
  በዓለ  ግዝረት ግዝረት 

           ሥርዓተ ግዝረት ግዝረት
  
 ግዝረት(ምግዛር)          ማለ  ግዝረትት ቃል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ሥጋ ዕልቦ     ዕል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ቦ     

        ምቝራጽ ማለት እዩ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው ማለ  ግዝረትት እዩ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው ሥርዓተ ግዝረት ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው ኣበው 
        ከም ጸጋ ዕልቦ     ጥምቀት መለ  ግዝረትለ  ግዝረትዪ ህዝቢ ኣምላክ ኮይኑ ዘገልግል ህዝቢ ኣምላክ ኮይኑ ዘገልግል ኣምላክ ኮይኑ ዘገልግል ኮይኑ ዘገልግል ዘገል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ግል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     

    ዝነ ኣበው በረ ሥርዓተ ግዝረት ሃይማኖት እዩ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 
  
         መድሣኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ክ ኮይኑ ዘገልግል ርስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ቶስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ካኣ ነ ኣበው ዓና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ መሲሉ ሥጋ ዕልቦ     ከድሕነ ኣበው ና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ለ  ግዝረት

        ዝመጸ ካብ ቅድስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ት ድንግል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ማርያም ምስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ተ ግዝረትወል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ደ ድሕሪ ድሕሪ 
   ሰሙን ከም ሥርዓት ኪዳን(ኣበው )    ሥርዓተ ግዝረት ግዝረት ክ ኮይኑ ዘገልግል ፍጽ ማለት እዩ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው ም
        ፍቓደ ድሕሪ ኛ ኮይኑ ተረኽበ ናብ ቤት ግዝረት ድማ ከደ። ኮይኑ ዘገልግል ተ ግዝረትረኽበ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ብ ቤት ግዝረት ድማ ከደ ድሕሪ ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 

            እንተ ግዝረት ኾነ ኣበው ግን ከም ታራ ወድ ሰብ ኣብ ል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ዕሊ ጐይታ ጐይታ
   ዝተ ግዝረትፈጸመ ነ ኣበው ገር ኣይነ ኣበው በረን። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 

  ኣብ መበል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     40       መዓል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ቲ ውን ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ው ን ና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ብ ቤተ ግዝረት መቕደ ድሕሪ ስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ኣትዩ
        ሥርዓተ ግዝረት ኣበው ከም ዝፈጸመ እቲ ውን ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ብትንቢ ኣምላክ ኮይኑ ዘገልግል ት ክ ኮይኑ ዘገልግል ጽ ማለት እዩ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው በዮ ዝጸንሐ ዝጸንሐ 
    ስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ምኦን ካህን ከምዝሓቖፎ የረድኣና። የረድኣና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 

  
          ሥርዓተ ግዝረት ግዝረት ብዘመነ ኣበው ኣበው ኣብ ክ ኮይኑ ዘገልግል ንዲ ጥምቀት ኮይኑ ጥምቀት ኮይኑ ዘገልግል 

     ዘገል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ግል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ዝነ ኣበው በረ ሥርዓተ ግዝረት እምነ ኣበው ት እዩ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 
        በዚ መሠረት ኻኣ ንኣብርሃም ናይ ቃል ኪዳን መንፈሳዊ መሠረት ኻኣ ንኣብርሃም ና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ይ ቃል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ኪዳን መንፈሳዊ 

   ምል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ክ ኮይኑ ዘገልግል ት ኮይኑ ዘገልግል ተ ግዝረትዋሂቡ ነበረ፡ዘፍ፡ ነ ኣበው በረ፡ዘፍ፡17፡7-14  ፡ ዮ ዝጸንሐ ሓ.7 ፡22  ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 
         ሥርዓተ ግዝረት ግዝረት ብዘመን ሙሴ ድማ ናይ ህዝቢ እስራኤል ድማ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ይ ህዝቢ ኣምላክ ኮይኑ ዘገልግል እስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ራኤል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     

    ምል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ክ ኮይኑ ዘገልግል ትን መፍለ  ግዝረትይን ኮይኑ ዘገልግል የገል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ግል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ነ ኣበው በረ፡ዘጸ፡12፡43-45፡1  ይ
ሳሙ፡17፡36  ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 

