በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስቅዱስ
አሐዱ አምላክ አሜን፡፡

ኦርቶዶክሳዊ - ቤተሰብ
ክፍል አራት
መምህር፡- ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ
E-mail: kesisolomon4@gmail.com
ቦታ፡- ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አዳራሽ
በየሳምንቱ ረቡዕ ምሽት ከ12፡30 – 1፡30

ግንቦት ፲ ፯ ቀን ፳፻፫ ዓ.ም.

ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ
ከጋብቻ በፊት የሚያስፈልግ ንስሐ
•

ንስሐ ቅዱስ ቁርባንን ከመቀበላችን በፊት የምንፈጽመው ብቻ ሳይሆን ወደ ሌሎቹም ምስጢራተ
ቤተ ክርስቲያን የምንቀርብበት መግቢያ በር ነው፡፡

በምስጢረ ጥምቀት
•

ቅዱስ ጴጥሮስ በEድሜ ሕጻናት ያልሆኑትን ባስተማረበት ክፍል ‹‹ንስሐ ግቡ፥ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ
እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፤ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ።›› የሐዋ 2፡38፡፡ በማለት

Aስተምሯል፡፡

በምስጢረ ቀንዲል
•

ሐዋርያው ቅዱስ ያEቆብ የኃጢAት ስርየትን ነገር ከሕመም (ደዌ) ከመፈወስ ጋር Aያይዞ
Aስተምሯል፡፡ ‹‹የእምነትም ጸሎት ድውዩን ያድናል ጌታም ያስነሣዋል፤ ኃጢአትንም ሠርቶ እንደ ሆነ ይሰረይለታል።››

ያዕ 5፡15፡፡
•

በመቀጠልም ንስሐ የተሟላ የሚሆነው በመናዘዝ Eንደሆነ ‹‹እርስ በርሳችሁ በኃጢአታችሁ ተናዘዙ። ትፈወሱም
ዘንድ እያንዳንዱ ስለ ሌላው ይጸልይ፤ የጻድቅ ሰው ጸሎት በሥራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች።›› ያዕ 5፡16፡፡ በማለት ጽፎልናል፡፡

•

ይህም ኑዛዜ በቀጥታ ለEግዚAብሔር ሳይሆን ለሰው፣ ከሰውም ለዚሁ ጉዳይ EግዚAብሔር በሾመው
በካህኑ ፊት ምEመናን ሁሉ የሚፈጽሙት Eንደሆነ ገልጦልናል፡፡ EግዚAብሔር Eንዲያስሩና Eንዲፈቱ
ሥልጣን ሰጥቶAቸዋልና፡፡ ማቴ 16፡19፡፡

ከጋብቻ በፊት የሚያስፈልግ ንስሐ
•

Aስቀድሞ

የቤተ

ክርስቲያን

ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ

ካህናትን

Eንዲጠሩ

በማዘዝ

በመቀጠል

ለሕሙማን

በጸሎት

Aማካይነት ካህናቱ የሚቀቡት ቅዱስ ዘይት (ቀንዲል) በንስሐ ሲፈጸም ምን ያህል ኃይል
Eንዳለው Aሳይቶናል፡፡
•

ታዲያ ይህ በምስጢራቱ ሁሉ ላይ የሚፈጸም ከሆነ በምስጢረ ተክሊል (ጋብቻ) ምን ያህል የጎላ
ይሆን!

•

መንፈስ ቅዱስ በምስጢረ ጥምቀት በውሃው በAዲስ ልደት ምEመናንን ልጆቹ Aድርጎ ዳግም
Eንደሚወልዳቸው ሁሉ በምስጢረ ተክሊልም ተጋቢዎቹን ፍጹም Aንድ ያደርጋቸዋል፡፡

•

መንፈስ ቅዱስ ሕሙማን በሚፈወሱበት በምስጢረ ቀንዲል ኃይሉን ገልጦ Eንደሚፈውሳቸው
በምስጢረ ሜሮንም የራሱን (መንፈስ ቅዱስ) ስጦታ ያድለናል፡፡

•

በቅዳሴውም

የቀረበውን

ኅብስትና

ወይን

ወደ

ሥጋ

መለኮትነትና

ወደ

ደመ

የሚለውጠውም ይኸው መንፈስ ቅዱስ ነው፡፡
ጋብቻን Aስመልክቶ
•

መንፈስ ቅዱስ ሁለት የነበሩትን Aንድ ለማድረግ በምስጢረ ተክሊል Aማካይነት ይሠራል፡፡

•

ታዲያ መሥራት በማይቻለው ማሠሮ (ሕይወት) Eንዴት ሊሠራ ይችላል?

