በየዕሇት
ህይወትህ
እግዚአብሔርን
በማወቅ እዯግ

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 የችግርህን ምንጭ ወይም ሥር በማወቅ ጠንክረህ እንዴታዴግ ይረዲሀሌ፤ጠሊትህ ማን
ነው፤እንዳትስ ትዋጋዋሇህ፤የችግርዎ መፍትሔስ ምንዴ ነው የሚለትን በሚገባ ይመሌስሌሀሌ፡፡ እግዚአብሔርን
በማወቅ እና በህይወትህ የሱን ዓሊማ እንዳት መፈጸም እንዯምትችሌ በማወቅ ታዴጋሇህ፡፡

እያንዲንደን ትምህርት በጸልት ጀምር፡፡መሌሶቹን በራስህ አገሊሇጽ ጻፋቸው፡፡በተገሇጠሌህ እውነት በሚገባ
ትመሊሇስ እና ትኖር ዘንዴ እግዚአብሔር እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡ እግዚአብሔር እሱን በማወቅ ይባርክህ፡፡
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ትምህርት 1
ችግር

(ሐጢያት)
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1. ሐጢያት ምንዴ ነው? 1 ዮሐ 3:4, ያዕቆብ 4:17, ሮሜ 14:23b*
2. እንዯ ማቴ 15:19 አገሊሇጽ፤ሐጢያት ከየት ይመጣሌ?
3. ሐጢያት ምን ይወሌዲሌ? ያዕ 1:14-17,ሮሜ 6:23
4. ሐጢያት ከእግዚአብሔር ጋር በሚኖረን ግንኙነት ምን ይፈጥራሌ? ኢሳ 59:2
5. የሐጢያት ተጠቂ ማን ነው? ሮሜ 3:23
6. በሐጢያት ህይወት ውስጥ ሇማይኖሩ ሰዎች እግዚአብሔር ምን ያዯርግሊቸዋሌ? ምሳ 10:29
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. ሐጢያት እንዯሰራህ አውቀሀሌን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ንስሀ ትገባ ዘንዴ
እግዚአብሔር ሐጢያትህን እንዱያሳይህ ይጠቅ፡፡
2. ሐጢያት እንዱሰሩ ምክንያት የሚሆኑ በሌብዎ ውስጥ ያለ አንዲንዴ አመሇካከቶች ምንዴ ናቸው?
3. ሐጢያት እንዱሰሩ ምክንያት የሚሆኑ ችግሮች ምንዴ ናቸው?
4. የእግዚአብሔር ቃሌ፤መጽሐፍ ቅደስ ስሇ ሐጢያትህ የሚናገረውን ሇማዴረግ ዝግጁ ነህን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔር አሁን የንስሀ ሌብ እንዱሰጥህ ጸሌይ፡፡
ማስታወሻ: ሮሜ 3:23 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡
* ሀ = የጥቅሱ የመጀመሪያው ክፍሌ
ሇ = የጥቅሱ ሁሇተኛው ክፍሌ

ሐጢያት የማንኛውም
ችግር መንስሔ ነው
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ትምህርት 2
መፍትሔ
(ዯህንነት)
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ይጻፏቸው፡፡
1.

እግዚአብሔር በሐጢያታችን ምክንያት ምን አዯረገ? ሮሜ 5:8

2. እግዚአብሔር አንዴያ ሌጁን፤ኢየሱስን ሇእኛ ይሞት ዘንዴ ሇምን ሊከው? ዮሐ 3:16
3.

