
በስመ Aብ ወወልድበስመ Aብ ወወልድ 

ወመንፈስቅዱስ Aሐዱ Aምላክ 

Aሜን፡፡Aሜን፡፡



ቅድ ብቻቅድመጋብቻ

ክፍል 9

የጋብቻ ዓላማምንድር ነው፤ሥርዓተተክሊል ለማንየጋብቻ ዓላማምንድር ነው፤ሥርዓተተክሊል ለማን
ይፈጸማል፤ ከጋብቻ Aስቀድሞመታወቅ የሚገባቸው

ጉዳዮችምንድር ናቸው?

በቀሲስ ሰሎሞንሙሉጌታ

ቦሌ ደብረ ሳሌምመድኃኔዓለምቤተ ክርስቲያን Aዳራሽቦሌ ደብረ ሳሌምመድኃኔዓለምቤተ ክርስቲያን Aዳራሽ

ሳምንታዊመርሐግብር ‐ ረቡE 12፡30 – 1፡30 ምሽት
ሰኔ ፲ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም.



ቅዱስ ጋብቻ

የየ ብቻ ዓላማብቻ ዓላማየየጋብቻ ዓላማጋብቻ ዓላማ

ሥርዓተ ተክሊል ለማን ይፈጸማልሥርዓተ ተክሊል ለማን ይፈጸማል??

የተለያዩ መታወቅ የሚገባቸው ጉዳዮችየተለያዩ መታወቅ የሚገባቸው ጉዳዮች



የጋብቻ ዓላማ

ለመረዳዳትለመረዳዳት
-- ዘፍጥረት ዘፍጥረት 2 2 ** 20 20 Eና መክብብ Eና መክብብ 4 4 ** 9 9 –– 1111

ዘር ለመተካት ዘር ለመተካት 
-- ዘፍጥረት ዘፍጥረት 1 1 ** 25 25 Eና መዝሙር Eና መዝሙር 126 126 ** 33

ከፍትወት ወይም ከዝሙት ለመጠበቅከፍትወት ወይም ከዝሙት ለመጠበቅ
-- 11ኛ ቆሮኛ ቆሮ 77 ** 88 -- 99 ፣፣ 11ኛ ቆሮኛ ቆሮ 55 ** 11 ፣ ምሳሌ፣ ምሳሌ 66 ** 3030 –– 3232-- 11ኛ ቆሮ ኛ ቆሮ 7 7 ** 8 8 -- 9 9 ፣ ፣ 11ኛ ቆሮ ኛ ቆሮ 5 5 ** 1 1 ፣ ምሳሌ ፣ ምሳሌ 6 6 ** 30 30 –– 3232



የጋብቻ ሕግጋት

11. . ከተጋቡ በኋላ Aንድ Aካል ናቸው፡፡ ከተጋቡ በኋላ Aንድ Aካል ናቸው፡፡ ማቴ ማቴ 19 19 ** 4 4 –– 66
22. . መፋታት ክልክል ነው፡፡ መፋታት ክልክል ነው፡፡ ሚል ሚል 2 2 ** 14 14 
33. . Aንድ ወንድ ለAንድ ሴት፡፡ Aንድ ወንድ ለAንድ ሴት፡፡ 11ኛ ቆሮ ኛ ቆሮ 7 7 ** 22
44 የሚገባቸውን ሁሉ መጠበቅና ማድረግ፡፡የሚገባቸውን ሁሉ መጠበቅና ማድረግ፡፡ 11ኛ ቆሮኛ ቆሮ 77 ** 3344. . የሚገባቸውን ሁሉ መጠበቅና ማድረግ፡፡ የሚገባቸውን ሁሉ መጠበቅና ማድረግ፡፡ 11ኛ ቆሮ ኛ ቆሮ 7 7 ** 33
55. . ባልም ሚስትም በራሳቸው ሥልጣን የላቸውም፡፡ ባልም ሚስትም በራሳቸው ሥልጣን የላቸውም፡፡ 11ኛ ቆሮ ኛ ቆሮ 7 7 ** 44
66. . ኃላፊነትን መወጣት፡፡ ኃላፊነትን መወጣት፡፡ ኤፌ ኤፌ 5 5 ** 20 20 –– 23 23 ፤ ቆላ ፤ ቆላ 3 3 * * 18 18 --1919፡፡፡፡
77 ለጾምና ለጸሎት ካልሆነ Aለ ለያየትለጾምና ለጸሎት ካልሆነ Aለ ለያየት 11ኛ ቆኛ ቆ77. . ለጾምና ለጸሎት ካልሆነ Aለመለያየት፡፡ ለጾምና ለጸሎት ካልሆነ Aለመለያየት፡፡ 11ኛ ቆሮ ኛ ቆሮ 7 7 ** 55
88. . ሥጋዊ ጌጥ Aለማብዛት፡፡ ሥጋዊ ጌጥ Aለማብዛት፡፡ 11ኛ ጴጥ ኛ ጴጥ 3 3 ** 1 1 -- 44
99. . ድንገተኛ ግጭት ቢከሰት ወዲያው መታረቅ፡፡ ድንገተኛ ግጭት ቢከሰት ወዲያው መታረቅ፡፡ 11ኛ ቆሮ ኛ ቆሮ 7 7 ** 1010--1111
1010. . በሞት ካልሆነ Aለመለያየት፡፡ በሞት ካልሆነ Aለመለያየት፡፡ 11ኛ ቆሮ ኛ ቆሮ 7 7 ** 39 39 EናEና ሮሜ ሮሜ 7 7 ** 2 2 --33
1111. . ከሥጋዊ፤ መንፈሳዊ፤ የጋብቻ ዘመድ Aለማግባት፡፡ ከሥጋዊ፤ መንፈሳዊ፤ የጋብቻ ዘመድ Aለማግባት፡፡ 

