
 

 

እግዚአብሔር  

ሇእርስዎ ያሇውን ዓሊማ 
ማወቅ 

 

 

 
 

 

 



 

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 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፡፡ 

     ይህ የመማሪያ መጽሐፍ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ስሇሆነችው ቤተክርስቲያን በሚገባ ትማር ዘንዴ 
ይረደሀሌ፡፡በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ የሚኖረው ማን ነው የሚሇውን፤እንዱሁም የእሷ አካሌ 
ስሇመሆን እና ስሇ መንፈሳዊ ቤተሰብ ህይወት 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፡፡ 

 

 

 

 

 

 



ትምህርት 1 

የእግዚአብሔርን ዓሊማ በህይወታችን ስሇማወቅ እና ስሇመፈጸም መጽሐፍ 
ቅደስ ምን ይሊሌ 

 
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 የተናገረን ምን እንዴናዯርግ ነው?  ኤፌ 5:15-17 

 

 

2. እግዚአብሔር በህይወታችን ስሊሇው ዓሊማ ምን አሇ?  ሮሜ 11:29 

 

 

3. በህይወታችን የእግዚአብሔርን ዓሊማ አውቀን እንፈጽም ዘንዴ ምን ማዴረግ ይኖርብናሌ? 

ኤር 29:13 

 

 

4.  በፍጹም ሌባችን እግዚአብሔርን የምንፈሌግ ከሆነ በየዕሇቱ ሇእግዚአብሔር ማስገዛት ያሇብን 
ምንዴ ነው? ለቃ 9:23; 14:26-27,33 

  

 

 

5.  በህይወታችን የእግዚአብሔርን ዓሊማ አውቀን እንፈጽም ዘንዴ ሌባችንን እና አዕምሯችንን 
መመገብ ያሇብን ምንዴ ነው? ማቴ 4:4, መዝ 1, እና 2ጢሞ 3:16 

 

 

 

6. በህይወታችን የእግዚአብሔርን ዓሊማ አውቀን እንፈጽም ዘንዴ ወዯ እግዚአብሔርን እንዳት 
እንጸሌያሇን?  

ማቴ 6:5-16;1ጢሞ 2:1-2, 8; እና 1ቆሮ 14:15 

 

 

7.  በህይወታችን የእግዚአብሔርን ዓሊማ አውቀን እንፈጽም ዘንዴ በእግዚአብሔር መንፈስ 
ተሞሌተን እንዳት መኖር እንችሊሇን?  ኤፌ 5:18-20 

 

 

 

8.   የእግዚአብሔርን ቃሌ ከመጽሐፍ ቅደስ አንብበን ካሰሊሰሌን እና ሇክርስቶስ መኖር እንዳት 
እንዯሚገባን ከጸሇይን በኋሊ በህይወታችን የእግዚአብሔርን ዓሊማ አውቀን እንፈጽም ዘንዴ እንችሊሇን?   

ገሊ 2:20, 5:16-25; እና ሮሜ 8:14 

   

 

9. በእምነት በመንፈስ ቅደስ የተሞሊ ህይወት ስንኖር ምን ውጤት ይኖረዋሌ?  ዮሐ 8:31-32, እና  
2 ጴጥ 1:5-11 

 



 

 

 

10. በህይወታችን የእግዚአብሔርን ዓሊማ አውቀን ስንፈጽም እግዚአብሔርን እንዯ ቃለ ምን 
ያዯርጋሌ?  1 ጴጥ 2:15 

 

 

11. በህይወታችን የእግዚአብሔርን ዓሊማ አውቀን ስንፈጽም በህይወታችን ሊይ ምን ይሆናሌ?  1 

ዮሐ 2:17  

 

 

12. በህይወታቸው የእግዚአብሔርን ዓሊማ አውቀው በማይፈጽሙ ሊይ ምን ይሆናሌ?  

