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ናይ ሎሚ መዝሙር ንአምላኽ ብግልና ክንረኽቦ የዘኻኽረና ከምዚ ከአ ይብል፥ “ንእግዚአብሔር
አገልግልዎ ስሙ ጸውዑ ተግባራቱ ነሕዛብ ንገርዎም ንስሙ ክብሪ ሃቡ፥ ንጽድቂ ተገዝኡ መዝገብኩም
ነቐዝ አብ ዘየንቅዞ ሠራቒ አብ ዘይረኽቦ አብ ሰማይ ዕቆርዎ፥ስንድዋት ኩኑ አብቲ ክርስቶስ ዘለዎ ንበሩ
ናይ ላዕሊ ሕሰቡ አብኡ መዝገብ ተዓቚሩልና አሎሞ ንብጻይና ነፍቅር ርእስና ነትሕት ሰንበቱ ነኽብር።”
ንአምላኽ ክነገልግሎ ክንምስከሮ አብ ግላዊ ሕይወትና፥ አብ ጉዕዞ ሕይወትና ሰናይ ተግባር ክንገብር
ዘጋጊ ከይዕወተልና ኩሉ ጊዜ ጥንቑቓት ክንከውን፥ ንክርስቶስ አሰር አሰሩ ክንጉዓዝ ፍቕሪ አሕዋት
መለለይና ገርና ክንጉዓዝ የዘኻኽረና።

አነ ከም አነ ብግለይ ንአምላኽ ክረኽቦ ይግብአኒ።

ንአምላኽ ብግልና ክንረኽቦ ክነዕልሎ፥ ጸገምና ክነካፍሎ፥ ክንልምኖ፥ ብግልና እንደልዮ ክንሓቶ፥ ከምኡ
ንሱ ካባና ዝደልዮ ክንሰምዖ ብሓጺሩ ምስኡ ግላዊ ዕላልና ክንገብር እዋኑ እዩ። ሕይወትና ንአምላኽ
ክሳብ ዘይረኸበት ዕረፍቲ የብላን። ንአምላኽ ዝረኸበት ሕይወት ናይ ኩሉ ተኽእሎ አለዋ ምኽንያቱ
አምላኽ ናይ ኩሉ መልሲ እዩ። ምስ አምላኽ ዝራኸብ ግድን ውሽጣውን ግዳማውን ለውጢ የምጽእ።
ሙሴ አብ ደብረሲና ነርብዓ መዓልቲ ምስ አምላኽ ገጸ ንገጽ ተራኺቡ ይብለና ዘጽአት 19፥ ዘዳግም 9፥
ከምኡ አብ ዘኁልቅ 12፡8 እግዚአብሔር ገጽ ንገጽ ምስኡ ከምዝተዛረበ ይነግረና። አብ ደብረሲና ምስ
አምላኽ ምስ ተራኸበ ካብ ግንባሩ ጩራ ክወጽእ ጀሚሩ ተቐይሩ ይብለና ምስ አምላኽ ክንራኸብ ከሎና
ምሉአት ንኸውን መንፈስና ይሕደስ፥ ፍሉይ ፍቕሩ ይሓድረና። ሰብ ዝርበሽ ዘይቀስን አምላኽ ምስኡ ምስ
ዘይህሉ ጥራሕ እዩ። አምላኽ ዘይብሉ ሕይወት ርቡሽ እዩ። ስለዚ አምላኽ ክንረኽቦ አብዚ ጊዜ ጾም
ግድን እዩ።

ጎ.ኢ.ክ. አብዚ ዓለም ሥጋና ለቢሱ ካብ ማርያም ምስ ተወልደ ንኹልና ናይ ደቂ አምላኽ ምዃን ጸጋ
ሂቡና ዮሓ 1፡12 ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ብስሙ ንዝአመኑ ኹሎም ግና ውሉድ አምላኽ ክኾኑ
ሥልጣን ሃቦም ይብለና።ትስብእቲ ክርስቶስ ብግልና ንአምላኽ ክንረክብ አፍደገ ከፊቱልና፥ ንኢየሱስ
ብብዙሕ መንገደኢ ብግልና ክንረኽቦ ንኽእል፥ አብ መአዲ ቅዱስ ቝርባን ቀሪብና ሥጋኡን ደሙን
ብንጹሕ ሕልና ክንቅበል ከሎና፥ ቃል አምላኽ ካብ ቅዱስ መጽሓፍ ክንሰምዕ ከሎና፥ ብቤተክርስትያን
ዝውሃበና ትምህርትን መምርሕን ኩሉ ብእምነት ክንቅበል ከሎና። ኢየሱስ እቲ ሓቀኛ መራኸቢና እዩ።

አብ እዋን ጾም ብሕትውና፥ ጽሞና፥ ምስትውዓል ይሓትት ምኽንያቱ ምስ አምላኽና ርክብ ክንገብር
ዝሕግዘና ስለ ዝኾነ። ወንጌል ማቴዎስ ንሎሚ ዝተነበ “ ንስኻ ግና ክትጸውም ከሎኻ ከም ዝጸምካ ነቲ
ብሥዉር ዘሎ አቦኻ ደአ እምበር ንሰብ ምእንቲ ኸይትርኢ ርእስኻ ቅባእ ገጽካውን ተሓጸብ እቲ ብሕቡእ
ዚርኢ አቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ እዩ” እናበለ ግላዊ ርክብ ምስ አምላኽ ፍሉይ መለለየ ጾም አርብዓ
ምዃኑ ንርዳእ። አምላኽ ብግልና አድሒኑና ንነፍስወከፍና ምስኡ ናይ ብሕትና ርክብ ክንገብር
ይደልየና። ሰብ ብግሉ አብ ቅድሚ አምላኽ ክቡር ፍጡር እዩ ከመይ አምላኽ ምስ ነፍሲ ወከፍና ፍሉይ
ርክብ አልኦ።

