አብ እዋን ልደት ንሰላም ንርከባ
ንባባት፡ ዮሓንስ 14፡27-31
ሰላም
ዝብል ቃል ብብዙሕ ናይ ማእከላይ ምስራቅ ቋንቋታት ንሰናይ ትምኒት
ዝገልጽ ቃል እዩ። ሴማዊ መበቆል ዘለዎም ቋንቋታት ዳርጋ
መብዝሕትኦም ዝጥቀሙሉ መግለጺ ፍቕሪ፤ ሰናይ ትምኒት እዩ።
“Peace” “Shalom” ዝብል ቃል አብ ሕብረተ ሰብ እስራኤል ናይ
ሰናይ
ትምኒት
መግለጺ
እዩ።አብ
ቋንቋ
ግዕዝ፤
ትግሪኛ፤
ትግረ፤ብለን፤ዓረብ፤ዕብራይስጢ ወዘተ፥ ሰላም ክንብል ከሎና ርግአት፥
ድሓን፡ ቅሳነት የስምዕ። ንሓደ እንፈትዎ በል ሰላም ኩን እናበልና አብ
ድለትናን ድለት አምላኽን ዝተመርኮሰ ሰናይ ትምኒትና ንገልጸሉ/ላ። ደቂ
ሰብ ከም ሰላም ገርና እንጸምኦ ነገር የብልናን። ግን ሰላም ክንብል
ከሎና እንታይ ማለትና ኢና?
ሰላም አብ እዋናት ምጽአት እንታይ ተስምዕ? ሰላም አብ ሓደ ሕይወት ብከመይ ትርከብ ብአኡ
አቢልና አብ ስድራ አብ ሃገር አብ ዓለም ሰላም ብኸመይ ክንረኽባ ንኽእል? ናይ ሰለም አወጅቲ
ብዓል መን እዮም። አብ ቅዱስ መጽሓፍ ሰላም ካብ ቅሳነት ንላዕሊ እያ።ምሉእ ርግአት፥ ዕረፍቲ፥
ዑቕባ፥ ክብሪ ተስምዕ። ገሊኡ እዋን ናይ ኩሉ መሲሓዊ በረኸት የስምዕ። “እቲ ብሥራት
ዘብሥር፥ ሰላም ዘውሪ፥ ሠናይ ዘብሥር፤ መድኃን ዘውሪ፤ ንጽዮን ከአ አምላኽኪ ነጊሡ እዩ
ዚብላ አኽራን አቋሪጹ ኺመጽእ ከሎ ክንደይ ግሩም እዩ” (ኢሳ. 52፡7)። አብዚ ሰላም ምስ
ድሕነት ትመሳሰል። እቲ ሓዲስ ኪዳን ኪዳን ናይ ሰላም ይብሃል (ሕዝቅኤል 37፡26)። ወንጌሌ
ወንጌል ሰላም ይብሃል (ኤፈ. 6፡15)። ስለዚ ሰላምን ፍቅርን ዝብላ ቃልት ምሉእ ትሕዝቶ ናይ
ኪዳንን ወንጌሌን ጠርኒፋ የቕርበልና። አብ ብሉይ ኪዳን ምስ ርትዒ ተተሓሒዛ ንረኽባ “ ፍቅር
ወሰላም ተሰዓማ ርትዕሰ እምድር ሰረጸት””ምሕረትን ሓቅን ተራኸባ፥ ሓቅን ሰላምን ተሳዓማ፥(መዝ
85፡10)። አብ ሕዲስ ኪዳን ምስ ጸጋ ተአሳሲራ ትግለጽ። ቅዱስ ጳውሎስ “ብእምነት ካብ ጸደቕና
ምስ አምላኽ ሰላም አሎና” (ሮሜ. 5፡1)። ብርግጽ ሰላም ምስ አምላኽ አንተሎና ጸጋ አምላኽ
አባና አሎ።
ጎ.ኢ.ክ. ንሰማይ ቅድሚ ምዕራጉ ንሓዋርያቱ ክፋነዎም እንከሎ እቲ ዝበለጸ ህያብ ሰላም
ሂብዎም፤ አብ ምድራዊ ሕይወቱ ክብሎ ዘይንሰምዖ ድሕሪ ትንሣኤኡ ግን ብተደጋጋሚ “ሰላም
ምሳኻትኩም ይኹን” “ሰላመይ እህበኩም አሎኹ” ክብሎም ንሰምዖ። እዚ ክርስቶስ ዝህቦ ሰላም
አብቲ ፍሉይ ፍጹም ሓጎስን ነጻነት ዘብጽሕ እዩ። እዚ አብ ምልአት አብቲ ተልእኮ ኢየሱስ ዘብጽሕ
እዩ። እዚ እቲ ዓለም ዝህቦ ሰላም አይኮነን። አብዚ ሰላም ከምቲ ዓለም ዝርድኦ አይኮነን፥
ንኢየሱስ ሰላም ክብሃል እንከሎ ጎነጽ ዘይምህላው አይኮነን እንታይ ድአ ልዕሊኡ እዩ። አብ ጊዜ
ጸበባ ጎኒ ጎኒ እውን ክህሉ ዝኽእል ሰላም እዩ። ሰላም ውሽታዊ ነገር እምበር ግዳማዊ ነገር
አይኮነን። ካብቲ አብ ውሽጥና ዘሎ ቅሳነት ዝምንጩ እዩ፥ ካብቲ አምላኽ ምሳና አባናን ዘለዎ
ርክብ ዝምንጩ እሞ ንሕና አብቲ ሓቀኛ ኩነትና ክንህሉ ከሎና እዩ። እዚ ዓይነት ሰላም ናይ
ሞት ፍርሒ እውን ክወስዶ ዘይክእል እዩ።
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ኢየሱስ ካብኦም ብምኻዱ እውን ክወስዶ ዘይክእል እዩ። ንሓዋርያቱ ከም ዝበሎ ብሓቂ ተፍቅሩኒ
እንተ ኾንኩም አብ አቦ እኸይድ አሎኹ ምስ በልኩኹም መተሓጎስኩም ምኽንያቱ አብኡ ቦታ
ከሰናድወልኩም እየ ዝኸይድ ዘሎኹ ኢልዎም። ጉዕዞ ሰማይ አብዚ ምድሪ እዩ ዝጀምር።
ርድኢትን ትምህርትን ውንጌል ንሰላም ብዝርኢ ክንርዳእ ተልእኮ ኢየሱስ ክንአምንን ክንፈልጥን
አሎና። ሰላም ኢየሱስ ንአኡ ብምምሳልን ንአኡ ብምስማዕን እያ እትርከብ።
አብ ናይ ሎሚ አስተምህሮና እምብአር ክነስተንትነሉ ተቐሪበዮ ዘሉኹ ብሓፈሻ ሰላም ንአና
