ሰንበት ዘጊሜ
ሓምለ 16 2009 ዓ.ም. (7/23/2017)
መዝሙር፡ ንጉሥ ውእቱ…
ንባባት፡ሮሜ 8፡26-27፥ ያዕ 3፡13-ፍ፥ ግ.ሓ. 27፡18-26፥ ማቴ 13:24-43፡
ምስባክ፡ሐወፅከ ለምድር ወአርወይከ፥ አብዛህከ ለብዕላ፥ ፈለገ እግዚአብሔር ምሉዕ
ማያት። ንምድሪ ትሓልየላ ዝናም ሰዲድካ ኸአ ተጽግባ፥ ፍርያምን ሃብታምን
ትገብራ ንርባታት ብማይ ትመልኦ (መዝ. 65፡9)።
መዝሙር፡ “ክርስቶስ ንጉሥ እዩ መሓሪ እዩ፥ ንዘራኢ ዘርኢ ይህቦ ንእኽሊ ንመግቢ
የብቅዖ፥ ንመስኪን ካብ ምድሪ የተንሥኦ፥ ንሥልጣኑ ሓደኳ አይምንዝዖን፥
ንጻድቃኑ ታሕጓስ ይእዝዘሎም፥ ሰንበት ንዕረፍት ሰርዐ፥ ገባር ሕይወት አብ ዓዓመት
ክረምቲ ዝኸፍት እዩ”።
ካብ ሰነ 25 ክሳብ ሓምለ 16 ዘሎ ጊዜ ብአተ ክረምቲ ተባሂሉ ይፍለጥ። ሥርዓት አምልኾና
ምስቲ ወቕቱ አዛሚዱ ነቲ አምላኽ ዝገብረልና ሰናይ እና አነጻጸር ንመፈሳዊ ሕይወትና ብዝያዳ
አብ አምላኽ ክንምለስ የዘኻክረና። ሰንበቱ ዘጊሜ ይብሃል። ከምዚ ሎሚ ደርቅን ስእነት ዝናምን
ከየሎ እዚ እዋን ብግመን ዒፍዕፍታን እዩ ዝፍለጥ ነሩ። አብዚ እዋን ብሩህ ተስፋ ቀውዒ ስለ
ዝርአ ነቲ ንደመናታትን ንኹሉ ዝህብ አምላኽ አመስጊና ክንክእል የዘኻኽረና። ሎሚ ከም ቀደም
አምላኽ ህያባቱ ካብ ምዕዳል አየቋረጸን ንሕና ደቂ ሰብ ኢና ነቲ አምላኽ ዝሃበና ከም ናትና ገርና
ስለ እንወስዶ ንአምላኽ አወጊናዮ ንርከብ ስለዚ አብ አምላኽ ክንምለስ ንሕተት አሎና።
ሓደ ታሪኽ ብዛዕባ ሓንቲ በላሕ ተመሃሪት ዝንገር አሎ። ንሳ ብሓቂ በላሕና መስተውዓሊትን እያ
ነራ እንተ ኾነ ሓደ አብ ሕይወታ ዝርብሻ ነርዋ አብ ዝኾነ ርግጽነት አይነበራን። አብ ኮለጅ
እናተማህረት ተመሃሮ ዝቕመጥዎ ክፍልታት ተጽሪ ነራ። በቲ ኹሉ እትገብሮ ዝነበረ ጽቡቕ ጽረት
ወላ ሓደ ካብቶም ተመሃሮ ክሓልፉ ከለዉ በጃኺ አሕልፍኒ ወይ የቐንየለይ ዝብል ብዘይምርካባ
ብሓቂ ትጉህን ትሓርቕን ነራ። ሓደ መዓልቲ አብ ሓላፊአ ዝኾነ ፕሮፈሰር ከይዳ ካብ ስርሓ
ክተቛርጽ ክትነግር ከይዳ። አብዚ እዋን ብሕርቃንን ምብስጫውን መልአ ነራ። አብ መምህራ
