
	  

	  

 

ግጻዌ                የሰኔ 8 ምንባብ 

 
መልእክታት 

 
የጳውሎስ መልዕክት ወደ 
ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ ፪ 
ከቁጥር ፲፫ - ፍጻሜ 

14 እንግዲህ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ 
ኢየሱስ ስላለን፥ ጸንተን ሃይማኖታችንን እንጠብቅ።  

15 ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደ እኛ የተፈተነ ነው እንጂ፥ 
በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህናት የለንም።  

16 እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን 
ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ። 

 
የጴጥሮስ  መልእክት ፩ 
ምዕራፍ ፩ ከቁጥር ፲ - ፲፫ 

10 ለእናንተም ስለሚሰጠው ጸጋ ትንቢት የተናገሩት ነቢያት ስለዚህ 
መዳን ተግተው እየፈለጉ መረመሩት፤  

11 በእነርሱም የነበረ የክርስቶስ መንፈስ፥ ስለ ክርስቶስ መከራ 
ከእርሱም በኋላ ስለሚመጣው ክብር አስቀድሞ እየመሰከረ፥ በምን 
ወይም እንዴት ባለ ዘመን እንዳመለከተ ይመረምሩ ነበር።  

12 ለእነርሱም ከሰማይ በተላከ በመንፈስ ቅዱስ ወንጌልን የሰበኩላችሁ 
ሰዎች አሁን ባወሩላችሁ ነገር እናንተን እንጂ ራሳቸውን እንዳላገለገሉ 
ተገለጠላቸው፤ ይህንም ነገር መላእክቱ ሊመለከቱ ይመኛሉ።  

13 ስለዚህ የልቡናችሁን ወገብ ታጥቃችሁና በመጠን ኖራችሁ፥ ኢየሱስ 
ክርስቶስ ሲገለጥ የምታገኙትን ጸጋ ፈጽማችሁ ተስፋ አድርጉ። 

የሐዋርያት ሥራ 
የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ፯ 
ከቁጥር ፵፬ - ፶፩ 

44 እንዳየው ምስል አድርጎ ይሠራት ዘንድ ሙሴን ተናግሮ 
እንዳዘዘው፥ የምስክር ድንኳን ከአባቶቻችን ዘንድ በምድረ በዳ ነበረች፤  

45 አባቶቻችንም ደግሞ በተራ ተቀብለው እግዚአብሔር በፊታቸው 
ያወጣቸውን የአሕዛብን አገር በያዙት ጊዜ ከኢያሱ ጋር አገቡአት፥ 
እስከ ዳዊት ዘመንም ድረስ ኖረች።  

46 እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አግኝቶ ለያዕቆብ አምላክ 
ማደሪያን ያገኝ ዘንድ ለመነ።  



	  

	  

47 ነገር ግን ሰሎሞን ቤት ሠራለት።  

48-50 ነገር ግን ነቢዩ። ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የእግሬ መረገጫ 
ናት፤ ለእኔ ምን ዓይነት ቤት ትሠራላችሁ? ይላል ጌታ፥ ወይስ 
የማርፍበት ስፍራ ምንድር ነው? ይህንስ ሁሉ እጄ የሠራችው 
አይደለምን? እንዳለ፥ ልዑል የሰው እጅ በሠራችው አይኖርም።  

51 እናንተ አንገተ ደንዳኖች ልባችሁና ጆሮአችሁም ያልተገረዘ፥ 
እናንተ ሁልጊዜ መንፈስ ቅዱስን ትቃወማላችሁ፤ አባቶቻችሁ እንደ 
ተቃወሙት እናንተ ደግሞ። 

ምስባክ 
መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 
፸፯ ቁጥር ፲፭ - ፲፮ 

15 የያዕቆብንና የዮሴፍን ልጆች፥ ሕዝብህን በክንድህ አዳንሃቸው።  

16 አቤቱ፥ ውኆች አዩህ፥ ውኆችም አይተውህ ፈሩ፤ ጥልቆች 
ተነዋወጡ፥ ውኆችም ጮኹ። 

ወንጌል 
የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ፬ 
ከቁጥር ፩ - ፲፭ 

1 እንግዲህ። ኢየሱስ ከዮሐንስ ይልቅ ደቀ መዛሙርት ያደርጋል 
ያጠምቅማል ማለትን ፈሪሳውያን እንደ ሰሙ ጌታ ባወቀ ጊዜ፥  

2-3 ይሁዳን ትቶ ወደ ገሊላ ደግሞ ሄደ፤ ዳሩ ግን ደቀ መዛሙርቱ 
እንጂ ኢየሱስ ራሱ አላጠመቀም።  

4 በሰማርያም ሊያልፍ ግድ ሆነበት።  

5 ስለዚህ ያዕቆብ ለልጁ ለዮሴፍ በሰጠው ስፍራ አጠገብ ወደምትሆን 
ሲካር ወደምትባል የሰማርያ ከተማ መጣ፤  

6 በዚያም የያዕቆብ ጕድጓድ ነበረ። ኢየሱስም መንገድ ከመሄድ ደክሞ 
በጕድጓድ አጠገብ እንዲህ ተቀመጠ፤ ጊዜውም ስድስት ሰዓት ያህል 
ነበረ።  

7 ከሰማርያ አንዲት ሴት ውኃ ልትቀዳ መጣች። ኢየሱስም። ውኃ 
አጠጪኝ አላት፤  

8 ደቀ መዛሙርቱ ምግብ ሊገዙ ወደ ከተማ ሄደው ነበርና።  

9 ስለዚህ ሳምራዊቲቱ። አንተ የይሁዳ ሰው ስትሆን ሳምራዊት ሴት 
ከምሆን ከእኔ መጠጥ እንዴት ትለምናለህ? አለችው፤ አይሁድ 
ከሳምራውያን ጋር አይተባበሩም ነበርና።  

10 ኢየሱስ መልሶ። የእግዚአብሔርን ስጦታና። ውኃ አጠጪኝ የሚልሽ 
ማን መሆኑንስ ብታውቂ፥ አንቺ ትለምኚው ነበርሽ የሕይወትም ውኃ 



	  

	  

ይሰጥሽ ነበር አላት።  

11 ሴቲቱ። ጌታ ሆይ፥ መቅጃ የለህም ጕድጓዱም ጥልቅ ነው፤ 
እንግዲህ የሕይወት ውኃ ከወዴት ታገኛለህ?  

