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ክፍል አንድ 
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የ ጥ ና ት   ር ዕ ሶ ች 

 
 

 1. ጥናት አንድ  የክርስቲያኖች ሕብረት 
 
 2. ጥናት ሁለት  እርስ በርስ መዋደድ 
 
 3. ጥናት ሶስት  እርስ በርስ መቀባበል 
 
 4. ጥናት አራት  የሕብረት ጸሎት ኃይል 
 
 5. ጥናት አምስት  አንዱ ሌላውን ዝቅ ብሎ 
     ስለማገልገል 
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ጥናት አንድ 
 

የመጽሐፍ ቅዱስ ርዕስ  
 

የ ክ ር ስ ቲ ያ ኖ ች   ሕ ብ ረ ት 

 
የጥናት  ክፍል ፡ 1ኛ ዮሐንስ 1:1-10   እና  ዕብራውያን 10:19-25 
 
የጥናት ርዕስ፡ የክርስቲያኖች ሕብረት:: 
 
የጥናት ዓላማ፡   ሐዋሪያው ዮሐንስ ክርስቶስን በአይኖቹ አይቶታል፤  በጆሮዎቹ 
                   ሰምቶታል፤   በእጆቹ ዳስሶታል፤  አብሮትም አገልግሏል:: ይህን 

መልዕክት የጻፈላቸው ሰዎች ግን ክርስቶስን እንደእርሱ በስጋ 
አላዩትም::  የዚህ ጥናት አላማ “እናንተም  ከእኛ ጋር ኀብረት 
እንዲኖራችሁ፤ ከአብና ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ኅብረት 
እንድታደርጉ እንጽፍላችኋለን::” ያለውን መሠረት በማድረግ 
ክርስቲያኖች ከአብና ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ  እንዲሁም 
ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ኅብረት ሲያደርጉ ፤  ኀብረታቸው ከሌሎች 
አማኞችም ጋር እንደሆነ ለማስተማር ነው:: በተጨማሪም 

በዕብራውያን 10:19-25 ያለው ክፍል ኀብረትን ሰለማድረግ 
ተጨማሪ ትምህርት ይሰጠናል:: 

 
1. ሰዎች ሕብረትን እንዴት ይገልጹታል?   አንተስ/ቺስ  እንዴት ትገልጸዋለህ/ 

ትገልጪዋለሽ ? 
 
2. የክርስቲያን ሕብረት  በክርስቶስ ኢየሱስ ያልዳኑት ሰዎች ከሚያደርጉት ህብረት 

እንዴት ይለያል? 
 
3. በመጀመሪያ ምን ነበር ?   

 ሐዋርያው ዮሐንስና ከእርሱ ጋር የነበሩት ከመጀመሪያ የነበረውን እንዴት  
አወሩት ?  (1ኛ ዮሐንስ 1: 1- 2) 

 
4. ሐዋርያው ዮሐንስ ምን እንዳዩና ምን እንደሰሙ ለሌሎች ለማሳወቅ ለምን 

ፈለገ? ( 1ኛ ዮሐንስ 1 :3- 4) 
 

5.   ሐዋርያው ለአንባቢዎቹ ሊያስተላልፍ የፈለገው  መልዕክት ምንድነው ? 
(1ኛ ዮሐንስ 1 : 5) 
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6.   በጨለማ መመላለስ ማለት ምን ማለት ነው? (1ኛ ዮሐንስ 1:6-10) 
    በጨለማ ወይም በብርሃን የመመላለስ ውጤቱስ  ምንድነው?   
    በብርሃን እንድንመላለስ እግዚአብሔር ምን አዘጋጀልን?  
 

7. ዕብራውያን  10:19-22 ይነበብ:: 
ይህ ክፍል ከ1ኛ ዮሐንስ 1:6-10 ጋር ያለውን ግንኙነት አነጻጽሩ? 
 

 ዕብራውያን 10:22-25 ይነበብ:: 
8. የዕብራውያን ጸሐፊ ለአንባቢዎቹ ሊያሳይ የፈለገው አራት መሠረታዊ ሃሳቦችን 

በመዘርዘር በእያንዳንዱ ሀሳብ ላይ ተወያዪ:: 
 ከእግዚአብሔር ጋር ያለህ/ሺ ህብረት እንዴት ነው? 
 ከቅዱሳን ጋር ያለህ/ሺ ህብረት እንዴት ነው? 
 

