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ካይሮስ  ኦራል 
ባይብል 

መግቢያ   

ከዚህ ቀጥሎ የ ሚገ ኘዉ የ ካይሮስ  ኦራል ባይብል ጽሑፍ ነ ዉ፡ ፡  ይህ ጽሑፍ የ ተወሰደዉ ከአድሱ መደበኛ ትርጉምና  በ 1980 ቀለል 
ባለ አማርኛ ከታተመዉ መጽሓፍ ቅዱስ  ነ ዉ፡ ፡   
የ ካይሮስ  ኦራል ባይብል ጽሑፍ በቃል ለሚማሩ ተማሪዎች ወይም ሰዎች አጠቃላይ ሀሳብ የ መስጠት ዓላማን  አንግቦ  ከዘፍጥረት እስከ 
ራዕይ ካሉት 70 ታሪኮችን  ይይዛል፡ ፡  በመጽሓፍ ቅዱስ  ዉስጥ የ ሚገ ኙ ሁሉም ታሪኮች በዚህ ጽሑፍ ዉስጥ አልተካቱም፤  ነ ገ ር  ግን  
መእከላዊ መጽሓፍ ቅዱስ  ትረካን  የ ያዙ ታሪኮችና  የ መጽሓፍ ቅዱስን  የ ድነ ንትንና  የ ዕ ርቅን  ዋና  መልዕክት የ ሚወክሉ ታሪኮች 

ተካተዉበታል፡ ፡  በዮሓንስ  8፡ 31 ኢየ ሱስ  ሲናገ ር  “እናንተ በቃሌ ብትኖሩ በእውነ ት ደቀ መዛሙርቴ ናችሁ::” ይላል፡ ፡  
ስለዚህ የ ዚህ ኦራል ባይብል ጽሑፍ ዋና  ዓላማ ማንበብና  መጻፍ ለማይችሉ ሰዎች የ እግዚአብርን  ቃል በቃላቸዉ አጥንተዉ 
የ ጌታችን  የ ኢሱስ  ክርስቶስ  ደቀመዝሙር  እንድሆኑ ለማገ ዝ የ ተዘጋጀ ነ ዉ፡ ፡  
በዓላማ እነ ዚህ 70 ታሪኮች እንደ ጅማሬ ተደርጎ  ነ ዉ የ ተዘጋጁት፡ ፡  ሌሎች ሰዎች እነ ኚን  ታሪኮች መሠረት በማድረግ ይህንን  

ጽሑፍ ሰፋ ልያደርጉ ይሻሉ፡ ፡  ይህ ሀሳብ ተቀባይነ ት አለዉ፡ ፡ በዚህ በኦራል ባይብል ዉስጥ የ ሚገ ኙ ታሪኮች መጽሐፍ ቅዱስን  

በቃል ለሚማር ሰዉ እየ ደጋገ መ ለመናገ ር  እንድያመቸዉ አጠር  ተደርጎ  ተዘጋጀ፡ ፡  ለምሳሌ በሶስት ምእራፍ  የ ተጻፈ የ ኖህ ታሪክ 

ከግማሽ ገ ጽ በታች አጥሮ እናገ ኛለን ፡ ፡  ይህ ደግሞ የ ኖህን  ታሪክ በበለጠ መንገ ድ ለመናገ ር  እንድንማር  ያስችለናል፡ ፡  ነ ገ ር  

ግን  ሁሉንም ጽሑፍ ከወሰደን  ታሪኩን  ረዥም በማድረግ አሳቡን  እንደንይዝ ያደርገ ናል፡ ፡  ታሪኮቹ ብያጥሩም ምንም የ ተቀየ ረ  ወይም 

የ ተጨመረበት ሀሳብ የ ለም፡ ፡  እንዲሁም ከይዘቱ የ ተቀነ ሰ  ሀሳብ የ ለም፡ ፡  ታሪኮቹ እንዳሉ የ እግዚአብሔር  ቃል ናቸዉ፡ ፡  

ከታሪኮቹ ጥቂቶቹ በአራቱ ወንጌላት ዉስጥ የ ሚገ ኙ የ ታሪክ ስብስቦች ናቸዉ፡ ፡  የ ኢየ ሱስ  መጠመቅ፤  ሉቃስ  ብቻ የ ጠቀሰዉ በመጥመቁ 

ዮሐንስና  ልጠመቁ በመጡ ሰዎች መካከል የ ተደረገ  ንግግር፤  ማቴዎስ  ብቻ ለይተዉ ያስቀመጠዉ የ ኢየ ሱስ  ከገ ሊላ  መጥጦ በዮርዳኖስ  

ወንዝ መጠመቅ፤  ሆኖም ዮሐንስ  ብቻ የ ጠቀሰዉ ዮሐንስ  1፡ 29 “እነ ሆ የ እግዚአብሔር  በግ የ አለምን  ኃጥአት የ ሚያስወግድ” የ መሳሰሉ 

ታሪኮችን  ያካትታል፡ ፡  ስለዚህ ካይሮስ  ኦራል ባይብልን  ለማዘጋጀት እነ ኝ አራቱን  ስብስቦች ግምት ዉስጥ በማስገ ባት አድማጮች 

ሙሉ የ ሆነ  መልዕክት እንድያገ ኙ ተደርጓል፡ ፡   ይህ ጽሑፍ በአንደበት ደጋግሞ መናገ ር  ተደርጎ  ስለተዘጋጀ፤  አንዳድ ጊዜ ተለዋጭ 

ስሞች ተተኪአቸዉ ወደ ሆኑ ወደ ዋናዉ ስሞች ተለውጦ እናገ ኛቿለን፡ ፡  ይህ ደግሞ ለአድማጮች ግልጽ እንድሆን  ስለተፈለገ  ነ ዉ፡ ፡  

በቀደመዉና  በተሰጠዉ ታሪክ መካከል መሸጋገ ሪያ  ድልድይ ሆኖ እንዲያገ ለግሉ ወይም ቅድመ ሁኔታን  በተመለከተ ፍንጭ እንዲሰጡ 

በታሪኮቹ መጀመሪያ  ላይ መግቢያዎች ተሰቷል፡ ፡         

የ  70 ታሪኮች ስብስብ ታሪክ አጠር ባለ መልክ ብዘጋጅም የ ቅዱሳት መጽሐፍን  አጠቃላይ እይታ ከመጀመሪያ  እስከ መጨረሻ መንበብና  

መጻፍ ለማይችሉ ተማሪዎች ለመስጠት በቂ ነ ዉ፡ ፡  ከዚህም በላይ የ ካይሮስ  ኦራል ባይብል ፍላጎ ት በቂ የ ታሪክ ስብስቦችን  

በእንግልዝኛ ቋንቋ በማዘጋጀት ከዚያም ወደ ሌሎች ቋንቋዎች መተርጎም መቻል ነ ዉ፡ ፡  ዛሬ በዓለማችን  ወንጌል ያልደረሳቸዉ ስልሳ  

አምስቱ ፐርሰንት ሕዝብ መጻፍና  መንበብ የ ማየ ችሉ ናቸዉ፡ ፡  መቼም የ ነ ሱ የ ሆነ  ብቸኛዉ መጽሐፍ ቅዱስ  ሰምቶ በልባቸዉና  

በአይምሯቸዉ ዉስጥ ልያኖሩት የ ሚቻላቸዉን  ብቻ ነ ዉ፡ ፡  መጽሐፍ ቅዱስ  የ እግዚአብሔር  ቃል የ ሰዉን  ሕይወት ለመለወጥ ሐይል 

እንዳለዉ ይነ ግረናል፡ ፡  ምናልባት ኦራል ባይብል በዓለም ዙሪያ  ይሰራል ከዚህም የ ተነ ሳ  ወንጌልን  ያልሰሙ ሰዎች እግዚአብሔርን  

በማመን  እንደ ቃሉ ኖራሉ ብለን  እናምናለን ፡ ፡  
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ብሉይ ኪዳን  

ፍጥረት    ዘፍ 1 

1 በመጀመሪያ  እግዚአብሔር  ሰማይንና  ምድርን  ፈጠረ።  2 ምድርም ባዶ ነ በረች፥  አንዳችም አልነ በረባትም 

ጨለማም በጥልቁ ላይ ነ በረ  የ እግዚአብሔርም መንፈስ  በውኃ ላይ ሰፍፎ ነ በር።   

3 እግዚአብሔርም፦ ብርሃን  ይሁን  አለ  ብርሃንም ሆነ ።  4 እግዚአብሔርም ብርሃኑ  መልካም እንደ ሆነ  አየ  

ብርሃኑንና  ጨለማዉንም ለየ ።  5 እግዚአብሔርም ብርሃኑን  ቀን  ብሎ ጠራው፥  ጨለማውንም ሌሊት አለው።   

6 እግዚአብሔርም፦ ሰማይን  ፈጠረ፤  9 ከሰማይ በታች ያለው ውኃ በአንድ ስፍራ ይሰብሰብ፥  የ ብሱም ይገ ለጥ አለ  

እንዲሁም ሆነ ።  11 እግዚአብሔርም፦ ምድር  ዘርን  የ ሚሰጥ ሣርንና  ቡቃያን  በምድርም ላይ እንደ ወገ ኑ  ዘሩ 

ያለበትን  ፍሬን  የ ሚያፈራ ዛፍን  ታብቅል አለ  እንዲሁም ሆነ ።  12 እግዚአብሔርም ያ  መልካም እንደ ሆነ  አየ ።                   
14-16 እግዚአብሔር  ፀሓይን፣  ጨረቃንና  ኳክብትን  ቀንና  ሌሊትን  ይለዩ  ዘንድ ብርሃናት በሰማይ ጠፈር  ይሁኑ  

ዘንድ ለምልክቶች ለዘመኖች ለዕለታት ለዓመታትም ይሁኑ  ዘንድ ፈጠረቸዉ፡ ፡  20 እግዚአብሔርም አለ፦ ውኃ 

ሕያው ነ ፍስ  ያላቸውን  ተንቀሳቃሾች ታስገ ኝ፥  ወፎችም ከምድር  በላይ ከሰማይ ጠፈር  በታች ይብረሩ።  21 

እግዚአብሔርም ያ  መልካም እንደ ሆነ  አየ ።  22 እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎ ባረካቸው፦ ብዙ ተባዙም 

የ ባሕርንም ውኃ ሙሉአት ወፎችም በምድር  ላይ ይብዙ።   

25 እግዚአብሔር  የ ምድር  አራዊትን  እንደ ወገ ኑ  አደረገ ፥  እንስሳውንም እንደ ወገ ኑ፥  የ መሬት 

ተንቀሳቃሾችንም እንደ ወገ ኑ  አደረገ  እግዚአብሔርም ያ  መልካም እንደ ሆነ  አየ ።   

26 እግዚአብሔርም አለ፦ ሰውን  በመልካችን  እንደ ምሳሌአችን  እንፍጠር  የ ባሕር  ዓሦችንና  የ ሰማይ ወፎችን፥  

እንስሳትንና  ምድርን  ሁሉ፥  በምድር  ላይ የ ሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ።  27 እግዚአብሔርም ሰውን  በመልኩ 

ፈጠረ፤  ወንድና  ሴት አድርጎ  ፈጠራቸው።  28 እግዚአብሔርም ባረካቸው፥  እንዲህም አላቸው፦ ብዙ፥  ተባዙ፥  

ምድርንም ሙሉአት፥  ግዙአትም፡ ፡   

29 እግዚአብሔርም አለ፦ እነ ሆ መብል ይሆናችሁ ዘንድ በምድር  ፊት ሁሉ ላይ ዘሩ በእርሱ ያለውን  ሐመልማል 

ሁሉ፥  የ ዛፍን  ፍሬ የ ሚያፈራውንና  ዘር  ያለውንም ዛፍ ሁሉ ሰጠኋችሁ፡ ፡  30 ለምድርም አራዊት ሁሉ፥  ለሰማይም 

ወፎች ሁሉ፥  ሕያው ነ ፍስ  ላላቸው ለምድር  ተንቀሳቃሾችም ሁሉ የ ሚበቅለው ሐመልማል ሁሉ መብል ይሁንላቸው 

እንዲሁም ሆነ ።  31 እግዚአብሔርም ያደረገ ውን  ሁሉ አየ ፥  እነ ሆም እጅግ መልካም ነ በረ።  ማታም ሆነ  ጥዋትም 

ሆነ ፥  ስድስተኛ ቀን።  

 

አዳምና  ሕዋን     ዘፍ 2 

1 ሰማይና  ምድር  ሠራዊታቸውም ሁሉ ተፈጸሙ።  3 እግዚአብሔርም ሰባተኛውን  ቀን  ባረከው ቀደሰውም ሊያደርገ ው ከፈጠረው 

ሥራ ሁሉ በእርሱ ዐርፎአልና።   

7 እግዚአብሔር  አምላክም ሰውን  ከምድር  አፈር  አበጀው በአፍንጫውም የ ሕይወት እስትንፋስን  እፍ አለበት ሰውም ሕያው 

ነ ፍስ  ያለው ሆነ ።  8-14 እግዚአብሔር  በዔድን  ገ ነ ትን  ለማየ ት ደስ  ከሚያሰኘው፥  ለመብላትም መልካም ከሆነ ው ዛፍ ሁሉና  

ወርቅ ጋር  ተከለ።  ወንዝም ገ ነ ትን  ያጠጣ ዘንድ ከዔድን  ይወጣ ነ በር፡ ፡  በገ ነ ትም መካከል የ ሕይወትን  ዛፍ፥  

መልካምንና  ክፉን  የ ሚያስታውቀውንም ዛፍ አበቀለ።   
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15 እግዚአብሔር  አምላክም ሰውን  ወስዶ ያበጃትም ይጠብቃትም ዘንድ በዔድን  ገ ነ ት አኖረው።  16 እግዚአብሔር  አምላክም 

ሰውን  እንዲህ ብሎ አዘዘው፦ ከገ ነ ት ዛፍ ሁሉ ትበላለህ፡ ፡  17 ነ ገ ር  ግን  መልካምንና  ክፉን  ከሚያስታውቀው ዛፍ 

አትብላ  ከእርሱ በበላህ ቀን  ሞትን  ትሞታለህና።   

18 እግዚአብሔር  አምላክም አለ፦ ሰው ብቻውን  ይሆን  ዘንድ መልካም አይደለም የ ሚመቸውን  ረዳት እንፍጠርለት።  
19 እግዚአብሔር  አምላክም የ ምድር  አራዊትንና  የ ሰማይ ወፎችን  ሁሉ ከመሬት አደረገ  በምን  ስም እንደሚጠራቸውም ያይ 

ዘንድ ወደ አዳም አመጣቸው አዳምም ሕያው ነ ፍስ  ላለው ሁሉ በስሙ እንደ ጠራው ስሙ ያው ሆነ ።  20 አዳምም ለእንስሳት 

ሁሉ፥  ለሰማይ ወፎችም ሁሉ፥  ለምድር  አራዊትም ሁሉ ስም አወጣላቸው፡ ፡   

ነ ገ ር  ግን  ለአዳም እንደ እርሱ ያለ ረዳት አልተገ ኘለትም ነ በር።  21 እግዚአብሔር  አምላክም በአዳም ከባድ እንቅልፍን  

ጣለበት፥  አንቀላፋም ከጎ ኑም አንዲት አጥንትን  ወስዶ 22 ሴት አድርጎ  ሠራት ወደ አዳምም አመጣት።   

23 አዳምም አለ፦ ይህች አጥንት ከአጥንቴ ናት፥  ሥጋም ከሥጋዬ ናት እርስዋ ከወንድ ተገ ኝታለችና  ሴት ትባል።  
24 ስለዚህ ሰው አባቱንና  እናቱን  ይተዋል፥  በሚስቱም ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ።  25 አዳምና  ሚስቱ ሁለቱም 

ዕራቁታቸውን  ነ በሩ፥  አይተፋፈሩም ነ በር።  

የ ሰዉ ዉድቀት      ዘፍ 3  

1 እባብም እግዚአብሔር  አምላክ ከፈጠረው ከምድር  አውሬ ሁሉ ይልቅ ተንኰለኛ ነ በረ።  ሴቲቱንም፦ በውኑ  እግዚአብሔር  

ከገ ነ ት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዝዞአልን ? አላት።  2 ሴቲቱም ለእባቡ አለችው።  በገ ነ ት ካለው ከዛፍ ፍሬ እንበላለን  
3 ነ ገ ር  ግን  በገ ነ ት መካከል ካለው ከዛፉ ፍሬ፥  እግዚአብሔር  አለ፦ እንዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም።   

4 እባብም ለሴቲቱ አላት፦ ሞትን  አትሞቱም 5 ከእርስዋ በበላችሁ ቀን  ዓይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም 

መልካምንና  ክፉን  የ ምታውቁ እንድትሆኑ  እግዚአብሔር  ስለሚያውቅ ነ ው እንጂ።  6 ሴቲቱም ዛፉ ለመብላት ያማረ  እንደ 

ሆነ ፥  ለዓይንም እንደሚያስጎመጅ፥  ለጥበብም መልካም እንደ ሆነ  አየ ች ከፍሬውም ወሰደችና  በላች ለባልዋም ደግሞ 

ሰጠችው እርሱም ከእርስዋ ጋር  በላ።  7 የ ሁለቱም ዓይኖች ተከፈቱ፥  እነ ርሱም ዕራቁታቸውን  እንደ ሆኑ አወቁ 

የ በለስንም ቅጠሎች ሰፍተው ለእነ ርሱ ለራሳቸው ግልድም አደረጉ።   

8 እነ ርሱም ቀኑ በመሸ ጊዜ የ እግዚአብሔርን  የ አምላክን  ድምፅ  ከገ ነ ት ውስጥ ሲመላለስ  ሰሙ አዳምና  ሚስቱም 

ከእግዚአብሔር  ከአምላክ ፊት በገ ነ ት ዛፎች መካከል ተሸሸጉ።   

9 እግዚአብሔር  አምላክም አዳምን  ጠርቶ፦ ወዴት ነ ህ? አለው።  10 እርሱም አለ፦ በገ ነ ት ድምፅ ህን  ሰማሁ ዕራቁቴንም 

ስለ ሆንሁ ፈራሁ፥  ተሸሸግሁም።  11 እግዚአብሔርም አለው፦ ዕራቁትህን  እንደ ሆንህ ማን  ነ ገ ረህ? ከእርሱ እንዳትበላ  

ካዘዝሁህ ዛፍ በውኑ  በላህን ? 

12 አዳምም አለ፦ ከእኔ  ጋር  እንድትሆን  የ ሰጠኸኝ ሴት እርስዋ ከዛፉ ሰጠችኝና  በላሁ።  13 እግዚአብሔር  አምላክም 

ሴቲቱን፦ ይህ ያደረግሽው ምንድር  ነ ው? አላት።  ሴቲቱም አለች፦ እባብ አሳተኝና  በላሁ።   

14 እግዚአብሔር  አምላክም እባቡን  አለው፦ ይህን  ስላደረግህ የ ተረገ ምህ ትሆናለህ በሆድህም ትሄዳለህ፥  አፈርንም 

በሕይወትህ ዘመን  ሁሉ ትበላለህ።  15 በአንተና  በሴቲቱ መካከል፥  በዘርህና  በዘርዋም መካከል ጠላትነ ትን  አደርጋለሁ 

እርሱ ራስህን  ይቀጠቅጣል፥  አንተም ሰኰናውን  ትቀጠቅጣለህ።   

16 ለሴቲቱም አለ፦ በፀ ነ ስሽ ጊዜ ጭንቅሽን  እጅግ አበዛለሁ በጭንቅ ትወልጃለሽ ፈቃድሽም ወደ ባልሽ ይሆናል፥  እርሱም 

ገ ዥሽ ይሆናል።   

17 አዳምንም አለው።  የ ሚስትህን  ቃል ሰምተሃልና፥  ከእርሱ እንዳትበላ  ካዘዝሁህ ዛፍም በልተሃልና  ምድር  ከአንተ 

የ ተነ ሣ የ ተረገ መች ትሁን  በሕይወት ዘመንህም ሁሉ በድካም ከእርስዋ ትበላለህ 19 ወደ ወጣህበት መሬት እስክትመለስ  

ድረስ  በፊትህ ወዝ እንጀራን  ትበላለህ አፈር  ነ ህና፥  ወደ አፈርም ትመለሳለህና።  20 አዳምም ለሚስቱ ሔዋን  ብሎ ስም 
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አወጣ፥  የ ሕያዋን  ሁሉ እናት ናትና።  21 እግዚአብሔር  አምላክም ለአዳምና  ለሚስቱ የ ቁርበትን  ልብስ  አደረገ ላቸው፥  

አለበሳቸውም።  22 እግዚአብሔር  አምላክም አለ።  እነ ሆ አዳም መልካምንና  ክፉን  ለማወቅ ከእኛ እንደ አንዱ ሆነ  አሁንም 

እጁን  እንዳይዘረጋ፥  ደግሞም ከሕይወት ዛፍ ወስዶ እንዳይበላ፥  ለዘላለምም ሕያው ሆኖ እንዳይኖር  23 ስለዚህ 

እግዚአብሔር  አምላክ ከዔድን  ገ ነ ት አስወጣው፥  የ ተገ ኘባትን  መሬት ያርስ  ዘንድ።   

 

ቃይንና  አቤል     ዘፍ 4 

1 አዳምም ሚስቱን  ሔዋንን  አወቀ ፀ ነ ሰችም፥  ቃየ ንንም ወለደች፡ ፡  2 ደግሞም ወንድሙን  አቤልን  ወለደች።  አቤልም በግ 

ጠባቂ ነ በረ  ቃየ ንም ምድርን  የ ሚያርስ  ነ በረ።  3 ከብዙ ቀን  በኋላም ቃየ ን  ከምድር  ፍሬ ለእግዚአብሔር  መሥዋዕትን  

አቀረበ፡ ፡  4 አቤልም ደግሞ ከበጎ ቹ በኵራትና  ከስቡ አቀረበ።  እግዚአብሔርም ወደ አቤልና  ወደ መሥዋዕቱ ተመለከተ፡ ፡  
5 ወደ ቃየ ንና  ወደ መሥዋዕቱ ግን  አልተመለከተም።  ቃየ ንም እጅግ ተናደደ ፊቱም ጠቆረ።   

6 እግዚአብሔርም ቃየ ንን  አለው፦ ለምን  ተናደድህ? ለምንስ  ፊትህ ጠቆረ? 7 መልካም ብታደርግ ፊትህ የ ሚበራ 

አይደለምን ? መልካም ባታደርግ ግን  ኃጢአት በደጅ ታደባለች ፈቃድዋም ወደ አንተ ነ ው፥  አንተ ግን  በእርስዋ 

ን ገ ሥባት።   

8 ቃየ ንም ወንድሙን  አቤልን፦ ና  ወደ ሜዳ እንሂድ አለው።  በሜዳም ሳሉ ቃየ ን  በወንድሙ በአቤል ላይ ተነ ሣበት፥  

ገ ደለውም።  9 እግዚአብሔርም ቃየ ንን  አለው፦ ወንድምህ አቤል ወዴት ነ ው? እርሱም አለ፦ አላውቅም የ ወንድሜ ጠባቂው 

እኔ  ነ ኝን ? 10 አለውም፦ ምን  አደረግህ? የ ወንድምህ የ ደሙ ድምፅ  ከምድር  ወደ እኔ  ይጮኻል።  11 አሁንም የ ወንድምህን  

ደም ከእጅህ ለመቀበል አፍዋን  በከፈተች በምድር  ላይ አንተ የ ተረገ ምህ ነ ህ።  12 በምድርም ላይ ኰብላይና  ተቅበዝባዥ 

ትሆናለህ።   

13 ቃየ ንም እግዚአብሔርን  አለው፦ ኃጢአቴ ልሸከማት የ ማልችላት ታላቅ ናት።  14 የ ሚያገ ኘኝም ሁሉ ይገ ድለኛል።  
15እግዚአብሔርም ቃየ ንን  ያገ ኘው ሁሉ እንዳይገ ድለው ምልክት አደረገ ለት።  16 ቃየ ንም ከእግዚአብሔር  ፊት ወጣ፡ ፡  

 

ኖኅ   ዘፍ 6-9 

6፡ 1 ሰዎች በምድር  ላይ መብዛት ጀመሩ 5 እግዚአብሔርም የ ሰው ክፋት በምድር  ላይ እንደ በዛ ፥  የ ልቡ አሳብ ምኞትም 

ሁልጊዜ ፈጽሞ ክፉ እንደ ሆነ  አየ ።  6 እግዚአብሔርም ሰውን  በምድር  ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ፥  በልቡም አዘ ነ ።  
7 እግዚአብሔርም፦ የ ፈጠርሁትን  ሰው ከምድር  ላይ አጠፋለሁ፥  ከሰው እስከ እንስሳ  እስከ ተንቀሳቃሽም እስከ ሰማይ 

ወፍም ድረስ  ስለ ፈጠርኋቸው ተጸጽቼአለሁና  አለ።   

8 ኖኅ ግን  በእግዚአብሔር  ፊት ሞገ ስን  አገ ኘ።  9 ኖኅም በትውልዱ ጻድቅ ፍጹምም ሰው ነ በረ :: አካሄዱንም ከእግዚአብሔር  

ጋር  አደረገ ።  10 ኖኅም ሦስት ልጆችን  ሴምን  ካምን  ያፌትንም ወለደ።  13 እግዚአብሔርም ኖኅን  አለው፦ የ ሥጋ ሁሉ ፍጻሜ 

