
በቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በየሳምንቱ ቅዳሜና Eሁድ ከ4 – 6 ሰዓት ለሚካሔዳው የልጆች መርሐ ግብር በምድብ Aምስት 
(ከ10ኛ – 12ኛ) ክፍል ላሉ ተማሪዎች የተዘጋጀ ሳምንታዊ ትምህርት 

Aዘጋጅ፡- ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ                  ነሐሴ ፲፭ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም. 1

ምድብ Aምስት (ከ10ኛ – 12ኛ) ክፍል 

  45 ኛ ሳምንት 

Eርገታ ለማርያም 

ዓላማ፡-  
 ስለ Eመቤታችን ትንሣኤና Eርገት መማር 

ምንባብ 
 ስንክሳር÷ነገረማርያም 

የሚጠና ጥቅስ 
 «Aቤቱ ወደ Eረፍትህ ተነሥ Aንተና የመቅደስህ ታቦት»መዝ.131÷5-6 

መግቢያ፡ 
 ፍልሰታ ቃል በቃል ስንተረጉመው ከAንድ ቦታ ወደ ሌላ መሄድ ማለት ነው፡፡ ይህን ቃል በነሐሴ ወር 
የEመቤታችንን Eርገት ለማሰብ በምንፆመው ፆም Eንጠቀመዋለን፡፡ 

ትምህርቱ፡ 
 Eመቤታችንን ካረፈች በኋላ መላEክት የEመቤታችንን ሥጋ በገነት በEፀ-ሕይወት ሥር Aሳርፈውታል፡፡ ከሐዋርያው 

ቅዱስ ዮሐንስ በቀር ሌሎቹ ሐዋርያት የEመቤታችን ሥጋ የት Eንዳለ Aላወቁምና Aዝነው ነበር፡፡ ከዚያም ለሁለት 

ሳምንታት በፆምና በጸሎት ሆነው ስለ Eመቤታችን ሥጋ EግዚAብሔርን ጠየቁት፡፡  

 በ14ኛው ቀን ማለትም ነሐሴ 14 ቀን ጌታ የEመቤታችንን ሥጋ ሰጣቸው፡፡ Eነርሱም ጸልየው ቀበሩት፡፡ 

 ቶማስም በዚያ ቀን Aልነበረም፡፡ ነገር ግን በሦስተኛው ቀን ነሐሴ 16 ስታርግ ተመለከተ፡፡ ለማረጋገጫም የመግነዝ 

ጨርቅዋን ሠጠችው፡፡ ቶማስ ወደ ሐዋርያት Eንደደረሰ ስለ Eመቤታችን ጠየቃቸው የሆነውን ነገሩት፡፡ መቃብሩን 
ካላየሁት Aላምንም Aላቸው፡፡ ሄደውም በመቃብሩ ሥጋውን Aላገኙም፡፡ 

 ቶማስም ማረግዋን Eንዳየ ነግሮ ሰበኑን Aሳየቸው፡፡(ዛሬ በቤተክርስቲያን ካህናት በመስቀል ዉስጥ የሚያደርጉት 

ጨርቅ፡- Eመቤታችን ለቶማስ የሠጠችውን ሰበን ሲያመለክት የEመቤታችን Eርገት ምሳሌም ነው፡፡) ሐዋርያት 
ቶማስ Eንዳየው በድጋሚ ሱባዔ ያዙ፤ ከዚያም Eመቤታችን ተገለጸችላቸው፡፡ 

ከትምህርቱ የምናገኛቸው ጠቃሚ መልEክቶች 
 የEመቤታችን ትንሳኤ በፍርድ ቀን ያለንን የEያንዳንዳችንን ትንሣኤ ያመለክተናል፡፡ የEግዚAብሔር ወልድ Eናት፣ 
ከፍጥረት ሁሉ በቅድስና የምትልቅም ስለሆነች Eስከፍርድ ቀን ሥጋዋን በዚህ ምድር Aልተወውም፡፡ ነቢዩ ዳዊት 
Eንደተነበየውም  ንግሥቲቱ በቀኝህ ትቆማለች፡፡ በቀኝ የምትቆመው ንግሥት ብሎ ዳዊት የተነበየላት Eመቤታችን ቅድስት 
ድንግል ማርያም ናት፡፡ 

 ከታሪኩ Eንደተማርነው ጸሎትን ከፆም ጋር መፈጸም Aስፈላጊ ነው፡፡ ሐዋርያት የEመቤታችንን ሥጋ ለማየት በጸለዩት 
መሠረት EግዚAብሔርም መሻታቸውን ሠጣቸው፡፡ ለዚህም ነው በዓመት ሰባት ጊዜ የምንፆመው፡፡ ሰባቱን የቤተ 
ክርስቲያን Aጽዋማት ለመምህር Aስረዱ፡፡ 

ማጠቃለያ 
 Eመቤታችን በ64 ዓመትዋ ጥር 21 ቀን Aርፋለች፡፡ መላEክት ሥጋዋን ወስደው……….. ሐዋርያት ለሁለት ሳምንታት 
ከፆሙና ከጸለዩ በኋላ በክብር ሠጥተዋቸዋል፡፡ ከተቀበረች ከሦስት ቀን በኋላ Eመቤታችን ተነሥታ Aርጋለች፡፡  

 ይህም ነሐሴ 16 ቀን ነው፡፡ ይህን Eርገት  መጀመሪያ ቶማስ በዓመቱም ሐዋርያት Aይተዋል፡፡ 

 
ይቆየን፡፡ 

 