ካብ አምላኽ ዝፈሊ ጋግ ክንፈጥር ከሎና ሽዑ ኩሉ ይሕርብተና ይሽግረና ትርጉም ንስእነሉ። አምላኽ
ዘይብሉ ሕልና ወይ ሕይወት ኩሉ ጊዜ አብ ክፍኡ ዝዘንበለ እዩ ጽቡቕ ክገብር የሸግሮ ምኽንያቱ አብኡ
አምላኽ የለን። በዚ መንፈስ ዝጉዓዝ ሕይወት ካብ ጸልማት ናብ ጸልማት ይጉዓዝ። አብ አምላኽ እንተ
ዘይተመልሰ ትርጉም ሕይወት ጠፊእዎ ኩሉ ጊዜ ዘይቅሱን ሕይወት ሒዙ ንርእሱ ተረቢሹ ንኻልኦት
ክርብሽይ ይነብር። ካብዚ ከምዚ ዝበለ ውድቀት ወይ ዝኾነ ድኽመት ዘሎና ክንቅይር ግላዊ ርክብ ምስ
አምላኽ ክነሓድሶ ሎሚ ምቹእ እዋን እዩ።



ንአምላኽ ብግሊ ክንረኽቦ ዝሕግዝ መንፈሳዊ ነገራት፡

 ሰናይ ግብሪ፡ ማቴዎስ ወንጌላዊ ኩሉ ተግባርና ስዉር ሰብ ዘይርእዮ አምላኽ ጥራሕ
ዝርእዮ ክኸውን ከምዝግባእ ይነግረና። የማናይካ ዝገብሮ ጸጋማይካ አይፍለጦ ይብለና።
አብ መገዲ ጸጋም ንዝርከብ አብ የማን ክንመልሶ ሎሚ እዋኑ እዩ። አብ ሓጢአት
ንዝነብር ደፊርና ክንእርሞ እዋኑ እዩ። ንኸማና ዝበለ ሰብ ብኹሉ ጸቡቕ ግብርና አብ
አምላኽ ክንመልሶ እምብአር ኩልና ጽዉዓት ኢና።

 ጸሎት፦ ሓደ ካብቲ ንአምላኽ ክንረክብ ክንፈልጥ ዝሕግዘና ቀንዲ መጋበሪ ድሕነት እዩ።
ዝጽሊ ንአምላኽ ይፈልጥ። ክትጽልዩ ከሎኹም ዘረባ አይተብዝሑ ይብልና። “ክትጽሊ
ከሎኻ ናብ ቤትካ እቶ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብስዉር ዘሎ አቦኻ ጸሊ እቲ ብሥዉር ዚርኢ
አቦኻ ብግሉጽ ኪፈድየካ እዩ” ( ማቴ 6፡ 6) ይብለና። ጸሎት አብ መንጎ አምላኽን ሰብን
እሞ ብምሉእ ትሕትናን ጽምዋን ክኸውን ይግባእ። አብ ጽምዋ እዋን ምስ አምላኽ
ክንራኸብ ከሎና ብዙሕ ሓገዝ አለዎ። ሓዋርያት ብሂጎም ንመምህሮም ዝሓተትዎ ጸሎት
ክምህሮም እዩ። ክትጽልዩ ከሎኹም አቦና አብ ሰማይ እትነብር እንናበልኩም ጸልዩ እናበለ
ምሂርዎም። አብ መንጎ ወላድን ውሉድን ዘሎ ርክብ ልዕሊ ኹሉ ርክባት እዩ። ብዓቢኡ
ንአምላኽ አቦ ክንብሎ ምሂሩና። ነቦና ድላይና ክንሓቶ አይንስከፍን ኢና ስለዚ ንሰማያዊ
አቦና ሎሚ ክንልምኖ ድላይና ሃበና ክንብሎ እዋኑ እዩ።

 ተጋድሎ፡ ቅዱስ ጳውሎስ ንፉዓት ተዋጋእቲ ኩኑ ይብለና። ውግእና ምስ ስልጣናትን
ሓይሊ ከይስን እዩ እናበለ አብ ኩሉ ሕይወትና ንፈተና ከምኡ ባዕልና ካብ እነልዕሎ ናብ
ሕጢአት ዝመርሕ ኩሉ ክንርሕቕ ክንጋደል ከም ዝግባእ ይነግረና። ክርስቶስ ባዕሉ ኩሉ
ጊዜ ስንድዋት ኮንኩም ንበሩ ይብለና። ዝጋደል ምረት መከራ ይፈልጥ እዩ። ጸኒዑ
ክጋደል እንከሎ ጥራሕ እዩ ዝዕወት ስለዚ ተጋዳልይ አብ ጸልማት ብርሃን ርእዩ ዝኽእል
እዩ። እዚ ፖሎቲካዊ ገድሊ ዘይኮነ ሰማይዊ ገድሊ እዩ። ኩሉ ጊዜ ከይዘንጋዕና ንመንገዲ
አምላኽ ሒዝና ክንጉዓዝ ሽዑ አብ ብርሃን ክርስቶስ ክንሕወስ ኢና። አብ ጉዕዞ ገድሊ
ኢና ዘሎና ክሳብ ዕለተ ሞትና ሓለዋ ዘድልዮ ጉዕዞ ሕይወት።

አብዚ ጊዜ ጾም አርብዓ ነፍስወከፍና ተሓዲስና ክንርከብ ምእንቲ ፍሉይ ምስትውዓል የድልየና። ሱባኤ
ንአቱ አሎና ነርብዓ መዓልቲ ካብ ኩሉ ክፍእ፥ ሓጢአት ክንርሕቕ ምእንቲ። ነናትና መደብ ክህልወና
እምብአር ግቡእ እዩ። ዓይንና ከፊትና መገዲ ጸጋም አለሊና ነታ ቀጣን መገዲ አምላኽ ክንክተል ።
ነዚ ዝገብር ሰብ ካብ አምላኽ ርሑቕ አይኮነን። አምላኽ ፍጡራት ርሒቕናዮ ኩሉ መገዲ ጸጋም
መሪጹ ዓለምና ትሕመስ አላ። ካብ ጽቡቕ ዝገብር ክፉእ ዝገብር ንጥፍአት ሓዉ ሆ እናበለ ዝጭድር
በዚሑ ዘሎናዮ እዋን መሓረና ዘብል እዩ። አነን ንስኹምን ነዛ እንነብረላ ዓለም ቀየርታ ክንከውን
ንኽእል ኢና ብፍላይ አብዛ ንእሽቶይ ቤትና ቁምስናና ንአምላኽ ክንዕድሞ ምሳና ክነውዕሎ። ቀዳሞት
አርድእቲ ኢየሱስ ምስኡ ምስወዓሉ ተቐይሮም አሚኖም ከይወዓሉ ከይሓደሩ ንስብከት ወፊሮም እሞ
ሎሚ ክንወፍር ክንሰብኽ ንኢየሱስ አብ ሕይወትና አብ ገዛና አብ ሓዳርና አብ ኩሉ ንርከቦ እሞ
ንስማዓዮ።

