በስመ Aብ ወወልድ
ወመንፈስቅዱስ Aሐዱ Aምላክ
Aሜን፡፡

Oርቶዶክሳዊ - ቤተሰብ
ክፍል ስድስት
መምህር፡- ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ
E-mail: kesisolomon4@gmail.com
ቦታ፡- ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን Aዳራሽ
በየሳምንቱ ረቡE ምሽት ከ12፡30 – 1፡30

ሰኔ ፰ ቀን ፳፻፫ ዓ.ም.

በቤታችን ያለች ቤተ ክርስቲያን መታወቂያ ምልክቶች
Aንድነት
•

ጌታችን ‹‹ከዚህም በኋላ በዓለም Aይደለሁም፥ Eነርሱም በዓለም ናቸው፥ Eኔም ወደ Aንተ Eመጣለሁ።
ቅዱስ Aባት ሆይ፥ Eነዚህን የሰጠኸኝን Eንደ Eኛ Aንድ Eንዲሆኑ በስምህ ጠብቃቸው።

… Eኛም

Aንድ Eንደ ሆንን Aንድ ይሆኑ ዘንድ፤ Eኔም በEነርሱ Aንተም በEኔ ስትሆን፥ በAንድ ፍጹማን
Eንዲሆኑ፥ የሰጠኸኝን ክብር Eኔ ሰጥቻቸዋለሁ፤ Eንዲሁም ዓለም Aንተ Eንደ ላክኸኝ በወደድኸኝም
መጠን Eነርሱን Eንደ ወደድሃቸው ያውቃል።›› ዮሐ 17፡11፣ 22-23፡፡ Eንዳለን በቤተ ክርስቲያን
ግለኝነት (ለEኔ ብቻ) የሚል ሕይወት የለም፡፡
•

በሐዋርያት ሥራ 4፡32 ‹‹ያመኑትም ሕዝብ Aንድ ልብ Aንዲትም ነፍስ ነበሩAቸው፥ ገንዘባቸውም
ሁሉ በAንድነት ነበረ Eንጂ ካለው Aንድ ነገር ስንኳ የራሱ Eንደ ሆነ ማንም Aልተናገረም።›› Eና ‹‹
በሐዋርያትም ትምህርትና በኅብረት Eንጀራውንም በመቍረስ በየጸሎቱም ይተጉ ነበር። ነገር ግን በሰው
ሁሉ ፍርሀት ሆነ፤ በሐዋርያትም Eጅ ብዙ ድንቅና ምልክት ተደረገ። ያመኑትም ሁሉ Aብረው ነበሩ፤
ያላቸውንም ሁሉ Aንድነት Aደረጉ። መሬታቸውንና ጥሪታቸውንም Eየሸጡ፥ ማንኛውም Eንደሚፈልግ
ለሁሉ ያካፍሉት ነበር። በየቀኑም በAንድ ልብ ሆነው በመቅደስ Eየተጉ በቤታቸውም Eንጀራ Eየቈረሱ፥
በደስታና በጥሩ ልብ ምግባቸውን ይመገቡ ነበር፤ EግዚAብሔርንም Eያመሰገኑ በሕዝብ ሁሉ ፊት
ሞገስ ነበራቸው። ጌታም የሚድኑትን Eለት Eለት በEነርሱ ላይ ይጨምር ነበር።›› የሐዋ 2፡42-46፡፡
Eንደተጠቀሰው ይህ Aንድነት በጥንቷ ቤተ ክርስቲያንም በግልጽ ይታይ ነበር፡፡

በቤታችን ያለች ቤተ ክርስቲያን መታወቂያ ምልክቶች
•

በEለተ ጰንጠቆስጤም የነበረውን Aንድነት ወይም ኅብረት መጽሐፍ ቅዱስ Eንዲህ Aስማምቶ
Aቅርቦታል፡፡ ‹‹በዓለ ኀምሳ የተባለውም ቀን በደረሰ ጊዜ፥ ሁሉም በAንድ ልብ ሆነው Aብረው ሳሉ፡፡››
Eንዲሁም ‹‹ጴጥሮስም ከዮሐንስ ጋር ትኵር ብሎ ወደ Eርሱ ተመልክቶ። ወደ Eኛ ተመልከት
Aለው።›› የሐዋ 3፡4፡፡

