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መግቢያ 

ይህ ጥናት የሐዋርያት ስራ መጽሐፍ ክፍል ሁለት ሲሆን ከዚህ ቀደም በቤተ ክርስቲያናችን ከተዘጋጀውና 
የቤተ ሰብ በአነስተኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች ውስጥ ከተጠናው ወይም ጥናቱን ባላ ጠናቀቁ 
አንዳንድ ቡድኖች እስካሁንም እየተጠና ካለው ከክፍል አንዱ ጥናት የቀጠለ ነው። ጥናቱ የሚያካትታቸው 
የሐዋርያት ስራ መጽሐፍን የመጨረሻዎቹን ቀሪ15 ምዕራፎች ማለትም ከምዕራፍ 14-28 ያሉትን ሲሆን 
እነዚህም ምዕራፎች በተለያዩ 26 ተከታታይ የጥናት ክፍሎች ተዋቅረዋል።  በክፍል አንድ መካተት ሲገባው 
ከጥናቱ ክፍሎች ዝርዝር ውስጥ ባለመካተቱ ምክንያት ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 13 ከቁ33-52 ድራስ ያለው 
ምንባብ በሁለቱም ክፍሎች ማለትም በክፍል አንድና ሁለት የመጽሐፉ ጥናቶች ውስጥ አይገኝም ። ስለዚህ 
ይህንን ክፍል ብቻ (ሐዋ 13 ከቁ33-52 ድራስ ያለውን) ሁሉም ቡድኖች በራሳቸው የክፍል ሁለትን ምንባቦች 
ማጥናት ከመጀመራቸው አስቀድሞ እንዲያጠኑት ያስፈልጋል። በዚህ ጥናት ዝግጅትና አቀራረብ ላይ 
ተጨማሪ ገንቢ አስተያየት ወይም እንዲብራራላችሁ የምትፈልጉት ጥያቄም ሲኖራችሁ በቡድናችሁ 
አስተባባሪዎች ወይም በቀጥታ በቤተ ክርስቲያኒቱ መጋቢዎች በኩል እንድታስተላልፉልን እንወዳለን። 

መልካም ጥናት 

አዘጋጆቹ 
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ጥናት 27:  የበርናባስና ዻውሎስ አገልግሎት በኢቆንዮን 

                                           የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 14፡1–7]  

መግቢያ 

ባለፈው ጥናት ጳውሎስና በርናባስ በአንጾኪያ የጌታን ቃል በመናገራቸው ብዙዎች ማመናቸውንና ከአይሁድ 
በተነሳባቸው ተቃውሞ የተነሳም የእግራቸውን ትቢያ አራግፈው ወደ ኢቆንዮን ማምራታቸውን ተመልክተን ነበር፡፡ 
በዛሬው ጥናታችን ደግሞ በዚህ ሥፍራ የገጠማቸውን የወንጌል ፍሬና እንዲሁም ተግዳሮት እናያለን፡ 

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. በጳውሎስና በበርናባስ አገልግሎት ያመኑት ሰዎች ምን ያህል ነበሩ? የቀድሞው እምነታቸው ምን ነበር? 
ለማመን ያበቃቸውስ ነገር ምንድነው? 

2. የተቃወሟቸው ዋነኛ ሰዎች እነማን ነበሩ? ለምን ይመስልሃል? 
3. በዛሬውስ ክፍል ጳውሎስና በርናባስ ያገለገሉበት ከተማና ቦታ የት ነበር? 
4. ተቃውሞ በተነሳባቸው ጊዜ ያደረጉትን ነገሮች በደረጃ አስረዳ? በዚያ ሥፍራስ ለምን ያህል ጊዜ ቆዩ?  
5. ጳውሎስና በርናባስ በኢቆንዮን መቆየት ባልቻሉ ጊዜ ምን አደረጉ? በሄዱበትስ አዲስ ስፍራ ያደረጉት ነገር 

ምን ነበር? 

ከሕይወት ጋር ማዛመድ  

6. እግዚአብሔርን ስናገለግል (በፍቃዱ ስንሄድ) በመንገዳችን ላይ ተቃዋሚ(ዎች) መኖራቸውን ምን ያህል 
ትገነዘባለህ/ሽ?  

7. በእግዚአብሔር ሃሳብ ውስጥ ሆነህ/ሽ ፍቃዱን ስታደርግ እግዚአብሔር እንዴት ውጤታማ እንደሚያደርግህ 
ለቡድንህ/ሽ አካፍል/ይ 

ማጠቃለያ 

ተቃዋሚዎች ቢበዙም የጌታን ጌትነት በማወቅና በመታመን ስንናገር በማይመች ቦታና ሁኔታ ውስጥ ስናልፍ 
እግዚአብሔር በማንነቱ በመገለጥ ሕይወታችንና አገልግሎታችንን ፍሬያማ ያደርጋል፡፡ 

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

“በዚያም ወንጌልን መስበክ ቀጠሉ።” [ሐዋ14፡7] 

                                                                                                       [ከአዲሱ መደበኛ ትርጉም] 
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ጥናት 28:  ዻውሎስና በርናባስ በልስጥራና በደርቤ 

                                                        የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 14፡8-20] 

መግቢያ 

ባለፈው ጥናት ዻውሎስና በርናባስ በኢቆንዮን ስለ ጌታ በድፍረት በመናከራቸውና በማስተማራቸው ምክንያት ብዙ 
ሰዎች ከማመናቸው የተነሳ ያለመኑት አይሁድ ከተወሰነ ሕዝብ ጋር በማሴር ሊወግሯቸው ማሰባቸውን ባወቁ ጊዜ 
በአካባቢው ወደሚገኙ ልስጥራና ደርቤ ወደተባሉ ከተሞች በመሸሽ በዚያም ወንጌልን መስበክ መቀጠላቸውን 
ተመልክተን ነበር፡፡ በዛሬው ጥናታችን ደግሞ የልስጥራ አገልግሎታቸውንና ጌታ በህይወታቸው ራሱን የገለጠበትን 
ሁኔታ በዝርዝር እናያለን፡፡  

1. በክፍሉ ውስጥ ከቁ 8-10 ላይ እንደምንመለከተው ከአንካሳነት/ከሽባነት የተፈወሰው ሰው ይህን ፈውስ 
እንዲያገኝ ብቃት የሰጠው ምን ነበረ? ይህንስ እንዴት አገኘ? 

2. ይህ ተአምር በሕዝቡ ላይ ምን ተፅዕኖ አመጣ? ዻውሎስንና በርናባስን እንዴት ተለለከቷቸው?  ምንስ 
ሊሰዉላቸው ፈለጉ? (ከቁ 11-13) 

3. ሐዋርያቱ ዻውሎስና በርናባስስ ይህን የህዝቡን ሁኔታ ሲሰሙ በምላሹ ምን አደረጉ? ለምን 
ይመስልሃል/ሻል? (ከቁ 14-15) 

4. በዚህ ክፍል ጳውሎስ ለህዝቡ የሰበከበት መልዕክት በማን ላይ ያተኮረ ነበር? ለአይሁድ ከተሰበከው በምን 
ይለያል?  

5. ከንጾኪያና ከኢቆንዮን የመጡ አይሁዶች ጳውሎስ ላይ ምን አደረሱበት? ይህ የሆነው ለምን 
ይመስልሃል/ሻል? 

ከሕይወት ጋር ማዛመድ  

6. እውነት የሆነውን የእግዚያብሔር ቃል በታማኝነት በመናገር ለሌሎች ጥያቄ መልስ ምን ያህል ሆነሃል /ሻል? 
7. ዛሬ በዘመናችን ታላላቅ በሚባሉ አገልጋዮችና እንደነ ጳውሎስ በመሳሰሉ የቀድሞ ሐዋርያቱ መካከል ምን 

ልዩነት ታያለህ? 

ማጠቃለያ    

እኛ በታማኝነት የወንጌልን ቃል ስንናገር ጌታ በህይወታችን ከለመንነውና ከምናስበው አብልጦ አስደናቂ ነገሮችን 
ቢያደርግ ሰዎችን ወደራሳችን ሳይሆን እንደ ሐዋርያቱ ወደ እግዚአብሔር ማመልከት እንደሚጠበቅብን በመረዳት 
ክብሩን ሁሉ ተአምራትን ላደረገውና ክብር ለሚገባው ጌታ ልንሰጥና ልናሰጥ ይገባናል ፡፡ 

 

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

“እናንት ሰዎች ለምን ይህን ታደርጋላችሁ? እኛም እኮ እንደ እናንተው ሰዎች ነን።” [ሐዋ14፡15] 

                                                                                                                   [ከአዲሱ መደበኛ ትርጉም] 
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                                           ጥናት 29: የዻውሎስና በርናባስ ወደ አንጾኪያ መመለስ 

                                                     የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 14፡21-28] 

መግቢያ   

ባለፈው ጥናት በሐዋርያቶች ጉዞና አገልግሎት ጌታ ድንቅን እየሰራ አብሮነቱን እንደገለጠላቸው ተመልክተን ነበር፡፡ 
በዛሬው ጥናታችን ደግሞ “ለእግዚአብሔር ጸጋ አደራ ወደ ተሰጡበት” ቤተክርስቲያን ወደ አንጾኪያ በመመለስ 
በመንገድም ላይ ያደረጉትን አገልግሎት በዝርዝር እናያለን፡፡  

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. ዻውሎስና በርናባስ በደርቤኑ አገልግሎታቸውና ምን ዓይነት ፍሬ ካፈሩ በኋላ ነው መጀመሪያ ፀልያ 
ለወንጌል አገልግሎት ወደላከቻቸው ቤተ ክርስቲያን ወደ አንጾኪያ የተመለሱት? (ቁ 21)  

2. ዻውሎስና በርናባስ ወደ አንጾኪያ ሲመለሱ በጉዞአቸው በተለያዩ ከተሞች ያደረጉትን አገልግሎት (ከቁ 22-
25) የተጠቀሱትን በመዘርዘር ተነጋገሩ፡፡  

3. ዻውሎስና በርናባስ መጀመሪያ ወደነዚህ ከተሞች በሄዱ ጊዜና አሁን ደግሞ ከጉዞአቸው ሲመለሱ ያደረጉት 
አገልግሎት ልዩነት ካለው ለምን ይመስልሃል/ ሻል? 

4. ስለ ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ በዚህ ክፍል ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀሰ ሲሆን በ 1ኛ ጢሞ 3፡2 – 7 እና ሐዋ 
20፡28 ያለውን በማንበብ የሽማግሌ አገልግሎቱ ምንድነው? በጾምና በፀሎትም ላመኑበት ጌታ አሳልፈው 
መሰጠታቸው ለምን ያህል ያስፈልግ ነበር?  

5. ወደ አንጾኪያ በደረሱ ጊዜ ምን አደርጉ? በዚያስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ለምን ያህ ጊዜ ተቀመጡ? ይኽስ 
ልምን ይመስልሃል/ሻል? 

ከሕይወት ጋር ማዛመድ  

6. እያንዳንዳችን በግልና እንደ ቤተክርስቲያንም በጋራ በብዙ ፈተናና መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት 
እንደምንገባ በማወቅና በመረዳት ዋጋ ልንከፍል ምን ያህል ተዘጋጅተናል? ስለ ወንጌሉ ዋጋ የሚከፍሉትንስ 
ምን ያህል እናበረታታለን? 

7. ከአገልግሎት ስኬታማነት በኋላ ክብሩን ለእግዚአብሔር በመስጥት ራስህን ላሰማራችህ ለቤተክርስቲያን 
ማስገዛት/submit ማድረግ/ እንዳለብህ ከዻውሎስና ከበርናባስ ሕይወትና አገልግሎት ምን ያህል 
ትማራለህ/ያለሽ? 

ማጠቃለያ 

ለክርስቶስ ጌትነት ራሳቸውን ሙሉ በሙሉ የሰጡ፣ለቃሉና ጻድቅ ለሆነው መንገዱ ታማኝ የሆኑ ሰዎች በዚህች ዓለም 
ሲኖሩ ብዙ መከራ ሊገጥማቸው እንደሚችል በመረዳት በወንጌል እውነት እስከ መጨራሻው በመፅናት 
በመንገዳቸው የሚገጥማቸውን የኃጢአት ኃይልና የሰይጣንን ውጊያ ሁሉ በድል አሽንፈው የተዘጋጀላቸውን 
የእግዚአብሔርን መንግስት ሊወርሱ ይገባል።  

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

    “በብዙ መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ልንገባ ይገባናል፡፡” [ሐዋ 14፡22] 
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                                              ጥናት 30: የኢየሩሳሌም ጉባኤ 

                                               የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 15፡1-35] 

መግቢያ 

ባለፈው ጥናት ጳውሎስና በርናባስ “ለእግዚአብሔር ጸጋ አደራ ወደ ተሰጡበት” ቤተክርስቲያን ወደ አንጾኪያ 
በመመለስ በመንገድም ላይ ያደረጉትን የወንጌል አገልግሎት ተመልክተን ነበር፡፡ በዛሬው ጥናታችን ደግሞ 
ከፈሪሳውያን ወገን ካመኑቱ ከይሁዳ ወደ አንጾኪያ ቤተክርስቲያን ከመጡት አንዳንድ ሰዎች ተነስተው ለአሕዛብ 
“ድነት ግርዘት” ያስፈልጋቸዋል ማለታቸውንና ለዚሁም ሐሳብ በኢየሩሳሌም ጉባኤ የተወሰደውን የቤተ ክርስቲያን 
የመፍትሄ አቋም በዝርዝር እናያለን፡፡  

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. ጳውሎስንና በርናባስን ከይሁዳ ከመጡት ሰዎች ጋር ወደ ጥልና ክርክር ውስጥ የከተታቸው ምንድር ነው? ስለ 
ጉዳዩስ የአንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን የወሰደችው የመጀመሪያ እርምጃ ምን ነበር? (ከቁ1-2 ና ቁ5) 

2. ቤተ ክርስቲያኒቱ መልዕክተኞቹን በእግረ መንገዳቸው በፊንቄና በሰማርያ በኩል እንዲያልፉ ማድርረጉዋ ለምን 
ይመስልሃል? ምንስ ውጤት ነበረው? 

3. በኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያትና ሽማግሌዎች መልዕክተኞቹን ከተቀበሉና በአንጾኪያ ስለ ሆነው ጉዳይ 
ሲሰሙ ምን አደረጉ? (ከቁ4-6) 

4. ከፈሪሳውያን ወገን ያመኑቱ ለአሕዛብ “ድነት ግዝረት” ያስፈልጋቸዋል ላሉት ሐሳብ የኢየሩሳሌም ጉባኤ 
ተናጋሪዎች (የዼጥሮስ፣ የዻዎሎስ፣የበርናባስ፣የያዕቆብ) ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦች ዘርዝሩ(ከቁ7-21) ። 

5. በቁ 22 ላይ እንደተገለጸው ሐዋርያትና ሽማግሌዎች ከቤተ ክርስቲያኑ ሁሉ ጋር ሆነው ከጳውሎስና ከበርናባስ ጋር 
የተመረጡ ሰዎችን ከደብዳቤው ጋር ወደ አንጾኪያ ለመላክ መወሰኑ ለምን ይመስልሃል/ሻል? (ቁ 27ና ቁ.32) 

6. የኢየሩሳሌሙን ጉባኤ ደብዳቤ ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦች ዘርዝሩ (ከቁ23-29) ።የተላከው ደብዳቤ በአንጾኪያ 
በተነበበ ጊዜ የህዝቡ ምላሽ እንዴት ነበር? 

ከሕይወት ጋር ማዛመድ  

7. እኛ በምንገኝበት ዘመን የአብያተ ክርስቲያናት መከፋፈል ዋነኛ መንስዔዎች ምንድር ናቸው? እንዴትስ መፈታት 
ይገባቸዋል ትላለህ/ሽ? 

8. ፈሪሳውያን በክርስቶስ አምነው ከዳኑም በኋላ ለአሕዛብ “ድነት ግርዘት” ያስፈልጋቸዋል ማለታቸው የመጣንበት 
አስተምሕሮ ፣አስተሳሰብ ወይም ባሕል ካልተጠነቀቅን በዛሬው እምነታችንና ስለሌሎችም መዳን ባለን 
አመለካከት ላይ የሚያመጣውን አሉታዊ ተፅዕኖ ከክፍሉ ምን ያህል ተርድተሃል/ሻል   

ማጠቃለያ  

የኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን መሪዎች በመንፈስ ቅዱስ ምሪት መምከራቸውና ወንጌሉ አሕዛብ ወገኖቻቸውን 
የማያገል መሆኑን የአይሁድ ሃይማኖታዊ መመዘኛዎችንም ጨርሰው ሳይጥሉ ጉባኤ ተቀምጠውም ከሕዝቡ ጋርም 
ሆነው መወሰናቸው ሁኔታውን እንዲያስተካክሉ ከማስቻሉም በላይ ለአንድነታቸው መጠበቅና ወንገልንም ለአሕዛብ 
ለማሰራጨት እንደቁልፍ ጉዳይ ማገልገሉን ክፍሉ ያሰገነዝበናል።   

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

“ከእነዚህ አስፈላጊ ነገሮች በስተቀር ሌላ ተጨማሪ ሸክም እንዳንጭንባችሁ ለመንፈስ ቅዱስም ለእኛም መልካም 
መስሎ ታይቶናል፣ … ።   ደኅና ሁኑ ።” [ሐዋ 15፡28-29]                [ከአዲሱ መደበኛ ትርጉም]        
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                                              ጥናት 31: የጳውሎስና የበርናባስ አለመግባባት 

                                                      የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 15፡36-41] 

መግቢያ 

ባለፈው ጥናት ከፈሪሳውያን ወገን ካመኑቱ ከይሁዳ ወደ አንጾኪያ ቤተክርስቲያን ከመጡት አንዳንድ ሰዎች ተነስተው 
ለአሕዛብ “ድነት ግርዘት” ያስፈልጋቸዋል ማለታቸውንና ለዚሁም ሐሳብ በኢየሩሳሌም ጉባኤ የተወሰደውን የቤተ 
ክርስቲያን የመፍትሄ አቋም ተመልክተን ነበር፡፡በዛሬው ጥናታችን ደግሞ ጳውሎስና በርናባስ እስከዚህ ድረስ አንድ 
ላይ በመሆን በብዙ የወንጌል ፍሬ ጌታን እያገለገሉ የነበሩ ቢሆንም እነዚህ ሁለት ሐዋርያት በአገልግሎት ጉዞአቸው ላይ 
በሐሳብ አለመግባባት ልዩነት በመካከላቸው መፈጠሩንና ልዩነቱ የተፈጠረበትንም ምክን ያት እናያለን፡፡  

የመወያያ ጥየቄዎች 

1. ጳውሎስ ለበርናባስ ያቀረበው ሃሳብና ዓላማው ምን ነበር?  የበርናባስ ምላሽ ምን የሚል ነበር? (ቁ36-37) 
2. ማርቆስ የተባለው ዮሐንስ አብሮአቸው እዲሄድ ዻውሎስ ያልፈለገበት ምክኛት ምን ነበር? ይህ የሃሳብ መለያየት 

በበርናባስና በዻውሎስ መካከል የፈጠረው ክፍተት ምንን አስከተለ? (ቁ38-39) 
3. በበርናባስና በዻውሎስ ከተለያዩ በኋላ በየፊናቸው ምን አደረጉ?  የሄዱትስ ወዴት ነበር? 

 ከሕይወት ጋር ማዛመድ  

4. አንተን/ቺን እጅግ የሚያስደነግጥህ/ሽ ና የሚያስደንቅህ/ሽ በቅዱሳን መሃከል የሃሳብ አለመግባባት መፈጠሩ 
ነው ወይስ መለያይቱ ባለመፈታቱ ምክንያት የሚበቅለው መራርነትና ጥላቻ? ለምን? 

5. በየዕለት ኑሮ አብረውን ከሚኖሩ፣ ከሚሰሩና ከሚያገለግሉ ሰዎች ጋር በራሳችንም ስተት ይሁን በሌሎች ወይም 
በተለያዩ ምክንያቶች የሚፈጠሩ የሃሳብ ልዩነቶችንና አለመግባባቶችን የምንፈታው አንዴት ነው? (ለምሳሌ: 
በሰለጠነ መንገድ በግልፅ በመወያየት፣ እንደቃሉ በመገሳፀፅና በቅርታ ወይስ በክስ፣ በሃሜትና በኩርፊያ?) 

ማጠቃለያ  

አንዳንድ ጊዜ ጌታን በሚወዱና እርስ በርሳቸውም በሚዋደዱ አማኞች/አገልጋዮች መካከል በልዩ ልዩ ምክንያቶች 
አለመግባባት ሊከሰት እንደሚችል በቅድሚያ በማወቅ በታቸለ መጠን መለያየትን የሚያመጣ የሃሳብ አለመግባባትን 
መፍታት ይሻላል ። ይህ ካልሆነ ደግሞ አለመስማማትን በፍቅር ማሳየት እንጂ በሃሳብ መለያይቱ መራርነትና ጥላቻን 
የሚያስከትል መሆን የለበትም ።   

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

“ወንድሞች ሆይ መለያየትን ከሚፈጥሩትና የተማራችሁትን ትምህርት በመቃወም በጉዞአችሁ መሰናክል 
ከሚያደርጉት እንድትጠነቀቁ አሳስባችኋለሁ፣ ከእነርሱም ራቁ ። “[ሮሜ16:17]                                    

                                                                                                  [ከአዲሱ መደበኛ ትርጉም] 
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                                  ጥናት 32: የጢሞቴዎስ ከጳውሎስና ከሲላስ ጋር መሰማራት 

                                                      የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 16፡1-10] 

መግቢያ 

ባለፈው ጥናት ጳውሎስና በርናባስ ከዛ በፊት አንድ ላይ በመሆን በብዙ የወንጌል ፍሬ ጌታን እያገለገሉ የነበሩ ቢሆንም 
እነዚህ ሁለት ሐዋርያት በአገልግሎት ጉዞአቸው ላይ በሐሳብ አለመግባባት ምክንያት ልዩነት በመካከላቸው 
መፈጠሩንና አለመግባባቱ የተፈጠረበትንም መንስዔ ተመልክተን ነበር፡፡ በዛሬው ጥናታችን ደግሞ የጢሞቴዎስን 
ከጳውሎስና ከሲላስ ጋር መሰማራትና እነርሱም የወንጌል አገልግሎታቸውን በመንፈስ ቅዱስ ምሪት እንዴት ያከናውኑ 
እንደነበር እናያለን፡፡  

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. በቁ ላይ እንደምንመለከተው ጳውሎስ ወደ ደርቤና ወደ ልስጥራን በደረሰ ጊዜ ጢሞቴዎስን ከእርሱ ጋር 
እንዲሄድ መፈለጉ ከምን የተነሳ ነበር? (ቁ1-2) 

2. ጢሞቴዎስ በልስጥራንና በኢቆንዮን የነበሩት ወንድሞች በመልካም የመሰከሩለት ደቀ መዝሙር የነበረ 
ቢሆንም ጳውሎስ ጢሞቴዎስን መግረዙ ለምን ይመስልሃል/ሻል? 

3. እነ ጳውሎስ ከአንዱ ከተማ ወደ ሌላው ከተማ በሚያልፉበት ጊዜ ለምእመናኑ እንዲጠብቁ የሰጧቸው 
ምኑን ነበር?  የአብያተ ክርስቲያናት እምነትና ቁጥርስ ዕለት ዕለት ምን ዓይነት ለውጥ ነበረው? (ከቁ4-5) 

4. ጳውሎስና ባልደረቦቹ በእስያ ቃሉን ሳይናገሩ በፍርግያና በገላትያ አገር ዐልፈው የሄዱት ስለ ምን ነበር? ወደ 
ቢታኒያስ ሊሄዱ ሞክረው የይለፍ ፈቃድ የተከለከሉት ከየትኛው ባለ ስልጣን ነበር? (ከቁ6-7) 

5. በጢሮአዳ ለጳውሎስ በሌሊት የታየው ራዕይ ምን ነበር? ከራዕዩስ የተነሳ ምን ሊያደርጉ ፈለጉ? (ከቁ8-10) 

ከሕይወት ጋር ማዛመድ  

6. የወንጌል አገልግሎት ሌሎችም ደቀ መዛሙርት አብረው እየሰሩ እንዲያድጉ በማድረግ መሆኑን ከጳውሎስና 
ከጢሞቴዎስ አገልግሎት አንተ/ቺ ምን ትማራለህ/ሽ? 

7. ለየዕለት የግል ኑሮና መንፈሳዊ አገልግሎት የመፈስ ቅዱስን ምሪት ምን ያህል ትፈልጋለህ/ሽ ለድምፁስ 
ራስን በማስገዛት ምን ያህል ትመራለህ/ሽ? 

ማጠቃለያ  

ማንኛውም የወንጌል ስርጭትና የወንጌል መልዕክተኛነት አገልግሎት በተለይም በሐዋርያት ሥራ ወስጥ የተጠቀሱት 
የወንጌል ጉዞዎች የመንፈስ ቅዱስ ምሪት ውጤቶች ናቸው።ከክፍሉ እንደተመለከትነው እነ ዻውሎስ ወደ አንዱ 
አቅጣጫ ሲሄዱ መንፈስ ቅዱስ ሲከለክላቸው የጉዞ ዕቅዳቸውን እንዲያረጋግጥላቸው በመንፈስ ቅዱስ በመታመን 
ወደ ሌላው አቅጣጫ ይሄዱ ነበር። 

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

“ጳውሎስና ባልደረቦቹ ቃሉን በእስያ እንዳይሰብኩ መንፈስ ቅዱስ ስለከለካላቸው በፍርግያና በገላትያ አገር ዐልፈው 
ሄዱ ።”   

                                                                                                              ሐዋ16:6 [ከአዲሱ መደበኛ ትርጉም] 
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                                        ጥናት 33: የልድያ ማመንና ዻውሎስና ሲላስ በእስር ቤት 

                                            የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 16፡11 – 40] 

መግቢያ 

ባለፈው ጥናት የጢሞቴዎስን ከጳውሎስና ከሲላስ ጋር መሰማራትና እነርሱም የወንጌል አገልግሎታቸውን በመንፈስ 
ቅዱስ ምሪት እንዴት ያከናውኑ እንደነበር ተመልክተን ነበር፡፡ በዛሬው ጥናታችን በፊልጵስዩስ ልድያ የተባለች እህት 
በጌታ እንዳመነችና ጳውሎስና ሲላስ ደግሞ እንዴትና ለምን ወደ ወህኒ እንደወረዱ እንደዚሁም ከምስጋና 
ዝማሬያቸው የተነሳ በወህኒ ቤት ስለተፈጠረው ሁኔታና በተአምር ከወህኒ ስለመውጣታቸው በዝርዝር እናያለን፡፡ 

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. ጳውሎስና ሲላስ ከጢሮአዳ ተነስተው ወደ ፊልጵስዩስ ያደረጉት ጉዞ ያተረፈላቸው ፍሬ ምን ነበር? ልድያ 
በጌታbያመነችው መቼ ይመስልሃል/ሻል? እርሷና ቤተሰቦቿ ከተጠመቁ በኋላ ለነጳውሎስ ያቀረበችላቸው 
ጥያቄስ ምን ነበር? እነርሱስ ፈፀሙላት (ከቁ11-15 እና ቁ 40ን) ይመልከቱ። 

2. በቁ 16 ላይ የተጠቀሰችዋ ሴት “የመዳንን መንገድ የሚነግሩአችሁ እነዚህ ሰዎች የልዑል አምላክ ባሪያዎች 
ናቸው” ብላ ደጋግማ መነገሯ መልካም አነጋገገር ቢመስልም ጳውሎስ በዚህ መቸገሩ ስለምን 
ይመስልሃል/ሻል? የወሰደውስ እርምጃ ምን ነበር? 

