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ጥናት Aንድ ማቴ 4፡12-22 (ለመሪው የተዘጋጀ) 

 

1. Iየሱስ በገሊላ ወደ ምትገኘው ወደ ቅፍርናሆም ከመምጣቱ በፊት ቁ13 Eንደሚነግረን ይኖር የነበረው በናዝሬት 

ከተማ ነበረ፡፡ ናዝሬትን ትቶ ወደ ገሊላ በመምጣት Aገልግሎቱን የጀመረበት ምክንያት በቁ14-16 ከምናነበው 

በIሳያስ በኩል የተነገረው ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ነው፡፡  

2. EግዚAብሄር Aንዳንድ ነገሮችን ለምን Eንደሚያደርግ በጊዜው ባይገልጥልንም Eንኳን፤ ከዚህ ሁኔታ Eንደናየው 

Iየሱስ ዮሐንስን በመተካቱ ለህዝቡ የተሻለን ነገር Eንዳየለት መረዳት ይቻላል፡፡ Eጅግ የምንወዳቸውና 

የምናከብራቸው ታማኝ የጌታ Aገልጋዮች በተለያየ መንገድ ከመካከላችን ሲለዩ፤ EግዚAብሄር በተሻሉ Aገልጋዮች 

ሊባርከን Eንደሚችል ማመን Eንዲኖርብን ያስተምረናል፡፡ 

3. ይህችን ከተማና በውስጧ የሚኖረውን ህዝብ Iሳያስ የሚገልጣት፤ የAህዛብ ሃገር Eንደሆነች፣ ህዝቧ በጨለማ 

የሚኖር Eንደሆነና፤ ምድሪቱ የሞት ጥላ ያጠላባት Eንደነበረች Aድርጎ ነው፡፡ ይህች ከተማና ነዋሪዎቿ 

ከጨለማ ወጥተው ብርሃን ማየት የቻሉት ከIየሱስ መምጣት የተነሳ Eንደሆነ ከትንቢቱ መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

4. ፀሐፊው ‹‹ከዚያን ጊዜ Aንስቶ›› ሲል ዮሐንስ የታሰረበትን ጊዜ ሊጠቁመን Eንደፈለገ Eረዳለሁ፡ ይህ ጊዜ 

የEግዚAብሄር መንግሥት Eንደቀረበ፣ ሰዎችም ንስሃ መግባት Eንደሚኖርባቸው ያስጠነቅቅ የነበረው የመንገድ 

ጠራጊው ድምጽ በመታፈኑ፤ Iየሱስ ዮሐንስ የጀመረውን የንስሃ ጥሪ ድምጽ ማስተጋባት መጀመሩ ለEርሱ 

Aገልግሎቱን በግላጭ የጀመረበት ጊዜ Aድርገን መውሰድ Eንደምንችል Eረዳለሁ ነው፡፡  

5. Eነዚህ ሁለት ሰዎች ወንድማማቾች ናቸው፣ ሁለቱንም Iየሱስ Aያቸው፣ ሁለቱም Aሳ Aጥማጆች ነበሩ፣ 

ሁለቱም መረባቸውን ወደ ባህር ይጥሉ ነበር፣ ለሁለቱም በAንድ ቀን ከIየሱስ የመከተል ጥሪ ደረሳቸው፣ 

ሁለቱም መረባቸውን ትተው ተከተሉት፡፡ 

6. በቁ21-22 ውስጥ የተጠሩት ሰዎች ያEቆብና ዮሐንስ ናቸው፡፡ በቁ18-21 Eባ በቁ21-22 የተካሄዱትን ጥሪዎች 

ስናነጻጽር፤ ተመሳሳይነታቸው፡ በሁለቱም ክፍሎች የተጠሩት ወንድማማቾች ናቸው፣ ሁለቱም በAሳ Aጥማጅነት 

ሥራ የተሰማሩ ነበሩ፤ ሁለቱም ሲጠሩ ወዲያው ነው የተከተሉት፤ ልዩነታቸው ደግሞ፡ Aንዳቸው መረባቸውን 

ሲጥሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ መረባቸውን ያበጁ ነበረ፣ የመጀመሪያዎቹ ጥሪው ከነምክንያቱ የተነገራቸው ሲሆን፣ 

ሁለተኛዎቹ ጥሪ ብቻ ነው የቀረበላቸው፣ Eነ ስምOን ብቻቸውን ሲሆኑ፣ Eነ ያEቆብ ከAባታቸው ጋራ ነበሩ፤ 

EነስምOን መረባቸውን ትተው ተከተሉት፣ Eነ ያEቆብ ጀልባቸውንና Aባታቸውን ትተው ተከተሉት፡፡ ይህ ክፍል 

Iየሱስ ከቤተሰብ፣ ከስራችንና ካለን ሃብት ሁሉ መቅደም Eንደሚኖርበት ያስተምረናል፡፡ 

7. መጀመሪያ መቅደም የሚኖርበት ነገር Iየሱስን መከተል ሲሆን፣ ግብ ተደርጎ የተነገረው ደግሞ ሰዎችን 

Aጥማጅ ለመሆን መብቃት የሚለው ሃሳብ ነው፡፡ በዚህ ውስጥ የIየሱስ ሚና ሆኖ የማየው፤ 

‹‹Aደርጋችኋለሁ›› የሚለው Aነጋገር Iየሱስ የሚከተሉትን ሰዎች ህይወት Eንደሚሰራና ወደሚፈልግበት ደረጃ 

Eንደሚያመጣ Eረዳለሁ፡፡ 

8. Eነዚህ ሶስት ነገሮች ብዬ የማያቸው 1) Iየሱስን መከተል 2) Iየሱስ የተከታዮቹን ህይወት መስራትና 

መለወጥ 3) ሰዎችን Aጥማጅ ለመሆን መብቃት የሚሉትን Aያለሁ፡፡ 
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ጥናት ሁለት ዮሐ 6፡48-71 (ለመሪው የተዘጋጀ) 

 

