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ጥናት Aንድ (ፊልሞና ቁ1-11 ) 
 

የጥናት ዓላማ፡ ጌታ የሱስ ክርስቶስ ሲገናኘን ከራሳችን Aልፈን ሌሎቹን ወንድሞቻችንና Eህቶቻችንን 

የምንጠቅም ሰዎች ልንሆን Eንደሚገባን ለመማር፡፡ 

የምናሰላስለው ጥቅስ፡- ‹‹Aስቀድሞ የሚጠቅምህ Aልነበረም፤ Aሁን ግን ለAንተም ሆነ ለEኔ 

የሚጠቅም ሰው ሆኖAል፡፡›› ፊል ቁ11 

 

1. ፊል ቁ1-11 በAንድነት ይነበብ፡፡ በቁ1-2 ባለው ክፍል የሰፈሩት ሰዎች ማን ማን Eንደሆኑ 

ተናገር፡፡ በጳውሎስና በፊልሞና መሃል ስላለው ግንኙነት ይህ ክፍል ምን ይናገራል፡፡ 

2. ቁ5-6ትን ስናነብ ለፊልሞና ከሚጸልየው ጸሎት የምንረዳው ነገር ምንድነው? በዚህ የጸሎት 

ዓይነት ላይ Eንዲያተኩት ያደረገው ምክንያትስ ምን ነበረ? 

3. በቁ6 ላይ ከምስጋናው ሌላ ጳውሎስ ለፊሊሞና የሚጸልይባቸው ሁለት ርEሶች ምንና 

ምንድናቸው? በክርስቶስ ያለውን መልካም ነገር መረዳት ፊልሞና ለAናሲሞስ ይቅርታን 

ለመስጠት ይረዳዋል ብለህ ታምናለህ ወይ? መልስህን Aስረዳ፡፡  

4. በፊልሞና ውስጥ ስላለው መልካም ነገር በቁ7 ላይ ጳውሎስ የሚናገረው ምንድነው? 

‹‹የቅዱሳንን ልብ ስላሳረፍህ›› የሚለውን Aነጋገር ምን ማለት Eንደሆነ ነው የምትረዳው?   

5. በቁ8-9 ጳውሎስ ፊልሞና Aናሲሞስን Eንዲቀበል ለማድረግ ሁለት መንገዶች Eንደነበሩት 

ይናገራል፡፡ Eነዚህ ሁለት መንገዶች ምንና ምንድናቸው? የትኛውን መንገድ መረጠ? ለምን? 

ከዚህ የምትማረው ምን Eንደሆነ ለወገኖች Aካፍል፡፡ 

6. ጳውሎስ በቁ9-10 ውስጥ ራሱን የሚገልጥባቸው ሁለት ነገሮች ምንና ምንድናቸው? Eነዚህን 

በተለይም Eስሩን የጠቀሰው ፊልሞና Eንዲያዝንለት ነው ወይስ ሌላ ምክንያት ታይበታለህ? 

7. ቁ10ን በማንበብ ጳውሎስን ከAብዛኛው ክርስትያን የሚለየው ምን ነገር ታያለህ?   

8. ቁ12 ስለ Aናሲሞስ የሚጋገረው ነገር ምንድነው? ጳውሎስን ይህንን ማለት ያስቻለው 

ምክንያት ምንድነው? ሰዎች ስላንተ ጠቃሚነት ምን ይናገሩልሃል? ይህንን ሃሳብ በሳምንቱ 

ውስጥ Eያሰላሰልክ የምትጸልይበት ርEስ ይሁንልህ?  
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ጥናት ሁለት (ፊልሞና ቁ12-25) 
 

የጥናት ዓላማ፡ በሰዎች መሀከል ያለውን Aለመግባባት ለማስተካከልም ሆነ በሌላ ምክንያት ለሰዎች 

ማድረግ የሚኖርባቸውን Eውነት ለመናገር ስንመጣ፣ Eውነትን ብቻ ሳይሆነ Aስቀድመን ፍቅርን 

መታጠቃችንን ሲያዩ ለያዝነው Eውነት ሊሸነፉ Eንደሚችሉ ለመማር፡፡ 

የምናሰላስለው ጥቅስ፡- ‹‹ስለዚህ ማድረግ የሚገባህን Eንድታደርግ Aዝህ ዘንድ በክርስቶስ 

ድፍረት ቢኖረኝም በፍቅር Eለምንሃልሁ፡፡›› ፊሊሞና ቁ8 

 

1. ፊል ቁ12-25 በAንድነት ይነበብ፡፡ በቁ12 ላይ ጳውሎስ ለAናሲሞስ መጠሪያ Aድርጎ 

የተጠቀመበት ስም ማን በማለት ነው? ይህንን ማለቱ ምን ማለቱ ነው ብለህ ተገምታለህ?  

2. በቁ13-14 ያለውን ክፍል  ስታነብ ስለ ሐዋርያው ጳውሎስ ባህርይ የምታየው ነገር 

ምንድነው? ከዚህ ባህርይው Eኛ ልንማር የምንችለው ነገር ምንድነው?  

3. ቁ11 ‹‹Aስቀድሞ›› ቁ11 ‹‹Aሁን ግን›› ቁ16 ‹‹ከEንግዲህ ወዲህ›› በEነዚሀ Aነጋገሮችና 

በAናሲሞስ ህይወት በተካሄደው መካከል ያለውን ግንኙነት Aስረዳ፡፡  

4. ኤፌ 6፡5-9 ያለው ክፍል በፊል ቁ16 ለሚገኘው ሃሳብ በምን መንገድ ሚዛን ይሰጠዋል ብለህ 

ታምናለህ? 

5. በቁ18-19 ጳውሎስ የAናሲሞስን Eዳ ለመክፈል ቃል ሲገባ፣ ገንዘብ ስለተረፈው ነው ወይስ 

ልንማር የሚገባን Eውነት ስለነበረ ነው? Aስረዳ፡፡  

6. በተለይ ፊልሞና ቁ20-21ንና Aጠቃላይ መልEክቱን ስትመለከት የጳውሎስ የማስታረቅ ዘዴ 

ምን Eንደሚመስልና ጥሩ የምትላቸውን ገጽታዎች ለወገኖች ጠቁም፡፡ 

7. የፊሊሞናን መልEክት ስታይ ጳዎሎስ በAናሲሞስ ሕይወት ስለተከናወነው ለውጥ ምን ያህል 

Eርግጠኛነት ይታይበታል? ይህንን ልትል የቻልከው ከምን ተነስተህ Eንደሆነ Aስረዳ፡፡ 

8. ሰዎችን ለማረም በEግዚAብሄር ቃል ሄደህ ያልተሳካልህን ጊዜ ታስታውሳለህ ወይ? ከዛሬው 

ጥናት ምን Aዲስ ነገር Eንደቀረልህ ከወገኖች ጋራ ተካፈል፡፡ 

 

 

 

 


