1ኛ ጢሞቲዎስ መግቢያ ሃሳቦች
የጢሞቲዎስን መልEክት ማን ጻፈው የሚለውን ጥያቄ ጸሃፊው ስሙን በደብዳቤው መጀመሪያ ላይ ሐዋርያው
ጳውሎስ መሆኑንና፤ የተጻፈለት ሰው ደግሞ ጢሞቲዎስ Eንደነበረ ቁ2 ይነግረናል፡፡
የሐዋ ሥራ 13፡1 ላይ ጳውሎስና በርናባስ በAንጾኪያ ቤ/ክ ተልከው Eየተዘዋወሩ ወንጌልን በተለያዩ ሥፍራዎች
ሲሰብኩ Eንደነበረ ሥራ ምEራፍ 13 Eና 14 ላይ Eንመለከታለን፡፡ ሐዋ ሥራ 15፡36 ላይ ስንመለከት ቀድሞ ሰበከው
የተመለሱባቸውን ቦታዎች ተመልሰው ያመኑት ሰዎች Eንዴት Eንዳሉ Eንዲሄዱ ጳውሎስ ለበርናባስ ሃሳብ ሲያቀርብና በሃሳቡ
Eንደተስማሙ Eናያለን፤ ሆኖም ማን ከEነርሱ ጋራ ይሄድ የሚለው ጥያቄ በሃሳብ Eንዲለያዩ ስላደረገ ሁለቱም ወደ ተለያየ
Aቅጣጫ መሄዳቸውን Eናውቃለን፡፡
ሐዋ ሥራ 16፡1-3ትን ስናነብ ጳውሎስ ወደ ደርቤንና ልስጥራ ሄዶ በዚያ ጢሞቲዎስን Eንዳገኘና የብዙ ወንድሞች
ምስክርነት ስለሰማ ከEርሱ ጋራ ሊወስደው Eንደፈለገ Eናነባለን፡፡ ጳውሎስ በብዙ ሥፍራዎች (1ኛ ጢሞ 1፡2 18 1ኛ ቆሮ
4፡17) ጢሞቲዎስን ልጄ በማለት ይጠራዋል፤ ይህ Aባባል ምናልባትም ጳውሎስና በርናባስ በመጀመሪያው የወንጌል
Aገልግሎታቸው ወንጌልን ሰብኮለት ወደ ጌታ Eንደመጣና በዚህም ምክንያት በEምነት ልጄ ለሆነው ለጢሞቲዎስ የሚለውን
Aነጋገር Eንደተጠቀም ይታመናል፡፡
ጳውሎስ ጢሞቲዎስን በልጅነቱ ብቻ ሳይሆን የሚያውቀው 1ኛ ቆሮ 4፡17፣ 1ኛ ቆሮ 1፡1፣ 1ኛ ተሰ 3፡2፣ ፊሊ
1፡1ድንና የመሳሰሉትን ክፍሎች ስንመለከት፤ Eንደ ተወደደ ሰው፣ Eንደ ታመነ ሰው፣ Eንደ ወንድሙ፣ Aብሮ Eንደሚሰራ
ሰራተኛ፣ Eንደ ክርስቶስ ባሪያ Aድርጎ ይመለከተዋል፡፡
ጳውሎስ በፊሊ 2፡19-21 ላይ የጢሞቲዎስን ለጌታና ለህዝቡ ያለውን ነገር ይናገርለታል፤ ስለሌሎች ህይወት በቅንነት
የሚጨነቅ Aገልጋይ Eንደሆነ፣ የራሱን ነገር ሳይሆን የክርስቶስን ነገር የሚያስቀድምና የሚፈልግ ሰው Eንደሆነ፣ ማንነቱን
ያስመሰከረና ከጳውሎስ ሳይለይ ያገለገለ ታማኝ Aገልጋይ ነው፡፡ ጳውሎስ የጢሞቲዎስን ብርቱ ጎኖች ብቻ የሚያውቅ ሳይሆን
ደካማ ጎኑንም የተረዳለት Eንደሆነ በ2ኛ ጢሞ 1፤7 Eና በ1ኛ ቆሮ 16፡10 ላይ የፍርሃት ችግር Eንደነበረበት Eንረዳለን፡፡
የጢሞቲዎስን ማንነት ጳውሎስ መረዳቱ ብቻ ሳይሆን ጢሞቲዎስም የጳውሎስን ማንነት Eንደሚያውቅና (2ኛ ጢሞ
3፡10-11) ጠለቅ ያለ የወንድማማዊ መተዋወቅ Eንደነበራቸው Eንገነዘባለን፡፡ ሐዋርያው ጳውሎስ ሊሞት በተቃረበበት
የመጨረሻ ሰዓቱ ሊያየውና ሊያነጋግረው የፈለገው ሰው ቢኖር ጢሞቲዎስ መሆኑን 2ኛ ጢሞ 4፡11 ግልጽ Aድርጎ የሚያሳየን
ሲሆን ይህም የመቀራረባቸውንና የፍቅራቸውን ጥልቀት ያስረዳናል፡፡ ጢሞቲዎስን ስንመለከት ከጳውሎስ ጋራ መጓዝ
ከጀመረበት ሰዓት Aንስቶ በሞት Eስመሚለያዩ ድረስ የAገልግሎት ባልደረባና ረዳቱ Eንደነበረ መረዳት Aያስቸግረንም፡፡
ጳውሎስ ወደሮም በቶሎ Eንዲመጣ በነገረው መሰረት ሄዶ ከመሞቱ በፊት ደርሶበት Eንደሆነ ወይም Eንዳልሆነ
የሚታወቅ ነገር የለም፤ ጢሞቲዎስን Aስመልክቶ መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚነግረን ተጨማሪ ነገር ቢኖር በEብ 13፡23 ላይ
የEብራዊያን ጸሐፊ ጢሞቲዎስ ታስሮ Eንደተፈታና ከEርሱ ጋራ መጥቶ Eንደሚያያቸው የነገራቸውን ብቻ Eናውቃለን፡፡
ጳውሎስ በሐዋ ሥራ 20፡29-30 ላይ የፌሶንን ሽማግሌዎች Aስጠርቶ የነገራቸው ነገር Eውነት ሆኖ የሀሰት
Aስተማሪዎች በቤ/ክርስትያኒቱ ስለተነሱ ጢሞቲዎስን በዚያ ተቀምጦ ሁኔታዎችን Eንዲያስተካክል ነው የነገረው፡፡ በተለያዩ
ጊዜያት ጢሞቲዎስ ጳውሎስን ወክሎ በቆሮንቶስ (1ኛ ቆሮ 4፤17)፣ በፊሊጵስዩስ (ፊሊ 2፡19)፣ በተሰሎንቄ (1ኛ ተሰ 3፡2) Eና
Eዚህም በAፌሶን (1ኛ ጢሞ 1፡3) ሐዋርያው ጳውሎስን ወክሎ ጊዜያዊ ተልEኮ የሚፈጽም Eንጂ የቤተ ክርስትያኒቱ ፓስተር
ነበረ የሚለውን ሃሳብ የሚደግፍ ምንም ዓይነት ጥቅስ Aላይም፡፡ በዚህም ሥፍራ ቋሚ Eንዳልሆነ የምናውቀው በ2ኛ ጢሞ 4፡9
