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አጥመቆ ዮሓንስ ለኢየሱስ  
መዝሙር፡ ሖረ ኢየሱስ በትፍስሕት ውስተ ከብካብ. . . .  

ንባብ፡ ፩ ቆሮ 10፡1-14፥ ፩ጴጥ 1፡10-22፥ ግ.ሓ. 2፡22-33፥ ዮሓ 2፡
1-12 
ምስባክ፡ 
1. ነጽርኒ ውስምዓኒ እግዚኦ አምላኽየ፥ አብርሖን ለአዕንትየ ከም እይኑማ፥ 
ለመዊት ወከም ኢይበሉኒ ጸላዕትየ ሞዕናሁ መዝ. 12፡3።  

2. መኑ አምላክ ዓቢ ከመ አምላክነ ፥ አንተ እግዚአብሔር ባሕቲትከ 
ዘትገብር መድምመ፥ አርአይኮሙ ለህዝብከ ኃይልከ። መዝ. 76፡13።  

3. እስመ መህረ ሕግ ይሁብ በረከተ ወየኃውር እምኃይል ውስተ ኃይል 
ወያስተርኢ አምላከ አማልክት በጽዮን። መዝ. 84፡6-7።  

ካብ ጥሪ 1130 ዘአስተርእዮ ተባሂሉ ይፍለጥ፥ እዚ ኸአ ነቲ ኢየሱስ ድሕሪ ጥምቀቱ እናዞረ 
መለኮቱ ዝገለጸሉ፥ ዝገበሮ ተአምራታትን ትምህርትን ንምግላጽ እዩ። አስተርእዮ ተገልጸ ማለት 
እዩ፥ ብቋንቋ ግሪኽ ኤጲፋንያ ይብሃል። አብዚ እዋን ዝተፈላለዩ መዛሙር ይዝመሩ። አንሰሰወ፥ 
አስተርእዮ፥ ተወልደ፥ ተጠምቀ፥ ከብካብ፥ ማይ፥ መርዓዊ ዝብሃሉ ይርከብዎም።  

ናይ ሎሚ ሰንበት መዝሙር ከምዚ ዝስዕብ ይብል፡ “ኢየሱስ አብ ማእከል አህዛብ 
ተአምራትን ድንቂ ነገራትን እናገበረ ናብ መርዓ ተሕጒሱ ከደ፥ ክብሩ ነርድእቱ ገለጸ 
ንሳቶም ከአ ብአኡ አመኑ፥ ከምዚ ኸአ በሎም ማይ ቅድሑሞ ነዘን አጋንእ አፍ ንአፍን 
ምልእወን በሎም፥ በቲ ብአምላኽ ዝተዋህበ በረኸት እቲ አቦ ዳስ አድነቐ ወዲ አምላኽ 
ተስፋናን በጃናን ኮነ፥ ካባና ሥዉር እንከሎ ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ለወጦ በዚ መለኮቱ 
ገለጸ”።  

ቃና አብ ታሕተዋይ ገሊላ እትርከብ አብ ወንጌል ዮሓንስ 2፡1-12 እንረኽባ እያ። ኢየሱስ ምስ 
አዲኡን አርድእቱን አብዛ ዓዲ ንመርዓ ተዓዲሙ አብኡ ናይ መጀመርያ ተአምራቱ ብናይ አዲኡ 
ልመና ማይ ናብ ወይኒ ከም ዝቐየረ እሞ በዚ አምላኽነቱ ከም ዝገለጸ ነንብብ። አብ ካልእ እዋን 
እውን ንሓደ ወዲ ሓላፍ ወተሃደራት አብ ቅፍርናሆም ዝነበረ አብ ቃና እንከሎ ከም ዘሕወዮ 
እውን ንረክብ (ዮሓ 4፡46-54)። ቃና ዓዲ ናትናኤል ሓደ ካብ ሓዋርያት እያ (ዮሓ 21፡2)። 
አብዚ እዋን እቲ ልክዕ ቦታ ናይ ቃና ብርግጽነት ዝሕብር የብልናን።   