ኢየሱስ ስሇ ሐጢያታችን በሞተ ጊዜ ምንን ሰጠን? ኤፌ 1:7

4. እግዚአብሔር ስሇ ሐጢያት ይቅርታ ላሊ ሇሰው ያቀረበው መንገዴ አሇን? ሐዋ 4:12
5. ከእግዚአብሔር የሐጢያት ይቅርታን ሇመቀበሌ ማዴረግ ያሇብን ምንዴ ነው? ሐዋ 3:19
6. ከንስሀ ላሊ፤አንዴ ሰው በህይወቱ ይሇወጥ ዘንዴ ማዴረግ የሚኖርበት ሁሇት ነገሮች ምንዴ ናቸው?
ሮሜ10:9-10
7. እሱ ጌታችን ከሆነ፤ፈቃዯኛ በመሆን እንፈጽመው ዘንዴ የሚገባን ኢየሱስ የተናነገረን ነገር ምንዴ ነው?
ለቃ 14:26, 27 እና 33, ማቴ 10:37-39
8. ኢየሱስን እንዯ ግሌ አዲኛችን እና ጌታችን አዴርገን ስንቀበሌ በህይወታችን ያየነው ሇውጥ ምንዴ ነው?
2 ቆሮ 5:17
9. እግዚአብሔር ሇእሱ እንኖር ዘንዴ ምን ይሰጠናሌ? ለቃ 11:13
10. በክርስቶስ አዱስ ፍጥረት እንዯሆነ ሰው እንዳት እንኖራሇን? ገሊ 2:20, 5:24-25
11. በመንፈስ እንመሊሇስ ዘንዴ የመንፈስ ቅደስን ኃይሌ እንዳት እቀበሊሇን?
ሐዋ 1:5, 8; 2:1-4; 4:31
12. የእግዚአብሔርን ዯህንነት ከተቀበሌን በኋሊ “እግዚአብሔርን በማወቅ እናዴግ” ዘንዴ እና በሐጢያት ሊይ
ዴሌን እንዴናገኝ ሌናዯርግ የሚገባን ምንዴ ነው? ገሊ 5:16-18, 1 ዮሐ 5:1-3, ሮሜ 6:17-18
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13. ስሇ ሐጢያታችን ንስሐ እንዯገባን እና ኢየሱስ ክርስቶስን እንዯ ግሌ አዲኛችን እና ጌታችን አዴርገን
መቀበሊችንን የሚያሳይ ውጫዊ መገሇጫ ምንዴ ነው? ሮሜ 6:4,ገሊ 3:27

መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. እግዚአብሔር እንዯሚወዴህና፤ኢየሱስ ስሇ አንተ እንዯሞተ፤እንዱሁም በኢየሱስ ብቻ የሐጢያትን ይቅርታ
እንዯምትቀበሌ ታምናሇህን ? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ, አሁን እግዚአብሔር የፍቅሩን
እና የዯህንቱን እውነት እንዱያበራሌህ ጸሌይ፡፡
2. ስሇ ሐጢያትህ ንስሀ ገብተህ፤ሌብህን ሇኢየሱስ ሰጥተሀሌን፤እንዱሁም በግሌጽ በምታውቃቸው ሰዎች ፊት
ኢየሱስ ጌታህ እና አዲኝህ እንዯሆነ መስክረሀሌን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ, ይህንን
ጸልት አሁን ጸሌይ እንዱሁም ሇአንዴ ሰው ኢየሱስ አዲኝህ እና ጌታህ እንዯሆነ መስክር፤
"እግዚአብሔር አባት ሆይ, በኢየሱስ ስሊሳየኸኝ ፍቅር አመሰግንሀሇሁ፤ታስፈሌገኛሇህ፡፡ እኔ ከሰይጣን እና
ከዓሇም ተመሌሻሇሁ፤ሌቤን ከፍቼ ስሇሐጢያቴ ንስሀ እገባሇሁ፤ኢየሱስ ሆይ ስሇ ሐጢያቴ እንዯሞትክ እና ከሞት
እንዯተነሳህ አምናሇው፡፡ወዯ ሌቤ ግባ ነፍሴንም አዴናት፡፡የህይወቴ ተቆጣጣሪ፤አዲኝ እና ጌታ ሁን፡፡በአንተ እኖር
ዘንዴ በመንፈስ ቅደስ ሙሊኝ፡፡ጸልቴን ስሇሰማኸኝ አመሰግንሀሇሁ፤በኢየሱስ ስም እጸሌያሇሁ፡፡አሜን”
3. እራስህን፤ህብረትህን፤ዓሊማህን፤መሻትህን እና ሀብትህን ሇጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰጥሀሌን? አዎ __
አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ, አሁን በጸልት ያሇህን ሁለ ሇእግዚአብሔር አስረክብ፡፡ሇእሱ
አገሌግልት እንዳት ማዋሌ እንዯምትችሌ ጥበብ እንዱሰጥህ ጠይቅ፡፡
4. በየዕሇት ህይወትህ ሇእግዚአብሔር ቃሌ በመታዘዝ ትኖር ዘንዴ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅደስ ይሞሊህ
ዘንዴ ጠይቀህ ታውቃሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ, አሁን እግዚአብሔር በመንፈስ
ቅደስ ይሞሊህ ዘንዴ እና የሚታዘዝ ሌብ እንዱሰጥህ ጠይቅ፡፡
5. የውሐ ጥምቀት በመውሰዴ ሇኢየሱስ ታዘሀሌን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን
በተቻሇህ ፍጥነት የውኃ ጥምቀት ሇመውሰዴ ወስን፡፡
ማስታወሻ: ዮሐ 3:16 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡

ሇእሱ እንኖር አንዴ ሁለንም
ነገር ሇእግዚአብሔር
ማስረከብ አሇብን
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ትምህርት 3
ዓሊማ

(የዘሇዓሇም ህይወት)
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ይጻፏቸው፡፡
1. የዘሇዓሇም ህይወት ምንዴ ነው? ዮሐ 17:3
2.

እግዚአብሔር ማን ነው? ኢሳ 46:9, መዝ 90.2, ኢሳ 57:15

3. እግዚአብሔር እራሱን ሇእኛ እንዳት ገሇጠ? ዕብ 1:1-2; ቆሊ 1:13-16; ዮሐ 1:1-4,9,14;
መዝ 19:1-3
4. ኢየሱስ እግዚአብሔር ነውን? ኢሳ 9:6, ዕብ 1:8, ዮሐ 20:28
5. ኢየሱስ ወዯ ሰማይ ከሄዯ በኋሊ እግዚአብሔር ራሱን በግሇጡን እንዳት ተናገረ?
ዮሐ 4:24; 14:16-17; 16:7-11
6. የእግዚአብሔር 13ቱ ባህሪያት ምንዴ ናቸው?
ሀ. ኤር 23:23-24
ሇ. ኢዮብ 42:2
ሐ. 1 ዮሐ 3:20
መ. 1 ዮሐ 4:16
ሠ. 1 ዮሐ 1:5
ረ. ኢሳ 6:3
ሰ. መዝ 103:8
ሸ. 1 ጢሞ 1:17
ቀ. 2 ጢሞ 2:13
በ. ዲን 9:14
ተ. ኢሳ 45:21
ቸ. ሮሜ 8:33
7. የእግዚአብሔር ፈቃዴ ሇሰው ዘር ምንዴ ነው? 2 ጴጥ 3:9
5

8. ሇምን እግዚአብሔር ሰዎች ንስሐ እንዱገቡ ይፈሌጋሌ? 1ዮሐ 1:2-3

9. እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ህብረት ሲኖርህ በህይወትህ ሉሰራው የሚፈሌገው ነገር ምንዴ ነው? 2 ጢሞ 1:9

10. የእግዚአብሔርን ዓሊማ በህይወታችን ሇማወቅ እና ሇመፈጸም ምን ማዴረግ አሇብን?
ፊሉ 2:12-13, ዕብ 5:9
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. እግዚአብሔርን እና የሊከውን ሌጁን ኢየሱስን ሇማወቅ ትፈሌጋሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ
አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔርን እሱን ታውቀው ዘንዴ ጠይቅ፡፡
2. በእውነት መጽሐፍ ቅደስ ስሇ እግዚአብሔር የሚናገረውን ታምናሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ
አይዯሇም ከሆነ፤ስሇ አሇማመንህ ንስሀ ግባ፤እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅደስ ስሇ እሱን የሚናገረውን ታምን
ዘንዴ እምነት እንዱሰጥህ ጸሌይ፡፡
3. ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንዱኖርህ ትፈሌጋሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ዛሬ
ጀምር፡፡
4. በህይወትህ የእግዚአብሔርን ዓሊማ በሙለ ሌብህ ሇማወቅ እና ሇመፈጸም ትፈሌጋሇህን? አዎ __
አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን ያንን ሇማዴረግ ወስን፡፡
5. ክርስቶስ እንዲዘዘህ በመታዘዝ ህይወት ውስጥ ሇመኖር ትፈሌጋሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ
አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔር የሚታዘዝ ሌብ እንዱሰጥህ ፀሌይ፡፡
ማስታወሻ: ዮሐ 17:3 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡

በህይወታችን የእግዚአብሔርን ዓሊማ
ሇመፈጸም መኖር አሇብን

6

ትምህርት 4
ጠሊት
(መንፈሳዊ ውጊያ)
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ይጻፏቸው፡፡
1. ሉያጠፋህ የሚፈሌገው ማን ነው? 1 ጴጥ 5:8
2. ሉያጠፋን ከሰይጣንን ጋር የሚሰራው ማን ነው? ኤፌ 6:12
3. ዱያቢልስ እግዚአብሔርን እንዲንታዘዝ እንዳት ይፈትነናሌ? ዘፍ 3:1-6,13; ለቃ 4:1-13;
ያዕ 1:14-16
4. እግዚአብሔር እንዴንፈተን ሇምን ይፈቅዲሌ? 1 ጴጥ 1:6-7, ሮሜ 5:3-5
5. የሰይጣንን ፈተና ማሸነፍ ትችሊሇህን? 1 ቆሮ 10:13
6. እግዚአብሔር እናመሌጥ ዘንዴ የሰጠን መንገዴ ምንዴ ነው?
ማቴ 26:41, ኤፌ 6:10-11
7. ስምንቱ መንፈሳዊ የጦር እቃዎች ምንዴ ናቸው? ኤፌ 6:13-18
ሀ.

ሇ.

ሐ.

መ.

ሠ.

ረ.

ሰ.

ሸ.

8. የእግዚአብሔር እቃ ጦር ሰይጣንን እንመታ ዘንዴ የሚያስችሇን እንዳት ነው? 2 ቆሮ 10:3-6

9. ሰይጣንን ሇምን እንቃወማን? 1 ዮሐ 4:4
10. አንዴ ሰው በፈተና ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ ሐጢያትን ተጽዕኖ ሇማሸነፍ ማዴረግ ያሇበት አራት ነገሮች
ምንዴ ናቸው? ማር 16:17, ያዕ 5:16, 1 ዮሐ 1:9, ለቃ 17:3-4, ዘሇዋውያን 6:2-5
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መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. ጠሊትህ ሰይጣን እንጂ፤እግዚአብሔር፤ሰዎች ወይም ሁኔታዎች እንዲሌሆኑ ታውቃሇህን? አዎ __ አይዯሇም
__ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤በዚህ ቀን ሇመቀበሌ እና ሇማመን ሌብህን አዘጋጅ፡፡
2. በከፍተኛ ሁኔታ የምትፈተንባቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?
በምትፈተንባቸው ነገሮች ሊይ ዴሌ እንዴታገኝ እግዚአብሔር ሌብህን እና አዕምሮህን ታጸዲ ዘንዴ
ጥንካሬ፤ጥበብ እና ጽናት እንዱሰጥህ ጸሌይ፡፡
3. በየዕሇቱ በሰይጣን ሊይ ዴሌን አግኝተህ ስሇመኖር እርግጠኛ መሆንን ሇማረጋገጥ መንፈሳዊ የጦር እቃህን
ትፈትሻሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን ማዴረግ ጀምር፡፡
4. ማንኛውንም አይነት ሀሳብ እና መሻት በእግዚአብሔር ፈቃዴ መስመር ውስጥ ሇማስገባት ትፈሌጋህን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን መፈሇገን ጀምር፡፡
5. በአንተና በላልች ህይወት ውስጥ ከሐጢያት ሇመራቅ የእግዚአብሔር ቃሌ የሚሇውን አዴርገሀሌን? አዎ __
አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን ማዴረግን ጀምር፡፡
ማስታወሻ: 1 ጴጥ 5:8 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡

ሁለንም የእግዚአብሔርን የጦር እቃ መሌበስ አሇብን
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ትምህርት 5
መንፈሳዊ እዴገት

(ሇኢየሱስ መኖርን መማር)
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ይጻፏቸው፡፡
1.ሦስቱ የመንፈሳዊ እዴገት ዯረጃዎች ምንዴ ናቸው፤በእያንዲንደ የእዴገት ዯረጃዎች ምን ይሆናሌ?
1 ዮሐ 2:12-14
ሀ.
ሇ.
ሐ.
2. ከእግዚአብሔር ጋር ያሇንን ህብረት ሇማሳዯግ በየዕሇቱ ምን ማዴረግ አሇብን?
ለቃ 9:23, ሮሜ 12:1-2

3. እግዚአብሔርን በማወቅ እናዴግ እና በእምነታችን ሊይ እንጨምር ዘንዴ ከሌባችን መሻት የሚያስፈሌጉን
ነገሮች ምንዴ ናቸው? 2 ጴጥ 1:5-11