ዓይንና፥ እዝንና፥ እግርና ኩሉ ዘሎና አብ አገልግሎት አምላኽ ነውዕሎ። ደጊም አብ ሰብ ምግልጋል
ወፊሩ ዝነበረ አእገር፥ ናይ ሰይጣን መንፈስ ወሪስዎ ዝነበረ ሕልና ሎሚ ታቦት መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ
ዕላል ምስ ኢየሱስ ይጀምር። ሽዑ ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ምሳኻ አብዚ ምንባር ይሕሸና ዝብል መዝሙር
ክንጅምር ኢና።

እምብአር ነዚ እንጅምሮ ዘሎና ጉዕዞ ጾም ምስታ አደና ዝኾነት ማርያም ንጀምሮ ንሳ ምስጢር ወዳ
ዝተረድኤት እያ፥ ንወዳ ክንረኽቦ ንሱ ዝበለኩም ግበሩ ትብለና ንሱ ዝብሎ ኸአ ጸሎት መምርሒኹም
ገርኩም ስዓቡኒ ይብለና። ስለዚ ነደና መግዲ ወድኺ ሓብርና ንበላ።

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ



ብሳላ ክርስቶስ
ኩልና ድሒና ኢና

ዕርቡን ድሕነት ተዋሂቡልና እዩ ተረፉ ዘሎ እሺ ኢልካ አብ ደምበ ክርስቶስ ምእታው እዩ። ደቂ
ሰብ ነዚ ክመርጹ ከቢድዎም ይርከቡ። አምላኽ ብቤተክርስትያኑ ገሩ ሰባት ጉዳይ ድሕነት
ከሰክፈና ክንሓስበሉ ከምዝግባእ በብእዋኑ ይነግረና። ምስማዕ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ዝሰማዕናዮ አብ
ግብሪ ክነውዕሎ እዩ ድለት አምላኽ። ብአፍና ክርስትያን እየ ቤተክርስትያን እመጽእ እየ ብስም
በልና አይኮነን እንታይ ድአ እምነትና እንተ ነበርናዮ ሽዑ ዕርቡን ድሕነትና ዋሕስ አልኦ ክንብል
ንኽእል። ነዚ ከነስተንትን ምእንቲ እምብእር ምስ ኩል አተሓሒዝና ናይ ሎሚ አስተምህሮን
አስተንትኖናን ከም መባእታ ንጾምና ክንጅምሮ።

ድሕነት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ካብ ምንታይ ድሒና/ ክንድሕን እንያት የድሊ? ናታትና ተራ
አብ ምድሓን ነፍስናን ከማና ዝበሉ ሰባት እንታይ እዩ?

ድሕነት፡

ሰብ አብ ሕይወቱ ጎደሎ ምዃኑ ሓደ ሓጋዚ ከምዘድልዮ ይርድኦ እዩ። ኩልና ምሉአት
ከምዘይኮና ካብ ሓደ ሰብ ወይ ነገር ሓገዝ ከም እንደሊ ብሩህ እዩ። ሰብ ማሕበራዊ ፍጡር እዩ
ይብሃል። እዚ ጎደሎ ምዃና እንፈልጦ ባሕርይ ካባና አብ ዝልዓለ ክንጥምት ወይ ክንጽጋዕ
ግድነት ይኾነና። ንሕና አመንቲ አምላኽ እንብሎ ዘይአምኑ ከአ ሓደ ካብ ኩሉ ዝሓየለ አሎ
ይብልዎ። ቀዳሞት ግሪኻውያን ዘይንቀሳቐስ ግን ንኹሉ ዘንቀሳቕስ አሎ ይብልዎ ነበሩ።
ምኽንያቱ ምንቅስቓስ ናይ ፍጡር ምልክት እዩ እቲ ካብ ኩሉ ዝዓቢ ዘይንቀሳቐስ ክኸውን አለዎ
ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም።

አብ እምነት ክርስትናና እግዚአብሔር ንብሎ ንሱ ልዕሊ ኹሉ እዩ። ንኹሉ አብ ዓለም ዘሎ ህላዌ
ሂብዎ። ኩሉ አብ ትሕቲኡ እዩ ካብኡ ንላዕሊ የለን። ኩሉ ይፈልጥ ዝጎደለን ዘሎን ክፈልጥ
አይጽግሞን። ንኹሉ ክቕይር ወይ ከጥፍእ ወይ ክልውጥ ናቱ ስልጣን እዩ። ክእለቱ ድሩት
አይኮነን።

አብ ታሪኽ ድሕነት፥ ሰብ ወዲቑ ነቲ ምንጪ ሕይወቱ ክሒዱ ካልእ ክኸውን ደልዩ። ንአምላኹ
ክሒዱ ናይ ካልእ ግዙእ ክኸውን መሪጹ። ኦሪት ዘፍጥረት 3 ነዚ ይነግርና። ቀዳሞት ወለድና ካብ
ዘፍቅሮም አምላኽ ርሒቖም ሕይወት ብዘይ ጸጋ አምላኽ ክነብሩ ባዕላቶም ብዝመረጽዎ ጀሚሮሞ።
ክልተ ምርጫ ነርዎም ሓደ ናብ አምላኽ ክምለሱ ምስኡ ክዕረቝ ወይ በቲ ዝሸፈትዎ ክሽፍቱ።
እቲ ምርጫ ናብ አምላኽ ምምላስ እዩ ግን ባዕሎም ክምለሱ አይከአሉን ስለዚ እቲ ዝፈጠሮም
ከም ብሓዲስ መጺኡ ከድሕኖም አለዎ እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምና ሥጋ ክለብስ ከማና
ክኸውን እሞ አብቲ ናይ ቀደም ንቡር ሕይወትና ክመልሰና ምእንቲ ኾነ። እንተኾነ ቅድሚ
ምፍጻሙ ሰብ ክሰናዶ ግድን ኮይንዎ ነቲ ዘጥፍኦ ብዝያዳ ክርድኦ እዚ ናይ ትጽቢት እዋን ብሉይ/
ጥንታዊ ኪዳን ንብሎ።

