ማርያም አደ አምላኽ
ታሕሣሥ 23 2007 ዓ.ም. (1/1/2015)
“Slaves no more, but brothers and sisters.”
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ሎሚ ጎርጎሮሳዊ ኅሳብ ንዝኽተሉ በዅሪ ሓዲስ ዓመት እዩ፥ ዓመት ሰላምን ራህዋን ገሩ ንዝሓለፈ
ዝወደቕናዮ ብምሕረቱ ክሓድገልና ነዚ እንጅምሮ ኸአ ብጸግኡ ብጽቡቕ እሙናት ኮና ክንጅምሮ
ክባርኸና እናለመና ንኹልና ርሑስ ሓዲስ ዓመት ይግበረልና። ዓመት ሓሊፉ ዓመት ክትክእ
እንከሎ ፍሉይ መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፈልና። ንድሕሪት ግልጽ ኢልና ክንጥምት እሞ ነዚ
ዝሓለፈ ዓመት ብጸግኡ ከፍርየሉ ዝተዋህበኒ ከመይ ሓሊፈዮ፥ አብ ሕይወተይ አብ ምንታይ
ተዓዊተ አብ እንታይከ ጎዲለ፥ አብ ምንታይ ንአምላኽን ሰብ አጉህየ እናበልና ምስ ሕልናና
እንዛረበሉ እዩ። አምላኽ አብዚ ዝሓለፈ ዓመት ፍሉይ ጸጋታቱ ሂቡና እዩ፥ ጸጊሙ ዘሎ
ርኢናዮዶ ፈሊጥናዮ ካብታ ሕይወት ብርእሳ ክሳብ ብግልን ብሓባርን ዝርአ ብዙሕ ነገራት
ተዓዲልና ኢና ስለዚ ነቲ ውሃቢ አምላኽ ክነመስግን ግቡእ እዩ። ብኹሉ ዝሃብካኒ አመስግነካ
አሎኹ ንበል።
ንቅድሚት እናጠመትና ነዚ ዝአቱ ዘሎ ዓመት ክነፍርየሉ ክንቅደሰሉ ብዝያዳ ፍቕሪ አምላኽ አብ
ልብና ክአቱ እሞ ሕጉስ ሕይወት ክነሕልፍ ይህበና ስለዘሎ እናአመስገና ክንጅምሮ ይግባእ።
ንዝኾነ ነገር ክትጅምር ዘድሊ ስንቂ አሎ ብሩህ ሕልና አብ ተስፋ ዝተመስረት ከምኡ ንኹሉ
ከምቲ አምላኽ ዝደልዮ ክትገብር ቍርጽፍቓድ ምግባር እሞ ምስ ኩሉ ብሰላም ብሓዲስ
መንፈስን ርክብን ምጅማሩ። ጽቡቕ ምጅማር ዳርጋ ፍርቂ ምብጻሕ ከምዝብሃል ጽቡቅ እንተ
ጀመርና ዝተረፈ አብ ኢድ አምላኽ ንሕደጎ።
አብ መብዝሕትኡ ክፋለተ ዓለም ሎሚ ሓዲስ ዓመት እዩ አብዚ ሓዲስ ዓመት ምስ ማርያም
ይጅምርዎ፥ ጳውሎስ ፮ይ ብ1974 ነቲ ብግዝረት ዝብዓል ዝነበረ ቀይሮም እዚ ዕለት ማርያም
አደ አምላኽ ብዝብል ክብዓል አዊጆም። አብ ጁልያዊ ባኅረ ሓሳብ ማለት አብ ሃገርና እንኽተሎ
ምስ ቅዱስ ዮሓንስ አብ መስከረም ንጅምሮ። ጎርጎሳዊ ሓሳብ ዝኽተሉ ግን “ማርያም አደ
አምላኽ” ብዝብል እናዘከሩ ይጅምርዎ። እዋናት ልደት ስለ ዝኾነ ንማርያም ክንዝክር ፍሉይ
ትርጉም አልኦ። እዚ ክልተ ነገራት ማለት ማርያም አደ አምላኽ ዝብልን ሓዲስ ዓመትን አብ
እምነትናን አብ መንፈሳዊ ሕይወትናን ፍሉይ ትርጉም አለዎ። ብማርያም አደ አምላኽ ክንጅምሮ
አስተንትኖና።