4. በእግዚአብሔር ስናዴግ አዕምሯችን ይታዯሳሌ፡፡ምን አይነት ነገሮች ናቸው ከህይወታችን መወገዴ
ያሇባቸው፤ምን አይነት ነገሮች ናቸው በስፍራው መተካት ያሇበት፡፡ኤፌ 4:17 - 5:16
ሉወገደ የሚገባቸው

ሉተኩ የሚገባቸው

5. በመንፈሳዊ ህይወታችን እናዴግ ዘንዴ ከሰዎች ጋር የሚኖረንን ችግር እንዳት እንፈታሇን? ማቴ 5:23-24;
18:15-17
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6. በመንፈሳዊ ህይወታችን እናዴግ ዘንዴ እንዳት መኖር አሇብን? ሮሜ 8:5-6, ገሊ 5:16-25

7. መንፈሳዊ እዴገት ከእግዚአብሔር ጋር በሚኖረን ህብረት እንዳት ይረዲዎታሌ?
ዮሐ 7:17, ኤፌ 5:17
8. ይህንን ህይወት እንሇማመዴ ዘንዴ የእግዚአብሔር ፈቃዴ የሚያስችሇን ምንዴ ነው?
ሮሜ 8:1, 13-14, 28, 31, 35-39; ቆሊ 1:9-13

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

በየትኛው መንፈሳዊ እዴገት ዯረጃ ውስጥ ነው ያሇኸው?

2.

በመንፈሳዊ ህይወትህ ታዴግ ዘንዴ በየቀኑ ህይወትህን ሇኢየሱስ ክርስቶስ ታረክበሇህን? አዎ__ አይዯሇም __
መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን ህይወትህን ሁለ ሇክርስቶስ አስረክብ፤በየቀኑ ጠዋት የመጀመሪያውን ነገር
ማዴረግን ቀጥሌ፡፡

3.

በመንፈሳዊ ህይወትህ ታዴግ ዘንዴ በእምነትህ ሊይ የተጠቀሱትን ነገሮች ሌትጨምር
ትፈሌጋሇህን፤በተገቢው ቅዯም ተከተሌ ታርጋሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን
ጀምር፤እግዚአብሔር እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡

4.

በመንፈሳዊ ህይወትህ ታዴግ ዘንዴ እግዚአብሔር ከህይወትህ እንዴታስወግዴ የሚፈሌጋቸው ምን አይነት
ነገሮችን ነው?
አሁን ንስሀ እየገባህ እግዚአብሔር እነዚህን ነገሮችን ከህይወትህ እንዱያስወግዴ ፀሌይ በምትኩም የመንፈስ
ቅደስ ፍሬዎችን እንዱተካ ጸሌይ፡፡

5. በመንፈስ ትመሊሇስ ዘንዴ ሀሳብህን በመንፈስ ቅደስ ፍሬዎች ሊይ ሇማዴረግ
ትፈሌጋሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን እግዚአብሔር
ሀሳብህን እና ፈቃዴህን በመንፈስ ቅደስ ፍሬዎች ሊይ ማዴረግ ትችሌ ዘንዴ
እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
4. የእግዚአብሔርን ፈቃዴ ማዴረግ በህይወት ውስጥ እጅግ በጣም አስፈሊጊ ነገር
ነውን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤በህይወት ሇእግዚአብሔር
ፈቃዴ ቅዴሚያ ሇመስጠት ወስን፡፡
ማስታወሻ: ለቃ 9:23 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡

ሦስቱ የመንፈሳዊ እዴገት ዯረጃች
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ትምህርት 6
መንፈሳዊ ምግብ

