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ጥናት አንድ
የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ መግቢያ
ርዕስ፦ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ
የንባብ ክፍል፦ ከዚህ በታች ያለው የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ አጠቃላይ
ዓላማ፦የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍን አጠቃላይ ጭብጡንና የተጻፈበትን ዓላማ
መረዳት እንድንችል ለማገዝ
አንቀጽ አንድ

ከዚህ ቀጥሎ ስለ ሐዋርያት ሥራ አጠቃላይ መግቢያ በተወሰኑ አንቀጾች
ከፋፍለን የተለያዩ ሐሳቦችን እናያለን። እያንዳንዱ አንቀጽ የየራሱ አጫጭር
የመወያያ ጥያቄዎች ይኖሩታል። ለዚህ ለጥናት ብቻ ከየአንቀጹ ሥር በተቀመጡ
የመወያያ ጥያቄዎች መሰረት እንነጋገራለን።
ጸሐፊውና የመልዕክቱ ተቀባዮች፦
የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ጸሐፊው ማን እንደሆነ በመጽሐፉ ውስጥ በግልጽ
የተጠቀሰ ነገር አይገኝም ይሁን እንጂ በመጽሐፉ ውስጥ የሚገኘው ፍንጭ
ጸሓፊው ባለመድኃኒቱ ሉቃስ ነው ወደሚለው መደምድሚያ ያደርሳል።
በመሆኑም ከዚህ በመቀጠል በመጽሀፉ ውስጥ የምናገኛቸውን ስለጸሐፊው
ማንነት ጠቋሚ ፍንጭ የሚሰጡንን ሀሳቦች አጠር አድርገን ለመዳሰስ
እንሞክራለን። የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍንና የሉቃስ ወንጌልን ስናነጻጽር
በቀዳሚነት በሁለቱም መጽሐፍት ውስጥ የሚታየው የቋንቋ አጠቃቀም ፣ የአጻጻፍ
ስልቱና የታሪክ አደረጃጀቱ የሁለቱም መጽሐፍት ጸሀፊ አንድ ሰው መሆኑን
ይጠቁሙናል።እንዲሁም በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ውስጥ “እኛ” የሚለው
ተውላጠ ስም ጥቅም ላይ መዋሉ (ሐዋ ሥራ 16:10-17, 20:5-15, 21:1-18,
27:1-28:16)፤በእነዚህ ክፍሎች የተጠቀሰው ታሪክ ሲፈጸም የሐዋርያት ሥራ
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ጸኃፊ ከሐዋርያው ጳውሎስ ጋር እንደነበር የሚያመልከት በመሆኑና ጳውሎስ
የቆላስይስንና የፊልሞናን መልእክት ከሮሜ እስር ቤት በጻፈበት ጊዜ “የተወደደው
ባለ መድሃኒቱ ሉቃስ” (ቆላስይስ 4:14) በማለት ስለሚጠቅሰው ሉቃስ
ከሐዋርያው ጳውሎስ ጋር አብሮ መሆኑ እንደ ማስረጃ መውሰድ እንችላለን።
እንዲሁም የጳውሎስ የአገልግሎት ባልደረቦቹ ከነበሩት መካከል በታማኝነት እስከ
መጨረሻው ካልተለዩት ወዳጆቹ አንዱና በቀዳሚነት የሚጠቀሰው ባለ መድሃኒቱ
ሉቃስ እንደነበር ግልጽ ነው (2ጢሞ4:11)።
አንቀጽ ሁለት
ሌላው በሉቃስ ወንጌልም ሆነ በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍት ተደራሲው “ክቡር
ቴዎፍሎስ” የተባለው ሰው መሆኑ ሁለቱንም መጽሐፍት የጻፋቸው አንድ ሰው
ወይንም ሉቃስ ነው የሚለውን ግምት የበለጠ የሚያጠናክረው ሲሆን (ሉቃስ
1:3, ሐዋ ሥራ 1:1 ይመልከቱ)። እንዲሁም በተጨማሪ የሐዋርያት ሥራ
መጽሐፍን የታሪኩ መነሻ በማድረግ የተጠቀመበት በሦስተኛው ወንጌል መቋጫ
ማለትም በሉቃስ ወንጌል የተጠቀሰውን ሃሳብ በመቀጠል ነው (ሉቃስ 24:4449)።በመሆኑም ይህንን ሃሳብ በማቀናጀት ስንመለከት ጸሐፊው የሉቃስም ይሁን
የሐዋ ሥራ መጽሐፍ አንድ ሰው ወይንም ሉቃስ የመሆኑን ጉዳይ የሚያጸና
ይሆናል (ሉቃስ 24:47-53, ሐዋ ሥራ 1:3-9 ይመልከቱ)።ቴዎፍሎስ ማለት
በግሪክ ቋንቃ የእግዚአብሔር ወዳጅ ማለት ሲሆን ታዋቂ ሰው መሆኑም ግልጽ
ነው። ከዚህ በላይ በተጠቀሱት ምክንያቶችና በቀደሙት የቤተ ክርስቲያን አባቶች
ዘንድም የሐዋርያት ሥራና የሉቃስ ወንጌል ጸሓፊው ባለ መድሃኒቱ ሉቃስ
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እንደሆነ ሙሉ ተቀባይነት ያገኘ በመሆኑ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍንም የጻፈው
ሉቃስ ነው ብሎ መደምደም ይቻላል።
የመወያያ ጥያቄዎች:1. ከላይ በተጠሱ አንቀጾች መሰረት ከሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ጋር አባሪ ወይም
የመጀመሪያው ሆኖ የተጻፈው ሌላ መጽሐፍ የቱ ነው? ለዚህስ የቀረቡ
አስረጂዎች ምንድን ናቸው (ሉቃስ 1:1-3 እና ሐዋ ሥራ 1:1)? ይህስ
እንዴት ነው አስረጂ መሆን የሚችለው ትላላችሁ?
2. በአንቀጽ ሁለት መሰረት ጸኃፊው ሉቃስ መሆኑን የሚያስረግጥልን ሃሳብ
ምንድን ነው? የተሰጡት ጥቅሶች ይነበቡ።
3. በሉቃስ 1:1-3 እና ሐዋ ሥራ 1:1 በማንበብ የመጽሐፍቱ ተቀባይ ማን
እንደሆነና የስሙም ትርጉም ምን እንደሆነ ተነጋገሩ።
አንቀጽ ሶስት
የጸሐፊው ማንነት፣ ክህሎትና ዓላማው፦
እግዚአብሔር ቅዱሳን መጽሐፍትን እንዲጽፉ ከተጠቀመባቸው አርባ ሰዎች
መካከል ሁሉም በትውልዳቸው አይሁዳዊ ሲሆኑ በትውልዱ አይሁዳዊ ያልሆነው
ሉቃስ ብቻ ነው። የመጀመሪያ መጽሐፉን (የሉቃስ ወንጌልን) የክርስትና እምነት
እንዴት እንደተጀመረ ኢየሱስ ባደረገውና ባስተማረው ዙሪያ የዓይን እማኞችን
ዋቢ በማድረግ በህክምና ሙያ ካካበተው የምርምርና የጥናት ክህሎት ጋር
በማዋሃድ በከፍተኛ ጥንቃቄ ሰንዶታል (ሉቃስ 1:1ን ይመልከቱ)። በመቀጠልም
በክርስቶስ ኢየሱስ ትምህርት የተጀመረው አዲሱ የክርስትና እምነት እንዴት
እያደገና እየሰፋ ከኢየሩሳሌም ፥ወደ ይሁዳ፥ ሰማርያ፥ አንጾኪያ ከተማና ከዚያም
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በጊዜው በዓለም ታላቅ ወደነበረችው ወደ ሮም ከተማ እንዴት መድረስ እንደቻለ
ለማሳየት በኢየሩሳሌም የተጀመረው የክርስትና እምነት ወደ ተቀረው የዓለም
ክፍል የተስፋፋበትን መንገድ ሁለተኛ መጽሐፉ በሆነው በሐዋርያት ሥራ
በዝርዝር በተመረጡ ታሪኮች ላይ በማትኮር በክፍተኛ ሞያዊ ብስለት ዘግቦታል።
የመወያያ ጥያቄ
4. ከዚህ በላይ ባለው አንቀጽ በተጠቀሰው መሰረት የሉቃስ ወንጌልና የሐዋርያት
ሥራ የተጻፉበት ዓላማ ምንድን ነው? በምዕራፎቹ መግቢያ መሠረት
አንድነታቸውና ልዩነታቸውስ ምንድን ነው?
አንቀጽ አራት
የተጻፈበት ዘመን፦
የሐዋርያት ሥራ የተጻፈበት ዘመን አስመልክቶ በ63 ዓ.ም ወይንም ከ70
ዓ.ም በፊት የሚሉ ሁለት አማራጮች በመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ዘንድ
የሚጠቀሱ ሲሆን፤ ለሁለቱም አማራጮች የሚያቀርቡት የራሳቸው ጠንካራና
አሻሚ የሆኑ ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ ለመጥቀስ ቢያስፈልግ የሐዋርያው
ጳውሎስ መሰዋዕትና የሮምም ይሁን የኢየሩሳሌም ከተሞች በእሳት መቃጠል
በታሪኩ አለመጠቀሱ ቀደም ባለው ዘመን ለመጻፉ እንደ አስረጂነት ይቀርባል
(የሮም ከተማ በንጉስ ኔሮ ዘመን በ64 ዓ/ም እንዲሁም የእየሩሳሌም ከተማ
በሮማውያን ንጉስ በቨስፒሺያን ልጅ በታይተስ ጊዜ በ70 ዓ/ም በእሳት
እንደተቃጠሉ በታሪክ ይታወቃል)። በተቃራኒው ሉቃስ ከተነሳበት የመጽሐፉ
ዓላማ አንጻር ታሪኩን ያላካተተው በምክንያት ሊሆን እንደሚችል የሚቀርበው
መከራከሪያ ደግሞ ዘግየት ባለው ዘመን በ70 ዓ/ም ነው የተጻፈው የሚለውን
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ሃሳብ የሚደግፍ ይሆናል።ማለትም የሉቃስ ዓላማው የከተሞቹን የመቃጠል
መጽሐፍ አልነበረም ይላሉ። ይህ ሆኖ ሳለ የሶስቱን አማራጮች መኖራቸው
ማወቅ ለግንዛቤያችን በቂ ሲሆን የሁለተኛው አማራጭ የተሻለና አብዛኛውን ሰው
የሚያስማማ አድርጎ መውሰድ ይቻላል።
የመወያያ ጥያቄ
5. በላይኛው አንቀጽ መሠረት የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ የተጻፈበት ዘመን 63
ዓ.ም

በሚሉት ሰዎች ምክንያትና 70 ዓ.ም በሚሉት መካከል ያለውን

የማሳመኛ ምክንያቶችን ያብራሩ።
አንቀጽ አምስት
የመጀመሪያይቱ ቤተ ክርስቲያን አጭር ታሪክ፦
ስለ ቤተ ክርስቲያን ህልውና በወንጌል በክርስቶስ የተነገረ ቢሆንም (ማቴ
16:16-19፣ ማቴ 18:17) የሚታይ የራሱ ሕዝብ ሆኖ የሚወጣው ግን
በሐዋርያት ሥራ ምጽሐፍ ነው። ይህ መጽሐፍ የቀደመችውን ቤተ ክርስቲያን
የመጀመሪያዎቹን ሦስት አሥርተ ዓመታትን ታሪክ የሚሸፍን ሲሆን፤ መጽሐፉ
በበዓለ ሃምሳ ቀን የመንፈስ ቅዱስ ተስፋና ጉብኝት ይጀምርና ሐዋርያው ጳውሎስ
በሮም ከተማ በሰማዕታትነት እስከ ተሰዋበት ድረስ ያለውን ታሪክ ያካትታል።
የመጽሐፉ ጭብጥ ነገር በዋናነት በትንሳኤ ምስክርነት ወይንም በኢየሱስ ክርስቶስ
ወንጌል ስብከት ዙሪያ የሚያጠነጥን ነው። ይህም በሐዋ ሥራ በአራት የተለያዩ
ቦታዎች ማለትም በኢየሩሳሌም (ሐዋ ሥራ 2:1-11)፣በሰማርያ (ሐዋ ሥራ
8:14-25)፣በቂሣርያ (ሐዋ ሥራ 10:44-48) እና በኤፌሶን (ሐዋ ሥራ 19:17) ተገልጿል። የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀተ መሆኑ ትኩረት የሚሰጥበት ነገር ነው።
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በዚህ ምክንያት ወንጌል በኃይል ተሰብኳል። በወቅቱ ኢየሩሳሌምና አንጾኪያ
የወንጌል መላኪያ ማዕከል
የመወያያ ጥያቄዎች፦
6. ከዚህ በላይ ባለው አንቀጽ መሰረት የመንፈስ ቅዱስ ጉብኝት ማዕከል የሆኑትን
ከተሞችንና መንፈስ ቅዱስንም የመጠመቃቸውን ምልክቶች ምን ምን
እንደሆኑ ተወያዩ።
አንቀጽ ስድስት
ተግዳሮትና መስዋዕትነት፦ሐዋርያቱና ደቀ መዛሙርቱ የትንሳኤው ምስክርነት
ወይንም የወንጌል ስብከታቸውን የፈጸሙት በብዙ ተግዳሮትና የህይወት
መስዋትነት በመክፍል ጭምር መሆኑ አጽንኦት ሊሰጠው የሚገባ ነው። ሲጀመር
የወንጌል ጠላት (ሰይጣን) ሰዎችን በማነሳሳት ሐዋርያቱ የክርስቶስ ኢየሱስን
ትንሳኤ እንዳይናገሩ ዝም ለማሰኘት እስራትን ጨምሮ አያሌ መከራን
አስነስቶባቸዋል (የሐዋ ሥራ 4:18, 5:28) ፤በመቀጠል ደግሞ በገንዘብ
እንዲለውጡት ማባበያና ግብዣ የቀረበላቸው ሲሆን (የሐዋ ሥራ 8:18)
በመጨረሻም ምስክርነታቸውና ስብከታቸውን ለማጣመም ሞክሮ ሳይሳካለት
ሲቀር በሐዋርያቱ ላይ ብዙ መከራና እስራት አድርሶባቸዋል(የሐ16:16-18)።
ሐዋርያቱና ደቀመዛሙርቱ በብዙ ተጋድሎ የትንሳኤውን ምስክርነት በመቅደስ፣
በአደባባይ፣ በከተሞች፣ በየመንደሩ፣በፍርድ ቤት፣በእስር ቤቶች፣ በሐይማኖት
መሪዎች፣በፈላስፎች፣በነገስታት፣ በማረሚያ ቤት ጠባቂዎች፣ በጥቂትም ሆነ በብዙ
ሺዎች ፊት ልባቸው ለተከፈተ፣ ለሞጋቾችና ለተቃዋሚ ሰዎች ሁሉ በድፍረትና
በግልጽነት የኢየሱስን ትንሳኤ መስክረዋል ወይንም ሰብከዋል። በሂደቱም
በአጋንንትና በእርኩሳን መናፍስት ተይዘው በጥንቆላና በሰይጣናዊ እስራት ውስጥ
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የነበሩት ብዙዎች በአግገልግሎታቸውም ነጻ በመውጣት ወደ ጌታ መንግስት
ተጨምረዋል። እንዲሁም አያሌ ህመምተኞች ከበሽታቸው ተፈውሰው
እግዚአብሔርን በማክበር ወደ ደቀ መዛሙርቱ ህብረት ተጨምረዋል (ሐዋ ሥራ
8:9, 13:6-10, 16:16-18, 19:13-16, 19:18-20)።
የመወያያ ጥያቄ
7. በላይኛው አንቀጽ መሰረት ወንጌል ይታጀብ የነበረው በምን ሁኔታ ነበር?
ሌላም ከክፍሉ የተረዳችሁትን አክፍሉ። ይህስ ጠቀሜታው ምንድንነው?
አንቀጽ ሰባት
አጀማመርና መብዛቱ፦ የመጽሐፉ ታሪክ ሲጀምር በጌታ የሚያምኑት ደቀ
መዛሙርት ብዛት120 ብቻ ሲሆን (ሐዋ ሥራ1:15) ወዲያው ሐዋርያቱና ደቀ
መዛሙርት መንፈስ ቅዱስን ተሞልተው ምስክርነታቸውን ሲጀምሩ ያመኑትና
በደቀ መዛሙርቱ ላይ የተጨመሩት ቁጥር ከ3000 በላይ (ሐዋ ሥራ 2:41)
የደረሰ ሲሆንና፤ ከኢየሩሳሌም ወደ ይሁዳ እየዘለቁ ሲሄዱ ያመኑትና የደቀ
መዛሙርቱ ብዛት ከ5000 በላይ ከፍ ብሏል (ሐዋ ሥራ 4:4) ። የወንጌል
ታዓምራታዊ ለውጥ ከደረሳቸው ከብዙ በጥቂቱ የሚከተሉትን መጥቀስ ይቻላል፦
(ሽባ መተርተር ሐዋ ሥራ 3:1-8 )፣የጠንቋዩ የሲሞን ታሪክ (ሐዋ 8:9-25 )፣
ከሞት መነሳት (ጣቢታ/ርዶቃ የሐዋ ሥራ 9:40-41)፣ኢትዮጲያዊው ጃንደረባ
ማመን (ሐዋ ሥራ 8:27-37)፥የሐዋርያው ጳውሎስ መለወጥ (የሐዋ ሥራ 9:16)፥ከአሕዛብ መካከል መንፈስ ቅዱስን በመቀበልና በመሞላት የመጀመሪያው
የሆነውን የመቶ አለቃ ቆርኔሌዎስንና ቤተሰቦቹ መለወጥ (ሐዋ ሥራ 10:3044)። ወንጌል በኃይል ሰማርያ አካባቢ ሲደርስ ሉቃስ ብዛታቸውን በቁጥር
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መግለጽ አቁሞ እጅግ ብዙ ሕዝብም በጌታ በኢየሱስ አምነው ንስሃ በመግባት ወደ
ህብረታቸው ተጨመሩ በማለት ገልጾታል (ሐዋ ሥራ 5:14)። ስናጠቃልለው
በኢየሩሳሌም በሰገነት ላይ በጸሎት ቤት የተጀመረ የትንሳኤው ምስክርነት
እንቅስቃሴ ወደ ይሁዳና ሰማርያ ከዚያም ወደ ዓለም ሁሉ ሄዷል (ሐዋ ሥራ 1328)። ሉቃስ የወንጌልን ስብከት ወይንም የክርስትና እምነት በመልካ ምድራዊ
አቀማመጥ እየተስፋፋ ከመሄድ ጎን ለጎንም በጌታ የሚያምኑትም ሰዎች በቁጥር
እየበዙ መሄዳቸውንና የመጀመሪያይቱን ቤተ ክርስቲያን አደረጃጀትን፣
አመሰራረትንና እድገቷንም ያሳየናል።
የመወያያ ጥያቄ
8. ከዚህ አንቀጽ ንባብ ምን እንደተረዳንና ለዛሬም ቤተ ክርስቲያን ምን
እንደሚያስተምረን ለቡድን አባላቶቻችሁ አካፍሉ። ከሐዋ ሥራ 1:8 ጋርስ
ምን ግንኙነት አለው?
አንቀጽ ስምንት
የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍን የማጥናት ጠቀሜታ፦
የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ለክርስትና መስፋፋት ታሪካዊ አበርክቶው ምትክ
የማይገኝለት መሆኑ ግልጽ ሲሆን ከእነዚህ መካከል ጥቂቶቹን ለመጥቀስ
ቢያስፈልግ፦ አንደኛ ኢየሱስ በወንጌላቱ ሊያደርግና ሊያስተምር የጀመረውን
በሐዋርያቱና በደቀ መዛሙርት ስብከትና አገልግሎት መቀጠሉን የሚያሳየን
የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ነው። ሁለተኛው የሐዋርያት ሥራ በወንጌላትና
በተቀሩት የአዲስ ኪዳን መልዕክታት መካከል እንደ መፍቻና እንደ ድልድይ ሆኖ
ከመጥቀሙም ባሻገር ስለ መልእክቶቹ ልናገኝ የሚገባውን ጠቃሚ ማብራሪያና
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ቁልፍ መረጃዎችን ወይንም ታሪካዊ ዳራውን የሚሰጠን መጽሐፍ ነው ለምሳሌ
የቆሮንቶስንም ይሁን የፊልጵስዩስን መልዕክቶች ታሪካዊ ዳራቸውን ለማወቅ ወደ
ሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ መሄድ የግድ ይሆናል። ሶስተኛ የሐዋርያው ጳውሎስ
የህይወቱን የመለወጥ ታሪክ የሚነግረን ይህ መጽሐፍ ነው። አራተኛው
የሐዋርያትሥራ መጽሐፍ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን አጀማመርና ከዚያ በኋላ
ካለው ዘመን ጋር የሚያያይዝ በመሆኑ በየትኛውም ዘመን የምትገኝ ቤተክርስቲያን
ልትመራ የምትችልበትን መርሆች ከዚሁ መጽሐፍ ማግኘት ትችላለች። ለዚህም
ጥቂቶችን አስረጅዎች ለመጥቀስ ያህል ስለ ቤተ ክርስቲያን አመሰራረትና
አደረጃጀት፥ስለወንጌል ሥርጭት፥ ስለጸሎት ስለ አገልግሎትና የአግልግሎት ክፍል
ጨምሮ የማኅበረ ምእመናን አጀማመር መጥቀስ ይቻላል። በመጨረሻም
የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍን ስንመለከት መዘንጋት የሌለብን አንድ ዋና ነገር
የክርስትናን እምነት በአፈ ታሪክ ላይ ሳይሆን ጽኑ በሆነ ታሪካዊ መደላድል
በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ላይ የመመስረቱ እውነት ከሌሎች እምነቶች
ሁሉ ልዩ ያደርገዋል።
የኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወትና ትምህርት በአራቱ ወንጌሎች ውስጥ
ተተርኳል፤ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ደግሞ የቤተክርስቲያን አጀማማመር
ታሪክን በጥንቃቄ በመልክ መልኩ ተዘጋጅቶ በእጃችን መኖሩ እራሳችንን እንደ
ዕድለኞች ከመቁጠር ባለፈ እግዚአብሔርን ስለሁሉም ቅዱሳን መጽሐፍት
ልናመስግነውና ልናከብረው ይገባል። ይህንን መጽሐፍ በጥንቃቄ በማጥናት
በግል፣በቤተሰብና በቤተ ክርስቲያን ልንጠቀም ይገባል።
የመወያያ ጥያቄ፦
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9. በዚህ አንቀጽ መሠረት የሐዋርያት ሥራን በትክክል ማጥናት ከሚሰጡን
ጥቅሞች አራቱን በመጥቀስ ተወያዩ።
አንቀጽ ዘጠኝ
መጽሐፉን እንዴት እናጥናው?
የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍን ከአንድ በላይ በሆኑ መንገዶች ወይም ዘዴዎች
ልናጠና እንችላለን። አንደኛው መንገድ ርዕሶች ላይ ትኩረት በማድረግ ሲሆን
ለምሳሌ ስለ ጸሎት፣መንፈስ ቅዱስና የጸጋ ሥጦታዎች፣ ስለ ወንጌል ስርጭት እና
በመሳሰሉ ርዕሶች ብቻ ላይ ትኩረት በማድረግ። ሁለተኛው በሐዋርያት ወይም
በሌሎች አገልጋዮች ሕይወትና አገልግሎት ላይ ትኩረት በመስጠት ለምሳሌ
ከጴጥሮስና ዮሐንስ (ሐዋ ሥራ 1-5)፣የእስጢፋኖስ (ሐዋ ሥራ 6-7)፣የፊልጶስ
(ሐዋ ሥራ 8)፣የጴጥሮስ አገልግሎት (ሐዋ ሥራ

