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መግቢያ 
 

የመጽሐፉ ጅማሬ እንዯሚያመሇክተው የያዕቆብ መሌዕክት በጌታ በኢየሱስ ወንዴም 
ያዕቆብ የተጻፈ መሌዕክት ነው (ያዕ 1፡1፤ ማቴ 13፡55፤ ማር 6፡3)። ቅደስ ያዕቆብ፣ በ62 ዓ.ም. 
ስሇ ጌታ  በዴንጋይ ተወግሮ ከመሞቱ በፊት፣ በኢየሩሳላም በነበረችው ቤተ ክርስቲያን ዋነኛ 
መሪ የነበረ (ሐዋ 15፡13፣ 19-21፣ ገሊ 2፡ 6፣9፣12) የጌታ ባሪያ ነው። መሌዕክቱ 
እንዯሚመሰክረው ያዕቆብ ይህንን መሌዕክት የጻፈው ከአገራቸው ተሇይተው በስዯት ሇነበሩ 
አይሁዲዊያን ክርስቲያኖት ቢሆንም፣ በውስጡ ያሇው እውነት ግን በዬትኛውም ዘመን 
የሚኖሩትን አማኞች የሚመሇከት ነው። 

 
 ያዕቆብ በኢየሩሳላም ሇነበረችው ቤተክርስቲያን ከጅማሬዋ አንስቶ (40 ዓ.ም) 
እስከ በ62 ዓ.ም. እስከሞተበት ባለት 22 አመታት ውስጥ መሌክቱን መጻፉ ግሌጽ ቢሆንም፣ 
በቤተክርስቲያን ታሪክ ግን፣ በአዱስ ኪዲን ውስጥ ካለት መጽሐፍቶች በቀዲሚነት የተጻፈ 
ነው ተብል ይታመናሌ። በመሆኑም ብዙዎች፣ ወንጌሊት እና ላልች መሌዕክቶች ከመጻፋቸው 
በፊት በ48 ወይንም በ 49 ዓ.ም. ሳይጻፍ እንዯማይቀር ይገመታሌ።  
 
 ያዕቆብ  ይህንን መሌዕክት በመጻፍ አማኞችን ሉያሳስብ የሚፈሌገው አማኞች 
በክርስቶስ ኢየሱስ ያሊቸውን እምነት በሥራ ማሳየት እንዲሇባቸው ሇማስታወቅ ነው። 
በርግጥም ሰው የሚዴነው በሥራ ባይሆንም፣ እውነተኛ እምነት ግን በሥራ ይታያሌ። 
በመሰረቱ ሐዋሪያው ጳውልስ እንዲስተማረው፣ አማኝ በእምነት የሚዴንበት አንዯኛው 
ምክንያት “መሌካሙን ሥራ” ሇማዴረግ ነው (ኤፌ 2፡8-10)። ሆኖም ግን ሰው በክርስቶስ 
አምናሇሁ ካሇ የማመኑ አይነተኛ ምሌክት በእምነቱ ምክንያት የሚያፈራው መሌካሙ ሥራው 
ነው። ይህንን እውነት ሇማስጨበጥ ያዕቆብ የተሇያዩ የሕይወት ገጽታዎችን እያነሳ፣ 
በእያንዲንደ የሕይወት ገጽታ ውስጥ አማኝ እንዯ ክርስቲያን እንዳት መኖር እንዲሇበት 
ያሳስባሌ። 
 
 ይህ የያዕቆብ መሌዕክት ጥናት ሲዘጋጅ የቤተክርስቲያንም አይነተኛ አሊማ 
አካሄዲችን በክርስቶስ ያሇንን እምነት ማሳየት እንዲሇበት ሇማሳሰብ ነው። እግዚአብሔር ሇሰው 
ሌጅ የሰጠው የመጀመሪያው እና ታሊቁ ሃሊፊነት በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን ነው። ከእምነት 
ወዱያ ግን አስተሳሰባችን፣ ንግግራችን፣ አዴራጎታችን እና አካሄዲችን ሁለ በክርስቶስ ኢየሱስ 
ያሇንን እምነት እንዱያንጸባርቅ ይገባሌ። በመሆኑም ይህንን ጥናት በምናጠናበት ጊዜ ሁለ 
በክርስቶስ እናምናሇን ካሌን እምነታችንን በሥራ መግሇጥ እንዲሇብን እያሰብን እንዴናጠና፣ 
ቤተክርስቲያን እና የዚህ ጥናት አዘጋጆች አዯራ ይሊለ። 
 
ቅደሳንን የማጽናት አገሌግልት 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ጥናት አስራ አንዴ 
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____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
ጥናት ስዴስት 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
ጥናት ሰባት 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
ጥናት ስምንት 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
ጥናት ዘጠኝ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
ጥናት አስር 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

የያዕቆብ መሌዕክት  - ጥናት አንዴ 
የእምነት መፈተን - ክፍሌ አንዴ 
የምንባብ ክፍሌ፡- ያዕቆብ 1፡1-12 

  
የጥናቱ ዓሊማ፡   የእምነት መፈተን ፍጹማንና ሙለዓን የሚያዯርግ እንጂ የሚያጠፋን 
አሇመሆኑን ማስገንዘብ።  
 
መግቢያ 

የመሌዕክቱ ተቀባዮች የተበተኑ የእስራኤሌ ቤተሰቦች ናቸው። ከዚህ የምንረዲው 
ከተዯሊዯለበት ሁኔታ የወጡና በፈተና ያለ ናቸው። ያዕቆብ ፈተናን አስመሌክቶ ስሇሚዯርሱ 
ጥያቄዎች መሌስ የሚሆኑ መንፈሳዊ እውነቶችን ይሰጣሌ።  

ያዕቆብ በዚህ ምዕራፍ እምነታችን ሲፈተን ክፉ ነገር እንዯ ዯረሰብን ብቻ አዴርገን 
መቁጠር እንዯላሇብን ያስገነዝበናሌ። እምነት የሚፈተን ነው። አንዴ አማኝ በእምነቱ ሲፈተን 
የትዕግሥት ፍሬን ያፈራበታሌ እንጂ የሚጠፋበት አይዯሇም። ስሇዚህ በእምነት ጉዞአችን ፈተና 
ሲገጥመን ወዯ ከፍታ እየወጣን መሆኑን እንጂ ጉዴ እንዯመጣብን አንቁጠር።  

በአሇም ያሌተሇመዯ አንዴ እውነት በፈተና ዯስ መሰኘት ነው። ሇአማኝ ፈተና ሇየት ያሇ 
ግብ እንዲሇው ክፍለ በዯንብ ያስረዲሌ። በዚህ ምዕራፍ በፈተና ስናሌፍ እንዯሙለ ዯስታ 
ሌንቆጥረው የሚገባው ፍጹምና ሙለዎች ስሇሚያዯርገን ነው። ፈተና እግዚአብሔርን ዯስ 
የሚያሰኝ ህይወት በእኛ መኖሩ የሚታይበት አንዴ መንገዴ ነው።  
 
የመወያያ ጥያቄዎች 
ማሳሰቢያ፦ (ሇሁለም የመወያያ ጥያቄዎች) ጥያቄዎቹን በግሊችሁ በማጥናት ሇሚትጠቀሙ 
መሌሱን በማስተወሻ ዯብተሮቻችሁ ጻፉ፣በቡዴን ሇመወያይትም በጣም ይጥቅማሌ። 

1. በቁጥር አንዴ ሊይ ጸሀፊው ራሱን እንዳት ነው የገሇጸው? ተቀባዮቹንስ? 

2. በቁጥር 2-4 ጸሀፊው ወንዴሞቼ የሚሊቸው የሚያሌፉበትን ፈተና እንዳት ነው 

እንዱመሇከቱት የሚያበረታታቸው? ሇምን?  

3. በቁጥር 5 ሊይ ስሇፈተናዎች መወገዴ ሳይሆን ስሇጥበብ ማንሳቱ ምን ያመሇክታሌ? 

ስሇሰጪውና ስሇ ጠያቂዎች ምንዴነው የተገሇጠው?  

4. በቁጥር 6-8 ጥበብ የሚጎዴሇው እንዳት እንዱሇምን ነው የተመከረው? ይህ 

“ሇሁለ” ከሚሇው የቁጥር 5 አሳብ ጋር እንዳት ይዛመዲሌ? የፀልቱን መሌስ 

በተመሇከተ ክፍለ ምን ያሳየናሌ? 