ብሉይ ኪዳን፡

ካብ ውድቀት አዳምን ሔዋንን ንድሓር ዘሎ ጊዜ ክሳብ ልደት ኢየሱስ ዘሎ ብሉይ ኪዳን
ንብሎ። ጊዜ ምስንዳው ጊዜ ትጽቢት እዩ ነሩ። እግዚአብሔር ንምጽአት ዝሕግዙን ዘሰናድዉን
ነብያት፥ አበው፥ ከምኡ ነገስታት በብእዋኑ ይሰድድ ነሩ በዚ ብጓሳ ይምሰለ። ንፍጡራቱ
አይሓደጎምን። እግዚአብሔር ናይ ኩሉ ሕይወት ትርጉም ምዃኑ ይነግሩ ነሮም። ካብ
እግዚአብሔር ክርሕቁ ከለዉ ዝተፈላለየ ጸገማት ይጓነፎም ነሩ። አብኡ ክጽግዑ ከለዉ ግን ኩሉ
ጽቡቅ ይኸደሎም ነሩ።



ነብያት መዓልቲ ድሕነት ክትመጽእ እያ ካብ ኩሉ ነጻነት ክትረኽቡ ኢኹም እናበሉ ንህዝበ
እግዚአብሔር ብኹሉ የሰናድዉ ነሮም። ብሉይ ኪዳን እምብአር ብአምሳል ገሩ ናይ አምላኽ
ሓልዮትን ፍቕርን ንደቂ ሰብ ገሊጹልና። ትርጉም ሕይወት አብ አምላኽ ከምዝኾነ አምላኽ
ክንሕዝ ከሎና ሰላም ቅሳነት ሓልዮት ኩሉ ምሳና ከምዘሎ ንርኢ። ብሉይ ኪዳን ነቲ ዝተገብረ
ውድቀት ፈሊጥና ብዝያዳ ርክብና ክነመሓይሽ ዘሰናዱ እዋን እዩ። ሰብ ካብ አምላኽ ክፍለ
እንከሎ ዝወርዶ ስቓይን ጽምዋን ብንጹር ዝተራእየሉ እዋን ብሉይ ኪዳን እዩ። ግዚኡ ምስበጸሔ
ነዚ ጽምዋ ክቕንጥጥ መድሓኒ ተወሊዱ።

ሓዲስ ኪዳን፡

ሓዲስ ኪዳን ብስብከት ዮሓንስ ተጀሚሩ “ጎደና እግዚአብሔር አሰናድዉ መገድታቱ ኸአ አቕንዑ”
እናበለ ንህዝቢ ብምስንዳው ጀሚርዎ። ህዝቢ እንታይ ንግበር እናበለ ናይ መድሓኒ ምጽአት ይጽበ
ነሩ። ዮሓንስ ተቐየሩ፥ ተንስሑ፥ ብወንጌል እመኑ እሞ ተጠመቑ እናበለ ይሰናድዎም ነሩ።
ጊዚኡ ምስ በጽሐ ካብ ማርያም አብ ቤተልሔም መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ። ነብያት
ዝሰበኽዎ አበው ዝተጸበይዎ ብትሑት መገዲ አብ መንጎና ሓዲሩ። መላእኽቲ አብ ልደቱ ከበስሩ
ከለዉ እንሆ መድሓኒ አብ ማእከልኩም ተወሊዱ አሎ እናበሉ ነቶም ጓሶት አበሲሮሞም። ሰብአ
ሰገል መድሓኒ ተወሊዱ አበሎ ኮኾብ ርኢና መጺእና እናበሉ ንልደት መድሓኒ ክበጽሑ ካብ
ርሑቕ ሃገር ተጓዒዞም መጺኦም። ልደት መድሓኒ ፍሉይ ክልክት አብ ሰማይ አርእዩ።

ወንጌላውያን ኩሎም ኢየሱስ መን ምዃኑ ይገልጹልና። ቅዱስ ዮሓንስ ቃል ሥጋ ኾነ አብ
መንጎና ኸአ ሓደረ እናበለ ትስብእቲ ወልድን ንደቂ ሰባት ዘምጽኦ ጸጋን ይነግረና። አብ ዮሓ
4፡26 ንሱ እቲ ክርስቶስ ንኹሉ ዝሕድስ ነቲ ዝተጸበይዎ ተስፋ ክዉን ዝገብር ንሱ ምኻኑ ባዕሉ
አነ እየ እናበለ ገሊጹ። አብተን ዓመታት አብዚ ዓለም ዝገበረን ብትምህርቱ፥ ብተአምራታቱ፥
ብኹሉ ንሱ መድኃኒ ምዃኑ ነጊሩ ኩሉ ሰብ ይስዕቦ ነበረ (ማር 3፡7~12) ገሊኦም ደፊሮም
ንስኻ እቲ መስሕ ኢኻ እናበሉ ብግሁድ መስኪሮም። ሕሙማት አብኡ ከምጽእዎም ከለዉ ነዚ
ክገብረልካ ትአምንዶ እናበለ አብኡ ምእማን ሕይወት ከምዝህብ ነጊሩ። ካብ ሓዋርያቱ፥ ካብ
ዘሕወዮም፥ ካብቶም ንሞት ዝፈረድዎ ከይተረፈ ንስኻ ወዲ አምላኽ እቲ መድሓኒ ኢኻ እናበሉ
መስኪሮም። ሓዲስ ኪዳን እምብአር ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒና ምዃኑን ናብኡ ክንቀርብ ከሎና
ካብ ሞት ናብ ሕይወት ከምንሳገር ይነግረና።

