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ጥናት Aንድ (የEግዚAብሄር ቃል) 

ለመሪው የተዘጋጀ 
 

1. በወተት ነው የተመሰለው፡፡ ጴጥርስ ቃሉን በወተት የመሰለው፤ ህጻናት ከተወለዱ በኋላ ማደግ 

የሚችሉበት ዋነናው መንገድ ከEናታቸው ጡት ወይም ከላም የሚገኝ ወተት በመጠጣት Eንደሆነ 

Eኛም Aማኞች ማደግ ለማደግ የግድ ቃሉን መመገብ Aስፈላጊ ነው፤ ስለዚህም ጴጥሮስ የሚነግረን 

ዘወትር የቃሉን ወተት Eንድንመኝ ነው፡፡ 

2. ህግህ ለEግሬ መብራት፤ ለመንገዴ ብርሃን ነው፡፡ የEግዚAብሄር ቃል ለAማኝ መብራትና ብርሃን 

ስለሆነለት ቃሉን በህይወቱ በማንበብና በማሰላሰል፣ በማጥናት Eስከተመላለሰ ድረስ  በጨለማና 

በድንግዝግዝ መምራት Aይኖርበትም፤ ይህም ማለት የEግዚAብሄር ሃሳብ ምን Eንደሆነ በመረዳት 

ህይወቱን ይመራል ማለት ነው፡፡ 

3. በEግዚAብሄር ህግ ደስ መሰኘትና፣ ህጉን በቀንና በሌሊት ማሰብ ናቸው፡፡ ቃሉን በቀንና በሌሊት ማሰብ 

ማለት ሳይተኙ ማደር ማለት ሳይሆን፣ ምንም ጊዜ ሳይወስነን AEምሯችንን ቃሉን በማሰላሰል 

Eያንዳንዱን Eርምጃና ውሳኔዎቻችንን በቃሉ Eየመዘንን መኖርን የሚያጠቃልል ሃሳብ ነው፡፡  

4. ሰው ለEግዚAብሄር Aፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ Eንጂ በEንጀራ ብቻ Eንደማይኖር ነው የመለሰለት፡፡ 

በነዚህ ሁሉ ጥቅሶች Eንደምንመለከተው፤ ሰይጣንን የረታበት መሳሪያ የEግዚAብሄር ቃል ነው፡፡ 

5. Eየወሰደ ያለው Eርምጃ ቃሉን በልቡ ውስጥ መሰወር ነው፡፡ ይህም ማለት ቃሉን በሚገባ በማንበብ፣ 

በማጥናትና በማሰላሰል ውስጡ Eስኪገባና Eስኪቀመጥ ድረስ Aስፈላግውን ነገር ሁሉ ያደርጋል ማለት 

ነው፡፡ 

6. ብጽEና የተገባለት ሰው የሚያደርጋቸው ነገሮች፤ የትንቢቱን ቃል ያነባል፣ ይሰማል፣ ደግሞም 

ይጠብቃል ወይም ይታዘዛል፡፡ ብጽEና ማለት ደግሞ ደስተኛነት ወይም የተባረከ ህይወት ይኖረዋል  

ማለት ነው፡፡ 

7. የEግዚAብሄርን ህግ Eንዲጠብቅ፣ Eንዲያደርግና ከAፉም Eንዳይለይ ነው የመከረው፡፡  ይህንን 

በትክክል ከተከተለ የሚያስበው Eንደሚከናወንለትና Eንደሚሳካለት ቃል ገብቶለታል፡፡ 

8. Eያንዳንዱ የየግሉን ሃሳብ ያካፍል፡፡ 
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ጥናት ሁለት (ፀሎት) 

ለመሪው የተዘጋጀ) 
 