9. አሁን ባለንበት ሐገር ቅዱሳን በክርስቲያን ሕብረት ውስጥ እንዳይካፈሉ 
የሚያግዷቸው ምክንያቶች ምንድናቸው?  መፍትሔውስ ምንድነው?  
 

10. ከእግዚአብሔር ጋር ያለህን/ሽን ህብረት ለማጠናከር እንዲረዳህ/ሽ 
ለእግዚአብሔር ልትናዘዘው/ዥው የምትፈልገው/ጊው ነገር ይኖርሃል/ሻል? 

 
11. በአሁኑ ሰዓት በክርስቲያኖች ሕብረት ውስጥ ሕብረትን የማያደርግ/የማታደርግ   

ወንድም ወይም እህት የምታውቀውና/ቂውና ልትከታተለው/ይው 
የምትፈልገው/ጊው  ሰው ይኖራል?  ለዚህ ምን ያህል ዝግጁ ነህ/ነሽ? 
 

12. በዚህ ጥናት ላይ እግዚአብሔር ያስተማረህ/ሽና የጠቀመህ/ሽን ብትመሰክር/ሪ:: 
 
ማጠቃለያ ሃሳብና ጸሎት። 
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ጥናት ሁለት 
 

የመጽሐፍ ቅዱስ ርዕስ  
 

እ ር ስ  በ እ ር ስ  መዋደድ 

 
የጥናት  ክፍል ፡  1ኛ ዮሐንስ  4 : 7-21 

 
የጥናት ርዕስ፡ እርስ በርስ መዋደድ:: 
 
የጥናት ዓላማ፡  ባለፈው ትምህርታችን አማኞች ከአምላካቸው ጋር ያላቸውን 

አንድነት የጠበቀ ስለማድረግ ተመልከትን::  በዚህ ጥናት ደግሞ  
አማኞች እንደ ብርሃን ልጆች በመመላለስ እግዚአብሔር ፍቅር 
መሆኑን ተረድተው እርስ በእርሳቸው ፍቅርን እንዲለማመዱ  
እንደሚያስፈልግ እንማራለን::     

 
1. የትኛው ኀይለኛ አነሳሽነት  (Powerful motivator) ያለው   ይመስልሃል/ሻል? 

ፍቅር ፥ ፍርሃት ወይስ  ጥላቻ?  ለምን?  
 በዓለም ታሪክ ውስጥ ታሪካቸው በፍቅር ወይም በጥላቻ የሚታወቁ         

መሪዎችን በመጥቀስ  ተወያዩ:: 
         
2. ሐዋሪያው ዮሐንስ አንባቢዎቹን ምን እንዲያደርጉ ያበረታታል?                    

(1ኛ ዮሐንስ 4: 7) 
 
3.   እግዚአብሔርን በማወቅና እግዚአብሔርን በመውደድ መካከል ያለው ግንኙነት      

ምንድነው? (1ኛ ዮሐንስ 4:7-8) 
 
4. በ1ኛ ዮሐንስ 4:9 መሠረት እግዚአብሔር ልጁን ለምን ላከ? 
 
5. በ1ኛ ዮሐንስ 4:10 መሠረት ፍቅር ምንድነው? 
 
6. ክርስቲያኖች እርስ በርስ  መዋደድ ያለባቸው ለምንድነው? (1ኛ ዮሐንስ 4: 11) 

 
7. የቅዱሳን መዋደድ ውጤቱ ምንድነው? (1ኛ ዮሐንስ  4: 12) 

 
8. እግዚአብሔር በእኛ እንደሚኖርና እኛም በእርሱ እንደምንኖር በምን 

እናውቃለን? (1ኛ ዮሐንስ 4: 13) 
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9. ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ስናምን ምን ይሆናል? (1ኛ ዮሐንስ 4: 15) 
 
10. በ1ኛ ዮሐንስ 4: 16-18  መሠረት ፍቅር አስፈላጊ የሆነበት ምክንያት ምንድነው?   

 በፍርድ ቀን ፍቅር እንዴት ድፍረት ይሆነናል? 
 

11. እግዚአብሔርን በመውደድና እርስ በርስ በመዋደድ መካከል ምን ግንኙነት አለ? 

