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፮ ሰንበት ዘትንሣኤ 2003 ዓ.ም.  
(ግንቦት 29 2011) 

 

መዝሙር፡ ፋሲካ ዛቲ ዕለት ቅድስት ይእቲ ፋሲካ. . . . . ። 
ንባባት፡ ሮሜ 4፡14-ፍ፥ 1ጴጥ 3፡13-ፍ፥ ግ.ሓ. 8፡5-17፥ ዮሓ 14፡15-21 

ምስባክ: በልዑ ወጸግቡ ጥቀ፥ ወወሃቦሙ ለፍትወቶሙ፥ ወኢይኀጥኡ እምዘ ፈቃዱ። “በልዑን 
አዝዮም እውን ጸገቡ፥ ዝተመነይዎ ሃቦም፥ ካብቲ ዝተመነይዎ አይከልከሎምን”። መዝ። 78፡29 
 
አብ ዘመነ ትንሣኤ ኢና ዘሎና ኩሉ ጸሎታትና መዝሙራታትናን ምስ ምስጢር ትንሣኤ 
ዝተተሓሓዘ እዩ። አብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፋሲካ ከምዚ እናበልና ንዝምር፡ “ ፋሲካ ቅድስቲ 
ዕለት እያ፥ ብመዓልቲ ፋሲካ ንተሓጎስን ደስ ይበለናን፥ በዚአ ዕለት ደስ ይበለናን ነዕርፍን፥ 
ብአአ ሰማይን ምድርን ይሕጎሱ፥ ፋሲካ ፋሲካ ፋሲካ ተስካር ትንሣኤኡ ናይ መድኃኒና” 
እናበልና ጸሎት ንገብር። 
አብ እዋን ትንሣኤ ምስ አምላኽና ፍሉእ ውህደት ፈጢርና አብ መገዲ ቅድስናን ሰላምን 
ክንጉዓዝ ይግብአና። በዚ እዋን ውሽጣዊ ሰላም ክንፈጥር ንኹሉ ናትና ዘበለ ናይ አምላኽ 
ክንገብሮ ንአምላኽ ምሉእ ልብና ክውንን ክነፍቅደሉ እሞ ሓጎስ ደስታ አብ መንጎና ክሰፍን። 
እዋናት ፋሲካ ተስካር ክርስትስ እዩ ማለት አብዚ ጊዜ ብፍሉይ ንአምላኽ አብ ኩሉ ዕለታዊ 
ሕይወትን ዘኪርናዮ ክንርከብ እሞ ካብቲ ንአምላኽ ከይንዝክር ዝዓግተና መገዲ ወጺእና አብ 
መገዲ አምላኽ ክንምለስ። ሓጎስ ትንሣኤ አብ ኩሉ ክርኤን ክስበኽን ይግብኦ። እዛ እንነብረላ 
ዓለም ወነንታ ኴና አብ አገልግሎት አምላኽ ክንውዕላ ዘዘኻኽረና ሰንበት እዩ። ንሰብ ሓጎስ 
ቅሳነት ክንፈጥረላ እንውስነሉ ጊዜ እዩ።  
ቅዱስ ጳውሎስ አብ ሰብ ሮማ ዝጸሓፋ ንሎሚ ዝተነበትልና ብዛዕባ እምነትን ግብርን ይዛረበና፡ 
ኩሉ ካብ አምላኽ እዩ መጀመርታኡ እግዚአብሔር ጸግኡ እንድሕሪ ዘይሃበና ኩሉ ኮንቱ እዩ። 
“አምላኽ ኃጢአቱ ዘይጽብጽበሉ ሰብ ብፁእ እዩ” ንዝብል እናጠቐሰ አምላኽ ምሓሪ ስለ ዝኾነ 
አበሳና ብምሕረቱ ይድምስሰልና። አብርሃም ብእምነቱ እዩ ጸዲቑ፥ እምነት ክንብል ከሎና ኩሉ 
ዘሎካ አብ ኢድ አምላኽ አምቢርካ ምኽአል፥ አብገለ እዋን አብ ጉዕዞ እምነትና ከም ዕዉራት 
