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ፍቕሪ

ዝቐረበ እዩ
በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ 

ኹሉ

ናይ ዘልኣለም ህይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር

    ከይጠፍእሲ

ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ

ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ
መጽሓፍ ቅዱስ ዮሃ. 3:16

ህያብ ፍቕሪ እግዚኣብሄር

እዚ መሰረታዊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ 
ብምልኡ ናይ እግዚኣብሄር ወንጌል ከም 
ኣንጸባራቒ ዕንቜ ከምዝኾነ ብግልጺ የርእየና።

መስተንክር ዝኾነ ዓቢን ቐሊልን ቅድመ ኩነት

ክህሉ ዝግብኦ ዓቢ ቑጽሪ

ካብ ህያባት ኩሉ ብሉጽ ህያብ

ዘለዎ ኣዝዩ ዓቢ ምድሓን

ክኽፈል ዝግብኦ ዝለዓለ ዋጋ

ክሳዕ ሕጂ ካብ ዝተፈልጠ ኣዝዩ ዝበለጸ  

ዓቢ ምሕረት

እዚ ንዓኻ ንውልቕኻ ዝቐረበ እዩ።

ኣብ መጽሓፍ  ቅዱስ ውሽጢ ዝቐረበ ወንጌል 
ብእኡ/ብእኣ ዘብርህ ብርሃን ምርኣይ ዘኽእሎ/ላ 

ንዝኾነ ሰብ ብሓቂ ዘሐጉስ መልእኽቲ እዩ።
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ናይ ዘልኣለም ህይወትበቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኹሉ …

እዚ ንኹሉ ዝምልከት(ግብሪ ዝውዕል) እዩ።“ ኹሉ ‘’ ኣብ ዝብል 

ቃል ናትካ ሽም ኽትትክኣሉ ትኽእል ኢኻ:: ንኽንጠፍእ ኢልና 

ብፍጹም ገለ ነገር ክንገብር የብልናን። ተኾነ ግን ንምድሓን ሓደ  ነገር 

ኽንገብር የድሊ።

ነገር ግና ንምድሓን ዝኾነ ነገር ምግባር ኣድላዪ እዩ! 

እግዚኣብሄር ዝሓቶ ጽቡቕ ግብሪ ወይከኣ ስራሕ ኣይኮነን፡ ንሱ 

ዝእዝዘና ምእንቲ ሓጢኣትና ናይ እግዚኣብሄር ፍርዲ ዝተቐበለ ወዱ 

የሱስ ክርስቶስ ብብሕትና ክንኣምኖ እዩ።

ንሱ ዝደልዮ እንተድኣ ኣማሊእካ ካብ ዘልኣለም መቕጻዕቲ ክትድሕን 

ትኽእል። ናይ ዘልኣለም በረኸት ድማ ብምልኣት ትቕበል።

… ናይ ዘልኣለም ህይወት  
                               ምእንቲ ኺረክብ እምበር …

እዚ ስቕ ኢሉ ብኸምኡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ህይወት ሓደ ዝኾነ ነገር 

ከም ምርካብ ወይከኣ ናይ ሓደ ሰብ ህይወት ካብ ምስትምቓር ዝሓለፈ 

ኣዩ። እዚ ህይወት ብሓቂ ደስ ዘብል ብየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ናይ 

ዘልኣለም ህይወት እዩ።መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ዝስዕብ ይገልጾ።

"ዓስቢ ሓጢኣትሲ ሞት እዩ፡ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ 

የሱስ ጎይታና ናይ ዘልኣለም ህይወት እዩ።"

"እቲ ወዲ ዘለዎ ህይወት ኣላቶ።"

መጽሓፍ ቅዱስ ሮሜ. 6፡23/1ዮሃ 5፡12

ናይ ዘልኣለም ህይወት ዝጅምረሉ መዓስ እዩ፧ ብቕንዕና ኾይንካ 

ሓጥያትካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ተናዚዝካ በቲ መድሓኒ ብየሱስ 

ክርስቶስ ብዝኣመንካ ጊዜ እዩ።

እዚ ኸኣ ሕጂን ኣብዝን ይክኣል።



ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ
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… ከይጠፍእሲ …

ኣብዚ ቦታ እግዝኣብሄር ባዕሉ ዘቕረቦ ህያብ ንዘይተቐበሉ ዘፍርህ 

መወዳእትኦም ይዛረብ። ካብ ህልውና እግዚኣብሄር ርሒቖም “ 

ሓሰኻኦም ኣብ ዘይመውት ሓዊ’ውን ኣብ ዘይጠፍእ” ኣብ ጸልማትን 

ስቓይን ውሽጢ ንዘልኣለም ክድርበዩ እዮም። መጽሓፍ ቅዱስ ማር 9፡44

በጃኹም ነዚ ብጌጋ ኣይትረድእዎ፡ ናይ እግዚኣብሄር መልእኽቲ 

መፈራርሂ ኣይኮነን።

ንሱ ሓጢኣተኛታት ንኽልወጡን ህይወት ክረኽቡን  

እምበር ክሞቱ ኣይደልን እዩ።

እግዚኣብሄር ሰባት ክጠፍኡ ከም ዝኽእሉ ዝሃቦ ሓቀኛ መጠንቀቕታ 

ብዝምልከት ከይተዛረበና ስቕ እንተበልና ጌጋ ምኾነ ኔሩ።

…ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ …

እዚ ናይ እግዝኣብሄር ፍቕሪ ዝኸፈሎ ዋጋ እዩ። እዚ ኸኣ ክዝረብ 

ዘይክእል ህያብ እዩ። እቲ ሰብ ዝኾነ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ጻድቕ 

ዝኾነ ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ መረጋገጺ እዩ። ንሱ ንዝፈትዎ ወዱ 

ኣብ መስቀል ንኽመውት ኣሕሊፉ ሂብዎ። እግዚኣብሄር ንዝጠፍኡ 

ንምርዳእ ዝመጸ ንኸምዚ እዩ ነይሩ! ከመይ ዝበለ ምሕረት እዩ!!

… ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ …

እዚ ንፍጥረቱ ከመይ ከምዝናፍቕ ዝተወሰነ ሓሳብ ይህበና። ንሕና 

ዘየኽበርናዮ፡ ሸለል ዝበልናዮ፡ ዘኽፋእናዮ እግዚኣብሄር ዘለዎ ፍቕሪ 

ካብ ምድናቕ ንላዕሊ ካልእ ከነስተውዕሎ’ኳ ኣይንኽእልን። ንሱ 

ንዝጠፍኡ ንምድሓን ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ወሲዱ።
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ናይ እግዚኣብሄር ቃል 

መጽሓፍ ቅዱስ ኣንብብ

            "ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና፡  
   ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቒ ኪኸውን  

ኢሉ ድማ ወዱ ስለ ዝሰደደልና እዩ እምበር፡ 

     ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኰነን፡፡

                     እታ ፍቕሪ በዚ እያ።"
                                                  መጽሓፍ ቅዱስ  1ዮሃ 4:10
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