Eና 4፡21 ላይ በቶሎ ወደ Eርሱ Eንዲመጣ ያሳስበዋል፡፡ ጌታ ይህንን ጥናት ለበረከት Eንዲያደርግላችሁ ምኞቴ ብቻ ሳይሆን
ጸሎቴም ነው፡፡
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ጥናት Aንድ 1ኛ ጢሞ 1፡1-20 (ለመሪው የተዘጋጀ)
1. ጸሐፊው በዚህ ክፍል ውስጥ ራሱን የሚያስተዋውቀው በEግዚAብሄር Aብና በIየሱስ ክርስቶስ ትEዛዝ ሐዋርያ
የሆነ ሰው Aድርጎ ሲሆን፤ መልEክቱ የተጻፈለትን ሰው ደግሞ ‹‹በEምነት Eውነተኛ ልጄ›› በማለት ነው
የሚጠራው፡፡ ይህ ክፍል EግዚAብሄር Aብን ‹‹Aዳኛችን›› በማለት ሲጠራው፤ ጌታችንን Iየሱስ ክርስቶስን ደግሞ
‹‹ተስፋችን›› በማለት ይጠራዋል፡፡
2. የጢሞቲዎስ ተልEኮ በቁ3 ላይ የሰፈረው ሰዎች የሃሰት ትምህርት Eንዳያስተምሩ ማዘዝና በተጨማሪም
በተረትና የትውልዶች ታሪክ በማውራት ጊዜAቸውን Eንዳያባክኑ Eንዲያዛቸው ነው፡፡ Eነዚህን ሁለት ክፍሎች
በማነጻጸር በAንድነት ስንመለከታቸው መረዳት የምንችለው ነገር ቢኖር፤ ጳውሎስ ለቤተ ክርስትያኒቱ
ሽማግሌዎች ከመካከላቸው ለመንጋው የማይራሩ ተኩላዎች Eንደሚነሱ በማስጠንቀቅ Aስረግጦ የነገራቸው ነገር
Eንደተፈጸመ በግልጽ ማየት Eንችላለን፡፡
3. Eኔ Eንደምረዳው ከሆነ በቁ4-5 ውስጥ የተነገሩት በEምነት የሚሰራውን የEግዚAብሄር ሥራና በዚያው ክፍል
የተጠቀሰውን ፍቅርን ማለቱ ሲሆን፤ ይህም ማለትም ስለ Eምነትና ስለ ፍቅር መናገሩ ይመስለኛል፡፡ የEነዚህ
የህግ Aስተማሪዎች ትምህርት Eንደ ከንቱ ንግግር ሆኖ በሐዋርያው የተነገረበት ምክንያት በ1ኛ ቆሮ 13 ላይ
‹‹ምስጢርን ሁሉና Eውቀትን ሁሉ ባውቅ…ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ›› ከሚለውን የEግዚAብሄር ቃል ጋራ
የሚሄድ ሃሳብ ነው፡፡
4. ሕግን በAግባብ መጠቀም ሲባ ለEኔ የሚገባኝ፤ ማንኛውም ነገር ለተፈጠረበት ሥራና Aገልግሎት በትክክል
ሲውል በAግባቡ በሥራ ላይ ዋለ ማለት Eንደሚቻል፤ ለምሳሌ Eርሳስ ለመጻፍ Eንጂ ለጦር መሳሪያነት
Aልተሰራም፤ ወይም ደግሞ ቢላዋ መቆረጥ የሚያስፈልገውን ነገር ለመቁረጥ Eንጂ ሰውን ለመውጋት
Aልተሰራም፤ Eንዲሁም ህግን EግዚAብሄር የሰጠበትን ምክንያት በቁ9-10 ላይ ለሰፈሩት ዓይነት ነገሮች Eንጂ
ለሌላ ስላልሰጠ፤ ከዚያ ውጭ ቢጠቀሙበት መልካም Aይደለም ማለቱ ነው፡፡ ጤነኛ ትምህርት የሚለው
የEግዚAብሄርን ህግ Eንደሆነ ነው የምረዳው፡፡
5. ጳውሎስ ጌታን ከማወቁ በፊት ተሳዳቢ፣ Aሳዳጅና Aመጸኛ Eንደነበረ ሲናገር፤ Aሁን ግን የEግዚAብሄር ጸጋ
ተትረፍርፎለት የAገልግሎት ሹመት የተቀበለ ሲሆን፤ ይህም የሆነበትን ምክንያት ሲናገር ባለማወቅና ባለማመን
ያደረገው ነገር መሆኑን ይናገራል፡፡
6. ጳውሎስ ራሱን ከሃጥያተኞች Eንደ ዋነኛ Aድርጎ ያያል፡፡ የጌታን ተልEኮ Eውነተኛነት ለማረጋገጥ የተጠቀመበት
ተጨባጭ ሁኔታ የራሱን ደህንነት ሲሆን፤ የሐጥያተኞች ዋነኛ የሆነውን Eርሱን ካዳነ በEርሱ ሊድን Aይችልም
የሚባል ማንም ሊኖር Eንደማይችል ሲያረጋግጥ ነው፡፡
7. ለጢሞቴዎስ የሰጠው ትEዛዝ Eርሱን፣ ማለትም Iየሱስ ክርስቶስን በመከተል መልካሙን ገድል Eንዲጋደል
ነው፡፡ መልካሙን ገድል ለመጋደል Eምነትና በጎ ህሊና ያስፈልገናል፡፡ ሁለት መንገዶችን Aያለሁ፤ Eነርሱም
የሚታዘዙት ከመንፈስ ቅዱስ፣ Eንቢተኞች ደግሞ በሰይጣን ሊማሩ Eንደሚችሉ Aያለሁ፡፡
8. ትክክለኛውን ትምህርት መከተላቸውና ከሃሰት ትምህርት የመራቃቸው ዋነኛ ዓላማና ግቡ ከንጹህ ልብ፣ ከበጎ
ህሊና Eንዲሁም ከEውነተኛ Eምነት የሚገኝ ፍቅር Eንደሆነ ሲሆን፤ ይህም ማለት Aጥብቀን የያዝነው ጤናማ
ትምህርት EግዚAብሄርንና ወንድሞቻችንን ወደ ማፍቀር የሚያደርሰን ሊሆን ይገባዋል Eንጂ፤ ትክክለኛ የሆነ
ትምህርት ይዘን በውስጡ ፍቅር ከሌለበትና ጌታንና ወገኖቻችንን ወደ ማፍቀር የማይመራን ከሆነ መጨረሻው
ለትEቢት ሊያጋልጠን ይችላል፡፡