ቤተክርስትያን ቀጻሊት ድሕነት፡

ግብረ ሓዋርያት ብምልኡ ቀዳሞት ክርስትያን ከመ ይገሮም ነቲ ክርስቶስ ዘውረሶም እምነት አብ
ካልኦት ከም ዘመሓላለፍዎ ይነግረና። ድሕሪ ዕርገቱ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ኩሎም
በብዘለውዎ ንስብከተ ወንጌል ወፊሮም። አብ ዘይፈልጥዎ ሃገር ህዝቢ ባህሊ ብድፍረት ሰቢኾም።
ቅዱስ ጳውሎስ ብቀትሪ ብለይቲ ወንጌል ከም ዝሰበኸ ባዕሉ ደጋጊሙ ይነግረና። ስብከተ ወንጌል
እናተዛነኻ አይነበረን ማእሰርቲ፥ ጥመት፥ ስደት፥ ሞት ዳርጋ ዕለታዊ ፍጻሜ እዩ ነሩ። ኩሉ ናቶም
ዘበለ ናይ ማሕበር እዩ ነሩ ቀዳሞት ክርስትያን ንኹሉ ዝብድህዎ ዝነበሩ ብሓንሳብ ብምጽላይ
እዩ። ብደሞም ንኹሎም ነገስታት ስዒሮም ንጸላእቲ ክርስቶስ ሰበኽቲ ወንጌል ገሮሞም። ቅዱስ
ጳውሎስ ወንጌል እንተ ዘይሰበኽኩ ወይለይ ይብል ነበረ። ሎሚ አነኸ እንታይ ገረ እፈልጥ
ወንጌል አብኩሉ ክበጽሕ።
ቅዱስ ጳውሎስ ሰባኺ ወንጌል

አብ መገዲ ደማስቆስ ንክርስትያን ከጥፍእ እናኸደ እንከሎ “ስለምንታይ ተሳድደኒ” ዝብላ ቃላትን
ዝተጓነፎ ነገርን ምስቀየሮ ቅ.ጳውሎስ ብዛዕባ ክርስቶስ ክሰብኽ ሓንቲ መዓልቲ ጠጠው አይበለን።
ወንጌል አንተ ዘይሰበኽኩ ወይለይ እናበለ አብ ባሕሪ አብ ምድሪ አብ ዓዲ አብ ዓዲ ጓና አብ



ኩሉ ነቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ እሰብኽ አሎኹ እናበለ ንኹልን አብ ኩልን ንመድሓኒ ሰቢኹ። 14
መልእኽትታት ናብ ዝተፈላለዩ ሰባት ብዛዕባ እምነት ጽሒፉ፥ አስተምሂሩ፥ ነጊሩ።

“ብወንጌል አይኃፍርን እየ ከመይ ወንጌል ንዝአምን ዘበለ ኹሉ ቅድም ንአይሁዳዊ ደኃር
ንአረማዊ ዜድኅን ኃይሊ አምላኽ እዩ” አብ ዝብል እምነት ተመርኲሱ አብ ኩሉ ወንጌል
ሰቢኹ። ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈልየኒ መን እዩ መከራዶ ጸበባዶ ጥሜትዶ ዕርቃንዶ ድንገዶ
ወይስ ሞት (ሮሜ 8፡36) ዝብላ ቃላት አብ ልቡ አሕዲሩ ንኹሉ አብ ክርስቶስ ይዕድም ነሩ።
ጳውሎስ እምብአር ኩሎም ደቂ ሰብ ንኢየሱስ ክፈልጡን ክአምኑን ብኹሉ ጽዒሩ መጨረሽታ
ኸአ ብሰፍ ክሳዱ ተመቲሩ ሓሊፉ። ኩሉ ትምህርታቱ አብ ክርስቶስ ክንአምን ክንሕደስ መገድና
ኩሉ ናይ አምላኽ ገርና ክንጉዓዝ ይላበወና። ሎሚ አነን ንስኹምን ከም ጳውሎስ ዓው ኢልና
አባይ ዝነብር ዘሎ ክርስቶስ እዩ ኢልና ክንሰብኽ ናትና ግደ እዩ።

ናይ ነፍስወከፍና ድሕነት

አምላኽ ሓደ ሰብ ክጠፍእ አይደልን እዩ ኩሉ ክድሕን አብ ሕቚፊ ሰማይዊ አቦ ክንአቱ ድላዩ
እዩ። ሞት ኢየሱስ ንኹልና አፍደገ ድሕነት ከፊትልና ደቂ ሰማይ ገሩና። እሞ አነ ክድሕን
እንታይ ክገብር ይግብአኒ። ሓደ ጎበዝ ናብ ኢየሱስ መጺኡ ሕይወት ዘለዓለም ክወርስ እንታይ
ክገብር ኢሉ ንዝሓተቶ፥ አብ መጨረሽታ ዝሃቦ መልሲ ንኹሉ ዘሎካ ሸጥካ ስዓበኒ ኢልዎ፥
ብኻልእ አዘራርባ ካብ ኩሉ ነገር ተፈሊኻ ንአይ ኩሉ ናትካ ግበረኒ ማለት እዩ። ንአምላኽ ናትና
ክንገብሮ ካብ ናይ ሰይጣን ስርሓት ክነርሕቕ ልዕሊ ኹሉ ንአምላኽ ክንሰርዕ ከም ዝግብአና
አለሊና አብ ሕይወትና ቦታ አምላኽ ብኻልእ ነገር ከይንትክኦ ይነረና።

መጋበሪ ድሕነት

1. አብ መአዲ ድሕነት ክንሳተፍ ፍቕሪ መለለይና ይኹን። ክርስቶስ ምእንቲ ኩልና እዩ
መይቱ ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝተገለለ የለን ባዕሉ ንሞት ዝመረጸ እንተ ዘይኮነ። አምላኽ ብሓይሊ
ከድሕነና አይክእልን እዩ። ጎ.ኢ.ክ. ንቅዱስ ጴጥሮስ ተፍቅረኒዶ እናበለ ሰለስተ ጊዜ ክሓቶ እንከሎ
ሓደ መልእኽቲ አመሓላሊፍሉ ነሩ አብ ኩሉ ሕይወቱ ፍቕሪ፥ ሓልዮት ከዘውትር። ድሕሪ ትንሣኤ
ዝዓበየ ትእዛዝ ዝተዋህቦም ነነድሕዶም ክፋቐሩ እዩ። ፍቕሪ ዘይብሉ ክርስትና መኻን እዩ። አብ
ዝሓለፈ አስተምህሮና ብገፊሑ ርኢናዮ ነርና። “አምላኽ የፍቅረኒ እዩ”።

2. ካብ ሓጢአት ነጻ ምዃን፥ ባህርና ድሕሪ ውድቀት አዳምን ሔዋንን ድኹም ዝንባሌ
ሓጢአት አሕዲሩ ስለዚ ክንድሕን ጻዕሪ የድልየና፥ ንኽፉእን ጽቡቕን አለሊና ክንክእል ግድን
እዩ። ጸላእቲ አለዉ ሰይጣን፥ ዓለም፥ሥጋ ኩሉ ጊዜ ይፈታተኑና። ሰይጣን ከይዕወተልና ኩሉ ጊዜ
ብርቡራት ኮና ክንጉዕዝ የድሊ። “ፍርህዋ ለሓጢአት ኢትፍርህዋ ለሞት”።