ቀሪባ ብዛዕባ እዚ ኹሉ ፍልስፍና ተማሂርና ከምኡ ሓቂ ዝብሃል እንታይ ምዃኑ እንታይ እቲ
ቀንዲ ዝጠቕም ከምኡ ጽቡቕ ዝብሃል እንታይ ምዃኑ ተማሂርና፥ ሰባት ብኹሉ ጽቡቕ ክኾኑ
ትምህር እንተ ኾነ አብዚ ዝርእዮ ዘሎኹ ከምኡ አይ ኮነን እናበለት ብሕርቃን ንመምህራ ነጊራ።
ንሕቶአ ዝተዋህባ መልሲ አብ ቅ. መጽሓፍ መሰረት ገርና ክንምልስ እንተ ኾና ቀንዲ ነገር አብ
ትምህርቲ በቲ ዝተመሃርካዮ እንተ ተመለስካን ቀየርካን እምበር ብስም ተምሃርካ አይኮነን። ጥዑይ
ወይ አብ ኩሉ ሕያዋይ ክኸውን ዝምሃር የለን አምላኽ ጥራሕ እዩ ብምሉእ ሕያዋይ። ዝበለጸ
ብርሃን ዝበርህ ብርሃን አምላኽ አብኡ ክበርቕ እንከሎ ጥራሕ እዩ ዝብል መልሲ ረኺባ።
ናይ ሎሚ ንባባትና ብዛዕባ ሕያውነትን ምሕረት አምላኽን ይዛረቡ። ቅ. ጳውሎስ አብ ቀዳመይቲ
ንባብና አብ ሰብ ሮማ ዝጸሓፋ መንፈስ ቅዱስ አብ ጊዜ ድኻምና ክሕግዘናይ ይመጽእ አብ ክንዳና
ኮይኑ ኸአ ንአምላኽ ይጣበቐልና፥ አብ ድኻምና ስቓይና ይካፈል እሞ አብ ጉዕዞ ሕይወትና ምስ
ተደናገርና አብ አምላኽ ገጹ ይመርሓና ይብል። መንፈስ ቅዱስ ምእንታና ዝጣበቖ ምንጪ
ኃይሊና ኮይኑ ከም ድላይ አምላኽ ከም እንኸይድ ይገብረና። አብዛ ህውከትን ዓቕሊ ጽበትን
ዝመልአት ዓለም እሞ ዓቕልና እተጽብበልና መንፈስ ቅዱስ አብቲ ጽንኩር እዋን ክሕግዘና
ምእንታና ይመጽእ። አብ ክንዳና ኮይኑ ንአምላኽ ይልምኖ። ከምቲ ዝግብአና ከምንጽሊ
ይገብረና፥ እቲ ንነፍሳትና ዘድሊ አምላኽ ነፍስወከፍና ብምሉእ እምነት አብኡ ገጽና ከም
እንጉዓዝን ንመለኮታዊ ምስጢር አምላኽ ተረዲእና እሙናት ከም እንኸውን ይገብረና። አብ
አምላኽ ከም እንቐርብ እሞ ምስኡ ሓድነት ከም እንፈጥር ይግብረና ምኽንያቱ መንፈስ ቅዱስ

ባዕሉ ነታ መዓልቲ ድሕነትና እነላልየላን ኩሉ ከም ድላይ አምላኽ ከም ዝፍጸምን እንርእየላ
ምሳና ኮይኑ ይጽበያ።
ናይ ሎሚ ወንጌል መቐጸልታ ናይ እቲ ዝሓለፈ ሰንበት ዘንበብናዮ ካብ ማቴ 13 እዩ። ሎሚ
ሰለስተ ምሳሌታት አብቲ ኢየሱስን መንግስተ ሰማይን ነቲ ሞራላዊ ክፍአት ብግሉጽ ዝገልጹ
እዮም። እቲ ኢየሱስ ቀቕርቦ ዝነበረ ምሳሌታት ብግዚኡን ብድሕሪኡ ንዝመጽኡ ቀዳሞት
