እንዯ ቤተሰብ

እግዚአብሔርን በማወቅ
እንዳት እናዴጋሇን

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 መጽሏፍ አንተን ሇመርዲት የተዘጋጀው፡፡
እያንዲንደ ሦሰት የትምህርት ክፍልች አለት: {1} የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ {2} መሠረታዊ
ጥያቄዎች፤እና {3} የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶች ማስታወሻ ናቸው፡፡
የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ የእግዚአብሔርን ቃሌ እውነት በማወቅ እንዴታዴግ ይረደሀሌ፡፡መሠረታዊ
ጥያቄዎች ዯግሞ በምታውቀው የእግዚአብሔር ቃሌ እውነት እንዴትኖር ይረዲሀሌ፡፡የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶች
ማስታወሻ የቃለን እውነት በሌብህ እንዴትሰውር ይረዲሀሌ፡፡
ይህ የመማሪያ መጽሏፍ እግዚአብሔርን የሚፈራ/የምትፈራ ወንዴ ወይም ሴት፣እግዚአብሔር እንዯ ሀሳቡ እና
ፈቃደ ይኖሩ ዘንዴ የሚፈሌጋቸው ባሌ ወይም ሚስት፤እንዱሁም ሌጆችዎ እግዚአብሔርን እያወቁ ያዴጉ ዘንዴ
እንዳት እንዯሚረዶቸው፤ሳያገቡ ወይም ጃንዯረባ ሆነው እንዳት እንዯሚኖሩ እና እግዚአብሔርን ሇቤተሰብዎ
አባሊት እንዳት ማካፈሌ እንዯምትችለ ሇማወቅ መረዲትዎን በሚገባ ሇማሳዯግ ይረዲዎታሌ፡፡
እያንዲንደን ትምህርት በጸልት ጀምር፡፡መሌሶቹን በራስህ አገሊሇጽ ጻፋቸው፡፡በተገሇጠሌህ እውነት በሚገባ
ትመሊሇስ እና ትኖር ዘንዴ እግዚአብሔር እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡ እግዚአብሔር እሱን በማወቅ ይባርክህ፡፡

ማስታወሻ: አዱሱ የመጽሏፍ ቅደስ መዯበኛ ትርጉም መጠቀም ሇዚህ የስሌጠና አነስተኛ መጽሏፍ የተሻሇ ነው፡፡

1

ትምህርት 1
ወንዴ

(ወንዴ መሆን)

የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1. ወንዴ የተፈጠረው በማን አምሳያ ነው? ዘፍ 1:26-27
2. ሇወንዴ የእግዚአብሔር ዓሊማ ምንዴ ነበር? ዘፍ 1:28; መዝ 115:16, 8:5-8
3. ወንዴ የሰራው ሇዚህ ዓሊማ እንቅፋት የሆነ ነገር ምንዴ ነበር? ዘፍ 3
4. ሰው ሰይጣንን አሸንፎ የእግዚአብሔርን ዓሊማ በህይወቱ እንዳት ሉፈጽም ይችሊሌ?
1 ዮሏ 1:9, 5:4-5; ማቴ 6:33; ዮሏ 1:29; ራዕይ 12:10-11
5. እግዚአብሔር ሇሰው ሌጆች የእሱን ዓሊማ በህይወታቸው ይፈጽሙ ዘንዴ እንዱረዲቸው የሰጣቸው ስጦታ
ምንዴ ነው? ኤፌ 4:8; ሮሜ 12:6, 11:29
6. ሰው የተሰጠውን ስጦታ በሚገባ ይጠቀምበት ዘንዴ ጥበብን እንዳት ያገኛሌ? ምሳ 1:7, 9:9-10,13:20; ያዕ
1:5
7. ሰው በህይወቱ የተሰጠውን ስፍራ እንዳት ያገኛሌ? ምሳ 18:16
8.ሰው እግዚአብሔርን እንዱያገሇግሌ የተሰጠውን ስጦታ በአግባቡ ካሌተጠቀመበት በፍጻሜው ምን ይሆናሌ?
ማቴ 25:14-30
9. የሰውን ህይወት የሚመራው ማን ነው? ምሳ 16:9
10. ስሇ ህይወት የሰው ሌጅ አመሇካከት ምን መሆን አሇበት? መክብብ 3:22, 2:24-26
11. ሰው ከላልች ሰዎች ጋር እንዳት ተዛምድ እና ተስማምቶ መኖር አሇበት? 1 ዮሏ 4:7, ገሊ 5:13-14,
1 ጢሞ 5:1-2
12. እግዚአብሔር ባስተማረን መንገዴ ላልችን ስንወዴ ምን ይሆናሌ? ሮሜ 12:21
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13. በእግዚአብሔር ኃይሌ ክፉን የማሸነፍ ውጤቶች ምንዴ ናቸው? ራዕይ 21:7

መሠረታዊ ጥያቄዎች: (ሇወንድች ብቻ) በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ
እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. በእግዚአብሔር አምሳያ እንዯተፈጠርክ አዴርገህ እራስህን ትመሇከታሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ
አይዯሇም ከሆነ, እግዚአብሔር ይህንን እውነት ሇሌብህ እንዱያበራሌህ ጠይቅ፡፡
2. ሌብህን ሇኢየሱስ ሰጥሀሌን እንዱሁም የእግዚአብሔርን ዓሊማ በህይወትህ ሇመፈጸም ትኖራሇህን? አዎ __
አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,ይህንን ጸልት ከሌብህ ጸሌይ፡፡
“እግዚአብሔር አባት ሆይ, በኢየሱስ ስሊሳየኸኝ ፍቅር አመሰግንሀሇሁ፤ታስፈሌገኛሇህ፡፡ እኔ ከሰይጣን እና
ከዓሇም ተመሌሻሇሁ፤ሌቤን ከፍቼ ስሇሏጢያቴ ንስሀ እገባሇሁ፤ኢየሱስ ሆይ ስሇ ሏጢያቴ 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. እግዚአብሔር ሇአንተ የሰጠውን ስጦታ አግኝተሀሌን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ,እግዚአብሔር ይህንን እውነት እንዱያሳይህ ጠይቅ፡፡
4. እግዚአብሔር ሇህይወትህ ያዘጋጀውን የጸጋ ስጦታዎች ከመፈሇግ ይሌቅ ያሌሆንከውን ሇመሆን
ትፈሌጋሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አዎ ከሆነ, አሁን እግዚአብሔር ትፈሌግ ዘንዴ እንዱረዲህ
ጸሌይ፡፡
5. እግዚአብሔር ሇአንተ ባሇው ዓሊማ ዯስተኛ ነህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ፤እግዚአብሔር አሁን በምስጋና የተሞሊ ሌብ እንዱሰጥህ ጸሌይ፡፡
6. የእግዚአብሔርን ፍቅር በአካባቢህ ሇሚኖሩ ሰዎች በማሳየት በዚህ ዓሇም ያሇውን ክፋት ሇማሸነፍ
ትፈሌጋህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ,ንስሀ ግባ፤እግዚአብሔር እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
ማስታወሻ: መዝ 115:16 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ ይሰውሩ፡፡

