እግዚአብሔር ጋብቻን ፈጠረ
ስብከት መስከረም 12 ቀን 2021
ዘፍጥረት 1: 20-25; 2 18-24

ባለፈው ሳምንት በጋብቻ ላይ አዲስ የስብከት ተከታታይ ትምህርት ጀምረን ነበር ፣ እናም የእግዚአብሔርን ትልቁ
ታሪክ አራቱን ምዕራፎች ኣስተዋውቄአቹም ነበር።
ይህንን ምስል በማያ ገጹ ላይ ማየት ይችላሉ።
በዚህ ሳምንት በምዕራፍ 1 ላይ የተፈጠረውን የመጀመሪያውን ጋብቻ እንመለከታለን።
በሚቀጥለው ሳምንት በምዕራፍ 2: ውድቀት ውስጥ የሆነውን የመጀመሪያውን የጋብቻ ግጭት እንመለከታለን።
ለዛሬው ስብከት ዝርዝራችን እነሆ።
ነጥብ 1 የእግዚአብሔር መልካም ፍጥረት (ዘፍጥረት 1 20-25)
ነጥብ 2 እግዚአብሔር ጋብቻን ፈጠረ (ዘፍጥረት 2 18-22)
ነጥብ 3-አንድ ሥጋ መሆን (ዘፍጥረት 2 23-24)
አብረን የእግዚአብሔርን ቃል ማየት ከመጀመራችን በፊት እባካችሁን ከእኔ ጋር እንጸልይ?
መንፈስ ቅዱስ ሆይ፣ ልባችንን እና ሀሳቦቻችንን ሕያው ቃል ለሆነው ለኢየሱስ ክፈተው።
አባት ሆይ ፣ ታዛዥ ፣ ደስተኛ ፣ እና ፍሬያማ ወንዶች እና ሴቶች ልጆች መሆን እንፈልጋለን።
እንደ ኢየሱስ የበለጠ እንድንሆን እባክህ ቃልህን በመንፈስ ኃይል ተጠቀም።
በስሙ እንጸልያለን።
አሜን
ነጥብ 1 የእግዚአብሔር መልካም ፍጥረት
ዘፍጥረት 1 20-21
20 እግዚአብሔርም - ውኃው በሕያዋን ፍጥረታት ይብላ ፥ ወፎችም ከምድር በላይ በሰማይ ጠፈር ላይ ይብረሩ።
21 ስለዚህ እግዚአብሔር ታላላቅን የባሕር ፍጥረታትንና የሚንቀሳቀሱትን ሕያዋን ፍጥረታትን ሁሉ
እንደየወገናቸው የሚበርሩበትን እያንዳንዱ ክንፍ ወፍ እንደየወገናቸው ፈጠረ። እግዚአብሔርም መልካም እንደ ሆነ
አየ።
ነገሮችን በእንጨት መገንባት እወዳለሁ።
ይህ በወጥ ቤቴ ውስጥ የሠራኋቸው ካቢኔዎች ምስል ነው።
እነዚህ በቤቴ ውስጥ የሠራኋቸው አንዳንድ የመጻሕፍት መደርደሪያዎች ናቸው።
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የመፍጠር እና የመገንባት ፍቅሬ ከእግዚአብሔር ነው።
ለእናንተም እንዲሁ ነው።
ነገሮችን ስንሠራ የእግዚአብሔርን መልክ እንያንጸባርቃለን።
እነዚህን የመጻሕፍት መደርደሪያዎች ለምን ሠራሁ?
አዎ ፣ መጽሐፍትን ለማከማቸት።
እነዚህን ሁሉ ካቢኔዎች እና መደርደሪያዎች ገንብቼ ባዶ ቢሆኑ ይገርማል።
እነሱ ነገሮችን ለመያዝ ፣ በትክክለኛ ነገሮች እንዲሞሉ ተገንብተዋል።
እግዚአብሔር ምድርን እና ባሕርን እና ሰማይን ሲፈጥር ባዶ ነበሩ።
ከዚያም በቁጥር 20 እና 21 ላይ በትክክለኛው የእንስሳት ዓይነት እንዴት እንደሞላቸው እናነባለን።
እያንዳንዱ ተክል እና እንስሳ ለተለየ አከባቢ በእግዚአብሔር የተነደፈ ነው።
ልክ ለትላልቅ መጽሐፍት አንዳንድ ረዣዥም መደርደሪያዎችን እንደሠራሁ ፣ እና ለትንሽ መጽሐፍት ደግሞ አንዳንድ
አጫጭር መደርደሪያዎችን እንደሠራሁ።
ዘፍጥረት 1 22-23
22 እግዚአብሔርም “ብዙ ተባዙ ፣ የባሕርን ውኃ ሙሏት ፣ ወፎችም በምድር ላይ ይብዙ” ብሎ ባረካቸው።
23 ፤ ማታም ሆነ ጥዋትም ሆነ ፥ አምስተኛው ቀን።
እግዚአብሔር እንስሳትን እራሳቸውን የበለጠ ለማድረግ ኃይልን ባርኳቸዋል።
እንስሳትን እና ዓሳዎችን እና ወፎችን ይባርካቸዋል ስለዚህ “ብዙ ተባዙ ፣ ምድርንም ይሙሉ”።
በኋላም አዳምና ሔዋን ተመሳሳይ ነገር እንዲያደርጉ ይነግራቸዋል።
እንስሳት እንዴት ይራባሉ?
