ናይ ቁርስና በረኸት
በስመ አብ ወወሌዴ ወመንፈስ ቅደስ ኣሐደ ኣምሊኽ ኣሜን!
ራብዓይ ሰሙነ መጻጉዕ መጋቢት 11/2003 ዓ.ም
ካብ ዓቢይ ጾም ራብዓይ ሰንበት መጻጉዕ ይብሃሌ። እዙ ዜተበሃሇለ ምኽንያት ኣብዙ ሰንበት
ዜዜመር ናይ ጾመ ደ ካብ ዋዛማ ጀሚሩ " አሕየዎ ኢየሱስ ሇመጻጉዕ ሐመ ሠሊሳ
ወሰመንተ ዓመተ ፡ 38 ዓመት ዜሓመመ መጻጐዕ ኢየሱስ ኣሕውዩዎ።" " ሰንበት አሜሃ አመ
ይቤል ሇምጻጉዕ ተንሥእ ንሣእ ዏራትከ ነሥአ አራቶ አተወ ቤቶ እስመ ፈወሶ ወሌዴ
እግዙአብሔር በሰንበት ኢየሱስ ንመጻጉዕ ዓራትካ ኣሌዒሌካ ተሢእካ ኪዴ "ዜበሇለ መዓሌቲ
ሰንበት እዩ ኔሩ። መጻጉዕ ዓራቱ ኣሌዒለ ናብ ቤቱ ከዯ ወዱ እግዙአብሔር ብዕሇተ ሰንበት
ፈዊሱ እዩ'ሞ " በሰንበተ ፈወሰ ደያነ ወከሠተ አዕይንተ ዕውራን፡ ኣብ ዕሇተ ሰንበት ደውያን
ፈዊሱ ዓይኒ ዕውራት ኣብሪሁ" እንዲበሇ፣ ን38 ዓመት ኣብ ዓራት ሓሚሙ ዜነብረ መጻጉዕን
ካሌኦትን ብዜተፈሊሇይ ዯዌ ዜተታሕዘ ሕሙማትን ብምፍዋሱ ብሓፈሻ እንዲርረ
እንዲተንተነን ስሇዜዜምር ዕሇቱን ሳምንትን መጻጉዕ ተባሂለ። ሰሇዙ እዙ ሰንበት ናይ
ሕሙማት ፈውሲ መኻኸሪ ዕሇት እዩ ማሇት ክብሃሌ ይከኣሌ። ማቴ.9፣1-8፣ዮሓ.5

ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር
ናይዙ ጽሑፍ መበሲ ጥቕሲ ኣብ ላዋውያን 19፥18 ዜተጻሕፈ "ንብጻይካ ከምነብስኻ ፍቶ" ዜብሌ ትእዚዚት ኣብ ጸ 20፥
3፥17 ካብ ዜተርሩ ዓሰርተ ትእዚዚት ሓዯ እዩ። ነዙ ትእዚዚት ካብ ዓሰርተ ትእዚዚት ፈሌዮም (ነጺልም)ዜርእይዎ
እንተሃሇዉ'ዉን ኣምሊኽናን መዴኃኒናን እየሱስ ክርስቶስ ብዚዕባ ትእዚዚት ኣብ ዜተዚረበለ ዓንቀጽ ሕጊ ኹለ ንእግዙኣብሔር
ብፍጹም ሌቢ ብፍጹም ሓሳብ ብፍጹም ነብሲ ብምፍታው ብፍቕሪ እግዙኣብሔር ንብጻይካ ከም ነብስኻ ጌርካ ምፍታውን
ጠቓሌሌ ምኻኑ ብግቡእ ኣምሂሩ ኢዩ።
ነዙ ናይ ኣምሊኽናን መዴሃኒናን እየሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ መሰረት ብምግባር ሉቃውንቲ ቤተክርስትያን ሥርዓተ
ትእዚዚት ኣብ ክሌተ ቀንዱ ክፍሌታት ብምኽፋሌ ናይ መጀመርታ ኣብ መንጎ እግዙኣብሔርን ሰብን ል ርክብ (ንፍቕሪ
እግዙኣብሔር) ዜምሌከት ካሌኣይ ዴማ ኣብ መንጎ ዯቂ ሰባት ል ሕዴሕዲዊ ርክብ ዜምሌከት እዩ ኢልም እዙ ዜኾነለ
ምኽንያት ናይ ዓስራይ ትእዚዜ (ንብጻይካ ከም ነብስኻ ጌርካ ፍቶ) ዜብሌ ምኻኑ እዩ። ስሇ ዜኾነ ዴማ ካብዙ ብምቕጻሌ
