በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስቅዱስ
አሐዱ አምላክ አሜን፡፡

የክርስቲያናዊ ትዳር ሀ ሁ... - ክፍል 4
መምህር፡- ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ
E-mail: kesisolomon4@gmail.com
ቦታ፡- ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አዳራሽ
በየሳምንቱ ረቡዕ ምሽት ከ12፡30 – 1፡30

መጋቢት ፭ ቀን ፳፻፬ ዓ.ም.
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Eርስ በርስ መግባባት
•

Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ የEግዚAብሔር ቃል ነው፡፡ EግዚAብሔር ከሰው ልጆች ጋር
የተነጋገረው በርሱ በባሕርይ ልጁ በኩል ነው፡፡ ልጁም በመጀመሪያ የነበረ ከሁሉም በላይ
የሆነ ሰውና EግዚAብሔርን ያስታረቀ ቃል ነው፡፡ ‹‹ስለ ሕይወት ቃል ከመጀመሪያው
የነበረውንና የሰማነውን በዓይኖቻችንም ያየነውን የተመለከትነውንም Eጆቻችንም የዳሰሱትን
Eናወራለን፤ ሕይወትም ተገለጠ Aይተንማል Eንመሰክርማለን፥ ከAብ ዘንድ የነበረውንም
ለEኛም የተገለጠውን የዘላለምን ሕይወት Eናወራላችኋለን›› ቀዳ ዮሐ 1፡1-2፡፡

•

ጌታችንና ቤተ ክርስቲያን … የክርስቲያኖች ሥEላትም… ዘወትር የሚያነጋግሩን ናቸው፡፡

•

ጸሎትና መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብም ከEግዚAብሔር ጋር መነጋገሪያ መንገዶች ናቸው፡፡

•

የAርምሞ ጊዜያትም ከራሳችንና ከጌታችን ጋር የምንነጋገርባቸው ናቸው፡፡

•

ጌታችንን ማመስገንም ለEግዚAብሔር ያለንን ፍቅር መግለጫና መግባቢያ መንገድ ነው፡፡

•

Aገልግሎትም ሌላው ለEግዚAብሔር ያለንን ፍቅር መግለጫና መግባቢያ መንገድ ነው፡፡

•

ክርስትና በጌታችንና በሰው፣ በጌታችንና በቤተ ክርስቲያን፣ በሰውና በቤተ ክርስቲያን
Eንዲሁም በሰውና በሰው መካከል የሚገኝ የማያቋርጥ የፍቅር ግኑኝነት (Aግባቦት) ነው፡፡

•

በክርስቶስ የሆነ ጋብቻ ከሕይወት ጋር Aንድ ለመሆን በሚወስን ሰው የሚፈጸም ሲሆን
ይህም በመግባባት ይጀምራል፡፡
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Eርስ በርስ መግባባት
•

በክርስቶስ የሆነ ጋብቻ በማያቋርጥ የርስ በርስ ፍቅር በመግባባት ሥርዓት የሚመራ
የተቀደሰ ግኑኝነት ነው፡፡

•

በተጋቢዎቹ መካከል ያለው የመግባባት ግኑኝነትም ከቃል ኪዳናቸው በፊት የሚጀምር
ሲሆን በቃል ኪዳናቸውም Aድጎ በትዳር ሕይወታቸው Eየበሰለ Eየጠነከረ ይሄዳል፡፡

•

ይሁን Eንጂ Aግባቦት ልጅ ከልጅነቱ ጀምሮ የሚማረው በEድገት ሂደትም Eያደገ ሄዶ ወደ
ብስለት የሚደርስ ብቃት ነው፡፡ ‹‹መልካም ተግባቢ›› ይሆኑ ዘንድ ራሳቸውን የሚያስተምሩ
ሰዎች የተባረኩ ናቸው፡፡

በባልና በሚስት መካከል ያለ መግባባት
•

በተጋቢዎች መካከል ያለ ግኑኝነት በሁለት ሰዎች መካከል ያለ ግኑኝነት ብቻ Aድርገን
ማሰብ Aይገባንም፡፡ ምክንያቱም ይህ ግኑኝነት ባልን - ሚስትንና - ጌታችን Aምላካችን
ክርስቶስን የሚገኙበት ነውና፡፡ ይህን ካስተዋልንም ለመግባባት የምናደርገውን ጥረት
የሚያጠፉብን Eንቅፋቶች ሁሉ ይወገዳሉ፡፡

