እግዚአብሔር ሕጂ እውን ይዛረብ አሎ
ንባባት፡ኤር 20፡10-13፥ዮሓንስ 10፡31-42
እግዚአብሔር ንደቅሰብ ካብ መጀመርያ ምስ ተዛረበ እዩ፥ ሕጂ እውን ይዛረብ አሎ። አዳምን ሔዋንን
ፍጥር ምስ በሉ አምላኽ ይዛረቦም ከም ዝነበረ ዘፍ 1-2 ገሊጹ ይነግረና። ድሕሪ ውድቀት እውን
ብዝተፈላለየ መገዲ ብአበው ብሙሴ ብነብያት ይዛረብ ከም ዝነበረ አብ መጨረሻ በቲ ሓደ ወዱ ንአና
ብምምሳል ተዛሪቡና። ሕጂ እውን ብቤተ ክርስትያኑ ገሩ ይዛረብ አሎ። ቤተ ክርስትያን አፍ አምላኽ
ኮይና ትዛረበና። አብ ገለ እዋን ብባህርያውን መልዕልተ ባህርያውን ገሩ እውን ይዛረበና እዩ። አምላኽ
ክዛረብ እንከሎ ክስማዕን መልሲ ክንህቦን ይደሊ እዩ። ንአምላኽ ዝሰምዕ አእዛን ብጹእ እዩ።
እግዚአብሔር አብ ሕልናናን አብ መዓልታዊ ጉዕዞ ሕይወትና ብዝተፈላለየ መገዲ ይዛረበና እዩ፥ እቲ
ጸገም ንሕና አብ ገለ እዋን ምስማዕ ንአቢ አብ ገለ እዋን ከአ እናሰማዕና ከምዘይ ሰማዕና ኮና ክንከይድ
ንደሊ፥ እዚ እንተ መረጽና ግን ንመገዲ ጸጋማ ተተሓሒዝናዮ አሎና ማለት እዩ። አብ ቅዳሴ ቅድሚ
ወንጌል ቃል ወንጌልካ ክንሰማዕን ክንፍጽምን ብጸሎት ቅዱሳኑ እናለመና ንጽሊ። እወ እቲ ጸገም
ክትሰምዕ ዘይምድላይ እዩ። እምብአር አብዚ ቅዱስ እዋን ጾም ልብና እዝንና አብ አምላኽ ከድህብ
ክሰምዕ ክንገብሮ እዩ ቀንዲ ምኽንያት ጸሎትና።
አብ ውሽጥና እትው ኢልና እንትይ እዩ ቃል አምላኽ፥ ቃል ቤተ ክርስትያን፥ ከምኡ ዝዛረብ ምልክት
እናተዋህበና እንከሎ ምስማዕ ዝኽልክለና ዘሎ? ሰባት ስለምንታይ አምላኽ ክዛረቦም እንከሎ ክሰምዑ
ዘይደልዩ? ዝአክልን ንጹርን መልእኽቲ አምላኽ እንከሎ ካልእ ጎዳኢና ዘየሓጉሰና ዝፈላልየና ክንሰምዕ
ንደሊ ስለምንታይ? ነዝን ካልእን ክንምልስ እዚ ዘሎናዮ እዋን ጾም ምቹእ ጊዜ እዩ።
ገለ ካብቲ ቀንዲ ጸገማትና፡
1. ካልእ መንፈስ ስለ ዝመለኸና። ሰብ ልቡ ካብ አምላኽ ወጻኢ ካልእ መንፈስ ምስ ሰለቦ ክሰምዕ
ይጽግሞ። እዚ እዩ ጸገም ቀዳሞት ወለድና። ልቦም ቀልቦም ንሰይጣን ስለ ዝሃቡ ቦታ አምላኽ
ሰይጣን ሓዲርዎ ክሰምዑ አይክአሉን። ሰብ ርኹስ መንፈስ ድሕሪ መሊኽ ዎ መጀመርያ ዝገብራ
ነገር አምላኽ ካብ ልቡ የውጽእ፥ ጸጋ የጥፍእ ሽዑ ንሰይጣንን ንስምዒቱን ጥራሕ ይሰምዕ፥ በዚ
ንርእሱ ጎዲኡ ንኹሉ ዝቐርቦ ይጎድእ። እዚ አብ ጨካናት ሰባት፥ አብ ዝሩጋት፥ አብ ዓመጽቲ
