የእግዚአብሔር ቤተሰብ የሆነችው
ቤተክርስቲያን አካሌ መሆን

መግቢያ
ህይወት ጉዞ ነው፡፡ እግዚአብሔር ይወዴሀሌ፤በዚህ በህይወት ጉዞ ውስጥ ስኬታማ እንዴትሆን ይፈሌጋሌ፡፡ስኬት
አንተን ጨምሮ በማንኛውም ሰው ህይወት ውስጥ አስዯናቂውን የእግዚአብሔርን ዓሊማ በህይወትህ በመፈጸም
ወይም ባሇመፈጸም ይወሰናሌ፡፡በመረጥከው መንገዴ ሊይ በመሆን፤በዘሇዓሇማዊ መንግስቱ ውስጥ
የተትረፈረፈውን በረከት እየተካፈሌክ ሌትፈጽም ትችሊሇህ ወይም በአንጻሩ ማሇቂያ በላሇው ቅዠት ውስጥ
ትኖራሇህ፡፡ብሩህ የሆነውን መንገዴ መርጠህ የእግዚአብሔርን ዓሊማ ትፈጽም ዘንዴ በየዕሇት ህይወትህ
እግዚአብሔርን በማወቅ ማዯግ ይኖርብሀሌ፡፡ሇዚህ ነው ይህ የመማሪያ መጽሐፍ አንተን ሇመርዲት የተዘጋጀው፡፡
እያንዲንደ ሦሰት የትምህርት ክፍልች አለት: {1} የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ {2} መሠረታዊ
ጥያቄዎች፤እና {3} የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶች ማስታወሻ ናቸው፡፡
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ የእግዚአብሔርን ቃሌ እውነት በማወቅ እንዴታዴግ ይረደሀሌ፡፡መሠረታዊ
ጥያቄዎች ዯግሞ በምታውቀው የእግዚአብሔር ቃሌ እውነት እንዴትኖር ይረዲሀሌ፡፡የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶች
ማስታወሻ የቃለን እውነት በሌብህ እንዴትሰውር ይረዲሀሌ፡፡

ይህ የመማሪያ መጽሐፍ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ስሇሆነችው ቤተክርስቲያን በሚገባ ትማር ዘንዴ
ይረደሀሌ፡፡በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ የሚኖረው ማን ነው የሚሇውን፤እንዱሁም የእሷ አካሌ ስሇመሆን እና
ስሇ መንፈሳዊ ቤተሰብ ህይወት ትማራሇህ፡፡
እያንዲንደን ትምህርት በጸልት ጀምር፡፡መሌሶቹን በራስህ አገሊሇጽ ጻፋቸው፡፡በተገሇጠሌህ እውነት በሚገባ
ትመሊሇስ እና ትኖር ዘንዴ እግዚአብሔር እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡ እግዚአብሔር እሱን በማወቅ ይባርክህ፡፡

ማስታወሻ: አዱሱ የመጽሐፍ ቅደስ መዯበኛ ትርጉም መጠቀም ሇዚህ የስሌጠና አነስተኛ መጽሐፍ የተሻሇ ነው፡፡
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ትምህርት 1
መንፈሳዊ ቤተሰብ
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን
ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ
መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡

1. ኢየሱስ ስሇ እኛ ምን አሇ? ማቴ 23:8

2. ኢየሱስ የአንተ መንፈሳዊ አባት ማን ነው አሇ? ማቴ 23:9
3. ኢየሱስ የእሱ ቤተሰብ አባሌ እንሆን ዘንዴ ከሌባችን ምን እንዴንፈሌግ ነገረን? ማቴ 12:50
4. ላሊው ቤተክርስቲያንን የሚገሌጽ ቃሌ ምንዴ ነው? ሮሜ 12:5
5. የአካለ ራስ ማን ነው? ቆሊ 1:18
6. የክርስቶስ አካሌ ክፍሌ እንዳት እንሆናሇን? ገሊ 3:27-28, 1 ቆሮ 12:13
7. ላሊው እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን የሚመሇከትበት መንገዴ ምንዴ ነው? 1 ቆሮ 3:9, ዕብ 3:6,
1 ጴጥ 2:5 & 9
8. ቤተክርስቲያንን የሚያንጸው ማን ነው? ዕብ 3:4
9. በመጨረሻ የቤተክርስቲያን እጣ ፈንታ ምን ይሆናሌ? 2 ቆሮ 11:2, ራዕ 19:7-8
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. የእግዚአብሔርን ፈቃዴ ሇመፈጸም በፍጹም ሌብህ በመሻት ራስህን የእግዚአብሔር ቤተሰብ አዴርገህ
ትመሇከታሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ, አሁን
እግዚአብሔር ፈቃደን ትፈጽም ዘንዴ በፍጹም ሌብህ መሻት እንዱሰጥህ ጸሌይ፡፡
2. የውኃ ጥምቀት ወስዯሀሌን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,
የቤተክርስቲያንህ መጋቢ እንዱያጠምቅህ ጠይቅ፡፡
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3. የቤተክርስቲያን ራስ ከሆነው ኢየሱስ ወይም ከእግዚአብሔር አብ ይሌቅ ዓይንህን በላሊ ሰው ሊይ ጥሇሀሌን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አዎ ከሆነ, አሁን ንስሀ ግባ የቤተክርስቲያን ራስ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን
ማክበር ጀምር፡፡
ማስታወሻ: ማቴ 12፤50 የቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ቤተሰብ መሆኗን በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት
በሌብዎ ይሰውሩ፡፡

ትምህርት 2
የመንፈሳዊ ቤተሰብ አባሊት
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን
ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ
መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1.

የቤተክርስቲያን ራስ እና አባት ማን ነው? ማቴ 23:9, ቆሊ 1:18

2.

ሇአባትነት ያሌተጠራን ቢሆንም እንኳን አባት ሌንሆን የምንችሌበት መንገዴ ምንዴ ነው?
1 ቆሮ 4:15

3.

ሇኢየሱስ እንዳት መኖር እንዲሇብን ያስተማሩን የቀዴሞ ወንዴሞች እና እህቶች እነማን ናቸው?
ኤፌ 4:11-15

4. ላልች አባሊት እነማን ናቸው ምንስ እንዱሰሩ ተጠሩ? ሮሜ 12:6-8,
1 ቆሮ 12:28
5. አንዴ ሰው በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚኖረውን ስፍራ የሚወስነው ማን ነው? 1 ቆሮ 12:18,
2 ጢሞ 1:9
6. እግዚአብሔር የሰጠንን ጥሪ በህይወታችን እናገኝ እና እንፈጽም ዘንዴ የሚረደን ሁሇት ነገሮች ምንዴ
ናቸው? ሮሜ 12:6, 2 ጢሞ 1:9
7. የተሰጠንን የጸጋ ስጦታዎች እና ጥሪዎች ሇማረጋገጥ ታሊሊቅ ወንዴሞቻችን የሚያበረክቱት ዴርሻ ምንዴ
ነው? 1 ጢሞ 4:14, 2 ቆሮ 13:1
8. እግዚአብሔር የመንጋው (የመንፈሳዊ ቤተሰብ) እረኛ (መሪ) እንዱሆን የጠራው ማንን ነው? 1 ጴጥ 5:1-3
9. የቤተክርስቲያን ሽማግላ ሇመሆን መስፈርቶቹ ምንዴ ናቸው? 1 ጢሞ 3:1-7, ቲቶ 1:5-9
10. አንዴ ሰው እንዳት ሽማግላ ሉሆን ይችሊሌ? ቲቶ 1:5, ሐዋ 14:23
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11. የቤተክርስቲያን ምዕመናን የሚያስፈሌጋቸውን ከማገሌገሌ አንጻር ቤተክርስቲያንን ያገሇግሌ ዘንዴ
እግዚአብሔር የሰጠው ማንን ነው? ሐዋ 6:1-3, ፊሉ 1:1
12. ዱያቆን ሇመሆን መስፈርቶቹ ምንዴ ናቸው? 1 ጢሞ 3:8-13
13. አንዴ ሰው እንዳት ዱያቆን ሉሆን ይችሊሌ? ሐዋ 6:1-3
14. ቤተክርስቲያንን ይመሩ ዘንዴ በእግዚአብሔር የተሾሙትን እንዳት ነው የምንከተሊቸው? ዕብ 13:7 እና 17

መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. በቤተክርስቲያን (መንፈሳዊ ቤተሰብ) ውስጥ ያሇህን ስፍራ ሇማወቅ እግዚአብሔርን ፈሌገህ ታውቃሇህን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ, አሁን ፊቱን ፈሌግ፡፡
2. በህይወትህ የእግዚአብሔርን አሊማ በህይወትህ ሇመፈጸም በእግዚአብሔር ጸጋ (በማይገሇጥ አቅምና ጥበብ)
ትዯገፋሇህን ወይስ በራህ አቅምና ችልታ? በእግዚአብሔር ጸጋ __ በራሴ ችልታ __ በራስህ አቅምና ችልታ
የምትታመን ከሆነ ንስሀ ግባ፤እግዚአብሔርንም የሱን ፈቃዴ ትፈጽም ዘንዴ በሱ ጸጋ መዯገፍ እንዴትችሌ
እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
3. በአንተ መንፈሳዊ ቤተሰብ ውስጥ ሇእግዚአብሔር መሪነት ትገዛሇህን፤ሇአገሌግልት እንዱያስተምሩህም
ትፈቅዲሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ, ንስሀ ግባ፤እግዚአብሔር የሚታዘዝ ሌብ
እንዱሰጥህ ጸሌይ፡፡
4. የክርስቶስ ቤተሰብ ሉሆኑ የሚችለ ላልች ሰዎችን የምትመራ መንፈሳዊ አባት ነህን? አዎ __ አይዯሇም __
መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ, ንስሀ ግባ፤ጌታ ኢየሱስ ይህንን ማዴረግ ትችሌ ዘንዴ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
ማስታወሻ: 1ኛ ቆሮ 12፤8 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡
ኢየሱስ
የእግዚአብሔር ሌጅ
የቤተክርስቲያን አውቶብስ