•

ቤተ ክርስቲያናችንም ስለ Aንድነት ትጸልያለች፡፡ የAንዱ ራስ የIየሱስ ክርስቶስ Aካላት የሆኑ
ምEመናንን ሁሉ ከAንዱ ከIየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም Eንዲሳተፉ በማድረግ Aንድነቱን
(ኅብረቱን) ጠብቃለች ታስጠብቃለች፡፡

•

ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ‹‹Eርሱም የAካሉ ማለት የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። Eርሱም በሁሉ
ፊተኛ ይሆን ዘንድ፥ መጀመሪያ ከሙታንም በኵር ነው።›› ቆላ 1፡18፣ ‹‹ክርስቶስ ደግሞ የቤተ
ክርስቲያን ራስ Eንደ ሆነ Eርሱም Aካሉን የሚያድን Eንደ ሆነ ፡፡›› ኤፌ 5፡23፡፡

•

በዚህም Aስደናቂ Aንድነት መካከል ስለAካሉ ስለቤተ ክርስቲያን ራሱን የሰጠ መሥዋEት የሆነ
ጌታችን Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስን Eናገኘዋለን፡፡

•

ይህም የመሥዋEትነት ሥራ ከዚህ Aስቀድሞ ለAንድ ጊዜ ተደርጎ የቀረ ሳይሆን ዛሬም ቢሆን
በየቅዳሴው የምንፈጽመው በሕይወታችንም የምናገኘው ነው፡፡

•

በቅዳሴ

የተወደደውን

Aምላካችን

Iየሱስ

ክርስቶስን

Eየተቀበልን፣ ትንሣኤውን Eየመሰከርን፣ Eንገናኘዋለን፡፡

ቅዱስ

ሥጋውንና

ክቡር

ደሙን

ፍቅር
•

በቤታችን ያለች ቤተ ክርስቲያን መታወቂያ ምልክቶች

ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመለከት በሰማይም በምድርም የሚገኙ ተከታዮችዋን በIየሱስ ክርስቶስ
Aንድ Aድርጋ በፍጹም ፍቅር የሰበሰበችበትን ውብ ሥEሏን Eንመለከታለን፡፡

•

ቅዳሴ የሚያስቀድሱ ሁሉ በቅዳሴው ካህኑ ስለ ሕያዋኑም ሆነ ስለሙታን፣ ስለባልቴቶችና ስለባለ
ትዳሮች፣

ስለ

መንገደኞችና

ተገኝተውም

በማስቀደስ

ላይ

ስለሚገኙት፣

ስለታመሙትና

ስለጤነኞች፣ ስለድሆችና ስለ ባለጠጎች፣ ስለ ወንዝ ውሃና ስለ ነፋስ፣ ስለምድር ፍሬና
ስለዝናም፣ የሚያስባቸውም ስለሌላቸው፣ ስለቤተ ክርስቲያንና ስለ መሪዎች … በሚያስደስትና
ልብን በሚመስጥ ዜማ የሚጸልየውን የፍቅር ጸሎት ይሰማሉ፡፡
•

በርግጥም ቅዳሴ የፍቅር ምስጋና ነው፤ ቀዳስያኑም ሆኑ Aስቀዳሾቹ በክርስቶስ Aንድ በሆነችው
ቤተ ክርስቲያን Aንድ ሆነው የሚተሳሰቡበት የሚጸልዩበትም ነው፡፡

•

በቤተ ክርስቲያን ያለው Aንድነት በቤታችሁ በምትገኘው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወዴት Aለ?
Oርቶዶክሳውያንን ሁሉ በAንድ ፍቅር ያስተሳሰራቸው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚገኘውስ ፍቅር
በቤታችሁ በምትገኘው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቤተሰቡን ሁሉ በAንድ የሚያስተሳስረው ፍቅር
ወዴት Aለ?

