በዓለ ሚካኤል ከረን ፳፻፰ /2016

“ሚካኤል አመላእክት መኑ ከማከ ልዑል ኣስተምርሕር ለነ፡ ሚካኤል እንካብ መላእኽቲ ከማኻ ልዑል መን ኣሎ፡
ኣማልደልና”፡ ብምባል በዓለ ሚካኤል ነቲ እሰመ ለዓለም ምሕረቱ እናበልና እነምልኾ፡ እንውድሶ ኣምላኽ ዕብየቱን
ክብሩን ምሕረቱን እንዝክረሉ በዓል እዩ።
ኣብዚ ብር.ሊ.ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ “ዓመተ ምሕረት” ተባሂሉ ኣብ ተኣዊጁልና ዘሎ “ዓመተ ምሕረት” እንክንብዕሎ
ከኣ ፍሉይ ዝገብሮ ብዛዕባ ምሕረት ኣምላኽ ኣብ እነስተንትነሉ ኣብ ፍሉይ ናይ ጸጋ ጊዜ ምዃኑ እዩ።
ምሕረት ባህሪ ኣምላኽን ምስ ፍጡራቱ ዘለዎ ርክብ እትገልጽ ኃይሊ እያ። ንኣምላኽ ብምሕረቱ ኢና እንፈልጦ፡
ምሕረቱ ዘይንፈልጥ እንተኾና፡ ንኣምላኽ ክንፈልጦ ኣይንኽእልን፡ ልብናን ሕይወትናን ንምሕረት ኣምላክ ዘይከፈትና
እንተኾንና፡ንቃል ወንጌል ኣይሰማዕናዮን ኣይነበርና ማለት እዩ፡፡ ገና ኣረሚን ወይ ኣልቦ ኣምላክ ኣሎና። ናይ መድኃኒና
ዋና መለለዪ ቀንዲ ተልእኮኡን ምሕረት እዩ፡ ነዚ ነገርዚ ብዘይካ ማርያም ብልክዑ ዝተረዶ የልቦን። ወዳ “ብኃጥኣን
ክምሕር መጺኤ” ንዝብል ንሳ ጥራህ ብምልኣት ተረዳኣቶ።
ቅ. ዮሓ.ጳው 2ይ “ቤተክርስቲያን ሓቅኛ ሕይወት እትነብር ንምሕረት ምስ ኣመነትን ሰበኸቶን እያ፡ በዚ ከኣ ንሰባት
ናብቲ ምሕረት ብርእሳ ዝኾነ መድኃኒ ትጽውዕ፡ እዚ ዓመተምሕረት ናይዚ መርኣያ እዩ፡ ቤተክርስቲያን ሰባት እምነት
ምእንቲ ኬሕድሩላ ንሳ ንባዕላ ትነብሮን ትምስክሮን። ናይ ቤተክርስቲያን ሓቂ፡ ንክርስቶስ ምፍቃር እዩ፡ ንርእሳ ናይዚ
ፍቅሪ ኣገልጋሊት ኮይና፡ናብ ሰባት ተመሓላልፍ፡ዝሓግድ ወይ ዝምሕር፡ ፍቅሪ ርእስኻ ብምሃብ ዝግለጽ እዩ። ኣብ ቤተ
ክርስቲያን ዘላቶ፡ ኣባኡ ምሕረት ኣምላኽ ኣሎ፡ ነፍስ ወከፍና መጋብሪ ምሕረት ክንከውን ንውጽዋዕ ኣሎና። ዓለምና
ብዓበይትን ቅልጡፍ ለውጥታትን፡
1. ብሥጋ፡ ዓበይቲ ምህዞታትን ምዕባሌን ኣብ ዝበጽሓትሉ