ክንምራሕ አሎና። ንሕና ዘጸግመና ንእምነት ምስቲ ክንርድኦ እንኽእል ነገር ንሓዋውሶ፥ ሽዑ 
ዘይርድአና ነገራት ምስ እንረክብ አይአምኖን እየ ንብል እምነት ግን ናይ አምላኽ ምስጢር ስለ 
ዝኾነ ክንርድኦ ከቢድ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ክንቅበሎ ጥራሕ እዩ ዝግብአና። ምስጢር 
እምነትካ ግለጸለይ ከይደክም ከይዝንግዕ ሓግዘኒ ንበሎ።  
እምነት ንተስፋ ትወልዳ። ሰብ ምሉእ ተስፋ ገሩ አብ ሕይወቱ እንተ ተጓዕዘ ንጽንኩር ነገራት 
ይሰግር፥ አብ ገለ እዋን እምነት ኲኖ ጸልማት ብርሃን ርኢና ከም እንኽእል ይገብረና፥ አብ 
እምነት ጽኑዓት ኩሉ ጊዜ ዓወት ምስኦም እያ። ነዚ ቅዱስ ጳውሎስ ከም አብነት ንአብርሃም አቦ 
እምነት የምጽአልና። አብርሃም ካብ ዓዱ ክወጽእ ብአምላኽ ተነጊርዎ ብእምነት ወጺኡ” ዓደቦኻ 
ሓዲግካ አብቲ አነ ዘሰናድወልካ ሃገር ኪድ ኢልዎ” አይተጠራጠረን ከይዱ። ከምኡ አቦ ብዙሓት 
ክትከውን ኢኻ ኢልዎ እዚ ክብሎ እንከሎ ሣራ ሰበይቱ ወላድ አይነበራን ክልቲኦም አሪጎም 
ነሮም ብሓቂ ዝፈታተን ኩነት እዩ ተጓኒፍዎ እንተኾነ ብእምነት ስለ ዝተጓዕዘ አይተረበሸን ንኹሉ 
አብ አምላኽ አንቢሩ ተጓዒዙ አብ መጨረሽታ ንኢስሓቅ ወዱ ወሊዱ። ብምልኡ ሕይወት 
አብርሃም ጉዕዞ እምነት እዩ። ጳውሎስ ነዚ ከም አብነት ወሲዱ ብእምነት ክንጉዓዝ ይነግረና። 
ደቂ አብርሃም ብእምነት ክንከውን። አብ መጭራሽታ ናይ እዚ ምዕራፍ “ንአና በቲ ንኢየሱስ 
ጎይታና ካብ ሙታት ዝተንሥኦ ንእንአምን ከአ ኺቝጸረልና እዩ” እናበለ አብ ክርስቶስ ዘሎና 
እምነት ምሉእ ገርና ክንጉዓዝ፥ እምነትና ክነብሮ ይነግረና።  
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ቅዱስ ጴጥሮስ እውን አብዛ ናይ ሎሚ መልእኽቱ ተመሳሳሊ ሓሳባት ይህበና። ንሰናይ ነገር 
ክንዕጠቕ። ሰብ ብሰናይ ግብሩ ነቲ ጨኪኑ ዘሎ ልቢ ክቕይሮ ይክእል እዩ። ምእንቲ ጽድቂ ሓሳረ 
መከራ እንተ ጸገብኩም አይትረበሹ ይብለና። ንክትስቶስ ጥራሕ ብልብኹም እመንዎ እምበር ናይ 
ሰብ ነገር በራሲ እዩ እናበለ እምነት አብ ኢየሱስ ምንጪ ጉዕዞ ሕይወትና ገርና ክንጉዓዝ 
ይነግረና። ኩሉ ጊዜ ንጹሕ ሕልና ይሃሉኹም፥ ካብ ክፉእ እናገበርካ ሠናይ እናገበርካ ሓሳረ 
መከራ ኽትጸግብ ይኃይሽ ይብለና። ናይ እዚ ኩሉ አብነትና ክርስቶስ እዩ። ኩልና አመንቲ 
