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መግቢያ 

EEBC 2015 የቤት ለቤት ህብረት ጥናት 

በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ጓደኝነትና በእግዚዚአብሔር ሰዎች ህይወትና አገልግሎታቸው ታሪክ ላይ የተመሠረተ ጥናት 

በአማኞች መካከል ስላለው ሕብረት ምንነትና አስፈላጊነት “በC3G” ጥናቶቻች ላይ በስፋት ተመልክተናል። በጊዜው 

የዳሰስናቸውን አንዳንድ መንፈሳዊ እውነቶች የበለጠ ለማዳበርና በእነርሱ ለማደግ፤ ከፀሎትና ከውሳኔ በተጨማሪ ፤ ተግባራዊ 

እርምጃዎችን ልንወስድ ይገባናል።  

በዚህ ጥናት በመጀመሪያው  ክፍል በመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ላይ ስለ ተመሰረተ የአማኞች ጓደኝነት ወይም ባልጀራት 

የምናይ ሲሆን ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ከውስን የእግዚአብሔር ሰዎች ከህይወታቸውና  ከአገልግሎታቸው ብርታትና ድካም 

እንማራለን።  

ለሁላችሁም የልባችን ፍቅር የሚከተለው ጥቅስ ይሆናል 2 “ወዳጅ ሆይ፥ ነፍስህ እንደሚከናወን፥ በነገር ሁሉ 

እንዲከናወንልህና ጤና እንዲኖርህ እጸልያለሁ” 3 ዮሐ ቁ.2)። 

እናንተም የጸሎት ጊዜያችሁንና ህብረታችሁን ከበፊት ይልቅ አጠንክሩ እንላለን። ጌታ ይመጣል (ዕብ 10፡25) ። 

 

ክፍል I 

የክፍል አንድ መግቢያ 

 መጽሐፍ ቅዱሳዊ ወይም ክርስቲያናዊ ጓደኝነት 

ማንኛውም ግንኙነት ወይም ጓደኝነት ትርጉም የሚኖረው ዓላማ ሲኖረው ነው። ዓላማው ተለይቶ ያልታወቀ 

ግንኙነት ወይም ባልንጀራነት ሁሉ እድሜው አጭር ከመሆኑም በላይ ውሎ ሲያድር ትርጉም እናጣበታለን። በቅዱሳን መካከል 

ስላለው መጠጋጋት ወይም ጓደኝነት ስናስብ አስቀድመን ዓላማችንን ልናስብና ልናውቅ ይገባናል። እንደ አንድ አማኝ፤ 

በጓደኝነት ውስጥ የሕይወቴ ዓላማ ምንድነው ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው። እንዲህ የማናስብ ከሆነ ከማን ጋርና ለምን ህበረት 

እንደምናደርግ  አላወቅንም ወይንም መረዳት ጎሎናል ማለት ነው። ይህ ማለት በመረጥነው የሕይወት አቅጣጫ አብረውን 

መዝለቅ የሚችሉትን እንወቅ ማለታችን ነው። በዚህ ክፍል ሶስት ጥናቶችን እናያለን 

ማሳሰቢያ፦ በዚህ በመጀሪመያው ክፍል አንድ ጥናት ጓደኝነት፣ባልንጀራነት እና ወዳጅነት የሚሉትን ተቀራራቢ 
ቃላቶችን  ለአንድ ዓይነት ትርጉም እንጠቀማለን። እነዚህ ቃላቶች የግንኙነት እድገት ሂደት ያላቸው ቃላቶች መሆናቸው 
አይዘነጋም። 
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ጥናት አንድ 

የክርስቲያናዊ ጓደኝነት/ባልንጀራነት ትርጉም 

ዓላማ፦ ክርስቲያናዊ ወይም መንፈሳዊ ጓደኝነትንና ባልጀራነትን መተርጎምና ዓላማ ያለው መሆኑን ማሳወቅ  

መግቢያ፦ ይህ ሀሳብ ሰፋ ያለ ነገር ቢሆንም በአጭሩ በዚህ ጥናት ትኩረት መስጠት የተፈለገው በአማኞች መካካል 
የሚኖረው ጓደኝነት በእውቀትና በግብ መሆን እንዳለበት ለመነጋጋር ነው። ጓደኝነት በጌታ ቤት ብቻ ያለ ነገር አለመሆኑን 
ሁላችንም እናውቃለን። ነገር ግን የአማኞች ጓደኝነት የራሱ ትርጉምና ዓላማ እንዳለው ለይተን ማወቅ አለብን። የአማኞች 
ጓደኝነት ወይም ባልጀራነት የሚተረጎምና የሚያድግ ነው። ጌታ የሚያደርጋቸውን ነገሮች በሙሉ በዓላማ የሚያደርግ አምላክ 
እንደሆነም ማወቅ አለብን። ጌታም አብሮአቸው ያሳልፍ የነበረው ከራሱ ከግብ አንጻር ነበር።ጊዜውን በከንቱ የሚያሳልፍበት 

ወቅት አልነበረውም። በዚህ ጥናት የሚከተሉት ነገሮች ትኩረት ተሠጥቶባቸዋል። 

1. የአማኞች ግንኙነት/ጓደኝነት የለውጥ ሂደት  አለው  

በማንኛውም አይነት ግንኙነት ውስጥ የለውጥ ሂደት ይኖራል። መጀመር ማሳደግና ማስፋት አዎንታዊ ከሆኑት 
የግንኙነቶች ሂደቶች መካከል አንዳንዶች ሲሆኑ ፤ ማቆም፤ ማፍረስ መለየትና የመሳሰሉት ደግሞ አሉታዊ የለውጥ ሂደቶች 
ናቸው። የአማኞች ጓደኝነት ወይም ባልንጀራነት የትርጉም መሠረቱ የሚያምነው ነገር ይሆናል። አማኝ የሚያደርጋቸውን 

ሁሉ ለምን እንደሚያደርግ መጠየቅ አለበት። ይህ ደግሞ ክርስቲያናዊ ጓደኝነትንም ያጠቃልላል። 

2. የአማኞች ጓደኝነት  በዓላማና በልዩነት ለይ የተመሰረት ነው (በ2ቆሮ 6፡14-18፣1ጴጥ 1፡15-16) 

ሁሉም ሰው ለአማኝ  ጓደኛ መሆን አይችልም። ምክንያቱም መንፈሳዊ የሆነ ሰው መንፈሳዊ ካልሆነ ሰው ጋር እያንዳንዱን 
ቀን አብሮ ቢውል የሀሳብና የተግባር አለመጣጣም ሊኖር እንደሚችል ግልጽ ነው። ይህ ማለት ደግሞ ህግን በተከተለ መልኩ 
ካላመኑ ሰዎች ጋር ሥራ መሥራት አይቻልም ማለት አይደለም። ነገር ግን ወደ አመጽ ዝንባሌ ከሚመራ ሰው ጋር አብሮ መዋል 
አሉታዊ የህይወት ተጽዕኖ ይኖረዋል። በሚጠቅም ዓላማ ላይ ተመስርቶ ስለ እግዚአብሔር ለማሳወቅ ወይም ክርስቶስን 
ለመንገርና መንፈሳዊ ተጽዕኖ ለመፍጠር መቅረብ ለጌታ ክብርን ያስገኛል።የዳንኤል የስድራቅ ምሳቅና አብድናጎ ጓደኝነት እንደ 
ምሳሌ ማየት በቂ ትምህርት ይሰጠናል።  

3. የአማኞች ወዳጅነት ወይም ጓደኝነት ምርጫ ነው (ሉቃ 10፡25-37፣ሙሴ … ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መሆንን 

መረጠ) ዕብ 11፡23-24   

ባልጀራችን ማን ነው? የዕብራዊያን መልዕክት እንደሚነገርን ሙሴ መጠጋጋት የፈለገው በምድራዊ ዓይን ክብር ያለውን ነገር 
ሳይሆን በእግዚአብሔር ዓይን የላቀውን  ነገር ግን በዓለማዊ እና በሥጋዊ ዓይን የተናቀውን ነገር ነው። ምርጫው ከወደፊት 
ግቡ ጋር የተያያዘ ነበር። ጌታም ይውል የነበረው ከመጣው ዓላማ ጋር በተያያዘ መልኩ ነበር። የእርሱ ባልጀራነት ሁል ጊዜ 

ከወንጌል ጋር በተያያዘ ነገር ነበር። 

4. መጽሐፍ ቅዱሳዊ መጠጋጋት ጊዜያዊ አይደለም (1ሳሙ 19፡1-7 እና 20፡1-20)። 

የአማኞች ጓደኝነት  ወይም “ መጠጋጋት” የምንጀምረውና የምናሳድገው ካልሆነም የምንቆርጠውና የምናስወግደው ነው። ይህ 

ግን በሕይወት ውስጥ እንዳለን ዓላማ ይወሰናል። “ መጠጋጋት” ወይም ለጓደኝነት መቀራረብ በውሳኔው ሕብረት ወይም 
ግንኙነት ውስጥ እንደ አማኝ ብንከተላቸው ወደ እውነተኛ መጠጋጋት የሚያደርሱን መርሆዎች አሉ። ትውውቅ፤ 
ባልንጀራነት፤ ወንድማማችነትና ኢየሱስን መምሰል ናቸው። የዮናታንና የዳዊት ጓደኝነት ጊዜያዊ አልነበረም። ጓደኝነታቸው 

ጊዜያዊ ብቻ አለመሆኑም ሳይሆን እስከ ህይወት መስዋዕትነት ድረስ የደረሰ ነበር (1ሳሙ 19፡1-7 እና 20፡1-20)። 
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የውይይት ጥያቄዎች  
1.  በዓለም ያለው ጓደኝነት በአማኞች መካካል ከለው ጓደኝነት ለውጡ ምንድ ነው?  

2. የአማኞች ጓደኝነት መሠረቱ ምንድ ነው? 

3. በ2ቆሮ 6፡14-18  እና መዝ 119፡63 ላይ ያለውን ሃሳብ፤ በግንኙነት ውስጥ ሊኖር ስለሚገባ ዓላማ አንፃር እንዴትስ 

እንረዳለን ? 

4. ከምሳሌ 27፡17፣12፡26 እና  13፡20 የምንማረው ምንድነው?  

5. በሮሜ 8፡29 እና 1ጴጥ 1፡15-16  መሠረት  የሕይወት ጥሪ ግብ ምንድ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? 

6. ከዳንኤል ስድራቅ ምሳቅና አብድናጎ የጓደኝነት ህይወት ምን እንማራለን? ጓደኝነታቸው ምን ላይ የተመሰረተና  መለያው 

ምንድ ነበር? የአቋማቸው ውጤት ምን ነበር? (ት.ዳን 1፡1-21) ጊዜ ካላችሁ ብቻ ይነበብ ካልሆነ መሪው ያብራራ። 

7. በምሳ 14፡21 መሠረት ጓደኝነት መበላሸት ሊጀምር የሚችለው መቼ ነው? የዚህ መሠረታዊ ችግሩ ምንድ ነው? 

8. ሙሴ ከእስራኤል ህዝብ ጋር ወዳጅ እንዲሆን ያደረገው ምን ነበር? (ዕብ 11፡23-26) 
9. በ1 ሳሙ 19፡1-7 እና 1ሳሙ 20፡1-18 ዮናታን ዳዊትን የወደደበት ምክንያት ምንድ ነው? “ዮናታንም ዳዊትን እንደ ነፍሱ 

ይወድድ ነበርና እንደ ገና ማለለት”  (1ሳሙ 20፥17 )  

10. ጓደኛዬ ማን ነው? ጓደኛ ለምን መሆን ፈለኩ? ጓደኛ ለምን  የለኝም? የሚሉትን ጥያቄዎችን ራሳችንን መጠየቁ ለምን 

ይጠቅማል? ተወያዩ። 

መደምደሚያ 

አማኝ የሚያደርጋቸውን ነገሮች ሁሉ በዓላማና በግብ መሆን አለበት። መጠጋጋት ወይም ጓደኝነትም ቢሆን በዚሁ 

መሠረት ሊሆን ይገባል። ዓለማዊ ነገርን የሚያስወድድ ወይም ወደ ዓለማዊ ነገር የሚመራ ጓደኝነት ለአማኝ አልተፈቀደም። 

ባልንጀራ ወይም ክርስቲያን ጓደኛ ለአማኝ አስፈላጊ ነው። የአማኝ ጓደኝነት የሚቀዘቅዝ ወይም የሚጠፋ ሳይሆን የሚያድግ 

መሆኑን ማወቅ ጥሩ ይሆናል። የዮናታንና የዳዊት ባልንጀራነት ሊጠቀስ የሚገባ ጥሩ ምሳሌ ነው። ጓደኛዬ ማን ነው? ለምን 

ጓደኛ መሆን ፈለኩ?  ለምን  ጓደኛ የለኝም? የሚሉትን ጥያቄዎችን ራሳችንን መጠየቁ ለህይወታችን እድገት ይጠቅማል። 
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ጥናት ሁለት 

መተዋወቅና ባልንጀራነት 

ዓላማ፦ የአማኝ ትውውቅ  እና ባልንጀራነት  ማደግ ያለበትና የሚጠበቅ መሆኑን ማስገንዘብ  

መግቢያ፦ 

መተዋወቅና ባልንጀራነት የመጠጋጋት የመጀመሪዎቹ ሁለት ሂደቶች ናቸው ። መተዋወቅ የሚለው ቃል ሀሳብን 
ከመለዋወጥ ያለፈ ነገር ነው። በመተዋወቅ ሂደት ውስጥ ሊኖሩ ከሚገባቸው ቁም ነገሮች መሀል፡ለመተዋወቅ መወሰን፤ ራስን 

መግለጥና ራስን ሆኖ መገኘት ጠቃሚ እና አስፈላጊ ነገሮች ናቸው (ያስፈልጋል)። እንዲህ የተጀመረ ግንኙነት ወደ ባልንጀራነት 
ያድጋል። ባልንጀራነት ከመተዋወቅ ያለፈ መቀራረብ ነው። በዚህ ጥናት እነዚህን ሁለት ጉዳዮችንና ከእነርሱ ጋር አብረው 
የሚሄዱ ሃሳቦችን እንመለከታለን።  

ሀ. አማኝ መሆን ባልንጀራነትን ይፈጥራል 

መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን አማኝ የክርስቶስን ፍቅር እንደሚገባ ከገለጸ ባልንጀራን ማግኘት አይከብደውም። አማኞች 
በአንድ አካል ተያይዘው ስለሚኖሩ ባልንጀራ ናቸው። ነገር ግን የቅርብ ባልንጀራነት ራሱን የቻለ ነገር ነው። ለምሳሌ በአንድ 
አካል ለዓይን በቅርብ የሚገኘው የዓይን ሽፋሽፍት ሲሆን ቀጥሎ የሚደርሰው እጅ ወይም ሌላው ክፍል ነው። ስለዚህ ያለንበት 
አከባቢ ወይም አገልግሎት ክፍል ያሉ ወገኖች እንደ ዓይንና ሽፋሽፍት ሊሆኑ ይችላሉ።  

ለ. ባልንጀራነት እንዴት ይጠበቃል? ከብዙ ጠቃሚ ነገሮች ጥቅቶቹ 

የሚከተሉትን አፍራሽ ነገሮችን በማስወገድ ባልንጀራነትን መጠበቅ ይቻላል 

ለምሳሌ፦ 

1.  ባለማማት፦ ሀሜት በጌታ ቃል እጅግ አስጸያፍ ነገር ነው። የጌታን አካል እንደሆነ ማወቅ አለብን። ለሰው ልጆችም 

እንቅፋት መሆን ነው። “ተቀምጠህ ወንድምህን አማኸው፥ ለእናትህም ልጅ ዕንቅፋት አኖርህ” (መዝ 50፥20)። 

2.  የባልንጀራን ስህተት  ብቻ ባለመመልከት ወይም የሌላውን ስህተት ባለማጉላት።  

አማኝ የባልንጀራን ስህተት መከታተል ብቻ ሳይሆን የራስንም ማንነት መመልከት እጅግ ገንቢ ይሆናል። ይህ 
ምህረትን እንዲያገኝ ይረደዋል። 

“በዓይንህ ያለውን ምሰሶ ራስህ ሳታይ፥ እንዴት ወንድምህን፣ ወንድሜ ሆይ፥ በዓይንህ ያለውን ጉድፍ ላውጣ 

ፍቀድልኝ ልትል ትችላለህ? አንተ ግብዝ፥ አስቀድመህ ከዓይንህ ምሰሶውን አውጣ ከዚያም በኋላ በወንድምህ ዓይን 

ያለውን ጉድፍ ታወጣ ዘንድ አጥርተህ ታያለህ” (ሉቃ 6፥42)  

3. በባልንጀራ ላይ ባለመፈርድ ወይም ባለመናቅ 

የተጠራነው ለፍርድ ሳይሆን ለበረከት እንደሆነ ማወቅ ጥሩ ይሆናል። በጌታ ደም የዳነ ሰው ሁሉ እኩል ነው። 

መልክ፣ቁመት፣እውቀት፣ዘር ልዩነትን ሊያመጣ አይገባም (ገላ 3፡26)። “አንተም በወንድምህ ላይ ስለ ምን 

ትፈርዳለህ? ወይስ አንተ ደግሞ ወንድምህን ስለ ምን ትንቃለህ? ሁላችን በክርስቶስ ፍርድ ወንበር ፊት እንቆማለንና” 

(ሮሜ14፥10) ። 
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4. ለሚያልፍ ነገር ወንድምን ወይም ባልንጀራህን ባለማሰናከል 

አማኝ ዋናው ሀብት ያለው በዚህ ምድር ስላልሆነ ቀሪ ለሆነ ነገር አብሮ ወደ ጌታ መንግስት የሚገባውን ወንድም 

ማሰናከል ተጠያቅነትን ያመጣል። “ወንድምህንም በመብል ምክንያት የምታሳዝን ከሆንህ እንግዲህ በፍቅር 

አልተመላለስህም። ክርስቶስ ስለ እርሱ የሞተለትን እርሱን በመብልህ አታጥፋው” (ሮሜ14፥15) ። 

5.  ፍጹም ይቅርታ በማድረግ 

አብሮ ለመኖር ለማደግና ለማገልገል ይቅርታ እጅግ መሰረታዊ ነገር ነው። ዛሬም ቢሆን ያለ ይቅርታ ከብዶአችሁ 

የምትኖሩና አገልግሎት የተዋችሁ በይቅርታ ልብ እንድትሞሉ በትህትና ይህ ትምህርት ይጠይቃል። “ከእናንተ 

እያንዳንዱ ወንድሙን ከልቡ ይቅር ካላለ፥ እንዲሁ ደግሞ የሰማዩ አባቴ ያደርግባችኋል” (ማቴ 18፥35) “እኛም 

ደግሞ የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችንን ይቅር በለን” (ማቴ 6፥12)  

ሐ. ባልጀራነትን የሚያጎለብቱ እጅግ ጠቃሚ ነገሮች 

1. የፍቅር ልብ ማጠናከር 

ዋና ክርስቶስ ትቶልን የሄደው ነገር ፍቅር ነው። ፍቅር ለባልንጀራነት መሰራታዊ ነገር መሆኑን ሁሉም ይቀበለዋል። 
ነገር ግን ፍቅር የሚጠበቅ ነገር መሆነን መዘንጋት አይኖርብንም። በመንፈሳዊ ህይወት ምንም ብናደርግ ፍቅርን 

ሊተካ አይችልም (1 ቆሮ 13፡1-7)። “እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ፥ እንደ ወደድኋችሁ እናንተ ደግሞ እርስ 

በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ አዲስ ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ” (ዮሐ 13፡34)  

2. ንጹህ  እና ቅን ልብ ማዳበር 

ሰዎች የሚናገሩትንና የሚያደርጉትን ነገሮች በቅንነት ማየት መቻል ለጓደኝነት ዕድገት ጠቃሚ ነው። ስለ ክርስቶስ 

በቀና ሀሳብ መመላለስ መንፈሳዊነት ነው። 1ነገስ 9፥4 “ዳዊትም አባትህ በየዋህ ልብና በቅንነት እንደ ሄደ አንተ 

ደግሞ በፊቴ ብትሄድ፥ ያዘዝሁህንም ሁሉ ብታደርግ፥ ሥርዓቴንም ፍርዴንም ብትጠብቅ"። ጌታ አምላካችን 

ቅንነትና ይወዳል “አምላኬ ሆይ፥ ልብን እንድትመረምር፥ ቅንነትንም እንድትወድድ አውቃለሁ…” (1 ዜና 

29፡17)።  

3. በመቀባበል 

ባልንጀራን ስላለው ነገር ሳይሆን የጌታ መልክና ምሳሌ በእርሱ  ወይም በእርሷ ስላለ መቀበል እጅግ መሰረታዊ ነገር 
ነው። ጌታም እንዲሁ ተቀብሎናል። 

ወደ ሮሜ ሰዎች 15፥7 “ስለዚህ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ክብር እንደ ተቀበላችሁ እንዲሁ እርስ በርሳችሁ 

ተቀባበሉ”። 

4. በመረዳዳት-በጎነትን በማሳየት 

ባልንጀራ ለክፉ ቀን ጭምር እንጂ ለደስታ ቀን ብቻ የተሰጠ አይደለም። ባልንጀራ ማን ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ 

ሉቃስ 10፡30-37 ማንበብ አስፈላጊ ነው። 

5. እርስ በእርስ መጸለይ 

ባልንጀሮች የጸሎት ሰንሰለት ካላቸው የመተሳሰብና የመደጋገፍ ምልክት ነው። 2ኛ ተሰ 3፥1-2 “በቀረውስ፥ 
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ወንድሞች ሆይ፥ የጌታ ቃል እንዲሮጥ በእናንተም ዘንድ ደግሞ እንደሚሆን እንዲከበር፥ እምነትም ለሁሉ ስለማይሆን 

ከዓመፀኞችና ከክፉዎች ሰዎች እንድንድን ስለ እኛ ጸልዩ”። 

የውይይት ጥያቄዎች 

1. የአማኝ ባልንጀራነት መሰረቱ ምንድ ነው? 

