በስ
በስመ
Aብ ወወልድ
ልድ
ወመንፈስቅዱስ Aሐዱ Aምላክ
Aሜን፡፡
Aሜን
፡፡

Eንዴት Eንናዘዝ? - ክፍል ፪
መምህር፡፡መምህር

መጋቤ ሃይማኖት ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ
E‐mail: kesisolomon
kesisolomon4
4@gmail.com

To get all the lessons, surf : www.zeorthodox.org

ቦታ፡፡‐ ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አዳራሽ
ቦታ
በየሳምንቱ ረቡዕ ምሽት ከ12
12፡፡30 – 1፡30

ሐምሌ ፳፬ ቀን ፳፻
፳፻፭
፭ ዓ.ም.

Eንዴት Eንናዘዝ? - ክፍል ፪
በማሰብ ስለ ፈጸምነው ኃጢAት ((በደል)) በመናገር
1.

ንጹሕ ያልሆነ ሐሳብ
•

ጥልቅ የሆነ የሥጋ ፍትወትን መፈጸሚያ ሐሳብ በAEምሮ በማሳደር፣ በማስታወስ
ደስታን ማግኛ ማድረግ

•
2
2.

3.

በኃጢAት ስለመውደቅ ወይም ስለምንወድቅበት ምክንያት ማሰብ

የጥላቻ ሐሳብ
•

የሌሎችን የስኬታማነት ዜና ስንሰማ በመራር ሓዘን ሆነን መኖርና በዚህም ማደግ

•

ሌሎችን ሊጥላቸው የሚችል ክፉ ወጥመድ ማጥመድ

መታመንን የሚያጠፋ ክፉ ሐሳብ፡- የሰዎችን ቅን ንግግር ወስደን ክፉ ትርጉም ሰጥቶ
ማቅረብ

4.

ያልተረጋገጠ ሐሳብ
•

ልንደርስበት ስለማንችልበት የሥልጣን ደረጃ ወይም ታላቅ ስለመሆን ማሰብ

•

ሌሎችን ለመበቀል
ለ በቀል ማሰብ

•

ሀብተ መንፈስ ቅዱስን ሳንታደል ተAምራትን ለማድረግ መመኘት

Eንዴት Eንናዘዝ? - ክፍል ፪
በማሰብ ስለ ፈጸምነ
ፈጸምነው ኃ
ኃጢAት
Aት (በደል) በመናገር
በ ና ር
5.

ግልጽ ያልሆነ ሐሳብ፡- ለሰዎችም ሆነ ለEግዚAብሔር ግልጽ ስለ Aለመሆናችን

6
6.

በሐሳብ ሳይሆን በAፍ ብቻ ስለ ማምለካችን ለምሳሌ በቅዳሴ ሰዓት፡፡
ሰዓት

7.

ክፉ ሥራችንን ሁሉ መዝግበን Eንይዘዋለን ወይስ ውሃ Eንደምንጠጣ ከጽዋው
ለመጠጣት Eንቀርባለን?

8.

ባለጠጋ ስለመሆን ወይም ስለመሰለው ያለን ምኞት

9.

በሠራነው ሥራ ስለመመካታችን

10 ሌላውን ሰው ዝቅ Aድርገን፣ Aዋርደን ወይም ፈርደንበት የነበርንበት ሐሳባችንን
10.
11. ‹‹ ስለዚህ፥ እኔ ብመጣ፥ በእኛ ላይ በክፉ ቃል እየለፈለፈ የሚያደርገውን ሥራውን አሳስባለሁ፤ ይህም ሳይበቃው
እርሱ ራሱ ወንድሞችን አይቀበልም፥ ሊቀበሉአቸውም የሚወዱትን ከልክሎ ከቤተ ክርስቲያን ያወጣቸዋል። ››
Eንዳለ በ ሣል ዮሐ 10፡፡ ስላላሞገሰንና ስላላደነቀን ግኑኝነታችንን ያቋረጥንበት ሰው Aለ?
ካለ ከላይ በተጠቀሱት መናዘዝን Aንርሣ፡፡

Eንዴት Eንናዘዝ? - ክፍል ፪
በድርጊት ወይም በተግባር ስለ ፈጸምነው ኃጢAት (በደል) በመናገር
1.