ዘሌዘሌ 1818 ** 66--2020፤ ዘሌ፤ ዘሌ 2020 ** 1616--2121፤ ማር፤ ማር 66 ** 1717፡፡፡፡ዘሌ ዘሌ 18 18 ** 66 2020፤ ዘሌ ፤ ዘሌ 20 20 ** 1616 2121፤ ማር ፤ ማር 6 6 * * 1717፡፡፡፡



የጋብቻየጋብቻሕግጋትሕግጋት የቀጠለየቀጠለ……

11. . ልጅ በሥጋ ዝምድና የሚከተሉትን Aያገባም፡፡ልጅ በሥጋ ዝምድና የሚከተሉትን Aያገባም፡፡
-- የቅድመየቅድመ AያቱንAያቱን Eናት፤Eናት፤ Eህት፤Eህት፤ሚስት፤ሚስት፤ ልጅልጅ
የAያቱንየAያቱን Eናት፤Eናት፤ Eህት፤Eህት፤ሚስት፤ሚስት፤ ልጅልጅ-- የAያቱንየAያቱን Eናት፤Eናት፤ Eህት፤Eህት፤ሚስት፤ሚስት፤ ልጅልጅ

-- የAባቱንየAባቱን Eናት፤Eናት፤ Eህት፤Eህት፤ሚስት፤ሚስት፤ ልጅልጅ
22. . Aባት በሥጋ ዝምድና የሚከተሉትን Aያገባም፡፡ Aባት በሥጋ ዝምድና የሚከተሉትን Aያገባም፡፡ 

-- የሴትየሴት ልጁን፤ልጁን፤ የልጅየልጅ ልጁን፤የልጅልጁን፤የልጅ ልጁንልጁን ልጅልጅየሴትየሴት ልጁን፤ልጁን፤ የልጅየልጅ ልጁን፤የልጅልጁን፤የልጅ ልጁንልጁን ልጅልጅ
-- የወንድየወንድ ልጁንልጁንሚስት፤ሚስት፤ የሚስቱንምየሚስቱንም AያትAያት ፣ Eናት ፣ Eህት ፣ ልጅ፣ Eናት ፣ Eህት ፣ ልጅ
-- የልጅየልጅ ልጁንልጁንሚስት፤ሚስት፤ የሚስቱንምየሚስቱንም AያትAያት ፣ Eናት ፣ Eህት ፣ ልጅ፣ Eናት ፣ Eህት ፣ ልጅ
-- የልጅየልጅ ልጁንልጁን ልጅልጅሚስት፤ሚስት፤ የሚስቱንምየሚስቱንም AያትAያት ፣፣ EናትEናት ፣፣ EህትEህት ፣፣ ልጅልጅ ፡፡፡፡

ቻቻ ት ትት ት33. . በጋብቻ ዝምድና ባልበጋብቻ ዝምድና ባል//ሚስት የሚከተሉትን Aያገቡም፡፡ሚስት የሚከተሉትን Aያገቡም፡፡
-- የሚስቱንየሚስቱን AያትAያት፣ Eናት ፣ Aክስት ፣ Eህት ፣ ልጅዋን ፣ የልጅ ልጇን፣ Eናት ፣ Aክስት ፣ Eህት ፣ ልጅዋን ፣ የልጅ ልጇን

44. . በመንፈሳዊ ዝምድናበመንፈሳዊ ዝምድና
ትት ጅጅ ትት ትት ትት ጁጁ ጅጅ ጁጁ-- የክርስትናየክርስትና ልጅልጅ የክርስትናየክርስትና AባቱንAባቱን ሚስትሚስት፣፣ EህትEህት፣ ልጁን፣ የ፣ ልጁን፣ የልጅልጅ ልጁንልጁን

-- የክርስትናየክርስትና AባትAባት የክርስትናየክርስትና ልጁንልጁን EናትEናት፣ Eህት፣ ሚስት፣ ልጅ፣፣ Eህት፣ ሚስት፣ ልጅ፣
የየEህቱንናEህቱንና የወንድሙንየወንድሙንልጅልጅ Aያገቡም፡፡Aያገቡም፡፡

-- በሃይማኖት Aንድ ያልሆኑ Aይጋቡም፡፡በሃይማኖት Aንድ ያልሆኑ Aይጋቡም፡፡በሃይማኖት Aንድ ያልሆኑ Aይጋቡም፡፡በሃይማኖት Aንድ ያልሆኑ Aይጋቡም፡፡
-- መፋታት ባይፈቀድም ፍቺ በዝሙት መፋታት ባይፈቀድም ፍቺ በዝሙት ((ሥጋዊና መንፈሳዊሥጋዊና መንፈሳዊ) ) የተነሳ ሊከሰት ይችላል፡፡የተነሳ ሊከሰት ይችላል፡፡
-- ሌላ ማግባት የሚቻለውም በዝሙት ፍቺና በሞት የተነሳ ብቻ ነው፡፡ሌላ ማግባት የሚቻለውም በዝሙት ፍቺና በሞት የተነሳ ብቻ ነው፡፡



ተክሊል የሚገባው ለማን ነው?

