“መሓሩ ክትምሓሩ፤
እቕረ በሉ እቕረ ክብሃለልኩም”
፪ ሰንበት ዘአስተምህሮ 2003 ዓ.ም. (28 ኅዳር 2010)
“ንሰብ በደሎም እንተ ኃደግኩምሎም ንአኻትኩም ድማ ሰማያዊ አቦኹም ኪኃድገልኩም እዩ”
መዝሙር፡ “ኢተዘኪሮ አበሳ ዚአነ ኢኀደገነ ፍጹመ ንማስን. . . . . “
ንባባት፡
ሮሜ 5፡10-ፍ፤ 2ዮሓ 2፡1-18፤ ግ.ሓ. 22፡1-12፤ ማቴ 6፡5-16.
ስብከት፡
“ኢትዝክር ብነ አበሳነ ዘትካት፤ ፍጡነ ይርከበነ ሣህልከ እግዚኦ፤እስመ ተመንደብነ ፈድፋደ”
“ዝቐደመ በደልና አይትሕሰበልና፤ ምሕረትካ ብቕልጡፍ ይገበረልና፡ ብዙሕ ተሸጊርና አሎና” መዝ፡ 78፡8፤
ቅዳሴ ዘእግዚእነ።
መሓሪ አምላኽ በደላትና፤ ሓጢአትና ብምሕሳብ ክንጠፍእ አይሓደገናን. . . እናበለ ናይ ሎሚ
መዝሙር አብ መንጎናን አብ መንጎ አምላኽን ዘሎ ርክብ ርሑቕ ከም ዘይኮነ፤ አፍደገ ምሕረት
ክፉት ከም ዝኾነ እሞ ኩልና አብ ምሕረት ክንአቱ መገዲ ይገልጸልና። አምላኽ ሓደ ክብቲ
ዝለዓለ መለለይኡ ምሕረት እዩ። ቅዱስ መጽሓፍ ምሕረት አምላኽ ካብቶም ቀዳሞት ወለድና ከም
ዝጀመረ፤ ንህዝቡ ኩሉ ጊዜ ከም ዝምሕሮም ዝነበረ፥ ብዓቢኡ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ኮይኑ
ምስ መጽአና ንዝቐረቡን ንዝርሓቑን ምሕረት አምጺኡልና። አብ መስቀል እንከሎ ምሕረቱን
ፍቕሩን ገሊጹልና ሰባት ነዚ አንቢብና ክንክእል በብእዋኑ ብቤተክርስትያኑ ገሩ ይነግረና። ምሕረቱ
መወዳእታ የብሉን ሓንቲስ ንሕና መሓረኒ ንበል። ምሕረት አምላኽ ክንጸምኦ ክንደልዮ ክንብህጎ
ሎሚ እዋኑ እዩ። ምሕረት ክንምሃር መሓርቲ ክንከውን እሞ ነቲ ክንቅይሮ ዓቐብ ኮይኑ ዘሎ
ክንፈትሖ መድኃኔ ዓለም ባዕሉ ይሓተና አሎ።
ማቴዎስ ወንጌላዊ ንምሕረት አምላኽ ከመይ ገርና ክንረኽቦ ከምንኽእል ክነግረና ከሎ ብሰለስተ
መገዲ ይገልጾ። ምጽዋት፤ጸሎት፤ጾም። አብዚ ኢየሱስ ንሓዋርያቱ ብግዳማዊ መገዲ ጥራሕ
ከይጥምትዎ ሓደራ ይብሎም። መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብጹዓን እዮም ይብል እዚ
ማለት ንናይ ካልኦት ድኽነት ዝነግር ጥራሕ ዘይኮነ ንኹሉ ጉድለታቶም ተረዲእካ ክትሕግዞም
ምጽዓር ምፍቃሮም ጎድለታቶም ብዘይገድስ አብ ሰናዮም ምውዓል። ክትምሕር ዓይነት የብሉን
ነዚ ምሓር ነዚ ግን ሓዞ ዝብል የለን ፍጹም ምሕረት ክንገብር እዩ ድላዩ አምላኽና።
ምጽዋት፡ ኩሉ ዘሎና ዝተዋህበና እዩ ዘስምዕ። አምላኽ ብሕያውነቱ ሂቡና ዝለዓለ ህያብ ሕይወትና