በወንድሙ ሃብተወልድ ተዘጋጀ (253) 653-4707

ethiowengel.com

ጥናት ሁለት 1ኛ ጢሞ 2፡1-15 (ለመሪው የተዘጋጀ)
1. በቅዱሳን ጉባኤ ጳውሎስ Eንዲደረግ ጢሞቲዎስን የሚያዘው ነገር፤ ልመና፣ ጸሎት፣ ምልጃና ምስጋና Eንዲደረግ
ነው፡፡ Eነዚህ ነገሮች Eንዲደረጉ የሚያዘው ለሰዎች ሁሉ፣ ለነገሥታትና ለባለ ሥልጣናት በሙሉ ነው፡፡
2. ከዚህ Aነጋገሩ ለሰዎች ሁሉ፣ ለነገስታትና፤ ለባለስልጣናት ሁሉ መጸለይ ጳውሎስ Eጅግ Aስፈላጊና ዋነኛ
ሥፍራ ሊሰጠው የሚገባ ትልቅ ነገር Eንደሆነ ነው የምረዳው፡፡ ‹‹Aሳስባለሁ›› የሚለው Aነጋገር ሃሳብ Eየሰጠ
ወይም ምርጫ ያለን ነገር Eንደሆነ Aይደለም የሚገባኝ፤ ይህ Aነጋገር ቀጥተኛ ትEዛዝ መሆኑን ነው የማየው፡፡
ቅዱሳን ሁሉ Eንደሚጠበቅብን በሥልጣን ላይ ለሚገኙት መሪዎችና Aስተዳዳሪዎች ብንጸልይ ጌታ ነገሮችን
የማይቀይርበት ምክንያት Aይታየኝም፤ ለዚህም 2ኛ ዜና 7፡14ትን ማንበብ ይቻላል፡፡
3. ምክንያት ሆነው ከተጠቀሱት መሃል ሶስቱ ብዬ የማያቸው፤ 1) በEውነተኛ መንፈሳዊ ህይወትና በቅድስና ሁሉ፤
በሰላምና በጸጥታ Eንድንኖር፤ 2) ለነዚህ ሰዎች ሁሉ መጸለይ በEግዚAብሄር በAዳኛችን ፊት ደስ የሚያሰኝ
ስለሆነና፤ 3) EግዚAብሄር ሰዎች ሁሉ Eንዲድኑና Eውነትን ወደማወቅ Eንዲደርሱ ስለሚፈልግ የሚሉት
ናቸው፡፡ Eኔ ያየሁት በተለይም በሶስተኛነት የጠቀስነው የደህንነት ነገር ለሰዎች ሁሉ የሚፈልገው Eንደሆነ
ስለሚናገር በጸሎታችን ውስጥ የግድ ሊካተት ያስፈልጋል ብዬ Aምናለሁ፡፡
4. ይህ ክፍል በመጀመሪያ ደረጃ Iየሱስን በEግዚAብሄርና በሰው መካከል Eንዳለ Aንድና ብቸኛ Aስታራቂ Aድርጎ
ሲያቀርብልን፤ ለዚህ ሥፍራ ብቃቱን ስላረጋገጠበት መንገድ ሲነግረንም፤ ራሱን ለሰዎች ሁሉ ቤዛ Aድርጎ
መስጠቱ Eንደሆነ በቁ6 ላይ ይነግረናል፡፡ Eኔ ከEነዚህ Aነጋገሮች Eንደምገነዘበው EግዚAብሄር ደህንነትን
ለተወሰኑ ሰዎች ብቻ ያዘጋጀው ነገር Eንዳልሆነና የሰው ልጆችን ሁሉ የሚጠቀልል ነገር Eንደሆነ
Eመለከታለሁ፡፡
5. ጳውሎስ በዚህ ቁጥር ላይ የራሱን ማንነት የገለጠባቸው ሶስቱ ነገሮች፤ የምሥራች Aብሳሪ፣ ሐዋርያና ለAህዛብ
የEውነተኛ Eምነት Aስተማሪ የሚሉት ናቸው፡፡ Eነዚህን ሶስት ነገሮች ሐዋርያው የሚመለከትበት መንገድ Eንደ
ሸክምና የተጣለበት Eዳ Aድርጎ ሳይሆን፤ ከEግዚAብሄር የተሰጠው ሹመት Aድርጎ ነው የሚያያቸው፡፡
6. ስለወንዶች የተናገረው ነገር፤ በሁሉም ቦታ ያለቁጣና ክርክር የተቀደሱ Eጆቻቸውን ወደላይ በማንሳት Eንዲጸልዩ
ሲሆን፤ ስለሴቶች ደግሞ በጨዋነትና ራስን በመግዛት ተገቢ የሆነ ልብስ Eንዲለብሱ፤ በሹሩባ፣ በEንቁ ወይም
ዋጋቸው ውድ በሆኑ ልብሶች Eንዳይሽቀረቀሩና፤ በመልካም ምግባር Eንዲዋቡ ያዛቸዋል፡፡ ለሴቶች ሁሉ ነው
ብዬ Aላምንም፤ ምክንያቱም በቁ10 ላይ ‹‹EግዚAብሄርን Eናመልካለን የሚሉ ሴቶች›› ስለሚል የሚመለከተው
Eነርሱን ብቻ Eንደሆነ Aያለሁ፡፡
7. ጸሐፊው ለጢሞቲዎስ የሚነግረውና ሴቶች በጉባኤ መሃል Eንዲከተሉት የሚያዘው፤ በጸጥታና በሙሉ መገዛት
Eንዲማሩ፣ በተጨማሪም ሴቶች ዝም Eንዲሉ Eንጂ Eንዲያስተምሩ ወይም በወንድ ላይ Eንዲሰለጥኑ
Eንደማይፈቅድ ይነግረዋል፤ ለዚህም ምክንያት የሚለው በAንደኛ ደረጃ፤ Aዳም Aስቀድሞ መፈጠሩና ከዚያም
ሔዋን መፈጠሯ ሲሆን፤ ሌላው ደግሞ የተታለለው ሔዋን Eንጂ Aዳም Eንዳልሆነ ያስረዳል፡፡ 1ኛ ቆሮ 11፡316 ያለውን ክፍል ከዚህ ጋራ በAንድነት ማንበብ ይረዳል ብዬ Aምናለሁ፡፡
8. ሰዎችን ለማዳን የወሰዳቸውና Eየወሰደ ያላቸው Eርምጃዎች፤ ሂዱ ወንጌልን ለዓለም ሁሉ ስበኩ በማለት
ሰራተኞች Aሰማርቷል፣ በቁ1 ላይ Eንደምናየው ቅዱሳን Eንዲጸልዩ Aዟል፤ Aንዳንዶችን በህልም በመታየት፣
ለሌሎች ደግሞ በራEይ ራሱን በመግለጥና በተለያዩ መንገዶች ሰዎችን ለማዳን ሲሰራ Eናየዋለን፡፡