ሰው ሇኢየሱስ ሲኖር እግዚአብሔር
በሚሰጠው በረከት ዯስተኛ ይሆናሌ
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ትምህርት 2
ሴት

(ሴት መሆን)
የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1. ሴት የተፈጠረችው በማን አምሳያ ነው? ዘፍ 1:26-27
2. የእግዚአብሔር ዓሊማ ሇሴቶች ምንዴ ነበር? ዘፍ 1:28, 2:18
3. ሴት የሰራችው ሇዚህ ዓሊማ እንቅፋት የሆነ ነገር ምንዴ ነበር? ዘፍ 3
4. ሴት ሰይጣንን አሸንፋ የእግዚአብሔርን ዓሊማ በህይወቷ እንዳት መፈጸም ትችሊሇች?
1 ዮሏ 1:9, 5:4-5; ዮሏ 12:29; ራዕይ 12:10-11; ማቴ 6:33
5. እግዚአብሔር ሴቶች የእሱን ዓሊማ በህይወታቸው ይፈጽሙ ዘንዴ እንዱረዲቸው የሰጣቸው ስጦታ ምንዴ
ነው? 1 ቆሮ 11:3, 6, 8-11; 1 ጢሞ 2:11-14; ኤፌ 4:8

6. ሴት የተሰጣትን ስጦታ በሚገባ ትጠቀምበት ዘንዴ ጥበብን እንዳት ታገኛሇች?
ምሳ 1:7, 9:10, 31:30; ያዕ 1:5; ቲቶ 2:3-5
7. ሴት በህይወቷ ስፍራዋን እንዳት ታገኛሇች?
ምሳ 14:1, 31:31; ማቴ 26:6-13; ሏዋ 9:36

8. በእግዚአብሔር ጥበብ የማትኖር ሴት ምን ትመስሊሇች?
ምሳ 14:1, 9:13-17, 30:20; 2 ጢሞ 3:6
9. በሏጢያት ህይወት ውስጥ የምትኖር ሴት ፍጻሜዋ ምን ይሆናሌ? ምሳ 10:27-30, 13:9

10. እንዯ እግዚአብሔር ቃሌ ሇምትኖር ሴት የተሰጣት የተስፋ ቃሌ ምንዴ ነው? ምሳ 3:5-8

11. ስሇ ህይወት የሴት ሌጅ አመሇካከት ምን መሆን አሇበት? ፊሉ 4:4-7
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12. ሴት ከላልች ሰዎች ጋር እንዳት ተዛምዲ እና ተስማምታ መኖር ይኖርባታሌ? 1ዮሏ 4:7, ገሊ 5:13-14,
1 ጢሞ 5:1-2
13. እግዚአብሔር ባስተማረን መንገዴ ላልችን ስንወዴ ፍጻሜው ምን ይሆናሌ? ሮሜ 12:21

14. በእግዚአብሔር ኃይሌ ክፉን የማሸነፍ ውጤቶች ምንዴ ናቸው? ራዕይ 21:7
መሠረታዊ ጥያቄዎች: (ሇሴቶች ብቻ) በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ
እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. በእግዚአብሔር አምሳያ እንዯተፈጠርሽ አዴርገሽ እራስሽን ትመሇከቻሇሽን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስሽ
አይዯሇም ከሆነ, እግዚአብሔር ይህንን እውነት ሇሌብሽ እንዱያበራሌሽ ጠይቂ፡፡
2. ሌብሽን ሇኢየሱስ ሰጥተሻሌን እንዱሁም የእግዚአብሔርን ዓሊማ በህይወትሽ ሇመፈጸም ትኖሪያሇሽን? አዎ
__ አይዯሇም __ መሌስሽ አይዯሇም ከሆነ,ይህንን ጸልት ከሌብሽ ጸሌይ፡፡
“እግዚአብሔር አባት ሆይ, በኢየሱስ ስሊሳየኸኝ ፍቅር አመሰግንሀሇሁ፤ታስፈሌገኛሇህ፡፡ እኔ ከሰይጣን እና
ከዓሇም ተመሌሻሇሁ፤ሌቤን ከፍቼ ስሇሏጢያቴ ንስሀ እገባሇሁ፤ኢየሱስ ሆይ ስሇ ሏጢያቴ 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. እግዚአብሔር የሰጠሽን ቤተሰብ በመርዲት የእግዚአብሔርን ዓሊማ በህይወትሽ ሇመፈጸም ትኖሪያሇሽን? አዎ
__ አይዯሇም __ መሌስሽ አይዯሇም ከሆነ,እግዚአብሔር ይህንን ታዯርጊ ዘንዴ እንዱረዲሽ ጸሌዪ፡፡
4. እግዚአብሔር ሇሴት የሰጠውን ጥሪ ከመቀበሌ እና ከወንዴ እኩሌ ያሇውን ዘሇዓሇማዊ ብዴራት ከመረዲት
ፈንታ በሁከት እንዯ ወንዴ ሇመሆን ትፈሌጊያሽን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስሽ አዎ ከሆነ,ንስሀ ግቢ፤በህይወትሽ ውስጥ እግዚአብሔር የሰጠሸን ሚና
የሚቀበሌ ሌብ እንዱሰጥሽ ፀሌዪ፡፡
5. እግዚአብሔር ሇአንቺ ባሇው ዓሊማ ዯስተኛ ነሽን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስሽ አይዯሇም
ከሆነ፤እግዚአብሔር አሁን በምስጋና የተሞሊ ሌብ እንዱሰጥሽ ጸሌዪ፡፡
6. የእግዚአብሔር ፍቅር በአካባቢሽ ሇሚኖሩ
ሰዎች በማሳየት በዚህ ዓሇም ያሇውን ክፋት
ሇማሸነፍ ትፈሌጊያሇሽን? አዎ __ አይዯሇም __
መሌስሽ አይዯሇም ከሆነ,
ንስሀ ግቢ፤እግዚአብሔር እንዱረዲሽም ጸሌይ፡፡

