ላልች
እግዚአብሔርን
በማወቅ
እንዱያዴጉ
መርዲት

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 የመማሪያ መጽሐፍ ኢየሱስ ሇአማኞች ሁለ የሰጠውን የምስራቹን ወንጌሌ ሇዓሇም የማዴረስ
ተሌዕኮ እና እራስን ሇዚህ ታሊቅ ተሌዕኮ ስሇማዘጋጀት እንዱሁም እንዳት ኢየሱስን ሇላልች
ማስተማር እንዯሚቻሌ ትማራሇህ፡፡
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፡፡
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ትምህርት 1
ተሌዕኳችን
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን
ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ
መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1. ኢየሱስ የሰጠን ተሌዕኮ ምንዴ ነው? ማቴ 28:19-20
2. ዯቀመዝሙር ምንዴ ነው? ሐዋ 11:26

3.

አንዴ ሰው እንዳት ዯቀመዝሙር ሉሆን ይችሊሌ? ሮሜ 10:9-10, ለቃ 14: 26-27,33

4. አንዴ ሰው ዯቀመዝሙር ከሆነ እንዳት ሉኖር ይገባዋሌ? ለቃ 9:23, ሮሜ 12:1-2

5. አንዴ ዯቀመዝሙር ከእግዚአብሔር ጋር ያሇውን ግንኙነት ሇማጠንከር በየዕሇቱ ምን ማዴረግ አሇበት?
ለቃ 4:4, ማቴ 26:41
6. አንዴ ዯቀመዝሙር ሇሰዎች የክርስቶስ ኢየሱስ ምስክር ይሆን ዘንዴ እንዳት ሉኖር ይገባዋሌ?
ዮሐ13: 35, ማቴ 5:16
7.

ዯቀመዛሙርት ኢየሱስን በማወቅ ሲያዴጉ ሉያውቁ የሚገባቸው የእዴገት ዯረጃዎች ምንዴ ናቸው
የእያንዲንደ የዕዴገት ዯረጃ ውጤት ምን ይሆናሌ? 1 ዮሐ 2:12-14

ዯረጃ

ውጤቶች

8. “እግዚአብሔርን በማወቅ ስነናዴግ,” ከህይወታችን ሉወገደ የሚገባቸው ተግዲሮቶች ምንዴ ናቸው? ኤፌ
4:17-5:17
ሉወገደ የሚገባቸው

ሉተኩ የሚገባቸው
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9. በመንፈሳዊ ህይወታችን ስናዴግ እግዚአብሔር ሉሰጠን የሚፈሌገው መረዲት ምንዴ ነው?
ፊሉ 2:5-8

10. ዯቀመዛሙርት ወዯ መንፈሳዊ ብስሇት ሲያዴጉ ሉማሩ የሚገባቸው ምንዴ ነው?
2 ጢሞ 1:9, ኤፌ 5:17

መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ
እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1.

በየዕሇቱ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ያሇው እና ሇኢየሱስ የሚኖር ዯቀመዝሙር እንዴትሆን መጠራትህን
ታውቃሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,እግዚአብሔር ይህንን እውነት እንዱያበራሌህ
ጸሌይ፡፡

2. አንደ ከክርስቶስ አገሌግልት ዓሊማዎች መሀከሌ ዯቀመዝሙር ማዴረግ መሆንን ታውቃሇህን? አዎ __
አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,እግዚአብሔር ይህንን እውነት እንዱያበራሌህ በመጸሇይ መሄዴ
ጀምር፡፡
3. ዯቀመዝሙር መሆን በህይወትህ ብቸኛው እውነተኛ መንፈሳዊ እዴገት የምታገኝበት መንገዴ እና
በህይወትህ የእግዚአብሔርን ዓሊማ የምትፈጽምበት መንገዴ እንዯሆነ ታውቃሇህን? አዎ __ አይዯሇም __
መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,ዛሬ እግዚአብሔር ይህንን እውነት እንዱያበራሌህ ጸሌይ፡፡
4. ዯቀመዝሙር መሆን እና ላልች “እግዚአብሔርን በማወቅ ያዴጉ”; ዘንዴ መርዲት፤የጠሊት ኃይሊትን
መምታት እና ክፉውን ማሸነፍን እንዯሚያካትት ታውቃሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ,እግዚአብሔር ይህንን ማዴረግ ትችሌ ዘንዴ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
5. ዯቀመዝሙር ነህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,እግዚአብሔር ዯቀመዝሙር የመሆን
መሻት እንዱሰጥህ ጸሌይ፡፡ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማዴረግ እና ሇኢየሱስ መኖርን ጀምር፡፡
ማስታወሻ: ማቴ 28፤18-20 ን በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡
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ትምህርት 2
ላልችን ማስተማር
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን
ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ
መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1. እግዚአብሔር ያዴነን እና ሇክርስቶስ መኖር እንዴንችሌ የሚጠቀማቸው ሁሇት ነገሮች ምንዴ ናቸው?
ሮሜ 10:17; ዮሐ 16:7-11, 13