2. መሠረት ኅብረተሰብ ዝጸንሑ፥
•

ሕውነትን

•

ምድግጋፍን

•

ምፍቅቃርን ኣብ ዝፈርሰሉ

•

ጭካኔን

•

ሰብ ምቃትልን ምሻጥን ዕድጊ
ዝኾነሉ

•

ኵናትን ምትፍናንን ዝበዝሓሉ

•

ብሃይማኖት ተጓነየሉን ትበኣሰሉን

ብመንጽሩ፡

3. ሰባት ምንባር ተነፊግዎም ኣደዳ፥
•

ስደትን

•

ምርኮን ዝኾኑሉ

4. ብመንፈስ ፡
•

ዛሕሊ እምነትን

•

ኣልቦ እግዚኣብሔርን

•

ኣምልኾ ሰይጣንን ዝገነነሉ
ዘመን፡

ቤተክርስቲያን ምልክታት ዘመና ርእያ፡ ተስፋ ዘቍርጽ ከምዘየልቦ ንኸተፍልጥ፡ መሓሪ ኣቦ ኣሎኩም ንምንታይ
ትሻቀሉ፡ ትብለና ኣላ፡እዚ እዩ ዓመተ ምሕረ፡ ዘይምሕርን ዘይመሓርን ዝሞተ ጥራሕ እዩ ሎሚ ዓለም ናይ እዚኦም
ኮይና ትርከብ ኣላ፡ ሰባት ካብ ሰባት ፈሪሖም ኣብ ራዕዲ ይነብሩ ኣለዉ፡ ራዕዲ መጋበሪ ሰይጣን እዩ፡ ሰባት
ተሸቍሪሮም ኅሊናኦም ምስ ኣዕረቡ፡ ኣብ ኩሉ ዓይነት እከይ ይዋፈሩ፡ ርኅራኄ እትበሀል ስለዝጠፍኣቶም፡በታ ጭካኔ
እትበሃል መሳርሒ፥
• ነሕዋቶም ይሸጡ ይልውጡ ይቀትሉ፡ ይዘምቱ የጥፍኡ፡
• ንሰባት ቦታኦም ገዲፎም፡ ንራህዋ እትበሀል ክደልዩ ክምዝፈልሱን ከምዝህውትቱን ይገብሩ፡ በዚ ከኣ እቲ
ብነቢይ ኤርምያስ ”ቃል በራማ ተሰምዓ፡ ብካይ ወሰቆቃ ብዙኅ፡ ራሔል እንዘ ትበኪ በእንተ ውሉዳ ወኣበየት
ተናዝዞ. . . ራሔል ደቃ ከምዘይምለሱ ርእያ፡ ብደቃ በኸየት፡ ዝእብዳ ከኣ ሰኣነት. . .’ ዝበሉ ይፍጸም ኣሎ።
ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓዘን ወዱቁ ንዘሎ ሕዝቢ ቤተክርስቲያን እኖ ኮይና “ምሕረት “ ብዝበሃል ፈውሲ ኣሎ
ንምንታይ ትሓዝኑ፡ ንምንታይ ትፈልሱ፡ ጽንዑ ኣብ ዓዲቦኹም ተተኸሉ፡ ሰሚርኩም ከኣ ነቲ ናይዚ
ምኽንያት ዝኾነ ምሕረት ኣዝዙሉ፡ እቲ መሓሪ ኣቦ ከኣ ፍትሒ ክገብርለልኩም እዩ፡ ትብለና ዘላ። ኣብዚ
‘ጭካኔ’ ዝበሃል ሕማም ከይንህሉ ኅሊናና ወቂስና፡ ነቲ ምሕረት ተቀቢልና ሰብ ንኹን ዘብል እዩ መልእኽቲ
በዓለ ሚካኤል፡ መኑ ከመ እግዚኣብሔር ኣምላክነ፡ እናበለ ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ምዃኑ ይነግረና’ሎ።

