ክርስትያናዊ ስድራቤት
መእተዊ
ሓፈሻዊ ትርጉም ስድራቤት፣
 ክብሪ ሓዯ ሕብረተ ሰብ፣ በቲ ንስድራቤት ዜህቦ ዋጋ እዩ ዜውሰን። መሰረት ሓዯ ሕብረተሰብን፣ መሰረት ሓዯ ማሕበር
ኣምሊኽን፣ መሰረት ሓንቲ ሃገርን ድማ እታ ብቓሌ ኪዲን ዜጀመረት ስድራ ቤት እያ።
 ስሇዙ ስድራቤት ብኣምሊኽ ዜተሃንጸትን ንኽብሪ ኣምሊኽ እትዒይይናይ ኣምሊኽ ትካሌን መስትያን ኣብ ምድሪ እያ።
“እምበኣርሲ መንፈስኩም ሓሌዉ፣ ነታ ሰበይቲ ንእስነቱ ኸኣ ሓዯ እዃ ኣይጥሇም።” ሚሌ 2፣15

መጽናዕቲ መጽሓፍ ቕደስ
ናይ ዜመጽእ ሰሙናት ናይ ነፍሲ ወከፉ ዜንበብ ክፍሉ መጽሓፍ ቕደስ
1ይ ሰሙን – ኣምሊኽ ዜመሰረቱ ስድራቤት - ፍ 2, ኤፌ 5፣22-6፣4, ቈል 3፣18-21,

- ኣምሊኽን

ስድራቤትን

2ይ ሰሙን – ሓዲር ዜምስረተለ ዯረጃ - ማቴ 7፣24-25, ማር 10፣1-12

- ምምስራት ስድራቤት

3ይ ሰሙን – ናይ መጀመርታ ኣገሌግልትካ - 1ጢሞ 5፣8, 1ጴጥ 3፣1-7

- ኣገሌግልት

4ይ ሰሙን – ሓዲርካ ምእሊይ - 1ጢሞ 2፣8-15, 1ጢሞ 5፣1-10

- ብኸመይ

ትዋጽኦ

5ይ ሰሙን – ኢሂን ምሂን ምብህሃሌ - 1ጴጥ 3፣1-13

- ኣገዲስነት

ምዜርራብ

6ይ ሰሙን – ብሓዯ እንተወሰንካ - መሳ 13፣2-24, 2ነገ 4፣8-37

- ክሌቴኻ

7ይ ሰሙን – ሓዲር ዜፍተነለ ዯረጃ - ማቴ 7፣24-27

- ኣብ

8ይ ሰሙን – ሓዲር ዜሰኽነለ ዯረጃ - መዜ 46

- ሓዲርካ

9ይ ሰሙን – ሓዲር ስሌጠለ ዯረጃ - መዜ 128

- ኣብ

10ይ ሰሙን – ውለድ ምዕባይ - ለቃ 2፣40-52, ምሳ 4

- ሓሊፍነትካ

ኣብ ስድራቤት

ምውሳን

እዋን ፈተና ሓዲርካ
ኣብ ኣገዲሲ ዯረጃ

ዜሇዒሇ ዯረጃ ሓዲር
ኣብ ውለድ

እዙ ትምህርቲ እዙ ብዒይነቱን ብኣገባብ ኣመሃህርኡን ፍሌይ ዜበሇ ስሇዜኾነ ነፍሲ ወከፍ መራሒ ንኣሽቱ ወሃዮታት መጀመርታ ንገዚእ
ርእሱ ንሓዯ ሰሙን ምስ ኣምሊኽ ድሕሪ ምድሊው ክምህሮ ኣሇዎ። ምኽንያቱ ምለእ ሓሊፍነት ኣብ ሌዕሉ ንኣሽቱ ወሃዮታት ከም
ዜተዋህበኩም መጠን ንኩለ ኣባሌ እቲ ንኣሽቱ ወሃዮታት ድማ ብኣገባብን ብሓሊፍነትን ክንምግብን፣ ብኸም ዜጥዕመና መገዱ
ክንምህርን ፍረን ናይ ህይወት ሇውጢ ክንርኢ ይግብኣና እዩ።
ስሇዙ መጀመርታ ኣብ ገዚእ ርእስኹም ተግባራዊ ብምግባር ነዙ ትምህርቲ ክትምህሩን፣ ኣብተን ዜቕጽሊ ዒሰርተ ሰሙናት ድማ ነፍሲ
ወከፍ ኣባሌ ነቲ ኣብ ሊዕሉ ተጠቂሱ ል ጥቅስታት ድሕሪ ምንባብ፣ ታሪኽ ህይወት ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ ኣምሊኽ ሰብ ብምጽናዕ፣ ኣብ
ናይ ነፍሲ ወከፍና ህይወት ተግባራዊ ከምዜኸውን ምግባር እዩ። ስሇዙ እዙ ጽሑፍ ኩለ ሰብ ተዲሌዩን ነቲ ኣምሊኽ ኣብ ሌዕሉ ነፍሲ
ወከፍና ሓሲብዎ ል ሓሳብ ተፈጻሚ ኣብ ምግባር እንዒይይ ክንከውን ክንዲል ይግባኣና እዩ።

ሰናይ ናይ መጽናዕቲ ግዛ!
Zerisenai Berhane
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1ይ ሰሙን

ኣምሊኽ ዜመሰረቱ ስድራቤት
መሪሕ ጥቕሲ፣ ፍ 2, ኤፌ 5፣22-6፣4, ቈል 3፣18-21
ኤፌ 5፣32 “እዙ ምስጢር እዙ ዒብዪ እዩ፡ ኣነ ግና ብናይ ክርስቶስን ማሕበሩን እብል ኣልኹ።”

ናይ ምስትንታን ሓሳባት፣- ኣብ ህይወት ሰብ ብዘሕ ነገራት እዩ ድሌዮ፣ ሓዯ ካብኡ ድማ ነቲ ክትምስርቶ እትዯሌዮ ህይወትን
ስድራቤትን ብምስትውዒሌ ምግባሩ እዩ። ሕሰብ! ሓንቲ ጽብቕቲ ምዕርግቲ ቤት ክትሰርሕ፣ ንድሌዩካ ኩልም ነገራት ኣኻኺብካ
ኣዋዱድካን፣ ኮታ እምኒ፣ ሑጻ፣ ሲሚንቶ፣ ቀሇም፣ ማይ፣ ናይ ኤላክትሪክ፣ ናይ ማይ፣ ናይ ረሳሕ ማይን ኩለ ነገራት ኣዋዱድካ እዩ
ምስራሕ ዜጅምር። ቤት ክህነጽ ጀሚሩ ዲርጋ ተፋሪቁ፣ ድሌዮ ኩለ ተገጣጢሙለ። ይበሌ ዜበሇ ቤት ተሰሪሑ፣ ዜረኣዮ በሇ ድማ
ኩለ ተገሪሙ። እዙስ ናይ እንዲ መን ቤት ኮን ይኸውን መን ኮን ሃኒጽዎ፣ መን እዩ እቲ መሃንድስ ተባሂለለ። ወሓሇ ቤት ከምዙ
ዒይነት ቤትሲ ንኩለ እንተዜኸውን ኢለ ኩለ ሰብ ተመንይለ። ግና ኮይኑ እዙ ዜመሰሇ ቤት መሰረት ይብለ እንተ ዜኸውን እንታይ
ምኾነ። ንሊዕሉ ሰማይ ጠቀስ ኮይኑ፣ ስፍሓቱ ፈረስ የጋሌብ ኮታ ኩሇንትንኡ ዜወጾ የብለን። ሓዯ ግና እዩ እቲ ጸገሙ መሰረት የብለን!
እምበኣር እታ መጀመርታ እትገብራ ነገር ኣብ ከምዙ ዒይነት ኩነታት እንታይ እያ?
-

ንመራሒ ሆምሰሌ:1. ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባሌ መሌሲ መጀመርታ ስማዕን ተረዲኣዮን
2. ብድሕሪ እዙ ነቲ ሓቀኛ (ክውንነታዊ) መንፈሳውን ተግባራውን ህይወት ብኸመይ ከምዜመሊሇስዎ ሕተቶም?