9-12) እና የሐዋርያው

ጳውሎስንና የሚስዮን ተጓዦች (ሐዋ ሥራ ከ13-28 ምዕራፎች)። ሶስተኛው
ደግሞ በሉቃስ 1:8 ላይ በተጠቀሰ መልክዓ ምድር ላይ የተመሠረተ ይሆናል።
ጸሐፊው ሉቃስ “በኢየሩሳሌም፥ በይሁዳና በሰማርያ እንዲሁም በዓለም ዙሪያ
ሁሉ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ” የሚለውን የሐዋ ሥራ 1:8 የመጽሐፉ መሪ ሐሳብ
አድርጎ ተጥቅሞበታል። ይህንን መሪ ሀሳብ እንደ መጽሐፉ መልክዓ ምድራዊ
ታሪክ አስተዋጽኦ በመከተል የክርስትና እምነት መነሻውን ከአይሁድ ዋና ከተማ
ከኢየሩሳሌም አድርጎ እየተስፋፋ በመሄድ መዳረሻውን በዘመኑ ታላቅ ወደ
ነበረችው የአሕዛብ ዋና ከተማ ሮም ሊደርስ የቻለበትን ሂደት ሐዋርያቱና ደቀ
መዛሙርቱ ከፈጸሙት የመልክዓ ምድራዊ የወንጌል ጉዞ በመከተል ማጥናት
እንችላለል።በዚህኛው ዘዴ ቦታዎችና ካርታዎች ትኩረት ይሰጣል (አዲሱን
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መደበኛ ትርጉም ከማጥኛ ጋር መጠቀም እንችላለን)። የመጨረሻውና አራተኛው
የሥነ ጽሕፉን አውድ ወይም ሂደት በመከተል መጥናት ይሆናል። ይህ ማለት
የመጽሐፉ ታሪክ እንደሚመራን ከአንዱ አንቀጽ ወደ ሌላው አንቀጽ፤ ከዚያም
በአንዱ ምዕራፍ ወደ ሚቀጥለው ምዕራፍ ሂደቱን ተከትሎ መቀጠል ማለት ነው።
በእርግጥ አንዱ ከአንዱ ጋር ግንኙነት ሊኖረው ይችላል። ለዚህ ጥናት
የተመረጠው የአጠናን ዘዴ የመጨረሻው ዘዴ ይሆናል ማለትም የምዕራፎችን
ቅደም ተከተል በመጠበቅ የታሪኮቹን የሥነ ጽሑፍ አውድ መከተል ይሆናል።
በዚህ ሂደት ውስጥ መልክዓ-ምድሩንም ይሁን ሌሎቹንም ነገሮች ወደ ትኩረታችን
ልናመጣቸው እንችላለን።
10. ከላይ ባለው አንቀጽ ንባብ መሰረት ስለ ሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ የአጠናን
ዘዴዎች ተወያዩ። ለዚህ ጥናት የተመረጠውስ የአጠናን ዘዴ ወይም መንገድ
የትኛው ነው?
አንቀጽ አስር
አተረጓጎም፦ከዚህ በላይ ባለው ክፍል እንደተጠቀሰ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ
በዚህ ዘመን ላለች ቤተ ክርስቲያን መርሖ የሚሆን ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው
ግልጽ ነው። ይሁን እንጂ ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ መታሰብ ያለበት በዚህ መጽሐፍ
ውስጥ ያሉ ክፍሎችን በትክክል ካለ መተርጎምና መረዳት የተነሳ ሰዎች በቀላሉ
ወዳልተፈለገ የቃላት ስንጠቃ፥ እንግዳ አስተምህሮና ልምምድ ሰለባ ሊሆኑ
እንደሚችሉ ሊሰመርበት ያስፈልጋል። ለዚህ ችግር ምሳሌ እንዲሆን ሁለቱ ብቻ
እንደሚከተለው ይቀርባሉ፦ የመጀመሪያው የሚጠቀሰው “ያላቸውንም ሁሉ
አንድነት አደረጉ። መሬታቸውንና ጥሪታቸውንም እየሸጡ፥ ማንኛውም
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እንደሚያፈልግ ለሁሉ ያካፍሉት ነበር (ሐዋ ሥራ 2:45)። ይህንን ክፍል ቃል
በቃል ሁሉም ቦታ መጠቀም ትክክል አይሆንም።ሌላው ሐዋርያቱ ወንጌልን
ከሰበኩ በኋላ በጌታ በኢየሱስ አምነው ንስሀ የገቡትን በኢየሱስ ስም አጠመቋቸው
(ሐዋ ሥራ 2:38) የሚለው የሆናል። ይህ በወንጌል የተሰጠውን የጥምቀት ትዕዛዝ
መጣስ የለበትም (ማቴ 28:19-20)። መጽሐፉ ታሪክ መሆኑን መዘንጋት
የለብንም። ስለዚህም ሙሉውን ታሪክ ማንበብ አስፈላጊ ነው። በመሆኑም በዚሁ
መጽሐፍ ውስጥ እንደ ተጠቀሱት የቤሪያ ሰዎች በልበ ሰፊነት የእግዚአብሔርን
ቃል በጥንቃቄ ማጥናትና የመመርመር የሁላችንም ኃላፊነት ይሆናል ጌታ ጸጋውን
ያብዛልን።
የመወያያ ጥያቄ
11. በዚህ አንቀጽ መሰረት የሐዋርያት ሥራ አተረጓጎሙን ለቡድናችሁ አካፍሉ።
12. ወደ ሚቀጥለው ጥናት ከመሄዳችን በፊት ይህ የመጨረሻው ጥያቄ ስለሆነ
ከሁሉም አንቀጾች ከሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ አጠቃላይ መግቢያ ጥናት
የቀረላችሁን ሀሳብ አካፍሉ?
መደምደሚያ፦የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ለግል፣ለቤተ ሰብ እና ለቤተ ክርስቲያን
ህይወትና አገልግሎት እጅግ ወሳኝ መጽሐፍ ነው። ለአማኝ ከመንፈሳዊ
ዲሲፒሊኖች መካከል አንዱ ቅዱሱን የእግዚአብሔርን ቃል ዘውትር በትጋት
ማንበብና ማጥናት ነው። በየዕለቱ የተወሰነ ጊዜ ለይተን የእግዚአብሔርን ቃል
በግላችንም ሆነ በጋራ ከወገኖች ጋር ማንበብና ማጥናት አስፈላጊ ነው። የቤሪያ
ወገኖች ልበ ሰፊዎች ነበሩና እንደዚህ ይሆንን እያሉ ቃሉን ይመረምሩ ነበረ።
ስለዚህ እኛም የሐዋ ሥራን መጽሐፍ መጥናት እንቀጥላለ።
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ጥናት ሁለት
የንባብ ክፍል፦ ሉቃ. 24:1-53
ርዕስ:- የትንሳኤው ብስራት እርግጠኛነትና ቀጣዩ ተስፋ
ዓላማ:- በትንሳኤ አካል ከሞት የተነሳው ጌታ ኢየሱስ መሆኑን ለማሳየት
መግቢያ:-የዛሬው የጥናታችን ዓላማ የሉቃስን ወንጌል ሙሉ ክፍል
መመልከት አይደለም ይሁን እንጂ የሐዋርያትን ሥራ መጽሐፍን ለማጥናት
ስንነሳ አስቀድመን የታሪኩን ተያያዥነነት ከሉቃስ ወንጌል የመጨረሻው ክፍል
መነሳት የግድ ይላል። የሐዋርያት ሥራ የሉቃስ ወንጌል ቀጣይ መጽሐፍ ነው።
ስለዚህ ዛሬ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ሃያ አራትን ከሐዋርያት ሥራ ታሪክ
ተያያዥነት አንጻር እንመለከተዋለን::
የክፍሉ ማብራሪያ:ሉቃ. 24፡1-8 በዚህ ክፍል ኢየሱስን ይከተሉትና ያገለግሉት ከነበሩት
መካከል ከሁለቱ ማሪያሞችና ከዮሐና ጋር ሌሎችም ሴቶች የኢሱስን ሥጋ ፍለጋ
በሶስተኛው ቀን ማለዳ ወደ መቃብር ስፍራ እንደሄዱ እናያለን:: እነርሱም
በአይሁድ እንደነበረው

ልማድ

መሰረትም የኢሱስን

ሥጋ

አስፈላጊውን

ሥርዓት ለመፈጸም ያዘጋጁትን ሽቱ ይዘው እንደነበር ክፍሉ ያሳያል:: በዚያም
በደረሱ ጊዜ ድንጋዩ ከመቃብሩ ተንከባሎ መቃብሩም ባዶ ሆኖ በማየታቸው
ምክንያት በግራ መጋባትና በፍርሃት ተውጠው ነበረ:: በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሳሉ
ሁለት መላእክት ተገልጠው ህያው የሆነውን ጌታ በሙታን መካከል መፈለግ
እንደሌለባቸው አስረድተዋቸዋል:: ኢየሱስም አብሯቸው
የተናገራቸውን (ሉቃስ 18:31)

እንዲያስቡ

መልሰዋቸዋል::
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በነበረ

ጊዜ

በማሳሰብ ወደ ማስተዋላቸው

ሉቃ. 24፡9-12 ይህ ከሆነ በኋላ ሴቶቹም ተያይዘው ሌሎቹ ደቀ
መዛሙርት

ተሰብስበው ወደ

ነበሩበት በመሄድ

የገጠማቸውን

ነገር

ገለጹላቸው:: ደቀ መዛሙርትም የሰሙትን ነገር ማመን አቅቷቸው ምናልባት
ሴቶቹ ቀባዥረው ይሆናል ወደ ሚለው ድምዳሜ ደርሰዋል:: ከመካከላቸው
ጴጥሮስ ሴቶቹ የተናገሩትን ለማጣራት በሩጫ ወደ መቃብሩ ስፍራ አቅንቷል::
በዚያም በደረሰ ጊዜ ሴቶቹ የተናገሩት ትክክል ሆኖ እግኝቶታል::
በቁጥር 13-24 መሠረት ሌሎች ሁለት ደቀ መዛሙርት

ደግሞ

ስለተከሰተው ሁኔታ እየተወያዩ ከኢየሩሳሌም ቅርብ ርቀት ላይ ወደ ምትገኘው
ኤማሁስ ወደምትባል ስፍራ ሲጓዙ ሳለ ኢየሱስ ቀርቦ ከእነርሱ ጋር በጉዞቸው
አብሯቸው ሲራመድ እንመለከታለን::በመቀጠልም ኢየሱስ
ስለነበረው ርዕሰ

ጉዳይ

ማብራሪያ

ሲወያዩበት

እንዲሰጡ ጠይቋቸዋል። እነርሱም

በኢየሩሳሌም ለተፈጠረው ክስተት እንግዳ በመሆኑ በመገረም የሆነውን ነገር ሁሉ
በዝርዝር ለኢየሱስ

አስረዱት። ካሉት ዋና ነገሮች አንዱ ክርስቶስ በቃልና

በተግባር ብርቱ እንደነበረ ነው።
ሉቃ. 24፡25-32 ሲነበብ ኢየሱስም አለማስተዋላቸውን በመንቀፍ
በቅዱሳን መጸሐፍት ስለ እርሱ የተጻፈውን በማብራራት ይሄ ሊፈጸም ግድ
መሆኑን አስረድቷቸዋል። ከዚያም ኢየሱስ በማእድ ሲያመሰግኑ ሳለ ሁለቱ ወደ
ማስተዋላቸው እንደተመለሱ እርሱ ከአጠገባቸው ተሰወረ:: ቁጥር 30-32 እንዲህ
ይላል “30አብሮአቸውም በማእድ በተቀመጠ ጊዜ እንጀራውን አንሥቶ ባረከ፤
ቈርሶም ሰጣቸው። 31በዚህ ጊዜ ዐይናቸው ተከፈተ፤ ዐወቁትም፤ እርሱም
ከእነርሱ ተሰወረ። 32እነርሱም፣ “በመንገድ ሳለን፣ እያነጋገረን ቅዱሳት
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መጻሕፍትንም ገልጦ ሲያስረዳን፣ ልባችን እንደ እሳት ይቃጠልብን አልነበረምን?’
ተባባሉ”።
ከቁጥር 33-49 ሁለቱም ደቀ መዛሙርት ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሰው
በመንገድ እንዴት ኢየሱስ እንደ ተገለጠላቸው ሲያብራሩ ሳለ ራሱ ኢየሱስ
በመካከላቸው ተገኝቶ ሰላም ለእናንተ

ይሁን አላቸው: ኢየሱስም ቁስሉንና

የተወጉትን ጎኑን በማሳየት በሁኔታው የፈሩትና የደነገጡትን ደቀ መዛሙርት
አጽናንቷል። በተጨማሪም ከእነርሱ ጋር በነበረ ጊዜ ያስተማራቸውን በመከለስ
በቅዱሳን መጽሐፍት ስለ እርሱ የተጻፈውን እንዲያስተውሉ ዓይኖቻቸው
ከፈተላቸው:: ከክርስቶስ ጋር ሰው ሲኖር መንፈሳዊ ዓይንንና ልብ መከፈት እጅግ
ወሳኝ ነው። ቁ.47-49 ላይ የላቀ የመንፈስ ቅዱስ ተስፋ ጌታ ሲሰጣቸው
እናያለን።ይህ ደግሞ ለሚቀጥለው የሐዋርያት ሕይወትና አገልግሎት ወሳኝ ነው።
ሉቃ. 24፡50-53 ይህንን ማድረጉን ከፈጸመ በኋላ ወደ ቢታንያ ይዞአቸው
በመውጣት እጁን ዘርግቶ እየባረካቸው ሳለ ከእነርሱ
ዐረገ። እነርሱም በታላቅ ደስታ ወደ ኢየሩሳሌም

ተለይቶ ወደ ሰማይ

በመመለስ እንደነገራቸው

የሰጣቸውን ተስፋ በመቅደስ በአንድነት እያመለኩ ይጠባበቁ ነበር::
የመወያያ ጥያቄዎች:1. ሉቃስ 24፡1-11 ስናነብ በሁለቱ ማሪያሞችና በዮሐና በሚመራው ቡድን
ግራ ያጋባቸው ነገር ምን ነበር? ተወያዩ።
2. በሉቃ.24፡5-8 መሠረት የእነዚህ ወገኖች የግራ መጋባታቸው መፍትሄው
ምንድን ነበረ?
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3. ሉቃ.24፡9-12 የሴቶቹን ሪፖርት ከሰሙ በኋላ ጴጥሮስ የወሰደው እርምጃ
ምንድን ነበር?
4. ሉቃ. 24፡13-18 በጉዞ ላይ የነበሩትን የሁለቱን ደቀ መዛሙርት የኤማሁስ
መንገደኞችን እንዳያስተውሉ ዓይኖቻቸውን ይዞ የነበረ ምንድን ነበር? ምን
ማድረግ ነበረባቸው?
5. ሉቃ. 24፡19-24 ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስን የተረዱት እንዴት ነበር?
6. ሉቃ. 24፡25-35 ለደቀ መዛሙርት የመረዳት ችግር ኢየሱስ መፍትሄው ብሎ
ያቀረበው ምንድን ነበር?
7. ሉቃ.24፡36-43 በጥያቄና በግራ መጋባት መካከል ለነበሩት ደቀ መዛሙርት
ኢየሱስ ራሱ በመገኘት ያደረገውን ተወያዩ?

ስለ ቅዱሳን መጽሐፍትን

አስፈላጊነት ምን ያመለክታል?
8. ሉቃ. 24፡44-53 ኢየሱስ የደቀ መዛሙርቱን ትኩረት ከየት ወዴት ነው
ያዞረው? በመቀጠል ደቀ መዛሙርት ያደረጉት ምንድን ነው?
9. የሉቃ 24:47-49 ስናነብ ከሐዋርያት ሥራ 1:4-8 እና 2:1-4 ጋር ምን
ግንኙነት አለው? ተወያዩ
10. ከዛሬው ጥናት ስለ ወንጌል ምስክርነትና ስለ ትንሳኤው ኃይል ምን
እንማራለን? ምንስ ኃላፊነት አለብን?
መደምደሚያ፦
ጌታ ኢየሱስ በብዙ ግራ መጋባትና

ጥያቄ

ተሞልተው ለነበሩት

ደቀ

መዛሙርት ከትንሳኤው በኋላ ለአርባ ቀናት እየታያቸው ስለ እግዚአብሄር
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መንግስት አስተማራቸው:: ከእነሱም ተለይቷቸው ከማረጉ በፊት እርሱ ወደ
ሰማይ ሲሄድ ወደ ምድር ስለሚመጣው

መንፈስ

ቅዱስ

በማብሰር

አጽናንቷቸዋል:: በመጨረሻም ይህንን ተስፋ እስኪፈጸም ድረስ በኢየሩሳሌም
ሆነው እንዲጠባበቁ ነግሯቸዋል: ወዲያውም እጁን በመዘርጋት እየባረካቸው
ከዓይናቸው ተሰውሯል :: ይህ በጌታ እርገግ ምክንያት ለቤተ ክርስቲያንና
ለአማኝም ሁሉ የተሰጠ ስጦታ ነው:: ስለዚህ ይህንን በጌታ ተልዕኮ የመጣውን
ቅድሱን የእግዚአብሄርን መንፈስ ከምነመ ነገር ብላይ ልንራበውና ልንጠማው
ያስፈልገናል::
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ጥናት ሶስት
ርዕስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ዕርገት
የንባብ ክፍል፦ የሐዋ ሥራ 1፡1-14
ዓላማ፦የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን በትንሣኤ አካል ወደ ሰማይ ማረጉን
ስጨበጥ
መግቢያ፦ከዚህ በፊት በነበረን ጥናት ማለትም በሉቃስ ወንጌል 24 ስለ ክርስቶስ
ትንሣኤ ተስፋ እውነተኝነትና ስለመንፈስ ቅዱስ መውረድ ተስፋ አይተናል። በዚህ
ጥናት ደግሞ ከትንሳኤው በኋላ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አርባ ቀናት ያህል
አብሮ በተለያዩ ጊዜያት በመታየት ስለ እግዚአብሔር መንግስት ከነገራቸውና ስለ
ትንሳኤው በብዙ ማስረጃ ካረጋገጠላቸው በኋላ በመንፈስ ቅዱስ እንደሚጠመቁና
ኃይልን ተቀብለው የእርሱ ምስክሮች እንደሚሆኑ በአጽንዖት ነግሯቸው እነርሱ
እያዩ ወደ ሰማይ ማረጉን እንመለከታለን ።
የክፍሉ ማብራሪያ
የሐዋ ሥራ 1:1-5 ከሞት የተነሳው ጌታ እንዴት ለሐዋርያቱ ራሱን
በመግለጽ ስለ እግዚአብሔር መንግስት እንደነገራቸውና አብ የሰጠውን የተስፋ
ቃል በኢየሩሳሌም እንዲጠብቁ እንዳዘዛቸው ሉቃስ ለቴዎፍሎስ ያስረዳበት ክፍል
ነው። በግሪክ ቋንቋ “ቴዎፍሎስ” ማለት የእግዚአብሔር ወዳጅ ማለት ነው።
በዚህ ክፍል ደግሞ ሉቃስ እንደሚናገረው ይህ መጽሐፍ ሁለተኛ መጽሐፉ
እንደሆነ ነው።የመጀመሪያው መጽሐፉ የሉቃስ ወንጌል ነው።
የሐዋ ሥራ 1:6-8 በዚህ ክፍል ሐዋርያቱ ጌታ ኢየሱስ የእስራኤልን
መንግስት የሚመልስበትን ዘመን የጠየቁበትና፡እርሱም ስለ ዘመናት ማወቅ
ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው ምስክሮች መሆን እንዳለባቸው ከነገራቸው
በኋላ ማረጉንና ሁለት ሰዎችም ይህ ሲያርግ ያዩት አምላክ ተመልሶ እንደሚመጣ
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የተገለጠበት ነው። ይህ መንግስት ደግሞ ደቀ መዛሙርት እንዳሰቡት ምድራዊ
ሳይሆን ይህ መንፈሳዊ እንደሆነ ይስረዳቸው ነበር (በወቅቱ እስራኤልን ይገዛ
የነገረው ሮማዊያን ነበር)። እንዲሁም ይህ ክፍል የሐዋ ሥራ መጽሐፍ ቁልፍ ቃል
ወይም መሪ ሀሳብ ያለበት ክፍል ነው። ይህም መሪ ሀሳብ በሐዋ ሥራ 1:8 ላይ
ያለው ትዕዛዝ ነው። ይህ ክፍል ታላቅ የክርስቶስ ዳግም መምጣት ተስፋ ያለበት
ክፍል ነው።
የሐዋ ሥራ 1:9-14 “… በአንድ ልብ ሆነው ያለ ማቋረጥ ተግተው ይጸልዩ
ነበር”፦ ደቀ መዛሙርቱ በተነገራቸው ትዕዛዝ መሠረት ወደ ኢየሩሳሌም
በመመለስ ያለማቋረጥ ተግተው ይጸልዩ ነበር። በዚህ ክፍል አሥራ ደቀ
መዛሙርት ከክርስቶስ እናትና ከሌሎች ሴቶች ጋር በመሆን ይኖሩ በነበረበት
ሰገነት ጸሎታቸውን ቀጠሉ። በዚህ ክፍል የተጠቀሱትን የደቀ መዛሙርትን ስም
ዝርዝራቸው ማወቅ ጠቃሚ ነገር ነው። ብዙዎቻችን እንደምናውቀው የደቀ
መዛሙርቱ ስም ዝርዝር በሶስቱም ወንጌላት (ማቴ 10:2-4፣ማርቆስ 3፡16-19
እና ሉቃስ 6፡13-16) እና በሐዋርያት ሥራ ተጠቅሶ እናገኛለን።
የመወያያ ጥየቄዎች
1. በሐዋ ሥራ 1:1-3 መሰረት ኢየሱስ ከትንሳኤው በኋላ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር
ያሳለፈው ለምን ያህል ጊዜና በምን ዓይነት ሁኔታ ነበር?
2. በሐዋ ሥራ 1:3-5 በነዚህ አርባ ቀናቶች ጌታችን ኢየሱስ በትንሣኤ አካል
ተገኝቶ ያደረጋቸው ዋና ዋና ነገሮች ምን ምን ነበሩ? ተወያዩ።
3. በሐዋ ሥራ 1:3 መሰረት ኢየሱስ በብዙ ማስረጃ ስለትንሳኤው አበክሮ
ያስረዳቸው ወይም ያስተራዳቸው ለምን ይመስላችሁሃ?
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4. በቁጥር 4 መሰረት ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ከኢየሩሳሌም እንዳይወጡ
ያዘዛቸው ለምን ነበር?
5. በቁጥር 5 መሰረት አብ የሰጠውና ኢየሱስ የተናገርው የተስፋ ቃል ምንድነው?
6. ከቁጥ 6-7 ባለው ክፍል መሰረት የሐዋርያት አስተሳሰብና የኢየሱስ ክርስቶስ
ዘላለማዊ ዕቅድ ምን ነበር? ተወያዩ።
7. ሐዋ ሥራ 1:6-14 ውስጥ የሐዋ ሥራ መጽሐፍ ቁልፍ ቃልና መሪ ሀሳብ ስንት
ቁጥር ላይ ነው የተጠቀስው? መሪ ሐሳቡስ ምንድ ነው?
8. ከቁጥር 10-11 ባለው መሰረት ሁለቱ መላእክት ደቀ መዛሙርቱን ምን
አሏቸው? ከዚህ ምን እንረዳለን?
9. በሐዋ ሥራ 1:12-14 መሰረት “በአንድ ልብ በጸሎት መትጋት” የሚለው ምን
ያስተምረናል?
መደምደሚያ፦
ከሞት የተነሳውና ወደ ሰማይ ያረገው ኢየሱስ ተመልሶ ስለሚመጣ
ምስክሮቹ እንድንሆን (ሐዋ ሥራ 1:8) የተሰጠንንኅ ኃላፊነት እንዳንዘነጋ ክፍሉ
ያሳስበናል፡፡ቁጥር 8ን በቃላችን ማሰላሰልና መተግበር ወሳኝ ነው።
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ጥናት አራት
ርዕስ፦ በይሁዳ ምትክ የማትያስ መመረጥ
የንባብ ክፍል፦ የሐዋ ሥራ 1:15-26
ዓላማ፦ ለሐዋርያነት የቀረቡትን መስፈርቶች በመመልከት ስለ ጥሪው መጽሐፍ
ቅዱሳዊ ግንዛቤን ማስጨበጥ።
መግቢያ፦ባለፈው የጥናት ጊዜ ከቁጥር 1-14 የተወያየንባቸውን አንዳንድ ሃሳቦች
ማስታወስ፤ ለዛሬው ጥናት መልካም ግብዓት ይሆነናል። በቁጥር 2 ፣ 5 እና 8 ላይ
ጌታ ከትንሣኤው በኋላ ለአረባ ቀናት ለመረጣቸው ለሐዋርያቱ ህያውነቱን
በማሳየት፣ የትንሣኤው ምስክሮች እንዲሆኑ ሲያዘጋጃቸውና ለተልዕኳቸው ዋና
ኃይል የሆነውን መንፈስ ቅዱስን ከኢየሩሳሌም ሳይወጡ እንዲጠብቁ ሲያዛቸው
ተመልክተን ነበር። ከቁጥር 12- 14 ባለው የንባብ ክፍል ደግሞ ከደብረ ዘይት
ተራራ ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሰው፤ ወደ ሚኖሩበት ስፍራ በሰገነት ገብተው
ይጸልዩ እንደነበር ተመልክተናል። በተጨማሪም በቁጥር 13 ላይ የተመረጡት
አስራ አንዱን ሐዋርያት በስም እነማን እንደነበሩ ተወያይተናል።
በዛሬው ጥናታችን ማለትም ከቁጥር 15-26 ባለው ክፍል ክርስቶስን
አሳልፎ በሰጠው በአስቆሮቱ ይሁዳ ምትክ በእግዚአብሔር የተመረጠውን
ሐዋርያና የምርጫውን ሂድት እንመለከታለን።
የክፍሉ ማብራሪያ
ሐዋ ሥራ 1፡15 – 20 ሉቃስ በወንጌል መልዕክቱ በምዕራፍ 24፡44 ላይ
ጌታ ስለ ራሱ “ከእናንተ ጋር በነበርሁበት ጊዜ ‘በሙሴ ሕግ ፣ በነብያትና
በመዝሙር መጸሐፍት ስለ እኔ የተጻፈው ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገባል’ ብዬ
የነገርኋችሁ ቃሌ ይህ ነው” ብሎ መናገሩን ገልጾ ነበር (በሁሉም የብሉይ ኪዳን
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መጽሐፍት ማለቱ ነው)። በሐዋ ሥራ 1፡ 15-20 ላይ የምናነበው ደግሞ
የሐዋርያው ጴጥሮስ ንግግርም እንዲሁ ከመዝሙር 69:25 እና 109:8 የተጠቀስ
ሲሆን፤ በዘማሪው ሕይወት ሆኖ የነበረው፤ እንዴት በመሲሑ ላይ በአስቆሮቱ
ይሁዳ አማካኝነት እንደተፈጸመና በቀጣይነት ደግሞ ምን መሆን እንዳለበት
ያስረዳል።በቁጥር 18 ላይ “ክፉ ሥራ” በሚል ሐረግ የተጠቀሰው የአስቆሮቱ
ይሁዳ ተግባር ጌታን አሳልፉ መስጠቱ (“ኢየሱስን ለያዙት መሪ”) መሆኑ
እንደነበር ግልጽ ነው። የይሁዳን ክፉ ተግባር በአራቱም ወንጌላት (ማቴዎስ፣
ማርቆስ፣ ሉቃስና ዮሐንስ) በተለያየ እይታና ጥልቀት ጽፈውታል። ሉቃስና ዮሐንስ
(ሉቃስ 22:3 እና ዮሐንስ 13፡27) ይሁዳ ይህን ክፉ ተግባር ለማድረግ ሲስማማ
ሰይጣን እደገባበት በመጥቀስ ጽፈዋል። በተጨማሪ ሉቃስ በሐዋርያት ሥራ
መልዕክቱ ሰለ አሟሟቱ ሁኔታ ተጫማሪ እይታ ይሰጠናል። ማቴዎስ እንደጻፈው
የመሬቱ ግዢ የተፈጸመው በካህናቱ ነበር። መሬቱን የገዙት ይሁዳ ለክፉ ተግባሩ
ተከፍሎት ኋላም ተጸጽቶ በመለስው ግንዘብ መሆኑን ጠቅሷል። ዞሮ ዞሮ ግዢው
የተፈጸመው በይሁዳ ገንዘብ በመሆኑ ሉቃስ በመካከል ያለውን ትንታኔ ትቶ በደም
ዋጋ ይሁዳ መሬት መግዛቱን ጽፏል። ማቴዎስ ይሁዳ እራሱን ሰቅሎ መሞቱን
ሲጠቅስ፣ ሉቃስ ደግሞ፤ ይሁዳ በግንባሩ ተደፍቶ ሰውነቱ እመካከሉ ፈንድቶ ሆድ
ዕቃውም ተዘርግፉ መሞቱን ጨምሮ ይናገራል። ይህ ማለት ተሰቅሉ መሞቱ ብቻ
ሳይሆን ከተሰቀለብት መወደቁንና ሬሳው መፈርሱን ይጠቁማል። ይሁዳ
የተሰጠውን ዕድል አልተጠቀመም።
ቁጥር 21- 26 ዮሴፍና ማትያስ በአስቆሮቱ ይሁዳ ምትክ ሐዋርያ ለመሆን
በእጩነት ሲቀርቡና እጣው ለማትያስ ሲሆን እንመለከታለን። ሁለቱም በእጩነት
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እንዲቀርቡ ያደረጋቸው ሰዎች ከዮሐንስ ጥምቀት ጀምሮ ጌታ እስካረገባት ቀን
ድረስ አብረው በመካከል የነበሩ፣ለትንሣኤው የዓይን ምስክር የሆኑ እንደነበር
ማሰቡና ትኩረት መስጠቱ ተገቢ ነው። ከሐዋርያት አንዱ ለመሆን “የትንሣኤው
ምስክር” በዓይኑ ጌታን ያየ፣ ስለ ማየቱም የሌሎች ሰዎች ምስክርነት ያለውና
በእግዚአብሔር የተመረጠ መሆን እንዳለበት ከክፍሉ እንገነዘባለን። የሐዋርያት
ሥራ መጽሐፍ በሐዋ 1:15-26 ባለው ክፍል የተጠቀሱትን ሐዋርያት በሙሉ
ምን እንዳገለገሉ አያቀርብም። ምክንያቱም ጸኃፊው ትኩረት ያደረገው በጥቂት
ሐዋርያት ላይ ብቻ መሆኑ ግልጽ ሲሆን የተቀሩት አላገለገሉም ማለት አይቻልም።
የእግዚአብሔርን ምርጫ ለማወቅ በቁጥር 26 ዕጣ መጣላቸው፤ በተለይም
በብሉይ የተለመደ እንደነበር ከ1ዜና 26፡ 13-16 ፣ ከነህምያ 11:1 ፣ ከትንቢተ
ዮናስ 1:7ና ፣ ከምሳሌ16:33 እንረዳለን። የእግዚአብሔር ምርጫ በበዕጣ
የማወቁ ጉዳይ በመጸሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምናልባትም ለመጨረሻ ጊዜ የተፈጸመው
በዚህ ክፍል ላይ ነው። ከዚያ በኋላ ማለትም መንፈስ ቅዱስ ከተጠመቁ በኋላ
(ሐዋ 2:1-4) እራሱ መንፈስ ቅዱስ ይናገራቸው ነበር(ሐዋ 13:1)። እንዲሁም
በጌታ ቃልና በሌሎችም መንገዶች ጌታ ይናገር ነበር። ይህ ልምምድ በአሁንም
ዘመን እንደቀጠለ እናውቃለን።
የውይይት ጥያቄዎች፦
1. በሐዋ ሥራ 1:13 እና ቁጥር 15-17 ላይ በመመርኮዝ ስለ ጴጥሮስ ንግግርና
ስለ ጉባኤው ስብስብ የተረዳነውን እንወያይ።
2. በዚህ ክፍል ውስጥ ስለ አስቆሮቱ ይሁዳ ያነበብነው በማቴዎስ 27:3-7 ጋር
ስናነጻጽረው ምን ተጨማሪ መረጃ እናያለን?
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3. ከቁ. 15-20 ባለው ክፍል ስለ አስቆሮቱ ይሁዳ የተነገሩትን ነገሮች ተወያዩ።
4. በአስቆሮቱ ይሁዳ ምትክ ሐዋርያ ለመሆን የቀረቡት እጩዎች መስፈርታቸው
ምን ነበር? የይሁዳ ችግሩ ወይም ፈተናው ምን ነበር? ተወያዩ።
5. በቁጥር 21-26 ስናነብ ደቀ መዛሙርቱ በይሁዳ ምትክ ተተኪ ሐዋርያ
ለመምረጥ የሄዱበትን ሂደት በዝርዝር ተነጋገሩ።
6. ሐዋ ሥራ 1፡23-26 ላይ የምናነበው ጸሎት ከሉቃስ 6፡12-16 ካለው ክፍል
ጋር እንዴት ሊነጻጸር ይችላል? ጸሎት ለምን ያስፈልጋል? ከዚህስ ስለ
ሐዋርያው ማትያስ ሹመት ምን እንረዳለን?
7. በዛሬ ጥናት የተወያየንባቸው ጉዳዮች በክርስትና ህይወታችን እንዴት ሊረዱን
ይችላሉ? ተነጋገሩ።
መደምደሚያ፦፡
አማኝ የተሰጠውን ዕድል መጠቀም አለበት። እንድሁም ስለ ማንኛውም
ጉዳይ ያለው እይታ ቃሉን መሰረት ያደረገ ሊሆን ይገባል። ዛሬ ብዙዎች
ለእራሳቸው የሐዋርያነትን ሥፍራ በሚስጡበት ዘመን፤ ስለ አገልግሎቱ መጽሐፍ
ቅዱስ እያታን ማጎልበት አስፈላጊና የሚገባ ነው። በራዕይ 2:2 ላይ ሐዋርያ
ሳይሆኑ ሐዋርያ ነን ይሉ የነበሩትን መርምረው ሐሰተኞች መሆናቸውን በማውቅ
እንደተመሰገነችው የኤፌሶን ቤተክርስቲያን፤ እኛም ዛሬ ነገሮችን በቃሉ
እየመረመርና እያጠለልን፤ እውነትን ከሐሰት እየለየን ብንኖር ከጌታ ዘንድ
ምሥጋናንና በረከትን እንቀበላለን። ሁሉን በቃሉ መሰረት ለማየትና ለመቀበል
እንበረታታ።
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ጥናት አምስት
ርዕስ፦ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የመጠመቅ (መቀበል) መሞላት ዓላማ
የንባብ ክፍል፦ 2:1-47
ዓላማ፦መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ሊያድር የመጣው ለሌሎች ምስክር
እንድንሆን፣ እግዚአብሔርን በንግግራችን እንድናከብርና፣ስለ ኢየሱስ
እንድንመሰክር መሆኑን ለማስታወስ
መግቢያ፦ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አንድ ኢየሱስ ለሐዋርያቱ የሰጣቸውን
የተስፋ ቃልና ማስጠንቀቂያ አይተናል። የተስፋ ቃሉ መንፈስ ቅዱስን እንደሚልክ
እና መንፈስ ቅዱስም በመጣ ጊዜ ስለኢየሱስ እንዲመሰክሩ እንደሚረዳቸው ነው።
ማስጠንቀቂያው ግን መንፈስ ቅዱስን ሳይቀበሉ የትም እንዳይሄዱ ነው። በዚህ
በምዕራፍ ሁለት ደግሞ ይህ የተስፋ ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ በእነርሱ ላይ ሲመጣ
ምን እንደሆነና፥ ይህም ደግሞ ለእነርሱ ማለትም ለአይሁድ ብቻ ሳይሆን
በኢየሱስ ለሚያምኑ ሁሉ እንደሆነ እናያለን።
የንባብ ክፍሉ ማብራሪያ
ሐዋ ሥራ 2፡1-4 እነዚህ ቁጥሮች ለምዕራፍ 2 መነሻ ናቸው። ጌታ ኢየሱስ
አስቀድሞ እንደተናገረው (ሉቃ 24:44-48)፥ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስን
በመታዘዝ ሲጠብቁት የነበረው መንፈስ ቅዱስ መምጣቱን በዚህ ክፍል እናያለን።
የመንፈስ ቅዱስ መምጣት ደቀ መዛሙርቱን የኢየሱስ ምስክር እንደሚያደርጋቸው
ኢየሱስ ስለተናገረ፥ እኛም ይህን ምዕራፍ ስናነብ ይሄ እንዴት እንደሚሆን ለማየት
በማሰብ ልናነብ ይገባል። ቁጥር 4ን ስናነብ መንፈስ ቅዱስ ለደቀ መዛሙርቱ ሌላ
ቋንቋ ሲሰጣቸው እናያለን። በቦታው ከተለያዩ የዓለም ክፍሎችና ሀገሮች የተለያዩ
ህዝቦች የመጡ መኖራቸውን ማወቅ አስፈላጊ ነው።
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ቁጥር 5-13 የደቀ መዛሙርቱ በሌላ ቋንቋ መናገር በአይሁድ አማኞች ላይ
የፈጠረውን ሁለት ዓይነት ምላሾችን እናያለን። የመጀመሪያው በቁጥር 5-12
የመገረምና “እንዴት ሊሆን” ቻለ የሚል ጥያቄ የተፈጠረ ሲሆን ሁለተኛ ደግሞ
የምናየው አንዳንዶች ስድብ እንደተሳደቡ ነው “አዲስ የወይን ጠጅ ጠጥተዋል”
አሉ። ሳያውቁት እውነቱን ተናግረዋል።ነገር ግን እነርሱ ያሰቡት ዓይነት
አይደለም። ሰክረዋል ብለው የተናገሩት ቋንቋውን ያልተረዱት ሊሆኑ ይችላሉ።
ምክንያታቸው ምንም ይሁን ምን ሁለቱም የሆነውን ነገር አልተረዱም። በእርግጥ
እንኳን ለእነርሱ፥ ሉቃስም የመንፈስ ቅዱስን መውረድ ሲገልጥ “እንደ”
የሚለውን ቃል እየተጠቀመ እንጂ፥ በትክክል የሚገልጥ ቃላት አላገኘም።
ያልተረዱትን መጠየቅ መልካም ነው። ሳይረዱ ግን መሳደብ ልክ አይደለም።
ሐዋ 2፡14-36 ጴጥሮስ ለእነዚህ ለሁለቱ ዓይነት ሰዎች ምላሽ ሲሰጥ
እናያለን። በመጀመሪያ ሰክረዋል ላሉትም እንዳልሰከሩ ይናገራል።ለዚህ አጭር
ምላሽ ነው የሰጠው። እንደማስረጃ የተጠቀመው ገና ጠዋት መሆኑ ነው የሚለውን
በወቅቱ የታወቀውን እውነት ነበር። ክሳቸው ያለምክንያት እንደሆነ ይናገራል።
ቀጥሎ ምን ይሆን ላሉትም ምን እንደሆነ በዝርዝር ይነግራቸዋል። በነብዩ
በኢዮኤል የተነገረ የትንቢት ፍጻሜ ነው ይላቸዋል። ትንቢቱንም በቃሉ
ይጠቅስላቸዋል። ትንቢቱ የሚለው መንፈስ ቅዱስ በመጨረሻው ዘመን በሥጋ
ለባሽ ሁሉ ላይ እንደሚወርድ ነው። በዚህ ሰዓት ለጴጥሮስም ገና ባይገባውም፥
ሥጋ ለባሽ ማለት ስዎች ሁሉ (አይሁድም አህዛብም ) ማለት ነው። በወንድም
በሴትም፥ በትልቁም በትንሹም ላይ ይወርዳል። መንፈስ ቅዱስ ወርዶ
“ወንዶችንም ሴቶችን” አገልጋዮች እንደሚያደርጋቸው ይናገራል።
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ይህ የመንፈስ ቅዱስ በሁሉ ላይ መውረድ፥ የመጨረሻው ዘመን መጀመሪያ
እንደሆነ ያሳያል። ከዚህ ቀን በኋላ መጨረሻው ዘመን ውስጥ ነው ያለነው።
መጨረሻው ዘመን የሚደመደመው “በጌታ ቀን” ነው። ይህ ደግሞ
የእግዚአብሔር የመጨረሻው ፍርድ በዓለም ላይ የሚመጣበት ጊዜ ነው። በዚህ
ጥናት ስለዚህ ቀን ምንም ማለት አንችልም። ነገር ግን የጴጥሮስም የኢዮኤልም ዋና
መልዕክት፥ የጌታ ቀን ሳይመጣ ሁሉም የጌታ ሥም እየጠራ እንዲድን ነው።
በመጨረሻው ዘመን ከሚመጣው የእግዚአብሔር ፍርድ የምንድነው የጌታን ስም
በመጥራት ብቻ ነው።
ሐዋ ሥራ 2፡22-36 ባለው ውስጥ የጴጥሮስ ዋና መልዕክት “ጌታ” ብሎ
የሚጠራው “ኢየሱስ” መሆኑን ማስረገጥ ነው። ከብሉይ ኪዳን እየጠቀሰ፥
በዓይኑም ያየውን እየመሰከረ፥ ኢየሱስ ‘ጌታ’ መሆኑን ያሳያል። በኢዮኤል ትንቢት
‘ጌታ’ የሚለው በዕብራይስጥ ‘ያህዌ’ ተብሎ ነው የተጻፈው። ነገር ግን በአማርኛ
“እግዚአብሔር” ተብሎ ተተርጉሟል።ከነማጥኛው የተተረጎመው የአዲሱ መደበኛ
ትርጉም በዚህ በኢዮኤል 2 የተጻፈው ‘ጌታ’ የሚለው ‘ያህዌ’ መሆኑን ያሳያል።
ኢየሱስ ‘ያህዌ’ መሆኑን ነው ጴጥሮስ የሚናገረው። “ያህዌ” የብሉይ ኪዳኑ
የእስራኤል አምላክ ነው። ያ አንዱ አማላክ፥ ሦስት አካል እንዳለው እናምናለን።
በዚህ ክፍል ደግሞ አንደኛው የያህዌ አካል ኢየሱስ መሆኑን ጴጥሮስ በወንጌል
ይመሰክራል።
ሐዋ ሥራ ቁጥር 37-41 በቁጥር 37 መሠረት ሁለቱም ዓይነት ሰዎች
በጴጥሮስ ስብከት ልባቸው እንደተነካ እናያለን። ወንጌል በንጹህ ልብ ጥያቄ
ለሚጠይቀው ብቻ ሳይሆን፥ ባለማወቅ ለሚሳደበውም ነው። ሁለቱም የሰሙት
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ስብከት ምላሽ እንደሚጠይቅ ገብቶአቸዋል። “ምን እናድርግ” ማለታቸው
በአይሁድ እምነት ሥራ ዋነኛ ቦታ ስላለው ነው። ጴጥሮስ በቁጥር 38-40
የነገራቸው ግን የሚሠሩትን ሥራ ሳይሆን፥ ንስሃ እንዲገቡ፥ በኢየሱስ እንዲያምኑ
ነው።

