በሐሰት ፣ በቀልድ 

የEግዚAብሔርን ስም Aንጠራውም ማለት ነው፤ ምክንያቱም ‹‹የEግዚAብሔርን የAምላክህን ስም 

በከንቱ Aትጥራ››  ተብለን ታዘናል፡፡ ዘጸ.!.7 
 

የEግዚAብሔር ስሞችና ትርጉማቸው፡፡ 

የሰማዩ Aባታችን Aዶናይ፣ ኤልሻዳይ፣ ያህዌ በሚሉ ስሞች በድሮ ዘመን በብሉይ ኪዳን 

ይታወቅ ነበር፡፡ በዘመነ ሐዲስም Aማኑኤል፣ Iየሱስ፣ Aብ፣ ጰራቅሊጦስ የሚሉ ስሞችን Aውቀናል፡፡ 

ሁሉም ስሞች ትርጉም Eና ምክንያት Aላቸው፡፡ የኃያሉ EግዚAብሔር ስሞች በመሆናቸውም 

ድልንና ኃይልን ይሰጡናል፡፡  

EግዚAብሔር ፡- የዓለም ጌታ ማለት ነው፡፡  

Aዶናይ፡- Aሸናፊ ማለት ነው፡፡  

ኤልሻዳይ:- ሁሉን ቻይ ማለት ነው፡፡ 

ያህዌ፡- የነበረ ፣ ያለና የሚኖር ማለት ነው፡፡  

ከEግዚAብሔር ስሞች የሚከተሉት ይገኛሉ፡- 
 

Aብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፡- ልጆች ሁል ጊዜም ለጸሎት ስትቆሙ Aስቀድማችሁ 

የEግዚAሔርን ስም በመጥራት ነው፡፡ ጸሎት የምትጀምሩትም በስመ Aብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ 

በማለት ነው፡፡ ‹‹በAብ በወልድ Eና በመንፈስ ቅዱስ ስም ማለታችሁ ነው፡፡ Eነዚህም ጌታችን 

መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ ያስተማረን ስሞች ናቸው፡፡ Eንግዲህ ሂዱና Aሕዛብን ሁሉ በAብ 

በወልድ Eና በመንፈስ ቅዱስ ስም Eያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርቴ Eድርጉዋቸው፡፡›› ማቴ.!8.09 

Aብ ማለት Aባት፤ ወልድ ማለት ልጅ፤ መንፈስ ቅዱስ ማለትም  ቅዱስ የሆነ መንፈስ ማለት 

ነው፡፡ ይህም ታላቁን የEግዚAብሔር ምስጢር ይገልጻል፡፡ በቤተ ክርስቲያንም የቅድስት ሥላሴ 

የግብር ስም  ይባላል፡፡ 
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Aማኑኤል፡- EግዚAብሔር ከEኛ ጋር ሆነ ማለት ነው፡፡ ይህንን መጀመሪያ የነገረን ነቢዩ 

Aሳይያስ ነበር፡፡ Iሳ.7.04 በኋላም ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ Eና ከEኛ ጋር ሲሆን 

ተጠራበት፡፡ ማቴ.1.!3 

Iየሱስ፡- Aዳኝ (መድኃኒት) ማለት ነው፡፡ ቅዱስ ገብርኤል Eመቤታችንን ሲያበስራት ልጅዋን 

Iየሱስ Eንድትለው ነገራት፡፡ Eርስዋም Iየሱስ Aለችው፡፡ ሉቃ.1."1፡፡ ይህ ስም ከስሞች ሁሉ 

ይበልጣል፣ Eንድንበትም ዘንድ የተሰጠን ስም ነው፡፡ 
 

ማጠቃለያ 
የEግዚAብሔር ስም ቅዱስና ኃያል ነው፡፡ በከንቱ ልንጠራው Aይገባም፡፡ በስሙ ኃይል Eና 

ድል ይገኛል፡፡ 

የEግዚAብሔርን ስሞች ትርጉም ማወቅ ጠቃሚ ነው፡፡ 
 

ተግባር 
 ልጆች፤ የተማራችሁትን የEግዚAብሔርን ስሞችና ትርጉማቸውን በቃል Aጥኑ፡፡ 
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ቅዱስ ገብርኤል፤ ቂርቆስና Iየሉጣን Aዳነ 

Aርባ ሦስተኛ ሳምንት 
 

ዓላማ፡- ልጆች፤ ቂርቆስና Iየሉጣን ታላቅ Eምነትና በዚህም EግዚAብሔር ከቶን Eሳት 

 Eንዳዳናቸው ተገንዝበው AርAያነታቸውን በማስተዋል ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ 

 ይሰጣሉ፡፡ 

 በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- "በሞት ጥላ መካከል Eንኳን ብሄድ Aንተ ከEኔ ጋር ነህ ክፉን 

Aልፈራም፡፡" መዝ.!2(!3)÷4 

ተጨማሪ ምንባብ፡- መጽሐፈ ስንክሳር 
 

መግቢያ፡- ከዚህ በፊት ክርስቲያኖች Eንዴት መከራ ይደርስባቸው Eንደነበር ተምረናል፡፡ 

ይኸው ችግርና መከራቸው ለብዙ ዓመታት ቢቀጥልም በEምነታቸው ጸንተው EግዚAብሔርን 

መመኪያና ተስፋ በማድረግ ኖረዋል፡፡ ይህ በEምነታቸው የተሰደዱና ታላላቅ መከራዎችን በEምነት 

ስላሸነፉ Eናትና ልጅ የምንማረው ታሪክ ነው፡፡  
 

ትምህርቱ፡- 
የቂርቆስ Eናት Iየሉጣ የተባለች ወጣት ሴት ናት፡፡ ባሏ ቂርቆስ Eንደተወለደ ብዙም ሳይቆይ 

ሞተ፡፡ በክርስቲያኖች ላይ የሚፈጸመውን ግፍ ሸሽታ የሦስት ዓመት ልጅዋን ሕፃኑ ቂርቆስን ይዛ 

ከትውልድ ቦታዋ ተሰደደች፡፡ 

በተሰደደችበትም ቦታ ክርስቲያን በመሆንዋ ተከሰሰች፡፡ Aገረ ገዢውም Aድካሚ ሥራ 

Eንድትሠራ ፈረደባት፡፡ በዚህ ሳያበቃ ጣOት Eንድታመልክ፤ ለምስል Eንድትሰግድም Aዘዛት፡፡ 

ቅድስት Iየሉጣ ግን ከEግዚAብሔር በስተቀር ለተዘጋጀው ጣOት Aልሰገደችም፡፡ ነገር ግን Iየሉጣ 

ለተዘጋጀው ምስል/ጣOት/ ካልሰገደች ከልጅዋ ጋር በEሳት Eንደሚያቃጥላት ንጉሡ Aስጠነቀቀ፡፡ 

Eርስዋም ስለምትወደው ልጅዋ ስትል በውስጧ ፍርሃት ተሰማት፡፡  

ሕፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ ግን በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ ብርቱ መንፈሳዊ ነበርና ሀገረ ገዢውን፤ 

“ያንተ Aማልክት ከድንጋይና ከEንጨት የተሠሩ የሰው Eጅ ውጤቶች ናቸው፡፡ ከጌታዬ ከIየሱስ 

ክርስቶስ በቀር ሌላ Aምላክ የለም" Aለው፡፡ Eናቱንም ‹‹Aትፍሪ EግዚAብሔር ያድነናል፡፡›› Aላት፡፡  

Aገረ ገዢው  Eናትና ልጁ በEግዚAብሔር ባላቸው Eምነት ጸንተው ላዘጋጀው ጣOት 

Aንሰግድም በማለታቸው ተናደደ፤ ተቆጣ፡፡ ከዚያም ቂርቆስ Eና Iየሉጣን ወደ Eሳት Aስጣላቸው፡፡ 
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ሆኖም EግዚAብሔር መልAኩን ቅዱስ ገብርኤልን ልኮ Eናትና ልጁን በEሳት ከመቃጠል Aዳናቸው፡፡ 

ይህን ተAምር ያዩ ብዙ ሰዎች በጌታችን በIየሱስ ክርስቶስ Aመኑ፡፡ ነገር ግን Aገረ ገዢው ከዚህ 

የEግዚAብሔር ሥራ ሳይማር ብዙ ጊዜ Aሰቃያቸው፡፡ ጌታ EግዚAብሔር Eናትና ልጁ ከሚደርስባቸው 

ታላቅ መከራና ስቃይ ሁሉ ሲያድናቸው የሚመለከቱ ብዙ ሰዎች በጌችን በIየሱስ ክርስቶስ ያምኑ 

ነበር፡፡ 

በመጨረሻም ሕፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ Eና Eናቱ ቅድስት Iየሉጣ የሰማEትነት ዘውድ ተቀዳጅተው 

ሐምሌ 05 Aረፉ፡፡ ጸሎትና በረከታቸው ከEኛ ጋር ትሁን Aሜን!! 
 

ማጠቃለያ  
ጣOት Aምላኪው Aገረ ገዢ ሕፃኑን ለማባበል ልዩ Eንክብካቤ ቢያደርግለትም ቂርቆስ ፈርቶ 

ወይመ ተደልሎ በገዢው ፊት ሃይማኖቱን  Aልተወም፡፡ Eኛም ለትናንሽ ምቾትና ደስታ ብለን 

Eምነታችንን መተው የለብንም፡፡ ከመተኛታችን በፊትና ጠዋት ስንነቃም መጸለይ Aለብን፡፡ Eሑድ 

በጠዋት ነቅተን ተነሥተን ቅዳሴ ለማስቀደስ ቅዳሜ በጊዜ መተኛት Aለብን፡፡  

የቅዱሳንን ታሪክ መማር በEምነታችን ጠንካራ ያደርገናል፡፡ ሕፃኑ ቂርቆስ የAናንያ የAዛርያና  

የሚሳኤልን ታሪክ ያውቅ ነበር፡፡ ጽናታቸውን Aስታውሶ Eርሱም ጸና ፣ Eምነታቸውን ተገንዝቦ 

Eርሱም በEምነቱ ጸና፤ ለንጉሡ በተግሣጽ Eናቱንም በማጽናት ያስተማራቸውም ይህንኑ የEግዚAብሔርን 

Aምላክነት፣ Aዳኝነት Eና የቅዱስ ስሙን ኃይል ነው፡፡ የቅዱሳን ሕይወት የቅድስናና የጽናት 

ትምህርት ቤት መሆኑን Eንገነዘባለን፡፡ 
 

ተግባር 
በተሰጣችሁ የጥናት ሰዓት ጊዜያችሁን በAግባባቡ በመጠቀም ስለጽናት ተለማመዱ፡፡ 

ቤተ ሰቦቻችሁንና ወዳጆቻችሁን በመልካም ቃላት Aጽናኑ፡፡  
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ጥያቄዎች 

1. ቂርቆስና Iየሉጣ የትውልድ ቦታቸውን ለምን ትተው ሄዱ ? በዚያ ጊዜ ቂርቆስ ስንት 

ዓመቱ ነበር ? 