ማስታወሻ: ዘፍ 2:18. በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት
ይሰውሩ፡፡
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ሴት ላልች
የሚያስፈሌጋቸው
ነገር ይሟሊ ዘንዴ
ሇማገሌገሌ
በተጠራችበት
መጠራት
በሌብዎ
ትባረካሇች

ትምህርት 3
ባሌ

(እግዚአብሔር የሚፈራ ባሌ እንዳት መሆን ይቻሊሌ)
የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1. ሚስትን ስሇ ማግኘት እግዚአብሔር ምን ይሊሌ? ምሳ 18:22

2. እግዚአብሔር ጋብቻን እንዳት ይመሇከታሌ? ማቴ 19:4-6

3. ክርስቲያን ማግባት ያሇበት ማንን ነው? 2 ቆሮ 6:14-15

4. ባሌ በቤተሰብ ውስጥ ያሇው ስፍራ ምንዴ ነው? ማቴ 5:23

5. ባሌ ስሇ ሚስቱ ያሇው ኃሊፊነት ምንዴ ነው?
ኤፌ 5:25, 28-29, 33; ቆሊ 3:19; 1 ቆሮ 7:3; 1 ጴጥ 3:7
6. በጋብቻ ውስጥ ስሊሇ ወሲብ የእግዚአብሔር አስተምዕሮቶች ምንዴ ናቸው? ዕብ 13:4, 1 ቆሮ 7:4-5

7. ቤተሰብ የሚያስፈሌገውን ነገሮች ከማቅረብ አንጻር የባሌ ሃሊፊነት ምንዴ ነው?
1 ጢሞ 5:8

መሠረታዊ ጥያቄዎች: (ሇባልች ብቻ) በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ
እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. ሚስትህን ከእግዚአብሔር እንዯተሰጠህ ውዴ ስጦታ አዴርገህ ትመሇከታሇህን? አዎ __ አይዯሇም __
መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔር አሁን እሷን ከእግዚአብሔር የተሰጠህ ውዴ ስጦታ አዴርገህ
መመሌከት እንዴትችሌ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
2. ሇቤተሰብህ አባሊት ዘውትር በመጸሇይ እና የሚያስፈሌጋቸውን ሁለ በሟሟሊት እንዯ ቤተሰብ ራስነትህ
አሊፊነትህን ትወጣሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ንስሀ ግባ፤እግዚአብሔር የቤትህ
6

ራስ እንዴትሆን እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
3. እግዚአብሔር በሚፈሌገው መንገዴ ሚስትህን እያከበርክ እና የሚያስፈሌጋትን ነገር እያሟሊ ትወዲታሇህን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ እግዚአብሔር ይህንን ማዴረግ ትችሌ ዘንዴ እንዱረዲህ
እየጠየክ ጸሌይ፡፡
4. ሇጋብቻ ቃሌ ኪዲንህ ታማኝ ነህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን ንስሀ
ግባ፤እግዚአብሔር አሁን ታማኝ ባሌ መሆን ትችሌ ዘንዴ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
5. የቤተሰብህን መንፈሳዊ፤ስሜታዊ፤አዕምሯዊ በተጨማሪም ስጋዊ እና ቁሳዊ ነገር ሇማሟሊት ትፈሌጋሇህን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔር ቤተሰብህን በሚያስፈሌጋቸው ነገር ሁለ
ማገሌገሌ ትችሌ ዘንዴ እንዱረዲህ እየጠየክ ጸሌይ፡፡
ማስታወሻ: ኤፌ 5:25 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ
ይሰውሩ፡፡
መሌካም ባሌ እና አባት ስሇመሆን በይበሌጥ ሇመረዲት ተጨማሪ መግሇጫ ሇ አንብብ፡፡

ባሌ ክርስቶስ
ቤተክርስቲያንን
እንዯወዯዯ ሚስቱን
ሉወዴ ይገባሌ
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ትምህርት 4
ሚስት
(እግዚአብሔርን የምትፈራ መሌካም ሚስት እንዳት መሆን ይቻሊሌ)
የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1. እግዚአብሔር ጋብቻን እንዳት ይመሇከታሌ? ማቴ 19:4-6

2. ክርስቲያን ማግባት ያሇበት ማንን ነው? 2 ቆሮ 6:14-15

3. ሚስት በግንኙነት ውስጥ ሇባሌዋ ማዴረግ ያሇባት ምንዴ ነው?
ኤፌ 5:22, 24; ቆሊ 3:18; 1 ጴጥ 3:1-6

4. እግዚአብሔርን የምትፈራ ሚሰት ቤተሰቧ የሚያስፈሌገውን ነገር ከማቅረብ አንጻር ኃሊፊነቷ ምንዴ ነው?
ምሳ 31:10-28

5. ይህ ከባሎ ጋር በሚኖራት ግንኙነት ውስጥ እንዳት ተጽዕኖ ሉያሳዴርባት ይችሊሌ? ምሳ 12:4

6. በጋብቻ ውስጥ ስሊሇ ወሲብ የእግዚአብሔር አስተምዕሮቶች ምንዴ ናቸው? ዕብ 13:4, 1ቆሮ 7:4-5

7. እግዚአብሔር ሌጆችን ስሇማፍራት ምን ይሊሌ? 1ጢሞ 2:15, መዝ 113:9
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መሠረታዊ ጥያቄዎች: (ሇሚስቶች ብቻ) በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ
እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. ሇክርስቶስ እንዯሚሆን ሇባሌሽ በሚገባ ትታዘዢያሇሽን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስሽ አይዯሇም
ከሆነ፤ሇባሌሽ ትታዘዢ ዘንዴ እንዱረዲሽ እና ጥበብና ጸጋ እግዚአብሔር እንዱሰጥሽ ጸሌዪ፡፡
2. እንዯ ሚስት እና እናት ኃሊፊነቶችሽን በሚገባ ትወጫሇሽኝ? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስሽ አይዯሇም
ከሆነ፤እግዚአብሔር እውነተኛ ክርስቲያን ሚስት እና እናት ትሆኚ ዘንዴ እንዱረዲሽ ጸሌዪ፡፡
3. አንደ የህይወት ጥሪሽ አካሌ እናት ሇመሆን እና ምዴር በሰው ትሞሊ ዘንዴ ሇመርዲት ነውን?
(ዘፍ 1:28) አዎ __ አይዯሇም __ መሌስሽ አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔር በዚህ ዙሪያ ግሌጽ የሆነ መረዲት
እንዱሰጥሽ ጸሌዪ፡፤
የግርጌ ማስወታሻ: አንደ የሰው ሌጅ ስህተት ዓሇም እጅግ ቁጥሩ በበዛ ህዝብ ተጥሇቅሌቃሇች የሚሌ
ነው፡፡እውነቱ ግን ሁለም በዓሇም ሊይ የሚኖር ሕዝብ በአሜሪካ ውስጥ ከሚገኘው ሇማንኛውም ትሌቅ ከተማ
ተመጣጣኝ መሆኑ ነው፡፡ማንኛውንም ሰው ሉመግብ የሚችሌ ምግብ ከበቂ በሊይ አሇ፤ሇዚህ ነው አሜሪካ
ሇገበሬዎቿ እህሌ እንዲያመርቱ የምትከፍሇው፡፡
ማስታወሻ: ኤፌ 5:22 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ
ይሰውሩ፡፡