ክርስትያን ዘዓንቅፍ ኮይኑ ይርአ ነሩ። ኢየሱስ ነቲ ብግዚኡ ዝርአ ኃጢአት ብዝርኢ ክገልጽ
እንከሎ አምላኽ ክሳብ ክንደይ ንኃጥአን አብ ድሕነት ክምለሱ ከም ዝዕገሶም ንምግላጽ እዩ።
አምላኽ ብዝንአሰ ነገር ገሩ ንዝዓበየ ምስጢር ይገልጽ፥ አብቲ ዝሃቦ ምሳሌ ምሳሌ ዘርኢ ስርናይ፥
አድሪ፥ ከምኡ መባኹዕቲ ዝሕብሮ አምላኽ ብዝንአሰ ነገር ዝዓበየ ነገር ከምዝገብር ንምግላጽ
እዩ። እዞም ዝተጠቕሱ ለውጢ ክገብሩ ክዓብዩ አይርአዩን እንተ ኾነ ርኡይ ዕብየትን ለውጥን
ከርእዩ ንርእዮም። አብ ሰለስቲኡ ምሳሌታት ነቲ አብ መወዳእታ ዓለም ዝግበር ነገራት ንዝነበረ
ዘይብሩህ ርድኢት ግሉጽ ንምግባር ዝተዋህበ እዩ። ኢየሱስ አብዘን ምሳሌታት ብዛዕባ ምስጢር
መንግስተ ሰማይ እዩ አምሂሩ። እቲ መንግሲት ከመይ ኢሉ ከም ዝዓብን ካብ ንእሽቶይ ናብ
ዝዓበየ ከመይ ኢሉ ከምዝቕይርን ይነግረና። አምላኽ እቲ ዘራእ ጽቡቕ ዘርኢ አብ መንጎ ሕማቕ
ጻህያይ ምስ በቖለ ክሳብ ጊዜ ዓጺድ አብ መንጎ ክበቁል የፍቅድ እሞ አብ መጨረሻ ነቲ ጽቡቕን
ሕማቕን ይፈላልዮ ይብለና።
ሀ. መንግስተ ሰማይ፡
ማቴዎስ አብዚ ምሳሌ ብዛዕባ መንግስተ ሰማይ ቀጺሉ ይዛረብ፥ እዚ ንብዙሓ ከድነግር ይኽእል
እዩ፥ ምኽንያቱ ንዝመጽእ ድሕሪ ሞት ዘሎ ሕይወት ካልእ ዓለም አብ መጻእ ዝመጽእ ክመስል
ይኽእል እዩ። መንግስተ ሰማይ ክብሃል እንከሎ ግን ንቦታ አብዚ ወይ አብቲ አየመልክትን እዩ።
ብሓቂ ክንርእዮ ከሎና መንግስቲ አምላኽ ወይ ግዝአት አምላኽ እዩ። መጀመርያ ኩነታት እዩ፥
ዝተፈላለየ ምስ አምላኽ ዝግበር ርክባት፥ ኩነት ናይ አምላኽ ጽቡቕ ነገር ዝግለጸሉ እዩ። እዚ
ናይ አምላኽ ጽቡቕ ነገራት ሓቂ፥ ፍቕሪ፥ ርሕራሐ፥ ርትዒ፥ ምስ ኩሎም ደቂ ሰብ ብሓድነት
ክትነብር ዘሎ ስምዒት፥ አብ ካልእ ዝርከብ ሓቂ፥ ንክብሪ ካልኦት ሰባት ምሕላው፥ ቅዱስ ሓሳብ
ናይ ሰብአዊ ዕብየትን ምዕባሌን ዝሓዘ እዩ። እዚኦም ዝዓመቑ ክብርን መንነትን ሰብአዊ
እንታይነት ዝገልጹ ብመንጽር ሕይወት ኢየሱስ ዝርአዩ፥ ኩሎም ብብርሃን ናይ እቲ ዝለዓለ
መንጪ ዝኾነ አምላኽ ክርአዩ ዘለዎም እዮም።
ለ. ምሳሌ አብ ግራት ዝበቖለ ክርዳት፡