1 
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5. በቁጥር 9-11 ተፈጥሮንና የሰው ሌጆችን ሁኔታ እያነጻፀረ የሚዘረዝረቸው ነገሮች 

ምንዴን ናቸው? ከእምነታቸው መፈተን ጋር ምን ያገናኘዋሌ? 

6. በቁጥር 12 በፈተና ስሇሚያሌፍ ሰው ምን ምን ይናገራሌ? ስሇ በረከትና ተስፋስ? 

7. በ“ሌዩ ሌዩ ፈተና” ስሇመጽናት ያሇህ ሌምምዴና መረዲት ምን ነበር? አሁንስ? 

ያሇፍክባቸውስ ፈተናዎች አለ? እንዴ ሰው ይመስክር። 

መዯምዯምያ፡ ፈተናን በትዕግሥት ማሇፍ፤ ጌታን እንዴንበዴሌ ከሚገፋፉን ፈተናዎች 
ዯግሞ መራቅ በሰማይና በምዴር በረከት አሇው። ጌታን በማመን መከራን መቀበሌ የብዴራት 
ጉዲይ ብቻ ሳይሆን የጌታን ህሌውና በህይወታችን ምዕራፎች ሁለ በአስዯናቂ ሁኔታ ማየት 
ነው። 
የፈተናችንን አይነት መሇየት ጥበብ ነው። መጽሐፍ ቅደስ እንዯሚሌ በግፍ ሥራችን ምክንያት 
መከራን የምንቀበሌ ሳይሆን መሌካምን እየሠራን ሇምናሌፍበት መከራ ጌታ ብዴራትን ሇኛ 
መሇየቱን አንዘንጋ። (1ጴጥ. 2፡19-20፤ 5፡ 9-10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

በአሥራ አንደም ጥናት ማንኛውም ዓይነት አስተያየት ወይንም ጥያቄ ካሌዎት 
በሚቀጥለት ገጾች ያስቀምጡ (ይጻፉ)። አስተያየትዎንም ቀጥታ በመሪዎቻችሁ በኩሌ 
ሇትምህርት ክፍለ ያሳውቁ። ጌታ ይባርክዎት! 
ጥናትአንዴ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
ጥናት ሁሇት  
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
ጥናት ሶስት  
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
ጥናት አራት 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
ጥናት አምስት  
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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3) እርስ በርስ ስንጸሌይ ሌናዯርግ የሚገባን ነገር ከ ቁ 16 እስከ 20 ምን ምንዴን ነው?  
 3፡1 ሃጢያት መናዘዝ ያሇብን ሇምንዴን ነው? ሃጢያታችንን ሳንናገር መጸሇይ 
አይቻሌም?  

(እውነተኛ ፈውስ እንዱመጣ መናዘዝ አሇብን። እግዚአብሔር እራሱ ሇላሊው ሰው 
እስኪገሌጥ መጠበቅ የሇብንም።)በዚህ ሀሳብ ተወያዩ። ምስጥር መጠበቅ አሇበት።  
 3፡2 እንዯ ኤሌያስ መጸሇይ የሚችሇው ማነው? አገሌጋይ ብቻ ወይስ ማንም አማኝ?  

(ማስተወሻ፦ስሇ አገሌጋዮች ሳይሆን ስሇእርስ በርስ ሲያወራ ነው ኤሌያስን 
የጠቀስው ስሇዚህ ማናችንም እንዯኤሌያስ መጸሇይ እንችሊሇን) 
 3፡3 ከኤሌያስ የምንማረው ምንዴን ነው?  
 3፡4 አብረውን የሚጸሌዩ ሰዎች ወይም ላልች ሃጢአት ሲሰሩ ምን ማዴረግ 
አሇብን?   
 3፡5 ሃጢያት አንዲንዳ በሽታን ግን ዯግሞ በቁ 20 መሰርት ምን ሉያመጣ ይችሊሌ? 
 
መዯምዯምያ፡ ሁሌ ጊዜ በጸልት መትጋት አሇብን። ግን ሁሌ ጊዜ ብቻችንን መትጋት 
አንችሌም። አንዲንዳ ሌንዯክም እንችሊሇን። እግዚአብሔር ብዙ አገሌጋዮችንና ቅደሳንን 
በዙሪያችን ስሇሰጠን እርስ በርስ ተዯጋግፈን ሁሌጊዜ በጸልት መትጋት አሇብን።  
ጌታ ጸልታችሁን በመስማት ይባርካችሁ!ይህ ጥናት ሇሕይወታችሁ የሚጠቅም ይሁን። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

የያዕቆብ መሌዕክት  - ጥናት ሁሇት 
የእምነት መፈተን - ክፍሌ ሁሇት 

የንባብ ክፍሌ፡ 1፡12-18 
የጥናቱ ዓሊማ፡ በፈተና ወቅት ስሇፈተናችን ምንነትና ስሇፈተኙ በቂ ግንዛቤን ይዘን መጽናት 
እንዲሇብን ማስገንዘብ። 
 
መግቢያ፦ 
ፈተናን ዝም ብሇን መጋፈጥ የሇብንም። አንዲንዴ መሰረታዊ ነገሮችን ሌብ ብሇን ማጤን ተገቢ 
ነው። ፈተናው ምንዴን ነው? ፈተናዬ ከምን የተነሳ ነው? የፈተናዬ ምክንያቱ እኔው ነኝ ወይ? 
እነዚህን ሇመሳሰለ ጥያቄዎችን የምንሰጠው ምሊሽ በጥበብ ነገሮችን እንዴናይና 
ያሇማጉረምረም እንዴንጸና ጉሌበት ይሆነናሌ። 
በመጀመሪያው ክፍሌ ስሇ ፈተና ፍሬ፣ ስሇ ጥበብ አስፈሊጊነት እና ስሇ ፈተናችን ጊዜያዊነት 
በቂ ትምህርትን ሰጥቶናሌ። በሚቀጥሇው ክፍሌ ያዕቆብ ስሇፈተና እና ስሇፈታኙ በማወቅ 
ፈተናን እናሌፈው ዘንዴ ይመክረናሌ። 
 
የመወያያ ጥያቄዎች 

1. በቁጥር 13 የፈተናን ምንጭ በተመሇከተ ምንዴን ነው የተገሇጸው? በፈተና 

የሚያሌፍስ ሉገነዘበው የሚገባ እውነት ምንዴን ነው? ተውያዩ 

2. በቁጥር 14 ሊይ የተገሇጠ የፈተና ምንጭ ምንዴን ነው?  በምኞት ሲሳብና ሲታሇሌ 

የሚለት ቃሊቶች በፈተና ውስጥ ሰው ራሱን ስሇማግኘቱ ምን ያመሇክታለ? 

3. በቁጥር 15  ምኞት፣ ኃጢአት እና ሞት የተገሇጠው እንዳት ነው? እንዳትስ 

ትረዲዋሇህ? 

4. (ቁጥር 16-17)አትሳቱ የሚሊቸው ስሇምን ጉዲይ ነው? ስሇ መሌካም ነገር ምንጭና 

ማንነቱ የተገሇጠውን ተወያዩበት።   

5.  የጌታ በጎነትና ማንነት በእምነታቸው ሇሚፈተኑት ምን ተስፋ ይሰጣቸዋሌ? 

6. ቁጥር 18 ሊይ ያሇው አሳብ ስሇ አማኞቹ ምን ይናገራሌ? ይህን መገንዘብ እንዳት 

ነው በፈተናችን እንዴንጸና የሚያግዘን?  

