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መሰረታዊ የአገሌጋይ መሪነት ስሌጠና 
 

መግቢያ  
ህይወት ጉዞ ነው፡፡ እግዚአብሔር ይወዴሀሌ፤በዚህ በህይወት ጉዞ ውስጥ ስኬታማ እንዴትሆን 
ይፈሌጋሌ፡፡እግዚአብሔር አስዯናቂ የሆነ ዓሊማ ሇአንተ ህይወት አሇው፡፡ስኬት አንተን ጨምሮ 
በማንኛውም ሰው ህይወት ውስጥ አስዯናቂውን የእግዚአብሔርን ዓሊማ በህይወትህ በመፈጸም 
ወይም ባሇመፈጸም ይወሰናሌ፡፡በምትመርጠው መንገዴ ሊይ በመመስረት፤በእሱ ዘሊሇማዊ 
መንግስት ውስጥ በተትረፈረፈ በረከት መፈጸም ወይም በማያሌቀው የቀን ቅዠት ውስጥ 
መኖር ትችሊሇህ፡፡የእግዚአብሔርን ፈቃዴ አውቀህ ትፈጽመው ዘንዴ ብሩህ የሆነውን መንገዴ 
ሇመምረጥ በየዕሇቱ እግዚአብሔርን በማወቅ ማዯግ ይኖርብሀሌ፡፡ 
ሇዚህ ነው ይህ የመማሪያ መጽሐፍ አንተን ሇመርዲት የተዘጋጀው፡፡ 
 

እያንዲንደ ሁሇት የትምህርት ክፍልች አለት: {1} የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ወይም 
የጥሞና ጊዜ ማስታወሻዎች {2} መሠረታዊ ጥያቄዎች እና ትምህርት 1 ተጨማሪ {3}ኛ 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅስ ማስታወሻ አሇው፡፡የመጽሐፍ ቅደስ ማስታወሻ ስሇ እግዚአብሔር ቃሌ 
እውነት አውቀህ እንዴታዴግ ይረዲሃሌ፡፡፡መሠረታዊ ጥያቄዎች ዯግሞ በምታውቀው 
የእግዚአብሔር ቃሌ እውነት እንዴትኖር ይረደሀሌ፤እንዱሁም ዯግሞ የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶች ማስታወሻ  የቃለን እውነት በሌብህ እንዴትሰውር ይረዲሀሌ፡፡ 
 

 

 

ይህ የመማሪያ መጽሐፍ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንዳት አገሌጋይ መሪ 
እንዯምትሆን በማወቅ ሇማዯግ ይረዲሃሌ፡፡እንዱሁም በመጽሐፍ ቅደስ ውስጥ ስሇሚገኙ 
መንፈሳዊ መሪዎች እና እንዳት እነዚህ መርሆች በህይወታቸው ይሰራ እንዯነበር በሚገባ 
ትማራሇህ፡፡ 
 

እያንዲንደን ትምህርት በጸልት ጀምር፡፡መሌሶቹን በራስህ አገሊሇጽ ጻፋቸው፡፡በተገሇጠሌህ 
እውነት በሚገባ ትመሊሇስ እና ትኖር ዘንዴ  እግዚአብሔር እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡  
 

እግዚአብሔር በምታጠናው ቃለ ይባርክህ::  

 

ማስታወሻ: አዱሱ የመጽሐፍ ቅደስ መዯበኛ ትርጉም መጠቀም ሇዚህ የስሌጠና አነስተኛ 

መጽሐፍ የተሻሇ ነው፡፡ 
 



መሰረታዊ የአገሌጋይ መሪነት ስሌጠና 
ትምህርት I  
መጽሐፍ ቅደሳዊ የመሪነት አገሌግልት መርሆች 
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 

1. የእግዚአብሔር ህዝብ እረኛ ማን ነው? መዝ 23  

 

2. እሱ ህዝቡን ሇመምራት ምን አዯረገ? ፊሉ 2:5-8  

 

3. ኢየሱስ በመንግስቱ ውስጥ መሪዎች እና አገሌጋዮች ሇነበሩ ምን መሆን እንዲሇባቸው አስተማረ?  

  ማቴ 20:25-28  

 

4. የሁለም አገሌጋይ እንሆን ዘንዴ የክርስቶስን አዕምሮ እንዳት ሉኖረን ይችሊሌ?  

    ኤፌ 4:17-5:21  

 

5. የክርስቶስ አዕምሮ በሚኖረን ጊዜ ሇእግዚአብሔር ቃሌ የመንሰጠው ምሊሽ ምንዴ ነው?  

    ሮሜ 6:17-18  

 

6. የክርስቶስ አዕምሮ ካሇን የእግዚአብሔርን ህዝብ ስናገሇገሇግሌ እና ስንመራ አመሇካከታችን ምን      
    መሆን አሇበት? 2 ጢሞ 2:24-26 

 

7. እንዯ መሪዎች እና አገሌጋዮች ማንን ሇማገሌገሌ ነው መፈሇግ ያሇብን? ቆሊ? 3:24  

 

8. የእግዚአብሔርን ህዝብ እንዳት እንመራሇን? 1 ጴጥ 5:2-3  

 

9. አንዴ መሪ ሇእግዚአብሔር ህዝብ መሌካም ምሳላ ይሆን ዘንዴ ሉያዯርግ የሚገባው ጥቂት ነገሮች 
ምንዴ ናቸው?  

