
1 

 

 

ጥሪ 2014 –.M.Ê ypM cÿ.79 ŠrDïŠgñq kòq ÃöIÊq [kŠ� …QKV (Š.kò.[.….)  Catholic Secretariat - Eparchy of  Asmara  (CSEA)  

ክቡራን ሕዝበ እግዚኣብሔር። 
 

በዓል ልደት ናይ ሎምዘመን ኣብ 
ምዝዛም ዓመተ እምነት ይውዕል ኣሎ፣ 
ካብ ጥቅምቲ 2012 ጅሚርና ክሳዕ 
ታሕሣሥ 2013 ዝተፈላለየ ንእምነትና 
ዘበራብር ጸሎትን። ንግደትን። ንስሓን። 
ግብረ ሰናይን። ምህለላን ብምፍጻም" 

ኣይብኃይልናን።ብኃይሊ እግዚኣብሔርን 
ብኣማላድነት እኖና ኪዳነ ምሕረትን። 
ጽቡቕ ናይ እምነት ጕዕዞ ተጓዒዝና 
ክንብል ንደፍር፣ ቅድሚ ኵሉ እምበኣር 
ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና በቲ ዝገበረልና 
ድማዕ። በቲ ዝሃበና ኃይሊ ብልቢ 
ከነመስግኖ ይግባእ፣ ነቶም ከይተሓለሉ 
ንመደብ ዓመት እምነት ብጽቡቕ 
ክንፍጽም ዘተሓባበሩን ላዕልን ታሕትን 
ዝበሉን ኵሎም ብፍላይ ከኣ ንኣባላት 
ኣተግባሪ ኮሚቴ ካልኣይ ሰበኻዊ 

ሲኖዶስን። ዓመት እምነትን ከነመስግኖም 
ንፈቱ፣ እግዚኣብሔር ባዕሉ ጻማኦም 
ይሃቦም፣ ዅልና እቶም ኣብቲ ዝተሠርዐ 

መደባት ብትግሃት ዝተሳተፍና እውን 
ኣምላኽ ንኹሉ ጽቡቕ ድላይናን ጻዕርናን 
ድኻምናን ጸሎትናን ተቐቢሉ ንትሩፉትን 
ንቅድስናን ይግበረልና፣ ጕዕዞ እምነት 
ግን ወትሩ ቀጻሊ እዩ፣ ነቲ ዝኸሰብናዮ 

ጸጋ። ነቲ ዝረኽብናዮ ሓዲስ ናህሪ 
ከይጠፍኣና ክንጥንቀቐሉ ደኣ እምበር። 
ዓመት እምነት ተዛዚሙ ኢልና ክንዛነ 
ወይ ደው ክንብል ኣይግባእን፣ በዓላት 
ልደትን ጥምቀትን እውን ጕዕዞ እምነትና 
ክንቅጽል እዮም ዝዕድሙና 
ንዘተባብዑናን፣ 
 

“እግዚኣብሔር ኣቦ። ንበደልና ሸለል 
ኢሉ መድኃኒ ኺኾነና ንወዱ ልኢኹ። 
ናባና  መጺኡ እዩ እሞ።  ምእንቲ ክንጸ 

ድቕን ሰላም ክንረክብን ብክርስቶስ 
መድኃኒና ንእመን” (ጸሎተ ሰዓታት ሰላም 
ዘስብሓተ ቀትር)፣  
 

እምነት። ኣብ መዓልቲ ጥምቀትና 
ዝተቐበልናያ መሠረታዊትን ዓባይን ህያብ 
እግዚኣብሔር እያ፣ ሽዑ ምስ ተዘርኣት 
ቀጻሊ ኵስኮሳን ሓለዋን ዘድልያ ክብርቲ 
ተኽሊ እያ፣ ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና 