1. ጎልቶ በዚህ ክፍል የሚታየው ቃል ‹‹Eንጀራ›› የሚለው ቃል ነው፡፡ Iየሱስ ራሱን ሲያወዳድር የምናየው 

በምድረበዳ ከወረደው መና ጋራ ነው፡፡ Eነዚህ ምግቦች ሁለቱም ከሰማይ የወረዱ መሆናቸው ሲያመሳስላቸው፤ 

በሌላ በኩል ግን፤ መናውን የተመገቡት ሰዎች ሁሉ ተመልሰው የሞቱ ሲሆን፣ Iየሱስን የሚበላ ሰው ግን 

ለዘለዓለም መኖሩ ልዩነታቸውን በጉልህ ያመለክተናል፡፡  

2. Iየሱስ ይህንን ሃሳብ Aስረግጦ Eንዲናገር ምክንያት ከሆኑት ነገሮች Aንዱ፤ በቁ52 ላይ Aይሁዶች Eርስ 

በEርሳቸው ይከራከሩበት ለነበረው ሃሳብ መልስ ለመስጠት ይመስለኛል፡፡ ጌታ የሱስ ሥጋውን ስለመብላትና 

ደሙን ስለመጠጣት ሲናገር፤ ቁ47ትንና ቁ54ትን ብናስተያይ ‹‹የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት Aለው፡፡›› 

በማለት በቁ54 ላይ ደግሞ ‹‹ሥጋዬን የሚበላ፣ ደሜንም የሚጠጣ የዘላለም ህይወት Aለው›› ሲል ሥጋውን 

መብላትና ደሙን መጠጣት ማለት በEርሱ ማመን ማለት Eንደሆነ Eንረዳለን፡፡ 

3. የዘላለም ህይወት Aለው፣ Aስነሳዋለሁ፣ በIየሱስ ውስጥ ይኖራል፣ Iየሱስ በEርሱ ውስጥ ይኖራል፣ በህይወት 

ይኖራል፣ ለዘለዓለም ይኖራል፡፡ Eነዚህ ሰዎች ለጥያቄያቸው መልስ ቢሰጣቸውም፣ የተሰጣቸውን መልስ 

በትክክል ካለመረዳታቸው የተነሳ ወደበለጠ ጥያቄ የከተታቸው Eንጂ መልስ የሆነላቸው Aይመስለኝም፤ ይህንን 

ያልኩበት ምክንያት በቁ60 ላይ ደቀ መዛሙርቱ ከተናገሩት ንግግር በመነሳት ነው፡፡ 

4. ደቀመዛሙርቱ ይህንን በማለት የተናገሩበት ምክንያት ለEኔ Eንደገባኝ፤ የሰውን ሥጋና ደም መብላት 

በማናቸውም ማህበረ ሰብ ውስጥ ቢሆን ተቀባይነት የሌለው ነገር በመሆኑ፤ Eነዚህ ሰዎች ነገሮችን ሲሰሙሙም 

ሆነ መረዳታቸው በሥጋዊ Aንጻር በመሆኑ፤ መንፈሳዊ ትርጉም Eንዳለው ማስተዋልና መረዳት ስላልቻሉ 

Eንደሆነ Aገምታለሁ፡፡ 

5. ቁ61 Eንደሚነግረን ማጉረምረማቸውን ለIየሱስ ማንም የነገረው Eንዳልነበረና ሁኔታውን ያወቀው በራሱ 

Eንደሆነ Eንረዳለን፡፡ ይህ ሁኔታ ሊያስተምረን የሚችለው ነገር፤ Iየሱስ Eርሱ የሰዎችን ልብና ሃሳብ 

የሚያውቅ Aምላክ Eንደሆነና ሰዎች ሊነግሩት Eንደማያስፈልገው ማየት Eንችላለን፡፡ 

6. Iየሱስ ይህንን የተናገራቸው ሰዎች በቁ61 ላይ ያሉት ደቀመዛሙርት ተብለው ለተጠሩት ሰዎች ነው፡፡ Aሳልፎ 

የሚሰጠው ይሁዳ በዚህ ክፍል የተመደበው ካላመኑት ሰዎች ጋራ ነው፡፡ የIየሱስ ደቀመዝሙር መባል፣ ለብዙ 

ጊዜ ከEርሱ ጋራ መመላለስና፣ Eርሱን ማገልገል ለሰዎች የደህንነታቸው ማረጋገጫ ሊሆን Eንደማይችል 

Eመለከታለሁ፡፡ 

7. Aስራ ሁለቱ ደቀመዛሙርት Eንዲመልሱት የቀረበላቸው ጥያቄ፤ Eነርሱም Eንደሌሎቹ Iየሱስን ተተው 

Eንደሄዱት ሰዎች መሄድ Eንደሚፈልጉ ነበረ፡፡ ከIየሱስ መለየት Eንደማይፈልጉ ጴጥሮስ የሰጣቸው ሁለት 

ምክንያት፤ Aንደኛው Iየሱስ የዘለዓለም የህይወት ቃል ስላለው፣ ሁለተኛው ደግሞ Iየሱስ ብቻውን 

የEግዚAብሄር ቅዱስ Eንደሆነ ስላወቁና ስላመኑ ነው፡፡ 

8. Iየሱስ ሰዎች ሊሰሙ የሚፈልጉትን ብቻ Eየተናገረ ከEርሱ ጋራ የማቆየት ፍላጎት ላይ የተመሰረተ Aገልግሎት 

ሳይሆነ፤ ቁ65 Eንደሚናገረው Aባቱ የሳበው ሰው ወደ Eርሱ Eንደሚመጣ ተረድቶ Eውነትን ሳይበርዝ መናገር 

ስለቆረጠ ነው፡፡ ጴጥሮስ ይህንን ሲል ሌላ መሄጃ ወይም ሰርተን መብላት የምችሉበት መንገድ Eንደሌለ 

ማስታወቁ ሳይሆን፤ Aንድ ጊዜ የIየሱስን ማንነት ከተረዱና የህይወት ትርጉም የሆነውን የEግዚAብሄር ልጅ 

ካገኙ በኋላ ወደሌላ Aቅጣጫ ፊትን ማዞር የማያዋጣ ነገር መሆኑን መናገሩ ይመስለኛል፡፡  
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ጥናት ሶስት ማቴ 14፡22-36 (ለመሪው የተዘጋጀ) 

 