በፊቴ ደርሶአል ከእነ ርሱ የ ተነ ሣ ምድር  በግፍ ተሞልታለችና  እኔም እነ ሆ ከምድር  ጋር  አጠፋቸዋለሁ።  14 ከጎ ፈር  

እንጨት መርከብን  ለአንተ ሥራ በመርከቢቱም ጉርጆችን  አድርግ፥  በውስጥም በውጭም በቅጥራን  ለቅልቃት።  15 የ መርከቢቱ 

ርዝመት ሦስት መቶ ክንድ፥  ወርድዋ አምሳ  ክንድ፥  ከፍታዋ ሠላሳ  ክንድ ይሁን።   

19 ከአንተ ጋር  በሕይወት ይኖሩ ዘንድ ሥጋ ካለው ከሕያው ሁሉ ሁለት ሁለት እያደረግህ ወደ መርከብ ታገ ባለህ ተባትና  

እንስት ይሁን።  20 ከወፍ እንደ ወገ ኑ፥  ከእንስሳም እንደ ወገ ኑ፥  ከምድር  ተንቀሳቃሽም ሁሉ እንደ ወገ ኑ  በሕይወት 

ይኖሩ ዘንድ ሁለት ሁለት እየ ሆኑ  ወደ አንተ ይግቡ።  21 ከሚበላውም መብል ሁሉ ለአንተ ውሰድ፥  ወደ አንተም 

ትሰበስባለህ እርሱም ለአንተም ለእነ ርሱም መብል ይሆናል።  22 ኖኅም እግዚአብሔር  እንዳዘዘው ሁሉ እንዲሁ አደረገ ።  
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7፡ 1-4 እግዚአብሔርም ኖኅን  አለው፦ ከንጹሕ እንስሳ  ሁሉ ሰባት ሰባት ተባትና  እንስት፥  ንጹሕ ካልሆነ  እንስሳም ሁለት 

ሁለት ተባትና  እንስት፥  ከሰማይ ወፍ ደግሞ ሰባት ሰባት ተባትና  እንስት እያደረግህ በምድር  ላይ ለዘር  ይቀር  ዘንድ 

ለአንተ ትወስዳለህ።  ከሰባት ቀን  በኋላ  አርባ  ቀንና  አርባ  ሌሊት በምድር  ላይ ዝናብ አዘንባለሁና  የ ፈጠርሁትንም 

ፍጥረት ሁሉ ከምድር  ላይ አጠፉለሁና።  5 ኖኅም እግዚአብሔር  እንዳዘዘው ሁሉ አደረገ ።  

11 በኖኅ ዕድሜ በስድስተኛው መቶ ዓመት በሁለተኛው ወር  ከወሩም በአሥራ ሰባተኛው ዕለት፥  በዚያው ቀን  የ ታላቁ ቀላይ 

ምንጮች ሁሉ ተነ ደሉ፥  የ ሰማይም መስኮቶች ተከፈቱ 12 ዝናቡም አርባ  ቀንና  አርባ  ሌሊት በምድር  ላይ ሆነ ።  13 በዚያውም 

ቀን  ኖኅ ወደ መርከብ ገ ባ፥  16 እግዚአብሔርም በስተ ኋላው ዘጋበት።  17 ዝናቡም ለአርባ  ቀን  ዘ ነ በ፡ ፡  19 ውኃውም 

በምድር  ላይ እጅግ በጣም አሸነ ፈ ከሰማይም በታች ያሉ ታላላቆች ተራሮች ሁሉ ተሸፈኑ።  23 በምድር  ላይ የ ነ በረውም ሁሉ 

ተደመሰሰ  ከምድርም ተደመሰሱ።  ኖኅም አብረውት በመርከብ ከነ በሩት ጋር  ብቻውን  ቀረ።  24 ውኃውም መቶ አምሳ  ቀን  

በምድር  ላይ አሸነ ፈ።   

8፡ 1
 እግዚአብሔርም በምድር  ላይ ነ ፋስን  አሳለፈ፥  ውኃውም ጎ ደለ  

5
 የ ተራሮቹም ራሶች ተገ ለጡ።  13-14 በኖኅ ዕድሜ 

በስድስት መቶ አንድ ዓመት በመጀመሪያው ወር  ከወሩም በመጀመሪያው ቀን  ውኃው ከምድር  ላይ ደረቀ፡ ፡  በሁለተኛውም ወር  

ከወሩም በሀያ  ሰባተኛው ቀን  ምድር  ደረቀች።   

15 እግዚአብሔርም ለኖኅ እንዲህ ብሎ ነ ገ ረው።  16 አንተ ሚስትህንና  ልጆችህን  የ ልጆችህንም ሚስቶች ይዘህ ከመርከብ 

ውጣ።  18 ኖኅም ልጆቹንና  ሚስቱን  የ ልጆቹንም ሚስቶች ይዞ  ወጣ 19 አራዊት ሁሉ፥  ተንቀሳቃሾች ሁሉ፥  ወፎችም ሁሉ፥  

በምድር  ላይ የ ሚርመሰምሰው ሁሉ በየ ዘመዳቸው ከመርከብ ወጡ።  20 ኖኅም ለእግዚአብሔር  መሠውያውን  ሠራ፥  ከንጹሕም 

እንስሳ  ሁሉ ከንጹሐን  ወፎችም ሁሉ ወሰደ፥  በመሠውያውም ላይ መሥዋዕትን  አቀረበ።  

 9:1 እግዚአብሔርም ኖኅንና  ልጆቹን  ባረካቸው እንዲህም አላቸው፦ ብዙ ተባዙ፥  ምድርንም ሙሉአት።  8፡ 22 በምድር  ዘመን  

ሁሉ መዝራትና  ማጨድ፥  ብርድና  ሙቀት፥  በጋና  ክረምት፥  ቀንና  ሌሊት አያቋርጡም።  9
፡ 3 ሕይወት ያለው ተንቀሳቃሽ ሁሉ 

መብል ይሁናችሁ ሁሉን  እንደ ለመለመ ቡቃያ  ሰጠኋችሁ።  
4
 ነ ገ ር  ግን  ነ ፍሱ ደሙ ያለችበትን  ሥጋ አትብሉ 5 ነ ፍሳችሁ 

ያለችበትን  ደማችሁን  በእርግጥ እሻዋለሁ ከአራዊት ሁሉ እጅ እሻዋለሁ ከሰውም እጅ፥  ከሰው ወንድም እጅ፥  የ ሰውን  

ነ ፍስ  እሻለሁ።  6 የ ሰውን  ደም የ ሚያፈስስ  ሁሉ ደሙ ይፈስሳል ሰውን  በእግዚአብሔር  መልክ ፈጥሮታልና።  7 እናንተም 

ብዙ፥  ተባዙ በምድር  ላይ ተዋለዱ፥  እርቡባትም።   

12 እግዚአብሔርም አለ፦ በእኔ ና  በእናንተ መካከል፥  ከእናንተም ጋር  ባለው በሕያው ነ ፍስ  ሁሉ መካከል፥  ለዘላለም 

የ ማደርገ ው የ ቃል ኪዳን  ምልክት ይህ ነ ው 16 ቀስቲቱም በደመና  ትሆናለች በእኔ ና  በምድር  ላይ በሚኖር  ሥጋ ባለው 

በሕያው ነ ፍስ  ሁሉ መካከል ያለውን  የ ዘላለም ቃል ኪዳን  ለማሰብ አያታለሁ።  

 

ሴጣንና  የ ዚህ ዘለም መናፍስት    ኢሳ  14፡ 12-15፣  እዝ 28፡ 12-19 

መግቢያ፡  ይህ ታሪክ ሴጣን  እንዴት የ እግዝአብሔርና  የ ሰዉ ጠላት እንደ ሆነ  ይተርካል፡ ፡  

12 አንተ የ ንጋት ልጅ አጥቢያ  ኮከብ ሆይ፥  እንዴት ከሰማይ ወደቅህ ! አሕዛብንም ያዋረድህ አንተ ሆይ፥  እንዴት እስከ 

ምድር  ድረስ  ተቈረጥህ ! 13 አንተን  በልብህ።  ወደ ሰምይ ዐርጋለሁ፥  ዙፋኔ ንም ከእግዚአብሔር  ከዋክብት በላይ ከፍ ከፍ 

አደርጋለሁ፥  በሰሜንም ዳርቻ በመሰብሰቢያ  ተራራ ላይ እቀመጣለሁ 14 ከዳመናዎች ከፍታ በላይ ዐርጋለሁ፥  በልዑልም 

እመሰላለሁ አልህ።  15 ነ ገ ር  ግን  ወደ ሲኦል ወደ ጕድጓዱም ጥልቅ ትወርዳለህ።  ሕዝ 28፡ 12 ጥበብን  የ ተሞላህ ውበትህም 

የ ተፈጸመ መደምደሚያ  አንተ ነ ህ።  13 በእግዚአብሔር  ገ ነ ት በዔድን  ነ በርህ የ ከበረ  ዕ ንቍስ  ሁሉ፥  የ ሚያብረቀርቅ 

ዕ ንቍ፥  ወርቅ፥  ልብስህ ነ በረ  የ ከበሮህና  የ እንቢልታህ ሥራ በአንተ ዘንድ ነ በረ  በተፈጠርህበት ቀን  ተዘጋጅተው 

ነ በር።  14 አንተ ልትጋርድ የ ተቀባህ ኪሩብ ነ በርህ በተቀደሰው በእግዚአብሔር  ተራራ ላይ አኖርሁህ በእሳት ድንጋዮች 

መካከል ተመላለስህ።  15 ከተፈጠርህበት ቀን  ጀምረህ በደል እስኪገ ኝብህ ድረስ  በመንገ ድህ ፍጹም ነ በርህ።  16 በንግድህ 

ብዛት ግፍ በውስጥህ ተሞላ  ኃጢአትንም ሠራህ ስለዚህ እንደ ርኩስ  ነ ገ ር  ከእግዚአብሔር  ተራራ ጣልሁህ የ ምትጋርድ 
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ኪሩብ ሆይ፥  ከእሳት ድንጋዮች መካከል አጠፋሁህ።  17 በውበትህ ምክንያት ልብህ ኰርቶአል ከክብርህ የ ተነ ሣ ጥበብህን  

አረከስህ በምድር  ላይ ጣልሁህ ያዩህም ዘንድ በነ ገ ሥታት ፊት ሰጠሁህ።  18 በበደልህ ብዛት በንግድህም ኃጢአት 

መቅደስህን  አረከስህ ስለዚህ እሳትን  ከውስጥህ አውጥቻለሁ እርስዋም በልታሃለች፥  በሚያዩህም ሁሉ ፊት በምድር  ላይ 

አመድ አድርጌሃለሁ።  19 በአሕዛብም ውስጥ የ ሚያውቁህ ሁሉ ይደነ ቁብሃል አንተም ለድንጋጤ ሆነ ሃል፥  እስከ ዘላለምም 

አትገ ኝም።   

አብራም       ዘፍ 12፣  13፣  15 

መግቢያ፡  ኖህና  ልጆቹ ከመርከብ ከወረዱ ከብዙ ዓመታት በኃላ  እግዚአብሔር  አብራም ለተባለ  ሰዉ ተገ ለጠ 

ከእግዚአብሔር  ቃል የ ሆነ  ታሪክ እንደሚከተለዉ ነ ዉ፡ ፡  

12፡ 1 እግዚአብሔርም አብራምን  አለው፦ ከአገ ርህ ከዘመዶችህም ከአባትህም ቤት ተለይተህ እኔ  ወደማሳይህ ምድር  ውጣ።  
2 ታላቅ ሕዝብም አደርግሃለሁ፥  እባርክሃለሁ፥  ስምህንም አከብረዋለሁ ለበረከትም ሁን፡ ፡  3 የ ሚባርኩህንም 

እባርካለሁ፥  የ ሚረግሙህንም እረግማለሁ የ ምድር  ነ ገ ዶችም ሁሉ በአንተ ይባረካሉ።   

4 አብራምም እግዚአብሔር  እንደ ነ ገ ረው ሄደ ሎጥም ከእርሱ ጋር  ሄደ አብራምም ከካራን  በወጣ ጊዜ የ ሰባ  አምስት ዓመት 

ሰው ነ በረ።  5 አብራምም ሚስቱን  ሦራንና  የ ወንድሙን  ልጅ ሎጥን፥  ያገ ኙትን  ከብት ሁሉና  በካራን  ያገ ኙአቸውን  ሰዎች 

ይዞ  ወደ ከነ ዓን  ምድር  ለመሄድ ወጣ ወደ ከነ ዓንም ምድር  ገ ቡ።  7 እግዚአብሔርም ለአብራም ተገ ለጠለትና፦ ይህችን  

ምድር  ለዘርህ እሰጣለሁ አለው።  እርሱም ለተገ ለጠለት ለእግዚአብሔር  በዚያ  ስፍራ መሠውያን  ሠራ።  

13፡ 2
 አብራምም በከብት በብርና  በወርቅ እጅግ በለጠገ ።  5 ከአብራም ጋር  የ ሄደው ሎጥ ደግሞ የ ላምና  የ በግ መንጋ 

ድንኳንም ነ በረው።  7 የ አብራምንና  የ ሎጥን  መንጎ ች በሚጠብቁት መካከልም ጠብ ሆነ ፡ ፡  8 አብራምም ሎጥን  አለው፦ እኛ 

ወንድማማች ነ ንና  በእኔ ና  በአንተ በእረኞቼና  በእረኞችህ መካከል ጠብ እንዳይሆን  እለምንሃለሁ።  9 ምድር  ሁሉ በፊትህ  

አይደለችምን ? ከእኔ  ትለይ ዘ ንድ እለምንሃለሁ አንተ ግራውን  ብትወስድ እኔ  ወደ ቀኝ እሄዳለሁ አንተም ቀኙን  

ብትወስድ እኔ  ወደ ግራ እሄዳለሁ።  10 ሎጥም ዓይኑን  አነ ሣ፥  በዮርዳኖስ  ዙሪያ  ያለውንም አገ ር  ሁሉ ውኃ የ ሞላበት 

መሆኑን  አየ ፡ ፡  11 ሎጥም በዮርዳኖስ  ዙሪያ  ያለውን  አገ ር  ሁሉ መረጠ፡ ፡  

14 ሎጥ ከተለየ ው በኋላም እግዚአብሔር  አብራምን  አለው።  ዓይንህን  አንሣና  አንተ ካለህበት ስፍራ ወደ ሰሜንና  ወደ 

ደቡብ ወደ ምሥራቅና  ወደ ምዕራብ እይ 15 የ ምታያትን  ምድር  ሁሉ ለአንተና  ለዘርህ ለዘላለም እሰጣለሁና።  
15፡ 5

 ወደ 

ሜዳም አወጣውና፦ ወደ ሰማይ ተመልከት፥  ከዋክብትንም ልትቈጥራቸው ትችል እንደ ሆነ  ቍጠር  አለው።  ዘርህም እንደዚሁ 

ይሆናል አለው።  6 አብራምም በእግዚአብሔር  አመነ ፥  ጽድቅም ሆኖ ተቈጠረለት።   

ሦራና  አጋር    ዘፍ 16 

1 የ አብራም ሚስት ሦራ ግን  ለአብራም ልጅ አልወለደችለትም ነ በር  ስምዋ አጋር  የ ተባለ  ግብፃ ዊት ባሪያም ነ በረቻት።  
2 ሦራም አብራምን፦ እነ ሆ፥  እንዳልወልድ እግዚአብሔር  ዘጋኝ ምናልባት ከእርስዋ በልጅ እታነ ጽ እንደ ሆነ  ወደ 

እርስዋ ግባ  አለችው።  4 እርሱም ወደ አጋር  ገ ባ፥  አረገ ዘችም እንዳረገ ዘችም ባየ ች ጊዜ እመቤትዋን  በዓይንዋ 

አቃለለች።  6 ሦራም ባሠቀየ ቻት ጊዜ አጋር  ከፊትዋ ኮበለለች።   

7 የ እግዚአብሔር  መልአክም በውኃ ምንጭ አጠገ ብ በበረሀ  አገ ኛት፡ ፡  8 እርሱም፦ የ ሦራ ባሪያ  አጋር  ሆይ፥  ከወዴት 

መጣሽ?  ወዴትስ  ትሄጃለሽ? አላት።  እርስዋም፦ እኔ  ከእመቤቴ ከሦራ የ ኮበለልሁ ነ ኝ አለች።  9 የ እግዚአብሔር  

መልአክም፦ ወደ እመቤትሽ ተመለሺ፥  ከእጅዋም በታች ሆነ ሽ ተገ ዥ አላት።  11 እነ ሆ አንቺ ፀ ንሰሻል፥  ወንድ ልጅንም 

ትወልጃለሽ ስሙንም እስማኤል ብለሽ ትጠሪዋለሽ፥  እግዚአብሔር  መቸገ ርሽን  ሰምቶአልና።  12 እርሱም የ በዳ አህያን  

የ ሚመስል ሰው ይሆናል እጁ በሁሉ ላይ ይሆናል፥  የ ሁሉም እጅ ደግሞ በእርሱ ላይ ይሆናል እርሱም በወንድሞቹ ሁሉ ፊት 

ይኖራል።  16 አጋር  እስማኤልን  ለአብራም በወለደችለት ጊዜ አብራም የ ሰማንያ  ስድስት ዓመት ሰው ነ በረ።  
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ኪዳንና  የ ይስሃቅ ዉልደት     ዘፍ 17፣  18፣  21 

17፡ 1
 አብራምም የ ዘጠና  ዘጠኝ ዓመት ሰው በሆነ  ጊዜ እግዚአብሔር  ለአብራም ተገ ለጠለትና  እንዲህ አለዉ፦ እኔ  ኤልሻዳይ 

ነ ኝ በፊቴ ተመላለስ፥  ፍጹምም ሁን፡ ፡  4 ለብዙ አሕዛብም አባት ትሆናለህ።  5 ከዛሬም ጀምሮ እንግዲህ ስምህ አብራም 

ተብሎ አይጠራ፥  ነ ገ ር  ግን  ስምህ አብርሃም ይሆናል ለብዙ አሕዛብ አባት አድርጌሃለሁና።  6 እጅግም አበዛ ሃለሁ፥  

ሕዝብም አደርግሃለሁ፥  ነ ገ ሥታትም ከአንተ ይወጣሉ።  8 የ ከነ ዓን  ምድር  ሁሉ፥  ለዘላለም ግዛት ይሆንህ ዘንድ ለአንተና  

ከአንተ በኋላ  ለዘርህ እሰጣለሁ አምላክም እሆናቸዋለሁ።  
10
 ከእናንተ ወንድ ሁሉ ይገ ረዝ።  

11
 በእኔ ና  በእናንተ 

መካከል ላለውም ቃል ኪዳን  ምልክት ይሆናል።   

18:1 ከዚህ ጊዜ በኋላ  ብዙም ሳይቆይ እግዚአብሔር  አምላክ ለአብራሃም ተገ ለጠና፦ 
10
 የ ዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ 

አንተ በእውነ ት እመለሳለሁ ሚስትህ ሣራም ልጅን  ታገ ኛለች አለ።  18 አብርሃም በእውነ ት ታላቅና  ብርቱ ሕዝብ 

ይሆናልና፥  የ ምድር  አሕዛብም ሁሉ በእርሱ ይባረካሉና።  19 ጽድቅንና  ፍርድን  በማድረግ የ እግዚአብሔርን  መንገ ድ 

ይጠብቁ ዘንድ ልጆቹንና  ከእርሱ በኋላ  ቤቱን  እንዲያዝዝ አውቃለሁና  ይህም እግዚአብሔር  በአብርሃም ላይ የ ተናገ ረውን  

ነ ገ ር  ሁሉ ያመጣ ዘንድ ነ ው።   

21፡ 1 እግዚአብሔርም እንደ ተናገ ረው ሣራን  አሰበ  እግዚአብሔርም እንደ ተናገ ረው ለሣራ አደረገ ላት።  2 ሣራም ፀ ነ ሰች፥  

እግዚአብሔርም በተናገ ረው ወራት ለአብርሃም በእርጅናው ወንድ ልጅን  ወለደችለት።  3 ሣራ የ ወለደችለትን  የ ልጁን  ስም 

ይስሐቅ ብሎ ጠራው።  4 አብርሃምም ልጁን  ይስሐቅን  እግዚአብሔር  እንዳዘዘው በስምንተኛ ቀን  ገ ረዘው።  5 አብርሃምም 

ልጁ ይስሐቅ በተወለደለት ጊዜ የ መቶ ዓመት ዕድሜ ነ በረ።  6 ሣራም፦ እግዚአብሔር  ሳቅ አድርጎ ልኛል ይህንንም የ ሚሰማ 

ሁሉ በእኔ  ምክንያት ይስቃል አለች።  7 ደግሞም፦ ሣራ ልጆችን  እንድታጠባ  ለአብርሃም ማን  በነ ገ ረው? በእርጅናው ልጅን  

ወልጄለታለሁና  አለች።  

አብራሃምና  ይስሃቅ   ዘፍ 22፡ 1-18 

መግቢያ፡  ከጥቂት ጊዜ በኋላ  የ ራሱን  ቤተሰብ እንዲመሰርት አብራሃም እስማኤልን  ሰደደ፡ ፡  ነ ገ ር  ግን  የ ቃል ኪዳን  ልጅ 

ይስሃቅን  ከራሱ ጋር  አስቀራ፡ ፡  

1 ከእነ ዚህም ነ ገ ሮች በኋላ  እግዚአብሔር  አብርሃምን  ፈተነ ው፥  እንዲህም አለው፦ አብርሃም ሆይ፦ አብርሃምም፦ 

እነ ሆ፥  አለሁ አለ።  2 የ ምትወደውን  አንድ ልጅህን  ይስሐቅን  ይዘህ ሂድ እኔም በምነ ግርህ በአንድ ተራራ ላይ በዚያ  

መሥዋዕት አድርገ ህ ሠዋው አለ።   

3 አብርሃምም በማለዳ ተነ ሥቶ አህያውን  ጫነ ፥  ሁለቱንም ሎሌዎቹንና  ልጁን  ይስሕቅን  ከእርሱ ጋር  ወሰደ፥  እንጨትንም 

ለመሥዋዕት ሰነ ጠቀ ተነ ሥቶም እግዚአብሔር  ወዳለው ቦታ ሄደ።  4 በሦስተኛውም ቀን  አብርሃም ዓይኑን  አነ ሣና  ቦታውን  

ከሩቅ አየ ።  5 አብርሃምም ሎሌዎቹን  አላቸው፦ አህያውን  ይዛችሁ ከዚህ ቆዩ  እኔ ና  ልጄ ወደዚያ  ሄደን  እንሰግዳለን፥  

ወደ እናንተም እንመለሳለን።   

6 አብርሃምም የ መሥዋዕቱን  እንጨት አንሥቶ ለልጁ ለይስሐቅ አሸከመው እርሱም እሳቱንና  ቢላዋውን  በእጁ ያዘ ፥  ሁለቱም 

አብረው ሄዱ።  7 ይስሐቅም አባቱን  አብርሃምን  ተናገ ረው፦ እሳቱና  እንጨቱ ይኸው አለ  የ መሥዋዕቱ በግ ግን  ወዴት ነ ው? 

