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የክርስቲያናዊ ትዳር ሀ ሁ... - ክፍል 3

መምህር፡መምህር፡-- ቀሲስቀሲስ ሰሎሞንሰሎሞን ሙሉጌታሙሉጌታ

EE--mail:mail: kesisolomon4@gmail.comkesisolomon4@gmail.com

ቦታ፡ቦታ፡-- ቦሌቦሌ ደብረደብረ ሳሌምሳሌም መድኃኔዓለምመድኃኔዓለም ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን አዳራሽአዳራሽ

በየሳምንቱበየሳምንቱ ረቡዕረቡዕ ምሽትምሽት ከከ1212፡፡30 30 –– 11፡፡3030

የካቲትየካቲት ፳፰፳፰ ቀንቀን ፳፻፳፻፬፬ ዓዓ..ምም..
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• የሰው ልጅ በምድር በሚኖረው Eድሜው ይጠቀምበት ዘንድ የተሰጠው የሚደነቅ ስጦታ

ጊዜ ነው፡፡ ጊዜ ያለፈውን ጊዜ ወይም ደቂቃ የሚመልስ ማካካሻ Aይደለም - ያለፈ ጊዜ

Aይመለስምና! 

• ቢረዝምም ቢያጥርም በምድር ያለን Eድሜ በሚቆጠሩ ዓመታት የተገደበ ነው፡፡ ስለጊዜ

ያለን ግንዛቤ መስተካከሉም ሆነ ጊዜን Eንዴት ባግባቡ Eንደምንጠቀምበትም ማወቅ

Aስፈላጊ የሆነው ለዚህ ነው፡፡

• ‹‹Eንግዲህ Eንደ ጥበበኞች Eንጂ ጥበብ Eንደሌላቸው ሳይሆን Eንዴት Eንድትመላለሱ

በጥንቃቄ ተጠበቁ፤ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ።›› ኤፌ 5፡15-16፡፡

• Aንዳንድ ሰዎች ጊዜን ‹‹ሲያጠፉ›› ተወዳዳሪ Aይገኝላቸውም፡፡ ሌሎች ደግሞ የጊዜ ትልቁ

ዋጋው ‹‹ገንዘብ›› ነው ብለው ያምናሉ፤ Eነዚህም Eያንዳንዱ የሚያጠፉት ደቂቃ ተጨማሪ

ገንዘብ Eንደሚያመጣላቸው ወይም Eንደሚያስገኝላቸው ያምናሉ፡፡

• Eንዲሁም ከዚህ ውጪ የሆኑት ሌሎች ደግሞ Eያንዳንዷ ደቂቃ በሕይወታቸው ውስጥ

ለውጥ ለማምጣት ካልዋለች ፍጹም Eርካታን Aያገኙም፡፡ ሌሎችም የሕይወታቸውን

Eያንዳንዱን የሕይወታቸውን ደቂቃ ለAገልግሎት ያውሉታል፡፡
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• ሠርተን ለሕይወታችን የሚያስፈልገንን ማግኘታችን ስሕተት የለውም፣ ለራሳችን Eርካታን

የምናገኝበትን ሥራ መሥራታችንም በጣም መልካም ነው፣ Aገልግሎት መስጠትም ታላቅ

በረከት ነው፣ ስኬታማነትም ይደነቃል…

• ቁልፉ ጥያቄ ግን Eነዚህን የመሰሉ ተግባራት ስናከናውን - ጊዜያችንንም ስንጠቀምበት

EግዚAብሔር በሕይወታችን ያለውን Eቅድ ማሳካታችን ነው፡፡ Eርሱም EግዚAብሔርንና

በዙሪያችን ያሉትን ሁሉ በፍጹም ኃይላችን፣Aሳባችን፣ ነፍሳችንና ልባችን Eንወድ ዘንድ

Aይደለምን? ‹‹Eርሱም Aለው፡- ጌታ Aምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህም በፍጹም

ኃይልህም በፍጹም Aሳብህም ውደድ፥ ባልንጀራህንም Eንደ ራስህ ውደድ Aለው።›› ሉቃ

10፡27፡፡

• ማድረግ የሚገቡንን ታላላቅ ሥራዎች ሁሉ ስናደርግ ወይም ስንሠራ ‹‹የተወደደ መልካም

ወይም ምርጥ ጊዜን›› ከትዳር Aጋራችንና ቤተሰባችን ጋር Eንጠቀማለን?!!!

