
እናንተ እና እናንተ ደቀ መዛሙርት የምታደርጓቸው በየዓመቱ ይህን 
ሂደት ከደጋገማችሁት፣ መላውን ዓለም ከ40 ዓመታት ባነሰ ጊዜ ውስጥ 
ለመድረስ ይቻላል! እግዚአብሔር ይህን ለማድረግ የሚያስፈልጋችሁን 
ሁሉ በቃሉ እና በመንፈሱ በኩል ሰጥቷችኋል፡፡ 

የአንድ ዓመት ደቀመዝሙርነት!

ድነት፡- ዮሐንስ 3፡16፣ ኤፌሶን 2፡8-10፣ ሮሜ 3፡23፤ 6፡23፤ 
5፡8፤ 10፡9፡፡ ሕይወታችሁን በእምነት ለክርስቶስ  

በወር አንድ ወይም ከዚያ ያነሰ ቀጠሮ ካመለጣችሁ በአንድ አመት ውስጥ ጨርሱ!  

ታሪካችሁን ለማካፈል ተዘጋጁ፡፡ ከክርስቶስ 
የተለያችሁበትን 3 ነገሮችን ጻፉ፡፡ ከዚያም ወንጌልን 

አስረክባችኋል? ካልሆነ በጸሎት አሁኑኑ አድርጉት፡፡ አድርጋችሁም ከሆነ 
እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ! መዳን የሚገኘው በጸጋ በእምነት 
እንጂ በሥራ አይደለም፡፡ ጥምቀት የዚህ እውነታ ማሳያ ብቻ ነው 
(ማቴዎስ 28፡18-20)፡፡ ካልተጠመቃችሁ ይህንን ስለማድረግ ተወያዩ፡፡ 
በጸሎት ዝጉት፡፡ የሚቀጥለውን ቀጠሮ አመቻቹ፡፡  

(የባለፈውን ቀጠሮ አስታውስ)፣ እንዴት እና መቼ ምላሽ እንደሰጡ 
ግለጹ፡፡ በመጨረሻም በክርስቶስ ምክንያት አሁን የሆናችሁትን 3 
ነገሮች ጻፉ፡፡ ከ oasisworldministries.org/omw ላይ የበለጠ ተማሩ፡፡ 

ቅጂዎቹን ከ greatcommissionalliance.org/oyd ማግኘት ይችላሉ፡፡ 

ቤተሰብ፡- ማቴዎስ 5፡27-32፣ 1ኛ ቆሮንቶስ 7፡10-16፣ 
ኤፌሶን 5፡21-6፡4፣ ዕብራውያን 13፡4፣ ምሳሌ 22፡6፡፡ 

ሐሰተኛ መምህራን፡- ማቴዎስ 24፡24፣ ሮሜ 16፡18፣ 2 ቆሮንቶስ 
11፡3፣ 2 ጢሞቴዎስ 4፡1-5፣ 2 ጴጥሮስ 2፡1-3፡፡ ከቅዱሳት

እውነትን አስተምር፡- ማቴዎስ 28፡18-20፣ ሮሜ 12፡7፣ 2 
ጢሞቴዎስ 2፡15፤ 3፡16-17፣ ቲቶ 2፡1፣ 1 ጴጥሮስ 4፡11፡፡ 
በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለመመስከር ሂዱ፡- ምስክርነታችሁን 
እንደገና ሂዱና አካፍሉአቸው፡፡ ሰዎች በኢየሱስ እንዲታመኑ 
ጋብዙ፡፡ ደቀ መዝሙር አዲስ አማኞች።
ተያያዙ:- ዘና የሚያደርግ አንድ ነገር አድርጉ፡፡ እርስ 
በርሳችሁ ተነጋገሩ፤ ተበረታቱ፡፡ አብራችሁ ጸልዩ፡፡ 
ስለ እግዚአብሔር ያለው እውነት -ሥላሴ፡- ማቴዎስ 28፡
19፣ ዘፍጥረት 1፡26፣ ዮሐንስ 1፡1 እና 14፣ 2 ቆሮንቶስ 3፡18፡፡  