ማንኛውም ሰው በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ የሚሰራው ሥራ አሇው
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ትምህርት 3
መንፈሳዊ ቤተሰብ መሆን
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን
ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ
መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1. ከወንዴሞቻችን እና ከእህቶቻችን ጋር የሚኖረን ህብረት ከእግዚአብሔር ጋር ስሇሚኖረን ህብረት ምን
ይነግረናሌ? 1 ዮሐ 4:20-21
2. ዴሀ እና ሀብታም እርስ በእርሳቸው እንዯ የክርስቶስ አካሌነታቸው እንዳት መዋሃዴ ይችሊለ? ያዕ1:9-10,
2:1-9; ሮሜ 12:16; 1 ጢሞ 6:17-19
3. አንዴ ወጣት ከአንዴ በእዴሜ ከገፋ የክርስቶስ አካሌ እና በተመሳሳይ እዴሜ ሊይ ካሇ ሰው ጋር እንዳት
መዋሃዴ ይችሊሌ? 1 ጴጥ 5:5, 1 ጢሞ 5:1-2
4. ጠንካራ የሆነው የክርስቶስ አካሌ ዯካማ ሇሆኑት ያሇባቸው ኃሊፊነት ምንዴ ነው? ሮሜ 14:1-5, 21, 15:1;
1 ቆሮ 8:7-13, 9:22; 1 ተሰ 5:14
5. የአካለን ተከታይ አባሊት አገሌግልትን በተመሇከተ የእኛ ኃሊፊነት ምንዴ ነው?
2 ቆሮ 8:12-15, 9:6-13; ያዕ 2:15-16; 1ዮሐ 3:17; ገሊ 6:7-10
6. ህብረትን ሇማፍረስ ያለን ምክንያቶች ምንዴ ናቸው? ሮሜ 16:17, 1 ቆሮ 5:4-13,
2 ተሰ 3:11-14, 2 ጢሞ 3:1-5, 2 ዮሐ 7-11
7. ከአካለ ክፍልች የተሰበረውን ግንኙኑነት ሇማዯስ እንዳት እንፈሌጋሇን? ገሊ 6:l-2,
ማቴ 7:1-5, 18:15-20; ያዕ 5:16-20; 2 ተሰ 3:15
8. ከወንዴሞቻችን እና ከእህቶቻችን ጋር የሚኖረን ህብረት ሇዓሇም ምን ይናግራሌ? ዮሐ 13:35
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1.

ከወንዴሞቻችን እና ከእህቶቻችን ጋር የሚኖራችሁ ህብረት ሇእግዚአብሔር ስሊሊችሁ ፍቅር ምን ይናገራሌ?

2.

ሇሀብታም የቤተክርስቲያን አባሊት የምትሰጡትን ክብር ሇዴሆችም በተመሳሳይ መንገዴም ትሰጣሊችሁን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ, አሁን ንስሀ ግባ፤ሁለንም ወንዴሞች እና እህቶች በእኩሌ
መውዯዴ ትችሌ ዘንዴ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡

3.

በእዴሜ የገፉ ወገኖችን እንዯ ቤተሰብ ትመሇከታሇህን፤እንዱሁም በተመሳሳይ እዴሜ ሊይ ያለትን እንዯ
ወንዴሞች እና እህቶች ትመሇከታሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ, አሁን ንስሀ
ግባ፤ሇላልች የቤተክርስቲያን አባሊት ክብር ማሳየት ትችሌ ዘንዴ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
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4.

በእምነታቸው እንዯ አንተ ጠንካራ ያሌሆኑ ሰዎችን ዝቅ አዴርገህ ትመሇከታሇህን? አዎ __ አይዯሇም __
መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ, አሁን ንስሀ ግባ፤እግዚአብሔር እንዯወዯዲቸው አንተም ትወዲቸው ዘንዴ
እግዚአብሔር እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡

5.

በቻሌከው መጠን የላልችን የቤተክርስቲያን አባሊት ቁሳዊ ፍሊጎት ይሟሊ ዘንዴ ሇማገሌገሌ ትሻሇህን? አዎ
__ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ, አሁን ንስሀ ግባ፤እግዚአብሔር የላልችን የቤተክርስቲያን አባሊት
ቁሳዊ ፍሊጎት እንዱሟሊ ማገሌገሌ ትችሌ ዘንዴ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡

6.

ከመጽሐፍ ቅደሳዊ ምክንያቶች ውጪ ከላልች ወንዴሞች እና እህቶች የተሰበረ ግንኙነት አሇህን? አዎ __
አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ, አሁን ንስሀ ግባ፤ግንኙነትን ሇማዯስ ፈሌግ፡፡

7.

እንዯ እግዚአብሔር ቃሌ ችግር ካሇብህ ወንዴሞች እና እህቶች ያሇህን የተሰበረ ግንኙነት ሇማዯስ
የቻሌከውን ያህሌ ጥረት አዴርገሀሌን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ, አሁን ንስሀ
ግባ፤ችግር ካሇብህ ወንዴሞች እና እህቶች ያሇህን የተሰበረ ግንኙነት ሇማዯስ የቻሌከውን ያህሌ ጥረት
አዴርግ፡፡

8.

የላሊ ቤተክርስቲያን አባሊትን የምትቀበለባቸው መንገድች ሇዓሇም ተምሳላት ሉሆን በሚችሌ መንገዴ
ነውን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ንስሀ ግባ እግዚአብሔር በሚፈሌገው መንገዴ የላሊ
ቤተክርስቲያን አባሊትን መቀበሌ እንዴትችሌ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡

ማስታወሻ: 1ኛ ጢሞ 5፤1-2 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡

ሁለንም የእግዚአብሔር ቤተሰብ በፍቅር እና በአክብሮት መቀበሌ አሇብን
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ትምህርት 4
የመንፈሳዊ ቤተሰብ ህይወት
ክፍሌ 1
ህብረት
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን
ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ
መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1.

ከላልች የቤተክርስቲያን አባሊት ጋር ህብረትን መፍጠርን በተመሇከተ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ምንዴ ነው?
ዕብ 10:24-25

2.

ጥንታዊቷ ቤተክርስቲያን ሇህብረት ምን ያህሌ ጊዜ ይገናኙ ነበር? ሐዋ 2:42, 46-47

3.

በህብረት በምንሰበሰብበት ጊዜ የቤተክርስቲያን አካሌ ሉሆኑ የሚገባቸው አስር ነገሮች ምንዴ ናቸው?
1 ቆሮ 14:26, 16:1-2; ሐዋ 2:42
ሀ.

ሇ.

ሐ.

መ.

ሠ.

ረ.

ሰ.

ሸ.

ቀ

በ.

4.

በህይወታችን አንዴ ግዜ ብቻ የሚከሰቱ ከላልች ክርስቲያኖች ጋር በህብረት ውስጥ ሉሆኑ የሚገባቸው
ሦስት ነገሮች ምንዴ ናቸው? ራዕይ 19:7,9; ዕብ 13:4; ሐዋ 2:41; ማር 10:13-16

5.

በምን አይነት ዯንብ ነው እነዚህ መሆን የሚገባቸው? 1 ቆሮ 14:40

6. በህብረት በምንሰበሰብበት ጊዜ እግዚአብሔር የሚያዯርገው ምንዴ ነው? ማቴ 18:20
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1.

በተቻሇህ መጠን የበዛ ጊዜህን ከላልች ክርስቲያኖች ጋር በህብረት ታሳሌፋሇህን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,ጊዜህን ከክርስቲያን ወገኖች ጋር በማሳሇፍ ህብረት ማዴረግ
ትችሌ ዘንዴ ህይወትህን ማዘጋጀት እንዴትችሌ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡

2.

በህብረት ስንሰበሰብ እግዚአብሔር እናዯርግ ዘንዴ ያዘዘንን እናዯርጋሇን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ከወንዴሞች እና ከእህቶች ጋር በህብረት ስትሰበሰቡ
እግዚአብሔር ታዯርጉ ዘንዴ ያዘዛችሁን ማዴረግ እንዴትችለ እንዱረዲችሁ ጸሌዩ፡፡
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3.

በህብረት በምትሰበሰቡ ጊዜ እግዚአብሔር ያሊዘዘንን ታዯርጋሊችሁን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ
ከሆነ፤አሁን ንስሀ ግባ እግዚአብሔርም እነዚህን ነገሮች ከህይወትህ እንዱያስወግዴ ጸሌይ፡፡

4.

የህብረት ጊዜያችሁ ስርዓት ያሇውና እግዚአብሔር ላልችን ይባርክ ዘንዴ የሚያስችሇው ነውን? አዎ __
አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን ንስሀ ግባ፤እግዚአብሔርም እነዚህን ነገሮች በአግባቡ እና
በስርዓቱ ማከናወን ትችሌ ዘንዴ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡

ማስታወሻ: ማቴ 18፤20 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡

እንኳን ዯህና መጡ

ከላልች የክርስቶስ ተከታዮች ጋር እግዚአብሔርን ሇማገሌገሌ እንበረታታ ዘንዴ ጊዜያችንን
በአንዴነት ማሳሇፍ አሇብን
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ትምህርት 4
የመንፈሳዊ ቤተሰብ ህይወት
ክፍሌ 1
ህብረት
ሀ
ምስጋና እና አምሌኮ
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን
ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ
መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1.

ወዯ እግዚአብሔር ህሌውና እንዳት እንመጣሇን? መዝ 100:2,4

2.

የእግዚአብሔር ማዯሪያ ምንዴ ነው? መዝ 22:3

3. ምስጋና እና አምሌኮ ሇእግዚአብሔር ምን ይጠቅማሌ? መዝ 63:3-4
4. ምስጋና እና አምሌኮ የሚያመሌከውን ሰው በምን መሌኩ ይረዲዋሌ? ኤፌ 5:18-19
5.

እግዚአብሔርን ስናመሌክ የሌብ ሀሳብ እና ፈቃዴ ምን መሆን አሇበት? ዮሐ 4:23-24

6.

ምስጋና እና አምሌኮን በተመሇከተ ሌናዯርግ የሚገባቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?
መዝ 63:3-4; 95:6; 96:1; 149:1, 3, 5, 6; 150, 29:1-2

7.

እግዚአብሔርን ስናመሌክ በእግዚአብሔር ጠሊቶች ሊይ ምን ይሆናሌ?
2 ዜና 20:14-24, መዝ 149:6-9

መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1.