(ጸልት እና የመጽሐፍ ቅደስ ጥናት)
ሀ. ጸልት

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ይጻፏቸው፡፡
1. ከእግዚአብሔር ጋር ትነጋገር ዘንዴ ወዯ አስዯናቂው የእሱ ህሌውና እንዳት ትገባሇህ?
መዝ 100:4, 1ጢሞ 2:8
2. እግዚአብሔርን ማመስገን ምን ሇማዴረግ ይረዲናሌ? ኤፌ 5:18-20
3. ሁሇቱ የጸልት መንገድች ምንዴ ናቸው? 1ቆሮ 14:15
4. በመንፈስ እንዳት እጸሌያሇንን? ሮሜ 8:26, 1 ቆሮ 14:14
5. በመንፈስ የመጸሇይ አስፈሊጊነት ምንዴ ነው? ይሁዲ 20
6. በአዕምሯችን እንዳት እንጸሌያሇን? ማቴ 6:5-13
5. ከእግዚአብሔር እንዴንጸሌይ ካስተማረን ነገሮች ጥቂቶቹ ምንዴ ናቸው? ማቴ 5:44, 9:38;
መዝ 32:5-6, 122:6; ያዕ 1:5, 5:16; 1 ጢሞ 2:1-3
6. መጸሇይ ያሇብን መቼ ነው? 1 ተሰ 5:17, ለቃ 18:1
7.እንዴንጸሌይሊቸው እግዚአብሔር ያስተማረን ነገሮች ምንዴ ናቸው? ማቴ 5፤44, 9፤38,መዝ 32፤56,122፤6,ያዕ 1፤5,5፤16,1ኛ 1ጢሞ 2፤1-3
9. ጠሊትን ሇመምታት በጸልት ህይወታችን ሊይ መጨመር የሚያስፈሌገን ምንዴ ነው?
ማቴ 17:21
10. ሇኢየሱስ የምንኖር ከሆነ፤ጸልታችንን አስመሌክቶ የሰጠን የተስፋ ቃሌ ምንዴ ነው ?
1 ዮሐ 3:22; 5:14
11. እግዚአብሔር ጸልታችንን እንዲይሰማን የሚያዯርጉ ነገሮች ምንዴ ናቸው? ያዕ 4:3, መዝ 66:18, 1 ጴጥ
3:7, ማር 11:25-26
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12. እንዚህን እንቅፋቶች ሇማስወገዴ ምን ማዴረግ አሇብን? 1 ዮሐ 1:9
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. በጸልት በምስጋና በተሞሊ ሌብ ወዯ እግዚአብሔር ትቀርባሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ፤በዚህ አከባቢ ችግር ካሇብህ፤ጸልትህን ስትጀምር የምስጋና መዝሙር ሇእግዚአብሔር በመዘመር ጀምር፡፡
2. እግዚአብሔር በመንፈስ ቅደስ እንዱሞሊህ ትፈቅዴሇታሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ፤አሁን ፈቃዴህን ሇእግዚአብሔር በማስገዛት በመንፈስ ቅደስ እንዱሞሊ ጸሌይ፡፡ስሇ ስራው ከሌብህ
እሱን ማመስገን ጀምር፡፡
3. በመንፈስ ቅደስ በመጸሇይ እምነትህን ትገነባሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን
ማዴረግ ጀምር፡፡
4. እግዚአብሔር በሰጠህ ምሳላ መሰረት ትጸሌይባቸው ዘንዴ በጠየቀህ ነገሮች ሊይ ትጸሌያሇህን? አዎ __
አይዯሇም__ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን ማዴረግ ጀምር፡፡
5. በህይወትህ እግዚአብሔር ሇጸልትህ መሌስ እንዲይሰጥ እንቅፋት የሚሆን ነገር በህይወትህ አሇን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አዎ ከሆነ፤አሁን ንስሀ ግባ፡፡
6. በህይወትህ ስሇሚያጋጥሙ ሁኔታዎች ሌትጸሌይ ሁሌጊዜ ዝግጁ ነህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ
አይዯሇም ከሆነ፤አሁን እግዚአብሔር የጸልት መንፈስ እንዱሰጥህ ጸሌይ፡፡
7. አስቸጋሪ ጊዜያት ሲያጋጥሙህ በችግሮች ሊይ ዴሌ ሇማግኘት በጾም እና በጸልት በእግዚአብሔር ፊት
ትቀርባህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ዛሬ ጀምር፡፡
ማስታወሻ: 1 ጢሞ 2:8 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡

ሇ. መጽሐፍ ቅደስ
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ይጻፏቸው፡፡
1. ሰው መኖር ያሇበት በምንዴ ነው? ማቴ 4:4
2. እንዯ ኢየሱስ ተከታይነትህ ሇማዯግ ምን መመገብ አሇብን? 1ጴጥ 2:1-3
3. መጽሐፍ ቅደስን ማመናችንን እንዳት እናውቃሇን? 2 ጢሞ 3:16

12

ትምህርት 6 (የቀጠሇ)
4. መጽሐፍ ቅደስ በሚሇው ከመኖር ቀጥል፤በእግዚአብሔር ቃሌ ሌናዯርጋቸው የሚገቡን ስዴስት ነገሮች?
ኤፌ 3:4, 2 ጢሞ 2:15, መዝ 1:1-2; 119:11, 1 ዮሐ 1:1-3, ዕንባቆም 2:2
ሀ.

