ሇሰዎች ስሇ
እግዚአብሔር እንዳት
እንነግራቸዋሇን

መግቢያ
ህይወት ጉዞ ነው፡፡ እግዚአብሔር ይወዴሀሌ፤በዚህ በህይወት ጉዞ ውስጥ ስኬታማ እንዴትሆን
ይፈሌጋሌ፡፡ስኬት አንተን ጨምሮ በማንኛውም ሰው ህይወት ውስጥ አስዯናቂውን የእግዚአብሔርን
ዓሊማ በህይወትህ በመፈጸም ወይም ባሇመፈጸም ይወሰናሌ፡፡በመረጥከው መንገዴ ሊይ
በመሆን፤በዘሇዓሇማዊ መንግስቱ ውስጥ የተትረፈረፈውን በረከት እየተካፈሌክ ሌትፈጽም ትችሊሇህ
ወይም በአንጻሩ ማሇቂያ በላሇው ቅዠት ውስጥ ትኖራሇህ፡፡ብሩህ የሆነውን መንገዴ መርጠህ
የእግዚአብሔርን ዓሊማ ትፈጽም ዘንዴ በየዕሇት ህይወትህ እግዚአብሔርን በማወቅ ማዯግ
ይኖርብሀሌ፡፡ሇዚህ ነው ይህ የመማሪያ መጽሐፍ አንተን ሇመርዲት የተዘጋጀው፡፡
እያንዲንደ ሦሰት የትምህርት ክፍልች አለት: {1} የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ {2}
መሠረታዊ ጥያቄዎች፤እና {3} የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶች ማስታወሻ ወይም ተግባራዊ ስራዎች ናቸው፡፡
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ የእግዚአብሔርን ቃሌ እውነት በማወቅ እንዴታዴግ
ይረደሀሌ፡፡መሠረታዊ ጥያቄዎች ዯግሞ በምታውቀው የእግዚአብሔር ቃሌ እውነት እንዴትኖር
ይረዲሀሌ፡፡የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶች ማስታወሻ የቃለን እውነት በሌብህ እንዴትሰውር
ይረዲሀሌ፡፡የተግባር ስራው የተማርከውን ሁለ በሚገባ ተግባራዊ እንዴታዯርገው ይረደሀሌ፡፡
በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ስሇ እግዚአብሔር ቃሌ እውነት ሇላልች እንዳት ማካፈሌ እንዯምትችሌ
መማርህ አንደ እሱን በማወቅ የማዯግ አካሌ ነው፡፡ሰዎች የምትማረውን በሚገባ እንዴትተገብረው
ይረዲሀሌ፡፡ስሇ እግዚአብሔር እና የምስራቹን ወንጌሌ ሇላልች እንዳት ማካፈሌ እንዯምትችሌ በማወቅ
ከመጽሐፍ ቅደስ መርሆች ጋር ትስማማሇህ፡፡እንዱሁም እግዚአብሔርን በማወቅ ማዯግ ውስጥ
ያገኘኸውን የራስህን ታሪክ እንዳት እንዯምትጽፍ እና ክርስቶስን የመዋጀት መሌዕክት እንዳት ሇዓሇም
እንዯሚዯርስ ትማራሇህ፡፡ላልች እግዚአብሔርን በማወቅ እንዳት እንዯሚያዴጉ ሇመርዲት የምታገኘው
መረዲት አንደ የዚች አነስተኛ መጽሐፍ አካሌ ነው፡፡
እያንዲንደን ትምህርት በጸልት ጀምር፡፡መሌሶቹን በራስህ አገሊሇጽ ጻፋቸው፡፡በተገሇጠሌህ እውነት
በሚገባ ትመሊሇስ እና ትኖር ዘንዴ እግዚአብሔር እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡ እግዚአብሔር እሱን በማወቅ
ይባርክህ፡፡
ማስታወሻ: አዱሱ የመጽሐፍ ቅደስ መዯበኛ ትርጉም መጠቀም ሇዚህ የስሌጠና አነስተኛ መጽሐፍ
የተሻሇ ነው፡፡

ሇላልች ስሇ እግዚአብሔር መናገር
ትምህርት 1
ማጠቃሇያ
የምታሰሊስለት ማስታወሻ: ርዕሰ ጉዲዩን በማንበብ፤አሰሊስሇው (የሚሇውን እና እንዳት ተግባራዊ እንዯምታዯርገው
አሰሊስሌ).

የዚህ አነስተኛ መጽሐፍ ዓሊማ: እግዚአብሔር ማንኛውም ሰው እሱን በማወቅ እንዱያዴግ እና

በህይወቱ የሱን ዓሊማ እንዱፈጽም ይፈሌጋሌ፡፡ይህ በእርግጥ እንዱሆን እሱን በማወቅ የሚያዴጉ ሰዎች
ሇእሱ መኖር እና ስሇ እሱ ሇላልች መናገር አሇባቸው፡፡የዚህ አነስተኛ መጽሐፍ ዓሊማ ከሊይ
የተጠቀሱትን ነገሮች ታዯርግ ዘንዴ አንተን ማስታጠቅ ነው፡፡
ስሇ እግዚአብሔር ሇላልች ስሇመናገር የመማር ዓሊማው በየዕሇት ህይወትህ ሇምታገኛቸው ሰዎች ስሇ
እሱ መናገር እና ህይወታቸውን ሇኢየሱስ ሉሰጡ የወሰኑትን ዯግሞ ከእሱ ጋር ያሊቸውን ህብረት
በይበሌጥ ይጠነክር ዘንዴ መሰረት ሇመጣሌ ነው፡፡
ሇላልች ስሇ እግዚአብሔር እንናገር ዘንዴ የሚጠቅሙን አንዲንዴ ነገሮች የሚከተለት ናቸው:
ጸልት
ሰዎች በሚያስፈሌጋቸው ነገር መርዲት
የምናገኛውን ሰዎች ጓዯኛ ማዴረግ
.

ሇላልች ስሇ ኢየሱስ ሇመናገር የምናዯርገው ዝግጅት የሚከተለትን ያካትታሌ:

ሀ. ሌባችንን እና ህይወታችንን ዝግጁ ማዴረግ፡፡
1. እግዚአብሔርን በማወቅ ታዴግ ዘንዴ እና በህይወትህ የሱን ዓሊማ እንዴትፈጽም እራስህን አስገዛ፡፡
2. ሁሌጊዜ በመስቀለ ስር ሁን (ከታች ያሇውን ምስሌ ተመሌከት). የእግዚአብሔርን ዓሊማ በህይወትህ
ሇመፈጸም እንዲትችሌ የሚዯርግህን ነገሮች ከህይወትህ ውስጥ ሇማስወገዴ ፈቃዯኛ ሁን፡፡
እግዚአብሔርን እያወቅህ እንዴታዴግ በሚያስችለህ ነገሮች ተካቸው፡፡

ጸልት

ምስክርነት

ህብረት

ቃለ

ሀ. በየዕሇቱ መጽሐፍ ቅደስ በማንበብ ጊዜህን በማሳሌፍ እግዚአብሔርን በማወቅ እዯግ፡፡እግዚአብሔር
ሇአንተ ያሇውን ዓሊማ እና እንዳት እንዯምትፈጽመው እወቅ፡፡
(1) (ኤፌ 3:4) አንብብ
(2) (2 ጢሞ 2:15) አጥና
(3) (መዝ l) አሰሊስሌ
(4) (መዝ ll9: ll) አስታውስ
(5) (ዕንባ 2:2) ጻፍ
(6) (ሮሜ 6:17-18) ኑረው
(7) (1 ዮሐ 1:1-3) ሇላልች አካፍሇው
ሇ. ጸሌይ፡፡በየቀኑ ስሇ እግዚአብሔር ሇላልች ትናገር ዘንዴ ጸሌይ:
(1) የሚያስፈሌጉህ ነገሮች
(2) በየዕሇት ህይወትህ የምታገኛቸው እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች የሚያስፈሌጋቸው ነገሮች
(3) ላልች የኢየሱስ ተከታዮች የሚያስፈሌጋቸው ነገሮች
(4) ስሇ ኢየሱስ ሇመናገር የምትመርጠው ቦታ እና ሰዎች
ማስታወሻ: መጽሐፍ ቅደስን ስናጠና እና ስንጸሌይ ሇማዯግ አንደ ውጤታማ መንገዴ መንፈሳዊ ጉዞ
ማዴረግ ነው፡፡ተጨማሪ መግሇጫ ሀን ይመሌከቱ
ሐ. በየዕሇቱ እግዚአብሔርን እያወቁ ሇማዯግ እና የእሱን ዓሊማ በህይወታቸው ሇመፈጸም ከሚፈሌጉ
ሰዎች ጋር ዋሌ፡፡ጸሌይ፣ዘምር፤መጽሐፍ ቅደስን አንብብ እንዱሁም ከላልች ጋር በመሆን ተካፈሌ፡፡
መ. በየእሇቱ የምታገኛቸውን ሰዎች ስሇ እግዚአብሔር ማካፈሌ ትችሌ ዘንዴ እግዚአብሔር እንዱረዲህ
እና እንዱመራህ ጸሌይ፡፡እንዱሁም በሰዎች ፊት ምስክር በመሆን ሇኢየሱስ ሇመኖር ፈሌግ፡፡
አስታውስ: እግዚአብሔር ቤተሰቦችህን፤ጓዯኞችህን፤ጎረቤቶችህን፤እና በየቀኑ የምታገኛቸውን ሰዎች
በመርዲት እና ቃለን በማካፈሌ የሱን ዓሊማ እንዴተፈጽም ይፈሌጋሌ፡፡
3. ከላልች ጋር ስሇ እግዚአብሔር የምትነጋገርበትን መንገዴ ተማር፡፡በራሪ ወረቀቶች፤ቅደሳን
መጽሐፍት፤በየዕሇት ህይወትህ ከእግዚአብሔር ጋር ያሇህን ግንኙነት የሚተርክ መጽሐፍ፤እንዱሁም
የኢየሱስ ታሪኮች ጥቂት መንገድች ናቸው፡፡
ሇ. እግዚአብሔር እንዴትሰራው የሚፈሌገውን ነገሮች በሌብህ እና በአዕምሮህ አትመው፡፡
1. እግዚአብሔር ላልችን እንዳት በወንጌሌ መዴረስ ትችሌ ዘንዴ እንዱያሳይህ ከሌብህ ጸሌይ፡፡
2. ስሇ እግዚአብሔር ሇላልች የማካፈሌ እዴለን እንዱሰጥህ እግዚአብሔርን ጠይቅ፡፡
3. እንዯ በራሪ ወረቀቶች፤መጽሐፍቅደሶች እና ላልችም አጋዥ መርጃ መሳሪያዎች እንዱኖሩህ ሞክር፡፡
4. በመሌካም ሁኔታ ሇመሌበስ ሞክር፡፡
ሐ. እግዚአብሔር በሰጠህ እዴልች ሁለ ስሇ ኢየሱስ ሇመናገር ሞክር፡፡
1. የእሱን እቅዴ ትፈጽም ዘንዴ እግዚአብሔር እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
2. እግዚአብሔር በሌብህ ያስቀመጠውን ነገር ሇመፈጸም ታማኝ ሁን፡፡
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ
እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. እግዚአብሔር እያወቅህ ሇማዯግ እና የእሱን ዓሊማ በህይወትህ ሇመፈጸም ተሰጥተሀሌን?

አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ, ከዛሬ ጀምሮ ራስህን ሇእግዚአብሔር አስገዛ፡፡
2. እግዚአብሔር እሱ የሚወዯው ወይም የሚወዲት ሰው እንዱያዯርግህ ጊዜህን በየቀኑ በጸልት
በመስቀለ ስር ሆነህ ታሳሌፋሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ, ዛሬ ጀምር፡፡
3. ውጤታማ በሆነ መንገዴ ስሇ ኢየሱስ ሇላልች ትናገር ዘንዴ ሇመማር ፈቃዯኛ ነህን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ, ዛሬ ወስን፡፡
ተግባራዊ ስራ: በተጨማሪ መግሇጫ ሐ ውስጥ የተጠቀሰውን የሇውጥ ጸልት በማጥናት እግዚአብሔር
እንዴትሆን የሚፈሌገው አይነት ሰው ሇመሆን ተዘጋጅ፡፡
በተጨማሪ መግሇጫ ሀ ሊይ ያሇውን በመጠቀም መንፈሳዊ ጉዞን ቀጥሌበት፤አዴርገኸው የማታውቅ
ዯግሞ ከሆነ ጀምር፡፡

ሇላልች ስሇ እግዚአብሔር መናገር
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ስሇ እግዚአብሔር ሇላልች ስሇመንገር የሚያስተምሩ የመጽሐፍ ቅደስ
መርሆች
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን
ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ
መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡

ሀ. የጸልት መርሆች
1.
2.
3.
4.

ችግሮች ሲገጥሙን ምን ማዴረግ አሇብን (ለቃ 18:1)?
መጸሇይ ያሇብን ሇማን ነው (1 ጢሞ 2:1-4)?
የሚረደንን ሰዎች እንዳት እናገኛሇን (ማቴ 9:36-38)?
ዴፍረት እንዳት እናገኛሇን (ሐዋ 4:31)?

ሇ. የኃይሌ መርሆች
1.
2.
3.
4.

የኃይሌ ምንጫችን ማን ነው (ሐዋ 1:8)?
ሇመሌዕክታችን ኃይሌ የሚሰጠው ማን ነው (1 ቆሮ 1:18)
የእግዚአብሔርን ኃይሌ ሇላልች የሚያሳየው ምንዴ ነው (1 ቆሮ 2:1-5)?
የመሌዕክታችን ኃይሌ ሉሰራ የሚችሇው ምንዴ ነው (ዕብ 4:12)?

ሐ. የመዝራት እና የማጨዴ መርዎች
1. ስንመሰክር አመሇካከታችን ምን መሆን አሇበት (መዝ 126:5-6)?
2. የምንዘራው መጠን እንዳት ወጤቱ ሊይ ተጽዕኖ ሉያዯርግ ይችሊሌ (2 ቆሮ 9:6)?
3. ምን አይነት መዝራትን ነው ማዴረግ ያሇብን (ገሊ 6:7-10)?
4. ምን መዝራት አሇብን, የት መዝራት አሇብን, ውጤቱን የሚወስነው ምንዴ ነው (ለቃ 8:5-8, 1115)?

መ. የአቀራረብ መርሆች
1.
2.
3.
4.

ኢየሱስ በዮሐ 4:5-42 ምን አይነት መርሆችን አሳየን?
ወንጌሌን ስናካፍሌ ሁሇቱ አቀራቦች ምንዴ ናቸው (ይሁዲ 22 - 23)?
ወንጌሌን ስናካፍሌ ማዴረግ የላሇብን ምንዴ ነው (2 ቆሮ 4:1-6)?
ወንጌሌን ስናካፍሌ ማስወገዴ ያሇብን ምንዴ ነው (ቲቶ 3:4-9)?

