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መኮንን፡ ንጉስ ስለምንታይ እዩ
ንዅሎም ጥበበኛታት ዜጥፍኦም ዘሎ፡
ኢሉ ሓተቶ፡ ሽዑ ኣርዮክ ንዳንኤል
እቲ ዘጋጠመ ዅሉ ነገሮ፡ ዳንኤል ነቲ
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ንሲድራቅን ሚሳቅን ዓብድኔጎን ኵሉ ነገሮም፡
ዳንኤል እቲ ሕልሚ እንታይ ምዃኑን፡ እቲ
ትርጉሙ ውን እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን ነይሩ፡
ግን ንኹሉ ዝፈልጥ ግን ይፈልጥ ነይሩ። እቲ
ንኹሉ ዝፈልጥ ድማ ኣምላኽ ኢዩ፡ ስለዚ
ዳንኤልን ምስ ኣዕርኽቱ ኮይኖም ጸለዩ።
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ኢሉ ባረኾ፡ ቀልጢፉ ድም ኣ ናብ ንጉስ ብምኻድ፡ "ምስጢር ዚገልጽ
ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኣሎ" በሎ ነቲ ንጉስ እንታይ ከም ዝሓለምን እቲ ሕልሚ
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ሰምዐ፡ ኣብ ቅድሚ ዳንኤል ተደፊኡ፡ እዚ ኩሉ
ክትገልጽ ካብ ከኸኣልካ “ኣምላኽካ ብሓቂ ኣምላኽ
ኣማልኽትን ጐይታ ነገስታትን፡ ምስጢራት ዚገልጽ
እዩ በሎ፡ ሽዑ እቲ ንጉስ ንዳንኤል ዓቢ ሰብ ገበሮ፡
ብዙሕ ዓበይቲ ውህበታት ድማ ሃቦ፡ ኣብ ብዘላ
ግዝኣት ባቢሎን ገዛኢ፡ ኣብ ልዕሊ ኵሎም
ጥበበኛታት ባቢሎን ከኣ ሓለቓ ገበሮ።
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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! 
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