አብ ቃና ዘገሊላ ዝተገብረ ንፍሉይ አስተንትኖ ክጠቕመና ይኽእል። አብ ስርዓት ሃገርና አብ 13 
ጥሪ ድሕሪ ብዓለ ሚካኤል ተኸቢሩ ይውዕል።  

አብ ቃና ዘገሊላ ዝተገብረ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝምህረና ልዕሊ ኹሉ መርዓ ሓደ ካብቲ አምላኽ 
ዝፈጠሮ ከም ዝኾነ እሞ ከም ዘሓጉሶ ንርኢ። አብ ታሪኽ ገለ እዋናት ኩሉ ናይ ሥጋ ነገር ከም 
ክፉእን ንመገዲ አምላኽ ክትሕዝ ዘይሕግዝ ኮይኑ ስለ ዝርአ ዝነበረ አብ መርዓ ዘይምሕዋስ 
ከምኡ አብቲ እዋን ዝግበር ከም ንጽድቂ ዝሕግዝ ከምዘይኮነ ገርካ ምርአዩ ካብኡ ምህዳም። እዚ 



አብቶም ደቂ ገዳማትን ውፉይ ሕይወትን ፍሉይ ጽልዋ አሕዲሩ አብ ዓድና ቤተ ክህነት ካብ 
ምስዕሳዕን ምስኡ ዝኸይድ አብ መርዓ ምስ ካልኦት ተሓዊስካ ምብዓል ከም ግጉይ ተራእዩ 
አይሕወስዎን እዚ ግን ክርአ ዘለዎ እዩ። ቅ. መጽሓፍ አብ መጀመርያ ምዕራፋት ብዛዕባ መርዓ 
ከምኡ አብ መጨረሻ አብ ራእይ ዮሓንስ ከም እንርእዮ ብናይ እቲ ገንሸል መርዓ ይዛዝሞ ስለዚ  
መርዓ ከምቲ እምነትና ዝእዝዞ ዝተገብረ እንተ ኾነ ቅዱስ ነገር እዩ።   

ኢየሱስ ተልእክኡ መጀመርያ አብ መርዓ እዩ ጀሚሩ። አብ መርዓ ሰባት ሓድነቶም ፍቕሮምን 
ተሳትፍኦምን ይገልጹ። አብ መርዓ ኩላ ስድራ ከምኡ ቤተ ክርስትያን ትሳተፍ። መርዓ ቀጻልነት 
ሕብረተሰብን ስድራታትን ዘረጋግጽ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ነገር እዩ። ልዕሊ ኹሉ አምላኽ ብዝሑን 
ተባዝሑን እናበለ በረኸቱን ድለቱን ዝገለጸሉ ቅዱስ ጉዳይ እዩ። ነዚ ክንሓስብ ከሎና እንሓቶ 
ሕቶታት አሎ።  

ካብቶም ጸቡቕ ምስ ረኸቡ ሕማቕ ዝስምዖም ዲኻ/ኺ? ገለ አለዉ ካብቲ ንሕና እንሓስቦም 
ንፉዓትን ጽሩያት ካቶሊካውያን ይመስሉና እዚ ኸአ ነቲ ኹሉ ጽቡቕ አብ ሕይወቶም ዝገጥሞም 
እንተ ገበርዎ ወይ እንተ ተቐበልዎ ካብ ናይ አምላኽ ነገር ዝርሓቑ ገሮም ይሓስቡ ስለዚ ነቲ 
ጽቡቕ ካብ ምግባሩ ይቁጠቡ ወይ እንተ ገበርዎ ከም ዝበደሉ ይሓስቡ። ንአብነት ምስ ፈተውቶም 
ወይ ቤተ ሰቦም ጽብቕ ጊዜ እንተ አሕለፉ ድሕሪኡ ጽቡቅ ከም ዘይገበሩ ኮይኑ ይስምዖም። 
ሕይወት ብጽቡቅ ብሓጎስ እንተ አሕለፍዎ ገለ ነገር ዝጎደሎም ገሮም ይሓስቡ “አብ ናይ ዓለም 
ነገራት ዝጠለቑ ኮይኑ ይስምዖም።  

