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ጥናት Aንድ 1ኛ ጢሞ 1፡1-20   
 

 

የጥናት ዓላማ፡- ትክክለኛን ትምህርት መማርና ራሳችንን በቃሉ Eውቀት መሙላት Eንደሚኖርብን ቢታወቅም፤ የጤናማ 

ትምህርት ዓላማና ግብ ግን፤ Eውቀታችን የEግዚAብሄርን ፍቅር በውስጣችን የሚያቀጣጥል ነዳጅ ሊሆን ይገባዋል  

የምናሰላስለው ጥቅስ፡- ‹‹የዚህ ትEዛዝ ዓላማ ግን ከንጹህ ልብ፣ ከበጎ ህሊና፣ Eንዲሁም ከEውነተኛ Eምነት የሚገኝ 

ፍቅር ነው፡፡›› 1ኛ ጢሞ 1፡5 

 

1. 1ኛ ጢሞ 1፡1-20 በAንድነት ይነበብ፡፡ በቁ1-2 ስንመለከት ጸሐፊው ራሱንና መልEክቱ የተጻፈለትን ሰው ምን 

በማለት ነው የሚያስተዋውቀው? ክፍሉ EግዚAብሄ Aብንና ጌታችንን Iየሱስ ክርስቶስን በምን Aይነት መጠሪያ 

ነው ሲጠራቸው የምንመለከተው? 

2. ቁ3-7 ሳይ ስናነብ የጢሞቴዎስ ተልEኮ ምን ነበረ? በሐዋ ሥራ 20፡29-31 ላይ ጳውሎስ የተናገረውን ሃሳብ 

በዚህ ክፍል ጢሞቲዎስ ከታዘዘው ነገር ጋራ በማነጻጸር ስንመለከተው Aንድ ግልጽ ሆኖ የሚታየው ነገር 

ምንድነው? 

3. በቁ6 ላይ ‹‹Aንዳንዶች ከEነዚህ ነገሮች ዘወር ብለው…›› ብሎ ሲናገር ከየትኞቹ ነገሮች ማለቱ ነው? ሐዋርያው 

ከላይ ስለፍቅር ከተናገረው ነገር Aንጻር ስንመለከተው፤ Eነዚህ በቁ6-7 ላይ የህግ Aስተማሪዎች በመባል 

የተጠቀሱት ሰዎች የሚያስተምሩት ትምህርት Eንደ ከንቱ ንግግር የተቆጠረበት ምክንያት ለምንድነው ብለህ 

ትገምታለህ?  

4. ቁ8 ‹‹ነገር ግን ሰው በAግባቡ ከተጠቀመበት ሕግ መልካም መሆኑን Eናውቃለን፡፡›› ሕግን በAግባብ መጠቀም 

የሚለውን Aነጋገር Eንዴት ትረዳዋለህ? በቁ11 ላይ ጳውሎስ ጤነኛ ትምህርት በማለት የሚናገረው ስለየትኛው 

ትምህርት ነው? በራስህ ህይወት ሕግን ያለAግባቡ የተጠቀምክበት ጊዜ Aለ ብለህ ታምናለህ ወይ? 

5. ቁ12-14 ጳውሎስ  ምን ዓይነት ሰው Eንደነበረ፣ ጌታ ምን Eንዳደረገለትና ለምን Eንደተደረገለት ተናገር፡፡ 

የራስህን ህይወት በመመልከት ከEርሱ በምን Eንደሚመሳሰል ወይም Eንደሚለይ Aስረዳ፡፡ 

6. በቁ15-17 ላይ ሐዋርያው ራሱን የሚያይበትን መንገድ ተናገር፡፡ በቁ15 ላይ የጌታን ተልEኮ Eውነተኛነት 

ለማረጋገጥ የተጠቀመበት ተጨባጭ ሁኔታ ምንድነው ትላለህ? ጳውሎ የተሰማው የምስጋና ስሜት በAንተስ 

ውስጥ ይፍለቀለቃል ወይ? 

7. ቁ18-20 ስናነብ ጳውሎስ በEምነት ልጁ ለሆነው ለጢሞቴዎስ የሚሰጠው ትEዛዝ ምን የሚል ነው? መልካምን 

ገድል ለመጋደል የሚያስፈልጉን በዚህ ክፍል የተጠቀሱ ሁለት ነገሮች ምንና ምንድናቸው? ቁ20ንና 1ኛ ዮሐ 

2፡27 ስናይ Aማኝ የሚማርባቸው ስንት መንገዶች ታያለህ? Eነዚህስ ምን ምንድናቸው?   

8. ወደኋላ መለስ ብለን ቁ5ት ላይ ስንመለከት፤ ጳውሎስ ይህንን ትEዛዝ የሰጠበትና ጢሞቲዎስ ደግሞ Eነዚህን 

ሰዎች ከትክክለኛው ትምህርት ዘወር Eንዳይሉ የሚያዝበት ዓላማ ሆኖ የተነገረው ነገር ምንድነው? የAንተስ 

ቃሉን ማጥናትህ በEግዚAብሄር ፍቅር Eንድታድግ ረድቶሃል ወይስ የAEምሮ ማዳበሪያ ብቻ ሆኖልሃል? ቃሉን 

ማጥናትና ማወቅህ AግዚAብሄርን ደስ ቢያሰኘውም Eንኳን፤ Eውቀትህ Eርሱንና የEርሱ የሆኑትን Aብልጠህ 

ወደማፍቀር የሚያመጣህ ሊሆን ይገባል፡፡ 
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ጥናት ሁለት 1ኛ ጢሞ 2፡1-15   
 