 
ሀ. ማቴ 25:21  

 

ሇ. ማቴ 24:45-46  

 

ሐ. 2ኛጢሞ 2:24-25  

 

መ. ለቃ 14:23 3  

 



 

ሠ. ዮሐ 12:25-26  

 

ረ. ዮሐ 13:14-17  

 

ሰ. ሮሜ 14:12-19  

 

ሸ. ሮሜ 12:1  

 

ቀ. ገሊ 5:13  

 

(1) ማር 9:50  

 

(2) ዮሐ 13:34-35  

 

(3) ሮሜ 12:10  

 

(4) ሮሜ 12:16  

 

(5) 1ኛቆሮ 16:20  

 

(6) ቆሊ 3:9-16  

 

(7) 1ኛተሰ 5:11  

 

(8) ዕብ 10:24-25  

 

(9) ያዕ 5:16  

 

(10) 1ኛ ጴጥ 4:9-10  

 

10. የት ማገሌገሌ እንዲሇብን የሚወስነው ማን ነው? 1 ቆሮ 12:18, 2 ጢሞ 1:9,  

    ሮሜ 11:29, 12:3-6,  

11. በእውነት እግዚአብሔርን የምናገሇግሌ ከሆነ ከእሱ ጋር የሚኖረን ህብረት ምንዴ ነው?  

      ዮሐ15:14- 16, ያዕ 2:23 

12. እውነተኛ መሪ አገሌጋዮች ከሆንን ማንን ነው የምንመስሇው? ለቃ 6:40  

 

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

1. በፍጹም ሌብህ የሁለም አገሌጋይ ሇመሆን ትሻሇህን? ___ አዎ ___ አይዯሇም፣ መሌስዎ አይዯሇም 
ከሆነ፤አሁን እግዚአብሔር ከስጋዊ መሻት እንዱያነጻህ እና የአገሌጋይ ሌብ እንዱሰጥህ ጸሌይ፡፡ 
 

2. እሱ የሚወዯውን አይነት አገሌጋይ ትሆን ዘንዴ የክርስቶስን አዕምሮ አሇህን? ___ አዎ ___ 

አይዯሇም፣ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ ትዲርህ፤አሊማህ፤መሻትህ እና ርስትህ ሇእግዚአብሔር መስጠትህን 
እርግጠኛ ሁን:: በየዕሇቱ ቃለን በማጥናት እና በጸልት እንዱሁም መንፈስ ቅደስን በመታዘዝ በማሳሇፍ 
ጀምር፡፡  



 

3. ትሁት የሆነ መሌካም አመሇካከት አሇህን? ___ አዎ ___ አይዯሇም፣መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን 
ንስሀ ግባ እግዚአብሔርም ትሁት የሆነ መሌካም አመሇካከት እንዱሰጥህ ጸሌይ፡፡ 
 

4. በዙሪያህ ሊለ ሰዎች የመሌካም ክርስቲያናዊ ህይወት ምሳላ ነህን? ___ አዎ ___ አይዯሇም፣መሌስዎ 
አይዯሇም ከሆነ አሁን እግዚአብሔር መሆን የሚገባህን ያህሌ ሕይወት እንዱሰጥህ ጸሌይ፡፡  
 

5. እግዚአብሔር እንዴታገሇግሌ ባስቀመጠህ ስፍራ እያገሇገሌክ እንዯሆነ ታውቃሇህን? ___ አዎ ___ 

አይዯሇም፣መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ አሁን ንስሀ ግባ፤እግዚአብሔር የት ማገሌገሌ እንዲሇብህ እና 
ፈቃደን እንዱያሳውቅህ ጸሌይ፡፡ 
 

ማስታወሻ:  ማቴ 20፤27 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡ 

 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ሇመሪነት ከተጠራን  
ላልችን ማገሌገሌ መማር አሇብን  

 



መሰረታዊ የአገሌጋይ መሪነት ስሌጠና 
ትምህርት 2  

ኖህ  
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 

ከዘፍ 5:28-9:29 የኖህን ታሪክ አንብብ 
 

1. ጥሪውን እንዳት ተቀበሇ?  

 

2. ሇማገሌገሌ ማንን ፈሇገ?  
 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበረው?  

 

4. ጥሪውን በሚገባ ይፈጽም ዘንዴ እንዱረዲው ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪው እንቅፋት የሚሆኑ እሱ ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

6. ጥሪው ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከእሱ ቁጥጥር ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ   
   ፈታቸው? 

7. ጥሪውን በሚገባ ፈጽሟሌን?  

 

8. የእሱ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያው ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት  
  ተጽዕኖ ነበረው? 

9. የእሱ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌን በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የእሱ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባህ ከኖህ ህይወት  
  የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ  
  ማስወገዴ የሚገባህ ከኖህ ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 

 



መሰረታዊ የአገሌጋይ መሪነት ስሌጠና 
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አብርሀም  
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 

 ከዘፍ 11:26-25:10 የአብርሀምን ታሪክ አንብብ 
 

1. ጥሪውን እንዳት ተቀበሇ?  

 

2. ሇማገሌገሌ ማንን ፈሇገ?  
 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበረው?  

 

4. ጥሪውን በሚገባ ይፈጽም ዘንዴ እንዱረዲው ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪው እንቅፋት የሚሆኑ እሱ ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

6. ጥሪው ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከእሱ ቁጥጥር ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ   
   ፈታቸው? 

7. ጥሪውን በሚገባ ፈጽሟሌን?  

 

8. የእሱ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያው ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት  
  ተጽዕኖ ነበረው? 

9. የእሱ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌን በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የእሱ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባህ ከአብርሀም  
   ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ  
  ማስወገዴ የሚገባህ ከአብርሀም ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 

 



መሰረታዊ የአገሌጋይ መሪነት ስሌጠና 
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ዮሴፍ  
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 

ከዘፍ 30:22-28, 37:1-36, 39:1-50:26 የዮሴፍን ታሪክ አንብብ 
 

1. ጥሪውን እንዳት ተቀበሇ?  

 

2. ሇማገሌገሌ ማንን ፈሇገ?  
 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበረው?  

 

4. ጥሪውን በሚገባ ይፈጽም ዘንዴ እንዱረዲው ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪው እንቅፋት የሚሆኑ እሱ ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

6. ጥሪው ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከእሱ ቁጥጥር ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ   
   ፈታቸው? 

