ምስጋና አብ ዓመተ ኢዮቤል
ኢዮቤል ዓመተ ምሕረት ብታሕሣሥ 8 2015 ጀሚሩ ብኅዳር 20 2016 ተዓጽዩ። አብ ዓመተ
ኢዮቤል ሰለስተ ነገራት ክንገብር ኢና ተሓቲትና ፡
ሀ. ጸብጻብ፡ ዝሓለፈ ሕይወትና ርኢና ጸብጻብ ክንገብር። ጸብጻብ እንገብሮ ምስ ሕይወትና እዩ
ከመይ ሓሊፈዮ፥ ምስ አምላኸይ ምስ ሓወይ ሓፍተይ ከመሎኹ ኢልና ክንጸባጸብ እሞ
ንዝገበርናዮ በደል ተአሚና ክንሳሕ። ምስ አምላኽን ሰብን ዕርቂ ክንገብር እዩ ዝድለ ዘሎ።
ጸብጻብ ዝገብር ሰብ ዓቕሙ ክሳርኡን መኽሰቡን አብ ሕይወቱ ክርኢ ይደሊ። አብ ዓመተ
ኢዮቤል እምብአር ነዚ ክንገብር እንከሎና አብ አምላኽ ክንምለስ ክሕግዘና ምእንቲ እዩ። ጸብጻብ
ከይገበርና ንዘመናት እንተ ኸድና ጉዕዞ ሕይወትና ክዕረ ክኸብደና እዩ ስለዚ ጸብጻብ ክንገብር
ግቡእ እዩ።
አብ ብልይ ኪዳን እስራኤላውያን ምስ አምላኾም አብ ሓምሳ ዓመት ጸብጸብ ይገብሩ ከም ዝነበሩ
ንርኢ እዚ ኸአ ብኽልተ ምኽንያት እዩ፡ ፩ያ ምስ አምላኽ ዘልኦም ርክብ ክዕርዩ፥ ፪ይ
ንዝበደልዎ ክእርሙ እሞ ከም ብሓዲስ ርክቦም ክጅምሩ። ነዚ እናገበሩ ምስ ከምኦም ዝበለ ሰብን
ካልእ ፍጡርን ርክቦም ከምቲ አምላኽ ዝፈጠሮ ገሮም ክጥቀሙሉ። ንሕና እውን አብዚ ዓመተ
ኢዮቤልና በዚ መልክዕ ክንገብሮ እዩ እዩ እቲ ትፍቢት።
ለ. ዕልልታ፡ “እዚአ ዓመት እልልታ ትኹነልኩም” (ሌዋ 25፡10) ኢሉ እግዚአብሔር ንደቂ
እስራኤል አዚዝዎም። ሰብ እንስሳ መሬት ከይተረፈ ከዕርፍ እሞ ምስ አምላኽ ጥራሕ ክገብር
ውራዩ ተነጊሩ። ሓጎስ ክብሃል እንከሎ በቲ ካብ አምላኽ ዝውሃበካ ጸጋ መሊእካ እተስተማቕሮ
ፍሉይ ምልአት አብ ተፈጥሮኻ እዩ። ሰብ ፍጡር እዩ ምልአት ተፈጥርኡ ዘስተመቕር ምስቲ
ዝፈጠሮ አምላኽ ድልዱል ርክብ ክህልዎ ከሎ ጥራሕ እዩ። ቅ. አጎስጢኖስ “ነፍስና ዕረፍቲ
እትረክብ ንአኻ ምስ ረኸብት ጥራሕ እያ” ይብል እዚ ኸአ ምሉእ ዕረፍቲ ሰብ አብ አምላኽ
ጥራሕ ከም ዝርከብ አብ ሕይወቱ ምስ ረአዮ እዩ። ተፈጥሮ ሰብ ብዝተፈላለየ ምልአት ዝህቡ
ዝመስሉ ክመልእ ይክእል እዩ ንአብነት ሃብቲ ጥዕና ጽልጠት ወዘተ ግን እዚ ኹሉ ምልአት
ዝህበና ምስ አምላኽ አዛሚድና ክንርእዮ ከሎና ጥራሕ እዩ።
