
ምሕረት ካብ ልብኻ ምግባር 
ንባብ፡ ማቴ 18፡21-35 

ወዲ ሰብ ሓደ ካብቲ አዝዩ ዝኸብዶ ምስ ሰባት ምስ ተባእሰ ወይ ብዝኾነ ምኽንያት ምስተ ጻልአ ምሕዳግ 
እቕረ ምብህሃል ይኸብዶ። ገለ እዋንስ ጨሪሹ ርክብ የቋርጽ ነቲ መባእስተይ ወይ ዝጸልኦ ሰብ ክርእዮ 
ክሰምዖ ክዛረቦ አይደልን። ካብኡ ይርሕቕ። ስሙ ክጽውዕ ወይ ክዝክር አይደልን እንተ ዘከረ ኸአ 
ብሕማቕን ጽልአቱ ዝገልጸሉ ገሩ እዩ ዝዝክሮ። እዚ ኩሉ መበቆሉ ትዕቢት ክፍአት አብ ኃጢአት ምንባር 
ብሓጺሩ ሰይጣን ዝመለኾ ሕይወት እዩ አብ ከምዚ ዝወድቕ። ዘይብአሱ መላእኽቲ ዘይዕረቑ 
ሰይጣውንቲ።  

አብ ልብና አቲና ሕልናዊ መርመራ ክንገብር፥ ጽቡቕ ዘሎናን ጌጋ ዘሎን ጠባይና አረእያና ክንርኢ 
ንሕወትና ተስፋ ይህቦ። ነቲ አብ ውሽጥና ዓጽዩ ሕዙና ዘሎ ክንርኢ አብ ውሽጥና ክንአቱ የድሊ። ነዚ 
ክንገብር ክንክእል ከሎና አብ ጎይታና ተመሊስና ነስተንትንን ክንቀርብን ኢና። ሎሚ እምብአር እዚ 
ክኸውን ሓሳብናን መንፈስናን ሓደራ እብል። አብ አምላኽ ክንምለስ አብ ውሽጥና ክንአቱ አሎና። ጉዕዞ 
ንስሓ ካብ ውሽጥና እዩ ዝጅምር።  

ሰብ ሕይወቱ አብ ዕርቅን ሰላምን ክምለስ ዘኽእሎ ብዙሕ መገድታት አለዎ። ክትዕረቕ አብ ሕድገት 
ክትምለስ መጀመርያ ንርእስኻ ርኢኻ ምኽአል የድሊ፥ ንዘሎኻዮ ሕይወትን ተግባራትካን ክትርኢ እንተ 
ዘይክአልካ አብ ንሱ ንሳ በዲሎምኒ ኢኻ እንትነብር፥ አነ ከም አነ እዚ ነገር ክኸውን እንታይ ገረ ኢልካ 
ንሕይወትካ ምሕታት ተበዲለ ጥራሕ ምባል አብ ሓቂ አየንብረናን እዩ። አነ እውን እብድል እጋገ እየ 
ክንብል እንተ ኸአልና ኢና ክንሓድግን ክንዕረቕን እንኽእል። ጸሎት ክንገብር ዝበለጸ እዩ። አብ ጸሎት 
ምስ አምላኽ ንራኸብ ስለዚ በደለይ ግለጸለይ ኢልና ክንልምን ይግባአና። ጸጋ አምላኽ ጥራሕ እዩ አብ 
ምምሓርን ሰላምን ዝመልሰና ስለዚ ክንጽሊ አድላዪ እዩ። ከምኡ ሥጋና ክስዓር ዘይደሊ ተጋግየ ክብል 
ዘይደሊ ሕሱም ጸላኢና እዩ። አነ ዝብል ትዕቢትን ስምዒትን ንልብና አእምሮን አደንዚዙ አብ ኃጢአትን 
ቂምታን ክፍአትን ከም እንነብር ይገብረና ስለዚ ነዚ ሕሱም ጸላኢ ክንስዕሮ ክነሸንፎ ናትና ውሳኔ እውን 
የድሊ። ትሕትና ለቢስና ክንብርከኽ ንአምላኽ ሓግዘኒ ክንብል ይግባእ። 

