ንአምላኽ ብኹሉ ልብኻን ሓይልኻን ምኽባር
ማርቆስ 7፡1-13
አብ መባእታ ትምህርቲ ክርስቶስ ንአምላኽ ብኹሉ ልብናን ሓይልናን ክነምልኾ ክነመስግኖ ከምዝግባእ
ንምሃር። ሰብ ክብሩ ዝገልጽ ንአምላኽ ከምስግን እንከሎ እዩ። ብአርአያን አምሳልን አምላኽ ዝተፈጥረ
ሰብ ዕጭኡ በቲ ዝተዋህቦ ክብርን ጸጋን ንአምላኽ ከመስግን እዩ። ካልእ ምምሳል ወይ ካልእ መልክዕ
ምልባስ ንዓላማ ተፈጥሮ ሰብ ምቕያር እዩ። አብ ታሪኽ ደቂ ሰብ ነዚ አምላኽ ብሂጉ ዝሃቦ ትዕድልቲ
ክነጽግን ክቕይርን ተራእዩ። አብ ገለ እዋን ወላ እውን አብዚ ዘሎናዮ ዘመን ሰብ ደፊሩ አምላኽ የለን
ክብል ይርከብ አሎ። በዚ ኸአ ንሕጊ አምላኽ ብሕጊ ሰብ ተኪእዎ ክኸይድ እዚ እንርእዮ ዘሎና ሓቂ
እዩ። ወዲ ሰብ እታ ዝኸፍአት ዕንወቱ ደፊሩ ንድላይን ሕግን አምላኽ አፍሪሱ ብናቱ ክትክእ እንከሎ
እዩ።
ሰብ እምብአር ካብ ካልእ አምላኽ
ማርቆስ ወንጌላዊ ከምዝብለና ዝና ኢየሱስ አብ ገሊላ ዝገብሮ ዝነበረ አብ ኩሉ ከምዝበጽሐ እሞ አብ
ኢየሩሳሌም አብታ ዋና ከተምኦም ከም ዝበጽሐ ይገልጽ፥ ፈሪሳውያንን ካብ ኢየሩሳሌም ዝመጽኡ
ንርእሶም ዘመጻድቑ መማህራን ሕጊ አብኡ ቀሪቦም ሓደ ካብቲ በቲ እዋን ከም ቀንዲ ነገር ዝርአ ስርዓት
ዓደብኦም ክፈርስ ዝተዓዘቡ ከምዚ እናበሉ ክሓቱ ጀመሩ ስለምንታይ ደቀ መዛሙርትኻ ሥርዓት ዓበይቲ
ዘይሕልዉ አእዳዎም ከይተሓጽቡ ኸአ እንጌራ ዚበልዑ እናበሉ ሓተቱ።
ቅ. ማርቆስ ነዚ ሕቶ ክምልስ እንከሎ ንወንጌል ናብ መን ይጽፎ ከምዘሎ ምፍላጥ አድላዪ እዩ ምኽንያቱ
ወንጌሉ ናብቶም አረማውያን ክርስትና ዝተቐበሉ ብዛዕባ ሕግታት አይሁድ አፍልጦ ዘይብሎም እዩ
ጽሒፍዎ በዚ ኸአ እዩ ብንጹር ኩሉ ዝነግር። እዚ ኸአ ክሕግዝን ንጹር ርድኢት ክህልዎም ምእንቲ እዩ።
ኩሉ ጊዜ ሕጂ እውን አብዚ ዘሎናዮ ዘመን ሰባት ንቅ. መጽሓፍ ከምቲ ሰማዕቱ ዝርድእዎን ዝቕበልዎን
ክስበኾምን ክምሃርዎን ይግባእ። ፪ይ ጉባኤ ቫቲካን ነዚ አምልኪቱ አብ ቃል አምላኽ 25 አቡናት
ንምእመናን ክምህርዎም፥ ንቅዱስ መጽሓፍ አብ ዝርድእዎ ቋንቋ ክትርጉምሎም ከምኡ ከም ዝርድእዎ
ገሮም ክምህርዎም ከምዝግባእ ይነግር። ድንቍርና ቅዱስ መጽሓፍ ድንቁርና ክርስቶስ እዩ (ቅ. ጂሮም )።
አብ ሕቶና ክንምለስ ምሕጻብ ኢድ ዝብል ንምኽንያት ሃይጅን ወይ ጽቡቕ ነግር ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ
ሃይማኖታዊ ወይ እምነታዊ መለልዪ ስለ ዘለዎ እዩ። ናይ ምንጻሕ ስርዓት እዩ። አብ ዘፅ 30፡ 17ፍ ሕጊ