እግዚአብሔር ወንዶችንና ሴቶችን ሕፃናትን ለመውለድ የሚፈልግበትን ፍጥረት ውስጥ እግዚአብሔር ምሳሌ ሠራ።
እግዚአብሔር በፍጥረት ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ ከትውልድ ወደ ትውልድ በማባዛት ችሎታ ባርኮታል።
ይህንን ለማድረግ ወንድ እና ሴት በጣም በግል ግንኙነት ውስጥ አንድ ላይ መገናኘት አለባቸው።
ለእንስሳት ፣ አካላዊ ግንኙነት ብቻ ነው።
ነገር ግን የሰው ልጅ ነፍስ ስላለው እኛ በእግዚአብሔር አምሳል ስለተፈጠርን ፣ የሰው ልጅ ግንኙነቶች የልብ ፣
የነፍስና የአካል ጥልቅ ግንኙነቶች መሆን አለባቸው።
ዘፍጥረት 1 24-25
24 እግዚአብሔርም አለ። ምድር ሕያዋን ፍጥረታትን እንደ ወገኑ፥ እንስሳትንና ተንቀሳቃሾችን የምድር አራዊትንም
እንደ ወገኑ፥ ታውጣ፤
እንዲሁም ሆነ።
25 እግዚአብሔርም የምድር እንስሳትን እንደየወገናቸው ፣ ከብቶችን እንደየወገናቸው ፣ በምድር ላይ
የሚንቀሳቀሱትንም እንደየወገናቸው አደረገ።
እግዚአብሔርም መልካም እንደ ሆነ አየ።
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እግዚአብሔር ዓሳውን እና ወፎችን እና እንስሳትን ሲፈጥር “እንደየወገናቸው” አደረጋቸው።
በቁጥር 21 እና 24 እና 25 ውስጥ ያንን ሐረግ አስተዋላችሁ?
ላሞች እና ፈረሶች የተለያዩ የእንስሳት ዓይነቶች ናቸው።
ውሾች አንድ ዓይነት እንስሳ ናቸው ፣ ድመቶች ሌላ ዓይነት ናቸው።
ሁለት የተለያዩ ውሾች እንደ ውሻችን ሮስኮኮ ድብልቅን ማድረግ ይችላሉ።
እሱ ግማሽ ሽናዘር እና ግማሽ ፑዶል ነው።
ሮዝኮ ሽኖዶል ነው።
ግን ውሻ እና ድመት አንድ ቀን መፍጠር አይችሉም ፣ አይደል?
ጓደኞቼን ታያላችሁ ፣ እግዚአብሔር በፈጠራቸው የፍጥረታት ዓይነት በሚገርም ሁኔታ ብልህ ነው።
እሱ ብዙ ዓይነት እንስሳትን ፈጠረ ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ሥርዓትን እና መዋቅርን ፈጠረ ፣ ነገሮች እንዴት
እንደሚሠሩ ህጎች አሏቸው።
ለዚህ ነው በቁጥር 21 እና 25 ላይ እግዚአብሔር የሠራቸው ነገሮች መልካም ናቸው ያለው።
እግዚአብሔር ጥሩ ዓለምን ፈጠረ ፣ ጥሩ አከባቢዎች በጥሩ ምግብ እና ውሃ የተሞሉ እና ለሕይወት
የሚያስፈልጉትን ሁሉ።
እግዚአብሔር ፍጥረታት ሁሉ እንዴት እንደሚሠሩ ለመቆጣጠር የፊዚክስ እና የባዮሎጂ እና የሞራል ሕጎች
እግዚአብሔር ጥሩ ድንበሮችን ሰጥቷል።
እግዚአብሔር የሠራው ሁሉ እጅግ መልካም ስለሆነ ቁጥር 18 ን ስናነብ ትንሽ እንገረማለን።
ነጥብ 2 እግዚአብሔር ትዳርን ይፈጥራል
ዘፍጥረት 2:18
18 እግዚአብሔር አምላክም አለ - ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ፤ የሚመጥን ረዳት
አደርገዋለሁ። ”
በድንገት በቁጥር 18 ላይ አንድ ነገር ጥሩ አይደለም።
አዳም ብቻውን መሆኑ ጥሩ አይደለም።
ችግሩ የአዳም ብቸኝነት አይደለም።
ችግሩ ይህ ነው - አዳም ሙሉ አይደለም።
እግዚአብሔር ለእሱ ያለውን ሥራ መሥራት አይችልም።
እግዚአብሔር አዳምን ምድርን እንዲንከባከብ ፣ እንስሳትን ሁሉ እንዲጠራ ነገረው።
እግዚአብሔርም አዳምን በብዙ ሰዎች ምድርን እንዲሞላ ፈለገ።
አዳም በእርግጠኝነት ሕፃናትን በራሱ መሥራት አይችልም!
