CHRISTADELPHIAN BIBLE COURSE
Lesson 2 – Who are the Christadelphians?

የትምህርት ክፍል 2 -ክርስታደለፊያኖች እነማናቸው?
ንባብ፡ የሐንስ ወንጌል 15
ክርስታደለፊያን
ይህ የመፅሐፍ ቅዱስ ጥናት ሙሉ በሙሉ መፅሐፍ ቅዱሳዊ ነው፡፡ ቢሆንም ግን ስለ ክርስታደልፊያን ለማወቅ ጉጉት
ሊያድርባችሁ ይችል ይሆናል፡፡ ስለዚህ ስለ እኛ የተወሰኑ ነገሮችን ልንናገር ይገባናል፡፡
ክርስታደልፊያን በአለም ዙሪያ ያሉ ሠዎችና መፅሐፍ ቅዱስን በማንበብና ቃሉን ሙሉ በሙሉ እንደ እግዚያብሔር ቃል
የምንቀበል ማህበረሰብ ነን፡፡ በሐዲስም ሆነ በብሉይ ኪዳን ስለ እየሱስ ክርስቶስና ስለ አለማችን የወደፊት ዕጣ ፋንታ ስለ
ተገባልን ቃልኪዳን እናምናለን፡፡ የእየሱስ ክርስቶስን ከሠማይ ዳግመኛ መምጣትና የእግዚአብሔርን መንግስት በምድር ላይ
መመስረት እንጠብቃለን፡፡
ክርስታደልፊያን የሚለው ስያሜ ከሁለት የግሪከ ቃል የተመሠረተ ስሆን ትርጓሜውም በክርስቶስ ወንድማማችነት ማለት
ነው፡፡ (ወደ ቆላስይስ ሰዎች 1፤2) ይህም ቃል የተወሰደውም ለመጀመሪያ ጊዜ ሐዲስ ኪዳን በተፃፈበት በግሪክ ቋንቋ ነው፡፡
ክርስታደልፊያን የት ነው የሚኖሩት?
በተለያዩ የአለማችን ቦታዎች ላይ ክርስታደልፊያኖችን እናገኛለን፤ ለምሣሌ ያክል ብንወስድ በብሪታንያ በብዙ አውሮፓ
ሀገራት፡ በብዙ አፍሪካ ሀገራት፡ ሩቅ ምስራቅ ከህንድ እስከ ኢንዶኔዥያ፡ አውስትራሊያ፡ ኒውዚላንድና በፓሲፊክ ደሴቶች፡
በሰሜን እና በደቡብ አሜሪካ ከካናዳ እስከ አርጀንቲና በካሪቢያን ደሴቶች የምናገኛቸው ሲሆን እነዚህም ህዝቦች ከተለያዩ
ዘር እና ባህል የተውጣጡ ናቸው፡፡
ክርስታደልፊያኖች በምን ያምናሉ?
ክርስታደልፊያኖች ሙሉ በሙሉ እምነታቸው የተመሠረተው ከዛሬ 2000 ዓመታት በፊት እየሱስ ክርስቶስ እና ሐዋርያቱ
ባስተማሩት አስተምሮ ነው፡፡ትክክለኛውም የክርስትያን መልዕክትም ሣይቀየርና እስካሁንም በትክክለኛው የመፅሐፍ ቅዱስ
አስተምሮ የሚያምን አካላት አሉ፡፡ ቢሆንም አብዛኛው ቤተ ክርሰቲያናት ወደ ሠው ፈጠራ አስተሣሠብ ተቀይሯል፡፡
ክርስታደልፊያኖች እውነተኛውን የእግዚአብሔር ቃል የሚፈልጉትን ጥቅሶች ብቻ ሣይሆን ሙሉ መፅሐፍ ቅዱስን
በማንበብ ቃሉን ይጠብቁታል፡፡የዕለት ተዕለት የማንበቢያ ፕሮግራምም ብሉይ ኪዳንን በዓመት አንድ ጊዜ እና ሐዲስ
ኪዳንን ደግሞ በዓመት ሁለት ጊዜ እንዲያነቡ ይረዳቸዋል፡፡
እንዴት የክርስታደልፊያን ማህበረሰብ ተመሠረተ?
በ1832 ጆን ቶማስ የሚባል የእንግሊዝ ዶክተር አባቱ በአሜሪካ ኒውዮርክ እብዲኖር ስለፈለገ በመርከብ እየተጓዘ ሣለ
መርከቧ ክፉኛ በማዕበልና በረዶ በቀላቀለ ዝናብ ተናወጠች በዚህም ወቅት ዶር.ቶማስ እንደሚሞት እርግጠኛ ይሆናል፡፡
በዚህም ወቅት ነበር ስለ ወደፊቱ ዕጣ ፋንታ ምን ሊሆን እንደሚችል ጥቂት ብቻ እንደሚያውቅ የተረዳው እናም በሠላም
ወደ ምድር ከደረስኩኝ ከሞት በኋላ ስላለው ሕይወት ሣላውቅ አንድም ቀን ቢሆን አላርፍም ብሎ በዚያች ቅፅበት ለእራሱ
ቃል ይገባል፡፡ በመጨረሻም በሠላም ኒዎርክ ደርሶ ለተከታታይ አስራ አምስት ዓመታት መፅሐፍ ቅዱስን በጥንቃቄ
ሲያጠናና የሌሎችን የክርስትና አስተምሮ ሲፈትሽ አሳለፈ፡፡ በኋላም በብሉይ ኪዳን ሆነ በሐዲስ ኪዳን ስለ እየሱስ
ክርስቶስም ሆነ ስለሚመጣውና በምድር ላይ ስለሚመሠረተው የእግዚአብሔር መንግስት የተፃፉት ነገሮች ሁሉ በትክክል
