የቆላስይስ እና ኤፌሶን ጥናት
የጥናት ክፍል፡ ኤፌሶን 1፡1-22 ቆላስይስ 1፡1-14
እነዚህ ሁለቱ መልእክቶች በብዙ ነገር ይያያዛሉ፡፡
ጳውሎስ ሮም እስርቤት ሆኖ ከፃፋቸው 4ቱ መልእክቶች (ፊልጵስዩስ እና ፊሊሞና) መካከል ናቸው
ክርስቶስ በውስጣችሁ (Christ in you)
ክርስቶስ ላይ ያተኮረ (ራስ)
ምስጢሩ የክርቶስ በኛ መኖር
ከርስቶስ የፍጥረት ሁሉ ጌታ
ክርስቶሎጂ
ጥበብ እውቀት ሙላት ምስጢር
1-2 በክርስቶስ ያለን ሥፍራ

በክርስቶስ (in Christ)
ቤተ ክርስቲያን ላይ ያተኮረ (አካል)
ምስጢሩ የአህዛብና የአይሁስ አብሮ መዳን
ክርስቶስ የቤተክርሰቲያ ራስ
ኤክልሸዮሎጂ
ጥበብ እውቀት ሙላት ምስጢር
1-3 በክርስቶስ ያለንን ሥፍራ

በእኛ እንደሚሠራው ኃይል መጠን

በእኔ በኃይል እንደሚሠራ እንደ አሠራሩ

3-4 ከዚያ የተነሳ የሚጠበቁብን ነገሮች
ክርክር ግጭትና ተቃርኖ ያዘለ
የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኑርባችሁ
በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ በጸጋው
በልባችሁ ለእግዚአብሔር ዘምሩ፤

4-6 ከዚያ የተነሳ የሚጠበቁብን ነገሮች
ሰላም የተሞላ ንግግር
መንፈስ ይሙላባችሁ
በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ
በርሳችሁ ተነጋገሩ፤ ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና
ዘምሩ፤

መመልከት

መተርጎም

ማዛመድ

ምን አያለሁ?

ምን ማለቱ ነው?

እንዴት ሊተገበር ይቻላል?

ርዕስ፡ በክርስቶስ የተደረጉልንን ማወቅ
በዚህ ክፍል ውስጥ በሁለቱ መፃህፍት ውስጥ ጳውሎስ በተደጋጋሚ የተጠቀመባቸው ቃላትን
ፈልጋችሁ ለማገኛት ሞክሩ፡፡
3ቱ ጊዜያት
ዓለም ሳይፈጠር

ያሁኑ ዘመን

የሚመጣው ዓለም

መረጠን

መዋጀት

መጠቅለል

ርስት--መዋጀት የልጁ (ክርስቶስ)ደም----መበዠት--ስርዬት--በረከት--ሰማይ---ሀሳብ---ፈቃድ--ተስፋ--መመረጥ-መወሰን--መጠራት--ቅዱሳን--አለነውር መሆን--ፍቅር--ምስጋና--ክብር--ልጅነት--አ,እውቀት--መንፈሳዊ ጥበብ-መገለጥ--ሓይል--ድነት--መፍለስ-....መታተም---ፀሎት---
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የመወያያ ጥያቄዎች
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

በኤፌሶን ቤተ ክርሰቲያን ታሪክ ከ ሐዋ ሥራ 18-19 ላይ ይምታሰታውሱትን ተነጋገሩ በወቅቱ በኤፌሶን
የነበሩትን ሰዎች ጥቀሱ
ምድራዊ ወይም የዚህ ዓለም በረከቶች የምንላቸውን ዘርዝሩ፡፡ መንፈሳዊ በረከትን በዚህ ክፍል መሰረት
ዘርዝሩ
ዓለም ሳየፈጠር መመረጥ እና አስቀድሞ መወሰን ምን ማለት ነው?
ስለ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን የተሰማው ነገር ምንድነው? ኤፌ 1፡15
ጳውሎስ ስለ ቆላስይስ ሰዎች 4 ዋና ነገር እንደሰማ ይናገራል ምን ምን ናቸው?
የጳውሎስ ለቆላስይስና ለኤፌሶን ሰዎች የፀለየውን ጸሎት ከዘረዘራችሁ በኋላ አንድ ባንድ አስፈላጊነቱን
ተነጋገሩ፡፡
1) የጥበብና የመገለጥ መንፈስ
2) በበጎ ስራ ፍሬ ማፍራት
3) ለጌታ እንደሚገባ መመላስ
4) በጥበብና አእምሮ መሞላት (በክርስትና ሕይወት ውስጥ እውቀት ለምን አስፈላጊ ሆነ?
5) የመጥራቱ ተስፋ ቆላስይስ 1፡3-5 (ተሰፋ እምነት ፍቅር) ተስፋ እንደ ምንጭ እነዴት ታዬ?
6) የልብ አይን መብራት
7) የርስት ከብር ባለጠግነት
8) የሓይሉ ታላቅነት ምንነት
የእነዚህን ፀሎቶች ለምን ጊዜ ያክል ፀልየናል? ተመልሰውልናል? ወይ ስለ መመለሳቸው ምን
ማረጋገጫ ይኖረናል?

መተግበር (Application)
ስለ መዳናችን ምን ያህል እርግጠኞች ነን?
የምናደንቃት የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ይህን ያህል ፀሎት ካስፈለጋት ለኛ ምን ያክል
ያስፈልገን ይሆን?
በዘወትር ጸሎታችን ሊካተቱ የሚገቡትን የፀሎት ርዕሶች ምን ምን እንደሆኑ በማውጣት
ለራሳችንም ሆነ ለሌላ ሰው እንፀልይ፡፡
በዛሬው ጥናት መንፈስ ቅዱስ ምን ሰአስተማረኝ? የኔ ድርሻ መንድር ነው?........

በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከንwww.imageofchristchurch.org