በምስጋና እና አምሌኮ ወዯ እግዚአብሔር ህሌውና መግባት ትፈሌጋሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ
አይዯሇም ከሆነ፤አሁን እግዚአብሔር እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡

2. እግዚአብሔርን የምታመሌክባቸው ጥቂት መንገድች ምንዴ ናቸው?
3. እግዚአብሔርን ማምሇክ ሇመጀመር አዱስ መንገድች ምንዴ ናቸው?
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2.

4. በመንፈስ ቅደስ ተሞሌተህ ትውሌ ዘንዴ የእግዚአብሔርን ህሌውና በየቀኑ ትፈሌጋሇህን? አዎ __
አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን እግዚአብሔር እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡

5.

በምስጋና እና አምሌኮ ህይወት ውስጥ የሚያጋጥሙህን ችግሮች ትፈታ ዘንዴ እግዚአብሔር እንዱረዲህ
ህሌውናውን ትፈሌጋሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን አዴርገው፡፡

ማስታወሻ: መዝ 100፤4 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡

አምሌኮ እና ምስጋና ወዯ እግዚአብሔር ህሌውና ያመጡናሌ
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ትምህርት 4
የመንፈሳዊ ቤተሰብ ህይወት
ክፍሌ 1
ህብረት
ሇ
ጸልት
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን
ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ
መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1.

እግዚአብሔር ምን ሰጠን? መዝ 115:16

2.

ይህንን ኃሊፊነት እንሸከም ዘንዴ እግዚአብሔር የሰጠን ምንዴ ነው? ማቴ 18:18-19

3.

የእግዚአብሔርን ስራ በአግባቡ ሇማከናወን እንችሌ ዘንዴ አቅማችን ሇማሳዯግ በጸልት እንዳት
እንስማማሇን? ዘሇ 26:7-9

4. ቅዴሚያ የምንሰጠው መንፈሳዊ ነገር ምንዴ ነው? 1ጢሞ 2:1-4
5. እንዳት መጸሇይ ይኖርብናሌ? ማቴ 6:9-13
6. ሁኔታዎች ሲያስቸግሩን ምን ማዴረግ አሇብን? ለቃ 18:1
7.

እርስ በእርሳችን መጸሇይ ያሇብን ሇምን ያህሌ ጊዜ ነው? ኤፌ 6:18
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መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1.

ዓሇም ወዯ ኢየሱስ እንዱመጣ ትፈሇጋሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን
እግዚአብሔር እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡

2.

የእግዚአብሔርን ስራ በአግባቡ ሇማከናወን እንዴትችሌ እንዱሁም ኃይሌ እና መስማማት ይኖርህ ዘንዴ
ከላልች ክርስቲያኖች ጋር በህብረት ትጸሌያሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን
ጀምር፡፡

3.

በጌታ ጸልት ውስጥ የተጠቀሱትን ምሳላዎች መሰረት በማዴረግ ትጸሌያሇህን? አዎ __ አይዯሇም __
መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ምሳላዎቹን አጥናቸው፤በጸልት ህይወትህም መጠቀም ጀምር፡፡

4.

ከላልች ጋር መጸሇይ እግዚአብሔር በችግር ጊዜ ችግሮቻችንን ሇመፍታት የሰጠን አንደ መሳሪያ እንዯሆነ
ታምናሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔር ይህንን እውነት እንዱያራሌህ
ጸሌይ፡፡

5.

ከላልች ክርስቲያን ወገኖች ጋር በመሆን ሇቤተክርስቲያን አባሊት፤የጠፉ ወገኖች እና ጎረቤታችሁ በመዯበኛ
ሁኔታ ትጸሌያሊችሁን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ዝርዝር አውጣ እና ዛሬ ማዴረግ
ጀምር፡፡

6.

አንተ ያሇህበት አጥቢያ ቤተክርስቲያን በቀን የ24 ሰዓት፤በሳምንት 7 ቀን የሚጸሌይ የጸልት ቡዴን አሊትን
ወይም ትሳተፋሇችን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን አንደን ቀን ሇመጀመር
ተዘጋጅ፡፡

ማስታወሻ: ማቴ 18፤18-19 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡

በህብረት ስንጸሌይ የበሇጠ ኃይሌ ይኖረናሌ
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ትምህርት 4
የመንፈሳዊ ቤተሰብ ህይወት
ክፍሌ 1
ህብረት
ሐ
ትምህርት
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን
ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ
መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1.

ኢየሱስ በመጨረሻ የሰጠው ትእዛዝ ምንዴ ነበር? ማቴ 28:19-20

2.

ሇመማር ምን ያስፈሌገናሌ? ቲቶ 3:14, ቆሊ 1:28

3.

የእግዚአብሔርን ነገሮች ስንማር የሚረዲን ማን ነው? ዮሐ 16:13

4.

እግዚአብሔር ሇሚያስተምረን ነገሮች የእኛ መሌስ ምን መሆን አሇበት? ቆሊ 3:16,
ፊሉ 2:12-13

5.

እግዚአብሔር እንዱያስተምረን ስንፈቅዴ ምን ይሆናሌ? ምሳ 9:9

6.

የእግዚአብሔር ቃሌ በተገቢው መንገዴ ስንማር በክርስቶስ አካሌ ሊይ ምን ይሆናሌ?
ኤፌ 4:11-16

7. እግዚአብሔር ባስተማን ነገሮች ምን ማዴረግ አሇብን? 2 ጢሞ 2:2

መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. ሇላልች ሇኢየሱስ እንዱኖሩ በማስተማር እግዚአብሔር እንዱጠቀምብህ ትፈሌጋሇህን? አዎ __ አይዯሇም
__ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔር ላልችን ማስተማር ትችሌ ዘንዴ ይህንን መሻት እንዱሰጥህ
እና እንዱቀባህ ጸሌይ፡፡
2. የእግዚአብሔር ቃሌ በባሇጠግነት እንዱኖር እና በህይወትህ በመታዘዝ እንዱጎሇብት ትፈቅዲሇህን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን ንስሀ ግባ ይህንን ታዯርግ ዘንዴ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
3. ቃለን በተማርከው መሰረት እግዚአብሔር በህይወትህ ባሇው እቅደ እና ዓሊማው እንዱመራህ
ትፈቅዲሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ንስሀ ግባ፤እግዚአብሔር ፈቃደን
እንዱያሳይህ ጸሌይ፡፡

13

ማስታወሻ: ቲቶ 3፤14 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡

እግዚአብሔርን እንዳት ማገሌገሌ እንዲሇብን ሇማወቅ መማር አሇብን
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ትምህርት 4
የመንፈሳዊ ቤተሰብ ህይወት
ክፍሌ 1
ህብረት
መ እና ሠ
በሌሳን መናገር እና መተርጎም
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን
ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ
መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1.

በጉባኤ ውስጥ በሌሳን መናገር ሇምን ይጠቅማሌ? 1 ቆሮ 14:22

2.

በጴንጤ ቆስጤ ቀን በሌሳን ሲናገሩ ምን ሆነ? ሐዋ 2:4-41

3.

አንዴ ሰው በሌሳን ሲናገር ሉያስተሊሌፈው የሚገባው መሌዕክት ምንዴ ነው? 1 ቆሮ 14:13

4. አንዴ ሰው ሲተረጉም እኛ ምን ማዴረግ አሇብን? 1 ቆሮ 14:28
5. በሌሳን መናገር እና መተርጎም ምን ያህሌ ይጠቅማለ? 1 ቆሮ 14:27

መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1.

የማያምኑ ሰዎችን ታገሇግሌ ዘንዴ በሌሳን የመናገር ስጦታን ሰጥቶሀሌን? አዎ __ አይዯሇም __

2.

ሌሳኖችን የመተርጎም ስጦታ እግዚአብሔር እንዱሰጥህ ጸሌየኽ ታውቃሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ
አይዯሇም ከሆነ፤አሁን ራስህን ሇእግዚአብሔር አገሌግልት እያስገዛህ ጸሌይ፡፡

3.

በሌሳን የመናገር የጸጋ ስጦታዎች በስፋት በቤተክርስተያንዎ ውስጥ ይነገራለን? አዎ __ አይዯሇም __
መሌስዎ አዎ ከሆነ፤አሁን በአግባቡ እና በስርዓት መጠቀም ትችለ ዘንዴ ጸሌዩ፡፡

4.

ተርጓሚ ከላሇ ዝም ትሊሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ከአሁን ጀምር፡፡
ማስታወሻ: 1ቆሮ 14፤22 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ
ይሰውሩ፡፡ሌሳን እና ሌሳንን መተርጎም ሇማያምኑ ሰዎች ምስክር ነው
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ትምህርት 4
የመንፈሳዊ ቤተሰብ ህይወት
ክፍሌ 1
ህብረት
ረ
ራዕይ
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን
ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ
መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1.

በጣም ሌትሻው የሚገባ መንፈሳዊ ስጦታ ምንዴ ነው? 1 ቆሮ 14:1

2. እውነተኛ ትንቢት ሇላልች ምን ይሰራሌ? 1 ቆሮ 14:3
3. እውነተኛ ትንቢት ከየት ይመጣሌ? 2 ጴጥ 1:21
4. እውነተኛ ትንቢት ምን ያመሇክታሌ? ራዕ 19:10
5. የሐሰተኛ ትንቢት ውጤት ምንዴ ነው? 2 ጴጥ 2:1-3, 18-19
6. በቤተክርስቲያን ውስጥ የምናገኘው ላሊ አይነት ራዕይ ምንዴ ነው? 1 ቆሮ 12:8
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1.

የትንቢትን ስጦታ ትፈሌጋሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን እግዚአብሔር
ትንቢት የመፈሇግ መሻት እንዱሰጥህ እና ላልችን እንዴታገሇግሌ ጸሌይ፡፡

2.

ትንቢት እውነት ወይም ሐሰት መሆኑን ትመረምራሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ፤አሁን ጀምር፡፡

3.