(1ኛ ዮሐንስ 4: 20-21) 

 
12. 1ኛ ዮሐንስ 3 : 11-18  በማንበብ ይህ ክፍል ከ1ኛ ዮሐንስ 4 : 20 -21 ጋር 

ያለውን ግንኙነት ተመልከቱ:: 
  
13. ዮሐንስ  ቅዱሳን  ሊያስተውሉት  የሚገባቸው  ሁለት  ምሳሌዎችን 
 በ1ኛ ዮሐንስ 3 : 11-18 ላይ አስቀምጧል :: አንደኛው ቅዱሳን  ሊከተሉት 

የሚገባ ሲሆን ሌላው ደግሞ ውድቅ ሊያደርጉት የሚገባ ነው::  እነዚህን ሁለት 
ምሳሌዎች  በመመልከት አዛምዳችሁ አጥኑት:: 

 
14. አብረህው/ሽው በሰላም ልትጓዝ/ዥ የሚያስቸግርህ/ሽ ሰው ይኖር ይሆን? 

ይህንንስ ለመለወጥ ምን ማድረግ ትችላለህ/ያለሽ? ይህንን ሰው ለመውደድ 
እንድትችል/ይ እግዚአብሔርን  ጠይቅ/ቂ:: 

 
15. ከዚህ ጥናት የተነሳ በዚህ ሳምንት ውስጥ ለሌሎች ፍቅርህን/ሽን በተግባር   

ለማሳየት ምን እርምጃ  ትወስዳለህ/ሽ?     
 
 

ማጠቃለያ ሃሳብና ጸሎት። 
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ጥናት ሶስት 
 

የመጽሐፍ ቅዱስ ርዕስ  
 

እ ር ስ  በ እ ር ስ  መ ቀ ባ በ ል 

 
የጥናት  ክፍል ፡   ወደ ሮሜ ሰዎች  14:1- 15:13 

 
የጥናት ርዕስ፡ እርስ በርስ መቀባበል:: 
 
የጥናት ዓላማ፡   አማኞች እራሳቸውን ለእግዚአብሔር አሳልፈው የሚሰጡበት አንዱ 

መንገድ ሌሎችን በማገልገል ነው።   ሆኖም ግን ከአገልግሎት 
በፊት  ከቅዱሳን ጋር የሚደረግ እርስ በእርስ መቀባበል 
ይቀድማል።  ይህ ክፍል አማኞች  አከራካሪ ጉዳዮች 
ሲገጥሟቸው እርስ በእርስ በመቀባበል ኀብረትን እንዴት 
ሊጠብቁ እንደሚገባቸው ያስተምራል።  

 
 
1. በልጅነትህ/ሽ  ከጔደኞህ/ሽ ወይንም ከቤተሰብህ/ቦችሽ ጋር የነበረህ/ሽ ግንኙነት 

ምን ይመስል ነበር (መከራከር የሚወድ፤ የሚጨቃጨቅ፤   ክርክር ሲነሳ መሀል 
ሰፋሪ የሆነ  ወይም ክርክር ሲነሳ  አስታራቂ)?  ምሳሌ ስጡ::  

 
2. በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ ወደ ሮሜ ሰዎች 14 : 1  “በእምነቱ ደካማ 

የሆነውን ሰው አከራካሪ በሆኑ  ጉዳዮች ላይ በአቋሙ ሳትፈርዱበት ተቀበሉት” 
ይላል::  ሐዋሪያው አማኞችን በእምነቱ ደካማ የሆነን ሳትፈርዱበት ተቀበሉት 
ያለው በምን አይነት ጉዳዮች ላይ ነው?  
 

3.  ወደ ሮሜ ሰዎች   14:2-12 ይነበብ:: 
 የሮሜ ቤተ ክርስቲያን አማኞችን ያከራከራቸውና የጨቃጨቃቸው በክፍሉ ላይ 

የተጠቀሱ ጉዳዮች ምንድናቸው? 
 

4. አከራካሪ በሆኑ ጉዳዮች ላይ አንዳችን በሌላችን ላይ እንዳንፈርድ ሐዋርያው 
የሰጠው ምክንያት ምንድነው?  

 
5. ሐዋርያው አማኞቹን በሁለት ከፍሎ ደካማና ብርቱ ብሎ አስቀምጧቸዋል:: 

የትኞቹን ደካማ ደግሞም  የትኞቹን ብርቱ ያለ ይመስልሃል?  
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6.  አከራካሪ በሆኑ ጉዳዮች ላይ (የእግዚአብሔር ቃል አድርጉ ወይም አታድርጉ 
ብሎ በግልጽ  ባልተጻፈባቸው ጉዳዮች ላይ) ሐዋርያው ምን መደረግ እንዳለበት 
ያስተምረናል?(ወደ ሮሜ ሰዎች 14: 5) 
 

7.  በቁጥር 6 ላይ ሐዋርያው እነዚህ ሁለት ዓይነት አማኞች አከራካሪ ጉዳዮች 
ቢኖሯቸውም የልባቸው ፍላጎት ምን እንደሆነ ያሳያል?  
 