አምላኽ ካህናት ቅድሚ መስዋዕቲ ምቕራቦም ክሕጸቡ ክነጽሑ ከምዘለዎም ይነግር። ካብዚ ብምብጋስ አብ
ተዋህዶ ካህናት ቅድሚ ቅዳሴ ምእታዎም ክሕጸቡ አለዎም። አይሁድ ነዚ ስርዓት ምህጻብ ኩሎም ቅድሚ
ምግቢ ምብልዖም ክገብርዎ ከም ባህሊ አእትዮሞ። በዚ ኸአ አብ መግቢ ፍሉይ ዝኾነ ስርዓት ክአቱ
ጀሚሩ። አብ ሃገርና እውን ምአዲ ክብላዕ እንከሎ ርእሱ ዝኽአለ ባህልን ስርዓትን አለዎ። ቅድምን
ድሕርን መግቢ ኢድካ ክትሕጸብ፥ ከምኡ አብ ጊዜ መግቢ ብጸሎት ጀሚርካ ብጸሎት ትውድእ፥ ብዙሕ
ዓው ኢልካ አይዝረብን፥ ብሓንሳብ ጀሚርካ ብሓንሳብ ትውድእ፥ አብ መንጎ ምትንሣእ አይፍቀድን።
ትርጉም ናይ ምንጻሕ ስርዓት ናይ ሞራላዊ ምንጻሕ ምልክት ኮይኑ ሰብ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር
ክቐርብ እንከሎ ኽኾኖ ዝግብኦ ይነግር (መዝ. 24፡ 3ፍ፥ 51፡2-7) ፈሪሳውያን ግን አብ ደጋዊ ስርዓት
ጥራሕ አተኲሮም። ኢየሱስ ነቲ ሓቀኛ ትርጉም ናይ እዚ ዝርዓታት ክነግር ዓላምኡ ሓቀኛ መገዲ
ንምምሃርን ንአምላኽ ምኽባርን እዩ (ዮሓ 4፡24)።
አዕሚቕ አቢልና ክንርእዮ ምእንቲ እንታይ እዩ እዚ ባህሊ? እንታይ እዩኸ እዚ መንፈስ ናይ እዚ ባህሊ?
ካብ መጀመርትኡ እዚ ክልተ ነገር እዩ ዘስምዕ፥ ቀድም ቀዳድም እዚ ን10 ትእዛዛት እዩ ዘስምዕ ከምኡ
ነተን ቀዳሞት ሓሙሽት ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ (ኃምስቱ ብሄረ ኦሪት)። ብርግጽ አብተን ቀዳሞት

ሓምሽተ ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ብዙሕ ሕግጋትን መምርሒታዝትን አሎ ግን ንሞራላዊ ሕቶታት
ብዝርኢ አብኡ ሰፊሩ ዘሎ አገዳስን ብዙሕን ሞራላዊ መምርሒታት ውልቀ ሰባት ክትርግምዎን አብ
ሕይወቶም አብ ግብሪ ከውዕልዎ ዘለዎምን እዮም። ንብዙኅ ዘመናት አይሁድ ብእኡ ዕጉባት እዮም
ነሮም፥ ካብ ራብዓይን ሓምሻይን ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ንድሓር ግን ናይ ሕጊ ክኢላታት
ብጽሓፍቲ ዝፍለጡ ክመጽኡ ጀሚሮም። በቲ ዝነበረ ዓበይቲ ሞራላዊ መምርሒታት ዕግባት አይ
ነበሮምን፥ ስለዚ እቲ ዘሎ ክሰፍሕ አለዎ ክብሉ ጀሚሮም በዚ ኸአ ብዙሕ ንአሽቱን ደቀቕቲ ሕግታት
አተአታትዮም ኩሉ ጊዜ አየናይ ትእዛዝ እዩ ዝዓበየ እናበሉ ይካትዑ ነሮም፥ በዚ ኸአ ክሳብ 613
ዝበጽሑ ሕግታት ነሮሞም። ንኢየሱስ አየናይ እዩ ካብ ኩሉ ሕግታት ዝዓቢ እናበሉ ሓተትዎ። እቲ
