
ሓዲሽ ዓመት ሉቃስ 2015 ዓ.ም. 

ንባባት፡ 1ቆሮ 6፡1-11፥ 1ዮሓ 3፡10-16፥ ግ.ሓ. 13፡24-28፥ ማር 6፡14-30። 

ምስባክ፡ወይርአዩ አሕዛብ በቅድመ አዕይንትነ፥ በቀለ ደሞሙ ለአግብርቲከ ዘተክዕወ፥ 
ይባእ ቅድሜከ ገዓሮሙ ለሙቁሓን።  

አብ ዋዜማ ሓዲሽ ዓመት አሎና። 2014 ወዲእና 2015 ንጅምር አሎና። አብዚ ንዘብጽሓና አምላኽ 
ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ዓመት ክውዳእ ብሓዲስ ዓመት ክትካእ እንከሎ ብኹሉ ክርአ እንከሎ ምስጋና 
ሓጎስ፥ ተስፋ ዝርአየሉ ስለ ዝኾነ ክቡር ዕለት እዩ። አብ ዝተፈላለየ ሃገራት ንሓዲስ ዓመት ብዝተፈላለየ 
አገባብ የብዕልዎ። ንሕና እውን ሓዲስ ዓመት ክአቱ እንከሎ ፍሉይ አቀራርባን ትርጉም ብዘልኦ ገርና 
ኢና እንአትዎ።  

1. ጳጉሜ ንሕጸብ። እዚ ንሓዲስ ዓመት ብንጹሕ ልቢ ክንአቱ ምእንቲ ን5 ወይ 6 ንጋሆ ተንሲእና 
አብ ሩባ ብምውራድ ንሕጸብ። አዋልድ ትሕጸባዶ ማኡ ጓቑመ ጥዕናለዎ እናበላ ፍሉይ ደርፊ 
እናደረፋ ንሩባ ይወርዳ። እዋኑ ክርምቲ ዝውድአሉ ቀውዒ ዝትአትወሉ ስለ ዝኾነ ናይ ተስፋ 
እዋን እዩ። ሩባታት ይውሕዙ፥ ገልገል መስቀልን ካልእ ዕምባባታትን ምድረ ሰማይ ተሸሊሙ 
ዝርአየሉ ውቁብ ጊዜ እዩ። ከብቲ አጣሉ ኩለን ዝወልዳሉ ጸባን መዓርን ዝርከበሉ ብነፍስን 
ብሥጋን እትሕጎሰሉ ጽቡቕ እዋን ዓመት እዩ።   

2. ሓዊ ተሳጊርና ዓመትና ንጅምር። አብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ብስድራ መልክዕ ተአኪቦም ሓዊ 
ይሳገሩ፥ ዓበይትን ንአሽቱን ብሓባር ሆየ ሆየ እናበሉ ንዓድን ቤተ ክርስትያን ይዞሩ አብ በሪኽ 
ቦታ ደይቦም ከአ ብሓባር ንዘለዎም ቆልቆል የንድዱ ንኻልኦት ዓድታት ከአ ምልክት ይህቡ። 
ኩሉ ብሓባር ዓመት ንዓመታ የድግመና  እንቋዕ አብዚ አብጽሓና ዓመት ሰላምን ፍቕርን 
ይግበረልና እናተባህለ ኩሉ ሰናይ ትምኒት ይገልጽ። አብዚ ምሸት አቦ ወይ ሓደ ካብኦም ሽጉ 
ወሊዑ ዓኾኻይ ዓኾኻይ ሓምሊ ቍራዕ ውጻእ ግዓት እኽሊ እቶ እናበለ ንዝበለየን ዝአረገን አቕሓ 
ይድርቢ፥ እዚ ኸአ ናይ ዝሓለፈ ዓመት አረጊት አተሓሳስባ ጠባይን መንፈስን ደርብዩ ንሓዲስ 
ዓመት ብሓዲስ መንፈስ ክርስቶስ ኪቕበሎ ከምዝግብኦ ንምዝኽኻር እዩ። ሽግ ወይ ቆልቋል 
ምውላዕ ቅዱስ ዮውሓንስ መጥምቕ ፊተውራሪ ብርሃን ስለ ዝኾነ ማለት ናይ ክርስቶስ ምስክር 
ከም ዝኾነ ንምግላጽን ሓዲስ ዓመት ብብርሁ መንፈስ ክንጅምሮ ንማለት እዩ። 

