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ለመሪው የተዘጋጀ 

ጥናት Aንድ (ፊልሞና ቁ1-11) 
 

1. በዚህ ክፍል የተጠቀሱት ሰዎች፡ ጳውሎስ፣ ጢሞቲዎስ፣ ፊልሞና፣ Aፍቢያ፣ Aርክጳ 

ሲሆኑ በጳውሎስና በፊልሞና መሃል ስላለው ግንኙነት ወዳጄና Aብሮ ሰራተኛ Eንደሆነ 

ቁጥር 2 ይነግረናል፡፡ 

2. ለፊልሞና የሚጸልየው ጸሎት በምሥጋና ላይ ያተኮረ ሲሆን የምስጋናውም ምክንያት 

በህይወቱ ስለሚታየው በጌታ ስለለው Eምነትና ለቀዱሳን ስላለው ፍቅር ነው፡፡ 

3. የመጀመሪያው በክርስቶስ ያለንን መልካም ነገር ሁሉ በሚገባ Eንዲረዳና ሌላው ደግሞ 

Eምነቱን ለሌሎች በማካፈል Eንዲተጋ ይጸልይለታል፡፡ ክርስቶስ በውስጣችን በመግባቱ 

ካገኘናቸው ብዙ በረከቶች Aንዱ የይቅርታ መንፈስ ስለሆነ በዚህ Eውነት Eንድንመላለስ 

ያስፈልገናል፡፡ 

4. በፊልሞና ህይወት ውስጥ ያይውና በቁ7 ላይ የሚጠቅሰው ነገር ቅዱሳንን ልብ 

የሚያሳርፍ ሰው መሆኑን ነው፡፡ ‹‹የቅዱሳንን ልብ ስላሳረፍህ›› የሚለው የተለያየ ሃሳብ 

ሊሰጥበት ስለሚችል ተወያዩበት፡፡ 

5. የነበሩት ሁለት መንገዶች Aንደኛው በሀዋርያነቱ ሥልጣን የመጠቀም ሲሆን ሁለተኛው 

ደግሞ በፍቅር መለመን ናቸው፡፡ በፍቅር መለመንን ነው የመረጠው፤ ምክንያቱም ከልብ 

የሆነ ይቅርታ Eንዲገኝ Eንጂ Eሺ መባል ብቻ በቂ ሆኖ ስላላየው ነው፡፡ 

6. ሁለቱ ነገሮች ሽምግልናውና Eስረኛነቱ ናቸው፡፡ Eነዚህን በተለይም Eስሩን መጥቀስ 

ያስፈለገው የAናሲሞስን ወደ ጌታ የመጣበትን መንገድ ለመጥቀስ ብሎ ነው፡፡ 

7. ጳውሎስ Aገልግሎትን በቦታ የሚወስን ሰው Eንዳልሆነና በጊዜው EግዚAብሄር 

ያስቀመጠው ቦታ ያ ለEርሱ የAገልግሎት መስኩ Eንደሆነ የሚያምን ሰው ነው፡፡ 

8. Aናሲሞስ ቀድሞ ጠቃሚ ሰው Eንዳልነበረና Aሁን ግን ለጌታው ብቻ ሳይሆን 

ለጳውሎስም ጭምር ጠቃሚ Eንደሆነ ይናገርለታል፡፡ በክርስቶስ ልቡ መቀየሩን ጳውሎሰ 

ስለተረዳና ከዚህ በፊት ለEርሱ ካሳየው ተነስቶ Eንደሚሆን Aያጠራጥርም፡፡ ጌታን በኛ 

ውስጥ Aለ ብለን ስንናገር ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም የምንጠቅም ሰዎች ሆነን 

ልንገኝ ያስፈልገናል፡፡  
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ለመሪው የተዘጋጀ 

ጥናት ሁለት (ፊልሞና ቁ12-25) 
 

