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ነገረድሕነት

ብEU ኽንድሕን ዚግባE ካልE
ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ
ኣይተዋህበን Eሞ፡ ምድሓን ብሓደኣይተዋህበን Eሞ፡ ምድሓን ብሓደ
ኻልE ከቶ የልቦን።ግ.ሃዋ4፡12



ኣዳማዊሓጥያትኣዳማዊሓጥያት



ብሰንኪሓጥያተና ካብ ኣምላኽምEላውናን ጸጋናብሰንኪሓጥያተና ካብ ኣምላኽምEላውናን ጸጋና
ተቐንጢጡክብሪ ኣምላኽውን ሰኣና፡፡

ሮሚ6፡23 ዓስቢ ሓጢኣትሲ ሞት Eዩ።

ሮሚ 5፡12 ብሰሪ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ናብ ዓለም
ዝኣተወ ብሓ ኣትውን ሞት ኲላቶም ስለ ዝበደሉዝኣተወ፡ ብሓጢኣትውን ሞት፡ ኲላቶም ስለ ዝበደሉ
ድማ፡ ሞት ናብኲሉ ሰብ ሐለፈ።



ነዚ Eርቂዝፍጽምድማ ነዚዝስEብከማልEኣለዎ፡

1. ዘልኣለማዊ፡Eቲመድሓኒ ዘልኣለማዊ Eርቂ (ምድሓን) 
ዝፍጽምክኸውን ኣለዎ።ዝፍጽምክኸውን ኣለዎ።

2 ሓጥያት ዘይብሉ፡ንኻልOት ካብሓጥያትምEንቲ2. ሓጥያት ዘይብሉ፡ንኻልOት ካብሓጥያትምEንቲ
ከድሕንድሕነት ዘይድልዮ ክኸውን ኣለዎ።

3. ሰብ፡ ዝበደለ ሰብ ስለ ዝነበረ Eቲዋጋዝኸፍልድማሰብ
ክኸዉን ኣለዎ።

4. መዋቲ፡ዓስቢሓትያትሞት ስለ ዝኾነ፡Eቲመድሓኒድማ
መዋቲክኸውን ኣለዎ።መዋቲክኸውን ኣለዎ።



ጎይታናንመድሓንናንIየሱሰ ክርስቶስ ፡‐

1. ዘልኣለማዊ ፡ኣልፋን Oሜጋን ኣነ Eየ ይብል Eቲ ዘሎን
ዝነበረን ዚመጽEን ኲሉ ዚኽEል Eግዚኣብሄር
ኣምላኽ ራE ዮሃኣምላኽ።ራE.ዮሃ 1፡8

2 ሓጥያት ዘይብሉ፡ቅዱስ ገብርኤል ንኣዴናቅድ/ድንግል2. ሓጥያት ዘይብሉ፡ቅዱስ ገብርኤል ንኣዴናቅድ/ድንግል
ማርያም Eቲ ዚውለድ ቅዱስ፡ ወዲ ኣምላኽ ኪብሀል
Eዩ።ሉቃ1፡35,  ካባኻትኩም ብሓጢኣት ዚረትዓኒኸ
መን ኣሎ? ዮሓ8፡46።መን ኣሎ? ዮሓ8፡46።

3. ሰብ፡ጎ.መ.I.ክ ድማወዲሰብ ነበረ፡

4. መዋቲ፡ ጎ.መ.I.ክ ብመለኮቱመዋቲወላ Eካ Eንተ
ዘይኮነምስ ስጋናብምውሃሃዱ ብስጋምEንታናሞተዘይኮነምስ ስጋናብምውሃሃዱ ብስጋምEንታናሞተ



ብEU ኽንድሕን ዚግባE ካልE ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ
ንሰብ ኣይተዋህበን Eሞ፡ ምድሓን ብሓደ ኻልE ከቶንሰብ ኣይተዋህበን Eሞ፡ ምድሓን ብሓደ ኻልE ከቶ
የልቦን።ግ.ሃዋ 4፡12

ትስለዚድሕነትብደምናይ ጎ.መ.I.ክ ጥራይ’ዩ፡ ብዘይ
ምፍሳስ ደምውን ይቕሬታ ኣይከውንን Eዩ።Eብ9፡22

ገንሸልፋሲካድማምሳሌክርስቶስ ‘ዩ። ገንሸል ፋስጋና፡
ማለት ክርስቶስ፡ ተሰዊU Eዩ ፡1ቆሮ5፡7። Eንሆ፡ ሓጢኣት
ዓለም ዜርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ።ዮሃ1፡29ዓለም ዜርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ።ዮሃ1፡29