       ፈሪ ሳው ያን እው ን ንግዝረት ሕጋ ዕልቦ     ዊ ኣምላኻዊ ምል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ክ ኮይኑ ዘገልግል ት ጌሮም
 ተ ግዝረትቐቢ ኣምላክ ኮይኑ ዘገልግል ሎሞ ነበሩ፡ግብ፡ሓ ነ ኣበው በሩ፡ግብ፡ሓ.15፡1-5፡ገላ፡5 ፡2-6  ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 

           ሥርዓተ ግዝረት ግዝረት እዚ መሠረት ኻኣ ንኣብርሃም ናይ ቃል ኪዳን መንፈሳዊ ዝስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ዕብ ሠለ  ግዝረትስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ተ ግዝረት
   ነ ኣበው ገራት (የመል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ክ ኮይኑ ዘገልግል ት)  የጠቓል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     

1,        እግዚ መሠረት ኻኣ ንኣብርሃም ናይ ቃል ኪዳን መንፈሳዊ ኣብሔር ነ ኣበው ቲ ውን ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ እተ ግዝረትገዝረ ሰብ እቲ ውን ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ይ ኪዳን
     ምል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ክ ኮይኑ ዘገልግል ት ስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ለ  ግዝረት ዝተ ግዝረትቐበለ  ግዝረት ኣምላኹ ይኸውን፡ ዘፍ፡ ይኸው ን፡ ዘፍ፡17፡8  ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 

2,         እቶም ዝተ ግዝረትገዝሩ ህዝቢ ኣምላክ ኮይኑ ዘገልግል ካኣ ህዝቢ ኣምላክ ኮይኑ ዘገልግል ኣምላኽ ስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ለ  ግዝረት
      ዝኾኑ ዘገልግል ካብ ሕይወቶም ክ ኮይኑ ዘገልግል ፍኣት ከርሕቑ ይእዘዙ፡ ይእዘዙ፡ (ይግደ ድሕሪ ዱ) 

ዘዳ፡10፡16፡ኤር፡4 ፡4  ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 

3,      እግዚ መሠረት ኻኣ ንኣብርሃም ናይ ቃል ኪዳን መንፈሳዊ ኣብሔር ነ ኣበው ቶም ዝተ ግዝረትገዝሩ ሰባት ብመሠረት
        እምነ ኣበው ት ስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ለ  ግዝረት ዝተ ግዝረትቐበል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ዎ እቲ ምልክት ግዝረቶም  ናይ እቲ ውን ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ምል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ክ ኮይኑ ዘገልግል ት ግዝረቶም ና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ይ
    ጽ ማለት እዩ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው ድቆም ማሕተ ግዝረትም ኮይኑ ዘገልግል ከምዘገል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ግሎም ገበረ፡ሮሜ፡4 ፡

11  ፡

         እንተ ግዝረት ኾነ ኣበው ግን ሥርዓት ጥራሕ ብዘይ ግብሪ ስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ለ  ግዝረት ዘየድሕን
       ደ ድሕሪ ቂ ሰባት ፍቓድ ኣምላኽ ብተግባር ክፍጽሙ ፡መንፈሳዊ ሰባት ፍቓድ ኣምላኽ ብተ ግዝረትግባር ክ ኮይኑ ዘገልግል ፍጽ ማለት እዩ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው ሙ ፡መንፈሳዊ 

        ለ  ግዝረትው ሃት ሒዞም ና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ይ ክ ኮይኑ ዘገልግል ፍኣት ሕሊ ጐይታ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ኦም ክ ኮይኑ ዘገልግል ገዝሩ ው ን
  ሓበረ ፡

ሮሜ፡2 ፡25-29፡ ፊል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ      ፡3 ፡3  ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 

       ብባህላዊ ኣረኣእያ ው ን ኣብ ሕብረተ ግዝረት ሰብ ህዝቢ ኣምላክ ኮይኑ ዘገልግል 
        እስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ራኤል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ዘይተ ግዝረትገዝረ ሰብ ምስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ኩሉ ሥጋ ዕልቦ     ክ ኮይኑ ዘገልግል ሳተ ግዝረትፍ መሰል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ለ  ግዝረት

        ዘይነ ኣበው በሮ ካብ ህዝቢ ኣምላክ ኮይኑ ዘገልግል ዝተ ግዝረትፈል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     የ ሰብ ካኣ ብዘይተ ግዝረትገዝረ ሰብ
 ይምሰል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ነ ኣበው በረ፡ዘሌ፡19፡23  ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 
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ል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ሳነ ኣበው  ቅዱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ  