ንነፍሲ ወከፎም ድማ 10 ዯቃይቕ ንክሌቲኡ ኣወሃሂዶም ንክሓስቡን ንክምሌሱን ሃቦም።

ካብዙ ቀጺሌና ንነፍሲ ወከፍና “ስሇምንታይ ኣምሊኽ ዜመስረቶ ስድራቤት የድሌየና” ክንርኢ ኢና። ስሇዙ ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስ
ትርጉም ባህርያት እግዙኣብሄር ዜመስረቶ ስድራቤት እንታይ ምዃኑ ክንርኢ:
 እግዙኣብሄር መሰረት ስድራቤት ክኸውን ይዯሉ – ስድራቤት መሰረት ኩለ ነገር እዩ፣ እግዙኣብሄር ድማ ቀንዱ መሰረቱን
መስራቲኡን ክኸውን እዩ ዜዯሉ። (ስድራቤት ዜጀመረ ኣዲም)
1. ናይ ኣዲም ስድራቤት ብኸመይ ተመስሪቱ?
2. ኣዲም ነቲ ስድራቤት ብኸመይ ተቀቢለ? (ነዚ ሕቶ ኣስፊሕካን ንዜበሇጸ መሌሲ ዯሉኻ ሕተታ)
3. መሌሰ-ግብሪ ናይ ኣዲም ኣብ ምምስራት ስድራቤት እንታይ ነይሩ?
4. ብከመይ መገዱ ነቲ ስድራቤት ይኣሌዮን ይከናከኖን ነይሩ (pursue it)?
5. እንታይ ዋጋ ንስድራቤቱ ከፊለ?
መጠቃሇሉ ሓሳብ - ስድራቤት ኣምሊኽ መሰረቱ ከም ምዃኑ መጠን ኩለ ክርስትያን ንስድራቤቱ ብማእከሌነት ኣምሊኽ ክኣሌዮን
ክከናኸኖን ኣሇዎ። ምኽንያቱ ማእከሊይ መትከሌን ዒሊማን ስድራቤት እግዙኣብሄር ስሇዜኾነ።




ሕጂ ማእከሊይ ትርጉም (መሰረት) ናይ ስድራቤትካን ህይወትካን ኣበይ ኣል?
ማእከሊይ መትከሌ ናይ ስድራቤት እትብል ነገር እንታይ እዩ?
ብሓቂ መሌስ ሕጂ! ምእንትኡ ኢሌካ እትነበለ ናይ ኣምሊኽ ስድራቤት ኣልካ’ዶ? ስሇምንታይ?
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2ይ ሰሙን

ሓዲር ዜምስረተለ ዯረጃ
መሪሕ ጥቕሲ፣ ማቴ 7፣24-25, ማር 10፣1-12
ማር 10፣6 “ካብ መጀመርታ ፍጥረት ግና ኣምሊኽ፡ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ እዩ ዜፈጠሮም።”

ናይ ምስትንታን ሓሳባት፣- ኣብ ህይወት ሰብ ብዘሕ ነገራት እዩ ድሌዮ፣ ሓዯ ካብኡ ድማ ነቲ ክትምስርቶ እትዯሌዮ ህይወትን
ስድራቤትን ብምስትውዒሌ ምግባሩ እዩ። ሕሰብ! ሓንቲ ጽብቕቲ ምዕርግቲ ቤት ክትሰርሕ፣ ንድሌዩካ ኩልም ነገራት ኣኻኺብካ
ኣዋዱድካን፣ ኮታ እምኒ፣ ሑጻ፣ ሲሚንቶ፣ ቀሇም፣ ማይ፣ ናይ ኤላክትሪክ፣ ናይ ማይ፣ ናይ ረሳሕ ማይን ኩለ ነገራት ኣዋዱድካ እዩ
ምስራሕ ዜጅምር። ቤት ክህነጽ ጀሚሩ ዲርጋ ተፋሪቁ፣ ድሌዮ ኩለ ተገጣጢሙለ። ይበሌ ዜበሇ ቤት ተሰሪሑ፣ ዜረኣዮ በሇ ድማ
ኩለ ተገሪሙ። እዙስ ናይ እንዲ መን ቤት ኮን ይኸውን መን ኮን ሃኒጽዎ፣ መን እዩ እቲ መሃንድስ ተባሂለለ። ወሓሇ ቤት ከምዙ
ዒይነት ቤትሲ ንኩለ እንተዜኸውን ኢለ ኩለ ሰብ ተመንይለ። ግና ኮይኑ እዙ ዜመሰሇ ቤት መሰረት ይብለ እንተ ዜኸውን እንታይ
ምኾነ። ንሊዕሉ ሰማይ ጠቀስ ኮይኑ፣ ስፍሓቱ ፈረስ የጋሌብ ኮታ ኩሇንትንኡ ዜወጾ የብለን። ሓዯ ግና እዩ እቲ ጸገሙ መሰረት የብለን!
እምበኣር እታ መጀመርታ እትገብራ ነገር ኣብ ከምዙ ዒይነት ኩነታት እንታይ እያ?
-

ንመራሒ ሆምሰሌ:3. ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባሌ መሌሲ መጀመርታ ስማዕን ተረዲኣዮን
4. ብድሕሪ እዙ ነቲ ሓቀኛ (ክውንነታዊ) መንፈሳውን ተግባራውን ህይወት ብኸመይ ከምዜመሊሇስዎ ሕተቶም?


ንነፍሲ ወከፎም ድማ 10 ዯቃይቕ ንክሌቲኡ ኣወሃሂዶም ንክሓስቡን ንክምሌሱን ሃቦም።

ካብዙ ቀጺሌና ንነፍሲ ወከፍና “ሓዲር ዜምስረተለ ዯረጃ፣ መሰረት ሓዲር” ክንርኢ ኢና። ስሇዙ ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስ ትርጉም
ባህርያት እግዙኣብሄር ዜመስረቶ ስድራቤት እንታይ ምዃኑ ክንርኢ:
 ቀዲማይ ዯረጃ ምምስራት ሓዲር – እግዙኣብሄር መጀመርታ ሰብ ክፈጥር እንከል ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ እዩ ፈጢርዎም፣
እቲ ኣብ መጀመርታ ል መስራቲ እቲ ስድራቤት ድማ ንሱ እግዙኣብሄር እዩ። (ኣጀማምራ ስድራቤት)
1. ኣመሰራርታ ስድራቤት ብመሰረት ማቴ 7፣ 24-25 እንታይ እዩ?
2. ኣብ ከውሒ ቤቱ (ስድራቤቱ) ዜሃነጸ ከመይ ዜበሇ እዩ?
3. መሌሰ-ግብሪ የሱስ ብመሰረት ማር 10፣1-12 እንታይ እዩ? (ነዚ ሕቶ ኣስፊሕካን ንዜበሇጸ መሌሲ ዯሉኻ ሕተታ)
4. ንመሌሰ-ግብሩ ብኸመይ ስዑብዎ (pursue it)?
5. መሌሰ-ግብሪ የሱስ ኣብ መሰረት ስድራቤት እንታይ ዒይነት ዋጋ ኣኽፊሌዎ?
መጠቃሇሉ ሓሳብ - ስድራቤት ኣምሊኽ መሰረቱ ከም ምዃኑ መጠን ኩለ ክርስትያን ንስድራቤቱ ብማእከሌነት ኣምሊኽ ክኣሌዮን
ክከናኸኖን ኣሇዎ። ምኽንያቱ ማእከሊይ መትከሌን ዒሊማን ስድራቤት እግዙኣብሄር ስሇዜኾነ።
 ነቲ እግዙኣብሄር ዜሃበካ ስድራቤት መሰረቱ እንታይ ምኻኑ ኣርጊጽካ’ዶ ትፈሌጦ? ብኸመይ መገዱ’ኸ?
 ኣብዚ ግዛ እዙኣ እግዙኣብሄር ንስሇ ስድራቤትካ ህይወት፣ ንብረት፣ ሃገር ካሌእ ኣገዲሲ ዜኾነ ዒይነት ነገር እንተ ዜሓተካ
ምሊሽካ እንታይ እዩ?
 ብሓቂ መሌስ ሕጂ! ንስድራቤትካ ኢሌካ መሰረትካ፣ ኣብ እግዙኣብሄር ዜገበርካ ሰብ ዱኻ?
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3ይ ሰሙን