     

2. Aገረ ገዢው ቂርቆስና Iየሉጣ ምን Eንዲያደርጉ Aዘዘ ? 

     

 

3. ቅድስት Iየሉጣ ለምን ፈራች ? 

    

 

4. የቅዱሳንን ታሪክ ማወቅ ለምን ይጠቅማል? 

            
 

መዝሙር፡ 

ቂርቆስ Iየሉጣን ያወጣህ ከEሳት (2)  

Eኛንም Aድነን (2) ገብርኤል መልAክ                         
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ነቢይት ዲቦራ 

Aርባ Aራተኛ ሳምንት 
የትምህርቱ ዓላማ፡- ልጆች፤ የዲቦራን ታሪክ በማጥናት ከነቢይት ዲቦራ የAመራር ጥበብን 

                 ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ EግዚAብሔርም ስለ Eኔ በኃያላን ላይ ወረደ፡፡ ››  መሳፍ.5.03 

ተጨማሪ ምንባብ፡- መሳፍ. 4 Eና 5 
 

መግቢያ፡-  
1. መስፍን ማለት ምን ማለት ነው@ ሥራው፣ ሓላፊነቱ ምንድነው@ 

2. ነቢይ ማለት ምን ማለት ነው@ ትንቢትስ ምንድነው@ 

(መምህር ልጆች Eነዚህን ጥያቄዎች ከሞከሩ በኋላ ወደ ዋናው ክፍለ ትምህርት ከመግባትዎ 

በፊት ያብራሩላቸው፡፡)  

ልጆች በድሮ ዘመን/በብሉይ ኪዳን/ መሳፍንት የሚባሉ Aስተዳዳሪዎች ነበሩ፡፡ Eነዚህም ሕዝቡን 

የሚያስተዳድሩ ፣ ጦርነት ቢነሣ የሚመሩ Eና ፍርድ የሚሰጡ ዳኞችም ነበሩ፡፡ ነቢያት ደግሞ 

ሕዝቡ EግዚAብሔርን Eንዲያመልክ የሚያስተምሩ፤ ወደፊት የሚሆነውን የሚናገሩ ናቸው፡፡  

ሕዝበ Eስራኤል መሳፍንት በሚባሉ መሪዎች ይተዳደሩ ነበር፡፡ Eነዚህ በብሉይ ኪዳን መሳፍንት 

ተብለው የሚሰየሙት ደግሞ ሕዝቡን በባርነት ከመገዛት ያድኑ ነበር፡፡ ከEነዚህ መሳፍንት Aንድዋ 

ነቢይት ዲቦራ ናት፡፡ ዲቦራ በመስፍንነት ለሕዝቡ የምትፈርድ በነቢዪነትዋም ትንቢት ትናገር ነበር፡፡ 

በዛሬው ትምህርታችንም ስለ ዲቦራ Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት፡-  
 

ዲቦራ ማለት ንብ ማለት ነው፡፡ ዲቦራ Eንደ ስምዋ ትጉህ ነበረች፣ በቤቷ ትተጋለች፤ 

ሥራዋንም በሚገባ Aከናውና ትወጣለች፡፡ ባልዋንና ልጆችቿን ትመግባለች፡፡ ሌሎችም የEርስዋ 

ድርሻ የሆኑትን ሥራዎች በየጊዜው ታከናውናለች፡፡ 

የEስራኤል ፈራጅም ነበረች፡፡  

ዲቦራ ዳኛ ናት፤ ሕዝበ Eስራኤል በሙሉ Eርሷም ጋር Eየመጡ ፍርድ ይጠይቁ ነበር፡፡ 

Eርሷም ከዘንባባው ዛፍ በታች ተቀምጣ በAደባባይ ፍርድ ስትሰጥ ትውላለች፡፡ ሰዎችም በዳኝነቷ 
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ትክክለኛነት ይደሰቱ ነበር፡፡ 
 

ነቢይቱ ዲቦራ 

ዲቦራ በጸሎት የበረታች ነበረች ፤ የEግዚAብሔርን ድምፅ ትሰማለች፡፡ EግዚAብሔርም ነቢይት 

Eንድትሆን ትንቢት የመናገር ጸጋ ስለሰጣት ትንቢት ትናገር ነበር፡፡  

EግዚAብሔር ሕዝቡን ስለሚወድ በዘመኑ ይህችን የመሰለች ቅድስት Eናት Aስነሥቶላቸው 

ነበር፡፡ ሕዝበ Eስራኤል ግን በEግዚAብሔር ፊት ክፉ ሥራ ሠሩ፡፡ ለሃያ ዓመታትም በከነዓን ንጉሥ 

በIያቢስ ተማረኩ፡፡ የንጉሡ የጦር መሪ ሲሣራ ይባል ነበር፡፡ Eርሱም ዘጠኝ መቶ የብረት ሰረገሎች 

ነበሩት፤ በዚህም Eስራኤልን ወግቶ ሕዝቡን በጣም Aስጨነቀ፡፡  

ሕዝበ Eስራኤል መከራቸው ሲበረታ ወደ EግዚAብሔር ጮኹ ፤ EግዚAብሔርም ሰማቸው፡፡ 

በነብይት በዲቦራም መልስ ሰጣቸው፡፡ Eርስዋም  EግዚAብሔር Eንደነገራት Aደረገች፡፡ ባርቅ 

የተባለውን ሰው ጠርታ ሕዝቡን ነጻ Eንዲያወጣ EግዚAብሔር Eንደላከው ነገረችው፡፡ Eርሱም 

EግዚAብሔር ከዲቦራ ጋር Eንደሆነ ስላወቀ፤ ‹‹Aንቺ ከEኔ ጋር ብትሄጂ  Eኔ Eሄዳለሁ  Aንቺ 

ከEኔ ጋር ባትሄጂ Aልሄድም›› Aላት፡፡ ልጆች EግዚAብሔር ከቅዱሳን ጋር ስለሆነ ከEነርሱ ጋር  

መሄድ መልካም ነው፡፡ ድል  Eንቀዳጅበታለን፡፡ ዲቦራም Eሄዳለሁ Aለችው፡፡ ባርቅ Eንደተነገረለት 

EግዚAብሔር የሰበሰበለትን Aስር ሺሕ ሠራዊት ይዞ ወደ ታቦር ተራራ ወጣ፡፡  

የAሕዛብ የጦር መሪ የነበረው ሲሣራም የብረት ሰረገሎችን ይዞ ወጣ፡፡ ከጥቂት ቀናት ቆይታ 

በኋላ ዲቦራ፡- ‹‹EግዚAብሔር ድልን የሚሰጥህ ዛሬ ነው፡፡ ከፊትህ Eየሄደ ነውና ተነሣ›› Aለችው፡፡ 

Eርሱም ከAስር ሺሕ ሰዎች ጋር ወጣ፡፡ በEግዚAብሔር ኃይል ድል Aድርጎም ተመለሰ፡፡ የEውነተኛ 

ነቢያት ቃል Eንዲህ ይፈጸማል፡፡ ነቢዪት ዲቦራም የEግዚAብሔርን ሕዝብ ለመታደግ የተሰለፉትን 

መርታ፤Eንደተናገረችው ተፈጸመ፡፡   
 

ዲቦራ ባለቅኔና ዘማሪ ነበረች፡፡  
 

ዲቦራ ሕዝበ Eስራኤልን መርታ ድል ከተገኘ በኋላ EግዚAብሔርን Aመሰገነች፡፡ ከባርቅ ጋር 

በቅኔ Aመሰገኑ Eንዲህም Aሉ፡-  

ነገሥታት ሆይ ስሙ ፤  

መካንንት ሆይ Aድምጡ ፤  

Eኔ ለEግዚAብሔር Eቀኛለሁ፤  

ለEስራኤል Aምላክ ለEግዚAብሔር Eዘምራለሁ፡፡ 

በዚያ ጊዜ የቀሩት ወደ ኃያላኑና ወደ ሕዝቡ ወረዱ ፤  
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EግዚAብሔርም ስለ Eኔ በኃያላን ላይ ወረደ፡፡  

በመጽሐፍ ቅዱስ ‹‹ ከEናንተ መከራን የሚቀበል ማንም ቢኖር Eርሱ ይጸልይ፤ ደስ የሚለውም 

ማንም ቢኖር Eርሱ ይዘምር፡፡ ›› ያE.5.03 Eንደተባለ የEግዚAብሔር ሰዎች ደስ ሲላቸው፣ ድል 

ሲያደርጉም EግዚAብሔርን በመዝሙር ያመሰግናሉ፡፡ መከራና ችግር ሲደርስባቸውም EግዚAብሔርን 

በጸሎት ይጠይቃሉ፡፡ ዲቦራና ባርቅም ድል ስለAደረጉ EግዚAብሔርን Aመሰገኑ፡፡ 

ሕዝበ Eስራኤል በኃጢAታቸው ከመጣባቸው ባርነት EግዚAብሔር በዲቦራ Aማካኝነት ነጻ 

AውጥቶAቸው ለAርባ ዓመታት Aረፉ፡፡   
 

ማጠቃለያ 
ዲቦራ ንብ ማለት ሲሆን Eንደ ስሟ ትጉህ ሴት ነበረች፡፡ በነቢይነት፣ በመስፍንነትና 

በመዝሙር EግዚAብሔርንና ሕዝቡን Aገልግላለች፡፡ Eኛም በተሰጠን ጸጋ ከተጋን EግዚAብሔር 

ውጤታማ ያድርገናል፡፡ 
 

ተግባር 
ልጆች ለወደፊቱ ምን መሆን Eንደምትፈልጉ ተወያዩ፡፡ 

 የምታስቡትን መልካም ነገር Eንዴት ማሳካት Eንደምትችሉም ቤተሰብንና መምህርን 

ጠይቁ፡፡ 
 

መዝሙር 
Eናመስግነው (2) Aምላካችን ውለታው ብዙ ነው፡፡  

ከባርነት ቀንበር ከሞት ደጅ Aውጥቶ  

መንግሥቱን ለሰጠን ከሲOል Aውጥቶ  

ዘላለማዊ ቤት ታላቅ ሀብት ያደለን  

መቼም የማይተወን ታላቅ Aባት Aለን፡፡ 
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ጌታችን ሕፃናትን ይወዳል 