7. ጥሪውን በሚገባ ፈጽሟሌን?  

 

8. የእሱ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያው ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት  
  ተጽዕኖ ነበረው? 

9. የእሱ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌን በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የእሱ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባህ ከዮሴፍ  
   ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ  
  ማስወገዴ የሚገባህ ከዮሴፍ ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 
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ሙሴ  
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 

ከዘጸአት, ዘኡሌቁ, ዘላዋውያን, ዘዲግም, መዝ 90,  

ለቃ 9:28-31, እና ራዕይ 15:3-4 የሙሴን ታሪክ አንብብ 
 

1. ጥሪውን እንዳት ተቀበሇ?  

 

2. ሇማገሌገሌ ማንን ፈሇገ?  
 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበረው?  

 

4. ጥሪውን በሚገባ ይፈጽም ዘንዴ እንዱረዲው ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪው እንቅፋት የሚሆኑ እሱ ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

6. ጥሪው ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከእሱ ቁጥጥር ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ   
   ፈታቸው? 

7. ጥሪውን በሚገባ ፈጽሟሌን?  

 

8. የእሱ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያው ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት  
  ተጽዕኖ ነበረው? 

9. የእሱ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌን በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የእሱ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባህ ከሙሴ  
   ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ  
  ማስወገዴ የሚገባህ ከሙሴ ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 
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ሳምሶን  
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 

የሳምሶም ታረክ ከመሰፍንት 13:2-16:31አንብብ  

 

1. ጥሪውን እንዳት ተቀበሇ?  

 

2. ሇማገሌገሌ ማንን ፈሇገ?  
 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበረው?  

 

4. ጥሪውን በሚገባ ይፈጽም ዘንዴ እንዱረዲው ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪው እንቅፋት የሚሆኑ እሱ ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

6. ጥሪው ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከእሱ ቁጥጥር ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ   
   ፈታቸው? 

7. ጥሪውን በሚገባ ፈጽሟሌን?  

 

8. የእሱ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያው ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት  
  ተጽዕኖ ነበረው? 

9. የእሱ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌን በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የእሱ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባህ ከሳምሶን  
   ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ  
  ማስወገዴ የሚገባህ ከሳምሶን ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 
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ሳሙኤሌ  
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 

ከ1ኛ ሳሙ 1:1-4:22, 7:1-13:16,15:1-16:23, 19:8-24, 25:1,  

28:3-20, 1ኛ ዜና 6:16-31, 11:3, 26:27-28, and 29:29 የሳሙኤሌን ታሪክ አንብብ 
 

1. ጥሪውን እንዳት ተቀበሇ?  

 

2. ሇማገሌገሌ ማንን ፈሇገ?  
 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበረው?  

 

4. ጥሪውን በሚገባ ይፈጽም ዘንዴ እንዱረዲው ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪው እንቅፋት የሚሆኑ እሱ ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

6. ጥሪው ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከእሱ ቁጥጥር ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ   
   ፈታቸው? 

7. ጥሪውን በሚገባ ፈጽሟሌን?  

 

8. የእሱ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያው ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት  
  ተጽዕኖ ነበረው? 

9. የእሱ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌን በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የእሱ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባህ ከሳሙኤሌ  
   ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ  
  ማስወገዴ የሚገባህ ከሳሙኤሌ ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 

 



መሰረታዊ የአገሌጋይ መሪነት ስሌጠና 
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ሳኦሌ  
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 

ከ1ኛ ሳሙ 9:1-20:34, 22:1-24:22, 25:44-26:25, 28:1-25, 31:1-13,  

2 ኛ ሳሙ 21:1-14, 1ኛ ዜና 5:9-10, 8:33-40, and 10:1-14 ሳኦሌን ታሪክ አንብብ፡፡ 
 

1. ጥሪውን እንዳት ተቀበሇ?  

 

2. ሇማገሌገሌ ማንን ፈሇገ?  
 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበረው?  

 

4. ጥሪውን በሚገባ ይፈጽም ዘንዴ እንዱረዲው ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪው እንቅፋት የሚሆኑ እሱ ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

6. ጥሪው ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከእሱ ቁጥጥር ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ   
   ፈታቸው? 

7. ጥሪውን በሚገባ ፈጽሟሌን?  

 

8. የእሱ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያው ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት  
  ተጽዕኖ ነበረው? 

9. የእሱ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌን በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የእሱ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባህ ከሳአሌ  
   ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ  
  ማስወገዴ የሚገባህ ከሳኦሌ ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 
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ዲዊት  
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 

ከ1ኛ ሳሙ 16:1-28:2, 1ኛ ሳሙ 29:1-30:31, 2ሳሙ,  

1ነገ 1:1-2:11, 1ኛዜና 2:13-16, 3:1-9,11:1-29:30, መዝ 3-9, 11-32, 34-41, 51-65, 68-70, 

86, 101, 103, 108-110, 122, 124, 131, 133, 138-145, የዲዊትን ታሪክ አንብብ፡፡ 
 

1. ጥሪውን እንዳት ተቀበሇ?  

 

2. ሇማገሌገሌ ማንን ፈሇገ?  
 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበረው?  

 

4. ጥሪውን በሚገባ ይፈጽም ዘንዴ እንዱረዲው ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪው እንቅፋት የሚሆኑ እሱ ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

6. ጥሪው ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከእሱ ቁጥጥር ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ   
   ፈታቸው? 

7. ጥሪውን በሚገባ ፈጽሟሌን?  

 

8. የእሱ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያው ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት  
  ተጽዕኖ ነበረው? 