1. ከዚህ ክፍል Aስቀድሞ Iየሱስ ሴቶችንና ህጻናትን ሳይጨምር Aምስት ሺህ ወንዶችን በAምስት Eንጀራና 

በሁለት Aሳ መግቦ Aስራ ሁለት መሶቦች የተረፉበት ተAምራት Eንደተከናወነ Eናነባለን፡፡ Iየሱስ ካደረገው 

ተAምራት የተነሳ ወደ ዓለም የሚመጣው ነብይ ብለው Iየሱስን በግድ ለማንገስ Eንደፈለጉ ዮሐንስ ይናገራል፡፡  

2. ደቀ መዛሙርቱንና ህዝቡን ካሰናበተ በኋላ Iየሱስ ያደረገው ነገር ብቻውን ለመጸለይ ወደ ተራራ Eንደወጣ 

Eናያለን፡፡ በEኔ Aመለካከት EግዚAብሄር ይህንን ያህል ህዝብ ለመመገብ ተAምራት ለማድረግ በመፍቀዱ 

የምስጋና ጸሎትና በሌላ በኩል ደግሞ ዮሐንስ በ6፡14-15 ላይ ከተናገረው Aንጻር ህዝቡ ከፍ ከፍ ማድረግ 

መጀመራቸው ከተልEኮው ፈቀቅ Eንዳያደርገው Aባቱን የሚለምንበት ሊሆን ይችላል Eላለሁ፡፡ 

3. በEኛም ህይወት EግዚAብሄር Eንድናደርግና Eንድንሰራ በሰጠን ሃላፊነት ውስጥ ሁልጊዜ ነገሮች ያለምንም 

ተቃውሞና ተግዳሮት መሄድ Aለባቸው የሚለው Aመለካከት ትክክል Eንዳልሆነና፤ ነገሮች Aንዳንድ ጊዜ Eኛን 

Eንኳን ለAደጋ ለመዳረግ የሚችሉበት ሁኔታ ሊኖር Eንደሚችል መቀበል ይኖርብናል፡፡ ችግር ደረሰብን ማለትም 

ሁልጊዜ ከEግዚAብሄር ሃሳብና ፈቃድ ውጭ ነን ማለት ላይሆን ይችላል፡፡ 

4. በነዚህ ቁጥሮች ውስጥ የምናየው ነገር Iየሱስ በውሃ ላይ Eየተራመደ ሲሄድና፤ ደቀ መዛሙርቱ ደግሞ ይህንን 

ሁኔታ ሲያዩ ምትሃት Eንደሆነ በማሰብ ፈርተው ሲጮሁ Eንመለከታለን፡፡ Eነዚህ ሰዎች ሁኔታውን ከምትሃት 

ጋራ ያያያዙትና የፈሩበት ምክንያት በተለይም Aሳ Aጥማጆች Eንደመሆናቸው ኑሯቸው ከውሃ ጋራ የተቆራኘ 

ሆኖ Aንድም ሰው ከዚህ በፊት በውሃ ላይ ሲሄድ Aይተው ስለማያውቁ ከዚያ የተነሳ ነው ወደዚህ Aይነቱ 

Aነጋገር የደረሱት ብዬ Aምናለሁ፡፡ 

5. የመጀመሪያው ሁኔታ የጀልባቸው በነፋስና በማEበል ውስጥ ሆኖ መንገላታታቸው ሲሆን፤ ሌላኛው ደግሞ 

Aይተው የማያውቁትና Aስፈሪ የሆነባቸው ምትሃት ብለው ያሰቡት ሁኔታ ነው፡፡ የIየሱስ መገለጥና Eንዳይፈሩ 

ማበረታታቱ፤ በAንደኛ ደረጃ ምትሃት የሚለው ጥያቄ የሚወገድ ሲሆን፤ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ Eርሱ ነፋሱና 

ማEበሉን የሚያዝ ጌታ ስለሆነ ለሁለተኛውም ችግራቸው መፍትሄ ይሆንላቸዋል ማለት ነው፡፡ 

6. የIየሱስ በመሃላቸው መገኘት ምናልባትም ደቀ መዛሙርቱ በሙሉ ደስ የተሰኙበት ነገር ቢሆንም Eንኳን፤ 

ለጴጥሮስ ግን Aዲስን ነገር የመለማመድና በIየሱስ ላይ ያለውን Eምነት ማዳበሪያ Aድርጎ የሚያይበት ሁኔታና 

Eድል Aድርጎ ተጠቅሞበታል ማለት Eንችላለን፡፡ 

7. ቁ33 ላይ የምናነበው በጀልባው ውስጥ የነበሩት ሰዎች ሁሉ Iየሱስ በEውነትም የEግዚAብሄር ልጅ Eንደሆነ 

በልባቸው ያረጋገጡበት ነገር መሆኑን፤ ስለዚህም ለEርሱ Eንደሰገዱለት Eናነባለን፡፡ 

8. ጴጥሮስ ሊሰጥም Eንደሚጀምር Iየሱስ Aስቀድሞ የሚያውቅ ቢሆንም፤ በውሃው ላይ ተራምዶ ወደ Eርሱ 

Eንዲመጣ የፈቀደለት ምክንያት፤ ለመስጠም በመጀመርም Eንኳን ቢሆን የደቀ መዝሙር Eምነት በIየሱስ ላይ  

Eንዲያድግና Eንዲዳብር ፍላጎቱና Aላማው ስለሆነ ነው፡፡ 
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ጥናት Aራት ማቴ 15፡1-20 (ለመሪው የተዘጋጀ) 

 