7. ቁ.18 “የብኩራት ዓይነት እንዴንሆን” ሲሌ ምን ማሇቱ ነው? ይህ አባባሌ አማኝ 

በእምነቱ ሲፈተን ሉኖረው ስሇሚገባው ግንዛቤ ምን ያስተምርሃሌ? 
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መዯምዯምያ፡ እግዚአብሔር በጎነትን እንጂ ክፋትን ማዴረግ ባህርይው ስሊሌሆነ ስንፈተን 
በእርሱ ሊይ  ከማጉረምረም ይሌቅ ጥበብን እንጠይቀው። ይህም የፈተናችንን ምንጩንና 
መፍትሔውን እንዱያሳየን ይረዲናሌ። በኛ ሊይ ያሇው አሊማ በጎ መሆኑን ተረዴተን እንዴንጸና 
ሁሇንተናችንን ወዯ እርሱ እናቅና። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

የያዕቆብ መሌዕክት  - ጥናት አስራ አንዴ 
ፀልት 

የምንባብ ክፍሌ፡ 5፡13-20 
የጥናቱ ዓሊማ፡- ፀልትን በግሌ፥ከላልች ቅደሳን ጋር እና ከአገሌጋዮች ጋር እንዴንሇማመዴ 
ሇማነሳሳት   
 
መግቢያ፡- የግሌ ፀልት ሁሊችንም ሉኖረን ይገባሌ። አንዲንዳ ግን መፀሇይ ሉያቅተን ይችሊሌ። 
የፀልት አቅም ስናጣ በላልች ፀልት መዯገፍ እንዲሇብን ያዕቆብ ያስተምራሌ። አንዯኛ 
በአገሌጋዮች ፀልት መዯገፍ ይገባናሌ። ላሊው ዯግሞ አገሌጋይ ብቻ መጠበቅ የሇብንም። 
አብረውን ያለ ቅደሳን በፀልት ሉዯግፉን ይችሊለ። ስሇዚህ ሇአገሌጋዮችም ሇላልች 
ቅደሳንም የፀልት ጥያቄአችንን እያቀረብን በፀልታቸው ሌንዯገፍና አቅማችንን ሌናዴስ 
እንችሊሇን።  

 
የመወያያ ጥያቄዎች፡ (ዛሬ ካሊሇቀ በሁሇት ቀን መወያየት ትችሊሊችሁ) 
1) 5፡13 ሊይ መከራ የሚቀበሌ ሲሌ ምን ዓይነት መከራ ነው የሚሇው?  

1.1 መከራ የሚቀበሌ ሰው ከመዘመር ይሌቅ ፀሌይ የተባሇው ሇምንዴን ነው?  
ጸልት ሇምስጋና መንገዴ ይከፍታሌ ማሇት ነው? 

1.2 ዯስ ያሇው መዘመር የሚያስፈሌገው ሇምንዴን ነው?  
1.3 ዯስ ያሇው መፀሇይ አያስፈሌገውም? አንዲንዴ ጊዜ ከመፀሇይ ይሌቅ አመስግን 

የሚለ ሰዎች ሲያጋጥሙ በዚህ ክፍሌ መሰረት ምን ሌንሊቸው ይገባሌ?  
 
2)5፡14-15 ከእናንተ መካከሌ የታመመ ቢኖር ሲሌ አማኝ ሉታመም ይችሊሌ ማሇት ነው?  

2፤1 ሲታመም እራሱ ከመጸሇይ ይሌቅ አገሌጋዮችን ይጥራ ያሇው ሇምንዴን ነው? 
ከህመማችን የተነሳ በእምነታችን ሌንዯክም ሌንጠራጠር እንችሌ ይሆናሌ ማሇት ነው? 
እንዯዚህ ማሇቱ መነፈሳዊ ኑሮ እርስ በርስ መዯጋገፍ ያሇብን ኑሮ እንዯሆን ሉያመሇክተን ነው 
ብሊችሁ ትስማማሊችሁ?  
 2፤2 ሽማግላዎች ማሇት በኛ ዘመን የሽምግሌና አገሌግልት የሚያገሇግለትን ብቻ 
ማሇቱ ነው ወይስ ሁለንም አገሌጋዮችን ያጠቃሌሊሌ?  
 2፡3 ዘይት ቀብተው መጸሇያቸው ጥቅሙ ምንዴን ነው? ያሇ ዘይት መጸሇይ 
አይቻሌም?  
 2፡4  ዴውዩን ወይም በሽተኛውን የሚያዴነው ምንዴን ነው? ይህስ ምንን 
ያስተምራሌ? 
 2፡5 ኃጢአት ሠርቶ እንዯሆነ ሲሌ በሽታ ከኃጢያትም ሉመጣ ይችሊሌ ማሇት ነው?  
2፡6 ኃጢያት ንስሃ ሳይገባ ይሰረያ እያሇ ነው? (ማስታወሻ፦ መናገር ያቃተው በሽተኛ ከሆነ 
ንስሃ መናገር አይችሌም ማሇት ነው። ነገር ግን ጸልትን መፈሇጉ እንዯንስሃ ይታይሇታሌ።) 
 
ሇሁሇተኛ ቀን 
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8) ስሇጌታ መምጫ ቅርበት የሚነግራቸው ሇምንዴን ነው? ይህ ሃሳብ ከፍርዴ ጋር ግንኙነት 
አሇው?  
 
9) እርስ በርሳችሁ አታጉረምርሙ ሲሌ ምን ማሇቱ ነው? አትካሰሱ፥ አንተነ አንቺ ነሽ ጥፋተኛ 
አትባባለ ማሇቱ ነው? ሇምን አታጉረምርሙ ይሊሌ?  
 
10) በትዕግሥት የጸኑት እነ ኢዮብ የተቀበለት መከራና በዚህ ክፍሌ በባሇጠጎች እጅ 
እየተሰቃዩ ያለት ሰዎች መከራ ይነጻጸራሌ?ኢዮብ ከስዎችም መከራ ተቀብልአሌ ማሇት ነው? 
ከነኢዮብ ምን እንማራሇን?  
 
11) አትማለ የተባሇው ሇምንዴን ነው? ማሃሊ ከትዕግሥት ጋር ምን አገናኘው? ተጨማሪ 
ማብራሪያ፦ምን አሌባት ከሚቀበለት መከራ ሇመውጣት ወይም ወዯ መከራው ከመጀመርያ 
ሊሇመገባት ብሇው የማለት ይሆናሌ። ይህ ከሆነ ዯግሞ ከመከራ የሚያወጣ ወይም እንዲንገባ 
የሚጠብቀን እርሱ እንዯሆነ አምነን ከመሃሊ እንዴንጠበቅ ብል ነው። 
 
መዯምዯምያ፡ እግዚአብሔር የሚበዴለንን እኛን ወክል እንዯሚያናግርሌንና በጊዜው ዯግሞ 
እንዴሚፈርዴሌን አውቀን፤ጌታ እስኪመጣ ዴረስ ማንኛውንም መከራ እንዴቅደሳ አባቶቻችን 
ሌባችንን አጽንተን ሌንታገሥ ይገባሌ። 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
የያዕቆብ መሌዕክት  - ጥናት ሦስት 
የእምነት መፈተን - ክፍሌ ሦስት 

የንባብ ክፍሌ፦ 1፡19-27 

የጥናቱ ዓሊማ፡- አንዯበታችንን በመግዛትና ከቃለ የተማርነውን በትክክሌ በመተግበር 
መጎሌበት እንዲሇብን ማስገንዘብ። 
  
መግቢያ፡ 
ያዕቆብ በዚህ ክፍሌ ስሇ አንዯበትና በተማሩት ቃሌ ስሇመኖር ታሊቅ ምክርን ይሰጣሌ። 
በፈተና ወቅት በዴሌ እንዴንወጣ አንዯበታችን መጠበቅና እንዯቃለ መመሊሇስ ተገቢ ነገር 
ነው። ቀዯም ባለት ቁጥሮች እምነት ሲፈተን ጸንተን እንዴንቆም ጥቂት ምክሮችን ሰጥቶን 
ነበር። እስከ አሁን ባየናቸው ጥናቶች ስሇፈተና ግብ፣ ስሇ ጥበብ አስፈሊጊነት፣ ስሇ 
ፈተናዎቻችን ጊዜያዊነት፣ ስሇፈተናዎቻችን ምንጭ እና ስሇጌታ መሌካምነት ተመሌክተናሌ።  
አንዯበታችንን ካሇመጠበቅ ከሚመጣ ፈተና እና ቃለን ካሇመጠበቅ ከሚገኝ ፈተና መጠበቅ 
እራሱን የቻሇ በረከት ነው። በዚህ ክፍሌ ዯግሞ አንዯበታችንን መጠበቅና እንዯቃለ መራመዴ 
ሇግሌ ህይወታችን ብቻ ሳይሆን ላልችንም ከውጣውረዴና ከፈተና ምን ያህሌ እንዯሚጠብቁ 
እንመሇከታሇን።   
 
የመወያያ ጥያቄዎች 

1. ያዕቆብ በቁጥር 19 ሊይ የፈጠነና የዘገየ ሁን እያሇ የሚናገረው በምንና ስሇምንዴን 

ነው? ሇምን? [ተጨማሪ ጥቅስ ምሳላ  10፡19-21] 

2. የእግዚአብሔርን ጽዴቅ የማይፈጽመው ምንዴን ነው? ሇምን? [ተጨማሪ ምሳላ 

14፡19፤ 15፡1] 

3. በቁጥር 21 አስወግደና ተቀበለ የሚሊቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው? ይህን የሚሇው 

ከምን ጋር በማያያዝ ነው? እንዳት ነው በፈተና ሇመጽናት የሚረዲን? 