አብ ዝተነበ ወንጌል ካብቲ ዝሰማዕናዮ ሓደ ብዛዕባ ምሳሌ ኽርዳድን ስርናይን እዩ። አብዚ ምሳሌ
ክልተ ዘራእቲ፥ ክልተ ዘርኢ፥ ክልተ ፍረ ቀውዒ ሓደ ጽቡቕ እቲ ኻልአይ ሕማቕ ፍረ እዮም
እንርኢ። እቲ አብ መሬት ዝተዘርአ ስርናይ ኩሉ ጽቡቕ ክኸውን እዩ ተገሚቱ እንተ ኾነ ጸላኢ
ሕማቕ ብለይቲ አብ መንግኡ ዘሪኡ። ዋና ግራት ነቲ ሕማቕ ክጽህይይዎ ምስ ተሓተ ነቲ ጽቡቕ
ምስቲ ሕማቕ ከይምንቅስዎ ክሳብ መጨረሻ ክጽበዩ አብ ጊዜ ዓጺድ ክፈላልይዎ ነጊርዎም። እዚ
ንብዙሓት ብዛዕባ ማሕረስ ዝፈልጡ ርዱእ ምሳሌ እዩ። ምስ ስርናይ ንእኡ ዝመስል ጻህያይ ኩሉ
ጊዜ ይበቍል እዩ። አብዚ ምሳሌ እንርድኦ ፩ያ አብ መንጎ ስርናይን ጻህያያን ክትፈልዮ ቀሊል
አይኮነን እንተ ፈተንካ ንጽቡቕ ስርናይ ክትምንቁስ ይክአል እዩ ስለዚ ክሳብ አብ መጨረሻ ዓብዩ
ብቐሊል ፈላሊኻ እትርእዮ ምጽባይ የድሊ። ፪ይ ናይ መጨረሻ ውሳኔ ኩሉ ጊዜ ዝግበር ብዋና
ግራት እዩ።
ኢየሱስ ጽቡቕ ገሩ ትርጉም እቲ ምሳሌ ነጊርዎም። እቲ ስርናይ እቶም ሓቀኛታት አመንቲ
ብኢየሱስ እቲ ዘራኢ አብ ዓለም ዝኾነ ዝተተኽሉ ናይ መንፈሱ ፍረ ክፈርዩ በዚ ኸአ ምንግስቱ
ክሃንጹ ዝተሓርዩ እዮም። አብ ጊዜ ዘርኢ ልክዕ ምስኡ ሰይጣን ብወገኑ ንሰዓብቱ ከም ጻህያይ
አብ መንጎ አመንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዘርኦም። እቲ ጸገም ክልቲኡ እቲ ስርናይን ጻህያይን
ተመሳሳላይ ስለ ዝኾነ አብ ጊዜ ጻህያይ ክትፈላልዮ ቀሊል አይኮነን። ፍልልዮም ምስ ዓበየ ጥራሕ
እዩ ዝፍለጥ። ጻህያይ ዝውክሎ ናይ እቶም ንሰባት ብግጉይ ትምህርቲ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ

እናአታለሉ ዝፈልዩ እዩ። በዚ ኸአ እዩ መንግስቲ አምላኽ አብ ዓለም ከይዓቢ ዝዓግትዎ።
ንሳቶም ንተልእኮ ስፍሓተ ወንጌል በቶም ህዝቢ አምላኽ ዝስበኽ ከጥፍኡ ዝተዘርግሑ እዮም።
ወላ ነቶም እሙናት ክርስትያን ከይተረፈ ካብ አምላኽ ከም ዝዓልዉ ገሮም ንኽፉእ ከም ዝኽተሉ
ዝገብሩ እዮም። በዚ ምኽንያት እዩ ክሉ ጊዜ አብ ሕይወትና ንቝሓትን ጸሎት ክንገብር
