በስመ Aብ ወወልድ
ወመንፈስቅዱስ Aሐዱ Aምላክ
Aሜን፡፡

Oርቶዶክሳዊ ጋብቻ - ክፍል 8
መምህር፡‐ ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ
E‐mail: kesisolomon3@gmail.com
ቦታ፡‐ ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን Aዳራሽ
በየሳምንቱ ረቡE ከ12፡30 – 1፡30 ምሽት

ሰኔ ፪ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም.

ቁጣና የቤት ውስጥ ጥቃት
•

ዛሬ ሁላችንንም የሚመለከት Aንድ ርEሰ ጉዳይ Eንመለከታለን፡፡ Eርሱም ቁጣንና የቤት ውስጥ ጥቃትን
የተመለከተ ነው፡፡

•

Eስከዛሬ ድረስ በሕይወቱ ሳይቆጣ የኖረን ሰው ማግኘት በጣም Aስቸጋሪ ነው፡፡

•

ቁጣ በተለያየ ምክንያት የሚከሰት ሲሆን ተቆጪነትም የተለያዩ ጉዳዮችን ጠቋሚ ነው፡፡

•

ጌታችን ቁጣን ከመግደል ጋር በማነጻጸር ገልጦታል፡፡ በብሉይ ዘመን የነበረውን የመግደልን ድርጊት ከቁጣ ጋር
በሐዲስ Aነጻጽሮታል፡፡

•

ማቴ 5፡21-26፡፡

•

‹‹ለቀደሙት። Aትግደል Eንደ ተባለ ሰምታችኋል፤
ኋ
የገደለም ሁሉ ፍርድ ይገባዋል። Eኔ ግን Eላችኋለሁ፥
ኋ
በወንድሙ ላይ
የሚቆጣ ሁሉ ፍርድ ይገባዋል፤ ወንድሙንም ጨርቃም የሚለው ሁሉ የሸንጎ ፍርድ ይገባዋል፤ ደንቆሮ የሚለውም ሁሉ
የገሃነመ Eሳት ፍርድ ይገባዋል። Eንግዲህ መባህን በመሠዊያው ላይ ብታቀርብ፥ በዚያም ወንድምህ Aንዳች በAንተ ላይ
Eንዳለው ብታስብ፥
ታ
በዚያ
ዚያ በመሠዊያው
ዊያ ፊት መባህን ትተህ ሂ
ሂድ፥ Aስቀድመህም ከወንድምህ ጋ
ጋር ታ
ታረቅ፥ በኋላም
ኋ
መጥተህ
መባህን Aቅርብ። Aብረኸው በመንገድ ሳለህ ከባላጋራህ ጋር ፈጥነህ ተስማማ፤ ባላጋራ ለዳኛ Eንዳይሰጥህ ዳኛም
ለሎሌው፥ ወደ ወህኒም ትጣላለህ፤ Eውነት Eልሃለሁ፥ የመጨረሻዋን ሳንቲም Eስክትከፍል ድረስ ከቶ ከዚያ
Aትወጣም ››
Aትወጣም።››

•

በብሉይ የሚገድል ሁሉ ይገደል ነበር፡፡

•

Aንድ ሰው በውስጡ ሸምቆ በወንድሙ የሚቆጣ ከሆነ ይፈረድበታል፡፡ Eንዲህ ያለውን ሰው ውስጡን EግዚAብሔር Eንጂ
ሰው ሊያነበው Aይችልም
Aይችልም፡፡

•

EግዚAብሔር Eንደ ዝሙት ሁሉ መግደልንም ሆነ ቁጣን መርምሮ የሚመለከተው ከልባችንና ከAEምሮAችን ነው፡፡
መርምሮ Aይቶንም Eንደሥራችን ይፈርዳል፡፡

ቁጣና የቤት ውስጥ ጥቃት
•

በተጨማሪም በርEሳችን ዙሪያ ትዳርን
ት
Aስመልክቶ በጣም Aስፈላጊ የሆነውን መልEክት
ት Eንመልከት፡፡
ት

•

ኤፌሶን 4፡26-27 Eና 31-32፡፡

•

‹‹ ተቆጡ ኃጢAትንም Aታድርጉ፤ በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ Aይግባ፥ ለዲያብሎስም ፈንታ Aትስጡት። …

መራርነትና ንዴት ቁጣም ጩኸትም መሳደብም ሁሉ ከክፋት ሁሉ ጋር ከEናንተ ዘንድ ይወገድ። Eርስ
በርሳችሁም ቸሮችና ርኅሩኆች ሁኑ፥ EግዚAብሔርም ደግሞ በክርስቶስ ይቅር Eንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ።››
•

ይ የተነሳ በመካከላችሁ ቁጣ ቢኖር ቁጣችሁን Aብርዳችሁ Aብራችሁ ለጸሎት በመቆም
ባልተግባባችሁበት ጉዳይ
Eስክትጸልዩ ድረስ Eንደተቆጣችሁ ወደ መኝታችሁ Aትሂዱ፡፡