ሓደ ካብቲ ከቢድ ፈተና ዝጓነፈና ካብ አምላኽ ተፈሊኻ ናትካ እትውንኖ ኩነት ክትፈጥር
ምጽዓር። ዓለም ሎሚ ንአምላኽን መገዱን ሓዲጋ አብ ናይ ጥዓመኒ ወፊራ ስለ እትርከብ መጠኑ
ስቃያትን ዘይምቕሳንን በዚሕዋ ትሳቐ ንርኢ አሎና። ነዚ አብ ንቡርን ዘሓጉስን ክንመልሶ እንተ
ኾና አብ አምላኽ ክንምለስ አሎና። ዓመተ ኢዮቤል ቀንዲ ዓላምኡ ንሰብ አብ አምላኽ ምምላስ
እዩ። አብ አምላኽ ዝተመልሰ ሕይወት መለለይኡ ሓጎስ ሰላም ቅሳነት እዩ።
ምኽንያት ተፈጥሮና ምስ አምላኽ ክንከውን ብጸግኡ ምልአት ረኺብና ክነብር እዩ እንተ ኾነ
ባዕልና ብፈጠርናዮን ሕሱም ጸላኢ ስለ ዝገበርናን ካልእ ዓዲ ፈጢርና በዚ ኸአ እና ተሳቐና
ንነብር። እዚ ናይ ኢዮቤል አጋጣሚ ነቲ ዘጥፋእናዮ ብዳግም ረኺብና ከም እንቐስን ይገብረና።
ዝተሓጽበ ሰውነት፥ ክዳን አቕሓ ክትርእዮን ክትቀመሉን ደስ ይብለካ ከምኡ ዝተነስሐ ልብን
ብኃጢአቱ ተአሚኑ ምሕረት አምላኽ ዝለመነ ሓጎስ ቅሳነት ይፈጥረልካ። ክንሕጎስ ጸጋ ክመልአና
ሎሚ አብ አምላኽ ንመለስ።

ሐ. ዓመተ ምስጋና፡ ኢዮቤል ንአምላኽ እነመስግነሉ ፍሉይ ጊዜ እዩ። ክተመስግን መጀመርያ
ነቲ ዝተገብረልካ ርኢኻ ምኽአል የድሊ፥ ከምኡ በቲ ዝተገብረልካ ብዝያዳ ተጠቒምካ አብ
ጥቕሚ ርእስኻን ካልኦትን ክተውዕሎ እንከሎኻ እዩ።
አምላኽ በቲ ዝሃበና ክነመስግኖ ይደሊ ምስጋና አብ ቅዱስ መጽሓፍ ብአቤል ወዲ አዳም ከም
ዝጀመረ ንርኢ፥ “አቤል ከአ ካብ ብዅራት አባጊዑ ነቲ ሰስብሑ አወፈየ፥ እግዚአብሔር ድማ
ናብ አቤልን ናብ መሥዋዕቱን ባህ ኢልዎ ረአየ” (ዘፍ 4፡4) ይብል። አብ መስዋዕቲ ቅዳሴና
ከምቲ መስዋዕቲ ቤል ዝተቐበልካ መስዋዕትና ተቐበለልና እናበልና ንጽሊ። አምላኽ በቲ ዝሃበና
ክነመስግኖ ይደልየና፥ እዚ ምስጋና እዚ ናይ ምልኪ ወይ ናይ ልዕልና ዘይ ኮነ ክነመስግን
እንከሎና ነቲ አምላኽ ዝገበረልና ርኢና ክኢልና አሎና ማለት እዩ።
ዘመስግን ፍቕሩን ተአማንነቱን ይገልጽ። አብ ርእስና ክንርኢ እንተ ኸአልና ሓደ ጸቡቕ
ዝገበረልና ሰብ ነኽብሮ ነፍቅሮ ብዝተፈላለየ መገዲ ኸአ ምስጋናን ንገልጽ ንአብነት ብዘረባና፥
ብህያብና ከምኡ ነቲ ዝተገብረልና ንኻልኦት ብምንጋር ነመስግን። ተገሩለይ እዩ በዚ ኸአ ካብ