ብርእሱ እዩ። ህልዋት ገሩና። ካብታ መጀመርታ ድቂ ጽንሰትና ክሳብ ጊዜ ሞትና ብኅያባት
አምላኽ ኢና እንነብር። ሓላዪ አምላኽ ኩሉ ጊዜ ምስ ሓለየልና እዩ። አብዚ ዓለም ክነብር
ዝተፈላለየ ህያባት ሂቡና። ግዙፋውን መንፈሳውን ኩሉ ናቱ እዩ። እዚ ውህበቱ ንአኡ ክነገልግለሉን
ንኸማና ዝበሉ ሰባት ክነገልግልን ዝተዋህበና እዩ። አብ ምሃብ ነቲ እትህቦ ምስኡ ሱታፌ አሎካ
ክፍልኻ ትገብሮ አሎኻ ስለዚ ምስኡ ትሕጎስ ምስኡ ትሓዝን እዚ አብ ሕይወት መንፈሳውን
ሞራላውን ዕግበት የውህብ። አነ ንሓደ ሰብ ክምጽውተሉ ከሉኹ ክሕግዞ ከሎኹ ካብቲ አምላኽ
ዝሃበኒ ስለ ዝህቦ ዘሎኹ ህያብ አምላኽ እዕድል አሎኹ በዚ ናይ አምላኽ ልኡኽ እኸውን
አሎኹ። በዚ እዩ ክንምጽውት ከሎና ሰብ ክርእየና ወይ ክንእደና ዘይንደሊ ገንዘብ አምላኽ ስለ
እንህብ ዘሎና። ምጽዋት ፍቕሪ እዩ ነቲ ናተይ እትብሎ ትህብ ስለ ዘሎኻ ንተደማዒ ክፍልኻ
ትገብሮ ስለዚ ተፍቅሮ አሎኻ ማለት እዩ።
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ጸሎት ምስ አምላኽ ምዝራብ ማለት እዩ ንአምላኽ ክንዛረቦ ዘረብኡ ክንፈልጥ አሎና ዘረብኡ
ኸአ ልብና ክፈትና አንተ አፍቀድናሉ ባዕሉ ክምህረና እዩ ናታትና ሓገዝ አየድልዮን እዩ። ቀዳሞት
አርድእቲ ኢየሱስ እንድርያስን ሓደ ካልእን አበይ እዩ ምቕማጥካ ኢሎም ሰዓብዎ እሞ ምስኡ
ምሉእ መዓልቲ ወዓሉ ይብለና (ዮሓ 1፡35~42)። ምስኡ ምስወዓሉ ተለዊጦም ምስኡ አዕሊሎም
ተዛሪቦሞ ሰሚዖሞ ሰሚዕዎም ሽዑ ተሓዲሶም ንስብከተ ወንጌል ወፊሮም፥ እዚ እዩ እቲ ሓቀኛ
ጸሎት ዝብሃል። ንኢየሱስ ረኺብካ ምዕላሉ ሽዑ አብ መአዲ ምሕረትን ዕርክነትን ክትአቱ
ትኽእል።
ጾም ሳልሳይ መገዲ ንአምላኽ እንረኽበሉ እዩ። ሰብ ንአምላኽ ክረክብ አብ ተልእኮ አምላኽ
ክወፍር ንነፍሱ ተቖጻጺሩ ክኽእል አለዎ ሽዑ ንስምዒቱ፥ ንአተሓሳስብኡ፥ ንዝጓነፎ ፈተና ክቆጻጸር
ይኽእል እሞ ንአምላኽ ክፍሊ ሕይወቱ ክገብሮ አየጸግሞን እዩ። ጾም ካብ ጥልላት ምኽልካል
ማለት ጥራሕ አይኮነን እንታይ ድአ ነቲ ኹሉ ብባሕሪ ሥጋን ዝልዓል ፈተናታት ተቖጻጺርካ ካብ
ሓጢአት ነጺሕካ ንአምላኽ ቦታ ምሃብ እዩ። ዝጸውም ሰብ ንርእሱ ስለ ዝመልኽ ስለ ዝቆጻጸር
ነኻልእ ሰብ ክጥምት ወይ ከአ አብ ሓገዝ ካልእ ክውዕል አይጽግሞን እዩ። ጾም ካብ ርእስና
ወጺእና ንአምላኽ ክንርኢ ንሰብ ከማና ክንርኢ ይሕግዘና። ፍቕሪ ገንዘብን ዓለምን አጸጊዕና