ናይዙ ትእዚዜ እዙ ኣተረጋጉማን ኣፈጻጽማን ክንርኢ ኢና።
"ንብጻይካ ከም ርእስኻ ኣፍቅር"
ኣብ ብለይ ኪዲን "ብጻይካ" ዜብሌ ቃሌ ብጉርብትና ንዜነብር እስራኤሊዊ ዜምሌከት ትርጉም ዜተዋህበ ነበረ።
"ንብጻይካ ከምነብስኻ ፍቶ" ብምባሌ ዜተዋህቦ ትእዚዜ ብጽቡቅ ርክብ ዜተመስረተ ጉርብትና ጥራይ ዜምሌከትን ኣብ መንጎ
ጎረባብትን ንጹህ ፍቅሪ ከም ዜነብር ኽእሌ ዕሊማ ሇዎ ነበረ። በዙ መሰረት ሓዴሓዯ ሰባት ብሇዉዎ ዯረጃን ናይ ናብራ
ኩነታትን ንብጻዩ ብምፍታው ከምዜግባእ ቅደሳት መጻሕፍቲ ይምህሩና። ንኣብነት ጠብብ ሰሇሞን "እቲ ንብጻዩ ዜንዕቕሲ
ሓጢኣት ይገብር" ብምባሌ ዜተዚረቦ ሰብ ምንዓቕ ሓጢኣት ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ቅዴሚ እግዙኣብሔር'ውን ሕትት
ምዃኑ ርዴእ ኢዩ። ምሳ. 14፥21፤፤ ኣብ ቅደስ ወንጌሌ'ውን ከም ዜተጻሕፈ ናብ ሌዓሇም ሂወት ንምውራስ እንታይ
ክንገብር ከምዜግባእ ንጏይታና መዴኃኒናን እየሱስ ክርስቶስ ምስ ሓተቶ ዴማ፥ ኣይትቕተሌ ኣይትሙ ኣይትስረቕ ብሓሶት
ኣይትመስክር ኣቦኻን ኣዳኻን ኣኽብር፥ ኣስዒቡ ከኣ፥ "ንብጻይካ ከምነብስኻ ፍቶ"፤ በል። ንብጻይካ ምፍታዉ ዴማ
ኣምሊኻዊ ሕግን ብፍሊይ ዴማ ናይ ሌዓሇማዊ ሂወት ንምውራስ መሠረታዊ መሇክዒ ምዃኑ መሌክት ኢዩ። ማቴ. 19፥19።

ብናይ ኤርትራ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቅዴሥት ሥሊሴ ቤተክርስቲያን ሳንሆ ካሉፎርንያ ዜተዲሇወ ፳፻፫ ዓ.ም/2011 ዓ.ም
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ብመንጽር ብለይ ኪዲን ብጻይካ ዜብሌ ቃሌ ኣብ ሓዴሽ ኪዲን ስራሕ ኮይኑ ንረኽቦ። ዓርቢ መዓሌቲ ኣብ መስቀሌ
ዜፈሰሰ ዯም ጎይታና መዴሃኒና እየሱስ ክርስቶስ ንኩለ ዓሇም ማሇት ንርኢ ኣዲም ዴሕነት ብምዃኑ እዙ ምውፋይ አዙ
ንህዜብን ኣህዚብን ሓዯ ዜግበረ ስሇዜኾነ ብጻይካ ዜብሌ ትርጉሙ ብክርስቶስ ሓዯ ኣካሌ ንዜኾኑ ኩሊቶም ጠቓሌሌ ኮይኑ
ሰፊሩ ኣል። ብመሰረት እዙ ትርጉም እዙ ከኣ ንብጻይካ ምፍታው ማሇት ንኹለ ሰብ ምፍታው ማሇት ኮይኑ ንረኽቦ።
ኣብ ቅደስ ወንገሌ ታሪኹ እተጻሕፈ ሇዋህ ሳምራዊ ኣብ መገዱ ወዱቑ ንዜረኸቦ ቊሱሌ ኣተንሲኡ ጽቡቕ ነገር ስሇ
ዜገበረለ፥ ካብ አዴ ሸፋቱ ስሇ ዴሓኖ፥ ምሕረትን ርህራሀን ስሇ ዜገበረለ ብጻዩ ከም ዜተባህሇ ተገሉጹ ኣል። ለቃ. 10 25፥
37። ብዯወይ ስጋ ጥራይ ይኮነስ ብዯዌ ነብሲ'ውን ተታሒዝም ንዜሳቐዩን ረዱኤት ንዜዯሌዩን ኩሊቶም በጺሑን ቓሌ