ዘሎናዮ እዋን ጾም ፵ ብፍሉይ ንዕርቂ ምስ አምላኽን ምስ ከማና ዝበሉ ሰባት ዝዕድመና ፍሉይ እዋን 
እዩ። ነዚ ሎሚ አልዒልናዮ ዘሎና ክነተግብሮ ዝሕግዝ ምቹእ ጊዜ። ቤተ ክርስትያን አብ አምላኽ 
ክንምለስ ኢላ ፍሉይ ጊዜ ትውስነልና። ግዜ ወሲድና እንጉዓዞ ዘሎና ሕይወትን ምስ ሰባት ዘሎና ርክብን 
ክንሓስብ እሞ ምስ አምላኽ ክንዕረቕ ትነግረና። ምስ አምላኽ ዕርቂ ክንገብር መጀመርያ ምስ ከማና ዝበለ 
ሓውናን ሓፍትናን ዕርቂ ክንገብር ይግብአና። ቅ. ዮሓንስ አብ ቀዳመይቲ መልእኽቱ ነዚ ከብርሃልናን 
ምስ ሓውናን ሓፍትናን ዘሎና ርክብ ከምቲ አምላኽ ዝደልዮ ክኸውን ኢሉ “ነቲ ምሳና ዘሎ ሓውናን 
ሓፍትናን ዘየፍቀርና ንአምላኽ ነፍቅር ኢና እንተ በልና ሓሳውቲ (1ዮሓ 4፡20) ይብለና። 

ሓደ ካብቲ አብዚ እዋን ብዝያዳ ክንሓስበሉ ዘሎና ጉዳይ እምብአር ምሕረት/ሕድገት እዩ። እዚ ሓደ 
ካብቲ ቀንዲ አርእስቲ ጾም እዩ። ነዚ ብምልኡ ከይገበርና ጾምና ትርጉም የብሉን። ኢየሱስ መምህርና 
መባእካ ናብ መሠዉዒ እንተ አምጻእካ ኃውካ ኸአ ተቕይሙልካ ምህላዉ እንተ ዘከርካ ነቲ መባእካ 
አብኡ አብ ቅድሚ መሠውዒ ኅደጎ ኪድ ቅድም ምስቲ ኃውካ ተዓረቕ ድኃር ድማ ተመሊስካ መባእካ 
አቕርብ (ማቴ 5፡24) ይብለና። ጸሎትና መሥዋዕትና አብ ቅድሚ አምላኽ ተቐባልነት ክህልዎ ምስ 
ሓውናን ሓፍትናን ዘሎና ርክብ ወሳኒ እዩ።  



ኢየሱስ ብዛዕባ ምሕረትን ሕድገትን ብሕይወቱ እዩ ምሂሩን አርእዩን። አብ ዓርቢ ስቕለት ኢየሱስ አብ 
መስቀል እንከሎ ምእንቲ እቶም ዝሰቕልዎን ዝቐትልዎን ዝነበሩ ኦ አቦይ ዚገብርዎ አይፈልጡን እዮም 
እሞ ኅደገሎም (ሉቃ 23፡34) እናበለ ከም ዝለመነ ነንብብ። እቲ ኹሉ ኢየሱስ ዝተሳቐዮ፥ ዝጾሮ 
ውርደት፥ ጸርፊ ሕስረት ኩሉ ንሕና ካብ ኃጢአትና መታን ክንምሓር እዩ። ሞቱ ካብ ፍቕርና ዝተላዕለን 
ኃጢአትና ክሕደገልናን ዝገበሮ እዩ። ሓቀኛ ፍቕሪ አብ ሞት የብጽሕ እዩ።  