4. በቁጥር 22ና 23 ሌንስተው ስሇማይገባን ነገር የሚመክረን ምክር ምንዴን ነው? 

የሚሰጠን ምሳላ ምንዴን ነው?  

5. 1:23 እንዳት ነው ፊትን በመስታዋት ማየት የሰሙትን በተግባር መሇማመዴን 

የሚገሌጸው? 

6. 1:25“ፍጹሙ ሕግ” ተብል የተጠቀሰው የትኛው ነው? ይህ ሕግ ምን ያስገኛሌ? 

በዚህ መጽናት ማሇትን እንዳት ትረዲዋሇህ? 

7. እግዚአብሔርን ያመሇከ አይምሰሇው የተባሇው ምን አይነት ሰው ነው? የዚህ ሰው 

አምሌኮ ምንዴን ነው?1:26 
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8. ንጽህ አምሌኮ ምንዴን ነው? እንዳት ነው የሚገሇጸው? [ማቴ. 25፡36፣43] 

9. “በዓሇም ከሚገኝ እዴፍ” ሰውነትን መጠበቅ ማሇት ምን ማሇት ነው? መዝ 1 ገሊ 5፡

6 1ጴጥ 2፤11-12  

10. ከያዕቆብ መሌዕክት ያሇህን የእምነት ጉዞ በተመሇከተ የተማርከውን ሇቡዴንህ 

አካፍሌ። ሇምን አይነት እርምጃ ነው የተነሳሳህው? 

መዯምዯምያ፡ ክርስትና ከቃሌ ያሇፈ ያመኑትን በተግባር የሚተርጉሙበት መንፈሳዊ ጉዞ 
ነው። ይህ ህይወት ፈተና አሇበት። ሇያዕቆብ በእምነቱ የሚፈተን አማኝ ፈተናውን፣ ምንጩን 
እና ግቡን በሚገባ የተረዲ ሰው ነው። የያዕቆብ መሌዕክት አማኝን ሇራሱ ብቻ የሚኖር 
እንዯሆነ ሳይሆን አምሊኩን ሇማክበርና ላልችን ሇመጥቀም ሚዛናዊ በሆነ የህይወት ዘይቤ 
የሚመራ መሆኑን ነው የሚያስተምረን። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

የያዕቆብ መሌዕክት  - ጥናት አስር 
ትዕግስት 

የምንባብ ክፍሌ፡ 5፡1-12 
የጥናቱ ዓሊማ፡ በመከራችን ሁለ እስከሞት ወይም ጌታ እስኪመጣ ዴረስ እንዴንታገሥ 
ሇማነሳሳት።   
 
መግቢያ፡ ያዕቆብ መጀመሪያ ቅደሳንን ሇሚበዴለ ሰዎች ስሇሚመጣባቸው ፍርዴ ዯግሞም 
አሁን እንኳ እየተቀበለት ስሊሇው ፍርዴ ይነግራቸዋሌ። ጌታ የተበዲዮችን ዴምጽ እንዯሚሰማ 
አውቀው አሁኑኑ በፍርሃት ሕይወታቸውን እንዱያስተካክለ ይነግራቸዋሌ። ወዯ ተበዲዮች ዞር 
ብል ዯግሞ ምንም አይነት መከራ ቢቀበለም ጌታ ሉፈርዴሊቸው እንዯሚመጣ አውቀው 
እንዱታገሱ ያዛቸዋሌ። እርስ በርስ በመካሰስ አንተ ነህ አንቺ ነሽ በመባባሌ ፈራጅ የሆነውን 
የጌታን ዴርሻ እንዲይዙ፥ በመሃሊም ከችግራቸው ሇመውጣት እንዲይታገለም 
ያስጠነቅቃቸዋሌ።   
 
የመወያያ ጥያቄዎች፡ 
 
1)5፡1-6 የሚዯርስባቹ ጭንቅ የሚሇው ምኑን ነው? ዋይ ዋይ እያሊችሁ አሌቅሱ የሚሊቸውን 
ሇምንዴን ነው? ጭንቅ የሚሇው ወዯታች ሇተዘረዘረው ሃጢያታቸው ከሞት በኋሊ 
የሚፈረዴባቸውን ፍርዴ ነው ብሇን ማሰብ እንችሊሇን? አሌቅሱ የሚሊቸውስ ንስሃ እንዱገቡ 
ማሇት ነው? 
 
2) ከቁጥር 2-3 የባሊጠጎች ሃብት ምን ዓይነት ሁኔታ ሊይ ነው ያሇው? ሃብታቸው ምን 
ሆኖአሌ ነው የሚሊቸው?  
 
3) የነዚህ ሰዎች ችግሩ ሃብታም መሆን ነው ወይስ ሃብታቸውን የሰበሰቡበትና የያዙት 
መንገዴ ነው? 
 
4) ከቁጥር 4-6 ዴረስ የተዘረዘረው የእነዚህ ሰዎች ሃጢያት ምን ምንዴን ነው?  
 
5) ቁጥር 6 ሊይ "እናንተን አይቃወምም" ሲሌ ሇምንዴን ነው ጻዴቅ ባሇጠጎችን 
የማይቃወመው?  በርግጥ ሰው ከሞተ በኋሊ ሇቃወም አይችሌም። እንዯዚህ ማሇት ነው? 
 
6) ጌታ እስኪመጣ ታገሡ ሲሌ ማንን ወይም ምንን ነው መታገሥ የሚያስፈሌገው?ከቁጥር 1 
እስከ 6 ያሇው ሇቅደሳን ትዕግሥት ምን ይረዲሌ?  
 
7) ትዕግሥት ምንዴን ነው? በቁጥር 8 ሊይ የታገሠ ሰው ምን ይመስሊሌ?  

6 19 



  

መቀየር ችግር አሇው?  
 
 ስሇዛሬ ወይም ሰሇነገ በእርግጠኝነት መናገር እንዯማይችለ እያወቁ በትዕቢት 
መናገራቸው ነው? እንዳት ነበር ማሇት ያሇባቸው? 
 
5) ነገ የሚሆነውን መገመትና ማወቅ ሌዩነቱ ምንዴን ነው? አታውቁምም ወይም መገመትም 
አትችለም ነው የሚሊቸው? 
  
6) በቁጥር 15 ሊይ የሚያቅደት ሰዎች ከቁጥር 13 ካለት ጋር የሚሇዩት በምንዴን ነው?  
  
7) አሁን ትመካሊችሁ የሚሇው ማንን ነው? በምንዴን ነው የሚመኩት?  

 የተወቀሱበት ምክንያት እስከዛሬ የሆነሊቸው በጌታ እንጂ በእነርሱ ብርታት 
እንዲሌሆነ መርሳታቸው ነው ማሇት ነው? ሇማብራሪያ ያህሌ ምዕራፍ አንዴ 
የበጎ ምንጩ ጌታ እንዯሆነ አትርሱ ይሊሌ። እነዚህ ግን የረሱ ይመስሊሌ።) 

 
8) በቁጥር 17 ሊይ ታውቃሊችሁ የሚሊቸው ምንዴን ነው? ከዚህ በፊት አታውቁም ያሊቸው 
ምንዴን ነበር?  
 