8. በሌሎች ላይ ስለሚፈርዱ አማኞች ሐዋርያው ምን ዓይነት ማስጠንቀቂያን 
ይሰጣል?  (ወደ ሮሜ ሰዎች  14 : 10-12) 
 

9.  አማኞች አንዳቸው በሌላኛው ላይ መፍረድ ትተው  ይልቁን ምን እንዲያደርጉ 
ያዛል? ለዚህ ትዕዛዝ  መሠረት ያደረገው ምንድነው? (ወደ ሮሜ ሰዎች  14 : 
13-18 ተመልከቱ) 
 

10. ከቁጥር 15-16 በመነሳት በዚህ በእኛ ዘመን አማኞች ወገኖችን የሚያሳዝኑት 
በምን ዓይነት አጠያያቂ ነገሮች ላይ ነው? ምሳሌ በመውሰድ ተወያዩበት:: 
 

11. በቁጥር 19-22 ባለው ላይ ሐዋርያው አከራካሪ ጉዳዮችንና አማኞችን 
ስለማሰናከል አስመልክቶ እርስ  በርስ ለመቀባበል የሰጣቸውን ትምህርታዊ 
ምክሮች ዘርዝሩ ?  
 

ወደ ሮሜ ሰዎች 15:1-13 ይነበብ::  
 

12. ሐዋርያው በእምነታቸው ብርቱ ለሆኑ አማኞች ምን አይነት ምክርን ይሰጣል?  

(ወደ ሮሜ ሰዎች  15:1-2) 
 

13.  ሐዋርያው ጳውሎስ ምሳሌ አድርጎ ያስቀመጠልን ማንን ነው?                 

(ወደ ሮሜ ሰዎች  15:3-4) 
 

14. ከቁጥር 7 እስከ 13  ባለው  ክፍል  ላይ ክርስቶስ አይሁዶችንና አሕዛቦችን 
እንዴት እንደተቀበለ  በመግለጽ አሳይቶናል ::  በተጨማሪም  “ክርስቶስ  
እንደተቀበላችሁ እርስ በርሳችሁ  ተቀባበሉ” በማለት ያዛል :: በዚህ ምሳሌነት 
እንዴት መቀባበል እንደሚገባ ተነጋገሩ:: 
 

15.  በአሁኑ ዘመን በአማኞች መካከል አከራካሪ የሆኑ ጉዳዮች ምን ምንድናቸው? 
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16. ከክፍሉ በተማራችሁት  መሠረት አከራካሪ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ምሳሌ ለመሆን 

የእያንዳንዱ ሰው ድርሻ ምንድነው? 
 

17.   በክፍሉ መሠረት የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ በማያዝባቸውና ክርክር ሊያስነሱ 
በሚችሉ ጉዳዮች ላይ ሕብረትን በመጠበቅና ሌላውን ላለማሰናከል አማኞች 
እንደመመረያ አድርገው  ሊይዟቸው የሚገቡ ሃሳቦች ምንድናቸው? 
 
 
ማጠቃለያ ሃሳብና ጸሎት። 
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ጥናት አራት 
 

የመጽሐፍ ቅዱስ ርዕስ  
 

የሕ ብ ረ ት   ጸ ሎ ት  ኃ ይ ል 

 
የጥናት  ክፍል ፡   የሐዋርያት ሥራ  12 : 1- 19 
 
የጥናት ርዕስ፡ የሕብረት ጸሎት ኃይል:: 

 
የጥናት ዓላማ፡ አማኞች በሕብረት ሊጸልዩ ይገባቸዋል:: ቅዱሳን ከባድ ሁኔታ 

ሲገጥማቸው እንደ ቤተ ክርስቲያን በሕብረት በሚጸልዪበት ጊዜ 
እግዚአብሔር ድንቅና ተአምራትን እንደሚያደርግ ከዚህ ክፍል 
እንማራለን:: ስለዚህ የዚህ ጥናት ዓላማ አማኞች በአንድነት 
ተሰብስበው የአግዚአብሔርን ፊት መፈለግ አንዳለባቸው 
ለማስተማር ነው:: 

 
 
1. እንደ እውን ሆኖ የተሰማህ ሕልም አይተህ ታውቃለህ? ካለ ለሕብረቱ  

አካፍል:: 
 

