ሰንበት ዘአስተምህሮ
ሰነ 19 2003 ዓ.ም (ሰነ 26 2011)
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ምስባክ: አንተ እግዚኦ መሓሪ ወመስተሣህል፥ ርኁቀ መዓት ወብዙኅ ምሕረት
ወጻድቅ፥ ነጽር ላዕሌየ ወተሣሃለኒ። “ንስኻ ኦጎይታ መሓርን አጸባቕን
ኢኻ፥ ካብ መቕጻዕቲ ርሑቕ ብዓል ብዙሕ ምሕረትን ጻድቕን ኢኻ፥
አባይ ጠምት እሞ ምሓረኒ”።
ካብ አባ ገሪማ 17 ሰነ ክሳዕ ብአተ ክረምት 25 ሰነ ዘሎ አብ ስርዓት ሉጡርግያና ዘእስተምህሮ
ተባሂሉ ይጽዋዕ ሓንቲ ወይ ክልተ ሰናብቲ ዝሓዘ እዩ። ንሎሚ ሰንበት ዝዝመር መዝሙሩ፥
“ሰንበቱ ነኽብር ስርዓቱ አይንሕደግ ንአኡ ጥራሕ እዩ ሃሌ ሉያ፥ ጻድቕ እዩ አብ መንግስቱ ኸአ
ጽድቂ ይፈርድ፥ ንግሆ ከም ዝወግሕ ይገብር ምስ ወግሔ ኸአ ምሕረቱ ይህበና፥ አምላኽና
አምላኽ ድኅነት እዩ ዝስአኖ የብሉን፥ ቃሉ ሓቂ ነገራቱ ዝእመን እዩ” ይብል። እዚ መዝሙር
አብ ወርኂ ኅዳር እውን ይዝመር እዩ።
መዓልቲ ሰንበት መዓልቲ አምላኽ ክንቅደሰላ አብ አምላኽ ቀሪብና ጸሎትና ክነዕርግ ከምኡ
ክንሳሕ እሞ ሕድገት ሓጢአትና ክንረክብ እትሕግዘና ፍልይቲ ዕለት እያ። ሕጊ አምላኽ እንተ
አኽበርና አብ ልብና ሰላም ቅሳነት አሎና። አብ ዕለታዊ ሕይወትና ህያባት አምላኽ ርኢና
ክንክእል እሞ ክነመስግኖ። ኩሉ ጊዜ ሓልዮት አምላኽ ምሳና አሎ ዘጸግመና አብ ገለ እዋን
ምርአዩ ንስእን። አብ ቤት አቦይ ብዙሕ ማኅደር አሎ ዝበለና ኢየሱስ አብ ቤቱ ክንአቱ
ፍቓደኛታት ክንከውን እሞ ሕጉን ስርዓቱን ሓሊና ክንርከብ።
አብ ናይ ሎሚ ወንጌል ናይ ቅዱስ ማቴዎስ ክልተ ምሳሌታት ነንብብ ብዛዕባ ንወዱ መርዓ
ዝገብርን ናይ መርዓ ክዳን ዘይተኸድነ እሞ አብ ዳስ ዝተረኽበ ይነግረና። ክልቲኡ ታሪኽ
ምሳሌታት እዩ፥ ብአምሳል ገርካ ንዝልዓለ ምስጢር ምግላጽ። ትጉም ዝህቡ ነቲ ዘመልክትዎ
ምስእንርኢ እዩ። ንጉሥ ሰባት አብ መርዓ ወዱ ክውዕሉ ይዕድም። እዚ ዓዳማይ ኮይኑ ዘሎ ናይ
እግዚአብሔር አምሳል እዩ፥ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ንደቂ ሰብ ምስኡ ክነብሩ ምስ ዓደመ እዩ፥
አብ ገለ እዋን ብዝርድአና ነገር ይዕድመና አብ ገለ እዋን ከአ ክነንብቦ ብዘጸገመና ነገር ገሩ
ይዕድመና እቲ ቁምነገር ዕድመ አኽቢርካ አብቲ ዝተዕደምካሉ ንአኡ ዝበቅዕ ነገር ሒዝካ
ምቕራብ። እቲ መዓልቲ መርዓ ዝብሃል ዘሎ እቲ አብ ዳሕረዋይ ጊዜ ዝመጽእ ናይ ሓጎስ እዋን
እዩ ዘመልክት እዚ አብ ርድኢት አይሁድ ነቲ አብ ዝመጽእ እዋን ዝርክብ ሓጎስ ዘመልክት እዩ።