ዝሓለፈ ሕይወተይ አብዚ ዘሎኽዎ እርከብ እናበልና ሳላ ዝተገብረልና ለውጢ አብ ሕይወትና
ዝረኸብናዮ ንነግር።
አብዚ ፍሉይ ዓመት ኢዮቤል ነቲ አምላክ አብ ሕይወትና ብፍላይ ከአ አብዛ ዓመት ንዝገበረልና
ርኢና ክንክእል አሎና። ንርአዮ አይንርአዮ አምላኽ ገሩልና እዩ፥ አጸጊሙና ዘሎ ንዝተገብረልና
ርኢና ንኽእል የለናን አብ ሕሸውየ ዓለም ንነብር አሎና። አብ ሃተውተው ዝነብር ሰብ ርእዩ አይ
ክእልን እዩ። ሎሚ አማዕዲና ዘይ ኮነ አባና ዘሎ ክንርኢ ይድለ አሎ።
አምላኽ ዕለት ዕለት ብጸግኡ ይበጽሓና ምንባርና ብርእሱ ህያብ አምላክ እዩ፥ ስድራና ጥዕናና፥
ክእለትና ኮታስ ኩሉ ሰናይ አባና ዝርከብ ክንርእዮ እንተ ኸአልና ተዕዲሉና እዩ። ጸገም ብዙሓት
ነቲ ዝተዋህበና ነቲ ዝተገብረልና ክንርኢ የጸግመና አሎ፥ ገለ እዋን ረሳዕቲ ስለ ዝኾና ገለ እዋን
ከአ ነቲ ዝተገብረ ግምት ብዘይምሃብና እዩ። እሞ ዝተገብረልና ርኢና ንኽእልዶ። አብ ሰባት
ኢድና እና አጣወትና ጥራሕዶ ንነብር አሎና ወይስ ነቲ አምላኽን ሰብን ዝገበሩልና ሰናይ ርኢና
ንኽእል አሎና።
አብ ወንጌል ሉቃስ 19፡1-10 ዘሎ ብዛዕባ ዘኬዎስ ዝተባህለ ሃብታም ሓለቓ ተቐበልቲ ቀርጽ ነቲ
ብኢየሱስ ዝተገብረሉ ከመስግን እንከሎ “ጎይታይ እንሆ ፈረቓ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ ገለ
ዝዓመጽክዎ እንተሎውን አርባዕተ ዕጽፊ እፈድዮ” እናበለ ከመስግን ንሰምዖ። ንሱ አብ መገዲ
ንኢየሱስ ክርኢ ኢሉ አብ ኦም ሳግላ ሓዂሩ፥ እንተ ኾነ ነገራቱ ክትርድኦ ቀሊል ዘይ ኮነ
ኢየሱስ አብ ዘኬዎስ ቁልሕ ኢሉ ውርደ ሎሚ ምሳኻ አብ ቤትካ ክአቱን ክምሳሕን እየ ኢልዎ።
አብዚ እንርእዮ ኢየሱስ አምላኽ ስለ ዝኾነ ውሽጢ ልቢ ዘኬዎስ ይፈልጥ ነሩ ከምቲ እቶም
ብዙሓት አብ ገዛ ኃጥእ አትዩ ኢሎም ዝተዓንቀፉ ዘይ ኮነስ ዘኬዎስ ናይ አምላኽ ፍርሃት ዝነበሮ
እዩ ነሩ። ኢየሱስ “ሎሚ አብዚ ቤት እዚ ድኅነት ኮነሉ ከመይ ንስኻውን ወዲ አብርሃም ኢኻ”
እናበለ ክዛረቦ እንከሎ አብ መአዲ ድሕነት ክሳተፍ ከምዝግብኦ ነጊርዎ።
አምላኽ ንዝገበርልካ ርኢኻ ምኽአል አብ ንስሓን ካሕሳ ኃጢአትን እዩ ዝመርሓና። አምላኽ
