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የግብረ ሥጋ “Aብዮት” በዘመናችን

- መጽሔቶች፤ ጋዜጦች፤ ቪዲዮ ጌሞች Eና የሙዚቃ
ቪዲዮዎች ያለ ተጽEኖ Aላቸው፡፡

- በAሜሪካን Aገር የሚገኝ Aንድ የግብረ ኃይል ማኅበር
በዚህ ዙሪያ ስላሉ Eንቅስቃሴዎች ገልጧል፡፡

- ተላጽቆ ወይም ግብረ ሥጋ በራስ መተማመንን
ከማሳጣቱም በላይ ለምግብ ፍላጎት መ¹ደል ወይም
መዛባትና ለሕይወት ቀውስ - መደበት- የልብ ሐዘን
መከሰት ምክንያት ይሆናል፡፡



የግብረ ሥጋ “Aብዮት” ምሳሌዎች በዘመናችን

- የፖፕ Aቀንቃኞች የሚለብሷቸው ስሜት ቀስቃሽ ልብሾች

- ወጣት ልጃገረዶች ላይ ያነጣጠሩ ፊሽኔት ታይትን
የመሳሰሉ ልብሶችን የለበሱ ታይቶች

- ከ10 ዓመት በላይ በሆኑ ወጣቶች Eየተለበሱ ያሉ
ቶንግስን የመሳሰሉ ልብሶች

- በAዋቂዎች የሚለበሱ የወጣት የልብስ ሞዴሎች



የግብረ ሰዶማዊነት መከሰቻ ምክንያቶች
- በAባትና በልጅ መካከል የሚኖር ጤናማ ያልሆነ ግኑኝነት

- ይልቁኑ በወንዶች የሚፈጸሙ ግብረ ሥጋዊ ነውጦች ወይም
ሙከራዎች

- ልቅ ለሆኑ የግብረ ሥጋ ግኑኝነት ፊልሞች መጋለጥ

- ተቃራኒ የሆኑ መንፈሳዊ ተጽEኖዎች (ግብረ ሰዶማዊ
“ጳጳሳትንና ቀሳውስትን” መሾም)

- የመገናኛ ብዙኀን ተጽEኖ (ሁሉን የማቻቻል ሲባል የሚመጣ)

- የራስ ግላዊ ጠባይ፤ ጎጂ የሆነ Aካላዊ ገጽታ

- ወደ ተቃራኒ ጾታ ለመቅረብ መፍራት ወይም Aለመቻል



ግብረ ሰዶማዊነትና መጽሐፍ ቅዱስ
- በብሉይ በሞት ያስቀጣ ነበር፡፡

- “ከሴትም ጋር Eንደምትተኛ ከወንድ ጋር Aትተኛ ጸያፍ ነገር
ነውና።” ዘሌዋ 18፡22፡፡ “ማናቸውም ሰው ከሴት ጋር Eንደሚተኛ ከወንድ
ጋር ቢተኛ ሁለቱ ጸያፍ ነገር Aድርገዋል ፈጽመው ይገደሉ ደማቸው በላያቸው
ነው።” ዘሌዋ 20፡13፡፡

- “የማይጠፋውንም የEግዚAብሔር ክብር በሚጠፋ ሰውና በወፎች Aራት Eግር
ባላቸውም በሚንቀሳቀሱትምመልክ መስለው ለወጡ። ስለዚህ Eርስ በርሳቸው
ሥጋቸውን ሊያዋርዱ EግዚAብሔር በልባቸው ፍትወት ወደ ርኵስነት Aሳልፎ
ሰጣቸው፤ ይህም የEግዚAብሔርን Eውነት በውሸት ስለ ለወጡ በፈጣሪም ፈንታ
የተፈጠረውን ስላመለኩና ስላገለገሉ ነው፤ Eርሱም ለዘላለም የተባረከ ነው፤ ስለዚህ
EግዚAብሔር ለሚያስነውር ምኞት Aሳልፎ ሰጣቸው፤ ሴቶቻቸውም ለባሕርያቸው
የሚገባውንሥራ ለባሕርያቸው በማይገባው ለወጡ፤ Eንዲሁም ወንዶች ደግሞ
ለባሕርያቸው የሚገባውን ሴቶችን መገናኘት ትተው Eርስ በርሳቸው በፍትወታቸው
ተቃጠሉ፤ ወንዶችም በወንዶች ነውር Aድርገው በስሕተታቸው የሚገባውን ብድራት
በራሳቸው ተቀበሉ።” ሮሜ 1፡23-27