አብ ኢሳያስ 25፡6 “እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አብ እምባ ጽዮን ንኹሎም መንግስታት ዓለም
ዓቢይ ምሳሕ ኬዳልወሎም እዩ። እወ ብዝበለጸ ዝደረቐ ነቢትን ብስቡሕ ሥጋን አንጉዕን ዓቢይ
ምሳሕ ኬዳልዎሎም እዩ” ዝብል ነቲ አብ ዳሕረዎት መዓልቲ እግዚአብሄር ነቶም ዘፍቅሮም
ዘዳልዎ ምሳሕ ይነግረና። አብዚ መርዓ ናይ እግዚአብሔር ርድኢት ከም ሓደ ሕያዋይ ዓዳማይ
እሞ ከመይ ገሩ ጽቡቕ ነገራት ከምዝቕርብ ገሩ የቕርቦ።
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ኩሉ ንመርዓ ዘድሊ ነገራት ምስተቐረበ እቲ ንጉሥ ነቶም ዝተዓደሙ ኩሉ ተቐሪቡ እዩ እሞ
ንዕዱማቱ ከምጹ ክነግርዎም ካብ አገልገልቱ ይልእከሎም። እዞም ዝልአኹ ዘለዉ አገልገልቲ
አምሳል ነብያት እዮም፥ ነብያት ንህዝበ እስራኤል በብእዋኑ አብ አምላኽ ክምለሱ ዝነገሩ ዝነበሩ
ልኡኻት አምላኽ እዮም እግዚአብሔር ብአአቶም ገሩ ይዛረብ፥ እቶም ዕዱማት እሞ ምምጻእ
ዝአበዩ አምሳል ህዝቢ እሳራኤል እዮም፥ ንሕና እውን አምላኽ ብካህናቱ ብሕያዎት ሰባት ከምኡ
ብብዙሕ ነገራት ይዛረበና እዩ እንተኾነ ምስማእ ንአቢ። እቶም ዕድመ ዝተላእኮም ግን ዝተፈላለየ
ምኽንያት ፈጢሮም ምምጻእ አብዮም እቲ ንጉሥ ጌና ተስፋ አይቆረጸን ካልኦት ልኡኻት
ንካልአይ ጊዜ ይልእኽ፥ ኩሉ ቀሪበ እየ በጃኹም ምጹ እናበለ ብተስፋ እናተጸበየ ልኡኻቱ
ይሰድድ፥ እግዚአብሔር ሓንሳብ ዓዲሙና ሱቕ አይብልን እዩ ደጋጊሙ ክንምለስ ይዕድመና።
እዞም ካልአይ ጋንታ ልኡኻት ናይ እቶም ቀዳሞት ሓዋርያትን ተልእኮኦምን አምሳል እዮም።
አብቲ ቀዳማይ ዕድመ አብ ፍቕሪ እግዚአብሔር ዝተመስረት ዕድመ ንህዝቡ ይገልጽ። አብቲ
ካልአይ ዕድመ ናይ እግዚአብሔር ትዕግስቲ ይገልጽ፥ ወላእኳ ኩሉ ይቀረብ እምበር ናይ ልቢ
ምቅያር ይመጽእ ይኸውን እናበለ ይጽበ።
ማቴዎስ ከም ዝርእዮ እንተ ኾይኑ ሳዕበን ናይ ዕድመ ምንጻግ ከቢድ ከምዝኾነ እዩ ዝገልጽ።
እቶም ዝተላእኩ ሰራዊት አምሳል ወተሃደራት ሮማውያን እዮም እዚኦም ብ70 ዓ.ም. ንከተማ
ኢየሩሳሌም ወሪሮም ነታ ከተማን ንቤተ መቕደስን ዘጥፍኡላ አምሳል እዩ። አብ መጭረሽታ እቲ
ካብ ጎደናታትን አብ ዘፈር መገዲ ንዘለዉ ምዕዳም አምሳል ናይ እቲ ኢየሱስ ክነጸግ ማዃኑን
እንተኾነ ወንጌል አብ አረማውያንን ክስበኽ ምዃኑን ዝገልጽ እዩ።
መርዓ ክዳን ምኽዳን፡
ማቴዎስ ብምሳሌ ስለ ዝዛረብ ነቲ ቀንዲ ምስጢር ክንስሕቶ ንኽእል ኢና ማለት እግዚአብሔር