Aመንዝረን Eናውቃለን?

2.

ሰርቀን ፣ ሳናስፈቅድ የቤተ ክርስቲያንን (ሻማ፣ ጧፍ፣ መጻሕፍት፣ የጠበል Eቃዎች፣
Eጣን፣ የተሰጥO መጻሕፍት
መጻሕፍት…)) ወስደን፣ ወይም የቤተ ክርስቲያንን ገንዘብ ሰርቀን
Eናውቅ Eንደሆነ መናዘዝን Aንርሳ የማይረሳ ነውና፡፡

3.

ታሪካዊና ጥንታዊ ቅርሶችን (የብራና መጻሕፍትን፣ ሥEላትን፣ መስቀሎችን፣ ታቦታትን…) ሰርቀን
Eናውቅ Eንደሆነ መናዘዝን Aንርሳ የማይረሳ ነውና፡፡

4.

EግዚAብሔርንስ ሰርቀን Eናውቃለን? ከወር ደመወዛችን Eንዲሁም የመጀመሪያውን ደመወዛችንን Aሥራታችንን
A
ራታችንን ባለመክፈል
ባለ ክፈል ወይም
ይም የEግዚAብሔርን ጊዜ (ሰዓት) በ
በመስረቅ
ስረቅ ሥጋችንን
ጋችንን ደስ ለማሰኘት
ወይም ገቢያችንን ለመጨመር Aውለነው Eንደሆነ መናዘዝን Aንርሳ የማይረሳ ነውና፡፡

5.

ከቤተሰቦቻችን፡- የሌላውን ምግብ ሰርቀን፣ ትክለኛውን ገቢያችንን ከትዳር Aጋራችን ደብቀን፣
ወጪያችሁን ከባል ደብቃችሁ ወይም ሳናሳውቅ ለቤተሰቦቻችን ገንዘብ ሰጥተን Eናውቅ Eንደሆነ
መናዘዝን Aንርሳ የማይረሳ ነውና፡፡

6.

በሥራ ገበታችን Eስክሪብቶ፣ ወረቀት ሰርቀን ወይም ስልክ ለግል ጉዳያችን ተጠቅመን ወይም
በAውቶቡስ ሳንከፍል ሄደን Eናውቃለን?

7.

ለባለቤቱ መመለስ Eንዳለብን ዘንግተን የሰው ንብረት (ቁሳቁስ) ሰርቀን Eናውቃለን?

Eንዴት Eንናዘዝ? - ክፍል ፪

በድርጊት ወይም በተግባር ስለ ፈጸምነው ኃጢAት (በደል) በመናገር
8
8.

ስንሸጥ Aጭበርብረን፣ ሂሳቡን ወይም የAገልግሎት ማብቂያ ጊዜውን ቀይረን ሸጠን
Eናውቃለን?

9.

ጉቦ (መማለጃ) ተቀብለን Eናውቃለን?