ግብረ ሰዶማዊነትና መጽሐፍ ቅዱስ
- “ሥጋችሁ የክርስቶስ ብልቶች Eንደ ሆነ Aታውቁምን? Eንግዲህ የክርስቶስን
ብልቶች ወስጄ የጋለሞታ ብልቶች ላድርጋቸውን? Aይገባም። ወይስ ከጋለሞታ ጋር
የሚተባበር Aንድሥጋ Eንዲሆን Aታውቁምን? ሁለቱ Aንድሥጋ ይሆናሉ
ተብሎAልና። ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን Aንድ መንፈስ ነው። ከዝሙት ሽሹ። ሰው
የሚያደርገው ኃጢAት ሁሉ ከሥጋውጭ ነው፤ ዝሙትን የሚሠራ ግን በገዛ ሥጋው
ላይ ኃጢAትን ይሠራል። ወይስሥጋችሁ ከEግዚAብሔር የተቀበላችሁት በEናንተ
የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተመቅደስ Eንደ ሆነ Aታውቁምን? በዋጋ
ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ Aይደላችሁም፤ ስለዚህ በሥጋችሁ EግዚAብሔርን
Aክብሩ።” 1ኛ ቆሮ 6፡15-20፡፡

- “ዓመፀኞች የEግዚAብሔርን መንግሥት Eንዳይወርሱ Aታውቁምን? Aትሳቱ፤
ሴሰኞች ቢሆን ወይም ጣOትን የሚያመልኩ ወይም Aመንዝሮች ወይም ቀራጮች
ወይም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሠሩ” 1ኛ ቆሮ 6፡9፡፡

- Eነዚህ በንስሐ ካልተመለሱ Aንዳቸውም የEግዚAብሔርን መንግሥት
Aይወርሱም፡፡

- ከተመለሱ ግን “ከEናንተም Aንዳንዶቹ Eንደ Eነዚህ ነበራችሁ፤ ነገር ግን በጌታ
በIየሱስ ክርስቶስ ስም በAምላካችንምመንፈስ ታጥባችኋል፥ ተቀድሳችኋል፥
ጸድቃችኋል።” 1ኛ ቆሮ 6፡11 Eንደተባለ ይደረግላቸዋል፡፡



ግብረ ሰዶማዊነትና መጽሐፍ ቅዱስ

- “ይኸውም፥ ለበደለኞችና ለማይታዘዙ፥ ለዓመጸኞችና ለኃጢAተኞች፥ ቅድስና
ለሌላቸውና ለርኵሳን፥ Aባትና Eናትን ለሚገድሉ፥ ለነፍሰ ገዳዮችና ለሴሰኞች፥ ከወንድ
ጋርም ለሚተኙ፥ በሰዎችም ለሚነግዱ፥ ለውሸተኞችም በውሸትም ለሚምሉ፥ የብሩክ
EግዚAብሔርንም ክብር Eንደሚገልጥ ለEኔ Aደራ Eንደ ተሰጠኝ ወንጌል የሆነውን
ደኅና ትምህርት ለሚቃወም ለሌላ ነገር ሁሉ ሕግ Eንደ ተሰራ Eንጂ ለጻድቅ
Eንዳልተሰራ ሲያውቅ ነው።” 1ኛ ጢሞ 1፡9-10፡፡

- ቅዱስ ጳውሎስ ግብረ ሰዶማውያንን ከነፍሰ ገዳዮች፤ ከውሸተኛች፤ ሕግን
ከማይጠብቁና EግዚAብሔርንም ከማያመልኩት ጋር Aድርጎ ጽፎልናል፡፡

- “Eንዲሁም Eንደ Eነርሱ ዝሙትን ያደረጉና ሌላን ሥጋ የተከተሉ ሰዶምና ገሞራ
በዙሪያቸውም የነበሩ ከተማዎች በዘላለም Eሳት Eየተቀጡ ምሳሌ ሆነዋል።” ይሁ 7፡፡



በጋብቻ ብቻ የሆነ የወንድና የሴት Aንድነት
- “Eርሱ ግን መልሶ Eንዲህ Aለ፦ ፈጣሪ በመጀመሪያ ወንድና ሴት Aደረጋቸው፥ Aለም።
ስለዚህ ሰው Aባቱንና Eናቱን ይተዋል፥ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፥ ሁለቱም Aንድ
ሥጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል Aላነበባችሁምን? ስለዚህ Aንድሥጋ ናቸው Eንጂ ወደ
ፊት ሁለት Aይደሉም። EግዚAብሔር ያጣመረውን Eንግዲህ ሰው Aይለየው።”
ማቴ19፡4-6፡፡

