ጥናት Aንድ ሐዋ ሥራ 17፡1-10(ለመሪው የተዘጋጀ)
1. ጳውሎስና ሲላስ በመጀመሪያ ያደረጉት ነገር ወደ ምኩራብ ገብቶ ማስተማር ነው፡፡ ሉቃስ ስለ ጳውሎስ
የሚናገረው Aንድ ነገር ‹‹ጳውሎስም Eንደ ልማዱ›› በማለት ጳውሎስ የዘወትር ተግባሩ ወንጌልን
ለሌሎች መናገር Eንደነበረ Eንመለከታለን፡፡
2. የመጀመሪያው ክርስቶስ መከራን መቀበል Eንዳለበትና፤ ሁለተኛው ደግሞ ከሙታን መነሳት
Eንደሚገባው የሚሉት ናቸው፡፡ Aስረግጠው Eንዲያውቁት የፈለገው Aንድ ነገር Eርሱ የሚሰብክላቸው
Iየሱስ Eርሱ ክርስቶስ Eንደሆነ ነው፡፡
3. የEግዚAብሄር ቃል ሲሰራ በቁ5 ላይ Eንደምንመለከተው Aይሁዶች ቀንተው ወስላቶችንና የመሳሰሉ
ሰዎችን በማነሳሳት ወንጌልን ለማዳፈን Eንደተነሱ Eናያለን፡፡ Aይሁዶቹ የቀኑበት ምክንያት ሰዎች
ሁሉ በIየሱስ በማመን ህይወታቸው ከተለወጠ ወደ ምኩራባቸው ባዶውን Eንደሚቀር፣ የሚሰጣቸው
የክብር ስፍራ ሁሉ Eንደሚቀር በማሰብና ምናልባትም Aንዳንዶች ደግሞ Eንደ ጳውሎስ ለEግዚAብሄር
የቀኑ Eየመሰላቸው ሊኖሩም Eንደሚችሉ Eገምታሁ፡፡
4. Eብ 13፡2 Eና ሮሜ 12፡13 ለጊዜው ወደ AEምሮዬ ይመጣሉ፡፡ Eነርሱን መቀበሉ Aደገኛ የሚሆንበት
ምክንያት፤ Eነዚህ ሰዎች Eየታደኑ ያሉና በጥብቅ የሚፈለጉ ሰው ሲሆኑ ራሱን ከነዚህ ሰዎች ጋራ
Eንኳን ማያያዝ Aደገኛ Eንደሚሆን Aያጠራጥርም፡፡
5. በAማኞቹ ላይ የቀረቡባቸው ክሶች ሁለት ሲሆኑ Eነርሱም፤ Iየሱስ የሚባል ንጉስ Aለ ይላሉ፣
የቄሳርን ክስ ይጥሳሉ የሚሉ ናቸው፡፡ Iየሱስ የሚባል ንጉስ Aለ ይላሉ የሚለው Eውነት ሲሆን
Eነርሱ በሚሉት ምድራዊ ንጉስነት ግን Aይደለም፡፡ (ሉቃ 23፡2፣ ዮሐ 19፡12)፤ የቄሳርን ህግ
ይጥሳሉ የሚለው ግን መሰረት የሌለው ነው፡፡
6. ህዝቡ የተሸበረበት ምክንያት በነጳውሎስ ላይ የቀረቡት ክሶች ከባዶች ስለሆኑ ይመስለኛል፡፡ Eነጳውሎስ
ደግሞ በAስቸኳይ ወደ ቤርያ በሌሊት የተሸኙት ከዚሁ ከክሱ ክብደት የተነሳና Aስከፊ ነገር
ሊደርስባቸው Eንደሚችል በመረዳት መሆኑን መገመት Aያዳግትም፡፡
7. በጳውሎስ ስብከት ያመኑት Aይሁዶች፣ EግዚAብሄርን የሚፈሩ ግሪኮች፣ Eና Eውቅ ሴቶችን
ያካትታል፡፡ ከዚህ ማየት የምንችለው ንጹህ ወንጌልን ከሰበክን ወንድ ወይም ሴት፣ Aይሁድ ወይም
ግሪክ፣ ሃብታም ወይም ደሃ ወንጌል ሁሉንም የመለወጥ ሃይል Eንዳለው Eንማራለን፡፡
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ጥናት ሁለት 1ኛ ተሰ 1፡1-10 (ለመሪው የተዘጋጀ)
1. ሰላምታ Aቅራቢዎች ጳውሎስ፣ ሲላስና ጢሞቲዎስ ሲሆኑ ሰላምታ ተቀባዮቹ ደግሞ የተሰሎንቄ
ቤ/ክ ምEመናን ናቸው፡፡ Eነዚህ ሰዎች የEግዚAብሄር Aብና የIየሱስ ክርስቶስ ንብረቶች
Eንደሆኑ ስናይ ይህ ማለትም 1ኛ ቆሮ 6፡19-20 Eንደሚናገረው በክርስቶስ ደም የተገዙ ስለሆኑ
ከEንግዲህ የራሳቸው ንብረት Aለመሆናቸውን ያሳየናል፡፡
2. Eነጳውሎስ የሚያደርጉት ነገር ቢኖር በጸሎታቸው ሁሉ ስለEነርሱ EግዚAብሄርን ያመሰግናሉ፡፡
የሚያመሰግኑባቸውም ዋነኛ ምክንያቶች፡ ከEምነት ስለሚመነጨው ሥራቸው፣ ከፍቅር