3. ጳውሎስና ሲላስ ለደረሰባቸው ታላቅ እንግልትና በመጨርሻም ወደ ወህኒ እንዲጣሉ ያደረጋቸው 
ትክክለኛው ምክንያት ጳውሎስ ከሴትየዋ የጥንቆላውን ሲያስወጣላት የአሳዳሪዎችዋ የገዘብ ማግኛ 
ተስፋም ወጥቶ መሄዱን በመረዳታቸው ሆኖ ሳለ ህዝቡንና ባለ ስልጣናትን ሊያስቆጣ ያስቻላቸው    
በአገረ- ገዢዎቹ ፊት ያቀረቡባቸው የሐሰት ክስ ምን የሚል ነበር? (ከቁ19-24) ይመልከቱ። 

4. በወህኒ ተጥለው ሳለ ጳውሎስና ሲላስ በመንፈቀ ሌሊትተነስተው ምን ያደርጉ ነበር? ካደረጉት ነገር የተነሳ 
የሆኑትን ድንቅ ነገሮችና ሁኔታዎችን ከቁ25-34 ባለው በተጠቀሱት ላይ በመመስረት በዝርዝር ተነጋገሩ ፡፡ 

5. በነጋታው ጳውሎስና ሲላስ እንዲፈቱ ገዢዎቹ የላኩትን ጥያቄ እነ ጳውሎስ ስለምን አልተቀበሉትም? 
የገዢዎቹ ምላሽና የነ ጳውሎስ የእስራት ሁኔታስ በምን ተጠናቀቀ? (ከቁ35-39) ይመልከቱ። 

ከሕይወት ጋር ማዛመድ  

6. በዚህ ዘመንስ “የመዳንን መንገድ የሚነግሩአችሁ እነዚህ ሰዎች የልዑል አምላክ ባሪያዎች “መሰል 
የምዋርተኞች መንፈስ የሽንገላ ጩኸት ያለ ይመስልሃል /ሻል? ካለስ እራስን እንዴት መጠበቅ ይቻላል? 

7. ጳውሎስና ሲላስ ስለወንጌል በደረሰባቸው ከባድ መከራ መሃል በምስጋና ፀንተው ጌታን በማገልገላቸው 
ለብዙዎች መዳን ምክንያት ሲሆኑ ስታይ ይህ ወንጌል ወደዚህ ዘመን ደርሶ እኛም የዳንነው የቀደሙቱ 
አማኞች የከበረ ዋጋ ከፍለውበት እንደሆነ በመረዳት የኛስ ድርሻ ምን ሊሆን ይገባል?  

ማጠቃለያ  

በአጋንንት መንፈስ የሚነገረውንና በዘመኑ እንደ አምላክ ድምፅ ተደርጎ የሚቆጠረውን እጅግ ተፈላጊ የነበረውን 
የጥንቆላ አገልግሎት በጳውሎስ አማካይነት ክርስቶስ ኃይሉን በክፉው ዓለም ላይ ገለጠ። ጳውሎስና ሲላስ በእስር 
ቤት ውስጥ ከፍተኛ ውርደት ደርሶባቸው ይስቃዩ ነበር።ይሁን እንጂ በዚህ ስቃይ ውስጥ እንዳሉ ጸለዩ እንዲሁም 
ከምስጋና በመነጨ ዜማ እግዚአብሔርን ማምለካቸው የአማኞች ደስታ ከውስጥ የሚመነጭ እንጂ በውጫዊ 
ጫና የማይወሰን እንደሆነና በሐዋርያት ስራ በአጠቃላይ ለጌታ ታማኝ በሆኑ አማኞች አማካይነት የሚሰራጨውን 
ወንጌል ምንም ሊያቆመው እንደማይችል ሉቃስ በአጽንዖት ዘግቦታል።  

በቃል የሚጠና ጥቅስ 
 

 “እነርሱም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህም ትድናላችሁ አሉት።” [ሐዋ 16፡31]                                       
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                                      ጥናት 34: ዻውሎስና ሲላስ በተሰሎንቄና በቤርያ 

                                               የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 17፡1 – 15] 

መግቢያ 

ባለፈው ጥናት በፊልጵስዩስ ልድያ የተባለች እህት በጌታ እንዳመነችና ጳውሎስና ሲላስ ደግሞ እንዴትና ለምን ወደ 
ወህኒ እንደወረዱ እንደዚሁም ከምስጋና ዝማሬያቸው የተነሳ በወህኒ ቤት ስለተፈጠረው ሁኔታና በተአምር ከወህኒ 
ስለመውጣታቸው ተመልክተን ነበር፡፡ በዛሬው ጥናታችን ደግሞ ጳውሎስና ሲላስ በተሶሎንቄና በቤርያ 
ስላደረጉትአገልግሎትና ስላጋጠማቸው ተግዳሮት በዝርዝር እናያለን፡፡ 

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. ጳውሎስ በተሶሎንቄ ወደ አይሁድ ምኩራብ ገብቶ ሲያስተምር በትምህርቱ ያነሳቸው ነጥቦች ምን ምን 
ነበሩ? (ከቁ1-3) ይመልከቱ። 

2. በጳውሎስ ስብከት አንዳንድ አይሁዶች ከጳውሎስ ጋር ሲተባበሩና በርካታ የግሪክ ሰዎችም ኢየሱስ እርሱ 
ክርስቶስ እንደሆነ በመቀበላቸው ሌሎቹ አይሁዶች ምን ተሰማቸው? ምንስ አደረጉ? (ከቁ4-9) ይመልከቱ። 

3. ጳወሎስና ሲላስ ወደ ቤርያም ሲደርሱ በተሰሎንቄ እንዳደረጉት ሁሉ ወደ አይሁድ ምኩራብ የገቡት ከምን 
የተነሳ ይመስልሀል? 

4. የቤርያን ሰዎች በተሰሎነቄ ከሚኖሩት ይልቅ ምን የተለየ ባህሪ አሳዩ? ይህስ ባህሪያቸው ምን እንዲያደርጉ 
ረዳቸው? (ከቁ11-12) ይመልከቱ። 

5. በቤርያ ወንጌል መሰበኩን ያወቁ የተሰሎንቄ አይሁዶች ምን አደረጉ? በቤርያ ያሉትስ አማኞች ምን 
ተግባራዊ ምላሽ ሰጡ? (ከቁ13-15) ይመልከቱ። 

ከህይወት ጋር ማዛመድ 

6. ጳውሎስና ሲላስ በተሰሎንቄ እና በቤርያ ወንጌልን ሰምተው ከማያውቁ ሰዎች ሳይሆን ነበያትንና ትንቢትን 
እንዲሁም ቅዱሳት መፅሀፍትን እናውቃለን ከሚሉ አይሁዳውያን የከረረ ተቃውም መግጠማቸው ምን 
ያስተምረናል? 

7. የቤርያን ሰዎች ቃሉን መስማት ብቻ ሳይሆን የሰሙትን ʻእንደዚህ ይሆንን? ʼ እያሉ ከቅዱሳን መጽሀፍት 
ጋር የማመሳከር ባህሪያቸውን ስታይ/ዪ ለግል ህይወትህ/ሽ የሚጠቅም ምን ትምህርት ይሰጥሀል? 

ማጠቃለያ 

እግዚአብሔርን በተሰጠ ህይወት ለማምለክ የምንችለው እውነተኛ ፈቃዱን ከቃሉ ውስጥ መርምረን ስናውቅ ብቻ 
ነው፡፡ እኛም እንደ ቤርያ ሰዎች የሰማነውን ሁሉ “ቃሉ ይደግፈው ይሆንን” ብለን ካልመረመርን የእግዚአብሔርን 
እውነተኛ ፈቃድን ለማግኘትና ለማምለክ እንቸገራለን፡፡ ስለሆንም በቃሉ ላይ የተመሰረተ እምነት እንድንይዝ 
መጽሀፍ ቅዱስን የሚያጠና ህይወት ዕለት ዕለት ሊኖረን ይገባል፡፡ 

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

“ነገሩ እንደዚሁ ይሆንን?” ብለው ዕለት ዕለት መጻሕፍትን እየመረመሩ ቃሉን በሙሉ ፈቃድ ተቀበሉ፡፡“                          
[ሐዋ 17፡11] 
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የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ጥናት: ክፍል ሁለት 

ጥናት: 35 ጳውሎስ በአቴና 

                                                  የምንባብ ክፍል፡- የሐዋ 17፡16 – 34 

መግቢያ 

ባለፈው ጥናት ጳውሎስ በተሰሎንቄ በአይሁድ ምኩራብ ማስተማሩንና ብዙዎች ጌታን መከተል ሲጀምሩ አይሁድ 
የሀሰትን ክስ በመመስረታችው ምክንያት ጳውሎስ ወደ ቤሪያ መሻገሩንና   በቤርያም ስላደረጉትአገልግሎትና 
ስላጋጠማቸው ተግዳሮት ተመልክተን ነበር፡፡ በዛሬው ጥናታችን ጳውሎስ በአቴና በምኩራብ በገበያም ጭምር 
የኢየሱስን የትንሳኤውን ወንጌል በመስበኩ አንዳንዶቹ ሲያፌዙ ሌሎች ደግሞ ማመናቸውን እናያለን፡፡  

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. የጳውሎስ መንፈስ የተበሳጨበት ለምንድን ነው ቁ16? በምኩራብና በገበያስ ከሚያገኛቸው ሰዎች ጋር 
ዕለት ዕለት ምን ያደርግ ነበር? ከቁ17 ። 

2. የተለያዩ አድማጮች የጳውሎስን ንግግር የተረዱት በምን መልኩ ነበር? (ከቁ18-20) ይመልከቱ። 
3. በቁ 21 ላይ እንደምንመለከተው የአቴና ሰዎች ሁሉና በዚያ የሚኖሩ መስማት የሚወዱትና ጊዜያቸውን 

የሚያጠፉት በምን ነበር? በቁ 22 ላይ ደግሞ የአቴና ሰዎች ምንን እንደሚፈሩ ነው ጳውሎስ የነገራቸው?    
4. ጳውሎስ የአቴና ሰዎች ከጻፉት ጽሁፍ ማለትም “ለማይታወቅ አምላክ” ከሚለው ተንስቶ ስለ እውነተኛ 

አምላክ እንዴት እንዳስረዳ (ከቁ23-29) መሰረት ተነጋገሩ፡፡  
5. ጳውሎስ ንስሃንና ፍርድን እንዴት አገናኝቶ እንደሰበከ ተነጋገሩ፡፡ (ከቁ31-32) ይመልከቱ። 
6. የጳውሎስ የሙታን ትንሳኤ ስብከት በአቴና ስዎች ያስከተለውን መከፋፈል በዝርዝር ተነጋገሩ፡፡(ከቁ33-34)  

ከህይወት ጋር ማዛመድ 

7. እንደጥንቱ የአቴና ሰዎች በዚህ ዘመንስ ፍልስፍና/አዳዲስ ነገሮችን ማየትና መስማትን የሚወዱ ወይም 
ጣዖትን የሚያመልኩ ሰዎች ያሉ ይመስልሃል/ሻል?  ካሉስ ከፍርድ እንዲድኑ ንስሃ መግባት 
እንደሚኖርባቸው ተረድተን ወንጌልን ምን ያህል እንነግራቸዋለን?  

