በስመ Aብ ወወልድ
ወመንፈስቅዱስ Aሐዱ Aምላክ
Aሜን፡፡

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

ነሐሴ ፳፭ ቀን ፳፻፫ ዓ.ም.

የOርቶዶክሳዊ ጋብቻ መስፈርቶች
•

የOርቶዶክሳዊ ክርስቲያኖች ጋብቻ ቅዱስ፣ ሃይማኖታዊና በማይበጠስም ማሰሪያ የታሰረ ግኑኝነት ነው

•

ምስጢረ ተክሊሉም Oርቶዶክሳዊ በሆነ ወንድና Oርቶክሳዊ በሆነች ሴት መካከል በግልጥ ይፈጸማል፡፡

•

ይህን በመሰለ መንገድ የጋብቻን ሕይወት የሚጀምሩ መልካም ቤተሰብ መመስረትም ይቻላቸዋል፡፡

•

Oርቶዶክሳዊ ጋብቻ የክህነት ሥልጣን በተሰጠው ካህን ወይም በሰጠው ሊቀ ጳጳስ፣ ጳጳስ ወይም ኤጲስ
ቆጶስ Aማካይነት የሚፈጸም ምስጢር ነው፡፡

•

Oርቶዶክሳዊ ጋብቻ ያለተጋቢዎቹ ፈቃድ ሊፈጸም Aይችልም፡፡

•

ተጋቢዎቹም ወንዱ ከሃያ ዓመት ያላነሰ ሴትዋም ከAስራ Aምስት ዓመት ያላነሰ Eድሜ ሊኖራቸው
ይገባል፡፡

•

Oርቶዶክሳዊ ጋብቻ የሥጋ ወይም የመንፈስ (ክርስትና Aባት ወይም Eናት) ዝምድና ባላቸው፣ ወይም
በAሳዳጊና በማደጎ ልጅ መካከል Eንዲፈጸም Aይፈቀድም፡፡ ማር 6፡17፣ ማቴ 14፡1-12፡፡

•

በክርስትና ከAንድ በላይ ማግባት ስለማይፈቀድ ከAንድ በላይ ማግባት ዝሙት ነው፡፡

•

በማመንዘር የፈታ ሰውን ማግባትም ዝሙት ነው፡፡

•

Oርቶዶክሳዊ ያልሆነ ሰውን ማግባት Aይፈቀድም፡፡ ዘሌዋ 18፡6፣ 21፡20፣ ዘዳግ 7፡3-4፡፡

•

የሰውነታቸውን ፈቃድ ለመፈጸም የማያስችል ሕመም ባላቸውና የAEምሮ መታወክ ባላቸው መካከልም
ጋብቻ Aይፈጸምም፡፡

•

ከተጋቡ በኋላ በሕክም ሊታከም የማይችል መካንነት ቢገጥምም ፊች ኤAፈቀድም፡፡

የOርቶዶክሳዊ ጋብቻ መስፈርቶች
የጋብቻ ሥነሥርዓት የሚፈጸምባቸው ቅደም ተከተሎች
•

ከሁሉ Aስቀድሞ ተጋቢዎቹ የንስሐ Aባት ሊኖራቸው ይገባል፡፡

•

Oርቶዶክሳዊት ሃይማኖታቸውን፣ ትውፊታቸውንና ቀኖናቸውን Eንዲሁም ስለ ጋብቻ ሕይወት
በAግባል መማርና ማወቅ፡፡

•

ተጋቢዎቹ (ወንድና ሴት) Aስቀድሞ ጋብቻ ያልፈጸሙ መሆናቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ ከሚኖሩበት
ቀበሌ ማቅረብ፡፡

•

ከላይ የተጠቀሱትን ካሟሉ ከንስሐ Aባታቸው ጋር በመሆን፣ የቀበሌ ደብዳቤያቸውን ከሁለት ጉርድ
ፎቶግራፎች ጋር በመያዝ የጋብቻቸው ሥርዓት ወደሚፈጸምበት ቤተ ክርስቲያን በመሄድ
ማመልከቻቸውን ማቅረብ፡፡

•

የፊርማ ሥነሥርዓት Eንዲፈጸምላቸው በተቀጠሩበት Eለት በወንድም ሆነ በሴት በኩል የተጠየቁትን
ሽማግሌዎች በመያዝ ከንስሐ Aባታቸውነ ጋር ሆነው በቤተ ክርስቲያኒቱ የጋብቻ ባሕረ መዝገብ ላይ
ፊርማቸውን ማኖር፡፡

•

ሥርዓተ (ምስጢረ ጋብቻ) ሊፈጸምላቸው በተቀጠሩበት Eለት በተገለጸላቸው ሰዓት ቀለበታቸውን
በመያዝ ቀደም ብሎ በመገኘት ከጸሎቱ ጥልቅ ተሳትፎ በማድረግ ቅዱስ ቁርባንን መቀበል፡፡

•

በማስከተልም የቤተ ክርስቲያኒቱ ሕጋዊ ማኅተም ያረፈበትን የOርቶዶክሳዊ ጋብቻ ማረጋገጫ
በካህናቱና በምEመናኑ ፊት ከተነበበላቸው በኋላ መቀበል፡፡

