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ቃል ብመጀመርታ ነበረ፡ እቲ ቓል 
ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ። 

እቲ ቓልውን ኣምላኽ ነበረ።
ወ. ዮሃንስ 1፣ 1

ህይወት ኣብኡ ነበረት፡  
እታ ህይወት ከኣ 

ብርሃን ሰብ ነበረት።
ወ. ዮሃንስ 1፣ 4
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ሽዑ የሱስ፡  
ኣነ ብርሃን ዓለም እየ።  

እቲ ዚስዕበኒ  
ብርሃን ህይወት ኪረክብ እምበር፡ 

ብጸልማት ኣይኪኸይድን እዩ፡  
ኢሉ ኸም ብሓድሽ ተዛረቦም።

ወ. ዮሃንስ 8፣ 12 

የሱስ ከኣ፥  
መገድን ሓቅን ህይወትን  

ኣነ እየ። 
ብዘይ ብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ 

ዚመጽእ የልቦን።
ወ. ዮሃንስ 14 ፣6
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በታ ዳሕረይቲ ዓባይ መዓልቲ በዓል 
የሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለውን፥ 

ዝጸምኤ እንተሎ፡  
ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ።  

ብኣይ ዚኣምን፡ 
እቲ ጽሑፍ ከም ዝበለ፡  

ካብ ከብዱ ርባታት ማይ ህይወት 
ኪውሕዝ እዩ።

ወ. ዮሃንስ 7፣37-38

ኣቱም ኵልኹም እትጽዕሩን ጾር 
ዝኸበደኩምን፡ 

ኣነ ኸዕርፈኩም ናባይ ንዑ።
 ወ. ማቲዎስ 11: 28

ኣነ ለዋህ እየ፡ 
 ልበይውን ትሑት፡ 
ኣርዑተይ ፈኵሽ፡  

ጾረይውን ቀሊል እዩ እሞ፡…
ወ. ማቲዎስ 11: 30
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ኦ ኣምላኽ:  
ንኣይ ንሓጥእ ምሐረኒ፡

ወ. ሉቃስ 18: 13

ዓስቢ ሓጢኣትሲ ሞት እዩ፡ 
ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ 

የሱስ ጐይታና 
ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ።

ሮሜ 6: 23

የሱስ ድማ፥ 
ካብ ላዕሊ እንተዘይተወልደ፡ 
ንመንግስቲ ኣምላኽ ኪርእያ 

ዚኽእል ከም ዜልቦ፡ 
ብሓቂ እብለካ አሎኹ፡  

ኢሉ መለሰሉ።
ወ. ዮሃንስ 3:3

ካብ ላዕሊ ኽትውለድ ብግዲ  
እዩ ስለ ዝበልኩኻ፡ 

ኣይትገረም።
ወ. ዮሃንስ 3:7
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እምበኣርስኸ ሓጢኣትኩም 
ምእንቲ ኺድምስሰልኩም፡  

ካብ ገጽ እግዚኣብሄር  
ከኣ ዘመን ዕረፍቲ 

ምእንቲ ኺመጻልኩም፡
ግ. ሃዋርያት 3: 19 

ሓጢኣትና እንተ ተናዘዝና፡ 
ንሓጢኣትና ይቕረ 

ኪብለልና፡  
ካብ ኵሉ ዓመጻውን ኬንጽሃና 

እሙንን ጻድቕን እዩ።
1 ዮሃንስ 1: 9

ነቶም እተቐበልዎ ዘበሉ ዅሎም  
ብስሙ ንዚኣምኑ  

ግና ውሉድ ኣምላኽ  
ኪዀኑ መሰል ሃቦም።  

ንሳቶም ከኣ ካብ ኣምላኽ እምበር፡ 
ካብ ደም፡ 

ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ፡  
ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ 
ዘይተወልዱ እዮም።

ወ. ዮሃንስ 1፡12-13



12 13

እቲ ንቓለይ ዚሰምዖን በቲ 
ዝለኣኸኒ ዚኣምንን 

ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ። 
ንሱ ኻብ ሞት  

ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር፡  
ናብ ፍርዲ ኸም ዘይበጽሕ፡  
ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም 

አሎኹ።
ወ. ዮሃንስ 5:24

ኣምላኽ፡  
በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዅሉ ናይ 

ዘለኣለም ሕይወት ምእንቲ ኺረክብ 
እምበር፡ ከይጠፍእሲ፡  

ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ፡ ክሳዕ 
ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ።

ወ. ዮሃንስ 5:36
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ንሱ ግና ብሰሪ ገበንና ቘሰለ፡  
ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ፡  