12 በእውኑ አንተ ይህን ጕድጓድ ከሰጠን ከአባታችን ከያዕቆብ 
ትበልጣለህን? ራሱም ልጆቹም ከብቶቹም ከዚህ ጠጥተዋል አለችው።  

13 ኢየሱስም መልሶ። ከዚህ ውኃ የሚጠጣ ሁሉ እንደ ገና ይጠማል፤  

14 እኔ ከምሰጠው ውኃ የሚጠጣ ሁሉ ግን ለዘላለም አይጠማም፥ እኔ 
የምሰጠው ውኃ በእርሱ ውስጥ ለዘላለም ሕይወት የሚፈልቅ የውኃ 
ምንጭ ይሆናል እንጂ አላት።  

15 ሴቲቱ። ጌታ ሆይ፥ እንዳልጠማ ውኃም ልቀዳ ወደዚህ እንዳልመጣ 
ይህን ውኃ ስጠኝ አለችው። 

ቅዳሴ 
 • ቅዳሴ ማርያም 

ግጻዌ                የሰኔ 9 ምንባብ 

 
መልእክታት 

 
የጳውሎስ መልዕክት ወደ 
ዕብራውያን ምዕራፍ ፲፩ 
ከቁጥር ፴፪ - ፍጻሜ 

32 እንግዲህ ምን እላለሁ? ስለ ጌዴዎንና ስለ ባርቅ ስለ ሶምሶንም ስለ 
ዮፍታሔም ስለ ዳዊትና ስለ ሳሙኤልም ስለ ነቢያትም እንዳልተርክ 
ጊዜ ያጥርብኛልና።  

33 እነርሱ በእምነት መንግሥታትን ድል ነሡ፥ ጽድቅን አደረጉ፥ 
የተሰጠውን የተስፋ ቃል አገኙ፥  

34 የአንበሶችን አፍ ዘጉ፥ የእሳትን ኃይል አጠፉ፥ ከሰይፍ ስለት 
አመለጡ፥ ከድካማቸው በረቱ፥ በጦርነት ኃይለኞች ሆኑ፥ የባዕድ 
ጭፍሮችን አባረሩ።  

35 ሴቶች ሙታናቸውን በትንሣኤ ተቀበሉ፤ ሌሎችም መዳንን 
ሳይቀበሉ የሚበልጠውን ትንሣኤ እንዲያገኙ እስከ ሞት ድረስ 
ተደበደቡ፤  

36 ሌሎችም መዘበቻ በመሆንና በመገረፍ ከዚህም በላይ በእስራትና 



	  

	  

በወኅኒ ተፈተኑ፤  

37 በድንጋይ ተወግረው ሞቱ፥ ተፈተኑ፥ በመጋዝ ተሰነጠቁ፥ በሰይፍ 
ተገድለው ሞቱ፥ ሁሉን እያጡ መከራን እየተቀበሉ እየተጨነቁ የበግና 
የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ፤  

38 ዓለም አልተገባቸውምና በምድረ በዳና በተራራ፥ በዋሻና በምድር 
ጕድጓድ ተቅበዘበዙ።  

39-40 እነዚህም ሁሉ በእምነታቸው ተመስክሮላቸው ሳሉ የተሰጠውን 
የተስፋ ቃል አላገኙም፥ ያለ እኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ እግዚአብሔር ስለ 
እኛ አንዳች የሚበልጥ ነገርን አስቀድሞ አይቶ ነበርና። 

 
የጴጥሮስ መልእክት ፪ 
ምዕራፍ ፫ ከቁጥር ፩ - ፯ 

1-2 ወዳጆች ሆይ፥ አሁን የምጽፍላችሁ መልእክት ይህች ሁለተኛይቱ 
ናት። በቅዱሳን ነቢያትም ቀድሞ የተባለውን ቃል በሐዋርያቶቻችሁም 
ያገኛችኋትን የጌታንና የመድኃኒትን ትእዛዝ እንድታስቡ በሁለቱ 
እያሳሰብኋችሁ ቅን ልቡናችሁን አነቃቃለሁ።  

3 በመጨረሻው ዘመን እንደ ራሳቸው ምኞት የሚመላለሱ ዘባቾች 
በመዘበት እንዲመጡ ይህን በፊት እወቁ፤  

4 እነርሱም። የመምጣቱ የተስፋ ቃል ወዴት ነው? አባቶች ከሞቱባት 
ጊዜ፥ ከፍጥረት መጀመሪያ ይዞ ሁሉ እንዳለ ይኖራልና ይላሉ።  

5 ሰማያት ከጥንት ጀምረው ምድርም በእግዚአብሔር ቃል ከውኃ 
ተጋጥማ በውኃ መካከል እንደ ነበሩ ወደው አያስተውሉምና፤  

6 በዚህም ምክንያት ያን ጊዜ የነበረ ዓለም በውኃ ሰጥሞ ጠፋ፤ 

የሐዋርያት ሥራ 
የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ፲፫ 
ከቁጥር ፲፮ - ፳፬ 

16 ጳውሎስም ተነሣና በእጁ ጠቅሶ እንዲህ አለ። የእስራኤል ሰዎችና 
እግዚአብሔርን የምትፈሩት ሆይ፥ ስሙ።  

17 የዚህ የእስራኤል ሕዝብ አምላክ አባቶቻችንን መርጦ በግብፅ አገር 
በእንግድነት ሳሉ ሕዝቡን ከፍ ከፍ አደረጋቸው፥ ከፍ ባለችውም ክንዱ 
ከዚያ አወጣቸው።  

18 በበረሀም አርባ ዓመት ያህል መገባቸው።  

19 በከነዓንም አገር ሰባት አሕዛብን አጥፍቶ ምድራቸውን አወረሳቸው።  

20 ከዚህም በኋላ እስከ ነቢዩ እስከ ሳሙኤል ድረስ አራት መቶ አምሳ 
ዓመት ያህል መሳፍንትን ሰጣቸው።  



	  

	  

21 ከዚያም ወዲያ ንጉሥን ያነግሥላቸው ዘንድ ለመኑ፥ 
እግዚአብሔርም ከብንያም ወገን የሚሆን ሰው የቂስን ልጅ ሳኦልን አርባ 
ዓመት ሰጣቸው፤  

22 እርሱንም ከሻረው በኋላ ዳዊትን በእነርሱ ላይ እንዲነግሥ 
አስነሣው፥ ሲመሰክርለትም። እንደ ልቤ የሆነ ሰው ፈቃዴንም ሁሉ 
የሚያደርግ የእሴይን ልጅ ዳዊትን አገኘሁ አለ።  

23 ከዚህም ሰው ዘር እግዚአብሔር እንደ ተስፋው ቃል ለእስራኤል 
መድኃኒትን እርሱም ኢየሱስን አመጣ።  

24 ከመምጣቱ በፊት ዮሐንስ አስቀድሞ ለእስራኤል ሕዝብ ሁሉ 
የንስሐን ጥምቀት ሰብኮ ነበር። 

ምስባክ 
መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 
፺፰ ቁጥር ፮ - ፯ 

6 በዋሽንትና በመለከት ድምፅ በንጉሥ በእግዚአብሔር ፊት እልል 
በሉ።  

7 ባሕርና ሞላዋ፥ ዓለምም በእርስዋም የሚኖሩ ይናወጡ። 

ወንጌል 
የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ፲ 
ከቁጥር ፴፪ - ፍጻሜ 

32 ስለዚህ በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት 
ባለው በአባቴ ፊት እመሰክርለታለሁ፤  

33 በሰው ፊትም የሚክደኝን ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው በአባቴ 
ፊት እክደዋለሁ።  