ይህም

ሲሆን

በመንፈስ

ቅዱስ

እንደሚጠመቁ

ይነግራቸዋል።

እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሥራ እንድንሰራ የሚያደርገን በመንፈስ ቅዱስ
መጠመቅ ነው። ስብከቱን የጨረሰው “ከዚህ ጠማማ ትውልድ ዳኑ” ብሎ ነው።
እግዚአብሔር የጠራቸው ከዚህ ዓለም እራሳቸውን እንዲለዩ ነው።
ኢየሱስን አምነው ንሰሃ ሲገቡ በሐዋርያቱና በሌሎች ደቀ መዛሙርት ላይ
የወረደው መንፈስ ቅዱስ በእነርሱ ላይ እንደሚወርድም ይነግራቸዋል። መንፈስ
ቅዱስ ሰው ላይ የሚወርድበት መንገድና ሲመጣም የሚሰጣቸውም ስጦታ
ቢለያይም፥ በሚያምኑ ሁሉ ላይ ግን መንፈስ ቅዱስ ራሱ ስጦታ ሆኖ እንደሚመጣ
ጴጥሮስ ይመሰክራል። ከዚህ ክፍል እንደምናየው አማኞች በቁጥር እየበዙ
መሄዳቸውን ነው።
ቁጥር 42-47 የእነዚህ ቁጥሮች ዋና መልዕክት አዲስ የተጨመሩት አማኞች
(አይሁድም ይሁኑ፥ ወደ አይሁድነት የተጨመሩ ሌሎች) በአንድነትና በሕብረት
አብረው መኖራቸውን ነው። በጌታ ኢየሱስ ማመናቸው፥ ከምንም ነገር ሁሉ በላይ
እንዳያያዛቸው እናያለን። ሕብረት ያደረጉበትን መንገዶች በዝርዝር በዚህ ከፍል
እናያለን። ሐዋ ሥራ 2:42 እንደሚከተለው ይላል “እነርሱም በሐዋርያት
ትምህርትና በኅብረት፣ እንጀራውንም በመቍረስና በጸሎት ይተጉ ነበር”።
ከጠማማው ትውልድ በኢየሱስ የዳኑት፥ ከዓለም ተለይተው እርስ በእርሳቸው
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መያያዝ እናዳለባቸው በዚህ ክፍል እናያለን። አማኞች በዚህ መልኩ ሲኖር
እግዚአብሔር ድንቅና ታዓምራትን ያደርጋል፤ብዙ ሰዎችም ይጨመራሉ።
ማሳሰቢያ፦ ከዛሬ ጥናት ቀጥሎ ያሉት ሁለት ጥናቶች በዛሬ ጥናት ውስጥና

በሚቅጥሉት ሌሎች ጥናቶችም በመደጋገም በሚነሱ ሁለት ነገሮች ማለትም(1)
ወደ አማኝ ሕይወት መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደሚመጣ፤ ስለ ልሳን ስጦታና
አጠቃቀም (2) ስለ “በኢየሱስ ስም መጠመቅ” እናጠናለን። ስለዚህ በእነዚህ
ሁለት ሃሳቦች ጥያቄ ቢኖረን ጥናቶቹ ጋር እስክደርስ ድረስ እንቆያለን።
የመወያያ ጥያቄዎች፦
1. ሐዋ ሥራ 2፡1-4 ሐዋርያት በአንድነት ተሰብስበው ባሉበት የተከሰተው
ምንድ ነው? በዝርዝር ተወያዩ።
2. ሐዋ ሥራ 5-13 በዚህ ክፍል የተጠቀሱ ሰዎች ከየት እንደመጡና ስላዩት
ነገር ምን ምላሽ እንደሰጡ ተነጋገሩ።
3. ሐዋ ሥራ 2፡14-35 ባለው ክፍል ከላይ የነበሩ ሰዎች ላነሱት ጥያቄዎች
ጴጥሮስ ምን ምላሽ እንደሰጠ አካፍሉ።
4. ሐዋ ሥራ 2፡18 ላይ የተጠቀሰው የትንቢት ቃል በዚህ በሐዋርያ 2 እንዴት
እንደተፈጸመና ይህ ዛሬ በእኛስ ጊዜ ምን ትርጉም ሊኖረው እንደሚገባ
ተነጋገሩ።
5. ሐዋ ሥራ 2፡21ና ጴጥሮስ በጠቀሰው በኢዩ 2፡32 መሰረት “ጌታ” ተብሎ
የሚጠራው ማን መሆኑን ነው የሚያሳየው? ይህ ስለ ኢየሱስ ምን
እንደሚያስተምረን ተነጋገሩ።
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6. ከቁጥር 22-35 ጴጥሮስ ስለኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ከብሉይ ኪዳን እየጠቀሰ
ማስተመሩ ምን ያስተምረናል?
7. በቁጥር 37-41 መሰረት መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠው ለማን ነው? ለመሆኑ
የመንፈስ ቅዱስ የመምጣት ዓላማ ከዚህ ክፍል ምን እንረዳለን?
8. ሐዋ ሥራ 2፡42-47 መሠረት ሐዋርያትና ደቀ መዝሙራቱ ምን ምን አደረጉ?
ምን ውጤትስ ተገኘ? በዝርዝር ተነጋገሩ።
9. ሐዋ ሥራ 2፡42-47 መሠረት አማኞች

እንደ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ

ሕብረትም ሆነ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ምን ልንማር እንደሚገባን፥
የተረዳችሁትን አካፍሉ።
መደምደሚያ፦
በመጨረሻ ዘመን እንደ ተስፋ ቃሉ የመንፈስ ቅዱስ ወደ አማኞች ሕይወት
የመምጣት ዓላማ የሆነውን ኢየሱስን ማክበርና ሰዎች እንዲድኑ ስለ ኢየሱስ
መመስከር ይገባል።
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ጥናት ስድት
ርዕስ፦ የመንፈሳዊ ስጦታ ልምምዶችን በእግዚአብሔር ቃል መመዘን
የንባብ ክፍል፦ ከሐዋርያት ሥራ መጽሐፍና ከሌሎች መልዕክቶች የተወሰኑ
ክፍሎች
ዓላማ፦በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ (በመቀበልና) ልሳን በመናገር ልምምዶችና
አሰራሮች ላይ ግልጽ እንዲሆኑ በሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ
የጋራ ግንዛቤ ለማስጨበት ያለመ ነው
መግቢያ፦ እንደሚታወቀው ከዳንበት ጊዜ ጀምሮ እስከ አሁን በመንፈሳዊ
ህይወት ጉዞ ላይ ነን። ይህም ጉዞ መዳረሻው የልጁን የኢየሱስ ክርስቶስን መልክ
እስክንመስል ድረስ ነው። በዚህ ሂደት አይነቱ ይለያይ እንጂ ሁላችንም እንዲህ
ነው ብለን መናገር የምንችላቸውን መንፈሳዊ ተሞክሮዎችን ተለማምደናል።
በተለይም በመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ዙሪያ የተለያዩ የግልና ያደግንበት ቤተ
ክርስቲያን ልምምዶች ይኖሩናል። በተለያዩ ምክንያቶች ሳቢያ ያንዳችን ልምምድ
ከሌላችን የተለየ የሚሆንበት አጋጣሚም ሰፊ ሊሆን እንደሚችል አይዘነጋም።
ካላስተዋልን በስተቀር እነዚህ የግል ልምምዶች በጣም ገዝፈው ሌላውን
የክርስትና እሴቶች ሁሉ ሊሸፍኑብን እንኳን ይችላሉ። በውጤቱም ከወገኖች
የመለያያ ምክንያት ወይንም እንቅፋት ሊሆኑብንም ይችላሉ። ስለዚህ ቆም ብለን
ከቅዱሳን ወንድሞችና እህቶች ጋር ያለንን መንፈሳዊ ህብረት በመጠበቅ በአንድ
ልብ ጌታን ለማምልክና ለማገልግል እንዲረዳን በዋናነትም እነዚህን የግል
ልምምዶቻችንን መፈተሽና እንደ እግዚአብሔር ቃል መሆናቸውን ማረጋገጥ
አስፈላጊ ነው።ምክንያቱም ድንገት ሳናውቀው ወይንም ሳናስተውል እነዚህ
ልምምዶቻችን ከእግዚአብሔር ቃል በላይ እንዳይሆኑብን ወይንም እኛው
እራሳችን ከእግዚአብሔር ቃል በላይ እንዳናደርጋቸው መጠንቀቅ ያስፈልገናል።
በዛሬ ጥናታችን ሁሉንም የመንፈስ ቅዱስ አመጣጥና የስጦታዎቹን
ልምምድ መንካት ስለማንችል ስለ ሁለት ትምህርቶች ማለትም ስለ መንፈስ ቅዱስ
ወደ አማኝ ህይወት አመጣጥና ከስጦታዎቹ አንዱ ስለሆነው ስለ ልሳን ስጦታ
እናያለን።
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አጭር ማብራሪያና የቃሉ አጠቃቀም፦
1. የቃላት አጠቃቀምና ጥቅሶች፦ የመንፈስ ቅዱስ
o መታተም፦

ኤፌሶን 1:13-14 ኤፌ 4:30 2ቆሮ 1:22 2ቆሮ 5:5 (በድነት ጊዜ
በቅጽበት አንድ ጊዜ የሚሆን)
o መጠመቅ፣መቀበል፣መውረድ፣መፍሰስ (ለመታነጽና የአገልግሎት ኃይል
ለመስጠት) ከድነት በኋላ ወዲያውኑ ወይንም ቆይቶ የሚመጣ)፦
የሐዋ. ሉቃ 3:16 የሐዋ. 1:5 2:1-9 የሐዋ. 8:17 ሐዋ. 10:44-48
የሐዋ. 19:1-7
o መሞላት (በተደጋጋሚ የሚሆን)፦