ምሕረት ንወዲ ክርስትና ሓዲስ ነገር ኣይኮነን፡ ኣብ ባህሊ ዓለም’ውን ፍሉጥ ነገር እዩ። ጥንታዊ ፍልስፍና
ብዛዕባ ምሕረት ብዙሕ ተዛሪቡሉ’ዩ፡
• ኣብ ጥንታዊ ግሪኻዊ ኣተሓሳስባ ብፍላይ ኣብ ግጥምታት ሆመር፡ ምሕረት ካብቲ ክቡር ነገራት ይሕሰብ ነበረ።
ምስ ፕላትቶ (428-348 B.C) ብፍላይ ከኣ ምስ “ሥቃይ ዝበሀል የልቦን” ዝብሉ ስቶይካውያን (Stoicsstoicism) ምሕረት ከም “ሕማም ነፍሲ (aegritudo animi)” ተቈጽረት።በዚ ከኣ ፍልስፍና ንምሕረትን
ርኅራኄን ከም ሰብኣዊ ድኻምነት ቈጸርዎ። ጸረ ኣእምሮን ንፍትሒ ከይትደሊ ዝኽልእን፡ ንነፍስወከፍ ዝግቦኦ”
(suum cuique, to each what he diserves) ንዝብል ዝጻረር እዩ ኢሎም ኣወገንዎ፡ እዚ ብሂል እዚ
ሕቶ፡ ርክብ ምሕረትን ርትዕን/ፍትሕን ዘሎ ርክብ ኣብ ኩሉ ኣተሓሳስባ እናተመላለሰ፡ ዝተፈላለየ መልስታታት
እናተዋህቦ፡ ድሕሪ ጊዜ ነቲ ቅኑዕ ትርጉሙ ብፍላይ ነቲ መለኮታዊ ትርጉሙ ብምግዳፍ፡ ትርጉሙ ለወጠ።
• ምሕረትን ፍትሕን ክልተ ትጻራረቲ ሓቅታት ዘይኮነ፡መመሊሱ ዝግለጽ ናይ ሓቂ፡ክልተ ገጽ እዩ።
o ፍትሒ፡ ብሕግን ሥሮኣርትን ምምራሕ
እንኪኸውን፡መሠረታዊ መትከል
ኅብረተሰብ’ዩ፡ ፍትሒ ነፍሲ ወከፍ ሰብ
ዝብጽሖ ምዃኑ ከኣ ፍሉጥ’ዩ። ኣብ
ቅ.መጽሓፍ ንመለኮታዊ ፍትሒ ዝርኢ፡
ኣምላክ ፈራዲ ምዃኑ ይገለጽ፡፡ ፍትሒ
ንሕጊ ምኽባር እንኪኸውን፡ ወዲ ኣምላኽ
ዘበለ ከኣ ትእዛዛት እግዚኣብሔር
ኣሰማሚዑ ክነብሮ ዝገልጽ’ዩ።
o ወንጌል፥ ኣምነት ነቲ ልዕሉ ሕጊ ኣምላኽ
ምኽባር ምዃኑ፡ ኣምላኽ ከኣ ካብ
“መሥዋዕቲ ምሕረት” ዝመርጽ፡ ካብ
ጻድቃን፡ ንኃጥኣን ክጽውዕ ዝመጽኤ ምዃኑ የስተምህር።
ዕላማ ፍትሒ፡ ንሰባት ኣብ ክልተ ጉጅለ መቂሉ ጻድቃንን ኅጥኣንን እናበለ ዝፈርድ ሕጊ ጥራሕ ኮይኑ ከይርከብ፡ ናይ
ምሕረት ዝይዓበየ ህያብ፡ ንሓጥኣን ሕድገት ምሃብ ከምዝኾነ መድኃኒና ገሊጹልና። ናይዚ ሓዲስ ሕይወት ምንጪ
ምሕረት ኮይኑ፡ ዕላማኡ ሓራ ምውጻእ’ዩ፡ ልዕሊ ኩሉ እንካብ ናይ ኃጢኣት ባርነት ሓራ ምዃን’ዩ፡ ንሕጊ ከም
ፈሪሳውያን እሙን ክትከውን፡ ንኻልኦት ጾር ምኽባድ ዓገብ እዩ ንምሕረት ኣምላኽ ከኣ ዕሽሽ ምባል እዩ። ንሕጊ
ኣጽኒዕካ ምኽባር ዝገደደ ከኣ ብዘይፍትሒ ሰባት ምድጓን ጸረ ምሕረትን ፍትሕን’ዩ። ሕጊ ንኽብርን ግርማን ወድሰብ
ንዝግበር ሓልዮት ክዕንቅጽ የብሉን ነቢይ ሆሤዕ “ካብ መሥዋዕቲ ክትቀርቡለይሲ፡ምሕረት ክትገብሩ እፈቱ (6፡6)ዝበሎ፡
ወዲ መዝሙር ኣምላኽ ዝኾነ ንመደብ ምሕረት፡ ናይ ሕይወቶም ሕጊ ክገብርዋ ይጽውዕ። በዚ መንፈስዚ ንካየድዶ
ኣሎና?
ትምህርቲ ክርስትና ቀንዲ ተልእኮኡ ምሕረት እዩ፡ እቶም ሕጊ ጥራሕ ክኸብር ዝደልዩ፡ ነዚ ትምህርቲ’ዚ ኣይቅበልዎን፡
ከመይ ክስርቶስ ክንየው ሕጊ ከይዱ፡ ነቶም ሕጊ፡ ኃጣኣን ዝቈጸሮም ዝነበረ፡ ምሳታቶም ርክብ ብምግባር ዕምቈት
ምሕረቱ ኣፍለጠና።
ሓዋርያ ጳውሎስ፡ ንሕጊ ንምፍጻም ብምሉእ ኃይሉ ተሀንዲዱ፡ ነቶም ብምሕረት ዝምርሑ ኣመንቲ ክርስቶስ ንምጥፋእ፡
ሕጋዊ ፍቃድ ውሲዱ ንኼጥፍኦም ነቀለ፡ ኣምላኽ ብሓልዮቱ ከኣ ኣብ መንገዲ ደማስቆስ ካብ ፈርሱ ኣውደቆ፡ ብዝረኣዮ
ራእይ ተመሊሱ፡ ሓዋርያ ምሕረት ኮይኑ፡ ናብ ሰብ ገላትያ እንክጽሕፍ “ ንሕናውን ሕጊ ብምፍጻም ዘይኮነስ፡
ንክርስቶስ ብምእማን ምእንቲ ክንጸድቅ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣመንና፡ ከመይ ሕጊ ብምፍጻም ዝጸድቅ የልቦን” (2፡16)