እግዚአብሔር አጋር የሚጠይቃቸው ነገሮች ስላሉት ብቻውን መሆን ለአዳም ብቻ ጥሩ አይደለም።
አንዳንዶቻችሁ እንዳላገቡ አውቃለሁ።
ምናልባት ብቸኝነት ይሰማዎታል።
የእናንተን ስሜት ቸል እያልኩ እንዳልሆነ እንድታውቁ እፈልጋለሁ።
እግዚአብሔር የእናንተ በቸኝነት ያሳስበዋል።
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እግዚአብሔር ላጤዎችም እንዲሰሩለት የሚፈልጋቸው ንገሮች አሉት።
ሁሉም ልጆቹ ሌሎችን ለመባረክ እና መንግስቱን ለማሳደግ በልዩ መንገዶች ተሰጥተዋል።
እባካች ሁን ማግባት ሙሉ ደስታን ያመጣልኛል ብላቹ አታስቡ።
ዘመኑ ሰለከፋ ሳያገቡ መቆየት ከባድ ነው።
ማግባትም ቢሆን ከባድ ነው ምክንያቱም ዘመኑ ስለከፋ።
የሰው ልጅ በሃጢያት በመውደቁ ምክኒያት ሁሉም ነገር ተጎድቷል።
ዛሬ በምድር ላይ ምንም ነገር የሕይወትን ሙሉ ደስታ እና እርካታ ሊያመጣልን አይችልም።
የምንኖረው በአትክልቱ እና በከተማው መካከል ነው።
ልጆች የሌላቸው ባለትዳሮች ይህንን ተመሳሳይ መልእክት መስማት አለባቸው።
ልጆች መውለድ ካልቻሉ ከእርስዎ ጋር እናዝናለን።
እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ መካን የሆኑ ባለትዳሮችን በጉዲፈቻ ልጆች ይባርካቸዋል ፣ ይህም ቆንጆ እና
እግዚአብሔር ራሱ ወደ ቤቱ እንዴት እንዳስገባን የሚያሳይ ታላቅ ሥዕል ነው።
እና አሁንም በፍጥረታችን ውስጥ ሁላችንም በልባችን የምንረዳው ምሳሌ አለ።
ልጆችን እንደራሳቸው ምስሎች ለመፍጠር እና ለመሰየም በፍቅር አንድ ላይ ተሰብስበው አንድ ምሳሌ።
አንድ ባልና ሚስት በዚያ የፍጥረት በረከት ውስጥ መሳተፍ በማይችሉበት ጊዜ ያማል።
በእግዚአብሔር ትልቁ ታሪክ ምዕራፍ 2 መውደቅ ምክንያት ፣ ከእንግዲህ በገነት ውስጥ አንኖርም።
የምንኖረው በአትክልቱ እና በከተማው መካከል ነው።
ነገር ግን በምዕራፍ 3 ምክንያት በዚህ በተሰበረ ዓለም ውስጥ እንኳን ተስፋ አለን።
በሚቀጥለው ሳምንት ስለዚህ ጉዳይ የበለጠ እንነጋገራለን።
ለአሁን ፣ የአምላክን የመጀመሪያ እና በጣም ጥሩ ንድፍ የበለጠ እንመልከት።
ዘፍጥረት 2 19-20
19 እግዚአብሔር አምላክም የምድር አራዊትንና የሰማይ ወፎችን ሁሉ ከምድር ፈጥሮ ለሰውየው የሚጠራቸውን
ለማየት ያመጣቸው ነበር። እናም ሰውየው ሕያዋን ፍጥረታትን ሁሉ የጠራው ሁሉ ስሙ ነበር።
20 ሰውየው ለከብቶች ሁሉ ፣ ለሰማይ ወፎች ፣ ለዱር አራዊትም ሁሉ ስም አወጣላቸው። ለአዳም ግን የሚመጥን
ረዳት አልተገኘለትም።
አዳም እዚህ ትልቅ ሥራ ተሰጥቶታል።
እግዚአብሔር ሁሉንም እንስሳት ወደ አዳም አምጥቶ አዳም የሚጠራቸውን ለማየት ይመለከታል።
የሰው ልጅ እንደ እግዚአብሔር ያለበት ሌላ መንገድ ይህ ነው።
እግዚአብሔር ቀንና ሌሊት ፈጥሮ ስምም ሰጥቷቸዋል።
ሰማይንና ምድርን ፈጥሮ ሰየማቸው።
አዲስ ኩባንያ ከጀመሩ ፣ መሰየም ይችላሉ።
መጽሐፍ ከጻፉ ርዕስ ይሰጡታል።
እና ልጆች ካሉዎት ስማቸውን ይመርጣሉ።
እግዚአብሔር የመፍጠር እና የመሰየም ሃላፊነትን ከአዳም ጋር እያጋራ ነው።