ማቴ 7:21-22 

 

 

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

1. በህይወትህ እግዚአብሔር የእሱን ዓሊማ አውቀህ እንዴትኖር እና አንተ ከመወሇዴህ በፊት በእሱ 
ዘንዴ መታወቅህን ታውቃሇህን? አዎ __ አይዯሇም __  መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,አሁን እግዚአብሔር 
ይህንን እውነት እንዱያበራሌህ ጸሌይ፡፡ 
 

2.  በህይወትህ እግዚአብሔር የእሱን ዓሊማ አውቀህ እንዴትፈጽም በየዕሇቱ እራስህን 
ሇእግዚአብሔር መስጠት እንዲሇህብህ ታውቃሇህን?  አዎ __ አይዯሇም __  መሌስዎ አይዯሇም 
ከሆነ,አሁን እግዚአብሔር ይህንን እውነት እንዱያበራሌህ እና መመሊሇስ እንዴትችሌ ጸሌይ፡፡ 
 

3. በየዕሇቱ የመጽሐፍ ቅደስ እውነትን ማሰሊሰሌ እና መጸሇይ በህይወታችን የእግዚአብሔርን 
ዓሊማ አውቀን እንፈጽም ዘንዴ እጅግ አስፈሊጊ እንዯሆነ ታውቃሇህን?  አዎ __ አይዯሇም __  

መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,አሁን እግዚአብሔር ይህንን እውነት እንዱያበራሌህ ጸሌይ፡፡ 
 

4. በህይወታችን የእግዚአብሔርን ዓሊማ አውቀን እንፈጽም ዘንዴ በመንፈስ ቅደስ ተሞሌተን 
መኖር እና በመንፈስ ቅደስ መመራት እንዲሇብን በሚገባ ታውቃሇህን?  አዎ __ አይዯሇም __  

መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,አሁን እግዚአብሔር ይህንን እውነት እንዱያበራሌህ ጸሌይ፡፡ 
 

5. የእግዚአብሔርን ፈቃዴ በመፈጸም እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች ሌብን መቀየር 
እንዯምትችሌ ታውቃሇህን?  አዎ __ አይዯሇም __  መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,አሁን እግዚአብሔር 
ይህንን እውነት እንዱያበራሌህ ጸሌይ፡፡ 

 

      6. የእግዚአብሔርን ፈቃዴ የማትፈጽም ከሆነ የመንግስቱ አባሌ መሆን እንዯማትችሌ 
ታውቃሇህን?አዎ __ አይዯሇም __  መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,አሁን እግዚአብሔር ይህንን እውነት 
እንዱያበራሌህ ጸሌይ፡፡ 
 

ማስታወሻ:  ኤፌ 5፤17 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡ 

 

 

 



 

ትምህርት 2 

ሇአንተ የእግዚአብሔር ዓሊማ 

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

እግዚአብሔር ምን በህይወት ዘመንህ እንዴትሰራ ጠራ? (የግሌ መሻትህን ከእግዚአብሔር ጥሪ በመሇየት 
ግራ አሇመጋባትህን እርግጠኛ ሁን) 

 

የእግዚአብሔርን ጥሪ ሇመፈጸም ምን ያህሌ ዝግጁ ነህ? 

 

የአንተ ጥሪ ከአጥቢያ ቤተክርስቲያን ህብረት/የወንጌሌ ስብከት ቡዴን ጋር ምን ያህሌ ይጣጣማሌ? 

 

የተሰጠህን ጥሪ በሚገባ እንዴትፈጽም ይረዲህ ዘንዴ እግዚአብሔር የሰጠህ ግብ ምንዴ ነው?  (ቢያንስ 1 
ግብ ያስፈሌግህሌ ነገር ግን ከ8 አይብሇጥ) 

ግብ #1   

ግብ #2   

ግብ #3   

ግብ #4   

ግብ #5   

ግብ #6   

ግብ #7  

ግብ #8   

 

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

1.  እግዚአብሔር ሇአንተ ያሇውን ዓሊማ በሚገባ ታውቃሇህን ? አዎ __ አይዯሇም __  መሌስዎ 
አይዯሇም ከሆነ,ዛሬ እግዚአብሔር ይህንን እውነት እንዱያበራሌህ ጸሌይ፡፡ 

 



2.  እግዚአብሔር ሇአንተ ያሇውን ዓሊማ በሚገባ ትፈጽም ዘንዴ የሚረደህን ግቦችን ትመሇከታሇህን? 