• በጊዜ መርሐ ግብራችን የትዳር Aጋራችንና ቤተሰቦቻችን በቅደም ተከተሎቹ የመጨረሻ

መሥመር ላይ መቀመጣቸው Aሳፋሪ ነው፡፡
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• ቀኑን ሙሉ ሥራ ላይ ውለን የትዳር Aጋራችን የገጠማትን Aስቸጋሪ ጉዳይና ልጆቻችን

ሊሻገሩት ባልቻሉት የEኛን Eርዳታ የሚፈልገው ችግር ላይ መሳተፋችን ወይም ለመፍታት

የሚያስችለንን ውይይት Aለማድረጋችን Eንደተጠበቀ ሆኖ ምንም ለመናገርም ሆነ Aንዲት

ቃል ለመስማት Eንዳንችል ሆነን ፍጹም ተዳክመን ወደቤት መመለሳችን Aሳዛኝ ነው፡፡

• በዚህ ጊዜ ተገቢ የሆነ ‹‹የምንሰማበት ጆሮ›› ለትዳር Aጋራችን ወይም ልጆቻችን

Aለመስጠታችን ‹‹ይህን ጆሮ›› ሊሰጣቸው ወደሚችል ሰው Eንዲመለከቱ

Eንደሚያደርጋቸው የተረዳን Aይመስልም፡፡

• ሕይወት ፈታኝ ሆና ለቤተሰቦቻቸን ማሟላት የሚገቡን ነገሮችና ኃላፊነታችን Eየከበደ

መምጣቱ የሚታወቅ Eውነታ ነው፡፡ Aንዳንድ ሰዎች የራሳቸውንና የቤተሰባቸውን ፍላጎት

ለማሟላት ረጅም ሰዓታት ወይም ሁለት ሥራዎች የመሥራት ግዴታ ይወድቅባቸዋል፡፡

ይሁን Eንጂ በትዳር Aጋራችንና ልጆቻችን ቁሳዊ ወይም ስሜታዊና ሥነ ልቦናዊ ፍላጎት

መካከል ተገቢውን ሚዛን Aስቀምጠን መንቀሳቀስ Eንደሚጠበቅብን መዘንጋት Aይገባም፡፡

• Eያንዳንዳችን መሥራታችን Eንደተጠበቀ ሆኖ ከትዳር Aጋራችንና ቤተሰባችን ጋር

‹‹የተወደደ ጊዜን›› ማሳለፍ Aስፈላጊ ነው፡፡
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• በርካታ ባለትዳሮች ጥቂት ሰዓታትን በቤታቸው ማሳለፍ ከቻሉ ሁሉን የሸፈኑና ያሟሉ ይመስላቸዋል፡፡

