
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 ፳፪ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም. 1

ምድብ Aምስት (ከ10ኛ – 12ኛ) ክፍል 

  46 ኛ ሳምንት 

ጻድቁ ተክለሃይማኖት 

ዓላማ  
 ስለ Aቡነ ተክለ ሃይማኖት ተጋድሎና ቅድስና ላይ በመመስረት መንፈሳዊ ኑሮን መማር፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- 
 "EግዚAብሔር በጻድቁ Eንደተገለጠ Eወቁ" መዝ. 4÷3 

መግቢያ፡- 
 በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን የተፈጸመውን የሐዋርያትን መንፈሳዊ ሥራና በክርስቶስ ስም የፈጸሙትን ተጋድሎ ተምረናል፡፡ 
 በዛሬው ትምህርታችንም በIትዮጵያ ከተነሱት ትላልቅ ቅዱሳን Aንዱ ስለሆኑትና IAማንያንን Aስተምረው ስላጠመቁ ቅዱስ Aባት Eንማራለን፡፡ 

ልደትና Eድገት 
 በIትዮጵያ ቤተክርስቲያን Aዲስ ሐዋርያ የተባሉት የ13ኛው መቶ ክፍለዘመን ጻድቅ ናቸው - Aቡነ ተክለሃይማኖት፡፡Aባታቸው ጸጋ ዘAብ 

Eናታቸው EግዚE ኀረያ ይባላሉ፡፡  
 የAቡነ ተክለሃይማኖት ወላጆች ልጅ ስላልነበራቸው ፤ ቅዱስ ሚካኤልን Eንዲያማልዳቸው በመለመን ሀብታቸውን ሁሉ ለድኾች ይመጸውቱ 

ነበር፡፡Aንድ ቀን ቅዱስ ሚካኤል በሕልም ተገልፆ Eንደ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ዓይነት የተባረከ ልጅ Eንደሚወልዱ Aበሠራቸው፡፡ Eንደ 
ሕልማቸውም ታኅሳስ 24 ቀን ልጅ ወለዱ ፍስሐጽዮን ብለውም ሰየሙት፡፡ (የጽዮን ደስታ ማለት ነው፡፡)ቤተሰቦቻቸው በነበሩበት Aካባቢ የቅዱስ 
ሚካኤል ቤተክርስቲያን ስለነበር Aባታቸው Eዚያ ያገለግሉ ነበር፡፡ 

 Aቡነ ተክለሃይማኖት ተAምራትን ማድረግ የጀመሩት ገና በልጅነታቸው ነው፡፡ በተወለዱ በሦስተኛ ቀናቸው Aሐዱ Aብ ቅዱስ Aሐዱ ወልድ 
ቅዱስ Aሐዱ ውEቱ መንፈስቅዱስ ብለው Aመስግነዋል፡፡ 

 በAካባቢው በተከሰተው ድርቅ የተነሣ የሚበላና የሚጠጣ በመጥፋቱ የቅዱስ ሚካኤልን ዝክር ለመዘከር ወላጆቻቸው ስለተቸገሩ፡፡ፍሥሓጽዮን 
Eናታቸውን የዱቄቱን Eቃ Eንድታመጣላቸው ጠይቀው Eጃቸውን ሲያሳርፉበት በዱቄት ተሞላ፡፡ በዚህ መልኩም 12 ቅርጫት ሙሉ ዱቄት 
ተገኘ፡፡ የዘይቱንም Eቃ Eንዲሁ ሞሉት፡፡ በዚህም የቅዱስ ሚካኤል ዝክር ተዘከረ፡፡ 

ትምህርት ጥሪ Eና ክህነት 
 በልጅነታቸው የመጀመሪያውን የቤተክርስቲያን ትምህርት ያገኙት ከAባታቸው ነው፡፡ በAስራ Aምስት Aመታቸው Aባታቸው ወደ ግብፃዊው Aቡነ 

