
	  

	  

 

ግጻዌ               የሰኔ 15 ምንባብ 

 
መልእክታት 

 
የጳውሎስ መልዕክት ወደ 
ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ ፯ 
ከቁጥር ፲ - ፍጻሜ 

 

 
የዩሐንስ መልእክት ፩ 
ምዕራፍ ፬ ከቁጥር ፲፮ - 
ፍጻሜ 

16 እኛም እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል አምነንማል። 
እግዚአብሔር ፍቅር ነው፥ በፍቅርም የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል 
እግዚአብሔርም በእርሱ ይኖራል።  

17 በፍርድ ቀን ድፍረት ይሆንልን ዘንድ ፍቅር በዚህ ከእኛ ጋር 
ተፈጽሞአል፤ እርሱ እንዳለ እኛ ደግሞ እንዲሁ በዚህ ዓለም ነንና።  

18 ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል እንጂ በፍቅር ፍርሃት 
የለም፥ ፍርሃት ቅጣት አለውና፤ የሚፈራም ሰው ፍቅሩ ፍጹም 
አይደለም።  

19 እርሱ አስቀድሞ ወዶናልና እኛ እንወደዋለን።  

20 ማንም። እግዚአብሔርን እወዳለሁ እያለ ወንድሙን ቢጠላ ሐሰተኛ 
ነው፤ ያየውን ወንድሙን የማይወድ ያላየውን እግዚአብሔርን ሊወደው 
እንዴት ይችላል?  

21 እግዚአብሔርንም የሚወድ ወንድሙን ደግሞ እንዲወድ ይህች 
ትእዛዝ ከእርሱ አለችን። 

የሐዋርያት ሥራ 
የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 
፳፭ ከቁጥር ፩ - ፲፫ 

1 ፊስጦስም ወደ አውራጃው ገብቶ ከሦስት ቀን በኋላ ከቂሣርያ ወደ 
ኢየሩሳሌም ወጣ።  

2 የካህናቱ አለቆችና የአይሁድም ታላላቆች በጳውሎስ ላይ አመለከቱ፥  

3 ጳውሎስንም ሲቃወም እንዲያደላላቸው እየለመኑ፥ በመንገድ 
ሸምቀው ይገድሉት ዘንድ አስበው ወደ ኢየሩሳሌም እንዲያስመጣው 
ማለዱት።  

4 ፊስጦስ ግን ጳውሎስ በቂሳርያ እንዲጠበቅ እርሱም ራሱ ወደዚያ 



	  

	  

ፈጥኖ ይሄድ ዘንድ እንዳለው መለሰላቸው፤  

5 እንግዲህ በዚህ ሰው ክፋት ቢሆን ከእናንተ ዘንድ ያሉት ባለ 
ስልጣኖች ከእኔ ጋር ወርደው ይክሰሱት አላቸው።  

6 በእነርሱም ዘንድ ከስምንት ወይም ከአስር የማይበልጥ ቀን ተቀምጦ 
ወደ ቂሳርያ ወረደ፤ በነገውም በፍርድ ወንበር ተቀምጦ ጳውሎስን 
ያመጡት ዘንድ አዘዘ።  

7 በቀረበም ጊዜ ከኢየሩሳሌም የወረዱት አይሁድ ከበውት ቆሙ፥ 
ይረቱበትም ዘንድ የማይችሉትን ብዙና ከባድ ክስ አነሱበት፤  

8 ጳውሎስም ሲምዋገት። የአይሁድን ህግ ቢሆን መቅደስንም ቢሆን 
ቄሳርንም ቢሆን አንዳች ስንኳ አልበደልሁም አለ።  

9 ፊስጦስ ግን አይሁድን ደስ ያሰኝ ዘንድ ወዶ ጳውሎስን። ወደ 
ኢየሩሳሌም ወጥተህ ስለዚህ ነገር ከዚያው በፊቴ ትፋረድ ዘንድ 
ትወዳለህን? ብሎ መለሰለት።  

10 ጳውሎስ ግን። እፋረድበት ዘንድ በሚገባኝ በቄሳር ፍርድ ወንበር 
ፊት ቆሜአለሁ። አንተው ደግሞ ፈጽመህ እንደምታውቅ አይሁድን 
ምንም አልበደልሁም።  

11 እንግዲህ በድዬ ወይም ሞት የሚገባውን ነገር አድርጌ እንደ ሆነ 
ከሞት ልዳን አልልም፤ እነዚህ የሚከሱኝ ክስ ከንቱ እንደሆነ ግን 
ለእነርሱ አሳልፎ ይሰጠኝ ዘንድ ማንም አይችልም፤ ወደ ቄሳር ይግባኝ 
ብዬአለሁ አለ።  

12 በዚያን ጊዜ ፊስጦስ ከአማካሪዎቹ ጋር ተማክሮ። ወደ ቄሳር ይግባኝ 
ብለሃል፤ ወደ ቄሳር ትሄዳለህ ብሎ መለሰለት።  

13 ከጥቂት ቀንም በኋላ ንጉሡ አግሪጳ በርኒቄም ለፊስጦስ ሰላምታ 
እንዲያቀርቡ ወደ ቂሳርያ ወረዱ። 

ምስባክ 
መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 
፹፰ ቁጥር ፲፱ 

19 በዚያ ጊዜ ለልጆችህ በራእይ ተናገርህ እንዲህም አልህ። ረድኤቴን 
በኃይል ላይ አኖርሁ፤ ከሕዝቤ የተመረጠውን ከፍ ከፍ አደረግሁ። 

ወንጌል 
የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 
፲፫ ከቁጥር ፵፬ - ፶፩ 

44 ደግሞ መንግሥተ ሰማያት በእርሻ ውስጥ የተሰወረውን መዝገብ 
ትመስላለች፤ ሰውም አግኝቶ ሰወረው፥ ከደስታውም የተነሣ ሄዶ 
ያለውን ሁሉ ሸጠና ያን እርሻ ገዛ።  

45 ደግሞ መንግሥተ ሰማያት መልካምን ዕንቁ የሚሻ ነጋዴን 



	  

	  

ትመስላለች፤  

46 ዋጋዋም እጅግ የበዛ አንዲት ዕንቁ በአገኘ ጊዜ ሄዶ ያለውን ሁሉ 
ሸጠና ገዛት።  

47 ደግሞ መንግሥተ ሰማያት ወደ ባሕር የተጣለች ከሁሉም ዓይነት 
የሰበሰበች መረብን ትመስላለች፤  

48 በሞላችም ጊዜ ወደ ወደቡ አወጡአት፥ ተቀምጠውም መልካሙን 
ለቅመው በዕቃዎች ውስጥ አከማቹ ክፉውን ግን ወደ ውጭ ጣሉት።  

49 በዓለም መጨረሻ እንዲሁ ይሆናል፤ መላእክት መጥተው 
ኃጢአተኞችን ከጻድቃን መካከል ይለዩአቸዋል፥ ወደ እቶነ እሳትም 
ይጥሉአቸዋል፤  