አብ፣ ወልድ (ኢየሱስ) እና መንፈስ ቅዱስ አንድ ናቸው፡፡ ልክ አንድ ክፍል 3 
አባላት፣ ማለትም ቁመት፣ ርዝመት እና ስፋት(ወርድ) እንዳለው ሁሉ 
እግዚአብሔርም ፍፁም 3 በ 1 (ስሉስ-አኻድ) ነው፡፡  

ስለ ኢየሱስ ያለው እውነት፡- ዮሐንስ 3፡16፤ 6፡40፣ 14፡6፣ 
ማቴዎስ 1፡23፣ የሐዋሪያት ሥራ 4፡12፣ 1 ዮሐንስ 2፡2፣ 

1 ቆሮንቶስ 15፡17-22፡፡ ስለ ኢየሱስ ሕይወት፣ አገልግሎት፣ ሞት እና 
ትንሳኤ ታሪካዊ ማስረጃው አይሻሬ ነው (thebestfacts.com)፡፡  

ስለ ሰዎች ያለው እውነት፡- ማቴዎስ 9፡36-38፣ ሉቃስ 19፡10፣ 
ዮሐንስ 12፡32-33፣ 1 ጢሞቴዎስ 2፡3-4፣ 2 ጴጥሮስ 3፡9፡፡  
ለምሥክርነት ሂዱ:- በግለሰብ ደረጃ ለሚቀጥለው ወር 
በየቀኑ መመሥከሩን ቀጥሉ፡፡ በክርስቶስ ከሚታመኑ ሁሉ 
ጋር በዚህ መርጃ መሳሪያ መሰረት መሥራት ጀምሩ፡፡ 
በአግባቡ ምሩ፡- ማቴዎስ 20፡25-28፣ 1 ቆሮንቶስ 11፡1፣ 1 
ጢሞቴዎስ 3፡1-13፤ 4፡12-16፣ ቲቶ 1፡5-9፣ 1 ጴጥሮስ 5፡1-5፡፡  

ፍርሃት በድፍረት ከማገልገል እንዲያግዳችሁ አትፍቀዱለት፡- 
ዮሐንስ 14፡27፣ ማርቆስ 13፡11፣ መዝሙር 23፡4፣ ኢያሱ 1፡8-9፡፡  

ስደት ወይ ተቃውሞ እንዲያስቆማችሁ አትፍቀዱ፡- 
ማቴዎስ 5፡10-16፣ 2 ጢሞቴዎስ 3፡12፣ 1 ጴጥሮስ 4፡12- 19፡፡  

ተባዙ፡- ማቴዎስ 13፡23፤ 28፡18-20፣ ማርቆስ 13፡10፣ 
ሐዋርያት ሥራ 1፡8፣ 2 ጢሞቴዎስ 2፡2፡፡ ቢያንስ ታማኝ፣ 

ታላቁ ተልዕኮ ሕብረት ተጨማሪ ግብዓቶችን በ greatcommissionalliance.org/
gcaresources ማግኘት ይቻላል፡፡  

ሊተላለፍ የሚችል፣ የማባዢያ መሳሪያ፡፡

በቦታው በሚገኝ፣ ፈቃደኛ በሆነ፣ ሊማር በሚችል እና ለእግዚአብሔር 
ልብ ካለው አንድ ሰው ጋር ይህን ማድረግ ጀምሩ፡፡ 

መመሪያ፡- አካሄዳችሁን ከእግዚአብሔር ጋር የጠበቀ ይሁን (ዮሐንስ 
15፡5)፡፡ በየሳምንቱ (ወንዶች ከወንዶች፣ ሴቶች ከሴቶች ጋር) ተገናኙ፡፡ 
የእያንዳንዱን ሳምንት ዋንኛ መመሪያዎችን ተከተሉ። በጸሎት እና 
በውይይት ጀምሩ፡፡ በዚህ መርጃ መሣሪያ ውስጥ ያለውን ንድፍ 
ተከተሉ፡፡ ጥሩ ጥያቄዎችን ጠይቁ እና ለጥያቄዎቻቸው መልስ 
ለመስጠት ጊዜ ስጡ፡፡ ለእግዚአብሔር ቃል፣ ለመንፈሱ ኃይል፣ ለፍቅር፣ 
ለቅቡልነት፣ ለጸጋ እና ለነጻነት አጽንኦት ስጡ፡፡ ባለፉት ጊዜያት 
የተማራችሁትን መርሆዎች ደጋግሟቸው፡፡ 