ሇ.

ሐ.

መ.

ሠ.

ረ.

5. መጽሐፍ ቅደስን ስናጠና እግዚአብሔር እንዳት ይረዲናሌ? ዮሐ 16:13-14
6. የእግዚአብሔርን ቃሌ መስማት ሇእምነታችን ምን ጥቅም ይሰጣሌ? ሮሜ10:17
7. ቃለን ስናጠና እና ሇላልች ስናካፍሌ ጠሊትን ሇመምታት የእግዚአብሔር ቃሌ እንዳት ይረዲናሌ?
ዕብ 4:12
8. በቃለ የሚኖሩትን አስመሌክቶ ኢየሱስ ምን ይሊሌ? ዮሐ 8:31-32
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. በየዕሇቱ መንፈስህን በእግዚአብሔር ቃሌ ትመግባሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ዛሬ
ጀምር፡፡
2. የእግዚአብሔር ቃሌ በህይወትህ የሚየጋጥሙህን ችግሮችን እንዳት እንዯምታሌፍ የሚሳይህን እና
የሚናገርህን እያሰሊሰሌክ ታስታውሳሇህን፤አምሮህን እና ሌብህን ታጸዲሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ
አይዯሇም ከሆነ፤ዛሬ ጀምር፡፡
3. የእግዚአብሔር ቃሌን በምታጠናበት ጊዜ እና በኋሊ ተመሌሰህ በሌብህ ታሰሊስሇው ዘንዴ ትጽፈዋሇህን? አዎ
__ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ዛሬ ጀምር፡፡
4. በምታገኘው አጋጣሚ ላልች ይባረኩ ዘንዴ እግዚአብሔር በቃለ የተናገረህን ነገር ታካፍሊሇህን? አዎ __
አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ዛሬ ጀምር፡፡
5. የመጽሐፍ ቅደስ መጽሐፍትን እያስታስክ ከታች ጻፋቸው፡፡

ማስታወሻ: 2 ጢሞ 3:16 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡

የውስጥ ሰውነታችን እንዱጎሇብት በየዕሇቱ
የእግዚአብሔርን ቃሌ እየተበገብን መጸሇይ አሇብን
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መንፈሳዊ እንቅስቃሴ

(ከላልች የክርስቶስ ተከታዮች ጋር ህብረት ማዴረግ፤ሇላልች ስሇክርስቶስ መመስከር)
ሀ. ከላልች የክርስቶስ ተከታዮች ጋር ህብረት ማዴረግ
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ይጻፏቸው፡፡
1. ሇኢየሱስ እየኖርን ከሆነ ሌናዯርግ የምንችሇው ምንዴ ነው? 1 ዮሐ 1:7
2. ሕብረት ሇምን ያስፈሌገናሌ? ዕብ 10:24-25
3. እግዚአብሔርን እንዯምወዴ እንዳት እናውቃሇን? 1 ዮሐ 4:20-21; 5:2
4. እኛ የኢየሱስ እንዯሆንን ላልች እንዳት ሉያውቁ ይችሊለ? ዮሐ 13:35
5. ሇላልች ክርስቲያን የክርስቶስ ተከታዮች የእግዚአብሔርን ፍቅር እንዳት እናሳያቸዋሇን? 1 ዮሐ 3:17, ገሊ
6:10, ያዕ 1:27, 2:14-17
6. ሕብረት መፍጠር የላሇብን ከማን ጋር ነው? ምሳ 12:26, 1 ቆሮ 15:33, 2 ቆሮ 6:14
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1.በመንፈሰዊ ህይወት እንዴታዴግ ይረደህ ዘንዴ ከላልች ክርስቲያን የክርስቶስ ተከታዮች ጋር ህብረት
ሇማዴረግ ትፈሌጋሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ዛሬ ጀምር፤እግዚአብሔርም ህብረት
እንዴታዯርግ ወዯሚፈሌጋቸው ሰዎች እንዱመራህ ጸሌይ
2.በምትችሌበት በማንኛውም ጊዜ ላልችን በማገሌገሌ፤በተሇይም ክርስቲያን ሇሆኑ የክርስቶስ ተከታዮች
የእግዚአብሔን ፍቅር ታሳያሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ንስሀ ግባ፤በታማኝነት ይህን
ሇማዴረግ ጸሌይ፡፡
3.ኢየሱስን ከማይወደ ሰዎች ጋር ህብረት አሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አዎ ከሆነ፤ንስሀ
ግባ፤ክርስቶስን ከሚወደ ክርስቲያን የሆኑ የክርስቶስ ተከታዮች ጋር ህብረት ማዴረግ እና ሇእሱ ትኖር ዘንዴ
እንዴትፈሌግ እግዚአብሔርን ጠይቅ፡፡
ማስታወሻ: ዕብ l0:24-25 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡
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የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ይጻፏቸው፡፡
1. እግዚአብሔር ከሰጠን አገሌግልት አንደ ምንዴ ነው? 2 ቆሮ 5:18-19
2. እንዯ እግዚአብሔር ሰው እንዳት ማዘጋጀት አሇብን? 1ጴጥ 3:15
3. ወዯ የዕሇት እንቅስቃሴያችን ስታመራ ምን ማዴግ አሇብን? ማቴ10:7-8

