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ምስጋና
ይህ የመማሪያ መጽሐፍ ሲዘጋጅ በቀጥተኛ ተሳታፊነት የተሰለፉትን ዲ. ዘላለም ረድኤትና ዲ. ዮናታን
Iያሱን፣ መጽሐፉን በማረም የተባበሩትን መጋቤ ብሉይ AEመረ Aሸብርን፣ መምህር ካሕሳይ ገብረ
EግዚAብሔርን፣ ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን፣ Eና Aቶ Aስራት ከበደን Eንዲሁም

በኮምፒዩተር

የለቀማ ሥራ ያገለገሉትን ልደት Aስፋውን፤ መጻሕፍቱን ለማጠናቀቅ ሳደርግ በነበረው ጥረት ውድ
ባለቤቴና ልጆቼ የEንቅልፍና የEረፍት ሰዓታቸውን ሳይቀር መሥዋEት በማድረግ ስላሳለፉ ስለ ከፈሉት
መሥዋEትነት EግዚAብሔር ዋጋ ከፋይ ነውና ዋጋቸውን ይክፈላቸው Eላለሁ፡፡ በመጨረሻም የሚያስ
ፈልገውን ሁሉ የሚያከናውኑ የመርሐ ግብራችን Aስተባባሪ የጻድቁ Aቡነ ተክለ ሃይማኖት ሰንበቴ
የሥራ Aስፈጻሚ Aባላትን EግዚAብሔር በቸርነቱ ይጠብቅልኝ ሳልል Aላልፍም፡፡

መታሰቢያነቱ
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በትምህርተ ቤተ ክርስቲያንና በክህነት ወልደው ላሳደጉኝ ለብፁE Aቡነ
ጎርጎርዮስ ካልE የሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ይሁንልኝ፡፡

ማሳሰቢያ
ይህ መጽሐፍ ተሰራጭቶ የሚገኘው ገቢ በቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም፣ በቦሌ ደብረ
ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል፣በቦሌ ሰሚት መካነ ሰላም መድኃኔዓለም Eና ወደ ፊትም በተለያዩ Aጥቢያዎች
ለሚከናወኑ የሕፃናት፣ Aዳጊዎች፣ ወጣቶችና ወላጆች Oርቶዶክሳዊ ትምህርትና ተመሳሳይ Aገልግሎቶች
የሚውል ይሆናል፡፡
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መቅድም
በAሁኑ ወቅት በAገር ውስጥም ሆነ ከAገር ውጪ የሚገኙ Oርቶዶክሳውያን ሕፃናት፣
Aዳጊዎችና ወጣቶች ቤተ ክርስቲያናቸውን Eያወቁ በመልካም ሥነ ምግባር ታንጸው Eንዲያድጉ
የሚያደርግ፣ ጥያቄዎቻቸውን የሚመልስ ብሎም ችግሮቻቸውን የሚፈታ መንፈሳዊ ሥርዓተ
ትምህርት የመኖሩ Aስፈላጊነት በብዙዎቻችን ዘንድ ይታመንበታል፡፡ ቤተ ክርስቲያናችንም በዚሁ
ዙሪያ በርካታ ተግባራትን Eንደምታከናውን Eምነቴ ነው፡፡
ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ቤተ ክርስቲያን በመላክ ለተስተካከለ Eድገታቸው AስተዋጽO
በማድረግ የወላጅነት ሓላፊነታቸውን ለመወጣት ፍላጐቱ Aላቸው፡፡ ሆኖም በAንዳንድ ሁኔታዎች
Aለመመቻቸት የተነሣም ይሁን በሌላ ምክንያት ከሕፃንነታቸው ጀምሮ Eንዲማሩላቸው ወደ ቤተ
ክርስቲያን የሚያቀርቡ ምEመናን Eጅግ ጥቂቶች መሆናቸውን የተለያዩ Aጋጣሚዎች ማሳያዎች
ሆነውኛል፡፡
ከዛሬ ሰባት ዓመት በፊት በEግዚAብሔር ፈቃድ በምሠራበት መሥሪያ ቤት በኩል ለተዘጋጀ
ሙያዊ ሥልጠና ከAገር ውጪ ባደረግሁት ጉዞ ዘወትር Aብረውኝ የሚቆሙ ቤተሰቦቼ ምክንያት
ሆነው ግብጽንና ገዳማቱን የመጐብኘት Eድል Aገኘሁ፡፡ ይህም የተቀደሰ Aጋጣሚ ስለ ልጆች፣
በቅድመ ጋብቻ ስላሉ ወጣቶችና በትዳር ስለሚኖሩ Oርቶዶክሳዊያን የተናጠል መርሐ ግብር Eንዳስብ
Aደረገኝ፡፡ በEግዚAብሔር ፈቃድም በኅዳር ወር ፲፱፻፺፱ ዓ.ም. በቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም
መጥምቀ ዮሐንስና Aቡነ Aረጋዊ ቤተክርስቲያን የልጆች መርሐ ግብር በሃያ Aራት ልጆች ተጀመረ፡፡
Aሁን ከሙዓለ ሕፃናት Eስከ Aሥራ ሁለተኛ ክፍል የሆኑ ከሦስት ሺህ በላይ የሚሆኑ ልጆች፤
በየሳምንቱ ቅዳሜና Eሑድ ቀን ከAራት Eስከ ስድስት ሰዓት በAማርኛና በEንግሊዝኛ ቋንቋ
የሚሰጠውን መንፈሳዊ ትምህርት ይከታተላሉ፡፡ በርካታ ምEመናንም በየሳምንቱ ረቡE ከምሽቱ
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Aሥራ ሁለት Eስከ ሁለት ሰዓት ለAዋቂዎች በተዘጋጀው
ናቸው፡፡

የትምህርት መርሐ ግብር ተሳታፊዎች

ይሁን Eንጂ ሁሉንም ልጆች በየትምህርት ደረጃቸው በመመደብ ማስተማር የሚያስችል
መንፈሳዊ ሥርዓተ ትምህርት ማዘጋጀቱ Aስፈላጊ ነበር፡፡ በመሆኑም ቀድመው የተዘጋጁትን
ትምህርቶች ተካተውበት ለዚሁ ሥራ Eገዛ የሚያደርጉ ወንድሞች ጋር በመመካከር ዲያቆን ዮናታን
Iያሱ Eና ዲያቆን ዘላለም ረድኤት ተገኝተውበት ለትምህርቱ Aጋዥ የሆኑ መጻሕፍትን ለማዘጋጀት
ጥረት ተጀመረ፡፡ EግዚAብሔር ፈቃዱ ሆኖ ከAራት ዓመታት ጥረት በኋላ፤ ለሥርዓተ ትምህርቱ
Aጋዥ የሆኑ ከሙዓለ ሕፃናት Eስከ Aሥራ በኋላ Aጋዥ የሆኑ ከሙዓለ ሕፃናት Eስከ Aሥራ
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ሁለተኛ ክፍል ድረስ የሆኑ Aሥራ ሦስት ጥራዝ የማስተማርያ መጻሕፍት ዝግጅት ተጠናቅቆ
ለኅትመት Eንዲበቁ ለማድረግ ወደ ማተሚያ ቤት ገብተዋል፡፡
በማስተማርያ መጻሕፍቱ ዝግጅት፤ ለመረጃ የምንገለገልባቸው ምንጮች፣ የምEመናን የኑሮና
የትምህርት ደረጃ፣ የመኖሪያ ሥፍራዎችና የባህል ልዩነቶች፣ Eንዲሁም በAገር ውስጥ Eና ከሀገር
ዉጪ በሚገኙ Iትዮጵያዊያን መካከል ያሉ የAኗኗርና የሥራ ሁኔታዎችና Aካባቢያዊ ልዩነቶችን
ታሳቢ በማድረግ ከግንዛቤ ውስጥ Eንዲገቡ ተሞክሮAል፡፡

በዚህ ሥራ ቀጥተኛ ተሳትፎ ላደረጉት

ለዲያቆን ዮናታን Iያሱ Eና ለዲያቆን ዘላለም ረድኤት፤ EግዚAብሔር በቸርነቱ ጠብቆ ረጅም Eድሜ
ይስጥልን Eላለሁ፡፡
ይኸዉ የEግዚAብሔር ፈቃድ ሆኖ ከሙዓለ ሕፃናት Eስከ Aሥራ ሁለተኛ ክፍል ድረስ ላሉ
ወጣቶች ለሚሰጠዉ ‹‹መሠረተ ሕይወት›› መንፈሳዊ ሥርዓተ ትምህርት ማስተማሪያ የሚሆኑ
መጻሕፍት ለኀትመት በቅተዉ ለAገልግሎት የተዘጋጁ መሆናቸውን በታላቅ ደስታ Eገልጻለሁ፡፡
“Eስከ Aሁን ድረስ EግዚAብሔር ረድቶናል፡፡” ፩ኛ ሳሙኤል ፯ ፥ ፲፪
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መግቢያ
የዚህ መንፈሳዊ ሥርዓተ ትምህርት ምንጭ መጽሐፍ ቅዱስ፣ ሌሎችም የቤተ ክርስቲያን
መጻሕፍትና ትውፊተ ቤተክርስቲያን ናቸዉ፡፡ በዚህም መሠረት ጥርት ያለዉን የቅድስት ቤተ
ክርስቲንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓትና ታሪክ ከመልካም ሥነ ምግባር ጋር፤ በዓለማዊ
ትምህርት ቤት ለሚማሩ ሕፃናት፣ Aዳጊዎችና ወጣቶች Eንዲደርስ ለማድረግ፤ በየትምህርት
ደረጃቸው Eና EድሜAቸዉ Eንዲመጥን ሆኖ የሥርዓተ ትምህርት Aዘገጃጀትን ስልት በመከተል
ለማዘጋጀት ተሞክሮAል፡፡ Aንዳንዶቹ ትምህርቶች ልጆች ትምህርቱን በሚገባ ተረድተዉ ማስታወስ
Eንዲችሉ በየደረጃዉ በሚገኙ የተለያዩ ክፍሎች ሥርዓተ ትምህርት ውስጥ በድጋሚ ተካትተዋል፡፡
ትምህርቶቹ በየወሩ ተከፋፍለው በቤተ ክርስቲያን ከሚከበሩ በዓላትም ጋር Eየተቀራረቡ
Eንዲዘጋጁ ጥረት ተደርጎAል፡፡ በየመካከሉ ለሚኖሩ ክፍተቶች በሁሉም Aጥቢያ Aብያተ ክርስቲያናት
በቅደም ተከተል Aገልግሎት ላይ Eንዲውል ሆኖ የማሟያ ትምህርቶቹ ተወስደው ተካትተዋል፡፡ ያም
ሆኖ Eንደየ ጊዜው ሁኔታ ዘመኑን Eንዲዋጅ መሻሻልና መዳበር ያለበት መሆኑ ግን የማይዘነጋ
ነው፡፡
በሙዓለ ሕፃናት የሚገኙ ልጆች በጣም Aጫጭር ታሪኮችን ብቻ ሰምተው ጥቂቶቹን ብቻ
ማስታወስ የሚችሉ ናቸው፡፡ ረጅም ጽሑፍና ሐሳብ በትኩረት Aንብበዉ በቀላሉ ለመረዳትም ሆነ
ለማስታወስ ስለማይችሉ ወይም ስለሚቸገሩ በመምህራን Eንዲሁም በወላጆች መታገዝ ያስፈልጋቸዋል፡፡
በተረት፣ በታሪክ፣ በሕልምና በEውነታ መካከል ያለውን ልዩነት Aገናዝቦ ለመረዳት ይቸገራሉ፡፡
በጣም ፈጠራ የታከለባቸው የማስተማሪያ መርጃ መሣሪያዎች የሚያስፈልጓቸው ቢሆኑም መምህራኖቻቸው
የሚዘምሩላቸዉን

መዝሙሮች

ማስታወስና

በAEምሮAቸዉ

መያዝ፣

በትምህርታዊ

ጨዋታዎ

ቻቸዉም ሆነ በማንኛውም ሁኔታ መምሰልና ማስመሰል ይችላሉ፡፡ በዚህ ደረጃ የሚገኙ ልጆች
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የሚንቀሳቀሱና የተለያዩ ድምፆች ያሉባቸውን ነገሮች Eንዲሁም ከሌሎች ጋር መጫወትንና ያዩትን
በተግባር ማሳየትን ይወዳሉ፡፡

ልጆች ቤተ ክርስቲያን መምጣታቸው ደስታን Eንዲፈጥርላቸውና ፈጽመውም የሚወደዱ
መሆናቸውን Eንዲሰማቸው ማድረግ Eንጂ ቶሎ ሊያስደነግጣቸው ወደ ሚችል Aቀራረብና

ቅጣት

ማዘንበል Aይገባም፡፡ በየደረጃው የሚገኙ ልጆችን የሚያስተምሩ መምህራን በተፈጥሮ ለልጆች ፍቅር
ያላቸውና ፍቅራቸውንም መግለጽ የሚችሉ መሆን ይገባቸዋል፡፡ በዚህ ትምህርት የሚጠበቁ መልካም
ውጤቶችም በሚቀርቡላቸው መርጃዎችና በመምህራኑ ጥረት ላይ የተመረኮዙ ናቸው፡፡ መምህራኑ
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ልጆችን ለመሳብ ብሩህ ፈገግታና ፍቅር ያለው Aቀራረብ Eንዲሁም፤ ደመቅ ያሉ ቀለማትን፣
ድምፅና ተንቀሳቃሽ ምስሎችን ቢጠቀሙ መዝሙራትንም ቢያዘምሩላቸው ለትምህርቱ ታላቅ ኃይል
ይሆናል፡፡ ከሥርዓተ ትምህርቱ ጋር መምህራን ልጆቹን

በየEለቱ የትምህርት መርሐ ግብሮች

መዝሙራትን ሊዘምሩላቸውና ሊያስጠኑAቸው ያስፈልጋል፡፡ Aንዳንድ ጊዜም ከትምህርቱ ጋር
ተዛማጅ የሆኑ ሥEላትን ቢያሳዩAቸዉ፣ ቢሰጡAቸው የተማሩትን ትምህርት በቀላሉ ለማስታወስና
ለሌሎችም ለማስረዳት የበለጠ Eድል ይፈጥርላቸዋል፡፡ Aንዳንድ ጊዜ ቤተሰቡ ሁሉ ወደ ቤተክርስቲያን
Eንዲመጣ ልጆች ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉና፡፡ ይህንኑ ለማገዝም

በቀለም የሚቀቡ ሥEሎችና

የመዝሙር ጥራዞችን ዝግጅት Aጠናቀናል፡፡ በሙዓለ ሕፃናት ደረጃ የሚገኙ ልጆች ከትምህርታቸዉ
ጋር ተያያዥነት ያለዉን ርEሰ ጉዳይ ሥEሉን ቀለም በመቀባት የሚቀስሙት ትምህርት የበለጠ
ስለሚሆን የተዘጋጁትን ሥEሎች በAግባቡ ቀለም EንዲቀቡAቸው የወላጆች Eገዛ Eጅግ Aስፈላጊ
ነው፡፡
በዓመቱ

ውስጥ

ባልተካተቱት

ሁለት

ሳምንታትም

ገዳማትንና

Aብያተ

ክርስቲያናትን

መጐብኘታቸውና ክትትል ባለበት ሁኔታ በማኀበራዊ ነገሮች ተሳታፊ መሆናቸውም Eጅግ ጠቃሚ
ነው፡፡ ከሁሉም በላይ ግን መምህራን ለዚህ Aገልግሎት በትጋት መጸለይና በየመካከሉ የሚቀሩ
ወይም ጨርሰው ያልመጡ ልጆችንም መጐብኘት ይጠበቅባቸዋል፡፡ መምህራንን ማግኘት በማይቻልባቸው
ሥፍራዎች

ወላጆች

በሥርዓተ

ትምህርቱ

በመመራት

ልጆችን

ማስተማር

ይችላሉ፡፡

ልጆች

በመንፈሳዊው ትምህርት EስከAሁን ድረስ ያደጉበት ሁኔታ ያልተመጣጠነ ስለሆነ የክፍል ደረጃቸው
ከፍ ቢልም ከሙዓለ ሕፃናት መጽሐፍ ደረጃ ጀምረው መማራቸው ለመንፈሳዊዉ Eዉቀታቸዉ
መሠረት ስለሆነ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡ በዚህ Aጋጣሚም በየAብያተ ክርስቲያናቱ የተከፈቱ
ትምህርት ቤቶችም ይህንን ሥርዓተ ትምህርት መጠቀማቸው ልጆች በየደረጃው ቤተ ክርስቲያናችንን
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Eያወቁ፣ ሃይማኖታቸዉን ተረድተዉና በበጐ ሥነ ምግባር ታንጸው Eንዲያድጉ የሚረዳቸው
ይሆናል ብዬ Aምናለሁ፡፡

በመጨረሻም ይኽን ዝግጅት የበለጠ ለማሻሻል የሁሉም Aስተያየትና ምክር በጣም Aስፈላጊ
ስለሆነ

Eገዛችሁ

Eንዳይለየኝ

Eያልኩ

Aስቀድሞ

Eንድትልኩልኝ ስል በታላቅ ትሕትና Eጠይቃለሁ፡፡

IV
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በተጠቀሱት

Aድራሻዎች

Aስተያየቶቻችሁን

መሠረተ ሕይወት ለሙዓለ ሕፃናት

Aውደ ዓመት
Aንደኛ ሳምንት
ዓላማ:- ልጆች ስለ ዘመን መለወጫ በዓል Aውቀው ጥያቄዎችን ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ:- "Aቤቱ Aንተ በቸርነትህ ዘመናትን ታቀዳጃለህ፡፡" መዝ. ፷፬ (፷፭) ፥ ፲፩

መግቢያ
በየዓመቱ የመጀመሪያው ቀን የሚከበረው በዓል Aውደ ዓመት ይባላል፡፡ ስለዚህ በዓል
በዛሬው ትምህርታችን Eናያለን፡፡
የሚከተሉትን ጥያቄዎች

Eና መልሶቻቸውን Aጥኑ፡፡

1. የመጀመሪያው ወር ማን ይባላል?
መስከረም ይባላል፡፡
2. በወር ውስጥ ስንት ቀናት Aሉ?
ሠላሳ፡፡
3. የመጀመሪያ Aምስት ቀናትን ቍጥር ጥሩ?
Aንድ (፩)
ሁለት (፪)
ሦስት (፫)
Aራት (፬)
Aምስት (፭)
4. በAዲስ ዓመት ለቤተሰብ Eና ለወዳጆቻችን መልካም ምኞታችንን ለመግለጽ ምን ይባላል?
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Eንኳን Aደረሳችሁ Eና መልካም Aዲስ ዓመት ይባላል፡፡
5. በAዲስ ዓመት ከሚታሰቡ ቅዱሳን Aንዱን ተናገሩ፡፡
መጥምቁ ዮሐንስ

የትምህርቱ ዋና ይዘት
ልጆች ዛሬ ስለ Aውደ ዓመት Eንማራለን፡፡
በሀገራችን የዓመቱ የመጀመሪያ ቀን መስከረም Aንድ ቀን ይባላል፡፡ በዚህ ቀን Aዲሱ
ዓመት መጀመሩ የሚነገርበት Eና መልካም ዘመን Eንዲሆን የሚታወጅበት ቀን ነው፡፡
የወሩን ስም በቢጫ ቀለም ቀቡ፡፡
1
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መስከረም

A = Aንድ

በዓመቱ መጀመሪያ መስከረም Aንድ ቀን በሀገራችን ያሉ ሕፃናት በወረቀት ላይ ሥEል
Eየሣሉ ለቤተሰብ፣ ለጎረቤት Eና በቅርብ ላገኙት ሰው በመስጠት መልካም ምኞታቸውን
ይገልጣሉ ፡፡ ሥEላቱም የቅዱሳን መላEክትና የAበባ ናቸው፡፡ ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን
ሥEላት በተመሳሳይ ቀለማት ባዶውን ሙሉ፡፡
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በዚህ Eለት Aሮጌውን ዘመን Aሳልፎ ወደ Aዲሱ ዘመን ላሸጋገረን ለEግዚAብሔር በቤተ
ክርስቲያን ምስጋና ይቀርባል፡፡
መዝሙራት፡1

ለዚህ ላደረሰን በሰላም በጤና

Aውደ ዓመት ለባርኮ

ሃሌ ሃሌ ሉያ (4) Eናቅርብ ምስጋና

ንI ማርያም ለምሕረት ወሣህል

2
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በዚህ Eለትም ዘመናትን ለመሸጋገራችን ምሳሌ የሆኑ ታሪኮች Eና በEለቱ በEግዚAብሔር
ኃይል የተፈጸሙ የቅዱሳን መታሰቢያዎች ይከበራሉ፡፡ ከEነዚህም፡ሀ. Iዮብ፡- የEግዚAብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን Eያለ ሁሌም የሚያመሰግን ቅዱስ
የEግዚAብሔር ሰው ነበር፡፡ መስከረም Aንድ ቀን መታሰቢያው ስለሆነ ይከበራል፡፡
ለ.

ኤልያስ፡- በEሳት ሠረገላ ተጭኖ ወደ ሰማይ ያረገ ነቢይ ነው፡፡

ሐ. ዮሐንስ፡- በብሉይ ኪዳን Eና በሐዲስ ኪዳን መካከል የነበረ ነው፡፡ ጌታችን Aምላካችን
መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስን ያጠመቀ ቅዱስ ነው፡፡ በAዲሱ ዓመት የመጀመሪያ ቀን
መስከረም Aንድ ቀን መታሰቢያው ይከበራል፡፡
ይህን ቀንም በየዓመቱ Eናከብረዋለን፤ መጠሪያውንም በዓመቱ ካሉት በዓላት ለመለየት
Aውደ ዓመት ይባላል፡፡

የሚከተሉትን ጥያቄዎች ከመምህሩ ጋር Eየተወያያችሁ Aጥኑ፡፡
1. በAዲሱ ዓመት መጀመሪያ ቀን የሚከበረው በዓል ምን ይባላል?
ሀ. Aውደ ዓመት

ለ. ፋሲካ

ሐ. ልደት

2. ሕፃናት ለምን በAዲሱ ዓመት ስጦታ ይሰጣሉ?
ሀ. ለመመረቅ

ለ. ለወላጆቻቸው Eና ለጎረቤት መልካም ምኞታቸውን ለመግለጥ፡፡

ሐ. ሁሉም መልስ ነው፡፡
3. Aውደ ዓመት ማለት ምን ማለት ነው?
ሀ. የዓመቱ መጨረሻ ወር

ለ. የዓመቱ መጀመሪያ ወር

ሐ. የዓመቱ መጀመሪያ በዓል
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ሥነ ፍጥረት (Aንድ)
ሁለተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ:ልጆች

EግዚAብሔር

ስለ

ፈጠራቸው

ፍጥረታት

Aውቀው

ስለ

ፍጥረታቱ

ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ፤ ሐሳባቸውን በሥEል ይገልጻሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ:‹‹በመጀመሪያ EግዚAብሔር ሰማይን Eና ምድርን ፈጠረ›› ዘፍ. ፩ ፥ ፫

መግቢያ
ልጆች በሳምንት ውስጥ ስንት ቀናት Aሉ? በስም ታውቋዋቸዋላችሁ? ማን ማን ይባላሉ?
የምታውቁትን ለመምህራችሁ ንገሯዋቸው፡፡
በሚከተለው ሰንጠረዥ ያሉትን የሳምንቱ ቀናት በግEዝ Eና በAማርኛ Aጥኑ፡፡
ሰኑይ
ሰኞ

ሠሉስ
ማክሰኞ

ረቡE
ረቡE

ሐሙስ
ሐሙስ

ዓርብ
ዓርብ

ቀዳሚት
ቅዳሜ

ሰንበት
Eሑድ

ልጆች ዛሬ EግዚAብሔር በመጀመሪያዎቹ ሦስት ቀናት የፈጠራቸውን ፍጥረታት Eንማራለን፡፡

የመግቢያ ጥያቄዎች
1. ልጆች የምትረግጡትን መሬት Eና ቀና ብላችሁ የምታዩትን ሰማይ ማን ፈጠረው? መቼ
ተፈጠሩ?
2.

www.zeorthodox.org

ፍጥረታት ለምን ተፈጠሩ?

የትምህርቱ ይዘት
EግዚAብሔር ሥነ ፍጥረትን በስድስት ቀናት ፈጥሯቸዋል፡፡

የመጀመሪያው ቀን
ልጆች EግዚAብሔር የምናየው ሰማይ Eና የቆምንባት ምድር ሳይኖሩ ብቻውን ነበረ፡፡
ክብሩን ሊያካፍለን ፈልጎ ፈጠረን፡፡
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EግዚAብሔር የፈጠራቸው ፍጥረታት ብዙ ናቸው፡፡ በመጀመሪያው ቀን EግዚAብሔር
ሰማይን Eና ምድርን ፈጠረ፡፡ Aብሮም በሰማያት ያሉትን መላEክትን Eና ጨለማንም
ፈጠረ፡፡ ከዚያም ብርሃንን ፈጠረ፡፡
ከመካከላችሁ Eነዚህን ፍጥረታት EግዚAብሔር Eንዴት ፈጠራቸው ብሎ የሚጠይቅ
ጐበዝ ተማሪ Aለ? Aዎን EግዚAብሔር Eነዚህ ፍጥረታት Eንዲፈጠሩ ስላሰበና ስለፈቀደ
ምንም ሳይናገር ተፈጠሩ፤ ሳይናገር በሐሳቡ ብቻ መፍጠር የሚችለው EግዚAብሔር
ብቻ ነው፡፡
በዚህ መሠረትም በመጀመሪያው ቀን ሌሊት Aራቱ ባሕርያት የሚባሉትን ፈጠረ፡፡
Eነርሱም
1. ውኃ፣

3. ነፋስ

2. መሬት፣

4. Eሳት ናቸው፡፡

ጨለማም በዚህ ጊዜ ተፈጥሯል፡፡
ከዚያም ሰማይ ተፈጠረ፡፡
Oሪት ዘፍጥረት “በመጀመሪያ EግዚAብሔር ሰማይን Eና ምድርን ፈጠረ፡፡” ዘፍ.
፩፥፩ ያለን ለዚህ ነው፡፡
ከዚያ በኋላም በዚያው ሌሊት በሰማያት የሚኖሩትን መላEክትን ፈጠረ ፡፡
መፍጠር በጀመረ በAሥራ ሁለተኛው ሰዓት ‹‹ብርሃን ይሁን›› ብሎ ብርሃንን ፈጠረ፡፡
EግዚAብሔር ሰማይንና ምድርን Eንዲሁም መላEክትንና ጨለማን ምንም ሳይናገር
ፈጠራቸው፤ ብርሃንን በመናገር ፈጠረ፡፡ ይህንንም መልካም Eንደሆነ Aየ፡፡ ማታም ሆነ
ጠዋትም ሆነ Aንድ ቀን፡፡
ይህች

EግዚAብሔር

ፍጥረታትን

ለመፍጠር

የመጀመሪያ

ያደረጋት

ቀን

Eሑድ

www.zeorthodox.org

ትባላለች፡፡

በዚህ የመጀመሪያ ቀን EግዚAብሔር ስምንተ ፍጥረታትን ፈጥሯቸዋል፡፡ Eነርሱም
ውኃ፣ መሬት፣ ነፋስ፣ Eሳት፣ ጨለማ፣ ሰማይ፣ መላEክትን Eና ብርሃን ናቸው፡፡

ሁለተኛው ቀን
ልጆች ሰኞ ሁለተኛዋ የፍጥረት

ቀን ናት፡፡ EግዚAብሔር በዚህች Eለት ውኃን

ለይቶAል፡፡
Eሑድ የተፈጠረው ውኃ ከምድር Eስከ ሰማይ የሞላ ነበር፡፡ መሬትም ከውኃ ጋር
ተቀላቅላ ነበር፡፡
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ሰኞ Eለት EግዚAብሔር “በውኆች መካከል ጠፈር ይሁን፣ በውኃና በውኃ መካከልም

ይክፈል፡፡” Aለ፤ ውኃ ተለየ፤ Aንዱን Eጅ ከጠፈር በላይ ሌላውንም ከምድር በታች
Aደረገው፡፡ በመካካልም ጠፈርን Aደረገ፡፡

ሦስተኛው ቀን
ማክሰኞ የሥነ ፍጥረት ሦስተኛ Eለት ናት፡፡ በዚህች ቀን EግዚAብሔር ምድርን ከውኃ ለይቶ
በነፋስ Aደረቃት፡፡ ከሥር Eና ዙርያዋንም ውኃ Aደረገላት፣ ያንንም ባሕር Aለው፡፡
ከዚህ በኋላም “ምድር ዘርን የሚሰጥ ሣርንና ቡቃያን በምድርም ላይ Eንደ ወገኑ ዘሩ

ያለበትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን ታብቅል፡፡” ብሎ EግዚAብሔር Aዘዘ፡፡
ምድርም Aትክልትን AዝርEትን Eና Eፅዋትን Aስገኘች፡፡ ባዶዋን ምድር EግዚAብሔር
ፍሬያማ Aደረጋት፡፡
ልጆች Aትክልት ምንድነው? AዝርEትስ? ዛፎችንስ በደንብ ታውቃላችሁ? ልዩነታቸውን
ከመምህር ጋር ተነጋገሩ፡፡

ማጠቃለያ ጥያቄዎች
1. ልጆች ያለንን Eና የምንወደውን ለሌሎች Eናካፍላለን?
2. EግዚAብሔር ለምን ፈጠረን?
3. EግዚAብሔር መፍጠር የጀመረው መቼ ነው?
4. በዚሁ የመጀመሪያው ቀን ስንት ፍጥረታት ተፈጠሩ? በስም ዘርዝሩ፡፡

ተግባር
1. በምታዩት ቀለም መሠረት ሥEላቱን ቀቡ፡፡
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2. የAንድ መልAክ፣ የዝናብ ውኃ ሲንጠባጠብ Eና የEሳት ነበልባል ሥላችሁ ለመምህር
Aሳዩ፡፡

3. ከቤተሰብ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ Aንብባችሁ EግዚEብሔር ስለ ፈጠራችሁ Aመስግኑት፡፡
4. የሚከተለውን መዝሙር Aጥኑ፡፡
መዝሙር

ትርጉም

ዘሰማየ ገብረ ሰማየ ገብረ ወምድር ሣረረ

ሰማይን የዘረጋ መሬትን ያጸና

Aልቦ ዘየAብዮ ለAምላክነ

Aምላካችን የሚሳነው የለም (ኃያል ጌታ ሕያው
Aምላክ ያለ Aንተ ማን Aለና)
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ሥነ ፍጥረት (ሁለት)
ሦስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ
በረቡEና በሐሙስ Eለታት የተፈጠሩትን ፍጥረታት Aውቀው ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች
መልስ ይሰጣሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ:‹‹Eርሱ ተናግሮAልና፥ ሆኑም Eርሱ Aዘዘ፥ ጸኑም።›› መዝ. ፴፫፥፱

የክለሳ ጥያቄዎች:ልጆች ባለፈው ትምህርታችን የተማርነውን ታስታውሳላችሁ? ቀጥሎ ያሉትን ጥያቄዎች
መልሱ፡፡
1. በመጀመሪያ ቀን የተፈጠሩ ፍጥረታት ስንት ናቸው? Aንድ በAንድ ተናገሩ፡፡
2. ውኃ መቼ ተፈጠረ? በAንድ ላይ የነበረው ውኃ መቼ

ተሰባሰበ?

3. ብርቱካን፣ በሰፈራችን የምናያቸው ዛፎች፣ ዳቦ የሚሠራበት ስንዴ መቼ

ተፈጠሩ?

ልጆች ከላይ የተጠየቃችሁትን በደንብ Aስታውሳችሁ መለሳችሁ? Aሁን ወደ ቀጣዩ የሥነ
ፍጥረት ታሪክ Eናመራለን፡፡

መግቢያ
በሥነ ፍጥረት ክፍል Aንድ ትምህርታችን Aምላካችን ልUል EግዚAብሔር በመጀመሪያዎቹ
ሦስት ቀናት የፈጠራቸውን ፍጥረታት ተምረናል፡፡

www.zeorthodox.org

በዛሬው ትምህርታችንም EግዚAብሔር በቀጣዮቹ ሁለት ቀናት (ረቡE Eና ሐሙስ)
የፈጠራቸውን Eንማራለን፡፡

የመግቢያ ጥያቄዎች፡1.

ቀን

ቀን

በሰማይ

ላይ

Eያበራች

ብርሃን

የምትሰጠው

ማን

ትባላለች?

በማታ

የምታበራውንስ ስምዋን ታውቃላቸው? ከታች ባለው ሳጥን ውስጥ ሥEላቸውን ሥላችሁ
ለመምህር መልሱ፡፡
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2. ስንት ዓይነት AEዋፋት ታውቃላችሁ?

3. ቤት ውስጥ ስንት Eንስሳት Aሉ ? (ለምሳሌ ውሻ፣ ድመት፣ በግ… Aሉ? )

4. Eነዚህ ሁሉስ መቼ ተፈጠሩ?

የረቡE ፍጥረታት፡ረቡE Aራተኛው የሥነ ፍጥረት ቀን ነው:፡ EግዚAብሔር በዚህ Eለት ቀንና ሌሊትን
Eንዲለዩ Eና ቀናትን ለመቍጠር Eንዲረዱ፡ ፀሐይ፣ ጨረቃ Eና ከዋክብት ይፈጠሩ ሲል
ሦስቱም ተፈጠሩ፡፡
ፀሐይን በቀን ጨረቃ Eና ከዋክብትንም በሌሊት Eንዲያበሩ Aደረገ፡፡ EግዚAብሔርም
መልካም Eንደሆነ Aየ፡፡

www.zeorthodox.org

የሐሙስ ፍጥረታት፡-

Aምስተኛው ቀን EግዚAብሔር በሰማይ የሚበሩትን Eና በውኃ ውስጥ የሚኖሩትን
ፈጥሯል፡፡
በዚህ ቀን EግዚAብሔር “ውኃ ሕያው ተንቀሳቃሽ የሆኑ Eንስሳትን ታስገኝ”

Aለ፡፡

ዓሣ፣ Aዞ የመሳሰሉት በውኃ ውስጥ የሚኖሩ ፍጥረታት ተገኙ፡፡
ከዚያም “በሰማይ AEዋፋት ይሁኑ” ሲል የወፍ ዘሮች በሙሉ ተገኙ፡፡ Eነ ርግብ ፤
ቁራ፤ Aሞራ በሰማይ የሚበሩ AEዋፍ በዚህ ቀን ተፈጠሩ፡፡
EግዚAብሔርም ይህም መልካም Eንደሆነ Aየ፡፡
8
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ማጠቃለያ
ረቡE Eና ሐሙስ EግዚAብሔር ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት ፤በውኃ የሚኖሩ Eና በሰማይ
የሚበሩትን ፍጥረታት ሁሉ Aስገኘ፡፡

የማጠቃለያ ጥያቄዎች፡Aምላካችን ልUል EግዚAብሔር ቀን Eና ሌሊትን Eንዲለዩ የፈጠራቸው ማንን ነው?

AEዋፋት መቼ ተፈጠሩ?

ከEንስሳት በጣም የምትወዱት ማንን ነው ? ሣሉት፡፡

ተግባር
በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉትን የAበባ Eና የዛፎች ስም ጠይቃችሁ ዝርዝራቸውን
ለመምህራችሁ ግለጹ፡፡
የሚከተለውን መዝሙር ዘምሩ፡፡
መዝሙር

www.zeorthodox.org
ትርጉም

ዘሰማየ ገብረ ሰማየ ገብረ ወምድር ሣረረ

ሰማይን የዘረጋ መሬትን ያጸና

Aልቦ ዘየAብዮ ለAምላክነ

Aምላካችን የሚሳነው የለም (ኃያል ጌታ ሕያው
Aምላክ ያለ Aንተ ማን Aለና)
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ሥነ ፍጥረት (ሦስት)
Aራተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ:ልጆች ዓርብ ቀን የተፈጠሩትን ፍጥረታት Aውቀው ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች መልስ
ይሰጣሉ፤ በሥEል ይገልጻሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ:“ EግዚAብሔርም ያደረገውን ሁሉ Aየ፤ Eነሆም Eጅግ መልካም ነበረ፡፡” ዘፍ. ፩፥፴፩

የክለሳ ጥያቄዎች፡በEለተ ረቡE ማን ማን ተፈጠሩ? ሐሙስስ?
ባለፈው ሳምንት ያጠናነውን ጥቅስ ለመምህር ድገሙላቸው?

መግቢያ
ልጆች Eስከ Aሁን AግዚAብሔር በመናገር Eና በማዘዝ የፈጠራቸውን ፍጥረታት ተምረናል፡፡
በዛሬው ትምህርታችን በመጨረሻዋ የሥነ ፍጥረት Eለት የተፈጠሩትን ፍጥረታት
Eንማራለን፡፡

የመግቢያ ጥያቄዎች፡የምድር Aራዊት Eና የቤት Eንስሳት ልዩነታቸው ምንድነው? ሰው Eንዴት ተፈጠረ?