የOርቶዶክሳዊ ጋብቻ መስፈርቶች
ጋብቻ ተቀባይነት የማያገኝባቸው ምክንያቶች
•

ተጋቢዎቹ ለመጋባት ያልወሰኑ ሆነው ቢገኙ

•

ጋብቻቸው በቤተ ክርስቲያን ሥርዓት መሠረት በምስክሮች ፊት ያልተፈጸመ ሆኖ ቢገኝ

•

ተጋቢዎቹ ለጋብቻ በሚያበቃ የEድሜ ክልል ያልተገኙ ቢሆኑ

•

ተጋቢዎቹ ለጋብቻ የሚሆን Eንቅፋት ምክንያት ቢገኝባቸው

•

ከሁለት Aንዳቸው ጋብቻ የፈጸሙ መሆኑ ቢረጋገጥ

•

በዝሙት የተነሳ ፊቺ የፈጸሙ መሆናቸው ቢረጋገጥ

•

በጠለፋ (በኃይል) ጋብቻው ሊፈጸም Eንደሆነ ቢረጋገጥ

የፍቺ ምክንያቶች
•

ከሁለት Aንዱ በሞት ከተለዩ

•

ከሁለት Aንዱ Oርቶዶክሳዊት ሃይማኖታቸውን ትተው መናፍቅ ወይም ከሃዲ ቢሆኑ፣ ከጋብቻ ውጪ
ከሌላ ጋር ወድቀው ቢገኙ (ቢያመነዝሩ)፣ ከጋብቻ ውጪ የተጻጻፉት ደብዳቤ ቢገኝ፣ ባል ታሞ ወይም
ለረጅም ጊዜ ወደ ሩቅ መንገድ ሄዶ ሳለ ሚስቲቱ ከሌላ ጸንሳ ብትገኝና

•

በግብረ ሰዶማዊነት የተነሳ፡፡ ዘዳግ 24፡1፣ ሚል 2፡14-16፣ ቀዳ ቆሮ 6፡12-17፡፡

የOርቶዶክሳዊ ጋብቻ መስፈርቶች
ፍቺ ተቀባይነት የማያገኝባቸው ምክንያቶች
•

ተጋቢዎቹ ችግሩ Eያለም ቢሆን ተቻችለው ለመኖር ቢስማሙ

•

ስለፍቺያቸው ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት ከሁለት Aንዳቸው በሞት ቢወሰዱ፤ ስለፍቺያቸውም
የመጨረሻው ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት ማግባትም Aይፈቀድላቸውም፡፡

ፍቺ ከተፈጸመ በኋላ
•

ሁለቱም ከገቡት ቃልኪዳን ነጻ ይሆናሉ፡፡

•

ፍቺው በባል ጥፋት ምክንያት ተደርጎ ከሆነ ሚስት ሌላ ባል Eስክታገባ ወይም Eስከ Eለተ ሞትዋ
ድረስ የመርዳት ኃላፊነት Aለበት፡፡

•

ፍቺ ልጆች ለወላጆቻቸው ያለባቸውን ኃላፊነት በተመለከተ የሚያፋልሰው የለም፤ ልጆች
የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ሁሉ በAግባብ መወጣት ይጠበቅባቸዋል፡፡

በመጨረሻም ታህሳስ 1 2001 ዓ.ም. Eና ጥር 6 ቀን 2001 ዓ.ም. ስለ ጋብቻ የተሰጡ
ትምህርቶችን ይመልከቱ ዘንድ Aሳስባለሁ፡፡

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

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

በስመ Aብ ወወልድ
ወመንፈስቅዱስ Aሐዱ Aምላክ
Aሜን፡፡

ቅድመ ጋብቻ
ክፍል 2
የጋብቻ ዓላማ ምንድር ነው፤ ሥርዓተ ተክሊል ለማን
ይፈጸማል፤ ከጋብቻ Aስቀድሞ መታወቅ የሚገባቸው
ጉዳዮች ምንድር ናቸው?
በቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ

ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን Aዳራሽ
ሳምንታዊ መርሐ ግብር - ረቡE 12፡30 – 1፡30 ምሽት
ታህሳስ ፩ ቀን ፳፻፩ ዓ.ም.

ቅዱስ ጋብቻ

የጋብቻ ዓላማ
ሥርዓተ ተክሊል ለማን ይፈጸማል?
የተለያዩ መታወቅ የሚገባቸው ጉዳዮች

የጋብቻ ዓላማ

ለመረዳዳት
- ዘፍጥረት 2 * 20 Eና መክብብ 4 * 9 – 11

ዘር ለመተካት
- ዘፍጥረት 1 * 25 Eና መዝሙር 126 * 3

ከፍትወት ወይም ከዝሙት ለመጠበቅ
- 1ኛ ቆሮ 7 * 8 - 9 ፣ 1ኛ ቆሮ 5 * 1 ፣ ምሳሌ 6 * 30 – 32

የጋብቻ ሕግጋት

1. ከተጋቡ በኋላ Aንድ Aካል ናቸው፡፡ ማቴ 19 * 4 – 6
2. መፋታት ክልክል ነው፡፡ ሚል 2 * 14
3. Aንድ ወንድ ለAንድ ሴት፡፡ 1ኛ ቆሮ 7 * 2
4. የሚገባቸውን ሁሉ መጠበቅና ማድረግ፡፡ 1ኛ ቆሮ 7 * 3
5. ባልም ሚስትም በራሳቸው ሥልጣን የላቸውም፡፡ 1ኛ ቆሮ 7 * 4
6. ኃላፊነትን መወጣት፡፡ ኤፌ 5 * 20 – 23 ፤ ቆላ 3 * 18 -19፡፡
7. ለጾምና ለጸሎት ካልሆነ Aለመለያየት፡፡ 1ኛ ቆሮ 7 * 5
8. ሥጋዊ ጌጥ Aለማብዛት፡፡ 1ኛ ጴጥ 3 * 1 - 4
9. ድንገተኛ ግጭት ቢከሰት ወዲያው መታረቅ፡፡ 1ኛ ቆሮ 7 * 10-11
10. በሞት ካልሆነ Aለመለያየት፡፡ 1ኛ ቆሮ 7 * 39 Eና ሮሜ 7 * 2 -3
11. ከሥጋዊ፤ መንፈሳዊ፤ የጋብቻ ዘመድ Aለማግባት፡፡
ዘሌ 18 * 6-20፤ ዘሌ 20 * 16-21፤ ማር 6 * 17፡፡

