ጥናት አንድ 2ኛ ተሰ 1፡112
የጥናት ዓላማ፡ በእምነቱ ምክንያት በተለያየ መከራ ውስጥ የሚያልፍ ክርስትያን ሁሉ ከዚህ ሁሉ መከራ የሚያርፍበት ቀን እንዳለና ያም ቀን
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብሩ የሚገለጥበት ቀን እንደሆነ ለመማር፡፡
የምናሰላስለው ጥቅስ፡ ‹‹መከራን ለተቀበላችሁት ለእናንተም ሆነ ለእኛ ደግሞ ዕረፍት ይሰጠናል፡፡ ይህም የሚሆነው ጌታ ኢየሱስ … ከሰማይ
በሚገለጥበት ጊዜ ነው፡፡›› 2ኛ ተሰ 1፡7

1. 2ኛ ተሰ 1፡112 በአንድነት ይነበብ፡፡ በቁ13 ላይ ስለ ተሰሎንቄ ቤተ ክርስትያን የሚያመሰግኑባቸው ነገሮች ምንድናቸው?
የረሰሎንቄ አማኞች 1ኛ ተሰ 4፡1 እና 4፡10 ላይ የተመከሩትን ምክሮች ተግባራዊ አድርገዋል ማለት የሚቻለው ለምን እንደሆነ
አስረዳ፡፡ በዕብ 11፡6 መመልከት ይረዳል፡፡

2. የምዕመናኑ እምነትና ፍቅር በመጨመሩ ለምንድነው ምስጋናው ወደ እግዚአብሄር መሄድ ያለበት? አንተስ በህይወትህ ለደረስክበት
የህይወት ደረጃ ወይም እድገትህ ምን ያህል ለእግዚአብሄር ክብሩን ትሰጠዋለህ?

3. ቁ56 ስለእምነታቸው መከራ ተቀባዮችና መከራ አምጭዎች ከእግዚአብሄር ዘንድ ስለሚያገኙት ነገር ምን እናያለን? ለዚህስ
ምክንያት ሆኖ የተነገረው ነገር ምንድነው? ይህንን ማድረጉ እግዚአብሄርን ጻድቅ ሊያሰኝ እንዴት እንደሚችል ተወያዩበት፡፡

4. ቁ89 ‹‹በዚያን ጊዜ›› ሲል የትኛውን ጊዜ ለማመልከት ነው? እግዚአብሄር የሚበቀላቸው ሰዎች እነማን ናቸው? እንደነዚህ አይነት
ሰዎች ቅጣታቸው ምንድነው?

5. በቁ10 ስናይ የተሰሎንቄ ሰዎች የጌታ ምጽአት የሚያስፈራቸው ሰዎች እንዳለሆኑ የሚያሳይህ የትኛው ሃሳብ ነው? በዚህ ቁጥር
አነጋገር ለኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት እንደምክንያት አድርጎ ያሰፈራቸው ሁለት ነገሮች ምንና ምንድናቸው? እነዚህ ነገሮች ምን
ማለት ሊሆኑ እንደሚችሉ ተወያዩባቸው፡፡

6. የእነጳውሎስ ሌላው ጸሎት ለተሰሎንቄ ሰዎች በተለይ በቁ11 ላይ ምን ነበረ? ‹‹ይህንን እያሰብን›› ሲል የሚያስቡት ምኑን ነው?
አንተስ በህይወትህ መልካም የማድረግ ምኞትና ፍላጎት አለህ ወይ?

7. ቁ12 ላይስ የሚጸልዩላቸው ጸሎት ምን የሚል ነው? እግዚአብሄር በአንተም ሆነ በቅዱሳን ህይወት እንዲከብር ምን ያህል
ትጸልያለህ?

8. ቁ7 መሰረት ስለእምነታቸው መከራን ለተቀበሉ አግዚአብሄር ያዘጋጀው ነገር ምንድነው? ይህንን የተዘጋጀላቸውን ሽልማት
የሚቀበሉበት ጊዜስ መቼ ነው? ከእግዚአብሄር ዘንድ የእረፍት ዘመን መዘጋጀቱ ምን ያህል ነፍስህን በተስፋ ይሞላታል? የእረፍትህ
ዘመን እየቀረበ በመሆኑ በጌታ መምጣትና እረፍትን ይዞልህ ስለሚመጣ በዚህ ተጽናና፡፡
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ጥናት ሁለት 2ኛ ተሰ 2፡117
የጥናት ዓላማ፡ በመጨረሻው ዘመን ሃሰተኛው ክርስቶስ ተዓምራቶችን፣ ምልክቶችንና ድንቆችን ስለሚጠቀም፤ ከነዚህ ነገሮች አልፈን
መደገፊያችን የእግዚአብሄር ቃል ሊሆን እንደሚገባ ለመማር፡፡
የምናሰላስለው ጥቅስ፡ ‹‹የአመጸኛው አመጣጥ በሰይጣን አሰራር ላይ የተመሰረተ ሲሆን፤ ይህም በሃሰተኛ ታምራት፣ በምልክቶችና በድንቅ
ነገሮች ሁሉ ይሆናል፡፡›› 2ኛ ተሰ 2፡9