2. ላልችን ስንረዲ እና የክርስቶስ ምስክር ስንሆን የሚቃወመን ማን ነው? ኤፌ 6:12

3. የሰይጣን ኃይሊትን ሇማሸነፍ እና ዯቀመዛሙርትን ሇማፍራት ሌንጠቀም የሚገባን ምንዴ ነው?
2 ቆሮ 10:4-5, ኤፌ 6:13-18

4. ዯቀመዛሙርትን ሇማፍራት በቃለ ምን እንሰራሇን፤ስንጠቀምስ ሉኖረን የሚገባ አመሇካከት ምንዴ ነው?
2 ጢሞ 3:16, 4:2

5. ሰዎች “እግዚአብሔርን በማወቅ ያዴጉ”; ዘንዴ ሇመርዲት እንዳት መጸሇይ ይኖርብናሌ? 1 ጢሞ 2:1-4,
ፊሉ 4:6, ያዕ 5:16

6. የክርስቶስን አስተሳሰብ በአማኞች ውስጥ ሇማስረጽ እና የእግዚአብሔርን ዓሊማ በህይወታቸው ይፈጽሙ
ዘንዴ ሇማስቻሌ ምን እንዱያዯርጉ እናበረታታቸዋሇን? 2 ጴጥ 1:5-11

7. አንዴ ዯቀመዝሙር በህይወቱ ስሇሚያጋጥመው ችግር እና እንዳት መፍታት እንዯሚችሌ የምታስተምረው
ምንዴ ነው? 1 ጴጥ 1:6-7, ሮሜ 5:3-5

8. ሰዎች “እግዚአብሔርን በማወቅ ስሇማዯግ”; በሚገባ ከተማሩ ሉያዯርጉት የሚችለት ምንዴ ነው?
ፊሉ 2:12-13
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መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ
እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. በራስህ አቅምና ችልታ ከመታመን ይሌቅ በመንፈስ ቅደስ እና በቃለ ሊይ ትዯገፋሇህን? አዎ __ አይዯሇም
__ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,አሁን እግዚአብሔር በእሱ ሊይ መዯገፍ ትችሌ ዘንዴ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
2. ሇላልች ምስራቹን ወንጌሌ ስታስተምር የሚቃወህን የዱያቢልስን ኃይሊት ሇይተህ ታውቃሇህን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,አሁን እግዚአብሔር መናፍስትን የመሇየት ጸጋ እንዱሰጥህ
ጸሌይ፡፡
3. የዱያቢልስን ኃይሊት ትመታ ዘንዴ ሁለም መንፈሳዊ የጦር እቃህ በጥንካሬ ተጠብቀዋሌን? አዎ __
አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,አሁን እግዚአብሔር በዯከምክበት ስፍራ ጥንካሬን እንዱሰጥህ ጸሌይ፡፡
4. ላልች የዱያቢልስን ኃይሊትን በሚገባ መምታት ይችለ ዘንዴ ዯካማ ስፍራቸውን አውቀው እንዱጠነክሩ
ትረዲሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,ዛሬ ጀምር፡፡
5. ላልችን ስታገሇግሌ ቃለን በስርአት እና በአግባቡ ትጠቀማሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ,ዛሬ ጀምር፡፡
6. የዱያቢልስን ኃይሊት ትመታ ዘንዴ ከላልች ጋር በመሆን በምሌጃ እና በጸልት ወዯ እግዚአብሔር
ትቀርባሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,ዛሬ ጀምር፡፡
7. ሰዎች በመንፈሳዊ ህይወታቸው ያዴጉ ዘንዴ ቃለን በመጠበቅ እንዱጸኑ ታስተምራሇህን? አዎ __ አይዯሇም
__ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,ዛሬ ጀምር፡፡
8. ሰዎች በህይወታቸው አስቸጋሪ ነገሮች ሲያጋጥማቸው የምስጋና ህይወት እንዱኖራቸው ታበረታታሇህን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,ዛሬ ጀምር፡፡
9. ሰዎችን በሚገባ ካስተማርካቸው በኋሊ ያሇአንተ ዴጋፍ መቆም ይችሊለን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ
አይዯሇም ከሆነ,ሇምን እንዯሆነ በማወቅ ሇችግሩ መፍትሔ ፈሌግ፡፡
ማስታወሻ: ፊሉ 4፤6ን በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ
ይሰውሩ፡፡