ሚስት
Iየሱስ ክርስቶስ
ባል
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Eርስ በርስ መግባባት
•

ይህን የተቀደሰ ግኑኝነት በሚከተሉት ሦስት መንገዶች ማጥበቅ የሚጠበቅብንም ለዚሁ
ነው፡፡
1. ዘወትር Aብሮ በመጸለይ
2. ቢያንስ በሳምንት ሁለት ቀን መጽሐፍ ቅዱስን Aብሮ ማንበብ (ከሆንልንም በየቀኑ)
3. ቢያንስ በሳምንት Aንድ ቀን ወደ ቤተ ክርስቲያን በመገስገስ ቅዳሴ Aስቀድሰን ቅዱስ
ቁርባንን መቀበል፡፡

ስኬታማ መግባባት የሚፈጠረው፡•

ጥሩ Aድማጭ

•

መሳሳታችንን Aምነን መቀበል ስንችል

•

የ‹‹ሌሎችን›› Aመለካከት ወይም Aስተሳሰብ ስናከብር

•

ንግራችንን በፈገግታና (የሰማኒያ ዓመት Aረጋዊም ብንሆን) በተረጋጋ መልክ በEጅ
Eየዳሰስን ስንናገር

•

በነጻነት በግልጽ በትሕትና ሆነን ራሳችንን መግለጽ ስንችል

•

ለንግግሩ በቂ ጊዜ ለመስጠት ዝግጁ ስንሆን
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Eርስ በርስ መግባባት - በባልና በሚስት መካከል
ስኬታማ መግባባት የሚፈጠረው፡•

ተናጋሪውን በንግግር መካከል ባለማቋረጥ

•

የሌላው ሰው ሐሳብ ወይም Aቀራረብ ከEኛ ለየት ያለ ሆኖ ሲገኝ መቀበል ስንችል

•

ተገቢ ወቀሳና ትችትን መቀበል ስንችል

•

ለሌላው ሰው ምልከታ መራር ካልሆን

•

የሌላውን ሰው ስሜት፣ ሐሳብና Aቀራረብ መረዳት ስንችል

•

Aዛኝና ነገሮችንም ሆነ ሰዎችን የምንረዳ መሆን

•

ንግግሩ በመቀባበልና በፍቅር Eንዲጠናቀቅ ተገቢውን ኅሊናዊ ኃላፊነት የምንወጣ
መሆን

•

ተጋቢዎች ሁለታችን ብቻ በየቀኑ ቢያንስ ለግማሽ ሰዓት ያህል በመቀራረብ መነጋገር
የሚያስችለን Eድል Eንዲኖር በመገፋፋት

•

በተጨማሪም ተጋቢዎች ብቻ በየሳምንቱ ቢያንስ ለግማሽ ቀን Aብራችሁ
የምታሳልፉበት Eድል Eንዲኖር ግፊት ማድረግ
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Eርስ በርስ መግባባት - በባልና በሚስት መካከል Aለመግባባትን የሚያሰፍኑ ምክንያቶች
•

የተወደዳችሁ ወንዶችና ሴቶች! በEኛና በIየሱስ ክርስቶስ መካከል ያለው ግኑኝነት ተጠብቆ
Eንዲቀጥል የሚከተሉትን ነገሮች ማስወገድ ይጠበቅብናል፡፡
•

‹‹ሚስቴ Eንደምወዳት ወይም ባሌ Eንደምወደው ስለምታውቅ/ስለሚያውቅ
Eወድሻለሁ/Eወድሃለሁ ማለት Aያስፈልገኝም›› ብለን በማሰብ ነገሮች Aቅለን
ከመውሰድ Eንቆጠብ፡፡

•

ከትዳር Aጋራችን ጋር Aብረን የምናሳልፈው ጊዜ Eስክናጣ ድረስ በውጥረት ውስጥ
መሆንን Eናስወግድ፡፡ የሁላችንንም ጊዜ የሚበሉ ሦስት ቀበኞች Aሉ፡፡ Eነርሱም
ኮምፒዩተር፣ ቴሌቪዢንና ከልክ በላይ የሆነ ማኅበራዊ ተሳትፎ(የበዙ ጓደኞችን
መጠየቅ፣ ሞባይል ስልክ መደዋወል፣ ማኅበራዊ ኃላፊነቶች፣ Eንዲሁም ከልክ ያለፈ
Aገልግሎት፣ ወዘተ…)፡፡