የጥናት ዓላማ፡- EግዚAብሄር ሰዎች ሁሉ Eንዲድኑ ስለሚፈልግ ከወሰዳቸው ከተለያዩ Eርምጃዎች መሃል Aንዱና 

ዋነኛው ለEኛ ለAማኞች የተሰጠው ታላቁ ተልEኮ በመባል የሚታወቀው ሲሆን፤ Eያንዳንዳችን ተልEኮAችንን 

ለመወጣትና የልቡን መሻት ለመሙላት መትጋት Eንደሚኖርብን ለመማር፡፡  

የምናሰላስለው ጥቅስ፡- ‹‹Eርሱ ሰዎች ሁሉ Eንዲድኑና Eውነትን ወደማወቅ Eንዲደርሱ ይፈልጋል፡፡›› 1ኛ ጢሞ 2፡4 

 

1. 1 ጢሞ 2፡1-15 በAንድነት ይነበብ፡፡ በቁ1-2 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ በቅዱሳን ማህበር Eንዲካሄድ ጢሞቲዎስን 

የሚያሳስበው ነገር ምንድነው? Eነዚህ ነገሮች መደረግ የሚኖርባቸው Eነማንን Aስመልክቶ ነው?  

2. ጳውሎስ በቤተ ክርስትያን ውስጥ ለሚካሄደው ጸሎት ትኩረት Eንደሰጠው የምናውቀው በምንድነው? 

‹‹Aሳስባለሁ›› የሚለው Aነጋገር ትEዛዝን ወይስ ምንን የሚያመለክት ነው? በAገራችንም ሆነ በተለያዩ Aገሮች 

ስለሚታዩት የAስተዳደራዊ ጉድለቶች ብዙ Eንናገራለን፤ ‹‹ከሁሉ Aስቀድሞ…›› የሚለውን የጳውሎስ Aባባል 

Aማኝ ሁሉ ቢከተል ምን ያህል ለውጥ ሊኖር ይችላል ብለህ Eንደምታምን ከወገኖች ጋራ ተወያዩበት፡፡ 

3. ቁ1-4ትን ስንመለከት ለሰዎች ሁሉ፣ ለነገሥታትና ለባለ ሥልጣናት ሁሉ መጸለይ Aስፈላጊ ሆኖ ከሚገኝባቸው 

ምክንያቶች መሃል ሃዋርያው የጠቀሳቸውን ቢያንስ ሶስቱን ምን ምን Eንደሆኑ ተናገር፡፡ Eነዚህን ነገሮች 

ስትመለከት ጸሎቱ ማካተት Eንደሚኖርበት ግልጽ ሆኖ የሚታየን Aንድ ነገር ምንድነው ትላለህ? ያንተስ ጸሎት 

የEግዚAብሄር የልብ ትርታ የሆነውን የሰዎችን ደህንነት ያካተተ ነው ብለህ ታምናለህ ወይ?  

4. ቁ5-6 ላይ Iየሱስ ክርስቶስን በምን ዓይነት ነው ሐዋርያው የሚያስተዋውቀው? ጌታ Iየሱስ ለዚህ ዓይነቱ 

ሥፍራ መብቃቱን ያረጋገጠበት መንገድ ምንድነው? ቁ4 ላይ ‹‹ሰዎች ሁሉ Eንዲድኑ…›› ቁ6 ላይ ደግሞ 

‹‹ራሱንም ለሰዎች ሁሉ ቤዛ Aድርጎ ሰጠ›› የሚሉት Aባባሎች Iየሱስ ስለሞተላቸው ሰዎች ቁጥር ምን 

ይጠቁመናል?  

5. ቁ7 ላይ ጳውሎስ የራሱን ማንነት ለመግለጥ የተጠቀመባቸው ሶስት ሃሳቦች ምን ምንድናቸው? Eነዚህ ከጌታ 

የተቀበላቸው ሶስት ነገሮች በጳውሎስ ዓይን የሚታዩት በምን ዓይነት ነው? EግዚAብሄርን Eንድታገለግለው  

ለAንተስ ከመንፈስ ቅዱስ የተቀበልከውን የጸጋ ሥጦታ የምታየው Eንደ ሹመት ወይስ Eንደ ሥራ? 

6. ቁ8-10 ያለው ክፍል ወንዶችን Aስመልክቶ የሰጠው ትEዛዝ ምን የሚል ነው? በዚሁ ክፍል ውስጥ ስለሴቶች 

የተናገራቸው ነገሮችስ ምን ምንድናቸው? በዛሬው ጥናታችን በተለይም ከቁ9 ጀምሮ  ስንመለከት ጳውሎስ 

የሰጠው ትEዛዝ ሴቶችን ሁሉ የሚመለከት ነው ብለህ ታምናለህ ወይ? ለምን ይህንን ማለት Eንደቻልክ Aስረዳ፡፡ 

7. ቁ11-15 ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ቅዱሳንን በሃሳብ ከሚለያዩት ነገሮች Aንዱ ነው፡፡ ጸሐፊው ለጢሞቲዎስ 

በተለይ በቁ11-12 ላይ ስለሴቶች የሚሰጠው መመሪያ ምን የሚል ነው? ለዚህስ ምክንያት Aድርጎ 

የሚያቀርባቸው ነገሮች ምን ምንድናቸው? Eያንዳንዱ የጥናት ተካፋይ በዚህ ጥቅስ ላይ ያለውን Aመለካከት 

ለወገኖች ያካፍል፤ በAመለካከት መለያየት Eንደሚኖርም Aንዘንጋ፡፡ ፊሊ 3፡15-16  

8. ቁ4 ላይ መለስ ብለን ስንመለከት፤ Aዳኛችን EግዚAብሄር ሰዎች ሁሉ Eንዲድኑና Aውነትን ወደማወቅ 

Eንዲደርሱ ከመፈለጉ የተነሳ፤ ሰዎችን ለማዳን የወሰዳቸውና Eየወሰደ ያለው ምን ምን Eርምጃዎች ይታይሃል?  