•

በቤተችን ስላለ ፍቅር ስናነሳ የምንናገረው ስለ Aራት የፍቅር ዓይነቶች ነው፡፡ Eነርሱም፡- የትዳር
ሕይወት ፍቅር፣ የወላጅ ፍቅር፣ የልጆች ፍቅር Eና የወንድማማች ፍቅር ናቸው፡፡

በቤታችን ያለች ቤተ ክርስቲያን መታወቂያ ምልክቶች
1. የትዳር ሕይወት ፍቅር
•

EግዚAብሔር ተጋቢዎችን በጽኑ ፍቅር ያስተሳስራቸው ዘንድ ካህኑ Aክሊሉን በራሳቸው Eያደረገ
Eንዲህ በማለት በጸሎተ ተክሊል ይጸልያል፡፡ ‹‹የጥበብና የማስተዋል Aክሊል ትሁን Aሜን፡፡ … Eሊህ
ባሮችህን ከክፉ ሐሳብና ምኞት ሁሉ ጠብቃቸው፣ ምሕረትህም በEነርሱ ላይ ትደረግ…፡፡››

የባል ፍቅር ለሚስት
•

ቅዱስ ጳውሎስ ሚስቶቻቸውን ይወድዱ ዘንድ ‹‹ባሎች ሆይ፥ ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን Eንደ
ወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ››ኤፌ 5፡25፡፡ በማለት በምን ዓይነት ፍቅር Eንደሚወዱም ጽፎላቸዋል፡፡

•

ይህም ፍቅር ከመቀበሉ በፊት ዘወትር የሚሰጥ ፍቅር ነው፡፡

•

ይህ ፍቅር የሚቀበለው ሰው ፍቅር ሊሰጠው የሚገባ ቢሆንም ባይሆንም የሚሰጥ ፍቅር ነው፡፡

•

ባሉች በዚህ መንገድ በመውደድም Eስከሞት ድረስ ታምኖ መሥዋEት የሆነልንን፣ የወደደንን፣ Eኛ
በራቅነው ጊዜም Eንኳ ‹‹Aባት ሆይ፥ የሚያደርጉትን Aያውቁምና ይቅር በላቸው።›› ሉቃ 23፡34፡፡
በማለት የጸለየልንን ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስን ይመስሉታል፡፡

•

ጌታችን በካድነውና ባልታመንለት ጊዜ ሁሉ በሰውነታን ድካም ያደረግነው Eንደሆነ በመረዳት ወዶናል
ይወደናል፡፡ Eርሱ ፍቅር የባሕርይ ገንዘቡ ነውና፡፡

•

ቅዱስ ጳውሎስ ባሎችን ሚስቶቻችሁን ውደዱ ብሎ ሲመክር በውጭ ሲታዩ መልካም ቢመስሉም
ፍቅርን Aስመልክቶ በውስጣቸው ያለውን ተለዋዋጭነትና ከደካማነትም በቀላሉ የመሰበር Eድላቸውን
በመንፈስቅዱስ መነጽር ተመልክቶ ነው፡፡

በቤታችን ያለች ቤተ ክርስቲያን መታወቂያ ምልክቶች
የባል ፍቅር ለሚስት…
•

ቅዱስ ጴጥሮስም Eንዲሁ ‹‹Eንዲሁም፥ Eናንተ ባሎች ሆይ፥ ደካማ ፍጥረት ስለ ሆኑ ከሚስቶቻችሁ ጋር
በማስተዋል Aብራችሁ ኑሩ፤ ጸሎታችሁ Eንዳይከለከል Aብረው ደግሞ የሕይወትን ጸጋ Eንደሚወርሱ
Aድርጋችሁ AክብሩAቸው።›› ቀዳ ጴጥ 3፡7፡፡ በማለት መክሮAቸዋል፡፡

•

ባል ሚስቱን ያለምንም ክፋት በደግነት ‹‹ባሎች ሆይ፥ ሚስቶቻችሁን ውደዱ መራራም Aትሁኑባቸው።›› ቆላ

3፡19፡፡ የተባለውን ቃል በተግባር በመፈጸም መሆን ይኖርበታል፡፡
•

በጸሎተ ተክሊል ‹‹Aንተ የተወደድህ ወንድም ሆይ… የምታዝንላት ሁን፡፡ ልቡናዋን ደስ የሚያሰኛትን ነገር
ሁሉ ለመሥራት ፍጠን፡፡ ከEናት ከAባቷ በኋላ ዛሬ በሷ ላይ Aለቃ ነህና፡፡..›› በማለት ባሎች ታዘዋል፡፡