3. እምነትና ክነብሮ አሎና፡ እምነት ክጠፍእ ክሃስስ ወይ ድማ ክድስክል ይኽእል እዩ።
አብ መዓልታዊ ሕይወትና ሕያው እምነት ሒዝና ክንጉዓዝ ግቡእ እዩ። እምነትና ዝእዝዞ ነገራት
ክነተግብር አሎና። ሰንበትን ብዓላትን፥ ቅዳሴ ምስማዕ። ጾም ምጻም። ንጋሆን ምሸትን ጸሎት
ምግባር። አብ ሰናይ ገብረ ሰናይ ምሕዋስ። ንኹሉ ትምህርቲ ቤተክርስትያን ተግባራዊ ክትገብሮ
ምጽዓር።

4. ጸሎት ምዝውታር። ንአምላኽ ብግልን ብሓባርን ክንረኽቦ ይግባእ። ብግልና ምስ
አምላኽና ርክብ ክህልወና እንከሎ ጥራሕ ኢና አብቲ ናይ ሓባር ብዝያዳ አበርክቶ ክንገብር
እንኽእል። ኢየሱስ ብግሉ ንበይኑ ኩሉ ጊዜ ይጽሊ ከምዝነበረ ወንጌል ይነግረና። ንሓዋርያቱ አብ
ቅድሚ ሞቱ አብ ፈተና ከይትአትዉ ንዑ ጸልዩ ኢልዎም። ቅዱስ ጳውሎስ ምእንቲ ኩሎም ከም
ዝጽሊ ዝነበረ አብ መልእኽትታቱ ነንብብ። ጸሎት ብብዙሕ መገዲ ክንገብሮ ንኽእል። ሓባራዊ



ጸሎት ምስ ኩሎም ኮንካ ዝግበር ጸሎት እዩ። ቅዳሴ፥ ምህልላ፥ መዝሙር ዳዊት፥ ውዳሴ
ማርያም፥ ከምኡ ብሓባር ዝግበር ዝተፈላለየ ጸሎታት ብዙሕ ጥቕሚ አለዎ። ሓዋርያት ብሂጎም
ዝለመንዎ ነገር አብ ወንጌል እንረኽቦ እንተሎ፥ ጸሎት ምሃረና፥ ነቦ አርእየና፥ ዝብሉ ንረክብ።
ዝዓበየ ጸሎት ኢሉ ኸአ አቦና አብ ሰማይ እትነብር ኢልና ክንጽሊ ምሂሩና። ክትጽልዩ ከሎኹም
ቤትኩም ዕጽዉ እቲ ብሕቡእ ዝርዒ አቦኹም ጥራሕ ዝርእዮ ዝሰምዖ ገበሩ ይብለና። ምብዛሕ
ዋዕዋዕታ አይጠቅምን እዩ። ጸሎት ክቡር መራኸቢ አምላኽ እዩ። ጸሎት ዝገብር ጥራሕ እዩ
ንአምላኽ ዝፈልጥ።

5. ርእስኻ ምምላኽ፡ ንወድሰብ እቲ ዝዓበየ ጸገም ምምልኽ ርእሱ እዩ። ርእሱ ዝመልኽ
ሰብ ዕዉት እዩ። አብ ድሕነት ክርስቶስ ክንሳተፍ ርእስና እንመርሕ ክንከውን ከሎና ጥራ እዩ።
ስምዒትካ፥ ሕዋሳትካ፥ ኩሉ ናትካ ዘበለ ንአኻ አብ ሓጢአት ከየውድቐካ ከምኡ ንኻልኦት አብ
ሓጢአት ከይተውድቕ በርቲዕካ ምቅላስ። ውሽጥኻን ግዳምካን ሓደ ገርካ ምጉዓዝ ጸጋ እዩ።
መብዝሕትኡ ሰብ ብውሽጡን ብግዳሙን ነንበይኑ እዩ። ዝገደደ ሰብ ናይ ካልእ ድኽመት ወይ
ጌጋ ጥራሕ እዩ ዝሪኢ ከምዚ ዝበለ ሕይወት አብ ጉዕዞ ድሕነት ክበድ አልኦ። ቤተክርትስትያን
ነዚ ክንዕወተሉ ኢላ መጋበሪ ትህበና። አብ ትምህርቲ ቅዱስ ጳውሎስ ተመስሪታ ካብ ንፍገት፥
ሓሶት፥ ቂምታ፥ ሓሜታ፥ ምንዝርና፥ ርኽሰት፥ አምልኾ ጣኦት፥ ጥንቆላ፥ ባእሲ፥ ቍጥዓ፥ ገዛእ
ርእስኻ ምፍታው፥ ምፍልላይ፥ መናፍቕነት፥ ቅንአት፥ ስኽራን ክንጥንቀቕ ከመይ እዚ ኹሉ
ብቐሊል ከጥቕዓና ይኽእል እዩ። ኢየሱስ ክኽተለኒ ዝደሊ ዕለት ዕለት መስቀሉ ጸሩ ይስዓበኒ
ይብለና። አነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ቃል ኢየሱስ ንቅድስና ናትና ጌርና ክንጉዓዝ
ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና እሙናት ሰበኽቲ ወንጌል ክንከውን ከሎና ጥራሕ እዩ ሕይወትና
ትርጉም ዝህልዎ።

ጊዜ ጾም ብሉጽ ጊዜ አብ መአዲ ድሕነት ክንሳተፍ፡
1. ሓደ ካብቲ አብ ርእስና ክንምለስ ዝሕግዘና ነገራት ጾም እዩ፥ ንአምላኽን ንከማና ዝበለ