10. በሥራችን ታማኝ ነን? ለሥራ የተመደበልንን ጊዜ በAግባብ ሳንጠቀም ቀርተን Eናውቃለን?
ሥራችንንስ በግድየለሽነት ሠርተን Eናውቃለን?
11. የተሰጠንን ነገር ከሚገባው መጠን
ጠን በላይ ተጠቅመን
ተጠቅ ን ድራሹን Aጥፍተን Eናውቃለን?
12. ሥልጣናችንን ተጠቅመን ተገቢ ያልሆነ ነገር ፈጽመን Eናውቃለን?
13. የሐሰት ምስክርስ ሆነን Eናውቃለን?
14 Aንድን ነገር
14.
ነ ር Eያለ የለም/የለንም ብለን ወይም
ይም ተበድረን ክደን Eናውቃለን?
Eና ቃለን?
15. ቁማር ተጫውተን Eናውቃለን?
16. የተፈጸመን ወንጀል ሰውረን ወይም ሲሰረቅ ያየነውን Aላየሁም ብለን Eናውቃለን?
17. በፈተና ክፍለ ጊዜ ኮርጀን Eናውቃለን?
18. የሰዎችን ምስጢር ሰርቀን (ፓስወርዳቸውን) ወይም ዳያሪያቸውን ሳያውቁ ወስደን በድብቅ
Aይተንባቸው Eናውቃለን?
19. በክህደትና በጥርጥር ወይም በኑፋቄ ነፍሳትን ወደ ስሕተት ጎዳና በሐሰት መርተን Eናውቃለን?
20. በማስወረድ ሰው ገድለን Eናውቃለን?

Eንዴት Eንናዘዝ? - ክፍል ፪
በድርጊት ወይም በተግባር ስለ ፈጸምነው ኃጢAት (በደል) በመናገር
21 በጥላቻና በሐሜት ሰው
21.
ሰ
ገድለንስ Eና
Eናውቃለን?
ቃለን?
22. Aንድ ሰው በማኅበረሰቡ ውስጥ ያለውን ክብርና የተሰጠውን ቦታ ለማጥፋት የተሳሳቱ ወሬዎችን
Aውርተን ወይም Aስወርተን Aዳርሰን Eናውቃለን?
23. ሕግን በመተላላፍ ወይም በማስፈራራት በሰዎች ላይ ጫና ፈጥረን ወይም ሰውደብድበን Eናውቃለን?
24. ሰዎችን ተሳድበን Eናውቃለን?
25. ሰዎችን Aስቆጥተን ለማይገባ ብስጭት ወይም ቁጣ Aነሳስተናቸው Eናውቃለን?
26. የAንድ ሰው የገቢ ምንጭ Eንዲቋረጥ ምክንያት ሆነን Eናውቃለን?
27. በሁለት ወገኖች መካከል ለተፈጠረ የቃላት ጦርነት ምንጭ ሆነን ወይም በነገር ገብተን Eናውቃለን?
28 የAደንዛዥ Eጽ ወይም
28.
ይም የAልኮል መጠጦች
ጦች ሱሰኛ ሆነን Eና
Eናውቃለን?
ቃለን?
29. ሲጋራ ወይም Aደንዛዥ Eጽ ለማጤስ ራሳችንን Aሳልፈን ሰጥተን Eናውቃለን?
30. ግድ የለሽ በመሆን ተገኝተን Eናውቃለን?
31. ሳንታመን ቀርተን በነገር ሁሉ EግዚAብሐየርንና ሰዎችን የምናማርር ሆነን ተገኝተን Eናውቃለን?
32. በበዓላት ዋዜማ ከቤተ ክርስቲያን ይልቅ በየመጠጥ ቤቱ ተገኝተን Eናውቃለን?
33. በ
በሠርግም
ርግም ሆነ በሌሎች ፓርቲዎች ጨፍረን/ጨፋሪዎች ሆነን ተገኝተን Eናውቃለን?
34. ከሞራል (ከሥነ ምግባር) Aንጻር ተገቢ ያልሆኑ ፊልሞችን ለማየት ወደ ሲኒማ ቤት ገብተን Eናውቃለን?
35. በክፉም ሆነ በጎ ተናጋሪ ንግርተኞች ቃላት/ንግግር Aምነን Eናውቃለን?