ፍቕሪ አምላኽን ሓውናን ቀዳምነት ከም ንህብ ይገብረና። ኢየሱስ ንተልኦ ቅድሚ ምውፋሩ
ብጾም ጀሚርዎ፥ ሰባት ምስ ጾሙ ምሕረት አምላኽ ይረኽቡ። ኢዮኤል ነቢ ሰብ ማል ቆልዑት
ሓራሳት ሽማገል ክጾሙ ይነግሮም ምሕረት አምላኽ ክወርዶም። ንጸውም እንተኾና ንሓውና
ክነፍቅሮ አይክጽግመናን እዩ። ጾምና ግን አምላኽ ጥራሕ ዝፈልጦ ክኸውን እንከሎ ጥራሕ እዩ
ጾም ዝብሃል።
ሰብ መሓሪ ክኸውን ድለት አምላኽ እዩ። አብ አቦና አብ ሰማይ እትነብር ዝብል ጸሎት ክርስቶስ
ዘስተምሃረና “ንዝበደሉና እቕረ ከምንብል ንበደልና ይቕረ በለልና” ንብል። ክንምሓር ክንምሕር
ግድነት እዩ። መንገዲ ሰማይ አብዚ ምድሪ እዩ ዝጅምር ንሱ ኸአ ነቲ አምላኽ ዝደልዮ
እናገበርካ ዝጉዓዝ መገዲ እዩ። ምምሓር ምርጫ አይኮነን አምላኽ ዝደልዮ እዩ ከምይ ንሱ ምስ
በደልናዮ ስለ ዝምሕረና አሰሩ ክንክተል ግድን እዩ። ክንምሕር ክንሓልፎ ዝግብአካ ነገራት አሎ፡


ክትምሕር ምስ አምላኽ ተዛሪብካ ምኽአል የድሊ። ጸሎት ገርካ ምኽአል። ክርስቶስ አብ
መስቀል እንከሎ ምእንቲ እቶም ዝሰቐልዎ ምእንቲ እቶም ጸላኢኦም ገሮም ዝሓስብዎ
ጸልዩ፤ ቅ.ስጢፋኖስ አብ አደገ ሞት እንከሎ ምእንቲ ቀተልቱ ጸልዩ። ንሕና ንዝኾነ
ዝበደልና ዝበደልናዮ ቅድሚ ምቕራቡ ጸሎት ምእንትኡን ምእንቲ ነፍስና ክንገብር
አሎና። አምላኽ ብጸጋኡ ንኹሉ ቀይርና ክንክእል ጸግኡን ሓይሉን ክህበና። ክንምሕር
ዕርቂ ክንገብር ጸጋ አምላኽ የድልየና ጸጋ እንተ ዘይተዋህበና ሓንቲ ክንገብር
አይንኽእልን ኢና። ጸጋ ክንውሃብ ክንኩሕኲሕ ክንልምን ይግብአና።



ክትምሕር መሪር ከቢድ ምዃኑ ምፍላጥ። ንሓደ ዝበደለካ ዘዋረደካ ዝደፈረካ ሰብ
ክትምሕር ባህርና አየፍቅድን እዩ እንተኾነ ክርስቶስ ነቲ ብየማነይትኻ ዝጸፍዓካ
ጸጋመይትኻ እውን ሃቦ እዩ ዝብለና ስለዚ ንስምዒትና ሰጊርና አብ ናይ አምላኽ ክንሓልፍ
አሎና። ብዓይኒ አምላኽ እንተ ረአና እምበር ብዓይኒ ሰብ እንተ ረአናዮ ክኸብደና እዩ።
ቅ. ጴጥሮስ ሓደ እዋን ንሓወይ እንተ በደለኒ ክንደይ ጊዜ እየ ክምሕሮ ሓጢቱ ሾውዓተ
ጊዜ ይአክልዶ ብዙሕ ኮይኑ ስለ ዝተራእዮ፤ ኢየሱስ ከአ ሸውዓተ ጊዜ ሰብዓ ኢልዎ ኩሉ
ጊዜ ምሓር ኢልዎ። ነዚ ተግባራዊ ክትገብር ከቢድ እዩ ግን ብጸጋ አምላኽ ይክአል እዩ።
ክትምሕር ዐረ ክጥዕመካ አለዎ። እናታነኻ ዝግበር ምሕረት ናይ አምላኽ አይኮነን።