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ጥናት ሶስት 1ኛ ጢሞ 3፡1-16 (ለመሪው የተዘጋጀ)
1. የቤተ ክርስትያን መሪ ወይም ሽማግሌ ለመሆን በቅድሚያ የሚያስፈልገው ነገር ቁ1 Eንደሚነግረን መፈለግ
ወይም መመኘት ነው፡፡ የሰውየው የልቡ ፍላጎት ብቻውን በቂ Eንዳልሆነ የምናውቀው፤ ከቁ2-7 ድረስ ይህ
ለኤጲስ ቆጶስነት ፍላጎት የሚያሳየው ሰው በተጨማሪ ሊኖሩት የሚገባው ባህርያትና በክርስትና ህይወቱ በሰዎች
ዘንድ ሊኖረው ስለሚገባው መልካም ህይወት ምስክርነት Aስፈላጊነትና ግዴታ መሆኑን Eንረዳለን፡፡
2. ኤጲስ ቆጶስ የማይነቀፍ፣ የAንዲት ሚስት ባል፣ ልከኛ፣ ራሱን የሚገዛ፣ በሥርዓት የሚኖር፣ Eንግዳ ተቀባይ፣
ማስተማር የሚችል፣ የማይሰክር፣ የማይጣላ፣ ጨዋ የሆነ፣ የማይጨቃጨቅ፣ ገንዘብን የማይወድ፡፡ ‹‹ማስተማር
የሚችል ሲል መድረክ ላይ ወጥቶ የመስበክን ችሎታ ሳይሆን፤ የEግዚAብሄር ቃል Eውቀት ያለውና ሰዎችን
በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሲገኙ በቃሉ ሊመክርና ሊገስጽ የሚችል ማለቱ ነው፡፡ ገንዘብን መውደድ የሃጥያት ሁሉ
ሥር ስለሆነ የማንንም ሰው ህይወት ሊያበላሽና ከመንገድ ሊያወጣ የሚችል ነገር ስለሆነ ነው፡፡
3. ሰው ቤተ ክርስትያንን ማስተዳደር ሲፈልግ በቅድሚያ የራሱን ቤተሰብ በስርዓት ማስተዳደር መቻል Aለመቻሉ
ሊጠናና ሊረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ በነዚህ ቁጥሮች ውስጥ የተሰጡት ሁለቱ መመሪያዎች፤ Aንደኛው Aዲስ
ክርስትያን Eንዳይሆንና፤ ሁለተኛው ደግሞ በውጭ ባሉት ሰዎች ዘንድ ወይም ባላመኑት ዘንድ መልካም
ምስክርነት ያለው ሊሆን ይገባል የሚሉት ናቸው፡፡
4. የዲያቢሎስ ወጥመድ ሆኖ በዚህ ክፍል የቀረበው ነገር የAማኞች የህይወት ምስክርነት ማጣት ወይም ያላመኑ
ሰዎች ስለ Aማኞች የሚኖራቸውን Aመለካከት ተጠቅሞ ምስክርነትን የማበላሸት ሥራውን ነው የሚያሳየን፡፡
Aዲስ ክርስትያን ገና በAዲስነቱ በቤተ ክርስትያንን የማስተዳደር ሃላፊነት ሲሰጠው ዲያቢሎስ በAEምሮው
ሊጨምር የሚችለው Eሱ ከሁሉ የበለጠና የተሻለ ስለሆነ Aድርጎ ሊያሳየው ስለሚችል በቀላሉ መውደቅ
ይቻላል፡፡
5. በሁለቱም የቤተ ክርስትያን Aገልጋዮች መመዘኛ ውስጥ የማያቸው የመጀመሪያው የAንዲት ሚስት ባል
የሚለው (ቁ2 Eና ቁ12)፤ ሁለተኛው ደግሞ ቁ4 Eና ቁ12 ላይ የምናየው ልጆቻቸውንና ቤተሰባቸውን በAግባቡ
ማስተዳደር የሚሉት ሃሳቦች ናቸው፡፡
6. Eንደ Eኔ Aመለካከት ከሆነ ይህ ክፍል የሚናገረው ስለሴት ዲያቆናት Eንደሆነ Eገምታለሁ፤ ይህንን ማለት
የቻልኩበትም ምክንያት በመጀመሪያ ደረጃ የሽማግሌዎችን መመዘኛ ሲዘረዝር ስለ ሽማግሌዎች ሚስቶች ምንም
የተናገረው ነገር ሳይኖር ስለ ዲያቆናት ሚስቶች ብቻ ለይቶ መናገሩ ትርጉም የለውም፤ ሌላ ደግሞ በሮሜ 16፡1
ላይ በቤተ ክርስትያን ውስጥ በዲያቆንነት የምታገለግለውን ፌቤንን Eናያታለንና ነው፡፡
7. የEግዚAብሄር ቤት የህያው EግዚAብሄር ቤተ ክርስትያን፣ የEውነት ዓምድና የEውነት ደግሞ መሰረት ብሎ
ይጠራዋል፡፡ ለEውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ምሳሌ ሆኖ በቁ16 ውስጥ የቀረበልን Iየሱስ ራሱ ነው፡፡
8. ይህንን መልEክት የጻፈበት ዋነኛው ምክንያት ሰዎች በEግዚAብሄር ቤት Eንዴት መኖር Eንዳለባቸው
Eንዲያውቁ ነው፡፡ ጳውሎስ ይህንን መልEክት ማቆየት ያልፈለገበትና Eስኪገናኙ ጊዜ ሊሰጠው ያልፈለገበት
ምክንያት Eኔ Eንደገባኝ ከሆነ የመልEክቱ Aስቸኳይነት የታየውና መቆየት ያለበት ነገር Eንደሆነ ስላላመነበት
Eንደሆነ ነው የሚመስለኝ፡፡