9. የእሱ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌን በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የእሱ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባህ ከዲዊት 
   ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ  
  ማስወገዴ የሚገባህ ከዲዊት ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 
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ሰሇሞን  
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 

ከ2ኛ ሳሙ 5:13-14, 12:24,1ነገ 1:1-11:43,  

1ኛ ዜና 14:3-4, 22:5-23:1, 28:1-29:30, 2ዜና 1:1-9:31, መዝ 72, 127,  

ምሳላ, መክብብ, እና ማህሌይ ማህሌይ ዘሰሇሞን የሰሇሞንን ታክ አንብብ፡፡  
 

1. ጥሪውን እንዳት ተቀበሇ?  

 

2. ሇማገሌገሌ ማንን ፈሇገ?  
 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበረው?  

 

4. ጥሪውን በሚገባ ይፈጽም ዘንዴ እንዱረዲው ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪው እንቅፋት የሚሆኑ እሱ ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

6. ጥሪው ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከእሱ ቁጥጥር ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ   
   ፈታቸው? 

7. ጥሪውን በሚገባ ፈጽሟሌን?  

 

8. የእሱ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያው ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት  
  ተጽዕኖ ነበረው? 

9. የእሱ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌን በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የእሱ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባህ ከሰሇሞን  
   ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ  
  ማስወገዴ የሚገባህ ከሰሇሞን ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 
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ኤሌሳ  
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 

ከ ኛ ነገ 12:12-21, 2ኛ ነገ 2:1-9:10, እና 13:14-21 የኤሌሳን ታሪክ አንብብ፡፡ 
 

1. ጥሪውን እንዳት ተቀበሇ?  

 

2. ሇማገሌገሌ ማንን ፈሇገ?  
 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበረው?  

 

4. ጥሪውን በሚገባ ይፈጽም ዘንዴ እንዱረዲው ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪው እንቅፋት የሚሆኑ እሱ ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

6. ጥሪው ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከእሱ ቁጥጥር ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ   
   ፈታቸው? 

7. ጥሪውን በሚገባ ፈጽሟሌን?  

 

8. የእሱ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያው ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት  
  ተጽዕኖ ነበረው? 

9. የእሱ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌን በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የእሱ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባህ ከኤሌሳ  
   ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ  
  ማስወገዴ የሚገባህ ከኤሌሳ ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 
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ዲንኤሌ  
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 

ከዲን 1:1-2:49, 4:1-12:13, ሕዝ 14:12-21,እና ማቴ 24:14-18 የዲንኤሌን ታሪክ አንብብ፡፡ 
 

1. ጥሪውን እንዳት ተቀበሇ?  

 

2. ሇማገሌገሌ ማንን ፈሇገ?  
 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበረው?  

 

4. ጥሪውን በሚገባ ይፈጽም ዘንዴ እንዱረዲው ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪው እንቅፋት የሚሆኑ እሱ ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

6. ጥሪው ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከእሱ ቁጥጥር ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ   
   ፈታቸው? 

7. ጥሪውን በሚገባ ፈጽሟሌን?  

 

8. የእሱ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያው ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት  
  ተጽዕኖ ነበረው? 

9. የእሱ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌን በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የእሱ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባህ ከዲንኤሌ  
   ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ  
  ማስወገዴ የሚገባህ ከዲንኤሌ ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 
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ኤርሚያስ  
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 

ከኤርሚያስ መጽሐፍ, 2ኛ ዜና 35:25, 36:11-13, 20-23, እዝራ 1:1-4, እና ዲንኤሌ 9:2 የዲንኤሌን 
ታሪክ አንብብ፡፡  
 

1. ጥሪውን እንዳት ተቀበሇ?  

 

2. ሇማገሌገሌ ማንን ፈሇገ?  
 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበረው?  

 

4. ጥሪውን በሚገባ ይፈጽም ዘንዴ እንዱረዲው ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪው እንቅፋት የሚሆኑ እሱ ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

6. ጥሪው ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከእሱ ቁጥጥር ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ   
   ፈታቸው? 

7. ጥሪውን በሚገባ ፈጽሟሌን?  

 

8. የእሱ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያው ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት  
  ተጽዕኖ ነበረው? 

9. የእሱ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌን በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የእሱ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባህ ከኤርሚያስ  
   ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ  
  ማስወገዴ የሚገባህ ከኤርሚያስ ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 
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መጥምቁ ዮሐንስ  
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 

ከለቃ 1:5-25, 39-45, 57-80, 3:1-22, 7:11-30, 11:1, 16:16, 20:1-8, ማቴ 3:1-17, 4:12, 

9:14-17, 11:1-15, 14:1-14, 17:10-13, 21:23-32,  

ማር 1:1-11, 6:14-30, ዮሐ 1:6-8, 15-37, 3:22-4:3, 5:33-36, 10:39-42,  

ሐዋ 1:5, 10:37, 18:24-26, እና 19:1-4 የመጥምቁ ዮሐንስን ታሪክ አንብብ፡፡ 
 

1. ጥሪውን እንዳት ተቀበሇ?  

 

2. ሇማገሌገሌ ማንን ፈሇገ?  
 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበረው?  

 

4. ጥሪውን በሚገባ ይፈጽም ዘንዴ እንዱረዲው ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪው እንቅፋት የሚሆኑ እሱ ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

6. ጥሪው ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከእሱ ቁጥጥር ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ   
   ፈታቸው? 

7. ጥሪውን በሚገባ ፈጽሟሌን?  

 

8. የእሱ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያው ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት  
  ተጽዕኖ ነበረው? 

9. የእሱ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌን በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የእሱ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባህ ከመጥምቁ ዮሐንስ  
   ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ  
  ማስወገዴ የሚገባህ ከመጥምቁ ዮሐንስ ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 
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ኢየሱስ  
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 

ከማቴ፤ማር፤ለቃ፤ዮሐ፤ሐዋ 1:1-9, 9:1-20, 23:10-11, ራዕይ 1:9-3:22, 22:16 እና 20 ውስጥ 
የኢየሱስን ታሪክ አንብብ፡፡ 
 

1. ጥሪውን እንዳት ተቀበሇ?  