መዯምዯምያ፡ በዚህ ምዴር ስንኖር በእውቀት የተወስንን ነን። ስሇ ስዎችና ስሇነገ ጥሌቅ ነገር 
አናውቅም። ነገር ግን ዛሬ ማዴረግ ያሇብንን እግዚአብሔር ያሳውቀናሌ። የእግዚአብሔር 
ፈቃዴ ባወቅነው እንዴንታዘዘውና በማናውቀው እንዴንታመነው ነው። 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

የያዕቆብ መሌዕክት  - ጥናት አራት 
በክርስቶስ እምነት ሊሇው ሰው አዴሌዎ ክርስቲያናዊ ሥነ ምግባር አይዯሇም:: 

ያዕ 2፡1-13 (ክፍሌ አንዴ) 
የጥናቱ ዓሊማ፡ በጌታ ትምህርት አዴሌዎ እንዯላሇ ማሳወቅና እንዯ እግዚአብሔር ሌጆች 
በቤተክርስቲያንና ከቤተክርስቲያንም ውጪ ሇሰዎች ያሇን ቦታ ክርስቲያናዊ ፍትህና እኩሌነትን 
የሚያንጸባርቅ መሆን እንዲሇበት ማሳሰብ። 
 
መግቢያ 
ያዕቆብ በመሌዕክቱ እምነታችንን ማሳዯግና ማጥራት የሚችለ የተሇያዩ ዓይነት ፈተናዎችን 
ይናገራሌ። እንዯተማርነው ምዕራፍ አንዴ ሊይ የመሌዕክቱ ተቀባዮች ላሊ ዓይነት ፈተና 
ቢገጥማቸውም፤ ምዕራፍ ሁሇት ሊይ ዯግሞ አዴሌዎ (የሥነ ምግባር  ፈተና) በመካከሊቸው 
ሰፍኗሌ። ይህ ዯግሞ አይሁዲዊያንም ሆኑ ላልች  በባህሊቸውና በሃይማኖታቸው 
ከተሇማመደት ኑሮ ውጪ ነው። ነገር ግን አሁን የጀመሩት በክርስቶስ ያሊቸው እምነት 
ሰዎችን የሚያየው እንዯሇመደት ዓይነት ሌምምዴ አይዯሇም። ሁለም በጌታ እኩሌ ነው።  
 
የመወያያ ጥያቄዎች 

1. ያዕቆብ በመሌዕክቱ 15 ጊዜ ከተጠቀማቸው "ወንዴሞች" ከሚሌ ቃሌ በያዕ 2፡1 
የተጠቀሰው አንደ ነው።  ይህ ጠቃሚ ቃሌ ምንን ያመሇክታሌ? ሇምንስ ተጠቀስ? 
በዚህ ክፍሌ አዴሌዎ አታዴርጉ ብል ሲሌ  ምክንያቶቹ ምንዴ ናቸው? 

 
2.  ሀ. እንዯ እግዚአብሔር ቃሌ ዴሃና ሀብታም ማን እንዯሆነ ይብራራ? የያዕቆብ 

መሌዕክት ተቀባዮች የተሳሳቱበት ነጥብ ተወያዩ? ማቴ 5-7 ሇተጨማሪ ማብራሪያ 
ይነበብ። መጻፍ የሚትችለ በሚገባችሁ ቋንቋጻፉ። 

  
ሇ. 2፡2-4 ሲነበብ አንዴ ሰው መከበር ወይንም ቦታ መሰጠት ያሇበት መመዘኛው 
ምንዴ ነው? ከውጫዊ ነገር ባሇጠግነት ይሌቅ የእምነት ባሇጠግነት ይበሌጣሌ 
ማሇት ምን ማሇት ነው?  

 
3.  በቁ.4 መሠረት ይህንን አዴሌዎ የምናዯርግ ከሆነ ምን ዓይነት ሰዎች እንዯሆነን 

ይናገራሌ? ሇምን?  
 

4.   ሀ. በያዕ 2፡5-13 ቁ.5 አዴሌዎ ማዴረግ የላሇብን የጸሐፊው መቃወሚያ ሀሳቦች 
(ምክንያቶች) ምንዴ ናቸው (በዲኑት ሰዎች መካካሌ ዴሆች መገፋት አያስፈሌግም 
ብል ያቀረበው ምክንያት ምንዴነው)?  

 
 ሇ. 2፡6-7 ሇባሇጠጎች ማዴሊት እንዯላሇብን 3 መከራከሪያ ነጥቦችን 

ያስቀምጣሌ። እነዚህ ሶስቱ መከራከሪያ ነጥቦቹን በዝርዝር አስቀምጡ? እነዚህ 
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ሰዎች ክርስቶስን የሚከተለ ናቸው ወይንስ አይዯለም? ቢሆኑም ባይሆኑም 
ምን ሇውጥ አሇው?   

 
5.  2፡8-13 በዚህ ክፍሌ መሠረት ኃጢአት ሁለ አንዴ ነው። ከክፍለ ሀሳብ ጋር 

ስናያይዝ ምን ማሇቱ ነው? ጸሐፊው ሇማብራሪያነት የተጠቀመው ምንዴ ነው?  
 

6.  በያዕቆብ መሌዕክት የተጠቀሰው “የንጉስ ወይም ክቡር ህግ” በዘላ 19፡16፣ለቃ 6፡
20-22 ኢሳ 10፡2 ጋር ምን ይገናኛሌ?  

 

 ይህ ህግ ሥራው ምንዴ ነው? ያዕ 2፡8 በማቴ 22፡37-40 ከተጠቀሰው 
ወርቃማው ትዕዛዝ በሰዎች ሊይ ከሚዯረገው አዴሌዎ ጋር ምን ግንኙነት አሇው?  
ተውያዩ 

 
7.  እኛስ በቤታችን፣ በአገሌግልታችንና በሥራ ቦታችን እንዯዚህ ዓይነት ፈተና 

ገጥሞን ያውቃሌ?  
 

 ምንስ አዯረግን? የተሳሳት አዴርገን ቢሆን ከዚህ፡በኋሊ ምን ዓይነት ሰዎች መሆንን 
እንመርጣሇን? 

 
መዯምዯምያ፡ ስሇዚህ እግዚአብሔር ስሇማይፈቅዴና ከፍርደ ሥር ስሇምንሆን አዴሌዎ 
በማንኛውም ቦታ ማዴረግ የሇብንም። ነገሩን አውቀን ከሆነ አዴሌዎ የምናዯገውም 
በወንዴሞቻችንና በእህቶቻችን ሊይ ነው። የፍቅር ሕግም አይፈቅዴም። የጌታ መሌክና ምሳላ 
ባሇበት ሰው ሊይ ማዴሊት ኃጢአት ነው። ኃጢአትም ሁለ እኩሌ ነው።  
ሰው ሁለ እኩ፤ ነው። ገሊ 3፡28 የሚከተሇውን ብል ያረጋግጣሌ"አይሁዲዊ ወይም የግሪክ 
ሰው የሇም፥ ባሪያ ወይም ጨዋ ሰው የሇም፥ ወንዴም ሴትም የሇም፤ ሁሊችሁ በክርስቶስ 
ኢየሱስ አንዴ ሰው ናችሁና"።ስሇዚህ ክርስቲያን በምንም ሳይመካ ሁለም በጌታ እኩሌ 
እንዯሆን በማወቅ የአዴሌዎ ኃጢአትን ማስወገዴ አሇበት።  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

የያዕቆብ መሌዕክት  - ጥናት ዘጠኝ 
በእግዚአብሔር ፈቃዴ መኖር 

የምንባብ ክፍሌ፡ 4፡11-17 
የጥናቱ ዓሊማ፡ በዚህ ምዴር ሊይ ስንኖር ከስዎች ጋር ወይም በኑሮአችን ሁለ ነገሮች 
ባይመቹም ባይገቡንም የእግዚአብሔርን ፈቃዴ እያዯረግን እንዴንኖር ሇማስተማር።   
 
መግቢያ፡ እግዚአብሔር ሁለን እንዴናውቅ አሌሰጠንም። ላልች ሰዎች የሚያዯርጉትን ሇምን 
እንዯሚያዯርጉ እውቀቱን አሌሰጠንም። ዛሬ ወይም ነገ ምን እንዯምንሆን ሙለ እውቀት 
አሌሰጠንም። እንዴናውቅ የሰጠን ዛሬ ምን ማዴረግ እንዲሇብን ብቻ ነው። ሌናዯርገው 
የሚገባንን በጎ ስራ በቃለ አስተምሮናሌ። ባወቅነውም አሇመኖር ወይም ባሊወቅነው ሇመኖር 
መታገሌ ሁሇቱም ሃጢአት ነው። የእግዚአብሔር ፈቃዴ ግን በተገሇጠሌን እየታዘዝነው 
ባሌተገሇጠሌን እየታመነው እንዴንኖር ነው።    
 
የመወያያ ጥያቄዎች 
 
1) 4፡11 ሰሇማማት ይናገራሌ። ማማት ምንዴን ነው? ማማት የተከሇከሌነው ሇምንዴን ነው?  
 