የትምህርቱ ዋና ይዘት

www.zeorthodox.org

የዓርብ ፍጥረታት:-

ዓርብ የፍጥረት የመጨረሻው Eለት ነው፡፡ በዚህ ቀን በምድር የሚኖሩ Eንስሳት Eና
ሰው ተፈጥረዋል፡፡
በምድር የሚኖሩ Eንስሳት
ዓርብ ሌሊት EግዚAብሔር “ምድር ሕያዋን ፍጥረታትን Eንደ ወገኑ፣ Eንስሳትንና
ተንቀሳቃሾችን የምድር Aራዊትንም Eንደ ወገኑ ታውጣ፡፡”

Aለ፡፡

በምድር ላይ የምናያቸው፡- በግ፣ ድመት፣ Aንበሳ፣ ዘንዶ የምንላቸው ከሰው ጋር የሚኖሩ Eና
በዱር የሚኖሩት በሙሉ በEግዚAብሔር ቃል ምድር ታውጣ ተብሎ ሲታዘዝ ከምድር
ተፈጠሩ፡፡ EግዚAብሔርም ያ መልካም Eንደ ሆነ Aየ።
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Eነዚህን Eንስሳትም በየወገናቸው ከፋፍሎ Aስቀመጠ፡፡
የምድር Aራዊትን Eንደ ወገኑ Aደረገ፥ Aንበሳን፣ ነብርን፣ ጅብን ሌሎቹንም የዱር Eንስሳት
በጫካ Eንዲኖሩ Aደረገ፡፡
Eንስሳውንም Eንደ ወገኑ፥ በቤት የሚኖሩትን Eና ሰውን የሚያገለግሉትን በግ፣ በሬ፣
Aህያ ሌሎቹንም የቤት Eንስሳት Aደረገ፡፡
የመሬት ተንቀሳቃሾችንም Eንደ ወገኑ Aደረገ፡፡
ልጆች EግዚAብሔር Eነዚህን ሁሉ በቃሉ በማዘዝ ብቻ Aስገኝቶዋል፡፡

ሰው
“EግዚAብሔር ሰውን በመልካችን Eንደ ምሳሌያችን Eንፍጠር Aለ፡፡ ” በዚህ መሠረትም
ዓርብ በጠዋት ሰውን ከምድር Aፈር ወስዶ ሠራው፤ ከዚያም የሕይወትን Eስትንፋስ Eፍ
Aለበት፡፡ ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ፍጥረት ሆነ፡፡
ከዚህ በኋላም በAዳም ላይ ከባድ Eንቅልፍ ጣለበት ከጐኑም ሔዋንን ፈጠራት፡፡ ወንዱ
Aዳም ሴቲቱም ሔዋን ተባሉ፡፡

EግዚAብሔርም ያደረገውን ሁሉ Aየ Eጅግም መልካም ነበረ፡፡
ልጆች EግዚAብሔር Eስከ Aሁን ስለፈቀደ Eና በማዘዝ ብቻ ሲፈጥር ነበር፡፡ ሰውን
ሲፈጥረው ግን በEጁ ሠራው፤ የምናመልከው EግዚAብሔር ይህን ሁሉ ማድረግ
የሚችል Aምላክ ነው፡፡

ማጠቃለያ
ዓርብ EግዚAብሔር በምድርም የሚመላለሱትን Eንስሳት Eና ሰውን ፈጠረ፡፡

የማጠቃለያ ጥያቄዎች፡-

www.zeorthodox.org

1. Aምላካችን ልUል EግዚAብሔር ቀን Eና ሌሊትን Eንዲለዩ የፈጠራቸው Eነማንን ነው?
የምድር Aራዊት ከምንላቸው ሁለቱን ተናገሩ?

2. ዓርብ EግዚAብሔር ምን ምን ፈጠረ? ከEንስሳት በጣም የምትወዱት ማንን ነው? በሥEል
ስላችሁ Aሳዩ፡፡

ተግባር
ሰው ሁሉ Aክብሩ፡፡ ያለፈውን ሳምንት መዝሙር ዘምሩ፡፡
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Aዳም ለEንስሳት ስም Aወጣላቸው
Aምስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ልጆች ስም ማውጣት Eንዴት

Eንደተጀመረ ተገንዝበው ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች

መልስ ይሰጣሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡“በስሙ Eንደጠራው ስሙ ያው ሆነለት፡፡” ዘፍ. ፪ ፥ ፲፱

የክለሳ ጥያቄዎች፡1. ልጆች የራሳችሁን Eና የቤተሰባችሁን ስም ትርጉም ታውቁታላችሁ? መልሳችሁ Aዎን

ከሆነ ለመምህር Aብራሩ፡፡
2. በቤታችሁ ያሉትን Eንስሳት ስምስ ታውቃላችሁ? Eስኪ ለክፍል ጎደኞቻችሁ ንገሩዋቸው፡፡

መግቢያ
ልጆች ከዚህ በፊት EግዚAብሔር ፍጥረታትን Eንዴት Eንዳስገኘ ተምረናል፡፡
ዛሬ ደግሞ ፍጥረቱን Eንዲገዛ የተሾመው Aዳም ለEንስሳት ስም Eንዳወጣላቸው
Eንማራለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት

www.zeorthodox.org

Aምላካችን ልUል EግዚAብሔር የሚያስፈልገንን ሁሉ ፈጥሮ Aጠናቀቀ፡፡ በጣም
ስለሚወደንም Aባታችንን Aዳምን በመጨረሻ ፈጠረው፡፡
ከዚያም በምድር ያሉትን ሁሉ Eንዲገዛ ሥልጣን ሰጠው፡፡ Aዳም የምድር ንጉሥ ሆኖም
ተሾመ፡፡

EግዚAብሔር Aምላክም የምድር Aራዊትንና የሰማይ ወፎችን ሁሉ ከመሬት Aደረገ፤ ስም
Eንዲያወጣላቸውም ወደ Aዳም Aመጣቸው፡፡
Eንስሳቱ ብዙ ነበሩና Aዳም ተራ በተራ በቋንቋው ስም Aወጣላቸው፡፡
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Eሑድ Eንስሳትን Eና Aራዊትን በግ፣ Aንበሳ፣ ሚዳቋ፣ ዝሆን፣ በሬ፣ ውሻ Eያለ
ለሌሎቹም ሁሉ ስም Aወጣላቸው፡፡
ሰኞ Eና ማክሰኞ ወፎችን Aመጣለት፡፡ ርግብ፣ ዶሮ፣ Aሞራ፣ Eያለ ስም Aወጣላቸው፡፡
ረቡE Eና ሐሙስ በባሕር የተፈጠሩትን ፍጥረታት ዓሣ፣ Aዞ፣ ዘንዶ፣ ዶልፊን ወዘተ
Eያለ በየራሳቸው መጠሪያ Eንዲኖራቸው ስም Aወጣላቸው፡፡
ዛሬም ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመጠመቅ ስንመጣ ከምድራዊ መጠሪያችን ሌላ የክርስትና
ስም ፡- ወልደ ሥላሴ፣ Eኅተ ማርያም፣ ኃይለ Iየሱስ ወዘተ Eየተባለ በካህናት ስም
ይሰጠናል፡፡

ማጠቃለያ
Aዳም በEንስሳት ሁሉ ላይ ንጉሥ ሆኖ ስለተሾመ Aዳም Eንዳወጣላቸው የEንስሳት ስም
ሁሉ ያው ሆነ፡፡

ጥያቄዎች፡1.

Aዳም ለEንስሳት ስም Eንዲያወጣ ያደረገው ማን ነው?

2.

የክርስትና ስም የሚያወጣልን ማን ነው ?

ተግባር፡-

www.zeorthodox.org

ክርስትና ስም የወጣላችሁ መቼ Eንደሆነ Eና ትርጒሙም ምን Eንደሆነ ወላጆቻችሁን
ጠይቃችሁ ተረዱ፡፡
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Aዳም Eና ሔዋን በገነት
ስድስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ልጆች፤ EግዚAብሔር ለሰው ያለውን መልካም ፈቃድ ተገንዝበው፤ Aዳምና ሔዋን በገነት
ስለነበረው ኑሮAቸው Eና ስለተሰጣቸው ትEዛዝ ያውቃሉ፡፡ የሚሰጧቸውንም ጥያቄዎች
ይመልሳሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡“ EግዚAብሔር Aምላክም ሰውን ወስዶ ያበጃትም ይጠብቃትም ዘንድ በዔድን ገነት
Aኖረው” ዘፍጥ. ፪ ፥ ፲፭

ምንባባት፡- ዘፍጥረት ፩ ፥ ፳፮ - ፪ ፥ ፳፭
የክለሳ Eና የመግቢያ ጥያቄዎች፡Aዳም Eና ሔዋን መቼ ተፈጠሩ? Eንዴት Eንደተፈጠሩስ ታስታውሳላችሁ?
ልጆች ገነት ምንድን ነው? EግዚAብሔር Aዳም Eና ሔዋንን ለምን ወደ ገነት ያስገባቸው
ይመስላችሁዋል?

መግቢያ
Aዳም Eና ሔዋን ከተፈጠሩ በኋላ ወደ ገነት Aመጣቸው፡፡ ኃላፊነት Eና ትEዛዝ ሰጥቶም
Aኖራቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት
ገነት
ገነት በጣም የምታምር በልዩ ልዩ Eፅዋት የተዋበችና በልምላሜ ያጌጠች ደስ የሚያሰኙ

www.zeorthodox.org

Aበቦች የሞሉባት ናት፡፡ የሚጣፍጡ Eና የሚስማሙ ፍራፍሬዎችም በገነት Aሉ፡፡
የሕይወት ዛፍ የተባለ ሰዎች በልተውት ለዘላለም Eንዲኖሩ የሚያደርግ ዛፍም በገነት
Aለ፤ በገነት መካካልም የበለስ ዛፍ ነበረ፡፡
ገነትን የሚያጠጣ Eና ከዚያም ለAራት ክፍል የሚከፈል በጣም የሚያምር ወንዝም Aለ፡፡
ገነት Aሁንም

EግዚAብሔርን የሚወዱ Eና የታዘዙት የሚኖሩባት ናት፡፡

2. EግዚAብሔር Aዳምን ወደ ገነት Aስገባው፡፡
ልጆች ሁሉን የሚያውቀው EግዚAብሔር ለAዳም የሚበጀውን ስለሚያውቅ ወደ ገነት
Aመጣው፡፡ ለምን Aመጣው ?
ሀ.

በገነት የደስታ ኑሮ Eንዲኖር፣
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ለ. የምታምረውን ገነትን EግዚAብሔር በሰጠው Eውቀት የበለጠ Eንዲያሳምራት፣
ሐ.

Eንዲጠብቃት Aዳምን በገነት Aኖረው፡፡

3. የAዳም Eና የሔዋን ኑሮ በገነት
የደስታ Eና የምሥጋና ነበር፡፡ EግዚAብሔርን Eያመሠገኑ Eና Eየተደሰቱ ይኖሩ ነበር፡፡
በገነት ሁሉም ሲፈቀድ Aዳምና ሔዋን Aንዲት ዛፍ ብቻ Eንዳይበሉ ተከልክለው ነበር፡፡
ምክንያቱም ቢበልዋት Eንደሚጎዱ EግዚAብሔር ስለሚያውቅ Eና ትEዛዙን በመፈጸም
Eንዲጠብቁዋትም ነው፡፡
ልጆች Aዳም Eና ሔዋን ከEንስሳቱ ጋር ይግባቡ ነበር፡፡ Eንስሳቱ ሁሉ ወደ ጌታቸው
ወደ Aዳም Eየመጡም ይባረኩ Eና ይታዘዙት ነበር፡፡
Aዳም Eና ሔዋን በዚህ ዓይነት ደስታ የEግዚAብሔርን ትEዛዝ Eየጠበቁ Eና Eየተደሰቱ
በገነት ይኖሩ ነበር፡፡

ማጠቃለያ፡ሰውን ወዳጅ የሆነው EግዚAብሔር ለAዳም Eና ለሔዋን በጎነት ያደረገው ለEኛ ካለው
ፍቅር የተነሳ ነው፡፡
ለዚህም ነው Eጅግ በጣም በምታምረው Eና በምታጓጓው ገነት ያኖረው ዘንድ ሰውን ወደ
ገነት ያመጣው፡፡
Aዳም Eና ሔዋንም በዚህ ዓይነት ኑሮ

ለEግዚAብሔር Eየታዘዙ ኖሩ፡፡

ተግባር
የEግዚAብሔርን ትEዛዝ ጠብቁ Aዳምጡም፡፡ ቤተሰቦቻችን የሚመክሩንን Eንፈጽም፡፡

www.zeorthodox.org

በመታዘዝ ከኖርን EግዚAብሔር ይባርከናል፡፡

መዝሙር፡-

Aይ ይEቲ ዛቲ Eንተ ታስተርI Eምርሑቅ ከመ ማኅቶት ደብረ ገነት
ሙሴኒ ርEያ ሀገር ቅድስት Eዝራኒ ተናገራ (3) ዘመራ ዳዊት

ጥያቄዎች፡1. በገነት ምን ዓይነት Eፅዋት ነበሩ?በገነት Aዳም Eና ሔዋን የተከለከሉት ምን ነበር?

2. EግዚAብሔር Aዳምን ወደ ገነት ለምን Aመጣው?
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የተወደደው የAቤል መሥዋEት
ሰባተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ልጆች፤ ስለ Aቤልና ቃየን ሥራና መሥዋEት Aውቀው በንጽሕና በEግዚAብሔር ፊት
መቆም Eና መጸለይ Eንዳሚገባ በመገንዘብ የተሰጧቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡“ EግዚAብሔርም ወደ Aቤል Eና ወደ መሥዋEቱ ተመለከተ፡፡” ዘፍጥ. ፬ ፥ ፬

ምንባባት፡ዘፍጥረት ፬ ፥ ፩ - ፭፤ Eብራውያን ፲፩ ፥ ፬

የክለሳ Eና የመግቢያ ጥያቄዎች፡Aዳም Eና ሔዋን ምን ታዘዙ?
ስለ Aዳም Eና ሔዋን የመጀመሪያዎቹ ልጆች ምን ታውቃላችሁ ? ስማቸውስ ማን
ይባል ነበር ?
የAቤል መሥዋEት ምን ዓይነት ቢሆን ነው EግዚAብሔር የተመለከተለት ?

መግቢያ
ልጆች Aዳም Eና ሔዋን በEግዚAብሔር ፍቃድ ልጆችን ወለዱ፤ የመጀመሪያው ቃየን
ሁለተኛውም Aቤል ይባሉ ነበር፡፡
በዛሬው ትምህርታችንም ሁለቱም ስለ Aቀረቡት መሥዋEት Eንማራለን፡፡

የትምህርቱ ዋና ይዘት

www.zeorthodox.org

Aቤል በግ ጠባቂ ነበር፤ቃየንም ምድርን የሚያርስ ገበሬ ነበር፡፡

ሁለቱም ለEግዚAብሔር መሥዋEት ሊያቀርቡ ተዘጋጁ፤ Aቤል በቅንነት ለEግዚAብሔር
የተሻለውን ከመንጋው መርጦ ንጹሑንም Aዘጋጅቶ መሥዋEቱን Aቀረበ፡፡
ቃየን ግን EግዚAብሔር Aይበላውም ብሎ በግድየለሽነት ንጹሑን ከተበላሸው ስንዴ ጋር
ቀላቅሎ Aቀረበ፡፡
EግዚAብሔርም ወደ Aቤል Eና ወደ መሥዋEቱ ተመለከተ፡፡ ምክንያቱም
በንጹሕ ልብ

Aቤል

መሥዋEቱን ለEግዚAብሔር ብሎ ያቀረበው ስለነበር በEግዚAብሔር ፊት

ተወደደ፡፡
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የቃየንን መሥዋEት ግን EግዚAብሔር Aልተመለከተውም ፡፡ ምክንያቱም ቃየን በክፉ
ሐሳብ ሆኖ፤ በወንድሙ በመቅናት ያቀረበው መሥዋEት ነበር፡፡ ከዚህም በላይ
መሥዋEቱን በግድየለሽነት ሰብስቦ ነበር ያቀረበው፡፡
ጸሎት Eና መዝሙር ለEግዚAብሔር የምናቀርበው መሥዋEት ነው፡፡ ስለዚህም
ስትዘምሩም ሆነ ስትጸልዩ በንጹሕ ልብ፣ ፍጹም በሆነ ፍቅርና ትሕትና በትኩረት
መሆን Aለበት፡፡
ከወንድሞቻችን Eና Eኅቶቻችን ጋር ያለን ግንኙነት ከክፋት Eና ከቅናት በመራቅ መሆን
ይገባዋል፡፡

ማጠቃለያ
የAቤልን መሥዋEት EግዚAብሔር የወደደው የቃየንንም መሥዋEት EግዚAብሔር
ያልተመለከተው በልባቸው ባሰቡት Eና በድርጊታቸው በገለጡት ነገር ነበር፡፡

ተግባር
በቤተክርስትያን በጸሎት ጊዜ EግዚAብሔርን በመፍራት Eና በትሕትና ልንቆም
ይገባናል፡፡
ልትቆርቡ ስትመጡ በንጽሕና Eና EግዚAብሔርን በማክበር መሆን Aለበት፡፡
በክለሳ Eና መግቢያ ጥያቄዎች የተቀመጠውወን ሁለተኛና ሦስተኛ ጥያቄዎችን በድጋሚ
ተወያዩባቸው፡፡

መዝሙር
EግዚAብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው
የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማነው (2) Aምላኬ መመኪያዬ ነው፡፡

www.zeorthodox.org

የማጠቃለያ ጥያቄዎች፡1.

የAቤል ሥራ ምን ነበር? የቃየንስ?

2.

የAቤል መሥዋEት ምን ነበር?

3.

የቃየንን መሥዋEት EግዚAብሔር ያልተቀበለው ለምንድነው?
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ኖኅ መርከብ Eንዲሠራ ታዘዘ
ስምንተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ልጆች፤ ስለ ኖኅ Eና የመርከቡ ታሪክ Aውቀው EግዚAብሔርንም ስለ መታዘዝ በመገንዘብ
የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ ፡‹‹መርከብን ለAንተ ሥራ›› ዘፍ ፮ ፥ ፲፬

ምንባብ፡-

ዘፍ ፮፡፡

መግቢያ
ባለፈው ሳምንት Aቤል በቅንነት ያቀረበውን መሥዋEት EግዚAብሔር Eንደተቀበለለት
ተምረናል፡፡
በዛሬው በEግዚAብሔር ፊት ጻድቅ የሆነው ኖኅ Eንዲድን መርከብ ሥራ መባሉን
Eናያለን፡፡

የመግቢያ ጥያቄዎች ፡1. ልጆች መርከብ ዓይታችሁ ታውቃላችሁ ?
2. የመጀመሪያዋን መርከብ የሠራው ማነው

የትምህርቱ ይዘት
Aባታችን ኖኅ በኖረበት ዘመን የነበሩ ሰዎች በEግዚAብሔር ፊት ክፉ ሥራ ሠሩ፡፡

www.zeorthodox.org

በዚያን ዘመን የቀረው መልካም ሰው ኖኅ ብቻ ነበር፡፡ ኖኅ የEግዚAብሔር ወዳጅ ነበር፡፡
EግዚAብሔር ኖኅን ጠርቶ ምድርን በውኃ ሊያጠፋ Eንደሆነ ነገረው፣ መርከብም
መሥራት Eንዳለበት Aዘዘው፡፡
ኖኅ ሁሌም Eንደሚያደርገው ለEግዚAብሔር ቃል ታዛዥ ሆኖ መርከብ ሠራ፡፡
ከዚያም ኖኅ በEግዚAብሔር Eንደታዘዘው ከሁሉም Eንስሳት ሁለት ሁለት Aስገባ፡፡
Eንስሳቱም በደስታ ገቡለት፡፡ ዳክየዋ ... ኳክ… ኳክ፣ ላሞች… Eምቧ… Eምቧ፣ በጎች
Eምበ… Eምበ Eያሉ Eየተጫወቱ በመርከብ ተቀመጡ፡፡
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ከዚያም ኖኅ ቤተሰቡን በሙሉ Aስገባ፡- ሚስቱ፣ ሦስት ልጆቹ Eና የልጆቹ ሚስቶች
በጠቅላላ ስምንት ነፍስ ሆነው ገቡ፡፡ ሁሉም ከገቡ በኋላ ኖኅ ወደ መርከቡ ገባ፡፡
ከዚያም ከሰማይ ብዙ ዝናብ መዝነብ ጀመረ፤ ውኃም ከምድር Eየፈለቀ Eና ከላይ
Eየዘነበ ምድርን ሸፈናት፡፡ ይህም ለAርባ ቀን ሆነ፣ የኖኅ መርከብም መንሳፈፍ
ጀመረች፡፡ ኖኅ Eና

ቤተሰቡ፣ ከEንስሳትና ከAEዋፍ ወገን ወደ መርከብ የገቡት በሙሉ

ዳኑ፡፡

ማጠቃለያ፡EግዚAብሔር የሚታዘዙትን Eና የሚላቸውን የሚሰሙትን ይጠብቃል፡፡ EግዚAብሔር
Eንድናደርገው የሚፈልገውን ከፈጸምን ከኛ ጋር ይሆናል ይጠብቀናል፡፡

ተግባር፡መምህር ልጆች የራሳቸውን መርከብ ከወረቀትና ከልዩ ልዩ ነገሮች Eንዲሠሩ ወይም
በሥEል Eንዲያሳዩ ያድርጉAቸው፡፡

ጥያቄዎች፡1.

ኖኅ መርከብ Eንዲሠራ የታዘዘው ለምንድን ነው?

2.

በኖኅ መርከብ ስንት ሰዎች ገብተው ዳኑ?

3.

ውኃው Eየዘነበ ስንት ቀን ቆየ?

www.zeorthodox.org
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ኖኅ ያቀረበው መሥዋEት
ዘጠነኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ
ልጆች፤ ኖኅና ቤተሰቡ ከጥፋት ውኃ ከዳኑ በኋላ ኖኅ ስላቀረበው ምሥጋናና መሥዋEት
Aውቀው ስላደረገለን ሁሉ EግዚAብሔርን ማመስገን Eንደሚገባ በመገንዘብ፤ ለቀረቡላቸው
ጥያቄዎች ማብራሪያና መልስ ይሰጣሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡‹‹EግዚAብሔርም መልካሙን መዓዛ Aሸተተ፡፡›› ዘፍ. ፰ ፥ ፳፩

መግቢያ፡EግዚAብሔር ኖኅን Eና ቤተሰቡን Eንዳዳነ ተምረናል፡፡ ዛሬም ኖኅና ቤተሰቡ ያቀረቡትን
መሥዋEትና የEግዚAብሔርን መልስ Eናያለን፡፡

የትምህርቱ ይዘት፡በምድር ላይ የነበረው ዝናብና ጐርፍ ደርቆ ምድር ስትገለጥ ኖኅና ቤተሰቡ Eንስሳትና
AEዋፍ ከመርከቡ ወጡ፡፡
ኖኅም ለEግዚAብሔር መሠውያውን ሠራ፣ ከንጹሐኑም ወስዶ በመሠውያው ላይ
መሥዋEትን Aቀረበ፡፡
Eግዚኣብሔርም መልካሙን መዓዛ Aሸተተ፤ EግዚAብሔርም “… ምድርን ዳግመኛ ስለ
ሰው Aልረግምም፡፡” Aለ፡፡

ተግባር፡-

www.zeorthodox.org

Aያችሁ ልጆች! EግዚAብሔር ንጹሕ Aምላክ ስለሆነ ንጹሕ ነገር ይወዳል፡፡ ስለዚህ Eናንተም
ወደ ቤተ ክርስቲያን ለጸሎት ስትመጡ፣ ንጹሕ ልብስ ልበሱ፣ ልባችሁ ከክፋት ከጥላች
ይራቅ፤ Aትጨቃጨቁ፡፡
ቤተሰቦቻችሁ Eና የቤተ ክርስቲያን መምህራን EግዚAብሔር የሚወደውን ሲነግሩAችሁ
ስሙ ፡፡
ኖኅ ከነ ቤተሰቡ ከEንስሳቱ ጋር ከመርከብ ከወጣ በኋላ ምን Aደረገ? EግዚAብሔርስ
ምን Aለው?
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ማክበር ያስባርካል
Aሥረኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ልጆች፤ ወላጆቻቸውን፣ Aረጋውያንን Eና ካህናትን በማክበር መባረክ Eንደሚያስፈልግ
በኖኅ ልጆች AርAያነት ተገንዝበው ለመምህሩ ጥያቄዎች ማብራሪያና መልስ ይሰጣሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡“ ነገር ግን የሚበልጠውን የጸጋ ስጦታ በብርቱ ፈልጉ።” ፩ኛ ቆሮ ፲፪ ፥ ፴፩

መግቢያ
ልጆች! ኖኅ ስንት ልጆች ነበሩት? ስማቸውንስ ታውቃላችሁ ? ለመምህር ንገሩዋቸው፡፡
ገበሬ ሥራው ምንድነው?

ትምህርቱ
ልጆች Aባታችን ኖኅ Eና ሦስቱ ልጆቹ ሴም፣ካም Eና ያፌት መሥዋEትን ለEግዚAብሔር
Aቀረቡ፡፡
EግዚAብሔርም ባረካቸው፤ ‹‹ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሉAት›› Aላቸው፡፡
ከዚያም በኋላ ኖኅ ገበሬ ሆኖ Aትክልት Eና ፍራፍሬ Eየተከለ ማረስ ጀመረ፡፡
የወይን ዛፍም ተከለ Eርስዋም ፍሬያማ ነበረች፡፡ ከEለታት Aንድ ቀንም ኖኅ ከወይኑ ጠጥቶ
Eርቃኑን ሆነ፡፡
ከልጆቹ Aንዱ ካም Aባቱን Aይቶ ለወንድሞቹ ነገራቸው፡፡

www.zeorthodox.org

ሁለቱ ወንድሞቹ ግን ሸማ የተባለ ጨርቅ ወስደው በትከሻቸው ላይ Aደረጉ፤ የAባታቸውን
Eራቁትነት ላለማየትም የኋሊት ሄደው የAባቸውን Eራቁትነት ለመሸፈን Aለበሱ፡፡
ኖኅም ሲነቃ ሁሉም ልጆች ያደረጉበትን Aወቀ፡፡ ከዚያም ሁለቱን ልጆች “EግዚAብሔርም

ያፌትን ያስፋ በሴምም ድንኳን ይደር” ብሎ ባረካቸው፡፡
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ማጠቃለያ
ልጆች ቤተሰብን ማክበር Eና በሽማግሌ ላይ Aለመቀለድ መልካም ነገር ነው፡፡ የወላጆቻ
ችንንና የታላላቆቻችንን መልካም ምክር መቀበል፣ ትEዛዛቸውንም ማክበር Eንዲሁም
በEድሜያቸው የገፉ ሽማግሌዎችን መርዳት በረከትን ያስገኝላችኋል፡፡

ተግባር
ታላላቆቻችሁን Aክብሩ፤ ሰው ሲሳሳት ወይም ሲታመም ከቻልን Eንረዳዋለን Eንጂ
Aይሳቅም፡፡
የቤተሰቦቻችሁንም መልካምነት ለሌላው ከማካፈል በቀር የማይወደደውን ነገር ለሌላው
በማውራት Aትቀልዱ፡፡
ዛፎች ሳሉ Eና በተለያዩ ቀለማት Aስውቡት፡፡

መዝሙር፡ባርከኒ Aባ መፍቀሬ ሕፃናት ማትያስ*
Eስመ Aንተ ሰባኪ ወንጌል ሐዲስ ሰባኪ ወንጌል ሐዲስ
ስሙ Eንደየ ሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ስም ሊቀያየር ይችላል፡፡

www.zeorthodox.org
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የሰናOር ግንብ
Aሥራ Aንደኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ልጆች፤ ስለ ስለ ሰናOር ሰዎች ታሪክ Aውቀው መምህሩ ለሚያቀርቡላቸው ጥያቄዎች
ምላሹን በክፍል ውስጥ ያብራራሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡“ኑ Eንውረድ፤ Aንዱ የAንዱን ነገር Eንዳይሰማው ቋንቋቸውን በዚያ Eንደባልቀው፡፡”
ዘፍጥ ፲፩ ፥ ፯ - ፰፡፡

መግቢያ
ልጆች ረጅም ሕንጻ የሚባሉትን Aይታችኋቸዋል? ዛሬ ለመጀመሪያ ግዜ ስለተሠራው
ረጅም ግንብ Eንማራለን፡፡

ትምህርቱ
በድሮ ጊዜ ምድር በAንድ ቋንቋ Eና በAንድ ንግግር ነበረች፡፡ ዛሬ በምድራችን ያሉ ሰዎች
የሚናገሩዋቸው የተለያዩ ቋንቋዎች ዱሮ Aልነበሩም፡፡
ከዚያም ከምሥራቅ የተነሡ ሰዎች ሰናOር በተባለ ቦታ Aንድ ሰፊ ሜዳ Aገኙ፤ በዚያም
ተቀመጡ፡፡ ብዙ ሥራዎችን ይሠሩ Eና ይፈጥሩ ጀመር፡፡ ከነዚህም Aንዱ ጡብ መሥራት
ነበር፡፡ ልጆች ጡብ ታውቃላችሁ? ቤት ለመሥራት የሚያገለግል ከሸክላ Aፈር የሚሠራ

www.zeorthodox.org

የድንጋይ ዓይነት ነው፡፡

ከዚያም ሰፊ ከተማ ሠሩ፤ በከተማውም በEነሱ Eይታ Eስከ ሰማይ የሚደርስ ግንብ
ገነቡ፡፡ Eነሱ ሰማይ የደረሰ ቢመስላቸውም ያን ጊዜ ፎቅ መሥራት ስላልተለመደ ነው
Eንጂ ሰማይ ሊደርስ ቀርቶ የዛሬዎችንም ታላላቅ ፎቆች Aያክልም ነበር፡፡
ይህን ለመሥራት ያሰቡትም ስማቸውን ለማስጠራት Eና ፈጣሪ ላይ ለመድረስ ነበር፡፡
EግዚAብሔርም ይህን Aየ፡፡ EግዚAብሔር በሐሳባቸው ቢያዝንም ለሰው ልጆች ነጻነት
የሰጠ Eርሱ ነውና ያሰቡትን ሁሉ ለመሥራት Aልከለከላቸውም ነበር፡፡
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ሥራቸውን ፈጽመው EግዚAብሔርን መሳደብ Eና ክፉ ማድረግ ሲጀምሩም EግዚAብሔር
ፈረደ Eና ቋንቋቸውን ደባለቀባቸው፤ ለመግባባትም Aልቻሉም፡፡ Aንዱ በEንግሊዝኛ
ሐመር ሲለው ሌላው በግEዝ መዶሻ ያለው Eየመሰለው Eርስ በርሳቸው ተጣሉ፡፡
EግዚAብሔርም ከዚያ በምድር ሁሉ ላይ በተናቸው፣ ከተማዋን መሥራትም ሆነ Aብሮ
መኖር Aልቻሉም፡፡ ስለዚህም ስምዋ ባቢሎን ተባለ፡፡

ማጠቃለያ
የሰናOር ሰዎች ዓመጸኞች ስለሆኑ ቋንቋቸው ተደባለቀ፤ መግባባትም Aልቻሉም፡፡

ተግባር
ማንኛውንም ነገር ስትሠሩ በEግዚAብሔር ስም Aድርጉት፡፡

ጥያቄ
1. EግዚAብሔር የሰናOር ሰዎችን ቋንቋቸውን የደባለቀባቸው ለምንድን ነው? መምህር
ልጆቹ መልሱን በክፍል ውስጥ Eንዲገልጹ ያድርጓቸው፡፡
2. ቋንቋቸው የተደባለቀባቸው ሕዝቦች ከተማ ማን ትባላለች?

www.zeorthodox.org
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የAብርሃም መጠራት
Aሥራ ሁለተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ልጆች፤ ስለ Aብርሃም ታሪክ Aውቀው በክፍል ውስጥ የሚሰጣቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡

መግቢያ
Aብራም የAብርሃም የመጀመሪያ ስሙ ነው፡፡ በዛሬው ትምህርታችን የAብርሃምን ታሪክ
የመጀመሪያ ክፍል Eናያለን፡፡

ትምህርቱ
የAብራም Aባት ታራ ይባላል፡፡ Aብራም ናኮር Eና ሐራን ከተባሉ ሁለት ወንድሞቹ ጋር
በAባታቸው ፊት በUር ይኖር ነበር፡፡
ሐራን ሎጥን ወልዶ ሞተ፣ Aብራም Eና ናኮርም ሦራ Eና ሚልካ የተባሉ ሚስቶች
Aገቡ፡፡
ከዚያም ታራ ከAብራም ከሦራ Eና ከወንድሙ ልጅ ከሎጥ ጋር ከUር ወደ ካራን
መጡ፣ በዚያም ተቀመጡ፡፡ Aባታቸው ታራም በካራን ሞተ፡፡
EግዚAብሔርም Aብራምን “ከAገርህ ከዘመዶችህም ከAባትህም ቤት ተለይተህ Eኔ

ወደማሳይህ ምድር ውጣ፡፡ ታላቅ ሕዝብም Aደርግሃለሁ፣ Eባርክሃለሁ ስምህንም
Aከብረዋለሁ፤

ለበረከትም

ሁን

የሚባርኩህንም

Eባርካለሁ፤

የሚረግሙህንም

Eረግማለሁ፤ የምድር ነገዶች ሁሉ በAንተ ይባረካሉ፡፡” Aለው፡፡

www.zeorthodox.org

Aብራምም EግዚAብሔር Eንደነገረው ሲወጣ ሎጥ Eና ሚስቱ ሦራ Aብረውት ወጡ፡፡
Aብራምም ሲወጣ የሰባ ዓመት ሰው ነበር፡፡ ከካራን ወጥቶም በከነዓን ገባ፡፡
ከካራን Eንዲወጣ ያዘዘው EግዚAብሔር ተገለጠለትና “ይህችን ምድር ለዘርህ Eሰጣለሁ”
Aለው፡፡

Aብራምም ለተገለጠለት ለEግዚAብሔር በዚያው መሠውያን ሠራ፣ በቤተል ምሥራቅ
ወዳለው ተራራም ወጣ፡፡
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ማጠቃለያ
Aብራም ቤተሰቡን በመልካሙ ምክር በመከተል EግዚAብሔር Eስኪገለጥለት ኖረ፡፡
EግዚAብሔር ሲጠራውም ሳያመነታ ከAገሩና ከዘመዶቹ ተለይቶ ከካራን ወጣ፤ ከነዓን
ከሚባለው Aገርም ገባ፤ EግዚAብሔርም ባረከው፡፡

ተግባር
EግዚAብሔር በቤተሰብ Eና በቤተ ክርስቲያን መምህራን በኩል የሚነግረንን Eንስማ፡፡

ጥያቄ፡1. የAብርሃም የመጀመሪያ ስሙ ማን ይባል ነበር?
2. የAብርሃም Aባት ስም ማን ይባላል?
3. Aብርሃም በAባቱ ቤት ከዘመዶቹ ጋር መጀመሪያ ይኖርበት የነበረው Aገር ስም ማን
ይባላል?
4. Aብርሃም ይኖርበት የነበረውን Aገሩን ትቶ EግዚAብሔር በነገረው መሠረት ሄዶ የገባበት
Aገር ማን ይባላል?

www.zeorthodox.org
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Aብራም Eና ሎጥ
Aሥራ ሦስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ልጆች የAብራም Eና የሎጥን ታሪክ Aውቀው ቅድሚያ ለEህቴና ለወንድሜ ማለትን
ይገነዘባሉ፡፡ ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎችም በክፍል ውስጥ መልስ ይሰጣሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡“Eኛ ወንድማማች ነንና በEኔና በAንተ ….. መካከልም ጠብ Eንዳይሆን Eለምንሃለሁ፡፡”
ዘፍጥ. ፲፫ ፥ ፰

የክለሳ ጥያቄዎች፡1. Aብራም Eና ቤተሰቡ በመጀመሪያ የት ይኖሩ ነበር?

2. የAብራም Aባት Eና ወንድሞች ስም ማን ነው?

3. Aብራም EግዚAብሔር ሲገለጥለት ምን Aደረገ?

መግቢያ

www.zeorthodox.org

በምድር ራብ ጸንቶ ነበርና Aብራም ከቤተል ተነሥቶ፤ ወደ ግብጽ ወረደ፡፡ ከዚያም ወደ
Aዜብ ምድር ወጣ፡፡

ትምህርቱ፡Aብራምም በከብት በብርና በወርቅ Eጅግ በለጠገ፡፡ ቀድሞ በነበረት ሥፍራም
የEግዚAብሔርን ስም ጠራ፡፡
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ከAብራም ጋር የሄደው ሎጥም የላም Eና የበግ መንጋ ድንኳንም ነበረው፡፡
የAብራምና የሎጥ የላም፣ የበሬ፣ የበግ መንጋ Eጅግ ብዙ ነበረ፡፡ Eንስሳቱን በየመስኩ
Aሠማርተውሉ

ለማድረግ

ቦታ

ጠበባቸው፡፡

በAንድነት

ሊቀመጡ

ስላልቻሉም

የAብራምንና የሎጥን መንጎች በሚጠብቁት መካከልም ጠብ ሆነ፡፡
Aብራምም ሎጥን “Eኛ ወንድማማች ነንና በEኔና በAንተ በEረኞቼ Eና በEረኞችህ
መካከልም ጠብ Eንዳይሆን Eለምንሃለሁ” Aለው፡፡ "ምድር ሁሉ በፊትህ Aይደለችምን?
ከEኔ ትለይ ዘንድ Eለምንሃለሁ Aንተ ግራውን ብትወስድ Eኔ ወደ ቀኝ Aንተም ቀኙን
ብትወስድ Eኔ ወደ ግራ Eሄዳለሁ፡፡” Aለው፡፡
ሎጥም ዓይኑን Aነሣ፤ በዮርዳኖስ ዙርያ ያለውንም Aገር ሁሉ ውኃ የሞላበት መሆኑን
Aየ፡፡ ሎጥም በዮርዳኖስ ዙርያ ያለውን Aገር ሁሉ መረጠ ሎጥም ወደ ምሥራቅ
ተጓዘ፡፡
ሎጥ ከተለየው በኋላም EግዚAብሔር ለAብርሃም ተገልጦ በዙርያው ያለውን ምድር
ሁሉ Eንደሚሰጠው ቃል ገባለት፡፡ “ዘርህንም Eንደ ምድር Aሸዋ Aደርጋለሁ” Aለው፡፡
Aብራምም

በኬብሮን

በመምሬ

የAድባር

ዘፍ

ተቀመጠ፤በዚያም

ለEግዚAብሔር

መሠውያን ሠራ፡፡

ማጠቃለያ
Aብራም Eና ሎጥ ምድር ብትጠባቸው Eና Eረኞቻቸው ቢጣሉም Eነርሱ Aልተጣሉም፡፡
Aብራም ጸብ Eንዳይሆን የተጠነቀቀው EግዚAብሔርን Eና ወንድሙን የሚወድ ሰው
ስለነበረ ነው፡፡

ተግባር

www.zeorthodox.org

ከወንድሞቻችን Eና ከጓደኞቻችን ጋር በሰላም Eንኑር፡፡

መጫወቻም ሆነ ልብስ ሲገዛ ለEናንተ Eንድምትፈልጉ ለወንድሞቻችሁ ለEህቶቻችሁም
ቅድሚያ ስጡ፡፡
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Aብራም በካህኑ ተባረከ
Aሥራ Aራተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ልጆች፤ ከተማሩት ትምህርት Aብራም Eንዴት Eንደተባረከ ተገንዝበው፤ በካህናት
Aባቶች መባረክን ይለምዳሉ፡፡ መምህሩ የሚያቀርቡላቸውን ጥያቄዎችም ይመልሳሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡“የልUል EግዚAብሔር ካህን ነበር፣ባረከውም” ዘፍ. ፲፬ ፥ ፲፰ - ፲፱

መግቢያ፡በዛሬው ትምህርታችን Aብራም ሎጥን ከምርኮ ለማዳን መሄዱን Eና በካህን መባረኩንም
Eንማራለን፡፡

የክለሳ ጥያቄዎች፡1. የAብራም Eና የሎጥ Eረኞች ሲጣሉ Aብራም ምን Aደረገ?