Eንዴት Eንናዘዝ? - ክፍል ፪
በድርጊት ወይም በተግባር ስለ ፈጸምነው ኃጢAት (በደል) በመናገር
36. በጂኒ (በሰይጣን/ዲያቢሎስ) Eምነን Eናውቃለን?
37. በAስማት Aምነን Eናውቃለን?
38. የEጅን መዳፍ Eያነበቡ በሚናገሩ ወይም በመሰል Eድል ተናጋሪዎች Aምነን Eናውቃለን?
39. በክፉ መንፈስ (ሰይጣን ሊጎዳን ይችላል - ይበቀለናል ብለን) Aምነን Eናውቃለን?
40. በንግርተኞች Aምነን Eናውቃለን? የምናውቅ ከሆን በEግዚAብሔር ኃይል Aናምንም ማለት ነው?
41. የተሰጠንን በረከት Aቃልለን Eናውቃለን?
42. የEግዚAብሔርን ቃላትና ትEዛዛትስ Aቃለን (ንቀን) Eናውቃለን?
43 ድሆችን፣ ያልተማሩትንና Aላዋቂዎችን ንቀን Eናውቃለን?
43.
44. Aባትና Eናታችንን ንቀን Eናውቃለን?
45. የEግዚAብሔርን ሰዎች ንቀን (Aቃለን) Eናውቃለን?
46. ከሰዎች ጋር ባለን ግኑኝነት መራር ሆነንባቸው Eናውቃለን?
47. ስለ ክፉ ክፉ መልሰን Eናውቃለን?
48. ሰዎችን Aታለን Eናውቃለን? Eንግዲህ በነዚህም መናዘዝን Aንርሳ የማይረሳ ነውና፡፡

Eንዴት Eንናዘዝ? - ክፍል ፪
ከEግዚAብሔርም ሆነ ከሰዎች ጋር ባለን ግኑኝነት ላይ ስለ ፈጸምነው ኃጢAት በመናገር
1.

በምንጸልየው ጸሎት ሁሉ የታመንን ነን?

2.

በሚቃጠል ልብ ሆነን Eንጸልያለን?

3.

ስንጸልይ ልቦናችን ተከፍሎ Eየጸለይን መሆናችንን
ሆናችንን ዘንግተን ወይም ረስተን Eናውቃለን?

4.

ስንጸልይስ በፈሪሐ EግዚAብሔር Eንቆማለን?

5.

የተሰጡንን ቀናት ሁሉ በጸሎት Eንጀምራቸዋለን?
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6.

በቤተ ክርስቲያን ውስጥ
ስጥ በር
በርጋታና
ታና ባክብሮት Eንራ
Eንራመዳለን?
ዳለን?

7.

በቤተ ክርስቲያን ውስጥ Eናወራለን?

8.

በቤተ ክርስቲያን ውስጥ Eንስቃለን?

9.

በቤተ ክርስቲያን ውስጥ Eነማን Eንዳሉ Eንሰልላን/ቅኝት Eናደርጋለን?

10. በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በምEመናኑ፣ በዲያቆናቱና በቀሳውስቱ Eንፈርዳለን፣ Eንነቅፋቸዋለን?
11. ወደ ቅዳሴስ የምንገሰግሰው ማልደን ነው ወይስ Aረፍደን/ዘግይተን?
12. ዘወትር ኃጢAታችንን ተናዘን ቀኖናችንን በመፈጸም ቅዱስ ቁርባንን Eንቀበላለን?
13. የቤተ ክርስቲያንን Aጽዋማት (ሰባቱን፡ ጾመ ሁዳዴ፣ ጾመ

ሐዋርያት፣ ጾመ ነቢያት፣ ጾመ

ፍልሰታ፣ ጾ
ጾመ ድኅነት፣ ጾመ
ጾ
ገሃድና፣ ጾ
ጾመ ነነዌ) ሁሉ Eንጾማለን?
14. ስንመገብስ ስለምንበላው ነገር ጥንቃቄ Eናደርጋለን?

