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

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

ምድብ Aራት (ከ7ኛ – 9ኛ) ክፍል 
39 ኛ ሳምንት 

                                   የቅዱስ ጳውሎስ ሰማEትነት 
ዓላማ  

 ከቅዱስ ጳውሎስ ሕይወትና ሰማEትነት መማር፡፡  

ምንባብ፡  

 ስንክሳር Eና የሐዋርያት ሥራ  

የሚጠና ጥቅስ 

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

መግቢያ፡ 

 ጳውሎስ የተባለው ሳውል Eስከ Eርገተ ክርስቶስ ሐዋርያ Aልነበረም፡፡ 

 የAይሁድን ሕግ የተማረ ቀናተኛ Aይሁድም ነበር፡፡ከጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ Eርገት በኋላም የAይሁድን  Eምነት ለመጠበቅ ክርስቲያኖችን ያሳድድ ነበር፡፡ቅዱስ Eስጢፋኖስ በድንጋይ 

ተወግሮ ሲሞትም ተስማምቶዋል፡፡ 

 በዛሬው ትምህርታችን Eንዴት ወደ ክርስትና Eንደመተለሰና በዘመኑ ከነበሩት ታላላቅ ሐዋርያት Eንደተቆጠረ Eንማራለን፡፡ 

ትምህርቱ  

 ከቅዱስ Eስጢፋኖስ ሰማEትነት በኋላ በIየሩሳሌም የነበሩ ክርስቲያኖች በተለያዩ ከተሞች ተበተኑ፡፡ 

 ሳውልም ክርስቲያኖች ከተሰደዱባቸው ከተሞች ወደ Aንዱ ደማስቆ ከካህናት Aለቆች ክርስቲያኖችን ለማሰር የሚያስችል የፈቃድ ደብዳቤ ተቀብሎ ሄደ፡፡ 

 ነገር ግን በመንገድ ላይ ታላቅ ብርሃን Aንፀባረቀበት"ስለ ምን ታሳድደኛለህ" የሚል ድምጽም ሰማ፡፡ "Aንተ ማነህ" Aለ ሳውል፡፡ 

 "Eኔ Aንተ የምታሳድደኝ Iየሱስ ነኝ"  ሲል መለሰለት፡፡  

 ሳውልም "ምን ላድርግ ትወዳለህ" ሲል፡፡ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ወደ ደማስቆ Eንደሄድና ማድረግ የሚገባውን Aናንያ የተባለውን Eንደሚነግረው ነገረው፡፡ 

 ሳውል ማየት Aቅቶት በሰዎች Eየተመራ ተጓዘ፡፡ ሦስት ቀን ከጾመ በኋላ Aናንያ መጥቶ ጸለየለት Aየ Eና ተጠመቀ፡፡ከዚያም ለAይሁድና ለAሕዛብ ወንጌል Eየሰበከ  ኖረ፡፡ 

 ወደ Iየሩሳሌም ሲመለስም Aይሁድ በክርስቶስ በማመኑ ሲቆጡበት ክርስቲያች ደግሞ Aላመኑትም ነበር፡፡በርናባስ ወደ ክርስትና መመለሱን ከነገራቸው በኋላ ግን ክርስቲያኖች ተቀበሉት፡፡ 

 ከዚህም ቅዱስ ጳውሎስ ዓለምን ዞሮ ወንጌልን Aድርሶል፣ምEመናንንና ደቀመዛሙርትን ለቤተክርስትያን Aብዝቶል፡፡ 

 ወንጌልን ለማዳረስ በነበረው ጥረትም ታስሮAል፣በድንጋይ ተወግሮA፣Eንደ ሞተ ተጥሎል፣ ተገርፎልም፣ Eርሱ ግን "ኃይልን በሚሠጠኝ በክርስቶስ ሁሉን Eችላለሁ" ፊልጵ.4፣13 Eያለ 

ወንጌልን ማስተማሩን Aላቋረጠም፡፡ 

 በኋላም ብዙዎችን ወደ ክርስትና ወደ መለሰበት ወደ ሮም ተወሰደ፡፡ኔሮን በተባለ ንጉሥ ፊት ለፍርድ ቀርቦም ንጉሡ Aንገቱን ተስይፎ Eንዲገደል ፈረደበት፡፡የክስቲያን ሞት ከEግዚብሔር 

ጋር በክብር ለመኖር የሚደረግ መንገድ ነውና፡፡ ሞትን Aልፈራም፡፡ለዚህም ነው "በመሥዋEት Eንደሚደረግ፤የEኔ ሕይወት ይሠዋልና፤የምሄድበትም ጊዜ ደርሶAል፡፡መልካሙን ገድል 

ተጋድያለሁ፤ሩጫውን ጨርሼ•ለሁ፤ሃይማኖትን ጠብቄAለሁ፤ወደፊት የጽድቅ Aክሊል ተዘጋጅቶልኛል፤ ይህንም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ቀን  ለEኔ ያስረክባል፤ ደግሞም መገለጡን 

ለሚወዱ ሁሉ Eንጂ ለEኔ ብቻ Aይደለም፡፡ " 2ኛ ጢሞ.4፣6-8 ሲል ያስተማረው፡፡ 

 ከመሰየፉ በፊትም Aንዲት ሴት የዓይነ ርግብ መሸፈኛዋን ፊቱን Eንዲጠርግበት ሠጠችው፡፡ቅዱስ ጳውሎስ Aንገቱን ሲሰየፍ በፊቱ ላይ Aደረገው፡፡ 

 በኋላም ይህች ሴት የንጉሥን ውሳኔ ያስፈጸመውን ወታደር በቅዱስ ጳውሎስ ላይ የሆነውን ጠየቀቸው፡፡Aንገቱን ተሠይፎ Eንደሞተና መሸፈኛዋ ፊቱ ላይ Eንደነበረ ነገራት፡፡ ሴትየዋን ወታደሩ 

Eንደዋሻት ገልጻለት፣ቅዱስ ጳውሎስ Eና ቅዱስ ጴጥሮስ በራሳቸው Aክሊል ደፍተው ሲሄዱ Eንዳየቻቸውና ያን ጊዜም ቅዱስ ጳውሎስ የዓይነ ርግብ መሸፈኛዋን Eንደመለሳላት Aሳየችው፡፡ 

 ቅዱስ ጳውሎስ የሐዲስ ኪዳን ክፍል የሆኑ 14 መልEክታት ጽፏል፡፡  

ከዚህ  ትምህርት የምንወስዳቸው ጠቃሚ መልEክቶች 

 ጌታችን ወደርሱ ከተመለስን Eንደ ቅዱስ ጳውሎስ ይቀበለናል፡፡ 

 በጌታችን በIየሱስ ክርስቶስ በማመኑ ብዙ መከራ ሲደርስበት EግዚAብሔር Eንደሚያስችለው በማመን በደስታ ይቀበለው ነበር፡፡ለዚህም ነው "ኃይልን በሚሠጠኝ በክርስቶስ ሁሉን 

Eችላለሁ" ፊልጵ.4፣13 ይል የነበረው፡፡  

 በIየሱስ ክርስቶስ ለሚያምኑ Eና ሕጉን የሚጠብቁ የክብር Aክሊል ይቀበላሉ፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ Eንዲህ ሲል ይሄን Aረጋግጦልናል፡፡ "ወደፊት የጽድቅ Aክሊል ተዘጋጅቶልኛል፤ 

ይህንም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ቀን  ለEኔ ያስረክባል፤ ደግሞም መገለጡን ለሚወዱ ሁሉ Eንጂ ለEኔ ብቻ Aይደለም፡፡ " 2ኛ ጢሞ.4፣8 

መደምደሚያ፡  

 ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቲያኖችን ለማሳደድ Eየሄደ የተጠራ ሐዋርያ ቢሆንም ቀሪ ሕይወቱን ለክርስትና ሐዋርያዊ Aገልግሎት በመስጠት ፈጽሞታል፡፡ለAይሁድና ለAሕዛብ ወንጌልን 

Eየሠበከ ኖሮ በሮም በክስቶስ ስም በሰማEትነት AርፎAል፡፡  

ጥያቀና መልመጃዎች  

1. ሳውል ክርስቲያኖችን ያሳድድ የነበረው ለምንድነው? 

2. ጌታችን ሲያናግረውና ሲገለጥለት የት? Eየሄደ ነበር፡፡ ለምን? 

3. ጌታችን መጀመሪያ ሲያናግረው ምን Aለው? 

4. ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቲያን መሆኑን በIየሩሳሌም ለነበሩ ምEመናን ያረጋገጠው ማነው? 

5. ቅዱስ ጳውሎስ የት ሰማEትነት ተቀበለ? 

6. ቅዱስ ጳውሎስ Aንገቱን ከመሠየፉ በፊት Eንዴት ቅድስት Eናት የሠጠችው መሸፈኛ ነበር?  ይህ መሸፈኛ ምን ሆነ? 

7. ቅዱስ ጳውሎስ የክርስቶስን "መገለጥ ለሚወዱ" ሁሉ ምን ? ይደረጋል Aለ፡፡ 

ይቆየን፡፡ 