ናይ መጀመርታ ኣገሌግልትካ
መሪሕ ጥቕሲ፣ 1ጢሞ 5፣8, 1ጴጥ 3፣1-7
1ቈረ 7፣3 “ሰብኣይ ንሰበይቱ ዙግባኣ ይግበረሊ፡ ከምኡውን ሰበይቲ ንሰብኣያ ትግበረለ።”

ናይ ምስትንታን ሓሳባት፣- ኣብ ህይወት ሰብ ብዘሕ ነገራት እዩ ድሌዮ፣ ሓዯ ካብኡ ድማ ነቲ ክትምስርቶ እትዯሌዮ ህይወትን
ስድራቤትን ብምስትውዒሌ ምግባሩ እዩ። ሕሰብ! ሓንቲ ጽብቕቲ ምዕርግቲ ቤት ክትሰርሕ፣ ንድሌዩካ ኩልም ነገራት ኣኻኺብካ
ኣዋዱድካን፣ ኮታ እምኒ፣ ሑጻ፣ ሲሚንቶ፣ ቀሇም፣ ማይ፣ ናይ ኤላክትሪክ፣ ናይ ማይ፣ ናይ ረሳሕ ማይን ኩለ ነገራት ኣዋዱድካ እዩ
ምስራሕ ዜጅምር። ቤት ክህነጽ ጀሚሩ ዲርጋ ተፋሪቁ፣ ድሌዮ ኩለ ተገጣጢሙለ። ይበሌ ዜበሇ ቤት ተሰሪሑ፣ ዜረኣዮ በሇ ድማ
ኩለ ተገሪሙ። እዙስ ናይ እንዲ መን ቤት ኮን ይኸውን መን ኮን ሃኒጽዎ፣ መን እዩ እቲ መሃንድስ ተባሂለለ። ወሓሇ ቤት ከምዙ
ዒይነት ቤትሲ ንኩለ እንተዜኸውን ኢለ ኩለ ሰብ ተመንይለ። ግና ኮይኑ እዙ ዜመሰሇ ቤት መሰረት ይብለ እንተ ዜኸውን እንታይ
ምኾነ። ንሊዕሉ ሰማይ ጠቀስ ኮይኑ፣ ስፍሓቱ ፈረስ የጋሌብ ኮታ ኩሇንትንኡ ዜወጾ የብለን። ሓዯ ግና እዩ እቲ ጸገሙ መሰረት የብለን!
እምበኣር እታ መጀመርታ እትገብራ ነገር ኣብ ከምዙ ዒይነት ኩነታት እንታይ እያ?
-

ንመራሒ ሆምሰሌ:5. ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባሌ መሌሲ መጀመርታ ስማዕን ተረዲኣዮን
6. ብድሕሪ እዙ ነቲ ሓቀኛ (ክውንነታዊ) መንፈሳውን ተግባራውን ህይወት ብኸመይ ከምዜመሊሇስዎ ሕተቶም?


ንነፍሲ ወከፎም ድማ 10 ዯቃይቕ ንክሌቲኡ ኣወሃሂዶም ንክሓስቡን ንክምሌሱን ሃቦም።

ካብዙ ቀጺሌና ንነፍሲ ወከፍና “ናይ መጀመርታ ኣገሌግልት” ክንርኢ ኢና። ስሇዙ ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስ ኣገሌግልትን ባህርያትን
እግዙኣብሄር ዜመስረቶ ስድራቤት እንታይ ምዃኑ ክንርኢ:
 ኣገሌግልት – እትኾኖ ነገር እምበት እትገብሮ ነገር ኣይኮነን – ብጥበብን ብምርሒትን መንፈስ ቅደስ ኣብ ነንመዒሌቱ እትነብሮ
ናብራ እዩ። (ኣገሌግልትኻ ምፍጻም)
1. ኣገሌግልት ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ስድራቤት እንታይ እዩ?
2. መጽሓፍ ቅደስ ብኸመይ ኣገሌግልት ሰብኣይን ሰበይትን ከምዜፍጸም ይምህረና?
3. ግብረ መሌሲ ኣገሌግልትና ኣብ ስድራቤት እንታይ ምዃኑ ኣብዙ ጥቕሲ ይነግረና?
4. ብኸመይ መገዱ ንኣገሌግልት ስድራቤቱ ስዑብዎ? (ነዚ ሕቶ ኣስፊሕካን ንዜበሇጸ መሌሲ ዯሉኻ ሕተታ)
5. እንታይ ዒይነት ዋጋ ንኣገሌግልት ስድራቤት ከምዜከፈሇ ይነግረና?
መጠቃሇሉ ሓሳብ - ስድራቤት ኣምሊኽ መሰረቱ ከም ምዃኑ መጠን ኩለ ክርስትያን ንስድራቤቱ ብማእከሌነት ኣምሊኽ ክኣሌዮን
ክከናኸኖን ኣሇዎ። ምኽንያቱ ማእከሊይ መትከሌን ዒሊማን ስድራቤት እግዙኣብሄር ስሇዜኾነ።





ንኣገሌግልት ስድራቤትካ እንታይ መገዱ ተኸቲሌካ? ብኸመይ መገዱ ኣገሌግልት ስድራቤትካ ክትቅጽል ኢኻ?
ኣብ ህይወትካ (ካብ መጽሓፍ ቅደስ ወጻኢ) ክሳብ መወዲእታ ብምለእ ሌቦም ስድራቤቶም ገሌገለ ትፈሌጥ’ዶ? ጥቀሶም።
ስሇምንታይ ንስድራቤቶም ገሌገለ ይመስለኻ?
ብሓቂ ሕጂ መሌስ! ናትኻ ተራ ኣገሌግልትን ኣብ ስድራቤትካ ንምፍጻም እንታይ ክትገብር ኢኻ?
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ሓዲርካ ምእሊይ
መሪሕ ጥቕሲ፣ 1ጢሞ 2፣8-15, 1ጢሞ 5፣1-10
ፊሉ 2፣3 “ሓንቲ እኳ ንርእሰይ ይጥዏመኒ ብምባሌ ወይስ ንውዲሴ ኸንቱ ኣይትግበሩ፡ ብትሕትና ግና እቲ ሓዯ ነቲ ሓዯ ኻብ ርእሱ
ኣብሉጹ ይርኣዮ።”

ናይ ምስትንታን ሓሳባት፣- ኣብ ህይወት ሰብ ብዘሕ ነገራት እዩ ድሌዮ፣ ሓዯ ካብኡ ድማ ነቲ ክትምስርቶ እትዯሌዮ ህይወትን
ስድራቤትን ብምስትውዒሌ ምግባሩ እዩ። ሕሰብ! ሓንቲ ጽብቕቲ ምዕርግቲ ቤት ክትሰርሕ፣ ንድሌዩካ ኩልም ነገራት ኣኻኺብካ
ኣዋዱድካን፣ ኮታ እምኒ፣ ሑጻ፣ ሲሚንቶ፣ ቀሇም፣ ማይ፣ ናይ ኤላክትሪክ፣ ናይ ማይ፣ ናይ ረሳሕ ማይን ኩለ ነገራት ኣዋዱድካ እዩ
ምስራሕ ዜጅምር። ቤት ክህነጽ ጀሚሩ ዲርጋ ተፋሪቁ፣ ድሌዮ ኩለ ተገጣጢሙለ። ይበሌ ዜበሇ ቤት ተሰሪሑ፣ ዜረኣዮ በሇ ድማ
ኩለ ተገሪሙ። እዙስ ናይ እንዲ መን ቤት ኮን ይኸውን መን ኮን ሃኒጽዎ፣ መን እዩ እቲ መሃንድስ ተባሂለለ። ወሓሇ ቤት ከምዙ
ዒይነት ቤትሲ ንኩለ እንተዜኸውን ኢለ ኩለ ሰብ ተመንይለ። ግና ኮይኑ እዙ ዜመሰሇ ቤት መሰረት ይብለ እንተ ዜኸውን እንታይ
ምኾነ። ንሊዕሉ ሰማይ ጠቀስ ኮይኑ፣ ስፍሓቱ ፈረስ የጋሌብ ኮታ ኩሇንትንኡ ዜወጾ የብለን። ሓዯ ግና እዩ እቲ ጸገሙ መሰረት የብለን!
እምበኣር እታ መጀመርታ እትገብራ ነገር ኣብ ከምዙ ዒይነት ኩነታት እንታይ እያ?
-