ማጠቃለያ 

ልክ እንደ ሐዋርያው ጳውሎስ ለክርስቶስ ዓላማ ለመቆምና የጠፉት ይድኑ ዘንድ ለማድረግ በቅዱሳት መጻሕፍት 
የተወገዘውን እግዚአብሔርን ያስቆጣውን እንዲሁም የሰውን ዘር ሁሉ ለጥፋት የሚዳርገውን ኃጢአት የሚጠላ 
መንፈስ ሊኖረን ይገባል። ከዚያም አልፎ የኢየሱስን የትንሣኤ ወንጌል በየደረስንበት ብንሰብክ እግዚአብሔር ወደ 
መንግስቱ የሚጠራቸው ከዚያ መካከል መኖራቸው አይቀርም፡፡ 

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

“እንግዲህ እግዚአብሔር ያለማወቅን ወራት አሳልፎ አሁን በየቦታቸው ንስሃ ይገቡ ዘንድ ሰውን ሁሉ ያዛል…”  

                                                                                                                          [ሐዋ 17፡30] 
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የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ጥናት: ክፍል ሁለት 

ጥናት 36: ጳውሎስ በቆሮንቶስ 

                                                   የምንባብ ክፍል፡- [የሐዋ 18፡1 – 17] 

መግቢያ 

ባለፈው ጥናት ጳውሎስ በአቴና የትንሳኤውን ወንጌል በመስበኩ አንዳንዶች ቢያፌዙም ሌሎች ደግሞ ማመናቸውን 
ተመልክተን ነበር፡፡ በዛሬው ጥናታችን ደግሞ ጳውሎስ በቆሮንቶስ ከአቂላና ከጰርስቅላ ጋር መገናኘቱን፤ ተቃውም 
ቢበዛበትም ብዙ ሰዎች አምነው መጠመቃቸውን እንዲሁም ጌታ በሌሊት በራዕይ ተገልጦ እንዳበረታታውና በብዙ 
ተቃውሞ መካከልም ቢሆን በድፍረት ወንጌል መስበኩን እናያለን፡፡  

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. አቂላና ጵርስቅላ ከሮም የወጡት ለምን ነበር?  ስራቸውስ አንድ ነበር የሚለው የትኛውን ስራ ነው? 
(ከቁ1-5) ይመልከቱ ። 

2. ጳውሎስ በየሰንብቱ ምን ያደርግ ነበር? አይሁዶች በተቃወሙትና በተሳደቡት ጊዜስ ምን አደረገ? (ከቁ6-8) 
ይመልከቱ) ። 

3. ጌታ ዻውሎስን በሌሊት በራዕይ የተናገረው ምን ነበር? በቆሮንቶስስ ለምን ያህል ጊዜ አስተማረ? (ከቁ9-
11) ይመልከቱ ። 

4.  
5. በአካይያ አገረ ገዢ ፊት አይሁድ ጳውሎስን ሲከሱት የሆነው ነገር ምንድን ነው? የምኩራብ አለቃ ሶስቴንስ 

ምን ተደረገ?  
ከህይወት ጋር ማዛመድ 

6. ጰውሎስ በየሰንበቱ ሁሉ በምኩራብ “ይነጋገር ነበር … ያስረዳ ነበር” ከሚለውና “ለቃሉ ይተጋ” ነበር 
ከሚለው የተማረከው/ሽው ነገር ምን አለ? ለቡድንህ (ሽ) አስረዳ (ጂ)፡፡ 

7. ጳውሎስ አይሁዶች በተቃወሙትና በተሳደቡት ጊዜ ተስፋ ቆርጦ ወደ አህዛብ እሄዳለው ያለውን ጉዞ ጌታ 
በራዕይ ተገልጦ ለሥራ እንዳቆየው ሁሉ ዛሬስ እኛ በፈራንበትና ተስፋ በቆረጥነት ጉዳይ ላይ መንፈስ ቅዱስ 
ለሚሰጠን መልዕክት ምን ያህል ታዛዦች ነን? 

ማጠቃለያ 

በምንባቡ በግልፅ እንደሚታየው ዻውሎስንና ወንጌልን የመቃወምና የመጥላት አዝማሚያ በቆሮንቶስ እየጨመረ 
በመምጣቱ ሐዋርያው በመፍራት ቆሮንቶስን ለመተው ወይም ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ዝም ለማለት በማሰብ 
ጥርጥር ውስጥ ሳይገባ አልቀረም።  በዚህ ሁኔታ እያለ ጌታ በራዕይ ተገልጦ ጳውሎስን ማበረታታቱ በበረታው 
የአይሁድ ተቃውሞ መካካል ጸንቶ በትጋት እንዲያገለግል ከማስቻሉም በላይ ብዙ ድል እንደሰጠው ስናይ የወንጌል 
አገልጋይ ምን ጊዜም ቢሆን በጌታ ፊት የታሰበ መሆኑን ያስተምረናል ፡፡ 

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

“ጌታም ሌሊት በራእይ ጳውሎስን፡- እኔ ከአንተ ጋር ነኝ ማንም ክፉ ሊያደርግብህ የሚነሣብህ የለምና አትፍራ ነገር 
ግን ተናገር ዝምም አትበል በዚህ ከተማ ብዙ ሕዝብ አሉኝና አለው፡፡ “[ሐዋ 18፡9 – 10] 
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ጥናት 37: አጵሎስ፣ አቂላና ጵርስቅላ 

                                                የምንባብ ክፍል፡- [የሐዋ 18፡18 – 28] 

መግቢያ 

ባለፈው ጥናት ጳውሎስ በቆሮንቶስ ከአቂላና ከጰርስቅላ ጋር መገናኘቱን፤ እንዲሁም ጌታ በሌሊት በራዕይ ተገልጦ 
እንዳበረታታውና በብዙ ተቃውሞ መካከል በድፍረት ወንጌል መስበኩንና ብዙ ሰዎችም አምነው መጠመቃቸውን 
ተመልክተን ነበር፡፡ በዛሬው ጥናታችን ደግሞ ጳውሎስ በቆሮንቶስ ያሉ ወንድሞችን ተሰናብቶ ከጵርስቅላና አቂላ ጋር 
ወደ ሶሪያ መሄዱን ከዚያም ጵርስቅላንና አቂላን በኤፌሶን ትቶ መሄዱን፤ በየመንገዱም በተለያዩ ሥፍራዎች ደቀ 
መዛሙርትን ማጽናናቱንና እንዲሁም አንድ ሌላ አይሁዳዊ አጵሎስ የተባለ ሰው ወደ ኤፌሶን ወርዶ ኢየሱስ 
ክርስቶስ እንደሆነ በምኩራብ ማስተማሩን እናያለን፡፡ 

የመወያያ ጥያቄዎች  

1. ጳውሎስ በቆሮንቶስ ያሉ ወንድሞችን ተሰናብቶ ወዴት ሄደ? ጵርስቅላንና አቂላንስ የተዋቸው የት ነበር? 
2. ጳውሎስ በኤፌሶን ለመቆየት ያልፈለገው ለምን ነበር? ወደ ሶሪያ (አንጾኪያ) በደረሰ ጊዜ ምን ያደርግ ነበር? 
3. አጵሎስ የየት አገርና ምን ዓይነት ሰው ነበር? በኢየሱስ ላይ ያለው እውቀትስ ምን ይመስል ነበር? 
4. ጰርስቅላና አቂላ አጵሎስን ወደ ቤታቸው ወስደው ምን አደረጉለት? 
5. አጵሎስ ከኤፌሶን ወደ አካይያ (ቆሮንቶስ) መሄድ በፈለገ ጊዜ የኤፌሶን ወገኖች ምን አደረጉለት?  

በአካይያስ ሄዶ ምን አደረገ? 

ከህይወት ጋር ማዛመድ 

6. ጳውሎስን ጌታ በአንዳንድ ሥፍራ እያቆየው በሌሎች ሥፍራዎች ግን እያፈጠነው ሲያመላልሰው እንደ 
አገልጋይ ከዚህ ምን ትማራለህ? 

7. አጵሎስ ከኤፌሶን ወደ አካይያ (ቆሮንቶስ) መሄድ በፈለገ ጊዜ ወገኖች ከፃፉለት ደብዳቤ የተማርከው(ሽው) 
ነገር ምን አለ? 

ማጠቃለያ 

ሐዋርያው ጳውሎስ በወንጌል የማረካቸውን መልሶ የማይጎበኝበት ጊዜ አልነበረም።አዳዲስ አማኞችን መከታተልና 
በክርስቶስ መንገድም እንዲበረታቱ ማድረግ ዋነኛ ትኩረት ነበር።ስለዚህ አዳዲስ አማኞች ሁሉ ወዲያውኑ በብርቱ 
ክርስቲያኖች ሊያዙ ሊጸለይላቸው የክርስትናን እንዲማሩ ፣እንዲሁም ለአምልኮ ፣ለጸሎት ፣ለጋራ ጥቅም የመንፈስ 
ቅዱስ መገለጦችን ለመቀበልና ለቃሉ አገልግሎት ከሌሎች አማኞች ጋር እንዲተባበሩ ሊደረግ ይገባል። አገልጋዮችም 
ጌታ በሚያቆያቸው ሥፍራ መቆየትና እንዲሄዱ ሲያዛቸው በመታዘዝ ሲንቀሳቀሱ እጅግ ውጤታማ አንደሚሆኑ 
እንመለከታለን ፡፡ 

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

 “በደረሰም ጊዜ አምነው የነበሩትን በፀጋ እጅግ ይጠቅማቸው ነበር” [ሐዋ 18፡27] 
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ጥናት 38: ጳውሎስ በኤፌሶን 

                                                የምንባብ ክፍል፡- [የሐዋ 19፡1 – 22] 

መግቢያ 

ባለፈው ጥናት ጳውሎስ በቆሮንቶስ ያሉ ወንድሞችን ተሰናብቶ ከጵርስቅላና አቂላ ጋር ወደ ሶሪያ መሄዱን ከዚያም 
ጵርስቅላንና አቂላን በኤፌሶን ትቶ መሄዱን፤ በየመንገዱም በተለያዩ ሥፍራዎች ደቀ መዛሙርትን ማጽናናቱንና 
እንዲሁም አንድ ሌላ አይሁዳዊ አጵሎስ የተባለ ሰው ወደ ኤፌሶን ወርዶ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ በምኩራብ 
ማስተማሩን ተመልክተን ነበር፡፡ በዛሬው ጥናታችን ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌሶን የዳኑትን በእውነት ቃል 
በማፅናት ላልዳኑት የምስራቹን በጽናት በመናገር እግዚአብሔር ትልቅ ድል እንደሰጠውና በአስደናቂ ምልክቶች ቃሉ 
(ወንጌል) ሁሉን እያሸነፈ ወደ ፊት ይሄድ እንደነበር እናያለን፡፡ 

 የመወያያ ጥያቄዎች 

1. ጳውሎስ ወደ ኤፌሶን ሲመጣ ደቀ መዛሙርትን አግኝቶ የጠየቃቸው ጥያቄዎችና የመለሱት መልስ ምን 
ነበር? (ከቁ1-2) ይመልከቱ) ። 

2. እምነትና መንፈስ ቅዱስን መቀበል ያላቸው ግንኙነት ምንድነው? ሐዋርው ጳውሎስ የሰጠው ማብራሪያ 
እና በደቀ መዛሙርቱ ሕይወት የታየው ነገር ምንድነው? 

3. በሐዋሪያው ጳውሎስ የምኩራብ አገልግሎት የተፈጠረው ነገርና የጳውሎስ እርምጃ ተወያዩ፡፡ ቁጥር 8-10 
4. እግዚአብሔር ቃሉን በተዓምራትና በምልክት ያፀና እንደነበረ ከዚህ ክፍል ምን እናያለን? ቁጥር 11 – 12 

ተወያዩ፡፡ 
5. ቁ.11 “እግዚአብሔር በጳውሎስ እጅ…” የሚለው አባባል ምን ያሳየናል? 
6. የኩረጃ (የፀጋ ኮፒ) አገልግሎትንና ውጤቱ ምን ይመስላል [ቁጥር 13 – 16]? የአስቄዋ ልጆች አጋንንት 

ማውጣት ያልቻሉት ለምንድን ነው? 
7. በፈተና ፀንቶ ወንጌልን እስከ መጨለሻው ማገልገል ውጤቱን [የደረሰበትን ጣሪያ (climax)] ተወያዩ፡፡ 

ቁጥ9፣17-20 

ከህይወት ጋር ማዛመድ 

8. እጆችን በመጫን በዚህ ክፍል የሆኑ ነገሮች በዛሬው ቤተክርስቲያን እንደገና ይሆናል ትላላችሁ? ከእኛስ ምን 
ይጠበቃል? 

9. ስለወንጌል መከራን መቀበልና እና ድንቅና ተዓምራት ተያያዥነት ከዚህ ክፍል ምን ተማርክ/ተማርሽ? 
በግልና በቡድን የምትወስዱት እርምጃ ምንድን ነው? 