በዚህ በEግዚAብሄር ፕሮግራም ውስጥ የAንተ ተሳትፎ ምንድነው ብለህ ታምናለህ? EግዚAብሄር ሰዎችን 

ለማዳን ከሚጠቀምባቸው ነገሮች መሃል Aንዱና ዋነኛው ለAማኞች የሰጠው ሂዱና ወንጌልን ለAለም ሁሉ ንገሩ 

የሚለው ስለሆነ ሃላፊነትህን ልትወጣ ያስፈልግሃል፡፡  
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ጥናት ሶስት 1ኛ ጢሞ 3፡1-16   
 

የጥናት ዓላማ፡- Eያንዳንዳችን በEግዚAብሄር ቤት ውስጥ ስንመላለስ ለሁሉም ነገር ስርዓት Eንዳለው ማወቃችን Eጅግ 

Aስፈላጊ ሲሆን፤ መሪዎችም ይህንን ተገንዝበው ህዝቡን የማስተማር ግዴታ Eንዳለባቸው Eንዲረዱ ለማድረግ፡፡ 

የምናሰላስለው ጥቅስ፡- ‹‹ወደ Aንተ ቶሎ ለመምጣት ተስፋ ባደርግም ይህንን ትEዛዝ Eጽፍልሃለሁ፤ ይህንም የምጽፍልህ 

ብዘገይ Eንኳ ሰዎች በEግዚAብሄር ቤት Eንዴት መኖር Eንዳለባቸው Eንድታውቅ ነው፡፡›› 1ኛ ጢሞ 3፡14-15 

 

1. 1ኛ ጢሞ 3፡1-16 ያለው ክፍል በAንድነት ይነበብ፡፡ በዛሬው ምንባብ መሰረት የቤተ ክርስትያን ሽማግሌ ወይም 

ኤጲስ ቆጶስ ለመሆን በቅድሚያ የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው ብለህ ታምናለህ? የቤተ ክርስትያን ሽማግሌ 

ለመሆን በቅድሚያ ያለውን ነገር ያሟላ ሰው ያ ብቻውን በቂ ሊሆነው Eንደማይችል የምንረዳው Eንዴት ነው? 

2. በቁ2-3 ውስጥ ከኤጲስ ቆጶስ ስለሚጠበቁት ባህርያት ጳውሎስ የዘረዘራቸውን Aንድ በAንድ ተናገር፡፡ ‹‹ማስተማር 

የሚችል›› የሚለውን መመሪያ Eንዴት ትረዳዋለህ? ከዝርዝሮቹ ውስጥ ገንዘብን Aለመውደድ Eንደ Aንድ ሆኖ 

የገባበት ምክንያት ለምን ይመስልሃል? ቤተ ክርስትያን ይህንን የገንዘብ ወዳድነትን መመሪያ ትኩረት ሰጥታ 

በመመሪያነት ተጠቅማበታለች ብለህ ታምናለህ ወይ? 

3. ቁ4-5 ያለውን ክፍል ስናነብ ቤተ ክርስትያንን በሽምግልና ለማስተዳደር Eንደ ቅድመ ሁኔታ Aድርጎ ጳውሎስ 

የሚናገረው ነገር ምንድነው? በቁ6-7 ላይ ሌሎች በተጨማሪነት የተሰጡት ሁለቱ መመሪያዎች ምንና 

ምንድናቸው? የቤተ ክርስትያን ሽማግሌ ለመምረጥ Eድል ሲሰጥህ Eነዚህን መመሪያዎች ተመርኩዘህ 

ለመምረጥ ሙከራ Aድርገሃል ወይ?  

4. በቁ6-7 ላይ የቤተ ክርስትያን መሪ ከመሆን ከተጠቀሱት ሁለቱም ነገሮች ጋራ የዲያቢሎስም ስም ተጠቅሶ 

Eንመለከታለን፡፡ የዲያቢሎስ ወጥመድ ሆኖ በዚህ ሥፍራ የተነገረለት ነገር ምንድነው? ለምን ይመስልሃል  

ሐዋርያው በትEቢት የመነፋትን ነገር ከAዲስ ክርስትያን ጋራ ማያያዝ የፈለገው?  