በቤት ቆይታችን ቲቪ ስንመለከት፣ በኮምፒዩተራችን ያሉ ጌሞችን ስንጫወት፣ ወይም ቻት ስናደርግ፣

Eንግዳ ስንቀበል ካሳለፍን ይህ ጊዜ ‹‹የተመረጠ - የተወደደ ጊዜ›› Aይደለም ማለት ነው፡፡

• ‹‹የተመረጠ - የተወደደ ጊዜ›› ማለት በተጋቢዎችና በቤተሰቡ መካከል ያለውን ግኑኝነት የሚያጠነክርና

ጥልቅ የሚያደርገው ማንኛውም Eንቅስቃሴ የሚደረግበት ጊዜ ነው፡፡

• ይህ ‹‹የተመረጠ - የተወደደ ጊዜ›› የመነጋገሪያ፣ የመምከሪያ፣ ነገሮችን የምንጋራበት፣

የምንደማመጥበት፣ የምንተዛዘንበት፣ ሐዘንና ደስታችንን የምንካፈልበት… የምናወራበት፣

የምንጫወትበት፣ የምንስቅበት፣ … ሰዎች ከEግዚAብሔር ጋር ባላቸው ግኑኝነት ስላላቸው በጎ ልምድ

የምንንነጋገርበት - ልምዳቸውን የምንካፈልበት፣ መጽሐፍ ቅዱስን Aብረን የምናነብበትና Aብረንም

የምንጸልይበት … Aንዳችንን ባሳዘነ ጉዳይ ላይ የምንማከርበት… Aንዱ ሌላው የገጠመውን Aስቸጋሪ

ሰው ወይም ነገር Aስመልክቶ የሌላውን ምክር የሚጠይቅበት ጊዜ ነው፡፡ ‹‹የተመረጠ - የተወደደ ጊዜ››

የቤተሰብ ታላቅ ምርጥ ጊዜ ነው፡፡

• ‹‹የተመረጠ - የተወደደ ጊዜ›› የተወደደ ሁኔታን በቤት ውስጥ በመፍጠር የቤተሰቡ Aባላት በቤታቸው

የሚያደርጉት ቆይታ ረዘም ያለ Eንዲሆን ከማድረጉም በላይ ሁሉም ፈጥነው ከሐዘናቸው፣ ሐሳባቸው፣

ስኬታቸው፣ ፈተናዎቻቸው ወይም የቀን ውሎ ታሪካቸው ጋር ወደቤታቸው Eንዲሮጡ ያደርጋቸዋል፡፡



የክርስቲያናዊየክርስቲያናዊ ትዳርትዳር ሀሀ ሁሁ…… -- ክፍልክፍል 33
ኃላፊነት
• ኃላፊነት Aንድ ሰው በብቃት ሊያከናውነው ወይም ሊወጣው የሚገባው ሥራ ወይም ግዴታ ነው፡፡

• ከፍተኛ ኃላፊነት Eንዳለበት የሚሰማው ሰው የየEለት ሥራውን ባማረ መልክ ለማከናወን ይጣጣራል፡፡

‹‹Aንተ ታካች፥ ወደ ገብረ ጕንዳን ሂድ፥ መንገድዋንም ተመልክተህ ጠቢብ ሁን።Aለቃና Aዛዥ ገዢም

ሳይኖራትመብልዋን በበጋ ታሰናዳለች፥ መኖዋንም በመከር ትሰበስባለች።Aንተ ታካች፥ Eስከ መቼ

ትተኛለህ? ከEንቅልፍህስ መቼ ትነሣለህ?ጥቂት ትተኛለህ፥ ጥቂት ታንቀላፋለህ፥ ትተኛም ዘንድ ጥቂት

Eጅህን ታጥፋለህEንግዲህ ድህነትህ Eንደ ወንበዴ፥ ችጋርህም ሰይፍ Eንደ ታጠቀ ሰው

ይመጣብሃል።›› ምሳ 6፡6-11፡፡

• የትዳር Aጋሮች ኃላፊነታቸውን የመወጣት ስሜትን ለትዳራቸው ስኬታማነት Eንደ ከፍተኛ

ቅድመ ሁኔታ Aድርገው መመልከታቸው Eጅግ Aስፈላጊ ነው፡፡

• Aንዳንድ ጊዜ ይህ ኃላፊነት የወንድ ብቻ Eንደሆነ መታሰቡ ስህተት ነው፡፡ ሴቶችም Eንደ

ሚስትና Eንደ Eናት ሆነው ኃላፊነታቸውን Eንዲወጡ ይጠበቅባቸዋልና፡፡

• ኃላፊነት የማይሰማው/ት ሰው/ሴት ለትዳር Aጋር/ርዋ ከፍተኛ ችግርና ጭንቀት

የሚያ/ምታስከትል ታላቅ ሕመም ነው/ናት፡፡

• ኃላፊነት የሚሰማው ሰው ለሌላው ደስታና Eርካታ ከፍተኛ ጥንቃቄና ክብካቤ ያደርጋል፡፡
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ኃላፊነት
• የመፈጠራችንን፣ የመዳናችንንና ዘላለማዊ ሕይወት የመውረሳችንን ድርሻ የEግዚAብሔር ነው፡፡

ጌታችን Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስም የሰውን ዘር ሁሉ የማዳንን ድርሻ ለራሱ Aድርጓል፡፡