ንመራሒ ሆምሰሌ:7. ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባሌ መሌሲ መጀመርታ ስማዕን ተረዲኣዮን
8. ብድሕሪ እዙ ነቲ ሓቀኛ (ክውንነታዊ) መንፈሳውን ተግባራውን ህይወት ብኸመይ ከምዜመሊሇስዎ ሕተቶም?


ንነፍሲ ወከፎም ድማ 10 ዯቃይቕ ንክሌቲኡ ኣወሃሂዶም ንክሓስቡን ንክምሌሱን ሃቦም።

ካብዙ ቀጺሌና ንነፍሲ ወከፍና “ስሇምንታይ ኣምሊኽ ዜመስረቶ ስድራቤት የድሌየና” ክንርኢ ኢና። ስሇዙ ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስ
ትርጉም ባህርያት እግዙኣብሄር ዜመስረቶ ስድራቤት እንታይ ምዃኑ ክንርኢ:
 ሓዲርካ ምእሊይ – ምእሊይ ከምቲ ክኾኖ ሇዎ ገይርካ ምምርሑን ኣብ ነፍሲ ወከፍካ እንዲተገሊገሌካ ምኻድ ማሇት እዩ።
ከምቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀሌ ዜተሸንከረን ዜተሳቀየን፣ ንስሇ ሓዲርካ ድማ ከምኡ ዋጋ ምኽፋሌ (ንሓዲርካ ዜኽፈሌ ዋጋ)
1. ሃዋርያ ጳውልስ ንርእሰይ ይጥዒመኒ ማሇት እንታይ ማሇት ኢሌዎ ኣል?
2. ብኸመይ መገዱ ንርእሰይ ይጥዒመኒ ከምዜተርፍ ነጊሩ ኣል?
3. ግብረ መሌሲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ሓዲር እንታይ ክኸውን የርእየና?
4. ንምእሊይ ሓዲር ብኸመይ መገዱ ክንስዕቦ ይነግረና (pursue it)?
5. ንሓዲር እንታይ ዋጋ ከምዜኽፈሌ ካብዙ ጥቕሲ ትመሃር? (ነዚ ሕቶ ኣስፊሕካን ንዜበሇጸ መሌሲ ዯሉኻ ሕተታ)
መጠቃሇሉ ሓሳብ - ስድራቤት ኣምሊኽ መሰረቱ ከም ምዃኑ መጠን ኩለ ክርስትያን ንስድራቤቱ ብማእከሌነት ኣምሊኽ ክኣሌዮን
ክከናኸኖን ኣሇዎ። ምኽንያቱ ማእከሊይ መትከሌን ዒሊማን ስድራቤት እግዙኣብሄር ስሇዜኾነ።
 ንሓዲርካ ንኽፍሇካ ዋጋ ክትኸፍሌ ድለው ዱኻ? እንታይ ዒይነት ዋጋ ክትኸፍሌ ኢኻ?
 ክሳብ ህይወት ንምኽፋሌ ድለው ዱኻ?
 ብሓቂ መሌስ ሕጂ! ቅድሚ ህይወት ግና “ብትሕትና ግና እቲ ሓዯ ነቲ ሓዯ ኻብ ርእሱ ኣብሉጹ ይርኣዮ” ንዜብሌ ክትፍጽም
ድለው ዱኻ? ብኸመይ መገዱ?
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5ይ ሰሙን

ኢሂን ምሂን ምብህሃሌ
መሪሕ ጥቕሲ፣ 1ጴጥ 3፣1-13
ኣሞ 3፣3 “ክሌተ ሰብ እንተ ይተሳማዐስ፡ ብሓዯዶ ይመሊሇሱ እዮም።”

ናይ ምስትንታን ሓሳባት፣- ኣብ ህይወት ሰብ ብዘሕ ነገራት እዩ ድሌዮ፣ ሓዯ ካብኡ ድማ ነቲ ክትምስርቶ እትዯሌዮ ህይወትን
ስድራቤትን ብምስትውዒሌ ምግባሩ እዩ። ሕሰብ! ሓንቲ ጽብቕቲ ምዕርግቲ ቤት ክትሰርሕ፣ ንድሌዩካ ኩልም ነገራት ኣኻኺብካ
ኣዋዱድካን፣ ኮታ እምኒ፣ ሑጻ፣ ሲሚንቶ፣ ቀሇም፣ ማይ፣ ናይ ኤላክትሪክ፣ ናይ ማይ፣ ናይ ረሳሕ ማይን ኩለ ነገራት ኣዋዱድካ እዩ
ምስራሕ ዜጅምር። ቤት ክህነጽ ጀሚሩ ዲርጋ ተፋሪቁ፣ ድሌዮ ኩለ ተገጣጢሙለ። ይበሌ ዜበሇ ቤት ተሰሪሑ፣ ዜረኣዮ በሇ ድማ
ኩለ ተገሪሙ። እዙስ ናይ እንዲ መን ቤት ኮን ይኸውን መን ኮን ሃኒጽዎ፣ መን እዩ እቲ መሃንድስ ተባሂለለ። ወሓሇ ቤት ከምዙ
ዒይነት ቤትሲ ንኩለ እንተዜኸውን ኢለ ኩለ ሰብ ተመንይለ። ግና ኮይኑ እዙ ዜመሰሇ ቤት መሰረት ይብለ እንተ ዜኸውን እንታይ
ምኾነ። ንሊዕሉ ሰማይ ጠቀስ ኮይኑ፣ ስፍሓቱ ፈረስ የጋሌብ ኮታ ኩሇንትንኡ ዜወጾ የብለን። ሓዯ ግና እዩ እቲ ጸገሙ መሰረት የብለን!
እምበኣር እታ መጀመርታ እትገብራ ነገር ኣብ ከምዙ ዒይነት ኩነታት እንታይ እያ?
-

ንመራሒ ሆምሰሌ:9. ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባሌ መሌሲ መጀመርታ ስማዕን ተረዲኣዮን
10. ብድሕሪ እዙ ነቲ ሓቀኛ (ክውንነታዊ) መንፈሳውን ተግባራውን ህይወት ብኸመይ ከምዜመሊሇስዎ ሕተቶም?