GK Chesterton ዝተባህለ እንግሊዛዊ ስለመንታይ አብ ካቶሊካዊ እምነት ከም ዝአተው ምስ ተሓተ 
ግሩህ መልሱ ኃጢአተይ ምእንቲ ክሕደገለይ ኢሉ ይብሃል። አብ ካቶሊካዊ እምነትና አብ ሕድገት 
ኃጢአት ክንምለስ ዝሕግዙና ብዙሓት መጋበሪታት አለዉና። ምስጢረ ንስሓ፥ ጾም ጸሎት ከምኡ 
ተጋድሎ ብዝልዓል ብንጹሕ ሕልና አብ ቅዱስ ቍርባን ክንቀርብ ከሎና አብ ምሕረትን ሕድገትን ጸጋ 
ክንአቱ ይሕግዙና።  

አምላኽ ምሕረቱ ብኃይሊ አየውርደልናን እዩ። ክንደልዮ፥ ሃረር ክንብሎን ነቲ ክንቅበሎ ዘድሊ ኩሉ 
ክንገብር አሎና። እታ ብናይ አቦና አዳም ዝረስሐት ነፍሲ ክትነጽሕ ክጥመቕ አለዋ። እታ ብዓቢ ኃጢአት 
ዝረስሐት ዝተጠምቀት ነፍሲ ምስጢረ ንስሓ ክትቅበል አለዋ። አብ መንበረ ኑዛዜ ቀሪብና ክፍአትና 
ክንእመን አሎና፥ እዚ ክሳብ ዘይገበርና ልብና መንፈስና ደሪቑ ንምሕረትን ሕድገትን ደሪቑ ስለ ዝርከብ 
ከምዚ አብ ከውሒ ዝፈሰሰ ማይ ብላዕሊ ላዕሊ ጥራሕ ዝፈስስ ንውሽጢ ከውሒ ዘይአቱ ጸጋ አምላኽ ከአ 
ከምኡ እዩ ዝኸውን። ልብና ክኽፈት እንተ ኸአለ እዩ ጸጋ አምላኽ ክወርደና ዝኽእል። እንሆ አብ 
አፍደገ ደው ኢለ ማዕጾ ዃሕኳሕ አብል አሎኹ። ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑስ ማዕጾ እንተ ኸፈተለይ 
ናብኡ ኽአቱ ምስኡ አብ መአዲ ኽቕመጥ እየ ንሱውን ምሳይ ኪቕመጥ እዩ (ራእይ 3፡20) ይብለና። 
አብ ምሕረት አምላኽ አቲና ንከማና ዝበሉ ክንምሕር መጀመርያ ንአምላኽ ልብና ክንከፍተሉ አሎና። 
ንዝክሕኲሕ አምላኽ ንኽፈተሉ።  

አብቲ ኢየሱስ ዘስተምሃረና ጸሎት አቦና አብ ሰማይ እትነብር ቀንዲ ማእከላይ ሓሳብ አምላኽ ኃጢአትና 
ክሓድገልና ክሕግዘና ከምኡ ንሕናውን ክንሓድግ ክሕግዘና እዩ። ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝኃደግናሎም 
በደልና ኅደገልና እናበልና ንጽሊ። ኢየሱስ ድሕሪ እቲ ዝመሃሮ ጸሎት ቅጽል አቢሉ ንሰብ በደሎም እንተ 
ኃድግኩምሎም ንአኻትኩም ድማ ሰማይዊ አቦኹም ኪኃድገልኩም እዩ፥ ንሰብ በደሎም እንተ 
ዘይኃደግኩምሎም ግና ንአኻትኩም ድማ አቦኹም አይኪኃድገልኩምን እዩ (ማቴ 6፡14-15) ኢልዎም።  

