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መግቢያ
ጾምሁሉተቀባይነት ያለው Aይደለም፡፡ ምክንያቱም Eውነተኛ ካለመሆኑ የተነሳ-- ጾምሁሉተቀባይነት ያለው Aይደለም፡፡ ምክንያቱም Eውነተኛ ካለመሆኑ የተነሳ
EግዚAብሔር የማይቀበለው ጾም Aለና፡፡

- ቅዱስመጽሐፍምተቀባይነት ስለሌለው የጾም ዓይነት የሚከተሉትን ምሳሌዎች
ይሰጠናል፡፡

1. ከሰዎችውዳሴን ለማግኘት የሚጾም ጾም
- ጌታችን በተራራው ስብከት ስለዚህ ጾም Eንዲህ ብሎናል፡፡ ““ስትጦሙም፥ Eንደ ግብዞች

Aትጠውልጉ፤ ለሰዎች Eንደ ጦመኛ ሊታዩ ፊታቸውን ያጠፋሉና፤ Eውነት Eላችኋለሁ፥Aትጠውልጉ፤ ለሰዎች Eንደ ጦመኛ ሊታዩ ፊታቸውን ያጠፋሉና፤ Eውነት Eላችኋለሁ፥
ዋጋቸውን ተቀብለዋል። Aንተ ግን ስትጦም፥ በስውር ላለው Aባትህ Eንጂ Eንደ ጦመኛ
ለሰዎች Eንዳትታይ ራስህን ተቀባ ፊትህንምታጠብ፤ በስውር የሚያይ Aባትህም በግልጥ
ይከፍልሃል።” ” ማቴማቴ 66፡፡1616--1818፡፡፡፡

- ከሰዎችውዳሴን የምንሻበት ጾም ለEግዚAብሔር Aይደለም፤EግዚAብሔርም ከዚህ ጾም ጋር
ምንም ኅብረት Aያደርግምና ጾሙ የተሳሳተ ጾም ይሆናል፡፡

2 ትምክህተኞች የሆኑ የፈሪሳውያን ጾም2. ትምክህተኞች የሆኑ የፈሪሳውያን ጾም
- ፈሪሳዊው በEግዚAብሔር ፊት ሊጸልይ ቆሞ ስለራሱ “EግዚAብሔርሆይ፥ Eንደ ሌላ ሰው

ሁሉ፥ ቀማኞችና ዓመፀኞች Aመንዝሮችም፥ ወይም Eንደዚህ ቀራጭ ስላልሆንሁ Aመሰግንሃለሁ፤
በየሳምንቱሁለት ጊዜ Eጦማለሁ፥ ከማገኘውምሁሉ Aሥራት Aወጣለሁ Aለ።”Aለ፡፡ ሉቃ 18፡9-14፡፡ 
ይህም ምሳሌ የሚያመለክተን በትሕትናና በተሰበረ ልብ ሳይሆኑ ስለሚጾመው ጾም- ይህም ምሳሌ የሚያመለክተን በትሕትናና በተሰበረ ልብ ሳይሆኑ ስለሚጾመው ጾም 
ነው፡፡ ይህም ጾም በEግዚAብሔር ዘንድ የተከለከለ ነው፡፡ ምክንያቱም ይህን
የሚያደርጉ ሁሉ ራሳቸውን ጻድቅ በማድረግ ሌላውን ይንቃሉና፡፡ ሉቃ 18፡19፡፡ 



የተሳሳተና ተቀባይነት የሌለው ጾም

33. . በተሳሳተበተሳሳተ ዓላማዓላማ የሚጾምየሚጾም ጾምጾም
-- በAንድበAንድ ላይላይ የተሰበሰቡየተሰበሰቡ AይሁድAይሁድ የጾሙትየጾሙት ጾም ጾም ምሳሌምሳሌ ይሆነናልይሆነናል፡፡ ፡፡ ““በጠባም ጊዜ Aይሁድ
ጳውሎስን Eስኪገድሉትድረስ Eንዳይበሉና Eንዳይጠጡ በመሐላ ተስማሙ።” ” EንዳለEንዳለ፡፡፡፡
የሐየሐ. . ሥራሥራ 2323፡፡1212፡፡፡፡
-- ይህንይህን ጾም ጾም በመንፈሳዊበመንፈሳዊ ሚዛንሚዛን ጾም ጾም ብለንብለን AንጠራውምAንጠራውም፤ ፤ EነርሱምEነርሱም የጾሙትየጾሙት ይህይህ ጾም ጾም 
ኃጢAትኃጢAት ነበርነበር፡፡፡፡