2. ሎጥ ከAብራም ተለይቶ ወዴት ሄደ?

www.zeorthodox.org
3. Aብራም ብቻውን Eያለ ምን ተባለ?
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ትምህርቱ
የAሕዛብ ነገሥታት በሁለት ቡድን ሆነው ተዋጉ፤ ሎጥ የሰዶም Eና የገሞራ ምድርም
ተሸነፉ፤

ያሸነፉዋቸውም

ማርከው

ንብረታቸውን

Eና

ሰዎችን

ወሰዱ፤

ሎጥ

Eና

ከብቱንም ወሰዱ፡፡
Eንድ የሸሸ ሰውም ለAብራም መጥቶ ነገረው፡፡ Aብራምም ይህን ሲሰማ 318 ብላቴኖች
Aስከትሎ ሄደ፡፡
ብላቴኖችንም

ለሁለት

ከፍሎ

በሌሊት

ወረደባቸው፣

መታቸውም፣

Aሳደዳቸውም፡፡

ከብቱንም ሁሉ Aስመለሰ፤ ሎጥን Eና ከብቶቹን ሴቶቹን Eና ሕዝቡንም Aስመለሰ፡፡
በዚህ ጊዜ የተለያዩ የAካባቢው ነገሥታት ተባበሩ፣ Aብራምንም ተቀበሉት፡፡
የሳሌም ንጉሥ መልከ ጼዴቅም Eንጀራንና የወይን ጠጅን Aወጣ፤ Eርሱም የልUል
EግዚAብሔር ካህን ነበር፡፡ ባረከውም፡- “Aብራም ሰማይን Eና ምድርን ለሚገዛ ለልUል
EግዚAብሔር የተባረከ ነው፡፡ ጠላቶችህን በEጅህ የጣለልህ ልUል EግዚAብሔርም
የተባረከ ነው፡፡” Aለው፡፡ Aብራምም ከሁሉ Aሥራትን ሰጠው፡፡

ማጠቃለያ
Aብራም ከሎጥ ጋር ቢለያይም በችግሩ ደርሶለታል፡፡
በEግዚAብሔር ካህን ሲባረክም Aብራም Aሥራት Aወጣ፡፡

ተግባር
የተኳረፋችሁትን

ይቅርታ

ጠይቃችሁ

ታረቁ፣

ጓደኞቻችሁ

ብቻቸውን

Aጫውቱዋቸው፡፡

www.zeorthodox.org

በካህናት በመስቀል ሁልጊዜ ተባረኩ፡፡
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Iየሱስ Eናቱን ይታዘዛት ነበር
Aሥራ Aምስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓለማ፡Iየሱስ Eናቱን ያከብራት Eና ይታዘዛት Eንደነበረ፤ ሕፃናትም Eናትና Aባታቸውን
Eንዲሁም ቤተ ክርስቲያንን ማክበርና መታዘዝ Eንዳለበቸው Aውቀው፤ በክፍል ውስጥ
መምህሩ የሚሰጡትን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“ይታዘዝላቸውም ነበር፡፡” ሉቃ ፪ ፥ ፲፪

ተጨማሪ ምንባባት፡ሉቃ. ፪ ፥ ፵ - ፶፪፣ ተAምረ Iየሱስ፣ ዘጸ. ፳ ፥ ፲፪

መግቢያ
መምህሩ ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
መምህሩ ተAምረ Iየሱስ ላይ Iየሱስ Eንዴት Eናቱን Eንደታዘዘ Eና Eንደ Aገለገላት
የሚተርከውን ታሪክ ለሕፃናት ይንገሯቸው፡፡
ሕፃናት ወላጆቻቸውን Eንዴት Eንደሚሰሙ Eና Eንደሚታዘዙ ይጠይቋቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡-

www.zeorthodox.org

Iየሱስ የAሥራ ሁለት ዓመት ልጅ በሆነ ጊዜ Eናቱ ማርያም Eና ዮሴፍ ሆነው
የፋሲካን በዓል ሊያከብሩ ከናዝሬት ወደ Iየሩሳሌም ሄዱ፡፡ በዚያን ዘመን Eስራኤላውያን
ፋሲካን Eና በዓለ ሃምሳን ሊያከብሩ ከተለያዩ ከተሞች ወደ Iየሩሳሌም ይመጡ ነበር፡፡
Eንደዚህ ዘመን በቅርብ ርቀት ቤተ ክርስቲያን ስላልነበረ ከሩቅ ሀገር በግመል፣ በAህያ
Eና በፈረስ ብዙ ሆነው ሽማግሌዎች፣ Aሮጊቶች፣ ጎልማሶች፣ ወጣቶችና ሕፃናት
በዓላቱን ለማክበር ተጉዘው ይመጡ ነበር፡፡ Eንደ ሀገሩ ርቀት Eና ቅርበት Aንድ ቀን
ሁለት ቀን ሦስት ቀን Eንዲሁም ሳምንት Eና ከዚያም በላይ ይጓዙ ነበር፡፡
በEስራኤል ባህል ማንኛውንም ጒዞ ሲያደርጒ ወንዶች ከፊት ይቀድማሉ፤ ሴቶች ከኋላ
ይሆናሉ፡፡ ልጆችም ከልጆች ጋር Eየተጫወቱ ረጅሙን ጒዞ ይጓዛሉ፡፡ በዚህ የተነሣ
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Eናቶች ልጆቻቸውን Eና የቤተሰቡ Aባላት መኖራቸውን የሚያረጋግጡት በሚያርፉበት
Aካባቢ ወይም ሥፍራ ነበር፡፡ የIየሱስ Eናት ማርያም ልጇ ከዮሴፍ ጋር ከፊት Eየተጓዘ
መስሏት ነበር፤ ዮሴፍ ደግሞ Iየሱስ ከEናቱ ጋር ከኋላ Eንደሆነ Aስቦ ይጓዝ ነበር፡፡
የAንድ ቀን መንገድ Eንደተጓዙ Eናቱ ማርያም Eና ዮሴፍ Iየሱስን ሲፈልጒት Eርሱ
በIየሩሳሌም ቀርቶ ስለነበር Aጡት፡፡ ከዘመዶቻቸው Eና ከሚያውቋቸው ሰዎች ዘንድ
ፈለጒት ነገር ግን Aላገኙትም፡፡ ስለዚህ Eየፈለጒት ወደ Iየሩሳሌም ተመለሱ፡፡ ከሦስት
ቀናት በኋላ በመምህራን መካከል ተቀምጦ ሲሰማቸውና ሲይጠይቃቸው Aገኙት፡፡ በመቅደስ
የነበሩት መምህራን Eንዲሁም የሰሙት ሁሉ በማስተዋሉ Eና በመልሱ ይገረሙና
ይደነቁ ነበር፡፡
ብዙ ጊዜ የAሥራ ሁለት ዓመት ልጆች በተለያዩ ጨዋታዎች ይመሰጣሉ፡፡ ቁም ነገር
በሌላቸው ነገሮች ውድ ጊዜያቸውንም ያባክናሉ፡፡ ጌታ Iየሱስ ግን ጊዜውን በትምህርት፣
Eናቱን Eና ሌሎችን በማገልግል ያሳልፍ ነበር፡፡
ስለዚህ

ሕፃናት

ጌታ

Iየሱስ

Eንዳስተማረን

ወላጆቻችንን

ልናከብር፣

Eንዲሁም

ምክራቸውን ልንሰማ Eና ጊዜያችንን በመልካም ነገሮች ላይ ልናሳልፍ ይገባል፡፡ ጌታ
Iየሱስ Eናቱን ይወዳት፣ ያከብራት ይንከባከባት ነበር፡፡ Eኛም ወላጆቻችንን፣ Aኅትና
ወንድሞቻችንን Eንዲሁም ጓደኞቻችንን በAጠቃላይ ሰውን ሁሉ ልንወድ Eና ልናከብር፣
በተቻለን ሁሉ ልናገለግል፣ ልንረዳ ይገባናል ማለት ነው፡፡ ይህን ስናደርግ EግዚAብሔር
ያሳድገናል፣ በብዙ በረከት ይባርከናል፣ ረጅም Eድሜና ጤናንም ይሰጠናል፡፡

ማጠቃለያ፡ሕፃናት፤ ጌታ Iየሱስ Eናቱ ማርያምን Eንደታዘዛት Eና Eንዳገለገላት Eናትና Aባታችሁን
Aክብሩ፣ ምክራቸውንም ስሙ፣ ወላጆቻችሁን መታዘዝና ማገልግልን Aትርሱ፣ ይህን

www.zeorthodox.org

በማድረጋችሁ ወላጆቻችሁ በጣም ይደሰታሉ፣ EግዚAብሔርም ያሳድጋችኋል፤ ረጅምን
Eድሜና ጤናም ይሰጣችኋል፡፡

ጥያቄዎች፡1. Iየሱስ ወደ Iየሩሳሌም የተጓዘው ከማን ጋር ነው?
2. ወደ Iየሩሳሌም የተጓዙት ለምን ነበር?
3. የIየሱስ Eናት ማርያም Eና ዮሴፍ Iየሱስ AብሮAቸው Eንዳልተመለሰ ያወቁት መቼ ነበር?
4. ከስንት ቀን በኋላ Aገኙት?
5. Iየሱስ የተገኘበት ሥፍራ ምን ይባላል?
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Iየሱስ ተጠመቀ
Aሥራ ስድስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓለማ፡ሕፃናት ስለ ጥምቀት ታሪክና ምንነት Aውቀው በክፍል ውስጥ ለሚቀርቡላቸው
ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ፤ ስለ ጥምቀት የሚያሳይ ሥEል ይስላሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“በEርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው፡፡” ማቴ ፫ ፥ ፲፯

ተጨማሪ ምንባባት፡ማቴ. ፫ ፥ ፲፫ - ፲፯፣ ማር. ፩ ፥ ፱ - ፲፩፣ ሉቃ ፫ ፥ ፳፩ - ፳፪፣ Eና ዮሐ. ፩ ፥ ፴፪-፴፬

መግቢያ
መምህሩ ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
መምህሩ ለሕፃናት ስለ ጥምቀት በዓል Eና ሕፃናት ሲጠመቁ የሚያሳይ ሥEል ወይም
ፊልም ያሳዩዋቸው፡፡
ሕፃናት ክርስትና መቼ Eንደተነሡ፣ የክርስትና ስማቸው ማን Eንደሆነ፣ ሲጠመቁ
የተነሡትን ፎቶ Aይተው Eንደሚያውቁ Eና የክርስትና Aባት ወይም Eናት Eንዳላቸው
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ይጠይቋቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡-

ሰዎችን የንስሓ ጥምቀት በዮርዳኖስ ወንዝ የሚያጠምቅ ዮሐንስ የሚባል Aንድ ሰው
ነበር፡፡ መጥምቁ ዮሐንስ “መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሓ ግቡ” Eያለ ሲሰብክ
ብዙ ሰዎች ንስሓ Eየገቡ ይጠመቁ ነበር፡፡
መጥምቁ ዮሐንስም ለሕዝቡ፤ ‹‹Eኔ በውሃ Aጠምቃችኋለሁ፤ ከEኔ በኋላ የሚመጣው
ግን በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃችኋል፡፡ Eርሱ ከEኔ ይልቅ ይበረታል፤ ከEኔም በኋላ
ይመጣል፡፡›› Eያለ ስለ Iየሱስ ይነግራቸው ይመሰክርም ነበር፡፡ መጥምቁ ዮሐንስ
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ይህን ሲመሰክር፣ ሕዝቡም ኃጢAታቸውን Eየተናዘዙ የንስሓ ጥምቀት ሲጠመቁ ጌታ
Iየሱስ ወደ ዮሐንስ ሊጠመቅ መጣ፡፡ ያን ጊዜ ጌታ Iየሱስ የሠላሳ ዓመት ሰው
ነበር፡፡ በዮርዳኖስ ወንዝ ዮሐንስ ጌታ Iየሱስን Aጠመቀው፡፡
Iየሱስ የተጠመቀው ኃጢAተኛ ስለነበር ሳይሆን ለEኛ ምሳሌ AርAያ ለመሆን ነው፡፡
Eኛ በጥምቀት ኃጢAታችን Eንደሚሠረይ Eና የEግዚAብሔር ልጆች Eንደምንሆን
ለማስተማር ጌታ Iየሱስ ተጠመቀ፡፡ ጌታ Iየሱስ በዮርዳኖስ ወንዝ በዮሐንስ ተጠምቆ
ከውኃ ውስጥ ሲወጣ ሰማይ ተከፈተ፤ መንፈስ ቅዱስ በርግብ Aምሳል ሆኖ በራሱ ላይ
ተቀመጠ፣ ከሰማይም የAባቱ ድምፅ Eንዲህ ሲል ተሰማ፡- “በEርሱ ደስ የሚለኝ
የምወደው ልጄ ይህ ነው፡፡” በዚህም የሥላሴ Aንድነት Eና ሦስትነት በክርስቶስ
ጥምቀት ተገለጠ፡፡ በዚህ ምክንያት ቤተ ክርስቲያን በየዓመቱ ጥር Aሥራ Aንድ ቀን
የሥላሴ

Aንድነት

Eና

ሦስትነት

የተገለጠበት

ስለሆነ

የጌታን

ጥምቀት

በዓል

ከዋዜማው ከከተራ ጀምሮ በታላቅ ድምቀትታከብራለች፡፡
በበዓሉ Eለት ጠዋት Aባቶች ካህናት በውኃው ላይ ጸሎት ካደረጒ በኋላ ሁላችንም
Eንጠመቃለን፣ ከበዓሉ በረከትም Eንሳተፋለን፡፡

ማጠቃለያ፡ሕፃናት ጌታ Iየሱስ የተጠመቀው ለEኛ ምሳሌ ለመሆን ነው፡፡ ስለዚህ ሁላችንም
በጥምቀት የEግዚAብሔር ልጆች ሆነናል፡፡

ጥያቄዎች፡1. ብዙ ሰዎችን የንስሓ ጥምቀት ያጠምቅ የነበረ ሰው ማን ነው?
2. ጌታ Iየሱስ የት Eና በማን ተጠመቀ?

www.zeorthodox.org

3. የጥምቀት በዓል መች ይከበራል?

4. Iየሱስ ክርስቶስ ከተጠመቀ በኋላ ምን ተሰማ? ምን ታየ?

5. ሕፃናት Eስካሁን ስንት የጥምቀት በዓላትን ከወላጆቻችሁ ጋር Aክብራችኋል?

ተግባር
መምህሩ የጌታ Iየሱስ ክርስቶስን ጥምቀት የሚያሳየውን ሥEል ሕፃናት ቀለም
Eንዲቀቡት ያድርጓቸው፡፡
ሕፃናት የጥምቀትን በዓል Eንዴት Eንደሚያከብሩ ይጠይቋቸው፡፡
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Aሮጊቷ ሣራ ወንድ ልጅ ወለደች
Aሥራ ሰባተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናት ከAብርሃምና ሣራ ታሪክ EግዚAብሔር ሁሉን ማድረግ የሚችል Aምላክ ሲሆን
የሚሳነውም ምንም ነገር Eንደሌለ ተገንዝበው መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች
ይመልሳሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“EግዚAብሔር ሳቅ Aድርጎልኛል፡፡” ዘፍጥ. ፳፩ ፥ ፮፡፡

ተጨማሪ ምንባባት፡ዘፍጥ. ፲፰፣ ዘፍጥ. ፳፩፣ ሉቃ ፩ ፥ ፴፯

መግቢያ
መምህሩ Oሪት ዘፍጥረት ምEራፍ Aሥራ ስምንት Eና ሃያ Aንድን ለሕፃናቱ
ይተርኩላቸው፡፡
የሕፃናትን ምስል ያሳዩAቸው Eና ሕፃናት ለምን Eንደሚያስፈልጒ ይጠይቋቸው፡፡
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የሳምንቱ ትምህርት

ከEለታት Aንድ ቀን EግዚAብሔር ለAብርሃም ተገልጦ ያነጋግረው ጀመር፡፡ EግዚAብሔር
ለAብርሃም በቅርቡ ወንድ ልጅ Eንደሚሰጠውም ነገረው፡፡ EግዚAብሔር Eና Aብርሃም
ሲነጋገሩ የAብርሃም ሚስት ሣራ በሌላ ክፍል ውስጥ ሆና ትሰማቸው ነበረ፡፡ በልቧ
“ካረጀሁ በኋላ Eንዴት ልጅ ልወልድ Eችላለሁ?” ብላ Aሰበችና በጣም ሳቀች፡፡
EግዚAብሔርም Aብርሃምን፤ “ሚስትህ ሣራ ካረጀሁ በኋላ Eንዴት Eወልዳለሁ? ስትል
ለምን ሳቀች? ለEግዚAብሔር የሚሳነው ነገር Aለን?” ሲል ጠየቀው፡፡
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በዓመቱ EግዚAብሔር ለሽማግሌው ለAብርሃምና ለሚስቱ ለAሮጊቷ ሣራ ወንድ ልጅ
ይስሐቅን ሰጣቸው፡፡ Aብርሃምና ሣራም EግዚAብሔር የሚሳነው ምንም ነገር Eንደሌለ
ሁሉን በጊዜው መሥራትና ማከናወን Eንደሚችል በሕይወታቸው ተማሩ፡፡ Aብርሃምና
ሣራ የመጀመሪያ ልጃቸውን ይስሐቅን ሲወልዱ Aብርሃም የመቶ ዓመት ሽማግሌ፣
ሚስቱ ሣራ ደግሞ የዘጠና ዓመት Aሮጊት ነበረች፡፡ Aብርሃምና ሣራ EግዚAብሔር
ወንድ ልጅ ይስሐቅን ስለሰጣቸው በጣም ደስተኛ ነበሩ፡፡

ማጠቃለያ
ሕፃናት EግዚAብሔር የሚሳነው ምንም ነገር Eንደሌለ በዚህ ታሪክ ተምራችኋል፡፡
EግዚAብሔር ለሚታመኑበት ልጆቹ ከዚህም በላይ ያደርጋል፡፡ ስለዚህ በመጽሐፍ
ቅዱስ ውስጥ EግዚAብሔር በቃሉ የሚነግረንን ማመን Aለብን፡፡

ጥያቄዎች፡1.

Aብርሃም ከማን ጋር ነበር ሲነጋገር የነበረው?

2.

የAብርሃም ሚስት ማን ትባላለች?

3.

የAብርሃምና የሣራ የመጀመሪያ ልጅ ማን ይባላል?

4.

ሣራ ይስሐቅን ስትወልድ የAብርሃም Eድሜ ስንት ነበር?

5.

EግዚAብሔርና Aብርሃም ሲነጋገሩ የሳቀችው ሴት ማን ናት? ለምን ሳቀች?

ተግባር
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መምህሩ ትምህርቱን ካጠቃለሉ በኋላ ለሕፃናቱ ስለ Aብርሃምና ሣራ የሚተርክ ቪዲዮ
(Video) ፊልም ወይም ምስል (Picture) ያሳዩዋቸው፡፡

በመጽሐፉ ላይ ያለውን የይስሐቅን ምስል ሕፃናት ቀለም Eንዲቀቡ ይንገሩዋቸው፡፡
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ሕፃኑ ሙሴ
Aሥራ ስምንተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናት ከሙሴ ታሪክ EግዚAብሔር የወደቁትን Eንደሚያነሣ Eና በEያንዳንዳችን
ሕይወት ዓላማ Eንዳለው Aውቀው፤ መምህሩ ለሚያቀርቡላቸው ጥያቄዎች መልስ
ይሰጣሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“Eኔ ከውኃ Aውጥቼዋለሁና ስትል ስሙን ሙሴ ብላ ጠራችው” ዘጸA. ፪ ፥ ፲

ተጨማሪ ምንባባት፡ዘጸA. ፩፥ ፩ - ፳፪፣ ዘፀ. ፪ ፥ ፩ - ፲

መግቢያ፡መምህሩ ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
EግዚAብሔር ሰዎችን ለተለያየ Aገልግሎት Eንደሚመርጥ ለሕፃናቱ ይንገሯቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡ሕፃኑ ሙሴ የተወለደው ግብጽ በሚባል ሀገር ነው፡፡ ሙሴ በተወለደበት ዘመን የነበረው
የግብጽ ንጒሥ ፈርOን በጣም ክፉ Eና ጨካኝ ንጒሥ ነበር፡፡ ከEስራኤላውያን የሚወለዱ
ወንድ ልጆች ሁሉ Eንዲገደሉና ወደ ወንዝ Eንዲጣሉ ትEዛዝ Aውጥቶ ነበር፡፡
በዚህ በክፉ ንጒሥ ዘመን ሙሴ ተወለደ፡፡ ሙሴ መልከ መልካምና ውብ ስለነበር Eናቱ
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ሦስት ወር ለሰው ሳይታይ በቤት ውስጥ ሸሸገችው፡፡ ከዚህ በላይ ልትደብቀው
ስላልቻለች ሕፃኑን ሙሴን በቅርጫት ሳጥን ውስጥ Aድርጋ ወደ ወንዝ ጣለችው፡፡
የሕፃኑ ሙሴ Eኅት ማርያም ወንዝ ላይ የተጣለውን ወንድሟን Eየጠበቀችው Eንዳለ
የፈርOን ልጅ ልትታጠብ ወደ ወንዙ መጣች፡፡ በወንዙ ላይ የሚንሳፈፍ Aንድ ሳጥን
ተመለከተችና Aገልጋዮቿ Eንዲያመጡላት Aዘዘች፡፡
ሳጥኑን ስትከፍተው በጣም ውብ Eና ቆንጆ ወንድ ልጅ ተመለከተችና Aዘነችለት፡፡ ወደ
ቤተመንግሥት ወስዳው Eንደ ልጇ ታሳድገው ጀመር፡፡ በፈርOን ቤተ መንግሥት
ውስጥም EግዚAብሔር ከሙሴ ጋር ነበር፡፡
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EግዚAብሔር ሙሴን Eስራኤልን ከግብጽ ምድር ነጻ Eንዲያወጣቸው Eና ወደ
ተስፋይቱ ምድር Eንዲያገባቸው መረጠው፡፡
የግብጽ ንጒሥ ፈርOን ግን ሕዝቡን ለመልቀቅ ፈቃደኛ ስላልነበረ የEግዚAብሔር ቁጣ
በፈርOን ላይ ነደደ፤ በተለያዩ መቅሰፍቶችም ስለተመታ ሕዝቡን በግድ ለመልቀቅ
ተገደደ፡፡
ሕዝበ Eስራኤል በሙሴ መሪነት ከግብጽ የባርነት ኑሮ ነጻ ወጥተው የኤርትራን ባሕር
ተሻገሩ፡፡ ፈርOንና ሠራዊቱም በባሕሩ ውስጥ ሰጠሙ፡፡
EግዚAብሔር ሕዝቡን በምድረ በዳ Aልረሳቸውም ነበር፤ ከሰማይ መና ምግብ Aውርዶ
ይመግባቸው ነበር፡፡ EግዚAብሔር ለሙሴ በምድረ በዳ Aሠርቱ ቃላትን ሰጠ፡፡

ማጠቃለያ
ሕፃናት EግዚAብሔር በሕፃኑ ሙሴ ሕይወት ውስጥ ዓላማ ስለነበረው በሕፃንነቱ
Eንደመረጠው፤ Eናንተንም ለተለያየ Aገልግሎትና መልካም ሥራ መርጧችኋል፡፡
EግዚAብሔር

ሕፃኑ

ሙሴን

የመረጠው

ሕዝበ

Eስራኤልን

ከግብጽ

ባርነት

ነጻ

Eንዲያወጣ Eና የተስፋይቱን ምድር Eንዲያወርሳቸው ነበር፡፡ Eናንተንም EግዚAብሔር
ድሆችን ከድህነት፣ ያልተማሩትን ከድንቁርና Eንዲሁም በተለያዩ ሱሶች የተያዙትን
ከተያዙበት ሱስ በማላቀቅ መልካም ዜጋ Eና ጥሩ ሰው Eንዲሆኑ ነጻ Aውጪ Aድርጎ
መርጧችኋል፡፡

ጥያቄዎች፡1. ሙሴ የተወለደበት ሀገር ማን ይባላል?
2. Eስራኤላውያን የሚወልዷቸው ወንድ ልጆች Eንዳያድጉ Eና ወደ ወንዝ Eንዲጣሉ ትEዛዝ

www.zeorthodox.org

የሰጠው ንጒሥ ማን ይባላል?
3. የሙሴ Eኅት ማን ትባላለች?

4. ለሙሴ ስም ያወጣችለት ሴት ማን ናት?
5. የግብጽ ንጒሥ Eስራኤላውያንን Aልለቅም ያለበት ምክንያት ምን ነበር?

ተግባር
መምህር ሕፃናቱ በመጽሐፉ ላይ የሚገኘውን ሥEል ቀለም Eንዲቀቡ ፍቀዱላቸው፡፡
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ያEቆብ በቤቴል ያየው ሕልም
Aሥራ ዘጠነኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናት የያEቆብን ታሪክ Aውቀው፤ ሰማይ ከምድር ጋር Eንዴት Eንደሚገናኝ Eና ስለ
መላEክት በመገንዘብ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፤ መላEክትንም በሥEል
ይሠራሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“የEግዚAብሔር መላEክት ይወጡበት ይወርዱበት ነበር” ዘፍ. ፳፰ ፥ ፲፪

ተጨማሪ ምንባብ፡ዘፍ. ፳፰ ፥ ፲ - ፳፪

መግቢያ፡መምህሩ ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
ሕፃናት የመላEክትን ምስል Aይተው Eንደሚያውቁ ይጠይቋቸው፡፡
ሕፃናት መላEክት ምን ይመስላሉ? መምሰል ምንድን ነው?
መምህሩ

Oሪት

ዘፍጥረት

ምEራፍ

ሃያ

ስምንት

ላይ

ያለውን

ታሪክ

ለሕፃናቱ

ይተርኩላቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡-

www.zeorthodox.org

ያEቆብ በAባቱ በይስሐቅ Eጅ ከተባረከ በኋላ ከወንድሙ ከዔሳው ፊት ለመሸሽ
ከቤርሳቤህ ወደ ካራን ተጓዘ፡፡ ከጠዋት Eስከ ማታ ድረስ ረጅሙን ጒዞ ከተጓዘ በኋላ
ያEቆብ ደከመው፡፡ ስለመሸበትም ሎዛ በሚባል ስፍራ ድንጋይ ተንተርሶ ተኛ፣ ከባድ
Eንቅልፍም ወሰደው፡፡
ያEቆብ በከባድ Eንቅልፍ ውስጥ ሆኖ ሕልም ማየት ጀመረ፡፡ ከምድር Eስከ ሰማይ የሚደርስ
የተዘረጋ መሰላል ተመለከተ፡፡ በመሰላሉም ላይ መላEክት ሲወጡበትና ሲወርዱበት Aየ፡፡
EግዚAብሔር በመሰላሉ ጫፍ ላይ ሀኖ ለያEቆብ ታየውና በብዙ በረከት ባረከው፡፡ ብዙ
ልጆች Eንደሚሰጠው፣ በሚሄድበት በጒዞው ሁሉ Aብሮት Eንደሚሆን Eና Eንደማይለየው
ቃል ገባለት፡፡
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ያEቆብም በሕልሙ Eጅግ በጣም ተደነቀ፤ ከEንቅልፉ ሲነቃም EግዚAብሔር በዚህ
ስፍራ Eንዳለ Aስተዋለ፡፡ ስለዚህም ተንተርሶት የነበረውን ድንጋይ ዘይት Aፈሰሰበት፣
የሥፍራውንም ስም ‹‹ቤቴል፤ የEግዚAብሔር ቤት ይባል›› Aለ፡፡ ለEግዚAብሔርም
Eንዲህ ሲል ቃል ገባ ስለትንም ተሳለ፡፡ “EግዚAብሔር ከያEቆብ ጋር ቢሆን፣ በሚሄድበትም
መንገድ ቢጠብቀው፣ የሚበላውን Eንጀራ የሚለብሰውንም ልብስ ቢሰጠው Eና ወደ
Aባቱ ቤት በሰላም Eና በጤና ቢመልሰው EግዚAብሔር Aምላኲ ይሆንለታል፤ ለያEቆብም
ከሚሰጠው ሁሉ ለEግዚAብሔር ከAሥር Aንዱ Eጅ ይሆናል” Aለ፡፡

ማጠቃለያ፡EግዚAብሔር ሰማይንና ምድርን Eንዲያገናኙ መላEክቱን ይልካል፡፡ መላEክት በምንጓዝበት
መንገድና ጒዞ ሁሉ ይረዱናል፤ ይጠብቁናልም፡፡ መላEክት EግዚAብሔር Aድርጒ ብሎ
የነገራቸውንና ያዘዛቸውን ሁሉ የሚያደርጒ የEግዚAብሔር መልEክተኞች ናቸው፡፡

ጥያቄዎች፡1. ያEቆብ የማን ልጅ ነው?
2. የያEቆብ ወንድም ማን ይበላል?
3. ያEቆብ የተጓዘው ከየት ተነሥቶ ወደየት ነበር?
4. ያEቆብ ሕልም ያየበት ሥራፍ ማን ይባላል?
5. የያEቆብ ሕልም ምን ነበር?
6. ያEቆብ ሕልሙን ካየ በኋላ ምን Aደረገ?

ተግባር፡-

www.zeorthodox.org

መምህሩ ለሕፃናቱ የመላEክትን ምስል ያሳዩዋቸው፡፡

በመጽሐፉ ላይ ያለውን የመላEክት ምስል ሕፃናቱ ቀለም Eንዲቀቡ ይንገሯቸው፡፡
ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ Uራኤል የሚባሉ የመላEክት ስሞችን
ለሕፃናቱ ያስጠኑዋቸው፡፡
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ይስሐቅ Eና ርብቃ
ሃያኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናት፤ ከይስሐቅ Eና ከርብቃ የሕይወት ታሪክ EግዚAብሔር በማንኛውም ውሳኔያችን
Eንደሚመራን Aውቀው መምህሩ ለሚያቀርቡላቸው ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ፤ ሥEል
ይሠራሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“ስለ ስምህ መንገዴን Aቅና፤ ምራኝም፡፡” መዝ. ፴ (፴፩) ፥ ፫

ተጨማሪ ምንባብ፡- ዘፍጥ ፳፬ ፥ ፩ - ፷፯

መግቢያ
መምህሩ ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ለሕፃናቱ ይከልሱላቸው፡፡
ሕፃናቱ ስለ ሰርግ ወይም ስለ ጋብቻ የሚያውቁት ነገር Eንዳለ ይጠይቃቸው፡፡
ጋብቻ Aንድ ወንድ Eና ሴት ቤተሰብ ለመመሥረት ፈቃኛ ሲሆኑ የሚጣመሩበት
ሥርዓት Eንደሆነ ይግለጹላቸው፡፡
የAብርሃም

ታማኝ

Aገልጋይ

ለይስሐቅ

ሚስት

የምትሆነውን

ሴት

ለማግኘት

የEግዚAብሔርን Eርዳታ Eና ምሪት በጸሎት Eንደጠየቀ AጽንOት ሰጥተው ለሕፃናቱ
ያስተምሯቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት

www.zeorthodox.org

ይስሐቅ Eድሜው ለጋብቻ በደረሰ ጊዜ Aባቱ Aብርሃም ለልጁ ለይስሐቅ ሚስት
ሊፈልግለት ተነሣ፡፡ በጣም የሚወደውን ታማኝ Aገልጋዩን ለልጁ ለይስሐቅ ሚስት
Eንዲፈልግለት ትEዛዝ ሰጠው፡፡ Aብርሃም ለልጁ ለይስሐቅ ሚስት ትሆነው ዘንድ
የመረጣት ሴት EግዚAብሔርን የምትወድ፣ ለሕጒም የምትታዘዝና የምትገዛ መልካም
ሴት መሆን ነበረባት፡፡ የAብርሃም ታማኝ Aገልጋይ ጌታው Aብርሃም የሰጠው Aደራ
Eና ኃላፊነት ከባድ Eንደሆነ Eያሰበ ይጨነቅ ነበር፡፡ “Aይዞህ EግዚAብሔር ከAንተ ጋር
ይሆናል በምንም ነገር Aትጨነቅ፡፡” ሲል Aብርሃም Aገልጋዩን Aጽናናው፡፡ ከዚህ በኋላ
Aገልጋዩ ለጒዞው የሚሆኑ ቁሳቁሶችን Eና ግመሎችን Aዘጋጀ፡፡
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ለይስሐቅ ሚስት የሚሆኑ ውድ ጌጣጌጦችንና ስጦታዎችንም ይዞ ጒዞውን ጀመረ፡፡
ብዙ

ከተጓዘ

በኋላ

በጣም

ውኃ

ተጠማ፡፡

በዚህ

የተነሣ

ከግመሉ

ላይ

ወርዶ

የሚጠጣውን ውኃ ይፈልግ ጀመር፡፡ የAብርሃም Aምላክ በመንገዱ Eንዲመራውና
ጒዞውን Eንዲያቀናለት ጸሎቱን Aድርጎ Eንደጨረሰ በጣም ቆንጆ ወጣት ሴት ወደ
Aገልጋዩ መጣች፡፡ በጣም መልካምና ጥሩ ሴትም ስለነበረች የAብርሃም Aገልጋይ ውሃ
Eንደጠማው መጠጣትም Eንደሚፈልግ Aውቃ “ውኃ ላምጣልህን?” ስትል ጠየቀችው፡፡
ግመሎቹንም ውኃ ልታጠጣለት ፈቃደኛ Eንደሆነች ገለጸችለት፡፡
የAብርሃም Aገልጋይ የሴቲቱን መልካምነት Eና የልቧን ቅንነት በተመለከተ ጊዜ
EግዚAብሔር መንገዱን Eንዳቀናለት ለይስሐቅም ሚስት Eንድትሆን የመረጣት ሴት
Eርሷ Eንደሆነች ተረዳ፡፡ EግዚAብሔርንም በጸሎት Aመሰገነ፡፡ ከዚህ በኋላ ርብቃን
የማን ልጅ Eንደሆነች ጠየቃት፡፡ Eርሷም ለAገልጋዩ Aባቷ የAብርሃም ዘመድ Eንደሆነ
ነግራው ወደ Aባቷ ወደ ላባ ወሰደችው፡፡ ለAባቷም የሆነውን ነገር ሁሉ ነገረችው፡፡
የርብቃ Aባት ላባ ለAብርሃም ልጅ ለይስሐቅ መልካም ሚስት ሊፈልግ Aገልጋዩ

ከሩቅ

Eንደመጣ Aወቀ፡፡ EግዚAብሔርም ርብቃን Eንዳሳየው ሲሰማ ርብቃ የይስሐቅ ሚስት
Eንድትሆን ፈቀደለት፡፡ የAብርሃም Aገልጋይም EግዚAብሔርን ካመሰገነ በኋላ ይዞ
የመጣውን ውድ ጌጣጌጥ ለርብቃ ሰጠ፡፡ በማግስቱም ርብቃ ከAገልጋዩ ጋር ሆና ባሏ
ይስሐቅን ለማግኘት ጒዞ ጀመረች፡፡ ይስሐቅም ርብቃን Eንዳገኘ EግዚAብሔር መልካም
ሚስት Eንደመረጠለት Eና Eንደሰጠው Aወቀ፡፡ ርብቃ Eጅግ በጣም ጥሩ ሴት
EግዚAብሔርንም የምታውቅ Eና የምትፈራ ነበረች፡፡ ይስሐቅና ርብቃ በጣም ተዋደዱ፤
በሕይወታቸውም በጣም ደስተኞች ሆኑ፡፡

ማጠቃለያ

www.zeorthodox.org

ሕፃናት EግዚAብሔር የሁላችንም Aባት ስለሆነ በሥራችን፣ በመንገዳችን Eና በጒዞAችን
ሁሉ Aይለየንም፡፡ ስለዚህ ከማንኛውም ነገር መጀመሪያ የEግዚAብሔርን ፈቃድ፣
ምርጫና ምሕረት በጸሎት መጠየቅ Aለብን፡፡ EግዚAብሔር በሕይወታችን ትክክለኛውን
ነገር Eንድንመርጥ Eና Eንድናደርግ መሪያችን ነው፡፡

ጥያቄዎች፡1. ለይስሐቅ ሚስት የፈለገለት ሰው ማን ነበር?
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2. Aገልጋዩ ሲጨነቅ ማን Aጽናናው?
3. Aገልጋዩ የማንን Eርዳታ በጸሎት ጠየቀ?
4. የይስሐቅ ሚስት ማን ትባላለች? የማን ልጅ ነበረች?
5. የAብርሃም Aገልጋይ ለጒዞው ምን Aዘጋጀ?
6. የርብቃ Aባት ማን ይባላል?

ተግባር
በትምህርቱ ማጠቃለያ ሕፃናት Eንዲጸልዩ በተለያዩ ጊዜያት ጸሎት Eንደሚደረግ
መምህሩ ይንገሩዋቸው፡፡
ሕፃናት የይስሐቅን፣ የርብቃን፣ የAገልጋዩን Eና የግመሎቹን ሥEል ቀለም Eንዲቀቡ
ይንገሩዋቸው፡፡

www.zeorthodox.org
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ርብቃ መንታ ልጆችን ወለደች
ሃያ Aንደኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናት የያEቆብና የዔሳውን ታሪክ Aውቀው ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች መልስ
ይሰጣሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“Eርስ በርሳችሁ ውሸት Aትነጋገሩ” ቆላ. ፫ ፥ ፱

ተጨማሪ ምንባብ፡ዘፍ ፳፭ ፥ ፳፭ - ፴፬

መግቢያ
መምህሩ ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
ሕፃናት መንታ ልጆችን ዓይታችሁ ታውቃላችሁ?
መምህር

መንትዮች

Eንደሚለያያቸው?