•

ከትዳር Aጋራችን ጋር ያለን ግኑኝነት Aካላዊ ብቻ Eንዳይሆን Eንጠንቀቅ፡፡ ጥልቀት
Aጥቶ ትርጉም Aልባ የሆነ Aካላዊ ግኑኝነት Aደገኛ ስለሆነ መፈተሽ ያስፈልገዋል፡፡

•

ከትዳር Aጋራችን ጋር ያለንን ግኑኝነት ከጓደኞቻችን ወይም ከወላጆቻችን ጋር
በመነጋገር ለመተካት Aንሞክር፡፡
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Eርስ በርስ መግባባት - በባልና በሚስት መካከል Aለመግባባትን የሚያሰፍኑ ምክንያቶች
•

የትዳር Aጋራችን Eንደማይሰማን/ትሰማን የሚያሳስበን ተስፋ የሚያስቆርጥ ስሜትን
ከEኛ Eናስወግድ፡፡ ዘወትርም ያለማቋረጥ ስለዚህ ጉዳይ Eንጸልይ፡፡ ተገናኝተን
መነጋገር ካልቻልን ኤስኤም ኤስ ወይም Iሜይል Eንደራረግ ወይም ሌላ የመግባቢያ
ዘዴ Eንፈልግ Eንጂ Aልነጋገርም Aንበል፡፡

•

Eንግዲህ በተጋቢዎች መካከል Aለመግባባት፣ Aለመነጋገር ወይም Aለመገናኘት ካለ ፍቅር
Aይኖርም፤ የፍቅርም መጥፋት መላውን ትስስር ወይም ትዳር ወደማፍረስ ያደርሳል፡፡

•

በተጋቢዎች መካከል ያለ ግኑኝነት በንግግር የሚገለጽ ብቻ ሳይሆን ይልቁንም Eያደግን
ስንሄድ በዓይን ወደ መግባባት የሚያደርሰን ነው፡፡

•

ፈቃዳችንን ስንፈጽም ከምናደርገው ውጪ Eጅ ለጅ የመያያዝ ወይም የመተቃቀፍን
Aስፈላጊነትን ማውሳትም ለቀባሪ የማርዳት ያህል ነው፡፡

•

Aበባ ወይም ማንኛውንም Aነስተኛ ስጦታ በመስጠት መግባባትንም Eንዳንዘነጋው፡፡

•

በቃል(ላት) የትዳር Aጋራችንን መውደዳችንን ያለማቋረጥ መግለጽ Eጅግ Aስፈላጊ
መሆኑንም Aንዘንጋ፡፡ ይህም ስሜታችንንም ሆነ ውስጣችንን በጤናማ ነገር Eየመገብን
ለማደግ ይረዳናል፡፡
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ጣፋጭ ግኑኝነት
•

‹‹ያማረ ቃል የማር ወለላ ነው ለነፍስ ጣፋጭ ለAጥንትም ጤና ነው።›› ምሳ 16፡24፡፡

•

በርካታ ሚስቶች ባሎቻቸው ከጋብቻቸው በፊት ያዘንቡባቸው የነበረውን በርካታ ጣፈጭ
ቃላቶችን መጠቀም ማቆማቸውን በተመለከተ ከፍተኛ ምሬታቸውን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ፡፡
Aንዳንድ ባሎችም ጣፋጭ ቃሎችን መጠቀምን Aስመልክቶ ብቁ ሥልጠና Eንዳልወሰዱ
ይገልፃሉ፡፡

•

ይሁን Eንጂ ከትዳር Aጋራችን ጋር ጣፋጭ ቃላቶችን መጠቀም ለፍቅር ግኑኝነታችን Eጅግ
ጠቃሚ ነው፡፡ ይህ በጌታችንም ዘንድ ተቀባይነት ያለው ነው፡፡ ‹‹ከEናንተ ጋር ቃልን
ውሰዱ፥ ወደ EግዚAብሔርም ተመልሳችሁ። ኃጢAትን ሁሉ Aስወግድ፥ በቸርነትም
ተቀበለን፥ በወይፈንም ፋንታ የከንፈራችንን ፍሬ Eንሰጣለን።›› ሆሴ 14፡2፡፡

