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፪ ሰንበት ዘጽጌ
ጥቅምቲ 5 2010 ዓ.ም. (10/15/2017)
ኩልና ዕዱማት አብ መአዲ አምላኽ
መዝሙር፡ ኪነ ጥበቡ መንክር ውዕጹብ. . . . . . . ።
ንባባት፡ ፊሊጵ 4፡12-20፥ 1ጴጥ 1፡17-ፍ፥ ግ.ሓ. 17፡2-ፍ፥ ማቴ 22፡1-14።
ምስባክ፡ተዘከር እግዚኦ ከመ መሬት ንሕነ ወሰብእሰ ከመሳዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ
ገዳም ከማሁ ይፈሪ። “ኦ ጎይታ መሬት ምዃና ዘክር፥ ሰብ ከም ሳዕሪ ምዃኑ
መዋዕሉ ከም ዕምባባ በረኻ ከምኡ ከም ዝፈሪ ዘክር”
መዝሙር፦ “ሥራሕ ጥበቡ ዘገርምን ዘደንቕን እዩ፥ እቲ አብ ሰማየ ሰማያት ዘሎ
አባና ምሕረቱ ገለጸ ንሰማይ ብኸዋኽብቲ አብሪሁ ዝኸለሎ፥ ንምድሪ ብጽሩይ ዕምባባ
ዘገጻ፥ ሰንበት ከም ንቡር ከዕርፉ ምእንቲ ዝሰርዐ፥ መአዛ ቅዱሳን ከም ሽቱ ሊሊ
አብ ቆላታት፥ቃርፋን ናርዶስን ዓምበቡ” ይብል።
ካልአይ ሰንበት ዘጽጌ ፍሉይ አብነት ማርያም ተኸቲልና ንአምላኽ ክንመርጽ እሞ ቅዱስ ሕይወት
ክንመርሕ ዝሕግዘና ሰንበት እዩ። ማርያም “ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ” ክትብል እንከላ
አብ አምላኽ ዘልአ እምነትን ንዕድሚኡ ዘልአ አኽብሮት ንምግላጽ እዩ። ንሳ ብመልአኽ
ንዝተነግራ ጉዳይ ድሕነትና ንትስብእት ወልደ እግዚአብሔር ምስተሓተት ሕራያ ኢላ ተቐቢላ፥
አብ ምድራዊ ሕይወት ወዳ ክሳብ መወዳእታ አብ መስቀል ሞቱ ከይተረፈ አሰንያቶ ነዚ ኹሉ
ዘኽአላ እምነታን ነቲ ብአምላኽ ዝመጽአ ዕድመ ንምኽባር እዩ።
አምላኽ ክዕድም እንከሎ ምስኡ ድላዩ ክነግረና ይደሊ። ወሉዳይ እናበለ ካብ ፍቕሪ ተላዒሉ
ንሕና እውን ብፍቕሪ ውሉድ ክንምልሰሉ ይጽበየና። ማርያም ዓይኑ አብአ ስለ ዘንበረ ድላዩ
ሓቲትዋ በዚ አደ አምላኽ ኮይና። ንአና እውን ዝሓቶ ነገር ወይ ዝሓተቶ ይህልወና እሞ
ንመልሰሉ። ንዝበደሉና ክንምሕር፥ ንዝተባአስናዮም ክንዕረቕ፥ ንጽጉማት ክንረድእ፥ ንብኡሳት
ክንዓርቕ ኮታስ ኩሉ ሰናይ ክንገብር ይሓተና አሎ። ዝደልዮ መልሱ አብነት ማርያም ተኸቲልና
ንሃቦ።
አብ ሓደ ዝንገር ዕላል ሓደ ስድራ አብ ከባቢኦም ወላሓደ ሰብ ዘይብሎም ንብዙሕ ዓመታት
ነሮም ምኽንያቱ አብ ከባቢኦም ዝተሰርሐ ገዛውቲ አይነበረን። ድሕሪ ገለ እዋን ግን እቲ አብ
ከባቢኦም ዝነበረ ጥርሑ መሬት ተሸጠ እሞ ብዙሕ ሓደስቲ ገዛውቲ ተሰሪሑ። እቶም ነዚ ዝረአዩ