ዝገርም እዞም ሕግታት ክሳብ ጊዜ ኢየሱስ ብቃል እዮም ዝመሓላለፉ ነሮም በዚ ኸአ “ናይ ትውፊት
ወይ ቃል ሕጊ” ይብሃሉ ነሮም። እዞም ሕግታት ነቲ ናይ አበው ባህሊ ዘቆሙ እዮም።
አብቲ ናይ መጀመርያ ክኢላታት ሕጊ ዝነበሩ አብ ታሪኽ ሄለል Hillel ሻማዕ Shammai ብዝብል
ይፍለጡ ነሮም። ድሕሪ ፫ይ ክፍለ ዘመን ልደት ክርስቶስ እዞም ሕግታት አብ ጽሑፍ ሰፊሮም እዚ
Mishnah ብዝብል ይፍለጥ።
ሓደ ካብቲ ሕግታት ብዝያዳ ዝጽቀጠሉ ዝነበር ቅድሚ ምባልዕካ ኢድካ ምሕጻብ እዩ። ጸሓፍትን
ፈሪሳውያን ንሓዋርያት ኢየሱስ ከይተሓጽቡ ወይ ብዘይ ጸረየ አእዳው ምግቢ ክበልዑ ምስ ረአዩ
ስለምንታይ ሕጊ ዘፍርሱ ዝብል ሕቶ ሓቲቶም። ቅድሚ ምግቢ ምብላዕ፥ አብ ዝኾነ እዋን አእዳው
ክሕጸብ አለዎ፥ እቲ ምሕጻብ ከአ ፍልይ ብዝበለ እዩ ክኸውን ዘለዎ። እቲ ማይ አብ ሓደ ዓቢ ናይ እምኒ
ገንኢ ጽሩይ ንካልእ ዘይትጥቀመሉ ክኸውን አለዎ። አብ ውሽጡንአሽቱ ደቀቕቲ ሕግታት ወይ ስርዓታት
አለዎ።
አብ ርድኢት አይሁድ ሓደ ካብዚ ስርዓታት ክጎድል እንከሎ አብ ቅድሚ አምላኽ ዘይንጹሕ እዩ
ዝገብረካ። ዝኾነ ሰብ ዘይንጹሕ ብቐሊል ብሰይጣን ክጥቃዕ ይክአል። ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ነዚ ካብቲ
ቀንዲ መለልዪ ንአምላኽ ምግልጋል ገሮም ይርእይዎ ነሮም። ካብዚ ሓንቲ ክትጎድል እንከላ ብምሉእ
ስርዓት ጎዲሉ ማለት እዩ።
ኢየሱስ ነዚ አብ ጸቢብ አብ ሕግን ስርዓትን ጥራሕ ዘተ ኮረ ክምልስ እንከሎ ነቲ አብ ትንቢት ኢሳያስ
29፡13 ዘሎ “ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቡ ግና ኻባይ አዝዩ ዝረሓቐ እዩ። ግናኸ ምህሮ
ሥርዓት ሰብ እናመሃሩ ብኸንቱ የምልኹኒ” ንዝብል ይጠቅስ። ኢሳያስ ልቦም ካብ አምላኽ ርሒቝ
እንከሎ ብከናፍሮም ከም ዘኽበርዎ እንተ መሰሉ ብሓቂ ካብኡ ዝርሓቑ ምዃኖም ይነግረና። ኢየሱስ
ብዓላማ ንጸሓፍትን ፈሪሳውያንን አብ ክልተ ነገር እዩ ወቒስዎም።
1. ብግብዝናኦም ይወቕሶም። አብኡ ዝኾነ ተገዳስነት ዘይብሉ ሰብ እዩ ግቡዝ ዝብሃል። ሃይማኖቱ
አብ ገለ ሕጋዊ ነገራትን ዘድሃበ እዩ። ከምዚኦም ዝአመሰሉ ሰባት ነዚ ግዳማዊ ነገራት እንተ
ፈጸሙ ነቲ ቀንዲ እምነት ዝፈጸሙ ኮይኑ ዝርአዮም። ኢየሱስ አብ ግዚኡ ንዝነበሩ ፈሪሳውያን
በቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ አትሪሩ ተቛዊምቆም። አብ ሕግን ስርዓትን ጥራሕ ዘተኮረ ነገር ምአዝኑ