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ጥናት Aራት 1ኛ ጢሞ 4፡1-16 (ለመሪው የተዘጋጀ)
1. Aንደኛው የተነገረን ስለጊዜው ማለትም በኋለኞች ዘመናት Eንደሚሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ ይህ የሚሆነው
‹‹Aንዳንዶች›› በተባሉት ሰዎች Eንደሆነ፣ ሶስተኛው Eነዚህ Aንዳንዶች የተባሉት Eምነትን Eንደሚክዱ ሲሆን፣
Aራተኛው ደግሞ ክደው ብቻ ሳይቀሩ መናፍስትንና የAጋንንትን ትምህርት Eንደሚከተሉ Eናነባለን፡፡ የዚህ
ትምህርት ምንጭ ሆነው የተነገሩት፤ ህሊናቸው የደነዘዘባቸው ግብዝ ውሸተኞች በማለት በቁ2 ላይ ይናገራል፡፡
2. Eነዚህ ሰዎች ከሚያስተምሯቸው መሃል Aንዱ ሰዎች Eንዳያገቡ ወይም ትዳር Eንዳይኖራቸው ሲያስተምሩ፤
ሌላው ደግሞ የሚያምኑና Eውነትን የሚያውቁ ሰዎች EግዚAብሄር የፈጠረውን በምስጋናም የሚቀበሉትን
Eንዳይበሉ ያዛሉ፡፡ የዚህ ዓይነት ትምህርቶችን ጳውሎስ የመናፍስትና የAጋንንት ትምህርት በማለት ነው
የሚናገረው፡፡
3. በዚህ ክፍል ከተናገረው Aነጋገር EግዚAብሄር ከፈጠረው ምግብ መሃል መብላት የማንችለው ምንም የለም ነው
የሚለን፡፡ Eንደ ጳውሎስ Aነጋገር Aማኝ ከEግዚAብሄር የሚሰጠውን ሁሉ በጸሎትና በምስጋና ስለሚቀበል፤
በዚህም ምክንያት ምግቡ ሁሉ የተቀደሰ ስለሆነ ለመብላት ድፍረት ይኖረዋል ማለት Eንችላለን፡፡
4. ‹‹ይህንን ትEዛዝ…›› ሲል በቁ1 ላይ መንፈስ ቅዱስ ለቤተ ክርስትያን Eያስተላለፈ ያለውን መልEክት የሚል
ነው የሚመስለኝ፡፡ ጢሞቲዎስ ከዚህ ሊመጣ ካለው ነገር ራሱ Eንዲጠነቀቅ ብቻ ሳይሆን ወንድሞችንም
Eንዲያሳስባቸው ነው የሚነግረው፡፡ ለEውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ራሱን ስልጠና ውስጥ Eንዲያስገባ የተጠየቀ
ሲሆን ለዚህ ደግሞ Eንቅፋቶች፤ ርባና ቢስ Aፈ ታሪኮችና፣ ከAሮጊቶች ተረታ ተረት Eንዲርቅ ነው፡፡
5. Eውነተና መንፈሳዊ ህይወትን ሲያነጻጽር የምንመለከተው ከAካል ብቃት ልምምድ ጋራ ነው፡፡ Eነዚህ ሁለቱ
ሲነጻጸሩ ልቆ የሚገኘው ለEውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ራስን ማለማመድ ነው፤ ምክንያቱም ያኛው ለAሁኑ ብቻ
የሚጠቅም ሲሆን መንፈሳዊው ግን ለAሁኑና ለሚመጣውም ህይወት ሁሉ Eንደሚጠቅም ይነግረናል፡
6. በተለይም ቁ10ርን ስናነብ Eነዚህ ጳውሎስና ጓደኞቹ በቁ7-8 ላይ ሌሎቹ Eንዲለማመዱት ያስተማሯቸውን
Eውነት በራሳቸውም ህይወት ውስጥ በሥራ ላይ Eንዲውል ‹‹Eንጥራለን›› ‹‹Eንደክማለን›› በማለት ይነግረናል፡፡
ይህ EግዚAብሄርን የመምሰል ልምምድ ቀላል ነገር ሆኖ Aላየውም፤ ምክንያቱም ከጳውሎስ Aነጋገር ብዙ
ጥረትና ድካም የሚጠይቅ Eንጂ በAንዴ የሚደረስበት ነገር Eንዳልሆነ Eንመለከታለን፤ ሆኖም በ2ኛ ጴጥ 1፡3
ላይ Eንደምናነበው ለዚህ ሁሉ ሃይል ስለተሰጠን የማይቻል ነገር Aድርገን ልንወስደው Aይገባንም፡፡
7. ወጣትነቱን Eንዳይንቁት ካስፈለገ ጢሞቲዎስ ማድረግ የሚኖርበት ነገር ቁ12 Eንደሚነግረን በንግግር፣ በኑሮ፣
በፍቅር፣ በEምነትና፣ በንጽህና AርAያ ሊሆናቸው ይገባል፡፡ ጢሞቲዎስ ከህይወቱ AርAያነት ባሻገር Eንዲያዝና
Eንዲያስተምር (ቁ11)፣ በተጨማሪም ደግሞ Eንዲያነብ፣ Eንዲመክርና በማስተማር Eንዲተጋ በቁ13 ላይ
ያዘዋል፡፡
8. Eነዚህ ጢሞቲዎስ ጥንቃቄ Eንዲያደርግላቸው የተነገሩት ሁለት ነገሮች፤ የመጀመሪያው ለራሱ መንፈሳዊ
ህይወት ጥንቃቄ ማድረግ ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ ሌሎችን ለሚያስተምረው ትምህርት ምንነት መጠንቀቅ
Eንደሚኖርበተ ነው፡፡ ይህን የተባለውን ነገር ቢያደርግ በመጀመሪያ ደረጃ ራሱን ቀጥሎም ደግሞ የሚሰሙትን
Eንደሚያድን ከክፍሉ Eንረዳለን፡፡