ሠ. የውጤት መርሆች
1. የሰዎችን ንስሐ ይቅር የሚሇው ማን ነው (2 ጢሞ 2:24-26)?
2. ወንጌሌን ስንሰብክ የእግዚአብሔር ቃሌ የሚፈጽመው ምንዴ ነው (ኢሳ 55:10-11)?
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ
እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
የትኞቹን መርሆች ነው በህይወትዎ መጨመር የሚያስፈሌግዎ፤ሇመጨመር ምን ማዴረግ አሇብህ?
ተግባራዊ ስራ: ሁለንም መጽሐፍ ቅደሳዊ የወንጌሌ ስብከት መርሆች በህይወትህ ሊይ ሇመጨመር
ፈሌግ፡፡

ስሇ እግዚአብሔር ሇላልች መናገር
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የምናካፍሇው መሌዕክት

የምታሰሊስለት ማስታወሻ: ርዕሰ ጉዲዩን በማንበብ፤አሰሊስሇው (የሚሇውን እና እንዳት ተግባራዊ እንዯምታዯርገው
አሰሊስሌ).

ሇምናካፍሇው መሌዕክት መግቢያ: ብዙ

ጊዜ በግማሽ ሌብ ሆነን ቃለን ግማሽ ሌብ ከሆነ
ውጤት ጋር እናካፍሊሇን (ይህን ጸልት ጸሌይ ከዛም ወዯ ሰማይ ትሄዲሇህ) ፡፡በእውነት ዓሇምን መቀየር
የምንፈሌግ ከሆነ ቃለን ሌክ እንዯ መጥምቁ ዮሐንስ፤ጴጥሮስ እና ጳውልስ መስበክ አሇብን፡፡
በእግዚአብሔር ፊት ስሇሚዯረግ ንስሀ እና በኢየሱስ ሊይ ስሊሇ እምነት (ሐዋ 20:21) የሚያስተምረው
ይህ ርዕሰ ጉዲይ ይህንን ሌታዯርጉ የሚያስችሊችሁ መሳሪያ ነው፡፡ቃለን ሇማካፈሌ በመጀመሪያ
የሚሇውን በሚገባ መረዲት አሇብን፡፡መሌዕክቱ አራት ዋና ዋና ክፍልች አለት:
1. የሰው ትሌቁ ችግር ሐጢያት ነው፡፡ (ኢሳ 53:6, ሮሜ 3:23)
2. ይህ ሐጢያት ከእግዚአብሔር ሇይቶናሌ፡፡ (ኢሳ 59:2, ሮሜ 6:23)
3. እግዚአብሔር የዘሇዓሇም ህይወትን እናገኝ ዘንዴ አንዴያ ሌጁን በእኛ ሐጢያት ምትክ ሇዓሇም
በመስጠት ፍቅሩን አሳይቶናሌ፡፡ (1 ጴጥ 3:18, ሮሜ 5:8)
ማስታወሻ: የዘሇዓሇም ህይወት ማሇት በክርስቶስ ኢየሱስ በኩሌ ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖረን
ዘሇዓሇማዊ ወዲጅነት ነው (ዮሐ 17:3)
4. የዘሇዓሇም ህይወትን ሇማግኘት ህይወታችንን ሇእግዚአብሔር መስጠት አሇብን (ለቃ 14:26, 27 &
33, ሮሜ 10:9-13)

ወንጌሌን የመስበክ ዓሊማ: ወንጌሌን የመስበክ ዓሊማ አንዴ ሰው የዘሇዓሇም ህይወትን እንዱያገኝ
ነው፤እንጂ ወዯ ሰማይ ቤት ሇማገባት አይዯሇም፡፡በዮሐ 17:3 "እውነተኛ አምሊክ ብቻ የሆንህ አንተን
የሊክኸውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንዴ ይህች የዘሊሇም ሕይወት ናት።"ይሊሌ፡፡
ሰዎች በህይወታቸው ያሇባቸውን ችግሮችን ሁሌጊዜ መፍታት ይፈሌጋለ፡፡በምታገኛቸው ጊዜ እነሱ
በህይወታቸው የሚያጋጥማቸውን ችግሮች ሇመፍታት እርዲታን ይፈሌጋለ፡፡በሙለ ሌብ ኢየሱስን
መከተሌ ብቸኛው የህይወት ችግሮች መፍትሔ መንገዴ ነው፡፡
አንዴ ሰው የዘሇዓሇም ሕይወትን ያገኝ ዘንዴ ሦስት ነገሮች መሆን ይገባቸዋሌ፡፡
ንስሀመግባት፤መቀበሌ፤እና እንዯገና ማቀዴ ያስፈሌጋቸዋሌ፡፡ንስሀ መግባት ያሇባቸው ወዯ እግዚአብሔር
ነው፡፡እነሱ ሐጢያታቸው በእውነት የእግዚአብሔርን ሌብ እንዲሳዘነ በማወቅ ይቅርታ መጠየቅ
አሇባቸው፤በእነሱ፤በቤተሰቦቻቸው፤ወይም በላልች ሰዎች ሊይ ሰሇሆነ አይዯሇም፡፡ኢየሱስን እንዯ ግሌ
አዲኛቸው እና ጌታቸው አዴርገው መቀበሌ አሇባቸው፡፡ይህ ሙለ በሙለ ህይወታቸውን (የጋብቻ
ህይወታቸውን፤ግባቸውን፤ምኞታቸውን እና ርስታቸውን ያጠቃሌሊሌ) ሇእግዚአብሔር ማገዛት
ነው፡፡(ለቃ 14:26-27 & 33); ኢየሱስ የዓሇምን ሐጢያት ሇማንጻት በመስቀሌ ሊይ የሰራውን የመዲን
ሥራ መታመን (ዕብ 9:14); እንዱሁም ሇሚያገኙት ሇማኛውም ሰው ኢየሱስ አዲኝና ጌታቸው መሆኑን
መናገር፡፡(ሮሜ 10:9-10). አንዴ ሰው በእውነት ንስሀ ከገባ እና ኢየሱስን እንዯግሌ አዲኙ አዴርጎ
ከተቀበሇ በኋሊ እንዯ እግዚአብሔር ቃሌ ሇመኖር እንዯገና ያቅዲሌ፡፡ (ዮሐ 14:21-23, 1ዮሐ 5:1-3).
የሚቀጥሇው ገጽ እንዳት ስሇ እግዚአብሔር ሇሰዎች መንገር ሊይ ያተኮረ ጠቃሚ አርዕስተ ጉዲይን
ይዟሌ፡፡ስሇ ኢየሱስ ሇመናገር የሚስፈሌግህን እውቀት ይሰጥሃሌ፡፡ያገኘኸው እውቀት ውጤታማ ሆኖ
የሚሰራው ጊዜህን በአግባቡ ተጠቅመህ በጸልት ስታሳሌፍ ብቻ ነው፡፡
ግብ: ሇላልች ስሇ እግዚአብሔር የመናገር ግቡ በቀሊለ እና በግሌጽ እግዚአብሔር ሇእነሱ ያዯረገሊቸውን
ነገር መናገር ነው፤መንፈስ ቅደስም ሰውዬው ህይወቱን ሇእግዚአብሔር ይሰጥ ዘንዴ ያዯረግዋሌ፤
(መንፈሳዊ ሌዯት). ሮሜ 10:14-17, ዮሐ 6:44; 3:3, 5-6
ሇሰዎች ስሇ እግዚአብሔር ሇመናገር የተሰጡ ዯረጃዎች
ዯረጃ. 1. በጸልት ወዯ እግዚአብሔር እንዯቀረብክ እርግጠኛ ሁን፤
ያሌተናዘዝከው ሐጢያት በአንተና በእግዚአብሔር መሐከሌ መኖር የሇበትም፡፡ሇሚጠፉት ነፍሳት
ከእውነተኛ ከሌብ የፈሇቀ ፍቅር ተነስተህ አንጂ ሐይማኖታዊ ስርዓትን ሇመፈጸም ብቻ ወንጌሌን
እየሰበክህ እንዲሌሆነ እርግጠኛ ሁን፡፡መዝ 126:5-6
ዯረጃ. 2 ውይይታችሁን በጥያቄ ወይም ምሳላ ክፈት
ዘና በሌ፡፡ሰዎች እራሳቸውን በሚገባ እንዱገሌጹ ፍቀዴ፡፡ይህ ስሇ እግዚአብሔር ፍቅር የሚነገረውን
መሌዕክት በአግባቡ እንዱሰሙ ሌባቸውን ይከፍታሌ፡፡ጥያቄ ወይም ምሳላው ግሌጽ እና የሚያውቁትን
ባህሌ ወይም ማህበረሰባዊ ነገሮችን ያቀፈ ሆኖ የመስማት ፍሊጎትን የሚቀሰቅስ መሆን ይኖርበታሌ፡፡
ምሳላ 1: በዮሐ 4 ሊይ የኢየሱስ እና ሴቲቱ በውሀ መቅጃው ስፍራ የሆነው ታሪክ መሌካም ምሳላ
ነው፡፡ "ውሐ አጠጪኝ" እንዱሁም "የህይወት ውኃ አሇኝ"
ምሳላ 2: በህንዴ ብዙ ጊዜ እንዱህ እያሌን እንጠይቃሇን፤"ወዯ እግዚአብሔር የሚወስዯውን መንገዴ
አግኝተኃሌን/አግኝተሻሌን?”የህንዴ ሐይማኖት የእግዚአብሔርን መንገዴ በማግኘት ሊይ ያተኩራሌ፡፡
ግሌጽ የሆነው የምስክርነት ቃሌ እግዚአብሔር ሇአንተ የሰራው ስራ ሊይ ያተኩራሌ ወይም አንዴ አንተ
የምታውቀው ተመሳሳይ ችግር ያሇበት ሰው እንዯ አዴማጭ ሉጠቀምበት ይችሊሌ፡፡
ሇምሳላ: ስሇፈውስ የምትናገው ምስክርነት በተመሳሳይ በሽታ ያሇበትን ሰው የመስማት ፍሊጎት
ሉያነሳሳው ይችሊሌ፡፡

ዯረጃ. 3. ሇሰዎች እግዚአብሔር ያዯረገሊቸውን ነገር ንገራቸው

ሀ. ሐጢያት (ሮሜ 3:23)

ጥያቄ: ሐጢያተኛ እንዯሆንክ ታውቃሇህን?
መሌስ: አንዴ ሐጢያት ብቻ ሐጢያተኛ ሉያዯርጋቸው እንዯሚችሌ አስረዲቸው፡፡እንዱሁም
ሇእግዚአብሔር ከመኖር ውጪ ያሇው ሁለ ሐጢያት እንዯሆነ አስብ፡፡እግዚአብሔር እንዯሚወዲቸው እና
ሇእነሱ መሌካም የሆነውን ሁለ እንዯሚያስብ ያሇማመናቸው ወይም ያሇመረዲታቸው ምሌክት ነው፡፡
1 ዮሐ 3:4; 1:8-9, ምሳ 2:4, ሮሜ 14:23b
ምሳላ: በብርጭቆ ውስጥ ያሇ የአፕሌ ጁስ; የአንዴ የተመረዘ ጠብታ የማይጠጣ ያዯርገዋሌ፡፡
ሇ. መሇየት (ሮሜ 6:23)
ጥያቄ: የሐጢያት ውጤት ምን እንዯሆነ ታውቃሇህን?
መሌስ: መሌሳቸው ምንም ቢሆን ሐጢያታቸው ከእግዚአብሔር
እንዯሇያቸው፤ህይወታቸውን፤ቤተሰባቸውን፤ጓዯኞቻቸውን፤ማህበረሰባቸውን እንዲበሊሸው እና በይበሌጥ
ዯግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ዘሇዓሇማዊ መሇየት፤ሞት እና ሲኦሌን እንዲመጣባቸው እንዱረደ እርዲቸው፡፡
ሐጢያት የችግሮቻቸው ምክንያት እና ሇወዯፊትም ምክንያት እንዯሚሆን ንገራቸው፡፡
ምሳ 8:36; 14:11; መዝ 9:17; ያዕ 1:13-16
ምሳላ: መኪና ጎታች ትራክተር በሰንሰሇት መኪናን ወዯ ፈክታ ስፍራ በሚጎትትበት ጊዜ፤ሇመሰበር
የአንዴ ሰንሰሇት መገናኛ መቀንጠስ በቂ ነው፡፡
ሐ. ምትክ (ሮሜ 5:8)
ጥያቄ: እግዚአብሔር ሐጢያትህን ሉያስወግዴ ምን እንዯሰራ ታውቃሇህን?
መሌስ: መሌሳቸው ምንም ቢሆን፤እግዚአብሔርን(ኢየሱስ) እንዱረደ እና ስሇሚወዲቸው ሇእነሱ ሐጢያት
ሲሌ እንዯሞተሊቸው እንዱያውቁ እርዲቸው፡፡
መሌካም የሆነ ጊዜ እስኪያገኙ ሉጠብቃቸው አይፈሌግም፡፡እሱ ሐጢያት ሇጊዜው አስዯሳች እንዯሆነ
ያውቃሌ፤ነገር ግን መጨረሻው ሞት ነው ምክንያቱም መሇኮታዊውን ህግጋት እየተጻረረ ነውና
(የእግዚአብሔር የግብረገብ ህግ እጅግ መሌካም ነው ምክያቱም አሱ አዋቂ ነውና).እሱ የዘሇዓሇም
ህይወት (እውነተኛ ሰሊም፤ዯስታ እና ሀሴት) እንዯሚሰጣቸው ንገራቸው፡፡እሱ በሌባቸው ሉኖር እና
ሐጢያትን እንዱያሸንፉ ሉረዲቸው ይችሊሌ፡፡እሱ አንዴያ ሌጁን ወዯ ምዴር ሌኮ እና ሇሐጢያታችን
በመስቀሌ ሊይ እንዱሞት ወስኖበት እና የሐጢያታቸውን ቅጣት ከፍል ፍቅሩን እንዲሳየን
ንገራቸው፡፡የእነሱ መሌካምነት ወይም ሐይማኖት ሐጢያታቸውን ሉያስወግዴ እንዯማይችሌ
አሳውቃቸው ምክንያቱም ያ ቆሻሻን በቆሻሻ ሇማጽዲት እንዯመሞከር ነውና፡፡
ዮሐ 3:16, 1 ዮሐ 3:8, ሮሜ 6:5-6
ምሳላ: ሞት የተፈረዯባቸው እስረኞች; የወንጀሊቸውን ዋጋ የሚከፍለ ከሆነ፤ይሞታለ፡፡አንዴ ሰው በነሱ
ምትክ የሚሞትሊቸው ከሆነ ግን ነጻ ይሆናለ፡፡
መ. መማርክ:
ጥያቄ: እንዳት ሐጢያትህ እንዯሚነጻ እና እግዚአብሔር ያዘጋጀውን የዘሇዓሇም ህይወት እንዯምትቀበሌ
ታውቃሇህን?
መሌስ: አንዴ ሰው ወዯ ዘሇዓሇም ህይወት እንዱገባ ሦስት ነገሮች መሟሊት አሇባቸው፡፡ንስሀ
መግባት፤መቀበሌ እና እንዯገና ማቀዴ አሇባቸው፡፡
(1). ንስሀ መግባት (ሮሜ 2:4)