 እንደ ጴጥሮስ  ዓይነት ገጠመኝ ገጥሞህ ያውቃል? ካለ ለሕብረቱ 
አካፍል::  

 
2 ሄሮድስ ክርስቲያኖችን የሚጠላው ለምንድነው ?  (የሐዋርያት ሥራ 12 : 1-4) 
 

 ሄሮድስ እነማንን አሳሰረ? 
 ማንን አስገደለ? 
 ጴጥሮስን ለምን አሳሰረው?  ካሳሰረው በኋላ በጴጥሮስ ላይ ሊያደርግ 

ያቀደው ምን ነበር? 
 

3. ጴጥሮስ በዚህ ሁኔታ በሚያልፍበት ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ምን አደረገች? 
(የሐዋርያት ሥራ 12: 5) 

 
4 ጴጥሮስ በሁለት ወታደሮች መካከል በሰንሰለት ታስሮ ሲተኛ እንዴት እንቅልፍ 

ሊወስደው ቻለ?  (የሐዋርያት ሥራ 12: 6) 
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5. ጴጥሮስ ወደ ፍርድ ሊቀርብ ከታቀደበት ቀን ቀድሞ ባለው ሌሊት ምን 
ተፈጠረ? (የሐዋርያት ሥራ 12: 7-11) 

 
 ጴጥሮስ  ከእስር ቤት እንዲወጣ ያደረገው ማነው እንዴትስ ሊወጣ 

ቻለ? 
 ጴጥሮስ የተከናወነው ሁኔታ ህልም እንዳልሆነ የገባው መቼ ነው? 
 ጴጥሮስ ነገሩ ሕልም እንዳልሆነ ባወቀ ጊዜ የተፈጠረውን ሁኔታው 

እንዴት ገለጸው? 
 

6. ጴጥሮስ ነገሩን ሲያስተውልና ሲያውቅ ምን አደረገ?                    
(የሐዋርያት ሥራ 12: 12-17) 

 
 ጴጥሮስ ወደ ዮሐንስ እናት ቤት በሄደ ጊዜ ምን ተፈጠረ? 
 በዚያ የነበሩት ክርስቲያኖች እንዴት ተቀበሉት? 
  ጴጥሮስ ወደ ቤት በገባ ጊዜ የነበረውን ሁኔታ እንዴት አስረዳቸው? 

 
 
7 ወታደሮቹ ጴጥሮስን ባጡት ጊዜ እንዴት ሆኑ ሄሮድስስ ምን አደረገ? 

(የሐዋርያት ሥራ 12: 18-19) 
 
 

8. አንዳንድ ሰዎች ለራሳቸው ክብርን ወይም ጥቅምን ለማግኘት ሲሉ በቅዱሳን 
ላይም ሆነ በሌሎች ሰዎች ላይ ጉዳት ሲያደርሱ አጋጥሟችሁ ያውቃል?  ከሆነ 
ያስተዋላችሁትን ለሕብረቱ አካፍሉ:: 
 

 
9. ከባድ የሆኑ ነገሮች ባጋጠማችሁ ጊዜ ሁኔታውን ለማለፍ ምን ታደርጋላችሁ? 

 
 

10. በቅዱሳን  ላይ ከባድ ችግር ሲፈጠር ቤተ ክርስቲያን ፀሎትን በእንዴት አይነት 
ሁኔታ ልታደርግ ይገባታል? 
 
 

11. አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ማለፍን አስመልክቶ ከጴጥሮስ ሕይወት ምን 
እንማራለን? 
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12. በቤተ ክርስቲያን ውስጥና ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ልዪ ጸሎት 
የሚያስፈልጋቸው ሰዎች የምታውቁ ከሆነ ስማቸውን በመጥቀስ በየሳምንቱ 
በሕብረታችሁ ላይ ጸልዪላቸው:: 
 

13. በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እያለፈ የሚያገለግል አገልጋይ ታውቃላችሁ? ካለ 
ለዚህ ሰው የጸሎት ርዕስ ወስዳችሁ በጸሎታችሁ ጊዜ ሁሉ ፀልዩለት:: 

 
 

ማጠቃለያ ሃሳብና ጸሎት። 
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ጥናት አምስት 
 

የመጽሐፍ ቅዱስ ርዕስ  
 

አ ን ዱ    ሌ ላ ው ን  ዝ ቅ  ብ ሎ  ስ ለ ማ ገ ል ገ ል 

 
የጥናት  ክፍል ፡    የማርቆስ ወንጌል 10:35-45  
 
የጥናት ርዕስ፡ አንዱ ሌላውን ዝቅ ብሎ ስለማገልገል:: 