ወዘተ ክንርእዮ ንኽእል።
2. ልምዲ ምስማዕ ምስ አጥፋእና። ነቲ ሕይወት ዝህብ ጥዑም ቃል አምላኽ መቐረቱ ምስ አጥፋእና
ሽዑ ካልእ መቐረት ዝህብ ንደሊ። ነቲ አብ መዝ. 119፡103 ዘሎ ቃልካ እምብዛ ጥዑም እዩ
ንአፈይ ካብ መዓር ዝበለጸ ይምቅራ ንዝብል ሓዲግና ካልእ ንደሊ። ሓደ ካብቲ ጸገምና ክንሰምዖ
ጥራሕ ንዝደለና እንሰምዕ ፍጥረት ኢና። ንአምላኽ ምስማዕ ንአቢ ሽዑ ነገር አምላኽ ይጠፍአና።
3. ተቢዕና ስለ ዘይንቃለስ። ንከይንሰምዕ ዝዓግተና ወይ ዘታልለና ካልእ ድምጺ ተቢዕና እምቢ
ክንብል ይኸብደና። ሰይጣን አብ ሕልናና አብ ስምዒታትናን ድለታትናን ሓሳዊ ሕሹኽትኡ
ሰዲዱ ስለ ዘታልለና እምቢ ክንብል ስለ ዘይንኽእል ላንጋ ላንጋ ኮና ንነብር። እምብአር ነቲ
ንአምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተፃረርዎ ንሱ ኸአ ኻባኻትኩም ኪሃድም እዩ፥ ንአምላኽ
ቅረብዎ ንሱውን ኺቐርበኩም እዩ (ያዕ 4፡7-8) ንዝብል ክንሰምዕ ይግብአና።

4. ብቐሊል ዘንጋዕቲ ከም ዝኾና ምርሳዕ። ሰብ ድሕሪ ውድቀት ዝንባሌ ኃጢአት አይሓደጎን ስለዚ
ብቐሊል ፈተና ወዳቓይ ኮይኑ። ጸገም ዘለዎ ሰብ ጸገሙ ፈሊጡ ከይጽገም እንተ ጽዓረ ጥራሕ
እዩ ዝዕወት ስለዚ ጸገምና አለሊና ኩሉ ጊዜ ንአምላኽ ካብ ምስማዕ ዝዓግተና ፈተና ክነስተውዕል
አሎና።
5. አፍልጦ ቃል አምላኽ የድልየና። ሳሙኤል እግዚአብሔር ምስ ጸውዖ ጌና ይፈልጦ ስለ ዘይነበረ
ክምልስ አይክአለን። ደጋጊሙ አብ ካህን ዔሊ ዝጸውዖ መሲልዎ ከይዱ እንተ ኾነ ዔሊ ንሱ ከም
ዘይኮነ ግን እንተ ጸውዖ ባርያኻ ይሰምዕ አሎ ተዛረብ በሎ ኢሉ ምስ ነገሮ እዩ ከለሊ ክኢሉ
(1ሳሙ 3)። ክንሰምዕ ነቲ ዝሰማዕናዮ ዘይነለሊ እንተ ኮና ከምኡ ኢና። ሎሚ ናይ ብዙሓት ጸገም
ንድምጺ አምላኽ ዘይምልላይ እዩ። አፍልጦ ቃል አምላኽ ክህልወና ልምምዱ የድልየና። ተዛረብ
ክሰምዓካ ንበሎ። ክንሰምዖ እንተ ኸአልና ሽዑ ክልእከና እዩ። ንአምላኽ ሰሚዑ ዝኽአለ ስዒቡ
ዝመጽኦ ተለአኸኒ ዝብል እዩ።
ጾም ፵ ንቃል አምላኽ ክንሰምዕ ዘኽእለና ብፍሉይ ዝዛረብ ምልክት እዩ። አብዚ እውን አምላኽ ንነፍሲ
ወከፍና ምስኡ አብዘተ ክንአቱ እሞ ጽሩይ ርክብ ክህልወና ይጽውዓና አሎ። አብ ዝተፈላለየ እዋን
ብዝተፈላለየ መገዲ ይዛረበና እዩ። ንገለና አብ ጽምው ቦታ ክንከይድ ይደልየና፥ ንገለና ብዝጓነፈና ነገራት