ስድራ ብጣዕሚ ተሓጒሶም ብፍላይ ብዙሓት ስድራታት ከምኡ ቆልዑት ዝዓበዩ ደቂ ዘልኦም
ምስ ረአዩ ብሓቂ እዮም ተሓጒሶም። በዚ ዝተሓጎሱ ስድራ ንሓደስቲ ጎረባብቶም አብ ነፍሲወከፍ
ገዛ ከይዶም ምእንቲ ክብሮም ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ድራር መዓልቲ ወሲኖም
ዓድምዎም። ቆመስ ናይ ቤተ ክርስትያን ከም ዝመጽኡ ከምኡ አብ ስግሮም አብ ካልእ ጎደና
ዘለዉ ሓካይም ጠበቓታት ከምኡ ውሩያት አርቲስትስ ከምኡ ከም አብነት ክኸውን ካብ ኩሉ
አብ ከባቢኦም ዘሎ ዓይነት ፍረታትን መግብን ዘልኦ መግቢ ምእንቲ ክፈልጡ ከም ዝቕርቡ
ነገርዎም። እዚ አጋጣሚ ብሓቂ ዓቢ ዕድል እዩ ንነፍሲ ወከፍ አብ ከባቢኦም ዘሎ ኮሚኒቲ
ክፋለጡ። አብ መጀመርያ እዞም ሓደስ ተሓጒሶም ጽቡቕ አጋጣሚ እዩ እናበሉ ነቲ ንዕድመ
ተቐቢሎሞ እንተ ኾነ አብ ዕለት ዕድመ ወላ ሓደ ከመጽእ አይክአለን። እታ ነቲ ዕድመ ገዛ ገዛ
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ከይዳ ዘብጽሕት ተለፎን ጌራ ክተዘኻኽሮም ጀሚራ ገለ ገዛና ዝልቕልቕ ይመጽእ ስለ ዘሎ፥ ገለ
ኸአ አዝማድና ዓዲሞምና ንኸይድ ስለ ዘሎና፥ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ስለ ዘሎ. . . እዝን ካልእን
ምኽንያት ብምግባር ክመጽኡ አይክአሉን። እቶም ካብ ቀደም ጎረባብቲ አብ ስግሮም ዝነበሩ
ጥራሕ መጺኦም ነቲ መግቢ በልዕዎ፥ ንመስተ ኸአ ሰተይዎ ይብሃል።
እዚ ዛንታ ምስቲ ናይ ሎሚ ወንጌል ኢየሱስ ብዛዕባ እቲ አምላኽ ዝቕርቦ ናይ መርዓ ምሳሕ
ዝመሳሰል እዩ። እዞም ዝተዓደሙ አጋይሽ አይተቐልቀሉን ስለዚ ካልኦት አጋይሽ ካብ ጎደናታት
በብዘለውዎ ተዓዲሞም ንዳስ መርዓ መልእዎ። ንሕናኸ ከመይ ምበልና? ንዕድመ አምላኽ
ተቐቢልና አብ ሓጎሱስ ምአቶናዶ ወይስ ንዕድሚኡ ነጺግና መሕዘናዮን በቲ እንህቦ ምኽንያታት።
አብ ትንቢት ኢሳይስ 25፡6-10 ዘሎ እንተ ረኣና ብዛዕባ እግዚአብሔር ዘሰናደዎ ዓቢይ ምሳሕ
ንኹሎም ደቅሰብ ይዛረብ። እዚ ምሳሕ ንዘመናት ማእለያ ዘይብሎም ህዝብታት መጊቡ በዚ ኸአ
አምሳል እቲ አብ መጨረሻ ዓለም አብ ሰማይ ዝቕረብ መግቢ ኮይኑ ተራእዩ። አብ ሰማይ ዝህሉ
ምሳሕ ብዝተፈላለየ መገድን መግለጽን ተገሊጹ ንረኽቦ፥ እዛ ዕለት ካብ ዝኾነ በደል ወይ ወቐሳ
ነጻ እንኾነላ መዓልቲ አምላኽ እያ። እዚ ክፍሊ ኢሳያስ ተስፋታት ዝመልኦ ምዕራፍ እያ፥ ብዛዕባ
መወዳእታ ዘይብሉ ሓልዮት አምላኽን ሓባራዊ ድሕነት ህዝብን ትዛረብ። እቲ ምሳሕ ዝቕረበሉ
