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የሐዋርያው ጳውሎስ መልዕክት 
ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች 

የሐዋርያው የጳውሎስ መልዕክት ወደፊልጵስዩስ ሰዎች የእግዚአብሔር ጸጋ ተጨባጭና ቅዱሳን 

በዕለታዊ ሕይወታቸው ሊለማመዱት የሚችሉት ሥጦታ እንጂ ሩቅ ያለ “ላም አለኝ በሰማይ 

ወተቷንም አላይ፡፡” እንዳልሆነ የሚያሳይ መልዕክት ነው። በመልዕክቱ ከ12 ጊዜ በላይ 

በመደጋገም “ደስታ” (1፡ 4፣ 25፣ 26፤ 2፡2፣ 28፤ 4፡1) ወይም “ደስ ይበላችሁ” (1፡18፤ 

2፡17፤ 4፡2፤ 4፡10) የሚለው ሃሳብ ተጽፎ እናገኛለን።  ስለዚህም የመልዕክቱ ቁልፍ ጥቅስ 

“ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ፤ ደግሜ እላለሁ፥ ደስ ይበላችሁ፡፡” ፊልጵ. 4፡4  የሚለው ነው 

ማለት እንችላለን። 

ይህም ማለት ቅዱሳን በሚመጣው ዓለም ብቻ ሳይሆን በዚህም በሚጠፋው ዓለም ውስጥ ሲኖሩ 

ልዩና ከመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ በመለማመድ ጌታን መከተል ለመጪው ሕይወታችን የሆነ 

ተስፋ ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ለአሁኑም ኖሯችን እንደሆነ ያስረግጣል። ይህ ማለት ግን ቅዱሳን 

በዚህ ምድር ሳሉ የህይወት ውጣ ውረድና ፈተና አይገጥማቸውም ማለት አይደለም። ስለዚህም 

ሐዋርያው ስለሚያበስረው የደስታ ራዕይ ግልጽ ሊደረግ ይገባል። ብዙዎች ደስታ የሚለውን 

ቃል በገና በዓል (Christmas Day) ሥጦታን ከመክፈት፣ ከሚወዱት ሰው ጋር አብሮ 

መልካም ጊዜን ከማሳለፍ፣ በልደት  ቀን ያልተጠበቀ መልካም ሥጦታን ከመቀበል፣ የደሞዝ 

ጭማሪ ከማግኘት እና ከመሳሰሉት ጋር ያገናኙታል። ሆኖም ደስታ ከሁኔታዎች ጋር የሚገናኝና 

በሁኔታዎች መሳካትና መልካም መሆን ላይ የሚመሰረት ከሆነ የምንወዳቸውና የሚያስደስቱን 

ነገሮች (የምንወደው ዘመድ ወይም ቤተሰብ ሲሞት፣ ጤናችን ሲጓደል፣ ከስራ በመውጣትና 



በማጣት ውስጥ ስናልፍ ፣ ከትዳር ጓደኛችንና ከልጆቻችን ጋር ያለን ግንኙነት ሲበላሽ፣...) 

ከእኛ በሚወሰዱበት ጊዜ ደስታችን ተውስዶ በምትኩ ሐዘንና ተስፋ መቁረጥ ህይወታችንን 

እንደጎርፍ ያጥለቀልቀዋል። 

ስለሆነም ሐዋርያው ጳውሎስ በመልዕክቱ ላይ የሚገልጸው “ደስታ” የሚነጻጸረው “ፍስሀ” 

ከሚለው ሃስብ ጋር ነው። ፍስሀ ከደስታ ይልቅ ጥልቀትና ጥንካሬ ያለው በእግዚአብሔር ፍቅርና 

ተስፋ ቃል ላይ ተመስርቶ በአማኞች ህይወት ውስጥ በአእምሮ ሊገለጽ የማይችልን ሰላም፣ 

እረፍትና እምነት ይገልጻል። ስለዚህም ምንም እንኳን ሁኔታዎች መልካም ባይሆኑና ደስ 

የማያሰኙ ቢሆኑም እንኳን ሐዋርያው ቅዱሳን ከመንፈስ ቅዱስ በሆነ ፍስሀ ሁልጊዜ 

ህይወታቸው እንደሚሞላ ይህም ዕለታዊ ልምምዳቸው ሊሆን እንደሚችል በመልዕክቱ ውስጥ 

ይገልጻል። 

ሐዋርያው ደብዳቤውን ከጻፈበት ምክንያቶች መካከል አንዱን ዋነኛው ሐዋርያው በእስርቤት 

ሮም ውስጥ በነበረበት ጊዜ እርሱን ለማገልገልና ለመርዳት በኤፍሮዲጡስ አማካይነት 

ስለላኩለት የገንዘብ ሥጦታ ለማመስገን ነው (4፡18)። የመልዕክቱ ጸሐፊ ሐዋርያው ጳውሎስ 

ሲሆን (1፡13 - 14) የተጻፈበት ጊዜ ደግሞ ሮም ውስጥ ታስሮ በነበረበት በ 61 ዓ.ም ገደማ 

በቤት ውስጥ እስር ላይ በነበረበት ጊዜ እንደሆነ ይታመናል (የሐዋ. ሥራ 28፡14 - 31)። 

እንዲሁም መልዕክቱ ምንም የብሉይ ኪዳን ጥቅሶችን ያልያዘ ቢሆንም እንደ ትህትና (2፡1-4)፣ 

በዓላማ መጽናት (3፡13-14)፣ ያለመጨነቅ (4፡6)፣ በክርስቶስ ሁሉን ማድረግ እንደሚቻል 

(4፡13) የመሰሉትን ዋና የሆኑ ክርስቲያናዊ ባህሪዎችን ያጎላል። ከዚህ በተጨማሪ ግን ይህ 

መልዕክት እጅግ በጣም ጥልቅ የሆነና ተወዳጅ የሆነ የክርስቶስን እውነት (Christology)  

በጽሁፉ ላይ አስፍሯል (2፡5-11)።    

   