ሚስት ባሌ የሕይወት
ግቡን ያሳካ ዘንዴ
ሌትረዲው ይገባሌ
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ትምህርት 5
ወሊጅነት

(ሌጆችን እንዳት እናሳዴጋሇን)
የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1. ሌጆችን የሚሰጠን ማን ነው? መዝ 127:3-5
2. የአባት ኃሊፊነት ሇሌጆች ምንዴ ነው? ኤፌ 6:4, ቆሊ 3:21, ኢያሱ 24:l5

3. የእናት ኃሊፊነት ሇሌጆች ምንዴ ነው? ቲቶ 2:4, ምሳ 31:27

4. ሌጆች እግዚአብሔርን እንዱያውቁ እንዳት እናስተምራቸዋሇን? ዘዲ 6:3-9, 11:18-21

5. ሌጆች ሇኢየሱስ መኖርን እንዲይማሩ የሚያግዲቸው እንቅፋቶች ምንዴ ናቸው እንዳትስ እናስወግዲቸዋሇን?
ምሳ 22:15, 23:13-14, 13:24, 19:18, 29:15

6. ሇሌጆቻችን ሌናዯርገው የምንችሇው በጣም አስፈሊጊው ነገር ምንዴ ነው? ማር 10:14

7. ሌጆቻችንን እንዯ እግዚአብሔር ቃሌ ስናሳዴግ እግዚአብሔር የሰጠን የተስፋ ቃሌ ምንዴ ነው?
ምሳ 22:6

8. ሌጆቻችንን የእግዚአብሔርን ቃሌ የማናስተምር ከሆነ ፍጻሜው ምን ይሆናሌ? ምሳ 29:15

9. ሇኢየሱስ የምትኖር ከሆነ አንተ ሇሌጆችህ ምን ትሆናሇህ እነሱስ ሇአንተ ምን ይሆናለ?
ምሳ 17:6
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10. ሇኢየሱስ የምትኖር ከሆነ ሌጆችህ ምን ይቀበሊለ? ምሳ 13:22
መሠረታዊ ጥያቄዎች: (ሇወሊጆች ብቻ) በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ
እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. ሌጆቻችሁን ከእግዚአብሔር እንዯተሰጣችሁ ውዴ ስጦታ አዴርጋችሁ ትመሇከታሊችሁን? አዎ __ አይዯሇም
__ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔር አሁን ይህንን እውነት ሇሌብዎ እንዱያሳይዎ ይፀሌዩ፡፡
2. እንዯ እናት ወይም አባት ወሊጅ የሚጠበቅባችሁን ኃሊፊነት በአግባቡ ተወጣሊችሁን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔር አሁን እንዯ ወሊጅ ኃሊፊነታችሁን በአግባቡ
መወጣት ትችለ ዘንዴ እንዱረዲችሁ ጸሌዩ፡፡
3. መንፈሳዊ የእግዚአብሔር ነገሮች ከሌጆቻችሁ ጋር የምትነጋገሩበት ዋንኛ የየዕሇት ጉዲይ ነውን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ንስሀ ግቡ፤እግዚአብሔር የቃለን እውነት ከሌጆቻችሁ ጋር
ትነጋገሩ ዘንዴ እንዱረዲችሁ ጸሌዩ፡፡
4. ሌጆቻችሁ በማይታዘዙበት ጊዜ በፍቅር ስርዓት ታስይዟችኋሊችሁን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ንስሀ ግቡ፤እግዚአብሔር ሌጆቻችሁን በመንፈሳዊ ስርዓት
ማሳዯግ ትችለ ዘንዴ እንዱረዲችሁ ጸሌዩ፡፡
5. በሌጆቻችሁ ህይወት ሊይ አሁን የምታዯርጉት ነገር ሇወዯፊት ማንነታቸው እጅግ ወሳኝ እንዯሆነ
ታውቃሊችሁን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔር አሁን ይህንን እውነት ሇሌብዎ
እንዱያሳይዎ ፀሌዩ፡፡
6. ሌጆቻችሁ ሇክርስቶስ መኖር ይችለ ዘንዴ ሌትረዶቸው ትፈሌጋሊችሁን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔር አሁን ይህንን ሇማዴረግ እንዴትችለ
እንዱረዲችሁ እና እንዱያሳያችሁ ጸሌዩ፡፡
ማስታወሻ: ማር 10:14 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ
ይሰውሩ፡፡
ስሇወሊጅነት የበሇጠ ሇማወቅ ተጨማሪ መግሇጫ ሀ ያንብቡ፡፡

ሌጆች የእግዚአብሔር
ስጦታዎች ናቸው
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ትምህርት 6
ሌጅነት

(እግዚአብሔርን የሚፈራ መሌካም ሌጅ እንዳት መሆን እንችሊሇን)
የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1. የእግዚአብሔር መንግስት ተካፋይ ሇመሆን ምን መማር ይኖርብናሌ? ማር 10:15