የጥበብ እና የእውቀት ቃሌ በህይወትህ እንዱሰራ ትፈቅዲሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ፤አሁን ጀምር፡፡
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ማስታወሻ: 1ቆሮ 14፤1በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡

ትንቢት ያበረታናሌ፤ያዕናናናሌ፤በጌታ እናዴግ ዘንዴ ይረዲናሌ

ትምህርት 4
የመንፈሳዊ ቤተሰብ ህይወት
ክፍሌ 1
ህብረት
ሰ
የጌታ እራት
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን
ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ
መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1.

የጌታ እራትን ማን ሰጠን ሇምንስ ተሰጠን? 1 ቆሮ 11:23-26

2. የጌታ እራን ከመውሰዲችን በፊት ምን ማዴረግ አሇብን?

1 ቆሮ 11:27-31

3. ሇጌታ እራት ስንቀርብ ኢየሱስ ያሳየን ምንዴ ነው? ዮሐ 13:1-17

መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1.

ሁሌጊዜ የጌታን እራት ስትውስዴ ጌታ ያዯረገሌህን ነገር ታስባህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ፤ሁሌጊዜ ማዴረግን ጀምር፡፡

2. የጌታን እራትን ከመውሰዴህ በፊት ሌብህን ትመረምራሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ፤አሁን ጀምር፡፡
3. እርስ በእርስ እግር መተጣጠብ የጌታ እራትን የመውሰዴ ዝግጅት እና የእርስ በእርስ የአገሌጋይነት
ምሌክት እንዯሆነ አግኝተዋሌን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን ጀምር፡፡
ማስታወሻ: 1ቆሮ 11፤26 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡
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የጌታ እራት ኢየሱስ ሇእኛ ያዯረገውን ያስታውሰናሌ

ትምህርት 4
የመንፈሳዊ ቤተሰብ ህይወት
ክፍሌ 1
ህብረት
ሸ
የምስጋና ጊዜ
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን
ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ
መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1.

የዯስታ ጊዜ (የምስጋና ጊዜ) ምንዴ ነው? ዘኡ 23:2

2.

ሇዯስታ(ሇምስጋና) በምንሰበሰብበት ጊዜ አስተሳሰባችን ምን መሆን አሇበት? 1 ቆሮ 5:8

3.

በምንሰበሰብበት ጊዜ እውነተኛ ህብረት ሇመፍጠር ከእኛ ምን ይጠበቃሌ? 1 ዮሐ 1:1-3, 6-7

4.

ከላልች የቤተክርስቲያን አባሊት በተጨማሪ ሇዯስታ(ምስጋና) ጊዜ መጋበዝ ያሇብን እነማንን ነው?
ለቃ 14:13-14

መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1.

የእግዚአብሔርን ሥራ ሇማክበር የተሇየ ጊዜ ታዘጋጃሊችሁን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ፤ዛሬ ማዴረግ ጀምር፡፡የተሇየ ጊዜያት ሇምሳላ የገና በዓሌ፤የትንሳኤ በዓሌ እና ሌዩ ባዕሊት
የእግዚአብሔርን ሥራ ሇማክበር ሌንጠቀምበት እንችሊሇን፡፡
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2.

እግዚአብሔር የሰራውን ሥራ ምክንያት በማዴረግ እሱን የዯስታህ ጊዜ ማዕከሌ ታዯርጋሇህን? አዎ __
አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን እሱን የዯስታህ ጊዜ ማዕከሌ ማዴረግን ጀምር፡፡

3.

በምትጾምበት ጊዜ ችግረኞችን ትጋብዛሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔር
ይህንን ማዴረግ ትችሌ ዘንዴ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡

ማስታወሻ: 1ዮሐ 1፤7 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡

የምናዘጋጀው የዯስታ ጊዜ ኢየሱስ ሇእኛ ያዯረገውን ሉያስታውሰን ይገባሌ

ትምህርት 4
የመንፈሳዊ ቤተሰብ ህይወት
ክፍሌ 1
ህብረት
ቀ
መስጠት
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን
ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ
መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1.

ትሌቁን ስጦታ የሰጠን ማን ነው? ዮሐ 3:16

2.

እግዚአብሔር በስጦታው ምን ይሰጠናሌ? ሮሜ 8:32

3.

እግዚአብሔር ይባርከን ዘንዴ ምን እንዴናዯርግ ይጠይቀናሌ? ሚሌኪያስ 3:10

4.

ይህ የእውነት የኢየሱስ ክርስቶስ የምስራች ወንጌሌ ይሰበክ ዘንዴ ጥንታዊቷ ቤተክርስቲያን የምትሰጠው
ምንዴ ነበር? ሐዋ 2:44-45; 4:32

5.

ኢየሱስ አስራት እና መባን በተመሇከተ ምን አሇ? ማቴ 23:23

6.

ሇእግዚአብሔር መጀመሪያ መስጠት ያሇብን ምንዴ ነው? 2 ቆሮ 8:5
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7.

ስንሰጥ የሌባችን አመሇካከት ምን መሆን አሇበት? 2 ቆሮ 9:7

8.

ስንሰጥ ሌንመራ የሚገባ በምንዴ ነው? 2 ቆሮ 8:12-15

9. ይህ እኛ በምንሰራበት መንገዴ እንዳት ተጽዕኖ ሉያሳዴር ይችሊሌ? ኤፌ 4:28

10. በመስጠታችን እግዚአብሔር የሚሰራው ምንዴ ነው? 2 ቆሮ 8:13-15
11. አስራታችንን መስጠት ያሇብን ሇማን ነው? ገሊ 6:6, 1ጢሞ 5:17-18
12. ሇሰዎች መባን መስጠት ያሇብን መች ነው? ገሊ 6:10, ምሳ 3:27-28
13. ሇእግዚአብሔር ስራ አስራታችንን እና መባችንን መስጠት አሇብን? 1 ቆሮ 16:2
14. መስጠትን በተመሇከተ የእግዚአብሔር የተስፋ ቃሌ ምንዴ ነው፡፡መክብብ 11:1, 2 ቆሮ 9:6
15. በታማኝነት መስጠት ሇእኛ ምን ይሰጠናሌ? 2ቆሮ 9:8
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1.

በቁሳዊ ነገር ያገኘኸው በረከት ከእግዚአብሔር እንዯሆነ ታምናሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ
አይዯሇም ከሆነ፤አሁን እግዚአብሔር ይህንን እውነት እንዱያበራሌህ ጸሌይ፡፡

2.

ሙለ ሇሙለ ሇመባረክ ሇእግዚአብሔር መስጠት እንዲሇብህ ታምናሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ
አይዯሇም ከሆነ፤አሁን እግዚአብሔር ይህንን እውነት እንዱያራሌህ ጸሌይ፡፡

3.

ሇሚያጓጉህ ነገሮች ገንዘብ ከመስጠጥ ይሌቅ የክርስቶስ ኢየሱስን የምስራች ወንጌሌ ይሰበክ ዘንዴ በመንፈስ
ቅደስ ምሪት ውስጥ ሆነህ ሇመታዘዝ ትፈሌጋሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን
የእግዚአብሔርን ጥበብ እና ምሪት መፈሇግን ጀምር፡፡

4.

ከገቢህ አስር እጅ የሚሆነውን ሇሚመሩህና ሇሚያስተምሩህ የወንጌሌን ስራ በሚገባ ይሰሩ ዘንዴ
ትሰጣሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን ማዴረግ ጀምር፡፡

5.

መባን የወንጌሌ ስራ ይሰራ ዘንዴ እና ሇላልች አስፈሊጊ ጉዲዮች ከአስራትህ አስበሌጠህ ትሰጣሇህን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን ማዴረግ ጀምር፡፡
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6.

በመስጠት ህይወት ውስጥ ሇመኖር በጣም ዯስተኛ የሆነ አመሇካከት አሇህን? አዎ __ አይዯሇም __
መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ንስሀ ግባ እግዚአብሔር ዯስተኛ እና በፈቃደ የሚሰጥ ሰው እንዱያዯርግህ
ጸሌይ፡፡

ማስታወሻ: ሚሌኪያስ 3፤10 በማስታወስ የእግዚአብሔርን
እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡

ሁለም የእግዚአብሔር ቤተሰብ ይባረክ ዘንዴ
የተቻሇንን ያህሌ መስጠት አሇብን

ትምህርት 4
የመንፈሳዊ ቤተሰብ ህይወት
ክፍሌ 1
ህብረት
በ
አገሌግልት
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን
ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ
መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1.

ሉገሇገለ የሚገባቸው የሰው ሦስት አካሌ ምንዴ ናቸው? 1 ተሰ 5:23

2.

በአገሌግልታችን ቅዴሚያ የሚሰጠው ማን ነው? ገሊ 6:10

3.

ሰዎችን በሚገባ እናገሇግሌ ዘንዴ እንዳት መመሌከት ያስፈሌገናሌ?
2 ቆሮ 5:16, 1 ቆሮ 2:13-16

4.

ላልችን ስናገሇግሌ የሌባችን አመሇካከት ምን መሆን አሇበት? 1 ቆሮ 8:1; 16:14

5.

መንፈስ እና ነፍስን ሇማገሇግሌ የእግዚአብሔር ኃይሌ ምንዴ ነው?
ዕብ 4:12

6.

ነፍስና መንፈስን በእግዚአብሔር ቃሌ እንዳት እናገሇግሊሇን? 2 ጢሞ 3:16; 4:2
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7.

8.

9.

ቃለን እናገሇግሌ ዘንዴ እንዱረዲን መንፈስ ቅደስ የሚሰጠን መንፈሳዊ ስጦታዎች ምንዴ ናቸው?
1 ቆሮ 12:8 & 10
ነፍስና መንፈስን ከማገሌገሌ ላሊ የምናገሇግሇው ምንዴ ነው?
ያዕ 2:15-16, 5:14-15; 1 ቆሮ 12:9

ላልችን ማገሌገሌን በተመሇከተ የእግዚአብሔር ትዕዛዝ ምንዴ ነው? ምሳ 3:27-28

10. ላልችን ስናገሇግሌ ሁሌጊዜ ሇማዴረግ መፈሇግ ያሇብን ምንዴ ነው?
ማቴ 5:16; 1 ቆሮ 4:12, 10:31-32
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1.