ሀ) ማማት ከፍርዴ ጋር እንዳት ይያያዛሌ? (ማማት አንዴ ሰው ጥፋተኛ ነው ብል 
ሇላሊ ሰው መንገር ስሇሆነ፥ጥፋተኛ ነው ስንሌ ዯግሞ ፈራጆች እየሆንን ነው ማሇት 
ነው?)አዎን ከሆነ እንዳት? 
 
ሇ) ሕግን ማማት በሕግ መፍረዴ ምንዴን ነው? (የመፅሐፍ ቅደስ ሕግ ላሊ ሰው 
ሲያጠፋ ጥፋቱን እንዴንነግረው ወይም ሇመሪዎቻችን እንዴናቀርበው ወይም 
ሇእግዚአብሔር እንዴንሰጠው ስሇሚናገር፥ ስናማ ከሕጉ ጋር የሚቃረን ነገር 
እያዯረግን ስሇሆነ ነው ማሇት ነው? በላሊ አባባሌ ሕጉን ተሳስተሃሌ እያሌኩ ነው 
ማሇት ነው?) 

 
2) 4፡11-12 ስሇፍርዴ ሲያወራ ሕግን የጠቀሰው ሇምንዴን ነው? ስሇእግዚአብሔር ፈራጅ 
ሲናገረ ስሇሕግ ሰጪነቱ የሚናገረው ሇምንዴን ነው? (እግዚአብሔር የሚፈርዯው በሕግ ነው። 
እኛ በስሜት ነው የምፈርዯው። እርሱ ግን በቃለ ፍትህ ይሰጣሌ። በዚህ ትክክሇኛ ሃሳብ 
ተወያዩ) 
 
3) እግዚአብሔር ያዴናሌም ያጠፋሌም የሚሇው አባባሌ አይጋጭም? (ዲኛ አንዲንደን ወዯ 
ወይኒ ወይም ወዯ ሞት እንዯሚሌክ አንዲንደን ዯግሞ ነፃ እንዯሚሇቅ ማሇት ነው)በዚህ ሃሳብ 
ትክክሇኛ አባባሌ ነው። እንዳት? ተወያዩ ) 
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ሇ) መንፈስ ቅደስ በውጣችን ያሇው ሇምንዴን ነው? ምን ስናዯርግ ነው ከመንፈስ 
ቅደስ ጋር የምንጣሊው?  

 ሐ) ጸጋ የሚሰጠን ሇምንዴን ነው?  
 
4) ቁጥር 7 ሊይ ስሇ ስይጣን ምን እንማራሇን?  
 ሀ) ስሇስጋ ስሇዓሇም ብዙ ተጽፎ ስሇስይጣን ትንሽ መጻፉ ምን የሚያሳየን ነገር አሇ? 
ምን የተሇየ ነገር ተረዲህ? 

ሇ) ስይጣንን እንዳት ነው የምንዋጋው? (ተቃወሙ ማሇት በአፋችሁ ገስጹ ማሇት 
ሳይሆን ሃጢአት ሲጋብዛችሁ እምቢ በለ ማሇቱ ነው።)  
ሐ) እግዚአብሔር እኛ ስንቀርበው ብቻ የሚቀርበን ሇምንዴን ነው? (ሳንዴን በፊት 
እርሱ ሳንፈሌገው ፈሌጎናሌ። ግን ከዲንን በኋሊ የኛን ፈቃዯኝነት ይፈሌጋሌ?  

 
5) 4፡8-10 ሃጢአተኞች የሚሇው ማንን ነው? የዲነ ሰው ሃጢአተኛ ነው ማሇት ነው?  

ሀ) በዚህ ክፍሌ መሰረት ምን ዓይነት ሃጢአት ነው አማኝ የሚሰራው? (የስጋ 
ፍሊጎቶችን ማዴረግ፥ አሇምን መውዯዴ፥ከጌታ መራቅ፥ በንስሃ ከመመሇስ ይሌቅ 
በሃጢያት መቀጠሌና የመሳሰለት ናቸው።) 
ሇ) መጭነቅና ማዘን የሚያስፈሌገው ሇምንዴን ነው? (ሃጢያትን መጥሊታችንን 
ሇጌታ የምናሳየው ሃጢያትን ስንሰራና የሃጢያትን ሃሳብ ስናስብ ስናዝን፥ቶል 
እስክንነጻ ዴረስ ስንጨነቅ ነው) 
ሐ) በጌታ ፊት ራሳችንን ማዋረዴ ሇምን ያስፈሌጋሌ? (ብዙ ጊዜ የምንጣሊው 
ሇክብራችን፥ ሇመብታችን፥ ሇስማችን ብሇን ነው። ግን እንዯኢየሱስ ራሳችንን 
ካዋረዴን ማንም ምንም ቢያዯርግ አያዋርዯንም። ስሇዚህም ወዯጥሌ አንሄዴም።) 

 
መዯምዯምያ፡ስሇላልች ምንም አይናገርም ስሇ ሰይጣን አንዴ መስመር ብቻ። አብዛኛው 
የሚያወራው ስሇእኛ ነው። አይናችንን ከላልች ጥፋት ሊይ አንስተን ወዯራሳችን እናዴርግና 
በውስጣችን ያሌውን የስጋ ምኞት፥የአሇም ፍቅር፥ እነዚህ የሚጠቀመውን ስይጣን እይተዋጋን 
ሃጢያት ስንሰራ ቶል ቶል በንስሃ ራሳችንን እናጽዲ። 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

የያዕቆብ መሌዕክት  - ጥናት አምስት 
እምነትና ሥራ 

ያዕ 2:14-26 (ክፍሌ ሁሇት) 
እምነትና ሥራ የሚሇው ቃሌ የእምነት ፍሬን የሚያጠቃሌሌ ሐረግ ነው። 
የጥናቱ ዓሊማ፡  በክርስቶስ ያመነውን እምነት በየቀኑ በሥራ የሚገሇጥ መሆኑን ማሳሰብና 
ማስጠንቀቅ። 
 
መግቢያ 
ያዕ 2:14-26 ትኩረት ተሰጥቶ ከተነበበ አጠቃሊይ የመሌዕክቱን ጭብጥ ሃሳብ የያዘ ክፍሌ 
ነው። ይህ ክፍሌ በየዕሇቱ በጌታ ያሇንን እምነት ሥራ ሊይ እንዴናውሌ ያስገነዝበናሌ፤
ያስጠነቅቀናሌም። የዚህ ክፍሌ እምነትን በሥራ መግሇጥ በእግዚአብሔር መሌክና ምሳላ 
በተፈጠረውና በጌታ ዯም በዲነው ሰው ሊይ እዴሌዎ አታዴርጉ ከሚሇው ከሇፈው ጥናት ጋር 
ይገናኛሌ። በርግጥ ይህ ክፍሌ ተጨማሪ ትምህርቶች ቢኖሩትም እምነቱን በሥራ የሚያሳይ 
ክርስቲያን አዴሌዎን በማስወገዴ ህይወቱን ማሳየት አሇበት። ይህ ክፍሌ በጥብቅ 
የሚያስተምረን በእግዚአብሔር መንግስት ሀብታም ነገር ግን በምዴራዊ ነገር ዴሃ የሆኑትን 
ሰዎች ካሇን በማካፈሌ እምነታችንን በሥራ ማሳየት አሇብን ይሆናሌ።    
 
የመወያያ ጥያቄዎች 

1.  በያዕ2፡14 መሠረት ጥቅም የላሇው እምነት የቱ ነው? ጥቅም ያሇውስ?  
 

 ክርስቲያን በጌታ እምነት መኖሩን በምን ይታወቃሌ?  
 

2.  በያዕ2፡15-17 ሊይ የመሌዕክቱ ጸሐፊ እምነትን በሥራ ግሇጡ ብል የተጠቀመው 
ምሳላ ምንዴ ነው?  

 የጠቀሳቸው የሰው ሌጆች ፍሊጎቶችስ ምንዴ ናቸው?  
 

 ከነዚህ ላልች ሰዎችን መርዲት ያሇብን ነገሮች አለ? ምን?  
 

3.  በያዕ2፡18-20 በእግዚአብሔር አጋንንትም ያምናሌ፣ይንቀጠቀጥማሌ የሚሇው 
“እምነት” ምን ዓይነት እምነት ነው?  

 

 እንዯዚህ ዓይነት እምነት እንዲይኖረን ብል የሚመክረን ሇምንዴ ነው? 
 