2. በምን መንገዴ ነው ሁሌጊዜ ህጻናት መሆን ያሇብን? 1 ቆሮ 14:20

3. የሌጅ ኃሊፊነት ሇወሊጆች ምንዴ ነው? ኤፌ 6:1-3, ቆሊ 3:20

4. ወሊጆችህ እግዚአብሔርን እንዲትታዘዝ ቢጠይቁህ ምን ታዯርጋሇህ?
ዘዲ 27:10; 30:19-20, ዲን1: 6-21

5. ሌጆች ሇወሊጆቻቸው የማይታዘዙ ከሆነ ምን ይሆናሌ? ምሳ 30:17

6. ሌጅ እንዯ ክርስቲያን ሇመመሊሇስ ምን መፈሇግ አሇበት? 2 ጢሞ 2:22, 1 ጢሞ 4:12,
መክብብ 12:1

7. እንዯ ሌጅ በምናዴግበት ጊዜ ሇወሊጆቻችን ያሇን ኃሊፊነት ምንዴ ነው?
ምሳ 23:22, 1 ጢሞ 5:4

12

መሠረታዊ ጥያቄዎች: (እግዚአብሔር የሚፈራ መሌካም ሌጅ እንዳት መሆን ይቻሊሌ)
በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ
ይረዲዎታሌ፡፡
1. የሌጅ ትሁት የሆነ የፍቅር አመሇካከት አሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ፤እግዚአብሔር አሁን እንዱሰጥህ ጸሌይ፡፡
2. በተቻሇህ መጠን ወሊጆችህን ማክበርና መታዘዝ ትፈሌጋሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ፤ንስሀ ግባ፤እግዚአብሔር አሁን ይህንን ማዴረግ እንዴትችሌ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
3. እዴሜ ሳይገዴብህ የእግዚአብሔር ምሳላ መሆን ትፈሌጋህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ፤ንስሀ ግባ፤እግዚአብሔር አሁን ይህንን ማዴረግ እንዴትችሌ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
4. ሇወሊጆችህ የሚጠበቅብህን ሀሊፊነት በመወጣት ቀጥሇሀሌን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ፤ንስሀ ግባ፤እግዚአብሔር አሁን ይህንን ማዴረግ እንዴትችሌ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
ማስታወሻ: 1ኛ ቆሮ 14:20 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ
ይሰውሩ፡፡

ሇክፋት ባሇን እውቀት ህጻናቶች ሆነን መኖር አሇብን
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ትምህርት 7
ያሊገባ

(በብቸኝነት መኖር)
የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1. መጽሏፍ ቅደስ ስሇ አሇማግባት ወይም በብቸኝነት ስሇመኖር ምን ይሊሌ? ማቴ 19:10-12; 1 ቆሮ 7:1,8,17,

2. ያሇ ትዲር በብቸኝነት የመኖር ጥቅሙ ምንዴ ነው? 1 ቆሮ 7:32, 34-35

3. ሇምን አንዴ ሰው ያሇትዲር በብቸኝነት መኖር የሇበትም? 1 ቆሮ 7:2, 9

4. ያሊገባ ሰው በብቸኝነት መኖር አሇበትን? መክብብ 4:9-12, መዝ 68:6

መሠረታዊ ጥያቄዎች: (ሊሊገቡ ብቻ) በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ
እግዚአብሔርን በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. እግዚአብሔር ሳታገባ እንዴትኖር ጠርቶአሌን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አዎ ከሆነ፤ጥሪህን ሇመፈጸም
እግዚአብሔር ኃይሌ እና ጥበብ እንዱሰጥህ ጸሌይ፡፡
2. የምትኖረው ብቻህን ነውን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አዎ ከሆነ፤ከላልች ተመሳሳይ ጾታ ያሊቸው
ወይም ቤተሰብ የሆኑ የክርስቶስ ተከታዮች ጋር አብረህ የምትኖርበት በር እንዱከፍትሌህ እግዚአብሔርን
ፈሌግ፡፡
ማስታወሻ: 1ኛቆሮ 7፤17 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ
ይሰውሩ፡፡

እግዚአብሔር ያሊገባን ሰው
ቤተሰብ እንዱመሰርት ያዯርገዋሌ
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ትምህርት 8
የጾታዊ ግንኙኘት ሥነ ስርዓቶች

(የእግዚአብሔር ግብረገባዊ ትምህርት)
የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1. እግዚአብሔር ብሌቶቻችንን ሇምን ሰጠን? 1 ቆሮ 6:13-19
2. እግዚአብሔር ከጋብቻ በፊት ስሇሚዯረግ ወሲብ፤ዝሙት እና ወሲባዊ መመሰቃቀሌ ምን ይሊሌ?
ገሊ 5:19-21, ኤፌ 5:5-7
3. የዝሙት ሏጢያትን ስንሇማመዴ ፍጻሜው ምን ይሆናሌ?
1 ቆሮ 6:18, ምሳ 6:26-29
4. ግብረገብ ስሇላሊት ሴት መጽሏፍ ቅደስ ምን ይሊሌ? ምሳ 23:27-28, 9:13-18

5. ግብረገብ ስሇ ላሇው ወንዴ መጽሏፍ ቅደስ ምን ይሊሌ? ምሳ 6:32

6. አንዴ ሰው የወሲብ ፈተናን እንዳት ማሸነፍ ይችሊሌ? 1 ቆሮ 6:18, 2 ጢሞ 2:22,
ያዕ 4:4-10
7. ወሲብ ትክክሌ የሚሆነው መቼ ነው? ዕብ 13:4
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. ከጋብቻ ውጪ የሚዯረግ ወሲብ እና ወሲባዊ ዴርጊት ሏጢያት እንዯሆነ ትረዲሇህን? አዎ __ አይዯሇም __
መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔር ይህንን እውነት ሇሌብህ እንዱያበራሌህ ጸሌይ፡፡
2. በህይወትህ ውስጥ ስሊሇው ተገቢ ያሌሆነ የወሲብ አመሇካከት እና ተግባር ንስሀ ገብተሀሌን? አዎ __
አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን ንስሀ ግባ፡፡
3. የዝሙት ፈተና ሲያጋጥምህ ትሸሻሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ንስሀ
ግባ፤እግዚአብሔር አሁን ይህንን ማዴረግ እንዴትችሌ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
ከዝሙት ምኞት
መሸሽ አሇብን
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ማስታወሻ: ዕብ 13፤4 በማስታወስ
የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ
ይሰውሩ፡፡

ትምህርት 9
ጋብቻ እና ፍቺ
የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1. ስሇ ፍቺ የእግዚአብሔር ሏሳብ ምንዴ ነው? ሚሌ 2:16

2. እግዚአብሔር ፍቺን ሇምን ይፈቅዲሌ? ማቴ 19:8

3. ባሌ ሚስቱን መፍታት ያሇበት በምን አይነት ሁኔታ ነው? ማቴ 5:32

4. አንዴ ሰው እንዯገና ሇማግባት ነጻ የሚሆነው መቼ ነው? ማቴ 19:9, 1 ቆሮ 7:27-28

5. ሚስት ባሌዋን መፍታት ያሇባት በምን አይነት ሁኔታ ነው፤እንዯገና ማግባት ትችሊሇችን?
1 ቆሮ 7:10-11, 39; ሮሜ 7:2

6. እግዚአብሔር ጋብቻ እና በፍቺን በተመሇከተ ህግጋቱን የሚጥሱትን እንዳት ይመሇከታቸዋሌ?
ማር 10:11-12

7. ጋብቻ እና ፍቺን በተመሇከተ የእግዚአብሔርን ህግጋት በሚጥስ ማኅበረሰብ ሊይ ውጤቱ ምን ይሆናሌ?
ኤር 23:10, 5:7-9, 13:25-27, 29:22-23; ሆሴዕ 4:1-3