5. በቁ8-10 Eና በቁ12-13 ውስጥ ደግሞ ስለ ዲያቆናት የተዘረዘሩትን መመዘኛዎች Eናነባለን፡፡ የኤጲስ ቆጶስ 

ወይም የቤተ ክርስትያን ሽማግሌንና የዲያቆናትን መመዘኛዎች ስታወዳድር በሁለቱም ውስጥ ያገኘሃቸውን 

መመዘኛዎች ተናገር፡፡  

6. ቁ11 ላይ ‹‹Eንዲሁ ሴቶችም›› የሚለው Aነጋገር Aንዳንዶች የዲያቆናትን ሚስቶች ነው የሚናገረው፤ ሌሎች 

ደግሞ ሴቶች ዲያቆናትን ነው ይላሉ፡፡ ከዚህ Aንጻር Aንተ ከየትኛው ሃሳብ ጋራ ትስማማለህ? ለምን ይህንን 

ማለት Eንደቻልክ Aስረዳ፡፡ 

7. ቁ15-16ት ላይ  ስለ EግዚAብሄር ቤት የሚናገራቸው ሶስት ነገሮች ምን ምንድናቸው? በዚሁ በቁ16 ላይ 

Eውነተኛን የመንፈሳዊ ህይወት ምሳሌ ሆኖ በተለያዩ መግለጫዎች የተነገረው ማን ነው? 

8. ከሃዋርያው ጳውሎስ Aነጋገር በተለይም ቁ14-15ትን ስናነብ 1ኛ ጢሞቴዎስን የጻፈበት ዓላማ ምንድነው? በቶሎ 

ወደ Eርሱ Eንደሚመጣ Eያወቀ ምን ያስቸኩለዋል፣ ለምን ፊት ለፊት ሲያገኘው Aይነግረውም? የሰዎች 

በEግዚAብሄር ቤት ውስጥ ስርዓት ይዘው መመላለሳቸው በAንተስ ዘንድስ ትኩረት ይሰጠዋል ወይ? ቅዱሳን 

በEግዚAብሄር ቤት ውስጥ ስርዓት Eንዳለ ማወቃቸውና መማራቸው ችላ ሊባል የማይገባውና መሪዎች ትኩረት 

ሊሰጡት የሚገባ ነገር ነው፡፡ 
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ጥናት Aራት 1ኛ ጢሞ 4፡1-16   
 

የጥናት ዓላማ፡- በውስጣችን የምናስገባውና የምናስተናግደው የትምህርት ዓይነት የመንፈሳዊ ህይወታችንን ጤናማነት  

ሁኔታ የሚያሳይ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም በሽተኞች ወይም ጤነኞች የማድረግ ሃይል Eንዳለው ልንረዳ ያስፈልገናል፡፡  

የምናሰላስለው ጥቅስ፡- ‹‹ለህይወትህና ለትምህርትህ ተጠንቀቅ፤ በEነዚህም ጽና፤ ይህንን ብታደርግ፣ ራስህንና 

የሚሰሙህንም ታድናለህና፡፡›› 1ኛ ጢሞ 4፡16 

 

1. 1ኛ ጢሞ 4፡1-16 በAንድነት ይነበብ፡፡ ቁ1-2 ላይ ‹‹መንፈስ በግልጥ ይናገራል›› በማለት ጸሐፊው ይነግረናል፡፡ 

ስለዚህ ሁኔታ በዚህ ቁጥር ውስጥ የተነገሩን ቢያንስ Aራት ነገሮችን ማየት Eንችላለን፤ Eነዚህ ምን ምን 

Eንደሆኑ ተናገር፡፡ የዚህ ትምህርት ምንጭ Aድርጎ ሐዋርያው የሚያቀርባቸው ሰዎች Eነማን ናቸው? 

2. ቁ3ትን ስናነብ Eነዚህ ሰዎች ከሚያስተምሯቸው ዓይነት ትምህርቶች መሃል በዚህ ክፍል የተዘረዘሩት ሁለቱ 

ምንና ምን የሚሉ ናቸው? የነዚህ ዓይነቶችን ትምህርቶች ጳውሎስ በቁ1 ላይ ሲናገር ከምን ጋራ ነው 

ሲያዛምዳቸው የምንመለከተው?  

3. ጳውሎስ ስለ ምግብ Aይነቶችና የትኛው Eንደሚበላ የትኛው Eንደማይበላ በቁ4-5 ውስጥ ከተናገረው ንግግር 

የማይበሉ ነገሮች ምን ምንድናቸው? ለምንድነው Aማኞች ምግብን ሁሉ ለመብላት ድፍረትና ምክንያት Aላቸው 

ማለት የምንችለው?   

4. ቁ6-7ትን ስናነብ ‹‹ይህንን ትEዛዝ…›› ሲል የሚናገረው ስለየትኛው ትEዛዝ ነው? ከዚህ ከቁ6 የምንመለከተው 

ጢሞቲዎስ ስለዚህ ሊመጣ ስላለው ነገር Eንዲያውቅ ብቻ ሳይሆን፣ በተጨማሪ ምን Eንዲያደርግ ነው 

የሚጠበቅበት? ጢሞቲዎስ በተለይም በቁ7 ላይ ምን ዓይነት ስልጠና ውስጥ Eንዲገባ ነው የሚጠየቀው? ለዚህ 

ዓይነቱ ስልጠና የማይሆኑና ለEድገት Eንቅፋት Eንደሚሆኑ የተነገሩት ነገሮች ምንድናቸው? 

5. በቁ8 ላይ ለEውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት የሚደረገውን ስልጠና ጳውሎስ ከምን ጋራ ሲያነጻጽረው ነው 

የምንመለከተው? Eነዚህ ሁለት ነገሮች ሲነጻጸሩ የትኛው ልቆ ነው የሚገኘው? Aንተስ ለነፍስህ ወይም 

EግዚAብሄርን ለመምሰል ራስህን ታስለምዳለህ ወይ? 