እንተ ኾነ አብ ዝተነበ ወንጌል ዮሓንስ ኢየሱስን ማርያምን ሓዋርያቱን አብ ናይ ሓደ ዓርኮም 
መርዓ ከም ዝተዓደሙ እሞ አብኡ ከም ኩሉ ሰቦም ይሕጎሱ ከም ዝነበሩ ነንብብ፥ኢየሱስ አብቲ 
ስነስርዓት መርዓ (ሃይማኖታዊ ስርዓት) እምበር አብቲ ዝብልዖን ጸወታን ክሳተፍ አይነበሮን 
ብሃልቲ ዲና? ወይ ከአ ማርያም ካብቲ ስዋ/ወይኒ ምስታያ ከም ሓደ ዕንቅፋት ንርእዮዶ? 
ኢየሱስ ሰብ መርዓ ወይእኒ ምስ ወድኡ ንሱ እዩ መወዳእታ ዘይብሉ ወይኒ ዝሃቦም።  

እዚ ናይ ሎሚ ወንጌል ዘመሓላልፍልና መልእኽቲ እንተሎ ክርስትያናዊ እምነትና ናይ ተሓጓ 
እምነት ከምዝኾን እዩ። እቲ ሓቀኛ ክርስትያን ሕይወት ከመይ ገርካ ከም እትሕጎሰሉ ይፈልጥ። 
ብዙሓት ክርስትያን ጭልምልም ዝበለ አረአእያ አብ ሕይወት አልኦም በዚ ምኽንያት ከአ 
ጭልምልም ዝበለ አረአእያ አብ እምነት አልኦም። ንአብነት አብ ሰንበት ዝመጽኡ ክርስትያን 
ኩሎም ሕጉሳትን ሓደ ዓይነት አረአእያ ዘልኦም አይ ኮኑን። ብዙሓት ንሃይማኖት ከም ተጽዕኖ 
ዘልኦ ተሸቕሪርካ ክትገብሮ እትግደድ ጌሮም ዝርእዩ አለዉ እንተኾነ እምነትና ናይ ምሕጓስን 
ምፍስሓን እዩ።  

ዝተነበ ወንጌል ዮሓንስ ትሕዝቶ መልእኽቱ ኢየሱስ ምንጪ ሕይወት ከምዝኾነ ክነግረና ኢሉ 
እዩ። አብ ዮሓ 10፡10 አነ ዝመጻእኩ ሕይወት ምእንቲ ኪረኽባ ብምልአትውን ምእንቲ ኺረኽባ 
እየ ዝመጻእኩ ይብለና፥ እሞ ካበኖት ኢኻ/ኺ ካብቶም ክርስትና ከም ተጽዕኖ ገሮም ዝርእዩ 
እንተ ኾንካ/ኪ አብ ግጉይ መስመርን ክርስትያናዊ መልእኽቲ እውን ጌና አይተሰቑረካን ማለት 
እዩ። ክርስትያን ምዃን ማለት ናይ ብሓቂ ነጻ ምዃን እንታይ ምዃኑ ምምካር፥ ሓዲስ ሕይወት 
ምምካር፥ ሓዲስ አገባብ ሕጉስ ምዃን ምምካር፥ ሓዲስ ሰላምን ሓዲስ ርክብ ምስ ሰባት 
ምግባርን እዩ።    

ካብ ልደት ጀሚርና ክሳብ ሕጂ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መገዲ ገዛእ ርእሱ ብኢየሱስ አቢሉ 
ከም ዝገለጸ ኢና እንርኢ።  



