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ኣባባዬ
በልባ!

ዮሃንስ፣ ሩት፣ ነቱ
ታሪኽ ክሳዕ ዝዝክሮ
ቑሩብ እስቲ ተዓገሱ፡፡

ሓቅኹም ኢኹም! ዝገርም
ታሪኽ ካፍቱ ኻብኩሉ ዝበለፀ
መፅሓፍ እየ ዝነገረኩም። እዙ
መፅሓፍ ኣምላኽ ዝነግረኩም
መፅሓፍ ኣምላኽ ዝዀነ
መፅሓፍ ቅዱስ እዩ፡፡

ናይ መፅ
ሓፍ ቅዱስ ታሪኽ
ድዩ?

ሓደ ዝገርም ታሪኽ
ክነግረኩም እየ ኢልካና
ኔርካ፣ ዘኪርካዮዶ?

ሓደ ናይ
መፅሓፍ ቅዱስ ታሪኽ
ጥራይ ኣይኰነን፡፡ እዙ
ታሪኽ እዙይ ብጠቕላልኡ
ናይ መፅሓፍ ቅዱስ
ታሪኽ እዩ፡፡ እቱ
መፅሓፍ ቅዱስ
ታሪኽ ድማ ብዛዕባ
ቃል ኣምላኽ
እግዚአብሄር ንደቂ
ከምዝኾነ
ግና
ሰብ ዘለዎ ዕላማ እዩ
ኸመይ ጌርና
ዝገልፅ፡፡

ኢና እንፈልጥ?
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ዮሃንስ፣ ንመፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሄር ባዕሉ ፂሒፉዎ
ማለት ዘይኰነስ፣ ብእተፈላለዩ 40 ሰባት ተጠቒሙ እዩ
ፅሒፉዎ ብተወሳኺ እዙ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ውሽጢ
1500 ሚእትን ዓመታት እተፃሕፈ እንተኾነ፣ 66
ንምዃኑ
እተፈላለዩን ዝሰማምዑን መፃሕቲ ዝሓዘ እዩ፡
እግዚኣብሄር
ከምዙይ ዝበለ ጌጋ ዘይብሉ መፅሓፍ ክዳሎ
መፅሓፍ
ዝኽእል ብኣመራርሓ እቱ ሓደ እግዚኣብሄር
ጥራይ ከምዝኾነ ኽትፈልጥዎ ይግባእ፡፡
ይፅሕፍ ድዩ?

እዚ እግዚኣብሄር
ዝብሃል ግና
መን’ዩ?

ንሱ’ማ ሓግዘና ኽንብሎ እንተለና ዝሕግዘናን
ዝከናኸነናን ኣምላኽ እዩ ንሱ ቕዱስ ንፁህ እዩ፡፡
ክትርእዮ ኣይትኸእልን፤ ንሱ ግና ኹሉ ነገር ይርእን
ይፈልጥን እዩ፡፡ ኩሉ ነገር’ውን ክገብር ዝኽእል እዩ
እስቲ ሐዚ ኸዓ ኣቦኹም ዝነግረኩም ስምዑ፡፡

እግዚአብሄር ቅድሚ ኹሉ ሰማይን ምድርን
ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኹሉን ፈጠረ፡፡ ብድሕሪኡ
ኤደን ዝብሃል ናይ ኣታኸልቲ ቦታ ኣዳልወ፡፡
ንምዃኑ ነዙ ናይ ኣታኸልቲ ስፍራ ዘዳለዎ
ንመን ይመስለኩም?

ንዓይ እዩ
እምበር!
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ፍጥረት - ኣዳምን ሄዋንን
ከፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ - ዘፍጥረት 1ን 2ን

