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1. ሓዋርያ  ዮሓንስ  በታ  ዕንጨይቲ  ዝብጽሓቶ  መሠረት  አብታ  አምልኮ  ጣኦት  ዝበዝኃ  
ናይ  እስያ  ዋና  ከተማ  ኤፌሶን  አትዩ  ብስብከቱ  ነቶም  ጥኦታት  አጥፍኡ  ቁጽሪ  ዘይብሉ  
ተአምራት  ገበረ።  ነታ  ብርስሓት  ሓጢአትን  አምልኾን  ጣዖትን  አኽፊአ  ዝነበረት  ሃገር  
ካብ  አምላክ  ካብ  አምልኮ  ጣዖት  ናብ  አምልኾ  እግዚአብሔር  መሊሱ  ቅዱስት  ሃገር  
አጸዉዓ።  ግሓ .19፡17። ������ 

2. ነቲ  ምኹራብ  ጣኦት  አጋንንቲ  ዝዕንድሩሉ  ዝነበሩ  ቦታ  ከአ  ባሪኹን  ቀዲሱን  ቤተ  
ክርስቲያን  አሥርሓሉ  ካብቶም  ሰብ  ሀገር  አምንቲ  ድማ  ጳጳሳትን  ካህናትን  ዲያቆናትን  
ሸመሎም።  ብድሕሪ  ዚ  ኩሎም  ብጾቱ  ሓዋርያት  ከከምዕድሎም  ዝሃቦም  ናይ  ሞት  ጹዋዕ  
ክቕበሉ  ከለዉ  ሓዋርያ  ዮሓንስ  ብድኅሪኦም  ክሳብ  መንግሥቲ  ዱማትያኖስ  ጸኒሑ  
ዕድሚኡ  ካብ  እርገት  ጐይታና  ክሳዕ  እለተ  ፍልሰቱ  70(ሰብዓ) ዓመት  ስለዝገበረ  ሸምጊሉ  
ነበረ። ������ 

3. ሓዋርያ  ዮሓንስ  ከምቶም  ካልኦት  ብጾቱ  ሓዋርያት  ብዙኅ  ሥቃይ  አይረኸበን  
ብንጽሕናኡን  ንእስነቱን  ጐይታ  ብዙሕ  አፍቅሮ  ብምንባሩ  አብ  ጐኑ  ተቐሚጡ  እዉን  
መን  ከምዘትኅዞ  ዝሓተቶ  ንሱ  እዩ።  ከምኡዉን  ተረፈ  ወንጌል  ምዃኑ  ዝእመነሉ  ተአምረ  
ኢየሱስ  ንሱ  ከምዚጸሐፎ፡  ወዮሓንስኒ  ይቤ  አነ  ጸሓፍኩ  ዘንተ  መጽሓፍ  ዘአርአየኒ  
አምላክየ  ዘኢተጽሕፈ  ዉስተ  ወንጌል  ይብል።  ማኅተም  ተአምረ  ኢየሱስ  ገጽ  40 ተመ . 
ዮሓ፡21፡25።  ስለዚ  ካብ  ኩሉ  ዝረቐቐን  ዝተፈልየን  ምስጢራትን  ዝጽሓፈ  እዚ  ሓዋርያን  
ወንጌላዊን  እዩ። ������ 

4. አብ  መወዳእታ  እግዚአብሔር  ካብዚ  ዓለምዚ  ከዕርፎ  ምስ  ደለየ  ደስ  ስለዚበሎ  
ንእግዚአብሔር  ናይ  መወዳእታ  ምስጋና  አመስገኖ  አንቃል  ፈነዉኡ  ድማ  ንሕዝቢ  አኪቡ  
ብእምነቶም  ክጸንዑ  መሃሮም፡  አእዳዉ  ዘርጊሑ  ድማ  ንሰማይ  እናጠመተ  ጸሎት  ፈተቶ  
ኅብስትን  ወይንን  ብምዕራግ  ንርእሱን  ነቶም  ሥጋን  ደምን  ንምቕባል  ብቑዓት  ዘለዎም  
አቕረቦም። ������ 