50 በዚያ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል።  

51 ኢየሱስም። ይህን ሁሉ አስተዋላችሁን? አላቸው አዎን አሉት። 

ቅዳሴ 
 • ቅዳሴ ዮሐንስ ወልደ ነጐድጓድ 

ግጻዌ               የሰኔ 16 ምንባብ 

 
መልእክታት 

 
የጳውሎስ መልዕክት ወደ 
ኤፌሶን ምዕራፍ ፮ ከቁጥር 
፲፬ - ፍጻሜ 

 

 
የጴጥሮስ መልእክት ፩ 
ምዕራፍ ፫ ከቁጥር ፲ - ፲፭ 

10 ሕይወትን ሊወድ መልካሞችንም ቀኖች ሊያይ የሚፈልግ ሰው፥ 
መላሱን ከክፉ ከንፈሮቹንም ተንኰልን ከመናገር ይከልክል፤  

11 ከክፉ ፈቀቅ ይበል፥ መልካምንም ያድርግ፥ ሰላምን ይሻ 
ይከተለውም፤  

12 የጌታ ዓይኖች ወደ ጻድቃን ናቸውና፥ ጆሮዎቹም ለጸሎታቸው 
ተከፍተዋል፥ የጌታ ፊት ግን ክፉ ነገርን በሚያደርጉ ላይ ነው።  

13 በጎንም ለማድረግ ብትቀኑ የሚያስጨንቃችሁ ማን ነው?  

14 ነገር ግን ስለ ጽድቅ እንኳ መከራን ብትቀበሉ ብፁዓን ናችሁ። 



	  

	  

ማስፈራራታቸውንም አትፍሩ አትናወጡም፥  

15 ዳሩ ግን ጌታን እርሱም ክርስቶስ በልባችሁ ቀድሱት። በእናንተ 
ስላለ ተስፋ ምክንያትን ለሚጠይቁዋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት ዘወትር 
የተዘጋጃችሁ ሁኑ፥ ነገር ግን በየዋህነትና በፍርሃት ይሁን። 

የሐዋርያት ሥራ 
የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ፫ 
ከቁጥር ፩ - ፲፪ 

1 ጴጥሮስና ዮሐንስም በጸሎት ጊዜ በዘጠኝ ሰዓት ወደ መቅደስ ይወጡ 
ነበር።  

2 ወደ መቅደስም ከሚገቡት ምጽዋት ይለምን ዘንድ፥ ሰዎች 
ተሸክመው መልካም በሚሉአት በመቅደስ ደጅ በየቀኑ ያስቀምጡት 
የነበሩ ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ አንካሳ የሆነ አንድ ሰው ነበረ።  

3 እርሱም ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ መቅደስ ሊገቡ እንዳላቸው ባየ ጊዜ፥ 
ምጽዋትን ለመናቸው።  

4 ጴጥሮስም ከዮሐንስ ጋር ትኵር ብሎ ወደ እርሱ ተመልክቶ። ወደ 
እኛ ተመልከት አለው።  

5 እርሱም አንድ ነገር ከእነርሱ እንዲቀበል ሲጠብቅ ወደ እነርሱ 
ተመለከተ።  

6 ጴጥሮስ ግን። ብርና ወርቅ የለኝም፤ ይህን ያለኝን ግን እሰጥሃለሁ፤ 
በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሣና ተመላለስ አለው።  

7 በቀኝ እጁም ይዞ አስነሣው፤ በዚያን ጊዜም እግሩና ቍርጭምጭምቱ 
ጸና፥  

8 ወደ ላይ ዘሎም ቆመ፥ ይመላለስም ጀመር፤ እየተመላለሰም 
እየዘለለም እግዚአብሔርንም እያመሰገነ ከእነርሱ ጋር ወደ መቅደስ ገባ።  

9 ሕዝቡም ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገነ ሲመላለስ አዩት፤  

10 መልካምም በሚሉአት በመቅደስ ደጅ ስለ ምጽዋት ተቀምጦ 
የነበረው እርሱ እንደ ሆነ አወቁት፤ በእርሱም ከሆነው የተነሣ መደነቅና 
መገረም ሞላባቸው።  

11 እርሱም ጴጥሮስንና ዮሐንስን ይዞ ሳለ፥ ሕዝቡ ሁሉ እየተደነቁ 
የሰሎሞን ደጅ መመላለሻ በሚባለው አብረው ወደ እነርሱ ሮጡ።  

12 ጴጥሮስም አይቶ ለሕዝቡ እንዲህ ሲል መለሰ። የእስራኤል ሰዎች 
ሆይ፥ በዚህ ስለ ምን ትደነቃላችሁ? ወይስ በገዛ ኃይላችን ወይስ 
እግዚአብሔርን በመፍራታችን ይህ ይመላለስ ዘንድ እንዳደረግነው ስለ 



	  

	  

ምን ትኵር ብላችሁ ታዩናላችሁ? 

ምስባክ 
መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 
፻፴፰ ቁጥር ፲፯ - ፲፰ 

17 አቤቱ፥ አሳቦችህ በእኔ ዘንድ እንደ ምን እጅግ የተከበሩ ናቸው! 
ቍጥራቸውም እንደ ምን በዛ!  