ንነፍሲ ወከፎም ድማ 10 ዯቃይቕ ንክሌቲኡ ኣወሃሂዶም ንክሓስቡን ንክምሌሱን ሃቦም።

ካብዙ ቀጺሌና ንነፍሲ ወከፍና “ስሇምንታይ ኣምሊኽ ዜመስረቶ ስድራቤት የድሌየና” ክንርኢ ኢና። ስሇዙ ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስ
ትርጉም ባህርያት እግዙኣብሄር ዜመስረቶ ስድራቤት እንታይ ምዃኑ ክንርኢ:
 ምዜርራብ ኣብ ሓዲር – ሰማዑ መጀምርታ ዯሓር ከኣ ሓሳቡ ኻፍሌ ምዃን (ንሓዲርካ ምምማቊ)
1. ናይ ብሓዯ ምንባር ሕመረት እንታይ ምኳኑ ካብዚ ጥቕሲ ንርዲእ?
2. ንምዜርራብ ኣብ ሓዲር ምስ ምስምማዕ ኣብዚ ጥቕሲ ብኸመይ ኣወሃሂድዎ?
3. ግብረ መሌሲ ምዜርራብ እንታይ ክኸውን ኣሇዎ?
4. ንምዜርራብ ኣብ ሓዲር ብኸመይ መገዱ ክትስዕቦ ኣልካ? (ነዚ ሕቶ ኣስፊሕካን ንዜበሇጸ መሌሲ ዯሉኻ ሕተታ)
5. ዜያዲ ሰማዑ ንምዃን እንታይ ዋጋ ክትከፍሌ ኣልካ?
መጠቃሇሉ ሓሳብ - ስድራቤት ኣምሊኽ መሰረቱ ከም ምዃኑ መጠን ኩለ ክርስትያን ንስድራቤቱ ብማእከሌነት ኣምሊኽ ክኣሌዮን
ክከናኸኖን ኣሇዎ። ምኽንያቱ ማእከሊይ መትከሌን ዒሊማን ስድራቤት እግዙኣብሄር ስሇዜኾነ።
 ምስምማዕ ሇዎም ሰብ ሓዲር ትፈሌጥ’ዶ? ካብኡ እንታይ ተማሂርካ/ተሞኪርካ?
 ንልኻ ወይ ንእትኣትዎ ሓዲር ብምዜርራብን ኢሂን ምሂን ብምብህሃሌን ብኸመይ ክትኣሌዮ ኢኻ? ንሓዲርካ ልካ ናይ
ምዜርራብ ቅንኣት ተዚረብ?
 ብሓቂ መሌስ ሕጂ! ናይ ሓዲርካ ናይ ምዜርራብ ዯረጃ ኣጥፊእካዮ’ዶ ትፈሌጥ? ብኸመይ ክትመሌሶ ትሓስብ? ወይ ክትመሌሶ
ሓሲብኻ ኣይትፈሌጥን ኢኻ?
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6ይ ሰሙን

ብሓዯ እንተወሰንካ
መሪሕ ጥቕሲ፣ መሳ 13፣2-24, 2ነገ 4፣8-37
1 ሳሚ 1፣23 “ኤሌቃና ሰብኣያ ድማ፡ ጽቡቕ መሲለ እተራእየኪ ግበሪ፡ ጡብ ክሳዕ እተሕድግዮ ጽንሒ፡ ሓንትስ፡ እግዙኣብሄር ዯኣ
ረባኡ ይፈጽሞ፡ በሊ። እታ ሰበይቲ ኸኣ ተረፈት፡ ነቲ ወዲ ጡብ ክሳዕ እተሕድጎ ድማ ተጥብዎ ነበረት።”

ናይ ምስትንታን ሓሳባት፣- ኣብ ህይወት ሰብ ብዘሕ ነገራት እዩ ድሌዮ፣ ሓዯ ካብኡ ድማ ነቲ ክትምስርቶ እትዯሌዮ ህይወትን
ስድራቤትን ብምስትውዒሌ ምግባሩ እዩ። ሕሰብ! ሓንቲ ጽብቕቲ ምዕርግቲ ቤት ክትሰርሕ፣ ንድሌዩካ ኩልም ነገራት ኣኻኺብካ
ኣዋዱድካን፣ ኮታ እምኒ፣ ሑጻ፣ ሲሚንቶ፣ ቀሇም፣ ማይ፣ ናይ ኤላክትሪክ፣ ናይ ማይ፣ ናይ ረሳሕ ማይን ኩለ ነገራት ኣዋዱድካ እዩ
ምስራሕ ዜጅምር። ቤት ክህነጽ ጀሚሩ ዲርጋ ተፋሪቁ፣ ድሌዮ ኩለ ተገጣጢሙለ። ይበሌ ዜበሇ ቤት ተሰሪሑ፣ ዜረኣዮ በሇ ድማ
ኩለ ተገሪሙ። እዙስ ናይ እንዲ መን ቤት ኮን ይኸውን መን ኮን ሃኒጽዎ፣ መን እዩ እቲ መሃንድስ ተባሂለለ። ወሓሇ ቤት ከምዙ
ዒይነት ቤትሲ ንኩለ እንተዜኸውን ኢለ ኩለ ሰብ ተመንይለ። ግና ኮይኑ እዙ ዜመሰሇ ቤት መሰረት ይብለ እንተ ዜኸውን እንታይ
ምኾነ። ንሊዕሉ ሰማይ ጠቀስ ኮይኑ፣ ስፍሓቱ ፈረስ የጋሌብ ኮታ ኩሇንትንኡ ዜወጾ የብለን። ሓዯ ግና እዩ እቲ ጸገሙ መሰረት የብለን!
እምበኣር እታ መጀመርታ እትገብራ ነገር ኣብ ከምዙ ዒይነት ኩነታት እንታይ እያ?
-

ንመራሒ ሆምሰሌ:11. ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባሌ መሌሲ መጀመርታ ስማዕን ተረዲኣዮን
12. ብድሕሪ እዙ ነቲ ሓቀኛ (ክውንነታዊ) መንፈሳውን ተግባራውን ህይወት ብኸመይ ከምዜመሊሇስዎ ሕተቶም?


ንነፍሲ ወከፎም ድማ 10 ዯቃይቕ ንክሌቲኡ ኣወሃሂዶም ንክሓስቡን ንክምሌሱን ሃቦም።

ካብዙ ቀጺሌና ንነፍሲ ወከፍና “ስሇምንታይ ኣምሊኽ ዜመስረቶ ስድራቤት የድሌየና” ክንርኢ ኢና። ስሇዙ ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስ
ትርጉም ባህርያት እግዙኣብሄር ዜመስረቶ ስድራቤት እንታይ ምዃኑ ክንርኢ:
 ውሳኔ ዜኸበዯ ክፍሉ – ኣብ ዜተሓሊሇከ እዋን ምስ መጻምድትካ ምውሳን፣ እግዙኣብሄር ንዜሃበካ መንፈስ ምስ መጻምድትካ
ብጸልት ብሓዯ ምውሳን። (ስድራቤታዊ ውሳኔታብ ብመገዱ ኣምሊኽ)
6. ኤሌቃናን ሃናን እንታይ ዒይነት ውሳኔ እዮም ወሲኖም?
7. ሓሳብ ኤሌቃና ሃና ብኸመይ ተቀቢሊቶ? (ነዚ ሕቶ ኣስፊሕካን ንዜበሇጸ መሌሲ ዯሉኻ ሕተታ)
8. መሌሰ-ግብሪ ናይ ሃና ምስ ናይ ኤሌቃና ውሳኔ እንታይ ነይሩ?
9. ብከመይ መገዱ ነቲ ስድራቤት ናይ ክሉቲኦም ውሳኔ ይኣሌዮን ይከናከኖን ነይሩ (pursue it)?
10. ብሓዯ ምውሳኖም እንታይ ዋጋ ነቲ ስድራቤት ኣኽፊሌዎ?
መጠቃሇሉ ሓሳብ - ስድራቤት ኣምሊኽ መሰረቱ ከም ምዃኑ መጠን ኩለ ክርስትያን ንስድራቤቱ ብማእከሌነት ኣምሊኽ ክኣሌዮን
ክከናኸኖን ኣሇዎ። ምኽንያቱ ማእከሊይ መትከሌን ዒሊማን ስድራቤት እግዙኣብሄር ስሇዜኾነ።




ብሓዯ ምስ መጻምድትኻ ምውሳንካ፣ ኣብ ስድራቤትካ ኣንታይ ጽሌዋ የምጽእ ኢሌካ ትሓስብ?
መጻምድትካ ኣንጻርካ ዜኽዕነ ውሳኔታት ኣብ ዜውስነለ እዋን እንታይ ስምዑታት ይህበካ?
ብሓቂ መሌስ ሕጂ! መጻምድትካ በይኑ ኣብ ዜውስነለ እዋን ብሕጉስ መንፈስ’ዶ ትቕበል? ስሇምንታይ?
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7ይ ሰሙን