ቄርሎስ ዘንድ ወስደዋቸው ድቁናን ተቀብለዋል፡፡ በAካባቢያቸው ያለውን ፈረስ መጋለብንና ቀስት መወርወርን የመሳሰለውንም ትምህርት 
ተምረው ነበር፡፡ Aንድ ቀን ከጓደኞቻቸው ጋር ቀስት በመወርወር ላይ Eያሉ ቅዱስ ሚካኤል ተገልጦ ካሁን በኋላ ሕዝብን ለማዳን 
መመረጣቸውን፣ EግዚAብሔርም ሙት የማስነሣት፣ድውይ የመፈወስና Aጋንንትን የማውጣት ጸጋ Eንደ ሰጣቸው ገለጠላቸው፡፡ ስማቸውንም 
ተክለሃይማኖት ብሎ ለወጠው፡፡ "ተክለሃይማኖት" ማለትም የሃይማኖት ተክል ማለት ነው፡፡ 

 ከዚህ በኋላ ወደ Aቡነ ቄርሎስ ዘንድ ሄደው ቅስና  በመቀበል Aባታቸው በሚያገለግሉበት ደብር በርጋታና በትኅትና  ማገልገል ጀመሩ፡፡ 

ሐዋርያዊ Aገልግሎት 
 መጀመሪያ EግዚE ኀረያ በመቀጠልም ጸጋ ዘAብ ሲያርፉ ሀብታቸውን ለድኾችና ለAብያተ ክርስቲያናት ሰጥተው ለሐዋርያዊ Aገልግሎት 

ወጡ፡፡ከAቡነ Iየሱስ ሞዓ ጋር በሐይቅ ከመገናኘታቸው በፊት ቅስናን ተቀብለው በሸዋና በዳሞት በስብከተ ወንጌል Aገልግለዋል፡፡ 
 በዚያን ጊዜ ቡልጋ ዙርያውን በጣOት Aመልኮ የተከበበ ነበርና  ከታ በተባለው ቦታ ለሦስት ዓመታት በማስተማር Aምልኮ ጣOትን Aጥፍተው 

ታቦትና ካህን ከዞረሬ Aምጥተው Aብያተ ክረስቲያናትን ተክለውላቸዋል፡፡ 
 ቀጣዩ የስብከተ ወንጌል ሥራቸው በደቡብ ሸዋ በዳሞት ላይ ያተኮረ ነበር፡፡ መጀመሪያ በይፋት ተራራ ይመለክ የነበረውን ጣOት በማስቀረት 

ክርስትናን ለሰባት ወራት Aስተምረዋል፡፡ ከዚያም ቢላት ወደሚባል በጠንቋይ ንጉሥ ወደሚመራ ሀገር ገብተው ማስተማር ጀመሩ፡፡ ይሁን Eንጂ 
ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞቸዋል፡፡ በመጨረሻ ግን Aልመለስ ያሉትንና ሕዝቡ Eንዳይማር Eንቅፋት የሆኑትን ጠንቋዮች Eና ጋሻ ጃግሬዎቻቸውን 
መሬት ውስጥ Aሰጠሟቸው፡፡ብዙ ሕሙማንን ፈውሰውና ሕዝቡንም Aስተምረው Aሳምነዋል፡፡ 

 ይህ ቦታ በወላይታ ውስጥ ሆኖ በዳሞቱ ንጉሥ ሥር Eንደነበር የሚያመለክተው፡፡Aቡነ ተክለሃይማኖት  ቤተ ጣOቱን በማፈራረሳቸው 
የAካባቢው መስፍን ቃፈረ ውድም Aስይዞ ከሞተለሚ ዘንድ ሊያቀርባቸው ማሰቡ በገድሉ መጻፉ ነው፡፡በኋላም በመስፍኑ ልጅ ላይ ያደረው 
ሰይጣን "ፍሥሓ ጽዮን ሆይ÷ልታጠፋኝ መጣህን?" Eያለ Eየጮኸ ሲለቅ በማየቱ መስፍኑ ደንግጦ ከታሠሩበት ፈታቸው፤ ይቅር ይሉት ዘንድም 
ለመናቸው፤ Eርሱም Aምኖ ተጠምቆ ስሙ ገብረ ዋሕድ ተባለ፡፡ ቤተሰቡም በሙሉ ተጠመቀ፡፡ 