በወንድሙ ሃብተወልድ ተዘጋጀ (253) 653-4707
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ጥናት Aምስት 1ኛ ጢሞ 5፡1-25 (ለመሪው የተዘጋጀ)
1.

Eነዚህ Aይነቶችን ቃላት ሐዋርያው ሲጠቀም ጢሞቲዎስ የሚመራቸውን ህዝቦች በምን ዓይነት Aመለካከት
Eንዲያያቸው፣ ማለትም Eያንዳንዱን Eንደራሱ ቤተሰብ Aድርጎ Eንዲያስብ ነው የሚነግረው፡፡ Eነዚህን Aራቱን Aይነት
የEድሜና የጾታ በAንድ ላይ ስንመለከት፤ ዛሬም በቤተ ክርስትያናችን የተለያዩ Aይነት ሰዎችን ለማስተናገድ
መዘጋጀትና Aንዱን በምናስተናግድበት መንገድ ሁሉንም ማሰተናገድ Eንደሌለብን፤ Eያንዳንዱን ሰው Eንደማንነቱ
ለማስተናገድ መዘጋጀት Eንደሚኖርብን Eንረዳለን፡፡

2.

በዚህ ክፍል መሰረት Aማኝ Eምነቱን በስራ ተረጎመ የሚባለው ወላጆቹን በሽምግልናቸው ሲረዳና ቤተሰቡን ሲደግፍ
Eምነቱን በሥራ ተረጎመ ይለናል፡፡ ቤተ ክርስትያን መበለቶችን የመደገፍ ሃላፊነት ቢኖርባትም፤ ማተኮር የሚኖርባት
ልጆች ወይም የልጅ ልጆች በሌሏቸው ላይ ነው፡፡ EግዚAብሄር ደስ የሚሰኘው፤ Aማኝ ቤተሰቡን በመደገፍ Eምነቱን
በሥራ ላይ ሲያውል ማየቱ ነው፡፡

3.

ቤተሰብን የመደገፍ ነገር ምርጫው ለEኛ የተተወ ነገር ሳይሆን EግዚAብሄር የደነገገው ትEዛዝ Aድርጎ ነው
ጢሞቲዎስ Eንዲያዛቸው የሚነግረው፡፡ ለዘመዶቹ በተለይም ለቅርብ ቤተሰቡ የማያስብና የማይረዳን ሰው ቃሉ
ሲናገር፤ ሀይማኖቱን Eንደካደ ሰውና፣ ከማያምን ሰው ይልቅ የከፋ Eንደሆነ Aስረግጦ ይነግረናል፡፡

4.

መበለት Eድሜዋ ቢያንስ ስልሳ መድረስ ይኖርበታል፣ የAንድ ባል ሚስት ልትሆን ይገባል፣ ልጆች በማሳደግ፣
Eንግዶችን በመቀበል፣ የቅዱሳንን Eግር በማጠብ፣ የተቸገሩትን በመርዳትና ለበጎ ምግባር በሙሉ ራሷን በመስጠት
በመልካም ስራ ሁሉ የተመሰከረላት መሆን Aለባት፣ ወጣት ከሆነች በመዝገብ Aትጻፍ፡፡ Eኔ ከዚህ የማየው የጥንቷ
ቤተ ክርስትያን የተደራጀና መስመር የያዘ የAሰራር ሥልትን ትጠቀም Eንደነበረ Eመለከታለሁ፡፡

5.

የመጀመሪያው ምክንያት ሆኖ የቀረበው፣ ሥጋዊ ፍላጎታቸው ሲያሸንፋቸው ለማግባት ይፈልጋሉ፤ ሁለተኛው
ምክንያት ሥራ ፈት ሆነው ከቤት ቤት መዞር ይለምዳሉ፣ ሶስተኛው ደግሞ ሐሜትና በሰው ጉዳይ ጣልቃ የመግባትን
ነገር ይለምዳሉ፡፡ ለEነዚህ ወጣት መበለቶች ምክሩ፤ Eንዲያገቡና ልጆችን Eንዲወልዱ፣ ቤታቸውን Eንዲያስተዳድሩ፣
ከጠላት ነቀፋ Eንዳይገኝባቸው በመሆን Eንዲኖሩ ነው፡፡

6.

ይህ ቁጥር የሚነግረን ቤተ ክርስትያንን በሚገባ ስለሚያስተዳድሩና፣ ለሚያበራዩ፣ ለሚሰሩ፣ በተለይም በመስበክና
በማስተማር ስለሚተጉ ሽማግሌዎች ነው፡፡ Eነዚህ ሁለት ቃላት የሚጠቁሙን፣ ሽምግልና Eንደ ሹመት ብቻ
የሚወሰድ ነገር ሳይሆን በሚገባ ሌሎችን የሚያገለግሉበትና ይህም ደግሞ ትጋትን የሚጠይቅ ነገር Eንደሆነ ነው
የሚጠቁመኝ፡፡ በሬ የማበራየት ስራውን Eየሰራ ከዚያው Eንደሚበላ፤ Eንዲሁም ወንጌልን በመስበክና በማስተማር
የሚደክሙ ሰዎች ከቤተ ክርስትያን የሚገባቸውን Eንዲሰጣቸው ማለቱ ነው፡፡

7.

የቤተ ክርስትያን ሽማግሌን ክስ ተቀባይነት Eንዲያገኝ ካስፈለገ ከሁለት በላይ የሆኑ ምስክሮች ሊመሰክሩበት
ያስፈልጋል፤ ይህ ሽማግሌ ደግሞ Eውነትም በሃጥያት ከተገኘ በጉባኤ ፊት Eንዲገሰጽ ጳውሎስ ያዘዘ ሲሆን፤ ይህም
Eንዲሆን የሚያስፈልገው ሌሎች ይህንን Aይተው Eንዲፈሩ ነው ይላል፡፡

8.

ጳውሎስ በዚህ ወጣት Aገልጋይ Eንዳይከሰት Eየሰጋ ያለው ነገር በሰዎች መሃል Aድልዎና ማበላለጥን Eንዳያሳይ
ነው፡፡ የጳውሎስን ማስጠንቀቂያ ጥብቅነቱን ሊያስረዳን የሚችለው ነገር የምለው ቁ21 ሲጀምር የሚጠራቸው የምስክር
ብዛት ሲሆን፤ EግዚAብሄር Aብን፣ ክርስቶስ Iየሱስንና Eንዲሁም የተመረጡትን መላEክትም ሁሉ በመጥራት ነው
Aደራውን የሚያስተላልፈው፡፡

9.

Aንደኛ ምEመናኑ ራሳቸው የቤተሰብነት ስሜት መሰማት ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም በዚያው Aይነት ማየት ይጀምራሉ፣
ሌላው ደግሞ ልክ በቁ21 ላይ የምናነበውን የማበላለጥና የAድልዎ ነገር ባያጠፋውም በብዙ ይቀንሰዋል፤ በተጨማሪ
ደግሞ የቤተሰብነትን ነገር መረዳታቸው በፍቅር ለመመላለስ ምክንያት ይሰጣቸዋል፡፡
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ጥናት ስድስት 1ኛ ጢሞ 6፡1-10 (ለመሪው የተዘጋጀ)
1.