1. Iየሱስ፣ የIየሱስ ደቀ መዛሙርት፣ ፈሪሳውያንና የOሪት ህግ መምህራን፣ በቁ10 ሕዝቡ በመባል የተጠቀሱት 

(ማቴ 14፡35 ላይ የጌንሴሬጥ ነዋሪዎች የሚላቸው)፡፡ የፈሪሳውያኑ ጥያቄ ያተኮረው በAባቶች ወግና Eጅን 

በመታጠብ ባለመታጠብ ላይ ነበረ፡፡ Iየሱስ ትኩረታቸውን ከወግ ላይ Aንስቶ ወደ EግዚAብሄር ትEዛዝና ህግ 

ላይ ሲመልሰው Eንመለከታለን፡፡ 

2. የነዚህ ፈሪሳውያን ጥፋት ለወግና ለሥርዓታቸው ከEግዚAብሄር ህግና ትEዛዝ በላይ በማድረግ ሥፍራ 

መስጠታቸው ነው፡፡ በዚህ ስፍራ በምሳሌነት የቀረበው Aባትና Eናትህን Aክብር የሚለው በዘፀ 20፡12 Eና በዘፀ 

21፡17 የተነገረው ቃል ሲሆን፣ የEነርሱ ወግ ደግሞ Aባት Eናትን ማክበር የሚለውን ሃሳብ በቁ5 ላይ በምናየው 

መንገድ የተቀየረና የተሻሻለ ነው፡፡ 

3. በዚህ ቦታ Aባትህንና Eናትህን Aክብር የሚለው ሃሳብ Eነርሱን በሚያስፈልጋቸው ነገር የመርዳትና የመደገፍን 

ነገር ነው የሚያመለክተን፡፡ ይህ Aይነቱን የIየሱስ ትርጉም ስንመለከት 1ኛ ጢሞ 5፡17 ላይም የሰፈረው ክብር 

የሚለው ሃሳብ ምናልባትም ይህንን በዚህ ስፍራ ያነበብነውን Aይነት በገንዘብና በተለያየ መንገድ ድጋፍ 

የመስጠትን ነገር ያጠቃልላል ብዮ Aስባለሁ፡፡ 

4. ምክንያቱም ገንዘብንም ሆነ ሌላ ንብረት ለEግዚAብሄር ቤት መባ Aድርጎ ማምጣት መልካም ነገር ቢሆንም፣ 

በዚህ ሥፍራ የምንመለከተው EግዚAብሄርን በግልጽ ያዘዘውን ትEዛዝ በመጣስ በራሳቸውን Aስተሳሰብ የተሸለ 

ሆኖ ያዩትን ነገር ለማድረግ መወሰን በEግዚAብሄር ዘንድ ተቀባይነት የለውም፤ የEግዚAብሄር ቃል በ1ኛ ሳሙ 

15፡22 Eንደሚናገረው መታዘዝ ከመስዋEት ይበልጣልና ነው፡፡ 

5. Iሳያስ የሚናገረው Eነዚህ ሰዎች በከንፈራቸው ብቻ EግዚAብሄርን Eንደሚያከብሩ፤ ልባቸው ግን ከEርሱ የራቀ 

Eንደሆነ፤ EግዚAብሄርን በከንቱ ያመልኩታል፤ ትምህርታቸው ሁሉ ግን የሰው ሥርዓት ነው፡፡ Iየሱስ ለነዚህ 

ዓይነት ሰዎች የሰጠው ስም ‹‹ግብዞች›› የሚል ነው፡፡ 

6. Iየሱስ ህዝቡን የሚነግራቸው Eንዲሰሙና Eንዲያስተውሉ ነው፡፡ Eንዲሰሙና Eንዲያስተውሉ የፈለገውም 

ነገር፤ ፈሪሳውያኑ በቁ2 ላይ ለጠየቁት ጥያቄ ምላሽ የሚሆነውን ከAፍ የሚወጣ Eንጂ ወደ Aፍ የሚገባ 

Eንደማያረክስ ያስተማረውን ትምህርቱን ነው፡፡ በፈሪሳውያኑ መቆጣት ያልተገረመው፤ በመጀመሪያ ደረጃ Aብ 

ያልተከለው ተክል ስለሚነቀል፤ በሌላ በኩል ደግሞ Eነዚህ ሰዎች Eውር መሪዎች Eንደሆኑና Aመራራቸውም 

ወደገደል የሚወስድ Eንደሆነ ስለሚያውቅ መሆኑን ቁ13-14 ይነግረናል፡፡ 

7. Iየሱስ የጠየቃቸው ‹‹Eናንተም Eስካሁን Aላስተዋላችሁም ማለት ነውን?›› በማለት ነው፡፡ Eንደ Iየሱስ 

Aነጋገር ከሆነ ሰዎች የበለጠ ጥንቃቄ ሊያደርጉ የሚገባቸው ወደAፋቸው ከሚገባው ነገር ይልቅ ከAፋቸው 

ለሚወጣው ነገር መሆኑን በግልጽ Eንረዳለን፡፡ ከAፍ የሚወጣው ሰውን ስለማርከሱ Iየሱስ ምክንያት Aድርጎ 

የሰጠው ነገር፤ ከAፍ የሚወጣው ከልብ ስለሚመነጭ ነው፤ የሰው ለብ ደግሞ Eጅግ ክፉ Eንደሆነ በሌላ ሥፍራ 

ተነግሮናል፡፡ 

8. ለደቀመዛሙርቱ ሁሉ ያለማወቃቸው መጋለጥ ምክንያት የሆነው ሰው ጴጥሮስ ነው፡፡ ጴጥሮስ ያልገባውን ነገር 

Eንደገባው ሆኖ ዝም ቢል ኖሮ፤ ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ Iየሱስ በቁ17-20 ላይ ያስተማራቸው ትምህርት ሳያገኙ 

ይቀርባቸው Eንደነበረ Eገምታለሁ፡፡ 
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ጥናት Aምስት ማቴ 18፡21-35 (ለመሪው የተዘጋጀ) 

 

1. በቁ21 ላይ የጴጥሮስ ጥያቄ የመነጨው፤ በቁ15-17 ላይ Iየሱስ በተለይ በቁ15 ላይ ‹‹ወንድምህ ቢበድልህ›› 

በማለት ግጭት በምን መንገድ ሊፈታ Eንደሚገባው ከተናገረው ንግግር በመነሳት ነው፡፡ ‹‹ወንድሜ ቢበድለኝ›› 

የሚለው Aነጋገር ሁልጊዜ Eንደምናስበው ሌላው በዳይ Eኛ ተበዳይ Eንዳይሆን፤ ‹‹ወንድሜን ብበድለው ስንት 

ጊዜ ይቅር ይበለኝ?›› በማለት ለመጠየቅ ይችል Eንደነበረ Aስባለሁ፡፡ 

2. ጴጥሮስ ከEጥፍ በላይ ከፍ Aድርጎ ሰባት ጊዜ ማለቱ Iየሱስ ያለ ምንም ጥርጥር Eንደሚያጸድቅለት የጠበቀ 

ይመስለኛል፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ 490 ጊዜ በደልን ለመከታተልና ለመቁጠር ለEያንዳንዱ ሰው ማስታወሻ ደብተር 