ማጠቃለያ 

ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌሶን የዳኑትን በእውነት ቃል በማፅናት ላልዳኑት የምስራቹን በጽናት በመናገር 
እግዚአብሔር ትልቅ ድል እንደሰጠውና በአስደናቂ ምልክቶች ቃሉ (ወንጌል) ሁሉን እያሸነፈ ወደ ፊት ይሄድ እንደነበር 
ተወያይተናል፡፡ ዛሬም እግዚአብሔር ለወንጌል ከጨከነ ግለሰብ፣ሕብረት እና ቤተክርስቲያን ጋር አብሮ ይሰራል፡፡ 
የመንፈሱም ጥሪ ይኸው ነው፡፡ 

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

 “እንዲህም የጌታ ቃል በኀይል ያድግና ያሸንፍ ነበር” [ሐዋ 19፡20] 
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ጥናት 39: ሁከት በኤፌሶን 

                                                    የምንባቡ ክፍል፡- [ሐዋ 19፡23 – 41] 

መግቢያ 

ባለፈው ጥናት ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌሶን የዳኑትን በእውነት ቃል በማፅናት ላልዳኑት የምስራቹን በጽናት 
በመናገር እግዚአብሔር ትልቅ ድል እንደሰጠውና በአስደናቂ ምልክቶች ቃሉ (ወንጌል) ሁሉን እያሸነፈ ወደ ፊት ይሄድ 
እንደነበር ተመልክተን ነበር፡፡ በዛሬው ጥናታችን ደግሞ በቀደመው አገልግሎት ኪሳራ የደረሰበት ሰይጣን 
ግብራበሮቹን አስነስቶ የፈጠረውን ሁከት እናያለን፡፡ 

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. በዚህና ባለፈው ጥናታችን “መንገድ” የሚለውን ቃል በተደጋጋሚ የተጠቀመው ምንን ለመግለፅ ነው? ቃሉ 
በወቅቱ የነበረውን እንድምታ ተወያዩ፡፡ (19፡9, 23 ይመልከቱ) ። 

2. የጌታ ቃል እያደገና እያሸነፈ ሲሄድ (ቁ 20) በጠላት ላይ የደረሰው ኪሳራ ምንድን ነው? ድሜጥሮስስ 
ጓደኞቹን ሰብስቦ ምን አደረገ? 

3. የኤፌሶን ሕዝብ የነበረበት የአምልኮና የሥነ-ምግባር ውድቅት (ብልሽት) ምን ይመስል ነበር? ቁጥር 21 – 
29 

4. አመፅ (ሁከት) እንደተቀሰቀሰ የጳውሎስ ጓደኞች የወሰዱት እርምጃ ምንድን ነው? ቁጥር 29 – 31 
5. የከተማይቱ ፀሐፊ ሁከቱን ያረገበበት መንገድ ተወያዩ ፡፡ ፀሀፊው ስለፍትህ ያለው አቋምና ባህሪ ምን 

ያሳየናል?  (ከቁ35 – 40) ይመልከቱ። 
 

ከህይወት ጋር ማዛመድ 

6. መልኩን እየቀየረ ስለሚሄደው የወንጌል ተቃውሞ እና በተቃውሞው መሀል ግን እያደገ ስለሚሄደው 
ወንጌል ምን እንማራለን? 

7. ክፍሉ ስለጳውሎስ ምን ያስረዳል? ጓደኞቹ ወደ ጉባኤው እንዳይገባ የከለከሉትና እርሱም ምክር መስማቱ 
ትክክል ይመስላቹሃል? 

ማጠቃለያ 

ወንጌል ከተሰራ የዚህ ዓለም ገዢ በቁጣ መነሳቱ አይቀሬ ነው፡፡ ሆኖም ግን ቃሉ ሁሌም እያደገ እያሸነፈ ይሄዳል ፡፡ 
ለዚህም የወንጌሉን ስራ ለተወሰኑት ብቻ ባለመተው በጋራ ይዞ መሮጥ አስፈላጊና ለስራውም ልዩ ጥሪ ያላቸውን 
የሚያበረታታ መሆኑን እንማራለን፡፡  

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

“በዚህ ጊዜ ስለ ጌታ መንገድ ታላቅ ሁከት ተፈጠረ፡፡” [ሐዋ 19፡23] 

                                                                                                          [ከአዲሱ መደበኛ ትርጉም] 
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ጥናት 40: የጳውሎስ አገልግሎት ወደ መቄዶንያ እና ጢሮአዳ 

                                          የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 20፡ 1 – 12] 

መግቢያ  

ባለፈው ጥናት የወንጌል መስፋፋትን ተከትሎ ተቃውሞ መልክ እየቀየረ እንደሚነሳና በስራውም ውስጥ አመፅን 
ለማርገብ እግዚአብሔር የውስጥና የውጪ ሰዎችን እንዴት እንደተጠቀመ ተመልክተን ነበረ፡፡ በዛሬው ጥናታችን 
ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ ሥራው እንዲቀጥል ለኤፌሶን ደቀ መዛሙርት የሰጠውን ምክርና ወደ ቀጣይ (ሌላ ቦታ) 
መሻገሩን በዝርዝር እናያለን፡፡ 

የመወያያ ጥያቄዎች  

1. ከነበረው ተቃውሞ በመነሳት የሐዋርያው ምክር ምን ነበር? የኤፌሶንን ወገኖች ተሰናብቶ ለመሄድ 
የተነሳውስ ወዴት ነበር? (ከቁ 1 – 2) 

2.  ጳውሎስ ወደ መቄዶንያ ለመሄድ የቸኮለውና የወሰነው ለምን እንደነበረ ከ2ቆሮ 12፡13 ጋር በማገናዘብ 
ተወያዩ፡፡ 

3. ጳውሎስ ወደ ግሪክ ሀገር ከደረሰ በኃላ ሶስት ወራት ሲቀመጥ ምን አደረገ? በነበረው ቆይታ የሰማው ነገር 
ምን ይመስል ነበር? ቁጥር 2 እና 3 2ቆሮ 7፡5–7 ይህም በጳውሎስ ምን ፈጠረ? 

4. በየደረሰበትና አብረውት ያሉ ወገኖች ለወንጌል ስራ የነበራቸው ተሳትፎ ተወያዩ፡፡ (ከቁ 4-9) 
5. የሳምንቱ መጀመሪያ ቀን ለምን ተመረጠ? ምን ይደረግበት ነበር? ቁጥር 7 
6. እንጀራ መቁረስ የተባለው ምንድን ነው፤ በየስንት ጊዜስ ያደርጉት ነበር?  

ከህይወት ጋር ማዛመድ 

7. የጳውሎስ ረጅም ሰዓት የማስተማር፤ የምዕመኑም ረጅም ሰዓት የመስማት ችሎታ በአሁን ዘመን ካለው 
አዎንታዊና አሉታዊ ጎኑን ጊዜንም በአግባቡ ስለመጠቀም ምን እንማራለን? 

8. በዚህ ክፍል የሕብረት መገለጫና የእምነት ፅናት የሆኑትን፡- ለወንጌል ሥራ መሰለፍ፣ ዋኖችን በሁሉ 
መደገፍ፣ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ መሰብሰብ፣ እንጀራን በጋራ መቁረስና ለረጅም ሰዓት 
መማር…የመሳሰሉትን ስናይ ምን እንማራለን? 

 
ማጠቃለያ 
 
የወንጌል ስራ የውጪ ተጽኖ ቢኖርበትም በውስጥ ለውስጥ ሥራ በመሥራት ብዙዎችን ማፍራት እንደሚቻል 
እንማራለን፡፡ ስለወንጌል ሁሉን ማድረግ እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን፡፡ 
 
በቃል የሚጠና ጥቅስ 

“ባለፈባቸውም ስፍራዎች ሕዝቡን በብዙ ቃል እየመከረ ግሪክ ሀገር ደረሰ” [ሐዋ 20፡2] 
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                             ጥናት 41: የጳውሎስ ምክርና ስንብት ለኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች 

                                                የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 20፡13 – 38] 

መግቢያ 

ባለፈው ጥናት ጳውሎስ በመቄዶንያና በጢሮአዳ የነበረውን አገልግሎት ተመልክተን ነበር፡፡ በዛሬው ጥናት ደግሞ 
ጳውሎስ በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ላሉ ሽማግሌዎች ላለፉት ሶስት ዓመታት በብዙ እንባና ትህትና በመካከላቸው 
እየተመላለሰ እንዳገለገለና አሁን ደግሞ እነርሱ ለዳኑት ህዝብና ለራሳቸው እየተጠነቀቁ የወንጌሉን ሥራ እንዲቀጥሉ 
ሲመክራቸው እንመለከታለን፡፡ 

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. ጳውሎስ ከ3 ዓመታት አገልግሎት በኃላ ኤፌሶንን ትቶ ለመሄድ የተቻኮለበት ምክንያት ምን ነበር? 
2. ጳውሎስ [በቁጥር 20-21 ባለው ክፍል ውስጥ] ከአይሁድ ይደርስበት የነበረው ስደትና መከራ እንዴት 

ተወጣው? ለአይሁድና ለግሪኮች የነበረው አገልግሎትና ትምህርት ምን ይመስል ነበር? 
3. ከቁጥር 22-24 መንፈስ ቅዱስ በእየሩሳሌም ምን እንደሚጠብቁ መሰከረለት? የጳውሎስ ውሳኔ ምን ነበር? 
4. ጳውሎስ ከራሱ ህይወትና አገልግሎት መነሳት በኤፌሶን ላሉ ሽማግሌዎች ምን ብሎ መከራቸው? ቁጥር 

25-31 
5. በቁጥር 32 ላይ የፀጋው ቃል በህይወታችው ሊያመጣ የሚችለውን ውጤት ጳውሎስ እንዴት ገለጠው? 
6. በመጨረሻ ጳውሎስ ምን አድርጎ ተለያቸው? የህዝቡስ ምላሽ ምን ነበር? 

ከህይወት ጋር ማዛመድ 

7. ጳውሎስ በኤፌሶንና በእስያ በሶስት ዓመታት ቆይታ ወንጌልን በብዙ ትህትና፣ በእንባና በትግስት ማገልገሉን 
ስትመለከት ዛሬ አንተ ለወንጌል ስርጭት ያለህ መሰጠት ምን ይመስላል? 

8. ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ በኢየሩሳሌም ስደትና መከራ እንደሚጠብቀው ተናግሮት ወደዚያ ለመሄድ 
መቸኮሉንና ነቀፌታ የሌለበትን አገልግሎት ስናይ ከዛሬው የአንተ [ቺ] አገልግሎት ጋር በማነፃፀር 
ተወያዩበት፡፡ 

ማጠቃለያ 

ያለንበት ዘመን ከምንም ጊዜውም በላይ በብዙ እንባና ትህትና በትዕግስትም የጌታን ወንጌል ማገልገል እንዳለብን 
ቃሉ ያሳየናል፡፡ እንደ ጳውሎስ ያለነቀፌታ በሁሉም አቅጣጫ እየተጋን ወገኖችንም በእግዚአብሔር ቃል እየመከርን 
ለራሳቸውና ለሚያገለግሉት ሕዝብ መጠንቀቅና ወንጌልን ይዘው እንዲሮጡ ልንመክር ይገባናል፡፡ 

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

 “በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ 
ለሾመበት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ፡፡” [ሐዋ 20፡28] 
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                                        ጥናት 42: የጳውሎስ ጉዞ ወደ ኢየሩሳሌም  

                                         የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 21፡1 – 16]  

መግቢያ 

ባለፈው ጥናት ጳውሎስ በኤፌሶን የነበረውን ቆይታ በዚያም ላሉ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ከራሱ የህይወት 
ምስክርነት በመነሳት ክርስቶስ በደሙ የዋጃትን ቤተክርስቲያን እንዴት ማገልገል እንደሚገባቸው መክሮ በፀሎት 
ሲሰናበታቸው ተመልክተናል፡፡በዛሬው ጥናታችን ደግሞ ጳውሎስ አስቀድሞ መንፈስ ቅዱስ በኢየሩሳሌም 
የሚጠብቀውን መከራና እስራት በገለጠለት መሰረት ወደኢየሩሳሌም ስለ ጌታ እስከ ሞት ድረስ ራሱን ለመስጠት 
አዘጋጅቶ ጉዞውን ሲቀጥል እናያለን፡፡  

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. በጢሮስ የነበሩ ደቀ መዛሙርት ጳውሎስን ስለ ኢየሩሳሌም ጉዞው ምን ተናገሩት? ይህንንስ መልዕክት 
ከማን ተቀበሉት? ቁ. 4 

2. ከጢሮስ ተነስተው ቂሳሪያ በደረሱ ጊዜ በማን ቤት ተቀመጡ? በዚያም የሆነውን አስረዳ፡፡ 
3. አጋቦስ ማነው? (ሉቃ 10፡1 - ከሰባዎች አንዱ) ከሌሎችስ ደቀመዛሙርት የተለየ ፀጋው [አገልግሎቱ] ምን 

ነበር? (ሐዋ 11፡28) በዚህ ክፍል አጋቦስ ከይሁዳ ቂሳርያ መጥቶ ስለ ጳውሎስ ምን ተናገረ? 
4. ደቀ መዛሙርት በአጋቦስ በኩል የመጣውን መልዕክት ሲሰሙ ጳውሎስን ምን አሉት? የጳውሎስ ምላሽ 

ምን ነበር? 
5. የጳውሎስን ቁርጥ ውሳኔ በሰሙ ጊዜ ደቀመዛሙርት ምን አደረጉ? 

ከህይወት ጋር ማዛመድ 

6. በጢሮስ የነበሩት ደቀመዛሙርትና አጋቦስ በመንፈስ ተመርተው ጳውሎስ በኢየሩሳሌም ስለሚጠብቀው 
እስራትና መከራ ምንም ያህል ቢያሳስቡትም ጳውሎስ ግን ስለጌታ እስከሞት ድረስ የተዘጋጀ እንደነበረ 
ስታይ/ዪ ዛሬ አንተ/ቺ ያለህን/ሽን መንፈሳዊ አቋም (ለወንጌል አገልግሎት) እንዴት ታየዋለህ/ሽ? ለቡድኑ 
አካፍል/ሽ፡፡ 

7. “የጌታ ፍቃድ ይሁን ብለው ዝም አሉ ፡፡” የሚለውን ስታይ ዛሬ በግልና በአገልግሎት ህይወትህ ምን ያህል 
የጌታን ፍቃድ ታስቀድማለህ? 