6. ጳውሎስና ጓደኞቹ ይህንን በቁ7-8 ያለውን ነገር ለሰዎች የሚሰብኩት ስብከት ብቻ Eንዳልሆነና የEነርሱንም 

ህይወት የሚመለከት ነገር Eንደሆነ ከቁ9-10 ማየት የምንችለው Eንዴት ነው? ከቁ10 Aነጋገሩ ስንመለከት ይህ 

EግዚAብሄርን ለመምሰል ራስን የማስለመድ ነገር ቀላል ሆኖ ታየዋለህ ወይ? ለምን?  

7. ቁ11-14ትን ስናነብ የጢሞቲዎስን ወጣትነት ሰዎች Eንዳይንቁት ካስፈለገ፤ Eርሱ ማድረግ የሚጠበቅበን ነገር 

ምንድነው? ጢሞቲዎስ በህይወቱ ከሚያሳያቸው መልካም ኑሮ Aልፎ ጳውሎስ በቅዱሳኑ ዘንድ Eንዲያደርግ 

የሚጠብቅበት ነገሮች ምን ምንድናቸው? 

8. ቁ15-16ን ስናነብ በተለይ ቁ16 ላይ ጢሞቲዎስ ጥንቃቄ Eንዲያደርግ የታዘዘው ሁለት ነገሮችና፤ Eነዚህን ታዞ 

ቢያደርግ ስለሚያገኘው ውጤት ምን Eናያለን? Aንተስ ውስጥህ የምታስገባው ትምህርትና የመንፈሳዊ ህይወትህ 

ጤንነት Eንደማይለያይ ገብቶሃል ወይ? በውስጣችን የገባው ትምህርት መንፈሳዊ ህይወታችንን ጤናማነት 

ሁኔታ ይወስነዋል፡፡  
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ጥናት Aምስት 1ኛ ጢሞ 5፡1-25   
 

የጥናት ዓላማ፡- የEግዚAብሄር ቤተሰብ መሆናችን በቃል የምንናገረው Eውነት ብቻ ሆኖ Eንዳይቀርና፤ ዓለም ከውጭ 

ሆኖ ቤተ ክርስትያንን ሲመለከት Eውነትም የቤተሰብ ዓይነት ፍቅርን መለማመዳችንን Eንዲመሰክር ይገባል፡፡ 

የምናሰላስለው ጥቅስ፡- ‹‹Aረጋውን ሰው Eንደ Aባትህ…ወጣት ወንዶችን Eንደ ወንድሞችህ…Aሮጊቶችን Eንደ Eናቶች… 

ወጣት ሴቶችን ደግሞ Eንደ Eህቶች በፍጹም ንጽህና Aስተናግዳቸው፡፡›› 1ኛ ጢሞ 5፡1-2 

 

1. 1ኛ ጢሞ 5፡1-25 በAንድነት ይነበብ፡፡ ቁ1-2ትን በማንበብ Aባት፣ Eናት፣ ወንድምና፣ Eህት የሚሉትን 

Aነጋገሮች ስትመለከት፤ ጢሞቲዎስ ስለሚመራውና ስለሚያስተዳድረው ህዝብ ሊኖረው ስለሚገባው Aመለካከት 

ምን ትረዳለህ? የEነዚህ የተለያዩ Aይነት ሰዎች በቤተክርስትያኒቱ መገኘት ሌላ ምን ሊጠቁመን የሚችለው 

Eውነት Aለ ትላለህ? 

2. ቁ3-6 ስናነብ ይህ ክፍል Aማኝ Eምነቱን በስራ መተርጎም የሚችለው በምን መንገድ ነው ይለናል? ቤተ 

ክርስትያን ምን ዓይነት መበለቶችን የመደገፍ ሃላፊነት ነው የሚኖርባት? ኪዚህ ክፍል Aነጋገር Eንደምትረዳው 

የEግዚAብሄርን ልብ ደስ የሚያሰኘው ነገር ምንድነው? Eንደዚህ Aይነቱን EግዚAብሄርን ደስ የሚያሰኘውን ቤተ 

ሰብን የመርዳት ነገር ምን ያህል ትለማመደዋለህ? 

3. ቁ7-8ትን ስናነብ ጳውሎስ ይህንን ቤተሰብን የመርዳትና የመደገፍ ነገር በምን ዓይነት Eንዲያቀርበው ነው 

ለጢሞቲዎስ የሚነግረው? ከቁ8 Eንደምንረዳው ለዘመዶቹ ወይም ደግሞ ለቅርብ ቤተሰቡ የማያስብና Eርዳታ 

የማያደርግን ሰው መጽሐፍ ቅዱሳችን በምን ዓይነት ነው የሚገልጸው?  

4. ቁ9-11 ላይ ቤተ ክርስትያን ልትቀበልና ልትረዳ ስለሚገባት መበለቶች የተሰጡት መመሪያዎች ምን 

ምንድናቸው? ቁ9‹‹…በመዝገብ ላይ Aትጻፍ›› ቁ11 ‹‹…መዝገብ Aትጻፋቸው›› የሚሉትን Aነጋገሮች ስታነብ 

በAንተ Aመለካከት ስለ ቤተ ክርስትያን Aሰራር ምን መማር Eንችላለን ትላለህ? 

