
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 ፳፪ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም. 1

ምድብ Aራት (ከ7ኛ – 9ኛ) ክፍል 

46 ኛ ሳምንት 

    ጻድቁ ተክለሃይማኖት 

ዓላማ፡- 
 ስለ Aቡነ ተክለሃይማኖት ቅድስናና የቅዱሳንን መታሰቢያ ማድረግን ጥቅም መማር 

የሚጠና ጥቅስ፡- 
 "ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ" ማቴ. 5÷16 
 "ማንም ከEነዚህ ከታናናሾቹ ለAንዱ ቀዝቃዛ ጽዋ ዉኃ ብቻ በደቀመዝሙር ስም የሚያጠጣ Eውነት Eላችኆለሁ ዋጋው Aይጠፋበትም፡፡"ማቴ.10÷42 

ምንባብ፡- 
 ስንክሳር Eና ገድለ ተክለሃይማኖት 

የክለሳ ጥያቄዎች 
1. Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ካረፈች በኋላ ሥጋዋ ምን ሆነ? 
2. ሐዋርያት የEመቤታችንን ሥጋ ለማግኘት ስንት ቀን ጾሙ? 
3. የEመቤታችንን ትንሣኤና Eርገት መጀመሪያ ያየው ሐዋርያ ማነው? 
4. ለትንሣኤዋ ማረጋገጫ ምን Aሳያቸው? 

መግቢያ፡- 
 ከወር በፊት በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን የተፈጸመውን የሐዋርያትን መንፈሳዊ ሥራና በክርስቶስ ስም የፈጸሙትን ተጋድሎ ተምረናል፡፡ 
 በዛሬው ትምህርታችንም በIትዮጵያ ከተነሱት ትላልቅ ቅዱሳን Aንዱ ስለሆኑትና IAማንያንን Aስተምረው ስላጠመቁ ቅዱስ Aባት Eንማራለን፡፡ 

ትምህርቱ፡- 
 ጻድቁ ተክለሃይማኖት EግዚAብሔርን ከሚወዱ ቤተሰቦች ጸጋ ዘAብ(የAብ ጸጋ) Eና ከEናታቸው EግዚE ሐረያ(በጌታ የተመረጠች) ታኅሳስ 24 ተወለዱ፡፡ የጻድቁ 

ቤተሰቦች EግዚAብሔርን የሚወዱ Eና በሽተኞችንና የተቸገሩትን የሚረዱ ደጋግ ሰዎች ነበሩ፡፡ ሊቀ መላEክት ቅዱስ ሚካኤል Eንዲጸልይላቸው Eየለመኑ Eና 
በየወሩ በ12ኛው ቀን የመልAኩን በዓል Eያከበሩ ድሆችን ይመግቡ ነበር፡፡  

 Aንድ ቀን ቅዱስ ሚካኤል በሕልም ተገልፆ Eንደ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ዓይነት የተባረከ ልጅ Eንደሚወልዱ Aበሠራቸው፡፡ Eንደ ሕልማቸውም ልጅ ወለዱ 
ፍስሐጽዮን ብለውም ሰየሙት፡፡ (የጽዮን ደስታ ማለት ነው፡፡) ሕፃኑ መንፈስቅዱስ ሞልቶበት በሦስተኛው ቀን Aሐዱ Aብ ቅዱስ Aሐዱ ወልድ ቅዱስ Aሐዱ 
ውEቱ መንፈስቅዱስ ብሎ Aመሰገነ፡፡ 

 ፍስሐጽዮን በልጅነቱ ዱቄትና ዘይት በማብዛት በረሐብ ወቅት ቤተሰቦቹ የቅዱስ ሚካኤልን ዝክር Eንዳያቋርጡ Aድርጓል፡፡ዝክር በቅዱሳንና በመላEክት ወይም 
በEግዚAብሔር ስም የሚደረግ መታሠቢያ ነው፡፡ ፍስሐጽዮን EግዚAብሔርን በመውደድና በማገልገል Aደገ፡፡ በ15 ዓመቱ ከAቡነ ቄርሎስ 2ኛ Eጅ ዲቁና 
ተቀበለ፡፡ 

 ወደቤቱ ሲመለስም ቤተሰቦቹ Eንዲያገባ Aንዲት ሴት Aጩለት÷ፍስሐጽዮን ግን Aልተቀበለውም፡፡ Aንድ ቀን ከጓደኞቹ ጋር ለAደን Eንደወጣ መልAኩ ቅዱስ 
ሚካኤል ተገልጦ ከዚህ በኋላ ያለውን ቀሪ ዘመኑን የሰዎችን ነፍስ በማዳን Eንዲያሳልፍ መመረጡን Aብስሮ÷ስሙን ተክለሃይማኖት(የሃይማኖት ዛፍ(ተክል) 
ማለት ነው፡፡) Aለው፡፡ 