፩ያ አስተርእዮ ኢየሱስ ከም ዝደተኛን ማኅደር አልቦን ድኻ አብ መብልዕ ማል ምስ ተወልደ ምስ 
ድኻታትን እቶም አብ ዓለም አብ ጸገም ዝርከቡ ሓድነቱ ገሊጹ። መጀመርያ ዝበጽሕዎ እቶም 
ድኻታትን ብሕብረተሰብ ከም ዝተሓቱ ዝርአዩ ጓሶት እዮም። ርእዮም አለልዮሞ ብምሉእ ልቦም 
ምስ ህያባቶም በጺሖሞ።  

፪ይ አስተርእዮ አምላኽ ነቶም ወጻእተኛታት ዘይ ደቂ ዓዲ አብ ካልእ እምነት ዝአምኑ ካብ 
ርሑቕ ክፍሊ ዓለም ዝመጽኡ ሰብአ ሰገል ተገሊጹ። እዚኦም እውን ትርጉም ዘለዎ ወርቂ ናይ 
ንግስነቱ ምልክት፥ ከርበን ናይ ሞቱ ምልክት ዕጣን ከአ ናይ አምላኽነቱ ምልክት አቕሪቦምሉ።  

፫ይ አስተርእዮ አምላኽ ንገዛእ ርእሱ ኢየሱስ አብ ርባ ዮርዳኖስ ምስ ተጠምቀ ብመንፈስ ቅዱስ 
ምስ ተመልአ ገሊጹ። እዚ ወዲ ጸራባይ አብዚ እዋን አብ ቅድሚ ህዝቢ ሓንቲ ቦታ ዘይነበሮ እዚ 
እቲ ዘፍቅሮ ወደይ እዩ ስምዕዎ ዝብል ቃል ተሰምዐ። ነዚ መንእሰይ ኢየሱስ ምስማዕ ንአምላኽ 
ምስማዕ እዩ።  

፬ይ አስተርእዮ ኢየሱስ ናይ መጀመርያ ተአምራቱ አብ መርዓ ናይ ቃና ዘገሊላ ማይ ናብ ወይኒ 
ምስ ለወጠ መለኮቱ ገሊጹ። (ቅ. ዮሓንስ ምልክት ይብሎ አብ ወንጌሉ ሸውዓተ ዝተፈላለዩ 
ምልክታት ከም ዝተገብሩ ይነግር)።   

ዝተነበ ወንጌል ዮሓንስ ክንርድኦን ክንፈልጦ አሎና ምኽንያቱ ብዙሕ ምልክታት፥ ቋንቋን  
ትእምርንትን ዝሓዘ ስለ ዝኾነ። አብቲ እትገብረ ተአምራት ኢየሱስ ነቲ መንእሰይ አብ መርዕኡ 
ዝስተ ወይኒ ብምውዳእ አብ ሕማቕ ኩነታት ዝነበረ ከም ዝሓገዘ ጥራሕ አተኲርና እንተ ረአና 
ብዙሕ ነገራት ይሓልፈና።  