2. የባልጀራነት ጠላቶች ምንድ ናቸው? ተጨማሪ ገላ 5፡19 በማንበብ ተወያዩ 

3. በእግዚአብሔርና በወደቀው መልዓክ መካካል ጠላትነትን የፈጠረው ምንድ ነው? እኛስ ምን እንማራለን? 

4. ጓደኝነትና የልብ ቅንነት ምን ይገናኛል? ቅንነት ማለት ምን ማለት ነው?  

5. በሉቃስ 10፡30-37 መሰረት ባልንጀራ ለመሆን ምን ማድረድ ይጠበቃል? ባልጀራነት ምናችንን ልጠይቅ ይችላል 

ብለን እናስባለን?  

6. ባልንጀራነትን የሚያበላሹ ነገሮችን ተነጋገሩ? 

7. ከዛሬ ጥናት ምን ተማራችሁ? አካፍሉ?  
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ጥናት ሶስት 

ወንድማማችነትና ኢየሱስን መምሰል (2 ጴጥ 1፡7 1ጢሞ 6፡4-11) 

ዓላማ፦ባልንጀራነትን በማሳደግ እና እርስ በእርስ በመደጋገፍ ክርስቶስን ወደ መምሰል ህይወት ግብ ማደግ እንዳለብን ማሳየት 

መግቢያ፦ 

የአማኝ ባልንጀራነት የመጨረሻ ግብ አለው። አማኝ ባልንጀራነትን ሲያጠናክር ማወቅ ያለበት ነገር ቢኖር በምድር ላይ 
ስለሚገኘው የፍቅር ጥቅም ብቻ ሳይሆን መደምደሚያው ጌታን መምሰል ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ እንዳለው ክርስትና 

የመመሳሰል ሰንስለት አለው (1 ቆሮ 11፡1)። ሐዋርያው ጳውሎስ በጻፈው መልዕክት ላይ እርሱ ክርስቶስን እንደሚመስል  እነርሱ 
ደግሞ እርሱን እንዲመስሉ አማኞችን ሲመክር አንዱ ባልንጀራ ሌላውን ክርስቶስን እንዲመስል መንፈሳዊ ተጽዕኖ ማድረግ 
አለበት። ይህም መለኮታዊ ተልዕኮ ነው። የመጨረሻ ግብ የሚሆነው እግዚአብሔርን መምሰል ነው ይሆናል (1ጢሞ 6፡4-11)። 

የባልንጀራነት ወይም የጓደኝነት ግብ 

የግንኙነት ሁሉ ግብ ፍጹም የሆነውን ኢየሱስን መምሰል ነው። እነዚህ ሁለቱ ……..ወንድማማችነትና ኢየሱስን መምሰል 
የመጠጋጋት የመጨረሻዎቹ መርሆች ናቸው። በዚህ ጥናት እነዚህን ሁለት ነገሮችንና ሚዛንን ስለ መጠበቅ  እመለከታለን።  

1. እግዚአብሔርን መምሰል በባልጀራነት ለመቀጠል እድል ይሰጣል። 

በባልንጀራነት ማደግ በመንፈሳዊ ህይወት መጨመር ነው (2 ጴጥ 1፡1-7)። አማኝ ጓደኝነቱን ለማሳደግ በህይወቱን 

ዕለት ዕለት የህይወት ጥራት መጨምር አለበት። የጴጥሮስም መጨረሻ መድረሻው እግዚኢአብሔርን መምሰል 

ነው። 

2. በባልጀራነት ማደግ ለምን ያስፈልጋል? 

   ሀ. ጌታን ማስከበር ነው 

  ለ. ለሌሎች በረከት መሆን ነው ወይም ሚስዮናዊነት ነው 

   ሐዋርያ ጳውሎስ ባልንጀራ በሆነበት ቦታ ሁሉ ጌታን ለመስበክ እድሉን             ይጠቀም ነበር። በደረስንበት ቦታ ሁሉ 

ለሚስዮን ሥራ የሚሆነውን ነገር ማድረግ አለብን። ለምሳሌ የምንረዳቸው ካሉ መርዳት ለተራቡት ማራርት ካዘኑት ጋር 

አብሮ ማዘን።  

ሐ.  ራስን ለዘለለም ህይወት ማዘጋጀት ነው 

የዚህ ሁሉ የመጨረሻው ውጤት የጌታን ለጌታ በመተው የራስን ድርሻ በመወጣት ለዘላለም ህይወት መብቃት ነው። 

3. ባልንጀራነት ሚዛን መጠበቅ አለበት 

ይህ ነጥብ የተነሳው ጓዳኝነትን ስናሳድግ ከትዳር የበለጠ ቦታ መሰጠት እንደሌለብን  ለማሳወቅ ነው። ትዳር በጓደኞች 
ምክንያት መጎዳት የለበትም። 
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የውይይት ጥያቄዎች  

1. የመንፈሳዊ ጓደኛነት ግብ ምንድ ነው? ተወያዩ 

2. ክርስቶስን መምሰል ለባልጀራነት ምን ይጠቅማል? 

3. የአማኝ የባልንጀራነት ግቡ ምንድ ነው? ምን ምሳሌ አለን? 

4. በዕብ. 13፡1 ላይ ያለው አጭርና ግልፅ ት ዕዛዝ ምንድነው? እንዲህ ያለው መውደዱ ከሌለው መውደድ እንዴት 

ይለያል? 

5. በ2 ጴጥ.1፡1-7 እና 1ጴጥ 1፡15-17  ምን ተማራችሁ 

6. ጓደኝነት ለሚስዮን ሥራ ምን ይጠቅማል? አሁን ለሚስዮን ምን ለማድረግ እንወስን? 

7. ከቤተሰብ ውጭ ያለው ጓደኝነት ሚዛን የጠበቀ እንዲሆን ምን ማድረግ አለብን? በስፋት ተወያዩ። 

8. ከዛሬው ጥናት ምን ተማርን 

9. ጓደኛ ወይም ጥሩ ባልንጀራ የነበረን አሁን ግን በተለያዩ ምክንያቶች ያጣን ወይም የተለየን አሁን ለመመለስና 

ለመመለስ እንጸልይ። በብዙ ዓመታት ያፈራናቸውን ወዳጆቻችንን ያጣን በይቅርታ ህይወት ወደ ነበርንበት 

እንመለስ።  
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ክፍል II 

ከቅዱሳን ህይወት  እና አገልግሎት ታሪክ ጥናት 

የእግዚአብሔር ሰዎች ከለፉበት የህይወት ታሪክ ምን እንማራለን? 

መግቢያ፡- 
በሰዎች ታሪክ ላይ የተመሰረተ ጥናትን ማድረግ እጅግ ጥንቃቄን የሚጠይቅ ቢሆንም ከህይወታቸው የምንማረው  

ብዙ ነገር እንደሚኖር ግልጽ ነው። የጌታ ቃል ታማኝ ከመሆኑ የተነሳ እውነተኛውን የሰዎችን ጥንካሬና ድካም ያስተምረናል። 
ጌታ በመጽሐፍ ቅዱስ የምርጦቹን ጠንካራም  ደካማ ጎን አስፍሮልናል።  

አንደኛው ሰው ሲሆኑ በህይወታቸው የተከናወነው የተጻፈልን ለትምህርታችን ነው። እግዚአብሔር በህይወታቸው 
ያደረገው ድንቅ ነገር እምነት ሆኖልን የእምነት ጉዞአችንን በድፍረት ከጌታ ጋር እንድንሮጥ፤ ከስህተታቸው ደግሞ በመማር 
ከጥፋት እንድንቆጠብ ይረዳናል [ያዕ 5:17 ዕብ 11፡1-12:1፤ 1ቆሮ 10:11] ።  

የእግዚአብሔርን ሰዎች በተመለከተ ብዙ ጥናቶችን ማዘጋጀት ቢቻልም ይህ መጽሐፍ ጥቂት ጥናቶችን ብቻ ስለሚይዝ 
በተወሰኑ የጌታ ሰዎች ታሪክ ላይ ትኩረት እናደርጋለን።  

ታማኝ የቃሉ ተማሪዎች እንድንሆንና ተአማኒ ግንዛቤ ላይ እንድንደርስ እያበረታታን ፤የተዛቡ ድምዳሜዎች ላይ 
እንዳንደርስ በጌታ መንፈስ እንድንመራና እንድንጸልይ የጥናቱ አዘጋጆች አበክረን እናሳስባለን። የሰማይ አምላክ የቃሉን ጥናት 
ይባርክልን፡ እንደተማሩ ሰዎችም ለመተግበር ጸጋውን ያብዛልን። 
 

 
 
 

ጥናት አራት 

የነህምያ ሕይወት 
ታላቅ ሥራ በታናሹ ሰው 

 
ዓላማ፦ ምንም እንኳን ከሌላው ሰው ሁሉ  የተለየን ባንሆንም፣ ከሌላውም ሁሉ ግን በተለየ መንገድ በእግዚአብሔር መንግስት 

ውስጥ ታላቅ ሥራ መስራት እንደምንችል በማስገንዘብ ለስራ እና ለአገልግሎት ማበረታታት። 
 

በመጽሐፍ ቅዱስ የምናገኛቸው ታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ብዙ ጊዜ ከእኛ የተለዩና እኛም  ደግሞም የእነርሱን ያህል 
ታላላቅ ነገር ሰርተን ማለፍ የማንችል መስሎ ይታየናል። ሆኖም ግን እነዚህ ታላላቅ የምንላቸው ሰዎች አንደኛው ሰው የነበሩ 
ናቸው። ኤልያስ በዘመኑ በሰው ዘንድ የማይታሰቡ ታላላቅ ሥራዎች ተሰርቶ አልፏል፤ ሆኖም ግን አዲስ ኪዳን ስለሱ ሲናገር፣ 
“ኤልያስ እንደ እኛ የሆነ ሰው ነበረ፣ ዝናብን እንዳይዘንብ አጥብቆ ጸለየ፣ በምድርም ላይ ሦስት አመት ከስድስት ወር 
አልዘነበም፤ ሁለተኛም ጸለየ፣ ሰማዩም ዝናብን ሰጠ ምድሪቱም ፍሬዋን አበቀለች” ይላል (ያዕ 5፡17-18)። 

ይህንን ስንል በእርግጥ እግዚአብሔር ለተለየ ታላቅ ሥራ የጠራቸው እና የለያቸው ሰዎች የሉም ማለት አይደለም፣ ነገር ግን 
እንደሌላው ሁሉ ግን ከጅማሬያቸው ተራ ሰዎች ናቸው። በአንድ በኩል የእግዚአብሔር ስጦታ እና ጥሪ በሕይወታቸው 
ቢኖርም፣ በሌላ ጎን ደግሞ ስጦታቸውን እና ጥሪአቸውን አክብረው እና ታማኝ ሆነው መገኘታቸው ሁሌም የተለዩን ሰዎች 
ሆነው እንዲታዩ ምክንያት ሆኗል።  

ዛሬ በአዲስ ኪዳን ሁላችን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንድንሰራ ጥሪ እና ስጦታው አለን (1ኛ. ቆሮ 12፡4-27)። በዚህ 
ሥራ ውስጥ የተቻለንን አስተዎጽኦ አበርካች፣ ታላቅ ሰራተኛ፣የነካው ሁሉ በእግዚአብሔር የሚባረክለት  ሆኖ ለመገኘት ግን 
የግለሰቡ ኃፊነት እና ታማኝነት ታላቅ ሚና ይጫወታል።  

በዛሬው ጥናታችን ይህንን እውነት የነህምያን ሕይወት በማስደገፍ እንማራለን። 
 
ታሪካዊ ዳራ (ትውልዱ፣እድገቱ፣ ሥራውና እና አገልግሎቱ) 
 
 ነህምያ የተወለደው በግዞት ሀገር ውስጥ ነበር። ከአይሁዳዊያን ታሪክ እና ከመጽሐፍ ቅዱስ እውነት እንደምንማረው፣ 
አይሁዳዊያን ለእግዚአብሔር ባለመታዘዛቸው እና ፣ በተደጋጋሚ የእግዚአብሔር ነቢያት የተናገሯቸውን ባለመስማታቸው 
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ከ605 – 587 አመተ አለም ከክርስቶስ ልደት በፊት በነበሩት አመታት ውስጥ ናቡከደናፆር በሶስት የተለያየ ጊዜያት 
አይሁዳዊያንን በጦር ኃይል ወደ ባቢሎን አፍልሷቸዋል (2ኛ ዜና 36፡1-21፣ ዳን 1፡1-2) ። በነብዩ በኤርምያስ አፍም 
እግዚአብሔር አስቀድሞ እንደተናገረው 70 ዓመት ያህል በባቢሎን ግዛት ከቆዩ በኋላ፣ የፋርስ መንግስት የባቢሎንን መንግስት 
ሲገለብጥ በ538-536 ዓመተ አለም ገደማ አይሁዳዊያን ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ተፈቅዶላቸዋል (2ኛ ዜና 36፡21-23፣ 
ዕዝ 1፡1-6)። ሆኖም ግን በዚህ ጊዜ ሁሉም አይሁዳዊያን ወደ አገራቸው አልተመለሱም፣ ወደ አገር ተመልሶ አዲስ ኑሮ መኖር 
የከበዳቸውና፣ እንዲሁም እንደ ዳንኤል በመንግስት ስራ የተጠመዱት  ሳይመለሱ በያሉበት ቆይተዋል። የባቢሎን እና  የፋርስ 
መንግስት ገናና በነበረበት በዚያ ጊዜ ነበር ነህምያ በግዞት ምድር የተወለደው። 
  

ስለ ነህምያ ማንነት በሰፊው የምንማረው ከነህምያ መጽሐፍ ነው፣ ሆኖም ግን መጽሐፉ ነህምያ የት እንደተወለደ፣ 
እንዴት እንዳደገ፣ የቤተሰቡ የሕይወት ታሪክ ምን እንደሚመስል አይነግረንም። ከመጽሐፉ የምንማረው ጥቂት ነገር ቢኖር፣ 
አባቱ ሐካልያ ይባል እንደነበረ እና ኢየሩሳሌም  ውስጥ በእግዚአብሔር ሥራ ከመጠመዱ በፊት ሱሳ በሚባል ከተማ ለፋርስ 
ንጉስ የጠጅ አሳላፊ ሆኖ ይሰራ እንደነበር ነው። በጊዜው የጠጅ አሳላፊ ወይንም የንጉስ ጽዋ አቀባይ ስራው ንጉስ መጠጥ 
ከመጠጣቱ በፊት በንጉስ ፊት  መጠጡን መቅመስ እና ለንጉስ  ማቅረብ ነበር። በዚህ ሁኔታ ለንጉሱ የቀረበው መጠጥ የተመረዘ 
ቢሆን፣ ንጉሱ ከመጠጣቱ በፊት የመርዙ ተጠቂ ጠጅ አሳላፊው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህም ጠጅ አሳላፊ ሆኖ መሾም 
በንጉስ ዘንድ መታመንን የሚጠይቅ በመሆኑ፣ በእርግጥ ነህምያ በንጉሱ ዘንድ የተወደደ እና ታማኝ አገልጋይ እንደነበር 
ማስተዋል እንችላለን። 
 የነህምያ መጽሐፍ ሲጀምር “የሐካልያ ልጅ የነህምያ ቃል” በማለት ዝና የለሽና ተራ ሰው መሆኑን በመግለፅ ነው 
የሚነግረን። ነገር ግን መጽሐፉን በጥልቀት  እያነበብን ስንመረምር  የኢየሩሳሌልም ቅጥር በ52 ቀን የገነባ (ነህ. 6፡5) ኋላም 
ደግሞ የአይሁድ አገረ ገዢ ሆኖ የተሾመ  (ነህ.10፡1) ታላቅ ሰው እንደሆነ እንማራለን። 
 ይህ ሰው ለአሕዛብ መንግስት ንጉስ የጠጅ አሳላፊ ከመሆን አልፎ ለእግዚአብሔር ሕዝብ አገረ ገዢነት ለመሆን፣ 
በአሕዛብ አገር ተቀምጦ ስለ እግዚአብሔር ሕዝብ የሚጠይቅ እና የሚጸልይ የእግዚአብሔር ቤት ስራ ኃላፊ ለመሆን ምን 
አበቃው ብለን ብንጠይቅ፣ እግዚአብሔር ለዚህ ስራ ያዘጋጀው ሰው ስለሆነ ነው የሚል ቀላል መልስ መመለስ ይቻል ይሆናል። 
ሆኖም ግን እግዚአብሔር ከሰው የሚጠይቀው ባህሪይ፣ ታማኝነት እና ኃላፊነት ሁሌም አለ። በዛሬው ጥናታችን ተራ ይመስል 
በነበረው ነህምያ ሕይወት  እንዴት ያለ ታላቅ ሥራ እንደተሰራ፤ እንዲሁም ይህ ሰው ምን አይነት ባህርይ እና ሕይወት 
እንደነበረው እንማራለን።  

ዛሬ እግዚአብሔር ለስራው ጸጋ እና ኃላፊነት ከሰጠን፣ ከኛ ደግሞ ምን አይነት ሕይወት እንደሚጠበቅ ከዚሁ ሰው 
ሕይወት በመነሳት እንመለከታለን። 

ነህምያ፦ 

1) ልቡ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው ነበር 
የነህምያን መጽሐፍ ስናነብ እና የነህምያን ሕይወት ታሪክ ስናጠና  አንደኛው ልብ የምንለው ነገር ነህምያ እግዚአብሔርን 

አጥብቆ የሚፈልግ ሰው እንደነበረ ነው። የእግዚአብሔር ሕዝብ ሲታነጽ፣ ሕዝቡ ጸጥና ዝግ ብሎ ሲኖር ፣ የእግዚአብሔር 
ሕዝብ እንደ እግዚአብሔር ሕግ እና ቃል መሰረት ሲኖር ማየት ጥማቱ እና ቅንዓቱ ነበር።  

ሀ. ለዚህም ከኢየሩሳሌም ሊጠይቁት በመጡ ጊዜ ግድ ብሎት ስለ እግዚአብሔር ሕዝብ እና ከተማ መጠየቁ (ነህ.1፡2)፣  

ለ. የከተማይቱን መፍረስ እና የሕዝቡን ውርደት በሰማ ጊዜ ማልቀሱ እና በአሰሪው ፊት ማዘኑ እስከሚታወቅ ድረስ 

አዘንተኛ መሆኑ (ነህ.1፡3-4) ማስረጃ ናቸው።  

ሐ. ከዚህም በላይ ሕዝቡ እንደ እግዚአብሄር ቃል አለመኖራቸውን ባየ ጊዜ እንዲማሩ እና በሥርዓት እንዲሄዱ ማድረጉ 
ለእግዚአብሔር ያለውን ቅንዓት ያስረዳል።  

በአጠቃላይ የነህምያን ሕይወት ከመጽሐፉ ስናነብ በጉልህነት የምናየው ነገር ይህ ሰው እግዚአብሔርን እጅግ የሚወድ፣ 
በእጁ እና በጉልበቱ ባለውም ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ማገልገልና፣  ማስደሰት እጅግ የሚፈልግ ሰው መሆኑን ነው። 
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በእርግጥም እግዚአብሔርን ማገልገል እና በቤቱ ለውጥ የሚያመጣ ስራ ሰርቶ ማለፍ ለሚፈልግ የእግዚአብሔር ሰው፣ 
በቅድሚያ እግዚአብሔርን መፈለግ እና እርሱን ደስ ለማሰኘት መሻት፣ በግለሰቡ ዘንድ ሊኖር የሚገባ ወሳኝ ባህሪይ ነው።  

ሰው እግዚአብሔርን ማገልገል ፈልጎ ነገር ግን፣ ለእግዚአብሔር እና ለሥራው በቂ መሻት ከሌለው፣ ለአገልግሎቱ 
የሚበቃ አቅም እና ብርታት አይኖረውም።  ሆኖም ግን ለሚፈልጉት እግዚአብሔር ሊገኝ እንደሚችል እግዚአብሔር በግዞት 

ቤት ለነበሩት ሕዝቡ አስቀድሞ ቃል ገብቷል (ኤር 29፡12-14)። ዛሬም በዚህ ዘመን እንዲሁ ነው፤ እግዚአብሔር ለሚሹት 

ይገኛል!!  

