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የቀድሞ የሕይወት ታሪካችንና ጋብቻ
- የዛሬው ትምህርት የቀደመ መጥፎ ታሪክና ስለጋብቻ ሲሉ መጥፎውንም ገጽታ የማጽዳትን Aስፈላፊነት የሚያመላክት ነው፡፡

ያን መጥፎ Aጋጣሚ በጊዜ፣ በቦታ ወስነን ማስታወስ Eንችላለን? ያ ታሪክ ሲፈጸም EግዚAብሔር- ያን መጥፎ Aጋጣሚ በጊዜ፣ በቦታ ወስነን ማስታወስ Eንችላለን? ያ ታሪክ ሲፈጸም EግዚAብሔር

በሕይወታችን በየት ነበር? Eርሱ ቢኖር መጥፎው ታሪክ Eንዴት ሊለወጥ ይችል ነበር?

- ያ መጥፎ ታሪክ ሲከሰት የነበሩትን ወይም ለጉዳቱ መንሥኤ የሆኑትን Eናስታውሳቸዋለን? ይቅርስ

Eንላቸዋለን? ይቅር የማይሉ ሰዎች Eንቅልፍ የላቸውም፡፡ 

- ልጃችንን በመኪና የገደለውን ሰው በቀላሉ የማንረሳው ቢሆንም ይቅር ማለት ግን ይገባናል፡፡

- የቀድሞ ሕይወታችን በዛሬው ላይ ከፍተኛ ተጽEኖ ያሳድራል፡፡ ይህንም Aስመልክቶ Aሥር ነጥቦችን

Eንመለከታለን፡፡

1. ባለፈ ሕይወታችን የደረሰብን ጉዳት ወይም Aደጋ ምን ነበር? ማቆምስ Eችል ነበር ወይ?

2. ባለፈ ሕይወታችን ያሳለፍነው ንዴት ምን ነበር?2. ባለፈ ሕይወታችን ያሳለፍነው ንዴት ምን ነበር?

3. የቀደሙ ቤተ ሰቦቻችን Eነማን ነበሩ?

4. ትምህርት የተማርንበት ወይም ከፍተኛ ትምህርት የተከታተልንበት ተቋም የቱ ነበር?

5. በጾታዊ ጉዳይ ያለፈ ታሪካችን ምን ይመስል ነበር?5 በ ታዊ ዳይ ያለ ታ ይ ስል በር

6. የሥራ ዘርፋችን ወይም መደባችንና ሥራውን ለመሥራት የሚያስችለን መያዊ ብቃት ምን ነበር?

7. ከዚህ በፊት ከጓደኞቻችን ጋር የነበረው ግኑኝነት ምን ይመስል ነበር?

8. የገንዘብ Aቅማችንና የገቢ ምንጫችን ምን ይመስል ነበር?

9. Aካላዊና AEምሮAዊ ጤንነታችን ምን ይመስል ነበር?

10. መንፈሳዊ ሕይወታችንስ ምን ይመስል ነበር?



1. ባለፈ ሕይወታችን የደረሰብን ጉዳት ወይም Aደጋ ምን ነበር?
- የቃልም ሆነ Aካላዊ ጉዳት ደርሶብን ተጎድተን Eናውቃለን?

- በሌሎች ላይ የቃልም ሆነ የAካል ጉዳት Aድርሰን Eናውቃለን?

- ከዚህ በፊት የጎዱንን ሰዎች ፊት ለፊት ልንገናኛቸው የምንችልበት ጥንካሬ Aለን?

- የጉዳቱ ጠባሳ ቢኖርም በመንገድ፣ በቤተ ክርስቲያን፣ ወዘተ ልንገናኝ Eንችላለን፡፡ ቢ ር ር ቲያ

- Eስካሁን ድረስ ከጉዳቱ ጋር በተያያዘ የምናስታውሳቸው ስሞች Aሉን?

- ስማችንን ጠርተው የሚሰድቡን፣ ጫማ ወዘተ የሚወረውሩብን ገጥመውን ያውቃሉ?