ንአመንቲ ብፍሉይ ከአ አብ ልደት መድሓኒና አብ እንቀራረበሉ ዘሎና እዋኑ ምስ አምላኽ ዘሎና
ርክብ ብፍሉይ ክንሓስበሉ ዘዘኻኽረና እዋን ስለ ዝኾነ ንክርስቶስ ክንረክብ አብ ሰላም ክንርከብ
አሎና። እምብአር ሰላም ብፍሉይ አብ እዋን ልደት ክንረኽባ ግድነት እዩ ምኽንያቱ ክርስቶስ
ዝመጸ ሰላም ክህበና እዩ። ንውሃብ ሰላም ሰላሙ ክንቅበል አብ ምርጫ ዝወርድ ጉዳይ አይኮነን።
ክርስትያን ማለት ገባር ሰላም መምህር ሰላም አዋጅ ሰላም ማለት እዩ ወልእኳ ኩነታትና ካልእ
እንተሎ። አብ ንቡር ሰላም ክንምልሰ እምብአር ሎሚ እዋኑ እዩ።
አብ ሕልናና አቲና ዘተ ምስ አምላኽ ክንአቱ እሞ ንአምላኽ ረኺበዮ ምስኡ ውዒለ ምስኡ ተዛሪበ
ክንብል ክንክእል አሎና። ዓለምና ሎሚ ጸጊምዋ ዘሎ ሰብ አብ ውሽጡ ብግሉ አብ ስድርኡ አብ
ሕብረተ ሰብ ሰላም ስኢኑ ኩሉ ክጭነቅ ይርአ አሎ ነዚ ኩሉ ዝቕይር አምላኽ አሎና ሓንትስ
ትብዓት ለቢስና አምላኽ አበሎ እናበልና አብ ልብና አብ ሕይወትን አብ ከምና ዝበሉ ሰባት
ንድለዮ።
ርድኢትክሰፍሕ ብሕቶ ክንቅጽሎ ፥ ሰላም እንታይ እዩ? ስለምንታይ ንደቂ ሰብ ሰላም ዘድልየና
ሰላም መበቆላ አበይ እዩ/ ሰላም ዘይብሉ ሕይወት እንታይ ይጎድሎ. . . . .
ፍጥረት ሰብ ካብ ምጅማሩ ምስ ተፈጥረ አምሳል አምላኽ ኮይኑ ክነብር ምእንቲ እዩ ተፈጢሩ
አብ ክብሪ አምላኽ ክሳተፍ እሞ ቅሱን ርጉእ ሕይወት ክነብር አብ ገነት እንከለዉ አዳምን
ሔዋንን ዘስተማቕርዎ ዝነበሩ ሓጎስ እዩ ንሱ ኸአ ንአምላኽ ይርእይዎ ይሰምዕዎ ምስኡ ነሮም
ስቓይ ዝብሃል አይነበሮምን ኩሉ ጊዜ ሰላም እዩ ነሩ። ሰላም ማለት ሓቀኛ ትርጉሙ ምስ አምላኽ
ምንባር እዩ፥ ምስ አምላኽ ሓደ ምስ ኮንካ ዝርከብ ሕይወት ንሱ ሰላም ይብሃል። አዳምን
ሔዋንን ነዚ የስተማቕርዎ ነሮም ኮይኑ ግን ጸላኢ ተዓዊትሎም ሕሱም ጸላኢ ምስ አምላኾም
ክነብሩ ዘይደሊ ሰላሞም ዝዘርግ፤ ካብ ቦታ ሓጎስ አብ ሓዘን ክነብሩ ዝደሊ ረኺቦም እሞ ንአኡ
ምስ ሰምዑ ሰላም አጥፊኦም። እዚ ምስ አምላኽ ዘነበርዎ ዘመን ሰላም ክንብሎ ንኽእል፥ ነብያት
ንሰላም ብብዙሕ መገዲ ሰቢኾማ ካብቶም ብዝያዳ ንሰላም ዝሰበኸ ነብያት ኢሳያስ ነቢ እዩ ንሱ
አብ ምዕራፍ 11 ነቲ ብኢየሱስ ክመጽእ ዘለዎ ሰላም ይንበ። “ተኹላ ምስ ዕዮት ክሰፍር ነብሪ
ኸአ ምስ ማሕስእ ክድቅስ እዩ፥ ላምን ድብን ብሓደ ወፊረን ክበልዓ እየን፥ ወለልደን ከአ ብሓደ
በጥ ክብሉ እዮም፥ ዚጠቡ ቆልዓ አብ ጥቓ እንዳ ተመን ኪጻወት እዩ” ይብል። ኩሎም ነብያት
ሓቀኛ ሰላም ካብ አምላኽን ምስ አምላኽ ዘሎካ ርክብ ከም ዝውስኖን ገሊጾም። ንደቂ እስራኤል
ተመለሱ እቲ ሓቀኛ ሰላም አብቲ ምስ አምላኽ ዝገብርዎ ተአምኖ ከም ዝምስረት ይገልጹ። አብ
ሌዋውያን 26፡3~13፥ መገዲ አምላኽ እንተ ሓለዉ ኩሉ ከም ዝህቦም ይነግረና። አብ መገዲ
አምላኽ ጽኑዓት ክኾኑ ይግብኦም። አብ መዝ 35፡27 እቶም አብ ጽድቂ አምላኽ ዝነብሩ ኩሉ
ጊዜ አብ ሓጎስ ከምዝነብሩ ይገልጽ።
ሰላም ህያብ አምላኽ እያ። እስራኤላውያን እቲ ዝመጽእ መስሕ ሰላም ዘምጽእ ምዃኑ ብተስፋ
ይጽበዩ ነሮም። አብ ዜካርያስ 9፡9 “ኦጽዮን ተሓጎሲ ንጉሥኪ ይመጽእ አሎ” እናበለ ናይ ምሲሕ
ምምጻእ ሓጎስ ቅሳነት ከም ዘምጽእ ይንበ። እቲ መስሕ ናይ ሰላም ንጉሥ ይብሃል (ኢሳ 9፡6)።
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አብ ኩሉ እንተ ረአና ሰላም ክብሃል እንከሎ ኺኖ ዝኾነ ውግእ ክርኤ ከምዘለዎ ንርኢ። ሰላም
እምብአር መንፈሳዊ ቅሳነት ርግአት የስምዕ። ኩሉ ብሉይ ኪዳን አብ ሓዲስ ኪዳን ክንበጽሕ እሞ
ምልአት ርድኢት ድሕነትና ክንርክብ ዝሕግዘና እዩ። ንብሉይ ኪዳን ብርድኢት ሓዲስ ኪዳን