ማጠቃለያ 

ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ክቡር ደሙን አፍስሶ የዋጃትን ቤተክርስቲያን ለማገልገልም ሆነ በውጪ 
ያሉትን ወደዚህ የክብር ህይወት ለማምጣት ከምን ጊዜውም በላይ ልንሰራና ልንተጋ የተገባበት ዘመን ውስጥ ነው 
ያለነው፡፡ ለዚህም ጥሪና አገልግሎት እንደ ጳውሎስ ጨክነን “እኔ እስከ ዓለም ፍፃሜ ድረስ ከእናንተ ጋር እሆናለው” 
ያለውን ጌታ በእውነት ታምነን የድልን አክሊል በመጨረሻ ለመቀበል ቆርጠን እንነሳ፡፡ 

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

 “እኔ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ስም በኢየሩሳሌም ለመሞት እንኳ ተሰድጃለሁ እንጂ ለእስራት ብቻ አይደለም፡፡”  

                                                                                                                  [ሐዋ 21፡13] 
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                                               ጥናት 43: የጳውሎስ አገልግሎትና መያዝ በኢየሩሳሌም 

                                                      የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 21፡17 – 40] 

መግቢያ 

ባለፈው ጥናታችን በደቀ መዛሙርትና በነብዩ አጋቦስ መንፈስ ቅዱስ ጳውሎስን በኢየሩሳሌም ስለሚጠብቀው 
እስራትና መከራ ቢናገረውም እርሱ ግን ስለጌታ ስም እስከሞት እንኳን የተዘጋጀ መሆኑን ገልጦላቸው ጉዞውን ወደ 
ኢየሩሳሌም እንዳቀና ተመልክተን ነበር፡፡ በዛሬው ጥናታችን ደግሞ ጳውሎስ ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ከወገኖች ጋር 
የነበረውን ጊዜና ከዚያም ከእስያ በመጡ አይሁድ አነሳሽነት በህዝቡ ተይዞ ብዙ ከተደበደበ በኃላ ለወታደሮች ሻለቃ 
አልፎ እንደተሰጠ እናያለን፡፡  

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. ጳውሎስ ኢየሩሳሌም በደረሰ ጊዜ በዚያ ያሉ ወንድሞች ያደረጉለትን አቀባበል እንዴትና ምን ነበር? 
2. ጰውሎስ ለያዕቆብና ለሽማግሌዎች ያቀረበውን ሪፖርት አብራራ፡፡ እነርሱስ ሰምተው ምን አሉ?  
3. ጳውሎስ ከቤተክርስቲያን ሽማግሌዎችና ከያዕቆብ የቀረበለትን ምክርና ትዕዛዝ እንዴት ተቀበለው? ለምን? 
4. በጳውሎስ ላይ ከእስያ በመጡ አይሁድ የቀረበበት የውሸት ክስ ምን ነበር? 
5. በኢየሩሳሌም የተነሳው ይህ ታላቅ ሁከት በጳውሎስ ላይ ምን አደረገበት? ጳውሎስ እንዴት ሊድን ቻለ?  

 

ከህይወት ጋር ማዛመድ 

6. በጳውሎስና በኢየሩሳሌም ባሉት ደቀ መዛሙርትና አገልጋዮች መካከል ያለውን መቀባበል አሁን ካለው ጋር 
በማነፃፀር አካፍል፡፡ 

7. ለወንጌልና ለጌታ ኢየሱሰ ስም እንኳን ስንጨክን እግዚአብሔር ከመከራ መውጫ ቀዳዳውን እንደሚያዘጋጅ 
ተመለከታችሁን?  

ማጠቃለያ  

ዛሬ ለወንጌልና ለጌታ ስም ጨክነን ስንነሳ ጠላት የውሸት ክስ በማስነሳት ሕዝብን አሳምፆ በወህኒ ልንጣል 
እንችላለን፡፡ በየትኛውም ስፍራ ይህ የመንግስት ወንጌል ለሌሎች መድረስ ስላለበት በወህኒም ላሉት ለማካፈል 
የተዘጋጀን ልንሆን ይገባናል፡፡ የጌታም ምፃት በደጅ ነውና ተግተን ነፍሳትን ከሲኦል እናስመልጥ፡፡ 

 

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

                          “እነርሱም በሠሙ ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰገኑ፡፡” [ሐዋ 21፡20] 
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ጥናት 44:  በኢየሩሳሌም የጳውሎስ ክርክር 

                                               የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 22፡1-29] 

መግቢያ 

ባለፈው ጥናት ጳውሎስ በኢየሩሳሌም ሲያገለግልና አንዳንድ አይሁዶች (በተለይም ከኢየሩሳሌም የመጡ) ሁከት 
በማስነሳት ጳውሎስ እንዲያዝ ማድረጋቸውን ተመልክተን ነበር፡፡ በዛሬው ጥናታችን ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ 
በኢየሩሳሌም በወታደሮች ተይዞ ወደ ወህኒ ቤት እየሄደ ሳለ ለተሰበሰቡት ህዝቦች ስለማንነቱ መናገር ብዙ 
ባይፈልግም ስለኢየሱስ ማንነትና ስለራሱ ህይወት ሲያስረዳ እናያለን፡፡     

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. ጳውሎስ የወታደሮቹን አለቃ የግሪክ ቋንቋ እየተናገረ አስፈቅዶ ሳለ (12፡36) ለህዝቡ ግን በዕብራይስጥ 
ሲናገር ለሰሚው ህዝብ ምን ጠቀሜታ የሚሰጥ ይመስልሃል/ሻል? የህዝቡስ ምላሽ ምንድን ነበር? 

2. ሉቃስ (የሐዋርያት ስራ ጸሃፊ) በምዕራፍ 9 ስለ ጳውሎስ መለወጥ ሲነግረን ፤ጳውሎስ ደግሞ በዚሁ ክፍል 
በራሱ አፍ መናገሩ ለሰሚው ህዝብ ምን ጠቀሜታ የሚሰጥ ይመስልሃል/ሻል? 

3. በጠርሴስ መወለዱ፣ በታወቀ የአይሁድ መምህር ስር ቁጭ ብሎ መማሩን፣ የአይሁድ እምነት ቀናኢ እንደ 
ነበረ ሲነግራቸው እና እኔም እንደናንተ ነበርኩ ሲል ሊያሳድርባቸው የፈለገው ግንዛቤ ምንድ ነው? 

4. ስለምን ጳውሎስ የሮማዊ ዜግነት እንዳለው ተናገረ? ይህንን በመግለጡ ምክንያት የተፈጠረው ምንድን 
ነበር? 

5. የጳውሎስ ህይወት አይሁድን ለማገልገል ብቃት የሚሰጠው ይመስልሃልን/ሻልን? ጌታስ በራእይ (ቁ 21) 
ወደዚያ እንዲሄድ ለምን ግድ አለው? 

6. በፀጥታ ሲያዳምጥ የነበረውን ህዝብ እንዲጮሁ ያደረገው ዋናው ምክንያት ምን ነበር? የህዝቡ ዋና ጥያቄ 
ምን ነበር? በኢየሱስ ላይ ከተደረገው አድማ ጋር ምን ተመሳሳይነት ነበረው? 

ከህይወት ጋር ማዛመድ 

7. ሐዋርያው ጳውሎስ በማስተዋልና በተገቢው ጊዜ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች በተቃውሞ የቆሙትን ሰዎችና 
ሁኔታ እንዴት እንደለወጠ ተረድተህ በጥበብ የመመላለስን አስፈላጊነት እነዴት ተገነዘብከው? 

8. ጌታ ወደ እርሱ የሚጠራቸውንና ሊያገለግሉት የቆረጡትን እንደሚጠብቃቸው ከታሰሩበት ሰንሰለት ሆነ 
ከተጣሉበት ወህኒ ጠብቆ እንደሚያወጣቸው መገንዘብህ በክርስትና ጉዞ ውስጥ ፈተናን ለመቋቋም ምን 
ያህል ጥንካሬ ይሰጣል በብህ ታምናለህ/ሽ?  

ማጠቃለያ 

ጌታ ሊቃወሙት ሰይፋቸውን የመዘዙትን እንኳን ሳይቀር የእውነትን መንገድ አውቀው በፍቅር ወደ መንግስቱ 
እንዲያመልጡ የሚጠራ ጌታ ነው፡፡ በቤቱም የሚሾም ፤የክብር ዕቃ አድርጎ የሚሸልም ጌታ ነው፡፡ እኛም የጥሪውን 
ስፋት አይተን ጦር የሚያነሱትን የሚደርስ የምስራች ስብከት ይኖረን ዘንድ በወንጌል ስርጭት እንበርታ፡፡ 

 

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

              “አንተ የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ እኔ ነኝ አለኝ ፡፡” [ሐዋ 22፡8 – 9] 
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                                           ጥናት 45: ጳውሎስ በአይሁድ ሸንጎ ፊት 

                                         የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 22፡30 – 23፣22] 

መግቢያ 

ባለፈው ጥናት ጳውሎስ በኢየሩሳሌም ለተሰበሰበው ህዝብ ስለ ራሱ ህይወት ምስክርነት አብራርቶ መናገሩን፣ ሰዎቹ 
ግን ስለ ኢየሱስ መስማት አለመፈለጋቸውንና ሁከት ማስነሳታቸውን እንዲገደልም መፈለጋቸውን ተመልክተን ነበር 
፡፡ በዛሬው ጥናታችን ደግሞ በታሰረበት ሁኔታ ለአይሁድ ሸንጎ (ፍርድ) የሰጠውን መልስ እናያለን፡፡ 

የመወያያ ጥያቄዎች  

1. ጳውሎስ በእግዚአብሔር ፊት እየኖረ ስላለበት ህይወት ምን ተናገረ? ታላቁ ካህንስ ጳውሎስ እንዲመታ 
ለምን አዘዘ? 

2. ጳውሎስ ለታላቁ ካህን የሰጠው መልስ ምን ነበር? ትክክል ይመስልሀል/ሻል? ለምን? 
3. ጉባኤው በጳውሎስ ላይ እንዳይፈርድ ያደረገው ምንድነው? ይሄ የጳውሎስ አደራረግ ትክክል ይመስልሃል? 

ለምን? 
4. በ ቁ 11 ጳውሎስ በታሰረበት ቦታ ጌታ ተገልጦ የነገረው ነገር ምን ነበር?  

5. በኢየሩሳሌም ሊገድሉት ከሚፈልጉት ህዝብ ይሄ ራዕይ ለጳውሎስ ምን መልዕክት ያለው ይመስልሃል? 

ከህይወት ጋር ማዛመድ  

6. ብዙ ተቃዋሚዎች ከውጪ ቢኖሩብህም/ሽም በእግዚአብሔር ፊት ምን ያህል በበጎ ህሊና እየኖርክ/ሽ ነው? 
7. ተቃዋሚዎች ምንም ያህል ቢበዙ እግዚአብሔር የተናገረውና ያለው ብቻ እንደሚሆን አምነህ/ሽ እየተጓዝክ 

ነው?  

 

ማጠቃለያ 

ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ ሚያጋጥመው ነገር በመስጋት እጅግ ፈርቶ ነበር ። በኢየሩሳሌም የሚገደል 
ይመስላል፣ስለዚህም ወደ ሮምና ፈቀቅ ብሎም ወደ ምዕራብ ወንጌልን ለማሰራጨት የነበረው ዕቅድ አይሆንም 
ማለት ነው። በዚህ ወሳኝ ጊዜ እግዚአብሔር ተገለጠለት ፣ ልቡንም በማበረታታት በሮም የእግዚአብሔር ምስክር 
እንደሚሆን አረጋገጠለት። ይህ የሚያስገነዝበን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ተልዕኮን ሲሰጣቸው 
እስከ ምድር ዳርቻ ምስክሮቼ ትሆናችሁ እኔም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ እሆናለሁ ያለው ዛሬም 
ቢሆን እኛ ስለ ወንጌሉ በምንም ሁኔታ ውስጥ ብናልፍ ይህ ትዕዛዝና የተስፋ ቃል ለእኛም የሚፈጸም መሁኑን ነው።   

 

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

“በሚቀጥለውም ሌሊት ጌታ ለጳውሎስ በአጠገቡ ቆሞ “ጳውሎስ ሆይ አይዞህ! በኢየሩሳሌም እንደ መሰከርክልኝ 
በሮምም ደግሞ ልትመሰክርልኝ ይገባሃል” አለው፡፡ [ሐዋ 23፡13] 

 

                                                                                                       [ከአዲሱ መደበኛ ትርጉም] 
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                                                           ጥናት 46: ጳውሎስ ወደር ቂሳርያ ተላከ 

                                          የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 23፡23 – 35] 

መግቢያ  

ባለፈው ጥናት ጳውሎስ በአይሁድ ሸንጎ መካከል ስለፈሪሳዊነቱ ሲናገር በመካከላቸው በተፈጠረው ልዩነት ወደ 
ማረፊያ ስፍራ መወሰዱን፣ ጌታ ደግሞ እንዳበረታውና አብሮት እንደሚሆን ሲናገረው ተመልክተን ነበር ፡፡ በደግሞ 
ጳውሎስ በወታደሮች ታጅቦ ወደ ቂሳሪያ መላኩን እናያለን።   

የመወያያ ጥያቄዎች  

1. ጳውሎስን ያጀቡት ወታደሮች ቁጥር ምን ያህል ነበር? ይህንንስ ለማድረግ ለምን አስፈለጋቸው? 
2. ሉስዮስ ወደ አገረ ገዢው ፊልክስ በፃፈው ደብዳቤ ላይ የጳውሎስ ወንጀል ምን ነበር? 
3. በ ቁ35 ላይ “ከሳሾችህ ደግሞ ሲመጡ እሰማለሁ” በሚለው ሀሳብና በሐዋ 9፡15 ላይ ያለውን የጳውሎስን 

ጥሪ ቁርኝት (ተያያዥነት) አስረዳ/ጂ፡፡ 
4. አሁንም በ ቁ 35 ጳውሎስ ከዚህ በኋላ በሄሮድስ ጊቢ ውስጥ ይጠበቅ ዘንድ መታዘዙን ከተገባለት ተስፋ ጋር 

ስታየው፤ ተስፋው እየተፈፀመ ያለ ይመስልሃል/ሻል? ለምን? 

