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ሽናት ይረብርቴ። 



ትንም ይርቅ ጀነት በእየሱስ ክርስቶስ ጭዛ ወኽሮታ 
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በገነት የጤኹት የነብሲያ መጣፈ ይብር መጣፍ ነረበሠብ 
ሽም የትሜናው ሽምኸትም በኽም የትሜናው የትጣፈም 
ኽኖ ይኽኖ በኢየሡስ ያመሮ ሠብ እንም  
በኽ ነረቦ ያኽ ሽም በኽ ነረዌ። 



መጣፍ ቅዱስ ቢያርቅወ መንፈስ ቅዱስም  
ምሽራኽታም “ ‘ኔኸ’ ይብሮ የሠማምኹታ ‘ኔኸ’  

የበር የጠሟንም የተን የሽም ዘላለም ኤያም  
ቲያሜ እኻ ዋጋ ኤባር የስጤ።” 



ሠማይ የጔታ ያጎጪ ሸመነው 
 

አት ወግ ተጔታ ቃር በመጣፍ ቅዱስ 
 

ደኔ ይረኽዊ 
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“የቃራኽ ወፈንቻ ጭት ይብ”፡፡ 
እግዘር እንም ዘንጋ ቲኽልቅ 



ቀጥወ 



ዝኽ የመጣፍ ቅዱስ ወግ ኢና የኸለቀም ይናሜም ወግ  
የኸረ ይግዘረንዳ ቃር ይዝረክንደ። ዝክም ኹት ትኽሮኸማ ይሸ። 

 
እግዘር ባጢር ባረም ይጠራን ሙጥጥ ዘንጋ የቾትነኽማ  

ይኽር። የባጢርም ቅጣተታ ሞቱ፣ ዘንጋጭን እግዘር ንቃር ይረምድኹ አትም 
ትከታ እየሱስ በመስቀር ፎር ይሞትኽማ፦ ዝክም የባጢራኹ ይትቀጣኽማ 
ናዀንም። ተኽም አንቐ እየሱስ የረብስወቴንየ ተዠፐረምታነ ገነቴንዬ ቤተቴ 
ወረም! ብየሱስ ባመርኹም ባጢርማኹ አፉ ይብርኹኽማ በትራዘዝኹ 

ኹትም ያሟን! ኹትም ይቸንምታ እዃ ባኹ ደን  
ይረብር። ኽምየኽሬ የንተዘላለም ተኹታ ጋሟ ትረብሮ። 

 
ውረም ዛታው ባኹም ባመርኹ ፦ የእግዘር ዝካ በረዊ ፤  

ኑንድ እየሡስ፣አኽ ይግዘር የኸርኸኸማ እኽር፣ ዝክም የባጢረና  
ትሞትንዬ ሰብ ኸርኸም፣እዃም አያም ኽርኸም ትረብር። ኽዳሽ 
የረብሰወተኔንዬ ንኸኒምታነ ደባና አፉ በሬ፣ እዃ ገደር ለብስወት 

ይረብሬኽማም አት ከረ የንተዘላለም ታኽ ጋሟ እረብሬ አርቴ።አኽም 
እቴዘዝኽማ የተካኸኸማ እረብርኽማ እግዜ። አሚን።  

 
መጣፍ ቅዱስ አንብቦ ዝክም በከረ ከረታ ተጔታ ጋሟ ተዛንጎ!  
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