34 በምድር ላይ ሰላምን ለማምጣት የመጣሁ አይምሰላችሁ፤ ሰይፍን 
እንጂ ሰላምን ለማምጣት አልመጣሁም።  

35 ሰውን ከአባቱ፥ ሴት ልጅንም ከእናትዋ፥ ምራትንም ከአማትዋ 
እለያይ ዘንድ መጥቻለሁና፤  

36 ለሰውም ቤተ ሰዎቹ ጠላቶች ይሆኑበታል።  

37 ከእኔ ይልቅ አባቱን ወይም እናቱን የሚወድ ለእኔ ሊሆን 
አይገባውም፤ ከእኔ ይልቅም ወንድ ልጁን ወይም ሴት ልጁን የሚወድ 
ለእኔ ሊሆን አይገባውም፤  

38 መስቀሉንም የማይዝ በኋላዬም የማይከተለኝ ለእኔ ሊሆን 
አይገባውም።  

39 ነፍሱን የሚያገኝ ያጠፋታል፥ ነፍሱንም ስለ እኔ የሚያጠፋ 



	  

	  

ያገኛታል።  

40 እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል፥ እኔንም የሚቀበል የላከኝን 
ይቀበላል።  

41 ነቢይን በነቢይ ስም የሚቀበል የነቢይን ዋጋ ይወስዳል፥ ጻድቅንም 
በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቁን ዋጋ ይወስዳል።  

42 ማንም ከእነዚህ ከታናናሾቹ ለአንዱ ቀዝቃዛ ጽዋ ውኃ ብቻ በደቀ 
መዝሙር ስም የሚያጠጣ፥ እውነት እላችኋለሁ፥ ዋጋው አይጠፋበትም። 

ቅዳሴ 
 • ቅዳሴ ማርያም 

 

ግጻዌ               የሰኔ 10 ምንባብ 

 
መልእክታት 

 
የጳውሎስ መልዕክት ወደ 
ቆሮንቶስ ሰዎች ፩ ምዕራፍ ፯ 
ከቁጥር ፳፭-፴፭ 

25 ስለ ደናግልም የጌታ ትእዛዝ የለኝም፥ ነገር ግን የታመንሁ እሆን 
ዘንድ ከጌታ ምሕረትን የተቀበልሁ እንደ መሆኔ ምክር እመክራለሁ።  

26 እንግዲህ ስለ አሁኑ ችግር ይህ መልካም ይመስለኛል፤ ሰው እንዲህ 
ሆኖ ቢኖር መልካም ነው።  

27 በሚስት ታስረህ እንደ ሆንህ መፋታትን አትሻ፤ በሚስት 
አልታሰርህ እንደ ሆንህ ሚስትን አትሻ።  

28 ብታገባ ግን ኃጢአት አትሠራም ድንግሊቱም ብታገባ ኃጢአት 
አትሠራም፤ ነገር ግን እንዲህ በሚያደርጉ በሥጋቸው ላይ መከራ 
ይሆንባቸዋል፥ እኔም እራራላችሁ ነበር።  

29 ዳሩ ግን፥ ወንድሞች ሆይ፥ ይህን እናገራለሁ፤ ዘመኑ አጭር 
ሆኖአል፤ ከእንግዲህ ወዲህ ሚስቶች ያሉአቸው እንደሌላቸው ይሁኑ፥  

30 የሚያለቅሱም እንደማያለቅሱ፥ ደስ የሚላቸውም ደስ 
እንደማይላቸው፥  

31 የሚገዙም ምንም እንደሌላቸው፥ በዚችም ዓለም የሚጠቀሙ 
በሙሉ እንደማይጠቀሙባት ይሁኑ፤ የዚች ዓለም መልክ አላፊ ነውና።  



	  

	  

32 ነገር ግን ያለ አሳብ ልትኖሩ እወዳለሁ። ያላገባው ጌታን እንዴት 
ደስ እንዲያሰኘው የጌታን ነገር ያስባል፤  

33 ያገባው ግን ሚስቱን እንዴት ደስ እንዲያሰኛት የዓለምን ነገር 
ያስባል፥ ልቡም ተከፍሎአል።  

34 ያልተጋባች ሴትና ድንግል በሥጋም በነፍስም እንዲቀደሱ የጌታን 
ነገር ያስባሉ፤ የተጋባች ግን ባልዋን እንዴት ደስ እንድታሰኘው 
የዓለምን ነገር ታስባለች።  

35 ይህንም ለራሳችሁ ጥቅም እላለሁ፤ በአገባብ እንድትኖሩ ሳትባክኑም 
በጌታ እንድትጸኑ ነው እንጂ ላጠምዳችሁ ብዬ አይደለም። 

 
የዮሐንስ መልእክት ፩ 
ምዕራፍ ፩ ከቁጥር ፬ - 
ፍጻሜ 

4 ደስታችሁም እንዲፈጸም ይህን እንጽፍላችኋለን።  

5 ከእርሱም የሰማናት ለእናንተም የምናወራላችሁ መልእክት። 
እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማም በእርሱ ዘንድ ከቶ የለም የምትል 
ይህች ናት።  

6 ከእርሱ ጋር ኅብረት አለን ብንል በጨለማም ብንመላለስ እንዋሻለን 
እውነትንም አናደርግም፤  

7 ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን 
ኅብረት አለን፥ የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ 
ያነጻናል።  

8 ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን፥ እውነትም በእኛ 
ውስጥ የለም።  

9 በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከዓመፃም ሁሉ 
ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው።  

10 ኃጢአትን አላደረግንም ብንል ሐሰተኛ እናደርገዋለን ቃሉም በእኛ 
ውስጥ የለም። 

የሐዋርያት ሥራ 
የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ፲፭ 
ከቁጥር ፴ - ፴፯ 

30 እነርሱም ተሰናብተው ወደ አንጾኪያ ወረዱ፥ ሕዝቡንም ሰብስበው 
ደብዳቤውን ሰጡአቸው።  

31 ባነበቡትም ጊዜ ከምክሩ የተነሣ ደስ አላቸው።  

32 ይሁዳና ሲላስም ደግሞ ነቢያት ነበሩና ወንድሞችን በብዙ ቃል 
መክረው አጸኑአቸው።  



	  

	  

33 አያሌ ቀንም ከተቀመጡ በኋላ ከወንድሞች በሰላም ተሰናብተው ወደ 
ሐዋርያት ሄዱ።  

34 ሲላስ ግን በዚያ ይኖር ዘንድ ፈቀደ።  

35 ጳውሎስና በርናባስም ከሌሎች ከብዙ ሰዎች ጋር ደግሞ የጌታን ቃል 
እያስተማሩና ወንጌልን እየሰበኩ በአንጾኪያ ይቀመጡ ነበር።  

36 ከጥቂት ቀንም በኋላ ጳውሎስ በርናባስን። ተመልሰን የጌታን ቃል 
በተናገርንበት በየከተማው ሁሉ ወንድሞችን እንጐብኛቸው፥ እንዴት 
እንዳሉም እንወቅ አለው።  