መሌስ: ንስሀ የምንገባው ወዯ እግዚአብሔር ነው፡፡ሐጢያታቸው የእግዚአብሔርን ሌብ ስሊሳዘነ ማዘን
አሇባቸው፤እንጂ ሇነሱ፤ሇቤተሰቦቻቸው እና ሇጓዯኞቻቸው በተዯረገሊቸው ነገር አይዯሇም፡፡ከሐጢያታቸው
ተመሌሰው ሇእግዚአብሔር በመታዘዝ ሇመኖር መሻት ይኖርባቸዋሌ፡፡
ምሳላ: በመንገዴ ስትራመዴ;አዯገኛ ነገር ፊትህ ሊይ ካየህ አቅጣጫህን ቀይረህ በላሊ መንገዴ ተጓዝ፡፡
(2). መቀበሌ (ሮሜ 10:9-13)
መሌስ: እነሱ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዯ ጌታቸው እና አዲኛቸው አዴርገው መቀበሌ አሇባቸው፡፡ይህ
በአጠቃሊይ ህይወታቸውን (የትዲር ግንኙነታቸውን፤ግባቸውን፤መሻታቸውን እና እርሳታቸውን)
ሇእግዚአብሔር ማስረከብ ነው (ለቃ 14:26-27 እና 33), እንዱሁም በኢየሱስ ሞት እና ትንሳኤ
በመታመን ሐጢያታቸውን ሇማስወገዴ እና ሇእግዚአብሔር ሇመታዘዝ ኃይሌን ይሰጣቸዋሌ፡፡ኢየሱስ
አዲኛቸው እና ጌታቸው እንዯሆነ ሇሚያገኙት ሇማንኛውም ሠው መናገር አሇባቸው፡፡ (1 ዮሐ 1:9, ዕብ
9:14)
ምሳላ: አንዴ ሰው ሇስራው የሚሆን የስራ አስተዲዲሪ ሾመ ምክንያቱም ያ ሰው እሱ በስሌጠና ዋጋውን
እንዯከፈሇ እና ከእሱም ይሌቅ ሇስራው የተሻሇ ሰው እንዯሆነ ያውቃሌ፡፡እሱም ስሇ አስተዲዲሪው ሇላልች
ሲናገር አያፍርም፡፡
(3). እንዯገና ማቀዴ (ሮሜ 6:17-18)
መሌስ: በመለ ሌባችን በክርስቶስ በምንታመንበት ጊዜ በህይወታችን እግዚአብሔርን በመታዘዝ ሇመኖር
እንዯገና በማቀዴ እንወስናሇን ምክንያቱም እሱ ሇእኛ የተሻሇውን ያስባሌና፡፡
ምሳላ: ሇትራፊክ ፖሉስ የምንታዘዘው የሚያስተሊፉት መሌዕክት እና ህግጋታቸው ሇራሳችን ጥቅም
ሰሇሆነ ነው፡፡
ሠ. ማጠቃሇያ
ጥያቄ: ሌብህን እና ህይወትህን ሇኢየሱስ ሇማስገዛት ፈቃዯኛ ነህን?
መሌስ: ይህ እጅግ በጣም አስፈሊጊ የሆነ የወንጌሌ ስብከት ክፍሌ ነው፡፡የሰው ሌጅ ነፍስ ዘሇዓሇማዊ እጣ
ፈንታ በሚዛን ይመዘናሌ፡፡እራሳቸውን ሇጌታ ሇመስጠት ፈቃዯኛ ካሌሆኑ፤በጥንቃቄ ወዯ ወንጌሌ ስብከት
ይሂደ፡፡ "ገባችሁ (ያሌገባቸውን በመጥቀስ)? "ብሊችሁ ጠይቁ፡፡ሙለ በሙለ ወንጌሌ ምን እንዯሆነ
ከተረደ በኋሊ የማጠቃሇያውን ጥያቄ ጠይቃቸው፡፡
ህይወታቸውን ሇክርስቶስ ሇመስጠት ፈቃዯኛ የሚሆኑ የማይመስለ ከሆነ፤በጥንቃቄና በፍቅር
እግዚአብሔርን አሇመታዘዝ አዯገኛ ነገር እንዯሆነ አስረዲቸው፡፡
1 እንዱህ ብሇህ አስረዲቸው:
(1.) እግዚአብሔር በመንፈሱ ወዯ እራሱ ካመጣው በስተቀር ማንም በፈሇገ ጊዜ ወዯ እግዚአብሔር
መምጣት አይችሌም፡፡ ዮሐ 6:44
(2.) እሱ/እሷ ሇነገ ቀጠሩ መያዝ አይችለም፡፡እነሱ አሁን የሚሞቱ ከሆነ የእግዚአብሔር ዘሇዓሇማዊ
ፍርዴ ያገኛቸዋሌ፡፡2 ቆሮ 6:2
(3.) እነሱ ሇእግዚአብሔር የማይታዘዙ ከሆነ፤እጅግ በጣም አስቸጋሪ ይሆንባቸዋሌ፡፡ምሳ 29:1
የሚወስኑት ውሳኔ አስፈሊጊነት ግሌጽ ሆኖ ከተረዲህ በኋሊ፤አንዴ የማጠቃሇያ ጥያቄ
ጠይቃቸው፡፡በዴጋሚ አይሆንም ካለ እግዚአብሔር እንዯሚወዲቸው ንገራቸው፤አንተም
እንዯምትወዲቸው እና እንዯምትጸሌይሊቸው ንገራቸው፡፡አሁን ስሇሚያውቁት እውቀት ተጠያቂ እንዯሆኑ
አሳስባቸው፡፡
አንዴ ሰው ራሱን ሇኢየሱስ ክርስቶስ ሇመስጠት መዘጋጀቱን ስታውቅ፤እንዯምትጸሌይሇት
ንገረው፤በሐጢያቱ እንዲዘነ ዴምጹን ጮክ አዴርጎ መናዘዝ እና ሇመሇወጥ መፈሇግ
ይገባዋሌ፡፡ህይወታቸውን ሁለ ሇክርስቶስ ማስገዛት እንዲሇባቸው ንገራቸው፡፡ሇእሱ እንዯሚገባ ይመሊሇሱ
ዘንዴ ኢየሱስ ወዯ ሌባቸው ገብቶ ህይወታቸውን በመንፈስ ቅደስ እንዱሞሊው እንዱጸሌዩ
ንገራቸው፡፡ጸልታቸውን እግዚአብሔር በማመስገን በኢየሱስ ስም እንዱያጠናቅቁ አስተምራቸው፡፡

የመጨረሻ ጥያቄ: ኢየሱስ ሇአንተ ማን ነው?
መሌስ: የኔ ጌታ እና አዲኝ ነው፡፡ላሊ መሌስ ከተመሇሰ፣ምን ማሇታቸው እንዯሆነ ጠይቅ፤ያሌገባቸውን
ነገር እንዯገና አብራራሊቸው፡፡
ዯረጃ 4. እግዚአብሔር በማወቅ ማዯግ እንዱጀምሩ እርዲቸው
አንዴ ታታሪ ገበሬ በአግባቡ ሳይሰበስብ እና ሳይበሰብስ እንዱሁም ተገቢውን ሥራ ሳይሰራ ፍሬ
ሇመሌቀም ወዯ መስክ መውጣት አይገባውም፤ምንም የሚሰበሰብ ፍሬ አያገኝምና፤ቤተክርስቲያን ወይም
ማህበረሰቡ አንዴን ሰው ወዯ ክርስቶስ ሇመምራት ተገቢውን መሰጠት እና ሥራ መስራታቸውን
እርግጠኛ ሳይሆኑ መጠበቅ ተገቢ አይዯሇም፡፡
የሚከተለትን በጥንቃቄ እና በፍቅር ህይወቱን ሇክርስቶስ ሇሰጠ አንዴ ሰው አስረዲ
ሀ. ሇህይወት እጅግ በጣም አስፈሊጊ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብሇሃሌ፡፡ይህን መጽሐፍ ቅደስ
መንፈሳዊ ውሌዯት ወይም ከመንፈስ መወሇዴ ይሇዋሌ፡፡ዮሐ 3:3, 5-6
ሇ. አሁን የእግዚአብሔር ሌጅ ነህ እንዱሁም ሇእሱ ሇመኖር ኃይሌ አሇህ፡፡ (ዮሐ 1:12-13,
ሮሜ 8:15-17) ምክንያቱም መንፈስ ቅደስ በአንተ ውስጥ ይኖራሌ፡፡እግዚአብሔር በመንፈስ ቅደስ
እንዱሞሊህ ፈቀዴሇት፡፡በህይወትህ የሱን ዓሊማ ትፈጽም እና ሇእግዚአብሔር ትኖር ዘንዴ ኃይሌ
ይሰጥሃሌ፡፡ከጠየቅነው በመንፈሱ ሉሞሊን ቃሌ ገብቶሌናሌ፡፡ (በመንፈስ ቅደስ ይሞለ ዘንዴ ምራቸው)
ሐዋ 2:4; 4:31, ለቃ 11:13
ሐ. እግዚአብሔር በህይወትህ የሱን ዓሊማ እንዴትፈጽም ከዘሇዓሇም ሞት አዴኖሀሌ፡፡ሰውነትህ
እንዱያዴግ እና በጤንነት እንዱኖር የተመጣጠነ ምግብ እንዯሚያስፈሌግህ ሁለ እግዚአብሔርን በማወቅ
ታዴግ እና በህይወትህ የሱን ዓሊማ ትፈጽም ዘንዴ መንፈሳዊ ህይወትህ እንዱያዴግ መንፈሳዊ ምግብ
በየዕሇቱ መመገብ ይኖርብሀሌ፡፡ይህ መንፈሳዊ ምግብ በየዕሇቱ ሌታነበውና ሌትኖረው የሚገባህ መጽሐፍ
ቅደስ የእግዚአብሔር ቃሌ ነው፡፡ለቃ 4:4, ሮሜ 6:17-18, 2 ጢሞ 1:9
መ. እንዯ ሌጅ ስታዴግ እና ስትማር መውዯቅ እና መዯናቀፍ ይኖራሌ፤በመንፈሳዊ ነገር ሇማዯግ
በምታዯርገው ሂዯት ሌትታገሌ ይገባሌ፡፡ተስፋ አትቁረጥ፡፡ሐጢያትህን መናዘዝ፤እግዚአብሔርን ሇመታዘዝ
መፈሇግን አትርሳ፤በመንፈሳዊ ህይወትህም ታዴጋሇህ፡፡እግዚአብሔርም ይረዲሃሌ፡፡
1 ዮሐ 1:9; 2:1, 114, ዮሐ 16:13; 14:26-27, ኤፌ 3:16
ሠ. ምክንያቱም አንተ ሰው ነህ (ስጋ ዯካማ ነው), ሇክርስቶስ ያሇህን መሰጠት ማዯስ እና በጸልት
በየዕሇቱ በመንፈስ ቅደስ መሞሊት ይኖርብሃሌ፤ከዛም ፈቃደን ሇማዴረግ ከመፈሇግ ይሌቅ ማዴረግ
ትጀምራሇህ፡፡ለቃ 9:23, ዮሐ 15:7, 23-24, ገሊ 5:16 & 25, ሐዋ 4:31, ኤፌ 5:18
ረ. ክርስቶስ ያዯረገሌህን ነገር ሇላልች ሇመመስከር እና እሱ የህይወትህ ጌታ እና አዲኝ እንዯሆነ
ሇመናገር ፈቃዯኛ ሁን፡፡ያ እምነትህን ያሳዴገዋሌ እግዚአብሔርም ዯግሞ ይባርክሃሌ፡፡
ሐዋ 1:8, ማቴ 10:32-33, ለቃ 12:8-9, ያዕ 5:20, መዝ 126:5-6
ሰ. የውኃ ጥምቀት በመውሰዴ የአንዱት ወንጌሊውያን አጥቢያ ቤተክርስቲያን ህብረት አባሌ መሆን
ይኖርብሀሌ፡፡ይህ ከሐጢያት ዘወር ማሇትህን እና በክርስቶስ አዱስ ሰው መሆንህን በህዝብ ዘንዴ
የሚያሳይ ምስክርነት ነው፡፡በመንፈሳዊ ህይወታቸው ጠንካሮች ከሆኑ ወገኖች ጋር ጠንካራ ህብረት
ሉኖርህ ይገባሌ፡፡ሐዋ 2:38-39, ሮሜ 6, ዕብ 10:24-25
ክትትሌ
እራሳቸውን ሇክርስቶስ እንዯሰጡ እና በየዕሇት ኑሯቸው እንዳት ሇክርስቶስ መኖር እንዲሇባቸው
እንዲወቁ እርግጠኛ ከሆንህ በኋሊ በቀጣይ ሌታገኛቸው ትችሌ ዘንዴ አዴራሻቸውን ተቀበሌ፤ሇምሳላ
ስም፤አዴራሻ፤ስሌክ ቁጥር፤እና የኢሜይሌ አዴራሻ፡፡ጸሌይሊቸው እንዱሁም መጽሐፍ ቅደስ ወይም

አዱስ ኪዲን እንኳን እንዲሊቸው እርግጠኛ ሁን፡፡የሚቻሌ ከሆነ በ24 ሰዓት ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔርን
በማወቅ ያዴጉ ዘንዴ እርዲቸው፡፡አንተ እግዚአብሔርን በማወቅ ያዴጉ ዘንዴ ሇመርዲት የማትችሌ ከሆነ
ሇላሊ ሇሚችሌ ሰው አስተሊሌፋቸው፡፡በግሌ ሌታገኛቸው የማትችሌ ከሆነ ሇተጨማሪ የመጽሐፍ ቅደስ
ስሌጠና የርቀት ትምህርት ወይም የኢንተርኔት የቀጥታ ስሌጠና እንዱወስደ መርዲት መሌካም
ነው፡፡የአንዱት ወንጌሊውያን አጥቢያ ቤተክርስቲያን አባሌ እስኪሆኑ ዴረስ በስሌክ፤በኢሜይሌ፤ወይም
በፖስታ (የሚቻሌ ከሆነ ቢያንስ በየሳምንቱ) አግኛቸው፡፡