•

መንፈስ ቅዱስ ሁለቱን Aጽርቶና Aጽድቶ Aንድ ያደርግ ዘንድ ንስሐ Aስፈላጊ ነው፡፡

•

ስለዚህ በምስጢረ ተክሊል ጸሎት መግቢያ ሙሽሮቹ የንስሐ ጸሎት ይደረግላቸዋል፡፡

መለኮትነት

ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ
ከጋብቻ በፊት የሚያስፈልግ ንስሐ
በተቀደስው ዘይት ላይ በሚደረገው ጸሎት
•

ካህኑ ‹‹ሁለቱን ባሮችህን የሚያከብር ዘይት ይሁን፡፡ የጽድቅና የፍርድ መሣሪያ ይሁን፤ Aሜን፡፡›
ይላል፡፡

በAክሊላቱ ላይ በሚደረገው ጸሎት
•

ካህኑ ‹‹የጥበብና የማስተዋል Aክሊል ትሁን፤ Aሜን፡፡ ለEሊህ ለሚለብሱት ለሁለቱ ባሮችህ በፍቅር
መተሳሰርና የፍቅር ማሰሪያን ስጣቸው፡፡›› ይላል፡፡

•

Eጮኛሞቹ ለሠርግ ቀን በሚያደርጉት ዝግጅት ተወጥረው - ለልብሱ፣ ለAበቦቹ፣ ለቀለበቱ፣ ለመኖሪያ
ቦታቸው፣ ለቤት ውስጥ ቁሳቁስ፣ … ከፍያለ ትኩረት በመስጠት በመሠረታዊነት ለሚፈለገው ለልብ
በንስሐ መጽዳትና ለነፍስ በበጎ ሕይወት ማጌጥ ትኩረትና ጥንቃቄ ሲነፍጉ ይገኛሉ፡፡

•

ከቃል ኪዳናቸው ቀን በፊት ለEግዚAብሔርና ለቤተ ክርስቲያን ቅርብ የነበሩ Eጮኛሞች ከቤተ
ክርስቲያን ምስጢራት ዘወትር ሲሳተፉ Eንዳልቆዩ ከተጋቡ በኋላ ግን ወደ EግዚAብሔርና ወደ ቤተ
ክርስቲያን የመቅረባቸውን Aስፈላጊነት ትኩረት በመንፈግ Eርስ በርስ በመቀራረባቸው ብቻ ያድጋሉ፡፡

•

በነዚህ ተጋቢዎች የንስሐ ሕይወት Eየተንጸባረቀ ነውን? Aንዳንድ ጊዜ ይህ ሁኔታቸው
EግዚAብሔርን ሊያስቆጣውና Eነርሱም ቅዱስ ቁርባንን ከመቀበል ሊያስቀራቸው ይችላል?

ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ
ከጋብቻ በፊት የሚያስፈልግ ንስሐ
•

የንስሐ ሕይወትስ በቤተ ክርስቲያን Eየተገኙ ከምስጢራትዋ በመሳተፍ ሐሴትን ስታደርግ
ለኖረች ሕይወት ትኩረት ነፍጎ Eስከ Eኩለ ሌሊት ወይም ከዚያ በላይ በየፓርቲውና
በየጭፈራ ቤቶች ከማምሸት ወይም ልቅ ከሆነው ዘፈን ጋር ምን ስምምነት Aለው?

•

በሕይወታቸው ዋና ምሰሶ የነበረው የንስሐ ሕይወት በEንግዶች ወይም በEድምተኞች፣
በፎቶ

Aንሺዎች/ቪዲዮ

EግዚAብሔር፣

ቀረጻ

ትEዛዛቱስ

ግርግር

Eንዲሁም

የተነሳ
የመንፈስ

የሚነበብላቸውና
ቅዱስስ

የሚጸለይላቸው

መውረድ

ቃለ

(በሚፈጸምላቸው

ምስጢር መገኘት) Eንዴት ይረሳል?
•

በምስጢረ ተክሊል ጸሎት ካህኑ ‹‹ጆሮህን ወደ ልመናቸው Aዘንብል፡፡›› ብሎ ቢጸልይም ሙሽሮቹ
ከጸሎትና ከምልጃ ውጪ በሆኑ ነገሮች ተከበው ከተያዙ የAቤቱታቸው (የልመናቸው ድምጽ)
ከወዴት ይገኝ ይሆን?
•

•

የንስሐ ሕይወትስ በዳንስና በስካር ከተከበበው Aካሄድ ጋር ምን መጣጣም Aለው?

በሕይወቱ ወደ Aዲስ ሂደት የሚገባ ማንኛውም ሰው ሐሳቡን EግዚAብሔር ይባርክለት ዘንድ
Aብዝቶ መጸለይ ይገባዋል፡፡

•

ነገሩ Eንዲህ ከሆነ መለያየት ወይም መፋታት የሌለበት የጋብቻ ሐሳብ (Eቅድስ) ታላቅነት
Eንዴት ሊታይ ይገባው ይሆን?