ስለሚመነጨው ድካማቸውና ከከተስፋ ስለሚመነጨው ጽናታቸው ጌታን ያመሰግናሉ፡፤
3. ሥራ ሊመነጭ የሚገባው ከEምነት ነው፡፡ ይህንን የማደርገው ከፍቅር በመነሳት ነው ወይ

የሚለውን ሊጠይቅ ይገባል፡፡ Eነዚህ ሰዎች በመልካም Aጀማመር ላይ Eንዳሉ መረዳት
የሚቻለው በ1ኛ ቆሮ 13፡13 ላይ ጸንተው Eንደሚኖሩ የተነገረላቸው (Eምነት፣ ተስፋና ፍቅር)
ሶስቱም በህይወታቸው በግልጥ Eየሰሩ የሚታዩ በመሆናቸው ነው፡፡
4. ለዚህ ምክንያት Aድርጎ ያቀረበው Aንድ ምክንያት የወንጌል ወደ ተሰሎንቄ Aመጣጥ ነው፡፡

ወንጌል ወደነዚህ ሰዎች የመጣው፡ በቃል ብቻ Eንዳልሆነ፤ ነገር ግን በሃይል፣ በመንፈስ ቅዱስና
በብዙ መረዳት መሆኑን ከቁ5 Eንረዳለን፡፡
5. ይህንን ሊያሰኝ የሚችለው፤ Aገልጋዮቹ ስለ ተገልጋዮቹ ሲሉ የኖሩት Aኗኗርና ተገልጋዮቹ

ደግሞ ምሳሌነታቸውን ተከትለው Eነርሱን በመምሰል መራመዳቸው ነው፡፡ Eነርሱ የከርስቶስንና
የሃዋርያውን ፈለግ መከተላቸው ለሌሎች ማለትም ለመቄዶንያና ለAካይያ ምEመናን ምሳሌ
ለመሆን Eንዳበቃቸው Eንመለከታለን፡፡
6. ስለEምነታቸው የሚነገሩት ነገሮች፡ 1) ቃሉን ያመጡላቸውን ሰዎች በምን ዓይነት Aቀባበል

Eንደተቀበሉ፣ 2) ህያውንና Eውነተኛውን Aምላክ ለማገልገል ከጣOታት ወደ EግዚAብር Eንዴት
Eንደተመለሱና፣ 3) ከሰማይ የሚመጣውን Iየሱስን Eንዴት Eንደሚጠብቁ ነው፡፡
7. ምሳሌው የይሁዳ ቤ/ክ ለተሰሎንቄ ቤ/ክ ነው፡፡ (መከራን Aቀባበል)፣ ምሳሌዎቹ የተሰሎንቄ

Aማኞች ሲሆኑ ለመቄዶንያና ለAካይያ Aማኞች ነው፡፡ (Eምነታቸውን Aስመልክቶ)፣ በዚህ
ክፍል የመቄዶንያ Aማኞች ለቆሮንቶስ Aማኞች ምሳሌ ሆነው ነው፡፡ (ልግስናን Aስመልክቶ)
8. Eያንዳንዱ Aማኝ ወይም ቤተ ክርስትያን ከሌላው ሊማር የሚችለው ብዙ ነገር ስለሚኖር

ለAማኝ ትህትናና የተከፈተ ልብ መኖሩ Eጅግ የሚያስፈልግ ነገር ነው፡፡
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ጥናት ሶስት 1ኛ ተሰ 2፡1-9 (ለመሪው የተዘጋጀ)
1. ምክንያቱም በEነርሱ መምጣት የተነሳ ብዙዎች Eንደዳኑና ቤ/ክ Eንደተመሰረተች ስለሚያውቁ ነው፡፡
ወንጌል ወደ ተሰሎንቄ የደረሰው በመከራ፣ በመንገላታትና በብዙ ተቃውሞ Eንደነበረ ክፍሉ ያሳያል፡፡
2. ከስህተት የመነጨ Aይደለም፣ ከክፉ ዓላማ የመነጨ Aይደለም፣ ወይም ደግሞ ለማታለል ከመፈለግ
የመነጨ Aይደለም፤ ወንጌልን ደግሞ Eንናገራለን የሚሉት፡ EግዚAብሄር ወንጌልን በAደራ ሊሰጠን
ታማኝ Aድርጎ Eንደቆጠራቸው ሰዎች ሆነን Eንናገራለን ይላሉ፡፡
3. ይህንን ያደረጉት ልባቸውን የሚመረምረውን Eንጂ ሰዎችን ማስደሰት ዓላማቸው ስላልነበረ ነው፡፡
Eነዚህ ሁለት ነገሮች ሽንገላና፣ Aስመሳይነት ናቸው፡፡
4. ምስክር Aድርገው የሚጠሩት በቁ5 ላይ ራሳቸውን የተሰሎንቄን ሰዎችና ራሱን የሚያገለግሉትን
EግዚAብሄርን ነው፡፡
5. ለAገልግሎታቸው ምላሽ የማይጠብቁት Aንድ ነገር ከሰዎች ክብር ለመቀበል Aይጠብቁም፡፡ ሃዋርያት
Eንደመሆናቸው የሚያስፈልጋቸውን Eንዲያሟሉላቸው መጠየቅ ሲችሉ Eነርሱ ግን Aላደረጉትም፡፡