በዚህ ቁጥር ላይ ምክር የሚጠው በባርነት ቀንበር ላሉት ነው፡፡ ምክንያት Aድርጎ ጳውሎስ የሚሰጣቸው የEግዚAብሄር
ስምና ትምህርቱ Eንዳይሰደብ ነው የሚለው፡፡ ትEዛዙ ለማንኛውም ባሪያ ለሆነ ሁሉ ሰው የተሰጠ ሳይሆን ለAማኞች
የተሰጠ ትEዛዝ ነው Eላለሁ፤ ምክንያቱም፣ Eንዲያደርጉ የተጠየቁበትን ምክንያት ስምመለከት በጌታ ላላመኑ ዓይነት
ባሪያዎች ሊሰጥ የሚችል Aይነት ስላልሆነ ነው፡፡

2.

በቁ1 ላይ ያሉት ያላመኑ ጌቶች ሲሆኑ፣ በቁ2 ላይ የምናያቸው ደግሞ Aማኝ የሆኑ ጌቶች ናቸው፡፡ በብዙ ክርስትያኖች
ዘንድ ሲከሰት የሚታየው ችግር፤ ክርስትያኖች Aለቃቸው Aማኝ መሆኑን ሲያውቁ የመዝናናትና የመናቅ ነገር
ለማሳየት የመሞከር ችግር Aለ፤ ሆኖም ጳውሎስ በዚህ ክፍል የሚናገረው፤ Eንዲያውም Aለቃህና ተጠቃሚው
ወንድምህ ሲሀን የበለጠውን መልፋትና ማገልገል ይኖርባችኋል በማለት ነው የሚመክራቸው፡፡ Eነዚህ ነገሮች ምክር
ብቻ ሳሆኑ የEግዚAብሄር Eውነት Aድርጎ ተቀብሎ Eንዲያስተምር ተነግሮታል፡፡

3.

ይህንን ትምህርት የሃሰት ትምህርት የሚያሰኙት ሁለት በቁ3 ላይ የተነገሩት ነገሮች፤ Aንደኛው ከጌታችን ከIየሱስ
ክርስቶስ ጤናማ ቃል ጋራ ስለማይስማማና፣ ሁለተኛው ደግሞ Eውነተኛ መንፈሳዊነትን ከሚያጎለብት ትምህርት ጋራ
ስለማይስማማ ነው፡፡ ይህ ሰው በትEቢት ተወጥሯል፣ Aንዳች Aያስተውልም፣ ለመከራከርና ለመጣላት ጉጉት Aለው፡፡

4.

ይህ ክፉ ዘር የማያባራና የማያቋርጥ ንትርክን የሚመጣው ቁ5 Eንደሚነግረን Eውነትን በተቀሙ፣ መንፈሳ ነገርን
ትርፍ ማግኛ Aድርገው በሚቆጥሩ ሰዎችና፣ AEምሮ በጎደላቸው ሰዎች መካከል Eንደሆነ Eናነባለን፡፡ Eንደነዚህ
Aይነት ሰዎች መንፈሳዊ ነገርን በሰሩና ለEግዚAብሄር ኖረንለታል ብለው ባሰቡት መጠን EግዚAብሄር ደግሞ በዚያው
መጠንና ከዚያም በላይ የመባረክ ግዴታ Eንዳለበት Aድርገው የሚቆጥሩ ሰዎች ናቸው፡፡

5.

EግዚAብሄርን መምሰል ማትረፊያ የሚመስላቸው ሰዎች Eውነትን የተቀሙና AEምሮ የጎደላቸው ሰዎች ሲላቸው፤
EግዚAብሄርን መምሰል ማትረፊያ የሚሆንላቸው ሰዎች ደግሞ ባላቸው ነገር የሚረኩ ሰዎች Eንደሆኑ
ይነግረናል፡፡Aንድ ሰው የልቡ መቃጠልና መሻቱ Eውነተኛ EግዚAብሄርን መምሰል ከሆነ፤ ሌሎች የEግዚAብሄር
ተጨማሪ በረከት ሆነው ከሚመጡ ነገሮች ላይ Aይኑን በማንሳት Eርካታው የEግዚAብሄርን ፊት በማየት ላይ
ይሆናል፡፡

6.

ሰው ሁሉ ሊገነዘበውና በልቡ ጽላት ቢጽፈው የሚጠቅመው Eውነት፤ ‹‹ወደ ዓለም ያመጣነው ምንም ነገር የለም፣
ምንም ነገር ይዘን መሄድም Aንችልም›› የሚለው ነው ብዬ Aምናለሁ፡፡ ሰው ይህንን Eውነት Eያሰበ ቢኖር በሰው ላይ
ተረጋግጦ ገንዘብ መስራትን፣ ምንም ዋጋ ከፍሎ ገንዘብ ማካበትን Eንደዋነኛ ተግባሩ Aድርጎ Aይመላለስም ነበረ ብዬ
Aምናለሁ፡፡ በምድር ላይ የሚያስፈልጉን ሁለት ነገሮች ምግብና ልብስ ናቸው፡፡

7.

ባለጠጋ ለመሆን የሚፈልጉ ሰዎች ወደ ፈተና ወደ ወጠመድ፣ ሰዎችን ወደ መፍረስና ወደ ጥፋት ወደ ሚያዘቅጠው
ወደ ብዙ ከንቱና ክፉ ምኞት ይወድቃሉ፡፡ ‹‹ፈተና›› የሚለው የሚፈልጉትን ሃብት ለማግኘት ሲሉ የማይገባን ነገር
ለማድረግ ይፈተናሉ፤ ‹‹ወጥመድ›› ደግሞ ብዙ ትብታብ ውስጥ ስለሚገቡ ከገቡበት ውስጥ ለመውጣት ስለሚቸገሩ
ልክ ወጥመድ ውስጥ Eንደገባ ወፍ ይሆናሉ ማለት ነው፡፡

8.

Eነዚህ ሰዎች ከEምነት መንገድ የሳቱት ባለጠጋ ለመሆን ካላቸው ጉጉት የተነሳ Eደሆነ ይነግረናል፡፡ በቁ6 ላይ
የምናያቸው ሰዎች ባላቸው ነገር ረክተው የሚያተኩሩት Eውነተኛ መንፈሳዊነትን በማዳበር ላይ ሲሆን፤ በቁ10 ላይ
የምናያቸው ደግሞ ሌት ከቀን የሚያወጡትና የሚያወርዱት ባለጠጋ ስለመሆን ነው፡፡

በወንድሙ ሃብተወልድ ተዘጋጀ (253) 653-4707

ethiowengel.com

ጥናት ሰባት 1ኛ ጢሞ 6፡11-21 (ለመሪው የተዘጋጀ)
1.