ምን

Eንደሆኑ?

ምን

Eንደሚያመሳስላቸው?

Eና

ለሕፃናቱ ይግለጹላቸው፡፡

ልጆች በጣም ተርባችሁ ታውቃላችሁ? የምታውቁ ከሆነ ምን Aደረጋችሁ?
ታሪኲ የበለጠ ለሕፃናቱ ግልጽ Eንዲሆንና Eንዲረዱት Eንደ ዔሳው የፀጒራም ሰው
Eንደ ያEቆብ ደግሞ ፀጒር የሌለው ሰው ምስል Aሳዩዋቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት
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ይስሐቅና

ርብቃ

ለብዙ

ዘመናት

ልጅ

Aልነበራቸውም፡፡

ከብዙ

ዓመታት

በኋላ

EግዚAብሔር ለርብቃ ልጆችን ሰጣት፡፡ ዔሳው Eና ያEቆብንም ወለደች፡፡ ዔሳውና
ያEቆብ መንትዮች ነበሩ፡፡ ነገር ግን ዔሳው ቀድሞ ከርብቃ ማሕፀን ስለወጣ Eና
ስለተወለደ Eንደ ታላቅ ልጅ ይቆጠር ነበር፡፡
ምንም Eንኳን ዔሳውና ያEቆብ መንትዮች ቢሆኑም በብዙ ነገሮች የተለያዩ ነበሩ፡፡
ዔሳው Aዳኝ ስለሆነ ብዙ ጊዜ Eቤት Aይውልም ነበር፤ ያEቆብ ግን ብዙ ጊዜ Eቤት
ውስጥ ከEናቱ ጋር ያሳልፍ ነበር፡፡ ከEለታት Aንድ ቀን ዔሳው Aደን ሊያድን ወጣ፡፡
ነገር ግን ምንም Aላገኘም ነበር፡፡ ስለዚህ በጣም ደክሞት Eና ተርቦ ወደ ቤት ተመለሰ፡፡
Eቤት ሲደርስ ያEቆብ የምስር ወጥ Eየሠራ ነበር፡፡
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ዔሳው የምግቡ ሽታ ረሃቡን Aባባሰበት Eና ለመብላት Eጅግ ተመኘ፡፡ ስለዚህ ዔሳው
ለወንድሙ ለያEቆብ በጣም Eንደራበው ገልጾ ምግብ Eንዲሰጠው ለመነው፡፡
ያEቆብ ይህን Aጋጣሚ ተጠቅሞ ዔሳው ብኲርናውን በምስር ወጥ Eንዲለውጠው
ጥያቄውን በጥያቄ መለሰለት፡፡ ዔሳው ረሃቡ ስለጸናበት፤ ‹‹Eሺ Aንተ ታላቅ የመጀመሪያ
ልጅ ተባል፤ ለEኔ ግን Eባክህን ሳልሞት ምግብ ስጠኝ›› Aለው፡፡ ከዚህ በኋላ ያEቆብ
ለዔሳው የሚበላውን ምግብ ሰጠው፣ ያEቆብም የዔሳውን ብኲርና ወስዶ የመጀመሪያ
ልጅ ተባለ፡፡
ዔሳው Eስኪጠግብ ድረስ ከበላ በኋላ በረታ፤ ነገር ግን ከዚህ በኋላ በኲር ወይም
የመጀመሪያ ልጅ መሆን Aልቻለም፡፡

ማጠቃለያ
ሕፃናት EግዚAብሔር Eንደ ዔሳው በረከትን ሲሰጠን በምስር ወጥ ልንለውጠው
Aይገባም፡፡ EግዚAብሔር የሚሰጠንን በረከት Aክብረን ልንይዘውና ልንጠብቀው ይገባል፡፡

ጥያቄዎች፡1. ርብቃ ስንት ልጆች ወለደች? ስማቸው ማን ይባላል?
2. ከያEቆብና ከዔሳው ታላቅ ማን ነበር? Eንዴት?
3. ያEቆብና ዔሳው ልዩነታቸው በምን ነበር?
4. የዔሳው ሥራ ምን ነበር? የያEቆብስ?
5. ዔሳው ብኲርናውን Eንዴት Aጣ?

ተግባር

www.zeorthodox.org

ሕፃናቱ የዔሳውንና የያEቆብን ሥEል ቀለም Eንዲቀቡ ይንገሩዋቸው፡፡
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ዮሴፍ የፈርOንን ሕልም ተረጎመ
ሃያ ሁለተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ልጆች ከትምህርቱ EግዚAብሔር ከዮሴፍ ጋር Eንደነበር Aውቀው መምህሩ የሚሰጧቸውን
ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡

በቃል የሚጠና ግጥም፡“EግዚAብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበረ፡፡” ዘፍ. ፴፱ ፥ ፪

ተጨማሪ ምንባብ፡ዘፍ. ፵፩ ፥ ፩ - ፶፯

መግቢያ
መምህሩ ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
ሕፃናቱን ስለ ሕልም የሚያውቁት ነገር ካለ ይጠይቁዋቸው?
ሕፃናት ከመካከላችሁ ሕልም Aይቶ የሚያውቅ Aለ?
ለማስተማር የሚረዱ የሰባት ወፍራም ላሞች Eና የሰባት ቀጭን ላሞች ሥEል
ይዘጋጅ፡፡

የሳምንቱ ትምህርት
ከEለታት Aንድ ቀን የግብፅ ንጒሥ ፈርOን ሕልም Aየ፡፡ በሕልሙ መልካቸው ያማረ
ሥጋቸውም የወፈረ ሰባት ላሞች ከወንዙ ሲወጡ፣ በወንዙ ዳር በመስኲ ሲሰማሩ፤
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ቀጥሎም መልካቸው የከፋ ሥጋቸውም የከሳ ሌሎች ሰባት ላሞች ከወንዝ ውስጥ
ወጥተው መልካቸው ያማረውን ሥጋቸው የወፈረውን ሰባቱን ላሞች ሲውጡAቸው
Aየ፡፡
ፈርOን ባየው ሕልም Eጅግ በጣም ተገረመ፤ የሕልሙ ፍቺም ምን Eንደሆነ Aላወቀም
ነበርና፡፡ በሚቀጥለው ቀንም ንጒሡ ሕልም Aየ፡፡ በሕልሙ በAንድ Aገዳ ላይ የነበሩ
ያማሩና መልካም የሆኑ ሰባት Eሸቶች ወጡ፤ ከEነርሱ ቀጥሎ ደግሞ የደረቁ Eና
በንፋስ የተመቱ ሰባት Eሸቶች ወጡ፡፡
የደረቁትና

በነፋስ

የተመቱት

ሰባት
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ሰባቱን

ያማሩና

የዳበሩ

Eሸቶች
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ዋጡAቸው፡፡ ንጒሡ ባያቸው ሁለት ሕልሞች በጣም ተረበሸ፤ የሕልሙንም ፍቺ ገና
Aልተረዳም ነበር፡፡
ንጒሡም የሕልሙን ፍቺ Eንዲነግሩት የግብጽ ጠቢባንን Eና ሕልም ተርጓሚዎችንም
ሁሉ Aስጠራ፤ ሕልሙንም ነገራቸው፡፡ ነገር ግን ከመካከላቸው ለፈርOን ሕልሙን
የሚፈታ Eና የሚተረጒም Aልተገኘም ነበር፡፡
EግዚAብሔር ከዮሴፍ ጋር ስለነበር ሕልም የመፍታት ጥበብን ሰጥቶት ነበር፡፡ ዮሴፍ
Eንዲህ ሲል የፈርOንን ሕልም ፈታ፡፡ ሰባት ዓመታት የጥጋብ ጊዜያት ይሆናሉ፤ ከዚያ
በኋላ ደግሞ ሰባት ዓመታት የራብ ዘመናት ይሆናሉ፡፡ ንጒሡ የሕልሙን ፍቺ ካወቀ
በኋላ በጣም ተጨነቀ፤ ምን ማድረግ Eንዳለበትም ዮሴፍን ምክር ጠየቀ፡፡ ዮሴፍም
በሰባቱ የጥጋብ ዓመታት ምግብ Eንዲቆጥቡ Eና ለረኃቡ ዘመን Eንዲያከማቹ ፈርOንን
Eና የግብጽ ገዢዎችን መከራቸው፡፡ ንጉዉ ወይም ፈርOኑ በዮሴፍ ምክር በጣም
ተደሰተ፡፡ ከዚያም ዮሴፍን ከንጒሡ (ከEሱ) ቀጥሎ በግብጽ ሁለተኛ ሰው Aድርጎ
ሾመው፡፡ ዮሴፍ ግብጻውያን በጥጋብ ዓመታት ምግብ Eንዲቆጥቡ Eና ለሚመጣው
የራብ ዘመን Eንዲያከማቹ Eረዳቸው፡፡ የዮሴፍ Eቅድና ምክር Eውነት ነበር፤ ከሰባቱ
የጥጋብ ዓመታት በኋላ በሀገሪቱ ሁሉ ድርቅ ሆነ፡፡ ግብጻውያን ተራቡ፤ ወደ ንጒሡ
መጥተው ጮሁ፤ ንጒሡም ዮሴፍን Eንዲጠይቁ ነገራቸው፡፡ ዮሴፍም በሰባቱ የጥጋብ
ዘመን የተከማቸውን ምግብ Eየቆጠበ ይሰጣቸው ነበር፡፡ በዚህ የተነሣ ንጒሡ Eና
ግብጻውያንም ምስጋናቸውን ያለማቋረጥ ለዮሴፍ ያቀርቡና ያከብሩትም ነበር፡፡

ማጠቃለያ
ሕፃናት EግዚAብሔር ከዮሴፍ ጋር Eንደነበር ዛሬም ከEናንተ ጋር ነው፡፡
EግዚAብሔር በሰጠን Eውቀትና ጥበብ ራሳችንን Eና ሌሎችንም ልንረዳበት ይገባል፡፡

ጥያቄዎች፡-

www.zeorthodox.org

1. ሕልም ያያው የግብጽ ንጒሥ ማን ይባላል?
2. የንጒሡ ሕልም ምን ነበር?

3. የፈርOንን ሕልም የተረጎመለት ሰው ማን ይባላል?
4. ሕልሙን የፈታው ሰው ምን ሆነ?
5. ለዮሴፍ ሕልም የመፍታት ጥበብን የሰጠው ማን ነው?

ተግባር
መምህር ሕፃናቱ በሥEል መጽሐፉ ላይ ያለውን ሥEል ቀለም Eንዲቀቡ ፍቀዱላቸው፡፡
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የጥበብ ሰዎች
ሃያ ሦስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናት ስለ ሰብዓ ሰገል (የጥበብ ሰዎች) ሕፃኑ Iየሱስን ለማየት ስላደረጉት ጉዞ፣
ስለሰጡት ገጸ በረከት Eና ስለ ደስታቸው ከትምህርቱ ተገንዝበው በመምህሩ የሚቀርቡ
ላቸውን ጥያቄዎች ይመልሱ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“Iየሱስን ልናይ Eንወዳለን፡፡” ዮሐ. ፲፪ ፥ ፳፩

ተጨማሪ ምንባባት፡ማቴ. ፪ ፥ ፩ - ፲፪፣ ሉቃ. ፪ ፥ ፩ - ፲፯

መግቢያ
መምህሩ ያለፈውን ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት
በንጒሥ ሄሮድስ ዘመን በይሁዳ ቤተልሔም Iየሱስ ተወለደ፡፡
የተወለደውን ሕፃን Iየሱስን ለማየት ሰብዓ ሰገል (የጥበብ ሰዎች) በኮከብ Eየተመሩ

www.zeorthodox.org

ወደ Iየሩሳሌም መጡ፡፡ በዚያን ዘመን ንጒሡ ሄሮድስ ነበር፡፡

የጥበብ ሰዎች ንጒሡ ሄሮድስን “የተወለደው የAይሁድ ንጒሥ ወዴት ነው? ኮከቡን
በምሥራቅ ዓይተን ልንሰግድለት መጥተናል” Aሉት፡፡ ይህን ዜና ሲሰማ ንጒሥ ሄሮድስ
በጣም ደነገጠ፡፡
የጥበብ ሰዎች የጠየቁት ጥያቄ ከባድ Eና በEርሱ የሚመለስ ስላልነበረ፤ ንጒሡ ሄሮድስ
የካህናት Aለቆችን Eና የሃይማኖት Aባቶችን ወደ ቤተ መንግሥቱ ጠራቸው Eና
ሰበሰባቸው፡፡ ከዚያም የጥበብ ሰዎችን ይህን ጥያቄ Eንዲመልሱ Aዘዛቸው፡፡ Eነርሱም
ክርስቶስ በቤተልሔም Eንደሚወለድ ተናገሩ፡፡
ከዚህ በኋላ የጥበብ ሰዎች በኮከቡ Eየተመሩ ከIየሩሳሌም ወደ ቤተልሔም ተጓዙ፡፡
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በምሥራቅ ያዩት ኮከብ የጥበብ ሰዎችን ሕፃኑ Iየሱስ የተወለደበት ሥፍራ ድረስ
መራቸው፡፡
ወደ ተወለደበትም ቦታ ገብተው ሕፃኑ Iየሱስን ከEናቱ ከማርያም ጋር Aዩት፤ ወድቀውም
ሰገዱለት፤ ሳጥኖቻቸውንም ከፍተው ለሕፃኑ Iየሱስ ይዘው የመጡትን ወርቅ፣ Eጣን
Eና ከርቤ ስጦታ Aድርገው ሰጡት፡፡ በሆነው ነገር ሁሉ Eጅግ ደስ Aላቸው፣ EግዚAብሔርን
Eያመሰገኑ ወደ ሀገራቸው ሄዱ፡፡

ማጠቃለያ
የጥበብ ሰዎች ከሩቅ ሀገር ውድ ስጦታ ይዘው በኮከብ Eየተመሩ ሕፃኑ Iየሱስን
ለማየት ሄደዋል፡፡
Iየሱስን ከEናቱ ከማርያም ጋር ባገኙት ጊዜ በጣም ተደሰቱ፡፡
ሕፃናት Eናንተም በክርስቶስ ልደት ደስተኛ ሆናችሁ የገናን በዓል ከቤተሰባችሁ ጋር
Aክብሩ፡፡

ጥያቄዎች፡1. የጥበብ ሰዎች ጥያቄ ምን ነበር?
2. Iየሱስ በተወለደበት ዘመን በIየሩሳሌም የነበረው ንጒሥ ማን ይባላል?
3. Iየሱስ የተወለደበት ቦታ ምን ይባላል?
4. የጥበብ ሰዎች ሕፃኑ Iየሱስን ከማን ጋር Aገኙት?
5. የጥበብ ሰዎች ለሕፃኑ Iየሱስ ያመጡት ስጦታ ምን ነበር?

ተግባር

www.zeorthodox.org

መምህሩ የጥበብ ሰዎች በኮከብ Eየተመሩ ሕፃኑ Iየሱስን ለማየት ከምሥራቅ ሀገር
ሲመጡ የሚያሳይ ሥEል ለሕፃናቱ ያሳዩዋቸው፡፡
በመጽሐፍ ላይ ያለውን ሥEል ቀለም Eንዲቀቡ ያድርጓቸው፡፡
ሕፃናት የልደት መዝሙር Eንዲዘምሩ ጋብዙዋቸው፡፡
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ወደ ግብጽ ሽሹ
ሃያ Aራተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናት፤ ዮሴፍ ሕፃኑን Iየሱስንና Eናቱ ማርያምን ይዞ ወደ ግብጽ የሸሹበትን ታሪክና
ምክንያት ተገንዝበው፤ ከክፉ ሐሳብ Eና ተግባር መሸሽ Eንደሚገባ ያውቃሉ፤ በመምህሩ
የሚቀርቡላቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“ሕፃኑንና Eናቱንም ይዘህ ወደ ግብጵ ሽሽ” ማቴ. ፪ ፥ ፲፫

ተጨማሪ ምንባብ፡ማቴ. ፪ ፥ ፩ - ፳፫

መግቢያ፡መምህሩ ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
መምህሩ ለሕፃናት ግብጽ የምትገኝበትን ከካርታ ላይ ያሳዩቸው፡፡
ለሕፃናቱ ስለ ስደት Eና ሰዎች የሚሰደዱባቸውን የተለያዩ ምክንያቶች ይግለጹላቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡ሕፃናት፤ ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን Iየሱስ በንጒሥ ሄሮድስ ዘመን በቤተልሔም
ይሁዳ መወለዱን ከምሥራቅ በኮከብ Eየተመሩ የመጡ ሦስት የጥበብ ሰዎች ስጦታ
Eንዳመጡለት Eና በክርስቶስ ልደት Eየተደሰቱ ወደ ሀገራቸው Eንደተመለሱ ተምረን
ነበር፡፡

www.zeorthodox.org

የጥበብ ሰዎች ሕፃኑ Iየሱስን ከEናቱ ከማርያም ጋር Aይተው ሲደሰቱ ንጒሡ ሄሮድስ
ግን ደስተኛ Aልነበረም፡፡ በዚህ ምክንያት ንጒሥ ሄሮድስ ሕፃኑ Iየሱስን ሊገድለው
ፈለገ፡፡ በቤተልሔም የተወለዱ ሁለት ዓመት የሆናቸውን Eና ከዚያም በታች የሆኑትን
ሕፃናት ሁሉ Eንዲገደሉ Aዘዘ፡፡
ብዙ ሕፃናትም ተገደሉ፤ Eናቶች ልጆቻቸውን በግፍ ስለገደሉባቸው Aለቀሱ፤ Aዘኑ፡፡
ነገር ግን ሄሮድስ ይህን ሐሳብ ሲያስብ የEግዚAብሔር መልAክም ለዮሴፍ በሕልም
ተገልጾለት፤

ሕፃኑን

Eና

Eናቱን

ይዞ

50

ወደ

ግብጽ

Eንዲሸሽ

ነገረው፡፡

ዮሴፍም

መሠረተ ሕይወት ለሙዓለ ሕፃናት
የEግዚAብሔር መልAክ Eንደነገረው ሕፃኑ Iየሱስንና Eናቱ ማርያምን ይዞ ወደ ግብጽ
ሀገር ሸሸ፡፡ የሕፃኑን ነፍስ የሚፈልገው ንጒሥ ሄሮድስ Eስኪሞት ድረስ በዚያ ኖረ፡፡

ማጠቃለያ
ሕፃናት ንጒሥ ሄሮድስ ክፉ ሰው Eንደነበረ፤ ሐሳቡ Eና ተግባሩ ክፉ Eንደሆነ
በትምህርቱ Aውቃችኋል፡፡ ስለዚህ ከክፉ ሰዎች፣ ከክፉ ሐሳብ Eና ተግባር መራቅ Eና
መሸሽ Aለባችሁ፡፡

ጥያቄዎች፡1. ሕፃኑ Iየሱስን ሊገድለው ይፈልግ የነበረ ሰው ማን ነው?
2. ንጒሥ ሄሮድስ ለምንድን ነው ሕፃናትን ያስገደለው?
3. ሄሮድስ የሕፃኑን ነፍስ ሊገድል Eንደሚፈልግ ለዮሴፍ ማን ነገረው?
4. ግብጽ የት ትገኛለች?
5. ዮሴፍ ማንን ይዞ ወደ ግብጽ ሀገር ሸሸ?

www.zeorthodox.org
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ያEቆብ Eና ዔሳው ታረቁ
ሃያ Aምስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናት የዓሳውንና የያEቆብን ታሪክ ተገንዝበው፤ በወንድማማቾች መካከል መጣላት
ቢኖርም መታረቅ Eና በሰላም መኖር Aስፈላጊ Eንደሆነ ያውቃሉ፤ በመምህሩ የሚቀር
ቡላቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“ይቅር ተባባሉ፡፡” ቆላ. ፫፥፲፫

ተጨማሪ ምንባባት፡ቆላስይስ ፫ ፥ ፲፪-፲፯፣ ማር. ፲፩ ፥ ፳፭-፳፮፣ ዘፍ. ፴፪ - ፴፫ Eና ዘፍ. ፳፯ ፥ ፴፮-፵፮

መግቢያ
መምህሩ ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
ሕፃናትን ጥል ምን Eንደሆነ Eና ከማን ጋር ተጣልተው Eንደሚያውቁ ይጠይቁዋቸው፡፡
ሕፃናት

ከተጣሉት

ወንድም፣

Eኅት

ወይም

ጓደኛ

ጋር

Eንዴት

Eንደሚታረቁ

ይጠይቁዋው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት

www.zeorthodox.org

ሕፃናት ታስታውሱ Eንደሆነ ከዚህ ቀደም በነበረን የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች ጥናት
ርብቃ ለይስሐቅ መንታ ልጆችን Eንደወለደችለት፣ ዔሳው ከማሕፀን ቀድሞ ስለወጣ በኲር
ወይም የመጀመሪያ ልጅ Eንደተባለ ተምረናል፡፡ የዔሳውን ተረከዝ ይዞ የተወለደው
ደግሞ ያEቆብ Eንደ ተባለ፣ ያEቆብ የታላቁን የዔሳውን ብኲርና በምስር ወጥ Eንደገዛ
Eና Aባቱን በማታለል በረከትን Eንዳገኘ ተምረን ነበር፡፡
ያEቆብ ወንድሙን ዔሳውን ሁለት ጊዜ ስላታለለው ዔሳው በያEቆብ ቂም ይዞበት
ሊገድለው ይፈልግ ነበር፡፡ በዚህ ምክንያት ያEቆብ ከዔሳው ለማምለጥ Eንዲሁም ሚስት
ለማግኘት ወደ Eናቱ ወንድም ወደ ላባ ዘንድ ሄደ፡፡

Aጎቱ ላባን ሃያ ዓመት Aገልግሎ

ልያንና ራሔልን Aገባ፤ ብዙ ልጆችንም ወለደ፤ በብዙ ከብቶችና ሀብት ተባረከ፡፡
EግዚAብሔር ወደ ከነዓን Eንዲመለስ ባዘዘው ጊዜ ያEቆብን ሁለት ነገሮች Aስጨነቁት፡፡
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ከAጎቱ ላባ መለየትና ወደ ተጣላው Eና ሊገድለው ወደሚፈልገው ወንድሙ መመለስ
ፈለገ፡፡ EግዚAብሔርም ከላባ Eና ከዔሳው ቁጣ ያEቆብን ጠበቀው፡፡ ከAጎቱ ላባ ጋር
በሰላም ከተለያየ በኋላ ወደ ወንድሙ ለመሄድ ጒዞ ጀመረ፡፡ በጒዞውም EግዚAብሔር
በዳን Eና በቤተልሔም ተገለጠለት፡፡ ስሙንም “Eስራኤል” ብሎ ጠራው፡፡ በብዙ በረከት
EግዚAብሔር ያEቆብን ባረከው፣ የAብርሃምንም ተስፋ ሰጠው፡፡ ከዚህ በኋላ ያEቆብ
ለወንድሙ ዔሳው የሚሆን ስጦታ Aዘጋጀና በAገልጋዮቹ Aስቀድሞ ላከለት፡፡ Eርሱም
ቤተሰቡን ይዞ ጒዞውን ቀጠለ፡፡ ለAገልጋዮቹ ያEቆብ Eንዲህ Aላቸው፡- “ወንድሜን
ዔሳውን በመንገድ ያገኛችሁት Eንደሆነ በፊቴ በሚሄደው Eጅ መንሻ Eታረቅሃለሁ
በሉት፤ ከዚያም በኋላ ወንድሜ ዔሳው ይራራልኛል፤ ፊቱንም Eንዳይ ይፈቅድልኛል፡፡”
ብሎ በEምነት Eና በተስፋ ወደ ዔሳው ላካቸው፡፡ ዔሳው ወንድሙ ያEቆብን ሊያገኘው
ሮጠ፡፡ Aንገቱንም Aቅፎ ሳመው፣ በጣም ተነፋፍቀው ስለነበር ተላቀሱ፡፡ ሁለቱ
ወንድማማቾች ከነቤተሰባቸው ታረቁ፣ በመካከላቸውም ሰላም ሆነ፡፡

ማጠቃለያ
ሕፃናት በዚህ ታሪክ ያEቆብ ወንድሙን ዔሳውን ማታለሉ ምን ያህል Eንደጎዳው Eና
ለመጣላታቸው ምክንያት Eንደሆነ ተምራችኋል፡፡ ስለዚህ ከቤተሰቦቻችሁ፣ ከጓደኞቻችሁ
Eንዲሁም ከመምህሮቻችሁ ጋር Eንዳትጣሉ ከፈለጋችሁ ማንንም Aታታልሉ፣ Aትዋሹ፣
ክፉ ቃል Eና ስድብን Aትናገሩ፡፡ ስታጠፉም ስሕተታችሁን Aምናችሁ ይቅርታ ጠይቁ፣
ታረቁ፡፡ የዚህን ጊዜ በመካከላችሁ ሰላም ይሆናል፡፡

ጥያቄዎች፡1. ያEቆብ ወንድሙን ዔሳውን ስንት ጊዜ Aታለለው?
2. ያEቆብ ወደ Aጎቱ ላባ የሔደው ለምን ነበር?

www.zeorthodox.org

3. ያEቆብ ስንት ሚስት ነበረው? ስማቸው ማን ማን ይባላል?
4. ያEቆብ በላባ ቤት ስንት ዓመት ኖረ?

5. ያEቆብ ከወንድሙ ጋር Eንዴት ታረቀ?

ተግባር
መምህሩ ለሕፃናት የጥል መንሥኤዎችን Eና መታረቅ የሚያስፈልገበትን ምክንያት
በምሳሌ በተደገፈ ገለጻ ያስረዱAቸው፡፡
ሕፃናት በመጽሐፉ ላይ ያለውን የያEቆብን Eና የዔሳውን Eንዲሁም የቤተሰቦቻቸውን
ምስል ቀለም Eንዲቀቡ ያድርጓቸው፡፡
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ታዛዡ ይስሐቅ
ሃያ ስድስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናት፤ ከይስሐቅ ሕይወት EግዚAብሔርን Eና ወላጆችን Eንዴት ማክበርና መታዘዝ
Eንዳለባቸው ያውቃሉ፤ ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“Aባትህንና Eናትን Aክብር” ዘጸ. ፳ ፥ ፲፪

ተጨማሪ ምንባባት፡ዘፍ. ፲፰ ፥ ፩-፲፭፣ ዘፍ ፳፩ ፥ ፩-፯፣ Eብ. ፲፩ ፥ ፱-፳፣ Eና ሮሜ. ፬ ፥ ፲፯-፳፭

መግቢያ
መምህሩ ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
ሕፃናት ለወላጆቻችሁ ትታዘዛላችሁ?
ሕፃናት በቤት ውስጥ Eንዲሁም በትምህርት ቤት ለማን Eና Eንዴት Eንደሚታዘዙ
መምህሩ ይጠይቁዋቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡Aብርሃምና ሣራ ለብዙ ዘመናት በጋብቻ Aብረው ቢኖሩም ልጅ Aልነበራቸውም፡፡ ይህን
ጒድለታቸውን የሚያውቅ EግዚAብሔር ልጅ Eንደሚሰጣቸው ቃል ስለገባላቸው Aብርሃምና
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ሣራ በEምነትና በተስፋ EግዚAብሔር የሚሰጣቸውን ልጅ ይጠብቁ ጀመር፡፡
ጊዜው ሲደርስ EግዚAብሔር Aብርሃምንና ሣራን Aሰበ፤ EግዚAብሔር Eንደተናገረውም
Aደረገላቸው፡፡ በEርጅና ዘመናቸው EግዚAብሔር ይስሐቅን ስለሰጣቸው በጣም ደስ
Aላቸው፡፡ ይስሐቅ ማለት ይስቃል ማለት ነው፡፡
ስሙን ያወጣችለት Eናቱ ሣራ ናት፡፡ ‹‹EግዚAብሔር ሳቅ Aድርጎልናል፤ በEርጅና
ዘመኔ ልጅ መውለዴን የሚሰማ ሁሉ በEኔ ምክንያት ይስቃል›› ስትል፤ EግዚAብሔር
የሰጣትን ልጅ ይስሐቅ Aለችው፡፡ Aብርሃም ወንድ ልጁን ይስሐቅን በተወለደ በስምንተኛው
ቀን EግዚAብሔር Eንዳዘዘው ገረዘው፡፡
ይስሐቅ Aባቱን Eና Eናቱን Eያከበረ፣ Eየታዘዘ Eና Eያገለገለ Aደገ፡፡
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ገና ከሕፃንነቱ ጀምሮ EግዚAብሔርን መፍራት ከወላጆቹ ያውቅ ስለነበር ይስሐቅ
EግዚAብሔርን ይወድና ይታዘዝ ነበር፡፡ በዚህም Aባቱ Aብርሃምና Eናቱ ሣራ በይሰሐቅ
በጣም ደስተኞች ነበሩ፡፡
ጎበዝ፣ Aማኝ፣ ታዛዥ፣ ቅን Eና መልካም ሥነ-ምግባር ያለው ልጅ ስለሰጣቸው ሁል
ጊዜ EግዚAብሔር ያመሰግኑ፤ ይስሐቅንም ይመርቁት ይባርኲት ነበር፡፡

ማጠቃለያ፡ሕፃናት ይስሐቅ ታዛዥ በመሆኑ በወላጆቹ Eና በEግዚAብሔር ፊት የተወደደ ልጅ
Eንደነበር ተምራችኋል፡፡ Eናንተም Eናትና Aባታችሁን፣ ታላላቆቻችሁን በAጠቃላይ
ሰውን ሁሉ ማክበርን ተማሩ፡፡
ቅኖች፣ ታማኞች Eና ታዛዦች ሁኑ፡፡ ይህን በማድረጋችሁ በስውር በEግዚAብሔር
ፊት የተወደዳችሁ ትሆናላችሁ፣ የEግዚAብሔርም ጸጋ Eና በረከት ይበዛላችኋል፡፡

ጥያቄዎች፡1. ይስሐቅ የማን ልጅ ነው?
2. ይስሐቅ የስሙ ትርጒም ምን ማለት ነው?
3. ለይስሐቅ ስም ያወጣለት ማን ነበር?
4. ይስሐቅ ምን ዓይነት ልጅ ነበር?
5. ከይስሐቅ ሕይወት ምን ተማራችሁ?

ተግባር፡-
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መምህሩ ሕፃናት በመጽሐፉ ላይ የሚገኘውን ሥEል ቀለም Eንዲቀቡ ይንገሩዋቸው፡፡
ሕፃናት በቤት Eና ከቤት ውጪ Eንዴት Eንደሚታዘዙ ልምዳቸውን Eንዲያካፍሉ
ያድርጓቸው፡፡
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ይስሐቅ ክፉውን በበጎ Aሸነፈ
ሃያ ሰባተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናት ክፉ ነገሮችን Eንዴት በበጎ ነገሮች ማሸነፍ Eንደሚቻል ከይስሐቅ ሕይወት
ይማራሉ፤በመምህሩ ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“ክፉውን በመልካም Aሸንፍ Eንጂ በክፉ Aትሸነፍ” ሮሜ ፲፪ ፥ ፳፩

ተጨማሪ ምንባባት፡ዘፍጥ. ፳፮ ፥ ፩-፴፭፣ ሮሜ. ፲፪፥ ፱-፳፩፣ ማቴ. ፭ ፥ ፵፫-፵፰፣ Eና ማቴ. ፲፰ ፥ ፲፭-፲፰

መግቢያ
መምህሩ ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
መምህሩ ስለ ክፉ Eና በጎ ነገሮች ሕፃናት ሊረዱት በሚችሉት ምሳሌ ይግለጹላቸው፡፡
ሕፃናት ጥሩ Eና መጥፎን ከማን Eንደሚማሩ Eንዴት Eንደሚለዩ መምህሩ ይጠይቁዋቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት
ይስሐቅ Aርባ ዓመት ሲሆነው ርብቃን Aግብቶ ያEቆብን Eና ዔሳውን ወለደ፡፡ በAባቱ
በAብርሃም ዘመን Eንደነበረው በምድሪቱ ላይ ራብ ሆነ፡፡ ስለዚህ ይስሐቅ ምግብ
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ሊፈልግ ከነቤተሰቡ ወደ ፍልስጥኤም ምድር ወረደ፡፡ EግዚAብሔር ከይስሐቅ ጋር
ስለነበር የፍልስጥኤም ንጒሥ Aቤሜሌክ ይስሐቅን ከነቤተሰቡ Aክብሮ ተቀበላቸው፡፡
ሕዝቡም Eነርሱን Eንዳይነካ Aዘዘ፡፡ ይስሐቅ በፍልስጥኤም ምድር በጌራራ ተቀምጦ
EግዚAብሔር በብዙ ነገሮች ስለባረከው የፍልስጥኤም ሰዎች ቀኑበት፡፡ ሕፃናት በዚያ
ዘመን ሰዎች የመጠጥ ውኃ የሚያገኙት ከጒድጓድ ውኃ ነበር፡፡ Eንደዛሬው በየቤታቸው
የባንቧ ውኃ Aልነበረም፡፡ የፍልስጥኤም ሰዎች EግዚAብሔር ይስሐቅን በዘር በበግና
በከብቶች መንጋ ስለባረከው ቀንተው በAባቱ በAብርሃም ዘመን የተቆፈሩትን የውኃ
ጒድጓዶች ደፈኗቸው፡፡ ይስሐቅንም ከሀገራቸው Eንዲወጣ ንጒሡ Aቤሜሌክ Aዘዘው፡፡
ይስሐቅ ምንም Eንኳን በብዙ ነገር ከEነርሱ ይልቅ Eጅግ የበረታ ሰው ቢሆንም ክፉውን
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በክፉ Aልመለሰም፡፡ Eነርሱ የውኃ ጒድጓዶቹን Eንደደፈኑ በEነርሱ ላይ ክፉ Aላደረገም፡፡
ይልቁንም ቤተሰቡን ይዞ ከEነርሱ ተለይቶ ሄደ፤ በጌራራም ሸለቆ ተቀመጠ፡፡ በዚያም
በAባቱ በAብርሃም ዘመን ተቆፍረው ነገር ግን Aብርሃም ከሞተ በኋላ ፍልስጥኤማውያን
ደፍነዋቸው የነበሩትን የውሃ ጒድጓዶች Eንደገና Aስቆፈራቸው፡፡ በAባቱ በAብርሃም
ዘመን ይጠሩባቸው በነበረው ስም ጒድጓዶቹን ጠራቸው፡፡
በመጀመሪያው ጒድጓድ የጌራራ Aገር Eረኞች ከይስሐቅ Eረኞች ጋር “ውኃው የEኛ
ነው” ሲሉ ስለተጣሉ የጒድጓዱን ስም ‹‹ኤሴቅ›› ብሎ ጠራው፡፡ በሁለተኛውም ጒድጓድ
ደግመው ተጣሉ፤ የሁለተኛውን ጒድጓድ ስም ‹‹ስጥና›› Aለው፡፡ ይስሐቅ ከዚያ Eልፍ
ብሎ ሌላ ጒድጓድ Aስቆፈረ፡፡ በሦስተኛው ጒድጓድ ግን Aልተጣሉም፤ ስለዚህ ይስሐቅ
Aሁን EግዚAብሔር Aሰፋልን በምድርም Eንበዛላለን ሲል ጥል የሌለበትን ጒድጓድ ስም
‹‹ርኆቦት›› (መርኅብ) ብሎ ጠራው፡፡ በዚህም ይስሐቅ ጠላቶቹን ፍልስጥኤማውያንን
በመልካም Aሸነፈ፡፡

ማጠቃለያ፡ሕፃናት ከዚህ ታሪክ ይስሐቅ Eንዴት ክፉ Eና ቀናተኛ ሰዎችን በመልካም Eንዳሸነፈ
ተምራችኋል፡፡ Eናንተም ክፉ ሥነ-ምግባር ያላቸውን ሰዎች ክፉ ነገር በመመለስ ወይም
በማድረግ ሳይሆን Eንደ ይስሐቅ በመልካም Eና በበጎ ሥራ ማሸነፍ ትችላላችሁ፡፡

ጥያቄዎች፡1. ይስሐቅ ወደ ፍልስጥኤም ሀገር የሄደው በምን ምክንያት ነበር?
2. ይስሐቅን የተቀበለው የፍልስጥኤም ንጒሥ ማን ይባላል?
3. ፍልስጥኤማውያን በይስሐቅ የቀኑት ለምንድ ነው?
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4. ፍልስጥኤማውያን በይስሐቅ ላይ ያደረጒት ክፉ ነገር ምን ነበር?

5. ይስሐቅ ክፉ የነበሩትን ፍልስጥኤማውያንን Eንዴት ነበር ያሸነፋቸው?