5. 11-15 ላይ ጳውሎስ ወጣቶችን መበለቶች ቤተ ክርስትያን ተቀብላ Eንዳትረዳ መመሪያ ይሰጣል፡፡ በዚህ ክፍል 

ቤተ ክርስትያን ወጣቶችን መበለቶች Eንዳትቀበል የሰጣቸው ምክንያቶች ምን ምን Eንደሆኑ ተናገር፡፡ Eነዚህን 

ወጣቶች መበለቶች ቤተ ክርስትያን ተቀብላ ከማስተናገድ ይልቅ ሐዋርያው Eንዲደረግ የሰጠው ምክር ምን 

Eንዲደረግ ነው?  

6. ቁ17-18 ስለምን Aይነት ሽማግሌዎች ነው የሚነግረን? በዚሁ ቁ17 ላይ ‹‹በሚገባ›› Eና ‹‹የሚተጉ›› የሚሉት 

ሁለቱ ቃላት ስለ ሽማግሌዎች ሥራ የሚጠቁሙን ነገር ምንድነው ብለህ ታምናለህ? ‹‹Eጥፍ ክብር ይገባቸዋል›› 

የሚለውን Aነጋገር በቁ8 ካለው ሃሳብ ጋራ በማገናዘብ ስታነበው ምን ማለቱ Eንደሆነ ነው የምትረዳው? 

7. ቁ19-20ን ስንመለከት የቤተ ክርስትያን ሽማግሌን መክሰስ Aስመልክቶ የተሰጡት ትEዛዞች ምን ምን Eንደሆኑ 

ተናገር፡፡ ለምንድነው ሽማግሌ ሲገሰጽ በጉባኤ ፊት መሆን ያለበት? 

8. ቁ21-25 ላይ በተለይም ቁ21ድን ስናነብ ሐዋርያው ጳውሎስ በጢሞቲዎስ Aገልግሎት ውስጥ Eንዳይከሰት 

Eየሰጋ ያለው ነገር ምን ይመስልሃል? ይህንን Eንዳያደርግ ሲነግረው የማስጠንቀቂያውን ጥብቅነት መረዳት 

የሚያስችለን ከAጻጻፉ ወይም ከAነጋገሩ ምን ነገር ታያለህ? 

9. ቁ1-2 Eንደምናየው ለEግዚAብሄር Aገልጋይ ሰዎችን Eንደ Aባት፣ Eንደ Eናት፣ Eንደ ወንድምና Eንደ Eህት 

ማስተናገዱ በጉባኤው ምን ዓይነት መንፈስ የሚፈጥር ይመስልሃል? Aንተስ የEግዚAብሄርን ቤተሰብ Eንደ 

Eውነተኛ Aባትህ፣ Eናትህ፣ ወንድምና Eህት Aድርገህ ታያለህ ወይ? Aንዳችን ሌላችንን የምንመለከትበት 

መንገድ በቃል ብቻ ሳይሆን Aንዳችን ለሌላችን ከስጋ ባላነሰ መንገድ Eንደ Aባት፣ Eናት፣ ወንድምና Eህት 

ልንተያይ ይገባናል፡፡ 
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ጥናት ስድስት 1ኛ ጢሞ 6፡1-10   
 

የጥናት ዓላማ፡- ባለጠጋ የመሆን ፍላጎት AEምሯችንን ከያዘውና የEግዚAብሄርን ማንነት ለማወቅ ከምናደርገው ጥረት 

ይልቅ የገንዘብ ፍቅር ልባችንን ከያዘው፤ በመጨረሻ ወጥመድ ሆኖ ከEምነት ጎዳና ሊያወጣን Eንደሚችል ለመማር፡፡  

የምናሰላስለው ጥቅስ፡- ‹‹ነገር ግን Eውነተኛ መንፈሳዊነት ባለን ነገር ከመርካት ጋራ ትልቅ ትርፍ ነው…ባለጠጋ ለመሆን 

ካላቸው ጉጉት የተነሳ ከEምነት መንገድ ስተው ሄደዋል፤ ራሳቸውንም በብዙ ሥቃይ ወግተዋል፡፡›› 1ኛ ጢሞ 6፡6-10 

 

1. 1ኛ ጢሞ 6፡1-10 በAንድነት ይነበብ፡፡ በቁ1 ላይ ጳውሎስ ምክር የሚሰጠው ለማን ነው? ጌቶቻቸው ሙሉ ክብረ 

Eንደሚገባቸው Eንዲቆጥሩ የታዘዙበት ምክንያት ለምንድነው? ከተሰጠው ምክንያት ጋራ ትEዛዙን ስናገናዝብ፤ ይህ 

ትEዛዝ ለማናቸውም ባሪያ ሁሉ የተሰጠ ነው ብለህ ታምናለህ ወይ? ለምን? 

2. ቁ1ላይ የምናያቸውና በቁ2 ላይ የምናያቸው ጌቶች ልዩነታቸው ምንድነው? ብዙ ጊዜ በAማኞች ዘንድ የሚከሰትና 

ጳውሎስ በቁ2 ላይ ሊያስተካክል የሚሞክረው Aንድ ችግር ምንድነው? ይህንን Eርማቱን ምን በማለት ነው 

የሚያቀርብላቸው? Eነዚህ ነገሮች በምክር በመናገር ብቻ የሚያልፋቸው ነገሮች Eንዳልሆኑ የምንረዳበት መንገድ 

ምንድነው? Aለቃህ Aማኝና EግዚAብሄርን የሚፈራ በመሆኑ በሥራህ ከመትጋት የለገምክበት ጊዜ Aለ ወይ? 