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ክትምሕር አብ ገለ እዋን ክትከስር ፍቓደኛ ምዃን የድሊ። አብ ጊዜ ምምሓር ሞራላዊ፥
ማሕበራዊ ከምኡ ገለ እዋን ቁጠባዊ ክስራን ክወርደካ ምዃኑ አብ ልብኻ ምግማቱ። ሰብ
ስለ ዝኾና አይስዓርን እይምብርከኽን ብሃልቲ ኢና፥ ብፍላይ ንበዲሉና እንብሎ
ክንብርክኸሉ ይኸብደና እንተኾነ መገዲ ክርስቶስ ንቀተልትና ከይተረፈ ምሕረት
ክንእውጀሎም እዩ። ምምሓር ምሽናፍ አይኾነን ንጸላኢኻ ብፍቕሪ ምስዓሩ እዩ። አብ
ምሕረት ክትበጽሕ ንነፍስኻ ኲናት ክትዕውጅ ማለት እዩ። ባህርና አይሽነፍን ብሃላይ እዩ።



ክትምሕር ወዲ ማሕበር ክርስቶስ ምዃንካ ምዝካር፡ ሓደ ክርስትያን አብ ከቢድ ጽልኢ
ቂምታ፥ ሕርቃን ዝነብር እንተኾነ ንማሕበር ክርስቶስ ዝኾነት ቤተክርስትያን ቁስሊ እዩ።
ሓደ አባል ቁምስና ብመንፈስ ደኺሙ አብ ዝኾነ ተልእኮ ፥ ጸሎት ዘይሳተፍ ሕማም እዩ
ንቁምስናኡ። ካብዚ እንዕዘቦ ሓደ አባል ማሕበር ክርስቶስ አብ ጸጋም ክነብር ክንርእዮ
ከሎና ናይ ኩልና ምትሕብባር የድልዮ። ምኽንያት ባህርይ ቤተክርስትያን ክርስቶስ ሓደ
ክጠፍእ ወይ ክርሕቕ አይትደልን እያ። ሓደ አባል ቤተክርስትያን ከአ ካብ ማሕበሩ
ርሒቑ ካብ ሰውነት ክርስቶስ ዝኾነት ማሕበሩ ርሒቑ ክነብር እንከሎ ጸገም እዩ ስለዚ
ተባሪሩ/ራ ዘለዉ አለሊና ክንቀርቦም አብ ቤቶም ክንመልሶም ናይ ኩልና ሓልፍነት እዩ።
ካብ አምላኽ ዘርሕቖ/ቓ ምኽንያት ከይንኾኖ እሞ አብ ቅድሚ አምላኽ ከይንሕተት
ክንጽዕር አሎና።



ክትምሕር ምስ መሓርካ እትረኽቦ ሰላም ቅሳነት ርኢኻ ምኽአል የድሊ። ኲኖ ምሕረት
ሰላም ቅሳነት ዓወት አሎ። ዝምሕር ሓንቲ ዝኸስሮ ነገር የብሉን እኳ ድአ አብ ሕይወቱ
ምሉእ ቅሳነትን ርግአትን አልኦ። ካብ ምአዲ ምሕረት አብዩ ዝነብር ሰብ ቅሱን አይኮነን
አብ ሕመታ ቁጥዓ ጽልኢ ክወድቕ ጊዜ አይወስደሉን እዩ። ምሕረት ዘይገብር ሰንኮፍ
ናብራን ዘይቅሱን ሕይወትን ስለ ዝመርሕ ኩሉ ጊዜ ንፈተና ንባእሲ ቅሉዕ እዩ። አብ
ምሕረት ዝነብር አምላኽ ምስኡ ስለ ዘሎ ንሞት ሕይወት ንሽንፈት ዓወት ገሩ ክርኢ
አምላኽ ስለ ዘብርሃሉ ቅሱን እዩ። ሓደ ንምሕረት ንዕርቂ እንተ አበየ ምስ አምላኹ
ዝጎደሎ ነገር ከም ዘሎ ፈሊጢ ዘተ ምስ አምላኽ ክአቱ አለዎ። ብዙሕ ጊዜ ዕርቂ ዝአቢ
አብ ልቡ ንአምላኽ ቦታ ዝኸልኤ እዩ።

ቤተክርስትያን አብ ጉስነታ አብ ምሕረት አምላኽ ክንአቱ መጋበሪ ትጥቀም፥ ሓደን ቀንድን
መጋበሪ ድሕነትን ምሕረት አምላኽ ዘውህበና አብ መንበረ ኑዛዜ ቀሪብና ሓጢአትና ክንሳሕ እሞ