Aንዳንዶች የመደፈር ወይም ክርስቲያናዊ ባልሆነ መንገድ ለዝሙት የመጋበዝ ትንኮሳ የገጠማቸው- Aንዳንዶች የመደፈር ወይም ክርስቲያናዊ ባልሆነ መንገድ ለዝሙት የመጋበዝ ትንኮሳ የገጠማቸው 

ይሆናሉ፡፡

- ይህም ሁለት ሦስት ጊዜ በተደጋጋሚ ገጥሞን ሊሆን ይችላል፡፡ ነገር ግን የገጠመን የት፣ መቼ፣ 

Eንዴት ነው? ያን ጉዳት ማከም ችለናል? Eንዴት ታከምነው?

- የሴቶች ግርዛት ራሱ በደል ወይም ጉዳት ማድረስ Aድርጎ ይቆጠራል፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስም 

Aልተፈቀደም፡፡ በግርዛቱ ጊዜ የተፈጠረው የደም መፍሰስም ብዙዎችን ጎድቷል፡፡ቷ

- ፍቅር ፈልገን ስንቀርብ ለበጎ የፍቅር ጥያቆያችን መልካም ምላሽ የሚሰጠን Aጥተናል? Eርዳታ፣ 

ርኅራኄን ፈልገን የሚመልስልን Aጥተን Eናውቃለን? Eስካሁን ካስታወስነው ጎጂ ነው፡፡

ጉዳቶቹንስ ስናስባቸው ሕመሙ Aሁንም ድረስ ይሰማናል?- ጉዳቶቹንስ ስናስባቸው ሕመሙ Aሁንም ድረስ ይሰማናል?

- ዛሬም ቢሆን የተለያዩ ጥቃቶች በየቤቱ የሚከሰቱ Aሳዛኝ ታሪኮች ናቸው፡፡



2. ባለፈ ሕይወታችን ያሳለፍነው ንዴት ምን ነበር?
- በራሳችን፣ በሌሎች Eንዲሁም በEግዚAብሔር ላይ የነበረን ንዴት ምንድር ነበር?

ሳች ኛ ት ት ች ች ? A ስ ስ ሰ- በራሳችን፡- የኛ ኃላፊነት ባልነበረበት ጉዳዮች ንዴታችን ምንድር ነበር? Aንድን ነገር ስናስታውሰን 

ያናድደናል? ራሳችን የሠራናቸውን ስህተቶች ስናስታውሳቸው በራሳችን ተናደን Eናውቃለን?

- በሌሎች፡- መግለጽ ወይም ማስረዳት የምንችልበት Aጋጣሚ በማጣት ወይም ባለመቻላችን፣ 

በተከሰተውም ሁኔታ በጣም በመናደዳችን፣ ወዘተ የተናደድንባቸው Aጋጣሚዎች ነበሩ? ይህ ራስን 

ወደማጥፋት ሊያመራ ይችላል፡፡

- Eነዚህን ሰዎች ዛሬም ድረስ በሕይወት ካሉ ጤናማ በሆነ መንገድ ልንግባባቸው Eንችላለን?፣Eነዚህን ሰዎች ዛሬም ድረስ በሕይወት ካሉ ጤናማ በሆነ ንገድ ልንግባባቸው Eንችላለን?  

ለነዚህ ጉዳት ላደረሱብን ሰዎች ደብዳቤ ጽፈን ምን ያህል Eንደጎዱን ገልጸንላቸው Eናውቃለን?

- በEግዚAብሔር፡- የሕይወት ጓደኛዬ Eንዲሞት/Eንድትሞት ለምን ፈቀደ? ራሱን/ራሷን Aጥፍታ 

ሊሆን ይችላል? ታዲያ E ዚAብሔር ይ ን ለምን ዝም Aለ? ታዲያ ርኅራኄ የበዛ EግዚAብሔርሊሆን ይችላል? ታዲያ EጊዚAብሔር ይህን ለምን ዝም Aለ? ታዲያ ርኅራኄው የበዛ EግዚAብሔር 

ይህ ነው?

- ካንሰር Eንዲኖርብኝ ስለምን ፈቀደ? Aደረገ? 

- ስንት ዘመን ሙሉ በጸሎት Eየጠየቅሁህ Eንደዚህ ዓይነት መከራ የማይበትን/የማይባትን ሰው/ሴት 

Eንዳገባ ስለምን Aደረግኸኝ?

- ሚስትህ ስለሞተች በEግዚAብሔር ተናደሃል?ሚስትህ ስለሞተች በEግዚAብሔር ተናደሃል?

- ባልሽ ስለሞተ በEግዚAብሔር ተናደሻል?