ዝስሓተ ከምዝኾነ ይገልጽ ነሩ። ንእምነት ምስቲ ግዳማዊ ነገራት ዝገብርዎ የተሓሕዝዎ። ንሕንጊ
ንአኦም ዝምልከት ገሮም ይርእይዎ።
2. እቲ ካልአይ ወቐሳ ኢየሱስ ዘቕረቦ፥ ትእዛዝ አምላኽ ኃዲግኩም ሥርዓት ሰብ ትሕልዉ አሎኹም
ዝብል እዩ። ሕይወቶም ንምምራሕ አብ አምላኽ ምስማዕ ዘይ ኮነስ ንገዛእ ርእሶም ጥራሕ
ይሰምዑ፥ አብቲ ዝግበር ክትዓትን ሊቃውንቶምን ዝብልዎም ይገብሩ፥ ነገር አምላኽ ቦታ
የብሉን። ትጉህ ምዃን መሰረት ናይ ሓቂ ሃይማኖት ክኸውን አይክእልን እዩ። ሓቀኛ እምነት እቲ
እንኮ መሰረት ናይ ሰብአዊ አተሓሳስባ ጥራሕ ክኸውን አይክእልን እዩ። ካብ በልሕ አእምሮ
ጥራሕ ዝመጸ ዘይኮነ ካብ ንድምጺ አምላኽ ምስማዕን ምቕባልን እዩ ዝመጽእ።

ኁ 9-13 ንዘሎ እቲ ሓቀኛ ትርጉም ክትረክብ ቀሊል አይኮነን። አብቲ ቍርባን ዝብል ቃል እዩ ዘሎ እቲ
ሓቀኛ ትርጉም። አብ አጠቓቕማ እዚ ቃል አብ አይሁድ ክልተ ደረጃ አለዎ።
1. ቍርባን ዝብል ቃል ትርጉሙ ህያብ ማለት እዩ። ንሓደ ብፍሉይ ንአምላኽ ዝተወፈየ እዩ
ዘመልክት። ሓደ ነገር ቍርባን ክብሃል እንከሎ ድሮ አብ መንበረ ታቦት ዝቐረበ እዩ ዘስምዕ። እዚ
ማለት ከአ ካብቲ ንቡር ዓላማን አጠቓቕማን ወጺኡ ናይ አምላኽ ንብረት ይከውን። ሓደ ሰብ
ንገንዘቡ ወይ ንብረቱ ንአምላኽ እንተ አወፈየ ቍርባን ኢልዎ አሎ ማለት እዩ። ካብዚ ንድሓር
እቲ ነገር ብዝኾነ መገዲ አብ ዓለማዊ ዓላማ ወይ አብ መዓልታዊ ሕይወት ክንጥቀሞ ክነዘውትሮ
አይክአልን።
እዚ አተሓሳስባ አብ ጽብብ ዝበለ ርድኢት ክወድቕ ይኽእል እዩ። ንአብነት ሓደ ሰብ ገንዝብ ዝእውድ
እንተ ኾነ እቲ ዝእወድ ምኽፋል እንተ አበየ። ዋና ገንዘብ ሃበኒ ኢሉ ምስ ቀበጸ እቲ ሂበካ ዘሎኹ
ቍርባን ኢለዮ አሎኽ እንተ በለ እቲ ጉዳይ ተዓባብዩ። ንአምላኽ ሓዲገዮ አሎኹ ማለት እዩ። እንተ ኾነ
እቲ ሰብ ካብቲ ገንዘብ ቁሩብ አብ ቤተ መቕደስ ቁሩብ መባእ ሂቡ ንርእሱ ክወስዶ ይኽእል። እዚ
ኸምዚ ዓይነት አብ ቍርባን ዝብል ርድኢት ምእታው ማለት ንሃይማኖት ናይ አምላኽ መባእ አብ ጸሊም
ዕዳጋ ምእታው ማለት እዩ።
አብዚ ወንጌል እዚ ቍርባን ዝብል ዘይትርጉሙን ዘይቅኑዕ አጠቓቕማ ከምዝለበሰ፥ ሰብ ንንብረቱ ቍርባን
ኢሉ እንተ አፍለጠ ወይ አወጀ ማለት ንአምላኽ አወፊየዮ ማለት እዩ፥ ድሕሪኡ አብኡ ወይ አዲኡ
ብሓቂ ተጸጊሞም አብኡ ቀሪቦም ሓግዘና እዚ ወደይ እንተ በልዎ ይቕረታ ገንዘበይ ቍርባን ኢለዮ እየ፥
ንአምላኽ ተመባጺዐዮ እንተ በሎም ክህበኩም አይክእልን እየ ምኽንያቱ ኩሉ ዘሎኒ ንአምላኽ ሂበዮ እየ