ዝነግረና። ሕሱማት ጸላእቲ ደኺምና ዘይብሉ ዝጻብኡና አለዉ። አምላኽ ነዚኦም ከምዚኦም
ዝአመሰሉ አብኡ ክምለሱ ብኃጢአቶም ክጥዓሱ ብትዕግስቲ ይጽበዮም። እዚ ምሳሌ ስርናይን
ክርዳንን ዝነግረና ክልቲኦም ጽቡቕ ዝገብሩን ሕማቕ ዝገብሩን ማዕረ ማዕረ ክሳብ መጨረሻ ዓለም
ብሓባር ከምዝነብሩ እዩ። አብ ምወዳእታ ፍርዲ አምላኽ ነቶም ጽቡቕ ዝገበሩን ሕማቕ ዝገበሩ
ከከምቲ ግብሮም ዝግብኦም ክፈላልዮም እዩ።
ሐ. ምሳሌ አድሪ፡
ካልአይቲ ምሳሌ ብዛዕባ ዘርኢ አድሪ እያ። ንእሽቶይ ዘርኢ አድሪ ዓብያ ኦም ትኸውን እሞ
ንብዙሓት አዕዋፍ አብ ከጽልላ ትስሕብ ምኽንያቱ እቲ አብአ ዝርከብ ጸሊም ዘርኢ ይስሕበን።
መንግስቲ አምላኽ ከምዛ ጸላም ዘርኢ አድሪ ቀስ ብቐስ እተፍርዮ ከምኡ እዩ ዝፈሪ። ብንእሽቶይ
አብ ልቢ ሰብ አብቲ ቃል አምላኽ ዝቕበል ይጀምር እሞ አብ ዝበለጸ ዓቢ ውጽኢት ዘለዎ
ይበጽሕ። እዚ ከመይ ኢሉ ከምዝኸውን መግለጺ የብሉን፥ ከይተራእየ ይሰርሕ አብውሽጢ ኸአ
ተሓድሶ ወይ ለውጢ ከየርአየ የምጽእ ወይ የስዕብ። ብዛዕብኡ ክነስተውዕሎ ወይ ክንግረመሉ
እነድንቖ የለን። ቀስ ኢሉ ብጸታ እዩ ዝኸውን። ከምዚ እዩ እምብአር መንግስተ ሰማይ።
አተዓባብይኡ ብተአምራትን ምስጢራውን አብ ሓበራዊ ተመክሮናን ዝተመስረተ እዩ። እቲ
ዝገርም ንቡር ዘይኮነ ካብ ንቡር ክትርኢ እንከሎኻ እዩ።
እዚ ምሳሌ ካልእ ዝሕብሮ አብታ ብክርስቶስ ዝተሰርዐት ቤተ ክርስትያን ዝርአ ዘደንቕ ነገራትን
ክነስተንትን ይሕግዝ። አብዚ አቐዲሙ ዝነግሮ ዘሎ እዛ ብውሑዳት እትጅምር ዘላ ንእሽቶይ ቤተ
ክርስትያን ክትዓብን ክትበዝሕን እያ እንተ ኾነ ኩሉ ጊዜ ጽርይቲ ኮይና አይክትነብርን እያ። እዛ
ምሳሌ ፍረ አድሪ ንዝመጽእ ነግርት እትእምትን እተጠንቅቕን እያ።
መ. ምሳሌ ማይ ብሑቕ፡
ሳልሳይ ምሳሌ ብዛዕባ ማይ ብሑቕ እዩ። አብዚ መንግስተ ሰማይ ብንእሽቶይ ማይ ብሑቕ ነቲ
ዓቢይ ብሑቕ እተብኩዕ እያ እትምሰል ዘላ። መባዅዕቲ ብንእሽቶይ አብ ዓቢይ ብሑቕ ብርቱዕ
ለውጢ ዘምጽእ እዩ። ንሱ ድሕሪ ገለ ግዜ አብ ኩሉ ብሑቕ ይዝርጋሕ እሞ የብኩዖ፥ ሳዕበኑ