 ተክለሃይማኖት ወደቤቱ ሲመለስ ገንዘቡን ለቤተክርስቲያን Eና ለድሆች ሰጥቶ ወደ ገዳም ሄደ፡፡ በኋላም ቅስና ተቀበለ፡፡ ጻድቅ ተክለሃይማኖትም ስለ 
EግዚAብሔር Eያስተማረ ብዙ ሰዎችም ወደ ክርስትና ተመለሱ፡፡ ከዚያ ጻድቁ በደብረ ዳሞ ገዳም ለዓመታት በAገልግሎት ቆዩ፡፡ በዚያም በገመድ ሲወርዱ 
ተበጥሶ ሲጸልዩ ክንፍ ተሠጣቸው፡፡  

 ተክለሃይማኖት ከተታ ወደ ተባለ ቦታ ሄዱ፡፡ በዚያም ያሉት ሰዎች ዛፍ ያመልኩ ነበር፡፡ በዛፉም  ላይ ርኩስ መንፈስ Aይቶ በጌታችን በIየሱስ ክርስቶስ ስም 
Aሠረው፡፡ ሰዎችንም በቃልና በተዓምራት Aስተምሮ Aጠመቃቸው፡፡ 

 ጻድቁ 29 ዓመታትን ያሣለፈው ደብረ Aስቦ በተባለ ቦታ ቆሞ በመጸለይ ነበር፡፡ ለረጅም ሰዓታት በመቆምም Eግሩ ተቆርጧል፡፡ ይህም ቢሆን ትጋቱን 
Aላቋረጠውም፡፡ በAንድ Eግሩ ለ7 ዓመታት ጸልዩዋል፡፡ በዚያም ገዳማዊ ሕይወት መስርቷል፡፡ 

 99 ዓመት ሲሞላቸውም ታመሙ፡፡ መነኮሳቱን ሰብስቦ የጸሎትና የፍቅር Aገልግሎታቸውን Eንዲቀጥሉ Aሳሠባቸው፡፡ ነሐሴ 24 በክብር Aረፉ፡፡ 
 ጸሎታቸውና ቃልኪዳናቸው የAምላካቸውም በረከት ከሁላችንም ጋር ይሁን Aሜን፡፡ 

ከታሪኩ የተወሰዱ ትምህርቶች 
 በEኛም  ሕይወት በግል ጉዳዮቻችን ተጠምደን÷ለሌሎቹ ሕመምና ችግር ትኩረት ሳንሠጥ Eናሳልፋለን፡፡ የጻድቁ ተክለሃይማኖት ቤተሰቦች በቅዱስ ሚካኤል ቀን 

ችግረኞችን ይረዱ ነበር፡፡ የቅዱሳን መታሠቢያ ቀናት ሌሎችን መርዳትን ያስታውሠናል፡፡ በዚህም በረከትን Eንቀበልበታለን፡፡ "የጻድቅ መታሠቢያ ለበረከት 
ነውና፡፡" ምሳ. 10÷7 

 ቅዱስ ሚካኤል የጻድቁ ተክለሃይማኖት ጠባቂ መልAክ ነበር፡፡ ጻድቁም Eንደቤተሰቦቻቸው ያከብሩት ነበር፡፡ Eኛም ከቤተሰቦቻችን የተቀበልነውን መልካም ነገር 
መልቀቅ የለብንም፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስም Eንዲህ ተብሏል "ልጄ ሆይ የAባትህን ምክር ስማ÷የEናትህንም ሕግ Aትተው፤ለራስህ የሞገስ ዘውድ ለAንገትህም ድሪ 
ይሆንልሃልና፡፡" ምሳ 1÷8-9  ቅዱስ ጳውሎስም "Eንደ Aባቶቼ Aድርጌ በንጹሕ ሕሊና የማመልከውን EግዚAብሔርን Aመሰግናለሁ፡፡" 2ኛ ጢሞ. 1÷3 ብሏል፡፡   

ጥያቄዎች 
1. የAቡነ ተክለሃይማኖት ቤተሰቦች ማን ናቸው? 
2. ተክለሃይማኖት ማለት ምን ማለት ነው? 
3. ፍስሐጽዮን ለመጀመሪያ ጊዜ Eግዚኣብሔርን ሲያመሰግን ስንት ዓመት ነበር? ምን Aለ? 
4. የጻድቁ ቤተሰቦች ያከብሩ የነበረው በዓል ምንድንነው? 
5. ተክለሃይማኖት ከተራራ ሲወርዱ ካጋጠማቸው Aደጋ Eንዴት ተረፉ? 
6. Eግራቸው ለምን ተቆረጠ? 
7. Eግራቸው ስለተቆረጠ ጸሎታቸውን Aቋረጡ? 
8. ቤተሰቦቻችሁ የሚዘክሩትን "ዝክር" ታውቃላችሁ? ጠይቁ፡፡ 

 
ይቆየን፡፡ 