አዎ __ አይዯሇም __  መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,ዛሬ እግዚአብሔር እንዱያሳይህ ጸሌይ፡፡ 
 

ተግባራዊ ስራ:እግዚአብሔር በአንተ ህይወት ያሇውን የተረዲሀቸውን አሊማ እና ግቦች በሚገባ ትፈጽም 
ዘንዴ የሚረደህን ግቦች ጻፋቸው፡፡ 

ማስታወሻ : ግቦችህ እግዚአብሔር ከአንደ አገሌግልት ወዯ ላሊ አገሌግልት ሲመራህ ሉቀየር 
ይችሊሌ፤ነገር ግን እሱ ሇአንተ ህይወት ያሇው ዓሊማ አይቀየርም፡፡ 

ትምህርት 3 

እግዚአብሔር ሇአንተ ያሇውን አሊማ  

ትፈጽም ዘንዴ ምን ማዴረግ አሇብህ 
የምታሰሊስለት ማስታወሻ: ርዕሰ ጉዲዩን በማንበብ፤አሰሊስሇው (የሚሇውን እና እንዳት ተግባራዊ 
እንዯምታዯርገው አሰሊስሌ). 

ግብህ ጋር ሇመዴረስ እንዳት እንዯምታቅዴ የሚያረዲህ ርዕሰ ጉዲይን ተመሌከት 
ሇእያንዲንደ ግብ ሇይተህ አዘጋጅ 

 

                                  ግብ ጋር መዴረስ # _______  

 

ግብ: 

 

ዯረጃዎች:ግብን ሇመምታት የሚረደንን ዯረጃዎች እግዚአብሔር ሰጥቶናሌ::(ቢያንስ 2፤ነገር ግን ከ 8 አይብሇጥ) 

 

ዯረጃ #1  

ዯረጃ #2  

ዯረጃ #3  

ዯረጃ #4  

ዯረጃ #5  

ዯረጃ #6  

ዯረጃ #7  

ዯረጃ #8  

 



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

1. እግዚአብሔር የሰጠህን ዓሊማ በሚገባ ታሳካ ዘንዴ የሚረደህን ዯረጃዎች በሚገባ ታስተውሊሇህን? 

አዎ __ አይዯሇም __  መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,ዛሬ እግዚአብሔር እንዱያሳይህ ጸሌይ፡፡ 
 

ተግባራዊ ሥራ:እግዚአብሔር የሰጠህን ዓሊማ በሚገባ ታሳካ ዘንዴ የሰጠህን እጅግ አስፈሊጊ የሆኑ 
ዯረጃዎችን ጻፋቸው፡፡ 

 

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. 

 

mailto:basic@datasync.com
http://www.basicministries.com/


 

COPIES ARE AVAILABLE IN OTHER LANGUAGES. 

CONTACT US FOR MORE INFORMATION. 

 

 

 

 

HAVE YOU EVER WONDERED ABOUT 

THE PURPOSE FOR YOUR LIFE? 

 

WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW 

TO FIND GOD’S PURPOSE FOR YOU? 

 

WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO 

LIVE A CONSISTENTLY SUCCESSFUL LIFE? 

 

!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!  

Compiled by Henry Pulsifer 

     This is one of a series of learning guides designed to help you live a successful, victorious, 

life. Henry has experienced the victory that comes from living for Jesus 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 Jesus and helping others learn how to find victory and success by 

living for Jesus, and fulfilling God's purpose for their life. 

     Out of this experience he has compiled several foundational learning guides that enable 

people to understand and live the basic Bible principles for success and victory in life.  This 

particular learning guide is designed to help you understand how to Grow to know God and 

find God’s purpose for you. It can also be used to help you teach others about finding God’s 

purpose, and is appropriate for individuals or groups. 

COPYRIGHT 2013 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, TX 76099 

USA 

 

Phone (228) 255-9251 

 

Email  basic@basicministries.com 

Web page www.basicministries.com 

mailto:basic@datasync.com