11. . ሥጋዊ ድንግልና ላላቸው፡፡ ሥጋዊ ድንግልና ላላቸው፡፡ ፍፍ. . ነገነገ. . AንቀጽAንቀጽ 24 24 ** 906906
-- በሕክምናበሕክምና የተነሣየተነሣ ድንግልናቸውንድንግልናቸውን ያጡያጡ
-- በተፈጥሮበተፈጥሮ ሲወለዱሲወለዱ የድንግልናየድንግልና ምልክትምልክት የሌላቸውየሌላቸው

ቅቅ-- ለAቅመለAቅመሔዋንሔዋን ሳይደርሱሳይደርሱ ተገደውተገደው የተደፈሩየተደፈሩ
-- ከAቅምከAቅም በላይበላይ የሆነየሆነሥራሥራ በመሥራትበመሥራትድንግልናቸውንድንግልናቸውን ያጡምያጡም Aይከለከሉም፡፡Aይከለከሉም፡፡

22 የሃይማኖት Aንድነት ላላቸየሃይማኖት Aንድነት ላላቸ ኛኛ22. . የሃይማኖት Aንድነት ላላቸው፡፡ የሃይማኖት Aንድነት ላላቸው፡፡ 22ኛ ቆሮኛ ቆሮ 6 6 ** 14 14 -- 1818

33.. ከ ከ 20 20 በላይ የሆነ ወንድና ከበላይ የሆነ ወንድና ከ15 15 ዓመት በላይ ለሆነች ሴት፡፡ዓመት በላይ ለሆነች ሴት፡፡
ፍፍ. . ነገነገ. . AንቀጽAንቀጽ 24 24 ** 883883--884 884 EናEና AንቀጽAንቀጽ 24 24 ** 894894

44.. ፈቃደኝነታቸውን ለገለጹ ተጋቢዎች፡፡ፈቃደኝነታቸውን ለገለጹ ተጋቢዎች፡፡ ፍፍ.. ነገነገ.. AንቀጽAንቀጽ 2424 ** 90690644. . ፈቃደኝነታቸውን ለገለጹ ተጋቢዎች  ፈቃደኝነታቸውን ለገለጹ ተጋቢዎች  ፍፍ. . ነገነገ. . AንቀጽAንቀጽ 24 24 906906

ጸሎተጸሎተ ተክሊልተክሊል ከቅዳሴከቅዳሴ በፊትበፊት የሚፈጸምየሚፈጸም ሲሆንሲሆን ያለያለሥጋሥጋወደሙምወደሙም Aይፈጸምም፡፡Aይፈጸምም፡፡

ከላይከላይ የተጠቀሱትንየተጠቀሱትንማማሟላት ያልተቻላቸው ሟላት ያልተቻላቸው ተጋቢዎችተጋቢዎች በሙሉበሙሉ ጸሎተጸሎተ ንስሐንስሐ ወይምወይም
ፍትሐትፍትሐት ዘወልድዘወልድ ተነቦላቸውተነቦላቸው ቅዱስቅዱስ ቁርባንቁርባን ተቀብለውተቀብለው ኑሮAቸውንኑሮAቸውን ይጀምራሉ፡፡ይጀምራሉ፡፡



መተጫጨት

በመተጫጨት ሂደት በወንዶች የሚፈጸም ስህተትበመተጫጨት ሂደት በወንዶች የሚፈጸም ስህተት
11. . የሌለን ሀብት፤ ማEረግ Aለኝ ማለትየሌለን ሀብት፤ ማEረግ Aለኝ ማለት

22. . ደመወዝን ከፍ Aድርጎ መናገርደመወዝን ከፍ Aድርጎ መናገር

33. . ከጋብቻ በፊት ፈቃደ ሥጋን ለመፈጸም መፈለግከጋብቻ በፊት ፈቃደ ሥጋን ለመፈጸም መፈለግ

44 Aንድ ለAንድ ብቻ መፈቀዱን Eያወቁ ብዙ ሴቶችን መከጀልAንድ ለAንድ ብቻ መፈቀዱን Eያወቁ ብዙ ሴቶችን መከጀል44. . Aንድ ለAንድ ብቻ መፈቀዱን Eያወቁ ብዙ ሴቶችን መከጀልAንድ ለAንድ ብቻ መፈቀዱን Eያወቁ ብዙ ሴቶችን መከጀል

55. . ከEውነተኛ ፍቅር ይልቅ በገንዘብ ለመግዛትና ለመቆጣጠር ማሰብከEውነተኛ ፍቅር ይልቅ በገንዘብ ለመግዛትና ለመቆጣጠር ማሰብ

66. . ራስን ንጹሕ Aድርጎ ሌላውን ሰው ማማትና ወዘተራስን ንጹሕ Aድርጎ ሌላውን ሰው ማማትና ወዘተ… … በዚህምበዚህም
የተነሳ Eውነቱ ሲታወቅ Aመኔታ ይጠፋል ጭቅጭቅ ይነግሳል፡፡የተነሳ Eውነቱ ሲታወቅ Aመኔታ ይጠፋል ጭቅጭቅ ይነግሳል፡፡



መተጫጨትየቀጠለ…

በመተጫጨት ሂደት በሴቶች የሚፈጸም ስህተትበመተጫጨት ሂደት በሴቶች የሚፈጸም ስህተት
11.. ፍቅርን ሳይሆን ገንዘብና ሀብትን ብቻ መመልከትፍቅርን ሳይሆን ገንዘብና ሀብትን ብቻ መመልከት11. . ፍቅርን ሳይሆን ገንዘብና ሀብትን ብቻ ልከትፍቅርን ሳይሆን ገንዘብና ሀብትን ብቻ ልከት

22. . ክፉ ባልንጀሮችን በመከተል ለዝሙትና በAለባበስም ምቹ ላልሆነክፉ ባልንጀሮችን በመከተል ለዝሙትና በAለባበስም ምቹ ላልሆነ
ሕይወት መጋለጥሕይወት መጋለጥሕይወት መጋለጥሕይወት መጋለጥ