Aርባ Aምስተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ቤተ ክርስቲያን ከክርስቶስ በተማረችውና በታዘዘችው መሠረት ልጆችን 

                Eንደምትወድ ተንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ሕፃናት ወደ Eኔ ይመጡ ዘንድ ተዉAቸው AትከልክሉAቸውም፤ 

የEግዚAብሔር መንግሥት Eንደ Eነዚህ ላሉት ናት›› ሉቃ.08.06 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ማር.9."5-"7 
 

መግቢያ፡- EግዚAብሔር ፍጥረታት በሙሉ ይወዳል፤ በተለይም ለልጆች ፍቅር Aለው፡፡ 

ይህንንም ሰዎችን Eንደ ሕፃናት ካልሆናችሁ በማለቱ ለሕፃናት ያለው ፍቅር ይታወቃል፡፡ በዛሬው 

ትምህርታችን ጌታችን ሕፃናትን Eንደሚፈልግና Eንደሚወድ Eንማራለን፡፡  

 

ትምህርቱ 
ሐዋርያት በመንገድ Eየሄዱ ማን Eንደሚበልጥ በመካከላቸው ክርክር ሆነ፡፡ ይህንን ሲከራከሩ 

ጌታችን በAካል ከEነርሱ ጋር Aልነበረም፡፡ ጌታ ወዳለበት ሲደርሱ ብዙ ሕዝብ በተሰበሰበበት ጌታችን 

Eያስተማረ ነበር፡፡ በሕዝቡ መካከልም ሕፃናት ነበሩ፡፡ ሕዝቡን Aስተምሮ ወደ ቤት ሲገባ ፤ ‹‹በመንገድ 

Eርስ በEርሳችሁ ምን ተነጋገራችሁ@›› Aላቸው፡፡ ጌታችን ትኅትናን ጌታችን ያስተምራቸው ስለነበር፤ 

Eኔ Eበልጣለሁ በሚል በመከራከራቸው Aፍረው ዝም Aሉ፡፡ Eርሱም ተቀምጦ Aሥራ ሁለቱን 

ሐዋርያት ወደ Eርሱ ጠራ፡፡ ‹‹ ከሁሉ ከፍተኛ ሊሆን የሚወድ የሁሉ Aገልጋይ ይሁን›› Aላቸው፡፡ 

ከዚያም ሊማሩ ከመጡት ሕፃናት Aንዱን በመካከላቸው Aቆመውና ከዚያም Aንስቶ Aቀፈው፡፡ 

የሚከተሉትንም Aላቸው፡- 

1. ካልተመለሳችሁ Eንደ ሕፃናትም ካልሆናችሁ ወደ መንግሥተ ሰማያት ከቶ Aትገቡም፡፡ 

ማቴ.08.3 

ልጆች Aስተዋላችሁ? ወደ መንግሥተ ሰማያት የሚገቡት EግዚAብሔርን የወደዱትና Eርሱም 

Eምነታቸውንና ሥራቸውን የወደደላቸው ናቸው፡፡ ጌታችን በጣም የሚወዳቸውን ቅዱሳንን በጣም 

በሚወዳቸው በሕፃናት መሰላቸው፡፡ ስለሚወደንም ‹‹መንግሥተ ሰማያት የሚገቡ Eንደ ሕፃናት 

የሆኑ ብቻ ናቸው›› Aለ፡፡ Eናም ልጆች ከጌታችን ከEግዚAብሔር Aትራቁ Eርሱ Eጅግ የሚወዳችሁ 

የሰማዩ Aባታችሁ ነው፡፡ 
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2. Eንደዚህ ሕፃን ራሱን ዝቅ የሚያደርግ ሁሉ በመንግሥተ ሰማያት የሚበልጥ Eርሱ ነው፡፡ 

ማቴ.08.4 

EግዚAብሔር ከልጆች በጣም የሚወደው ትኅትናን ነው፡፡ ትኁት ልጆች ‹‹ሲጠሩ Aቤት ሲላኩ 

ወዴት›› ብለው በትኅትና ያገለግላሉ፡፡ Eናንተም በልባችሁ ባለው ትኅትና ጌታችን Aብዝቶ 

ይወዳችኋል፡፡ 

ትኁት ልጅ Aጥፍቶ ይቅርታ ይጠይቃል፡፡ ይህም በጌታችን በጣም የተወደደ ጠባይ ነው፡፡ 

Aንድ ልጅ ለይቅርታ ራሱን ዝቅ በማድረጉም ከEግዚAብሔር ጸጋ ያገኛል፡፡ ‹‹ EግዚAብሔር 

ትEቢተኞችን ይቃወማል ፤ ለትኁታን ግን ጸጋን Aብዝቶ ይሰጣል ፡፡ ያE.4.6 

ልጆች EግዚAብሔር በEኛ ውስጥ ያለውን መልካም ጸባይ ምን ያህል Eንደሚወደው 

Aስተውሉ፡፡ 

3. Eንደዚህ ያለውን Aንድ ሕፃን በስሜ የሚቀበል ሁሉ Eኔን ይቀበላል፡፡ ማቴ.08.4 

ይህኛው የጌታችን ቃል ደግሞ ከሁሉም ይልቅ ለልጆች ያለውን ፍቅር ያመለክታል፡፡ ሕፃናትን 

በጌታችን ስም መቀበል ጌታችንን ከመቀበል ጋር Eኩል ነው፡፡ ይህም Aስደናቂ መውደድ ነው፡፡ 

ሐዋርያትም ይህንን ከጌታችን ተምረው ሕፃናትን ሲቀበሉ ኖሩ፡፡ ቤተ ክርስቲያንም Eንዲሁ ልጆችን 

ትወዳለች ትቀበላለችም፡፡ ለዚህም ነው ተቀብላ ያጠመቀቻችሁ፡፡ Aሁንም ሰብስባ የምታስተምራችሁ፤ 

በEግዚAብሔር ቃል ኮትኩታ፣ በቅዱስ ቁርባን Aጽንታ Eየተከባከበች የምታሳድጋችሁ የጌታችን 

Aምላካችን መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስን ቃል መሠረት በማድረግ ነው፡፡ Eናንተም Eንደ 

ተወደዱ ልጆች ሆናችሁ ቃሉን ስሙ፡፡ 

4. ‹‹ ሕፃናት ወደ Eኔ ይመጡ ዘንድ ተዉAቸው AትከልክሉAቸውም፤…›› ሉቃ.08.06 

በሌላ ጊዜ ወላጆች ልጆቻቸውን Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ Eንዲባርክላቸው ሕፃናትን ወደ 

ጌታችን Aመጡ፡፡ ደቀ መዛሙርቱም ከለከሉዋቸው፡፡ ጌታችንም ‹‹ ሕፃናት ወደ Eኔ ይመጡ ዘንድ 

ተዉAቸው AትከልክሉAቸውም፤ የEግዚAብሔር መንግሥት Eንደ Eነዚህ ላሉት ናት›› ሉቃ. 

08.06 Aላቸው፡፡ 

Eኛም ጌታችን ይህንን ያህል ከወደደን ለመባረክ Eና  በጸጋ ለማደግ ሁሌም በተቀደሰው ቤቱ 

በቤተ ክርስቲያን መገኘት Aለብን፡፡ ቅዱስ ቃሉን Eየሰማን፤ ቅዱስ ቁርባን Eየተቀበልን፣ በትኅትና 

Eየታዘዝን፣ መልካም ነገርን በማድረግ በቤቱ ተጠብቀን ማደግ Aለብን፡፡ 
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ማጠቃለያ 
ጌታችን ሕፃናትን ይወዳል፤ ይህንንም በቃሉ Aስተምሮ በተግባር Aሳይቶናል፡፡ Eናንተም 

የሚወዳችሁ Eና የሚያስብላችሁን ሰማያዊ Aባት ቅዱስ ቃሉን ስሙ፡፡ 
 

ተግባር  
ልጆች በትምህርት ቤት Eና በሰፈር ለምታውቁዋቸው ልጆች ይንን የጌታችንን መልEክት 

Aስተላልፉላቸው፡፡ 
 

መዝሙር 

Iየሱስ ክርስቶስ ይወደናል ይጠብቀናል  

Eርሱ ለEኛ ደሙን ክሶልናል፡፡ 
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Eርገታ ለማርያም 

Aርባ ስድስተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ልጆች ስለ Eመቤታችን ትንሣኤና Eርገት ተገንዝበው ለሚጠየቁት 

                   ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- «በወርቅ ልብስ ተጎናጽፋና ተሸፋፍና ንግሥቲቱ በቀኝህ ትቆማለች፡፡» 

                 መዝ.#4(#5).9 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ስንክሳር ፣ ነገረማርያም 
 

መግቢያ፡- ፍልሰታ ማርያም ብለን በተማርነው ትምህርት ፣ መላEክት የEመቤታችንን 

ሥጋ በገነት ከEፀ - ሕይወት ሥር Eንዳሳረፉት ተምረናል፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም የዚህን ታሪክ 

ቀጣይ ክፍል Eንማራለን፡፡ 
 

ትምህርቱ 
Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ካረፈች በኋላ መላEክት የEመቤታችንን ሥጋ በገነት 