ስለ መረዳቱ እርግጠኛ በሆነም ጊዜ ተጠመቀ፡፡ (ሙሉ በሙሉ ውሃ ውስጥ በመነከር) በአሜሪካ እና በብሪታንያም ሰመስበክ
እንዲሁም ሐይማኖታዊ ጋዜጣዎችንና መፃሕፍትን አሳትሟል፡፡
በተመሣሣይ የመፅሐፍ ቅዱስ አስተምህሮ የሚያምኑ መሀከል አንዱ የሆነውና ስሙም ሮበርት ሮበርትስ ጆን ቶማስን
በስራው አጋር ለመሆን ተቀላቀለው፡፡ እርሱም በቁጥር በጨመረ ላይ ያለውን አማኝ ተከታዮቹን አንድ ላይ በአከባቢው
በቡድን በማሰባሰብ ወይም ኤክሌሺያ በመመስረት ያግዘው ነበር፡፡ ኤክሌሺያ ከመፅሐፍ ቅዱስ የተወሰደ የግሪክ ቋንቋ
ሲሆን ትርጓሜውም ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው፡፡ ትርጓሜውም የህዝቦች ህብረት ወይም መሰባሰብ ሲሆን
ክርስታደልፊያኖችም ከቤተክርስቲያን ይልቅ ኤክሌሺያ የሚለውን ቃል ለመጠሪያነት ይመርጡታል ምክንያቱም ሠዎች ስለ
ቤተ ክርስቲያን የሚያስቡት ስለ ህንፃው እንጂ ስለ ልዩ የሆነው የሠዎች ህብረት ቁብ ስለማይሰጣቸው ነው፡፡
ክርስታደልፊያን የሚለው ስያሜ ለመጀመሪያ የተዋወቀው በ1864 በአሜሪካን የነፃነት ጦርነት ወቅት አሜሪካውያን አማኞች
በጦርነቱ እንዳይሣተፉ መንግስታቸውን በጠየቁበት ወቅት እነዚህን አማንያን ለመለየት ስያሜ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል እናም
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ጆን ቶማስ ክርስታደልፊያን የሚለውን ስያሜ መርጦታል፡፡ ባሣለፍነውም 19 ክፍል ዘመን ክርስታደልፊያን በብዙ
የአለማችን ክፍሎች ስብከዋል ስለዚህም በክፍለ ዘመኑም መጨረሻም በብዙ ሀገራት የአማኞች ህብረት ማግኝት ችለናል፡፡
ክርስታደልፊያኖች እራሣቸውን እንዴት ያስተዳድራሉ?
የተልዕኮ ስራ ለመከናወን፣ የታመሙ ወገኖቻችን ፣በዕድሜ የገፉና ብቸኛ አባላትን መንከባከብ የተለያዩ ኮሚቴዎች
ተዋቅረዋል፡፡ በተወሰኑ ሀገራትም ጋዜጣና መፃሕፍትን ማተሚያ ቢሮዎች ሉ ሲሆን ይህን ስራ ለሚያከናውኑም ምንመ
ዐይነት ክፍያ የማይደረግላቸው ሲሆን እንዲሁም ቄስ ወይም ካህን የለንም (በጌታ እየሱስ- አሁን በሠማይ ባለው እርሱ
ብቸኛ ካህናችን ነው- በእርሱም የተጠመቁ አማኞችም ሐጥያታቸውን በመናዘዝ ወደ እርሱ ይፀልያሉ)፡፡ ክርስታደልፊያኖች
ማዕከላዊ አስተዳደር የላቸውም ነገር ግን በአለም ዙሪያ ያሉ አማኞች ተመሣሣይ እምነትን መጋራታችን፣ ተስፋችንና
የሕይወት አኗኗራችን አንድ ያደርገናል፡፡ እነዚህንም ማህበረሰብ አቀፍ ስራዎችን ለመስራት የሚያስፈልገው ገንዘብ ሁሉ
የሚሸፈነው ከአባላት በፍቃደኝነት በሚሰባሰብ መዋጮ ነው፡፡
እያንዳንዷ ኤክሌሺያ የራሷን ሽማግሌ አብዛኛውን ጊዜ በዓመት አንድ ጊዜ በሚካሔድ ምርጫ የሚመረጥ ሲሆን በዚህም
የተመረጡት ሽማግሌዎች በተለያዩ ኃላፊነት ላይ ይሣተፋሉ፡፡ እነዚህም በፀሐፊነት፣ ገንዘብ ያዥነት፣ በሊቀ መንበርነት
ወይም ስብሰባዎችን የሚመሩ ይሆናሉ፡፡ እናም ለሚስሩበት ኃላፊነት ምንም ክፍያ አይከፈላቸውም ደግሞም
ክርስታደልፊያኖች የተጋነነ ህንፃ ቤተ ክርስቲያንን አይገነቡም በእርግጥ የተወሰኑ ኤክሌሺያዎች የራሳቸው የሆነ አዳራሽ
ወይም መሰባሰቢያ ክፍል አላቸው ነገር ግን ሌሎች በቤታቸው ወይም ባከባቢያቸው በሚገኙ አደራሾችንና ትምህርት
ቤቶችን በመከራየት ይሰባሰባሉ፡፡
ተመሣሣይ እምነት
ክርስታደልፊያኖች መፅሐፍ ቅዱሳቸውን በማንበብና በማጥናት ተመሣሣይ ወደ ሆነ እምነት መምጣት ችለናል፡፡ ከ100