•

በመጽሐፍ ቅዱስም ‹‹መልካም ቃል›› (ጸሎት) ከማንኛውም ስጦታ ወይም መሥዋEት
በላይ መሆኑ ተገልጦልናል፡፡ መጽሐፍ ቅዱስም Eነዚህን ቃላት ‹‹Eንግዲህ ዘወትር
ለEግዚAብሔር የምስጋናን መሥዋEት፥ ማለት ለስሙ የሚመሰክሩ የከንፈሮችን ፍሬ፥
በEርሱ Eናቅርብለት።›› Eብ 13፡15፡፡ በማለት ይገልጻቸዋል፡፡

•

Eንግዲህ በባልና በሚስት መካከል የሚገኙ ለግኑኝነት የመሆኑ ጣፋጭ ቃላቶች ምንድር ናቸው?
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1. የAክብሮትና የAድናቆት ቃላቶች
•

ባሎች ሆይ! ሚስት መልካም ነገር ስታደርግልን የምስጋና ቃላቶችን ብንጠቀም የምንከስረው
ምንድር ነው?! ይህ ግዴታዋ ወይም ኃላፊነትዋ Eንደሆነ ቆጥረን ከማመስገን Eንቆጠባለን?!

•

በተቃራኒው ባታደርገው መውቀሳችን ይቀራል?! ታዲያ በሚወቅስ Aንደበት ብናደንቅ
የሚገባ Aይደለምን?!

•

ስለዚህ ላደረገችልን ማንኛውም ነገር Aድናቆታችንን መግለጣችንና ማክበራችን ከሁሉ ይልቅ
ተገቢ Aይደለምን?!

2. የማበረታቻና የምስጋና ቃላቶች
•

በሕይወታቸን ዘመን የሠራነው ሥራ የቱንም ያህል ስኬታማ ቢሆን ወይም Eድሜያችን
የቱንም ያህል ቢሆን ሰዎች (ወንድም ሆነ ሴት) ሰዎች Aበረታች ቃላትን Eንፈልጋለን፡፡
‹‹ወንድሞች ሆይ፥ Eንመክራችኋለን፤ ያለ ሥርዓት የሚሄዱትን ገሥጹAቸው፤ ድፍረት
የሌላቸውን AጽኑAቸው፤ ለደካሞች ትጉላቸው፤ ሰውን ሁሉ ታገሡ።›› ቀዳ ተሰ 5፡14፡፡
Eንዳለ ማጽናት ማበረታትን የማንፈልግ የለንም፡፡

•

የማጽናት ወይም የማበረታቻና የምስጋና ቃላት መኪና ጋብቻን (ትዳርን) ያለማቋረጥ
ጉዞውን Eንዲቀጥል የሚያደርጉ ነዳጅ ናቸው፡፡
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3. የፍቅር ቃላት
•

Aንዳንዶች ፍቅርን ለትዳር Aጋር የመግለጽን Aስፈላጊነት የሚቀበሉና የሚከተሉት ቢሆንም
ሌሎች ደግሞ የፍቅር ቃላትን ተጠቅመው የማያውቁ መሆኑን ይገልጣሉ፡፡

•

ማንኛውም ልማድ ተደጋግሞ ሲፈጸም ቆይቶ ተዋህዶን የሚቀር መሆኑ መዘንጋት
የለበትም፡፡ ከሌሊቱ በ11 ሰዓት የምንነሳበት Aዲስ ሥራ ብንጀምር ከሥራው ሰዓት
Aስቀድሞ መነሳትን መለማመድ ያስፈልገናል፡፡

•

ስንጀምረው Aስቀድመን ካለማድረጋችን የተነሳ ቢከብደንም ደጋግመን ስንለማመደው ሥራ
በማይኖርበትም ቀን ሳይቀር በ11 ሰዓት የምንነቃበትን ልምድ Eናዳብራለን፡፡ ታዲያ
EግዚAብሔር ለሰጠን የትዳር Aጋራችን ፍቅራችንን መግለጽን መማር Aያስፈልገንም
ይሆን!!!