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ሔዋን ከመኖሯ በፊት እግዚአብሔር ይህንን ሥራ ለአዳም መስጠቱ ያስገርማል።
እግዚአብሔር ጥሩ ምክንያት ያለው ይመስለኛል።
በእውነቱ ፣ እግዚአብሔር ለሚያደርገው ነገር ሁል ጊዜ ጥሩ ምክንያት አለው ፣ አይደል?
በሚገባ አለው።
አዳም ይህንን ሥራ ሲሠራ እያንዳንዱን እንስሳ መመልከት እና ስለ እያንዳንዱ ምርጥ ስም ማሰብ ነበረበት።
ይመስለኛል አዳም ስለ እነዚህ ሁሉ ፍጥረታት አንድ ነገር ያስተዋለ።
እያንዳንዱ ዓይነት ፍጡር በሁለት ዓይነት መጣ።
ስለእነዚህ ጥንድ እንስሳት ምን ያስተውላሉ?
እነሱ ተመሳሳይ ዝርያዎች እንደሆኑ መናገር ይችላሉ ፣ አይደል?
ግን ተመሳሳይ ናቸው?
አይ ፣ ወንድ እና ሴት የተለያዩ ናቸው።
እግዚአብሔር ብዙ የተለያዩ እንስሳትን ፈጠረ።
እያንዳንዱ ወንድ ለእሱ የሚስማማ የሴት አጋር ነበረው።
ቁጥር 20 “ለአዳም ግን የሚረዳለት ረዳት አልተገኘለትም” ይላል።
በቁጥር 20 ላይ “ረዳት” የሚለውን ቃል ሲያነቡ ፣ እግዚአብሔር ሔዋንን የፈጠረው ለአዳም ረዳት ከመሆን የበለጠ
መሆኑን ያስታውሱ።
እሷ አስፈላጊ አጋር ናት።
እንደ አስፈላጊ አጋር ባለቤታችንን ማሰብ ያለብን በዚህ መንገድ ነው።
“ረዳት” የሚለው የዕብራይስጥ ቃል በብሉይ ኪዳን ውስጥ አሥራ ስድስት ጊዜ እግዚአብሔርን ለመግለጽ ጥቅም
ላይ ውሏል።
እግዚአብሔር መቼም ረዳታችን ፣ ወዳጆቻችን አይደለም።
እግዚአብሔር ሕዝቡ አቅመ ደካሞች ሲሆኑ አዳኙና ረዳቱ ነው።
በመዝሙር 33:20 ላይ እንዲህ እናነባለን ”ነፍሳችን እግዚአብሔርን ትጠብቃለች ፤ እርሱ ረዳታችንና ጋሻችን ነው።”
በዘፍጥረት 2 20 ላይ የምናየው ረዳቱ ይኸው የዕብራይስጥ ቃል ነው።
የሌለንን የሚሰጠን እግዚአብሔር ነው።
እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የእግዚአብሔርን ተልዕኮ እንዲፈጽም የሚረዳው አጋር ስለሌለው እግዚአብሔር አዳምን
ለሔዋን ሰጣት።
ዘፍጥረት 2 21-22
21 ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በሰውየው ላይ ከባድ እንቅልፍ ወሰደው ፤ ተኝቶም ሳለ አንድ የጎድን አጥንቱን
ወስዶ ቦታውን በስጋ ዘጋው።
22 ፤ እግዚአብሔር አምላክም ከሰውዬው የወሰደው የጎድን አጥንት ሴት አድርጎ ወደ ሰውየው አመጣት።
እግዚአብሔር ሔዋንን ወደ አዳም እንዳመጣ ልብ በሉ።
ዛሬ በሰርግ እንደምናደርገው ሁሉ እግዚአብሔር አብ ሙሽራውን ለሙሽራው ይሰጣል።
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ሔዋን ከአዳም የተሰጠች ስጦታ እና በረከት ናት።
አንዳንድ ጊዜ በእንግሊዝኛ የትዳር ጓደኛችንን “የእኛ የተሻለ ግማሽ” ብለን እንጠራዋለን።
እና ያ ሐረግ ከዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የመጣ ሊሆን ይችላል።

በቁጥር 21 ላይ “የጎድን አጥንቶች” የሚለው የዕብራይስጥ ቃል የአዳምን ሙሉ ጎኑን ማለትም የጎድን አጥንቱን