ማዘጋጀት ያስፈልጋል ማለት ነው፤ Eኔ Eንደምረዳው Iየሱስ ሊያስተምራቸው የፈለገው ትምህርት ለይቅርታ 

ገደብ Aታብጁለት የሚል ይመስለኛል፡፡ 

3. መንግሥተ ሰማይ ‹‹በAገልጋዮቹ Eጅ የነበረውን ሂሳብ ለመተሳሰብ የፈለገን ንጉስ ትመስላለች›› በማለት ነው 

የሚጀምርልን፡፡ Aገልጋዩ Eዳውን ለመክፈል ባለመቻሉ ሊደረግበት የታዘዘው ነገር፤ Eርሱ ራሱ፣ ሚስቱ፣ 

ልጆቹና ያለው ንብረት ሁሉ ተሸጦ ለEዳ ክፍያ Eንዲውል ነበረ ጌታው ያዘዘው፡፡ 

4. ባለEዳው Eዳውን Eንደሚከፍልና ጊዜ Eንዲሰጠው ሲለምን Eናያለን፡፡ ከEዳው ብዛት ጋራ ይህ ባሪያ በምንም 

መንገድ ያለበትን ይህንን Aይነት Eዳ ሊከፍል የሚችልበት ምንም መንገድ ሊኖር Eንደማይችል Aምናለሁ፡፡ 

ጌታው ግን Eንዳዘነለትና Eንደማረው ነው የምንመለከተው፡፡ 

5. ሁለተኛው ተበዳሪ የነበረበት Aጠቃላይ ሂሳብ 1600 ሳንቲም ወይም በAሜሪካ ሲታሰብ 16 ዶላር ነበረ፡፡ 

ከሁለተኛው Aበዳሪ የማየው ነገር ሃይለኛ ጭካኔን ነው፡፡ ተመሳሳይነታቸው፡ ሁለቱም Eዳ ነበረባቸው፣ ሁለቱም 

መክፈል Aልቻሉም፣ ሁለቱም ጊዜ Eንዲሰጣቸው Eግር ስር ወድቀው ይለምናሉ፣ ልዩነታቸው ደግሞ፡ Aንደኛው 

Eዳው ጊዜ ቢሰጠውም መክፈል የማይቻል ሲሆን የሌላኛው መከፈል የሚችል Aይነት Eዳ ነበረ፡፡ 

6. ጌታው Aገልጋዩን ‹‹Aንተ ክፉ Aገልጋይ›› በማለት ነው የሚጠራው፡፡ Eኔም ምህረት ጠይቀኸኝ Eንደማርኩህ፣ 

Aንተም ምህረት ስትጠየቅ ምህረት ልትሰጥ ይገባህ ነበረ በማለት ነው የነቀፈው፡፡ ጌታው ሲቆጣና ሲናደድ 

የሚታየው ባሪያው የተቀበለው Aይነት ይቅርታ መስጠት Eንቢ ሲል ነው፡፡ 

7. በመጨረሻው ጥቅስ (ቁ35) ላይ ሊል የፈለገው ነገር ይቅርታን ከፈለጋችሁ ይቅር ማለት ይጠበቅባችኋል ለማለት 

ነው፡፡ Eነዚህን ሁለት ጥቅሶች ደግሞ በAንድነት ስናስቀምጣቸው፤ ይቅርታ ማድረግ Eንደሚጠበቅብን መረዳት 

ብቻ ሳይሆን፣ ለይቅርታችንም ገደብ ልናበጅለት Eንደማይገባን ከEነዚህ ሁለት ጥቅሶች Eንማራለን፡፡ 

8. የመጀመሪያው Aገልጋይ ከጌታው የተበደረው ብድር መጠኑ Eጅግ ከፍተኛና በምንም ዓይነት ሊከፍለው 

የማይችለው Eንደሆነ ስናይ፤ ሌላኛው ጓደኛው ከEርሱ የተበደረው ግን በቀላሉ ጊዜ ቢሰጠው መክፈል 

የሚችለው Eንደነበረ Eንረዳለን፡፡ የEነዚህ ሁለት ሰዎች ታሪክ ከEኛ ጋራ የሚመሳሰልበት፤ EግዚAብሄር Eጅግ 

ብዙ የሆነውን ሃጥያታችንንና በደላችንን ይቅር ብሎን፣ Eኛ ግን ወገኖቻችን Aንዲት ነገር በEኛ ላይ 

ሲያደርጉብን ለዚያ ይቅርታ ማድረግ ትግል ይሆንብናል፤ በዚህ ሰዎቹን Eንመስላቸዋለን ማለት ነው፡፡ 
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ጥናት ስድስት ሉቃስ 14፡25-35 (ለመሪው የተዘጋጀ) 

 

