
በቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በየሳምንቱ ቅዳሜና Eሁድ ከ4 – 6 ሰዓት ለሚካሔዳው የልጆች መርሐ ግብር በምድብ Aምስት 
(ከ10ኛ – 12ኛ) ክፍል ላሉ ተማሪዎች የተዘጋጀ ሳምንታዊ ትምህርት 

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

ምድብ Aምስት (ከ10ኛ – 12ኛ) ክፍል 
  44 ኛ ሳምንት 

ደብረ ታቦር - ግርማ መለኮት የተገለጠበት 
ዓላማ ፡ 

 ጌታችን ግርማ መለኮቱን Eንደገለጠ መማር 

የሚጠና ጥቅስ 

 "የEርሱን ግርማ Aይተን Eንጂ በብልሃት የተፈጠረውን ተረት ሳንከተል የጌታችንን የIየሱስ ክርስቶስን ኃይልና መምጣት Aስታወቅናችሁ"2ኛ ጴጥ. 1፡ 16  

መግቢያ 

 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 Aንጸባራቆ 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፡፡ 

ትምህርቱ 

1. ጴጥሮስ ዮሐንስንና ያEቆብ  

 ከላይ በመግቢያ ታሪኩ Eንደተማርነው ጌታችን ከተከታዮቹና ከደቀመዛሙርቱ መካከል ሦስቱን ብቻ መርጦ ወደ ተራራ ይዞ ወጥቶል፡፡Eነዚህ  

ሐዋርያትም የምስጢር ሐዋርያት ይባላሉ፡፡በተያዘበት ሐሙስ ምሽት ጌቴሴማኒ በተባለ ቦታ ሲጸልይም ሦስቱን ብቻ ይዞ ነበር የሄደው፡፡ 

2. ደብረ ታቦር  

 በምስራቃዊ የIይዝራኤል ሸለቆ ጫፍ ከገሊላ በስተ ምEራብ 17 ኪ.ሜ. ርቆ የሚገኝ 562 ሜትር ከፍታ ያለው በምድረ Eስራኤል የሚገኝ ተራራ ነው፡፡  

3. ኤልያስ Eና ሙሴ  

 በዚህ ታሪክ የተገለጡት ሁለቱ ነቢያት ሙሴና ኤልያስ ናቸው፤ሙሴ Eስራኤልን ከግብጽ ባርነት ነጻ Aውጥቶ የመራ ነቢይ ሲሆን ኤልያስ ከሙሴ በኃላ የተነሳ ነቢይ ነው፤ ወደ 

EግዚAብሔር የተወሰደውም በEሳት ሰረገላ ነበር፡፡ስለዚህ ጌታ በሞት ካለፉት ነቢያት Eና በህይወታቸው ከተሰውሩት መርጦ AምጥቶAል፡፡ 

4.ግርማ መለኮት 

 ጌታችን  Iየሱስ ክርስቶስ " Eርሱ በEግዚAብሔር መልክ ሲኖረር ሳለ ከEግዚኣብሔር ጋር መተካከልን መቀማት Eንደሚገባ  ነገር Aልቆጠረውም  ነገር ግን የባርያን   

 መልክ  ይዞ  በሰውም  ምሳሌ  ሆኖ ራሱን  ባዶ  Aደረገ  በምስሉም  Aንደ  ሰው  ተገኝቶ  ራሱን  Aዋረደ÷ " ፊልጵ. 2፡6 - 8 ተብሎ Eንደተጻፈ በዚህ ምድር ሲመላለስ 

ፍጹም ሰው ሆኖ  በደካማ Aካል ነበር የተመላለሰው ፡፡ 

 ለመጀመሪያ ግዜ ግርማ መለኮቱን የገለጠውም በደብረ ታቦር ነበር፡፡ይህን የተመለከተው ቅዱስ ጴጥሮስም Eንዲህ ሲል ገልጾልናል፡- " የEርሱን ግርማ Aይተን Eንጂ በብልሃት 

የተፈጠረውን ተረት ሳንከተል የጌታችንን የIየሱስ ክርስቶስን ኃይልና መምጣት Aስታወቅናችሁ ከገናናው ክብር፡- በEርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው የሚል ያ ድምጽ  

በመጣለት ጊዜ ከEግዚAብሔር Aብ ክብርንና ምስጋናን ተቀብሎAልና፤Eኛም በቅዱሱ ተራራ ከEርሱ ጋር ሳለን ይህን ድምጽ  ከሰማይ ሲወርድ ሰማን፡፡"2ኛ ጴጥ. 1፡ 16 – 18 

 ጌታችን  ሙሉ መለኮታዊ  ኃይሉን ቢገልጥ ማየትና በፊቱ መቆም የሚችል የለምና በደብረታቦር የገለጠው  ደቀ መዛሙርቱን ለማስተማር ነበር፡- 

 "Eርሱ ብቻ የማይሞት ነው ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ይኖራል Aንድ ሰው Eን£ Aላየውም ሊያይም Aይቻልም ለEርሱ ክብርና የዘላላም ኃይል ይሁን 

Aሜን፡፡"2ኛጢሞ.6፡16    

                         ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስም ያየውና በተግባር የተረጋገጠውም ይኸው Eውነት ነው፡- 

 "በመቅረዞቹም መካከል የሰው ልጅ የሚመስለውን Aየሁ ÷Eርሱም Eግሩ ድረስ ልብስ የለበሰው  ደረቱንም በወርቅ  መተጠቂያ  የታጠቀ ነበር፡፡ ራሱና የራሱ ጠጉርም Eንደ 

ነጭ የበግ ጠጉር Eንደ በረዶም  ነጭ ነበሩ ዓይኖቹም  Eንደ Eሳት ነበልባል ነበሩ Eግሮቹም በEቶን  የነጠረ የጋለ ናስ ይመስሉ ነበር ዱምፁም  Eንደ ብዙ ውኃዎች ድምጽ 

ነበረ፡፡ በቀኝ Eጁም ሰባት ከዋክብት ነበሩት ከAፉም  በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም  ሰይፍ  ወጣ  ፊቱም በኃይል Eንደሚበራ Eንደ ፀሐይ ነበረ፡፡ ባየሁትም ጊዜ Eንደ ሞተ 

ሰው ሆኜ  ከEግሩ በታች ወደቅሁ፡፡ ቀኝ Eጁንም ጫነብኝ  Eንዲህም  Aለኝ፡  Aትፍራ ፊተኛውና  መጨረሻው ሕያውም Eኒ ነኝ ሞቼም ነበርሁ  Eነሆም ከዘላለም Eስከ 

ዘላለም ድረስ ሕያው ነኝ የሞትና የሲOል መክፈቻ Aለኝ፡፡ Eንግዲህ ያየኸውን  Aሁንም  ያለውን  ከዚህም  በ|ላ  ይሆን ዘንድ ያለውን ጻፍ፡፡" ራE.1÷13-19 

Eንዴት Eናከብረዋለን ? 

 ከጌታ ዘጠኝ በዓላት Aንዱ ደብረ ታቦር ሲሆን በቅዳሴ፤በመዝሙር Eና የተገለጠልንን ብርሃነ መለኮት ለማስታወስ ችቦ Eናበራለን፡፡ 

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፡፡ 

ይቆየን፡፡ 