ችግሮችን መፍታት
ሀ.እነሱ ”በኢየሱስ አምናው” ይሊለ( ነገር ግን በግሌጽ ምኞቶቻቸውን ይፈጽማለ).
መሌስ: በሰማያት ያሇውን የአባቴን ፈቃዴ የሚያዯርግ እንጂ፥ ጌታ ሆይ፥ ጌታ ሆይ፥ የሚሇኝ ሁለ መንግሥተ
ሰማያት የሚገባ አይዯሇም። (ማቴ 7:21) በእውነት ከሌብህ ሇኢየሱስ ተሰጥተሀሌን ወይስ ዝም ብሇህ
መንግስተ ሰማይ እንዱያስገባህ ብቻ ነው ስሙን የምትጠራው?
ሇ. እግዚአብሔር ማንንም ወዯ ሲኦሌ አያስገባም
መሌስ: እንዱህ በማሇት ጀምር፤ "እጅግ በጣም ጥሩ ጥያቄ ስሊስነሳ በጣም ዯስተኛ ነኝ፤እንዳት
እናውቃሇን? እግዚአብሔር ምን እንዯሚመስሌ እንዳት እናውቃሇን? ሁሇት ሌናውቅበት የምንችሌበት
መንገዴ አሇ:
(1) አንደ የሰው የአዕምሮ ምርምር፡፡ ቁጭ ብሇን ስሇ እግዚአብሔር እያሰሊሰሌን ወዯ አንዴ መዯምዯሚያ
እንዴረስ፡፡ይህ አቀራረብ ሰዎችን እንግዲ ወዯሆነ ሐይማኖታዊ አስተሳሰብ መርቷቸዋሌ፡፡ ላሊው
(2), ራዕይ/መገሇጥ ነው፡፡እግዚአብሔር ራሱን በመጽሐፍ ቅደስ እና በአንዴያ ሌጁ በክርስቶስ ኢየሱስ
በኩሌ ገሌጦታሌ፡፡ጥያቄው ላሊው ሰው የሚያስበው አይዯሇም ነገር ግን እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅደስ
እና በሌጁ በኢየሱስ በኩሌ የተናገረው ነው፡፡
ሐ. በመጽሐፍ ቅደስ ውስጥ ያሇውን አሊምንም
መሌስ: አንዲንዴ ሰው እንዱህ ሉሌ ይችሊሌ. "በመጽሐፍ ቅደስ ውስጥ ያሇውን አሊምንም፤
በላሊ መንገዴ ሌታሳምነኝ ይገባሌ." በመሰረቱ መጽሐፍ ቅደስን እናስተምራሇን እንጂ ሇመጽሐፍ ቅደስ
መከሊከሌ አንችሌም፡፡ ይህንን ተቃውሞ በሚከተሇው መንገዴ እናየዋሇን: "መጽሐፍ ቅደስን አታምንም
(የሚሰማችሁን ሰው ስሙን በመጥራት) ? ያ አስዯሳች እና በእርግጥ መሌካም አጋጣሚህ ነው፤ነገር ግን
ጥያቄ ሌጠይቅህ እወዲሇሁ፡፡መጽሐፍ ቅደስ ሰው እንዳት የዘሇዓሇም ሕይወትን እንዯሚያገኝ እና ወዯ
መንግስተ ሰማይ እንዯሚገባ ሲያስተምር የምትረዲው ምንዴ ነው (98% ጊዜ ወርቃማውን ህግጋትን
በመጠበቅ ወይም የኢየሱስን ምሳላ በመከተሌ ነው ብሇው ይመሌሳለ)?
“እኔ ሇዛ ነበር የፈራሁት (የሚሰማችሁን ሰው ስሙን በመጥራት) ፤አንተ ዋናውን የመጽሐፍ ቅደስ
መሌዕክት ባሇመረዲት ውዴቅ አዴርገኸዋሌ ብሇህ ሌትመሌስ ትችሊሇህ፡፡
መ. እኔ በእግዚአብሔር አሊምንም
መሌስ: ሇምን አታምንም? (ዋናው ሰዎች በእግዚአብሔር የማያምኑበት ምክንያት የሇመደትን ሐጢያት
መተው ስሇማይፈሌጉ ወይም እራቸውን እግዚአብሔር እንዯማይወዲቸው ስሇሚያሳምኑ እና ሇራሳቸው
የተሻሇውን ስሇሚመኙ ነው፤መሌሳቸው ችግራቸው ምን እንዯሆነ ያሳያሌ) ኦ፣ገባኝ፤የአንተ ችግር
ከተሇማመዴከው ሐጢያት መመሇስ ስሇማትፈሌግ ነው ወይም እግዚአብሔር እንዯሚወዴህ ስሇማታምን
ነው፡፡

ማጠቃሇያ: እዚህ የቀረቡሌህ ጽሁፎች እና ላልች ቁሳቁሶች ሇላልች ስሇ እግዚአብሔር እንዴትናገር
የሚያስችለህ መሳሪያዎች ናቸው፡፡መጽሐፍ ቅደስን አሰሊስሌ፤የሚቻሌ ከሆነ፤ጌታን ሇማያውቅ ሰው
ከመስጠህ በፊት ከላሊ ከምታውቀው የኢየሱስ አማኝ ጋር አብረህ ሂዴ፡፡በጽሁፎቹ የተጠቀምከውን ያህሌ
በይበሌጥ የአንተ የህይወትህ አካሌ ይሆናለ፤የምትሰራውን ሁለ ከሌብህም ማዴረግ ትችሊሇህ፡፡
የተወሰኑ ባህሊዊ ስፍራዎች ስትሄዴ የተሇየ ስሌጠና እንዯሚያስፈሌግህ አትዘንጋ፡፡
መረጃዎቹ ከታች ከተጠቀሰው አዴራሻ ይገኛለ:
U.S. Center for World Missions, 1605 Elizabeth Street, Pasadena, CA. 91104

www.uscwm.org
MAY GOD BLESS YOU AS YOU SHARE THE GOSPEL WITH OTHERS?
Some of the above material on Handling Problems is based on material from
“Evangelism Explosion” by Dr. James Kennedy.
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ
እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
ውጤታማ መሆን ትችሌ ዘንዴ የምንሰጥህን መሌዕክት ሇማጥናት ፈቃዯኛ ነህን?
ተግባራዊ ሥራ: ከቤተሰብ አባሊት ወይም ከጓዯኛዎ ጋር የእግዚአብሔርን ቃሌ ማካፈሌን ተሇማመዴ፡፡

ሇላልች ስሇ እግዚአብሔር መናገር
ትምህርት 4
የአንተ ግሊዊ ታሪክ
ከታች የተጠቀሱትን ርዕሰጉዲይ በመጠቀም በዝርዝር የራስህን ግሊዊ ታሪክ ጻፍ
1. ኢየሱስ ክርስቶስን እንዯ ግሌ አዲኜ አዴርጌ ከመቀበላ በፊት የነበረኝ ህይወት:

2. ክርስቶስ እንዯሚያስፈሌገኝ እንዳት ተረዲሁ:

3. የኢየሱስ ተከታይ እንዳት ሆንኩኝ:

4. ኢየሱስ ህይወቴን እንዳት ትርጉም ያሇው አዯረገው:
5. እግዚአብሔር በግሌህ የሚያስፈሌጉህን (ፈውስ፤የገንዘብ በረከት እና ላልችም ነገሮች) ያሟሊሌህን
ነገሮች ዘርዝር፡፡
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ስሇ እግዚአብሔር ሇላልች ሇመናገር
ሌታዯረጋቸው የምትችሊቸው ነገሮች
የምታሰሊስለት ማስታወሻ: ርዕሰ ጉዲዩን በማንበብ፤አሰሊስሇው (የሚሇውን እና እንዳት ተግባራዊ እንዯምታዯርገው
አሰሊስሌ).

ቆሊ 3:17 የምትናገረውን ወይም የምትሰራውን ማንኛውንም ነገር የኢየሱስ ክርስቶስ ወኪሌ እንዯሆንህ
አዴርገህ አዴርገው፡፡በእሱ በኩሌ ሇእግዚአብሔር ምስጋና አቅርብ፡፡
ሀ. ቃሊትን በመጠቀም ሇሰዎች ወንጌሌን መስበክ
1. ሇሰዎች ስሇ እግዚአብሔር በማስተማር አንዳት እናካፍሊሇን፡፡
ሀ. ስሇ እግዚአብሔር ስትናገር ትሁት ግን ዯፋር ሁን፡፡
ሇ. ፊት ሇፊት ወይም በስሌክ ማስተማር ትችሊሇህ
ሐ. የየዕሇት እንቅስቃሴያችን ሇሰዎች ስሇ እግዚአብሔር ሇመናገር እዴልችን ይሰጠናሌ፡፡
መ. ስሇምታውቃቸው ስሇ እግዚአብሔር መስማት ስሊሇባቸው ሰዎች ስሇ እግዚአብሔር ሇመናገር
እግዚአብሔርን ጠይቅ፤የምትሰብክበትን ትክክሇኛ ጊዜ ሇመወሰን ጸሌይ፡፡
ሰ.እግዚአብሔር ስሇ እሱ ሉያውቅ የሚፈሌግን አንዴ ሰውን ወዯ አንተ ሲያመጣ ሇመሇኮታዊ ቀጠሮ
ዝግጁ ሁን፡፡እነሱ በሚጠይቁት ጥያቄ ወይም በሚያነሱት ሀሳብ ሌትናገር ትችሊሇህ፡፡
2. በተጻፉ ጽሁፎች እንዳት ስሇ እግዚአብሔር ሌትናገር ትችሊሇህ፤
ሀ. በራሪ ወረቀቶችን ሇሰዎች ማዯሌ ትችሊሇህ፡፡ሁሌጊዜ በራሪ ወረቀቶችን ያዝ፤ስሇ እግዚአብሔር ፍቅር
የሚናገሩ ወረቀቶች፤እና ስሇ ሌዩ ሌዩ ማህበራዊ ችግሮች የሚናገሩ ጽሁፎች ሇምሳላ ስሇ አዯንዛዥ
ዕጽ፤ዴብርት፤እና ላልች የህይወት ጉዲዮች የሚያስተምሩ ጽሁፎችን ያዝ፡፡በምትችሌበት ጊዜ ሁለ
ሇሚያስፈሌጋቸው ሰዎች ስጣቸው፡፡
ሇ. መጽሐፍ ቅደስ፤አዱስ ኪዲን ወይም ላልች ሇብቻቸው የታተሙ የመጽሐፍ ቅደስ ክፍልችን
መስጠት ትችሊሇህ፡፡ይህንን ሌናዯርግ የምንችሌበት አንደ መንገዴ ሌዩ በሁኑ ባህሊት ሇምሳላ የገና
በዓሌ፤የሌዯት በዓሌ፤ወይም ወዯ ክሌሊችሁ አዱስ ሇመጡ ወገኖች የእንኳን ዯህና መጡ ባዕሌ ሊይ ሉሆን
ይችሊሌ፡፡
ሐ. መዯበኛ በሆነ የፖስታ የኢሜይሌ አዴራሻ በመጠቀም ዯብዲቤ፤በራሪ ወረቀቶችን ወይም የመጽሐፍ
ክፍልችን ሇምትጽሌዩሊቸው ወገኖች መሊክ ትችሊሊችሁ፡፡
3. መጽሐፍ ቅደስን የሚያስተምሩ የዴምጽ እና የምስሌ (የቪዱዮ) ቅጂዎችን እንዯ ስጦታ አዴርጋችሁ
መሊክ ትችሊሊችሁ፡፡ የእግዚአብሔር ቃሌ ኃይሇኛ የጦረር መሳሪያ መሆኑን አስታውስ፡፡በሰዎች ሌብ እና
አዕምሮ ውስጥ የገቡ የሰይጣን ኃይሊትን አስዴወግድ የእውነትን ወንጌሌ ያበራሊቸዋሌ፡፡ (ዕብ 4:12 እና
2ቆሮ 10:4-5). በእግዚአብሔር የጊዜ ሰላዲ እንዯሚፈነዲ ቦምብ ነው፡፡(ኢሳ
55:11). ሇሰዎች ስሇ ኢየሱስ ክርስቶስ በመናገር በብዙ መንገዴ ሉያገሇግለ ይችሊለ፡፡

ሇ. አንተ በምትሰራቸው ነገሮች ስሇ እግዚአብሔር መናገር (የምህረት አገሌግልት)
1. ሰዎች የሚያስፈሌጋቸውን ነገር የመስጠት ባህሌን ማሳዯግ ያስፈሌግሀሌ፡፡
2. በዙሪያህ ያለትን ሰዎች በመንፈስ ቅደስ እርዲታ በአካሊዊ፤በቁሳዊ፤በአዕምሮ፤በውስጣዊ ስሜት፤እና
በመንፈሳዊ ነገር የሚስፈሌጋቸውን ሁለ ሇመርዲት ሌትሞክር ይገባሌ፡፡ይህ ምን ያህሌ
እንዯምታስብሊቸው ያሳያሌ፤ወንጌሌም እንዴትነግራቸው እዴልችን ይከፍትሌሀሌ፡፡ (ማቴ 10:7-8, ዮሐ
6:5-11, 26-27, ለቃ 6:17-18, ሐዋ 14:8-10)
3. መጀመሪያ የምታውቃቸውን አማኞች፤ቤተሰቦችህን እና ስሇ እግዚአብሔር የማያውቁ ሰዎችን ሌትረዲ
ይገባሌ፡፡ (ዮሐ 13:35 እና ገሊ 6:10).
4. ሰዎችን ሌትረዲ በምትዘጋጅበት ጊዜ የመንፈስ ቅደስን ምሪት መጠየቅ አሇብህ፡፡
ማስታወሻ: ሇሚያስፈሌጋቸው ነገር ሁሌጊዜ አንዴ ነገር ማዴረግ ትችሊሇህ፡፡ምንም ከላሇ ከሰው ገር
መጸሇይ ትችሊሇህ፡፡ሜርሲ(የምህረት) አገሌግልት ከላልች አገሌግልቶች ጋር በህብረት በመሆን ታሊቅ
የሆነ ሇውጥ ሇማምጣት ይሰራሌ፡፡
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ
እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
ሇምታውቃቸው ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃሌ እንዳት ታካፍሊሇህ?
ተግባራዊ ሥራ: አንዴ የተቸገረን ሰው የሚያስፈሌገውን ነገር በመርዲት የእግዚአብሔርን ቃሌ ሇማካፈሌ
ሞክር፡፡በምትረዲው ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃሌ የምታካፍሌበትን እዴልችን በመፍጠር እግዚአብሔር
ያስተማረህን ንገራቸው፡፡ስሇሆነው ሁለ ግሌጽ የሆነ ታሪክ ጻፍ፡፡
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በየዕሇቱ ሇምታገኛቸው ሰዎች ስሇ እግዚአብሔር መናገር
የምታሰሊስለት ማስታወሻ: ርዕሰ ጉዲዩን በማንበብ፤አሰሊስሇው (የሚሇውን እና እንዳት ተግባራዊ እንዯምታዯርገው
አሰሊስሌ).