•

ቅዱስ ጳውሎስም ይህንኑ ፍቅር ‹‹Eንዲሁም ባሎች ደግሞ Eንደ ገዛ ሥጋቸው Aድርገው የገዛ ሚስቶቻቸውን
ሊወዱAቸው ይገባቸዋል። የገዛ ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል፤›› ኤፌ 5፡28፡፡ በማለት ገልጦታል፡፡

•

በጋብቻ Aንድ ሲሆኑ ባል Aዳም ሔዋንን ‹‹ይህች Aጥንት ከAጥንቴ ናት፥ ሥጋም ከሥጋዬ ናት Eርስዋ
ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል።›› ዘፍጥ 2፡23፡፡ Eንዳለ በፍጹም ፍቅር ሚስቱን Aጥንቴ፣ ሥጋዬ
የሚልበት ፍቅር ይዋሃደዋል፡፡

•

ባል ሚስቱን Eንደራሱ Aድርጎ ሳይሆን ወላጆቹን ጨምሮ ከሌላውም Aብልጦ ሊወዳት ይገባል፡፡ ስለዚሁ
ምክንያት ነው ‹‹ስለዚህ ሰው Aባቱንና Eናቱን ይተዋል፥ በሚስቱም ይጣበቃል ሁለቱም Aንድ ሥጋ ይሆናሉ።
›› ዘፍጥ 2፡24፣ ማቴ 19፡5-6፣ ማር 10፡7-9፡፡ ተብሎ የተጻፈልን፡፡

በቤታችን ያለች ቤተ ክርስቲያን መታወቂያ ምልክቶች
የባል ፍቅር ለሚስት…
•

ባል ሚስቱን መውደድ፣ ስለርስዋም መሥዋEት የሚሆንና ትEግሥት ያለው መሆን ይጠበቅበታል፡፡

•

‹‹ ልጆቼ ሆይ፥ በሥራና በEውነት Eንጂ በቃልና በAንደበት Aንዋደድ።›› ቀዳ ዮሐ 3፡18፡፡ Eንደተባለው
ስሜቱን፣ ፍቅሩንና ፍላጎቱን ሳይደብቅ ሊገልጥላት ይገባዋል፡፡

•

የሚስት ራስ ከመሆን ጋር Aካል ያለ ራስ Eንደማይሰራ ማስተዋል ይገባዋል፡፡

•

Aካል የሚያምረውና የሚንቀሳቀሰው በራስ Aማካይነት ነው፡፡ ራስ Eንደላከለት መልEክት Aካል ምላሽ
ይሰጣል፡፡

•

ስለዚህ ሚስት ሥራ Eየሠራች ከገቢው የምትጋራ ከሆነ ባል ይልቁኑ በቤት ውስጥ ሥራ ሊያግዛት ሊረዳት
ይገባዋል፡፡

ሚስት ለባልዋ ያላት ፍቅር
•

ሚስትም ለባልዋ ፍቅር ልትሰጥና ከAንድነት ፍቅር ልትሳተፍ ይገባታል፡፡

•

ቅዱስ ጳውሎስ ራሳቸውን የሚሰጡበትን ፍቅር መጠን Eንደሚከተለው ገልጦታል፡፡ ‹‹ሚስቶች ሆይ፥
ለጌታ Eንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ፤ ክርስቶስ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ Eንደ ሆነ Eርሱም Aካሉን
የሚያድን Eንደ ሆነ ባል የሚስት ራስ ነውና። ዳሩ ግን ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ Eንደምትገዛ Eንዲሁ
ሚስቶች ደግሞ በሁሉ ለባሎቻቸው ይገዙ።›› ኤፌ 5፡22-24፣ ‹‹ሚስቶች ሆይ፥ በጌታ Eንደሚገባ ለባሎቻችሁ
ተገዙ።›› ቆላ 3፡18፣ ‹‹ቆነጃጅትም የEግዚAብሔር ቃል Eንዳይሰደብ፥ ባሎቻቸውን የሚወዱ፥ ልጆቻቸውን
የሚወዱ፥ ራሳቸውን የሚገዙ፥ ንጹሖች፥ በቤት የሚሠሩ፥ በጎዎች፥ ለባሎቻቸው የሚታዘዙ
ይምከሩAቸው።›› ቲቶ 2፡4-5፡፡