3. ዓበይቲ መደባት ዓመት አብ ሓዲሽ ዓመት እዮም ዝምደቡ። ሕጸ፥ መርዓ፥ ተስካር ከምኡ 
ግላውን ሓበራውን ነገራት። ሎሚ እውን ብፍሉይ አብዛ እንአትዋ ዘሎና ዓመት ክንከዶ ዘሎና 
መገዲ ክንሕዝ ዝበለጸ እዩ። ብግልናን ብሓባርን ክንገብሮ ዘሎና ክንምድብ አሎና፥ እዚ ኸአ 
ጉዕዞ መንፈሳዊ ሕይወትና ክሰልጠና ንማለት እዩ።  

አምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ንፍሉይ ዓላማ ነዛ እትሓልፍ ዘላ ዓመት አፈጺሙ አብዛ እትአቱ ዘላ ከብጽሓና 
እንከሎ ዓላማ አልኦ። መጀመርያ ብግልና ናቱ ምስኡ ከም ድላዩ እንኾነሉ መገዲ ክንሕዝ ከምኡ ከአ 
ንኻልኦት አሕዋትናን አሓትናን መገዲ አምላኽ ክሕዙን ክፈልጡን ክንልአኾ ንማለት እዩ። ብነፍሲ 
ወከፍና አቢሉ ኽገብሮ ዝደልዮ አለዎ። ሕርየትና ንድላይ አምላኽ ምብጻሕ እዩ። ከቢዱና ዘሎ ድላይና 
እምበር ድላይ አምላኽ ስለ ዘይነብጽሕ እዩ እምብአር ሎሚ ክንልአኾ ፍቓድና እሽታና እንገልጽሉ ፍሉይ 
ዕለት እዩ።  



ሓዲስ ዓመት ዕዉት ክኾነልና ብብዓል ቅዱስ የሓንስ ንዝክሮ፥ ከም ስርዓቱ ምትረተ ርእሰ ዮሓንስ 
መስከረም ፪ተ እዩ ዝብዕል ብልምዲ ግን ንሓዲስ ዓመት ብዓል ቅዱስ ዮሓንስ እናበልና ንዝክር። ንሓዲስ 
ዓመት ንዮሓንስ ዘኪርና ክንብዕል እንከሎና ፍሉይ ትርጉም አለዎ። አብ እምነትና አኽብሮት ንቅ. 
ዮሓንስ መጥመቕ ዓሚቕ ሱር ዘለዎ እዩ። መድኃኒና ባዕሉ ንዮሓንስ ከምዚ እናበለ መስከረሉ፥ ካብ 
አንስቲ ዝተወልዱ  ዘበሉ ካብ ዮሓንስ መጥምቕ ዝዓቢ  ሓደ እኳ ከምዘይተንሥአ ብሓቂ እብለኩም 
አሎኹ (ማቴ 11፡11)። ስለዚ ንዮሓንስ መጥምቕ ክነኽብር እንከሎና ንአብነት ኢየሱስ ጎይታና 
ብምኽታል ኢና።  

ስለምንታይ እዩ ጎይታና ንዮሓንስ ዘኽበሮ? ብርግጽ ኢየሱስ ንዮሓንስ ወዲ ሓትንኡ ጽቡቕ ገሩ ዝፈልጦ 
አብ ከርሲ እንኡ እንከሎ ብምጽአቱ ዝተሰራሰረ፥ ንሰባት እንሆ የውህ በግዕ እናበለ ካብኡ ናብ ኢየሱስ 
ከም ዝሰግሩ ዝገበረ፥ መገዲ ድሕነት ዝጸረገ ብኹሉ ንኢየሱስ ዘሓጎሰ እዩ፥ ከምኡ በቲ ዘርአዮ ዝነበረ 
ተባዕ ምስክርነት፥ ነቲ አምላኽ ዝሃቦ ተልእኮ ጸኒዑ ስለ ዝመስከረ፥ ዮሓንስ አብ ስብከቱ ፊተውራሪ 
ተልእኮ ኢየሱስ ብምኻኑ፥ ንንስሓን እምነትን ክቕረቡ ንሰባት ዝቐረበ ስለ ዝነበረ ኢየሱስ የኽብሮ።  
ኢየሱስ ንኹሎም ጽቡቕ ዝገብሩ በቲ ዝገበርዎ ክድብሶም እንከሎ አንቱም ናይ አቦይ ብሩኻት እቲ ዓለም 
ክፍጠር ከሎ ዝተዳለወልኩም መንግሥቲ ኽትወርሱ ንዑ (ማቴ 25፡34)ይብሎም። ዮሓንስ አብ ቅድሚ 
ኢየሱስ ሞገስ ዝረኸበ እምብአር ንመጸዋዕታኡ ስለ ዝሓለወን ንኻልኦት አብ አምላኽ ክምለሱ መገዲ ስለ 
ዝሓበረን እዩ። ንሕና እውን ነዚ ክንገብር በዚ ዕለት ንሕተት።  