37 በርናባስም ማርቆስ የተባለውን ዮሐንስን ደግሞ ከእነርሱ ጋር 
ይወስድ ዘንድ አሰበ፤ 

ምስባክ 
መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 
፹፱ ቁጥር ፲፬ - ፲፭ 

14 የዙፋንህ መሠረት ጽድቅና ፍርድ ነው፤ ምሕረትና እውነት በፊትህ 
ይሄዳሉ።  

15 እልልታ የሚያውቅ ሕዝብ ምስጉን ነው፤ አቤቱ፥ በፊትህ ብርሃን 
ይሄዳሉ። 

ወንጌል 
የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 
፲፩ ከቁጥር ፳0 - ፍጻሜ 

24 ነገር ግን እላችኋለሁ፥ በፍርድ ቀን ከአንቺ ይልቅ ለሰዶም አገር 
ይቀልላታል።  

25 በዚያን ጊዜ ኢየሱስ መልሶ እንዲህ አለ። አባት ሆይ፥ የሰማይና 
የምድር ጌታ፥ ይህን ከጥበበኞችና ከአስተዋዮች ሰውረህ ለሕፃናት ስለ 
ገለጥህላቸው አመሰግንሃለሁ፤  

26 አዎን፥ አባት ሆይ፥ ፈቃድህ በፊትህ እንዲህ ሆኖአልና።  

27 ሁሉ ከአባቴ ዘንድ ተሰጥቶኛል፤ ከአብ በቀር ወልድን የሚያውቅ 
የለም፥ ከወልድም በቀር ወልድም ሊገለጥለት ከሚፈቅድ በቀር አብን 
የሚያውቅ የለም።  

28 እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ፥ ወደ እኔ ኑ፥ እኔም 
አሳርፋችኋለሁ።  

29 ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ፥ እኔ የዋህ በልቤም 
ትሑት ነኝና፥ ለነፍሳችሁም ዕረፍት ታገኛላችሁ፤  

30 ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና። 

ቅዳሴ 



	  

	  

 • ቅዳሴ ባስልዮስ 

 
 
 

ግጻዌ               የሰኔ 11 ምንባብ 

 
መልእክታት 

 
የጳውሎስ መልዕክት ወደ 
ቆሮንቶስ ሰዎች ፪ ምዕራፍ ፭ 
ከቁጥር ፩ - ፴፬ 

1 ድንኳን የሚሆነው ምድራዊ መኖሪያችን ቢፈርስ፥ በሰማይ ያለ በእጅ 
ያልተሠራ የዘላለም ቤት የሚሆን ከእግዚአብሔር የተሠራ ሕንጻ እንዳለን 
እናውቃለንና።  

2 በዚህ ውስጥ በእውነት እንቃትታለንና፥  

3 ከሰማይም የሚሆነውን መኖሪያችንን እንድንለብስ እንናፍቃለንና 
ለብሰን ራቁታችንን አንገኝም።  

4 በእውነትም የሚሞተው በሕይወት ይዋጥ ዘንድ ልንለብስ እንጂ 
ልንገፈፍ የማንወድ ስለ ሆነ፥ በድንኳኑ ያለን እኛ ከብዶን 
እንቃትታለን።  

5 ነገር ግን ለዚሁ የሠራን እግዚአብሔር ነው እርሱም የመንፈሱን 
መያዣ ሰጠን።  

6-7 እንግዲህ ሁልጊዜ ታምነን፥ በእምነት እንጂ በማየት አንመላለስምና 
በሥጋ ስናድር ከጌታ ተለይተን በስደት እንዳለን የምናውቅ ከሆንን፥  

8 ታምነናል ይልቁንም ከሥጋ ተለይተን በስደት መኖር በጌታም ዘንድ 
ማደር ደስ ይለናል።  

9 ስለዚህ ደግሞ ብናድር ወይም ተለይተን ብንሆን እርሱን ደስ 
የምናሰኝ ልንሆን እንቀናለን።  

10 መልካም ቢሆን ወይም ክፉ እንዳደረገ፥ እያንዳንዱ በሥጋው 
የተሠራውን በብድራት ይቀበል ዘንድ ሁላችን በክርስቶስ በፍርድ ወንበር 
ፊት ልንገለጥ ይገባናልና።  

11 እንግዲህ የጌታን ፍርሃት አውቀን ሰዎችን እናስረዳለን 
ለእግዚአብሔር ግን የተገለጥን ነን፤ በሕሊናችሁም ደግሞ የተገለጥን 



	  

	  

እንደ ሆንን ተስፋ አደርጋለሁ።  

12 በመልክ እንጂ በልብ ለማይመኩ የምትመልሱላቸው መልስ 
እንዲኖራችሁ፥ በእኛ ልትመኩ ምክንያት እንሰጣችኋለን እንጂ ራሳችንን 
ደግሞ ለእናንተ የምናመሰግን አይደለንም።  

13 እብዶች ብንሆን፥ ለእግዚአብሔር ነው፤ ባለ አእምሮዎች ብንሆን፥ 
ለእናንተ ነው።  

14 ይህን ስለቆረጥን የክርስቶስ ፍቅር ግድ ይለናልና፤ አንዱ ስለ ሁሉ 
ሞተ፤ እንግዲያስ ሁሉ ሞቱ፤  

15 በሕይወትም ያሉት ስለ እነርሱ ለሞተውና ለተነሣው እንጂ ወደ 
ፊት ለራሳቸው እንዳይኖሩ ስለ ሁሉ ሞተ።  

16 ስለዚህ እኛ ከአሁን ጀምሮ ማንንም በሥጋ እንደሚሆን አናውቅም፤ 
ክርስቶስንም በሥጋ እንደ ሆነ ያወቅነው ብንሆን እንኳ፥ አሁን ግን 
ከእንግዲህ ወዲህ እንደዚህ አናውቀውም።  

17 ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፤ አሮጌው ነገር 
አልፎአል፤ እነሆ፥ ሁሉም አዲስ ሆኖአል።  

18 ነገር ግን የሆነው ሁሉ፥ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን 
የማስታረቅም አገልግሎት ከሰጠን፥ ከእግዚአብሔር ነው፤  

19 እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና፥ 
በደላቸውን አይቆጥርባቸውም ነበር፤ በእኛም የማስታረቅ ቃል አኖረ።  

20 እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ 
መልክተኞች ነን፤ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ 
እንለምናለን።  

21 እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት 
ያላወቀውን እርሱን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው። 

 
የጴጥሮስ መልእክት ፩ 
ምዕራፍ ፭ ከቁጥር ፮ - ፲፩ 

6 እንግዲህ በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችሁ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር 
እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ፤  

7 እርሱ ስለ እናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ 
ጣሉት።  

8 በመጠን ኑሩ ንቁም፥ ባላጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ 



	  

	  

እንደሚያገሣ አንበሳ ይዞራልና፤  

9 በዓለም ያሉት ወንድሞቻችሁ ያን መከራ በሙሉ እንዲቀበሉ 
እያወቃችሁ በእምነት ጸንታችሁ ተቃወሙት።  

10 በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዘላለም ክብሩ የጠራችሁ የጸጋ ሁሉ አምላክ 
ለጥቂት ጊዜ መከራን ከተቀበላችሁ በኋላ ራሱ ፍጹማን ያደርጋችኋል 
ያጸናችሁምል ያበረታችሁማል።  