ኣምላኽ ከዓ፣ ብመልክዕና ኸም ምስልና ሰብ ንግበር
በለ፡፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከዓ ንሰብ
ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ፣ ኣብ ኣፈንጭኡ ድማ ትንፋስ
ህይወት ኡፍ በለሉ እሞ እቱ ሰብ ህያው ነፍሲ ዀነ፡፡
“ካብ መሬት እዩ ፈጢረዎ ማለት ድዩ?”
“እወ ዮሃንስ፣ እግዚኣብሄር ዝደለዮ ኹሉ ኽገብር
ይኽእል እዩ፡፡”
እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከዓ፣ ሰብኣይ በይኑ ኽኸውን
ፅቡቕ ኣይኰነን፣ ንዕኡ እትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ እየ
በለ፡፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከዓ ነቱ ሰብኣይ ከቢድ
ድቃስ ኣውደቐሉ፡፡ ደቀሰ ድማ፡፡ ካብ መሰንገሊኡ ኸዓ
ሓንቲ ዓፅሚ ወሰደ፣
ሰበይቲ ገይሩ ሰርሓ እሞ ናብቱ ሰብኣይ ኣምፅኣ፡፡
እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከዓ ኣብ ማእኸል ገነት
ኦም ህይወትን ፅቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም
ኣብቆለ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ድማ ንሰብ፣ ካብ
ኩሉ ኦም ገነት ከም ዝደሌኻ ብላዕ፤ ካፍታ ፅቡቕን
ክፉእን እተፍልጥ ኦም ግና፣ ካብኣ ምስ እትበልዕ
መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ ኻብኣ ኣይትብላዕ
ኢሉ ኣዘዞ፡፡
ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ገነት ፍፁም ሕጉሳት
ኮይኖም ምንባር ጀመሩ ንእግዚኣብሄር ዝቐረቡ
ኸዓ ነበሩ፤ ምስኡ ብምዃኖም ድማ ተሓጎሱ ሓደ
መዓልቲ ግና ፡
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ኣዳምን ሄዋንን ሓጥያት ሠርሑ።
ክፍሊ መፅሓፍ ቅዱስ - ዘፍጥረት 3

እቱ ዋና ናይ እግዚኣብሄር ፀላኢ ዝዀነ ሰይጣን ብተመን
ተመሲሉ፣ ኣዳምን ሄዋንን ምስ እግዚኣብሄር ከይዀኑን
ከይእዘዝዎን ደለየ፡፡
ነታ ሰበይቲ ኸዓ፣ “ኣምላኽ፣ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ኣይትብልዑ፤
ኢሉዶ ኣዚዙ እዩ?” በላ፡፡
እታ ሰበይቲ ነቱ ተመን በለቶ፤ “ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍረ ኦም
ንበልዕ ኢና ብዛዕባ ፍረ እታ ኣብ ማእኸል ገነት ዘላ ኦም ግና
ኣምላኽ፣ ከይትሞቱስ ካብኣ ኣይትብልዑ ኣይትንክኡዋ’ውን፤ በለ፡፡
እታ ሰበይቲ ድማ፣ እታ ኦም ምብልዓ ጥዕምቲ፣ ነዒንቲ ኸዓ
ፅብቕቲ፣ ጥበብ ብምሃባ’ውን እተብህግ ኦም ምዃና ርእያ፣ ካብ
ፍሪኣ ወሲዳ…..
“ኣይፋልክን! ሄዋን ከይትበልዒ!”
“ዮሃንስ፣ ምኽርኻ ፅቡቕ ነይሩ፡ እንታይ’ሞ ይኹን! ሄዋን
ነቱ ፍረ ወሲዳ በልዐት፡ ኣዳም’ውን በልዐ ሽዑ ድማ ብጣዕሚ
ፈርሑን ተጨነቁን
እግዚኣብሄር ናፍቱ ቦታ ኣታኸልቲ ምስ መፀ ኻብኡ
ኽሕብኡ ፈተኑ፡፡
ንእግዚኣብሄር ከይእዘዙ ስለ ዝመረፁ ሓጥያት ገበሩ፡፡
ስለዚ ድማ ኻብ ገነት አባረሮም፡፡
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በቃ ኣባሪርዎም?
ድሕሪ ሐዚ
ኣይፈትዎምን
ማለት ድዩ?

ኣነ እንተዝኸውን
ንሰይጣን
ኣይምሰማዕኹዎን ነይረ፡፡

ንእግዚኣብሄር
መሊሶም ርእዮምዎዶ
ይዀኑ ግና?
ፅናሕ’ሞ፣ ቁሩብ ተዓገስ ርኢኻዶ፣
እግዚኣብሄር ዝፀልአ ንኣዳምን ሄዋንን
ዘይኮነስ ነቱ ዝሰርሕዎ ሓጥያት እዩ ካብ
እግዚኣብሄር ዝፈላልይና
ሓጥያት እዩ፡፡
ግና እግዚኣብሄር
ንምንታይ እዩ ነቱ
ፍረ ኣብ ገነት ክበቍል
ዝገበሮ?