ዓለም። እምነትካ ምሕላው። ብእምነትካ 
ምድልዳል ቀሊል ኣይኮነን፣ ክርስቲያናዊ 
ሕይወት ቀሊል እዩ ዝበለ’ውን የልቦን፣ 
 

ንምድራዊ ሕይወትና ካብ መጀመርያ 
ክሳብ መጨረስታ ኣብ ቃልስን ገድልን 
ኢና እነሕልፎ፣ በዚ ምኽንያት እዩ ቅዱስ  
ጳውሎስ  ንጢሜቴዎስ  ወድመዝ 
ሙሩ። “ጽቡቕ ናይ እምነት ገድሊ 
ተጋደል። ነታ ዝተጸዋዕካላ። ኣብ ቅድሚ 
ብዙኃት መሰኻኽር እውን ጽቡቕ ምእማን 
ዝተኣመንካላ ሕይወት ዘለዓለም 
ኃዛ” (1ጢሞ 6።12) እናበለ ከተባብዖ 
ንርእዮ፣ ንሕይወት እምነት ቀሊል 
ዘይገብርዎ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ኣለው፣ 
 

እቲ ቀዳማይ ንሕና ድኹማት ስለኾንና። 
ኣብዚ ዓለም ክንነብር ከሎና ንእምነትና 
ዘዳኽሙን። ከጥፍእዋ እውን ዝኽእሉ 

ብዙኃት ፈተናታት ስለዘጋጥሙና እዩ፣  ነቲ 

ቅዱሳት ጽሑፋትን ቤተክርስትያንን 
ዝመሃሩና ሓቅታት ኣሚናን ተቐቢልናን 

ኣብ ግብሪ ከነውዕሎም ይኸብደና፣ 
 

እቲ ካልኣይ ንእምነትና ኸቢድ ዝገብሮ 
ነገር ከኣ ዕብየትን ዕምቆትን ናይቶም 
እንኣምኖም እግዚኣብሔር ዝገለጸልና 
ምሥጢራት እዩ፣ ነዞም ክልተ ዓበይትን 
ከበድትን ብድሆታት ግን ኣምላኽ  
ብዝህበና ኃይልን ብርሃንን ጥራይ ኢና 
ብዕውት ኣገባብ ክንገጥሞም ንኽእል፣ 
ዓመት መጸ በዓለ ልደት ከነብዕል ከሎናኸ 
እንታይ ንሓስብ? ኣብ ምሥጢረ ሥጋዌ 
ዘሎና እምነት ከመይ ይመስል? መድኃኒና 
ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ለቢሱ ካብ 
እኖና ድንግል ማርያም ከምዝተወልደ። 
ንሱ ብሓቂ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ 
ከምዝኾነ ንኣምንዶ? ወልደ እግዚኣብሔር 
ምእንቲ   
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ፍቕርና። ምእንቲ ድኅነትና። ሰማያዊ ክብሩ ገዲፉ። 
መጓዕዝትና ከምዝኾነ። ምስ ድኻታት ድኻ። ምስ 
ስደተይናታት ስደተይና ኮይኑ። ብዘይካ ኣብ ኃጢኣት። ኣብ 
ኵሉ ሰብኣዊ ሕይወትና ተኻፉሊ ክኸውን መሪጹ። ኣብዚ 
ምድሪ ከምዝተንቀሳቐሰ ንቕበሎዶ?፣ ቅድሚ ዘመናት ሓደ 
ዓቢይ ምሥራቓዊ ሊቅ ከምዝዘመርዎ" 
 

“እታ ድንግል በዛ ዕለት እዚኣ ነቲ ዘለዓለማዊ ኣብ ዓለም 
ወሊዳቶ። 
ምድሪ ከኣ ነቲ ዘይብጻሕ (ኣምላኽ) ኣብ በዓቲ ተቐቢላቶ። 
መላእኽትን ጓሶትን ይውድስዎ። 
ሰብኣ ሰገል ብኮኾብ ተመሪሖም ይደልዩዎ፣ 
ከመይሲ ንኡስ ሕጻን። ኣምላኽ ዘለዓለማዊ። ንስኻ ንኣና 
ተወልድካልና”(መዝ.ሃይማ ቍ. 525)፣ 
 

 