 

2. ሇማገሌገሌ ማንን ፈሇገ?  
 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበረው?  

 

4. ጥሪውን በሚገባ ይፈጽም ዘንዴ እንዱረዲው ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪው እንቅፋት የሚሆኑ እሱ ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

6. ጥሪው ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከእሱ ቁጥጥር ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ   
   ፈታቸው? 

7. ጥሪውን በሚገባ ፈጽሟሌን?  

 

8. የእሱ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያው ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት  
  ተጽዕኖ ነበረው? 

9. የእሱ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌን በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የእሱ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባህ ከኢየሱስ  
   ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ  
  ማስወገዴ የሚገባህ ከኢየሱስ ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 
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ስምኦን ጴጥሮስ  
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 

ከማቴ 4:18-20, 8:14-17, 10:1-42, 14:25-33, 15:13-20, 16:13-23, 17:1-9, 18:21-22, 

26:31-75, ማር 1:16-18, 29-29, 3:13-16, 5:35-43, 10:28-31, 11:12-14, 20-26,13:1-37, 

14:26-72, 16:1-11 ለቃ 5:1-11, 6:13-16, 8:43-56, 9:18-36, 12:22-59, 18:28-30, 22:7-

62, 24:1-12, ዮሐ 1:35-44, 6:66-69, 13:1-38, 18:1-27, 20:1-10, 21:1-25, ሐዋ 1:1-26, 

2:1-47, 3:1-26, 4:1-37, 5:1-42, 6:1-7, 8:14-25, 9:26-43, 10:1-48, 11:1-18,  

12:1-25 15:5-20, ገሊ 1:18-19, 2:1-14, 1ጴጥ, እና 2 ጴጥ የስምኦን ጴጥሮስን ታሪክ አንብብ፡፡ 
 

1. ጥሪውን እንዳት ተቀበሇ?  

 

2. ሇማገሌገሌ ማንን ፈሇገ?  
 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበረው?  

 

4. ጥሪውን በሚገባ ይፈጽም ዘንዴ እንዱረዲው ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪው እንቅፋት የሚሆኑ እሱ ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

6. ጥሪው ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከእሱ ቁጥጥር ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ   
   ፈታቸው? 

7. ጥሪውን በሚገባ ፈጽሟሌን?  

 

8. የእሱ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያው ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት  
  ተጽዕኖ ነበረው? 

9. የእሱ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌን በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የእሱ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባህ ከስምኦን ጴጥሮስ  
   ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ  
  ማስወገዴ የሚገባህ ከስምኦን ጴጥሮስ ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 
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ሐዋሪያው ዮሐንስ  

 
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 

ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 
ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 

 

 

ከማቴ 4:18-22, 10:1-6, 17:1-13, ማር 1:14-20,  

3:14-19, 5:35-43, 9:2-10, 38-40, 10:35-41,13:1-5, 14:32-42, ለቃ 5:1-11, 6:13-16, 

8:49-56, 9:28-36, 49-56, 22:7-13, የዮሐንስ ወንጌሌ,ሐዋ 1:12-14, ምዕራፍ 3እና4, 8:14-

17,12:1-2, ገሊ 2:9, 1 ዮሐ, 2 ዮሐ, 3 ዮሐ, እና ራዕይ የሐዋሪያው ዮሐንስን ታሪክ አንብብ፡፡ 
 

1. ጥሪውን እንዳት ተቀበሇ?  

 

2. ሇማገሌገሌ ማንን ፈሇገ?  
 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበረው?  

 

4. ጥሪውን በሚገባ ይፈጽም ዘንዴ እንዱረዲው ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪው እንቅፋት የሚሆኑ እሱ ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

6. ጥሪው ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከእሱ ቁጥጥር ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ   
   ፈታቸው? 

7. ጥሪውን በሚገባ ፈጽሟሌን?  

 

8. የእሱ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያው ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት  
  ተጽዕኖ ነበረው? 

9. የእሱ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌን በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የእሱ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባህ ከሐዋሪያው  
  ዮሐንስ ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ  
  ማስወገዴ የሚገባህ ከሐዋሪያው ዮሐንስ ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 
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ጳውልስ 
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 
ከሐዋ 7:1-8:3, 9:1-31, 13:1-28:31, ሮሜ,  

1 ቆሮ 1:1, 4:1-16, የገሊቲያ 1 እና 2 ምዕራፎች, ቆሊ 1:23, እና ፊሌሞና የጳውልስን ታሪክ አንብብ፡፡ 
 

1. ጥሪውን እንዳት ተቀበሇ?  

 

2. ሇማገሌገሌ ማንን ፈሇገ?  
 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበረው?  

 

4. ጥሪውን በሚገባ ይፈጽም ዘንዴ እንዱረዲው ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪው እንቅፋት የሚሆኑ እሱ ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

6. ጥሪው ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከእሱ ቁጥጥር ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ   
   ፈታቸው? 

7. ጥሪውን በሚገባ ፈጽሟሌን?  

 

8. የእሱ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያው ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት  
  ተጽዕኖ ነበረው? 

9. የእሱ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌን በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

 

1. የእሱ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባህ ከጳውልስ ህይወት    
   የምትማረው ምንዴ ነው? 
3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ  
  ማስወገዴ የሚገባህ ከጳውልስ ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 
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ፊሉጶስ  
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 

ከሐዋ 6:1-6, 8:5-40, 21:8-9 የፊሉጶስን ታሪክ አንብብ፡፡ 
 

1. ጥሪውን እንዳት ተቀበሇ?  

 

2. ሇማገሌገሌ ማንን ፈሇገ?  
 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበረው?  