Eንዴት Eንናዘዝ? - ክፍል ፪
ከEግዚAብሔርም ሆነ ከሰዎች ጋር ባለን ግኑኝነት ላይ ስለ ፈጸምነው ኃጢAት በመናገር
15. መጽሐፍ ቅዱስን
ቅ
Eናነባለን?
16. መጽሐፍ ቅዱስን የምናነበው በAክብሮት ነው ወይስ በግድየለሽነት?
17. መጽሐፍ ቅዱስን የምናነበው ቆመን ነው ወይስ ተወምጠን ወይስ ተንበርክከን (በስግደት ሆነን) ?
18. መጽሐፍ ቅዱስን Eንኖረዋን ወይም የምናበው ብቻ ነን?
19. ለEግዚAብሔር በኩራቱን ከጊዜያችንም የቀኑን የመጀመሪያ ሰዓት… Eንሰጠዋለን?
20. ለEግዚAብሔር Aሥራቱን (ከገቢያችን፣ ከጊዜያችን፣ ከጤናችን) Eንከፍላለን?
21. ስEለታችንን Eንሰጣለን?
22. በAገልግሎታችን ታማኝ ነን?
23. ከሌሎችስ ጋር ባለን ግኑኝነትስ ታማኝ ነን?
24. ጆሮዎቻችንን የድሆችን ጩኸት (ልቅሶ) ከመስማት ከልክለናል?
25. የሰውን ልብ ሰብረን Eናውቃለን?
26. የታ
የታመሙ፣ ያዘኑትን
ያዘኑትን፣ ባልቴቶቹን
ባልቴቶቹን፣ ወላጅ የሌላቸውንም Eናስባቸዋለን?
27. ለEኛ ከሚያስፈልገን ቀንሰን ድሆችን Eንረዳለን?
28. የምንኖረው ለራሳችን ነው ወይስ የወገኖቻችንን መከራቸውን/ስጋታቸውን/ጭንቀታቸውን Eንጋራለን?
29 ሁሉን ሰው Eንወዳለን፣ ሌሎችን ለመጣል ወጥመድ Eናጠምዳለን?
29.
30. ጊዜያዊ ጥቅማችንን ታሳቢ Aድርገን ወደ ሰዎች Eንቀርባለን፣ ስግብግቦች ነን፣ ሁልጊዜ ትልቅ ነገር (ከዳቦ
ቁራሽ ሳይቀር ትልቁን…) የምንወድ ነን? Eንግዲህ በነዚህም ሁሉ መናዘዘኑ Aንርሳ፡፡

Eንዴት Eንናዘዝ? - ክፍል ፪
ሥርዓተ ኑዛዜ
1.

ስንናዘዝ ዘወትር ከልባችን ሆነን በጽሙና ተረጋግተን Eንናዘዝ፡፡
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2.

የንስሐ Aባታችን Eስካልጠየቀን ድረስ በምንናዘዝበት ጊዜ ኑዛዜያችንን Aንድ በAንድ ከላይ Aንደተገለጸልን
Aሳክተንና Aሳምረን Eናቅርብ፡፡

3.

ስንናዘዝ ሌሎች ወደ ኃጢAት የገፉን በማስመሰል Eነርሱን በመወንጀል ራሳችንን ለማጽደቅ Aንሞክር፡፡
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4.

የንስሐ Aባታችን የተወሰነ ጊዜ፣ ሌሎች ቀጠሮዎችና የጤንነት መታወክ ሊኖርባቸው Eንደሚችል
Eናስተውል፡፡

5.

ከንስሐ Aባታችን ጋር በኑዛዜ ጊዜ የተለየ ግኑኝነት ከማድረግ (የከተማ ወሮዎችን Aምጥቶ ወይም በሌሎች
ነ ሮች ለመማረክ
ነገሮች
ለ ማረክ ከመጣር…)
ከ ጣር ) Eንቆጠብ፡፡
Eንቆ ብ

6.