ግማሽ ያመለክታል።
ሔዋንን ለመፍጠር የአዳም ትልቅ ክፍል ተሠዋ።
እግዚአብሔር አዳምን እንደሠራው ሔዋንን ከአፈር ሊሠራው ይችል ነበር።
ነገር ግን እግዚአብሔር የአዳምን አንድ ክፍል አስወግዶ ሔዋንን ለመሥራት ተጠቅሞበታል።
ከዚህ በስተጀርባ ብዙ ትርጉም አለ።
ይህንን ጥቅስ ከማቲው ሄንሪ ያዳምጡ ሴቲቱ “ከጭንቅላቱ ወደ ላይ አልተሠራችም ፣ በእርሱም እንዲረገጥ ከእግሩ አልተሠራችም ፣ ግን ከእሱ ጋር እኩል
እንድትሆን ፣ ከእጁ በታች እንድትጠበቅ ፣ እና ከልቡ አጠገብ ለመሆን የተወደደ ”።
ያም ቆንጆ ነው።
ያ ለጋብቻ የእግዚአብሔር ንድፍ ነበር።
ነገር ግን በኃጢአት ምክንያት ሰብዓዊ ግንኙነታችን ይጎዳል።
ባሎች እና ሚስቶች ለሥልጣን እና ለመቆጣጠር ይወዳደራሉ።
በጣም እንግዳ እና አብሮ ለመኖር አስቸጋሪ የሆነውን ሰው እየተዋጋን እንደሆንን ይሰማናል።
በእነዚያ ጊዜያት ‹የአንድ ሥጋ ጋብቻ› ብለን ልንጠራው ወደሚችለው የእግዚአብሔር ንድፍ መለስ ብለን ማየታችን
ጠቃሚ ነው።
ነጥብ 3-የአንድ ሥጋ ጋብቻ
ዘፍጥረት 2:23
23 ሰውየውም “ይህ በመጨረሻ አጥንት ከአጥንቴ ሥጋም ከሥጋዬ ነው ፤ እርስዋ ከወንድ ስለተወሰደች ሴት
ትባላለች።
አዳም ላሞችን እና ንስርዎችን እና አዞዎችን በሚሰይምበት ጊዜ ምናልባት “ያ እንስሳ ከእኔ የተለየ አጥንት አለው።
ያ እንስሳ ከእኔ የተለየ ሥጋ አለው።
እያንዳንዱ እንስሳ ከአዳም የተለየ ነበር።
በኋላ ግን አዳም ሔዋንን አየ።
እሱ አሰበ ፣ “በመጨረሻ ፣ ይህ እንደ እኔ አጥንት አለው!
እሷ እንደ እኔ ሥጋ አላት!
እሷ ግን በአንዳንድ አስደናቂ መንገዶች እሷም እንዲሁ የተለየች ናት! ”
ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ በሠርግ ልብሷ ውስጥ ኑኃሚን ያየሁበት ሥዕል ነው።
ሞኝ መሰልኩ ፣ አይደል?
One Voice Fellowship

6

እኔ ግን በውበቷና በልቧ ተገረምኩ።
እግዚአብሔር በጣም ደስ ብሎኛል ይህችን ሴት ወደ እኔ አመጣት።
አዳም ምናልባት ሔዋንን ሲያይ እንደዚህ አይነት ፊት ነበረው ፣ አይመስላቹም፧
በትዳር ውስጥ የአዳም የመጀመሪያ የአመራር ተግባር ለሔዋን ስም መስጠት ነው።
እሱ ግን እንደ እንስሳት አልሰየማትም።
ስሟ በአዳም እና በሔዋን መካከል ያለውን የአንድ ሥጋ ግንኙነት ያሳያል።
በቁጥር 23 ላይ ለሰው የዕብራይስጥ ቃል “ኢሽ” ነው።
እና ለሴት የሚለው ቃል “ኢሻ” ነው።
የአንድ ሥጋ ጋብቻን በጣም ኃይለኛ እና የሚያምር የሚያደርገው ይህ ነው።
በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከተለያዩ ባህሎች በተውጣጡ ሰዎች መካከል የፍቅር ግንኙነቶችን ለመገንባት
ጠንክረን እየሰራን ነው።
ይህ ከባድ ሊሆን ይችላል።
ነገር ግን ጋብቻ የባህል ተሻጋሪ አገልግሎትን እንዴት ማድረግ እንደሚቻል ለመማር ትልቅ ቦታ ነው።
ምክንያቱም ፣ ስለእሱ ካሰቡ ፣ ጋብቻ በታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው የባህላዊ ግንኙነት ግንኙነት ነበር!