የፊልጵስዩስ ቤተ ክርስቲያን የተጀመረችው በሐዋርያው ጳውሎስ ሁለተኛ የሚሽነሪ ጉዞው 

እንደነበር ከሐዋ. ሥራ 16፡11 - 40 እንረዳለን። ይህችንም ቤተ ክርስቲያን ልዩ የሚያደርጋት 

አንድ ነገር በአውሮጳ አህጉር ውስጥ ከተመሰረቱት አብያተክርስቲያናት የመጀመሪያዋ መሆንዋ 

ነው። ከታሪክ እንደምንረዳው የፊልጵስዩስ ከተማ የተሰየመችው በታላቁ አሌክሳንድር 

(Alexander the Great) አባት በሆነው በንጉስ ፊልፕ ስም ነው። ከተማይቷ ሃብታም ስትሆን 

በሐዋርያው ጳውሎስ ዘመን የሮም ቅኝ ግዛት እንደነበረችም ይታወቃል። ከዚህም የተነሳ 

የነዋሪዎችዋ ዜግነት ሮማዊ ሲሆን በዜግነታቸው እጅግ ይኮሩ እንደነበር ከሐዋ. ሥራ 16፡21 

እንረዳለን። በተጨማሪም ብዙዎቹ ነዋሪዎችዋ ጡረታ የወጡ የሮም ወታደሮች ሲሆኑ 

በከተማይቱ ጥቂት አይሁዶች ስለነበሩባት ምኩራብ አልነበራትም። ሐዋርያው ጳውሎስ 

በመልዕክቱ ውስጥ የብሉይ ኪዳን ጥቅሶችን ያልጠቀሰበትም ምክንያት ይህ ስለሆነ እንደሆነ 

ይታመናል።     



ጥናት 1፡-  ምስጋናና ጸሎት
ፊልጵ 1፡ 1 -11

መንደርደሪያ ጥያቄዎች (Ice Breaker Questions)

1. ለወዳጆቻቹ ሰላምታ የምታቀርቡት  እንዴት ነው? በሰላምታ ውስጥ ፍቅርና ወዳጅነትን 
መግለጥ የሚያስፈልገው ለምንድነው?

2. ለምትወዱት ሰው የሰላምታ ካርድ በምትልኩበት ወቅት ምርጫቹ ቁም ነገር አዘል፣ ልብን 
የሚነካ ወይስ አስቂኝ መልዕክት ያለው ካርድ ነው? ለምን?

 
የጥናቱን ክፍል መመልከት (Observation Questions)

1. የፊልጵስዩስ መልዕክት ጸሃፊ ማን ነው? (1፡ 1)
▪ ጳውሎስ ራሱንና አብሮት የሚያገለግለውን አገልጋይ እንዴት ነው የገለጸው?
▪ ደብዳቤውንስ የላከው ለማን ነው? (1፡ 1 - 2)
▪ ጳውሎስ የፊልጵስዩስን ሰዎች ሰላም ያላቸው አንዴት ነው?

2. ጳውሎስ ስለፊልጵስዩስ ሰዎች ሲያስብ ምን ነገርን አደረገ? (1፡ 3 - 6)
▪ የፊልጵስዩስ ሰዎች ከጳውሎስ ጋር አብረው የሰሩት እንዴት ነው? (1፡ 3 - 5)
▪ ጳውሎስ እርግጠኛ የነበረበት አንድ ነገር ምንድነው? (1፡ 6)

3.  ጳውሎስ ስለፊልጵስዩስ ቤተክርስቲያን የነበረው ስሜት ምን ዓይነት ነው? (1፡ 7 – 11)
▪ ለእነርሱ ይጸልይ የነበረው ጸሎት ምን ነበር? (1፡ 9)
▪ ምን ምን ውጤቶችን ይጠብቅ ነበር? (1፡ 10 – 11)



የጥናቱን ክፍል መረዳት (Reflection Questions)

1. ጳውሎስ ቅዱሳንን ሰላም ሲል ብዙ ጊዜ “ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ 
ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን”  በማለት ይጀምራል። 
▪ ይህ የሰላምታ አቀራረብ ምን ትርጉም ይሰጣችኋል?
▪ ይህስ ሰላምታ ስለወንጌል ምን ነገሮችን ይገልጻል?
▪ ክርስቲያናዊ በሆነ ባርኮት ጉባኤን መጀመር ጥሩ ልምምድ የሚሆነው ለምንድነው?

2. ሐዋርያው ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ ሰዎች ስለነበረው ስሜት ምን ትገነዘባላችሁ?
▪ ይህ በመሪውና በምዕመኑ መካከል ያለ መልካም የሆነ ስሜት ስለመሪው አመራር፥ 
ስለምዕመኑ አገልግሎት እና በህብረት ስለሚሆን አገልግሎታቸው ምን ያስተምራል?  

▪ በአንድ መንፈሳዊ ህብረት ውስጥ ምን ዓይነት ባህሪዎች አስፈላጊ ናቸው? (1፡ 5 - 
6, 9 - 11)

3. የሐዋርያውን ጸሎት በግል ህይወታችንና አገልግሎታችን መለማመድ ጥሩ የሚሆነው 
ለምንድነው? 

ጥናቱን ተግባራዊ ማድረግ (Application Questions)    

1. ሁለት ደቂቃ ወስዳችሁ የጳውሎስን ጸሎት በራሳችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ለመጽሐፍ ቅዱስ 
ኅብረታችሁ በየተራ እንዲነበብ አድርጉ።

2. ስለቤተክርስቲያናችሁ ምን ዓይነት የምስጋና ጸሎት ታቀርባላችሁ? ለመጽሐፍ ቅዱስ 
ኅብረታችሁ የጻፋችሁትን ጸሎት ለቤተክርስቲያናችሁ እንደሚሆን አድርጋችሁ በግል በቤት 
ጸልዩ። 

3. ጳውሎስ የፊልጵስዩስን ቤተክርስቲያን አማኞች አመሰግኗቸዋል። እናንት አብረዋችሁ ላሉ 
ቅዱሳን ምን ዓይነት ምስጋና (compliment) አላችሁ?

