በስመ Aብ ወወልድ
ወመንፈስቅዱስ Aሐዱ Aምላክ
Aሜን፡፡

ቅድ ጋብቻ
ቅድመ
ብቻ
ክፍል 9
የጋብቻ ዓላማ ምንድር ነው፤ ሥርዓተ ተክሊል ለማን
ይፈጸማል፤ ከጋብቻ Aስቀድሞ መታወቅ የሚገባቸው
ጉዳዮች ምንድር ናቸው?
በቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ

ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን Aዳራሽ
ሳምንታዊ መርሐ ግብር ‐ ረቡE 12፡30 – 1፡30 ምሽት
ሰኔ ፲ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም.

ቅዱስ ጋብቻ

የጋብቻ
ብቻ ዓላማ
ሥርዓተ ተክሊል ለማን ይፈጸማል
ይፈጸማል?
?
የተለያዩ መታወቅ የሚገባቸው ጉዳዮች

የጋብቻ ዓላማ

ለመረዳዳት
- ዘፍጥረት 2 * 20 Eና መክብብ 4 * 9 – 11

ዘር ለመተካት
- ዘፍጥረት 1 * 25 Eና መዝሙር 126 * 3

ከፍትወት ወይም ከዝሙት ለመጠበቅ
- 1ኛ ቆሮ 7 * 8 - 9 ፣ 1ኛ ቆሮ 5 * 1 ፣ ምሳሌ 6 * 30 – 32

የጋብቻ ሕግጋት

1. ከተጋቡ በኋላ Aንድ Aካል ናቸው፡፡ ማቴ 19 * 4 – 6
2. መፋታት ክልክል ነው፡፡ ሚል 2 * 14
3. Aንድ ወንድ ለAንድ ሴት፡፡ 1ኛ ቆሮ 7 * 2
4. የሚገባቸውን ሁሉ መጠበቅና ማድረግ፡፡ 1ኛ ቆሮ 7 * 3
5. ባልም ሚስትም በራሳቸው ሥልጣን የላቸውም፡፡ 1ኛ ቆሮ 7 * 4
6. ኃላፊነትን መወጣት፡፡ ኤፌ 5 * 20 – 23 ፤ ቆላ 3 * 18 -19፡፡
19፡፡
7. ለጾምና ለጸሎት ካልሆነ Aለመለያየት፡፡
Aለ ለያየት 1ኛ ቆሮ
ቆ 7 * 5
8. ሥጋዊ ጌጥ Aለማብዛት፡፡ 1ኛ ጴጥ 3 * 1 - 4
9. ድንገተኛ ግጭት ቢከሰት ወዲያው መታረቅ፡፡ 1ኛ ቆሮ 7 * 10
10--11
10.. በሞት ካልሆነ Aለመለያየት፡፡ 1ኛ ቆሮ 7 * 39 Eና ሮሜ 7 * 2 -3
10
11.. ከሥጋዊ፤ መንፈሳዊ፤ የጋብቻ ዘመድ Aለማግባት፡፡
11
ዘሌ 18 * 6-20
20፤
፤ ዘሌ 20 * 16
16--21
21፤
፤ ማር 6 * 17
17፡፡
፡፡

የጋብቻ ሕግጋት የቀጠለ…
የቀጠለ…
1. ልጅ በሥጋ ዝምድና የሚከተሉትን Aያገባም፡፡
- የቅድመ Aያቱን Eናት፤ Eህት፤ ሚስት፤ ልጅ
- የAያቱን Eናት፤ Eህት፤ ሚስት፤ ልጅ
- የAባቱን Eናት፤ Eህት፤ ሚስት፤ ልጅ