33. . የተለያየየ ወንዶችን በEጮኝነት ማቅረብና Eድሜን መጨረስየተለያየየ ወንዶችን በEጮኝነት ማቅረብና Eድሜን መጨረስ

44. . ከተዋወቁት ሁሉ ወንድ ጋር መላፋት፡፡ከተዋወቁት ሁሉ ወንድ ጋር መላፋት፡፡

ሴቶች ሆይ፡ሴቶች ሆይ፡-- መተጫጨት ማለት መጋባት ማለት ስላልሆነ የሁለት መተጫጨት ማለት መጋባት ማለት ስላልሆነ የሁለት 
ደቂቃ ቀልድ የAንድ ሰዓት ልፊያ Aስከትሎ ይኽም ልፊያ የማይጠፋ ደቂቃ ቀልድ የAንድ ሰዓት ልፊያ Aስከትሎ ይኽም ልፊያ የማይጠፋ 
ጸጸት Eንዳያተርፍ መጠንቀቅ ተገቢ ነው፡፡ጸጸት Eንዳያተርፍ መጠንቀቅ ተገቢ ነው፡፡ጸጸት Eንዳያተርፍ መጠንቀቅ ተገቢ ነው፡፡ጸጸት Eንዳያተርፍ መጠንቀቅ ተገቢ ነው፡፡



በትዳር ጓደኛ ምርጫ ስኬታማ ለመሆን

11. . መንፈሳዊ ሕይወትን Aስተካክሎ ወደ EግዚAብሔር መጸለይ፡፡መንፈሳዊ ሕይወትን Aስተካክሎ ወደ EግዚAብሔር መጸለይ፡፡ዊ ይ ዚ ር ይዊ ይ ዚ ር ይ

22. . Eውነተኛ መሆን Eውነተኛ መሆን -- ለማግኘት ስንል የሌለንን Aለን Aለማለት፡፡ለማግኘት ስንል የሌለንን Aለን Aለማለት፡፡

33. . Aንድ ወጥ ጠባይ ያለን መሆን፡Aንድ ወጥ ጠባይ ያለን መሆን፡-- የምንውልበትን ቦታ፤ የምንውልበትን ቦታ፤ 
የምናበጃቸውን ጓደኞች፤ Aነጋገራችንንና Aካሄዳችንን መወሰን፡፡ የምናበጃቸውን ጓደኞች፤ Aነጋገራችንንና Aካሄዳችንን መወሰን፡፡ 

44. . በዓላማና በAስተሳሰብ Aንድነት መቀራረብበዓላማና በAስተሳሰብ Aንድነት መቀራረብ

55. . የAንድ ሃይማኖት ተከታይ መሆንየAንድ ሃይማኖት ተከታይ መሆን

66 የንስሐ Aባቶችን ምክርና መመሪያ መከተል፡፡የንስሐ Aባቶችን ምክርና መመሪያ መከተል፡፡66. . የንስሐ Aባቶችን ምክርና መመሪያ መከተል፡፡የንስሐ Aባቶችን ምክርና መመሪያ መከተል፡፡



ቃልኪዳን

ጽኑE የፈቃድ ውል፡፡ Eውነተኛነቱንም ለማረጋገጥ በEግዚAብሔር ጽኑE የፈቃድ ውል፡፡ Eውነተኛነቱንም ለማረጋገጥ በEግዚAብሔር 
ስም ቀለበት በማሰር ይፈጸማል፡፡ስም ቀለበት በማሰር ይፈጸማል፡፡ይይ

ቀለበትቀለበት፡፡--
ክብነቱ፡ክብነቱ፡ ጋብቻው መፋታት የሌለበት መጨረሻ የሌለው መሆኑንጋብቻው መፋታት የሌለበት መጨረሻ የሌለው መሆኑንክብነቱ፡ክብነቱ፡-- ጋብቻው መፋታት የሌለበት መጨረሻ የሌለው መሆኑንጋብቻው መፋታት የሌለበት መጨረሻ የሌለው መሆኑን

ማመልከቻ ሲሆንማመልከቻ ሲሆን

የፍቅር ምልክት ነው፡፡ የፍቅር ምልክት ነው፡፡ ##EንደEንደ ቀለበትቀለበት በልብህበልብህ AኑረኝAኑረኝ; ; መኃመኃ. . 8 8 * * 66

በAጠቃላይበAጠቃላይ የቃልኪዳንየቃልኪዳን ምልክትምልክት ነው፡፡ነው፡፡በAጠቃላይበAጠቃላይ የቃልኪዳንየቃልኪዳን ምልክትምልክት ነውነው

##AምላክህንAምላክህን EግዚAብሔርንEግዚAብሔርን ፍራፍራ EርሱንምEርሱንም AምልክAምልክ በስሙምበስሙምማል።ማል።;; ዘዳግምዘዳግም 6 6 * * 1313፡፡፡፡

##በስሜምበስሜም በሐሰትበሐሰት Aትማሉ፥Aትማሉ፥ የAምላካችሁንምየAምላካችሁንም ስምስም AታርክሱAታርክሱ EኔEኔ EግዚAብሔርEግዚAብሔር ነኝ።ነኝ።;;
ዘሌዋውያንዘሌዋውያን 19 19 * * 1212



በAጠቃላይ ከጋብቻ በፊትምን Eናድርግ?
11. . በፈሪሐ EግዚAብሔር ለመመላለስ መወሰንበፈሪሐ EግዚAብሔር ለመመላለስ መወሰን

##በበAምላክህAምላክህ በEግዚAብሔርበEግዚAብሔር ፊትፊትመልካምናመልካምና ቅንቅን የሆነውንየሆነውን ነገርነገር ስታደርግስታደርግ ለAንተለAንተበበAምላAምላ በE ዚA ሔርበE ዚA ሔር ትት ልካምናልካምና ቅንቅን የ ነ ንየ ነ ን ነገርነገር ስታ ርስታ ር ለAንለAን
ከAንተምከAንተም በኋላበኋላ ለልጆችህለልጆችህ ለዘላለምለዘላለምመልካምመልካም ይሆንላችሁይሆንላችሁ ዘንድዘንድ EኔEኔ የማዝዝህንየማዝዝህን EነዚህንEነዚህን
ቃሎችቃሎችሁሉሁሉ ሰምተህሰምተህ ጠብቅ።ጠብቅ። ; ; ዘዳግምዘዳግም 12 12 * * 2929፡፡፡፡