እግዙኣብሔር ተመጊቦም፥ ብንስሓ ተሓኪሞም፥ ጸጋን ረዱኤትን ተጎናጺፎም ብመንፈሳዊ ሂወት ከም ዜነብሩ ምግባር
ንብጻይካ ምፍታው እዩ። ነቶም ዴያብልስ ብዜተፈሊሇዩ ኩነታት ናወጾም ዯቂ ኣዲም ንመንፈሳዊ ሂወት ትንሳኤ ምብቓዕን
ንነብሶም ካብ ብሓጢኣት ምሟት ምዴሓን'ውን ንብጻይካ ምፍታው ኢዩ።
ብሓፈሻዊ አንተርኢናዮ ብሥሊሴ ንዜተፈጠረ ኩለ ናይ ሰብ ሪኢ ሓዯ ካብቲ ሓዯ ከይተበሊሇጹ ማዕረ ብዜኮነ
ፍቕሪ ምርኣይን ምኽባርን ንብጻይካ ምፍታው ምዃኑ ምዜካር የዴሉ። ሓዋርያ ቕደስ ያዕቆብ ውን "ሕጂ ግና ከምቲ ጽሑፍ
ንብጻይካ ከም ነብስኻ ጌርካ ኣፍቕር ዜብሌ ነቲ ንጉሳዊ ሕጊ ብሓቒ አንተ ፈጸምኩምዎ ሰናይ ትገብሩ ኣሇኹም።
እንተኣዲሇኹም ግና ሓጢኣት ትገብሩ ኣሇኹም እቲ ሕጊ ከኣ መፍረስቲ ምኻንኩም ይረትዓኩም ኢዩ።'' ብምባሌ ዜተዚረቦ
ንብጻይካ ምፍታው ማሇት ንኹለ ማዕረ ጌርካ ብሓዯ ናይ ፍቕሪ ዓይኒ ምርኣይ ማሇት ኸም ዜኾነ ንምርዲእ እዩ።ያዕ.2፡8፥9
።ኣብ ሊዕሉ ዜረኣናዮ ክፍሌታት ናይዙ ጽሑፍ ንብጻይካ ምፍታው ማሇት ንኹለ ሰብ ምፍታው ማሇት ከምዜኾነ
የረጋግጸሌና፤፤ ዓስራይ ትእዚዜ ዴማ ንብጻይካ ከም ነብስኻ ብምፍታው ክፍጸም ዜግብኦ ትእዚዜ እዩ። "ከም ነብስኻ
ምፍታው" ክበሃሌ ኢንከል እንታይ ማሇት ምኳኑ ምርኣይ ኣዴሊዩ እዩ። ካም ነብስኻ ምፍታው ሰፊሕ ትርጉም ሇዎ እዩ።
ከምዙ ዜስዕብ ከኣ ክንርእዮ ኢና።
ከምዜፍሇጥ ዜኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ሌዕሉኡ ሕማቕ ዜምነ፥ ዜገብር'ውን የልን፥ ንሞት ዜፈቱን ዜመርጽን የልን፥
ዜኾነ ንምውራዴ፥ ንርኽሰት፥ ንውዴቀትውን ዜዯሉ የልን። ዜኾነ ይኹን ሰብ ዓይነቱ ዯኣ ዜተፈሊሇየ ይኹን አምበር ንነብሱ
ኩለ ጽቡቅ ዜኮነ ነገር ይመርጽ እዩ። እቲ ጽቡቅ ምርካብ ዜከኣል ይጽዕር የልን። ከምዙ አንተ ዯኣ ኮይኑ ንብጻይካ ከም
ነብስኻ ምፍታው ንነብስኻ ይትዯሌዮ ጽቡቕ ነገር ኩለ ንብጻይካ ምግባር ማሇት እዩ። ኣብ ወንገሌ ጎይታና መዴሃኒና እየሱስ
ክርስቶስ "እምበኣርሲ ኦሪትን ነብያትን እዙ እዩ እሞ፥ ከምቲ ሰብ ክገብረሌኩም እትዯሌይዎ ኩለ ንስኻትኩም ውን ከምኡ
ግበሩልም።" ብምባሌ ስተመሃሮ ነዙ መሌክት እዩ። ማቴ.7፥12። ብመሰረት እዙ ትምህርቲ እዙ ብእተበሃሇት ኦሪት
ዜተኣን ብናይ ነብያት ትንቢት ዜተሰበኼን ፍቕሪ እዙ አዩሞ ንብጻይካ ከም ነብስኻ ምፍታው ማሇት ነብስኻ ንኽትረኽቦ
እትፈትዎ ነገር ንብጻይካ ምግባር እዩ።