ጥናት፡- እያንዳንዱን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ አንብቡ፡፡ 
ምልከታዎች ላይ ተወያዩ (ማን፣ ምን፣ መቼ፣ የት፣ እንዴት እና 
ለምን የሚሉ ጥያቄዎችን ጠይቁ)፡፡ ትርጉሙ ላይ ተወያዩበት 
(ምልከታዎችን፣ አውድ እና ተዛማጅ ጥቅሶችን ግምት ውስጥ 
አስገቡ)፡፡ የእያንዳንዱን ክፍል እውነት እንዴት ተግባራዊ 
ማድረግ (ከሕይወት ጋር ማዛመድ) እንደሚቻል ተወያዩ፡፡  

ተያያዙ:- ዘና የሚያርግ አንድ ነገር አድርጉ፡፡ እርስ በርሳችሁ 
ተነጋገሩ፤ ተበረታቱ፡፡ አብራችሁ ጸልዩ፡፡ 

አረጋግጡ፡- ከእያንዳንዱ ቀጠሮ በኋላ ሳጥኑ ላይ ምልክት አድርጉ፡፡ 
ከዚያ በሚቀጥለው ጊዜ የት እና መቼ እንደምትገናኙ አቅዱ፡፡  

አዛምድ:- የተጠቆመውን የተዛምዶ ሀሳብ ተግባራዊ አድርጉ፡፡ 
በጸሎት ጀምራችሁ በጸሎት ዝጉት፡፡ 

የአንድ ዓመት ደቀመዝሙርነት ስለማጠናቀቃችሁ በደስታ አክብሩ! 
ጓደኞችን ይጋብዙ፣ ታሪኮችን ያካፍሉ፣ ጥሩ ምግብ ይበሉ እና ይጸልዩ!

መጻሕፍት ይልቅ ስሜት ቀስቃሽነትን የሚያጎላውን ሁሉ አስወግዱ፡፡ 
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ማንነት፡- መዝሙር. 139፡1-18፣ ዮሐ. 1፡1፤ 10፡25-30፣ 
ሮሜ 8፡38-39፣ 2 ቆሮንቶስ 5፡17፣ ኤፌ. 2፡8-10፣ ፊልጵ. 
1፡6፣ ዕብራ. 12፡1-2፡፡  

1 ዮሐንስ 5፡14-15፡፡ መንፈስ ቅዱስን በድነት ትቀበላላችሁ፤ ነገር ግን 
ያለማቋረጥ በእርሱ እንድትሞሉ ታዝዛችኋል፡፡ እግዚአብሔር እንደ 
ፈቃዱ የለመናችሁትን ሊሰጣችሁ ቃል ገብቷል፡፡ ይሄ ፈቃዱ ስለሆነ 
መሞላት ባሰባችሁ ቁጥር በመንፈሱ እንዲሞላችሁ ጠይቁት፤ ከዚያም 
በእምነት ፈቃዱን ለመፈጸም ኃይል እንዲሰጣችሁ ፍቀዱለት! እርሱ 
ለሚያቀርብላችሁ ጥሪ ሁሉ ኃይልን ይሰጣችኋል፡፡ 

በእያንዳንዱ ቀን ከኢየሱስ ጋር ስለምትሆኑበት ጊዜያት 
መርሐ ግብር አውጡ፡- ማርቆስ 1፡35፣ ሉቃስ 10፡38- 42፣ 
ማቴዎስ 4፡4፣ ፊልጵስዩስ 4፡6-7፡፡  
በእግዚአብሔር ጸጋ መመላለስ፡- ሉቃስ 4፡18-19፣ ሮሜ 5፡
1-2፣ 2 ቆሮንቶስ 12፡9፣ ኤፌሶን 2፡8-10፣ 2 ጢሞቴዎስ 2፡1፡፡ 
የእግዚአብሔርን ቸርነት እና መግቦት ተስፋ እያደረጋችሁ ኑሩ!  
ሕይወታችሁን በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት ላይ አንፁት፡- 
ማቴዎስ 7፡24-27፣ 2 ጢሞቴዎስ 2፡15፤ 3፡16፣ መዝሙር 