- ልጆች ስለሞቱባችሁ ወይም ስለታመሙባችሁ በEግዚAብሔር ተናዳችኋል? ችግሩ Aሁን ተፈቷል?



3. የቀደሙ ቤተ ሰቦቻችን Eነማን ነበሩ?
- ወላጆቻችን የሚከባበሩ ሆነን የመመልከት Eድል ነበረን?

ች ት ች ት ት- ወላጆች፡- በAባትና Eናታችን መካከል የነበረው የትዳር ሕይወት ምን ይመስል ነበር?

- Aባት ሁልጊዜ Aዛዥነት የሚያዘወትሩ ነበሩ? ጠጪስ ነበሩ? 

- በወላጆቻችን መካከል የነበረው ግኑኝነት ልናስታውሰው የማንፈልገው መጥፎ ነበር?

- ከቤተሰቦቻችን የተነሳ ደኅንነት ወይም ዋስትና Eንክብካቤ የማጣት ወይም ስሜት ይሰማን ነበር?

- ወላጆቻችን መልካም AርAያዎቻችን ነበሩ? በነገሮች የሚያበረታቱን ነበሩ ወይስ ዘወትር የሚወቅሱንና 

የሚጎዱን?

- ወላጀቻችን በEኛ ላይ ትEግሥተኞችና የሚችሉን ነበሩ?

- ወላጆቻችን በቂ Eንክብካቤ፣ ፍቅርና ርኅራኄ ያሳዩን ነበር? 

- Eናታችን Aቅፋን የሳመችበት፣ Aባታችን በጉልበቱ ላይ ያስቀመጠበት… ጊዜ ይታወሰናል?

- ጓደኞቻችን ወደ ቤታችን Eንዲመጡ ይፈቅዱ ነበር፣ ሲመጡስ ያከብሯቸው ነበር?

- በቤተ ሰቦቻችን ወይም ጓደኞቻችን ፊት በሚጎዳን መልኩ ይቀጡን ነበር?

- ከወላጆቻችን ጋር ያለን ግኑኝነት መነጋገር ላይ የተመሠረተ ነው? ወይስ በመስማት ላይ ብቻ?ከወላጆቻችን ጋር ያለን ግኑኝነት ነጋገር ላይ የተ ረተ ነው? ወይስ በ ስማት ላይ ብቻ?

- ባንወዳቸውም Aሁን ያለን ማንነት Eንደ Aባታችን ወይም Eናታችን ያለ ነው? ለምን፣ ጠባያቸውን 

የማንወደው ከሆንን ለምን መልሰን Eንደነርሱ Eንሆናለን?

- ስለዚህ ይህን የትናንት መጥፎ ገጽታ Eንዴት Eንደምናሻሽለው Eገዛን Eንፈልግ፡፡- ስለዚህ ይህን የትናንት መጥፎ ገጽታ Eንዴት Eንደምናሻሽለው Eገዛን Eንፈልግ፡፡

- ከቤተሰቦቻችን ጋር ያለን ግኑኝነት Eውነተኛ፣ ሁሉንም መውደድ ያለበት ነው ወይስ ባለጠጎቹን ለይተን…. 

የምንወድበት ሌላውን የምንጠላበት ነው?



4. ትምህርት የተማርንበት ወይም ከፍተኛ ትምህርት 

የተከታተልንበት ተቋም የቱ ነበር?

- ትምህርት ቤቱ ምን ተብሎ ይጠራ ነበር? ማጥናት የምንፈልገው የትኛው ዩኒቨርስቲ ገብተን ነው?

- በAንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት Eያለን ሲደበድቡን የነበሩ መምህራንን Eስካሁን Eናስታውሳቸዋለን?

- በትምህርት ቤት Eያለን ጥቃት ያደረሱብን መምህራን ቢኖሩስ ይታወሱናል?

- መጥፎ የትምህርት ቤታችን ስሞች Aሁንም Aይለየንም፣ ውጤታችን፣ መጥፎ ውጤት ስናገኝ 

ይደርስብን የነበረው መገለል፣ ወዘተ Aሁንም Aብሮን Eየጎዳን Aለ?

5. በጾታዊ ጉዳይ ያለፈ ታሪካችን ምን ይመስል ነበር?
- ከጾታ Aጋሮቻችን ጋር ጤናማ ግኑኝነት Eንዲኖረን ሆነን Aድገናል?