ሓዋርያ ጳው፡ ብዛዕባ ፍትሒ ዝነበሮ ርድኢት ለዊጡ፡ ንፍትሒ ዘይኮነ ንእምነት ቀዳምነት ሂቡ፡ ድኅነት ሕጊ ብምፍጻም
ዘይኮነ፡ በቲ ብሞቱን ብትንሣኤኡን ዘጽድቅ፡ ድሕነትን ምሕረትን ዘምጽእ ኢይሱስ ክርስቶስ ምእማን’ዩ።
ናይ ኣምላኽ ፍትሒ ነቶም ብባርነት ኃጢኣትን ሳዕቤናቱን ዝተጨቈኑ ሓራ ዘውጽእ ኃይሊ ኮይኑ እቲ ናይ እግዚኣብሔር
ፍትሒ፡ ንሱ’ዩ እቲ ምሕረት (መዝ 51፡11-16)”ንሳኻ ቅንዕናን ሓቅን ኢኻ እትፈቱ፡ ጥበበ መሃረኒ፡ ካብ ኃጢኣተይ
ምእንቲ ክነጽሕ ኣጸቢቅካ ኣጽርየኒ፡ ካብ በረድ ክፅዕዱ ሕጸበኒ፡. . . ንገጽካ ካብ ኅእጢኣተይ ከውሎ፡ ንብዘሎ ኣበሳይ
ደምስስ፡ ኦ ኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስ ከኣ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ፡ ካብ ገጽካ ኣይትደርብየኒ፡
ቅ.መንፈስካ ኣይተግድፈኒ፡ ሕጐስ ምድሓንካ ምለሰለይ፡ ፈትየ ክእዘዘካ ደግፈኒ፡ ሽዑ መንገድኻ ንኃጣኣን ክምህሮም
እየ፡ ንሳቶም ድማ ናባኻ ክምለሱ እዮም. . . መሥዋዕቲ ባህ ኣየብለካን’ዩ . . . እትብህጎ እንተ ትኸውንስ
መቅረብኩልካ፡ እቲ ኣነ ዘቅርቦ መሥዋዕቲ ትሑት መንፈስ’ዩ፡ ንስኻ ድማ ንትሑትን ንዝተጣዕሰ ልቢ ኣይትንዕቆን ኢኻ.
. “ እናበለ ምሕረት ኣምላኽ መዓረ ክንዳይ መሓርን ለዋጥን ምዃኑ ይነግረና።
ምሕረት ተጻይ ኃጥእ ዘይኮነ፡ ኣምላኽ ነቲ ኃጥእ ዚበጽሓሉ ኣገባብ’ዩ፡ ኃጢኣተኛ ገዛእ ርእሱ ምእንቲ ክጥምትን
ክልወጥን ኪኣምንን እግዚኣብሔር ሓዲስ ዕድል
ክህብ ከሎ ዚኺወን ፍጻሜ፡ምሕረት ይበሃል።
ምሕረት ካብ ፍትሒ ከም እትበልጽ ናይ ነቢይ
ሆሤዕ ተመኵሮ ሓጋዚ’ዩ፡ ኣብ ዘመኑ፥
•