Eንዲሆኑ

በቤታችን ያለች ቤተ ክርስቲያን መታወቂያ ምልክቶች
ሚስት ለባልዋ ያላት ፍቅር
•

ሚስት በEድሜ ከፍ ያለች፣ ከባልዋ የበለጠ የተማረች፣ ከባልዋ የበለጠ በተለያዩ ባሕላዊ ጉዳዮች ተሳትፎ ፈፈላት
ብትሆንም ለመጽሐፍ ቅዱስ Eንዲሁም ባልዋን በሁሉ Eንድትታዘዘው በጸሎተ ተክሊል ‹‹በሰፊ ልቡናና በንጹሕ ኅሊና
ልትቀበይው ይገባሻል፡፡ በፊቱም ፊትሽን Aታክፊበት፡፡ ከሚገባውም ነገር ሁሉ Aንድ ነገር ስንኳን Aታጥፊበት፡፡ ከሱ
ጋራ በምትሠሪው ነገር ሁሉ EግዚAብሔርን ፍሪው…›› ለታዘዘችው ትEዛዛት መታዘዝ ይጠበቅባታል፡፡

•

ይህም በጸሎተ ተክሊል የተጻፈው ቃል ቅዱስ ጴጥሮስ ‹‹Eንዲህ በቀድሞ ዘመን በEግዚAብሔር ተስፋ ያደረጉት ቅዱሳት
ሴቶች ደግሞ ለባሎቻቸው ሲገዙ ተሸልመው ነበርና፤ Eንዲሁም ሣራ ለAብርሃም። ጌታ ብላ Eየጠራችው ታዘዘችለት፤
Eናንተም ከሚያስደነግጥ ነገር Aንዳች Eንኳ ሳትፈሩ መልካም ብታደርጉ ልጆችዋ ናችሁ።›› ቀዳ ጴጥ 3፡5-6፡፡ በማለት
Eንደጻፈው በመንፈስ ቅዱስ በመቃኘት የተጻፈ ነው፡፡

•

ባል ራሱን ለሚስቱ ቢሰጥ ምንም ስህተት የለበትም፡፡ መጽሐፍ ቅዱስም ይህንኑ Aስመልክቶ ይህን ይለናል፡፡
‹‹ወንድም ሴትም የለም፤ ሁላችሁ በክርስቶስ Iየሱስ Aንድ ሰው ናችሁና።›› ገላ 3፡28፣ ‹‹ነገር ግን በጌታ ዘንድ ሴት ያለ ወንድ
ወንድም ያለ ሴት Aይሆንም። ሴት ከወንድ Eንደ ሆነች Eንዲሁ ወንድ ደግሞ በሴት ነውና፤ ሁሉም ከEግዚAብሔር ነው።››

ቀዳ ቆሮ 11፡11-12፡፡
•

ቅዱስ ጳውሎስ ራስን የሚሰጡበትን ፍቅር Aስመልክቶም ‹‹ሚስት በገዛ ሥጋዋ ላይ ሥልጣን የላትም፥ ሥልጣን ለባልዋ
ነው Eንጂ፤ Eንዲሁም ደግሞ ባል በገዛ ሥጋው ላይ ሥልጣን የለውም፥ ሥልጣን ለሚስቱ ነው Eንጂ።ለጸሎት ትተጉ ዘንድ
ተስማምታችሁ ለጊዜው ካልሆነ በቀር፥ Eርስ በርሳችሁ Aትከላከሉ፤ ራሳችሁን ስለ Aለመግዛት ሰይጣን Eንዳይፈታተናችሁ
ደግሞ Aብራችሁ ሁኑ።›› ቀዳ ቆሮ 7፡4-5፡፡ በማለት ጽፎልናል፡፡