•

የትዳር Aጋራችንን Eንደምንወድ ስለምን Aንገልጽም? ምን ያህል Eንደምንወድ ስለምን
Aንናገርም? Eርሱን/ስዋን የሰጠ EግዚAብሔርን ምን ያህል Eንደምናመሰግን ስለምን
Aንናገርም? ምን ያህል Eንደምንኮራበት/ባት፣ Eንደምናምነው/ናት፣
Eንደምንተማመንበት/ባት ስለምን Aንናገርም?
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4. የጸሎት ቃላት
•

‹‹EግዚAብሔር በረከቱም ያብዛልሽ፣ EግዚAብሔር ልብሽን በደስታ በሐሴት ይሙላ፣
EግዚAብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቅሽ፣ EግዚAብሔር ስኬትን ሁሉ ይስጥሽ…›› የሚሉ
ቃላትን መጠቀም በተጋቢዎች መካከል ያለውን ግኑኝነት ከማጥበቁም በላይ EግዚAብሔርን
ስለ ግኑኝነታችን ቀጣይነት በመካከላችን Eንዲኖር ይጋብዙታል፡፡

5. የይቅርታ ቃላት
•

በጥፋተኝነት ስሜት በወቅቱ የሚቀርብ የይቅርታ ቃል ምን ያህል ታላቅ ነው…

•

ስህተታችንን ተቀብለን ‹‹ተሳስቻለሁ… Aዝናለሁ… Eባክህ/ሽ Aትናደድብኝ/ጅብኝ… ስህተት
መፈጸሜን Aውቄዋለሁ… ነገር ግን ደግሜ ላለመፈጸም Eጠነቀቃለሁ… ይቅር
Eንድትለኝ/ይኝ ምን ላድርግ?... Aሁን ላስደስትህ/ትሽ የምችለው በምንድር ነው?!!! ….››
ስንል ምን ያህል ድንቅ ነው፡፡

6. ጤናማ ተግሳጽ ያለባቸው ቃላት
•

ላደረገው/ገችው ነገር ጠንከር ያለ ተግሳጽ ማቅረብ ሁልጊዜ ስህተት ሊሆን Aይችልም፡፡

•

ጤናማ Aቀራረብ ያለው ተግሳጽ የEውነተኛ ፍቅር መግለጫ ከመሆኑም በላይ ጣፋጭም
ነው፡፡
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6. ጤናማ ተግሳጽ ያለባቸው ቃላት
•

ይሁን Eንጂ ይህ ጉዳይ ተግሳጽን በፍቅር የማቅረብ ችሎታን ወይም ጥበብን ይፈልጋል፡፡
ወቀሳ የሚያቀርብ ወይም የሚገስጽ ሰው በይቅርታ መጀመር Aለበት፤ በማስከተልም
የተሠሩ ስህተቶችን በተመረጡ ቃላት ማስተላለፍ ይገባዋል፡፡

•

በማጠቃለያውም በትሕትና በፍጹም Eርጋታና ፈገግታ ሆነን ጉዳዩን ማስረዳት ይኖርብናል፡፡

•

ይህን ካደረግን ከትዳር Aጋራችን ጋር በመሸናነፍ መንፈስ ሆነን ችግሩን ፈተን Eናልፋለን፡፡

7. የጽሑፍ መልEክት
•

የተወደዳችሁ ባሎች ሆይ! ሚስቶች ዝም ብለው ደብዳቤዎችን፣ Iሜይሎችን፣
መልEክቶችን፣ ካርዶችን፣ ወዘተ መቀበል Eንደሚወዱ ታውቃላችሁ፡፡ Eያንዳንዱ ወደ
ትዳር Aጋራችን የምንልከው ገላጭ የሆነ የኤስኤምኤስ መልEክት ከፍተኛ ጤናማ ለውጥን
የማምጣት Aቅም Aለው፡፡ ስለዚህ በዚህ ፈጣን ዘዴ ስንጠቀም የትዳር ጥበበኞች Eንሁን፡፡