የጋብቻ ሕግጋት የቀጠለ…
1. ልጅ በሥጋ ዝምድና የሚከተሉትን Aያገባም፡፡
- የቅድመ Aያቱን Eናት፤ Eህት፤ ሚስት፤ ልጅ
- የAያቱን Eናት፤ Eህት፤ ሚስት፤ ልጅ
- የAባቱን Eናት፤ Eህት፤ ሚስት፤ ልጅ

2. Aባት በሥጋ ዝምድና የሚከተሉትን Aያገባም፡፡

- የሴት ልጁን፤ የልጅ ልጁን፤የልጅ ልጁን ልጅ
- የወንድ ልጁን ሚስት፤ የሚስቱንም Aያት ፣ Eናት ፣ Eህት ፣ ልጅ
- የልጅ ልጁን ሚስት፤ የሚስቱንም Aያት ፣ Eናት ፣ Eህት ፣ ልጅ
- የልጅ ልጁን ልጅ ሚስት፤ የሚስቱንም Aያት ፣ Eናት ፣ Eህት ፣ ልጅ ፡፡

3. በጋብቻ ዝምድና ባል/ሚስት የሚከተሉትን Aያገቡም፡፡

- የሚስቱን Aያት፣ Eናት ፣ Aክስት ፣ Eህት ፣ ልጅዋን ፣ የልጅ ልጇን

4. በመንፈሳዊ ዝምድና

-

-

- የክርስትና ልጅ የክርስትና Aባቱን ሚስት፣ Eህት፣ ልጁን፣ የልጅ ልጁን
- የክርስትና Aባት የክርስትና ልጁን Eናት፣ Eህት፣ ሚስት፣ ልጅ፣
የEህቱንና የወንድሙን ልጅ Aያገቡም፡፡
በሃይማኖት Aንድ ያልሆኑ Aይጋቡም፡፡
መፋታት ባይፈቀድም ፍቺ በዝሙት (ሥጋዊና መንፈሳዊ) የተነሳ ሊከሰት ይችላል፡፡
ሌላ ማግባት የሚቻለውም በዝሙት ፍቺና በሞት የተነሳ ብቻ ነው፡፡

ተክሊል የሚገባው ለማን ነው?
1. ሥጋዊ ድንግልና ላላቸው፡፡ ፍ. ነገ. Aንቀጽ 24 * 906

- በሕክምና የተነሣ ድንግልናቸውን ያጡ
- በተፈጥሮ ሲወለዱ የድንግልና ምልክት የሌላቸው
- ለAቅመ ሔዋን ሳይደርሱ ተገደው የተደፈሩ
- ከAቅም በላይ የሆነ ሥራ በመሥራት ድንግልናቸውን ያጡም Aይከለከሉም፡፡

2. የሃይማኖት Aንድነት ላላቸው፡፡ 2ኛ ቆሮ 6 * 14 - 18

3.

ከ 20 በላይ የሆነ ወንድና ከ15 ዓመት በላይ ለሆነች ሴት፡፡
ፍ. ነገ. Aንቀጽ 24 * 883-884 Eና Aንቀጽ 24 * 894

4. ፈቃደኝነታቸውን ለገለጹ ተጋቢዎች፡፡ ፍ. ነገ. Aንቀጽ 24 * 906
ጸሎተ ተክሊል ከቅዳሴ በፊት የሚፈጸም ሲሆን ያለ ሥጋ ወደሙም Aይፈጸምም፡፡
ከላይ የተጠቀሱትን ማሟላት ያልተቻላቸው ተጋቢዎች በሙሉ ጸሎተ ንስሐ ወይም
ፍትሐት ዘወልድ ተነቦላቸው ቅዱስ ቁርባን ተቀብለው ኑሮAቸውን ይጀምራሉ፡፡

መተጫጨት
በመተጫጨት ሂደት በወንዶች የሚፈጸም ስህተት

1. የሌለን ሀብት፤ ማEረግ Aለኝ ማለት
2. ደመወዝን ከፍ Aድርጎ መናገር

3. ከጋብቻ በፊት ፈቃደ ሥጋን ለመፈጸም መፈለግ
4. Aንድ ለAንድ ብቻ መፈቀዱን Eያወቁ ብዙ ሴቶችን መከጀል
5. ከEውነተኛ ፍቅር ይልቅ በገንዘብ ለመግዛትና ለመቆጣጠር ማሰብ
6. ራስን ንጹሕ Aድርጎ ሌላውን ሰው ማማትና ወዘተ… በዚህም
የተነሳ Eውነቱ ሲታወቅ Aመኔታ ይጠፋል ጭቅጭቅ ይነግሳል፡፡