ተንከባክቦናል Eስካሁንም ድረስ ይጠነቀቅልናል Aንድ ጊዜ ወደ Aባቱ ያቀርበንም ዘንድ መለኮታዊ

ክብሩን መሥዋEት Aድርጓል፡፡

• Eንደዚሁ ባልና ሚስት Aንዳቸው ላንዳቸው ጥንቃቄ Eንዲያደርጉ ለትዳር Aጋራቸውም መሻትና

ፍላጎት መሟላት የራሳቸውን ደስታ መሥዋEት ማድረግ Eንዲሁም የትዳር Aጋራቸውንም በዚህ

ዓለምም ሆነ በሚመጣው ዓለም ከሁሉም ይልቅ ደስተኞች Eንዲሆኑ ለማድረግ በሙሉ ልብ የተነሳሱ

የተዘጋጁም መሆን ይጠበቅባቸዋል፡፡

• የባልና የሚስት ቀዳሚ ኃላፊነት የትዳር Aጋራቸው በEግዚAብሔር የሆነ ፍጹም መንፈሳዊ ሕይወትን

Eንዲመሩ ማብቃት ነው፡፡ ከEግዚAብሔር ጋር ጥልቅ የሆነ ግኑኝነት መመሥረት ወደሚያስችላቸው

ደረጃ ለመድረስ Eንዲችሉ Aንዳቸው Aንዳቸውን በማበረታታት ልጆቻቸውም ታላላቅ ክርስቲያኖች

ለመሆኑ Eንዲበቁ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡

• የተወደዳችሁ ባሎች! ሚስቶች በሕወታቸው በማናቸውም Aጋጣሚ በባሎቻቸው መደገፍና

በየምክንያቱም የባሎቻቸውን ምክርና Eገዛ ማግኘት የሚችሉበት ሁኔታ ሲፈጠርላቸው ፈጽመው

Eንደሚደሰቱ Aስታውሱ!!! ስለዚህ Eናንተ ከችግሮች ሸሽታችሁ የራሳችሁን ሕይወት በደስታ

Eየኖራችሁ ሚስቶቻችሁ ብቻቸውን መከራን Eንዲጋፈጡ Aትተዋቸው፡፡
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• በቤትም ውስጥ በሚኖረው ሥራ ይህ የEኔ ሳይሆን የሴት ሥራ ነው Eያላችሁ ከመተው ይልቅ

በሚኖረው ሁሉ ሚስቶቻችሁን Aግዙ፡፡

• በቤት ውስጥ ማገልገል ከቤት ውጪ የማገልገልን ያህል ተፈላጊ ነው፡፡ Aገልግሎትን Eንደምክንያት

በመጠቀም ሌላ የምሠራው ታላቅ ሥራ Aለ Aትበሉ፡፡ በቤት ውስጥ የምንሠራው ሥራ ኖሮ

ከተፈለግን ከቤት ውጪ ያለ ማኅበራዊም ሆነ መንፈሳዊ Aገልግሎት ለመስጠት ከመውጣታችን በፊት

የቤታችንን Eንፈጽም፡፡ ‹‹ባሎች ሆይ፥ ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን Eንደ ወደዳት ሚስቶቻችሁን

ውደዱ፡፡›› ኤፌ 5፡25፡፡

• የተወደዳችሁ ሚስቶች! ወደ ሥራ ገበታችሁ ከመግባታችሁ በፊት በቤታችሁ ያለባችሁን ኃላፊነት

መወጣታችሁን በተቻላችሁ መጠን Aረጋግጡ፡፡ ባሎቻችሁ ወደቤታቸው ተመልሰው ጥሩ ጣEም ያለው

ምግብና መልካም ድባብ ያለበትን ቤት ማግኘት Eንደሚፈልጉ ተረዱ፡፡

• ነገር ግን በቤት ምግብ ከሌለ የቤቱም ሁኔታ የተገላቢጦሽ ከሆነ ባሎች ወደቤታቸው ለመምጣትም ሆነ

በቤት ለመቆየት ፍላጎት የሌላቸው ይሆናሉ፤ ይህም መልካም Aይደለም!

• Eንግዲህ ኃላፊነታችሁን ሁሉ በAግባብ ለመወጣት ያስችላችሁ ዘንድ ወደ EግዚAብሔር ለምኑ! 