3. በቁ3 ላይ የሐሰት ትምህርት በመባል የተነገረለት ነገር የሚጎሉትን ሁለት Aበይት የሆኑ ነገሮችን በዚሁ ቁጥር ውስጥ 

ጠቅሷቸዋል፤ Eነዚህ ሁለት ነገሮች ምንና ምንድናቸው? Eንደዚህ ዓይነቶችን የሃሰት ትምህርቶች ስለሚያስተምር 

ሰው ቁ4 የሚናገራቸው ነገሮች ምን ምን Eንደሆኑ ተናገር፡፡ 

4. Eነዚህ የሃሰት Aስተማሪዎች የሚዘሩት የክፉ ዘር በቁ5 መሰረት ፍሬ የሚያፈራው በምን ዓይነት ሰዎች ውስጥ ነው? 

‹‹መንፈሳዊው ነገር ትርፍ ማግኛ በሚመስላቸውና…›› ከሚለው የጳውሎስ Aነጋገር ስለ Eዚህ ሰዎች Aስተሳሰብ ምን 

ትረዳለህ? Aንተስ Eንደዚህ Aይነት ሰዎች ገጥመውህ ያውቃሉ ወይ? 

5. በቁ5-6 ላይ ማትረፊያ የሚመስላቸው ሰዎች Eንዳሉ ሁለ ማተረፊያ የሚሆንላቸው ሰዎችም Eንዳሉ Eንመለከታለን፡፡ 

Eነዚህ ሁለቱ ምን ዓይነት ሰዎች ናቸው? ለምን ይመስልሃል ‹‹ከመርካት ጋራ›› በማለት በዚህ ክፍል ውስጥ 

EግዚAብሄርን መምሰልን ከEርካታ ጋራ ማቆራኘት ያስፈለገው? 

6. ቁ7-8 ላይ ማናቸውም ሰው በልቡ ጽላት ላይ ቢጽፈው የሚጠቅም ጳውሎስ የተናገረው ምን Eውነት ይታይሃል? ይህ 

Eውነት ለምንድነው ሰው በተግባር ቢያውለው ነጻ የሚያወጣ ሊሆን የሚችለው? በዚህ ምድር ላይ ስንኖር የግድ 

ያስፈልጉናል ብሎ ጳውሎስ የሚናገራቸው ሁለት ነገሮች ምንና ምንድናቸው? Aንተስ Eነዚህ ሁለት ነገሮችን 

EግዚAብሄር Aጉሎብህ ያውቃል ወይ?  

7. ቁ9 ላይ ባለጠጋ ለመሆን የሚፈልጉ ሰዎችን መጨረሻ Aስመልክቶ ምን Eንደሚናገር Aንድ በAንድ በመዘርዘር 

ተናገር፡፡ በAንደኛነት የተጠቀሰው ነገር ወደ ፈተና Eንደሚወድቁ ነው፤ ምን ይመስልሃል ለEነዚህ ሰዎች ፈተና 

የሚሆንባቸው ነገር? ‹‹ወጥመድ›› የሚለውስ ሃሳብ ከዚህ ሃብታም መሆን ከመፈለጋቸው ጋራ ሊኖረው የሚችለው 

ግንኙነት ምንድነው? ባለጠጋ የመሆን ፍላጎት ምን ያህል ህይወትህን ይቆጣጠረዋል? 

8. በቁ10 ላይ የምናያቸው ሰዎች ከEምነት መንገድ ስለሳቱበት ምክንያት ምን ይነግረናል? በቁ6 ላይ ባሉት ሰዎችና 

በቁ10 ላይ ባሉት ሰዎች መካከል የምናየው ልዩነት ምንድነው? EግዚAብሄር በባረከህ ነገር የመርካትና የEርሱን ፊት 

በመፈለግ ላይ ትበረታለህ ወይ? ባለጠጋ የመሆን ፍላጎት AEምሮህን ከያዘውና የEግዚAብሄርን ማንነት ለማወቅ 

ከምታደርገው ጥረት ይልቅ ሃብት ማካበት የመጀመሪያ ቅድሚያ ካደረከው በመጨረሻ ወጥመድ Eንደሚሆንብህ 

Aትዘንጋ፡፡  

 

 

 



 
 

በወንድሙ ሃብተወልድ ተዘጋጀ  (253) 653-4707   ethiowengel.com 
 

ጥናት ሰባት 1ኛ ጢሞ 6፡11-21   
 

የጥናት ዓላማ፡- Eኛ የተጠራነው ወደ ክርስቶስ ፍጹም ሙላት Eንድናድግና Eርሱን ለመምሰል የጽድቅን መንገድ Eንድንከተል 

Eንጂ ባለጠጋ ለመሆን ስላልሆነ፤ ጌታ በማቴ 6፡33 ውስጥ Eንዳሳሰበን ገንዘብም ሆነ ሌሎች ማናቸውም ነገሮች የሚከተሉ 

በረከቶች ሊሆኑ Eንደሚገባ ለመማር፡፡  

የምናሰላስለው ጥቅስ፡- ‹‹ባለጠጋ ለመሆን የሚፈልጉ ግን ወደ ፈተናና ወደ ወጥመድ Eንዲሁም ሰዎችን ወደ መፍረስና ወደ 

ጥፋት ወደሚያዘቅጠው ወደ ብዙ ከንቱና ክፉ ምኞት ይወድቃሉ፡፡›› 1ኛ ጢሞ 6፡9 

 