ሓፈሻዊ እዩ። ልክዕ ከምኡ ኸአ ትምህርቲ ኢየሱስ ብ12 ሓዋርያት ጀሚሩ አብ ኩሉ ዓለም
በጺሑ።
መባኹዕቲ አብ ውሽጢ ብኹዕ ኮይኑ ከም ዝበኩዕ ይገብሮ። ልክዕ ከምኡ መንግስተ ሰማይ
ጽልውአ አብ ውሽጢ ኮይኑ እዩ ዝዓዪ። አምላኽ መጀመርያ ንልቢ ሰብ ይቕይሮ እሞ እቲ
ውሽጣዊ ለውጢ አብ ግዳማዊ መልክዕ ከም ዝርአ ይገብር። መባኹዕቲ ስርሑ ቀስ ኢሉን
ብምስጢርን ብጸጥታን እዩ ዝገብር ግን ወላ ሓደ ነቲ ዘምጽኦ ሳዕበን ዝኽሕድ የለን። ናይ ጸጋ
አምላኽ ስራሕ አብ ሕይወትና ከአ ልክዕ ከምኡ እዩ። መንግስተሰማይ ብዘይርአ መንገዲ እዩ
ዝዓዪ ውጽኢቱ ወይ ሳዕበኑ ብኹሉ ግሉጽ እዩ።
መንግስተ ሰማይ ንነፍወከፍና ሎሚ አብ ቍምነገር ዘልኦን ዝበለጸ ሕያውነት አብ ዘልኦ ክነተኩር
ይዕድመና። አፍቀርትን መሓርትን ክንከውን፥ ዓብይ ትዕግስትን ተጻዋርነትን ርድኢትን
ንመንግስቲ አምላኽ ብምርአይ አብ ግብሪ ነርእዮ። ተመክሮ ሕይወትና ነዚ እዩ ዘረጋግጽ ማለት
ዝኾነ አብ ሕብረተሰብ ክነምጽኦ እንደሊ ለውጥን ተሓድሶን ዝብድህ እዩ። እዞም ምሳሌታት
ዝሕብርዎ አብ ሕይወት ነፍስወከፍና ናይ መንግስቲ አምላኽ ነገራት ከምኡ ንመንግስቲ አምላኽ
ዝጻረር ነገር አሎና። እቲ ፍልልይ አብ መንጎ ሕያዎትን ርጉማትን ዘሎ እቶም ሕያዎት ዝኾነ
ጉድለት ወይ ዝኾነ ድኽመት የብሎምን ንዝብል ዝድግፍ አይኮነን። ብአንጻሩ እቶም ሕያዎት/
ጥዑያት ጉድለቶም ኃጢአቶም የለልዩ እሞ ንድኽመቶም ክእርሙ ክሳብ ዝዕወቱ ቀጺሎም

ይጽዕሩ። አምላኽ ብወገኑ ክሳብ ብምሉእ ዝዕወቱ ቀጺሉ አብቲ ዝገብርዎ ጻዕሪ ብጸግኡ
ይሕግዞም። ነፍስወከፍና አብ ውሽጥና ንዘሎ ክፍአት ብሓገዝ አምላኽ እንተ ንቃለሶ ድሕሪኡ ካብ
ውሽጥና ጽቡቕ ምወጽአ። ሽዑ አብዛ እንነብራ ዘሎና ዓለም አብ ነነድሕድና እንገብሮ ክፍአተ
ኃጢአት ቀስ ብቐስ ኢሉ ኩሉ ምጠፍአ።
ስለዚ አብዛ ዓለምና ጽቡቕን ሕማቕን ግብሪ ማዕረ ማዕረ እዩ ዘሎ እዚ ዘይክሓድ ሓቂ እዩ። አብ
ቤተ ክርስትያን ጥዑያትን ክፉአትን አለዉ ከምኡ አብ ቤት ስራሕን አብ አባይትና አሎ። እዚ
እዩ እቲ ምኽንያት ንኢየሱስ አብ መንጎና ከም ዝመጽእ ዝገበሮ፥ ክፈርድ ዘይኮነ ከድሕነና እዩ