2. Aባት በሥጋ ዝምድና የሚከተሉትን Aያገባም፡፡
- የሴት ልጁን፤ የልጅ ልጁን፤የልጅ ልጁን ልጅ
- የወንድ ልጁን ሚስት፤ የሚስቱንም Aያት ፣ Eናት ፣ Eህት ፣ ልጅ
- የልጅ ልጁን ሚስት፤ የሚስቱንም Aያት ፣ Eናት ፣ Eህት ፣ ልጅ
- የልጅ ልጁን ልጅ ሚስት፤ የሚስቱንም Aያት ፣ Eናት ፣ Eህት ፣ ልጅ ፡፡

3. በጋብቻ
ቻ ዝምድና ባል/
ባል/ሚስት
ት የሚከተሉትን
ት Aያገቡም፡፡

- የሚስቱን Aያት
Aያት፣
፣ Eናት ፣ Aክስት ፣ Eህት ፣ ልጅዋን ፣ የልጅ ልጇን

4. በመንፈሳዊ ዝምድና
- የክርስትና
ት ልጅ
ጅ የክርስትና
ት Aባቱን ሚስት
ሚስት፣
ት፣ Eህት
Eህት፣
ት፣ ልጁን፣
ጁ
የልጅ
የልጅ
ጅ ልጁን
ጁ
- የክርስትና Aባት የክርስትና ልጁን Eናት
Eናት፣
፣ Eህት፣ ሚስት፣ ልጅ፣
የEህቱንና የወንድሙን ልጅ Aያገቡም፡፡
- በሃይማኖት Aንድ ያልሆኑ Aይጋቡም፡፡
- መፋታት ባይፈቀድም ፍቺ በዝሙት (ሥጋዊና መንፈሳዊ)
መንፈሳዊ) የተነሳ ሊከሰት ይችላል፡፡
- ሌላ ማግባት የሚቻለውም በዝሙት ፍቺና በሞት የተነሳ ብቻ ነው፡፡

ተክሊል የሚገባው ለማን ነው?
1. ሥጋዊ ድንግልና ላላቸው፡፡ ፍ. ነገ
ነገ.. Aንቀጽ 24 * 906

- በሕክምና የተነሣ ድንግልናቸውን ያጡ
- በተፈጥሮ ሲወለዱ የድንግልና ምልክት የሌላቸው
- ለAቅመ
ቅ ሔዋን ሳይደርሱ ተገደው የተደፈሩ
- ከAቅም በላይ የሆነ ሥራ በመሥራት ድንግልናቸውን ያጡም Aይከለከሉም፡፡

2. የሃይማኖት Aንድነት ላላቸው፡፡
ላላቸ
2ኛ ቆሮ 6 * 14 - 18

3.

ከ 20 በላይ የሆነ ወንድና ከ
ከ15
15 ዓመት በላይ ለሆነች ሴት፡፡
ፍ. ነገ
ነገ.. Aንቀጽ 24 * 883
883--884 Eና Aንቀጽ 24 * 894

4. ፈቃደኝነታቸውን ለገለጹ ተጋቢዎች
ተጋቢዎች፡፡ ፍ. ነገ
ነገ.. Aንቀጽ 24 * 906
ጸሎተ ተክሊል ከቅዳሴ በፊት የሚፈጸም ሲሆን ያለ ሥጋ ወደሙም Aይፈጸምም፡፡
ከላይ የተጠቀሱትን ማሟላት ያልተቻላቸው ተጋቢዎች በሙሉ ጸሎተ ንስሐ ወይም
ፍትሐት ዘወልድ ተነቦላቸው ቅዱስ ቁርባን ተቀብለው ኑሮAቸውን ይጀምራሉ፡፡

መተጫጨት
በመተጫጨት ሂደት በወንዶች የሚፈጸም ስህተት
1. የሌለን ሀብት፤ ማEረግ Aለኝ ማለት
2. ደመወዝን ከፍ Aድርጎ መናገር
3. ከጋብቻ በፊት ፈቃደ ሥጋን ለመፈጸም መፈለግ
4. Aንድ ለAንድ ብቻ መፈቀዱን Eያወቁ ብዙ ሴቶችን መከጀል
5. ከEውነተኛ ፍቅር ይልቅ በገንዘብ ለመግዛትና ለመቆጣጠር ማሰብ
6. ራስን ንጹሕ Aድርጎ ሌላውን ሰው ማማትና ወዘተ…
ወዘተ… በዚህም
የተነሳ Eውነቱ ሲታወቅ Aመኔታ ይጠፋል ጭቅጭቅ ይነግሳል፡፡