ላልችን ስሇ ኢየሱስ ሇማስተማር
በመንፈስ ቅደስ ኃይሌ መመሊሇስ አሇብን
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ትምህርት 3
የግሌ ዝግጅት
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን
ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ
መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1. ላልችን ከማስተማራችን በፊት በግሊችን ምን ማዴረግ አሇብን? ማቴ 7:3-5

2. ይህንን ካሊዯረግን ምን ውጤት ይኖረዋሌ? 1 ቆሮ 9:27

3. እንዯሚከተለት የመጽሐፍ ቅደስ ክፍልች መሰረት ላልችን ሇማስተማር ዝግጁ እንሆን ዘንዴ ምን
ማዴረግ አሇብን?
ኤፌ 3:4
2 ጢሞ 2:15
መዝ 1
መዝ 119:11
ሮሜ 6:17–18
1ዮሐ 1:1-3
ዕንባቆም 2:2
4. እንዯሚከተለት የመጽሐፍ ቅደስ ክፍልች መሰረት ላልችን ሇማስተማር እንዳት እንጸሌያሇን?
ማቴ 26:41
1 ጢሞ 2:1-4
ማቴ 6:9-13

5. እንዯሚከተለት የመጽሐፍ ቅደስ ክፍልች መሰረት መንፈሳዊ የጦር እቃህን እንዳት ትሇብሳሇህ?
የእውነት ቀበቶ፤ዮሐ 17:17, 2 ዮሐ 4
የጽዴቅ ጥሩር፤ ሮሜ 10:9-10; ለቃ 14:26, 27, 33; 1 ዮሐ 2:29
የሰሊሙ ወንጌሌ መጫሚያ፤ ሮሜ 10:14-15
የእምነት ጋሻ፤ መዝ 33:20-21
6

የመዲን ራስ ቁር፤ ፊሉ 4:8
የመንፈስ ሰይፍ፤ ዕብ 4:12, 2 ጢሞ 2:15
ጸልት, የዯህንነት ፍሊጻ ኤፌ 6:18

6. እንዯሚከተለት የመጽሐፍ ቅደስ ክፍልች መሰረት፤ላልችን ስናስተምር ሉኖረን የሚገባ አመሇካከት ምንዴ
ነው? ማር 10:43-45, ዮሐ 13:14-17

መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ
እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. በህይወትህ የሚያጋጥሙህ ችግሮ ሇመፍታት እና ስሇ ኢየሱስ ሇላልች ሇማተማር ዝግጁ ነህን? አይዯሇም
__ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,አሁን እግዚአብሔር ማዴረግ ትችሌ ዘንዴ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
2. ስሇ ኢየሱስ ሇላልች ሇማተማር እንዯ እግዚአብሔር ቃሌ መሰረት ትዘጋጃሇህን? አዎ __ አይዯሇም __
መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,ዛሬ ጀምር፡፡
3. የእግዚአብሔር ቃሌ በሚያዝህ መሰረት የጸልት ዝርዝር አሇህን፤ሇራስህ እና ሇላልች ትጸሌያሇህን? አዎ __
አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,ዛሬ ጀምር፡፡
4. የእግዚአብሔር ቃሌ በሚያዝህ መሰረት መንፈሳዊ የጦር እቃህን በአግባቡ ትሇብሳሇህን? ትጸሌያሇህን? አዎ
__ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,ዛሬ ጀምር፡፡
5. ላልችን ስታስተምር ከመንፈሳዊ የበሊይነት ይሌቅ ዝቅ ብል የሚያገሇግሌ የአገሌጋይ አመሇካከት አሇህን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,እግዚአብሔር ዛሬ የአገሌጋይ ሌብ እንዱሰጥህ ጸሌይ፡፡
ማስታወሻ: ማር 10፤44ን በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡

ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜያችንን ስናሳሌፍ
ላልችን እናስተምር ዘንዴ ያዘጋጀናሌ፡፡
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ትምህርት 4
ክትትሌ
የምታሰሊስለት ማስታወሻ: ርዕሰ ጉዲዩን በማንበብ፤አሰሊስሇው (የሚሇውን እና እንዳት ተግባራዊ
እንዯምታዯርገው አሰሊስሌ).
የክትትሌ ዓሊማ: አዱስ አማኞች ሇኢየሱስ ክርስቶስ ይኖሩ ዘንዴ በህይወታቸው ከእግዚአብሔር ጋር የጠነከረ
ግንኙነት እንዱመሰርቱ ሇማስቻሌ ነው፡፡

የክትትሌ ዋና ግብ: አዱስ አማኞችን ሇመትከሌ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

የየዕሇት መጽሐፍ ቅደስ ጥናት
የየዕሇት ጸልት
የውኃ ጥምቀት
በመንፈስ ቅደስ የተሞሊ ህይወት
ከላልች አማኞች ጋር የሚኖረን ህብረት
ሇህይወታቸው የእግዚአብሔርን ፈቃዴ መፈሇግ

ከአዱስ አማኝ ጋር በመሆን እነዚህን ዯረጃዎች አጥናቸው:
1. ከአዱስ አማኝ ጋር መጀመሪያ ግንኙነት በመፍጠር ክትትሌ አዴርግ፡፡ግንኙነታችሁን ሇማሳዯግ እና
የእግዚአብሔርን ቃሌ የምትካፈለበትን ጊዜ ሇመወሰን ጋብዛቸው ወይም ዯውሌሊቸው (የሚቻሌ ከሆነ በ24
ሰዓት ጊዜ ውስጥ) ...
2. በመጀመሪያው ግብዣ "በየዕሇት ህይወት እግዚአብሔርን በማወቅ ማዯግ" ከሚሇውን አነስተኛ መጽሐፍ
ትምህርት 1ን በማካፈሌ ጀምር፡፡
3. ከላልች የክርስቶስ አማኞች ጋር የአንዴነት ጊዜን አዘጋጅ ወይም ጋብዛቸው፡፡
4. የሚቻሌ ከሆነ በሳምንት ሁሇት ጊዜ እስኪጠነክሩ ዴረስ ተገናኝታችሁ ቃለን የምትካፈለበት ጊዜ
ይኑራችሁ፡፡
5. በየዕሇቱ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያሳሌፉት ጊዜ እንዱኖራቸው፤የውኃ ጥምቀት እንዱወስደ፤በመንፈስ ቅደስ
የተሞሊ ህይወት እንዱኖሩ እና በህይወታቸው የእግዚአብሔርን ፈቃዴ እንዱፈሌጉ አበረታታቸው፡፡
6. እራስህን ሇማማከር ወይም ላልችን በሚያስፈሌጋቸው ነገር ሇመርዲት ተዘጋጅ፡፡

መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ
እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
6. በትምህርቱ የተሰጡትን መመሪያዎች በአግባቡ ትጠቀማሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ,ዛሬ ጀምር፡፡
ተግባራዊ ሥራ: የተሰጡትን መመሪያዎች በመጠቀም ሰዎችን ማስተማር ጀምር፡፡
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ትምህርት 5
በዴጋሚ ሉታወሱ የሚገባቸው ነጥቦች
የምታሰሊስለት ማስታወሻ: ርዕሰ ጉዲዩን በማንበብ፤አሰሊስሇው (የሚሇውን እና እንዳት ተግባራዊ
እንዯምታዯርገው አሰሊስሌ).

አሊማችን የኢየሱስ ክርስቶስ ዯቀመዛሙርትን ማፍራት ነው:

ማቴ 28:18-20 ተሌዕኳችን
ዯቀመዛሙርትን (በየዕሇቱ ሇኢየሱስ የሚኖሩ) ማፍራት እንዯሆነ ይናገራሌ፡፡ዯቀመዛሙርት ሇማፍራት መጀመሪያ
አንተ ዯቀመዝሙር መሆን አሇብህ፡፡የእግዚአብሔርን ፍቅር በማስተማር ላልችን መርዲት ኢየሱስ በመስቀሌ
ሊይ የሠራውን ስራ እና ሰዎች “እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ” ማስተማርን ያጠቃሌሊሌ፡፡