ከህይወት ጋር ማዛመድ 

5. እግዚአብሔር የተናገረው ነገር በህይወት የሚፈፀምበት መንገድ ለአንተ/ቺ ግልጽ ባይሆንም ምን ያህል 
በእምነት ትጓዛለህ/ትጓዣለሽ? 

ማጠቃለያ  

ሐዋርያው ጳውሎሰ በወንጌል ተቃዋሚዎች ብዙ መከራ ቢደርስበት፣በሐሰት ክስ ወደ ገዢዎች ቢቀረብም ፣የጌታ 
የማዳን ጥበብና መንገድም በዛው ልክ የበዛና የሚያስደንቅ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በባሪያው ሕይወት ሊያደርግ   
የጀመረውን ስራ ሳይፈጽም ጠላት ብዙ ቢፍጨረጨርም ከቶውንም ሊገታው እንደማይችል ያስገነዝበናል።   

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

        “…እንደተናገረኝ እንደዚሁ እንዲሆን እግዚአብሔርን አምነዋለሁ፡፡” [ሐዋ 27፡25] 
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                                          ጥናት 47: የጳውሎስ በፊልክስ ፊት መቅረብ 

                                            የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 24፡1 – 27] 

መግቢያ 

ባለፈው ጥናት አይሁድ እንዴት አድርገው ጳውሎስን ሊያጠፉት እንደተማማሉ ወሬ ከተሰማ በኋላ የጳውሎስ የእህቱ 
ልጅ ወደ ጳውሎስ መጥቶ ሚስጥሩን እንደነገረው፣ ይህንንም ወሬ ለሻለቃው እንደነገረው በመቶ አለቃው በኩል 
ወደሻለቃው በኩል መወሰዱን እና መናገሩን፣ ከዚህም በኋላ በሻለቃው አማካኝነት ወደ አገረ ገዢው ወደ ፈልክስ 
ደብዳቤ አስይዞ እንደሸኘው ተመልክተን ነበር ፡፡ በዛሬው ጥናታችን ደግሞ ጳውሎስ በፊልክስ ፊት ቆም ከከሳሾቹ ጋር 
ሲሟገት በዝርዝር እናያለን፡፡  

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. ጳውሎስ ወደ ሸንጎ ሲቀርብ ከእርሱ ጋር አብረው የነበሩት እነማን ነበሩ? ምንስ ማድረግ ጀመሩ? 
2. ከዚህ በመቀጠል በምን አይነት መንገድ (አቀራረብ) መናገር ሲጀምሩ እናያቸዋለን? የክሳቸውስ ዋና 

መሰረት ምን ነበር?  
3. ጳውሎስ መናገር በጀመረ ጊዜ በምን አይነት መንገድ ነበር ፊልክስን ይናገረው የጀመረው? ስለ ተከሰሰበትስ 

ክስ እንዴት ብሎ ነበር ምላሽ የሰጠው? (ያነሳቸውን ሃሳቦች ከቁ 10 – 19 በዝርዝር ተወያዩባቸው) ፡፡ 
4. ከአቀራረቡም ሆነ ከመልሱ ጳውሎስ ምን ዓይነት ሰው ይመስላችኃል? በተለይም ቁጥር 16ትን ስትመለከት 

ከጳውሎስ ህይወት ምን ትረዳለህ? 
5. በቁጥር 24 ላይ ፊልክስ ከአይሁዳዊት ሚስቱ ጋር ጳውሎስን አስመጥቶ ምን ሲያደርግ እናያለን? ለሰማውስ 

ቃል ምላሹ ምን ነበር; በተደጋጋሚ ጳውሎስን ያስጠራና ያነጋግረው የነበረው ለምን ይመስልሃል/ሻል? 
የጳውሎስ አቋም በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይመስል ነበር?    

ከሕይወት ጋር ማዛመድ 

6. በመጀመሪያ ደረጃ ከዓለም ያይደሉ ክርስቲያኖች ጌታን መስለው በመኖራቸው ስደት ሊደርስባቸው 
እንደሚችል እና በዚህም ጊዜ ዓማኞች ምን ያህል ምስክረነታቸውን ጠብቀው፣ በእምነታቸው ጸንተው፣ 
ጌታን በሰው ሁሉ ፊት ሊያከብሩት እና ሊያመሰግኑት እንደሚገባ ምን ያህል ተረዳህ/ሽ?  

7. በመማለጃ (በጉቦ) እና በመሳሰሉት ድርጊቶች ፍርድን ማጣመም፣ ጽድቅን ማጉደል እና በሰው ፊትም 
አስመስለን መኖር የተገባ ነገር እንዳልሆነ ተመከትክን/ሽን? 

ማጠቃለያ 

በሀሰት መከሰስ በዚህ ዘመን የጀመረ ሳይሆን ጌታችን እና መድሀኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስንም እንደከሰስኩት 
እርሱም በዩሀንስ ወንጌል 17፡14 ላይ “…እኔም ከዓለም እንዳይደለሁ ከዓለም አይደሉምና ዓለም ጠላቸው።” 
እንዳለ፤ በሀሰት ብንከሰስም ምላሻችን ግን በእግዚአብሔር ቃል እውነት ላይ የተመሰረተ እና ከውሸትም ነጻ መሆንና 
ኑሮአችን፣ አካሄዳችን፣ ሃሳባችን፣ እንዲሁም ድርጊቶታችን ሁሉ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያስከብር እና እንደቃሉ 
መሆን አለበት፡፡ ስለስሙ እንደ ሀሳቡ ሆነን ስንሰደድ እርሱ እግዚአብሔር ከጎናችን ይቆማል፡፡ 

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

“ስለዚህ እኔ ደግሞ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ሁልጊዜ ነውር የሌለባት ሕሊና ትኖረኝ ዘንድ እተጋለሁ” ።                    
[ሐዋ 24፡16]                                 
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                                     ጥናት 48: የ ጳውሎስ በፊስጦስ ፊት መቅረብ 

                                       የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 25፡1 – 22] 

መግቢያ 

ባለፈው ጥናት ጳውሎስ በቂሳሪያ ከተማ በፊልክስ ፊት መቅረቡንና ከከሳሾቹ ጋር መሟገቱን ተመልክተን ነበር ፡፡ 
በዛሬው ጥናታችን ጳውሎስ በፊስጦስ ፊት ቀርቦ በነበረ ጊዜ የነበረውን ሁኔታ በዝርዝር እናያለን፡፡ 

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. በፊልክስ ቦታ ተተክቶ የቂሳሪያ አውራጃ አስተዳዳሪ ሆኖ የተተካው ፊስጦስ ወደ ኢየሩሳሌም ወርዶ 
ያጋጠመው ምንድን ነበር?  

2. ማመልከቻ ያስገቡት የጳውሎስ ከሳሾች ምን ሲያደርጉ ትመለከታላችሁ? ከእነዚህስ የቤተ-እምነት መሪዎች 
አካሄድ ምንን ትማራላህ/ትማሪያለሽ? 

3. በዚህ ጉዳይ የፊስጦስ ምላሽ ምን ይመስል ነበር? በዚህስ ምላሽ ውስጥ የእግዚያብሄር እጅ (ጥበቃ) በምን 
መልክ እንደተገለጠ ይመስልሃል? 

4. በፊስጦስ ፊት የጳውሎስ ከሳሾች ያነሱበት ክስ ምን ዓይነት ነበር? አስረዳ፡፡ የጳውሎስ መልስ ምን ይመስል 
ነበር? በመጨረሻስ ምን ጥያቄ አቀረበ? (ቁ 11) 

5. ከቁጥር 13 ጀምሮ ፊስጦስን ለመጠየቅ ንጉስ አግሪጳ፣ በርኒቄም ወደ ቂሳሪያ ሲመጡ፤ ፊስጦስ ጳውሎስን 
አስመልክቶ የነገራቸው ምን ነበር? ምንስ ክስ ተመሰረተበት፣ በማንስ ምክንያት ይከሱታል ብሎ 
አስረዳቸው?  

ከህይወት ጋር ማዛመድ 

6. ከዚህ ሁሉ ማብራሪያ እና ገለጻ በኋላ ጳውሎስ ለመታሰር የሚያበቃው ምክንያት ሳይኖር ታስሮ ይቆይ 
ዘንድ መደረጉ ምን ያስተምርሃል? በጽድቅ እና በእውነት በሚኖሩ ሰዎች ላይ ሊመሰረት የሚችለው ክስ 
መሰረተ ቢስ እና የሀሰት እንደሚሆንስ ምን ያህል ተገነዘብክ/ሽ?  

7. በእንዲህ ያለ ሁኔታ ውስጥ እንኳን ብንሆን ጌታ ለክብሩ የእርሱ ምስክሮች ሆነን የመንግስቱን ወንጌል 
ለማሰራጨት በእንዲህ ያለ ከባድ ሁኔታ ውስጥ እንኳን በከፍተኛ ሁኔታ ሊጠቀምብን እንደሚችል ምን 
ያህል አስተዋልክ/ሽ? 

ማጠቃለያ 

መጽሀፍ ቅዱስ ክርስቶስ ኢየሱስን መስለው ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ እንደሚል ስለስሙ ልንሰደድ እና መከራ 
ልንቀበል እንዳለን አማኞች ልንረዳው የሚገባ እውነት ነው፡፡ ጌታ በዮሐንስ ወንጌል 17 ላይ እንደጸለየው “…እኔም 
ከዓለም እንዳይደለሁ ከዓለም አይደሉምና” ብሎአልና ጌታን ይዘን በዚህች በምንኖርበት አለም ስሙን እያስከበርን 
እና አዳኝነቱን እየመሰከርን ልንኖር ይገባናል፡፡  

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

“ጳውሎስም ሲሟገት የአይሁድን ሕግ ቢሆን፣ መቅደስንም ቢሆን፣ ቄሣርንም ቢሆን አንዳች ስንኳ አልበደልኩም 
አለ” ። [ሐዋ 25፡8]                                 
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                                            ጥናት 49: የጳውሎስ አግሪጳ ፊት መቅረብ 

                                            የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 25፡23– 26፣32] 

መግቢያ 

ባለፈው ጥናት ጳውሎስ በፊስጦስ ፊት ቀርቦ ሊረቱበት የማይችሉበትን ብዙ ክስ ባመጡበት ከሳሾቹ እና በፊስጦስ 
ፊት መናገሩን ተመልክተን ነበር ፡፡ በዛሬው ጥናታችን ደግሞ ጳውሎስ በአግሪጳ እና በበርኒቄ ፊት ቀርቦ እንደተናገረ 
እና በመጨረሻም የአግሪጳ አቋም ምን እንደነበር እናያለን፡፡ 

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. በ ቁ፡ 23 ባነበብነው ክፍል ውስጥ እነማንን ታያለህ? ለምንስ ነበር የተሰበሰቡት እንዴትስ ሆነው ነበር 
የመጡት?  

2. ከዚህስ በኋላ ፊስጦስ ጳውሎስን ካስጠራው በኋላ ስለ ጳውሎስ ምን ብሎ አስረዳ? 
3. በቁጥር 25 ላይ ጳውሎስን ለምት የማያበቃውን ጥፋት እንዳ ላገኘበት ከተናገረ በኋላ ሊፈታው ያልወደደው 

ለምን ይመስልሃል? ከምዕራፍ 25፡9 ጋር በማዛመድ ተወያዩበት፡፡ 
4. ጳውሎስ ስለ ተከሰሰበት ነገር ወደ አውግስጦስ ይግባኝ ስላላ የምጽፈውን ነገር አገኝ ዘንድ ንጉስ አግሪጳን 

በፊት አመጣሁት በማለት በንጉሱ አግሪጳ ፊት ከተናገረ በኋላ ንጉስ አግሪጳም ጳውሎን ስለራስህ ተናገረ 
አለው፡፡ ጳውሎስ በጥቅሉ በምዕራፍ 28 ላይ ጳውሎስ ያመጣውን ተጽዕኖ ተወያዩበት፡፡ 

5. በቁጥር 31 እና 32 እና የተጻፈውን ከተወያያችሁ በኋላ ምን እንደተማራችሁ ተወያዩበት፡፡ 

ከህይወት ጋር ማዛመድ 

6. ጳውሎስ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ በህይወቱ ስለጌታ ምስክር እንደሆነ እና የሚያውቀውንና ያየውን ሁሉ 
በድፍረት ይመሰክር እንደ ነበር ስናይ እኛስ ዛሬ ያየነውንና የሰማነውን በተቃዋሚዎች ፊት ለመመስከር 
ምን ያህል ዝግጁ ነን? 