44. . በነቢዩበነቢዩ በኤርምያስበኤርምያስ ዘመንዘመን ሕዝቡሕዝቡ የጾሙትየጾሙት የኃጢAትየኃጢAት ጾምጾም
-- EግዚAብሔርEግዚAብሔር ይህንይህን ጾም ጾም AለመቀበሉንAለመቀበሉን ለነቢዩለነቢዩ ለኤርምያስለኤርምያስ EንዲህEንዲህ በማለትበማለት ገልጦለታልገልጦለታል፡፡፡፡
““EግዚAብሔርም፦ ለዚህ ሕዝብ ስለመልካም Aትጸልይላቸው። በጾሙ ጊዜ ጸሎታቸውን
A ሰ Eት E A ቸAልሰማም የሚቃጠለውንመሥዋEትና የEህሉንቍርባን ባቀረቡ ጊዜ Aልቀበላቸውም
በሰይፍና በራብ በቸነፈርም Aጠፋቸዋለሁ Aለኝ።” ” ኤርኤር 1414፡፡1111--1212
-- EግዚAብሔርEግዚAብሔር የነዚህንየነዚህን ሕዝቦችሕዝቦች ጾማቸውንጾማቸውን፤ ፤ ጸሎታቸውንናጸሎታቸውንና፤ ፤ ምጽዋታቸውንምምጽዋታቸውንም
ያልተቀበለውያልተቀበለው ክፉክፉ ሕይወትንሕይወትን ስለወደዱናስለወደዱና በፊቱበፊቱ ንጹሐንንጹሐን ስላልነበሩስላልነበሩ ነውነው፡፡፡፡ ይህምይህም ጾምጾምያልተቀበለውያልተቀበለው ክፉክፉ ሕይወትንሕይወትን ስለወደዱናስለወደዱና በፊቱበፊቱ ንጹሐንንጹሐን ስላልነበሩስላልነበሩ ነውነው   ይህምይህም ጾም ጾም 
ያለያለ ንስሐንስሐ ትርጉምትርጉም AልባAልባ መሆኑንመሆኑን የሚያመለክትየሚያመለክት ነውነው፡፡ ፡፡ EግዚAብሔርEግዚAብሔር በረሐብበረሐብ ከጠወለገከጠወለገ
ሰውነትሰውነት ይልቅይልቅ ንጹሕንጹሕ ልብንልብን ይሻልይሻል፡፡፡፡
-- ሰውሰው AንደበቱንAንደበቱን ሐሰትንሐሰትን ከመናገርከመናገር ልቡንምልቡንም ከኃጢAትከኃጢAት ካልከለከለካልከለከለ መጾሙመጾሙ ዋጋዋጋ የለውምየለውም፡፡ ፡፡ 
ሰ ነቱንሰ ነቱን EንEንኳኳ ለEሳትለEሳት AሳልፎAሳልፎ EስኪሰጥEስኪሰጥ ቢደርስቢደርስ AያተርፍምAያተርፍም 11ኛኛ ቆሮቆሮ 1313 33ሰውነቱንሰውነቱን EንEንኳኳ ለEሳትለEሳት AሳልፎAሳልፎ EስኪሰጥEስኪሰጥ ቢደርስቢደርስ AያተርፍምAያተርፍም፡፡ ፡፡ 11ኛ ኛ ቆሮቆሮ 1313፡፡33፡፡፡፡