 

2) በእግዚአብሔር ቤት ሥራ ለመሳተፍ ራሱን አቀረበ 
ነህምያ፣ የእግዚአብሔር ከተማ እንደፈረሰች ሕዝቧም በብዙ ስድብ እንዳሉ ካወቀ በኋላ፣ ጸሎቱ እና ምኞቱ  

ከተማይቱን  የሚያሰራ ታማኝ እና ደፋር ሰው እንዲላክ አልነበረም።  በአሰሪው ንጉስ ዘንድ ቀርቦ ንጉሱ ምን ላድርግልህ ብሎ 

ሲጠይቀው፣ መልሱ የነበረው “ንጉስ ሆይ የአባቶቼን ከተማ እንዲሰራ እዘዝ ፣ ሰዎችንም ላክ” ማለት ሲችል፣ እኔ እንድሄድ እና 

የአባቶቼን ከተማ እንዲሰራ ፍቀድልኝ ማለቱ (ነህ 2፡5)፣ ራሱን ለስራ መስጠቱን ያሳያል። 

ብዙ ጊዜ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሊሰራ የሚገባ ነገር ሲኖር፣ እኛ መሳተፍ እንዳለብን፣ ሰሪዎቹ እኛ ልንሆን 
እንደምንችል አይታየንም። ሌላ ሰው መጥቶ፣ ወይንም ተቀጥሮ ሊሰራው እንደሚገባ ነው የምናስበው። ሆኖም ግን 
በእግዚአብሔር ቤት ታላቅ ሥራ ሰርተው ያለፉ ታናናሽ ሰዎች፣ ሁልጊዜ ራሳቸውን ለሥራ ያቀረቡ ሰዎች ናቸው። ለዚህ ኢሳያስ 

ጥሩ ምሳሌ ሊሆነን ይችላል (ኢሳ.6፡8)። እኛም ራሳችንን ለእግዚአብሔር ስራ ልናቀርብ ይገባናል።   

3) የጸሎት ሰው ነበር 
ገና ከመጽሐፉ ጅማሬ ስለ ነህምያ የምንማረው ነገር ታላቅ የጸሎት ሰው እንደነበረ ነው። የኢየሩሳሌምን መፍረስ፣ 

የሕዝቧንም መሰደብ በሰማ ጊዜ ከማዘኑ እና ከማልቀሱ ሌላ ለብዙ ቀናት ይጾም እና ይጸልይ ነበር (ነህ 1፡4-11)። ከዚህም 
ባሻገር በንጉስ ፊት ሲቀርብም ሆነ በተለያየ ጊዜ ችግሮች ይገጥመው በነበረበት ሰዓት ሁሉ ወደ ሰማይ አምላክ ጩኸቱን ያሰማ 

ነበር (ነህ 2፡4፤ 4፡4-5፤ 4፡9፤ 5፡19፤ 6፡14 …)። ይህ ነህምያ ሙሉ በሙሉ በእግዚአብሔር መታመኑን፣ ያለ 
እግዚአብሔር በራሱ ጉልበት ብቻ ምንም ማድረግ እንደማይችል እንደተረዳ ያሳየናል። 

 የእግዚአብሔር ሰው በአገልግሎቱ ስኬታማ ይሆን ዘንድ ጸሎት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በአገልግሎታችን 

እግዚአብሔርን እርዳን ብለን ስንለምን፣ “ጌታ ሆይ በኔ ኃይል የሚሰራ አይደለም፣ ባንተ እንጂ” ማለታችን ነው። በእርግጥም 

በነህምያ የተሰራው ሥራ በነህምያ አቅም ብቻ የተሰራ አይደለም። ለዚህም ነው ነህምያ እየደጋገመ “በእኔ ላይ መልካም 

እንደሆነችው የእግዚአብሔር እጅ” የሚለው። ነህምያ በራሱ ጉልበት የሚደረግ ነገር እንደሌለ አውቆ ወደ እግዚአብሔር ይጮህ 
ነበር፤ እግዚአብሔርም ነህምያ በራሱ የሚያደርገው ነገር ስለሌለ ሞገሱን ይሰጠው ነበር። 

የጸሎትን ነገር ስናነሳ፣ ታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ፣ ጌታችን እና መድሃኒታችንም እንዲሁ በአገልግሎት 

ዘመኑ እጅግ ይጸልይ ነበር። ሲያስፈልግ ሌሊቱን ሁሉ ሲጸልይ ያድር ነበር (ሉቃ 5፡16፣ ሉቃ 6፡12)። በጸሎት ውስጥ ኃይል 
አለ፣ የእግዚአብሔርም ሰው በአገልግሎቱ ስኬታማ ይሆን ዘንድ እንዲጸልይ ይገባል። 

4) ለችግር እና ለተግዳሮት እጅ የማይሰጥ ሰው ነበር 

 
የነህምያ አገልግሎት አስገራሚ በሆነ መልኩ በተግዳሮት፣ እና በአስቸጋሪ ፈተናዎች የተሞላ ነበር። የኢየሩሳሌምን 

መገንባት ይጠሉ የነበሩ ጠላቶቻቸው ገና ከጅማሬው ስራውን ሊያስተጓጉሉ በተለያየ መንገድ ይሞክሩ እንደነበረ ከመጽሐፉ 

ማየት እንችላለን። በመጀመሪያ ጠላቶቻቸው፣ “ለእስራኤል ልጆች መልካም ነገርን የሚሻ ሰው እንደ መጣ በሰሙ ጊዜ እጅግ” 

በመበሳጨት ተንኮል ጀመሩ (ነህ 2፡10)፣ በኋላም ሕዝቡ በስራው ለመተባበር ፈቃደኛ መሆናቸውን ሲሰሙ፣ ከብስጭት 
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አልፈው በንቀት በመሳቅ እና ስራቸው በንጉስ ላይ የሚደረግ ሴራ እንደሆነ በማስመሰል ሊያስፈራሩዋቸው ሞከሩ (ነህ 2፡19)፣ 

ንቀቱና ማስፈራራቱ ሳይሰራ ሲቀር፣ የጀመሩትን ሥራ በማንቋሸሽ እና በማላገጥ አሾፉባቸው (ነህ.4፡1-3)። ይህ ውጤት 

ሳያመጣ ሲቀር በጦር ሃይል ሊያስቆሟቸው ወሰኑ (4፡7-8)። በተጨማሪም ሁሉ ሙከራ ሳይሰራ ሲቀር መሪውን ነህምያን 

ለማስፈራራት እና ለመግደል ሙከራ አደረጉ (ነህ 6፡2፣ 10)። በዚህ ሁሉ ተግዳሮት ውስጥ ግን የነህምያ እና “የሕዝቡም ልብ 

ለሥራው ጨከነ” (ነህ 4፡6)። 

ከውጪ ከገጠመው የጠላት ዛቻ ሌላ ከውስጥ በሕዝቡ ዘንድ መከፋፈል በመፈጠሩ፣ ስራው ሊስተጓጎል እና ሊቀር 

የሚችልበት አጋጣሚዎች ነበሩ (ነህ 5፡1-14)። ሆኖም ነህምያ ለጉዳዩ እጅ ሳይሰጥ፣ ሕዝቡን ወደ አንድነት በማምጣት፣ 
ልባቸውን ወደ ሥራው እንዲመልሱ አድርጓል። 

ዛሬም እንዲሁ አገልግሎት እና የእግዚአብሔር መንግስት ስራ አልጋ ባአልጋ እንደማይሆን ማወቅ አለብን። በእርግጥም 
እኛው ራሳችን ሥጋ የለበስን ስለሆንን እና ሥጋ ከለበሱ ሰዎች ጋር ስለምንሰራ፣ ከሥጋ ከራሱ የሚመጣ ፈተና እና ተግዳሮት 
ቢኖርም፣ በተጨማሪ ደግሞ የእግዚአብሔርን ሥራ የሚቃወሙ ከክፉ መናፍስት እየተፋለምንም ነው የምንኖረው።  

በመሆኑም፣ በትንሹም በትልቁም ተስፋ ከቆረጥን፣  እንደ ነህምያ ታላቅ ስራ ሰርቶ ለማለፍ ይቅርና የራሳችንንም የግል 
ሕይወት በቅጡ ለመኖር ይከብደናል። ስለዚህም የእግዚአብሔር ሰው የሚጸልይ እና ቶሎ ተስፋ የማይቆርጥ እንዲሆን 
ይገባዋል። 

5) አገልግሎቱን ይፈጽም የነበረው ለዝና እና ለረብ አልነበረም 

 

ከላይ ከዘረዘርናቸው ነገሮች ሁሉ ባሻገር የነህምያ የአገልግሎት መነሾ (ተነሳስቶ) (motive) በአገልግሎቱ ውስጥ 
ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ሰዎች አገልግሎትን የሚፈልጉበት የተለያየ ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል። ነህምያ  ግን አገልግሎቱን 

የጀመረው  ለግል ጥቅም ወይንም ረብን በመመኘት አልነበረም። በነህ 5፡15-19 እንደምናየው፣ እንዲያውም ነህምያ እንደ 
አገረ ገዥ ከሕዝቡ ሊደርሰው እና ሊወስደው የሚገባውን ሳይወስድ፣ የራሱንም መብት እየተወ ነበር ይሰራ የነበረው። 
እግዚአብሔርም የሚያከብረው እንደዚህ ያለውን አገልግሎት ነው። 

በአዲስ ኪዳንም የእውነተኛ አገልጋይ አንዱ መለኪያው  ይህ ነው። ራሱን ለሌሎች የሚሰጥ እንጂ ከሌሎች የሚነጥቅ 

ወይንም ለራሱ ዝና፣ ሹመት ወይንም ረብን ፈልጎ የሚሰማራ እውነተኛ አገልጋይ አይደለም። በ1ኛ. ቆሮ. 9፡3-23 እንዲሁም 

1ኛ. ተሰ. 2፡2-12 ላይ ከነጳውሎስ ሕይወት እንደምንማረው፣ በእግዚአብሔር ሥራ የሚሰማራ ሰው ሊኖረው የሚገባው 
ልብ፣ ራሱን ለሌላው የመስጠት እንጂ ለራስ ክብር ወይም ጥቅም የመፈለግ ሊሆን አይገባም። 

 

የመወያያ ጥያቄዎች 

የነህምያ ማንነትና ትጋቱ 

1. ስለ ነህምያ የትውልድ ታሪክ የተረዳችሁትን ተነጋገሩ 
2. ነህምያ [ነህምያ 1] 

 እግዚአብሔርን ይፈልግ የነበረው እንዴት ነው? ይህንስ እንዴት እናውቃለን? በንጽሁ ---  
 እኛስ ጌታን የምንፈልገው እንዴት ነው? 

3. በነህምያ 1:2,3-4 ስለ ነህምያ ልብ/ መንፈስ ምን ምን እንደተገለጸ ለህብረቱ አባላት አካፍሉ። 
4. ስለ ነህምያ በነህምያ 6:5 እና 10:1 ስለ ተጠቀሱ ነገሮች ተወያዩ? 
5. እንደ ነህምያ በግዞት ላይ ለነበሩ የጌታ ቃል ኪዳን በኤርምያስ 29:12-14 መሠረት ምንድን ነው? 
6. ነህምያ ጌታን ለማገልገል ከአለበት ሁኔታና ሥልጣን ባሻገር የነበረው መነሳሳት ምን ነበር? ነህምያ 2:5፤ ኢሳያስ 6:8 
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7. ከነህ. 1:4-11 የነህምያ ጸሎት ይዘት ምን ነበር? ከዚህ ምን ተማርክ? ወይም ምን አስተዋልክ? 
8. ለአገልጋይ መጸለይ ለምን ያስፈልጋል? ጸሎት ባይኖር ምንድን ነው ችግሩ? 
9. ስለጸሎት ስናነሳ፣ በጸሎት እና በሥራ መካከል ያለው ግንኙነት ምንድን ነው? (ነህ. 4:9 ያወዳድሩ) 

ከዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎች በሚቀጥለው ቀን ማጥናት ትችላላችሁ 

የነህምያ አገልግሎት ሚስጥርና ተጋድሎ 

10. ነህምያ በመደጋገም አገልግሎቱን በተመለከተ “በእኔ ላይ መልካም እነደሆነቸው የእግዚአብሔር እጅ” ሲል ስለራሱና 
ስለጌታ የሚያመለክተው ምንድን ነው? 

11. በሉቃስ 5:16 እና 6:12 የጌታን አገልግሎትንና ጸሎትን በተመለከተ ምን ትረዳለህ? 
12. ነህምያ ያለፈባቸውን የፈተናዎች ይዘት ደረጃ በሚከተሉት ጥቅሶች መሠረት ተወያዩባቸው። [ከነህምያ 2:10፣ 19፤ 4:1-

3፣ 7-8፤ 6:2,10] 
13. ነህምያና ሕዝቡ ከጠላቶቻቸው የተነሳባቸው ተግዳሮቶች [ነህምያ 5:1-14] 

 ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገና እየጠነከረ የሄደው እንዴት ነው? 
 ተግዳሮቱ እየጠነከረ በሄደ ቁጥር ሕዝቡ እንዴት ነው ተስፋ ሳይቆርጡ ሥራቸውን ሊጨርሱ የቻሉት (ነህ 4:6)? 

14. በነህምያ 5:15-19 ነህምያ እና በ1ኛ ተሰ. 2-12 ደግሞ ሐዋ ጳውሎስ ለግል ጥቅም ሳይሆን ለእግዚአብሔር ህዝብ 
ጥቅም ብቻ ሲሉ ያገለግሉ እንደነበረ የሚያሳዩ ምን ምን ነገሮች አሉ? ይህ ለአገልግሎት ሊኖረን ስለሚገባ ልብ ምን 
ያስተምረናል? 

15.  በተጨማሪ ከ1ኛ ቆሮ 9:3-23 በአገልግሎት ሊኖረን ስለሚገባን መንፈስ ምን ትማራለህ?  
 

መደምደሚያ 
በእርግጥ የነህምያን ሕይወት እና መንፈሳዊነቱን  ለጥናት እንዲመች አሳጥረነው እንጂ ፣ ከላይ በዘረዘርናቸው ነጥቦች 

የሚወሰን አይደለም። ከአጠቃላይ ሕይወቱ ልንማር እንደምንችለው ግን ሁላችንም ምንም ከሌላው ያልተለየን ተራ ሰዎች 
ብንሆንም፣ ከሌላው በተለየ መልኩ ግን በዚህ ምድር ስንኖር ሥራ ሰርተን፣ እግዚአብሔርን አስከብረን፣ ሕዝቡን አገልግለን፣ 
ቁም ነገር አበርክተን እንድንሄድ ተጠርተናል።  

በዚህ የተቀደሰ ሥራ ተሳትፈን፣ ታናሽ ሆነን ግን ታላቅ ሥራ ሰርተን ለመሄድ እንደ ነህምያ እግዚአብሔርን የሚፈልግ 
ልብ ኖሮን፣ ለሥራ  ራሳችንን በማቅረብና ፣ በፈረሰው በኩል በመቆም በጸሎት እየተጋን፣   በሚገጥመን ትንሽ እና ትልቅ ነገር 
ሳንሸነፍ በጽናት በመቆም  በቅን ልብ ለእግዚአብሐር መንግስት እና ለሌላው ጥቅም የምንሰራ እንድንሆን ይገባል። ለዚህ 

መብቃት እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን! 
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ጥናት አምስት 

ሐና-የሳሙኤል እናት 

የንባብ ክፍል 1 ሳሙኤል ምዕራፍ 1-3 

ይህን ጥናት የሁለት ቀን ጥናት ቢሆን ይመረጣል (መሪው እንዳቀደ ይሁን) 

የእምነት የጸሎትና የመታዘዝ ህይወት 

የጥናቱ ዓላማ፦  

ለሰው ልጅ አይቻልም ተብለው የሚገመቱ ነገሮችን እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ሊለውጣቸው እንደሚችል አምኖ 
ሁልጊዜ በጥብቅ ጸሎት በጌታ ፊት መሆንን፣ ለጌታም የመታዘዝን ህይወት በመኖር ለሕዝቡ እረፍትን ስለማምጣት ህይወት 
ማስተማር፤ 

መግቢያ፦  

በዚህ ምድር ላይ ብዙ ጊዜ የብዙዎቻችን ህይወት ሲታይ  አንድ እና ከዚያም በላይ የጎደለ ነገር ሊኖር ይችላል። ይህ 
መጉደል አማኞችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዳይገቡ ሊከለክል የማይችል ቢሆንም  የጌታን ባህርይ ካላወቅን ደስተኛ 
ባልሆነ ህይወት እንድንኖር ሊያደርግ ይችላል።  

የጎደሉን ነገሮቻችንን ከዘላለም ህይወት ሊያስቀሩን የማይችሉ ቢሆንም  በሁሉም መንገድ ተስፋ የተቆረጠባቸውን 
ነገሮቻችንን በጌታ ፊት በፅኑ ጸሎት  ተስፋ ሳንቆርጥ ማቅረቡ ከአማኞች ህይወት የሚጠበቅ መሆኑን ማወቅ አለብን። ይህ 
ደግሞ እምነታችንን በእግዚአብሔር ፊት የምንገልጽበት መንገድ ይሆናል። ስለዚህ በዚህ ጥናት ይህን በተመለከተ በዚህ ምድር 
ላይ ስለጎደለን ነገር ከሳሙኤል እናት ከሀና ህይወት መንፈሳዊ መርሆዎችን እናጠናለን። እርስ በርሳችንም ይሁን በግልም ለጌታ 
ታዓምራት በእምነትና በጸሎት  በእርሱ ፊት እንሆናለን።  

1. የሐና ቤተሰብና የሀይማኖት ህይወታቸው (1 ሳሙ 1፡3 እና 1፡21) 

ሐና ትርጉሙ ጸጋ ሲሆን ሕልቃና ለተባለ ኤፍሬማዊ ሰው ሚስት ነበረች። በኢየሩሳሌም በስተ ሰሜን በአርማቴም (ራማ) 
በሚባል ሀገር ይኖሩ ነበር። ምናልባት በኤፍሬም ሀገር ይኖሩ የነበሩ የሌዊ ነገድ ቤተሰብ እንደነበሩም ይገመታል።  ፍናና የሐና 

ጣውንቷ ናት። ፍናና ልጆች የነበራት ሲሆን መጽሐፍ ቅዱስ “ለሐና ግን ልጅ አልነበራትም” ይላል። ይህ ቤተሰብ በየዓመቱም 

ሊሰግዱም ወደ ሴሎ ይሄዱ እንደነበረም 1 ሳሙ 1፡4-5 ይነግረናል። በዚህ ጊዜ በተለይም ብዙ ሰዎች የዳስ በዓል ለማክበር 
ወደ ኢየሩሳሌም የሄዱ ይመስላል። የዳስ በዓል እስራኤላዊያን እግዚአብሔር በእህል ስለባረካቸው የሚደሰቱበት ፤ 
የሚያከብሩት በዓል ሲሆን ሐና ግን ውስጧ ጥያቄ ስለነበራት ደስተኛ አልነበረችም። የሌዊ የዘር ግንድ ቢሆኑም ምንም ደስታ 
አልፈጠረላትም። በወቅቱ የእግዚአብሔርም ካህናት ዔሊና ሁለቱ የዔሊ ልጆች አፍኒንና ፊንሐስ በዚያ ነበሩ። እነርሱም ቢሆኑ 
ደስታ ሊፈጥሩላት አልቻሉም። ሐና የልብ ጥያቄ ነበራትና። 

2. እያለፍን ስላለንበት ነገር ምን እናድርግ?  

“ጥብቅ እምነትና ጸሎት”  

“ ሕልቃና የሚሠዋበት ቀን በደረሰ ጊዜም ለሚስቱ ለፍናናና ለወንዶችና ለሴቶች ልጆችዋ ሁሉ እድል ፈንታቸውን ሰጣቸው። 

ሐናንም ይወድድ ነበርና ለሐና ሁለት እጥፍ እድል ፈንታ ሰጣት። እግዚአብሔር ግን ማኅፀንዋን ዘግቶ ነበር” (1ሳሙ. 1፡4-

5)። 
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ሐና ምንም እንኳን ባሏ የሚወዳትና ሁለት እጥፍ ንብረት ቢሰጣትም እርስዋ ግን እርካታ አልነበራትም። ቃሉ እንደሚለው 

ሊያጽናናትም ሞክሯል “ባልዋም ሕልቃና፦ ሐና ሆይ፥ ለምን ታለቅሻለሽ? ለምንስ አትቀምሺም? ለምንስ ልብሽ ያዝንብሻል? 