ንአና ክርስትያን “ማርያም አደ አምላኽ” ዝብል ስለ እንአምኖን እንፈልጦን ብዙሕ አይገርመናን
እዩ፥ ንካልኦት ክርስትያን ዘይኮኑ ከም አስላም አይሁድ ዝአመሰሉ ክርስድእዎ ወይ ክቕበልዎ
ከቢድ እዩ። ልዕሊ ኹሉ አምላኽ ከመ ኢሉ አደ ክትህልዎ ትኽእል፥ ንሱ ዘለዓለማዊ
መጀምርይታ መወዳእታን ዘይብሉ እዩ። ከም ፈጣሪ እንአምኖ ንሱ ናይ ኩሉ ሕይወት ዘለዎ
ፈጣርን ምንጭን እዩ፥ ኵንኡ ወይ ልዕሊኡ ሓደ የለን። ከምዚ እንተ ኾነ ድአ ከመይ ኢልና ካብ
ካልእ ተወሊዱ ወይ መጺኡ ንብል?እዚ አደ አምላኽ ዝብል ቃል ተገራጫዋይ ወይ ትርጉም
ዘይብሉ ኮይኑ ይርአ።
መርያም ብርግጽ አደ ኢየሱስ እያ፥ ካብ ሰውነታ ንሰውነት ክርስቶስ ዓቢ አስተዋጽኦ ገራ፥
አብኡ እግዚአብሔር እዩ። ኢየሱስ ብዘይመጠን ፍሉይ እዩ። ምሉእ ሰብ ከም ኩሉና ብዘይካ
ኃጢአት እዩ ግን ከአ ፍጹም አምላኽ ከአ እዩ። ስለዚ አብ ኢየሱስ ክልተ ባህርያትን ሓደ

አካልን አሎ። እቲ አካል ካልአይ አካል ቅድስት ስላሴ እዩ። ማርያም ናይ እዚ አካል አደ እያ፥
እንተ ኾነ ኢየሱስ ብመለኮታዊ ባህርዩ አምላኽ እዩ። በዚ ምኽንያት ማርያም አደ አምላኽ እያ።
ንሳ አደ ኢየሱስ መለኮት ዝኾነ ግን ንሳ አደ መለኮት ዘይኮነትን ንሰብአዊ ባህሪ እያ ሂባቶ እምበር
ንሱ ካብ ጥንቲ ብመለኮቱ ህልው እዩ። ብአንጻሩ ንሳ ፍጥርቲ አምላኽ እያ፥ እዚ እዩ እቲ ዓቢ
ምስጢር ትስብእቲ አምላኽ።
አብ ባሕሪ ተፈጥሮ ካብ ናይ ወላዲትን ውላድን ዝዓቢ ሓድነት ወይ ምቅርራብ የለን። ካብ ጽንሲ
ክሳብ ልደት ዘይፈላለዩ እዮም። አብ ጊዜ ሕፃንነት እውን እቲ ርክብ አደን ሕፃንን ብዘይ መጠን
ዝተቐራረበ እዩ ከምኡ ኢሉ ንምሉእ ሕይወት ይቕጽል። አብ መንጎ ኢየሱስን ማርያም ዝነበረ
ርክብ ከአ ከምዚ እዩ። ካብ ሕይወት ኢየሱስ አብተን ዓመታት አብዚ ምድሪ ዝነበረን ካብ
ማርያም ተፈልዩ ዘሕለፈን አይነበራኦን ንሳ ኩሉ ጊዜ ምስኡ ነራ። ስብከቱን ተልእኮኡን ምስ
ጀመረ ምስኡ ትጉዓዝ ከም ዝነበረት ዝሕብር ብዙሕ አይኹን እምበር ቀንድን ንጹርን ምስኡ
ትጉዓዝ ከምዝነበረት ዝሕብር አሎና። አብ ኩሉ ሕይወታ እንተ ረአና ንሳ ብምሉእን ጽኑዕን
እምነት ትጉዓዝ ከምዝነበረት ንርኢ። አብቲ ዝጥቀስ “አደ ኢየሱስ” እናበሉ ወንጌላውያን ብዓቢ
ክብሪ ይጠቕስዋ። ቅ. ዮሓንስ ወንጌላዊ መጀመርያ ተአምራቱ ብልመና ማርያም ከም ዝገበሮ
ይነግረና። አብኡ ንሱ መን ምዃኑ ገሊጹ ንሳ እውን መን ምዃኑ ክፈልጡ ኢላ ዝበለኩም ግበሩ
ኢላቶም። ንሱ ዝበሎ እንተ ገበሩ እንተ ሰምዑ ተኣምራት ከም ዝርእዩ ነጊራቶም።
