
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 ፲፯፲፯ ቀንቀን ፳፻፳፻፬፬ ዓዓ..ምም..
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• ክርስቲያኖች ከሁሉ Aስቀድሞም ሆነ ከሁሉ በላይ ራሳችንን ለEግዚAብሔር መስጠት

ይጠበቅብናል፡፡ ‹‹በዋጋ ተገዝታችኋል፤ የሰው ባሪያዎች Aትሁኑ።›› ቀዳ ቆሮ 7፡23፡፡

‹‹በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ Aይደላችሁም፤ ስለዚህ በሥጋችሁ EግዚAብሔርን

Aክብሩ።›› ቀዳ ቆሮ 6፡20፡፡

• በተጠመቅንባት Eለት ቅዱስ ሜሮንን ከተቀባን ጀምሮ የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ

ስለሆንን መላ ሕይወታችንን ወደ EግዚAብሔር ፈቃድ በማድረግ ማሳለፍ ይጠበቅብናል፡፡

‹‹ሁልጊዜ ደስ ይበላችሁ፤ሳታቋርጡ ጸልዩ፤ በሁሉ Aመስግኑ፤ ይህ የEግዚAብሔር ፈቃድ

በክርስቶስ Iየሱስ ወደ Eናንተ ነውና።›› ቀዳ ተሰ 5፡16-18፡፡

• በክርስቶስ የሆነ/ች የትዳር Aጋር ስንመርጥም ተጋቢዎች Eርስ በርስም ሆነ ለጌታችን

Aምላካችን መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ ራሳችንን መስጠት ይጠበቅብናል፡፡

• በርግጥ ተጋቢዎቹ ራሳቸውን ለጌታችን Aሳልፈው የሚሰጡ ከሆኑ በቀላሉ Aንዳቸው

ለAንዳቸው ተላልፈው መሰጠት ይችላሉ፡፡ ዮሐ 15፡13፡፡

• ሁሉቱም Aትኩሮታቸውን ወደ ግባቸው ዘላለማዊ ሕይወት፣ Eርስ በርስም ወደመተጋገዝ

Aድርገዋልና Aካሄዳቸው ከEግዚAብሔር ፈቃድ ጋር Aይጣላም፡፡
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• Aንድ/ዲት ሰው/ሴት ራሱን/ስዋን ለሌላው መሥዋEት ሲሆኑ ፈጽመው ራሳቸውን ለሌላው

Aሳልፈው ይሰጣሉ፡፡ በክርስቲያናዊ ጋብቻ ተጋቢዎቹ በሕይወታቸው ዘመን ሁሉ Aንዳቸው

ለሌላው ራሳቸውን ለመስጠት ቃል ይገባሉ፡፡

• ‹‹EግዚAብሔር Aምላክም ከAዳም የወሰዳትን Aጥንት ሴት Aድርጎ ሠራት ወደ Aዳምም

Aመጣት። Aዳምም Aለ፦ ይህች Aጥንት ከAጥንቴ ናት፥ ሥጋም ከሥጋዬ ናት Eርስዋ

ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል። ስለዚህ ሰው Aባቱንና Eናቱን ይተዋል፥ በሚስቱም

ይጣበቃል ሁለቱም Aንድ ሥጋ ይሆናሉ።›› ዘፍጥ 2፡22-24፡፡

• ባለትዳሮቹ ራሳቸውን ለጌታችን መስጠታቸውን ጠብቀው Eስከተጓዙ ድረስ Aንዳቸው

ራሳቸውን ለሌላው መስጠታቸው የበለጠ Eየጠነከረ ይሄዳል፡፡

• ባለትዳሮች ቢፈተኑም Eንኳ Aስቀድሞ በጌታችን ፊት በመቀጠልም Aንዳቸው ለሌላው

የገቡትን ቃል ኪዳንና ያላቸውን Eምነት Eስከጠበቁ ድረስ ራሳቸው በመሥዋEትነት

ከተሰጣጡበት ሕይወት የAንዲት ሰከንድ ክፍተት ሳይሰጡ ጸንተው መቆም ይችላሉ፡፡

• የተወደዳችሁ ሆይ! ከትዳር Aጋራችሁ ውጪ ከሌሎች ሰዎች ጋር ጥብቅ ግኑኝነትን

በመፍጠር ራሳችሁን ወደ ፈተና Aታስገቡ!
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• ባልንጀርነት የተቀደሰ ቢሆንም ከፍተኛ ችግር ውስጥ ሊከተን ብሎም በክርስቶስ የሆነ የተቀደሰ

ትዳራችንን ሊያፈርስ ከሚችል መቀራረብ ግልጽ ገደብ በማበጀት በጥንቃቄ መራቅ ይኖርብናል፡፡

• ለትዳር Aጋራችን የምንከፍለው መሥዋEትነት ፈጽመን የማንደራደርበት መሆን ይኖርበታል፡፡ ይህም

መሥዋEትነት የተደናቀፈበት Aንድም ሁኔታ Eንዳይኖር ራሳችንን በፍጹም ጥንቃቄ ማቀብ

ይጠበቅብናል፡፡

• በዚህ ጉዳይ ላይ ጌታችን ‹‹Eኔ ግን Eላችኋለሁ፥ ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ያን ጊዜ በልቡ