እኔስ ከአሥር ልጆች አልሻልልሽምን? አላት” (1ሳሙ 1፡8)።  እርካታዋን የከለከለው ልጅ እንዳትወልድ እግዚአብሔር 
ማህጸኗን    ዘግቶ ስለነበር ብቻ ሳይሆን  ጣውንቷ ታበሳጫት ስለነበር ነው። አንዳንድ ጊዜ በሰዎች ላይ ችግሮችን ወይም 

ያጡትን ነገሮች ስናይ በጌታ ሥልጣን በሆነው ነገር መናገርና መነጋገር ተገቢ እንዳልሆነ ማወቅ ጠቃሚ  ነው (1 ሳሙ 1፡6-

7)። በነበረው ችግር ባልዋ እርሷን ለማስደሰት ቢሞክርም ሐና ጉዳይዋን በጽኑ ጸሎት በጌታ ፊት በእምነት ማስቀመጡን 

ወደደች።  ጸሎታችን ጽኑ መሆን አለበት። የጌታ ቃልም “ጸሎትዋንም በእግዚአብሔር ፊት ባበዛች ጊዜ” ብሎ ያረጋግጣል 

(1ሳሙ 1፡12)። ማህጸን የሚከፍትም ይሁን የሚዘጋ ጌታ ነው (ዘፍ 29፡31፣ዘፍ 30፡2)። በእርግጥ ይህን ስንል 
በእራሳችንም ችግር ማህጸን አይዘጋም ማለት አንችልም። ማለትም ኃጢአትን በመስራት ይህ ሊሆን ይችላል። ቢሆንም ጌታ 
ባለብዙ ምህረት ስለሆነ እኛ ያመጣነውንም ችግር ቢሆን በእምነትና በጽኑ ጸሎት ስንቀርብ ችግራችንን በምህረቱ ሊፈታ 
በፊጹም የሚችል አምላክ ነው። 

3. በእምነት በጌታ ፊት ስንሆን ነገሩ (የእኛ ጽኑ ጸሎት) ስለማይገባቸው ሰዎች ምን እናድርግ (1ሳሙ 1፡13-16) 

የሐና ጽኑ ጸሎት ለዔሊ አልገባውምና ዔሊ በሐና ላይ ጥሩ ያልሆነ ነገር ያደርግ ነበር። ነገር ግን ሐና ካህኑ ዔሊ አልገባውም 
ብላ ክፉ መልስ አልመለሰችለትም። አመለካከቷ የተበላሸ አልነበረም። እምነት የተሞላ ጸሎት ስናደርግ ስለ ሰዎች ያለን 
አመለካከትና ፍቅር የተባለሻ መሆን እንደሌለበት ይህ ክፍል ይጠቁማል። የተጎዳን እንኳን ቢሆን ከፍቅር በስተቀር ምንም 
እንድናደርግ አልተፈቀደልንም። ሐናም ዔሊን በመልካም ንግግር አሸነፈችው። እርሱም ባረካት። በሌሎች ላይ ስንናገር እና 
ማንኛውንም ነገር ስናደርግ ስለ እራሳችን መጠንቀቅ አለብን። የከበዳትን ችግር በእምነትና በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት 

ካቀረበች በኋላ ሐዘኗን ተወችው (1ሳሙ 1፡18)። ከዚህም ህይወቷ መማር አለብን። ሁሉን ቻይ ለሆነ ጌታ ችግራችንን 
ካቀረብን በኋላ በእምነት መጽናት አለብን። ሰዎችንም መወደድ ትዕዛዝ ነው። 

4. መታዘዝና ምስጋና 

“11 እርስዋም፦ አቤቱ፥ የሠራዊት ጌታ ሆይ፥ የባሪያህን መዋረድ ተመልክተህ ብታስበኝ፥ እኔንም ባትረሳ፥ ለባሪያህም ወንድ 

ልጅ ብትሰጥ፥ ዕድሜውን ሁሉ ለእግዚአብሔር እሰጠዋለሁ፥ ምላጭም በራሱ ላይ አይደርስም ብላ ስእለት ተሳለች” … 26 

እርስዋም አለች፤ ጌታዬ ሆይ፥ በሕያው ነፍስህ እምላለሁ! ጌታ ሆይ፥ ወደ እግዚአብሔር ለመጸለይ በዚህ በአንተ ዘንድ ቆማ 

የነበረች ሴት እኔ ነኝ።27 ስለዚህ ሕፃን ጸለይሁ፣ 28 እግዚአብሔርም የለመንሁትን ልመናዬን ሰጥቶኛል እኔም ደግሞ 

ለእግዚአብሔር ሰጥቼዋለሁ ዕድሜውን ሁሉ ለእግዚአብሔር የተሰጠ ይሆናል”። በቁጥር 11 እና በቁጥር 28 መካክል 
የተወሰኑ ዓመታቶች እንዳሉ መርሳት የለብንም። ሐና የተሳለችውን ነገር የተለያዩ ምክንያቶችን ሰጥታ መታዘዟን አላስቀረችም። 
ህጻኑን አሳድጋ ለእግዚአብሔር ሰጠችው። ይህን ለማድረግ ትልቅ እምነት ያስፈልጋል። በእርግጥ ለጌታና ለቤቱ ያላትን ፍቅር 
ማየት ከባድ አይሆንም። አንዳንድ ጊዜ የተሳልነውን ነገር መፈጸም እንዳይከብደን መጠንቀቅ አለብን። እግዚአብሔር በልጅ 

ከባረካት በኋላም ሐና ጸሎቷንና ምስጋናዋን አላቋረጠችም። 1ሳሙ 2፡1-11 ይህንን በአጽንኦት ያስተምረናል። ጽኑ እምነትና 
ጸሎት የምንፈልገውን ካገኘን በኋላ  የምናቋርጠው ነገር አይደለም።የሚቀጥል ነው።  

5. የሐና ጸሎት በእግዚብሔር ቤትና በህዝቡ ላይ የነበረው ውጤት 

 “ብላቴናውም ሳሙኤል በዔሊ ፊት እግዚአብሔርን ያገለግል ነበር። በዚያም ዘመን የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ ነበረ ራእይም 

አይገለጥም ነበር… 19 ሳሙኤልም አደገ፥ እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ነበረ ከቃሉም አንዳች በምድር ላይ አይወድቀም 

ነበር።20 እስራኤልም ሁሉ ከዳን እስከ ቤርሳቤህ ድረስ ሳሙኤል ለእግዚአብሔር ነቢይ ይሆን ዘንድ የታመነ እንደ ሆነ 

አወቀ።21 እግዚአብሔርም ደግሞ በሴሎ ተገለጠ እግዚአብሔርም በእግዚአብሔር ቃል ለሳሙኤል በሴሎ ይገለጥ ነበር። 

የሳሙኤልም ቃል ለእስራኤል ሁሉ ደረሰ” (1 ሳሙ 3፡1 እና ከቁ.19-21)። በአጭሩ ከእነዚህ ቁጥሮች እንደምናየው ሐና 
ሳሙኤልን በጌታ ቃል በማሳደጓ ምክንያት የካህኑ ዔሊ ልጆች በወቅቱ ለጌታ ባይታዘዙም ሳሙኤል ግን ለጌታ ታዞ ኖረ። ይህም 
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ብቻ ሳይሆን በምድርቷ የተቋረጠው የእግዚአብሔር መገለጥና ራዕይ እንዲነሳሳና እንዲቀጥል ሆነ። ከዚያ በኋላ እስከ እርጅናው 
ድረስ እስራኤልን ሁሉ ከዳር እስከ ዳር ያስተዳድርና በእነርሱም ላይ ይፈርድ ነበር። የህይወት ንጽህናውም የተመሰከረለት 
ነበር። 

6. የመጨረሻ ህይወቷ 

የሐና በሥጋ የመጨረሻ ህይወቷ ምን እንደሆነ ብዙ የምናውቀው ነገር የለንም። ነገር ግን ያደረገችው የጽኑ እምነትና 
የጸሎት ተጋድሎዋ እስከዛሬ ድረስ ህያው ሆኖ ይኖራል። በእግዚአብሔርም ተመስክሮላት በቃሉ ውስጥ ለእኛ ትምህርት ይሆን 
ዘንድ ተመዝግቦ ይገኛል።  

የውይይት ጥያቄ 

1. የሐና መሰረታዊ ችግሯ ምን ነበር? ከጌታ ቃል እንደ እርሷ ያሉ ሴቶችን መጥቀስ እንችላለን? ምን አንድነት አላቸው? 

(1ሳሙ 1) 

2. በሐና ችግር፦  

 ከጣውንቷ ፍናና ምላሽ ምን እንማራለን?  

 ከባሏ ህልቃና ምላሽ ምን እንረዳለን? 

 ከካህኑ ዔሊ ምላሽ ምን እንማራለን? 

 

3. ለደረሰባት ችግር ወይም ጎዶሎ ነገር ሁሉ የሐና ምላሽ ምን ነበር? 

 በእግዚአብሔር ላይ 

 በጣውንቷ ፍናና 

 ለባሏ  

 ለካህኑ ዔሊ 

 ምን እንማራለን? 

 

4. “18 እርስዋም፦ ባሪያህ በዓይንህ ፊት ሞገስ ላግኝ አለች። ሴቲቱም መንገድዋን ሄደች በላችም፥ ፊትዋም ከእንግዲህ 

ወዲያ ሐዘንተኛ መስሎ አልታየም” ( 1ሳሙ 1፡18)። ከዚህ ቃል ምን እንማራለን? 

5. 1ሳሙ 2፡1-11 በማንበብ የተማርነውን እናካፍል? 

6.  ሐና የእምነቷና የጽኑ ጸሎቷ ውጤት ለጌታ ቤትና ለሕዝቡ ምን አስገኘ? 

7. በአጠቃላይ ከሐና ህይወት ምን እንማራለን? 

8.  ልጅ ለሌላቸው እግዚአብሔር ልጅ እንዲሰጣቸው ዛሬ ሁላችንም እንጸልያለን 

 

መደምደሚያ፦  

እንግዲህ ከሐና ህይወት የምንማረው በእምነት ጸንቶ በጌታ ፊት በጸሎት መሆንና ልጆቻችንንም በእግዚአብሔር 
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እምነት እንዲያድጉ መርዳትና ለጌታም መታዘዝ ነው። ይህም ለጌታ ክብርና ለህዝቡ እረፍት ይሆናል። ህያው የሆነ ነገር 
አድርገን እንድናልፍ ጌታ ጸጋውን ያብዛልን። 

ጥናት ስድስት 

ሐዋርያው ጴጥሮስ 

የንባብ ክፍል (ከተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ይሆናል) 

የጥናቱ ዓላማ፦ ከሐዋርያው ጴጥሮስ የህይወት ጥሪ፣ድካምና ብርታት፣ከአገልግሎቱና ከተቀበለው መከራ ለህይወታችን 
የሚሆን መንፈሳዊ መርሆዎችን ማውጣትና ከእነርሱም ትምህርት መማር። 

መግቢያ፦   

የእግዚአብሔር ቃል እውነተኛና ታማኝ ነው። በዚህም ምክንያት የሰዎችን ህይወት ደካማም ይሁን ጠንካራ ጎኖችን 
በሚገባ መልኩ ለትምህርታችን እንዲሆን አስቀምጦታል። ከእነዚህም አንዱ የሐዋርያው ጴጥሮስ ህይወት ነው። ጴጥሮስ የሚል 
ስም ከግሪክ የተወሰደ ሲሆን ትርጉሙ ድንጋይ ማለት ነው።  

   የሐዋርያው ጴጥሮስ ጥሪውና የአገልግሎት ታሪክ በወንጌል፣በሐዋርያት ሥራ እና በመልእክቶቹ ተጽፎ ይገኛል። 
ከህይወቱና ከአገልግሎቱ የምንማራቸው ብዙ ትምህርቶች ስላሉ በትኩረት ወደ ጥናቱ እንገባለን። ጌታም እንደሚያስተምረን 
ጽኑ እምነታችን ነው።  

በዚህ ጥናት ከትምህርቱ እውነትና ተግሳፅ፤ ከቃሉም ማፅናናት  ንስህ የሚትገቡ ካላችሁ ንስሀ እንዲትገቡና 
ተጨማሪም የህይወት መሰጠት የሚያስፈልጋችሁ ቢትኖሩ ለጌታ ህይወታችሁን እንደገና እንድትሰጡ እናበረታታለን።  

ሀ. የሐዋርያው ጴጥሮስ አነሳስና ጥሪው (ዮሐ 1፡41-43) 

በእርግጥ የሰው ልጅ አዎንታዊ ምላሽ ከሰጠ፣ የእግዚአብሔር የደህንነት እና የአገልግሎት መለኮታዊ ጥሪ ለሁሉም 
እኩል ቢሆንም እሺ ብሎ መሰጠትና መከተል የግለሰቡ ውሳኔ ይሆናል። ጌታም ከዓሳ አጥማጅነት ወደ ሰው አጥማጅነት 
መለሰ። 

“ከዮሐንስ ዘንድ ሰምተው ከተከተሉት ከሁለቱ አንዱ የስምዖን ጴጥሮስ ወንድም እንድርያስ ነበረ። እርሱ አስቀድሞ 
የራሱን ወንድም ስምዖንን አገኘውና። መሢሕን አግኝተናል አለው፤ ትርጓሜውም ክርስቶስ ማለት ነው። ወደ ኢየሱስም 

አመጣው። ኢየሱስም ተመልክቶ። አንተ የዮና ልጅ ስምዖን ነህ፤ አንተ ኬፋ ትባላለህ አለው፤ ትርጓሜው ጴጥሮስ ማለት ነው” 

(ዮሐ 1፡41-43)። 

ሐዋርያው ጴጥሮስ ሀገሩ በገሊላ አውራጃ ሆኖ ቅፍርናሆም እንደነበር ቃሉ ያስተምረናል (ዮሐ 1፡4፣ ማቴ 16፡17) 
። ገሊላ ከኢየሩሳሌም በስተ ሰሜናዊ ምስራቅ የምትገኝ ቦታ ነች። ወደ ሐዋርያው ጴጥሮስ ቤትም ጌታ እንደሄደ በወንጌል 
ተጽፏል። የአይሁድ መጠሪያ ስሙ ስምዖን ሲሆን የአረማይክ ስሙም ኬፋ ይባል ነበር። የአባቱም ስም ዮና ነው። በመጥመቁ 
ዮሐንስ ስብከት የተዳሰሰ ሰው እንደነበርም ይታወቃል። 

ለ. ትዳር እንደ ነበረው ቃሉ ያሳየናል 

“14 ኢየሱስም ወደ ጴጥሮስ ቤት ገብቶ አማቱን በንዳድ ታማ ተኝታ አያት፤ 15 እጅዋንም ዳሰሰ፥ ንዳዱም ለቀቃት፤ 

ተነሥታም አገለገለቻቸው” (ማቴ 8፡14-15)። 

ሐዋርያ ጳውሎስ እንዲህ አለ “እንደ ሌሎቹ ሐዋርያትና እንደ ጌታ ወንድሞች እንደ ኬፋም፥ እኅት ሚስታችንን ይዘን 



 
መጽሐፍ  ቅዱሳዊ  ጓደኝነት -  
 

20 

ልንዞር መብት የለንምን?” (1 ቆሮ 9፥5)። 

በእርሱ የህይወት ታሪክ ስለ ትዳሩ ማንሳት ለምን አስፈለገ ለሚለው ጥያቄ በትዳር ውስጥም በትልቅ 
መሰጠትና በመስዋ ዕትነት ማገልገል እንደምንችልና የጌታም ጥሪ ለሚታዘዝ ሁሉ እንደሆነ ለማሳወቅ ነው። 

ጵርስቅላና አቂላም እንደዚሁ ባለትዳር ሆነው ሙሉ ህይወታቸውን ለወንጌል ሰጥተው ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው (1 

ቆሮ 18፡1-26)። 

ሐ. የህይወት ታሪኩና ባህርዩ (ከዚህ በታች ያሉት ጥቅሶቹ ለምሳሌ ያህል ስለሆኑ፤ እናንተ መጨመር ትችላላችሁ) 

1. ስሜቱን የሚገልጽ ቢሆንም ለማመን ብዙ ጊዜ የማይፈጅበት ሰው ነበር 

“ጌታ ሆይ፥ አንተስ ከሆንህ በውኃው ላይ ወደ አንተ እንድመጣ እዘዘኝ 29 እርሱም፦ ና አለው። ጴጥሮስም 

ከታንኳይቱ ወርዶ ወደ ኢየሱስ ሊደርስ በውኃው ላይ ሄደ።30 ነገር ግን የነፋሱን ኃይል አይቶ ፈራ፥ ሊሰጥምም 

በጀመረ ጊዜ። ጌታ ሆይ፥ አድነኝ ብሎ ጮኸ። 31 ወዲያውም ኢየሱስ እጁን ዘርግቶ ያዘውና። አንተ እምነት የጎደለህ፥ 

ስለምን ተጠራጠርህ? አለው” (ማቴ 14፥28) ። 

2. ለመማር የሚፈልግ ልብ ነበረው (ማቴ 15፡15፣ 18፡21) 

ሐዋርያው ጴጥሮስ ከጌታ ጋር በነበረ ጊዜ ብዙ ጥያቄዎችን መጠየቁ የታወቀ ነው። በዚህም ምክንያት እርሱ፣ሌሎችና 

እኛም እስከዛሬ በመማር ላይ እንገኛለን። ለምሳሌ  አንዱ የጠየቀው ጥያቄው “ጌታ ሆይ፥ ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት 

ጊዜ ልተውለት? እስከ ሰባት ጊዜን? አለው”“ (ማቴ 18፥21)። መልሱም የሚሆነው ልባችን ሁል ጊዜ ለይቅርታ 
የተዘጋጀ መሆን አለበት የሚል ይሆናል። 

3. ከእግዚአብሔርም መገለጥ ይቀበል ነበር  

ሐዋርያው ጴጥሮስ በልቡ ከነበረው ጥሩ ቅንዓት የተነሳ ከእግዚአብሔር ትክክለኛ ነገር ይቀበል ነበር። ጌታ ኢየሱስ 

የሚከተለውን ጥያቄ በጠየቃቸው ጊዜ የመለሰው መልስ አንዱ እውነት ነበር። ኢየሱስም  “እናንተስ እኔን ማን እንደ 

ሆንሁ ትላላችሁ? አላቸው።16 ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ፦ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ።17 
ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው፦ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ፥ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ሥጋና ደም ይህን 

አልገለጠልህምና ብፁዕ ነህ” (ማቴ 16፡15-17)። 

4. ከጌታ ኢየሱስ ጋር በቅርብ ከነበሩ ከሶስቱ አንዱ ነበር  

“1 ከስድስት ቀንም በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስንና ያዕቆብን ወንድሙንም ዮሐንስን ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን 

አወጣቸው። … 4 ጴጥሮስም መልሶ ኢየሱስን። ጌታ ሆይ፥ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው፤ ብትወድስ፥ በዚህ 

ሦስት ዳስ አንዱን ለአንተ አንዱንም ለሙሴ አንዱንም ለኤልያስ እንሥራ አለ” (ማቴ 17፡1 እና 4)። 

5. የሚገደል ቢሆን ኖሮ ራሱን አሳልፎ ሰጥቶ ነበር  

ጌታን ኢየሱስን ይወደው ስለነበር ብዙ ነገር ያደርግ ነበር። ለምሳሌ የክርስቶስን የሞቱን ዓላማ ተቃወመ (ማቴ 

16፡22)፣ ከጌታ አሳዳጆች የአንዱን ጆሮ ቆረጠ፣ሞት እንኳን ቢሆን እሞታለሁ አለ (ማቴ 26፡33-35) 

6. እንደ ሰው ልጅ ድካም ነበረበት 



 
መጽሐፍ  ቅዱሳዊ  ጓደኝነት -  
 

21 

በሥጋው የደከመ፣ እምነቱ የዋለለ፣ጌታን በሞቱ ሰሞን የካደ እና ወደ ሥራው ተመልሶ የሄደ  ደቀ መዝሙር ነበር ። 

“ጴጥሮስም ከቤት ውጭ በአጥሩ ግቢ ተቀምጦ ነበር፤ አንዲት ገረድም ወደ እርሱ ቀርባ። አንተ ደግሞ ከገሊላው 

ከኢየሱስ ጋር ነበርህ አለችው። … ጥቂትም ቈይተው በዚያ ቆመው የነበሩ ቀርበው ጴጥሮስን፤ አነጋገርህ ይገልጥሃልና 
በእውነት አንተ ደግሞ ከእነርሱ ወገን ነህ አሉት። በዚያን ጊዜ፤ ሰውየውን አላውቀውም ብሎ ሊራገምና ሊምል 

ጀመረ። ወዲያውም ዶሮ ጮኸ” (ማቴ 26፥69-74) 

7. እጅግ ተጸጽቶ ንስሃ የገባ ሐዋርያ ነበር  

“ጴጥሮስም፦ ዶሮ ሳይጮኽ ሦስት ጊዜ ትክደኛለህ ያለው የኢየሱስ ቃል ትዝ አለው፤ ወደ ውጭም ወጥቶ መራራ 

ልቅሶ አለቀሰ” (ማቴ 26፥75)። ንስሃ መግባት እጅግ መሠረታዊ ነገር ነው። የንጉስ ዳዊት ህይወት ለዚህ እጅ ጠቃሚ 
ነው። 

8. ጌታን ትቶ ቢሄድም ተመልሶ ለጌታ ጥሪ እጁን ምላሽ የሰጠ ነበር 

 “እንዲህም ተገለጠ። ስምዖን ጴጥሮስና ዲዲሞስ የሚባለው ቶማስ ከገሊላ ቃና የሆነ ናትናኤልም የዘብዴዎስም ልጆች 
ከደቀ መዛሙርቱም ሌሎች ሁለት በአንድነት ነበሩ።ስምዖን ጴጥሮስ፦ ዓሣ ላጠምድ እሄዳለሁ አላቸው። እርሱም፦ እኛም 

ከአንተ ጋር እንመጣለን አሉት። ወጥተውም ወደ ታንኳይቱ ገቡ በዚያችም ሌሊት ምንም እላጠመዱም። … ምሳ ከበሉ በኋላም 

ኢየሱስ ስምዖን ጴጥሮስን። የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ፥ ከእነዚህ ይልቅ ትወደኛለህን? አለው። አዎን ጌታ ሆይ፥ እንድወድህ አንተ 

ታውቃለህ አለው። ግልገሎቼን አሰማራ አለው። ደግሞ ሁለተኛ። የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ፥ ትወደኛለህን? አለው። አዎን ጌታ 

ሆይ፥ እንድወድህ አንተ ታውቃለህ አለው። ጠቦቶቼን ጠብቅ አለው። ሦስተኛ ጊዜ። የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ፥ ትወደኛለህን? 

