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1. ማትያስ  ሓዋርያ  ናይ  ይሁዳ  መተካእታ  ኮይኑ  ምስ  12 ሓዋርያት  ስለዝተቖጽረ  
ዕንጨይቱ  ንሃረገ  በላዕተ  ሰብ  ስለዝበጽሓቶ  ምስ  ሓዋርያ  እንድርያስ  ብኅብረት  ስብከተ  
ወንጌሉ  አብ  ዝብጽሕ  ምስ  አብጽሐ  አብ  እዋን  ዕረፍቱ  ንደማስቆ  ሶርያ  ከደ።  አብ  
መጀመርያ  ስብከቱ፡  ነቶም  ሰብ  እታ  ዓዲ  ከስተምህሮም  እንከሎ  ንምንታይ  እግዚአብሔር  
ዝአክል  ፈጣሪ  ገፍኩም  ንፍጡር  እምኒ  እተምልኹ? ሕጂ  እዉን  ዘረባይ  ሰሚዕኩም  ናብ  
ሰማይን  ምድርን  ኩሉ  ፍጥረትን  ዝፈጠረ  ኢየሱስ  ክርስቶስ  ምእማን  እዩ  ዝጠቕመኩም  
ኢሉ  ሰበኸም።  

������2. እቶም  ጐኒ  ኮይኖም  ጽን  ዝብሉ  ዝነበሩ  ደቂ  ዓዲ  እዚኦም  ደአ  ካብቶም  12 ሰባት  
ንዓለም  ክህዉኽዋ  ዝተላእኩ  ሰበይቲ  ካብ  ሰብአያ  ዝፈልዩ  ዕሉላት  መሠረያን  እንድዮም  
ንኅዞም  ንኅዞም  ኢሎም  ተቐዳዲሞም  ንማትያስ  ኂዞም  አፅኒዖም  አሠሩዎ።  ብድኅርዚ  
ድማ  ምእሣር  ጥራይ  አይአኽሎን  እዩ  ኢሎም  አብ  ሓዲግ  ዓራት  ሓፂን  አቐሚጦም  
ብትሕቲኡ  ሓዊ  አጉዶም  ገዲፎሙዎ  ከዱ።  እንተኾነ  አብ  ሳልሥት  መጺኦም  ሕጅስ  
ሓሪሩ  ሓመድ  ሓሙኹሽቲ  ኮይኑ  ክጸንሓና  እዩ  ኢሎም  መጺኦም  እንተ  ረአይዎ፡  ሥግኡስ  
ይትረፍ  ክዳኑ  እኳ  ከይተንከዮ  ቁሊሕሊሕ  ክብል  ረኸብዎ። ������ 

3. ካባታቶም  ነዚ  ተአምራትዚ  ምስ  ረአዩ  አመኑ።  ንሱ  ግን  ን18 መዓልታት  ዝአክል  
ናብታ  ዝአሠርዎ  ዓራት  ሓፂን  ቀነየ፡  እቲ  ንማትያስ  ከንድዶ  ተባሂሉ  ዝተአጐደ  ሓዊ  ድማ  
ከይጠፍአ  25 መዓልቲ  ቀነየ።  እቶም  ከም  ወርቂ  ክፍትንዎ  ዝቐነዩ  ምንም  ከንድዶ  
ስለዘይከአለ  ከም  ሓደ  ሕጻን  ድማ  መልክዑ  ተሓዲሱ  ተኮሊዑ  ብምርአዮም  ካብቲ  
ነበልባል  ሓዊ  አዉጽእዎ።  ዳንኤል  3፡26። ������ 

4. ብድኅርዚ  ኩሎም  ብዘይካ  ሓደ  ኢየሱስ  ክርስቶስ  አብ  ሰማይ  ይኹን  አብ  ምድሪ  ካልእ  
አምላኽ  የልቦን  ኢሎም  አመኑ።  ማትያስ  ከአ  ነቲ  ኩሉ  አብ  ልዕሊኡ  ዝፈጸምዎ  ክፍአት  
ኅድገት  ጌሩ  እምነቶም  ብምቕባል  እምበአርከስ  እምነትኩም  መታን  ፍጹም  ክኸዉን  
አማልኽትኹም  ዘለዉዎ  ምኩራብ  ምስ  ትኅዝትኡ  ናብ  ባሕሪ  ደርቢዎ  ስለዝበሎም  
ከምዚበሎም  ናብ  ባሕሪ  ደርበይዎ። ������ 

5. ማትይስ  ሓዋርያ  ድማ  ናብታ  ዓዲ  ቤተ  ክርስቲያን  አሕኒጹ  ነቶም  አመንቲ  ኩሎም  
ናብታ  ዝተሓንሰት  ሓዳስ  ቤተ  ክርስቲያን።  አጠሚቑ  ካብኦም  ብሰላም  ተፋንዩ  ፍልዕዋን  
ናብ  እትበሃል  ዓዲ  ምስ  ከደ  ብሽምግልና  ዓረፈ።  ��� 

ጸሎቱን  በረከቱን  ምስ  ኩልና  ሕዝበ  ክርስቲያን  ይኹን፥  አሜን።  
 

ሰላም  እብል  ለዘተኅርየ  ወተፈቅረ።  
ህየንተ  ይሁዳ  ይትኃለቅ  ምስለ  ሓዋርያት  ኅቡረ።  
ከዊኖ  ማትያስ  በላዕለ  እኩያን  ኄረ።  
ሥጋሁ  ቅዱስ  መጠዎም  ወደሞ  ክቡረ።  
ህየንተ  ዝንቱ  ሤሰይዎ  ከመ  ላሕም  ሣዕረ።  

 
ሰንክሳር  8 መጋቢት  ትአመልከት 	  