አብ ዝተነበ ወንጌል ቅ. ጴጥሮስ ዝሰምዖ ገሪምዎ ቅልጥፍ ኢሉ ሓወይ እንተ በደለኒ ክንደይ ግዜ ክምሕሮ 
ሸውዓተ ጊዜዶ እናበለ ሓቲቱ። ኢየሱስ ግን ሸብዓ ሸውዓተ ጊዜ ኢልዎ። አብ ልምዲ አይሁድ አብ ጊዜ 
ጴጥሮስ ሓደ ሰብ እንተ በደለ ሰለስተ ጊዜ ክምሓር ይክአል አብ ራባዓይ ጊዜ ግን አይምሓርን እዩ ዝብል 
መሰረት ገሩ እዩ።   አብ አሞጽ 1፡3, 6,9,11,13, 2:1,4,6, ዘሎ መሰረት ገሩ እግዚአብሔር እውን 
ድሕሪ ሰለስተ ጊዜ አይምህርን እዩ ዝብል ርድኢት ነሩ። ስለዚ ቅ. ጴጥሮስ ሸውዓተ ጊዜ ክብል እንከሎ 
ብዙሕ ቍጽሪ እዩ ገሩ ሓሲብዎ ዳርጋ ዕጽፊ ናይ እቲ ብእዋኑ ዝነበረ ባህሊ።  

መልሲ ኢየሱስ ሓደ ክርስትያን ሰብዓ ሸውዓተ ጊዜ ክሓድግ አለዎ እናበለ መሊሱ እዚ ኸአ ክትምሕር 
ደረት ቍጽሪ የብሉን። ቀጺሉ ናይ ሓደ ሰብ ጎይትኡ ብዙሕ ዕዳ ዝእውዶ ግን ምስ ለመኖ ዝሓደገ እንተ 
ኾነ እቲ ዝተማሕረ ሰብ ሓደ ሓዉ ቁሩብ አለቒሕዎ ዝነበረ ምስ ረኸቦ ክሳብ ዝኸፍሎ አብ ቤተት 
ማእሰርቲ ከም ዘእተዎ ብምሳሌ ገሩ ነጊርዎም። እዛ ምሳሌ ፍሉይ ነገር ኢየሱስ ከይሰልከዎ ደጋጊሙ 
ዝምሃሮ ትነግረና። 



1. አብ ምሉእ ወንጌል ዝደጋገም ትምህርቲ ትነግረና። ክሕደገልና ክንሓድግ አሎና። እቶም 
ንኻልኦት ክሕድጉሎም ዘይክእሉ አምላኽ ክሓድገሎም ክትስፈዉ የብሎምን። መሓርቲ 
ብጹአት እዮም ይብል ኢየሱስ ምህረት ክረኽቡ እዮም (ማቴ 5፡7)። አብቲ ዝምሃሮ ጸሎት  
አቢሉ ንሰብ በደሎም እንተ ኃድግኩምሎም ንአኻትኩም ድማ ሰማይዊ አቦኹም 
ኪኃድገልኩም እዩ፥ ንሰብ በደሎም እንተ ዘይኃደግኩምሎም ግና ንአኻትኩም ድማ 
አቦኹም አይኪኃድገልኩምን እዩ (ማቴ 6፡14-15) ኢልዎም።  ቅ. ያዕቆብ እውን ምሕረት 
አብ ልዕሊ ፍርዲ ስለ እትዕወት እቲ ምሕረት ዘይገብር ብዘይ ምሕረት ኪፍረድ እዩ (ያዕ 
2፡13) ይብለና። መለኮታውን ሰብአውን ምሕረት ኢድ ንኢድ ተተሓሒዙ እዩ ዝኸይድ።  

2. ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝኸውን? ሓደ ዓቢ ነጥቢ አብዚ ዝተዋህበ ምሳሌ ምንጽጻር ናይ 
እቲ ለቕሓ እዩ። እቲ ቀዳማይ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ተለቂሑ ግን ኩሉ ተማሒሩ። እቲ 
ካልአይ ዝተለቅሖ ውዕለት ሓደ መዓልቲ እዩ ነሩ። ምስቲ ቀዳማይ ዝተለቅሖ ክነጻጸር 
እንከሎ ወላ ሓንቲ አይ ኮነን። አብዚ እዝ ምንጽጻር እቲ አምላኽ ዝገበረልና ወላ ሓደ 
ምስኡ ክነጻጸር ዝኽእል ነገር የለን ካብቲ ሰባት ዝገብሩልና። 