11 ለእርሱ ክብርና ኃይል እስከዘላለም ድረስ ይሁን፤ አሜን። 

የሐዋርያት ሥራ 
የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ፲፮ 
ከቁጥር ፴፭ - ፍጻሜ 

35 በነጋም ጊዜ ገዢዎቹ። እነዚያን ሰዎች ፍታቸው ብለው 
ሎሌዎቻቸውን ላኩ።  

36 የወኅኒውም ጠባቂ። ትፈቱ ዘንድ ገዢዎቹ ልከዋል፤ እንግዲህ አሁን 
ወጥታችሁ በሰላም ሂዱ ብሎ ይህን ቃል ለጳውሎስ ነገረው።  

37 ጳውሎስ ግን። እኛ የሮሜ ሰዎች ስንሆን ያለ ፍርድ በሕዝብ ፊት 
ደብድበው በወኅኒ ጣሉን፤ አሁንም በስውር ይጥሉናልን? አይሆንም 
ራሳቸው ግን መጥተው ያውጡን አላቸው።  

38 ሎሌዎቹም ይህን ነገር ለገዢዎች ነገሩ። የሮሜ ሰዎችም እንደ ሆኑ 
በሰሙ ጊዜ ፈሩ፤  

39 መጥተውም ማለዱአቸው፥ አውጥተውም ከከተማ ይወጡ ዘንድ 
ለመኑአቸው።  

40 ከወኅኒውም ወጥተው ወደ ልድያ ቤት ገቡ፥ ወንድሞችንም ባዩ 
ጊዜ አጽናኑአቸውና ሄዱ። 

ምስባክ 
መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ ፺ 
ቁጥር ፭ - ፮ 

5 ዘመኖች የተናቁ ይሆናሉ፥ በማለዳም እንደ ሣር ያልፋል።  

6 ማልዶ ያብባል ያልፋልም፥ በሠርክም ጠውልጎና ደርቆ ይወድቃል። 

ወንጌል 
የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ፲ 
ከቁጥር ፲፮ - ፴፪ 

16 እነሆ፥ እኔ እንደ በጎች በተኵላዎች መካከል እልካችኋለሁ፤ ስለዚህ 
እንደ እባብ ልባሞች እንደ ርግብም የዋሆች ሁኑ።  

17 ነገር ግን ወደ ሸንጎ አሳልፈው ይሰጡአችኋል፥ በምኩራቦቻቸውም 
ይገርፉአችኋልና ከሰዎች ተጠበቁ፤  

18 ለእነርሱና ለአሕዛብም ምስክር እንዲሆን፥ ስለ እኔ ወደ ገዥዎች 



	  

	  

ወደ ነገሥታትም ትወሰዳላችሁ።  

19 አሳልፈውም ሲሰጡአችሁ፥ የምትናገሩት በዚያች ሰዓት 
ይሰጣችኋልና እንዴት ወይስ ምን እንድትናገሩ አትጨነቁ፤  

20 በእናንተ የሚናገር የአባታችሁ መንፈስ ነው እንጂ፥ የምትናገሩ 
እናንተ አይደላችሁምና።  

21 ወንድምም ወንድሙን፥ አባትም ልጁን ለሞት አሳልፎ ይሰጣል፥ 
ልጆችም በወላጆቻቸው ላይ ይነሣሉ ይገድሉአቸውማል።  

22 በሁሉም ስለ ስሜ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ፤ እስከ መጨረሻ የሚጸና 
ግን እርሱ ይድናል።  

23 በአንዲቱ ከተማም መከራ ቢያሳዩአችሁ ወደ ሌላይቱ ሽሹ፤ እውነት 
እላችኋለሁና፥ የሰው ልጅ እስኪመጣ ድረስ የእስራኤልን ከተማዎች 
አትዘልቁም።  

24 ደቀ መዝሙር ከመምህሩ፥ ባሪያም ከጌታው አይበልጥም።  

25 ደቀ መዝሙር እንደ መምህሩ፥ ባሪያም እንደ ጌታው መሆኑ 
ይበቃዋል። ባለቤቱን ብዔል ዜቡል ካሉት፥ ቤተሰዎቹንማ እንዴት 
አብዝተው አይሉአቸው!  

26 እንግዲህ አትፍሩአቸው፤ የማይገለጥ የተከደነ፥ የማይታወቅም 
የተሰወረ ምንም የለምና።  

27 በጨለማ የምነግራችሁን በብርሃን ተናገሩ፤ በጆሮም የምትሰሙትን 
በሰገነት ላይ ስበኩ።  

28 ሥጋንም የሚገድሉትን ነፍስን ግን መግደል የማይቻላቸውን 
አትፍሩ፤ ይልቅስ ነፍስንም ሥጋንም በገሃነም ሊያጠፋ የሚቻለውን 
ፍሩ።  

29 ሁለት ድንቢጦች በአምስት ሳንቲም ይሸጡ የለምን? ከእነርሱም 
አንዲቱ ያለ አባታችሁ ፈቃድ በምድር ላይ አትወድቅም።  

30 የእናንተስ የራሳችሁ ጠጉር ሁሉ እንኳ ተቈጥሮአል።  

31 እንግዲህ አትፍሩ ከብዙ ድንቢጦች እናንተ ትበልጣላችሁ።  

32 ስለዚህ በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት 
ባለው በአባቴ ፊት እመሰክርለታለሁ፤ 



	  

	  

ቅዳሴ 
 • ቅዳሴ እግዚእ 

 

ግጻዌ               የሰኔ 12 ምንባብ 

 
መልእክታት 

 
የጳውሎስ መልዕክት ወደ 
ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ ፩ 
ከቁጥር ፲፫ - ፍጻሜ 

 

 
የይሁዳ መልእክት ምዕራፍ ፩ 
ከቁጥር ፱ - ፲፬ 

9 የመላእክት አለቃ ሚካኤል ግን ከዲያብሎስ ጋር በተከራከረ ጊዜ ስለ 
ሙሴ ሥጋ ሲነጋገር። ጌታ ይገሥጽህ አለው እንጂ የስድብን ፍርድ 
ሊናገረው አልደፈረም።  

10 እነዚህ ግን የማያውቁትን ሁሉ ይሳደባሉ፥ አእምሮም እንደሌላቸው 
እንስሶች በፍጥረታቸው በሚያውቁት ሁሉ በእርሱ ይጠፋሉ።  

11 ወዮላቸው፥ በቃየል መንገድ ሄደዋልና ስለ ደመወዝም ለበለዓም 
ስሕተት ራሳቸውን አሳልፈው ሰጥተዋል በቆሬም መቃወም ጠፍተዋል።  