- “EግዚAብሔር Aምላክም ሰውን ከምድር Aፈር Aበጀው በAፍንጫውም የሕይወት
Eስትንፋስን Eፍ Aለበት ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ። … Aዳምም ለEንስሳት
ሁሉ፥ ለሰማይ ወፎችም ሁሉ፥ ለምድር Aራዊትምሁሉ ስም Aወጣላቸው ነገር ግን
ለAዳም Eንደ Eርሱ ያለ ረዳት Aልተገኘለትም ነበር። EግዚAብሔር Aምላክም በAዳም
ከባድ Eንቅልፍን ጣለበት፥ Aንቀላፋም ከጎኑም Aንዲት Aጥንትን ወስዶ ስፍራውን
በሥጋ ዘጋው። 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።” ዘፍጥ 2፡7፤ ዘፍጥ 2፡20-23፡፡

- “EግዚAብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ በEግዚAብሔርመልክ ፈጠረው ወንድና ሴት
Aድርጎ ፈጠራቸው። EግዚAብሔርም ባረካቸው፥ Eንዲህም Aላቸው፦ ብዙ፥ ተባዙ፥
ምድርንምሙሉAት፥ ግዙAትም የባሕርን ዓሦችና የሰማይን ወፎች በምድር ላይ
የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ግዙAቸው።” ዘፍጥ 1፡27-28፡፡



ጋብቻ፤ ጌታችንና ቤተክርስቲያን

- ሚስቶች፡- “ሚስቶች ሆይ፥ ለጌታ Eንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ፤ ክርስቶስ
ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ Eንደ ሆነ Eርሱም Aካሉን የሚያድን Eንደ ሆነ ባል
የሚስት ራስ ነውና። ዳሩ ግን ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ Eንደምትገዛ Eንዲሁ
ሚስቶች ደግሞ በሁሉ ለባሎቻቸው ይገዙ።” ኤፌ 5፡22-24፡፡

- ባሎች፡- “ማንም የገዛ ሥጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና፥ ነገር ግን የAካሉ ብልቶች
ስለሆንን፥ ክርስቶስ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን Eንዳደረገላት፥ ይመግበዋል
ይከባከበውማል። ስለዚህ ሰው Aባቱንና Eናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል
ሁለቱም Aንድሥጋ ይሆናሉ። ይህ ምሥጢር ታላቅ ነው፥ Eኔ ግን ይህን ስለ
ክርስቶስና ስለ ቤተ ክርስቲያን Eላለሁ። ሆኖም ከEናንተ ደግሞ Eያንዳንዱ የገዛ
ሚስቱን Eንዲህ Eንደ ራሱ Aድርጎ ይውደዳት፥ ሚስቱም ባልዋን ትፍራ።” ኤፌ
5፡30-33



ማጠቃለያ
- - ቅዱስ ጳውሎስ Eንደገለጸልን በወንድና በሴት መካከል ብቻ የሆነውን ጋብቻን
በማክበር የመጨረሻው ዘመን Aንዱ ምልክት ከሆነው ግብረ ሰዶማዊነት
ራሳችንን Eንጠብቅ፡፡

- ከግብረ ሰዶማውያን ጋር የሚኖረን ግኑኝነትም ጥንቃቄ የተሞላበት ሊሆን
ይገባዋል፡፡ ምንም መልEክት የማይተላለፍበት ልቅ የሆነ ግኑኝነታችን የኛን ስም
ሊያጠፋ የሚችል ከመሆኑ በላይ Eነርሱም ሁነታችንን ሲያዩ የያዙት የጥፋት
ጎዳና የሚሻሻልና የሚታረም ነገር Eንደሌለበት Aድርገው ሊቆጥሩት ይችላሉ፡፡
ልበ Aምላክ ዳዊት #በክፉዎች ምክር ያልሄደ፥ በኃጢAተኞችምመንገድ ያልቆመ፥
በዋዘኞችም ወንበር ያልተቀመጠ ምስጉን ነው ።; የሚለንም ለዚህ ነው፡፡መዝ 1፡1፡፡

- ቤተክርስቲያን በዚህ ችግር ውስጥ ሆነው ለመውጣት የሚፈልጉትን ሁሉ ንስሐ
ገብተው Eንዲስተካከሉ Aስፈላጊውን ሁሉ Eገዛ ታደርግላቸዋለች፤ ከማድረግም
Aትቆጠብም፤ የምትቃወመውም ሰዎቹን ሳይሆን ሥራቸውን ነው፡፡

- በፍጻሜው ዘመን ከሚሆነው የኃጢAትና የጥፋት ሥራ ሁሉ የEግዚAብሔር
ቸርነት የEመቤታችን Aማላጅነት ይጠብቀን፡፡



ወስብሐት ለEግዚAብሔር፡፡

ይቆየን፡፡