1. 1ኛ ጢሞ 6፡11-21 በAንድነት ይነበብ፡፡ ቁ11ድን ጸሐፊው ሲጀምር ‹‹የEግዚAብሄር ሰው ሆይ፤ Aንተ ግን…›› 

በማለት የጀመረው ጢሞቲዎስን ከማን ጋራ በማነጻጸር ነው? በቁ11 ላይ ስለ ሽሽትና ስለ መከታተል ይናገራል፤  

ጢሞቲዎስ Eንዲሸሽ የተነገረውና Eንዲከታተል ደግሞ የተመከረው ምን ምን ነገሮች ነው? ይህ ትEዛዝ ለጢሞቲዎስ 

ብቻ ሳይሆን Eኛን ሁሉ የሚመለከት መሆኑን የሚጠቁምህ የትኛው Aነጋገር ነው? 

2. በቁ12 ላይ ጳውሎስ ጢሞቲዎስን የሚያበረታታው ምን Eንዲያደርግ ነው? በ2ኛ ጢሞ 4፡7 ላይ ስለራሱ በተናገረው 

Aነጋገርና በዚህ ክፍል ውስጥ ደግሞ ለወጣቱ Aገልጋይ በተናገረው ነገር መሃል የምትመለከተው ተመሳሳይነት 

ምንድነው? ለምን ይመስልሃል ሃዋርያው ይህንን ገድል ወይም ጦርነት መልካም በማለት የሚናገርለት? የገባህበት 

የክርስትና ህይወት ተጋድሎ ያለበት Eንደሆነ ገብቶሃል ወይ? 

3. በቁ13-14 ውስጥ ሐዋርያው EግዚAብሄርን በምን ዓይነት ስያሜ ነው የሚጠራው? ጢሞቲዎስ ጳውሎስ የሚሰጠውን 

ዓደራ Eንዲታዘዝ የሚጠበቅበት Eስከመቼ ድረስ ነው? ለምንድነው Aደራው Eስከዚህ Eስከተጠቀሰው ቀን ብቻ 

Eንዲጠብቅ የተነገረው? 

4. በቁ15-16 ላይ ለEግዚAብሄር የተሰጡ መጠሪያዎች የምትላቸውን ሁሉ Aንድ በAንድ ዘርዝር፡፡ ስለ ጌታችን Iየሱስ 

ክርስቶስ የመገለጫ ቀን Eነኚህ ቁጥሮች ምን ያረጋግጡልናል?  

5. በቁ9 Eና በቁ17 ላይ በተጠቀሱት ሰዎች መካከል ምን ልዩነት ታያለህ? በቁ17 ላይ ጳውሎስ ከሚናገረው Aነጋገር 

በመነሳት፤ በዚህ ዓለም ሃብት ባለጠጋ መሆን ሊያስከትል የሚችለው ምን Aደጋ ትመለከታለህ? ከጳውሎስ Aነጋገር 

Eንደምንረዳው በዚህ ክፍል ባለጠጎች የተባሉት ገንዘቡን Eንዴት ነው ያገኙት?  

6. ጳውሎስ በቁ18 ላይ ለባለጠጎች Eንዲደርሳቸው የሚፈልገው መልEክት ምን የሚል ነው? በቁ17 ላይ ‹‹ደስም Eንዲለን 

ሁሉን ነገር Aትረፍርፎ በሚሰጠን…›› የሚለውን Aነጋገርና በቁ18 ላይ ደግሞ ‹‹ለማካፈል ፈቃደኞች የሆኑ›› 

ከሚሉት Aነጋገሮች ልንማር የምንችለው Eውነት ምን Eንደሆነ ተናገር፡፡ ባለህ ነገር መልካም ማድረግና ማካፈል ምን 

ያህል ትለማመዳለህ? 

7. በገንዘባችን መልካምን ነገር መሥራትና ለሌሎች ካለን በማካፈል የሚያስገኘው በረከት ምንድነው? 

8. በቁ20 Eና 21 ላይ ጢሞቲዎስ Eንዲርቅ የሚነገረው ከምንና ከምን ዓይነት ነገሮች ነው? በዚህ ክፍል ‹‹Eውቀት›› 

Eያለ ጳውሎስ የሚናገረው ስለምን ዓይነት Eውቀት ነው? የዚህ ዓይነቱን Eውቀት የተከተሉና በዚያ ጎዳና 

ስለተመላለሱ ሰዎች መጨረሻ የተነገረን ነገር ምንድነው? 

9. የዛሬውን ጥናት በAጠቃላይ ስንመለከት ጳውሎስ Aማኞች ባለጠጋ መሆናቸውን ይቃወማል ብለህ ታምናለህ ወይ? 

ካልሆነስ የሚቃወመው ምን ዓይነትን ሃሳብና Aመለካከት ነው? ባለጠጋ የመሆን መሻትህ EግዚAብሄርን ለመሻት 

ያለህን ፍላጎት Aሸንፎብሃል ወይ? የምንከተለው ገንዘብን ሳይሆን፤ ጽድቅን፣ ፍቅርን፣ ትEግስትን፣ ገርነትንና 

የመሳተሉትን ሆኖ ገንዘብ ግን በማቴ 6፡33 Aይነት Eኛን የሚከተለን ሊሆን ይገባል፡፡   

 

 

 

 