12 እነዚህ ከእናንተ ጋር ሲጋበዙ በፍቅር ግብዣችሁ እንደ እድፍ 
ናቸው፤ እንደ እረኞች ያለ ፍርሃት ራሳቸውን ይጠብቃሉ፤ በነፋስ 
የተወሰዱ ውኃ የሌለባቸው ደመናዎች፥ ፍሬ የማያፈሩ ሁለት ጊዜ 
የሞቱ ከነሥራቸው የተነቀሉ በበጋ የደረቁ ዛፎች፥  

13 የገዛ ነውራቸውን አረፋ እየደፈቁ ጨካኝ የባሕር ማዕበል፥ ድቅድቅ 
ጨለማ ለዘላለም የተጠበቀላቸው የሚንከራተቱ ከዋክብት ናቸው።  

14-15 ከአዳም ጀምሮ ሰባተኛ የሆነ ሄኖክ። እነሆ፥ ጌታ በሁሉ ላይ 
እንዲፈርድ፥ በኃጢአተኝነትም ስላደረጉት ስለ ኃጢአተኛ ሥራቸው 
ሁሉ ዓመፀኞችም ኃጢአተኞች በእርሱ ላይ ስለ ተናገሩ ስለ ጭከና ነገር 
ሁሉ ኃጢአተኞችን ሁሉ እንዲወቅስ ከአእላፋት ቅዱሳኑ ጋር መጥቶአል 
ብሎ ለእነዚህ ደግሞ ትንቢት ተናገረ። 

የሐዋርያት ሥራ 
የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ፩ 
ከቁጥር ፲ - ፲፪ 

10 እርሱም ሲሄድ ወደ ሰማይ ትኵር ብለው ሲመለከቱ ሳሉ፥ እነሆ፥ 
ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሁለት ሰዎች በአጠገባቸው ቆሙ፤  

11 ደግሞም። የገሊላ ሰዎች ሆይ፥ ወደስማይ እየተመለከታችሁ ስለ 



	  

	  

ምን ቆማችኋል? ይህ ከእናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ 
ሲሄድ እንዳያችሁት፥ እንዲሁ ይመጣል አሉአቸው።  

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

ምስባክ 
መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 
፵፰ ቁጥር ፲ 

10 አምላክ ሆይ፥ እንደ ስምህ እንዲሁም እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ 
ምስጋናህ ነው፤ ቀኝህ ጽድቅን የተሞላች ናት። 

ወንጌል 
የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 
፳፭ ከቁጥር ፲፬ - ፴፩ 

14 ወደ ሌላ አገር የሚሄድ ሰው ባሮቹን ጠርቶ ያለውን ገንዘብ እንደ 
ሰጣቸው እንዲሁ ይሆናልና፤  

15 ለእያንዳንዱ እንደ ዓቅሙ፥ ለአንዱ አምስት መክሊት ለአንዱ 
ሁለት ለአንዱም አንድ ሰጠና ወደ ሌላ አገር ወዲያው ሄደ።  

16 አምስት መክሊትም የተቀበለው ሄዶ ነገደበት ሌላም አምስት 
አተረፈ፤  

17 እንዲሁም ሁለት የተቀበለው ሌላ ሁለት አተረፈ።  

18 አንድ የተቀበለው ግን ሄዶ ምድርን ቈፈረና የጌታውን ገንዘብ 
ቀበረ።  

19 ከብዙ ዘመንም በኋላ የእነዚያ ባሮች ጌታ መጣና ተቆጣጠራቸው።  

20 አምስት መክሊት የተቀበለውም ቀረበና ሌላ አምስት መክሊት 
አስረክቦ። ጌታ ሆይ፥ አምስት መክሊት ሰጥተኸኝ ነበር፤ እነሆ፥ ሌላ 
አምስት መክሊት አተረፍሁበት አለ።  

21 ጌታውም። መልካም፥ አንተ በጎ ታማኝም ባሪያ፤ በጥቂቱ 
ታምነሃል፥ በብዙ እሾምሃለሁ፤ ወደ ጌታህ ደስታ ግባ አለው።  

22 ሁለት መክሊትም የተቀበለው ደግሞ ቀርቦ። ጌታ ሆይ፥ ሁለት 
መክሊት ሰጥተኸኝ ነበር፤ እነሆ፥ ሌላ ሁለት መክሊት አተረፍሁበት 
አለ።  

23 ጌታውም። መልካም፥ አንተ በጎ፥ ታማኝም ባሪያ፤ በጥቂቱ 
ታምነሃል፥ በብዙ እሾምሃለሁ፥ ወደ ጌታህ ደስታ ግባ አለው።  

24 አንድ መክሊትም የተቀበለው ደግሞ ቀርቦ። ጌታ ሆይ፥ 
ካልዘራህባት የምታጭድ ካልበተንህባትም የምትሰበስብ ጨካኝ ሰው 



	  

	  

መሆንህን አውቃለሁ፤  

25 ፈራሁም ሄጄም መክሊትህን በምድር ቀበርሁት፤ እነሆ፥ መክሊትህ 
አለህ አለ።  

26 ጌታውም መልሶ እንዲህ አለው። አንተ ክፉና ሃኬተኛ ባሪያ፥ 
ካልዘራሁባት እንዳጭድ ካልበተንሁባትም እንድሰበስብ ታውቃለህን?  

27 ስለዚህ ገንዘቤን ለለዋጮች አደራ ልትሰጠው በተገባህ ነበር፥ እኔም 
መጥቼ ያለኝን ከትርፉ ጋር እወስደው ነበር።  

28 ስለዚህ መክሊቱን ውሰዱበት አሥር መክሊትም ላለው ስጡት፤  

29 ላለው ሁሉ ይሰጠዋልና ይበዛለትማል፤ ከሌለው ግን ያው ያለው 
እንኳ ይወሰድበታል።  

30 የማይጠቅመውንም ባሪያ በውጭ ወዳለው ጨለማ አውጡት፤ በዚያ 
ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል።  

31 የሰው ልጅ በክብሩ በሚመጣበት ጊዜ ከእርሱም ጋር ቅዱሳን 
መላእክቱ ሁሉ፥ በዚያን ጊዜ በክብሩ ዙፋን ይቀመጣል፤ 

ቅዳሴ 
 • ቅዳሴ ይዕቆብ ዘሥሩግ 

 

ግጻዌ               የሰኔ 13 ምንባብ 

 
መልእክታት 

 
የጳውሎስ መልዕክት ወደ 
ጢሞቴዎስ ፩ ምዕራፍ ፮ 
ከቁጥር ፯ - ፳ 

7 ወደ ዓለም ምንም እንኳ አላመጣንምና፥  

8 አንዳችንም ልንወስድ አይቻለንም፤ ምግብና ልብስ ከኖረን ግን፥ 
እርሱ ይበቃናል።  

9 ዳሩ ግን ባለ ጠጎች ሊሆኑ የሚፈልጉ በጥፋትና በመፍረስ ሰዎችን 
በሚያሰጥምና በሚያሰንፍ በሚጎዳም በብዙ ምኞትና በፈተና 
በወጥመድም ይወድቃሉ።  

10 ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ሥር ነውና፥ አንዳንዶች ይህን 



	  

	  