3. ቀጺሉ ወንጌል ማቴ 18፡21-35 ብዛዕባ ሓደ አገልጋሊ ክምሕር ክሓድግ ዝተሓት ዝተለምነ 
ግን ዝአበየ ይዛረበና። ነዚ ክኃድግ ዝተለመነ ሰብ ግን ዝአበየ ሕሱም አገልጋሊ ይብሎ። 
ዝተገብረሉ ርእዩ ዘይክእል ልቡ ሕልንኡ ብኽፍአት ዝተሸፈነ ናይ ሓዉ ጸገም ክርኢ 
ዘይክአለ ንአይ ጥራሕ ዝብል ክፉእ ሰብ እዩ። ክንደይ እዮም ካባና ጽቡቕ ክግበረሎም 
ዝደልዩ ግን ንኻልእ ጽቡቕ ግበሩ ምስተባህሉ ዝአብዩ። ጸገም ምስ ወረደና ክንሕገዝ ሰብ 
አብ ጎንና ክኸውን ንደሊ ኢና ካልኦት ምስተሸገሩፍብ ከምዘይሰማዕካ ወይ እውን ባዕሎም 
ይፍለጡ ኢልካ ጸማም እዝኒ ምሃብ ናይ ክፉእ ክፉእ እዩ።  

ክርስትያን ወላ ሓደ መዓልቲ እውን አይምሕርን አይሓድግን ክብል የብሉን። አብ አተሓሳስባናን ግብርናን 
ክርስትያናዊ እምነትና ከንጸባርቕ አለዎ። ጽቡቅ ክንገብር ምስተ ሓተትና ንሰባት ክንምሕር ክንሕግዝ 
እንተ ተሓተትና ከይንአቢ ክንጥንቀቕ አሎና። ንኻልኦት ካብ ምምሓር ማዕጾ ልብና እንተ ዓጾና ነቲ አብ 
መንግስተ ሰማያት ዝወስድ ናይ ምሕረት አፍደገ ኢና እንአቢ ዘሎና። ምምሓር ምሕዳግ ክንአቢ እንከሎና 
ንገዛእ ርእስና ጸጋ አምላኽ ኢና እንኸልእ ዘሎና። ክንምሕር ክንሓድግ እንከሎና ነቲ እንምሕሮ ዘይኮነ 
ንገዛእ ርእስና ኢና እንምሕር።  

ኩልና አብ ሕይወትና ከም እንምከሮ ምሕዳግ/ምምሓር ቀሊል አይ ኮነን። ዳርጋ ከም አብ መስቀል ገርካ 
ንርእስኻ ምስቃል እዩ። ስምዒትና አንነትና ዓቕምና ኩሉ አብ ነነድሕዱ ዳርጋ ውግእ እዩ ዝእውጅ ሽዑ 
አብ ስቓይ ንወርድ። እንተ ኾነ ዝኾነ ቂምታ ወይ አብ ልብና ዝሓዝናዮ እንተ አሎና አብ እግሪ መሰል 
ኢየሱስ ሒዝና ነቕርቦ ሽዑ ካብ መስቀል ኩሉ ክንምሃር ኢና። ዘሎና ክፍአትን ቂምታን ቅርሕንትን አብ 
እግሪ መስቀል ንቕበሮ ሽዑ ኩሉ ክሓድገና እዩ። ከምኡ እንተ ገበርና መስቀል ኃይልና መስቀል ጸግዕና 
መስቀል መድኃኒና ክንብል ኢና።  