አዲዱስ አማኞችን ማስተማር: አዲዱስ የኢየሱስ አማኞችን ስናስተምር የአዱስ ኪዲን ጸሀፍት እንዲስቀመጡት
አራት ዋና ዋና ርዕሰ ጉዲዮች ሊይ ማተኮር አሇብን፡
ሀ. ግሊዊ ህይወት
ሇ. የቤተሰብ ህይወት
ሐ. ከላልች አማኞች ጋር ያሇ ህብረት
መ. ሇላልች ስሇ ኢየሱስ መናገር
አዲዱስ የኢየሱስ አማኞችን ስናስተምር፤መጽሐፍ ቅደስን በሚገባ በማስጠናት በህይወታቸው በሚገባ
ይተገብሩት ዘንዴ መሰረታዊ ጥያቄዎችን በመጠየቅ እናስተምራቸው፡፡

ዯቀመዝሙር ምንዴ ነው: ዯቀመዝሙር ሁሌጊዜ ሇክርስቶስ ይኖር ዘንዴ ከእግዚአብሔር ጋር የጠበቀ ህብረት
ያሇው ሰው እንዯሆነ አስታውሱ፡፡

ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖረን ህብረት የሚከተለትን ያካትታሌ:
ሀ. ቃለን (የሕይወት እንጀራ)
1. ኤፌ 3:4 አንብብ
2. 2 ጢሞ 2:15 አጥና
3. መዝ 1አሰሊስሌ
4. መዝ 119:11አስታውስ
5. ዕንባቆም 2:2 ጻፍ
6. ሮሜ 6:17-18 ኑር
7. ዮሐ 1:1-3 አካፍሌ
ሇ. ጸልት
1. በግሌህ ማቴ 26:41 አጥና
2. 1 ጢሞ 2:1ሇላልች አካፍሌ
ሇኢየሱስ መኖር የሚከተለትን ያካትታሌ:
ሀ. ከላልች የክርስቶስ አማኖች ጋር ህብረት ማዴረግ ፤ዮሐ 13:35
ሇ. ሇላልች ስሇ ኢየሱስ መናገር፤ ማቴ5:16
ዯቀመዝሙር ከሆንን በመንፈሳዊ ህይወታችን እናዴጋሇን፡፡ሦስቱ የመንፈሳዊ እዴገት ዯረጃዎች፤
1 ዮሐ 2:12-14:
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ሀ. ሌጅ
ሇ. ጎበዝ
ሐ. ሽማግላ
መንፈሳዊ እዴገት የሚያካትታቸው:
ሀ. የእርኩሳን መናፍስት ኃይሊትን መስበር እና ክፉውን ማሸነፍ፤ኤፌ 4:17-5:16
ሇ. የክርስቶስን አስተሳሰብ ወይም አዕምሮ መትከሌ 2 ጴጥ 1:5-10
ሐ. የእግዚአብሔርን ዓሊማ ማወቅ እና በህይወታችን መፈጸም፤ 2 ጢሞ 1:9 እና ኤፌ 5:17
ዯቀመዝሙርነት የሚያካትታቸው ሰዎች በግሌ ህይወታቸው ውስጥ ያለትን እርኩሳን መናፍስት ኃይሊትን እና
መጽሐፍ ቅደሳዊ ያሌሆኑ ባህሊዊ አስተሳሰቦችን ይሰብሩ ዘንዴ መርዲት፤ሰዎች ስሇግሌ ህይወት፤የቤተሰብ
ህይወት፤የቤተክርስቲያን ህይወት፤እንዱሁም በቃሌ እና በጸልት አገሌግልት ውስጥ ስሊሇው የወንጌሌ ስብከት
የተጻፉ መሰረታዊ የመጽሐፍ ቅደስ መርሆችን እንዱማሩ መርዲት፤እና ሇወንጌሌ አገሌግልት ስራ ማሰሌጠን
ናቸው፡፡