 የዳሞቱ ንጉሥ ሞተለሚ EግዚE ኀረያን Aገባለሁ  ብሎ ባሰበበት በሰርጉ Eለት ቅዱስ ሚካኤል በመብረቅና በብርሃን ተገልጦ ሲነጥቀው ስላየ 
AEምሮው ሁሉ ታውኮ ነበር፡፡ የቢላቱ መስፍን ንጉሣችን AEምሮው ታውኳልና ይፈውሱት ብሎ ነገራቸው፡፡ Eርሳቸውም ከመስፍኑ ጋር ወደ 
ዳሞት Aብረው ተጓዙ፡፡ ሞተለሚ የሁለቱን መምጣት ሲሰማ ደንግጦ Aቡነ ተክለ ሃይማኖትን በሁለት ቅርጫት ከትተው በጦመ ግራርያ ገደል 
Eንዲጥሏቸው Aዘዘ፡፡ ነገር ግን ቅዱስ ሚካኤል  በክንፉ ስለጠበቃቸው ምንም ሳይሆኑ ቀሩ፡፡ ተመልሰውም በፊቱ ቆሙ፡፡ ሞተለሚ የላካቸውን 
ሰዎች ባለማመኑ ሌሎችን በተመሳሳይ ትEዛዝ Aዝዞ ከAሥር ምስክሮች ጋር ላከ፡፡ ነገር ግን Aሁንም በሰላም ከገደሉ ወጡ፡፡ ይህን ሲመለከቱ 
ምስክሮቹም ሆኑ የዳሞት ሕዝብ በክርስትና Aምነው Aምልኮ ጣOትን ተው፡፡ 

 Aቡነ ተክለ ሃይማኖት ከጠንቋዮች ጋር Eንደ ሙሴ ተከራክረው በማሸነፍና ሙት በማስነሣት ሞተለሚን Aሳምነው ካጠመቁ በኋላ ንጉሡ 
ለቤተክርስቲያን  ብዙ ርስትና ገንዘብ ሰጠ፡፡ Eርሳቸውም በዳሞት ለ12 ዓመታት Aስተምረዋል፡፡ 

 በርካታ Aባቶችን ንቡራነ Eድ Eየሾሙ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በስብከተ ወንጌል Eንዲሰማሩና ክርስትናን Eንዲያስፋፉ Aድርገዋል፡፡ለምሳሌ 
Aቡነ ሳሙኤል ዘደብረ ወገግ፤Aቡነ ዜናማርቆስ………ይጠቀሳሉ፡፡ 



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 ፳፪ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም. 2

 
ገዳማዊ ሕይወት 

 Aቡነ ተክለ ሃይማኖት ወደ ሐይቅ የገቡት በ 30 ዓመታቸው ነው፡፡ በሐይቅ Eስጢፋኖስም ሥርዓተ ምንኩስናን Eየተማሩ፣ ገዳሙንም Eየረዱ 
በዚያን ጊዜ ታዋቂ ከነበረውና በሊቃውንትና በቅዱሳት መጻሕፍት ከዳበረው የሐይቅ ትምህርት ቤት ብዙ Eውቀትን ገብይተዋል፡፡ 

 Aቡነ ተክለ ሃይማኖት በሰሜን Iትዮጵያ የሚገኙ ቅዱሳት መካናትን ከጎበኙና ከAባቶች ጋር ከተገናኙ በኋላ ደብረ ዳሞ ገብተው 
Aገልግለዋል፡፡በዚያም ሥርዓተ Aስኬማ ተፈጽሞላቸዋል፡፡የመጀመርያዎቹን ደቀ መዛሙርት ያፈሩት በደብረ ዳሞ ገዳም በነበሩበት ጊዜ Eንደነበር  
የደብረ ዳሞ ገዳም ታሪክ ይገልጣል፡፡ 

 Aቡነ ተክለ ሃይማኖት ከደብረ ዳሞ ገዳም ሲወርዱ ሰይጣን የመውረጃውን ገመድ ቆረጠባቸው፡፡ በዚህ ጊዜ ስድስት Aክናፈ ጸጋ ተሰጥቷቸው 
ከተራራው ስር ሁለት ሺ ክንድ ያህል ርቀው በሰላም ደረሱ፡፡ ከዘመናት በኋላ ባረፉበት ሥፍራ በስማቸው ቤተክርስቲያን ተሠርቶበታል፡፡ 