ንብጻይካ ከም ነብስኻ ምፍታው ዜብሌ ቃሌ ዴማ ኣብ ሓዱስ ኪዲን ዜበሇጸ ትርጉም ተዋሂብዎ ንረክቦ። ነዙ
መረጋገጺ ዜኮነና ከኣ ሓዋርያ ቕደስ ጳዉልስ "ነብሲ ወከፍ ንጥቕሚ ብጻዩ ዯኣ አምበር ሓዯ እዃ ጥቕሚ ርእሱ ኣይዴሇ።"
ክብሌ ዜተዚረቦ እዩ። 1ይ ቖሮ.10፥24። ኣብዙ ትምህርቲ እዙ ውን ናይ ብጻይካ ጥቕሚ ካብ ናትካ ኣብሉጽካ ምርኣይ ዜግባእ
ምኻኑ ገሉጹ እዩ። እዙ ዴማ ንናይ ፍሉጲስዮስ ሰባት ኣብ ዜሇኣኾ መሌእኽቲ << ብሓንቲ ሓሳብ ብምዃንኩም፥ ብሓንቲ
ፍቕሪ ብምህሊውኩም፥ ብሓንቲ ነብሲ ኯንኩም ሓዯ ብምሕሳብኩም ሓጎሰይ መሉኡ፥ ሓንቲ እዃ ንርእሰይ ይጥዓመኒ
ብምባሌ ወይስ ንውዲሴ ከንቱ ኣይትግበሩ፥ ብትህትና ግን እቲ ሓዯ ነቲ ሓዯ ካብ ርእሱ ኣብሉጹ ይርኣዮ፥ ነፍሲ ወከፍ
ንብጻዩ ዴኣ እምበር ነፍሲ ወከፍ ንርእሱ ዜሕሾ ኣይጠምት።>> ብምባሌ ኣጽንዖ፥ ፊሉ.2፥2፥4። ኣብዙውን ንብጻይካ
ከምነፍስኻ ምፍታው ማሇት ንፍቕሪ ብትሕትና ምግሊጽ ማሇት ምኳኑ ነስተዉዕሌ።
ስሇ ዜኾነ ዴማ ሰብ ንብጻዩ ከም ነብሱ። ካብ ነብሱ'ውን ኣብሉጹ ዜፈትዎ እንተዯአኮይኑ ንዜተቐዯሰ ንናይ ብጻዩ ሰብነትን
መንፈሳዊ ህይወትን ኣየጥፍኦ ኣይቀትልን ንኣካለ ብዜሙት ኣየርክሶን፡ ሃብቱ ኮነ ንብረቱ'ውን ኣይሰርቀለን፡ ብሓሶት
ኣይምስክረለን፡ ንብረቱን ገዜኡን ብምምናይን ብምቕናእን ኣይቅየሞን እዩ። ካብ ውሽጢ እዝም ዓሰርተ ትእዚዚት ንናይ ሰባት
ሓዴሕዲዊ ሌዜብ ዜምሌከት ዜጥሕስ ንናይ ፍቕሪ ሕጊ ይጥሕስ። ንብጻዩ ይፈቱ ሰብ ንትእዚዚት ከይጥሕስ ንሕጊ ከየፍርስ
ዜኽሌክል ገዯብ የብለን።
ስሇዙ ንሰብ ፍቕሪ ይብለ ዜኾነ ይኹን ሕሌንኡ ዜኸብድን ኣብ ሌዕሉ ሓው'ውን ክፉእ ንኸይገብር ዜቃወሞ ውሽጣዊ
ሓሳብን ስምዒትን ስሇይብለ ናይ እግዙአብሔር ትእዚዚት እንዲጠሓሰን ሓጢኣት እንዲፈጸመን ናይ ዱያብልስ ባርያ ኮይኑ
ይነብር። እዙ ንኸይከውን ኢዩ ዴማ እግዙአብሔር ኣምሊኽና " ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ፍቶ" ብምባሌ ዜኣ። ነብይ
ብናይ ኤርትራ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቅዴሥት ሥሊሴ ቤተክርስቲያን ሳንሆ ካሉፎርንያ ዜተዲሇወ ፳፻፫ ዓ.ም/2011 ዓ.ም
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እግዙአብሔር ሳሙኤሌ "ንእግዙአብሔር ዜሓርር መስዋእቲ ሕሩዴን ከም ምስማዕ ዯሃይ እግዙአብሔር ገይሩድ የሕጉሶ እዩ፡
እንሆ ምስማዕ ካብ መሥዋእቲ ጽን ምባሌ ዴማ ካብ ስብሒ ዯዓውሌ ይበሌጽ።" ምባለ ንናይ እግዙአብሔር ሕጊ ምፍጻም