MIS Tigrinya.indd 8

9/30/21 9:21 PM

ርኢኻ፣ እግዚኣብሄር
ንኣዳምን ሄዋንን ስለ
ብድሕሪኦም እተወልደ ኹሉ፣
ዝፈትዎም ኩሉ ነገር ናይ
ሓጥያተኛን
ምምራፅ መሰል ሂብዎም
ካብ
እግዚኣብሄር
ነይሩ፡፡ ስለዚ እግዚኣብሄር
እተፈልየን እዩ።
ይፈትውዎ እንተዀይኖም
ትእዛዙ ይፍፅሙ እዩም
ማለት እዩ፡፡ ንሳቶም ግና
ንፈጣሪኦም ዘይምእዛዝ
ብምምራፅ ነቲ ኣይትብልዑ
ዝበሎም ፍረ በልዑ፤ ካብ
እግዚኣብሄር ተፈሊኻ ምንባር
ክንደይንኡ ኸፉእ ከምዝዀነ
ድማ ገና ኣይፈለጡን
ሓጥያት ክገብሩ ስለ
ዝመረፁ ኽዓ፣
ንሳቶም ብዝሰርሕዎ ሓጥያት
ንሕና ምስ እግዚኣብሄር
ክንከውን ኣይንኸእልን
ማለትኪ ዲኺ?

ንሳቶም ብምፍጻም ሓጥያት ጥራይ
ኣይኮነን፣ ዮሃንስ፡፡ ንሕና ኹልና ጌጋ
ብምፍፃም ሓጥያት ሰሪሕና ኢና፡፡ ይኹን
እምበር፣ እግዚኣብሄር ምስኡ ምእንቲ
ኸንትዓረቕ ፅቡቕ መገዲ ኣዳለወ፡፡ ስለዚ
ድማ ሓጥያት ዘይብሉ ሓደ ንፁህ ሰብ
ስለ ሓጥያት ሰባት ክመውት ተገብኦ፡
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ግዚኡ ምስ በፅሐ
ድማ እግዚኣብሄር ነቱ
ዝሓሰቦ ፈፀሞ፡፡ ክፍፅሞ
ዝጀመሮ ድማ ሓደ ህፃን
ክውለድ ብምግባር ነበረ።
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ኢየሱስ ተወለደ

(ክፍሊ መፅሓፍ ቅዱስ ማቴ 1፣ ሉቃስ 2)

እግዚኣብሄር ንማርያም ነቲ ሓደ ወዱ ኽትወልድ ገበረ፡፡ ነቲ ህፃን
ብምክንኻን ክሕግዛ ድማ ንዮሴፍ መረፀ፡፡ እቲ ኻብ ማሪያም እተወልደ
ህፃን ድማ ወዲ እግዚኣብሄር ስለ ዝዀነ ሓጥያት ዘይብሉ ነበረ።
መልኣኽ እግዚኣብሄር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ፣ ከምዙይ ድማ
በሎ፤ ሕፅይትኻ ማርያም ወዲ ክትወልድ እያ፤ ንሱ ኸዓ ንህዝቡ
ኻብ ሓጥያቶም ከድሕኖም እዮ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ፡፡
(ኢየሱስ ማለት - ጎይታ የድሕን እዩ - ማለት እዩ)፡፡
እቱ ህፃን ቅድሚ ምውላዱ ድማ ማርያምን ዮሴፍን ንቤተልሄም
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ከይዶም ነበሩ፡፡ ኰነ ድማ፡ ኣብኡ እንተለዉ፣ ግዜ ሕርሳ በፅሐ፡
በኹሪ ወዳ ድማ ወለደት፡፡
እግዚኣብሄር ወዱ ኸም እተወልደ ንሰባት ምእንቲ ኽነግሩ
መላእኸቲ ሰደደ፡፡
ሰባት ድማ ነቱ እተወልደ ወዲ እግዚኣብሄር ክርእዩ መፁ፡፡
“ኢየሱስ ከማኻትኩም ከም ቈልዑ ዀይኑ ዓበየ፡፡”
“ንሱ ኸማና ንቤት ትምህርቲ እናኸደን እናተፃወተን እዩ ዓብዩ?”
“እወ! ልክዕ ኸማኻትኩም ኰይኑ እዩ ዓብዩ፡፡ ነቶም ምድራዊ
ወለዱን ንሰማያዊ ኣቡኡ ንእግዚኣብሄርን ምእዙዝ ነበረ ሓጥያት
ዝበሃል’ውን ገይሩ አይፈልጥን፡፡”
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መምህር ኢየሱስ

(ክፍሊ መፅሓፍ ሉቃስ 2 ማቴዎስ 22፣ ዮሃንስ 3)