እንተ በለ እዚ ምጥፍፋእ ንኸይትህብ ኢልካ ዝብሃል እዩ። እዚ ንወለዲ ከይትሕግዝ ኢልካ ዝግበር
ምኽንያት እዩ።
2. ቍርባን ንኹሉ ዝጠቓለለ ማሕላ ወይ መብጽዓ ኮይኑ። ሓደ ሰብ ንዝኾነ ነገር ቍርባን ኢሉ እንተ
ገለጸ ካብቲ ዝዛረቦ ዘሎ ሰብ ፈልይዎ አሎ ማለት እዩ። አብዚ እቲ ሰብ ቍርባን ክብል እንከሎ
ነቲ ዝብሎ ሰብ ከይሕግዝ ወይ ዝጠቕሞ ነገር ንኸይገብር ንርእሱ ምእንቲ ኽግልል ኢሉ ዝገብሮ
እዩ። ብኸምዚ እንተ ኮይኑ እዚ ወንጌል ዘስምዕ አብ ገለ ጊዜ አብ ጊዜ ሕርቃንን ረበሻን
ንስድርኡ ሓደ ሰብ ከምዚ ኢልዎም ቍርባን ዝኾነ ነገር ብአይ ክትሕገዙ እንተ ኮንኩምን
ድሕሪኡ በቲ ተሃዊኹ ዝገበሮ ማሕላ እንተ ተጣዕሰ እቶም ጸሓፍትን ሕጋውያንን እዚ ዘይጥሓስን
ዘይፈርስን እዩ ንድሕሪ ሕጂ ንስድራ ዝኾነ ሓገዝ ኽገብር አይክእልን እዩ።
እዚ ኾይኑ እቲ ርግጽ ክትከውን አይክአልን እዩ። እዚ ብሓደ ክርአ እንከሎ ይሰማማዕ ገለ ጉዳያት ነሩ
እቲ ጽኑዕ ተግባራት ጸሓፍቲ ን10 ትእዛዛት ክትፍጽሞም ከቢድ ይገብሮ ነሩ፥
ኢየሱስ ዝቋወሞ ዝነበረ ነቲ ስርዓት ንሕግን ስርዓታትን ቅድሚ ናይ ደቂ ሰብ አድላይነታት ዝሰርዑ
ዝነበሩ። ትእዛዛ እግዚአብሔር ፍቕሪ ደቂ ሰብ ብቀዳምነት ክመጽእ ከም ዘለዎ ዝእዝዝ እዩ። ትእዛዛት
ጸሓፍቲ ብአንጻሩ ሕግታትን ስርዓታትን ቅድሚት ክመጽኡ አለዎ ዝብል እዩ። ኢየሱስ ርግጽ ኮይኑ ዝበሎ
ዝኾነ ስርዓት ንዝኾነ ካብ ሓገዝ ምግባር ዝኽልክል እሞ ሓገዝ አብ ዘድልዮ አንጻር ሕጊ አምላኽ ካብ
ምዃኑ ካልእ ትርጉም ክውህቦ አይክአልን።
ነዚ መሰረት ገርና ነቲ ኢየሱስ ኩሉ ዝበሎ ክንርኢ ከሎና ንሱ አንጻር አእዳው ምሕጻብ አይ ኮነን። ንሱ
ዝቋወሞ ነቶም አብ ሕጊ ጥራሕ፥ ነቲ ደጋዊ ነገራት አብ ምፍጻም ጥራሕ አቶኲሮም ንሰባት በዚ
ስርዓታት ዝአስሩ እዩ ዝቋወሞም ዝነበረ። በዚ ኸአ እዩ ነቲ አብ ኢሳያስ 29፡13 ዘሎ “ እዚ ህዝቢ እዚ
ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቡ ግና ኻባይ አዝዩ ዝረሓቐ እዩ። ግናኸ ምህሮ ሥርዓት ሰብ እናመሃሩ ብኸንቱ
የምልኹኒ” ንዝብል ዝጠቐሰ።

ሓቀኛ ትእዛዝ አምላኽ ንአብነት ደረት ዘይብሉ ፍቕሪ ብጻይ ዝብል አብ ገለ ባህልታት ተሪፉ ይርአ።
ኢየሱስ ነቶም ንወለዶም ከይሕግዙ ከም ምኽንያት ዝጥቀምዎ ንአምላኽ አወፊየዮ እየ እናተባህለ ከም
ምኽንያት ንዘቕርብዎ ግብዝነት እናበለ ይገልጾ። ንናይ ገዛእ ርእስኻ አብ ጥቕሚ ክተውዕሎ ምእንቲ
ቍርባን ምባል ካብ ሕጊ አምላኽ ዝወጽአ አብ ንአይ ጥራሕ ይጥዓመኒ ዘተኮረ እዩ።