4. በዚህ ሳምንት አንድን ክርስቲያን ወገን አበረታቱ። ይህን ወገን ለማበረታታት ከሚቀጥሉት 
መንገዶች አንዱን ምረጡና አድርጉት (በግል በማግኘት፣ በመጸለይ ወይም   በቴክስት/ 
በኢሜል በመጻፍ)። 



ጥናት 2፡-  የጳውሎስ እስራት የወንጌል መሰራጨት ምክንያት 
ፊልጵ 1፡ 12 – 30

መንደርደሪያ ጥያቄዎች (Ice Breaker Questions)

1. በጣም ታዋቂ ስለሆኑ ሰዎች ለማወቅ ምን ያህል ጥረት ታድርጋላችሁ? 
2. ውስጣችሁ ጥሩ ስሜት በማይሰማው ጊዜ፥ ከዚያ ስሜት ለመውጣት ምን ታደርጋላችሁ?  
3. የምትኖርበት ምክንያት ምንድነው?

የጥናቱን ክፍል መመልከት (Observation Questions)

1. የጳውሎስ መታሰር በአገልግሎቱ ላይ ምን ዓይነት ተፅዕኖ አመጣ? (1: 12 - 17)
▪ ጳውሎስ መነጋገሪያ የሆነው ለምንድነው? (1፡ 13)
▪ የጳውሎስ መታሰር በሌሎች ምስክርነት ላይ ምን ዓይነት ተፅዕኖ አመጣ? (1: 14)
▪ አንዳንዶች ክርስቶስን በቅናትና በክርክር ለምን ይሰብኩ ነበር? አንዳንዶችስ ለምን 
ክርስቶስን በፍቅር ይሰብኩ ነበር? (1፡15 - 17)

2. ጳውሎስን ያስደሰተው ምንድነው? (1፡ 18)

3. ሐዋርያው ጳውሎስ ለመፈታቱ ተስፋና እምነት የሰጠው ምን ነበር? (1፡ 19 - 21) 
▪ ለጳውሎስ መፈታት ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? (1፡ 19 - 20)
▪ ጳውሎስ በህይወት ስለመቆየቱ ምክንያቱ ምንድነው ይለናል? (1፡ 20) 

4. ሐዋርያው ጳውሎስ ስለህይወትና ስለሞት ያለው መረዳትና እምነት ምን ነበር? (1፡ 22 – 
24)

5. ጳውሎስ በህይወት እንደሚኖር ለምን ሊያስብ ቻለ? (1፡ 24 – 26)

6. ጳውሎስ የፊልጵስዩስ ሰዎችን የመከራቸው ምን እንዲያደርጉ ነው? (1፡ 27 – 30)
▪ ጳውሎስ የፊልጵስዩስ ሰዎችን ያበረታታቸው እንዴት ነው? (1፡ 29) 



የጥናቱን ክፍል መረዳት (Reflection Questions)

1. ጳውሎስ መታሰርን በሚመለከት እንደ ጥሩ ወይም መጥፎ ነገር እንደሆነ መመዘን ያስቻለው 
ምንድነው? መታስሩ ሌሎችን የሚያበረታታው እንዴት ነው?

2. የጳውሎስ ታዋቂ መሆን በምን መልኩ የጠቀመው ይመስላችኋል?

3. በአሁኑ ወቅት ለወንጌል መከራ እየተበቀሉ የሚኖሩ ሰዎች ታውቃላችሁ? ካወቃችሁ 
ለህብረቱ አካፍሉ?

4. ቤተክርስቲያናችሁ ከፊልጵስዩስ ቤተክርስቲያን በምን ነገሮች ትለያለች? በምንስ 
ትመስላለች?
▪ ለክርስቲያኖች መከራ መንፈሳዊ በረከትን የያዘ ከእግዚአብሔር የሆነ ልምምድ 
እንደሆነ የተገለጸው ለምንድነው? 

▪ ጳውሎስ የሚጠቅሰው መከራ ደጋግሞ ከሚጽፈው “ደስታ/ፍስሀ” ጋር የሚገናኘው 
እንዴት ነው? 

▪ ይህስ መከራ ስለክርስትና ህይወት ምን ነገሮችን ይገልጻል?

 
 ጥናቱን ተግባራዊ ማድረግ (Application Questions)    

1. ለወንጌል ስትሉ የገጠማችሁን ከፍተኛ ፈተና አካፍሉ። ወደፊትስ ለሚገጥማችሁ ፈተና ዋጋ 
ለመክፈል ምን ያህል ተዘጋጅታችኋል?

2. ለወንጌል አገልግሎት ዋጋ የሚከፍል፥ የማይፈራ አገልጋይ የሚል ስያሜ ምን ያህል 
ትፈልጉታላችሁ? 

3. በእምነቱ ምክንያት መከራን እየተቀበለ ያለ የምታውቁትን አንድ ሰው በዚህ ሳምንት 
አገልግሉ።  



ጥናት 3፡-  የክርስቶስ ትህትና ምሳሌ 
ፊልጵ 2፡ 1 – 11

መንደርደሪያ ጥያቄዎች (Ice Breaker Question)

1. በቅርብ ጊዜ የሆነ እናንተን የሚጨምር የቤተሰብ አለመግባባት (ወይም ጭቅጭቅ) 
አስታውሱ። ባለመግባባቱ ውስጥ የነበራችሁን ሚና ግለጹ። ሰላም ፈጣሪውስ ማን ነበር?

የጥናቱን ክፍል መመልከት (Observation Questions)

1. በክርስቶስ ውስጥ ያለን አንድነት የሚያመለክቱ አራት ባህሪዎች ግለጹ። (2፡ 1 - 2)
▪ ክርስቲያኖች አንድነታቸውን የሚያሳዩባቸውን ተግባራዊ መንገዶች ግለጹ። (2፡2)

2. ሐዋርያው ስለራስ ወዳድነት (self-centeredness) ምን ነገሮችን ጻፈ? (2፡ 3 - 4)

3. ሐዋርያው ቅዱሳን ምን ዓይነት ባህሪ እንዲኖራቸው ይመክራል? (2፡ 5)

4. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ያዋረደው እንዴት ነው? (2፡ 6 – 8)
▪ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክና ፍጹም ሰው (fully God & fully Man) 
የነበረው እንዴት ነው? 