የሚከተለት በየዕሇቱ ሇምታገኛው እና በማህበረሰብ ውስጥ ሇሚኖሩ ሰዎች የእግዚአብሔርን
እውነት ሇመናገር የምትችሊቸው ጥቂት ነገሮች ናቸው፡፡አንዯኛ ሰዎችን መውዯዴ፤እና
ጓዯኛቸው ሇመሆን መሞከር ነው፤ከዛም እግዚአብሔር የምታዯርገውን ያሳይሀሌ፡፡(ምሳ 18:24 እና
16:29)

ሇሰዎች በመጸሇይ የእግዚአብሔርን እውነት ተናገር
በጸልት የእግዚአብሔርን እውነት መናገር ዋና ዓሊማው ሰዎች የእግዚአብሔርን ኃይሌ እንዱያዩ እና
ፍቅሩን እና በተመሇሰሊቸው የጸልት መሌስ ርህራኤውን ይሇማመደ ዘንዴ እንዱረዲቸው ነው፡፡
በጸልት የእግዚአብሔርን እውነት የመናገር ዓሊማ በተመሇሰሊቸው የጸልት የእግዚአብሔርን ፍቅር
በሚያሳየው የወንጌሌ መሌዕክት ሰዎችን ሇመዴረስ ነው፡፡

በጸልት የእግዚአብሔርን እውነት ሌታካፍሌ የምትችሌባቸው መንገድች:
1. በየዕሇት እንቅስቃሴህ ሇምታገኛቸው ሰዎች ሇሚያስፈሌጋቸው ነገሮች በመጸሇይ፡፡
2. የእግዚአብሔርን ፍቅር ሌትነግራቸው ሇምትፈሌጋቸው ሰዎች ሇመጸሇይ እዴልችን በመፈሇግ፡፡
3. የእግዚአብሔርን እውነት ሌታካፍሊው የምትፈሌጋቸውን ሰዎች በመጎብኘት እና ሇሚያስፈሌጋቸው
ነገሮች በመጸሇይ፡፡

በጸልት የእግዚአብሔርን ፍቅር እንዴትናገር እዴልችን የሚፈጥሩሌህ ነገሮች:

1. ጸልት ሇሚያስፈሌጋቸው ሰዎች ሇመጸሇይ ዝግጁ ትሆን ዘንዴ እግዚአብሔርን ጠይቅ፡፡
2. እግዚአብሔር እንዴትጸሌይባቸው የሚያሳይህን ወይም የሚነግርህን የጸልት ጉዲዮች
ጸሌይባቸው፤ብትችሌ ወዱያውኑ በጸልት ወዯ እግዚአብሔር ቅረብ፡፡ (ተጨማሪ መግሇጫ ሇ ተመሌከት)
3. በምትጸሌይሊቸው ጊዜ ሰዎች የሚያነሱትን ጥያቄዎች እና ሐሳቦችን በመጠቀም የእግዚአብሔር
ፍቅር ሇላልች ሇማካፈሌ የምታገኘውን እዴልች ሇመጠቀም የተዘጋጀ ሁን፡፡

ጓዯኛ በማዴረግ እግዚአብሔር እውነት ሇላልች ሇመካፈሌ ሞክር
አንደ ሰዎችን ጓዯኛ የማዴረግ ዓሊማ የእግዚአብሔርን እውነት እና ፍቅር በየዕሇት እንቅስቃሴያችን
እግዚአብሔር ወዯ እኛ ሇሚሌካቸው ሰዎች ሇማካፈሌ እዴልችን ይፈጥርሌናሌ፡፡
ዓሊማችን የእግዚአብሔርን እውነት እና ፍቅር በየዕሇት እንቅስቃሴያችን ሇምናገኛቸው ሰዎች ማካፈሌ
ነው፡፡
ሰዎችን ጓዯኛ ማዴረግ የሚፈጥርሌን ጥቂት እዴልች እንዯሚከተለት ናቸው:
1. በመጀመሪያ ጊዜ እናገኛቸዋሇን፡፡ይህ ብቸኛው ጓዯኛ የምንሆንበት እዴሌ ነው፤ምናሌባት ሇብዙዎች
የመጀመሪያ ሉሆን ይችሊሌ፡፡
2. በስራ፤በትምህርት፤በግብይይት ወይም በፕሮግራማችን መሰረት በመዯበኛ ሁኔታ ሇምናገኛቸው
ሰዎች፡፡እነዚህ ነገሮች ጓዯኛ ሇማዴረግ እዴልችን ይፈጥርሌናሌ፡፡
3. እግዚአብሔር በሌባችን ባስቀመጠው ሸክም ምክንያት ጓዯኛ ሌናዯርጋቸው በምንችሌባቸው ላልች
መንገድች መጠቀም፡፡
ሰዎችን ጓዯኛ እንዴናዯርግ እና የእግዚአብሔርን ቃሌ እንዴናካፍሌ የሚረደን ነገሮች:
1. ሇጠፉ ወዲጆቻችን የጸልት ዝርዝር ማውጣት (የቤተሰብ አባሊት፤ጎረቤቶች፤የስራ
ባሌዯረቦች፤አገሌጋዮች፤የቤተክርስቲያን ህብረት ጎብኚዎች ወ.ዘ.ተ) ስሇ እግዚአብሔር ፍቅር ስትናገር
በየቀኑ በዝርዝርህ ሊይ አዲዱስ ስሞችን ጨምር፡፡በየቀኑ እግዚአብሔር የሰይጣንን ኃይሊት ከህይወታቸው
እንዱሰብርሊቸው ጸሌይሊቸው (የምትችሌ ከሆነ) ፡፡እግዚአብሔር በመንፈስ ቅደስ ወዯ ራሱ
እንዱያስጠጋቸው እና ስሇሐጢያታቸው እንዱወቅሳቸው፤እንዱሁም የውስጥ መሻታቸው በእግዚአብሔር
ፊት የቀና እንዱሆን ጸሌይሊቸው፡፡ኢየሱስን ሇመቀበሌ ያሌፈሇጉ ሰዎችን እግዚአብሔር በመጨረሻው ቀን
የሚያጋጥባቸውን ፍርዴ እንዱያሳያቸው ጸሌይ፡፡
2. በየዕሇቱ ሇምታገኛቸው አዲዱስ ሰዎች ሰዎች በተቻሇህ መጠን እግዚአብሔርን ፍቅር ስትናገር በፍቅር
እንዱሆን ሞክር፡፡ይህ የመጀመሪያ ግንኙነት ከዛ ሰው ጋር የምታገኘው ብቸኛ እዴሌ ሉሆን ይችሊሌ፡፡
3. አንዴ ጊዜ ያናገርካቸው ሰዎች ዯግመህ የማናገር እዴሌ ሉኖርህ ስሇሚችሌ የእግዚአብሔርን ቃሌ
ማካፈሌን ቀጥሌበት፡፡በየዕሇቱ ሇምታገኛቸው እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች ስትጸሌይ ቃለን
የምታካፍሌበት መሌካም አጋጣሚዎችን ታገኛሇህ፡፡ያሊቀዴከው ከጓዯኞችህ ጋር የሚኖርህ መገናኘት

ቃለን እንዴትሰብክ እና በሚያስፈሌጋቸው ነገር እንዴታገሇግሊቸው እግዚአብሔር ያዘጋጀው መሌካም
የሆነ መሇኮታዊ ቀጠሮ ሉሆን ይችሊሌ፡
4. በየሳምንቱ ቢያንስ በጸልት ዝርዝር ሊይ እግዚአብሔርን ፍቅር ታካፍሇው ዘንዴ የምትጸሌይሇት አንዴ
ሰው ጋር ግንኙነት እንዱኖርህ እግዚአብሔርን ጠይቅ፡፡ጎብኛቸው ወይም ዘና ብሊችሁ ስሇ እግዚአብሔር
የምታውሩበት ጊዜ ይኑራችሁ፡፡ላሊ የሚጸሌይሌህ አማኝ አብሮህ እንዱሆን ጸሌይ፡፡
5. የእግዚአብሔርን መሇኮታዊ ፍቅር በምታካፍሌበት ጊዜ ዘና በሌ፤
ሀ. የእግዚአብሔርን ፍቅር ስታካፍሌ ከቻሌክ እግዚአብሔር ያዯረገሌህን ነገር አብረህ መስክር፡፡
ሇ. የሚቻሌ ከሆነ በራሪ ወረቀቶችን እና መጽሐፍ ቅደስ ወይም አዱስ ኪዲን ስጣቸው፡፡
ሐ. እንዱጸሇይሊቸው የሚያስፈሌጋቸው የጸልት ርዕሶች ካሊቸው ቢቻሌ ሳትሇያዩ ጸሌይሊቸው፡፡
6. ሰውዬው ህይወቱን ሇኢየሱስ ከሰጠ እግዚአብሔርን በማወቅ ያዴግ ዘንዴ እርዲው፡፡
7. ሰውዬው ህይወቱን ሇኢየሱስ ካሌሰጠ ሇላሊ ቀጠሮ በመጋበዝ እና እንዯገና እንዱያገኙህ በመጋበዝ
ተሇያቸው፡፡

ቤት ሇቤት በመሄዴ እግዚአብሔርን ፍቅር ሇሰዎች ማካፈሌ
ቤት ሇቤት በመሄዴ እግዚአብሔርን ፍቅር ሇሰዎች ማካፈሌ ዋና አሊማው በተወሰነ ስፍራ ሊይ በመሆን
ሇሁለም የምስራቹን ወንጌሌ የማዴረስ ተግባር ነው፡፡
ቤት ሇቤት በመሄዴ እግዚአብሔርን ፍቅር ሇሰዎች ስናካፍሌ የሚረደን ቁሰቁሶች፡
1. ምንጎበኛቸውን ቤቶች ስም፤አዴራሻ፤እና ላልች መረጃዎችን የምመዘግብበት ወረቀት ወይም
ማስታወሻ መጻፊያ ዯብተር፡፡
2. በራሪ ወረቀቶች፡፡ሇቤተክርስቲያን ህብረት ቅርብ ከሆንህ በራሪ ወረቀቶች የሚታዯለበት ጊዜ መረጃ
ሇማግኘት ሇምሳላ በስብሰባ ጊዜ፤እርዲታ የሚገኝበት እንዱሁም ላልችም ነገሮች እነዚህን ቁሳቁሶች
ሇማግኘት እጅግ ጠቃሚ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡በግሌጽ የተጻፉ መሌዕክቶች ሇምትጎበኛቸው ሰዎች
የምትናገረውን ነገር በሚገባ የሚያብራራ አጋዥ መሳሪያ ነው፡፡በአጭሩ የቀረበ ስሇ እግዚአብሔር ፍቅር
የሚናገር በራሪ ወረቀት በእጅህ ሊይ ሉኖር ይገባሌ፡፡
3. ቀሇሌ ያሇ ስሇ እግዚአብሔር ፍቅር የሚናገር እና እንዳት ንስሀ እንዯምንገባ እና ህይወታችንን
ሇእግዚአብሔር እንዳት እንዯምንሰጥ የሚያብራራ በራሪ ወረቀት ያስፈሌጋሌ፡፡
4. እንዱሁም ላልች በተሇየ ጉዲይ ሇምሳላ ስሇሐይማኖት፤የአዯንዛዥ ዕጽ ሱስ፤ወይም የቤተሰብ ችግር
የሚያብራሩ በራሪ ወረቀቶች አስፈሊጊ ናቸው፡፡
5. መጽሐፍ ቅደስ ወይም አዱስ ኪዲን ሇላሊቸው ሰዎች መስጠት
6. የምስሌ ወይም የዴምጽ ቅጂዎች ተቃሚ ናቸው
ቤት ሇቤት በመሄዴ የእግዚአብሔርን ፍቅር ሇሰዎች ማካፈሌ ዋና አሊማው የሁለም ቤተሰብ አባሊት
ራሳቸውን ሇክርስቶስ እንዱሰጡ ይረዲሌ፡፡

እግዚአብሔር ትዯርሳቸው ዘንዴ የሚፈሌጋቸው ስፍራዎች ሊይ እንዴትዯርስ የሚረደህ ዯረጃዎች፡
1. እግዚአብሔር እንዴዯርስበት ይፈሌጋሌ ብሇህ የምታስበውን ስፍራ ካርታ ስራ ወይም ግዛ፡፡
ማስታወሻ: በመጀመሪያ እግዚአብሔር እንዴትዯርስበት የሚፈሌገው የምትኖርበትን አከባቢ ነው፡፡ካሇህበት

ስፍራ ጀምር፡፡

2. በተመሳሳይ ስፍራ ሊይ ሸክም ካሊቸው ሰዎች ጋር ቡዴን መስርተህ ተንቀሳቀስ፡፡
3. ቡዴኑ ሉዯርስበት የሚፈሌገውን ስፍራ በወንጌሌ ሇመዴረስ ከመጀመሩ በፊት በመንፈሳዊ ኃይሊት ሊይ
አቅም ሇመስበር እንዱሁም እግዚአብሔር እንዱቀባቸው እና ጥበብ እንዱሰጣቸው በጾም እና በጸልት
መጀመር አሇባቸው፡፡በየስፍራው እየተዘዋወሩ እና በየቤቱ እየገቡ ሇምስራቹ ወንጌሌ ክፍት እንዱሆኑ
መጸሇይ አሇባቸው፡፡ይህ የፀልት ጉዞ ይባሊሌ፡፡
የምታሰሊስለት ማስታወሻ: ርዕሰ ጉዲዩን በማንበብ፤አሰሊስሇው (የሚሇውን እና እንዳት ተግባራዊ እንዯምታዯርገው
አሰሊስሌ).