ቦታ አብ እምባ እዩ። አብ ባህሊ አይሁድ እምባታት ህላዌ አምላኽ ዝግለጸሎምን ምስ አምላኽ
እትራኸበሎም ቦታትት እዮም። በዚ ርድኢት እዩ ይመስል ኩሎም ገዳማት ሃገርና ብፍላይ ናይ
ተዋህዶ አብ እምባታት ዝተደኮኑ። እዚ ብዓል ብሓቂ ምዕሩግን ትሕዝትኡ መዘና ዘይብሉ
እኹልን ትሩፍን ዝተፈላለየ ዓይነት ዝሓዘ እዩ። አብዚ እምባ እዚ ነቲ ንኹሎም ህዝብታት
ዚጋርድ ናይ ኃዘን መጋረጃን ነቲ ንኹሎም መንግሥታት ዓለም ዜጉልብብ ናይ ኃዘን መጎልበብን
ኬጥፍእ እዩ። አብኡ እግዚአብሔር ንሞት ንሓዋሩ ከጥፍኦ እዩ። ንንብዓት ከአ ካብ ዓይኒ
ኹሎም ኪደርዞ እዩ፥ ሕስራን ህዝቡ ካብ ገጽ ኵላ ምድሪ ኼርሕ እዩ። እዚ ምዕራፍ ሓደ
ካብቶም ቀዳሞት ናይ ብሉይ ኪዳን ጽሑፋት ብዛዕባ ድሕሪ ሞት ዘሎ ምጽንናዕን ሓጎስን ዝዛረብ
እዩ። ብዙሕ ጊዜ አብ ቀብሪ ዝምረጽ ንባብ ወይ አስተንትኖ እዩ። ኵሉ ሰብአዊ ድኻምነትና ምስ
ተአልየልና ድሕሪ ደጊም ብምኽንያት ስቓይን ሞትን ዝመጽእ ምንባዕ አይክህሉን እዩ።
አብ መልእኽቲ ጳውሎስ አብ ፊሊጵ 4፡12-20 ዘንበብናያ አብ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ ዝጸሓፋ
ብዛዕባ ናይ አምላኽ መወዳእታ ዘይብሉ ሓልዮት ጸጋ ይዛረብ። ነቲ አብ ልዕሊኡ ዘርአይዎ
ሕያውነት ብዓሚቕ ምስጋና ይገልጾ። ንሕያውነቶም አግፊሑ ምስቲ ሓፈሻዊ ሰናይ ግብሮም አብ
ልዕሊኡን አብ ልዕሊ ተልእኮኡ ዘርአይዎ አብ ጊዜ ሓጎስን ጸበባን ይገልጽ። ቅ. ጳውሎስ ወላ
እኳ ብዙሕ ግዜ ንርእሱ ክኽእል እምበር አብ ካልኦት ክጽጋዕ ዘይደሊ እንተ ኾነ ነቲ ንተልእኮኡ
ክሕግዞ ዝኽእል ህያባት ይቕበል ነሩ። ንሱ በቲ ዘልኦ ሕጉስ ክኸውን እዩ ዝጽዕር ነሩ። ምስጢር
ናይ ጽቡቕ ምምጋብ ተማሂሩ እዩ እዚ ኸአ ነቲ መንፈሳዊ መግቢ ዝርኢ እዩ። ንሱ አብ ኢየሱስ
ጎይታ ኃይሊ ረኺቡ። ንግዚኡ ስቓያት እናተጻወረ ብስቓይ ዝመጽእ ጸጋ አምላኽ አጸቢቕ
ይርድኦ ነሩ እዩ። ምእንቲ ስፍሓት ወንጌል ኢሉ ንኹሉ ጸበባን ስቓያትን ብትዕግስቲ ተቐቢልዎ።
አብ መወዳእታ ጽሑፉ ጳውሎስ ነቶም ሰብ ፊልጵስዩስ አምላኽ አብ እምነቶም ዝጸንዑሉ ጸጋ
አብ ጊዜ ሓጎሶምን አብ ጊዜ ዝደኸሙሉን አብ ጽቡቅን ሕማቕን ጊዜ ከም ዝህብ እና ገለጸ
ይዓጽዎ። አብ መጨረሻ ብምስጋና ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጾ አብነት ንሰብ ፊልጵስዩስን
ሎሚ ኸአ ንአና ከመይ አቢልና ከም እነመስግን ክሳብ መወዳእታ አብ እምነትን አብ ሕይወትናን