4. የኢየሱስ ምስክር የምሆነው እንዳት እና የት ነው? ሐዋ 1:8

5.

ጠፊዋን ዓሇም መንፈስ ቅደስ የሚወቅስበት ሦስት ነገሮች ምንዴ ናቸው? ዮሐ 16:7-11

6.

ጳውልስ በተጓዘባቸው ስፍራዎች ያካፍሌ የነበረው ሁሇት ነገሮች ምንዴ ናቸው? ሐዋ 20:21

7.

ከታች በተሰጡት የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶች መሠረት ስሇ ኢየሱስ መሌዕክት ዋና ዋና ነጥቦች ምንዴ
ናቸው? ሮሜ 3:23; 6:23; 5:8; 2:4; 10:9-10; 6:17-18

8.

በኢየሱስ ስም ስንሄዴ የእግዚአብሔር ትዕዛዝ እና የሰጠን የተስፋ ቃሌ ምንዴ ነው? ማቴ 28:18-20

መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. ወዯ የዕሇት እንቅስቃሴያችን ስታመራ ስሇ ኢየሱስ ክርስቶስ ሇላልች ተናግረህ ታውቃሇህን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ንስሀ ግባ፤እግዚአብሔር ሇላልች ምስክር ትሆን ዘንዴ
እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
2. ላልች ንስሀ ገብተው ሇኢየሱስ ክርስቶስ ይኖሩ ዘንዴ ትነግራሇህን ወይስ ሇላልች ወንጌሌን ሰብከክ ንስሀ
የማስገባት ጉዲይን ሙለ በሙለ አስወግዯሀሌ? መንገር __ ማስወገዴ__ ያስወገዴክ ከሆነ, እግዚአብሔር
የጠራውን የኢየሱስ ወንጌሌ ሇላልች ትናገር ዘንዴ ዴፍረት እንዱሰጥህ ጸሌይ፡፡
3. ኢየሱስን እንዯ ግሌ አዲኛቸው አዴገው ወዯ ሌባቸው ሇሚያስገቡ ወገኖች እግዚአብሔርን እያወቁ እንዳት
እንዯሚያዴጉ እያስተማርክ ዯቀመዛሙርት ታርጋሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ፤በእነዚህ ትምህርቶች ሊይ የተማርከውን ከእነሱ ጋር በመካፈሌ ጀምር፡፡
ማስታወሻ: 1 ጴጥ 3:15 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ
ይሰውሩ፡፡
በመንፈሳዊ ህይወታችን ጠንካራ ሇመሆን በየቀኑ
የክርስቶስ ምስክር መሆን አሇብን
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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, orinformation on how you can work with others to
shareabout knowing God 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 BOOKLET 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.
HAVE YOU EVER WONDERED WHAT LIFE IS ALL ABOUT?
WOULD YOU LIKE TO KNOW GOD?
WOULD YOU LIKE TO KNOW THE SOURCE OF
ALL YOUR PROBLEMS, AND HOW TO OVERCOME THEM?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO
LIVE A CONSISTENT, SUCCESSFUL LIFE?
WOULD YOU LIKE TO SHARE HOW TO LIVE A SUCCESSFUL LIFE
WITH A FRIEND OR FAMILY MEMBER?
!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!
Compiled by Henry Pulsifer
&
Illustrated by Paula Mingucci
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This is one of a series of booklets designed to help yougrow 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 togrow 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 in your personal
life by living for Him each day. 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 booklet may be reproduced without permission from the publisher.
Exception: 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
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