ዜኸበረ መንፈሳዊ ዋጋ ሇዎን ንእግዙአብሔር'ውን ሐጉስ ምዃኑ ንምርዲእ እዩ። ጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ'ውን
ኣብ መዋእሇ ትምህርቱ ንብጻይካ ከም ምፍታው ጌሩ ንእግዙአብሔር ሐጉሶ ነገር የሇ ምዃኑ ክገሌጽ ከል" ብምለእ
ሌብኻን ብምለእ ኣእምሮኻን ብኹለ ሓይሌኻን ከተፍቅሮ እዙ ካብ ኩለ መሥዋእትን መሥዋእቲ ሕሩዴን ዜዓቢ እዩ።"
ብምባሌ ኣምሂሩ እዩ።
ንእግዙአብሔር ምፍታውን ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ምፍታውን ናይ ሕግታት ምሳርሒ እዩ። ኩሊቶም ሕግታትን ትእዚዚትን
በን ክሌተ እዙኣተን ይጠቓሇለ። ቅደሳት መጻሕፍቲ'ውን ነዙ የረጋግጹሌና እዮም። ገሊ ካብኣቶም መረጋገጺታት እዙኣቶም
ጎይታና መዴኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሊቶም ትእዚዚት ንእግዙአብሔር ብምፍቃርን ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ብምፍታውን
ዜጠቓሇለ ምዃኖም ምስ ገሇጸ፡ "ኣብን ክሌተ ትእዚዚት እዙኣተን ብል ሕግን ነብያትን ተሰቒለ ኣል።" ብምባሌ ዜተዚረቦ
ሓዯ እዩ። ማቴ 22፡37‐40
ቅደስ ጳውልስ በዙ ቃሌ ወንጌሌ መሠረት ንሰብ ሮሜ ኣብ ዜጸሓፎ መሌእኽቲ " እቲ ንብጻዩ ፍቅር ንሕጊ ፈጺምዎ እዩ'ሞ
እቲ ንሓዴሕዴኩም ምፍቓር እንተይኮይና ንገሇ እኳ ዕዲ ኣይሃሌኹም እዙ ኣይትሙ ኣይትቅተሌ ኣይትስረቕ ብሓሶት
ኣይትመስክር ኣይተመነ እተባህሇ ካሌእ ትእዚዜ'ውን እንተኾነ በዙ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ዜብሌ ክቱት እዩ። ፍቕሪ
ንብጻያ እከይ ኣይትገብሮን እምበኣርሲ ፍቕሪ መዯምዯምታ ሕጊ እያ።" ብምባሌ ተዚሪቡ ኣል ።ሮሜ 13፡8‐10።
ፈጣሪናን ኣምሊኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ ከስተምህር ከል" ኢየሱስ መሇሰ እታ ቀዲመይቲ እዙኣ ኢያ እስራኤሌ ስማዕ
እግዙአብሔር ኣምሊኽና ንሱ በይኑ እዩ እግዙአብሔር። ንእግዙአብሔር ኣምሊኽካ ብምለእ ሌብኻን ብኹለ ነብስኻን ብኹለ
ሓሳብካን ብኹለ ሓይሌኻን ኣፍቅሮ፡ እታ ቀዲመይቲ ትእዚዜ እዙኣ እያ እታ ካሌኣይቲ እትመስሊ ዴማ ንብጻይካ ከም ነብስኻ
ኣፍቅሮ እያ፡ ካብዙኣተን እተዓቢ ትእዚዜ የሌቦን።" ማር 12፡29‐31።
እምበኣር ሓዯ ካብ ውሽጢ እን ዓሰርተ ትእዚዚት " ንብጻይካ ከም ነብስኻ ፍቶ" ዜብሌ ካብ እግዙአብሔር ዜተዋህበ ትእዚዜ