4. የቤት ሇቤት ጉብኝት ጀምር፡፡ሁለንም ቤት እየተመሊሇስክ ጎብኝ፡፡ሰዎች ቤታቸው የሚሆኑበትን ጊዜ
እወቅ፤ቀስቅሰቸው፤ምግብ አትብሊ፡፡ከመሻ በኋሊ ሇጉብኝት መውጣት በአንዲንዴ ስፍራ ሊይ አይመከርም፡፡
5. ቤት ሇቤት እየሄዴን ቃለን የምናካፍሌበት ዘዳዎች:
a. የበር ዯውሌ ካሇ ዯውሌ፡፡ከላሇ እንዱሰማ አዴርገህ አንኳኳ፤ከዛም ሇ30 ሰከንዴ ወይ ከዛ በሊይ
ቆይ፡፡መሌስ ከላሇ ሇተጨማሪ ጊዜ አንኳኳ፡፡እስኪመሌሱ ዴረስ ጊዜ ስጣቸው፡፡አሁንም መሌስ ከላሇ
ስማቸውን፤አዴራሻቸውን፤ቀኑን፤እና ላሊ ሇቤት ሇቤት አገሌግልትህ ጠቃሚ መረጃ የሚሆን ካሇ
መዝግብ፡፡
ሇ. ሰው በቤት ካሇ:
(1) እራስህን አስተዋውቅ
(2) አከባቢውን የምትጎበኘው ሇአከባቢው ህዝብ ጥቅም እንዯሆነ በማሳወቅ እውነታውን አስረዲ፡፡
(3) እንዱናገሩ ፍቀዴሊቸው፡፡ስሇ ስራቸው፤ቤተሰቦቻቸው እና ላልች ነገሮች በተመሇከተ የተሇመዯ ጥያቄ
ጠይቃቸው፡፡
(4) የሚከተለትን ጥያቄዎች ሌትጠይቃቸው ትችሊሇህ:
(ሀ) ሇምን ያህሌ ጊዜ በዚህ ኖራችሁ?
(ሇ.) የትኛው ሐይማኖት ተከታይ ነበራችሁ?
(ሐ) በአሁኑ ጊዜ ከአንዴ ሐይማኖት ህብረት ውስጥ ትካፈሊሊችሁን?
(መ) ሇህይወት ችግሮች መፍትሔ ሊካፍሌ እችሊሇሁን?
(5) እዴለን ስታገኝ በራሪ ወረቀት ወይም በትምህርት 3 ሊይ የተጠቀሰውን ርዕሰ ጉዲይ በመጠቀም ስሇ
እግዚአብሔር ፍቅር አስተምር፡፡
(6) ቤተሰቡ የሚያስፈሌገውን የመንፈሳዊ ፍሊጎት ሇማወቅ ሞክር፡፡ቤታቸውን ሇቀህ ከሄዴክ በኋሊ
በያዝከው ወረቀት ወይም የማስታወሻ ዯብተር ሊይ ትመዘግበዋሇህ፡፡
(7) የእግዚአብሔር ፍቅር መሌዕክትን የሚቀበለ ከሆነ በትምህርት 7 የተጠቀሱትን የክትትሌ ሂዯት
ተጠቀም፡፡
(8) የእግዚአብሔር ፍቅር መሌዕክትን የማይቀበለ እንኳ ቢሆን፤ነገር ግን እዴለን ሇሚቀጥሇው
የአገሌግልት ጊዜ ክፍት አዴርገህ ተሇያቸው፡፡
(9) ሁሌጊዜ በጸልት ሇመዝጋት ሞክር፡፡የተሇየ የጸልት እርዲታ የሚያሻቸው ከሆነ ጠይቃቸው፡፡
ሐ. ማንም ሰው በቤት ውስጥ ከላሇ:

ሌትጎበኛቸው መጥተህ እንዲጣሀቸው የሚገሌጽ ግሌጽ የሆነ መሌዕክት
አስቀምጥሊቸው፡፡የሚያስፈሌጋቸውን ነገር ሌትሰጣቸው እንዲሰብክ መሌዕክቱ እንዯሚነግራቸው እርግጠኛ
ሁን፡፡ላሊው መሌዕክቱ ሇሚያስፈሌጋቸው ነገር ትጸሌይሊቸው ዘንዴ ሉያገኙህ እንዯሚችለ
ይነግራቸዋሌ፡፡

በየዕሇቱ እና ቤት ሇቤት እየሄዴክ ሇምታገኛቸው ሰዎች የእግዚአብሄርን የምስራች ወንጌሌ ሇማካፈሌ
የሚረደ መመሪያዎች

1. ሁሌጊዜ ፈገግታ የማይሇይህ፤ትሁት እና ጨዋ ሁን፡፡ስሇ ሰጡህ ጊዜ አመስግናነቸው፡፡
2. ሁሌጊዜ ሲጠይቁህ በተረጋጋ ሁኔታ አዲምጣቸው፡፡ (ፈገግ በሌ፤በራሪ ወረቀት ስጣቸው፤ስሇሰጡህ ጊዜ
አመስግናነቸው)
3. ቤታቸውን ሇቀህ ከሄዴክ በኋሊ አና ወዯ ላሊ ቤት ከመግባትህ በፊት ሁሌጊዜ በማስታወሻ ዯብተርህ

ሊይ ምሊሻቸውን እና ላልች መረጃዎችን መዝግብ፡፡

4. በተቻሇህ መጠን በጥሩ ሁኔታ ሌበስ፡፡
5. ቢቻሌ ሁሇት ሁሇት የተጋቡ ጥንድች ቢሄደ መሌካም ነው፡፡የተጋቡ ጥንድች ከላለ እንዯ ቡዴን
ሦስት ሆናችሁ ሂደ፤አንደ ተቃራኑ ጾታ ይሁን፡፡
6. ሌጅ የሚመሌስ ከሆነ ሇአባታቸው ወይም እናታቸው እንዱናገሩ ጠይቁ፡፡
7. በር ሊይ ቆመህ ስትጠብቅ ከበሩ ትንሽ ራቅ ብሇህ ቁም፤ምንም አትናገር ምክንያም አንዴ ሰው
ሉመሇከትህ ይችሊሌ፡፡
8. ስትሄደ በመሀከሊችሁ ንግግር አይኑር፡፡ እንዯምትሰማ እርግጠኛ እስክትሆን ዴረስ አትናገር፡፡
9. ሇጎበኘሀቸው ሰዎች ሁሌጊዜ ጸሌይሊቸው፡፡
10. ከጉብኝት ከተመሇስህ በኋሊ ሇቡዴኑ ሇወዯፊት ጉብኝታችሁን እንዯምታሻሽለ ንገራቸው፡፡
11. በመጀመሪያ ጉብኝታችሁ የምትጎበኟቸው ሰዎች ጊዜ እንዯላሊቸው ከነገሯችሁ ሇሚቀጥሇው
ስትመሇሱ ቁርጥ ያሇ ጊዜ እንዱሰጧችሁ ጠይቁ፡፡የሰጧችሁን ጊዜ በማስታወሻ ዯብተራችሁ ሊይ
መዝግቡት፡፡
12. ሁሌጊዜ በየቤቱ የእግዚአብሔርን ፍቅር የሚገሌጽ ጽሁፍ ወይም የዴምጽ ቅጂ አስቀምጥ፡፡
13. የእግዚአብሔርን ፍቅር መሌዕክት ሇመስማት ዝግጁ እስከሆነ ዴረስ ሁሌጊዜ መጎብኘትን
ቀጥሌበት፡፡
ህይወታቸውን ሇእግዚአብሔር ሇመስጠት ከወሰኑ በትምህርት 7 ሊይ የተጠቀሱትን የክትትሌ ሂዯት
ተጠቀም፡፡

የእግዚአብሔርን የምስራቹን ወንጌሌ መሌዕክት ሇምን እንሰብካሇን

1. ሇምናገኛቸው ሰዎች የመስራቹን ወንጌሌ መስበክ ክርስቲያናዊ ባህሊችን መሆን አሇበት፡፡
2. ሇመስበክ ውጤታማ የሆነው - ወሊጆች ሇሌጆቻቸው, ጓዯኛ ሇጓዯኛ, ጎረቤት ሇጎረቤት, ሰራተኛ
ሇሰራተኛ, እርስ በእርስ የመስራቹን ወንጌሌ በሚገባ ይሰበካሌ፡፡
3. ወንጌሌን ሇማካፈሌ አጋዥ ነው - መውዯዴ፤ግንኙንትን መንከባከብ, ሰዎች እግዚአብሔርን በማወቅ
እንዱያዴጉ መርዲት ያስፈሌጋሌ፤ወንጌሌን እንዯ ጓዯኛ ሆነን ስናካፍሌ መሌካም ነው፡፡
4. ሇመስበክ ዯስተኛ እና በሀሴት የሚሞሊው - ታሊቁ በግሌ የሚሰጠው ሽሌማትቤተሰብህን፤ጓዯኞችን፤ጎረቤቶችህን፤የስራ አጋሮችህን እና ላልችንም ወዯ እግዚአብሔር ሀሳብ መምራት
ነው፡፡
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ
እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. በየዕሇት ህይወትህ የምታገኛቸውን እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች ዝርዝር ጽፈሀሌን? አዎ__
አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ አሁን ያዴርጉት፡፡
2. ሇጸልት ዝርዝርህ ሁሌጊዜ ትጸሌያሇህን? አዎ__ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ አሁን ጀምር፡፡
3. ባገኘኸው አጋጣሚ የመስራቹን ወንጌሌ ሇሰዎች ትሰብካሇህን እንዱሁም ትጸሌያሇህን? አዎ__
አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ አሁን ጀምር፡፡
4. የምታውቃቸውን 12 ጎረቤቶችህን መንፈሳዊ ሁኔታ ታውቃሇህን? አዎ__ አይዯሇም __ መሌስዎ
አይዯሇም ከሆነ አሁን ሇማወቅ ወስን፡፡
የተግባር ሥራ: በዚህ ሳምንት በማስታወሻ ዯብተር ዝርዝር ሊይ የሚገኘው ሌትመሰክርሇት ሊሇው
መስክር፤እንዱሁም ስሊሌሆነው ነገር ሁለ ግሌጽ የሆነ ታሪክ ጻፍ፡፡

ሇላልች ስሇ እግዚአብሔር መናገር
ትምህርት 7
ክትትሌ
የምታሰሊስለት ማስታወሻ: ርዕሰ ጉዲዩን በማንበብ፤አሰሊስሇው (የሚሇውን እና እንዳት ተግባራዊ እንዯምታዯርገው
አሰሊስሌ).

ሰዎች እግዚአብሔር ጋር የጠበቀ ወዲጅትን ይመሰርቱ ዘንዴ ወይም አዱስ አማኞች በቤተክርስቲያን
ያሊቸው ህብረት ይጠነክር ዘንዴ ታሊቅ ወንዴም እና እህት ሁን፡፡
በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ አዱስ ቤተቦችን በመቀበሌ ወይም በወንጌሌ የምዯትርሳቸውን ቤተሰብ
በመቀበሌ ምራ፡፡
የክትትሌ ዓሊማ: አዱስ አማኞች እግዚአብሔር በማወቅ ያዴጉ እና በህይወታቸው የእግዚአብሔር ዓሊማ
ይፈጽሙ ዘንዴ ከእግዚአብሔር ጋር የጠበቀ ወዲጅትን ይመሰርቱ ዘንዴ ነው፡፡
የክትትሌ ግብ: ሇአዱስ አማኞች የሚከተለትን ሇመመስረት ነው፤
1. የየዕሇት የመጽሐፍ ቅደስ ጥናት
2. የየዕሇት ጸልት
3. የውኃ ጥምቀት
4. በመንፈስ ቅደስ የተሞሊ ህይወት
5. ከላልች አማኞች ጋር ያሇ ህብረት
6. የእግዚአብሔር ፈቃዴ በህይወታቸው ይፈሌጉ ዘንዴ
ከአዱስ አማኞች ጋር በመሆን እነዚህን ዯረጃዎች አጥናቸው:
1. ከአዱስ አማኞች ጋር ግንኙነት ፍጠር፡፡ዯውሌሊቻው ወይም ጎብኛቸው (የሚቻሌ ከሆነ በ24 ሰዓት ጊዜ
ውስጥ) መጽሐፍ ቅደስን እንዴታካፍለ እና ግንኙነታችሁን ይበሌጥ ሇማጠንከር የምትገናኙበትን ጊዜ
ወስኑ፡፡
2. መጽሐፍ ቅደስን ማፋከሌ ጀምር፡፡በመጀመሪያ ጉብኝትህ "በየዕሇት ህይወትህ እግዚአብሔር በማወቅ
እንዳት እናዴጋሇን" የሚሇውን የመጀመሪያውን ትምህርት 1 አስተምር፡፡
3. ከላሇች አማኞች ጋር ወዯሚዯረግ ስብሰባ ጋብዛቸው ወይም ይዘሃቸው ሂዴ፡፡
4. የሚቻሌ ከሆን በዯንብ እስኪጸኑ ዴረስ በሳምንት ሁሇት ጊዜ አግኛቸው፡፡
5. በየዕሇቱ በእግዚአብሔር ፊት የሚሆኑበት ጊዜ እንዱኖራቸው፤የውኃ ጥምቀት እንዱወስደ፤በመንፈስ
ቅደስ የተሞሊ ህይወት እንዱኖራቸው፤የእግዚአብሔርን ፈቃዴ ሇህይወታቸው እንዱፈሌጉ አበርታቸው፡፡
6. ሇመምከር እና በሚያስሌጋቸው ነገር ሇመርዲት እራስህን አዘጋጅ፡፡
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ
እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
በዚህ ክፍሌ የተሰጠውን የክትትሌ መመሪያ በአግባቡ እየተጠቀምክበት ነውን? ትጸሌያሇህን? አዎ__
አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ አሁን ጀምር፡፡
ተግባራዊ ሥራ: የተሰጠውን መመሪያ መሰረት በማዴረግ የምትመራቸውን ሰዎች ማስተማር ጀምር፡፡

ተጨማሪ መግሇጫ ሀ
የጸልት የቀን ማስታወሻ እንዳት እንዯምናዘጋጅ የሚያስተምር መመሪያ
1. ሁሌጊዜ በዚያ ቀን ስሇ አዯረከው ዋና ነገር በተሇይ የእግዚአብሔርን ቃሌ ሇማካፈሌ ስሇገጠመህ
እዴልች እና ስሇ ተመሇሰሌህ የጸልት መሌስ ጻፍ፡፡ስሊገኘሀቸው ሰዎች፤ስሇወሰንከው ውሳኔ፤ስሇ ነበረህ
ሀሳብ፤ስሇሆነው መሌካም እና መጥፎ ነገሮች ግሌጽ የሆነ ጽሁፍ አዘጋጅ እንዱሁም ያዯረከውንሁለ
ገምግም፡፡እንዳት እንዯምታሻሽሌው እና ስህተቶችን እንዳት እንምታስወግዴ ጻፍ፡፡
ሇምሳላ: ጥር 3, 1992
ወዯ ስራ ሄዴን፡፡እጸሌይሇት ሇነበረው ዮሐንስ የምስራቹን ወንጌሌ፣ኢየሱስን አካፈሌኩት፡፡በጸልት ዝርዝሬ
መሰረት ጸሇይኩኝ፤እንዱሁም በማቴ 24 ሊይ ሰሇሚገኘው መጨረሻ ዘመን በቂ የሆነ መረዲትን አገኘሁ
(የጥናት ጽሁፉን ይመሌከቱ) ፡፡ሇተሇየ የገንዘብ አቅርቦት ጸሇይኩኝ፡፡ (የጸልት ጉዞ የሚሇውን ተመሌከት)
2. በተሇያዩ ክፍልች የተከፋሇ የጸልት ዝርዝር አውጣ፤የጠፉ ነፍሳት፤የቤተክርስቲያን አባሊት፤የፖሇቲካ
እና መንፈሳዊ መሪዎች፤ሚሲዮናውያን፤እና ሌዩ የሆኑ የሚያስፈሌጉን ነገሮች፡፡
ምሳላ :
የጠፉ ነፍሳት፤የቤተክርስቲያን አባሊት፤መሪዎች፤ሚሲዮናውያን፤ሌዩ የሆኑ ፍሊጎቶች
ጄ.ሽርሉ ጋየሌ መጋቢ (የወንጌሌ ተሌዕኮ ጉዞ ስም.ፕሬስ.ቡሽ ሚሲዮናዊ)
3. ሇተሇየ የጸልት ጥያቄ የጸልት ጉዞ አዴርግ; የጸልት ጥያቄ፤የተዯረገበት ቀን፤መች እንዯተመሇሰ እና
እንዳት እንዯተመሇሰ፡፡
4. እግዚአብሔር በየዕሇት ህይወትህ ባሳየህ መሰረት ሇየት ያሇ የመጽሐፍ ቅደስ ጥናት ጉዞ አዘጋጅ፡፡
ምሳላ:
ማቴ 24
ጥር. 3, 92
ቁጥር 14 ኢየሱስን መስበክ ምን የህሌ አስፈሊጊ እንዯሆነ አሳየኝ፡፡
ቁጥር 20 እና 21 ጸልት ምን የህሌ አስፈሊጊ እንዯሆነ አሳየኝ፡፡
ቁጥር 44 - 51 እግዚአብሔር ያዘዘኝን ማዴረግ ምን የህሌ አስፈሊጊ እንዯሆነ አሳየኝ፡፡