 

4. ጥሪውን በሚገባ ይፈጽም ዘንዴ እንዱረዲው ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪው እንቅፋት የሚሆኑ እሱ ያዯረጋቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

6. ጥሪው ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከእሱ ቁጥጥር ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ   
   ፈታቸው? 

7. ጥሪውን በሚገባ ፈጽሟሌን?  

 

8. የእሱ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያው ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት  
  ተጽዕኖ ነበረው? 

9. የእሱ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌን በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የእሱ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባህ ከፊሉጶስ ህይወት    
   የምትማረው ምንዴ ነው? 
3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ  
  ማስወገዴ የሚገባህ ከፊሉጶስ ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 
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ትምህርት 20  

ሳራ  
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 

ከዘፍ 11:29-13:18, 16:1-18:33, 20:1-23:2 የሳራን ታሪክ አንብብ፡፡ 
 

1. ጥሪዋን እንዳት ተቀበሇች?  

 

2. ሇማገሌገሌ የፈሇገችው ማንን ነው?  

 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበራት?  

 

4. ጥሪዋን በሚገባ ትፈጽም ዘንዴ እንዱረዲት ያዯረጋቻቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪዋ እንቅፋት የሚሆኑ እሷ ያዯረጋቻቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው? 

 

6. ጥሪዋ ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከቁጥጥሯ ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ ፈታቻቸው?  

 

7. ጥሪዋን በሚገባ ፈጽማሇችን?  

 

8. የሷ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያዋ ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት   
  ተጽዕኖ ነበረው? 

 

9. የእሷ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌ በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የሷ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባ ከሳራ ህይወት  
  የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ    
  ማስወገዴ የሚገባህ ከሳራ ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 
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ዱቦራ  
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 

ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 
ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 

 

ከመሳፍንት 4 እና 5 የዱቦራን ታሪክ አንብብ፡፡  
 

 

1. ጥሪዋን እንዳት ተቀበሇች?  

 

2. ሇማገሌገሌ የፈሇገችው ማንን ነው?  

 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበራት?  

 

4. ጥሪዋን በሚገባ ትፈጽም ዘንዴ እንዱረዲት ያዯረጋቻቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪዋ እንቅፋት የሚሆኑ እሷ ያዯረጋቻቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው? 

 

6. ጥሪዋ ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከቁጥጥሯ ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ ፈታቻቸው?  

 

7. ጥሪዋን በሚገባ ፈጽማሇችን?  

 

8. የሷ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያዋ ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት   
  ተጽዕኖ ነበረው? 

 

9. የእሷ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌ በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የሷ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባ ከዱቦራ ህይወት  
  የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ    
  ማስወገዴ የሚገባህ ከዱቦራ ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 
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አስቴር  
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 

ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 
ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 

 

ከአስቴር መጽሐፍ የአስቴርን ታሪክ አንብብ፡፡  
 

1. ጥሪዋን እንዳት ተቀበሇች?  

 

2. ሇማገሌገሌ የፈሇገችው ማንን ነው?  

 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበራት?  

 

4. ጥሪዋን በሚገባ ትፈጽም ዘንዴ እንዱረዲት ያዯረጋቻቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪዋ እንቅፋት የሚሆኑ እሷ ያዯረጋቻቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው? 

 

6. ጥሪዋ ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከቁጥጥሯ ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ ፈታቻቸው?  

 

7. ጥሪዋን በሚገባ ፈጽማሇችን?  

 

8. የሷ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያዋ ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት   
  ተጽዕኖ ነበረው? 

 

9. የእሷ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌ በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የሷ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባ ከአስቴር ህይወት  
  የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ    
  ማስወገዴ የሚገባህ ከአስቴር ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 
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ውኃ ሌትቀዲ ወዯ ውኃ ጉዴጓዴ የመጣችው ሳምራዊቷ ሴት  
 

የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሐፍ ቅደስ 
ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡ ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት 

ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡ 
 

ውኃ ሌትቀዲ ስሇመጣችው ሳምራዊቷ ሴት ታሪክ ከዮሐ 4፡1-42 አንብብ:: 

 

1. ጥሪዋን እንዳት ተቀበሇች?  

 

2. ሇማገሌገሌ የፈሇገችው ማንን ነው?  

 

3. ከእግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ህብረት ነበራት?  

 

4. ጥሪዋን በሚገባ ትፈጽም ዘንዴ እንዱረዲት ያዯረጋቻቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

 

5. ሇጥሪዋ እንቅፋት የሚሆኑ እሷ ያዯረጋቻቸው ነገሮች ምንዴ ናቸው? 

 

6. ጥሪዋ ሊይ ተጽዕኖ የነበራቸው ከቁጥጥሯ ውጪ የነበሩ ነገሮች ምንዴ ናቸው እንዳትስ ፈታቻቸው?  

 

7. ጥሪዋን በሚገባ ፈጽማሇችን?  

 

8. የሷ አገሌግልት ወይም እግዚአብሔርን አሇማገሌገሌ በዙሪያዋ ያለት ሰዎች ሊይ ምን አይነት   
  ተጽዕኖ ነበረው? 

 

9. የእሷ ህይወት እግዚአብሔርን ማገሌገሌ በተመሇከተ ምን ይነግረናሌ?  

 

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

1. የሷ ጥሪ እግዚአብሔር ሇአንተ ሇሰጠህ ጥሪ ምን ያስተምረሀሌ?  