ንጉሥ ሄሮዱስ አብ ዘመን ዮሓንስ መጥምቕ ዝገዝእ ዝነበረ አብ ዝሙት ወዲቑ ንሰይቲ ሓዉ ብዘይሕጊ 
አእትዩ ይነብር ነሩ በዚ ኸአ ዮሓንስ ዓው ኢሉ አብ ቅድሚ ኩሉ ወጊዝዎ ኮኒንዎ። ዮሓንስ ሄሮዱስ 
ጨካን ከም ዝነበረ ይፈልጥ ነሩ፥ ክቐትሎ ከምዝኽእል እውን ይፈልጥ ነሩ እንተ ኾነ ሕጊ አምላኽ 
ክጥሓስ እናረአየ ሱቕ ክብል አይ ከአለን ስለዚ ንዝመጽኦ እናፈለጠ ንንጉሥ በቲ ውዱቕ ሞራላዊ 
ሕይወቱን ሕጊ አምላኽ ብምፍራሱን አብ ቅድሚ ኹሉ ገሲጽዎ ኃጢአቱ አነጺሩ ብዘይፍርኂ ነጊርዎ። 
ተጋጊኻ አሎኻ ካብ መገዲ አምላኽ ወጺእካ አሎኻ ስለዚ ካብዛ አእቲኻያ ዘሎኻ ሰበይቲ ውጻእ ሕደጋ 
ኢልዎ። አብዚ ዘሎናዮ ዘመን ብዙሓት ብዘይ ቃል ኪዳን ዝነብሩን ዘእትዉን አለዉ አብ ዝሙት እዮም 
ዝነብሩ፥ ሕጊ አምላኽ አፍሪሶም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ። አንጻር ሕጊ አምላኽ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። 
ክንዛረቦም ክነግሮም ናይ ነፍሲ ወከፍና ተራ እዩ። ዝሙት አብ ቀዳማይ ዘመን ይኹን አብዚ ዘመና ኩሉ 
ጊዜ ኃጢአት እዩ፥ ብዙሓት ብስም ገበርዎ ዝቕይሮ የብሉን እኳድአ ዝገደደ ቅጽዓት እዩ ዘምጽእ ዘሎ። 
ሓደ ሓውና ወይ ሓፍትና አብ ኃጢአት እናነበረ ሱቕ ኢልና ክንርኢ ከሎና አይንሕግዞምን ኢና ዘሎና 
ንጎድኦም ኢና ዘሎና።  

ሓደ ካብቲ ንብዙሓት ጸጊሙና ዘሎ ንኽፉእ ንኃጢአት እናረአኻ እንከሎኻ  ከምዘይ ርአኻ ምዃን 
እንታይ ገደሰኒ  ምባል ወይ ፈሪሕካ ወይ እውን ጥቕሚ አልዩካ ርኢኻ ከምዘይርአኻ ምዃን እዩ። 
አሕዋትና ደቅና አብ ኃጢአት ከምዘለዉ እናፈለጥና ሱቕ ምባልና ንዘመና ጎዲእዎ ንሕና እውን እናጎሃና 
ንነብር አሎና። ክፉእ ዝገብሩ ዕድሚኦም ሓላፍነቶም ወይ እውን ትሕዝቶ ሃብቶም ብዘየገድስ ኃጢአት 
ክገብሩ ክንርኢ ከሎና ጌጋ ምዃኑ አነጺርና ደፊርና ክንዛረቦም ይግባእ። ንአምላኽዶ ንሰብ ምፍራሕ 
ይግባእ ክንብል አሎና።  