መጀመርያ እንርእዮ አብ ወንጌል ዮሓንስ ድሕሪ እቲ መባእታ ዝኾነ መቕድም ወንጌሉ እቶም 
ኢየሱስ ዝገበሮም ኩሎም አብ ውሽጢ ሶምን አብ ሸውዓተ መዓልቲ እዮም ዝፍጸሙ። ናይ ሎሚ 
ዛንታ አብ ሻድሻይ መዓልቲ እዩ ኮይኑ። አብ ብሉይ ኪዳን አምላኽ ዓለም ክፈጥር እንከሎ 
ሽድሽተ መዓልቲ ሰሪሑ አብ ሻብዓይ መዓልቲ አዕሪፉ። አብ ወንጌል ዮሓንስ እውን ብሸውዓተ 
መዓልቲ ይጅምር እዚ ኸአ ናይ እቲ ሓዲስ ፍጥረት ብኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ዝውሃብ 
ዘመልክት እዩ። አብዚ መጨረሻ መዓልቲ ናይ ሶምን ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ አቢሉ ዝተዋህበና 
ሓዲስ ሕይወት ነብዕል። ብግሉጽ አብ ናይ ሎሚ ፍጻሜ እንተ ረአና ኸአ አብ ሳልሳይ መዓልቲ 
እናበለ ይጅምር እዚ ኽአ አብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብቲ ቀዳማይ ፍጻሜ ዝተገልጸሉ እዩ ግን ኩሉ 
እንተ ረአና አብ ሻብዓይቲ መዓልቲ ተፈጥሮ አብ መፈጸምቲ ዝበጽሓላ እዩ ዘመልክት። እዚ አብ 
ሳልሳይ መዓልቲ ዝብል ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ መስቀል ድሕሪ ምማቱ አብ ሳልሳይ መዓልቲ 
አብ ሓዲስ ሕይወት ዝተንሥአሉ እሞ ኩልና ክንሳተፎ ኢሉ ዝተገብር ምዃኑ ይገልጽ። 
እግዚአብሔር ናይ ምፍጣር ስርሑ ምስ ፈጸመ አዕረፈ፥ አብ ወንጌል ዮሓንስ ሻብዓይቲ መዓልቲ 
ናይ ተሓጓስን ብዓልን ናይ እቲ ሓዲስ ሕይወት ዝተወሃብናዮ መዘኻኸሪት ፍልይቲ ዕለት እያ።  

አብ ዮሓንስ ቀጺሉ አብቲ ቦታ አይሁድ ከምቲ ሥርዓቶም ዚነጽሑለን ከክልተ ወይ ሰሠለስተ 
ዝንግሪር ዚኅዛ ሽድሽተ አጋንእ እምኒ ተቐሚጠን ከም ዝነበራ ይነግረና። እዚ አብቲ መርዓ 
ዝመጹ ቅድሚ ምእታዎም ዝሕጸቡለን እየን ነረን። እዚ ነቲ አብ ስርዓት አይሁድ ናይ ሕግን 
ሃይማኖታውን ባህልን ናይ ምንጻሕ ስርዓት ዝሕብር እዩ። እተን አጋንእ ሽድሽተ እየን ሓንቲ 
ጎዲላተን አላ ምልኡ ቍጽሪ ሸውዓተ ክኾና። (አብ ወንጌል ዮሓንስ ቍ 7 ብዙሕ ትርጉም እዩ 
ዝህባ)። ኢየሱስ ነቲ ማይ አብ ሓዲስ ወይኒ እሞ አብ ዝበለጸ ወይኒ ቀይርዎ አቦ ዳስ ከይተረፈ 
ተገሪሙ ነቲ ጽቡቕ ወይኒ ክሳዕ ሕጂ አጽኒሕካዮ እናበለ ንመርዓዊ ተዛሪብዎ። እዚ ወይኒ 



ዝውክሎ ነቲ ሓዲስ ኪዳን፥ ሓዲስ ሕይወት፥ ሓዲስ መገዲ ናይ ኢየሱስ እዩ ዘመልክት። ነቲ 
ብሉይ ባህሊ ስርዓት ሕጽበት ማይ ተኪኡ ሓዲስ ትርጉም ይህቦ።  

