ንጸላኢኻ ክተፍቅር ስንድው ምዃን
ንባባት፡ 1ዘነ 21፡17-29፥ መዝ. 51፡ 3-6፥ ማቴ 5፡43-48።

ሰብ ብባህሪኡ ድሕሪ ውድቀት አዳም ርእሱ ናይ ምምላኽ ዓቕሚ አጥፊኡ አብ ቃልሲ ከም ዝነብር
ኮይኑ። ሳዕቤን ኃጢእቱ ጋሻ ባህሪ ከምዝፈጥር ገርዎ። ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ ሳዕበን ኃጢአት ሰባት አብ
መንግኦም ጽልኢ ቅርሕንቲ ሕነ ምፍዳይ ብሓጺሩ ሰብ ንጥፍአት ሓዉን ሓፍቱን ዝወፍር ባህሪ ፈጢሩ
በዚ ኸአ ታሪኽ ሰብ ታሪኽ ቅትለት ጽልኢ ፍልልይ ኮይኑ ተሪፉ። ቀዳማይ ቅትለት ሰብ ካብ ጽልእን
ቅርሕትን ተበጊሱ ቃኤል ንሓዉ ከም ዝቐተለ ቅ. መጽሓፍ ይነግረና። ካብዚ ንድሓር ታሪኽ ወዲሰብ
ታሪኽ ቅትለት ጽልኢ ዓመጽ አብ ልዕሊ ሓዉን ሓፍቱን ኮይኑ። ንሓዉ እንተ ዘይአጥፍአ ክድቅስ
አይክአለን፥ ብግሊ ደረጃ፥ ብሃገር ደረጃ፥ኤት ቅትለት አድሕድ ናትና ገርናዮ እዚ ግን ድላይ አምላኽ
አይነበረን። እዚ እዩ ድሕሪ ውድቀት ቀዳሞት ወለድና ዝወረስናዮ።
አብዚ ዘሎናዮ ዘመን እንርእዮን እንሰምዖን ዘሎና ሓቂ እዩ። እቲ ዝገደደ ንኽፉእ ዝገበረካ ክፉእ ክትፈዲ
ወላ እኳ እመነትና ዘይድግፎ እንተ ኾነ ከም ሰባት ገባር ክፉእ ናይ ዝገበሮ ክፍአት ክፍደ አልኦ ንብል
ወይ ሓደ ሕኒኡ እንተ ፈደየ ሐራይ ገበሮ/ረት እናበልና ዳርጋ ነቲ ዝተገብረ ነጽድቖ። እቲ አጸጊሙ ዘሎ
ሓንቲ ዘይገበሩ ንጹሓት ብአልማማን ብግልን ክቕተሉ ክዋረዱ ክትርኢ ከሎኻ እዩ። አብ ምሉእ ዓለም
ሕፃናት፥ ሽማገለታት አጉባዝ አሰብኡት አንስቲ ኽግፍዑ ክቕተሉ እንርእዮ ዘሎና ሓቂ እዩ። ሕሉፍ
ሓሊፉ ተአኮቦም አብ ቤተ ክርስትያን ምስ አምላኾም ዝጽልዩን ዝቕድሱን (አብ ናጀርያ ከምኡ አብ
ኢትዮጵያ) ብአልማማ ክቅተሉ ምርአይ ክሳብ ክንደይ ካብ አምላኽ ርሒቕና ከምዘሎና ዘርኢ እዩ። ነዞም
ግፍዒ ዝገብሩ ከመይ ገርና ኢና ክንምሕሮም እንኽእል። ሕይወት ሰብ ከም ናይ እንስሳ ተራእዩ
መዓልታዊ ምቕታል ንአናአርአዩ ክንምሕር ንእዘዝ አሎና ብሓቂ ኸቢድን ክትርድኦ ጸጋ ዘድልዮ እዩ።
ኹሎም ገፋዕትና ዓመጽትና ጸላእትና እንብሎም ንሶም እዮም። እዚኦም ገፋዕቲ ከም ሰብ ክንርእዮም
ይኸብደና። ካብዚ ተበጊስና ከምቲ አምላኽ ዝርእዮም ክንርእዮም አይንደልን እኳ ድአ ዓስቢ ክፍአቶም
ክፍደዩ ይግባእ ኢና እንብል። አብ ፩ዘነ 21፡17-29 ዘሎ ብዛዕባ ሓደ ዓመጽን ግፍዕን ዝመልኦ ፍጻሜ