8. የመሻትና የመናፈቅ ቃላት
•

Aንዳንዶች የትዳር Aጋራቸውን መናፈቃቸውን ወይም መሻታቸውን መግለጽ ያሳፍራቸዋል፡፡ ‹‹ታስፈል
ገኛለህ/ጊኛለሽ፣ ስሜቴን Eንድትጋራኝ/ጋሪኝ፣ Eንድትሰማኝ/ሚኝ Eፈልጋለሁ…›› ማለትን Aይደፍሩም፡፡
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8. የመሻትና የመናፈቅ ቃላት
•

Eውነታው ግን Eነዚህን ቃላት በተጠቀምን ቁጥር የትዳር Aጋራችን ምን ያህል
ለሕይወታችን Aስፈላጊ Eንደሆነ/ች ከማረጋገጣችንም በላይ ማንኛውንም ስሜታችንን፣
ፍላጎታችንንና፣ ሐዘናችንን ሁሉ ዘወትር Eንድናካፍል መርዳቱ ነው፡፡

•

ጌታችን ውሃ በተጠማ ጊዜ ‹‹ውሃ ስጪኝ›› ዮሐ 4፡7፡፡ በማለት ጠይቋል፡፡ ቅዱስ
ጴጥሮስንም ‹‹የዮና ልጅ ስምOን ሆይ፥ ከEነዚህ ይልቅ ትወደኛለህን?›› ዮሐ 21፡15
ብሎታል፡፡

9. ሞቅታ ያለው መነካካት
•

በትዳር ሕይወት ሞቅ ያለ መነካካት የሞተን Aካል በኤሌክትሪክ ንዝረት Eንደመቀስቀስ
ነው፡፡ Eጃችንን በትዳር Aጋራችን ትከሻ ላይ ማሳረፍ፣ ወደርሱ/ስዋ በAድናቆት መመልከት፣
ማቀፍም ሆነ መሳም በባለትዳሮች መካከል ሊኖር የሚገባው የመግባቢያ ዘዴ ነው፡፡

•

ጌታችን Aምላካችን ‹‹ለምጻሙን … Iየሱስም Aዘነለት Eጁንም ዘርግቶ ዳሰሰውና።
Eወድዳለሁ፤ ንጻ Aለው።›› ማር 1፡41፡፡ ‹‹ሕፃናትን … Aቀፋቸውም Eጁንም ጭኖ
ባረካቸው።›› ማር 10፡16፡፡ Eንደተባለ በፍቅር በሆነ መንካት ርኅራኄን Eንዳስተማረን
Eንረዳ፡፡
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9. ሞቅታ ያለው መነካካት
•

ተወዳጆች ሆይ! በመጨረሻም የወቀሳን… የነቀፋን… የስድብን… የመፎካከርን…
የትEቢት… የቁጣ ቃላትን ከመጠቀም Eንቆጠብ፡፡ መጽሐፍም ‹‹የኅጥኣን ቤት ይፈርሳል
የቅኖች ማደሪያ ግን ያብባል።›› ምሳ 13፡11፣ ‹‹ሙሽራዬ ሆይ፥ ከከንፈሮችሽ ማር
ይንጠበጠባል ከምላስሽ በታች ማርና ወተት Aለ፥ የልብስሽም መዓዛ Eንደ ሊባኖስ ሽታ
ነው።›› መኃ 4፡11፡፡ ያለንን Eናስተውል - ልብ Eንበል!፡፡

መነጋገር የመግባቢያ መንገድ ነው፡፡
•

በትዳር Aጋሮች መካከል የጋራ መረዳዳት የሚጎድልበት Aንዱ ምክንያት Aለመግባባት
ወይም ጤናማ ያለሆነ ግኑኝነት ሲሆን በዚህ የተነሳ በትዳሩ ለሚፈጠር ግጭት ሁለቱም
በEግዚAብሔር ፊት ተጠያቂ ይሆናሉ፡፡

•

ስለዚህ በትዳር Aጋራችን ልቦናና AEምሮ የሚመላለሰውን በመረዳት በተገለጠው ጠባዩ/ይዋ
የታየውን ያመጣው ምን Aንደሆነ ለማወቅ Eንጣጣር፡፡

•

ይህንም ለይቶ ማወቅ የትዳር Aጋራችንን ስሜታዊና ሥነ ልቦናዊ ፍላጎት ሕልምና
Eደርስበታለሁ ያሉበትን ሁሉ ለይተን በማወቅ በሚፈለገው Eንድንካፈላቸው ይረዳናል፡፡

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

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