18 ብቈጥራቸው ከአሸዋ ይልቅ ይበዛሉ፤ ተነሣሁም፥ እኔም ገና ከአንተ 
ጋር ነኝ። 

ወንጌል 
የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 
ከቁጥር ፲፱ - ፍጻሜ 

19 ሄሮድስም ከሞተ በኋላ፥ እነሆ፥ የጌታ መልአክ በግብፅ ለዮሴፍ 
በሕልም ታይቶ።  

20 የሕፃኑን ነፍስ የፈለጉት ሞተዋልና ተነሣ፥ ሕፃኑን እናቱንም ይዘህ 
ወደ እስራኤል አገር ሂድ አለ።  

21 እርሱም ተነሥቶ ሕፃኑንና እናቱን ያዘና ወደ እስራኤል አገር ገባ።  

22 በአባቱም በሄሮድስ ፈንታ አርኬላዎስ በይሁዳ እንደ ነገሠ በሰማ 
ጊዜ፥ ወደዚያ መሄድን ፈራ፤ በሕልምም ተረድቶ ወደ ገሊላ አገር 
ሄደ፤  

23 በነቢያት። ናዝራዊ ይባላል የተባለው ይፈጸም ዘንድ፥ ናዝሬት 
ወደምትባል ከተማ መጥቶ ኖረ። 

ቅዳሴ 
 • ቅዳሴ ማርያም 

 

ግጻዌ               የሰኔ 17 ምንባብ 

 
መልእክታት 

 
የጳውሎስ መልዕክት ወደ 
ጢሞቲዎስ ሰዎች ፪ ምዕራፍ 
፩ ከቁጥር ፩ - ፲ 

1 በክርስቶስ ኢየሱስ እንደሚሆን የሕይወት ተስፋ፥ በእግዚአብሔር 
ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ፥  

2 ለተወደደው ልጄ ለጢሞቴዎስ፤ ከእግዚአብሔር አብ ከጌታችንም 
ከክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋና ምሕረት ሰላምም ይሁን።  

3 ሌትና ቀን በልመናዬ ሳላቋርጥ ስለማስብህ እንደ አባቶቼ አድርጌ 
በንጹሕ ሕሊና የማመልከውን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ፤  



	  

	  

4 እንባህን እያሰብሁ በደስታ እሞላ ዘንድ ላይህ እናፍቃለሁ።  

5 በአንተ ያለውን ግብዝነት የሌለበትን እምነትህን አስባለሁ፤ ይህም 
እምነት ቀድሞ በአያትህ በሎይድ በእናትህም በኤውንቄ ነበረባቸው፥ 
በአንተም ደግሞ እንዳለ ተረድቼአለሁ።  

6 ስለዚህ ምክንያት፥ እሳት እንደሚያቀጣጥል ሰው፥ እጆቼን በመጫኔ 
በአንተ ያለውን የእግዚአብሔርን ስጦታ እንድታነሣሣ አሳስብሃለሁ።  

7 እግዚአብሔር የኃይልና የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ 
የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንምና።  

8 እንግዲህ በጌታችን ምስክርነት ወይም በእስረኛው በእኔ አትፈር፥ 
ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ኃይል መጠን ስለ ወንጌል አብረኸኝ 
መከራን ተቀበል፤  

9 ያዳነን በቅዱስም አጠራር የጠራን እግዚአብሔር ነውና፥ ይህም እንደ 
ራሱ አሳብና ጸጋ መጠን ነው እንጂ እንደ ሥራችን መጠን አይደለም፤ 
ይህም ጸጋ ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጠን፥  

10-11 አሁን ግን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ 
ታይቶአል። እርሱ ሞትን ሽሮአልና እኔ ሰባኪና ሐዋርያ አሕዛብንም 
አስተማሪ እንድሆን በተሾምሁበት በወንጌል ሕይወትንና አለመጥፋትን 
ወደ ብርሃን አውጥቶአል። 

 
የያዕቆብ መልእክት  ምዕራፍ 
፭ ከቁጥር ፲፬-፲፯ 

14 ከእናንተ የታመመ ማንም ቢኖር የቤተ ክርስቲያንን ሽምግሌዎች 
ወደ እርሱ ይጥራ፤ በጌታም ስም እርሱን ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት።  

15 የእምነትም ጸሎት ድውዩን ያድናል ጌታም ያስነሣዋል፤ 
ኃጢአትንም ሠርቶ እንደ ሆነ ይሰረይለታል።  

16 እርስ በርሳችሁ በኃጢአታችሁ ተናዘዙ። ትፈወሱም ዘንድ 
እያንዳንዱ ስለ ሌላው ይጸልይ፤ የጻድቅ ሰው ጸሎት በሥራዋ እጅግ 
ኃይል ታደርጋለች።  

17 ኤልያስ እንደ እኛ የሆነ ሰው ነበረ፥ ዝናብም እንዳይዘንብ አጥብቆ 
ጸለየ፥ በምድርም ላይ ሦስት ዓመት ከስድስት ወር አልዘነበም፤ 
ሁለተኛም ጸለየ፥ 

የሐዋርያት ሥራ 
የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ፲፫ 
ከቁጥር ፵፬ - ፵፱ 

44 በሁለተኛውም ሰንበት ከጥቂቶቹ በቀር የከተማው ሰው ሁሉ 
የእግዚአብሔርን ቃል ይሰሙ ዘንድ ተሰበሰቡ።  

45 አይሁድም ብዙ ሕዝብ ባዩ ጊዜ ቅንዓት ሞላባቸው፥ እየተሳደቡም 



	  

	  

ጳውሎስ የተናገረውን ቃል ተቃወሙ።  

46 ጳውሎስና በርናባስም ገልጠው። የእግዚአብሔር ቃል አስቀድሞ 
ለእናንተ ይነገር ዘንድ ያስፈልጋል፤ ከገፋችሁትና የዘላለም ሕይወት 
እንዳይገባችሁ በራሳችሁ ከፈረዳችሁ ግን፥ እነሆ፥ ወደ አሕዛብ ዘወር 
እንላለን።  

47 እንዲሁ ጌታ። እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ለማዳን ትሆን ዘንድ 
ለአሕዛብ ብርሃን አድርጌሃለሁ ብሎ አዞናልና አሉ።  

48 አሕዛብም ሰምተው ደስ አላቸው የእግዚአብሔርንም ቃል አከበሩ፥ 
ለዘላለም ሕይወትም የተዘጋጁ ሁሉ አመኑ፤  

49 የጌታም ቃል በአገሩ ሁሉ ተስፋፋ።  

ምስባክ 
መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ ፩ 
ቁጥር ፬ -፭ 

4 ክፉዎች እንዲህ አይደሉም፥ ነገር ግን ነፋስ ጠርጎ እንደሚወስደው 
ትቢያ ናቸው።  

5 ስለዚህ ክፉዎች በፍርድ፥ ኃጢአተኞችም በጻድቃን ማኅበር 
አይቆሙም። 

ወንጌል 
የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ፮  
ከቁጥር ፳ - ፳፬ 

20 እርሱም ወደ ደቀ መዛሙርቱ ዓይኑን አነሣ እንዲህም አላቸው። 
እናንተ ድሆች ብፁዓን ናችሁ፥ የእግዚአብሔር መንግሥት የእናንተ 
ነውና።  