6. ራሱን Eንደ Eናት Aድርጎ ነው የሚያቀርበው፡፡ ይህንን ያለበት ምክንያት ለምEመናኑ ያለውን
Eንክብካቤና ልብ ለመጠቆም Eንደሆነ Eንመለከታለን፡፡ ‹‹ተመላለስን›› የሚለው ቃል Aንድ ቀን
የመንከባከብ ምልክትን ማሳየት Eንዳልሆነና ነገር ግን ጠቅላላ Aኗኗራቸው የተመሰረተው በዚያ
Aይነት Eንደነበረ ያስገነዝበናል፡፡
7. ለማካፈል ፈቃደኛ የሆኗቸው ሁለት ነገሮች ወንጌልንና የራሳቸውን ህይወት ነው፡፡ የወንጌሉ ባለቤት
EግዚAብሄር Eንደሆነ Eናያለን፡፡ ባለቤቱ ማን Eንደ ሆነ ከልባችን ከተረዳን የምንሰብከው መልEክት
Eኛን ወይም ሰዎችን ሳይሆን Eርሱን ደስ በማሰኘት ላይ የተመሰረተ ይሆናል ማለት ነው፡፡
8. ወንጌልን ሲሰብኩ ብዙ ጥረት፣ ድካም፣ Eንዲሁም ሌሊትና ቀን ሳይቀር በEጃቸው Eየሰሩ ወንጌልን
መስበክ ነበረ፡፡ በቁ4 መሰረት ይህ ሁሉ ጥረትና ድካም በሙሉ ሰዎች ጎሽ Eንዲሏቸው ወይም
Eንዲያሞግሷቸው ሳይሆን ወንጌልን በAደራ የሰጣቸው EግዚAብሄር ብቻ ደስ Eንዲሰኝ በማለት
ነው፡፡

By Wondimu Habtewold (253) 653-4707
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ጥናት Aራት 1ኛ ተሰ 2፡10-20 (ለመሪው የተዘጋጀ)
1. በምስክርነት የሚጠሩት የተሰሎንቄ Aማኞችንና ራሱን EግዚAብሄርን ነው፡፡ ምስክሮቹ ሊመሰክሩ
የሚችሉት ነግ፤ Eነጳውሎስ በቅድስና፣ በጽድቅና ያለነቀፋ Eንደተመላለሱ ነው፡፡
2. የተሰሎንቄ Aማኞች ያውቁት የነበረው Eውነት Eነጳውሎስ ለEነሱ Aባት ለልጆቹ Eንደሚሆን
Eንደሆኑላቸው ያውቃሉ፡፡ ለጥሪያቸው Eንደሚገባ Eንዲኖሩ ማበረታታት፣ ማጽናናትና Aጥብቆ
መለመን ናቸው፡፡
3. ጳውሎስንና ጓደኞቹን ለማያቋርጥ ምስጋና ያነሳሳቸው ነገር፤ የEግዚAብሄርን ቃል Eንደ EግዚAብሄር
ቃል Aድርገው በሙሉ Eምነት የመቀበላቸው ጉዳይ ነው፡፡
4. የተሰሎንቄ Aማኞች ከይሁዳ Aማኞች ጋራ የሚመሳሰሉት፤ ሁለቱም ከየገዛ ወገኖቻቸው መከራን
የተቀበሉ መሆናቸው ነው፡፡ የEነዚህ ቃላቶች Aጠቃቀም ሊያስተምረን የሚችለው ነገር፤ Eኛ ሁላችን
ከAንድ ቤተሰብ Eንደሆንንና Eርስ በEርሳችንም ልንተያይ የሚገበን በዚህ መንገድ Eንደሆነ ነው፡፡
5. ‹‹Eነዚህ›› Eያለ የሚናገረው Aይሁድን ነው፡፡ Eነዚህ ሰዎች ያደረጉት፡ ጌታ Iየሱስንና ነብያትን
ገደሉ፣ ሐዋርያትን Aሳደዱ፣ EግዚAብሄርን ደስ Aላሰኙም፣ የሰው ዘር ሁሉ ፀር ሆኑ፡፡ ይህንንም
ሁሉ የሚያደርጉት ወንጌል ለAህዛብ Eንዳይደርስና ደህንነትን Eንዳያገኙ Eንደሆነ Eንረዳለን፡፡
6. Eነዚህን ክርስትያኖች ጳውሎስ ከልቡ Eንደሚያፈቅራቸው በግልጽ ማየት Eንችላለን፡፡ ፊታቸውን
ለማየት ብርቱ ጥረት Aድርገዋል፣ ወደ Eነርሱ ለመምጣት ፈልገዋል፣ በተለይም ጳውሎስ ወደ
Eነርሱ ለመሄድ ብዙ ጊዜ Eንደሞከረ Eናነባለን፡፡
7. ጳውሎስ ‹‹ከመጣ›› ሳይሆን ‹‹ሲመጣ›› ማለቱ ስለጌታ ዳግመኛ መምጣት ምንም ዓይነት ጥርጥር
Eንደሌለው ያስረዳናል፡፡ የተሰሎንቄን Aማኞች Eንደ ተስፋው፣ ደስታውና Aክሊሉ Aድርጎ
Eንደሚመለከታቸው Eናያለን፡፡