ምስ አምላኽን ምስ ቤተክርስትያንን ክንዕረቕ ከሎና እዩ። አብ መንበረ ኑዛዜ ተደፊእና ተአምኖተ
ሓጢአትና ክንገብር ከሎና እንረኽቦ ጸጋ፦
ሀ. ምስ አምላኽ ንዕረቕ፡ ደቂ ሰማይ ኮና አብ ፍጹም ሓጎስን ቅሳነትን ንአቱ። ንጉዕዞ ምድራዊ
ሕይወትና አብ መደብ አምላኽ ክንመርሖ አይከብደናን። ንመገዲ አምላኽ ርኢና ከምንኽእል
ንኸውን። ገለእዋን ጸልማት ክጉልብብ እንከሎ ኲንኡ ብርሃን ርኢና ንኽእል እሞ ንመገዲ
አምላኽ ሒዝና ንጉዓዝ።
ለ. ምስ ማሕበር ክርስቶስ ንዕረቕ፤ብስንኪ ሓጢአትና ተባሪርና አብ ደንበ አምላኽ ክንምለስ
ከሎና ምስ ኩሎም ማሕበር ክርስቶስ ንወሃሃድ። ጠፊኡ/አ ዝነበረ ተረኺቡ እዩ እሞ ብዓል
ንግበር ይብል አምላኽ። አብዚ ዕርቂ ክንብል ከሎና ምጀመርያ ካብቲ ፍልዩና ዝነበረ ነጻ
ንኸውን ካልአይ ከአ ነቶም ዓንቂፍናዮም ዝነበርና ካብ ምኽንያት ሓጢአት ምዃን ንምለስ።
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ሐ. ምስ ነፍስና ንዕረቕ። አብ ልብና አቲና ንሕናን አምላኽናን ጥራሕ ብእንፈልጦ ሕልናና
ክንፍትሽ ክንምርምር ንዝበደልናዮም ንዝበደሉና ክንምሕር ክንዕረቕ እሞ አብ አምላኽ ቀሪብና
ኸአ ነፍስና ክንከስስ ሽዑ ናይ ዕርቂ አወጅ ይእወጀልና። ጠፊኡ/አ ነራ/ሩ ተረኺቡ ተረኪባ፤
መይቱ/ታ ነሩ/ራ ሓውዩ እናበለ ሰማያዊ አቦና ይቕበለና። ሓጢአት ክንገብር ከሎና አብ ርእስና
ሓድነት ነጥፍኢ አእምሮ ክመርሕ ዝግብኦ ስምዒት ይመርሕ እሞ መገዲ አምላኽ ንስሕት ስለዚ
ክንሳሕ ከሎና ምስ ነፍስና እውን ዕርቂ ንገብር አሎና ማለት እዩ።
ንጉዕዞ ዕርቂ አምላኽ ብጸግኡ እዩ ዝጀምሮ ካባና ዝድለ ንዕድመ አምላኽ ተቐቢልካ እሺ ኢልካ
ምእታው እዩ። ብዙሓት ነዚ ክንገብር ይጽግመና አብ ዓዘቕቲ ቂምታ፤ጽልኢ፤ቅርሕንቲ ምንባር
ንመርጽ እዚ ግን ንመንፈሳውነትና ቀቲሉ ንሕልናና አድኪሙ ናይ አእምሮ ድኽመት አስዒቡ አብ
ገለ እዋን አብ ጽላለ እውን የብጽሓና እዩ። ከቢድ ባሕርይ ብቐሊል ዘይሽነፍ እዩ ብህርና። አብ
መአዲ ምሕረት ክትአቱ አብ ገለ እዋን እምቢ ዝብል ባህሪ አሎና ስለዚ ነዚ ክትስዕር ገለ እዋን
ይኸብደና ወረ ብአንጻሩ ክንከይድ ይጥዕመና ስለዚ ጽንዓት ንመስቀል ስንድዋት ምዃን የድሊ።
ንርእስና ዋናታታ ባዕልና ክሳብ ዘይኮና ካብ አምላኽ አርሒቝ ዘንብር ሕማም ኩሉ ጊዜ ክደግሰና
እዩ። ናይ ካልኦት ሓጢአት ናይ ካልኦት ድኽመት ካብ ምርአይ እሞ ነቋርጽ ሽዑ አምላኽ