21 እናንተ አሁን የምትራቡ ብፁዓን ናችሁ፥ ትጠግባላችሁና። እናንተ 
አሁን የምታለቅሱ ብፁዓን ናችሁ፥ ትስቃላችሁና።  

22 ሰዎች ስለ ሰው ልጅ ሲጠሉአችሁ ሲለዩአችሁም ሲነቅፉአችሁም 
ስማችሁንም እንደ ክፉ ሲያወጡ፥ ብፁዓን ናችሁ።  

23 እነሆ፥ ዋጋችሁ በሰማይ ታላቅ ነውና በዚያን ቀን ደስ ይበላችሁ 
ዝለሉም፤ አባቶቻቸው ነቢያትን እንዲህ ያደርጉባቸው ነበርና።  

24 ነገር ግን እናንተ ባለ ጠጎች ወዮላችሁ፥ መጽናናታችሁን 
ተቀብላችኋልና። 

ቅዳሴ 
 • ቅዳሴ ሠለስቱ ምእት 

 
 



	  

	  

 

ግጻዌ               የሰኔ 18 ምንባብ 

 
መልእክታት 

የጳውሎስ መልዕክት ወደ 
ጢሞቲዎስ ሰዎች ፪ ምዕራፍ 
፫ ከቁጥር ፩ - ፲ 

 

1 ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን 
እወቅ።  

2 ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና፥ ገንዘብን የሚወዱ፥ 
ትምክህተኞች፥ ትዕቢተኞች፥ ተሳዳቢዎች፥ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፥ 
የማያመሰግኑ፥  

3 ቅድስና የሌላቸው፥ ፍቅር የሌላቸው፥ ዕርቅን የማይሰሙ፥ 
ሐሜተኞች፥ ራሳቸውን የማይገዙ፥ ጨካኞች፥ መልካም የሆነውን 
የማይወዱ፥  

4 ከዳተኞች፥ ችኩሎች፥ በትዕቢት የተነፉ፥ ከእግዚአብሔር ይልቅ 
ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ፤  

5 የአምልኮት መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል፤ ከእነዚህ ደግሞ 
ራቅ።  

6-7 ወደ ቤቶች ሾልከው እየገቡ፥ ኃጢአታቸው የተከመረባቸውን በልዩ 
ልዩ ምኞትንም የሚወሰዱትን ሁልጊዜም እየተማሩ እውነትን ወደ 
ማወቅ ሊደርሱ ከቶ የማይችሉትን ሞኞችን ሴቶች የሚማርኩ፥ ከእነዚህ 
ዘንድ ናቸውና።  

8 ኢያኔስና ኢያንበሬስም ሙሴን እንደ ተቃወሙት፥ እንዲሁ እነዚህ 
ደግሞ አእምሮአቸው የጠፋባቸው ስለ እምነትም የተጣሉ ሰዎች ሆነው፥ 
እውነትን ይቃወማሉ።  

9 ዳሩ ግን የእነዚያ ሞኝነት ደግሞ ግልጥ እንደ ሆነ፥ ሞኝነታቸው 
ለሁሉ ይገለጣልና ከፊት ይልቅ አይቀናላቸውም።  

10 አንተ ግን ትምህርቴንና አካሄዴን አሳቤንም እምነቴንም 
ትዕግሥቴንም ፍቅሬንም መጽናቴንም ስደቴንም መከራዬንም 
ተከተልህ፤  

 
የጴጥሮስ መልእክት ፪ 
ምዕራፍ ፪ ከቁጥር ፱ - ፲፬ 

9-10 ጌታ እግዚአብሔርን የሚያመልኩትን ከፈተና እንዴት 
እንዲያድን፥ በደለኞችንም ይልቁንም በርኵስ ምኞት የሥጋን ፍትወት 
እየተከተሉ የሚመላለሱትን ጌትነትንም የሚንቁትን እየቀጣቸው ለፍርድ 



	  

	  

ቀን እንዴት እንዲጠብቅ ያውቃል። ደፋሮችና ኵሩዎች ሆነው ሥልጣን 
ያላቸውን ሲሳደቡ አይንቀጠቀጡም፤  

11 ዳሩ ግን መላእክት በኃይልና በብርታት ከእነርሱ ይልቅ ምንም 
ቢበልጡ በጌታ ፊት በእነርሱ ላይ የስድብን ፍርድ አያመጡም።  

12 እነዚህ ግን ለመጠመድና ለመጥፋት በፍጥረታቸው እንደ ተወለዱ 
አእምሮ እንደ ሌላቸው እንስሶች ሆነው፥ በማያውቁት ነገር እየተሳደቡ 
በጥፋታቸው ይጠፋሉ፤  

13 የዓመፃቸውን ደመወዝ ይቀበላሉ። በቀን ሲዘፍኑ እንደ ተድላ 
ይቆጥሩታል፤ ነውረኞችና ርኵሳን ሆነው ከእናንተ ጋር ሲጋበዙ በፍቅር 
ግብዣ ይዘፍናሉ፤  

14 ምንዝር የሞላባቸው ኃጢአትንም የማይተዉ ዓይኖች አሉአቸው፤ 
የማይጸኑትን ነፍሳት ያታልላሉ፤ መመኘትን የለመደ ልብ አላቸው፤ 
የተረገሙ ናቸው።  

የሐዋርያት ሥራ 
የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ፲፯ 
ከቁጥር ፭ - ፲፫ 

5 አይሁድ ግን ቀንተው ከሥራ ፈቶች ክፉ ሰዎችን አመጡ ሕዝብንም 
ሰብስበው ከተማውን አወኩ፥ ወደ ሕዝብም ያወጡአቸው ዘንድ ፈልገው 
ወደ ኢያሶን ቤት ቀረቡ፤  

6 ባላገኙአቸውም ጊዜ ኢያሶንንና ከወንድሞች አንዳንዶችን ወደ 
ከተማው አለቆች ጎትተው። ዓለምን ያወኩ እነዚህ ወደዚህ ደግሞ 
መጥተዋል፥ ኢያሶንም ተቀብሎአቸዋል፤  

7 እነዚህም ሁሉ። ኢየሱስ የሚሉት ሌላ ንጉሥ አለ እያሉ የቄሣርን 
ትእዛዝ ይቃወማሉ ብለው ጮኹ።  

8 ሕዝቡና የከተማውም አለቆች ይህን ነገር በሰሙ ጊዜ ታወኩ፥  

9 ከኢያሶንና ከሌሎቹም ዋስ ተቀብለው ለቀቁአቸው።  

10 ወዲያውም ወንድሞች ጳውሎስንና ሲላስን በሌሊት ወደ ቤርያ 
ሰደዱአቸው፥ በደረሱም ጊዜ ወደ አይሁድ ምኵራብ ገቡ፤  

11 እነዚህም በተሰሎንቄ ከሚኖሩት ይልቅ ልበ ሰፊዎች ነበሩና። ነገሩ 
እንደዚሁ ይሆንን? ብለው ዕለት ዕለት መጻሕፍትን እየመረመሩ ቃሉን 
በሙሉ ፈቃድ ተቀበሉ።  