ተጨማሪ መግሇጫ ሇ
የግሌ የጸልት ዝርዝር

1. የእግዚአብሔርን ፍቅር ያሌቀመሱ ሰዎች፤ቤተሰብ፤ጎረቤት፤የስራ ባሌዯረባ/የክፍሌ ጓዯኛ እና ላልችም
2. የኢየሱስ ተከታዮች
1. መሪዎች
2. ሚሲዮናውያን

3. ሌዩ ፍሊጎቶች
4. ላልች የጸልት ጥያቄዎች

ተጨማሪ መግሇጫ ሐ
ሌብን የሚመረምር ጸልት
ሇመንፈሳዊ መነቃቃት እና ሇውጥ
መዝ 139:23-24: "አቤቱ፥ መርምረኝ ሌቤንም እወቅ ፍተነኝ መንገዳንም እወቅ
በዯሌንም በእኔ ውስጥ ብታገኝ እይ የዘሊሇምንም መንገዴ ምራኝ።."
ሐጢያትን መናዘዝ ከእግዚአብሔር ሇሚኖረን ህብረት እና በእግዚአብሔር ህዝብ መሀከሌ ሇሚኖር
መነቃቃት እጅግ በጣም አአስፈሊጊ ነው፡፡የሚከተለትን ጥያቄዎች በጸልት ተመሌከታቸው፡፡ጥያቄዎቹን
አንዴ በአንዴ ተመሌከታቸው፡፡
ሁለንም ጥያቄዎች በእውነት መሌሳቸው ሁለም "አዎ" የሚለ መሌሶች ሀጢያት በህይወት ውስጥ አሇ
ማሇት ነው፡፡

እነዚህን መጠይቆች በማንበብ፤ስሇሐጢያትህ ስትወቀስ፤ሇእግዚአብሔር ስትናዘዝ፤በአግባቡ
ስትመሊሇስ…ከዛም መንጻት እና የሐጢያት ይቅርታ መጠየቅ ትችሊሇህ፡፡
1 ዮሐ 1:9 "በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሉሇን ከዓመፃም ሁለ ሉያነጻን የታመነና ጻዴቅ
ነው።"ሐጢያትህን ሇእግዚአብሔር መንገርህን እርግጠኛ ሁን…."ጌታ ሆይ በእቅዳ ውስጥ
የመጀመሪያውን ሥፍራ አሌሰጠሁም."ወይም ."ጸልት እና የአንተን ሥራ ቸሌ ብያሇሁ."
በህይወትህ ውስጥ ያሇውን ማንኛውንም አይነት ሐጢያት ሇማወገዴ ቸሌ አትበሌ፡፡ምሳ 28:13:
"ኃጢአቱን የሚሰውር አይሇማም የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን ምሕረትን ያገኛሌ።"
ላልች ቢሰሩትም ወይም ባይሰሩትም፤ክርስቲያን ምንም ያሌተሰራ ሥራ መተው
የሇበትም፡፡እግዚአብሔር በአንተ ውስጥ ታሊቅ የሆነ መንፈሳዊ መነቃቃትን ሉያመጣ ይፈሌጋሌ፡፡እሱ
ማንኛውንም መንፈሳዊ ስራ በመንፈስ ቅደስ እና በቃለ ተጠቅሞ በአንተ ውስጥ መስራትን
ይፈሌጋሌ፡፡ከፈሇከው በእግዚአብሔር ህሌውና የሚረጋገጥ መነቃቃት ዛሬ በአንተ ይጀምራሌ፡፡
መጀመሪያ የተጠቀሱትን የመጽሐፍ ቅደስ ክፍልች በሚገባ አንብባቸው እና እውነተኛ የሆነ መሌስ
"አዎ" ወይም አይዯሇም" በማሇት መሌስ፡፡

1. ማቴ 6:12-15: ቂም የያዝክበት ሰው አሇን? ይቅር ያሊሌከው ሰው አሇን? የምትጠሊው ሰው አሇን?
የማትወዯው ሰው አሇን? ይቅር እንዲትሌ እና በዯሌህን እንዲትረሳ የሚያዯርግህ አሇመግባባት አሇን?
ሰውን ሌትጎዲ በውስጥህ ዯብቀህ የያዝከው ምሬት እና ቁጭት አሇን? ሲያመሰግን ወይም ሲናገር
ስትሰማው የምትጠሊው ሰው አሇን? በላልች ሊይ የተሳሳተ አመሇካከት እንዱኖር ሇራስ ትፈቅዲሇህን?
2. ማቴ 6:33: እግዚአብሔርን ያሊስቀዯምክበት ነገር አሇህን? እግዚአብሔርን ከመፈሇግ እና ፈቃደን
ከመከተሌ ይሌቅ በራስህ ጥበብ እና ምኞት ውሳኔ ወስነህ ታውቃሇህን? የሚከተለትን በማንኛውም
መንገዴ በአገሌግልትህ እና ህይወትህ ጣሌቃ የሚገቡት የትኞቹ ናቸው?
እግዚአብሔር: ምኞት, ዯስታ, ማፍቀር, ዝነኛ የመሆን ምኞት, ገንዘብ, የራስህ እቅዴ?
3. ማር 1:17: የጠፉ ነፍሳትን መፈሇግ አቁመሀሌን? በአንዯበትህ ስሇኢየሱስ ክርስቶስ በቀጣይነት
መመስከር አቁመሀሌን? ህይወትህ ወዯ ክርስቶስ ሊሌመጡ ሰዎች ምሳላ ሉሆን አይዯሇም?
4. ዮሐ 13:35: ሰዎች በሚያጋጥማቸው መጥፎ ነገሮች በውስጥህ ትዯሰታሇህን? በላልች ስኬት ወይም
መሻሻሌ በሌብህ ትናዯዲሇህን? በማኛውም አሊስፈሊጊ ክርክር ውስጥ አሇህበትን? መሌካም ባሌሆነ
ጠብ፣ክርክር ውስጥ ትሳተፋሇህን? የማንኛውም መከፋፈሌ ውስጥ አባሌ ነህን? ሆን ብሇህ ፊትህን
ያዞርክባቸው ሰዎች አለን?
5. ሚሌ 3:10: ጊዜህን፤ችልታህን እና ገንዘብህን ሇእግዚአብሔር ባሇመስጠት እግዚአብሔርን
ሰርቀሀሌን? ከምታገኘው ገቢህ ከአስር እጅ በታች ሇእግዚአብሔር ትሰጣሇህን? የእግዚአብሔርን ስራ
በጸልት እና በገንዘብ አትዯግፍምን?
6. 1 ቆሮ 4:2: ታማኝ ባሇመሆንህ ሇእግዚአብሔር ሥራ ሀሊፊነት ሇመቀበሌ አትታመንምን? በስሜት
ተነሳስተህ እግዚአብሔርን ሥራ ትበጠብጣሇህን ነገር ግን አንተ የምትሰራው ምንም ነገር የሇምን?
7. 1ቆሮ 6:12-20: የእግዚአብሔር ቤተመቅዯስ በሆነው ስጋህ ሊይ ቸሌተኛ ነህን? የመንፈስ ቅደስ
ቤተመቅዯስ በሆነው ስጋህ ትጠነቀቃሇህን? በመብሌ እና በመጠጥ እራስህን መቆጣጠር ይሳንሀሇን?
ሰውነትህን የሚያረክስ ሌማዴ አሇብህን?
8. 1 ቆሮ 10:31: በህይወትህ ከሚያጋጥሙህ መሌካም ነገሮች ሇእግዚአብሔር ክብር ከመስጠት ይሌቅ
በራስህ ጥረት እንዲገኘኸው በማሰብ እራህን ታመሰግናሇህን? ክርስቶስ ከሰራው ስራህ የሌቅ ራስህን ስራ
ተጎሊሇህን? ሁሌጊዜ ስትናገር "እኔ" ማሇት ይቀነሀሌን? ስሜትህ በቀሊለ ይጎዲሌን? ያሌሆንከውን ነገር
እንዯሆንህ አዴርገህ ታስመስሊህን?
9. ኤፌ 3:20: ክርስቶስን ማዕከሌ ከማዴረግ ይሌቅ እራስህን ማዕከሌ ታዯርጋሇህን? ጌታን እንዲታገሇግሌ
ምክንያት የሚሆንብህን የበታችነት ስሜትን ትፈቅዲሇህን?
10. ኤፌ 4:28: ሇሰራተኞችህ በቂ ዯሞዝ አትከፍሌምን? በስራህ ቸሌተኛ ነህን? እዲህን ሇመክፈሌ
ቸሌተኛ ሆነሀሌን? እዲህን ሊሇመክፈሌ ታቅማማሇህን? የላልችን ጊዜ ታባክናሇህን?
11. ኤፌ 4:31: ታማርራሇህን? በውሀ ቀጠነ ጥቃቅን ችግሮችን የምትፈሌግ ነህን? በማንኛውም ሰው
ወይም ነገር ሊይ የትችት አመሇካከት አሇህን? ተናዲጅ ነህን? የተዯበቀ ንዳትን በውስጥህ ትይዛሇህን?
ትናዯዲሇህን? በላልች ሊይ ትዕግስተኛ አይዯሇህምን? መሌካም ያሌሆነ ባህሪ አሇብህን?
12. ኤፌ 5:20: በመሌካምም ሆነ በክፉህ በሚያጋጥምህ በማንኛውም ጊዜያት እግዚአብሔርን
ሇማመስገን ቸሌ ትሊሇህን? የእግዚአብሔርን ቃሌ በመጠራጠር እግዚአብሔርን ውሸታም ብሇህ ጠርተው
ታውቃሇህን? ትጨነቃሇህን?

የመንፈሳዊህ ነገርህ የሚሇካው ባሇህበት ወቅታዊ ስሜትህ ነው ወይሥ በእግዚአብሔር ቃሌ ሊይ
የተመሰረተ ነው?
13. ኤፌ 5:16: እንዯ እግዚአብሔር ቃሌ ያሌሆኑ የሬዱዮ እና የቴላቪዢን ፕሮግራሞችን
ትከታተሊሇህን? ያሌተገባ መጽሔቶችን ታነባሇህን? ዓሇማዊ የሆኑ መዝነኛዎችን ሊይ ትካፈሊሇህን?
ከማንኛውም ጥያቄ ከሚያስነሳ ምንጭ ዯስታን ማግኘት ትፈሌጋሇህን? በኢየሱስ ክርስቶስ ዯስተኛ
አሇመሆንህን የሚያሳይ ነገሮችን ታዯርጋሇህን?
14. ፊሉ 1:21: ስሇ ህይወትህ ታስባሇህን? ከሰዎች ጋር የሚኖርህ ንግግር ጊዜያዊውን ዯስታ ሇማራካት
በዓሇማዊ ነገሮች ሊይ ነው ወይስ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እና ቃለን መሰረት ያዯረገ ነው? ምዴራዊ ነገር
ከኢየሱስ ይሌቅ ያስዯስትሀሌን?
15. ፊሉ 2:14: በቃሌ ወይም በዴርጊት ላልችን መጉዲት ትፈሌጋሇህን? ታማህን? ሰዎች በላለበት ስሇ
እነሱ በጥፎ ነገር ታወራሇህንt? እውነተኛ ክርስቲያኖች ሊይ ቂም ትይዛሇህ ምንያቱም እነሱ ከእናንተ
የተሇየ ስሇሆኑ እና እናንተ የምታርጉትን ስሇማያዯርጉ?
16. ፊሉ 4:4: እግዚአብሔርን በነገር ሁለ ሇማስዯሰት ቸሌ ትሊሇህን? በእግዚአብሔር ሊይ
ታጉረመርማሇህን? በማንኛውም አጋጣሚ በእሱ ሊይ ታማርራሇህን? እሱ በሚሰጥህ ስጦታዎች ዯስተኛ
አይዯሇህምን? ሇእግዚአብሔር በሙለ ሌብህ ሇመታዘዝ ፈቃዯኛ አይዯሇህምን? እንዯ ፈቃደ መሰረት
የምትሰራውን ወይም የማትሰራውን በተመሇከተ ገዯብ አሇህን? የሱን ምሪት አትታዘዝምን?
17. ቆሊ 3:5-9: ረብ የላሇው እና ፍሬ ቢስ የሆነ ወሬ ታወራሇህን? ትዋሻህን? ታጋንናሇህን?
ታታሌሊሇህን? ትሰርቃሇህን? በጥንቃቄ አስተውሌ….ከመጠን በሊይ ሰው ትጫናሇህን?
18. 2 ጢሞ 2:22: ያሌጸዲ ግሊዊ ባህሪ አሇብህን? ተቃራኒ ጾታን በተመሇከተ እንዯ እግዚአብሔር ቃሌ
ያሌሆነ ቆሻሻ አስተሳሰቦችን ወዯ አዕምሮ አንዱገቡ ትፈቅዲሇህን? እንዯ እግዚአብሔር ቃሌ ያሌሆኑ
ያሌጸደ እና ቀሻሻ አመሇካከቶችን የሚያራምደ ጽሁፎችን ታነባሇህን? ያሌጸደ የመዝኛና ዝግጅቶች
ውስጥ ትሳተፋሇህን? በዓሇማዊ ምኞት ትሳባሇህን?
19. ዕብ 10:25: የምስራቹን ወንጌሌ ሇሚጠፉ ነፍሳት ሇማዴረስ በሚዯረግ ስብሰባ ሊይ ትቀራሇህን?
የእግዚአብሔር ቃሌ ሲሰበክ ወይም ሲነበብ ላሊ ነገር ታስባሇህን? በወንጌሌ አገሌግልት ሊይ መዯበኛ
የሆነ ተሳትፎ የሇህምን? በጸልት ፕሮግራሞች ሊይ በሚገባ አትሳተፍምን ወይም ቸሌ ትሊሇህን? የግሌ
የጸልት ፕሮግራም ሇመያዝ ቸሌ ትሊሇህን? የእግዚአብሔር ቃሌ ቸሌ ትሊሇህን? መጽሐፍ ቅደስ እና
ጸልት ሇአንተ የማያስዯስት ነገር ነውን? ሇማዕዴ ስትቀርብ ሇማመስገን ቸሌ ትሊሇህን? የቤተሰብ አብሮ
የመጸሇይ እና ቃለን የማጥናት ፕሮግራምን ቸሌ ትሊሇህን?
20. ዕብ 13:17: በቤተክርስቲያንም ሆነ በላሊ ስፍራ ሇሽማግላዎች ሇመታዘዝ ፈቃዯኛ አይዯሇህምን?
ሰነፍ ነህን? ሇወንጌሌ ሥራ ዴጋፍ እንዴታዯርግ ስትጠየቅ ትቃወማሇህን? ግትር የሆነ ወይም ሇመማር
ፈቃዯኛ ያሌሆነ መንፈስ አሇህን?
21. ያዕ 1:27: በዓሇም የረከስክ ሆነህ እራስህን አግኝተዋሇህን? የአሇባበስ ሁኔታህ እግዚአብሔርን
የሚያስዯስት ነውን? ጊዜ እና ገንዘብህን እግዚአብሔርን በሚያስዯስት ነገሮች ሊይ ታውሊሇህን?
ስሇምትገዛቸው ነገሮች ወዯ እግዚአብሔር ትጸሌያሇህን?
22. ያዕ 4:6: የአኗኗር ዘይቤህ እንዯ ክርስቲያን እግዚአብሔርን የሚያስዯስት ነውን? መሌካም ነህን?
ግትር ነህን? በራስህ ማስተዋሌ ትዯገፋሇህን?