መንግሥቲ ኪዓኑ ቀሪቡ

•

ሕዝቡ ንዝኣተውዎ ኪዳን ጠለሙ

•

ካብ ኣምላኽ ኮብሊሎም እምነት ኣቦታቶም
ኣጥፍኡ፡

ብዓይኒ ሰብ እንክርኤ፡ ኣምላኽ ዘይኣምን ሕዝቢ፡
ንዘኣተዎ ኪዳን ዘይሕሉ፡ክቅጻዕ ቅቡል ነበረ፡ በዚ
ምኽንያት ዝወረዶም መቅጻዕቲ ስደት ነበረ፡”ናባይ
ምምላስ ኣበዩ፡ ስለዚ ናብ ግብጺ ኪምለሱ’ዩም፡ ንጉሥ ኣሶር ከኣ ኪገዝኦም’ዩ፡ ዝብላ ቃላት ነቢይ የረጋግጻልና።
እንተኾነ ኣምላኽ ብኽምዚ ኣገባብ ከምዘይተኻየዶም እቲ ነቢ፡ ከምዚ ይብል፡ “ኦ እስራኤል ከመይ ገይረ ክሓድገኩም፡
ከመይ ገይረኸ ከምቲ ንኣድማን ንጸቦይምን ዝደምሰስኩወን ክድምስሰኩም፡ኣባኹም ዘሎኒ ፍቅሪ ዓቢይ ክንድዝኾነ፡ ነዚ
ክገብር ኣይክእልን፡ኣነ ኣምላኽ’የ፡ሰብ ኣይኮኑን ኣብ ማእከልኩም’ውን ቅዱስ እየ’ሞ ብነድሪ ቍጠዓይ ኣይመጽእን እየ፡
ከጥፍእ ኢለ ድማ ኣይምለሰን’የ” (ሆሤዕ 11፡5-9)
ቅ.ኣጐስጢኖስ ነዘን ቃላት ነቢይ ብምስትንታን ”እግዚኣብሔርሲ ካብ ንምሕረት፡ ንቍጥዓ ክድንጒ ይቀሎ” በለ።
ኣምላኽ ንፍትሒ ጥራሕ ዚግደስ እንተዝኸውን ከምቶም ሕጊ ተኽብሩዶ ኣይተኽብሩን ኢሎም ዚሓቱ ሰባት’ምበር፡
ኣምላኽ ኣይምኾነ፡ ፍትሒ ጥራሕ ምሕላው እኹል ኣይኮነን፡በዚ ከኣ እዩ ኣምላኽ ብምሕረቱ ክንየው ፍትሒ ዝኸይድ፡
ኣምላኽ ንፍትሒ ብመሠረት ሓቀኛ ፍትሒ ዝኾነ፡ ፍቅሪ ኣልቢሱ ዝበለጸ ገይርዎ’ምበር ኣየፍረሶን። በዚ ከኣ እቶም
ብኣምላኽ ዝኣምኑ ምእንቲ ክጸድቁ ክርስቶስ መደምደምምታ ሕጊ ሙሴ ኮነ፡ ብመስቀሉ ከኣ ንኹሉ ሰብ ጸጋን
ምሕረትን ተዋህበ፡ ነዚ ጸጋዚ ተቀቢልና ኣብ ትሕቲ ምሕረት ኣምላኽ ክነመላለስ እዚ ዓመተ ምሕረት ይዕድመና’ሎ፡
ኣብዚ ዓመት እዚ ፫ተ ነገራት ክንገብር ተጸዊዕና ኣሎና፡
1. ክንምሕር
2. ክንመሓር