 

2. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ በአንተ ህይወት ሊይ መጨመር የሚገባ ከሳምራዊቷ ሴት    
  ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 

3. እግዚአብሔርን በሚገባ ታገሇግሌ ዘንዴ እንዲትችሌ እንቅፋት የሚሆንብህ ከአንተ ህይወት ሊይ    
  ማስወገዴ የሚገባህ ከሳምራዊቷ ሴት ህይወት የምትማረው ምንዴ ነው? 
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ሉታወሱ የሚገባቸው የመሪነት አገሌግልት ነጥቦች 
 

1. የተጠራኸው አገሌጋይ እንዴትሆን እንጂ ታገሇግሇው ዘንዴ እግዚአብሔር በሊከህ ህዝብ ሊይ ጌታ  
    እንዴትሆን አይዯሇም፡፡ 
 

2. አገሌጋይ ሇመሆን ሁለም የህይወትህ ስፍራዎች ሇክርስቶስ መማረክ አሇባቸው፤እነሱም    
    እራስህን፤ትዲህን፤አሊማዎችህን፤ፍሊጎቶችህን እና ሀብትህን ሇእሱ ማስገዛት ነው፡፡ 
 

3. የክርስቶስ አገሌጋይ ሇመሆን በየዕሇቱ ቃለን በማጥናት፤በጸልት እና መንፈስ ቅደስን በመታዘዝ  
  መመሊሇስ ይኖርብኃሌ፡፡ 
 

4. አገሌጋይ ላልች የሚያስፈሌጋቸው ሊይ በማተኮር፤እግዚአብሔር ፍሊጎታቸውን እንዱያሟሊ ጌታን   
    ይታመናሌ፡፡ 
5. እውነተኛ አገሌጋዮች ከሆንን የአገሌጋይነት ምሳላ እንሆናሇን ላልችንም ወዯ አገሌጋይነት   
    እንመራሇን፡፡ 
6. ትሌቁ የመሪነት ኃሊፊነት በይበሌጥ አገሌጋይ እንሆን ዘንዴ ነው:: 

 

7. የአገሌጋዮች መሻት ሇጌታቸው ክብር ማምጣት እንጂ ሇራሳቸው አይዯሇም፡፡ 
 

መሰረታዊ ጥያቄዎች: እነዚህ ጥያቄዎች ከሊይ የተጠቀሱትን አስፈሊጊ ነጥቦች እውነት በህይወትህ 
እንዴትተገብረው ይረደኃሌ፡፡የተሰጡትን ጥያቄዎች ስትመሇከት በህይወትህ እና በዙሪያህ ባለ ሠዎች 
ህይወት ሊይ እንዳት እንዯምትተገብራቸው አስብ፡፡ 
 

1. የአገሌጋይ ሌብ አሇህን? ___ አዎ ___ አይዯሇም፣መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን እግዚአብሔር 
ትሁት የሆነ የአገሌጋይ ሌብ እንዱሰጥህ ጸሌይ፡፡ 
 

2. የአገሌጋይ ሌብ ይኖርህ ዘንዴ ሁለንም የህይወትህን ክፍሌ ሇእግዚአብሔር አስገዝተሀሌን?  

___ አዎ ___ አይዯሇም፣መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ሁለንም የህይወትህን ክፍሌ ሇእግዚአብሔር ሇማገዛት 
ጸሌይ፡፡  
 

3. ከራስህ ፍሊጎት ይሌቅ ላልች የሚያስፈሌጋቸውን ሇማሟሊት እግዚአብሔርን ትታመናሇህን? ___ አዎ 

___ አይዯሇም፣መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን እግዚአብሔር በሱ የሚታመን ሌብ እንዱሰጥ እና 
መንፈስ ቅደስ እንዱመራህ ሌብህ ላልችን ማገሌገሌ ብቻ እንዱፈሌግ ጸሌይ፡፡ 
 

4. በምታዯርጋቸው ነገሮች ሁለ ምንም ግሊዊ እውቅና ባሇመፈሇግ ክብሩን ሁለ ሇእግዚአብሔር 
ሌታመጣ ትወዲሇህን? ___ አዎ ___ አይዯሇም፣መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ሇማንኛውም ግሊዊ ክብር እና 
መሻትህ ንስሀ ግባ፡፡  
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ሉታወሱ የሚገባቸው የአንተ አገሌጋይ  
አገሌግልት ነጥቦች 
 

                        አስበው!!  

                   የአንተ አገሌግልት አይዯሇም 
             በአንተ በኩሌ የሚያሌፍ የእግዚአብሔር አገሌግልት ነው  

          ሌታገሇግሌ የምትችሇው በእሱ ኃይሌ እና እርዲታ ብቻ ነው 

 

1. በምታዯርገው ነገር ሁለ የአገሌጋይ ሌብ እና አመሇካከት እንዴታሳዴግ በፍጹም ሌብህ ፈሌግ፡፡ 
 

2. ሇማንኛውም ሰው የህይወት ስኬት የእግዚአብሔርን ፈቃዴ በማወቅ እና በመፈጸም የመሆኑን 
እውነታ ተገንዘብ፡፡በማንኛውም አጋጣሚ ሰዎች የእግዚአብሔርን ፍቅር እንዱሁም 
እንዯሚወዲቸው፤ሇእነሱ እንዯሞተ፤እንዱሁም በኢየሱስ ክርስቶስ በኩሌ በሚዯረግ መሇኮታዊ ህብረት እና 
እግዚአብሔር እጅግ መሌካም የሆነ እቅዴ ሇህይወታቸው እንዲሇውም አሳውቃቸው፡፡ 
 

3. ሁሌጊዜ መንፈሳዊ ምግብ እና እንቅስቃሴ ከስጋዊ ምግብ እና እንቅስቃሴ እንዯሚሌጥ አስብ፡፡ስጋዊ 
አካሊቸው ምግብ እንዯሚያስፈሌገው ሁለ የእግዚአብሔርን ፈቃዴ ማወቅ እና መፈጸም በየዕሇቱ በቃለ 
እና ጸልት ነፍሱን መመገብ አሇበት፡፡ተገቢ የሆነ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ሇማግኘት ሁሌጊዜ መንፈስ 
ቅደስን በመታዘዝ መመሊሇስ ይገባቸዋሌ፡፡  
 