እምነት እምበኣር። ምእንት’ዚ ንኡስ ሕጻን’ዚ ርእስና 
ከነትሕትን።  ወትሩ ኣብ ኃልዮት እግዚኣብሔር  ክንጽጋዕን። 
ንኡሳን ኮይንና ከኣ ኣብ ድኽነትን ሽግርን ስደትን ንዝርከቡ 
ውጹዓት ብጾትና ክንሓስብን ክንሓልን እትሕግዘና ኣዝያ 
ኣገዳሲት መንፈሳዊት ኃይሊ እያ፣ ኣመጻጽኣ ክርስቶስ ከምቲ 
ዘካርያስ ነቢይ ዝበሎ ግርማ ትሕትናን ሓቅን ዝለበሰ እዩ፣ 
 

“ኦ ሕዝቢ ጽዮን ኣዚኹም ተሓጐሱ። ኦ ሕዝቢ ኢየሩሳሌም 
ብታሕጓስ ዕልል በሉ። እንሆ ንጉሥኩም ናባኹም ይመጽእ 
ኣሎ። እወ መድኃኒ ዓወት ለቢሱ ብግርማ ይመጽእ ኣሎ፣ 
ግናኸ ትሑት እዩ። ኣብ ኣድጊ ኣብ ጻዕዳ ኣድጊ ተወጢሑ 
ይመጽእ ኣሎ።” (ዘካ 9።9)፣ በዓል ልደት ማለት ከኣ። እቲ 
ልዑልን ኃያልን ክነሱ ንኣና መሲሉ። ከማና ንኡስ ሕጻን ኮይኑ 
ቅድሚ 2000 ዓመት ኣብ ቤተልሔም ዝተወልደን። ሕጂ ከኣ 
ኣብ ልቢ ነፍስወከፍ ክውለድ ዝደሊ ዘሎን መድኃኒና ኢየሱስ 
ክርስቶስ። ንልብና ኣረስሪሱን ከፊቱን። ነቲ ባዕሉ ኢየሱስ ኣብ 
ወንጌል ሉቃስ። “ምሳሕ እንተ ገበርካስ ድኻታትን ቆራያትን 
ሓንካሳትን ዕውራትን ደኣ ጸውዕ። ዚፈድዩኻ የብሎምን እሞ 
ብፁዕ ክትከውን። ብትንሣኤ ጻድቃንውን ክትፍደዮ ኢኻ” (ሉቃ 

14።13-14) ዝበሎ ዘኪርና ብዓብይ እምነት ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ 
ኃይሉን ጥበቡን ክህበና ንለምኖ፣ ኣብ ገዛና። ኣብ ጐረቤትና 
ብዙኅ ዝሸገሮ።  ዝጸገሞ ከምዘሎ ርጉጽ እዩ፣ ሎሚ’ውን 
ኢየሱስ እቲ ነዚኣቶም ዝገበርኩምዎ ጽቡቕ ንኣይ ከም 
ዝገበርኩምለይ እዩ ዝብለና፣ እቶም ኣብ በረኻ ከብቶም 
ክሕል’ ከለው ዘሓጕስ ብሥራት ልደተ ክርስቶስ ዝተበሠሩ 
ጓሶት ድኻታት እዮም ነቢሮም። እቶም ካብ ርሑቕ ተጓዒዞም 
ብኮኾብ ወጋሕታ ተመሪሖም ዝመጹ ሰብኣ ሰገልውን ኣብ 
ኢየሩሳሌም ኮነ ኣብ ቤተልሔም ኣጋይሽ እዮም ነቢሮም፣ 
ክልቲኦም ግን ነቲ ጥዑም ብሥራት ብልቢ ተቐቢሎም ነቲ ኣብ 
መብልዕ ማል ዝተወልደ ዕሸል ኢየሱስ ክርስቶስ ክርእዩዎ 
ጐየዩ። ምስ ረኣዩዎ ከኣ ኣዝዮም ተሓጐሱን ብጊዴኦም 
ንዝረኽቡዎ ሰብ ነቲ ጥዑም ዜና እናበሠሩ ነናብ ቦታኦም 

ተመልሱ፣ “ምስ ረኣዩ ድማ ብዛዕባቲ ሕፃን ዝተነግሮም ነገር 
ኣውረዩ፣ እቶም ዝስምዑ ዘበሉ ኵሎም ከኣ በቲ እቶም ጓሶት 
ዝነገርዎም ተገረሙ፣ ማርያም ግና ነዚ ነገርዚ ኵሉ ኣብ ልባ 
ተዋህልሎን ትሓስቦን ነበረት፣ እቶም ጓሶት ድማ ከምቲ 
ዝተነግሮም ኮይኑ ስለዝረኽብዎ። ስለቲ ዝሰምዕዎን ዝረኣዩዎን 
ኵሉ ንኣምላኽ እናኣኽበሩን እናወሰዱን ተመልሱ” ሉቃ 2።17-
20)፣  
 