ብዙሓት አደ ኢየሱስ ከምዝኾነት ይፈልጥዋ ነሮም አብ ጊዜ ሕማማቱን አብ ጊዜ ስቕለቱን አብ
ጎኑ ኮይና አሰንያቶ፥ ክትርድኦን ክትቅበሎን ከቢድ ዝኾነ ፍጻሜ እናረአየት ንኹሉ ብዓይኒ
እምነት ርእያ ስለ ዝኽአለት ተቐቢላቶ። አብ ኩሉ ብዛዕባ ማርያም እንርእዮ ማርያም ኩሉ ጊዜ
አብ ጥቓ ወዳ ምስኡ ኢና እንርእያ። ድሕሪ ዕርገቱ አብ ጽርሓ ጽዮን አብቲ መአዲ ቅ. ቍርባን
ዝሰርዓሉ ገዛ ምስ ሓዋርያቱ ብሓደ ኮይና ትጽልን ተጸልን ከምዝነበረት ግ.ሓ. ይነግረና። በዚ
ምኽንያት አደ ቤተ ክርስትያን ቀዳመይቲ ሓዋርያ ትብሃል።
ርክብ ማርያምን ኢየሱስን ልዕሊ ናይ ሓደ ወላዲት ምስ ውላዳ ዘለዋ ርክብ እዩ። ሰውነቱ ባህሪ
ሰብ ብምልኡ ካብአ ወሲዱ ይብለና ጳውሎስ አብ ሰብ ገላትያ 4፡4-7 ከም ዝብሎ። ንሱ አምላኽ
ስለ ዝኾነ አደ አምላኽ “Theotokos” ንብላ። ጉባኤ ኤፈሶን ብ431 ብአዋጅ አደ አምላኽ ኢሉ
አዊጁ። ማርያም ብርግጽ አደ አምላኽ እያ ምኽንያቱ እቲ ካብአ ዝተወልደ አምላኽ ስለ ዝኾነ።
ማርያም እምብአር አብ መንጎናን አብ መንጎ አምላኽን ድልድል ኮይና አራኺባትና። ንሳ ምሳልል
ሰማይ እታ ያዕቆብ ዝርአያ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ እተብጽሕ መሳልል እያ። መንጎኛ እያ ካብ
ማርያም እንተ ዘይውለድ ከማና አይምኾነን ካብአ ስለ ዝተወልደ መንጎኛና ንብላ። ሎሚ በዚ
ብሩኽ ሓዲስ ዓመት ምስ ማርያም ከም አደ አምላኽ ክንዝክር ከሎና ንሕና እውን ደቃ ስለ
ዝኾና ዓመትና ምስ አደና ክንጅምሮ። ደቃ ኮይና ንሰባት አብ አምላኽ ከም ዝቐርቡ ክንገብር
ንሕተት አሎና፥ ፍጹም ርክብ ምስ አምላኽ ክገብር ዝኸአለ ቀዳመይቲ ተልእኮኡ ንኻልኦት አብ
አምላኽ ከምዝቐርቡ ምግባር እዩ፥ እዚ እዩ ኸአ አብ ሕይወት ማርያም እንርእዮ፥ አምላኽ ምሳና
ክኸውን መጋበሪ ኮይና
አነ ሎሚ ናይ መን መጋበሪ ኮይነ አሎኹ ኢልና ሕይወትና ክርንኢ የድሊ፥ ዘንጊዕና ናይ ካልኦት
ወከልቲ ናይ ካልኦት መጋበሪ ኮይና እንተ አሎና ወይ እውን ናይ ገዛእ ርእስና መጋበሪ ማለት
አብ ትእቢት፥ ክፍአት፥ ሓሶት ምጥፍፋእ እንተ አሎና ዓይንና አብሪህና እንርእየሉ ሎሚ እዩ።
አበሎኹ ከመሎኹ ኢልና ክንሓትት እሞ መልሲ ሂብና ክንክእል። ማርያም እነኹ ባርያ አምላኽ
እሊላ አነ እውን ነዚ ክደግም እጽዋዕ አሎኹ።
ሎሚ መጀመርያ ዕለት ሓዲስ ዓመት እያ። ቅ. ዮውሓንስ ጳውሎስ ዳግማይ ነዚ ዕለት “ዓለማዊ
መዓልቲ ሰላም” ኢሎም ሰምዮሞ። እዚ ምስ እዚ ዘነበብናዮ ወንጌል ሉቃስ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ

ብዛዕባ ሰላም ጽቡቕ ገሩ ይዛረብ። መላእኽቲ ሰማይ “ክብሪ ንአምላኽ አብ አርያም ሰላም ከአ
አብ ምድሪ አብ መንጎ እቶም እግዚአብሔር ዚሕጎሰሎም ሰብ” እናበሉ አብ መዓልቲ ልደት
ክርስቶስ ዘሚሮም። ጓሶት ነዚ ሰናይ ብስራት ሰላምን ነቲ ዝሰምዕዎ ከረጋግጹ ነቲ ሕፃን ክበጽሑ
አብቲ ዝነብሮ ከይዶም።
ልደት ክርስቶስ ካብቲ ዘሎናዮ ዓለምና ወጺእና አብቲ ኢየሱስ ዝርከቦ አብቲ ማርያምን ዮሴፍን
ኢየሱስ ሕፃንን ዘለውዎ ክንወጽእ እዩ ዝነግረና። ጓሶት ግሩሃትን ነቲ አምላኽ ዝበሎም ብእምነት
ስለ ዝተቐበሉ መልአኽ ምስ አበሰሮም አይደንጎዩን ዘለዎም ህያብ ሒዞም አብቲ ዝተሓበሮም
ከይዶም። ሎሚ አነን ንስኹምን ካብቲ ካብ አምላኽ ከዊልና ዘሎ ሕይወት ወጺእና አብ ቃልዕ
አብ ቤት አምላኽን ማሕበር ክርስቶስ ክንሕወስ ነቲ አምላኽ ዝህበና ዘሎ ጸጋ ክንቅበል ንጽዋዕ
አሎና። ልደት ክርስቶስ ሰላም እዩ አምጺኡ፥ አምላኽ ምስ ፍጡሩ ዝኾነ ሰብ ተዓሪቝ፥ ንፍሲ
ወከፍና ምስ አምላኽን ሰብ ክንዕረቕ መጸዋዕታ ካብ አምላኽ ይውሃበና አሎ፥ በዚ ምኽንያት እዩ
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በዚ ዕለት ንነፍስወከፍና ምእንቲ ሰላም ክንጽሊ ዝላበዉና ዘለዉ።
ልደት ሰላም ዝእወጆ ሰባትንዕርቅን ምሕረትን አብ መንግኦም ክገብሩ ዘዘኻኽር ቅዱስ እዋን እዩ።
ልብና ዓጺና ብግዳም ልደት እንተ አብዓልና ጌና አብ ጸልማት ኢና ዘሎና። ብድፍረት አብ
ልብና አቲና ንሰላም ንብሃጋ ነዚ ክንገብር ግን ክንጽሊ ክንልምን አሎና። ሰላም ክትገብር ጻጋ
አምላኽ የድሊ። ንዕርቂ ንምሕረት ደፊርና ክንአትዎ ንጽዋዕ አሎና።
ሎሚ ዓለም ሰላም ስኢና ዝዕግብ ዝዕምጽ ዝቐትል ውግእን ወረ ውግእን ጥራሕ ዝስምዓላ ሰላም
ዝሰአነት እያ ኮይና ዘላ። ሰላም ተሳኢኑ ሃገራት ተፋጢጠን በብወገኑ ንውግእ ዝዳሎ ወይ ከአ
ክዋጋእ ዝደሊ እዩ ዝመስል ዘሎ። ሰላም አብ ምልክን አብ ምጭቋንና ዝርከብ መሲልዎም
ብሓይሊ ዝገዝኡ ውሑዳት አይኮኑን። ነዚ ርእዮም እዮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምእንቲ ሰላም
ክንጽሊ ዝምሕጸኑናን ዘለዉ።
ሰላም ክጎድል እንከሎ ኩሉ እዩ ዝጎድል። ሰላም ዝሰአነ ሰብ ቅሱን አይኮነን ጭንቀት አእምሮ
አሕዲሩ ኩሉ ጊዜ ንሰላም ክብትን እዩ ዝነብር። አብ ሕይወትና ክልተ ነገር እዩ ሰላም ዝኸልአና
መጀምርያ ርክብ ምስ አምላኽ ምስ አቋረጽና አምላኽ ዘይብሉ ሕይወት ክነብር ምስ ጀመርና።