 Aቡነ ተክለ ሃይማኖት Eድሜያቸው ወደ ሰባዎቹ Aጋማሽ ሲሆን Eርሳቸው ብቻቸውን ከሚያደርጉት የስብከተ ወንጌል ተልEኮ በተጨማሪ 
ሌሎችንም ለዚህ ተልEኮ ለማሠማራት ይችሉ ዘንድ Eንደ ሐይቅ Eስጢፋኖስ Aመቺ የሆነ ገዳማዊ ቦታ ለመመሥረት ወደ ደብረ Aስቦ ገቡ፡፡ 
Aቡነ ተክለ ሃይማኖት በዚህ ገዳም በተጋድሎ መኖራቸው በየAካባቢው Eየተሰማ ብዙ መነኮሳት ተሰባሰቡ፡፡ Eርሳቸውም Eመቤታችንን ይወዱ 
ስለነበር በዋሻው Eኩሌታ በሰሌን ጋርደው ታቦተ ማርያምን Aኑረው ነበር፡፡ በEኩሌታው ደግሞ Eርሳቸው ከAሥራ Aምስት ደቀ 
መዝሙሮቻቸው ጋር ይኖሩ ነበር፡፡ Aቡነ ተክለ ሃይማኖት በደብረ Aስቦ ለ29 ዓመታት ኖረዋል፡፡  

ብሔራዊ ኃላፊነቶች በሀገርና በቤተክርስትያን  
 በነAኩቶ ለAብና ይኩኖ Aምላክ በተፈጠረው የስልጣን ሽኩቻ የEርስ በርስ ጦርነት ተነስቶ ሀገሪቱ ስትታመስ Aቡነ ተክለ ሃይማኖት 

ገላግለዋል፤ይኩኖ Aምላክ ሲነግሥ ጳጳስ ስላልነበር የቀቡት Aቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቸው፡፡ 
 Aቡነ ተክለ ሃይማኖት በወላይታ ባደረጉት ታላቅ የሐዋርያነት ሥራ ሕዝቡ "ጨጌ"/በወላይትኛ ሽማግሌ፣ ታላቅ፣ Aባት ማለት ነው/ ብሎ 

ጠርቷቸዋል፡፡ ይህ ስምም በኋላ ለደብረ ሊባኖስ Aበ ምኔቶች መጠርያ ሆኗል፡፡ 
 የግብፁ ሡልጣን ጳጳስ ተሹሞ Eንዲመጣ ባለመፍቀዱ Aቡነ ተክለ ሃይማኖት ለAዳዲስ Aብያተ ክርስቲያናትና፣ በሞተለሚ ጊዜ የጠፉትንም 

ለመተካት ታቦት የሚባርክላቸው ሊያገኙ Aልቻሉምና፡፡ ወደ EግዚAብሔር ቢጸልዩ EግዚAብሔር "በሊቃነ ጳጳሳት Eንደሚሾሙ ሌሎች ጳጳሳት 
ሳይሆን Aንተን ግን Eኔው ሾምኩህ" በማለት Eንደሾማቸው ገድላቸው ይናገራል፡፡ በተሰጣቸው ሥልጣናም ሜሮን Aፍልተው፤ ታቦታትን 
ባርከው Aብያተ ክርስቲያናትን ተክለዋል፡፡ 

Eረፍታቸው 
 Eረፍታቸው በደረሰ ጊዜ ደቀ መዝሙሮቻቸውን "ልጆቼ ሆይ÷ሁሉም መነኮስ መንግሥተ ሰማያት ይገባል ማለት Aይደለም፡፡ ዓለምን በሚገባ 

የናቀ ብቻ ይገባል Eንጂ፡፡ መጀመሪያ የEግዚAብሔር ጽድቁን ብቻ ፈልጉ፤ ጾምና ጸሎትን Aዘውትሩ፤ Eርስ በርሳችሁም ተዋደዱ፤ ትEዛዛቱንም 
ጠብቁ" Eያሉ ይመክሯቸው ነበር፡፡Aንድ ቀንም ጌታችን ተገልጦ Eርሳቸውና ሦስት ደቀ መዝሙሮቻቸው በንዳድ በሽታ Eንደሚያርፉ 
ገለጠላቸው፡፡ ወዲያውም ሦስት ደቀ መዝሙሮቻቸው በንዳድ በሽታ Aረፉ፡፡ 

