ጥናት አንድ 2ኛ ተሰ 1፡112 (ለመሪው የተዘጋጀ)
1. የመጀመሪያው እምነታቸው በየጊዜው እያደገ ማደጉና ሌላው ደግሞ የእርስ በእርስ ፍቅራቸው እየጨመረ መምጣቱ ናቸው፡፡ በ1ኛ
ተሰ ላይ የተመከሩት እግዚአብሄርን በበለጠ ደስ እንዲያሰኙና ፍቅራቸው ደግሞ እንዲያድግ ነው፡፡ ዕብ 11፡6 እንደሚነግረን ያለ
እምነት እግዚአብሄርን ደስ ማሰኘት አይቻልም፤ ስለዚህ እምነታቸው ማደጉና የፍቅራቸው መጨመር ሁለቱንም እንዳሟሉ ያሳየናል፡፡

2. ማናቸውም ዓይነት መንፈሳዊ እድገትም ሆነ ለውጥ በውስጣችን የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ካልሰራው በራስ የሚሆን ነገር ስለሌለ
ነው፡፡ ተሳታፊዎቹ በዚህ አኳያ የራሳቸውን ልምድ መናገር ይችላሉ፡፡

3. መከራን የሚቀበሉት ለእግዚአብሄር መንግስት ብቁ ሆነው ሲቆጠሩ፤ መከራን የሚያመጡት ደግሞ መከራ እንደሚያገኛቸው
እናያለን፡፡ ምክንያት ሆኖ የተነገረው የእግዚአብሄር ጻድቅ መሆን ነው፡፡

4. ‹‹በዚያን ጊዜ›› ሲል በቁ7 እና 10 ላይ የተናገረው ኢየሱስ የሚገለጥበት ጊዜ ማለቱ ነው፡፡ እግዚአብሄር የሚበቀለው እርሱን
የማያውቁትንና ለኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል የማይታዘዙትን ነው፡፡ ቅጣታቸውም ከጌታ ፊትና ከሃይሉ ክብር ተወግደው በዘላለም
ጥፋት መቀጣት ነው፡፡

5. ምጽአቱ የማያስፈራቸው ምክንያት የእነጳውሎስን ምስክርነት ስለተቀበሉ ነው፡፡ ሁለቱ የተጠቀሱት ነገሮች በቅዱሳኑ ዘንድ ሊከብርና፣
በሚያምኑበትም ሁሉ ዘንድ ሊገረም የሚሉት ናቸው፡፡ በቅዱሳኑ ሊከብር ሲል የሞተላቸውን ጌታ ሲያዩ ለእርሱ የሚሰጡትን ክብር
የሚያመለክት ሲሆን፤ መገረም የሚለውም ፊት ለፊት አይተውት በስጋ የማያውቁት ኢየሱስ ክብሩን በሙላት በማየት በመደነቅ
የመሞላታቸውን ነገር ሲገልጥልን ነው፡፡

6. ለተጠሩበት ጥሪ የበቁ ሆነው እንዲገኙ አምላክ እንዲረዳቸውና መልካም ለማድረግ ያላቸውን ምኞት እርሱ ራሱ በሃይሉ እንዲፈጽም
የሚሉት ናቸው፡፡ የሚያስቡት ነገር በቁ10 መጨረሻ ላይ እነዚህ ሰዎች ከሚያምኑት መሃል እንደሆኑና የወንጌልን ምስክርነት
የተቀበሉ መሆናቸው እግዚአብሄር በህይወታቸው የጀመረው ነገር ስለሆነ እንዲፈጽመው የሚለምኑት ልመና ነው፡፡

7. በቁ12 ላይ የሚጸልይላቸው የጌታችን የኢየሱስ ስም በእነርሱ ዘንድ እንዲከብርና፤ እነርሱም ደግሞ በእርሱ ዘንድ ይከብሩ ዘንድ
ነው፡፡

8. መከራን ለተቀበሉት እግዚአብሄር ያዘጋጀው ነገር እረፍትን ነው፡፡ ይህም የተዘጋጀው ሽልማት የሚሰጣቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ
በሚገለጥበት ጊዜ እንደሆነ እናነባለን፡፡
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ጥናት ሁለት 2ኛ ተሰ 2፡117 (ለመሪው የተዘጋጀ)
1. የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትና ወደ እርሱ መሰብሰባችንን አስመልክቶ ነው፡፡ እንዳያናውጧቸው የተዘረዘሩት ሶስት ነገሮች፤
በመንፈስ መገለጥ ወይም በቃል ወይም ከእነጳውሎስ እንደ ተላከ የሚመስል መልዕክት ናቸው፡፡