 
ማጠቃለያ 

እንደ ጳውሎስ የእግዚአብሔርን ምሕረት የተቀበለ ፣ ከኀጢአትና ከሰይጣን እስራት ነፃ የወጣ ፣ በመንፈስ ቅዱስ 
የተጠመቀ አማኝ ከዓለም አስተሳሰብ ተለይቶ በክርስቶስ በማመን ከዳኑት ጋር ኅብረት በማድረግ ሕይወቱን ሙሉ 
በሙሉ ሰጥቶ ለጠራው ጌታ በሁሉም ፊት ምስክር እየሆነ ሁል ጊዜ ይኖራል ይሞታልም።  ስለዚህ ከሐዋርያው 
ጳውሎስ አገልግሎትና ሕይወት ያየነውን ሕያው ምስክርነት እኛም በተሰጠን ዘመን በምናልፍበት ሁሉ በድፍረት፣ 
በእምነት እና በእግዚአብሔር ቃል እውነት ላይ በመደገፍ ስለ ክርስቶስ ልንመሰክር ይገባናል፡፡  

 

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

                “ንጉስ አግሪጳ ሆይ ስለዚህ ከሰማይ የታየኝን ራእይ እምቢ አላልሁም “።   [ሐዋ 26፡19]                                 
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                               ጥናት 50:  በመርከብ የጳውሎስ ጉዞ ወደ ሮም 

                                       የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 27፡1 – 44] 

መግቢያ  

ባለፈው ጥናት ጳውሎስ በንጉስ አግሪጳ በአግሪጳ እና በበርኒቄ ፊት በመቅረብ የህይወት ምስክርነቱን በመናገር (ሐዋ 
26፡29) “በጥቂቱም ሆነ በብዙ አንተ ብቻ ሳትሆን ዛሬ የሚሰሙኝ ሁሉ እንደ እኔ እንዲሆኑ እግዚአብሔርን 
እለምናለሁ” በማለት ወንጌል ታላላቆችን ሁሉ ጨምሮ ለሰው ሁሉ ማስፈለጉን መናገሩን ተመልክተን ነበር ፡፡ 
በዛሬው ጥናታችን ደግሞ ጳውሎስ ይግባኝ ወደ ጠየቀበት ቄሳር ወደ ሚገኝበት ወደ ሮም በመርከብ ያደረገውን ጉዞ 
እናያለን፡፡ 

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. ጳውሎስ ወደ ሮም የተጓዘበት (የተሳፈረበት) ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? ጉዞውንስ አደገኛ ያደረገው ምንድን 
ነው (ቁጥር 1-2? 

2. ለጳውሎስና ለሌሎችም የጉዞው አደገኛነት ቢታይም እንዲቀጥሉ የገፋፋቸው ምን ነበር? ጳውሎስ ከመርከቡ 
መሪና ባለቤት በላይ የአየሩን ሁኔታ እንዴት ማወቅ ቻለ? 

3. ጳውሎስ በሰላም ወደ ሮም እንደሚደርስ እንዴት አወቀ? ለሌሎች መንገደኞች ይህንን መልዕክቱን በምን 
ሁኔታ አስተላለፈ? 

4. የመርከቡ መሪና ባለቤቶቹ የሚጓዙበት እይታና ምሪት ምን ነበር፡፡ እነዚህን ቁጥሮች አንብብ (27፡13 ፣ 
27፡28) 

5. ጳውሎስና ሌሎቹ እንዳይገደሉ እግዚአብሔር ማንን ተጠቀመ? እስረኞቹ ሁሉም በደህና ወደ ምድር በምን 
ሁኔታ ሊደርሱ ቻሉ? 

ከህይወት ጋር ማዛመድ 

6. ያለህበት የጊዜ ሁኔታ ምንም ቢያስቸግረ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ሳይፈፀም እንደማይቀር ምን ያህል 
አስተምሮሃል/ሻል? 

7. በአስቸጋሪ ሀኔታ ውስጥ ከሌሎች ጋር ትታወካለህ/ትታወኪያለሽ ወይንስ የእግዚአብሔርን በጎነት ለሌሎች 
በመናገር ታበረታታቸዋለህ/ሽ? 

ማጠቃለያ  

ጌታችን ኢየሱስ ለጲላጦስ ከላይ ካልተሰጠህ በስተቀር በእኔ ላይ ስልጣን የለህም እንዳለው በአማኞቸ ህይወት ላይ 
እግዚአብሔር የተናገረው ብቻ ይሆናል፡፡ እኛ ደግሞ አይናችንን ከሁኔታ ባሻገር ባለው በእግዚአብሔር ላይ ብቻ 
ማድረግ ይጠበቅብናል፡፡ 

በቃል የሚጠና ጥቅስ 

   “እንደተናገረኝ እንዲሁ እንዲሆን እግዚአብሔርን አምናለሁና፡፡” [ሐዋ 27፡25] 
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                                                    ጥናት 51: ጳውሎስ በመላጥያ ደሴት 

                                                     የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 28፡1-10] 

መግቢያ   

ባለፈው ጥናት ከአደገኛ ጉዞ በኋላ ጳውሎስና አብረውት የነበሩት ሰዎች በደህና ወደ ሮም መድረሳቸውን ተመልክተን 
ነበር ፡፡ በዛሬው ጥናታችን ደግሞ በደረሱበት የሮምዋ የመላጥያ ደሴት የገጠማቸውን ሁኔታና የእግዚአብሔርን 
ቸርነት እናያለን፡፡ 

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. የደረሱበት ደሴት ማን ናት? የአየሩ ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? ነዋረዎቹስ ጳውሎስንና አብረውት የነበሩትን 
ሰዎች በምን አይነት ሁኔታ ተቀበሏቸው? 

2. ጳውሎስን የገጠመው ነገር ምን ነበር? ከገጠመው ሁኔታ የተነሳ ነዋሪዎቹ ስለ ጳውሎስ ምን አሰቡ? 
ሃሳባቸውን ምን አስቀየራቸው? 

3. በደሴቲቱ ላይ የነበረውን የጳውሎስ አገልግሎት አብራርተህ/ሽ ተናገር፡፡ 
4. ነዋሪዎቹና የደሴቲቱ አለቃ በአንድ አይነት ሁኔታ ሸኙዋቸው? ለምን? 

ከህይወት ጋር ማዛመድ 

5. ያልጠበቅነው ፈተና በህይወታችን ሲገጥመን ለሌሎችም ሆነ ለእራሳችን እኛ የችግሩ መንስኤ 
አለመሆናችንንና በእግዚአብሔር ላይ አለማመጻችንን ምን ያህል እንረዳለን? 

  

ማጠቃለያ   

እግዚአብሔር አገልጋዮቹን በሚመራበት ስፍራ ሁሉ የስሙን ክብር የሚገልጡ ይሆኑ ዘንድ የእርሱ ዕቃ ፈተናዎችን 
ሁሉ ለክብሩ መገለጫ ወደ በጎ መለወጥ እንደሚችል በመረዳት አኛም እንደ ሐዋርያው ጳውሎስ ለጊዜው ከገጠሙን 
መጥፎ ከሚመስሉ ሁኔታዎች ባሻገር እግዚአብሔርን ብቻ በመመልከት አምላካችንን ማስተዋወቅ ይገባናል፡፡ እንዲህ 
አይነቱ ህይወት ሲኖረን ሰዎች እግዚአብሔርን እንዲያከብሩ ያደርጋልና፡፡ 
 
በቃል የሚጠና ጥቅስ 

“…ዻውሎስም ወደ እርሱ ገብቶ ጸለየለት እጁንም በላዩ ጭኖ ፈወሰው።” [ሐዋ 28፡8] 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ጥናት: ክፍል ሁለት 

                                           ጥናት 52:  ጳውሎስ በሮም ከተማ 

                                           የምንባብ ክፍል፡- [ሐዋ 28፡11-31] 

መግቢያ   

ባለፈው ጥናት ጳውሎስና አብረውት የነበሩት ሰዎች በደረሱበት የመላጥያ ደሴት ጳውሎስ የገጠመውን ሁኔታና 
የእግዚአብሔርን ቸርነት እንዲሁም በዚያ ስፍራ ለደሴቲቱ አለቃ የፑፕሊዮስ አባት ህመም ያደረገውን የጸሎት 
አገልግሎትና ፈውስ ተመልክተን ነበር ፡፡ በዛሬው ጥናታችን ደግሞ ከአያሌ መሰናክሎች፣ ማዕበሎች፣የመርከብ 
መሰባበርና መከራ በኋላ ወደ ሮም መድረሳቸውን ፣ጳውሎስ በሮም ያቀረበውን አቤቱታ እንዲሁም ለሁለት ዓመት 
በግዞት መቀመጥና በጥበቃም ስር ሆኖ ያደረገውን የወንጌል አገልግሎት በመጨረሻም ሉቃስ የፃፈው የጥንትዋ ቤተ 
ክርስቲያን ታሪክም እዚህ ላይ መፈጸሙን እናያለን፡፡   

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. እነ ጳውሎስ ከመላጥያ ደሴት ሶስት ወር መዘግየት በኋላ ክረምቱን ቆሞ በሰነበተ መርከም ወደ ሮም ጉዞ 
መጀመራቸውና በጉዞም ላይ እያሉ የደቡብ ነፋስም ተነስቶ እንደገና እንዳዘገያቸው ተጠቅሷል። 
የተጉዋዙበት መርከም ባለቤትነቱ የማን እና ምን ዓይነትስ ዓርማ ነበረበት?  በሚቀጥለው ቀን ወደ 
ፑቲዮሉስ ሲደርሱ ጳውሎስ እግዚአብሔርን እንዲያመስግንና እንዲጽናና ያደረገው ነገር ምን ነበር?    
(ከቁ11-15) ይመልከቱ። 

2. ሮም ከደረሱ በኋላ ጳውሎስ ለብቻው እንዲቆይ የተፈቀደለት ከማን ጋር ነበር? ከሦስት ቀን በኋላ ጳውሎስ 
በጥበቃ ስር እያለ እንዲሰበሰቡለት ያስጠራቸው እነ ማንን ነበር? (ከቁ16-17) 

3. ጳውሎስ ለአይሁድ መሪዎችን ወንድሞቼ እያለ ያቀረበላቸው የይግባኝ ወይም አቤቱታ ዋና ሐሳብስ 
ጭብጥ ምን ነበር? እነርሱስ ከሰሙት በኋላ የሰጡት ምላሽ የሰጡት ምላሽ ምን የሚል ነበር? (ከቁ18-22) 

4. በቀጠሮአቸው መሰረት የእርሱን አስተያየት ለመስማት ወደ ማረፊያው ድረስ ለመጡት በርካታ ሰዎች 
ዻውሎስ ከጠዋት እስከማታ ድረስ ስለ እግዚአብሔር መንግስት በመስበኩ ለተከፋፈሉትና ላልተቀበሉት 
ሰዎች ለመጨረሻ የተናገራቸው የትኛውን የነቢያት መጽሐፍ ነው? (ከቁ23-28) 

5. ዻውሎስ በተከራየው ቤት ለሁለት ዓመት ሙሉ በሮም ሲቀመጥ ወደ ቤቱ የሚመጡትን ሰዎች ይቀበል 
የነበረው በምን ዓይነት አቀባበል ነበር? በሮም የሁለት ዓመት ግዞት ቆይታው ማንም ሳይከለክለው 
በግልጽነት ያደረግ የነበረውስ ምን ነበር? (ከቁ29-31) 

ከህይወት ጋር ማዛመድ 

6. ከጳውሎስ ሕይወት ምን እንማራለን? ከመንፈስ ቅዱስ መለኮታዊ አሰራርስ ምን የቀረልን ነገር አለ? 
ማጠቃለያ   
ዻውሎስ በሁለት ዓመቱ የግዞት ቤት ቆይታው የኤፌሶንን ፣የፊሊዽስዩስን፣የቁላስይስንና የፊሊሞናን መልዕክቶች 
ጽፎአል።በግምት በ63 ዓ. ም በነጻ ተለቆ ከእስር ተፈታ።የእግዚአብሔር ዐላማ የመፈስ ቅዱስ ስራና የወንጌል ስብከት 
በክርስቶስ ህዝብ ሕይወት ውስጥ እስከ ዘመኑ መጨረሻ ድረስ ያለማቋረጥ እንዲቀጥል ነው። ሉቃስ የፃፈው 
የጥንትዋ ቤተ ክርስቲያን ታሪክም እዚህ ላይ ይፈጸማል። 
በቃል የሚጠና ጥቅስ 

“ማንም ሳይከለክለው የእግዚአብሔርን መንግስት እየሰበከ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ ገልጦ ያስተምር 
ነበር” ። [ሐዋ 28፡31] 