ተያያዙ:- ዘና የሚያደርግ አንድ ነገር አድርጉ፡፡ እርስ 
በርሳችሁ ተነጋገሩ፤ ተበረታቱ፡፡ አብራችሁ ጸልዩ፡፡ 

በእግዚአብሔር ቃል በእምነት መመላለስ፡- ማቴዎስ 4፡
4፣ ሮሜ 10፡17፣ 1 ቆሮንቶስ 16፡13-14፣ 2 ቆሮንቶስ 5፡7፣ 

ገላቲያ 2፡20፣ ዕብራውያን 11፡1-6፡፡ ከስሜት ወይም ከሁኔታዎች ባሻገር 
በአምላክ ቃል ላይ ተመስርታችሁ በእምነት ውሳኔ አድርጉ፡፡ 

1፡1-3፤ 119፡11፣ ያዕቆብ 1፡22፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ በጽሑፍ፣ በታሪክ፣ 
በትንቢት እና በሳይንስ (thebestfacts.com) ሕጸጽ-አልቦነቱ የተረጋገጠ 
ነው፡፡ በየቀኑ አንብቡ፣ አጥኑ እና ተግብሩት፡፡ 

ኃጢአትን ማስተናገድ፡- ዮሐንስ 8፡31-36፣ ሮሜ 7፡14-8፡1፣ 
1ኛ ቆሮንቶስ 10፡13፣ መዝሙር 103፡12፣ 1ኛ ዮሐንስ 1፡5-9  

(ይህን ክፍል የሚታየው ከእግዚአብሔር ጋር ባለ ህብረት ወይም መቀራረብ 
በሚል አውድ መሰረት ነው)፡፡ መዳናችሁ እና ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ 
ግንኙነት የተመሰረተው በኢየሱስ ላይ ባላችሁ እምነት ፣ በጸጋ ነው፡፡ አሁን፣ 
ኃጢአት ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁን ቅርበት የጎዳው ቢሆንም በምትናዘዝበት 
ወቅት እርሱ ይቅር ይላችሁ እና ከእርሱ ጋር የነበራችሁን ቅርርብ ያድሳል፡፡  

በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔርን መታመን፡- 
ማቴዎስ 6፡25-34፣ ሮሜ 8፡28፣ 2ኛ ቆሮንቶስ 12፡7- 10፣  

በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መመላለስ፡- ዮሐንስ 7፡38-39፤ 
16፡7፣ 1ኛ ቆሮንቶስ 3፡16፤ 6፡19፤ 12፡13፣ ኤፌሶን 5፡18፣ 

በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለመመስከር ውጡ፡- ከሁለተኛው 
ቀጠሮአችሁ ታሪካችሁን አሻሽሉት፡፡ ከዚያም እግዚአብሔር  

ኢየሱስን የማያውቁ አሥር ጓደኞቻችሁን ስም ጻፉ፡፡ 
በየዕለቱ ስለእነሱ መጸለይ ጀምሩ፡፡ 

ቤተ ክርስቲያን፡- ዮሐንስ 13፡34-35፣ ሐዋርያት ሥራ 2፡
42፣ ሮሜ 12፡3-10፣ ዕብራውያን 3፡13፤ 10፡24-25፡፡  

ግጭትን መቋቋም፡- ማቴዎስ 18፡21-22፣ 5፡23-24፣ 18፡
15-17፣ 7፡3-5፣ ሮሜ 12፡18፣ ቆላስይስ 3፡13፡፡ 

መመስከር፡- ማቴዎስ 4፡19፤ 9፡36-38፤ 13፡3-9፣ 
የሐዋሪያት ሥራ 1፡8፣ ሮሜ 10፡13-15፣ ቆላስይስ 4፡5፡፡ 

በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለመመስከር ሂዱ፡- ልክ እንደ 
ባለፈው ጊዜ አድርጉ፡፡ ወንጌልን ግልጽ አድርጉ (ቀጠሮ 1ን 
አስታውሱ)፡፡ ሰዎች በኢየሱስ እንዲታመኑ ጋብዟቸው፡፡ 