1. Iየሱስ Eየተናገረ ያለው Eየተከተሉት ለነበሩት ‹‹ብዙ ህዝብ›› በማለት ሉቃስ ለሚናገራቸው ሰዎች ነው፡፡ 

የIየሱስ ደቀ መዛሙር ሊሆን የማይችለው ሰው፤ Aባትና Eናቱን፣ ሚስትና ልጆቹን፣ ወንድምና Eህቶቹን፣ 

Eንዲሁም የራሱን ህይወት ጭምር የማይጠላ ሰው የEርሱ ደቀ መዝሙር ሊሆን Aይችልም፡፡ በተጨማሪም 

ደግሞ የራሱን መስቀል ተሸክም የማይከተለው ደቀ መዝሙሩ ሊሆን Aይችልም፡፡ 

2. Iየሱስ ይህንን ሲል Aባት፣ Eናት፣ ሚሰት፣ ልጅ፣ ወንድም፣ Eህት ሁሉ በጥላቻ Eንድናያቸውን ከEነርሱ 

Eንድንርቅ ማስተማሩ ሳይሆን፤ Eኔ Eንደምረዳው ለIየሱስ ያለን ፍቅር ከማናቸውም ከምንወዳቸውና Aቅርበን 

ከምናያቸው ሰዎች ሁሉ ሊበልጥ Eንደሚገባው፤ ደግሞም ከIየሱስና ከነዚህ ሁሉ Aንድ ብቻ መምረጥ 

ቢኖርብን ምርጫችን Iየሱስ ሊሆን Eንደሚገባው ሲናገረን ነው ብዬ Aምናለሁ፡፡   

3. በIየሱስ Aመለካከት፤ ሕንጻን ለመስራት የሚፈልግ ሰው Aስቀድሞ መውሰድ የሚኖርበት የመጀመሪያው 

Eርምጃ ተቀምጦ ህንጻው የሚፈጅበትን ዋጋ መተመን Eንደሆነ Eንመለከታለን፡፡ ተቀምጦ ዋጋውን ሳይተምን 

ዝም ብሎ ማነጽ ቢጀምር፤ የተጀመረውን ቤት መጨረስ ባይችልና በመሃል ቢያቆም የሰዎች መሳለቂያ ይሆናል 

ብሎ ነው Iየሱሰ የሚያስተምረው፡፡  

4. Iየሱስ ይህንን Aነጋገር የተናገረው የEርሱ ደቀመዝሙር ለመሆን መጀመር መልካም ነገር Eንዳልሆነ መናገሩ 

ሳይሆን፤ ጅማሬ ብቻ በቂ ሊሆን Eንደማይችልና ደቀመዝሙርነት ሊያስከፍል የሚችለውን ነገር ሁሉ Aመዛዝኖ 

መጀመር Aስፈላጊ Eንደሆነ ሲያሳስበን ነው፡፡ 

5. የነዚህ ሁለት ምሳሌዎች ዋነኛ መልEክት ‹‹ዋጋን መተመን›› ‹‹Aስቀድሞ ማሰብ›› ‹‹ቅድመ ዝግጅት›› ‹‹Aውቆ 

መግባት›› Eና የመሳሰሉትን ሃሳቦች መሰንዘር ይቻላል፡፡ 

6. Aስር ሺህ ሰራዊት ያለው ንጉስ ሃያ ሺህ ሰራዊት ያለውን ንጉስ መመከትና ማሸነፍ Eንደማይችል ሳይሆን፤ 

Iየሱስ ሊያስረዳን የፈለገው ይህንን ያህል ሰራዊት ያለውን የጦር ሃይል ለማሸነፍ የሚያስችል የጦር ሃይልም 

ሆነ ሥልት ወይም የተሻለ የጦር መሳሪያ Eንዳለው Eንደሌለው በደንብ ማውጣትና ማውረድ Eንደሚኖርበት 

ሊያስተምረን ነው፡፡ 

7. ጨው መልካም ነው፣ ጨው ጣEም ያለው ነገር ነው፣ ጨው ጣEሙን ሊያጣ የሚችልበት ሁኔታ ሊኖር 

ይችላል፡፡ Iየሱስ ክርስቶስ በማቴ 5፡13 ላይ ‹‹Eናንተ የምድር ጨው ናችሁ›› በማለት ለደቀመዛሙርቱ 

የተናገረውን በማስተያየት፤ ደቀመዝሙር ለዓለም ማጣፈጫና ማቆያ በሚሆን ህይወት Eስከኖረ ድረስ መልካም 

Eንደሆነ፤ ነገር ግን ይህንን ተግባሩን የማይወጣና ለራሱ ብቻ የሚኖር ከሆነ ጥቅም Eንደሌለው Eንረዳለን፡፡ 

8. ደህንነት ለEግዚAብሄር Eንጂ ለሌላ ለማናችንም ምንም ዓይነት ነገር Aላስከፈለንም፤ በAንጻሩ ግን 

ደቀመዝሙርነት የሚባለው ነገር፤ Aለን የምንላቸውን ማናቸውንም ነገሮች ብቻ ሳይሆን ነፍሳችንንም ጭምር 

ለመስጠት ወስነን የምንገባበት ነገር Eንደሆነ ማወቅ Aስፈላጊ ነው፡፡ 
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ጥናት ሰባት ሉቃስ 10:1-20 (ለመሪው የተዘጋጀ)   
 

1. ‹‹ሌሎች›› ሲል፤ Iየሱስ Eነዚህን ሰባ ሰዎች ሲልክ የመጀመሪያው Eንዳልሆነና ከዚህ በፊት ሌሎች በዚሁ 

Aይነት የላካቸው ሰዎች Eንደነበሩ ሲጠቁመን ነው (ሉቃ 9፡1-6)፡፡ የተላኩት ሰባ ሁለት ሰዎች ናቸው፣ ከነሱ 

በፊት የተላኩ ሌሎች ነበሩ፣ ሹመትን ሰጥቷቸዋል፣ የተላኩት Eርሱ ሊሄድባቸው ወዳለበት ከተሞች ነው፣ 

ሁለት ሁለት Eያደረገ ነው የላካቸው፡፡ ቃሉ Aንድ ከመሆን ሁለት መሆን ይሻላል ስለሚል Aንዱ ተስፋ ቢቆርጥ 

ሌላው Eንዲያበረታው፣ Aንዱ ቢያቅተው ሌላው Eንዲደግፈው ይመስለኛል፡፡   

2. Iየሱስ ስለነበረው ተጨባጭ ሁኔታ ለሰዎቹ የነገረው መከሩ ብዙ Eንደሆነና ሰራተኞች ደግሞ ጥቂቶች 

Eንደሆኑ ነው፡፡ ጥቂት ሰራተኞች በማለት የተናገረው በጊዜው ከEርሱ ጋራ ለመስራት የተነሱትን Eነርሱንና 

Aስቀድመው የተላኩትንም Aስራ ሁለቱን ይጨምራል፡፡ ጌታ Eንዲሳተፉ የፈለገባቸው ሁለት መንገዶች Aያለሁ፤ 

Eነዚህም የመከሩ ጌታ ሰራተኞችን Eንዲልክ መለመንና፣ Eነርሱም Eንዲሄዱና በስራው Eንዲሳተፉ ይፈልጋል፡፡  

3. ኮረጆ፣ ከረጢት ወይም ጫማ Eንዳይዙ፣ በመንገድ ላይ ለማንም ሰላምታ Eንዳይሰጡ፣ ወደሰው ቤት ሲገቡ 

ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን Eንዲሉ፣ ያቀረቡላቸውን ሁሉ Eየበሉና Eየጠጡ Eዚያው ቤት Eንዲቀመጡ፣ ከAንድ 

ቤት ወደ ሌላው ቤት Eነዳይዘዋወሩ፡፡ ኮረጆ፣ ከረጢት ወይም ጫማ Aለመያዛቸው ለሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ 