12 ስለዚህም ከእነርሱ ብዙ፥ ከግሪኮችም የከበሩት ሴቶችና ወንዶች 
ጥቂት ያይደሉ፥ አመኑ።  



	  

	  

13 በተሰሎንቄ ያሉት አይሁድ ግን ጳውሎስ በቤርያ ደግሞ 
የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ሰበከ ባወቁ ጊዜ፥ ወደዚያው ደግሞ 
መጡና ሕዝቡን አወኩ።  

 

ምስባክ 
መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ ፶፬ 
ቁጥር ፲፯  

17 በማታና በጥዋት በቀትርም እናገራለሁ እጮኽማለሁ፥ ቃሌንም 
ይሰማኛል። 

ወንጌል 
የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 
፲፰ ከቁጥር ፲፭ - ፲፱ 

15 ወንድምህም ቢበድልህ፥ ሄደህ አንተና እርሱ ብቻችሁን ሆናችሁ 
ውቀሰው። ቢሰማህ፥ ወንድምህን ገንዘብ አደረግኸው፤  

16 ባይሰማህ ግን፥ በሁለት ወይም በሦስት ምስክር አፍ ነገር ሁሉ 
እንዲጸና፥ ዳግመኛ አንድ ወይም ሁለት ከአንተ ጋር ውሰድ፤  

17 እነርሱንም ባይሰማ፥ ለቤተ ክርስቲያን ንገራት፤ ደግሞም ቤተ 
ክርስቲያንን ባይሰማት፥ እንደ አረመኔና እንደ ቀራጭ ይሁንልህ።  

18 እውነት እላችኋለሁ፥ በምድር የምታስሩት ሁሉ በሰማይ የታሰረ 
ይሆናል፥ በምድርም የምትፈቱት ሁሉ በሰማይ የተፈታ ይሆናል።  

19 ደግሞ እላችኋለሁ፥ ከእናንተ ሁለቱ በምድር በማናቸውም 
በሚለምኑት ነገር ሁሉ ቢስማሙ በሰማያት ካለው ከአባቴ ዘንድ 
ይደረግላቸዋል።  

ቅዳሴ 
 • ቅዳሴ ባስልዮስ 

 

ግጻዌ               የሰኔ 19 ምንባብ 

 
መልእክታት 

 
የጳውሎስ መልዕክት ወደ 
ተሰሎንቄ ሰዎች ፩ ምዕራፍ ፩ 
ከቁጥር ፩-፰ 

 

1 ጳውሎስና ስልዋኖስ ጢሞቴዎስም፥ በእግዚአብሔር አብ በጌታ 
በኢየሱስ ክርስቶስም ወደምትሆን ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ቤተ 
ክርስቲያን፤ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስም ጸጋ 
ሰላምም ለእናንተ ይሁን።  

2-3 በጸሎታችን ጊዜ ስለ እናንተ ስናሳስብ፥ የእምነታችሁን ስራ 
የፍቅራችሁንም ድካም በጌታችንም በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን 



	  

	  

የተስፋችሁን መጽናት በአምላካችንና በአባታችን ፊት ሳናቋርጥ 
እያሰብን፥ እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ በሁላችሁ ምክንያት 
እናመሰግናለን፤  

4 በእግዚአብሔር የምትወደዱ ወንድሞች ሆይ፥ እንደ ተመረጣችሁ 
አውቀናልና።  

5 ወንጌላችን በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ በብዙ መረዳትም እንጂ በቃል 
ብቻ ወደ እናንተ አልመጣምና፤ በእናንተ ዘንድ ስለ እናንተ እንዴት 
እንደ ነበርን ታውቃላችሁ።  

6 ደግሞ እናንተ ቃሉን በብዙ መከራ ከመንፈስ ቅዱስ ደስታ ጋር 
ተቀብላችሁ፥ እኛንና ጌታን የምትመስሉ ሆናችሁ፤  

7 ስለዚህም በመቄዶንያና በአካይያ ላሉት ምእመናን ሁሉ ምሳሌ 
ሆናችሁላቸው።  

8 ከእናንተ ወጥቶ የጌታ ቃል በመቄዶንያና በአካይያ ብቻ 
አልተሰማምና፥ ነገር ግን ምንም እንድንናገር እስከማያስፈልግ ድረስ፥ 
በእግዚአብሔር ዘንድ የሚሆን እምነታችሁ በሁሉ ስፍራ ተወርቶአል።  

 
የዮሐንስ መልእክት ፩ 
ምዕራፍ ፪ ከቁጥር ፲፬-፳ 

14 አባቶች ሆይ፥ ከመጀመሪያ የነበረውን አውቃችኋልና 
እጽፍላችኋለሁ። ጐበዞች ሆይ፥ ብርቱዎች ስለ ሆናችሁ 
የእግዚአብሔርም ቃል በእናንተ ስለሚኖር ክፉውንም ስለ አሸነፋችሁ 
እጽፍላችኋለሁ።  

15-16 ዓለምን ወይም በዓለም ያሉትን አትውደዱ፤ በዓለም ያለው 
ሁሉ እርሱም የሥጋ ምኞትና የዓይን አምሮት ስለ ገንዘብም መመካት 
ከዓለም ስለ ሆነ እንጂ ከአባት ስላልሆነ፥ ማንም ዓለምን ቢወድ የአባት 
ፍቅር በእርሱ ውስጥ የለም።  

17 ዓለሙም ምኞቱም ያልፋሉ፤ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርግ 
ግን ለዘላለም ይኖራል።  

18 ልጆች ሆይ፥ መጨረሻው ሰዓት ነው፥ የክርስቶስም ተቃዋሚ 
ይመጣ ዘንድ እንደ ሰማችሁ አሁን እንኳ ብዙዎች የክርስቶስ 
ተቃዋሚዎች ተነሥተዋል፤ ስለዚህም መጨረሻው ሰዓት እንደ ሆነ 
እናውቃለን።  

19 ከእኛ ዘንድ ወጡ፥ ዳሩ ግን ከእኛ ወገን አልነበሩም፤ ከእኛ ወገንስ 
ቢሆኑ ከእኛ ጋር ጸንተው በኖሩ ነበር፤ ነገር ግን ሁሉ ከእኛ ወገን 
እንዳልሆኑ ይገለጡ ዘንድ ወጡ።  