ተያያዙ:- ዘና የሚያደርግ አንድ ነገር አድርጉ፡፡ እርስ 
በርሳችሁ ተነጋገሩ፤ ተበረታቱ፡፡ አብራችሁ ጸልዩ፡፡ 

ከታላቅ ተልዕኮ ዓላማ ጋር መኖር፡- የሐዋርያት ሥራ 1፡8፣ 
ማቴዎስ 9፡36-38፤ 28፡18-20፣ 1 ቆሮንቶስ 10፡31፣ ዮሐንስ  

15፡5፣ ቆላስይስ 3፡23፡፡ ወንጌልን ማካፈል እና ደቀ መዛሙርት ማድረግን 
የህይወትህ አላማ ማድረግ የምትችለው እንዴት ነው? 

መንፈሳዊ ስጦታዎቻችሁን መጠቀም፡- የሐዋርያት 
ሥራ 1፡8፣ ሮሜ 12፡1-11፣ 1ኛ ቆሮንቶስ 12፡4-11፣ ኤፌሶን 

4፡11-13፡፡ ስጦታዎቻችሁን ከሌሎች አማኞች ጋር በአንድነት ለታላቁ 
ተልእኮ በትህትና ተጠቀሙ፡፡ ኢየሱስ እና ቃሉ ላይ አተኩሩ፡፡  

ተያያዙ:- ዘና የሚያደርግ አንድ ነገር አድርጉ፡፡ እርስ 
በርሳችሁ ተነጋገሩ፤ ተበረታቱ፡፡ አብራችሁ ጸልዩ፡፡ 
ክለሳ፡- ማቴዎስ 7፡24-27፡፡ ያለፉ ቀጠሮዎቻችሁን 
ገምግሙ፡፡ ምን ቀጣይ እርምጃዎችን መውሰድ 
ያስፈልጋችኋል?  

ችግረኞችን አገልግሉ፡- ማቴዎስ 25፡34-40፣ መዝሙር 82፡
3-4፣ ያዕቆብ 1፡27 እና 1 ጴጥሮስ 2፡12 አንብብ፡፡ ከዚያም፣ 
ውጣና የሰዎችን ፍላጎት አሟላ፤ ወንጌልንም አካፍል፡፡ 

በታማኝነት መመላለስ፡- ዮሐንስ 14፡15፣ ገላቲያ 5፡19-23፣ 
ኤፌሶን 5፡1-4፣ ቆላስይስ 3፡1-10፡፡ 

ጸሎት፡- ማቴዎስ 6፡9-13፣ ዮሐንስ 14፡13-14፣ ፊልጵስዩስ 
4፡6-7፣ 1 ተሰሎንቄ 5፡17፣ 1 ዮሐንስ 5፡14-15፡፡ 

በመንፈሱ እንዲሞላችሁ ለምኑት፡፡ ጥያቄ መጠየቅ ትችሉ እንደሆነ የአንዱን 
ሰው ፈቃድ ጠይቁ፡፡ ከዚያም በእነሱ ላይ የሆነውን ድንቅ ነገር እንዲያካፍሉ 
ጠይቋቸው፡፡ አዳምጡ እና በሀሳብ ተጎዳኙ (ተገናኙ)፡፡ ታሪካችሁን ልታጋሯቸው 
ይፈቅዱ እንደሆነ ጠይቁ፡፡ ከዚያ ታሪካችሁን አካፍሏቸው!  ፍቅር፡- ማርቆስ 12፡29-31፣ ዮሐንስ 13፡34-35፤ 15፡5፤ 9፣ 

1 ቆሮንቶስ 13፡4-8፣ ገላቲያ 5፡22-23፣ 1 ዮሐንስ 4፡19፡፡ 

ምስክርነታችሁን ተለማመዱ፡- ምስክርነታችሁን 
በማሻሻል እርስ በእርስ መከፋፈልን ተለማመዱ፡፡ 

ያዕቆብ 1፡2-4፣ 1 ጴጥሮስ 4፡19፡፡ በሁሉም ነገር እግዚአብሔርን አክብር።