ይዛረበና፥ ንገለና ብራእይ ይዛረበና፥ ንገለ ኸአ ብልኡኻቱ ይዛረበና።
ጾም ንአምላኽ ፍሉይ ጊዜ ሂብካ ሕይወትካ ንምስራዕ ዝውሃብ ናይ ቅድስና ናይ ምስማዕ ጊዜ እዩ።
ኢየሱስ መድኃኒና ንዓበይቲ ነገራት ክጅምር እንከሎ ብጾም ይጅምሮ ነሩ። አብ ብሕትው ቦታ ኮይኑ
ይጽልን ምስ ሰማያዊ አብኡ ይዛረብ ነሩ። ነዚ አብነት ገርና ጾምና ምስ ሰማያዊ አቦና ክንራኽብ እሞ
ዝብለና ክንሰምዕ። ብርግጽ ዝብለና አለዎ።
ሓደ ካብቲ ጽቡቕ አብነት ንአምላኽ ክሰምዕ ዝሕግዝ ናይ ኒቆዲሞስ እቲ ብለይቲ አብ ኢየሱስ ዝመጽአ
እዩ፥ ኒቆዲሞስ ብለይቲ አብ ኢየሱስ ዝመጸ ንበይኑ ንኢየሱስ ክሰምዕ ክርዳእ ክምሃርን ምስጢር ተልእኮ
ኢየሱስ ክፈልጥን እዩ። አብ ጊዜ ቀትሪ ብዙሓት ሕሙማትን ዝስዕብዎን ዝሓትዎን ስለ ዝነበሩ ንበይኑ
ክረኽቦ እኹሉ ጊዜ ስለ ዘይነበረ ንብሕቱ ክረኽቦ ብለይቲ አብ ኢየሱስ ዘለዎ መጺኡ። ብሓቂ ንነፍሲ
ወከፍና ጽቡቕ አብነት እዩ። አብ ጽምው ጊዜ ምስ ኢየሱስ ክንዛረብ ዝያዳ ሓጋዚና ከምዝኾነ ንርኢ።
ኒቆዲሞስ ንኢየሱስ ክሰምዕ ስለ ዝኽአለ ዓበይቲ ነገራት ተማሂሩ ከም ብሓዲስ ክትውለድ አሎካ፥
ንብርሃን ምእማን፥ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላድ፥ ንሓደ ወዱ ዝአመነ ኹሉ ናይ ዘለዓለም ሕወት ከም
ዝረክብ፥ ክርስቶስ በጃ ዓለም ከምዝኾነ. . . እዝን ካልእን ክሰምዕ ክኢሉ። ሎሚ ንሕና እውን አብ
አምላኽ ንቕረብ ዝብለና አለዎ።
ዮሓንስ ወጌላዊ አብ ምዕ.10 ብዛዕባ ንኢየሱስ ምስማዕ ክዛረብ እንከሎ ብምሳሌ ገሩ፥ እቲ ብአፍደገ
ዚአቱ ግና ንሱ ጓሳ አባግዕ እዩ፥ ንእኡ እቲ ሓላው አፍደገ ይኸፍተሉ እተን አባግዕውን ድምፁ ይሰምዓ
ነተን አባግዑ ኸአ በብስመን ጸዊዑ የውፍረን. . . ምስ አውፈረን ቀቅድሚአን ይኸይድ እተን አባግዕውን
ድምፁ ስለ ዘለልያ ይስዕባኦ፥ ንጓና ግን ድምፁ ስለ ዘየለልያ ኻብኡ ይገልባ እምበር አይሰምዓኦን እየን
(ዮሓ 10፡2-5) ይብል። ከምቲ አብ መንጎ ጓሳን አባግዕን ዘሎ ርክብ ኢየሱስ ከምኡ ምሳና ርክብ ክህልዎ
ይደሊ። ልዕሊ ኹሉ ድምጹ ክንሰምዕን ክነለልን። ድምጹ ዘይኮነ ክነለሊ አሎና ብስም ድምጺ ሰማዕና
ናይ ኢየሱስ ከይመስለና ባዕሉ አነጺሩ ነጊሩና አሎ ካልእ ድምጺ ናተይ ዝመስል አሎ ከይትጋገዩ ይብለና
አሎ። አነ ሎሚ ድምጺ መን እየ ዝሰምዕ ዘሎኹ?