ርሕሩሕ አምላኽ ምዃኑ እሞ ንኹሎም አብ ድራሩ ንዝመጹ ንዝሳተፉ ለዋህ ምዃኑ። ንጉሥ
ዕዱማቱ ካብ ጽርግያታትን ዘፈር መገድን ዝመጹ ክርኢ ማለት ጥዑያትን ዘይጥዑያትን ክርኢ
ምስ መጸ አብ መንጎ ልብሲ መርዓ ዘይተኸድነ አብ መንጎ ይርኢ እሞ እሰርዎ እሞ አብ ቤት
ስቕይን ጓህን አእትውዎ ኢሉ ነገልገልቱ ከም ዝአዘዘ ይነግረና። እዚ ነቲ አብ መጀመርያ
ሕያውነት እግዚአብሔር ዝገለጽናዮ ኢልና ዝገለጽናዮ ዝጻረር ይመስል። ማቴዎስ ንምሳሌኡ
ክነግረና ከሎ አብ ግዚኡ ዝንገር ዝነበረ ምሳሌ ናይ “ራባን ዮሃናን በን ዛካይ” አብ ዝብል ዝንገር
ዝነበረ ምሳሌ ክንርእዮ ከሎና ዝያዳ ክበርሃልና ይክእል። አብዚ ምሳሌ ሓደ ንጉሥ መዓልቲ
መርዓ ከይነገረ ዕድመ ናብ ዕዱማቱ ይልእኽ፥ ካብቶም ዕዱማቱ እቶም ለባማት ዕድመ ምስ
ተነግሮም ተቐላጢፎም ተሰናድዮም አብቲ አፍደገ ገዛ ንጉሥ ተጸብዮም። እቶም ዓያሹ አብ
ሰስርሖም ከይዶም እዚ ከአ መርዓ ንጉሥ ክሰናዶ ጊዜ ክወስድ እዩ ስለዚ ግዜ አሎና ኢሎም
አብ ወዋኑኖም ከይዶም። እቲ ንጉሥ ብዘይተሓስበ መርዓይ ተሰናድዩ እዩ ስለ ዝበለ እቶም አብ
አፍደገ ዝጸንሑ ለባማት ምስ ጽሩይ ክዳኖም ልብሲ መርዓ ለቢሶም አብ መርዓ ንጉሥ አትዮም።
እቶም ዓያሱ ምስቲ ረሳሕ ክዳውንቲ ስርሖም ተኸዲኖም መጹ። ነቶም ብስርዓት ዝተኸድኑ
ክአትዉ እሞ አብ ዝተሰናደወሎም መቐመቲ ቦታ ክቕመጡ አፍቂድሎም፥ ነቶም ዓያሹ ግን ደው
ክብሉ አዚዙ እዚ ኸአ ነቲ ዘጥፍእዎ ዕድል ክርእዩ ምእንቲ ገበሮ ዝብል ዛንታ ይንገር ነሩ።
ማቴዎስ ነቲ ጽሑፉ አብዚ መሰረት ገሩ እዩ ዘዘንትወልና፥ ንማቴዎስ ፍሉይ ዝገብሮ ብዙሕ
ምሳሌን ትርጉምን ዝሓዘ ገሩ የቕርቦ።
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ማቴዎስ ብዙሕ ነገራት ብአምሳል ይዛረብ፥ ካብቲ መርዓ ወጻኢ እቲ አፍደገ ጸልማት ከም ዝነበረ
ገሩ ይነግረና፥ አብኡ ብኽያትን ምሕርቅምቃም ስኒ ከምዝኸውን ይነግር። እዚ አምሳል እቲ
ዝመጽእ አዳርሽ ሕይወት ካብኡ ወጻኢ ግን ግሃነም እሳት ከምዝኾነ የመልክት። ልብሲ መርዓ፥
አብ አፍደገ መርዓ ምእታው ንኹሉ ንንስሓ ካብ ሕማቕ ክንምለስ ንእንገብሮ ምስንዳው
የመልክት። አብ መጨረሽታ ፍርዲ ካብቶም ጽቡቕ ዝገበሩን ሕማቕ ዝገበሩን እቶም ብግብሮም
ጽቡቕ ዝተኸድኑ ጥራሕ አብ ድራር ጎይታ ክሳተፉ እዮም የስምዕ።
አብ ርእስና እንተ ተመለስና፥ ኩልና ፍሉይ ምስሊ ፈጣሪና ዝተወሃብና ኢና፥ ንሱ ንሓጥአንን
ጻድቃንን አብ መአዲ ሕይወት ዝዕድም እዩ፥ካባና ዝድለ ንመርዓ ዝግባእ ልብሲ መርዓ ክንለብስ
