
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 ፲፯ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም. 1

ምድብ Aራት (ከ7ኛ – 9ኛ) ክፍል 
41ኛ ሳምንት  
Aቡነ Aረጋዊ 

ዓላማ 
 ከ9ኙ ቅዱሳን ስለAቡነ Aረጋዊ መማር፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ  
 "ንቁ በሃይማኖት ቁሙ፣" 1ኛ ቆሮ. 16፣13  

ምንባብ  
 ገድለ Aቡነ Aረጋዊ  

መግቢያ 
 Aቡነ Aረጋዊ በ5ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወደ Iትዮጵያ መጥተው ገዳም ከገደሙት ዘጠኙ ቅዱሳን Aንዱ ናቸው፡፡ 
 በገዳማዊ ሕይወትና በማስተማር ለረጅም ዓመታት ከኖሩ በኋላ በደብረ  ዳሞ ተሰውረዋል፡፡  
 ስለኚህ  ቅዱስና ስለ ዘጠኙ ቅዱሳን ወደ Iትዮጵያ የመምጣት ታሪክም Eንማራለን፡፡  

ትምህርቱ፡ 
 Aቡነ Aረጋዊ ከደጋግ ክርስቲያን ቤተሰቦች የተወለዱ ናቸው፡፡ከቤተሰቦቻቸው ፍቅረ EግዚAብሔርንና ፈሪሐ EግዚAብሔርን Eየተማሩ 

Aደጉ፡፡ቤተሰቦቻቸው ዘሚካኤል ብለው ይጠሯቸው ነበር፡፡ 
 ሕይወታቸውን በምንኩስና ለማሳለፍ Aባ ጳኩሜስ ዘንድ ሄዱ፡፡Aባጳኩሚስም የምንኩስናን ፈተና Eና ከባድ መሆኑን ነገርዋቸው፡፡ዘሚካኤል 

ግን ሕይወታቸውን ለEግዚAብሔር ለመስጠት ስለወሰኑ ወደ ኋላ Aላሉም፡፡ቤተሰቦቻቸውንና ኃብታቸውን ለEግዚAብሔር ትተው ወጥተው 
ነበር፡፡ 

 ዘሚካኤል ለምንኩስና ሲወጣ 14 ዓመቱ ነበር፡፡ከAባ ጳኩሚስ በዘሚካኤል ትጋት፣ ፍቅር Eና የሃይማኖት ጽናት ይደነቁ ነበር፡፡ 
 የዘሚካኤልን መንፈሳዊ መንገድ ተከትለውም 7ት ጓዳኞቹ ወደ ገዳም መጡ፡፡ሁሌም ዘሚካኤልን ያስተውሉትና ጥልቅ ጥበብና Eውቀት 

በወጣትነቱ ስለነበረውም Aቡነ Aረጋዊ Aሉት፡፡የAቡነ Aረጋዊ Eናትም ቤታቸውንና ንብረታቸውን ትተው ወደ ገዳም ገብተው መነኩሲት 
ሆኑ፡፡ 

 Aቡነ Aረጋዊ በሐዋርያት ሳትሠበክ ክርስትናን ስለያዘችው Iትዮጵያ ያስቡና መሄድም ይመኙ ነበር፡፡ይህን ሐሳባቸውን ለባልንጀሮቻቸው 
ነገረዋቸው ሁሉም ተስማምተው የምንኩስናን ሕይወት ለማስፋፋት ወደ Iትዮጵያ ሙጡ፡፡Eናታቸውም Aብረው ወደ Iትዮጵያ መጡ፡፡ 

 የIትዮጵያን ምድር በደንብ ከተመለከቱ በኋላ ወደ ሌላኛው የቆብ ወንድማቸው Aባ ይሠሐቅ ወደ ሮም መልEክት ላኩ፡፡Aባ ይሰሐቅም 
ሮምንና ቤተሰቦቹን ትቶ ወደ Iትዮጵያ መጣ፡፡ 

 Eርሱም ከዘጠኙ ቅዱሳን Aንዱ Eና በኋላ Aቡነ ገሪማ የተባሉት ናቸው፡፡ከዚያም ተሰባስበው በAክሱም ከተማ በጾም ጸሎት ተወስነው 
ኖሩ፡፡ሕዝቡም በEንግድነት ተቀብሎቸው Eያስተማሩ በAንድነት ኖሩ፡፡ 

 በAንድ ላይ ተሰብስበው መኖርንና Eንግድነቱን ከምቾት ቆጥረውት "Eንዲህ በምቾት ልንኖር Aልመጣንም EግዚAብሔር ወደ መራን ቦታ 
ሄደን ገዳማዊ ሕይወታችንን ለየብቻ Eንቀጥል" Aሉ፡፡ 