በርግጥም EግዚAብሔር ያስችላችኋልና! ጠቢቡ ሰሎሞንም ‹‹ገና ሌሊት ሳለ ትነሣለች ለቤትዋም ሰዎች

ምግባቸውን፥ ለገረዶችዋም ተግባራቸውን ትሰጣለች።›› ምሳ 31፡15፣ ‹‹የቤትዋንም ሰዎች አካሄድ በደኅና

ትመለከታለች፥ የሀኬትንም እንጀራ አትበላም።›› ምሳ 31፡27፡፡ በማለት የነገረንም ይህንኑ ነውና፡፡
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የቅድስና ሕይወት

• ‹‹ዳሩ ግን። እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ ስለ ተጻፈ የጠራችሁ ቅዱስ እንደ ሆነ እናንተ ደግሞ በኑሮአችሁ ሁሉ

ቅዱሳን ሁኑ።›› ቀዳ ጴጥ 1፡16፡፡ እንደተባለ የእውነተኛ ክርስቲያን ግቡ ቅዱስ መሆን ‹‹የቅድስናን ሕይወት››

መምራት ነው፡፡

• Aንዳንድ ሰዎች የቅድስናን ሕይወት መኖር የመነኮሳት፣ የቀሳውስት Eና የጳጳሳት ሥራ Aድርገው

ያስባሉ፡፡ ይህም የተሳሳተ Aስተሳሰብ ወይም Aመለካከት ነው፡፡

• የቅድስናን ሕይወት መምራት የሰው ልጅ ሁሉ ይልቁንም የባለትዳሮች ሁሉ ግብ ሊሆን ይገባዋል፡፡

• ከሁሉ በፊት ጋብቻ Aንድ ወንድና Aንዲት ሴትን Aንድ የሚያደርግ ምስጢር ነው፡፡ በማስከተልም

‹‹በክርስቶስ የሆነ ጋብቻ›› ተጋቢዎቹን Aንድ የሚያደርጋቸው ቅዱስ ጋብቻ ብቻ ሳይሆን ይህ የተቀደሰ

ምስጢር ከክርስቶስም ጋር Aንድ የሚያደርጋቸው - በርሱ ለመኖርም የሚያበቃቸው ነው፡፡

• ‹‹ኑሮዬ ይበቃኛል ለሚለው ግን EግዚAብሔርን መምሰል Eጅግ ማትረፊያ ነው፡፡›› ቀዳ ጢሞ 6፡6፡፡

Eንደተባለው ወንድም ሆነ ሴት የቅድስናን ሕይወት ለመምራት EግዚAብሔርን የመምሰል ሕይወትን

ያለማቋረጥ የሚኖሩትና የሚመሩት መሆን ይጠበቅባቸዋል፡፡ EግዚAብሔርን መምሰል ጌታችን

Aምላካችን መድኃኒታችን Iየሱስን ክርስቶስን ለመምሰል የማያቋርጥ ጥረት ማድረግ ነው፡፡

• የትዳር Aጋራችንን ስንመርጥ ይህን Aስፈላጊ መመዘኛ ትኩረት መስጠትን Eንዳንዘነጋ Eንመክራለን -

Eርሱም EግዚAብሔርን ለመምሰል ያለ ዝግጅት ነው፡፡
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• ይህ ሰው የቅድስናን ሕይወት ለመምራት ያለው ፍላጎት ምን ያህል ነው? ይህ ሰው ወደ (EግዚEነ