ክንነንብቦ ከሎና ሓቀኛ ትርጉሙን ዓላምኡን ክንፈልጥ ንኽእል። ኢየሱስ ክርስቶስ እምብአር
ንኦሪት ከጥፍኦ ዘይኮነስ ክሕድሶ እዩ መጺኡ። ናቱ አብ መንጎና ምሕዳር ዕርቂ አምላኽን ሰብን
ከምጽእ እዩ። ነቲ ብሰንኪ ቀዳሞት ወለድና ዝተበትከ ርክብና ክሕድስ አብ መንጎና ከማና ሰብ
ኮይኑ ብዘይካ ሓጢአት።
ኢየሱስ ክርስቶስ እምብአር ነዚ ዝጠፍአ ሰላም ክመልስ ከማና ሥጋ ለቢሱ ዝለዓለ ሰላም
አምጺኡልና። ካብ ቅድሚ ውድቀት ዝነበረ ርክብ አምላኽን ሰብን ክርስቶስ ከማና ሰብ ምስኮነ
ዝተረኽበ ርክብ ይበልጽን ይሓይሽን። ቅድሚ ውድቀት ዝነበረ ሰላም ናይ ተፈጥሮ ሰላም ክንብሎ
ንኽእል ድሕሪ ሞት ክርስቶስ ዝተረኽበ ሰላም ከአ ናይ ድሕነት ሰላም ይብሃል። እንተኾነ
ክርስቶስ ዘምጽኦ ሰላም ናታትና ምትሕብባርን ናታትና ድለትን ክሕወሶ እንከሎ ምሉእ ድሕነት
የምጽአልና። ሰብ አብ ሰላም ክወፍር እጃሙ ከበርክት ግድን ኮይኑ እንተዘይኮነ ሰላም ክርክብ
አይክእልን እዩ። ሰላም፥ አምላኽን ሰብን ዝወፍሩሉ ግራት እዩ። አብዙ ክልቲኦም እጃሞም
የበርክቱ። ሰብ ንሰማይ ጥራይ ጠሚቱ ለውጢ ከምጽእ አይክእልን እዩ እጃሙ ከበርክት ይግባእ።
“እቲ ብዘይድላይካ ዝፈጠረካ አምላኽ ብዘይድላይካ አይድሕነካን እዩ” ይብል ቅዱስ አጎስጢኖስ።
አብ ሰላም ምርካብ አምላኽን ሰብን ማዕረ እዮም ዝወፍሩ። አምላኽ ነዚ ነጻነት አልቢሱና።
ነጻነትና ክንጥቀመሉ ክንጉድአሉ አብ ኢድና እዩ። ጉዳዩ እንሆ ፈረስ እንሆ ሜዳ እዩ።
ሰላም አብ ሓዲስ ኪዳን፡
አብ ሓዲስ ኪዳን ሰላም ዝብል ቃል 92 ጊዜ ተደጊሙ ንረኽቦ እዚ ኸአ ከምቲ ናይ ብሉይ
ኪዳን ርድኢት ዝሓዘ እዩ። ካብቲ ልሙድ ናይ ሰላምታ ምልውዋጥ ክሳብ ዓሚቅ ትርጉም ሒዙ
ንረኽቦ። “ሰላም እኃድገልኩም አሎኹ ሰላመይ እውን እህበኩም አሎኹ” ዮሓ. 14፡27። አብዚ
ክርስቶስ እቲ ዝጸበይዎ መስሕ ምዃኑ ይገልጽ። ሓዲስ ኪዳን ኢየሱስ ዘምጽኦ ሰላም እቲ አብ
መንጎ አምላኽን ሰብን ዝተገብረ ሰላም ምዃኑ እዩ ዝገልጸልና። ብሞትን ሕማማትን ክርስቶስ
ምስ አምላኽ ተዓሪቕና (ቆላስ. 1፡20)፥ ነፍሲ ደቂ ሰብ ሰላም ተስተማቕር (ሮሜ. 5፡1)፥ ስለዚ
ብናይ ዓለም ነገራት ከይተረበሸት ትነብር። (ዮሓ.14፡27፥ 16፡33)። ኩሎም ክርስትያን
ንክርስቶስ ብምኽታል ንኹሎም ዝጓነፍዎም ሰላም ክምነይሎም ይግባእ (ማቴ.10፡12)። ከምቲ
ክርስቶስ ንሓዋርያቱ ፡ሰላም ምሳኻትኩም ይኹን እናበለ ሰላምታ ዘቕረበሎም ክርስትያን አብ
ነነድሕዶም ብሰላም ክነብሩ ይግባእ (ሮሜ. 12፡18፥ ኤፈ. 4፡3፥ ዕብ. 12፡14)። ወንጌል አብ
ዓለም እናሰበኹ ሰላም አብ ግለ ሰባትን፥ስድራታትን ሃገራታትን ከምጽኡ አለዎም።
አብ ሓዲስ ኪዳን ወድሰብ አብ ምስጢር አምላኽ ከም ዝአተወ ኢና እነንብብ። አብ አምላኽ
ምፍልላይ የለን አምላኽ ሓደ እዩ፤ አምሳሉ ዝኾነ ሰብ ነዚ ክመስል ግድነት እዩ ነዚ ክለብስ
ድለት አምላኽ እዩ። አብ ጉዕዞ ሕይወቱ ገለ እዋን ካብቲ ዝወረሶ ድኹም ባህሪ ተፈጥርኡን ባዕሉ
ብዘእትዎ ጋሻ መንፈስን ይርበሽን ይርብሽን ሽዑ ዘይመልክዑ ለቢሱ አብ ጸልማት ይነብር እዚ
ባህሪ ኩልና እዩ። ነዚ ረባሺ ባህርና ክንዕወተሉ እንኽእለሉ ብዙሕ መገዲ አሎ፤ አብ ወንጌል
ምልስ እሞ ንበል መላእኽቲ ሰማይ ልደት መድሓኒና ከበስሩ ምስ ጀመሩ ዝበልዎ “ክብሪ
ንአምላኽ አብ አርያም ሰላም ከአ አብ ምድሪ አብ መንጎ እቶም እግዚአብሔር ዚሕጎሰሎም
ሰብ”(ሉቃ 2፡14) እናበሉ ከበስሩ ንስምዖም። ነዚ ሰላምታ መላእኽቲ ብዙሓት ክትርግምዎ ከለዉ
“ሰላም አብ ምድሪ ነቶም አዕሩኽ እግዚአብሔር “ አብዚ እዞም መላእኽቲ ዝሓትዎ ዘለዉ
ንሰላምን ዕርቅን ምስ አምላኽ ንሱ ኸአ ብተግባር ሰባት ዝመጽእ ዘይኮነ ብአምላኽ ዝውሃብ
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ሰላም። ሰባት ንጸጋ አምላኽ መልሲ ክህቡሉ ከለዉ ነቲ ጽቡቕ ድለትን ፍቕርን አምላኽ አብ