Aሳረፉት፡፡ ከሐዋርያት  መካከል ይህንን ያወቀው ቅዱስ ዮሐንስ ብቻ ነበር፡፡  ሌሎቹ የEመቤታችን 

ሥጋ የት Eንዳለ Aላወቁምና Aዘኑ፡፡ ከዚያም ከነሐሴ Aንድ ቀን ጀምሮ ለሁለት ሳምንታት በጾምና 

በጸሎት ሆነው ስለ Eመቤታችን ሥጋ EግዚAብሔርን ጠየቁት ፡፡ በAሥራ Aራተኛው ቀን ማለትም 

ነሐሴ 04 ቀን ጌታ የEመቤታችንን ሥጋ ሰጣቸው፡፡ Eነርሱም በጸሎት EግዚAብሔርን Aመስግነው 

ቀበሩት፡፡  

ቶማስም በዚያ ቀን ከሐዋርያት ጋር Aልነበረም፡፡ ነገር ግን በሦስተኛው ቀን ነሐሴ 06  ቀን 

Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ሰማይ ስታርግ ተመለከተ፡፡ ለማረጋገጫም የመግነዝ 

ጨርቋን ሰጠችው፡፡ ቶማስ Eንደደረሰ ስለ Eመቤታችን ሐዋርያትን ጠየቃቸው፤ Eነርሱም የሆነውን 

ነገሩት፡፡ ሐዋርያው ቶማስም የመግነዝ ጨርቁንም ሳያሳያቸው፤ ‹‹መቃብሩን ካላየሁ Aላምንም›› 

Aላቸው፡፡ 

ሲሄዱም በመቃብሩ የEመቤታችንን ሥጋ Aላገኙም፡፡ ቶማስም Eርገትዋን ነገራቸው፤ ሰበኑንም 

(የመግነዝ ጨርቁን) Aሳየቸው፡፡ ልጆች ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ካህናት በመስቀል ዉስጥ የሚያደርጉት 

ጨርቅ፡-የዚህ ሰበን Eና የEመቤታችን Eርገት ምሳሌም ነው፡፡ 
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ሐዋርያት ቶማስ ያየውን ለማየት በድጋሚ ሱባዔ ያዙ፤ ከዚያም የEመቤታችን Eርገት 

ተገለጸላቸው፡፡  
 

ማጠቃለያ 
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በንጹሕ ልቦና Eና በEምነት ለምንጸልየው ጸሎት መልስ ይሰጠናል፡፡ 

ሐዋርያት Eመቤታችንን ለማየት ሲጾሙና ሲጸልዩ ለጸሎታቸው መልስ ሰጥቷቸዋል፡፡ ጾመ ፍልሰታ 

የልጆች ጾም ትባላለች፤ በዚህ ሰሞን ልጆች ከወላጆቻቸው ወይም ከታላላቆቻቸው ጋር በብዛት ሆነው 

በየEለቱ ወደ ቤተክርስቲያን በመሔድ ቅዳሴ ያስቀድሳሉ፤ ይቆርባሉ፡፡   
 

ተግባር 

ልጆች በፍልሰታ ጾም ወቅት Aስቀድሳችሁ ለመቁረብ ወደ ቤተክርስቲያን ስትሄዱ 

ንጽሕናችሁን ጠብቃችሁ፣ በጸጥታ Eና በEርጋታ ሁኑ፡፡ 
 

ጥያቄዎች 

1. የEመቤታችንን Eረፍት በመጀመሪያ ያወቀው ሐዋርያ ማን ነበር ? 

             

2. ሐዋርያት የEመቤታችንን ሥጋ ሲቀብሩ በመካከላቸው ያልነበረው ሐዋርያ ማን ነው ? 

             

3. በቤተ ክርስቲያን መስቀል ላይ የምናየው ጨርቅ የምን ምሳሌ ነው ? 
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ጻድቁ Aቡነ ተክለ ሃይማኖት 

Aርባ ሰባተኛ ሳምንት 
 

ዓላማ፡-  ልጆች፤ ስለ Aቡነ ተክለሃይማኖት Aውቀው፤ EግዚAብሔር ላከበራቸው ቅዱሳን 

         መታሰቢያ የማድረግን ጥቅም ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- "ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ" ማቴ.5÷06 

"ማንም ከEነዚህ ከታናናሾቹ ለAንዱ ቀዝቃዛ ጽዋ ዉኃ ብቻ በደቀመዝሙር ስም የሚያጠጣ 

Eውነት Eላችኋለሁ ዋጋው Aይጠፋበትም፡፡"  ማቴ. 0÷#2 

ተጨማሪ ምንባብ፡-  መጽሐፈ ስንክሳር Eና ገድለ ተክለሃይማኖት 
 

የክለሳ ጥያቄዎች 

1. Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ካረፈች በኋላ ሥጋዋ ምን ሆነ? 

2. ሐዋርያት የEመቤታችንን ሥጋ ለማግኘት ስንት ቀን ጾሙ? 

3. የEመቤታችንን ትንሣኤና Eርገት መጀመሪያ ያየው ሐዋርያ ማነው? ትንሣኤዋን በምን 

Aረጋገጠላቸው ? 
 

መግቢያ 
ከዚህ በፊት በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን የተፈጸመውን የሐዋርያትን መንፈሳዊ ሥራና 

በክርስቶስ ስም የፈጸሙትን ተጋድሎ ተምረናል፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም በIትዮጵያ ከተነሡት 

ቅዱሳን Aንዱ ስለሆኑት ጻድቁ Aቡነ ተክለ ሃይማኖት Eንማራለን፡፡ 
 

ትምህርቱ 
ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት EግዚAብሔርን ከሚወዱ ቤተሰቦች ጸጋ ዘAብ(የAብ ጸጋ) Eና 

ከEናታቸው EግዚE ሐረያ(በጌታ የተመረጠች) ታኅሣሥ !4 ተወለዱ፡፡ የጻድቁ ቤተሰቦች 

EግዚAብሔርን የሚወዱ፣ በሽተኞችንና የተቸገሩትን የሚረዱ ደጋግ ሰዎች ነበሩ፡፡ ሊቀ መላEክት 

ቅዱስ ሚካኤል Eንዲጸልይላቸው Eየለመኑ Eና በየወሩ በ02ኛው ቀን የመልAኩን በዓል Eያከበሩ 

ድሆችን ይመግቡ ነበር፡፡  

ቅዱስ ሚካኤል በሕልማቸው ተገልጾላቸው፤ Eንደ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ዓይነት የተባረከ 
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ልጅ Eንደሚወልዱ Aበሠራቸው፡፡ Eንደ ሕልማቸውም ልጅ ወለዱ፤ ስሙንም ፍስሐ ጽዮን Aሉት፡፡ 

ይህም የጽዮን ደስታ ማለት ነው፡፡ ሕፃኑ መንፈስ ቅዱስ ሞልቶበት በተወለደ በሦስተኛው ቀን 

Aሐዱ Aብ ቅዱስ Aሐዱ ወልድ ቅዱስ Aሐዱ ውEቱ መንፈስ ቅዱስ ብሎ Aመሰገነ፡፡ 

የፍስሐ ጽዮን ቤተሰቦች የቅዱስ ሚካኤልን ዝክር ያደርጉ ነበር፡፡ Aንድ ወቅትም የሚዘክሩበት 

Eህል Aጡ፡፡ በዚህ ጊዜ ፍሥሐ ጽዮን በAምላኩ በEግዚAብሔር ስም ጥቂቱን ዱቄትና ዘይት 

Aበዛላቸው፡፡ ቤተሰቦቹም ዝክሩን Aደረጉ፡፡ ልጆች ዝክር በቅዱሳንና በመላEክት ወይም 

በEግዚAብሔር ስም በቤተክርስቲያን EግዚAብሔርን የሚያገለግሉ ካህናትን፣ ምEመናንን፣ የተቸገሩ 

ሰዎችን በመጋበዝ፣ መልካም ነገርን በማድረግ ሁሉ የሚደረግ መታሰቢያ ነው፡፡  

ፍስሐ ጽዮን EግዚAብሔርን በመውደድና በማገልገል Aደገ፡፡ በ05 ዓመቱ ከAቡነ ቄርሎስ 2ኛ 

Eጅ ዲቁና ተቀብሎ፤ ወደቤቱ ሲመለስ ቤተሰቦቹ በትዳር Eንዲወሰን Aንዲት ሴት Aጩለት፡፡ ፍስሐ 

ጽዮን ግን Aልተቀበለውም፡፡ Aንድ ቀን ከጓደኞቹ ጋር ለAደን Eንደወጣ መልAኩ ቅዱስ ሚካኤል 

ተገልጦ ከዚህ በኋላ ያለውን ቀሪ ዘመኑን የሰዎችን ነፍስ በማዳን Eንዲያሳልፍ መመረጡን 

Aበሠረው፤ ስሙንም ተክለ ሃይማኖት የሃይማኖት ዛፍ (ተክል) Aለው፡፡ 

ተክለ ሃይማኖት ወደቤቱ ሲመለስ ገንዘቡን ለቤተ ክርስቲያን Eና ለድሆች ሰጥቶ ወደ ገዳም 

ሄደ፡፡ በኋላም ቅስና ተቀበለ፡፡ በቅስና ማEረግ ሆኖ ወንጌልን በማስተማሩ ብዙ ሰዎች ወደ ክርስትና 

ተመለሱ፡፡ ከዚያም በደብረ ዳሞ ገዳም ለዓመታት በAገልግሎት ቆዩ፡፡ የደብረ ዳሞ ገዳም ተራራማ 

በሆነ ከፍተኛ ቦታ የገደል ጫፍ ላይ የሚገኝ ገዳም ነው፡፡ ወደ ገዳሙ የሚገባው በገደሉ ላይ በጠንካራ 

ገመድ Eየተሳቡ ነው፡፡ ጻድቁ Aቡነ ተክለሃይማኖት በገዳሙ በጸሎትና በAገልግሎት ቆይተው 

ወደታች በገመድ ሲወርዱ፣ ጠላት ገመዱን በጠሰባቸው በEምነታቸው ጽናት፣ በAገልግሎታቸው 

Eና፣ በጸሎትቸውም ክንፍ ተሰጣቸው፡፡  

ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት ከተታ ወደ ተባለ ቦታ ሄዱ፡፡ በዚያም ያሉት ሰዎች ዛፍ ያመልኩ 