ብሓቂ ዝኣመነ ሰብ በቲ ዝተነግሮን ዝተቐበሎን ብሥራት 
ይግረም እዩ፣ ዝተገረመን  ዝተሓጐሰን ከኣ  ቅድሚ  ኵሉ 
 ንልዑል ኣምላኽ የመስግንን ሞሳ ይመልስን። ደሓር ከኣ ነቶም 
ዘበሠርዎ ልኡኻት ኣምላኽ እውን የመስግን፣ ቅድስቲ 
ኤልሳቤጥውን እኖና እግዝእትነ ማርያም ኣብ ማኅፀና 

ንመድኃኔ ዓለም ሒዛ ምስ መጸኣታ እያ። “ ኣደ ጐይታይ 
ናባይ ክትመጺኸ። እዚ ካበይ ኮነለይ።” (ሉቃ 1።43) እናበለት 
ብምግራምን ብሓጐስን እምነታ ዝገለጸት፣ እኖና 
እግዝእትነማርያም ነቲ ነቢይ ኢሳይያስ “እግዚኣብሔር 
ንሕዝቡ ከጸናንዖም። ንሽጉራትውን ኪምሕሮም እዩ እሞ። 
ኣቱም ሰማያት እልል በሉ። አቲ ምድሪ ተሓጐሲ።  ኣቱም 
ኣኽራን እልል እናበልኩም ዘምሩ” (ኢሳ. 4።13) ዝብል 
ብሥራት ራህዋ ዘኪራ እያ። “ከምቲ ነቦታትና። ንኣብርሃምን 
ንዘርኡን ዝነገሮም ንዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል 
ባርያኡ ተቐበሎ” (ሉቃ. 1።54-55) እናበለት ዝዘመረት፣ 
ትሑት ሰብ ኣመስጋኒ እዩ። ትሑት ሰብ እምነቱ ኣብ 
እግዚኣብሔር እዩ ዘንብር፣ ዝምክሖ እንተለዎ ኣብ መድኃኔ 
ዓለም እዩ ዝምካሕ፣ ዝኣምን ሰብ ጸገም እንተ ኣጋጠሞውን 
እምነቱ ኣብ ጐይታ ስለዘንበረ ኣይርበሽን እዩ፣ ቅዱስ ጳውሎስ 
“ኣነ ናይዚ ወንጌልዚ ኣዋጅን ሓዋርያን መምህርን ክኸውን 
ተሾምኩ፣ በዚ ምኽንያት ከኣ እየ ሓሳረ መከራ ዝጸግብ 
ዘሎኹ። ግን እምነተይ ኣብ መን ኣውዲቝዮ ከምዘለኹ 
ስለዝፈልጥ ኣይኃፍርን እየ” (2ጢሞ 1።12) ይብለና፣ 
ንክርስቶስ ብምሉእ ልብና እንተ ደኣ ተቐቢልናዮ ዘፍርሃና 
ወይ ዘኅፍረና ነገር ኣይክህሉን እዩ፣ እንደገና ቅዱስ ጳውሎስ 
ንጢሞተዎስ ተመሃራዩ “ደድኅሪ ጽድቅን መንፈሳውነትን 
እምነትን ፍቕርን ትዕግሥትን ሕያውነትን ሰዓብ” (1ጢሞ 
6።11) እናበለ ነቲ ካብ መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 
ዝተማህሮ ዕውት መንገዲ እምነትን ድኅነትን ይሕብሮ፣ እዚ 
እዩ እቲ ነፍስወከፍና ክጋደሎ ዘለዎ ጽቡቕ ገድሊ፣ እዚ እዩ 
እቲ ብትሕትና ዝመጸ ንኡስ ሕፃን ዘርእየና መንገዲ ጽድቅን 
ቅድስናን፣ ር.ሊ.ጳጳሳት ኣቦና ፍራንቸስኮስ እውን ኣብታ ኣብዚ 
ቀረባ ጊዜ ዝዘርግሑዋ “ታሕጓስ ወንጌል” ዝኣርእስታ ዓዋዲት 
መልእኽቶም። ኣብ ማእከል ብዙኅ ጸገምን ጸልማትን ኣብ 
እንርከበሉ እዋን ከይተረፈ ሕጉሳት ኣመንቲ። ሕጉሳት 
መስከርቲ። ሕጉሳት ተኸተልቲ ክርስቶስ ክንከውን 
ይዕድሙናን የተባብዑናን ኣለው፣ ናይ ሎምዘመን በዓለ ልደት 