በEርሱ Eንዲታመኑ ሲሆን፤ በመንገድ ለማንም ሰላምታ Aለመስጠት ደግሞ የሚያመለክተው የተልEኮAቸውን 

Aስቸኳይነት የሚጠቁም ሃሳብ ሊሆን Eንደሚችል ይመስለኛል፡፡ 

4. የEነዚህ ሰዎች ዋነኛ ተልEኮAቸው በሽተኞችን Eየፈወሱ የEግዚAብሄር መንግስት ወደ Eናንተ ቀርባለች በማለት 

ለህዝቡ መናገር ነበረ፡፡ መልEክታቸውን ካልተቀበሉ ማድረግ የሚኖርባቸውንም ነገር Iየሱስ ነግሯቸዋል፤ 

ይኸውም የEግራቸውን ትብያ Aራግፈው ከዚያች ከተማ መውጣት ነው፡፡ ይህ Aነጋገር የሚጠቁመን Eናንተ 

ተቀበላችሁትም Aልተቀበላችሁትም፤ የEግዚAብሄር መንግሥት ቀርባለች፤ የEናንተ Eንቢተኛነት Eውነቱን 

Aይቀይረውም ማለት ነው፡፡ 

5. Iየሱስ Eነዚህን ከተሞች በማነጻጸር ማለት የፈለገው፤ በEነዚህ በAህዛብ ከተሞች ላይ EግዚAብሄር ፍርድ 

ከፈረደ፤ Eነዚህ የጌታን ድንቅና ተAምራት Aይተው፣ ትምህርቱን በግልጽ ሰምተው መልEክቱንና መሲሁን 

በግልጽ ለመቀበል Eንቢ ያሉ ከተሞች ከነዚያ ከAህዛብ ከተሞች የበለጠ ፍርድ ይጠብቃቸዋል ለማለት ነው፡፡ 

6. ክርስቶስ ከላካቸው ሰዎች የሚወጣው ቃል ልክ በክርስቶስ በራሱ Eንደተነገረና Eነርሱ የተናገሩትን መስማት 

Eንቢ ካሉ ልክ የላካቸውን Iየሱስ Aልሰማም Eንዳሉ Eንደሚቆጠር ነው የምናነበው፡፡ Aምባሳደሩን ከናቁትና 

የማይሰሙት ከሆነ ልክ የተላከበትን ሃገር Eንደናቁ፤ Aክብረው ከተቀበሉት ደግሞ የተላከበትን ሃገር Eንዳከበሩ 

Eንደሚቆጠር፤ በወንጌል መልEክተኞችም ይህ Eንደሚሰራ ነው Iየሱስ Eየነገራቸው ያለው፡፡ 

7. Eነዚህ በደስታ የሚፈነድቁ ሰዎች ተልEኮAቸው የተሳካ Eንደነበረና Aጋንንት Eንኳን በስሙ Eንደተገዙላቸው 

ነው ለIየሱስ የነገሩት፡፡ Eነርሱ ይህንን ሪፖርት ሲያመጡለት Iየሱስ ደግሞ ዋነኛቸው የሆነው ሰይጣን ራሱ 

Eንደ መብረቅ ከሰማይ ሲወድቅ Eንዳየ ነገራቸው፡፡ 

8. በቁ19 ላይ የሰጠኋችሁ ሥልጣን Eንዳለ ሆኖ፤ የደስታችሁ መሰረት ሊሆን የሚገባው ግን በAጋንንት 

መውጣት፣ በበሽተኛ መፈወስ ወይም ደግሞ Eናንተ ለEኔ በምትሰሩት፣ በAገልግሎታችሁ ውጤትና በመሳሰለው 

ሳይሆን፤ Eኔ ለEናንተ በሰራሁት ዘለዓለማዊ ሥራ ላይ የተመሰረተ ሊሆን ያስፈልገዋል በማለት ነው 

Aመለካከታቸውን ማስተካከል Eንደሚኖርባቸው የተናገረው፡፡ 
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ጥናት ስምንት ዮሐ 21፡1-25 (ለመሪው የተዘጋጀ) 

 