ከጋብቻ በፊት የሚያስፈልግ ንስሐ
•

ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ

በፍጹም ንስሐ ወደ EግዚAብሔር መመለስ Aይገባን ይሆን? Eጮኛሞቹ ወይም ተጋቢዎቹ በንስሐ
ሆነው ቢቀርቡ መንፈስ ቅዱስ ይባርካቸዋል፡፡

•

ስለዚህ ሁሉም Eጮኛሞች፣ ሙሽሮች ወይም ባለትዳሮች መንፈስ ቅዱስ ይባርከን ዘንድ በጠቡ
ሰሎሞን ‹‹ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማም የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን ምሕረትን ያገኛል።›› ምሳ 28፡13፡፡ በማለት
Eንደተነገረው በንስሐ ሕይወት Eንኑር፡፡

•

ንስሐ EግዚAብሔር ባለበት በካህኑ ፊት መናዘዝ ብቻ ሳይሆን ኃጢAትን ፈጽሞ መተው ነው፡፡ ይህም
‹‹Eኔ ግን Eላችኋለሁ፥ በወንድሙ ላይ የሚቆጣ ሁሉ ፍርድ ይገባዋል፤ ወንድሙንም ጨርቃም
የሚለው ሁሉ የሸንጎ ፍርድ ይገባዋል፤ ደንቆሮ የሚለውም ሁሉ የገሃነመ Eሳት ፍርድ ይገባዋል።››

ማቴ 5፡22-፡፡ Eና ‹‹Eኔ ግን Eላችኋለሁ፥ ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ያን ጊዜ በልቡ ከEርስዋ
ጋር AመንዝሮAል።›› ማቴ 5፡28፡፡ Eንደተባለው በEኛ ሚዛን በመመዘን ሳይሆን Eንደ መንፈስ ቅዱስ
ቃል ተመዝኖ የተገለጠልንን Eየተቀበልን በደል የሆነውን ሁሉ መናዘዝና መተው ነው፡፡
•

በተጨማሪም ንስሐ ኃጢAትን መተው ብቻ ሳይሆን ከሚመሳሰሉት ክፉ ሥራዎች ሁሉ መለየት ነው፡፡
ይህም ወደ ማይሆኑ ቦታዎች ከመሄድ መከልከልን ወይም መልካም ካልሆኑ ጓደኞች መራቅን
የተመለከተ ሊሆን ይችላል፡፡ መጽሐፍ ቅዱስም ‹‹Aትሳቱ፤ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን Aመል
ያጠፋል።›› ቀዳ ቆሮ 15፡33፡፡

•

ስለዚህም ጓደኞቻችንን መለወጥና ወደ መጥፎ ቦታዎች ከመሄድ መታቀብ Eንዳለብን የሚጠቁም ነው፡፡

ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ
ከጋብቻ በፊት የሚያስፈልግ ንስሐ
•

መልካም ፍሬ የማያፈራ ዛፍ ሁሉ ተነቅሎ መልካም Aፈር ባለበት ቦታ ላይ መተከል Aለበት፡፡

•

EግዚAብሔር Aባታችን Aብርሃምን ለብዙዎች በረከት ለመሆን ያበቃው ከAገሩና ከቤተሰቡ ተለይቶ ያለውን
ሁሉ ትቶ Eንዲወጣ በማዘዝ ነበር፡፡

•

የሕይወት ጥማታችንን በሰውነታችን ውስጥ ተዋሕዶ በሚዘዋወረው በጌታችን ደም Eናረካ ዘንድ ንስሐ
በቤተክርስቲያን፣ በምስጢራትዋ Eና ስለ ኃጢAታችን በቆሰለው በጌታችን ምንጭ Aጠገብ መተከል Aለበት፡፡

•

ንስሐ ጎልተው የወጡ ኃጢAቶችን መተው ብቻ ሳይሆን ንቀን የምንተዋቸውን Aድገውም ሊያጠፉን
የሚችሉትን ታናናሾቹንም ኃጢAቶች መተው ነው፡፡

•

ንስሐ ለሠራነው ኃጢAት ብቻ ሳይሆን፣ ለምናስበውና Aድጎም ሊያጠፋን ለሚችለው ኃጢAትም ነው፡፡

•

ይህ ጥሪ Eጮኛሞቹ ሕይወታቸውን ከEግዚAብሔር ጋር በሚያደርጉት ጥልቅ ግኑኝነት Eንዲጀምሩ፣
የተጋቡትም በንስሐ ዘወትር ከምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን በመሳተፍ EግዚAብሔር ይባርካቸውና በጎ
ሕይወትንም ያገኙ ዘንድ የቀረበ ጥሪ ነው፡፡

•

በዚህ መንገድ የሚሄዱ Eጮኛሞች (ሙሽሮችን) መንፈስ ቅዱስ Aንድ Aድርጎ ያዋህዳቸዋል፡፡

•

ይህ ጥሪም ባለትዳሮች Aብረው Eንዲጸልዩ (ለጸሎት) Eንዲቆሙ የቀረበ ጥሪ ነው፡፡ በAንድ ልብ ሆነው
ሲጸልዩ ጌታችን Aምላከችን መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ በመካከላቸው ይገኛል፤ በዚያውም ለትዳራቸው
የሚሆን ታላቅ ተጨማሪ በረከትን ይቀበሉበታል፡፡

For your queries or questions E-mail:
kesisolomon4@gmail.com

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

ይቆየን፡፡