•

በቀኖና ቤ/ክ መሠረት ሕዝባውያን ተጋቢዎች ሳይስማሙ Aንዳቸው ተነስተው ወይም ቄስም ቄስም ቢሆን ለበለጠ
Aገልግሎት ሲል ያለሚስቱ ፈቃድ ወደ ገዳማዊ ሕይወት Eንዲገባ Aይፈቀድላቸውም፡፡

በቤታችን ያለች ቤተ ክርስቲያን መታወቂያ ምልክቶች

የመተጋገዝ ፍቅር
•

ሚስት ባልዋን መውደደድ ብቻ ሳይሆን መርዳትም ይጠበቅባታል፡፡ ሔዋን የተፈጠረችበትም ዋናው ዓላማ
Aዳምን Eንድትረዳው ነውና፡፡ ዘፍጥ 2፡18፡፡

•

EግዚAብሔር ለሚስት የሰጠው ልዩ ስጦታ ቢኖር Eንድትመካበት ሳይሆን በሥራው ሁሉ Eንድትረዳው
መሆኑን ማወቅ ይገባል፡፡

•

EግዚAብሔር

በመጽሐፍ

ቅዱስ

ለሴት

ብቻ

የሰጠውንና

በስጦታውም

ባልዋን

Eንዴት

Eንደረዳች

የሚያመለክተውን መልEክት Eናገኛለን፡፡
•

ይህም Aቢግያ ሰነፍ በነበረው ባልዋ ቦታ ሆና በንጉሥ ዳዊት ፊት ባደረገችው ቁምነገር ተገልጧል፡፡ ‹‹

በEግሩም ላይ ወደቀች፥ Eንዲህም Aለች። ጌታዬ ሆይ፥ ይህ ኃጢAት በEኔ ላይ ይሁን Eኔ ባሪያህ በጆሮህ
ልናገር፥ የባሪያህንም ቃል Aድምጥ።… የEግዚAብሔርን ጦርነት ስለምትዋጋ EግዚAብሔር በEውነት
ለጌታዬ የታመነ ቤት ይሠራልና የEኔን የባሪያህን ኃጢAት፥ Eባክህ፥ ይቅር በል በዘመንህም ሁሉ ክፋት
Aይገኝብህም።›› ቀዳ ሳሙ 25፡24፣28፡፡
•

ባልዋ በትምክህት ስላደረገው ነገር ፈንታ በትሕትና በንጉሥ ዳዊት ፊት ተደፍታ ‹‹ጌታየ›፣ ‹‹ባሪያህ›› የሚሉ
ቃላቶች በመጠቀም ቀረበች፡፡

•

ሁሉም ሚስቶች ለባሎቻው Eንዲከብዱባቸው ሳይሆን EንዲረዱAቸው Eንጠይቃለን፡፡

•

ሚስቶች ሆይ ልጆችንና ገቢያችሁን በማሳደግ ባሎቻችሁን Eርዱ፡፡

•

ሚስቶች ሆይ የምትወስኑትን ውሳኔ በጋራ፣ በትሕትና፣ በማስተዋል የነፍሳችሁን ድህነት በማታጠፉበት
መልኩ ወስኑ፡፡ ባሎቻችሁም በመንፈሳዊ ሕይወት Eንዲድጉ Eንቅፋት Aትሁኑባቸው፡፡

በቤታችን ያለች ቤተ ክርስቲያን መታወቂያ ምልክቶች
የመተጋገዝ ፍቅር
•

በመጽሐፍ ቅዱስ ስለመልካም ሴት ‹‹Eድሜዋን ሙሉ መልካም ታደርግለታለች፥ ክፉም Aታደርግም። … በEጆችዋም ደስ
ብሎAት ትሠራለች። … የቤትዋንም ሰዎች Aካሄድ በደኅና ትመለከታለች፥ የሀኬትንም Eንጀራ Aትበላም። ልጆችዋ ይነሣሉ፥
ምስጋናዋንም ይናገራሉ ባልዋ ደግሞ Eንዲህ ብሎ ያመሰግናታል።መልካም ያደረጉ ብዙ ሴቶች Aሉ፥ Aንቺ ግን ከሁሉ
ትበልጫለሽ። ውበት ሐሰት ነው፥ ደም ግባትም ከንቱ ነው EግዚAብሔርን የምትፈራ ሴት ግን Eርስዋ ትመሰገናለች። ከEጅዋ
ፍሬ ስጡAት፥ ሥራዎችዋም በሸንጎ ያመስግኑAት።›› ምሳ 31፡12-31፡፡ ተጽፎልናል፡፡