ክርስቶስ አብ እምነትና ጽኑዓት ግብሪ ዝዓብለሎ እምነት ክነጥሪ ንሕተት አሎና። እምነትና 
ግዳማዊ መልክዕ ጥራሕ ከይዕብልሎ ሎሚ ሕይወትናን ኩሉ ምስ ሰባት ዘሎና ርክብ ክንግምግም 
አምላኽ ይሓተና አሎ።  
አብ ግብሪ ሓዋርያት ሰብ ሰማርያ ወንጌል ከምተሰብኮምን ዝአመኑን ይነግረና። ፍሊጶስ ብቃሉን 
ብሕይወቱን ንሰብ ሰማርያ ምስ ሰበኾም ኩሎም አብ ወንጌል አመኑ ይብላና። ክትአምን ክትሰምዕ 
ይግባእ፥ ቃል አምላኽ ክንሰምዕ ክነንብብ ከሎና ሽዑ ልብና ክኽፈት ይክአል። ፍሊጶስ ንሰብ 
ሰማርያ ክርስቶስ አምጺእሎም ተቐቢሎሞ ሲሞን ዝተባህለ ውሩይ ጠንቋላይ ከይተረፈ አመነ 
ይብለና ግ.ሓ. አብዚ እንርእዮ ሰብ ሰማርያም ካብ ከቢድ ጸልማት ናይ ሓቀና ብርሃን አትዮም። 
መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም። ንሕና እውን ሕይወትና ክንቅይር እምነትና ሕያው ክንገብሮ። አብ 
ገለ እዋን ሰይጣን መሊኽና ንአምላኽ ረሲዕና አብ ቂምታን ጽልእን አብ ብግልና እንወድቆ 
ሓጢአት ተአሊኽና ንነብር እና እዚ እዋን ዓይንና ከፊትና ከም ሰብ ሰማርያ ክንአምን ክንጥመቕ 
እሞ ከምብሓዲስ ድልዱላት ብእምነት ክንከውን ንሕተት አሎና።  
ሕይወትና አካይዳና ክንቅይር አሎና። አብ ጸልማት አብ ባእሲ አብ ክፍአት ከይንነብር አብ 
ምሕረትን ሕድገትን ክንምለስ አምላኽ ይሓተና አሎ። ባህርና ተሸኒፈ ዘይብል ከቢድ ጸላኢና እዩ 
እንተኾነ ብጸጋ አምላኽ ዘይቅየር የለን ኩሉ ክቕየር ይክአል እዩ። አብ አምላኽ ንመለስ ልብና 
ንሃቦ። አምላኽ ብቃሉ ብቤተክርስትያኑ ንዝብለና ኩሉ ሰሚዕና ክንክእል ሎሚ እዋኑ እዩ።  
ወንጌል ዮውሓንስ ክነንብብ ከሎና አብ ዕርገትን ብዓለ ጰራቅሊጦስ ክነብዕል አብ እንሰናደወሉ 
ዘሎና ጊዜ አብ ሕይወትን እምነትን ሓዋርያት ዝተገብረ ለውጢ ንርኢ። ካብ ፈረሃትን 
ተጠራጠርትን ንእምነቶም ደፋራት ከምኡ እሙናት ተኸተሊት ኢየሱስ ዝኾኑሉ ንስብከት 
ዝወፈሩሉ ነቲ ንሱ ዝጀመሮ ቀጸልቱ ኮይኖም አብኩሉ ንእምነቶም ክምስክርዎ ንረኽቦም። 
ኢየሱስ ኩሉ ጊዜ አብ መንግኦም ከምዝህሉ የረጋግጸሎም። ዘንበብናዮ ወንጌል ኢየሱስ አብ 
ጸሎተ ሓሙስ ዝሃቦ አስተምህሮ እዩ ዝነግረና ንሓዋርያቱ ነቲ ክመጽኦ ዘለዎ ስቓያትን ሞትን 
እንተኾነ ዕርገትን ትንሣኤን ከምዝህሉዎ ብኻልእ መልክዕ ኩሉ ጊዜ አብ መንግኦም ከም ዝህሉ 