‹‹Aንተ ግን›› በማለት ጸሐፊው ጢሞቲዎስን የሚያነጻጽረው ቀደም ብለው ባሉት ቁጥሮች ውስጥ ከተናገራቸው
ባለጠጋ ለመሆን ጉጉት ካላቸውና ከዚህም የተነሳ በEምነታቸውም ሆነ በራሳቸው ላይ ጉዳት ካስከተሉት ሰዎች ጋራ
ነው፡፡ ጢሞቲዎስ Eንዲሸሽ የተነገረው ባለጠጋ ለመሆን ከመጓጓት ሲሆን፤ Eንዲከታተል የተነገረው ደግሞ ጽድቅን፣
Eውነተኛ መንፈሳዊ ህይወትን፣ Eምነትን፣ ፍቅርን፣ ትEግሥትንና ገርነትን ነው፡፡ ይህ ትEዛዝ ለሁላችንም Eንደሆነ
የሚጠቁመኝ ሃሳብ ‹‹የEግዚAብሄር ሰው ሆይ›› የሚለው Aነጋገር Eኔንም ያካትታል ብዬ Aምናለሁ፡፡

2.

ጢሞቲዎስን የሚያበረታታው መልካሙን የEምነት ገድል Eንዲጋደልና፤ የተጠራበትን የዘለዓለም ህይወት Aጥብቆ
Eንዲይዝ ነው፡፡ በ2ኛ ጢሞ 4፡7 ላይ ጳውሎስ Eሱ ራሱ ያላደረገውንና ያልተሸከመውን ሸክም በጢሞቲዎስ ጫንቃ
ላይ Eየጫነ Eንዳልሆነ፤ ነገር ግን Eርሱ ራሱ ይህንን ገድል ተጋድሎ Eንደጨረሰ ጢሞቲዎስም የEርሱን ፈለግ
Eንዲከተል ነው የሚነግረው፡፡ ገድሉ ‹‹መልካም›› የተባለበት ምክንያት የሚያስገኘው በረከት ትልቅ ስለሆነ ነው፡፡

3.

በዚህ ቁጥር ላይ EግዚAብሄር የቀረበው ‹‹ለሁሉም Eውነትን የሚሰጥ›› በሚል ስያሜ ነው፡፡ Aደራውን Eንዲጠብቅ
የታዘዘው በቁ14 ላይ Eንደምናነበው ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ Eስኪገለጥ ድረስ ነው፤ ይህም የሆነበት ምክንያት
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ከተገለጠና Eኛም ወደ Eርሱ ከተሰበሰብን በኋላ የምንጋደለው ገድል ስለሌለ፤ በተጨማሪም
Eድፍና ነቀፋ ወይም ርኩሰት የሚባል ነገር በላይ በሰማይ ስለማይኖር ነው፡፡

4.

የተባረከ፣ ብቻውን ገዢ የሆነ፣ የነገሥታት ንጉስ፣ የጌቶች ጌታ፣ Iመዋቲ የሚሉት Aያለሁ፡፡ ከEነዚህ ሁለት ጥቅሶች
ስለ ጊታችን Iየሱስ ክርስቶስ ምጽAት የምንረዳው፤ EግዚAብሄር በራሱ ጊዜና በራሱ ሰዓት የሚያደርገው ነገር
Eንደሆነ Eንመለከታለን፡፡

5.

በቁ9 ላይ የተጠቀሱት ሰዎች ባለጠጋ ለመሆን የሚፈልጉ ሲሆኑ፤ በቁ17 ላይ የተጠቀሱት ሰዎች ግን ባለጠጎች የሆኑ
ተብሎ ነው የተነገረላቸው፡፡ ጳውሎስ በቁ17 ላይ Eንደሚናገረው የመጀመሪያ Aደጋ በሌሎች ላይ የትEቢትን ነገር
ማሳየት ሲሆን፣ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ከEግዚAብሄር ይልቅ ባላቸው ሃብት ላይ መታመን ነው፡፡ Eነዚህ ሰዎች
ገንዘቡ ከEግዚAብሄር የተሰጣቸው ነገር Eንደሆነ Eንረዳለን፡፡

6.

ጳውሎስ ለባለጠጎቹ በቁ18 ላይ የሚያስተላልፈው መልEክት፤ በገንዘባቸው መልካም ነገርን Eንዲሰሩ፣ ቸሮች Eንጂ
ንፉጋን Eንዳይሆኑ፣ ለማካፈል ፈቃደኞች Eንዲሆኑ ነው፡፡ Eኔ በAንድ በኩል ከነዚህ Aነጋገሮች የምማረው፤
EግዚAብሄር ሲሰጠን ለራሳችን መጠቀሚያ ብቻ Eንዳልሆነ ስረዳ፤ በሌላ በኩል ደግሞ ለሰዎች ብቻ Eንዳልሆነና
ለራሳችንም ደስታ ጭምር Eንደሚሰጠንም Eመለከታሁ፡፡

7.

ቁ19 ላይ የምናነበው Eውነተኛ ህይወት ብሎ EግዚAብሄር የሚጠራውን ህይወት ያገኛሉ፤ ለሚመጣውም ዘመን ጽኑ
መሰረት የሚሆነውን ሃብት ለራሳቸው ያዘጋጃሉ ይለናል፡፡

8.

ጢሞቲዎስ Eንዲርቅ የሚነገረው EግዚAብሄርን ከማያስከብር ከከንቱ ልፍለፋና የውነት Eውቀት ሳይሆን Eንዲሁ
በውሸት Eውቀት ብለው ከሚጠሩት ዓይነት Eውቀት ሲሆን ይህም የተቃውሞ ፍልስፍና Eንደሆነ ይናገራል፡፡ በዚህ
ክፍል ውስጥ ‹‹Eውቀት›› Eያለ የሚናገረው ጢሞቲዎስ Eንዲሰብክ፣ Eንዲያስተምርና ለታመኑ ሰዎች ሁሉ
Eንዲያስተላልፍ የተነገረው Aይነት Eውቀት ሳይሆን ‹‹የውሸት Eውቀት›› Eያለ ነው የሚጠራው፡፡ በዚያ መስመር
የሄዱ ሰዎች መጨረሻቸው ከEምነት መንገድ መሳት Eንደሆነ ቁ21 ያረጋግጣል፡፡

9.

ጳውሎስ ባለጠግነትን የሚቃወም ሳይሆን ለጢሞቲዎስ በቁ11 ላይ Eንደተናገረው EግዚAብሄርን ለማወቅና በEርሱ
ለማደግ የሚደረገውን ጥረት የሚያስጥል ዓይነት የገንዘብ ፍቅር በልብ ውስጥ መለምለሙን የሚቃወም ነው፡፡

በወንድሙ ሃብተወልድ ተዘጋጀ (253) 653-4707

ethiowengel.com