ተግባር፡መምህሩ በመጽሐፍ ላይ የሚገኙትን ሥEሎች ቀለም Eንዲቀቡ Eና የጒድጓዶቹን
ስሞች Eንዲጽፉ ያድርጓቸው፡፡
ሕፃናት ክፉ ሰዎችን Eንዴት ለማሸነፍ Eንደሚፈልጒ ይጠይቁዋቸው፡፡
ለሕፃናቱ ክፉውን በመልካም በማሸነፍ የሚገኘውን ጥቅም በሚገባቸው ቋንቋ Eና ምሳሌ
ያስረዱዋቸው፡፡
57

መሠረተ ሕይወት ሙዓለ ሕፃናት

ዮሴፍ ለቤተሰቡ ይቅርታ Aደረገ
ሃያ ስምንተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናት፤ ከዮሴፍ ሕይወት ክፉ ላደረጒብን ሰዎች ይቅርታ ማድረግ Eና ጠላቶቻችንን
መውደድ Eንደሚገባይማራሉ፤ በመምህሩ ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“በሰማያት ላለ Aባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ” ማቴ. ፭ ፥ ፵፬

ተጨማሪ ምንባባት፡ማቴ. ፭ ፥ ፵፫-፵፰፣ ዘፍ. ፵፪ - ፵፭

መግቢያ
መምህሩ ያለፈውን ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
ሕፃናት በቤተሰብ ውስጥ ያላቸው ግንኙነት ምን Eንደሚመስል ይጠይቁዋቸው፡፡
ሕፃናት

በቤተሰባቸውም

ላይ

ሆነ

በጓደኞቻቸው

ወይም

ከሌሎችም

ሰዎች

ጋር

መጣላትና ቂም መያዝ Eንደሌለባቸው AጽንOት ሰጥተው ያስተምሩAቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት

www.zeorthodox.org

ዮሴፍ በግብጽ Aገር በነበረበት ጊዜ EግዚAብሔር ከEርሱ ጋር ስለነበር ሰባት ዓመት
Eህልን Eየሰበሰበ Aከማቸ፡፡ በራብ ዘመንም ብዙ ሰዎችን ከሞት Aዳነ፡፡
የግብጽ ንጒሥ ፈርOን ግብጻዊቷን Aስናትን ለዮሴፍ ሚስት ትሆነው ዘንድ Aመጣለት፡፡
ዮሴፍም ከAስናት ምናሴንና ኤፍሬምን ወለደ፡፡ ዮሴፍ በግብጽ ምድር ከፈርOን ቀጥሎ
Aለቃ በሆነበት ዘመን በምድረ Eስራኤል ራብ ስለነበር የዮሴፍ ወንድሞች ምግብ ፍለጋ
ወደ ግብጽ ሀገር መጡ፡፡ ዮሴፍ ምንም Eንኳን ወንድሞቹ በክፋት ተነሣስተው ለባርነት
ቢሸጡትም Eና ክፉ ቢያደርጉበትም Eርሱ ግን በመልካም ተቀበላቸው፡፡ ወንድሞቹ
የሚያስፈልጋቸውን ያህል ምግብ ከሰጣቸው በኋላ Aባታቸው ያEቆብን Eና ታናሽ
ወንድማቸውን ይዘው Eንዲመጡ ነገራቸው፡፡
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ዮሴፍ ወንድሞቹን ያውቃቸው ነበር፤ Eነርሱ ግን ይህን ሁሉ ያደረገላቸው ዮሴፍ
Eንደሆነ Aላወቁም ነበር፡፡ ዮሴፍ Aባቱን ያEቆብን ከብዙ ዓመታት በኋላ Aየው
ወንድሞቹንም Eንዲሁ፡፡
ያEቆብ ዮሴፍን ዳግም በሕይወት ስላገኘው Eጅግ በጣም ደስ Aለው፤ EግዚAብሔርን
Aመሰገነ፤ ዮሴፍንም ባረከው፡፡ ዮሴፍ ለቤተሰቡ ይቅርታ Aደረገላቸው፡፡
ወንድሞቹ

ክፉ

EንደAደረጒበት

Eርሱ

ክፉ

Aላደረገባቸውም፡፡

መቅጣት

ሲችል

ሊጎዳቸው Aቅም ኖሮት Eያለ EግዚAብሔር ሕልሙን ስለፈጸመለት ዮሴፍ ወንድሞቹን
ይቅር ማለት ቻለ፡፡
በግብጽ ምድርም ይንከባከባቸው፣ መልካምና በጎ ነገርንም ያደርግላቸው ነበር፡፡

ማጠቃለያ
ሕፃናት ዮሴፍ ክፉ ነገር ያደረጒበትን ወንድሞቹን Eንዴት ይቅርታ Eንዳደረገላቸው
ከዚህ ታሪክ ተምራችኋል፡፡ Eናንተም ለወንድምና Eኅቶቻችሁ፣ ለቤተሰባችሁ Eንዲሁም
ለጓደኞቻችሁ ይቅርታ ማድረግን Eና በጎ ሥራ መሥራትን ልመዱ፡፡

ጥያቄዎች፡1. የዮሴፍ ሚስት ማን ትባላለች?
2. ዮሴፍ ስንት ልጆችን ወለደ? ስማቸው ማን ማን ይባላል?
3. ዮሴፍ ለቤተሰቡ ምን Aደረገ?
4. ያEቆብ ዮሴፍን ዳግመኛ ሲያገኘው ምን ተሰማው?
5. ከዮሴፍ ታሪክ ምን ተማራችሁ?

ተግባር

www.zeorthodox.org

መምህሩ ሕፃናት የሚጠሉት ወይም ቂም የያዙበት ሰው ካለ በግልጽነት Eንዲነግሩት
Eና ይቅርታ Eንዲያደርጉለት ይምከሩAቸው፡፡
ይቅርታ ማድረግና መታረቅ የሚሰጠውን ጥቅምና በEግዚAብሔር የተወደደ ተግባር
Eንደሆነ ሕፃናቱ በሚገባቸው መንገድ በምሳሌ ይንገሩዋቸው፡፡
ዮሴፍና ቤተሰቡ ከብዙ ዘመናት በኋላ ሲገናኙ Eና ይቅር ሲባባሉ የሚያሳየውን ምስል
ሕፃናት ቀለም Eንዲቀቡ ይንገሩዋቸው፡፡
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ሳሙኤል ዳዊትን ቀባው
ሃያ ዘጠነኛ ሳምንት
ዓላማ፡ሕፃናት ስለ ንጉሥ ዳዊት የልጅነት ዘመን Aውቀው፤ ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች
መልስ ይሰጣሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡“በላያቸውም Aንድ Eረኛ Aቆማለሁ፤ Eርሱም ያሰማራቸዋል፥ Eርሱም ባሪያዬ ዳዊት
ነው፣ ያሰማራቸዋል Eረኛም ይሆናቸዋል። ” ትን.ሕዝ. ፴፬÷ ፳፫

ምንባብ፡፩ኛ ሳሙ. ፲፯፥፴፬-፴፮

መግቢያ
ዳዊት የAይሁድና የመላው Eስራኤል ንጉሥ ነበር፡፡ Eምነትና ትሕትና ስለነበረውም
EግዚAብሔር ንጉሥ Eንዲሆን መረጠው፡፡
በዛሬው ትምህርታችን የዳዊትን የልጅነት ዘመንና ለንግሥና መመረጡን Eንማራለን፡፡

ትምህርቱ
ሕፃኑ

ዳዊት

የAባቶቹን

በጎች

የሚጠብቅ

መልከ

መልካም

ልጅ

ነበር፡፡

በጎቹን

ይወዳቸዋል፡፡ በዋሽንት ያዜምላቸዋል፤ በጎቹም በዙሪያው ይሰበሰባሉ፡፡
ዳዊት በጎቹን የሚጠብቅበት ዘንግ ነበረው፡፡ ለበጎቹም ይጠነቀቃል፡፡ Eነርሱን ለመጠበቅ

www.zeorthodox.org

Eና Aውሬ Eንዳይበላቸው ለመከላከል ከAንበሳና ድብ ጋር ይታገል ነበር፡፡
ዳዊት ሁሌም የEግዚAብሔርን ስም ይጠራል፡፡ የAባቱን በጎች ለመጠበቅ ከመውጣቱም
በፊት ሁልገዜ ይጸልያል፣ ይዘምራል፡፡
ከAንበሳና ድብ በጎቹን የሚያድንበትን ኃይልና ችሎታ Eንደ ሰጠው ያውቅና ያምን
ስለነበር ሁሌም EግዚAብሔርን ያመሰግናል፡፡

ለንጉሥነት መመረጡ፡ሳሙኤል የተባለ ነቢይ ነበር፡፡ ልጆች ነቢይ ምን Eንደሆነ ታውቃላችሁ? ነቢይ
EግዚAብሔር ለሕዝቡ መልEክት Eንዲነግር የሚልከው ነው ፡፡
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EግዚAብሔር Aንድ ቀን ነብዩ ሳሙኤልን ቀንዱን በዘይት ሞልቶ Eሴይ ወደ ተባለ ሰው
ቤት Eንዲሄድ ነገረው፡፡ ከEሴይ ልጆችም ለንግሥና የመረጠውን Eንዲቀባው Aዘዘው፡፡
EግዚAብሔር Eንደነገረውም ነብዩ ሳሙኤል ወደ Eሴይ ሄደ፡፡ Eሴይና ጎረቤቶቹ
ሳሙኤል የEግዚAብሔር ነቢይ ስለሆነ የEግዚAብሔር መልEክት Eንዳለው Aውቀው
ለምን Eንደመጣ ጠየቁት፡፡ ሳሙኤልም መሥዋEት ለማቅረብ Eንደመጣ፤ ራሳቸውን
Eንዲያነጹና ለመሥዋEት ሥርዓቱ Eንዲዘጋጁ ነገራቸው፡፡
ወደ Eሴይ

ቤት

ከገባ

በኋላም፤

የመጀመሪያው

የEሴይ ልጅ

ሲመጣ

ሳሙኤል

‹‹EግዚAብሔር ለንግሥና የመረጠው ይሄ ይሆናል›› Aለ፡፡ EግዚAብሔር ግን Eርሱን
Eንዳልመረጠና ሰው ፊትን ቢያይም Eርሱ ግን ልብን Eንደሚያይ ነገረው፡፡
Eሴይ ልጆቹን ሁሉ በሳሙኤል ፊት ተራ በተራ Eያመጣ Aቆመ፡፡ EግዚAብሔር ግን
ሁሉንም Aልመረጠም፡፡ በመጨረሻም ‹‹የቀረ ልጅ የለምን?›› ብሎ ነብዩ ሳሙኤል
Eሴይን ጠየቀው፡፡ Eሴይም የመጨረሻው ልጅ Eንዳለና በጎች Eየጠበቀ መሆኑንም
ነገረው፡፡
ሳሙኤልም ፈጥኖ Eንዲያመጣው ነገረው፤የመጨረሻው ልጅ ዳዊት ሲመጣ ብሩህ፣
መልከ መልካምና ግርማ ሞገስ ያለው ልጅ ነበር፡፡ EግዚAብሔርም ለሳሙኤል "ይህ

ነውና ተነሥተህ ቀባው" Aለ፡፡
ዳዊት በወንድሞቹ መካከል ተቀባ፣ የEግዚAብሔርም መንፈስ ከዚያን ቀን ጀምሮ
በዳዊት ላይ በኃይል መጣ፡፡

ጥያቄዎች፡1.ዳዊት Aባቱን ያገለግል የነበረው Eንዴት ነው?
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2. ዳዊት ዘንግ ይይዝ የነበረውስ ለምንድነው?

3. ከድብና ከAንበሳ ጋር የሚታገልበትን ኃይል ማን ሰጠው?

4. ዳዊት ከድብ Eና ከAንበሳ ጋር የሚታገለው ለምን ነበር?
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5. ነቢይ ምንድነው?

6. ወደ Eሴይ ቤት የተላከው ነቢይ ማን ነው?

7. ነቢዩ በEሴይ ቤት ለንግሥና የሚሆነውን ሲመርጥ ዳዊት ምን ያደርግ ነበር?

መዝሙር፡EግዚAብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው (2)
የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማነው (2) Aምላኬ መመኪያዬ ነው (2)

www.zeorthodox.org
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ዳዊት ጎልያድን Aሸነፈ
ሠላሳኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናት፤ EግዚAብሔር ከዳዊት ጋር Eንደሆነ Aውቀው፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን
ጥያቄዎች

ይመልሳሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡“በሞት ጥላ መካከል Eንኳ ብሄድ Aንተ ከEኔ ጋር ነህና ክፉን Aልፈራም በትርህና
ምርኵዝህ Eነርሱ ያጸናኑኛል። ”መዝ. ፳፫÷ ፬

ምንባብ፡፩ኛ ሳሙ. ፩፮ Eና ፩፯

መግቢያ
የመጀመሪያው የEስራኤል ንጉሥ Eንዲሆን የተመረጠው ሳOል ነበር፡፡
ሳOል ግን በተደጋጋሚ ለEግዚAብሔር Aልታዘዘም ነበር፡፡ ስለዚህ የEግዚAብሔር
መንፈስ ተለይቶት በርኩስ መንፈስ ይሰቃይ ነበር፡፡
በዛሬው ትምህርታችንም ዳዊት በሳOል ላይ የነበረውን ሰይጣን Eንዴት Eንዳራቀለት፤
ንጉሡንና Eስራኤልን ረድቶ ጎልያድን ያሸነፈበትን ታሪክ Eንማራለን፡፡

ትምህርቱ፡ሳOል ለEግዚAብሔር ሳላልታዘዘ የEግዚAብሔር መንፈስ ራቀው፡፡ ርኩስ መንፈስም
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በላዩ Aድሮበት ያሰቃየው ነበር፡፡ በገና ደርዳሪ Eንዲጠሩለት Aገልጋዮቹን Aዘዘ፡፡
Aገልጋዮቹም የEሴይ ልጅ ዳዊት ጥሩ በገና ደርዳሪ Eንደሆነ ለሳOል ነገሩት፡፡
ሳOል Eሴይ ልጁን ዳዊትን Eንዲልክለት መልEክት ላከበት፡፡ Eሴይም ዳዊትን Aህያ ሰጥቶ፣
ምግብና ወይን Aስይዞ ወደ ሳOል ዘንድ ላከው፡፡ ሳOል ዳዊትን ሲያየው በጣም ወደደው፣
ሾመውም፡፡ ስለዚህ ሳOል ከዳዊት ጋር መኖር ጀመረ፤ በገና ይደረድርለትም ነበር፡፡
ዳዊት በገና ሲደረድር ሳOልን የሚያሰቃየው ርኩስ መንፈስ ይርቅለት ነበር፡፡
ዳዊት በገና የመደርደር፣ በመዝሙር EግዚAብሔርን የማመሰገን ጸጋ ነበረው፡፡ ዛሬ
በመጽሐፍ ቅዱስ የምናገኘው ‘መዝሙረ ዳዊት’ ዳዊት ለEግዚAብሔር ያቀረባቸው
ምሥጋናዎች ናቸው፡፡
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ዳዊት Aባቱንና ሳOልን Eያገለገለ ኖረ፡፡
Aንድ ቀን ፍልስጥኤም ከEስራኤል ጋር ሊዋጉ ወጡ፡፡ ከፍልስጤማውያን ወገን ጎልያድ
የተባለ ግዙፍ ሰው ወጥቶ፤ ‹‹ከEስራኤላውያን ወገን ከEኔ ጋር መዋጋት የሚችል Aንድ
ሰው ይምጣ›› Aለ፡፡ Eስራኤልንም Aዋረደ፣ በEግዚAብሔር ያላቸውንም Eምነት ናቀባቸው፡፡
Eስራኤልም ጎልያድ ግዙፍና ጠንካር ስለነበረ ፈሩ፡፡ ዳዊት ግን ወጣት ብላቴና ቢሆንም
EግዚAብሔር ከEርሱ ጋር Eንደሆነ ስለሚያውቅ Eና ጽኑ Eምነት ስልነበረው ጎልያድን
Aልፈራም፡፡
ዳዊት ወደ ንግሡ ሳOል ቀርቦ በጎቹን ከAንበሳና ድብ Aፍ Eንዴት ያድን Eንደነበረ፤
ግዙፉን ጎልያድንም Eንደሚያሸንፈው በEግዚAብሔር ታምኖ ተናገረ፡፡ ሳOልም ከጎልያድ
ጋር Eንዲዋጋ ፈቀደለት፡፡
ጎልያድ ትንሹን ብላቴና ዳዊትን ሲያየው በንቀት "ወደ Eኔ ና÷ ሥጋህንም ለሰማይ

ወፎችና ለምድር Aራዊት Eሰጣለሁ" Aለው፡፡
ዳዊትም "Aንተ ሰይፍና ጦር ይዘህ ትመጣብኛለህ Eኔ ግን …….በሠራዊት ጌታ

በEግዚAብሔር ስም Eመጣብሃለሁ" Aለ፡፡
ዳዊት ከEረኛ ኮሮጆው Aንድ ድንጋይ Aውጥቶ በወንጭፍ Aድርጎ ወነጨፈው፣ በጎልያድ
ግምባር ድንጋዩ ተቀረቀረ፤ ግዙፉ ጎልያድም ወደቀ፡፡ ዳዊት EግዚAብሔር ድል
Eንደሚሰጠው Aምኖ ግዙፉን ሰው በወንጭፍና በድንጋይ ድል Aደረገ፡፡
Eስራኤልም በደስታ EግዚAብሔርን Aመሰገኑ፡፡ "ሳOል ሺህ ዳዊትም

Eልፍ (Aሥር

ሺህ) ገደለ” Aሉ፡፡

ጥያቄዎች፡1. ሳOልን በEስራኤል Eንዲነግሥ የሾመው ማነው?
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2. የEግዚAብሔር መንፈስ ለምን ከሳOል ተለየ?

3. ዳዊት ከሳOል ርኩስ መንፈስ ያርቅለት የነበረው Eንዴት ነው?
4. የዳዊት Aባት ማነው?

5. Eስራኤልን የተገዳደረው/የተሳደበው/ ግዙፍ ሰው ማን ይባላል?Eስራኤልስ ለምን
ፈሩት?
6. ዳዊት ጎልያድን ፈርቶት ነበርን? ምንስ Aለው?

መዝሙር፡ዘምሩ ለAምላክነ ዘምሩ
ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ

መዝ ፱÷፲፩
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ዳዊትና ዮናታን
ሠላሳ Aንደኛ ሳምንት
ዓላማ፡ሕፃናት ከዳዊትና ከዮናታን ታሪክ ስለ Eውነተኛ ወዳጅነት ተገንዝበው፤ በመምህሩ
የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡“ወዳጅ በዘመኑ ሁሉ ይወድዳል፤ ወንድምም ለመከራ ይወለዳል። ” ምሳሌ ፲፯፥፲፯

ምንባብ ፡፩ኛ ሳሙ. ፲፰-፳ Eና ፪ኛ ሳሙ. ፩ Eና ፱

መግቢያ
ባለፈው

ሳምንት

ትምህርታችን

ዳዊት

ከፍልስጤማውያ

ወገን

የሆነውን

ግዙፉን

ጎልያድን በEግዚAብሔር ኃይል ካሸነፈ በኋላ Eስራኤላውያን፤ "ሳOል ሺህ፣ ዳዊት

Aሥር ሺህ ገደለ፡፡" Eያሉ ማመስገናቸውን ታስታውሳላችሁ?
በዛሬው ትምህርታችን፤ ሳOል በቅንዓት ዳዊት ላይ Eንደተነሣበት Eንማራለን፡፡ በተጨማሪም
በሳOል ልጅ በዮናታንና በዳዊት መካከል የነበረውን ፍጹም ወንድማማችነት Eናያለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት
ዮናታን ለዳዊት፡የመጀመሪው የEስራኤል ንጉሥ ሳOል ዮናታን የተባለ ልጅ ነበረው፡፡
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ዳዊት ግዙፉን ጎልያድን ከገደለው በኋላ የንጉሡ ሳOል ልጅ ዮናታን ዳዊትን Eጅግ
ወዶት፤የራሱን ልብስና ሰይፍም ሸልሞታል፡፡

ዳዊት ከንጉሡ ከሳOል በላይ በEስራኤላውያን ዘንድ ታዋቂ ሆነ፡፡ ንጉሡ ሳOልም በዚህ
ቀንቶ ዳዊትን ለመግደል ፈለገ፡፡
Aንድ ቀን ሳOል ታምሞ ዳዊት በገና Eየደረደረለት ሳለ ጦር ወረወረበት፤ዳዊትም ዘወር
ብሎ Aመለጠ፡፡
ከዚያም በተደጋጋሚ ሊገድለው Eንደሚፈልግ Aውቆ ዳዊት ከሳOል ፊት ሸሸ፡፡ በሌላ
ሥፍራም ሄዶ ተቀመጠ፤Eስራኤላውያን ግን ዳዊትን ይወዱት ነበር፡፡
Aንድ

ቀንም

የሳOል

ልጅ፣የዳዊት
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ዮናታን

Aባቱን

"Eርሱ Aልበደለህምና
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ሥራውም ለAንተ Eጅግ መልካም ሆኖAልና ንጉሡ ባሪያውን ዳዊትን Aይበድለው" ብሎ
ተናገረው፡፡
ንጉሡም በልጁ ንግግር ተደስቶ ለጊዜው ዳዊትን Eንደማይገድለው ቃል ገባለት፡፡ ነገር
ግን ቅናቱ ተነሥቶበት ሳOል ዳዊትን በድጋሚ ሊገድለው ፈለገ፤ዮናታንም ሳOልን
Aስመለጠው፡፡
ስለዚህም በሳOል ልጁን ዮናታንን "ዳዊት በሕይወት ካለ Aንተ ንጉሥ Aትሆንም"
Aለው፡፡
ዮናታን ግን ንጉሥ ለመሆን ከመጓጓት ይልቅ ለወዳጁ ለዳዊት ተጠነቀቀለት፡፡ ምልክት
ሰጥቶም Aስመለጠው፡፡ (መምህር በዳዊትና በዮናታን መካከል የነበረውን ምልክት
ያስረዱAቸው፡፡) ፩ኛ ሳሙ. ፳÷ ፲፰-፵፪
ዮናታንና ዳዊት በምስጢር ተገናኝተው፣ተቃቅፈውና ተላቅሰው ተለያዩ፡፡ ለምን ያለቅሱ
ይመስላችኋል? የሚዋደዱ ጓደኛሞች ስለነበሩ ነው፡፡
ዮናታን ዳዊትን "በደኅና ሂድ፤ Eነሆ÷ በEኔና በAንተ መካከል ለዘላለም EግዚAብሔር

ይሁን" Aለ፡፡ ዳዊት ተሰደደ፣ ዮናታንም ወደ ከተማ ገባ፡፡

ዳዊት ለዮናታን፡“ዮናታን ቸርነትን Eንዳደረግሁልህ ለኔም ቸርነትን Aድርግልኝ” ባለው መሠረትና
EግዚAብሔርን በመካከላቸው Eንዳደረጉ፤ ዳዊትም የዮናታንን መልካምነት Aሰበ፡፡
ዳዊት ከሳOል ቤተ መንግሥት ከሸሸ በኋላ ፍልስጥኤማውያን Eስራኤልን ተዋጉ፡፡
ሳOልና ሦስት ልጆቹ የዳዊት ወዳጅ ዮናታንንም ጨምሮ ሞቱ፡፡
ዳዊትም በስደት ሆኖ ይሄን ሲሰማ በጣም Aዘነ Aለቀሰም፡፡
ከዚህ በኋላ ዳዊት የEስራኤል ንጉሥ ሆነ፡፡ በርሱና በዮናታን መካከል የነበረውን
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EግዚAብሔርንና የዮናታንን ቅንነት Aስቦ፤ለዮናታን ቤተሰቦች መልካም ለማድረግ ወሰነ፡፡
Eያጠያየቀ ሲያስፈልግ የዮናታን ልጅ መኖሩን Aረጋግጦ Aስጠራው፡፡ ልጁም ለንጉሡ
የሚገባውን ክብር ሰጥቶ ወደ ዳዊት መጣ፡፡
ንጉሡ ዳዊትም "ስለ ዮናታን መልካም Aደርግልሃለሁ÷የሳOልን መሬት በሙሉ ውሰድ"
Aለው፡፡ በጦርነቱ ወቅት Aሳዳጊው ይዛው ስትሸሽ ውድቆ የተጎዳው ልጅም ንጉሡን
Aመስግኖ በደስታ ሄደ፡፡
ዳዊት ለዮናታን የነበረውን ፍቅርና ውለታውን ለልጁ መልካም በማድረግ Aሳየ፡፡
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ጥያቄዎች ፡1.ሳOል ዳዊትን ለመግደል ለምን ፈለገ ?

2. የዳዊት ወዳጅ የነበረው የሳOል ልጅ ማን ነበር ?

3. ቅናት ምንድን ነው?

4.በዳዊትና በዮናታን መካከል የነበረው ቃል ኪዳን ምን ነበር?

5. ዳዊት ቃሉን ጠብቋልን? Eንዴት?

6. ሳOልና ዮናታን ሲሞቱ ዳዊት ምን ተሰማው?

www.zeorthodox.org

7. ዮናታን Eውነተኛ ወዳጅ ነበር? ለምን?

መዝሙር፡EግዚAብሔር ይወዳናል ይጠብቀናል(2)
Eርሱ ለኛ ደሙን ክሶልናል(2)
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ተAምረኛው ዓሣ Aጠማመድ
ሠላሳ ሁለተኛ ሳምንት
ዓላማ ፡ሕፃናት ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ የፈጸማቸውን ተAምራት Aውቀው፤ ከመምህሩ
ለሚቀርበርቡላቸው ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ፡፡

ምንባብ፡ሉቃ ፭÷፩-፲፩

መግቢያ
ጌታችን ከተጠመቀ በኋላ የፈጸመው የመጀመሪያ ተAምር ምን ነበር? ውኃን ወደ
ወይንነት ቆይሮAል፡፡
በዚህ Eና በሚቀጥሉት ተከታታይ ትምህርቶታቻችን ጌታችን የፈጸማቸውን ተAምራት
Eንማራለን፡፡

ትምህርቱ፡Aንድ ቀን ጌታችን በባሕር ዳርቻ በዓሣ Aጥማጆች ጀልባ ላይ ያስተምር ነበር፡፡
ልጆች ዓሣ Aጥማጆች ምን Eንደሚሠሩ ታውቃላችሁ? ታንኳ ወይም ጀልባ Aይታችሁ
ታውቃላችሁ? ለመምህር ንገሩ ፡፡
ጌታችን በባሕር ዳርቻ ቆሞ ሁለት ታንኳዎችን Aየ፤ ከዚያም ወደ ስምOን ታንኳ
ወጥቶ ያስተምር ጀምር፡፡ ትምህርቱን ከጨረሰ በኋላ ስምOንን ታንኳይቱን ወደ መሐል
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ፈቀቅ Aድርጎ ዓሣ Eንዲያጠምድ Aዘዘው፡፡ ዓሣ ለማጥመድ ብዙ ደክመው Aጥተው
ስለነበረ፤ “ምንም Aልያዝንም ስለ ቃልህ Eንጥላን” ብሎ መረቡን ጣለ፡፡
ይህንንም ባደረጉ ጊዜ Eጅግ ብዙ ዓሣ ያዙ፡፡ መረቦቹ ዓሣዎቹ ብዛት የተነሳ ተቀደዱ፡
Eነ ስምOን በመረቡ የተያዙትን Eጅግ ብዙ ዓሣዎች ለማውጣት ፤ ስላልቻሉ በሌላ
ታንኳ ያሉ ጓደኞቻቸውን Eርዳታ ጠየቁ፡፡ ሁለቱ ታንኳዎች Eንኪሰጥሙም ዓሣ
Aከማቹ፡፡
ስምOንም የጌታችንን ተAምር ካየ በኋላ ኃጢAተኛ ነኝና ከEኔ ተለይ Aለው፡፡
በሌላይቱ ታንኳ የነበሩና የረዱት ያEቆብና ዮሐንስ በዚያ የነበሩትም ሁሉ Eጅግ
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ተደነቁ፤ EግዚAብሔርንም Aመሰገኑ፡፡ ልጆች Eኛም EግዚAብሔር ሲረዳን ማመስገን
Aለብን፡፡
ጌታችን Iየሱስም ስምOንን “ከEንግዲህ ሰውን ወደ መንግሥተ ሰማያት የምታጠምድ
ትሆናለህ” Aለው፡፡
በሁለቱ ታንኳዎች የነበሩት ዓሣ Aጥማጆች ታንኳዎቻቸው ወደ ምድር Aድርሰው
ሁሉን ትተው ተከተሉት፡፡

ልምምድ፡1. ጌታችን በመጀመሪያ ያደረው ተAምር ምን ነበር? -----------------------------------------------2. ዓሣ Aጥማጆች ሥራቸው ምንድን ነው? --------------------------------------------------------3. ስምOንና ጓደኞቹ ጌታችን ወደ Eነሱ መጥቶ ካስተማራቸው Eና ወደ መሐል ፈቀቅ
Aድርገው

በቀኝ በኩል መረባቸውን Eንዲጥሉና ዓሣ Eንዲያጠምዱ ካዘዛቸው በፊት ዓሳ

ማጥመድ Eና መያዝ ችለው ነበር?------------------------------------------------------------4. ጌታችን ካዘዛቸው በኋላስ ምን ተፈጠረ ? --------------------------------------------------5. ዓሣ Aጥማጆቹ ከተAምራቱ በኋላ ምን Aደረጉ? --------------------------------------------6. ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስን የተከተሉትን ዓሣ Aጥማጆች ስም ግለጹ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------

መዝሙር፡ተናገሩ ድንቅ ሥራውን መስክሩ
ተAምሩን ለዓለም ንገሩ(2) ድንቅ ሥራውን መስክሩ፡፡

ይቆየን፡፡
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ጌታችን ዓይነ ሥውሩን Aዳነ
ሠላሳ ሦስተኛ ሳምንት
ዓላማ፡ሕፃናት ከትምህርቱ ጌታችን የፈጸማቸውን ተAምራት Aውቀው፤ የሚቀርቡላቸውን
ጥያቄዎች

ይመልሳሉ፡፡

ምንባብ፡ዮሐ ፱÷፩-፲፩

መግቢያ
ከዚህ

በፊት

ስለፈጸመው

ተዓምራት

ተምረናል፡፡

ልጆች

ካለፈው

ትምህርት

የምታስታውሱትን ለመምህራችሁ ግለጹ፡፡
ዛሬም የጌታቻንን ተAምራት Eንማራለን፡፡

ትምህርቱ፡ሲወለድ ጀምሮ Eውር የሆነ Aንድ ሰው ነበር፡፡ ጌታችን Eያስተማረ ሲያልፍ Aይነ
ስውሩ ባለበት ቦታ ደረሰ፡፡

"መምህር ሆይ ÷ ይህ ሰው Eውር ሆኖ Eንዲወለድ ኃጢAት የሠራ ማን ነው? Eርሱ
ወይስ ወላጆቹ?" ብለው ደቀ መዛሙርቱ ጠየቁት፡፡
ጌታችንም "የEግዚAብሔር ሥራ በEርሱ Eንዲገለጥ ነው Eንጂ Eርሱ ወይም ወላጆቹ

ኃጢኣት Aልሠሩም" Aላቸው፡፡
ይህንንም ብሎ ወደ መሬት Eንትፍ ብሎ በምራቁም ጭቃ Aድርጎ በጭቃው የEውሩን
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ዓይኖች ቀባና፤ ‹‹ሂድ በሰሊሆም መጠመቂያ ታጠብ›› Aለው፡፡ ጌታ Eንዳዘዘው ሄዶ
ታጠበ፤ Eያየም መጣ፡፡ ድሮ የሚያውቁት ግን "Eርሱ ነው! Aይደለም!" በሚል
ተከራከሩ፡፡ Eርሱ ግን Eኔ ነኝ Aላቸው፡፡ መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ EንደAዳነውም
መሰከረላቸው፡፡

ጥያቄዎች፡1. ጌታችን ያዳነው ሰው ለምን Eውር ሆኖ ተወለደ?
2. ጌታ Eውሩን ሰው Eንዴት Aዳነው?
3. Eውሩ ሰው ከዳነ በኋላ በፊት የሚያውቁት ምን Aሉት?
4. Eርሱስ ምን Aላቸው?
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ነቢዩ ኤልያስ በቁራዎች ተመገበ
ሠላሳ Aራተኛ ሳምንት
ዓላማ፡ሕፃናት የነቢዩ ኤልያስን፣ የንጉሡ Aስዓብን Eና የሕዝቡን ታሪክ ተገንዝበው፤ EግዚAብሔር
ትEዛዙን ለሚፈጽሙ የሚያደርገውን Eንክብካቤ ያውቃሉ፤ መምህሩ ለሚያቀርቡላቸው
ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“ Eንደ EግዚAብሔር ቃልም Aደረገ።……ቍራዎቹም በየጠዋት Eና በየማታው Eንጀራ
Eና ሥጋ ያመጡለት ነበር፣ ከወንዙም ይጠጣ ነበር። ” ፩ኛ

ነገ ፲፯÷ ፭- ፮

ምንባብ፡፩ኛ

ነገ ፲፯÷ ፩-፯

መግቢያ
ዛሬ ኤልያስ ስለሚባል ነቢይና የEግዚAብሔር ሰው Eንማራለን፡፡
ነቢይ የEግዚAብሔርን መልEክት ለሕዝቡ የሚያደርስ Eና ሕዝቡም ለEግዚAብሔር
Eንዲታዘዙ የሚያስተምር ነው፡፡

ትምህርቱ
Aክዓብ የተባለ የEስራኤል ንጉሥ ነበር፡፡ ጣOት Aምላኪም ነበር፡፡ ልጆች ጣOት ምን
Eንደሆነ ታውቃላችሁ? ጣOት ሰዎች መሥዋEተ የሚሠውለትና የሚያመልኩት ራሳቸው
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በEጃቸው የሚሠሩት ቅርጽ ወይም ሐውልት ነው፡፡

ይህም "የማናቸውንም ምሳሌ፣ የተቀረጸውንም ምስል ለAንተ Aታድርግ፣ Aትስገድላቸው፣

Aታምልካቸውምም፣…" የሚለውን የEግዚAብሔርን ሕግ መቃረን Eና መጣስ ነው፡፡
የEስራኤል ንጉሥ Aስዓብና ሕዝቡ የEግEዚAብሔርን ትEዛዝ ጥሰው ጣOት በማምለካቸው
ምክንያት፤ ኤልያስ ዝናብ Eንደማይኖር ለAክዓብ ነገረው ውጤቱም ረኃብ ሆነ፡፡
ኤልያስ የEግዚAብሔርን ትEዛዝ ስለጠበቀ፣ ወደ Aንዲት ትንሽ ወንዝ Eንዲሄድና ቍራዎች
Eንዲመግቡት EግዚEብሔር Aዘዘለት፡፡
ቍራ የAEዋፍ ዝርያ ሆኖ ንስር የሚመስል ትልቅ ወፍ ነው፡፡ ኤልያስም EግዚAብሔር
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ወዳዘዘው ሥፍራ ሄደ፡፡ ቍራዎቹም በየEለቱ ዳቦና ሥጋ ያመጡለታል፣ ያንን Eየተመገበ
ከትንሿ ወንዝ ምንጭም ይጠጣ ነበር፡፡

ማጠቃለያ፡ልጆች ሁልጊዜም የEግዚAብሔርን ትEዛዝ መጠበቅ Aለብን፡፡ ይህንን ስናደርግም
EግዚAብሔር በAስቸጋሪ ጊዜያት ሁሉ ይጠብቀናል፡፡
በAክዓብ Eና በሕዝቡ ኃጢAት ዝናብ Eና ምግብ Aልነበረም፡፡
EግዚAብሔር ግን ኤልያስን ሥጋ Eና ዳቦ በየቀኑ Eንዲመግቡት ቍራዎችን ልኮለታል፡፡
EግዚAብሔር Eኛንም ይጠብቀናል፡፡

መልመጃ፡1 ጣOታት ምንድን ናቸው ?

2. EግዚAብሔር ኤልያስን የት Eንዲሄድ Aዘዘው ?

3. ነቢዩ ኤልያስን EግዚAብሔር Eንዴት ጠበቀው?

መዝሙር
Iትግድፈነ(2) ወIትመንነነ (2)
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Aምላከ ሰላም ተረድኣነ(4)
Aትተወን(2) Aትናቀንም

የሰላም Aምላክ ሆይ Eርዳን፡፡
ይቆየን፡፡
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ነቢዩ ኤልያስና መበለቲቱ (Aንድ)
ሠላሳ Aምስተኛ ሳምንት
ዓላማ፡ሕፃናት ከነቢዩ ኤልያስና ከመበለቲቱ ታሪክ EግዚAብሔር ትEዛዙን ለሚፈጽሙ
የሚያደርገውን Eንክብካቤ ያውቃሉ፤ ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ፡፡

ምንባብ፡፩ኛ

ነገ ፲፯÷ ፩-፯

መግቢያ
ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን EግዚAብሔር ለነቢዩ ኤልያስ Eንዴት Eንደተጠነቀቀለት
ተምረናል፡፡
ዛሬም EግዚAብሔር ለኤልያስ የሚያደርገው ጥበቃና Eንክብካቤ Eንደቀጠለ Eና ነቢዩ
ኤልያስ የመበለቲቱን ቤት Eንደባረከ Eንማራለን፡፡

ትምህርቱ
ባለፈው ትምህርታችን EግዚAብሔር የላካቸው ቍራዎች ለኤልያስ ዳቦና ሥጋ Eያመጡለት፣
ከወንዝ ውኃ Eየጠጣ መኖሩን ተምረናል፡፡
ከተወሰኑ ጊዚያት በኋላ ግን ዝናብ ስላልነበረ ወንዙ ደረቀ፡፡ዝናብ ለምን Eንደቆመ

ታስታውሳላችሁ? Aክዓብና ሕዝቡ ጣOት ስላመለኩ ነበር፡፡
ወንዙ ስለደረቀ EግዚAብሔር ኤልያስን ወደ Aንዲት መበለት ቤት ላከው፡፡ ባልዋ የሞተባት
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ሴት መበለት ትባላለች፡፡

ነቢዩ ኤልያስ EግዚAብሔር ወደላከው ቦታ ሲሄድ ሴትዮዋ Eንጨት ስትሰበስብ Aገኛት፡፡
ጠርቶም ውኃ Eና ዳቦ Eንድትሰጠው ጠየቃት፡፡
ሴትዮዋ በችግሩ ምክንያት ዳቦ Eንደሌላት፤ በማሰሮዋ ጥቂት ዱቄትና ዘይትም ብቻ
Eንደቀራት ነገረችው፡፡ Eንጨት የምትሰበሰበውም ለEርስዋና ለልጅዋ የሚሆን ምግብ
ለማብሰል መሆኑን ገለጸችለት፡፡
ነገር ግን ነቢዩ ኤልያስ በመጀመሪያ ሄዳ በማሰሮዋ የቀራትን ጥቂት ዘይት Eና ዱቄት
ለEርሱ Eንድታመጣ ነገራት፡፡ ለEርስዋና ለልጅዋም Eንደሚተርፍላት፤ ይሄም የEግዚAብሔር
በረከት መሆኑንና ዝናብ Eስኪዘንብ ድረስ ዱቄቱና ዘይቱ Eንደማይጎድል Aበሠራት፡፡
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ስለዚህም ወደ ቤትዋ ሄዳ ለኤልያስ፣ለEርስዋና ለልጅዋም ዳቦ ጋገረች፣ያለቀው ዱቄትና
ዘይትም Eንደ ነበዩ ቃል ሙሉ ሆኖ ኖረ፡፡

ማጠቃለያ፡EግዚAብሔር

በረከቱን

በቅዱሳን

ይልካል፡፡ሴትየዋ

ነቢዩን

ኤልያስን

ስላገለገለች

EግዚAብሔር ቤትዋን Eና ያላትን ባረከላት፡፡ Eርሷና ልጅዋም ከረሀብና ከሞት ተረፉ፡፡

መልመጃ፡1. ኤልያስ ይጠጣበት የነበረ ወንዝ ሲደርቅ የት ሄደ?
2. EግዚAብሔር የመበለቲቱን ቤት Eንዴት ባረከ?

