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ከይጸንሐ ግና እቲ ሕዱር ቍጠዐ ተመለሶ፡ ንዳዊት ኪቐትልዎ ድማ
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ኣቢሻይ "ኣምላኽ ሎሚ
ንጸላኢኻ ኣብ ኢድካ ኣሕሊፉ
ሂቡካ ኣሎ" ኢሉ ን ዳዊት
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ኣጣቢቀ ክወቅዖ፡ ካልኣይ ግዜ
ምግዳም ውን ኣየድልየን በሎ።
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እስራኤኣዊያን ድማ ሃደሙ። ፍልስጥኤማውያን
ንደቂ ሳኦል ከምኡ ውን ነቲ ናይ ቀረባ
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ኣዝዩ ስለ ዝፈርሀን ኣበየ፡
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ፍልስጥኤማውያን ሬሳ ሳኦልን
ደቁን ምስ ረኸቡ ነቲ ሬሳ ኣብ
መንደቕ ሓንቲ እተታሕዘት ከተማ
እስራኤል ኣንጠልጠለዎ፡ ገሊኦም
ተባዓት እስራኤላውያን ግን ነቲ
ሬሳታት ኣልዓልዎ ናብ ቤቶም
ወሲዶም ቅድሚ ምቅባሮም
ብሓዊ ኣንደድዎ።



ዳዊት እዚ ሕማቅ ወረ ምስ ሰምዐ
ንሳኦልን ንወዱ ዮናታንን፡ ንኩሉ
ህዝቢ እግዚኣብሔር ብስሕለት ስለ
ዝወደቁ ክሳዕ ምሸት ብዛዕብኦም
ሓዘነ፡ በኸየን፡ ጾመን።



ሳኦል ንዳዊት ኪቐትሎ እኳ እንተ ፈተነ
ዳዊት ግን ንሳኦል ከም ቅቡእ ኣምላኽ
መጠን ክሳዕ መወዳእታ ኣኽበሮ፡
ድሕርዚ ኣምላኽ ንዳዊት ኣኽበሮ
ኣብ ክንዲ ሳኦል ድማ ኣንገሶ።



ንጉስ ዳዊት (1ይ ክፋል)

ዛንታ ካብ ቃል እግዚኣብሄር። መጽሓፍ ቅዱስ

1 ሳሙኤል 24-31, 2 ሳሙኤል 1-2

"ምኽፋት ቃልካ የብርህ ንገርህታት ኣእምሮ
ይህብ።" መዝሙር 119፣130



መፈጸምታ



እዚ መጽሓፍ ብዛዕባ እቲ መደነቕ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እዩ ዝነግር፣

ቃል ኣምላኽ ኩልና ሓጢእና ክብሪ ኣምላኽ ከም ዝሰኣና ይነግረና፣ ዓስቢ
ሓጥኣት ሞት እዩ። ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ናይ
ዘለኣለም ህይወት እዩ፣ ንሕና ገና ሓጥኣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ
እዩ እሞ ኣምላኽ ኣታ ፍቕሩ ንኣና ብዚ የርኢ ኣሎ፣ እንተ ንየሱስ ክርስቶስ

ከም ጎይታናን መድሓኒናን ተቀቢልናዮ ንሱ ካብ ኩሉ ሓጥያትናን
ኣበሳናን እቅረ ክብለልና እሙንን ጻድቕን እዩ፣

ኣምብኣረይ ሕጂ እዚ ጸሎት እዚ ብሓባር ንጸሊ!
“ኦ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብሓጥያተይ ይእመን ኣለኩ። የሱስ
ወዲ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ሓጥያተይ ከምዝሞተለይን ካብ ምውታት

ድማ ከም ዝተንሰኣን እኣምን ኣለኹ፣ ኦ ጎይታ የሱስ ካብ ኩሉ ሓጥያተይ
ምሕረት ክትገብረለይን ሓድሽ ሂወት ክትህበንን ይዕድመካ ኣለኹ፣ ካብዚ
ሰዓት ጀሚረ ውሉድ ኣምላኽ ክኸውን መሰል ስለ ዝሃብካንን ሓድሽ

ፍጥረት ስለዝገበርካንን የመስግነካ ኣለኹ፣”ኣሜን፣

ቃል ኣምላኽ ነንብብ ምስ እግዚኣብሄር ድማ ኩሉ ሳዕ ንዘራረብ! 
የውሃንስ 3።16
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