ማለት አብ ኩሉ አጋጣሚታት ከምቲ አምላኽ ዝደልዮ ኮና ክንርከብ ከም ዝግብአና ክንሓስብ።
ነዚ ልብሰ መርዓ ኢልናዮ ዘሎና ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ዝስዕብ ገሩ ይገልጸልና፡
“እምብአር አምላኽ ከም ዝሓረዮም ቅዱስንን ፍቁራንን ህዝቢ ዄንኩም ምሕረት፥ ለውሃት፥
ትሕትና፥ሕያውነት፥ትዕግስቲ፥ልበሱ። ንሓድሕድኩም ተጸዋወሩ፥ አብ መንጎኹም ቅር ዜብል
ነገር እንተሎ ይቕረ ተበሃሃሉ። አብ ልዕሊ እዚ ኹሉ ግና ንኹለን አሲራ አብ ፍጻሜ እተብጽሕን
ፍቕሪ እያ እሞ ልበስዋ” (ቆላ 3፡12~15) ይብል።
ንዓዳማይ አምላኽ ክንሰምዖ ዕድሚኡ ክነኽብር ፍቓደኛታት ክንከውን አሎና። ሎሚ ዕድመ
አምላኽ አብዩ ንአምላኽ ዘህዝን አብ ወዋኒኑ እናኸደ ካብ አምላኽ ርሒቑ ዝነብር ውሑድ
አይኮነን። ንአምላኽ ምስማእ አብ ዝአበናሉ እዋን አብ ርእስና ስለ እንምርኮስ ዝኾነ ዓመጽ
ክንፍጽም ከምኡ እቲ አምላኽ ዝሃበና ህያባት አብ ዘይመገዱ ክነውዕሎ ድህር አይንብል።
ሎሚ አምላኽ ብቤተክርስትያኑ ገሩ አብ መአዲ መርዓይ እቶ ልብሲ መርዓ ተኸድንኩም ቅረቡኒ
እሞ አብ መዓልቲ ሓጎሰይ ተሳተፉ ይብለና።
ቅዱስ አቡነ ያዕቆብ፡
ሎሚ ብዓል ቅዱስ አቦና አቡነ ያዕቆብ ዩስጢኖስ አቦ ካቶሊካውያን ሓበሻ ተብሂሎም ዝፍለጡ
ንዝክር ዘሎና። እዞም ቅዱስ አቦና ብጥቅምቲ 1 1800 አብ ናፖሊ ዓዲ ጣልያን ካብ ቅዱሳት
ስድራ ተወሊዶም። ካብ ንእስነቶም ምልክት ጸዋዕታ አብ ኩሉ ሕይወቶም ይርኤ ስለ ዝነበረ
ወለዶምን ቆመሶምን አብ ገዳም አእተውዎም። ብ1824 አብ ማሕበር ላዛሪስት (ማሕበር ልኡካን)
ክህነት ተቐበሉ። ብኹሉ ጠባዮምን መንፈሳውነቶም ርእዮም አሕሉቖም አብ ገዳም አብ መዕበያ
ክኹስኩሱ መዲቦሞም ን15 ዓመት አገልገሉ ከምኡ አብ ደቡብ ዓዲ ጣልያን ሓዋርያዊ ልኡኽ
ኮይኖም አገልገሉ።
ብዝነበሮም ጽምአት ድሕነት ነፍሳት ኩሉ ጊዜ አብ ልቦም ዝነበረ አብ ዓዲ ሓበሻ ከይዶም
ወንጌል ምስባኽ እዩ። እዚ በቲ እዋን ንዝነበረ መንፈስ ስፍሓት ወንጌል መሰረት ገሮም ንሃገርና
ብባጽዕ አቢሎም ብ1839 አትዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጎርጎርዮስ መበል 16 ወኪል መንበረ
ጴጥሮስ አብ ዓዲ ሓበሻ ኢሎም ሸሞሞ። ብ1849 ድሕሪ ዓሰርተ ዓመት አብ ዓድና ሓዋርያነቶም
አብ ባጽዕ ብአቡነ ማስያስ ማሕበር ኻፑቺኒ አቡን ተሾሙ። ድሕሪ ክልተ ዓመት ጵጵስናኦም
ብጥሪ 1 1851 ናይ ምጀመርያ ሓበሻ ንብጹእ ኣባ ገብረሚካኤል አብ ዓሊተና ክህነት ሃብዎም።