8. ጋብቻ እና ፍቺን በተመሇከተ የእግዚአብሔርን ህግጋት መጣሳችንን ስናውቅ ምን ማዴረግ አሇብን?
1ቆሮ 7:17,24,27,10-11; 1 ዮሏ 1:9
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መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. ፍቺን ትጠሊሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔር እሱ እንዯሚያየው
እንዴታይ፤እንዱሁም እሱ እንዯሚጠሊው እንዴትጠሊ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
2. ጋብቻ እና ፍቺን በተመሇከተ የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ ተሊሌፈሀሌን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አዎ
ከሆነ፤ንስሀ ግባ ትክክሇኛውን ነገር እንዴታዯርግም ከሌብህ ፈሌግ፡፡
3. ጋብቻ እና ፍቺን በተመሇከተ ሇላልች የእግዚአብሔርን እውነት ባሇማካፈሌ ወይም ከቃለ ውጪ የሆነን
ነገር በማካፈሌ የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ እንዱጥሱ አዴርገሀሌን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አዎ
ከሆነ፤ንስሀ ግባ፤ጋብቻ እና ፍቺን በተመሇከተ እግዚአብሔር ሇቃለ እንዴትኖር እና ቃለን እንዴትናገር
እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
4. የፍቺ መርገም ከአገርህ እንዱወገዴ ትጸሌያሌን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን
መጸሇይ ጀምር፡፡
ማስታወሻ: ሚሌኪያሥ 2፤16 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ
ይሰውሩ፡፡

እግዚአብሔር ፍቺን
ይጠሊሌ
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ትምህርት 10
የፈረሱ ቤቶች

(የፈረሱ ቤቶችን እንዳት እናቀናሇን)
የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1. ከሚስቱ ጋር በፍቺ ሇተሇያየ ባሌ የእግዚአብሔር ሀሳብ እና ፈቃዴ ምንዴ ነው? ኤፌ 5:25,
2 ቆሮ 5:18-19, 1 ጢሞ 5:8

2. ከባሌዋ ጋር በፍቺ ሇተሇያየች ሚስት የእግዚአብሔር ሀሳብ እና ፈቃዴ ምንዴ ነው? 1 ቆሮ 7:11,

3. እግዚአብሔር በሏጢያት ምክንያት ቤተሰብ የፈረሰባቸውን ሰዎች እንዳት ይመሇከታቸዋሌ?
ኤር 14:17
4. በቤተሰቦቻቸው ሁኔታ ሌባቸው ሇተሰበረባቸው ሰዎች የእግዚአብሔር መሻት እና ፈቃዴ ምን ሇማዴረግ
ነው? ቆሮ 147:3, ኢሳ 61:1
5. እግዚአብሔር የተሰበረውን ሌባችንን እንዱጠግን እና ፍሊጎታችንን እንዱሟሊ ይረዲን ዘንዴ ብንፈቅዴሇት
በፍጻሜው ምን ይሆናሌ? መዝ 10:14, 146:9, 68:5; ኢሳ 54:5

6. የፈረሰውን ግንኙነታችንን በተመሇከተ እራሳችንን ከምን መጠበቅ ይኖርብናሌ? ዕብ 12:15

7. ያሇንበት ሁኔታ እንዱቀየር እና የተሰበረው ሌባችን ይፈወስ ዘንዴ የሚረዲንን ምን ነገር ማዴረግ
ይኖርብናሌ? ማቴ 5:44

8. ቤታችን የፈረሰ ከሆነ ስሊሇንበት ሁኔታ እናዯርግ ዘንዴ እግዚአብሔር የሚጠይቀን ነገር ምንዴ ነው?
1 ቆሮ 7:26-27, 39-40; ፊሉ 4:11-12; ያዕ 5:16
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መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. እግዚአብሔር የፈረሱ ቤቶች እንዯገና እንዱጠገኑ እንዯሚፈሌግ ታውቃሇህን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን እግዚአብሔር ይህንን እውነት እንዱያበራሌህ ጸሌይ፡፡
2. ቤታቸው የፈረሰባቸው ወዯ መታረቅ ይመጡ ዘንዴ እግዚአብሔርን ከሌባቸው እንዱያምኑ ታበረታታሇህን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን ማዴረግ ጀምር፡፡
3. ሰዎች የተሰበረው ሌባቸው ይጠገን ዘንዴ ብቸኛው መንገዴ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ብቻ ህብረት በመፍጠር
እንዯሆነ ታምናሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔር እውነቱን
እንዱያበራሌህና ሌባቸው የተሰበረባቸውን ታገሇግሌ ዘንዴ እግዚአብሔር እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
4. ቤታቸው የፈረሰባቸውን ሰዎች መንፈሳዊ እና ስሜታዊ ፍሊጎቶቻቸውን ያሟለ ዘንዴ ምዴራዊ የሆነ
ግንኙነት ከሚመሰርቱ ይሌቅ ከኢየሱስ ጋር ያሊቸውን ግንኙነት እንዱመሇከቱ ታበረታታሇህን ? አዎ __
አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን ማዴረግ ጀምር፡፡
5. ቤታቸው የፈረሰባቸው እግዚአብሔር ሇጉዲታቸው ይቅርታን ከመሊኩ በፊት ሁኔታዎቻቸውን ይፈቱ ዘንዴ
በጸልት እንዱቆዩ እና የሚያስፈሌጋቸው ነገሮች ሁለ እንዱሟሊሊቸው እግዚአብሔርን እንዱታመኑ
ታበረታታሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤አሁን ማዴረግ ጀምር፡፡
ማስታወሻ: መዝ 147፤3 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ
ይሰውሩ፡፡

እግዚአብሔር የፈረሱ ቤቶችን
ሉፈውስ ይፈሌጋሌ
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ትምህርት 11
ያሌዲኑ ወዲጆቻችን

(ኢየሱሰን ከቤተሰብ ጋር እንዳት እንካፈሊሇን)
የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1. በክርስቶስ ሊሌዲኑ ወገኖቻችን እግዚአብሔር የሰጠን የተስፋ ቃሌ ምንዴ ነው? ሏዋ 16:31

2. በክርስቶስ ያሌዲው ባሇቤቷ ይዴን ዘንዴ ሚስት ማዴረግ ያሇባት ነገር ምንዴ ነው?
1 ጴጥ 3:1-2, 1 ቆሮ 7:13-16, ምሳ 22:6