አለ።  8 አብርሃምም፦ ልጄ ሆይ፥  የ መሥዋዕቱን  በግ እግዚአብሔር  ያዘጋጃል አለው ሁለቱም አብረው ሄዱ።  9 እግዚአብሔር  

ወዳለውም ቦታ ደረሱ አብርሃምም በዚያ  መሠዊያውን  ሠራ፥  እንጨትንም ረበረበ  ልጁን  ይስሐቅንም አስሮ በመሠዊያው 

በእንጨቱ ላይ አጋደመው።  10 አብርሃምም እጁን  ዘረጋ፥  ልጁንም ያርድ ዘንድ ቢላዋ አነ ሣ።  11 የ እግዚአብሔር  መልአክም 

ከሰማይ ጠራና   አብርሃም አብርሃም አለው 12 እርሱም፦ እነ ሆኝ አለ።  እርሱም፦ በብላቴናው ላይ እጅህን  አትዘርጋ፥  

አንዳችም አታድርግበት አንድ ልጅህን  ለእኔ  አልከለከልህምና  እግዚአብሔርን  የ ምትፈራ እንደ ሆንህ አሁን  አውቄአለሁ 

አለ።  13 አብርሃምም ዓይኑን  አነ ሣ፥  በኋላውም እነ ሆ አንድ በግ በዱር  ውስጥ ቀንዶቹ በዕ ፀ  ሳቤቅ ተይዞ  አየ  

አብርሃምም ሄደ በጉንም ወሰደው፥  በልጁም ፋንታ መሥዋዕት አድርጎ  ሠዋው።  14 አብርሃምም ያንን  ቦታ ያህዌ ይርኤ ብሎ 

ጠራው እስከ ዛሬም ድረስ  በእግዚአብሔር  ተራራ ይታያል ይባላል።   
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15 የ እግዚአብሔር  መልአክም አብርሃምን  ከሰማይ ሁለተኛ ጊዜ ጠራው፥  16 እንዲህም አለው፦ እግዚአብሔር፦ በራሴ ማልሁ 

ይላል ይህን  ነ ገ ር  አድርገ ሃልና፥  አንድ ልጅህንም አልከለከልህምና  17 በእውነ ት በረከትን  እባርክሃለሁ፥  ዘርህንም 

እንደ ሰማይ ከዋክብትና  በባሕር  ዳር  እንዳለ  አሸዋ አበዛዋለሁ ዘርህም የ ጠላቶችን  ደጅ ይወርሳል 18 የ ምድር  አሕዛብ 

ሁሉም በዘርህ ይባረካሉ፥  ቃሌን  ሰምተሃልና።  

ያዕቆብና  የ ተሰረቀዉ በረከት          ዘፍ 25፡ 20-34፣  27፡ 1-42፣  28፡ 5 

መግቢያ፡  ይስሃቅ ሁለት ወንዶች ልጆች ነ በሩት የ ኣንዳኛዉ ስም አታለዉ ያዕቆብ ሲሆን  የ ሁለተኛዉ ስም ደግሞ ዔሳዉ 

ነ በር፡ ፡  

20 ይስሐቅም አርባ  ዓመት ሲሆነ ው ርብቃን  አገ ባ፡ ፡  21 ይስሐቅም ስለሚስቱ ወደ እግዚአብሔር  ጸለየ ፥  መካን  ነ በረችና  
እግዚአብሔርም ተለመነ ው፥  ርብቃም ሚስቱ ፀ ነ ሰች።  23 እግዚአብሔርም አላት፦ ሁለት ወገ ኖች በማኅፀንሽ ናቸው፥  
ሁለቱም ሕዝብ ከሆድሽ ይከፈላሉ ሕዝብም ከሕዝብ ይበረታል ታላቁም ለታናሹ ይገ ዛል።  24 ትወልድ ዘንድ ዘመንዋ 
በተፈጸመ ጊዜም፥  25 በፊትም የ ወጣው ቀይ ነ በረ፥  ሁለንተናውም ጠጕር  ለብሶ  ነ በር  ስሙም ዔሳው ተባለ።  26 ከዚያም 
በኋላ  ወንድሙ ወጣ፥  በእጁም የ ዔሳውን  ተረከዝ ይዞ  ነ በር  ስሙም ያዕቆብ ተባለ።  እርስዋ ልጆችን  በወለደቻቸው ጊዜ 
ይስሐቅ ስድሳ  ዓመት ሆኖት ነ በር።  27 ብላቴኖቹም አደጉ ዔሳውም አደን  የ ሚያውቅ የ በረሃ  ሰው ሆነ  ያዕቆብ ግን  ጭምት 
ሰው ነ በረ፥  በድንኳንም ይቀመጥ ነ በር።  28 ይስሐቅም ዔሳውን  ይወድ ነ በር፥  ካደነ ው ይበላ  ነ በርና  ርብቃ ግን  
ያዕቆብን  ትወድ ነ በረች።  29 ያዕቆብም ወጥ ሠራ ዔሳውም ደክሞ ከበረሃ  ገ ባ  30 ዔሳውም ያዕቆብን፦ ከዚህ ከቀዩ  ወጥ 
አብላኝ፥  እኔ  እጅግ ደክሜአለሁና  አለው:: 31 ያዕቆብም፦ በመጀመሪያ  ብኵርናህን  ሽጥልኝ አለው።  32 ዔሳውም፦ እነ ሆ፥  
እኔ  ልሞት ነ ኝ ይህች ብኵርና  ለምኔ  ናት? አለ።   እንዲሁም ዔሳው ብኵርናውን  አቃለላት።   
 
27:1 ይስሐቅ ሸምግሎ ዓይኖቹ ከማየ ት በፈዘዙ ጊዜ ታላቁን  ልጁን  ዔሳውን  ጠርቶ፦ ልጄ ሆይ አለው እርሱም፦ እነ ሆ አለሁ 
አለው።  2 እርሱም አለው፦ እነ ሆ እኔ  አረጀሁ፥  የ ምሞትበትን  ቀን  አላውቅም።  3 አሁንም ማደኛህን  የ ፍላጻህን  አፎትና  
ቀስትህን  ውሰድ፥  ወደ ምድረ  በዳም ውጣ፥  አደንም አድንልኝ 4 ሳልሞትም ነ ፍሴ እንድትባርክህ  የ ጣፈጠ መብል እኔ  
እንደምወደው አዘጋጅተህ እበላ  ዘንድ አምጣልኝ።  5 ርብቃም ይስሐቅ ለልጁ ለዔሳው ሲነ ግር  ትሰማ ነ በር።  ዔሳውም 
አደን  አድኖ ሊያመጣ ወደ ምድረ  በዳ ከሄደ በኋላ  ለያዕቆብ እንዲህ ኣለች 9 ወደ መንጋ ሄደህ  ሁለት መልካካም ጠቦቶች 
አምጣልኝ እነ ርሱንም ጣፋጭ መብል ለአባትህ እንደሚወደው አደርጋለሁ፡ ፡  10 ለአባትህም፥  ሳይሞት እንዲባርክህ፥  
ይበላ  ዘንድ ታገ ባለታለህ።   
 
15 ርብቃም ከእርስዋ ዘንድ በቤት የ ነ በረችውን  የ ታላቁን  ልጅዋን  የ ዔሳውን  መልካሙን  ልብስ  አመጣች፥  ታናሹን  ልጅዋን  
ያዕቆብንም አለበሰችው ፡ ፡  16 የ ጠቦቶችንም ለምድ በእጆቹና  በለስላሳው አንገ ቱ ላይ አደረገ ች፡ ፡  17 የ ሠራችውን  ጣፋጭ 
መብልና  እንጀራውን  ለልጅዋ ለያዕቆብ በእጁ ሰጠችው።  18 ወደ አባቱም ገ ብቶ፦ አባቴ ሆይ አለው እርሱም፦ እነ ሆኝ ልጄ 
ሆይ፥  አንተ ማን  ነ ህ? አለ።  19 ያዕቆብም አባቱን  አለው፦ የ በኵር  ልጅህ እኔ  ዔሳው ነ ኝ እንዳዘዝኽኝ አደረግሁ 
ነ ፍስህ ትባርከኝ ዘንድ ቀና  በልና  ተቀመጥ፥  ካደንሁትም ብላ።  20 ይስሐቅም ልጁን፦ ልጄ ሆይ፥  እንዴት ፈጥነ ህ 

አገ ኘኸው? አለው።  እርሱም፦ እግዚአብሔር  አምላክህ ወደ እኔ  ስለ አቀረበው ነ ው አለ።  22 ይስሃቅም ይህ ድምፅ  

የ ያዕቆብ ድምፅ  ነ ው፥  እጆች ግን  የ ዔሳው እጆች ናቸው አለው።  24 አለውም፦ አንተ ልጄ ዔሳው ነ ህን ? እርሱም፦ እኔ  ነ ኝ 
አለ።  25 እርሱም፦ ከልጄ አደን  እንድበላና  ነ ፍሴ እንድትባርክህ አቅርብልኝ አለ።  26 አባቱ ይስሐቅም፦ ልጄ ሆይ፥  
ወደ እኔ  ቅረብ ሳመኝም አለው።  27 ወደ እርሱም ቀረበ፥  ሳመውም የ ልብሱንም ሽታ አሸተተ፥  ባረከውም፥ እንዲህም አለ፦ 
የ ልጄ ሽታ እግዚአብሔር  እንደ ባረከው እርሻ ሽታ ነ ው:: 28 እግዚአብሔርም ከሰማይ ጠል ከምድርም ስብ የ እህልንም 
የ ወይንንም ብዛት ይስጥህ :: 29 አሕዛብ ይገ ዙልህ ሕዝብም ይስገ ዱልህ ለወንድሞችህ ጌታ ሁን፥  የ እናትህም ልጆች 
ይስገ ዱልህ የ ሚረግምህ እርሱ ርጉም ይሁን  የ ሚባርክህም ቡሩክ ይሁን።   
30 ይስሐቅም ያዕቆብን  ባርኮ ከፈጸመ በኋላ፥  ያዕቆብም ከአባቱ ከይስሐቅ ፊት ከወጣ በኋላ፥  ወዲያው በዚያው ጊዜ 

ዔሳው ከአደኑ  መጥቶ ገ ባ።  31 አባቱንም።  አባቴ ይነ ሣ፥  ነ ፍስህም ትባርከኝ ዘንድ ከልጁ አደን  ይብላ  አለው።  32 አባቱ 

ይስሐቅም።  አንተ ማን  ነ ህ? አለው እርሱም፦ እኔ  የ በኵር  ልጅህ ዔሳው ነ ኝ አለው።  33 ይስሐቅም እጅግ ደነ ገ ጠ 
እንዲህም አለ፦ ያደነ ውን  አደን  ወደ እኔ  ያመጣ ማን  ነ ው? አንተ ሳትመጣም ከሁሉ በላሁ ባረክሁትም እርሱም የ ተባረከ 
ሆኖ ይኖራል።   
34 ዔሳውም የ አባቱን  ቃል በሰማ ጊዜ ታላቅ እጅግም መራራ ጩኸት ጮኸ፥  አባቱንም።  አባቴ ሆይ፥  እኔ ንም ደግሞ ባርከኝ 
አለው።  35 እርሱም፦ ወንድምህ በተንኮል ገ ብቶ በረከትህን  ወሰደብህ አለ።  41 ዔሳውም አባቱ ስለ ባረከው በያዕቆብ ቂም 
ያዘበት ዔሳውም በልቡ አለ።  ለአባቴ የ ልቅሶ  ቀን  ቀርቦአል፥  ከዚያም በኋላ  ወንድሜን  ያዕቆብን  እገ ድለዋለሁ።  
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42 ለርብቃም ይህ የ ታላቁ ልጅዋ የ ዔሳው ቃል ደረሰላት:: 28:5 ይስሐቅም ከርብቃ ወንድም ከላባ  ጋር  እንዲኖር  ያዕቆብን  

ሰደደው፡ ፡  

ያዕቆብና  ዔሳዉ ታረቁ      ዘፍ 32 
 

መግቢያ፡  ያዕቆብ ከአጎ ቱ ላባን  ጋር 20 ዓመት ኖረ፡ ፡  ወደ አገ ሩም ሲመለስ  11 ወንዶች ልጆችና  አንድ 
ልጃገ ረድ ነ በረዉ፡ ፡  ከእግዚአብሔር  ቃል የ ሆነ  ታሪክ እንደሚከተለዉ ይቀርባል፡ ፡   
 
3 ያዕቆብም ወደ ወንድሙ ወደ ዔሳው ከፊቱ መልእክተኞችን  ላከ፡ ፡  4 እንዲህም ብሎ አዘዛቸው።  ለጌታዬ ለዔሳው።  
ባሪያህ ያዕቆብ እንዲህ አለ  ብላችሁ ን ገ ሩት።  በላባ  ዘንድ በስደት ተቀመጥሁ እስከ አሁን  ድረስ  ቆየ ሁ 
6 መልእክተኞቹም ወደ ያዕቆብ ተመልሰው እንዲህ አሉት።  ወደ ወንድምህ ወደ ዔሳው ሄደን  ነ በር  እርሱም ደግሞ ሊቀበልህ 
ይመጣል፥  ከእርሱም ጋር  አራት መቶ ሰዎች አሉ።   
 
7 ያዕቆብም እጅግ ፈርቶ ተጨንቆ እንዲህ ብሎ ጸለየ ፦

9 የ አባቴ የ አብርሃም አምላክ ሆይ፥  የ አባቴም የ ይስሐቅ አምላክ 

ሆይ።  ወደ ምድርህ ወደ ተወለድህበትም ስፍራ ተመለስ፥  በጎ ነ ትንም አደርግልሃለሁ ያልኸኝ እግዚአብሔር  ሆይ 
10 ለባሪያህ ከሠራኸው ከምሕረትህና  ከእውነ ትህም ሁሉ ትንሽ ስንኳ የ ማይገ ባኝ ነ ኝ በትሬን  ብቻ ይዤ ይህን  ዮርዳኖስን  
ተሻግሬ ነ በርና፥  አሁን  ግን  የ ሁለት ክፍል ሠራዊት ሆንሁ።  11 ከወንድሜ ከዔሳው እጅ አድነ ኝ መጥቶ እንዳያጠፋኝ፥  
እናቶችንም ከልጆች ጋር  እንዳያጠፋ እኔ  እፈራዋለሁና።  12 አንተም።  በእርግጥ መልካም አደርግልሃለሁ፥  ዘርህንም 
ከብዛቱ የ ተነ ሣ እንደማይቈጠር  እንደ ባሕር  አሸዋ አደርጋለሁ ብለህ ነ በር።   
 
13-18 ከያዘውም ሁሉ ለወንድሙ ለዔሳው እጅ መንሻን  አወጣ ሁለት መቶ እንስት ፍየ ሎችንና  ሀያ  የ ፍየ ል አውራዎችን፥  
ሁለት መቶ እንስት በጎ ችንና  ሀያ  የ በግ አውራዎችን፥  ሠላሳ  የ ሚያጠቡ ግመሎችን  ከግልገ ሎቻቸው ጋር፥  አርባ  ላም፥  
አሥር  በሬ፥  ሀያ  እንስት አህያ፥  አሥርም የ እህያ  ግልገ ሎችን።  ያዕቆብም እንዲህ ብሎ አዘዘቸዉ፦ ለጌታዬ ለዔሳው እጅ 
መንሻ የ ሰደደው የ ባሪያህ የ ያዕቆብ ነ ው እርሱም ደግሞ እነ ሆ ከኋላችን  ነ ው በሉት።  21 እጅ መንሻው ከእርሱ ቀድሞ 
አለፈ:: 22 በዚያች ሌሊትም ተነ ሣ፥  ሁለቱን  ሚስቶቹንና  ሁለቱን  ባሪያዎቹን  አሥራ አንዱንም ልጆቹን  ወስዶ የ ያቦቅን  
ወንዝ ተሻገ ረ።  24 ያዕቆብ ግን  ለብቻው ቀረ፡ ፡   
 

አንድ ሰውም እስከ ንጋት ድረስ  ይታገ ለው ነ በር።  26 እንዲህም አለው፦ ሊነ ጋ አቀላልቶአልና  ልቀቀኝ።  እርሱም፦ 
ካልባረክኸኝ አልለቅቅህም አለው።  27 እንዲህም አለው፦ ስምህ  ማን  ነ ው? እርሱም፦ ያዕቆብ ነ ኝ አለው።  28 አለውም፦ 
ከእንግዲህ ወዲህ ስምህ እስራኤል ይባል እንጂ ያዕቆብ አይባል ከእግዚአብሔር  ከሰውም ጋር  ታግለህ አሸንፈሃልና።  
30 ያዕቆብም።  እግዚአብሔርን  ፊት ለፊት አየ ሁ፥  ሰውነ ቴም ድና  ቀረች:: 31 ጵኒኤልንም ሲያልፍ ፀሐይ ወጣችበት፥  
እርሱም በጭኑ  ምክንያት ያነ ክስ  ነ በር።   
 
33:1 ያዕቆብም ዓይኑን  አነ ሣ፥  እነ ሆም ዔሳው ከአራት መቶ ሰዎች ጋር  ሲመጣ አየ ው፥  3 እርሱም በፊታቸው አለፈ ወደ 
ወንድሙም እስኪደርስ  ድረስ  ወደ ምድር  ሰባት ጊዜ ሰገ ደ።  4 ዔሳውም ሊገ ናኘው ሮጠ፥  አንገ ቱንም አቅፎ ሳመው 
ተላቀሱም።  5 ዓይኑንም አነ ሣና  ሴቶችንና  ልጆችን  አየ ፥ እንዲህም አለ፦ እነ ዚህ ምኖችህ ናቸው? እርሱም፦ እግዚአብሔር  
ለእኔ  ለባሪያህ የ ሰጠኝ ልጆች ናቸው አለ።   
 
8 እርሱም፦ ያገ ኘሁት ይህ ሠራዊት ሁሉ ምንህ ነ ው? አለ።  እርሱም፦ በጌታዬ ፊት ሞገ ስን  አገ ኝ ዘንድ ነ ው አለ።  
9 ዔሳውም።  ለእኔ  ብዙ አለኝ ወንድሜ ሆይ፥  የ አንተ ለአንተ ይሁን  አለ።  10 ያዕቆብም አለ።  እንደዚህ አይደለም ነ ገ ር  
ግን  በፊትህ ሞገ ስን  አግኝቼ እንደ ሆንሁ እጅ መንሻዬን  ተቀበለኝ የ እግዚአብሔርን  ፊት እንደሚያይ ፊትህን  
አይቼአለሁና፥  በቸርነ ትም ተቀብለኸኛልና።  11 እስኪቀበለውም ድረስ  ዘበዘበው።  16 ዔሳውም በዚያን  ቀን  ወደ ሴይር  
መንገ ዱን  ተመለሰ።  
 

ህልመኛዉ ዮሴፍ      ዘፍ 37፣  39  
 

መግቢያ፡  ወጣቱ ዮሴፍ ለጽድቅ ቆመ 
 

2 ዮሴፍ የ አሥራ ሰባት ዓመት ልጅ በሆነ  ጊዜ ከወንድሞቹ ጋር  በጎ ችን  ይጠብቅ ነ በር  ዮሴፍም የ ክፋታቸውን  ወሬ ወደ 
አባታቸው አመጣ።  3 እስራኤልም ዮሴፍን  ከልጆቹ ሁሉ ይልቅ ይወደው ነ በር፥  በብዙ ኅብር  ያጌጠችም ቀሚስ  አደረገ ለት።  
4 ወንድሞቹም አባታቸው ከልጆቹ ሁሉ ይልቅ እንዲወደው ባዩ  ጊዜ ጠሉት፥  በሰላም ይናገ ሩትም ዘንድ አልቻሉም።   
 
5 ዮሴፍም ሕልምን  አለመ፥  ለወንድሞቹም 6 እኔ  ያለምሁትን  ሕልም ስሙ 7 እነ ሆ እኛ በእርሻ መካከል ነ ዶ ስናስር  
ነ በርና፥  እነ ሆም፥  የ እኔ  ነ ዶ ቀጥ ብላ  ቆመች የ እናንተም ነ ዶች በዙሪያ  ከብበው እነ ሆ ለእኔ  ነ ዶ ሰገ ዱ።  
8 ወንድሞቹም።  በእኛ ላይ ልትነ ግሥብን  ይሆን ? ወይስ  ልትገ ዛ  ይሆን ? አሉት።  9 ደግሞም ሌላ  ሕልምን  አለመ፥  
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ለወንድሞቹም ነ ገ ራቸው፥ እንዲህም አለ፦ እነ ሆ ደግሞ ሌላ  ሕልምን  አለምሁ እነ ሆ ፀሐይና  ጨረቃ አሥራ አንድ 
ከዋክብትም ሲሰግዱልኝ አየ ሁ።  10 አባቱም በውኑ  እኔ ና  እናትህ ወንድሞችህም መጥተን  በምድር  ላይ እንሰግድልህ ይሆን ? 
11 ወንድሞቹም ቀኑበት አባቱ ግን  ነ ገ ሩን  ይጠብቀው ነ በር።    
 
18  አንድ ቀን  ዮሴፍ ወደ ወንድሞቹ ሲመጣ እነ ርሱም በሩቅ ሳለ  አዩትና  እንዲ ተባባሉ፥  19 ያ  ባለ ሕልም ይኸው መጣ።  
20 አሁንም ኑ፥  እንግደለውና  በአንድ ጕድጓድ ውስጥ እንጣለው።  ክፉ አውሬም በላው እንላለን  ከሕልሞቹም የ ሚሆነ ውን  
እናያለን።  24 ወስደውም ወደ ጕድጓድ ጣሉት ጕድጓዱም ውኃ የ ሌለበት ደረቅ ነ በረ።   
25 እንጀራም ሊበሉ ተቀመጡ ዓይናቸውንም አንሥተው አዩ፥  እነ ሆም ነ ገ ዶች ወደ ግብፅ  ለመውረድ ከገ ለዓድ መጡ 
ግመሎቻቸውም ሽቱና  በለሳን  ከርቤም ተጭነ ው ነ በር።  27 ኑ፥  ለእስማኤላውያን  እንሽጠው፥  እጃችንን  ግን  በእርሱ ላይ 

አንጣል፥  ወንድማችን  ሥጋችንም ነ ውና።  ወንድሞቹም የ እርሱን  ነ ገ ር  ሰሙት።  
28

 እነ ርሱም ዮሴፍን  አንሥተው ከጕድጓድ 

አወጡት ለእስማኤላውያንም ዮሴፍን  በሀያ  ብር  ሸጡት እነ ርሱም ዮሴፍን  ወደ ግብፅ  ወሰዱት።   
39፡ 1 ዮሴፍ ግን  ወደ ግብፅ  ወረደ የ ፈርዖን  ጃንደረባ  የ ዘበኞቹም አለቃ የ ሚሆን  የ ግብፅ  ሰው ጲጥፋራ ወደ ግብፅ  

ካወረዱት ከእስማኤላውያን  እጅ ገ ዛው።  2 እግዚአብሔር  ከዮሴፍ ጋር  ነ በረ፥  ሥራውም የ ተከናወነ ለት ሰው ሆነ  
በግብፃ ዊው ጌታውም ቤት ነ በረ።  3 ጌታውም እግዚአብሔር  ከእርሱ ጋር  እንዳለ፥  እርሱ የ ሚሠራውንም ሁሉ እግዚአብሔር  
በእጁ እንዲያከናውንለት አየ ።  4 ዮሴፍም በጌታው ፊት ሞገ ስን  አገ ኘ፥  እርሱንም ያገ ለግለው ነ በር  በቤቱም ላይ 
ሾመው፥  ያለውንም ሁሉ በእጁ ሰጠው።  5 እንዲህም ሆነ  በቤቱ ባለውም ሁሉ ላይ ከሾመው በኋላ  እግዚአብሔር  የ ግብፃ ዊውን  
ቤት ስለ ዮሴፍ ባረከው የ እግዚአብሔር  በረከት በውጪም በግቢም ባለው ሁሉ ላይ ሆነ ።   
6 የ ዮሴፍም ፊቱ መልከ መልካምና  ውብ ነ በረ።  7 ከዚህም በኋላ  እንዲህ ሆነ  የ ጌታው ሚስት በዮሴፍ ላይ ዓይንዋን  ጣለች።  
ከእኔም ጋር  ተኛ አለችው።  8 እርሱም እንቢ አለ፥  ለጌታውም ሚስት እንዲህ አላት፦ እንዴት ይህን  ትልቅ ክፉ ነ ገ ር  
አደርጋለሁ? በእግዚአብሔር  ፊት እንዴት ኃጢአትን  እሠራለሁ? 10 ይህንም ነ ገ ር  በየ ዕለቱ ለዮሴፍ ትነ ግረው ነ በር  
11 እንዲህም ሆነ  በዚያን  ጊዜ ሥራውን  እንዲሠራ ወደ ቤቱ ገ ባ  በቤትም ውስጥ ከቤት ሰዎች ማንም አልነ በረም።  12 ከእኔ  
ጋር  ተኛ ስትል ልብሱን  ተጠማጥማ ያዘች እርሱም ልብሱን  በእጅዋ ትቶላት ሸሸ ወደ ውጭም ወጣ።  16 ጌታው ወደ ቤቱ 
እስኪገ ባ  ድረስም ልብሱን  ከእርስዋ ዘንድ አኖረች።  17 ይህንም ነ ገ ር  እንዲህ ብላ  ነ ገ ረችው።  ያገ ባህልን  ዕብራዊው 
ባሪያ  ሊሣለቅብኝ ወደ እኔ  ገ ባ  18 እኔም ድምፄን  ከፍ አድርጌ  ስጮኽ ልብሱን  በእጄ ተወና  ወደ ውጭ ሸሸ።  19 ጌታውም።  
ባሪያህ እንዲህ አደረገ ኝ ብላ  የ ነ ገ ረችውን  የ ሚስቱን  ቃል በሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጣ።  
20 የ ዮሴፍም ጌታ ወሰደው፥  የ ንጉሡ እስረኞችም ወደሚታሰሩበት ስፍራ ወደ ግዞት ቤት አገ ባው ከዚያም በግዞት ነ በረ።  
21 እግዚአብሔርም ከዮሴፍ ጋር  ነ በረ  ምሕረትንም አበዛለት፥  በግዞት ቤቱም አለቃ ፊት ሞገ ስን  ሰጠው።  22 የ ግዞት ቤቱም 
አለቃ በግዞት ያሉትን  እስረኞች ሁሉ በዮሴፍ እጅ አሳልፎ ሰጣቸው።  23 የ ግዞት ቤቱም አለቃ በእጁ ያለውን  ነ ገ ር  ከቶ 
አላሰበም፥  እግዚአብሔር  ከእርሱ ጋር  ነ በረና  የ ሚያደርገ ውንም ሁሉ እግዚአብሔር  ያቀናለት ነ በር።  