ከምዝነገሮም ይነግረና። ሎሚ እውን አብ መንጎና አሎ። ከም ሓዋርያት ብእምነት ድልዱላት ኮና 
ንስብከተ ወንጌል ክንወፍር፥ ሕይወትናን አብነትና ንኻልኦት አብ ኢየሱስ ከም ዝቐርቡ ክንገብር 
እንሕተተሉ እዋን ኢና ዘሎና።   
ሓዲስ ትእዛዝ ይህቦም “ተፍቅሩኒ እንተኾንኩም ትእዛዛተይ ሓልዉ ይብሎም። አብዚ ትእዛዛተይ 
ክብሎም እንከሎ ናቱ ትእዛዛት እምበር ናይ ብሉይ ኪዳን ዓሰርተ ትእዛዛት አይኮነን ዝብሎም 
ዘሎ። ዓሰርተ ትእዛዛት ሕጂ እውን ክሕለዉ አለዎም እንተኾነ ኢየሱስ ልዕሊኦም ይኸይድ። ነዚ 
አብቲ አብ ጎቦ ዝሃቦ አስተምህሮ ገሊጽዎ እዩ።ንሱ ንሕጊ ኦሪት ከፍርስ ወይ ነቲ ነብያት 
ዝመሃርዎ ክልውጥ አይኮነን ዝመጸ እንታይ ደአ ምልአት ክህቦም እዩ መጺኡ።  
ትእዛዛቱ ብፍሉይ ደረጃ ዝርአዩ እዮም። ንሕና ትእዛዛቱ ክንሕሉ እዩ ዘሎና። አየኖት እዮም 
ትእዛዛቱ? ሓንቲ ትእዛዝ እያ ዘላቶ ንሳ ኸአ ፍቕሪ እያ። ብኹሉ ልብኻን ሕልናኻን 
ንእግዚአብሔር ምፍቃርን ንኻልኦት ከም ርእስኻ ገርካ ምፍቃርን፥ ንኻልኦት ከምቲ ኢየሱስ 
ዘፍቅሮም ገርካ ምፍቃሮም፥ ከምቲ ንኃጢአተኛ ገሩ ዘፍቅሮ ገርካ ምፍቃሮም፥ ከምቲ ንጸላእቱ 
ገሩ ዘፍቀሮ ገርካ ምፍቃር።  
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ንኢየሱስ አብ መንጎ እቶም ስኡናትን ድኻታትን ሕሙማትን ጭኑቓትን ምድላዩ። ወላ እውን 
አብቶም ርጉማትን ክፉአትን ክትረኽቦ ምጽዓር እዩ ትእዛዙ። እዚ ትእዛዙ ልኡኻት ዕርቅን 
ምሕረትን ክንከውን አብቶም ምፍላልይን ቅርሕንትን ዝበዝሖ ዓለም ክንከውን እዩ።  
አብዚ ብግሉጽ ብዛዕባ ዓሰርተ ትእዛዛት ዝዛረብ የለን። ንፉዕ ክርስትያን ዝብሃል ብሕጊ ዝምራሕን 
ዝፍጽምን ጥራሕ አይኮነን። ንሱ/ንሳ ዘፍቅር እንተኮነ/ንት፥ ብኻልኦት ዝግደስ እሞ ንኻልኦት 
ብፍቕርን አገልግሎትን ዝበጽሕ እንተኾነ እዩ።   
አብ መዓልቲ ጸሎተ ሓሙስ ሓዋርያት ኢየሱስ ክሓድገኩም እየ ስለ ዝበሎም ጉህዮም። አብ ናይ 
ሎሚ ቃሉ ግን ምስኦም ከምዝህሉ ከምዘይሓድጎም ይነግሮም። ንትእዛዛቱ ክሕልዉ ሓገዝ 
የድልዮም።  
አብ መንግኦም ኩሉ ጊዜ ከምዝህሉ ክገልጸሎም ኢሉ “አነ ኽአ ነቦ ክልምኖ እየ፥ንሱ ድማ 
ንዘለዓለም ምሳኻትኩም ዚነብር ካልእ መጸናንዒ መንፈስ ሓቂ ኺህበኩም እዩ”። መንፈስ ቅዱስ 
ኩሉ ጊዜ ጠብቕኦም ክኸውን እዩ አብ ኩሉ ጊዜ ጸገማቶምን ስደቶምን ከጸናንዖም እዩ። ንሱ 