ሕይወቶም የማልኡ አለዉ ማለት እዩ።
ክርስቶስ ናብዚ ዓለም ዝመጸ ንደቂ ሰብ ሰላም ክህብ ምእንቲ እዩ። ሓቀኛ ሰላም አብ ክርስቶስ
ጥራሕ እዩ ዝርከብ። ክርስቶስ ዝህቦ ሰላም ክንቅበሎ ከሎና ምሉእ ቅሳነት ሓጎስ የምጽአልና።
አምላኽን ሰብን ክራኸቡ ከለዉ ሰብ አብ ክብ ዝበለ ደረጃ ይድይብ ማለት አብ ምልአት አብ
ምሉእ ምትእምማን አብ ፍጹም ቅሳነት ከምኡ ሓጎስ ይአቱ። ነዚ ክስእን እንከሎ ሰብ ሽዑ
የዕገርግር ይርብሽ ንርእሱ ረቢሹ ንኻልእ ዕንቅፋት ይኸውን ሽዑ አብ ናይ ህውከት ዓለም
ምንባር ናተይ ይብሎ እሞ ሕይወት ንአኡ አብ ምድሪ ጸልማት ይኾኖ። ኢየሱስ ነዚ ክንርዳእን
አብ ሓቀኛ ሓጎስ ክንአቱ ምእንቲ ሰላመይ ተቐበሉ ይብለና። ካብ ክርስቶስ ዝህቦ ሰላም ወጺእካ
ሰላም ክትረክብ አይክአልን እዩ በዚ እያ ቤተክርስትያን በብእዋኑ ክንዝክሮ ዘሎና ነገራት እና
ደጋገመት እተስተምህረና።
እዋን ልደት ብፍሉይ አብ ሰላም ክንርከብ ዝሕግዝ እዋን እዩ። ነዚ መሰረት ገርና ትርጉም ሰላም
አብ ግላውን ሓበራውን ሕይወትና ክንርእዮ።
1. ግላዊ ሰላም፡ ተፈጥሮና ጎደሎ ምልአት ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ምሉእ ክኸውን ባሕርያዊ
ድለት አልኦ ስለዚ አብ ምልአት ክበጽሕ ጽምአት ስለ ዘልኦ ነዚ ምልአት ዝህቦ ክረክብ
ኩሉ ጊዜ ይቃለስ። እቲ ሓቀኛ ምልአት ዝረኽቦ አብ አምላኽ ጥራሕ እዩ። ነፍሲወከፍ
ሰብ ብግሉ ንምልአት ክረብ ይጽዕር አብ መገዲ ጉዕዞ እንከሎ ብኻልእ ተማሪኹ
ንአምላኽ ከይረኸበ ብአምሰሉ ይታለል። ሰብ ብግሉ ንአምላኽ ክረክብ ክጽዕር አልኦ።
አብዚ ናይ አምላኽ ጸጋን ናይ ሰብ ጻዕርን ክህሉ ይግባእ። እቲ ዕግበት ወይ ምልአት
እንብሎ ብኽልቲኡ ወገን እዩ ዝርከብ። እዚ ምሉእ ዕገብት ኢልናዮ ዘሎና ሰላም ቅሳነት
ምልአት ክንብሎ ንኽእል። ግላዊ ቅሳነት መሰረት ናይ ሓባራዊ ቅሳነት እዩ። ግላዊ ርግአት
አብ ሓባራዊ ቅሳነት ዝመርሕ እዩ። እምብአር ብግልና ሰላም ክህልወና ግድነት እዩ።
ንኹሉ ምድራዊ ሕይወትና ከምቲ አምላኽ ዝደልዮ ክንመርሖ ግላዊ ሰላም ዝለበስና
ክንከውን ይግባእ። እዚ ብትምኒት ብጸሎት ጥራሕ ዝውሃብ አይኮነነ ናይ ነፍሰኢ ወከፍ
ሰብ ጻዕሪ ድለት ክሕወሶ የድሊ።


ብግልኻ መሳራሒ ሰላም ምዃን። ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ናይ ሰላምካ መሳርሒ
ግበረኒ እናበለ ይጸሊ ከም ዝነበረ አምላኽ ብአይ ሰላም ክዘርእ አነ ከፍቅደሉ
ልኡኽ ሰላም ክርስቶስ ክኸውን ምሉእ ድለት ክህልወኒ ይግባእ። ናይ ሰላም
ልኡኽ ክትከውን ተወፋይነትን መስዋዕትን የድሊ ምኽንያቱ ሰላም ድሕሪ
ውድቀት ሰብ ብቐሊል ክትርከብ ዘይክአል ኮይኑ። ቀዳሞት ክርስትያን አብ
እምነቶም ጽኑዓት ስለ ዝነበሩ ንስደት ንሞት ንሕማም ንማእሰርቲ እኮታ ንኹሉ
ጸበባ ኲንኡ ክርእዩ ክኢሎም በዚ ምኽንያት እቶም ዘሳቕይዎም ዝነበሩ ክሕጎሱ
ክስሕቑ ንሞት እናኸዱ አብ ክንዲ ሓዘን ሓጎስ አብ ክንዲ ብኽያት ስሓቕ የርእዩ
ስለ ዝነበሩ በቲ ሕይወቶም ዝተቐየሩ እሞ ክርስትያን ዝኾኑ ብዙሓት እዮም።
ነፍስወከፍ ክርስትያን ሕይወቱ ናይ ክርስቶስ ምዃኑ ይምስክር ነሩ። ግላዊ
ምስክርነት ንሰላም ወሳኒ ተራ አልኦ።



ሰላም ካብ መስቀል እያ እትውለድ። ጎይታናን መድኃኒናን ኢ.ክ. አብ መስቀል
ምስ ሞተ ሰላም ሂቡን። “አስሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም፡ ይእዜሰ ኮነ ፍሥሓ
ወሰላም” ዝብል ጸሎት አብ ለይቲ ፋሲካ እንደግሞ ፍረ መስቀል ሰላም እዩ።
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ኩሉ ሰላም ዝደሊ ብመንጽር እዚ ምስጢር ክሳብ ዘይረአየ ትርጉምን ጣዕሚ