ከም ዮሓንስ፥ ከም ጎይታና፥ ቤተ ክርስትያን፥ አብዚ እዋና ንሓቂ ብፍላይ ከአ ክብሪ ቃል ኪዳንን 
ሓቅነቱ ደጋጊማ ትምህር። አብ ኩሉ ከም እንርእዮ ዘሎና ነዚ ብዝርኢ ቤተ ክርስትያን ብኹሉ ትጥቃዕ 
አላ። ብዙሓት ካብ መንእሰያት ብዛዕባዚ ክትዛረቦም እንከሎኻ ከም ድሑርን ምስ ጊዜ ዘይከይድን ገሮም 
እዮም ዝወስዱኻ፥ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ቅድሚ ቃል ኪዳን ርክብ እንተ ዘይተገብረ ከም ሓደ ድሑር ፋር 
እናበሉ ይገልጽዎ ብሓቂ ዘመና አብ ዝኸፍአ እዋን እዩ በጺሑ ዘሎ፥ ግን  ንሕና ሎሚ እውን ሰባት 
ዝብልዎ ብዘየገድስ ንሓቂ ደው ክንብል አሎና። ቃል ኪዳን እንተ ዘይጸንዐ ፍትሕ ምፍልላይ ይበዝሕ 



ሳዕበኑ ኸአ አብ ሕብረተ ሰብ ምምቕቓል ዘይምርጋእን ስሩዕ ዘይኮነ ሕይወት ይበዝሕ። ቃል ኪዳን ናይ 
ንጉሥ ወይ ወዲ ንጉሥ ወይ እውን ናይ ሓደ ሓረስታይ ቃል ኪዳን፥ ቃል ኪዳን ሓካይምን ክኢላታት 
ሕግን፥ ቃል ኪዳን ነዳቖን መምህራንን ብማዕረ አገዳሲ እዩ። ብስም ስልጣን ሓዝካ ወይ ምሁር ኮንካ 
ሓለፋ የብሉን አብ ቅድሚ አምላኽ ሓደ ዝኾነ ክብረት እዩ ዘልኦ ስለዚ ብማዕረ ክንሕልዎ ክነኽብሮ 
ይግባእ።  

ሰብ ቃል ኪዳን ንምሉእ ሕይወቶም ብእምነት ጽኑዓትን እሙናትን ክኾኑ ዝተጸውዑ እዮም፥ ገለ ገለ ከም 
ዝብልዎ ቃል ኪዳን ካሳብ ዝተሰማማዕካን ተፋቐርካን እዩ እምበር ህውከት ዘልኦ ሓዳር አብኡ ጸኒዕካ 
ምንባር ጽቡቕ አይ ኮነን ዝብሉ አለዉ እዚ ግን አንጻር ሕጊ አምላኽን ቤተ ክርስትያንን እዩ። ቃል 
ኪዳን ዝእቶ ንጽቡቕ ክልተ ሰብ ሓዳርን ደቆምን ከምኡ ንሕብረት ሰብን እዩ። ቃል ኪዳን እንተ 
ዘይጠዓየ ዳንደር ሕብረተ ሰብ ዝኾኑ ምፍጣር እዩ። ሰላም አብ ክልተ ሰብ ቃል ኪዳን እያ እትጅምር። 
አብ መንግኦ ሰላም ክስአን እንከሎ ፈኸም እናበለ አብ ቤተ ሰብ አብ ጎረባብቲ አብ ዓዲ እናበለ እቲ 
ህውከት ይላባዕ ስለዚ ሰልም ስድራ ሰላም ዓዲ ሰላም ሃገር እዩ ስለዚ ሎሚ በዚ ብሩኽ ምጅማር ሓዲስ 
ዓመት ሰላም ቤተይ ከመሎ ኢልና ንርእስና ንሕተት። ሰብ አብ ገዝኡ ሰላም ዘይገበረ ምስ ካልኦት ሰላም 
ክገብር አይክእልን እዩ። ሰላም  መጀመርያ አብ ቤትና ንድለያ።  

ር.ሊ.ጳ. ፍራንቸስኮስ አብ ሓደ  እውን ብዛዕባ ቃል ኪዳን አብ ዝሃብዎ አስተምህሮ ሓላፍነት ቤተ 
ክርስትያን ቃል ኪዳን ክተተባብዕን ክትከላኸለሉን እዩ ኢሎም። ቤተ ክርስትያን ኩሉ ጊዜ ንቃል ኪዳን 
ንስድራ አንጻር እቶም ዘጥቅዕዎ  ምስ ሓለወቶን ተኸላኸለትሉን እያ። ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ስራሕ ቆሞሳት 
ንቃል ኪዳን ምሕላውን ንኸይፈርስ ምሕጋዝን እዩ። እንተ ኾነ አብዚ ዘሎናዮ እዋን ሰብ ቃል ኪዳን 
ዋናታት ኪዳና ንሕና ኢና ካህናት ይኾኑ ሰብ ጽቡቕ ድላይ ሰባት ወሰን ክሕዙ አለዎም ዝብል እናሳዕረረ 
ይኸይድ አሎ። አድላዪ እንተ ኾነ ክሕብረኩም እየ ዝብል አበሃህላ ዝውቱር ኮይኑ ንርእዮ አሎና።  