አብ ታሪኽ እስራኤል ይነግረና። አሃብ ንጉሥ እስራኤል ናይ ናቡተ ዝተባህለ ካብ አቦታቱ ዝወረሶ ስፍራ
አታኽልቲ ወይኑ ክሸጠሉ ወይ ክቕይሮ ምስ ሓተቶ ስለ ዝአበዮ ሰበይቱ ኤልዛቤል ብዝአለመቶ ብናይ
ሓሶት ምስክርነት ንናቡተ አቕቲላ ንንጉሥ ዝደለዮ አታኽልቲ ወይኒ አውሂባቶ። አብ ልዕሊ ናቡተ
ዝተፈጸመ ብሓሶትን ምጥፍፋእን ውዲት እዩ ነሩ። ኤልያስ ነብይ ነዚ ምስ ሰምዐ አብ አክአብ ቀሪቡ
ዝገበሮ ኩሉ ምስ ነገሮ አብቲ አኽላባት ንደም ናቡተ ዝልሓሱሉ አብኡ ደምካ ክልሕስዎ እዮም ምስ በሎ
ብኃጢአቱ ስለ ዝተነስሐን ዝጾመን ሓምኹሽቲ ነስኒሱ ስለ ዝለመነን ተማሒሩ። አብዚ ግን ብውሽጥና
ክምሓር የብሉን ዝብል ይስምዓና ምኽንያቱ ዝገበሮ ግፍዒ ዘምሕር አይ ኮነንን፥ እቲ ዝግብኦ ፍርዲ
ርትዒ አይተዋህቦን ንብል፥ እንተ ኾነ እግዚአብሔር ክምሕሮ ንርኢ።
አብ መጽሓፍ ሌዋውያን 19፡18 “ንብጻይካ ከም ርእስኻ ደአ አፍቅር እምበር ንሓደ ኻብ ሕዝብኻ ሕነ
አይትፈድን አይትቕየምን” ይብል። አብዚ ሕነ ወይ ቂምታ አንጻር ደቅኻ አይትሓዝ ከምኡ ንጓኖትን

ወጻእተኛታትን ምሓር ይብል። ነዚ መሰረት ገሮም ብዙሓት ንትምህርቲ ኢየሱስ ቅቡልን ቅኑዕን ብዝኾነ
መገዲ ተኻየድ እዩ ዘስምዕ።
አብ ወንጌል ማቴዎስ ከም እነንብቦ ኢየሱስ በቲ ግዚኡ ንዝነበረ ባህሊ ዝጻረር ትምህርቲ እዩ ሂቡ።
ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ብኹርዓት እዮም ንሕግታት ቶራህን ዓሰርተ ትእዛዝን አብ ግብሪ ብምውዓሎም
ዝዛረቡ። ስርዓታት አንጽሖ ይፍጽሙ፥ ምስ ዘይንጹሓት ነገራትን ሰባትን አይራኸቡን ከም አረማውያን
አህዛብን ዝሩጋትን ዝብልዎም አይሕወሱን ነዚ ኹሉ አጽኒዖም ይሕልውዎ ነሮም። እንተ ኾነ ብአንጻሩ
ክርስትና ምእንቲ ርትዕን ሓቅን ክቃለሱ ከምዘለዎም እዚ ትምህርቲ ይሕብር። ከምቲ እግዚአብሔር
ሓቀኛ ርትዓዊ ዝኾነ ከምኡ ክኾኑ ዝተጸውዑ እዮም ማለት ርትዒ ሓቂ ሰላም ዝመልኦ ሕይወት ምንባር
ማለት ንቲ አቦ ሓቅን ርትዕን ዝኾነ አምላኽ ምምሳል እዩ።
ማቴዎስ ወንጌላዊ ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ርድኢትን ትምህርትን ዓይኒ በዛ ዓይኒ ንዝብል ጨሪሾም ብኻልእ
መልክዕ ክርድእዎ ኢየሱስ አብቲ እምባ አብ ዘስተምሃሮ ከም ዝነገረ ይነግረና። ሓዲስ ሕጊ ሂብዎም