ላልችን ስታገሇግሌ፤ሰውን ሁሇንተውን ሌታገሇግሌ ትፈሌጋሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ፤ንስሀ ግባ ዛሬ ማዴረግ ጀምር፡፡

2.

ላልችን ከማገሌገሌህ በፊት መንፈሳዊ ቤተሰብህን ሌታገሇግሌ ትሞክራሇህን? አዎ __ አይዯሇም __
መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤መጀመሪያ ቅደሳንን በማገሌገሌ ጀምር፡፡

3.

ላልችን የምታገሇግሇው በመንፈሳዊ ዓይን በመመሌከት ነው ወይስ በስጋዊ ዓይን? በስጋዊ ዓይን ከሆነ
ንስሀ ግባ እግዚአብሔር በመንፈሳዊ ዓይን እየተመሇከትክ ማገሌገሌ እንዴትችሌ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡

4.

የእግዚአብሔርን ቃሌ በማንኛውም መንገዴ እግዚአብሔር ታገሇግሊቸው ዘንዴ ወዯ ሊከህ ነፍስና መንፈስን
ሇማገሌገሌ ትጠቀምበታሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ዛሬ ማዴረግ ጀምር፡፡

5.

የምታገሇግሇው ከፍቅር እና ሌባዊ መሻት ተነስተህ ነው ወይስ ሐይማኖታዊ ተግባርን ሇማሟሊት እና
ሇራስ ክብር ነውን? ሐይማኖታዊ ተግባርን ሇማሟሊት እና ሇራስ ክብር ከሆነ ንስሀ ግባ፤አሁን
እግዚአብሔር በፍቅር እንዴታገሇግሌ መሌካም ሌብ እንዱሰጥህ ጸሌይ፡፡

6.

ወገኖችን በተቻሌከው ፍጥነት ታገሇግሊህ ወይስ አገሌግልትህን በአግባቡ አትወጣም? አገሌግልትህን
በአግባቡ የማትወጣ ከሆነ ንስሀ ግባ፤በአገሌግልትህ እግዚአብሔር ስነ ስርዓትን እንዱሰጥህ ፀሌይ፡፡

7.

ላልችን ሇማነጽ እና እግዚአብሔርን በማክበር ሇማገሌገሌ ትሻሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ
አይዯሇም ከሆነ፤ንስሀ ግባ እግዚአብሔር የአገሌግልት ሌብ እንዱሰጥ ጸሌይ፡፡
ማስታወሻ: ማቴ 5፤16 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡
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የሠዎችን አዕምሮአዊ፤ስሜታዊ፤አካሊዊ እና ቁሳዊ ፍሊጎት ማገሌገሌ አሇብን

ትምህርት 4
የመንፈሳዊ ቤተሰብ ህይወት
ክፍሌ2
ወንጌሌ መስበክ
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን
ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ
መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1.

ክርስቶስ ሇቤተክርስቲያን የሠጠው የመጨረሻው ቃሌ ምን ነበር? ማቴ 28:18-20

2.

የሱን ወዯ ዓሇም ሁለ ሄድ የመስራች ወንጌሌን ስሇ መስበክ ትዕዛዝ ምን አሇ? ሐዋ 1:8

3. ሇላልች ስሇ ኢየሱስ እንዴንናገር ኃይሌን እናገኝ ዘንዴ በየዕሇቱ ማዴረግ የሚገባን ምንዴ ነው? ሐዋ 4:31

4.

ሇላልች ስሇ ኢየሱስ ሇመናገር መጸሇይ ያሇብን ምን አይነት ጸልት ነው? 1 ጢሞ 2:1-4, ለቃ 18:1

5.

ሇላልች ስሇ ኢየሱስ ሇመናገር በቃለ ምን ማዴግ አሇብን? 1 ዮሐ 1:1-3

6.

ሇላልች ስሇ ኢየሱስ ስንናገር አመሇካከታችን ምን መሆን አሇበት?
መዝ 126:5-6, 2 ጢሞ 2:24-26
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7.

ኢየሱስ ስሇ እግዚአብሔር ሇላልች ሰዎች ሲያስተምር ምን አዯረገ? ዮሐ 4:5-26

8.

መንፈስ ቅደስ ሰዎችን የሚወቅስበት ሦስት ነገሮች ምንዴ ናቸው? ዮሐ 16:7-11

9.

ምን ማካፈሌ አሇብን፤የት ማካፈሌ አሇብን፤እንዯ ሐዋ 20:21, & ለቃ 8:5-8, 11-15 ገሇጻ ውጤቱን
የሚወስነው ምንዴ ነው?

10. ቃለን ከመስበክ ላሊ ሌናዯርግ የሚገባን ምንዴ ነው? ማቴ 10:7-8
11. ኢየሱስን ሇላልች ስንሰብክ ሌንጠቀም የሚገባን ሁሇት አቀራረቦች ምንዴ ናቸው? ይሁዲ 22-23
12. እንዯ ሮሜ 3:23, 6:23, 5:8, 2:4, 10:9-10, & 6:17-18 ገሇጻ ስሇ ኢየሱስ የሚናገረው መሌዕክት ምንዴ
ነው ?
13. ኢየሱስን ሇላልች ስንሰብክ ሌናስወግዴ የሚገቡን ሁሇት ነገሮች ምንዴ ናቸው? ቲቶ 3:4-9, 2 ቆሮ 4:1-6
14. ኢየሱስን ሇላልች ስንሰብክ ማዴረግ የላሇብን ምንዴ ነው? ገሊ 6:9
15. ኢየሱስን ሇላልች ስንሰብክ እግዚአብሔር የሰጠን የተስፋ ቃሌ ምንዴ ነው? ኢሳ 55:10-11
16. ኢየሱስ ቃለን ይሰብኩ ዘንዴ ሰዎችን እንዳት ሊካቸው? ለቃ 10:1-2
17. ጥንታቷ ቤተክርስቲያን ስሇ ኢየሱስ እንዳት ሰበከች? ሐዋ 2:32, 4:31, 8:4
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. ሇላልች ስሇ ኢየሱስ ትናገራሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤በማንኛውም አጋጣሚ
ስሇ ኢየሱስ መናገርን ጀምር፡፡
2. በአከባቢህ የሚዯረግ የወንጌሌ ስብከት የቤተክርስቲያን አንደ የወንጌሌ ስብከት አካሌ ነውን? አዎ __
አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤የአጥቢያ ቤተክርስቲያንህ አመራር የአገሌግልቱ አካሌ ማዴረግ ይችሌ
ዘንዴ ጸሌይ፡፡
3. የአጥቢያ ቤተክስቲያንህ በዓሇም ዙሪያ ሇሚዯረግ የወንጌሌ ስብከት ሰዎችን እና ላልች አስፈሊጊ ቁሳቁሶችን
በዓሇም ዙሪያ በመሊክ ይሳተፋሌን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ከሆነ፤የአጥቢያ
ቤተክርስቲያንህ አመራር የአገሌግልቱ አካሌ ማዴረግ ይችሌ ዘንዴ ጸሌይ፡፡
4. የአጥቢያ ቤተክስቲያንህ የምታስተሊፈው የወንጌሌ ስብከት መሌዕክት በሮሜ ውስጥ በአንደ ከተጠቀሳው
ሊይ ያተኩራሌን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን ቤተክስቲያንህን በእነዚህ ነጥቦች ሊይ
ማተኮር እንዴትችሌ ጸሌይ ባገኘኸውም አጋጣሚ አካፍቸሊው፡፡
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5. የአጥቢያ ቤተክስቲያንህ ህብረት በዓሇም ዙሪያ ሇሚዯረግ የወንጌሌ ስብከት ትጸሌያሇችን? አዎ __ አይዯሇም
__ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ቤተክስቲያንህን ምዕመናን በዓሇም ዙሪያ ሇሚዯረግ የወንጌሌ ስብከት እና ሇሚጸፉ
ነፍሳት ይጸሌዩ ዘንዴ አበረታታ፡፡
6. ውጤት ባታይም እንኳን በወንጌሌ ስብከትህ ቀጥሇሀሌን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ፤በዚህ አከባቢ ታማኝ መሆን ትችሌ ዘንዴ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
ማስታወሻ: ሐዋ 20፤21 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡

የእግዚአብሔር ቤተሰብ ስሇሆነችው ቤተክርስቲያን የተሰጠውን ተጨማሪ መግሇጫ በአግባቡ ማንበብህን
እርግጠኛ ሁን ፡፡ስሇምትማረው የተሻሇ ማብራሪያ ይሰጡሀሌ፡፡

የምስክረንት ኃይሌ ይኖረን ዘንዴ መጸሇይ አሇብን

መሠረታዊ
የቤተክርስቲያን ህይወት
ተጨማሪ መግሇጫ
የእግዚአብሔር ቤተሰብ የሆነቸው ቤተክርስቲያን እና በአጥቢያ ቤተክርስቲያን
ህብረት ውስጥ ሊሇ ህብረት መመሪያ
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በቤተክርስቲያን
የእግዚአብሔር
ቡዴን ስዕሌ

ዓሇም አቀፋዊቷ ቤተክርስቲያን
ኢየሱስ ራስ ነው

የዓሇም ብቸኛው ተስፋ

አጥቢያ ቤተክርስቲያን
በከተማ፣በመንዯር ወይም በማህበረሰብ ውስጥ ያለ ሁለም ህዝቦች

የአስተዲዯር ቡዴን
ሽማግላዎች በዱያቆናት እና በቤተክርስቲያን ውስጥ በሚያገሇግለ አገሌጋዮች

ይዯገፋለ)