8. ጳውሎስ ትኩረቱ በሚመጣው የጌታ መንግስት ላይ ነው Eላለሁ፤ ምክንያቱም ከEነዚህ ሰዎች Aሁን
ሊገኝ በሚችለው ቁሳቁስ፣ ገንዘብ ወይም ዝና ላይ ሳይሆን ትኩረቱ በEርሱ Aነጋገር ‹‹ጌታ ሲመጣ››
በEነርሱ ምክንያት ስለሚያገኛቸው በረከቶች ነው Aስረግጦ የተናገረው፡፡
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ጥናት Aምስት 1ኛ ተሰ 3፡1-13 (ለመሪው የተዘጋጀ)
1. በዚህ ክፍል መታገስ Aልቻልንም የሚለው ከላይ በምEራፍ ሁለት መጨረሻ ላይ የተናገረውን
ናፍቆታቸውን ነው መታገስ ያልቻሉት፡፡ ጢሞቲዎስ የተላከበት ምክንያት በEምነታቸው
Eንዲያጸናቸውና Eንዲያበረታታቸው ነው፡፡ Eነጳውሎስ መስዋEት ከፍለዋል ማለት የምንችለውን፤
በቁ1 Eንደምናየው ብቻቸውን ለመቅረትና በAገልግሎታቸው የሚረዳቸውን ነው የላኩት፡፡
2. የጢሞቲዎስ ለማጽናናትና ለማበረታታት መላክ በተለይ Eነዚህ ሰዎች በጊዜው በፈተና ውስጥ
የሚገኙ መሆናቸው ተልEኮውን ወቅታዊ ያደርገዋል፡፡ ‹‹Eኛም ለዚህ ነገር Eንደተመደብን…››
የሚለው Aነጋገሩን የምረዳው በ2ኛ ጢሞ 3፡12 ላይ Eንደሚናገረው ጌታን Eየመሰልን ለመኖር
የቆረጥን ሰዎች ክርስትናን መከራን ለይተን ማየት Eንደማንችል ሲገልጽ ይመስለኛል፡፡
3. የጳውሎስ ፍርሃት ምናልባት ፈታኙ ሰይጣን ፈትኖAቸው ተሸንፈው ይሆናል የሚል ነበረ፡፡
ጢሞቲዎስ Eምነታቸውን ከማጽናት ሌላ Aስቀድሞ Eነዚህ Aማኞች Eምነታቸው በምን ሁኔታ ላይ
Eንዳለ ማረጋገጥና Aስፈላጊውን Eርምጃ መውሰድ ነው፡፡
4. የፈሩት ፍቅራቸውም ሆነ Eምነታቸውም Eነሱ ካሰቡት በተሸለ ሁኔታ Eንደሚገኝ Aረጋገጠላቸው፡፡
ፍርሃታቸው መሰረት Aልነበረውም፤ ምክንያቱም EግዚAብሄር ራሱ ከልጆቹ ጋራ Eንደሚሆንና
በመከራም ውስጥ ሁሉ ሊያቆማቸው የሚችል Eርሱ Eንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል፡፡
5. ለEነጳውሎስ መጽናናት የሆናቸው ነገር የተሰሎንቄ ሰዎች በEምነታቸው ጸንተው መቆማቸው ነው፡፡
በነጳውሎስ ውስጥ የፈጠረው ሌላ ስሜት የማይነገር Aይነት ደስታ ሲሆን፤ ለዚህም ምክንያቱ
Eንደሚመስለኝ በብዙ ስደትና መከታ ወንጌልን ያደረሱላቸው ሰዎች ስለሆኑ የEነርሱ መውደቅ
የድካማቸው ፍሬ ከንቱ Eንደመሚሆን ስለቆጠሩት ይመስለኛል፡፡
6. Eነዚህን ወገኖች ለማግኘት ከልባቸው Eንደፈለጉ የምናውቀው በቁ10 ላይ የጸሎቱና Aይነት ስናይ
Eንዲሁ ትዝ ባላቸው ቀን ሳይሆን ‹‹ሌሊትና ቀን Eጅግ ተግተን Eንጸልያለን›› ነው የሚለው፡፡ ይህ
የሚያሳየን ቆራጥ የሆነ ውሳኔ Eንዳደረጉ ነው፡፡ ይህ Aነጋገር በጸሎታቸው ሁሉ ውስጥና በቀኑም
ውሎAቸው ባይንበረከኩም EግዚAብሄርን የማሳሰብን ሁኔታ Eንጂ ሲጸልዩ ውሎ ሲጸልዩ ማደርን
የሚያሳይ Aይመስለኝም፡፡
7. የመጀመሪያው የEርስ በEርስ ፍቅራቸውን Eንዲያበዛና Eንዲያትረፈርፍላቸው ሲሆን፣ ሁለተኛው
ደግሞ ጌታ ሲመጣ ነቀፋ የለለባቸውና ቅዱሳን ሆነው Eንዲገኙ ነው፡፡
8. በተደጋጋሚ የነገሯቸው ነገር Aማኞች መከራ Eንደሚያገኛቸው ነው፡፡ ይህ ትምህርት ከዛሬው ዘመን
