
በስመበስመ AብAብ ወወልድወወልድ

ወመንፈስቅዱስወመንፈስቅዱስ AሐዱAሐዱ AምላክAምላክ

Aሜን፡፡Aሜን፡፡
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መምህር፡መምህር፡-- ቀሲስቀሲስ ሰሎሞንሰሎሞን ሙሉጌታሙሉጌታ

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

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

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

ሚያዝያሚያዝያ ፫፫ ቀንቀን ፳፻፳፻፬፬ ዓዓ..ምም..
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• ጸጥተኛነት Aንዳንድ ጊዜ ደካማነት ሆኖ በተሳሳተ መንገድ ሲቆጠር Eናያለን፡፡

• ጸጥተኛ ሰው፡-

• መጨቃጨቅ Aይወድም Aመለካከቱን ወይም Aቋሙንም በኃይል ወይም በቁጣ

ሊገልጥ Aይወድም፡፡

• ሁሉን በጸጋ Eየተቀበለ EግዚAብሔርን ያመሰግናል፣ የነገሮችን በጎ ጎናቸውን

ይመለከታል፣ ዘወትር ለመታዘዝና ለማገልገል ዝግጁ ነው፣ ሌሎችን ያበረታታል፣

ያደንቃል፣ ሌሎችን ለማስደሰት የበቃና የነቃ ሕይወት Aለው፡፡

• ሕይወትን ለመጋራት ብቃት ያለው/ያላት የሕይወት Aጋር ነው/ናት፡፡

• ጸጥተኛ ሚስት በባልዋ ላይ ፈጽሞ ጫና Aታበዛበትም፡፡

• ጸጥተኛ ባልም ሚስቱ በምታደርገውም ሆነ ባለደረገችውም ጥረት ደስተኛ ነው፡፡

• ጌታችን በመዋEለ ሥጋዌው ‹‹ከEኔም ተማሩ፥ Eኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና፥

ለነፍሳችሁም Eረፍት ታገኛላችሁ›› ማቴ 11፡29፡፡ በማለት በተግባር ያሳየንም ሕይወት ይህ

ነው፡፡

• ጸጥተኛ ክርስቲያን ከራሱ ይልቅ የሌሎችን መሻት ማስቀደምን ከጌታችን ይማራል፡፡
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• ጸጥተኛነት ሌሎች በጎ ምግባራትን (መንፈሳዊ ፍሬዎች) የምታስገኝ፣ ሰላምና ደስታም

የምታላብስ የምግባራት Eናት ናት፡፡

• ጸጥተኛነት ትEግሥትን፣ ጽንዓትን፣ ትሕትናን፣ የልብ የዋሕነትን፣ ፍቅርንና ስምምነትን

የምታስገኝ የበጎነት መገኛ ናት፡፡

• ጸጥተኛነት ትሕትና የመላበት ልብ መገለጫ ናት፡፡ Aንዳንድ ሰዎች በተፈጥሮAቸው ቀና

ናቸው፤ በዚህም የተነሳ ጸጥተኛነት የሕይወታቸው ምልክት ሆና ትገኛለች፡፡

• ይሁን Eንጂ ጸጥተኛነትን ገንዘብ ለማድረግ በክርስትናችን ጠንክሮ መሥራት ይጠበቅብናል፡፡

• ጌታችን ይህን ሕይወት ይሰጠን ዘንድ ዘወትር በጸሎታችን ብንጠይቀው Eርሱም

የጸጥተኛነት ባለቤት ያደርገናል፡፡

ይህን ሕይወትን ለመላበስ Eንችል ዘንድ የሚከተሉትን ምክሮች Eንጠቀምባቸው፡-

1. ማመስገን

• ዘወትር EግዚAብሔርን ማመስገንን Eንሰልጥንበት (Eንማር)፡፡ በየEለቱ ጸሎታችን ‹‹ጌታዬ

Iየሱስ ክርስቶስ ሆይ Aመሰግንሃለሁ›› ማለትን Eንደጋግመው፡፡

• የትዳር Aጋራችን ለEኛም ሆነ፣ ለልጆቻችን Eንዲሁም ለማንኛውም ሰው የምታደርገውን

ማንኛውንም ነገር ማድነቅን Eንሰልጥንበት (Eንማር)፡፡
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ይህን ሕይወትን ለመላበስ Eንችል ዘንድ የሚከተሉትን ምክሮች Eንጠቀምባቸው፡-