3. ክነምሕር፡
ነዚ እንተዘይከኣልና፡ ከምቲ ዮሓንስ መጥምቅ ንሰብ ዘመኑ ዝበሎም፥ “እስመ ወድኣ ተሠይመ ጉድብ ኅበ ጉንደ ዕፅው፡
ወኵሉ ዕፅ ዘይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ፡ ወውስተ እሳት ይወድይዎ” (ሉቃ 3፡9) እኒሆ ማሕጸ ድሮ ኣብ ሱር ኦም
ነቢሩ’ሎ፡ጽቡቅ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኦም ኩሉ ኪቁረጽ’ዩ፡ ናብ ሓዊ ከኣ ክድርበ’ዩ፡ ናይ ዝበሎም ኣምሳል ክንከውን
ኢና። እቶም ሰማዕቲ ከኣ በዚ ስብከቱ ልቦም ዝተተንከፉ፥ “ምንተ ንግበር፥ እንታይ ንግበር” በልዎ። ሎሚ ከኣ ንሕና
ኣብዚ ዓመተ ምሕረት “እንታይ’ም ንግበር?” ክንብል ትጽቢት ይግበረልና። ዮሓ. መጥምቅ ክገብርዎ ዘለዎም ናይ ፍቅሪ
ተግባራት ነገሮም።
1. ተማቂልኪም ንበሩ፡ ዘለዎ ንዘይብሉ የካፍል ብምባል ንፍገትን ስስዔን ከወግዱ መኸሮም
2. ሰባት ብሥራሖም ናይ ገዛእ ርእሶም ድሕነት
ክዓዩ ነገሮም፡
•

ነቲ ግብሪ ኣውጻኢ፡ ቅኑዕ ኩን፡
ኣይተጠፋፍእ በሎ

•

ነቲ ወተሀደር፡ ሕያዋይ ኩን፡ንሓደኳ
ኣይትግፋዕ በሎ።ከመይ ሓይሊ ብረት
ንሓለዋን ንድሕነት ሓውኻን እምበር፡
ኣብ ርእሲኡ መጐይተቲ፡መጋበሪ ራዕዲ
ክኸውን ከምዘይብሉ ኣመልከተሎም።
ወተሃደር ኣብ ተልእኮኡ ንምሕረት ቦታ
እንተዘይሀበ ኣዚዩ ሓደገኛን ዝፍራሕን
ይኸውን። ሰለዚ ኣይትግፍዑ፡ብሓሶት
ኣይትኽሰሱ፡ ደሞዝኩም ይአኽለኩም፡
ብምባል ደረቶም ኣመልከተሎም።

ንሕና ግና ሎሚ ኣብ ርእሲዚ ካልእ ክንገብሮ ዘሎና ብዙሕ ከምዘሎ ዓመተ ምሕረት ይእዝዝና፡
1. ሓዲግካ ምኽኣል፡ተበዲልካ እንከሎኻ፡ንስለ ፍቅሪ ኣምላኽ ሓዲገ’ሎኹ ምባል፡
ሓዲገ’ሎ ምባል ሓያል ብደሆ እያ፡ደቂ ሰባት ኽገብርዋ ዓቢይ ዓቀብ እያ።
2. ኣብ ግብረ ሠናይ ክንዋፈር፡ “ካብ ዝቅበልሲ እቲ ዝህብ ኣዝዩ ይባረኽ” ግ/ሓ
20፡35 ዝብሎ እንታይ ምዃኑ ምፍላጥ፡
3. ካብ ናይ ኃጢኣት ዓለም ሓራ ኰንካ መንገዲ ጽድቂ ምሓዝ፡
በዚ ኣገባብ እንተተኻይድና ንርእስናን ንሥድራቤትናን ንቤተክርስቲያናን ንሃገርና ሓዲስ ምዕራፍ ከም እንኸፍት
ኣየጠራጥርን፡፡
ኣምላክ ይሓግዘና፡ ወላዲቱ ትደግፈና፡ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ይሓልወና።
ርሑስ ዓውደ ዓመት ይግበረልና።
+ ኣባ ኪዳነ