1. EግዚAብሄር ቃል የገባው በጸሎት ቤቱ ደስ Eንደሚያሰኛቸው ነው፡፡ ቤቱ የጸሎት ቤት በመባል 

Eንደሚጠራ ነው የሚናገረው፡፡ ለAህዛብ ሁሉ የጸሎት ቤት Eንደሚሆን ነው የተናገረው፡፡ 

2. Aማኞችን ከጭንቀት የሚጠብቀው ነገር በጸሎት በEግዚAብሄር ፊት ልመናችንን ማስታወቅና በEርሱ 

ላይ ማረፍ ነው፡፡ ይህን ያደረገ ሰው የEግዚAብሄር ሰላም ልቡንና AEምሮውን ይሞላዋል ማለት ነው፡፡ 

3. ደቀመዛሙትቱ ተኝተው ነው ያገኛቸው፡፡ ለደቀመዛሙርቱ የሰጣቸው ምክር ወደፈተና Eንዳይገቡ 

ተግተው Eንዲጸልዩ ነው፡፡ 

4. ሲጸልዩ Eንደ ግብዞች Eንዳይሆኑና ለሰው ታይታ በሚሆን መንገድ Eንዳይጸልዩ ነው ያስጠነቀቃቸው፡፡ 

በሌላ በኩል ደግሞ ያበረታታቸው የጸሎት ዓይነት በስውር በመጸለይ በግልጥ ለሚከፍለው ለEርሱ 

ብቻ መጸለይ Eንደሚገባቸው Aስተማረ፡፡ 

5. EግዚAብሄር ወደ Eርሱ Eንድንጸልይ Eንጂ ተንበርክከን ይሁን ተቀምጠን ወይም ቆመን የሚለውን 

ለEኛ ትቶልናል፡፡ Iየሱስ ከዚህ Aንጻር ያለውን Aመለካከት ለማሳየት ሉቃ 18፡11 ሉቃ 22፡41 ማቴ 

26፡39 ማየት ይጠቅማል፡፡  

6. ሁለቱ ሊያስተምራቸው ያሰባቸው ነገሮች፡ የመጀመሪያው ሁልጊዜ ማለትም ዘወትር መጸለይ 

Eንደሚገባቸውና ሌላው ደግሞ መታከት ወይም ተስፋ መቁረጥ Eንደማይኖርባቸው ለማስተማር ነው፡፡ 

7. Aንደኛው ርEስ ስለ ቅዱሳን ሁሉ መጸለይ ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ በተለይ ለወንጌል Aገልጋዮች 

ድፍረትና ግልጽ የሆነ ወንጌልን መናገር Eንዲችሉ መጸለይ ያስፈልገናል፡፡ 

8. Iየሱስ በዚህ ሥፍራ ለብቻው ተለይቶ ይጸልይ ነበረ፡፡ በዚህ ጊዜ ይጸልይ የነበረው ስራ ስለፈታ 

ሳይሆን ከAባቱ ጋራ መነጋገር ከሥራ ሁሉ በላይ Eንደሆነ ስለሚያውቅ Eንጂ በሥፍራው ፈውስ 

የሚፈልጉ፤ Eንዲሁም ከEርሱ ለመማር የሚጠባበቁ ብዙዎች Eንደነበሩ ስለምናይ ከሥራ ፈትነት 

የመነጨ Eንዳልሆነ Eንረዳለን፡፡ 
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ጥናት ሶስት (ህብረት) 

ለመሪው የተዘጋጀ 

 

1. ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካምና ያማረ ነገር Eንደሆነ ይናገራል፡፡ የዚህ ዓይነቱም ህብረት 

የEግዚAብሄር መልካም ፈቃድ ያለበት Eንደሆነ የሚታወቀው፤ EግዚAብሄር ራሱ በረከቱንና 

ህይወትንም ጨምሮ በህብረታቸው መሃል Aዟልና ነው፡፡  

2. Aንዳንዶች ከወገኖች ጋራ የሚደረገውን መገናኘትንና መሰብሰብን መተው ወይም ከስብሰባዎች 

መቅረትን ልማድ Aድርገው ይዘውት Eንደነበረ Eንረዳለን፡፡ በተጨማሪ የሚደረገው ነገር Eርስ በEርስ 

መመካከር ነው፡፡ በተለይም መሰብሰባችን ይበልጥ Aስፈላጊ Eየሆነ የሚመጣው የጌታ መምጫው ቀን 

Eየቀረበ መሄዱን በግልጽ ስለሚታይ ነው፡፡ 

3. Eኛ Aማኞች የክርስቶስ Aካል Eንደሆንን በግልጽ Eንመለከታለን፡፡ Aማኞች ደግሞ Eርስ በEርሳችን  

Aንዳችን የሌላችን ብልቶች Eንደሆንን ያስተምረናል፡፡ 

4. Aካልን ማሳደግ የEያንዳንዱ ክፍል ወይም ብልት ተግባር ነው፡፡ Aካል የሚታነጽበት ዋነኛ መሳሪያ 

ፍቅር Eንደሆነ ይታያል፡፡ በAካሉ ውስጥ የEኔ ተግባር ብዬ የማምነው፤ EግዚAብሄር ባስቀመጠኝ 

ሥፍራ በመገኘት የራሴን ሃላፊነት በፍቅር መወጣት ነው Eላለሁ፡፡ 

5. ደቀመዛሙርቱ ይተጉባቸው የነበሩት Aራት ነገሮች፡ የሐዋርያት ትምህርት፣ ህብረት፣ Eንጀራን Aብሮ 

መቁረስና ጸሎት ናቸው፡፡ Eያንዳንዱ የራሱን መልስ ይስጥበት፡፡ 

6. ‹‹Aንድ ከመሆን ሁለት ወይም ከዚያ በላይ መሆን ይሻላል›› Eላለሁ፡፡ ከAንድ በላይ መሆን 

የሚያስገኛቸው ጥቅሞች፡ ድካማቸው መልካም ዋጋ Aለው፣ Aንዱ ቢወድቅ ሌላው ያነሳዋል፣ Aብረው 

ሲተኙ ይሞቃቸዋል፣ ጸብ ሲኖር ሁለት ሆነው ይቆማሉ፣ በሶስት ሲገመድ ያለመበጠስ Aለ፡፡ 

7. ፀሃፊው በዚህ ክፍል የሚያበረታታው Eርስ በEርሳቸው Eንዲገናኙ፣ Eንዲተያዩ ወይም Eንዲሰባሰቡ 

ነው፡፡ የመሰብሰባቸው ምክንያት ሊሆን የሚገባው ነገር ለፍቅርና.፣ ለበጎ ሥራ Eንዲነቃቁ ነው፡፡  

8. በጭራሽ መጽሃፍ ቅዱስ ይደግፈዋል ብዬ Aላምንም፡፡ 

 

 

 

 

 

 