1. ማመስገን

• Aድናቆታችንንም ጥቂት የምስጋና ቃላቶችንና ስጦታዎችን ለምሳሌ የሞባይል መልEክቶችን

ወይም Aበቦችን በመስጠት Eንግለጽ፡፡ ‹‹በሁሉ Aመስግኑ፤ ይህ የEግዚAብሔር ፈቃድ

በክርስቶስ Iየሱስ ወደ Eናንተ ነውና።›› ቀዳ ተሰ 5፡18፡፡

2. ፈገግታን መላበስ

• ፈገግታ በዙሪያችን ለሚገኙ ሰዎች ሁሉ ልዩ ስጦታ Eንደሆነ Eንቁጠር፡፡

• ስለዚህም ነገር በችግር ውስጥ ብንሆንም Eንኳ ከፊታችን ደግነት ያለበት ፈገግታ Eንዲነበብ

Eናድርግ፡፡ ‹‹Eነርሱ ባልታመኑ ጊዜ ሳቅሁላቸው የፊቴንም ብርሃን Aላወረዱም።›› Iዮ

29፡24፡፡

• ፈገግታ ያለው ፊት (ገጽ) ሁልጊዜ ያስደስታል፣ ያበረታታል፣ ያጠነክራል፡፡

3. ለቁጣ መዘግየት

• በዙሪያችን ራሳችንንም ሆነ ሌላውን የሚያስቆጣ ነገር ሲገጥም ራሳችንን በመቆጣጠር

Eንጸልይ፡፡ ለራሳችንም Eየደጋገምን ‹‹EግዚO መሐረነ ክርስቶስ - Aቤቱ ክርስቶስ ሆይ

ማረን፣ Aቤቱ ጌታችን ሆይ ርዳን ፣ ጥበብን ስጠን፣ ስለዚህም Eናመሰግንሃለን›› Eንበል፡፡
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ይህን ሕይወትን ለመላበስ Eንችል ዘንድ የሚከተሉትን ምክሮች Eንጠቀምባቸው፡-

3. ለቁጣ መዘግየት

• ‹‹ተወዳጆች ሆይ፥ ራሳችሁ Aትበቀሉ፥ ለቍጣው ፈንታ ስጡ Eንጂ፤ በቀል የEኔ ነው፥ Eኔ

ብድራቱን Eመልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፎAልና።›› ሮሜ 12፡19 ‹‹በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ

Aይግባ፥ ለዲያብሎስም ፈንታ Aትስጡት… መራርነትና ንዴት ቁጣምጩኸትምመሳደብም ሁሉ

ከክፋት ሁሉ ጋር ከEናንተ ዘንድ ይወገድ።›› ኤፌ 4፡27-31፡፡

• ባስቆጣን ነገር ላይ ፈጣን ምላሽ ወይም Aስተያየት Eንድንሰጥ ስንጠየቅ ከመመለስ

Eንቆጠብ፡፡

• ምላሽ ከመስጠታችንም በፊት በቂ ጊዜ ለራሳችን Eንስጥ፣ ጌታችንም ጥበብና ትEግሥትን

ይሰጠን ዘንድ Eንጠይቀው፡፡ ‹‹ስለዚህ፥ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ፥ ሰው ሁሉ ለመስማት

የፈጠነ ለመናገርም የዘገየ ለቍጣም የዘገየ ይሁን›› ያE 1፡19፡፡

4. ማማረርን (ምሬትን) ከEኛ Eናርቅ

• ዘወትር የሚያማርሩ ሰዎች ሁለት ዓይነት ናቸው፡፡ Aንደኞቹ ነገርን ሁሉ Aጨልመው

የሚመለከቱ ናቸው፤ ሌሎቹ ደግሞ ሁሉ ጌዜ ነገሮች ፍጹም ሆነው Eንዲገኙ የሚጠብቁ

ናቸው፡፡
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ይህን ሕይወትን ለመላበስ Eንችል ዘንድ የሚከተሉትን ምክሮች Eንጠቀምባቸው፡-