እምበኣር ምስቶም መላእኽቲ። ስብሓት ለእግዚኣብሔር 
በሰማያት ወሰላም በምድር ሥምረቱ ለሰብእ።- “ክብሪ 
ንኣምላኽ ኣብ ኣርያም። ሰላም ከኣ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ 
እቶም እግዚኣብሔር ዝሕጐሰሎም” (ሉቃ 2።14) እናበልና 
ንኣምላኽን ንብጻይናን ኢድና ዘርጊሕና ልብና ከፊትና 
እንዝምረሉን እንሕጐሰሉን ኣውደ ዓመት ይግበረልና፣ እቲ 
ንኡስ ሕጻን መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 

ንስድራቤትና። ንሕዝብና። ንሃገርና። ይባርኸልና፣ ኣውራ 
ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት። ማለት ብሕማም። ብጥሜት። 
ብስደት። ብማእሰርቲ። ዝሳቐዩ ዘለው ወገናትና ቅልጡፍ 
መሰተርሆት ክፈጥረሎም ንለምን፣ ንኵልና ኣብ ዓድን ኣብ 
በረኻን ኣብ ወጻእን እንርከብ እኖና ኪዳነ ምሕረት ኣብ ትሕቲ 
ጽላላ ተዕቍበና። ሎሚውን መድኃኔ ዓለም ኣብ ልቢ ኵላትና 
ክውለድ ብኣማላድነታ ትሓግዘና፣ ቡሩኽ በዓል ልደተ 
ጥምቀት ይግበረልና፣ ኣሜን፣ 
 

+ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም 
  ጳጳስ ዘመንበረ ኣሥመራ   
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ኣብ ሰበኻ ኣሥመራ ዘመናዊ ኣተሓሕዛ መዛግብቲ 
ክተኣታቶ ኢዩ 

 
 

ኣብ ኩሉ ቍምስናን ብደረጃ ሰበኻን ክተኣታቶ ዝድለ ዘሎ 
ዘመናዊ ኣተሓሕዛ ሰርዓተ መዛግብ ካቶሊካዊ ኤጳርቕና 
ኣሥመራ። ብኮምፐተር ማለት ብዳታበይዝ (Date base) 

ንኩሉ መዛግብቲ ማለት መዝገብ ቍምስናን ምስጢራትን 
ንምሓዝ ሰበኻ ዘድሊ ናውቲ ብምቕራብ እቲ ስራሕ 
ምእንቲ ክጅመር ብዕለት 13 ጥሪ ወግዓዊ መኽፈቲ 
ተገይሩ፣ 

ዕዱማት ማለት ቆሞሳትን ኣባላት ሰበኻውን ቍምስናውን 
ቤት ምኽሪ ምእመናን ምስ ተረኽቡ መኽፈቱ ጸሎተ 
ተገይሩ" ብድሕሪ ጸሎት ኣባ ከሰተ ገ/ዮሓንስ ዋና ጸሓፊ 
ካ.ቤ.ሰ.ኣ. ብስም ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም 
ወግዓዊ መኽፈቲ ቃል ኣስምዑ፣ ንሶም ኣብ ዘቕረቡዎ 
ሓሳባት። እዚ እዋኑ ዝሓቶ ቴክኖሎጂ ተጠቒምካ ንቤተ 
ክርስትያን ጽፉፍ። ስሉጥ። ኣተሓሕዛ ሰነዳትን። 
መዛግብትን ንክህልወና ኪሕግዘና ትጽቢት ኩልና’ዩ 
ኢሎም።።  
 