ክንጸንዕ እናተማሕጸነ ይዓጽዎ።
አብ ወንጌል ማቴዎስ 22፡1-14 ዘንበብናያ ብዛዕባ መርዓ ተዓዲሞም ዝመጽኡን ዝአበዩን ይነግር።
እዚ ምሳሌ አብ መርዓ ዝግበር ብዓል እዩ። እዚአ ምሳላ ሳልሰይትን መጨረሻን ቅ. ማቴዎስ

3
ቀጺሉ ዝነግሮ ምሳሌ ብምምጻእ ዝአበዩ ዝፈለጥ እዩ። ከምተን ቀዳሞት ምሳሌታት እዚአ ምሳሌ
እውን አብ ሊቃነ ካህናትን ዓበይቲ ህዝብን ዘተኮረት እያ። እዚአ ምሳሌ ከምታ ምሳሌ ሓረስቶት
አታኽልቲ ወይን ተምሳላዊ አገላልጻ ዝሓዘት እያ። ብዝያዳ እትጸቕጠሉ አብ ታሪኽ ድሕነት ካብ
መጀመርያ አምላኽ ንደቂ እስራኤል ነብያት ብምልአኽ ከምኡ ነዚ መጸዋዕታ ከም ብሓዲስ
ብተኸተልቲ ክርስቶስ ገሩ ሓዲስዎ ከም ዝርከብ ንምግላጽ እዩ። አብ መወዳእታ ብናይ መጨረሻ
ፍርዲ ዓለም እቶም ጽቡቕ ዝገበሩን ሕማቕ ዝገበሩን ዝበጽሖም ዕጫ ብምግላጽ ይዛዝሞ።
• እንሆ መአደይ አዳልየ አሎኹ . . . እሞ ናብ መርዓይ ንዑ። አብዚ ምሳሌ
ኢየሱስ ንመንሥተ ሰማያት ንወዱ መርዓ ዝገብር ንጉሥ ትመስል ይብል። ኩሉ
ንንጉሣዊ መርዓ ዘድሊ ምስ ተቐረበ ንጉሥ ልኡኻት አብዚ ፍሉይ ዕድመ
ክመጽኡ ናብ ዕዱማቱ ልአኸ። ንጉሥ ዳስ መርዓ ከምዝመልእ ትጽቢት ነርዎ፥
እንተ ኾነ እቶም ዕድመ ዝተላእኮም ምምጻእ አብዮም። እንደገና ኩሉ ዘድሊ
ቀሪበ እየ በጃኹም እናበለ ካልኦት ልኡኻት እንደገና ለአኸ። እንተ ኾነ ካልእ
ጉዳይ አሎና ኢሎም ንዕድመ ንጉሥ አብዮም። ዝገደደ ንልኡኻት ንጉስ
ብሕማቕ ተቐቢሎም ንገለ ቀጥቀጥዎም ንገለ ኸአ ቀተልዎም። ንጉሥ ንዕድሚኡ
ዝአበዩ ሓሪቑ ብቅትለት ቀጺዑ ዓዳቶም ከአ አንደዶ።
እዚ ምሳሌ ብዛዕባ መንግሰተ ሰማይን ብዛዕባ እቶም አብኡ ዝአትዉን እዩ። አብዚ
ብአምሳል መርዓ ናይ ሓደ ወዲ ንጉሥ ተገሊጹ ንረኽቦ። እቲ ንጉሥ አምሳል
እግዚአብሔር እዩ። ብዓል መርዓ ብናይ አይሁድ ርድኢት ምሳሌ ዝመጽእ ሕይወት
እዩ። እቲ ውሉድ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። መርዓት እታ ዘይትርአ መንግሥተ ሰማይ
አብ ምድሪ ቤተ ክርስትያን እያ። እቶም አብ መጀመርታን አብ ካልአይን ዝተዓደሙ
ህዝበ እስራኤል እዮም። እቲ ንጉሥ ንአገልገልቱ ይልእኽ እዚ ኸአ አምላኽ ንደቂ
እስራኤል በበእዋኑ ዝልእኮም ዝነበረ ነብያት ከፍቅሩን ከገልግሉን ዝጽውዑ ዝነበሩ
እዮም። እቲ ናይ ንጉሥ ካልአይ ጊዜ ክዕድሙ ልኡኻት ምልአኹ አምሳል ትዕግስቲ
አምላኽ ምስ ሕሩይ ህዝቡ እዩ ዘመልክት፥ እዚ ኸአ ጌና ናይ ልቢ ምቕያር ክገብሩ
አብኦም ተስፋ ይገብር። ግን ብገለ ምኽንያት ወይ ብኻልእ ምምላስ ይአብዩ። እዚ