ብዝተፈላለየ ጸጋታቱ አብ ቤትና አብ ስድራና ክአቱ ክንርኢ ከሎና አብ ክንዲ አብ ርእስና
ጥራሕ እንርኢ አብቲ አብ አምላኽ ዝወስድ መገዲ ክንርኢ ክንክእል አሎና።
አብ ሉቃ 17፡1120 ኢየሱስ ንዓሰርተ ለምጻማት ከም ዘሕወየ ነንብብ። እዞም ለምጻማት ክሓውዩ
ምስ ለመኑ “ኺዱ ርእስኹም ንካህናት አርእዩ፥ ኢልዎም ክኸዱ ከለዉ ኸአ ነጽሑ፥ ካብአቶም

ሓደ ከም ዝሓወየ ምስ ረአየ ተመልሰ፥ እና አመስገነ ኸአ አብ እግሪ ኢየሱስ ብገጹ ተደፍአ፥
ንሱ ሳምራዊ ነበረ” ይብለና። ካብቶም ዓሰርተ ሓደ ጥራሕ ከመስግን ተረኺቡ። ዘገርም እዩ ካብ
ክፉእ ሕማም ለምፊ ሓውዮም ከብቅዑ ነቲ ዘሕወዮም ተመሊሶም ከመስግኑ አይንሰምዕን። አብ
ርእስና እንተ ርአና ዳርጋ ከምኡን ካብኡ ዝገደድናን ኢና። አብ ሕይወትና ንዝተጓነፈና ነገራት
ሰናይን ክፉእን ርኢና አብ አምላኽ ክንምለስ እንከሎና ጥራሕ እዩ ነገራት ዝሰልጠና ስለዚ አብዚ
ሕስብ ነብል እሞ ገጽና አብ አምላክ ገጹ ከምዝብል ንግበሮ።
ኢዮቤል አብ ቅዱስ መጽሓፍን ታሪኽን መሰረት ገርና ክንርእዮ ከሎና ነዚ ዝስዕብ ክንርኢ
ንኽእል።
ኢዮቤል ኣብ ብሉይ ኪዳን፥
ብዓል ኢዮቤል ክብዓል ዝጀመረ ምስ ተፈጥሮ ሰብ እዩ። ኢዮቤል ማለት ምምስጋን ማለት እዩ።
ፍጡር ንአምላኹ ከመስግን ባሕርዩ እዩ ምርጫ አይኮነን። አብ ብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን
ኢዮቤል የብዕሉ ከምዝነበሩ አብ ሌዋውያን አብ ዘዳግም ብተደጋጋሚ ንርእዮ። አብ ዘዳግም
ኢዮቤል አብ ምሉእ ነጻነት እንከሎኻ ክተብዕሎ ከምዝግባእ ይሕብር። እስራኤላውያን ንምድረ
ከንአን ምሉእ ብምሉእ ክሳብ ዝቆጻጸሩ ኢዮቤል አይብዓሉን። ኢዮቤል ክብዓል እንከሎ ብአዋጅ
ማለት ብንፍሓት ቀርኒ ይእወጅ ኩሉ የብዕሎ። ኢዮቤል ምስ ተአወጀ መረት ንሓራሲኡ
ይውሃብ፥ ባራዩ ነጻ ይወጽኡ፥ ልዕሊ ኹሉ ከአ ምሕረት ዕርቂ አምላክ ይእወጅ ። አብ ዘጽአት
34 አብ ዘዳግም 16 ነዚ ዝስዕብ ርድኢት ንረክብ፡
ሓርነት፡
እስራኤላውያን ምሉእ ሓጎስ ምስተረኽበ ንአምላኽ የመስግኑ ብዓል ይገብሩ ንብዓሎም ብኹሉ
ይገልጽዎ ግዜ ይህብዎ ካብ ዝኾነ ስራሕ የቋርጹ፥ ካብ ኩሉ ግዳማዊ ርክባት የቋርጹ ምስ