ካልአይ አብ ናብራና ሓቂ ርትዒ ፍቕሪ ምስ አጉደልና። ንሓውና ክንጎድእ ልምዲ ይኾነና እሞ
ሽዑ ሰላም ስኢና ንሰብ ሰላም ንኸልእ።
ብዙሕ ጊዜ ብዛዕባ ስእነት ሰላም ክንዛረብ እንከሎና አብ ዓበይቲ ነገር አተኲርና ኢና እንዛረብ
ማለት አብ አመንጎ ሃገራት ዘሎ ግርጭት ከምኡ አብ ማሕበረ ሰብ ዘሎ ዘይምስምማዕ ጥራሕ
ኢና እነድህብ። እንተ ኾነ አብ ነአሽቱ ነገራት ሰላም ምስ ተሳእነ እዩ አብ ዓበይቲ ነገራት ሰላም
ዘይርከብ ዘሎ። አብ ሓንቲ ሃገር ሰላም ምስ ተሳእነ እዩ አብ ሃገራት ሰላም ዝስአን ዘሎ። አብ
ውሑዳት ሰባት ሰላም ምስ ተሳእነ እዩ አብ ኮሚኒቲታት ሰላም ተሳኢኑ ዘሎ፥ አብ ስድራቤት
ሰላም ምስ ተሳእነ አብ ጎረባብቲ ሰላም ዝጎድል። ብዓለም ደረጃ አብ ዝግበር ብዛዕባ ሰላም ሓንቲ
ክንገብር አይንኽእልን ንኸውን ግን አብታ ዘሎናያ ምስቶም አብ ቀረባና ምሳና ዘለዉ ኢና
ክንጅምሮ ዘሎና ሰላም።
ነፍስወከፍና ልኡኻት ሕድገትን ዕርቅን ክንከውን አሎና። ኩልና ገበርቲ ሰላም ክንከውን ይክአል
እዩ። “ገብርቲ ሰላም ብጹአን እዮም ከመይ ደቂ አምላኽ ክብሃሉ እዮም”። አብ ሓደ መዝሙር
ከም ዝዝመር “አብ ዓለም ሰላም ይኹን ብአይ ከአ ይጀምር” ይብል። አብዚ ሓዲስ ዓመት
መብጽዓና ክንገብር አሎና። ገብርቲ ሰላም ክንከውን።
ሰላም ብባህጊ ካልኦት ከምጽኡልና ክንጽበ የብልናን ባዕልና መጋበርቲ ሰላም ክንከውን አሎና።
ሕይወትና ሰላም ከምዝረክብ ክንገብር አሎና አማዕዲና ሃረር ብስም በልና ሰላም ንደሊ አሎና

ማለት አይኮነን፥ ሰላም ክርከብ ነፍሲወከፍ ሕይወቱ ክርኢ የድሊ እንታይ እዩ ሰላም ከሊኡኒ
ዘሎ ክንብል አሎና። ስብ ምስ ርእሱ ሰላም ምስ ሰአነ እዩ ንኻልኦት ሰላም ዝኸልእ። ሰላም
ጠፊአትና ጣዕሚ ሕይወት ምስትምቓር ስኢና አሎና እዚ ግን ካብ ልቢ ነፍስወክፍና ዝነቐለ
ንአምላኽ ምስ ረሓቕናዮ ዘጥረናዮ ሕዱር ሕማም እዩ። ክንሳሕ ብኃጢአትና ክንእመን እሞ
ንአምላኽ ቦትኡ ዝኾነ ልብና ንሃቦ። ሰላም ብቃላትን ዓው ኢልና ብስም ጨራሕና አይ ኮነን
ዝርከብ ክንቅይር ክንሳሕ አሎና። ሱቕታ የድሊ። መላእኽቲ ሰላም አብ ጸጥ ዝበለ ለይቲ እዮም
ንጓሶት ሰላም አዊጆምሎም ሎሚ ኸአ አብ ልብና አቲና ምስ ርእስና ምስተዛረብና ኢና ንጉዕዞ
ሰላም ክንተሓሓዞ እንኽእል።
ሓዲስ ዓመት ምስ ማርያም አደ ሰላም ክንጀምሮ ዝበለጸ እዩ። ንነፍሲ ወከፍና ዝምልከት ሓደ
ዓቢ መልእኽቲ አልኦ፥ ነፍሲ ወከፍና ደቂ ማርያም ክንከውን ንጽዋዕ አሎና። ማርያም
ብሕይወታ ንአምላኽ አሓጒሳቶ እያ፥ ሕይወታ ንድላይ አምላኽ ክትገብር ክፉት ስለ ዝገበረትን