ነበር፡፡ በዛፉም ላይ ርኩስ መንፈስ Aዩና በጌታችን በIየሱስ ክርስቶስ ስም Eርኩሱን መንፈስ 

Aሠሩት፡፡ በAካባቢው የነበሩት በባEድ Aምልኮ ተይዘው የነበሩትንም ሰዎች በEግዚAብሔር ቃልና 

በተAምራት Aስተምረው AጠመቁAቸው፡፡ 

ጻድቁ Aባታችን ሃያ ዘጠኝ ዓመታትን ያሳለፉት ደብረ Aስቦ በተባለ ቦታ ቆመው በመጸለይ 

ነበር፡፡ በጸሎት ተግተው ብዙ በመቆም  Eግራቸው ተቆርጧል፡፡ ይህም ቢሆን ትጋታቸውን Aላቋረጠውም፡፡ 

በAንድ Eግራቸው  ቆመው ለሰባት ዓመታት ጸልየዋል፡፡ በዚህ ተጋድሎAቸው የተማረኩ የመንፈስ 

ልጆቻቸቸው በዙ፣ በዚያም ገዳማዊ የAንድነት ኑሮ ተመሠረተ፡፡ 

በዚህ ሁኔታ Aገልግለው ጻድቁ Aባታችን ዘጠና ዘጠኝ ((9) ዓመት ሲሞላቸው ታመሙ፡፡ 

መነኮሳቱን ሰብስበው የጸሎትና የፍቅር Aገልግሎታቸውን Eንዲቀጥሉ መክረው፡፡ ነሐሴ !4 ቀን 
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በክብር Aረፉ፡፡ ጸሎታቸውና የAምላካቸው በረከት ከሁላችንም ጋር ይሁን Aሜን፡፡ 
 

ማጠቃለያ፡- የAቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተሰቦች EግዚAብሔርን በትEግሥት በመጠበቃቸው 

የተባረከ ልጅ Aገኙ፡፡ ቅዱስ ሚካኤልን ይዘክሩ፣ ችግረኞችንም ይረዱ ነበር፡፡ የቅዱሳን መታሰቢያ 

ቀናት የተቸገሩትን የምንረዳበት መልካም ነገርን የምናደርግበት ነው፡፡ ይህም በማድረግ በረከትን 

Eንቀበልበታለን፡፡ "የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነውና፡፡" ምሳ. 0÷7 

ቅዱስ ሚካኤል የጻድቁ ተክለሃይማኖት ጠባቂ መልAክ ነበር፡፡  Aባታችንም ከቤተሰቦቻቸው 

በተማሩት መሠረት ያከብሩት ነበር፡፡ Eኛም ከቤተሰቦቻችን የተቀበልነውን መልካም ነገር መልቀቅ 

የለብንም፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስም Eንዲህ ተብሏል፡፡ "ልጄ ሆይ የAባትህን ምክር ስማ÷የEናትህንም 

ሕግ Aትተው፤ለራስህ የሞገስ ዘውድ ለAንገትህም ድሪ ይሆንልሃልና፡፡"  ምሳ 1÷8-9  ቅዱስ 

ጳውሎስም "Eንደ Aባቶቼ Aድርጌ በንጹሕ ሕሊና የማመልከውን EግዚAብሔርን Aመሰግናለሁ፡፡" 2ኛ 

ጢሞ. 1÷3 ብሏል፡፡ 

Aቡነ ተክለ ሃይማኖት በሐዋርያዊ ተልEኮ፣ በምንኩስና፣ በጸሎት በመትጋት EግዚAብሔርን 

በማገልገል፣ ወንጌልን Eየሰበኩ ክርስትናን በማስፋፋት ተጠምደው ኖሩ፡፡ በመጨረሻም የEግዚAብሔርን 

ጥሪ በሚገባ ፈጽመው የጽድቅ Aክሊል ተቀብለዋል፡፡ 
 

ተግባር 
ልጆች ቤተሰቦቻችሁ የሚዘክሩትን ታቦት ጠይቁ፤ ለምን Eንደመረጡም ጠይቁ፡፡  

 

ጥያቄዎች 

1. የAቡነ ተክለ ሃይማኖት ወላጆች Eነማን ናቸው? 

            

2. ተክለ ሃይማኖት ማለት ምን ማለት ነው ? 

            

3. ፍስሐ ጽዮን ለመጀመሪያ ጊዜ Eግዚኣብሔርን ሲያመሰግን Eድሜው ስንት ነበር? ምን Aለ ? 

              

4. የጻድቁ ቤተሰቦች ያከብሩ የነበረው በዓል ምንድንነው ? 

            

5. ተክለ ሃይማኖት ከተራራ ሲወርዱ ካጋጠማቸው Aደጋ Eንዴት ተረፉ ? 
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Iትዮጵያዊው Aቢሜሌክ 

Aርባ ስምንተኛ ሳምንት 
የትምህርቱ ዓላማ፡- ልጆች፤ EግዚAብሔር ከጥፋት መካከል Eንደሚያድን ተገንዘበው 

                   ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጠቅስ፡- ‹‹በዚያ ቀን Aድንሃለሁ ፤ ይላል EግዚAብሔር ፤ በምትፈራቸው ሰዎች 

Eጅ Aልሰጥህም፡፡››  ኤር."9.07  

ተጨማሪ ምንባባት፡- ኤር."8.1-03፣ "9.05-08፣ ተረፈ ባሮክ.2.8፤4."2 
 

መግቢያ፡- የዛሬው ትምህርታችን EግዚAብሔር በAገሩ ሁሎ ከመጣ ጥፋት ስላዳነው 

የEግዚAብሔር ሰው ነው፡፡ Iየሩሳሌም ናቡከደነጾር በተባለ ንጉሥ ተማርካ ተቃጠለች፡፡ ሕዝቡ 

ሲማረኩና ከተማይቱ ስትጠፋ EግዚAብሔር Aቤሜሌክን Aዳነው፡፡  
 

የሳምንቱ ትምህርት 
ልጆች ከብዙ ዓመታት በፊት በEስራኤል ሀገር Iየሩሳለም በምትባል ከተማ የሚኖሩ ሕዝቦች 

ኃጢAት ሠርተው EግዚAብሔርን Aሳዘኑ፡፡ EግዚAብሔርም በኃጢAታቸው Eንዳይጠፉ ኤርምያስን 

ልኮ ንስሐ Eንዲገቡ Aስመከራቸው፡፡ Eነርሱ ግን Aልሰሙም፡፡  

EግዚAብሔርም ኤርምያስን ዳግመኛ ላከው፤ የባቢሎን ንጉሥ ናቡከደነጾር መጥቶ በጦር 

ይማርካችሁዋልና፤ ከተማይቱ ከዚህ በላይ Eንዳትጠፋ ንስሓ ግቡ፡፡ ከኃጢAታችሁ ከበደላችሁ 

ብትመለሱ ግን EግዚAብሔር ያድናችኋል፤ Aላቸው፡፡  

ነገር ግን ይህንን ሲናገር የሰሙ ሰዎች ሊያዳክመን ነው፤ ብለው ኤርምያስን ጫካ ካለበት 

ጉድጓድ ውስጥ ጣሉት፡፡ በዚያ ምግብ የለም ውኃም የለም፡፡ ኤርምያስም በጣም Aዝኖ ወደ 

EግዚAብሔር ጸለየ፡፡ 

በዘመኑ በIየሩሳሌም ቤተ መንግሥት ንጉሥ የነበረው ሴዴቅያስ ይባላል፡፡ የንጉሡ የቅርብ 

ወዳጅና Aገልጋይ የሆነ Aቤሜሌክ የተባለ ሰውም ነበር፡፡ Aቤሜሌክ Iትዮጵያዊ ነው፡፡ ነቢዩ 

ኤርምያስንም የሚወድና የEግዚAብሔርን ቃል የሚሰማ ነበር፡፡ Eርሱም ኤርምያስ በግዞት (Eስር) 

ቤት ጉድጓድ መጣሉን ሰማ፡፡ ወዲያውም ለንጉሡ ነቢዩ ኤርምያስ በጉድጎድ መጣሉን ነገረው፡፡ 

ምግብ ስለሌለው Eንዳይሞት ላውጣው ብሎም ጠየቀ፡፡ ንጉሡም ሠላሳ ሰዎች ይዘህ ሂድ Aለው፡፡  
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Iትዮጵያዊው Aቤሜሌክም ሠላሳ ሰዎችን፣ ከንጉሡ መዝገብ ቤት Aሮጌ ልብሶች ፣ ገመድም 