አለው። ሦስተኛ። ትወደኛለህን? ስላለው ጴጥሮስ አዘነና። ጌታ ሆይ፥ አንተ ሁሉን ታውቃለህ፤ እንድወድህ አንተ ታውቃለህ 

አለው። ኢየሱስም፦ በጎቼን አሰማራ” (ዮሐ 21፡2-3፣15-17) ። 

 

9. ስለ ጌታ መከራ የተቀበለ  

የሐዋ.2-12 ውስጥ በተለይም ሐዋ 5 እና 12 ስናነብ ስለ ወንጌል እንደ ተዛተባቸውና እንደታሰረም ይነግረናል። ጌታ 

ባያድነው ኖሮ ሄሮድስ ሊገለው እንደነበረም የታወቀ ነው (ሐዋ 12፡1-5)   

 

መ. አገልግሎቱ 

 የበጎቹ አደራ የተሰጠው ደቀ መዝሙር 

8 ስምዖን ጴጥሮስ ግን ባየ ጊዜ በኢየሱስ ጕልበት ላይ ወድቆ። ጌታ ሆይ፥ እኔ ኃጢአተኛ ነኝና ከኔ ተለይ አለው።9 ስላጠመዱት 

ዓሣ እርሱ ከእርሱ ጋርም የነበሩ ሁሉ ተደንቀዋልና፥ 10 እንዲሁም ደግሞ የስምዖን ባልንጀሮች የነበሩ የዘብዴዎስ ልጆች 
ያዕቆብና ዮሐንስም ተደነቁ። ኢየሱስም ስምዖንን። አትፍራ፤ ከእንግዲህ ወዲህ ሰውን የምታጠምድ ትሆናለህ አለው። 

በተጨማሪ የሚከተለውን ጥቅስ ተመልከቱ (ዮሐ 21፡15-19)፣ ከትንሳዔ በኋላ ጌታን አየ 1 ቆሮ 15፡5 

 ከጌታ እርገት በኋላ በመሪነት በድፍረት ሰበከ  

 (ሐዋ. ምዕራፍ  1፣2፣3፣4፣5፣ 15) 
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 በኢየሩሳሌም፣በይሁዳ፣በሰማርያና በእስያም እየሰበከ ዞረ (የሐዋ  ከምዕራፍ 9-11) 

 የኢየሩሳሌም ቤ/ክ መሪ ነበር (ሐዋ 15)  

 ለብዙዎች በረከት የሆነውን መልዕክት ጻፈ፦ የ1ኛ እና 2ኛ የጴጥሮስ መልእክት ጸሐፊ ሲሆን በተጨማሪም በማርቆስን 

ወንጌል ጽሑፍ የእርሱ ድጋፍ ብዙ እንደ ነበር አይካድም። ምክንያቱም ማርቆስ ከ12ቱ ሐዋርያት አንዱ ስላልነበር 
ከሐዋርያው ጴጥሮስ ብዙ መልዕክት እንደሰማ ይታመናል። 

ሠ.  በወንጌል ጽሑፍ 

ከጴጥሮስ መልዕክቶች ሌላ በስሙ የተጻፈ ወንጌል ባይኖርም ከማርቆስ ወንጌል ጀርባም ሐዋ ጴጥሮስ ትልቅ ሚና 

እንዳለው ይታመናል (አመልካች ጥቅሶች ሐዋ 12፡12፣1ጴጥ 5፡13)። ማርቆስ  ከ12ቱ ደቀ መዛሙርቱ አንዱ አልነበረም። 

ስለዚህ እንደ ዓይን ምስክር ከሐዋርያው ጴጥሮስ መረጃ እንደተቀበለ ብዙዎች ይስማማሉ።  

ረ. አሟሟቱ 

 ሐዋርያው ጴጥሮስ በአገልግሎቱ ፍጻሜ በሮም ሀገር እንደታሰረና እዚያው ሮም ውስጥ ኔሮ የሚባል ንጉስ በስቅላት 
እንደገደለው የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ይናገራል። 

ሰ. እኛ ምን እንማራለን? ለሌሎችስ ምን እናስተምራለን 

ጌታን በቅን እና በእውነተኛ ልብ ከወደድነው እርሱ ሰዎች ስለእኛ ከሚያውቁት ነገር በላይ ወይም ካለ ችሎታና 

እውቀት ያለፈ ነገር በህይወታችን እና በአገልግሎታችን ያደርጋል። በታላቅ ምህረቱ በየዕለቱ መደገፍ ለመንፈሳዊ ህይወታች 
እድገት አማራጭ  የሌለው እውነት ነው።   

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. የጴጥሮስ ወንድሙ ማን ነበር? ሀገራቸውስ? (ዮሐ 1፡40-46)  ወደ ጌታስ ከመምጣቱ በፊት ሥራው ምን ነበር?  

2. ማቴ 10፡1-4፣ ሉቃ 6፡14-16 የአሥራ ሁለቱንም ሐዋርያት ስም በቃላችሁ ለመጥራት ሞክሩ። ስማቸውን 
በቃላችሁ ለመጥቀስ ተረዳዱ። 

3. ሐዋርያ ጴጥሮስ ከጌታ ጋር መነጋገር ወይም  ጥያቄዎችን በመጠየቅ የታወቀ ሐዋርያ ነበር። ከጌታ ጋር 

ከተነጋገራቸው ወይም ከጠየቃቸው ጥያቄዎች አንድ ወይም ሁለት ጥቀሱ? ምን ያስተምረናል? 

ለምሳሌ ከጠየቃቸው ጥያቄዎች “ጌታ ሆይ፥ ወዴት ትሄዳለህ? (ዮሐ 13፡36) “ጌታ ሆይ፥ አሁን ልከተልህ 

አለመቻሌ ስለ ምንድር ነው? (ዮሐ 13፡37)   

4. ማር 8፡32-34፣ ማር 14፡64-67 ስለ ጴጥሮስ ምን ይናገራል? ምን እንማራለን? 

5. ስለ ሐዋርያው ጴጥሮስ ስናስብ በአዕምሮአችን የሚመጣ ነገር ምንድ ነው። እኛ ማድረግ የሌለብን  የሐዋ ጴጥሮስ 

ድካም ምን ምንድ ናቸው? (ከሶስት በላይ መጥቀስ ይቻላል) 

6. ለሐዋ ጴጥሮስ የተሰጠ ታላቅ አደራ ምን ምንድ ናቸው (ሐዋ 21፡14-18? ከዚህስ ስለ ጌታ ምን እንማራለን? 
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7. የማቴ 17፡1-7 በማንበብ ስለ ጴጥሮስ የተማራችሁትን ነገር አካፍሉ? 

8. የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ስናይ  ሐዋርያው ጴጥሮስ ደፋርና ሰውን የማይፈራ አገልጋይ ነበር። ይህ  የሆነው ከመቼ 

ጀምሮ እንደሆነ ተወያዩ። ይህ እንዴት ሆነ ብላችሁ ታስባላችሁ? ምን እንማራለን? 

9. በህይወታችን ታላቅ የወንጌል ድፍረት እንዲመጣ እንጸልያለን። 

10. በሚቀጥለው ሳምንት መሪያችሁ ከሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ከምዕራፍ 1-12 ካለው ክፍል አንዱን ምዕራፍ መርጦ 

ከሐዋርያው ጴጥሮስ ህይወት ታሪክ ጋር በተያያዘ መልኩ አንድ መሉ ጥናት እንዲያስጠና በትህትና እንጠይቃለን 

(ለምሳሌ ሐዋ 10፣ 11 ፣ 12)። 

 
 መደምደሚያ 

ሐዋርያው ጴጥሮስ በሙያው ዓሳ አጥማጅና ያልተማረ የተባለ ሰው እንደነበር ይታወቃል (ሐዋ 4፡13)። በባሕርዩ 
ፈጣንና ቶሎ ቶሎ የሚቀያየር ደቀ መዝሙር ነበር። ክርስቶስንም በምድር በተከተለበት ወቅት በብዙ ዓይነት ሰዎች ፊት ጌታን 

የካደና ተመልሶም ንሰሀ የገባ የክርስቶስ ተከታይ ነበር (ማቴ 26፡17-75)። ነገር ግን ከጌታ ትንሳኤና እርገት በኋላ በህይወቱ  

የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሲመጣ ራሱን ለወንጌል ፈጽሞ በሙላት  የሰጠ ከፊት ገጽ የሚገኝ ሐዋርያ ነበር (ሐዋ  ከ1-12 

ምዕራፎች)። ከዚያም ከኢየሩሳሌም ቤ/ክ መሪዎችና ከሐዋ ጳውሎስ ጋር በወንጌል አገልግሎት ህይወቱን ለወንጌል የሰጠ 

ሐዋርያ ነበር (ሐዋ. 15 ይመልከቱ)።   

ጴጥሮስ በጌታ ስላለው እምነቱ በስቅላት እንደተሰዋም ይነገራል። የጌታ ፀጋና ኃይል ምን ያህል ታላቅ ነገርን በሰዎች 
ሕይወት ውስጥ እንደሚያከናውን በሐዋሪያው ጴጥሮስ ሕይወት ውስጥ ማየት አይከብድም።    

በመጨረሻም የጌታ ጸጋ  በሐዋርያው ጴጥሮስ  ህይወት ምን ያህል ታላቅ መሆኑን ማየትና ማሰተዋል አይከብድም። 

ለሁላችንም ጌታ ያው ነው። 
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ጥናት ሰባት 

በርናባስ 
 “የመጽናናት ልጅ” 

 
ዓላማ፦ በሌሎች አማኞች ልብ ውስጥ ያልታሰቡትንና የተዘነጉትን በማሰብና በማቅረብ፤ ጌታም በእነርሱ ሕይወት ውስጥ 

ያለውን የከበረ ፈቃዱን ይፈጽም ዘንድ  መሳሪያ፤ ደግሞም ምክንያት ለመሆን  ራሳችንን እንድናዘጋጅና በዚህም ጌታን 
እንድናከብር  ለማሳሰብ።  

 
የንባብ ክፍሎች፦  ( ከሚከተሉት ጥቅሶች መሪው የመረጣቸውን ብቻ ማንበብ ትችላላፍሁ) 

ሐዋ 4:36፣ 9:27፣ 11:22-30፤ 12:25፤ 13:2 13:1-7፣ 42-50፤ 14:1-3፣ 12-23፤ 15:2፣ 12፣ 22፣ 
25፣ 35-39፤ 36-41 

 
መግቢያ፡- 

በዛሬው ጥናታችን ትኩረት የምናደርገው በበርናባስ ህይወት ላይ ይሆናል። ይህ ሰው በትውልዱ የቆጵሮስ ሰው ነበረ። 
በሐዋሪያት በርናባስ ተብሎ ከመጠራቱ በፊት ዮሴፍ በሚል ስም የሚጠራ ሌዋዊ ነበረ። ሌዊ ከያዕቆብ 12ቱ ልጆች አንዱና 
ለእግዚአብሔር አገልግሎት የተለየ ዘር ነበር። በሐዋርያት የተሰጠው የስሙ ትርጓሜውም “የመጽናናት ልጅ” የሚል ነው [ሐዋ 
4:36] ። በርናባስ በመጀመሪያዬቱ ቤተክርስቲያን ውስጥ  ልዩ ሥፍራ እንደነበረው ከታሪኩ እንረዳለን። የመጀመሪያይቱ ቤተ 
ክርስትያን በአለፈችበት ድንቅ ልምምድ የተካፈለ ሰው ነበር። በሐዋ.4:37 እንደምናነበው፥ በወቅቱ የነበሩ አማኞች 
እንዳደረጉት፥እርሻውን ሽጦ ገንዘቡን አምጥቶ ከሐዋርያት እግር ሥር ያኖረና ራሱን የሰጠ አማኝ ነበር።   

በርናባስ በተለያየ ምክንያት ሰዎች ያልተቀበሏቸውን በመጠጋት በህይወታቸው አዲስ ምዕራፍ እንዲከፈት ድንቅ የሆነ 
አስተዋጽዖ በማድረግ የታወቀ  ሰው ነው። ለዚህም እንደ አብነት የጳውሎስን ህይወት መመልከት እንችላለን (ሐዋ 9፡27)።  

በማጽናናት አገልግሎቱ የተለያየ ሥፍራ እንድርነበረ ተጠቅሷል። በሐዋ 11:22 በአንጾኪያ የቆጵሮስና የቀሬና ሰዎች 
የነበራቸው አገልግሎት ለማየትና ከኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ተልኮ በአለው ጸጋ እንዳበረታታቸው እናነባለን። 
 

 

የበርናባስ ብርታትና ድካሙ 
 

ሀ. በነዋይ ፍቅር ያልተያዘ፦ ንብረቱ ጌታውን ከመከተል ያላገደው ነበር። 
በሐዋ. 4:37 እንደምንመለከተው ያለውን ንብረት በመሸጥ ከቀድሞዋ ቤተ ክርስቲያን ራዕይ ጋር የተራመደ አገልጋይ 

ነበር። የነበረውም ንብረት ጌታውን ከመከተል አላገደውም። በማርቆስ ወንጌል የተጠቀሰው ሀብታም ሰው ታሪክ ትዝ ሊለን 
ይገባል፤ ይህ ሰው ጌታን ለመከተል ፈልጎ ግን የንብረቱ ጉዳይ ከመልካሙ አስተሳሰብ አፈግፍጎ ወደኋላ እንዲመለስ አድርጎት 
ነበር።  በበርናባስ ህይወት ግን ገንዘብ  ጌታውን እንዳያከብርና፥ እንዳይከተል አላደረገውም። (ማር. 10:21-23)። 

 
ለ. ለሌሎች የሚገደው ህይወት፦ በርናባስ የደከሙትን ማበረታታትና በጌታ ቤት እንዲጸኑ የማድረግ ጸጋ ነበረው። 

በቅዱሳን ጉባኤ ውስጥ እነማን ላይ ይሆን ትኩረታችን? የበርናባስን ህይወት ስናጠና በጳውሎስና በማርቆስ ህይወት ታላቅ 
አስተዋጽዖ እንደነበረው እንመለከታለን። 

 
 የበርናባስ ብርታት 
1ኛ. በርናባስ በጳውሎስ ህይወት ውስጥ ታላቅ ሥፍራ ነበረው።  

በሐዋ. 9 ስለ ጳውሎስ ሕይወት የምንረዳው ጌታ በደማስቆ መንገድ እንደተገናኘውና ሐናንያ ከአገልገለው በኋላ ወዲያውኑ 
በወንጌል ሥራ ተጠምዶ እንደነበር ነው። በዚህ አገልግሎቱም ፍሬያማ ነበር። ይህ ሆኖ ሳለ ያለፈው ታሪኩ በቅዱሳን 
እንዲጠረጠር እና ወዲያው ተቀባይነትን እንዳያገኝ አድርጎት ነበር። ለዚህ ችግር ጣልቃ በመግባት ጳውሎስ እውቅና እንዲያገኝ 
የረዳው በርናባስ ነው። በርናባስ ጳውሎስ ተቀባይነት እንዲያገኝ ሁኔታን ማመቻቸት ብቻ ሳይሆን ከጳውሎስ ጋር በመሆን 
ወንጌልን ለአሕዛብ አድርሷል። የመጀመሪያውን የወንጌል ጉዙ በማድረግ የክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን የመሰረቱት አንድ ላይ 
ነበር (ሐዋ 13፡5-52)። 
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2ኛ ማርቆስን በመቀበል የማጽናናት፥የማበራታት አግለግሎትን ስጥቷል።  

ጳውሎስ ማርቆስን ቀድሞ በነበራቸው ሥራ ከነሱ ጋር ባለመውጣቱ በቀጣይ አገልግሎታቸው አብሯቸው መሄዱን 
ባልፈለገ ጊዜ ባርናባስ ነበር የተቀበለው (ሐዋ 15:35-39)። በርናባስ ማርቆስን ይዞ  ወደተለየ አቅጣጫ መሄዱን እንደ 
ስህተት አድርገው የሚወስዱ የመጸሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች አሉ። ለዚህም የሚስጡት ምክንያት በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ 
ከዚያ ታሪክ በኋላ የበርናባስ አገልግሎት አለመጠቀሱን ነው። በተጨማሪም በሐዋ 15:39-41 “ጳውሎስ ግን ሲላስን መረጠ፥ 
ወንድሞችም ለእግዚአብሔር ጸጋ አደራ ከሰጡት በኋላ ወጣ፤  አብያተ ክርስትያናትንም እያጸና በሶርያና በኪልቅያ ይዞር ነበር።” 
ከሚለው ክፍል በርናባስ ድጋፍ አላገኘም የሚል ግምትን በመውሰድ ነው። በርናባስ፤ ለደከሙትና ለተገለሉት ደግሞም ትኩረት 
ላልተሰጣቸው ዳግመኛ ዕድል የመስጠትና የማበረታታት ጸጋ እንደነበረው አጠያያቂ አይደለም። ከሐዋ.ም.15 በኋላ 
ስለበርናባስ፤ ሕይወት አንዳች አለመጠቀሱ፤ የፀሐፊው ትኩረት ሌላ እንደነበር ያሳያል እንጂ የበርናባስ አገልግሎት ተቀባይነት 
ማጣቱን አያመለክትም።  

3ኛ፡ ጸሎተኛ መሪ ነበር 

 የሐዋ ሥራ 13፡1-4 እንደሚያመለክተን በርናባስ የአንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች አንዱ በመሆን 
ይጸልዩ እንደነበረም ያሳየናል። ከጌታም ምሪት የተቀበሉ መሪዎች መሆናቸውም በግልጽ ተቀምጧል። 

 የበርናባስ ድካም 

የጌታ ቃል ታማኝ ስለሆነ የሰዎችን ብርታታቸውን ብቻ ሳይሆን ድካማቸውንም ነግሮናል። በዚህም መሰረት 
ከበርናባስም ህይወት ከታዩት ድካሞች ጥቅቶቹ እንደሚከተለው ተቀምጧል። 

የግብዝነት ችግር፡- “ በአንድ ራስ ሁለት ምላስ” እንዲሉ ጳውሎስ  ጴጥሮስን በከሰሰበት ክስ ማለትም በአይሁድ ፊት 
በአንድ መንገድ በአሕዛብ ፊት ሌላ በመሆንና በቅንነት ባለመሄድ በግብዝ አቋም በርናባስም እንደተሳበና እንደተባበረ 
ተጠቁሟል (ገላ. 2:13-14)። በአንጾኪያ የቆጵሮስና የቀሬና ሰዎች በነበራቸው አገልግሎት ድጋፍን እንዳደረገና አብሯቸው 
ጸጋን እንደተካፈለ ይታወቃል (በሐዋ 11:20-24)። በርናባስ የተወቀሰበት አቋሙ በሐዋ. 11 ከምናነበው ልምምዱ 
የሚቃረን ነው። የግብዝነት ሕይወት የበርናባስ ደካማ ጎን ነበር።  

 
አገልግሎቱ 

የባርናባስ አገልግሎት በአብዛኛው ከሐዋሪያው ጳውሎስ ጋር የተያያዘ ነበር። ስላስተማረው ልዩ ትምህርትና የሥራ መስክ 
አስመልክቶ የተዘረዘረ ነገር የለም። ሆኖም ድንቅ የሆነ የጌታ ጸጋ በእርሱ እንደተገለጠ ግን እናያለን። 

 
በህይወቱ ልዩ ምዕራፍና ክንውኖች 

 
1. በቅዱሳን ዘንድ ልዩ የማጽናናት ጸጋ እንዳለው የታወቀ ነበር።  

በሐዋ. 4:36-37 “የመጽናናት ልጅ” ብለው ሲጠሩት ቅዱሳንን ለማጽናናት ያለውን ጸጋ እውቅና እየሰጡት ነበር። 
 

2. ለጋስና ታማኝ ነበር።  
ያለውን እርሻ ሸጦ በታማኝነት በሐዋርያት እግር ስር ማድረጉ ያለውን የመሰጠትና የመለገስ ጸጋ እንደነበረው  ያሳያል 

(ሐዋ 4:36-37፤ 11:24) 
 
3. የጌታን ጸጋ ይለያል 

በጥርጥር ሳይያዝ፤ ፀጋን የመለየትና የመንፈስ ፍሬን አንጥሮ የማየት በድፍረትም  እርምጃ የመውሰድ ፀጋ ነበረው። 
ተደማጭም ነበር።  
በሐዋ 9:26-27; የጵውሎስ እውነተኛ ደቀመዝሙርነት ባጠራጠረና አማኞች በፍርሃት ባሉበት ወቅት በድፍረት 

የተቀበለውና ወደ ቅዱሳን የአጥቢያ ኅብረት እንዲቀላቀልና ተቀባይነት እንዲያገኝ ለጳውሎስ የመሰከረ እርሱ ነበር።   



 
መጽሐፍ  ቅዱሳዊ  ጓደኝነት -  
 

26 

 
4. ለጌታ የተሰጠ ነበር 

በሐዋ 15:25,26 “ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፍሳቸውን ከሰጡት . . .” ከጳውሎስ ጋር በቅዱሳን አንደበት 
ለጌታ ስላለው የተሰጠ ህይወት የተመሰከረለት የእምነት ሰው ነው። 
5. የታመነ፥የቀናውን ትምህርት የመለየት ጸጋ ነበረው። 

በኢየሩሳሌም ያለችው ቤተ ክርስቲያን አምና የቀናውን ትምህርት እንዲለይ የምትልከው ጸጋን የተሞላ ሰው ነበር። 
በጅማሬ ላይ ያሉትን የማበረታታትና መስመር የማስያዝ ጸጋ ነበረው። (ሐዋ.11:20-22) 

  
6. በግልጽ ለወንጌል ሥራ ጥሪ የደረሰው ነበር።  

በሐዋ 13:2 መንፈስ ቅዱስም “በርናባስንና ሳውልን ለጠራኋቸው ሥራ ለዩልኝ አለ።”  ለሚሲዮን ሥራ ራሱን የሰጠ ሰው 
ነበር። ከጳውሎስ ጋር በብዙ ሥፍራዎች እየተዘዋወረ ወንጌልን አስራጭቷል። 

 
7. ቤተ ክርስቲያንን ይተክል ነበር 

በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን በወንጌል ማኀበርተኛነት ምሳሌ የሆነና ቤተ ክርስቲያንን በመትከል ድርሻ የነበረው  አገልጋይ 
ነበር። በሐዋ 14:14 ላይ ሉቃስ “ሐዋርያት በርናባስና ጳውሎስ . . .” በማለት የሐዋርያነትን ጸጋ በአንድነት ሲለማመዱ 
እንድነበረ ያመለክታል። ስለ ሐዋርያነት ብዙ ትንታኔ ውስጥ ሳንገባ የቤተ ክርስቲያን ተከላ በእነዚህ ሁለት የወንጌል 
ባሪያዎች አገልግሎት በተለያዩ ሥፍራዎች መከናወኑን ከሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ እንረዳለን። ከበርናባስ የምናየው አንድ 
ድንቅ ጸጋ በኅብረት ማገልገል ነው። ከጳውሎስ ጋር የቤተክርስቲያ መሪዎችን እየሾሙ ለላከቻቸው የኢየሩሳሌም ቤተ 
ክርስቲያን ሪፖርት እያቀረቡ በሰላም በመቀባበል ያገለግሉ ነበር።  
ይህንን ድንቅ አገልግሎት በማርቆስ ጉዳይ እስከተለያዩበት ጊዜ ድረስ ከጳውሎስ ጋራ በህብረት ሲፈጸሙ እንደነበረ 

እናያለን። በቀጣዩ የአገልግሎት ጉዞውም  ከማርቆስ ጋር እንደተጓዘ መገመት አያዳግትም።  
 

 
 

የዘመኑ ፍጻሜ 
 

መጸሐፍ ቅዱስ ስለ በርናባስ የሕይወት ዘመን ፍጻሜ የሚሰጠን አሳብ የለም። አንዳንድ የታሪክ ጸሀፊዎች እርግጠኛነቱ 
ባይታወቅም በመስዋዕትነት ጌታውን አስከብሮ እንዳለፈ ይናገራሉ። 
 
የመወያያ ጥያቄዎች (የሁለት ቀን ጥናት ይሁን) 
 

1. በሐዋ 4፡36-37፣ 11:24 ስለበርናባስ የተገለጡ ነጥቦች ምንና ምን ናቸው? ከዚህስ ስለ በርናባስ ምን ትማራለህ? 
2. የበርናባስን ህይወት ከሐዋ 5:1-11 እና በማር. 10:21-23 ከተተቀሱት ታሪኮች ጋር በማያያዝ የተረዳኸውን 

ለቡድንህ አካፍል።  
 ገንዘብ/ንብረትና በርናባስን ስናስብ ምን ትምህርት ማካፈል እንችላለን?  
 የእኛስ ታማኝነት እንዴት ነው? 