አምላኽ ጥራሕ ርክብ ይገብሩ። ኩሉ ዝአምን ዘበለ ሕጊ ከኽብር አልኦ ንዝሓለፉ መዓልታት
ባርነት ክርስዕዎ የብሎምን፥ አብ ከበቢኦም ዘሎ ነገራት ክርእዩ አልኦም፥ ኩሉ ሰብ ማዕረ ክርአ
አልኦ። ናብ ሓዲስ መደብ ሕጊ አምላኽ ይአትዉ፥ ናብ ሓርነት ይአትዉ ነቲ አምላኽ ዝሃቦ
ነጻነት አስተማቒርካ ምኽአል። ኩሉ ከምቲ አምላኽ ዝፈጠሮ ነጻነቱ፥ መሰሉ ለቢሱ ንአምላኽ
ምስጋና ንሓዉ ኸአ ነቲ አምላኽ ዝሃቦ ነጻነትን መሰልን ክሕሉ መብጽዕኡ ዘኽብረሉ ዕለት እዩ።
እልልታ፡
ዓመተ ኢዮቤል እልልታ መለለይኡ እዩ። ዓመት መመላእታ ናብ አምላኽን ካብ አምላኽን
እተቕርቦ ህያባት እትሓስበሉ ግዜ፥ መዓልቲ ዕረፍቲ ሓጎስ እዩ። እዚ ኹሉ ንሰብ አብቲ ናይ
ቀደም ኩነቱ ይመልሶ። ሌዋውያን 25፡11~12። ዓመተ ኢዮቤል ስለ ዝኾነት ዝኾነ ግዙፍ ነገር
አይትግበሩ እዚአ ዓመት እልልታ ስለ ዝኾነት ቅድስት ትኹነልኩም ይብል። ኩሉ ሓጎስ ለቢሱ
ምስ አምላኽን ሰብን ምሉእ ዕርቂ ዝግበረሉ እዋን። አብዚ ዓመት ሰናይ ነገር ጥራሕ እምበር
ዝኾነ በደል ወይ ግፍዒ አይግበርን ኩሉ አብ ሰላም አብ ፍቕሪ ብሓደ ሰሚሩ ዝሕጎሰላ ንአምላኽ
ዘመስግነላ እዋን እዩ።
አብ ብሉን ኪዳን ንእስራኤላውያን ዓመተ ኢዮቤል ዓመት ሓጎስ ዓመት ሕድገት ዓመት ምሕረት
እዩ።
ኢዮቤል አብ ሓዲስ ኪዳን፡

ሓዲስ ኪዳን እውን ነቲ አብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ርድኢት ኢዮቤል አይሓደጎን እኳ ድአ
ብዝበለጸን ፍሉይ መንፈስ ብዘለኦ አገባብ ከምዝብዓል ተገሩ። መነኮሳን፥ ካህናት፥ ቃልኪዳን
ዝአሰሩ ከምኡ ካልእ ዓበይቲ ነገራት አብ ናይ ህዝባዊ ብዓላት ከይተረፈ ክተአታቶ ጀሚሩ። እዚ
ክርስትያናዊ ኢዮቤል ዓላምኡ ምስጋናን፥ ጸብጻብን፥ ንዝመጽእ ሕይወትካ ዝኸውን መምርሒ
እተውጽአሉ እዩ። ንስለ ዝኽርን ሓጎስን ጥራሕ አይኮነን ፍሉይ መደብ ገርካ ብጸሎትን ንስሓን
ተሰኒኻ እተብዕሎ ቅዱስ እዋን እዩ።
ቤተክርስትያን እምብአር ነቲ ናይ ብሉይ ኪዳን መሰረት ገራ ኢዮቤል ከምዘልኦ ሓቢራ፥ ቦኒፋስ
፰ ዝተባህሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብ 1300 ንመጀምርያ ግዜ ዓመተ ኢዮቤል አዊጆም፥ ቅድሚኡ