ብዙሕ ጊዜ ድምጽና ኢና እንሰምዕ። ድምጺ ትዕቢትን ክፍአትን አነንነትን። ባዕልና እንፈጥሮ ነገራት
አሎና ሓሳዊ ምስሊ ርእስና ፈጢርና አነ ንብል ሽዑ ኩሉ ካልእ ኮይኑ ይርአየና ንዓባ ንዒባ እንተ

ተበሃልና አቕቢጽና ንአቢ። ልብና እዝንና ኩሉ የንቅድ እሞ ምስማዕ ንአቢ ጸማም ልብን እዝንን ሒዝና
ንጉዓዝ።
ገለ እዋን ከም ዝተባህለ ካልእ ድምጽ ገለ እዋን አታሊሉ ገለ እዋን ከአ ጽቡቕ ጥዑም መሲልና ክንሰምዕ
ነፍቅድ። አብ ድሙቕ ጓይላ ምስአቶኻ ክትወጽእ ቀሊል አይኮነንን አጸቢቑ ስለ ዝስሕበካ አብኡ ክትጸንሕ
ኢኻ እትደሊ አብ መጨረሻ ግን ጓይላ ምዃኑ ስለ ዘይተርፎ ይውድእ አብ ናይ ቀደም ንምለስ። ድምጺ
አምላኽ ዘይኮነ እውን ከምኡ እዩ ማለት ምስ አምላኽ ዘሎና ርክብ ብኻልእ ምስ ተካእናዮ ልክዕ ከምኡ
እዩ። ንድምጺ አምላኽ ዝትክእ ከይንቕበል ምስትውዓል የድልየና። አደና ሔዋን ንሰይጣን ብጥዑም
ድምጺ ገሩ ምስ ተዛረባ እቲ ዝብላ ንኽትርእዮ ደስ ኢልዋ ሽዑ እናረአየት ነቲ አምላኽ ዝበሎም ሓዲጋ
ነቲ ግዝያዊ ሸውሃት ዝፈጠረላ ሰሚዓ፥ ሰብ ንቦታ አምላኽ ብኻልእ ክትክእ ዝፈታተኖ ከምኡ እዩ።
ብዝስሕብን ዘጋግን አገባብ እዩ ዝቐርበና ስለዚ ንጠንቀቕ።
አምላኽ ናቱ ክንከውን ክንሰምዖ ኢሉ ሎሚ በዚ ቅዱስ ጾም እዋን ብግልና ክዛረበና ይደሊ አሎ። አብ
አፍደገ ልብና ኮይኑ ክነርሕዎ ይኵሕኵሕ አሎ፥ እንተ ኸፈትናዮ ፍቕሪ ወላዲ ብዘለዎ መልክዕ ክዛረበና
ክሰምዓና ይደሊ አሎ። ሰማዕትን ተግበርትን ክንከውን እንከሎና ጥራሕ አምላኽ ምሳና ዝህሉ እንተ ዘይኮነ
ንኻልእ ክንሰምዕ ንፍተን ስለዚ ምስትውዓል የድሊ። ድምጺ ብስም ሰማዕካ ክትሰምዕ አይግባእን አለሊኻ
ምኽአል የድሊ። ብደገ ክትሰምዖ ንግዚኡ ደስ ዘብል ክህሉ እዩ ግን ነባሪ አይኮነን ስለዚ እትሰምዖ
ምፍላጥ የድሊ።
ዓለምና ሎሚ ብዙሕ ዘጋግን ሓቂ ዝመስል ግን ከአ ንጥፍአትን ካብ አምላኽ ዝፈሊ ድምጺ ዝበዝሓ እያ
ኮይና ዘላ። ንአይ ስምዑኒ ሓቂ ምሳይ እያ ዘላ፥ አነ ዝብሎ ጥራሕ እዩ ሓቂ ካልኦት ሓሰውቲ እዮም
እናበልካ ጨለ ዘረባ ዝዛረብ ዝበዝሓ ዓለም ኢና ዘሎና። ኢየሱስ ግን ብዙሓት አነ ክርስቶስ እየ እናበሉ
ዝመጽኡ ሓሰውቲ ነብያት ከም ዝመጽኡ አግሂዱ ነጊሩና እዩ። ዓለም ዝዛረብ ዝሰብኽ ዝጭድር በዚሕዋ