አብ ካልእ (ማቴ 9፡17፥ ማር 2፡22) ኢየሱስ ምስ መራሕቲ አይሁድ አብ ዝተገራጨወሉ 
ንሓዲስ ወይኒ አብ ዝአረገ አሕርብቲ አየዕርቕዎን እዮም ይብል። እዚ ሓዲስ ወይኒ ንሱ ዝህቦ 
አብ ሓዲስ አሕርብቲ ከዕርቕዎ ይግባእ ብኻልእ አዘራርባ እዚ ሓዲስ ራእይ ሕይወት ኢየሱስ 
ዘምጽኦ ክንርድኦ እንተ ኾና ነቲ ዝአረገ ባህልን ስርዓትን አተሓሳስባን ምስ እንሓድግ ጥራሕ 
እዩ። ሽዑ ኩሉ ብምልአት ክውሃበና እዩ። አብቲ ዝንገር ሓንቲ ገንኢ ካብ 20-30 ጋሎን እያ 
እትሕዝ ኩለን 120-180 ይሕዛ እዚ እቲ ዝሃብተመ ሰብ እውን ክቕርቦ ዘይክእል እዩ። እንደገና 
እዚ እውን ምልክት ናይ እቲ አምላኽ ብገዛእ ፍቓዱ ካብ ሕያውነት ተበጊሱ ሕይወት ብምልአት 
ክህበና ኢሉ ዝገብሮ ዝገልጽ እዩ። ጽቡቕ ስለ ዝስምዓና ሕማቕ ክስምዓና የብሉን። ካብ ርድኢ 
ክርስቶስ ምዃና ዝዓቢ ጽቡቕ ነገር እሞ ምልአት ሓጎስ ክፈጥረልና ዝኽእል የለን።  

እዚ ኹሉ አብ እንዳ መርዓ እዩ ተፈጺሙ። አብ ብሉይ ኪዳን፥ እስራኤል ከም መርዓት አምላኽ 
እያ እትርአ። አብ ሓዲስ ኪዳን ቤተ ክርስትያን ማሕበር ክርስቶስ መርዓት ኢየሱስ እያ። እዚ 
አገላልጻ አብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፈሶን ምዕ 5 ብገፊሑ ተገሊጹ ንረኽቦ። አብ መርዓ 
አብ ዝኾነ ዝኽርን ብዓልን ብሓንሳቦ ኮፍ ኢልና እናተመገብና ነብዕል። አብ ቅዱስ መጽሓፍ 
ሕይወት ምስ አምላኽ ምስ ኢየሱስ ከም አብ መአዲ ብሓባር ክንበልዕ እንገብሮ እዩ ዝምሰል። 
እዚ ጊዜ ናይ ተሓጓስን ደስታን እምበር ናይ ስቓይን ናይ ርእስኻ ምቕጻዕ ጊዜ አይ ኮነን። 
አዕሩኽ መርዓዊ ምስኦም እንከሎ ክጾሙ አይግባእን።  

እዚ መርዓ ናይ ቃና ዘገሊላ ነቲ ሰንበት ሰንበት ከም መአዲ ገርና እነዕርጎ መአዲ ቅዱስ ቍርባን 
እዩ ዘዘኻኽረና። ቅዳሴ ናይ ሓጎስን ፍሥሓን ብዓል እዩ። አብ ቅዳሴ ዘይንሕጎስ እንተ ኾና ሓደ 
ነገር ዘጉደልናዮ ወይ ካብ መስመር አምላኽ ዘውጽአና አሎና ማለት እዩ። ተሳትፎና ስርዓት 
ክንፍጽም ወይ ግቡእ ክንገብር ኢልና እንገብሮ እሞ ዘይንሕጎስ እንተ ኾና ብንጹር ዝጎደለ አሎ።  

አብ ጊዜ መስዋዕቲ ቅዳሴ እነብዕሎን እንድሰቶን ነቲ አምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብሕይወቱ፥ 
ትምህርቱ፥ ስቓያቱ ሞቱን ትንሣኤኡን ገሩ ኩሉ ነቲ አምላኽ አባና ዘልኦ ምዉቕ ፍቕሪ ዘርአየና 
ኢና እነብዕል።  

ቅ. ጳውሎስ አብ ቀዳመይቲ ንባብና ንነፍሲ ወከፍና ዝተዋህበና ክቡር ህያብ የዘኻኽረና። እዚ 
ዝተዋህበና ፍሉይ ህያባት ንርእስና ጥራሕ ክንጥቀሞ ዝተዋህበ አይኮነን። እዞም ህያባት ብፍሉይ 
ንማሕበር ክርስቶስን ንኹሎም ከማና ዝበሉ ሰባት ክነገልግል መጋበሪ ክኾኑና፥ ፍቕሪ ፍትሒ፥ 
ነጻነትን ሰላምን ዝነገሶ ሕብረተሰብ ክንሃንጽ ዝተዋህቡና እዮም።  

