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የእግዚአብሔር ፍርድ - ሮሜ.14፡7-12 

 

መጽሐፍ ቅዱስ አራት አይነት ፍርዶች እንዳሉ ይናገራል። 

 የኀጢአት ፍርድ በቀራንዮ መስቀል ላይ ተፈጽሟል - ኢሳ.53፡6፤ ዮሃ.5፡24፤  

 ኢየሱስ በመስቀል ላይ የኀጢአታችንን ዕዳ ተሽክሞ እዳችንን ከፈለልን 

(2ቆሮ.5፡21) 

 የክርስቶስ የፍርድ ወንበር (ቤማ) - ሮሜ.14፡7-12፤ 2ቆሮ.4፡1፤ 5፡9፤10 

 በዚህ የፍርድ ወንበር ፊት የሚበየነው አማኙ ይድናል ወይስ አይድንም ሳይሆን፤ 

አክሊል ይገባዋል ወይስ አገባውም ተብሎ በምድር የነበረው አገልግሎቱ 

የሚገመገምበት ጊዜ ነው። 

 የኀጢአተኛ መንግስታት ፍርድ - ማቴ.25፡31-46 

 በመከራው ዘመን መጨረሻ ላይ ይሆናል 

 የታላቁ ነጭ ዙፋን ፍርድ - ራዕ.20፡11-15 

 ኢየሱስ ክርስቶስን ለመቀበል እምቢ ያሉ ኀጢአተኞች ሁሉ የሚፈረድባቸው ጊዜ 

ነው።  
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የክርስቶስ ፍርድ ወንበር (ቤማ) የመለኮት ችሎት - ሮሜ.14፡7-12 
 

 የአማኝ ስራ ብቻ የሚፈረድበት ስፍራ ነው፤ የአማኝ ኀጢአት ግን በቀራንዮ መስቀል ላይ 

ተፈርዶበታል - 1ቆሮ.3፡13 

 በብዙ ማስረጃ የአማኝ በምድር የነበረው አገልግሎት ወደ ብርሃን ይወጣል፤ ይመዘናልም 

- 1ቆሮ.3፡13 

 ፍቅር፣ፍርድና እውነት ከፍ ብሎ የሚገንንበት ስፍራ ስለሆን በፍርድ ምንም ስህተት 

የለውም። 

 ፍርድ በጽድቅ የሚበየንበት ስፍራ ነው (1ቆሮ.3፡14-15)። የአክሊል ሽልማት ማግኘትም 

ሆነ አለማግኘት፤ ማትረፍም ሆነ መክሰር ወይንም መዳን በ እሳት እንደማለፍ ተፈትኖ 

ይሆናል። 

ዳኛው - 2ቆሮ.5፡10 

 ዳኛው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፤ ሁላችንም በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት 

እንቀርባለን (2ቆሮ.5፡22፤27፤ኢሳ.40፡10)። ሁላችን ወይንም እኛ የሚለው አባባል 26 ጊዜ 

ተጠቅሷል። 

 አማኞች እስኪሰበሰቡ ድረስ ፍርድ አይሆንም፤ ይህም መሰብሰብ በንጥቀት ይሆናል። 

 የሚሰበስበን ሊኮንነን ሳይሆን አባት የልጁን ስራ እንደሚመለከት እንዲሁ ኑሮዓችንን 

ሊመዝንና ሊመረምር ነው።  

ፍርዱ - 1ቆሮ.3፡12-15 

 ለጌታ ያደረግነው የአገልግሎት ጥራት ይፈተናል (1ቆሮ.3፡10-12)። 

 በወርቅ የተሰራው ምሳሌነቱ በእምነት የተገነባ አገልግሎት ነው - 1ቆሮ.3፡12። በክርስቶስ 

ትምህርት ጸንቶ በተለይ በእንጨትና በገለባ ከተመሰለው የሃስት ትምህርት ራሳቸውን 

የሚጠብቁ፤ መንጋንም የሚከልሉ የአክሊል ሽልማትን ያገኛሉ። 

 በብር የተሰራው ምሳሌነቱ በተስፋ  የተገነባ አገልግሎት ነው - 1ቆሮ.3፡12። የተባረከው 

ተስፋችን የሆነውን የጌታን መገለጥ በናፍቆት በመጠባበቅ መዝገብን በሰማይ ማከማቸትን 

የመሰለ አገልግሎት ነው።  
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 በከበረ ድንጋይ የተሰራው ምሳሌነቱ በፍቅር የተገነባው አገልግሎት ምሳሌ ነው - 

1ቆሮ.3፡12።  

  

በእሳት የተፈተነ አገልግሎት - 1ቆሮ.3፡13 - ወርቅ፣ብርና የከበረ ድንጋይ በእሳት ውስጥ በቀላሉ 

የሚጠፉና የሚበላሹ አይደሉም።  

 ስራቸው በእሳቱ አልፎ የሚጸናላቸው የአክሊል ሽልማትን ከከበረው ጌታ ይቀበላሉ። 

 ስራቸው በእሳት ተፈትኖ ስራቸው የሚቃጠልባቸው አማኞች መዳንን ይድናሉ ግን በእሳት 

አልፎ እንደሚተርፉ አይነት ይሆናሉ።  

 