ዳርጋ አብ ድንግርግር እያ ዘላ። አብዚ ኢና እምብአር ህድእ ክንብል እሞ ነቲ ሓቀኛ ድምጺ ክንሰምዕ
ተዛረበኒ ክንብሎ ዘሎና።
አብ ታሪኽ ደቂ ሰብ በብእዋኑ እግዚአብሔር ፍሉይ ክስማዕ ዘለዎ ቃሉ መልእኽቱ ከምዘሎ ይነግረና።
ዘሎናዮ እዋን ክቕየር ከምቲ አምላኽ ዝደልዮ ክኾነልና ክንሰምዖ ዘሎና መልእኽቲ አምላኽ አሎ።
ቀዳመይቲ መልእኽቲ አምላኽ ምምላስ ምንሳሕ እዩ። ሎሚ ሰብ ሸፊቱ ልቡ ካብ አምላኽ ርሒቑ
ንክፍአትን ንቅትለት አድሕድ ደፊሩ ይፍጽሞ እዚ እንርእዮን እንሰምዖን ዘሎና እዩ። ሰብ ንሓው ደፊሩ
ምስ ቀተለ ጓይላ ሓጎስን ዓወትን ዝእውጀሉ ዘመን ኢና ዘሎና፥ ብሓቂ ክሳብ ክንደይ ካብ አምላኽ
ርሒቕና ከምዘሎና ክንሓስቦን ክንቅይሮን ዘሎና ዓቢይ ጉዳይ እዩ።
አብ አምላኽ ክንምለስ እንተ ኾና ሰሚዕና ክንክእል አሎና። ምስማዕ ጸጊሙና አሎ ከምቲ ኢሳያስ 29፡
13 ዝብሎ እዚ ህዝቢ እዚ ብአፉ የምልኸኒ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቡ ግና ኻባይ ርሑቕ እዩ። ንአይ ከአ
በቲ ዝተማህርዎ ባህሊ ሰብ ገይሮም እዮም ዜኽብሩኒ ዘለዉ፥ ዝበሎ ንሕና እውን በዚ ዓይነት አገባብ ኢና
ነኽብሮ ዘሎና። ሰብ ብዝርእዮ ክንርስትያን ጸሎተኛታት ንመስል ንኸውን ኢና ግን ሓቀኛ አምልኾን
ድላይ አምላኽ ዘይንገብር ክንከውን ይክአል እዩ።
ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ነብያት ዓው ኢሉ ንህዝቢ እስራኤል ዝዛረብ ዝነበረ ኤርምያስ ነብይ እዩ። ኤር 20
ነቲ እግዚአብሔር ዝብሎ ምስማዕ ከም ዝአበዩን ንልኡኽ አምላኽ ክሓምይዎን ክቕትልዎን ከሳድድዎን
ውዲት ከም ዝገበሩ ይነግር። ኤርምያስ ካብ መጀመርያ ብዕድመ ንኡስ ከም ዝነበረ ሰባት ከም ዘይሰምዕዎ
ገሚቱ ንመጸዋዕታ አምላኽ ክአቢ ከም ዝፈተነ ግን አምላኽ ምሳኻ አሎኹ ምስ በሎ ተሪር ቃላት

እናተጠቕመ ንክፍአተ ግብሪ እስራኤላውያን ዓው ኢሉ ይነግር ከም ዝነበረ ትንቢቱ ይነግረና። ዘሎናዮ
እዋን ከም ኤርምያስ ኮይኑ አብ ዓለምና ንዘሎ ክፍአተ ግብሪ ምእንቲ ክንምለስ ዓው ኢሉ ዝዛረብ
የድልየና አሎ። አብገለ እዋን ቤተ ክርስትያን እውን መልክዕ ፖሎቲካ ለቢሳ ዲፕሎማሲ ዝብል አገባብ
ትጥቀም እያ፥ እዚ ግን ብብዙሓት የውቅሳ እዩ ወላ እኳ ብዙሕ ጊዜ ዓው ኢላ ትዛረብ እንተ ኾነት።