የወንጌሌ አገሌግልት ከኢየሱስ አገሌግልት የቀጠሇ ነው፤ የሚከተለትን ያካትታሌ:
ሀ. ጸልት
ሇ. የእግዚአብሔርን ቃሌ መስበክ
ሐ. ሰዎች በሚያስፈሌጋቸው ነገሮች መርዲት
እግዚአብሔር ሰዎች ባሇባቸው ችግሮች ሊይ ዴሌ መስጠት፤በአገሌግልቱ ሉጠቀምባቸው እና ሇዘሊዓሇም
ሉባርካቸው ይፈሌጋሌ፡፡
ዯቀመዝሙር የሚያዯርግ ሰው (ቀዯምት መንፈሳዊ ወንዴም ወይም እህት): በህይወቱ በጸልት እና በቃለ
የእርኩሳን መናፍስት ኃይሊትን መስበር እና ክፉውን ማሸነፍ እና በፍጹም ሌቡ በየዕሇቱ ሇክርስቶስ መኖር የቻሇ
ሰው ነው፡፡
ዯቀመዝሙር የማዴረግ ተግባራዊ ስራዎች:
ሀ. ስሇ አዱስ የኢየሱስ ክርስቶስ አማኝ መረጃ ሰብስብ (ስም, አዴራሻ, ወዘተ.).
ሇ. መጽሐፍ ቅደስ ወይም አዱስ ኪዲን በመስጠት ስሇአጠቃቀሙ አብራራሊቸው፡፡
ሐ. በተቻሇ መጠን በስሌክ ወይም በዯብዲቤ በግሌ አግኛቸው (በ24 ጊዜ ውስጥ ቢሆን የተሻሇ ነው).
መ. በግሌ ህይወት “እግዚአብሔርን በማወቅ ስሇማዯግ” ብልም የቤተሰብ ህይወት፤ከአማኞች ጋር የሚኖረን
ህብረት፤እንዱሁም ሇላልች ስሇ ኢየሱስ መናገር የመሳሰለትን የመጽሐፍ ቅደስ ጥናት መመሪያዎችን በሚገባ
አጥናቸው፡፡

መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ
እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. ዯቀመዝሙር ነህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,ዛሬ ሇመሆን ወስን፡፡
2.ላልችን ታስተምር ዘንዴ በሚገባ ተምረህ በክርስቶስ አዴገሀሌን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ,ዛሬ ጀምር፡፡
3. ላልችን ስሇ እግዚአብሔር ሇማስተማር በዚህ ትምህርት ውስጥ የተሰጡትን መመሪያዎች በመጠቀም
በተቻሇህ መጠን ተግባራዊ ሇማዴረግ ትፈሌጋሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,ዛሬ
ጀምር፡፡
ተግባራዊ ስራ: የተሰጡትን መመሪያዎች በመጠቀም ላልችን ስሇ እግዚአብሔር ማስተማር ጀምር፡፡
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God has a wonderful purpose for your life. We want to help you find and
fulfill that purpose. If you would like further training, prayer, or information
on how you can work with others to share Jesus where you live; please
contact us.
WRITE TO:
BROTHERS & SISTERS IN CHRIST
P.O. BOX 633
Grapevine, TX 76099
U.S.A.
Phone (228) 255-9251
by Email
Send your request to basic@basicministries.com
Or
Visit our web site www.basicministries.com
IF YOU WERE BLESSED BY THIS STUDY SHARE A COPY WITH SOMEONE.
ADDITIONAL COPIES CAN BE DOWNLOADED FROM OUR WEB PAGE www.basicministries.com.

COPIES ARE AVAILABLE IN OTHER LANGUAGES.
CONTACT US FOR MORE INFORMATION.
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE?
WOULD YOU LIKE TO KNOW THE LAST GREAT COMMAND
GOD GAVE MANKIND, AND HOW TO FULFILL IT?
WOULD YOU LIKE TO HELP OTHERS OVERCOME THEIR PROBLEMS?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO HELP OTHERS
LIVE A CONSISTENT VICTORIOUS LIFE?
WOULD YOU LIKE TO SHARE WITH A FRIEND OR LOVED
ONE ABOUT HOW TO “GROW TO KNOW GOD?”
!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!
Compiled by Henry Pulsifer
This is one of a series of booklets designed to help you live a successful, victorious, life.
Henry has experienced the victory that comes from living for Jesus for over 40 years;
including God's healing from Cancer as he walked with the cross. Since his healing he has
traveled the world sharing Jesus and helping others learn how to find victory and success by
living for Jesus, and fulfilling God's purpose for their life.
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Out of this experience he has compiled several foundational learning guides which enable
people to grow to know God, and understand and live the basic Bible principles for success
and victory in life. This particular learning guide is designed to show you how you can grow
to know God by helping others find success and victory in their personal life, as a follower of
Jesus. It can also be used to help you teach others, and is appropriate for individuals or
groups.
COPYRIGHT 1990 ALL RIGHTS RESERVED
No part of this study may be reproduced without permission from the publisher.
Except,portions may be reproduced if distributed free of charge.
Proper credit should be given for the source of the material.
PUBLISHED BY:

BROTHERS & SISTERS IN CHRIST
P.O. Box 633
Grapevine, TX76099
USA
Phone (228) 255-9251
Email basic@basicministries.com
web page www.basicministries.com

12