ብዙሓት መነኮሳት ናይ መብጽዕኦም ኢዮቤል የብዕሉ ከምዝነበሩ ይፍለጥ።
አብ ክርስትና ኢዮቤል ምስ ሕድገት ሓጢአት ዝተተሓሓዘ እዩ። ኢዮቤል ዓመት ምሕረት እዩ
ምሉእ ኑዛዜ ብምግባር ምሉእ ምሕረት እትረኽበሉ ግዜ። አብ ዓመተ ኢዮቤል ንግደት አብ
ቅዱስ ቦታታት ብምግባር ምሉእ ስሬት ሓጢአት የውህብ፥። አብዚ ዓመት ኩሉ አብ መአዲ
ምሕረት ክአቱ ፍቕሪ ሰላም ክነግስ ኩሉ ክተሓባበር ይዕደም።
አብ ታሪኽ ቤተክርስትያን ኢዮቤል ክብዓል እንከሎ ዓቢ ምቅርራብ ከምዝግበር ንርኢ። አብ
ዓመተ ኢዮቤል አብ ሮማ ዝርከባ አርባዕትኤን አብያተ ክርስትያናት አብ ምጅማር ኢዮቤል
መዓጹኤን ይኽፈት አብ ምውዳእ ኢዮቤል ከአ ይዕጾ። ነጋዶ በዚ ማዕጾ ይአትዉን ይወጽኡን።
ከም ልምዲ አብ ዋዜማ ልደት ይኽፈት አብ ዋዜማ ልደት ከአ ይዕጾ። ማዕጾ ክኽፈት እንከሎ
አርህዉ ሆኅተ እናበሉ ይኵሕኩሑ መዓጹ ርትዒ ክፈቱ ይብሉ።
አብ ዓመተ ኢዮቤል ፍሉይ መደባት ይግበር፡
• ፍሉይ መደብ ጸሎት፥ ምስ አምላኽ ብፍሉይ ክትራኸብ መደብ ምግባር። ግላውን
ሓበራውን ጸሎት ምዝውታር። ዝተፈላለዩ መደብ ሱባኤ ይግበር።
• ምሕረት ምግባር፥አቦ ምሕረት ዝኾነ አምላኽ አብ ናይ ነፍሲወከፍ ልቢ ክአቱ ፍሉይ ናይ
ምሕረት ስራሕ ምግባር፥ ንጥሙያት ምዕንጋል፥ ንእሱራት ምፍታሕ፥ ንዝተባእሱ
ምዕራቕ፥ ብሓጺሩ ርትዒ ክነግስ ብምሉእ ሓይልኻ ምስታፍ።
• መብጽዓ ምእታው፥ ንዝመጽእ ዓመታት አብ ኢድ አምላኽ አንቢርካ አምላኽ ብዝደልዮ
መንገዲ ሕይወትካ ክትመርሕ መብጽዓ ምእታው።
አብ ክርስትና ኢዮቤል ነዚ ርድኢት ሒዝና ነብዕሎ፥
ናይ ሎሚ ፍሉይ መልእኽቲ እምብአር ነዚ ትርጉም ዝሓዘ እዩ።
1. ኢዮቤል ዓመት ጸብጻብ እዩ፥ ንዝሓለፈ ከመይ አሕሊፈናዮ ኢልካ ምስ
አምላኽካን ሕልናኻን እትአትዎ ጽብጻብ፥ ድኽመታትካ፥ ሰናይ ተግባራትካ
ኩሉ ዝገበርካዮ ክትርኢ ዝሕግዝ ግዜ እዩ።
2. ዕርቂ ምስ አምላኽ እትሓተሉ፥ ጉድለቱ ዝርአ ምስ አምላኽ ክዕረቕ እዩ
ዕጭኡ። ንአምላኽ ተዓረቐኒ ክብል ከመይ በደሉ ክርኢ ክኢሉ አሎ፥ ኢዮቤል
መልክዑ ዕርቂ ሰማይ ሒዙ ዕርቂ ምድሪ ዝጽበ እዩ ዘብዕሎ።

3.