4. ማማረርን ከEኛ ማራቅ

• ‹‹ምሬትሞላብኝ በEሬትም Aጠገበኝ።›› ሰቆ ኤር 3፡15፡፡ ‹‹ዛሬ ድምፁን ብትሰሙት፥ Aባቶቻችሁ

Eኔን የፈተኑበት የመረመሩበትም Aርባ ዓመትምሥራዬን ያዩበት በምድረ በዳ በፈተና ቀን

በማስመረር Eንደ ሆነ፥ ልባችሁን Eልከኛ Aታድርጉ። ›› Eብ 3፡8-9፡፡

• ነገርን ሁልጌዜ Aጨልመው የሚመለከቱ ሰዎች በሕይወታቸው የሚከሰተውን ነገር በበጎ

መልኩ መመልከትን መማር (መሰልጠን) Aለባቸው፡፡

• Eነዚህ ነገርን ሁልጌዜ Aጨልመው የሚመለከቱ ሰዎች EግዚAብሔር Iየሱስ ክርስቶስ

ስለገባልን ታላቅ ቃልኪዳን ማስታወስ ያስፈልጋቸዋል፡፡ ስለቃልኪዳኑ የሚናገሩ ኃይለ

ቃሎችን በመያዝ መመላለስ ይኖርባቸዋል፡፡ ከነዚህም ‹‹EግዚAብሔርንም ለሚወዱት Eንደ

Aሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ Eንዲደረግ Eናውቃለን።›› ሮሜ 8፡28፡፡ Aንዱ ነው፡፡

• ነገር ሁሉ ፍጹም ሆኖ Eንዲቀርብ የሚጠብቁ ደግሞ ዘወትር ዓይኖቻቸው በስህተቶችና

በጥፋቶች ላይ የተተከሉ ናቸው፤ ስለዚህ Eንደዚህ ያሉት ደግሞ ትEግሥት (መቻቻል) 

Eንዲበዛላቸው በራሳቸው ላይ ክርስቲያናዊ ሥራን መሥራት ይጠበቅባቸዋል፡፡
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ይህን ሕይወትን ለመላበስ Eንችል ዘንድ የሚከተሉትን ምክሮች Eንጠቀምባቸው፡-

4. ማማረርን ከEኛ ማራቅ

• ንስሐ ስንገባ ጌታችን የተወላቸውንና የረሳላቸውን ኃጢAታውንና ስህተታቸውን ለራሳቸው

ማስታወስ ይጠበቅባቸዋል፡፡

• ስህተት ሠርተው ከEግዚAብሔርም ሆነ ከሰው ይቅርታን የፈለጉበትን ጊዜ በፊታቸው

ማስቀመጥ ወይም ማስታወስ ይኖርባቸዋል፡፡

5. ጭቅጭቅንና ንትርክን ማስወገድ

• በተፈጥሮAችን ጭቅጭቅና ንትርክ የምንወድ ከሆንን ክርስቲያኖች ወደበርካታ ጭቅጭቆችና

ንትርኮች ከመግባት ራሳችንን ልንጠብቅ ያስፈልገናል፡፡ ይልቁንም ያሰብነውን በኃይል

Eንድንገልጽ፣ Eንድንቆጣ፣ ወደክስና ማውገዝ Eንድንገባና መጥፎ ቃላት Eንድንጠቀም

ከሚያደርጉን ሁኔታዎች መሸሽ ይገባል፡፡

• ወደ ጭቅጭቅና ንትርክ ከመግባታችን በፊት ወደ ነገሩ መግባታችን ወይም ከነገሩ

የመራቃችን Aስፈላጊነቱ Eንዲታየን፡ ጥበብና ሰጥቶ መንገዱንም ይመራን ዘንድ Aጭር

ጸሎት ወደ Aምላካችን EግዚAብሔር Eንጸልይ፡፡
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ይህን ሕይወትን ለመላበስ Eንችል ዘንድ የሚከተሉትን ምክሮች Eንጠቀምባቸው፡-