1. 2ኛ ተሰ 2፡117 በአንድነት ይነበብ፡፡ በቁ12 ላይ ጳውሎስ የተሰሎንቄን ሰዎች የሚለምናቸው ምንን አስመልክቶ ነው? በዚህ
ክፍል ሰዎቹን ሊያናውጡና ግራ ሊያጋቡ እንደሚችሉ ሃዋርያው የጠቀሳቸው ሶስት ነገሮች ምን ምንድናቸው?

2. ጌታ ከመምጣቱ አስቀድሞ መሆን ስላለበት ነገር ለተሰሎንቄ ሰዎች በቁ3 ላይ የተነገራቸው ምልክት ምንድነው? በቁ4 ላይ ለዚህ
ሰው መለያ ሆነው የተነገሩት ሁለት ነገሮች ምንድናቸው?

3. ለምንድነው ይህ የአመጽ ሰው ዛሬ የማይገለጠው? ይህ እንዳይገለጥ ቁ6 ላይ በከልካይነት የተነገረው ማን ነው ብለህ ታምናለህ?
4. በቁ7 ላይ የአመጽ ምስጢር አሁንም እየሰራ ከሆነ ለምንድነው እንደተከለከለ አድርጎ ግሞ በሌላ በኩል የሚነግረን? አሁን ከምናየው
በላይ በብዙ እጥፍ አመጽ እንዳያሸንፍ በራሱ መንገድ እግዚአብሄር ስለከለከለው ልናመሰግነው ይገባናል፡፡

5. ቁ8 ላይ ‹‹ከዚያም በኋላ›› በማለት ሊጠቁመን የፈለገው ምኑን ነው? ለለዚህ የአመጽ ሰው መጨረሻ ይህ ቁጥር የሚነግረን እውነት
ምንድነው? ክፋትና አመጽ ለጊዜው ያሸነፈ ቢመስለንም እንኳን በመጨረሻ ድሉ የእኛ እንደሆነ ልንገነዘብ ይገባናል፡፡

6. ቁ1012 የሚናገረው ስለምን ዓይነት ሰዎች ነው? እነዚህን ሰዎች አስመልክቶ የእግዚአብሄር ምላሽ ምንድነው የሚሆነው? አንተስ
እግዚአብሄር ያዘጋጀውን ደህንነት ተቀብለሃል ወይ? በክፋተስ ደስ የምትሰኝ ሰው ነህ ወይ?

7. በቁ13 ላይ ጳውሎስ ስለተሰሎንቄ ክርስትያኖች የሚያመሰግነው ለምንድነው? ለተመረጡትና ለተጠሩት ሰዎች ሃዋርያው በቁ15 ላይ
የሚመክራቸው ሁለት ነገሮች ምንና ምንድናቸው? አንተስ የተማርከውን የእግዚአብሄር ቃል ምን ያህል በልብህ አጥብቀህ ትይዛለህ?

8. ቁ9ኝን ተመልሰን ስናነብ በአመጸኛው ሰውና በሰይጣን መሃል ስለሚኖረው ግንኙነት የምናየው ምንድነው? በዚህ ቁጥር አነጋገር
የሰይጣን አሰራር የሚገለጠው በምን መንገድ ነው? ይህ አይነቱ የሰይጣን አሰራር ለአንዳንድ አማኞች አደገኛ የሚሆነው እንዴት
ይመስልሃል? እምነትህ ምን ያህል በእነዚህ ነገሮች ላይ ያረፈ ነው? በእግዚአብሄር ቃል ህይወትህን መመስረት ለዛሬም ሆነ ለወደፊቱ
በተለያዩ ነገሮች እንዳትናወጥ ጽኑ መሰረት ስለሆነ ቁ15 ላይ የመከረውን ምክር አስተውል፡፡
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ጥናት ሶስት 2ኛ ተሰ 3፡118
የጥናት ዓላማ፡ ምንም እንኳን የተፈቀደልንና ልንሄድ የምንችልበት የቀለለ መንገድ ቢኖርም፤ አንዳንድ ጊዜ ለሌሎች ወገኖቻችን ዕድገትና
እንዲከተሉት የምንፈልገው እውነት ሲኖር፤ ከቀላሉ ይልቅ የሚከብደውን አማራጭ መውሰዳችን የብስለት ምልክት መሆኑን ለመማር፡፡
የምናሰላስለው ጥቅስ፡ ‹‹ይህንን ያደረግነው ምሳሌነታችንን እንድትከተሉ ብለን እንጂ የሚያስፈልገንን ከእናንተ ለማግኘት ሥልጣን ሳይኖረን
ቀርቶ አይደለም፡፡›› 2ኛ ተሰ 3፡9