የተሳሳተና ተቀባይነት የሌለው ጾም…
-- ልግስናናልግስናና ይቅርታንይቅርታን ማድረግማድረግ የተለየውየተለየው ጾም ጾም በEግዚAብሔርበEግዚAብሔር ዘንድዘንድ ተቀባይነት ተቀባይነት የለውምየለውም፡፡፡፡
EግዚAብሔርEግዚAብሔር ይህንይህን ነጥብነጥብ ለነቢዩለነቢዩ ለIሳይያስለIሳይያስ EንዲህEንዲህ በማለትበማለት AስረድቶታልAስረድቶታል፡፡ ፡፡ ““በኃይልህ
ጩኽ፥ Aትቈጥብ፥ ድምፅህን Eንደመለከት Aንሣ፥ ለሕዝቤመተላለፋቸውን ለያEቆብ ቤትም
ኃጢAታቸውን ንገር። ነገር ግን Eለት Eለት ይሹኛልመንገዴንም ያውቁ ዘንድ ይወድዳሉኃጢAታቸውን ንገር። ነገር ግን Eለት Eለት ይሹኛልመንገዴንም ያውቁ ዘንድ ይወድዳሉ
ጽድቅን Eንዳደረጉ የAምላካቸውንም ፍርድ Eንዳልተዉሕዝብ Eውነተኛውን ፍርድ
ይለምኑኛል፥ ወደ EግዚAብሔርም ለመቅረብ ይወድዳሉ። ስለ ምን ጾምን፥ Aንተም
Aልተመለከትኸንም? ሰውነታችንንስ ስለ ምን Aዋረድን፥ Aንተም Aላወቅህም? ይላሉ። Eነሆ፥

ች ች ች ቻች ችበጾማችሁ ቀን ፈቃዳችሁን ታደርጋላችሁ፥ ሠራተኞቻችሁንምሁሉታስጨንቃላችሁ። Eነሆ፥
ለጥልና ለክርክር ትጾማላችሁ በግፍጡጫምትማታላችሁድምፃችሁንምወደ ላይ ታሰሙ
ዘንድ ዛሬ Eንደምትጾሙት Aትጾሙም። Eኔ የመረጥሁት ጾም ይህ ነውን? ሰውስ ነፍሱን
የሚያዋርደው Eንደዚህ ባለ ቀን ነውን? በውኑ ራሱን Eንደ Eንግጫዝቅ ያደርግ ዘንድማቅንናየሚያዋርደው Eንደዚህ ባለ ቀን ነውን? በውኑ ራሱን Eንደ Eንግጫዝቅ ያደርግ ዘንድማቅንና
Aመድንም በበታቹ ያነጥፍ ዘንድ ነውን? በውኑ ይህን ጾም፥ በEግዚAብሔርም ዘንድ የተወደደ
ቀን ትለዋለህን? Eኔስ የመረጥሁት ጾም ይህ Aይደለምን? የበደልን Eስራት ትፈቱ ዘንድ፥
የቀንበርንስ ጠፍር ትለቅቁ ዘንድ፥ የተገፉትንስ Aርነት ትሰድዱ ዘንድ፥ ቀንበሩንስ ሁሉ ትሰብሩ
ዘንድ Aይደለምን Eንጀራ ንስ ለተራበ ትቈርስ ዘንድ ስደተኞቹን ድሆች ደ ቤት ታ ባዘንድ Aይደለምን? Eንጀራህንስ ለተራበ ትቈርስ ዘንድ፥ ስደተኞቹን ድሆችወደ ቤትህታገባ
ዘንድ፥ የተራቈተውንስ ብታይታለብሰው ዘንድ፥ ከሥጋ ዘምድህ Eንዳትሸሽግ Aይደለምን?””
IሳIሳ 5858፡፡11--77፡፡፡፡

- በይቅርታና ምሕረት Eንዲሁም በንጹሕ ልብ ያልሆነ ጾም Aመድ በመነስነስ፤ ማቅ
በመልበስ፤ ራስንም ዝቅ በማድረግ ቢጾም Eንኳ EግዚAብሔር Aይቀበለውም፡፡  



የተሳሳተና ተቀባይነት የሌለው ጾም…
55. . ከEግዚAብሔርከEግዚAብሔር ያልሆነያልሆነ ጾምጾም
-- ዶክተርዶክተር ስላዘዛቸውስላዘዛቸው የሚጾሙየሚጾሙ AሉAሉ፡፡ ፡፡ መልክናመልክና ደምደም ግባትግባት EንዲኞራቸውEንዲኞራቸው የሚጾሙየሚጾሙ AሉAሉ፡፡፡፡
EነዚህEነዚህ ለEግዚAብሔርለEግዚAብሔር AላደረጉትምናAላደረጉትምና ምንምምንም ዓይነትዓይነት መንፈሳዊመንፈሳዊ ጥቅምጥቅም AያገኙበትምAያገኙበትም፡፡፡፡