ዓመታት በላይ የዘለቀ የጋራ የእምነት ቃል አለን (እናም ይህ የመፅሐፍ ቅዱስ አስተምህሮ ማጠቃልያ ነው) ይህንንም
እያንዳንዱ አባላት ተቀብለውት ለአባልነታቸውም እንደ መሠረት አድርገው በጋራ ያመልካሉ፡፡ማንኛውም ሠው ተጠምቆ
ክርስታደልፊያን ከመሆናቸው በፊት መሠረታዊ የሆኑ የመፅሐፍ ቅዱስን ያማከሉ እምነት እና ተግባራት ዙሪ ያሉ
አስተመህሮን በትክክል መረዳታቸውና በትምህርቱም መግባባት ላይ መድረሳቸውን ይረጋገጣል፡፡ ይህም ነው
ክርስታደልፊያኖችን አንድ አድርጎ ያጣመራቸው፡፡
በመጠራታችሁ በአንድ ተስፋ እንደ ተጠራችሁ አንድ አካልና አንድ መንፈስ አለ፤አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት
አንዲት ጥምቀት፤ (ወደ ኤፌሶን ሰዎች 4፤4-5)
ይህም ለክርስታደልፊያኖች የትም ቢኖሩ እርስ በእርሳቸው ደስታንና በአክብሮት በጋራ የሚያመልኩት፡፡
እንዲኖረን የምንሞክረው ስብዕና
ሁላችንም የእግዚአብሔርን ዕርዳታ እንፈልጋለን እናም በየቀኑ መፅሐፍ ቅዱስን እናነባለን፡፡ይህንም ዘወትር እንደ
ምንመገበው ምግብ ያክል አስፈላጊ ነው፡፡ በተጨማሪም በፀሎትም እጅግ አስፈላጊ እናምናለን፡፡ በሣምንት አንድ ቀን በጋራ
በመገናኝት ትንሽ ቅራሽ ዳቦና ጠብታ ወይን በመጠጣት የእየሱስን ሞት እናስባለን፡፡ ክርስታደልፊያኖች እጅግ ደስተኛ ሠዎች
ናቸው ምክንያቱም እርግጥ በሆነና በምግባር የሚገለፅ እምነት ያላቸው ሲሆን ነገር ግን በሕይወት አኗኗራቸው እጅጉን
ጥንቁቅ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ እየሱስ ክርስቶስ በቶሎ ወደዚህች ምድር ተመልሶ እንደሚመጣ በማመን የእርሱንም
መምጣት ተዘጋጅተን ለመጠበቅ የምንመኝ ነን፡፡ይህም ማለት ንፁህና ታማኝ ሕይወትን እንመራለም፡፡ ይህም ፈፅሞ ጠጥቶ
አለመስከር፤ ቅማር አለመጫወት እና ሌሎች ክፉ ልማዶች መራቅ፡፡ ይህም ከእንድ ሌላ አለማግባና ከጋብቻ በፊት ሆነ
ከጋብቻ ውጭ ግብረ ስጋ ግንኙነት አለመፈፀም፡፡ (ይህን ትምህርት በመከታተል ላይ ያላችሁ የተወሠናችሁ ተማሪዎች
ከአንድ በላይ ትዳር ይኖራቸሁ ይሆናል ብለን እንገምታለን እናም ይህን ጉዳይ በትምህርት ክፍለ 33 እንማራለን)
ክርስታደልፊያኖች ለሚኖሩበት ሀገር ህግጋት ተገዥዎች ናቸው፡፡ መልካሙን ሁሉ ለማድረግም ይጥራሉ ነገር ግን በፍፁም
በፖለቲካ ውስጥ አይሣተፉም እንዲሁም በጦርነትም ተሣታፊ አይሆኑም ደግሞም ሠውን ፍርድ ቤት አይከሱም፡፡
የክርስታደልፊያን የመፅሐፍ ቅዱስ ተልዕኮ
የክርስታደልፊያን መፅሐፍ ቅዱስ ተልዕኮ (ሲ.ቢ.ኤም) ዓላማ ስለ እግዚያብሔር መንግስት የምስራች ዜና ለአለምዙሪያ ሁሉ
መስበክ ነው፡፡ሲ.ቢ.ኤም የመፅሐፍ ቅዱስ ትምህርቶችንና በራሪ ፅሑፎችን በማዘጋጀት የተልዕኮ ስራዎቻቸውን ይከውናሉ፡፡
የሲ.ቢ.ኤም ሠራተኞችም የማይከፈላቸው የክርስታደልፊያን ፍቃደኛ የሆኑ አባላት ሲሆን ከዚህም ጎን ለጎን የራሣቸውን
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ሥራ የሚሠሩ ናቸው፡፡ ወንጌልንም በመስበክ ሠዎች ወንጌልን እንዲማሩና ንስሃ ገብተው እንዲጠመቁና የጌታችንን የእየሱስ
እና ሐዋሪያቱን ምሣሌ አድርገው እንዲኖሩ ማበረታታትና መርዳት ነው፡፡
እኛ የምንፈልገው ትክክለኛዋን እምነት፤ ተስፋ እና ደስታን ከእርሶ ጋር መጋራት ነው
ክርስታደልፊያን በሚገባ እምነታችንን የሚወክለው ትክክለኛው ወንጌል ከሙሉ መፅሐፍ ቅዱስ እንደምናገኝው እናምናለን፡፡