ከመይ እንተ ገበርና ኢና ብቃል ኪዳን ክነብሩ እነተባብዕን ንቃል ኪዳን ክንከላኸለሉ እንኽእል። ቀዳማይ 
ጸሎት ምግባር፥ ኩሉ ጊዜ ሕጉስ ክትከውን ምጽዓር፥ ጥዕና ዘልኦ ቃል ኪዳን ክትነብር ብዝክአለካ 
ምጽዓር፥ ቅዱስ ቃል ኪዳን ክህሉ ምግባር የድሊ፥ ከምኡ ምእንቲ እቶም ክሰማምዑን አብ ከቢድ ጸገም 
ንዘለዉ ምጽላይ። ጸሎት እቲ ዝዓበየ ሓይሊ እዩ። ብሓደ እትጽሊ ስድራ ብሓደ ክትነብር አይከብዳን 
እዩ። ጸሎት ዝገብር ንአምላኽ ይፈልጥ ስለዚ ሓንቲ ስድራ ዋሕሳ ጸሎት ትገብር እንተ ኾነት ጥራሕ 
እያ። ከም እንስሳ አብ ናብራ ዓለም ጥራሕ እትጎዪ ስድራ መጻኢ ተስፋ የብላን። ብሓባር ክነብሩ 
ይክአል ይኸውን እንተ ኾነ ሓጎስ ተስፋ የብሎምን። አምላኽ አብ መንጎ ክህሉ እንከሎ ጥራሕ እዩ ቃል 
ኪዳን ጣዕሚ ዝህልዎ።  

ቤተ ክርስትያን ሓንትስ ልቦም ይኽፈቱላ እምበር አብ ጸገም ንዝርከብ ሰብ ቃል ኪዳን ክትሕግዞም ኩሉ 
ጊዜ ምስኦም አላ፥ ክትሕግዞም ክትመርሖም፥ አብ ክሕገዙሉ ዝኽእሉ፥ ምኽሪ ካብ ክኢላታት ክረኽቡ 
ትሕግዞም፥ ከምኡ መንፈሳዊ ሱባኤታት ብምግባር ከም ዝሕገዙ ትገብር። ነቶም አብ ዝሙት ዝነብሩ 
ዘለዉ ነቲ ሓቂ ክነግሮም አሎና፥ ነቶም ካቶሊካውያን አብ ስሩዕ ዘይኮነ ብሓደ ምንባር ዝርከቡ እውን 
ክነግሮም አሎና። ካብ ቤተ ክርስትያን ወጻኢ ዝተመርዓዉ እውን ክንዛረቦም ክነግሮም ይግባእ። ሱቕ 
ምባልና አይ ሕግዘናን እዩ። ነቶም አብ ኪዳኖም ጸኒዖም ዝነብሩ ኸአ ሕይወቶም ቀጺሎም ብእምነት አብ 
ቤተ ክርትስያኖም ጸኒዖም አብ አምላኽ ዘብጽሕ ሕይወት ሒዞም ክጉዓዙ ንሓግዞም አጆኹም ንበሎም።  

ሓደ ካብቲ ቅዱስ ዮሓንስ ደጋጊሙ ንሰባት ዝብሎ ዝነበረ ጎደና እግዚአብሔር አሰናድዉ መገድታቱ ኸአ 
አቕንዑ እናበለ ይሰብኽ ነሩ። እዘን ቃላት ዮሓንስ ነዚአ እንአትዋ ዘሎና ዓመት ባብ ዝኸፍታ እየን። 
ንአምላኽ ዝኸውን ሕይወት ሒዝና ክንጅምራ እንከሎና ጥራሕ እዩ፥ ንሓዲስ ዓመት እጅምር አሎኹ 
ክንብል እንኽእል። ልብና ዝተፈላለየ ኃጢአት ቂምታ ክፍአት ሒዙ እንተሎ ጎደና ልብና ረሲሑ 