አብ ጊዜ ፈተናን ጸገምን ትብዓትን ጽንዓትን ከምዝህቦም ይነግሮም። ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ 
ጊዜ አብ መንግኦም ከምዝህሉ ንቤተክርስትያን አብ ጊዜ ስደት ፈተና አብ መንጉአ ከምዘሎ እሞ 
ሓይልን ምጽንናዕ ከም ዝህባ ገሊጹ።  
መንፈስ ሓቂ ምስ ሰባት ትርጉም ሕይወት እንታይ ምዃኑን ምስ እግዚአብሔር ዝግበር ሓቀኛ 
ርክብን እንታይ ምዃኑይገልጸልና። መንፈስ ሓቂ ንአእምሮና ሓበረታታት ጥራሕ አይኮነን ዘስንቖ 
አብ ኩሉ ውሳኔናን ተግባራትናን መሪሕነትናን ይመርሓና። “ንሱ ዓለም ዘይትርእዮን 
ዘይትፈልጦን ብምዃኑ ኽትቅበሎ ዘይትኽእል መንፈስ ሓቂ እዩ”። ዓለምና ነዚ ሓቂ እዚ ዕውርቲ 
እያ ክተለልዮ እውን አይትክእልን እያ። እንተኾነ ሓዋርያት ክርስቶስ ፍሉያት እዮም። 
“ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ዝሓድር አባኻትኩም እውን ዝነብር ስለ ዝኾነ ትፈልጥዎ 
ኢኹም”። እቶም እምነት ጥራሕ ዘልኦም ክርእዩን ከለልዩን ይኽእሉ።  
እምነት ምስጢራዊ ውህበት አምላኽ እዩ። እምነት ክህልወካ ጸጋ እዩ እንተኾነ ምስኡ ዝከይድ 
ዓቢ ሓላፍነት አሎ። እዚ ሓላፍነትና ብሕጽር ዝበለ ሕይወትና ከምቲ ሕግታት ኢየሱስ ክርስቶስ 
ዝብልዎ እንተነበርና ፈፊምናዮም አሎና ማለት እዩ።  
ኢየሱስ ወላ እኳ አይረድእዎን በቲ ዝበሎም ይጨነቑን እምበር ንሱ እንተኸደ ከም ዝሕሾም 
ይነግሮም። አብዚ እዋን ከም ሥጋ ዝለበሰ አብ መንግኦም አሎ። አብዚ እዋን አብ ሓደ ቦታ 
አሎ።  
ድሕሪ ትንሣኤ አብ መንግኦም ክህሉ እዩ እንተኾነ ጨሪሹ ፍሉይ ብዝኾነ መገዲ። እዚ ኸአ በታ 
ሰውነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስትያን፥ ብናይ ማሕበር ሓዋርያት አብ መንግኦም አሎ። በዚ ሓዲስ 
ሰውነት አብ ዓለም አብ ኩሉ ቦታ አብ ኩሉ ጊዜን አብ መንግኦም ክህሉ እዩ። ምንጪ ሕይወት 
ናይ እዚ ሓዲስ ሰውነት መንፈስ አቦን ወልድን እዩ። ብመንፈሱ ( መንፈስ አቦ እውን) አቢሉ 
ኢየሱስ አብ ሰውነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ቀጺሉ አሎ። አብዚ እዋን አብ መንጎና ሃልዩ ብአና 
ይዓዪ አሎ።  
ኩሉ ጊዜ ፍቕርን ሓልዮትን አብቶም ዘድልዮም መጠን ዘርኤናሉ ኢየሱስ ብአና አቢሉ ፍቕሩን 