ትምህርት ጋራ የማይጣጣምና Aብሮ የማይሄድ ነው፡፡ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች የEግዚAብሄርን
ፈቃድ ሁሉ፤ ማለትም Aማኞች ከሆኑ መከራ Eንደሚደርስባቸውም ጭምር Aስተምሯቸዋል ማለት
ነው፡፡

By Wondimu Habtewold (253) 653-4707
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ጥናት ስድስት 1ኛ ተሰ 4፡1-10 ለመሪው የተዘጋጀ)
1. Eነዚህ Aማኞች የተማሩት ነገር EግዚAብሄርን ደስ ለማሰኘት Eንዴት መኖር Eንደሚገባ ነው፡፡
ኑሯቸውና ትምህርቱ የተጣጣመ Eንደነበረ Eዚሁ ክፍል ላይ Eናነባለን፡፡
2. የሚለምኗቸው በፊት ካደረጉት በላይ EግዚAብሄርን ደስ በማሰኘት Eንዲመላለሱ ነው፡፡ ሥልጣን
የሚለውን ሃሳብ የተጠቀመበት ምክንያት Eንደሚመስለኝ የEግዚAብሄርን ቃል ወይም ትEዛዝ
የሚናገር ማንኛውም ሰው በስልጣን መናገር ይችላል፤ ምክንያቱም ስልጣኑ ከቃሉ Eንጂ ከሰውየው
ስላልሆነ ነው፡፡ ማድረግና Aለማድረግ ግን የሰዎቹ ፈንታ ስለሆነ ማበረታታትና በፍቅር መናገር
የበለጠ ልባቸውን ለመክፈት ይረዳል Eላለሁ፡፡
3. ሶስቱ ነገሮች ከዝሙት መራቅ፣ መቀደስና፣ Eያንዳንዱ የገዛ ሰውነቱን በቅድስናና በክብር መያዝ
Eንዳለበት Eንዲያውቅ ነው፡፡ ምክንያቱም በቃሉ ግልጽ ሆኖ ስለተነገረና የEግዚAብሄር ፈቃድ ምን
Eንደሆነ በግልጽ ስለተነገረን Eነዚህ ነገሮች ጸሎት Aያስፈልጋቸውም፡፡
4. ሁለቱ ነገሮች Eንደነገሯቸውና Eንዳስጠነቀቋቸው ነው የሚናገረው፡፡ Eነዚህ የAህዛብና EግዚAብሄርን
የማያውቁ ሰዎች ተግባር ሆነው ነው የተነገሩት፡፡ EግዚAብሄር Eንደማይቀልድ የሚያሳየን ቁ6 ላይ
የሚናገረው ‹‹ጌታ Eንደዚህ ያለውን ሃጥያት ሁሉ የሚፈጽሙትን ይበቀላል›› ይላል፡፡
5. የተጠራነው በቅድስና Eንድንመላለስ ሲሆን ለርኩሰት ግን Aልተጠራንም፡፡ ለቅድስና የተጠራንበት
ምክንያት ብዬ የማምነው Aባታችን ወይም የጠራን Eርሱ ቅዱስ ስለሆነ የልጁን መልክ Eንድንመስል
ስለተጠራንና Aድራሻችን ያ ስለሆነ ነው፡፡ ይህ ትዝ የሚያሰኘኝ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል 1ኛ ጴጥ
1፡16 ‹‹Eኔ ቅዱስ ነኝና Eናንተም ቅዱሳን ሁኑ›› የሚለው ነው፡፡
6. ቃሉን ለመታዘዝ Eንቢተኛነትን ለምናሳይ ሰዎች መልEክቱ፡ የናቅነው የነገረንን ሰው ሳይሆን በEርሱ
ውስጥ ቃሉን ያስተላለፈውን EግዚAብሄርን Eንደሆነ ነው፡፡ ቃሉን ነግረናቸው Aልሰማና Aልታዘዝ
ቢሉ ቁ6 Eንደሚናገር የሚበቀለው Eርሱ ስለሆነ ከመጸለይ ሌላ ማድረግ የምንችለው ነገር የለም፡፡
7. በመሃላቸው የምናየው Aንዱ በረከት የEርስ በEርስ ወይም የወንድማማች መዋደድ ነው፡፡ ይህ ነገር
በዘመናት ሁሉ Aስፈላጊ ሆኖ የሚገኘው፤ በመጀመሪያ ደረጃ የክርስቶስ ደቀመዛሙርት መሆናችንን
Aለም የሚያይበት ነገር ሲሆን ሌላው ደግሞ ወንጌልን በህብረት ለመስራት ፍቅር ከሌለ የማይቻል
ተራራን Eንደመግፋት ስለሆነ ነው፡፡
8. በዚህ ክፍል ምክሩ በፍቅራቸው ከበፊቱ ይልቅ Aብልጠው Eንዲገፉበት ነው፡፡ ይህንን ያለበት
