በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሀዱ አምላክ አሜን

ታሪኽ እቲ ጥፉእ ወዲ
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስላ ካብ ዝመሃሮ ትምህርቲ፥
ክልተ ደቂ ዝነበሮ ሃፍታም ሰብኣይ ነብረ። እቲ ንእሽቶ ኸኣ ነቦኡ፥ ኣቦይ፡
ካብዚ ጥሪት እቲ ዚበጽሓኒ ግደ ሃበኒ፡ በሎ። ነቲ ገንዘቡ ኸኣ መቐሎም።
ኣብኡ ግና ምስኡ ክነብር ደለየ፣ እቲ ወዱ ግና ናይ ኣብኡ ምኽሪ
ኣይሰምዐን። ድሓር ኣብኡ እቲ ዝግብኦ ሂቡ ኣፋነዎ። ሽዑ ነሱ ኣብኡ ዝሃቦ
ገንዘንብ ሒዙ ናብ ርሑቅ ሃገር ከደ። ኣብኡ ድማ ነቲ ጥሪቱ ብቕለትን
ዕብዳንን ዘረዎ፣ ዘለዎ ዘበለ ምስ ወድኤ፡ ኣብታ ሃገር ብርቱዕ ጥሜት ኰነ።
ንሱ ኸኣ ኪስእን ጀመረ። ሓላዊ ሓሰማ ኮይኑ ኪሰርሕ ተቆጽረ። እንዳ ጋሰየ
እንከሎ ብጥሜት ምኽ ኣል ስኢኑ፣ ተረፍ ናይተን ሓሰማ ክበልዕ ተመነየ።
ዝህቦ ግና ሓደ እካ ኣይረኸበን።
ሽዑ ናብ ልቡ ተመሊሱ በለ፥ እንጌራ ዚተርፎም ግዙኣት ኣቦይ ክንደይ
እዮም። ኣነ ግና ኣብዚ ብጥሜት እመውት አሎኹ።ተንሲኤ ደኣ ናብ ኣቦይ
ክኸይድ እሞ፥ ኣቦይ፡ ንሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢኣት ገበርኩ። ደጊም
ወድኻ ኽብሃል ኣይበቅዕን እየ፡ ከም ሓደ ኻብ ግዙኣትካ ግበረኒ፡ ክብሎ።
ተንሲኡ ናብ ኣቦኡ ኸደ። ኣቦኡ ድማ ገና ርሑቕ ከሎ ረኣዮ እሞ ደንገጸሉ፡
ጐይዩ ኸኣ ብኽሳዱ ሐኒቑ ሰዓሞ። እቲ ወዲ ድማ፥ ኣቦይ፡ ንሰማይን ኣብ
ቅድሜኻን ሓጢኣት ገበርኩ፡ ደጊምሲ ወድኻ ኽብሃል ኣይበቅዕን እየ፡
በሎ። ኣቦኡ ግና ንባሮቱ፥ ብሉጽ ክዳን ኣምጺእኩም ክደንዎ፡ ቀለቤት ኣብ
ኣጻብዑ፡ ኣሳእንውን ኣብ ኣእጋሩ ኣእትዉሉ። እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ
ሐውዩ፡ ጠፊኡ ነይሩውን ተረኺቡ እዩ እሞ፡ ስብሕቲ ላም ኣምጺእኩም
ሕረዱ፡ ንብላዕ፡ ንተሐጐስ፡ በሎም። ኪሕጐሱ ድማ ጀመሩ።
እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ምስላ ክልተ ትርጉም ኣለዎ ። ሓደ ፣ ብዛዕባ ኣብ ኣቦን
ደቁን፣ ካልኣይ ድማ ብዛዕባ እግዛቢሔርን ሰብን ዘሎ ዝምድና ዝገልጽ
እዩ።
ልክዕ ከምቲ እቲ ጥፉእ ወዲ ብዕሽነቱ ካብ ኣብኡ ተፈልዩ ዝነበረ ንሕና
ውን ብሰንኪ ሓጢኣትና ካብ እግዛቢሔር ሰማያዊ ኣቦና ኣዚና ተፈሊና
ነበርና።
እግዚኣብሄር ግና ፍቕሪ እዩ። መታን ብህይወት ክንነብር ናብኡ እንምለሰሉ
መገዲ ኣዳለወልና። ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ፥ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ
እየ። ብዘይ ብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዚመጽእ የልቦን በለ።
ከሙኡ ውን ከምቲ ጥፉእ ወዲ ካብቲ ዝነበሮ ናብ ኣብኡ ምስተመልሰ ብ
ህይወት ዝነበረ፣ ንሕና ውን በቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መገዲ ካብ
ሓጢኣትና ናብ ኣምላኽ እንተ ተመሊስና፣ብህይወት ክንነብር ኢና።
ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታን ኣበርን ዘይብሉ ክነሱ
ምእንቲ ሓጢኣትና ኣብ መስቀል ሞተ፣ ተቐብረ ኸኣ፡ ብሳልሰይቲ
መዓልቲውን ተንስኤ። ኣብ ላዕሊ ሞት ሓይሊ ከምዘለዎ የሪእና። ካብ
ሓጢኣትና ብምንሳሕን ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማናን (ምምላስናን)፣
ምሉእ ሕድገት ሓጥኣት ንረክብ።
ናብ ኣምላኽ ክትምለስን ሕብረት ክህልወካ ትደሊዶ? ድሕር ፍቃደኛ
ኮንካ፣ እዚ ዝስዕብ ጸሎት ብሕባር ንጸሊ! በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ
ቅዱስ አሀዱ አምላክ። አሜን።
እግዚኣብሄር ኣቦይ ከምቲ ጥፉእ ወዲ ካብ ኣብኡ ርሒቁ ዝነበረ፣ ኣነውን
ዉን ካባኻ ጠፊአ ኢየ። ሕጂ ድማ ናባኻ ይምለስ ኣሎኹ። በደለይን
ሕጢኣተይን ኩሉ ምሕረት ግበረለይ። ብደም መድሓኒ ዓለም ሕጸበኒ።
ሓጥያተይ ስለ ዝሓደግካለይን ውሉድካ ክኸውን መሰል ስለ ዝሃብካኒ ድማ
የመስግነካ። ኣሜን።

