ገላቲያ
(የሐዋሪያው የጳውሎስ መልዕክት ወደ ልስጥራን፣ ደርቤን፣ ኢቆንዮን እና በጵስድያ አንፆኪያ ለሚኖሩ ሰዎች
45-47 ዓ.ም. ሐዋ. ሥራ 14-15)

መመልከት
ምን አያለሁ?

መተርጎም

ማዛመድ

ምን ማለቱ ነው?

እንዴት ሊተገበር ይቻላል?

የጥናት ክፍል፡ ገላቲያ ምዕራፍ 1
መግቢያ፡ ገላትያ ሀገር የሚኖሩ ምእመናን ወንጌልን ሰምተው ነፃነትን አግኝተው ደስ ብሎዋቸው ሳሉ፣ በክስቶስ ያገኙትን
ነጻነት የሚያጣምም እና የሚያናውጥ ሌላ ወንጌል ሰሙ፡፡ የሚያናውጥ ወንጌልም እንዲህ የሚል ነበር “ሰው ለመዳን
እምነት ብቻ በቂ አይደለም የሙሴን ስርአት መጠበቅ ይኖርበታል እምነት ላይ ህግን ጨምሮ መፈፀም ይኖርበታል የሚል
ነበር” ስለዚህ ነው ጳውሎስ ይህን ማስጠንቀቂያ የሚልክባቸው 5፡1 ላይ “በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻነት አወጣን፤ እንግዲህ
ጸንታችሁ ቁሙ እንደ ገናም በባርነት ቀንበር አትያዙ።

በገላቲያ ሀገር የሚገኙ አብያተ ክርሰቲየን የትኞቹ ናቸው? (ሐዋ 13-14) በዚህ ክፍል ውስጥ
ጳውሎስ የተዘዋወረባቸው ሥፍራዎችና በዚያም የተደረጉትን ነገሮች ተናገሩ (ሐዋ 14፡20-22
የጲስድያ ወደምትሆን አንጾኪያ፡ -በምኩራብ ሰበኩ፣ ስደት ተነስቶባቸው ወደ ኢቆንዮን መጡ ኢቆንዮን፡- ረጅም ወራት
ተቀመጡ ወደ ሊቃኦን ከተሞች ሸሹ (ልስጥራን ደርቤን) ልስጥራን፡- እግሩ የሰለለ ሰው ተፈወሰ ህዝቡም አማልክት ሰው
መስለው ወርደዋል አሉ ሊያመልኩአቸው ወደዱ መስዋእት ሊያቀርቡም መጡ በርናባስን ዲያ ጳውሎስ ሄርሜን ተባልከፍተኛ
ስደት ተነስቶባቸው ጳውሎስን ወገሩት የሞተም መስሎአቸው ከከተማ ወደ ውጭ ጎተቱት እርሱ ግን ተነስቶ ወደ ከተማ ገባ
ደርቤን፡- ደርቤን--አገልግለው በልስጥራን ወደ ኢቆንዮን ወደ ጵስዲያ አንጾኪያ ተመለሱ (ሐዋ 14፡20-22)--በቆጵሮስ
በኩልም ወደ ስሪያዋ አንጾኪያ ተመለሱ (ወደ አጥቢያ ቤተክርሰቲያናቸው ተመለሱ)

የመወያያ ጥያቄዎች፡1.

ጳውሎስ ስለ ራሱ ማንነት የተናገረበት ዋና ምክንያት ለምን ነበር?

2.

በዚህ የመጀመሪያ ሚሲዮናዊነት ጉዙ የነበሩ እነማን ናቸው ?

(ፊልጵስዩስ 3፡5-6) የእነዚህን ሰዎች ሕይወትና

አገልግሎት ባጭሩ ተናገሩ ?
3. የገላቲያ ሰዎች በመጀመሪያ የሰሙት ወንጌልን አሁን በሰሙት ሌላ ትምህርት መካከል ያለው ልዩነት ተነጋገሩ፡፡
4. ወንጌል ጳውሎስን ከዚህ ክፉ ዓለም እንዴት አዳነው? ክፉ ዓለም ሲል ምን ማለቱ ነበር? (ቁ.4)
5. ወንጌል ሰምታችሁ ከዚህ ክፉ ዓለም ከመዳናችሁ በፊት እንዴት ትኖሩ ነበር (ቁ.13)
6. ወንጌል ሲጠምና ትክክል ሲሆን ምልክቱ ወይ መለያው ምንድን ነው?
7. ያንን ልዩ ወንጌል ከሚሰሙት ይልቅ የሚሰብኩትን የተረገሙ ኢንዲሆኑ የሚያደርግ ምን ይሆን?
8. ከተቀበላችሁ ወንጌል ምን ዓይነት ነበር ከርሱ የተለየ ወንጌል ሰምታችሁ ይሆን?
9. የምንሰብከው ወንጌል ሰውን ወይን ደግሞ እግዚአብሔርን የሚያስደስት መሆኑ በምን ይታወቃል?
ከክርሰቶስ ፀጋ ወደ ልዩ ወንጌል የወሰዳቸው ነገር ምን ነበር እነደዚህ የበለጠባቸው ሆኖ የተገኘውስ ለምን ይሆን ?

ከሕይወት ጋር ማዛመድ እና መተግበር (Application)
ወንጌል ለእኔ ምንድር ነው ከምን አዳኘኝ ? ማን ነው በህይወቴ እና አገልግሎቴ ላይ ተፅእኖ
እያደረገ ያለው? በዛሬው ጥናት ምን አዲስ ነገር ተማርኩ? መንፈስ ቅዱስ ምን እነዳደርግ
አሳሰበኝ? የኔ ድርሻ መንድር ነው?........ በዚህ ሳምንት ምን ላድርግ?
www.imageofchristchurch.org