መስቀል ክርስቶስ ከም ዓቢ ቤት ትምህርቲ ኩሉ ዝምህር እዩ። አብዚ ቤት ትምህርቲ ዝአትዉ እቶም 
ጽቡቕ ገሮም ዝሰምዑን ንነገራት አስተውዒሎም አብ ግብሪ ዘውዕሉን ጥራሕ እዮም። አብዚ ቤት 
ትምህርቲ ቀዳማይ መለልይኡ ንርእስኻ አወጊንካ ንድሕነት ካልኦት ርኢኻ ምኽአል የድሊ። አብ ትሕቲ 
መስቀል ትሕትና ርእሰ ምልኪ ከምኡ አብ ውሽጥኻ አትኻ ምኽአል አሎ። መስቀል ዘይርአየ ክምሕር 
ክሓድግ ከቢድ እዩ።  



ፈተና እንተ በዝሐ ተጻብኦ ሰባት እንተ ዓበየ ደጋጊምካ አብ ትሕቲ መስቀል አምጽአዮ። ጴጥሮስ ክንደይ 
ጊዜ ክምሕር ኢሉ ሓቲቱ። አብ አይሁዳዊ ባህሊ ቍ 7 ቅዱስ ቍጽሪ እዩ ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ 
ቅድስና አምላኽ የመልክት። ኢየሱስ ንሓዋርያቱ ሸብዓ ጊዜ ሸውዓተ ምሓሩ ክብሎም እንከሎ አብ 
ምምሓር ደረት ወሰን ከምዘየለ ከመልክት ኢሉ እዩ።  እወ ሰባት ስለ ዝኾና ደጋጊምና ክንምሕር 
ክንሓድግ አብ ገለ እዋን ከም ዓያሹ እንቝጸረሉ እዋን አሎ ግን ኢየሱስ አነጺሩ ኩሉ ጊዜ መሓሩ አብ 
ምምሓር ሓውኹምን ሓፍትኹምን አይትድከሙ ይብለና። ደጋጊምና ነቲ ሰባት ዝበደሉና ዘኽፍኡና አብ 
ቅድሚ ኢየሱስ አቕሪብና ከምዘይኮነ ገርና ንውሰዶ።  

ነቶም ዝኽሓዱና ዘዋረዱና ዝጸልኡና ኮታ ዝተፈላለየ ክፉእ አብ ልዕለና ዝገበሩ ክንምሕር ከቢድን 
ሓያልን እዩ። አብ ገለ እዋን ክንምሕሮም ከሎና ከምዚ ብነጻ ክኸዱ እነፍቅድ ዘሎና ኮይኑ ክስምዓና 
ይክአል። ንሓደ ወይ ንሓንቲ ክምሕሮም እንተ ኾና አብ ውሽጥና ዝስምዓና  ክዛረቦ/ባ አይደልን፥ 
ክርእዮ/ያ አይደልን፥ አብ ጥቕእሞ ክንከውን አይንደልን፥ ወላ ብዛዕብኦም ንክሓስብ አይደልን ዝብል 
ይመጽአና ግን እዚ ናይ ሓደ ተኸታሊ ክርስቶስ ባህሪ አይኮነን።  