ዝመጸ። ብርግጽ ክፈርደና እዩ ግን አብ መወዳእታ ዓለም እምበር ሕጂ አይኮነን ዝፈርደና። ክሳብ
ሽዑ ብትዕግስትን ብፍቕርን ቀጺሉ እናተጸበየ በታ ጸባብ ዓንቀጽ ክንአቱ ይጽበየና። አምላኽ
ክኹነን ዝደልዮ ሰብ የለን ግን ናታትና እሽታን ፍቓድን ይሓትት። እቲ ብዘይ ድላይና ዝፈጠረና
አምላኽ ብዘይድላይና አየድሕነናን እዩ (ቅ. አጎስጢኖስ)።
ነዚ አብ ሓዲስ ኪዳን እንርእዮ ክሕግዘና አብ መጽሓፍ ጥበበ ሰለሞን 12፡13-19 ዘሎ እንተ
አንበብና ብዛዕባ ናይ እስራኤላውያን ካብ ግብጺ ዝወጽኡሉ እናአስተንተነ ዝገለጾ ንረክብ። አብኡ
እቲ ጸሓፋይ አምላኽ ንኃጥአን ከመይ ገሩ ከም ዝርእዮም ይገልጽ። ስለምንታይ እዩ ኃጥአን
ክህብትሙ ዘፍቅድ እቶም እሙናት አምላኽ ግን ክሳቐዩ ከለዉ ሱቕ ዝብል እናበለ ንምስጢር
አምላኽ ክንርዳእ ብሕቶ መልክዕ የቕርቦ። እቲ ጸሓፋይ ነዚ ክምልስ እንከሎ ዓሚቕ አስተንትኖ
አብ ቅ. መጽሓፍ አይሁድ ብምግባር እዩ፥ እዚ ኸአ አምላኽ ምሕረትን ሕያውነትን እዩ ንሱ
ንቁጥዓ ደንጓዪ ብዓል ምሉእ ምሕረት እዩ። ብኹሉ ይግደስ ትዕግስቲ አብ ኩሉ እና አርአየ ሓቁ
አብ ኩሉ የነጸባርቕ። ሓቂ እዩ መበቆል ኃይሉ ስለዚ ኸአ ንማንም እኳ ብዘይ ርትዒ አይፈርድን።
ገለ እኳ ንኃይሉ ክጠራጠርዎ እንተ ጀመሩ ቀስ ኢሉ ኃይሉ የርእዮም። በዚ ከአ ኩሎም ሰባት
ካብ ተግባራቱ ሕያውነት ክምሃሩ ይደልዮም። ንኃጥእ ክነብር የፍቕደሉ እዚ ኸአ ክንሳሕ ዕድል
ክህቦ ኢሉ እዩ። አምላኽ ክአል ኩሉን ንኹሉ ክፉእ ከጥፍእ እናኸአለ እንከሎ ሓንቲ
ከምዘይክእል ኮይኑ ይቐርብ። አብዚ እቲ ጸሓፋይ ክገልጾ ደልዩ ዘሎ ኃይሊ አምላኽ ንኹሉ
ብምምሓሩ ክግለጽ ይደልዮ። አብ ክንዲ ንሰባት በቲ ዝገበርዎ ምዅናኖም አብ ንስሓ ዝምለሱሉ
መገዲ ይሕብሮም።
እምብአር ሎሚ አምላኽ ቀስ ኢሉ አብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ጸግኡ ሂቡ ክዓዪ ይደሊ አሎ
ንስማዓዮ። አብ ምስምዑ ክንተግህ ሓግዘኒ ንበሎ ሽዑ አባና ዓቢ ለውጥን ትሓድሶን ክርአ እዩ።
አምላኽ ነዚ እንበቅዕ ይግበረና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