ሰብ ርኢና ክንክእል ዝሕግዘና እዋን። መምርሒ ጾም ብኢየሱስ ዝተዋሂቡና “ ንስኻ ግን
ክትጸውም ከሎኻ ከም ዝጾምካ ነቲ ብሥዉር ዘሎ አቦኻ ደአ እምበር ንሰብ ምእንቲ
ኸይተርኢ ርእስኻ ቅባእ፥ ገጽካውን ተሓጸብ እቲ ብሕቡእ ዚርኢ አቦኻ ድማ ብግልጺ
ኪፈድየካ እዩ” (ማቴ 6፦17~18)። ጾምና ፍረ ክህልዎ ምስ አምላኽ ዘራኽበና ክኸውን
አለዎ። ነዚ ብሉጽ ጊዜ ብፍሉይ መንፈስን ምቅርራብ ምሕዳስን ክንአትዎ ከሎና ምሉእ
ዕግበት ይህበና። ጾም ፈረቓ ልቢ ኮና ክንአትዎ አይመገዱን እዩ። እዋን ጾም እምብአር
ንአምላኽ ክንረክብ ጸብጻብ ሕይወትና ክንገብር ንዝጎደልና እንምልአሉ ንዝበደልናዮ
እንጥዓሰሉ ካብ መገዲ ጸጋም ናብ የማን እንምለሰሉ ስለ ዝኾነ ንዓወት፥ንድሕነት
ዝሕግዘና ጊዜ ምዃኑ ፈሊጥና ፍሉይ አድህቦን ምስንዳውን ገርና ክንአትዎ አሎና።

2. ሕይወት ቃልሲ እዩ። ዘይቃለስ አይዕወትን እዩ። ክትቃለስ ከሎኻ ምቝሳል ምውራድ
ብዓቢኡ ሞት እውን አሎ ብሓጺሩ ሓርፋፍ ናብራ ግድን እዩ። መገዲ መንግስተ ሰማይ
ጸባብ እያ ይብለና መድሓኒና፥ ምርጫና ነታ ጸባብ መንገዲ እዩ። ተጋድሎ፥ ትዕግስቲ፥
ምጻር፥ መልክዕና ገርና ክንጉዓዝ ከሎና ሽዑ ጣዕሚ መስቀልን ትርጉም ድሕነትን
ክንርዳእ ኢና። ነፍስወከፍና ነናትና መስቀል አሎና ካብ መንኩብና አንቢርናዮ ከይንህሉ
እስከ ንፈትሽ። ገለ ካባና ከቢዱኒ፥ካልእ ክፍትን፥ ወዘት እንናበልና ካብ ዝገደደ ናብ
ዝኸበደ መስቀል እንነብር አሎና። መስቀል ምቕያር አብ ምቾት አይወስደናን እዩ።
መስቀል ከብሩ ዝግለጽ ከም መድሓኒና አብኡ ክትመውት ከሎኻ እምበር ክትቅይሮ ከሎኻ
አይኮነን። መስቀል ዘፍቅር አብ ትንሣኤ ክበጽሕ አይጽግሞን እዩ። ክንልወጥ፥ ክንሕደስ
መስቀልና ጸርና ንጉዓዝ። እዚ እዩ እቲ አብ ሕይወትና ክንጋደሎን ክንገብሮን ዘሎና።
ካልኦት ብምጻር መስቀል ክፈልጡና ከለዉ ክብረት አለዎ። መስቀሉ ዘውረደ ክንጽልየሉ
ይግባእ ምእንቲ ከም ብሓዲስ መስቀሉ ክስከም።



ድሕነተይ ክግድሰኒ አለዎ።

አነ ከም አነ መጠን አብ ጸጋ አምላኽ ክርከብ ካብ ኩሉ ካብ አምላኽ ዝፈልየኒ ርሒቐ
ንአምላኸ ምሳኻ አሎኹ ክብሎ ድቃስ ዝኸልእ ጉዳይ ክኸውን አለዎ። ድሕነትና ከሻቕለና
ይግባእ። ብድሕነቱ ዘይሻቐል ሰብ ገና ጸልማት ጎልቢብዎ አሎ ማለት እዩ። ንዝጎልበበና ጸልማት
ክንቅንጥጥ እምብአር ፍቓደኛታት ንኹን። አበይ አሎኹ ሕይወተይ ከመሎ ምስ ሰባት ከመሎኹ
ሓቂ አባይ ትርከብዶ፥ መንፈሰይ ምስ ኩሉ ከመሎ ኢልና ክንፍትሽ። ነዚ ክንገብር ከሎና ጥራሕ
እዩ ጎደና ድሕነት ሒዝናዮ ክንብል እንኽእል። ከም ሰባት መጠን ሥጋና ክምለኽ ከሸግረና እዩ
ምኽንያቱ ሓንሳብ ዝአተወ ሳዕቤን ሓጢአት ምሳና አሎ ትዕቢት፥ አንነት፥ ዝንባሌ ሓጢአት ኩሉ
ተደጋጊፉ ንጉዕዞ ድሕነት ክበድ ይህቦ።

መምህርናን መድሓኒናን ክርስቶስ ዝተጓዕዞ ክንጉዓዝ ሕሩያት ኢና። “አነ ጎይታን መምህርን
ከሎኹ አእጋርኩም ካብ ሓጸብኩኹም ንስኻትኩም እውን አእጋር ሓድሕድኩም ክትሓጽቡ
ይግብአኩም እዩ” (ዮሓ 13፡14 )። ድሕነተይ ምስ ከማይ ዝበለ ሓወይ/ሓፍተይ ዝተተሓሓዘ እዩ።
ሓወይ አብ ግዝአት ሰይጣን ተቖሪኑ እንከሎ አነ ዘይግዱስ ኮይነ ክጉዓዝ መንፈስ ክርስትና
አይኮነን። ቀዳሞት ክርስትያን ነዚ ተረዲኦም አብ ኩሉ ብሓንሳብ ይነብሩ ነሮም ንጽቡቕን
ሰናይን ብሓንሳብ ይካፈልዎ ነሮም በዚ እቶም ዝፋቕሩ ዝብል ስም ይውሃቦም ነሩ። ናይ ሎሚ
ክራስትያን እውን ነዚ ክንገብር ከሎና ንሓውና/ሓፍትና ብርሃን ክርስቶስ ንዅልዓሉ አሎና።
ሓወይ/ሓፍተይ ጠፊኡኒ እድሊ አሎኹ ዓይንኹም ይብራህ ክንብል ክርስትያናዊ ሓላፍነት አሎና።
እዋን ጾም እዋን ዝርሓቐ ዝቐርብሉ፥ ዝዘንግዔ ዝባራበረሉ፥ ዝጠፍኤ ዝርከበሉ፥ ዝተባእሰ
ዝዕረቐሉ፥ ዝተሸገረ ዝርድአሉ እዋን እዩ። ብሓጺሩ ንአምላኽ ናቱ ኮና ምሳኻ አሎና ክንብሎ።
ከምቲ ሳሙኤል ዝበሎ ባርያኻ ይሰምዓካ አሎ ተዛረብ ዝበሎ ሎሚ አነን ንስኹምን አምላኽ
ክዛረብ ንሕና ክንሰምዕ እዋኑ እዩ። ሽዑ አምላኽ አብ መአዲ ድሕነት አሳቲፉ ንስብከተ ውነጌል
ከዋፍረና እዩ፥ ኢየሱስ ድሕሪ ጾይሙ ስብከቱ ጀሚሩ፥ ሰዓብቲ ሓርዩ፥ ንህዝቢ መንግስቲ አምላኽ
ቀሪባ እያ እሞ ተንስሑ እናበለ ድሕነት ሰቢኹ። ኩልና ነዚ ናይ ኢየሱስ አብነት ተኸቲልና አብ
ስብከተ ወንጌል ክንወፍር ንብኡሳት ክንዓርቕ፥ ንንዑቓት ክንረድእ፥ ንጥፉአት ክነናዲ፥ ንብዙሕ
ተልእኮ መደብ እንገብረሉ እዋን እዩ።