ይዞ Eየሮጠ ወደ ኤርምያስ ሄደ፡፡ Eንደደረሰም የተጠለፈ የገመድ ጫፍና ጨርቆቹን ወደ ጉድጓዱ 

ወረወራቸው፡፡ የገመዱንም ሌላ ጫፍ ሠላሳዎቹ ሰዎች Eንዲይዙት Aደረገ፡፡ ኤርምያስንም ጨርቆቹን 

በብብትህ ከገመዱ በታች Aድርጋቸው Aለው፡፡ ኤርምያስ ከጉድጓዱ ከወጣ በኋላ Aንዲሁ Aደረገ፡፡ 

ጎትተውም Aወጡት፡፡ ኤርምያስም በAደባባዩ ተቀመጠ፡፡  

ነቢዩ ኤርምያስ በAደባባይ Eያለ EግዚAብሔር ወደ Eርሱ መጣ፡፡ ኤርምያስንም ወደ 

Iትዮጵያዊው Aቤሜሌክ ሄዶ በIየሩሳሌም ከሚደርሰው ጥፋት Eንደሚያድነው ንገር Aለው፡፡ 

ኤርምያስም ሄዶ፡- ‹‹ የሠራዊት ጌታ የEስራኤል Aምላክ EግዚAብሔር Eንዲህ ይላል ... በዚያ ቀን 

Aድንሃለሁ ይላል EግዚAብሔር፤ በምትፈራቸው ሰዎች Eጅ Aልሰጥህም፡፡ ፈጽሜ Aድንሃለሁ 

ነፍስህም Eንደ ምርኮ ትሆንልሃለች Eንጂ በሰይፍ Aትወድቅም፣ በEኔ ታምነሃልና ፣ይላል 

EግዚAብሔር፡፡›› Aለው፡፡ Aቤሜሌክም Aምላኩን Aመሰገነ፡፡ ኤር."9.06-08 

ኤርምያስ Eንደተናገረው የባቢሎን ንጉሥ Iየሩሳሌምን ለማጥፋ መጣ፡፡  ኤርምያስም ከባሮክ 

ጋር በሌሊት ወደ ቤተ መቅደሱ ገብቶ መጸለይ ጀመረ፡፡ EግዚAብሔርም ከተማዋ ጠዋት Eንደምትጠፋ 

ነገራቸው፡፡ Eነርሱም በጣም Aለቀሱ፡፡ ከዚያም ኤርምያስ ‹‹Aቤሜሌክ Eንዴት ይሆናል?›› Aለ፡፡  

EግዚAብሔርም Aቤሜሌክን በተራራው በኩል ወዳለው የወይን ቦታ ላከው፡፡ ባሮክ በIየሩሳሌም 

ይቆይ Aንተም (ኤርምያስ) ከሕዝቡ ጋር ተማርከህ Aስተምራቸው Aለው፡፡ ነቢዩ ኤርምያስም 

Aቤሜሌክን ‹‹በተራራው በኩል ወደ Aግሪጳ የወይን ቦታ ሂድ ለሕሙማንም በለስ ይዘህ ና›› Aለው፡፡  

Aቤሜሌክም የተባለውን ለመፈጸም ሮጠ፡፡ በቦታው ደርሶ በለሶችን ሰበሰበ፤ ረጅም መንገድ 

ስለተጓዘም ጥቂት ልረፍ ብሎ ጋደም Eንዳለ Eንቅልፍ ወሰደው፡፡ በዚያው Eያለ Iየሩሳሌምና 

ሕዝቦቿ በባቢሎን ተማረኩ፡፡ EግዚAብሔርም Aቤሜሌክን የIየሩሳሌምን ምርኮና ጥፋት Eንዳያይ 

ለስድሳ ስድስት (%6) ዓመታት Aስተኛው፡፡ ሲነቃ ራሱን ከብዶታል፡፡ ነቢዩ ኤርምያስ የላከኝን 

ሳላደርስ Aረፈድኩ፤ Eንዳይቆጣኝ በማለት Aየሮጠ ሄደ፡፡ Iየሩሳሌም ሲደርስ ተቀይራበታለች፤ 

Aቤሜሌክ ደነገጠ፡፡ በሕልሙ መሰለው፡፡ ከዚያም ሊረጋጋ ወደ ተራራ ተመልሶ ወጥቶ ተቀመጠ፡፡  

በመንገድም ነቢዩ Aንድ ሽማግሌ Aገኘ፡፡ ‹‹የIየሩሳሌም መንገድ ወዴት ነው? ነቢዩ ኤርምያስን 

የት Aገኘዋለሁ?›› Aለው፡፡ ሽማግላም ኤርምያስ ከተማረከ %6 ዓመት Eንደሆነው፡፡ Iየሩሳሌምም 

መጥፋትዋን ነገረው፡፡ Aቤሜሌክ ሽማግሌው ያሾፈበት መስሎት ተቆጣ፡፡ ‹‹በለሱን ለሽማግሌው 

Aሳይቶ ኤርምያስ ልኮኝ የቆረጥኩት በለስ Aልደረቀም፡፡ Aንተ Eንዴት %6 ዓመት ሆነ ትለኛህ?›› 

Aለው፡፡ ሽማግሌውም EግዚAብሔር ከጥፋት Eንዳዳነው ነግሮት ተለየው፡፡  

Aቤሜሌክም EግዚAብሔር የነገረው ቃል መፈጸሙን Aስተውሎ፡፡ ጸሎት Aደረገና ባሮክ 
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ያለበትን ስፍራ Aውቆ ደረሰ፡፡ ሁለቱም ስድሳ ስድስት ዓመታት ቆይተው ተገናኙ፡፡ በሆነው ነገር 

ሁሉ Aለቀሱ፡፡ ከዚያም ደብዳቤ ጽፈው ለነቢዩ ለኤርምያስ ላኩ፡፡ በለሱንም ላኩለት፡፡ ከAራት 

ዓመታት በኋላ ነቢዩ ኤርምያስን Aገኙት፡፡ 
 

ማጠቃለያ 
ልጆች የEግዚAብሔር ቃል Eውነት ነው፡፡ ይፈጸማል፡፡ በዘመኑ የነበሩት ሰዎች ባይሰሙትም 

ነቢዩ ኤርምያስ የተናገረው ትንቢት ተፈጽሞ Aይሁድ በባቢሎን ንጉሥ ተማረኩ፡፡  

የEግዚAብሔርን ቃል የሰሙት ባሮክና Aቤሜሌክ ተረፉ፡፡ Eኛም የEግዚAብሔርን ቃል ብንሰማ 

ከክፉ ነገር Eንጠበቃለን፡፡        
 

ተግባር 
ልጆች የEግዚAብሔርን ቃል ሰምታችሁ ፈጽሙ፡፡ 

Eንደ Aቤሜሌክ Aሮጌ ልብሶችን ለተቸገሩ ስጡ፡፡ 
 

የክለሳ ጥያቄዎች 

1. Aቤሜሌክ የምን ሀገር ሰው ነበር ? በIየሩሳሌምስ ምን ያደርግ በር ? 

2. ለነቢዩ ኤርምያስ የዋለለት በጎ ነገር ምን ነበር ? 

3. EግዚAብሔር ለበጎነቱ ምን Aደረገለት ? 
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መታዘዝ 

Aርባ ዘጠነኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ልጆች፤ የመታዘዝን መንፈሳዊነት ተገንዝበው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች 

                    ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ ልጆች ሆይ፥ ይህ ለጌታ ደስ የሚያሰኝ ነውና በሁሉ ለወላጆቻችሁ 

ታዘዙ፡፡››  ቆላስ. 3፡20 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ዘፍ."7.02-07፣ 1ኛ.ሳሙ.07.02-"፣ ዘጸ.!.1-07  
 

መግቢያ፡- ልጆች በክፍል ውስጥ ከመምህሩ Eና በቤት ውስጥ ከቤተሰብ ጋር በሚከተሉት 

ጥያቄዎች ላይ ተወያዩ፡፡ 

1. መታዘዝ ማለት ምን ማለት ነው ?  

2. ልጆች፤ ቤተሰቦቻችሁ Aድርጉ የሚሉዋችሁን ታደርጋላችሁ ? 

3. ለEግዚAብሔርስ ትታዘዛላችሁ ? ለEግዚAብሔር መታዘዝስ Eንዴት ነው ? 

4. በቤት ውስጥ በEድሜ የሚበልጣችሁ ሲልካችሁ ፈጥናችሁ ትሄዳላችሁ ?  

5. በEድሜ ትልቅ የሆናችሁት ታናናሾቻችሁን የምትልኩዋቸው Eንዳይሰለቹ በመጠንቀቅ ነው ?  
 

ጎበዝ ልጆች ታዛዦች ናቸው፡፡ ቤተሰቦቻቸው የሚያዙዋቸውን ይፈጽማሉ፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስና 

በታሪክ የምናገኛቸው ጎበዝ ልጆች Eና ታላላቅ ሰዎች ታዛዦች ነበሩ፡፡ በዛሬው ትምህርታችን 

የዮሴፍ Eና የዳዊትን የመታዘዝ ታሪክ Eንማራለን፡፡  
 

የሳምንቱ ትምህርት  
ቤተሰቦቹ ሲጠሩት Aቤት ሲልኩት ወዴት ብሎ ለቤተሰቡ የሚላክ፣ የሚመክሩት የሚሰማ 

ታዛዥ ልጅ ይባላል፡፡ መታዘዝ ማለት የተላኩበትን ጉዳይ Eሺ ብሎ መፈጸም ነው፡፡ ልጆች 

Eናንተም ለቤተሰብ Eና ለEግዚAብሔር የምትታዘዙ ሁኑ፡፡  

1. ለቤተሰብ መታዘዝ 

በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፈው የምናገኛቸው ታላላቅ ቅዱሳን ታዛዦች ነበሩ፡፡ ለምሳሌ ያህልም 

የሚከተሉን ሁለት ታሪኮች Aስተውሉ፡፡ 

1.1. የዮሴፍ መታዘዝ 

ልጆች ከዚህ በፊት ስለ ዮሴፍ የተማራችሁትን ታስታውሳላችሁ ? ዮሴፍ ታዛዥ Eና ቅን ልጅ 
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ነበር፡፡ በድሮ ዘመን Eረኞች ውኃ ከAለበት ሥፍራ Eየፈለጉ በጣም ርቀው ይጓዙ ነበር፡፡ የዮሴፍ 

ታላላቅ ወንድሞችም የAባታቸውን በጎች ይጠብቁ ዘንድ ሴኬም ወደ ተባለ ቦታ ሄዱ፡፡ Aባታቸው 

Eስራኤልም ታዘዥ ልጁን ዮሴፍን ‹‹ወንድሞችህ በሴኬም በጎችን ይጠብቃሉና…… ወደ Eነርሱ 
Eልክህ ዘንድ ና Aለው። Eርሱም፦ Eነሆኝ  Aለው፡፡›› Aባቱም ሄደህ ወንድሞችህና በጎቹ ደኅና Eንደ 
ሆኑ Eይ፥ ወሬAቸውንም Aምጣልኝ Aለው። Eርሱም ኬብሮን ከተባለ ቈላማ ሀገር ፥ ወደ ተላከበት 

ወደ ሴኬም ሄደ፡፡ በዚያም ወንድሞቹን Aጣቸው፤ በምድረ በዳም Eየተቅበዘበዘ ፈለጋቸው፡፡ በመንገድ 

ላይም Aንድ ሰው Aገኘውና፣ ምን ትፈልጋለህ ብሎ ጠየቀው Eርሱም ወንድሞቼን Eፈልጋለሁ 
በጎቹን የሚጠብቁበት ወዴት Eንደ ሆነ Eባክህ ንገረኝ Aለ፡፡ ሰውዬው፡- ከዚህ ተነሥተዋል ወደ 
ዶታይን Eንሂድ ሲሉም ሰምቼAቸዋለሁ Aለው። ዮሴፍም ወንድሞቹን ተከታትሎ ሄደ፥ በዶታይንም 