መተጫጨት የቀጠለ…
በመተጫጨት ሂደት በሴቶች የሚፈጸም ስህተት

1. ፍቅርን ሳይሆን ገንዘብና ሀብትን ብቻ መመልከት

2. ክፉ ባልንጀሮችን በመከተል ለዝሙትና በAለባበስም ምቹ ላልሆነ
ሕይወት መጋለጥ
3. የተለያየየ ወንዶችን በEጮኝነት ማቅረብና Eድሜን መጨረስ
4. ከተዋወቁት ሁሉ ወንድ ጋር መላፋት፡፡
ሴቶች ሆይ፡- መተጫጨት ማለት መጋባት
ደቂቃ ቀልድ የAንድ ሰዓት ልፊያ Aስከትሎ
ጸጸት Eንዳያተርፍ መጠንቀቅ ተገቢ ነው፡፡

ማለት
ይኽም

ስላልሆነ የሁለት
ልፊያ የማይጠፋ

በትዳር ጓደኛ ምርጫ ስኬታማ ለመሆን
1. መንፈሳዊ ሕይወትን Aስተካክሎ ወደ EግዚAብሔር መጸለይ፡፡
2. Eውነተኛ መሆን - ለማግኘት ስንል የሌለንን Aለን Aለማለት፡፡
3. Aንድ ወጥ ጠባይ ያለን መሆን፡- የምንውልበትን ቦታ፤
የምናበጃቸውን ጓደኞች፤ Aነጋገራችንንና Aካሄዳችንን መወሰን፡፡
4. በዓላማና በAስተሳሰብ Aንድነት መቀራረብ
5. የAንድ ሃይማኖት ተከታይ መሆን
6. የንስሐ Aባቶችን ምክርና መመሪያ መከተል፡፡

ቃል ኪዳን
ጽኑE የፈቃድ ውል፡፡ Eውነተኛነቱንም ለማረጋገጥ በEግዚAብሔር
ስም ቀለበት በማሰር ይፈጸማል፡፡

ቀለበት፡-

ክብነቱ፡- ጋብቻው መፋታት የሌለበት መጨረሻ የሌለው መሆኑን
ማመልከቻ ሲሆን
የፍቅር ምልክት ነው፡፡ #Eንደ ቀለበት በልብህ Aኑረኝ; መኃ. 8 * 6
በAጠቃላይ የቃልኪዳን ምልክት ነው፡፡
#Aምላክህን EግዚAብሔርን ፍራ Eርሱንም Aምልክ በስሙም ማል።; ዘዳግም 6 * 13፡፡
#በስሜም በሐሰት Aትማሉ፥ የAምላካችሁንም ስም Aታርክሱ Eኔ EግዚAብሔር ነኝ።;

ዘሌዋውያን 19 * 12

በAጠቃላይ ከጋብቻ በፊት ምን Eናድርግ?
1. በፈሪሐ EግዚAብሔር ለመመላለስ መወሰን
#በAምላክህ በEግዚAብሔር ፊት መልካምና ቅን የሆነውን ነገር ስታደርግ ለAንተ

ከAንተም በኋላ ለልጆችህ ለዘላለም መልካም ይሆንላችሁ ዘንድ Eኔ የማዝዝህን Eነዚህን
ቃሎች ሁሉ ሰምተህ ጠብቅ። ; ዘዳግም 12 * 29፡፡
2.

በንስሐ ሕይወት ተጠብቆ መኖር፡፡
ራEይ 3 * 19፡፡

3. የEግዚAብሔርን ፈቃድ በጸሎት መጠየቅ፡፡
ትንቢተ ዮናስ ምEራፍ 1 Eና 2፡፡

4. የAካልና የAEምሮ Eንዲሁም በመንፈሳዊ ሕይወታችን ብስለት
ያለን መሆናችንን መመዘን፡፡ 1ኛ ቆሮ 13 * 11፣ 2ኛ ጴጥ 1 * 5 -10
5. ራሳችንን መቻል፡፡ ዘፍ 18 * 14፣ ዘፍ 3 * 17 ፣ 2ኛ ተሰ 3 * 10 – 12

የEግዚAብሔር ፈቃድ Eንዴት ይታወቃል?

1. ማመንና መወላወል በሌለበት ፍቅር
2.

Eየጠወለገ ሳይሆን Eየለመለመ በሚሄድ ግኑኝነት

3. ፈተና ሲያጋጥም ሳይሸነፉ በትEግሥት በጋራ በመወጣት
ዮሐንስ 4 ፡ 18

ልናውቃቸው የሚገቡን
1. በድንግልና ለመኖር ወስኖ ቃልኪዳኑን ትቶ የሚያገባ ቃል ኪዳኑን

Aፍርሷልና ጸሎተ ተክሊል ሳይፈጽሙለት በቁርባን ብቻ ማጋባት
የተፈቀደ መሆኑን፡፡ ፍትሐ ነገሥት Aንቀጽ 24 * 834 ፣ ዘኁ 30 * 2

2. ሚስት ስትጸንስና ከወለደች በኋላ ለተወሰኑ ቀናት ግኑኝነት
Aለማድረግ፡፡ ፍትሐ ነገሥት A. 24 * 838፣ ዘሌዋ 20 * 18
3. ጃንደረባ ለሆነ ሰው፣ AEምሮ ለጎደለውም Eብድ ሰው ሥርዓተ
ተክሊል ፈጽሞ ማጋባት Aይገባም፡፡ ፍትሐ ነገሥት Aንቀጽ 24 * 857
4. የሚያገቡ ከሆነ፡- ባል ሚስቱ ስትሞትበት ከAንድ ዓመት በኋላ
ሚስትም ባሏ ከሞተ ከ10 ወር በኋላ ከሐዘናቸው ተጽናንተው ያግቡ፡፡
ፍትሐ ነገሥት Aንቀጽ 24 * 916

