
ለመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መሪ 

የሚጠቅሙ ምክሮች 

 

 መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የሚመራው ሰው ቅድመ ዝግጅት ማድረጉ እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው፡፡ መሪው አስቀድሞ 

ጌታ መንፈስ ቅዱስ አንዲያስተምረው ና የተማረውንም በህይወቱ ለመተርጎም እንዲረዳው ሊጸልይ ያስፈልጋል፤ 

ይህ እስካልሆነ ድረስ ሌሎችን መምራት ትርጉም አይኖረውም፡፡ 

 

 ጥናቱ ከመጀመሩ በፊት መሪው በጥናቱ ለሚካፈሉት ሰዎች ለእያንዳንዳቸው ቢቻል ስማቸውን እየጠራ መጸለይ 

አስፈላጊ ነው፡፡ ይህንን ማድረግ ጥናቱን የሚያጠኑት ሰዎች አዕምሯቸውን በእግዚአብሄር ቃል ለመሙላት የመጡ 

ብቻ ሳይሆኑ በመንፈስ ቅዱሰ ለመነካትና ለመለወጥ የተዘጋጀ አዕምሮ እንዲኖራቸው ይረዳል፤ ጌታ በዮሐንስ 

ወንጌል 15፡5 እንደተናገረው፣ ያለእርሱ አንዳችም ልናደርግ አንችልምና ነው፡፡ 

 

 ጥናቱን በሰዓቱ መጀመር፡፡ ጥናቱ በተወሰነው ሰዓት ሁልጊዜ የሚጀምር ከሆነ ሰዎች በጊዜው ለመገኘት ጥረት 

ማድረግ ይሞክራሉ፤ ነገር ግን ሰዎች እስኪሞሉ የሚጠበቅ ከሆነ ሌሎቹም በጊዜ የሚደርሱት ሌላ ጊዜ በሰዓቱ 

መገኘት ጥቅም እንደሌለውና ቢያረፍዱም እንደሚጠበቁ በማሰብ ወደ ማርፈድ ሊያመሩ ይችላሉ፡፡ 

 

 መጀመሪያ በምትሰበሰቡበት ቀን፤ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ውይይት እንጂ ትምህርት እንዳልሆነ በግልጽ መንገር 

ያስፈልጋል፡፡ ይህንን ስትናገር፣ እዚያ የሚመጡት ሰዎች ሁሉ በውይይቱ ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ ማበረታታት 

ያስፈልጋል፡፡ 

 

 ለሚጠየቁት ጥያቄዎች በተቻለ መጠን አንድ ሰው መልስ ሳይቆም ተጨማሪ ሃሳብ ካለ መቀበል፡፡ ብዙ ጊዜ ጥሩ 

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ጥያቄ ከአንድ በላይ መልስ ሊኖረው የሚችል ዓይነት ጥያቄ ነው፤ ስለዚህም ‹‹ሌሎቻችሁስ 

በዚህ ላይ ምን ሃሳብ አላችሁ?›› ብሎ ለተጨማሪ ሃሳብ ማበረታታት መልካም ነው፡፡  

 

 መልስ የሰጡትን ግለሰቦች፤ በተለይም ዝምተኛ ሆነው ለሚታዩት መልስ ሲሰጡ ማደፋፈር ማበረታቻ ቃላት 

መናገር ይጠቅማል፡፡ 

 

 ዝምታን አለመፍራት፤ አብዛኛውን ጊዜ ጥያቄ ተጠይቆ መልስ የሚሰጥ ከጠፋና ዝምታ ከሰፈነ መሪው አንድ ነገር 

ማድረግ እንዳለበት ስለሚሰማው በመሃል ገብቶ ወይ መልሱን ይሰጣል፣ ወይ ደግሞ ጥያቄውን ይደግመዋል፡፡ 

አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ምን መልስ መስጠት እንዳለባቸው ሲያሰቡና ሲዘጋጁ ሊሆን ስለሚችል ለዝምታው ጊዜ 

መስጠትም አይከፋም፡፡ 

 