- ከማግባታችን በፊት በሰንበት ት/ቤት Eያለን ከተቃሪኒ ጾታ ጋር ጤናማ ያልሆነ ግኑኝነት ነበረን?

5. በጾታዊ ጉዳይ ያለፈ ታሪካችን ምን ይመስል ነበር?

- በጾታ የሚመስሉን መጥፎ የመረጃ ምንጮችን ሰጥተውን Eምቢ ሳንል ቀርተን ተቀብለናል?

- ልቅ የወሲብ ፊልሞችን በመመልከት የተፈጠረብን ተጽEኖ Aለ? ሳናደርግስ ስላለፈን Eንቆጫለን?

- ራሳችንን በተመለከተ በጣም ቶሎ ስሜት ውስጥ የምንገባ ወይም የምንዘፈቅ ነበርን?



6. የሥራ ዘርፋችን ወይም መደባችንና ሥራውን ለመሥራት 

የሚያስችለን መያዊ ብቃት ምን ነበር?
በምንሠራው ሥራ ወይም በAከናወንነው ነገር ውጤታማና የተሳካልን ነበርን?- በምንሠራው ሥራ ወይም በAከናወንነው ነገር ውጤታማና የተሳካልን ነበርን?

- በዚህም የተነሳ ስለወደፊቱ ያለን ተስፋ የለመለመ ነው?

- በተሰማራንበት የሥራ መስክና ባለን ሙያ መመጣጠንና መረጋጋት Aለን?

- ሥራችንን መቀየር Eንፈልጋለን ወይስ ተመችቶናል? በሄድንበት ለቃል ጥያቄ ወይም ለIንተርቪው 

ማለፍ Aቅቶን የምንቸገር ነበርን ወይስ ሁልጊዜ የምንመረጥ?

- በሥራችን ጉዳይ Aለቆቻችን ያለ Aግባብ ይወስኑብናል ወይስ ስለ ሥራችንና ስለ ብቃታችን 

Aድንቀው ያመሰግኑናል?

7. ከዚህ በፊት ከጓደኞቻችን ጋር የነበረው ግኑኝነት ምን 

- ጓደኞች ነበሩን፣ ምን ዓይነት፣ መትፎ ሱስ Aለን…? ለEድገታችን ምክንያት ናቸው ወይም 

ይመስል ነበር?

ለመበላሸታችን?

- ከቤት ውጪ ስንሆን ለመዝናናት ስንወጣ የምናደርገው ምንድር ነው?

- በሱሰኝነት የተያዝንበት መጥፎ ሁኔታ Aለ?

- መልካም ባልሆኑ የስሜት ፍቅር ድርጊቶች የምንታወስ ነን? ቃል ኪዳን Aፍርሰን Eናውቃለን፣ 

ከዚህም ከዚያችም ጋር ግልጽ በሆነ መንገድ በመውደቅ መታወቂያ ምልክት የተሰጠን ነን?



8. የገንዘብ Aቅማችንና የገቢ ምንጫችን ምን ይመስል ነበር?

- Eስካሁን ድረስ የምንከፍለው ብድር ወይም Eዳ Aለብን?- Eስካሁን ድረስ የምንከፍለው ብድር ወይም Eዳ Aለብን?

- ጥቂትም ቢሆን የምንቆጥብበት የቁጠባ የሂሳብ ደብተር Aለን?

- ገንዘባችንን ወይም ገቢያችንን ያለAግባብ Eንጠቀማለን? ወሩ ሳይደርስ ደመወዛችንን 

በመብላትና በመጠጣት የምንጨርስ ነን?

9. Aካላዊና AEምሮAዊ ጤንነታችን ምን ይመስል ነበር?
- መላ Aካላችንና AEምሮAችን ጤናማና በAግባብ ማከናወን የሚችል ነው?- መላ Aካላችንና AEምሮAችን ጤናማና በAግባብ ማከናወን የሚችል ነው? 

- መጠጥም ሆነ ሌላ ተፈጥሮAዊ ያልሆነ ምክንያት ትክክለኛ Eንቅስቃሴውያችንን 

የገደበው Aይደለምን? ከጋብቻ በፊት ብንመረመረው መልካም ነው ብለን 

Eናምናለን?