ሓዲር ዜፍተነለ ዯረጃ
መሪሕ ጥቕሲ፣ ማቴ 7፣24-27
ማቴ 7፣25 “ዜናም ነመ፡ ውሒዜ ወሐ፡ ንፋስውን ነፈሰ፡ ነታ ቤት ከኣ ዯፍእዋ። ኣብ ከውሒ ተሰሪታ እያ እሞ፡ ኣይወዯቐትን።”

ናይ ምስትንታን ሓሳባት፣- ኣብ ህይወት ሰብ ብዘሕ ነገራት እዩ ድሌዮ፣ ሓዯ ካብኡ ድማ ነቲ ክትምስርቶ እትዯሌዮ ህይወትን
ስድራቤትን ብምስትውዒሌ ምግባሩ እዩ። ሕሰብ! ሓንቲ ጽብቕቲ ምዕርግቲ ቤት ክትሰርሕ፣ ንድሌዩካ ኩልም ነገራት ኣኻኺብካ
ኣዋዱድካን፣ ኮታ እምኒ፣ ሑጻ፣ ሲሚንቶ፣ ቀሇም፣ ማይ፣ ናይ ኤላክትሪክ፣ ናይ ማይ፣ ናይ ረሳሕ ማይን ኩለ ነገራት ኣዋዱድካ እዩ
ምስራሕ ዜጅምር። ቤት ክህነጽ ጀሚሩ ዲርጋ ተፋሪቁ፣ ድሌዮ ኩለ ተገጣጢሙለ። ይበሌ ዜበሇ ቤት ተሰሪሑ፣ ዜረኣዮ በሇ ድማ
ኩለ ተገሪሙ። እዙስ ናይ እንዲ መን ቤት ኮን ይኸውን መን ኮን ሃኒጽዎ፣ መን እዩ እቲ መሃንድስ ተባሂለለ። ወሓሇ ቤት ከምዙ
ዒይነት ቤትሲ ንኩለ እንተዜኸውን ኢለ ኩለ ሰብ ተመንይለ። ግና ኮይኑ እዙ ዜመሰሇ ቤት መሰረት ይብለ እንተ ዜኸውን እንታይ
ምኾነ። ንሊዕሉ ሰማይ ጠቀስ ኮይኑ፣ ስፍሓቱ ፈረስ የጋሌብ ኮታ ኩሇንትንኡ ዜወጾ የብለን። ሓዯ ግና እዩ እቲ ጸገሙ መሰረት የብለን!
እምበኣር እታ መጀመርታ እትገብራ ነገር ኣብ ከምዙ ዒይነት ኩነታት እንታይ እያ?
-

ንመራሒ ሆምሰሌ:13. ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባሌ መሌሲ መጀመርታ ስማዕን ተረዲኣዮን
14. ብድሕሪ እዙ ነቲ ሓቀኛ (ክውንነታዊ) መንፈሳውን ተግባራውን ህይወት ብኸመይ ከምዜመሊሇስዎ ሕተቶም?


ንነፍሲ ወከፎም ድማ 10 ዯቃይቕ ንክሌቲኡ ኣወሃሂዶም ንክሓስቡን ንክምሌሱን ሃቦም።

ካብዙ ቀጺሌና ንነፍሲ ወከፍና “ስሇምንታይ ኣምሊኽ ዜመስረቶ ስድራቤት የድሌየና” ክንርኢ ኢና። ስሇዙ ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስ
ትርጉም ባህርያት እግዙኣብሄር ዜመስረቶ ስድራቤት እንታይ ምዃኑ ክንርኢ:
 ፈተናታት ሓዲር – ኣብ ስድራቤትንፋስን ዜናብን ኣብ ዜመጸለ እዋን እቲ ዜኸበዯ እዋን ብጸልት ክንቅሓለ ዜግብኦን እዋን
እዩ፣ እግዙኣብሄር ቀንዱ መሰረቱን መስራቲኡን እንተ ኮይኑ ግና ኣሊይኡ ድማ እዩ። (ስድራቤት ዜጀመረ ኣዲም)
11. ንቤት ዜዯፍኣ ንፋስን ዜናብን ካበይ ዜመጸ እዩ?
12. ነገራይ ሰሚዐ ዜገብሮ ይብሌ፣ ነገር ኣምሊኽ እንታይ እዩ? (ነዚ ሕቶ ኣስፊሕካን ንዜበሇጸ መሌሲ ዯሉኻ ሕተታ)
13. መሌሰ-ግብሪ ናይቲ ብሌሂ ሰብኣይ ኣብ ስድራቤት እንታይ ነይሩ?
14. ብከመይ መገዱ ነቲ ዜመጽእ ንፋዜን ዜናብን እቲ ብሌሂ ሰብኣይ ከምዜኣሇዮ ይነግረና (pursue it)?
15. እንታይ ዋጋ የኽፍሌ ካብ ዜናብን ንፋስን ንምክሌኻሌ?
መጠቃሇሉ ሓሳብ - ስድራቤት ኣምሊኽ መሰረቱ ከም ምዃኑ መጠን ኩለ ክርስትያን ንስድራቤቱ ብማእከሌነት ኣምሊኽ ክኣሌዮን
ክከናኸኖን ኣሇዎ። ምኽንያቱ ማእከሊይ መትከሌን ዒሊማን ስድራቤት እግዙኣብሄር ስሇዜኾነ።




ኣብ ስድራቤትካ ንፋስን ዜናብን ኣብ ዜመጽኣለ እዋን ብኸመይ መገዱ ትከሊከል?
ኣብ ስድራቤትካ ነገር ኣምሊኽ ሰሚዕካ እንታይ ኣንታይ ትገብር?
ብሓቂ መሌስ ሕጂ! ምእንትኡ ኢሌካ እትነበለ ናይ ኣምሊኽ ስድራቤት ኣልካ፣ ካብ ዜተፈሊሇየ እዋናት ንዜመጸካ
ንፋስን ዜናብን እንታይ ትገብሮ? ስሇምንታይ?
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8ይ ሰሙን

ሓዲር ዜሰኽነለ ዯረጃ
መሪሕ ጥቕሲ፣ መዜ 46
መዜ 46፣5 “ኣምሊኽ ኣብ ማእከሊ አል፣ ኣይክትናወጽን እያ፣
ኪወግሕ ከል፣ ኣምሊኽ ኪረድኣ እዩ።”

ናይ ምስትንታን ሓሳባት፣- ኣብ ህይወት ሰብ ብዘሕ ነገራት እዩ ድሌዮ፣ ሓዯ ካብኡ ድማ ነቲ ክትምስርቶ እትዯሌዮ ህይወትን
ስድራቤትን ብምስትውዒሌ ምግባሩ እዩ። ሕሰብ! ሓንቲ ጽብቕቲ ምዕርግቲ ቤት ክትሰርሕ፣ ንድሌዩካ ኩልም ነገራት ኣኻኺብካ
ኣዋዱድካን፣ ኮታ እምኒ፣ ሑጻ፣ ሲሚንቶ፣ ቀሇም፣ ማይ፣ ናይ ኤላክትሪክ፣ ናይ ማይ፣ ናይ ረሳሕ ማይን ኩለ ነገራት ኣዋዱድካ እዩ
ምስራሕ ዜጅምር። ቤት ክህነጽ ጀሚሩ ዲርጋ ተፋሪቁ፣ ድሌዮ ኩለ ተገጣጢሙለ። ይበሌ ዜበሇ ቤት ተሰሪሑ፣ ዜረኣዮ በሇ ድማ
ኩለ ተገሪሙ። እዙስ ናይ እንዲ መን ቤት ኮን ይኸውን መን ኮን ሃኒጽዎ፣ መን እዩ እቲ መሃንድስ ተባሂለለ። ወሓሇ ቤት ከምዙ
ዒይነት ቤትሲ ንኩለ እንተዜኸውን ኢለ ኩለ ሰብ ተመንይለ። ግና ኮይኑ እዙ ዜመሰሇ ቤት መሰረት ይብለ እንተ ዜኸውን እንታይ
ምኾነ። ንሊዕሉ ሰማይ ጠቀስ ኮይኑ፣ ስፍሓቱ ፈረስ የጋሌብ ኮታ ኩሇንትንኡ ዜወጾ የብለን። ሓዯ ግና እዩ እቲ ጸገሙ መሰረት የብለን!
እምበኣር እታ መጀመርታ እትገብራ ነገር ኣብ ከምዙ ዒይነት ኩነታት እንታይ እያ?
-

ንመራሒ ሆምሰሌ:15. ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባሌ መሌሲ መጀመርታ ስማዕን ተረዲኣዮን
16. ብድሕሪ እዙ ነቲ ሓቀኛ (ክውንነታዊ) መንፈሳውን ተግባራውን ህይወት ብኸመይ ከምዜመሊሇስዎ ሕተቶም?