5. ጭቅጭቅንና ንትርክን ማስወገድ

• ጌታችን Aምላካችን መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስም በጸሎት ስንጠይቀው የልባችንን

መሻት Eንደሚሰጠን ፈጽመን Aንጠራጠር፡፡

• Aስፈላጊ ሆኖ ወደ ነገሩ ከገባን በጩኸት ከመናገር Eንቆጠብ፣ የዋህነት ያለበትን ፈገግታ

ተላብሰን Eንገኝ፡ የሌሎች Aስተሳሰብ ከEኛ የተለየ ቢሆንም Eናድንቅላቸው፡፡

• ራሳችንን ከሌላው ጫማ ሥር Eናድርግ፡ በተቻለንም መጠን ሌሎችን Eንረዳቸው፣

የምንለውንም በኩራትና በድፍረት ሳይሆን በፍጹም ትሕትና ሆነን Eንግለጽ፡፡

• ልዩነታችንም ከተገለጸው ሐሳብ ጋር Eንጂ ከሚገልጸው ሰው ጋር Eንዳልሆነ Eንረዳ፤

ይህም Eንድናከብረው/Eንድናከብራት ያለበትን/ያለችበትን ሁኔታ Eንድንገነዘብ ያደርገናልና፡፡

‹‹Eንግዲህ ወንዶች በስፍራ ሁሉ Aለ ቍጣና Aለ ክፉ Aሳብ የተቀደሱትን Eጆች Eያነሱ

Eንዲጸልዩ Eፈቅዳለሁ።›› ቀዳ ጢሞ 2፡8፡፡
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• ‹‹ፍቅር ለዘወትር Aይወድቅም፡፡›› ቀዳ ቆሮ 13፡8፡፡

• በክርስቶስ የሆነች ትዳር Eስከሞት ሳይለያዪ Aብረው የሚኖሩባት በኋላም መንግሥተ

ሰማያትን የሚወርሱባት ናት፡፡

• ይህም ፍቅር ተጋቢዎቹ የጋብቻቸው ምስጢር በተፈጸመበት Eለት በተቀበሉት ቅዱስ

ቁርባን ተጀምሮ Eስከመጨረሻው AብሮAቸው ይቀጥላል፡፡ ‹‹Eናንተም። ስለ ምንድር ነው? 

ብላችኋል። ሚስትህ ባልንጀራህና የቃል ኪዳንህ ሚስት ሆና ሳለች Eርስዋን Aታልለሃታልና

EግዚAብሔር በAንተና በልጅነት ሚስትህ መካከል ምስክር ስለ ሆነ ነው።›› ሚል 2፡14፡፡

• ተጋቢዎች በተጋቡበት Eለት Eስከሞት ድረስ ላይለያዩ ቃል ይገባሉ፣ ይህም መልካም ጊዜ

ተጋቢዎቹ ‹‹ Eኔ የAንተ/የAንቺ ነኝ፡ ልቤ ወደ ሌላ ሰው Eንዲሄድ ፈጽሞ

Aልፈቅድለትም፣ ከAንተ/ከAንቺ በቀር ማንኛውም ሰው የልቤ ቅርቡ Aንዲሆን Aልፈቅድም፣

በሕይወትም ከAንተ/ከAንቺ በቀር ፈጽሜ ደስ Aልሰኝም የሚሉበት የተቀደሰ Eለትና ሰዓት

ነው፡፡

• ይህም ክርስቲያናዊ Aስተሳሰብና ፍጹም መሥዋEትነት ለኅልውናችንና ለደስታችን ቁልፍ

ነው፡፡
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• ተጋቢዎቹ ያደረጉት ይህ ቃል ኪዳን EግዚAብሔርና ሰው Eንሚያደርጉት ቃልኪዳን ያለ