ብእኡ ከአ ክምርሑ ነጊርዎም። አነጺሩ ንጸላእትኹም ምሓሩ ዝብል ትምህርቲ ሂብዎም። ምሓሩ ጥራሕ
ዘይኮነ ኢልዎም አፍቅርዎም፥ ጸልዩሎም እናበለ ክትቅበሎን ክትርድኦን ከቢድ ትምህርቲ ሂቡ። ንአና
እውን ዝምልከት እዩ፥ ንጸልእትና ክነፍቅር ትእዛዝ ሂቡና። ንሱ አብ መስቀል ዝሞተ ምእንቲ ኩልና
እዩ። በቲ ዘርአዮ ኩልና ክንክተሎ ነጊሩና። ነቲ ንሱ ዝጠዓሞ ጽዋእ ክንጥዕም ነጊሩና። ንጸላእትና እንተ
አፍቀርና ንዝኾነ ክነፍቅር አይከጸግመናን እዩ።
ሕስብ አቢልና እንተ ረአናዮ እዚ ምኽሪ ኢየሱስ እቲ እንኾ መገዲ ንሓጎስናን ሰላምናን ዘምጽእ። እንተ
ዘይኮነ እቶም ዝሰምዕዎ ዝነመበሩ ካብቶም መኽፈልቲ ቀረጽ እቶም ንጸልእቶም ግብሪ ብምኽፋል
ዘገልግልግሉ ዝነበሩ ካብኦም አይኽሕሹን እዮም። እዚ ማለት ከአ ከም አረማውያን ወይ እውን ከም
አልቦ አምላኽ ኮይኖም ይጉዓዙ አለዉ ማለት እዩ።
ነቲ ኢየሱስ ዝብሎ ዘሎ ብንጹር ክንርዳእ ንደሊ እንተ ኾና ክልተ ቃላት አለዋ ክነነጽረን ዘሎና
“ፍቕርን፡ ጸላእትን”።
መን እዮም ጸላእትና? እንጸልኦም ወይ ዝጸልኡና ሰባት እዮም። ሓደ ብሓቂ ክርስትያን እየ ዝብል
ንትምህርቲ ክርስቶስ ዝቕበል ብሓፈሻ ንዝኾነ ሰብ ብጽቡቕ ዝርኢ ዓለት ሃይማኖት ሕብሪ ደረጃ ጾታ
ብዝኾነ መገዲ ፈልዩ ዘይርኢ ክኸውን አለዎ። ከምዚ ምስዝኸውን ከአ ብዝኾነ መገዲ ንዝኾነ ሰብ
ብዘይከውን ክገፍዕ ክብድል አይክእልን እዩ። ብዓይኒ ጽልኢ ክርኢ አይክእልን እዩ። ግን ብስም ንሰባት
ብጽቡቕ ቀረብናዮም ወይ ገበርናሎም ኩሉ ጊዜ ጽቡቕ ክንረክብ ምዃና ዋሕስ የብላንን። ከምቲ ንሕና
ዝገበርናሎም ጽቡቕ ክገብሩል፤ና እዮም ኢልና ክንአምን አይንኽእል፤ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ሰባት አብ
ልዕለና ጽልኢ፥ ቅንኢ፥ ሕርቃን ወላ እውን ዓመጽ
አልዒሎም ግዳያት ክንከውን ንኽእል ኢና።
እዚኦም ጸላእትና እዮም ክንፈትዎም ከአ ዘሎና እዮም።
አብዚ ፍቕሪ ክንብል እንከሎና እንታይ እዩ ዘስምዕ? ኢየሱስ ንጸላእትኹም አፍቅሩ ክብል እንከሎ
እንታይ ማለቱ እዩ? ፍቕሪ ዝብል ቃል አብ ቋንቋ ግሪኽ ዝተፈላለየ አርባዕተ ትርጉም አለዎ።

1. Storge ናይ ስድራቤት ፍቕሪ። አብ መንጎ ወላድን ውሉድን ዘሎ ፍቕሪ። ፕላቶ ከም ዝብሎ
ቆልዓ የፍቅርን ይፍቅርን በቶም አብ ዓለም ዘምጽእዎ። አብዚ አብ መንጎ ስድራ ዘሎ ፍቕሪ
ምቅርራብ የመልክት።