Aገኛቸው፡፡ 

ልጆች ለታዘዛችሁት ጉዳይ ምን ያህል ትተጋላችሁ? ዮሴፍ መጀመሪያ ወንድሞቹን ስላላገኛቸው 

ተስፋ ቆርጦ Aልተመለሰም፡፡ Aባቱ ያዘዘውን ለመፈጸም ብዙ ጥረት EድርጎAል፡፡ በመጨረሻም 

የታዘዘውን በሚገባ ለመፈጸም ቻለ፡፡  
 

1.2. የዳዊት ታዛዥነት  

ዳዊት በቤተሰቡ ውስጥ የመጨረሻውና ትንሽ ልጅ ነበር፡፡ ታላላቆቹ የሀገራቸውን ድንበር 

ሊጠብቁ ከንጉሡ ከሳOል ጋር በሜዳ ነበሩ፡፡ Aባቱ Eሴይ በሰልፍ ሜዳ ለነበሩት ሦስት ልጆቹ 

(ኤልያብ፣ Aሚናዳብ Eና ሳማ) ምግብ Eንዲያደርስ ዳዊትን ላከው፡፡ Eንዲህም Aለው፡፡ ‹‹Eሴይም 
ልጁን ዳዊትን Eንዲህ Aለው፦ ከዚህ ከተጠበሰው Eሸት Aንድ የIፍ መስፈሪያ Eነዚህንም Aሥር 
Eንጀራዎች ለወንድሞችህ ውሰድ፥ ወደ ሰፈሩም ወደ ወንድሞችህ ፈጥነህ Aድርሳቸው፤ ይህንም 
Aሥሩን Aይብ ወደ ሻለቃው ውሰደው የወንድሞችህንም ደኅንነት ጠይቅ፥ ወሬAቸውንም Aምጣልኝ፡፡›› 
ዳዊትም፡-ማልዶ ተነሣ፥ በጎቹንም ለጠባቂ ተወ፥ Eሴይም ያዘዘውን ይዞ ሄደ፤ ጭፍራውም ተሰልፎ 
ሲወጣ ለሰልፍም ሲጮኽ በሰረገሎች ወደ ተከበበው ሰፈር መጣ፡፡ Aባቱ ያዘዘውንም ፈጸመ፡፡ ልጆች 

የዳዊትን መታዘዝ፣ ፍጥነቱንም Aስተዋላችሁ፡፡ Eናንተም ወላጆቻችሁ ሲልክዋችሁ Eንዲሁ Aድርጉ፡፡ 

ቅዱስ ጳውሎስም ልጆች ሆይ፥ ለወላጆቻችሁ በጌታ ታዘዙ፥ ይህ የሚገባ ነውና፡፡ ሲል ይመክረናል፡፡ 

ኤፌ.6.1 

ዳዊት ወደ ተላከበት ቦታ ሲደርስ ጎልያድ የEግዚAብሔርን ሕዝብ Eየተሳደበ ነበር፡፡ በዚህ 

ያዘነው ዳዊት የተላከውን Aድርሶ ስለጎልያድ ሲጠይቅ፤ ተልኮ መምጣቱን ያላጣራው ታላቅ 
ወንድሙ ኤልያብ ደግሞ ታናሽ ወንድሙ ከሰዎች ጋር ሲነጋገር ሰምቶ  በዳዊት ላይ ተቆጣ። ለምን 
ወደዚህ ወረድህ ? Eነዚያንስ ጥቂቶች በጎች በምድረ በዳ ለማን ተውሃቸው ? Eኔ ኵራትህንና 
የልብህን ክፋት Aውቃለሁና ሰልፉን ለማየት መጥተሃል Aለው፡፡ 
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ዳዊትም Eኔ ምን Aደረግሁ Aለ ?…ከታላቅ ወንድሙም ዘወር Aለ፡፡ 

በEድሜ ታላላቅ ወንድሞቻችን Aንዳንዴ ሳይረዱን ሊቆጡ ይችላሉ፡፡ በዚህ ጊዜ Eንደዳዊት 

በEርጋታ መመለስና ቁጣቸው Eስኪበርድም ዘወር ማለት መልካም ጥበብ ነው፡፡ ታላላቆችም 

ከማይገባ ቁጣ መጠበቅ Aለባችሁ፡፡ 
 

2. ለEግዚAብሔር መታዘዝ 

ልጆች EግዚAብሔር የፈጠረንና የሚያኖረን የሰማይ Aባታችን ነው፡፡ Eርሱ የሚለንን መታዘዝ 

Aለብን፡፡ የሚያዘንም ለEኛ ጥቅም ነው፡፡ ለዚህም ነው ነብዩ፤ ‹‹የEግዚAብሔርን ቃል በመስማት 

ደስ Eንደሚለው EግዚAብሔር በሚቃጠልና በሚታረድ መሥዋEት ደስ Aይለውም፤ Eነሆ፥ መታዘዝ 

ከመሥዋEት ፥ ማዳመጥም የAውራ በግ ስብ ከማቅረብ ይበልጣል፡፡›› ያለው 1ኛ ሳሙ.05.!2 

ልጆች EግዚAብሔርን የምንታዘዘው Eንደ ወላጆቻችን ይህን Aድርስ፣ ያንን Aምጣ Eያለን 

Aይደለም፡፡ ቃሉን ስናዳምጥ፣ ሕግጋቱን ስናከብር፣ የተባልነውን ስንፈጽም ለEግዚAብሔር መታዘዛችን 

ነው፡፡ ለምሳሌ EግዚAብሔር Aትስረቅ፣ በሐሰት Aትማል፣ Aባትህንና Eናትህን Aክብር ፣ የባልጀራህን 

ሃብት፣ ንብረት፣ ወዘተ…. Aትመኝ ብሎናል፡፡ Eርሱ ያለንን ስንፈጽም ለEርሱ Eየታዘዝን ነው፡፡ 

ይህም ለጌታ ደስ የሚያሰኝ ነው፡፡ 
 

ማጠቃለያ 
በመጽሐፍ ቅዱስ የነበሩ Aባቶች በሙሉ ለሚያዩዋቸው ቤተሰቦቻቸውና በዓይን ለማያዩት 

ለEግዚAብሔርም ይታዘዙ ነበር፡፡ Eኛም በቅን ልቦና ስንታዘዝ EግዚAብሔር ይባርከናል፡፡ 
 

ተግባር 
ልጆች ወላጆቻችሁ የሚያዙAችሁን ፈጽሙ፡፡ 

 

የክለሳ ጥያቄዎች 

1. ዮሴፍ Aባቱ በላው ሥፍራ ወንድሞችን ሲያጣቸው ተመለሰ፡፡ 

ሀ. Eውነት                   ለ. ሐሰት                

2. ከንጉሡ ሳOል ጋር ወደ  ሰልፍ የሄዱት የዳዊት ወንድሞች ስም ማን ነበር፡፡ 

             

3. ለEግዚAብሔር መታዘዝ ከመሥዋEት Eንደሚበልጥ ያስተማረው ማነው ? 

  ሀ. ጳውሎስ              ለ. ሳሙኤል               ሐ. ዮሴፍ 
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ኤልሳE ክፉውንና መራሩን ውኃ Aጣፈጠ 

ሃምሳኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- EግዚAብሔር በኤልሳE ስለፈወሰው ውኃ ልጆች ተገንዝበው 

                   ለሚጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹EግዚAብሔር Eንዲህ ይላል፦ ይህን ውኃ ፈውሼዋለሁ ከዚህም በኋላ 

ሞትናጭንገፋAይሆንበትም..›› 2ኛ ነገሥ.2.!1 

ተጨማሪ ምንባብ፡- 2ኛ ነገሥ.2.1-!2                                                      

መግቢያ፡- ልጆች ባለፈው ሳምንት ስለመጻጉE /ሕመምተኛው/ መፈወስ ተምረናል፡፡ በዛሬው 

ትምህርታችንም ሌላ የፈውስ ታሪክ Eንማራለን፡፡ Aምላካችን ልUል EግዚAብሔር ሁሉንም ማድረግ 

የሚችል ድንቅ Aምላክ ነው፡፡ ድንቃ ድንቅ ተAምራትንም በተለያየ መንገዶች ይሠራል፡፡ ከEነዚህም 

በቅዱሳኑ Aድሮ የሚሠራው Aንዱ Eና ዋነኛው ነው፡፡ ለዚህም ነው ንጉሥ ዳዊት ‹‹EግዚAብሔር 

በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው የEስራኤል Aምላክ Eርሱ ኃይልን ብርታትንም ለሕዝቡ ይሰጣል EግዚAብሔርም 

ይመስገን፡፡›› ያለው፡፡ መዝ.%5(%9)."5 Eኛም ከንጉሡ ጋር EግዚAብሔርን Eያመሰገንን ከቅዱሳኑ 

መካከል በAንዱ በኤልሳE የሠራውን ድንቅ ሥራ በዛሬው ክፍለ ትምህርታችን Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
ነብዩ ኤልያስ EግዚAብሔርን የሚፈራ ቅዱስ ነበር፡፡ ለEግዚAብሔር Eና ለሰዎች Eውነተኛ 