•

በርግጥ Aድራችሁ የምትፈቱበት ሥርዓት ኖሮAችሁ ተስማምታችሁ ከሆነ መልካም ቢሆንም Eያሰላሰላችሁት ግን
ወደ መኝታችሁ Aትሂዱ፡፡

•

ምክንያቱም ከቁጣው ጋር ዲያቢሎስ ይኖራልና ነው፡፡ በሌላው ተቆጥቶ ይቅር ይል ዘንድ ያቃተው ሰው Eንቅልፍ
Eንዴት Aድርጎ ይወስደዋል? ይቅር Aለማለታችን ራሱ ይቀሰቅሰናል፡፡

•

ይቅር ማለት Aለመቻል በስጋት የተሞላንና የታወክን ያደርገናል፡፡

•

ስለዚህ ለመነጋገር የምንችልበት ጊዜ Eንኳ ብናጣ ተቆጥተን ከመተኛት ይልቅ ከጌታችን የተማርነውን
ይቅርታን Aድርገን Eናንቀላፋ፡፡

•

ስለዚ ዛሬ በAጭሩ
ስለዚህ
A
ቁጣንና የቤት
የ ት ውስጥ
ስ

ለቁጣ የሚያነሳሱን ምክንያቶች
1.

ደህንነታችንና ጥበቃችን የተነካ የተደፈርን ወይም የተጎዳን መሆን
•

‹‹ይህን የምትመኪበትን መልክ Aጠፋዋለሁ… ›› Eያሉ መዛት…

•

Aንዳንድ ጊዜ በከረረ ንግግር ውስጥ ‹‹Eገልሃለሁ… Eገልሻለሁ …›› ልንል Eንችላለን፡፡ ይህ ዛቻ ለመግደል
መሞከር፣ ወንጀልም ነው፤ ወደ ፍርድ ቤት ሊያስቀርበን ይችላል፤ በክርስትናም Aልተፈቀደም፡፡

•
2.

ስለዚህ የሌሎች ጸጥታና ደህንነት የተጠበቀ Eንዲሆን Aንደበታችንን/ምላሳችንን መጠበቅ ይገባናል፡፡

መብትን መጣስና ግጭት
•

መብትን መጣስ በሂደት ቁጣን ያስከትላል፡፡

•

Aንዳንዴ ሳይታሰብ ይፈነዳል፡፡ ያም ነውጠኛነትን ሁከትን ያስከትላል፡፡

3.

ሰውን መናቅ ወይም ማቃለል

4.

ማስፈራራት፣ ማስደንገጥ፣ ግትርነት

5.

የሰውን መብት መጣስ፡- በትዳር ባልም ሚስትም መብት ያላቸው ቢሆኑም Aንዱ የላለውን Aለማክበሩ፡፡

6.

ጥብቅ ሥርዓትን/መመሪያን Eሴቶችን መጣስ
•

የያEቆብ ልጆች ጥብቅ ሥርዓታቸው/መመሪያቸውና Eሴቶቻቸው ተጥሰው Eህታቸው ዲና በተነካች ጊዜ ያ
ሰው የሚያገባት ቢሆንም Eንኳ ወንድሞችዋ ያደረጉትን Eናስታውሳለን? ያገኙትን ሁሉ ገደሉ ይላል ቅዱስ
መጽሐፍ…