መዝሙር፡Aትተወን (2) Aምላክ ሆይ Aትጣለን
የሰላምAምላክAንተEርዳን

ይቆየን፡፡
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ነቢዩ ኤልያስ Eና መበለቲቱ (ሁለት)
ሠላሳ ስድስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናት ከታሪኩ ኤልያስ የመበለቲቱን ልጅ ከሞት ማዳኑን Eና EግዚAብሔር ቤቷን
በነቢዩ ኤልያስ Aማካኝነት Eንዴት Eንደባረከላት Aውቀው፤ ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች
መልስ ይሰጣሉ፡፡

ምንባብ፡፩ኛ

ነገ ፲፯

መግቢያ፡ባለፉት ሁለት ሳምንታት EግዚAብሔር ኤልያስን Eንዴት Eንደመገበው Eንዲሁም
EግዚAብሔር የመበሊቲቱን ቤት በነቢዩ ኤልያስ Eንደባረከላት ተምረናል፡፡
ዛሬም በኤልያስ Aማካኝነት በመበሊቲቱ ቤት የተፈጸመውን ሌላ ተAምር Eናያለን፡፡

ትምህርቱ፡በነቢዩ ኤልያስ ዘመን በንጉሡ Aክዓብ ኃጢAት ምክንያት በሀገሩ ሁሉ ረኃብና ድርቅ
መጣ፡፡ ለነቢዩ ኤልያስ የሚመግበው ቍራ ከEግዚAብሔር ተልኮለት Eየተመገበ፤
ከወንዝ ምንጭ ውኃ Eየጠጣ ቆይቶAል፡፡ ከዚያም በኋላ በመበሊቲቱ ቤት ተጠግቶ
AሳልፎAል፡፡
ከብዙ ቀናት በኋላም የመበለቲቱ ልጅ ታሞ ሞተ፡፡
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መበለቲቱም በጣም Aዝና Eያለቀሰች ነቢዩን፤ "የEግዚAብሔር ሰው ሆይ ከAንተ ጋር

ምን Aለኝ? ኃጢAቴንስ ታሳስብ ዘንድ ልጄንስ ትገድል ወደ Eኔ መጥተተሃልን?"
Aለችው፡፡
ኤልያስም ይኖርበት በነበረው ሰገነት ልጅዋን ወስዶ በAልጋው ላይ Aስተኛውና "የዚህ

ብላቴና ነፍስ ወደ Eርሱ ትመለስ ዘንድ Eለምንሃለሁ፡፡" ሲል ወደ EግዚAብሔር ጸለየ፡፡
ልጆች ሞቶ የነበረው የመበለቲቱ ልጅ ምን የሆነ ይመስላችኋል? ጌታችን EግዚAብሔር
የኤልያስን ቃል ሰማ የሕፃኑም ነፍስ ተመለሰች፡፡
ነቢዩም ከሰገነት ሕፃኑን Aወረደና ለEናቱ "Eነሆ ልጅሽ በሕይወት ይኖራል"ብሎ
ሰጣት፡፡
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መደምደሚያ፡ኤልያስ የሕፃኑን ነፍስ ሁለቴ AድኖAል፡፡ በመጀመሪያ በራብ Eንዳይሞቱ ዱቄቱን Eና
ዘይቱን በበረከት Aብዝቶላቸዋል፡፡ሁለተኛው EግዚAብሔር የኤልያስን ጸሎት ሰምቶ
ከሞት Aድኖታል፡፡

ከነዚህ ተከታታይ የነብዩ ኤልያስ ታሪኮች ሦስት ተAምራትን Aይተናል፡፡
ቁራዎች ኤልያስን መገቡት፡፡
ለAንድ ጊዜ ብቻ የነበረውን ምግብ Aብዝቶ ባረከላቸው፡፡
EግዚAብሔር የኤልያስን ጸሎት ሰምቶ የሕፃኑን ነፍስ መለሰለት፡፡

ልምምድ፡1.

ኤልያስ የድርቅና የራቡን ወቅትን Eንዴት Aለፈ?

2.

የመበሊቲቱ ልጅ ምን ሆነ?

3.

ነቢዩ ኤልያስ መበለቲቱንና የልጅዋን ሕይወት Eንዴት Aዳነ?

መዝሙር
EግዚAብሔር ይወደናል ይጠብቀናል (2)
Eርሱ ለኛ ደሙን ክሶልናል (2)
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የሦስቱ ሕፃናት ጽናት
ሠላሳ ሰባተኛ ሳምንት
ዓላማ፡ሕፃናት ስለ ቅዱስ ገብርኤል የማዳን ስራ Eና የሦስቱን ሕፃናት የEምነት ጽናት
ተገንዝበው፤ በመምህሩ ለሚቀርብላቸው ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡“ የምናመልከው Aምላካችን ከሚነድደው ከEሳቱ Eቶን ያድነን ዘንድ ይችላል፤ ”

ዳን.

፫÷፲፯

“ መልAኩም

መልሶ፦ “Eኔ በEግዚAብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ፥” ሉቃ.

፩÷፲፱

ምንባብ፡ሉቃ. ፩÷፭ - ፍጻሜ ምEራፍ፤ ትንቢተ ዳንኤል ፫÷፩ - ፍጻሜ ምEራፍ፣

መግቢያ
በዛሬው ትምህርታችን ቅዱስ ገብርኤል ሠለስቱ ደቂቅን ማዳኑን Eንማራለን፡፡

ትምህርቱ ፡ድኅነታችን ሲታወጅ የተላከው መልAክ ቅዱስ ገብርኤል ነው፡፡ በEምነታቸው የጸኑትን
ሠለስቱ ደቂቅንም AድኖAል፡፡
ሦስቱ ወጣቶች የባቢሎኑ ንጉሥ ናቡከደነፆር ላቆመው ጣOት Aንሰግድም በማለታቸው
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ወደ ሚነደው Eቶን ሲጣሉ፤Eሳቱን ሊያበርድላቸው የተላከው ቅዱስ ገብርኤል ነበር፡፡
ታሪኩም Eንዲህ ነበር፤ ናቡከደነፆር ዱራ ሜዳ በተባለ ቦታ ትልቅ ጣOት Aቆመ፡፡
ከዚያም ላቆመው ምስል ሁሉም Eንዲሰግዱ Aዋጅ Aስነገረ፡፡የሀገሩ ሕዝብ ሁሉ ንገሡ
ላቆመው ጣOት ለምስሉ ሲሰግዱ ሦስቱ ወጣቶች ግን Aንሰግድም Aሉ፡፡ ሦስቱ ወጣቶች
ናቡከደነፆር ላቆመው ጣOት Aንሰግድም በማለታቸው ከለዳውያን ከስሰው በንጉሡ ፊት
Aቆሙዋቸው፡፡ንጉሡም በታላቅ ቁጣ ላቆመው ጣOት ካልሰገዱ በሚነድ Eቶን ውስጥ
Eንደሚጣሉ Aስጠነቀቃቸው ፡፡
Eነርሱም “ንጉሥ ሆይ Eኛ በዚህ ነገር Eንመልስልህ ዘንድ Aስፈላጊያችን Aይደለም፡፡
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የምናመልከው Aምላካችን ከሚነድደው ከEሳቱ Eቶን ያድነን ዘንድ ይችላል፤ከEጅህም
ያድነናል፤ንጉሥ ሆይ ነገር ግን Eርሱ ባያድነን፤Aማልክትህን Eንዳናመልክ ላቆምኸውም
ለወርቁ ምስል Eንዳንሰግድለት Eወቅ” Aሉት፡፡
ናቡከደነፆር ተቆጥቶ ሲድራቅ ሚሳቅ Eና Aብደናጎ የተባሉ ሦስቱ ወጣቶች ታስረው
በሚነድ

የEሳት

Eቶን

ውስጥ

Eንዲጣሉ

Aደረገ፡፡

Eሳቱ

በተቀጣጠለበት

ጉድጓድ

የጣሉዋቸውንም ሰዎች የነበልባሉ ወላፈን ገደላቸው፡፡ በዚያን ጊዜም ንጉሡ ባየው
ተደንቆ፤ “ሦስቱ ሰዎች Aስረን በEሳቱ ውስጥ ጥለን Aልነበረምን?……..Eነሆ Eኔ

የተፈቱ በEሳቱም መካከል የሚመላለሱ Aራት ሰዎች Aያለሁ፤ ምንም Aላቆሰላቸውም፤
የAራተኛውም መልክ የAማልክትን መልክ ይመስላል” Aለ፡፡
ወጣቶችንም ‹‹ኑ ውጡ›› ብሎ ጠራቸው፡፡ የሦስቱ ወጣቶች የራሳቸው ጠጒር ሳይቃጠል
ሰናፊላቸውም (ልብሳቸውም) የጢስ ሽታ ሳይኖረው ከEሳቱ ውስጥ ወጡ፡፡ ናቡከደነፆርም
“መልAኩን

የላከ…

በEርሱ

የታመኑትን

ባርያዎቹን

ያዳነ

የሲድራቅና

የሚሳቅ

የAብደናጎንም Aምላክ ይባረክ” Aለ፡፡ ያም መልAክ ቅዱስ ገብርኤል ነበረ፡፡

ማጠቃለያ
ሲድራቅ፣ ሚሳቅ Eና Aብደናጎን የተባሉት ሦስቱ ወጣቶች ንጉሥ ናቡከደነፆር ላቆመው
ጣOት Aንሰግድም Aሉ፡፡ EግዚAብሔርን በማመን የጸኑት ወጣቶች በEሳት ውስጥ
ሲጣሉ EግዚAብሔር መልAኩን ቅዱስ ገብርኤልን ልኮ Aዳናቸው፡፡
ንጉሡ ናበከደነፆርም ወጣቶቹ በEግዚAሔር ጥበቃ በEሳቱ ከመቃጠል መዳናቸውን
Aይቶ በEግዚAብሔር ሥራ ተደነቀ፡፡

መልመጃ

www.zeorthodox.org

1. ጣOት Aቁሞ ሦስቱን ወጣቶች Eንዲሰግዱለት ያዘዘው ንጉሥ ማን ይባላል? —————————
2. EግዚAብሔር Aምላካችን ያድነናል፤ ለጣOት Aንሰግድም በማለታቸው በEሳት ውስጥ
የተጣሉት ወጣቶች ስማቸው ማን ይባላል? —————————————————————————————————

3. ሦስቱን ወጣቶች ከተጣሉበት Eሳት ውስጥ በEግዚAብሔር ተልኮ ያዳናቸው መልAክ
ማነው? ———————————————————-

መዝሙር፡Eንደ Aናንያ Eንደ Aዛርያ Eንደ ሚሳኤል Aጽናን Eኛን
Aጽናን Eኛን(3) በEምነታችን
78

መሠረተ ሕይወት ለሙዓለ ሕፃናት

ዳንኤል በAናብስት ጒድጓድ ተጣለ
ሠላሳ ስምንተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናት የነቢዩ ዳንኤልን ታሪክ ተገንዝበው፤ EግዚAብሔር Aምላካችንን ጸንተን ካመንበት
ከማንኛውም Aደጋ Eንደሚያድነን ያውቃሉ፤ ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡“የዚያን ጊዜም ንጉሡ Aዘዘ፥ ዳንኤልንም Aምጥተው በAንበሶች ጕድጓድ ጣሉት፤ ንጉሡም
ተናገረ ዳንኤልንም፡- ሁልጊዜ የምታመልከው Aምላክህ Eርሱ ያድንህ Aለው።” ዳን.፮ ፥፲፮

ምንባብ፡ትንቢተ ዳንኤል ምEራፍ ፮

መግቢያ
ልጆች ከዚህ ቀደም የተማራችሁትን የነቢዩ የኤልያስን ታሪክ ታስታውሳላችሁ?
በመከራ ጊዜ EግዚAብሔር Eንዴት Eንደጠበቀው? EግዚAብሔር የመበለቲቱን ቤት
በኤልያስ Aማካኝነት Eንደባረከ ታስታውሳላችሁ ? ለመምህር ግለጹ፡፡
ዛሬም EግዚAብሔር ዳንኤል የተባለውን ነቢይ ከAንበሶች Eንዴት Eንዳዳነው Eንማራለን፡፡

ትምህርቱ፡በAንድ ወቅት፤ ዳርዮስ የተባለ ንጉሥ በAገሩ ያሉ ሰዎች ሁሉ ወደ EግዚAብሔር
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Eንዳይጸልዩ Aወጀ፡፡ ሲጸልይ የተገኘም ወደ Aናብስት ጒድጓድ Eንደሚጣል ተነገረ፡፡
በዚያም ዳንኤል የተባለ የEግዚAብሔር ሰው ነበረ፡፡ ዳንኤል በቀን ሦስት ጊዜ ፊቱን ወደ
Iየሩሳሌም Aገር Aቅጣጫ Aዙሮ፤ መስኮቱን በመክፈት ይጸልይ ነበር፡፡ ዳንኤል
የንጉሡን ዓዋጅ ቢሰማም EግዚAብሔርን በማምለክ መጸለዩን ግን Aላቋረጠም፡፡
ዳንኤል በቤተ መንግሥቱ ከፍተኛ ሥልጣን ስለተሰጠው የሚቀኑበት ሰዎች በከተማይቱ
ነበሩ፡፡ ዳንኤል መስኮቱን ከፍቶ Eንደተለመደው ወደ EግዚAብሔር መጸለዩን ሲያዩ ፤
የንጉሡን ዓዋጅ ዳንኤል ሽሯል ብለው ከሰሱት፡፡ ንጉሡም ዳንኤል በAናብስት ጒድጓድ
Eንዲጣል Aዘዘ፡፡
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ከዚያም በሚቀጥለው ቀን ጠዋት ንጉሡ በAንበሶች ጉድጓድ በተጣለው በዳንኤል ላይ
የሆነውን ለማየት ሄደ፡፡ ወደ ጒድጓዱም ተጠግቶ Eንዲህ Aለ “የሕያው EግዚAብሔር
Aገልጋይ

ዳንኤል

ሆይ፤

Aምላክህ

ከAናብስቱ

Aዳነህን?”

ዳንኤልም

“Aምላኬ

EግዚAብሔር መልAኩን ልኮ የAናብስቱን Aፍ ዘጋ Eነርሱም Aልጎዱኝም” Aለው፡፡
ንጉሡም ዳንኤል በመዳኑ በጣም ተደስቶ፤ በEግዚAብሔር ድንቅ ሥራም ተገርሞ
Aገልጋዮቹ

ዳንኤልን

ከAንበሶቹ

ጉድጓድ

ውስጥ

Eንዲያወጡት

Aዘዘ፡፡

ዳንኤል

በEግዚAብሔር ስላመነ Aንዳችም ሳይደርስበት ወጣ ፡፡
ንጉሥ ዳርዮስ በግዛቱ ያሉ ሁሉ የዳንኤልን Aምላክ Eንዲያመልኩ ዓወጀ፡፡ Eንዲህም
Aለ ‹‹ሕያው Aምላክ ለዘላለም የሚኖር ነውና… ያድናል፤ይታደጋልም፤በሰማይ Eና
በምድርም ተAምራትን Eና ድንቅን ይሠራል…፡፡››

ከዚህ ታሪክ ምን Eንማራለን ?
በEግዚAብሔር ስናምን ዳንኤልን Eንዳዳነው Eኛንም ከማንኛቸውም መከራ ያድነናል፡፡
Eንደ ዳንኤልም መልAኩን ይልክልናል፡፡
Eነዚህን የዳርዮስ ንግግሮች ድገሙ፡፡
የዳንኤል Aምላክ ሕያው Aምላክ ነው፣ያድናል፤ይታደጋልም፡፡
በሰማይና በምድርም ተAምራትና ድንቅ ይሠራል፡፡

ጥያቄዎች፡1. ንጉሡ ዳርዮስ ስለAምልኮት ያወጣው Aዋጅ ምን ነበር ?
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2. ዳንኤል በቀን ስንቴ ይጸልይ ነበር ?

3. ዳንኤል ወደ Aናብስት ጒድጓድ የተጣለው ለምንድን ነው? Aንበሶቹስ በሉት ?

መዝሙር፡EግዚAብሔር ይወደናል ይጠብቀናል (2)
Eርሱ ለEኛ ደሙን ክሶልናል (2)
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በማኅፀን የተቀደሰ ነቢይ
ሠላሳ ዘጠነኛ ሳምንት
ዓላማ፡ሕፃናት ስለ ነቢዩ ኤርምያስ ታሪክ Aውቀው፤ በመምህሩ የሚሰጣቸውን ጥያቄዎች
ይመልሳሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡“ በሆድ ሳልሠራህ Aውቄሃለሁ፤በማሕፀንም ቀድሼሃለሁ ” ኤር. ፩፥፭

ምንባብ፡ኤርም. ፩፥፩-፲፤ ፴፮፥፩-፳፰

መግቢያ
ነቢዩ ኤርምያስ ወላጁ ኬልቅያስ

የተባለ ካህን ነው፡፡ የEግዚAብሔርን መልEክት ከAርባ

ዓመታት በላይ ለሕዝቡ ሲያደርስ ነበር፡፡ ዛሬ ስለዚህ ነቢይ Eንማራለን፡፡

ትምህርቱ
ኤርምያስ ማለት “EግዚAብሔር ከፍ ያደርጋል” ማለት ነው፡፡ Aባቱ በብንያም Aገር
ከነበሩት ካህናት Aንዱ የሆነው ኬልቅያስ ነው፡፡
ኤርምያስ ገና ብላቴና ሳለ የEግዚAብሔር ቃል መጣለት፡፡ Eንዲህም Aለው፡-“ በሆድ

ሳልሠራህ Aውቄሃለሁ፤በማሕፀንም ቀድሼሃለሁ ” ኤር. ፩፥፭
ኤርምያስም “ብላቴና ነኝና Eናገር ዘንድ Aላውቅም” Aለ፡፡ EግዚAብሔርም “ወደምሰድህ
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ሁሉ ዘንድ ትሔዳለህና የማዝዝህንም ሁሉ ትናገራለህና ብላቴና ነኝ Aትበል፡፡ Eኔ
Aድንህ ዘንድ ከAንተ ጋር ነኝና ከፊታቸው Aትፍራ፡፡” Aለው፡፡

ከዚያም Aፉን ዳሰሰውና “Eነሆ ቃሌን በAፍህ ውስጥ AኑሬAለሁ፤”

Aለው፡፡ከዚያን ጊዜ

ጀምሮም ኤርምያስ የEግዚAብሔርን ቃል ማስተላለፍ ጀመረ፡፡
Eንዲህ Aድርጎ Eያገለገለ ከEለታት Aንድ ቀን ለሕዝቡ EግዚAብሔር የፈቀደውን Eና
ያዘዘውን ተቀብለው በሕይወት Eንዲኖሩ ይህን ባይፈጽሙ ግን Eንደሚሞቱ ነገራቸው፡፡
የሚቀኑበት ሰዎች ተነሥተው በጒድጎድ ውስጥ ጣሉት፡፡
Aቤሜሌክ የተባለ Iትዮጵያዊም በቤተመንግሥት ነበር Eና ወደ ንጉሡ ገብቶ በከተማ
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ምግብ የለም በጒድጓድ ውስጥ የሚመግበው የለምና ነቢዩ በራብ Eንዳይሞት ከጒድጓድ
ላውጣው ብሎ Aስፈቀደ፡፡ ንጉሡም ፈቀደለት ኤርምያስንም በጨርቅ ጐትቶ ከተጣለበት
ጉድጓድ ውስጥ Aወጣው፡፡ ነቢዩም ወጣ Eና በግዞት Aደባባይ ተቀመጠ፡፡

ተግባር
ከቤተሰቦቻችን Eና ከቤተ ክርስቲያን የሚነገረንን መልካም Eና የEግዚAብሔርን ቃል
መስማት Aለብን፡፡

ጥያቄ
1. ኤርምያስ ማለት ትርጉሙ ምን ማለት ነው? —————————————————2. በማሕፀን ሳለ የተቀደሰው ነቢይ ማን ይባላል? —————————————————3. ኤርምያስ ከተጣለበት ጉድጓድ ያወጣው ማን ይባላል ? —————————————————-

መዝሙር፡ቃልህን ሰምቼ ሕይወትን Eንዳገኝ
ማስተዋል Eና ጥበብን ስጠኝ
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Iትዮጵያዊው Aቤሜሌክ
Aርባኛ ሳምንት
ዓላማ፡ሕፃናት የEግዚAብሔርን ቃል መስማት Eና መልካም ማድረግን ከIትዮጵያዊው
Aቤሜሌክ ተምረው በመምህሩ ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“Eንግዲያስ ጊዜ ካገኘን ዘንድ ለሰው ሁሉ ይልቁንም ለሃይማኖት ሰዎች መልካም
Eናድርግ፡፡” ገላ. ፮ ፥ ፲

ምንባብ፡ኤር ፴፰፥፯-፲፫፤ ፴፱፥፲፭-፲፰

መግቢያ
ስለ ነቢዩ ኤርምያስ የተማራችሁትን ታስታውሳላችሁ? Aቤሜሌክ ማን ነው? የት
ይኖር ነበር?
Aዎን Aቤሜሌክ በIየሩሳሌም ቤተመንግሥት የሚኖር ሰው ነበር፡፡ ልጆች ዛሬ ደግሞ
ስለ Aቤሜሌክ በሰፊው Eንማራለን፡፡

ትምህርቱ
ከብዙ ዓመታት በፊት ሴዴቅያስ የተባለ ንጉሥ በIየሩሳሌም ነበረ፡፡ Aቤሜሌክ የተባለ
ሰውም በIየሩሳሌም የሚኖር የንጉሥ Aገልጋይ ነበር፡፡
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ይህ ሰው EግዚAብሔርን የሚፈራ ቃሉንም የሚያዳምጥ ነበር፡፡ ከEለታት Aንድ ቀን
በቤተ መንግሥት ሆኖ ነቢዩ ኤርምያስ በEስር መጣሉን ሰማ፡፡ ወዲያውም ንጉሡን
Aስፈቅዶ ከንጉሡ ቤትም ጨርቅ ወስዶ ነቢዩ ኤርምያስ ወደ ተጣለበት ጒድጓድ ሄደ፡፡
ጨርቁን ለነቢዩ ወደ ጒድጓድ ጣለለት Eና ይህንን Aሮጌውን ልብስ ከገመዱ በታች
በብብትህ Aድርግ Aለው ፡፡ በገመዱም ጎትተው Aወጡት፡፡ ኤርምያስም ከሞት ተረፈ
Eና በግዞት Aደባባይ ተቀመጠ፡፡
ነቢዩ ኤርምያስ በግዞት Aደባባይ ከቆየ ከቀናት በኋላ EግዚAብሔር ኤርምያስን “ሂድ

ለIትዮጵያዊው ለAቤሜሌክ Eንዲህ በለው፤ Aድንሃለሁ በምትፈራቸው ሰዎች Eጅ
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Aልሰጥህም፡፡ ፈጽሜ Aድንሃለሁ ነፍስህም Eንደምርኮ ትሆንልሃለች Eንጂ በሰይፍ
Aትወድቅም በEኔ ታምነሃልና …፡፡” ኤር. ፴፱ ፥ ፲፮-፲፰
በዚህ ቃል መሠረት ናቡከደነፆር የተባለው የባቢሎን ንጉሥ Iየሩሳሌምን ወረረ፡፡
ሕዝቡ ሁሉ ተማረኩ፡፡ በዚያም ነቢዩ ኤርምያስ Aቤሜሌክን በለስ Aምጣልኝ ብሎ ላከው፡፡
Aቤሜሌክ በተላከው መሠረት ሲሄድ በመንገድ ላይ Eንቅልፍ ይዞት ተኛ፤ በዚህ
ምክንያትም የምርኮውን ሰዓት Aለፈ፡፡
Aያችሁ

ልጆች

EግዚAብሔር

መልካም

የሆነውን

የልባችንን

ፍላጎት

ያውቃል፣

ሳንነግረውም ይፈጽምልናል፡፡

ተግባር
ለሰው ሁሉ በጎነት Eና ሐዘኔታ ሊኖረን ይገባል፡፡

ጥያቄ
1. Aቤሜሌክ የየት Aገር ሰው ነበር? —————————————————2. EግዚAብሔር ነቢዩ ኤርምያስን ወደ Aቤሜሌክ ልኮ ምን Aለው? —————————————————
3. ነቢዩ ኤርምያስ Aቤሜሌክን ምን Eንዲያመጣለት ነበር የላከው? —————————————————4. Aቤሜሌክ የተላከውን ለማምጣት ሲሄድ ምን ሆነ? —————————————————5. EግዚAብሔር Aቤሜሌክን Eንቅልፍ ይዞት Eንዲተኛ ያደረገው ለምንድነው? —————————

መዝሙር፡EግዚAብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው
የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማነው Aምላኬ መመኪያዬ ነው
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የንጉሥ ሰሎሞን ጸሎት
Aርባ Aንደኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ ፡ልጆች የንጉሥ ሰሎሞን ታሪክና ጸሎት ተገንዝበው፤ መጸለይ ስለሚገባቸው ጸሎት
ለይተው ያውቃሉ፤ በመምህሩ ለሚቀርብላቸው ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ፡፡

መግቢያ
ልጆች በEግዚAብሔር ፊት ለጸሎት ስትቆሙ ምን ብላችሁ ትጸልያላችሁ?
በዛሬው ትምህርታችን EግዚAብሔር ስለወደደለት የንጉሥ ሰሎሞን ጸሎት Eንማራለን፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡“ጥበብንና Eውቀትን ስጠኝ” ፪ኛ ዜና. ፩፥፲

የትምህርቱ ዋና ይዘት
ንጉሥ ዳዊት ከሞተ በኋላ በEስራኤል ላይ ለንጉሥነት የተሾመው ልጁ ሰሎሞን ነው፡፡
የዳዊት

ልጅ

ሰሎሞን

Eንደነገሠ

Aንድ

ሺህ

የሚቃጠል

መሥዋEት

Aቀረበ፣

EግዚAብሔርንም Aመሰገነ፡፡
በዚያው ሌሊት EግዚAብሔር ተገልጦ ‹‹ምን Eንድሰጥህ ለምነኝ›› ሲል ለሰሎሞን ተገለጠለት፡፡
ልጆች፤ ንጉሥ ሰሎሞን

ምን ብሎ የሚለምን ይመስላችኋል?፤ Eናንተስ ምን ልስጥህ

ተብላችሁ ብትጠየቁ ምን ትለምናላችሁ ?
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ሰሎሞን ግን በመጀመሪያ ስላደረገለት ሁሉ EግዚAብሔርን Aመሰገነ፡፡ከዚያም በታላቅ
ሕዝብ ላይ ስለተሾመ ፍርድ Eና ማስተዋል ስለሚጠበቅበት EግዚAብሔርን፤ “ጥበብንና

Eውቀትን ስጠኝ” Aለው ፡፡
ሰሎሞን የጠየቀው ሌሎች ነገሥታት የሚጠይቁትን ክብር፣ባለጠግነት፣Eድሜ……
ሳይሆን የተሰጠውን ኃላፊነት በሚገባ ለመወጣት የሚያስችለውን ጥበብንና Eውቀትን
ስለጠየቀ EግዚAብሔር ተደሰተበት፡፡ “ ጥበብንና Eውቀትን ሰጥቼሃለሁ ”

Aለው፡፡

Aያችሁ ልጆች ! EግዚAብሔር የለመነውን መልካም ነገር ሁሉ ይሰጠናል ፡፡
ከጠየቅነውም በላይ ያደርግልናል ፣ ለዚህም ነው ለሰሎሞን ‹‹Aንድ ስንኳ የሚመስልህ

Eንዳይኖር ባለጠግነትንና ሀብትን ክብርንም Eሰጥሃለሁ›› ያለው፡፡
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ተግባር፡በEግዚAብሔር ፊት ስንቆም ስለምንጸልየው ጸሎት ማወቅ Aለብን፡፡ ልጆች Eናንተ
Aሁን ሥራችሁ መማር Eና የታዘዛችሁትን መፈጸም ነው፡፡
በዚህ መሠረትም ትምህርታችሁን Eንዲገልጥላችሁ EግዚAብሔርን ለምኑት Eርሱም
Eውቀትንና ማስተዋልን ይሰጣችሁዋል፡፡

ጥያቄ
1. የEስራኤል ንጉሥ የነበረው የንጉሥ ሰሎሞን Aባት ማን ነው? —————————————————2. ንጉሥ ሰሎሞን EግዚAብሔርን የለመነው ምን ብሎ ነው? —————————————————3. EግዚAብሔር ንጉሥ ሰሎሞንን ምን Aለው? —————————————————-

www.zeorthodox.org

86

መሠረተ ሕይወት ለሙዓለ ሕፃናት

የጌታችን ልደት
Aርባ ሁለተኛ ሳምንት
ዓላማ:ልጆች ስለ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ልደት ታሪክ Aውቀው፤ የሚሰጣቸውን ጥያቄዎች
ይመልሳሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ :“ Aማኑኤል - EግዚAብሔር ከEኛ ጋር ነው፡፡” ማቴ. ፩፥፳፫

ምንባብ ፡ማቴ.፩ Eና ፪ ፤ ሉቃስ ወንጌል ፩ Eና ፪

መግቢያ:ያለፈውን ትምህርት መከለስ ፡፡
መምህር የጌታችንን የልደት ሥEል ለልጆቹ ያሳዩAቸውና ስለሥEሉን ልጆቹ Eንዲያስረዱ
ያድርጉ፡፡

የትምህርት ይዘት፡Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መልAኩ ቅዱስ ገብርኤል ከAበሠራት በኋላ
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስን ፀነሰች፡፡
ከዚያም ወደ Aክስቷ ኤልሳቤጥ ሄደች፤ የEግዚAብሔርንም ሥራ ተነጋግረው Aመሠገኑት፡፡
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የመውለጃዋ ጊዜ ሲደርስም በሀገሩ መንግሥት ሕዝቡ Eንዲቆጠር ዓዋጅ ወጥቶ ነበር፡፡
በሕዝብ ቆጠራው ምክንያትም ቅዱስ ዮሴፍ Eመቤታችንን ይዞ ለመቆጠር ወደ ቤተልሔም
ሄደ፡፡
Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የመውለጃዋ ቀን ስለደረሰ ጻድቁ ዮሴፍ ለሕዝብ
ቆጠራው በሄዱበት ቤተልሔም ማደሪያ ቢፈልግ Aላገኘም፡፡ በመጨረሻም በከብቶች በረት
Aረፉ፡፡ በዚያም Eመቤታችን ቅድስት ድንገል ማርያም ጌታችንን ወለደችው፤ በግርግምም
Aስተኛችው፡፡
ልጆች ጌታችን የተወለደው በቤተልሔም በሚገኝ የከብቶች በረት ነው፡፡ በግ፣ በሬ፣
ላም……ብርዱን ለመከላከል ትንፋሻቸውን በመስጠት Aሙቀውታል፡፡
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በጎች

በAA

…ላሞች

Eንቧ….Eያሉ

ሲጮሁ፤ጌታችን

ተወልዶ

ካለ

ፍርሃት

ተኝቶ

ነበር፡፡Eናቱም በጨርቅ ጠቅልላ Aስተኛችው፡፡

ማጠቃለያ
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ Eኛን ሊመስለን ስለመጣና መልካም መሆንን በትኅትና ስለ
Aሳየን Eንወደዋለን Eንከተለዋለንም፡፡

ተግባር:ወላጆች
ከመጽሐፍ ቅዱስ ሉቃ.፪፥፩-፯ Eና ማቴ. ፩፥ ፲፰-፳፫ ያንብቡላቸው፡፡
ለቅዳሴ /ለበዓል/ ቤተ ክርስቲያን ሲወስዱዋቸው የልደትን ሥEል Eንዲያዩት Eና
Eንዲሳለሙ ያድርጉ፡፡

መምህር
ልጆች የጌታችንን ፣ የEመቤታችንን Eና የቅዱስ ዮሴፍን ሥEል Eንዲያስረዱ ያድርጉ፡፡
የሚጠናውን ጥቅስ በEየተራ Eየተነሱ በቃላቸው Eንዲናገሩ ያድርጉ፡፡
በክፍል በድራማ መልክ ይሳተፉ፡፡

ጥያቄዎች፡1. Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስን Eንደምትወልድ
ያበሠራት መልAክ ማን ይባላል? —————————————————2. Eመቤታችን ጌታችንን ከፀነሰች በኋላ የሄደችባት Aክስቷ ማን ትባላለቸች? —————————
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3. Eመቤታችን ጌታችንን የወለደችው የት ነው? በምን ውስጥ? —————————————————-
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መላEክት Eና Eረኞች
Aርባ ሦስተኛ ሳምንት
ዓላማ፡ልጆች ቅዱሳን መላEክት ጌታችን ሲወለድ ያደረጉትን Aውቀው፤ በመምህሩ የሚቀር
ቡላቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡

ምንባብ፡ሉቃ.፪፣፲-፲፩

መግቢያ
መላEክት የEግዚAብሔር መልEክተኞች ናቸው፡፡ ስለኛ ይጸልያሉ ፣ በብዙ መንገድ
ይረዱናል፡፡ ዛሬ ለኛ /ለሰው ልጆች በሙሉ / መልካም ዜና ያበሠሩባቸውን Eንማራለን፡፡
መልAኩ ቅዱስ ገብርኤል የሰው ልጆች ድኅነት ሲታወጅ የተላከ መላAክ ነው፡፡ Eመቤታችን
ቅድስት ድንግል ማርያም ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስን Eንደምትፀንስና Eንደምትወልደው
Aብሥሯታል፡፡
በመጀመሪያ ገና ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ መላEክት ለEረኞች የክርስቶስን
መወለድ Aብሥረዋቸዋል፡፡ መልAኩ Eንዲህ ነበር ያላቸው፡- "ዛሬ ለዓለም ሁሉ የሚሆን

ታላቅ የምስራች Eነግራችኋለሁ፡፡ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኀኒት የሚሆን ጌታ ክርስቶስ
ተወልዶላችኋልና Aትፍሩ፡፡"
መልካም ዜና ሲያበሥሩንም ከEኛ ጋር ይደሰታሉ፡፡ በገና (ጌታ ሲወለድ) "በሰማይ

www.zeorthodox.org

ለEግዚAብሔር ክብር ይሁን በምድር በጎ ፈቃድ ለሰው ልጆች …" ሲሉ ዘምረዋል፡፡

ጥያቄዎች፡-

1. በገና ምሽት መላEክት የዘመሩት መዝሙር ምን ነበር?
2. የጌታችንን መወለድ ያበሠረው ማነው?
3. መላEክት ምንድን ናቸው? ምን ያደርጉልናል?

መዝሙር
ስብሐት ለEግዚAብሔር በሰማያት
ወሰላም በምድር ሥምረቱ ለሰብE ሃሌሉያ
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ዮሴፍ በAባቱ ቤት
Aርባ Aራተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናት የዮሴፍን ታሪክ Aውቀው፤ በመምህሩ የሚቀርቡላቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“Eስራኤልም ዮሴፍን ከልጆቹ ሁሉ ይልቅ ይወደው ነበር” ዘፍ. ፴፩÷፫

ተጨማሪ ምንባባት፡ዘፍ. ፴÷፳፪- ፳፬፣ ዘፍ. ፴፯÷፩-፴፮

መግቢያ
መምህር ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
ሕፃናት በቤተሰብ ውስጥ ተወዳጅ ልጅ ናችሁን? በምን?
ስታድጒ Eና ትልቅ ስትሆኑ ምን መሆን ትፈልጋላችሁ?
ከወንድሞቻችሁ Eና ከEኅቶቻችሁ ጋር ትዋደዳላችሁ? ትፎካከራላችሁ Eና ቀንታችሁስ
ታውቃላችሁ? የEነዚህን ጥያቄዎች መልስ ለመምህሩ Eና ለጓደኞቻችሁ ንገሯቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡ያEቆብ ሁለት ሚስቶች ነበሩት፡፡ የመጀመሪያዋ ልያ የምትባል ስትሆን ከEርሷ ብዙ
ልጆችን ወለደ፡፡ ሁለተኛ ሚስቱ ራሔል ግን መካን ስለነበረች ለብዙ ዘመናት ልጅ
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ሳትወልድ ኖረች፡፡ ራሔል ‹‹ልጅ የሌላት! ልጅ መውለድ የማትችል!›› Eየተባለች
ትሰደብ ነበር፡፡ ይህን ስድቧን Eንዲያርቅና ልጅ Eንዲሰጣት EግዚAብሔርን Aብዝታ
በለመነች ጊዜ EግዚAብሔር የራሔልን ልመና ሰማ፡፡ EግዚAብሔር ራሔን Aሰባት፣
ተለመናት፣

ማሕፀኗንም

ከፈተላት፡፡

ራሔል

ፀነሰች

ወንድ

ልጅንም

ወለደች፡፡

EግዚAብሔር ሁለተኛ ወንድ ልጅን ይጨምርልኝ ስትል የልጇን ስም ‹‹ዮሴፍ›› ብላ
ጠራችው፡፡

ራሔል

ሞተች፣

ወደ

ኤፍራታ

በምትወስደው

መንገድ

በቤተልሔም

ተቀበረች፡፡
ያEቆብ ዮሴፍን በሽምግልናው ዘመን የወለደው ልጁ ሰለነበር Eና Eናቱ ስለሞተችበት
Eንዲሁም መልካም ጠባይ Eና ሥነ-ምግባር ስለነበረው ዮሴፍን ከሌሎቹ ልጆች
Aብልጦ ይወደው ነበር፡፡ የዮሴፍ ወንድሞች Aባታቸው ያEቆብ ዮሴፍን ከEነርሱ
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Aብልጦ Eንደሚወደው Eና ሕልመኛ ስለሆነ ቀንተውበት ነበር፡፡ ስለዚህ ዮሴፍን
ጠልተውት ለEስማኤላውያን ነጋዴዎች በሃያ ብር ሸጡት፡፡ ነጋዴዎቹም ዮሴፍን ወደ
ግብጽ ሀገር ወሰዱት፡፡ የዮሴፍ ወንድሞች በውሸት ለAባታቸው ለያEቆብ ዮሴፍን
Aውሬ በላው ብለውነገሩት፡፡ ሽማግሌው Aባታቸውም የምወደው ልጄ ዮሴፍ ሞተ ብሎ
በሐዘን Aለቀሰ፡፡ ያEቆብም ዮሴፍን በጣም ይወደው ሰለነበር ከባድ ሐዘን ሆነበት፡፡

ማጠቃለያ
ዮሴፍን Aባቱ ያEቆብ በጣም ይወደው ነበር፡፡ ዮሴፍን ከወንድሞቹ በላይ በAባቱ
ተወዳጅ ልጅ ያደረገው መልካም ጠባዩ፣ ታማኝነቱ Eና መታዘዙ ነበር፡፡ ዮሴፍ የAባቱን
ምክር የሚሰማ Eና የሚታዘዝ ስለነበር ምንም Eንኳን ወንድሞቹን ቢወዳቸውም በክፉ
ሥራቸው ግን Aይተባበራቸውም ነበር፡፡ ለAባቱ ታማኝ ስለነበር የወንድሞቹን ክፉ
ሥራ Eየተናገረ በAባታቸው ምክር Eንዲስተካከሉ ጥሩ ሰው Eንዲሆኑ ያደርግ ነበር፡፡
ሕፃናት

Eናንተም

የወላጆቻችሁን

ምክር

በመስማትና

ለEነርሱ

በመታዘዝ

ለቤተሰቦቻችሁ ተወዳጅ ልጆች መሆን ትችላላችሁ፡፡ የቤተሰባቸውን ምክር ከማይሰሙና
ከማይታዘዙ ልጆች ጋር በክፉ ሥራዎቻቸው መተባበር የለባችሁም፡፡ Eንደ ዮሴፍ ክፉ
ነገር የሚያደርጒትን ጥፋታቸውን ሳትደብቁላቸው ከስሕተታቸው Eንዲማሩ ለወላጆች
መናገርን ልመዱ፡፡

ጥያቄዎች፡1.