እናንተም የዚህ ተካፋይ በመሆን እውነትን ፈልጎ በማግኝት የደስታው ተካፋይ እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን፡፡ ይህም
እርካታን ሊሰጥዎ ይችላል ምክንያቱም ትክክለኛነትና ተስፋ ሠጪ እና ለሕይወቶም ደስታን ያገኛሉ፡፡የመፅሐፍ ቅዱስ
እውነታን ለማግኝት በምታደርገት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ!!
የተወሰኑ አስፈላጊ የመፅሐፍ ቅዱስ አስተምሮ
መፅሐፍ ቅዱስ ብቸኛ የእግዚያብሔር መልዕክት ነው፡፡
አንድ አምላክ አለ እርሱም የሁሉም ፈጣሪና የአለምን ነገር ሁሉ የሚቆጣጠር ነው፡፡
እየሱስ ክርስቶስ የእግዚያብሔር ልጅ ነው እርሱም የድንግል ማርያም የተወለደ ነው፡፡ እርሱም ኃጥያትን ያልሰራ ሠው
ነው፡፡ በእርሱ ለሚያምኑ ለድነታቸው ሲል በመስቀል ላይ ሞቷል፡፡ ከሞትም ተነስቶ ዘላለማዊ ሕይወት ተሰጥቶታል፡፡
አሁን በሠማይ ከአባቱ ጋር ይገኛል፡፡
እየሱስ ክርስቶስ በቶሎ ከሠማይ ተመልሶ ይመጣል፡፡ የእግዚአብሔር መንግስትን በምድር ላይ ይመሰርታል፡፡ በምድር
ላይም ይነግሣል፡፡ የመንግስቱም ዋና ከተማ በእስራኤል ምድር እየሩሣሌም ትሆናለች፡፡
አይሁዳውያንም ለእግዚያብሔር ዓላማ መስካሪዎች ይሆናሉ፣ ቢሆንም ብዙዎች ይህን ሣይገነዘቡት ይቀራሉ፡፡ እግዚያብሔር
ለአብርሀም እና ለዳዊት የገባውን ቃል ኪዳን ሁሉ ጌታችን እየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ሲመጣ ይፈፅማቸዋል፡፡
ሞት የኃጥያት ቅጣት ሲሆን ሁላችንም ኃጥያትን ፈፅመናል፡፡ ከሞት በኃላ ያለው ብቸኛው ተስፋችን እየሱስ ክርስቶስ
ዳግመኛ ሲመጣ አካላችን ከመቃብር ይነሣል፡፡
የፍርድ ቅንም አለ፡፡ እየሱስ ክርስቶስን በማመን የሚከተሉት በእግዚያብሔር መንግስት ቦታ ይሠጣቸዋል እንዲሁም
ለዘላለም ይኖራሉ፡፡
እና በወንጌል ልናምን ይገባናል፤ ኃጥያታችንን ተናዘንና መጠመቅ ይኖርብናል፡፡ እግዚያብሔርን በተቻለን አቅም ሁሉ
ለመታዘዝና ትዕዛዛቱን ለመጠበቅ መጣር ይኖርብናል፤ በተላለፍን ጊዜም ለይቅርታ መፀለይ ይኖርብናል፡፡ በእግዚያብሔር
ይቅር ባይነትም እንድናለን፡፡
የመፅሐፍ ቅዱስ ስአለፈውና ገና ስለሚመጣው የአለማችን ክስተቶች የተተነበየውን ሁሉም እውነት ሆኗል፡፡ መፅሐፍ ቅዱስ
የሚያሣየን የእየሱስ ክርስቶስ መምጫ እጅጉን መቅረብ ነው፡፡ ለዚህም ነው ዛሬ መፅሐፍ ቅዱስን ማጥናት የሚያስፈልጎት፡፡
ልንማረው የሚገባን ጥቅስ፡ የዮሐንስ ወንጌል 15፣13-14
ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም።እኔ ያዘዝኋችሁን ሁሉ ብታደርጉ እናንተ
ወዳጆቼ ናችሁ።
ልንማራቸው የሚገቡን ጥቅሶች፡
መዝሙረ ዳዊት 119፣130
የቃልህ ፍቺ ያበራል፥ ሕፃናትንም አስተዋዮች ያደርጋል።
የማርቆስ ወንጌል 16፣15-16
እንዲህም አላቸው፦ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ።ያመነ የተጠመቀም ይድናል፥ ያላመነ ግን
ይፈረድበታል።
የዮሐንስ ወንጌል 17፣3
እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንህ አንተን የላክኸውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት።
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CHRISTADELPHIAN BIBLE COURSE
Lesson 2 – Who are the Christadelphians?