ሓደ ከቢድ ነገር ንቡዙሓት አቡናትን ካህናትን አብ ተልእኮኦም ዘጸግሞም ፍርሒ እዩ፥ እዚ እንተ በልኩ
ክሓድጉኒ ክጸልኡኒ እዮም ስለዚ ክሰምዕዎ ንዝደልዩ እምበር ነቲ ሓቂ ክብሃል ዝግብኦ ደፊሮም ዝብሉ
ውሑዳት እዮም፥ በዚ እዩ ክፍአት አብ ዓለም ሳዕሪሩ እንርእዮ ዘሎና። እምነትና ንዝኾነ ክፍአተ ግብሪ
ክንሽንፎ ክንሓብኦ ከምዘይርአና ኮና ክነሕልፎ ከም ዘይግባእ አነጺሩ ይነግረና፥ ንሰብ ዝጎድእ ዘሎ ክፉእ
ክንርኢ ከሎና ክንቋወሞ ወይ ክንአብዮ ዘይምኽአልና እዩ። ፍርኂ ንልቢ ሰብ ምስ ገዝአ መጀመርያ
ዝገብራ ንቃል አምላኽ ወይ ንእምነት ዝርኢ ደፊሩ አይገብሮን፥ ዳርጋ ሕቡእ ክርስትያን ኮይኑ ይርከብ፥
ስለዚ አብዚ ቅዱስ እዋን ንሓቂ ደው ክንብል አሎና። ንሓሶት ንጌጋ ደፊርና አምላኽ ከም ዘይደልዮ
ፈሊጥና አንጻሩ ደው ክንብል አሎና።
ኤርምያስ አብቶም አብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ አይሁድ አብ ሕይወቶምን ስርዓታት እምነቶምን ብዙሕ
ብልሽውና አእትዮም ዝነበሩ ካብ እግዚአብሔር ተላኢኹ። ኢየሱስ አብ ወንጌል ንኤርምያስ አብቲ
ምንጻሕ ቤተ መቕደስ ብዝርኢ ቤተይ ብዓቲ ሰረቕትን ጉሓላሉን ገርክሞ አብ ዝብል ይጠቕሶ። ንሓቂ
ዝዛረብ ብዙሕ ጊዜ ክሳደድ ክንጸግ ኢና እንርኢ ብኸምዚ እዩ ኤርምያስን ኢየሱስን ብሰማዕቶም ብፍላይ
በቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዝተሰጉን ዝተዋረዱን። ሎሚ እውን እዚ ንብዙሓት ሰበኽቲ ሓቂ ሰበኽቲ
ወንጌል ዝገጥሞም ዘሎ እዩ። ንኤርምያስ ሰማዕቱ ክሰስዎ ንሕና ኸአ ኽንከሶ ኢና. . . . ብገዛእ ቃሉ ንዑ
ነጥፍአዮ. . . ንዑ ብጥንቃቕ ነፍሲ ወከፍ ቃሉ ንተዓዘቦ እናበሉ ነቲ ንሱ ዝገብሮን ዝብሎን ዝነበረ ቃል
አምላኽ ብምንጻግ አብ ክፍአትን ጥልመትን ይነብሩ ነሮም ንሱ ግን ካብ ሓቂ ወላ ሓንቲ ጊዜ ሰጋእ
አይበለን።
ከም ኢየሱስ ኤርምያስ ብዙሕ ጊዜ ነቲ መለኮታዊ ተልእኮኡን ንኹሉ ዝገብሮ ስራሕ ማራኺ ሰሓቢ ገሩ
እዩ ዘቕርቦ ነሩ፥ እቲ ምንታይ ሰማዕቱ አብቲ ዝልአኾ አምላኽ ምእንቲ ክምለሱ። ንመጸዋዕታ አምላኽ
ልባትኩም ብምትራር ንልባትኩም ምስ አምላኽ ዘሎኩም ኢኹም ተትርሩ ዘሎኹም እናበለ ካብ
ክፍአቶም ክወጽኡ ነጊሩ። ሰብ ክሰምዕ እንተ ዘይደለ ከቢድ እዩ ክተስምዖ።