የዮሴፍ Eናት ማን ትባላለች?

2.

ዮሴፍን ተመራጭና ተወዳጅ ልጅ ያደረገው ምን ነበር?

3.

ወንድሞቹ በዮሴፍ ላይ የቀኑበት ለምንድን ነው?

4.

ዮሴፍን ወንድሞቹ በስንት ብር ሸጡት?

5.

ዮሴፍን የገዙት ነጋዴዎች ዮሴፍን ወደ የት ሀገር ወሰዱት?

www.zeorthodox.org

ተግባር
መምህር ሕፃናት ወደፊት ምን መሆን Eንደሚፈልጒ በዝርዝር Eንዲናገሩ ይጋብዙዋቸው፡፡
ሕፃናት ከቤተሰባቸው ምንም የሚደብቁት ነገር መኖር Eንደሌለበት Eና በውሸት ቤተሰባቸውን
Eንዳያሳዝኑ መመህሩ በምሳሌ ያስረዷቸው፡፡
ሕፃናት በመጽሐፉ ላይ የሚገኘውን ሥEል ቀለም Eንዲቀቡ ያድርጉዋቸው፡፡
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ሳሙኤል በEግዚAብሔር ተጠራ
Aርባ Aምስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናት ከሳሙኤል ታሪክ EግዚAብሔር ለተለያየ ዓላማ Eንዲሁም Aገልግሎት ሰዎችን
Eንደሚመርጥ ያውቃሉ፡፡ በመምህሩ የሚቀርቡላቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“ባሪያህ ይሰማልና ተናገር” ፩ ሳሙ. ፫÷፲

ተጨማሪ ምንባባት፡፩ሳሙ. ፩፥፫፣ ፩ጴጥ. ፪÷፱-፲

መግቢያ
መምህር ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
ልጆች የEግዚAብሔርን ድምፅ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ?
EግዚAብሔር ለAገልግሎት Eንደሚፈልጋችሁ ተረድታችኋል?
EግዚAብሔርን በምን Eና Eንዴት ለማገልገል ትፈልጋላችሁ?

የሳምንቱ ትምህርት

www.zeorthodox.org

ሳሙኤል የኤፍሬማዊው የሕልቃና Eና መካን የነበረችው የሐና ልጅ ነው፡፡ ሐና ለብዙ
ዘመናት ልጅ Aልነበራትም፡፡ መካን በመሆኗም ብዙ ስድብና ነቀፋ ይደርስባት ነበር፡፡
ከEለታት Aንድ ቀን ሐና EግዚAብሔርን ልጅ Eንዲሰጣት በቤተ መቅደሱ ፊት ቆማ
ለመነችው፤ ስለትንም ተሳለች፡፡ EግዚAብሔር ወንድ ልጅ የሚሰጣት ከሆነ ልጁ
የEግዚAብሔር Aገልጋይ ይሆናል ስትል ስለት ተሳለች፡፡ EግዚAብሔር ሐናን Aሰባት፣
ጸሎቷንም ሰማ፣ ወንድ ልጅም ሰጣት፡፡ Eርሷም ‹‹EግዚAብሔር ልመናዬን Eና ጸሎቴን
ሰምቷል›› ስትል የልጇን ስም ሳሙኤል ብላ ጠራችው፡፡ ሕፃኑ ሳሙኤል Eስኪጠነክር
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Eና ጡት Eስኪተው ድረስ ከEናቱ ጋር ኖረ፡፡ የEናቱን ጡት መጥባት በተወ ጊዜ Eናቱ
ሐና በሴሎ ወደሚገኘው ወደ EግዚAብሔር መቅደስ ወሰደችው፤ በዚያም ምስጋናዋን
Eና ስለቷን Aቅርባለች፡፡ ልጇ ሳሙኤል በEግዚAብሔር ቤት Eንዲያድግና Aምላኲን
Eንዲያገለግል ለካህኑ ዔሊ Aስረከበችው፡፡
ካህኑ ዔሊ ብላቴናውን ሳሙኤልን በቤተ መቅደስ ያሳድገው ነበር፡፡ የዔሊ ልጆች
EግዚAብሔርን የማይፈሩ ክፉዎች ነበሩ፡፡ ሳሙኤል ግን EግዚAብሔርን በመፍራት
በቅንነት Eና በንጽሕና Eያገለገለ በቤተ መቅደስ ይኖር ነበር፡፡ Aንድ ቀን ሳሙኤል
የEግዚAብሔር ታቦት ባለበት በመቅደሱ ተኝቶ ሳለ EግዚAብሔር ሳሙኤልን ጠራው፡፡
ሳሙኤል የEግዚAብሔርን ድምፅ ለይቶ ስለማያውቅ ካህኑ ዔሊ የጠራው መስሎት ወደ
ዔሊ ሔደ፡፡ ካህኑ ዔሊ “ልጄ ሳሙኤል ሒድ ተኛ Eኔ Aልጠራሁህም” Aለው፡፡
EግዚAብሔርም ሳሙኤልን ሦስት ጊዜ Eየደጋገመ ጠራው፡፡ Aሁንም ሳሙኤል ወደ
ዔሊ

ሔደ፡፡በዚህ

ጊዜ

ዔሊ

EግዚAብሔር

ሳሙኤልን

Eንደጠራው

Aስተዋለ፡፡

ሳሙኤልንም “ሄደህ ተኛ ቢጠራህም Aቤቱ ባሪያህ ይሰማልና ተናገር በለው” Aለው፡፡
ሳሙኤል Eንደገና ተኛ፤ EግዚAብሔርም Eንደ መጀመሪያው ‹‹ሳሙኤል ሳሙኤል››
ብሎ

ጠራው፡፡

ሳሙኤል

ዔሊ

Eንደነገረው

Aደረገ፡፡

EግዚAብሔርም

ለሳሙኤል

በEስራኤል Eና በዔሊ ልጆች ላይ የሚያደርገውን ነገረው፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሳሙኤል
የEግዚAብሔርን ድምፅ ለይቶ Aወቀ፣ EግዚAብሔርንም በታማኝነት ያገለግል ነበር፡፡

ማጠቃለያ፡ልጆች ብላቴናው ሳሙኤል የEግዚAብሔር ታቦት ባለበት መቅደስ የEግዚAብሔርን

www.zeorthodox.org

ድምፅ Eንደሰማ ለAገልግሎትም Eንደተጠራ ተምራችኋል፡፡ Eናንተንም Eንደ ሳሙኤል
ለተለያየ Aገልግሎት EግዚAብሔር ሊመርጣችሁ ስለሚፈልጋችሁ በቤተ ክርስቲያን
ድምፁን Eየሰማችሁ Eደጒ፡፡

ጥያቄዎች፡1. ሳሙኤል የማን ልጅ ነው? ሳሙኤል ማለት የስሙ ትርጓሜ ምን ማለት ነው?
2. የሐና ስለት ምን ነበር? ሳሙኤል በቤተ መቅደስ ያሳደገው ካህን ማን ይባላል?
3. ሳሙኤል የEግዚAብሔርን ድምፅ የት ሆኖ ሰማ?
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ተግባር፡መምህር ሕፃናት ስለ ስለት፣ በEግዚAብሔር ስለመመረጥ Eና በቤተ ክርስቲያን
ስለማደግ በቂ ግንዛቤ Eንዲኖራቸው በምሳሌ ትምህርቱን ያብራሩላቸው፡፡
ሕፃናትን Eንደ ዔሊ በቤተ ክርስቲያን የEግዚAብሔርን ቃል Eየነገረ የሚያሳድጋቸው
Aባት Eንደሚያስፈልጋቸው፣ Aባቶች ካህናትን Eንዲወዱ፤ ሃይማኖታቸውን Eንዲያውቁ፤
የEግዚAብሔርን ቃልና ትEዛዝ Eንዲገነዘቡ፤ ሳያፍሩ Eና ሳይፈሩ ጥያቄ Eንዲጠይቁ
ይንገሩዋቸው፡፡ ያበረታቱAቸው፡፡
በመጽሐፉ ላይ ሕፃኑ ሳሙኤል በEግዚAብሔር ሲጠራ የሚያሳየውን ሥEል ቀለም
Eንዲቀቡ ያድርጉዋቸው፡፡

www.zeorthodox.org
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ዮሴፍ ወደ ግብፅ ወረደ
Aርባ ስድስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ልጆች ዮሴፍ በEግዚAብሔር ታምኖ በፈተና Eንደጸና ይገነዘባሉ፤ የሚሰጧቸውን
ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“Aንተ ከEኔ ጋር ነህና ክፉውን Aልፈራም፡፡” መዝ. ፳፪(፳፫)÷፬

ተጨማሪ ምንባባት፡ዘፍ.፴፯÷፳፭ -፴፮፣ ዘፍ. ፴፰-፴፱

መግቢያ፡መምህር ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
ሕፃናትን ምን Eንደሚያስፈራቸው ይጠይቋቸው፡፡
ሕፃናት ከEነርሱ Aቅም በላይ የሆነ ነገር ሲገጥማቸው ምን Eንደሚያደርጒ ያወያዩAቸው

የሳምንቱ ትምህርት፡ልጆች ያለፈውን ሳምንት ትምህርታችንን ታስታውሳላችሁ፡፡ ዮሴፍ መልካም ጠባይ Eና
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ሥነ-ምግባር ያለው ልጅ ነበር፡፡ Aባቱ ያEቆብ ከሌሎቹ ልጆች በላይ Aብልጦ ይወደው
ነበር፡፡ በዚህም ወንድሞቹ ቀንተው በሃያ ብር ለEስማኤላውያን ነጋዴዎች Eንደሸጡት
ተምረናል፡፡ Eስማኤላውያን ዮሴፍን ወደ ግብጽ ሀገር ወሰዱት፡፡
በግብጽ ለፈርOን የዘበኞች Aለቃ ጲጥፋራ ለሚባለው ባርያ ሆኖ Eንዲያገለግል ሸጡት፡፡
ዮሴፍ በጲጥፋራ ቤት ውስጥ በቅንነት Eና በታማኝነት ያገለግል ነበር፡፡ EግዚAብሔርም
ከዮሴፍ ጋር ስለነበር ሥራው ሁሉ መልካም የተሳካ Eንዲሆንለት Aደረገው፡፡ ጲጥፋራ
EግዚAብሔር ከዮሴፍ ጋር Eንደሆነ ስለተገነዘበ ዮሴፍን በቤቱ ላይ ሐላፊ Aድርጎ
ሾመው፡፡
ከዚህ በኋላ የዮሴፍ Aምላክ EግዚAብሔር የጲጥፋራን ቤት ባረከ፡፡ የEግዚAብሔርም
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በረከት በውስጥም በውጪም ሆነ፡፡ ነገር ግን የጲጥፋራ ሚስት በሐሰት ዮሴፍን ስለ
ከሰሰችው ዮሴፍ ታሰረ፡፡
EግዚAብሔር ከዮሴፍ ጋር ስለነበር በEስር ቤት ውስጥ ሞገስን ሰጠው፤ ሕልም
የመፍታት ጥበብንም ጨመረለት፡፡ ዮሴፍ የEስር ቤቱ Aለቃ ሆነ፤ ለEስረኞቹም
ሕልማቸውን ይፈታና ይተረጒምላቸው ነበር፡፡ በመጨረሻም የግብጽ ንጒሥ የፈርOንን
ሕልም መፍታትና መተርጎም ስለቻለ ፈርOን ከEስር ቤት Aውጥቶ በግብጽ ምድር
ሁሉ ላይ Aለቃና ገዢ Aደረገው፡፡

ማጠቃለያ
ዮሴፍ በቅናት የተነሣሱበት ወንድሞቹ ከሸጡት ጀምሮ ብዙ ችግሮች ተራ በተራ
ደርሰውበታል፡፡ EግዚAብሔር ከEርሱ ጋር ስለነበር በEምነትና በትEግሥት Eንዴት
Eንዳለፈ ተምራችኋል፡፡
ዮሴፍ በEምንቱ ጸንቶ የደረሰበትን ችግርና ፈተና ሁሉ በታማኝነት Eና በትEግሥት
በማለፉ EግዚAብሔር በብዙ ባርኮታል፡፡
ስለዚህ ሕፃናት Eለት Eለት የሚገጥሟችሁን ችግሮች ማለፍ Eንድትችሉ በEግዚAብሔር
ታመኑ፣ በፈተና ጽኑ፣ ታገሱ፡፡ EግዚAብሔር Eንደ ዮሴፍ ያሳድጋችኋል፤ በብዙ
በረከትም ይባርካችኋል፡፡

ጥያቄ፡1.

ዮሴፍን ወንድሞቹ በሃያ ብር የሰጡት ለማን ነው?

2.

ነጋዴዎቹ ዮሴፍን ወደ ግብጽ ወስደው ለማን ሸጡት?

3.

የዘበኞች Aለቃ ዮሴፍን በቤቱ ላይ የሾመበት ምክንያት ምን ነበር?

4.

ዮሴፍ በEስር ቤት የታሰረበት ምክንያት ምንድነው?

5.

ዮሴፍ Eንዴት ከEስር ቤት ሊወጣ ቻለ?
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ተግባር፡መምህር ልጆች ማንንም በሐሰት መክሰስ Eንደሌለባቸው ይምከሯቸው፡፡ የሐሰት
ምስክርነትን EግዚAብሔር Eንደማይወድ AጽንOት ሰጥተው በምሳሌ ያስረዱAቸው፡፡
በመጽሐፍ ላይ ያለውን የዮሴፍን Eና የነጋዴዎቹን ሥEል ቀለም Eንዲቀቡ ያድርገጓቸው፡፡
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በገና ደርዳሪው ዳዊት
Aርባ ሰባተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናቱ ከዳዊት ታሪክ EግዚAብሔር በሰጣቸው ጸጋ Eንዴት ማገልገል Eንዳለባቸው
ያውቃሉ፡፡ መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“የEግዚAብሔርም መንፈስ በዳዊት ላይ በኃይል መጣ፡፡” ፩ሳሙ. ፲፮÷፲፫

ተጨማሪ ምንባብ፡፩ሳሙ. ፲፮ ፥ ፩፥፳፫

መግቢያ
መምህር ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
መምህሩ የሚቻል ከሆነ በገና ካልተቻለ የበገና ቪዲዮ ፊልም Aምጥተው ለሕፃናት
ያሳዩAቸው፡፡ ሕፃናቱ ምን ዓይነት ችሎታ Eና ጸጋ Eንዳላቸው? ወደፊት Eንዴት
ሊጠቀሙበት Eንዳሰቡ ይጠይታቋቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት
በይሁዳ ቤተልሔም የሚኖር የነበረ Eሴይ የሚባል ሰው ነበር፡፡ Eሴይ ብዙ ልጆች ነበሩት፡፡
ከEሴይ ልጆች መካከል የሁሉም ታናሽ የሆነው ዳዊት ነው፡፡ ዳዊት የAባቱን በጎች በመጠበቅ
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በEረኝነት ቤተሰቡን Eያገለገለ የልጅነት ዘመኑን Aሳለፈ፡፡ ዳዊት መልኲ ያማረ ልጅ
ነው፡፡ EግዚAብሔርም ከዳዊት ጋር ነበር፡፡ በሥራው ታታሪ፣ ጽኑ Eና ኃያል Eንዲሁም
ብልኅ ልጅ ነበር፡፡ በAባቱ በEሴይ Eና በቤተሰቡ ሁሉ ተወዳጅ ልጅ ነበር፡፡ ዳዊት በገና
መምታት ይችላል፡፡ Aንድ ቀን EግዚAብሔር ሳሙኤልን Eንዲህ ብሎ Aዘዘው፡፡
‹‹በቤተልሔም ወደ Eሴይ ሒድ በልጆቹ መካከል ንጒሥ Aዘጋጅቻለሁ›› Aለው፡፡
ሳሙኤል ይህን ሲሰማ በጣም ደነገጠ ፈራ፡፡ ነገር ግን EግዚAብሔር “የምታደርገውን
Aስታውቅሃለው የምነግርህንም ቅባልኝ” ሲል ደግሞ ተናገረው፡፡
ሳሙኤል EግዚAብሔር Eንደተናገረው Aደረገ፡፡ ወደ ቤተልሔም መጣ Eሴይንና
ልጆቹን Aገኛቸው፡፡ EግዚAብሔርም ዳዊትን Eንዲቀባ ለሳሙኤል ነገረው፤ ሳሙኤልም
የዘይቱን ቀንድ ወስዶ በወንድሞቹ መካከል ዳዊትን ቀባው፡፡ በዚያን ዘመን የEስራኤል
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ንጒሥ የነበረው ሳOል የEግዚAብሔር መንፈስ ርቆት ስለነበር በክፉ መንፈስ ይሰቃይና
ይጨነቅ ነበር፡፡ የንጒሥ ሳOል ወታደሮች መልካም Aድርጎ በገና የሚመታ ሰው
መፈለግ ጀመሩ፡፡ በዚህ ጊዜ መልካም Aድርጎ በገና መምታት የሚችለው የEሴይ ልጅ
ዳዊት ነበር፡፡ ዳዊት በገናውን ሲመታ ንጒሥ ሳOል ከሚያሰቃየው ክፉ መንፈስ ደኅና
Eንደሚሆን ወታደሮቹ ለንጒሡ ነገሩት፡፡ ንጒሥ ሳOል ወደ Aባቱ ወደ Eሴይ
ወታደሮቹን ልኮ ዳዊትን Aስጠራው፡፡ ዳዊት ወደ ሳOል መጥቶ በንጒሡ ፊት ቆመ፡፡
ንጉሡ ሳOል

Eጅግ ወደደው፤ ታማኝ Aገልጋዩ ሆነ፡፡ ንጒሥ ሳOል በክፉ መንፈስ

ሲጨነቅ ዳዊት በገናውን Eየመታ፣ ሳOልንም ደስ ያሰኘውና ያሳርፈው ነበር፡፡ ክፉው
መንፈስም ከንጒሡ Eርቆ ይሄድ ነበር፡፡

ማጠቃለያ
ዳዊት በቅንነት Eና በታማኝነት የAባቱን በጎች ይጠብቅ ነበር፡፡ ቤተሰቡንም በትሕትና
Eና በቅንነት ያገለግል ነበር፡፡ EግዚAብሔርም በማገልገሉ Eንዴት ለትልቅ ኃላፊነት
Eንደመረጠው፣ ጸጋውንም Eንዳበዛለት ተገንዝባችኀኋል፡፡ ዳዊት EግዚAብሔር የሰጠውንም
ጸጋ ሌሎችን ደስ ለማሰኘት Eና ለማሳረፍ Eንደተጠቀመበት ተምራችኋል፡፡ ልጆች
ቤተሰቦቻችሁን በቅንነትና በታማኝነት ስታገለግሉ የEግዚAብሔር መንፈስ በኃይል ወደ
Eናንተ ይመጣል፤ ለትልቅ Aገልግሎትም ይመርጣችኋል፡፡ ልዩ ልዩ የጸጋ ስጦታዎችንም
ይሰጣችኋል፡፡ ሰለዚህ ልጆች EግዚAብሔር የሚሰጣችሁን ጸጋ Eና ችሎታ ሌሎችን
ለማስደሰት፣ ለመርዳት Eና ለማገልገል ተጠቀሙበት፡፡

ጥያቄዎች፡1. ዳዊት የማን ልጅ ነው? ዳዊት የልጅነት ጊዜውን Eንዴት ነበር ያሳለፈው?
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2. ዳዊት ምን ዓይነት ተሰጥO ነበረው? ዳዊትን የቀባው ሰው ማን ይባላል?
3. በክፉ መንፈስ ይጨነቅና ይሰቃይ የነበረው ንጒሥ ማን ነው? ከዳዊት ምን ተማራችሁ?

ተግባር
መምህር በቤተ ክርስቲያን የሚገኙትን የዜማ Eቃዎች ከነ Aገልግሎታቸው ለሕፃናት
በሥEል የተደገፈ ገለጻ ያድርጉላቸው፡፡
ሕፃናት ለጓደኞቻቸው EግዚAብሔር የሰጣቸውን ጸጋ Eና ተሰጥO Eንዲያካፍሉ Aድርጉዋቸው፡፡
በመጽሐፉ ላይ የሚገኘውን ሥEል ቀለም Eንዲቀቡና የሚያውቁትን የዜማ Eቃ Eንዲሥሉ
Aድርጉዋቸው፡፡
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Aቡነ Aረጋዊ
Aርባ ስምንተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናት የAቡነ Aረጋዊን ታሪክ Aውቀው የሚቀርቡላቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“ጻድቅ በEግዚAብሔር ደስ ይለዋል” መዝ. ፷፫(፷፬)÷፲፤

ተጨማሪ ምንባብ፡ገድለ Aቡነ Aረጋዊ፡፡

መግቢያ
መምህር ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
ለሕፃናት የAቡነ Aረጋዊን ምስል ያሳዩAቸው፡፡
ሕፃናት ሊረዱት በሚችሉት Aገላለጽ ስለ ቅዱሳን ሕይወት ይንገሩAቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት
Aቡነ Aረጋዊ ከAባታቸው ይስሐቅ Eና ከEናታቸው Aድና በሮም ሀገር ተወለዱ፡፡
የመጀመሪያ ስማቸው ዘሚካኤል ይባላል፡፡ በዘመኑ የነበረውን መንፈሳዊ ትምህርት
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Eየተማሩ Aደጒ፡፡ Eድሜያቸው Aሥራ Aራት ዓመት ሲሞላ ቤተሰቦቻቸው ከነገሥታት
ቤተሰብ ሚስት Aጩላቸው፡፡

ነገር ግን Aቡነ Aረጋዊ ይህን ሲሰሙ ወደ ድርጌ (ግሪክ) ሀገር ኮበለሉ፡፡፡ ዳውናስ የሚባል
ገዳም ገብተው መነኮሱ፡፡ Aቡነ Aረጋዊ Eጅግ በጣም መንፈሳዊ ሰው ነበሩ፡፡ በሕይወታቸው
Eና ለመንፈሳዊ ሕይወት በነበራቸው ብዙዎችን ቅንዓት ወደ EግዚAብሔር መልሰዋል፡፡
በዚህ ምክንያት ስማቸው Aቡነ Aረጋዊ ተባለ፡፡
ከዚህ በኋላ Eናታቸው ንግሥት Aድና ዜናቸውን ሰምታ Aቡነ Aረጋዊን ልትይጠይቃቸው
ወደ Aሉበት መጣች፡፡ ‹‹Eናቴ ስለምን መጣሽ?›› ሲሉ ጠየቋት፡፡ Eናታቸውም Eርሳቸው
የናቁትን ዓለም ንቃ Eንደመጣች ነገረቻቸው፡፡
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Aቡነ Aረጋዊ በEናታቸው ውሳኔ በጣም ተደስተው፤ Eናታቸው የምንኲስና ማEረግ
Eንዲቀበሉ Eና በሴቶች ገዳም Eንዲኖሩ AደረጒAቸው፡፡
ከሰባት ዓመት በኋላ ወደ ሮም ተመልሰው ሲያስተምሩ የሀገራችንን የIትዮጵያን ዜና
ሰምተው ወደ Iትዮጵያ መጡ፡፡
በብዙ ቦታዎች Eያስተማሩና ሕሙማንን Eየፈወሱ ደብረ ዳሞ የሚባል ስፍራ ደረሱ፡፡
ነገር ግን መውጫ የሌለው ረዥም ተራራ ስለነበር “Aሁን ይህን ተራራ በምን ልወጣው
Eችላለሁ?” Eያሉ ሲጨነቁ EግዚAብሔር ዘንዶ ተሸክሞ Eንዲያወጣቸው Aደረገ፡፡
ከዚህ በኋላ EግዚAብሔርን Eያገለገሉ በጸሎትና በጾም ኖሩ፡፡ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ
ተገልጦላቸው፤ ሰማያዊ መንግሥትን Eንደሚያወርሳቸው፣ በEርሳቸው Aማላጅነት
ለሚታመኑም የEርሳቸውን ጸጋ Eና በረከት Eንደሚያገኙ ቃል ገባላቸው፡፡
Aቡነ Aረጋዊ ደቀ መዝሙሮቻቸውን ሰብስበው ‹‹ከEንግዲህ በሥጋ Aታዩኝም›› ብለው
ነግረዋቸው ተሰወሩ፡፡

ማጠቃለያ፡ሕፃናት Aቡነ Aረጋዊ በEግዚAብሔር ደስተኛ ሆነው ዘመናቸውን ሁሉ ለEግዚAብሔር
Eንደሰጡ Eና Eንዳገለገሉት Eናንተም EግዚAብሔርን በፍቅር Eና በቅንነት ማገልገልን
ልመዱ፡፡

ጥያቄዎች፡1. Aቡነ Aረጋዊ የማን ልጅ ናቸው?
2. የት ሀገር ተወለዱ?
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3. ወደ ገዳም የሔዱበት ምክንያት ምን ነበር?
4. ወደ Iትዮጵያ Eንዴት ሊመጡ ቻሉ?

5. ደብረ ዳሞ ተራራ ላይ Eንዴት ወጡ?
6. ከAቡነ Aረጋዊ ታሪክ ምን ተማራችሁ?

ተግባር፡መምህር ደብረ ዳሞ ገዳም የት Eንደሚገኝ በቪዲዮ Eና በካርታ የተደገፈ ገለፃ
ያድርጉላቸው፡፡
ሕፃናት የAቡነ Aረጋዊን ሥEል ቀለም Eንዲቀቡ ይንገሩAቸው፡፡
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Eምነትሽ Aድኖሻል
Aርባ ዘጠነኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ከሕመሟ የተፈወሰችውን ሴት ታሪክ በመገንዘብ በEምነት መዳን Eንደሚቻል ያውቃው፤
የሚሰጣቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“ልጄ ሆይ Eምነትሽ Aድኖሻል በሰላም ሂጂ ከስቃይሽም ተፈወሽ” ማር. ፭÷፳፭-፴፬

ተጨማሪ ምንባባት፡ማር. ፭÷፳፭-፴፬ ማቴ. ፱÷፳-፳፫፣ ሉቃስ ፰÷ ፵፫-፵፰

መግቢያ
መምህር ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
ሕፃናት ታማችሁ ታውቃላችሁ ስትታመሙ የሚሰማችሁ ስሜት ምንድን ነው?
ሕፃናት ስትታመሙ የምትፈልጒት ነገር ምንድን ነው? ቤተሰቦቻችሁ ምን ያደርጒላችኋል?

የሳምንቱ ትምህርት
ከAሥራ ሁለት ዓመቷ ጀምሮ ደም ያለማቋረጥ የሚፈሳት ሴት ነበረች፡፡ በጣም
ትታመም ስለነበር ከሕመሟ ለመዳን ከብዙ ባለመድኃኒቶች ዘንድ Eየሄደች መድኃኒት
ለማግኘት ደከመች፡፡ ብዙ ተሰቃየች፡፡ ነገር ግን ሕመሟ ባሰባት Eንጂ ምንም Aልተጠቀመችም፡፡
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ገንዘቧን ሁሉ ለብዙ ባለመድኃኒተኞች ከፍላ መዳን Aልቻለችም፡፡ ከEለታት Aንድ ቀን
Aንድ ሰው፤ ‹‹የናዝሬቱ Iየሱስ ሕሙማንን ያድናል በነፃ ይፈውሳል›› ሲል ነገራት፡፡
የIየሱስን ወሬ ከሰማች በኋላ Aንድ ቀን በEርሷ መንደር ሲያልፍ በሰዎች መካከል
‹‹ልብሱን ብቻ የዳሰስሁ Eንደሆነ Eድናለሁ›› ብላ Aመነች፡፡
ሴቲቱ የIየሱስን ልብስ በዳሰሰች ጊዜ ወዲያውኑ የሚፈስሰው ደምዋ ደረቀ፣ ከሥቃይዋም
ዳነች፡፡ ወዲያውም Iየሱስ “ማን ነው የነካኝ?” ሲል ደቀ መዛሙርቱን ጠየቀ፡፡ ነገር ግን
ደቀ መዛሙርቱ ማን Eንደነካው Aላወቁም፡፡ በዚህ ጊዜ ሴቲቱ የተደረገላትን ስላወቀች
ወደ Iየሱስ መጣችና በፊቱ ተደፍታ ሰገደችለት፡፡ Eውነቱንም ሁሉ ነገረችው፡፡ሴቲቱም
Iየሱስ ክርስቶስ ከባረካት በኋላ EግዚAብሔርን Eያመሰገነች ወደ ቤቷ ድና ሔደች፡፡
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ማጠቃለያ፡ሕፃናት በሕይወታችን ውስጥ በEግዚAብሔር የሚኖረን Eምነት ትልቅ ጒልበት ነው፡፡
ሴቲቱ በታመመች ጊዜ ቀድሞ በEግዚAብሔር Eምነት Aልነበራትም፡፡
ብዙ ባለመድኃኒተኞች ጋር ሄደች፡፡ ያድኑኛል ብላ በማሰብ ገንዘቧን በተነች፡፡ ብዙ
ደክማ፣ በስቃይ ቆይታ ገንዘቧንም Aባክና መዳን Aልቻለችም፡፡
በመጨረሻው ግን በIየሱስ ክርስቶስ ከሕመሟ ዳነች፣ የደሟም ምንጭ ደረቀ፡፡
ስለዚህ ሕፃናት የEግዚAብሔር ልጅ ስለሆናችሁ ስትታመሙ EግዚAብሔር Eንዲምራችሁ
በEምነት ሆናችሁ ጸልዩ ለሌሎችም መጸለይን ልመዱ፡፡

ጥያቄዎች፡1.

ሴቲቱ ለስንት ዓመት ነበር ደም የፈሰሳት?

2.

ሴቲቱን ማን Aዳናት?

3.

ሴቲቱ ከሕመሟ የዳነቸችው ምን ስላደረገች ነው?

ተግባር፡መምህር ሕፃናት ጤንነታቸውን Eንዲንከባከቡና የሕመም ስሜት ሲሰማቸው ለቤተሰብ
መናገር Eንደሚገባቸው ይንገራቸው፡፡
የጸሎትን

ኃይል

Eና

ከችግሮቻቸው

ሁሉ

በEግዚAብሔር

ባለን

Eምነት

መዳን

Eንደምንችል AጽንOት ሰጥተው ያስረዱዋቸው፡፡

www.zeorthodox.org

ሕፃናት Iየሱስ Aሥራ ሁለት ዓመት ደም የፈሰሳትን ሴት ሲፈውሳት የሚያሳየውን
ሥEል ቀለም Eንዲቀቡ Aድርጓቸው፡፡
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የመበለቲቱ ትልቅ ስጦታ
ሃምሳኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ልጆች ከመበለቲቱ ታሪክ EግዚAብሔር የሚቀበለውን በEምነትና በፍቅር የሆነ ንጹሕ
ስጦታ መስጠትን Aውቀው፤ በመምህሩ ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“ይህች ድሃ መበለት ከሁሉ ይልቅ Aብልጣ ጣለች” ሉቃ. ፳፩÷፫

ተጨማሪ ምንባባት፡ማር. ፲፪÷ ፵፩-፵፬፣ ሉቃ. ፳፩÷፩-፬

መግቢያ
መምህር ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
ሕፃናት ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ ስጦታ ይዛችሁ መጥታችሁ
ታውቃላችሁ? ምን ዓይነት ስጦታ?

የሳምንቱ ትምህርት፡ከEለታት Aንድ ቀን ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ መባቸውን በመዝገብ የሚጥሉ ባለጠጎችን
ተመለከተ፡፡ ሕፃናት ‹‹መባ›› ማለት፤ ሰው ለAምላኲ ለEግዚAብሔር የሚያቀርበው

www.zeorthodox.org

ስጦታ ማለት ነው፡፡ መባቸውን በምጽዋት ሙዳዩ ውስጥ ከሚጥሉት ሰዎች መካከል
Aንዲቱ ድሃ መበለት ሁለት ሳንቲም በዚያ ስትጥል ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ Aያት፡፡
ሕፃናት ‹‹መበለት›› ማለት ባልዋ የሞተባት ወይም በማናቸውም ምክንያት ያለ ባል
የምትኖር ሴት ማለት ነው፡፡
Iየሱስ የደሃዋን ሴት ስጦታ ከተመለከተ በኋላ ስጦታዋ በEግዚAብሔር ሚዛን Eና
በጌታ ዓይን ትልቅ ስለነበር “ይህች ድሃ መበለት ከሁሉ ይልቅ Aብልጣ ጣለች” ብሎ
መሰከረላት፡፡ ሌሎቹ የሰጡት በብዙ ሃብታቸው ከትርፋቸው ነበር፡፡ Eርሷ ግን ከጒድለትዋ
የነበራትን ሁሉ ሰጠች፡፡ ይህም ስጦታዋ በEግዚAብሔር ዘንድ የተወደደ ሆነላት፡፡
ጌታ Iየሱስም Eውነኛ ስጦታ በEምነት Eና ከልብ በመነጨ ፍቅር መቅረብ Eንዳለበት
Aስተማረ፡፡
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ማጠቃለያ
ሕፃናት

በፍቅርና

በEምነት

የሚቀርብ

ማንኛውንም

ንጹሕ

ስጦታ

EግዚAብሔር

Eንደሚቀበል ከመበለቲቱ ታሪክ ስለተማራችሁ Eናንተም Eንዲሁ Aድርጒ፡፡

ጥያቄዎች፡1. ‹‹መባ›› ማለት ምን ማለት ነው?
2. ‹‹መበለት›› ማለት ምን ማለት ነው?
3. የመበለቲቱ ስጦታ ምን ነበር?
4. ስጦታዋን ያየው ማን ነው?
5. ስጦታውን ትልቅ ያደረገው ምን ነበር?

ተግባር
መምህር ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ይዘን የምንመጣቸውን መባ ዓይነቶች ለሕፃናት
ይንገሩAቸው፡፡ ለምሳሌ ጧፍ፣ ሻማ፣ Eጣን፣ ዘቢብ . . . ወዘተ፡፡
መምህሩ በቤተ ክርስቲያን መግቢያ በር ላይ የሚቀመጡትን የምጽዋት ሳጥኖች
Aስፈላጊነት Eና ጠቀሜታ ለሕፃናት ይግለጹላቸው፡፡
መምህሩ ሕፃናት በመጽሐፉ ላይ ያለውን ሥEል ቀለም Eንዲቀቡ ያድርጓቸው፡፡

www.zeorthodox.org
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ሆሣEና
ሃምሳ Aንደኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓለማ፡ሕፃናት

የሆሣEና

በዓል

በቤተክርስቲያን

የሚከበርበትን

ምክንያትና

ሥርዓቱን

ያውቃሉ፡፡ ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው” ማር ፲፩÷፲

ተጨማሪ ምንባባት፡ማር. ፲፩÷፩--፲፤ ማቴ. ፳፩÷፩-፲፩፣ መዝ. ፻፲፯(፻፲፰) ÷ ፳፭-፳፯

መግቢያ፡መምህር ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
ሕፃናት የሆሣEና በዓል ለምን Eንደሚከበር ታውቃላችሁ?
ሕፃናት የAህያ ልጅ ምን ትባላለች?
የAህያ Aገልግሎት ምንድን ነው?

የሳምንቱ ትምህርት፡ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ሆኖ ወደ Iየሩሳሌም ከተማ Eየተጓዘ

www.zeorthodox.org

ነበር፡፡ በIየሩሳሌም Aቅራቢያ ወደ ደብረ ዘይት ወደ ቤተፋጌ ሲደርሱ Iየሱስ ከደቀ
መዛሙርቱ መካከል ሁለት ሰዎችን መረጠ፡፡

ከዚያም በፊታቸው ወዳለችው መንደር ሄደው የታሰረችውን Aህያ ውርንጫዋንም ፈትተው
Eንዲያመጡለት Aዘዛቸው፡፡ በመንገድም የሚይጠይቃቸው ሰው ቢኖር ለጌታ ያስፈልጒታል
Eንዲሉ ነገራቸው፡፡ ደቀ መዛሙርቱም Eንዳዘዛቸው Aደረጒ፡፡ ልብሳቸውንም Aውልቀው
በAህያዋ ላይ Aኖሩ Iየሱስም ተቀመጠባት፡፡
ይህን የተመለከቱ ሌሎች ሰዎች Eና ብዙ ሕዝብ ልብሳቸውን፣ የዛፍ ቅርንጫፍ
(የቅጠል ዝንጣፊ) Eና ዘንባባ Eየቆረጡ በመሬት ላይ Aነጠፉ፡፡ ከፊትና ከኋላ ሆነውም
“ሆሣEና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፤ ሆሣEና በAርያም” Eያሉ
ይዘምሩ ነበር፡፡
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ሕፃናትም “ሆሣEና በAርያም” Eያሉ ከሕዝቡ መካከል ሆነው Iየሱስ ክርስቶስን
ያመሰግኑ ነበር፡፡

ማጠቃለያ፡ሕፃናት ቤተ ክርስቲያን የሆሣEና በዓልን በታላቅ ድምቀት የምታከብርበትን ምክንያት
ተምራችኋል፡፡
‹‹ሆሣEና›› ማለት Aሁን Aድን ማለት ነው፡፡ Eናንተም በዚህ ቀን EግዚAብሔርን
በዝማሬ የምታመሰግኑበት ቀን ስለሆነ በዓሉን በደስታ Eና በፍቅር Aክብሩ፡፡ ለጌታ
Eንደምታስፈልጒ ክርስቶስም Eንደሚፈልጋችሁና Eንደሚወዳችሁም Eወቁ፡፡

ጥያቄዎች፡1. ‹‹ሆሣEና›› ማለት ምን ማለት ነው?
2. ቤተ ክርስቲያን በዓሉን የምታከብርበት ምክንያት ምንድን ነው?
3. ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ Aህያዋንና ውርንጭላዋን Eንዲያመጡለት ስንት ሰው ላከ?
4. ሕዝቡ ምን Eያሉ ይዘምሩ ነበር?
5. ሕፃናት ምን Eያሉ ነበር ያመሰገኑት?