▪ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ የትህትናና ራስን መስዋዕት የማድረግ ፍጹም ምሳሌ 
የሆነው እንዴት ነው? 

▪ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሆኖ ሳለ ሰው የመሆንን ገደብ (limitation) ለምን 
መውሰድ አስፈለገው? 

5. እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያለ ልክ ከፍ ከፍ ያደረገው እንዴት ነው? (2፡ 9 
- 11)

   



 የጥናቱን ክፍል መረዳት (Reflection Questions)

1. በጥንቃቄ ሲነበብ በፊሊጵስዩስ ቤተክርስቲያን ምን ዓይነት ችግር የነበረ ይመስላችኋል?

2. በቁ. 2 ላይ የተዘረዘሩት በክርስቶስ የሆኑ የአንድነት ህይወት መገለጫዎች፥ ከትህትና 
ጋር እንዴት ይዛመዳሉ?

3. ጳውሎስ የሚገልጸውን የጌታ ኢየሱስን ትሕትና የሚያመለክቱ የወንጌል ክፍሎችን 
ጠቅሳችሁ ምሳሌ ስጡ።

4. ጥቃቅንና አላስፈላጊ ክርክር ወይም አለመግባባቶች መንፈሳዊ ህይወታችንን እንዴት 
ይጎዱታል? ምሳሌ መስጠት ትችላላችሁ?

5. ከሰዎች ጋር በሰላም ለመኖር የክርስቶስ ምሳሌነት እንዴት ሊረዳን ይችላል?

6. ከቁ. 3 - 8 የተገለጸው አኗኗር በህይወታችን ቢገለጽ የቤተሰብ፣ የቤተክርስቲያንና 
የሥራ ህይወታችንን እንዴት የሚለውጠው ይመስላችኋል?

7. ትሕትና የሁሉ እግር መረገጫ (doormat) ከመሆን የሚለየው እንዴት ነው? 

  ጥናቱን ተግባራዊ ማድረግ (Application Questions)    

1. በዕለት ተዕለት ህይወታችሁ ትህትናን ለመለማመድ ምን ዓይነት ተግባራዊ 
እርምጃዎችን ትወስዳላችሁ?

2. በዚህ ጥናት መሰረት በክርስቶስ ያለን አንድነት ለመጠበቅ ምን ዓይነት ጥቃቅን 
ክርክሮችና አለመግባባቶችን ታስወግዳላችሁ? 



ጥናት 4፡-  እንደ ከዋክብት ማብራት 
ፊልጵ 2፡ 12 – 18

መንደርደሪያ ጥያቄ (Ice Breaker Question)

1. በጨለማ ሰማያትን ስትመለከቱ ምን ነገሮችን ታስባላችሁ?

የጥናቱን ክፍል መመልከት (Observation Questions)

1. የፊልጵስዩስን ሰዎች ሐዋርያው እንዲፈጽሙ የሚጠይቃቸው ምንድነው? (2፡ 12 - 
13)
▪ እግዚአብሔር የፊልጵስዩስ ሰዎች እንዲታዘዙ የሚረዳቸው እንዴት ነው?

2. ሐዋርያው የዕለት ተዕለት ክርስቲያናዊ ኣኗኗርን በሚመለከት የሰጣቸው መመሪያ 
ምንድነው? (2፡ 14 – 16)
▪ የፊልጵስዩስ ሰዎች እንደከዋክብት ማንጸባረቅ ያልቻሉት ለምን ነበር?  
▪ የፊልጵስዩስ ሰዎች በውጭ ላሉት አንድነታቸውን ማሳየት የሚያስፈልጋቸው 
ለምንድነው?

▪ ጳውሎስ በፊልጵስዩስ ሰዎች እንዲመካ የሚያደርገው ምንድነው?

3. ሐዋርያው የራሱን ህይወት እንዴት አርጎ ይመለከት ነበር? (2፡ 17 -18)
▪ ሐዋርያው የፊልጵስዩስ ሰዎችን እምነት እንዴት ይመለከተዋል?
▪ ጳውሎስ በፊልጵስዩስ ያሉት ቅዱሳን ምን እንዲለማመዱ ይፈልጋል?

የጥናቱን ክፍል መረዳት (Reflection Questions)

1. “በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን መፈጸም” ማለት ምን ማለት ነው? 
▪ በዚህ መዳናችንን የመፈጸም ነገር ላይ የትኛው የእኛ ድርሻ የትኛው ደግሞ 
እግዚአብሔር የሚሰራው ነው (our part vs. God’s part)?



2. ቅዱሳን እንደከዋክብት እንዲያበሩ የሚያደርጛቸው አምላካዊ ባህሪዎች ምንድን ናቸው? 

3. እንደከዋክብት ማንጸባራቅ ያላመኑትን እንዴት ወደ ጌታ ይስባል?

4. በህይወታችሁ እንደኮከብ በማንጸባረቅ ወደጌታ እንድትሳቡ ያደረጋችሁ ሰው ካለ ስለዚያ 
ሰው አጭር ነገር አካፍሉ።

    ጥናቱን ተግባራዊ ማድረግ (Application Question)    

1. ህብረታችሁ ከዚህ ቀጥሎ ከተዘረዘሩት ከዋክብቶች የትኛውን ይመስላል። ብልጭ ጥፍት 
እንደሚሉ ከዋክብት፣ ኖቫ እንደሚባሉት ብርሃናቸው የደመቀ ከዋክብት  ወይንም በርቶ 
በርቶ ወደመሞት (መጥፋት) የሚሄድን ከዋክብት። ለምን? ደምቆ እንዲበራስ ምን 
በማድረግ ልትረዱ ትችላላችሁ?

2. አንድ አዲስ አማኝ “እንደኮከብ እንዲያበራ” ምን በማድረግ ታግዙታላችሁ?

3. በማን ፊት ወይም በምን አካካባቢ እንደከዋክብት ለማብራት ውሳኔ ታደርጋላችሁ 
(በቤት፣ በቤተክርስቲያን፣ በሥራ ቦታ፣ በጎረቤቶች ዙሪያ ...)? 