-- ሌሎችሌሎች ደግሞደግሞ ከEግዚAብሔርከEግዚAብሔር ወይምወይም ከመንፈሳዊከመንፈሳዊ ዓላማዓላማ የተነሳየተነሳ ሳይሆንሳይሆን ልክልክ የረሐብየረሐብ
AድማAድማ EንደማድረግEንደማድረግ ይጾማሉይጾማሉ፡፡ ፡፡ AንዳንዶችምAንዳንዶችም ምግብንምግብን ከተፈጠረባቸውከተፈጠረባቸው ሥጋዊሥጋዊ ጫናጫና
የተነሳየተነሳ መመገብመመገብ ስላቃታቸውስላቃታቸው EንጾማለንEንጾማለን ይላሉይላሉ፡፡ ፡፡ EነዚህEነዚህ ሁሉምሁሉም ጾም ጾም ሆነውሆነው
AይቆጠሩምAይቆጠሩም፡፡፡፡

በEግዚAብሔርበEግዚAብሔር ዘንድዘንድ ተቀባይነትተቀባይነት ያለውያለው ጾምጾም ታዲያታዲያ የቱየቱ ነውነው??

- ከEግዚAብሔር ጋር ባለን መንፈሳዊ ግኑኝነት ላይ ተመሥርቶ፤ EግዚAብሔር
በሕይወታችን መኖሩ Eየተሰማን የሚጾም ጾም ነው፡፡

በEያ E ቅስ ሴ ቻች ነ ድ ቶታች E ዚA ሔ የሚነበ በት- በEያንዳንዱ Eንቅስቃሴዎቻችንነ ወይም ድርጊቶታችን EግዚAብሔር የሚነበብበት
የተመረጠ የመሥዋEትነት ጊዜ ነው፡፡ 

- በምንጾምበት በEያንዳንዱ ቀን ከEግዚAብሔር ጋር ያለን ግኑኝነት Eየጠበቀ፤ Eያደገምበምንጾምበት በEያንዳንዱ ቀን ከEግዚAብሔር ጋር ያለን ግኑኝነት Eየጠበቀ  Eያደገም
ሄዶ ጾሙ Eንዲረዝምና መጨረሻም የሌለው Eንዲሆን Eስክንመኝ ድረስ የሚያደርሰን
ነው፡፡ 



ቅዳሴ በማስቀደስ

Eንዳንጠቀም የሚያደርጉንEንዳንጠቀም የሚያደርጉን

ምክንያቶችምክንያቶች



ቅዳሴ በማስቀደስ Eንዳንጠቀም የሚያደርጉንምክንያቶች

- pÇc? ቃሉ ¾Ó°´’¨<:: õˆ¨<U UeÒ“ TKƒ ’¨<:: "I“ƒ uu?} SpÅe YÒ¨<“
ÅS< ¾T>ÁÅ`c<ƒ ¾çKAƒ Y`¯ƒ pÇc? ÃvLM:: በቅዳሴ መላEክት ሁሉ በመንበሩ
ዙሪያ ረበው ይገኛሉ፡፡ በቅዳሴ ሰዓት የምናሳልፈው ጊዜ በሰማይ ካለው ጥቂት ጊዜ ወስዶ
በምድር Eንደማሳለፍ ይቆጠራል፡፡ በሥጋ ስለሆንን ይህ ሁልጊዜ ከዓይናችን ተሰውሮAል፡፡በምድር Eንደማሳለፍ ይቆጠራል፡፡ በሥጋ ስለሆንን ይህ ሁልጊዜ ከዓይናችን ተሰውሮAል፡፡
ብዙዎች ግን ይህንን ክብር Aይተው ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል፡፡

- በቅዳሴ የምናገኘውን ጥቅም Eንዳንረዳ የሚያደርገን ምንድር ነው?