ንሕና ሰላም ምእንቲ ኽንረክብ፡  
መቕጻዕቲ ናብኡ ወረደ፡  

ንሕናውን ብስምብራቱ ሓዌና።
ት. ኢሰይያስ 53:5

እንሆ፡ 
ኣብ ደገ ቤት ደው ኢለ ኳሕኳሕ 

ኤብል አሎኹ።  
ሓደ እኳ ድምጸይ ሰሚዑስ ማዕጾ 

እንተ ኸፈተለይ፡  
ናብኡ ኽኣቱ ምስኡ ኸኣ ክድረር

እየ፡ ንሱውን ምሳይ። ራ. ዮሃንስ 3፡20

ክርስቶስ ኣብ 
ልብኹም ብእምነት ምእንቲ 

ኺሐድር፡
ኤፌሶን 3፡17
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የሱስ ድማ፡  
ወዲ ሰብ ንጥፉእ  

ኪደልን ኬድሕንን እዩ 
ዝመጸ እሞ፡
ወ. ሉቃስ 19፡10

ነቲ ናባይ 
ዚመጽእ ከቶ ንወጻኢ  
ኣይድርብዮን እየ።

ወ. ዮሃንስ 6፡37

ኵሉ 
ተዳልዩ አሎ እሞ፡ ንዑ

ሉቃስ 14፡17

ጐይተተይ፡  
ምእንቲ ኽድሕንሲ፡  

እንታይ ክገብር ይግብኣኒ፧ በሎም። 
ንሳቶም ከኣ፡  

ብጐይታና የሱስ እመን እሞ ንስኻን 
ቤትካን ክትድሕኑ ኢኹም፡  

በልዎ። 
ግ. ሃዋርያት 16፡30-31
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ብእኡ ዚኣምን ዘበለ ብስሙ 
ሕድገት ሓጢኣት ከምዚረኽብ፡።

ግ. ሃዋርያት 10:43

የሱስ ጐይታና…. 
ንሱ ብሰሪ ሓጢኣትና 

በጃ ተዋህበ፡  
ስለ ጽድቅናውን ተንስኤ።

ሮሜ 4:24-25

እምብኣርሲ ሕጂ ነቶም 
ብክርስቶስ የሱስ ዘለዉ ዂነኔ 

የብሎምን።
ሮሜ 8;1

ንኣካትኩም ብስም ወዲ ኣምላኽ 
እትኣምኑ ዘሎኹም፡  

ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም 
ዘላትኩም ምእንቲ ኽትፈልጡ ኢለ 
እየ እዚ ጽሒፈልኩም ዘሎኹ።

1 ዮሃንስ 5:13
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ግናኸ ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለ 
እተጻሕፈ ደኣ፡  

ኣዚኹም ተሐጐሱ እምበር፡
ሉቃስ 10:20

እምብኣርሲ ብእምነት  
ካብ ጸደቕና፡  

ምስ ኣምላኽ ብጐይታና የሱስ 
ክርስቶስ ሰላም ይሃልወና።

ሮሜ  5:1

ሓደ እኳ ኸይምካሕሲ፡ ካብ 
ግብሪ ኣይኰነን እሞ፡  

ብእምነት ብጸጋ ኢኹም 
ዝደሓንኩም፡ እዚ ኸኣ ውህበት 

ኣምላኽ እዩ እምበር፡ 
ካባኻትኩም ኣይኰነን።

ኤፌሶን 2:8-9

ስለቲ ዘይንገር ውህበት ንኣምላኽ 
ስብሓት ይኹኖ።

2 ቆሮንጦን 9፡15
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ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ፡ 
ኣብ ብርሃን እንተ ተመላለስና ግና፡ 

ንሓድሕድና ሕብረት አሎና፡ 
ደም የሱስ ክርስቶስ ወዱውን ካብ 

ኵሉ ሓጢኣት የንጽሃና እዩ።
1 ዮሃንስ 1:7

እተን ኣባጊዔይ ግና  
ድምጼይ ይሰምዓ፡  
ኣነ ኸኣ ኤለልየን፡  

ንሳተንውን ይስዕባኒ።  
ኣነ ኸኣ 

ህይወት ዘለኣለም እህበን፡  
ንዘለኣለም ድማ ኣይጠፍኣን እየን፡  

ካብ ኢደይውን ዚምንዝዔን የልቦን።
ዮሃንስ 10:27-28
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ነዚ ኢኹም  
እተጸዋዕኩም  

እሞ፡ ክርስቶስ ከኣ፡  
ምእንቲ 

ኣስኣሰሩ ኽትስዕቡ፡  
ኣርኣያ ሓዲጉልኩም  

ምእንታኹም  
መከራ ጸገበ።
1 ጴጥሮስ 2:21

እንሆ ድማ፡  
ኣነ ኽሳዕ መወዳእታ ዓለም ኵሉ 

መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ።
ወ. ማቶዎስ 28:20

ከምኡ ኸኣ ነቲ  
ጽቡቕ ግብርኹም ርእዮም፡  
ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም  

ምእንቲ ኼመስግንዎ፡ 
ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ  

ሰብ ይብራህ።
ወ. ማቶዎስ 5:16
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ብኣይን ብቓለይን ዚሐፍር ዘበለ፡ 
ወዲ ሰብ ብግርማኡን ብግርማ 