4. በዚህ ጥናት መሰረት ምን በመሰሉ ሁኔታዎች ላይ ጥንቃቄ በማድረግ አለማጉረምረምን 
ትለማመዳላችሁ? 

 



ጥናት 5፡-  ጢሞቴዎስና አፍሮዲጡ 
ፊልጵ 2፡ 19 – 30

  

መንደርደሪያ ጥያቄዎች (Ice Breaker Questions)

1. ለምታውቁት ሰው በቅርቡ የባህሪ ምስክርነት (character reference) የሰጣችሁት 
መቼ ነው? የሰውየውን/የሴቲቱን ስም ሳትጠቅሱ ስለዚህ ልምምድ አጭር ነገር አካፍሉ።

2. የቅርብ ጓደኞቻችሁ እናንተ በሌላችሁበት ስለእናንተ ቢያወሩ ምን የሚሉ 
ይመስላችኃል? 

የጥናቱን ክፍል መመልከት (Observation Questions)

1. ሐዋርያው ጳውሎስ፣ ጢሞቴዎስ እና የፊልጵስዩስ ሰዎች። (2፡ 19 – 24  አንብቡ።)
▪ ሐዋርያው ጢሞቴዎስን ወደፊልጵስዩስ ሰዎች ለመላክ ለምን አቀደ? (2፡ 19)
▪ ስለጢሞቴዎስ የሐዋርያው ጳውሎስ አመለካከት ምን ነበር? (2፡20)
▪ ጢሞቴዎስ ከፊልጵስዩስ አማኞች ጋር ያለው ግንኙነት ምን ዓይነት ነበር? (2፡ 

20)
▪ ጳውሎስ ከሌሎች ሁሉ ጢሞቴዎስን የመረጠበት ምክንያት ምን ነበር? (2፡ 21 - 

22)
▪ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ለመላክ ያሰበው መቼ ነው? (2፡ 23)
▪ ጳውሎስ የፊልጵስዩስ ሰዎችን እንደሚጎበኝ እርግጠኛ የነበረው ለምንድነው? 

(2፡24)

2. ሐዋርያው ጳውሎስ፣ አፍሮዲጡ እና የፊልጵስዩስ ሰዎች። (2፡ 25 - 30  አንብቡ።)
▪ አፍሮዲጡ ማን ነበር? (2፡ 25)
▪ የፊልጵስዩስ ሰዎች አፍሮዲጡን ለምን ላኩት? (2፡ 25)
▪ አፍሮዲጡ በፊልጵስዩስ ትቷቸው ስለመጣው ቅዱሳን ምን ዓይነት ስሜት 
ነበረው? (2፡ 26)

▪ አፍሮዲጡ በሮም ሳለ ምን ገጠመው? (2፡ 26 – 27)



▪ እግዚአብሔር ጳውሎስን ከከባድ ሃዘን ያዳነው እንዴት ነው?  (2፡ 27)
▪ ጳውሎስ ራስወዳድ እንዳልሆነ እንዴት በተግባር ገለጸ? (2፡ 28)
▪ የፊልጵስዩስ ሰዎች ለአፍሮዲጡ ምን ዓይነት አቀባበል እንዲያደርጉለት 
ተነገራቸው? (2፡ 29 – 30)

▪ የፊልጵስዮስ ሰዎች መልዕክተኛቸውን  አፍሮዲጡን እና መሰሎቹን ማክበር 
ያለባቸው ለምንድነው? (2፡ 30)

    የጥናቱን ክፍል መረዳት (Reflection Questions)

1. ሐዋርያው በጢሞቴዎስና በአፍሮዲጡ ላይ ከፍተኛ እምነት ሊኖረው የቻለው እንዴት 
ነው?      

2. ስለጢሞቴዎስና አፍሮዲጡ ምን ዓይነት የባህሪ ምስክርነት (character reference) 
መስጠት ይቻላል? 
▪ በፊልጵስዩስ 2፡ 1 – 4 ላይ ላለው ክፍል እንዴት ምሳሌ ይሆናሉ?
▪ የፊልጵስዩስ ቤተክርስቲያን ለምታልፋባቸው የትኞቹ ችግሮች መፍትሄ ሊሆኑ 
የሚችሉ ይመስላችኋል?       

    
ጥናቱን ተግባራዊ ማድረግ (Application Questions)    

1. ስለቅዱሳን ስትሉ ምን ዓይነት ዋጋዎችን ለመክፈል ዝግጁ ናችሁ?

2. እንደ አፍሮዲጡ ሌሎችን ወገኖች ለመጥቀም ለእግዚአብሔር ምን ዓይነት 
መልዕክተኛ ለመሆን ፈቃደኛ ትሆናላችሁ?

3. በዚህ ጥናት መሰረት እንደ ጢሞቴዎስ “የራሳችሁን ሳይሆን የክርስቶስ ኢየሱስን 
እንደምትፈልጉ” ማሳየት የምትችሉት ምን ብታደርጉ ነው?   

 



ጥናት 6፡-  በስጋ አለመመካት
ፊልጵ 3፡ 1 – 11

  
መንደርደሪያ ጥያቄዎች (Ice Breaker Questions)

1. እንደ ሐዋርያው ጳውሎስ ከሌሎች የምትበልጡበትን  ወይም ልዩ የሚያደርጋችሁን 
ነገር እንድትናገሩ የሚገፋፋ ሁኔታ ቢገጥማችሁ ስለምን ትናገራላችሁ?

2. በጣም ጎበዝ በሆናችሁበት ነገር ላይ ሌላ የተሻለ ሰው ሲያጋጣማችሁ ምን ስሜት 
ይሰማችኋል? 