4.  በያዕ2፡21-23 ያዕቆብ እምነት ያሇ ሥራ የሞተ መሆኑን ሇማሳየት ሁሇት የብለይ 
ኪዲን ማብራሪያ ምሳላዎችን ተጠቅሟሌ። እነማን ናቸው?  
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 ከነዚህ ምሳላዎች ላሊ መጥቀስ ይቻሊሌ? እነማንን?   ምን እዲረጉ? (የዕብራዊያንን 
መሌዕክት 11)።  

 
5.  በያዕ 2፡24-26 ትኩረት መሠረት እምነትና ሥራ በምን ይገናኛለ? በምንስ 

ይሇያያለ? መሇያየት ይቻሊሌ ወይስ አይቻሌም? ቁ.26ን ተነጋገሩ።  
 

6.  ጥሩ ሥራ ሰውን ሉያጸዴቅ ይችሊሌ? ካሌሆነ ምን ያስፈሌገናሌ?   አይዯሇም ወይም 
አዎን ካሌክ ምን ማስረጃ አሇህ? ያዕቆብ በሐዋ 15 የኢየሩሳላም ጉባኤ ውሳኔ ምን 
አቋም ነበረው?  

 
7. ታዱያ ይህንን የእግዚአብሐርን ቃሌ ወይይት እንዳት ሥራ ሊይ እናውሌ።  

 

 አሁን እምነትን በሥራ የምንገሌጽበት መንገዴ አሇ? እንዳት?  
 
መዯምዯምያ፡  
 
ክርስቲያን ያመነውን እምነት የእግዚአብሔር ቃሌ እንዯሚያዘው መሠረት በሥራ ማሳየት 
አሇበት። "ወንዴም ወይም እኅት ራቁታቸውን ቢሆኑ የዕሇት ምግብንም ቢያጡ፥ከእናንተ 
አንደም። በዯኅና ሂደ፥ እሳት ሙቁ፥ ጥገቡም ቢሊቸው ሇሰውነት ግን የሚያስፈሌጉትን 
ባትሰጡአቸው ምን ይጠቅማቸዋሌ?" (ያዕ 2፡15-16)። አማኝ እምነቱን በሥራ ካሌገሇጠ ፍሬ 
እንዯላሇው ዛፍ ወይንም የራሱን ሳይሆን ላሊ ፍሬ እንዯሚያፈራ ዛፍ ነው። እምነትና ሥራን 
ገነጣጥል ማሳየት አይቻሌም። ዯግ ሥራ ያሇ ክርስቶስ እምነት በርግጥ አያዴነንም። 
በተጨማሪ የለቃስ 10፡29 ጥያቄ ራስዎን ይጠይቁ “…ባሌንጀራዬስ ማን ነው…” ። መሌሱ 
በመንገዴ ሊይ ወዴቆ ወይንም በተሇያዩ ችግሮች እርዲታ የሚጠይቅ እና የምትጠይቅ እህት 
ናቸው። 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
የያዕቆብ መሌዕክት  - ጥናት ስምንት 

የጥሌ ምንጩ (የጥሌ ምክንያት) 
የምንባብ ክፍሌ፡ 4፡1-10 

 
የጥናቱ ዓሊማ፡ ምንም እንኳን በመካከሊችን አንዲንዴ ጊዜ መጣሊት ቢኖርም ጠሊታችን 
ወንዴማችን ወይም እህታችን ሳይሆኑ የገዛ ስጋችን፥ አሇምን መውዯዴ፥ስይጣንና ሃጢአት 
እንዯሆኑ ሇማሳየት ነው።   
 
መግቢያ፡ በአማኞች መካከሌ መጣሊት ሉኖር ይችሊሌ። ከመጣሊት ነፃ ሊንሆን እንችሊሇን። 
ጥለም ቀሊሌ ጥሌ ሳይሆን የመረረና እንዯ ጦርነት የከበዯ ሉሆንም ይችሊሌ። ሆኖም ግን 
የጥሊችንን ምክንያት ቆም ብሇን በመፅሐፍ ቅደስ ዓይን ብናየው ወዯ ጦርነቱ የሚያስገባን የገዛ 
ስጋችን፥አሇምን መውዯዲችን፥ ስይጣንና ሃጢአታችን መሆናቸውን እናያሇን። ይህንን 
ማወቃችን ጉሌበታችንን ወዯ እውነተኛው ጠሊታችን እንዴናዞር ይረዲናሌ። ያዕቆብ በዚህ 
ክፍሌ አማኞች እርስ በእርሳቸው ከመጣሊት ይሌቅ ሥጋቸውን እንዱገዙ፥በአሇም ፈንታ 
እግዚአብሔርን እንዱወደ፥ሰይጣንን እንዱቃወሙ እና  እራሳቸውን ከሃጢአታቸው 
እንዱያነፁ ይነግራቸዋሌ። 
 
 
 
የመወያያ ጥያቄዎች 
1) ቁ.1 ሊይ ጦርና ጠብ የሚሇው ስሇምን ዓይነት ጦርና ጠብ ነው የሚያወራው?  

 ከወዳት ይመጣለ ብል ጠየቀ እንጂ አማኝ ሆናችሁ ሇምን ትጣሊሊችሁ አሇማሇቱ 
ምን ያስተምራሌ?  

2) ከቁጥር 2 እስከ 3 የጥሌ ምንጩ ምንዴን ነው  የሚሇው?  
ሀ. ምቾቶቻችሁ ማሇት ምንዴን ነው?  

ሇ. የተመኙትን ማግኘት የማይቻሇው ሇምንዴን ነው? 

ሐ. በዚህ ክፍሌ አማኞች ይገሊለ ማሇት ምን ማሇት ነው? (በስጋ ይገሊለ ማሇት 

ባይሆንም በምንናገረውና በምናስበው ሃሳብ የአንዴን ሰው ሞት ስንመኝ ማሇት 

ነው?)።  

መ. መመኘት ወይም መግዯሌ ሳይሳካ ሲቀር ላሊ አማኞች የሚያዯርጉት ምንዴን 

ነው? 

3) ከቁጥር 4 እስከ 6 ባሇው ውስጥ ሁሇተኛው የጥሌ ምንጭ ማነው?  
ሀ)  አሇምን መውዯዴ ከእግዚአብሔር ጋር ሇምን ያጣሊሌ? ከእግዚአብሔር ጋር 
መጣሊት ከላልች ጋር ከመጣሊት ጋር ምን ያያይዘዋሌ?  
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6.  በ3፡16 መሰረት ምዴራዊ ጥበብን በመከተሌ የሚገኘውን ውጤት በገሊ 5፡19-21 ሊይ  
    ከተዘረዘረው የሥጋ ሥራ በምን ይገናኛሌ? 

 

7 ሰማያዊውን ጥበብ፣ እየዯጋገመ “ከሊይ” እንዯሆነ ይናገራሌ (ቁ. 15 እንዱሁም 17)። 

ከሊይ የሚወርዴ ጥበብ ሲሌ ምን ማሇቱ ነው። (ከምዴር የሆነ ጥበብ እና ከሊይ 

የሚወዴ ጥበብ የሚለትን አሳቦች አወዲዯር)። 

 

8 ሰማያዊው ጥበብ በገሊ 5፡22 ሊይ ከተዘረዘሩት የመንፈስ ፍሬዎች ጋር በምን 

ይገናኛሌ? ውጤቱስ ምንዴን ነው? 

 

9 ምሳ 1፡7 “እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ መጀመሪያ ነው።” ሲሌ እግዚአብሔርን 

መፍራት የየትኛው ጥበብ መጀመሪያ ነው? እግዚአብሔርን መፍራት የምዴራዊው 

ጥበብ መጀመሪያ ያሌሆነው ሇምንዴን ነው? 