2. Eros አብ መንጎ ክልተ አንጻር ጾታታት ዘሎ ፍቕሪ። አብ መንጎ ተባዕታይን አንስታይትን ዘሎ
ፍቕሪ። አብ መንጎ ክልቲኦም ዝስሕብ ስምዒት አሎ ጾታዊ ፍቕሪ። አብ ሰብ እዚ ፍቕሪ
ባህርያዊ እዩ እንተ ኾነ አብ ሃረርታ ወይ ትምኒት ክበጽሕ እንከሎ ኃጢአት ይከውን። ኢየሱስ
ነዚ ኽገልጽ እንከሎ ዝኾነ ብዓይኑ/ና ርእያ ዝበሃገ/ት ከም ዝዘመወ ይነግረና። እዚ ፍቕሪ ሓለዋን
ምስትውዓልን የድልዮ ብቐሊል ካብ ድላይ አምላኽ ከውጽአና ስለ ዝኽእል።
3. Philia ሰባት ነቲ ዘፍቅርዎ ብቐረባ ዝገልጹሉ ፍቕሪ እዩ። ዝልዓለ ዓይነት ፍቕሪ አብ ነገራት
ወይ ሰባት እተርእዮ ፍሉይ ፍቕሪ እዩ። አብ ናይ ቀረባ አዕሩኽትናን መቕርብናን እነርእዮ ፍቕሪ
እዩ። ምስቲ እተፍቅሮ ጥቡቕ ርክብ ትፈጥር።
4. Agape ዘይልወጥ ዘይስዓር ዘይርአ ሰናይ ድለት እዩ። እዚ አጋፐ ዝብል ቃል ሓደ ሓደ መንገዲ
ዝሓዘ ዓይነት ፍቕሪ እዩ፥ ሰባት ዝገበሩና፥ ዝበሉና፥ ይጉድኡና የጉህዩና የሕዝኑና ብዘየገድስ
አብኦም ዘሎና ፍቕሪ፥ አብኦም ዝኾነ ዓይነት ጽልኢ አብ ልብና ከይሓደረ ነፍቅሮምን
ንግደሰሎምን። ብኻልእ አዘራርባ ዝገበርዎ ክፉእ ብዘየገድስ አብኦም ዘሎና ፍቕሪ አይቅየርን፥
ናቶም ሰናይ ጥራሕ ንምነ። እግዚአብሔር አብ ኩሎም ፍጥራቱ ንሳቶም ዘርእይዎ ግብረ መልሲ
ብዘየገድስ ዘርእዮ ፍቕሪ እዩ። እዚ ካብቲ ካልእ ፍቕሪ አብኡ ምክፋል፥ ምፍታውን ጥቡቕ
ዘሎካ ምሃብን ዝፍጸሞ አይኮነን። ፍሉይ ፍቕሪ በቲ እትገብሮን እተርእዮን ዘይጸሎ ፍቕሪ እዩ።
ከመይ ኢልና ወይ ገርና ኢና ንጸላእትና ክንፍቅሮም ዘሎና? ወንጌል መልሲ ክህበና እንከሎ ከምቲ
ሰማያዊ አቦኹም ገርኩም አፍቅርዎም ይብለና። ከምቲ ሰማያዊ አቦ ዝምህርን/ዝሓድግን ዘፍቅርን ነቶም
ብሰንኪ ኃጢአቶም ንኻልኦት አማልኽቲ ብምምላኾም ብገዛእ ፍቓዶም ጸላእቱ ዝገበሩ ዝምሕር ናይ
ኢየሱስ መገዲ ዝሓቶ ንጸላእትና ክነፍቅሮምን ክንምሕሮምን እዩ። ንሓውናን ሓፍትናን ጥራሕ አይ ኮናን
ክነፍቅር ዘሎና ነቶም ጸላእትና፥ ነቶም ዘሳድዱና። ነቶም አንጻርና ኃጢአት ዝገብሩ፥ ነቶም ምስ ሃገራና
አብ ውግእ ዘለዉ፥ ነቶም አብ ንአሽቱ ነገራት ዘሕረቑና፥ ነቶም አብ ዝሓለፈ ይኹን አብዚ እዋን
አንጻርና ዝተዛረቡ ዝሓመዩና፥ ነቶም ስልጣን ተተቒሞም ዝዓመጹና ክነፍቅር አሎና።
አፍቅርዎም፥ ሕደጉሎም፥ ተዓገስዎም፥ መግብዎም፥ ክደንዎም፥ ምሃርዎም፥ አገልግልዎም፥ አብ
ልዕሊኦም ዝኾነ ጽልኢ አይትሓዙ፥ ብጽሕዎም፥ ጸልዩሎም፥ ጽቡቕ ሕሰቡሎም ተመነይሎሞም ወላ