•

በክርስቲያኖች ወይም በሕዝብ ዘንድ የታመነበትን መልካም ነገር የሚጥስ ሲገጥመን Eንቆጣለን፡፡

•

ቅድስና የተለየውን ድርጊት የሚያስፋፋንም ሰው Eንቃወማለን፡፡ ድርጊቱንም ለማውገዝ ራሳችንን ዋና ተዋናይ
Eናደርጋለን፡፡

•

Eንዲህ ያለውን ነውር ነገር ከሚቃወሙም ጋር Aንድነት ፈጥረን Eንቆማለን ጥብቅ ሥርዓትንመመሪያና Eሴት
ተጥሶAልና፡፡

7. ያልተሟላ ፍላጎት
•

ለቁጣ የሚያነሳሱን ምክንያቶች

Aንድን ልጅ ያለAግባብ ዛሬ ምግብ Aትበላም ብለን ብንከለክለው መቆጣቱ Aይቀርም…

8. ለረጅም ጊዜ ያልተፈቱ ችግሮች
•

መለያየት፣ ፍቺ፣ ግኑኝነትን ማቋረጥ፣ ኃጢAት፣…

9 የAደንዛዥ Eፅ ሱሰኝነት
9.
10. የሰውነታችን ችግሮች፡- Eንቅርት፣ የጭንቅላት Eጢ… ቁጣን ያባብሳል፡፡

•

ከላይ የተጠቀሱትም ሆኑ ሌሎችም በርካታ ምክንያቶች ለቁጣ ምንጭ ናቸው፡፡

•

Aሁንም ሆነ ከዛሬ በፊት ለቁጣ ምክንያት የሆኑንን ምክንያቶች Eያንዳንዳችን Eንፈልግ፡፡

ቁጣን መግለጫ መንገዶች ወይም የቁጣ ዓይነቶች
1. ከማፈር፣ ከፍርሃት ወዘተ የተነሳ ነገሮች ለመሸፋፈን መሞከር ወይም ስንሞክር የምንቆጣው ቁጣ
2. ያበጠ ነገር ሲፈነዳ የሚከሰት፡- የት፣ መቼ፣ Eንዴት፣ … ተናደድን? ማታ ደክመን ሳለ፣ የትዳር
Aጋራችንን ስናይ? ስንናደድስ ትንፋሽ ያጥረናል? ደም ሥራችን ይወጠራል? ጀርባችንን ያመናል?
3. Aሁን ወይም ከዚህ በፊት በሆኑ ነገሮች በሌሎች መናደድ
4. በራስ መቆጣት ወይም መናደድ
5. በEግዚAብሔር መቆጣት ወይም መናደድ

የቁጣ ማከሚያ መንገዶች
1. የመቆጣት ወይም ቶሎ የመናደድ ችግር Eንዳለብን Aምነን መቀበል
2. የተናደድንባቸውን Aጋጣሚዎች በማስታወስ የት፣ መቼ፣… ከማን ጋር ሁኔታችን ምን ይመስል
Eንደነበር ራሳችንን Eናስታውስ
3. ራስን መቆጣጠር
ቆጣጠር
•

ከቦታው ቶሎ ርቆ መሄድ

•

ተናደን ምንም ነገር ቶሎ ከመናገር Aፋችንን መቆጠብ

•

ተናደን መኪና
ኪና Aለ
Aለመንዳት
ንዳት ከሆነም ቀስ ብለን ማሽከርከር፣ Eናንብብ፣ … በAንድ ጉዳይ ራሳችንን
Eንጥመድ

4. ለምን Eንደተናደድን Eንግለጽ
5. ሊረዱን የሚችሉ መካሪዎች Eንዲመክሩን ማድረግ
6. ይቅር ማለት
•

ይቅር ካልን ጉዳዩን ለEግዚAብሔር
ይ
ዚ
ሰጠን ማለት ስለሆነ Aንጨቃጨቅ፣
ቃ

•

ጌታችን በመስቀል ሆኖ ተቸንክሮ .. የሚያደርጉትን Aያውቁምና ብሎ ይቅር Eንዳለን Eናስብ፡፡

7. በመንፈሳዊ ጎዳና የሚመሩን Eንዲኖሩን መሆን
•

የንስሐ Aባታችን ምክር ዘወትር የማይለየን Eንሁን

የቤት ውስጥ ጥቃትና ግጭት
1. የመቆጣት ወይም ቶሎ የመናደድ ችግር Eንዳለብን Aምነን መቀበል
2. የተናደድንባቸውን Aጋጣሚዎች በማስታወስ የት፣ መቼ፣… ከማን ጋር ሁኔታችን ምን ይመስል
Eንደነበር ራሳችንን Eናስታውስ
3. ራስን መቆጣጠር
ቆጣጠር
•

ከቦታው ቶሎ ርቆ መሄድ

•

ተናደን ምንም ነገር ቶሎ ከመናገር Aፋችንን መቆጠብ

•

ተናደን መኪና
ኪና Aለ
Aለመንዳት
ንዳት ከሆነም ቀስ ብለን ማሽከርከር፣ Eናንብብ፣ … በAንድ ጉዳይ ራሳችንን
Eንጥመድ

4. ለምን Eንደተናደድን Eንግለጽ
5. ሊረዱን የሚችሉ መካሪዎች Eንዲመክሩን ማድረግ
6. ይቅር ማለት
•

ይቅር ካልን ጉዳዩን ለEግዚAብሔር
ይ
ዚ
ሰጠን ማለት ስለሆነ Aንጨቃጨቅ፣
ቃ

•

ጌታችን በመስቀል ሆኖ ተቸንክሮ .. የሚያደርጉትን Aያውቁምና ብሎ ይቅር Eንዳለን Eናስብ፡፡

7. በመንፈሳዊ ጎዳና የሚመሩን Eንዲኖሩን መሆን
•

የንስሐ Aባታችን ምክር ዘወትር የማይለየን Eንሁን

For your queries or questions E‐mail:

kesisolomon4@gmail com
kesisolomon4@gmail.com
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… ክፍል ዘጠኝ ይቀጥላል
ይቀጥላል፡፡
ወስብሐት ለEግዚAብሔር፡፡