5. ዘርን ከሴት ማኅፀን Aውጥቶ በውጪ ማፍሰስ በደል ነው፡፡
ዘፍጥ 38 * 9-11

ይቀጥላል…
ወስብሐት
ለEግዚAብሔር፡፡

በስመ Aብ ወወልድ
ወመንፈስቅዱስ Aሐዱ Aምላክ
Aሜን፡፡

ቅዱስ ጋብቻ
ክፍል ፮
ተክሊል Eና የጥያቄዎቻችሁ መልሶች
በቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ

ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን Aዳራሽ
ሳምንታዊ መርሐ ግብር - ረቡE 12፡30 – 1፡30 ምሽት
ጥር ፮ ቀን ፳፻፩ ዓ.ም.

ምስጢረ ተክሊል

-

}¡K=M TKƒ:- #}ŸKK$ }kÇË ŸT>K¨< ¾Ó°´ ÓY ¾¨× ’¨<
uÒw‰†¨< Ñ>²? S<i^¨< ”Å ”Ñ<Y'S<i^¿~ ”Å ”ÓYƒ ¤<’¨<
›¡K=M ይቀዳጃሉና::

- Òw‰ ”Å ›ÇU“ N?ª” ›”É ¨”É L”É c?ƒ' ›”É c?ƒ L”É ¨”É
’¨<::
- ›Q³w Ó” Òw‰†¨< SS]Á eKK?K¨< ¾wK<Ã Ÿ=Ç””U ƒUI`ƒ
›"}¨< eKTÁ¨<l ›”É ¨”É w²< c?„‹” ÁÑu< ’u`፡፡
- ÃIU w²< ¾TÓvƒ MTÉ u›Q³w w‰ dÃJ” uc?T¨<Á”U ²”É
u›”Ç”É U¡”Áƒ ›Mö ›Mö ÃÅ[Ó ’u`:: ’Ñ` Ó” KUe¡` ÁIM
Á”É L”É Òw‰” Öwk¨<“ ›¡w[¨< ¾•\ Ÿ›u¨< ’ •I ’u\፡፡
²õØ 7*7::

ምስጢረ ተክሊል …
- uNÇ=e Ÿ=Ç”U u¡`e„e“ uu?} ¡`e+Á” ÁK¨< }ªQÊ uÒw‰ }SeLDM::
c< S<i^ª u?} ¡`e+Á” S<i^¨< ¡`e+Á“© Òw‰” UYÖ=` K=ÁeÑ–¨<
¾un¨<U Ã¤ ’¨<፡፡ ›?ô. 5*23-32፡፡

¾Òw‰ Y’ Y`¯ƒ:- uHÃT•ƒ ŸTÃSeLD†¨< Ò` Y^›?M ›ÃÒu<U ’u`፡፡ ²K?ª. 18*6:: 21*20::
1-21:: ²ÇÓ. 7*3-4::
- uNÇ=e Ÿ=Ç”U ዝUÉ“†¨< "M}^^k ²SÇV‹ ›ÃÒu<U:: ª`d S¨<[eU
}¡M¡LDM:: ”Ç=Á¨<U ’ ÄN”e SØUp ›”Ñ†¨<” ¾cÖ<ƒ ¾ª`d”
Y`¯ƒ uSn¨U ’¨<:: T` 6 * 17:: T‚ 14*1-12::
- uHÃT•ƒ“ uÊÓT ¾TÃSdcK<U ›ÃÒu<U:: pÆe ä¨<KAe ”ÇK¨< Ó”
¨”Æ ¡`e+Á” ¤<• c?… ¡`e+Á” vƒ§” ¨ÃU dD ¡`e+Á” ¤<“ ¨”Æ
¡`e+Á” vÃ§” ’²=I KSÒvƒ u=ðMÑ< c< dD” ›eÖUq ¨ÃU dD c<”
›eÖUn K=Òu< Ã‹LK<:: ÁK²=Á Ó” ¡M¡M ’¨<:: Òw‰¨< Ÿ¡`e„e õp`
K=KÃ ›Ã‹MU“& u¡`e„e ÁM}v[Ÿ Òw‰ Ÿ´S<ƒ ÃqÖ^M:: 1ኛ ቆሮ 6*12*12-17::
- ¾TÓvƒ ÁIM "Ñu<U u%EL Sõ~ K›Q³w MTÉ kLM c=§” uwK<Ã Ÿ=Ç”
Ó” ÃMl”U uY’ õØ[ƒ ÁM’u[ ’¨<:: SÉ’>‹” Kð]d¨<Á” ”Å
SKcL†¨< S<c? ¾Sõƒ” QÓ ¾W^¨< ²ÇÓU. 24*1:: uY^›?M ¡óƒ
”Ï ŸØ”ƒ ŸY’ õØ[ƒ ›ÃÅKU:: ’u=ÁƒU ¾Sóƒ” QÓ Á¨Ó²< ’u`::
ሚM¡. 2*14-16::