እግዚአብሔር ወንዶችን እና ሴቶችን “አንድ ዓይነት” አድርጎ ፈጥሯል ነገር ግን ጉልህ እና አስደናቂ ልዩነቶችን ሰጠን።
ፈረንሳዮች እንደሚሉት “Vive la différence!”
ጓደኞቼ ፣ አንዳንድ ጊዜ በትዳር ውስጥ ግጭት ሌላኛው እንደኛ እንዲሆን የመፈለግ ውጤት ነው።
እንደ እኛ ማሰብ ፣ እንደ እኛ መሥራት ፣ እንደ እኛ መኖር።
እኔ እንደማደርገው የእቃ ማጠቢያ ማሽኑን ለመጫን።
ግን በእርግጥ ከራስዎ ጋር ማግባት አይፈልጉም።
አዳምና አዳም እግዚአብሔር ለአዳም የሰጣቸውን ተልዕኮዎች ማከናወን አይችሉም።
“ኢሽ” “ኢሻ” ያስፈልጋል።
በባልና በሚስት መካከል ያለው ልዩነት በትዳራችን ውስጥ ግጭት ያስከትላል።
ያ ግጭት ግን እኛ እንድንፈወስ ኃጢአታችንን እና ራስ ወዳድነታችንን ለመግለጥ የታሰበ ነው።
ንስሐ መግባትን እና ይቅር ማለትን በምንማርበት ጊዜ ክርክር እና ግጭት እግዚአብሔርን እንደ ክርስቶስ የበለጠ
ለማድረግ ሊጠቀምበት ይችላል።
እግዚአብሔር ከኃጢአተኛ ራስ ወዳድነታችን እንድናድግ እና ክርስቶስ እንዳገለገልን በመስዋዕትነት ሌሎችን
ማገልገልን እንድንማር ይፈልጋል።
ፊልጵስዩስ 2: 3-8 እንዲህ ይላል
3 በራስ ወዳድነት ምኞት ወይም በትዕቢት ምንም አታድርጉ ፣ ነገር ግን በትሕትና ሌሎችን ከራሳችሁ
የሚበልጡትን ቁጠሩ።
4 እያንዳንዳችሁ የራሳችሁን ጥቅም ብቻ ሳይሆን የሌላውን ጥቅም ደግሞ ትመለከቱ።
5 በክርስቶስ ኢየሱስ የራሳችሁ የሆነ ይህ አሳብ በመካከላችሁ ይኑር ፤
6 እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን እንደ መያዝ ነገር አል did ጠረውም።
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7 ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ።
8 በሰው አምሳል ተገኝቶ እስከ ሞት ድረስ በመስቀል ላይ ሞትን እንኳ በመታዘዝ ራሱን አዋረደ።
ወዳጆቼ ያ ወንጌል ነው።
እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍፁም ሕይወት እና በመስዋዕትነት ሞት እንደሚያድን።
ይህ የወንጌል እውነት ለእርስዎ ነው ብለው ካመኑ ፣ የኢየሱስ መስዋዕት ለግል ኃጢአቶችዎ ነበር ፣ ከዚያ ይድናሉ።
ቁጥር 3 እንደሚለው “በራስ ወዳድነት ምኞት ወይም በትዕቢት ምንም አታድርጉ ፣ ነገር ግን በትሕትና ሌሎችን
ከራሳችሁ ከፍ አድርጋችሁ ቁጠሩ” የምትችሉበት ብቸኛው መንገድ ያንን የመሥዋዕት ፍቅር ከኢየሱስ መቀበል
ነው።
ወዳጆቼ ፣ ወንጌልን ለዓለም እንዲታይ ማድረግ እንደምንችል ያውቃሉ?