ተበላሽዩ ስለ ዘሎ ክንዕርዮ ክነጽርዮ አሎና። ዝተጠዋወየ ልቢ፥ ብኽፍአት ዝዓመቖ፥ ብኽፍአት ዝጠቀረ 
ልቢ ንአምላኽ አይበቅዕን እዩ። ሰባት ብዮሓንስ ክገብርዎ ዘለዎም ምስ ተነግሮም ልቦም ተተንኪፉ 
እንታይ ንግበር ኢሎም ሓቲቶም ሎሚ አነን ንስኹምን እንታይ ንግበር ኢልና ክንሓትት እንተ ኸአልና 
ክንምለስ ቀሊል እዩ። ልብና ተሪሩ ንስሓ አብዩ አብ ክፍአትን ኃጢአትን እንከሎና ሃረርታ እኹል አይ 
ኮነን።  

እንታይ እግበር ንዝበለ በበቲ ወዲቕናዮ ንዘሎና ክንቅይሮ ክንሓድጎ ዘሎና ክነግረና እዩ። ብርግጽ ሰባት 
ኢና ሥጋና ትዕቢት አንነት ዝመልኮ ስለ ዝኾነ ክንሳሕ ክቕይር ይኸብዶ እዩ ስለዚ ንክአል ኩሉ አምላኽ 
አብ ቅድሚኡ ቀሪብና ሓግዘኒ ልበይ አለስልሰለይ ንበሎ። ናይ ሓደ ሰማዕ ቃል አምላኽ መንፈስ ልቢስና 
ዓመትና ብንስሓ ብዕርቂ ንጀምሮ።  

ቅዱስ ዮሓንስ ልቢ ሰባት አብ አምላኽ ክምለስ አብ በረኻታት ይሁዳ ይጭርሕ ነሩ ሰማዒ ኸአ ረኺቡ 
ብዙሓት አብኡ እናመጹ ብኃጢአቶም እናተናዘዙ ይጥመቑ ነሮም (ማር 1፡5) ይብለና። አብ አምላኽ 
ክምለስ ዝደለ ዝገብሮ ንስሓ ምእታው እሞ ምስ አምላኽ ምሉእ ዕርቂ ገርካ ምሉእ ወዲ/ጓል አምላኽ 
ምዃን እዩ። እዚ ዕድል ሎሚ ንነፍሲ ወከፍ ይውሃበና አሎ ንጠቐመሉ። ሓደ በዚ እዋን ንብዙሓት 
ከቢድዎም ዘሎ አብ መንበረ ንስሓ አቲኻ ምንሳሕ እዩ። እዚ ግን ምልክት ንንስሓ ቅሩብ ዘይምዃን 
ዝገልጽ እዩ። እቲ ቀዳማይ ምኽንያታት እነቕርቦ ፍርኂ፥ ዘይምእማን፥ ክፍአት ኃጢአትካ ዘይምፍላጥ፥ 
ምጥርጣር. . . . . . ዝአመሰሉ እዮም። አብ ቅድሚ አምላኽ ከም ዘሎና እንተ አመና ግን ወላ ሓደ 
ከፍርሓና አይምተገብአን።  

እምብአር ብዓልና በረኸት ክመልኦ፥ ምጅማር ሓዲስ ዓመትና ጽቡቕ ክኾነልና ምስ አምላኽን ሰብን 
ዕርቂ ገርና ዓመትና ብሰላምን ፍቕርን ንጀምሮ። መብጽዓና ሓዲስና ነዛ ህያብ አምላኽ ዝኾነት ዓመት 
ብብሩህ ተስፋ ንጀምራ ዝተረፈ ኸአ አምላኽ ብጸጋኡ ከታትየና እዩ። 

ጎርጎሮሳዊ ሓዲስ ዓመት ምስ ማርያም ይጅምርዎ ብሓቂ ትርጉም ዘለዎ እዩ፥ ማርያም ዝሓዘ ኩሉ ዝሓዘ 
እዩ ስለዚ ንሕና እውን ንወላዲተ አምላኽ ጸግዕና ገርና ንድላይ አምላኽ ክንገብር ምርሕና ንብላ። ንሳ 
እውን ሓንትስ ወደይ ዝበለኩም ክገበሩ እምበር ኩሉ ክውሃበኩም እዩ እትብለና። ድላይ አምላኽ 
ንፍጽመሉ ዓመት ይግበረልና።  

ብሩኽ ሓዲሽ ዓመት 2015 ዓ.ም. 

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ


