ጥናት Aንድ (የEግዚAብሄር ቃል)
የጥናት ዓላማ፡- የEግዚAብሄር ቃል ምግባችን፣ ለEግራችን መብራት፣ ጠላታችንን የምንረታበት የጦር Eቃና
ጌታን በማስደሰት መኖር Eንድንችል ከEግዚAብሄር የተሰጠን Eንቁ ስለሆነ ቸል ሳንል በትጋት የምናነበው፣
የምናጠናው፣ የምናሰላስለውና የምንታዘዘው ሊሆን Eንደሚገባ ለመማር፡፡
1. 1ኛ ጴጥ 2፡2 መሰረት የEግዚAብሄርን ቃል የተመሰለው በምንድነው? ለምን ይመስልሃል
ሃዋርያው ጴጥሮስ Eነዚህን ሁለት ነገሮች በማመሳሰል የተናገረው? Aማኞች በዚህ ክፍል መሰረት
የEግዚAብሄርን ቃል ምን Eንድናደርግ ነው የሚያዘን?
2. መዝ 119፡105 ላይ የEግዚAብሄርን ህግ ወይም ቃሉ ምን Eንደሆነለት ነው ዳዊት የሚናገረው?
ከዚህ Aኳያ ለምንድነው Aማኝ ህይወቱን በጨለማና በድንግዝግዝ መምራት የማይኖርበት?
3. በመዝ 1፡2 ስናነብ EግዚAብሄርን የሚያውቅ ሰው ከEግዚAብሄር ህግ ወይም ከቃሉ ጋራ ሊኖረው
ስለሚገባው ግንኙነት የሚነግረን ሁለት ሃሳቦች ምንና ምንድናቸው? ህጉን በቀንና በሌሊት ማሰብ
ማለት ሳይተኙ Eሱን Eያሰላሰሉ መዋልና ማደር ማለት ነው ወይስ መን ማለት ይመስልሃል?
Eነዚህን ነገሮች በAንተ ህይወት ምን ሥፍራ ተስጥቷቸዋል?
4. ማቴ 4፡3-4 ሰይጣን ላቀረበለት ፈተና የIየሱስ ክርስቶስ መልስ ምን ነበረ? በቁ4፣ ቁ7 Eና በቁ10
ላይ ሰይጣንን የረታበት መሳሪያ ምንድነው? የAንተስ ከጠላትህ ጋራ የምትዋጋበት የጦር
መሳሪያህ ምንድነው?
5. መዝ 119፡11 መዝሙረኛው EግዚAብሄርን በህይወቱ Eንዳያሳዝን Eየወሰደ ያለው Eርምጃ
ምንድነው? ቃሉን በልብ መሰወር ሲባል ምን ይገባሃል? Aንተስ EግዚAብሄርን ላለማሳዘን የዚህ
ዓይነቱን Eርምጃ ለመውሰድ የምታደርገው ጥረት Aለ ወይ?
6. ራEይ 1፡3 መሰረት ብጽEና ተስፋ የተገባለት ሰው የሚያደርጋቸው ሶስቱ ነገሮች ምን ምን
Eንደሆኑ በመዘርዘር ተናገር፡፡ ብጽEና ሲባልስ ምን ትረዳለህ?
7. Iያሱ 1፡6-9 ላይ Iያሱ የተሰጠውን ሃላፊነት ለመወጣት Eንዲችል EግዚAብሄር የመከረውን
ምክር በAንድ Aረፍተነገር Aጠቃል ብትባል ምን ትላለህ? የተመከረውን ምክር በትክክል በመከተል
Iያሱ Eንደሚሆንለት ቃል የተገባለት ነገር ምን ነበረ?
8. ቃሉ Eንደምግብ፣ ብርሃን፣ የጦር Eቃና በሌሎችም በተለያዩ መንገዶች ለህይወት Eንደሚጠቅም
ከቃሉ Aይተናል፡፡ ከተመለከትናቸው ሃሳቦች ሁሉ በAስፈላጊነቱ ልቆ የሚታይህና ከዚያም የተነሳ
ቃሉን ለማንበብና ለመታዘዝ ያበተታታህ ሳሳብ የትኛው ነው? በብዙ Aቅጣጫ ለህይወት ጠቃሚ
ስለሆነ ጊዜ ወስደህ ለማንበብ ወስን፡፡
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ጥናት ሁለት (ፀሎት)
የጥናት ዓላማ፡- ጸሎት ሥራ ስንፈታና የምናደርገው ሌላ ነገር ሳይኖረን ሲቀር የምናከናውነው የሃይማኖት
ተግባር ሳይሆን፤ ከሰማያዊው Aባታችን ጋራ የሚንነጋገርበት የየለት መገናኛችን ሊሆን Eንደሚገባ ለመማር፡፡
1. በIሳ 56፡7 ላይ EግዚAብሄር በቤቱ ህዝቡን ምን Eንደሚያደርግ ነው ቃል የገባው? ቤቱ ምን ተብሎ
Eንደሚጠራ ነው ጌታ የሚናገረው? የጸሎት ቤት ይሆናል ያለውን ለEነማን ነው?
2. ፊሊ 4፡6-7ን በማንበብ Aማኞችን ከጭንቀት ሊጠብቅ የሚችለው ዋነኛ ነገር ምንድነው ትላለህ?
ይህንን በትክክል ለተጠቀመበት ሰው የሚያስገኘው ትልቅ በረከት ምንድነው?
3. ማቴ 26፡40-41 ያለው ክፍል Iየሱስ ተመልሶ ሲመጣ ደቀመዛሙርቱ ምን ሲያደርጉ ነው ያገኛቸው?
ለደቀመዛሙርቱ የሰጣቸው ምክር ምን ነበረ? በAሁኑ ጊዜ Iየሱስ ወደ Aንተ ህይወት ቢመጣ ተኝተህ
ወይስ በጸሎት ስትጋደል ያገኝህ ይሆን?
4. በማቴ 6፡5-6 ላይ Iየሱስ ትክክለኛ የጸሎት Aይነት Eንዳልሆነ የተናገረው ምንድነው? መከተል
ያለባቸው የጸሎት መንገድ Iየሱሰ በዚህ ክፍል የነገራቸው ምንድነው?
5. ሰው በEግዚAብሄር ፊት ለጸሎት ሲቀርብ መጽሐፍ ቅዱስ በመንበርከክ ይላል ወይስ ሌሎችንም
መንገዶች EግዚAብሄር ይቀበላል? ነህምያ 9፡5 Eዝ 9፡5 1ኛ ዜና 17 ዘጸ 34፡8 1ኛ ጢሞ 2፡8 ትንና
የመሳሰሉትን ማንበብ ሃሳቡን ግልጽ ያደርገዋል፡፡
6. ሉቃ 18፡1 ጌታ Iየሱስ ክርስቶስ በዚህ ክፍል ላይ ምሳሌውን ሲናገር ሊያስተምራቸው የፈለጋቸው
ሁለት ሃሳቦች ምንና ምን ነበሩ?
7. በኤፌ 6፡18-19 መሰረት ልንጸልይባቸው የሚገባን ሁለቱ የጸሎት ርEሶች ምንና ምንድናቸው?
8. ሉቃ 5፡15-16 ትን ስናነብ Iየሱስ ክርስቶስ ያደርግ የነበረው ነገር ምን ነበረ? ጌታ በዚህ ሥፍራ
ለጸሎት በAባቱ ፊት መቅረቡ የሚሰራው ስላልነበረው ነው ወይ? መልስህን Aብራራ፡፡ ጸሎት
የምናደርገው ሳይኖረንና ጊዜ ሲተርፈን የምናከናውነው ተግባር ሳይሆን ከሰማያዊ Aባታችን ጋራ ጊዜ
የምናጠፋበት ክቡር ነገር ስለሆነ በተቻለህ መጠን ለጸሎት መውሰድ Aትርሳ፡፡
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ጥናት ሶስት (ህብረት)
የጥናት ዓላማ፡- የክርስትናን ህይወት Aንድ Aማኝ ለብቻው የሚራመደው ጉዞ Aድርጎ ማየት የተሳሳተ
Aመለካከት Eንደሆነ በመረዳት፤ ከሌሎች ወንድሞቻችንና Eህቶቻችን ጋራ EግዚAብሄር ባዘጋጀልን Aጋጣሚ
ሁሉ በመጠቀም Eየተገናኘን Eርስ በEርስ መመካከር፣ መበረታታትና መነቃቃት Aስፈላጊ መሆኑን ለመማር፡፡

1. መዝ 133፡1-3 መዝሙረኛው የወንድሞችን ህብረት Aስመልክቶ የሚሰጠው ምክር ምንድነው? በነዚህ
ቁጥሮች EግዚAብሄር የወንድሞችን Aብሮ መሆን የEርሱ መልካም ፈቃድ Eንደሆነ የሚያረጋግጥበት
ምልክቱ ምንድነው?
2. ከላይ በተመለከትናቸው ቁጥሮች በተለይም ቁ25 የቅዱሳንን መሰባሰብና Aብሮ መገናኘት Aስመልክቶ
በAንዳንድ ሰዎች ህይወት ይታይ ስለነበረው Eውነታ ቁጥሩ ምን ይነግረናል? ይህ ቁጥር በስብሰባችን
የሚደረግ Aንደ ተጨማሪ የሚናገረው ነገር ምንድነው? መሰብሰባችን ከጊዜ ወደጊዜ ይበልጥ Aስፈላጊ
Eየሆነ መምጣት ስላለበት ሁኔታ የሚሰጠው ምክንያት ምንድነው?
3. ሮሜ 12፡4-5 Eና 1ኛ ቆሮ 12፡27 ትን በማንበብ Aማኞች ከክርስቶስ ጋራ ስላላቸው ግንኙነት ምን
ትረዳለህ? Aማኞች Eርስ በEርሳቸው ስላላቸው ግንኙነትስ የሚያስረግጥልህ Eውነት ምንድነው?
4. በኤፌ 4፡16 መሰረት Aካልን ማሳደግ የማን ሥራ ነው? ‹‹Aካሉን በፍቅር ለማነጽ…›› ከሚለው
Aነጋገር Aካል የሚታነጽበት ዋነኛ መሳሪያ ምንድነው ትላለን? በዚህ ጥቅስ Aነጋገር በAካሉ ውስጥ
የAንተ ሃላፊነት ምንድነው ብለህ ታምናለህ?
5. ሐዋ ሥራ 2፡41-42 ላይ ከምናነበው በIየሱስ ያመኑት ሰዎች ይተጉባቸው የነበሩት Aራት ነገሮች
ምን ምንድናቸው? በAንተ ህይወት ውስጥ Eነዚህ ነገሮች ምን ያህል ሥፍራ ሰጥተሃቸው ትጋት
ታሳይባቸዋለህ?
6. መክ 4፡9-12 ላይ ያለውን ሃሳብ በAንድ Aጭር Aረፍተ ነገር Aጠቃል ብትባል ምን ትላለህ? ይህ
ክፍል ከAንድ በላይ መሆን የሚያስገኛቸው ጥቅሞች ብሎ የጠቀሳቸውን ዘርዝር፡፡
7. Eብ 10፡24-25 Aማኞችን ምን Eንዲያደርጉ ነው የሚያበረታታው? የመሰባሰባቸው ዋና ምክንያት
ሊሆን ስለሚገባው ዋነኛ ነገር በተለይም በቁ24 የሚነግረን ነገር ምንድነው? በመገናኘት፣ በመተያየትና
በመሰብሰባቸው Eነዴት መነቃቃት ሊመጣ Eንደሚችል ተወያዩበት፡፡
8. ከላይ ያጠናናቸውን ክፍሎች በማየት ለብቻ የሚሆን ክርስትና በመጽሃፍ ቅዱስ ተደጋፊነት Aለው
ብለህ ታምናለህ ወይ? EግዚAብሄር በረከቱን ያዘዘው፣ መጽናናት የሚገኘው፣ መነቃቃት ያለው
በቅዱሳን መሰባሰብና ህብረት ውስጥ ስለሆነ ከEግዚAብሄር በረከትና በህይወትህ Eድገት ከፈለግህ
ህብረት ማድረግህን ቀጥልበት፡፡
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