4. የሙለ ጊዜ አገሌጋይ ከሆንክ ቢያንስ በቀን ከ2 እስከ 4 ሰዓት በጸልት እና ቃለን በማንበብ አሳሌፍ; 

ካሌሆነ ግን ከ30 ዯቂቃ እስከ አንዴ ሰዓት አሳሌፍ፡፡ 
 

5. ሇሁለም የቤተክርስቲያን ወይም አገሌግልት አባሊት ዝርዝር በማውጣት በመዯበኛ ሁኔታ ጸሌዩ; 

በተጨማሪም ሇምትዯግፋቸው አገሌግልት፤ቤተክርስቲያን፤ሚሲየናውያን፤ሇሚጠፉ ነፍሳት ወ.ዘ.ተ 
ሇሚያስፈሌጋቸው ነገሮች ሁለ ጸሌይ፡፡  
 

6. በአንዴ ዓመት ጊዜ ውስጥ መጽሐፍ ቅደስን ትጨርስ ዘንዴ እንዱቻሌህ በቀን ቢያንስ 3 ምዕራፎችን 
አንብብ፡፡ ይህ ሁሌጊዜ በአዕምሮ ውስጥ አዱስ እንዱሆን ያዯርጋሌና፡፡ 
 

7. የእግዚአብሔርን ቃሌ ሇማገሌገሌ ኃሊፊነት ካሇብህ፤ሰዎች የሚያስፈሌጋቸውን ነገሮች የሚሞሊ 
መሌዕክት እንዱኖርህ ጸሌይ፡፡ 
 

ሀ. ከመጽሐፍ ቅደስ ጀምር  

ሇ. በህይወታቸው እንዱተገብሩ የሚረዲቸውን ጥያቄዎች ጠይቃቸው፡፡ 
ሐ. ባካፈሌከው ቃሌ መሰረት ውሳኔ እንዱወስኑ ጠይቅ፡፡ 
 

8. ያሌተሟሊ ፍሊጎት እንዱሟሊ የሚያስፈሌጉ ነገሮችን ፈሌግ፡፡እግዚአብሔር በአንተ አገሌግልት 
ፍሊጎታቸውን እንዱሟሊ ጸሌይ:: 

 

9. ሁለንም ሥራ ብቻህን እንዲትሰራ እግዚአብሔር የሰጠህን ራዕይ የሚካፈለ ታማኝ መንፈሳዊ 
ሰራተኛ የሆነ ቡዴን ሇማሰዲግ ትጋ (አብረው በጋራ የሚሰሩ እና ቸሌ የማይለ)፡፡ 
 



 

10. ላልች አማኞች ቤታቸውን የጸልት እና የአገሌግልት ቤት እንዱያዯርጉ እርዲቸው፡፡ያም ማሇት 
ሰዎች ሇክርስቶስ የሚኖሩበት እና ላልች በክርስቶስ መንፈሳዊ እርዲታ የሚያገኙበት ስፍራ ነው፡፡ 
 

11. አዲዱስ አማኞችን ስርዓት በማስያዝ ታሊቅ ወንዴሞች እና እህቶች ሁኑ፡፡በግሌ 
ህይወታቸው፤በቤተሰባዊ ህይወታቸው፤በቤተክርስቲያን ህይወት፤በወንጌሌ ሰባኪነት እና ዯቀመዝሙርን 
ማፍራት በተመሇከተ በመሰረታዊ መጽሐፍ ቅደስ እውነታ ሊይ መመስረታቸውን እርግጠኛ ሁን፡፡ 
 

12. ቅደሳንን ሇወንጌሌ አገሌግልት ስራ የሚያዘጋጅ ቡዴን አባሌ ሁን፡፡ (ወንጌሌ መስበክ,ዯቀመዛሙርት 
ማፍራት, ሙዚቃ, ጸልት, ወ.ዘ.ተ)  

 

መሰረታዊ ጥያቄዎች: እነዚህ ጥያቄዎች ከሊይ የተጠቀሱትን አስፈሊጊ ነጥቦች እውነት በህይወትህ 
እንዴትተገብረው ይረደኃሌ፡፡የተሰጡትን ጥያቄዎች ስትመሇከት እንዳት በህይወትህ እና በዙሪያህ ሊለ 
ሠዎች ህይወት ሊይ እንዯምትተገብራቸው አስብ፡፡ 
 

1. አሁን በህይወትህ ወይም በአገሌግልትህ ውስጥ የላለ ነጥቦች የትኞቹ ናቸው?  

2. እነዚህን ነጥቦች የህይወትህ ወይም የአገሌግልትህ ትሌቁ አካሌ ሇማዴረግ ምን ማዴረግ አሇብህ?  

3. እግዚአብሔር እንዴታገሇግሌ በጠራህ ሥፍራ ሊይ የሚያስፈሌጉ ነገሮች ምንዴ ናቸው?  

4. ስሇሚያስፈሌጉ ነገሮች አንተ እንዴታዯርግ እግዚአብሔር የሚፈሌገው ምን እንዯሆነ ታስባሇህ?  

 

 



HAVE YOU EVER WONDERED WHAT CHURCH LEADERSHIP  

IS ALL ABOUT?  

WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW  

TO REALLY BE THE KIND OF LEADER GOD WANTS YOU TO BE?  

WOULD YOU LIKE TO SHARE WITH OTHERS  

WHAT IT MEANS TO BE GOD'S LEADER?  

!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!! Compiled by Bro. Henry Pulsifer  

&  

Illustrated by Paula Mingucci  

This is one of a series of studies designed to help you live a successful, victorious, life. 

Bro. Henry has experienced the victory that comes from living for Jesus for over 50 

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 his experience he has compiled several foundational studies that enable people 

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

particular study is designed to help you understand what it means to be a leader in 

God's Spiritual family, the Church. It can also be used to help you teach others about 

being a leader in the Church, and is appropriate for individual or group study.  
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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.  
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