ኢየሱስ ወዲ ዓሰርተ ኽልተ ዓመት ምስ ኮነ
ንኢየሩሳሌም ከደ፡፡
ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ መምህራን ድማ ተራኸበ፡፡ ኣብ
ቤተ መቕደስ ኣብ ማእኸል መምህራን ተቐሚጡ እናሰምዖምን
እናጠየቖምን ረኸብዎ፣ ዝሰምዕዎ ኹሎም ከዓ በቱ
ምስትውዓሉን መልሱን ተገረሙ፡፡
ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅዳሚ ኣምላኽን ሰብን፣ ብጥበብን
ብቑመትን ብፀጋን ዓበየ፡፡
ዕድሚኡ 30 ዓመት ምስ ኮነ ኽሰብኽን ክምህርን ጀመረ፡፡
ብዛዕባ ሰባት ዝሓስብዎን ዝገብርዎን ከምዝሓስብ ድማ ኣምሃረ፡፡
ከምዙይ ከዓ በለ፤ “ንእግዚኣብሄር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን
ብኹሉ ነፍስኻን ብኹሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ፡፡ እዚኣ እታ ዓባይን
ቀዳመይትን ትአዛዝ እያ፡፡ እታ እትመስላ ኻልአይታ ድማ፣
ንብፃይካ ኸም ነፍስኻ ኣፍቅሮ፤ እያ፡፡”
ኢየሱስ፣ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ንዓና ምሱኡ ንምትዕራቕ ዘለዎ
ዝገረም ሓሳብ’ውን ኣምሀረ፡፡
“ኣምላኽ በቱ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኹሉ፣ ናይ ዘለኣለም ህይወት
ክረክብ እምበር ምእንቲ ኸይጠፍእ፣ ንወዱ በይዛ ኽሳዕ ህዝብ፣
ክሳዕ ኽንድዙይ ናዓለም ኣፍቀራ” ድማ ይበል ነበረ፡፡
“ኣነ’ውን ብኢየሱስ ኣሚነ እየ ኣባባ”
“የዕብየለይ ሩት ጓለይ!”
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ኢየሱስ - ፈዋሲ
ሕሙማት

ክፍሊ መፅሓፍቲ ቅዱስ - ማቴዎስ 4 ን 9 ን

እግዚአብሄር እንታይ ከምዝመስል ምእንቲ
ኽርድኡ ኢየሱስ ንሰባት ይሕግዞም ነበረ
እግዚኣብሄር ከምዝፈቱ ዝገለፀሉ እቱ ሓደ
መገዲ፣ ነቶም ብዝተፈላለየ ሕማም እተታሕዙ
ሰባት ይፍውሶም ነበረ፡፡
ንኹሎም ሕሙማት ከዓ፣ በብዓይነቱ
ሕማም ዘለዎምን ቃንዛን ኣጋንንቲ
ዘለውዎምን ሕማም ባሪያ በብወርሒ
ዝለዓሎምን መፃጎዓትን ናብኡ ኣምጽኡሉ፣
ንሱ ድማ ፈወሶም፡፡
ሓደ ግዜ ሓደ በዓል ሥልጣን ኣብ ቅዳሚ
ኢየሱስ ተንበርከኸሞ እናሰገደ፣
“ጓለይ ህዚ ሞይታ፣ ግናኸ ንዓ፣
ኢድካ ኣንብረላ እሞ ክትጥዒ
እያ” በሎ፡፡
ኢየሱስ ድማ ኸይዱ
ኣተወ’ሞ ኢዳ ሓዘ፤ እታ
ጓል ከዓ ተንሰአት፡፡
“ኣባባዬ! ከመይ ደስ
ዝብል እዩ! ኢየሱስ
ንዝሓመሙ ሰባት ብሓቂ
ይፍውሶም?”
“እወ ዮሃንስ! ንዕኡ ዝኸብዶ
ሓደ ነገር’ኳ የለን!”
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ተኣምር ገባሪ - ኢየሱስ
ክፍሊ መፅሃፍ ቅዱስ፦ ማቴ 14 ዮሃ. 6

