
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 ፲፯ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም. 1

ምድብ ሦስት (ከ4ኛ – 6ኛ) ክፍል 

    41 ኛ ሳምንት 

   የቅዱስ ጳውሎስ በድንጋይ መወገር 

ዓላማ  

 ቅዱስ ጳውሎስ የተቀበለውን መከራና የፈጸመውን ተዓምራት መማር፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ 

 "በሞት ጥላ መካከል Eንኳ ብሄድ Aንተ ከEኔ ጋር ነህና ክፉን Aልፈራም፡፡" መዝ. 23፣4 

ምንባብ  

 የሐዋ. ሥራ. 14፣  

መግቢያ 

 ከዚህ በፊት ቅዱስ ጳውሎስ የፈጸመውን ተዓምራትና ሊያመልኩት የፈለጉትን ከልክሎ EግዚAብሔርን Eንዲያመልኩ ማስተማሩን 

የተማራችሁትን ታስታውሳላችሁ? 

 ዛሬም በልስጥራ የነበሩ Aይሁድ በቅዱስ ጳውሎስ ላይ ያነሡትን ታቃውሞ Eንማራለን፡፡  

ትምህርቱ  

 ቅዱስ ጳውሎስ ከበርናባስ ጋር ልስጥራ ወደተባለች ቦታ ሄዱ፡፡መራመድ የማይችልም ሰው Aዳኑ፣ሕዝቡንም ስለክርስቶስ Aስተማርዋቸው፡፡ 

 ነገር ግን ከAይሁድ ወገን የሆኑ መጥተው ሕዝቡን በቅዱስ ጳውሎስ ላይ Aሳመጹ፡፡ ከቀናት በፊት ሊያመልኩት የፈለጉ ሰዎች Aሁን ግን 

በክፉዎች ምክር በድንጋይ ሊወግሩት ተነሱ፡፡ 

 ከከተማው Aውጥተውም ጣሉት፡፡ ወደ ከተማ ተመልሰውም መሞቱን Aወሩ፡፡ በርናባስና ሌሎች ደቀመዛሙርት ወደEርሱ ሲመጡም ምንም 

Eንዳልተነካ ሰው ሆኖ ተነስቶ ሲቆም፡፡ሁሉም በAዩት ተደነቁ፡፡ 

 ቅዱስ ጳውሎስም ወደ ከተማው ተመልሶ ወንጌልን በድንጋይ ለወገሩት ሰበከላቸው፡፡ በቀጣይ ቀንም ወደ ሌላ ከተማ ሄደ፣ከዚያ ተመልሶም 

በክርስቶስ Eንዲያምኑና በEምነት Eንዲኖሩ Eያስተማረ Eና በጾምና በጸሎት ቆየ፡፡ 

 በ|ላም ቅዱስ ጳውሎስና ሌሎች ሐዋርያት ለቤተክስቲያን Aባቶች ሾመው ሄዱ፡፡  

ከታሪኩ የምንማራቸው  

 ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌልን በመስበኩ የሚመጣበትን Aደጋ ቢያውቅም፤ዳዊት "በሞት ጥላ መካከል Eንኳ ብሄድ Aንተ ከEኔ ጋር ነህና ክፉን 

Aልፈራም፡፡" መዝ. 23፣4 Eንዳለ በድረፍት ሰበከ፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ ክፉ Eንዳይደርስብኝ ብሎ ያልፈራውም "በብዙ መከራ ወደ EግዚAብሔር 

መንግሥት Eንገባለን፡፡" የሐ. ሥ. 14፣22 ብሎ ያምን ስለነበር ነው፡፡ Eንደ Eምነቱም EግዚAብሔር ከፈተናዎቹ Aዳነው፡፡ 

 የልስጥራ ሰዎች የAይሁድን የሐሰት ትምህርት ሰምተው በቅዱስ ጳውሎስ ላይ ተነሱ፡፡ Eውነቱን ሳናጣራ በሰማነው ብቻ መፍረድ 

የለብንም፡፡Eንደ ቅዱስ ጳውሎስ Eውነቱን ልንከተል Eና ለEውነት ልንመሰክር ይገባል፡፡Eኛ Eውነተኛና ታማኞች ከሆን EግዚAብሔር ከክፉ 

ሰዎች ሊያድነን ይችላል፡፡  

ጥያቄዎች  

    1. Aይሁድ የልስጥራ ሰዎች ምን Aንደያደርጉ Aሳምጹ? ምንስ Aደረጉ፡፡ 

    2. ቅዱስ ጳውሎስ ከከተማው ውጭ ተጥሎ ሲነሣ በዙርያው የነበሩት Eነማን ናቸው? 

    3. ቅዱስ ጳውሎስ በድንጋይ ወደ ወገሩት ተመልሶ ለምን Aስተማረ?  

    4. ቅዱስ ጳውሎስ Eና ሐዋርያት ከከተማው ከመውጣታቸው በፊት ምን Aደረጉ?  

    5. "በሞት ጥላ መካከል Eንኳ ብሄድ Aንተ ከEኔ ጋር ነህና ክፉን Aልፈራም፡፡" ያለው ማነው? 

                   

              ይቆየን፡፡ 