3. በክርስቶስ ያሌዲነችው ባሇቤቱ ትዴን ዘንዴ ባሌ ማዴረግ ያሇበት ነገር ምንዴ ነው?
ኤፌ 6:4, 5:25; 1 ቆሮ 7:12, 14-16; ቆሊ 3:19

4. ሌጅ በክርስቶስ ያሌዲኑ ወዲጆቹ ይዴኑ ዘንዴ ምን ማዴረግ አሇበት?
ኤፌ 6:1-2, 1 ጢሞ 4:12

5. በክርስቶስ ካሌዲኑ ሰዎች ጋር ስንኖር ችግሮችን ሇመፍታት ምን ማዴረግ እንዲሇብን የእግዚአብሔር ቃሌ
ምን ይሇናሌ? ሮሜ 12:17-21
መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. ሇክርስቶስ የማይኖሩ የቤተሰብዎ አባሊትን እግዚአብሔር እንዯሚያዴናቸው ታምናሇህን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔር ስሇ እነሱ ዯህንነት እምነት እንዱሰጥህ አሁን
እየጸሇይክ ጠይቅ፡፡
2. እነሱ ሇኢየሱስ ሇክርስቶስ ይኖሩ ዘንዴ ማዴረግ የሚገባህን ነገር እያዯረክ ነውን? አዎ __ አይዯሇም __
መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔር እነሱን ወዯ ጌታ ኢየሱስ ሇማምጣት የዴርሻህን ማዴረግ ትችሌ
ዘንዴ ጌታ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
3. በየቀኑ ከእነሱ ስትወያይ የኢየሱስን ፍቅር ታሳያቸዋሇህን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔር ትወዲቸው ዘንዴ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
ማስታወሻ: ሏዋ 16፤31 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ
ይሰውሩ፡፡
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ያሌዲኑ የቤተሰባችን አባሊት እኛ
ሇኢየሱስ ስንኖር አይተው አምነው ይዴናለ፡፡

ትምህርት 12
የቤተሰብ የገንዘብ አያያዝ

(የገንዘብ አያያዝ መጽሏፍ ቅደሳዊ መርህዎች)
የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ማሰሊሰሌ፤ጥያቄዎችን ያንብቡ በመቀጠሌም የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶችን ይመሌከቱ፡፡
ያሰሊስለ (እግዚአብሔር የሚናገረውን ያስቡ). መሌሶቹን በሚያሰሊስለበት ጊዜ በተገሇጠሌዎ መሠረት በራስዎ
አገሊሇጽ ጻፏቸው፡፡
1. የቤተሰብን ንብረት የመቆጣጠር ሀሊፊነት ያሇበት ማን ነው? 1 ጢሞ 5:8

2. ይህንን ሇማዴረግ አንዴ ሰው የእግዚአብሔርን እርዲታ እንዳት ያገኛሌ? ዘዲ 8:18, ማቴ 6:31-33,
ፊሉ 4:19

3. ሴቶች የቤተሰባቸውን መሰረታዊ ነገር ከማሟሊት አንጻር የሚኖርባቸው ሀሊፊነት ምንዴ ነው?
ቲቶ 2:4-5, ምሳ 31:10-31

4. የእግዚአብሔር መንግስት ተካፋይ ሇመሆን እና የእግዚአብሔርን በረከት ሇመቀበሌ አንዴ ሰው ማዴረግ
ያሇበት ነገር ምንዴ ነው? ማቴ 4:17, 25:14-30; ሏዋ 3:19; 2 ጢሞ 1:9; ሮሜ 11:29;
ኤፌ 5:17;
5. ስሇ ሥራ አንዴ ሰው ሉኖረው የሚገባ አመሇካከት ምንዴ ነው? ኤፌ 4:28, 6:6-7

6. አንዴ ሰው ሉኖረው የሚገባ የሥራ ባህሌ ምንዴ ነው? ምሳ 14:23, 13:11, 10:4&16
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7. እግዚአብሔር ባርኮ በሰጠን ነገሮች ምን ማዴረግ ይኖርብናሌ? ምሳ 3:9-10;
ሚሌ 3:10-11; ማቴ 6:19-21; 1 ቆሮ 16:1-2; 2ቆሮ 8:12-15, 9:6-8
8 እግዚአብሔር አስራታችንን እናስገባሇት ዘንዴ የሚጠብቅብን የማከማቻ መጋዘን ምንዴ ነው?
ዘፍ 14:18-20, 1ቆሮ 9:9-11, ገሊ 6:6, 1 ጢሞ 5:17-18

9. ከአስራታችን ባሻገር ላሊ የምንሰጠው ሇማን ነው?
ያዕ 2:15-16, 1ዮሏ 3:17, ገሊ 6:10

10. በገንዘብ አያያዝ ማዴረግ የላሇብን ነገር ምንዴ ነው? ሮሜ 13:8; ምሳ 22:26, 17:18

11. እንዯ 1 ጢሞ 6:6-10 ገሇጻ ቁሳዊ ነገሮች ስሇሚያመጡት ዯስታ ወይም እርካታ ሉኖረን የሚገባ አመሇካከት
ምንዴ ነው?

12. ገንዘብ ስናጠፋ መመሪያችን ምንዴ ነው? 1 ቆሮ 10:31

13.እግዚአብሔር ቤተሰብ የሚያስፈሌገውን መሰረታዊ ነገሮች ከማቅረብ አንጻር እንዲይረዲን የሚያዯርገው
እንቅፋት ምንዴ ነው? ዘዲ 28:15-20

14. እንዯ እግዚአብሔር ቃሌ የምንኖር ከሆነ በቤተሰባችን ሊይ ምን ይሆናሌ? ዘዲ 28:1-13

መሠረታዊ ጥያቄዎች: በሚያሰሊስለበት ጊዜ የተገሇጠሌዎ ህያው በሆነ እውነት ውስጥ እየኖሩ እግዚአብሔርን
በማወቅ እንዱያዴጉ ይረዲዎታሌ፡፡
1. ቤተሰብህን ትረዲ ዘንዴ ማዴረግ የሚገባህን ነገር ትመሇከታሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ፤አሁን ጸሌይ፤እግዚአብሔርም እንዱያሳይህ ጠይቅ፡፡
2. በህይወትህ የእግዚአብሔርን ፈቃዴ ሇማዴረግ ትፈሌጋሇህን፤የሚያስፈሌግህን ሉሰጥህ እንዯሚችሌ
ታምናህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤ንስሀ ግባ፤እንዱሁም እግዚአብሔር አሁን
ማዴረግ እንዴትችሌ እንዱረዲህ ጠይቅ፡፡
3. እግዚአብሔር በስራህ ይባርክህ ዘንዴ ስሇ ሥራ እና መሌካም የስራ ባህሌ የተስተካከሇ አመሇከካት አሇህን?
አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም ከሆነ፤እግዚአብሔር መሌካም አመሇካከት እና መሌካም የሥራ
ባህሌ ይኖርህ ዘንዴ እንዱረዲህ ጸሌይ፡፡
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4. ገንዘብህን በአግባቡ በመያዝ እግዚአብሔርን ታከብራሇህን? አዎ __ አይዯሇም __ መሌስዎ አይዯሇም
ከሆነ፤ንስሀ ግባ እንዱሁም እግዚአብሔር አሁን ማዴረግ እንዴትችሌ ጠይቅ፡፡
ማስታወሻ: ፊሉ 4፤19 በማስታወስ የእግዚአብሔርን እውነት በሌብዎ
ይሰውሩ፡፡