ዮሴፍ ገ ዥ ሆነ  ዘፍ 41፣  42፣  45፣  46 
 

መግቢያ፡  ዮሴፍ እስር  ቤት በነ በረ  ጊዜ ፈርዖን  ሕልም አየ  
 
1 ከሁለት ዓመት በኋላም ፈርዖን  ሕልምን  አየ ፥  እነ ሆም፥  በወንዙ ዳር  ቆሞ ነ በር።  

2
 ሥጋቸውም የ ወፈረ  ሰባት ላሞች 

ከወንዙ ወጡ፥  3 ከእነ ርሱም በኋላ  እነ ሆ መልካቸው የ ከፋ ሥጋቸውም የ ከሳ  ሌሎች ሰባት ላሞች ከወንዝ ወጡ፥  4 መልካቸው 
የ ከፋ ሥጋቸውም የ ከሳ  እነ ዚያም ላሞች መልካቸው ያማረውን  ሥጋቸው የ ወፈረውን  ሰባቱን  ላሞች ዋጡአቸው።  ፈርዖንም 
ነ ቃ።  5 ደግሞም ተኛ ሁለተኛም ሕልምን  አየ ።  እነ ሆም በአንድ አገ ዳ ላይ የ ነ በሩ ያማሩና  መልካም የ ሆኑ  ሰባት እሸቶች 
ወጡ 6 እነ ሆም ከእነ ርሱ በኋላ  የ ሰለቱና  በምሥራቅ ነ ፋስ  የ ተመቱ ሰባት እሸቶች ወጡ 7 ሰባቱን  ያማሩና  የ ዳበሩ 
እሸቶች ዋጡአቸው።  
 

 
8
 በነ ጋም ጊዜ ነ ፍሱ ታወከችበት ወደ ሕልም ተርጓሚዎች ሁሉ ወደ ግብፅ  ጠቢባንም ሁሉ ልኮ ወደ እርሱ ጠራቸው 

ፈርዖንም ሕልሙን  ነ ገ ራቸው፥  ነ ገ ር  ግን  ከእነ ርሱ ለፈርዖን  የ ሚተረጕም አልተገ ኘም።  9-13 የ ዚያን  ጊዜ የ ጠጅ 

አሳላፈዎቹ አለቃ በወይኒ  ቤት ያለ ዮሴፍ የ ሚባል ዕብራዊ ባሪያ  ሕልም ይተርጉማል ብሎ ለፈርዖን  ተናገ ረ።  14-

25 ፈርዖንም ልኮ ዮሴፍን  አስጠራ፥  ዮሴፍም ፈርዖንን  አለው።  የ ፈርዖን  ሕልሙ አንድ ነ ው እግዚአብሔር  ሊያደርገ ው 
ያለውን  ለፈርዖን  ነ ግሮታል።  26 ሰባቱ መልካካሞች ላሞች ሰባት ዓመታት ናቸው፥  ሰባቱም መልካካሞች እሸቶች ሰባት 
ዓመታት ናቸው ሕልሙ አንድ ነ ው።  27 ከእነ ርሱም በኋላ  የ ወጡት የ ከሱትና  መልከ ክፋዎቹ ሰባት ላሞች ሰባት ዓመታት 
ናቸው፥  የ ሰለቱትና  የ ምሥራቅ ነ ፋስ  የ መታቸው ሰባቱም እሸቶች እነ ርሱ ራብ የ ሚሆንባቸው ሰባት ዓመታት ናቸው።  
29 እነ ሆ በግብፅ  ምድር  ሁሉ እጅግ ጥጋብ የ ሚሆንባቸው ሰባት ዓመታት ይመጣሉ:: 
 
33-34 አሁንም ፈርዖን  ብልህና  አዋቂ ሰውን  ይፈልግ፥  ከሚገ ኘው ፍሬ በግብፅ  ምድር ሁሉ ከአምስት እጅ አንደኛውን  እንዲወስድ 

በግብፅ  ምድር ላይም ይሹመው።  36 በግብፅ  ምድር ስለሚሆነ ው ስለ ሰባቱ ዓመታት ራብ እህሉ ተጠብቆ ይኑር፥  ምድሪቱም በራብ 
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አትጠፋም።  39 ፈርዖንም ዮሴፍን  አለው።  እንደ አንተ ያለ ብልህ አዋቂም ሰው የ ለም፥  እግዚአብሔር  ይህን  ሁሉ ገ ልጦልሃልና።  
41 ፈርዖንም ዮሴፍን፦ በግብፅ  ምድር ሁሉ ላይ ሾምሁህ አለው።  42 ፈርዖን  ቀለበቱን  ከእጁ አወለቀ በዮሴፍ እጅም አደረገ ው፥  ነ ጭ 

የ ተልባ  እግር  ልብስንም አለበሰው፥  በአንገ ቱም የ ወርቅ ዝርግፍን  አደረገ ለት፡ ፡  43 የ እርሱም በምትሆን  በሁለተኛይቱ ሰረገ ላ  

አስቀመጠው፥  አዋጅ ነ ጋሪም።  ስገ ዱ እያለ በፊት በፊቱ ይጮኽ ነ በር እርሱም በግብፅ  ምድር ሁሉ ላይ ተሾመ።  46 ዮሴፍም በግብፅ  

ንጉሥ በፈርዖን  ፊት በቆመ ጊዜ ዕድሜው ሠላሳ  ዓመት ነ በረ።   

42፡ 1
 የ ዮሴፍ አባት ያዕቆብም በግብፅ  እህል እንዳለ  ሰማ፥  ልጆቹን  

2
 እነ ሆ ስንዴ በግብፅ  እንዲገ ኝ ሰምቼአለሁ ወደዚያ  

ውረዱ፥  እንድንድንና  እንዳንሞትም ከዚያ  ሸምቱልን።  6 ዮሴፍም በምድር  ላይ ገ ዥ ነ በረ፥  እርሱም ለምድር  ሕዝብ ሁሉ 

ይሸጥ ነ በር  የ ዮሴፍም ወንድሞች በመጡ ጊዜ በምድር  ላይ በግምባራቸው ሰገ ዱለት።  45፡ 1  ሰዎቹንም ሁሉ ከፊቴ 

አስወጡልኝ ብሎ ጮኾ ተናገ ረ  3 ዮሴፍም ለወንድሞቹ።  እኔ  ዮሴፍ ነ ኝ አባቴ እስከ አሁን  በሕይወቱ ነ ውን ? አለ።  
ወንድሞቹም ይመልሱለት ዘንድ አልቻሉም፥  በፊቱ ደንግጠው ነ በርና።  4 ዮሴፍም ወንድሞቹን፦ ወደ እኔ  ቅረቡ አለ።  ወደ 
እርሱም ቀረቡ።  እንዲህም አላቸው፦ ወደ ግብፅ  የ ሸጣችሁኝ እኔ  ወንድማችሁ ዮሴፍ ነ ኝ።  5 አሁንም ወደዚህ ስለ 
ሸጣችሁኝ አትዘኑ፥  አትቈርቈሩም እግዚአብሔር  ሕይወትን  ለማዳን  ከእናንተ በፊት ሰድዶኛልና።  8 አሁንም እናንተ 
ወደዚህ የ ላካችሁኝ አይደላችሁም፥  እግዚአብሔር  ላከኝ እንጂ፡ ፡   
 
9 አሁንም ፈጥናችሁ ወደ አባቴ ውጡ፥  የ ራቡ ዘመን  ገ ና  አምስት ዓመት ቀርቶአልና  ፈጥኖ ወደዚህ እንዲህ መጣ 
ን ገ ሩት፡ ፡  
 25 ከግብፅ  አገ ርም ወጡ፥  ወደ ከነ ዓንም ምድር  ከአባታቸው ከያዕቆብ ዘንድ ደረሱ።  26 ዮሴፍ ገ ና  በሕይወቱ ነ ው፥  

እርሱም በግብፅ  ምድር  ሁሉ ላይ ገ ዥ ሆኖአል።  ያዕቆብም ልቡ ደነ ገ ጠ፥  አላመናቸውም ነ በርና።  27 እርሱን  ያነ ሡት 

ዘንድ ዮሴፍ የ ሰደዳቸውን  ሰረገ ሎች ባየ  ጊዜ የ አባታቸው የ ያዕቆብ የ ነ ፍሱ ሕይወት ታደሰች።  46:2 እግዚአብሔርም 

በሌሊት ራእይ ለያዕቆብ እንዲ አለዉ፦ 3 የ አባቶችህ  አምላክ እግዚአብሔር  እኔ  ነ ኝ ወደ ግብፅ  መውረድ አትፍራ፥  በዚያ  
ትልቅ ሕዝብ አደርግሃለሁና።  4 እኔ  ወደ ግብፅ  አብሬህ  እወርዳለሁ፥  ከዚያም ደግሞ እኔ  አወጣሃለሁ ዮሴፍም እጁን  
በዓይንህ ላይ ያኖራል።  

 

ሙሴ፦የሚቃጣለዉ የ እሾህ ቍጥቋጦና  ፈርዖን     ዘጸ  3፣  7፣  8፣  9 

 መግቢያ፡  ዮሴፍ ከራሃቡ ልያስመልጣቸዉ አባቱንና  ወንድሞቹን  ወደ ግብፅ  ከወሰዳቸዉ በኋላ፣  ተከታዉ 

ትዉልድ ለ 430 ዓመት በዛዉ ስፍራ ቆየ ፡ ፡ በግብፅ  አገ ር  ስለ ዮሴፍ የ ማያዉቅ አድስ  ፈርዖን  ተነ ሳ፤  

የ እስራኤልንም ልጆች መጨቆን  ጀመረ፡ ፡  ከነ ሱ መካከል ሙሴ የ ሚባል ከከግብጻዊዉ ፈርዖን  እጅ አምልጦ 

ወደ ምድረ በዳ ሄደ፡ ፡  ከእግዝአብሔር  የ ሆነ  ታሪክ እንደሚከተለዉ ነ ዉ፡ ፡  

3፡ 1 ሙሴ ወደ ምድረ  በዳ ዳርቻም በጎ ቹን  ነ ዳ፥  ወደ ተራራ ወደ ኮሬብ መጣ።  2 የ እግዚአብሔርም መልአክ በእሳት 

ነ በልባል በእሾህ ቍጥቋጦ መካከል ታየው እነ ሆም ቍጥቋጦው በእሳት ሲነ ድድ ቍጥቋጦውም ሳይቃጠል አየ ።  
3 ሙሴም፦ ልሂድና  ቍጥቋጦው ስለ  ምን  አልተቃጠለም ይህን  ታላቅ ራእይ ልይ አለ።  4 እግዚአብሔር  እርሱ 

ይመለከት ዘንድ እንደ መጣ ባየ  ጊዜ እግዚአብሔር  ከቍጥቋጦው ውስጥ እርሱን  ጠርቶ።  ሙሴ፥  ሙሴ ሆይ አለ።  
5 እርሱም፦ እነ ሆኝ አለ።  ወደዚህ አትቅረብ አንተ የ ቆምህባት ስፍራ የ ተቀደሰች መሬት ናትና  ጫማህን  

ከእግርህ አውጣ አለው።  6-8 ደግሞም፦ እኔ  የ አባትህ አምላክ፥  የ አብርሃም አምላክ የ ይስሐቅም አምላክ 

የ ያዕቆብም አምላክ ነ ኝ አለው።   በግብፅ  ያለውን  የ ሕዝቤን  መከራ በእውነ ት አየ ሁ፥  ጩኸታቸውን  ሰማሁ 

ሥቃያቸውንም አውቄአለሁ፡ ፡  ከግብፃ ውያንም እጅ አድናቸው ዘንድ፥  ከዚያችም አገ ር  ወተትና  ማር  

ወደምታፈስሰው አገ ር  ወደ ሰፊይቱና  ወደ መልካሚቱ አገ ር አወጣቸው ዘንድ ወረድሁ።  10 አሁንም ና፥  ሕዝቤን  

የ እስራኤልን  ልጆች ከግብፅ  ታወጣ ዘንድ ወደ ፈርዖን  እልክሃለሁ።  11 ሙሴም እግዚአብሔርን፦ ወደ ፈርዖን  

የ ምሄድ የ እስራኤልንም ልጆች ከግብፅ  የ ማወጣ እኔ  ማን  ነ ኝ? አለው።  13 ሙሴም እግዚአብሔርን፦ እነ ሆ፥  እኔ  

ወደ እስራኤል ልጆች በመጣሁ ጊዜ።  የ አባቶቻችሁ አምላክ ወደ እናንተ ላከኝ ባልሁም ጊዜ።  ስሙስ  ማን  ነ ው? 

ባሉኝ ጊዜ፥  ምን  እላቸዋለሁ? አለ :: 14 እግዚአብሔርም ሙሴን፦ እኔ  ነ ኝ አለው እንዲህ ለእስራኤል ልጆች ወደ 

እናንተ ላከኝ ትላለህ አለው።   
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7:6 ሙሴና  አሮንም እንዲህ አደረጉ እግዚአብሔር  እንዳዘዛቸው አደረጉ።  8 እግዚአብሔርም ሙሴንና  አሮንን  እንዲህ ሲል 

ተናገ ራቸው።  9-10 ፈርዖን፦ ተአምራትን  አሳዩኝ ሲላችሁ፥  አሮንን፦ በትርህን  ወስደህ እባብ እንድትሆን  በፈርዖን  ፊት 

ጣላት በለው።  አሮንም በትሩን  በፈርዖንና  በባሮቹ ፊት ጣለ፥  እባብም ሆነ ች።  11 ፈርዖንም ጠቢባንንና  መተተኞችን  ጠራ 

የ ግብፅም ጠንቋዮች በአስማታቸው እንዲሁ ደግሞ አደረጉ።  12-13 እያንዳንዳቸውም በትራቸውን  ጣሉ፥  እባቦችም ሆኑ 

የ አሮን  በትር  ግን  በትራቸውን  ዋጠች።  የ ፈርዖን  ልብ ጸና፥  አልሰማቸውምም።   

16 እንዲህም ትለዋለህ።  የ ዕብራውያን  አምላክ እግዚአብሔር፦ በምድረ  በዳ እንዲያገ ለግሉኝ ሕዝቤን  ልቀቅ ብሎ ወደ 

አንተ ላከኝ እነ ሆም እስከ ዛሬ አልሰማህም።  19 እግዚአብሔርም ሙሴን  አለው፦ አሮንን፦ በትርህን  ውሰድ፥  ደምም 

እንዲሆኑ  በግብፅ  ውኆች በወንዞቻቸውም በመስኖቻቸውም በኩሬዎቻቸውም በውኃ ማከማቻዎቻቸውም ሁሉ ላይ እጅህን  ዘርጋ 

በለው 20 ሙሴና  አሮንም እግዚአብሔር  እንዳዘዛቸው እንዲሁ አደረጉ በትሩንም አነ ሣ፥  በፈርዖንና  በባሪያዎቹም ፊት 

የ ወንዙን  ውኃ መታ የ ወንዙም ውኃ ሁሉ ተለውጦ ደም ሆነ ።  21 በወንዙም የ ነ በሩ ዓሦች ሞቱ ወንዙም ገ ማ፥  ግብፃ ውያንም 

ከወንዙ ውኃ ይጠጡ ዘንድ አልቻሉም ደሙም በግብፅ  አገ ር  ሁሉ ነ በረ።  

8፡ 6 አሮንም በግብፅ  ዉሆች ላይ እጁን  ዘረጋ፤  ጓጒንቸሮችም ወጥተዉ ምድሪቱን  ሸፈኑ፡ ፡  8 ፈርዖንም ሙሴንና  አሮነ ንን  

አስጠርቶ እንዲህ አላቸዉ፤  ጓጒንቸሮቹን  ከእኔ ና  ከሕዝቤ ያርቅ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር  ጸልዩልኝ፤  ከዚያም 

ለእግዚአብሔር  መሥዋዕትን  ትሠዉ ዘንድ ሕዝቡ እንዲሄዱ እፈቅዳለሁ፡ ፡  12 ሙሴና  አሮን  ከፈርዖን  ዘንድ ከተመለሱ 

በኋላ፤  በፈርዖን  ላይ እግዚአብሔር  ስላመጣቸዉ ጓጒንቸሮች ሙሴ ወደ እግዚአብሔር  ጮኸ፡ ፡  15 ፈርዖን  ችግሩ ጋብ 

ማለቱን  ባየ  ጊዜ ግን  ልክ እግዚአብሔር  እንደ ተናገ ረዉ ልቡን  በማደንደን  ሙሴንና  አሮንን  አልሰማቸዉም፡ ፡  

9፡ 13 እግዚአብሔርም ሙሴን  አለው፦ ማልደህ ተነ ሣ፥  በፈርኦንም ፊት ቆመህ በለው።  የ ዕብራውያን  አምላክ እግዚአብሔር  

እንዲህ ይላል፦ እንዲያገ ለግሉኝ ሕዝቤን  ልቀቅ።  15 አሁን  እጄን  ዘርግቼ አንተን  ሕዝብህንም በቸነ ፈር  በመታሁህ 

ነ በር፥  አንተም ከምድር  በጠፋህ ነ በር  16 ነ ገ ር  ግን  ኃይሌን  እገ ልጥብህ ዘንድ ስሜም በምድር  ሁሉ ላይ ይነ ገ ር  ዘንድ 

ስለዚህ አስነ ሥቼሃለሁ።   

 

ፋስካና  ቀይ ባህርን  መሻገ ር    ዘጸ  11፣  12፣  14 

መግቢያ፡  እግዝአብሔር  10 መቅሰፍትን  በግብጸዊያን  ላይ አመጣ፡ ፡  ይህ ታሪክ ከመጨረሻዉና  አስረኛዉ 

ይጀምራል፡ ፡   

11፡ 1 እግዚአብሔርም ሙሴን፦ በፈርዖንና  በግብፅ  ላይ ገ ና  አንዲት መቅሰፍት አመጣለሁ፥  12፡ 21 ሙሴም የ እስራኤልን  

ሽማግሌዎች ጠርቶ አላቸው።  በየ ቤታችሁ ጠቦት ምረጡ፥  ወስዳችሁም ለፋሲካ እረዱት።  22  በዕቃውም ውስጥ ካለው ደም 

ሁለቱን  መቃኖችና  ጉበኑን  እርጩ ከእናንተም አንድ ሰው ከቤቱ ደጅ እስኪነ ጋ ድረስ  አይውጣ።  23 እግዚአብሔር  

ግብፃ ውያንን  ይመታ ዘንድ ያልፋልና  ደሙንም በጉበኑና  በሁለቱ መቃኖች ላይ ባየ  ጊዜ እግዚአብሔር  በደጁ ላይ ያልፋል፥  

አጥፊውም ይመታችሁ ዘንድ ወደ ቤታችሁ እንዲገ ባ  አይተውም።  28 የ እስራኤልም ልጆች ፥  እንዲሁም አደረጉ፡ ፡  
29 እንዲህም ሆነ  እኩል ሌሊት በሆነ  ጊዜ እግዚአብሔር፥  የ ግብፃ ውያንን  በኵር  ሁሉ መታ።   

30 ፈርዖንም ባሪያዎቹም ሁሉ ግብፃ ውያንም ሁሉ በሌሊት ተነ ሡ የ ሞተ የ ሌለበት ቤት አልነ በረምና  በግብፅ  ምድር  ታላቅ 

ልቅሶ  ሆነ ።  31 ፈርዖንም ሙሴንና  አሮንን  በሌሊት ጠርቶ።  እናንተ የ እስራኤልም ልጆች ተነ ሡ፥  ከሕዝቤ መካከል ውጡ 

ሂዱም፥  እንዳላችሁም እግዚአብሔርን  አገ ልግሉ፡ ፡  

 37 የ እስራኤልም ልጆች ከሕፃ ናትና  ሴቶች ሌላ  ስድስት መቶ ሺህ ወንዶች የ ሚያህል እግረኛ ነ በረ።  40 የ እስራኤልም 

ልጆች በግብፅ  ምድር  የ ተቀመጡት ዘመን  አራት መቶ ሠላሳ  ዓመት ነ ው።   
14:5 ሕዝቡም እንደ ኰበለሉ ለግብፅ  ንጉሥ ነ ገ ሩት የ ፈርዖንና  የ ባሪያዎቹም ልብ በሕዝቡ ላይ ተለወጠና።  እንዳይገ ዛልን  

እስራኤልን  የ ለቀቅነ ው ምን  አድርገ ናል? አሉ።  6 ሰረገ ላውንም አሰናዳ፥  ሕዝቡንም ከእርሱ ጋር  ወሰደ 7 ስድስት መቶ 

የ ተመረጡ ሰረገ ሎችንም፥  የ ግብፅ ንም ፈረሶች ሁሉ፥  በእያንዳንዱም ሰረገ ላ  ሁሉ ላይ ሦስተኞችን  ወሰደ።  10 

የ እስራኤልም ልጆች እጅግ ፈሩ፥  ወደ እግዚአብሔርም ጮኹ።  13 ሙሴም ለሕዝቡ።  አትፍሩ፥  ዛሬ የ ምታዩአቸውን  
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ግብፃ ውያንን  ለዘላለም አታዩአቸውምና  ቁሙ፥  ዛሬ ለእናንተ የ ሚያደርጋትን  የ እግዚአብሔርን  ማዳን  እዩ።  
14 እግዚአብሔር  ስለ እናንተ ይዋጋል፥  እናንተም ዝም ትላላችሁ አላቸው።  

15 እግዚአብሔርም ሙሴን  አለው፦ 16 አንተም በትርህን  አንሣ፥  እጅህንም በባሕሩ ላይ ዘርጋ፥  ክፈለውም የ እስራኤልም 

ልጆች በባሕሩ ውስጥ በየ ብስ  ያልፋሉ።  21 ሙሴም በባሕሩ ላይ እጁን  ዘረጋ እግዚአብሔርም ሌሊቱን  ሁሉ ጽኑ የ ምሥራቅ 

ነ ፋስ  አምጥቶ ባሕሩን  አስወገ ደው፥  ባሕሩንም አደረቀው፥  ውኃውም ተከፈለ።  22 የ እስራኤልም ልጆች በባሕሩ መካከል 

በየ ብስ  ገ ቡ ውኃውም በቀኛቸውና  በግራቸው እንደ ግድግዳ ሆነ ላቸው።  23 ግብፃ ውያንም፥  የ ፈርዖን  ፈረሶችና  ሰረገ ሎች 

ፈረሰኞቹም ሁሉ፥  እያሳደዱ በኋላቸው ወደ ባሕር  መካከል ገ ቡ።  26 እግዚአብሔርም ሙሴን፦ እጅህን  በባሕሩ ላይ ዘርጋ፥  

ውኃውም በግብፃ ውያን  በሰረገ ሎቻቸውም በፈረሰኞቻቸውም ላይ ይመለስ  አለው።  27 ሙሴም እጁን  በባሕሩ ላይ ዘረጋ፥  

ባሕሩም ማለዳ ወደ መፍሰሱ ተመለሰ  ግብፃ ውያንም ከእርሱ ሸሹ፥  እግዚአብሔርም ግብፃ ውያንን  በባሕሩ መካከል ጣላቸው።   

10 ትዕዛ ዛት   ዘጸ  19፡ 1-20፡ 23 

19፡ 1 በሦስተኛውም ወር  የ እስራኤል ልጆች ከግብፅ  ምድር  ከወጡ በኋላ  በዚያ  ቀን  ወደ ሲና  ምድረ  በዳ መጡ።  በተራራውም 

ፊት ሰፈረ።  3 ሙሴም ወደ እግዚአብሔር  ዘንድ ወጣ እግዚአብሔርም በተራራው ጠርቶ አለው።  ለእስራኤልም ልጆች እንዲህ 

ን ገ ር።  4 በግብፃ ውያን  ያደረግሁትን፥  በንስርም ክንፍ እንደተሸከምኋችሁ፥  ወደ እኔም እንዳመጣኋችሁ አይታችኋል።  
5 አሁንም ቃሌን  በእውነ ት ብትሰሙ ኪዳኔ ንም ብትጠብቁ፥  ምድር  ሁሉ የ እኔ  ናትና  ከአሕዛብ ሁሉ የ ተመረጠ ርስት 

ትሆኑልኛላችሁ 6 እናንተም የ ካህናት መንግሥት የ ተቀደሰም ሕዝብ ትሆኑልኛላችሁ።  ለእስራኤል ልጆች የ ምትነ ግራቸው 

ቃል ይህ ነ ው።   

7 ሙሴም መጣ፥  የ ሕዝቡንም ሽማግሌዎች ጠርቶ እግዚአብሔር  ያዘዘውን  ይህን  ቃል ሁሉ በፊታቸው ተናገ ረ።  8 ሕዝቡ ሁሉ 

አንድ አፍ ሆነ ው።  እግዚአብሔር  ያለውን  ሁሉ እናደርጋለን  ብለው መለሱ ሙሴም የ ሕዝቡን  ቃል ወደ እግዚአብሔር  

አደረሰ።   

9 እግዚአብሔርም ሙሴን፦ ከአንተ ጋር  ስነ ጋገ ር  ሕዝቡ እንዲሰሙ፥  ደግሞም ለዘላለም እንዲያምኑብህ፥  እነ ሆ በከባድ 

ደመና  እመጣልሃለሁ አለው።  10 እግዚአብሔርም ሙሴን  አለው፦ ወደ ሕዝቡ ሂድ፥  ዛሬና  ነ ገ ም ቀድሳቸው፥  ልብሳቸውንም 

ይጠቡ 11 በሦስተኛው ቀን  ሕዝቡ ሁሉ ሲያዩ  እግዚአብሔር  በሲና  ተራራ ላይ ይወርዳልና  ለሦስተኛው ቀን  ይዘጋጁ።  
12 ወሰንም ለሕዝቡ በዙሪያው አድርግላቸው።  ወደ ተራራው እንዳትወጡ ጫፉንም እንዳትነ ኩ ተጠንቀቁ ተራራውንም የ ነ ካ 