ሰላምን ክርዳእ ይኸብዶ። ጉዕዞ ቀራንዮ ክንርኢ እሞ አብቲ ከቢድ ጸልማት
ንኢየሱስ ክንርኽቦ ሽዑ ንሱ አብ ብርሃን ትንሣኤ ከብጽሓና አብ ስቓያቱ አብ
ሕማማቱ ሞቱ ክንሕወስ ግድን እዩ። አብ መዓልታዊ ሕይወትና አብ ኩሉ
ንመስቀል ቦታ ክንህቦ ከሎና አብ ተስፋ ሰላም ኢና እንነብር። ትርጉም መስቀልን
ተስፋ መስቀልን ዝርዳእ ዝርኢ ብሓቂ ዕዉት እዩ። ንሞት አብ ሕይወት ክልውጥ
ንጸልማት አብ ብርሃን ክልውጥ ተኽእሎ አለዎ። ሰብ ክርኢ ዘይክእል ንመስቀሉ
አብ መንጎ አጸጊዑ እንተ ሓደገ እዩ። ክርስትያን መስቀሉ ከውርድ እንከሎ
ብዓለም ብሰይጣን ተሸኒፉ አሎ ማለት እዩ። ሎሚ መስቀልካ/ኪ አበሎ ይርኤ
የለን መስቀልካ/ኪ ንኢሹ/ሻ ክንብሃሃል የድሊ። አብ ታሪኽ ክርስትን ንሰላም
ክምጽኡ ምልክት ሰላም ሒዞም ብዙሓት ከምተበገሱ ነንብብ። ምልክት ሰላም
መስቀል እዩ። ንአምላኽ ክንረኽቦ መስቀልና ጸርና ክንጉዓዝ የድሊ። ሰዓብቲ
ክርስቶስ ተሰከምቲ መቀል እዮም። በቲ ተሰኪሞሞ ዘለዉ ሕጉሳት ኮይኖም
ይነብሩ።


ስእነት ሰላም ሕማም የምጽአልና። ሰላም ከይትስአን ናይ ነፍስወከፍ ድለትን
ጻዕርን የድሊ። አብዚ ግላዊ ሰላም ብግለሰብ መጠን ከምኡ ናይ ስድራ ከም ሓደ
አካል ከስምዕ ይኽእል። ሰላም ተነቃፊ ብቐሊል ክባራዕ ዝኽእል እዩ። ንሰላም
ክዘርጉ ዝጎዩ ብዙሓት እዮም ካብ አቦ ሓሶት ዝኾነ ድያብሎስ ጀሚርካ። ሰብ
ሰላም ክስእን እንከሎ ይርብሽ እታ ቐዳመይቲ ስጉምቲ ዝወስዳ ንመገዲ አምላኽ
ሓዲጉ አብ ካልኡ ይዝንብል። ካብ ፍቕሪ አሕዋት ይርሕቕ። አብ ግዝያዊ ነገራት
አድሂቡ አብ ሃተውተው ይነብር። ሰላም ዘይብሉ ናብራ ኩሉ ጊዜ አብ ጸልማት
አብ ስቓይ እዩ አብ ዓለም ከሎኻ ሞት እዩ። አብ ሰላም ዘይብሉ ሕይወት
ንዝነብሩ እንተ ረኤና ክንደይ ከም ዝሳቐዩ ክንግምት አየጸግመናን እዩ። ሰላም
ዝሰአነ ሕልና ጽቡቕ ክገብር ክመርሕ ከቢድ እዩ። ሰላም ዘይብሉ ሕይወት ግፍዒ
ጭካኔ ክገብር አይጽግሞን እዩ። ሰላም እምብአር ንግላዊ ሕይወትናን ጥዕናናን
ዓቢ ጽልዋ ስለ ዘለዎ ኩሉ ጊዜ ክነተኩረሉ ግዱዳት ኢና። ንሰላም ብግልን
ብሓባራን እንተ ዘይሰራሕናላ ኩሉ ጊዜ ክንሳቐ ክነብር ኢና።

2. ሓባራዊ ሰላም፡ ሓባራዊ ሰላም ክንብል ከሎና ንሃገር፥ ቤተክርስትያን፥ ዓለምና ከም ሓንቲ
ክርኤ እንከሎ እዩ። ሰብ ብተፈጥርኡ ማሕበራዊ እዩ። ብሓንሳብ ክነብር ክተሓጋገዝ ናይ
ነፍስወከፍ መሰል እና ሓለወ ብስምምዕ ክነብር ፈጣሪ ዝሃቦ ጸጋ እዩ። ሰብ አብ መንጎ
ሓልዮትን መሰልን ክብርን አብ ነነድሕዱ ከጉድል እንከሎ ሽዑ ዝተፈላለየ ጎነጽ የልዕል።
ሰባት ነቲ ዝጠፈኤ መሰል ከብሪ ክመልሱ ዝተፈላለየ መጋበሪ ይጥቀሙ። ገለ ብረት
አልዒሎም መሰልና ክሳብ ንረክብ ክንዋጋእ አሎና ኢሎም ውግእ ይእውጁ። ገለ
ብሰላምዊ መገዲ መሰልና ክንረክብ ክንማጎት አሎና እናበሉ ሰላማዊ ሰልፊ ሰላማዊ
ተቋውሞ እናገበሩ ምእንቲ መሰል ምእንቲ ሰላም ይቃለሱ። ኩሉ አብ ሓደ ጠርኒፍና
እንተ ረአናዮ ምእንቲ ሰላም ሰብ ረጊኡ ቀሲኑ ክነብር ዝዓለመ እዩ። እቲ አገባብራ ግን
ይፈላለ። አብዚ ክንዝንግዖ ዘይብልና ኩሉ ምእንቲ ሰላም ተበጊሰ አሎኹ ዝበለ ኩሉ
ቅኑዕ አሎ ማለት አይኮነን። ገለ እዋን ብስም ሰላም ዘታልሉ አብ መንጎ ሰባት አለዉ ነዚ
ታሪኽ አግሂዱ ይነግረና።


ሰላም ብዓይኒ ቤተክርስትያን፡ ቤተክርስትያን ካብ መጀመርትአ አበሳሪት ሰላም
እያ። እዚ ኸአ ካብ መምህራ ዝወረሰቶ ትምህርቲ እዩ። አብ ኩሉ ሕይወት
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ቤተክርስትያን ሰላም ክትሰብኽ ኢና እንርእያ። “ገበርቲ ሰላም ውሉድ አምላኽ
ክብሃሉ እዮም እሞ ዕዉታት እዮም። ” ማቴ. 5፡9 ። ነዚ አብ እምነታ አሕዲራ