ምክንያት ማናቸውም የመንፈስ ፍሬዎች በህይወታችን ቢኖሩም Eለት Eለት ሊያድጉና ሊጨምሩ
Eንደሚገባቸው ሲያስገነዝባቸው ነው፡፡ በህይወትህ ያሉትን የመንፈስ ፍሬዎች ሁሉ በቃ ደረስኩ
ሳትል ልትኮተኩትና ልታሳድጋቸው Eንደሚገባህ Aትዘንጋ፡፡

By Wondimu Habtewold (253) 653-4707

ethiowengel.com

ጥናት ሰባት 1ኛ ተሰ 4፡11-18 ለመሪው የተዘጋጀ)
1. ትEዛዞቹ በገዛ Eጅ Eንዲሰሩ፣ በጸጥታ Eንዲኖሩና በራሳቸው ጉዳይ ላይ ብቻ Eንዲያተኩሩ የሚሉት
ናቸው፡፡ ስንት ጊዜ Eንዳዘዟቸው ባይታወቅም ከሁለት ጊዜ በላይ Eንደሆነ ይጠቁመናል፡፡ Eነዚህን
Aነጋገሮች ሳይ Eነጳውሎስ ነገሮችን Aንድ ጊዜ ብቻ በመንገር በቃ ብለው Eንደማይተውና
በመደጋገም ማስታወስ Aስፈላጊ Eንደሆነ የሚያምኑ ይመስላል፡፡
2. Aንደኛው በውጭ ባሉት ዘንድ Eንዲያስከብራቸው፣ ሌላው ደግሞ በማንም ሰው ላይ ሸክም
Eንዳይሆኑ የሚሉት ናቸው፡፡ በውጭ ያሉት ሰዎች ወንጌል ሲነገራቸው የምንነግራቸውን ቃላት ብቻ
ሳይሆን የምንኖረውን የህይወት Aይነት በደንብ ስለሚመለከቱ ለወንጌል Eንቅፋት Eንዳንሆን ነው፡፡
3. Aብዛኛውን ጊዜ በራሴም ሆነ በቤተክርስትያን ጎልቶ የማየው ችግር በሰዎች ነገር ጣልቃ መግባት
ነው፡፡ በራስ ጉዳይ ላይ ብቻ Aለማተኮር የሚያስከትሉት ነገሮች፤ የሌሎችን ነገር ስናወጣና ስናወርድ
የራሳችን የሆኑትን ነገሮች ለማከናወን ጊዜ ያሳጥርብናል፣ የማያስፈልግ ሃጥያት ውስጥ ይከተናል፣
ራሳችንን ከሌሎች ጋራ የማወዳደር ህይወትም ውስጥ ሊያስገባን ይችላል፡፡
4. Eንዲያውቁ የሚፈልገው ነገር Aንቀላፍተው ወይም ሞተው ስላሉት ሰዎች ሁኔታ ነው፡፡ Eያነጻጸረ
የሚናገረው ከሌሎች ሰዎች ማለትም ከAህዛብ ጋራ ነው፡፡ በዚህ ሥፍራ Aማኞች Aይዘኑ ማለት
ሳይሆን የAህዛብ Aይነት ራስን በመጉዳትና ያንቀላፋው ሰው ወደፊት ተስፋ Eንደሌለው Aድርጎ
ሃዘንን ማብዛት ለሚመለከት ሰው ትክክለኛ መልEክት Aያስተላልፍም ማለት ነው፡፡
5. Aማኞች ከሙታን መነሳታቸውን ከማመናችን Aስቀድሞ ማመን የሚኖርብን Eውነት፤ የክርስቶስን
መሞትና ከሙታን ደግሞ መነሳት ነው፡፡ ጳውሎስ ምክንያት Aድርጎ የሚናገረው ክርስቶስ
Aልተነሳም ከተባለ Eኛም ከሙታን መነሳታችን ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ Eምነታችን በክርስቶስ መነሳት
ላይ የተመሰረተ መሆኑን ይነግረናል፡፡
6. ‹‹Aስቀድመው ይነሳሉ›› ሲል Eኛ ወደ ክርስቶስ ለብቻችን የምንነጠቅ ሳይሆን Eነርሱን
Eንደምንጠብቅ ለማሳየት ነው፡፡ ለዚህም ቁ15 ላይ ‹‹Eኛ በህይወት ያለንና ጌታ Eስኪመጣ ድረስ
የምንቀር ያንቀላፉትን Aንቀድምም›› የሚለው ሃሳብና፤ በቁ17 ላይ ደግሞ ‹‹ከEነርሱ ጋራ በደመና
Eንነጠቃለን›› የሚሉት Aነጋገሮች ይህንን ሃሳብ ይደግፋሉ፡፡
7. በታላቅ ትEዛዝ፣ በመላEክት Aለቃ ድምጽና፣ በEግዚAብሄር መለከት ድምጽ የሚሉት ናቸው፡፡
የማያቸው Aራት ነገሮች 1) ቁ16 ላይ ያለው የጌታ ከሰማይ መውረድ 2) ቁ16 በክርስቶስ የሞቱት