መተጫጨት የቀጠለ…
በመተጫጨት ሂደት በሴቶች የሚፈጸም ስህተት
1. ፍቅርን ሳይሆን ገንዘብና ሀብትን ብቻ መመልከት
ልከት

2. ክፉ ባልንጀሮችን በመከተል ለዝሙትና በAለባበስም ምቹ ላልሆነ
ሕይወት መጋለጥ
3. የተለያየየ ወንዶችን በEጮኝነት ማቅረብና Eድሜን መጨረስ
4. ከተዋወቁት ሁሉ ወንድ ጋር መላፋት፡፡
ሴቶች ሆይ፡
ሆይ፡-- መተጫጨት ማለት መጋባት ማለት ስላልሆነ የሁለት
ደቂቃ ቀልድ የAንድ ሰዓት ልፊያ Aስከትሎ ይኽም ልፊያ የማይጠፋ
ጸጸት Eንዳያተርፍ መጠንቀቅ ተገቢ ነው፡፡

በትዳር ጓደኛ ምርጫ ስኬታማ ለመሆን
1. መንፈሳዊ
ዊ ሕይወትን
ይ
Aስተካክሎ ወደ EግዚAብሔር
ዚ
ር መጸለይ፡፡
ይ
2. Eውነተኛ መሆን - ለማግኘት ስንል የሌለንን Aለን Aለማለት፡፡
3. Aንድ ወጥ ጠባይ ያለን መሆን፡መሆን፡- የምንውልበትን ቦታ፤
የምናበጃቸውን ጓደኞች፤ Aነጋገራችንንና Aካሄዳችንን መወሰን፡፡
4. በዓላማና በAስተሳሰብ Aንድነት መቀራረብ
5. የAንድ ሃይማኖት ተከታይ መሆን
6. የንስሐ Aባቶችን ምክርና መመሪያ መከተል፡፡

ቃል ኪዳን
ጽኑE የፈቃድ ውል፡፡ Eውነተኛነቱንም ለማረጋገጥ በEግዚAብሔር
ስም ቀለበት በማሰር ይፈጸማል፡፡
ይ

ቀለበት፡-

ክብነቱ፡-- ጋብቻው መፋታት የሌለበት መጨረሻ የሌለው መሆኑን
ክብነቱ፡
ማመልከቻ ሲሆን
የፍቅር ምልክት ነው፡፡ #Eንደ ቀለበት በልብህ Aኑረኝ
Aኑረኝ;; መኃ
መኃ.. 8 * 6
በAጠቃላይ የቃልኪዳን ምልክት ነው
ነው፡፡
#Aምላክህን EግዚAብሔርን ፍራ Eርሱንም Aምልክ በስሙም ማል።
ማል።;; ዘዳግም 6 * 13፡፡
13፡፡
#በስሜም በሐሰት Aትማሉ፥ የAምላካችሁንም ስም Aታርክሱ Eኔ EግዚAብሔር ነኝ።;
ነኝ።;

ዘሌዋውያን 19 * 12

በAጠቃላይ ከጋብቻ በፊት ምን Eናድርግ?
1. በፈሪሐ EግዚAብሔር ለመመላለስ መወሰን
#በAምላ
Aምላክህ በEግዚAብሔር
በE ዚA ሔር ፊት
ት መልካምና
ልካምና ቅን የሆነውን
የ ነ ን ነገር ስታ
ስታደርግ
ር ለAን
ለAንተ

ከAንተም በኋላ ለልጆችህ ለዘላለም መልካም ይሆንላችሁ ዘንድ Eኔ የማዝዝህን Eነዚህን
ቃሎች ሁሉ ሰምተህ ጠብቅ። ; ዘዳግም 12 * 29፡፡
29፡፡
2.