1. 2ኛ ተሰ 3፡118 በአንድነት ይነበብ፡፡ ቁ12 ስናነብ የጳውሎስ የጸሎት ጥያቄዎች ምን ምን እንደሆኑ ዘርዝር፡፡ የጳውሎስን የጸሎት
ጥያቄ በመመልከት ስለ ወንጌል አገልጋይ ምን የሚያስተምርህ ነገር ትመለከታለህ?

2. የጌታን ታማኝነት በተሰሎንቄ አማኞች ህይወት በተለይ ቁ3 ላይ በምን መንገድ እንደሚገለጥ ነው ጳውሎስ የሚናገረው? ‹‹ወደፊትም
እንደምታደርጉ በጌታ እንታመናለን›› እንተማመንባችኋለን ከማለት ይልቅ የዚህን አይነት አነጋገር የተጠቀመው ለምንድነው ብለህ
ታምናለህ? በአንተስ ህይወት ማበርታትንና ጥበቃን አስመልክቶ ጌታህን ታማኝ ሆኖልህ አግኝተኸዋል ወይ?

3. በቁ6 ላይ ጳውሎስ የተሰሎንቄን አማኞች የሚያዘው ምን በማለት ነው? ‹‹ሥራ ፈት›› በሚለውና ‹‹ሥራ የሌለው›› መካከል ያለው
ልዩነት ምን እንደሆነ አስረዳ፡፡ በምዕራፍ 3ትን በማንበብ ጳውሎስ በቁ6 ላይ ከእኛ ተቀበላችሁት የሚለው ትምህርት ምን እንደሆነ
ተናገር፡፡

4. ቁ78 እነጳውሎስ በተሰሎንቄ በነበሩበት ጊዜ ስለኖሩበት የአኗኗር አይነት ከነዚህ ቁጥሮች ምን መረዳት እንችላለን? በመካከላቸው
የተመላለሱት አኗኗር ለምንድነው በቁ6 ላይ ላዘዘው ትዕዛዝ የበለጠ ጉልበት የሚሰጠው?

5. ቁ1013ትን በማንበብ እነጳውሎስ በተሰሎንቄ በነበሩበት ወቅት ሰጥተዋቸው የነበረው ትዕዛዝ ምን ነበረ? ከዚህ በፊት
ከተነገራቸው፣ በቁ1 ላይ ከታዘዙና በቁ10 ላይ ደግሞ በተጨማሪ መነገሩ ቤተ ክርስትያኒቱ ከዚህ ችግር አንጻር ስላለችበት ደረጃ ምን
ይነግረናል? በመሃላችን በዚህ ዓይነት ሊኖሩ ለሚወዱትስ ምን እርምጃ መውሰድ እንዳለብን ትረዳለህ?

6. በዚህ ክፍል ሃዋርያው የሰጠውን ትዕዛዝ ለማይከተል በቁ1415 ማድረግ የሚገባቸው ነገር ምንድነው? ‹‹በጥንቃቄ ተከታተሉት››
ሲል ምን ማለቱ ነው? ከዚህ ሁሉ ጋራ የሰጣቸው ትልቅና አስፈላጊ ምን ምክር ታያለህ? ካደረጉት ነገር የተነሳ ወንድም ወይም
እህትህን እንደ ጠላት ያየህበት ጊዜ አለ ወይ? በፍቅር የሆነ ተግሳጽ እንጂ ጥላቻ መፍትሄ አይደለም፡፡

7. ቁ9ን መለስ ብለን ስንመለከት ‹‹ይህንን ያደረግነው›› ሲል ያደረጉት ነገር ምን ነበረ? በጳውሎስ አነጋገር ሥልጣን ወይም
መብታቸውን የጣሉበት ምከንያት ምን ነበረ? አንተስ ለሌሎች እድገት ስትል መብትህ የሆነውን ነገር ለመተው ዝግጁ ነህ ወይ?
ሌሎች እንዲያድጉና እኛ የደረስንበት እንዲደርሱ ካስፈለገ መብትህን መስዋዕት ማድረግ ሊኖርብህ እንደሚገባ አትዘንጋ፡፡
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