መነሳት 3) በህይወት የሚቀሩትና የተነሱት ሙታን በAንድነት በደመና መነጠቅ 4) ለዘለዓለም ከጌታ
ጋራ መሆን የሚሉት ናቸው፡፡
8. ጳውሎስ Eነዚህን Eውነቶች ሁሉ መናገሩ በቁ18 ላይ Eንደተናገረው ቅዱሳኑ Eርስ በEርሳቸው በዚህ
Eውነት Eንዲበረታቱና Eንዲጽናኑ Eንደሆነ መረዳት Eንችላለን፡፡
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ጥናት ስምንት 1ኛ ተሰ 5፡1-11 (ለመሪው የተዘጋጀ)
1. ስለ ዘመናትና ስለወራት መጻፍ ያላስፈለገው Eነርሱ ስለዚህ ጉዳይ በቂ የሆነ Eውቀት ስላላቸው
Eንደሆነ ይነግረናል፡፡ 1ኛ ተሰ 3፡4 4፡6 Eና 4፡11 የመሳሰሉትን ስናነብ Eነጳውሎስ ነገሮችን ቀደም
ብለው Eንዳስተማሯቸው ስለምናይ ይህንንም Eውነት ከEነርሱ ከራሳቸው Eንደተማሩት ነው
የማምነው፡፡
2. የመጀመሪያው ከሌባ ጋራ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከምጥ ጋራ ነው፡፡ Eነዚህን ነገሮች ከጌታ
ምጽAት ጋራ የሚያመሳስላቸው ዋነኛ ነገር ድንገተኛነታቸውና ትክክለኛው ጊዜ ያለመታወቁ ሁኔታ
ነው፡፡
3. ‹‹ሰዎች›› የሚላቸው በክርስቶስ ያላመኑትን ሰዎች ነው፤ ምክንያቱም በዚሁ ቁጥር ላይ ሲናገር
‹‹ይመጣባቸዋል‹‹ ‹‹Aያመልጡም›› በማለት በሶስተኛ ሰው ይናገራል፡፡ በተጨማሪም ቁ4ትን ስናነብ
Aማኞችን ሊሆን Eንደማይችል ግልጽ ያደርግልናል፡፡
4. ‹‹Eናንተ ግን›› በማለት የሚናገረው ስለAማኞች ማለትም ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ለወጡት
በሙሉ ነው፡፡ Aማኝ የጌታን መገለጥ መፍራት ስለማይኖርበት ምክንያት በቁ4-5 ላይ በተለያየ
መንገድ በመጠቀም Aንዱን Eውነት በተለያየ መንገድ ገልጾታል፡ በጨለማ

ውስጥ ስላልሆነ፣

የብርሃን ልጅ ስለሆነ፣ የቀን ልጅ ስለሆነ፣ ከሌሊት ወይም ከጨለማ ወገን ስላይደለ ነው፡፡
5. የመጀመሪያው Eንዲነቁ ሲሆን፤ ሌላኛው ደግሞ ራሳቸውን Eንዲገዙ ነው፡፡ በነዚህ ቁጥሮች ውስጥ
Aማኞችን ከሚያንቀላፉትና ከሚሰክሩት ሰዎች ጋራ ሲሆን፤ ምክንያቱም የሚያንቀላፉም ሆኑ
የሚሰክሩ ሰዎች በAብዛኛው የሚተኙትና የሚሰክሩት በሌሊት ወይም በጨለማ ስለሆነ Aማኝ ደግሞ
በጨለማና በሌሊት ውስጥ ስላልሆነ Eንቅልፍም ሆነ ስካር ሳይሆን በመንቃትና ራስን በመግዛር
ሊኖር ይጠበቅበታል፡፡
6. የቀን ሰዎች የሆኑ ሁሉ Eምነትንና ፍቅርን Eንደ ጥሩር መልበስ፤ የመዳንን ተስፋ Eንደ ራስ ቁር
መድፋት፤ Eና ራሳቸውን በመግዛት መኖር ይጠበቅባቸዋል፡፡
7. Eነዚህ ሁለት Eንቅልፎች Aንድ Aይነት ናቸው ብዬ Aላምንም፤ ምክንያቱም በቀ7 ላይ የሚናገረው
Eንቅልፍ ያላመኑ ሰዎች የሚኖሩትን የህይወት Aይነት ለማሳየት የተጠቀመበት ሲሆን፤ በቁ10 ላይ
የምናየው ግን ጳውሎስ ራሱንም ጨምሮ ስለAማኞች ሞት ለመናገር የተጠቀመበት Aነጋገር ነው፡፡
በዚህ ቁጥር Aነጋገር ክርስቶስ ስለEኛ የሞተበት ምክንያት ‹‹ብንነቃም ሆነ ብናንቀላፋ ከEርሱ ጋራ
በህይወት Eንድንኖር›› ነው በማለት ይነግረናል፡፡
8. Aማኞችን በዚህ ቁጥር ላይ የሚያበረታታው Eርስ በEርሳቸው Eንዲጽናኑና፤ Aንዱ ሌላውን