ሲመኙ፥ ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ ሥቃይ ራሳቸውን ወጉ።  

11 አንተ ግን፥ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ፥ ከዚህ ሽሽ፤ ጽድቅንና 
እግዚአብሔርን መምሰል እምነትንም ፍቅርንም መጽናትንም የዋህነትንም 
ተከታተል።  

12 መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል፥ የተጠራህለትንም በብዙም 
ምስክሮች ፊት በመልካም መታመን የታመንህለትን የዘላለምን ሕይወት 
ያዝ።  

13 ሁሉን በሕይወት በሚጠብቅ በእግዚአብሔር ፊት፥ በጴንጤናዊውም 
በጲላጦስ ዘንድ መልካሙን መታመን በመሰከረ በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት 
አዝሃለሁ፤  

14 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪገለጥ ድረስ ያለ እድፍና ያለ ነቀፋ 
ሆነህ ትእዛዙን ጠብቅ፤  

15 ያንም መገለጡን በራሱ ጊዜ ብፁዕና ብቻውን የሆነ ገዥ፥ 
የነገሥታት ንጉሥና የጌቶች ጌታ፥ ያሳያል።  

16 እርሱ ብቻ የማይሞት ነው፤ ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን 
ይኖራል፤ አንድ ሰው እንኳ አላየውም ሊያይም አይቻለውም፤ ለእርሱ 
ክብርና የዘላለም ኃይል ይሁን፤ አሜን።  

17 በአሁኑ ዘመን ባለ ጠጎች የሆኑት የትዕቢትን ነገር እንዳያስቡ፥ 
ደስም እንዲለን ሁሉን አትርፎ በሚሰጠን በሕያው እግዚአብሔር እንጂ 
በሚያልፍ ባለ ጠግነት ተስፋ እንዳያደርጉ እዘዛቸው።  

18-19 እውነተኛውን ሕይወት ይይዙ ዘንድ፥ ለሚመጣው ዘመን 
ለራሳቸው መልካም መሠረት የሚሆንላቸውን መዝገብ እየሰበሰቡ፥ 
መልካምን እንዲያደርጉ በበጎም ሥራ ባለ ጠጎች እንዲሆኑ፥ ሊረዱና 
ሊያካፍሉም የተዘጋጁ እንዲሆኑ ምከራቸው።  

20 ጢሞቴዎስ ሆይ፥ በውሸት እውቀት ከተባለ ለዓለም ከሚመች 
ከከንቱ መለፍለፍና መከራከር እየራቅህ፥ የተሰጠህን አደራ ጠብቅ፤ 

 
የጴጥሮስ መልእክት ፩  
ምዕራፍ ፩ ከቁጥር ፲፫ - 
ፍጻሜ 

13 ስለዚህ የልቡናችሁን ወገብ ታጥቃችሁና በመጠን ኖራችሁ፥ ኢየሱስ 
ክርስቶስ ሲገለጥ የምታገኙትን ጸጋ ፈጽማችሁ ተስፋ አድርጉ።  

14 እንደሚታዘዙ ልጆች ባለማወቃችሁ አስቀድሞ የኖራችሁበትን 
ምኞት አትከተሉ።  

15-16 ዳሩ ግን። እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ ስለ ተጻፈ 



	  

	  

የጠራችሁ ቅዱስ እንደ ሆነ እናንተ ደግሞ በኑሮአችሁ ሁሉ ቅዱሳን 
ሁኑ።  

17 ለሰው ፊትም ሳያደላ በእያንዳንዱ ላይ እንደ ሥራው የሚፈርደውን 
አባት ብላችሁ ብትጠሩ በእንግድነታችሁ ዘመን በፍርሃት ኑሩ።  

18-19 ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሮአችሁ በሚያልፍ ነገር 
በብር ወይም በወርቅ ሳይሆን፥ ነውርና እድፍ እንደ ሌለው እንደ በግ 
ደም በክቡር የክርስቶስ ደም እንደ ተዋጃችሁ ታውቃላችሁ።  

20-21 ዓለም ሳይፈጠር እንኳ አስቀድሞ ታወቀ፥ ነገር ግን 
እምነታችሁና ተስፋችሁ በእግዚአብሔር ይሆን ዘንድ፥ ከሙታን 
ባስነሣው ክብርንም በሰጠው በእግዚአብሔር በእርሱ ስለምታምኑ ስለ 
እናንተ በዘመኑ መጨረሻ ተገለጠ።  

22 ለእውነት እየታዘዛችሁ ግብዝነት ለሌለበት ለወንድማማች መዋደደ 
ነፍሳችሁን አንጽታችሁ እርስ በርሳችሁ ከልባችሁ አጥብቃችሁ 
ተዋደዱ።  

23 ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም፥ በሕያውና 
ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው እንጂ።  

24 ሥጋ ሁሉ እንደ ሣር ክብሩም ሁሉ እንደ ሣር አበባ ነውና፤ ሣሩ 
ይጠወልጋል አበባውም ይረግፋል፤  

25 የጌታ ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል። በወንጌልም የተሰበከላችሁ ቃል 
ይህ ነው። 

የሐዋርያት ሥራ 
የየሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ፰ 
ከቁጥር ፳-፳፮ 

20 ጴጥሮስ ግን እንዲህ አለው። የእግዚአብሔርን ስጦታ በገንዘብ 
እንድታገኝ አስበሃልና ብርህ ከአንተ ጋር ይጥፋ።  

21 ልብህ በእግዚአብሔር ፊት የቀና አይደለምና ከዚህ ነገር ዕድል 
ወይም ፈንታ የለህም።  

22 እንግዲህ ስለዚህ ክፋትህ ንሰሐ ግባ፥ ምናልባትም የልብህን አሳብ 
ይቅር ይልህ እንደ ሆነ ወደ እግዚአብሔር ለምን፤  

23 በመራራ መርዝና በዓመፅ እስራት እንዳለህ አይሃለሁና።  

24 ሲሞንም መልሶ። ካላችሁት አንዳች እንዳይደርስብኝ እናንተው ወደ 
ጌታ ለምኑልኝ አላቸው።  

25 እነርሱም ከመሰከሩና የጌታን ቃል ከተናገሩ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም 



	  

	  

ተመለሱ፤ በሳምራውያን በብዙ መንደሮችም ወንጌልን ሰበኩ።  

26 የጌታም መልአክ ፊልጶስን። ተነሥተህ በደቡብ በኩል ከኢየሩሳሌም 
ወደ ጋዛ ወደሚያወርደው ምድረ በዳ ወደ ሆነ መንገድ ሂድ አለው። 

ምስባክ 
መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 
፴፮ ቁጥር ፳፩ - ፳፪ 

21 ኃጢአተኛ ይበደራል አይከፍልምም፤ ጻድቅ ግን ይራራል 
ይሰጣልም።  

22 እርሱን የሚባርኩት ምድርን ይወርሳሉና፤ የሚረግሙት ግን 
ይጠፋሉ። 

ወንጌል 
የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ፲፰ 
ከቁጥር ፲፰ - ፳፫ 

18 ከአለቆችም አንዱ። ቸር መምህር፥ የዘላለምን ሕይወት እንድወርስ 
ምን ላድርግ? ብሎ ጠየቀው።  

19 ኢየሱስም። ስለ ምን ቸር ትለኛለህ? ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር 
ቸር ማንም የለም።  