22. . በንስሐ ሕይወት ተጠብቆ መኖር፡፡ በንስሐ ሕይወት ተጠብቆ መኖር፡፡ 
ራEይ ራEይ 3 3 * * 1919፡፡፡፡

33. . የEግዚAብሔርንየEግዚAብሔርን ፈቃድፈቃድ በጸሎትበጸሎት መጠየቅ፡፡መጠየቅ፡፡
ትንቢተ ዮናስ ምEራፍ ትንቢተ ዮናስ ምEራፍ 1 1 Eና Eና 22፡፡፡፡

44. . የAካልናየAካልና የAEምሮየAEምሮ EንዲሁምEንዲሁም በመንፈሳዊበመንፈሳዊ ሕይወታችንሕይወታችን ብስለትብስለት
ያለንያለን መሆናችንንመሆናችንን መመዘን፡፡መመዘን፡፡ 11ኛኛ ቆሮቆሮ 1313 * * 1111፣ ፣ 22ኛ ጴጥ ኛ ጴጥ 1 1 * * 5 5 --1010

55. . ራሳችንንራሳችንን መቻል፡፡መቻል፡፡ ዘፍ ዘፍ 18 18 * * 1414፣፣ ዘፍ ዘፍ 3 3 * * 17 17 ፣፣ 22ኛ ተሰ ኛ ተሰ 3 3 * * 10 10 –– 1212



የEግዚAብሔርፈቃድ Eንዴትይታወቃል?

11. . ማመንና መወላወል በሌለበት ፍቅርማመንና መወላወል በሌለበት ፍቅር

22.  .  Eየጠወለገ ሳይሆን Eየለመለመ በሚሄድ ግኑኝነትEየጠወለገ ሳይሆን Eየለመለመ በሚሄድ ግኑኝነት

ሸሸ ት ትት ት ትት33. . ፈተናፈተና ሲያጋጥምሲያጋጥም ሳይሸነፉሳይሸነፉ በትEግሥትበትEግሥት በጋራበጋራ በመወጣትበመወጣት
ዮሐንስ ዮሐንስ 4 4 ፡ ፡ 1818



ልናውቃቸው የሚገቡን

11. . በድንግልና ለመኖር ወስኖ ቃልኪዳኑን ትቶ የሚያገባ ቃል ኪዳኑንበድንግልና ለመኖር ወስኖ ቃልኪዳኑን ትቶ የሚያገባ ቃል ኪዳኑን
Aፍርሷልና ጸሎተ ተክሊል ሳይፈጽሙለት በቁርባን ብቻ ማጋባትAፍርሷልና ጸሎተ ተክሊል ሳይፈጽሙለት በቁርባን ብቻ ማጋባት
የተፈቀደ መሆኑን፡፡የተፈቀደ መሆኑን፡፡ ፍትሐ ነገሥት Aንቀጽ ፍትሐ ነገሥት Aንቀጽ 24 24 ** 834 834 ፣ ዘኁ ፣ ዘኁ 30 30 ** 22

22. . ሚስት ስትጸንስና ከወለደች በኋላ ለተወሰኑ ቀናት ግኑኝነት ሚስት ስትጸንስና ከወለደች በኋላ ለተወሰኑ ቀናት ግኑኝነት 
Aለማድረግ፡፡Aለማድረግ፡፡ ፍትሐ ነገሥት Aፍትሐ ነገሥት A.. 2424 ** 838838፣ ዘሌዋ፣ ዘሌዋ 2020 ** 1818Aለማድረግ  Aለማድረግ  ፍትሐ ነገሥት Aፍትሐ ነገሥት A. . 24 24 ** 838838  ዘሌዋ  ዘሌዋ 20 20 * * 1818

33. . ጃንደረባ ለሆነ ሰው፣ AEምሮ ለጎደለውም Eብድ ሰው ሥርዓተ ጃንደረባ ለሆነ ሰው፣ AEምሮ ለጎደለውም Eብድ ሰው ሥርዓተ 
ተክሊል ፈጽሞ ማጋባት Aይገባም፡፡ተክሊል ፈጽሞ ማጋባት Aይገባም፡፡ ፍትሐ ነገሥት Aንቀጽፍትሐ ነገሥት Aንቀጽ 2424 ** 857857ተክሊል ፈጽሞ ማጋባት Aይገባም  ተክሊል ፈጽሞ ማጋባት Aይገባም  ፍትሐ ነገሥት Aንቀጽ ፍትሐ ነገሥት Aንቀጽ 24 24 ** 857857

44. . የሚያገቡ ከሆነ፡የሚያገቡ ከሆነ፡-- ባል ሚስቱ ስትሞትበት ከAንድ ዓመት በኋላባል ሚስቱ ስትሞትበት ከAንድ ዓመት በኋላ
ሚስትም ባሏ ከሞተ ከሚስትም ባሏ ከሞተ ከ1010 ወር በኋላ ከሐዘናቸው ተጽናንተው ያግቡ፡፡ወር በኋላ ከሐዘናቸው ተጽናንተው ያግቡ፡፡ሚስትም ባሏ ከሞተ ከሚስትም ባሏ ከሞተ ከ10 10 ወር በኋላ ከሐዘናቸው ተጽናንተው ያግቡ፡፡ወር በኋላ ከሐዘናቸው ተጽናንተው ያግቡ፡፡
ፍትሐ ነገሥት Aንቀጽ ፍትሐ ነገሥት Aንቀጽ 24 24 ** 916 916 

55 ዘርን ከሴት ማኅፀን Aውጥቶ በውጪ ማፍሰስ በደል ነው፡፡ዘርን ከሴት ማኅፀን Aውጥቶ በውጪ ማፍሰስ በደል ነው፡፡55. . ዘርን ከሴት ማኅፀን Aውጥቶ በውጪ ማፍሰስ በደል ነው፡፡ዘርን ከሴት ማኅፀን Aውጥቶ በውጪ ማፍሰስ በደል ነው፡፡
ዘፍጥ ዘፍጥ 38 38 ** 99--1111



የጋብቻፍቺየጋብቻፍቺ

መምህር፡ ቀሲስ ሰሎሞንሙሉጌታ
E‐mail: kesisolomon4@gmail.com

ቦታ፡‐ ቦሌ ደብረ ሳሌምመድኃኔዓለምቤተ ክርስቲያን Aዳራሽ
በየሳምንቱ ረቡE ከ12፡30 – 1፡30 ምሽት

ሰኔ ፲ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም.