መዯምዯምያ፡ 
መጽሐፍ ቅደስ ክፋትን፣ ተንኮሌን እንዱሁም እግዚአብሔራዊ ባሌሆነ መንገዴ የሚዯረጉ 

ነገሮችን እንዴናዯርግ መቼም መክሮ አያውቅም። ነገር ግን በጥበብ እና እግዚአብሔርን 
በመፍራት ግን ሁላም ይመክራሌ። ስሇ ጥበብ ስናነሳ፣ እውነተኛው እና ሰማያዊው ጥበብ 
በመሌካም አኗኗር የሚገሇጠው ጥበብ ነው። ከዚህም በሊይ መጽሐፍ ቅደስ “የጥበብ 
መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው” (ምሳ 1፡7) ሲሌ እውነተኛው ጥበብ እግዚአብሔርን 
በመፍራት የሚዯረግ ነገር እንጂ በክፋት እና በሌብ ጠማምነት የሚሰራ ነገር እንዲሌሆነ 
ያሳስበናሌ። ስሇዚህም ዛሬ እውነትኛ በሆነ ጥበብ ሇመመሊሇስ የምናስብ ከሆነ እግዚአብሔርን 
በመፍራት እና በጽዴቅ እንዴንኖር የእግዚአብሔር ቃሌ ያዛሌ። 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

የያዕቆብ መሌዕክት  - ጥናት ስዴስት 
አንዯበትን መግራት 

ምዕራፍ ሦስት - (ክፍሌ አንዴ) 
 
የጥናቱ ዓሊማ፡   አንዯበትን አሇመግዛት የሚፈጥረውን አዯጋ በማስተዋሌ አንዯበታችንን 
እንዴንገዛ ማሳሰብ። 
 
መግቢያ 
የያዕቆብ መሌዕክት እምነታችንን በተግባር እየገሇጥን እንዴንኖር የሚያስተምር መጽሐፍ 
እንዯመሆኑ መጠን፣ በዚህ ምዕራፍ አካሄዲችንን እንዯ አማኝ ሌንገሌጽበት የሚገቡንን ሁሇት 
ነገሮች ማሇትም አንዯበትን መግዛት እና ኑሮአችንን በሰማያዊ ጥበብ እንዴንመራ ያስተምራሌ። 
በዛሬው ጥናታችን ያሌተገራ አንዯበት ሉፈጥር የሚችሇውን አዯጋ በመረዲት አንዯበታችንን 
መግዛት እንዲሇብን እናጠናሇን። ስሇ ሰማያዊው ጥበብ የሚናገረውን ግን በሚቀጥሇው ጥናት 
እንመሇከታሇን። 
 
የመወያያ ጥያቄዎች፡ 

1. ቁ.1 የሰው አንዯበት የተናጋሪውን ሕይወት ሉያጠፋ እና ሉያሇማ የሚችሇው 

እንዳት ነው? ምሳላ መስጠት ትችሊሇህ? 

 

2. በቁ. 2 ሊይ እና በቁ. 8 ሊይ ያሇውን በመመሌከት፣ የሰው ሌጅ አንዯበቱን መግዛት 

አይችሌም ማሇት ነው?  

 

- መግዛት አይችሌም ማሇት ከሆነ፣ ያዕቆብ የማይቻሌ ነገር እየመከረ ነው ማሇት 

ነው? 

 

3. በዚህ ክፍሌ ውስጥ (ያዕ 3፡1-11) የአንዯበትን ታሊቅነት፣ አዯገኝነት፣ እንዱሁም 

እንዳት ወጥ መሆን እንዲሇበት ሇማስረዲት የተሇያዩ ምሳላዎች ይሰጣሌ።  

 

- የተሰጡት ምሳላዎች ምንዴን ናቸው? 

 

- የአንዯበትን ታሊቅነት፣ አዯገኝነት እና ወጥ በሆነ መሌኩ አገሌግልት መስጠት 

እንዲሇበት እነዚህ ምሳላዎች የሚያስረደት እንዳት ነው? 
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4. በቁ. 8 ሊይ አንዯበት “ወሊዋይ ክፋት ነው” ይሊሌ።  ያዕቆብ አንዯበትን ወሊዋይ ነው 

ሲሌ ምን ማሇቱ ነው? (ቁ.9-10) ያሇውን ያነጻጽሩ። 

 

5. ሰው አንዯበቱን ይገዛሌ የሚባሇው መቼ ነው? (ዝም ሲሌ ነው? ሲቆጣ ነው? … 

አንዯበትን የመግዛት መሇኪያው ምንዴን ነው ብሇህ ታስባሇህ)? 

 

6. አንዯበትን ወጥ በሆነ መሌኩ መጠቀማችንን የሚያመሇክተው ምንዴን ነው? ቁ 11ን 

ሌብ ብሇው ይመሌከቱ። 

 

7. ምሳ 16፡1 እንዱሁም ቆሊ 4፡6ን በመመሌከት አንዯበትን በሚገባ ሌንጠቀምበት 

የምንችሌበትን ምን መንገድች ይሰጣሌ? 

መዯምዯምያ፡ አንዯበት እግዚአብሔር ሇሰው ሌጅ የሰጠው መሌካም ስጦታ ነው። 
በሚገባ ሇያዘው፣ አንዯበት ሰውን ወዯ መሌካም ጎዲና ሉመራ፣ ሰውን ሉያከብር እና ሉያሇማ 
የሚችሌ ነገር ሲሆን፣ አንዯበቱን መግዛት ሊቃተው ግን ትንሽ እሳት አገርን ሉያጠፋ 
እንዯሚችሇው ሁለ የሚያጠፋ ነው። ስሇዚህም ክርስቲያን አንዯበቱን ሉገዛ ይገባሌ። ያዕቆብ 
በመሌዕክቱ አንዯበታችንን የምንጠቀመው፣ ወጥ በሆነ መሌኩ እንዯ እግዚአብሔር ቃሌ 
በመሌካም እንዴንጠቀምበት እንጂ፣ አንዳ ሇአሇማዊነት ላሊ ጊዜ ሇመሌካም እየተጠቀምንበት 
እንዲንወሊውሌ ያሳስባሌ። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

የያዕቆብ መሌዕክት  - ጥናት ሰባት 
በኑሮ የተገሇጠ ሰማያዊ ጥበብ 
ምዕራፍ ሦስት - (ክፍሌ ሁሇት) 

 
የጥናቱ ዓሊማ፡  እንዯ እግዚአብሔር ቃሌ መመሊሰስ ጥበብ መሆኑን በመረዲት እንዯ 
ጥበበኞች እንዴንመሊሇስ ማሳሰብ! 
መግቢያ 
በጥበብ መመሊሇስ እና ጠቢብ መሆንን ሁለም የሚፈሌገው እና የሚመኘው ቢሆንም፣ ሰዎች 
ስሇ ጥበብ ያሊቸው መረዲት ግን እጅግ የተሇያየ ነው። ሇአንዲንደ ነውር፣ አጭበርብሮ 
ማግኘት ጥበብ እና አራዴነት እዯሆነ ሲያስብ፣ ላሊው ቅንነትን እና ታማኝነትን እንዯ ሞኝነት 
ይቆጥራሌ። ያዕቆብ ግን በዚህ መሌዕክቱ እውነተኛ እና ሰማያዊ ጥበብ ምን እንዯሆነ 
በማስገንዘብ በኑሮአችን እውነተኛ ጠቢባን እንዴንሆን ይመክራሌ። በዛሬው ጥናታችን፣ 
በጽዴቅ በመኖር እውነተኛ ጠቢባን መሆን እንዲሇብን እንማራሇን። 
 
የመወያያ ጥያቄዎች፡ 

1. 3፡14-16 በዚህ ክፍሌ መሰረት፣ ስንት አይነት ጥበቦች አለ? ሌዩነታቸውስ ምንዴን 

ነው? 

 

2. 3፡13 የሰው ጥበበኝነት የሚሇካው በምንዴን ነው? 

 

3. ባሇፈው ጥናታችን ስሇ አንዯበት ተነጋግረን ነበር። በጥበብ መኖር እና አንዯበትን 

መግዛት የሚያገናኛቸው ነገር ይኖራሌ ብሇህ ታስባሇህ? አዎን ካሌክ እንዳት? 

 

4. ያዕቆብ እምነትን በሥራ ማሳየት እንዲሇብን የሚናገር መጽሐፍ እንዯመሆኑ፣ 

በጥበብ መመሊሇስ እና እምነትን በስራ ማሳየት የሚገናኙት እንዳት ነው? 

 

5. 3፡15 ስሇ ምዴራዊ ጥበብ ሲናገር “ የምዴር ነው፥ የሥጋም ነው፥ የአጋንንትም ነው” 

ነው ይሊሌ። 

 

- የምዴር የተባሇው ሇምዴን ነው 
 

- የሥጋ ነው የተባሇውስ ሇምዴን ነው? 
 

- የአጋንንት የሆነውስ ሇምንዴን ነው? 
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