ምስጢረ ተክሊል …
-u›Ç=e Ÿ=Ç”U Ñ@‹” ”Çe}T[¨< u´S<ƒ S¡”Áƒ "M§’ uk` Ÿd‹
Öq[‹' SŸ’‹' Å[k‹ wKA T>e~” Sõƒ ›S”´^’ƒ ’¨<::T‚ 5* 32::
K<n 16*18:: kÇ qa 7*10:: Ÿ¤<Kƒ ›”Æ uVƒ Ÿ}K¾ Ó” uQÃ¨ƒ ¾k[¨<
KTÓvƒ ÃðkÉKM፡፡
- uƒUI`} ›u¨< SW[ƒ }¡K=M ŸpÇc?“ Ÿl`v” Ò` ¾}ÁÁ² ’¨<:: S<ia‹
qS¨< ›ekÉc¨< YÒ¨<” ÅS<” ÃkuLK<& Ÿ²=ÁU uT>²?−‰†¨<“ u°Éም}™‹
Ïu¨< ¨Å S<i^¨< u?ƒ ÃÕ³K<:: Ÿ²=Á u%EL ¾T>ðçS¨< ¤<K< ”Å¾GÑ\
vIM“ MTÉ ’¨<::
- ›UwaeÄe ¾}vK¨< ¾u?} ¡`e+Á” ›vƒ uGÑ[ ewŸ~ uT>L• eK ¡`e+Á•‹
Òw‰ c=ÑMØ ”Ç=I ÃM ’u`:: #Ÿu?} ¡`e+Á” }SMc¨< ¨Å S<i^¨< u?ƒ
ÃH@ÇK<' Ÿu\ c=Å`c< S<i^Ã~ ÖÑ<b” ¨ÃU ¾ÖÑ<b” TW]Á hhD”' ¯Ã’
`ÓvD” ƒðK‹ ¾vLD ”Ï ¾K?L ›KSJ”ª” KSÓKØ ’¨<:: c<U ¾u?~” lMõ
Áe[¡vM:: ¾u?~ vKu?ƒ dD S§”ª” KSÓKØ ’¨<::$
- uUY^p f`Á ¾T>•\ ¡`e+Á•‹ ÅÓV Y`¯} }¡K=K<” uu?} ¡`e+Á”
ŸðçS< u%EL ¨Å u?†¨< }SMc¨< ¾T>ðêSƒ }ÚT] Y`¯ƒ ›L†¨<::
uêª ¨Ã”“ ¨<H kLpK¨< ÃçM¿uM:: ŸçKA~ u%EL ŸSnw` cT°ƒ ›ð`
²Ó’¨< ›UØ}¨< ŸÒw‰¨< kKuƒ Ò` ¨Å êª¨< ÃÚU\M S<i^¨<“
S<i^Ã~ Ÿ²=I êª ñƒ ñƒ wK¨< kUc¨< kKu~”U u×†¨< ÁÑu<M&
u^d†¨< LÃ ¾T>Å[Ñ¨< }¡K=M ÅÓV& kÃ ’ß“ cTÁ© ðƒM ›”É LÃ
ÑUÅ¨< ’¨<' ³_U u›`S” u?} ¡`e+Á” K}¡K=M ¾T>ÖkS<uƒ ÃI”” ¾N`
ÑSÉ ’¨<::

ምስጢረ ተክሊል …
- Òw‰” ¾T>ŸK¡K< ÑÅx‹ Öwk¨< Ÿ›Y^ ›Ueƒ ¯Sƒ ÁL’c °ÉT@ ÁLƒ É”ÓM q”Ð
Ÿሃያ ¯Sƒ ÁL’c °ÉT@ ÁK¨< É”ÓM Ôu´' u¨LÐ‰†¨< ›Tß’ƒ' ÁK²=ÁU
uu?}cw }ÖÁÃk¨< Òw‰” KSðçU Ã‹LK< ŸÒw‰¨< kÅU c=M Ó” ¤<K~ à™‹
u¨LÐ‰†¨<“ uSUI[ ”cN†¨< ¾¨<È nL†¨<” ŸcÖ<“ ðnÅ—’†¨< ŸÑKÖ< u%EL
¨Å u?} ¡ርስቲያን ¾}¡K=M ¡õM N?Å¨< ¾Òw‰ Å”w ¾T>Á²¨<” ÁTELK<:: Ÿ²=I u%EL
¾}¡K=M Y`¯ƒ ÃðçTM::
- Ÿ}¡K=K< kÅU c=M ¾T>ðçS¨< ¾kKuƒ nM Ÿ=Ç” ’¨<:: u¤<K<U ¾’õe ›vƒ oe
›ÃKÃU:: Y^¨<” ¾T>S^¨< c< ’¨<“:: ¾¡`e+Á•‹ Òw‰: w²<¨<” Ñ>²? ¾T>ðçS¨<
OÉ ’¨<:: በሰባቱ Aጽዋማት ጋብቻ Aይፈጸምም፡፡