ንነፍሲ ወከፎም ድማ 10 ዯቃይቕ ንክሌቲኡ ኣወሃሂዶም ንክሓስቡን ንክምሌሱን ሃቦም።

ካብዙ ቀጺሌና ንነፍሲ ወከፍና “ስሇምንታይ ኣምሊኽ ዜመስረቶ ስድራቤት የድሌየና” ክንርኢ ኢና። ስሇዙ ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስ
ትርጉም ባህርያት እግዙኣብሄር ዜመስረቶ ስድራቤት እንታይ ምዃኑ ክንርኢ:
 ምስኻን፣ ኣብ ዜተመቻችአ ዯረጃ ምብጻሕ ማሇት እዩ – እቲ ብዜተፈሊሇየ ነገራት ዜሓሇፈ ሓዲር ኣብ ዜሰከነ ዯረጃ ይበጽሕ
እዩ፣ እግዙኣብሄር ድማ ክወግሕ እንከል ነቲ ናይ ኣምሊኽ ስድራቤት ይረድኦ እዩ። (ዜተረጋግአ ስድራቤት)
16. ንፋስን ዜናብን ሓሉፍካ፣ ዜረድኣካ ኣምሊኽ መዒስ እዩ?
17. ኣምሊኽ ኣብ ማኣከሌ ምህሊው ማሇት ኣንታይ ማሇት እዩ? (ነዚ ሕቶ ኣስፊሕካን ንዜበሇጸ መሌሲ ዯሉኻ ሕተታ)
18. መሌሰ-ግብሪ ናይ እግዙኣብሄር ኣብ ሌዕሉ መከራ ካብዚ ጥቕሲ ኣንታይ ነይሩ?
19. ብከመይ መገዱ ነቲ ኣብ ስድራቤት መጽእ መከራ ንከሊኸል፣ ንኣሌዮን ንከናከኖን (pursue it)?
20. ኣብ ናይ ምስኻብ ዯረጃ ንምብጻሕ እንታይ ዋጋ ንስድራቤቱ ክኽፈሌ ከምሇዎ ይነግረና ኣል?
መጠቃሇሉ ሓሳብ - ስድራቤት ኣምሊኽ መሰረቱ ከም ምዃኑ መጠን ኩለ ክርስትያን ንስድራቤቱ ብማእከሌነት ኣምሊኽ ክኣሌዮን
ክከናኸኖን ኣሇዎ። ምኽንያቱ ማእከሊይ መትከሌን ዒሊማን ስድራቤት እግዙኣብሄር ስሇዜኾነ።




ምስኻን ማሇት እንታይ ማሇት እዩ?
ይሰኸነ ሓዲር ትፈሌጥ’ዶ? ብኸመይ ይሰክን?
ብሓቂ መሌስ ሕጂ! ኣብ ሓዲርካ ነውጺ ዜነበረለ እዋን ኣል’ዶ? ብኸመይ ተስክኖ፣ ስሇምንታይ?
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9ይ ሰሙን

ሓዲር ስሌጠለ ዯረጃ
መሪሕ ጥቕሲ፣ መዜ 128
መዜ 128፣3 “ሰበይትኻ ኣብ ውሽጢ ቤትካ ኸም ፈራይት ወይኒ ኽትከውን።
ውለድካ ኣብ ዘርያ መኣድኻ ኸም ተኽሉ ኣውሉዕ ኪኾኑ እዮም።”

ናይ ምስትንታን ሓሳባት፣- ኣብ ህይወት ሰብ ብዘሕ ነገራት እዩ ድሌዮ፣ ሓዯ ካብኡ ድማ ነቲ ክትምስርቶ እትዯሌዮ ህይወትን
ስድራቤትን ብምስትውዒሌ ምግባሩ እዩ። ሕሰብ! ሓንቲ ጽብቕቲ ምዕርግቲ ቤት ክትሰርሕ፣ ንድሌዩካ ኩልም ነገራት ኣኻኺብካ
ኣዋዱድካን፣ ኮታ እምኒ፣ ሑጻ፣ ሲሚንቶ፣ ቀሇም፣ ማይ፣ ናይ ኤላክትሪክ፣ ናይ ማይ፣ ናይ ረሳሕ ማይን ኩለ ነገራት ኣዋዱድካ እዩ
ምስራሕ ዜጅምር። ቤት ክህነጽ ጀሚሩ ዲርጋ ተፋሪቁ፣ ድሌዮ ኩለ ተገጣጢሙለ። ይበሌ ዜበሇ ቤት ተሰሪሑ፣ ዜረኣዮ በሇ ድማ
ኩለ ተገሪሙ። እዙስ ናይ እንዲ መን ቤት ኮን ይኸውን መን ኮን ሃኒጽዎ፣ መን እዩ እቲ መሃንድስ ተባሂለለ። ወሓሇ ቤት ከምዙ
ዒይነት ቤትሲ ንኩለ እንተዜኸውን ኢለ ኩለ ሰብ ተመንይለ። ግና ኮይኑ እዙ ዜመሰሇ ቤት መሰረት ይብለ እንተ ዜኸውን እንታይ
ምኾነ። ንሊዕሉ ሰማይ ጠቀስ ኮይኑ፣ ስፍሓቱ ፈረስ የጋሌብ ኮታ ኩሇንትንኡ ዜወጾ የብለን። ሓዯ ግና እዩ እቲ ጸገሙ መሰረት የብለን!
እምበኣር እታ መጀመርታ እትገብራ ነገር ኣብ ከምዙ ዒይነት ኩነታት እንታይ እያ?
-

ንመራሒ ሆምሰሌ:17. ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባሌ መሌሲ መጀመርታ ስማዕን ተረዲኣዮን
18. ብድሕሪ እዙ ነቲ ሓቀኛ (ክውንነታዊ) መንፈሳውን ተግባራውን ህይወት ብኸመይ ከምዜመሊሇስዎ ሕተቶም?