ኣብ ናይ ፳፻፰/2016 ንግደት ቅ.ሚካኤል ከረን ዝፈሰሱ ቅኔታት ዋዜማ
1. ኢተብህለ በዕድሜሁ እንዘ እንዘ ይከውን ወይነ ዘእንበለ እክል ባሕቲቱ፡
ማይ ጊዮን ውስጤ ከብካቡ ለደኬማስ ቤቱ፥
እስመ መንክራት ዖድዎ እስከነ ላዕሉ ወታሕቱ
ዓውደ ቤተ ቃና ፈድፈደ ዘበውስቴቱ
ኣርኣያሁ ለደኬማስ ዝንቱ
መ/ታ ኤርምያስ
2. ኢይትበሃል ወልጦቱ ማየ መሳብክት ኣውያን ላዕለ ምሕረት ወዓጽር
ማየ ጊዮን ዘበበ፮ቱ ወትሥልስት መስፈር
እስመ ውስተ ቤቱ ብዙሕ ለበዓለ ከብካብ ኄር
ወገራህ ኣብኡ ብዙኅ ዘኣልቦ መስፈር
ወውስጡሰ እንተቦ ምሥ ጢር
መ/ታ ገ/ሚካኤል
3. በድንግል ወታቦር ወበዮርዳኖስ ሥልሰ ዘበሥላሴሁ ተዓውቀ
መለኮተ በእደ ፍጡር ተጠምቀ
ወኣበ ብርሃናት ኣብ ኣመ ከዊኖተ ኣዖቀ
ዮርዳኖስኒ ፈርሀ ወርዕደ ጥቀ
እስመ ማይ በእሳተ ሞቀ
መ/ታ ጥቀኄር

ዘይእዜ
በቃና ተስላስ ቤተ መርዓዊ፡ ኣመ ተሰንኣወሎሙ ዘወይነ ከብካብ ቅበላ
ተጸውዑ በቃለ ባቱኤል ለፍስሓ ሀላ
ውስተ ጽርሓ ደኬማስ በኵር፡ ቤተ ከብካብ ዘጌልጌላ
ዘኢይትለውጥ ማይ ውሉጠ ገሊላ
ስቴ ወይነ ቃና ጽሩየ፡ ዘመንፈስ ቅዱስ ቢዖላ
ዘኢይትለውጥ ማይ ውሉጠ ገሊላ
+ኣኪየ

ዕጣነ ሞገር
መክብበ መርኅባ ለሳሌም፡ ዘኢየሩሳሌም ልዕልት፡ ገሊላ ቀጥሮን ዘትትኣኰት፡ ለደኬማስ መርዓዊሃ
በዓለ ጸጋ ሓውልት፡
ኣንስተ ኬልቀዶን መሳብክት፡ ይቤላ መድምም ይእዜ፡ በወይነ ቃናከ መሬት፡
እስመ ርእያ፡ ገጸ ውላጤሁ ማየ ሳሌም ቤት፡
ፍና ሥርጋዌሃ ለደብረ ሡራፊ ደብረ ሚካኤል ገነት፡
ኪዳነማርያም ተዓጽፈ ውስቴታ ልብሰ በኣስግና ስብሓት፡
ኣመ ኅረየቶ በቅጽበት፡
ለዘዚኣሃ ይሴብሕ በኵሉ ዕለት፡
ኣፍቀረቶ ሕልመ ዮሴፍ ሩት፡
መ/ታ ኤርምያስ