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ሓምለ 31 ንሓላይ ካብ ሔቦ እናተመልሱ አብ አሊገደ ዝተባህለ ቦታ አብ ትሕቲ ኦም ዓረፉ።
ፕዮስ 12 ብ1939 ብጹእ ኢሎም አወጁሎም ብ1975 ጳውሎስ 6ይ ቅዱስ ኢሎም አወጁሎም።
ቅዱስ አቡነ ያዕቆም መለለይኦም አምላኽ ዝበሎም ሰሚዖም በቲ ንሱ ዝመርሖም ዝኸዱ ዝነበሩ
ሰብ እዮም። ኩሉ ጊዜ ንሕሹኽታ አምላኾምን ንዝገለጸሎምን ክገብሩ ሰጋእ ዘይብሉ ልቦም
ንአምላኽ ዝኸፈቱ ሰብ ነሮም። አምላኽ ንአገልግሎት ክህነት ምስ ሓረዮም ብብቕዓት አርእዮም።
ካብ መጀመርያ ቅንአት ድሕነት ነርዎም። ንሰባት አብ አምላኽ ክመልሱ ወንጌል ክሰብኩ
ሕልሞም እዩ ነሩ። አብ ዘይትፈልጦ ዓዲ ከድካ ቃል አምላኽ ምስባኽ። ንዓዲ ሓበሻ ከይዶም
ወንጌል ክሰብኩ እሞ ንሓበሻ አብቲ ሓቀኛ እምነት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ክመልሱ ንስብከት
ተበጊሶም። አብ ዓድና ምስ አተዉ ዘርአይዎ ነገር፡
•

ፍቕሪ፡ ንሓበሻ ከም ዘፍቅሩ ነቲ ንሶም ዝአመንዎ ከካፍሉ ዓዶምን ወገኖምን
ሓዲጎም ንዓድና መጺኦም። ንአና መሲሎሞ ባህልናን ቋንቋናን ፈሊጦም ብኹሉ
ንአና መሲሎም ቀሪቦምና ፍቕሮም አርኢዮምና። ንማን ሰብ ብአርአያ ስላሴ
ዝተፈጥረ አፍቂርካ ምኽአል እሞ ነቲ ዘሎካ ፍቕሪ ምግላጽ። አብ እግዚአብሔር
ዝደልዮ ከድካ ሰናይ ምዝራእ ንሰባት አብ መአዲ ኢየሱስ ከም ከምዝቐርቡ
ምግባር ካብ አቦና ኢና ተማሂርና።

•

ስርዓትና ባህልና አኽቢሮም ቀሪቦምና። ባህልኻ ቋንቋኻ ዘኽብር አብ ልቡ
ተቐቢሉካ ማለት እዩ። ቅዱስ አቡነ ያዕቆብ ግዕዝ፥ ትግርኛ ብመጠኑ አምሓርኛ
ይኽእሉ ነሮም። ዓድና ምስ አተዉ ድሕሪ ዓመት ብአምሓርኛ ብ26 ጥሪ 1840
ናይ መጀመርያ ስብከቶም አስሚዖም። አብ ዝተፈላለየ እዋን ስብከቶም ጸሎቶም
ብግዕዝን ትግርኛ እዩ ነሩ። በቲ ጊዜ ምስዮናውያን ንአፍሪቃ ከም ዓዶም ባህሎም
ቋንቅኦም ከምህሩ ስርዓቶም ክዝርግሑ ዝጓየዩሉ ዝነበሩ እዋን እዩ። ቅዱስ አቡነ
ያዕቆም ግን ከማና መሲሎም እዮም ቀሪቦምን። ንሃብታም ባህሊ ክርስትናና
ክሕልዎ ክነዕብዮ ዓቢ መምህር ኮይኖምና። ንሰብ ምኽባር ዓለቱ ቋንቍኡ
እንታይነቱ ብዘየገድስ ብዓይኒ አምላኽ ርኢኻ ምኽባሩ።

•

ስብከተ ወንጌል ናይ ኩልና ምዃኑ። ዓዶምን ወገኖምን ሓዲጎም አባና ክመጹ
ከለዉ ኩልና አብ ክርስቶስ አሕዋት ከም ዝኾና እሞ እቲ ዝተቐበልናዮ ጥምቀት
ንስብከት ክንወፍር ሓላፍነት ከም ዘልበሰና አርእዮምና። አብ ዓድኻ ወገንካ ጥራሕ
ተወሲንካ ምንባር ባህሪ ክርስትና ከምዘይኮነ ብግብሪ አርእዮምና።

•