ኹሉ ዝመስል ካብ አምላኽ ክርሕቝ፥ ተአምኖ ከጉድሉ በዚ ምኽንያት ከአ እቲ
ንጉሥ ተቖጢዒ ወተሃደራቱ ልኢኹ ነቶም ቀተልቲ አጥፍኦም ከተማኦምውን
አንደደ።
• ናብ ቀራናታት መገዲ ኹዱ እሞ ንዝረኸብክምዎ ዘበለ ኹሉ ናብ መርዓ ጸውዑ
በሎም። እቶም ቀዳሞት ዕዱማት ደጋጊሞም ስለ ዝአበዩ እቲ ንጉሥ ንአገልገልቱ
አብ ቀራናታት መገዲ ከይዶም ንዝረኸብዎ ክዕድሙ ልአኾም። ልኡኻት ንጉሥ
አብ ኩሉ ከይዶም ብዘይ አፈላላይ ብህጹጽ ዝረኸብዎ ኹሉ ሕያዎትን ሕሱማት
ክእክቡ ክሳብ አዳራሽ ዝመልእ።
እዚ ማለት ምሳሕ አምላኽ ክእበ የብሉን። ህዝቢ አምላኽ ንዕድመ አምላኽ
አብዮም ስለዚ እቲ መንግስቲ አብ ካልኦት አብ አረማውያን ክሰፍሕ ጀሚሩ።
እዚ ናይ አምላኽ ሓባራዊ መጸዋዕታ ንድሕነት እዩ። ወላ እቲ ዝኸፍአ ሰብ
ይኹን ካብዚ መጸዋዕታ እዚ ዝተነፍገ ወይ ዝተነጸለ ወላ ሓደ እይኳ የለን። ኩልና
አብ ናይ አምላኽ ህያብ ድሕነት ዝተጸዋዕና ኢና።
• ዓርከይ ክዳን መርዓ ኸይተኸደንካ ከመይ ኢልካ ናብዚ አቶኻ?
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ሳዕበን ናይ እዚ ምሳሌ ካልእ ምሳሌ፥ ምሳሌ ልብሰ መርዓ እዩ፥ ሓደ ካብቶም
ዕዱማት ልብሰ መርዓ ከይለበሰ ዝመጽአ። እዚ እውን ነቲ ንጉሥ አየሓጎሶን ስለዚ
ንአገልገልቱ ካብ ዳስ መርዓ አውጺኦም አብ ግዳም ክድርብይዎ አዘዞም።
ዘገርም እዩ ተገራጫዋይ ነገራት እዩ ዝመስል። ዘይቅኑዕ ኮይኑ እዩ ዝርአየካ። አብ
ቀራናታት መገዲ ከትኩም ዝረኸብክምዎ ኩሉ ብዘይ አፈላላይ ክዕድሙ ልኢኹ
ከብቅዕ ከመይ ኢሉ ነዚ ካብ መገዲ ተዓዲሙ ዝመጽአ ልብሰ መርዓ ተኸዲኑ
ክመጽእ ተጸብይዎ። አብ ስራሕ እንከሎ እዩ ተጸዊዑ ስለዚ ምስቲ ተኸዲንዎ
ዝነበረ እዩ መጺኡ ልብሰ መርዓ የብሉን እዚ ከመይ እዩ። አብዚ ገለ አስተንትኖ
ክንገብር የድሊ እዚ ክፍሊ ናይ እቲ ኢየሱስ ክብሎ ዝደለ እዩ። መራሕቲ
አይሁድ ንኢየሱስ ነጺጎሞ። ካልኦት ህዝቢ ብአይሁድ ዘይንጹሓት አረመን
ዝብሃሉ ቦትኦም ክወስዱ አብ መርዓ ተዓዲሞም። እንተ ኾነ አብ መርዓ ምምጻእ
አብ መአዲ ምቕራብ እኹል አይኮነን። ዕዱም ኩሉ ከም ዕዱም መርዓ ክኸውን
ይግብኦ። እዚ ዝሕብሮ እቲ ዝግባእ ልእብሰ መርዓ ልብሰ ንጽሕና ክንለብስ
ዘዘኻኽር እዩ።
• ጽዉዓት ብዙኃት ኅሩያት ግና ውሑዳት እዮም።
እቲ ምሳሌ ጽቡቕ ተስፋ ብዘይብሉ እዩ ዝዕጾ፥ ጽዉዓት ብዙኃት ሕሩያት ግን
ውሑዳት። እዚ ምሳሌ ሰለስተ ዓይነት አጋይሽ ክህልዉ ከም ዝክአል ይነግረና።