ኢዮቤል ዓመት ምስጋና ዓመት እልልታ እዩ፥ ንኹሉ ዝተገብረልካ ንአምላኽ
አመስጊንካ ምኽአል፥ ተገሩልይ እዩ፥ ተማሒረ እየ፥ ኢልካ ንምሕረት
አምላኽ ክፍሊ ሕይወትካ ምግባር፥ ዘመስግን ጸጋ አምላኽ ዝተቐበለ እዩ፥
አመስግነካ አሎኹ ምስጋናይ ተቐበለኒ ምባል።

4. ኢዮቤል ንቅድሚት ክትጥምት፥ክትርኢ ዝዕድም ግዜ እዩ፥ ከም ወዲ አምላኽ
ሕይወትካ አብ ቤት አምላኽ ጸሚድካ ክትክእል ምጽዓር፥ እግዚአብሔር አቦይ
እዩ ኢልካ መንፈስ ወላዲ ለቢስካ ውሉድ አምላኽ ምዃን።
ዓመት መመላእታ ምስ አምላኽ ዘራኽበና እናገበርናን እናጸለናን አስተንተናን ሓሊፍናዮ አሎና።
አብዚ ንዘብጽሓና አምላኽ ተመስግን ኢልና ንሓዲስ ጉዕዞ ሕይወት ክንብገስ አሎና። አብ ዓመተ
ኢዮቤል ማዕጾ ክዕጾ እንከሎ ነቲ ኹሉ ካብ አምላኽ ዝፈልየና ነገራት ሓዲግና ንሓዲስ ርክብን
አብ ሓዲስ ተልእኮ ፍቕርን ሰላምን ክንወፍር እምበር ዓመት ምሉእ ስለ ዝሰራሕና ክነዕርፍ
ማለት አይ ኮነን። ድሕሪ ኢዮቤል ዘሎ ጊዜ መለለይኡ ሓዲስ ፍጥረት ኮንካ ምርካብ እዩ።
ንዝሓለፈ ዝፈጸምናዮ በደል አብ መንበረ ንስሓ ቀቢርና፥ ንዝበደሉና እናመሓርና አብ ሓዲስ
ርክብ አምላኽን ሰብን እንብገሰሉ እዩ። ነዚ ክንገብር አምላኽ ሒዝና ኢና ስለዚ አምላኸይ “ከም
ምሕረትካ እምበር ከም በደለይ አይክደኒ ሓግዘኒ” እናበልና ንለምኖ።
ሕይወት ክርስትና መቐረቱ ማርያም ክትመርሖ እንከላ እዩ ምኽንያቱ ንሳ አብ ዘላቶ ተአምራት
እዩ ዝፍጸም። አብ ቃና ዘገሊላ ማይ ናብ ወይኒ ተለዊጡ፥ አብ ጽርሓ ጽቶን ሓዋርያት ካብ
ፈረሓትን ተጠራጠርትን አብ አመንትን ብድፍረት ዝሰብኩን ተለኢጦም። ሎሚ ንአና አብ ትሕቲ
መስቀል ብሕድሪ ዝተቐበለትና ፍረ ኢዮቤልና ሰልምን ፍቕርን ክነግሰና ንክርስቶስ አምላኽናን
መድሕናን ክንቅበሎ ክንሰብኮ ክንአምኖ ሓግዝና ለምንልና ንበላ።
አጀሚሩ ንዘፈጸመና አምላኽ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