Iየሱስ) ጌታችን Iየሱስ Eንዳይቀርብ የሚያደርጉትን ነገሮችን ለመተው ያለው መነሳሳት Eንዴት

ነው? ይህ ሰው የበለጠ መንፈሳዊ ሕይወት ለመምራት ምን ያህል ጥረት ያደርጋል? የዚህ ሰው

የሕይወት ቅደም ተከተሎች ምንድን ናቸው ጌታችን Aምላካችንን በሚበልጥ ከፍ ያለ የሕይወት ቅደም

ተከተሉ ወይም በዝርዝር ባስቀመጣቸው የሕይወት ውጡኖቹ Aናት ላይ ያስቀምጠው ዘንድ ፈቃደኛና

ዝግጁ ነውን? ብለን ራሳችንን መጠየቅ ይጠበቅብናል፡፡

• Aንዳንድ ጊዜ የEነዚህ ጥያቄዎች መልስ ተቀባይነት የሌለው ሊሆን ይችላል፡፡ ምክንያቱም የትዳር

Aጋራችን ሊሆን/ልትሆን የሚችለው/ትችለው ለመለወጥ ዝግጅት ወይም ብቃት ይኑረው ወይም

Aይኑረው ለማወቅ የሚያስችለንን ጥበብ ለማግኘት ወይም Aቅጣጫችንን ለማወቅ ጌታችንን

Aምላካችንን Iየሱስ ክርስቶስን መጠየቅ ስለሚያስፈልገን ነው፡፡

• ይህን ማድረግ ከቻልን ይህን ሰው/ሴት በማግባት ወደ ክርስቶስ የምናቀርብበትን ታላቅ ሚና መጫወት

Eንችላለንና፡፡ ይህ ጉዳይ ማንኛውንም ውሳኔ ከመወሰናችን በፊት ከንስሐ Aባታችን ጋር በAግባቡ

ልንመክርበት የሚገባ ወሳኝ ጉዳይ ነው፡፡

• የገንዘብ ጉዳይን፣ ውበትን፣ የኑሮ ደረጃን ወዘተ የመሳሰሉ Aንዳንድ መመዘኛዎችን ወይም ደረጃዎችን

ልንተዋቸው Eንችላለን፡፡ ነገር ግን ልናገባ የምንመርጠውን Aስመልክቶ በመመዘኛ ዝርዝሮቻችን ከላይ

ተቀምጦ ሊገኝ የሚገባው ብቸኛውና Aንዱ ነገር EግዚAብሔርን መውደድና መፍራት ነው፡፡
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• ተጋቢዎች ሁሉ ራሳችንን በጋብቻ ለሌላው ለመስጠት ከመወሰናችን በፊት ራሳችንን ለክርስቶስ

EግዚAብሔር ልንሰጥ ይገባናል፡፡ Eያንዳንዳችን ለክርስቶስ EግዚAብሔር መስጠታችን በጋብቻ ሕይወት

ወይም በትዳር ደስታና ዋስትናን የሚያስገኝልን ነው፡፡

• የተወደዳችሁ ወንዶች ሆይ! የትዳር Aጋራችሁን (ሚስት የምትሆናችሁን) ስትመርጡ ‹‹ቁንጅናን››

ወሳኙ መመዘኛ Aድርጋችሁ Aትቁጠሩ፡፡ ‹‹ውበት ሐሰት ነው፥ ደም ግባትም ከንቱ ነው EግዚAብሔርን

የምትፈራ ሴት ግን Eርስዋ ትመሰገናለች።›› ምሳ 31፡30፡፡ Eንደተባለ ራስዋን ለባልዋ Aሳልፋ

የምትሰጥ የባልዋንም ሕይወት በክርስቶስ ሰላምና ደስታ መሙላት የሚቻላት ሚስት EግዚAብሔርን

መምሰልን ምርጫዋ ያደረገች ሚስት ብቻ ናት!!!

• የተወደዳችሁ ልጃገረዶች ሆይ! ባለጠጋ ወንድ ማግኘት ከሁሉ በላይ ትርፍ Eንደሆነ Eንዳታስቡ፡፡

ይህ ወንድ Aንቺን ትቶ ወደ ሌላይቱ ሴት የሚሄድ ብሎም ባንቺ ላይ የሚዋሽ ከሆነ የገንዘቡ ጥቅም

ምንድር ነው? ዘወትር በማንኛውም ሰዓት ባልሸን መመልከት የምትችይ Aድርገሽ ታስቢያለሽ? 

Eንደዚህ ካሰብሽ በርግጥም ታላቅ ስህተት ተሳስተሻል ማለት ነው፡፡

• በርግጥም EግዚAብሔርን የሚፈራ፣ ትEዛዙን የሚጠብቅ በርሱ የሚታመን ባል ብቻ ፍጹም ታማኝና

Aፍቃሪም ነው፡፡ ከተጫጫችሁበትም ጊዜ Aንስቶ የምትከታተሉት መንፈሳዊ መርሐ ግብር ይኑራችሁ፡

ስለዚህ ከመጋባት በፊት ጌታችን ክርስቶስን በመካከላችሁ ለማድረግ ፈቃደኝነቱ ያላችሁ ሁኑ፡፡
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ከዚህ በታች የምንመለከታቸው ባልና ሚስት በጋራ ልንፈጽማቸው የሚገቡ ተግባሮች ናቸው