፩ያ እቶም ክመጽኡ ዘይክአሉ። እዚኦም አብ መጀመርያ ነቲ ዕድመ ምስ
ተዋህቡ ብሓጎስ ተቐቢሎሞ ግዚኡ ምስ አኸለ ግን ነናቶም ምኽንያት ገሮም
ዝተረፉ እዮም። ፪ይ ልብሰ መርዓ ዘይለበሱ ግን አብ መርዓ ዝተረኽቡ ግን
ንመርዓ ዘእቱ ዝግባእ ምቅርራብ ክገብሩ ዘይክአሉ። ፫ይ ብግቡእ ልብሰ መርዓ
ለቢሶም ዝግባእ ተሰናድዮም ንመርዓ ንጉሥ ብቝዓት ኮይኖም አብ መአዲ
ዝተቐረቡ።
ዘሕዝን ሓቂ እዩ መጸዋዕታን ፍቕርን አምላኽ ንኩልና ደቂ ሰብ ክነስተማቕሮን
ክንምልሰሉን ተዋሂቡ እንከሎ ውሑዳት ጥራሕ ክምልሱ ምርአይ። አምላኽ
ክዕድም እንከሎ መልሲ ይደሊ። ሎሚ አብነት ማርያም ተኸቲልና ንመልሰሉ።
እግዚአብሔር አብ ቅድሚ ጸላእተይ መአዲ ይሠርዓለይ (መዝ. 23፡5)። ንሱ ካብ ነጻ ድለቱ
ተላዕሉ ብምሉእ ሕያውነት ይዕድመና። ዕድመኡ ንኹልና እዩ፥ አብቲ መርዓ ምሕዋስ ብነጻ
እዩ፥ ግን ኩሉ አብ መርዓ ክሕወስ ዝደሊ አብ መርዓ ዝሕውስ ንጉሥ ዘሓጉስ ልብሲ መርዓ
ለቢሱ ክመጽእ ናይ ነፍስወከፍ ሓላፍነት እዩ። መንግስተ ሰማይ ብነጻ ዝውሃበና ፍሉይ ህያብ
እዩ። እቶም አብ መንግስተ ሰማይ ክንአቱ አብ ጉዕዞ ዘሎና ወላ ሓንቲ ደቒቕ አብኡ ከይንአቱ
እትዓግተና ከይንገብር ክንጥንቀቕ አሎና። እሞ እንታይ እዩ መልስና ክንህቦ ዘሎና? ከመይ ገረና
ክንቅበሎን ክሕዝኖ ካብ ዝኽእል ደው ንብል? ካልእ ነገራት ቅድሚ አምላኽ ሰሪዕና እንጉዓዝ
ምዃና ሓሲብናሉ ንፈልጥዶ? ሕጂ እውን እንተ ኾነ ምሳና አጥቢቕና ሒዝናዮ ዘሎና ግን አብ
አምላኽ ከይንቐርብ ወይ መጸዋዕታኡ ከይንቅበል ዓጊቱና ዘሎና ምዃኑ ንርዳእ ዘሎና። እቲ
ዘገርም እቲ አሚና ሒዝናዮ ዘሎና በናንን ሓንቲ ዋሕስ ዝህበና ከምዘይኮነ እናፈለጥና አብኡ
ምትራርና እዩ።
ናይ ሎሚ ወንጌል እምብአር ናይ ብሓቂ አብ ሕልናና ዓቢ ሕቶ ክነቕርብ ዝሕግዘና እዩ። አብ
መንግስቲ አምላኽ ክንአቱ ግቡእ ልብሲ መርዓ ለቢስና ክንአቱ ይግብአና። ልብና ረሲሑ
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መንፈስና ወዲቑ እንከሎ አብ ሓጎስ ጎይታ ክንአቱ አየማዕርገልናን እዩ። ልብሰ መርዓ ምልባስ
ቀንዲ መለልዪ አብ መርዓ ከም እንአቱ ስለ ዝኾነ ልብሲ ሕልናና ክንሓትት ይግባእ። እዚ
አበሃህላ ምሳሌ እዩ ነፍሲወከፍ አማናይ ክለብሶ ዘለዎ። እቲ ምርጫ ካባና እዩ።
ኦማርያም አደና ልብሰ መርዓና ለቢስና ምሳኺ አብ ምስሓ መርዓ ወድኺ ክንአቱ ሓግዝና ንበላ።
ብሩኽ ሰንበት
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