ሓልዮቱን ይገልጽ። ክነፍቅርን ንሰባት አብ ዝኾነ እዋን ረዳእቶም ክንከውን እንከሎና ንኢየሱስ 
ህልው ንገብሮ። ምስ ኢየሱስ ዘሎና ሓድነት አብቲ አብ ትእዛዛቱ አብ ምሕላው አብ እንገብሮ 
እዩ ዝምስረት። ንእምነትና ክነብሮ ከሎና ንሳ አብ መንጎና አሎ።  
ዝሓለፈ ሰሉስ ነጻነት ሃገር ዘኪርና ንአና ንኤሪትራውያን ፍልይቲ ዕለት። አብ እግዚአብሄር 
እምነት ገርና ዝለመናዮ ብዕለት ዓርቢ ብመዓልቲ ኪዳነ ምሕረት መልሲ ዝረኸብናላ ዕለት እያ። 
ወላ እኳ ብዙሓት ይሰውኡን ይሰንክሉን ፍሪኡ ቅሳነት ነጻነት ስለ ዘምጽአ ንሞት አህዋትናን 
ወለድና ተመስገን ኢልና ተቐቢልናዮ። ወድሰብ ነጻነት ካብ አምላኽ ዝተዋህቦ ህያብ እዩ። ኩሉ 
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ጊዜ ንመሰሉ ንነጻነቱ ክቃለስ ኢና እንርእዮ። ብዓቕሙ ንመሰል ንነጻነት ዘይቃለስ የለን። ነጻነት 
ምስ ተረኽበ ዳግማይ ከይጠፍአና ክንሕልዎ ክንከላኸለሉ ናይ ነፍስወከፍና ሓላፍነት እዩ። ነጻነት 
አብ ውሽጥና እውን ክነጥፍኦ ስለ እንኽእል ሓለዋ የድልየና።  
አብ እምነት ክርስትና ነጻነት ረኺበ ክብል ከሎኹ ሕጊ አምላኽ አኽቢረ ንሰብ ከማይ ዝበለ 
ብፍቕሪ አገልጊል ክነብር ከሎኹ እዩ። ሰብ ነጻ ወጺኡ ክብሃል ጽልኢ ዓመጽ ምዝመዛ አጥፊኡ 
ሰላም ፍቕሪ አብ መንጎ ከንግስ ከሎ እዩ። ክርስቶስ ነጻ ከውጽአኩም እየ ይብለና ንሱ ኸአ ካብ 
መግዛእቲ ሰይጣን እዩ። ብሓጢአትና ክንሳሕ ከሎና ነጻነት ንእውጅ፥ ካብቲ ባርያ ስምዕቲና ኮና 
እንነብሮ ነጻ ንወጽእ። ምስ ሓቲአትና እንተ ነበርና ኸአ አብ ባርነት ንነብር። ባራዩ ስምዒትናን 
ሰይጣንን ከይንኸውን ኩሉ ጊዜ አብ እምነትናን ጸጋ አምላኽን ጸኒዕና ክነብር ይግብአና።  
ነጻነት መንፈስ አብ ነጻነት ሥጋ ክም እንሓልፍ ይገብረና። አብ ሕልንኡ ነጻነት ዘንገሰ ሰብ ክፉእ 
ክገብር አይክእልን እዩ፥ አብ ክፍአት እንነብር ሕልናና መንበር ክፍአት ስለ እንገብሮ እዩ። 
እምብአር መጀምርያ ነጻ ክወጽእ ዘለዎ ሕልናና መንፈስና እዩ ሽዑ አብቲ ግዙፍ ነጻነት ክነብር 
ንኽእል። ሰብ ዕሩፍን ምልኪ ርእሱ ዝዓዘዞ ሕልና ክመርሕ እንከሎ ምስ ኩሉ ሰላም ክገብር ናይ 
ሰባት ነጻነት ክሕሉ አይጽግሞን እዩ። ሕልናና ዕረፍቲ ስኢኑ እንከሎ ንሰብ ጽቡቕ ክንገብር 