ጋብቻናፍቺ
-- ““EግዚAብሔርEግዚAብሔር AምላክምAምላክም Aለ፦Aለ፦ ሰውሰው ብቻውንብቻውን ይሆንይሆን ዘንድዘንድመልካምመልካም AይደለምAይደለም የሚመቸውንየሚመቸውን

ረዳትረዳት Eንፍጠርለት።Eንፍጠርለት።” ” በማለት ሰው በፈትነትም ለብቻው መኖር የማይገባው መሆኑንበማለት ሰው በፈትነትም ለብቻው መኖር የማይገባው መሆኑን
ገልጦልናል፡፡  ዘፍጥ ገልጦልናል፡፡  ዘፍጥ 22፡፡1818፡፡፡፡

-- በAዳምን በሔዋን በደል ምክንያት የተበደለውንም ጋብቻ Aምላካችን በመዋEለ ሥጋዌውበAዳምን በሔዋን በደል ምክንያት የተበደለውንም ጋብቻ Aምላካችን በመዋEለ ሥጋዌው
የመጀመሪያውን ተAምር ለጋብቻ በማድረግ ጋብቻን ወደ ነበረበት ክብሩ መልሶታል፡፡ የመጀመሪያውን ተAምር ለጋብቻ በማድረግ ጋብቻን ወደ ነበረበት ክብሩ መልሶታል፡፡ ዮሐዮሐ
22፡፡11--1111፡፡፡፡ በዚህም ጌታችን ጋብቻን የሰው የተቀደሰ ሕይወት Aድርጎ ባርኮታል፡፡ የውሃውምበዚህም ጌታችን ጋብቻን የሰው የተቀደሰ ሕይወት Aድርጎ ባርኮታል፡፡ የውሃውም
ወደ ወይን መለወጥ በምድር በምትገኘው ቤተ ክርስቲያናችን በሚፈጸመው የጋብቻወደ ወይን መለወጥ በምድር በምትገኘው ቤተ ክርስቲያናችን በሚፈጸመው የጋብቻ
ምስጢር ተጋቢዎቹ ከተራ ሰውነት መንፈሳዊ ሕይወት ያላቸውና በምድር ሆነው ሰማያዊምስጢር ተጋቢዎቹ ከተራ ሰውነት መንፈሳዊ ሕይወት ያላቸውና በምድር ሆነው ሰማያዊ
ሕይወት የሚመሩ ወደ መሆን የሚለውጣቸው መሆኑን የሚተረጉም ነው፡፡ሕይወት የሚመሩ ወደ መሆን የሚለውጣቸው መሆኑን የሚተረጉም ነው፡፡

-- በጋብቻው ለሚኖሩ ባልና ሚስትም ጋብቻቸውን የሚመሩበት ሕግና መመሪያ በጋብቻው ለሚኖሩ ባልና ሚስትም ጋብቻቸውን የሚመሩበት ሕግና መመሪያ ““ሚስቶችሚስቶች
ሆይ፥ሆይ፥ ለጌታለጌታ EንደምትገዙEንደምትገዙ ለባሎቻችሁለባሎቻችሁተገዙ፤ተገዙ፤…. …. ባሎችባሎችሆይ፥ሆይ፥ ክርስቶስክርስቶስ ደግሞደግሞቤተቤተ ክርስቲያንንክርስቲያንን
EንደEንደ ወደዳትወደዳትሚስቶቻችሁንሚስቶቻችሁንውደዱውደዱ” ” በማለት ሰጥቷል፡፡ ኤፌ በማለት ሰጥቷል፡፡ ኤፌ 55፡፡2222--2929፡፡ ይህን የመሰሉ፡፡ ይህን የመሰሉ

ቻ ጎች ቻቻ ጎች ቻየጋብቻ ሕጎች ሲጣሱ ግን ጋብቻው ይፈርሳል፡፡የጋብቻ ሕጎች ሲጣሱ ግን ጋብቻው ይፈርሳል፡፡

-- በክርስትና ትምህርት ጋብቻ ሊፈርስ የሚችለው በዝሙት ምክንያትነት ብቻ ነው፡፡ በክርስትና ትምህርት ጋብቻ ሊፈርስ የሚችለው በዝሙት ምክንያትነት ብቻ ነው፡፡ ““EኔEኔ
ግንግን Eላችኋለሁ፥Eላችኋለሁ፥ ያለያለ ዝሙትዝሙትምክንያትምክንያትሚስቱንሚስቱን ፈትቶፈትቶ ሌላዪቱንሌላዪቱን የሚያገባየሚያገባ ሁሉሁሉ ያመነዝራል፥ያመነዝራል፥ግንግን EላችኋለሁEላችኋለሁ ያለያለ ዝ ትዝ ትምክንያትምክንያትሚስቱንሚስቱን ፈትቶፈትቶ ሌላዪቱንሌላዪቱን የሚያገባየሚያገባ ሁሉሁሉ ያ ነዝራልያ ነዝራል
የተፈታችውንምየተፈታችውንም የሚያገባየሚያገባ ያመነዝራልያመነዝራል Aላቸው።Aላቸው።” ” Eንዳለው፡፡ Eንዳለው፡፡ ማቴ ማቴ 1919፡፡99፤ ዘሌዋ ፤ ዘሌዋ 1818፡፡88--2121፤፤
ዘኁ ዘኁ 55፡፡1212፤ ዘዳግ ፤ ዘዳግ 55፡፡2121፤ ዘዳግ ፤ ዘዳግ 2222፡፡1313--2929፤ ሚል ፤ ሚል 22፡፡11--1717፡፡፡፡