uu?} ¡`e+Á” ¨<eØ ÁK¨< ¾}¡K=M ›ðéçU Y`¯ƒ:- pÇT@ KOÉ ŸK?K=~ 10 c¯ƒ S<i^¨< ŸT>²?−‡“ Ÿu?} ²SÆ Ò`& Si^Ã~U
Ÿ²SÊ“ ŸT>²?− Ò` ¨Å u?} ¡`e+Á” SØ}¨< ¾}SÅuL†¨<” x ÃÃ³K<::
- S<i^¨< Ÿ’}ŸÄ‡ ucT@“© T°²”' Si^Ã~ Ÿ’}ŸÄ uÅu<v© T°²” ÃqTK<::
}¡K=K< ¾T>ðçUuƒ c¯ƒ c=Å`e uU°^u< uŸ<M ŸS"ŸK—¨< ¡õM uÉ`Ñƒ S¨<[Í¨<
upÉe~ ¾}¡K=M SðçT>Á¨< ¡õM Ã²ÒÍM:: ¤<K~U S<ga‹ v”É ›ÓÇT> SkSÝ
ÁK²=ÁU u¤<Kƒ ¨”ua‹ Ó^“ k˜ ÃkS×K<::
- Si^Ã~ ¾UƒkSØ uk˜ ’¨<:: uòƒ Kò†¨<U ¾T>kÇÌƒ ›¡K=M ¾T>ku<ƒ ²Ãƒ'
¾T>Kwc<ƒ Mwc ¡I’ƒ' ’²=I ¤<K< uS<g<a‡ òƒ uÖ[â?³ ÃkS×K<::
- Ÿ²=I u%EL ¾}¡K=K< çKAƒ ÃËS^M uMwf‡ LÃ ¾T>çK¾¨< çKAƒ c=ðçU oc< v`¢
ÁKwd†ªM:: ¾²Ãƒ çKAƒ c=ðçU Ó”v^†¨<” uƒU`} SekM Ãkv†ªM:: ¾›¡K=K<
c=ðçU v`¢ u¾^d†¨< LÃ ÁÅ`ÓL†ªM:: Ÿ²=I u%EL TÖnKÁ ¾u<^Ÿ? çKAƒ ›É`f
c=ðêU çKA} pÇc?¨< ÃËS^M:: ›ekÉc¨< YÒ¨<” ÅS<” ÃkuLK< nM Ÿ=Ç“†¨<”
uYÒ¨<“ uÅS< Áç“K<::

ምስጢረ ተክሊል …
- ÁK l`v” የሆነ }¡K=M: }¡K=M ›ÃvMU፡፡u´S<ƒ uHÃT•ƒ uVƒ U¡”Áƒ "M§’
uk` vM“ T>eƒ ”ÇÃKÁ¿ u?} ¡`e+Á“‹” e}U^K‹:: ŸLÃ Ÿ}Ökc<ƒ
U¡”Áƒ v”Æ u=KÁ¿ Ó” ¨”ÉU §’ c?ƒ ”ÅÑ“ TÓvƒ ÃðkÇM ÃI eŸ Zeƒ
Ñ>²? Ã§“M Ÿ²=Á uLÃ Ó” ”Å ´S<ƒ ÃqÖ^M::
- ¾}¡K=M ›ðéçU uK?KA‹U ›wÁ} ¡`e+Á“ƒ ¾}KÁ¾ ›ðéçU ›K¨<::

uUY^p SK"¨<Á” ²”É ¾}¡K=M ሥ`¯ƒ u×U Øwp ’¨<::
- ¾}¡K=M” ðnÉ ¾T>cØ ääc< ’¨<' ääc<U "M}Ñ– ¾cu"¨< "I” Kääc< ê/u?ƒ
›d¨<q ÁeðpÇM T²ÒÍ u?ƒ ¾Òw‰¨<” ¨<M ¾T>ÁçÉk¨< ¾u?} ¡`e+Á””
T}U“ ðnÉ ¾cÖ¨<” ›?â=e qæe ò`T "[ÒÑÖ u%EL ’¨<::
- Òw‰ u’c< ²”É HÃT•© UYÖ=`” ¾Á² u=§”U uTQu^© ’<b†¨< ÅÓV
¾u?}cw SSY[‰ ¨<M eK§’ u¨”Æ“ uc?… ðnÉ w‰ ¾T>ðçU dÃ§” uQÑ
S”ÓY†¨< Ÿõ}— Ø”no ¾T>Å[ÓKƒ }kÅT> QÓ ’¨<:: ÁK Ø\ Òw‰ Ø\
²?Ò Tõ^ƒ ›Ã‰MU“ ÃI” ¾ScK ›wa SY^ƒ Ku?} ¡`e+Á”U
KS”ÓYƒU ÖnT> ’¨<::
- Ÿ}Òu< u%EL Sóƒ ¡M¡M u=§”U u¤<K~ TKƒ uvM“ T>eƒ eUU’ƒ K=ó~
Ã‹LK<:: ÃI””U ¾T>ðpÉ ›?â=e qæc< w‰ ’¨<:: TÓvƒ Ó” u=u³ Ÿ¤<Kƒ Ñ>²?
›ÃuMØU::

uaT "„K=¡ u?} ¡`e+Á”
- uaT "„K=¡ u?} ¡`e+Á” Øwp ¾Òw‰ QÓ ›L†¨< Sóƒ ðêV ¡M¡M ’¨<::
’Ñ` Ó” QÒ†¨< Sóƒ” u=ÁÓÉU ¾HÃT•ƒ” Y`¯ƒ U’ƒ ”Ï ዓለማዊው
QÓ eKTÁÓÇ†¨< ŸÒw‰ ¨<ß w²< eQ}„‹ ¾T>ðçS< S§“†¨< ÓMê ’¨<::

ምስጢረ ተክሊል …
በýa‚e”ƒ
- uýa‚e”ƒ u?} ¡`e+Á” }¡K=M UYÖ=`’ƒ ¾K¨<U:: vM“ T>eƒ
"M}eTS< uT“†¨<U Ñ>²? Sóƒ ÃðkÇM::