	  

	  

20 እናንተም ከቅዱሱ ቅባት ተቀብላችኋል፥ ሁሉንም ታውቃላችሁ። 

የሐዋርያት ሥራ 
የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ፲፱ 
ከቁጥር ፲፩ - ፲፰ 

1 አጵሎስም በቆሮንቶስ ሳለ ጳውሎስ በላይኛው አገር አልፎ ወደ 
ኤፌሶን መጣ፥  

2 አንዳንድ ደቀ መዛሙርትንም አገኘ። ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን 
ተቀበላችሁን? አላቸው። እነርሱም። አልተቀበልንም መንፈስ ቅዱስ 
እንዳለ ስንኳ አልሰማንም አሉት።  

3 እንኪያ በምን ተጠመቃችሁ? አላቸው። እነርሱም። በዮሐንስ 
ጥምቀት አሉት።  

4 ጳውሎስም። ዮሐንስስ ከእርሱ በኋላ በሚመጣው በኢየሱስ ክርስቶስ 
ያምኑ ዘንድ ለሕዝብ እየተናገረ በንስሐ ጥምቀት አጠመቀ አላቸው።  

5 ይህንም በሰሙ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ስም ተጠመቁ፤  

6 ጳውሎስም እጁን በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው 
በልሳኖችም ተናገሩ፥ ትንቢትም ተናገሩ።  

7 ሰዎቹም ሁሉ አሥራ ሁለት ያህሉ ነበር።  

8 ወደ ምኵራብም ገብቶ ስለ እግዚአብሔር መንግሥት እየተነጋገረና 
እያስረዳቸው ሦስት ወር ያህል በግልጥ ይናገር ነበር።  

9 አንዳንዶች ግን እልከኞች ሆነው በሕዝብ ፊት መንገዱን እየሰደቡ 
ባላመኑ ጊዜ፥ ከእነርሱ ርቆ ደቀ መዛሙርትን ለየ፥ ጢራኖስም በሚሉት 
በትምህርት ቤት ዕለት ዕለት ይነጋገር ነበር።  

10 በእስያም የኖሩት ሁሉ አይሁድም የግሪክ ሰዎችም የጌታን ቃል 
እስኪሰሙ ድረስ ሁለት ዓመት ያህል እንዲህ ሆነ።  

11 እግዚአብሔርም በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ተአምራት ያደርግ 
ነበር፤ ስለዚህም ከአካሉ ጨርቅ ወይም ልብስ ወደ ድውዮች ይወስዱ 
ነበር፥  

12 ደዌያቸውም ይለቃቸው ነበር ክፉዎች መናፍስትም ይወጡ ነበር።  

13 አጋንንትንም እያወጡ ይዞሩ ከነበሩት አይሁድ አንዳንዶች። 
ጳውሎስ በሚሰብከው በኢየሱስ እናምላችኋለን እያሉ ክፉዎች መናፍስት 
ባሉባቸው ላይ የጌታን የኢየሱስን ስም ይጠሩባቸው ዘንድ ሞከሩ።  

14 የካህናትም አለቃ ለሆነ አስቄዋ ለሚሉት ለአንድ አይሁዳዊ ይህን 



	  

	  

ያደረጉ ሰባት ልጆች ነበሩት።  

15 ክፉው መንፈስ ግን መልሶ። ኢየሱስንስ አውቀዋለሁ ጳውሎስንም 
አውቀዋለሁ፤ እናንተሳ እነማን ናችሁ? አላቸው።  

16 ክፉው መንፈስም ያለበት ሰው ዘለለባቸው ቆስለውም ከዚያ ቤት 
ዕራቁታቸውን እስኪሸሹ ድረስ በረታባቸው አሸነፋቸውም።  

17 ይህም በኤፌሶን በሚኖሩት ሁሉ በአይሁድና በግሪክ ሰዎች ዘንድ 
የታወቀ ሆነ፥ በሁላቸውም ላይ ፍርሃት ወደቀባቸው፥ የጌታም የኢየሱስ 
ስም ተከበረ፤  

18 አምነውም ከነበሩት እጅግ ሰዎች ያደረጉትን እየተናዘዙና እየተናገሩ 
ይመጡ ነበር። 

ምስባክ 
መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ ፸፰ 
ቁጥር ፲ -፲፫ 

10 የእግዚአብሔርን ኪዳን አልጠበቁም፥ በሕጉም ለመመላለስ እንቢ 
አሉ፤  

11 መልካም ሥራውንና ያሳያቸውን ተኣምራቱን ረሱ፥  

12 በግብጽ አገርና በጣኔዎስ በረሃ በአባቶቻቸው ፊት የሠራውን 
ተኣምራት።  

13 ባሕርን ከፍሎ አሳለፋቸው፤ ውኆችን እንደ ክምር አቆመ። 

ወንጌል 
የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 
፳፬ ከቁጥር ፰ - ፲፩ 

8 እነዚህም ሁሉ የምጥ ጣር መጀመሪያ ናቸው።  

9 በዚያን ጊዜ ለመከራ አሳልፈው ይሰጡአችኋል ይገድሉአችሁማል፥ 
ስለ ስሜም በአሕዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ።  

10 በዚያን ጊዜም ብዙዎች ይሰናከላሉ እርስ በርሳቸውም አሳልፈው 
ይሰጣጣሉ እርስ በርሳቸውም ይጣላሉ፤  

11 ብዙ ሐሰተኞች ነቢያትም ይነሣሉ ብዙዎችንም ያስታሉ፤  

ቅዳሴ 
 • ቅዳሴ ቄርሎስ 

 
 
 
 



	  

	  

ግጻዌ               የሰኔ 20 ምንባብ 

 
መልእክታት 

የጳውሎስ መልዕክት ወደ 
ቆሮንቶስ ሰዎች ፩ ምዕራፍ 
፲፬ ከቁጥር ፳፰ - ፴፬ 

 

28 የሚተረጉም ባይኖር ግን በማኅበር መካከል ዝም ይበልና ለራሱና 
ለእግዚአብሔር ይናገር።  

29 ነቢያትም ሁለት ወይም ሦስት ሆነው ይናገሩ ሌሎችም 
ይለዩአቸው፤  

30 በዚያ ለሚቀመጥ ለሌላ ግን አንድ ነገር ቢገለጥለት ፊተኛው ዝም 
ይበል።  

31 ሁሉም እንዲማሩ ሁሉም እንዲመከሩ ሁላችሁ በእያንዳንዳችሁ 
ትንቢት ልትናገሩ ትችላላችሁ።  

32 የነቢያትም መናፍስት ለነቢያት ይገዛሉ፤  

33 እግዚአብሔርስ የሰላም አምላክ ነው እንጂ የሁከት አምላክ 
አይደለምና፤ በቅዱሳንም አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እንዲህ ነው።  