በንስሐ ሕይወት ተጠብቆ መኖር፡፡
ራEይ 3 * 19፡፡
19፡፡

3. የEግዚAብሔርን ፈቃድ በጸሎት መጠየቅ፡፡
ትንቢተ ዮናስ ምEራፍ 1 Eና 2፡፡

4. የAካልና የAEምሮ Eንዲሁም በመንፈሳዊ ሕይወታችን ብስለት
ያለን መሆናችንን መመዘን፡፡ 1ኛ ቆሮ 13 * 11፣
11፣ 2ኛ ጴጥ 1 * 5 -10
5. ራሳችንን መቻል፡፡ ዘፍ 18 * 14፣
14፣ ዘፍ 3 * 17 ፣ 2ኛ ተሰ 3 * 10 – 12

የEግዚAብሔር ፈቃድ Eንዴት ይታወቃል?

1. ማመንና መወላወል በሌለበት ፍቅር
2.

Eየጠወለገ ሳይሆን Eየለመለመ በሚሄድ ግኑኝነት

3. ፈተና ሲያጋጥም ሳይሸነፉ
ሸ
በትEግሥት
ት
ት በጋራ በመወጣት
ት
ዮሐንስ 4 ፡ 18

ልናውቃቸው የሚገቡን
1. በድንግልና ለመኖር ወስኖ ቃልኪዳኑን ትቶ የሚያገባ ቃል ኪዳኑን

Aፍርሷልና ጸሎተ ተክሊል ሳይፈጽሙለት በቁርባን ብቻ ማጋባት
የተፈቀደ መሆኑን፡፡ ፍትሐ ነገሥት Aንቀጽ 24 * 834 ፣ ዘኁ 30 * 2

2. ሚስት ስትጸንስና ከወለደች በኋላ ለተወሰኑ ቀናት ግኑኝነት
Aለማድረግ፡፡ ፍትሐ ነገሥት A.
Aለማድረግ
A. 24 * 838
838፣
፣ ዘሌዋ 20 * 18
3. ጃንደረባ ለሆነ ሰው፣ AEምሮ ለጎደለውም Eብድ ሰው ሥርዓተ
ተክሊል ፈጽሞ ማጋባት Aይገባም
Aይገባም፡፡ ፍትሐ ነገሥት Aንቀጽ 24 * 857
4. የሚያገቡ ከሆነ፡ከሆነ፡- ባል ሚስቱ ስትሞትበት ከAንድ ዓመት በኋላ
ሚስትም ባሏ ከሞተ ከ10
ከ10 ወር በኋላ ከሐዘናቸው ተጽናንተው ያግቡ፡፡
ፍትሐ ነገሥት Aንቀጽ 24 * 916

5. ዘርን ከሴት ማኅፀን Aውጥቶ በውጪ ማፍሰስ በደል ነው፡፡
ዘፍጥ 38 * 9-11

የጋብቻ ፍቺ
መምህር፡ ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ
E‐mail: kesisolomon4@gmail.com
ቦታ፡‐ ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን Aዳራሽ
በየሳምንቱ ረቡE ከ12፡30 – 1፡30 ምሽት

ሰኔ ፲ ቀን ፳፻፪ ዓ.ም.