1. ጸሎት

• የዘወትር ጸሎታችንን ለመጸለይ ጊዜን የመመደብን Aስፈላጊነት ማመን፡፡ጊዜው Aጭር ቢሆንም ለጸሎት

በEግዚAብሔር ፊት መቆማችን ጌታችንን በመካከላችን Eንዲገኝ ከማድረጉም በላይ በመካከላችን ያለውን

ግኑኝነት የበለየ የጠበቀ ያደርገዋል፤ በርሱም የተዋሐድን Eንሆናለን፡፡

2. መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብና ማጥናት

• ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ልናነብ በሚገባን ክፍል ላይ Eንወስን፣ ባነበብነውም ላይ የቤተክርስቲያንን

ትውፊትና ትርጓሜያት መሠረት Aድርገን Eንነጋገር፡፡

3. ጾም

• ጌታችን Eንዳስተማረን በቤተ ክርስቲያን በተወሰነልንም ሆነ Eኛም ጨምረን በምንጾመው የግል ጾም

Aብረን Eንጹም፡፡ በጾማችንም ጊዜ ጌታችን በነገር ሁሉ ይመራን ዘንድ መጸለያችንም ከሁሉ በላይ

Eናደርገው ዘንድ የምንመከረው መንፈሳዊ ትሩፋት ነው፡፡

4. የንስሐ Aባት

• ሳያቋርጡ በንስሐ ሕይወት መኖር EግዚAብሔርን የመምሰል ሕይወትን የመምራት የማEዘን ደንጊያ

ነው፡፡ ዘወትር ራሳችንን የመመርመርን፣ ኃጢAትን የመናዘዝንና ንስሐ የመግባትን ልምድ Eናዳብር፤

ለዚህም Aንድ የተወሰነ የንስሐ Aባት ይኑረን፡፡
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ከዚህ በታች የምንመለከታቸው ባልና ሚስት በጋራ ልንፈጽማቸው የሚገቡ ተግባሮችን ነው

5. ቅዳሴ ማስቀደስ ቅዱስ ቁርባን መቀበል

• ‹‹ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ በEኔ ይኖራል Eኔም በEርሱ Eኖራለሁ።›› ዮሐ 6፡56፡፡ ቢያንስ

ከጋብቻችን ቀን ጊዜ ጀምሮ በሳምንት Aንድ ቀን ማስቀደስና ቅዱስ ቁርባን መቀበላችንን Eርግጠኞች

Eንሁን፡፡

6. መንፈሳዊ ጉባኤያትን መሳተፍና Aገልግሎት መስጠት

• ግኑኝነታችንን የበለጠ ሊያጠናክር በሚችል Aገልግሎትና መንፈሳዊ ጉባኤያትን በመሳተፍ የጋራ

ፈቃደኝነቱ ያለን Eንሁን፡፡

7. ‹‹Aሥራት›› መክፈል

• ‹‹ይህንም Eላለሁ። በጥቂት የሚዘራ በጥቂት ደግሞ ያጭዳል፥ በበረከትም የሚዘራ በበረከት ደግሞ

ያጭዳል።›› ካል ቆሮ 9፡6፡፡ Eንደተባለ ከምናገኘው Aሥራታችንን ማውጣታችን ሕይወታችን በርሱ

የተባረከ Eንዲሆን ስጦታውንና ባለጠግነቱንም Aብዝተን Eንድንቀበል ያበቃናል፡፡

• Eነዚህ የመንፈሳዊ ሕይወት Aጥሮች ማንኛውም ክፉ ነገር ወደ ትዳራችን Eንዳይገባ የሚከላከሉ

ናቸው፡፡ የተለመደም ሆነ ያልተለመደ የሕይወት ፈተናዎች ስንጋፈጥ ከማንኛውም ጉዳት የተጠበቅን

ሆነን ወደ ክርስቶስ EግዚAብሔርበመቅረባችን Eንደሁም ውጊያችንን ሁሉ በመዋጋት ፍጹም ሰላምንና

ደስታን Eንደሚሰጠን በማመናችን ፈተናውንና የዲያቢሎስን ወጥመድ ሁሉ ድል Eናደርጋለን፡፡



ይቆየን፡፡ይቆየን፡፡

For your queries or questions EFor your queries or questions E--mail: mail: 
kesisolomon4@gmail.comkesisolomon4@gmail.com

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