እውን አብ መስቀል ዝወስዱኹም እንተ አለዉ። እዚ እዩ መገዲ ፍጽምና ምኽንያቱ እዚ እዩ እቲ ፍጹም
ዝኾነ አምላኽ ዝገበሮ። ሎሚ እውን ኢየሱስ መምህርና ዝብለና ደቂ አምላኽ ክንከውን ነዚ ነገራት አብ
ዕለታዊ ሕይወትና ክንገብሮ አሎና፥ ምኽንያቱ አምላኽ ምስ ነፍሲ ወከፍና ከምኡ እዩ ዝገብር።
ይምሕረና ነነፍሲ ወከፍና ጽቡቕ ይምነየልና ንሕና ከአ ከምኡ ክንገብር ይግባእ።
አብዚ ዘሎናዮ ዘመን ብዙሓት ንጸላእቶም ብቓልን ብግብርን ዘዋረድዎም ከመይ ገሮም ሕኒኦም
ከምዘተግብሩ መዓልቶም ይጽበዩ እሞ እታ ሕነ ዝፈድዩላ ዕለት ምስ መጸት ሽዑ ብዘለዎም ዓቕሚ
ሕኒኦም ይፈድዩ። እንተ ኾነ ሓደ ክርስትያን ንጸላኢ ክቐጽዕ ዘይኮነ ክምሕር ክሓድግ ከፍቅር ዝተሰናደወ
ክኸውን ይግባእ። ንኹሉ ሰብ ብዝክአለና ጽቡቅ ክንገብር ይግብአና ከምኡ እንተ ገበርና ጥራሕ ኢና
ንኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒና ክንመስሎ እንኽእል። ሽዑ ኢና ከምቲ ሰማያዊ አቦና ፍጹም ዝኾነ ፍጹማት
እንኸውን።

ጸላእትኹም አፍቅሩ ዝብል ከምቲ አብ መንጎ ክልተ ፍቑራት ወይ ከምቲ አብ ንጹሕ ሰብ እነርእዮ
ፍትወት፥ ወይ ምስኦም ሃነን ክንብል አሎና ማለት አይኮነን። ከምዚ እንተ ኾነ ትርጉም የብሉን ከምኡ
እውን ክኸውን አይክእልን እዩ። ንጸላእትኻ አፍቅር ማለት ክንረኽቦ ማለት ብዛዕብኦም ጽቡቕ
ክንምነየሎም ማለት እዩ። እዚ ኽግበር ዝክአል አድህቦና ብዝያዳ ብዝዕብኦም ክንገብር እንከሎና እዩ።
አቐዲመ ከም ዝበልክዎ ብባህሪና ሓደ ሰብ አብ ልዕለና በደለ እንተ ፈጸመ ሕነና እኳድአ ብዕጽፊ ክንፈዲ
ኢና እንደሊ። ምኽንያቱ ተደፊረ መንነተይ ተዋሪደ ዝብል ስምዒትን ርድኢትን ስለ እነሕድር። ኢየሱስ
አብክንዲ አብ ስምዒትና እንተኩር አብቲ ሓቀኛ ኩነት እንተ ኾነ ዝበለጸ ነሩ። ኩልና ከም እንዕዘቦ አብ
መንጎ ክልተ ሰባት ገለ ጸገም ክፍጠር እንከሎ አብ ክንዲ አብ ምፍትሑ አብ ዝዓበየ ዘፈላሊ ነገር ስለ
እነብጽሖ አብ ሰላምን ዕርቅን ክንምለስ ከቢድ ይኸውን።
እንታይ እዩ ጸገሙ አብ ክንዲ ኢልካ
ምሕታት፥ ስለምንታይ እዩ እዚ ሰብ ከምዚ ዝገብረ ዘሎ፥ እንታይ እዩ ጸገሙ፥ ጸገም ናይ እዚ ሰብ
ክፈትሕ ዝኾነ መገዲ አሎዶ ኢልና ክንሓትት ጸቡቕ እዩ አብ ክንዲ ተቐዳዲምካ ሕነ ክትፈዲ ምድላይ።