ጋብቻና ፍቺ
- “EግዚAብሔር Aምላክም Aለ፦ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም Aይደለም የሚመቸውን
ረዳት Eንፍጠርለት።
Eንፍጠርለት።”” በማለት ሰው በፈትነትም ለብቻው መኖር የማይገባው መሆኑን
ገልጦልናል፡፡ ዘፍጥ 2፡18
18፡፡
፡፡

- በAዳምን በሔዋን በደል ምክንያት የተበደለውንም ጋብቻ Aምላካችን በመዋEለ ሥጋዌው
የመጀመሪያውን ተAምር ለጋብቻ በማድረግ ጋብቻን ወደ ነበረበት ክብሩ መልሶታል፡፡ ዮሐ
2፡1-11
11፡፡
፡፡ በዚህም ጌታችን ጋብቻን የሰው የተቀደሰ ሕይወት Aድርጎ ባርኮታል፡፡ የውሃውም
ወደ ወይን መለወጥ በምድር በምትገኘው ቤተ ክርስቲያናችን በሚፈጸመው የጋብቻ
ምስጢር ተጋቢዎቹ ከተራ ሰውነት መንፈሳዊ ሕይወት ያላቸውና በምድር ሆነው ሰማያዊ
ሕይወት የሚመሩ ወደ መሆን የሚለውጣቸው መሆኑን የሚተረጉም ነው፡፡
- በጋብቻው ለሚኖሩ ባልና ሚስትም ጋብቻቸውን የሚመሩበት ሕግና መመሪያ “ሚስቶች
ሆይ፥ ለጌታ Eንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ፤
ተገዙ፤….
…. ባሎች ሆይ፥ ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን
Eንደ ወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ”
ውደዱ” በማለት ሰጥቷል፡፡ ኤፌ 5፡22
22--29
29፡፡
፡፡ ይህን የመሰሉ
የጋብቻ
ቻ ሕጎች
ጎች ሲጣሱ ግን ጋብቻው
ቻ
ይፈርሳል፡፡
- በክርስትና ትምህርት ጋብቻ ሊፈርስ የሚችለው በዝሙት ምክንያትነት ብቻ ነው፡፡ “Eኔ
ግን Eላችኋለሁ
Eላችኋለሁ፥ ያለ ዝ
ዝሙት
ት ምክንያት ሚስቱን ፈትቶ ሌላዪቱን የሚያገባ ሁሉ ያ
ያመነዝራል፥
ነዝራል
የተፈታችውንም የሚያገባ ያመነዝራል Aላቸው።
Aላቸው።”” Eንዳለው፡፡ ማቴ 19
19፡፡9፤ ዘሌዋ 18
18፡፡8-21
21፤
፤

ዘኁ 5፡12
12፤
፤ ዘዳግ 5፡21
21፤
፤ ዘዳግ 22
22፡፡13
13--29፤
29፤ ሚል 2፡1-17፡፡
17፡፡

ትዳርን የሚጎዱት ምንድር ናቸው?

ዛሬ ለሚታዩት ከፍተኛ የጋብቻ ፍቺዎች ተጠቃሽ ምክንያቶች ምንድር ናቸው?
ናቸው?