ትዳርን የሚጎዱትምንድር ናቸው?
ዛሬ ለሚታዩት ከፍተኛ የጋብቻ ፍቺዎች ተጠቃሽ ምክንያቶች ምንድር ናቸውዛሬ ለሚታዩት ከፍተኛ የጋብቻ ፍቺዎች ተጠቃሽ ምክንያቶች ምንድር ናቸው??ዛሬ ለሚታዩት ከፍተኛ የጋብቻ ፍቺዎች ተጠቃሽ ምክንያቶች ምንድር ናቸውዛሬ ለሚታዩት ከፍተኛ የጋብቻ ፍቺዎች ተጠቃሽ ምክንያቶች ምንድር ናቸው??
- ከAቅም በላይ በሆኑ ሆኔታዎች መወጠርና የሰውነት መዛል ወይም መድከም

- በተለይ ሞያዊ Eውቀታቸውን ለማስፋት ትምህርት ቤት የሚገቡ ወጣቶችንም
ጭምር የሚመለከት በዚህ ሁኔታ ላይ ትኩረት ማድረግ Aለብን፡፡

ቅት ጅ ት ኛ ት ሰ ች ት ጅ- በAንድ ወቅት ኮሌጅ መግባት፤ በመደበኛና በትርፍ ሰዓቶች መሥራት፤ ልጅ
ወልዶ ማሳደግ፤ ቤት መሥራት ወይም መግዛት፤ ንግድ መጀመርን በጠቅላላው
በAንድ ጊዜ ለማከናወን መሞከር የለብንም፡፡

ከAቅ E ች E- ከAቅም በላይ በEዳ ወይም በብድር መወጠርና ገንዘባችንንም Eንዴ መጠቀም
Eንዳለብን ባለመስማማት የተነሳ የሚፈጠሩ ግጭቶች፡፡

- ራስ ወዳድነት፡- የዓለማችን ሰዎች ሁለት ዓይነት ናቸው፡፡ Eነርሱም ሰጪና
ላሉ ለት ሰ ች ካከል ቻ ልካተቀባይ ይባላሉ፡፡ በሁለት ሰጪዎች መካከል የሚኖር ጋብቻ መልካም ወይም ውብ

ነው፡፡ በሰጪና በተቀባይ መካከል ግን ግጭቶች መኖራቸው የማይቀር ነው፡፡
- ሁለቱም ተቀባዮች ከሆኑ በተወሰኑ ሳምንታት ውስጥ ይለያያሉ፡፡
- ራስ ወዳድነት ትዳርን ፈጽሞ የሚጠላ፤ የተሰለቸና ተጋቢዎቹ ሊኖሩበትራስ ወዳድነት ትዳርን ፈጽሞ የሚጠላ  የተሰለቸና ተጋቢዎቹ ሊኖሩበት
የማይፈልጉት Eንዲሆኑ ያደርጋል፡፡

- ከጋብቻ ዘመዶች ጋር የሚኖር ጤናማ ያልሆነ ግኑኝነት

ሊ በጥ የማይችል ግምት Aንዱ ሌላ ን ፋታ ንሳቱ ሌላ ኘት ( ፈለግ)- ሊጨበጥ የማይችል ግምት፤ Aንዱ ሌላውን ፋታ መንሳቱ፤ ሌላ መመኘት (መፈለግ)

- የሴቶች ለመውለድ Aለመቻልና የረጅም ዓመታት ሕመም



ዛሬ ለሚታዩት ከፍተኛ የጋብቻ ፍቺዎች ተጠቃሽ ምክንያቶች ምንድር 
ናቸው?

- የገቢ ምንጮች መቋረጥ፤ የንግድ ተቋሞች መክሰር…

- በንግድ ውጤታማ ወይም ስኬታማ መሆን

- ለAቅመ Aዳምና ለAቅመ ሔዋን ሳይደርሱ ጋብቻን መፈጸም

- ከ14 Eስከ 17 ዓመት ባለው Eድሜ ውስጥ ሆነው የሚያገቡ ልጃገረዶች ለAቅመ
ሔዋን ደርሰው ከሚያገቡ ልጃገረዶች በEጥፍ ከፍያለ ፍቺ ያጋጥማቸዋል፡፡ሔዋን ደርሰው ከሚያገቡ ልጃገረዶች በEጥፍ ከፍያለ ፍቺ ያጋጥማቸዋል፡፡

- የጉርምስና ጊዜ Aፍላ ስሜትና ለጋብቻ Eድሜ ሳይደርሱ ማግባት ከፍተኛ ጫናና
ትርምስ በመፍጠር ተጋግዘው በAጭሩ የትዳርን Eድሜ ይቀጫሉ፡፡