ፈጽሞ ይሞታል  13 ሳያቋርጥ የ መለከት ድምፅ  ሲነ ፋ በዚያን  ጊዜ ወደ ተራራው ይውጡ።    

14 ሙሴም ከተራራው ወደ ሕዝቡ ወረደ፥  ሕዝቡንም ቀደሰ  ልብሳቸውንም አጠቡ።  15 ሕዝቡንም።  ለሦስተኛው ቀን  ተዘጋጁ፥  

ወደ ሴቶቻችሁ አትቅረቡ አለ።  16 እንዲህም ሆነ  በሦስተኛው ቀን  በማለዳ ጊዜ ነ ጐድጓድና  መብረቅ ከባድም ደመና  

እጅግም የ በረታ የ ቀንደ መለከት ድምጽ በተራራው ላይ ሆነ  በሰፈሩም የ ነ በሩት ሕዝብ ሁሉ ተንቀጠቀጡ።  17 ሙሴም 

ሕዝቡን  ከእግዚአብሔር  ጋር  ለማገ ናኘት ከሰፈር  አወጣቸው ከተራራውም እግርጌ  ቆሙ።  18 እግዚአብሔርም በእሳት ስለ  

ወረደበት የ ሲና  ተራራ ሁሉ ይጤስ  ነ በር  ከእርሱም እንደ እቶን  ጢስ  ያለ ጢስ  ይወጣ ነ በር፥  ተራራውም ሁሉ እጅግ 

ይናወጥ ነ በር።  19 የ ቀንደ መለከቱም ድምፅ  እጅግ በበረታና  በጸና  ጊዜ ሙሴ ተናገ ረ  እግዚአብሔርም በድምፅ  መለሰለት።  

20 እግዚአብሔርም በሲና  ተራራ ላይ ወደ ተራራው ራስ  ወረደ እግዚአብሔርም ሙሴን  ወደ ተራራው ራስ  ጠራው ሙሴም ወጣ።  
21 እግዚአብሔርም ሙሴን።  ውረድ፥  እግዚአብሔርን  ለማየ ት ዳርቻውን  እንዳያልፉ ከእነ ርሱም ብዙ እንዳይጠፉ ለሕዝቡ 

አስጠንቅቃቸው:: 

20:1 እግዚአብሔር  እነ ዚህን  ቃሎች ሁሉ እንዲህ ብሎ ተናገ ረ፤   

2 ከግብፅ  ከባርነ ት ምድር  ያወጣሁህ እግዚአብሔር  አምላክህ እኔ  ነ ኝ፡ ፡  3 ከእኔ  በቀር  ሌሎች አማልክት አይኑሩህ፡ ፡  

4 በላይ በሰማይ ወይም በታች በምድር  ካለዉ ወይም በዉሃ  ዉስጥ ከሚኖሩት ነ ገ ሮች በማናቸዉም ምስል ለራስህ ጣዖትን  

አታብጅ፡ ፡  5 አትስገ ድላቸዉ፤  አታምልካቸዉም፤  እኔ  እግዚአብሔር  አምላክህ ቀናተኛ አምላክ ነ ኝ፡ ፡  
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7 የ እግዚአብሔር  የ አምላክህን  ስም ያለ አግባብ አታንሣ፤  እግዚአብሔር  ስሙን  ያለ አግባብ የ ሚያነ ሣዉን  በደል አልባ  

አያደርገ ዉምና፡ ፡  

8 የ ሰንበት ቀን  ቅዱስ  አድርገ ህ አክብር፡ ፡  9 ስድስት ቀን  ትሠራለህ፤  ሥራህንም ሁሉ አከናዉን፡ ፡  10 ሰባተኛዉ ቀን  

ግን  ምንም አትስሩ፡ ፡  

12 አባትህንና  እናትህን  አክብር፡ ፡  

13 አትግደል፡ ፡  

14 አታመንዝር፡ ፡  

15 አትስረቅ፡ ፡  

16 በባለንጀራህ ላይ በሐሰት አትመስክር፡ ፡  

17 የ ባለንጀራህን  ቤት አትመኝ፤  የ ባለንጀራህን  ሚስት ወይም የ እርሱን  ወንድ አገ ልጋይ ሆነ  ሴት አገ ልጋይ፤  በሬዉንም 

ሆነ  አህያዉን  ወይም የ እርሱ የ ሆነ ዉን  ማናቸዉንም ነ ገ ር  አትመኝ፡ ፡  22 ከዚያም እግዚአብሔር  ሙሴን  አለዉ፤  

ለእስራኤላዊያን  ይህን  ን ገ ራቸዉ፤  ከሰማይ ሆኜ እንደ ተናገ ርኋችሁ እናንተ ራሳችሁ አይታችኋል፡ ፡  23-24 ከእኔ  በቀር  

ሌሎች አማልክት አይኑራችሁ እባርክሃለሁ፡ ፡  

ሰላዮች    ዘኍልቍ 13-14 

መግቢያ፡  የ እስራኤል ሕዝብ ከእግዚአብሔር  ስለ ተቤርናክልና  ቅድስና  ኑሮ መመሪያ  በመቀበል  

በተራራዉ ላይ ቆዩ፡ ፡  ከዚህያ  በኋላ  እግዚአብሔር  ወደ ተስፋይቷ ምድር  አከባቢ እስክደርሱ ድረስ  መራቸዉ፡ ፡  

ከእግዚአብሔር  ቃል የ ሆነ  ታሪክ እንደሚከተለዉ ይሆናል፡ ፡  

13፡ 1-2 እግዚአብሔርም ሙሴን  እንዲህ ብሎ ተናገ ረው።  ለእስራኤል ልጆች የ ምሰጣትን  የ ከንዓንን  ምድር  ይሰልሉ ዘንድ 

ሰዎችን  ላክ ከአባቶች ነ ገ ድ ሁሉ እያንዳንዱ በመካከላቸው አለቃ የ ሆነ  አንድ ሰው ትልካላችሁ።  25-26 ምድሪቱንም 

ሰልለው ከአርባ  ቀን  በኋላ  ተመለሱ።  ወደ ሙሴና  ወደ አሮን  ወደ እስራኤልም ልጆች ማኅበር  ሁሉ ሄደው ደረሱ፡ ፡  
27 እንዲህም ብለው ነ ገ ሩት።  ወደ ላክኸን  ምድር  ደረስን፥  እርስዋም ወተትና  ማር  ታፈስሳለች፥  ፍሬዋም ይህ ነ ው።  
28 ነ ገ ር  ግን  በምድሪቱ የ ሚኖሩ ሰዎች ኃያላን  ናቸው።  ከተሞቻቸውም የ ተመሸጉ እጅግም የ ጸኑ  ናቸው ደግሞም በዚያ  

የ ዔናቅን  ልጆች አየ ን።   

30-33 ካሌብም ሕዝቡን  በሙሴ ፊት ዝም አሰኘና።  ማሸነ ፍ እንችላለንንና  እንውጣ፥  እንውረሰው አለ።  ከእርሱ ጋር  የ ወጡ 

ሰዎች ግን፦ በኃይል ከእኛ ይበረታሉና  በዚህ ሕዝብ ላይ መውጣት አንችልም አሉ።  ስለ  ሰለሉአትም ምድር  ክፉ ወሬ 

ለእስራኤል ልጆች እያወሩ።  እኛ ዞረን  የ ሰለልናት ምድር  የ ሚኖሩባትን  ሰዎች የ ምትበላ  ምድር  ናት በእርስዋም ዘንድ 

ያየ ናቸው ሰዎች ሁሉ ረጃጅም ሰዎች ናቸው።  የ ዔናቅን  ልጆች፥  አየ ን  እኛም በዓይናችን  ግምት እንደ አንበጣዎች 

ነ በርን፥  ደግሞም እኛ በዓይናቸው ዘንድ እንዲሁ ነ በርን  አሉ።  

14:1 ማኅበሩም ሁሉ ድምፃ ቸውን  አንሥተው ጮኹ ሕዝቡም በዚያ  ሌሊት አለቀሱ።  2 በግብፅ  ምድር  ሳለን  ምነ ው በሞትን  ኖሮ! 

ወይም በዚህ ምድረ  በዳ ምነ ው በሞትን  ኖሮ! 3 እግዚአብሔርም በሰይፍ እንሞት ዘንድ ወደዚች ምድር  ለምን  ያገ ባናል? 

ሴቶቻችንና  ልጆቻችን  ምርኮ ይሆናሉ ወደ ግብፅ  መመለስ  አይሻለንምን ? አሉአቸው።  4 እርስ  በርሳቸውም።  ኑ፥  አለቃ 

ሾመን  ወደ ግብፅ  እንመለስ  ተባባሉ።   

5 ሙሴና  አሮንም በእስራኤል ልጆች ጉባኤ ፊት በግምባራቸው ወደቁ።  6 ምድርን  ከሰለሉት ጋር  የ ነ በሩት ኢያሱና  ካሌብ 

ልብሳቸውን  ቀደዱ 7 ለእስራኤልም ልጆች ማኅበር  ሁሉ።  ዞረን  የ ሰለልናት ምድር  እጅግ መልካም ናት።  8 እግዚአብሔርስ  

ከወደደን  ወተትና  ማር  ወደምታፈስሰው ወደዚች ምድር  ያገ ባናል እርስዋንም ይሰጠናል።  9 ነ ገ ር  ግን  በእግዚአብሔር  ላይ 

አታምፁ 10 ማኅበሩ ሁሉ ግን  በድንጋይ ይወግሩአቸው ዘንድ ተማከሩ።   
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የ እግዚአብሔርም ክብር  ለእስራኤል ልጆች ሁሉ በመገ ናኛው ድንኳን  ተገ ለጠ።  11 እግዚአብሔርም ሙሴን።  ይህ ሕዝብ እስከ 

መቼ ይንቀኛል? በፊቱስ  ባደረግሁት ተአምራት ሁሉ እስከ መቼ አያምንብኝም? 12 ከርስታቸው አጠፋቸው ዘንድ በቸነ ፈር  

እመታቸዋለሁ አንተም ከእነ ርሱ ለሚበዛና  ለሚጠነ ክር  ሕዝብ አደርግሃለሁ አለው።  13 ሙሴም እግዚአብሔርን  አለው።  
15 ይህን  ሕዝብ እንደ አንድ ሰው ብትገ ድል ዝናህን  የ ሰሙ አሕዛብ።  16 እግዚአብሔር  ይህን  ሕዝብ ወደ ማለላቸው ምድር  

ያገ ባቸው ዘንድ አልቻለምና  በምድረ  በዳ ገ ደላቸው ብለው ይናገ ራሉ።  17 አሁንም፥  እባክህ።  እግዚአብሔር  ታጋሽና  

ምሕረቱ የ በዛ ፥  አበሳንና  መተላለፍን  ይቅር  የ ሚል፥  ኃጢአተኞችንም ከቶ የ ማያነ ጻ፥  19 ይህን  ሕዝብ ከግብፅ  ምድር  

ካወጣህ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ  ይቅር  እንዳልሃቸው፥  እባክህ፥  እንደ ምሕረትህ ብዛት የ ዚህን  ሕዝብ ኃጢአት ይቅር  

በል።   

20 እግዚአብሔርም አለ፦ እንደ ቃልህ ይቅር  አልሁ 22 በግብፅ  ምድርና  በምድረ  በዳ ያደረግሁትን  ተአምራቴንና  ክብሬን  

ያዩ  እነ ዚህ ሰዎች ሁሉ አሥር  ጊዜ ስለ ተፈታተኑኝ፥  23 ነ ገ ሬንም ስላልሰሙ፥  በእውነ ት ለአባቶቻቸው የ ማልሁላቸውን  

ምድር  አያዩም ከእነ ርሱም የ ናቀኝ ሰው ሁሉ አያያትም 31 ምርኮኛ ይሆናሉ ያላችኋቸውን  ልጆቻችሁን  እነ ርሱን  

አገ ባቸዋለሁ፥  እናንተም የ ናቃችኋትን  ምድር  ያውቃሉ።  34 ምድሪቱን  በሰላለችሁባት ቀን  ቍጥር፥  አርባ  ቀን፥  ስለ 

አንድ ቀንም አንድ ዓመት፥  ኃጢአታችሁን  አርባ  ዓመት ትሸከማላችሁ፥  ቍጣዬንም ታውቃላችሁ።  38 ነ ገ ር  ግን  ምድሪቱን  

ሊሰልሉ ከሄዱ ሰዎች ኢያሱና  ካሌብ በሕይወት ተቀመጡ።  

 

እስራኤላዊያን  የ ዮርዳኖስን  ወንዝ ተሻገ ሩ      ኢያሱ 1፣  3፣  4 

መግቢያ፡  የ እስራኤል ልጆች በምድረ  በዳ ለ40 ዓመት ተጓዙ፡ ፡  ሙሴ ከሱ በኋለ የ እስራኤልን  ልጆች 

ወደ ከነ ዓን  በመምራት እንዲያስገ ባ  ኢያሱን  መረጠ፡ ፡  ከእግዚአብሔር  ቃል የ ሆነ  ታሪክ 

እንደምከተለዉ ይሆናል፡ ፡  

1፡ 1 ሙሴ ከሞተ በኋላ  እግዚአብሔር  ኢያሱን  እንዲህ ብሎ ተናገ ረው።  2 ባሪያዬ ሙሴ ሞቶአል አሁንም አንተና  ይህ 

ሕዝብ ሁሉ ተነ ሥታችሁ ለእስራኤል ልጆች ወደምሰጣቸው ምድር  ይህን  ዮርዳኖስ  ተሻገ ሩ።  3፡ 5 ኢያሱም ሕዝቡን፦ 

ነ ገ  እግዚአብሔር  በመካከላችሁ ድንቅ ነ ገ ር  ያደርጋልና  ተቀደሱ አለ።   

14 በሕዝቡ ፊት ታቦቱንም የ ተሸከሙት የ ካህናቱ እግሮች በውኃው ዳር  ሲጠልቁ፥  16 ከላይ የ ሚወርደው ውኃ ቆመ ወደ ጨው 

ባሕር  የ ሚወርደው ውኃ ፈጽሞ ተቋረጠ ሕዝቡም በኢያሪኮ ፊት ለፊት ተሻገ ሩ።  17 የ እግዚአብሔርንም የ ቃል ኪዳን  ታቦት 

የ ተሸከሙ ካህናት በዮርዳኖስ  መካከል በደረቅ መሬት ጸንተው ቆመው ነ በር፥  ሕዝቡም ሁሉ ዮርዳኖስን  ፈጽመው 

እስኪሻገ ሩ ድረስ  እስራኤል ሁሉ በደረቅ መሬት ተሻገ ሩ።   

4:1 እግዚአብሔርም ኢያሱን፦ 2 ከሕዝቡ ከየ ነ ገ ዱ አንድ አንድ ሰው፥  አሥራ ሁለት ሰዎች ምረጥና።  3 በዮርዳኖስ  መካከል 

የ ካህናት እግር  ከቆመበት ስፍራ አሥራ ሁለት ድንጋዮች አንሡ ተሸክማችሁም በዚህ ሌሊት በምታድሩበት ስፍራ 

አኑሩአቸው ብለህ እዘዛቸው አለው።   

15-16 እግዚአብሔርም ኢያሱን፦ የ ምስክሩን  ታቦት የ ሚሸከሙትን  ካህናት ከዮርዳኖስ  እንዲወጡ እዘዝ ብሎ ተናገ ረው።  
18 የ እግዚአብሔርንም የ ቃል ኪዳኑን  ታቦት የ ተሸከሙ ካህናት ከዮርዳኖስ  መካከል በወጡ ጊዜ፥  የ ካህናቱም እግር  ጫማ 

ደረቅ መሬት መርገ ጥ በጀመረ  ጊዜ፥  የ ዮርዳኖስ  ውኃ ወደ ስፍራው ተመለሰ፥  ቀድሞም እንደ ነ በረ  በዳሩ ሁሉ ላይ ሄደ።   

20 ከዮርዳኖስም ውስጥ የ ወሰዱአቸውን  እነ ዚያን  አሥራ ሁለቱን  ድንጋዮች ኢያሱ በጌልገ ላ  አቆማቸው።  21 ለእስራኤልም 

ልጆች እንዲህ ብሎ ተናገ ራቸው።  በሚመጣው ዘመን  ልጆቻችሁ አባቶቻቸውን።  እነ ዚህ ድንጋዮች ምንድር  ናቸው? ብለው 

ሲጠይቁ፥  22 ለልጆቻችሁ እንዲህ ብላችሁ ታስታውቃላችሁ።  እስራኤል ይህን  ዮርዳኖስን  በደረቅ ተሻገ ረ  23 እስክንሻገ ር  

ድረስ  አምላካችሁ የ ኤርትራን  ባሕር  ከፊታችን  እንዳደረቀ እንዲሁ እስክትሻገ ሩ ድረስ  አምላካችሁ እግዚአብሔር  

የ ዮርዳኖስን  ውኃ ከፊታችሁ አደረቀ።  24 ይህን  ያደረገ ዉም፣  የ እግዚአብሔር  ክንድ ብርቱ መሆኑን  የ ምድር  ሕዝቦች ሁሉ 

እንዲያዉቁና  እናንተም አምላካችሁን  እግዚአብሔርን  ለዘላለም እንድትፈሩ ነ ዉ፡ ፡    
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ኢያርኮ   ኢያሱ 6  

6፡ 1 ኢያሪኮም ከእስራኤል ልጆች የ ተነ ሣ ፈጽማ ተዘግታ ነ በር  ወደ እርስዋ የ ሚገ ባ  ከእርስዋም የ ሚወጣ ማንም 

አልነ በረም።  2 እግዚአብሔርም ኢያሱን  አለው።  ተመልከት፥  ኢያሪኮንና  ንጉሥዋን  ጽኑዓን  ኃያላንዋንም በእጅህ 

ሰጥቼአለሁ።  3 ሰልፈኞቻችሁ ሁሉ ከተማይቱን  አንድ ጊዜ ይዙሩአት እንዲሁም ስድስት ቀን  አድርጉ።  4 ሰባትም ካህናት 

ሰባት ቀንደ መለከት በታቦቱ ፊት ይሸከሙ በሰባተኛውም ቀን  ከተማይቱን  ሰባት ጊዜ ዙሩ፥  ካህናቱም ቀንደ መለከቱን  

ይንፉ።  5 ቀንደ መለከቱም ባለማቋረጥ ሲነ ፋ፥  የ መለከቱንም ድምፅ  ስትሰሙ፥  ሕዝቡ ሁሉ ታላቅ ጩኸት ይጩኹ 

የ ከተማይቱም ቅጥር  ይወድቃል፥  ሕዝቡም ሁሉ እያንዳንዱ አቅንቶ ይገ ባባታል።   

6 ኢያሱ ካህናቱን  ጠርቶ።  የ ቃል ኪዳኑን  ታቦት ተሸከሙ፥  ሰባትም ካህናት ሰባት ቀንደ መለከት ወስደው በእግዚአብሔር  

ታቦት ፊት ይሂዱ አላቸው።  7 ሕዝቡንም።  ሂዱ፥  ከተማይቱንም ዙሩ፥  ሰልፈኞችም በእግዚአብሔር  ታቦት ፊት ይሂዱ አለ።  
10 ኢያሱም ሕዝቡን፦ እኔ ።  ጩኹ እስከምልበት ቀን  ድረስ  አትጩኹ፥  ድምፃ ችሁንም አታንሡ፥  ከአፋችሁም አንድ ቃል 

አይውጣ በዚያን  ጊዜ ትጮኻላችሁ ብሎ አዘዛቸው።  11 እንዲሁ የ እግዚአብሔርን  ታቦት አንድ ጊዜ ከተማይቱን  አዞረው 

እነ ርሱም ወደ ሰፈሩ ተመልሰው አደሩ።   

12 ኢያሱም ማለዳ ተነ ሣ ካህናቱም የ እግዚአብሔርን  ታቦት ተሸከሙ።  13 ሰባቱም ካህናት ሰባት ቀንደ መለከት ይዘው 

በእግዚአብሔር  ታቦት ፊት ይሄዱ ነ በር  ቀንደ መለከቱንም ይነ ፉ ነ በር።  14 ስድስት ቀንም እንዲህ አደረጉ።  
15 በሰባተኛውም ቀን  በነ ጋ ጊዜ ማልደው ተነ ሡ፥  ከተማይቱን  ሰባት ጊዜ ዞሩ።  16 በሰባተኛውም ጊዜ ካህናቱ ቀንደ 

መለከቱን  ሲነ ፉ ኢያሱ ሕዝቡን  አለ።  እግዚአብሔር  ከተማይቱን  ሰጥቶአችኋልና  ጩኹ።  17 ከተማይቱም በእርስዋም ያለው 

ሁሉ ለእግዚአብሔር  እርም ይሆናሉ።  19 ነ ገ ር  ግን  ብርና  ወርቅ ሁሉ የ ናስና  የ ብረትም ዕቃ ለእግዚአብሔር  የ ተቀደሰ  

ይሁን  ወደ እግዚአብሔርም ግምጃ ቤት ይግባ።   

20 ሕዝቡም ጮኹ፥  ካህናቱም ቀንደ መለከቱን  ነ ፉ ሕዝቡም የ ቀንደ መለከቱን  ድምፅ  በሰሙ ጊዜ ታላቅ ጩኸት ጮኹ፥  ቅጥሩም 

ወደቀ ሕዝቡም ሁሉ እያንዳንዱ አቅንቶ ወደ ፊቱ ወደ ከተማይቱ ወጣ፥  ከተማይቱንም ወሰዱ።  24 ከተማይቱንም በእርስዋም 

የ ነ በረውን  ሁሉ በእሳት አቃጠሉ ነ ገ ር  ግን  ብሩንና  ወርቁን  የ ናሱንና  የ ብረቱንም ዕቃ በእግዚአብሔር  ግምጃ ቤት 

አደረጉት።  27 እግዚአብሔርም ከኢያሱ ጋር  ነ በረ  ዝናውም በምድር  ሁሉ ላይ ወጣ።                               
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መግቢያ፡  ከኢያሱ ከብዙ ዓመት በኋላ  ሳኦል የ ሚባል ሰዉ የ እስራኤል ንጉስ  ሆነ ፡ ፡  በዚህን  ጊዜ 

የ ፍልስጤም ወታደሮች እስራኤልን  ይዋጉ ነ በረ፡ ፡  ከእግዚአብሔር  ቃል የ ሆነ  ታሪክ ይህ ነ ዉ፡ ፡   

17፡ 1 ፍልስጥኤማውያን  ለዉጊያ  ሀይላቸዉን  አሰባሰቡ፡ ፡  2 ሳኦልና  የ እስራኤል ሰዎች ተከማቹ፥  በዔላ  ሸለቆም ሰፈሩ፥  

ከፍልስጥኤማውያንም ጋር  ሊዋጉ ተሰለፉ።  4 ከፍልስጥኤማውያንም ሰፈር  የ ጌት ሰው ጎ ልያድ፥  ቁመቱም ስድስት ክንድ 

ከስንዝር  የ ሆነ ፥  ዋነ ኛ ጀግና  መጣ።  8 እርሱም ቆሞ ወደ እስራኤል ጭፍሮች ጮኸ።  ለሰልፍ ትሠሩ ዘንድ ለምን  ወጣችሁ? 

