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1. ሓዋርያ  ፈልጶስ  ሃገረ  ስብከቱ  ኣፍራቅያ  ስለዝኾነ  ናብኡ  ኣትዩ  ጐይታና  ኢየሱስ  
ክርስቶስ  ካብ  ፅንሱ  ጀሚሩ  ዝገበሮ  ተአምራት  ዘስተምሃሮ  ትምህርትን  ምስ  ነገሮም፡  እዚ  
ደአ  እንታዋይ  እዩ  ብዘይካ  ሎሚ  እኳ  ክጽዋዕ  ሰሚዕና  አይንፈልጥን  እናበሉ  ብተቓዉሞ  
ጠመትዎ። ������ 

2. ሓዋርያ  ገልጶስ  ግን  ወዮ  ደአ  አብ  ዘየድኅኑኹም  ጸኒሑ  እምነትኩም  እምበር፡  ንሱስ  
እዚ  አነ  ብስሙ  ዝምህረሉ  ዘለኹ  ኢየሱስ  ዝበሃል  እዩ።  ንሱ  ከአ  ነዚ  ኩሉ  ፍጥረታት  
ዝፈጠረ  ክኸዉን  እንከሎ፡  ንዝአምኖ  ድማ  ናይ  ዘልዓለም  ሕይወት  ዝዕድል  እዩ፡  ኢሉ  
አረድኦም።  ዮሓ .፡6፡47።  

������3. እቶም  ሕዚቢ  ቃል  ሕዋርያ  ፈልጶስ  ክቕበሉ  ከም  ዝደለዩ  ዝፈለጠ  ሰይጣን  አብ  ልቦም  
ስለዝኅደረ  ግን  ግልብጥ  ኢሎም  አብ  ልዕሊ  ሓዋርያ  ፈልጶስ  ተላዒሎም  አሢሮም  
ክቐትልዎም  መደቡ።  እዚ  ተግባር  እዚ  ድማ  ዝገበሩዎ  እምበር  ዝወርዶም  ከምዘይፈልጡ  
የረድእ። ������ 

4. ብድኅርዚ  እቶም  ክኅዝዎ  ኢሎም  አእዳዎም  ዝዘርግሑ  ዘበለ  አዒንቶም  ተሠወራ።  
እቶም  አብ  ምትኅዝ  ሐዋርያ  ፍልጶስ  ዘይተኻፈሉ  ሕዝቢ  ግን  መለበሚ  ብምርካቦም  
ተቐላጢፎም  ካብ  አምልኾ  ጣዖት  ናብ  አምልኾ  እግዚአብሔር  ተመልሱ። ��������� 

5. ነቶም  ንፈልጶስ  ዝአሰርዎ  ድማ  አብ  ክንዲ  ናብ  አምላኽ  እግዚኤብሔር  ዝመልሰናስ  
ክትአሥርዎን  ክትኅዝዎን  ኢሎም  ካብ  ኢ  ዶም  ምንዚዖም  ካብ  ማእሠርቱ  ፈቲሖም  
ወድዎ።  ሓዋርያ  ፈልጶስ  ድማ  ምስቲ  ካብ  ማእሰርቲ  ምፍትሑ  አተሐኂዙ  ስብከት  
ወንጌል  እንዳአካየደ  እንከሎ  በብዓይነቱ  ሕማምት  ዝኅደሮም  ቀረቡዎን  አቕረቡሉን  እሞ  
ፈወሶም።   

6. እቶም  ዝተፈወሱ  ይትረፍ  ዓይኖ  ዝረአዮ  እዉን  ኩሎም  ቅድሚኡጉ  ዘምልኽዎም  
ዝነበሩ  ጣዖታት  እናኅደ  ብክርስቶስ  አምኑ።  እቶም  ሓደ  ክልተ  ካብ  እምነት  ክርስቶስ  
ዝተረፉ  ግን  እዚ  ሰብዚ  ስቕልና  እንተረአናዮ  ንዓና  ከይተረፈ  ናብ  አምልኾቱ  አእትዩ  
ከስሕተና  ኢዩ  ኢሎም  ዘተዩ።  በዚ  ኩሉ  ምኽንያት  ቅልፍና  እንተ  ዘአይቀቲልናዮ  
አየንብረናን  እዩ  ኢሎም  ርእሱ  ንታሕቲ  እግሩ  ንላዕሊ  ጌሮም  ሰቐልዎ፡  ንፍሱ  ካብ  
ሥጋኡብ  ክሳብ  እትፍለ  ድማ  ብስቕሉ  እንከሎ  ብዳርባ  እምኒ  ይቕጥቅጥዎ  ነበሩ።  በዚ  
ተግባር  እዚ  ድማ  ንብሱ  ካብ  ሥጋኡ  ተፈልየት።  ማቴ .27፡50።  

������7. እንደገና  ኸአ  ነዚ  ሰብዚ  ብስቕለት  ሞት  አይአኽሎን  እዩ  እሞ  ብሓዊ  ደአ  ነንድዶ  
ኢሎም  ሓዊ  አናኺሶም  አጎዱ፡  እንተኾነ  እግዚአብሔር  ድልየቶም  ቅድሚ  ምፍጻሙ  
መልአኹ  ልኢኹ  ንሥጋ  ፈልጶስ  እንዳረአይዋ  ንሰማይ  አዕሪጉ፡  ንሶም  አብ  ዘይበጽሕዎ  
ቅዱስ  ቦታ  አርአንበሮ።  እቶም  ሓዊ  ዝአጎዱ  ድማ  ጥራይ  ኢዶም  ምስ  ተረፉ፡  ሰብኡቶምን  
አንስቶምን  ውሕድ  እግዚአብሔር  አምላኩ  ለፈልጶስ  ሓዋርያ  ብዘይካ  ሓደ  አምላኽ  
ሓዋርያ  ፈልጶስ  ካልእ  አምላኽ  የልቦን  ኢሎም  ሓደ  ከይተረፈ  ብምሉኦም  አመኑ። ������ 

8. በዚ  እምነት  እዚ  ምኽንያት  ድማ  እንደገና  ሥጋ  ፈልጶስ  ሓዋርያ  ካብ  አምጺኡ  
ክህቦም  ጸሎት  ስለዝገበሩ  እግዚአብሔር  እምነቶም  ርእዩ  በቲ  ዝወሰዶ  መልአኽ  ጌሩ  
አምጺኡ  አረከቦም።  በዚ  ዝተገበረሎም  ተሓጉሶም  ድማ  ሥጋ  ፈልጶስ  ተረኪቦም  ናብታ  
ዝበለም  ሳንዱቅ  አእትዮም  አብ  መካነ  መቃብር  አንበርዎ።  

ጸሎቱን  በረከቱን  ምስ  ኩልና  ሕዝበ  ክርስቲያን  ይኹን፥  አሜን።  



ሰላም  ለፊልጶስ  ጽዑረ  ሥጋ  በመቅሠፍት።  
ወለኤላዉትሮስ  ርጉዝ  በብልሐ  ኩናት።  
ምስለ  አንትያ  ይባኡ  ኅበ  ተረኅወ  ገነት  ።  
ይሩጸኒ  መዓዛሆሙ  ወጼናሆሙ  ዕፍረት።  
ለዝ  ሓዋርያ  ወለዝ  ሰማዕት።  

ሰንክሳር  18 ኅዳር  ተመልከቱ 	  