1. ወደ ቤተክርስቲያን ዘግይቶ መምጣት

- ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ዘግይተው የሚደርሱ ከሆኑ ቅዱስ ቁርባኑን መቀበል፤ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ዘግይተው የሚደርሱ ከሆኑ ቅዱስ ቁርባኑን መቀበል፤ 
የተነበበውን ወንጌል መስማት፤ መልካሙን የምስጋና ዜማ፤ በቅዳሴ ሰዓት የሚደረገውንና
የሰውንም ልብ ወደ ሰማይ የሚያደርሰውን ጥልቅ ጸሎት መሳተፍ Aይችሉም፡፡ ስለዚህም
ነው ጌታችን በማለዳ ወደ ቤተ ክርስቲያን Eንድንገሰግስ የሚመክረን፡፡ “Eኔ የሚወድዱኝን
E ድዳለ ተግተ የሚሹኝም ያ ኙኛል ” ምሳሌ 8 17 “ነ ም የተዘ ጀ ንEወድዳለሁ፥ ተግተው የሚሹኝም ያገኙኛል።” ምሳሌ 8፡17፡፡ “ነገም የተዘጋጀህ ሁን፥
በማለዳም ወደ ሲና ተራራ ወጥተህ በዚያ በተራራውራስ ላይ በፊቴ ቁም።” ዘጸA 34፡2፡፡
“በማለዳ ድምፄን ትሰማለህ፥ በማለዳ በፊትህ Eቆማለሁ፥ Eጠብቃለሁም።” መዝ 5፡3፡፡ 
“ማለዳም ተነሥቶ ገና ሌሊት ሳለ ወጣወደምድረ በዳም ሄዶ በዚያ ጸለየ።” ማር 1፡35፤ሊ ዚያ ር
ዮሐ 8፡2፡፡



ቅዳሴ በማስቀደስ Eንዳንጠቀም የሚያደርጉንምክንያቶች…

2. በቅዳሴ ተሰጥO Aለመሳተፍ

ማለዳ ብንደርስም Eንደ ተሳታፊ ሳይሆን Eንደ ታዛቢ የምንቆም Aለን፡፡ በቅዳሴ ሰዓት- ማለዳ ብንደርስም Eንደ ተሳታፊ ሳይሆን Eንደ ታዛቢ የምንቆም Aለን፡፡ በቅዳሴ ሰዓት
የሚገኙ ሁሉ የቅዳሴው Aስፈላጊ Aገልጋዮች ናቸው፡፡ ቄሱ Aግብርቲከ Eለ ተልEኩ ብሎ
የሚያነሳው ሁሉን ነውና፡፡ 

- በቅዳሴ ሰዓት ሁሉም ተሰጥOውን በፍጹም ነፍስና፤ ልብና ስሜት ሆኖ በመቀበል
EግዚAብሔር የሚሰጠንን ሰማያዊ መደላደልና ሰላም መቀበል ይጠበቅብናል፡፡ “በEጣንም
ጊዜሕዝቡሁሉ በውጭቆመውይጸልዩ ነበር።” ሉቃ 1፡10፡፡

3. ተሰጥOውን ስንቀበል ጥልቅ ትኩረትን መንፈግ ወይም ትርጉሙን Aለመረዳት

- ብዙ ጊዜ ተሰጥOውን ትርጉምን ተረድቶ በተመስጦ ልብ በማለት ሳይሆን በልምድ
ለስ ታ ል በቅ ሴ ሰ ት ፍ Aትኩሮት E ድ ያደ ልመመለስ ይታይብናል፤ ይህም በቅዳሴ ሰዓት ፍጹም Aትኩሮትን Eንድናጣ ያደርገናል፡፡

- “Eንግዲህምንድር ነው? በመንፈስ Eጸልያለሁ በAEምሮም ደግሞ Eጸልያለሁ፤ በመንፈስ
Eዘምራለሁ በAEምሮም ደግሞ Eዘምራለሁ።” 1ኛ ቆሮ 14፡15፡፡



ቅዳሴ በማስቀደስ Eንዳንጠቀም የሚያደርጉንምክንያቶች…

4. በቅዳሴ ሰዓት ከመንፈሳዊ ነገሮች ይልቅ በሌሎች ሥራዎች መጠመድ

በቅዳሴ ሰዓት Aንዳንዶች Aስተዳደራዊ (የተለያዩ ነገሮችን መሸጥ)፣ ስጦታዎችን (መባE)- በቅዳሴ ሰዓት Aንዳንዶች Aስተዳደራዊ (የተለያዩ ነገሮችን መሸጥ)፣ ስጦታዎችን (መባE) 
ወዘተ በመቀበል፣ ሌሎች ደግሞ በወሬ፣ የተለያዩ ጥናቶችን በማከናወን ይጠመዳሉ፡፡ 
ይህም ቅዳሴውን ከመስማትና ተሰጥOውንም ከመቀበል ይከለክላል፡፡ 