የሐዋ. 4:8፣31 የሐዋ. 6:3,7:55 የሐዋ. 13: 9፣52 ኤፌ 5:18

o መቀባት፦ የሐዋ. 10:38 ( የክርስቶስ የአግልግሎት ስልጣን)
2. ትርጉሙ፦
መንፈስ ቅዱስን መታተም፣.መቀበል፣መጠመቅ፣መሞላት፣መውረድ፣
መፍሰስና መቀባት፦ እነዚህና ሌሎችም ተመሳሳይ ቃላት በሐዋርያት ሥራ
መጽሐፍ ውስጥ የአማኝን “መንፈስ ቅዱስን መታተምን መጠመቅን ወይም
መቀበልንና መሞላትን” ለመግለጽ ቃሉ በተለዋዋጭነት በጥቅም ላይ ውሎ
እንመለከታለን። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ መታተም በመዳን ቅጽበት የሚሆን
ሲሆን መጠመቅ ደግሞ እግዚአብሔር አብ በሰጠው ተስፋ መሰረት ጌታ ኢየሱስ
ክርስቶስ በትንሳኤ አካል ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ከአብ ዘንድ
መውረዱን ወይንም መፍሰሱን ሐዋርያቱና አብረዋቸው የነበሩት ይህንን የመንፈስ
ቅዱስን ስጦታ መቀበላቸውን በዚያ የነበሩት ሁሉም በመንፈስ ቅዱስ
መጠመቃቸውንና መሞላታቸውን የሚያመለክት ሃሳብ ነው (ሐዋ 2:1-9)።
3. መንፈስ ቅዱስን በመጠመቅ በመቀበልና በመሞላት ዙሪያ ያሉ የተለያዩ
አስተሳሰቦች፦
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የመጀመሪያ አስተሳስብ ያላቸው ወገኖች እንዲህ ይላሉ “መንፈስ ቅዱስን
የምንታተመው መጀመሪያ ጌታን በምናምንበት ቅጽበት ለተቀባዩም ወይንም
በዙሪያውም ባሉት ዘንድ ሳይታወቅ ለደህንነታችን ዋስትና ነው ( የሐዋ ሥራ
20:22 ኤፌ 1:13 ኤፌ 4:30 2 ቆሮ 1:22) በመቀጠል ደግሞ ቆይቶም ይሁን
ወዲያው በዳንበት ቅጽበት ለመታነጽና ለአገልግሎት ኃይልንና ጸጋን ለመስጠት
ተቀባዩም ሆነ በዙሪያው ያሉትም ሊመሰክሩ በሚችሉበት መልኩ የምንቀበለው
ወይም የምንጠመቀው እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳናል” (የሐዋ. 2:1-8
10:44-48፣ 19:1-7 1ቆሮ 12:4-11 ሮሜ 12:4-8 ) ይላሉ። በመቀጠልም
“እንደ አስፈልጊነቱ በተለያየ ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ልንሞላ እንችላለን” ።በአጭሩ
ይህን ሃሳብ ለማስረዳት ከድነታችን በኋላ መንፈስ ቅዱስን አንድ ጊዜ
እንጠመቃለን (እንቀበላለን) ደግሞ እንደ አስፈላጊነቱ በመደጋገም በመንፈስ
ቅዱስ እንሞላለን ማለት ነው።
ሁለተኛው አስተሳሰብ ያላቸው ሌሎች ወገኖች ደግሞ እንደሚከተለው ይላሉ
“መንፈስ ቅዱስን የምንቀበለው አንድ ጊዜ በምናምንበት ቅጽበት ብቻ ነው።
እንዲሁም ደግሞ እንደ አስፈላጊነቱም ስጦታዎችም የሚሰጡት በዚያው ጊዜ ነው”
ይላሉ (ኤፌ 1:13፣ ኤፌ 4:30 ፣ 2 ቆሮ 1:22)።
ይህ ጥናት የመጀመሪያውን ሀሳብ የሚደግፍ ሲሆን መንፈስ ቅዱስ ወደ አማኝ
ሕይወት ሲመጣ እንደፈቀደ ለመታነጽና ለአግልግሎት በሚሰጠን የጸጋ ስጦታዎች
በተደጋጋሚ ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ልንሞላ እንችላለን (የሐዋ. 2:1-8፣1 ቆሮ
12:4-11,28-31፣ ሮሜ 12:1-8)። ከእነዚህ ስጦታዎች አንዱ በልሳን ወይም
በአዲስ ቋንቋ መናገር ነው። መንፈስ ቅዱስን አለመጠመቅ ወይም አለመሞላት
የአማኙን ድነት የሚነካ ነገር እንዳልሆነ ማወቅ ያስፈልጋል። ማንኛውም አማኝ
ከተጠማና ከለመነ እግዚአብሔር ያጠምቀዋል፣ይሞለዋል፣እንዲሁም የመንፈስ
ቅዱስ ስጦታዎችንም ይሰጠዋል (ሉቃስ 11:13)።
4. በልሳን ወይንም በአዲስ ቋንቋ መናገር፦ የሐዋ. 2:4 የሐዋ 10:44-48፣ የሐዋ.
19:6 1 ቆሮ 14:2-6
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በልሳን መናገር መንፈስ ቅዱስን መቀበልና በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ጋር ተያይዞ
የሚነሳ ርዕስ ነው። በዚህ ዙሪያም ያሉት የተለያዩ አስተሳሰቦች እንዳሉ ማወቁ
ጠቃሚ ነው። “አንዳንዶች ልሳን የሚለውን ቀጥታ አዲስ ቋንቋ በሚለው ጥሬ
ትርጉሙ ይወስዱታል።በመሆኑም መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠው ልሳን ሊተረጎም
የሚችል አዲስ ቋንቋ እንደሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ በመጥቀስ ይናገራሉ ( የሐዋ.
2:6-11 1 ቆሮ. 14:13-19 1 ቆሮ. 14:26)። ስለዚህ በልሳን የተነገረውን የግድ
መተርጓም ያስፈልገዋል አለበለዚያ ግን ሚስጢርን ለእግዚአብሔር ለመናገር ከሆነ
በግል የምንለማመደው ሊሆን ይገባል ይላሉ” (1 ቆሮ. 14:2)።
ሌሎች ደግሞ “ልሳን ሁለት ዓይነት ሲሆን አንዱ የሚተረጎም ሌላው ደግሞ
የማይተረጎም ልሳን ነው።ስለዚህ የግል መንፈሳዊ ህይወታችንን ለማነጽ በልሳን
መናገርም ሆነ መጸለይ ጠቀሜታ እንዳለው ያመለክታሉ። በተጨማሪም
በማህበርም ሆነን በልሳን መናገርም ሆነ መጸለይ እንችላለን። ማህበሩን ለማነጽ
የሚያስፈልግ ከሆነ ደግሞ እግዚአብሔር እራሱ የልሳኑን ትርጉም ለአንድ ሰው
ሊሰጠው ይችላል ብለው ያስባሉ።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በዛሬው ጥናታችን ልሳንን፣የልሳንን ዓላማና፣
የአጠቃቀም ሥርዓትን በተመለከተ በ1ቆሮ 14:1-40 የተነገረውን የእግዚአብሔር
ቃል በመወያያ ጥያቄዎች ይበልጡን እናያቸዋለን።
የመወያያ ጥያቄዎች፦
1. ከላይ በተሰጠው ማብራሪያ መሰረት በመንፈስ ቅዱስ መታተም፣መንፈስ
ቅዱስን መጠመቅ ወይም መቀበል እና መሞላት የሚለውን ሃሳብ እንዴት
ነው የምትረዱት?
2. በሐዋ. 2:16-18 በመጨረሻው ዘመን እግዚአብሔር ካፈሰሰው መንፈስ ጋር
ተያይዘው ስለተጠቀሱት አስፈላጊነት ምን ትረዳላችሁ?
3. በ1 ቆሮ 14:2-5 በልሳን መናገርን በተመለከተ የተገለጹ ሦስት ዋና ዋና
ነጥቦች ምንድን ናቸው? የተረዳችሁትን አካፍሉ?
4. በልሳን መናገርንና ትንቢት በመናገር መካከል ያለው ልዩነትና አንድነት ምን
እንደሆነ አስረዱ
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5. በ1ቆሮ. 14:6-13 ባለው ክፍል በምሳሌ ለማስረዳት የተፈለገው ዋናው
ቁም ነገር ምንድን ነው? በዝርዝር ተነጋገሩበት
6. በ1 ቆሮ. 14:14-17 በልሳን መናገርና በልሳን መጸለይ ሂደት ውስጥ
የሚታነጸው ማን ነው? ሰሚዎቹስ ላይ የሚፈጥረው ነገር ምንድን ነው?
7. በ1 ቆሮ. 14:18-20 ሐዋርያው የግል ልምምዱን አስመልክቶ ልሳንን
በመናገር ዙሪያ ተመክሮው ምንድን ነው?
8. በ1 ቆሮ. 14:21-25 ልሳንና ትንቢት መናገር ለማያምኑና ለሚያምኑት
በምን መልኩ ነው እንደ ምልክት ሊያገልገሉ የሚችሉት?
9. በ1 ቆሮ. 14:26-38 በማሕበርና በግል ልሳንና ትንቢትን መናገርን
አስመልክቶ ሐዋርያው ያስቀመጠው መመሪያ ወይንም መስፈርት ምንድን
ነው?
10. በ1 ቆሮ. 14:39-40 ሐዋርያው ጳውሎስ በልሳን መናገርን
የሚያበረታታ ወይንስ የሚከላከል ይመስላችሁሃል? ተወያዩ።
መደምደሚያ፦
በዋናነት ዛሬ የተመለከትነው በአማኝ ህይወት ስለ መንፈስ ቅዱስ አመጣጥና
የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች በተለይም የልሳን ስጦታ መንፈሳዊ ልምምዶቻችን ላይ
ያተኮረ ጥናት ነው።እንዲህ ዓይነቱን ጥናት መመልከት አብረውን ጌታን
ስለሚያመልኩትና ስለሚያገልግሉት የቅዱሳን ወንድሞችንና እህቶችን ህብረትና
አንድነትን ለመጠበቅ ሲባል መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። በተለያዩ ምክንያቶች

ያገኘናቸው የግል ልምምዶቻችን ከእግዚአብሔር ቃል በታች መሆናቸውን
በመገንዘብ እንደ እኔ ዓይነት ልምምድ ካልሆነ በስተቀር ሌላው ትክክል አይደለም
የሚል ጽንፍ የያዘ አስተሳሰብ ሊኖረን አይገባም።ይልቁንስ የእኛም ሆነ የሌሎች

መንፈሳዊ ልምምድ መመዘንና መለካት የሚችለው በእግዚአብሔር ቅዱስ ቃል
መሆኑን ልንዘነጋው አይገባም።
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ጥናት ሰባት
ርዕስ፦ “በኢየሱስ ስም መጠመቅ “
የንባብ ክፍሎች፦ ማቴ 28:18-20፣ሐዋ. 2:38፣ 10:48፣19:5፣ ሮሜ 6:1-6
ዓላማ፦ በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ “በኢየሱስ ስም” አጠመቁ የሚለውን ሐሳብ
ከሌሎች የቃሉ ክፍሎች ጋር በመተርጎም ትክክለኛ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ
ዕውቀትና ግንዛቤ ለማስጨበጥ
መግቢያ፦ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ሲጠና ግልጽ መሆን ካለባቸው ነገሮች አንዱ
ያለው በሐዋ ሥራ 2:38፣ 10:48፣ 19:5 የተጠቀሰው የውኃ ጥምቀት ልምምድ
ነው። ይህ ነገር የተነገሩትን የቃሉን አውዶች በትክክል ካልተረዳንና
በእግዚአብሔር ቃል ሙሉ መነጽር ተመስርተን ካላየን ወይም ካልተረጎመን
“ጥምቀት በኢየሱስ ስም” የሚደረግ ሆኖ አብንና መንፈስ ቅዱስን ያልጠቀለለ
አስተምህሮና ልምምድ ይመስላል። በዚህ ጥናት “በኢየሱስ ስም መጠመቅ”
ማለት ምን ማለት እንደሆነና ሌሎችስ የቃሉ ክፍሎች በውሃ ስለመጠመቅ ምን
እንደሚያስተምር በዝርዝር እናያለን።
ማብራሪያ
• የሕይወት መንገድ ወይስ የድነት ምስክርነት፦ በዚህ ዘመን “በኢየሱስ ስም
ብቻ መጠመቅን” በሚያውጁ የሃይማኖት ድርጅቶች ትምህርት ያለው ዋናው
ችግር ለድነት ወይም ለመዳን መንገዱ “በኢየሱስ ስም ብቻ መጠመቅ ውስጥ
ነው ማለታቸው ነው”። ችግራቸው አማኝ ለዚህ ዓለም ነገር እንደምሳሌ ሞቶ
የመነሳት ምስክርነት ሳይሆን ሕይወትን የማዳን ዋና ነገር ጥምቀት መሆን
አለበት እያሉ የሚያስተምሩ ኢ-መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ አስተምህሮ ነው።
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የሮሜ 6:1-6 እንደሚናገረን ከሆነ ግን ጥምቀት ለኃጢአታችን ሞተን በአዲስ
ሕይወት የመነሳት ምሳሌ ብቻ ነው።
• አውዱን ያልጠበቅ ትርጉምና መፍቴሔው፦
በሐዋርት ሥራ የተጠቀሰውን “በኢየሱስ ስም” መጠመቅ የሚለውን ነገር እንዴት
እንተረጉማለን? እንዴትስ እንተገብራለን?
o የሐዋርያት ሥራ 2:38, 10:48, 19:5 የተደረገውን ታሪክ የሚተርክ ሲሆን
የማቴ 28:18-20 ግን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትዕዛዝ ነው (“ስለዚህ
ሂዱና ሕዝቦችን ሁሉ በአብ፣ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም
እያጠመቃችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው”ማቴ 28:19)። ማለትም
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የታላቁን ተልዕኮ በሚሰጥበት ጊዜ በአብ፣
በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እንዲያጠምቁ ያዘዘው ትዕዛዝ ማለት ነው።
o ከላይና ከታች ያሉትን አንቀጾችን የማየትና ቃሉን እንደ አውዱ የመተርጎም
መርህ መከተል እጅግ አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ የሐዋ ሥራ 2:38 አና
10:48 እና 19:5 ያሉትን ክፍሎችን ከላይና ከታች ማንበብ አስፈላጊ
ነው። ሐዋ ሥራ 2:38 ከቁጥር 1 ጀምሮ መነበብ አለበት። ይህ ከሆነ
መንፈስ ቅዱስንም ይሁን አብን እናገኛለን። ይህ መርህ ለተቀሩት ጥቅሶች
ሁሉ ይሰራል። በኢየሱስ ስም መጠመቅ ውስጥ አብም ይሁን መንፈስ ቅዱስ
አሉበት።
• ለመዳን እምነት እንጂ ጥምቀት ዋና ነገር አይደለም፦ በአጭሩ በተለይም
የዮሐንስ ወንጌልንና ሌሎችንም የእግዚአብሔር ልቃ ክፍሎች ስናጠና ሰው
በእምነት እንጂ በውኃ ጥምቀት መዳን እንደማይችል በግልጽ ይናገራል።
ለምሳሌ፦
o ዮሐ 1:12-13 “12 ለተቀበሉትና በስሙ ላመኑት ሁሉ ግን
የእግዚአብሔር ልጆች የመሆን መብት ሰጣቸው። 13 እነዚህም
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ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ፣ ከደም ወይም ከሥጋ ፈቃድ ወይም
ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም”
o ዮሐ 3:16 “በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ
እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስከ መስጠት ድረስ ዓለምን
እንዲሁ ወዶአልና”። ከዮሐ ወንጌል ተጨማሪ ክፍሎች (ዮሐ 3:18፣
5:12-13፣ቁ.24 ዮሐ 20:31)
o ከክርስቶስ ጋር ከተሰቀሉት ወንጀለኞች አንደኛው ከጌታ ጋር በገነት

ሊሆን የቻለው ስላመነ እንጂ በውኃ ስለተጠመቀ አልነበረም፦ እንዲህ
ይላል“40ሌላኛው ወንጀለኛ ግን እንዲህ ሲል ገሠጸው፤ “ተመሳሳይ
ፍርድ እየተቀበልህ ሳለህ፣ ከቶ እግዚአብሔርን አትፈራምን? 41እኛ
ላደረግነው ነገር ቅጣት እየተቀበልን ስለ ሆነ፣ ተገቢ ፍርድ ላይ ነን፤ ይህ
ሰው ግን አንዳች ክፉ ነገር አላደረገም።”42ደግሞም፣ “ኢየሱስ ሆይ፤

በመንግሥትህ በመጣህ ጊዜ አስበኝ” አለው።43ኢየሱስም፣ “እውነት
እልሃለሁ፤ ዛሬ ከእኔ ጋር በገነት ትሆናለህ” አለው (ሉቃስ 23:40-43)።
o እንዲሁም በተጨማሪ ሮሜ 10:9-10፣ ገላ 2:16፣ኤፌ 2:1-8,1ዮሐ
4:14-16 ስለ እምነት እንጂ ስለ ጥምቀት አይናገርም።
• “…ያመነ የተጠመቀም” ይድናል፦ የማርቆስ ወንጌል 16:15-16 ላይ
“…ያመነ የተጠመቀም” ይድናል ይላል። በዚህ ክፍል “ም” መጨመሯ
የትርጉም ለውጥ ያመጣል። ስናነብ ያመነ የተጠመቀ ሳይሆን ማለት ያለብን
“ያመነ የተጠመቀም” ነው። ይህ ማለት ዋናው እምነት ሆኖ ጥምቀትም ግን
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አስፈላጊ ነገር ነው።ይህ ደግሞ አማኝ እድሉን ካገኘ ለምስክርነት መጠመቅ
እንዳለበት ያስተምራል።
• በኢየሱስ ስም ውስጥ ያለው የአብ፣የወልድና የመንፈስ ቅዱስ አንድነት፦
በኢየሱስ ስም ወይም በአብ ስም ወይም በመንፈስ ቅዱስ ስም ብለን ስንናገር
ወይም አጋንንት ስናስወጣ ወይም አንዱን እየጠራን ስናመሰግን በማንኛውም
በጠራነው ስም ውስጥ ሶስቱም እንዳሉ እናውቃለን። በኢየሱስ ስም ማጥመቅ
ውስጥም ለሐዋርያት አብም ይሁን መንፈስ ቅዱስ አሉበት።
• ታዲያ የውሃ ጥምቀት ለምን? ከላይ የተሰጡት ማስረጃዎች ጥምቀት
አያስፈልግም ለማለት አይደለም። የውኃ ጥምቀት የሚደረገው በአብ፣በወልድና
በመንፈስ ቅዱስ ስም ነው። ዓላማውም አማኝ በሰው ሁሉ ፊት ለኃጢአት
መሞትንና በክርስቶስ በትንሳኤ የመነሳትን ምሳሌ ማሳየት ነው፦ የሮሜ
መልዕክት እንደሚከተለው ይላል “1እንግዲህ ምን እንላለን? ጸጋ እንዲበዛ
ኀጢአት እየሠራን እንኑር? 2ከቶ አይሆንም፤ ለኀጢአት ሞተናል፤ ታዲያ
እንዴት አድርገን ከእንግዲህ በእርሱ እንኖራለን? 3ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር
አንድ እንድንሆን የተጠመቅን፣ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደ ተጠመቅን
አታውቁምን? 4ስለዚህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሞት እንደ ተነሣ፣ እኛም
እንዲሁ በአዲስ ሕይወት እንድንኖር በጥምቀት ሞተን ከእርሱ ጋር
ተቀብረናል። 5በሞቱ ከእርሱ ጋር እንደዚህ ከተባበርን፣ በትንሣኤው ደግሞ
በርግጥ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን” (ሮሜ 6:1-5)።
የመወያያ ጥያቄዎች፦
ማሳሰቢያ፦ በግላችን አንብበን ካልመጣን የዛሬውን ጥናት ሙሉውን ማብራሪያ
ክፍል እናነባለን
1. የማቴ ወንጌል 28:18-20 ያለውን ትዕዛዝ አብራሩ። ይህ ትዕዛዝ ምን ምንን
ያጠቃልላል?
2. በማቴ 28:18-20 ያመነ ሰው መጠመቅ ያለበት በማን ስም ነው? “ስም”
የሚለው ነጠላ ቃል ምንን ያመለክታል?
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3. በሐዋ 2:38 “በኢየሱስ ስም” የሚለው ሐረግ ከላይና ከታች ያሉትን
አንቀጾች ስናነብ አብ፣ወልድና መንፈስ ቅዱስን ያጠቃልላል ወይስ ኢየሱስ
ክርስቶስ ብቻ ነው? በየትኞቹ ቁጥሮች አብንና መንፈስ ቅዱስን እናያለን”
አካፍሉ።
4. መዳንን በተመለከተ የዮሐንስ ወንጌል እጅግ በጣም ትልቅ ትኩረት
የሚሰጠው በምን ላይ ነው? ዮሐ 1:2፣ 3:16፣ 5:24፣ 2030-31 ይነበብ
5. በሉቃስ 23:40-43 መሠረት ከክርስቶስ ጋር በመስቀል ላይ ከተሰቀሉት
ወንጀለኞች አንዱ የዳነው በመጠመቅ ወይስ በማመን ነው? ይህ ምን
ያስተምረናል?
6. የማርቆስ ወንጌል 16:15-16 ላይ “ያመነ የተጠመቀ” ነው ወይስ “ያመነ
የተጠመቀም” ነው የሚለው? “ም” መጨመሯ ምን የትርጉም ለውጥ
ያመጣል፤ምንስ ያስተምረናል?
7. በዚህ ዘመን “በኢየሱስ ስም” ብቻ የውኃ ጥምቀት በሚያካሄዱ የሃይማኖት
ድርጅቶች ኢ-መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምርሆ ዋናው ችግሩ ምንድ ነው?
8. ሐዋ 4:12 ሮሜ 10:9-10፣ ገላ 2:16 እነዚህን ክፍሎች ስናነብ ለመዳን
የሚያስፈልገው ዋናው ነገር ምንድ ነው?
9. ታዲያ የውኃ ጥምቀት የሚያስፈልገን ለምንድ ነው (ማቴ 28:18-20፣ሮሜ
6:1-6)?
መደምምሚያ፦
የውኃ ጥምቀት በሰዎች ፊት ለኃጢአታችን ሞተን ለጽድቅ ከክርስቶስ ጋር
የመነሳታችን ምሳሌ ሆነ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ መፈጸም የሚገባን
ትዕዛዝ ነው።
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ጥናት ስምንት
ርዕስ፦ ወንጌልና የስሙ ኃይል
የንባብ ክፍል፦ ሐዋ ሥራ 3፡1-26
ዓላማ ፦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚደረግ ታዓምራት ትኩረቱ ወደ አገልጋዮቹ
ሳይሆን ሙሉ ለሙሉ ምህረትና ደህንነትን ወደሚሰጥ ወደ ጌታ መሆኑን
እንዳንዘነጋ ማሳሰብ
መግቢያ፦የመንፈስ ቅዱስ መውረድ የጌታ ስም ማግነንና በስሙ የሚገኝ ድነትን
ማብሰር ጀመረ። የጌታ ስም ከመጠሪያነት ያለፈ ነው። የጌታ ኢየሱስ ስም፥ ኃይልና
ስልጣንን የተሞላ ነው። በአለቆች የተገፋውና አሳልፈው በሰጡት በጌታ ስም
በማንም ስም ተደርጎ የማይታወቅ ተአምራትን ሲሰራ እናያለን። የማንም ስም
ከዚህ በፊት፥ ዛሬም፥ወደፊትም ሲጠራ ታምርን ሰርቶ አያውቅም፥ አይሰራምም።
የዛሬውን የንባብ ክፍል በአራት በመክፈል ጠቅለል ያለ አሳቡን ለመጨበጥ
እንሞክራለን።
1. እሥራትን (መማቀቅን) የሚፈታና አዲስ ምዕራፍ የሚከፍት ስም (ሐዋ
ሥራ3:1-10)
ከእናቱ ማህጸን ጀምሮ አንካሳ ለሆነ ብርና ወርቅ አልነበረም ዘለቄታዊ
መፍትሄው። የዚህ ሰው ችግር የጌታ ክብር መገለጫ ነው። አሳልፈው ለሰጡት
ደግሞ የጌታን ህያውነት ማስረጃ ነበር። በተጨማሪ የዚህ ሰው ቆሞ መመላለስ
ህዝቡ ሁሉ እግዚአብሔርን እንዲያከብሩ እና መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ እንዲነሳ
አድርጓል። ታምራቱ ከመደነቅና መገረም ያለፈን ነገርን ለማንሳት ለሐዋርያት በር
ከፈተላቸው።
2. ቀድሞ የተገፉ፥የተካደና አልፎ የተሰጠ ጌታ የተአምሩ ባለቤት (ሐዋ 3፡11-16)
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በዚህ ክፍል በሰለሞን መቅደስ ደጅ የተከናወነው በሐዋርያት ልዩ ችሎታ ሳይሆን
በገፉትና አሳልፈው በሰጡት ጌታ ኃይል መሆኑን ጴጥሮስ በመናገር ሕዝቡ
ዓይናቸውን ከእነርሱ እንዲያነሱ አበክሮ ተናገረ። አሳልፈው ለሰጡት፥ ጌታ
ኢየሱስ ሞቶ እንዳልቀረና ህያው እንደሆነ የተሰራው ታዓምር ማስረጃ ነበር።
የአንካሳው ሰው ፈውስ፤የሰቀሉት ጌታ ሞት የማይዘው ጌታ መሆኑን ይገልጻል።
ይህ ታዓምር ለሰው ልጆች አዲስ ምዕራፍ የመከፈቱን እውነትም ያመለክታል።
ጴጥሮስ ወደ ታዓምሩ ባለቤት ካመለከታቸው በኋላ አለቆችና ሕዝቡም ልብ
ሊሉት የሚገባቸውን ነገር ገለጸ። እግዚአብሔር አብን በሚያውቁት የኪዳን
መጠሪያው በመጥራት (ቁጥር 11-13) ፥ የአባቶች አምላክ የካዱቱን
እንዳከበረው፣ የገደሉት እርሱ የህይወት ራስ እንዳደረገው ይህ ታዓምር መረጃ
እንደሆነ በግለጽ ተናገረ።
3. ያለ እውቀት ዘመን ያብቃ፤ ኑ ወደ ጌታ ተመለሱ (ሐዋ፡3፡17-20)
ጴጥሮስ በመልእክቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የትንቢት ፍጻሜ እንደሆነና እንደነበረም
በማስረዳት ባለማወቅ ያደረጉትን ይቅር ወደሚል ጌታ በንሰሀ እንዲመለሱ ጥሪን
አቀረበላቸው። የጴጥሮስ ጥሪ ጌታ በሉቃስ 23፡34 ከተናገረው ጋር የሚመሳሰል
ነው። በዚህ ክፍል የአስተሳሰብ ለውጥን እንዲያደርጉና ጌታን እንደ መሲህ
እንዲቀበሉ ይጋብዛቸዋል።
4. የኪዳንና የነብያት ልጆች ሆይ ከእውነት አትራቁ ተመለሱ (ሐዋ። 3፡21-26)
በዚህ ክፍል ምን እንደተከናወነ በውል ይረዱት ዘንድ የትንቢትን ቃል ማሳሰብ
አስፈልጎት ነበር። ጴጥሮስ በዓይኖቻቸው ስላዩት ዘመን በነብያትና በሙሴ
እንደተነገረው የመሲህን ሥራ የሚገልጽና ምላሽን የሚፈልግ መሆኑን በመግለጽ፥
ከፍርድ እንዲያመልጡ ይጋብዛል። በቁጥር 19 ላይ “የመጽናናት ዘመን” በቁጥር
21 ደግሞ “ነገር ሁሉ የሚታደስበት ዘመን” በማለት ወቅትን የሚያመለክቱ
ሀረጎችን እናነባለን። በእነዚህ ቁጥሮች ዙሪያ ያለውን አሳብ ለመግለጽ የሚከተሉት
የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችም ይጠቀሳሉ፤ [ዘካርያስ 12:10-14 , ሆሴ 11:11;
ሮሜ 11:25-27]። በትንቢት ፍጻሚዎች ዘመን መሲሁን ጌታ በመቀበል አይሁድ
የመታደስ ዘመን እንደሚሆንላቸው፤ ከክፋታቸው እንዲመለሱና ነቢዩን
(ክርስቶስን) እንዲሰሙ አልያ እንደሚጠፋ አስጠነቀቀ (1ሳሙ 13፡14-15) ።
የመወያያ ጥያቄዎች፦
1. በሐዋ ሥራ 3፡1-2 ላይ የተጠቀሱትን ሰዎች፣ ሥፍራና የነበረውን ሁኔታ
በመዘርዘር የተረዳችሁትን ተወያዩ
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2. ሐዋ ሥራ 3፡3-6 በማንበብ ዘወትር በመቅደስ ደጅ የነበረው ሰው ከነጴጥሮስ
የተጠባበቀው ምን ነበር? የጴጥሮስ ምላሽስ ምን ነበር?
3. በቁጥር 6-9 መሠረት ሽባው ሰውዬ ዘወትር ከሚጠብቀው ልማዱ ውጭ
የተከሰተው ምን ነበር? ከበፊት ከነበረበት ሸክም ጋር በማነጻጸር ተወያዩ?
4. ሐዋ ሥራ 3፡10-11 በማንበብ በህዝቡ ዘንድ ለሽባው የሆነው ተዓምራት
የፈጠረው ምንድን ነበር?
5. በቁጥር 12 ላይ የህዝቡን ትኩረት የሚቀይር የጴጥሮስ ምላሽ ምንድን ነበር?
6. ቁጥር 13-16 ላይ በስሙ በማመን የሆነው ታዓምራትን አያይዞ ያቀረበው
ምላሽ ምን ምን የሚያመለክት ነው? ተነጋገሩ::
7. ሐዋ ሥራ 3፡17-21 መሠረት ጴጥሮስ ምንኑን ነው አውቄያለሁ የሚላቸው?
ይህን አስታኮ ያመለከታቸውን ተወያዩበት።
8. ከቁጥር 22 - 25 ጴጥሮስ አይሁድን የምን ልጆች ብሎ ነው የሚጠራቸው?
ለምንና ያቀረበው የንሰሃ ጥሪው ትኩረቱ በማን ላይ ነበር?
9. በቁጥር 26 ጴጥሮስ ለእናንተ ከሚላቸውና ስለመሲሁ ተዕልኮ ምን
ትማራላችሁ?
10. ከዛሬው ጥናት ወንጌልን ሌሎች ስለመናገር ምን እንረዳለን? ምንስ ኃላፊነት
ምን ተረዳችሁ?
መደምደሚያ፦ የማዳን ኃይልም ይሁን ፈውስ የሚገኘው በኢየሱስ ክርስቶስን
ስም ብቻ ነው። በዚህ ስም የነፍስና የሥጋ ፈውስን እንቀበላለን። በስሙ የምናየው
ታምራት እና ፈውስ የአገልጋዮቹ ጉዳይና ክብር አይደለም። ለጌታ ክብርን
ማምጣትና ያልዳኑን ወደ መንግስቱ መጥሪያ መንገድ ነው። እንዲሁም በጨለማ
ያሉትን ነጻ የሚያወጣ ወንጌልን የማብሰሪያ እድል ወይም በር ነው።
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ጥናት ዘጠኝ
ርዕስ፦ በወንጌል ስብከት የተነሳ ስደትና የሐዋርያት ጸሎት
የንባብ ክፍል፦ 4፡1-31
ዓላማ፦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈውስ፥ እንዲሁም ስደት ቢኖርም፤ በእርሱ ስም
የሚደረገ የጸሎት ኃይል ለአገልጋዮቹ ሞገስ እንደሚሆን ለማሳሰብ ።
መግቢያ ፡- በጌታ ስም የተደረገው ታዓምራት ብዙዎችን ጌታን እንዲያከብሩ
ሲያነሳሳ ሌሎችን ደግሞ አስቆጥቷል። ከሰውዬው ፈውስ ጋር በተያየዘ ሐዋርያት
ያስተማሩት ትምህርት ብዙዎችን በመሳቡ አለቆችን በቅናት እንዲቆጡ አድርጓል።
በቅናት ተነሳስተው በወኅኒ ጣሏቸው። ይህ ሲሆን የጌታ ባሪያዎች ስደቱ
እንዲቆምና ወደረኞቻቸው እንዲወገዱ ሳይሆን አገልግሎታቸው በግልጽነት
እንዲሆነ አጥብቀው ለመኑ።ከዚህ ቀጥሎ ባለው ጥናት በጴጥሮስና በዮሐንስ
የሚመራ የደቀ መዝሙር ቡድን በምዕራፍ 3 የነበረው የወንጌል ስብከት በምዕራፍ
4 እንደቀጠሉና ስደቱን እንደተቋቋሙ እናያለን።
1. በወኅኒ መጣል (ሐዋ ሥራ 4፡1-4)
በዚህ ክፍል የካህናት አለቆችና ሰዱቃውያንን ሁለት ነገሮች አስቆጥቷአቸዋል፦
በትምህርታቸው የሙታንን ትንሳኤ ማስተማራቸውና ብዙዎች በትምህርትና
በሚሰሩት ታዓምራት ስለተከትሏቸው በውኅኒ እንዲጥሎቸው አነሳሳቸው።
እነርሱ እጃቸውን ቢጭኑባቸውም በህዝቡ ዘንድ ግን ከ5000 በላይ ሰዎች በጌታ
አመኑ።
2. በሽንጎ ፊት ስሙን ማስክበር (ሐዋ ሥራ 4፡5–14)
በሐዋርያት ላይ ሊፈርዱ የተሰየመው የሸንጎ አባላት ካህናትና ቤተሰቦቻቸው
ነበሩ።ክሳቸውም በክርስቶስ ስም የማስተማራቸው ጉዳይ ነው። ጴጥሮስ በሸንጎው
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ፊት የሰጠው ምላሽ ከሳሾቹን ራሳቸውን ተጠያቂ የሚያደርግ ነበር። “…በምን
ኃይል ወይም ስም አደረጋችሁት?” ለሚለው የሥልጣን አመልካች ጉዳይ ጴጥሮስ
“በሰቀላችሁት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው” ነው ብሎ በመመለስ ይህ ኃይል
እግዚአብሔር መሲሁን ያከበረው መሆኑን አሳይቶ ለዚህ ሰው ብቻ ሳይሆን ለሰው
ሁሉ አዳኝነቱን ገልጾ ምላሽ ሰጠቷል።
ሽንጎ ፊት ሆነው የመሰከሩለት ጌታ የሰው ልጅ መዳኘኑትን አስረግጦ ተናገረ።
ይህም የጴጥሮስ ንግግር በመዝ. 118፡22 የተጠቀሰው ሃሳብ የሚያንጸባርቅ ነው፡፡
በስሙ ላመኑ ስላለው ተስፋ የተከናወነው ታዓምራት ምልክት ነበር (ሮሜ 9፣32፤
1ቆሮ 1፡23፣ 1ጴጥ 2፡4¬8 ኤፌ. 2፡20 ኢሳ. 28፡16)።
3. የሚፈራውን ጌታ ፈርቶ ነጻ መሆን (ሐዋ ሥራ 4፡15-22)
የአይሁድ ሸንጎ ምንም እንኳን ስደት ቢያስነሱም በወቅቱ በክርስቶስ ስም
የሚደረገውን ታዓምራትና መዳንን ታላቅና መሸፈን የማይቻል ስለሆነ ለጊዜው
ከዛቻ በላይ ማለፍ አልቻሉም ። ለጴጥሮስ በሌላው መልክ የሚፈራና የሚሰማ
አንድ ብቻ መሆኑን በመረዳት “ከእግዚአብሔር ይልቅ እናንተን አንሰማም
በማለት በግልጽ ማስተማራቸውና ስሙን መጥራታቸውን ቀጠሉ። ይህ ደግሞ
የወንጌል አገልግሎት በብዙ ኃይል እንደሆነና ከተከታዮቹ ደግሞ ጽናት የሚጠይቅ
እንደሆነ ያሳየናል።
4. ከስሙ የተነሳ ስደት ስሙን በጸሎት ለመጥራት ምክንያት (ሐዋ.4፡23-31)
ይህ ክፍል ስደትን በተመለከት ሐዋርያት ግልጽ ጸሎት የጸለዩበት ክፍል ነው።
ከዛቻ ይልቅ ጌታን ማክበርና በድፍረት ለማገልገል የመረጡት ሐዋርያት፤
በግልጽነት ለመናገር ኃይልንና ግልጽነትን ከጌታ ለመኑ። የጸሎታቸው ይዘት
46