ኩሉ ጊዜ ይጽልዩ ነሮም። ቅዱስ አቡነ ያዕቆብ ንኹሉ ዝጓነፎም ዝነበረ ስደት
መከራ ብሓይሊ ጸሎት ይሓልፍዎ ነሮም። ደቆም ብዓል ኣባ ተኽለአይማኖት አብ
ጽሑፎም ይነግሩና። ጸሎት መለለይኦም እዩ ነሩ። ንኹሉ ዝጓነፎም ዝነበረ መከራ
አብ አምላኽ ይሓድግዎ ነሮም።

•

ጸዋዕታኻ አለሊኻ ከምቲ አምላኽ ዝደልዮ ምኻድ። ቅዱስ አቡነ ያዕቆብ ነቲ
ብአምላኽ ዝተዋህቦም ጸዋዕታ አፍሪዮምሉ። አብ ዓድና ቤተ ክርስትያን
መስሪቶም ንአና ወሊዶም። ሕይወቶም ሃናጺ ቅዱስ እዩ ነሩ። ነዚ ዝረአዩ
4

ብዙሓት ተኸቲሎሞም። አምላኽ ንነፍስወከፍና በቲ ዘሎና ጸጋ ክነፍሪ ይደልየና።
አብነት አቦና ተንኪፉና አብ ጸዋዕታና ናይ አምላኽ ቦታ ክነርኢ እሞ ሰበኽቲ
ክንከውን ይግብአና።
ንቅዱስ አቦና ክንዝክር ከሎና አብ ሕልናና ቦታ ክንህቦ ዝግብአና ነገራት አሎና። ንሶም ናይ
ኩልና አቦ እዮም፥ ኩልና መንፈስ አቦና ክንወርስ እሞ አብ እምነትና አብ ፍቕርና አብ ኩሉ ደቂ
ያዕቆብ ክንከውን። ወረስቶም ክንከውን ከምኦም ሰበክቲ ወንጌል ብሕይወትና ክንከውን መብጽዓና
እንሕድሰሉ አጋጣሚ እዩ።
አብ ኤሪትራን ኢትዮጵያን እንርከብ ካቶሊካውያን ፍረ ቅዱስ አቡነ ያዕቆብ ኢና። አቦና አፍደገ
መንግስተ ሰማይ ከፊቶምልና። አብ አምላኽ እንቐርበሉ ወንጌል ሰቢኾምልና። ብሕይወቶም
ወንጌል ከመይ ገርካ ከም እትነብሮ አርእዮናምና። ሓደ ካብቲ መለለዪ አቦና አብ ሕወቶም ሰባት
መንፈስ አምላኽ የርእዩ ነሮም። ኩሎም ዝቐረብዎም ፍሉይ ቅድስና ይስምዖም ነሩ። አብ ሓጺር
እዋን ብዙሓት ሰዓብቲ ገሮም። ንቤተ ክርስትያን ዓድና ኸአ ዓቢ አቦ ኴኖማ።
አምላኽ ብቅዱስ አቦና አቢሉ አብ መአዲ መርዕኡ ይዕድመና አሎ። ንሶም ልኡኽ ኮይኖም አብ
ዓድና ቅድሚ 150 ዓመት መጺኦም መገዲ ብርሃን ሓቢሮም ሓሊፎም። ሎሚ አነን ንስኹምን
ዓደምቲ አብ ቤት አምላኽ ክንከውን ይደልዩና አለዉ። ነታ ንሶም ዝጀመርዋ መብራህቲ አብሪህና
ክንክእል እሞ ወንጌል አብ ኩሉ ከም ዝበጽሕ ክንገብር ይግብአና።
ኦ ቅዱስ አቦና ሎሚ እውን ነቲ እተፍቅርዎ አቦኹም ለምኑልና ሓገዝኩም ጽላልኩም የድልየና
አሎ። አብ አምላኽ ክንምለስ እምነትና ክነደልድል ለምኑልና። ንኹሎም ብዝተፈላለየ መገዲ አብ
ዝተፈላለየ ስቓይ ዝርከቡ ደቅኹም አብ እምነቶም ክጸንዑ እሞ መገዲ አምላኽ ክሕዙ ሎሚ
እውን ጸሎትኩምን ቡራኬኹምን የድልየና እዩ እሞ ባርኹና።
ብሩኽ ዓውደ ዓመት ንኹልና!
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ
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