
በቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በየሳምንቱ ቅዳሜና Eሁድ ከ4 – 6 ሰዓት ለሚካሔዳው የልጆች መርሐ ግብር በምድብ 
Aራት (ከ7ኛ – 9ኛ) ክፍል ላሉ ተማሪዎች የተዘጋጀ ሳምንታዊ ትምህርት 

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

ምድብ Aራት (ከ7ኛ – 9ኛ) ክፍል 
40ኛ ሳምንት  

ቂርቆስ Eና Eየሉጣ   
ዓላማ  

 ከቂርቆስ Eና Eየሉጣ ታሪክ መንፈሳዊውን ተጋድሎ መማር፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ  

 "ወደ EግዚAብሔር መንግሥት በብዙ መከራ Eንገባ ዘንድ ያስፈልገናል፡፡" የሐዋ.ሥ. 14፣22  

ምንባብ 

 ስንክሳር 

መግቢያ፡ 

 ዛሬም ስለ ቅዱሳን መማራችንን በመቀጠል Eናት Eና ልጅ የነበሩ የቅዱሳንን ታሪክ Eንማራለን፡፡ 

 ይህ ቤተሰብ ብዙ መከራን በጽናት የተቀበሉና የጽድቅ Aክሊል የተቀዳጁ ናቸው፡፡ 

ትምህርቱ፡  

 ሐምሌ 15 የቅድስት Eየሉጣ Eና የቅዱስ ቂርቆስ ሰማEትነት የሚዘከርበት Eለት ነው፡፡ 

 ተርሴስ በተባለች ቦታ  የነበረ ሀገረ ገዢ Eየሉጣ ጣOት Eንድታመልክ Aዘዛት፣ 

 ነገር ግን Eርስዋም ሆነች ጣOት ማምለክ Eንደማይገባ የተማረው የሦስት ዓመት ልጅዋ ቂርቆስ ጣOት Eንደማያመልኩ ነገረችው፡፡  

 Aገረ ገዢውም ሕጻኑን ለጣOት ሰገድ Aለው፡፡ ሕጻኑም “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፡፡ ብሎ Eናቱን Aጽናንቶ፤በጽናት ለንጉሡም መሠከረ፡፡ 

 ወደ Eሳት ሲጣሉም ሦስቱ ወጣቶችን ከEሳት ያዳናቸው(ዳን 3፣13-30) መልAክ ቅዱስ ገብርኤል Aዳናቸው፡ ብዙ ሕዝብም ጽናታቸውን Aይቶ Aመነ፡፡ 

 የሦስት ዓመቱ ቅዱስ ቂርቆስም የሠለስቱ ደቂቅን ታሪክ Aስተምሮ፣የEምነታቸው ጽናት ወራሽ ሆነ፡፡  

 Aገረ ገዢው በተለያዩ የቅጣት መንገዶች Eንዲሰቃዩ Aደረገ፡፡ነገር ግን EግዚAብሔር ያጸናቸው ነበር፡፡ 

 በመጨረሻም EግዚAብሔር ወደ ዘላለማዊው Eረፍቱ ጠራቸው፣የሰማEትነት Aክሊል ሐምሌ 15 ተቀዳጁ፡፡  

ከዚህ ትምህርት የምንወስዳቸው ጠቃሚ መልEክቶች  

 ቂርቆስ Eና Eየሉጣ ዘመነ ሰማEታት Eየተባለ በሚጠራው ዘመን ነበሩ፡፡ክርስቲያኖችን የሚሳድድ ታላቅ Aዋጅ ወጥቶ ነበር፡፡ 

 Aንዳንዶች ሞትን ፈርተው ወይም የዚህ ዓለም ባለጠግነት Aታሏቸው Eምነታቸውን ሲተው Eንደቂርቆስ Eና Eየሉጣ ያሉት በጽናት ቆሙ፡፡ 