•

ተጋቢዎች በፍጹም ፍቅር ተሳስረው፣ ፍቅራቸውም ለEግዚAብሔር ያላቸው ፍቀር ነጸብራቅ ሆኖ ለEግዚAብሔር
ያላችሁን ፍቅር የሚገድብ Eንዳይሆን ይጠንቀቁ፡፡

•

በባልና በሚስት መካከል ያለ ፍቅር ሊጎዳ የሚችልባቸው በርካታ Aጋጣሚዎች Aሉ፡፡ ከሚጠቀሱትም መካከል ጤናማ
ያልሆነ ፍቅር ይገኛል…
•

ሔዋን ለAዳም የነበራት ፍቅር፡- ሔዋን ለAዳም ከነበራት ፍቅር የተነሳ ከተከለከሉት ዛፍ ፍሬ ወስዳ ብዙ ዋጋ
ያስከፈለውን ያለመታመንን ፍሬ Aቀመሰችው፡፡ ይህም ፍቅር Aዳም ለEግዚAብሔር የነበረውን ፍቅር የገደበ
ያደናቀፈ ፍቅር ነበር፡፡ ዘፍጥ 3፡፡

•

የኤልዛቤል ፍቅር፡- ለባልዋ ለAክAብ የነበራት ፍቅር ከEግዚAብሔር ፍቅር የወጣ ነበር፡፡ በዚህም የEውርነት
ፍቅር AክAብን ገዝታው የድሃውን የናቡቴን መሬት Eንዲነጥቅ ከማድረግዋም በላይ ተጨማሪ ክፋትን
Eንዲፈጽም Aብቅታዋለች፡፡ EግዚAብሔርም ‹‹ሚስቱም ኤልዛቤል Eንደ ነዳችው፥ Eንደ Aክዓብ ያለ ሰው Aልነበረም።››
ቀዳ ነገ 20፡25፣ ‹‹EግዚAብሔር Eንዲህ ይላል ገድለህ ወረስኸውን? ብለህ ንገረው። ደግሞም፦ EግዚAብሔር Eንዲህ
ይላል፦ ውሾች የናቡቴን ደም በላሱበት ስፍራ የAንተን ደም ደግሞ ውሾች ይልሱታል›› በማለት የተናገረበት AክAብ
ነበር፡፡ ቀዳ ነገ 20፡19፡-25፡

በቤታችን ያለች ቤተ ክርስቲያን መታወቂያ ምልክቶች
የመተጋገዝ ፍቅር…
•

ሐናንያና ሰጲራ፡- ይፋቀሩ ነበር፤ መሬታቸውንም ሸጠው ለሐዋርያት ለመስጠት ተስማሙ፡፡ ፍጹም
በሆነ ፍቅር መጉደል የተነሳ ግን መንፈስቅዱስን በሐዋርያት ፊት ለመዋሸት/ለማታለል ተስማሙ፡፡
በዚህም የተነሳ በውጤቱ ሁለቱም ተጎጂ ሆኑ፡፡ ‹‹EግዚAብሔር Eንዲህ ይላል ገድለህ ወረስኸውን?
ብለህ ንገረው። ደግሞም፦ EግዚAብሔር Eንዲህ ይላል፦ ውሾች የናቡቴን ደም በላሱበት ስፍራ የAንተን
ደም ደግሞ ውሾች ይልሱታል፡፡ EግዚAብሔር Eንዲህ ይላል ገድለህ ወረስኸውን? ብለህ ንገረው።
ደግሞም፦ EግዚAብሔር Eንዲህ ይላል፦ ውሾች የናቡቴን ደም በላሱበት ስፍራ የAንተን ደም ደግሞ
ውሾች ይልሱታል፡፡›› የሐዋ 5፡9-10፡፡ ይህንም Aስመልክቶ ጠቢቡ ሰሎሞን ‹‹EግዚAብሔር Eንዲህ
ይላል ገድለህ ወረስኸውን? ብለህ ንገረው። ደግሞም፦ EግዚAብሔር Eንዲህ ይላል፦ ውሾች የናቡቴን
ደም በላሱበት ስፍራ የAንተን ደም ደግሞ ውሾች ይልሱታል፡፡›› ምሳሌ 14፡1፡፡ በማለት ጽፎልናል፡፡