ሰባት መንጠን ህያባቶም አብ ሰናይ ግብሪ ዘውዓሉሉ መጠኑ ብዝያዳ ክነብዕልን ክነመስግንን 
ንኽእል። ነፍስወከፍ ሰብ መጠን ዝተዋህቦ ህያብ አለልዩ ክብዕል ዝኸአለ መጠኑ ነቲ አብ መአዲ 
ቅ. ቍርባን እነብዕሎ ብዝያዳ ፍሉይ መቐረት የውህቦ። መስዋዕቲ ቅዳሴና ዘይስሕብ እንተ 
ኾይይኑ ምናልባት ህያባትና ከምቲ ዝግብኦ አብ ጥቕሚ ርእስናን አሕዋትናን ነውዕሎ ስለ ዘየሎና 
ክኸውን ይኽእል እዩ።  

ሓደ ካብቲ ብፍሉይ አብዚ ወንጌል ዝንገረና አብቲ መርዓ ማርያምን ሓዋርያትን ከም ዝነበሩ 
እዩ። ብሳላ ማርያም እዩ እዚ አብ መርዓ ዝተጓነፈ ዓቢ ጸግም ተፈቲሑ። ንሳ አብኡ ንኹሉ 
ትዕዘብ ነራ ማለት እዩ። አብዚ ማርያም አደ ኢየሱስ ጥራሕ አይነበረትን ንቤተ ክርስትያን እውን 
ትውክል እያ። ኢየሱስ አባና ዝመጽእ ብማሕበር ክርስቶስ (ቤተ ክርስትያን) እዩ። ብቤተ 



ክርስትያን ብአሕዋትናን አሓትናን አብ ማሕበር ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ አምላኽ ብኢየሱስ ዝሃበና 
ሕይወት እንምሃርን ጣዕሙ ብምስትምቓር እንሕጎስን። ትርጉምን ምሉእ ጣዕም ሕይወት 
ክነስተማቕር ብቤተ ክርስትያን ኢና እቲ ዘድልየና ሓገዝ እንረክብ። ብአይ አቢሎም ምኽንያቱ 
አነ እውን አባል ቤተ ክርስትያን ስለ ዝኾንኩ ካልኦት ሕይወት ብምልአት ከስተማቕሩ ይኽእሉ። 
በዚ እዩ አብ ንባብና ነፍስ ወከፍና ፍሉይ ህያብ ዝተዋህብና ኢና ዝብለና። ኩሉ ህያባት አብ ሓደ 
ዘተኮረ እዩ፥ ንማሕበር ክርስቶስ አብ ምልአት ሕይወት ክተስተማቕር ብዝክአል ምሕጋዝ። እዚ 
እዩ ንቤተ ክርስትያን ሕይወት ዝህባ። ኩልና ካብ ዘሎና ንህብ ብመጠኑ ኸአ ንቕበል። ስለዚ 
አሕዋተይ ሕይወት ብምልአት ከስተማቕሩን ሕጉስ ሕይወት ከሕልፉን እንታይ ከበርክት አሎኒ 
ኢልና ሕልናና ክንሓትት ይግባእ።  

ማርያም ነቶም አሳሰይቲ ዝበለኩም ግበሩ ኢላቶም ሽዑ ነገራት ክቕየር እዩ ኢላቶም ሎሚ እውን 
ንነፍስ ወከፍና ነገራት ክቕየሩልና ሰላም ፍቕርን ሓጎስን አብ ዓለምናን ሃገርናን ክሰፍን ኢየሱስ 
ዝብለና ንግበር ሽዑ ኵሉ ክቕየረልና እዩ።  

ብሩኽ ሰንበት። 

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ 