ክረኽበና እዩ። ውሉዱ ዝጠፍኦ ወላዲ አይድቅስን እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ደቁ ብደም ሓደ
ወዱ ዝደሓና ዝኾና ክንጠፍእ አይ ምርጭኡን እዩ። አብቲ በታኒ ወዲ እንተ ረኤና አብኡ
ብርሑቕ ክቕበሎ ንርኢ፥ ንአና እውን ከምኡ እዩ ዝጽበየና ግን ናብ ቤት አቦና ገጽና ክንምለስ
ምብጋስ ካባና የድሊ።
ካልአይ ሰንበት አስተምህሮ ኦ አምላኽ ምሕረትካ እምበር በደልና አይትርአ እናበልና ብትሕትና
አብ አምላኽ ክንቀርብ ደቂ ሰማይ ኮና አብ ኩሉ አምላኽ ካባና ዝደልዮ ክንገብር ቁርጽ ፍቓድና
ክነሓድስ ይግባእ። አብ ዘመነ ምጽአት አብ እንአትወሉ ዘሎና ጊዜ ምሉእ ምቅርራብ ገርና
ንአምላኽና አብ ሕልናና አብ ርክባትና ቦታ ክንህቦ ሽዑ ሰላም ምሕረት ኩሉ መለለይና ክኸውን
እዩ።
ኪዳነ ምሕረት አደና ሎሚ እውን ምሕረት ወዳ ዝቕበሎ ክረክብ እሺ ክንብል እሞ እሙናት ደቃ
ክንከውን ደቂ ማርያም ዘብል ተግባር ክህልወና ናይ ነፍሲ ወከፍና ተበግሶ ይሓትት። ምሕዳስ
የድልየና ንመንፈስ ቅዱስ ዝኸወን ቦታ ክነሰናዱ የድልየና ቤትና ቤት አምላኽ ንግበሮ። አብ
ጉዕዞ ኩሉ ጊዜ ፈተና ክህሉ እዩ እንተኾነ አብ ጽላል አምላኽ ኮና እንተ ተጎዓዝና ክንዕወት ኢና።
ብዘይ አምላኽ ከይንጉዓዝ ክንጥንቀቕ አሎና።
እምብአር ምንጪ ምሕረትና አብቲ አብ መንጎና ዘሎ ርክብ እዩ ዝምስረት በደላትና ተአሚና
ሓወይ ሓፍተይ በዲለካ በዲለኪ እናበላ አብ ብርኪ አድሕድ ወዲቕና ሓቀኛ ዕርቂ ክንገብር ሎሚ
እዋኑ እዩ። ሰብ ዓወቱ ተጋጊየ ምሓረኒ እንተበለ እዩ። ከም ሕማም መንድዓት አብ ልብና ሕማም
ተሸኪምና መገድና አይንቐጽል፥ አብ ቂምታ ሓጢአት ከሎና አብ መአዲ ክርስቶስ አይንቕረብ፤
መጀመርያ ሕማምና ንፈውስ። መጽሓፍ ቅዳሴና ዝተቐየመ እንተሎ፤ አብ ሓጢአት ዝወደቐ እንተሎ
አብ ቁርባን አይቕረብ እናበል ከም ዝእውጆ ንመአዲ ክርስቶስ ብምሉእ ክንቅበሎ ንስሓ ንግበር
ምስ አምላኽን ሰብን ዕርቂ ንግበር።
ኦ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና አይትኽደና እናበልና ጸሎትና ነዕርግ፤ ንኹሉ
ዝርእን ዝፈልጥን አምላኽ ነቲ አብ ውሽጥና ሓቢእናዮ ዘሎና አበሳና ሎሚ አብ መአዲ ንስሓ
አውሪድና እንዕረቐሉ ጸጋ ይሃበና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ
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