የጸልት
ቡዴን

አምሌኮ እና
የምስጋና ቡዴን

የአጥቢያ ቤተክርስቲያን ቡዴን

የስብከት
ቡዴን

የቤት ሇቤት ጉባዬ

የዯቀመዝሙር
ቡዴን

የወንጌሌ
ስብከት ቡዴን

የወንጌሌ ተሌዕኮ ቡዴን

መጋቢ/መሪ

መጋቢ/ረዲት መሪ

የሐዋሪያዊ የወንጌሌ ተሌዕኮ ቡዴኖች መሪ

የቤት ሇቤት ጉባዬ መሪዎች

ቤተክርስቲያን መትከሌ እና ነባር ቤተክርስቲያናትን ማጠንከር

ጸልት

ምስጋና እና አምሌኮ

የዯቀመዝሙርነት
ስሌጠና

የወንጌሌ ስብከት
እና የወንጌሌ
ተሌዕኮ አገሌግልት

ተሳታፊዎች

አዱስ አማኞች

ታሊቅ ወንዴሞች እና
እህቶች

ጎብኚዎች

Figure 2

Figure 1

26

ተግባራዊ የዴቁና
አገሌግልት
ሐዋሪያ

ወንጌሊዊ

ነብይ

መጋቢ

አስተማሪ

ቤተክርስቲያን በተሇያየ በርካታ መንገዴ ስትገሇጽ እንሰማሇን፡፡በርካታ ሰዎች ቤተክርስቲያን የተወሰኑ
አማኞች በአጥቢያ ወይም በኃይማኖት ስርዓት የሚሰበሰቡበት ነው ብሇው ይናገራለ፡፡በርካቶች ዯግሞ
ቤተክርስቲያን ሰዎች ያሇበት ወይም የላሇበት ህንጻ ነው ብሇው ያምናለ፡፡እነዚህ አመሇካከቶች
በእግዚአብሔር ዘንዴ የተሇያየ ቤተክርስቲያን አሇ የሚሇውን ሀሳብ የሚያጎሊ ነው፡፡ይህ ከመጽሐፍ
ቅደስ ሀሳብ ጋር አይስማማም፡፡ቤተክርስቲያን በዓሇም ተጽዕኖ ማሳዯር እንዴትችሌ የሚያዯርጋትን
አሇመስማማት ወይም በአንዴነት አሇመስራትን የሚያጎሊ ነው፡፡
ቤተክርስቲያን ሰው እንጂ አንዴ ስፍራ አይዯሇም፡፡ ኢየሱስን በእምነት በሚከተለ አማኖች የተገነባ
ቤተሰብ ነው፡፡ማቴዎስ 18 ሁሇት ወይም ከዛ በሊይ የሆኑ አባሊት በኢየሱስ ስም ቢሰበሰቡ ቤተክርስቲያን
በስሌጣን በዚያ እንዯምትሆን ግሌጽ አዴርጎ ያስቀምጣሌ፡፡ኢየሱስ በተሇየ መንገዴ እንዯሚገሇጥ
ይናገራሌ ምክንያቱም እሱ ህያው ነው፤ቤተክርስቲያን ነገሮች እንዱገሇጡ የማዴረግ ኃይሌ
አሊት፡፡ሌታቆማቸውም ወይም በእንቅስቃሴ ሊይም እንዱሆኑ ማዴረግ ይችሊለ፡፡
ዕብራውያን 10:24-25 በአንዴነት ወዯ እሱ ስንጠጋ የበሇጠ በህብረት ሌናገኝ እንዯምንችሌ
ይናገራሌ፡፡የበሇጡ ነገሮች ይሆኑ ዘንዴ ሌናገኛቸው የሚገቡን በርካታ ነገሮች አለ፡፡ዛሬ በርካታ
ቤተክርስቲያኞች የወገኖችን ህብረት በህንጻ ቀይረውታሌ፡፡ ምንጊዜም ኃይሌ አይኖርም ምክንያቱም እነሱ
በኢየሱስ ስም የተሰበሰቡ ቢሆንም እነሱ ግን በእውነት የተሰበሰቡት በአንዴ ዴርጅት ወይም ጎራ
ተከፍሇው ነው፡፡የእሱን ቤተሰብ እና በየዕሇቱ አብረውን የሚኖሩ ሰዎችን እየገፋን እሁዴ የአምሌኮ
ፕሮግራም በእሱ ስም ብንሰበሰብ ይህ በእውነት ክርስቶስን ያሳዝናሌ፡፡እርስ በእሳችን እየተዋዯዴን
ሇማያምነው ህዝብ የእሱን ፍቅር ማሳየት አሇመቻሌ ዓሇም ወዯ ቤተክርስቲያን እንዲይመሇከት
ያዯርጋሌ፡፡እሱ እንሆን ዘንዴ እንዯሚፈሌገን ቤተክርስቲያን ሇዓሇም ጨው እና ብርሀን ትሆን ዘንዴ
ያዲግታታሌ፡፡
ሁሇት ሆነን በአንዴነት በስሙ ስንሰበሰብ እሱ በምዴር ሉሰራ የሚፈሌገውን ይሰራ ዘንዴ እሱ
በቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲሇ ማሰብ አሇብን፡፡ሇእሱ እውቅና ስንሰጥ እና ሇዓሊማው ስንኖር እሱ
በሰዎች ሌብ መንግስቱን ያሰፋ ዘንዴ በእኛ ይሰራሌ፡፡ይህ ይሆን ዘንዴ ስንጠይቅ እሱ ማንኛውንም ነገር
ያዯርጋሌ፡፡ቤተክርስቲያን በመንፈሳዊ ቤተሰብ ህብረት ሊይ እንዴትሰራ ተመስርታ የተዋቀረች ቡዴን
እንዯነበረች ሌንረዲ ይገባሌ፡፡
ይህ ህይወት እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን እንትኖረው የሚፈሌገው ነው፡፡ይህ እሱ ቤተክርስቲያንን
እንዯሚያየው መንገዴ ከማየት ይጀምራሌ፡፡የአማኞችን ቤተሰብና ዓሊማውን በእግዚአብሔር ዓይኖች
ማየት ይኖርብናሌ፡፡ዓሊማው የእግዚአብሔርን መንግስት በሰዎች ሌብ ሊይ መመስረት ነው፡፡ ይህ
ሁለንም ሰው በተሇይ እግዚአብሔርን ቤተሰብ እንዴናገሇግሌ መሪት ይሆነናሌ፡፡ሇሰዎች
በመጸሇይ፤የሚያነቃቃ ቃሌ በማካፈሌ ወይም የሚያስፈሌጋቸውን ነገር በማገሌገሌ ጨውን እና ብርሀን
የመሆን እዴልችን እንፈሌግ ዘንዴ ምክንያት ሉሆነን ይገባሌ፡፡የስራው መጠን በህብረት ከላልች ጋር
ሆነን እንሰራ ዘንዴ ሉያነሳሳን ይገባሌ፡፡
ወዯ ቤተክርስቲያን የሚመጣውን የኢየሱስን ኃይሌ ስንመሇከት ከላልች አማኖች ጋር በህብረት
ሇመስራት እንቧዯናሇን፡፡ከአማኞች ጋር እርስ በእርሳችን ፍቅር እና መሌካም ስራዎችን ሇመግሇጽ
በመዯበኛ ሁኔታ በአንዴነት ሇመስራት እንሰበሰባሇን፡፡የጠፉ ነፍሳትን ሇመፈሇግ እንቸኩሊሇን፡፡ሐይማኖት
ስርአትን ሇሟሟት የእሁዴ የአምሌኮ ቤተክርስቲያንን ከመካፈሌ ያሇፈ ስራ እንሰራሇን፡፡ከአማኞች ጋር
እርስ በእርሳችን ቃለን እየተካፈሌን እና እየጸሇይን እያንዲንደን ቀን እናሳሌፋሇን፡፡በምንሰራበት ስፍራ
ከአማኖች፤ከጎረቤቶቻችን ጋር በአንዴነት እንሰበሰባሇን፤ወይም ወንጌሌን ሌንሰብክ በምንሔዴበት
ትምህርት ቤት እንዱሁም ሇእያንዲንዲችን እና ሇሚያስፈሌገን ነገር ሇመጸሇይ እንበረታሇን፡፡መሪ ከሆንን
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ከላልች መሪዎች ጋር ሇህብረት እና ሇጸልት እንሰበሰባሇን፡፡ሇወንጌሌ መኖር የህይወታችን አካሌ
ይሆናሌ፡፡ በመሆኑም ኢየሱስ እንዯሚፈሌገው የሱ ቤተክርስቲያን ጨው እና ብርሀን ትሆናሇች፡፡
መጽሐፍ ቅደስ እንዯሚናገረው የአዱስ ኪዲኗ ቤተክርስቲያን የመንፈሳዊ ቤተሰብ ህብረትን
ሇማሳዯግ የተጠቀሙት የስሌጣን ተዋረዴ ስሌት ሳይሆን በቡዴን የሚመራ የአገሌጋይ መሪዎች
ህብረት የእግዚአብሔር መንጋ እና የእግዚአብሔር ሥራ ነው፡፡ቤተክርስቲያን እራሷን በሁሇት መሌክ
ገሇጻሇች፡፡የመጀመሪያው ከአንዴ ከተወሰነ ስፍራ የተሰበሰሱ ሁለም አማኞች የሚሰበሰበት የአጥቢያ
ቤተክርስቲያን ነው፡፡ይህ የሚመራው በመጋቢ ሳይሆን በሽማግላዎች ነው፡፡ይህ እኩሌ የመንፈሳዊ
ብስሇት ያሊቸው ከሶስት እስከ አስራ ሁሇት የሚሆኑ ከእግዚአብሔር ምሪት እና ቃሌ ይሰሙ ዘንዴ እና
ቤተክርስቲያንን ሇመምራት እና ዓሊማውን ሇማስፈፀም ራሳቸውን ሇቃለ እና ሇጸልት የሰጡ ሰዎች
ናቸው፡፡ ሁሇተኛው ሐዋሪያዊ የወንጌሌ ስብስብ ነው፡፡ይህ ሁሇት ተመሳሳይ መንፈሳዊ ብስሌት
ያሊቸውን ሰዎች የያዘ እና በላሊ ቤተክርስቲያን አባሊት የተዋቀረ ነው፡፡እነሱ ከአጥቢያ ቤተክርስቲያን
የምስራቹን የመዲን ወንጌሌ ሇዓሇም ያዯርሱ ዘንዴ የተሊኩ ናቸው፡፡የሚከተሇው ግሌጽ የሆነ
የቤተክርስቲያን መግሇጫ ማብራሪያ እና እንዳት በአንዴነት እንዯሚሰሩ የሚያሳይ ነው፡፡
የአጥቢያ ቤተክር ስቲያን ህብረት
የአጥቢያ ቤተክርስቲያን ሕብረት ቤተሰቢያዊ አንዴነት ነው፡፡
እያንዲንደ ቡዴን ከስምንቱ መሰረታዊ የቤተክርስቲያን ህይወት አንደን የመጠበቅ ሀሊፊነት
አሇበት፡፡አንዴ ሽማግላ እያንዲንደን ቡዴን መከታተሌ ይኖርበታሌ፡፡
ከመንፈስ ቅደስ የሚፈስ ህይወት እያንዲንደን ቡዴን እንዱመራ ሉፈቀዴሇት ይገባሌ፡፡
ስምንቱ ቡዴኖች፡
1. የጸልት ቡዴን: አጥቢያ ቤተክርስቲያንን የጸልት አስፈሊጊነት ሁሌጊዜ በማሳወቅ
ያገሇግሊለ፡፡እንዱሁም የቤተክርስቲያን የህብረት ጸልት ፕሮግራም ዝርዝር እና ሇአስቸኳይ ጊዜ
የጸልት ህብረት ትስስር ያዘጋጃለ፡፡ቡዴኑ ቤት ሇቤት የሚዯረግን የጸልት ፕሮግራም
ያበረታታለ፤እንዱሁም ሇቤተክርስቲያን በግሌ እና በቡዴን የጸልት ጊዜ እንዳት እንዯሚዘጋጅ
ያስተምራለ፡፡በተጨማሪም፤የጸልት ስብሰባን እና በቤተክርስቲያን ምዕመናን የሚዯረግ (24-7)
የምሌጃ ፕሮግራምን ይዯረግ ዘንዴ(ቢያንስ 2 ወይም 3 ሰዎች በየቀኑ ቀኑን ሙለ ተሰብስበው
ሉጸሌዩ ይገባሌ)በቤተክርስቲያን ውስጥ በመመስረት ሉመሩ ይገባሌ፡፡
2. የምስጋና እና የአምሌኮ ቡዴን: አጥቢያ ቤተክርስቲያንን ወዯ እግዚአብሔር ህሌውና ትገባ ዘንዴ
በቡዴን በመሰብሰብ አምሌኮ በመምራት ይመራለ፤አዲዲስ መዝሙሮችን ያስተዋውቃለ፤እንዱሁም
ህዝቡን ሙዚቃን እና ምስጋና እና አምሌኮንን ያሇማምዲለ፡፡
3. ሰበካ ጉባኤ: አጥቢያ ቤተክርስቲያንን የእግዚአብሔርን ራዕይ እና አስፈሊጊ ጉዲዮችን በመዯበኛ
ስብሰባ በማካፈሌ ይረዲለ፡፡
4. ዯቀመዝሙር የሚያዴርግ(የሚያሰሌጥን) ቡዴን: ሰዎች ሇክርስቶስ ይኖሩ ዘንዴ፤የምስራቹን ወንጌሌ
ይሰብኩ ዘንዴ እና ላልችን ሇኢየሱስ እንዱኖሩ ይረደ ዘንዴ በክርስቲያን አገሌግልት እና ኑሮ
ስሌጠናን ይመራለ፡፡እንዱሁም ሰዎች እግዚአብሔር የተሰጣቸውን አገሌግልት ያገኙና በሚገባ
ይፈጽሙ ዘንዴ ያሰሇጥኑ ዘንዴ ይሻለ፡፡በተጨማሪም ህጻናት ሇጌታ ይኖሩ ዘንዴ
የሚበረታቱበት፤የመጽሐፍ ቅደስ መጽሐፍትን የሚማሩበት እና ዋና ዋና የመጽሐፍ ቅደስ
ታሪኮችን እና ምሳላዎችን የሚማሩበትን ስፍራ ያዘጋጃለ እንዱሁም በህይወታቸው እንዳት
እንዯሚተገብሩ የሚያስተምሩ የህጻናት ቡዴን ያዘጋጃለ፡፡ላሊው ወጣቶች ሇጌታ ይኖሩ ዘንዴ
የሚበረታቱበት፤እና ሇኑሯቸው የጌታን ፈቃዴ የሚፈሌጉበት የወጣቶች ቡዴን ያቋቁማለ፡፡በእነዚህ
28