$

ስሇምናጠፋው ገንዘብ እግዚአብሔርን መጠየቅ አሇብን

ተጨማሪ መግሇጫ ሀ
ሌጆችህን እግዚአብሔርን በማወቅ ያዴጉ ዘንዴ
ሉታወሱ የሚገባቸው
ነጥቦች
1. ሇሌጆችህ የምትሠጠው ምክር በመጽሏፍ ቅደስ መርሆች እና ወጥነት ሊይ የተመሠረተ መሆን አሇበት
እንጂ በወቅታዊ የማህበረሰቡ አስተሳሰብ ሊይ የተመሰረተ መሆን እንዯላሇበት እርግጠኛ ሁን፡፡
2. ሇቤተሰብህ የምትወስነው ውሳኔ በመጽሏፍ ቅደስ መርሆች እና ወጥነት ሊይ የተመሠረተ መሆን እንዲሇበት
እርግጠኛ ሁን፡፡
3. ሇትምህርት ሊሌዯረሱ እና በአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት እዴሜ ሊይ ሇሚገኙ: በእያንዲንደ ምሽት መጽሏፍ
ቅደስ ወይም መሌካም የመጽሏፍ ቅደስ ታሪክ መጽሏፍ የምታነብሊቸውን ጊዜ ወስን፡፡ስሇ መጽሏፍ ቅደስ
ገጸባህሪያት እና ስሇኑሯቸው አስተምራቸው፡፡ኢየሱስ ማን ነው፤አትዋሽ፤አትስረቅ፤እንዱሁም እግዚአብሔርን
በፍጹም ሌብህ ውዯዴ የሚለትን መሰረታዊ የመጽሏፍ ቅደስ እውነቶች ይረደ ዘንዴ ይርዶቸው፡፡
እንዱሁም፤የመጽሏፍ ቅደስ መሌዕክቶችን እና ቁሌፍ ጥቅሶችን በሚገባ ያስታውሱ ዘንዴ ያግዟቸው፡፡

4. ሇአቅመ አዲም ያሌዯረሱ: ቤተሰብዎ የሚሳተፉበት የቤተሰብ መንፈሳዊ ጉባዬ ይኑርዎት፡፡በአንዴ ቀን ቢያንስ
አንዴ ምዕራፍ እንዱያነቡ በመርዲት ከዘፍጥረት እስከ ራዕይ እንዱያነቡ ጠይቃቸው፡፡ስሇ ግሊዊ
ህይወት፤የቤተሰብ ህይወት፤የቤተክርስቲያን ህይወት፤የወንጌሌ ስብከት እና ዯቀመዝሙርነት ያሇውን
መሰረታዊ የመጽሏፍ ቅደስ መርሆች እንዱማሩ እና በህይወታቸው እንዱተገብሩ ይርዶቸው፡፡በህይወት
ትሌቁ ስኬት እግዚአብሔርን በማወቅ ማዯግ እንዯሆነ እና የእሱን ዓሊማ መፈጸም እንዯሆነ
ያስተምሯቸው፡፡ያንን እንዱያዯርጉ ያበረታቷቸው፡፡እንዱሁም ቁሌፍ የመጽሏፍ ቅደስ ምዕራፎችን
ያስታውሱ ዘንዴ ይገባቸዋሌ፡፡
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ተጨማሪ መግሇጫ ሇ
መመሪያ ሇባልች እና ሇአባቶች
(ቤትዎን ሰዎች እግዚአብሔርን እያወቁ የሚያዴጉበት ስፍራ እንዳት እናዯርጋሇን)
1. የእግዚአብሔርን ዓሊማ እንዯያዝክ እና በህይወትህ የሱን ዓሊማ ሌትፈጽም እንዯምትኖር እርግጠኛ ሁን፡፡
2. እቅዴህን ሇሚስትህ እና ሇቤተሰብህ አካፍሌ፡፡ጸሌይሊቸው፤እንዳት እነሱ ተካፋይ እንዯሆኑ ሇማሳየት
ሇእግዚአብሔር የምትሰጠውን ጊዜ ወስን፡፡
3. ሚስትህ እና ቤተሰብህ እግዚአብሔርን እያወቁ እንዱያዴጉ እና በህይወታቸው የሱን ዓሊማ እየፈጸሙ
እንዱኖሩ ጸሌይሊቸው፡፡
4. እግዚአብሔርን ሇቤተሰብህ የወንጌሌ ተሌዕኮ እቅዴህ ጠይቅ፡፡የምትጸሌይሇትን አንዴ ሚሲዮናዊን ወይም
የወንጌሌ አገሌጋይ ተቀበሌ፤እንዯ ቤተሰብም ዴጋፍ አዴርግ፡፡
5. ቤተሰብህን በጸልት እየመራህ፤ሇጎረቤቶችህ፤ሇጓዯኞችህ እና ዘመድችህ ምስክር በመሆን አገሌግሌ፡፡
6. እግዚአብሔር እንዯመራህ ሇወንጌሌ ተሌዕኮ አገሌግልት ጉዞ ውጣ፡፡

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
about 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
http://www.basicministries.com

COPIES ARE AVAILABLE IN OTHER LANGUAGES.
CONTACT US FOR MORE INFORMATION.
24

WOULD YOU LIKE TO HAVE A HAPPY HOME?
WOULD YOU LIKE TO GET ALONG WITH YOUR RELATIVES?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO RAISE CHILDREN?
WHAT ABOUT BEING SINGLE?
WANT TO KNOW HOW TO HEAL A BROKEN HOME?
!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!
Compiled by Henry Pulsifer
&
Illustrated by Paula Mingucci
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 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 through your
family relationships by understanding and applying God's principles for family living. 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, TX 76099
USA
Phone (228) 255-9251
Email basic@basicministries.com
On the web at www.basicministries.com
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