3. በሐዋ 9:26-27 ሳውልን አስመልክቶ የነበሩ አመለካከቶች ምን ምን ነበሩ?በበርናባስ ትኩረትና በተቀሩት 
ደቀመዛሙርት ትኩረት ላይ ተወያዩ። ይህ በእኛ መካከል እንዴት ይገለጻል? 

4. ሐዋ.11:20-22 የኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን የሰማችው ምንድን ነው? ምላሿስ? ከዚህ ጥናት ጋር ምን ይገናኛል?  
ሐዋ.11:20-22 የኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን የላከችው ሰው፥  

ሀ. ምን ተገነዘበ? በውስጡስ ምን ተፈጠረ? 
ለ. ስለ እርሱ የተጠቀሰውንና የሰጠው አገልግሎት ምን ነበር? ፍሬውስ? ስለ እርሱስ ምን ያስተምረናል? 

5. በሐዋ. 13:2፤ 15:25, 26 ስለ በርናባስ ህይወትና አገልግሎቱ እንዴት እንደተገለጠ ተወያዩ? 1ቆር 9:6  ገላ 
2:9,10 

6. በገለ. 2:13-14  
 በርናባስን አስመልክቶ የተገለፀው ድካም ምን ነበር? ከሐዋ 11:20-24 ጋር በማነጻጸር ተመልከቱት።  
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 ከዚህ በመነሳት አዳዲስ አማኞችንና በድካም የሚያልፉ ወገኖችን ስለመንከባከብና ልትወስድ ስለሚገባህ 
እርምጃ የተረዳኸውን ለቡድንህ አባላት አካፍል። 

 ዛሬ በዘመናችን ከተገለጠ መልካም ነገርና እውነት ጎን እንዳንቆም ሊያግዱን የሚችሉ ምን ምን  ነገሮች አሉ?   
 እንዴትስ ልንወጣቸው እንችላለን? የአንተ ድርሻስ ምንድን ነው? 

7. ከበርናባስ ህይወት ከአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ጋር እጅ ለእጅ ስለመያያዝ ምን ትማራለህ? 
 
መደምደሚያ፦ 

በርናባስ ነዋይ ያልገዛው፥ የተገፉትን ለመቀበል ቅን ልብና የተዘረጋ እጅ ያለው ብርቱ አገልጋይ ነበር። ለአጥቢያ ቤተ 
ክርስቲያን አስተዳደር ራሱን የሚያስገዛ ትጉ የጌታ ደቀመዝሙር ነው። ህይወቱ፥ ጸጋችንን የቅዱሳን ጉባኤን በሚያንጽና ለጌታ 
ክብርን በሚያመጣ መንገድ ለመጠቀም ታማኝነትና  ትህትና የህይወታችን መርህ እንዲሆኑ ያስተምረናል።  

በግለሰቦች ህይወት ትንሽ የምንለው ተግባራችን እንኳን ምን ዓይነት ዘላቂነት ያለው ለውጥን ሊያመጣ እንደሚችል 
መገመት ስለማንችል በትጋት መልካምን ከማድረግ አንቆጠብ። የበርናባስ አስተዋፅዖ በሐዋ ጳውሎስ ህይወት ምን ያህል ከፍተኛ 
እንደነበር በጥናታችን ተመልክተናል። ዛሬ በየግላችን በመንገዳችን ለሚመጡ ሰዎች የምናደርገው ነገር ሁሉ ለስኬታቸው 
ያለውን አስተዋጽዖ ስለማናውቅ መልካሙን በማድረግ እንትጋ። ጌታም ብድራትን የሚከፍል መሆኑን አንዘንጋ። በዕብ. 6:10 
“እግዚአብሔር፥ ቅዱሳንን ስላገለገላችሁ እስከ አሁንም ስለምታገለግሉአቸው፥ ያደረጋችሁትን ሥራ ለስሙም ያሳያችሁትን 
ፍቅር ይረሳ ዘንድ ዓመፀኛ አይደለምና ” ተብሎ ተጽፏል። 
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ጥናት ስምንት 

ዮሴፍ 
 

የጥናቱ ዓላማ፦ በማንኛውም ቦታ ሀገርና ጊዜ ለእግዚአብሔር መታመናችን መለወጥ እንደሌለበት እና የጌታም መገኘት 
ለነገሮቻችን ሁሉ ቁልፍ እንደሆነ ለማሳሰብ 
 
የንባብ ክፍል፦ ዘፍጥረት 37-50 
 
መግቢያ፦ ዮሴፍ ማለት ትርጉሙ “እግዚአብሔር ይጨምር” ማለት ነው። ዮሴፍ ከ12ቱ የያዕቆብ ልጆች አንዱ እንደሆነ 
ብዙዎቻችን እናውቃለን። “22 እግዚአብሔርም ራሔልን አሰበ፥ እግዚአብሔርም ተለመናት፥ ማኅፀንዋንም ከፈተላት 23 
ፀነሰችም፥ ወንድ ልጅንም ወለደችና። እግዚአብሔር ስድቤን አስወገደ አለች 24 ስሙንም። እግዚአብሔር ሁለተኛ ወንድ ልጅን 
ይጨምርልኝ ስትል ዮሴፍ ብላ ጠራችው” (ዘፍ 30፡22-24)። እርሱም የራሄል ልጅ ሆኖ የብንያም የእናቱ ልጅ ነው  
“የራሔል ልጆች ዮሴፍ፥ ብንያም የራሔል ባርያ የባላ ልጆችም ዳን፥ ንፍታሌም (ዘፍ 35፥24-25) ።  ከዘፍጥረት 37-50 
ያለው ክፍል የሚናገረው የዮሴፍን ታሪክ ነው።  
 

I. ህይወቱና አገልግሎቱ 
ከዮሴፍ ህይወት መማር ያለብን (ጠንካራ ነገሮች)  
1. ለቤተ ሰብ ወይም ለወላጆች መታዘዙ፦  
“ወንድሞቹ በሴኬም የአባታቸውን በጎች ይጠብቁ ዘንድ ሄዱ። 13 እስራኤልም ዮሴፍን፦ ወንድሞችህ በሴኬም በጎችን 
የሚጠብቁ አይደሉምን? ወደ እነርሱ እልክህ ዘንድ ና አለው። እርሱም፦ እነሆኝ አለው። 14 እርሱም፦ ሄደህ ወንድሞችህና 
በጎቹ ደኅና እንደ ሆኑ እይ፥ ወሬአቸውንም አምጣልኝ አለው። እንዲህም ከኬብሮን ቈላ ሰደደው፥ ወደ ሴኬምም መጣ” (ዘፍ 
37፡12)። ለኤፌሶንና ለቆላስይስ አማኞች የጌታ ቃል ይህን ያዛል “ልጆች ሆይ፥ ለወላጆቻችሁ በጌታ ታዘዙ፥ ይህ የሚገባ 
ነውና።መልካም እንዲሆንልህ ዕድሜህም በምድር ላይ እንዲረዝም አባትህንና እናትህን አክብር፤ እርስዋም የተስፋ ቃል ያላት 
ፊተኛይቱ ትእዛዝ ናት”  (ኤፌ6፥1-3)፣    “ልጆች ሆይ፥ ይህ ለጌታ ደስ የሚያሰኝ ነውና በሁሉ ለወላጆቻችሁ ታዘዙ” 
(ቆላ.3፥20)። ዮሴፍ ከብዙ ችግር በኋላ በምድራዊ ነገር ሲባረክ ቤተሰቡን አልጣላቸውም (ዘፍ 48)። በአባቱም ሞት እጅግ 
አንዳዘነም መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል (ዘፍ 49-50)። ሁላችንም ቤተሰቦቻችንን ይቅር የማለት የመውደድና የመንከባከብ 
ኃላፊነት አለብን። 
2. ህልመኛ ነበር (ዘፍ 37)፦ እግዚአብሔር የወደፊቱን ነገር በህልም ያሳየው የእግዚአብሔር ሰው ነው። በአዲስ ኪዳንም 

እግዚብሔር ብዙዎችን በህልም ተጠቅሟቸዋል። እግዚአብሔር ለሥራው ሲፈልግ ትንሽ  ወይም ትልቅ ፣ሀብታም ወይም 
ድሃ፣ሴት ወይም ወንድ ፣የተማረ ወይም ያልተማረ አይልም ። እርሱ በታላቅ ጸጋው ማንንም ሊጠቀም እንደሚችል ማወቅ 
አለብን። የዳዊትም ህይወት እንደዚሁ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ሐዋሪያትን ሲመርጥ መስፈርቶቹ መለኮታዊ ነበሩ። ደህንነት 
እራሱ በሰው ዓይን ሚዛን እንዳልሆነ የቆሮንቶስ መልዕክት ያስተምረናል (1ቆሮ 1፡18-26)። 
 

3. ወንድሞቹ ተመዘኑ (ቀኑበት፣ሸጡ፣ጨከኑ፣ዋሹ  ዘፍ 37) 
ወንድሞቹ የቅናት መንፈስ አደረባቸው። ስለ እግዚአብሔር ግንዛቤ ያላቸው አይመስሉም። ጭካኔ በህይወታቸው ነገሰ። 
ወንድማቸውን አሳልፈው ሸጡ። አባታቸውንም በውሸት ከፍተኛ ሀዘን ውስጥ አስገቡት። ዛሬም እንደዚህ ነገር በምድር 
ላይ ይገኛል።  

 
4. ለእግዚአብሔርና ለሰው መታመኑ፦ ዮሴፍ በሄደበት ሁሉ ለጌታ ክብር ይኖር ነበረ። የሰውንም አደራ አያበላሽም። ዘፍ 

39፡1-3 ስንመለከት ጳጥፋራ የሰጠውን አደራ አላበላሸም። ያላበላሸበትም ምክንያት “እግዚአብሔርን ስለፈራ ነው። 
ጌታን መፍራት ደግሞ ለሰዎች እንድንታመን ያደርገናል። 

5. በሄደበት ሁሉ ለሰው በረከት ይሆን ነበር።  
የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ የሚፈራ ሰው ለሌሎች በረከት መሆኑ አይቀርም። ለሚያስተዳድሩም ሆነ ምድራዊ በረከት 
ለሚያስፈልጋቸው መፍትሔ ነበር። ዮሴፍ በግብጽ ምድር ወይም በምድራዊ ንግግር በሰው ሀገር ለግብጽ ለራሱና ለሌላውም 
ህዝብ በረከት ሆኖ ነበር። 
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6. ኃጢአት ተመቻችቶ ሲመጣ ምን እንበለው (ዘፍ 39)? 
ዮሴፍ ኃጢአትና አቋራጭ ንብረት ተመቻችቶ ሲመጣ በፍጹም አልተሸነፈም። ለጊዜያዊ ደስታ ማለትም ለዝሙት እጁን ቢሰጥ 
ምናልባት ጊዜያዊ ምድራዊ ሀብት ያገኝ ይሆናል። እስር ቤትም አይወርድ ይሆናል ። ነግር ግን አምላኩ እግዚአብሔር የልቡን 
ታማኝነት እያየ ነበር። ያለ ስህተት እስር ቤት ቢገባም በሁሉ ቦታ ያለ ጌታ በዚያም ነበር። በሁሉም ቦታ ጌታውም ሞገስ 
ይሰጠው ነበር። 

 
7. የይቅርታ ልብ ነበረው።  
ዘፍረት 50፡16-21 ስንመለከት ምንም እንኳን የዮሴፍ ወንድሞቹ ልበቀላቸው እንደሚችል ቢያስቡም ዮሴፍ ፍጹም ይቅር 
እንዳላቸው አስረዳቸው። ሁሉም ነገር በ እግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅድ እንደሆነ አብራራላቸው። እርሱን እግዚአብሔር 
ይቅጣጠር እንደነበረ እርግጠኛ ነበር። የይቅርታ ህይወት ለአዲስ ኪዳን አማኞች እጅግ መሰረታዊ ነገር ነው። ያለ ይቅርታ 
ህይወት መጸለይ ጊዜ ማቃጠል ነው። 
8. የእግዚአብሔርን ተስፋ አይረሳም (ዘፍ 50) 
“ዮሴፍም ወንድሞቹን አለ፤ እኔ እሞታለሁ እግዚአብሔርም መጎብኘትን ይጎበኛችኋል፥ ከዚህችም ምድር ያወጣችኋል 
ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም ወደ ማለላቸው ምድር ያደርሳችኋል” (ዘፍ 50፡24)። 
  

II. ከዮሴፍ ህይወት መማር ያለብን (ደካማ ነገሮች) 
1. ወሬ ማመላለሱ፦ “የያዕቆብም ትውልድ ይህ ነው። ዮሴፍ የአሥራ ሰባት ዓመት ልጅ በሆነ ጊዜ ከወንድሞቹ ጋር በጎችን 

ይጠብቅ ነበር እርሱም ከአባቱ ሚስቶች ከባላና ከዘለፋ ልጆች ጋር ሳለ ብላቴና ነበረ ዮሴፍም የክፋታቸውን ወሬ ወደ 
አባታቸው አመጣ” (ዘፍ 37፥2) ።በርግጥ አባቱም ከሌሎች ልጆቹ አብልጦ መውደዱ አንዱ ችግር እንደሆነም ግልጽ ነው 
ከ37፥3 “እስራኤልም ዮሴፍን ከልጆቹ ሁሉ ይልቅ ይወደው ነበር፥ እርሱ በሽምግልናው የወለደው ነበርና በብዙ ኅብር 
ያጌጠችም ቀሚስ አደረገለት”። ይህን አማኞች ሊያደርጉ የሚገባቸው ነገር አይደለም። መከፋፈልን በቤት ውስጥ ሊያመጣ 
ይችላል። 

2. ጥበብ ማነሱ፦ 
ሁሉም ሰዎች የሚስማሙ ባይሆንም ዮሴፍ 1. ለአባቱና ለወንድሞቹ ስለ ህልሙ መንገሩ በህይወቱ የነበረው ጥበብ 
ማነስና ወደ ፊት የበላያቸው መሆኑን የማሳየት መጥፎ ዝንባሌ ነው። 2. በወጣትነት ጊዜው ጥበብ የጎደለው ሰው ስለ 
ነበር ህልሙን ያለ ቦታው ተናግሯል ብለውም አንዳንድ ሰዎች ድካሙን ይናገራሉ። ነገር ግን በሌላ አንጻር በህይወቱ 
ያለፉት ሁሉም ነገሮች እግዚአብሔር ያቀዳቸው ነገሮች ስለነበሩ ዮሴፍ መከልከል አይችልም ነበር የሚሉም ብዙ 
ናቸው። በርግጥ ይህ ጥናት በህይወታችን የምንለማማዳቸውን ማንኛውንም መንፈሳዊ ነግሮችን ቦታቸውንና 
ጊዜያቸውን ጠብቀን ካላደረግናቸው ጉዳቱ ብዙ ይሆናል።  
 

III. የዮሴፍ መጨረሻ ህይወቱ (አማሟቱ) (ዘፍ 50፡23-26) 
ዮሴፍ በተስፋና በትንቢት መንፈስ እስከ ህይወቱ ፊጻሜ የቆየ እናም በሰላም ከዚህ ምድር የተሰናበተ የጌታ ባሪያ ነው። 
ስለ ሐዋሪያው ጳውሎስም እንደዚሁ እድሜውን በተስፋ ጨረሰ (2ጢሞ 4)። 

 
የመወያያ ጥያቄዎች 

1. ዮሴፍ ማን ነው (ዘፍ 30፡22-24፣ 35፡24-25)?  
2. ዮሴፍ ከቤተሰቡ ጋር በነበረው ግንኙነት የነበረው መጥፎ ነገሩ ምን ነበር? ምን እንማራለን? 
3. በዮሴፍ ጉዳይ ላይ የወንድሞቹ ችግር ምን ነበር? ምን እንማራለን? ዛሬ እንደዚህ ዓይነት ነገር ይኖራል? ምን 

እናድርግ? 
4. ስለ እግዚአብሔር ጥሪ ከህልመኛ ዮሴፍ ምን እንማራለን (ዘፍ 37)? ህልም በአዲስ ኪዳን ነበር (ለምሳሌ … )? 

አሁንስ? ምስክርነት ማካፈል እንችላለን። 
5. ከዮሴፍ ህይወት ጠንካራ ነገር ምን እንማራለን? 

 ለእግዚአብሄር መታመኑ 
  ለሰው መታመኑ 
 በሄደበት ሁሉ ለሰው በረከት መሆኑ 

6. ዮሴፍ ኃጢአት ተመቻችቶ ሲመጣ ምን አለ? (ዘፍ 39) እንዴት ሊያመልጥ ቻለ? አደራ የተወጣው የማንን ነበር? 
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ግን ታዲያ ወደ ወህኒ ማጣሉ ምን ያስፈልጋል?  
 የይቅርታ ልብ ማሳየቱ 
 የእግዚአብሔርን ተስፋ አለመርሳቱ 

7. በአዲስ ኪዳን የይቅርታ ህይወት ከጸሎት ጋር እንዴት ይገናኛል (ማር 11) 
 
መደምደሚያ 
እግዚአብሔር ዮሴፍን መረጠ። ምርጫው የዘላለም እቅዱን ማስፈጸምያ ነበር። በዮሴፍ መመረጥ ወንድሞቹ በብዙ 
ተፈትነዋል። ዮሴፍ እንደ ሰው ደካማ ነገሮች ቢኖሩትም በሰውና በእግዚአብሔር ፊት የከበር ሰው ነበር። ዮሴፍ ለብዙዎች 
በረከት ሆነ። ልቡ ፍጹም ይቅርታ የተሞላ ነበር። የአባቶቹን ተስፋ የረሳ ሰውም አልነበረም። እኛም ከእርሱ ህይወት ብዙ 
ልንማር ይገባናል። 
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ጥናት ዘጠኝ 
እንድርያስ 

“መሲሁን ጠቋሚ” 
 

ዓላማ፦ እውነትን የሚሹ እውነት የሆነውን ጌታን እንደሚያገኙትና  ካገኙትም በኋላ እውነትን ለሌሎች ለማሳወቅ እንደ 
ማይታክቱ ለማሳሰብ 

 
የንባብ ክፍሎች፦  

ማቴ 4:18፣ 10:2 ማር 1:16፣ 29 3:18 13:3  ሉቃስ 6:14 ዮሐ 1:40-44 6:8 12:22 ሐዋ 1:13 
 

ማሳሰቢያ፦ የእንድርያስ ህይወትና አገልግሎት ብዙም የተሰበከና እየተሰበከ ያለ አይደለም። ነገር ግን ህይወቱና አገልግሎት ብዙ 
ትምህርት አለው። ታሪኩ አጭር ስለሆነ  በዚህ ጥናት ከእንድርያስ ህይወትና አገልግሎት የተገናኙ ሐዋርያትንና ትምህርቶችንም 
ጭምር እናያቸዋለን።   
 
መግቢያ 
 

እንድሪያስ በቤተሳይዳ የነበረና አስቀድሞ የመጥምቁ ዮሐንስ ደቀመዝሙር እንደነበረና  እውነትን አጥብቆ የሚሻ ሰው 
እንደሆነ ይታወቃል። መጥምቁ ዮሐንስ ጌታን አይቶ “እነሆ የእግዚአብሔር በግ ” ብሎ ሲመሰክር ጌታን የተከተለ ደቀ መዝሙር 
ነው። ከክርስቶስ ጋር ከዋለ በኋላ ወንድሙን ስምዖን ጴጥሮስን “መሲሁን አገኘነው” በማለት ወደ ጌታ አምጥቶታል። (ዮሐ 
1:35-42) ኋላም ጌታ ሲጠራው መረቡን ጥሎ የተከተለው ሐዋርያ ነው። 

