
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 ፲፭ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም. 1

ምድብ ሦስት (ከ4ኛ – 6ኛ) ክፍል 

    45 ኛ ሳምንት 

የEመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም Eርገት 

የትምህርቱ ዓላማ፡ 

 ስለEመቤታችን ትንሣኤና Eርገት መማር 

የሚጠና ጥቅስ 

 «በወርቅ ልብስ ተጎናጽፋና ተሸፋፍና ንግሥቲቱ በቀኝህ ትቆማለች፡፡» መዝ 44(45)፣9 

ምንባብ፡ 
 ስንክሳር፤ ነገረ ማርያም 

የክለሳ ጥያቄዎች 
(1) መገለጥ ምን ማለት ነው ?  
(2) የት ተደረገ ? 
(3) ክርስቶስ ወደ ተራራው ይዟቸው የወጣው ደቀመዛሙርት Eነማን ናቸው ?  
(4) ስለክርስቶስ የመሠከሩት ሁለቱ ነቢያት Eነማን ናቸው ? 
መግቢያ 

 ፍልሰታ ማርያም ብለን በተማርነው ትምህርት፣መላEክት የEመቤታችንን ሥጋ በገነት ከEፀ-ሕይወት ሥር Eንዳሳረፉት ተምረናል፡፡ 

 በዛሬው ትምህርታችንም የዚህን ታሪክ ቀጣይ ክፍል Eንማራለን፡፡ 

ትምህርቱ፡- 

 Eመቤታችን ካረፈች በኋላ መላEክት የEመቤታችንን ሥጋ በገነት በEፀ-ሕይወት ሥር Aሳርፈውታል፡፡ ከሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በቀር ሌሎቹ 

ሐዋርያት የEመቤታችን ሥጋ የት Eንዳለ Aላወቁምና Aዝነው ነበር፡፡ ከዚያም ለሁለት ሳምንታት በፆምና በጸሎት ሆነው ስለ Eመቤታችን ሥጋ 

EግዚAብሔርን ጠየቁት፡፡  

 በ14ኛው ቀን ማለትም ነሐሴ 14 ቀን ጌታ የEመቤታችንን ሥጋ ሰጣቸው፡፡ Eነርሱም ጸልየው ቀበሩት፡፡ 

 ቶማስም በዚያ ቀን Aልነበረም፡፡ ነገር ግን በሦስተኛው ቀን ነሐሴ 16 ስታርግ ተመለከተ፡፡ ለማረጋገጫም የመግነዝ ጨርቅዋን ሠጠችው፡፡ ቶማስ 

ወደ ሐዋርያት Eንደደረሰ ስለ Eመቤታችን ጠየቃቸው የሆነውን ነገሩት፡፡ መቃብሩን ካላየሁ Aላምንም Aላቸው፡፡ 

 ሄደውም በመቃብሩ ሥጋውን Aላገኙም፡፡ ቶማስም ማረግዋን Eንዳየ ነግሮ ሰበኑን Aሳየቸው፡፡(ዛሬ በቤተክርስቲያን ካህናት በመስቀል ዉስጥ 

የሚያደርጉት ጨርቅ፡- Eመቤታችን ለቶማስ የሠጠችውን ሰበን ሲያመለክት የEመቤታችን Eርገት ምሳሌም ነው፡፡) 

 ሐዋርያት ቶማስ Eንዳየው በድጋሚ ሱባዔ ያዙ፤ ከዚያም Eመቤታችን ተገለጸችላቸው፡፡ 

ከዚህ ታሪክ ምን Aንማራለን፡፡ 

 ጌታችን Iየሱስ በንጹሕ ልቦና Eና በEምነት ለምንጸልየው ጸሎት መልስ ይሠጠናል፡፡ ሐዋርያት Eመቤታችንን ለማየት ሲፆሙና ሲጸልዩ 
ለጸሎታቸው መልስ ሠጥቷቸዋል፡፡ 

 ጸሎታችን ከፆም ጋር መሆን Aለበት፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ ጸሎት ከፆም ጋር ሲፈጸም ነው የምናነበው፤ውጤቱም የEግዚAብሔርን መልካም መልስ 
መቀበል ነው፡፡ 

 ፆመ ፍልሠታ Aጭር ስለሆነና ሕፃናት በብዛት ስለሚፆሙት የልጆች ፆም ተብላም ትታወቃለች፤ ፆም ታላቅ ዋጋ ያሠጣልና ፁሙ፡፡ 

ጥያቄዎች  
1.Eመቤታችን ካረፈች በኋላ ስጋዋ ምን ሆነ? 
2. ይህን ያወቀው ሐዋርያ ማን ነበር? 
3.የEመቤታችንን ሥጋ ሲቀብሩ ያልነበረው ሐዋርያ ማን ነው? 
4.የEመቤታችንን ትንሣኤ Eርገት የመሠከረው ሐዋርያ ማነው? 
5.በመስቀል የምናየው ሰበን የምን ምሳሌ ነው? 
6.ፆመ ፍልሰታ ለምን የልጆች ፆም ይባላል? 
7.ትፆማላችሁ ? ካልፆማችሁ መቼ ትጀምራላችሁ? 

ይቆየን፡፡ 