2. ጌታ ከመገለጡ አስቀድሞ መፈጸም ያለበት አንድ ነገር ቁ3 እንደሚናገረው አመጽ መነሳት እንዳለበትና ለጥፋት የተመደበው የአመጽ
ሰው መገለጥ እንደሚቀድም ይነግረናል፡፡ ይህ ሰው አምላክ ከተባለና ከሚመለከው ሁሉ በላይ ራሱን ከፍ ከፍ ያደርጋል፣
በእግዚአብሄር ቤተ መቅደስ ተቀምጦ እኔ አምላክ ነኝ እያለ አዋጅ ያስነግራል፡፡

3. የአመጽ ሰው ዛሬ የማይገለጠው ከልካይ ስላለበት ነው፡፡ በዚህ ላይ ብዙ የመጽሃፍ ቅዱስ አዋቂዎች የተለያዩ ሃሳቦችን የሰነዘሩ ሲሆን
ለእኔ የተሻለ ትርጉም የሰጠኝ፤ አማኞች በምድር ላይ ስላሉ መንፈስ ቅዱስ በአለም እንዳለ፤ ነገር ግን አማኞች ሲወሰዱ መንፈስ
ቅዱስም በሙላት በምድር ላይ በሙላት መንቀሳቀሱን ሲያቆም ያን ጊዜ አመጸኛው የሚሰራበት ጊዜ ይሆናል የሚለው ሃሳብ
ይሻለኛል፡፡

4. የአመጽ ምስጢር ምንም እንኳን በአሁኑም ጊዜ እየሰራ እንዳለ ብናውቅም፤ አመጸኛው በነጻ ሲለቀቅና የሚከለክለው ሲወገድ አሁን
ከምናየው በመቶ እጥፍ ክፋትና አመጽ እንደሚበዛ አያጠራጥርም፡፡

5. ይህንን በማለት ሊጠቁመን የፈለገው፤ ከላይ በቁ7 ላይ የከልካዩን ከመንገድ መወገድ ነው፡፡ ይህ የአመጽ ሰው መጨረሻው ክርስቶስ
ዳግመኛ ሲመጣ በአፉ እስትንፋስ እንደሚያስወግደውና በምጽአቱ ክብር ፈጽሞ እንደሚያጠፋው ግልጽ አድርጎ ይነግረናል፡፡

6. እነዚህ ቁጥሮች የሚናገሩት ይድኑ ዘንድ እውነትን ካለመውደድ የተነሳ ስለሚጠፉ ሰዎችና፤ እውነትን ማመን እንቢ ብለው በክፋት
ደስ ስለሚሰኙ ሰዎች ነው፡፡ እነዚህ ሰዎች እውነትን የሚጠሉ፣ እግዚአብሄር ያዘጋጀላቸውን ደህንነት እንቢ ያሉ፣ እንዲሁም በክፋት
ደስ የሚሰኙ ሰዎች ስለሆኑ፤ በሮሜ ምዕራፍ አንድ ላይ እንደሚናገረው የሰይጣንን የሃሰት ትምህርት እንዲያምኑ ለፈቃዳቸው አሳልፎ
ይሰጣቸዋል፡፡

7. ምክንያቱም እግዚአብሄር በመንፈስ ተቀድሰው፣ በእውነትም አምነው እንዲድኑ ስለመረጣቸው እና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ክብር
ተካፋዮች እንዲሆኑ በወንገል አማካኝነት ስለተጠሩ ነው፡፡ የተመከሩት ሁለት ምክሮች፤ ፀንተው እንዲቆሙና፣ የተማሩትን ትምህርት
አጥብቀው እንዲይዙ ነው፡፡

8. አመጸኛው አመጣጡና አሰራሩ በሰይጣን አሰራር ላይ የተመሰረተ እንደሚሆን እናነባለን፡፡ የሰይጣን አሰራር የሚገለጠው፤ በሃሰተኛ
ተአምራት፣ በምልክቶችና በድንቅ ነገሮች ይሆናል፡፡ ይህ የሰይጣን አሰራር በእግዚአብሄር ቃል ሳይሆን በነዚህ ነገሮች ላይ ህይወቱን
ለመሰረተ አማኝ በቀላሉ የመወሰድ ሁኔታ ሊከሰት ይችላል፡፡
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ጥናት ሶስት 2ኛ ተሰ 3፡118 (ለመሪው የተዘጋጀ)
1. የጳውሎስ የጸሎት ጥያቄዎች፡ የጌታ ቃል በፍጥነት እንዲሰራጭ፣ የጌታ ቃል እንዲከበርና፣ ወንጌሉን ሲያሰራጩ ከአመጸኞችና ከክፉ
ሰዎች እንዲድኑ የሚሉት ናቸው፡፡ ከጸሎቱ የምረዳው ነገር በመጀመሪያ ደረጃ የወንጌል አገልጋይ ወንጌል በፍጥነት እንዲሄድ የልቡ
ፍላጎት ሲሆን፤ ከዚያም በተጨማሪ የእግዚአብሄር ቃል በሰዎች ልብ ውስጥ ክብር ሲያገኝ ማየት እንደሚሻ አያለሁ፤ በተጨማሪ
ደግሞ ወንጌልን መስበክ ከአደጋ ነጻ የሆነ ስላልሆነ ጸሎት እንደሚያስፈልገው አያለሁ፡፡