ምእንቲ ሰላም ትሰርሕ። ብርድኢት ቤተክርስትያን ሰላም ክንብል ከሎና አብ ሓቂ
ተመርኲስና ክንሰርሕ ንሓቂ አብ ዕዳጋ ከየውረድና ክንሰርሕ ወላ እውን ዋጋ
ሞት ምእንቲ ሰላም ክንከፍል የስምዕ። ሰላም ዝብሃል አብ ልዕሊ ርእስኻ
እተምጽኦ ዓወት እዩ። አብ ልዕሊ ጸላእትኻ እተምጽኦ አይኮነን። ሰላም ንጸላኢኻ
አጥፊእካ አይኮነን ዝመጽእ ንጽልኢ ቅርሕንቲ ካብ ልብኻን ልቢ ካልኦትን
ክተጥፍእ ከሎኻ እዩ። መምህርና ክርስቶስ ንሰላም አብ መስቀል ኮይኑ ብኸመይ
ከምትርከብ አምሂሩና። (ዕብ. 2፡16) “ገብረ ሰላም በመስቀሉ” እናበልና አብ
መስቀል ዘምሃረና ኩሉ ጊዜ አብ ጸሎታትና ንዝክሮ። ትርጉም ሰላም ብዕምቆት
ክንርእዮ ከሎና አብ ሉቃስ 12፡51 “ናብ ምድሪ ሰላም ከምጽእ ዝመጻእኩዶ
ይመስለኩም አሎ፥ ምፍልላይ ደአ እምበር ሰላም ከምጽእ አይኮንኩን ዝመጻእኩ”
(ማቴ 10፡34 አብ ክንዲ ፍልልይ ዝብል ቃል “ሰይፊ” ይብል)፥ ነዚ ምስ
አንበብና ዝገራጮ ሓሳባት ኮይኑ ይርአየና እንተኾነ ኢየሱስ እንታይ ዓይነት
ሰላምን ሓድነትን የምጽእ እንታይ ዓይነት ሰላምን ሓድነትንከ ከአሊ መጺኡ
ንዝብል ክንርዳእ አሎና። ንሱ ዝመጸ ሰላምን ሓድነት ናብ ጽቡቕ ዝመርሕን
ከምኡ ናብ ዘለዓለማዊ ሕወት ዝወስድ ክህበና እዩ መጺኡ። ንሱ ዝመጸ ናይ ሓሶት
ሰላምን ሓድነትን ክአሊ ነቲ ንሕልና ሰብ ከም ዝድቅስ ዝገብር እሞ ናብ ዕንወት
ዝወስድ ከጥፍእ መጺኡ። ኢየሱስ ፍልልይን ወግእን ከምጽእ አይመጸን። ብዝኾነ
ምምጽኡ ብርግጽ ምምቕቓልን ባእስን የምጽእ ምኽንያቱ ንሰባት አብቲ ወሳኒ
ነጥቢ ከምዝበጽሑ ይገብሮም። ሰባት አብቲ ሓቀኛ ውሳኔ ምስበጽሑ በቲ
ዝተዋህቦም ናይ ነጻ ምውሳን ዕድል ዝተፈላለየ መገዲ ይመርጹ። ቃላቱን
ሕይወቱን ነቲ ሰባት አብ ልቦም ዝሓብእዎ ይቐልዖ። ስምዖን ነብይ ንኢየሱስ
ሕፃን አብ ሕቕፉ ምስ ሓዞ “እዚ ንብዙሓት ምኽንያት ውድቀቶምን ትንሣኤኦምን
ክኸውን እዩ” ዝበሎ አብኡ ተፈጺሙ። ቤተክርስትያን እምብአር ካብ ጥንቲ
ሰባኺ ሰላም አብ ውሽጣን አብ ከባቢአን እያ። ሎሚ አብ ምሉእ ዓለም ደቂ ሰብ
ብሓቀኛ ሰላም ናታቶም ገሮም ክጉዓዙ ተስተምህርን ትሰርሕን አላ።
ሰላም አብ መንጎ ሃገራትን አህዛብን፡ አብ መንጎ ሃገራት ከምኡ አብ መንጎ
ዝተፈላለዩ ዓለታትን እምነታትን ሰላም ዓቢ ተራ አልኦ። ሓደ አብ ኩሉ
ንዝፈላለዩ አህዛብ ሰላም ምስ ዝህሉ ጥራሕ እዩ ርግአት ምዕባሌ ቅሳነት ክረኽቡ
ዝክአል። ብኹሉ ማለት ብቋንቋ፥ ሃይማኖት፥ ዓለት፥ ባህሊ ዝፈላለዩ ግርጭት አብ
መንግኦም ክህሉ እንከሎ ሓደ ንሓደ ከጥፍእ ከምኡ ሓደ ንሓደ ክመልኽ ምስ
ዝጽዕር ሰላም ኩሉ ጊዜ ሕልሚ ኮይና ትርከብ። አብዚ እዩ ቤተክርስትያን ነቲ
ሓቀኛ ሰላም ንደቂ ሰብ ክትሰብኽ ብዝያዳ ክተስተምህር ዘለዋ። አብ ብዙሕ
ክፍሊ ዓለምና በዚ ሕማም ዝሳቐዩ ብዙሓት እዮም። አብ ርዋንዳ ብሩንዲ አብ
ማከላይ ምስራቕ ዘለዉ ክርስትያን ዝረኽብዎ ሞትን ውርደትን፥ አብ ኮሙኒስት
ሃገራት ንአመንቲ ክርስትያን ዝወርድ ካብቲ ብዙሕ ክጥቀስ ዝክአል አብነታት
ሓደ እዩ። እምብአር ነዚ አብ መንጎ ህዝቢ ክፍጠር ዝክአል ዓመጽ ስእነት ሰላም
ኩልና ክንስከፈሉ ብፍላይ ከም ክርስትያን አብዚ እዋናት ልደት ፍሉይ ጸሎት
ክነዕርግ ይግብአና።

3. ሰላም ህያብን ሓልፍነትን እዩ። ሰላም አብ መንጎ ክልተ ግለ ሰባት ወይ አህዛብ ብሓንሳ
ናይ ምንባር ተኽእሎ ክርከብ ምእንቲ ብዝግበር ርክብ ክፍጠር ይክአል። አብኡ ሓቅን
ርትዕን ይግበር። እዚ ምስ ዝህሉ ዘይሕለል ተወፋይነት ንቐጻልነቱ ይሓትት። ብኻልእ ወገን
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ከአ ሰላም ህያብ አምላኽ እያ። አብቲ አምላኽ ዝፈጠሮ ኩሉ ስሩዕ ከምቲ ንሱ ዝፈጠሮ