10. መንፈሳዊ ሕይወታችንስ ምን ይመስል ነበር?
- በEውነተኛይቱ ቤተ ክርስጢያን ያደግን ነን? ሃይማኖታችንን ትተን የሄድንበት

ወይም ሃይማኖታችንን የለወጥንበት ጊዜ ነበር? 

- ለጸሎት፣ ቅዳሴ ለማስቀደስ፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን ለማንበብ፣ ለመማር፣ ወዘተ

የተመደበ የታወቀ መርሐ ግብር Aለን? 

- የEግዚAብሔር ልጆች Eንደሆንን ይሰማናል? የንስሐ Aባት Aለን? የንስሐየEግዚAብሔር ልጆች Eንደሆንን ይሰማናል? የንስሐ Aባት Aለን? የንስሐ

Aባታችን የሚሰጡንን ምክር Eንከታተላለን? ማንኛውንም ጉዳይ በግልጽ ለነፍስ

Aባታችን ገልጸን Eንነጋገራለን? 

- Eነዚህ ሁሉ ያልታረሙ የቀድሞ ታሪኮችን ጉዳዮች በAEምሮAችን Eያሉ ወደ

ትዳር ለ ግባት Aንድፈርትዳር ለመግባት Aንድፈር፡፡

- ከገባንም ያልታረመውን የሕይወታችንን ችግር ከንስሐ Aባታችን ጋር ተነጋግረን

Eናስተካክለው፡፡

- በሁሉ የEግዚAብሔር ቸርነት የEመቤታችን Aማላጅነት Aይለየን፡፡



ምንባብ
- “Iየሱስምመልሶ Eንዲህ Aለ፦ Aንድ ሰው ከIየሩሳሌም ወደIያሪኮ ወረደ

በወንበዴዎችም Eጅ ወደቀ፤ Eነርሱም ደግሞ ገፈፉት ደበደቡትም በሕይወትና በሞት

መካከልምትተውት ሄዱ። 10 31 ድንገትም Aንድ ካህን በዚያመንገድ ወረደ Aይቶትም

ገለል ብሎ Aለፈ። 10 32 Eንዲሁም ደግሞ Aንድ ሌዋዊ ወደዚያ ስፍራመጣና Aይቶትገለል ብሎ Aለፈ። 10 32 Eንዲሁም ደግሞ Aንድ ሌዋዊ ወደዚያ ስፍራመጣና Aይቶት

ገለል ብሎ Aለፈ። 10 33 Aንድ ሳምራዊ ግን ሲሄድ ወደ Eርሱመጣ Aይቶትም

Aዘነለት፥ 10 34 ቀርቦም ዘይትና የወይን ጠጅ በቍስሎቹ ላይ Aፍስሶ Aሰራቸው፥ በራሱ

Aህያም ላይ Aስቀምጦትወደ Eንግዶችማደርያ ወሰደውጠበቀውም። 10 35 

በማግሥቱምሁለት ዲናር Aውጥቶ ለባለቤቱ ሰጠና። ጠብቀው፥ ከዚህም በላይ

የምትከስረ ን ሉ Eኔ ስ ለስ Eከፍልሃለ Aለ Eንግ ከነዚ ከ ስቱየምትከስረውንሁሉ Eኔ ስመለስ Eከፍልሃለሁ Aለው። 10 36 Eንግዲህ ከነዚህ ከሦስቱ

በወንበዴዎች Eጅ ለወደቀው ባልንጀራ የሆነውማንኛው ይመስልሃል? 10 37 Eርሱም፦

ምሕረት ያደረገለት Aለ። Iየሱስም፦ ሂድ Aንተም Eንዲሁ Aድርግ Aለው። ሉቃምሕረት ያደረገለት Aለ። Iየሱስም፦ ሂድ Aንተም Eንዲሁ Aድርግ Aለው። ሉቃ

10፡32-37፡፡
“ተንበርክኮም ጌታሆይ ይህን ኃጢAት Aትቍጠርባቸውብሎ በታላቅ ድምፅጮኸ ”- “ተንበርክኮም። ጌታሆይ፥ ይህን ኃጢAት Aትቍጠርባቸውብሎ በታላቅ ድምፅጮኸ።”

የሐ. ሥራ 7፡60፡፡

- “Iየሱስም፦ Aባት ሆይ፥ የሚያደርጉትን Aያውቁምና ይቅር በላቸው Aለ።” ሉቃ 23፡34፡፡
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