“ኢየሱስ እተፈላለዩ ተኣምራት’ውን ይገብር ነይሩ፡፡
ማዕበል ባሕሪ ኣህድአ፤ኣብ ማይ’ውን ከደ፧”
“ብጣዕሚ ዝገረም እዩ!”
“ሓቅኻ ኢኻ ዮሃንስ፡፡ ብኻሊእ ጊዜ ድማ ኻብ ሓሙሸተ
ሽሕ ዝበዝሑ ሰባት ንኢየሱስ ስዒቦም ናብ ርሑቕ ቦታ ኸዱ፡፡
መስዩ ስለ ዝነበረ ኸዓ እቶም ፈተውቱን ስዓብቱን ዝዀኑ
ደቀ መዛሙርቱ ነቱ ህዚቢ ኸሰናብትዎ ደለዩ፡፡
ኢየሱስ ግና፣ ምኻድ ኣየድልዮምን፣ ክበልዑ ንስኻትኩም
ሃብዎም በሎም፡፡ እንድርያስ ድማ፣ ሓሙሽተ ጎጎ ስገምን
ክልተ ዓሳን ዘለዎ ቖልዓ ኣብዙይ አሎ፧ እዚኣተን ግና
ንኽንድዙይ ዝኣክል ሰብ እንታይ ይጠቕማ? በሎ፡፡
ኢየሱስ ነተን ጎጎታት ኣልዒሉ፣ ኣመስጊኑ ነቶም
እተቐመጡ ሃቦም፤ ካፍተን ሓሙሽተ ጎጎ ስገም ዓሰርተ
ኽለተ መሶብ ቁርስራስ መልኡ፡፡
“ካፍቱ መጀመርታ ዝነበረ ዝበዝሐ ምግቢ ድዩ ደሓረ ተሪፉ?”
“እወ ሩት፡፡ ኢየሱስ ነዚ ተኣምር ብምግባሩ፤ ዘድልዮም
ኩሉ እግዚኣብሄር ክገብረሎም ከምዝኽእል ኣምሀሮም፡፡
ሎምውን እንተዀነ፤ ክንልምኖ እንተለና ዘድልየና ኽገብረልና
ይኸእል እዩ፡፡”
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ኢየሱስን ቆልዑን

ክፍሊ መፅሓፍ ቅዱስ፦ ማቴዎስ 19፣ ማርቆስ 10

“እግዚኣብሄር ቆልዑ ኸምዝፈቱ ኢየሱስ በቱ ዝገበሮ ገለፀ፡፡ ካብ
ሕማም ይፍውሶም ነበረ፤ ከምቱ እቱ ጎጎ ዝነበሮ ቘልዓ ድማ ኽሕግዙዎ
ይፈቕደሎም ነበረ፤ ካብ ሞት’ውን እንተዀነ ኣተስኦም!”
ሽዑ ኢዱ ኣንቢሩ ኽፅልየሎም ቆልዑ ናብኡ ኣምፅኡ፤ እቶም ደቀ
መዛሙርቲ ኸዓ ገንሕዎም፡፡
ኢየሱስ ነዙይ ምስ ረኣየ ኣይፈተወሎምን እሞ፣ ሕደግዎም ቁልዑ
ናባይ ይምፅኡ፡፡ መንግስቲ ኣምላኸ ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ
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ኣይትኽልእዎም፡፡ ንመንግስቲ ኣምላኸ ከም ቆልዓ ዘይተቐበላ ኸቶ
ኸምዘይኣትዋ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም፡፡ ሓቝፉ ድማ ኢዱ
ኣንቢሩ ባረኾም፡፡
“ኢየሱስ ንዓይ’ውን ክባርኸኒ እደሊ እየ!”
“ፅቡቕ ትምኒት እዩ ዮሃንስ፣ ኢየሱስ ሎም’ውን እንተዀነ ከም ቀደሙ
እዩ፣ ንቆልዑ ድማ ኸምኡ እዩ ዝፈትዎም፡፡”
“ይኹን እምበር ኩሉ ሰብ ንኢየሱስ ይፈትዎ ነይሩ ማለት ኣይኰነን፡፡
እቱ ዝገብሮን ዝምህሮን ዝነበረ ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣዀረዮም፡፡
ሰባት ንኢየሱስ ይፈትውዎ ስለዝነበሩ ድማ ቐንኡ፡፡ ስለዙይ ክቐትልዎ
ሓሰቡ፡፡”
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ኢየሱስ ተኣሲሩ ናብ ፍርዲ ኸምዝቐረበ
ክፍሊ መፅሃፍ ቅዱስ፦ ሉቃስ 22፤ ዩሃንስ 19