ከEርስዋ ጋር AመንዝሮAል።›› ማቴ 5፡28፡፡ በማለት ያስተማረንን Eናስተውል፡፡

• ትዳራችን Aደጋ የተጋረጠበት መስሎም ሲሰማን ተግባራዊ በሆነ መንገድ ቃል ኪዳናችንን Eናድስ፡፡

• ይህንም ለማድረግ Eንዲያስችለን Aብረን ለመጸለይ፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን ለማንበብ ትርጉማቸውን

ለማጥናት፣ ለተመስጦ፣ ወደ ቅዳሴና ቅዱስ ቁርባንን ለመቀበል የሚያስችለንን ጊዜ በመመደብ የትዳር

ሕይወታችንን ከፍ Aድርገን Eናንሳው፤ በተመሳሳይ Aደገኛ ችግርም Eንዳንወድቅ የሚያስችለን ቁርጥ

ውሳኔም Eንወስን፡፡

• Eንግዲህ Aንዳቸው ሌላውን በክርስቶስ ደስ ለማሰኘት የሚጣጣሩ ክርስቲያን የሆኑ ባለትዳሮች ዘወትር

Aንዳቸው ሌላውን በክርስቶስ ደስ ሲያሰኙ ይኖራሉ፤ Aንዳቸውም የሌላው ብለውም የEግዚAብሔር

Eንደሆኑ ይሰማቸዋል፡፡ በመጨረሻም ‹‹Eኔ የወዴ ነኝ ውዴም የEኔ ነው›› መኃ 6፡3፡፡ ማለት

ይቻላቸዋል፡፡
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• ሰው ከሆነው ወገን ማበረታቻ የማያስፈልገው የለም፡፡

• Eያንዳንዳችን መልካም ነገር ስንሠራም ሆነ መጥፎ ነገር Eንዳንሠራ ማበረታጫቻ

Eንፈልጋለን፡፡

• የትዳር Aጋራችን የማንወደውን ወይም Eኛ ስህተት ነው ብለን ያመነውን ሲሠራ/ስትሠራ

የሚታዩ ሁለት ዓይነት ጠባያት Aሉ፡፡

• የመጀመሪያው ባደረገው/በደረገችው ነገር ከፍተኛ መራር ወቀሳ ማቅረብ ሲሆን ሌላኛው

ደግሞ የትዳር ጓደኛዬ ይህን በመሰለ መጥፎ Aካሄድ Eንዳይጓዝ/Eንዳትጓዝ በAግባብ

መምከርና ማስጠንቀቅ Aለብኝ የሚል መልካብ Aስተሳሰብ ነው፡፡

• በዚህም የተነሳ በቅዱስ ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ ‹‹ወንድሞች ሆይ፥ Eንመክራችኋለን፤ ያለ

ሥርዓት የሚሄዱትን ገሥጹAቸው፤ ድፍረት የሌላቸውን AጽኑAቸው፤ ለደካሞች

ትጉላቸው፤ ሰውን ሁሉ ታገሡ።ማንም ለሌላው በክፉ ፈንታ ክፉ Eንዳይመልስ ተጠንቀቁ፥

ነገር ግን ሁልጊዜ Eርስ በርሳችሁ ለሁሉም መልካሙን ለማድረግ ትጉ።›› ቀዳ ተሰ 5፡14-

15፡፡ Eንደመከረው ልናደርግ Eንችላለን፡፡
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• የትዳር Aጋራችንን ማበርታት Eንዲሻሻል/Eንድትሻሻል የሚረዳ ከሁሉ የላቀ

Aቅጣጫ Eንደሆነ ልንመክራችሁ Eንወዳለን፡፡

• ተራ ከሆነ ወቀሳ፣ ትችት ወይም ዘለፋ ይልቅ ማበረታታት የበለጠ ፍሬያማ

ውጤት ያስገኛል፡፡

• ማበረታታት በተናጋሪው በኩልን የፍቅርን፣ የክብካቤንና የEገዛን መንፈስ ያዘለ

መልEክት የሚያስተላልፍ ሲሆን በሚናገረውም ቃል ሰሚው ለመለወጥ የተነሳሳ

መንፈስና ፍላጎት Eንዲያድርበት ያደርጋል፡፡

• የተወደዳችሁ ሆይ! የትዳር Aጋራችንን ጥፋት/ስህተት ተቀብለን በጎ በጎውን ብቻ

የምንመለከትበትን ዘዴና ጥበብ ዘወትር Eንማር፡፡ ይህ ጥበብ ከበርካታ ሥልጠናና

ትኩረት በላይ ጸሎት፣ ፍጹም ፍቅርና ጥልቅ ፈቃደኝነትንም ይሻል፡፡



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