ያሉበት ሁኔታ እንዲቀየር፣ ወደረኞቻቸው እንዲወገዱ ሳይሆን ቃሉን በድፍረትና
በግልጽነት እንዲናገሩ ነበር። የጸሎታቸው ማዕከል በራሳቸው ላይ ሳይሆን ጌታን
በማስከበርና በነፍሳት መዳን ላይ ያተኮረ ነበር። ሉቃስ ጸሎታቸውም ታላቅ
ታዓምራትን ያመጣ እንደነበረ ለማሳየት እንደሚከተው ይላል “ከጸለዩም በኋላ
የነበሩበት ስፍራ ተናወጠ፤ ሁሉም በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ፤ የእግዚአብሔርንም
ቃል በድፍረት ተናገሩ” (ሐዋ 2:31)። በዚህ ክፍል ሁሉም መንፈስ ቅዱስ ተሞሉ
የሚለው ቃል የሚያመለክተው አንድ አማኝ አንድ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ከተጠመቀ
በኋላ በተደጋጋሚ መሞላት እንደሚችል ነው።
መወያያ ጥያቄዎች፦
1. በሐዋ ሥራ 4፡1-4 መሠረት በጴጥሮስ ትምህርት የታወኩ እነማን ነበሩ?
ትምህርታቸውና ያስከተለው ውጤትስ ምን ነበረ?
2. በቁጥር 5-7 የሸንጎ አባላትና ተከሳሾች እነማን ነበሩ? የክሱ ይዘትስ ምን ነበር?
3. ሐዋ ሥራ 4፡8-10 በማንበብ ሐዋርያው ጴጥሮስ በሸንጎው ፊት ያቀረበው
ምላሽ እና ትኩረት የሰጠበት ዋና ነገር ምን ነበር?
4. ከቁጥር 11-12 ስናነብ ስለጌታ ኢየሱስ ማንነትና ሥራ የተገለጠው ምንድን
ነው?
5. በሐዋ ሥራ 4፡13 መሠረት የሐዋርያት ማንነት እንዴት ነበር የተገለጠው?
ይህስ ከማንና ከምን የተነሳ ነበር?
6. በቁጥር 14-19 በስሙ የሆነ ታዓምራት እና ትምህርቱ በከሳሾች፥ በተከሳሽ እና
በህዝቡ ዘንድ የፈጠረውን ነገር ተወያዩበት።
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7. እነ ጴጥሮስ በቁጥር 20 ላይ “ለካህናት አለቆች ትዕዛዝ” የሰጡበት ምላሽ ምን
ነበር?
8. በሐዋ ሥራ 4፡21-22 ምንድን ነው የተከናወነው? ከሐዋርያት ንግግርስ
ስለእነርሱ ምን ያስተምራል?
9. በቁጥር 23-30 በተፈጠረው ሁኔታ የተነሳ በጸሎታቸው ጌታን እንዴት ነበር
የገለጡት? የፀሎታቸውስ ማዕከል ምን ነበር?
10. በቁጥር 31 መሠረት የፀሎታቸው መልስ እንዴት ነው የመጣው?
11. በላያቸው የወረደው መንፈስ በኑሮአቸውና አገልግሎታቸው ላይ ያመጣው
ለውጥ ምን ምን ነበር?
12. ከሐዋ ሥራ 4 አጠቃላይ ምን ተረዳን? የክርስቶስን ሞትና ትንሣኤንስ
ለሌሎች ስለመስበክ ለእኛ ምን ያስተምረናል?
መደምደሚያ፦
በዚህ ምድር ጌታን ያማከለ ህይወትና አገልግሎት ተግዳሮት አለበት። የክርስቶስን
ሞትና ትንሣኤን መስበክ ስደት የሚያስነሳ ቢሆንም ውጤቱ ሕይወትን ማዳን
ነው። በእንደዚህ ዓይነት የስደት ጊዜም ጸሎት መሠረታዊ ነገር ነው። ይህን መሰል
ጸሎት እንደ ጌታ ፍቃድ የሆነ ስለሆነ መልሱ ፈጣንና ጌታን የሚያስከብር ነው።
ባሪያዎቹም በመንፈስ እንዲሞሉ፤በግልጥነት፥በድፍረት እንዲያገለግሉ ኃይልን
ይሰጣል። ምርጫችንም እርሱ ማስቀደም፥ማገልገልና ማስከበር ይሆናል።
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ጥናት አሥር
ርዕስ፦ ለወንጌል መስፋት እንቅፋት የሚሆነውን ግብዝነትን ማስወገድ
የንባብ ክፍል ፦ ሐዋ ሥራ 4፡32-5:1-16
ዓላማ ፦ የመንፈስ አንድነትን የሚያጠፋንና ለወንጌል መስፋት እንቅፋት የሆነውን
ግብዝነትና የሥጋ ፍላጎትን ነቅተን እንድናስወግድ ማሳሰብ።
መግቢያ፦ጠላት በአንድ ልብና አንድ መንፈስ መሆናችንን ስለማይወድ ኅብረትን
ለማጥፋት ክፉ ዘር ከመዝራት አይቆጠብም፡፡ የብርሃን መላክ መስሎ
በመካከላችን ይገባል (2ኛ ቆሮ 11፡3፣13 14)። ያለንን ኅብረት ለማጽናት በዕለት
ኑራችን፣በግል ሆነ በቤተሰብ እንዳንስት፤ ከፊል እውነትን ይዘን በጥፋት ጎዳና
እንዳንገኝ ልንነቃ ይገባል፡፡ በዛሬው ጥናት ማለትም በሐዋ ሥራ 4፡32-5፡16
የወንጌል መስፋትንና እንቅፋቱንም ጭምር እናያለን።
የክፍሉ ማብራሪያ (ሐዋ ሥራ 4፡32-5:1-16)
ሐዋ ሥራ 4፡32-37፦ በመንፈስ መሞላት፥ ግልጽነትና ያለንን ማካፈል፦ አንድ
ልብና

አንድ

መንፈስ

እንዲኖራቸው

ያደረገው

የክርስቶስን

ትዕዛዝ

በመስማታቸውና በማድረጋቸው እንዲሁም በመንፈስ ቅዱስ በመጠመቃቸውና
በመሞላታቸው ነበር፡፡ ይህ የመንፈስ ሙላት(ሐዋ ሥራ 4፡31) ቃሉን በግልጽነት
ለመናገር ብቃት ሲሰጣቸው በተግባር የሚገለጥ የልብ አንድነትንም ሰጥቷቸው
ነበር። በላያቸው የወረደው መንፈስ ያላቸውን ለማካፈል የተሰጠ ቅንነትን
ፈጥሮላቸው ነበር።
ባርናባስ ይህን በመለማመድ እንደምሳሌ የተጠቀሰ ሰው ነው። ሌሎችን
በጉድለታቸው በመርዳት በደካማ ጎናቸው ደግሞ በመቆም የተባረከ ሰው ነበር።

49

እርሱም ያለውን በሐዋርያት እግር ስር በማስቀመጥ ሙሉ መሰጠትን ምን
እንደሆነ ያሳየ ነበር።
ያለንን በሙሉ አምጥተን ወደ ቅዱሳን ኅብረት እንድናመጣ የሚያስተምር
ትዕዛዝ በመጽሐፍ ቅዱስ ባናገኝም፤ ከፍቅር የተነሳ ሁለንተናችንን እና በልግስና
ለሌሎች እንድንዘረጋ ያስተምረናል። በትዕዛዝ መልክ ይህን ሃሳብ በሐዋርያት
ዘመንም አናይም፤ ቢሆንም ከልብ የሆነ አስገራሚ አንድነትና መሰጠትን
ይለማመዱ ነበር። በ 2ቆሮ 8፡9 መስጠትን አስመልክቶ የተዘረዘር ሀሳብ አለ።
በዚህ ክፍል “በሐዋርያት እግር አጠገብ” የሚለው ሐረግ የሥፍራ ሁኔታን
የሚያመለክት ቢመስልም፤ዋና አሳቡ ግን መሪዎች እንዳስፈላጊነቱ ስጦታውን
ያስተዳድሩት ዘንድ የተሰጣቸውን ኃላፊነትን የሚያመለክት ነው።
ሐዋ ሥራ 5፡1-11 ከፊል መታዘዝ አለመታዘዝ (አመጽ) ነው፦ ከሐናንያና ሳጲራ
ሁኔታ የሚታየው ንብረትን በሙሉ እንደ አመጡ አስምስሎ ማቅረብ ግብዝንት
ነው። በልባቸው ያሰቡትን እንዳመጡ ቢናገሩ እና ከፊሉን ቢይስቀሩ ችግር
አልነበረውም ፤ ከፊሉን ሙሉ አድርጎ ማቅረብ ግን ውሸት ነው። የተግባራቸው
ፍሬ አተርፍ ባይ አጉዳይ አደረጋቸው። ሃናንያና ሰጲራን ያስቀሩት ከፊል ገንዘብ
ሙሉ ህይወታቸውን አሳጣቸው። ያስቀሩትንም ለእነርሱ ሳይሆን ቀረ።
የጌታ ምህረት ታላቅ ነው። የቁጣ እጁን ማየት ግን አስፈሪ ነው። ሰይጣን
ሙሉ በሙሉ ማስዋሸት አስቸጋሪ ስለሚሆንበት ከፊል እውነትን ይዞ ይቀርባል።
ይህ ቤተሰን ሙሉ በሙሉ አላስቀሩም። ለአይምሮአችን የሚመች፤ወደ
ማመቻመች የሚዳርግ ነገርን ያቀርብና ዞር ይላል። በዚህ ዓይነት መርዙ ተነድፈው
የጠፉ ብዙዎች ናቸው (ሐዋ ሥራ 5፡3 ዕብ.12፡28-29)። በኢያሱ ምዕራፍ
7:1-26 የተጠቀሰው የአካንና የቤተሰቡ ታሪክ በተመሳሳይ ችግር ተጠምደው
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ነበር። ሌላው በዚህ ክፍል የሥላሴ አንዱ አካል የሆነውን የመንፈስ ቅዱስን
አምላክነት (እግዚአብሔር መሆኑን) እናያለን፤ ቃሉም እንደሚከተለው ይላል “3
ጴጥሮስ ግን እንዲህ አለ፤ “ሐናንያ ሆይ፤ መንፈስ ቅዱስን ትዋሽና ከመሬቱ ሽያጭ
ታስቀር ዘንድ ሰይጣን ልብህን ለምን ሞላው? 4ሳትሸጠው በፊት የአንተው
አልነበረምን? ከሸጥኸውስ በኋላ ቢሆን ገንዘቡ በእጅህ አልነበረምን? ለመሆኑ
ይህን ነገር እንዴት በልብህ አሰብህ? የዋሸኸው እኮ እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን
አይደለም” (ሐዋ ሥራ 5:3-4)።
ሐዋ ሥራ 5፡12-16 የጌታ አብሮነት በሐዋርያት አገልግሎት፦
በማቴ 28:19 በገባው ቃል መሠረት በሐዋርያት አገልግሎት ጌታ ራሱን ይገልጥ
ነበር። ይህን በሁለት አበይት ነገሮች ማየት እንችላለን፤ አንደኛ በሁሉ ዘንድ
መከበር ነበራቸው (ቁጥ. 14) ሁለተኛው ደግሞ የአማኞችም ቁጥር ዕለት ዕለት
ይጨምር ነበር።
ከአለቆች ዘንድ የሚሰነዘረው ዛቻ አልፎም በውኅኒ መጣላቸው የሐዋርያትን
ትምህርት ከመከተል ብዙዎችን አላገደም። ይልቁንስ በእጃቸው የሚደረገው ድንቅ
እና ትምህርታቸው እንዲከበሩና በወንጌል ብዙዎችን እንዲደርሱ አድርጓል።
በሐዋርያት እጅ በስሙ የተደረጉ ድንቆች የተቸገሩን ከተለያየ ነገር ነጻ ቢያወጣም፤
በተጨማሪ ጌታ ከእነሱ ጋር መሆኑንና የኢየሱስን ህያውነት ለሚያበስሩ
ትምህርቶች መረጃዎች ነበሩ። ከዚህ የምንረዳው ማንኛውም ታዓምራት ሰውን
ወደ ጌታ ብቻ የሚያመለክት ካልሆነ ምንጩ ሊመረመር ይገባል (ዘዳግም 13፡1
5)። የታዕምራት ትኩረቱ ወደ ጌታ ባሪያዎች ካዘነበለ ቆም ብለን ለንመረምረውና
የቀናውን መንገድ ልናመላክት ያስፈልጋል። ሐዋርያት በስሙ የሚደረገውን
ታዓምራት ሁሉ ከወንጌል ጋር ማለትም ከሰው ደህንነት ጋር ያያይዙ ነበር።
በምንም መልኩ ትኩረቶች ወደ እነርሱ ካተኮረ ወዲያው ወደ ትክክለኛው ባለቤት
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እና ዓላማ ያመላክቱ ነበር። ለእነርሱ ከተአምራት ሁሉ የላቀው የነፍስ መዳን ነበር
(ሮሜ 1፡16)።
የመወያያ ጥያቄዎች
1. በሐዋ ሥራ 4:32 እና 5:1-3 “አንድ ልብ” “አንድ መንፈስ” የሚለው ሐረግ
ምን ያመለክታል? ሁለቱን ቁጥሮች እንዴት እንደተገለጹ በማነጻጸር ተወያዩ።
ጌታ የትኛውን ነው የሚፈልገው?
2. ሐዋ ሥራ 4፡32-35 መሠረት የመንፈስ ቅዱስ መሞላት በኑሮአቸው፥
በአገልግሎታቸው ያመጣው ለውጥ ምንና ምን ነበር?
3. በሐዋ ሥራ 4፡36 እና 5:1-4 የተጠቀሱት እነማን ናቸው? ተግባራቸውን
በማነጻጻር ተወያዩ።
4. በሐዋ ሥራ 5:1-4 መሠረት ስለ ዲያብሎስና ስለ መንፈስ ቅዱስ የተረዳችሁትን
ተወያዩ።
5. በሐዋ ሥራ 5፡3-10 ስናነብ የሐናንያና ሰጲራ ችግራውቸ ምን ነበር?
ችግራቸውንስ ከምን ጋር ነበር ጴጥሮስ የያዘው?
6. በሐዋ ሥራ 5:5-16 በማንበብ በሐዋርያት አገልግሎት የተከናወኑትን
ውጤቶች ተወያዩ።
7. ከዛሬ ጥናት የተማርነውን እናካፍላለን፤ እንዲሁም ስለራሳችንና ስለሌሎችም
እንጸልያለን።
መደምደሚያ፦
ጌታ ከስጦታችን ይልቅ እኛነታችንንና ልባችንን ይፈልጋል። ስለዚህ በከፊል
ሳይሆን በሙሉ ልብ ወደ እርሱ እንድንመጣ ራሳችንን እንመዝን። ጌታ ያለንን እና
ይዘን የምነመጣውን ይመዝናል። ጌታ የመጠን ጉዳይን ሳይሆን በንጹህ ልብ
የምንሰጠውን እንደሚቀበል አንዘንጋ። በራሳችን ጥበብ በመመራት አተርፍ ባይ
አጉዳይ ከመሆን እንጠበቅ። ሰይጣን ሐሰተኛና የሀሰት አባት ነው። መንፈስ ቅዱስ
ግን እግዚአብሔር ነው።
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ጥናት አሥራ አንድ
ርዕስ፦ ከሰው ይልቅ እግዚአብሔርን መታዘዝ
የምንባብ ክፍል፦ ሐዋ ሥራ 5፡17-42
ዓላማ፦ ወንጌል ዋጋ ቢያስከፍልም ስለ ክርስቶስ ስም መናቅ ደስታና ክብር
እንዳለበት ማሳሰብ
መግቢያ፦ ሐዋርያት የወደረኞቻቸውን ዛቻ ሳይፈሩ፤ ከሰው ይልቅ ጌታን
በማስቀደም ለወንጌል ዋጋ በመክፈል ለሌሎች ህይወትን ይሰብኩ ነበር።
አገልግሎታቸው በድንቅና በተአምራት የተደገፈም ነበር። ይህ ያስገኘላቸው
እውቅና ለትዕቢት አልዳርጋቸውም። ወንጌልን በመስበክ ምክንያት የደረሰባቸውን
ስደት በደስታ ተቀበሉት። መከራና አልፎ መሰጠት በህይወታቸው እንደሚመጣ
ጌታ አስቀድሞ የተናገረውም እውን ሆኖ በህይወታቸው ታየ (ዮሐ. 15፡20 16፡
2)። በዚህ ጥናት ደቀ መዛሙርት ከጌታ የተሠጣቸውን ታላቁን ተልዕኮ (ማቴ
28:19) ለመወጣት ከሰው ይልቅ እግዚአብሔርን እንዴት እንደፈሩ ወንጌልን
እንዳወጁ እናያለን።
የክፍሉ ማብራሪያ
ሐዋ ሥራ 5፡17-42ን ከአለቆች፥ከሐዋርያት፥ ከገማልያልና ከወንጌሉ አንጻር
መመልከት እንችላለን። በዚህ ክፍል የህግ ምሁሩ ገማልያል የካህናትን በቅናት
የተነሳሳ አካሄዳቸውን ለማቅናት ያቀረበውን ከፊል እውነት ጥሩ ተናጋሪና መካሪ
ቢመስልም በመጨረሻም የሐዋርያትን ተቃዋሚ አቋም ቡድን የያዘ ይመስላል።
እንዲሁም ይህ ክፍል እንደሚነግረ በቅናት አነሳሽነት የወንጌል ጠላት
በመሆን ሸንጎ ሰበሰቡ። ዓላማቸው የጌታ ስም እንዳይገንና የሐዋርያትን የወንጌል
አገልግሎት ማጨናገፍ ነበር። ከዚህ በተጨማሪ የጌታን ደም ዕዳም እያሳሰበ
የህሊና ወቀሳም ያስቆጣቸው ነበር።
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ሐዋ ሥራ 5፡18-24፣32-33 ራሳቸውን የሰጡ ሐዋርያት ደቀ መዛሙርቱ
ከሰው ይልቅ እግዚአብሔርን መስማት በመምረጣቸው ወደረኞቻቸው በቁጣ
ሊገድሉዋቸው ምቹ ጊዜን ይፈልጉ ጀመር (ሐዋ 5፡33)። በዚህ ክፍል ሶስት
አስደናቂ ነገሮች በህይወታቸው ታይተዋል፦
1ኛ፦ በስሙ ስልጣን ብዙዎች ሲፈቱ፣
2ኛ፦ በትምህርታቸው ሁሉን ሲያስደንቁና ወደ ህይወት ጎዳና በመመለስ
በቁጥር ሲበዙ ታይቷል፣
3ኛ፦ በመከራቸው ደግሞ “ይህ ምን ይሆን” በሚያስብልና በአስደናቂ
ሁኔታ በተከለከሉበት ሥፍራ፣ በመቅደስ ማስተማራቸውን መቀጠላቸው
ነበር። በእነርሱ እየተከናወነ ስላለው ነገር ራሳቸው ለህያውነቱ ምልክት
ናቸው (ሐዋ ሥራ 5፡32) “እኛም ለእነዚህ ነገሮች ምስክር ነን፤ ደግሞም
እግዚአብሔር ለሚታዘዙት የሰጠው መንፈስ ቅዱስ ምስክር ነው።”
ሐዋ ሥራ 5፡34-39 እውነትን ያመቻመቸ መካሪ፦ ገማልያል ከታሪክ ተማሩ
በሚል ጥላ ከፊል እውነት ያዘለ ምክርን ገማልያል ሲሰጥ በዚህ ክፍል እናነባለን።
የሚከተሏቸው በዝተው በስተመጨረሻ ደብዛቸው የጠፋን መሪዎች ምሳሌ አድርጎ
ሐዋርያትም ከእነዚህ እንደ አንዱ ይሆኑ ይሆናል በማለት ሲፈርጃቸው እናያለን።
ግልጽ የሆነውን የትንሳዔውን መረጃ፣ በወቅቱ የታየውን የጌታን እጅ ሥራ
በማመልከት ወደ እውነቱ ራሱንና ስተው አሳቺዎችን እንዲመለሱ አላደረገም።
ገማልያልም የጌታን ደቀ መዛሙርትን ከእግዚብሔር ወይም ከጌታ ከሆኑ
ልታጠፏቸው አትችሉም አላቸው። ከሰማይ የሚወርደውን በረከት፥ የዘላለምን
ተስፋ ከምድር ጉዳይ አያይዞ የቀን ጉዳይ ነው ማለት አለማወቅና መንፈሳዊ
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አንካሳነት ነው። አማኞች የሚጠፋ መስለው ግን አይጠፉም። በማቴ ወንጌል
ጲላጦስ ተመሳሳይ ነገር እንዳደረገ ይነግረናል “ጲላጦስ ሁኔታው ሽብር
ከማስነሣት በስተቀር ምንም ፋይዳ የሌለው መሆኑን ተመልክቶ፣ “እኔ ከዚህ ሰው
ደም ንጹሕ ነኝ፤ ከእንግዲህ ኀላፊነቱ የራሳችሁ ነው” በማለት ውሃ አስመጥቶ
በሕዝቡ ፊት እጆቹን ታጠበ” (ማቴ 27:24)። ሚስቱም የሚከተለውን ልካ ነበር
“በፍርድ ወንበር ላይ ተቀምጦ ሳለ ሚስቱ፣ “በእርሱ ምክንያት ዛሬ በሕልም ብዙ
ስለተሠቃየሁ፣ በዚያ ንጹሕ ሰው ላይ ምንም ነገር እንዳታደርግ” የሚል መልእክት
ላከችበት”( ማቴ 27:19)።
ሐዋ ሥራ 5፡39-42 ሐዋርያትና የካህናት አለቆች፦ ሸንጎው የገማልያን
ምክር ሰምተው ለጊዜው ሐዋርያትን ተወት ለማድረግ ቢወስኑም ነገር ግን
አልለቀቋቸውም ማለትም ገርፈው (ዘዳ.25፡1-3፣2ኛቆሮ.11፡24) በጌታ ስም
እንዳያስተምሩ በመዛት አስጠንቅቀው ሰደዷአቸው። ፍርዳቸው ግን መጽሐፍ
እንደሚለው (የዘዳግም 25) አልነበረም። እውነትን ከመያዝ ይልቅ በቅንዓት
ተይዘው በአመጽ መንፈሳቸውን አደነዘዙ፡፡በሌላ በኩል ሐዋርያት በመከራ
ማለፋቸውን እንደ ክብር ቆጥረው ለጌታ ክብርን መስጠትንና ወንጌሉን መስበክ
ቀጠሉ፡፡ ሊነገር ያለውን የወንጌልን እውነት በግልጥነት አስተማሩ (2ቆሮ 4፡5)።
የመወያያ ጥያቄዎች
፟ ፦
1. ሐዋ ሥራ 5፡17-18 ስለ ካህናቶችና ስዱቃውያን ምንድን ነው
የተጠቀሰው?
2. ሐዋ ሥራ 5፡19-21 በማንበብ ከአለቆች በተቃራኒ የተከናወነውን
ተወያዩበት።
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3. ሐዋ ሥራ 5፡21-25 ያለውን ታሪክ በማንበብ ከካህናት፥ ከሎሌዎቹና
ከሐዋርያት አንጻር የነበረውን ሁኔታ አብራሩ።
4. ሐዋ ሥራ 5፡26-27 ያለውን መልዕክት ከቁጥር 17-22 ጋር በማነጻጸር
ተወያዩ
5. በቁጥር 28 መሠረት የሐዋርያት ትምህርት በህዝቡና በአለቆች ህይወት ምን
ፈጠረ?
6. ሐዋ ሥራ 5፡29-33 ለሸንጎው ጥያቄ የሐዋርያት ምላሽ ምን ነበር? ይህስ
“ደሙን በእኛ ታመጡብን ዘንድ . . .” በማለት ለነበረው ሥጋትስ ምን
መፍትሄ ይሰጣል?
7. በሐዋ ሥራ 5፡34 39 ገማልያን ለአለቆች የሠጠው ምክር ምን ነበር?
እንዴትስ ትረዱታላችሁ?
8. ሐዋ ሥራ 5:34-38 እና ማቴ 27:19-24 የገማልያልና የጲላጦስ
አንድነታቸውና ልዩነታቸው ምንድ ነው? ተወያዩ
9. ከዛሬው ጥናት ሊሰሙትና ሊታዘዙት ስለሚገባ ጌታና ሥርዓት ምን
ተማርክ? የክርስቶስን ሞትንና ትንሣኤ ስለ መመስከር ምን እንደተረዳንና
ምን ማድረግም እንዳለብን ተወያዩ።
መደምደሚያ፦
በእውነት የሚፈራና የሚሰማ አንድ ጌታ አለ። የእርሱ ከእኛ ጋር መሆን
ለአገልግሎት ስኬት፥ በስደት ውስጥ ለመጽናት ምክንያት ነው። መንፈሱ በኛ ላይ
ሲወርድ ተገቢውን ክብርና መፈራት በወቅቱ ለመስጠት ጥበብና ኃይልን
ይሰጣል። ሊታዘዙትና ሊፈሩት የሚገባን ጌታ ለይቶ ማወቅ እውነትን አጥርቶ
ለማስተማር ብርታት ነው። ይህ እውቀት ከሥጋ ፍላጎት፤ የራስ ክብርን ከመሻትም
ነጻ ያወጣል። ይህ መረዳት ስደትና መከራን እንደ ክብራችን ደስታችን አድርገን
እንድንወስደው ያደርጋል። ሳናምቻምች አገልግለን፤ ዋጋ ቢይስከፍለንም
ልናገለግለው ራሳችንን ስጥተን ዘመናችንን ለመፍጸም ጌታ ሁላችንንም ይርዳ።
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ጥናት አሥራ ሁለት
ርዕስ፦ የቤተ ክርስቲያን ዕድገት፣ችግሮችና ወንጌል-ተኮር መፍትሔ
የንባብ ክፍል፦ የሐዋ ሥራ 6:1-7
ዓላማ፦ቤተክርስቲያን በምንም መልኩ በቡድን ሳትከፋፈል በወንጌል ሥራ ላይ
እንድታተኩር ለማስገንዘብ
መግቢያ፦ባለፈው ጥናት ሐዋርያት የደረሰባቸውን ውጫዊ ተቃውሞና ጫና ሁሉ
ተቋቁመው በመንፈስ ቅዱስ ኃይልና መሪነት ያደረጉትን በድንቅና በተዓምራት
የታጀበ ታላቅ የወንጌል አገልግሎት ተመልክተን ነበር። በዛሬው ጥናታችን ደግሞ
በኢየሩሳሌም አማኞች መካከል ስለ ተፈጠረው ቅሬታና ለመፍትሄውም ስለ
ተወሰደው እርምጃ ማለትም ስለ ሰባቱ ዲያቆናት መመረጥ እናያለን።
የንባብ ክፍሉ ማብራሪያ
የሐዋ ሥራ 6:1-4 በኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን ዕድገት ሂደት ውስጥ ብዙ
ቋንቋና ባሕል የተማሩ የግሪክ አይሁዳዊያን (ሔለናዊያን) ነበሩ። በአንጻሩ እነዚህ
ግሪክ መጥ አይሁዳዊያን በኢየሩሳሌም አንዳሉት አይሁዳዊያን የዕብራይስጥንና
የአራማይክን