- ከAቅም በላይ በሆኑ ሆኔታዎች መወጠርና የሰውነት መዛል ወይም መድከም
- በተለይ ሞያዊ Eውቀታቸውን ለማስፋት ትምህርት ቤት የሚገቡ ወጣቶችንም
ጭምር የሚመለከት በዚህ ሁኔታ ላይ ትኩረት ማድረግ Aለብን፡፡
- በAንድ ወቅት
ቅት ኮሌጅ
ጅ መግባት፤
ት በመደበኛና
ኛ በትርፍ
ት
ሰዓቶች
ሰ ች መሥራት፤
ት ልጅ
ጅ
ወልዶ ማሳደግ፤ ቤት መሥራት ወይም መግዛት፤ ንግድ መጀመርን በጠቅላላው
በAንድ ጊዜ ለማከናወን መሞከር የለብንም፡፡
- ከAቅ
ከAቅም በላይ በEዳ
E ወይም በብድር መወጠርና ገንዘባችንንም
ች
E
Eንዴ መጠቀም
Eንዳለብን ባለመስማማት የተነሳ የሚፈጠሩ ግጭቶች፡፡
- ራስ ወዳድነት፡- የዓለማችን ሰዎች ሁለት ዓይነት ናቸው፡፡ Eነርሱም ሰጪና
ተቀባይ ይባላሉ፡፡
ላሉ በሁለት
ለት ሰ
ሰጪዎች
ች መካከል
ካከል የሚኖር ጋብቻ
ቻ መልካም
ልካ ወይም ውብ
ነው፡፡ በሰጪና በተቀባይ መካከል ግን ግጭቶች መኖራቸው የማይቀር ነው፡፡
- ሁለቱም ተቀባዮች ከሆኑ በተወሰኑ ሳምንታት ውስጥ ይለያያሉ፡፡
የሚጠላ፤ የተሰለቸና ተጋቢዎቹ ሊኖሩበት
- ራስ ወዳድነት ትዳርን ፈጽሞ የሚጠላ
የማይፈልጉት Eንዲሆኑ ያደርጋል፡፡
- ከጋብቻ ዘመዶች ጋር የሚኖር ጤናማ ያልሆነ ግኑኝነት
- ሊጨበጥ
ሊ በጥ የማይችል ግምት፤
ግምት Aንዱ ሌላ
ሌላውን
ን ፋታ መንሳቱ፤
ንሳቱ ሌላ መመኘት
ኘት (መፈለግ)
( ፈለግ)
- የሴቶች ለመውለድ Aለመቻልና የረጅም ዓመታት ሕመም

ዛሬ ለሚታዩት ከፍተኛ የጋብቻ ፍቺዎች ተጠቃሽ ምክንያቶች ምንድር
ናቸው?
- የገቢ ምንጮች መቋረጥ፤ የንግድ ተቋሞች መክሰር…
- በንግድ ውጤታማ ወይም ስኬታማ መሆን
- ለAቅመ Aዳምና ለAቅመ ሔዋን ሳይደርሱ ጋብቻን መፈጸም
- ከ14 Eስከ 17 ዓመት ባለው Eድሜ ውስጥ ሆነው የሚያገቡ ልጃገረዶች ለAቅመ
ሔዋን ደርሰው ከሚያገቡ ልጃገረዶች በEጥፍ ከፍያለ ፍቺ ያጋጥማቸዋል፡፡
- የጉርምስና ጊዜ Aፍላ ስሜትና ለጋብቻ Eድሜ ሳይደርሱ ማግባት ከፍተኛ ጫናና
ትርምስ በመፍጠር ተጋግዘው በAጭሩ የትዳርን Eድሜ ይቀጫሉ፡፡
- Aስቀድሞ ጉርምስናን በመጨረስ ወደ ጋብቻ መድረስ ተገቢና ብቸኛ መንገድ ነው
- Aልኮል መጠጦችን ማዘውተርና ስካር
- ልቅ የወሲብ ፊልሞችን መመልከት፤ ቁማር፤ Eና ሌሎችም ሱሶች
- Aደንዛዥ Eጾችን (ጫት፤ ሺሻ፤… ) ማዘውተር
- በዓለም ያሉትን ሥጋዊ ወይም መንፈሳዊ ነገሮችን በAግባብ Aለማየት፡፡

የጋብቻ ፍቺ
-

ቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ “Aዳም ሚስቱን ፈትቶ ሌላ ማግባት

የሚገባው ቢሆን ኖሮ EግዚAብሔር ብዙ ሴቶችን ይፈጥርለት ነበር፤
በሥነ ፍጥረትም ሆነ ሰው በሚመራበት ትEዛዙ ሳይፋቱ Eስከ
መጨረሻው Aብረው Eንዲኖሩ Aምላካችን EግዚAብሔር Aዝዟል”
በማለት ተናግሯል፡፡