ተግባር፡መምህር በቪዲዮ Eና በሥEል በተደገፈ መረጃ የሆሣEናን በዓል Aከባበር ለሕፃናት ገለጻ
ያድርጉላቸው፡፡

www.zeorthodox.org

የሆሣEናን መዝሙር Aስጠኑዋቸው Eና ሕፃናቱ ይዘምሩ፡፡

በመጽሐፉ ላይ ያለውን ሥEል ቀለም Eንዲቀቡ Aድርጓቸው፡፡
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የጌታ ትንሣኤ
ሃምሳ ሁለተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናት የጌታችን የIየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ Aውቀው፤ የሚቀርቡላቸውን ጥያቄዎች
ይመልሳሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“Aሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኲራት ሆኖ ከሙታን ተነሥቶAል”

ተጨማሪ ምንባባት፡ማቴ. ፳፰÷፩-፲፭፣ ዮሐ. ፳÷፩-፲፰፣ ሉቃ. ፳፬÷፩-፲፪

መግቢያ
መምህር ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
ሕፃናት Eስካሁን ስንት ጊዜ የጌታን ትንሣኤ Aክብራችኋል? በዓሉን Eንዴት ነው
የምታከብሩት?

የሳምንቱ ትምህርት፡በIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በየዓመቱ የትንሣኤ በዓል ከዓቢይ ጾም

www.zeorthodox.org

በኋላ በታላቅ ድምቀት ይከበራል፡፡

‹‹ትንሣኤ›› ማለት ከሞት በኋላ በሥጋና በነፍስ ሕይወት ማግኘት ማለት ነው፡፡
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ለማዳን ሰው ሆኖ፤ በዚህ ምድር Eያስተማረ፣
ሕሙማንን Eየፈወሰ፣ ኖሮ ጊዜው ሲደርስ በመስቀል ተሰቅሎ ሞተ፡፡ Eንደተናገረውም
ሞትን ድል Aድርጎ በሦስተኛው ቀን ተነሣ፡፡
ደቀ መዛሙርቱ የIየሱስ ክርስቶስን መቃብር ሥፍራ ሔደው ተመለከቱ፡፡ ነገር ገን
የIየሱስ መቃብር ባዶ ነበር፡፡ ጌታችን መድኃኒታችንና Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ
በተለያየ ጊዜና ሥፍራ Eየተገለጠ ለደቀ መዛሙርቱ ታያቸው፡፡ ደቀ መዛሙርቱም
Iየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል Aድርጎ Eንደተነሣ Aመኑ፡፡ ይህን Eውነትም ይመሰክሩ
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ነበር፡፡ ይህን የክርስቶስን ትንሣኤ ለማስታወስ ቤተ ክርስቲያን ከታላቁ የጌታችን Iየሱስ
ክርስቶስ ጾም በኋላ የትንሣኤን በዓል ታከብራለች፡፡ ለምEመናንም ከሞት በኋላ
ሕይወት Eንዳለ ዳግመኛ ልክ Eንደ ክርስቶስ Eንደምንነሣ ታስተምራለች፡፡

ማጠቃለያ
በክርስቶስ ትንሣኤ ደቀ መዛሙርቱ Eጅግ በጣም ደስተኛ ሆነዋል፡፡ EግዚAብሔርንም
Aመስግነዋል፡፡
ሕፃናት Eናንተም በደስታ የትንሣኤውን በዓል ጌታ Iየሱስ ክርስቶስን ከቤተሰቦቻችሁ
ጋር Eያመሰገናችሁ Aክብሩ፡፡

ጥያቄዎች፡1. ቤተ ክርስቲያን የትንሣኤ በዓልን የምታከብረው ለምንድን ነው?
2. ‹‹ትንሣኤ›› ማለት ምን ማለት ነው?
3. ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በስንተኛው ቀን ተነሣ?
4. የክርስቶስን መነሣት ደቀ መዛሙርቱ Eንዴት Aወቁ?
5. በክርስቶስ ትንሣኤ ሐዋርያትና ደቀ መዛሙርት ምን ተሰማቸው?

ተግባር
መምህር ስለ ትንሣኤ በዓል ለሕፃናት ሰፊ ገለጻ

ያደርጉላቸው፡፡

የትንሣኤ መዝሙራትን ለሕፃናት ያስጠኑዋቸው፡፡

www.zeorthodox.org

ሕፃናት በመጽሐፉ ላይ ያለውን የክርስቶስን ትንሣኤ የሚያሳየውን ሥEል Eንዲቀቡ
AድርጉAቸው፡፡
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በቃል የሚጠኑ ትምህርቶች
ሃምሳ ሦስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ:ልጆች ስለ ቤተ ክርስቲያን የቃል ትምህርት ምንነት ተገንዝበው መሠረታዊ የሆኑትን
የጸሎት ዓይነቶችና ይዘታቸውን Aውቀው ይጸልያሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡‹‹Eንግዲህ Eናንተስ Eንዲህ ጸልዩ።›› ማቴ ፮ ፥ ፱

ተጨማሪ ምንባብ፡ማቴ ፮ ፥ ፭ - ፲፬

መግቢያ
በIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የቃል ትምህርት ረጅም ዘመናትን
ያስቆጠረ የማስተማሪያ ዘዴ ነው፡፡ Eንደ ዛሬው መጻሕፍት Eንደልብ በማይገኙበት
ዘመን ለቤተ ክርስትያን ትልቅ ውለታን ውሏል፡፡ Aባቶቻችን የጸሎት መጻሕፍትን፣
የመጽሐፍ

ቅዱስ

ትርጓሜን፣

የዜማ

መጻሕፍትን፣

መዝሙረ

ዳዊትን...

ወዘተ

በቃላቸው በማጥናት የተለያዩ መንፈሳዊ Aገልግሎትን ይፈጽሙባቸው ነበር፡፡
የቃል

ትምህርት

ይጨምራል፡፡

ከሚሰጠው

ስለዚህ ይህን

መንፈሳዊ
የቤተ

ጥቅም

ክርስቲያን

ባሻገር
ትውፊት

የማስታወስ
ሕፃናት

www.zeorthodox.org

ችሎታችንን

Eንዲጠቀሙበት

ማድረግ የሁላችንም ሐላፊነት ነው፡፡ በመሆኑም ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የቃል
ትምህርቶች በመምህሩ Eና በወላጆቻቸው Eየታገዙ ሕፃናት Eንዲማሩ Eንጋብዛለን፡፡

መልEክተ ዮሐንስ
መልEክተ ዮሐንስ ሐዋሪያ ወልደ ዘብዴዎስ ቀዳማዊ፤ ንዜንወክሙ በEንተ ውEቱ
ዘሀሎ Eምቅድም ውEቱ ዘሰማEናሁ በEዘኒነ ወዘርIናሁ በAEይንቲነ ወዘጠየቅናሁ
ወዘገሠሣሁ Eደዊነ በEንተ ነገረ ሕይወት፤ Eስመ ሕይወት ተAውቀት ለነ ወርIናሃ
ወስምA ኮነ ወንዜንወክሙ ለክሙኒ ንሕነ ሕይወተ Eንተ ለዓለም Eንተ ሀለወት ኀበ
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Aብ ወተAውቀት ለነ፡፡ ወርIናሃ ወሰማEናሃ ወንዜንወክሙ ለክሙኒ ከመ Aንትሙኒ
ትኲኑ ሱታፌ ምስሌነ ወሱታፌነሳ ምስለ Aብ ወምስለ ወልዱ Iየሱስ ክርስቶስ ወዘንተ
ንጽሕፍ ለክሙ ከመ ትፍሥሕትክሙ ፍጽምተ ትኲን፡፡

ትርጒም
መጀመሪያይቱ የሐዋርያው የዮሐንስ መልEክት ስለ ሕይወት ቃል ከመጀመሪያው
የነበረውንና

የሰማነውን

በዓይኖቻችንም

ያየነውን

የተመለከትነውንም

Eጆቻችንም

የዳሰሱትን Eናወራለን፡፡ ሕይወትም ተገለጠ Aይተንማል፣ Eንመሰክርማለን፡፡ ከAብ
ዘንድ የነበረውንም ለEኛም የተገለጠውን የዘላለምን ሕይወት Eናወራላችኋለን፡፡ Eናንተ
ደግሞ ከEኛ ጋር ኅብረት Eንዲኖራችሁ ያየነውንና የሰማነውን ለEናንተ ደግሞ
Eናወራላችኋለን፡፡ ኅብረታችንም ከAባቱ ጋር ከልጁም ከIየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው፡፡
ደስታችሁም Eንዲፈጸም ይህን Eንጽፍላችኋለን፡፡

ጸሎት ዘዘወትር
AAትብ ገጽየ ወኲለንታየ በትEምርተ መስቀል፤ በስመ Aብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
Aሐዱ Aምላክ በቅድስት ሥላሴ Eንዘ AAምን ወEትመሐፀን Eክሕደከ ሰይጣን በቅድመ
ዛቲ Eምየ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን Eንተ ይEቲ ስምEየ ማርያም ጽዮን ለዓለመ ዓለም፡፡

ትርጒም
በጌታዬ በIየሱስ ክርስቶስ ትEምርተ መስቀል ፊቴንና መላ ሰውነቴን ሦስት ጊዜ
Aማትባለሁ፡፡ Aንድ Aምላክ በሆነ በAብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በቅድስት ሥላሴ
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Eያመንኲና Eየተማፀንኲ ጠላቴ ሰይጣንን በዚች በEናቴ በቤተ ክርስቲያን ፊት ቆሜ
Eክድሃለሁ፡፡ ለዚህም ምስክሬ ማርያም ናት፤ በዚህም ዓለም በወዲያኛውም ዓለም Eሷን
Aምባ መጠጊያ Aድርጌ Eክድሃለሁ፡፡

ነAኲተከ
ነAኲተከ

EግዚO

ወንሴብሐከ

ንባርከከ

EግዚO

ወንትAመነከ፡፡

ንገኒለከ

EግዚO

ወንትቀነይ ለስምከ ቅዱስ፡፡ ንሰግድ ለከ O ዘለከ ይሰግድ ኲሉ ብርክ ወለከ ይትቀነይ
ኲሉ ልሳን Aንተ ውEቱ Aምላከ Aማልክት ወEግዚO AጋEዝት ወንጒሠ ነገሥት
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Aምላክ Aንተ ለኲሉ ዘሥጋ ወለኲላ ዘነፍስ፣ ወንጼውAከ በከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ
Eንዘ ይብል Aንትሙሰ ሶበ ትጼልዩ ከመዝ በሉ፡፡

ትርጒም
Aቤቱ Eናመሰግንሃለን፣ Aቤቱ Eናከብርሃለን፣ Aቤቱ Eንገዛልሃለን፣ Aቤቱ ቅዱስ
ስምህን Eናመሰግናለን፤ ጒልበት ሁሉ የሚሰግድልህ Aቤቱ Eንሰግድልሃለን፤ Aንደበትም
ሁሉ ለAንተ ይገዛል፤ የAምላኮች Aምላክ የጌቶች ጌታ የንጒሦችም ንጒሥ Aንተ ነህ፡፡
የሥጋም የነፍስም ፈጣሪ Aንተ ነህ፡፡ Eናንተስ በምትጸልዩበት ጊዜ Eንዲህ ብላችሁ
ጸልዮ ብሎ ቅዱስ ልጅህ Eንዳስተማረን Eንጠራሃለን፡፡

Aቡነ ዘበሰማያት
Aቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻE መንግሥትከ፡፡ ወይኲን ፈቃድከ በከመ
በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ Eለትነ ሀበነ ዮም፡፡ ኅድግ ለነ Aበሳነ ወጌጋየነ
ከመሕነኒ ንኅድግ ለዘAበሰ ለነ IታብAነ EግዚO ውሰተ መንሱት፤ Aላ Aድነነ ወባልሐነ
Eምኲሉ Eኲይ፣ Eስመ ዚAከ ይEቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም፡፡

ትርጒም
Aባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፤ ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ፤ ፈቃድህ
በሰማያት Eንደሆነች Eንዲሁም በምድር ትሁን፤ የEለት Eንጀራችንን ስጠን ዛሬ፤
በደላችንንም ይቅር በለን፣ Eኛም የበድሉንን ይቅር Eንደምንል፤ Aቤቱ ወደ ፈተናም
Aታግባን ከክፉ ሁሉ Aድነን Eንጂ መንግሥት ያንተ ናት Eና ኃይል ክብር ምስጋና
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ለዘለዓለሙ Aሜን፡፡

በሰላመ ገብርኤል
በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልAክ O EግዝEትየ ማርያም ሰላም ለኪ፡፡ ድንግል በኅሊናኪ
ወድንግል በሥጋኪ፡፡ Eመ EግዚAብሔር ጸባOት ሰላም ለኪ፡፡ ቡርክት Aንቲ EምAንስት
ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ፣ ተፈሥሒ ፍሥሕት O ምልEተ ጸጋ EግዚAብሔር ምስሌኪ፣
ሰAሊ ወጸልይ ኅበ ፍቁር ወልድኪ Iየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውIነ፡፡
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ትርጒም
Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልAኲ በቅዱስ ገብርኤል ስላምታ ሰላም
Eንልሻለን፤ በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ፤ የAሸናፊ የEግዚAብሔር
Eናት ሆይ ሰላምታ ለንቺ ይገባሻል፤ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ Aንቺ የተባረክሽ ነሽ፤
የማሕፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው፤ ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፤ ልUል
EግዚAብሔር

ከAንቺ

ጋር

ነውና፤

ከተወደደው

ልጅሽ

ከጌታችን

ከመድኃኒታችን

ከIየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኚልን፣ ኃጢAታችንን ያስተሰርይልን
ዘንድ Aሜን፡፡

ተግባር
መምህር ልጆች የተማሯቸውን ጸሎቶች Eንዲለማመዱና Eንዲጸልዩ ያድርጓቸው፡፡

www.zeorthodox.org
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ፍልሰታ
ሃምሳ Aራተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ሕፃናት ስለ Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጾም Eና ትንሣኤ Eንዲሁም Eርገት
Aውቀው፤ በመምህሩ የሚቀርቡላቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡“Eነሆም ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብፅEት ይሉኛል” ሉቃ ፩÷ ፵፰

ተጨማሪ ምንባባት፡ሉቃ. ፩÷፳፮ -፶፭፣ ማቴ. ፮÷፲፮-፲፰

መግቢያ
መምህሩ ያለፈውን ሳምንት ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡ ሕፃናቱን ስለጾም የሚያውቁትን
ነገር ይጠይቁዋቸው፡፡ ስለ Eመቤታችን ሕይወት ሕፃናት ሊረዱት በሚችሉት ቋንቋ Eና
ምሳሌ ይንገሩAቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡የፍልሰታ ጾም የEመቤታችን ቅድስት ማርያም ጾም በመባል ይታወቃል፡፡ የEመቤታችን
ቅድስት ድንግል ማርያም Eረፍት፣ ትንሣኤና Eርገት ምስጢር ለሐዋርያት የተገለጠበት
ታሪክ መታሰቢያ ጾም ነው፡፡
Eመቤታችን ካረፈች በኋላ ክቡር ሥጋዋ በገነት ተቀምጦ ነበር፡፡ ለጊዜው ከሐዋርያት

www.zeorthodox.org

መካከል ለማየት የበቃው ቅዱስ ዮሐንስ ብቻ ነበር፡፡ ዮሐንስም ለሌሎች ሐዋርያት
ይህን ዜና ነገራቸው፡፡ ሐዋሪያትም ‹‹የዚህ ታላቅ ምስጢር ተካፋዮች ሳንሆን ለምን
ቀረን?›› ብለው ከነሐሴ 1 ቀን Eስከ ነሐሴ 14 ቀን በጾምና በጸሎት ተወስነው
EግዚAብሔር የEመቤታችንን ክቡር ሥጋ Eንዲያሳያቸው ጠየቁ፡፡
ነሐሴ 14 ቀን EግዚAብሔር የEመቤታችንን ሥጋ ስለሰጣቸው ክቡር ሥጋዋን
ተቀብለው በጌቴሴማኒ ቀብረዋታል፡፡ Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነሐሴ 16
ቀን በሦስተኛው ቀን ተነሥታ ወደ ሰማይ Aርጋለች፡፡
ይህን ትንሣኤዋንና Eርገቷን የተመለከተው ሐዋርያው ቶማስ ብቻ ነበር፡፡ ስለዚህ
ሐዋርያት Eንደገና በዓመቱ ከነሐሴ 1 ቀን ጀምረው Eስከ ነሐሴ 15 ቀን ከጾሙ በኋላ
113
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በነሐሴ

16

ቀን

የEመቤታችን

ትንሣኤና

Eርገት

ለሁሉም

ደቀ

መዛሙርት

ተገልጾላቸዋል፡፡
ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የሐዋርያትን ፈለግ በመከተል Eና ከEመቤታችን በረከት ለማግኘት
በየዓመቱ የማርያምን ጾም ብዙ ክርስቲያኖች ይጾማሉ፡፡
በተለይ በሀገራችን የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምEመናን ሁሉ
የEመቤታችንን ጾም Eጅግ በተለየ መንፈሳዊ ድምቀት Eና ሥርዓት ይጾማሉ፡፡ ሕፃናትና
ወጣቶች በትጋት የሚጾሙት Eና ሥጋ ወደሙ የሚቀበሉበት ጊዜም ነው፡፡
ብዙ ምEመናን የጾም ጊዜን በጸሎት ተወስነው የሚያሳልፉበት

ከEግዚAብሔር

ምሕረትና ይቅርታ የሚለምኑበትም ጊዜ ነው፡፡

ማጠቃለያ
ሐዋርያት ለEመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የተለየ ፍቅር ስለነበራቸው በጸሎትና
በጾም የEመቤታችንን ትንሣኤና Eርገት ለማየት ችለዋል፡፡ ሕፃናት Eናንተም Eንደ
ሐዋርያት ለEመቤታችን ጥልቅ ፍቅር ሊኖራችሁ ይገባል፡፡ የEግዚAብሔርን ምስጢር
ለማየት Eንድትችሉ በጸሎት፣ በምስጋና Eንዲሁም በጾም Eደጒ፡፡

ጥያቄዎች
1.

የEመቤታቸን ቅድስት ድንግል ማርያምን ጾም የጀመረው ማን ነው? በምን ምክንያት?

2.

የEመቤታችን ማርያም ጾም መቼ ነው የሚጾመው?

3.

የEመቤታችን ሥጋ በገነት መሆኑን ቀድሞ ያየው ሐዋርያ ማን ነው?

4.

ሐዋርያት የEመቤታችንን ሥጋ በየት ቀበሩት?

5.

ለመጀመሪያ ጊዜ የEመቤታችንን ትሣኤና Eርገት ያየው ሐዋርያ ማን ይባላል?

6.

ነሐሴ 16 ቀን የሚከበረው የEመቤታችን በዓል ምን ይባላል?

www.zeorthodox.org

ተግባር
መምህሩ ሕፃናት Eመቤታችንን ጾም በፍቅር Eንዲጾሙ Eና Eንዴት መጾም Eንደሚገባቸው
ሥርዓተ ቤተ ክርቲያንን ሊረዱት በሚችሉት ቋንቋ Eና ምሳሌ ይግለጹላቸው፡፡
ሕፃናት በሥEል መጽሐፉ ላይ ያለውን የሐዋርያትን Eና የEመቤታችንን ሥEል ቀለም
Eንዲቀቡ ያድርጓቸው፡፡
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ዋቢ መጻሕፍት
- ሃብተማርያም ወርቅነህ (ሊቀ ሥልጣናት)፣ ጥንታዊ የIትዮጵያ ሥርዓተ ትምህርት፣ Aዲስ
Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ቀ.ኃ.ሥ ማተሚያ ቤት፣ 1963 ዓ.ም
- ሃይማኖተ Aበው፣ Aዲስ Aበባ፣ ትንሣኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት፣ 1986 ዓ.ም
- Aባ መልከ ጼደቅ (ሊቀ ጳጳስ)፣ ትምህርተ ክርስትና፣ Aዲስ Aበባ፣ ትንሣኤ ዘጉባዔ ማተሚያ
ቤት፣ 1984 ዓ.ም፡፡
- Aባ ጎርጎርዮስ (ሊቀ ጳጳስ)፣ የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ፣ Aዲስ Aበባ፣
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1974 ዓ.ም፡፡
- ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትና ሊቃውንት ቤተክርስቲያን (Aዘጋጆች)፣ የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ
ቤተክርስቲያን Eምነት፣ ሥርዓት Aምልኮና የውጭ ግኝኙነት፣ Aዲስ Aበባ፣
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት፣ 1988 ዓ.ም.
- ሊቃውንት ቤተክርስቲያን (Aዘጋጆች)፣ የIትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትናንትና ዛሬ፣ Aዲስ Aበባ፣
ንግድ ማተሚያ ቤት፣ 1990 ዓ.ም.
- ሉሌ መልAኩ (መምህር)፣ የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ፣ Aዲስ Aበባ፣
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1997 ዓ.ም፡፡
- መሐሪ ትርፌ (ሊቀ ሊቃውንት)፣ መጽሐፈ ሐዲሳት ሠለስቱ ንባቡና ትርጓሜው፣ Aዲስ Aበባ፣
Aርትስቲክ ማተሚያ ቤት፣ 1989 ዓ.ም፡፡
- መጽሐፈ ስንክሳር፣ Aዲስ Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1983 ዓ.ም
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- መጽሐፈ ቅዳሴ ንባቡና ትርጓሜው፣ Aዲስ Aበባ፣ ንግድ ማተሚያ ድርጅት፣ 1988 ዓ.ም፡፡
- መጽሐፈ ስንክሳር፣ Aዲስ Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1983 ዓ.ም
- መጽሐፈ ቅዳሴ ንባቡና ትርጓሜው፣ Aዲስ Aበባ፣ ንግድ ማተሚያ ድርጅት፣ 1988 ዓ.ም
- ወንጌል ቅዱስ ንባቡና ትርጓሜው፣ Aዲስ Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1988 ዓ.ም
- ዳኛቸው ካሳሁን (መልAከ ሰላም)፣ ክርስቲያናዊ ሥነ-ምግባር፣ Aዲስ Aበባ፣ ማኅበረ ቅዱሳን፣
2003 ዓ.ም
- ደረጀ ጅማ (መጋቤ AEላፍ)፣ ምን ያስጨንቃችኋል ክፍል ፪፣ Aዲስ Aበባ፣ ንግድ ማተሚያ
ድርጅት፣ 2002 ዓ.ም፡፡
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- መጽሐፍ ቅዱስ፣ Aዲስ Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1980 ዓ.ም
- ሐረገ ወይን ቸርነት፣ ሴትና Aህያ፣ Aዲስ Aበባ፣ 2005 ዓ.ም፡፡
- ምክረ ሥላሴ ገብረ Aማኑኤል (ዶ/ር)፣ ጠቅላላ የቤተክርስቲያን ታሪክ፣ Aዲስ Aበባ፣ 2000 ዓ.ም
- ኅሩይ ኤርምያስ (መምህር)፣ መዝገበ ታሪክ፣ Aዲስ Aበባ፣ 2002 ዓ.ም
- የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት፣ Aዲስ Aበባ፣ የIትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማኅበር፣ 1996 ዓ.ም፡፡
- ቸርነት Aበበ (መምህሩ)፣ የመጽሐፍ ቅድስ ጥናት፣ Aዲስ Aበባ፣ 2003 ዓ.ም
- H.G. Bishop Moussa@ The Characteristics of Orthodox Teaching@ Bishopric of
Youth@ Harmony Press, 2007.
- H.G. Bishop Mouusa, An Introduction to the New Testament, Bishopric of
youth, Dar EL Geel Press, 2001.
- H.G. Bishop Raphail, The Meaning of Miracles, Bishopirc of Youth, 2010.
- Sunday School Curriculum, Grade 1 to Grade 12. The Coptic Orthodox Diocese
of The Southern USA.
- Sunday School Lessons, Class 1 to Class 10, E.O.T.C Latin America Diocese.
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መቅድም
በAሁኑ ወቅት በAገር ውስጥም ሆነ ከAገር ውጪ የሚገኙ Oርቶዶክሳውያን ሕፃናት፣
Aዳጊዎችና ወጣቶች ቤተ ክርስቲያናቸውን Eያወቁ በመልካም ሥነ ምግባር ታንጸው Eንዲያድጉ
የሚያደርግ፣ ጥያቄዎቻቸውን የሚመልስ ብሎም ችግሮቻቸውን የሚፈታ መንፈሳዊ ሥርዓተ
ትምህርት የመኖሩ Aስፈላጊነት በብዙዎቻችን ዘንድ ይታመንበታል፡፡ ቤተ ክርስቲያናችንም በዚሁ
ዙሪያ በርካታ ተግባራትን Eንደምታከናውን Eምነቴ ነው፡፡
ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ቤተ ክርስቲያን በመላክ ለተስተካከለ Eድገታቸው AስተዋጽO
በማድረግ የወላጅነት ሓላፊነታቸውን ለመወጣት ፍላጐቱ Aላቸው፡፡ ሆኖም በAንዳንድ ሁኔታዎች
Aለመመቻቸት የተነሣም ይሁን በሌላ ምክንያት ከሕፃንነታቸው ጀምሮ Eንዲማሩላቸው ወደ ቤተ
ክርስቲያን የሚያቀርቡ ምEመናን Eጅግ ጥቂቶች መሆናቸውን የተለያዩ Aጋጣሚዎች ማሳያዎች
ሆነውኛል፡፡
ከዛሬ ሰባት ዓመት በፊት በEግዚAብሔር ፈቃድ በምሠራበት መሥሪያ ቤት በኩል ለተዘጋጀ
ሙያዊ ሥልጠና ከAገር ውጪ ባደረግሁት ጉዞ ዘወትር Aብረውኝ የሚቆሙ ቤተሰቦቼ ምክንያት
ሆነው ግብጽንና ገዳማቱን የመጐብኘት Eድል Aገኘሁ፡፡ ይህም የተቀደሰ Aጋጣሚ ስለ ልጆች፣
በቅድመ ጋብቻ ስላሉ ወጣቶችና በትዳር ስለሚኖሩ Oርቶዶክሳዊያን የተናጠል መርሐ ግብር Eንዳስብ
Aደረገኝ፡፡ በEግዚAብሔር ፈቃድም በኅዳር ወር ፲፱፻፺፱ ዓ.ም. በቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም
መጥምቀ ዮሐንስና Aቡነ Aረጋዊ ቤተክርስቲያን የልጆች መርሐ ግብር በሃያ Aራት ልጆች ተጀመረ፡፡
Aሁን ከሙዓለ ሕፃናት Eስከ Aሥራ ሁለተኛ ክፍል የሆኑ ከሦስት ሺህ በላይ የሚሆኑ ልጆች፤
በየሳምንቱ ቅዳሜና Eሑድ ቀን ከAራት Eስከ ስድስት ሰዓት በAማርኛና በEንግሊዝኛ ቋንቋ
የሚሰጠውን መንፈሳዊ ትምህርት ይከታተላሉ፡፡ በርካታ ምEመናንም በየሳምንቱ ረቡE ከምሽቱ
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Aሥራ ሁለት Eስከ ሁለት ሰዓት ለAዋቂዎች በተዘጋጀው
ናቸው፡፡

የትምህርት መርሐ ግብር ተሳታፊዎች

ይሁን Eንጂ ሁሉንም ልጆች በየትምህርት ደረጃቸው በመመደብ ማስተማር የሚያስችል
መንፈሳዊ ሥርዓተ ትምህርት ማዘጋጀቱ Aስፈላጊ ነበር፡፡ በመሆኑም ቀድመው የተዘጋጁትን
ትምህርቶች ተካተውበት ለዚሁ ሥራ Eገዛ የሚያደርጉ ወንድሞች ጋር በመመካከር ዲያቆን ዮናታን
Iያሱ Eና ዲያቆን ዘላለም ረድኤት ተገኝተውበት ለትምህርቱ Aጋዥ የሆኑ መጻሕፍትን ለማዘጋጀት
ጥረት ተጀመረ፡፡ EግዚAብሔር ፈቃዱ ሆኖ ከAራት ዓመታት ጥረት በኋላ፤ ለሥርዓተ ትምህርቱ
Aጋዥ የሆኑ ከሙዓለ ሕፃናት Eስከ Aሥራ በኋላ Aጋዥ የሆኑ ከሙዓለ ሕፃናት Eስከ Aሥራ
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ሁለተኛ ክፍል ድረስ የሆኑ Aሥራ ሦስት ጥራዝ የማስተማርያ መጻሕፍት ዝግጅት ተጠናቅቆ
ለኅትመት Eንዲበቁ ለማድረግ ወደ ማተሚያ ቤት ገብተዋል፡፡
በማስተማርያ መጻሕፍቱ ዝግጅት፤ ለመረጃ የምንገለገልባቸው ምንጮች፣ የምEመናን የኑሮና
የትምህርት ደረጃ፣ የመኖሪያ ሥፍራዎችና የባህል ልዩነቶች፣ Eንዲሁም በAገር ውስጥ Eና ከሀገር
ዉጪ በሚገኙ Iትዮጵያዊያን መካከል ያሉ የAኗኗርና የሥራ ሁኔታዎችና Aካባቢያዊ ልዩነቶችን
ታሳቢ በማድረግ ከግንዛቤ ውስጥ Eንዲገቡ ተሞክሮAል፡፡

በዚህ ሥራ ቀጥተኛ ተሳትፎ ላደረጉት

ለዲያቆን ዮናታን Iያሱ Eና ለዲያቆን ዘላለም ረድኤት፤ EግዚAብሔር በቸርነቱ ጠብቆ ረጅም Eድሜ
ይስጥልን Eላለሁ፡፡
ይኸዉ የEግዚAብሔር ፈቃድ ሆኖ ከሙዓለ ሕፃናት Eስከ Aሥራ ሁለተኛ ክፍል ድረስ ላሉ
ወጣቶች ለሚሰጠዉ ‹‹መሠረተ ሕይወት›› መንፈሳዊ ሥርዓተ ትምህርት ማስተማሪያ የሚሆኑ
መጻሕፍት ለኀትመት በቅተዉ ለAገልግሎት የተዘጋጁ መሆናቸውን በታላቅ ደስታ Eገልጻለሁ፡፡
“Eስከ Aሁን ድረስ EግዚAብሔር ረድቶናል፡፡” ፩ኛ ሳሙኤል ፯ ፥ ፲፪

www.zeorthodox.org

II
118

መሠረተ ሕይወት ለሙዓለ ሕፃናት

መግቢያ
የዚህ መንፈሳዊ ሥርዓተ ትምህርት ምንጭ መጽሐፍ ቅዱስ፣ ሌሎችም የቤተ ክርስቲያን
መጻሕፍትና ትውፊተ ቤተክርስቲያን ናቸዉ፡፡ በዚህም መሠረት ጥርት ያለዉን የቅድስት ቤተ
ክርስቲንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓትና ታሪክ ከመልካም ሥነ ምግባር ጋር፤ በዓለማዊ
ትምህርት ቤት ለሚማሩ ሕፃናት፣ Aዳጊዎችና ወጣቶች Eንዲደርስ ለማድረግ፤ በየትምህርት
ደረጃቸው Eና EድሜAቸዉ Eንዲመጥን ሆኖ የሥርዓተ ትምህርት Aዘገጃጀትን ስልት በመከተል
ለማዘጋጀት ተሞክሮAል፡፡ Aንዳንዶቹ ትምህርቶች ልጆች ትምህርቱን በሚገባ ተረድተዉ ማስታወስ
Eንዲችሉ በየደረጃዉ በሚገኙ የተለያዩ ክፍሎች ሥርዓተ ትምህርት ውስጥ በድጋሚ ተካትተዋል፡፡
ትምህርቶቹ በየወሩ ተከፋፍለው በቤተ ክርስቲያን ከሚከበሩ በዓላትም ጋር Eየተቀራረቡ
Eንዲዘጋጁ ጥረት ተደርጎAል፡፡ በየመካከሉ ለሚኖሩ ክፍተቶች በሁሉም Aጥቢያ Aብያተ ክርስቲያናት
በቅደም ተከተል Aገልግሎት ላይ Eንዲውል ሆኖ የማሟያ ትምህርቶቹ ተወስደው ተካትተዋል፡፡ ያም
ሆኖ Eንደየ ጊዜው ሁኔታ ዘመኑን Eንዲዋጅ መሻሻልና መዳበር ያለበት መሆኑ ግን የማይዘነጋ
ነው፡፡
በሙዓለ ሕፃናት የሚገኙ ልጆች በጣም Aጫጭር ታሪኮችን ብቻ ሰምተው ጥቂቶቹን ብቻ
ማስታወስ የሚችሉ ናቸው፡፡ ረጅም ጽሑፍና ሐሳብ በትኩረት Aንብበዉ በቀላሉ ለመረዳትም ሆነ
ለማስታወስ ስለማይችሉ ወይም ስለሚቸገሩ በመምህራን Eንዲሁም በወላጆች መታገዝ ያስፈልጋቸዋል፡፡
በተረት፣ በታሪክ፣ በሕልምና በEውነታ መካከል ያለውን ልዩነት Aገናዝቦ ለመረዳት ይቸገራሉ፡፡
በጣም ፈጠራ የታከለባቸው የማስተማሪያ መርጃ መሣሪያዎች የሚያስፈልጓቸው ቢሆኑም መምህራኖቻቸው
የሚዘምሩላቸዉን

መዝሙሮች

ማስታወስና

በAEምሮAቸዉ

መያዝ፣

በትምህርታዊ

ጨዋታዎ

ቻቸዉም ሆነ በማንኛውም ሁኔታ መምሰልና ማስመሰል ይችላሉ፡፡ በዚህ ደረጃ የሚገኙ ልጆች

www.zeorthodox.org

የሚንቀሳቀሱና የተለያዩ ድምፆች ያሉባቸውን ነገሮች Eንዲሁም ከሌሎች ጋር መጫወትንና ያዩትን
በተግባር ማሳየትን ይወዳሉ፡፡

ልጆች ቤተ ክርስቲያን መምጣታቸው ደስታን Eንዲፈጥርላቸውና ፈጽመውም የሚወደዱ
መሆናቸውን Eንዲሰማቸው ማድረግ Eንጂ ቶሎ ሊያስደነግጣቸው ወደ ሚችል Aቀራረብና

ቅጣት

ማዘንበል Aይገባም፡፡ በየደረጃው የሚገኙ ልጆችን የሚያስተምሩ መምህራን በተፈጥሮ ለልጆች ፍቅር
ያላቸውና ፍቅራቸውንም መግለጽ የሚችሉ መሆን ይገባቸዋል፡፡ በዚህ ትምህርት የሚጠበቁ መልካም
ውጤቶችም በሚቀርቡላቸው መርጃዎችና በመምህራኑ ጥረት ላይ የተመረኮዙ ናቸው፡፡ መምህራኑ
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ልጆችን ለመሳብ ብሩህ ፈገግታና ፍቅር ያለው Aቀራረብ Eንዲሁም፤ ደመቅ ያሉ ቀለማትን፣
ድምፅና ተንቀሳቃሽ ምስሎችን ቢጠቀሙ መዝሙራትንም ቢያዘምሩላቸው ለትምህርቱ ታላቅ ኃይል
ይሆናል፡፡ ከሥርዓተ ትምህርቱ ጋር መምህራን ልጆቹን

በየEለቱ የትምህርት መርሐ ግብሮች

መዝሙራትን ሊዘምሩላቸውና ሊያስጠኑAቸው ያስፈልጋል፡፡ Aንዳንድ ጊዜም ከትምህርቱ ጋር
ተዛማጅ የሆኑ ሥEላትን ቢያሳዩAቸዉ፣ ቢሰጡAቸው የተማሩትን ትምህርት በቀላሉ ለማስታወስና
ለሌሎችም ለማስረዳት የበለጠ Eድል ይፈጥርላቸዋል፡፡ Aንዳንድ ጊዜ ቤተሰቡ ሁሉ ወደ ቤተክርስቲያን
Eንዲመጣ ልጆች ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉና፡፡ ይህንኑ ለማገዝም

በቀለም የሚቀቡ ሥEሎችና

የመዝሙር ጥራዞችን ዝግጅት Aጠናቀናል፡፡ በሙዓለ ሕፃናት ደረጃ የሚገኙ ልጆች ከትምህርታቸዉ
ጋር ተያያዥነት ያለዉን ርEሰ ጉዳይ ሥEሉን ቀለም በመቀባት የሚቀስሙት ትምህርት የበለጠ
ስለሚሆን የተዘጋጁትን ሥEሎች በAግባቡ ቀለም EንዲቀቡAቸው የወላጆች Eገዛ Eጅግ Aስፈላጊ
ነው፡፡
በዓመቱ

ውስጥ

ባልተካተቱት

ሁለት

ሳምንታትም

ገዳማትንና

Aብያተ

ክርስቲያናትን

መጐብኘታቸውና ክትትል ባለበት ሁኔታ በማኀበራዊ ነገሮች ተሳታፊ መሆናቸውም Eጅግ ጠቃሚ
ነው፡፡ ከሁሉም በላይ ግን መምህራን ለዚህ Aገልግሎት በትጋት መጸለይና በየመካከሉ የሚቀሩ
ወይም ጨርሰው ያልመጡ ልጆችንም መጐብኘት ይጠበቅባቸዋል፡፡ መምህራንን ማግኘት በማይቻልባቸው
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