እኔ  ፍልስጥኤማዊ፥  እናንተም የ ሳኦል ባሪያዎች አይደላችሁምን ? ለእናንተ አንድ ሰው ምረጡ፥  ወደ እኔም ይውረድ 
9 ከእኔም ጋር  ሊዋጋ ቢችል ቢገ ድለኝም፥  ባሪያዎች እንሆናችኋለን  እኔ  ግን  ባሸንፈው ብገ ድለውም፥  እናንተ ባሪያዎች 

ትሆኑናላችሁ፥  ለእኛም ትገ ዛ ላችሁ አለ።  10 ፍልስጥኤማዊውም።  ዛሬ የ እስራኤልን  ጭፎሮች ተገ ዳደርኋቸው እንዋጋ 
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ዘንድ አንድ ሰው ስጡኝ አለ።  11 ሳኦልና  እስራኤልም ሁሉ እንዲህ የ ሚላቸውን  የ ፍልስጥኤማዊውን  ቃል በሰሙ ጊዜ እጅግ 

ፈሩ፥  ደነ ገ ጡም።   

14 ዳዊት ከእሴይ ልጆች የ ሁሉ ታናሽ ነ በረ፡ ፡  15 ዳዊትም የ አባቱን  በጎ ች ለመጠበቅ ከሳኦል ዘንድ ወደ ቤተ ልሔም 

ይመላለስ  ነ በር።  17 እሴይም ልጁን  ዳዊትን  እንዲህ አለው፦ ከዚህ ከተጠበሰው እሸት አንድ የ ኢፍ መስፈሪያ  እነ ዚህንም 

አሥር  እንጀራዎች ለወንድሞችህ  ውሰድ፥  ወደ ሰፈሩም ወደ ወንድሞችህ ፈጥነ ህ አድርሳቸው፡ ፡  20 ዳዊትም ማልዶ ተነ ሣ  

እሴይም ያዘዘውን  ይዞ  ሄደ ጭፍራውም ተሰልፎ ሲወጣ ለሰልፍም ሲጮኽ በሰረገ ሎች ወደ ተከበበው ሰፈር  መጣ።  23 እርሱም 

ከወንድሞቹ ጋር  ሲነ ጋገ ር፥  እነ ሆ፥  ጎ ልያድ የ ተባለው ያ  ዋነ ኛ ጀግና  ከፍልስጥኤማውያን  ጭፍራ መካከል ወጣ፥  

የ ተናገ ረውንም ቃል ተናገ ረ  ዳዊትም ሰማ።  26 የ ሕያውን  አምላክ ጭፍሮች የ ሚገ ዳደር  ይህ ያልተገ ረዘ  ፍልስጥኤማዊ ማን  

ነ ው? ብሎ ተናገ ራቸው።  31 ዳዊትም የ ተናገ ረው ቃል ተሰማ፥  ለሳኦልም ነ ገ ሩት ወደ እርሱም አስጠራው።  32 ዳዊትም 

ሳኦልን፦ ስለ እርሱ የ ማንም ልብ አይውደቅ እኔ  ባሪያህ ሄጄ ያንን  ፍልስጥኤማዊ እወጋዋለሁ አለው።  33 ሳኦልም 

ዳዊትን፦ አንተ ገ ና  ብላቴና  ነ ህና፥  36 እኔ  ባሪያህ አንበሳና  ድብ መታሁ ይህም ያልተገ ረዘው ፍልስጥኤማዊ የ ሕያውን  

አምላክ ጭፍሮች ተገ ዳድሮአልና  ከእነ ርሱ እንደ አንዱ ይሆናል።  40 ከዚህያ  በኋለ  ዳዊትም በትሩን  በእጁ ወሰደ፥  

ከወንዝም አምስት ድብልብል ድንጋዮችን  መረጠ፥  በእረኛ ኮረጆውም በኪሱ ከተታቸው ወንጭፍም በእጁ ነ በረ  ወደ 

ፍልስጥኤማዊውም ቀረበ።   

42-44 ጎ ልያድም ዳዊትን  ትኵር  ብሎ አየ ው ቀይ ብላቴናም ነ በረ፤  እርሱም ዳዊትን፦ ወደ እኔ  ና፥  ሥጋህንም ለሰማይ 

ወፎችና  ለምድር  አራዊት እሰጣለሁ አለው።   

45 ዳዊትም ፍልስጥኤማዊውን  አለው።  አንተ ሰይፍና  ጦር  ጭሬም ይዘህ ትመጣብኛለህ እኔ  ግን  ዛሬ በተገ ዳደርኸው 

በእግዚአብሔር  ስም እመጣብሃለሁ።  46 እግዚአብሔር  ዛሬ አንተን  በእጄ አሳልፎ ይሰጣል እመታህማለሁ፥  ራስህንም 

ከአንተ አነ ሣዋለሁ የ ፍልስጥኤማውያንንም ሠራዊት ሬሶች ለሰማይ ወፎችና  ለምድር  አራዊት ዛሬ እሰጣለሁ።  ይኸውም 

ምድር  ሁሉ በእስራኤል ዘንድ አምላክ እንዳለ  ታውቅ ዘንድ፡ ፡  48 ፍልስጥኤማዊውም ተነ ሥቶ ዳዊትን  ሊገ ናኘው በቀረበ  

ጊዜ ዳዊት ፍልስጥኤማዊውን  ሊገ ናኘው ወደ ሰልፉ ሮጠ።  49 ዳዊትም እጁን  ወደ ኮረጆው አግብቶ አንድ ድንጋይ ወሰደ፥  

ወነ ጨፈውም፥  ፍልስጥኤማዊውንም ግምባሩን  መታ፥  እርሱም በምድር  ላይ በፊቱ ተደፋ።  51 ዳዊትም ሮጦ በፍልስጥኤማዊው 

ላይ ቆመ ሰይፉንም ይዞ  ከሰገ ባው መዘዘው፥  ገ ደለውም፥  ራሱንም ቈረጠው።  ፍልስጥኤማውያንም ዋናቸው እንደ ሞተ ባዩ  

ጊዜ ሸሹ።  52 የ እስራኤል  ሰዎች ተነ ሥተው እልል አሉ፥  ፍልስጥኤማውያንንም አሳደዱአቸው።  53 የ እስራኤልም ልጆች 

ፍልስጥኤማውያንን  ከማሳደድ ተመልሰው ሰፈራቸውን  በዘበዙ።   

 

ዳዊት ሳኦልን  መግደል ተወ      1ሳሙ 24 

መግቢያ፡  የ ዳዊት ዝና  በሰዎች መካከል በወጣ ጊዜ ንጉስ  ሳዖል በቅናት ዳዊትን  መግደል ፈለገ ፡ ፡  

24፡ 2 ሳኦልም ከእስራኤል ሁሉ የ ተመረጡትን  ሦስት ሺህ ሰዎች ወሰደ፥  ዳዊትንና  ሰዎቹንም ለመፈለግ የ በረሀ  ፍየ ሎች ወደ 

ነ በሩባቸው ዓለቶች ሄደ።  3 በመንገ ድም አጠገ ብ ወዳሉት የ በጎ ች ማደሪያዎች መጣ፥  በዚያም ዋሻ ነ በረ  ሳኦልም ወገ ቡን  

ይሞክር  ዘንድ ከዚያ  ገ ባ  ዳዊትና  ሰዎቹም ከዋሻው በውስጠኛው ቦታ ተቀምጠው ነ በር።  4 የ ዳዊትም ሰዎች።  እነ ሆ፥  

ጠላትህን  በእጅህ አሳልፌ እሰጠዋለሁ፥  በዓይንህም ደስ  የ ሚያሰኝህን  ታደርግበታለህ ብሎ እግዚአብሔር  የ ነ ገ ረህ 

ቀን፥  እነ ሆ፥  ዛሬ ነ ው አሉት።  ዳዊትም ተነ ሥቶ የ ሳኦልን  መጎ ናጸፊያ  ዘርፍ በቀስታ ቈረጠ።  6 ሰዎቹንም።  

እግዚአብሔር  የ ቀባው ነ ውና  እግዚአብሔር  በቀባው በጌታዬ ላይ እንዲህ ያለውን  ነ ገ ር  አደርግ ዘንድ እጄንም እጥልበት 

ዘንድ እግዚአብሔር  ከእኔ  ያርቀው አላቸው።  7 ዳዊትም በዚህ ቃል ሰዎቹን  ከለከላቸው፥  በሳኦልም ላይ ይነ ሡ ዘንድ 

አልተዋቸውም ሳኦልም ከዋሻው ተነ ሥቶ መንገ ዱን  ሄደ።   

8 ከእርሱም በኋላ  ዳዊት ደግሞ ተነ ሣ፥  ከዋሻውም ወጣ፥  ከሳኦልም በኋላ።  ጌታዬ ንጉሥ ሆይ፥  ብሎ ጮኸ ሳኦልም ወደ 

ኋላው ተመለከተ፥  ዳዊትም ወደ ምድር  ተጐንብሶ  እጅ ነ ሣ።  9 ዳዊትም ሳኦልን  አለው።  እነ ሆ፥  ዳዊት ክፉ ነ ገ ር  

ይሻብሃል የ ሚሉህን  ሰዎች ቃል ለምን  ትሰማለህ? 10 እነ ሆ፥  ዛሬ በዋሻው ውስጥ እግዚአብሔር  በእጄ አሳልፎ እንደ ሰጠህ 
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ዓይንህ አይታለች አንተንም እንድገ ድልህ ሰዎች ተናገ ሩኝ እኔ  ግን፦ በእግዚአብሔር  የ ተቀባ  ነ ውና  እጄን  በጌታዬ ላይ 

አልዘረጋም ብዬ ራራሁልህ።  11 ደግሞም፥  አባቴ ሆይ፥  የ ልብስህ ዘርፍ በእጄ እንዳለ  ተመልክተህ እወቅ የ ልብስህንም 

ዘርፍ በቈረጥሁ ጊዜ አልገ ደልሁህም ስለዚህም በእጄ ክፋትና  በደል እንደሌለ  እወቅ።   

16 እንዲህም ሆነ  ዳዊት ይህን  ቃል ለሳኦል መናገ ር  በፈጸመ ጊዜ፥  ሳኦል፦ ልጄ ሆይ ዳዊት፥  ይህ ድምፅህ ነ ውን ? አለ  

ሳኦልም ድምፁን  ከፍ አድርጎ  አለቀሰ።  17 ዳዊትን  አለው።  እኔ  ክፉ በመለስሁልህ ፋንታ በጎ  መልሰህልኛልና  አንተ 

ከእኔ  ይልቅ ጻድቅ ነ ህ።  18 እግዚአብሔርም በእጅህ አሳልፎ ሰጥቶኝ ሳለ  አልገ ደልኸኝምና  ለእኔ  መልካም 

እንዳደረግህልኝ አንተ ዛሬ አሳየ ኸኝ።  19  ስለዚህ  ለእኔ  ስላደረግኸው ቸርነ ት እግዚአብሔር  ይመልስልህ።  20 አሁንም፥  

እነ ሆ፥  አንተ በእርግጥ ንጉሥ እንድትሆን  የ እስራኤልም መንግሥት በእጅህ እንድትጸና  እኔ  አውቃለሁ።  21 አሁን  

እንግዲህ ከእኔ  በኋላ  ዘሬን  እንዳትቈርጥ ከአባቴም ቤት ስሜን  እንዳታጠፋው በእግዚአብሔር  ማልልኝ።  22 ዳዊትም 

ለሳኦል ማለለት ሳኦልም ወደ ቤቱ ሄደ፥  ዳዊትና  ሰዎቹም ወደ አምባው ወጡ።   

 

ኤልያስ      1ነ ገ  18 

መግቢያ፡  ከዳዊት ጊዜ በኋላ  ሌላ  አከኣብ የ ሚባል መጥፎ ንጉስ  በእስራኤል ላይ ነ ገ ሰ፡ ፡  ስለዚህ 

እግዚአብሔር  ይህንን  ንጉስ  የ ሚቋቋም ሰዉ ነ ብይ ኤልያስን  ላከበት፡ ፡  ከእግዚአብሔር  ቃል የ ሆነ  

ታሪክ እንደሚከተለዉ ነ ዉ፡ ፡  

17 አክዓብም ኤልያስን  ባየ ው ጊዜ።  እስራኤልን  የ ምትገ ለባብጥ አንተ ነ ህን ? አለው።  18 ኤልያስም።  እስራኤልን  

የ ምትገ ለባብጡ፥  የ እግዚአብሔርን  ትእዛዝ ትታችሁ በኣሊምን  የ ተከተላችሁ፥  አንተና  የ አባትህ ቤት ናችሁ እንጂ እኔ  

አይደለሁም።  19 አሁንም ልከህ  እስራኤልን  ሁሉ፥  በኤልዛቤልም ማዕድ የ ሚበሉትን  አራት መቶ አምሳ  የ በኣልን  ነ ቢያት፥  

አራት መቶም የ ማምለኪያ  ዐፀድን  ነ ቢያት ወደ እኔ  ወደ ቀርሜሎስ  ተራራ ሰብስብ አለ።  20 አክዓብም ወደ እስራኤል ልጆች 

ሁሉ ልኮ ነ ቢያቱን  ሁሉ ወደ ቀርሜሎስ  ተራራ ሰበሰበ።  

 21 ኤልያስም ወደ ሕዝቡ ሁሉ ቀርቦ።  እስከ መቼ ድረስ  በሁለት አሳብ ታነ ክሳላችሁ? እግዚአብሔር  አምላክ ቢሆን  

እርሱን  ተከተሉ በኣል ግን  አምላክ ቢሆን  እርሱን  ተከተሉ አለ።  ሕዝቡም አንዲት ቃል አልመለሱለትም።  

 22 ኤልያስም ሕዝቡን  አለ።  ከእግዚአብሔር  ነ ቢያት እኔ  ብቻ ቀርቻለሁ የ በኣል ነ ቢያት ግን  አራት መቶ አምሳ  ሰዎች 

ናቸው።  23 ሁለት ወይፈኖች ይሰጡን  እነ ርሱም አንድ ወይፈን  ይምረጡ፥  እየ ብልቱም ይቍረጡት፥  በእንጨትም ላይ 

ያኑሩት፥  በበታቹም እሳት አይጨምሩ እኔም ሁለተኛውን  ወይፈን  አዘጋጃለሁ፥  በእንጨቱም ላይ አኖረዋለሁ፥  በበታቹም 

እሳት አልጨምርም።  24 እናንተም የ አምላካችሁን  ስም ጥሩ፥  እኔም የ እግዚአብሔርን  ስም እጠራለሁ ሰምቶም በእሳት 

የ ሚመልስ  አምላክ፥  እርሱ አምላክ ይሁን፦ ሕዝቡም ሁሉ።  ይህ  ነ ገ ር  መልካም ነ ው ብለው መለሱ።   

26 ወይፈኑንም ወስደው አዘጋጁ፥  ከጠዋትም እስከ ቀትር  ድረስ።  በኣል ሆይ፥  ስማን  እያሉ የ በኣልን  ስም ጠሩ።  ድምፅም 

አልነ በረም፥  የ ሚመልስም አልነ በረም በሠሩትም መሠዊያ  ዙሪያ  እያነ ከሱ ያሸበሽቡ ነ በር።  27 በቀትርም ጊዜ ኤልያስ።  

አምላክ ነ ውና  በታላቅ ቃል ጩኹ ምናልባት አሳብ ይዞታል፥  ወይም ፈቀቅ ብሎአል፥  ወይም ወደ መንገ ድ ሄዶአል፥  ወይም 

ተኝቶ እንደ ሆነ  መቀስቀስ  ያስፈልገ ዋል እያለ  አላገ ጠባቸው።   28 በታላቅም ቃል ይጮኹ፥  እንደ ልማዳቸውም ደማቸው 

እስኪፈስስ  ድረስ  ገ ላቸውን  በካራና  በቀጭኔ  ይብዋጭሩ ነ በር።   

30 ኤልያስም ሕዝቡን  ሁሉ።  ወደ እኔ  ቅረቡ አላቸው።  ሕዝቡም ሁሉ ወደ እርሱ ቀረቡ።  ፈርሶ  የ ነ በረውንም 

የ እግዚአብሔርን  መሠዊያ  አበጀ።  31 ኤልያስም።  ስምህ እስራኤል ይሆናል የ ሚል የ እግዚአብሔር  ቃል እንደ ደረሰለት 

እንደ ያዕቆብ ልጆች ነ ገ ድ ቍጥር  አሥራ ሁለቱን  ድንጋዮች ወሰደ።  32 ከድንጋዮችም ለእግዚአብሔር  ስም መሠዊያ  ሠራ 

በመሠዊያውም ዙሪያ  ጕድጓድ ቈፈረ።  33 እንጨቱንም በተርታ አደረገ ፥  ወይፈኑንም በብልት በብልቱ ቈረጠ፥  በእንጨቱም 

ላይ አኖረና።  34 አራት ጋን  ውኃ ሙሉ በሚቃጠለው መሥዋዕትና  በእንጨቱ ላይ አፍስሱ አለ።  ደግሞም፦ ድገሙ አለ  
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እነ ርሱም ደገሙ።  እርሱም፦ ሦስተኛ አድርጉ አለ  ሦስተኛም አደረጉ።  35 ውኃውም በመሠዊያው ዙሪያ  ፈሰሰ  ደግሞም 

ጕድጓዱን  በውኃ ሞላው።  

36 መሥዋዕተ ሠርክ በሚቀርብበት ጊዜ ነ ቢዩ  ኤልያስ  ቀርቦ።  አቤቱ፥  የ አብርሃምና  የ ይስሐቅ የ እስራኤልም አምላክ 

ሆይ፥  አንተ በእስራኤል ላይ አምላክ እንደ ሆንህ፥  እኔም ባሪያህ እንደ ሆንሁ፥  ይህንም ሁሉ በቃልህ እንዳደረግሁ 

ዛሬ ይገ ለጥ።  37 አንተ፥  አቤቱ፥  አምላክ እንደ ሆንህ፥  ልባቸውንም ደግሞ እንደ መለስህ ይህ  ሕዝብ ያውቅ ዘንድ 

ስማኝ፥  አቤቱ፥  ስማኝ አለ።  38 የ እግዚአብሔርም እሳት ወደቀች፥  የ ሚቃጠለውን  መሥዋዕቱንም እንጨቱንም ድንጋዮቹንም 

አፈሩንም በላች፥  በጕድጓዱም ውስጥ ያለውን  ውኃ ላሰች።  39 ሕዝቡም ሁሉ ያንን  ባዩ  ጊዜ በግምባራቸው ተደፍተው።  

እግዚአብሔር  እርሱ አምላክ ነ ው፣  እግዚአብሔር  እርሱ አምላክ ነ ው አሉ።  

 

የ መበለቷ ዘይት  2ነ ገ  4፡ 1-7 

መግቢያ፡  ኤልያስ  ወደ ሰማይ ስነ ጠቅ ኤልሰዕ  ለተባለ  ነ ብይ ስልጣኑን  አሳለፈ፡ ፡  ከእግዚአብሔር  ቃል 

የ ሆነ  ታሪክ እንደምከተለዉ ይሆናል፡ ፡  

1 ከነ ቢያትም ወገ ን  ሚስቶች አንዲት ሴት።  ባሌ ባሪያህ ሞቶአል ባሪያህም እግዚአብሔርን  ይፈራ እንደ ነ በረ  አንተ 

ታውቃለህ ባለ ዕዳ ልጆቼን  ባሪያዎች አድርጎ  ሊወስዳቸው መጥቶአል ብላ  ወደ ኤልሳዕ  ጮኸች።  2 ኤልሳዕም።  በቤትሽ 

ያለውን  ን ገ ሪኝ አላት።  እርስዋም፦ ለእኔ  ለባሪያህ ከዘይት ማሰሮ በቀር  በቤቴ አንዳች የ ለኝም አለች።   

3 እርሱም፦ ሄደሽ ከጐረቤቶችሽ ሁሉ ከሜዳ ባዶ ማድጋዎችን  ተዋሺ አታሳንሻቸውም አላት።  4 ገ ብተሽም ከአንቺና  

ከልጆችሽ በኋላ  በሩን  ዝጊ፥  ወደ እነ ዚህም ማድጋዎች ሁሉ ዘይቱን  ገ ልብጪ የ ሞላውንም ፈቀቅ አድርጊ አለ።   

5 እንዲሁም ከእርሱ ሄዳ በሩን  ከእርስዋና  ከልጆችዋ በኋላ  ዘጋች እነ ርሱም ማድጋዎቹን  ወደ እርስዋ ያመጡ ነ በር፥  

እርስዋም ትገ ለብጥ ነ በር።  6 ማድጋዎቹም በሞሉ ጊዜ ልጅዋን፦ ደግሞም ማድጋ አምጣልኝ አለችው እርሱም፦ ሌላ  ማድጋ 

የ ለም አላት ዘይቱም ቆመ።   

7 መጥታም ለእግዚአብሔር  ሰው ነ ገ ረችው እርሱም፦ ሄደሽ ዘይቱን  ሽጪ ለባለ  ዕዳውም ክፈዪ አንቺና  ልጆችሽም ከተረፈው 

ተመገ ቡ አለ።  

 

ንዕማን     2ነ ገ  5፡ 1-19 

መግቢያ፡  ለምጥ የ ተጠላ  የ ቆዳ በሽታ ነ በረ፡ ፡  

1 የ ሶርያ  ንጉሥ ሠራዊት አለቃ ንዕማንም እግዚአብሔር  በእርሱ እጅ ለሶርያ  ደኅን ነ ትን  ስለ  ሰጠ በጌታው ዘንድ ታላቅ 

ክቡር  ሰው ነ በረ  ደግሞም ጽኑዕ  ኃያል ነ በረ፥  ነ ገ ር  ግን  ለምጻም ነ በረ።  

 2 ከእስራኤልም ምድር  ታናሽ ብላቴና  ሴት ማርከው ነ በር  የ ንዕማንንም ሚስት ታገ ለግል ነ በር።  3 እመቤትዋንም።  ጌታዬ 

በሰማርያ  ካለው ከነ ቢዩ  ፊት ቢደርስ  ኖሮ ከለምጹ በፈወሰው ነ በር  አለቻት።  

 4 ንዕማንም ገ ብቶ ለጌታው።  ከእስራኤል አገ ር  የ ሆነ ች አንዲት ብላቴና  እንዲህና  እንዲህ ብላለች ብሎ ነ ገ ረው።  
5 የ ሶርያም ንጉሥ ንዕማንን፦ ሂድ፥  ለእስራኤል ንጉሥ ደብዳቤ እልካለሁ አለው።  እርሱም ሄደ፥  አሥርም መክሊት ብር፥  

ስድስት ሺህም ወርቅ፥  አሥርም መለውጫ ልብስ  በእጁ ወሰደ።   

7 የ እስራኤልም ንጉሥ ደብዳቤውን  ባነ በበ  ጊዜ ልብሱን  ቀድዶ።  ሰውን  ከለምጹ እፈውስ  ዘንድ ይህ ሰው ወደ እኔ  መስደዱ 

እኔ  በውኑ ለመግደልና  ለማዳን  የ ምችል አምላክ ሆኜ ነ ውን ? ተመልከቱ፥  የ ጠብ ምክንያትም እንደሚፈልግብኝ እዩ  አለ።  
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8 የ እግዚአብሔርም ሰው ኤልሳዕ  የ እስራኤል ንጉሥ ልብሱን  እንደ ቀደደ በሰማ ጊዜ።  ልብስህን  ለምን  ቀደድህ? ወደ እኔ  

ይምጣ፥  በእስራኤልም ዘንድ ነ ቢይ እንዳለ  ያውቃል ብሎ ወደ ንጉሡ ላከ።  9 ንዕማንም በፈረሱና  በሰረገ ላው መጣ፥  

በኤልሳዕም ቤት ደጃፍ ውጭ ቆመ።  10 ኤልሳዕም።  ሂድ፥  በዮርዳኖስም ሰባት ጊዜ ታጠብ ሥጋህም ይፈወሳል፥  አንተም 

ንጹሕ ትሆናለህ ብሎ ወደ እርሱ መልእክተኛ ላከ።   

11 ንዕማን  ግን  ተቈጥቶ ሄደ፥ እንዲህም አለ፦ እነ ሆ፥  ወደ እኔ  የ ሚመጣ፥  ቆሞም የ አምላኩን  የ እግዚአብሔርን  ስም 

የ ሚጠራ፥  የ ለምጹንም ስፍራ በእጁ ዳስሶ  የ ሚፈውሰኝ መስሎኝ ነ በር።  12 የ ደማስቆ ወንዞች አባናና  ፋርፋ ከእስራኤል 

ውኆች ሁሉ አይሻሉምን ? በእነ ርሱስ  ውስጥ መታጠብና  መንጻት አይቻለኝም ኖሮአልን ? ዘወርም ብሎ ተቈጥቶ ሄደ።   

13 ባሪያዎቹም ቀርበው።  አባት ሆይ፥  ነ ቢዩ  ታላቅ ነ ገ ርስ  እንኳ ቢነ ግርህ ኖሮ ባደረግኸው ነ በር  ይልቁንስ።  ታጠብና  

ንጹሕ ሁን  ቢልህ እንዴት ነ ዋ! ብለው ተናገ ሩት።  14 ወረደም፥  የ እግዚአብሔርም ሰው እንደ ተናገ ረው በዮርዳኖስ  ሰባት 

ጊዜ ብቅ ጥልቅ አለ  ሥጋውም እንደ ገ ና  እንደ ትንሽ ብላቴና  ሥጋ ሆኖ ተመለሰ፥  ንጹሕም ሆነ ።   

15 እርሱም ከጭፍራው ሁሉ ጋር  ወደ እግዚአብሔር  ሰው ተመለሰ፥  ወጥቶም በፊቱ ቆመና።  እነ ሆ፥  ከእስራኤል ዘንድ በቀር  

በምድር  ሁሉ አምላክ እንደሌለ  አወቅሁ አሁንም ከባሪያህ በረከት ትቀበል ዘንድ እለምንሃለሁ አለ።  16 እርሱም፦ በፊቱ 

የ ቆምሁት ሕያው እግዚአብሔርን ! አልቀበልም አለ።  ይቀበለውም ዘንድ ግድ አለው እርሱ ግን  እንቢ አለ።  

 17 ንዕማንም።  እኔ  ባሪያህ ከእንግዲህ ወዲህ ከእግዚአብሔር  በቀር  ለሌሎች አማልክት የ ሚቃጠል መሥዋዕት ወይም ሌላ  

መሥዋዕት አላቀርብምና  ሁለት የ በቅሎ ጭነ ት አፈር  እንድወስድ እሺ ትለኝ ዘንድ እለምንሃለሁ።  19 እርሱም፦ በደኅና  

ሂድ አለው።    

 

የ ምሳሩ ብረት   2ነ ገ  6፡ 1-7  

1 የ ነ ቢያትም ልጆች ኤልሳዕን፦ እነ ሆ፥  በፊትህ የ ምንቀመጥበት ስፍራ ጠብቦናል።  2 ወደ ዮርዳኖስም እንሂድ፥  ከእኛም 

እያንዳንዱ ከዚያ  ምሰሶ  ያምጣ፥  የ ምንቀመጥበትንም ስፍራ በዚያ  እንሥራ አሉት እርሱም፦ ሂዱ አለ።  

 3 ከእነ ርሱም አንዱ።  አንተ ደግሞ ከእኛ ከባሪያዎችህ ጋር  ለመሄድ ፍቀድ አለ።  እርሱም፦ እሄዳለሁ አለ።  
4 ከእነ ርሱም ጋር  ሄደ ወደ ዮርዳኖስም በደረሱ ጊዜ እንጨት ቆረጡ።  5 ከእነ ርሱም አንዱ ምሰሶውን  ሲቆርጥ የ ምሳሩ 