ንነፍሲ ወከፎም ድማ 10 ዯቃይቕ ንክሌቲኡ ኣወሃሂዶም ንክሓስቡን ንክምሌሱን ሃቦም።

ካብዙ ቀጺሌና ንነፍሲ ወከፍና “ስሇምንታይ ኣምሊኽ ዜመስረቶ ስድራቤት የድሌየና” ክንርኢ ኢና። ስሇዙ ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስ
ትርጉም ባህርያት እግዙኣብሄር ዜመስረቶ ስድራቤት እንታይ ምዃኑ ክንርኢ:
 ሓዲር ኣብ ናይ ምስሊጥ ዯረጃ ምስበጽሐ – እቲ ብፈተና ዜሓሇፈ፣ ዱሒሩ ዜሰከነ ሓዲር ኣብ ስሌጠለ ዯረጃ ክበጽሕ ግድን
እዩ። (ስድራቤት እንከስሌጥ)
21. ካብዚ ጥቕሲ ምፍራይ ኣንታይ ማሇት እዩ?
22. ፈራይት ወይኒን ተክሉ ኣውሉዕ እንታይ ማሇት እዩ? (ነዚ ሕቶ ኣስፊሕካን ንዜበሇጸ መሌሲ ዯሉኻ ሕተታ)
23. መሌሰ-ግብሪናይዚ ጥቕሲ ኣብ ምፍራይ ሰበይቲ እንታይ ይኸውን?
24. ምፍራይ ብከመይ መገዱ ነቲ ስድራቤት ይኣሌዮን ይከናከኖን ነይሩ (pursue it)?
25. እንታይ ዋጋ ንምፍራይ ከምዱሉ ካብዚ ጥቕሲ ኣብ ስድራቤቱ ተረዱእካ?
መጠቃሇሉ ሓሳብ - ስድራቤት ኣምሊኽ መሰረቱ ከም ምዃኑ መጠን ኩለ ክርስትያን ንስድራቤቱ ብማእከሌነት ኣምሊኽ ክኣሌዮን
ክከናኸኖን ኣሇዎ። ምኽንያቱ ማእከሊይ መትከሌን ዒሊማን ስድራቤት እግዙኣብሄር ስሇዜኾነ።




ሰበይትኻ ፈራይት ወይኒ፣ ውለድካ ድማ ተክሉ ኣውሉዕ ኣንታይ ማሇት እዩ? ምፍራይ ብኸመይ ይርድኣካ?
ምስ መናዊ ሕክምናን ምዕባሇት ካብ ምፍራይ ዜኽሌክሌ ነገር ኣል’ዶ? እንታይ እዩ?
ብሓቂ መሌስ ሕጂ! ፈራይት ትከውን ከምዜበሇ፣ ካብ ምፍራይ ምክሌካሌ እንታይ ሓሳብ ኣልካ? ስሇምንታይ?
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10ይ ሰሙን

ውለድ ምዕባይ
መሪሕ ጥቕሲ፣ ለቃ 2፣40-52, ምሳ 4
ኤፌ 5፣9 “ፍረ ብርሃን ብሰናይ በሇን ብጽድቅን ብሓቅን እዩ፡ ቀዯም ጸሌማት ኔርኩም ኢኹም እሞ፡ ብጏይታ ግና ሕጂ ብርሃን
ኢኹም፡ ንጏይታ ዛሐጐሶ እናመርመርኩም፡ ከም ዯቂ ብርሃን ኴንኩም ተመሊሇሱ።”

ናይ ምስትንታን ሓሳባት፣- ኣብ ህይወት ሰብ ብዘሕ ነገራት እዩ ድሌዮ፣ ሓዯ ካብኡ ድማ ነቲ ክትምስርቶ እትዯሌዮ ህይወትን
ስድራቤትን ብምስትውዒሌ ምግባሩ እዩ። ሕሰብ! ሓንቲ ጽብቕቲ ምዕርግቲ ቤት ክትሰርሕ፣ ንድሌዩካ ኩልም ነገራት ኣኻኺብካ
ኣዋዱድካን፣ ኮታ እምኒ፣ ሑጻ፣ ሲሚንቶ፣ ቀሇም፣ ማይ፣ ናይ ኤላክትሪክ፣ ናይ ማይ፣ ናይ ረሳሕ ማይን ኩለ ነገራት ኣዋዱድካ እዩ
ምስራሕ ዜጅምር። ቤት ክህነጽ ጀሚሩ ዲርጋ ተፋሪቁ፣ ድሌዮ ኩለ ተገጣጢሙለ። ይበሌ ዜበሇ ቤት ተሰሪሑ፣ ዜረኣዮ በሇ ድማ
ኩለ ተገሪሙ። እዙስ ናይ እንዲ መን ቤት ኮን ይኸውን መን ኮን ሃኒጽዎ፣ መን እዩ እቲ መሃንድስ ተባሂለለ። ወሓሇ ቤት ከምዙ
ዒይነት ቤትሲ ንኩለ እንተዜኸውን ኢለ ኩለ ሰብ ተመንይለ። ግና ኮይኑ እዙ ዜመሰሇ ቤት መሰረት ይብለ እንተ ዜኸውን እንታይ
ምኾነ። ንሊዕሉ ሰማይ ጠቀስ ኮይኑ፣ ስፍሓቱ ፈረስ የጋሌብ ኮታ ኩሇንትንኡ ዜወጾ የብለን። ሓዯ ግና እዩ እቲ ጸገሙ መሰረት የብለን!
እምበኣር እታ መጀመርታ እትገብራ ነገር ኣብ ከምዙ ዒይነት ኩነታት እንታይ እያ?
-

ንመራሒ ሆምሰሌ:19. ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባሌ መሌሲ መጀመርታ ስማዕን ተረዲኣዮን
20. ብድሕሪ እዙ ነቲ ሓቀኛ (ክውንነታዊ) መንፈሳውን ተግባራውን ህይወት ብኸመይ ከምዜመሊሇስዎ ሕተቶም?


ንነፍሲ ወከፎም ድማ 10 ዯቃይቕ ንክሌቲኡ ኣወሃሂዶም ንክሓስቡን ንክምሌሱን ሃቦም።

ካብዙ ቀጺሌና ንነፍሲ ወከፍና “ስሇምንታይ ኣምሊኽ ዜመስረቶ ስድራቤት የድሌየና” ክንርኢ ኢና። ስሇዙ ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስ
ትርጉም ባህርያት እግዙኣብሄር ዜመስረቶ ስድራቤት እንታይ ምዃኑ ክንርኢ:
 ውለድ ምዕባይ – እቲ ኣብ ስድራቤት ዜኸበዯ ክስረት ሇዎ መሰረት ኩለ ነገር እዩ፣ እግዙኣብሄር ድማ ቀንዱ መሰረቱን
ኣብቲ ዜመጽእ ወሇዶ ከም ምዃኑ ዜዒበየ ሓሊፍነት እዩ። (ኣምሊኻዊ ውለድ ኣብ ስድራቤት ምህናጽ)
26. ፈረ ብርሃን ኣብ ዯቅኻ ምትሕሌሊፍ እዩ፣ ኤፌ5፣9 ብኸመይ?
27. ከም ዯቂ ብርሃን፣ ንጎይታ ሐጉሶ ብኸመይ ትፈሌጥ? (ነዚ ሕቶ ኣስፊሕካን ንዜበሇጸ መሌሲ ዯሉኻ ሕተታ)
28. መሌሰ-ግብሪ ናይ ወሇዱ ኣብ ምዕባይ ውለድ ብመሰረት እዚ ጥቕሲ እንታይ ነይሩ?
29. ፍረ ብርሃን ብከመይ መገዱ ነቲ ውለድ ስድራቤት ይኣሌዮን ይከናከኖን (pursue it)?
30. ፍረ ብርሃን ምፍራይ እንታይ ዋጋ ንስድራቤት የኽፍሌ?
መጠቃሇሉ ሓሳብ - ስድራቤት ኣምሊኽ መሰረቱ ከም ምዃኑ መጠን ኩለ ክርስትያን ንስድራቤቱ ብማእከሌነት ኣምሊኽ ክኣሌዮን
ክከናኸኖን ኣሇዎ። ምኽንያቱ ማእከሊይ መትከሌን ዒሊማን ስድራቤት እግዙኣብሄር ስሇዜኾነ።
 ንውለድኻ ግዛ ኣልካ’ዶ? ብንጹር ክንዯይ ሰዒታት?
 ንዉሌድካ ብሓሊፍነት’ዶ ተዕቢ ወይስ ዜኣዘካ እንዲ ገበርካልም ብይ ስርዒት ተዕቢ? ትቀጽዖም’ዶ?
 ብሓቂ መሌስ ሕጂ! ምስ ውለድካ (ዋሊ ወዱ 2 ዒመት) ናይ ጸልት ግዛ ኣሇኩም’ዶ? ቃሌ ኣምሊኽ ትምህሮም’ዶ?
ወይስ ክትእብድ ኢሌካ ካርቱን ፊሌምታት ምውሊድ ትፈትወልም?
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