ቋንቋ

የሚናገሩ

ባለመሆናቸው

ክብርና

ተደማጭነት

አልነበራቸውም። እናም ክርስቲያን የሆኑት ዕብራዊያን አይሁዶች ከሌሎች ሥፍራ
ከመጡት

ይበልጥ የራሳቸውን ሕዝብ በማገልገልና አድሎ በማድረግ በደል

ይፈጽሙ ነበር። ከዚህም የተነሳ የግሪክ አይሁዶች በዕብራዊ አይሁዶች ላይ ቅሬታ
በማሰማታቸው አስራ ሁለቱ ሐዋርያት ሌሎችን ደቀ መዛሙርት በአንድነት
ሰብስበው በመመካከር ለቤተክርስቲያኒቱ መንፈሳዊ ችግር ተገቢውን ትኩረት
በመስጠት ለማዕዱ አገልግሎት የማያዳሉ ዲያቆናትን በመምረጥ እነርሱ ግን
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ተቀዳሚ ተግባራቸውን በማስተማሩና በጸሎት መትጋቱ ላይ እንዳደረጉ
እንመለከታለን።
የሐዋ ሥራ 6:5-7 በድቁና አመራረጡ ላይ አሥራ ሁለቱ ሐዋርያት ያቀረቡት
የመፍትሄ ሐሳብ በእምነትና በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉትን ሰባቱን ሐዋርያት እጅ
ጭኖና ባርኮ መሾም ነበር። በተጨማሪም ከጊዜ ወደ የደቀ መዛሙርቱ ቁጥር
እየጨመረ እንደሄደና ከካህናት አለቆችም ብዙዎች አምነው እንደተጨመሩ
እንመለከታለን። የተመረጡት የዲያቆናት ስብጥር ከተለያየ ዘርና ሀገር የመጡ
ናቸው፤ለምሳሌ ኒቃሮናን ከሶሪያ የሆነ ጀነራል ሲሆን ኒቆላዎስ ደግሞ አህዛብ ሆኖ
ወደ ይሁድነት የገባ ሰው ነበር። የሚከተሉት ተመረጡ “… በእምነትና በመንፈስ
ቅዱስ የተሞላውን እስጢፋኖስን፣ እንዲሁም ፊልጶስን፣ ጵሮኮሮስን፣ ኒቃሮናን፣
ጢሞናን፣ ጰርሜናንና ወደ ይሁዲነት ገብቶ የነበረውን አንጾኪያዊውን ኒቆላዎስን
መረጡ።” ዲያቆናት መመረጣቸው ለሐዋርያት ትልቅ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ
መልካም ነበር። ኃላፊትታቸውም ጸሎትና ቃሉን ማስተማር ነው።
የመወያያ ጥያቄዎች፦
1. በሐዋ ሥራ 6:1 መሰረት በቤተክርስቲያን የነበሩ የአማኞች ዓይነትና
የታየው ወገናዊነት ወይም ችግር መነሻው ምን ነበር?
2. በሐዋ ሥራ 6:2-4 መሰረት በአገልግሎት ሚዛናዊነትን መጠበቅ
የሚቻለው እንዴት ነው ?
3. በዚህ ክፍል መሠረት የተፈጠረው ችግር ስለ ቤተ ክርስቲያን አደረጃጀት
ያስገኘው እዳሎት ምንድ ነው?
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4. በሐዋ ሥራ 6:3-5 እንደምናስተውለው ለማዕድ አገልግሎት የመመረጥ
መስፈርቱ ምን ነበር?
5. በሐዋ ሥራ 6፡5-6 መሰረት የድቁንና አገልግሎቱን ምርጫ ሂደት ያብራሩ
6. በቁጥ. 7 መሰረት በቤተክርስቲያን የነበረው ችግር ሲፈታ ምን ውጤት
ተገኘ? ለሐዋርያትስ ምን ጥሩ ነገር አደረገላቸው? ተወያዩ።
7. ከዛሬው ጥናት ምን ተማርን?
መደምደሚያ፦
ውጤታማ ለሆነ ክርስቲያናዊ ኑሮና መሪነት በመንፈስ ቅዱስ መሞላትና
ባለማቋረጥ ለጸሎትና ቃሉን ለመስበክ ራስን በትጋት መስጠት ያስፈልጋል።
መትጋት ማለት ደግሞ በጽኑና በፍጹም እምነት ለተመደቡለት ተግባር ብዙ ጊዜ
መስጠት ማለት ነው። ሐዋርያቱም ጸሎትና ቃሉን ማገልገል ካንድ ክርስቲያን መሪ
የሚጠበቅ ታላቅ ሥራ እንደሆነ በመረዳታቸው ነበር ይህንን ትኩረት የሰጡበት።
እኛም የነሱን ፈለግ ልንከተል ይገባናል።
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ጥናት አሥራ ሦስት
ርዕስ፦ የኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ስደትን ውጤቱ
የንባብ ክፍል፦ የሐዋ ሥራ 6:8-15
ዓላማ፦ ስደት የወንጌል ሥርጭት አካል መሆኑን ለማሳየት
መግቢያ፦በባለፈው ጥናታችን የዲያቆናትን ምርጫና ከዚያም በኋላ የጌታ ቃል
እንዴት ይሰፋ እንደነበረ አይተናል፤ቃሉም እንደሚከተለው ይላል
“የእግዚአብሔርም ቃል እየሰፋ ሄደ፤ የደቀ መዛሙርቱም ቍጥር በኢየሩሳሌም
እጅግ እየበዛ ሄደ፤ ከካህናትም ብዙዎቹ ለእምነት የታዘዙ ሆኑ” (6:7)። የዛሬው
ጥናታችን ደግሞ በሐዋርያት ሥራ 6:8-15 ላይ ያተኮረ ሲሆን በእግዚአብሔር
ኃይልና ፀጋ የተሞላውና የቤተክርስቲያንን የዕለት ተዕለት ጉዳይ እንዲያስፈጽሙ
ከተመረጡት ዲያቆናት መሃከል አንዱ የሆነው እስጢፋኖስ ጸጋንና በታዓምራት
ከተሞላው አገልግሎቱም ባሻገር ተቃዋሚዎቹ ሆነው የተነሱትን የምኩራብ
አለቆችን ሊቋቋሙት እስከማይችሉ ድረስ በጥበብና በመንፈስ ተመርቶ እንዴት
ይከራከራቸው እንደነበር እናያለን።
የንባብ ክፍሉ ማብራሪያ
የሐዋ 6:8-10 በዚህ ክፍል እስጢፋኖስ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ድንቅ
ነገሮችንና ተምራዊ ምልክቶችን እያደረገ የእግዚአብሔርንም ቃል ሊቃወሙት
በማይችሉት ጥበብና መንፈስ እያስረዳ ሲያገለግል እናያለን።
የሐዋ 6:11-15 የነጻ ወጪዎች ምኩራብ ተብሎ በሚጠራው ምኩራብ
ከቀሬና፣ ከእስክንድርያ (ከሰሜን አፍሪካ)፣ ከኪልቅያና ከእስያ አውራጃዎች
የመጡ ሰዎች እስጢፋኖስን ንግግር ማሸነፍ ባልቻሉበት ጊዜ እንዴት የሀሰት
ምስክሮችን አቁመው እንደከሰሱት ስናስተውል በአንጻሩ ጌታው ሞገስ ስለሰጠው
ፊቱ የመላዓክ ፊት እስኪመስል ድረስ እንዴት ያበራ እንደነበር እናስተውላለን።
የነጻ ወጪዎች ምኩራብ ማለት ባሪያዎች የነበሩና በኋላ ግን ነጻ የወጡ
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አይሁዳዊያን ለሃይማኖት፣ለትምህርትና ለማህበራዊ ኑሮ ጉዳይ የሚሰበሰቡበት
ቤትን ያመለክታል። ተቃዋሚዎቹ ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች የመጡ መሆኑን ቃሉ
ይነግረናል፤ለምሳሌ ከአፍሪካና ከእስያ እንደሆኑ በግልጽ እናያለን። የክሳቸውም
መሠረት እስጢፋኖስ “በሙሴና በእግዚአብሔር ላይ የስድብ ቃል ሲሰነዝር
ሰምተናል” የሚል ነበር።
የመወያያ ጥያቄዎች፦
1. ባለፈው ሳምንት ከተጠናው ጥናት የምናስታውሰው ነገሮች ካለ
እናካፍላለን።
2. በሐዋ ሥራ 6፡8 እንደተጠቀሰው ስለ እስጢፋኖስ ሕይወትና አገልግሎት
ተነጋገሩ።
3. ሐዋ ሥራ 6፡8-11 መሰረት ከእስክንድርያ፣ ከኪልቅያና ከእስያ የመጡ
የምኩራብ አባላት እስጢፋኖስን የተከራከሩበት ምክንያት ምን
ይመስላችሁሃል?
4. ሐዋ ሥራ 6፡10 መሠረት የእስጢፋኖስ ተገዳዳሪዎች ሊቋቋሙት
ያልቻሉት ለምንድን ነው? ከሉቃስ 21:15 ጋርስ ምን ይገናኛል?
5. በሐዋ ሥራ 6፡12 መሰረት የእስጢፋኖስ ከሳሾችን ስብስብ ይዘርዝሩ?
“ነጻ ወጪዎች” እና የነጻ ወጪዎች ምኩራብ ማለት ምን ማለት ነው?
6. በሐዋ ሥራ 6፡11-14 እንደተዘገበው የእስጢፋኖስ ተቃዋሚዎችን
የሀሰት ምክንያት አብራሩ።
7. በሐዋ ሥራ 6፡15ን ከቁጥ. 8 ጋር በማስተያየት የእስጢፋኖስን የፊት
መለወጥ ምክንያት ያስረዱ።
8. እስጢፋኖስ ክርስቶስን መስበክ ለምን አልፈራም? እኛስ ለምን
እንፈራለን? ለድፍረት እንጸልያለን?
መደምደሚያ፦
እድገት መልካም ችግር ነው።በወንጌል መልዕክትም ምክንያት መሰደድ
የቃሉ እውነት ነው። ቤተ ክርስቲያን እያደገች ስትመጣና በሰይጣን የታሰሩትን
እያስፈታች ወደ እግዚአብሔር ቤት ስታፈልስ እንደ መልስ ምት ስደት መከተሉ
አይቀሬ ነው። ሆኖም ለቤተክርስቲያንም ይሁን ለአማኞች ሞገስን የሚሰጥ አሸናፊ
ጌታ መከታ በመሆኑ ድሉ የቤተክርስቲያን ነው።
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ጥናት አስራ አራት
ርዕስ፦ የድነት ቃል ኪዳን ትረካና የሰባኪው አገላለጽ
የንባብ ክፍል፦ የሐዋ ሥራ7:1-50
ዓላማ፦የምናሰራጨውን የወንጌልን መልዕክት እውነት እንደሁኔታውና እንደሚገባ
አብራርተን ለአድማጮች ማቅርብ እንዳለብን ለማሳየት፦
መግቢያ፦በባለፈው ጥናት ከተመረጡት ከሰባቱ አንዱ የነበረው እስጢፋኖስ
ስላካሄደው የወንጌል አገልግሎትና ይህንንም ተከትሎ በተቃዋሚዎች ስለ
ተደረገበት ሴራና ስለመያዙ ተመልክተን ነበር። በዛሬው ጥናታችን ደግሞ
እስጢፋኖስ በአይሁድ ሸንጎ ፊት የተናገረው የመከላከያ ቃል በክርስቶስና
በሐዋርያት የተሰበከውን ወንጌል የሚደግፍ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት እንደሆነና
ይህንንም እውነት ወይም እምነት የሚቃወሙትን በመከላከሉ ምክንያት ለዚህ
ለከበረ ወንጌል ሕይወቱን በሰማዕትነት አሳልፎ መስጠቱን እናያለን።
እንዲሁም በተጨማሪ የዚህን ሕይወት ቃል ኪዳን እውነት እንዴት እንደተረከም
የምናይ ይሆናል።
የንባብ ክፍሉ ማብራሪያ
እስጢፋኖስ ተቃውሞ የደረሰበት ሄለናዊ ምኩራብ ውስጥ ይገኙ በነበሩ
ሰዎች ነው።በዚህ ክፍል እስጢፋኖስ “ወንድሞችና አባቶች” ብሎ ንግግሩን
የከፈተው አይሁድ በመሆኑ ነው። ሄሌናውያን ማለት ከግሪክ አገር የመጡ የግሪክ
ባህል ያላቸው አይሁዳዊያን ማለት ነው። የመከላከያው ትልቁ ትኩረት
እግዚአብሔር ከእስራኤል ህዝብና ምድር ውጭ እንደሰራ ማሳመኑ ላይ ያተኮረ
ነበር። ምክንያቱም የዓለም ሁሉ አምላክ ነው እንጂ የእስራኤል ብቻ አይደለም።
ታሪካዊ ዳራውንም ለመግለጽ፦
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የሐዋ ሥራ 7:1-8 አባታችን የሚሉት አብርሃምን እግዚአብሔር
ከመስጴጦምያ እንዴት ወደ ከነዓን ምድር እንዳመጣውና ከዚያም ዘሩም በራሱ
ባልሆነ ምድር ለ400 ዓመታት እንደሚገዛና እግዚአብሔርም ከዚያ ባርነት
እንደሚያወጣቸው እናያለን። ይህ ታሪክ በዘፍጥረትና በዘጸዓት መጽሐፍ ተፈጻሚ
እንደሆነ ቃሉ ይነግረናል።ማለትም እግዚአብሔር በሙሴ በኩል እስኪያወጣቸው
ድረስ የአብርሃም ዘር በግብጽ ምድር 400 ዓመታት ኖረ። በዚህ ክፍል
እስጢፋኖስ ከሳሾቹ እንደገለጹት እግዚአብሔርን ተሳዳቢና ከሃዲ ሳይሆን
በአብርሃም ልጅነቱ የሚኮራ ትክክለኛ እስራኤላዊ እንደሆነ ሲያስረዳ
እንመለከታለን። ለአብራሃም ተስፋ የተገባችለት ምድር ሰማያዊቷን ሀገር
የምትገልጽ ጥላ እንደሆነች ያብራራል።
የሐዋ ሥራ 7:9-17 የእስራኤል ነገድ አባቶችም በዮሴፍ አማካኝነት እንዴት
ወደ ግብጽ ወርደው ቁጥራቸው እንዴት እንደበዛ ይናገራል። ዮሰፍም ምንም
እንኳን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ቢሆንም ወንድሞቹ ሊያጠፉት የሞከሩ
መሆናቸውን ያሳያል። ልክ ጌታ ኢየሱስን አይሁዳዊያኑ ሊያጠፉት እንደሞከሩት
ማለት ነው። የአባቶች በኢየሩሳሌም ለመቀበር መፈለግ ለሰማያዊቷ ሀገር
ያላቸውን እይታ የሚያመለክት ትረካ ነው።
የሐዋ ሥራ 7:18-19 በግብጽም ዮሴፍን የማያውቅ ንጉስ ተነስቶ እንዴት
እስራኤላውያንን በባርነት ቀንበር ሥር እንዳደረገ እናያለን።
የሐዋ 7:20-38 ይህ ክፍል ደግሞ እግዚአብሔር ሕዝቡን አስቦ እንዴት
በሙሴ አማካኝነት ከግብጽ ባርነት ነጻ እንዳወጣቸው ይተርካል።
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የሐዋ ሥራ 7:39-46 እስጢፋኖስ በዚህ ክፍል በምድረ በዳ የመገናኛው
ድንኳን አገልግሎት ምን ይመስል እንደነበር በአጭሩ ይተርካል።
የሐዋ 7:47-50 የዳዊት ልጅ ሰለሞን የማደሪያውን ቤት እንዴት
እንደሰራለት ያብራራል። መጨረሻም እግዚአብሔር የሰው እጅ በሰራው ቤት
እንደማይኖርና ሁሉንም የሰራች የእርሱ የእግዚአብሔር

እጅ እንደሆነች

በማብራራት የብሉይ ኪዳንን ትረካውን ክፍል ሲደመድም እናያለን።እግዚአብሔር
የድነትን ቃል ኪዳን ያዘጋጀ ታላቅ አምላክ እንደሆነም ያሳያቸዋል።
የመወያያ ጥያቄዎች፦
1. በሐዋ ሥራ 7:1-5 ያለው ጭብጥ ሀሳብ ምንድን ነው?
2. በሐዋ ሥራ 7፡6-10 በዚህ ክፍል እስጢፋኖስ ስለ አብርሃም ትውልድ ምን
እንደተረከ ተወያዩ።
3. ሐዋ ሥራ 7፡11-16 በማንበብ በግብጽና በከነዓን የነበረው ረሃብ
በእስራኤል ልጆች ላይ ያስከተለውን ነገር በመዘርዘር ተወያዩ።
4. ሐዋ ሥራ 7፡17-27 ባለው መሰረት የእግዚአብሔርን ቃል አክባሪነትንና
የሙሴን ጥሪ በዝርዝር አካፍሉ።
5. በሐዋ ሥራ 7:28-29 መሠረት ሙሴን ጥሪ ቢኖረውም የገጠመው እንከን
ምንድ ነው? ከዚህስ ምን እንማራለን?
6. ሐዋ ሥራ 7፡30-36 በማንበብ እግዚአብሔር ሙሴን የተገናኘው እንዴት
ነበር? ከዚህስ ምን እንማራለን?
7. ሐዋ ሥራ 7፡37-41ን በማንበብ ከቁጥር 42-43 ካለው ጋር ስናነጻጽር ምን
እንገነዘባለን?
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8. በቁጥ. 42-50 በማንበብ የተረዳችሁትን አካፍሉ።
9. ከእስጢፋኖስ ንግግር ስለ እስጢፋኖስና ስለራሳችን አገልግሎት ምን
እንማራለን? ምን እናድርግ?
መደምደሚያ፦
እስጢፋኖስ የመናገር ዕድሉን ሲያገኝ ረዥም ጊዜን ወስዶ ተረከ። ርዕሱም
“የዕብራዊያን መጽሐፍ ቅዱስ” የሚል ይመስላል። ሙሉው ንግግር ምጥን
የእስራኤልን ታሪክ ያገናዘበ ነበር። ስለነ አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ፣ ዮሴፍ፣
ሙሴ፣ ኢያሱ፣ ዳዊትና ሰለሞንን አትቷል። እስጢፋኖስን ሕይወቱ በክርስቶስ
እንዴት እንደተለወጠና መንፈስ ቅዱስም እንዴት እንደተጠቀመው እናያለን።
እኛም ለወንጌል ደፋሮች መሆን እንዳለብን ያስረዳል።
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ጥናት አሥራ አምስት
ርዕስ፦ የእስጢፋኖስ ሰማዕትነት
የንባብ ክፍል፦ የሐዋ ሥራ 7:51-60
ዓላማ፦የምስራቹን ቃል ስናሰራጭ እስከሞት ድረስ ታላቅ ዋጋ መክፈል ሊኖር
እንደሚችል እንድናውቅ
መግቢያ፦ከጥቅቶቹ በስተቀር የእስራኤላውያን ታሪክ “ሕዝቡ አምላካቸውን
ሳይታዘዙ የቀሩበት ታሪክ” ተብሎ ሊጠራ ይችላል። የእስራኤል ታሪክ
በተደጋጋሚ አምላኩን የማይታዘዝና የተገለጠውን ቃሉን የሚቃወም ሕዝብ ታሪክ
ነው። በታሪካቸው ውስጥ በምድረበዳ ሕጉ ከተሰጣቸው ጊዜ አንስቶ
ለእግዚአብሔር ተዕዛዝ ተገዢ አልሆኑም። ይልቁንም ልባቸው በዙሩያቸው ያሉት
እግዚአብሔርን የማያመልኩ ሕዝቦች ወደሚከተሉት መንገድና የኑሮ ዘይቤ ዘወር
ያለ ነበር። ስለ ክርስቶስ ምመጣት የሚናገሩትንና የንስሃ ጥሪ የሚያቀርቡላቸውን
ነቢያት ይገድሉ ነበር። ይህም መንፈስ ቅዱስን መቃወም ነው። በዚህ ታሪክ
ውስጥ ያሉትም የደገሙት ይህንኑ ነው። በዚህ ጥትና በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ
የተናገራቸውን እስጢፋኖስን በታላቅ ቁጣ አምጸው ሲወግሩትና ሲገሉት
እናያለን።
የንባብ ክፍሉ ማብራሪያ
የሐዋ ሥራ 7:51-60 አይሁዳዊያን ውጫዊ በሆነ እንደ ግርዛት ዓይነቱ
ሥርዓት ልማድ የሚታበዩ በታላቁና በተዋበው ቤተ መቅደሳችውም የሚመኩ
ነበሩ። እስጢፋኖስ አንገተ ደንዳኖች በመሆናቸውና ኃጢአታቸውን ተናዘው ወደ
እግዚአብሔር ለመመለስ ባለመፈለጋቸው ይወቅሳቸዋል። ያልተገረዘ ልብ
ስላላቸው ልክ በምድረ በዳ የነበሩት አባቶቻቸው ሙሴንና እግዚአብሔርን
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እንደተቃወሙ ሁሉ እነርሱም በመካከላቸው ይሰራ የነበረውን እግዚአብሔር
መንፈስ ቅዱስን እንደተቃወሙት ሲገልጽ፦ “እናንተ ግትሮች፣ ልባችሁና ጆሯችሁ
ያልተገረዘ፣ ሁልጊዜ መንፈስ ቅዱስን እንደተቃወማችሁ ነው፤ አባቶቻችሁ
እንዳደረጉት እናንተም እንዲሁ ታደርጋላችሁ።” ብሏል። ጻድቁንና መሢሁን
የገደላችሁ እንናንተ ናችሁ ብሎ ከሳሾቹን ተጠያቂ ሲያደርጋቸው አይሁዶች
ተናደዱ በእርሱም ላይ ተነሱ ይህንንም በማድረጋቸው እስጢፋኖስ የተናገራቸው
እውነት እንደሆነ አስመሰከሩ ማለት ነው። ሐዋ ጴጥሮስም ይህንን እውነት በሐዋ
ሥራ ከምዕራፍ 2 ጀምሮ በድፍረት ይናገራል።
በዚህ ክፍል ቁጥር 58 ላይ እስጢፋኖስ ሲወገር ልብሶቻቸውን ይጠብቅ
የነበረው ሳውል ወይም በኋላ ሐዋርያው ጳውሎስ የተባለው እንደነበረ ይናገራል።
ይህ ቁጥር ለሚቀጥሉት ጥናት አስፈላጊ ነው።
የመወያያ ጥያቄዎች
1.