 
የጥናት ዓላማ፡     በቅዱሳን መካከል የሚደረግ አገልግሎት አንዱ ለሌላው ዝቅ 
 በማለት ሊሆን ይገባል:: ለእግዚአብሔር ክብር ለመስጠትና 

ቅዱሳን ከእግዚአብሔር በረከት እንዲቀበሉ ዝቅ ብሎ ማገለገል 
አስፈላጊ መሆኑን ይህ ጥናት ያስተምረናል:: 

 
 
1. ብዙ ጊዜ ሰዎችን የሚያጨቃጭቁና የሚያጣሉ  ምን ዓይነት ነገሮች ናቸው? 

 
2. ወላጆችህ/ሽ ምን አይነት ደረጃ ላይ እንድትደርስ/ሽ ይገፋፉህ/ሽ ነበር? 

 
3 ያዕቆብና ዮሐንስ ከኢየሱስ ጋር ምን ዓይነት ግንኙነት የነበራቸው 

ይመስላችኋል? (የማርቆስ ወንጌል 10:35-36) 

 
4. ያዕቆብና ዮሐንስ ኢየሱስን የጠየቁት ምንድነው?  (የማርቆስ ወንጌል 10 : 37) 

 ጥያቄያቸው ስለአመለካከታቸው ምን  ይገልጻል? 

 
5. ኢየሱስ ለጥያቄያቸው ምን መልስ ሰጠ?  (የማርቆስ ወንጌል 10 : 38-40) 
 

 ኢየሱስ ስለ ጽዋ እና ስለ ጥምቀት ተናገረ:: እነዚህ ነገሮች ምንድን 
ናቸው? 

 የእነርሱን ጥያቄ ለማሟላት እንደማይችል የገለጸላቸው በምን መልኩ 
ነው? 

 በግራና በቀኝ ያለውን መቀመጫ የሚሰጠው ማን ነው? 
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6. የተቀሩት አስሩ ደቀመዛሙርት በያዕቆብና በዮሐንስ ጥያቄ ምን ተሰማቸው? 
ለምን?  (የማርቆስ ወንጌል 10 : 41-45) 

 ጌታ አየሱስ በመካከላቸው የነበረውን አለመግባባት አስመልክቶ ምን 
ዓይነት ማስጠንቀቂያና ትምህርት ሰጣቸው? 

 በዓለም መንግስትና በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ስለ ሥልጣንና 
ክብር ያለውን የአመለካከት ልዩነት ኢየሱስ እንዴት ገለጸው? 

 
7 ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውን ትምህርት እራሱ ምሳሌ እንደሆነ በቁጥር 45 

የገለጸላቸው እንዴት ነው ? የዮሐንስ ወንጌል 13: 4-15 ጨምራችሁ ተመልከቱ:: 
  

8. ጌታ ኢየሱስ የዮሐንስንና የያዕቆብን ጥያቄ በቀጥታ ለመመለስ ፈቃደኛ ሳይሆን 
የቀረው ለምንድነው? (ማርቆስ 10 : 39)  

 
9. እኛስ በዚህ ዘመን እግዚአብሔርን ምን ዓይነት ተገቢ ያልሆኑ ጥያቄዎችን 

እንጠይቃለን? 
 ጌታስ ትክክል ካልሆኑ ጥያቄዎቻችን እንዴት ያርመናል? 

 
10. ዛሬስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንዳንዶች ስልጣንን ለማግኘት ምን ነገሮችን 

ያደርጋሉ?  ይኸንንስ እንዴት ትመለከቱታላችሁ? 
 

11. ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ ከሰጠው ትምህርት  ሰለ ሥልጣን ምን ግንዛቤ 
አገኛችሁ? 

 
12. በግል ሕይወትህ/ሽ በማናቸውም ሁኔታዎች ራስህን/ሽን ከማስቀደም ለመጠበቅ 

ምን ማድረግ ይኖርብሃል/ ሻል? 
 
13 በዚህ ሳምንት ውስጥ በግል ወይም በሕብረት ዝቅ በማለት ልትሰጡ 

የምትችሉትን አንድ አገልግሎት አስቡና በተግባር አውሉ:: 
 

ማጠቃለያ ሃሳብና ጸሎት። 