ምዃኑ የረጋግጽ እዩ። ነፍሲ ወከፍና ብዕዴመ፡ ብፍሌጠት፡ ብናይ ስራሕ ቦታ፡ ብማሕበራዊ ናብራ ብዜኣመሰለ ኩለ
ብጻይና ንዜኾነ ናይ ሰብ ርኢ ብምፍታውን ንትእዚዚት ምፍጻምን ሰማያውን መንፈሳውን በረኸት ንምርካብ ንኽዲሇዉ
ዜመክር ኣምሊኻዊ ቃሌ እዩ።
በዙ ዓስራይ ትእዚዜ መሰረት ንሓውና ምፍታው ወይ ንብጻይና ከም ነብስና ምፍታው ፍቕሪ ናይ እግዙአብሔር ውህበት
ምዃኑ ፈሉጥና ኣሇና። ሓዋርያ ቅደስ ዮሓንስ " ጽዴቂ ይገብርን ንሓው የፍቅርን ካብ ኣምሊኽ ኣይኮነን ውለዴ ኣምሊኽን
ውለዴ ዴያብልስን በዙ እዮም ዜግሇጹ።" ክብሌ ዜተዚረቦ ንሓውኻ ምፍታው ናይ እግዙአብሔር ውለዴነት መረጋገጺ
መወሰኽታ ምዃኑ ዜገሌጽ እዩ። ናይ እግዙአብሔር ሰባት መንፈሳውያን እዮም'ሞ ብመንፈሳዊ ተግባራቶምን ንሰባት
ብምፍቃሮም ይፍሇጡ። ዮሓ 3፡10። ብምቕጻሌ ከኣ "ንሕና ነሕዋት ነፍቅሮም ስሇዜኾንና ካብ ሞትሲ ናብ ሂወት
ከምእተሳገርና ንፈሌጥ ኣሇና፡ እቲ የፍቅር ግና ኣብ ሞት ይነብር ንሓዉ ዜጸሌእ በሇ ኩለ ቀታሌ ነብሲ እዩ። ቀታሌ ነብሲ
በሇ ዴማ ናይ ሌኣሇም ሂወት ኣብኡ ከምይትነብር ትፈሌጡ ኣሇኹም። ንሱ ንሂወቱ ኣብ ክንዲና ስሇ ሕሇፈ በዙ ንፍቕሪ
ንፈሌጣ ኣሇና። ንሕና'ውን ኣብ ክንዱ ኣሕዋት ሂወት ከነሕሌፍ ይግበኣና እዩ፡ ግናኸ ዜኾነይኹን ጥሪት እዚ ዓሇም እዙኣ
ሇዎ እሞ ሓዉ ተሸጊሩ ከል እንዲረኣዮስ ዴንጋጸ ዜዓጽወለ፡ ፍቕሪ ኣምሊኽ ከመይ ኢሊ ኣብኡ ትነብር ኣቱም ዯቀየ
ብግብርን ብሓቅን እምበር ብቓሌን ሌሳንን ኣይንፋቐር።" ብምባሌ ፍቕሪ ብተግባር ምግሊጽ ዜግበኦ ምዃኑ ኣትሪሩ ይሕብረና
1ዮሐ 3፡14‐18።
ካብ ካሌእ ጽሑፍ ሓዋርያ ቅደስ ዮሓንስ " ኣብ ብርሃን ኣሇኹ ዜብሌ ንሓው ኸኣ ዜጸሌእ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ጸሌማት እዩ ል
እቲ ንሓዉ ፍቅሮ ኣብ ብርሃን እዩ ዜነብር መዏንቀፊ'ውን ኣብኡ የሌቦን እቲ ንሓዉ ዜጸሌእ ግና ኣብ ጸሌማት እዩ ል ኣብ
ጸሌማት ይመሊሇስ ጸሌማት ነዒንቱ ስሇዕወሮ ናበይ ከም ዜኸይዴ ኣይፈሌጥን እዩ።" ብምባሌ ስተምሃሮ ንብጻይና
ምፍቃር ብሩኽ ዜኾነ ኣምሊኻዊ ውህበት ምዃኑ ዜገሌጽ እዩ። 1ዮሐ 2፡9‐11።ስሇዙ በዙ ሰማያዊ ሕጊ ተመሪሕና ክንፋቀር
ናይ እግዙአብሔር ምሕረት ኣማሊዴነት ኣዳና ቅዴስት ዴንግሌ ማርያምን ኣይፈሇየና።
ወስብሐት ሇእግዙአብሔር
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