ክርስቶስ አብዚ ዓለም ዝመጽአ ቍስልና ከሕዊ ነቲ ፈላልዩና ዘሎ  ብፍላይ ካብ አምላኽን ነቲ ደጋጊሙ 
ብቐጻሊ ዝመጽእ  አብ መንጎና ዝፍጠር አብ ሰላምን ዕርቅን ከምልስ እሞ ደቂ ሓደ አምላኽ መታን 
ክንከውን ኢሉ እዩ ከማና ኮይኑ። ጾም ፵ ፍሉይ ዝገብሮ አብ አምላኽ ክንምለስ አብ ነነድሕድና ደቂ እቲ 
ሕያው አምላኽ ምዃና ርኢና ክንክእል እሞ ነቲ ከም ፈተና ዝመጽአና አሊና ናቱ ክንከውን ዝሕግዘና 
ቅዱስ እዋን እዩ። አብ ዝኾነ ባእሲ ወይ ፍልልይ ክመጽእ እንከሎ ክትዕረቕ አብ ንቡር ክትምለስ 
ምኽንያት ንደሊ ኢና እሞ ካብዚ ሒዝናዮ ዘሎና ዝጽብቕ የለን እሞ ምስ አምላኽን ሰብን ንተዓረቕ ሽዑ 
ሰመያዊ አቦና እቲ ብሃንቀውታ እንምለሰላ ዕለት ዝጽበ ዝነበረ እዚ ወደይ/ጓለይ ጠፊኡ/አ ነሩ/ራ 
ተረኺቡ/ባ ሞትይቱ/ታ ነሩ/ራ ሕይወት ረኺቡ/ባ ንተሓጎስ ክብል እዩ። ዕርቂ ዝገበረ ጥራሕ እዩ አብ 
ቤት አቦኻ/ኺ እቶ ዝብሃል።  

ካብ ቍስሊ ኃጢአት ክንሓውን ክነጽሕን ከምኡ አብ መንጎና ዝፍጠር ፍልልይ አብ ንቡር ክምለስ እንተ 
ኾይኑ ንምምሓርን ምሕዳግን ክፉታት ክንከውን አሎና። አብዚ ቅዱስ እዋን ጾም እምብአር ነቲ ጎይታና 
ዝምሕረና ኃጢአትና ርኢና ንሕና እውን ክንምሕርን ክንሓድግን ስንድዋት ንኹን። አብ ምምሓር ደረት 
ክንገብር አይግብአን ወይ ቅድመ ኩነት ክነቕርብ አይግባእን ማለት እዚ እንተ ተገብረ ጥራሕ እየ ዝምሕር 
ክንብል አይግባእን። እንተ ዘይኮነ አምላኽ ንአና እውን ከምኡ ክብለና እዩ። ዝምሕረካ/ኪ እዚ እንተ 
ገበርካ/ኪ ክብለና እዩ።  

አብዚ ጾም ምሉእ ምሕረት ክትረክብ፥ እትኸፍሎ ወጋ ብዘየገድስ ምሃር፥ ብልብኻ ምሓር እዚ እንተ 
ገበርካ ንሰይጣን ክትስዕር ሰላም ቅሳነት ተስፋ አብ ልብኻ ክነግስ እዩ። ኩልና ከምእንፈልጦ አብ ቂምታ 
አብ ሕርቃን ዝነብር ሰብ ሰላም ፍቕሪ አኽብሮት የብሉን ኩሉ ጊዜ ምስተጸወገ ክሃድም ክርሕቕ እዩ 
ዝነብር ዳርጋ አብ ምድሪ እንከሎ አብ ገሃነም እሳት ምንባር እዩ፥ ስለዚ እዚ ካብ ኮነ ፍረ ቅምታን 
ቅርሕንትን ክንስዕሮ ዕድመ ይውሃበና አሎ።  

እምብአር ብቐጻሊ አብ ክንምሕረሉ እንኽእል ኮነት ክንርከብ ይግብአና። አብዛ እዋን ዝኾነ ዝተቐየምናዮ 
ወይ ዝሓዝናሉ እንተሎ ሕጂ እያ እዋን ክንሓድግን ካብ ርእስና እንውጽኦን። መንፈስ ቅዱስ ንሓውኻ/
ሓፍትኻ ወይ እውን ጎረበትካ መሳርሕትኻ ዝኾነ ሰብ ዝዓንቀፍካዮ ከምዘሎ እንተ ነገረካ/ኪ ሕጂ እያ 
መዓልቲ ምሕረትን ዕርቅን እሞ ተዓረቆ። ሰብ ሰላም ፍቕሪ ክረክብ እዩ ድላይ አምላኽ እሞ ሎሚ ሕራይ 
ኢልና አብ ሰላም አምላኽ ንተዓጠቕ።   

ኣባ ንጉሠ ፍስሓ