ኤርምያስ ነቶም ዝጸልእዎ ዝነበሩ ጥራሕ አይ ኮነን ዝዛረብ ነቶም አዕርኽቱ ውድቀቱ ንምርአይ
አስተውዒሎም ዝካታተሉ ንዝነበሩ እውን ይነግሮም። እዚ ንይሁዳ ኢየሱስ ዓርከይ ዝበሎ ድሕሪ ሶሙን
አሕሊፉ ክህቦ ዕድል ዝጽበ ንዝነበረ የዘኻረና። ከምኡ ነቶም ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ንኢየሱስ ክቐትልዎ
ዝመኸሩ የርኢ። ብዙሕ ጊዜ እቶም ንኢየሱስ ክሰምዑ ዘጸግሞም ዝነበሩ ክቐትልዎ አእማን የልዕሉ፥
ብገቦ ዓዶም ከጽድፍዎ ይደልዩ፥ ገለ ኽአ ካብ ዓድና ውጽአልና ይብልዎ ነሮም። ንክአል ኩሉ አምላኽ
ከምዚ ካብ በሉድአ ንአና እንታይ ዘይብሉ ስለዚ ተስፋ ከይቆረጽና ክሰምዑ ክነግር አሎና።ሰብ ልቡ አብ
ክፍአት ምስ ወደቐ ጽቡቕ ክሰምዕ አይደልን እዩ።
እዚ ናይ ኤርምያስን ኢየሱስን ምምስሳል ዝሕብሮ እግዚአብሔር ከመይ ኢሉ ከም ዝሰርሕ ንምንጋር እዩ።
አብ ክልቲኡ ንኃጥአን አብ ንስሓ ይጽውዖም። ኢየሱስ አብዚ ዓለም ዝመጽአ ከድሕነና ኢሉ እዩ፥
ብአንጻሩ እንርእዮ ኸአ ክፍአት ከመይ ኢሉ ከም ዝሰርሕ ዘሎ ንርኢ። ክፍአት ንልብና አትሪሩ ከም
ዘይንንሳሕ ይገብር። ነቲ ጽቡቕ ካብ እግዚአብሔር ዝመጽእ ከምዘይንርኢ ይገብር፥ ንሰባት ነቶም ልኡኻት
አምላኽ ኮይኖም ንዝመጽኡ ከምእንጸልእ ይገብር፥ አብ ቤት አምላኽ ብልሽውናን ክፍአትን ከም
ዝምዕብል ይገብር።

አብዚ አብ ሶሙነ ሕማማት ቅዱስ እዋን አብ እንአትወሉ ዘሎና እምብአር ነቲ አምላኽ ክዛረበና እንከሎ
ጸማም እዝኒ ዝሃብናዮ፥ ክንሳሕ አብ መንገዱ ክንምለስ ክጽውዕ እነክሎ ዝአበናዮ፥ ምናልባት እውን
ንጽቡቕ ሕማቕ ክፉእ፥ ንክፉእ ከአ ጽቡቕ ዝበልናሉ ጊዜ እንተሎ ርኢና ቃሉ ሰሚዕና አብኡ ክንምለስ።
አብ ቃል አምላኽ ብምስትንታንን ብምስማዕን ነቲ አምላኽ ዝብለና ክንሰምዕ ጽን ንበል፥ ብፍላይ አብ
ግላዊ ሕይወትና ክንቅይሮ ክንገብሮ ዝደልዮ ነገር እንተሎ ደም እናጠዓመና ሕራይ ንበሎ ንስምዓዮ
ምኽንያቱ ንአና ክሕሸና። እምብአር ነዚ ምእንታና ዝተሳቐየን ዝሓመመን ኢየሱስ ሎሚ ብንስሓናን
ምምላስናን ቃሉ ብምስማዕን እናአመስገና ንቕረቦ። ኦ አምላኸይ ዘስተውዕልን ዝሰምዕን ልቢ ሃቢኒ፥
አባኻ ዝመልስ ጸጋን ኃይልን ለግሰለይ ንበሎ።
ቅዱስ ሶሙነ ሕማማት ይግበረልና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