ማጠቃለያ

- u?} ¡`e+Á“‹” u²S“ƒ ¤<K< KU°S• ¾Ue}U[¨< ከላይ ”ÅÑKØ’¨<
’¨<::
- Ö=›ƒ” u¾Ñ>²?¨< S“²´ና (ንስሐ) ¾}¡K=M Òw‰ }[e}¨< ›Mö ›Mö "M§’
uw³ƒ c=ðçS< ›Ã¿U:: u`ÓØ Ç=Áq“ƒ c=ÁÑu< u}¡K=M ’¨< ŸU°S“”U
›”Ç”É ›ÃÖ<U::
- UYÖ=[ l`v””U uSõ^ƒ w²<−‹ c=gg<ƒ ÃÁK<:: u`ÓØ c=ÖSl
ËU[¨< ›"K SÖ” eŸ=ÁÅ`c< Ãq`vK<፡፡
- Ÿ²=Á u%EL Ó” w²<−‡ eŸ=Á[Ì É[e ›Ãq`u<U& K²=IU ¾T>cÖ<ƒ U¡”Áƒ
uQÃ¨†¨< ¨<eØ eQ}ƒ K=ðçU Ã‹LM ’¨<& Ç=Á Ó” Ö=›†¨<”
u”YN ¾Öu< u=kuK<ƒ Ÿ}ÚT] eQ}ƒ ÃÖwn†¨< ’u`:: ›”Ç”Ê‡
u”ስN ¾}SKc< Ãq`vK<:: ተገቢውም Aኗኗር በንስሐ ተመልሶ በቁርባን ተወስኖ
መኖር ነው፡፡

ተክሊል የሚገባው ለማን ነው?
1. ሥጋዊ ድንግልና ላላቸው፡፡ ፍ. ነገ. Aንቀጽ 24 * 906

- በሕክምና የተነሣ ድንግልናቸውን ያጡ
- በተፈጥሮ ሲወለዱ የድንግልና ምልክት የሌላቸው
- ለAቅመ ሔዋን ሳይደርሱ ተገደው የተደፈሩ
- ከAቅም በላይ የሆነ ሥራ በመሥራት ድንግልናቸውን ያጡም Aይከለከሉም፡፡

2. የሃይማኖት Aንድነት ላላቸው፡፡ 2ኛ ቆሮ 6 * 14 - 18

3.

ከ 20 በላይ የሆነ ወንድና ከ15 ዓመት በላይ ለሆነች ሴት፡፡
ፍ. ነገ. Aንቀጽ 24 * 883-884 Eና Aንቀጽ 24 * 894

4. ፈቃደኝነታቸውን ለገለጹ ተጋቢዎች፡፡ ፍ. ነገ. Aንቀጽ 24 * 906
ማስታወሻ፡1. ጸሎተ ተክሊል ከቅዳሴ በፊት የሚፈጸም ሲሆን ያለ ሥጋ ወደሙም Aይፈጸምም፡፡
2. ለተክሊል የሚገባውን ማሟላት ያልተቻላቸው ተጋቢዎች በሙሉ ጸሎተ ንስሐ ወይም ፍትሐት
ዘወልድ ተነቦላቸው ቅዱስ ቁርባን ተቀብለው ጋብቻቸው ተባርኮ ኑሮAቸውን ይጀምራሉ፡፡

በተክሊል Eለት ማድረግ የሚገባ

1. ሙሽራውና ሙሽሪት ምስጢረ ተክሊል የሚፈጸመው
ቅዳሜና Eሁድ ከሆነ ከሌሊቱ 10 ሰዓት በሌሎቹ Eለታት
ከሆነ ግን ከሌሊቱ በ11 ሰዓት በቤተክርስቲያን መገኘት
2. በEለቱ የቃል ኪዳን ቀለበት Eንዳይረሳ Aስታውሶ መያዝ
3. የሙሽሪት ሚዜዎች Aለባበስ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን
የጠበቀ Eንዲሆን
4. የፎቶግራፍም ሆነ የቪዲዮ ባለ ሞያዎች ከላይ ነጠላ
Aደግድገው በመልበስ ሥራቸውን Eንዲያከናውኑ

ጥያቄዎቻችሁና መልሶቻቸው
1. ዛሬ ከሚገኙ ወላጆች ጋብቻን በተመለከተ ምን Eንማራለን?
በጋብቻ ሕይወታቸው በጎ ምሳሌነት ካላቸው በጎውን መማርና ራስን በበጎነት መቅረጽ…

2. ለጋብቻ በEድሜ መበላለጥ የግድ Aስፈላጊ ነው ወይ?
ከቤ/ክ በተሰጠን ትምህርት መሠረት Eድሜ ለብስለት ከሚያስፈልገን በቂ ጊዜ Aንጻር
ስለሚታይ መበላለጡን መጠበቅ ጠቃሚነት Aለው…

3. በEጮኝነት መቆየት የሚገባው ለምን ያህል ጊዜ ነው?

መጀመሪያውኑ ሊጋቡ ወስነው ለተቀራረቡ Eጮኛሞች ከሁለት ዓመት ያለAግባብ ያልረዘመ፡፡

4. የሕይወት ጓደኛ ብፈልግም ላገኝ Aልቻልኩምና ምን ላድርግ?

በሌለበት ቦታ ወይም ያለAዘጋጁና ሰጪ ፈልገን ከሆነ የሚገኙበትን መለየትና EግዚAብሔርም
ከራሳችን Aካል ጋር Eንዲያገናኘን መለመን ይጠበቅብናል፡፡

ቀጣይ ርEሶች
1. ምትሐት
2. የቤተሰብ ምጣኔ
3. ሙዚቃ
4. Eውነተኛይቱ ቤተ ክርስቲያን በየት ትገኛለች?

ወስብሐት
ለEግዚAብሔር፡፡

