
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                    ነሐሴ ፩ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም. 1

ምድብ Aራት (ከ7ኛ – 9ኛ) ክፍል 

43ኛ ሳምንት  

ፍልሰታ ለማርያም 

ዓላማ፡ 
 ስለEመቤታችን የመጨረሻ ቀናት Eና የመታሰቢያዋን ጸሎት መማር፡፡  

የሚጠና ጥቅስ 
 "ትውልድ ሁሉ ብጽEት ይሉኛል፡፡" ሉቃ. 1፣ 48  

ምንባብ 
 ስንክሳር፡፡  

መግቢያ፡ 
 ከነሐሴ 1-15 Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን የምናስብበት ጾም Eንጾማለን፡፡ 
 ይሄም ሐዋርያት ከEመቤታችን ሞተ Eርፍት በኋላ የጾሙት ነው፡፡ 
 በዚህ መሠረትም በዛሬው ትምሀርታችንም ስለ Eመቤታችን Eረፍት Eና ሐዋርያት በEረፍትዋ ተሰባስበው 
የተፈጸመውን ተዓምራት Eንማራለን፡፡  

ትምህርቱ 
 Eመቤታችን ቅዲስት ድንግል ማርያም በተወለደች በ64 ዓመትዋ በልጅዋ በIየሱስ ከርስቶስ ደቀመዛሙርት 
ተከባ Aርፋለች፡፡ 

 ሐዋርያቱም ከEነርሱ በመለየትዋ Aዝነው ነበር፡፡ Aይሁድ ይሄን ሲሠሙ "Eንደ ልጅዋ ተነሥታ Aረገች 
Eንዳይሉን" ብለው ሥጋዋን ወስደው ለማቃጠል ፈለጉ፡፡ 

 ከAይሁድ ታውፋንያ የሚሉት ጉልበተኛ መጥቶ Eመቤታችን ያረፈችበትን Aልጋ ገለበጠው፡፡  
 ነገር ግን የጌታ መልAክ Eጁን ቆረጠው፡፡Eጆቹም ከትከሻው ተለይተው በAልጋው ላይ ቀሩ፡፡ 
 ታውፍንያም በታላቅ ድጋጤና መደነቅ ወደ ሐዋርያት ዞሮ ይቅርታ ጠየቀ፡፡Eነርሱም Eመቤታችንን Eንዲለምን 
ነገሩት፡፡ 

 Eንዳሉትም ወደ Eመቤታችን ዞሮ Eያለቀሰ ለመናት፡፡Eመቤታችንም ቅዱስ ጴጥሮስ Eጁን ወደ ክንዱ 
Eንዲመልስለት ነገረችው፤ ወዲያውም ዳነ፡፡ቅዱስ ጴጥሮስም ሄዶ የጌታችን ምሥክር Eንዲሆን Aስተማረው፡፡ 

 Eመቤታችን ካረፈች በኋላ ቅዱስ መልAክ የEመቤታችንን ሥጋ ወስዶ ከሕይወት ዛፍ በታች  Aስቀመጠው 
ሐዋርያው ዮሐንስ ብቻ ይሄን Aይቶ ለደቀመዛሙርቱ ነገራቸው፡፡ 

 በዚህ ምክንያትም ሐዋርያት የEመቤታችንን ሥጋ Eንደ ዮሐንስ ለማየት ለ14 ቀናት ጾሙ፡፡  
 ይህ የሐዋርያት ጾምም የEመቤታችን መታሠቢያ ጾም (ጾመ ፍልሰታ) ይባላል፡፡ 
 ጌታችንም ጸሎታቸውን ተቀብሎ ሥጋዋን ሠጣቸው፡፡  

 
ከዚህ ታሪክ የምንማረው 

 በክርስቶስ የሚያምኑ ምልክቶች ይከተሎቸዋል፡፡ወላዲተ Aምላክ ድንግል ማርያም ከጽንስቷ ጀምሮ ብዙ 
ተAምራት ፈጽማለች፡፡ 

 Eንደ ክርስቶስ Eናትነትዋም ከትውልድ ሁሉ ትበልጣለች፡፡Eኛን ለማማለድም ወደ EግዚAብሔር የቀረበች 
ናት፡፡ለዚህም ነው በወንጌል "Eነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ያመሠግኑኛል" ሉቃ.1፣48 ያለችው፡፡  

 
ጥያቄዎች፡ 
1.Eመቤታችን ስታርፍ ስንት ዓመትዋ ነበር? 
2. Aይሁድ ሥጋዋን ለማቃጠል የፈለጉት ለምንድነው? 
3.Eመቤታችን ያረፈችበትን Aልጋ የገለበጠው ሰው ምን ሆነ? 
4. ይህ ሰው ሐዋርያትን ሲለምን ምን Aሉት? 
5. Eመቤታችን ስታርፍ ሥጋዋን ማን ወሰደው? የት?  
6. ቅዱሳን መላEክት ሥጋዋን ከወሰዱት በኋላ ሐዋርያት ስንት ቀን ጾሙ? 
7. ይህ ጾም ምን ይባላል? 

 
 

ይቆየን፡፡ 