ች ት ት ች- ጌታችን “ሌላውን ሳትተዉይህን ልታደርጉት ይገባችሁ ነበር።” ሉቃ 11፡42፡፡ “ለሁሉ ዘመን
Aለው፥ ከሰማይ በታችም ለሆነ ነገር ሁሉ ጊዜ Aለው።” መክ 3:1:: “በተስፋ ደስ ይበላችሁ፤ … 
በጸሎት ጽኑ፡፡” ሮሜ 12፡11፡፡

5. ግEዝ ስለሆነ Aንሰማውም ማለት

- በቅዳሴ ሰዓት የሚባለው ሁሉ በግEዝ ስለሆነ Aንረዳውም የሚሉ Aሉ፡፡ 

- ግEዝ የጥንት ቋንቋችንና ቅርሳችን ነው፡፡ ግEዝ የAባቶቻችንና Aያቶቻችን ቋንቋ ስለሆነ
ይልቁኑ ልናጠናው ይገባል፡፡ ለሁሉም የጋራ የሆነ የምስጋና ቋንቋችን ግEዝ ነው፡፡  
“ልጄሆይ፥ የAባትህን ምክር ስማ፥ የEናንትህንምሕግ Aትተው።” ምሳሌ 6፡20፤ 1፡8፡፡ይ ር



ቅዳሴ በማስቀደስ Eንዳንጠቀም የሚያደርጉንምክንያቶች…
6. ቅዱስ ቁርባን Aለመቀበል6. ቅዱስ ቁርባን Aለ ቀበል
- ቅዱስ ቁርባን በመቀበል QÃ¨ƒ ÃkÅdM' uÄN”e ¨”Ñ@M U°^õ 6 lØ` 46

Ñ@� �”Å}“Ñ[¨< Ÿ`c< Ò` EንªNÇKን' Ÿ¡ñ ’Ñ`  G<K< Eን`nKን' u›ÖnLÃ
c¨<’ችን G<K< ÃçÇM' Ã×õ×M u[Ÿƒ” ÁÑ—M::

- Aንዳንዶች ቅዳሴ ማስቀደስ Eንዲሁ ልማድ ሆኖባቸው Aስቀድሰው ቅዱስ ቁርባን
ሳይቀበሉ ወራትና ዓመታት ያልፋሉ፡፡ 

- ቤተክርስቲያን ንስሐ ገብተው የተዘጋጁትን ሁሉ “Eንካችሁ፥ ብሉ ይህሥጋዬ ነው Aለ።… 
ሁላችሁ ከEርሱጠጡ፡፡” Eንዳለ ከቅዱስ ቁርባን Eንዲቀበሉ ትመክራለች፡፡ማቴ 26፡26-27፡፡

ቅዱስ ቁርባንን የማይቀበሉ ሁሉ ከAማንያን Aንድነትና ኅብረት Eንዲሁም ከታላቁ- ቅዱስ ቁርባንን የማይቀበሉ ሁሉ ከAማንያን Aንድነትና ኅብረት Eንዲሁም ከታላቁ
በረከት ራሳቸውን ያርቃሉ፡፡ 

7. ንስሐ ሳይገቡ ቅዱስ ቁርባንን መቀበል
- ሰው ንስሐ ሳይገባ ቅዱስ ቁርባን ሊቀበል ሊመጣ ይችላል፡፡ ያልተናዘዙትንና ያልተውትን

ኃጢAት ባሰቡ ቁጥር ይህ ስሜት ከመንፈሳዊ በረከት ከመሳተፍ ያርቃል፤ ከምስጢራተ
ቤተ ክርስቲያን የሚሳተፍ ሰው ንስሐ የገባ የተዘጋጀ መሆን ይገባዋልና፡፡

Aምላካችን EግዚAብሔር Eንደ ፈቃዱ ጾመንና Aስቀድሰን ከሚያድለው በረከት ዘወትር
ተሳታፊ ያደርገን ዘንድ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን፡፡ Aሜን፡፡



ወስብሐት ለEግዚAብሔር፡፡

ቆይቆየን፡፡


