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ባናስረወዊ ዳር ዝህ ወግ የግዶትም የማተምም መብት ነረኹ።

ኖኸ እግዘር በዛ ይትኸተር  
ጎራ ሰብ ባነ፡፡ የቀነዎ ሰብ  
እንም የእግዘር ይጠኖም  
ኤታዘዞም ባነ፡፡ አት ከረ እግዘር
የኖኽ ዝካ ባረንም “ዝህ ሙጥጥ  
አለም አጠፉ ፈንቴ” ይረብር  
          ያኸ ዘርብቻው፡፡
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ዝራብም
ዝነቦት በቀነሠ  
ከረ ኖኽም
ምሽትመታም  
ተደንጋመኹና  
እሽታ ጋመ  
በመርከብኹታ ገፓም
እግዘርም ባዘዘን ኤነቱ  
እግዘርም ተኽም አንቀ መርከብ
ኹታ ወፈቻታ አጨንም።

እዃ ዋጋ ቸኖም፡፡ እግዘር እንም ሰባት ሰባት አቸነ የሸረት
ቴኸሮ እንም ዋጋ እንም ዀት አገባ፡፡ ትንም ኤነት አንፎም  
        ዝመታ ታሜ ያሩ እንም ዋጋም
        አዩም አንፋም ኤያም፡፡

ኖኸ መረከብ
የቾቶ ኸማ
ቲዝርየክ ሰብኽኖ
ይዴቆ ባነ፡፡

ኖኸ ወሸክቶታ
ቀጠረ፡፡ ተህም ፎሮ
የሰብ የጔታ ቃር
ይዝርይክ ባነ። 

ሠብ ኽኖም አዊ ቲያገባ በኹትም
ያኸሶከ ባነ ይቀርመዊም ባጢርም
ወቶተሁናም አታቦ የጉርዳም
ኹታኒየ ይገዋዌ አሳዋ።

ኖኸ ንቅ እምረት ነቦረን፡፡
ተዝ ይፍት ዘነቦም ቤኽረም
ይግዘር አመረ፡፡ ብዘም
ቴክስ መርከበታ ይጨኔ
ተዝጋጀ፡፡

እግዘር ንቅ የኸረ የንፋት እኳ ያፈር ፎር
ይሼፍን አቼንቴ ባረም ኦደንም፡፡ ያኸ
የቤተሰባኸ የብዞ ኤያም ይጠብጥ የእጨ  
  መረኮብ ሸክት” ይብር ትዛዝ አቧንም፡፡  
     እግዞር የኖኸር ይስጠት መመሪያ  
        አመንም፡፡ ኖኽም በሜናት  
          ተጠበጠ ባነ፡፡
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ሰባት ከረም በከሰ አንቀ
ብንየትኹታም ኻበም ኦጣም
ናዄንም ኼትም ገፓት ግዝየ
የዝመሰመ የዌራ ኧጨ ቅጠር
ባንፎታ ጠበጠም የኖኼንየም  
ቸነም በዝ ኤነት ኖኽ እኻኹታ  
           ባፈር የቀፐረኸማ  
                  ኸረም።

ንፍስ ባፈርፈር ይረፍስ ኸማ አመነም
ይኻም ቅበሮት ቀነሰም መርከብምኹታ
አራራት ቲውሪ ቆቶ ባተታ ፎር ቾናም
አርባ ከረም በደነታ ኤከሰ። 

ይኻምኹታ
ተሠሜ ቦስጥ ቦስጥ  
ያነቦ ንቅ ንቅ ቆቶም ሸፈነኖ  
አንፉም ዋጋም አዊምሠብም  
እማትም ቴተርፍ ሞተም። 

ኖኽም የመርከብኹታ መስኮት ከፈተም ዋች ውጤንየ
ገፎረንም ይቾናወ መደር አነከቤም የኸሬ ኖኽ ያነወ
መርከቤ ተዠፐረም ቸነም። 

ይኻምኹት ቲሜና
መርከብም ኹት ብኻኹትም
ፎር አንዦፐረም ደነታም
እርሚሜ ጠነማ ባነ መርከብ
ኹታ ጭን ኖኽ ተጥፍት
ይኻ አተነፈንም።

የጥፍትም ይኻ
አርባ ከረ ስን ንቃር
ዘነበም ይኻ ባፈር
ፎርም አበሳም። 

13 14

11 12

9 10



ቀጥወ

ኖኽም ደንጋመታም  
ተጥፍት እኻ አንቀ
ገደር ኸሮም ተከረ አንቄ
ባፈር ፍር ተብራጦም  
ያነቦ ሰብ እንም የትጨነቦ  
ተኖኽም ደንጋኖ።

ኖኽ ይግዘር  
ኽትም አትቀነበም
በሽትምም ኹታ
ሽትነት እግዘር
ሳረንም። 

ኖኸም ንቅ የንፋት ይኻ

አት ወግ ተጔታ ቃር በመጣፍ ቅዱስ

ደኔ ይረኽዊ

ፍጥ 6-10 

“የቃራኽ ወፈንቻ ጭት ይብ”፡፡
እግዘር እንም ዘንጋ ቲኽልቅ

ታኹም ኤያም  
ተኸሮ ፍጥረት  
እንም ጋመ ኧገዋን  
የዝ የዘላለም ግርዳ  
መርኸት ይኸሬ ወኽወካና  
በዳበራ ፎር አወራንቴ ዝም  

                 ወኸወካ ታለም  
                 ጋመ የገፓንኹን  
                 ጎርዳ መርኸት  
                 ኺተ ይረብርቴ።

እግዘርም የኖኽ አኸ ተምሽትማኸ
ተደንጐማኸ ውጣ ባረንም አዊም ዋጋም
አንፉም በዳታኹኔ ተሻቦም ያሮ ፍጥረት  
                  ተመርከብኹታ  
                  ኦጦም። 
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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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