ሚካኤል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ      



Saint Michael Eritrean Orthodox Tewahdo Church, P.O.Box 8119 Langley Park, MD 20783 

           ጸጋ ዕልቦ     ጥምቀት ብክ ኮይኑ ዘገልግል ርስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ቶስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ 
              ስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ መ ክ ኮይኑ ዘገልግል ርስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ብጸጋ ዕልቦ     ጥምቀት
  
        መድሣኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ክ ኮይኑ ዘገልግል ርስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ቶስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ነ ኣበው ዓና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ንምድሓን ኣብ ዓለ  ግዝረትም

        ኣብ ዝተ ግዝረትጋ ዕልቦ     ህደ ድሕሪ ሉ ሥጋ ዕልቦ     ጊዜ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ነበርዎ ፡ ብዙሓት ደ ድሕሪ ቀ መዛሙርቲ ውን ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ነ ኣበው በርዎ እቲ ምልክት ግዝረቶም  ናይ ፡
       እዞም ል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ኡኻነ ኣበው ወንጌል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ደ ድሕሪ ቀ መዛሙርቲ ውን ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ግን ስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ርዓተ ግዝረት

     ጥምቀት ቅድሚ ምምስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ራቱ ብኽፍልታት ከከም ብኽፍል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ታት ከከም
     ኣገል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ግሎቶም ማለ  ግዝረትት ፡ ሃዋርያት፡ኣርድእቲ ውን ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ፡ ቅዱሳት

 ኣንስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ቲ ውን ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ...      ወዘተ ግዝረት እዮ ዝጸንሐ ም ዝበሃሉ ሥጋ ዕልቦ     ኔሮም ፡

        ብሓፈሻ ኻኣ ህዝበ እግዚኣብሔር እዮም ዝበሃሉ ኔሮም ኻኣ ህዝበ እግዚ መሠረት ኻኣ ንኣብርሃም ናይ ቃል ኪዳን መንፈሳዊ ኣብሔር እዮ ዝጸንሐ ም ዝበሃሉ ሥጋ ዕልቦ     ኔሮም
       እምበር ቅድሚ ጥምቀት ክ ኮይኑ ዘገልግል ርስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ቲ ውን ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ያን ዝብል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ም

     ኣይነ ኣበው በሮም ክ ኮይኑ ዘገልግል ርስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ቲ ውን ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ያን ኣይጽ ማለት እዩ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው ው ዑን ኔሮም። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 

         ብክ ኮይኑ ዘገልግል ርስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ቶስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ክ ኮይኑ ዘገልግል ርስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ቲ ውን ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ያን ዘብለ  ግዝረትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ምኽንያት ካኣ በዚ መሠረት ኻኣ ንኣብርሃም ናይ ቃል ኪዳን መንፈሳዊ ጐይታ
      ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ክ ኮይኑ ዘገልግል ርስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ቶስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ዝመሥረቶ ጥምቀተ ግዝረት ክ ኮይኑ ዘገልግል ርስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ምስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ 
   እንሓል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ፍ ጥራይ እዩ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 

         ስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ለ  ግዝረት ዝኮነ ኣበው ድማ ሥርዓተ ግዝረት ጥምቀት ብክ ኮይኑ ዘገልግል ርስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ቶስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ምስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ 
       ተ ግዝረትመሥረተ ግዝረት ንመጀመርታ ጊዜ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ነበርዎ ፡ እቶም ደ ድሕሪ ቀ መዛሙርቲ ውን ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ኣብ

   ኣንጾኪያ ክ ኮይኑ ዘገልግል ርስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ቲ ውን ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ያን ተ ግዝረትሰምዩ፡ ግብ.ሃዋ፡11፡26  ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 
   
          ኣብ ዘመን ሓዲ ጥምቀት ኮይኑ ሽ ኪዳን ጸጋ ጥምቀት ብክርስቶስ ኪዳን ጸጋ ዕልቦ     ጥምቀት ብክ ኮይኑ ዘገልግል ርስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ቶስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ 

        ድሕሪ ምምስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ራቱ ብኽፍልታት ከከም ግን ኣብ ክ ኮይኑ ዘገልግል ንዲ ጥምቀት ኮይኑ ሥርዓተ ግዝረት ግዝረት ጸጋ ዕልቦ     
 ጥምቀት ተ ግዝረትመሥረተ ግዝረት(ተ ግዝረትተ ግዝረትክ ኮይኑ ዘገልግል አ)፡ገላ፡5 ፡6  ፡ 6 ፡15:ቈሎሴ ድማ ናይ ህዝቢ እስራኤል ፡2 ፡