5. እቶም  ህዚቢ  ነናብ  ቤቶም  ምስ  ከዱ  ድማ  ነቶም  ምስኡ  ዘለዉ  በሉ  ጉድጓድ  ኩዓቱ  
ኢሉ  አዘዞም  ንሳቶም  ከአ  ትእዛዙ  ፈጸሙ  ማለት  ጉድጓድ  ኩዓቱ።  ክዳዉንቱ  ቀንጢጡ  
ከአ  ናብቲ  መቃብር  አቐመጦ።  ካልእ  ሃሪ  ግምጃ  (ልብሰ  መንግሥቲ) ዝመስል  ተኸዲኑ  
ኸአ  አብቲ  ማእከል  መቓብር  ኮይኑ  ነዊሕ  ጸሎት  ገበረ። ���አብ  መወዳእታ  ጸሎቱ  ድማ  
ከምቲ  ጐይታ  ንሓዋርያት  ክሳዕ  መወዳእታ  ካባኹም  አይፍለን  እየ  ዝበሎም  ንሱ  
አይፈሌኹም  ድሌትኩም  ይሃብኩም  አነ  ግን  ካብ  ሎሚ  መዓልቲ  ብአካለ  ሥጋ  ምሳኹም  
አይነብርን  እየ፡  እናበለ  ዘረብኡ  ምስ  ፈጸመ፡  አብሮኮሮስን  አብኡ  ዝነበሩ  አመንትን  
ንዮሓንስ  ኢዱን  እግሩን  ሲዒሞም  መሪር  ብኽያት  እናበኸዩ  ናብቲ  ዉሽጢ  መቓብር  
ገዲፎምዎ  ከዱ። ������ 

6. ናብቲ  ዓዲ  አትዮም  ድማ  እቲ  ዮሓንስ  ዝገበሮ  ነገራት  ነገርዎም።  እቶም  አመንቲ  ከአ  
ንግዚኡ  ናብቲ  መቓብር  ዮሓንስ  እናጎየዩ  ምስ  ከዱ፡  እታ  መቓብር  ከምዘተዃዕተት  ኮትና  
አብ  ልዕሊአ  ድማ  ክዳዉንቱን  አሳእኑን  ተነቢሩ  ረኸቡዎ።  አብሮኮሮስን  እቶም  ምሱ  
ዝመጹ  አምንትን  ድማ  ንዝግብኦ  ጸጋ  እትህብ  ንእትፈትዎ  ዮሓንስ  ካብ  ሞት  
እተተንሥእ  እግዚአግሔር  ተመስገን  እናበሉ  ንእግዚአብሔር  አመስጊኖም  ነናብ  ቤቶም  
ተመልሱ።  ዮሓ . 21፡43።  ነቲ  ጐይታ  ንዮሓንስ  አትመዉትን  ኢኻ  ኢልዎ  ኢሎም  
ሓዋርያት  ዘዕለልዎም  መወሰኽታ /መረጋገጺ  ተረኸበ።  ዮሓ .21፡23 ማቴ .16፡28።  

በረኸት  ቅዱስ  ሓዋርያት  ምስ  ኩልና  ሕዝበ  ክርስቲያን  ይኹን፥  አሜን።  



ጸሓፊኡ  ኣብሮኮሮስ  ረድኡ።  
ሰላም  ለዮሐንስ  ዘተለዓለ  መጠኑ።  
በነሲኣ  ጸጋ  ወክብር  እንተ  ኢተወህበ  ለካልኣኑ።  
ዘስጋ  ወደም  እንዘ  ውእግቱ  ኣኮኑ።  
አመ  ሰዓሞ  አፍሁ  ወአመ  ኣርፈቆ  በሕጽኑ።  
ለነደ  መለኮት  መፍርህ  ኢውዕየ  በርስኑ።  

ስንክሳር  4 ጥሩ  ተመልከት።  
 

	  