23. ያዕ 4:11: ጌታን አታከብርምን፣እንዱሁም አገሌጋዮቹን በመተቸት ስራውን ታዯናቅፋሇህን?
ሇመጋቢህ ወይም ላልች መንፈሳዊ መሪዎች መዯበኛ በሆነ ሁኔታ ሇመጸሇይ ዯክመሀሌን? ሇመገሰጽ እና
ከጥፋትህ ሇመመሇስ ግትር ነህን? ሉገስጽህ በመጣው ሰው ተቃውሞ ታስነሳሇህን? እግዚአብሔርን
ከሚያስዯስት ነገር ይሌቅ ሰዎች ምን ይሊለ ብሇህ ትጨነቃሇህን?
ታማኝ እና ሐጢያትህን ሇማመን እውነተኛ ከሆንህ፤እንግዱህ ሇእግዚአብሔር የመንጻት ስራ ዝግጁ ነህ
ማሇት ነው፡፡የተቀበሌከው ሐጢያት ንስሀ የገባህበት ነው፡፡
እነዚህን ሦስት ነገሮች አስታውስ:
1. እግዚአብሔርን የማያስዯስት ሐጢያት ካሇብህ፤ሇእግዚአብሔር ተናዘዝ፤ከዛም ከእግዚአብሔር ያሇህን
ግንኙነት አስተካክሌ፡፡
2. ላሊው ወገንህን የሚጎዲ ሐጢያት ካሇብህ፤ሇእግዚአብሔር ተናዘዝ፤ከዛም ከዛ ወንዴምህ ጋር ያሇህን
ግንነኑኘት አስተካክሌ፡፡
3. ላልችን በርካታ ሰዎች በአንዴነት የሚጎዲ ሐጢያት ካሇብህ፤ሇእግዚአብሔር ተናዘዝ፤ከዛም ከሰዎቹ
ጋር ያሇህን ግንነኑኘት አስተካክሌ፡፡
ከሌብ የሆነ እና ሙለ የሆነ መናዘዝ ካሇ፤ሙለ የሆነ መንጻት ይኖራሌ፡፡የእግዚአብሔር ዯስታ
ይመጣሌ፤ከዛም ምስክርነት ይመጣሌ እንዱሁም በመንስ ቅደስ የሆነ ጸልት ይኖራሌ፤ከዛም መነቃቃት
ይኖራሌ፡፡
መዝ 19:12; "ስሕተትን ማን ያስተውሊታሌ? ከተሰወረ ኃጢአት አንጻኝ።"
ይህ የጸልት ዝርዝር በሻን ቱንግ፣ቻይና ሇሚገኙት ቅደሳን በ1930 ከእግዚአብሔር ዘንዴ የተሰጠ
ነው፡፡እግዚአብሔር ሇሰጣቸው መታዘዝ ሲጀምሩ ተሊቅ የሆነ መነቃቃት መጣ፤ሰዎች
ዲኑ፤ተፈወሱ፤ከሰይጣን እስራት ተፈቱ፤ከሞት ተነሱ፡፡

ተጨማሪ መግሇጫ መ
ሇጸልት እርምጃ መመሪያ
ሇአከባቢ እና ሇሰዎች የሚዯረግ የምሌጃ ጸልት መመሪያ
ጀምር
በጸልት ጊዜ መንፈስ ቅደስ እንዱመራህ ጸሌይ

ወዯ ህሌውናው ግባ
በምስጋና እና በአምሌኮ ወዯ ህሌውናው ግባ፡፡ የምትችሌ ከሆነ የምስጋና እና የአምሌኮ
መዝሙር ዘምር፡፡

እንቅፋቶችን አስወግዴ

በጸልት ህይወትህ ሊይ እንቅፋት ሉሆን የሚችሌ ማንኛውንም አይነት ነገሮች እግዚአብሔር
እንዱያሳይህ ጸሌይ፡፡ወዯ ምሌጃ ጸልት ከመሄዴህ በፊት በተጨማሪ መግሇጫ ሐ ሊይ ያሇውን
የሇወጥ ጸልት የሚሇውን ተመሌከት፡፡

ማሌዴ:

የጸልት ጊዜ ዋና ዓሊማው የምታገሇግሊቸው ሰዎች ሇእግዚአብሔር ቃሌ ሌባቸውን እንዱያዘጋጁ
ነው፡፡

ስትጸሌይ የሚከተለትን መመሪያዎች በሚገባ ተጠቀምባቸው:

እግዚአብሔርን በከአሇቆችና ከሥሌጣናት ጋር ከዚህም ከጨሇማ ዓሇም ገዦች ጋር በሰማያዊም ስፍራ ካሇ
ከክፋት መንፈሳውያን ሠራዊት ሊይ ስሌጣንን ስሇሰጠህ አመስግን፡፡
በየዕሇት ህይወትህ እና አገሌግልት በምታገናቸው ሰዎች፤በቤተሰብህ፤እንዱሁም በአንተ ሊይ
የኢየሱስን ዯም እርጭ፡፡

ጠሊት ዱያቢልስን እየተቃወምህ ጸሌይ፤ተፈጥሮው እና ባህሪው የሆኑት ባሇጋራ፤ላባ፤ነፍሰ ገዲይ
እና የውሸት አባት፤አታሊይ፤ሐሰተኛ የብርሃን መሌአክ፤የዚህ የጨሇማው ዓሇም ገዢ እና አምሊክ
እንዱሁም በአየር ሊይ ገዢ እና ኃይሊትን ተቃወም፡፡

የምትጸሌይሊቸው ሰዎች እና ስፍራዎች በምስራቹ ወንጌሌ እንዯሚዯረሱ አውጅ፡፡እነሱ
የእግዚአብሔር መንግስት አባሌ እንዯሚሆኑ በኢየሱስ ስም አውጅ፡፡የእግዚአብሔር ቃሌ በምዴር

ሊይ የረገጥነውን ስፍራ ሁለ እንዯሚያወርሰን ዓሇምን ሇእርስታችን አሳሌፎ እንዯሚሰጠን ይናገራሌ፡፡
ህዝቡ የእግዚአብሔር መንግስት አባሊት እንዲይሆኑ የሚገዲዯሩ እርኩሳን መናፍስትን
ተቃወሙ፤“በኢየሱስ ስም እሰሯቸው”; የሐይማኖት መናፍስት, ዓሇማዊ ምኞት, የሰዎች ባህሌ, ግራ
መጋባት,የጭፈራ መናፍስት፤ነፍሰ ገዲይ መንፈስ፤ግብረሰድማነት፤እና ቆሻሻ
አመሇካከት፤ቁማርተኝነት፤የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ እና ላልችም እግዚአብሔር የሚገሌጥሌንን
መናፍስት እንቃወም፡፡
መንፈስ ቅደስ ህዝቡን ስሇ ሐጢያቱ እንዱወቅሰው እና መሻቱ እና ፍሊጎቱ እንዯ እግዚአብሔር
ቃሌ እንዱሆን ጸሌይ፤እንዱሁም እግዚአብሔር ቃሌ የማይሰሙ ከሆነ የዘሇዓሇም ፍርዴ
እንዯሚጠብቃቸው ንገራቸው፡፡
የዘሇዓሇማዊ ዯህንነት ወራሾች የሚሆኑ ሰዎችን እንዱያመጡ እግዚአብሔር የሚያገሇግለ መሌዓክን
እንዱሇቅ ጸሌይ፡፡
የእግዚአብሔር ሰዎችን የማዲን ስራ እንዲይሰራ ወይም የምትጸሌይሊቸው ወገኖች እንዲይዴኑ ሰዎች
ክፋት እና በዯሌ ይፈጽሙ ዘንዴ የሚያነሳሱትን መናፍስት የሚዋጉ መሌዓክን እግዚአብሔር እንዱሇቅ
ጸሌይ፡፡
ሰዎችን በወንጌሌ ስታገሇግሌ ምሌክቶች፤ዴንቆች እና ታእምራት ትሰራ ዘንዴ እግዚአብሔር ሰማይን
መስኮት እንዱከፍት ጸሌይ፡፡
ሰዎችን በወንጌሌ ስታገሇግሌ የእግዚአብሔር ሰሊም እና ፍቅር እንዱመጣ ጸሌይ፡፡
ሰዎችን በወንጌሌ በምታገሇግሌበት ስፍራ እና ሰዎች ሊይ መንፈሳዊ መነቃቃት እና መሇወጥ
እንዱመጣ እና የእግዚአብሔር መንግስት እንዱመሰረት ጸሌይ፡፡
የምትጸሌይሊቸው ስፍራዎች ወይም ሰዎችን ከላልች የክርስቶስ ተከታዮች ጋር በወንጌሌ ስትዯርስ
የመንፈስ ቅደስ ህብረት እና አንዴነት እንዱመጣ ጸሌይ፡ማንኛውም አይነት ከእግዚአብሔር ያሌሆነ
ባህሌ፤መከፋፈሌን የሚያመጣ የሰዎች ምኞት፤ውሸት እንዱሰበር
ጸሌይ፡፡ፍቅር፤ጸልት፤አምሌኮ፤ስብከት፤ዯቀመዝሙር ማፍራት፤ወንጌሌ ማገሌገሌ፤እና የወንጌሌ ሰባኪነት
በቤተክርስቲያን ህብረት ውስጥ እንዱያዴግ ጸሌይ፡፡

ቡዴኑ የሚረዲቸው የአንዴ አከባቢ ወይም የህዝብ አሇማዊ ወይም የሐይማኖት መሪዎች
በጽዴቅ እና በስርዓት እንዱመሩ ወይም እንዱወገደ ጸሌይ፡፡
ሇመኸሩ የሚሆኑ ሰራተኞች እንዱነሱ ጸሌይ፡፡ አንተ ሇምትጸሌይባቸው ስፍራዎች እና ህዝቦች

የሚያገሇግለ አገሌጋዮችን እግዚአብሔር እንዱያስነሳ ጸሌይ፡፡የኢየሱስን ወንጌሌ የሚሰብኩ እና ሇክርስቶስ
የሚኖሩ ወንድች እና ሴት ወገኖች እንዱሆኑ ጸሌይ፤እንዱሁም
ሇጓዯኞቻቸው፤ጎረቤቶቻቸው፤ሇሚወዶቸው፤የክፍሌ ጓዯኞቻቸው፤እና ሇዓሇም የክርስቶስን የምስራች
ወንጌሌ ባገኙት አጋጣሚ የሚሰብኩ እና ሰዎችን እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ የሚረደ እንዱሆኑ
ጸሌይ፡፡
አንተ ሇምትጸሌይባቸው ስፍራዎች እና ህዝቦች መሀከሌ የሚገኙ ቤቶች የምስራቹን ወንጌሌ
መስበኪያ፤የጸልት ስፍራ እና ማህበረሰቡ እና ዓሇም የእግዚአብሔርን ቃሌ የሚሰማበት ስፍራ
እንዱሆን ጸሌይ፡፡ሰዎች እግዚአብሔርን ፈቃዴ የሚያዯርጉበት ስፍራ
ሇጓዯኞቻቸው፤ሇጎረቤቶቻቸው፤ሇወዲጆቻቸው፤ሇስራ ባሌዯረቦቻው፤ሇክፍሌ ጓዯኞቻቸው እና ሇዓሇም
ወንጌሌን የሚሰብኩበት ስፍራ እንዱሆን ጸሌይ፡፡እዴልችን ባገኙ ጊዜ ሁለ የምስራቹን ወንጌሌ የሆነውን
ኢየሱስ የሚያካፍለበት እንዯ መጽሐፍ ቅደስ መሰረታዊ የግሌ ህይወት፡የቤተሰብ

ህይወት፤የቤተክርስቲያን ህይወት፤ወንጌሌ ስብከት እና ዯቀመዝሙር ማዴረግ መርሆች መሰረት
በዙሪያቸው ያለትን የክርስቶስ ዯቀመዝሙር የሚያዯርጉበት ስፍራ እንዱሆን ጸሌይ፡፡
አንተ ሇምትጸሌይባቸው ስፍራዎች እና ህዝቦች የሚያገሇግለ አገሌጋዮችን ሰዎችን የሚያንጽ እና
ሇእግዚአብሔር ክብር የሚሆነውን ብቻ እንዱናገሩ እግዚአብሔር አንዯበታቸው ሊይ ጠባቂን እንዱያኖር
ጸሌይ፡፡
በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር በሌብህ በሚያስቀምጠው በማንኛውም አይነት ነገሮች እና ሌዩ
በሆነ በየጊዜው ወዯ ሌብህ በሚመጣው ነገር ጸሌይ፤አሜን፡፡
WOULD YOU LIKE TO LIVE IN VICTORY
SO YOU CAN EFFECTIVELY SHARE JESUS WITH OTHERS?
WOULD YOU LIKE TO SHARE GOD’S MESSAGE WITH POWER?
WOULD YOU LIKE TO SEE LIVES REALLY CHANGE
AS YOU SHARE THE MESSAGE OF GOD’S LOVE?
WOULD YOU LIKE TO KNOW GOD'S PRINCIPLES FOR
SHARING THE STORY OF JESUS?
WOULD YOU LIKE TO KNOW
HOW TO TELL PEOPLE ABOUT GOD?
!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!
Compiled by Bro. Henry Pulsifer
This is one of a series of booklets designed to help you grow to know God and fulfill His
purpose for your life. Henry has experienced the victory that comes from knowing God
for
over 60 years; including God's healing from cancer as he walked with the cross. Since
his
healing he has traveled the world sharing how to know God; and helping others find
blessings
and success by growing to know Him, and fulfilling His purpose for their life.
Out of this experience he has compiled several learning guides that enable people to
grow to
know God, and understand how to live the basic Bible principles for blessings and
success in
life. This particular learning guide is designed to help you grow to know God as you tell
people about Him each day. It can also be used to help you teach others, and is
appropriate
for individuals or groups.
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