 ዝምታው ከቀጠለና መልስ የሚሰጥ ሰው ከሌለ፤ ጥያቄውን በሌላ ቀለል ባለና ሊገባቸው በሚችል መንገድ 

ጥያቄውን መጠየቅ፡፡  



 

 ለሚነሱት ጥያቄዎች ሁሉ መሪው መልስ እንዳለው ሆኖ መታየት አላስፈላጊ እንደሆነም መረዳት ያስፈልጋል፤ 

ስለዚህም በሚቀጥለው ሁላችንም በመመርመር ሃሳብ ይዘን እንምጣ፣ በዚህ አንጻር የተሻለ እውቀት ያላቸውን ሰዎች 

አናግሬ መልሱን ማምጣት እሞክራለሁ እና የመሳሰሉትን አባባሎች በመጠቀም ሁልጊዜ መልስ ከመሪው ዘንድ 

ሊኖር እንደማይችል ማሳወቅ መልካም ነው። 

 

 የሰዎችን መልስ አለማጣጣል፤ የተመለሰው መልስ ምንም የተሳሳተ መሆኑ ቢታወቅም እንኳን ልክ እንዳይደለ ገልጾ 

መናገር ሰዎችን ወደፊት በውይይቱ እንዳይሳተፉ ሊያስደነግጥና ከተሳታፊነት ሊያስቀራቸው እንደሚችል ማወቅ 

ያስፈልጋል፡፡ እንደዚህ ዓይነት ሁኔታ ሲገጥም፣ ‹‹በየትኛው ጥቅስ ላይ የተመሰረተ ምልስ ነው?›› ወይም ደግሞ 

‹‹ሌሎቻችሁ በዚህ ላይ ምን ሃሳብ አላችሁ?›› በማለት ትክክለኛው መልስ ከሌሎች እንዲመጣ በማበረታታት 

ስህተትን ማረም ይቻላል፡፡ 

 

 መስመር መልቀቅ፡ ከምትነጋገሩበት ሃሳብ ውጭ ሊያስወጧችሁ የሚችሉ ብዙ መልካም የሚመስሉ ሃሳቦች 

ሊመጡ እንደሚችሉ መገንዘብ ያስፈልጋል፤ ሆኖም የዚህ ዓይነቱ ነገር ሲከሰት በቀስታና ጥበብ በተሞላው መንገድ 

ወደተጠየቀው ጥያቄና ወደሚጠናው ርዕስ መመለስ አስፈላጊ ነው፡፡ 

 

 ስለጥናቱ አካሄድ አለመዘንጋት፡ እያንዳንዱ ሰው በእያነድንዱ ጥያቄ ላይ መሳተፍ ሲችል ለመጽሃፍ ቁዱስ ጥናቱ 

ህይወት ይሰጠዋል፤ ሆኖም አንዳንድ ጊዜ መቋጠርና ወደ ሌሎችም ጥያቄዎች ማለፍ ሊያስፈልግ ይችላል፤ ካልሆነ 

ግን ጥናቶቹ በተመደበላቸው ቀን ሳያልቁ እየተቆራረጡ ጥናቱ የታቀደለትን ዓላማ ላይመታ ስለሚችል ጥንቃቄ 

ማድረጉ አይከፋም፡፡ 

 

 ጥናቱን በሰዓት መጨረስ፡ ሰዎች ጥናቱን ለመካፈል በሰዓቱ እንዲገኙ ከተጠየቁ፤ ጥናቱ በሰዓት አልቆ ደግሞ 

በሰዓቱ ሊሄድ ለሚፈልግ ሰው በጊዜው መጨረስ መልካም ነው፡፡ መገናኘታችሁ መጽሃፍ ቅዱስን ከማጥናትም 

ባሻገር እርስ በእርስ ለመተያየት፣ ለመበረታታትና፣ ለመጽናናትም ጭምር ስለሚሆን ጥናቱ በጊዜው ከተጨረሰ 

እነዚህንና የመሳሰሉትንም ተግባሮች በተጨማሪ ለማከናወን ዕድል ሊሰጥ እንደሚችል መረዳት ያስፈልጋል፡፡ 