በባለፈው ጥናታችን ከተነጋገርናቸው ነገሮች የምናስታውሰውን በአጭሩ
አካፍሉ።

2.

በሐዋ ሥራ 7:51 መሰረት፦ እስጢፋኖስ “ልባችሁና ጆሮአችሁ
ያልተገረዘ፣ አንገተ ደንዳኖች...” የሚለው ማንንና ምን ማለት እንደሆነ
ተወያዩ (ዘጸ 33:3-5 አንብቡ)።

3.

በሐዋ ሥራ 7፡52-53 ባለው መሰረት እስጢፋኖስ ከተናገረቻው
“የእስራኤልውያን በደል” በመዘርዘር ተወያዩ። በዚህ ክፍል “ጻድቅ”
ብሎ የሚለው ማንን ነው?
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4.

የሐዋ ሥራ 7:54-56 ያለውን የሸንጎው ሰዎችና የእስጢፋኖስን ድርጊት
በማነጻጸር ተወያዩ። በእስጢፋኖስ ሕይወት የመንፈስ ቅዱስ ምን ሚና
ነበር?

5.

በቁጥ. 56-57 መሰረት የሸንጎውን ተሰብሳቢዎች ይበልጥ ያበሳጫቸውና
እርምጃ ያስወሰዳችው ምንድን ነው? እንዲሁም “የሰው ልጅ” ብሎ
የምናገረው ማንን እንደሆነም ተነጋገሩ?

6.

በሐዋ ሥራ 7:59-60 እና በሉቃስ 23:34 መሰረት የኢየሱስንና
የእስጢፋኖስን ምልጃ በማነጻጸር ተወያዩ።

7.

ከዛሬው ጥናት ከእስጢፋኖስ ሕይወት ወንጌልን ስንናገር
ስለሚያስከፍለው ዋጋ አካፍሉ።

መደምደሚያ፦
እስጢፋኖስ በእግዚአብሔር ላይ የነበረው እምነትና ለቃሉ የነበረው
ታዛዥነት ሞትን እንዲጋፈጥ ኃይል ሰጠው። እናም እስጢፋኖስ በሰዎች ፊት
ሳያፍርና ሳይፈራ ስለ ኢየሱስ ሲናገር ሰማዕትነቱን ለመቀበል ክርስቶስ ኢየሱስ
ቆሞ እናያለን(ሉቃ. 12:8)። ከዚህም በመነሳት እስከሞት ድረስ ለመታመን
ልባችን

መበርታት

ይኖርበታል።

በታሪክ

ብዙ

የእግዚአብሔር

ሕይወታቸውን ሠጥተዋል። እኛም ቆራጦች መሆን አለብን።
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ሰዎች

ጥናት አስራ ስድስት
ርዕስ፦ የቤተ ክርስቲያን መሰደድና ወንጌል ወደ ይሁዳና ሰማርያ መስፋፋት
የንባብ ፍል፦ የሐዋ ሥራ 8:1-40
ዓላማ፦ የጥንቷ ቤተክርስቲያን ተልዕኮዋን በየተሰደደችበት ሁሉ ሳትዘነጋ እንዴት
ማስፋፋት እንደቻለችና እኛም የወንጌል ኃላፊነት እንዳለብን ለማመልከት
መግቢያ፦ባለፈው ጥናት እስጢፋኖስ በአይሁድ ሸንጎ ፊት የተናገረው
የመከላከያ ቃል በክርስቶስና በሐዋርያት የተሰበከውን ወንጌል የሚደግፍና ይህንን
መጽሐፍ ቅዱሳዊ እምነት የሚቃወሙትን በመከላከሉ ምክንያት በመጨረሻ
ለዚህ የከበረ ዓላማ ክቡር ሕይወቱን በሰማዕትነት አሳልፎ መስጠቱን ተመልክተን
ነበር። በዛሬው ጥናታችን ደግሞ በኢየሩሳሌም በተነሳው ከባድ ስደት
በየቦታው የተበተኑት አማኞች በየሄዱበት ቦታ ሁሉ ወንጌልን እንደሰበኩና
በተለይም ፊልጶስ በሰማርያ ከተማ በድንቅና በተአምራት እንዳገለገለና በኋላም
ጴጥሮስና ዮሐንስ አብረውት እንዳገለገሉ እናያለን።
የንባብ ክፍሉ ማብራሪያ
የሐዋ 8:1-3 የአማኞችን መሰደድና መበተን ስንመለከት በዋናነትም ሰማዕት
የሆነውን እስጢፋኖስን ቀብረው እንዳለቀሱለትና ሳውል የተባለውም የስደቱ ዋና
ተዋናይ እንደነበር እናያለን።
የሐዋ 8:4-25 ፊልጶስ ክርስቶስን በሰማርያ ሰበከ። የሐዋ ሥራ 1:8 ተልዕኮ
ፊጻሜን የሚያመለክት ነው። በፊልጶስ አገልግሎት ምክንያት በሰማርያ ከተማ
እንዴት ያለ ደስታ እንደተከሰተ እንመለከታለን። እንዲሁም በፊልጶስ አገልግሎት
ታላላቅ ታምራቶች ይታዩ ነበር። ይህም ብዙዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት
እንዲጨመሩ ምክንያት ሆኗል። በዚህ ክፍል ደግሞ ታላቅ ኃይል እንዳለው
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ይገመት የነበረው ጠንቋዩ ሲሞንም ጌታን አምኖ ስለመዳኑና የእግዚአብሔርን ጸጋ
በገንዘብ ለመግዛት በመሞከሩ ሊደርስበት ስለነበረው ነገር እናያለን። ወንጌል
የጥንቆላንም ኃይል ያሸንፍ ነበር።
የሐዋ 8:26-40 እንደሚያስረዳን ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ በፊልጶስ
አማካኝነት የኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝነት በኢሳ 53፡7-8 የተጻፈውን ትንቢታዊ
ዘገባ እንዴት እንዳስተዋለና አምኖና ተጠምቆ በደስታ ወደ መጣበት ሀገር
እንደተመለሰ ያሳየናል። በዚህ ጀንደረባ መዳን የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጣልቃ
መግባት እንዳለው ግልጽ ነው። ይህ ጀንደረባ ባለሥልጣን ወንጌልን ወደ
ኢትዮጵያ ካስገቡት ሰዎች አንዱና ቀዳሚው ሰው እንደሆነ ይነገራል።
የውሃ ጥምቀትን በተመለከተ የተለያዩ ቤተ እምነቶች ልዩ ልዩ የማስተማርና
የመማር ልምምዶች ቢኖርም ለውሃ ጥምቀት ዋና መሥፈርት በክርስቶስ የድነት
ሥራ ማመን ብቻ ነው። ይሁን እንጂ በክርስቶስ አምኖ የተጠመቀ አማኝ
የደቀመዝሙርነት ሕይወት መኖር ይጠበቅበታል።
የመወያያ ጥያቄዎች
1.

በሐዋርያት ሥራ 8:1-4 መሰረት ወንጌል ከኢየሩሳሌም ወጥቶ
እንዲሰራጭ ያደረገው ምክንያት ምን ነበር?

2.

ከባለፈው ጥናቶቻችን በማስታወስ ፊልጶስ ማን እንደነበረና
በኢየሩሳለኢም ቤተ ክርስቲያን ኃላፊነቱ ምን እንደነበረ እናካፍላለን
(ሐዋ ሥራ 6:1-6)።

3.

በሐዋ ሥራ 8፡4-14፣ 26፣ 40 መሠረት ፊልጶስ ወንጌል የሰበከባቸው
ከተሞችን ዘርዝሩ ከሐዋ ሥራ 1:8 ጋር ምን ግንኙነት አለው?
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4.

ሐዋ ሥራ 8፡9-13 መሰረት የሲሞንን ዝናና የፊልጶስን የወንጌል ስብከት
ኃይል ያወዳድሩ፤የተረዳችሁትንም ለቡድናችሁም አካፍሉ።

5.

በሐዋ ሥራ 8፡14-17 የጴጥሮስና የዮሐንስ ወደ ሰማርያ መላክ ምክንያቱ
ምን ነበር?

6.

በሐዋ. 8:18-25 እንደምንመለከተው የጠንቋዩ ሲሞን ችግሩ ምን ነበር?

7.

በሐዋ ሥራ 8:26-35 መሰረት የኢትዮጵያዊውን ጃንደረባና የፊልጶስን
መገናኘትና ክንውን ተወያዩ። ከዚህስ ምን እንማራለን?

8.

በሐዋ ሥራ 8፡36-38 መሠረት በውሃ የመጠመቅ ዋና መስፈርት ምንድ
ነው? ተወያዩ።

9.

ከዛሬው ጥናት ስለ ወንጌል ስብከት ሕይወት ምን ተማርን? ምንስ
እናድርግ?

መደምደሚያ፦
በዛሬው ጥናት መሠረት በማይመስል ሁኔታና በማያመቺ ጊዜ እግዚአብሔር
የተዘጋጀ ልብ የነበረውን ፊልጶስን ተጠቅሞ ቤተ ክርስቲያን ታላቁን የወንጌል
አገልግሎት በማስፋፋት እንድትቀጥል አድርጓል። ስለሆነም ስደት በእግዚአብሔር
ዘንድ የታቀደውን የእርሱን አጀንዳ ሊያስቆም አይችልምና በእኛም ዕድሜና
ሕይወት ስደቱ ቢከሰት ወንጌልን ለማሰራጨት እንጠቀምበት።
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ጥናት አሥራ ሰባት
ርዕስ፦ የአሳዳጁ ሳውል መጠራት
የንባብ ፍል፦ የሐዋ ሥራ 9፡1-31
ዓላማ፦የእግዚአብሔር ምህረት፡ሰዎችን ከዓመጻ መንገድ መልሶ ለዘላለማዊ ቃል
ኪዳን ተልዕኮ የሚጠቅሙ እንደሚያደርግ ማሳየት
መግቢያ፦ባለፈው ጥናት ፊልጶስ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ወደ አንድ ኢትዮጵያዊ
ጃንደረባ ሲላክና ለዚህ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ የማመንና የመጠመቅ ምክንያት
እንደሆነ ተመልክተን ነበር። በዛሬው ጥናታችን ደግሞ በእስጢፋኖስ ተወግሮ
መሞት የተባበረና ቤተ ክርስቲያንን እያሳደደ ብዙ ክርስቲያን ወገኖችን ወደ ወኅኒ
ያስገባ የነበረውን ሳውል የተባለ ኃይለኛ አሳዳጅ ሰው ጌታ እንዴት
እንደተገናኘውና ሕይወቱንም እንደለወጠ እናያለን። እንዲሁም ከደማስቆ ቅዱሳን
ጋር ኅብረት ማድረጉና በየሥፍራው ሁሉ እየተዘዋወረ የክርስቶስን አዳኝነት
ለሌሎች በመመስከሩ ምክንያት እርሱም በተራው ስለ ክርስቶስ መከራን መቀበል
መጀመሩን እናያለን ።
የንባብ ክፍሉ ማብራሪያ
የሐዋ ሥራ 9:1-9 ሐዋርያው ጳውሎስ ከኢየሩሳሌሙ ሊቀ ካህናት
በደማስቆ ለነበሩት ምኩራቦች የፈቃድ ደብዳቤ በማጻፍ በሶርያ የሚኖሩ አማኞች
ካሉ አስሮ ወደ ኢየሩሳሌም ለፍርድ ለማምጣት ጉዞ እንደጀመረ ነገር ግን ጌታ
ደማስቆ ለመድረስ ጥቂት ሲቀረው ዕቅዱን ያስቀየረውን እውነት እንመለከታለን።
በድርጊቱም ከጌታ ኢየሱስ ጋር እንደተገናኘና የሕይወቱ አቅጣጫም መለወጥ
እንደጀመረ ይናገራል።
የሐዋ ሥራ 9፡10-22 በዚህ ክፍል ጌታ በደማስቆ የሚኖረውን ሐናንያ
የተባለውን ደቀ መዝሙር ተጠቅሞ ለሳውል እንዴት እጅ በመጫን
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እንደሚጸልይለትና እንደሚፈወስ፣ ክርስቲያኖችን ለማሳደድ አስቦበት በነበረው
ቦታም ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን በየምኩራቦቹ ይሰብክ እንደነበር
እናያለን። ሐዋ ጳውሎት አሳዳጅ መሆኑን ያውቁ የነበሩም በአግራሞት
የአገልግሎቱንና የሕይወቱን ለውጥ እንዳስተዋሉ እንመለከታለን። ከተወሰኑ
ዓመታት በኋላ ሐዋርያው ጳውሎስ የሕይወቱን መለወጥ በሐዋ ሥራ ምዕራፍ 22
እና 26 ሲመሰክር እናያለን። በዚህ ክፍል ከቁ.15-16 ትኩረት መስጠት አለብን፤
ምክንያት ወደፊት ስለሚመጣው የሳውል ጥሪ ይናገራል፤-እንደሚከተለው ይላል
“15ጌታም እንዲህ አለው፤ “ሂድ፤ ይህ ሰው በአሕዛብና በነገሥታት ፊት
እንዲሁም በእስራኤል ሕዝብ ፊት ስሜን እንዲሸከም የተመረጠ ዕቃዬ
ነው፤ 16እኔም ስለ ስሜ ምን ያህል መከራ መቀበል እንዳለበት አሳየዋለሁ።”
የሐዋ ሥራ 9፡23-31 አሁን ደግሞ ሳውል ከአይሁድ የግድያ ሴራ አምልጦ ወደ
ኢየሩሳሌም እንደመጣና በባርናባስ አማካኝነት በኢየሩሳሌም ከነበሩት ደቀ
መዛሙርት ጋር እንደተዋወቀ ቃሉ ይነግረናል።
የመወያያ ጥያቄዎች፦
1. በባለፈው ጥናት መሰረት ስለ ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ የምናስታውሰውን
እናካፍላለን።
2. የሐዋ ሥራ 9፡1-2 ባለው መሰረት የሳውልን አማኞችን የማሳደድ ዕቅድ
ተወያዩ።
3. የሐዋ ሥራ 9:3-6 በማንበብ በክፍሉ ምን እንደተከሰተ በማብራራት
ተነጋገሩ።
4. የሐዋ ሥራ 9፡7ን ከሐዋ. 22:9ን በማነጻጸር ምን እንደረዳችሁ አካፍሉ።
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5. የሐዋ ሥራ 9፡10-16 ባለው መሰረት ሐናንያን የተመለከተውን ራዕይ
በዝርዝር ተወያዩ።
6. የሐዋ ሥራ 9፡15 እና 22:21 ወሳኝ ቁጥችሮ ናቸው። በተጨማሪ የገላትያ
መልዕክት 1:15-16 በማንበብ የተረዳችሁትን ነገር ተወያዩ።
7. በሐዋ ሥራ 9፡20-31 መሰረት ሳውል በደማስቆም ሆነ በኢየሩሳሌም ምን
ያደርግ ነበር? ምንስ ደረሰበት? እነዚህን ቁጥሮች ስናጤን ስለ እግዚአብሔር
ምን እንማራለን?
8. ከዛሬው ጥናት በአጠቃላይ ምን እንደተማርን በማካፈል እግዚአብሔር የቤተ
ክርስቲያንን አሳዳጆች የሆኑትን ግለሰቦችን፣ድርጅቶችንና ሀገሮች
በተዓምራት ጣልቃ ገብቶ እንዲለውጣቸው እንጸልያለን።
መደምደሚያ፦
በዚህ ጥናት የሐዋርያው ጳውሎስን መለውጥ ስናይ ጌታ ኢየሱስ በየዘመናቱ
በቤተ ክርስቲያናን ላይ በተቃውሞ የሚነሱትን አሳዳጆች በኃያል ክንዱ
በማንበርከክ እንዲታዘዙት ካደረገ በኋላ በቀረላቸው ዘመን ሁሉ ለስሙ ክብር
እንዲኖሩለትና እንዲሮጡለት የሚያደርግ አምላክ ነው። ይህንም የቤተ ክርስቲያን
ዋነኛ አሳዳጅ ከነበረው ከሳውል ሕይወት ተመልክተናል።ዛሬም ይህንን ምህረቱን
ለብዙዎች ሊገልጥ እንደሚችል እናያለን። እኛም እንደነዚህ አሳዳጅ ለሆኑ ሰዎች
እግዚአብሔር እንዲለውጣቸው እንጸልያለን።
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ጥናት አሥራ ስምንት
ርዕስ፦ ወንጌል ከአይሁድ ወደ አህዛብ መድረስ
የንባብ ክፍል፦ ሐዋ ሥራ 9፡32-10፡23
ዓላማ፦ ወንጌል ለሰው ሁሉ መዳን እጅግ አስፈላጊ እንደሆነና እግዚአብሔርም
የተቀበለውን ልንቀበል እንደሚገባንና ለማሳየት
መግቢያ፦
ከሐዋ ሥራ 9፡32 እስከ 11፡18 አንድ ወጥ ታሪክ ነው። ነገር ግን በሦስት
ከፍለን እናጠናዋለን። የመጀመሪያው ክፍል የሐዋ. 9፡32-10፡23፣ሁለተኛው
ሐዋ 10፡24-48 ሲሆን ሦስተኛው ደግሞሐዋ.11፡1-18 ነው።በዚህ
በመጀመሪያው ክፍል ጥናት ጴጥሮስ አሁንም ወደ አይሁድ ብቻ እንደሄደ (9:3243) ነገር ግን እግዚአብሔር ራሱ ወደ አህዛብ ማለትም ወደ ቆርኔሌዎስ ቤት
እንደመራው እናያለን (10፡1-23)።
የንባብ ክፍሉ ማብራሪያ
የሐዋ ሥራ 9፡32 “ጴጥሮስም በየስፍራው ሁሉ ሲዞር” ከኢየሩሳሌም
ወጥቶ፥ ወንጌል በደረሰባቸው በይሁዳና በሰማርያ አከባቢ ያሉ የተለያዩ ከተሞችን
እየዞረ በጌታ ያመኑትን ያገለግል ነበር። ይህም በእምነታቸው እንዲጸኑ ለመርዳት
ነው። ጌታ ኢየሱስ “በጎቼን ጠብቅ” (ዮሐ 21:15) ብሎ ያዘዘውን ጴጥሮስ
እየጠበቀ መሆኑ ያሳያል።
ሐዋ ሥራ 9፡32-35 በዚህ ክፍልና በዚህ ጊዜ “ቅዱሳን” የሚለው
ከአይሁድ እምነት ወደ ጌታ የመጡትን ነው። በኢየሩሳሌም ከተማ ሲደረግ
የነበረውም ድንቅና ታዓምራት (ሐዋ ሥራ 3:1) በዚህም በይሁዳ ከተሞችም
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ሲደገም ማለትም ጴጥሮስ ከስምንት ዓመቱ ጀምሮ አካል ጉዳተኛ የነበረውን ሰው
በልዳ በተባለች ከተማ በክርስቶስ ኅይል ሲፈውስ እናያለን። ይህም ፈውስ
ሌሎችን ወደ ጌታ እንዲመጡ ተጠቀመበት።
ሐዋ ሥራ 9፡36-42 ወደ ኢዮጴ ከተማ ሄዶ ጣቢታ ወይም ዶርቃ
የተባለችወን የሞተችውን ደቀ መዝሙር ጸልዮ ከሞት እንዳስነሳ ቃሉ ይነግረናል።
በዚህም ክፍል ኢየሱስ ሲያደርግ ያየውን በራሱ በክርስቶስ ኅይል ሐዋርያው
ጴጥሮስ ሲያደርግ እናያለን።የዚህች ደቀ መዝሙር ከሞት መነሳትም ብዙዎች ወደ
ጌታ እንዲመጡ ረዳ። ዶርቃ ከጌታ የተነሳ በጎ በማድረግ የታወቀች እንደነበረች
ጸኃፊው ይናገራል። ሕይወቷ ብዙ ያስተምራል።
ሐዋ ሥራ 9፡43ን ስናይ ጴጥሮስ ያረፈበት ሰው አይሁዳዊ ሲሆን፥
የሚሰራው ስራ ቁርበት መፋቅ ነው። ይህ ስራ ከሞቱ እንስሶች አካል ጋር
ያገናኘዋል። ይህ ደግሞ በብሉይ ኪዳን ህግ መሠረት እንዲረክስ ያደርገዋል (ዘሌ
11:35)። ጴጥሮስ ከዚህ ሰው ጋር ለብዙ ቀን በቤቱ መኖሩ፥ ይህ አይሁዳዊ
የረከሰ እንኳ ቢሆንም እንደተቀበለው ያሳያል። ይህ ሰው ምንም እንኳ በአይሁድ
ህግ ቢረክስም፥ በኢየሱስ በማመኑ እንደንጹህ እንደሚቀበለው ያሳያል።
ሐዋ ሥራ 10፡1-8 ወንጌል በቂሣርያ ከተማ በሮማዊው ባለሥልጣን ቤት፦
ቆርኔሌዎስ የኢጣሊያ ክፍለ ጦር አዛዥ የሆነ፥ የአይሁድን እምነት የተቀበለ፥
በመልካም ሥራ የሚያምንና የተመሰከረለት (ቁጥ 22) ባለሥልጣንም እንደነበረ
ክፍሉ ይናገራል። እግዚአብሔር ጸሎቱንና ምጽዋቱን ብቻ ሳይሆን የተቀበለው፥
ቆርኔሌዎስን ራሱን ጭምር ነበር። ይህን የምናየው መልአኩ ወደ እርሱ መጥቶ “
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“ጸሎትህና ምጽዋትህ ለመታሰቢያነት ወደ እግዚአብሔር ፊት አርጎልሃል …”
ብሎ ከሚናገረው መልዕክት ነው።
ሐዋ ሥራ 10፡9-15 በዚህ ክፍል ጴጥሮስ ከእግዚአብሔር ስለአህዛብ ወሳኝ
የሆነ መልዕክት ይቀበላል። ይህ መልዕክት የመጣው ጴጥሮስ በጸሎት ሆኖ መሆኑ
ስለመልዕክቱ ትክክለኛነት አንዱ ማስረጃ ነው። ከዚህ በፊት በአይሁድ አመጋገብ
ህግ ርኩስ ናቸው የተባሉትን እንስሶችን (ዘሌዋውያን 11:4-11) አሁን አርደህ
ብላ ብሎ እግዚአብሔር ራሱ ያዘዋል። ጴጥሮስም ከዚህ በፊት በተገለጠለት ህግ
መሠረት በህይወቱ ዘመን ሁሉ በልቶ እንደማያውቅና አሁንም እንደማይበላ
ለእግዚአብሔር ይናገራል። “እግዚአብሔር ያነጻውን አታርክሰው” የሚለው
የእግዚአብሔር ምላሽ የሚነግረን በፊት የረከሱትን አሁን እግዚአብሔር
ስላነጻቸው ጴጥሮስ መብላት እንደሚችል ነው። ስለዚህ በፊት የረከሱትን አህዛብ፥
እግዚአብሔር አሁን በክርስቶስ እንዳነጻቸው ይናገራል።
ሐዋ ሥራ 10፡16-20 እግዚአብሔር ሲናገረው ጴጥሮስ ሦስት ጊዜ እምቢ
ማለቱ፥ ጴጥሮስ በቀላሉ እንደማይለወጥ ያሳያል። እግዚአብሔር የተናገረው
ከምግብ ጋር የተያያዘ ብቻ ሳይሆን፥ ከሰው ጋር እንደተያያዘ የገባው ወዲያው
ሰዎች ወደ ነበረበት ቦታ ሲመጡ፥ ሳይጠራጠር እንዲቀበላቸው እግዚአብሔር
ሲያዘው ነው።
ሐዋ ሥራ 10፡21-23 ቆርኔሌዎስ የላካቸው ሰዎች ጴጥሮስን የፈለጉት ወደ
ቆርኔሎስ ቤት ወስደውት ወንጌልን እንዲሰብክ እንደሆነ ይነግሩታል። ጴጥሮስ
ሰዎቹ ወደ ቤት አስገብቶ በእንግድነት መቀበሉ፥ ጴጥሮስ አህዛብን መቀበሉን
የሚያሳይ የመጀመሪያ ምልክት ነው።
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የመወያያ ጥያቄዎች፦
1. የሐዋ ሥራ 9፡32-35 በበልዳ የሆነውንና ውጤቱን ተነጋገሩ።
2. የሐዋ ሥራ 36-43 መሠረት በኢዮጴ የሆነውንና ውጤቱን ተነጋገሩ። በዚህ
ክፍል ከከዶርቃስ ሕይወት ምን እንማራለን?
3. በሐዋ ሥራ 10፡1-8 በመነሳት ስለ ቆርኔሌዎስ መንፈሳዊ ሕይወትና
ጴጥሮስን ወደ ቤቱ እንዲያስመጣ ያደፋፈረው የመልአኩ ንግግር ተነጋገሩ።
4. በሐዋ ሥራ 10፡9-16 በማንበብ የተረዳችሁትን ለቡድናችሁ አካፍሉ።
ከዚህ ክፍል ጴጥሮስ የክርስቶስን ተልዕኮ በትክክል የተረዳ ይመስላችሁሃል?
አዎን/ አይደለም ለምን?
5. በሐዋ ሥራ 10፡17-23 መሠረት ጴጥሮስ ከቆርኔሌዎስ ቤት የተላኩትን
ሰዎች ለመቀበልና ለመተባበር ልቡን የቀየረው ምንድ ነው? ተነጋገሩ።
6. ከዛሬ ጥናት በመነሳት ለራሳችን ምን ተማርን፣ምንስ እናድርግ? ተወያዩ።
መደምደሚያ፦
ክርስቶስን ከተቀበልን ከሕይወታችን በጎ ነገር ሊታይና በጸሎትም የበረታን
ልንሆን ይገባል።እግዚአብሔር የተቀበለውን ልንቀበል፥ ይቅር ያለውን ይቅር
ልንልና ለእግዚአብሔር ስራ እንቅፋት ከመሆን ልንጠነቀቅ ይገባናል።
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ጥናት አሥራ ዘጠኝ
ርዕስ፦ የአሕዛብ መዳን
የንባብ ክፍል፦ 10:24-48
ዓላማ፦ እግዚአብሔር አህዛብን በወንጌል አንጽቶ በመንፈስ ቅዱስ ሞልቶ
ከአይሁዶች ጋር አንድ እንዳደረገ ለማሳየት።
መግቢያ፦ ባለፈው ጥናት ጴጥሮስ አህዛብን እንዲቀበል በራዕይ እንዳዘዘው
አይተናል። መልአኩ ለጴጥሮስ “እግዚአብሔር ያነጻውን አታርክሰው” የሚለው
ትዕዛዝ፥ እግዚአብሔር አህዛብን እንዳነጻቸው እንደሚናገር አይተናል። በዚህ
ጥናት ደግሞ እግዚአብሔር አህዛብን እንዴት እንዳነጻቸውና መንፈስ ቅዱስንም
ለአይሁዶች በኢየሩሳሌም እንደሰጣቸው እንዲሁ በቂሣርያ ለአህዛብ ወገን እንዴት
እንደሰጠ እናያለን።
የንባብ ክፍሉ ማብራሪያ
ሐዋ ሥራ 10፡23 ጴጥሮስ አብረውት ከነበሩ ወንድሞች አንዳንዶችን
ምስክሮች እንዲሆኑ ከኢዮጴ አብረውት እንዲሄዱ አደረገ። ቁጥር 24 ቆርኔሌዎስ
ዘመድ አዝማዱን ሰብስቦ ጴጥሮስን ይጠባበቅ ነበር። ይህም ቆርኔሌዎስ
ለመንፈሳዊ ነገር የነበረውን ጥማት ያሳያል።
ሐዋ ሥራ 10፡25-26 ቆርኔሌዎስ ጴጥሮስን ሲያገኘው የሰገደበት ምክንያት፥
ጴጥሮስን ራሱ እንደ መልአክ ስለተቀበለው ነው። ጴጥሮስ ግን “እኔ ራሴ ደግሞ
ሰው ነኝ” ይለዋል። ይህም ጴጥሮስ እራሱን እንደ ቆርኔሌዎስ ሰው አድርጎ
እንደሚያይ፥ አህዛብም አይሁዶችም አንድ አይነት ሰዎች እንደሆኑ እንደሚያምን
ያሳያል። ይህን መናገሩ ለሚናገረው ወንጌል ወሳኝ ነው። በራዕይ 19:10 እና
22:8-9 የእግዚአብሔር መልዓክ ስግደትን አለመቀበሉን እናያለን።
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ቁጥር 28-33 አይሁዶች ከአህዛብ ጋር ሕብረት እዳያደርጉ እግዚአብሔር በሙሴ
ህግ አዟአል። ይህንም አይሁዶች ብቻ ሳይሆኑ፥ አህዛብም ያውቃሉ። አሁን ግን
እግዚአብሔር ለጴጥሮስ በግል ተገልጦ አህዛብን ማንጻቱንና ጴጥሮስም
ሊቀበላቸው እንደሚገባ ይናገረዋል። ከእግዚአብሔር በግልጽ ስለሰማ እንጂ
ጴጥሮስ የሙሴን ህግ ሽሮ አይደለም። እግዚአብሔርም ህጉን ሽሮ ሳይሆን፥ አሁን
አህዛብን በክርስቶስ አንፅቷቸው ነው ሁለቱን አብረው እንዲቀራረቡ ያደረገው
(ኤፌ 2:1-11)። ቆርኔሌዎስም ደፍሮ ጴጥሮስን ወደ ቤቱ ያስመጣው
እግዚአብሔር እራሱ ተገልጦ ስለተናገረው ነው። ይህ ደግሞ እግዚአብሔር ጥንት
ከአዳም ጀምሮ የገባው የድነት ቃል ኪዳን ነው።
ሐዋ ሥራ 10፡34-43 ጴጥሮስ ወንጌልን ለአህዛብ ይሰብካል።
እግዚአብሔር የሰውን ፊት አይቶ እንደማያደላ፥ ማለትም አይሁድና አህዛብ ብሎ
እንደማያደላ በመናገር ይጀመራል። እግዚአብሔርን መፍራት (ማመን) እና
በጽድቅ (የተናገረውን በመታዘዝ) መኖር ወሳኝ እንደሆነ ይናገራል። ክርስቶስ
የሁሉ ጌታ እንደሆነና በምድርም ሰላምን እንደሰበከ፥ እንደሞተና እንደተነሳ፥
ለሐዋርያትም እንደተገለጠ ይናገራል።አስቀድሞ የመረጣቸው ወንጌልን ለሌሎች
እንዲሰብኩ ነው። ስብከቱን ሰምተው በኢየሱስ የሚያምኑ ሁሉ በኢየሱስ ስም
የኃጢያት ስረየት እንደሚያገኙ የወንጌልን የምስራች ይናገራል።
ሐዋ ሥራ 10፡44-46 ይህ ክፍል እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም
ልክ እንደ አይሁድ አማኞች መንፈስ ቅዱስ በአህዛብ ላይ ሲወርድ እናያለን።
በሐዋ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ በአይሁድ ደቀ መዛሙርት ወይም የክርስቶስ
ተከታዮች ላይ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድና ጴጥሮስ ትንቢተ ኢዮኤል ጠቅሶ
እግዚአብሔር በመጨረሻ ዘመን በሥጋ ለባሽ ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱሱን
እንደሚያፈስ ተናገሮ ነበር። በጴጥሮስም አዕምሮ ይህ ትንቢት ፍጻሜው በአይሁድ
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መካከል ብቻ እንደሆነ ነበር። አሁን ግን ሥጋ ለባሽ ሲል አህዛብንም ጨምሮ
እንደሆነ ማለትም እግዚአብሔር አህዛብንም እንዳነጻ፥ ለራሱ እንደቀደሰ፥
በአይሁድና በአህዛብ መካከል ልዩነት እንደማያደርግ የመንፈስ ቅዱስ መውረድ
ያስረግጣል።
ቁጥር 47-48 መንፈስ ቅዱስ በእነርሱ ላይ እንደወረደ ሲያይ፥ በአህዛብና
በአይሁድ መካከል ልዩነት እንደሌለ ሲረዳ፥ አህዛብም እንዲጠመቁ ያዛል። ይህም
አህዛብ በኢየሱስ ስም በመጠመቅ ከጌታ ኢየሱስ እና አካሉ ከሆነችው ቤተ
ክርስቲያን ጋር አንድ መሆናቸውን እንዲያሳዩና፥ ለሰው ሁሉ እንዲመሰክሩ ነው።
የመወያያ ጥያቄዎች፦
1. በሐዋ. ሥራ 10፡24-26 ቆርኔሌዎስ በምን አይነት ሁኔታ ነው ጴጥሮስን
የተቀበለው?
2. የቆርኔሌዎስን ስግደት ከራዕይ 19:10፣ራዕይ 22:8-9 በማነጻጸር ተወያዩ።
ለእኛስ ምን ይጠቅማል?
3. ሐዋ. ሥራ 10፡27-33 መሠረት አይሁዶችና አሕዛብ ስለማይቀራረቡ
የጴጥሮስንም ይሁን የቆርኔሌዎስን አዕምሮ የቀየረው ምንድን ነው? ለምን?
4. በሐዋ ሥራ 10፡34-43 ጴጥሮስ የሰበከውን የወንጌል መልዕክት ፍሬ ሀሳብ
በዝርዝር ተወያዩ።
5. ሐዋ ሥራ 10፡44-46 መንፈስ ቅዱስ በአህዛብ ላይ መውረዱ ምን
ያመለክታል? ከጴጥሮስ ጋር የነበሩት አይሁድ የተገረሙት ለምንድን ነው?
6. ሐዋ ሥራ 10፡47-48 መሰረት ጴጥሮስ አህዛብ በውሃ ለማጥመቅ
ከወሰደው እርምጃ ምን እንማራለን (ኤፌ 2:1-8)?
7. ከዛሬ ጥናት ስለ እግዚአብሔር የድነት ቃል ኪዳን ምን እንማራለን።
መደምደሚያ፦ ወንጌል አይሁድንም ይሁን አህዛብን የእግዚአብሔር መንግስት
ወራሾች እንዲሆን አንድ ያደረገን መሆኑን አውቀን፥ እርስ በእርሳችን ከአንድ
መንፈስ እንደ ጠጣ ስው በመቀባበል ልንኖር ይገባናል እንዲሁም ሰውን
በማለመለያየት መስበክ አለብን።
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ጥናት ሃያ
ርዕስ፦ እግዚአብሔር በገለጠልን እውነት መኖር
የንባብ ክፍል፦ ሐዋ ሥራ 11:1-18
ዓላማ፦በተገለጠው የእግዚአብሔር ቃል ላይ ቆመን የእኛንም ሆነ የሌሎችን አቋም
እንደ እግዚአብሔር ቃል መሆን እንደሚገባው ለማሳየት
መግቢያ፦ በባለፈው ጥናት የቆርኔሌዎስ ቤት ወንጌልን እንዴት እንደተቀበሉና፥
መንፈስ ቅዱስም በእነርሱ ላይ መውረዱ በእግዚአብሔር ፊት በአህዛብና
በአይሁድ መካከል ልዩነት አለመኖሩን እንደሚያሳይ አጥንተናል። በዚህ ጥናት
ደግሞ ከዚህ በኋላ የተፈጠረውን እናያለን። ማለትም ከሐዋ ሥራ 9፡32
የጀመረው ታሪክ ድምዳሜው በዚህ ክፍል ነው። ቆርኔሌዎስና ቤተሰቡ ወንጌልን
መቀበላቸውና እነጴጥሮስም አህዛብን መቀበላቸው በአይሁድ አማኞች ዘንድ
የፈጠረውን ጥያቄ እና ጥያቄአቸውንም ጴጥሮስ እንዴት እንደመለሰ እናያለን።
የንባብ ክፍሉ ማብራሪያ
ሐዋ ሥራ 11፡1-3 ሐዋርያትና በይሁዳ የነበሩት ወንድሞች አሕዛብ
ወንጌልን እንደተቀበሉ ሰሙ።በኢየሩሳሌም የነበሩ አማኞች አህዛብ ወንጌልን
ስለተቀበሉ ሲደሰቱ ወይም እግዚአብሔርን ሲያከብሩ አናይም። ይልቁንስ
ጴጥሮስን ከአህዛብ ጋር በልተሃል ብለው ተቃወሙ። ጴጥሮስ ከአህዛብ ጋር
መብላቱ፥ እነርሱን መቀበሉን፥ በአህዛብና በአይሁድ መካከል ልዩነት አለመኖሩን
እንደሚያምን ያሳያል።
ሐዋ ሥራ 11፡4-17 ጴጥሮስ ለክሳቸው መልስ ይሰጣል። እንዴት
ትናገሩኛላችሁ ብሎ በትዕቢት አልተናገረም። ነገር ግን የእነርሱ ክስ መሠረት
እንዳለው ያምናል። ከዚህ በፊት በተገለጠላቸው ህግ መሠረት፥ አይሁድ ከአህዛብ
ጋር ሕብረት ማድረግ፥ በማዕድ አብሮ መቀመጥ አይቻልም። ከመጀመሪያ ጀምሮ
ለእርሱም ለቆርኔሌዎስም የተገለጠውን፥ ከተገናኙም ጀምሮ የሆነውን፥ እርሱ
ብቻውን ሳይሆን፥ አብረውት የነበሩ ስድስት አይሁዳዊ አማኞችም የአይን
ምስክሮች እንደነበሩ ይናገራል። ይህን ባለፉት ሁለት ጥናቶች አይተናል።
“እግዚአብሔርን ለመከልከል” የሚለው ንግግር የሚያመለክተው አይሁድን
ከአህዛብ ጋር ሕብረት የወንጌል ተልዕኮ ስለማድረግ ነው።ስለዚህ አህዛብን
82