 ራሳቸውን መሥዋEት Aድርገው በማቅረብም ዘላለማዊ የሰማEትነት ክብር ብቻ ሳይሆን ያገኙት፣ከሐዋርያት የተቀበሉትን Eምነትም ነው ለEኛ ያስተላለፉልን በዚህ Eኛም 

ወደ ዘላለም ሕይወትና ከEግዚAብሔር ጋር መኖርን Eናገኛለን፡፡ 

 ለዚህም ነው ቅዱሳንን የምናከብረው Eንዲያማልዱንም Eንጸልያለን፡፡  

 የሰማEታት ሞት ለክብር ነው፡፡ በከንቱ Aልሞቱምና፡፡ 

በሰማEትነት፡-  

 ለብዙዎች የመዳን ምክንያት ይሆናሉ፡ምክንያቱም በሰማEትነታቸው የጣOት Aምልኮን ክፉ ልማድ ትተው ክርስቲያን ይሆናሉና፡፡  

 Eምነትን በመጠበቅና በማስተላለፍ ለሌሎች ያስቀጥላሉ፡፡ሐዋርያው ቅዱስ ይሁዳ Eምነታችንን ጠብቀን ለሌሎች ስለማስተላለፍ Eንዲህ ሲል ያስታውሰናል፡፡"ወዳጆች ሆይ 

ስለምንካፈለው ስለመዳናችን ልጽፍላችሁ Eጅግ ተግቼ ሳለሁ፣ለቅዱሳን Eንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት Eንድትጋደሉ Eየመከርኳችሁ Eጽፍላችሁ ዘንድ ግድ 

ሆነብኝ፡፡" ይሁዳ ቁ.3 

 ቂርቆስ ታማኝነትና ጽናትን ከEርሱ በፊት ከነበሩት ሠለስቱ ደቂቅ ተምሮል፤Eኛም ከEኛ በፊት ከነበሩት Aባቶች ልንማርና ታሪካቸውንም ልንደግመው ይገባል፡፡ 

ማጠቃለያ  

 በተከታታይ ሳምንታት የEራት ቅዱሳንን ታሪክ ተምረናል፡፡ቅዱስ ጴጥሮስ፣ቅዱስ ጳውሎስ፣ቅድስት Eየሉጣ Eና ቅዱስ ቂርቆስ ቅዱስ ጴጥሮስ ከ12ቱ ሐዋርያት Aንዱ 

ሲሆን፣ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቲያኖችን ለማሳደድ Eየሄደ ጌታችን በታላቅ ኃይል ተገልጦ ሐዋርያ ያደረገው ነው፤ ቅዱስ ቂርቆስ Eና ቅድስት Eየሉጣም ከሐዋርያቱ ሰማEትነት 

ከብዙ ዓመታት በኋላ የተነሱ ናቸው፡፡ 

 ሁሉም የሞቱት ስለክርስቶስ ሲመሰክሩ ነው፡፡ሁሉም የሞቱት ስለክርስቶስ ሲመሰክሩ ነው፡፡ዓለምን በሞታቸው Aሸነፈውታልና የክብር Aክሊልን ተቀዳጅተዋል፡፡  

ጥያቄዎችና መልመጃ  

1. ሰማEትነት ምንድነው?  

2. ቂርቆስና Eየሉጣ የተሰደዱት ለምንድነው? ቂርቆና Eየሉጣ የትውልድ ቦታቸውን ጥለው ከሄዱ በኋላ መከራ ቆሟል?   

3. ጣOት Eንዲያመልክ ያባበለውን ገዢ ቂርቆስ ምን መለሰለት? የሰማEትነት ፍሬዎች ምንድን ናቸው?  

4.በEምነት መጽናትን ቂርቆስ ከማን ተማረ?  ቂርቆስና Eየሉጣ የነበሩበት ዘመን ምን ይባላል? 

መዝሙር፡  

ይቤላ ሕጻን ለEሙ 

Aትፈርሒ Eም ነበልባለ Eሳት  

ለAናንያ ወኣዛርያ ወሚካኤል ዘAድኃኖሙ ወEቱ ያድኅነነ 

                                                  ይቆየን፡፡ 