በቲ ዝፈጠሮ ክኸይድ ንርእዮ። ድሕሪ ውድቀት ቀዳሞት ወለዲ እውን ብወገን አምላኽ
ንደቂ ሰብ ካብ ሓጢአት ነጻ ከውጽእ ከማና ሰብ ኮይኑ ተወሊዱ። ክልቲኦም ፍጥረትን
ድሕነትን ክንርእዮም ከሎና ናይ ሕይወትና ትርጉም አብ ዓለም ክርድአና ይክአል።


ሰላም ከም ህያብ፡ እግዚአብሔር ንብሕቱ ጥራሕ እምበር ዝኾነ ሰብ ገባር
ሰላም ክኸውን አይክእልን። በዚ ምኽንያት ገበርቲ ሰላም ደቂ አምላኽ
ይብሃሉ። ንሳቶም አምሳሉ እዮም፥ ንአኡ የንጸባርቑ፥ ንሱ ዝገብሮ ይገብሩ።
አብ ፍሊጲስዩስ 4፡4 “ሰላም አምላኽ ክብል እንከሎ ከምኡ አብ ሮሜ.
15፡33 አምላኽ ሰላም ክብል እንከሎ ናይ ተፈጥሮ ወይ ናይ ድሕነት ይኹን
ኩሉ ካብ አምላኽ ዝምንጩ እዩ።ሰላም አምላኽ ዝህቦ ወይ ዝገብሮ ጥራሕ
አይኮነትን እትገልጽ እንታይ ድአ እግዚአብሔር እንታይ ምዃኑ ትገልጸልና።
ሰላም አብ እግዚአብሔር እትርከብ እያ። አብ ስላሴ እንተ ረኤና አብኦም
ሰለስትነት አካላትን ፍጹም ሓድነት ናይ ፍቕሪን አሎ። ሰለስተ ከንሶም ሓደ
እናበልና ንገልጾም። አብ ናይ ቤተክርስትያን መዝሙር “ባሕሪ ሰላም”
እናበልና ንጽሊ። አብ ጽሑፋት “Pseudo- Dionysius” ብዛዕባ አምላኽ
ሰላምን ፍቕርን አስማት እግዚአብሔር እየን ዝብል ንረክብ። ቅዱስ ጳውሎስ
አብ ኤፈ። 2፡14 ክርስቶስ ሰላምና እዩ እናበለ ይገልጽ። “ ሰላመይ እህበኩም
አሎኹ”( ዮሓ. 14፡27) ክብል እንከሎ ንርእሱ እዩ ዝህቦም ዘሎ።



አብ መንጎ ሰላም ከም ህያብን መንፈስ ቅዱስን ዘይብተኽ ርክብ አሎ። አብ
ለይቲ ትንሣኤ ኢየሱስ ንሓዋርያቱ ብሓደ እስትንፋስ ሰላምን መንፈስ
ቅዱስን ሂብዎም። “ሰላም ምሳኻትኩም ይኹን” (ዮሓ 20፡21)። እዚ ምስበለ
አብ ልዕሊዖም ኡፍ እናበለ፥ “መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ኢልዎም” (ዮሓ
20፡22)። ሰላም ይብል ቅዱስ ጳውሎስ፥ ፍረ ናይ መንፈስ እያ (ገላ.
5፡22)። እዚ ሰላም ግን እንታይ ዓይነት ሰላም እዩ። ቅዱስ አጎስጢኖስ
ክገልጽ እንከሎ “ሰላም (calm that comes from order) ካብ መስመሩ
ወይ ስርዓቱ ዝሓዘ ህድአት እትመጽእ እያ ይብላ”። ነዚ ከበራርህ ቅዱስ
ቶማስ ሰለስተ ዓይነት “order” ስርዓት አሎ ይብል። ምስ ነፍስኻ እትገብሮ
ስርዓት። ምስ አምላኽ እትገብሮ ስርዓት፥ ምስ ካልእ ሰብ እትገብሮ ስርዓት።
ከምኡ ኸአ ሰለስተ ዓይነት ሰላም አሎ ውሽታዊ ሰላም ማለት ሰብ ምስ
ነፍሱ ሰላም ክህልዎ እንከሎ፥ ምስ አምላኽ ሰላም ክህልወና ከሎ፥ አብዚ
ሰብ ሰብ ብምልኡ አብ ትሕቲ አምላኽ ምዃኑ ክቕበል እንከሎ እሞ
ብምሉእ አብ ትሕቲ ድለት አምላኽ ክኸውን እንከሎ። ሳልሳይ ከአ ሰላም
ምስ ከማና ዝአመሰሉ ሰብ ዝህልወና። ሰብ ምስ ኩሉ ብሰላም ክነብር
እንከሎ።



ሰላም ከም መዝነት፡ ር.ሊ.ጳ. በነዲክቶስ 16 ከምዝብልዎ ሰላም ህያብ
ጥራሕ አይኮነን ሓልፍነት ተልእኮ፥ ግቡእ እውን እያ። ዋና ሰላም ባዕሉ
አምላኽ ካብ ኮነ ንሕና ተቐበልቲ ሰላም ካብ ኮና ንሰላም ክርስቶስ
ክነመሓላልፍ ሓልፍነት መዝነት አሎና። ሰላም አምላኽ ሰላም ክርስቶስ ኢና
እነመሓላልፍ “ንኹሉ ምርዳእ ጸብለል እብሎ” (ፍሊጵስዩስ 4፡7)። “ካብ
እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን
ንአኻትኩም ይኩን” (ሮሜ. 1፡7)። ነዚ ሰላም እዩ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮማ
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ዘመሓላለፈሎም። ንሕና ምንጪ ሰላም ክንከውን አይንኽእልን ኢና እንታይ
ድአ ምሳርሕቲ ወይ አመሓላለፍቲ ሰላም ኢና ክንከውን እንኽእል። ቅዱስ
ፍራንቸስኮስ ምስ እዚ ይሰማማዕ “ ኦጎይታይ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረኒ”