34 ሴቶች በማኅበር ዝም ይበሉ፤ ሕግ ደግሞ እንደሚል እንዲገዙ እንጂ 
እንዲናገሩ አልተፈቀደላቸውምና። 

 
የጴጥሮው መልእክት ፪ 
ምዕራፍ ፩ ከቁጥር ፩ - ፰ 

1 የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያና ሐዋርያ የሆነ ስምዖን ጴጥሮስ፥ 
በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ካገኘነው ጋር 
የተካከለ የክብር እምነትን ላገኙ፤  

2-3 የመለኮቱ ኃይል፥ በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ፥ 
ለሕይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ነገር ሁሉ ስለ 
ሰጠን፥ በእግዚአብሔርና በጌታችን በኢየሱስ እውቀት ጸጋና ሰላም 
ይብዛላችሁ።  

4 ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ከመለኮት ባሕርይ 
ተካፋዮች በተስፋ ቃል እንድትሆኑ፥ በእነዚያ ክብርና በጎነት የተከበረና 
እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን ሰጠን።  

5 ስለዚህም ምክንያት ትጋትን ሁሉ እያሳያችሁ በእምነታችሁ በጎነትን 
ጨምሩ፥  

6 በበጎነትም እውቀትን፥ በእውቀትም ራስን መግዛት፥ ራስንም 



	  

	  

በመግዛት መጽናትን፥ በመጽናትም እግዚአብሔርን መምሰል፥  

7 እግዚአብሔርንም በመምሰል የወንድማማችን መዋደድ፥ 
በወንድማማችም መዋደድ ፍቅርን ጨምሩ።  

8 እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆነው ቢበዙ፥ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ 
እውቀት ሥራ ፈቶችና ፍሬ ቢሶች እንዳትሆኑ ያደርጉአችኋልና፤ 

የሐዋርያት ሥራ 
የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 
፲፫ ከቁጥር ፴፰ - ፵፬ 

38-39 እንግዲህ ወንድሞች ሆይ፥ በእርሱ በኩል የኃጢአት ስርየት 
እንዲነገርላችሁ፥ በሙሴም ሕግ ትጸድቁበት ዘንድ ከማይቻላችሁ ሁሉ 
ያመነ ሁሉ በእርሱ እንዲጸድቅ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን።  

40-41 እንግዲህ። እናንተ የምትንቁ፥ እዩ ተደነቁም ጥፉም አንድ 
ስንኳ ቢተርክላችሁ የማታምኑትን ሥራ በዘመናችሁ እኔ እሠራለሁና 
ተብሎ በነቢያት የተነገረው እንዳይደርስባችሁ ተጠንቀቁ።  

42 በወጡም ጊዜ ይህን ነገር በሚመጣው ሰንበት ይነግሩአቸው ዘንድ 
ለመኑአቸው።  

43 ጉባኤውም ከተፈታ በኋላ ከአይሁድና ወደ ይሁዲነት ገብተው 
ከሚያመልኩ ብዙዎች ጳውሎስንና በርናባስን ተከተሉአቸው፥ እነርሱም 
ሲነግሩአቸው በእግዚአብሔር ጸጋ ጸንተው እንዲኖሩ አስረዱአቸው።  

44 በሁለተኛውም ሰንበት ከጥቂቶቹ በቀር የከተማው ሰው ሁሉ 
የእግዚአብሔርን ቃል ይሰሙ ዘንድ ተሰበሰቡ። 

ምስባክ 
መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 
፷፭ ቁጥር ፭ - ፮ 

5 ቤተ መቅደስህ ቅዱስ ነው በጽድቅም ድንቅ ነው። በምድር ዳርቻ 
ሁሉና በሩቅ ባሕር ውስጥ ላሉ ተስፋቸው የሆንህ፥ አምላካችንና 
መድኃኒታችን ሆይ፥ ስማን።  

6 በጉልበትህ ተራሮችን አጸናሃቸው፥ በኃይልም ታጥቀሃል። 

ወንጌል 
የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ፬ 
ከቁጥር ፳፬ - ፴፰ 

24 እንዲህም አለ። እውነት እላችኋለሁ፥ ነቢይ በገዛ አገሩ ከቶ 
አይወደድም።  

25 ነገር ግን እውነት እላችኋለሁ፥ በኤልያስ ዘመን ሦስት ዓመት 
ከስድስት ወር ሰማይ ተዘግቶ ሳለ በምድር ሁሉ ብርቱ ራብ በነበረ 
ጊዜ፥ በእስራኤል ብዙ መበለቶች ነበሩ፤  

26 ኤልያስም በሲዶና አገር ወዳለች ወደ ሰራፕታ ወደ አንዲት መበለት 
እንጂ ከእነርሱ ወደ አንዲቱ አልተላከም።  



	  

	  

27 በነቢዩ በኤልሳዕ ዘመንም በእስራኤል ብዙ ለምጻሞች ነበሩ፥ 
ከሶርያዊው ከንዕማን በቀር ከእነርሱ አንድ ስንኳ አልነጻም።  

28 በምኵራብም የነበሩ ሁሉ ይህን ሰምተው ቍጣ ሞላባቸው፥ 
ተነሥተውም ከከተማ ወደ ውጭ አወጡት፥  

29 ይጥሉትም ዘንድ ከተማቸው ተሠርታባት ወደ ነበረች ወደ ተራራው 
አፋፍ ወሰዱት፤  

30 እርሱ ግን በመካከላቸው አልፎ ሄደ።  

31 ወደ ገሊላ ከተማም ወደ ቅፍርናሆም ወረደ። በሰንበትም 
ያስተምራቸው ነበር፤  

32 ቃሉ በሥልጣን ነበርና በትምህርቱ ተገረሙ።  

33 በምኵራብም የርኵስ ጋኔን መንፈስ ያደረበት ሰው ነበረ፥ በታላቅ 
ድምፅም ጮኾ።  

34 ተው፥ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ፥ ከአንተ ጋር ምን አለን? ልታጠፋን 
መጣህን? ማን እንደ ሆንህ አውቄሃለሁ፥ አንተ የእግዚአብሔር ቅዱሱ 
አለ።  

