
በቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በየሳምንቱ ቅዳሜና Eሁድ ከ4 – 6 ሰዓት ለሚካሔዳው የልጆች መርሐ ግብር በምድብ ሦስት 
(ከ4ኛ – 6ኛ) ክፍል ላሉ ተማሪዎች የተዘጋጀ ሳምንታዊ ትምህርት 

Aዘጋጅ፡- ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ                      ነሐሴ ፰ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም. 1

ምድብ ሦስት (ከ4ኛ – 6ኛ) ክፍል 

    44 ኛ ሳምንት 

     ደብረ ታቦር 

የትምህርቱ ዓላማ፡ 

 ጌታችን በደብረ ታቦር ስለገለጠው ብርሃነ መለኮቱ መማር፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ 

 "ተነሡ Aትፍሩም  " ማቴ. 17÷ 7 

ምንባብ፡ 

  ማቴ.17 

መግቢያ 
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ትምህርቱ፡- 

 Aንድ ቀን ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ  ዼጥሮስን ዮሐንስንና ያEቆብን ይዞ ደብረታቦር /የታቦር ተራራ/ ወደ ተባለው ሥፍራ ይዞAችው ወጣ 

በዚያም Aንድ Aስደናቂ ነገር ተከሰተ  የጌታችን ፊት Eንደ ፀሐይ ሲያበራ ልብሱም Eንደ መብረቅ ብርሃን Aንጸባራቂ ነጭ ሆነ… በዚህ ክብሩ 

በደቀመዛሙርቱ ፊት ሲገለጥ….ሙሴና ኤልያስ ተገልጠው ስለ ክርስቶስ ይመሰክሩ ነበር፤ 

 ሐዋርያቱ ባዩት ነገር ተደንቀው ዼጥሮስ Eንዲህ Aለ፡-"ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለEኛ መልካም ነው፤ ብትወድስ በዚህ ሦስት ዳስ Aንዱን ለAንተ 

Aንዱንም ለሙሴ Aንዱንም ለኤልያስ Eንስራ Aለ፤" ዼጥሮስ Eየተናገረም ደመና ጋረዳቸውና ከደመናው ድምፅ ወጣ "የምወደው ልጄ ይህ ነው፤ 

Eርሱን ስሙት የሚል ድምፅ ወጣ ፤" 

 ደቀመዛሙርቱ ይህን ድምፅ ሲሰሙ በግንባራቸው ተደፍተው ወደቁ Eጅግም ፈሩ፡፡ ጌታችንም ቀርቦ "ተነሡ Aትፍሩ" Aላቸው ከክርስቶስም 

በቀር ማንንም Aላዩም፡፡ 

 Eኛም በEየዓመቱ ነሐሴ 13 ጌታ ብርሃነ መለኮቱንም በደብረታቦር የገለጠበትን Eለት ችቦ በማብራት ደብረታቦር ብለን Eናከብራለን፡፡  

ከዚህ ታሪክ ምን Aንማራለን፡፡ 

 ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ለደቀመዛሙርቱ በመለኮታዊ ክብሩ ሲገለጥ ይህ የመጀመሪያው ነበር፡፡ ከEርሱም ጋር ሁለት ታላላቅ የብሉይ ኪዳን 

ነቢያት ነበሩ፡፡ሐዋርያት ቅዱሳንን ያከብሩና ይወዱ ስለነበረም ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ለAንተ ለኤልያስ Eና ለሙሴ ሦስት ድንኮን Eንስራ ያለው፡፡ 

 ቤተክርስቲያናችን የቅዱሳን ድንኮን የጌታችን የEግዚAብሔር ማደሪያ ናት፡፡ ለዚህም ነው Eግዚኣብሔርን በቤተክርስትያን የምናመልከው Eና 

Eንዲረዱን የምንማጸነው፡፡"ማንም ከEነዚህ ከታናናሾቹ ለAንዱ ቀዝቃዛ ጽዋ ዉኃ ብቻ በደቀመዝሙር ስም የሚያጠጣ Eውነት Eላችኆለሁ 

ዋጋው Aይጠፋበትም፡፡"ማቴ.10÷42 

 ጴጥሮስ ድንኮን ለመስራት የፈለገው ከEግዚኣብሔር ጋር Eና ከቅዱሳን ጋር ለመኖር ስለ ፈለገ ነው፡፡Aኛም ወደ ቤተክርስቲያን ስንመጣ 

ከEግዚAብሔር ጋራ ህለቆ መሳፍርት ከሌላቸው ቅዱሳንና መላEክት ጋር ለመኖር መዘጋጀት Aለብን፡፡ 

ጥያቄዎች 

1.ጌታችን ከሐዋርያት መካከል ወደ ደብረ ታቦር ሲሄድ ያስከተለው Eነማንን ነበር? 

2.ከጌታችን ከIየሱስ ክርስቶስ ጋር በደብረ ታቦር የተገለጡት ነቢያት Eነማን ናቸው? 

3. ጌታችንን ከነቢያት ምስክርነት ጋር ሲያይ ጴጥሮስ ጌታችንን ምን ብሎ ጠየቀው? 

4.ሐዋርያት በተራራው የማንን ምስክርነት ሰሙ ? የሰሙት ድምጽስ የማን ነበር ? 

5.ክርስቶስ ወደ ሐዋርያት መጥቶ ተነሡ Aትፍሩ  ሲላቸው ምን Aይተው ነበር የፈሩት? 

6.ወደ ቤተክርስቲያን ስንመጣ የምናመልከው ማንን ነው? 

7.ቅዱሳንን ለምን Eናከብራለን? 

          ይቆየን፡፡ 