ዳን

ታይር

ጋሊሌ

ካዴሽ

ሲሪያ

ሄዞር
የችነሬት ባህር

ታላቁ ባሕር

ካርሜል ተራራ

ካናን

የዮርዳኖስ ባሕር

.

እስራኤል
ሠማሪያ
ሴቄም
ጆፓ

ያቤሽ-ጊሊያድ

ይሁዳ

አሞን

ሺሎህ

ቤተል

ግልገል
.እያሪኮ
እየሩሣሌም

የጨው ባሕር

ፊሊስቲያ

ቤተልሔም
ሔብሮን
ዚክላግ

ቄሣሪያ- ፊሊፒንስ

ታይር
ሞአብ

በርሻባ

ሠማሪያ
ሠማሪያ
ጆፓ

አሪማቲያ

ዲካፖሊስ

የዮርዳኖስ ባሕር

ቄሣሪያ

ፔሪያ

ኤዶም

ኤፍሬም
እየሩሣሌም

አዞተስ

ቤተፋጌ
ቤተልሔም

ጋዛ

ይሁዳ

እያሪኮ

ቤታኒ

ቤታኒ

የሙት ባሕር

ዞአር

ካፔርናሁም ቾራዚን
ቤተ ሣይዳ
ጄኔሣሬት
ቃና
የጋሊሌ ባሕር
ቲበሪያስ
ናዝሬት
ጋሊሌ

የሜድትራንያን ባሕር

እስራኤል
በብሉይ ኪዳን ዘመናት

እስራኤል
በሐዲስ ኪዳን ዘመናት
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