ፍቅር ስለነበረውም ሰዎች EግዚAብሔርን ትተው Aምላክ ጣOቶች ያልሆኑትን ሲያመልኩ ከልቡ 

Eያዘነ ይጸልይ፣ ያስተምርና በEግዚAብሔር ኃይል ብዙ ድንቆችን ይፈጽም ነበር፡፡  

ከEለታት በAንድ ቀን EግዚAብሔር ነቢዩ ኤልያስን፤ በEርሻ መሬቱ ላይ በሬ ጠምዶ Eያረሰ 

ወደ ነበረው ወደ ኤልሳE ላከው፡፡ ኤልያስም ከኤልሳE ዘንድ ሄዶ መጎናጸፊያውን ጣለ፡፡ ይህም 

EግዚAብሔር መርጦሃልና ተከተለኝ ለማለት መሆኑን ኤልሳE በመንፈስ ተረድቶ፤ ኤልያስን ትንሽ 

ጊዜ Eንዲሰጠው ለመነ፡፡ ከዚያም በሬዎቹን Aርዶ ለድሆች Aበላና ተከተለው፡፡ ከኤልያስ ጋር 

Eየተማረ ኖረ፡፡  

EግዚAብሔር ኤልያስን የሚወስድበት ጊዜ ሲደርስም ኤልሳE ተከትሎት ሄደ፡፡ ኤልያስ ተመለስ 

ቢለውም Aልለይህም ብሎ Aብሮት ተጓዘ፡፡ በመጨረሻም ኤልያስ በEግዚAብሔር ሰረገላ ወደ ሰማይ 

ሲወሰድ መጎናጸፊያውን ጣለለት፡፡ ኤልሳEም Aባቴ Aባቴ Eያለ ተከተለው፤ መንፈሱም በEጥፍ 

Aደረበት፡፡ በዚህ መሠረትም ኤልሳE ብዙ ድንቅ ተAምራትን ፈጸመ፡፡  
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ከEነዚህም የመጀመሪያው በመንፈስ Aባቱ በኤልያስ መጎናጸፊያ የዮርዳኖስን ወንዝ ከፍሎ 

መሻገሩ ነው፡፡ ይህን ያዩ ሰዎችም የኤልያስ መንፈስ በኤልሳE ላይ AርፎAል Aሉ። ወደ Eርሱ 

መጥተው የAክብሮት ስግደት ሰገዱለት፡፡ 

ከዚያም ወደ Iያሪኮ ከተማ ገባ፡፡ የIያሪኮ ውኃ ክፉ ነበር፡፡ ማለትም ለመጠጥ Aይሆንም፤ 

በምድር ሲደፉት Aፈሩን ይጎዳዋል፡፡ በምድሪቱ የተተከሉትን Eፅዋት ፍሬ ሳያፈሩ ያስጨነግፋቸዋል፡፡ 

በዚህ ምክንያትም የIያሪኮ ሰዎች ተቸግረው ነበር፡፡ 

የEግዚAብሔር መንፈስ ያደረበት ኤልሳE ወደ ከተማቸው መምጣቱን የሰሙት የIያሪኮ ሰዎች 

ወደ ነቢዩ መጡና  ‹‹ Eነሆ፥ ጌታችን Eንደምታይ የዚች ከተማ ኑሮ መልካም ነው፤ ውኃው ግን 
ክፉ ነው፥ ምድሪቱም ፍሬዋን ትጨነግፋለች Aሉት፡፡›› Eርሱም ማድረግ ያለበትን ከEግዚAብሔር 

በተሰጠው የትንቢት መንፈስ Aውቆ ‹‹Aዲስ ማሰሮ Aምጡልኝ፥ ጨውም ጨምሩበት›› Aለ፡፡ Eነርሱም 

Aመጡለት፡፡  
ኤልሳEም EግዚAብሔር ያዘዘውን ለመፈጸም ወደ ምንጭ ሄደ፤ ጨው ጣለበትና፤ EግዚAብሔር 

Eንዲህ ይላል፦ ይህን ውኃ ፈውሼዋለሁ ከዚህም በኋላ ሞትና ጭንገፋ Aይሆንበትም  Aለ፡፡ 

ኤልሳEም Eንደ ተናገረው ነገር ውኃው Eስከ ዛሬ ድረስ ተፈውሶAል፡፡ EግዚAብሔር የፈወሰው ሁሉ 

ይፈወሳል፡፡  

የIያሪኮም ሰዎች በተፈወሰላቸው ውኃ ጠጥተው መርካት፣ ዘርተው ማጨድ፣ ተክለው ፍሬ 

መሰብሰብ ቻሉ፡፡ ይህንን ሁሉ ያደረገው በቅዱሳኑ Aድሮ ድንቅን የሚሠራው የሠራዊት ጌታ ልUል 

EግዚAብሔር ነው፡፡ 
 

ማጠቃለያ 
ኤልሳE ከመንፈስ Aባቱ ከኤልያስ መንፈሳዊ ትምህርት የተማረና ታላቅ ደረጃ ላይ የደረሰ 

ነቢይ ነው፡፡ Eኛም ከመንፈሳዊ፣ ከሥጋና ከቀለም Aባቶቻችንን የምንማረውን በሚገባ ከሰማንና 

ከተገበርን ነገ ትልቅ Eንሆናለን፡፡ 

የIያሪኮ ሰዎች የEግዚAብሔር ሰው ኤልሳE ወደ ከተማቸው ሲመጣ በክብር ተቀብለው 

ለችግራቸው መፍትሔ Aገኙ፤ Eናንተም የሚባራኩዋቸሁን ካህናትና Aባቶች Aክብራችሁ በመቀበል 

በAግባቡ መጠቀም ያለባችሁን ጊዜ Aታሳልፉ፡፡  

ክፉው Eና መራራው የIያሪኮ ውኃ የጣፈጠው በEግዚAብሔር ኃይል ነው፡፡ ምንም ዓይነት 

የሚያማርር ነገር ቢያጋጥማችሁ EግዚAብሔር ሁሉንም መቀየር Eንደሚችል Aምናችሁ ጸልዩ፡፡  
 

ተግባር 
EግዚAብሔር ሁሉንም ማድረግ ይችላል፡፡ Eናንተም በEርሱ ታምናችሁ ተሰማሩ፡፡ 
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ዋቢ መጻሕፍት 
- ሃብተማርያም ወርቅነህ (ሊቀ ሥልጣናት)፣ ጥንታዊ የIትዮጵያ ሥርዓተ ትምህርት፣ Aዲስ 

Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ቀ.ኃ.ሥ ማተሚያ ቤት፣ 1963 ዓ.ም 

- ሃይማኖተ Aበው፣ Aዲስ Aበባ፣ ትንሣኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት፣ 1986 ዓ.ም 

- Aባ መልከ ጼደቅ (ሊቀ ጳጳስ)፣ ትምህርተ ክርስትና፣ Aዲስ Aበባ፣ ትንሣኤ ዘጉባዔ ማተሚያ 

ቤት፣ 1984 ዓ.ም፡፡ 

- Aባ ጎርጎርዮስ (ሊቀ ጳጳስ)፣ የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ፣ Aዲስ Aበባ፣ 

ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1974 ዓ.ም፡፡ 

- ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትና ሊቃውንት ቤተክርስቲያን (Aዘጋጆች)፣ የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ 

ቤተክርስቲያን Eምነት፣ ሥርዓት Aምልኮና የውጭ ግኝኙነት፣ Aዲስ Aበባ፣ 

ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት፣ 1988 ዓ.ም. 

- ሊቃውንት ቤተክርስቲያን (Aዘጋጆች)፣ የIትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትናንትና ዛሬ፣ Aዲስ Aበባ፣ 

ንግድ ማተሚያ ቤት፣ 1990 ዓ.ም. 

- ሉሌ መልAኩ (መምህር)፣ የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ፣ Aዲስ Aበባ፣ 

ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1997 ዓ.ም፡፡ 

- መሐሪ ትርፌ (ሊቀ ሊቃውንት)፣ መጽሐፈ ሐዲሳት ሠለስቱ ንባቡና ትርጓሜው፣ Aዲስ Aበባ፣ 

Aርትስቲክ ማተሚያ ቤት፣ 1989 ዓ.ም፡፡ 

- መጽሐፈ ስንክሳር፣ Aዲስ Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1983 ዓ.ም  

- መጽሐፈ ቅዳሴ ንባቡና ትርጓሜው፣ Aዲስ Aበባ፣ ንግድ ማተሚያ ድርጅት፣ 1988 ዓ.ም፡፡ 

- መጽሐፈ ስንክሳር፣ Aዲስ Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1983 ዓ.ም 

- መጽሐፈ ቅዳሴ ንባቡና ትርጓሜው፣ Aዲስ Aበባ፣ ንግድ ማተሚያ ድርጅት፣ 1988 ዓ.ም 

- ወንጌል ቅዱስ ንባቡና ትርጓሜው፣ Aዲስ Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1988 ዓ.ም 

- ዳኛቸው ካሳሁን (መልAከ ሰላም)፣ ክርስቲያናዊ ሥነ-ምግባር፣ Aዲስ Aበባ፣ ማኅበረ ቅዱሳን፣ 

2003 ዓ.ም 

- ደረጀ ጅማ (መጋቤ AEላፍ)፣ ምን ያስጨንቃችኋል ክፍል ፪፣ Aዲስ Aበባ፣ ንግድ ማተሚያ 

ድርጅት፣ 2002 ዓ.ም፡፡ 
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- መጽሐፍ ቅዱስ፣ Aዲስ Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1980 ዓ.ም 

- ሐረገ ወይን ቸርነት፣ ሴትና Aህያ፣ Aዲስ Aበባ፣ 2005 ዓ.ም፡፡ 

- ምክረ ሥላሴ ገብረ Aማኑኤል (ዶ/ር)፣ ጠቅላላ የቤተክርስቲያን ታሪክ፣ Aዲስ Aበባ፣ 2000 ዓ.ም 

- ኅሩይ ኤርምያስ (መምህር)፣ መዝገበ ታሪክ፣ Aዲስ Aበባ፣ 2002 ዓ.ም 

- የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት፣ Aዲስ Aበባ፣ የIትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማኅበር፣ 1996 ዓ.ም፡፡ 

- ቸርነት Aበበ (መምህሩ)፣ የመጽሐፍ ቅድስ ጥናት፣ Aዲስ Aበባ፣ 2003 ዓ.ም 

- H.G. Bishop Moussa@ The Characteristics of Orthodox Teaching@ Bishopric of 

Youth@ Harmony Press, 2007. 

- H.G. Bishop Mouusa, An Introduction to the New Testament, Bishopric of 

youth, Dar EL Geel Press, 2001. 

- H.G. Bishop Raphail, The Meaning of Miracles, Bishopirc of Youth, 2010. 

- Sunday School Curriculum, Grade 1 to Grade 12. The Coptic Orthodox Diocese 

of The Southern USA. 

- Sunday School Lessons, Class 1 to Class 10, E.O.T.C Latin America Diocese. 