11-12  ፡

       ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ክ ኮይኑ ዘገልግል ርስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ቶስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ኻኣ ጸጋ ዕልቦ     ጥምቀት ማሕተ ግዝረትም
   ድሕነ ኣበው ትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ምዃኑ ዘገልግል ሓቢ ኣምላክ ኮይኑ ዘገልግል ሩና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ኣሎ፡ዮ ዝጸንሐ ሓ፡3 ፡5 ፡ማር፡16፡15  ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 

                 

      

  
                                
     

    
      
                          

       
            ዝንበቡ ነበረ፡ዘፍ፡ ጥቕስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ታት
      ማቴ፡1 ፡18-25   ፡ ማቴ፡2 ፡1-12። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 

  ማሕበራዊ ጸሎት
    ኣብ እዋን ጸሎተ ግዝረት ቅዳሴ ድማ ናይ ህዝቢ እስራኤል   

   ና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ይ ዕለ  ግዝረትቱ ብኽፍልታት ከከም ምንባባት፡- 

ሮሜ፡15፡8-14፡፡,   
1  ይ ጴጥ፡2 ፡1-9፡,    
ግብ.ሓ.7 ፡2-9፡

ምስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ባክ ኮይኑ ዘገልግል ፡- 
   ወገሰጸ ነ ኣበው ገሥተ ግዝረት በእቲ ውን ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ኣሆሙ፡

  ኢትግሥሡ መሲሓንየ፡ መሲሓንየ፡
  ወኢታሕስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ሙ ዲ ጥምቀት ኮይኑ በ ነ ኣበው ቢ ኣምላክ ኮይኑ ዘገልግል ያትየ      ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 

              
        

      ወንገል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ሉ ሥጋ ዕልቦ     ቃስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ .4 ፡24-33። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 

               ኣብ ገዛ   ዝንበቡ ነበረ፡ዘፍ፡ ጥቕስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ታት፡

                   ዘፍ፡17፡1-14  ፡ ገላ፡6 ፡15-17  ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው 
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ል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ሳነ ኣበው  ቅዱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ  

ሚካኤል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ      

    ክ ኮይኑ ዘገልግል ፍሊ ጐይታ መንፈሳዊ ትምህርትን ስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ነ ኣበው ጽ ማለት እዩ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው ሑፍን 

    ና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ይ ዕለ  ግዝረትቱ ብኽፍልታት ከከም መዝሙር
    ኣማን በኣማን ኣማን በኣማን (2)    መንግሥተ ግዝረት ሥላሴ ድማ ናይ ህዝቢ እስራኤል ዘለ  ግዝረትዓለ  ግዝረትም (2) 

     ነ ኣበው ኣምን በኣብ ወነ ኣበው ኣምን በወል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ድ በወል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ድ (2)   ወነ ኣበው ኣምን ወነ ኣበው ኣምን (2)      ነ ኣበው ኣምን በመንፈስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ቅዱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ አሀ አሀ አሀ አሀ (2) 
   ንሴ ድማ ናይ ህዝቢ እስራኤል ብሆ ንሴ ድማ ናይ ህዝቢ እስራኤል ብሆ ለ  ግዝረትእግዚ መሠረት ኻኣ ንኣብርሃም ናይ ቃል ኪዳን መንፈሳዊ ኣብሔር (2)   ስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ቡ ነበረ፡ዘፍ፡ሓ ዘተ ግዝረትሰብሓ (2) 

           ል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     ዑል ብቓሉ ሥጋ ዕልቦ     እግዚ መሠረት ኻኣ ንኣብርሃም ናይ ቃል ኪዳን መንፈሳዊ ኣብሔር ንኹ ይኸውን፡ ዘፍ፡ሉ ሥጋ ዕልቦ     ህዝቢ ኣምላክ ኮይኑ ዘገልግል ሰላምን ቅሳነ ኣበው ትን ንቤተ ግዝረት ክ ኮይኑ ዘገልግል ርስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ትያን ዕቤትን ጽ ማለት እዩ። ሥርዓተ ግዝረት ኣብ ዘመነ ኣበው ንዓትን ይሃበና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኣ ነዓና መሲሉ ከድሕነና ስለ ኣሜን! 
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