ሓደ ለይቲ ኢየሱስ ንፈተውቱ እናነገሮም እንተሎ እቶምም
መራሕቲ ሃይማኖት ጎመድን ሰይፍን ኣትሒዛም ናቡኡ ሰባት ሰደዱ፡፡”
ደቀ መዛሙርት ኸዓ፣ ጎይታይ፣ ብሰይፊዶ ኽንወቕዖም? በልዎ፡፡
ሓደ ኻብኣቶም ንባርያ ሊቀኻህናት ወቒዑ የማነይቲ እዝኑ ቖረፆ፡፡
ኢየሱስ ከዓ፣ ክሳዕዙይ ይብፅሑ ሕደግዎም፣ ኢሉ መለሰሎም፡፡ እዙኑ
ነኺኡ’ውን ፈወሶ፡፡
“ኢየሱስ ንፀላኢኡ ፈዊስዎ ድዮ?”
“እወ ሩት፡፡ ኢየሱስ ንፈተውቱ ጥራይ ዘይኰነስ ንፀላእቱ’ውን
ይፈትዎም እዩ፡፡”
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ሽዑ ንኢየሱስ ሒዞም ኣሰርዎሞ፡፡ ናፍቱ ኣመሓዳዳሪ እቱ ዓዲ
ናብጲላጦስ ኣምፂኦም ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ኣቖሙዎ፡፡ እቶም ወታደራት
ድማ ንኢየሱስ ወቕዕዎ፤ ኣብ ርእሱ ኣኽሊል እሾኽ ገበሩ፤ ብእኡ ድማ
ኣላገፁ፡፡ ሽዕኡ ጲላጦስ ነቶም ህዝቢ ኸምዙይ በሎም፤
“እዚ ሰብኣይ እዙይ ሓንቲ በደል’ኳ ኸምዘይረኸብኩሉ
ክትፈልጡ፣ እንሆ፣ ናብ ወፃኢ ኣውፃኣልኩም ኣለኹም፡፡”
“ንሳቶም ድማ፣ “ ስቐሎ፣ ስቐሎ፣” ኢሎም ጫውጫው በሉ፡፡
ጲላጦስ ከዓ፣ ኽሰቕልዎ፣ ኣሕሊፉ ሃቦም፡፡
“ንሱ ዝፈፀሞ ሓደ በደል የለን! ከምዙይ ምግባሮም ግና
ልክዕ ኣይኰኑን!”
“ሓቅኻ ኢኻ ዮሃንስ፡፡ ግናኸ እግዚኣብሄር ዝሓሰቦ ነገር ከምዘሎ
ኸትዝክር ይግባእ፡”
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ኢየሱስ ኣብ መስቀል ሞተ
ክፍሊ መፅሓፍ ቅዱስ ሉቃስ 23

“ንኢየሱስ አብ መስቀል ብምስማር ሰቐልዎ፡፡”
ኢየሱስ ድማ፣ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ
ይቕረ በለሎም፣ በለ፡፡
ክልተ ወንጀልኛታት ድማ ምስኡ ተሰቒሎም ነበሩ ካፍቶም
እተሰቐሉ ገበርቲ ኸፉእ’ውን ሓደ፣ ንስኻ ክርስቶስ እንተ ዄንካስ፣
ንርእስኻን ንዓናን ኣድሕን፣ ኢሉ የላግፀሉ ነበረ፡፡ (ክርስቶስ/መሲሕ/
ናይ ወዲ ኣምላኸ ካሊእ ስሙ እዩ፡፡) እቱ ኻልኣዩ ግና ሓደ
ኽፉእ ነገር’ኳ ኣይገበረን ኢሉ ገንሖ፡፡ ንኢየሱስ ከዓ፣
ጎይታ፣ ብመንግስትኻ ምስእትመፅእ ዘክረኒ በሎ፡፡
ኢየሱስ ድማ፣ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትኸውን
ብሓቂ እብለካ አሉኹ፣ በሎ፡፡
“ምስ ሞተ ምስ ኢየሱስ ኮይኑ ማለት ድዩ?”
“እወ ሩት!”
“ብድሕሪኡ ኢየሱስ ናብ ኣቡኡ እግዚኣብሄር ጨሪሑ ሞተ፡፡”
“ኢየሱስ እቱ ተሰቒሉ ኽመውት እግዚኣብሄር ዝሓሰቦ ሓሰብ
ድዩ ነይሩ?”
“እወ ዮሃንስ፡፡ እግዚኣብሄር ነቱ ንፁህ ዝኾነ ሓደ ወዱ ሰደዶ፡፡
ንሱ ድማ ኣብ ክንዳና ስለ ሓጥያትና ተቐፂዑ ሞተ፡፡
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ኢየሱስ ህያው እዩ