አብ መንጎና እውን አለዉ ነቲ ሓቀኛ አገልግሎት አምላኽ ምስ ገለ ሃይማኖታውያን ሕግታት ዘደባልቕዎ።
ንሰባት በቲ ንአሽቱ ነገራት ክወቕስዎም ይርከቡ። አብ ኩሉ መደባት አምልኾን ሰናይ ተግባራትን ይሳተፉ
እንተ ኾነ ብካልእ ከአ አብ ሕመታን ፍርድን አዕናዊ ፍርድን አብ ምሃብ ይጽመዱ።
ገለ ኸአ አብ ሕይወቶም አብ ኩቱር ርእሰ ምትሓት ይአትዉ እሞ ንዝገበርዎ ነገር ገረዮዶ አይገበርክዎን
አብ ምባል ይአትዉ። ድሕሪ ኑዛዜ ቆኖናይ ገረዮዶ አይገብርኩን እናበሉ ወላ ገሮሞ ከለዉ አብ ጥርጠራ
ይአትዉ። እዚ ዝብሉ ኸአ ካብኡ ዝዓቢ ካልእ ሕቶታት ከሎ እዩ። ጠባየይ ቀይረዶ? ከመይ ገረ እየ
ዝአተኽዎ መብጽዓ ክሕሉ ዝኽአል አብ ሓደ ዓይነት ኃጢአት ከይወድቕ? ቅድሚ ቅ. ቍርባን ምቕባለይ
ነቲ ቅድሚኡ ክጾሞ ዝግብአኒ ፈጺመዶ? አብ መአዲ ቅ. ቍርባን ክቐርብ እንከሎኹ አብ አምላኽዶ
የቕርበኒ እሞ ዝያዳ ንኻልኦት ዘፍቅር ይገብረኒ?
አብ ርእስና ክንምለስ ከሎና ኩልና ብመጠኑ ፈሪሳውነት ከምዘሎና ክንርኢ ንኽእል። ብዘሎና ዓቕሚ
ጠባይ አብ ትዕቢት ወይ አንነት ከም እንወድቕ ክንከውን ንኽእል ኢና። ንእሽቶይ አፍልጦ ድንገታዊ እዩ
ከምዝብሃል ንዘይንፈልጦ ነገር ከምዚ እዩ ካብ ምባል ደው ክንብል ይግባእ፥ ጥቁመ ፈሊጥ ምንጪ
ድንቁርና እዩ፥ እዚ ኩሉ ካብ አምላኽ ክፈልየና ይክእል እዩ። አምላኽ አብ ቅድሚኡ ክፈርደና ወይ
እንፍረዶ ብዘሎና ዕምቆት ፍቕሪ እምበር ብኻልእ አይ ኮነን። ምስ አምላኽን ሰብን ዘሎና ርክብ አብ
ድሕነትና ወሳኒ እዩ።
እዋና አብ አምላኽ ክንዲ ዘተኮር አብ ግዳማውን ሰብ ክርእየካ አብ ምድላይን የትኩር። ንድለትን
ከይብሉንን ኢልካ አብ ስክፍታ ምንባር ካብቲ አብ እምነትካ ክትገብሮ ዝግብአካ የትርፈካ። ንእምነት
ዝጠቅምን ዘይጠቅምን ፈሊና ክንርኢ የድሊ። ነቲ ኢየሱስ መድኃኒና ብቃሉ ዝበለና ከምኡ ቤተ
ክርስትያን አፍ ክርስቶስ ኮይና እትነግረና እምበር ንሕና እንደልዮን እንርድኦን ጥራሕ እንተበልና መልክዕ
እምነትና ከምቶም ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ንኸውን አሎና።
ንእምነትና ክንፈልጥ ቀንዲ ነገር እዩ። ንሓዲስ መዝገብ ሃይማኖትና ክንፈልጦን ክንርድኦን አሎና ከምኡ
ነቲ ሓቀኛ ትርጉም እምነትና ፈሊጥና ክነተግብርን ክነግርን እምበር አብ ንአሽቱ ነገራት አቶኲርና
መአዝን ከይንስሕት ምጥንቃቕ የድልየና።
ክርስቶስ ሎሚ እውን ብቤተ ክርስትያኑ ገሩ ይምህረና አሎ ንስምዓዮ።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