የንስሐ Aባታችን የሚሰጠን ቀኖና ምስጢር Eንደሆነ ሁሉ የምንናዘዘውም ኃጢAት ምስጢርነቱ ተጠብቆ
Eንደሚኖር Eናስተውል፡፡ ከኑዛዜ Aስቀድመን በንስሐ Aባታችን Aማካይነት መንፈሳዊ ሕይወታችንን
ወደሚጠቅም መንገድ ሁሉ ይመራን ዘንድ EግዚAብሔርን በጸሎት Eንጠይቀው፡፡

7.

ከኑዛዜ በኋላ የተሰጠንን ቀኖና (ጾም፣ ጸሎት፣ ምጽዋት፣ ስግደት) ተቀብለን ወደ ቤታችን ስንመለስ Eለቱን
በጸሎትና በመንፈሳዊ ነገር በመመሰጥ (በመዝሙር) Eንጀምረው Eንፈጽመውም፡፡

የኑዛዜ ጸሎት

Eንዴት Eንናዘዝ? - ክፍል ፪

የድኅነቴ ምንጭ የይቅርታ ባለቤት ጌታዬ Iየሱስ ክርስቶስ ሆይ ኃጢAቴን ልናዘዝ ወዳንተ ቀርቤAለሁ፡፡ ጌታዬ
ሆይ የቅድስናህን ቤት ያሳደፍሁ ነውረኛ ነኝና ምንም ሳልሰውር ኃጢAቴን Eናዘዝልህ ዘንድ ተቀበለኝ፡፡ ፍቅርህና
ምህረትህ ወደ ውስጥ ከመሳብ በቀር ማንንም ወደ ውጪ Aያሳወጣምና ወሰን የሌላት ምሕረትህን Eሻለሁ፤
Aምላኬ ሆይ
ይ Aንተ በውጪ
ጪ Aትጣለኝ፡፡ ኃጢ
ኃጢAቴም ከብዳኝ በAEምሮዬ
ሮ ልሸከማት Aልቻልኩምና
ቻ
Eናዘዝ ዘንድ
ተቀበለኝ፡፡ Aምላኬ ሆይ ደክሜAለሁና Eዘንልኝ፤ ፊትህን ከEኔ Aትመልስ፣ በቁጣህ Aትቅሰፈኝ በመዓትህም
Aትገስጸኝ፡፡
Aምላኬ ሆይ Eንደ ቸርነትህ Eንጂ Eንደ በደሌ Aይሁን፤ በገዛ ሰውነቱ ጽድቅ ብቻ በፊትህ መቆም የሚቻለው
የለምና Eንደ ጽድቅህ Aትፍረድብኝ፡፡ ፈጥረኸኛልና ለፍርድ Aሳልፈህ Aትስጠኝ፡፡
Aምላኬ ሆይ ኑዛዜዬን ተቀብለህ ከኃጢAቴም Aጥበህ ክብርህን የምገልጥበት Aዲሱን የጽድቅህን ልብስ
Aልብሰኝ፡፡ ይቅር በለኝና ‹‹በደሉ የተደመሰሰችለት ምስጉን ነው›› ብዬ ለመዘመር Aብቃኝ፡፡
Eኔም በንስሐ Aባቴ በካህኑ በኩል ኃጢAቴን ስናዘዝ፣ ድካሜንም ዘርዝሬ ስናገር Aንተም ተቀብለህ ከኃጢAቴ
ሁሉ Aጥበህ Aንጻኝ፡፡ Aሜን!!! Aቡነ ዘበሰማያት ወሰላመ ገብርኤልን Eንጸልይ፡፡

‹‹እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን።›› ቀዳ ቆሮ 2፡16፡፡ Eንዳለ ልብ መንፈሳዊን ለሁላች ያድለን፡፡

የጾመ ፍልሰታን ሱባኤ ለበረከት ያድርግልን
ወስብሐት ለእግዚአብሔር
ለእግዚአብሔር፡፡
፡፡
For your queries or questions E‐
E‐mail:

kesisolomon4
kesisolomon
4@gmail.com
@gmail com
To get all the lessons, surf :

www zeorthodox org
www.zeorthodox.org