ብረት ወደ ውኃው ውስጥ ወደቀ እርሱም፦ ጌታዬ ሆይ፥  ወየው! ወየው! የ ተዋስሁት ነ በረ  ብሎ ጮኽ።  6 የ እግዚአብሔርም 

ሰው።  የ ወደቀው ወዴት ነ ው? አለ  ስፍራውንም አሳየ ው እንጨትም ቆርጦ በዚያ  ጣለው፥  ብረቱም ተንሳፈፈ።  7 እርሱም፦ 

ውሰደው አለ  እጁንም ዘርግቶ ወሰደው።    

ዮናስ      1፣  2፣  3፣  4 

መግቢያ፡  በዮናስ  ዘመን  ነ ነ ዌ የ እስራኤል ጠላት የ ነ በረችዉ የ ሶርያ  ዋና  ከተማ ነ በለች፡ ፡  

1 የ እግዚአብሔርም ቃል ወደ ዮናስ  እንዲህ ሲል መጣ።  2 ተነ ሥተህ ወደዚያች ወደ ታላቂቱ ከተማ ወደ ነ ነ ዌ ሂድ፥  

ክፉታቸውም ወደ ፊቴ ወጥቶአልና  በእርስዋ ላይ ስበክ።  3 ዮናስ  ግን  ከእግዚአብሔር  ፊት ወደ ተርሴስ  ይኰበልል ዘንድ 

ተነ ሣ ወደ ኢዮጴም ወረደ፥  4 እግዚአብሔርም በባሕሩ ላይ ታላቅ ነ ፋስን  አመጣ፥  በባሕርም ላይ ታላቅ ማዕበል ሆነ ፥  

መርከቢቱም ልትሰበር  ቀረበች።  7 እርስ  በእርሳቸውም።  ይህ ክፉ ነ ገ ር  በማን  ምክንያት እንዳገ ኘን  እናውቅ ዘንድ ኑ፥  

ዕጣ እንጣጣል ተባባሉ።  ዕጣም ተጣጣሉ፥  ዕጣውም በዮናስ  ላይ ወደቀ።  8 የ ዚያን  ጊዜም።  ይህ ክፉ ነ ገ ር  በማን  

ምክንያት እንዳገ ኘን  እባክህ ን ገ ረን  ሥራህ ምንድር  ነ ው? ከወዴትስ  መጣህ? አገ ርህስ  ወዴት ነ ው? ወይስ  ከማን  ወገ ን  

ነ ህ? አሉት።  9 እርሱም፦ እኔ  ዕብራዊ ነ ኝ በሕሩንና  የ ብሱን  የ ፈጠረውን  የ ሰማይን  አምላክ እግዚአብሔርን  እመልካለሁ 

አላቸው።  10 እነ ዚያም ሰዎች ከእግዚአብሔር  ፊት እንደ ኰበለለ  እርሱ ስለ ነ ገ ራቸው አውቀዋልና  እጅግ ፈሩ፡ ፡   
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12 እርሱም፦ ይህ ታላቅ ማዕበል በእኔ  ምክንያት እንዳገ ኛችሁ አውቃለሁና  አንሥታችሁ ወደ ባሕር  ጣሉኝ፥  ባሕሩም ጸጥ 

ይልላችኋል አላቸው።  15 ዮናስንም ወስደው ወደ ባሕሩ ጣሉት ባሕሩም ከመናወጡ ጸጥ አለ።  17 (2፡ 1) እግዚአብሔርም ዮናስን  

የ ሚውጥ ታላቅ ዓሣ አሰናዳ ዮናስም ሦስት ቀንና  ሦስት ሌሊት በዓሣው ሆድ ውስጥ ነ በረ።  

2፡ 1 (2) ዮናስም በዓሣው ሆድ ውስጥ ሆኖ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር  ጸለየ ፥ እንዲህም አለ፦ 5 (6) የ ባሕሩ ሣር  በራሴ 

ተጠምጥሞ ነ በር።  7 (8) ነ ፍሴ በዛለችብኝ ጊዜ እግዚአብሔርን  አሰብሁት ጸሎቴም ወደ አንተ ወደ ቅዱስ  መቅደስህ ገ ባች።  

9 (10) ደኅን ነ ት ከእግዚአብሔር  ዘንድ ነ ው።   

3:1 የ እግዚአብሔርም ቃል ሁለተኛ ወደ ዮናስ  እንዲህ ሲል መጣ።  2 ተነ ሥተህ ወደዚያች ወደ ታላቂቱ ከተማ ወደ ነ ነ ዌ 

ሂድ፥  የ ምነ ግርህንም ስብከት ስበክላት አለው።  3 ዮናስም ተነ ሥቶ እንደ እግዚአብሔር  ቃል ወደ ነ ነ ዌ ሄደ ነ ነ ዌም 

እጅግ ታላቅ ከተማ ነ በረች።  4 ዮናስም ጮኾ።  በሦስት ቀን  ውስጥ ነ ነ ዌ ትገ ለበጣለች አለ።  5 የ ነ ነ ዌም ሰዎች 

እግዚአብሔርን  አመኑ  ለጾም አዋጅ ነ ገ ሩ፥  ከታላቁም ጀምሮ እስከ ታናሹ ድረስ  ማቅ ለበሱ።   

7 ንጉሱም አዋጅ አስነ ገ ረ፥ እንዲህም አለ፦ ሰዎችና  እንስሶች ላሞችና  በጎ ች አንዳችን  አይቅመሱ አይሰማሩም ውኃንም 

አይጠጡ 8 ወደ እግዚአብሔርም በብርቱ ይጩኹ ሰዎችም ሁሉ ከክፉ መንገ ዳቸውና  በእጃቸው ካለው ግፍ ይመለሱ።  9 እኛ 

እንዳንጠፋ እግዚአብሔር  ተመልሶ  ይጸጸት እንደ ሆነ ፥  ከጽኑ  ቍጣውም ይመለስ  እንደ ሆነ  ማን  ያውቃል? 
10 እግዚአብሔርም ከክፉ መንገ ዳቸው እንደተመለሱ ሥራቸውን  አየ  እግዚአብሔርም ያደርግባቸው ዘንድ በተናገ ረው ክፉ 

ነ ገ ር  ተጸጽቶ አላደረገ ውም።  4፡ 1 ይህም ዮናስን  ከቶ ደስ  አላሰኘውም፥  እርሱም ተቈጣ።  2 ዮናስም እግዚአብሔርምን  

እንዲህ አለ፡ ፡   በአገ ሬ ሳለሁ የ ተናገ ርሁት ይህ አልነ በረምን ? አንተ ቸርና  ይቅር  ባይ፥  ታጋሽም፥  ምሕረትህም 

የ በዛ ፥  ከክፉው ነ ገ ርም የ ተነ ሣ የ ምትጸጸት አምላክ እንደ ሆንህ አውቄአለዉ፡ ፡  3 አሁንም፥  አቤቱ፥  ከሕይወት ሞት 

ይሻለኛልና  እባክህ፥  ነ ፍሴን  ከእኔ  ውሰድ አለው።  4 እግዚአብሔርም፦ በውኑ  ትቈጣ ዘንድ ይገ ባሃልን ? አለ።   

5  ከከተማይቱም በስተ ምሥራቅ በኩል ተቀመጠ ከተማይቱንም የ ሚያገ ኛትን  እስኪያይ ድረስ  በዚያ  ተቀመጠ።  
6 እግዚአብሔር  አምላክም ቅል አዘጋጀ፥  ከጭንቀቱም ታድነ ው ዘንድ በራሱ ላይ ጥላ  እንድትሆን  በዮናስ  ላይ ከፍ ከፍ 

አደረጋት ዮናስም ስለ ቅሊቱ እጅግ ደስ  አለው።  7 በነ ጋው ግን  ወገ ግ ባለ ጊዜ እግዚአብሔር  ትልን  አዘጋጀ፥  እርስዋም 

ቅሊቱን  እስክትደርቅ ድረስ  መታቻት።  8 ፀሐይም በወጣች ጊዜ እግዚአብሔር  ትኩስ  የ ምሥራቅ ነ ፋስ  አዘጋጀ ዮናስ  

እስኪዝል ድረስም ፀሐይ ራሱን  መታው ለራሱም ሞትን  ፈለገ ና።  ከሕይወት ሞት ይሻለኛል አለ።   

9 እግዚአብሔርም ዮናስን፦ በውኑ  ስለዚች ቅል ትቈጣ ዘንድ ይገ ባሃልን ? አለው።  እርሱም፦ እስከ ሞት ድረስ  እቈጣ 

ዘንድ ይገ ባኛል አለ።  10 እግዚአብሔርም፦ አንተ ትበቅል ዘንድ ላልደከምህባት ላላሳደግሃትም፥  በአንድ ሌሊት 

ለበቀለች፥  በአንድ ሌሊትም ለደረቀችው ቅል አዝነ ሃል።  11 እኔ ስ  ቀኛቸውንና  ግራቸውን  የ ማይለዩ  ከመቶ ሀያ  ሺህ 

የ ሚበልጡ ሰዎችና  ብዙ እንስሶች ላሉባት ለታላቂቱ ከተማ ለነ ነ ዌ አላዝንምን ? አለው።   

 

ዳንኤል   ዳን  1-2 

መጊብያ፡  ምንም እግዚአብሔር  ብያስጠነ ቅቃቸዉም የ እስራኤል ሕዝብ ጣዖትን  ማምለክ ቀጠሉበት፤  

ስለዚህ እግዚአብሔር  በምርኮ በባብሎን  ንጉስ  በነ ቡኬድናዘር  እጅ አሳልፎ ሰጣቸዉ፡ ፡  

1፡ 1-2 የ ባቢሎን  ንጉሥ ናቡከደነ ፆር  ወደ ኢየ ሩሳሌም መጥቶ ከበባት።  ጌታም የ ይሁዳን  ንጉሥ ኢዮአቄምን  

ከእግዚአብሔርም ቤት ዕቃ ከፍሎ በእጁ አሳልፎ ሰጠው:: 3 ንጉሡም  በቤቱ መቆም የ ሚችሉትን  ብላቴኖች ከእስራኤል ልጆች 

ከነ ገ ሥታቱና  ከመሳፍንቱ ዘር  ያመጣ ዘንድ ለጃንደረቦች አለቃ ለአስፋኔዝ ነ ገ ረ።  6 በእነ ዚህም መካከል ከይሁዳ ልጆች 

ዳንኤልና  አናንያ  ሚሳኤልና  አዛርያ  ነ በሩ።   

2:1 ናቡከደነ ፆርም በነ ገ ሠ በሁለተኛው ዓመት ናቡከደነ ፆር  ሕልም አለመ መንፈሱም ታወከ፥  እንቅልፉም ከእርሱ ራቀ።  
2 ለንጉሡም ሕልሙን  እንዲነ ግሩት ንጉሡ የ ሕልም ተርጓሚዎቹንና  አስማተኞቹን  መተተኞቹንና  ከለዳውያኑንም ይጠሩ ዘንድ 
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አዘዘ  እነ ርሱም ገ ብተው በንጉሡ ፊት ቆሙ።  4 ከለዳውያኑም ንጉሡን  ።  ንጉሥ ሆይ፥  ሺህ  ዓመት ን ገ ሥ ለባሪያዎችህ 

ሕልምህን  ን ገ ር፥  እኛም ፍቺውን  እናሳይሃለን  ብለው ተናገ ሩት።  

 5 ንጉሡም መለሰ  ከለዳውያኑንም።  ሕልሙንና  ፍቺውን  ባታስታውቁኝ፥  ትቈረጣላችሁ አለ፡ ፡  10 ከለዳውያኑም በንጉሡ ፊት 

መልሰው።  የ ንጉሡን  ነ ገ ር  ያሳይ ዘንድ የ ሚችል ሰው በምድር  ላይ የ ለም ከነ ገ ሥታትም ታላቅና  ኃይለኛ የ ሆነ  እንደዚህ 

ያለ ነ ገ ር  የ ሕልም ተርጓሚንና  አስማተኛን  ከለዳዊንም አልጠየ ቀም።  12 ስለዚህም ንጉሡ ተበሳጨ እጅግም ተቈጣ፥  

የ ባቢሎንንም ጠቢባን  ሁሉ ያጠፉ ዘንድ አዘዘ።  16 ዳንኤልም ገ ብቶ ፍቺውን  ለንጉሡ የ ሚያስታውቅበት ጊዜ ይሰጠው ዘንድ 

ንጉሡን  ለመነ ።   

17-18 የ ዚያን  ጊዜም ዳንኤል ወደ ቤቱ ሄደ።  ባልንጀሮቹም ከቀሩት ከባቢሎን  ጠቢባን  ጋር  እንዳይሞቱ ስለዚህ ምሥጢር  

ምሕረትን  ከሰማይ አምላክ ይለምኑ  ዘንድ ነ ገ ሩን  ለአናንያና  ለሚሳኤል ለአዛርያ  አስታወቃቸው።  19 የ ዚያን  ጊዜም 

ምሥጢሩ በሌሊት ራእይ ለዳንኤል ተገ ለጠለት ዳንኤልም የ ሰማይን  አምላክ አመሰገ ነ ።   

24 ከዚህም በኋላ  ዳንኤል።  የ ባቢሎንን  ጠቢባን  አታጥፋ ወደ ንጉሡ አስገ ባኝ፥  እኔም ፍቺውን  ለንጉሡ አሳያለሁ አለው።   

26 ንጉሡም መለሰ  ዳንኤልን፦ ያየ ሁትን  ሕልምና  ፍቺውን  ታስታውቀኝ ዘንድ ትችላለህን ? አለው።  27 ዳንኤልም በንጉሡ 

ፊት መልሶ  እንዲህ አለ፦ ንጉሡ የ ጠየ ቀውን  ምሥጢር  ጠቢባንና  አስማተኞች የ ሕልም ተርጓሚዎችና  ቃላተኞች ለንጉሡ 

ያሳዩ  ዘንድ አይችሉም 28 ነ ገ ር  ግን  ምሥጢር  የ ሚገ ልጥ አምላክ በሰማይ ውስጥ አለ፥  እርሱም በኋለኛው ዘመን  

የ ሚሆነ ውን  ለንጉሡ ለናቡከደነ ፆር  አስታውቆታል።   

29 አንተ፥  ንጉሥ ሆይ፥  ከአንተ በኋላ  የ ሚሆነ ው ምን  እንደ ሆነ  በአልጋህ ላይ ታስብ ነ በር  ምሥጢርንም የ ሚገ ልጠው 
የ ሚሆነ ውን  ነ ገ ር  አስታውቆሃል።  31 አንተ፥  ንጉሥ ሆይ፥  ታላቅ ምስል አየ ህ ይህም ምስል ታላቅና  ብልጭልጭታው የ በዛ  
ነ በረ፥  በፊትህም ቆሞ ነ በር  መልኩም ግሩም ነ በረ።  32 የ ዚህም ምስል ራስ  ጥሩ ወርቅ፥  ደረቱና  ክንዶቹም ብር፥  ሆዱና  
ወገ ቡም ናስ፥  33 ጭኖቹም ብረት፥  እግሮቹም እኩሉ ብረት እኩሉም ሸክላ  ነ በረ።  34 እጅም ሳይነ ካው ድንጋይ ከተራራው 
ተፈንቅሎ ከብረትና  ከሸክላ  የ ሆነ ውን  የ ምስሉን  እግሮች ሲመታና  ሲፈጭ አየ ህ።  35 የ ዚያን  ጊዜም ብረቱና  ሸክላው፥  
ናሱና  ብሩ ወርቁም በአንድነ ት ተፈጨ፥  ነ ፋስም ወሰደው፥  ቦታውም አልታወቀም ምስሉንም የ መታ ድንጋይ ታላቅ ተራራ ሆነ  
ምድርንም ፈጽሞ ሞላ፡ ፡   
37 አንተ፥  ንጉሥ ሆይ፥  የ ሰማይ አምላክ መንግሥትንና  ኃይልን፥  ብርታትንና  ክብርን  የ ሰጠህ የ ነ ገ ሥታት ንጉሥ አንተ 
ነ ህ።  38 አንተ የ ወርቁ ራስ  ነ ህ።  39 ከአንተም በኋላ  ከአንተ የ ሚያንስ  ሌላ  መንግሥት ይነ ሣል ከዚያም በኋላ  በምድር  
ሁሉ ላይ የ ሚገ ዛ  ሌላ  ሦስተኛ የ ናስ  መንግሥት ይነ ሣል።  40 አራተኛውም መንግሥት ሁሉን  እንደሚቀጠቅጥና  
እንደሚያደቅቅ ብረት ይበረታል እነ ዚህንም ሁሉ እንደሚፈጭ ብረት ይቀጠቅጣል ይፈጭማል።  43 ብረቱም ከሸክላው ጋር  
ተደባልቆ እንዳየ ህ፥  እንዲሁ ከሰው ዘር  ጋር  ይደባለቃሉ ነ ገ ር  ግን  ብረት ከሸክላ  ጋር  እንደማይጣበቅ፥  እንዲሁ እርስ  
በርሳቸው አይጣበቁም።  44 በእነ ዚያም ነ ገ ሥታት ዘመን  የ ሰማይ አምላክ ለዘላለም የ ማይፈርስ  መንግሥት ያስነ ሣል ለሌላ  
ሕዝብም የ ማይሰጥ መንግሥት ይሆናል እነ ዚያንም መንግሥታት ሁሉ ትፈጫቸዋለች ታጠፋቸውማለች፥  ለዘላለምም ትቆማለች።   
 
46 የ ዚያን  ጊዜም ንጉሡ ናቡከደነ ፆር  በግምባሩ ተደፍቶ ለዳንኤል ሰገ ደለት፥  የ እህሉንም ቍርባን  ዕጣኑንም ያቀርቡለት 
ዘንድ አዘዘ።  47 ንጉሡም ዳንኤልን፦ ይህን  ምሥጢር  ትገ ልጥ ዘ ንድ ተችሎሃልና  በእውነ ት አምላካችሁ የ አማልክት 
አምላክ፥  የ ነ ገ ሥታትም ጌታ፥  ምሥጢርም ገ ላጭ ነ ው ብሎ ተናገ ረው።  48 ንጉሡም ዳንኤልን  በባቢሎን  አውራጃ ሁሉ ላይ 
ሾመው፡ ፡   
 

 

ዳንኤል በአንበሶች ጒድጓድ  ዳን  6 

መግቢያ፡  ከነ ቡኬድናፆር  ከብዙ ዓመት በኋላ፤  ከሜዶን  የ ሆነ  ዳርዮስ  ንጉስ  ሆነ ፡ ፡  

ታሪኩ እንዲህ ይተረካል፡ ፡   

1:1 ዳርዮስም በመንግሥቱ ሁሉ ዘ ንድ እንዲሆኑ  መቶ ሀያ  መሳፍንት በመንግሥቱ ላይ ይሾም ዘንድ ወደደ።  2 ከእነ ርሱም 

አንደኛው ዳንኤል ነ በረ።  3 ዳንኤልም መልካም መንፈስ  ስላለው ከአለቆችና  ከመሳፍንት በለጠ ንጉሡም በመንግሥቱ ሁሉ 
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ላይ ይሾመው ዘንድ አሰበ።  4 የ ዚያን  ጊዜም አለቆችና  መሳፍንቱ ስለ መንግሥቱ በዳንኤል ላይ ሰበብ ይፈልጉ ነ በር  

ነ ገ ር  ግን  የ ታመነ  ነ በረና፥  ስሕተትና  በደልም አልተገ ኘበትምና  በእርሱ ላይ ሰበብና  በደል ያገ ኙበት ዘንድ 

አልቻሉም።   

5 እነ ዚያም ሰዎች።  ከአምላኩ ሕግ በቀር  በዚህ በዳንኤል ላይ ሌላ  ሰበብ አናገ ኝበትም አሉ።  6 የ ዚያን  ጊዜም አለቆቹና  

መሳፍንቱ ወደ ንጉሡ ተሰብስበው እንዲህ አሉት።  ንጉሥ ዳርዮስ  ሆይ፥  ሺህ ዓመት ን ገ ሥ።  7 የ መንግሥቱ አለቆች ሁሉ 

ሹማምቶችና  መሳፍንት አማካሪዎችና  አዛዦች።  ንጉሥ ሆይ፥  ከአንተ በቀር  ማንም እስከ ሠላሳ  ቀን  ድረስ  ልመና  ከአምላክ 

ወይም ከሰው ቢለምን፥  በአንበሶች ጕድጓድ ውስጥ ይጣል የ ሚል የ ንጉሥ ሕግና  ብርቱ ትእዛዝ ይወጣ ዘንድ ተማከሩ።  
8 አሁንም፥  ንጉሥ ሆይ፥  እንደማይለወጠው እንደ ሜዶንና  እንደ ፋርስ  ሕግ፥  እንዳይለወጥ ትእዛዙን  አጽና፥  ጽሕፈቱንም 

ጻፍ።   

9 ንጉሡም ዳርዮስ  ጽሕፈቱንና  ትእዛዙን  ጻፈ።  10 ዳንኤልም ጽሕፈቱ እንደ ተጻፈ ባወቀ ጊዜ ወደ ቤቱ ገ ባ  የ እልፍኙም 

መስኮቶች ወደ ኢየ ሩሳሌም አንጻር  ተከፍተው ነ በር  ቀድሞም ያደርግ እንደ ነ በረ  በየ ዕለቱ ሦስት ጊዜ በጕልበቱ 

ተንበርክኮ በአምላኩ ፊት ጸለየ  አመሰገ ነ ም።  11 እነ ዚያም ሰዎች ተሰብስበው ዳንኤል በአምላኩ ፊት ሲጸልይና  ሲለምን  

አገ ኙት።  12 ወደ ንጉሡም ቀርበው ስለ ንጉሡ ትእዛዝ።  ንጉሥ ሆይ፥  ከአንተ በቀር  እስከ ሠላሳ  ቀን  ድረስ  ከአምላክ 

ወይም ከሰው የ ሚለምን  ሰው ሁሉ በአንበሶች ጕድጓድ ውስጥ እንዲጣል ትእዛዝ አልጻፍህምን ? አሉት።  ንጉሡም መልሶ፦ 

ነ ገ ሩ እንደማይለወጠው እንደ ሜዶንና  እንደ ፋርስ  ሕግ እውነ ት ነ ው አላቸው።   

13 የ ዚያን  ጊዜም በንጉሡ ፊት መልሰው።  ንጉሥ ሆይ፥  ከይሁዳ ምርኮኞች የ ሆነ ው ዳንኤል በየ ዕለቱ ሦስት ጊዜ ልመናውን  

ይለምናል እንጂ አንተንና  የ ጻፍኸውን  ትእዛዝ አይቀበልም አሉት።  14 ንጉሡም ይህን  ቃል በሰማ ጊዜ በጣም አዘ ነ ፥  

ያድነ ውም ዘንድ ልቡን  ወደ ዳንኤል አደረገ  ሊያድነ ውም ፀሐይ እስኪገ ባ  ድረስ  ደከመ።  15 የ ዚያን  ጊዜም እነ ዚያ  ሰዎች 

ወደ ንጉሡ ተሰብስበው ንጉሡን፦ ንጉሥ ሆይ፥  ንጉሡ ያጸናው ትእዛዝ ወይም ሥርዓት ይለወጥ ዘንድ እንዳይገ ባ  የ ሜዶንና  

የ ፋርስ  ሕግ እንደ ሆነ  እወቅ አሉት።  16 የ ዚያን  ጊዜም ንጉሡ አዘዘ ፥  ዳንኤልንም አምጥተው በአንበሶች ጕድጓድ ጣሉት 

ንጉሡም ተናገ ረ  ዳንኤልንም።  ሁልጊዜ የ ምታመልከው አምላክህ  እርሱ ያድንህ አለው።  17 ድንጋይም አምጥተው በጕድጓዱ 

አፍ ላይ ገ ጠሙበት ንጉሡም በዳንኤል ላይ የ ተደረገ ው እንዳይለወጥ በቀለበቱና  በመኳንንቱ ቀለበት አተመው።   

18 ንጉሡም ወደ ቤቱ ሄደ ሳይበላም አደረ  መብልም አላመጡለትም፥  እንቅልፉም ከእርሱ ራቀ።  19 በነ ጋውም ንጉሡ ማልዶ 

ተነ ሣ፥  ፈጥኖም ወደ አንበሶች ጕድጓድ ሄደ።  20 ወደ ጕድጓዱም ወደ ዳንኤል በቀረበ  ጊዜ በኀዘን  ቃል ጠራው ንጉሡም 

ተናገ ረ  ዳንኤልንም።  የ ሕያው አምላክ ባሪያ  ዳንኤል ሆይ፥  ሁልጊዜ የ ምታመልከው አምላክህ ከአንበሶች ያድንህ ዘንድ 

ችሎአልን ? አለው።  21 ዳንኤልም ንጉሡን፦ ንጉሥ ሆይ፥  ሺህ  ዓመት ን ገ ሥ።  22 በፊቱ ቅንነ ት ተገ ኝቶብኛልና፥  በአንተም 