- Aስቀድሞ ጉርምስናን በመጨረስ ወደ ጋብቻ መድረስ ተገቢና ብቸኛ መንገድ ነው

- Aልኮል መጠጦችን ማዘውተርና ስካር

- ልቅ የወሲብ ፊልሞችን መመልከት፤ ቁማር፤ Eና ሌሎችም ሱሶች 

- Aደንዛዥ Eጾችን (ጫት፤ ሺሻ፤… ) ማዘውተር

- በዓለም ያሉትን ሥጋዊ ወይም መንፈሳዊ ነገሮችን በAግባብ Aለማየት፡፡  



የጋብቻ ፍቺ
- ቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ “Aዳም ሚስቱን ፈትቶ ሌላ ማግባት
የሚገባው ቢሆን ኖሮ EግዚAብሔር ብዙ ሴቶችን ይፈጥርለት ነበር፤
በሥነ ፍጥረትም ሆነ ሰው በሚመራበት ትEዛዙ ሳይፋቱ Eስከበሥነ ፍጥረትም ሆነ ሰው በሚመራበት ትEዛዙ ሳይፋቱ Eስከ
መጨረሻው Aብረው Eንዲኖሩ Aምላካችን EግዚAብሔር Aዝዟል”
በማለት ተናግሯል፡፡

- ከፈረሰ ትዳር የተገኙ ወጣቶች ትዳራቸውን Aጽንተው ከሚኖሩ
ወላጆች ጋር Aብረው ከሚኖሩ ወጣቶች ይልቅ ለወንጀልና
ወንጀለኝነት መበራከት ታላቅ AስተዋጽO ያደርጋሉ፡፡

- ፍቺ ከጋብቻ በፊት ለሚፈጸም የEርስ በርስ መተዋወቅና ያለፍቺ ከጋብቻ በፊት ለሚፈጸም የEርስ በርስ መተዋወቅና ያለ
Aግባብም ለሚወለዱ ልጆች ምንጭ ነው፡፡ በተጨማሪነትም ፍቺ
ለድህነት፤ ለAካላዊ ጤንነት መጓደል፤ ለAEምሮ መታወክ፤ ጾታን
Eድሜንና የገቢን ሁኔታም ከቁጥር ውስጥ ሳይለይ ለሚከሰተውEድሜንና የገቢን ሁኔታም ከቁጥር ውስጥ ሳይለይ ለሚከሰተው
የAደንዘዥ Eጾች ሱሰኝነትም ያጋልጣል፡፡



ትዳርን ከፍቺ ለመጠበቅ ምን Eናድርግ?
- “EግዚAብሔር ቤትን ካልሠራ፥ ሠራተኞች በከንቱ ይደክማሉ EግዚAብሔር ከተማን ካልጠበቀ፥
ጠባቂ በከንቱ ይተጋል።” መዝ 127፡1፡፡ Eንደተባለው ፍጹም ደስታና የምንሻው
በሕይወታችን ሊነግስ የሚችለው EግዚAብሔር በትዳራችን፤ በቤታችን፤ በምናደርገው ነገር
ሁሉ መካከል ካደረግነው ብቻ ነውና EግዚAብሔር የትዳሩ መሪ መሆኑ ዘወትር የተጠበቀሁሉ መካከል ካደረግነው ብቻ ነውና EግዚAብሔር የትዳሩ መሪ መሆኑ ዘወትር የተጠበቀ
Eንዲሆን Eናድርግ፡፡ ባልና ሚስት Aብረው ይጸልዩ፤ መጽሐፍ ቅዱስንም Aብረው
ያንብቡ፡፡ ፡፡

ች ቅ ች ች- በቆላስዩስ 3፡12-14፡፡ “Eንግዲህ Eንደ EግዚAብሔርምርጦች ቅዱሳን ሆናችሁየተወደዳችሁም
ሆናችሁ፥ ምሕረትን፥ ርኅራኄን፥ ቸርነትን፥ ትህትናን፥ የዋህነትን፥ ትEግሥትን ልበሱ። EርስEርስ
በርሳችሁበርሳችሁትEግሥትንትEግሥትን AድርጉAድርጉ፥፥ ማንምማንም በባልንጀራውበባልንጀራው ላይላይ የሚነቅፈውየሚነቅፈው ነገርነገር ካለውካለው፥፥ ይቅርይቅር
ተባባሉተባባሉ።። ክርስቶስክርስቶስ ይቅርይቅር EንዳላችሁEንዳላችሁ EናንተEናንተ ደግሞደግሞ EንዲሁEንዲሁ AድርጉAድርጉ።። በEነዚህምበEነዚህምሁሉሁሉ ላይላይተባባሉተባባሉ።። ክርስቶስክርስቶስ ይቅርይቅር EንዳላችሁEንዳላችሁ EናንተEናንተ ደግሞደግሞ EንዲሁEንዲሁ AድርጉAድርጉ።። በEነዚህምበEነዚህምሁሉሁሉ ላይላይ
የፍጻሜየፍጻሜማሰሪያማሰሪያ የሆነውንየሆነውን ፍቅርንፍቅርን ልበሱትልበሱት።።” በማለት Eንደተጻፈው ራሳችንን በነዚህ
የቅድስና መመሪያዎች የገዛን Eንሁን፡፡

የት A ች ቅ ስ ጳ ሎስ በ ለ ቸ በነዚ በጎ ጎ ች ለ ደድ የበ- የትዳር Aጋራችንን ቅዱስ ጳውሎስ በገለጣቸው በነዚህ በጎ ጎዳናዎች ለመውደድ የበቃን
የሚያደርገን EግዚAብሔር ብቻ Eንደሆነ Eንወቅ፡፡ 1ኛ ቆሮ 7፡27፤ 

- “EግዚAብሔር የሕይወትንመንፈስ Aንድ Aድርጎ ጠብቆልን የለምን? Eርሱም የሚፈልገውዚ ር ይ ር ር ሚ
ምንድር ነው? ዘር Aይደለምን? ስለዚህመንፈሳችሁንጠብቁ፥ ማንም የልጅነትሚስቱን
Aያታልል።” ሚል 2፡15 Eንደተባለው ትዳራችንን ከማታለል የጸዳ Eናድርገው፡፡



ይቀጥላል…ይቀጥላል…

ወስብሐት
ለEግዚAብሔር፡፡