- ከፈረሰ ትዳር የተገኙ ወጣቶች ትዳራቸውን Aጽንተው ከሚኖሩ
ወላጆች ጋር Aብረው ከሚኖሩ ወጣቶች ይልቅ ለወንጀልና
ወንጀለኝነት መበራከት ታላቅ AስተዋጽO ያደርጋሉ፡፡
- ፍቺ ከጋብቻ በፊት ለሚፈጸም የEርስ በርስ መተዋወቅና ያለ
Aግባብም ለሚወለዱ ልጆች ምንጭ ነው፡፡ በተጨማሪነትም ፍቺ
ለድህነት፤ ለAካላዊ ጤንነት መጓደል፤ ለAEምሮ መታወክ፤ ጾታን
Eድሜንና የገቢን ሁኔታም ከቁጥር ውስጥ ሳይለይ ለሚከሰተው
የAደንዘዥ Eጾች ሱሰኝነትም ያጋልጣል፡፡

ትዳርን ከፍቺ ለመጠበቅ ምን Eናድርግ?
- “EግዚAብሔር ቤትን ካልሠራ፥ ሠራተኞች በከንቱ ይደክማሉ EግዚAብሔር ከተማን ካልጠበቀ፥
ጠባቂ በከንቱ ይተጋል።” መዝ 127፡1፡፡ Eንደተባለው ፍጹም ደስታና የምንሻው
በሕይወታችን ሊነግስ የሚችለው EግዚAብሔር በትዳራችን፤ በቤታችን፤ በምናደርገው ነገር
ሁሉ መካከል ካደረግነው ብቻ ነውና EግዚAብሔር የትዳሩ መሪ መሆኑ ዘወትር የተጠበቀ
Eንዲሆን Eናድርግ፡፡ ባልና ሚስት Aብረው ይጸልዩ፤ መጽሐፍ ቅዱስንም Aብረው
ያንብቡ፡፡ ፡፡
- በቆላስዩስ 3፡12-14፡፡ “Eንግዲህ Eንደ EግዚAብሔር ምርጦች
ች ቅዱሳን
ቅ
ሆናችሁየተወደዳችሁም
ች
ች
ሆናችሁ፥ ምሕረትን፥ ርኅራኄን፥ ቸርነትን፥ ትህትናን፥ የዋህነትን፥ ትEግሥትን ልበሱ። Eርስ
በርሳችሁ ትEግሥትን Aድርጉ
Aድርጉ፥፥ ማንም በባልንጀራው ላይ የሚነቅፈው ነገር ካለው
ካለው፥፥ ይቅር
ተባባሉ።
ተባባሉ
። ክርስቶስ ይቅር Eንዳላችሁ Eናንተ ደግሞ Eንዲሁ Aድርጉ
Aድርጉ።
። በEነዚህም ሁሉ ላይ
የፍጻሜ ማሰሪያ የሆነውን ፍቅርን ልበሱት
ልበሱት።
።” በማለት Eንደተጻፈው ራሳችንን በነዚህ
የቅድስና መመሪያዎች የገዛን Eንሁን፡፡
- የት
የትዳር Aጋራችንን
A
ች
ቅ ስ ጳውሎስ
ቅዱስ
ጳ ሎስ በገለጣቸው
በ ለ ቸ
በነዚ በጎ ጎዳናዎች
በነዚህ
ጎ
ች ለመውደድ
ለ
ደድ የበቃን
የበ
የሚያደርገን EግዚAብሔር ብቻ Eንደሆነ Eንወቅ፡፡ 1ኛ ቆሮ 7፡27፤
ዚ
ር የሕይወትን
ይ
መንፈስ Aንድ Aድርጎ
ር ጠብቆልን የለምን? Eርሱም
ር
የሚፈልገው
ሚ
- “EግዚAብሔር
ምንድር ነው? ዘር Aይደለምን? ስለዚህ መንፈሳችሁን ጠብቁ፥ ማንም የልጅነት ሚስቱን
Aያታልል።” ሚል 2፡15 Eንደተባለው ትዳራችንን ከማታለል የጸዳ Eናድርገው፡፡

ይቀጥላል…
ወስብሐት
ለEግዚAብሔር፡፡