  የጥናቱን ክፍል መመልከት (Observation Questions)

1. ሐዋርያው የፊልጵስዩስ ሰዎች ምን እንዲሆኑ ይነግራቸዋል? (3፡1)

2. ሐዋርያው ስለስህተት አስተማሪዎች ምን አለ? (3፡2)

3. ሐዋርያው ጳውሎስ እውነተኛ ብሎ የጠቀሰው እነማንን ነው? (3፡3)

4. ሐዋርያው ጳውሎስ ስለራሱ ማንነት ምን ነገሮችን ጠቀሰ? (3፡ 4 – 9)
▪ ምንም እንኳን ስለራሱ ብዙ ነገሮችን ቢናገርም ይህ ስለራሱ የተናገረው 
ትምክህት (ወይም ጉራ) የማይሆነው ለምንድን ነው? 

▪ የቀደሙትን ስኬቶቹንና ማንነቱን እንደጉድፍ የቆጠረው ለምንድን ነው?
▪ ጳውሎስ ከክርስቶስ ጋር ሕብረት የኖረው ወይም ደኅንነትን ያገኘው እንዴት 
ነው? (3፡ 9)   

5. የጳውሎስ የልብ መሻቱ ምን ነበር? የገለጸው ተስፋውስ ምን ነበር? (3፡10 - 11)

 



    የጥናቱን ክፍል መረዳት (Reflection Questions)

1. በቁጥር 1 ና 2 መካከል ያለው የሐዋርያውን የሃሳብ ለውጥ አስተውሉ። የዚህ ለውጥ 
መንስኤው ምን ይመስላችኋል?  

2. የመገረዝን አስፈላጊነት አጥብቀው ከያዙ ሰዎች ጋር የነበረውን ትንንቅ ሐዋርያው 
አጥብቆ ባይቃወም ምን ነገሮችን የሚያስከትል ይመስላችኋል? ይህስ የክርስቶስን 
ወንጌል እንዴት ይጎዳል?

3. ክርስቲያኖች ራሳቸውን በችሎታቸው ወይም ባላቸው ነገር (ሃብት፥ ዘር፥ 
ዕውቀት፥...) ሲመዝኑ የሚገኙት ለምንድን ነው? 

4. ማንነታችንና ድፍረታችን (our confidence) በጌታ መሆን የሚኖርበት ለምንድን 
ነው?

5. የሐዋርያው ለጌታ መሰጠት ለእኛ ምሳሌ የሚሆነን እንዴት ነው? 

6. አንድ ሰው በትክክል በጌታ መሆኑን የሚያውቀው እንዴት ነው? (3፡ 1 - 11)

 ጥናቱን ተግባራዊ ማድረግ (Application Question)    

1. ከጌታ እንድታፈገፍጉ ፈተና የሚሆንባችሁ ነገሮች ዘርዝሯቸው። 

2. ለክርስቶስ ስትሉ በአሁኑ ወቅት እንደ ጉድፍ ልትቆጥሯቸው የሚገቡ ነገሮች 
ምንድን ናቸው? 

3. በዚህ ጥናት መሰረት አስቸጋሪ ሁኔታዎችና ፈተናዎች ሲያጋጥሟችሁ  
ከማጉረምረም ይልቅ በጌታ ደስ እንዲላችሁ በምን መንገድ ልታደርጉ ትችላላችሁ?



ጥናት 7፡-  በኋላ ያለውን እየረሱ ከፊት ያለውን ለመያዝ መዘርጋት 
ፊልጵ 3፡12 – 4፡1

  

መንደርደሪያ ጥያቄዎች (Ice Breaker Questions)

1. ሐዋርያው ጳውሎስ በኖረበት ዘመን ኖራችሁ ቢሆን ኖሮ ከሰረገላ እሽቅድምድም 
ወይም ከጦር ውርወራ ስፖርት የትኛው ላይ የምትሳተፉ ይመስላችኋል? ለምን 
አንዱን ከሌላው መረጣችሁ?    ????

2. ባህሪን በሚመለከት አዲስን ነገር ለመጨበጥ የምትጥሩ ወይስ አንድ ነገር ከያዛችሁ 
በኋላ ያንን የምታውቁትንና የተለማመዳችሁን ነገር ብቻ ይዛችሁ ትጓዛላችሁ? 

  የጥናቱን ክፍል መመልከት (Observation Questions)

1. በዚህ ክፍል የተገለጠው የሐውርያው ጳውሎስ ምስክርነት ምንድነው? (3፡ 12 - 14)
• የሐዋርያው አመለካከት ስላለፈው (his past) ምንድነው? 

2. ሐዋርያው የፊልጵስዩስን ሰዎች የእርሱን አመለካከት እንዲጋሩት የሚያሳስባቸው 
እንዴት ነው? (3፡ 15 - 16)

• ከእርሱ የተለየ አመለካከት ላላቸው የሐዋርያው ምኞትና ተስፋ ምንድነው? 
• በዚህ ሥፍራ ላይ ሐዋርያው የሚናገረው (የሐዋርያው ልመና) ምንድነው? (3፡ 

16)

3. ሐዋርያው የፊልጵስዩስ ሰዎችን ማንን እንዲመስሉ ያሳስባቸዋል? (3፡ 17 – 19)
• እንዲመስሉት የሚያሳስባቸው እንዴት ነው?  
• የእግዚአብሔርን ጠላቶች እንዴት ይገልጻቸዋል?

4. ሐዋርያው ስለአማኞች ዜግነት ምን ይላል? (3፡ 20 - 21)
• በናፍቆት የሚጠባበቁት ማንን ነው? የሚጠባባቁትስ ምንድነው?



5. ሐዋርያው ስለ ፊልጵስዩስ አማኞች ያለው ስሜት እንዴት ነው? (4፡ 1)
• ምን እንዲያደጉ ይነግራቸዋል?

     የጥናቱን ክፍል መረዳት (Reflection Questions)

1. በቁጥር 12 - 14 መሰረት የሐዋርያው መንፈሳዊ ህይወት በምን መልኩ በሩጫ 
እሽቅድምድም ላይ ያለ ሰውን ይመስላል?

• በዚህስ ውድድር ላይ እራሱን የት ስፍራ ላይ እንዳለ የተገነዘበ ይመሰላል?
• ግቡ (Goal) ምንድነው? ወደ ግቡስ መድረስ የሚችለው እንዴት ነው?  