እኛ የምናደርገው የምንወዳቸውን ሰዎች መብቶቻችንን እና ምርጫዎቻችንን ስንሰጥ ነው።
ክርስቶስ ለእኛ ያፈሰሰውን የመሥዋዕት ፍቅር ስንመስል ሰዎች ወንጌልን እንዲረዱ መርዳት እንችላለን።
እስቲ ለዛሬ የመጨረሻ ጥቅሳችንን እንመልከት።
ዘፍጥረት 2:24
24 ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ትቶ ከሚስቱ ጋር ይጣበቃል ፤ ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ።
በወንዶች እና በሴቶች መካከል መግነጢሳዊ መስህብ አለ።
እግዚአብሔር ሴትን ከወንድ ሥጋ ስለ ሠራ እኛ እንደ አንድ ሥጋ የመገናኘት ፍላጎት አለን።
ነገር ግን አንድ ሥጋ መሆን ስለ አካላዊ ግንኙነት ብቻ አይደለም።
በእንግሊዝኛ አንዳንድ ጊዜ ወሲብን “ፍቅርን መስራት” ብለን እንጠራዋለን።
ነገር ግን የወሲብ ድርጊት “ፍቅርን” ማድረግ አይችልም።
እንደ አንድ ባል እና ሚስት አንድ ሥጋ መሆን በመጀመሪያ በነፍስና በልብ ውስጥ መሆን አለበት።
የነፍስ አንድነት ማለት አንድ እምነት ፣ በክርስቶስ ተመሳሳይ መተማመን አላቸው።
ለዚህም ነው እግዚአብሔር ክርስቲያኖችን ሌሎች ክርስቲያኖችን ብቻ እንዲያገቡ ያስጠነቀቀው።
በጥልቅ
መንፈሳዊ ደረጃ ካልተገናኙ ታዲያ በልብ እና በአካል ውስጥ መገናኘት በጣም ከባድ ነው።
የልብ አንድነት ማለት አንዳችን ለሌላው መስዋእት እንሆናለን ፣ አንዳችን ለሌላው እንሰማማለን ፣ አብረን ውሳኔ
እናደርጋለን ማለት ነው።
ሁለት ልቦች በጥልቅ ሲዋሃዱ ፣ ከዚያ አካላዊ አንድነት ውጤቱ ይሆናል።
በሌላ አነጋገር በትዳርዎ ውስጥ ጤናማ አካላዊ ግንኙነት እንዲኖርዎት ከፈለጉ የእውነተኛ ልብ እና የነፍስ አንድነት
ፍሬ ይሆናል።
ጥሩ ጋብቻ የግንኙነቶች ሶስት ማዕዘን ነው።
በአብ ፣ በወልድ እና በመንፈስ ቅዱስ መካከል በፍቅር ትስስር በሥላሴ ውስጥ አንድ ዓይነት ንድፍ እናያለን።
ወልድ ለአብ ይገዛል ፣ መንፈስ ቅዱስም ለአብ እና ለወልድ ይገዛል።
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ሁሉም በኃይል ፣ በግርማዊነትና በመለኮት እኩል ናቸው።
ለእኛ እንደ አብነት በእነዚህ መንገዶች እርስ በእርስ መገናኘትን ይመርጣሉ።
በእግዚአብሔር የትዳር ንድፍ አዳም ለእግዚአብሔር ይገዛል ፣ አዳም ሚስቱን በፍቅር ይመራታል።
ሚስቱን በመሥዋዕትነት እና በእርጋታ የማይመራ ባል ለእግዚአብሔር አይገዛም።
ነገር ግን ባልና ሚስቱ ከላይ ከእግዚአብሔር ጋር በጠንካራ ግንኙነት ውስጥ ሲሆኑ ፣ ንስሐ በመግባትና
እግዚአብሔር ባሰበው መንገድ እርስ በርሳቸው ሊዋደዱ ይችላሉ።
በአንድ ሥጋ ጋብቻ ውስጥ።
ያ ጋብቻ ልጆችን ሲያፈራ ፣ ወላጆች ልጆቻቸው አዲስ የእግዚአብሔር ፣ የባልና የሚስት ሦስት ማዕዘናት
እንዲመሰርቱ ለመርዳት እድሉን ያገኛሉ።
አንድ ሥጋ ለመሆን ቁጥር 24 ከሦስት እርከኖች ጋር እኩልታን ይሰጣል።
ሀ +ለ=መ
ሀ - መልስ - ሰው አባቱን እና እናቱን ይተዋል።
ለ - ሰውየው ከሚስቱ ጋር ይዋሃዳል።
መ - አንድ ሥጋ ይሆናሉ።
ሰውየው ከአባቱ እና ከእናቱ የማይለይ ከሆነ ከሚስቱ ጋር መያያዝ አይችልም።
በአንዳንድ የሀገራችሁ ሀገሮች ውስጥ አንዲት ሚስት ቤተሰቧን ትታ ከባለቤቷ ቤተሰብ ጋር ለመኖር መሄድ
የተለመደ መሆኑን አውቃለሁ።
ይህ ባህላዊ ልማድ ስህተት ነው እያልኩ አይደለም።
እኔ ግን የሚገርመኝ ባልየው ከወላጆቹ መለየት እና ከባለቤቱ ጋር መገናኘቱ አስቸጋሪ ይሆንበት ይሆን?