ክፍሊ መፅሓፍ ቅዱስ ማቴ 28 ሉቃ 24

ፈተውቲ ኢየሱስ ነቱ ስግኡ ወሲዶም ኣብ መቓብር ኣዕረፍዎ፡፡
በታ ናይ ሰሙን ቀዳመይቲ መዓልቲ ኽልተ ኣንስቲ ኣንጊሀን ናፍቱ
መቓብር ከዳ፡፡
እንሆ፣ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዀነ፡፡ መልኣኽ እግዚኣብሄር
ካብ ሰማይ ወሪዱ፣ ቅርብ ኢሉ ነቱ እምኒ ገልበጦ፡፡
ንስኻትክን ነቱ እተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ኸም ዘለኽን እፈልጥ
ኣለኹ’ሞ ኣይትፍርሓ ከምቱ ዝበሎ ተንሲኡ እዩ’ሞ ኣብዙይ የለን፡፡
ቀልጢፍክን ደኣ ኺዳ’ሞ ካብ ምውታት ከም ዝተንሰአ
ንደቀመዛሙርቱ ንገርኦም፡፡
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“እዙይ ደስ ዝብል እዩ!”
“እወ ዮሃንስ! ዕዳ ሓጥያትና ምስ ከፈለ እግዚኣብሄር ካብ ምውታት
ኣተንስኦ፡ እዙይ ካብ ቀደም ሓሳብ እግዚኣብሄር እዩ ነይሩ፡፡”
ብድሕሪኡ፣ ደቀመዛሙርቱ ብዛእባ ካብሞት ምትስኡ ኽዘራረቡ
እንተለው፣ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ፣ “ሰላም
ንዓኻ-ትኩም ይኹን” በሎም፡፡ ንሳቶም ድማ መንፈስ ዝረኣዩ
መሲልዎም ፈሪሖም ሰንበዱ፡፡
ንሱ ኸዓ፣ “እንታይ ዄንኩም ኢኹም እትስንብዱ ኸምዙይ ዝበለ
ሓሳብከ ንምንታይ ኣብ ልብኹም ይልዓል? ኣነ ባዕለይ ምዃነይ
ኣእዳወይን ኣእጋረይን ርአዩ ከምዙ ንዓይ ዘለኒ እትርእይዎ ዘለኹም፣
ንመንፈስ ስጋን ዓጽምን የብሉን’ሞ፣ ነኺእኹም ርእዩኒ በሎም!”
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ኢየሱስ ሕዚጂኸ ኣበይ እዩ ዘሎ?
ክፍሊ መፅሓፍ ቅዱስ - ዮሃንስ 16 ፣ ግብሪ ሃዋርያት ፤

“ኢየሱስ ምስ ተንሰአ ንቑሩብ ሰሙናት ምስ ደቀ መዛሙርቱ
ፀኒሑ እዩ፡፡”
“ክንደይ ኮን ደስ ይብሎም!”
“ብጣዕሚ እምበር፣ ግና ሕዚ ኢየሱስ ኣበይ እዩ ዘሎ?”
“ፅቡቕ ጥያቐ እዩ ሩት፡፡”
ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኸምዙይ በሎም፣ “ግናኸ እንተ
ኸድኩ ኸምዝሕሸኩም ሓቂ እነገርኩም ኣለኹ፡፡ ኣነ
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እንተዘይከይድኩስ እቱ መፀናንዒ ናባኻትኩም ኣይመፅእን እዩ እሞ፤
እንተ ኸድኩ ግና ንዕኡ ክሰደልኩም እየ፡፡”
ኢየሱስ ምስ ደቀመዛሙርቱ ዘረብኡ ምስ ወድአ እናረአይዎ ንሰማይ
ዓረገ፤ ናብ ደበና ድማ ኣተወ፡፡ ክልተ መላእኽቲ ኸዓ ኸምዙይ በልዎም፤
“እዙ ኻባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ፣ ከምቱ ናብ ሰማይ ክዓርግ
እንተሎ ዝረኣኹምዎ ኸምኡ ገይሩ ኸዓ ኽመፅእ እዩ” በልዎም፡፡
ኢየሱስ ሓደ መዓልቲ ናብ ኩሎም ደቂ ኣምላኽ ተመሊሱ ክመፅእ
እዩ፤ እዙይ ማለት ከዓ እቶም ኢየሱስ ከምዝሞተሎም ኣሚኖም
ሓጥያቶም ይቕረ እተባህለሎም ማለት እዩ፡፡ ምስኡ ንዘላኣለም ክንነብር
ኢና፡፡ ካብ ፍቕሪ ኣምላኽ ድማ ክፈልየና ዝኽእል ነገር የለን!
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ምስኡ ምእንቲ
ክኸውን ወዲ ኣምላኸ
ክኸውን እደሊ እየ፡፡

“እወ ዮሃንስ፣ እዙይ ዓብይ ነገር እዩ! እዙይ ኣብ ህይወትካ
ክትገብሮ ዘይትኸእል ዝነበርካ ዓብዩ ውሳኔ እዩ! ሓጥያትና
ኻብ እግዚኣብሄር ከምዝፈላለየና መፅሓፍ ቅዱስ ይነግርረና
ከምዙይ ድማ ይብል ፤ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይፀድቕ፣ ብኣፉ
ተኣሚኑ’ውን ይድሕን እዩ፤ ስለዙይ ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ
ምዃኑ እንተነገርካ፣ ብልብኻ’ውን ኣምላኽ ካብ ምዉታት
ከም ዘተንሰኦ እንተ
ኣሚንካ ኸትድሕን ኢኻ፡”
ነዙይ ክብሎ እኸእል
ሮሜ10፣ 10-11
እየ! ብሓቂ ብኢየሱስ
እኣምን እየ!