•

ስለዚህ ሚስቶች ፍቅር Aስመስለው ለክፉ ነገር ሳያነሳሱ፣ ይልቁኑ ለEግዚAብሔር ስላላቸው ፍቅር
ክፋትን Eንዳያደርጉ በመጠበቅና ለበጎ ነገር በማገዝ ባሎቻቸውን በጌታ በEግዚAብሔር Eንዲወዱ
Eንመክራለን፡፡

•

ጻድቁ Iዮብ የEግዚAብሔር ፈቃድ ሆኖ ሲፈተን ‹‹ሚስቱም። Eስከ Aሁን ፍጹምነትህን ይዘሃልን?
EግዚAብሔርን ስደብና ሙት Aለችው።›› Iዮ 2፡9፡፡ Iዮብ ያደረገው ግን ‹‹Eርሱ ግን Aንቺ ከሰነፎች
ሴቶች Eንደ Aንዲቱ ተናገርሽ ከEግዚAብሔር Eጅ መልካሙን ተቀበልን፥ ክፉ ነገርንስ Aንቀበልምን?
Aላት። በዚህ ሁሉ Iዮብ በከንፈሩ Aልበደለም።›› Iዮ 2፡10 ተብሎ ተነግሮናል፡፡

በቤታችን ያለች ቤተ ክርስቲያን መታወቂያ ምልክቶች
የመተጋገዝ ፍቅር…
• ባሎች ሚስቶቻቸው ቃላቸውን የማይሰሙ EግዚAብሔርንም የማይፈሩ ቢሆኑ በተቻላቸው
ሁሉ

መጠን

ሚስቶቻቸውን

ወደ

በጎ

መምራት

Eንጂ

ክፉ

ምክራቸውን

መቀበል

Aይገባቸውም፡፡ ሣራ ለAብርሃም ከነበራት ፍቅርና መታዘዝ የተነሳ Aቤሚሌክን ለAብርሃም
Eህቱ ነኝ በማለት ለAብርሃም የነበራት ፍቅርና ታማኝነት ከEግዚAብሔር Eንደበለጠባት
ሆኖ መገኘት Aይገባም፡፡
• ባለትዳሮች ፍቅራቸው በዓለም ከሚታየው የላቀና የበለጠ ሆኖ መገኘት ይገባዋል፡፡ ይህም
መካን ሆና ሳለች ሚስቱን ይወድ የነበረና ይህንኑም በተግባር Eንዳሳየ Eንደ ካህኑ ዘካርያስና
የሆነውን ሁሉ በጻጋ በመቀበል በታማኝነት Eንደኖረች Eንደ ቅድሰት ኤልሳቤጥ ሊሆን
ይገባል፡፡

‹‹ሁለቱም

በEግዚAብሔር

ትEዛዝና

ሕግጋት

ሁሉ

ያለ

ነቀፋ

Eየሄዱ

በEግዚAብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ።›› ሉቃ 1፡6፡፡ ተብሎ Eንደተገለጠ፡፡
• በርካታ መንፈሳውያን Aገልጋዮችም Aጀማመራቸው የቀና ቢሆንም የትዳር ጓደኞቻቸውን
Eንዴት ደስ Eንደሚያሰኙ በሥጋ በማሰብ ብቻ ከEግዚAብሔር ጋር ያላቸውን ግኑኝነትና
የነፍሳቸውንም ነገር

ይዘነጉታል፡፡

• ታዲያ በፍቅር፡ Eንዲሁም በትዳር ፍቅር የተሸለመችው ቤተ ክርስቲያን በቤታችን ትገኝ
ይሆን?

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

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