ነው፡፡ ‹‹ቃል ኪዳኔ ከEርሱ ጋር የሕይወትና የሰላም ቃል ኪዳን ነበረ ይፈራ ዘንድም

Eነርሱን ሰጠሁት Eርሱም ፈራኝ፥ ከስሜም የተነሣ ደነገጠ።›› ሚል 2፡5፡፡

• ‹‹ባናምነው፥ Eርሱ የታመነ ሆኖ ይኖራል፤ ራሱን ሊክድ Aይችልምና፡፡›› ካል ጢሞ 2፡13፡፡

Eንደተባለው EግዚAብሔር ዘወትር ቃልኪዳኑን የሚጠብቅ Aምላክ ነው፡፡

• ሰው ግን ቃል ኪዳኑን መጠበቅ Aልቻለም፡፡ ‹‹ከግብጽ Aገር Aወጣቸው ዘንድ Eጃቸውን

በያዝሁበት ቀን ከAባቶቻቸው ጋር Eንደ ገባሁት ያለ ቃል ኪዳን Aይደለም Eነርሱ በኪዳኔ

Aልጸኑምና፥ Eኔም ቸል Aልኋቸው፥ ይላል EግዚAብሔር፡፡›› ኤር 31፡32፡፡

• EግዚAብሔር ግን ሰው ቃል ኪዳኑን መልሶ ይጠብቅ ዘንድ በርካታ Eድሎችን ይሰጠዋል

Aሁንም Eየሰጠው ይገኛል፡፡

• ከEግዚAብሔር የተለየ ትዳር በስሜትና (ፍትወታት Eኩያትና) ቁሳዊ ነገር ላይ የተመሠረተ

ነው፡፡ በርካታ ትዳሮች መቀጠል AቅቶAቸው የሚፈርሱትም ለዚሁ ነው፡፡

• ስሜታዊ ቃልኪዳንና ሥጋዊ ፍላጎቶች የገዙት የትዳር ሕይወት ማንኛውም ትዳር

የሚያልፍበትን ፈተና Aሸንፎ ማለፍ ወይም መሻገር Aይችልም፡፡



የክርስቲያናዊየክርስቲያናዊ ትዳርትዳር ሀሀ ሁሁ…… -- ክፍልክፍል 77

መጨረሻ በሌለው ፍቅር መዋደድ

• በክርስቶስ በሆነ መጨረሻ በሌለው ፍቅር የታተመ ትዳር ግን ተጋቢዎቹ Aስቸጋሪውን

ፈተና የሚያልፉበት፣ ማንኛውንም መከራ የሚሻገሩበትና ሳይለያዩም የሚኖሩበት ነው፡፡

• ቃል ኪዳኑም ‹‹በክርስቶስ ያንተ/ያንቺ ነኝ!›› የሚል ነው፡፡ ይህም ማለት Eረፍታችንን፣

ፍላጎታችንን፣ ምኞታችንን፣ መላ ሕይወታችንን ለሕይወት Aጋራችን በክርስቶስ መሥዋEት

ለማድረግ መዘጋጀት ማለት ነው፡፡

• በክርስቶስ ለትዳር/ከትዳር Aጋራችን ጋር Eስከ መጨረሻ ለመኖር የሚያስችል ጥርጣሬ ካለን

ለጋብቻው ፈጽመን ከመቸኮል Eንቆጠብ፡፡

• ‹‹ተስለህ የማትፈጽም ብትሆን ባትሳል ይሻላል።ሥጋህን በኃጢAት Eንዳያስተው ለAፍህ

Aርነት Aትስጥ፥ በመልAክም ፊት። ስሕተት ነበረ Aትበል EግዚAብሔር በቃልህ ይቈጣ

ዘንድ የEጅህንም ሥራ ያጠፋ ዘንድ ስለምን ትሻለህ?ብዙ ሕልም ባለበት ዘንድ፥ Eንዲሁም

ደግሞ ብዙ ቃል ባለበት ስፍራ በዚያ ብዙ ከንቱ ነገር Aለ Aንተ ግን EግዚAብሔርን

ፍራ።›› መክ 5፡5-6፡፡ Eንደተባለ ፍጻሜ በሌለው ፍቅር ያትመን ዘንድ ትዳራችንን

EግዚAብሔርን መፍራት ያለቤት Eናድርገው፡፡



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