ኣወሃሃዲ’ቲ መደብ መም.ገብረሕይወት መሓሪ ብወገኑ 
ብዛዕባ እቲ ዝወሃብ ትምህርቲ ዝሓቶ ረቛሒታት። 
ተሳተፍትን ከማልእዎ ዝግባእ ነገራትን ንውሓት ግዜ 
ትምህርትን ብዝርዝር ኣቕሪቡ፣ 
 

ንትሕዝቶን ዕላማን ዳታ በይዝ ዝምልከት’ውን ብክኢላ 
እቲ ዓውዲ ኣቶ ዮናስ ግርማይ ብዝርዝር ኣረዲኡ፣ ኣቶ 
ዮናስ ኣብ ዘረብኡ። እዚ ዳታ በይዝ  8 ቅጽታት ማለት  
ኣባልነት ምእመናን  
ኣባልነት ሰብ ውፉይ ሕይወት 
ኣባልነት ጥምቀት 
መጀመርያ ቅዱስ ቁርባን 
ኣባልነት ሜሮን 
ኣባልነት ቃልኪዳን 
ምስክር ወረቐት ሙታን 
መዛግብ ሕሳብ 
መዝገብ ንብረት 
ዘጠቕለለ ምዃኑን። ነፍሲወከፍ ቁምስና ነዚ ዳታ በይዝ 

ብኣድማዒ ኣገባብ ክትጥቀመሉ ምእንቲ ዘድሊ። ንዕኡ 

ዝበቅዕ ንብረትን። ዓቕሚ ሰብን ክትቅርብ ከምዘለዋን 
ገሊጹ፣ 
 

ተሳተፍቲ’ውን ርእይቶታትን ሕቶታቶምን ኣቕሪቦም፣ 
ካብ ዕለት 14 ከኣ እቲ ናይ ክልተ ሰሙን ስልጠና 
ብቆሞሳት ተጀሚሩ፣ ንካልኦት ጉጅለታት’ውን 
ብድሕሪኡ ክቅጽል’ዩ፣ 

 

ሰይጣን።- መልኣከ ብርሃን 
ተመሲሉ። ናብ ሓደ ካብቶም ኣብ 
ምድረበዳ ግብጺ ብምናኔ ዝነበሩ 
ቅዱሳት መነኮሳት መጺኡ “ኣነ 
ገብርኤል መልኣኽ እየ፣ እቲ ዓቢይ 
መዘና ዘይብሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ 
ናባኻ ልኡኹኒ ኣሎ’’ በሎ፣ 
 
እቲ መነኮስ ከኣ።- “ኣይፋልካን። 
ኣጸቢቕካ ደኣ ሕሰብ። ብርግጽ ናብ 
ካልእ እምበር ናባይሲ ኣይተለኣካን፣ 
ከመይሲ ኣነ ማዕረ መልኣኽ ንክመጸኒ 

ዘብቕዕ ቍምነገር የብለይን” ኢሉ 
ተመቕሊሉ ብትሕትና መለሰሉ፣ 
 
ሽዑ ንሽዑ እቲ ሰይጣን ካብኡ 
ሃደመ። ደጊሙ ናብ ጥቓ እቲ 
መነኮስ ንክምለስ ከኣ ፍጹም ትብዓት 
ሰኣነ፣  
 

ትምህርቲ።- “ ሰይጣን እኳ ንርእሱ 
ንመልኣኽ ብርሃን የምስል እዩ እሞ። 
እዚ ኣየገርምን እዩ፣ ስለዚ ኸኣ እቶም 
ኣገልገልቲ ሰይጣን ንርእሶም 
ኣገልገልቲ ጽድቂ እንተ ኣምሰሉ። 
ዜገርም ነገር ኣይኮነን፣ 
መወዳእታኦም ድማ ከም ግብሮም 
ኪኸውን እዩ” (2ቆሮ 11።14-15)፣ 
 
ትሕትና ውህበት ኣምላኽ እያ። ነቲ 
ብትዕቢት ገይሩ ሰባት ዝምዝምዝ 
ሰይጣን ከኣ  እተባህርሮ  ኃይሊ እያ፣ 

ትሕትና  


