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ምድብ Aንድ (የሙዓለ ሕፃናት ተማሪዎች) 

44 ኛ ሳምንት 

ቁርባን 

ዓላማ፡-  

 ስለ ቅዱስ ቁርባን፤ከመቁርባችን በፊትና ከቁርባን በኀላ ማድረግ ያለብንን መማር ፣፣  

ምንባባት፡ 

 ማቴ.26÷26-27 ዮሐ.6÷35-51 

መግቢያ ፡ 

 ቅዱስ ቁርባን ትቀበላላችሁ ምን Eንደሆነስ ታውቃላችህ በዛሬው ትምህርታችን ለጥያቄዎቹ ምላሽ 

Eንማራለን፤በዚህም ቁርባን ምን Eንደሆነና ለምን Eንደምንቆርብ Eንማራለን:: 

ትምህርቱ፡- 

 ጌታችን በዚህ ምድር በነበረበት ጊዜ ሥጋውን ካልበላንና ደሙን ካልጠጣን ¾EÓ²=›wሔ`” S”Óeƒ E”ÅTÃ¨`c< 

›e}UbM::Q´u<U ÃQ c¨< E”Èƒ YÒ¨<”“ ÅS<” K=WÖ” Ã‹LM wK¨< }Å’l:: 

 ›”É k” UiƒU ŸÅkS³¨S<`~ Ò` uTEÉ }kSÖ:: ÅkS³S<`~ም ጌታ‹” ¾S[×†¨<“ }Ÿታዮቹ ቅዱሳን ሓዋርያት 

ናቸው፡፡ በዚያም ጌታችን ዳቦውን Aንስቶ�ባርኮ ሲሠጣቸው «Eንካችሁ ይህ ሥጋዬ ነው Aላቸው፡፡ ከዚያም 

የወይኑን  ጽዋ  Aንስቶ ባረከ ሲሠጣቸውም  ሁላችሁ ከEርሱ ጠጡ ስለ ብዙዎች የኃጢኣት ስርየት የሚሆን 

የሐዲስ  ኪዳን ደሜ ነው፡፡» 

 ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ምን Eንዳደረገ Aስተዋላችሁ ? ዳቦውን ባርኮ የEርሱ ሥጋ Aድርጎ ሲቀይረው 

ወይኑንም ደሙ Aድርጎታል፡፡ ቁርባን ማለትም ይህ የጌታችን ሥጋና ደም ነው፡፡ 

 ቅዱሳን ሐዋርያቱም ይሄንኑ Eንዲያደርጉ Aዞቸዋል፡፡ በዚህ መሰረትም የሐዋርያት ተከታዬች ካህናት 

በቤተመቅደስ በጸሎተ ቅዳሴው ሲጸልዮና ሕብስቱንና ወይኑን ሲባርኩ የጌታችን ሥጋና ደም ሆኖ ይቀየራል፡፡ 

 ልጆች ስትቆርቡ EግዚAብሔር Eንደሚወዳችሁ Eያሰባችሁ፤ ንጽሕናን በመጠበቅ'ምግብ ሳንበላም መሆን 

Aለበት፡፡ ከቆረብን በኃላም የቆረብን ቀን ከቤት ሳንወጣ፤ ምግብም ሳናበዛ Eንውላለን፡፡ ፀጉርን መላጨት'ጥፍር 

መቁረጥ' ገላ መታጠብም የለብንም' ልብስ ተወልቆም Aይኬድም:: ምክንያቱም ለቁርባን ክብር ነው፡፡ 

ማጠቃለያ፡- 

 ቁርባን የጌታችን የIየሱስ ክርስቶስ ሥጋ Eና ደም ነው፡፡ ክርስቲያኖችም በቅዳሴ ይመገቡታል፡፡  

 ቅዱስ ቁርባን ስንቀበል ጌታችን «Eንካችሁ ይህ ሥጋዬ ነው Aላቸው፡፡ ከዚያም የወይኑን  ጽዋ  Aንስቶ 

ባረከ ሲሠጣቸውም  ሁላችሁ ከEርሱ ጠጡ ስለ ብዙዎች የኃጢኣት ስርየት የሚሆን የሐዲስ  ኪዳን ደሜ 

ነው፡፡» Eንዳለን  ኃጢAታችንን ያስወግድልናል፡፡ 

መዝሙር  

Eናመስግነው (4)  
Aምላካችን ውለታው ብዙ ነው፡፡ (4)  
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ይቆየን፡፡ 