ስለዙይ ንእግዚኣብሄር ንንገሮ፡፡ ዮሃንስ፣ ንሱ
ዅልሻዕ እዩ ዝሰምዓና፡፡ ንሱ ፀሎትና ይሰምዕ፣ መልሲ
ድማ ይህበና፡፡ ነዙ ፀሎት እዙይ ምሳይ እስቲ ፀሊ፡፡
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ልዑል እግዚኣብሄር፣ ኣነ ሓጥያተኛ ኸምዝዀንኩ
እፈልጥ ሕማቕ መገዲመሪፀ ፅቡቅ ዘይኰኑ ነገራት
ገይረ እየ፡፡ ብዛዕባ እዙይ ብጣእሚ እየ
ዝሓዝን፡፡ ይቕረ በለለይ፡፡
ወድኻ ኢየሱስ ብሓጥያተይ
ከምዝሞተ እፈልጥ እየ፡፡
ኢየሱስ ጎይታይ ክኸውን
እደሊ እየ ስለ ዝፈተኻንን
ወድኻ ስለ ዝገበርካንን ድማ
ተመስገን፡፡ ሕዚ ኽዓ ኸእዘዘካ
ዘኸእለኒ ሓይሊ ምእንቲ
ኸረክብ ብመንፈስ ቅዱስካ
ምልአኒ፡ ኣሜን!
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ኣቤት ዕድል! በዝሕዚ
ኣነ ወዲ ኣምላኸ እየ!

እወ፤ ብዘይ ጥርጥር!
በዝሕዚ ኸኣ ንእግዚኣብሄር
ዝበለፀ ምእንቲ ክትፈልጥዎ፣ ብፀሎት
ምስኡ ተዘራረቡ ብዛዕብኡ ድማ
ንእግዚኣብሄር
ኻፍቱ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንብቡ፡፡
ምፍታው፣ ብዛእባ
እግዚኣብሄር ብመፅሓፍ ቅዱስ ገይሩ እዞም ነገራት
ኢየሱስ ንሰባት
እዩ ዝዛረበኩም ብዛዕባ እቱ ንሱ እንታይ እንታይ
ድማ ፍቕሪ
እዮም?
ክገብረልኩም ዘድልዩ ፅቡቕ ፀቡቕ
ኣምላኽን ሓይሉን
ነገራት ድማ
ምግላፅ
ይነግረኩም፡፡

ኢየሱስ ንሰዓብቱ ኸምዙይ በሎም፤ “ስለዙይ ኺዱ፤ ንኹሎም
ኣህዛብ ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልዉ ኸዓ እናምሀርኩም፣ ደቀ
መዛሙርቲ ግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ኽሳዕ መወዳእታ ዓለም
ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ፡፡” ማቴዎስ 28 ፣ 19-20
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ኢየሱስ ንሰማይ ምስ ዓረገ ንመንፈስ ቅዱስ ሰደደልና፡፡
ንሱ ኸዓ ይመርሓኩምን የምህረኩምን፤ ንኻልኦት
ክትዛረቡ ዘኽእለኩም ሓይሊ ኣምላኽ ድማ ይህበኩም፡፡

በዝሕዚ
ነዕሩኽተይ ብዛዕባ
ኢየሱስ ክነግሮም
እደሊ እየ!

ዝገርም እዩ! እቱ ዝበለፀ
ነገር ኢና ረኺብና!
ንስኻትኩም’ውን
ክትረኸብዎ ትኸእሉ
ኢኹም! ኣሚንኩም
እቱ ኣነ ዝገበርክዎ
ውሳነ ክትገብሩ
ትኽእሉ ኢኹም!
ፀልዩ እግዚኣብሄር
ይሰምዓኩም እዩ
ይፈትወኩም’ውን
እዩ፡፡ ይቕረ ኢሉ ድማ
ደቁ ኽገብረኩም እዩ፡፡
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“ቃል ኣምላኽ ብምንባብ ኣብ ህይወት
ተወዳዳሪ ዘይብሉ ዝገርም ህይወት
ምንባር ጀምር!”
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