ቡዴኖች ወጣቶች የመጽሐፍ ቅደስን ሇመስራት ሉመሩ እና በተወሰኑ የመጽሐፍ ቅደስ
መጽሐፍት ሊይ የጋሇ ጥናት ሉካሄደ እንዱሁም መጽሐፍ ቅደስን እንዳት
በኑሯቸው፤በጉዲዮቻቸው እና በሚያጋጥማቸው ችግሮቻቸው ሊይ ሇመተግበር መማር
አሇባቸው፡፡የዯቀመዝሙር ቡዴን አዱስ ወዯ ጌታ የመጡ እና ቀዴሞ አማኝ ሆነው ወዯ
ቤተክርስቲያን ህብረት የመጡ አዱስ መጪ ታሊሊቅ ወንዴሞች እና እህቶች ግንኙነትን መመስረት
እና በሚቻሌበት ስፍራ አነስ ያለ ሇስሌጠና የተዘጋጁ ቡዴኖችን መመምራት መርዲት አሇበት፡፡
5. የወንጌሌ ሰባኪ ቡዴን: ሇጠፉ ነፍሳት ሸክምን በአጥቢያ ቤተክርስቲያን ውስጥ
ያስተምራለ፡፡በአጥቢያ ውስጥ የሚዯረግ ሌዩ የሆነ የወንጌሌ ስርጭት ሇምሳላ የጎዲና እና የክሩሴዴ
አገሌግልት በማዘጋጀት ያገሇግሊለ፡፡የአጥቢያ የወንጌሌ ስርጭት ቡዴንን በማዯራጀት ሉረደ
ይገባሌ፡፡በተጨማሪም የቤት ሇቤት ህብረትን በመምራት እንዱሁም የቤተክርስቲያን ምዕመናንን
ምስክር ይሆኑ ዘንዴ ስሌጠና በመስጠት ሉረደ ይገባቸዋሌ፡፡
6. የወንጌሌ ተሌዕኮ ቡዴን: ቤተክርስቲያን ዓሇምን በወንጌሌ ስሇመዴረስ ሁሌጊዜ ያገሇግሊለ፤ሰዎችን
ሇወንጌሌ ስራ ይዘጋጁ ዘንዴ ያሰሇጥናለ፤ሐዋሪያዊ የወንጌሌ ተሌዕኮ ቡዴንን በመሊክ ይመራለ፡፡

7. በአጠቃሊይ የቤት ሇቤት ህብረት (በቤት ውስጥ የሚዯረግ የቤተክርስቲያን ህብረት) የሚከተለትን
ያካትታሌ፡
መጋቢ/መሪ: የቡዴኑ አገሌጋይ መሪ ነው፡፡ኃሊፊነት የሚሸከም፤ቡዴኑን ሇመምራት እና ሇማበረታታት
እና አገሌግልታቸው ማግኘት እና ማከናወን ነው፡፡እሱ መሪ ወይም በአንዴ መሪ ምሪት ስር መሆን
አሇበት፡፡
መጋቢ/ ረዲት መሪ: የቡዴኑን ፍሊጎት ሇማገሌገሌ እና ቡዴኑ አገሌግልቱን እንዱያገኝ እና
አገሌግልታቸውን እንዱፈጽሙ ሇማበረታታት ከዋና መጋቢው ወይም መሪው ጋር አብሮ ሇመስራት
ኃሊፊነትን የሚሸከም ነው፡፡በመንፈሳዊ ብስሇት የሚያዴግ እና አገሌጋይ መሪ ሇመሆን የተማረ ነው፡፡
የጸልት መሪ: የአጥቢያ ቤተክርስቲያኒቱ የጸልት ቡዴን የተሰጠውን የጸልት አገሌግልት ዴርሻ
በአግባቡ ይወጣ ዘንዴ የመርዲት ኃሊፊነት አሇበት፡፡
የአምሌኮ እና የምስጋና መሪ: ቡዴኑን በአምሌኮ እና መስጋና ሇመምራት ኃሊፊነትን የሚሸከም ነው፡፡
የወንጌሌ ስብከት/የወንጌሌ ተሌዕኮ መሪ: የአጥቢያ ቤተክርስቲያኒቱ የወንጌሌ ስብከት እና ተሌዕኮ
ቡዴን የተሰጠውን የምሥራቹን ወንጌሌ ሇዓሇም የማዴረስ አገሌግልት ዴርሻ በአግባቡ ይወጣ ዘንዴ
የመርዲት ኃሊፊነት አሇበት፡፡
የዱያቆናት መሪ:ቡዴኑን ቁሳዊ እና አስፈሊጊ ነገሮችን በሟሟሊት ሇማገሌገሌ እና ሇመምራት ኃሊፊነትን
የሚሸከም ነው፡፡
ዯቀመዝሙርነት (ስሌጠና) መሪ: የአጥቢያ ቤተክርስቲያኒቱ የዯቀመዝሙርነት ስሌጠና ቡዴን
የተሰጠውን ዯቀመዝሙር የማፍራትን አስመሌክቶ የእግዚአብሔርን ዓሊማ የማስፈጸም አገሌግልት
ዴርሻ በአግባቡ ይወጣ ዘንዴ የመርዲት ኃሊፊነት አሇበት፡፡
ታሊቅ ወንዴሞች/ ታሊቅ እህቶች:በእዴሜ የሚበሌጡ,የበሰለ አማኞች ሇኢየሱስ እንዳት እንዯሚኖር
የተማሩ፤ ኢየሱስን ስበክ, ላልችም ሇኢየሱስ መኖር ይችለ ዘንዴ የሚረደ ናቸው፡፡አዱስ የዲኑ ወገኖችን
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ስሇመሰረታዊ የግሌ ህይወት፤ወንጌሌ ስብከት፤የቤተሰብ ህይወት፤የቤተክርስቲያን ህይወት፤እና
ዯቀመዝሙር ስሇማዴረግ በማስተማር ያገሇግሊለ፡፡እንዱሁም ወዯ አጥቢያ ቤተክርስቲያኒቱ
የሚመጡትን አማኝ የሆኑ ነገር ግን አዱስ መጪዎችን በመቀበሌ ያገሇግሊለ፡፡አጥቢያ ቤተክርስቲያኒቱ
አንዴ አካሌ እንዱሆኑ ይረዶቸዋሌ፡፡
አዱስ አማኞች:ሇኢየሱስ ሇመኖር ህይወታቸውን አሳሌፈው የሰጡ እና በታሊቅ ወንዴሞች እና እህቶች
የተማሩ ናቸው፡፡
ጎብኚዎች: በቡዴን ተሰብስበው ነገር ግን የአጥቢያው ህብረት አባሌ ያሌሆኑ ናቸው፡፡ እነሱ
ሇአገሌግልት እና ሇቤተክርስቲያን እዴገት ትሌቅ እዴሌ ይፈጥራለ፡፡
ማስታወሻ: የቤት ሇቤት ህብረት አባሊት ከአንዴ የአገሌግልት ቀጠና የበሇጠ ጥቅም ሉሰጡ ይችሊለ፡፡
8 የአስተዲር ቡዴን: የአጥቢያ ቤተክርስቲያኒቱን መንፈሳዊ እና የስራ እና ነገርም ጨምሮ ቁሳዊ
ፍሊጎቶች እና የአጥቢያ ቤተክርስቲያኒቱን ንብረት በተመሇከተ ሇማሟሊት ኃሊፊነቱን ይወስዲለ፡፡ሰዎችን
በሁሇት የአገሌጋይ መሪነት ስፍራ ያካትታሌ፡፡ሁሇቱ ስፍራዎች፡
ሽማግላዎች: እግዚአብሔር ሽማግላዎችን ሇአጥቢያ ቤተክርስቲያን ሾሟሌ፡፡እነሱ ሇምዕመኖቻቸው
አካሊዊ፤ቁሳዊ፤አዕምሮአዊ፤ስሜታዊ እና መንፈሳዊ ፍሊጎቶች ኃሊፊነቱን ይወስዲለ፡፡እነሱ የአጥቢያ
ቤተክርስቲያኒቱን የእግዚአብሔር መንግስትን በተወሰነ መሌክአ ምዴራዊ ስፍራ ሊይ ሇመመስረት
የተሰጣትን ዓሊማ ትፈጽም ዘንዴ ይረዶታሌ፡፡እነሱ አጥቢያ ጉባኤውን እግዚአብሔር ሇህይወታቸው
የሰጠውን ዓሊማ ይፈጸሙ ዘንዴ ይረዲለ፡፡
ዯያቆናት: በጉባኤ ውስጥ የህብረቱ አባሊት የሚያስፈሌጋቸውን በማሟሊት ሽማግላዎችን ይረደ ዘንዴ
ተሹመዋሌ፤በተሇይ አካሊዊ እና ቁሳዊ ፍሊጎቶችን በማሟሊት፡፡
የላሊ ቤተክርስቲያን ምዕመናን:ሽማግላዎችን እና ዱያቆናትን ሉመሩ ይገባሌ፡፡

