
በቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በየሳምንቱ ቅዳሜና Eሁድ ከ4 – 6 ሰዓት ለሚካሔዳው የልጆች መርሐ ግብር በምድብ ሦስት 
(ከ4ኛ – 6ኛ) ክፍል ላሉ ተማሪዎች የተዘጋጀ ሳምንታዊ ትምህርት 

Aዘጋጅ፡- ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ                      ሐምሌ ፲ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም. 1

ምድብ ሦስት (ከ4ኛ – 6ኛ) ክፍል 

    40 ኛ ሳምንት 

   ቂርቆስና Eየሉጣ 

ዓላማ ፡ 

 ቂርቆስና Iየሉጣ Eንዴት ያለ ታላቅ Eምነት Eንደነበራቸውና EግዚAብሔር ከቶን Eሳት Eንዳዳናቸው መማር፡፡  

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡  

 "በሞት ጥላ መካከል Eንኳን ብሄድ Aንተ ከEኔ ጋር ነህ ክፉን Aልፈራም፡፡"መዝ.22(23) ፤4 

ምንባብ፡  

 ስንክሳር 

መግቢያ፡  

 ይህ በEምነታቸው የተሰደዱና ታላላቅ መከራዎችን በEምነት ስላሸነፉ Eናትና ልጅ የምንማረው ታሪክ ነው፡፡  

 ትምህርቱ፡  

 ቂርቆስ፤Eየሉጣ የተባለች ወጣት ሴት ልጅ ነው፡፡ባልዋ ቂርቆስ Eንደተወለደ ብዙም ሳይቆይ ሞተ፡፡ 

 በክርስቲያኖች ላይ በሚፈጸመው ግፍ ምክንያት ህጻኑ ቂርቆስ የሦስት ዓመት ልጅ ሲሆን፣የትውልድ ቦታዋን ጥላ ከልጅዋ ጋር ተሰደደች፡፡ 

 በተሰደደችበትም ክርስቲያን በመሆንዋ ተከሳ፣Aገረ ገዢው Aድካሚ ሥራ Eንድትሰራ ፈረደባት፡፡በዚህ ሳያበቃ ጣOት Eንድታመልክ - ለምስል 

Eንድትሰግድም Aዘዛት፡፡ 

 ቅድስት Eየሉጣ Aልሰገደችም፡፡ነገር ግን ካልሰገደች ከልጅዋ ጋር በEቶን Eሳት Eንደሚጥላት Aውቃ ስለልጇ ፈራች፡፡ 

 ሕጻኑ ቅዱስ ቂርቆስ መንፈሳዊ ጀግና ነበርና ሀገረ ገዢውን “ያንተ Aምላክ ከድንጋይና ከEንጨት የተሰሩ የሰው Eጅ ውጤቶች ናቸው፡፡ ከጌታዬ 

ከEየሱስ ክርስቶስ በቀር ሌላ Aምላክ የለም" Aለው፡፡Eናቱንም Aናንያ Aዛርያንና ሚሳኤልን ያዳናቸው Eኛንም ያድነናልና Aትፍሪ Aላት፡፡ 

 Aገረ ገዢው ቂርቆስ Eና Eየሉጣን ወደ Eሳት ሲያስጥላቸው፤EግዚAብሔር መልAኩን ቅዱስ ገብርኤልን ልኮ Aዳናቸው፡፡ይህን ያዩ ብዙ ሰዎች 

በጌታችን በIየሱስ ክርስቶስ Aመኑ፡፡  

 Aገረ ገዢው ብዙ ጊዜ ያሰቃያቸው ነበር፡፡ነገር ግን ጌታ EግዚAብሔር በየገዜው ሲያድናቸው ብዙ ሰዎች በጌችን በIየሱስ ክርስቶስ Eምላክነት 

ያምኑ ነበር፡፡ 

 በመጨረሻም ሕጻኑ ቅዱስ ቂርቆስ Eና Eናቱ ቅድስት Eየሉጣ የሰማEትነት ዘውድ ተቀዳጅተው ሐምሌ 15 Aረፉ፡፡ ጸሎትና በረከታቸው ከEኛ 

ጋር ትሁን Aሜን!! 

ከታሪኩ የምንማራቸው፡፡  

 ገዢው ልዩ Eንክብካቤ ቢያደርግለትም ቂርቆስ ፈርቶ በገዢው ፊት ሃይማኖቱን  Aልተወም፡፡Eኛም ለትናንሽ ምቾትና ደስታ ብለን Eምነታችንን 

መተው የለብንም፡፡ከመተኛታችን በፊትና ጠዋት ስንነቃም መጸለይ Aለብን፡፡Eሁድ ጠዋት ለቅዳሴ ለመንቃት ቅዳሜ በግዜ መተኛት Aለብን፡፡  

 (የቅዱሳንን ታሪክ መማር በEምነታችን ጠንካራ ያደርገናል፡፡ቂርቆስ የAናንያ የAዛርያና  የሚሳኤልን ታሪክ ያውቅ ነበር፡፡ጽናታቸውን Aስታውሶም 

ጸና፣ Eምነታቸውን Aስታውሶ በEምነቱ ጸና፤ለንጉሡ በተግሣጽ Eናቱንም በማጽናት ያስተማራቸውም ይህንኑ ነው፤ 

    የቅዱሳን ሕይወት የቅድስናና የጽናት ትምህርት ቤት ነው፡፡ 

ጥያቄዎች  

 (1) ቂርቆስና Eየለጣ የትውልድ ቦታቸውን ለምን ትተው ሄዱ?በዚያ ጊዜ ቂርቆስ ስንት ዓመቱ ነበር? 

 (2) Aገረ ገዢው ቂርቆስና Eየሉጣ ምን Eንዲያደርጉ Aዘዘ?  

 (3) ቅድስት Eየሉጣ ለምን ፈራች?  

 (4) ቂርቆስ Eና Eየሉጣ ምን Eንዲያደርጉ Aዘዘ?  

 (5) የቅዱሳንን ታሪክ ማወቅ ለምን ይጠቅማል? 

                  ይቆየን፡፡ 