እዚህ ወንዶችን አንድ ጥያቄ ልጠይቅ?
በሚስትህ እና በእናትህ መካከል አለመግባባት ከተፈጠረ ምን ታደርጋለህ?
ሚስትዎን ወይም እናትዎን ይደግፋሉ?
የእርስዎ ምርጫ ማነው?
ከዚምባብዌ ኦኔሲሞስ ንጉንዱ የሚባል አፍሪካዊ የሃይማኖት ሊቅ አለ።
ከባል ቤተሰብ ጋር አብሮ የመኖር ይህንን ባህላዊ አሠራር ይገነዘባል።
በሠርጉ ላይ እንደዚህ ያለ ነገር በመናገር የባለቤቶቹ ወላጆች አዲስ ተጋቢዎች ለመለያየት እና ለማያያዝ እንዲረዱ
ይመክራል“ልጃችን ከሙሽራይቱ ጋር ስላለው አዲስ ግንኙነት እውቅና መስጠታችንን በአንተ ፊት በይፋ እናሳውቃለን።
ወደ አዲስ የባል-ሚስት ግንኙነት እንዲገባ በደስታ እንለቃለን።
ያ ልዩ እና ልዩ ግንኙነት “አባቱን እና እናቱን ትቶ ከሚስቱ ጋር ተቀላቅሎ አንድ ሥጋ እንዲሆን” ይጠይቃል።
ስለዚህ አሁን በይፋ እንፈታዋለን።
እንደ ሁለቱ እንደ ባል እና ሚስት በአዲሱ የጋብቻ ግንኙነት ውስጥ ጣልቃ ላለመግባት ፍላጎታችን ነው።
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ከባለቤትዎ ወይም ከሚስትዎ ቤተሰብ ጋር ባይኖሩም ፣ ለእያንዳንዱ ትዳር እዚህ አንድ አስፈላጊ ነገር ያለ
ይመስለኛል።
ከትዳር ጓደኛችን ጋር ሙሉ ትስስር ከሚከለክል ከማንኛውም ነገር ተነጥለናል?
አንድ ሥጋ ከመሆን የሚያደናቅፍ ነገር አለ?
ያንን እንቅፋት ከትዳርዎ ውስጥ ማስወገድ እንዲችሉ ጌታ ምን እንደሆነ እንዲያሳይዎት ይጠይቁ።
በሚቀጥለው ሳምንት ሰይጣን በእግዚአብሔር ፣ በአዳምና በሔዋን መካከል ያለውን የፍቅር ግንኙነት ሦስት
ማዕዘን ለማፍረስ እንዴት እንደሚሞክር እናያለን።
ያንን የሚያደርገው የእግዚአብሔርን ፍቅር እንድንጠራጠር ፣ እና እኛ ከሚወዷቸው ሰዎች ይልቅ በራሳችን ላይ
እንድናተኩር በማድረግ ነው።
ስለዚህ መጸለይ አለብን ወዳጆቼ!
አሁን አብረን ያንን ማድረግ እንችላለን?
አባት ሆይ ፣ ለሰው ልጆች ስላደረግከው መልካም ዕቅድ አመሰግናለሁ።
እዚህ ያሉ ብዙ ጓደኞቼ ከገነት እና ከእርስዎ ጥሩ ዕቅድ ረዥም ርቀት እንደሚሰማቸው አውቃለሁ።
እዚህ ያሉ አንዳንድ ሰዎች ያላገቡ እና ለማግባት ይፈልጋሉ።
ወይም ልጆች መውለድ ይፈልጋሉ።
ወይም እነሱ በጣም ከባድ በሆነ ትዳር ውስጥ ናቸው ፣ እና እንዴት የተሻለ እንደሚሆን አያዩም።
ጌታ ሆይ ፣ አባት ለሌላቸው አባት ስለሆንክ አመሰግናለሁ።
ለብቸኞች ቤተሰብን ታዘጋጃለህ።
በዚህ በተሰበረ ዓለም ውስጥ አብረን ስንኖር የእያንዳንዳችን የሰላም ፣ የተስፋ ፣ እና የእድገት ምንጭ እንዲሆን
የቤተክርስቲያናችን ቤተሰብ እርዷቸው።
በምናደርገው ሁሉ ለክብራችን ይጠቀሙበት ፣ በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን።
አሜን
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