ሐዋሪያዊ የወንጌሌ ተሌዕኮ ቡዴን
ሐዋሪያዊ የወንጌሌ ተሌዕኮ ቡዴን የሰ ሇጠኑ እና የተዯራጁ ከሦስት እስከ አስራሁሇት የሚሆኑ
ወገኖች የመስራቹን ወንጌሌ አጥቢያ ቤተክርስቲያኒቱ በሚገኙ አከባቢዎች ይዘው
ይወጣለ፡፡ተመሳሳይ መንፈሳዊ ብስሇት ባሊቸው ሰዎች ይመራለ፡፡ሐዋሪያዊ ቡዴን ሁሌጊዜ አጥቢያ
ቤተክርስቲያኒቱ ወጥተው በወንጌሌ ያተዯረሱ ስፍዎች ሊይ ቤተክርስቲያን ይመሰርታለ ወይም
የዯከሙ ነባር ቤተክርስቲያንን ያበረታለ፡፡በአዱስ ኪዲን አጥቢያ ቤተክርስቲያኒቱ ውጪ የሚያገሇግለ
በርካታ ሰዎች የህብረቱ አባሌ ነበሩ፡፡
ሐዋሪያዊ ቡዴን ሁሌጊዜ የሚከተለትን ባሇ አምስት ጥቅሌ ስጦታ የሰዎች ስብስብ ያካተተ ነው፡
ሐዋሪያ ሇወንጌሌ ተሌዕኮ ቡዴን የመሪነት እና ክትትሌ የሚሰጥ ነው፡፡
ነብያት እግዚአብሔር አዯገኛ ነገር እና ችግር መኖሩን ሲናገር፤እና ሲያስጠነቅቅ ቃለን የሚያረጋግጥ
ነው፡፡
ወንጌሊዊ ህዝቡን ወዯ እውነተኛ ሇኢየሱስ ሇመኖር የሚዯረግ መሰጠት የሚመራ ነው፡፡
መጋቢ ህዝቡ የሚያስፈሌገውን በመመሌከት ሇማሟሊት ያስባሌ፡፡
አስተማሪ ህዝቡን በመጽሐፍ ቅደስ መርሆች እና ቃሌ ይመራ እንዱሁም ያንጻሌ፡፡
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ማስታወሻ: ሐዋሪያዊ ቡዴን አባሊት ከአንዴ የበሇጠ አገሌግልት ስጦታ ሉያገሇግሌ ይችሊሌ፡፡

ቤተክርስቲያን
ከአሁን የበሇጠ ሇቤተክርስቲያን የእግዚአብሔርን መንግስት ታሰፋ ዘንዴ ወንጌሌ የምትሰብክበት እና
በኃይሌ የምትሄዴበት ወሳኝ ጊዜ አሌነበራትም፡፡ነገር ግን ይህ አስተዲዯራዊ እና የሐይማኖት
አስተምዕሮ ሌዩነቶችን ካሊቆምን አይሆንም፡፡ከእግዚአብሔር ቤት ፍርዴ የሚጀምርበት ጊዜ
መጥቷሌ፡፡የሱ ቤተክርስቲያን ያሇነውር በሚሄደ የተገነባ ስብስብ ነው፡፡ያሇምንም ሰው ሰራሽ
መከፋፈሌ፡፡
በሚሲሲፒ ባህረ ሰሊጤ የባህር ዲርቻ የተከሰተው ካትሪና ጥፋት ቤተክርስቲያን ስሊሊት ኃይሌ እና
ተጽዕኖ በጣም ጥሩ ምሳላ ነው፡፡ብዙዎች እረፍት የሚያገኙት ወዯ ቤተክርስቲያን ሄዯው ነበር፡፡ሰዎች
በህብረት ስሇ ፍቅር ይሰሩ ነበር፡፡የሰዎች ኑሮ ተነክቶ ነበር ቤተክርስቲያን ስጋዊና መንፈሳዊ
ነገራቸውን ስታገሇግሌ ነፍሳት ዲኑ፡፡
ከሊይ በተማርከው መሰረት ስሇ ቤተክርስቲያን በአዕምሮህ የሳሌከው ስዕሌ እግዚአብሔር
ቤተክርስቲያን ትሆን ዘንዴ እንዯሚፈሌገው ይሆን ዘንዴ ጸልታችን ነው፡፡እግዚአብሔር በቡዴኑ ውስጥ
እንዱኖርህ የሚፈሌገውን ዴርሻ ዯግሞ ትመሇከታሇህ፡፡ጸልታችን ዓሇምን በወንጌሌ ትዯርስ ዘንዴ
በሌብህ ከእግዚአብሔር ከመሰረታቸው ቡዴን-ቤተክርስቲያን ጋር አብረህ ሇመስራት እንዴታቅዴ ነው፡፡
መሰረታዊ ጥያቄ: ከላልች ከእግዚአብሔር ከመሰረታቸው ቡዴን-ቤተክርስቲያን ጋር አብረህ ሇመስራት
ትፈሌጋሇህን፤እንዱሁም ከቡዴኑ ጋር እግዚአብሔር ታገሇግሌ ዘንዴ በሚፈሌገው ስፍራ ታገሇግሊህን?

God has a wonderful purpose for your life. We want to help you find and fulfill that purpose. If you
would like further training, prayer, or
information on how you can work with others to share Jesus where you live; please contact us.
WRITE TO:
BROTHERS & SISTERS IN CHRIST
P.O. BOX 633
Grapevine, TX 76099
U.S.A.
Phone (228) 255-9251
by Email
Send your request to basic@basicministries.com
Or
Visit our web site www.basicministries.com
IF YOU WERE BLESSED BY THIS STUDY SHARE A COPY WITH SOMEONE.
ADDITIONAL COPIES CAN BE DOWNLOADED FROM OUR WEB PAGE
www.basicministries.com.
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COPIES ARE AVAILABLE IN OTHER LANGUAGES.
CONTACT US FOR MORE INFORMATION.

HAVE YOU EVER WONDERED WHAT CHURCH IS ALL ABOUT?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW
TO REALLY BE PART OF THE FAMILY OF GOD?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO
LIVE A CONSISTENTLY SUCCESSFUL LIFE?
WOULD YOU LIKE TO SHARE WITH A FRIEND OR LOVED
ONE ABOUT HOW TO BE PART OF THE FAMILY OF GOD?
!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!
Compiled by Henry Pulsifer
&
Illustrated by Paula Mingucci
This is one of a series of learning guides designed to help you live a successful, victorious,
life. Henry has experienced the victory that comes from living for Jesus for over 60 years;
including God's healing from Cancer as he walked with the cross. Since his healing he has
traveled the world sharing Jesus and helping others learn how to find victory and success by
living for Jesus, and fulfilling God's purpose for their life.
Out of this experience he has compiled several foundational learning guides that enable
people to understand and live the basic Bible principles for success and victory in life. This
particular learning guide is designed to help you understand what God's Spiritual family The
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Church is, what it does, and how to be part of it. It can also be used to help you teach others
about The Church, and is appropriate for individuals or groups.
COPYRIGHT 1990 ALL RIGHTS RESERVED
No part of this booklet may be reproduced without permission from the publisher.
Except, portions may be reproduced if distributed free of charge.
Proper credit should be given for the source of the material.
PUBLISHED BY:

BROTHERS & SISTERS IN CHRIST
P.O. Box 633
Grapevine, TX76099
USA
Phone (228) 255-9251
Email basic@basicministries.com
Web page www.basicministries.com
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