ተወሳኺጥቕስታት፡‐ኺ ታ
ደም የሱስ ክርስቶስ ወዱውን ካብኲሉ ሓጢኣት

የንጽሃና Eዩ።1ዮሃ1፡7



ብEU ብደሙምድሓን፡ ማለት፡ ከምቲ ሃብቲ ጸጋU
ሕድገት ሓጢኣት ኣሎና። ኤፌ 1፡7

ኣብUምድሓንና፡ ማለት ሕድገት ሓጢኣት፡ ዘሎና ።
ቈሎ 1፡14ቈሎ 1፡14

ብEU ብደምመስቀሉ ገይሩ ሰላም ምስ ገበረ ኸኣ፡ ነቲ
ኣ ድ ን ኣ ሰማያት ን ለንዂ ን Eሱኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማያት ዘሎን ዘበለንዂሉ ንርEሱ
ተAሪቕዎ Eዩ።ቈሎ 1፡20

ብደም ድቤላታትን ምራኹትን ዘይኰነስ፡ ብደም ርEሱ
ናይ ዘለኣለም ምድሓን ረኺቡ ሓደ ጊዜ ናብቲመቕደስ
ኣተወ።ኣተወ።

Eብራ 9።12



ጎይታናIየሱስ ክርስቶሰምEንቲብዙሓት ንሕድገት
ሓጢኣትዝፈስስ ደመይ ‘ዩማቴ26፡28 , Eቶም ዚረኽብዋ ኸኣ
ሒደት Eዮም ማቴ 7፡13‐14።

ንድሕነትከነማልOዝግብኣናኣሎ፡‐ንድሕነትከነማልOዝግብኣናኣሎ፡‐

1. Eምነት1. Eምነት
2. ቅዱሳትሚስጢራት
ጥምቀት,ሜሮን,ኑዛዜን ንስሓን,ቅ.ቁርባን, , ,

3. ጽቡቕግብሪ



ኣብ ነገረድሕነትዝለዓሉሕቶታት፡‐

ብEምነትጥራይምድሓን !

Eምብኣርሲ ብEምነት ካብ ጸደቕና ምስ ኣምላኽ ብጐይታና የሱስEምብኣርሲ ብEምነት ካብ ጸደቕና፡ ምስ ኣምላኽ ብጐይታና የሱስ
ክርስቶስ ሰላም ይሀልወና። ሮሜ5፡1

ብጐይታና የሱስ E ን Eሞ ንስኻን ቤትካን ክትድሕኑ Iኹብጐይታና የሱስ Eምን Eሞ ንስኻን ቤትካን ክትድሕኑ Iኹም፡
በልዎ።ግ.ሃዋ 16፡31

ምድሓንብEምነትጥራይኣይኮነን ግብሪውን የድሊ፡‐

ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ Eቶም ገበርቲ ሕጊ ደኣ Eዮም ዚጸድቁ ሮሜ2፡13ሚ ርቲ ጊ ዚ

ንሱ ጻድቕ ምዃኑ ትፈልጡ Eንተ ዄንኩምሲ፡ ጽድቂ ዚገብር ዘበለዂሉ
ኻብU ኸም Eተወልደውን፡ ፍለጡ።1ዮሃ2፡29ኻብU ኸም Eተወልደውን፡ ፍለጡ።1ዮሃ2፡29



ነቶም ፍርሃት Eግዚኣብሄር ዜብሎምኲላቶም
ድማ ብዛEባ Eቲ ዝገበርዎዂሉ Eኩይ ግብርንድማ ብዛEባ Eቲ ዝገበርዎዂሉ Eኩይ ግብርን
ብዛEባ Eቲ ሓጥኣንን ገፋEትን ብዛEባU
Eተዛረብዎ ዘበለዂሉ ዘረባ ድርቅናን ኪቐጽOምEተዛረብዎ ዘበለዂሉ ዘረባ ድርቅናን ኪቐጽOም
Eዩ፡ Iሉ ተነበየሎም።ይሁዳ1፡14‐15

ናብ ህይወት ክትኣቱ Eንተ ደሌኻ ግና ፡ Eተን
ትEዛዛት ሐሉ ።ማቴ19፡17ትEዛዛት ሐሉ ።ማቴ19፡17

ፊደል ይቐትል መንፈስ ግና ህያው ይገብርፊደል ይቐትል፡ መንፈስ ግና ህያው ይገብር
Eዩ። 2ቆሮ3፡6



ወስብሐትለEግዚኣብሔርወስብሐትለEግዚኣብሔር