እሞኸ ከመሎና አበሎና እስከ ንርእስና ንገምግማ። አበናይ ገንታ አሎኹ ምስመን አሎኹ ኢልና
ሕልናና እስከ ንሕተታ። መልስና አብ ቅድሚ ፈራዲ ክርስቶስ አቕሪብና እቲ ሓቂ ንስሓ ንግበር።
እዚ ዝገብር አብ ጉዕዞ ድሕነት አሎ ካብ መንግስቲ አምላኽ ከአ ርሑቕ አይኮነን።

ጉዕዞ ድሕነት ምስ ማርያም፡

ማርያም እታ ቀዳመይቲ መቐረት ድሕነት ዝተኻፈልት አደ ኢየሱስ ኢያ።

ካልአይ አካል ቅድስት ስላሴ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ከርሳ ምስሓደረ ኩሉ ባሕርይ
ወላዲት ካብአ ለቢስዎ ሥጋኡ ሥጋአ ኩሉ ባሕርይ ሰብ ካብአ ዝወሰዶ እዩ ንሳ አብ ናይ ሥጋ
ባሕርዩ ምንጪ እያ። ከም ኩሉ ሰብ ምሰዲኡ ዘለዎ ርክብ ኢየሱስ ምሰዲኡ ፍሉይ ርክብ ነርዎ፥
ንሳ ምስጢር ወዳ ተነጊርዋ ጥራሕ ዘይኮነ አብ ከርሳ ጸራቶ፥ አብ ኢዳ ሓቚፋቶ፥ ኩሉ አደ
ንውሉዳ እትገብሮ ገራትሉ ስለዚ ርክባን ርክብ ወዳን ክገርመና አይክእልን ከመይ አብ ሕይወትና
ስለ እንርእዮ። ቅዱስ ሉቃስ ንዝነበራ ትዕዝብቲ ወዳ ክገልጽ እንከሎ ኩሉ አብ ልባ ትሕዞ ነበርት
ይብለና። “ማርያም ግና ነዚ ነገር እዚ ኹሉ አብ ልባ ተዋህልሎን ትሓስቦን ነበረት” (ሉቃስ
2፡19)። ጣዕሚ መሎኮት ብዝያዳ አስተማቒራ፥ ተልእኮ ወዳ ስለ እትፈልጥ ዝነበረት ንሰባት ወደይ
ዝበለኩም ግበሩ ትብል ነራ። ንወዳ እውን ገለ ግበር ረድኤትካ ይደልዩ አለዉ እናበለት አብ



መንጎናን አብ መንጎ ወዳን ኮይና ትዓርቕ። ነዚ ዘስተማቐሩ አበው “ዓራቒት ሰማይን ምድርን”
እናበሉ እንታይነታ ይገልጹ።

ሕይወት ማርያም ብሓፈሻ እንተረአናዮ ሕይወት ጸሎት እዩ ነሩ። ንሳ ምስ ወዳ ትነብር ነራ አብ
ኩሉ ተሰንዮ ነራ። ምስ ኢዮሱስ ምንባር ንሱ ኢዩ ምንጪ ጸሎት። መንፈስ ቅዱስ አብ ልዕሊአን
አብ ልዕሊ ሓዋርያት ክወርድ እንከሎ መሪሓቶም አብ ጸሎት ተጸሚዶም ነሮም። ንቀዳመይቲ
ማሕበር ወዳ መራሒታ አዲአ እያ ነራ። ማርያም ዘይብሉ ምሉእ አይኮነነ።

ሎሚ አብ ጾም አብ እንጅምረሉ እዋን ንማርያም መራሒትና ገርና ክንጉዓዝ ፍሉይ ትርጉም
ይህቦ። አደኻን አሕዋትካን ይደልዩኻ አለዉ ዝብል ሎሚ እውን ብዙሕ ናብራ ዓለም ዝኸበዶም
አመንትኻ ይደልዩኻ አለዉ እሞ ገለ ግበር ሓግዞም ተሸጊሮም አለዉ ክትብለልና ምሳኺ አሎና
ንበላ። ንሓደ ዓቢ ሰብ በዲኡ ገርካ ክትልምኖ ኸሎኻ ዓቢ ክብደት አልኦ።ብዝያዳ ፈቃር አደ
ክትከውን ከላ። ማርያም ፍቕርና ኩሉ ጊዜ አብ ልባ አሎ ናታትና ምብጋስ እዩ እቲ ጸጊሙ ዘሎ።
አዲኡ አብ ጎኑ ዘላ ቆልዓ አይስከፍን እዩ ምኽንያቱ አዲኡ ምስኡ አላ ትሕልዎ ትሕግዞ ምሉእ
ተአማንነት አልኦ። ማርያም አብ ጎኑ ገሩ ዝጉዓዝ ክርስትያን ሕጉስ ሕይወትን ሰላም ዝመልኦ
ናብራን ይሕልፍ ስለዚ ማርያም ተድልየና እያ። ክንልምና ክንቀርባ ኸሎና ናይ ወዳ ሓልዮት
ምሳና አሎ። ወደይ ዝደልዮ ግበሩ ትብለና።

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ
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