 ከዚህ በኋላ ደቀ መዛሙርትን ሰብስበው Aባ ኤልሳE የገዳሙ Aበ ምኔት Eንዲሆን ነገሯቸው፡፡ 
 Aቡነ ተክለ ሃይማኖትም በነሐሴ 24 ቀን በ 99 ዓመታቸው Aረፉ፡፡ መነኮሳቱም በኣታቸው በነበረው ዋሻ ውስጥ ቀበሯቸው፡፡ 

ማጠቃለያ 
 Aቡነ ተክለ ሃይማኖት በIትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወሳኝ የሆነ ቦታ ያላቸው ቅዱስ ናቸው፡፡ ክርስትናን በደቡብ Iትዮጵያ በመስበክ፣ ምንኩስናን 

በሸዋና በደቡብ Iትዮጵያ በማስፋፋት፣ ደቀ መዝሙሮቻቸው በጎንደር፣ በጎጃም፣ በደቡብ፣ በምEራብና በምሥራቅ Iትዮጵያ ባከናወኑት 
ሐዋርያዊ ተልEኮ ለIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታላቅ ባለ ውለታ ናቸው፡፡  

 ታኅሣሥ 24 ቀን የተወለዱበት፣ ግንቦት 12 ቀን Aጽማቸው የፈለሰበትና ነሐሴ 24 ቀን ያረፉበት በቤተ ክርስቲያን ይከበራል፡፡ 

ጻድቁ በግብፅ ቤተክርስትያን 
 Aቡነ ተክለ ሃይማኖት ከሙሴ ጸሊም ቀጥለው በግብፅ ቤተ ክርስቲያን በቅድስናቸው የሚታወቁ Iትዮጵያዊ Aባት ናቸው፡፡ የግብፅ ቤተ 

ክርስቲያን የልደት ቀናቸውን በበዓልነት ከምታከብርላቸው Aራት ቅዱሳን/የጌታችንን፣ የEመቤታችንንና የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን 
ጨምሮ/ Aንዱ ናቸው፡፡ 

 በግብጽ የነበሩ /በዋዲ ኤል ናትሮን/ Iትዮጵያውያን መነኮሳት የAቡነ ተክለ ሃይማኖትን ተረፈ Aጽም ወደ ግብፅ Aምጥተውታል በማለት ግብፆች 
ይተርካሉ፡፡ በኋላም ተረፈ Aጽሙ በAሮጌው ካይሮ በሚገኘው የቅድስት ባርባራ ቤተ ክርስቲያን ተዛወረ፡፡  

 በመጨረሻም በታኅሣሥ 24 ቀን 1965 ዓ.ም በብፁE ወቅዱስ Aቡነ ሺኖዳ ትEዛዝ በEስክንድርያ ወደሚገኘው የAቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ 
ክርስቲያን Eንዲዛወር ተደረገ፡፡ 

ከታሪኩ የተወሰዱ ትምህርቶች 
 በEኛም  ሕይወት በግል ጉዳዮቻችን ተጠምደን÷ለሌሎቹ ሕመምና ችግር ትኩረት ሳንሠጥ Eናሳልፋለን፡፡ የጻድቁ ተክለሃይማኖት ቤተሰቦች 

በቅዱስ ሚካኤል ቀን ችግረኞችን ይረዱ ነበር፡፡ የቅዱሳን መታሠቢያ ቀናት ሌሎችን መርዳትን ያስታውሠናል፡፡ በዚህም በረከትን 
Eንቀበልበታለን፡፡ "የጻድቅ መታሠቢያ ለበረከት ነውና፡፡" ምሳ. 10÷7 

 ቅዱስ ሚካኤል የጻድቁ ተክለሃይማኖት ጠባቂ መልAክ ነበር፡፡ ጻድቁም Eንደቤተሰቦቻቸው 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 Eግዚኣብሔር በጠራቸው Aገልግሎት በትጋትና በታማኝነት የተሰለፉና ለዓለም ብርሃን የሆኑ ናቸው፡፡Eኛም በታማኝነት 
Eና በትጋት መኖርን በህይወታችን ለመተግበር ከዛሬዋ Eለት መጀመር Aለብን፡፡ 

ይቆየን፡፡ 
 