Eንዲያንጸው ነው፡፡ የተሰሎንቄ Aማኞች Eነዚህን ሁለት ነገሮች በህይወታቸው Eርስ በEርስ
Eየተለማመዱት Eንዳሉ የምናነብ ሲሆን፤ Eነዚህን ሰዎች ሃዋርያው የሚያበረታታው በያዙት ነገር
Eንዲገፉበትና Eንዳያቋርጡ ነው የሚነግራቸው፡፡
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ጥናት ዘጠኝ 1ኛ ተሰ 5፡12-28 (ለመሪው የተዘጋጀ)
1. Eንድናከብር የሚለምነን በትጋት የሚሰሩትን፣ በጌታ የበላዮቻችን የሆኑትንና፤ Eንዲሁም በጌታ
መካሪዎቻችን የሆኑትን ነው፡፡ ‹‹የበላዮቻችሁ›› የሚለው Aነጋገር ከ1ኛ ጴጥ 5፡3 ጋራ ስመለከተው
ስለ ቤተክርስትያን ሽማግሌዎች ነው ብዬ Aምናለሁ፡፡
2. Eነዚህ ሰዎች ፍቅር የተሞላበት Eጅግ የሆነ Aክብሮት Eንዲሰጣቸው ስላዘዘበት ምክንያት ቁ13
በAጭሩ ‹‹ስለ ሥራቸው›› በማለት ይነግረናል፡፡
3. ሥራ ፈቶች፣ ፈሪዎችና ደካሞች ሲሆን፤ ለነዚህም ሰዎች Aማኝ Eንዲወስድ የተነገረው Eርምጃ፤
ለስራ ፈት ተግሳጽ፣ ለፈሪ ማደፋፈርና፣ ለደካማ ደግሞ Eርዳታ Eንደሆነ ከምክሩ Eናያለን፡፡
ለEያንዳንዱ የራሱ የሆነ መፍትሄን መናገሩ ሁሉም Aይነት ችግር በAንድ Aይነት መንገድ ሊፈታ
Eንደማይችልና Eንደ ችግሩ መፍትሔውም ሌላ ሊሆን Eንደሚገባ Eንማራለን፡፡
4. Aጥብቆ የሚያስጠነቅቀው ነገር በክፉ ፈንታ ክፉ Eንዳይመልሱ ነው፡፡ የሚያበረታታቸው ደግሞ
ለሰዎች ሁልጊዜ መልካም የሆነውን ነገር ለማድረግ Eንዲጥሩ ነው፡፡ ‹‹ተጣጣሩ›› ሲል በቀላሉ
የሚመጣ ነገር Eንዳልሆነና ጸሎትን፣ ሲሸነፉ Eንደገና መመከርን፣ ተስፋ Aለመቁረጥን ሁሉ
የሚያካትት Eንደሆነ Eመለከታለሁ፡፡
5. በነዚህ ሶስት ቁጥሮች ውስጥ የተጠቀሱት ሶስት ነገሮች ማለትም ሁልጊዜ ደስ መሰኘት፣ ሳያቋርጡ
መጸለይና፣ በማናቸውም ሁኔታ EግዚAብሄርን ማመስገን የEግዚAብሄር ፈቃድ Eንደሆነ Eናያለን፡፡
ይህም ማለት ደስታን በተመለከተ ሁኔታዎች ለደስታችን ምንጭ ሳይሆኑ ጌታ Eንዲሆን ፊሊ 4፡4፤
ጸሎት ደግሞ በተንበረከክን ሰዓት ብቻ ሳይሆን ያልተቋረጠ ግንኙነት Eንዲኖረን፣ ምስጋና ደግሞ
ክፉም ሆነ መልካም በሚመስሉን ሁኔታዎች ሁሉ ውስጥ ምስጋንን መስጠት ማለት ነው፡፡
6. Aምስቱም ምEራፎች በየመዝጊያቸው ላይ Eየጠቀሱ ያለፉትና ሁሉንም Aንድ የሚያደርጋቸው ርEስ
የጌታ ምጽAት ጉዳይ ነው፡፡ ለጌታ ምጽAት መንፈሳችን፣ ነፍሳችንና፣ ሥጋችን ያለነቀፋ Eንዲጠበቁ
የተነገረን ሲሆን፣ በዚያው ቁጥር ላይ Eንደሚነግረን ይህ በሰው ሃይል ሊሰራ የሚችል Eንዳልሆነና
ታማኝ የሆነው EግዚAብሄር ራሱ በህይወታችን Eንደሚያከናውነው ይነግረናል፡፡
7. የመንፈስን Eሳት Eንዳናዳፍን፣ ትንቢትን Eንዳንንቅ፣ ሁሉን ነገር Eንድንፈትን፣ መልካም የሆነውን
Eንድንይዝና፣ ከማናቸውም ዓይነት ክፉ ነገር Eንድንርቅ ነው፡፡ ሰዎቹ የተጠቀሙበት መመሪያ
ሁሉን ነገር ፈትኑ የሚለውን ሲሆን፤ ለመፈተን የተጠቀሙበትም የEግዚAብሄርን ቃል Eንደሆነ
Eናያለን፡፡
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