ነቲ አምላኽ ዝበላ ሕራይ ስለ ዝበለትን ንድላይ አምላኽ ፈጺማቶ። ንድላዩ ሕራይ ስለ ዝበለት
ወዲ አምላኽ ከማና ሰብ ኮይኑ በዚ ኸአ ተኻፈልቲ ግርማ አምላኽ ኮይና።
አብ ሕይወት ማርያም እንርእዮ ንአምላኽ ሕራይ ምባል እዩ፥ ኩሉ ዝቐረበላ ቀሊል ሓጎስ አብ
ልዕሊ ሓጎስ ጥራሕ ዘምጽእ አይነበረን ንሳ ዝኾነ ይኹን ናይ አምላኽ ነገር አብ ጥርጣርን ካልእ
ዝንባሌን አየእተወትን ንኹሉ ከም ዝበልካዮ ይኹን ኢላ ተቐቢላቶ። እዚ ኢና ክንምሃሮ ዘሎና
ሰብ ብትዕቢት ተነፊሑ “አነ” ጥራሕ ዝብል አንጊሱ ንአምላኽን ሰብን ምስማዕ አብዩ ካብ
አምላኽ ርሒቑ “ንአምላኽ ቀቲለዮ” ዝብል ፍልስፍና ዝኽተል ዘሎ እዩ ዝመስል ዘሎ እዚ እዩ
ሰላም ከሊእዎ ዘዕገርግር ዘሎ።
አብዚ ዓለም ንሰባት ሕብሮም መልክዖም ጠባዮም ብምርአይ ደቂ መን ምዃኖም ነለልዮም።
ነብኡ ነዲኡ ይመስል እናበልና ንሰባት ነለልዮም። መልክዕና ወድ መን ምዃና ይሕብር።
ብተመሳሳሊ መገዲ ደቂ ማርያም ከምዝኾና ዝገልጽ አብ ሕይወትና ክርአ አለዎ። አብዚ ብዓል
“ማርያም አደ አምላኽ” ዝብል ነፍስወከፍና ደቂ ማርያም ዘብልና ሕይወት መልክዕ ለቢስና
ክንርከብ አሎና። ሰባት አብ ገጽና አብ ዘረባና አብ ርክባትና ደቂ መን ምዃና ከለልዩና ይግባእ።
እሞ ንመን ንመስል አሎና ኢልና ንርእስና እስከ ንሕተት።
ናይ አደና መልክዕ አባና ሃሲሱ ከይህሉ ክንርኢ የድልየና። ሰብ ምስ ሓመመ ይማስን እሞ
መልክዑ ይሃስስ ከምኡ ብሕማም ኃጢአት ምስ ማሰና ፍቕሪ አብ መንጎና ምስ ጎደለ ንጥፍአት
ሓውና ጥራሕ ምስ ወፈርና ሽኡ ዘይ መልክዕና ለቢስና አሎና ማለት እዩ። ሎሚ እምብአር ነቲ
ሓቀኛ መልክዕና ክንለብስ ሕራይ ንበል።
ሓዲስ ዓመት ንሓዲስ ጉዕዞ ክጅምር ሓዲስ ውሳኔ ወይ ቍርጽፍቓድ እንአትወሉ ጊዜ እዩ። አብ
ጥቓ አምላኽ ዘቕርበና ግብሪ ክህልወና ንድሕነትና ክንሰርሕ እዋኑ እዩ። ምስ ማርያም ኮና ጸሎት
ክንገብር አሎና። ክንቅየር ክንሕደስ ማርያም አብ መንጎና ንግበራ።
አብ ዓለም ሓደ ካብቲ ዝኸበደ ዝኽትምና አደ እዩ አደኻ ክትስእን እንከሎኻ ኩሉ ይጽልምተካ
አብ ስቓይን ምስትምሳልን ጥራሕ ከም እትነብር ይግብረካ። መንፈሳዊ ዝኽትምና ዝገደደ እዩ፥
ካብ አምላኽ ምስ ረሓቕና ሕልናና ጸልማት ይጉልበብ እሞ ንክፍአት ጠኒና ንአትዋ ሎሚ በዚ
ብሩኽ መዓልቲ አብ አደና ንመለስ እሞ ነቲ አዘኽቲሙና ዘሎ ግብርና ቀይርና ሓዲስ ጉዕዞ
ሕይወትን ርክብን ንፍጠር።
ዓመት ሰላምን ራህዋን ይግበረልና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