በህይወቱ ልዩ ምዕራፍና ክንውኖች 
ሀ. መረብ የሚያስጥል ጥሪ ከጌታ የደረሰው 

በማቴ 4:18-19 እና ማር. 1:16-17 እንደ ምናነበው ከጌታ ግልጽና አቅጣጫን የሚያስቀይር ጥሪን ተቀብሏል። 
ጥሪው ከአሳ አጥማጅነት ወደ ጌታ ደቀ መዝሙርነትና  ከጌታም ጋር  ወደ  ሰው አጥማጅነት የመሰማራት ጥሪ ነው። 

 

ለ. ግልጽ ለሆነ አላማ ተጠራ 

 እንድሪያስና አሥራ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት የተጠሩት ግልጽ ለሆነ አላማ ነበር። አስቀድሞ የጠራቸው ከእርሱ ጋር 
እንዲኖሩ ነው። ጌታ      ከእርሱ ጋር መኖር እርሱን ለማገልገል የመስሪያ ጊዜና የመማሪያም መስክ እንደሆነ ያውቃል።  ከእርሱ 
ጋር መኖር በቂ ጊዜንና በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ እንደ እርሱ ለመሆን ትምህርትን ማግኛ መንገድ ነው።  ጥሪው መስበክ፥ 
በደዌና በክፉዎች ላይ ሥልጣን ማግኘት ነው (በማር. 3:18፤ ሉቃስ 6:14)። 
 
ሐ. እምነት ነበረው፦ ጌታ ሊጠቀምበት የሚችል ትንሽ ነገርን  በዕምነት ያቀረበ ሐዋርያ ነው 

ከዮሐ 6:8-9 ከችግሩ ጋር ቢፋጠጥም ያለውን ግን ማየትና ማቅረብ ያውቃል። የጌታን አሳብ ሙሉ ለሙሉ ባያውቅም 
ሂሳብን ከማስላት ይልቅ “አምስት እንጀራና ሁለት አሣ የያዘ ብላቴና” ካየ በኋላ ያገኘውን ለጌታ ያሳወቀ ነው። እነዚህ በሰው 
ሲታዩ ትንሽ የሚባሉትን ጌታ እንዴት አድርጎ እንደባረከ ከክፍሉ እንረዳለን። 
 

መ. እውነትን የሚሹትን ወደ እውነት ጌታ ማቅረብ ያውቅበታል (ዮሐ 12:20-34) 
 

የግሪክ ሰዎች ጌታን ለማየት መፈለጋቸውን ከፊልጶስ ከሰማ በኋላ ጉዳዩን ለጌታ ለመንገር ወደ ሌላ ሰው አልሄደም። 
ከፊልጶስ ጋር ለጌታ አስታወቀ። ይህን በማድረጉ አንድ ታላቅ እውነት እንዲገለጥ ምክንያት ሆኗል። ከዚህ የተነሳ “ጌታ በሞቱ 
ከፍ ከፍ እንደሚል እና አሕዛብ እርሱ ከፍ ከማለቱ የተነሳ ወደ ጌታ መንግሥት እንደሚጨመሩ ” ጌታ ተናገረ።   
 
ሠ. ስለ ዘመን ፍጻሜ ለማወቅ ጥያቄን ከአቀረቡት አንዱ ነበር  (ማር 13፡3) 
በማርቆስ 13:3- ስለ ዘመን ፍጻሜ አራቱ ደቀመዛሙርት ጥያቄን እንዳቀረቡ እናነባለን። ከዚህ የተነሳም ስለዘመን ፍጻሜ ሰው 
ሊያውቀው የሚገባ እውነት ተገለጠ። ስለ እንድሪያስ የምንረዳው ሌላው ጉዳይ ጌታን ከሚጠጋጉ አራት ደቀ መዛሙርት አንዱ 
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መሆኑን ነው። 
 
ረ. ሁሉም ጌታን ትተው እንደ ሸሹ እንድርያስም የሸሸ ነው 

ድካም በማንም ሰው ህይወት እንደሚታየው በእንድርያስ ህይወትም ታይቷል። በማርቆስ 14:51-52 “አንድ ጎበዝ 
ይከተለው ነበር . . . እርሱ ግን ነጠላውን ትቶ ዕርቃኑን ሽሽ” ይህ ጎበዝ ማን እንደ ነበረ የተለያየ ግምት ቢኖርም፤ አንድ እውነት 
ግን ግልጽ ነው፤ ይህም ወቅቱ ጌታን ለተከተሉት ቀላል ወቅት እንዳልነበረ ነው። በነገራችን ላይ አንዳንዶች በዚህ ክፍል 
የተገለጸው ራሱ ጸሀፊው እንደሆን አድርገው ይወሰዱታል። በዚህ ክፍልም ሆነ በሌሎችም እንደተገለጸው ሁሉም ትተውት 
እንደሄዱ እንረዳለን።  እንድሪያስ ጌታ አልፎ በተሰጠበት ወቅት እንደ ደቀመዛሙርቱ ከጌታ ተለይቶ ነበር። 

 
ሰ. አሟሟቱ፦  

በመጸሐፍ ቅዱስ ተጠቅሶ ባናገኝም፤ ሰማዕት በመሆን ህይወቱን የሰጠ የእምነት አባት እንደነበረ የታሪክ ጸሀፊዎች 
ይተርካሉ። እንድሪያስ የ“X” ቅርጽ ባለው መስቀል ተስቅሎ እንደሞተ በታሪክ ይነገራል።   
 
የመወያያ ጥያቄዎች 

 
የእንድርያስ ጌታን መከተልና ለሌሎች መመስከር 
 

1. በዮሐ 1:35-41 የመጥምቁ ዮሐንስ መልዕክት ምን ነበር? የደቀ መዛሙርት ምላሽ ምን ነበር? 
2. በዮሐ 1:35-41 ለጌታ የሁለቱ ደቀ መዛሙርት ጥያቄ ምን ነበር? ያገኙት መልስና እርምጃቸውስ? 
3. እንድሪያስ መጀመሪያ የመሰከረው ለማን ነው? ምንስ ነበረ መልዕክቱ? 
4. በማቴ 4:18-19 እና ማር. 1:16-17 ለሁለቱ ወንድማማቾች የቀረበ ጥሪ ምን ነበር? ምላሻቸውስ?  ከጥሪው ይዘትና 

ከምላሻቸው ቁርጠኝነት የተረዳኸውን ለቡድንህ አካፍል። 
5. በማር 3: 13-18፤ ሉቃስ 6:14 እነ እንድርያስን ጌታ የጠራቸው ለምንና ምን ነበር?    ምን ብሎስ ሰየማቸው? 

 
ለዕለት ኑሮ ትምህርት የሚሆን እርምጃው 
 

6. ከዮሐንስ 6:8-9 ለፊልጶስ ጌታ ላቀረበለት ጥያቄ የእንድርያስ ምላሽ ምን ነበር? ይህስ ስለ እንድርያስ ምን ያሳይሃል? 
በዕለት ኑሮችን ለሚገጥሙን ነገሮች ስለምንሰጠው ምላሽ ከነዚህ ሰዎች ምንትረዳለህ? 

 
የአሕዛብ ለመንግሥት ማብቃትና የዘመን ፍጻሜ [በማቅረብና ጥያቄን በመጠየቅ የተገለጡ እውነቶች] 
 

7. ዮሐ 12:20-34 “ኢየሱስን ልናይ እንወዳለን” ለሚል መሻት የደቀመዛሙርት ምላሽ ምን ነበር?  የጌታስ ምላሽ ምን 
ነበር?   

8. ይህ ድንቅ ሊባል የሚገባው የተገለጠ እውነት ምንድን ነው?  
9. በማር 13፡1-- እነ እንድርያስ ያቀረቡት ጥያቄ ምን ነበር? ከምንስ የተነሳ ጠየቁ? 

10. በማር 13:5-37፣ 21-22 ጌታ ከሰጣቸው መልስ ያገኙትን መልዕከት ልብ በሉ።  የሚከተሉትን ተወያዩባቸው። 
 ቁጥር 5-8 ና 21-22 ማስጠንቀቂያው ምን ነበር? 
 ቁጥር 9-13 የሚደርስባቸው መከራን አስመልክቶ ምን ተጽፏል? 
 ቁጥር 14- 25 የሚከሰት ታላቅ ቀውስ በምድር ላይ እንዴት ነው የተገለጸው? 
 ቁጥር 26 – 33 ዳግም ምፃት አስመልክቶ ያለውን ሀሳብ ተወያዩበት። 
 ቁጥር 34-37 ቀኑን አታውቁምና ትጉ 
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የከዳውን ተቀብሎ እስከ መስዋዕትነት የሚያጸና አለ። 
 

11. በማርቆስ 14:51-52 አልፎ በተሰጠበት ወቅት ያለውን የደቀመዛሙርት ፍርሃት እንዴት ነው የገለጸው?   
 
መደምደሚያ፦ 

እንድሪያስ እውነትን አጥብቆ የሚፈልግ ሰው ነበር። ከእውነት ጋር ከተገናኘ በኋላ ሰዎችን እውነት ወደ ሆነው ጌታ 
ያመጣ ነበር። ይህ ቢሆንም እንደማንኛውም ሰው ድካምም ነበረው። ጌታን ሲከተል ቆይቶ ጌታ በአይሁድ እጅ ሲወድቅ ትቶት 
የሄደ ነበር። በዘመኑ መጨረሻ ከታሪክ እንደምንማረው፤ አለም ያልተቀበለችውና የገፋችው አልፎም “X” ቅርጽ ባለው መስቀል 
የሰቀለችው ሰው ነው።   
 
የቤት ሥራ፦ ለሚቀጥለው ሳምንት ስለ ካሌብ ስለምናጠና ዘኍልቍ ምዕራፍ 13   ዘኍልቍ ምዕራፍ 32 እና ኢያሱ 
ምዕራፍ13-14 እንዲነበብ በትህትና እናሳስባለን። 
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ጥናት አሥር 
ካሌብ 

“ዛሬም ጉልበታም ነኝ” 
ይህን ጥናት መሪው እንደተሰማው ለሁለት ቀን ጥናት ሊያደርግ ይችላል 
 
የጥናቱ ዓላማ፦ ኪዳኑን ከሚጠብቅ ከእግዚአብሔር የተነሳ፥ እርሱ ያየልንና የነገረንን ሳንወርስ ዘመን አንደማያልፍ፤ ለመውረስ 

የሚያስፈልገንን ጉልበትም አንደማናጣ  ማሳሰብ።  
 
የንባብ ክፍሎች፥ ዘኁልቅ 13፡6፣ 32:12  ኢያሱ 13፣ 14 
ይህ ጥናት ስለ ካሌብና ከእርሱ ህይወት ጋር የተያያዙ ነገሮችን ያጠቃልላል 
 
መግቢያ፦ 
ስለ “ቄናዛዊው የዮፍኒ ልጅ” ካሌብ ልናየው የምንችላቸው ብዙ መንፈሳዊ  ትምህርቶች ይኖሩናል። ስለ ካሌብ ሁሉን ነገር 
መወያየት ባንችልም ጥቅት ነግሮችን በዚህ ጥናት ለማየት እንሞክራለን።  ካሌብ የት እንደተወለደ የሚናገር የመጽሐፍ ቅዱስ 
ክፍል ባናገኝም፥ በግብፅ ተወልዶ ይሆናል የሚል ሙሉ ግምት አለ። የሚከተለውን ጥቅስ ለዚህም እንደማስረጃ ይጠቀማሉ። 

“አሁንም፥ እነሆ፥ እግዚአብሔር ለሙሴ ይህን ቃል ከተናገረ በኋላ፥ እስራኤል በምድረ በዳ ሲዞሩ፥ እርሱ እንደ ተናገረኝ 
እግዚአብሔር እነዚህን አርባ አምስት ዓመት በሕይወት አኖረኝ አሁንም፥ እነሆ፥ ለእኔ ዛሬ ሰማንያ አምስት ዓመት ሆነኝ። 
ሙሴም በላከኝ ጊዜ እንደ ነበርሁ፥ ዛሬ ጕልበታም ነኝ ጕልበቴም በዚያን ጊዜ እንደ ነበረ፥ እንዲሁ ዛሬ ለመዋጋት ለመውጣትም 

ለመግባትም ጉልበቴ ያው ነው (ኢያ 14፡10-11)። በተጨማሪም ካሌብ በግብፅ ባርነት የኖረ እንደነበረ ብዙዎች ይሰማማሉ። 
ከግብፅ ከወጣ በኋላ ተስፋውን በጌታ ላይ አድርጎ ከነዓን እንደገባም ግልጽ ነው። 

  
ካሌብ የተስፋይቱን ምድር እንዲሰልሉ ከተላኩ አሥራ ሁለት ሰላዮች አንዱ ነበር። አሥሩ ስለሰለሏት ምድር ሕዝብ 

አሸባሪና ልብ የሚያቀልጥ ነገርን ሲናገሩ እርሱ ግን የእምነት ቃልን ተናገረ። እንደ አንበጣ ነን ምድሪቱን መውረስ እንችልም 
ሲሉ፤ እርሱ በጌታ ኃይል እንደ እንጀራ ይሆኑልናል በማለት ለአለማመን ሥፍራ ሳይሰጥ  በእምነቱ የጸና የእምነት ጀግና ነው።  

ዙሪያ ገባው “አይሆንም አይቻልም” ሲል፥ ዕድሜም ደክመሃል የሚል ወሬን ሹክ ሲለው፥ “አሻፈረኝ” “ዛሬም ጉልበታም 
ነኝ” እዋጋለሁ በማለት በእምነት ርስቱን የጨበጠ የእምነት አባት ነው።   

 
ካሌብ 
1. ስለመልካም መንፈሱ ተመሰክሮለታል፥ 
 
እግዚአብሔር ስለ ካሌብ በዘኍልቍ 14:21-24 እሥራኤልን “አስር ጊዜ ተፈታተኑኝ ደግሞም ናቁኝ” በሎ ሲናገር፤ ስለ 

ካሌብ ግን “ልዩ መንፈስ የነበረው” በማለት ይመሰክርለታል። ይህን ብቻ ሳይሆን ሁሉ ከአመጹ የተነሳ ከነዓን እንደማይገቡ 
ሲነገር ለካሌብ ግን እርሱና የእርሱ ትውልድ እንደሚገቡባት ተነግሯል። ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለትውልዱ መውረስ ምክንያት 
የሆነ መልካም መንፈስ የነበረው የእግዚአብሔር ሰው ነበር። (ዘኁ. 32:12፤ ዘዳ 1:36፣ ኢያሱ 14:9) ካሌብ እግዚአብሔርን 
ደስ በሚያሰኝ  የታማኝነትና የታዛዥነት ህይወት ምሳሌ ለመጥቀስ የሚቻል ሰው ነው። 
 

2. በመከራ ወይም በአስቸጋሪ ሁኔታ አልፎ እምነቱን የጠበቀ  
የግብጽን ኑሮ በባርነት ያሳለፈና እግዚአብሔር የህዝቡን እንባ ተመልክቶ ነጻ ሊያወጣ ሲወርድ በአባቶቹ አምላክ የታሰበና 

መታሰቡን የተረዳ ነበር።  የጌታ ክንድ ከግብጽ ምድር የማውጣት ብቻ ሳይሆን ባህርንም ለልጆቹ ሲል የሚከፍልና ጠላታቸውን 
የሚያሰጥም እንደሆነ የተመለከተ የዓይን ምስክር ነው። ካሌብ በምድረበዳ ጉዞአቸውም የጌታን መጋቢነት፣ ጥም አርኪነቱን እና 
ጠባቂነቱን አይቷል። 

ለአርባ አመት ያኽል በምድረ በዳ ጉዞ ውስጥ የጌታን ጻድቅ ፈራጅነትንም ተመልክቷል። እግዚአብሔር እንደተናገረው 
አይገቡም ያላቸው እንዳልገቡ፤ ይገባሉ ያላቸው ደግሞ ምድሪቱን እንደወረሱ ምስክር ነው። እነዚህን ሁሉ ማየቱ በእምነቱ 
ለማደግ አስተዋፅዖ አድርገዋል። 

 
3. አለማመን፥ ማጉረምረምና አመጽ በበዛበት ሥፍራ በእምነት ጸንቶ መቆም፥ 
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35 

እስራኤላዊያን ወደ ግብጽ ለመመለስ ሲነሳሱ በመካከላቸው በነበሩ መሪዎች እና በጌታም ላይ ማመጻቸው ነበር።  ነገር ግን 
ዘኍልቍ 14:1-5፣ 6-10 ስንመለከት ካሌብ ከአመጸኞች ጋር ሳይሆን ከጌታ አሳብና ከአገልጋዮች ጎን የቆመ የእምነት ሰው 
ነበር።  

ሰነፎች ወደ ግብፅ ለመመለስ ዕቅድን ሲያወጡና እሥራኤልን ሲያውኩ ከኢያሱ ጋር ልብሱን ቀዶ አለማመንን 
ተቃውሟል። የጌታን ችሎት ከከነዓን መልከዓ ምድር ሁኔታ፣ ከምሽጎቿ፣ በውስጧ ካሉ ታላላቅ ተዋጊዎች ብዛትና ብርታት 
በላይ እንደሆነ በሚያሳይ የእምነት ቃልና አቋም ገልጿል።  

ሽንፈትን በሚናገሩ ፊት ጌታን በመታመን ድልና ተስፋን ያወጀ አማኝ ነው። ህዝቡን ያወከውን ፍርሃትና አለማመንን 
የተቋቋመ  የእምነት አስተማሪ ነው። “አንችልም፣እንዋጣለን” ወየው ለሚሉ ምላሹ “ማሸነፍ እንችላለን፣ እንውጣ እንውረስ” 
ነበር።  [ኢያሱ 14 ን ስንመለከት እነዚህን እናገኛለን]። 

ያለማመንና በእምነት የመጓዝ ልዩነት በፊት  ለፊት የቆመን ተራራ አይቶ፤ አንዱ እንደ እንቅፋት በማየት ሲያገዝፈው፤ 
ሌላው በእምነት ጉልበት እንደ ዕዳሎት ይወስደዋል። ዕለት ዕለት ለሚገጥሙን ሁኔታዎች ያለን እይታ ማንነታችንን ይገለጻል። 
የምናስበው ነገር እምነታችንን ሊረታ እንደሚችል ማወቅ አለብን (ሮሜ 8:5) 

 
 

4. የተገባለት ኪዳን በመጠበቅ ተፈትኗል 
ካሌብ ሰልሎ ያያትን የተስፋ ምድር እስኪወርስ ለአርባ አምስት አመት በምድረበዳ ከአጉረምራሚዎች ጋር በመንከራተት 

መጠበቅ ነበረበት (ኢያሱ 14:9-10፤ ቈላ 3:1-4)።  በእነዚህ ወቅቶች አመጸኞች ጌታ እንደተናገረው ሲወድቁ፤ 
እንደተናገረው የሚያደርግ ጌታ እንደሆነ ተመልክቷል። በዚህም የተናገረውን  ሲፈጽም ማየቱ ለነገው ያወርሰኛል አይጥለኝም 
እያለ   እምነት እንደሆነለት ከህይወቱ እንረዳለን። 
   

5. በእምነትና በታዛዥነት መጓዝ ተስፋን ያስጨብጣል 
 

ካሌብ ድርሻው እንደ ጌታ ቃል እንዲሰጠው ኢያሱን ከጠየቀበት ታሪክ ልብ ልንላቸው የሚገቡ ነጥቦች አሉ ። አንደኛ 
ከአርባ አምስት አመት በኋላ የሰማንያ አምስት አመት ሰው ጉልበቴ እንደ ቀድሞው ነው ማለቱ (ኢያሱ 14:10)፤ እንደ ፈቃዱ 
በመመላለስ ጌታን ስንጠባበቅ የባከን ጊዜ ወይም አለፈ የሚባል ወቅት የለም፤ አይኖርምም። እግዚአብሔር ጉልበታችንን 
የሚያጸና ነው (ኢያሱ 14:11) ። አንድ በረከትን አዞልን ያንን የመውረስ አቅሙን አይንፍግም፤ በበረከቱ ውስጥ ያለውን 
እርካታ እንዳንለማመድ አቅሙን አያሳጣንም። 

ሁለተኛ የእምነት ሰው ሌሎች የፈሩትን፥ አይቻልም ያሉትን፥ ያልተማረኩበትን በጌታው ድፍረት ተቃራኒውን እያየና 
እየተናገረ ተዘልሎ ይኖራል፥ ድልንም ይቀዳጃል። ካሌብ ቃል የተገባለትና የጠየቀው ርስት ልዩ ኃይል የሚጠይቅና፥ በሌሎች 
የተፈራ ነው። የዔናቃውያን ምድርን ይሰጠው ዘንድ ጠየቀ። ሲጠይቅ የታመነበት ነገርም ነበረው።  

እግዚአብሔር ቃል የገባላቸው ሥፍራ የሚመነጠር ከሆነ ለመመንጥር፥ ጥጋት መሬት ከሆነ ጥጋቱን ለማረስ ለልጆቹ 
ብርታቱን አብሮ ይሰጣል (ኢያሱ 14:11-12)። አብርሃም ምንም እንኳን ለመውለድ ኃይል ያለው ባይመስልም 
በሽምግልናው ወራት የተስፋውን ልጅ አቀፈ (ሮሜ 4:20-21)። ሊወረስ ያለውን ለመውረስ፥ ሊታቀፍ ያለውን ለማቀፍ 
በተስፋ ለሚኖር ሰው  የዘገየ ቢመስለም ጌታ አይዘገይም። 

 
የካሌብ ጉልበት ሚስጥር በሚከተለው አባባል ውስጥ ይገኛል፥ “እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ይሆናል፥ እግዚአብሔርም እንደ 

ተናገረኝ አሳድዳቸዋለሁ።” በዚህ ሀረግ ውስጥ ሁለት ምክንያቶች ተጠቅሰዋል። አንደኛ ጌታ ከእርሱ ጋር መሆኑ፥ “ከእኔ ጋር 
ይሆናል”። ሁለተኛ “እንደ ተናገረኝ” ከሚለው አባባል እንዲያሳድዳቸው ጌታ መናገሩ ነው። ጌታ ከአንድ ስው ጋር ከቆመና ቃል 
ከሰጠ ነገሩ መከናወኑ አይቀሬ ነው። መጽናት እጅግ መሰረታዊ ነገር ነው። 

 
የመወያያ ጥያቄዎች 
 
1. አሥራ ሁለቱ ሰላዮች ከየት ነበር የተመረጡት? ካሌብ የተመረጠው ከየትኛው ነገድ ነበር?  ዘኍልቍ 13፡1-16 
2. ሙሴ የሰጣቸውስ መመሪያ ምን ነበር? ዘኍልቍ 13፡17-20  

(ዝርዝሩን ልብ በሉ፤ ኋላ ለሚኖረው ታሪክ እይታችንን ስለሚያሰፋ።) 
3. ዘኍልቍ 14:24፥ 32:12፤ ዘዳግም 1:36፤ ኢያሱ 14:8-9፣14 ስናነብ ስለ ካሌብ ህይወት በመደጋገም የተነገረ 

አባባል ምን ያስተምረናል? እንዴትስ ትረዳዋለህ? ምንስ ያመለክትሃል?  
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4. እግዚአብሔር ስለ ካሌብ በዘኍልቍ 14:24 ስለ ተናገረው ነገር ተወያዩ። ከዚህስ ስለዚህ ሰው ምን እንማራለን? 
5. በፋራን ምድረ በዳና በቃዴስ ወዳሉት ወደ ሙሴና ወደ አሮን ወደ እስራኤልም ልጆች ማኅበር የቀረበው ሪፖርት ምን 

ነበር?  
 በዘኍልቍ 13:26-29፣ 52-33 የቀረበው እይታ ምን ነበር? 
 በዘኍልቍ 13:30-31 የነበረው ምን ነበር?   
 በእግዚአብሔር ምርጦች መካከል በአንድ ነገር ላይ ሊኖር ስለሚችለው የእይታ ልዩነት በመጠኑ ተወያዩ። 

6. ከቀረበው ሪፖርት የተነሳ የህዝቡና የአሥሩ ሰላዮች ምላሽ ምን ነበር? (በዘኍልቍ14:1-4፥ 10) 
7. የሙሴና አሮን፥ የኢያሱና ካሌብ ምላሽስ ምን ነበር? ዘኁልቅ14: 5-9 
8. በእሥራኤል ህዝብ ህይወት ቀድሞ ጌታ የሰራው ተዓምር ለዛሬ ብርታት የሚሆናቸውና የማይሆናቸው እንዴት ነው?  