1. በመሪነት ደረጃ የምናየው ጴጥሮስን ሲሆን የነበሩት ተከታዮችም ቁጥር ከራሱ ጋራ ስድስት ነበሩ፡፡ ምንም 

ችሎታውና Eውቀቱ ቢኖራቸው ያለ Iየሱስ ምንም ማድረግ Eንደማይቻል መማር ይችላሉ፡፡ ለEኛም 

በEውቀታችንና በማስተዋላችን ሳንመካ በEርሱ መታመን Eንደሚኖርብን መማር Eንችላለን፡፡  

2. Iየሱስ ያዘዛቸው ትEዛዝ መረባቸውን ከጀልባው ወደ ቀኝ Eንዲጥሉ ነው፡፡ የማያውቁትን ሰው ትEዛዝ 

ለመስማትና ለመታዘዝ ክፍት የሆኑበት ምክንያት Eኔ Eንደሚመስለኝ ቢሰሙትና ቢያደርጉት 

የሚጎድልባቸው ነገር ስለሌለ፤ Eንደተባለው ከሆነ ግን ማትረፊያ Eንደሚሆንላቸው በማሰብ ተስፋ በቆረጠ 

መንገድ ያደረጉት ይመስለኛል፤ ምክንያቱም ሌሊቱን ሁሉ የሚያውቁትን የዘዴ ዓይነት ሳይጠቀሙ 

ስላልቀሩ መሞከር የሚችሉት ነገር ስላለቀባቸው ነው ፡፡  

3. በሉቃስ 5፡4-11 Iየሱስ ይህንኑ የመሰለ ተመሳሳይ ተAምር ያሳያቸው በመሆኑና ያንን በማሰታወስ 

ይመስለኛል ወደዚህ Aነጋገር የደረሰው፡፡ Aሳ የሚያጠምዱበት መረብ ምንም ያህል Aሳ ቢይዝ 

Aለመቀደዱ፤ በEኛም Aገልግሎት ወንጌላችን ምንም ያህል ነፍሳትን ብንይዝበትና ምን ያህልም 

ብንጠቀምበት የማይደክምና ሃይሉ የማይከሽፍ ብርቱ መሳሪያ መሆኑን መማር Eንችላለን፡፡ 

4. ተስፋ የቆረጡ ወይም ሞራላቸው የወደቀበት ሁኔታ ውስጥ ነበሩ፡፡Iየሱስ በዚህ ጊዜ ለደቀመዛሙርቱ 

የተናገራቸው Aንድ ነገር ‹‹ኑ ቁርስ ብሉ›› የሚል ነበረ፡፡ ይህንን ካላቸው በኋላ ጌታ ያደረገው ነገር 

Eንጀራውንና Aሳውን Eንዲመገቡ ሲሰጣቸው Eንመለከታለን፡፡ Eነዚህን የዛሉና የደከሙ ደቀመዛሙርት 

መግቦ ያበረታ ጌታ Eኔም በመንፈሴ ስደክምና ስዝል Eንደሚመግበኝና Eንደሚያበረታኝ ተስፋ ሆኖልኛል፡፡  

5. የIየሱስ ጥያቄዎችና የጴጥሮስም መለሰሶች ያተኮሩት በፍቅር ላይ ሲሆን፤ ከጴጥሮስ መልስ Aስከትሎ 

Iየሱስ የተናገራቸው ሃሳቦችም ትኩረታቸው ሃላፊነትን ወይም Aገልግሎት ላይ ያተኮሩ ነበሩ፡፡ 

EግዚAብሄር ሃላፊነት ሲሰጥ ለEርሱ ካለን ፍቅር ተነስተን Eንድናገለግለው Eንጂ ግዴታን ከመወጣት 

ተነስተን የምናደርገው Eንዳይሆን የሚያስተምረን ሲሆን፤ ፍቅርንና Aገልግሎትን መነጣጠል Aይቻልም፡፡  

6. Eነዚህ ሁለት ክፍሎች የሚመሳሰሉትና የሚያስተምሩን Aንድ Eውነት ቢኖር  EግዚAብሄርን ለማክበር 

Aማኝ በህይወቱ ብቻ ሳይሆን በሞቱም EግዚAብሄርን ማክበር Eንደሚችል ከሁለቱም ጥቅሶች መማር 

Eንችላለን፡፡  

7. ይህ Aይነቱ ወሬ የተነሳው Iየሱስ ለጴጥሮስ ጥያቄ ከሰጠው መልስ ነው፡፡ ይህ ችግር በቤተክርስትያን 

Aካባቢም በብዙ የሚታይና ብዙ ችግር የሚፈጥር ነው፤ ለዚህም መፍትሄ የሚሆን የሚመስለኝ ነገሩ 

ካልገባን የተናገረውን ሰው ይህንን ስትል ምን ማለትህ ነው ብለን ብንጠይቅና ለሌላ ከማስተላለፋችን በፊት 

ነገሩን Eንደተረዳነውና Eኛ Eንዳሰብነው መሆኑን ማረጋገጥ ይረዳል Eላለሁ Eንችላለን፡፡  

8. ጴጥሮስ በተጨማሪ ማወቅ የፈለገው ነገር የዮሐንስ መጨረሻ ምን Eንደሚሆን ማወቅ ነበረ፡፡  
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ጥናት ዘጠኝ ማቴ 28፡1-20 (ለመሪው የተዘጋጀ)  
 

1. Eነዚህ ሴቶች የሄዱበት ወቅት፡ ሰንበት ካለፈ በኋላ፣ በሳምንቱ በመጀመሪያ ቀን፣ ጎህ ሲቀድ ማለትም በማለዳ 

Eንደሆነ Eናነባለን፡፡ Eነዚህ ሁለት ማርያሞች ጌታ ወደተቀበረበት መቃብር በዚያ ሌሊት ተነስተው የሄዱበትን 

ምክንያት ማቴዎስ በግልጽ ባይነግረንም Eንኳን፤ ማርቆስ በ16፡1 ላይ፣ ሉቃስ ደግሞ በ24፡1 ላይ ገልጸውት 

Eናያለን፤ ይኸውም ሬሳውን ሸቱ ለመቀባት Eንደሆነ Eናነባለን፡፡ 

2. Eነዚያ ጠባቂዎች Iየሱስን የሚፈልጉ ሳይሆኑ ከIየሱስ ገዳዮች ጋራ ተሰማምተው የሚኖሩና ለIየሱስ መሞት 

ግድ የሌላቸው ሲሆኑ፤ ሴቶቹ ግን የተሰቀለውን Iየሱስን የሚፈልጉና በሶስተኛው ቀን Eንደሚነሳ የተናገረውን 

Aምነው በመቀበል ወደ መቃብሩ የመጡ ስለሆነ ነው EግዚAብሄር መልAኩን የላከላቸው፡፡ ጌታ በዚያ Eንደሌለና 

Eንደተናገረው Eንደተነሳ ሲነግራቸው፤ ያዘዛቸውም ሄደው ለደቀመዛሙርቱ Iየሱስ ከሙታን Eንደተነሳና ወደ 

ገሊላ Eንደሚቀድማቸው በዚያም Eንደሚያገኙት Eንዲነግሯቸው ነው፡፡ 

3. ሁለቱ ስሜቶች ፍርሃትና ደስታ ናቸው፡፡ የፈሩበት ምክንያት የምድር መናወጥ መከሰቱና የጌታ መልዓክ 

በመገለጡ ሲሆን፤ የደስታ ስሜቱ ደግሞ የመጣው፣ ጌታቸው ከሙታን Eንደሚነሳ የነገራቸው ነገር Eውን 

መሆኑ በመልAኩ ስለተነገራቸው ነው፡፡ 

4. Iየሱስ Eንደ መልAኩ ደቀ መዛሙርቴ ማለት ሲችል፤ ‹‹ወንድሞቼ› በማለት ነው የጠራቸው፡፡ ከዚህ 

የምማረው፤ Eንደ ማር 3፡34 በመሳሰሉ ስፍራዎች ደቀመዛሙርቱን ወንድሞቼ ያላቸው ጌታ ጥፋታችንንና 

ጉድለታችንን ወይም ያለንበትን ሁኔታ Aይቶ Eንደማይቀያየርና ሁልጊዜ ፍቅሩ ያው Eንደሆነ Eረዳለሁ፡፡ 

5. Eኔን ያስገረመኝ ሁለት ነገር ነው፤ የመጀመሪያው ጠባቂዎቹ በAይናቸው ፊት የተከናወነውን ሁኔታ ሁሉ  

ተመልክተው Eያሉ Eውነቱን ለማወቅ ከመሞከር ይልቅ በገንዘብ ራሳቸውን ለመሸጥ መወሰናቸው ሲኖን፤ 

ሌላው ደግሞ የካህናት Aለቆችና ሽማግሌዎች ይህንን የመሰለ ምስክርነት ከራሳቸው ሰዎች Eየሰሙ ነገር ግን 

ከማመን ይልቅ ነገሩን ለመሸፈን መሞከራቸው ጌታ ዓይንን ካልከፈተ በቀር ተAምራት የሰውን ልብ ጥንካሬ 

ሊቀይር Eንደማይችል Eረዳለሁ፡፡ 

6. ደቀመዛሙርቱ በመጀመሪያ ያደረጉት Iየሱስ ወዳመለከታቸው ቦታ መሄድ ነው፤ ሌላው ደግሞ Iየሱስን ባዩት 

ጊዜ Eንደሰገዱለት Eናነባለን፡፡ በደቀመዛሙርቱ መሃል ሌላ የተከሰተ ነገር የምናነበው Aንዳንዶቹ Eንደተጠራጠሩ 

ማቴዎስ ይነግረናል፡፡ 

7. ደቀመዛሙርቱ ተልEኳቸውን Eንዲወጡ ከIየሱስ Aገኙ የምለው ነገር፤ በAንደኛ ደረጃ ‹‹ስልጣን ሁሉ በሰማይና 

በምድር ተሰጥቶኛል›› በማለት ሁሉ ነገር ከEርሱ ስር Eንደሆነና የሚያስፈራቸው ነገር ሊኖር Eንደማይችል፣ 

በተጨማሪ ደግሞ በቁ20 መጨረሻ ላይ ወንጌሉን ለመሰራጨት በሚሄዱበት ሁሉ Eርሱ ሁልጊዜ ከEነርሱ 

Eንደማይለይ መናገሩ ለነርሱ የሚያበረታታና ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው ብዬ Aምናለሁ፡፡  

8. Eነዚህ Aንዳንዶቹ ተጠራጣሪዎች ሲሆኑ፣ በማርቆስ ወንጌል ላይ የምናያቸው ደግሞ Eምነት የጎደላቸውና፣ 

የልብ ድንዳኔ የያዛቸው ሰዎች ናቸው፡፡ 

 

 

 