አብ ገለ ሓዳራት ክልተ ሰብ ሓዳር ንጸገማቶም ከይጀመረ እንከሎ አብ ክንዲ ዝፈትሕዎ አብ ከሰማምዕ
ዘይክእል ምስ በጽሐ አብ ፍትሕን ምፍልላይን ምስ ወረዱ ጸገማት አብ ዝገደደ ይበጽሑ። እዚ አብ
አሕዋት አብ ጎረባብቲ አብ አዕሩኽ ይርአ እዩ። አብ ሃገራት እውን እዚ እንርእዮ ዘሎና እዩ አብ ክንዲ
ብአግኡ ጸገማት ዝፈትሑ አብ ግርጭትን አብ ኃይሊ አሚኖም ሰብ ይሃልቕ አሎ።
ናይ ሰባት ጸገም ህድእ ኢልና ክንሓስብ ምስ ጀመርና ንጸገማት ንርዳእ ሰላም ክፍጠር ውሽጣዊ ርግአት
ክረኽቡ ሽዑ ክንጽልየሎምን ብውሽጦም ክሓውዩ ክንገብር እዚ ኸአ ምሉእ ሰላም ብምግባርን ውሽጣዊ
ርእሰ ተአማንነት ከም ዝፈጥሩ ብምግባርን እዩ። ንዝጸልአና ምጽላእ፥ ብሓይሊ ንዝመጽአኒ ብሓይሊ
እንተ መጻእክዎ ማለት ዝገደደ ስእነት ሰላምን ጸገማትን ዘብዝሕ እምበር ዘምጽኦ ፋይዳ የብሉን እኳ ድአ
ዝገደደ ፍልልይን ቅርሕንትን እዩ ዝፈጥር። አንተ ኾነ ከምቲ ኢየሱስ ዝብሎ እንተ ገበርና እቲ ሓዊ
ይጠፍእ ጸልማት ይቕንጠጥ ሓድነት ይፍጠር።
ከምቲ ሰማያዊ አቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ፍጹማት ኩኑ። አብዚ ፍጽምና ክብል እንከሎ
ደረት ወይ ዝኾነ ክቅድመ ኩነት ዘይብሉ ፍቕሪ እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝህቦ ፍቕሪ ማለት
እዩ። ንአምላኽ አብ ምምሳል ክንዓብን አብ ዓለም መሰኻኽር ህላዌኡ ክንከውን እንተ ደለና ልክዕ ከምቲ
ንሱ ዝደልዮን ዝገብሮን ክንገብር አሎና። ሰባት ንቃል ኢየሱስ ክሰምኡ እንተ ዝኽእሉ እዛ እንነብራ
ዓለም ክንደይ ሰናይ ምኾነት። ብላዓሊ ላዕሊ ብአፍና ጥራዕ ግብሪ ዘይብልና እንተ ኾና ሓንቲ ለውጢ
የብልና ስለዚ ካብዝኾነ ዘይተግባራውያን ዝገብረና ክንርሕቕ አሎና።
ንጸላእትኻ አፍቅር ክብሃል እንከሎ እምብአር ከምቲ ንአይ አምላኽ በዲለዮ ከሎኹ ዝዕረቐኒ አነ ኸአ
ንሓደ ሓወይ ወይ ሓፍተይ ክዕረቖ አሎኒ። ከምቲ አምላክ ዝርእዮ ክርእዮ አሎኒ። በቲ አብ ልዕለይ
ዝተገብረ ግፍዒ ክዕቅኖ የብለይን፥ ከምቲ አምላኽ አብ ነፍሲ ወከፍና ገርና ክንርእዮ አሎና። አብ ትሕቲ
መስቀል ዝተመሃርናዮ ናይ ሕድገት ዕርቂ መገዲ አብ ዕለታዊ ሕይወትና ክነስተንትኖ ይግባእ።
አምላኽ አብ መዓልቲ ሕይወትና ዕርቂ ሕድገት ክንገብር ጸግኡን ምሕረቱን ይሃበና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ።