በዘዳግም 1:28-33፥ 36-37 ላይ በመመርኮዝ ተወያዩበት። 
9. በኢያሱ 14:6-9, 12 ካሌብ ያቀረበው ጥያቄ ምንድን ነው? መሠረቱስ ምን ነበር? 
10. በኢያሱ 14:9-13 ካሌብ ስለርስቱ፥ ስለብቃቱና ስለ ራሱ የተናገረው ምንድን ነው? ለጉልበቱስ ጽናት ምክንያት 

ምንድን ነው? 
 

ከካሌብ ህይወት ከተመለከትናቸው አንዳንድ ነጥቦች አንጻር በሚከተሉት የአዲስ ኪዳን ክፍሎች ላይ ተወያዩ። 
11. ብድራትን ስለማየት ከቈላ 3:1-4 የተሰጠን ምክር ምንድን ነው? 
12.  ስለ አለም፥ ስለ ሀሰተኛ ትምህርትና ክፉን ስለማሸነፈ ከ 1ኛ ዮሐ 2:13-14፤ 4:1-4 እና 5:5 የተገለጠው ምንድን 

ነው?  
 

መደምደሚያ፦  

የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ እንደቃሉ የሚኖርና እንደቃሉ ጌታውን የሚጠብቅ ተሰፋውን ጌታ በወሰነው ወቅት 
ሳያገኝ አይቀርም። ጌታን በመጠበቅ ተምችና ኩብኩባ በልቶት የሚቀር ዘመን የለም። የጌታን ቃል የያዘ ምንም ጊዜው ቢረዝም 
ተግዳሮትን ሁሉ ለመርታት ከጌታ ዘንድ ጉልበት አለው። 

አንዳንዴ ዙሪያችን ያለው ነገር ወይም አብረን የምንጓዛቸው ፍቃዱ እንዳይፈጥን መንገዳችንን ያረዝሙት ይሆናል። የካሌብ 
አርባ ቀን የሚፈጀውን በአርባ አመት የምድረበዳ ጉዞ ውስጥ መግባቱ የርሱ ጥፋት ሆኖ አልነበረም፤ ግን ከወገኖቹ ጋር የጌታ 
ቃል ይፈጸም ዘንድ መቆየት ነበረበት።  የጌታን የተስፋ ቃል የሚያፋጥን እንደፈቃዱ የሚመላለሱና ጌታቸው ደስ የሚሰኝባቸው 
ያድርገን።  

 

ጥናት አሥራ አንድ 

የንጉስ ዳዊት ህይወት 

የጥናቱ ዓላማ፦  

ከንጉስ ዳዊት ህይወት ከድካሙና ከብርታቱ፣በአጠቃላይ ካለፈባቸው ጎዳናዎች ለህይወታችን መርሆ የሚሆኑ 
መንፈሳዊ እውነቶችን ለመማር ። 

መግቢያ፦   

ንጉስ ዳዊት  በሚያስገርም ሁኔታ በብርታት እና በድካም የህይወት ተቃርኖ የተሞላ ታሪክ ያለው ሰው ነው፡ እጅግ 
ማራኪና አስገራሚ በሆኑ የደመቁ የስኬት ተራሮች ላይ የወጣ የመሆኑን ያኽል በተቃራኒው ደግሞ ወደሚያሳዝን የድካም 
አዘቅት ውስጥ የወረደም ባለታሪክ ነው። በብልህ አመራር እና አካሔዱ ለብዙዎች በተምሳሌት የሚጠቀስ መሆኑን ሊዘነጋ 
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አይገባም።  ይሁን እንጂ ግን በሃጢያትና በአመጻ የነተበውን ገጽታውን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ከዕይታ ውጭ እንዲሰወር 
አላደረገውም። መጽሐፍ ቅዱስ የዚህን ሰው የብርታትና የድካሙን ታሪክ ከዕይታ እንዳይሰወር በማድረጉ፡ በብርታትና በድካም 
በመልካም  እና በክፋት ተቃርኖ የተሞላውን የሰውን ህይወት ቁልጭ አድርጎ ለማሳየት ከሁሉም በላይ የዚህ ሰው ታሪክ ከፍተኛ 
ጠቀሜታ ያለው መሆኑን ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው።  

ከዚህ ቀጥሎ ባሉት ነጥቦች የንጉስ ዳዊትን የዘር ሐረግ፣በቤተሰቡ ውስጥ ስለ ነበረው ስፍራ፣ጣላቶቹን ስለ መጣሉ፣ 
በእግዚአብሔር ስለ መቀባቱ ፣ ስለ ሙዚቃ ችሎታ እና ዝንባሌ፣የተዋጣለት የጦር አዝማች እና መሪም ስለ መሆኑ፣ የንሰሃ ልብ 
እና እግዚ አብሔርን የመፍራት መንፈስ ስለ መኖሩ  እና እግዚአብሔርን ሃሳብ ስለማገልገሉ እናያለን።        

 

ሀ. የንጉስ ዳዊት የዘር ሐረግ  

1. ሩት 4፡17-22, ማቴ 1፡1 , ማር10፡47-48 

ዳዊት ማለት የተወደደ ሰው ማለት ነው። የንጉስ ዳዊት የዘር  ሐረግ ቀጥታ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የዘር ሐረግ 
ጋራ ከመያያዙም በላይ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስን የዳዊት ልጅ ብሎ ሲጠራው እንመለከታለን። ይህም መሲሐዊ የማዕረግ ስምን 

ያመለክታል (ማቴ 9፡27)።  በኢያሪኮ እየለመነ በመንገድ ዳር ተቀምጦ የናዝሬቱ ኢየሱስ በዚያ እያለፈ መሆኑን የጤሜውስ 

ልጁ ዕውሩ በርጤሜዎስ በሰማ ጊዜ “ የዳዊት ልጅ ሆይ! ማረኝ” እያለ አብዝቶ መጮኹን በወንጌል ውስጥ እንመለከታለን 

(ማር 10፡48)። ወንጌላት  የኢየሱስ ክርስቶስ የዘር ሐረግ በቀጥታ ከንጉስ ዳዊት ጋር አያይዘውታል።  

ለ. በቤተሰቡ ውስጥ የነበረው ስፍራ 1 ሳሙ 16፡10-11 

  ለእሴይ ከነበሩት ስምንት ልጆች መካከል ታናሹ ዳዊት ሲሆን በአይሁድ ህብረተሰብ ባህል ከቤተሰቡ ታናሹ 

የሚሰጠው ስፍራ ዝቀተኛው በመሆኑ  በወጣትነቱ በግ ጠባቂ ነበር (1 ሳሙ 17፡34-36)። 

በብላቴናነቱ ወራት የአባቱን በጎች ያሰማራና ይጠብቅ በነረበት ጊዜ የሚያደርገውን በብልሃት ብቻ ሳይሆን በሙሉ ልቡ 
የሚያደርገውም እንደሆነ ማየት እንችላለን፡፡ ለመንጋው ምሪትን ጥበቃን ዋስት እና እንክብካቤን በማድረግ የተዋጣለት ሲሆን 
ይህም የበግ ጥበቃ ወራት ውስጥ እግዚአብሔር እስራኤልን ለማውጣትና ለማስገባት እንዲችል ህይወቱ የተቀረጸበት እና 
የተዘጋጀበት ጊዜ እንደሆነ፡ ማሰብ ይቻላል።   

ሐ. ጣላቶቹን ጣለ በተለይም ትኩረት ለመስጠት ጎሊያድን የጣለ የእምነት ሰው  ነበር (1ሳሙ 17፡1-12፣   መዝ 144) 

በጦረኝነቱ የተመሰከረለት ጎሊያድ ለብዙ ቀናት በእስራኤል ፊት ቀርቦ ይፎክር እና ይሸልል ነበር  የቱንም ያኽል የውጊያ ችሎታ 
እና ብቃት ያላቸው ቢኖሩም የጎሊያድን ፉከራ ያላስደነጠው ያላስፈራም ሰው አልነበረም፡ ይሁን እንጂ ባላቴናው ዳዊት 
ወንድሞቹን ፍለጋ በመጣ ጊዜ ህዝቡን ሁሉ ያስደነገጠው የጎሊያድ ማስፈራራት አላሸበረውም እንዲያውም ሊገጥመው 
በመቸኮል በጦር ስልት እና ችሎታው ታላቅ የነበረውን ጎሊያድን አንዲት ድንጋይ በአምላኩ ስም ወንጭፎ  የማይገፋ  ተራራ 
መስሎ በህዝቡ ፊት ተገቶሮ የነበረውን ጎልያድን ጥሎታል። 

መ. ንጉስ እንዲሆን በእግዚ አብሔር የተቀባ ነበር 1 ሳሙ13፡14, 16፡1,  2 ሳሙ7፡8,  

ምንም እንኳን በወንድሞቹ መካከል ታናሽ ቢሆንም እና በህብረተሰቡ  የምርጫ መስፈርት በወንድሞቹ መካከል ልቆ ለመታየት 
የማይበቃ ቢመስልም በሚያስገርመው የእግዚአብሔር ምርጫ ግን  በሰው የተረሳውና ታናሹ ብላቴና እጅግ ከተናቀ እና ዝቅተኛ 
ከሆነው ስፍራ በህዝቡ በእስራኤል ላይ አለቃ እና ንጉስ ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር አስነስቶት በቤተ መንግስት  አስቀምጦታል። 

ሠ. የሙዚቃ ችሎታ እና ዝንባሌም ነበረው 1 ሳሙ16፡16-18 
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ንጉስ ዳዊት ደህና አድርጎ በገናን መቃኘት እና መጫወት ብቻ ሳይሆን፤ በተዋቡ እና በተከሸኑ ቃላት ድካሙን፤ ስኬቱን፤ 
ፍርሃቱን ፤የነፍሱን ጩኽት፤ ምስጋናውን፤ ለቅሶውን፤ ሮሮውን፤ እምነቱን፤ አምልኮውን፤ ንሰሃውን ፤ጸሎቱን የሚገልጽበት 
መዝሙራትን የደረሰ እና ያቀናበረ ታላቅ እና  የተዋጣላት የሙዚቃ እና የስነ ጽሁፍ ሰው ነበር። 

ረ. የተዋጣለት የጦር አዝማች እና መሪም ነበር 2ሳሙ2፡1, 5፡19-20 

ንጉስ ዳዊት ብዙ ጦርነቶችን የተዋጋ እና ያሸነፈ የጦር መሪም እንደነበር ግልጽ ሲሆን በተዋጋቸው ጦርነቶች ሁሉ ድል የማድረጉ 
ቁልፍ ሚስጢር  ለጦርነቱ ከሚያደርገው ዝግጅት እና መሰናዶ ጎን ለጎን ወደ ጦርነት ከመውጣቱ አስቀድሞ በጸሎት 
የእግዚአብሔር ፊት የመፈለጉ ጉዳይ ነበር። ትላንት በተቀዳቸው  ድል ሳይኩራራ እና ሳይዝናና ሁሌም ወደ ጦርነቱ ከመውጣቱ 

አስቀድሞ በምን መንገድ መውጣት እንዳለበት ከእግዚአብሔር ፈቃዱንና የጦርነትን ስልት ይጠይቅ ነበር.  

ሰ. ለወዳጆቹ ብቻ ሳይሆን ለጠላቶቹም የሰጠው ምላሽ  (1ሳሙ19፡1-5 , 18፡14) 

ስኬቱና በእግዚአብሔር መቀባቱ ችግር ሳያመጣበት አልቀረም። ሳኦል በቅንዓት ሊገድለው ከአንዴም ሶስት ጊዜ ሞክሮአል። 
እግዚአብሔር ከተወረወረበት ስይፍ አስመልጦታል። የተመረጠና የተቀባም ቢሆንም ነፍሱን ለማዳን በሽሽት ላይ እንደነበር 
እናያለን። በዚህ አስቸጋሪ የህይወት ወራቶች በሚያስገርም ትህትና እና ማስተዋል ይወጣና ይገባ ስለነበር ነፍሱን ሊገድል 
የሚፈልገው ሳኦልን በእጁ ውስጥ ወድቆለት በነበር ጊዜ ሊገድለው ወይንም ሊያስገድለው ቢችልም እንኳን በሚያስገርም ሁኔታ 
እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጁን ሊያነሳበት አልደፈረም፡፡ እንዲያውም የልብሱን ጠርዝ በመቁረጡ ልቡ በክፍተኛ ሃዘን እና 
ጸጸት ውስጥ እንደ ነበር እናያለን፡፡  

ሌላው ንጉስ ዳዊትን ይረግምና ድንጋይ ይወረውርበት ትቢያም ይበትንበት የነበረውን ሳሚን እንዲሁ ምህረትን ሲያደርግለት 

እንመለከታለን 2 ሳሙ16፡13, 19፡22-23, 1 ሳሙ 24፡1-15, 26፡1-13። ለወዳጆቹ ብቻ ሳይሆን ለጠላቶችም ሳይቀር 
ይሰጥ የነበረው ምላሽ የሚያስገርም ነበር ንጉስ ዳዊት የሚያደርገውን ነገር ሁሉ አስተውሎ የሚያደርግ ስለነበር ወዳጆቹ ብቻ 
ሳይሆኑ ጠላቶቹም ሳይቀሩ የተከተሉት ሰው ነበር። 

ቀ. የንሰሃ እና እግዚ አብሔርን የመፍራት ልብ  ነበረው  (2ሳሙ12፡1-13፣ መዝ 51) 

  የንጉስ ዳዊት ህይወት ከኃጢያት (ከህይወት ድካም) ነጻ የሆነ እንዳልነበር መጽሐፍ ቅዱሳችን በግልጽ ይነግረናል። 
የጦር አዛዡን የኦሪዮንን ሚስት ቤርሳቤህን ለራሱ ከመውሰዱም በላይ ኃጢአቱን ለመሰወር ኦርዮንን በጦር ግንባር የሞት ወረዳ 
ተሰልፎ እንዲገደል ሤራ እንደተሸረበበትና እንዳስገደለው ከታሪኩ እናነባለን። ለዚህም እግዚአብሔር ነብዩ ናታንን ወደ እርሱ 
ላከ። ዳዊትም ለበደሉና ለኃጢአቱ ምንም ማመካኛ ሳያቀርብ  በደለኝነቱ እና ኃላፊነቱን ሙሉ በሙሉ ተቀብሎ በንስሃ እና 
በመጸጸት በመልዕክተኛው ነብይ እና በእግዚአብሒር እጅ ለመውደቅ ጊዜ አላጠፋም። ከአዳም ውድቀት ጀምሮ እስከ ዛሬም 
ድረስ ለብዙዎች አስቸጋሪ የሆነውን ለኃጢያት ምክኒያት እና ሰበብን ማቅረቡን ትቶ ይልቁምን የእግዚአብሔርን ፊት ምህረቱን 

ፍለጋውን በዚህን ወቅት በጻፈው መዝሙር ውስጥ በደንብ ገልጾት እናገኛለን መዝ.51፡1-19   

በ. በራሱ ዘንመን የእግዚ አብሔርን ሃሳብ ያገለገለ ሰው ነበር የሐ13፡6 

እንደ ማንኛውም ሰው የራሱን አጀንዳ እና ሃሳብ ማድረግና ማስፈጽም የሚችልበት ስፍራ ላይ ቢሆንም ንጉስ ዳዊት  በዘመኑ 
የራሱን ሳይሆን የእግዚአብሔር ሃሳብ አድርጎ እና ፈጽሞ ያለፈ ሰው እንደ ሆነ በዚህ ክፍል ማየት እንችላለን። ዳዊት በነገሰ 
ማግስት ያስብ የነበረው ለእግዚአብሔር ታቦት የሚሆን መቅደስ መስራት ነበር። ምንም እንኳን ለዚህ በነብዩ ናታን በኩል 
መቅደሱን የሚሰራው ልጁ ሰለሞን መሆኑን የተነገረው ቢሆንም፡  ለታቦቱ ማደሪያ ለመቅደሱ ስራ የሚያስፈልገውን ቁሳቁስ 
ብርና ወርቅ የዝግባውንም  እንጨት ሁሉ እና ሌሎቹንም ነገሮች ለሚሰራው ለልጁ ለሰለሞን አዘጋጅቶለታል። በአሚናዳብ ቤት 

የነበረውንም የእግዚአብሔር ታቦት ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣው መሆኑን እንመለከታለን (2 ሳሙ 6፡1-13, 7፡1-7)። ታቦቱ 
በሳኦል ዘመን አልመጣም ነበር።  
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የመወያያ ጥያቄዎች 

1. ወንጌላት የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ትውልድ ከደካማው ሰው ከዳዊት ጋር ማያያዛቸው ምን ያስተምረናል (ማቴ 

1፡1፣ማቴ 9፡27)? 

2. የዳዊት በእግዚአብሔር መመረጡን ነገር ግን ከወንድሞቹ መካከል መዘንጋቱ ምን እንማራለን (1 ሳሙ 16፡5-13? 

3. ዳዊት ታናሽነቱና በህብረተሰቡ የተሰጠው ስፍራ ሳያግደው በህይወቱ ያከናወናቸውን ነገሮች ስናይ ምን እንማራለን 

(1ሳሙ 17፡1-15)?  

4. ዳዊት ስኬቱ ያስተናገደበትን መንገድ በማየት ምን እንማራለን?  

5. ዳዊት በውድቀት እና በድካም የህይወት ምዕራፍ ውስጥ ያደረጋቸው ምንድን እንደነበር ተወያዩ (2 ሳሙ 12 ፤ መዝ 51) 

6. ዳዊት ጎሊያድን ለመግጠም ያነሳሳው ዋናው ነገር ምንድነው? (1ሳሙ 17፡39-57 ? ከዚህስ ስለ ዳዊትስ ምን 

እንማራለን? እኛስ በተመሳሳይ ሁኔት በምናልፍበት ጊዜ  ምን ምንድነው ማድረግ ያለብን?   

7. ዳዊት ለጠላቶች ይሰጥ ከነበረው ምላሽ ምን ልንማር ያስፈልጋል? ከአዲስ ኪዳን ትምህርት ጋር እንዴት ይገናኛል (1ሳሙ 

17፡39-57 ? 

8. ከዳዊት ህይወት ንሰሐ ስለመግባት የምንማረው ቁም ነገር ምንድነው (መዝ 136)? 

9. በንጉስ ዳዊት ህይወት ከእረኝነት እስክ ንግስና ባለው ታሪክ ውስጥ ስለ እግዚአብሔር ምን እንማራለን?  

10. የእግዚአብሔር ባህርይ እንድናውቅ እና መበርታትም  መበርታት እንድንችል ሁላችንም እርስ በእርስ እንጸልይ?  
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ጠቃሚ  ምክሮቻችሁን   በመሪያ ችሁ  በኩል  አ ስተላልፉን 
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“ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን፤ አሜን” 

 

 