35 ኢየሱስም። ዝም በል ከእርሱም ውጣ ብሎ ገሠጸው። ጋኔኑም 
በመካከላቸው ጥሎት ሳይጐዳው ከእርሱ ወጣ።  

36 ሁሉንም መደነቅ ያዛቸው፥ እርስ በርሳቸውም። ይህ ቃል ምንድር 
ነው? በሥልጣንና በኃይል ርኵሳን መናፍስትን ያዝዛልና፥ ይወጡማል 
ብለው ተነጋገሩ።  

37 ዝናም በዙሪያው ባለች አገር ወደ ስፍራው ሁሉ ስለ እርሱ ወጣ።  

38 በምኵራብም ተነሥቶ ወደ ስምዖን ቤት ገባ። የስምዖንም አማት 
በብርቱ ንዳድ ታማ ነበር ስለ እርስዋም ለመኑት። 

ቅዳሴ 
 • ቅዳሴ ማርያም 

 
 
 
 



	  

	  

ግጻዌ               የሰኔ 21 ምንባብ 

 
መልእክታት 

 
የጳውሎስ መልዕክት ወደ 
ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ ፪ 
ከቁጥር ፲፫ - ፍጻሜ 

 

 

 
የጴጥሮስ መልእክት ፩ 
ምዕራፍ ፪ ከቁጥር ፬ - ፲፩ 

4 በሰውም ወደ ተጣለ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ወደ ተመረጠና ክቡር 
ወደ ሆነው ወደ ሕያው ድንጋይ ወደ እርሱ እየቀረባችሁ፥  

5 እናንተ ደግሞ እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ፥ በኢየሱስ ክርስቶስ 
ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መሥዋዕትን ታቀርቡ ዘንድ 
ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሠሩ።  

6 በመጽሐፍ። እነሆ፥ የተመረጠና የከበረን የማዕዘን ራስ ድንጋይ 
በጽዮን አኖራለሁ በእርሱም የሚያምን አያፍርም ተብሎ ተጽፎአልና።  

7 እንግዲህ ክብሩ ለእናንተ ለምታምኑት ነው፤ ለማያምኑ ግን 
አናጢዎች የጣሉት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ የዕንቅፋትም ድንጋይ 
የማሰናከያም ዓለት ሆነ፤  

8 የማያምኑ ስለ ሆኑ በቃሉ ይሰናከሉበታልና፤ ለዚህ ደግሞ የተመደቡ 
ናቸው።  

9 እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የእርሱን በጎነት 
እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ፥ የንጉሥ ካህናት፥ ቅዱስ ሕዝብ፥ 
ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ፤  

10 እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁም አሁን ግን የእግዚአብሔር 
ወገን ናችሁ፤ እናንተ ምሕረት ያገኛችሁ አልነበራችሁም አሁን ግን 
ምሕረትን አግኝታችኋል።  

11 ወዳጆች ሆይ፥ ነፍስን ከሚዋጋ ሥጋዊ ምኞት ትርቁ ዘንድ 
እንግዶችና መጻተኞች እንደ መሆናችሁ እለምናችኋለሁ፤ 

የሐዋርያት ሥራ 
የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ፩ 
ከቁጥር ፲፪ - ፲፭ 

12 በዚያን ጊዜ ደብረ ዘይት ከሚባለው ተራራ ወደ ኢየሩሳሌም 
ተመለሱ፥ እርሱም ከኢየሩሳሌም የሰንበት መንገድ ያህል የራቀ ነው።  



	  

	  

13 በገቡም ጊዜ ወደሚኖሩበት ሰገነት ወጡ፥ ጴጥሮስና ዮሐንስም፥ 
ያዕቆብም፥ እንድርያስም፥ ፊልጶስም፥ ቶማስም፥ በርተሎሜዎስም፥ 
ማቴዎስም፥ የእልፍዮስ ልጅ ያዕቆብም፥ ቀናተኛ የሚባለው ስምዖንም፥ 
የያዕቆብ ልጅ ይሁዳም።  

14 እነዚህ ሁሉ ከሴቶችና ከኢየሱስ እናት ከማርያም ከወንድሞቹም ጋር 
በአንድ ልብ ሆነው ለጸሎት ይተጉ ነበር።  

15 በዚህም ወራት ጴጥሮስ መቶ ሀያ በሚያህል በሰዎች ማኅበር 
አብረው በነበሩ በወንድሞቹ መካከል ተነሥቶ አለ። 

ምስባክ 
መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ ፵፭ 
ቁጥር ፬ - ፭ 

4 ስለ ቅንነትና ስለ የዋህነት ስለ ጽድቅም አቅና ተከናወን ንገሥም፤ 
ቀኝህም በክብር ይመራሃል።  

5 ኃያል ሆይ፥ ፍላጻዎችህ የተሳሉ ናቸው፥ እነርሱም በንጉሥ ጠላቶች 
ልብ ውስጥ ይገባሉ፥ አሕዛብም በበታችህ ይወድቃሉ። 

ወንጌል 
የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 
፲፮ ከቁጥር ፲፫ - ፳ 

13 ኢየሱስም ወደ ፊልጶስ ቂሣርያ አገር በደረሰ ጊዜ ደቀ 
መዛሙርቱን። ሰዎች የሰውን ልጅ ማን እንደ ሆነ ይሉታል? ብሎ 
ጠየቀ።  

14 እነርሱም። አንዳንዱ መጥምቁ ዮሐንስ፥ ሌሎችም ኤልያስ፥ 
ሌሎችም ኤርምያስ ወይም ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ አሉት።  

15 እርሱም። እናንተስ እኔን ማን እንደ ሆንሁ ትላላችሁ? አላቸው።  

16 ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ። አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር 
ልጅ ነህ አለ።  

17 ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው። የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ፥ 
በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ሥጋና ደም ይህን አልገለጠልህምና ብፁዕ 
ነህ።  

18 እኔም እልሃለሁ፥ አንተ ጴጥሮስ ነህ፥ በዚችም ዓለት ላይ ቤተ 
ክርስቲያኔን እሠራለሁ፥ የገሃነም ደጆችም አይችሉአትም።  

19 የመንግሥተ ሰማያትንም መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ፤ በምድር 
የምታስረው ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል፥ በምድርም የምትፈታው 
ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል።  

20 ያን ጊዜም እርሱ ክርስቶስ እንደ ሆነ ለማንም እንዳይነግሩ ደቀ 
መዛሙርቱን አዘዛቸው። 



	  

	  

ቅዳሴ 
 • ቅዳሴ እግዚእ 

 