2. የጌታ ታማኝነት የሚገለጠው አማኞችን በማበርታት እና ከክፉ ሁሉ በመጠበቅ ነው፡፡ ጳውሎስ ማናቸውም መንፈሳዊ ህይወትን
ለመኖር በሥጋ ሊደረግ እንደሚይችልና የልዑል እግዚአብሄር እጅ እንደሚያስፈልግ ጠንቅቆ የተረዳ ሰው በመሆኑ ነው በነርሱ ላይ
ማተኮር ያልፈለገው፡፡

3. ጳውሎስ ያዘዛቸው ስራ ፈት ከሆነና በተማሩት ትምህርት መሰረት ከማይኖር ወንድም እንዲርቁ ነው፡፡ ‹‹ስራ ፈት›› ማለት ስራ
እያለና የመስራት ጉልበት እያለው መስራት የማይፈልግ ማለት ሲሆን፤ ‹‹ስራ የሌለው›› የሚለው ግን ስራ በማጣት እንጂ ለመስራት
ፈቃደኛ የሆነ፤ ባለመስራቱ ደግሞ ደስ የማይሰኝ ሰው ማለት ነው፡፡ ከእኛ ተማራችሁ የሚለው በቁ10 ላይ የምናገኘውን ሃሳብ ነው፡፡

4. ከነዚህ ቁጥሮች የምንረዳው በስራ ፈትነት አልተመላለሱም፣ የሰዎችን እንጀራ በነጻ አልበሉም፣ በማንም ላይ ሸክም አልሆኑም፣
ሌሊትና ቀን እየደከሙ ይሰሩ ነበረ፡፡ እነርሱ ራሳቸው ስንፍናንና ስራ ፈትነትን የህይወታቸው ክፍል አድርገው ስላልኖሩት በቁ6
ላዘዘው ትዕዛዝ ትልቅ ጥንካሬና ጉልበት ይሰጣል፡፡

5. ከዚህ ቀደም የተሰጣቸው ትዕዛዝ ‹‹ሊሰራ የማይወድ አይብላ›› የሚል ነበረ፡፡ ይህ ትዕዛዝ በተደጋጋሚ ለዚህች ቤተ ክርስትያን
መምጣቱ የሚጠቁመን ነገር ቢኖር፤ ቤተክርስትያኒቱ ከዚህ አንጻር ብዙ ስራ እንዳለባት ነው፡፡ በየትኛውም ዘመን ቢሆን እግዚአብሄር
ስንፍናን በምንም መልኩ የማይቀበል ስለሆነ በዚህ ክፍል የታዘዙትን እኛም የመፈጸም ሃላፊነት አለብን፡፡

6. ማድረግ የሚገባቸው ነገር በጥንቃቄ መከታተልና በሥራው እንዲያፍር ከእርሱ ጋራ አለመተባበር ነው፡፡ ‹‹በጥንቃቄ ተከታተሉት››
ማለቱ አንድ ሰው ሥራ ስላልሰራ ብቻ የዚህ አይነቱ እርምጃ በእርሱ ላይ መወሰድ አለበት ማለት እንዳልሆነና፤ ለምን እንደማይሰራ
በቅርበት ክትትል አድርጎ ማወቅን እንደሚጠይቅ ስያስረዳቸው ነው፡፡ ሃዋርያው በመጨረሻ የሰጣቸው ምክር የዚህ አይነቱ ሰው
ሲገጥማቸው እንዲገስጹት እንጂ እንደ ጠላት እንዳይቆጥሩት ነው፡፡

7. እነጳውሎስ ያደረጉት ነገር በቁ78 ላይ የዘረዘራቸው ነገሮች ናቸው፡፡ በእርሱ አነጋገር መብታቸውን ወይም ስልጣናቸውን የጣሉበት
ምክንያት እነዚህ የተሰሎንቄ አማኞች እነርሱ ያደረጉትን እየተመለከቱ እነርሱም በምሳሌነት እንዲከተሉ በማለት ነው፡፡

በወንድሙ ሃብተወልድ ተዘጋጀ
(253) 6534707
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