20 ትእዛዛቱን ታውቃለህ፥ አታመንዝር፥ አትግደል፥ አትስረቅ፥ 
በሐሰት አትመስክር፥ አባትህንና እናትህን አክብር አለው።  

21 እርሱም። ይህን ሁሉ ከሕፃንናቴ ጀምሬ ጠብቄአለሁ አለ።  

22 ኢየሱስም ይህን ሰምቶ። አንዲት ገና ቀርታሃለች፤ ያለህን ሁሉ 
ሽጠህ ለድሆች ስጥ፥ በሰማይም መዝገብ ታገኛለህ፥ መጥተህም 
ተከተለኝ አለው።  

23 እርሱ ግን ይህን ሰምቶ እጅግ ባለ ጠጋ ነበርና ብዙ አዘነ። 

ቅዳሴ 
 • ቅዳሴ ኤጲፋንዮስ 

 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

ግጻዌ               የሰኔ 14 ምንባብ 

 
መልእክታት 

 
የጳውሎስ መልዕክት ወደ 
ዕብራዊያን ምዕራፍ ፲፪ 
ከቁጥር ፯ - ፲፭ 

7 ለመቀጣት ታገሡ፤ እግዚአብሔር እንደ ልጆች ያደርግላችኋልና፤ 
አባቱ የማይቀጣው ልጅ ማን ነው?  

8 ነገር ግን ሁሉ የቅጣት ተካፋይ ሆኖአልና ያለ ቅጣት ብትኖሩ 
ዲቃላዎች እንጂ ልጆች አይደላችሁም።  

9 ከዚህም በላይ የቀጡን የሥጋችን አባቶች ነበሩን እናፍራቸውም 
ነበር፤ እንዴትስ ይልቅ ለመናፍስት አባት አብልጠን ልንገዛና በሕይወት 
ልንኖር በተገባን?  

10 እነርሱ መልካም ሆኖ እንደ ታያቸው ለጥቂት ቀን ይቀጡን ነበርና፥ 
እርሱ ግን ከቅድስናው እንድንካፈል ለጥቅማችን ይቀጣናል።  

11 ቅጣት ሁሉ ለጊዜው የሚያሳዝን እንጂ ደስ የሚያሰኝ አይመስልም፥ 
ዳሩ ግን በኋላ ለለመዱት የሰላምን ፍሬ እርሱም ጽድቅን ያፈራላቸዋል።  

12 ስለዚህ የላሉትን እጆች የሰለሉትንም ጉልበቶች አቅኑ፤  

13 ያነከሰውም እንዲፈወስ እንጂ እንዳይናጋ፥ ለእግራችሁ ቅን መንገድ 
አድርጉ።  

14 ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ተከታተሉ ትቀደሱም ዘንድ ፈልጉ፥ ያለ 
እርሱ ጌታን ሊያይ የሚችል የለምና።  

15 የእግዚአብሔር ጸጋ ለማንም እንዳይጎድለው፥ ብዙዎቹም 
የሚረክሱበት አንድ መራራ ሥር ወደ ላይ በቅሎ እንዳያስጨንቅ፥ 
ሴሰኛም የሚሆን እንዳይገኝ፥ 

 
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 ፳፯ 
ከቁጥር ፩ - ፯ 

1 ወደ ኢጣሊያም በመርከብ እንሄድ ዘንድ በተቈረጠ ጊዜ፥ ጳውሎስንና 
ሌሎችን እስረኞች ከአውግስጦስ ጭፍራ ለነበረ ዩልዮስ ለሚሉት ለመቶ 
አለቃ አሳልፈው ሰጡአቸው።  

2 በእስያም ዳርቻ ወዳሉ ስፍራዎች ይሄድ ዘንድ ባለው በአድራሚጢስ 
መርከብ ገብተን ተነሣን፤ የመቄዶንያም ሰው የሆነ የተሰሎንቄው 
አርስጥሮኮስ ከእኛ ጋር ነበረ።  

3 በነገውም ወደ ሲዶና ስንደርስ ዩልዮስ ለጳውሎስ ቸርነት አድርጎ 
እርዳታቸውን ይቀበል ዘንድ ወደ ወዳጆቹ እንዲሄድ ፈቀደለት።  

4 ከዚያም ተነሥተን ነፋሱ ፊት ለፊት ነበረና በቆጵሮስ ተተግነን 
ሄድን፤  

5 በኪልቅያና በጵንፍልያም አጠገብ ያለውን ባሕር ከተሻገርን በኋላ 
በሉቅያ ወዳለ ወደ ሙራ ደረስን።  

6 የመቶ አለቃውም በዚያ ወደ ኢጣሊያ የሚሄድ የእስክንድርያውን 
መርከብ አግኝቶ ወደ እርሱ አገባን።  

7 ብዙ ቀንም እያዘገምን ሄደን በጭንቅ ወደ ቀኒዶስ አንጻር ደረስን፤ 
ነፋስም ስለ ከለከለን በቀርጤስ ተተግነን በሰልሙና አንጻር ሄድን፤ 

ምስባክ 
መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 
፸፰ ቁጥር ፲ - ፲፩ 

10 የእግዚአብሔርን ኪዳን አልጠበቁም፥ በሕጉም ለመመላለስ እንቢ 
አሉ፤  

11 መልካም ሥራውንና ያሳያቸውን ተኣምራቱን ረሱ፥ 

ወንጌል 



	  

	  

የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ፳፩ 
ከቁጥር ፲፪ - ፲፱ 

12 ከዚህም ሁሉ በፊት እጃቸውን በላያችሁ ይጭናሉ 
ያሳድዱአችሁማል፤ ስለ ስሜም ወደ ምኵራብና ወደ ወኅኒ አሳልፈው 
ይሰጡአችኋል፥ ወደ ነገሥታትና ወደ ገዥዎችም ይወስዱአችኋል፤  

13 ይህም ለምስክርነት ይሆንላችኋል።  

14 ሰለዚህ እንዴት እንድትመልሱ አስቀድማችሁ እንዳታስቡ በልባችሁ 
አኑሩት፤  

15 ወደረኞቻችሁ ሁሉ ሊቃወሙና ሊከራከሩ የማይችሉትን አፍና 
ጥበብ እሰጣችኋለሁና።  

16 ወላጆችም ስንኳ ወንድሞችም ዘመዶችም ወዳጆችም አሳልፈው 
ይሰጡአችኋል፥ ከእናንተም አንዳንዱን ይገድላሉ፤  

17 በሁሉም ስለ ስሜ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ።  

18 ከራሳችሁም አንዲት ጠጉር ስንኳ አትጠፋም፤  

19 በመታገሣችሁም ነፍሳችሁን ታገኛላችሁ። 

ቅዳሴ 
 • ቅዳሴ ሠለስቱ ምእት 

 