እግዚአብሔር ተቀብሎአቸዋል ብሎ ያመነ ሰው፥ እርሱ ራሱ ደግሞ አህዛብን
ሊቀበል እንደሚገባው የጴጥርስ ንግግር ያሳያል።
ቁጥር 18 የጴጥሮስን ምላሽ ሲሰሙ፥ ዛም አሉ (ጴጥሮስን መክሰስ አቆሙ፥
ክሳቸውን ተዉ።) ደግሞም እግዚአብሔርን አከበሩ። እግዚአብሔር አህዛብን
በንስሃ እንዲነጹ እድል ሰጣቸው እንጂ፥ ህጉን ሽሮ አይደለም የተቀበላቸው።
የመወያያ ጥያቄዎች፦
1. ሐዋ ሥራ 11፡1 “አህዛብ የእግዚአብሔርን ቃል ተቀበሉ” ማለቱ
የቆርኔሌዎስ ታሪክ ስለተጻፈበት ዓላማ ምን ይነግረናል (ገላትያ 1:17-22፣
ሮሜ 15:7)?
2. ሐዋ. ሥራ 11፡ 2-3 አይሁድ ጴጥሮስን መንቀፋቸው ልክ ነበሩ? እንደ
ጴጥሮስ ያለን ዋና አገልጋይ መውቀሳቸው ምን ሊያስተምረን ይገባል?
3. ሐዋ. ሥራ 11፡4-14 እንደምናየው ጴጥሮስ ለቀረበበት ወቀሳ ምላሽ
የሰጠው እንዴት ነው? የጴጥሮስስ ዋና መልዕክቱ ምንድን ነው?
4. ሐዋ. ሥራ 11፡15-17 መሠረት ጴጥሮስ ለአህዛብ ስለተሰጠው የመንፈስ
ቅዱስ ስጦታ ከአይሁዶች ጋር ማነጻጸሩ ምንን ያሳያል? ተወያዩ
5. በሐዋ ሥራ 11፡18 መሠረት አይሁድ የጴጥሮስን ምላሽ ከሰሙ በኋላ፥ ምን
ድምዳሜ ላይ እንደደረሱ አካፍሉ?
6. ከዛሬ ጥናት የተረዳነውን ዋና ነገር ለሕብረታችን እናካፍላለን?
7. ዛሬ ለአገልጋዮችና ለራሳችንም ሕይወት በእግዚአብሔር ቃል መሰረት
በትህትና መመላለስ እንድንችል ጊዜ ወስደን እንጸልያለን።
መደምደሚያ፦ እንደ ጴጥሮስ ጌታ የገለጠልንና እንደ እግዚአብሔር ቃል
የሆነውን እውነት በተግባር ልንገልጸውና ለሚመጣብን ወቀሳ ሁሉ እንደ
እግዚአብሔር ቃል ምላሽ ልንሰጥ ዝግጁ ልንሆን ይገባል። እግዚአብሔር በቃሉ
በገለጠልን መንገድ ልንሄድና ሌሎችም እንደቃሉ እንዲሄዱ ግድ ልንል ይገባል።
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ጥናት ሃያ አንድ
ርዕስ፦ የእውነተኛ ወንጌል አገልግሎት ተጽዕኖ
የንባብ ክፍል፦ 11:19-30
ዓላማ፦ የእውነተኛው የክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል አገልገሎት መገለጫዎችን
ለመረዳት
መግቢያ፦ በባለፈው ጥናት ወንጌል ለተገረዙትም ይሁን ላልተገረዙት
ከእግዚአብሔር ዘንድ የተዘጋጀ በክርስቶስ በማመን የሚገኝ የዘለላም ሕይወት
መንገድ እንደሆነ በጴጥሮስ አገልግሎት አይተናል። በዚህ ጥናት ደግሞ በተለያዩ
ይሁዳና የሶሪያ ከተሞች በተለይም የሶሪያ ዋና ከተማ ወደሆነው ወደ አንጾኪያ
ወንጌል እንዴት እንደደረሰና በአንጾኪያ ያለችው የመጀመሪያይቱ ትልቁ የአህዛብ
ቤተ ክርስቲያን እንደተመሠረተች፥ ከኢየሩሳሌም መሪዎች ጋር አብራ እንደሠራች፥
ለኢየሩሳሌምም ቤተ ክርስቲያን እርዳታ እንዳደረገችና በጌታ በኢየሱስ ያመኑትን
ሁሉ እንደ አንድ ቤተሰብ የምታይና ለዚህ ስም የሚመጥን ኑሮ የምትኖር
መንፈሳዊ ቤተ ክርስቲያን መሆኗን እናያለን። እንዲሁም ከኢየሩሳሌም ወደ
አንጾኪያ የተላከ በርናባስ በሳውል ሕይወት ምን ያህል አቅጣጫ የሚያሳይ
የመሪነት ሚና እንደነበረውም በዚህ ጥናት በተጨማሪ እናያለን።
የንባብ ክፍሉ ማብራሪያ
የሐዋ ሥራ 11፡19 ታሪኩን ወደ ምዕራፍ 8፡1 ይወስደዋል። ስለዚህ በዚህ
ክፍል ያለው ታሪክ የተፈጸመው፥ ጴጥሮስ ወንጌልን ለቆርኔሌዎስ ቤተሰብ
ከመስበኩ በፊት ነው። ስለዚህ ከኢየሩሳሌም በስደት ተበትነው የሄዱት አማኞች
ሁሉ ወንጌልን ለአይሁድ ብቻ እንጂ ለአህዛብ አይናገሩም ነበር።
የሐዋ ሥራ 11፡20 ከኢየሩሳሌም ከተሰደዱት መካከል አንዳንዶቱ
የቆጵሮስና የቀሬና (ከዛሬው ሰሜን አፍርካ) ሰዎች ነበሩ። ይህ የሚያሳየው እነዚህ
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ሰዎች ወደ አይሁድ እምነት የመጡ ሰዎች እንደሆኑ ነው። እነዚህ ወደ አንጾኪያ
መጥተው ለአይሁድም ለግሪክ ሰዎችም (አዲሱ መደበኛ፡ ‘ለግሪኮችም ጭምር’)
ወንጌልን ሰበኩ። የወንጌል ጥሪ ለሁሉም ነው።
ቁጥር 21 በአንጾኪያ ወንጌልን ለአይሁድም ለግሪክም ከሚሰብኩት ጋር ጌታ
አብሮ ይሰራ ነበር። ጌታ በማቴ 28:19-20 በተናገረው ተስፋ መሠረት
አብሮአቸው ስለነበር የሚሰብኩት ወንጌል ፍሬ ያፈራ ነበር።
ቁጥር 22 የኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን የተበተኑት አማኞችን ጉዳይ
ትከታተል እንደነበር፥ የተበተኑትም ወደ ኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን መልዕክት
ያስተላልፉ እንደነበር በዚህ ክፍል እናያለን። ወደ አንጾኪያም በርናባስን ላኩ።
ይህም ወንጌልን ስብኮ ሰዎችን ወደ ጌታ እንዲመጡ ማድረግ አንድን ሰው የቤተ
ክርስቲያን መሪ እንደማያደርገው ያሳያል። ለዚህም ነው በአንጾኪያ ወንጌል የሰበኩ
አማኖች ቢኖሩም፥ እነርሱ መሪዎች አልሆኑም።
የሐዋ ሥራ 11፡23 የበርናባስ አንደኛ አገልግሎት እግዘአብሔር እየሰራ
ላለው ሥራ እውቅና መስጠት ነው። ከእርሱ በፊት እግዚአብሔር ሌሎችን
ተጠቅሞ በመስራቱ ይደሰት ነበር። ሌላኛው አገልግሎት አማኖች በእምነታቸው
ጸንተው እንዲቆሙ መምከር ነበር።
ቁጥር 24 በርናባስ መልካም ሰው ነበር። የመልካምነቱ ምክንያት ደግሞ
መንፈስ ቅዱስና እምነቱ ነበር። እግዚአብሔር የበርናባስን አገግልሎትም ባርኮ
ብዙዎች ወደ ጌታ መጡ።
ሐዋ ሥራ 11፡25-26 ይህ ክፍል እንደሚነግረን በርናባስ እየበዛ ያለውን
የወንጌል ሥራ ሲያይ፥ ብቻውን ከመስራትና ለራሱ ስም ከማሰብ ይልቅ፥ አብሮት
እንዲሰራ ሳውል (ጳውሎስን) ፈልጎ አግኝቶ አመጣው። ይህም በአንጾኪያ ያለው
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የእግዚአብሔር ሥራ ምን ያህል ግድ እንደሚለው ያሳያል። ያመኑትም ከተማሩ
በኋላ ክርስትያን ተባሉ። በዚህ ክፍል ክርስትያን ማለት በክርስቶስ አምኖ፥
በእምነቱ የጸናና በእውቀቱ የሚያድግ ደቀ መዝሙር ማለት ነው።ይህም
ለመጀመሪያ ጊዜ ክርስቲያን የተባሉበት ቦታ ነው።
ቁጥር 27-28 ይህች ቤተ ክርስቲያን በነብያትም አገልግሎት የተገለገለች የነበረችና
ይነገር የነበረውም ትንቢት ደግሞ ይፈጸም ነበር። ማለትም አጋቦስ የተነበየው
የረሃብ ትንቢት በቀላውዴዎስ ቄሳር ተፈጸመ (41-54ዓ/ም የነገሠ የሮማ ገዥ)።
በዚህም ምክንያት በቁጥር 29-30 የአንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን በኢየሩሳሌም
ላለችው እናት ቤተ ክርስትያን በምትችለው ልክ ርዳታ ታደርግ ነበር። ይህም
ደግሞ የአይሁድና የአህዛብ ቤተ ክርስቲያን አንድነታቸውን ያሳያል።
የመወያያ ጥያቄዎች፦
1. በሐዋ ሥራ 11፡19 መሠረት ለአይሁድ ብቻ ወንጌልን መስበካቸው ከ11፡
18 አንጻር ገምግሙ። ምን ተረዳችሁ? ተወያዩ።
2. በቁጥር 20 ያሉት ሰዎች አህዛብ ለሆኑት ለግሪክ ሰዎች ወንጌልን ሰበኩ።
እነዚህ በቁጥር 19 ካሉት በተለየ ሁኔታ ለአህዛብም ወንጌልን እንዲሰብኩ
ያደረጋቸው ምንድን ነው (ማቴ 28:19-20)?
3. በሐዋ ሥራ 11፡21 መሠረት ብዙዎች የዳኑበት ምክንያት ምንድን ነው?
4. ቁጥር 22ን በማንበብ በአንጾኪያና በኢየሩሳሌም ባሉት ቤተ ክርስቲያናት
ስለነበረው ግንኙነት ተነጋገሩ።
5. የሐዋ ሥራ 11፡22-26 በማንበብ በርናባስ በአንጾኪያ ስለነበረው
አገልግሎቱ፣ ስለ ውጤቱና ስለ እርሱ ማንነት ምን እንማራለን?
6. ሐዋ ሥራ 11፡27-30 ድረስ ስናነብ ምን እንረዳለን? ተወያዩ።
7. ከዛሬው ጥናታችን ስለ ወንጌል፣ ስለራሳችን ህይወትና አገልግሎት ምን
እንማራለን? ተወያዩ።
መደምደሚያ፦ እንደ እውነተኛዋ ቤተ ክርስቲያን፥ ወንጌልን ለህዝቦች ሁሉ
ማድረስ፥ ካመኑት ጋር እንደ አንድ ቤተሰብ መኖርና፥ የአገልግሎት ጸጋና ጥሪ
ካላቸው ጋር አብረን በአንድነት ልናገለግል ይገባል።
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ጥናት ሀያ ሁለት
ርዕስ፦ ወንጌልና የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት
የንባብ ፍል፦ የሐዋ ሥራ 12:1-25
ዓላማ፦

እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን በሰልፍና በተግዳሮት መካከል እንዴት

እንደሚጠብቅ ለማሳየት
መግቢያ፦ ባለፈው ጥናት በእስጢፋኖስ መከራ ምክንያት የተበተኑ ምዕመናን
እስከ አንፆኪያ ድረስ ቃሉን መስበካቸውን ሰምተው ከኢየሩሳሌም በርናባስን ወደ
አንፆኪያ እንደላኩላቸውና በዚያም መንፈስ ቅዱስ ስለ ሰራው ትልቅ ስራና
በርናስም በሳውል አገልግሎት ስለነበረው ሚና ተመልክተን ነበር። በዛሬው
ጥናታችን ደግሞ እየተቀጣጠለ በነበረው ወንጌል እግዚአብሔር አብሯቸው
እንዴት ይሠራ እንደነበረ እንመለከታል።
የንባብ ክፍሉ ማብራሪያ
የሐዋ ሥራ 12:1-2 በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 የምንመለከተው
የዮሐንስ ወንድም ያዕቆብ በሰይፍ ተገድሎ የሰማዕትነትን ሞት ለመሞት
ከሐዋርያት መካከል ቀዳሚውን ክብር እንዳገኘ እናስተውላለን።
የሐዋ 12:3-19 የይሁዳ ገዢ የነበረው ሄሮድስ ያዕቆብን አስገድሎ ጴጥሮስን
ደግሞ ከፋሲካ በዓል በኋላ ለማስገደል በአስራ ስድስት ወታደሮች ጥበቃ ስር
አስደርጎት እያለ በአንጻሩ ቤተ ክርስቲያን አጥብቃ ትጸልይ ስለነበር ሄሮድስ
ያደረገው ዝግጅት ፋይዳ ቢስ ሆኖ እናያለን። በዚህ ጊዜ መለኮታዊ ጣልቃ
ገብነትና የእግዚብሔርን ታዓምራት ተጽፎ ይገኛል። በዚህ ክፍል ቁጥር 17 ላይ
ሌላኛው ያዕቆብ የክርስቶስ በሥጋ ወንድሙ ተጠቅሶ ይገኛል ( ማርቆስ 6:3)::
ይህ ያዕቆብ ከ12ቱ አንዱ እንዳልነበረም ይታወቃል፤ ቢሆንም ግን ክርስቶስ ካረገ
በኋላ የኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን መሪ እንደነበረ ይታወቃል (ሐዋ ሥራ 15)።
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የሐዋ 12:20-25 ሄሮድስ ለጌታ ክብር ባለመስጠቱ ምክንያት የጌታ መላክ
መቶት በትል ተበልቶ መሞቱን፣ የእግዚአብሔር ቃል ግን ያድግና ይበዛ እንደነበር
እንዲሁም በርናባስና ሳውል አገልግሎታቸውን ፈጽመው ማርቆስንም በመያዝ
ከአንጾኪያ ወደ ኢየሩሳሌም እንደተመለሱ እናያለን።
የመወያያ ጥያቄዎች፦
1. በሐዋ ሥራ 12፡1-4 መሰረት ሄሮድስ ማን እንደሆነና ምን እንዳደረገ
ተወያዩ? ጴጥሮስን ወዲያውኑ ያላስገደለበት ምክንያትስ ምን ነበር?
2. ሐዋ ሥራ 12፡3-6 በማንበብ ቤተ ክርስቲያን ስለ ወንጌል መከራ በበዛባት
ጊዜ ምን እንዳደረገች እንማራለን? ተወያዩ።
3. ቁጥ. 7-10 ላይ ያለውን ከዕብራዊያን 1:14 ጋር በማገናዘብ ስለ መላእክት
አገልግሎት ያብራሩ።
4. በሐዋ ሥራ 12፡11-17 ባለው ክፍል ጴጥሮስ ከእስር ቤት ወጥቶ ወደ
ማሪያም ቤተ የመጣበትን ሂደት ወይም የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት
ተወያዩ።
5. ሐዋ ሥራ 12፡ 18-23 ላይ በመመርኮዝ የሄሮድስን ፍጻሜ ከጴጥሮስ ጋር
በማነጻጻር ተወያዩ?
6. ሐዋ ሥራ 12፡24-25 በተግዳሮት ውስጥ ስላለፈው ስለ ወንጌል ኃይል
የተረዳችሁትን ነገር አካፍሉ።
7. ባጠቃላይ ከዛሬው ጥናት የተረዳችሁትን ነገር አካፍሉ።
መደምደሚያ፦
በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 የተመለክትነው ከሐዋርያት መካከል
የመጀመሪያውን ሰማዕት የዮሐንስን ወንድም ያዕቆብን መሰዋዕትና በሄሮድስ
ከመገደል በታዓምራት ያመለጠውን ጴጥሮስን፣ የሄሮድስን አሟሟትና
የበርናባስንና የሳውልን የአገልግሎት አፈጻጸም ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
በተስፋው ቃል መሠረት በመለኮታዊ ኃይሉ አብሯቸው ይሰራ እንደነበረና
አሁንም ከእኛ ጋር እንደሚሰራ ያስተምረናል።
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