ኣቦኡን ብግርማ ቅዱሳን መላእኽቱን 
ኪመጽእ ከሎ፡  

ብእኡ ኺሐፍር እዩ።
ወ. ሉቃስ 9:26

ሳዕሪ ይነቅጽ፡  
ዕምባባ ይቕምስል፡  

ቃል ኣምላኽና ግና ንዘለኣለም 
ይነብር።

ት. ኢሰያስ 40:8

ሰማይን ምድርን ኪሐልፍ፡ 
ቃለይ ግና ኣይኪሐልፍን እዩ።

ወ. ሉቃስ 21:33
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ድሌትኩም ዘበለስ  
ብጸሎትን ልማኖን 

ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ 
ይፈለጥ ኣምበር፡  

ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ።  
እቲ ኻብ ኵሉ ኣእምሮ ዚበልጽ 

ሰላም ኣምላኽ ድማ ንልብኹምን 
ሓሳብኩምን ብክርስቶስ የሱስ 

ኪሕልዎ እዩ።
ፊሊጲ 4:6-7 

ብናይ 
ዘለኣለም ፍቕሪ ኣፍቀርኩኺ፡  

ስለዚ ኸኣ ብምሕረት ሰሐብኩኺ።
ኤርሚያስ 31:3

ምሳኻ እየ እሞ፡ ኣይትፍራህ፡
ት.ኢሰይስ 41:10
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ስፍራ ኸዳልወልኩም እኸይድ 
አሎኹ፡ከይደ ስፍራ ምስ 

ኣዳለኹልኩም፡  
ኣብቲ ኣነ ዘሎኽዎ ንስኻትኩምውን 

ኣብኡ ምእንቲ ኽትኰኑስ፡  
ተመሊሰ ኽመጽእ እየ 

እሞ ናባይ ክወስደኩም እየ።
ዮሃንስ 14:2-3

ጐይታ ባዕሉ ብናይ 
ትእዛዝ ጭድርታን ብድምጺ ሊቀ 
መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን 
ካብ ሰማይ ኪወርድ እዩ፡ እቶም 
ብክርስቶስ ዝሞቱውን ቅድም 

ኪትንስኡ እዮም።  
ድሕርዚ ንሕና ብህይወት ጸኒሕና 

ዘሎና ንምቕባል 
ጐይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሐቢርና 

ብደበና ኽንለዓል ኢና፡  
ከምኡውን ንሓዋሩ ምስ ጐይታ 

ኽንነብር ኢና።
1 ተሰሎንቄ 4:16-17
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ሓድሽ 
ሰማይን ሓዳስ ምድርን ርኤኹ።

ራእይ ዮሃንስ 21:1

ኣምላኽ ከኣ ንብዘሎ 
ንብዓት ካብ ኣዒንቶም ኪደርዝ እዩ። 

እቲ ቐዳማይ ሐሊፉ እዩ እሞ፡  
ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይኪኸውንን፡ 

ድሕሪ ደጊምውን ሓዘን፡  
ወይ ጫውጫው፡  

ወይ ጻዕሪ ኣይኪኸውንን እዩ።
ራእይ ዮሃንስ 21:4

እንሆ፡  
ቀልጢፈ እመጽእ አሎኹ፡ 

ራእይ ዮሃንስ 22:12

እቲ መንፈስን እታ መርዓትን፡  
ንዓ፡ ይብሉ አለዉ። እቲ 

ዚሰምዕውን፡ ንዓ፡ ይበል።  
ዝጸምኤ ኸኣ ይምጻእ፡ ዝደለየውን 
ማይ ህይወት ብኸምኡ ይውሰድ።

ራእይ ዮሃንስ 22:17

ኣሜን፡ ጐይታና የሱስ፡ ንዓ።
ራእይ ዮሃንስ 22:20



መጽሓፍ ቅዱስ እንተዘይብልካ/ኪ ፣ 

መጽሓፍ ሓዲሽ ኪዳን ብነጻ ዋጋ ናብ 

ዘለኽሞ ቦታ ክንሰደልኩም ድሌትና እዩ።

ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ፣ 

ብሓጎስ ተሰኒና ክንምልሰልኩም  

ድሉዋት ኢና።

መጽሓፍ ቅዱስ ኣንብብ/ቢ፣ ንሱ ቃል 

ኣምላኽ እዩ። ንድምጺ እግዚኣብሔር 

ስማዕ። እቲ ልዑል እግዚኣብሔር 

ብዛዕባኻ/ኺ ይግደስ እዩ። ማዕረ ክንደይ 

ከምዘፍቅረካ/ኪ ክትፈልጥ/ጢ ይደሊ 

እዩ። እግዚኣብሔር ኣብ ቃሉ፣ እቲ ናብ 

ሓቀኛ ዕረፍቲ ዝወስድ መንገዲ፣ ናብ ሓቀኛ 

ሓጎስ ከምኡ`ውን ሰላም የርእየካ እዩ። 
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