 
2. የሐዋርያውን ምሳሌነትና አመለካከት የፊልጵስዩስ ሰዎች ቢከተሉ በመካከላቸው ያለውን 
መለያየት (ወይም የአንድነት ችግር) እንዴት ሊያስወግዱ የሚችሉ ይመስላችኋል?  

3. በ 3፡2 - 3 ላይ እንደተገለጸው አንዱ ተቃውሞ “የአይሁድን ሕግ ጠባቂነት” ሲሆን፣ 
በዚህ ሥፍራ ላይ (3፡18-19) ደግሞ ሐዋርያው ምን ዓይነት ተቃውሞን ይጠቁመናል? 

• በዚህ ዘመን የኋለኛው ዓይነት ተቃውሞ እንዴት ሲሰራ ይታያል? ቤተ 
ክርስቲያን መቃወም ያለባትስ እንዴት ነው? 

ጥናቱን ተግባራዊ ማድረግ (Application Questions)    

1. መንፈሳዊ ህይወታችሁን እንደሩጫ ውድድር ብትመስሉት በአሁኑ ወቅት ከሚከተሉት 
የትኛው ሁኔታችሁን ይገልጻል?

• በቂ ልምምድ ስለማታደርጉ ተቀምጣችኋል?
• በሩጫው ውስጥ ከነበራችሁ ተሳትፎ የተነሳ ጉዳት ስለደረሰባችሁ 
ተቀምጣችኋል?

• በውስጣችሁ የነበረ የቀደሞ የመንፈስ ቅናት ስለቀዘቀዘ ተመልካች ሆናችኋል?
• እጃችሁን አጣጥፋችሁ ወደመቀመጥ እያመራችሁ ነው?
• በሃይለኛ ትጋት ግባችሁን ለመምታት እየገሰገሳችሁ ነው?

1.
2. ከኋላችሁ ያለውን እየረሳችሁ ወደፊት ያለውን ለመያዝ እንድትዘረጉ ምን ዓይነት 
ውሳኔን ማድረግ ያስፈልጋችኋል? 



3. በዚህ ጥናት መሰረት እንደማራቶን የሆነውን ክርስቲያናዊ ህይወት ሩጫ መሮጥ 
እንድትችሉ ምን ዓይነት መንፈሳዊ ልምምድ የሚረዳችሁ ይመስላችኋል? 

 



ጥናት 8፡-  ተግሳጽና ምክር 
ፊልጵ 4፡ 2 – 9

  

መንደርደሪያ ጥያቄዎች (Ice Breaker Questions)

1. ሁኔታዎች ባሰባችሁት መንገድ ሳይሄዱ ሲቀሩ ምን ዓይነት ምላሽ ትሰጣላችሁ?

2. አስቸጋሪ ከሆኑ የቤተሰብ አባላት ወይም የሥራ ባልደረቦች ጋር በሰላም ለመኖር ምን 
ነገሮችን ማድረግ ያስፈልጋችኋል?

    የጥናቱን ክፍል መመልከት (Observation Questions)

1. ሐዋርያው ኤዎድያንንና ሲንጤኪንን ምን በማለት ይመክራል? (4፡ 2)

2. ሐዋርያው ስለኤዎድያንና  ሲንጤኪን ማንነት ምን በማለት ገልጿል? (4፡ 3)
• ሐዋርያው ከቀሌምንጦስ ጋር የነበረው ግንኙነት ምን ነበር? 
• ሐዋርያው በእነዚህ ሁለት እህቶች መካከል ያለውን አለመግባባት ለመፍታት 

“በሥራዬ አብረህ የተጠመድህ እውነተኛ ሆይ፥” በማለት የጠቀሰው ሊያግዛቸው 
እንደሚችል ለምን እምነት የነበረው ይመስላችኋል?     

3. ሐዋርያው የፊልጵስዩስን ሰዎች ምን እንዲሆኑ ይነግራቸዋል? (4፡ 4)

4. ሐዋርያው ለሰው ሁሉ ምን ዓይነት ባህሪ እንዲያሳዩ ይመክራል? (4፡ 5)

5. የጌታ መምጣት ቅርብነትን ማወቅ በቅዱሳን ባህሪና አመለካከት ላይ ምን ተጽኖ 
ይኖረዋል? (4፡ 5 - 7)

6. ስለ ጭንቀት ሐዋርያው ምን ይላል? (4፡ 6 - 7)  
• ከመጨነቅ ይልቅ ምን እንዲያደርጉ ይመክራል? 
• አማኞች የጌታን ሰላም መለማመድ የሚችሉት እንዴት ነው?



7. የተቀደሰ አስተሳሰብ ባህሪዎች ምንድን ናቸው?  (4፡ 8 - 9)
• ሐዋርያው የፊልጵስዩስ ሰዎችን በተግባር እንዲያውሉ የመከራቸው 
ምንድነው?

• የሰላም አምላክ የሆነው የእግዚአብሔር ከቅዱሳን ጋር የሚሆነው ምን 
ሲያደርጉ ነው?    

     የጥናቱን ክፍል መረዳት (Reflection Questions)

1. የሁለቱ ሴቶች አለመግባባት (4፡2) ቤተ ክርስቲያኒቱን እንዴት የጎዳ 
ይመስላችኋል?

2. በባህሪው አመስጋኝ፣ ደስተኛና ገር የሆነ ሰው፥ በዙሪያው ባሉ ሰዎች (ቤተሰብ፣ 
ወዳጆችና አብረው የሚያመልኩ ቅዱሳን) ህይወት ላይ ምን ዓይነት ተጽኖ 
ያሳድራል?

3. መልካምና ተገቢ ሃሳቦችን ሁልጊዜ ለማሰብ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? 

ጥናቱን ተግባራዊ ማድረግ (Application Questions)    

1. በሰዎች መካከል የሚፈጠሩ አለመግባባቶች ቀድም በነበራችሁበት ወይም አሁን 
ባላችሁበት ቤተክርስቲያን ላይ ምን ዓይነት ጉዳቶችን አድርሶአል ትላላችሁ? 
ለወደፊቱ ጉዳትን እንዳያስከትል በግላችሁ ምን ለማድረግ ትወስናላችሁ?