የጸግመና እኳ ድአ ንክፍአት ደፊርና ንአትዎ እሞ አብ ዓመጽ ሓውናን ሓፍትናን ንወፍር።  
ሎሚ ድሕሪ 2 ዓመት ነጻነት ሃገር ክንግምግሞ ዘሎና ከመይ አሕሊፍናዮ አበይ ደኺምና አሎና 
ከም ክርስትያን ክንገብሮ ዝግብአና እንታይ አጉዲልና እንታይከ ጽቡቕ ገርና ኢልና ክንጸባጸብ 
ግቡእ እዩ። ሰብ ጸብጻብ ገምጋም ክገብር እንከሎ ጥራሕ እዩ ንቕድሚት ክቕጽል ዝኽእል። 
ጸብጻብና አብ ጃህራን ፈኸራን አብ ሃለውለውን ከይዝንብል እንታይ ድአ አብ ሓቅን ተግባርን 
መስሪትና ንርአዮ። ከመሎና ሰብ መሰሉ ከመሎ አበይ ንጎድል አሎና እንታይ እንተገበርና እዩ 
ጸገማትና ዝመሓየሽ፥ ነየናይ ጉዕዞ እንተ ተኸተልና እዩ ወገና አብ ዝበልለጸ ጉዕዞ ዝጉዓዝ 
እናበልና ክንሓስብ ከሎና ሽዑ ፍረ ነጻነት ነርኢ አሎና ማለት እዩ።  
ቀዳማይ ምልክት ስእነት ነጻነት ፍርሒ እዩ። ገለ እዋን አብ ጥቕሚ ርእስኻ ተመርኲስካ ንጥቕሚ 
ካልኦት ትጎድእ፥ ገለ እዋን ጸገም ከይመጽአካ ፈሪሕካ ንኽፉእ እናረአኻ ሱቕ ትብል ገለ እዋን 
ብሩህ ክፍአት ክወርድ እናረአኻ ሱቕ ትብል፥ እዝን ከምዚ ዝአመሰልን ነገራት ንነጻነትና 
ይጎድኦ። ንኽፉእ ክንቋወሞ ንጽቡቕ ከአ ክንድግፎ ይግብአና። ንስለ ዓርከይ ዓርክኻ ንስለ ወገነይ 
ወገንካ እንተኾነ ጌና አብ ባርነት ኢና ዘሎና። እዚ ኸአ እዩ እቲ ዝዓበየ ቃልሲ መንፈስን ልቦናን 
ዘድልዮ። 
እሞ አምላኽ አብ ዝሓልፈን ዝመጽእን ኩሉ ንዝህበና ተምስገን ኢልና ክንክእል ኩሉ እትፈልጥን 
እትህብን አምላኽ ኢኻ እሞ ጸጋኻ ሃበና ንበሎ ንሃግርና ባርኸልና ከምቲ ንስኻ እትደዮ 
ክትምራሕ ጸጋኻ አብዝሓላ እናበልና ንጸሊ።  
ሎሚ አብ ዓድና ማርያም ድዓሪት ብሃገር ደረጃ ትብዓል አላ ንሕና ውን ብመንፈስ ዘኪርናያ 
አሎና ብዝያዳ ንዝመጽእ ቀዳም ብቅዳሴን ጸሎትን ክንዝክራ ኢና። አምላኽ ብልመና ማርያም 
አደና ክዕረቐና ሎሚ እውን አብ ትሕቲ ጽላላ ንለምን። ንሃገርን ንመራሕታን አብ ሓቂ ርትዒ 
ዝነገሶ ጉዕዞ ክጉዓዙ ንልምነኪ አሎና እናበልና ንለምና።  
አምላኽ ንኹሎም ምእንቲ ነጻነትን ፍትሕን ሕይወቶም ዝሃቡ አብ ሕቝፉ ይቀበለልና ነቶም አብ 
ጸገምን ሽግርን ዝርከቡ ራህዋ ይሃበልና፥ ንኹልና ፍቕርን ምሕረትን አብ ነነድሕድና እነንግሰሉ 
ጸጋ ይዓድለና። 
ኪዳነ ምህረት አደና ኩሉ ጊዜ ንወድኺ ልምንልና። 
 
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ   
  