እናበለ ጸልዩ።
ናይ ሰላም መሳርሕ ክትከውን ምስቲ ምንጪ ሰላም ኩሉ ጊዜ ሓደ ክትከውን አሎካ እዚ ኸአ
ምስ ድላይ እግዚአብሔር ሓደ ምዃን እዩ። ምንጪ ውሽጣዊ ሰላም ብምሉእን ብቐጻልን አብ
ዝተሓደሰን አብ ትሕቲ ድላይ አምላኽ ኮንካ ምጉዓዝ እዩ። “አብቲ ቅንአት ንአይ ይጥዓመኒ
ዝብል ስምዒትን ዘለዎ አብኡ ምፍራሥ ሥርዓትን ኩሉ እኩይ ግብርን አሎ። እታ ኻብ ላዕሊ
ዝኾነት ጥበብ ግን ቕድሚ ኹሉ ንጽሕቲ እያ። ድኃር ሰላማዊት፥ ሕያወይቲ፥ ሰማዕ፥ ምሕረትን
ጽቡቕ ፍረን ዝመልኤት፥ ሻርነትን ግብዝናን ዘይብላ እያ። ብሰላም ዝዘርኡ ገበርቲ ሰላም ፍረ
ጽድቂ ይዓጽዱ” (ያዕ. 3፡16~18)። ኩሉ ሰላም እምብአር ካብዚ ግላዊ ኩነት ክጅምር አልኦ።
ሰላም ካብ ልቢ ክብገስ አልኦ። ዮሓንስ ጳውሎስ ፪ ብ1984 ንመዓልቲ ዓለም ለኻዊ ሰላም አብ
ዝሃብዎ አስተምህሮ አርእስቱ “ ካብ ሓዲስ ልቢ፥ ሰላም ትውለድ” ይብሉ።
መደምደምታ፡
ሰላም እምብአር ካብ እግዚአብሔር ተበጊሳ ብደቂ ሰባት እትትግበር እያ። ሰላም ካብ አምላኽ
ፈሊና ክንርእያ ከሎና መልክዓን ዓላምአን ትቕይር። ሰላም ካብ ልቢ ሰባት ክትብገስ ከላ ሓቂ
አልአ።
አብ እዋናት ልደት ስለ ዘሎና ምስ አምላኽ ዘሎና ርክብ ክንርእዮ ክንግምግሞ እዋኑ እዩ። አብ
ግላዊ ሕይወትና አቲና ክንፍትሽ ክንሓትት ይግብአና። አብ ሓዳር ዝርከቡ አብ ሓዳሮም ብግሎም
ዝነብሩ ምስ ህይወቶም ኩልና አብ ውሽጥና እስከ ንእቶ እሞ ንሰላም ንርከባ። ሰላም አብ
መሸጓጉር ልብና ሓቒቓ ተሪፋ ከይትህሉ እስከ ንድለያ። ሰላም እንተ ዘይብልና ንርእስናንን
ንኻልኦትን ጸገም ክንከውን ኢና። ካብ ጸገም ወጺእና ነቲ ክርስቶስ ዘምጽአልና ሰላም ንቀበሎ።
እንታይ ንግበር፡ ንዝሓለፈ ንስሓ ንእተወሉ እሞ ጌጋና ተአሚና አብ መንበረ ኑዛዜ ንቕረብ ምሉእ
ዕርቂ ክንረክብ። ተጋግየ ጥራሕ አይአክልን ክንብርከኽ ክንክሕስ አሎና አብ ሓዲስ ሕይወትን
ተሓድሶን መታን ክንአቱ። ሰላም ብጓይላን ጣቒዕትን ብሆህታን አይትመጽእን እያ። ሰላም አብ
ሕልናኻ ተመሊስካ ዘተ ምስ አምላኽ ምስ አቶና ከምኡ ንአምላኽ ብዓይኒ ሕልናና ክንርእዮ
ምስጀመርና እያ እትመጽእ። ሰላም ንአምላኽ አብ መንጎና ምስ ገበርናዮ እሞ ብእምነት ጸኒዕና
አብ ኩሉ ንአኡ ቀዳምነት ህብና ሕይወትና ምስ መራሕና ሽዑ ሰላም ምሳና አላ።
ኩሉና አብ ልደት ምድኃኒ ገጽና እንጉዓዝ ዘሎና ክንቅረብ ክንሰናዶ ይግባእ። እቲ ቅድሚ 2000
ዓመት አብ ዓዲ እስራኤል አብ በዓቲ ቤተልሔም ዝተወልደ ሎሚ ሰላም ክህበኒ አብ ልበይ አብ
ልብኺ/ኻ ክውለድ ይሓትት አሎ እሞ ቢታ ልብና አጽሪና ዕርቂ ሰላም አዊጅና ልበይ ቀሪበላካ
አሎኹ እሞ አብ ልበይ እቶ ናትካ ግበረኒ ንበሎ።
ማርያም ካብቲ ብዙሕ አስማታ ሓደ ንግስተ ሰላም እዩ ምኽንያቱ ከአ አምላኽ ካብአ ተወሊዱ
ንአና ንደቂ ሰብ ስለ ዝድኃነና። እሞ ነዛ ንክርስቶስ ብምውላዳ ሰላም ዘምጽአትልና ሎሚ እውን
ሰላም አውህብና አብ ሕልናና ሰላም ክንረክብ አብ ኩሉ ሕይወትናና ሕይወት ካልኦትን ሰላም
ከምዝፍጠር ግበሪ ንበላ።
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ንኹልኹም ነዚ መደብ ካብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም እትከታተሉ ብፍሉይ ከአ ነዚ መደብ
እትመርሑ ልደት መድኃኒና አብ ኩሉ ሰላሙ ሂቡ ተቐበልቲ ጸጋን ምሕረትን ይግበርኩም ብሩኽ
ብዓለ ልደት ንኹልና። ንሃገርና ሰላም ንዓለምና ሰላም የውርደልና።
ብሩኽ ልደት !
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ።
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