 ሁሉም ወደየመንገዳቸው ሄደው ገዳማትንና የብህትውና ሕይወትን Aቋቋሙ፡፡ ዘጠኙ ቅዱሳን ያቋቋሟቸው ገዳማትም የAምልኮተ 
EግዚAብሔር ፣ የምንኩስና ሕይወት Eና የነገረ EግዚAብሔር መማሪያ ማEከላት ሆኑ፡፡ 

 ከሮም የመጡ ቢሆንም ባሕሉን ለምደው፣ቋንቋውን ችለው ከIትዮጵያ ጋር ተግባቡ፡፡ 
 Aቡነ Aረጋዊ ከAክሱም በስተሰሜን Aቅጣጫ ተጉዘው Aምልኮተ EግዚAብሔርን ለመፈጸምና ለጸሎት የተመቸ የጽሞና ቦታ ፍለጋ ሄዱ 

የሚመገቡት ማታ ማታ ትንሽ ዳቦ ብቻ ሲሆን፣ ይሄን ሦስት ጊዜ Aድርገው ረድኤት ስላጡበት ከዚያ ተነሱ፡፡ 
 ከዚያም ዙሪያውን ገደል የሆነውን የደበረ ዳሞ ተራራ Aዩ፡፡ ቦታውን ወደውት ወደ ተራራው ለመውጣት ቢፈልጉም መውጫ Aልነበረውም፡፡ 
 ቅዱስ ሚካኤል ተገልጦ ከEግዚAብሔር የታዘዘ ዘንዶ ወደተራራው Eንደሚያወጣቸው ነገራቸው፡፡ቅዱስ ሚካኤል Eንዳለውም ተፈጸመ፡፡ 
 በዚያ ተራራም በAምልኮተ EግዚAብሔር ሲኖሩ ረድኤተ EግዚAብሔርን Aገኙ፡፡  
 EግዚAብሔር የፈቀደላቸው ቦታ መሆኑንም Aውቀው EግዚAብሔርን Eያመሰገኑም መኖር ጀመሩ፡፡ Eናታቸው Eና ተከታዮቻቸውም 

ከተራራው ሥር ተቀመጡ፡፡ 
 ብዙ ሰዎችም በAቡነ Aረጋዊ Eጅ የሚፈጸመውን ተዓምራት Eየሰሙ ሊባረኩ ይመጡ ነበር፡፡ ገመድ Aዘጋጅተውም ወደ ገዳሙ ይወጡ 

ነበር፡፡ Eስከ ዛሬ ድረስም ወደ ገዳሙ መድረሻ ይኸው ገመድነው፡፡ 
 Aፄ ገብረብረመስቀል በገዳሙ Aሁን ያለውን ሕንጻ ቤተክርስቲያን ለመስራት ብለው መወጣጫ ደረጃ ሠርተውለታል፡፡ ያን Eፁብ 

ቤተክርስቲያን ከሠሩ በኋላ ግን ደረጃውን Aፍርሰውታል፡፡  
ቅዱስ ያሬድ ገዳሙን ጎብኝቶ በመላEክት የምትጠበቅ EግዚAብሔር የሚመሠገንባት መሆኗንም ገልጾል፡፡ 

 የAፄ ገብረመስቀል Aባት Aፄ ካሌብ በየመን ይኖሩ የነበሩ ክርስቲያኖች ላይ የደረሰውን ግፍና መከራ ለመታደግ ከEስክንድርያው ፓትርያርክ 
በተጠየቁት መሰረት ወደ የመን ሲዘምቱ፤ ወደ Aቡነ Aረጋዊ መጥተው ጸሎትና ቡራኬ ሲቀበሉ፡፡ ጻድቁ Aቡነ Aረጋዊ EግዚAብሔር ድልን 
Eንደሚሠጣቸው ነገረው፣ ጸሎት ሠጥተው ሸኝተዋቸዋል፡፡ ንጉሡም Aቡነ Aረጋዊ Eንዳሉት በድል ሲመለሱ ሥልጣነ መንግስታቸውን 
Aስረክበው በገዳማዊ ኑሮ ፈያሪያቸውን Aገልግለዋል፡፡ 

 Aቡነ Aረጋዊ በ99 ዓመታቸው Eንደ ሔኖክ ተሰውረዋል፡፡  
 የAባታችን የAቡነ Aረጋዊ በረከት ይደርብን Aሜን፡፡                                                   

 
ይቆየን፡፡ 


