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ፍቅር

የቀረበ ነው
በእርሱ የሚያምንየሚያምን

ሁሉሁሉ

የዘላለም ሕይወትየዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ

እንዳይጠፋእንዳይጠፋ
እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥእስኪሰጥ ድረስ

ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልናወዶአልና
መጽሐፍ ቅዱስ፡ ዮሐ. 3:16

 የእግዚአብሔር የፍቅርየፍቅር ስጦታ

ይህ መሠረታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ከእግዚአብሔር ለእኛ የተላኩትን 
ሁሉንም መልካም መልእክቶች እንደሚያንፀባርቅ
ዕንቊ በግልጽ ያሳያል፡፡

ታሳቢ የሆነ እጅግ ቀላሉ ቅድመ ሁኔታቅድመ ሁኔታ
ሊኖር የሚችለው ትልቁ ቊጥርቊጥር
ከስጦታዎች ሁሉ የተሻላው ስጦታስጦታ
ያለው እጅግ ታላቅ መዳንመዳን
ሊከፈል የተገባው ከፍተኛው ዋጋዋጋ
እስካሁን ከታወቀው እጅግ የበለጠ ትልቅ ምሕረትምሕረት

ይህም ላንተላንተ በግል የቀረበ ነው!

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የቀረበው ወንጌል በእርሱ 
ላይ የበራውን ብርሃን ማየት ለቻለ 

ለማንኛውም ሰው በእውነት አስደሳች መልእክት ነው፡፡



እንዲኖረው እንጂ

ፍቅር

… በእርሱ የሚያምን ሁሉየሚያምን ሁሉ …
ይህ ለሁሉም የሚተገበር ነው፤ ምንም የሚቀር የለም “ሁሉ” 

በሚለው ቃል ቦታ የአንተን ስም መተካት ትችላለህ፤ ለመጥፋት 

በጭራሽ ምንም ማድረግ የለብንም፤ 

ነገር ግን ለመዳን አንድ ነገር ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ነገር ግን ለመዳን አንድ ነገር ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

እግዚአብሔር የሚጠይቀው መልካም ሥራን አይደለም፤ እርሱ 

የሚጠይቀን ስለኃጢአታችን የእግዚአብሔርን ፍርድ የተቀበለውን 

ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን በየግላችን እንድናምንበየግላችን እንድናምን ነው፡፡

እርሱ የሚሻውን ካሟላህ ከዘላለም ቅጣት መዳንን ታገኛለህ፤ 

የዘላለም ሕይወትየዘላለም ሕይወት ትቀበላለህ፡፡

… የዘላለም ሕይወትየዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ …
ይህ እንዲያው ዝም ብሎ እንደነገሩ ከአንድ ሕይወት ውስጥ አንድ የሆነ 

ነገርን ከማግኘት ወይም የአንድ ሰውን ሕይወት ከማጣጣም ያለፈ ነው፤ 

ይህ ሕይወት በእውነት ደስ የሚያሰኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ያለ ይህ ሕይወት በእውነት ደስ የሚያሰኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ያለ 
የዘላለም ሕይወት ነው፡፡የዘላለም ሕይወት ነው፡፡ 

የእግዚአብሔር ቃል እንደሚከተለው ይገልጸዋል፡

“የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው፤ የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን “የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው፤ የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን 
በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ሕይወት ነው፡፡”በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ሕይወት ነው፡፡”

መጽሐፍ ቅዱስ፡ ሮሜ 6፡23

“ልጁ ያለው ሕይወት አለው”“ልጁ ያለው ሕይወት አለው”
መጽሐፍ ቅዱስ፡ 1ዮሐ.5፡12

የዘላለም ሕይወት የሚጀምረው መቼ ነው? በቅንነት ሆነህ ኃጢአትህን 

በእግዚአብሔር ፊት ተናዝዘህ በአዳኙ በኢየሱስ ክርስቶስ ባመንህ ጊዜ 

ነው፡፡ ይህም እዚህ እና አሁን ሊፈጸም ይችላል፡፡ይህም እዚህ እና አሁን ሊፈጸም ይችላል፡፡



እስኪሰጥ ድረስ

ፍቅር

… እንዳይጠፋእንዳይጠፋ …
በዚህ ስፍራ እግዚአብሔር እርሱ ያቀረበውን ስጦታ ያልተቀበሉ 

አስፈሪ ፍጻሜያቸውን ይናገራል፤ ከእግዚአብሔር መገኘት ርቀው 

““ትሉ ወደማይሞትበት እሳቱ ወደማይጠፋበት““ ጨለማና ሥቃይ 

ውስጥ ለዘላለም ይጣላሉ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ማር.9፡44

እባካችሁ ይህን በተሳሳተ መንገድ አትረዱት፤  

የእግዚአብሔር መልእክት ማስፈራሪያ አይደለም፡፡ 

እርሱ ኃጢአተኞች እንዲለወጡና ሕይወት እንዲያገኙ እንጂ  እርሱ ኃጢአተኞች እንዲለወጡና ሕይወት እንዲያገኙ እንጂ  
እንዲሞቱ አይፈልግም፡፡እንዲሞቱ አይፈልግም፡፡

እግዚአብሔር ሰዎች ሊጠፉ እንደሚችሉ የሰጠውን እውነተኛ 

ማስጠንቀቂያ በተመለከተ ሳንናገር ዝም ብንል ስህተት ይሆን ነበር፡፡

እግዚአብሔር 
አንድያ ልጁን እስኪሰጥአንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ

የእግዚአብሔር ፍቅር የከፈለው ዋጋ ይህ ነው ይህም ሊነገር የማይችል 

ስጦታ ነው፡፡ ሰው የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቅ የሆነው 

የእግዚአብሔር ፍቅር ማረጋገጫ ነው፡፡ እርሱ የተወደደ ልጁን 

በመስቀል ላይ እንዲሞት አሳልፎ ሰጠ፡፡ 

እግዚአብሔር የጠፉትን ለመርዳት የመጣው እንደዚያ ነበር! እግዚአብሔር የጠፉትን ለመርዳት የመጣው እንደዚያ ነበር! 
እንደምን ያለ ምሕረት ነው!እንደምን ያለ ምሕረት ነው!

… ዓለምን እንዲሁ ወዷልና፡፡ወዷልና፡፡
ይህም እግዚአብሔር እኛን ፍጥረቶቹን ምን ያህል እንደሚናፍቀን ሐሳብ 

ይሰጠናል፡፡ እኛ ያላከበርነው፣ ቸል ያልነውና ያስከፋነው እግዚአብሔር 

ያለውን ፍቅር ከማድነቅ በቀር ልንገነዘበው እንኳ አንችልም፡፡ እርሱ እርሱ 
የጠፉትን ለማዳንየጠፉትን ለማዳን የመጀመሪያውን እርምጃ ወስዷል፡፡እርምጃ ወስዷል፡፡



ፍቅር

የእግዚአብሔር ቃል 

መጽሐፍ ቅዱስን አንብብ

“ፍቅርም እንደዚህ ነው፤ “ፍቅርም እንደዚህ ነው፤ 
               እግዚአብሔር እርሱእግዚአብሔር እርሱ
        ራሱ እንደ ወደደንራሱ እንደ ወደደን ስለ ኃጢአታችንም
   ማስተስሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደ ላከልጁን እንደ ላከ
                         እንጂ እኛ እግዚአብሔርን 
             እንደ ወደድነው አይደለም።“
                                                    መጽሐፍ ቅዱስ፡ 1ዮሐ.4:10
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