2. በቅዱሳን መካከል የተፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት በግላችሁ ምን ዓይነት ጥረቶችን 
አድርጋችሁ ታውቃላችሁ? ለወደፊቱስ?



ጥናት 9፡-  ስለስጦታቸው ምስጋና 
ፊልጵ 4፡ 10 – 23

  

መንደርደሪያ ጥያቄዎች (Ice Breaker Questions)

1. በህይወታችሁ በጣም ደስ የተሰኛችሁበት ጊዜ መቼ ነው? ደስ ያሰኛችሁስ ምንድነው?

2. ያልተጠበቁ ድንገታኛ ነገሮች በህይወታችሁ ሲገጥማችሁ እንዴት ትወጡታላችሁ?
 

3. በግል ህይወታችሁ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሳላችሁ ለየት ያለ ደስታና እርካታ 
ተሰምቷችሁ ያውቃል? ካለ ልምምዳችሁን ለህብረቱ አካፍሉ።

 
    የጥናቱን ክፍል መመልከት (Observation Questions)

1. ጳውሎስ ደስተኛ የሆነው ለምንድነው? (4፡ 10 - 13)  በገንዘብ ስለረዱት ነው?
• ጳውሎስ ሁሉን የሚችለው ከምን የተነሳ ነው? (4፡13)

2. የፊልጵስዩስ ሰዎች የጳውሎስን ችግር በሚመለከት ምን አደርጉ? (4፡ 14)

3. የፊልጵስዩስ ሰዎች ባለፉት ጊዜያቶች ሐዋርያውን እንዴት ረዱት? (4፡ 15 - 19)
• ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ ሰዎች የፈለገው ምንድነው? (4፡17)
• ሐዋርያው ስለፊልጵስዩስ ሰዎች ቸርነት ምን በማለት መለሰ? (4: 18)
• እግዚአብሔር ለቸርነታቸው ምን ዓይነት ምላሽ ይሰጣል? (4፡ 19)

4. ጳውሎስ በነገር ሁሉ ምስጋናና ክብርን ለማን ሰጠ? (4፡ 20)

5. በዚህ መልዕክት ውስጥ ለፊልጵስዩስ ሰዎች ሰላምታ የላኩ እነማን ናቸው? (4፡ 21 – 
22)

6. ጳውሎስ የፊልጵስዩስ አማኞችን ምን ብሎ ባረካቸው? (4፡ 23)



     የጥናቱን ክፍል መረዳት (Reflection Questions)

1. ሐዋርያው በቁ. 11 - 13 ላይ የገለጸው የራሱ ሁኔታ ትምክህተኛና የሰው እርዳታን 
የማይፈልግ ተደርጎ እንዲታይ ያደርገዋል? ለምን? 
 

2. በቁ. 11 - 13 ላይ ተገልጾ እንደምናየው ሐዋርያው ህይወትን አስመልክቶ በከፍታ እና 
ዝቅታ ውስጥ የማለፍን አቅም እንዴት ሊያገኝ ቻለ?

3. በሁኔታውች ውስጥ ሁሉ ስለመርካት ከሐዋርያው ምን ትማራላችሁ?

4. በሐዋርያውና በፊልጵስዩስ ሰዎች መካከል ካለው የመስጠትና የመቀበል ግንኙነት፥ 
የተሻለ ሰጨዎች እንድትሆኑ የሚረዳችሁ ምን ነገሮችን ትማራላችሁ? የተሻሉ 
ተቀባዮችስ እንድትሆኑ የሚረዳ ምን ነግሮችን ትማራላችሁ?

5. በሐዋርያውና በፊልጵስዩስ ቤተ ክርስቲያን  መካከል ያለው ልዩ ግንኙነት፥ (ኑሮአቸውን 
አስመልክቶ) ጌታን ታምነው ለማገልገል ስለሚወጡ አገልጋዮች ለቤተ ክርስቲያናችሁ 
ምን ዓይነት ትምህርትን ይሰጣል? 

ጥናቱን ተግባራዊ ማድረግ (Application Questions)    

1. ሐዋርያው እርዳታ ባስፈለገው ወቅት የፊልጵስዩስ ሰዎች አገዙት። እናንተስ በኤኮኖሚና 
በሌላም ችግር ላይ ያሉ ወገኖችን መርዳት የምትችሉት እንዴት ነው?

2. ምን ዓይነት ባህሪዎችን ብታዳብሩና ምን ነገሮችን ብታደርጉ በሁኔታዎች ሁሉ እርካታ 
ያላችሁ ክርስቲያኖች ልትሆኑ ትችላላችሁ?

3. በዚህ መጽሐፍ ጥናት ከተማራችኋቸው በርከት ያሉ መረዳቶች መካከል ‘በህይወቴ 
ተግባራዊ አደርጋለሁ’ ብላችሁ የምትሉትን አንድ ነገር በመምረጥ ለህብረቱ አካፍሉ።  

“ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ፤ 
ደግሜ እላለሁ፥ ደስ ይበላችሁ።”





የቤተ ክርስቲያን ሳምንታዊ ፕሮግራሞች

እሁድ፦ አምልኮ  
10፡30am - 1:00pm 

ቦታ፦ 2525 Alemany Blvd, San Francisco, CA 94112 

ማክሰኞ፦ የአምልኮና የጸሎት ምሽት 
7፡00pm - 9፡00pm 

ቦታ፦ 745 Buchanan St., San Francisco, CA 94102 

እሮብ፦የአምልኮና የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ምሽት (In English 
Language) 

7፡30pm - 9፡00pm 
ቦታ፦ 2525 Alemany Blvd, San Francisco, CA 94112 

ሐሙስ፦ የአምልኮና የጸሎት ምሽት 
7፡00pm - 9፡00pm 

ቦታ፦ 5316 Telegraph Ave, Oakland, CA 94609 

ዓርብ፦ የታዳጊ ወጣቶች አገልግሎት (“ABIDE” - In English 
Language) 

7፡00pm - 9፡30pm 
ቦታ፦ 2525 Alemany Blvd, San Francisco, CA 94112 

“በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ አሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን።”   ፊልጵ. 2፡5