1. በዚህ ክፍል Aናሲሞስ ከማለት ይልቅ የሚጠራው ‹‹የልቤ ሰው›› በማለት ነው፡፡ ይህንን 

Aባባል በተለያያ መንገድ መረዳት የሚቻል ሲኖን በቁ13 ከተናገረው Aንጻር ሲታይ 

የልቤን የሚያደርስልኝ ማለቱ ሊሆን ይችላል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ የAናሲሞስን የልብ 

የሚያደርስ መንፈሳዊ ህይወቱን መግለጫ ሊሆን ይችላል፡፡ 

2. ልክ በኤየሱስ ህይወት Eንደሚታየው፣ ጳውሎስም በወንጌል ተቃዋሚዎች ላይ 

ሃይለኛነቱ የተገለጠ ሲሆነ ለወንጌል ወዳጆች ግን ምን ያህል ትህትናው የተገለጠ 

(gentle) Eንደሆነ ከዚህ ክፍል Eንረዳለን፡፡ Eያንዳንዱ ሊማር የሚችለውን ይናገር፡፡ 

3. Eነዚህ ሶስቱ ጊዜን የሚጠቁሙ ቃላት Aናሲሞስ ከመዳኑ በፊት የነበረውን ህይወት፣ 

የAሁን ህይወቱንና ከAሁን በኋላ ሊኖረው ለኖር የሚጠበቅበትንና ሌሎችም Eንዴት 

ሊያዩት Eንደሚገባቸው የሚያሳይ ነው፡፡ 

4. በፊል ቁ16 ላይ ያለው ሃሳብ በAብዛኛው ያተኮረው በጌታው ላይና Eርሱ ሊያሳየው 

በሚኖርበት ፍቅር ላይ ሲሆን በኤፌሶን ላይ ያለው ደግሞ የAናሲሞስን ሃላፊነት ግልጽ 

Aድርጎ ስላሰፈረው ያልሆነ Aስተሳሰብ ውስጥ Eንዳይገኙ ለሁለቱም ይረዳቸዋል፡፡ 

5. የገንዘብ መትረፍ ጉዳይ ሳይሆን፣ የሰረቅነው ነገር Eያለ ያንን ሳንመልስና ሳናስተካክል 

Eንዲሁ በይቅርታ ስም ዝም ብሎ መደባለቅ ትክክለኛ Aስተሳሰብ Eንዳልሆነ 

ያስተምራል፡፡ ኤፌ 4፡28ትን ተመልከት፡፡ 

6. ጳውሎስ በጣም ግሩም የሆነና የፊልሞናን ልብ በሚነካ መንገድ ነው የቀረበው፡፡ ጥሩ 

ዘዴ ከሚያሰኙት ነገሮች መሃል፡ ከሃይል ይልቅ ፍቅርን መጠቀሙ(ቁ8)፣ በራሱ 

ከመወሰን ይልቅ ማማከርን መጠቀሙ(ቁ14)፣ Eንደ ጓደኛ መቅረቡ(ቁ17)፣ የጠፋ ካለ 

Eንዲሸፋፈን Aለመፈለጉ(ቁ18-19) Eና የመሳሰሉትን መጥቀስ ይቻላል፡፡ 

7. ሐዋርያው ከAናሲሞስ ጋራ ባሳለፈው ጊዜያት የሚያኮራ ዓይነት ህይወት Eንዳየበት 

Eንረዳለን፡፡ ምክንያቱም በቁ11 ላይ በድፍረት Aሁን ጠቃሚ ነው ማለቱ፣ ቁ12 የልቤ 

ሰው ማለቱ፣ ቁ16 ተወዳጅ ወንድም ማለቱና የመሳሰሉት ሃሳቦች በEርሱ ላይ ትልቅ 

Eምነት Eንደነበረው ያሳየናል፡፡ 

8. Eያንዳንዱ የልቡን Eንዲያካፍል ጊዜ ውሰዱ፡፡  