ፊት ደግሞ፥  ንጉሥ ሆይ፥  አልበደልሁምና  አምላኬ መልአኩን  ልኮ የ አንበሶችን  አፍ ዘጋ፥  እነ ርሱም አልጐዱኝም አለው።   

23 የ ዚያን  ጊዜም ንጉሡ እጅግ ደስ  አለው፥  ዳንኤልንም ከጕድጓዱ ያወጡት ዘንድ አዘዘ  ዳንኤልም ከጕድጓድ ወጣ፥  

በአምላኩም ታምኖ ነ በርና  አንዳች ጉዳት አልተገ ኘበትም።  24 ንጉሡም አዘዘ ፥  ዳንኤልንም የ ከሰሱ እነ ዚያን  ሰዎች 

አመጡአቸው፥  እነ ርሱንና  ልጆቻቸውንም ሚስቶቻቸውንም በአንበሶች ጕድጓድ ጣሉአቸው ወደ ጕድጓዱም መጨረሻ ሳይደርሱ 

አንበሶች ያዙአቸው አጥንታቸውንም ሁሉ ሰባበሩ።   

25 የ ዚያን  ጊዜም ንጉሥ ዳርዮስ  በምድር  ሁሉ ላይ ወደሚኖሩ ወገ ኖችና  አሕዛብ በልዩ  ልዩም ቋንቋ ወደሚናገ ሩ ሁሉ 

ጻፈ፥ እንዲህም አለ፦ ሰላም ይብዛላችሁ።  26 በመንግሥቴ ግዛት ሁሉ ያሉ ሰዎች በዳንኤል አምላክ ፊት እንዲፈሩና  

እንዲንቀጠቀጡ አዝዣለሁ እርሱ ሕያው አምላክ ለዘላለም የ ሚኖር  ነ ውና  መንግሥቱም የ ማይጠፋ ነ ው፥  ግዛቱም እስከ 

መጨረሻ ድረስ  ይኖራል።  27 ያድናል ይታደግማል፥  በሰማይና  በምድርም ተአምራትንና  ድንቅን  ይሠራል፥  ዳንኤልንም 

ከአንበሶች አፍ አድኖታል።  

 

ነ ህሚያ       2፣ 3፣ 4፣ 6 
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መግቢያ፡  የ ነ ህሚያ  ታሪክ በአጭሩ ከዳንኤል ዘመን  በኋላ  የ አይዉድ ሕዝብ ከምርኮ በመመለስ  ወደ 

ሀገ ራቸዉ እንዲገ ቡ ከተፈቀደላቸዉ በኋላ  የ ተደረገ  ነ ዉ፡ ፡  ነ ህሚያ  ራሱ ስለዚህ ታሪክ 

ይነ ግረናል፡ ፡   

2፡ 1 በንጉሡ በአርጤክስስ  ዘመነ  መንግስት በሃኛዉ ዓመት የ ንጉሱ የ ወይን  ጠጅ አሰላፊ ነ በርኩ፡ ፡  ቀድሜ በፊቱ ዐዝኜ 

አላዉቅም ነ በር፤  2 ስለዚህ ንጉሡ፤  “ሳትታመም ፊትህ ለምን  እንደህ ዐዘ ነ ? መቼም ይህ የ ልብ ሐዘን  እንጂ ሌላ  

አይደለም” አለኝ፡ ፡  3 ለንጉሡም “ንጉሡ ለዘላለም ይኑር፤  አባቶቼ የ ተቀበሩባት ከተማ ስትፈርስ፣  በሮቿም ሲቃጠሉ 

ለምን  ፊቴ አይዘን ?” አልሁት፡ ፡  ንጉሡም፣  “ታድያ  ምን  ትፈልጋለህ?” አለኝ፡ ፡  ከዚያም ወደ ሰማይ አምላክ ጸለሁ፤  5 

ለንጉሡም፤  “ንጉሡን  ደስ  የ ሚያሰኘዉ ቢሆንና  ባሪያህ በፊትህ ሞገ ስ  ቢያገ ኝ፣  እንደ ገ ና  እንድሠራት አባቶቼ ወደ 

ተቀበሩባት ወደ ይሁዳ ከተማ እንድሄድ ይፍቀድልኝ” አልሁት፡ ፡  6 ንጉሡም እኔ ን  ለመስደድ ደስ  አለዉ፡ ፡  

9 ንጉሡም የ ጦር  አለቆችና  ፈረሰኞች አብረዉኝ ወደ ኢየ ሩሳሌም እንዲሄዱ አደረገ ፡ ፡  11 በዚያም ሶስት ቀን  ከቆየ ሁ 

በኋላ  13 በሌሊት ወጥቼ የ ፈረሱትንም የ ኢየ ሩሳሌምን  ቅጥሮችና  በእሳት የ ወደሙትን  በሮች ተመለከትሁ፡ ፡  16 ለአይሁድ 

ወይም ለካህናቱ ወይም ለመኳንንቱ ወይም ለሹማምቱ ወይም ሥረዉን  ለሚሠሩት ሰዎች ገ ና  ምንም የ ተናገ ርሁት ነ ገ ር  

ስላልነ በረ፣  ወዴት እንደ ሄድሁ ወይም ምን  እንዳደረግሁ ሹማምቱ አለወቁም፡ ፡  17 ከዚያም፣  “ያለንበት ችግር  ይኸዉ 

ታያለችሁ፤  ኢየ ሩሳሌም ፈርሳሌች፤  በሮቿም በእሳት ጋይተዋል፤  አሁንም ኑና  የ ኢየ ሩሳሌምን  ቅጥር  እንደ ገ ና  እንሥራ፤  

ከእንግድህስ  መሣለቂያ  አንሆንም” አልኋቸዉ፡ ፡  18  እነ ርሱም፣  እንደ ገ ና  መሥራቱን  እንጀምር ! ካሉ በኋላ  ይህን  

መልካም ሥራ ጀመሩ፡ ፡   

19 ነ ገ ር  ግን  ሰንባላጥ፣  ጦቢያና  ጌሳም ይህን  ሲሰሙ አፌዙብን፤  እንዲሁም እንዲህ በማለት አንቋሸሹንንም፤  4:2 እነ ዚህ 

ደካሞች አይሁድ የ ሚሠሩት ምንድር  ነ ው? ይተዉላቸዋልን ? ይሠዋሉን ? በአንድ ቀንስ  ይጨርሳሉን ? የ ተቃጠለውንስ  ድንጋይ 

ከፍርስራሹ መልሰው ያድኑታልን ? ብሎ ተናገ ረ።  3 አሞናዊውም ጦብያ  በአጠገ ቡ ቆሞ።  በድንጋይ በሚሠሩት ቅጥራቸው ላይ 

ቀበሮ ቢመጣበት ያፈርሰዋል አለ።  

 4 አምላካችን  ሆይ፥  ተንቀናልና  ስማ ስድባቸውን  በራሳቸው ላይ መልስባቸው በምርኮ አገ ር  ለብዝበዛ  አሳልፈህ 

ስጣቸው። 5 በደላቸውንም አትክደን፥  ኃጢአታቸውም ከፊትህ አይደምሰስ  በሠራተኞች ፊት አስቆጥተውሃልና።  6 ቅጥሩንም 

ሠራን  ቅጥሩም ሁሉ እስከ እኵሌታው ድረስ  ተጋጠመ የ ሕዝቡም ልብ ለሥራው ጨከነ ።   

7 ሰንባላጥና  ጦብያም ዓረባውያንም አሞናውያንም አሽዶዳውያንም የ ኢየ ሩሳሌም ቅጥር  እየ ታደሰ  እንደ ሄደ፥  የ ፈረሰውም 

ሊጠገ ን  እንደ ተጀመረ  በሰሙ ጊዜ እጅግ ተቈጡ።  9 ወደ አምላካችንም ጸለይን፥  ከእነ ርሱም የ ተነ ሣ በአንጻራቸው 

ተጠባባቂዎች በሌሊትና  በቀን  አደረግን።  14 አይቼም ተነ ሣሁ፥  ታላላቆቹንና  ሹማምቱንም የ ቀሩትንም ሕዝብ።  

አትፍሩአቸው ታላቁንና  የ ተፈራውን  ጌታ አስቡ፥  ስለ ወንድሞቻችሁም ስለ ወንዶችና  ስለ  ሴቶች ልጆቻችሁም ስለ 

ሚስቶቻችሁም ስለ ቤቶቻችሁም ተዋጉ አልኋቸው።  16 ከዚያም ቀን  ጀምሮ እኵሌቶቹ ብላቴኖቼ ሥራ ይሠሩ ነ በር፥  

እኵሌቶቹም ጋሻና  ጦር  ቀስትና  ጥሩርም ይዘው ነ በር  አለቆቹም ከይሁዳ ቤት ሁሉ በኋላ  ይቆሙ ነ በር።  17 ቅጥሩንም 

የ ሚሠሩትና  ተሸካሚዎቹ በአንድ እጃቸው ይሠሩ ነ በር፥  በአንድ እጃቸውም የ ጦር  መሣሪያቸውን  ይይዙ ነ በር።  23 እኔ ና  

ወንድሞቼም ብላቴኖቼም በኋላዬም የ ነ በሩት ጠባቂዎች ልብሳችንን  አናወልቅም ነ በር።   

6፡ 2 ሰንበላጥና  ጌሴም “ናና  በአንዲቱ መንደር  እንገ ናኝ” ሲሉ ይህችን  መልዕክት ላኩብኝ፡ ፡  እነ ርሱ ግን  እኔ ን  

ለመጉዳት አቅዶ ነ በር፡ ፡  3 እኔም “ታላቅ ሥራ እየ ሠራሁ ስለሆነ ፣  ወደላችሁበት ስፍራ መዉረድ አልችልም፤  ትቼዉ ወደ 

እናንተ ወርጄ ሥራዉ ለምን  ይቆማል?” በማለት መልእክተኞችን  ወደ እነ ርሱ ላክሁ፡ ፡  4 አራት ጊዜም ይህንኑ  ዐይነ ት 

መልእክት ላኩብኝ፤  እኔም በእያንዳንዱ ጊዜ ያንንኑ  መልስ  ሰጠሁ፡ ፡  9 እኔ  ግን፣  አሁንም እጄን  አበርታ ስል 

ጸለይሁ፡ ፡  

10 አንድ ቀን  አንድ ሰዉ “ሰዎች ልገ ድሉህ ይመጣሉ፤  በእግዚአብሔር  ቤት ባለዉ በቤተ መቅደሱ ዉስጥ እንገ ናኝ፤  የ ቤተ 

መቅደሱንም በሮች እንዝጋቸዉ” አለኝ፡ ፡  11 እኔ  ግን፣  “እንደ እኔ  ያለ ሰዉ ሸሽቶ ይደበቃል? ወይም ደግሞ ሕይወቱን  

ለማዳን  ሲል ወደ ቤተ መቅደስ  መግባት ይገ ባዋልን ? አልሄድም!” አልሁ፡ ፡  12 በእኔ  ላይ ትንቢት የ ተናገ ረዉ ጦቢና  

ሰንባላጥ በገ ንዘብ ስለ ገ ዙት እንጂ እግዚአብሔር  ወደ እኔ  እንዳልላከዉ ተረዳሁ፡ ፡   
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15 ቅጥሩም በአምሳ  ሁለት ቀን  ዉስጥ ተጠናቀቀ፡ ፡  16 ጠላቶቻችን  ሁሉ ይህን  ሲሰሙ፣  በዙሪያችን  ያሉ አሕዛብ ሁሉ ፈሩ፤  

በራሳቸዉ መተማመንም አልቻሉም፤  ምክንያቱም ይህ ሥራ የ ተከናወነ ዉ በአምላካችን  ርዳታ መሆኑን  ተገ ንዝበዋል፡ ፡    

 

 

 

 

 

  

 

አድስ  ኪዳን  

የ ኢየ ሱስ  መወለድ          ሉቃስ  1፡ 26፣  /ሉቃስ  2 

መግቢያ : ከመቶ ዓመታት በፊት የ ብሉይ ኪዳን  ነ ቢያት ከሴቷ ዘር ሲለሚገ ኘዉ መሲህ ስናገ ሩ 

ቆይተዋል፡ ፡  በቤቴልሄም ከተማ ከድንግል እንደምወለድና  ከንጉስ  ዳዊት ዘር እንደሆነ  በነ ቢያት 

ተነ ግሮ ነ በር፡ ፡  ይህ ታሪክ ከእግዚአብሔር  ቃል ነ ዉ፡ ፡  

ሉቃ 1፡ 26 እግዝአብሔር  መልአኩ ገ ብርኤልን  በገ ሊላ  ወደምትገ ኘዉ ወደ ናዝሬት ከተማ ላከዉ፡ ፡  27 የ ተላከዉም ከዳዊት ዘር 

ለሆነ  ዮሴፍ ለሚባል ሰዉ ወደ ታጨች ወደ አነ ዲት ድንግል ነ በር፤  የ ድነ ግሊቱም ስም ማርያም ነ በረ፡ ፡  28 መልኣኩም 

እርሷ ወዳለችበት ገ በቶ፦ እጅግ የ ተወደድሸ ሆይ ሰላም ለአነ ቺ ይሁን  ጌታ ከአነ ቺ ጋር  ነ ዉ አንቺ የ ተባረክሸ ነ ሸ 

አላት፡ ፡  

29 ማርያምም በንግግሩ እጅግ በጣም ደንግጣ ይህ ምን  አይነ ት ሰላምታ ይሆን  እያለች ነ ገ ሩን  ታሰላስል ጀመር፤  30 

መልአኩም እንዲህ አላት፦ ማርያም ሆይ በእግዝአብሔር  ዘ ንድ ሞገ ስ  አግኝተሻልና  አትፍሪ፡ ፡  31 እነ ሆ ትፀንሻለሸ 

ወንድ ልጅም ትወልጃለሸ ስሙንም ኢየ ሱስ  ቲዪዋለሽ፡ ፡  32 እርሱም ታላቅ ይሆናል፤  የ ልዑልም ልጅ ይባላል ጌታ አምላክ 

የ አባቱን  የ ዳዊትን  ዙፋን  ይሰጠዋል፤  33 በያዕቆብም ቤት ላይ ለዘለአለም ይነ ግሳል፤  ለመንግስቱም ፍዓሜ የ ለዉም፡ ፡  

34 ማርያምም መልአኩን፦ እኔ  ወነ ድ ስለማላዉቅ ይህ እንዴት ሊሆን  ይችላል አለችዉ፡ ፡  

35 መልአኩም መልሶ  እንድህ  አላት መንፈስ  ቅዱስ  በአንች ላይ ይመጣል የ ልዑልም ሀይል ይፀልልሻል፤  37 ለእግዝአብሔር  

የ ሚሳነ ዉ ነ ገ ር  የ ለምና፡ ፡  
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ሉቃ 2፡ 1 በዝያን  ዘመን  የ አለሙ ሁሉ ሕዘብ እንድቆጠርና  እንድመዘገ ብ ከአዉግስጦስ  ቄሳር  ትእዛዝ ወጣ፡ ፡  3 ስለዝህ  

እያንዳንዱ ሰዉ ለመመዝገ ብ ወደየ ራሱ ከተማ ሄደ፡ ፡  

4 ዮሴፍም ከዳዊት ቤትና  ወገ ን  ስለ ነ በረ  በገ ሊላ  አዉራጃ ከምትገ ኘዉ ከናዝሬት ከተማ ተነ ሰቶ የ ዳዊት ከተማ ወደ 

ሆነ ችዉ ቤተልሔም ወደምትባል ከተማ ወደ ይሁዳ መጣ፡ ፡  5 ወደዝያም ለመመዝገ ብ የ ተጓዘዉ የ መዉለጃ ግዜዋ ከተቃረበዉ 

ከእጮኛዉ ከማርያም ጋር  ነ በር፡ ፡  6 በዝያም እነ ዳሉ የ ምትወልድበት ግዜ ደረሰ፡ ፡  7 የ በኩር  ልጅ የ ሆነ ዉን  ወንድ ልጅ 

ወለደች፤  በጨርቅም ጠቀለለችዉ፤  በእንግዶችም ማረፍያ  ቦታ ሰላላገ ኙ በግርግም አስተኛችዉ፡ ፡   

8 በዚያዉ አገ ር  በለሊት መንጋቸዉን  ሲጠብቁ በሜዳ የ ሚያድሩ እረኞች ነ በሩ፡ ፡  9 የ ጌታም መልአክ ድንገ ት መጥቶ 

በአጠገ ባቸዉ ቆመ፤  የ ጌታም ክብር  በዙርያቸዉ አበራ ታላቅም ፍርሀት ያዛቸዉ፡ ፡  10 መልአኩ ግን  እንድህ አላቸዉ፦ 

አትፈሩ ለህዝቡ ሁሉ የ ሚሆን  ታላቅ ደስታ የ ምስራች አምጥቼላችኋለሁና፡ ፡  11 ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኅን  

ተወልዶላችኋልና፡  እርሱም ጌታ ክርስቶስ  ነ ዉ፡ ፡  12 ይህ ምልክት ይሁናችዉ፤  ህፃ ን  ልጅ በጨርቅ ተጠቅልሎ በግርግም 

ተኝቶ ታገ ኛላችዉ፡ ፡  ድነ ጋትም ብዙ የ ሰማይ ሰራዊት ከመልአኩ ጋር  ታዩ፤  እግዝአብሔርንም እያመሰገ ኑ  እንድህ አሉ፦ 

14 ክብር  ለእግዝአብሔር  በአርያም ሰላምም እርሱ ለሚወዳቸዉ ሰዎች በምድር  ይሁን ! 15 መላእክቱ ከእርሱ ተለይተዉ ወደ 

ሰማይ ከወጡ በኋላ  እረኞቹ፦ጌታ የ ገ ለጠልንን  ይህን  የ ሆነ ውን  ነ ገ ር  እንድናይ ወደ ቤቴልሄም እንሂድ ተባባሉ፡ ፡  16 

እነ ርሱም ፈጥነ ው ሄዱ ፡  ማርያምንና  ዮሴፍን፣  ህፃ ኑንም በግርግም ተኝቶ ኣገ ኙ፡ ፡  17 ካዩም  በኋላ  ስለ  ህፃ ኑ  

የ ተነ ገ ረቸውን  ገ ልጠው አወሩ፡ ፡  18 ይህንንም የ ሰሙ ሁሉ እረኞቹ በነ ገ ሯቸው ነ ገ ር  ተደነ ቁ፣  19 ማርያም ግን  ይህንን  

ሁሉ በልቧ ይዛ  ታሰላስል ነ በር፡ ፡  20 እረኞቹም ሁሉም ነ ገ ር  እንደ ተነ ገ ራቸው ሆኖ በማግኘታቸው፣  ስለ  ሰሙትና  

ስላዩት ሁሉ እግዝአብሔርን  እያከበሩና  እያመሰገ ኑ  ተመለሱ፡ ፡    

 የ ኢየ ሱስ  መጠመቅ      ሉቃስ  3፡ 1-15 ፣  ማቴ 3፡ 13 ፣  ዮሐ 1፡ 29 

መግቢያ፡  እነ ሆ የ እግዚአብሔር  በግ! 

1 ጳንጥዮስ  ጵላጦስ  የ ይሁዳ ገ ዥ በሆነ  ጊዜ፣  የ እግዝአብሄር  ቃል ወደ ዘካርያስ  ልጅ ወደ ዮሃንስ  በምድረ  በዳ መጣ፡ ፡  3 

እርሱም ለኅጢአት ስርየ ት የ ሚሆን  የ ንስሓን  ጥምቀት እየ ሰበከ በዮርዳኖስ  ወንዝ አከባቢ ወዳሉት ስፍራዎች ሁሉ መጣ፣  
4 ይኸውም ነ ብዩ  ኢሳያስ  በመጽሓፉ እንዲህ ሲል በጻፈው ቃል መሠረት ነ በር፦ 

                                በበርሓ እንዲህ ብሎ የ ሚጮኽ ሰው ድምፅ ፣  

የ ጌታነ ን  መንገ ድ አዛጋጁ ጎ ዳናውንም አቅኑ፣  

5 ሸለቆው ሁሉ ይሞላል፣  ተራራውና  ኮረብታው ሁሉ ዝቅ ይላል፣  
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ጠማማው መንገ ድ ቀና፣  ሸካራውም ጎ ዳና  ትክክል ይሆናል፣  

                               6 የ ሰውም ዘር  ሁሉ የ እግዝአብሔርን  ማዳን  ያያል፡ ፡  

7 ዮሓንስም በእርሱ እጅ ሊጠመቁ የ ወጡትን  ሰዎች እንዲህ ይላቸው ነ በር፣  ‹‹ እናንት የ እፉኝት ልጆች፣  ከሚመጠው ቁጣ 

እንድትሸሹ ማን  መከራችው? 8 እንግዲህ ለንስሓ የ ሚገ ባ  ፍሬ አፍሩ፤  ደግሞም በልባችው፣  ‹ አብርሃም አባታችን  አለን › 

ማለትን  አትጀምሩ፤  እግዝአብሔር  ከእነ ዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች ማስነ ሳት እንደሚችል እነ ግራችኋለሁና፡ ፡  9 

አሁን  እንኳ ምሳር  በዛፎች ስር  ተቀምጦዋል፤  መልካም ፍሬ የ ማያፈረም ሁሉ ተቆርጦ ወደ እሳት ይጣላል፡ ፡ ›› 10 ሕዝቡም፣  

‹‹ ታዲያ፣  ምን  እናድርግ?›› ብሎ ጠየ ቁት፡ ፡  11 ዮሓንስም ሁለት ልብስ  ያለው ምንም ለሌው ያከፍል፤  ምግብ ያለውም 

እንዲው ያድርግ›› ከዛ  ብለው መለሰላቸዉ፡ ፡  12 ቀረጥ ሰብሳቢዎችም ሊጠመቁ ወደ እርሱ መጥተዉ፣  ‹‹ መምህር  ሆይ፤  እኛስ  

ምን  እናድርግ?›› አሉት፡ ፡  13 እርሱም፣  ‹‹ ከታዘዛቸዉት በላይ ቀረጥ አትሰብስቡ›› አላቸዉ፡ ፡  14 ወታደሮች ደግሞ፣  ‹‹ 

እኛስ   ምን  እናድርግ?›› ብለዉ ተየ ቁት፡ ፡  እርሱም፣  የ ማንንም ገ ንዘብ በግፍ አትንጠቁ፤  ሰዉንም በሐሰት አትክሰሱ፤  

ደመወዛችዉ ይብቃችዉ››፡ ፡  15 ሕዝቡም በጉጉት እየ ተጠባበቁ ሳሉ፣  ‹‹ እርሱም ክርቶስ  ይሆንን ?›› እያሉ ሁሉም በልባቸዉ 

ስለ ዮሐንስ  ያሰላስሉ ነ በር፡ ፡  16 ዮሐንስ  ለሁሉም እንዲህ ሲል መለሰላቸዉ ‹‹ እኔ  በዉሃ  አጠምቃችዋለዉ፤  ነ ገ ር  ግን  

ከእኔ  የ ሚበረታ ይመጣል፤  እኔም የ እርሱን  የ ጫማ ማሰርያ  መፍታት የ ሚገ ባኝ አይደለሁም፤  እርሱ በመንፈስ  ቅዱስና  

በእሳት የ ጠምቃችኋል፤  

ማቲ 3፤ 13-17 በዝያን  ግዜ ኢየ ሱስ  በዮሐንስ  ለመጠመቅ ከገ ሊላ  ወደ ዮርዳኖስ  መጣ፡ ፡  14 ዮሐንስ  ግን፤  ‹‹ይህማ አይሆንም፤  

እኔ  ባንተ መጠመቅ ሲያስፈልገ ኝእንዴት አንተ ወደ እኔ  ትመጣለህ?›› ብሎ ተከላከለ፡ ፡  15 ኢየ ሱስም፣  ‹‹ግድ የ ለም 

ፍቀድልኝ፤  ይህን  በማድረግ ጽድቅን  ሁሉ መፈጸም ይገ ባናልና ›› አለው፤  ዮሐንስም በነ ገ ሩ ተስማማ፡ ፡ 16 ኢየ ሱስም እንደ 

ተጠመቀ ከዉሀዉ ወጣ፤  ወድያዉንም ሰማይ ተከፈቶ የ እግዝአብሄር  መንፈስ  እነ ደ እርግብ ሲወርድበት አየ ፡ ፡  17 እነ ሆ 

‹‹በእርሱ ደስ  የ ሚለኝ የ ምወዳዉ ልጄ ይህ ነ ዉ›› የ ሚል ድምዕ  ከሰማይ ተሰማ፡ ፡  

ዮሐ 1፤ 29 ዮሐንስ  በማግስቱ፣  እየ ሱስ  ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ እንድህ አለ፤  ‹‹እነ ሆ! የ ዓለምን  ሀጥያት የ ሚያስወግድ 

የ እግዝአብሔር  በግ፤          

የ መጀመሪያዎቹ ደቀመዛሙርት   ማር  1፡ 16-28 

መግቢያ፡  ኢየ ሱስ  ሠላሳ  ዓመት ሲሆነ ዉ አገ ልግሎቱን  ጀመረ፡ ፡  አገ ልግሎቱንም የ ጀመረዉ ደቀመዝሙርት 

የ ሚሆኑትን   በመጥራት ነ በር፡ ፡   

16 በገ ሊላ  ባሕርም አጠገ ብ ሲያልፍ ስምዖንን  ወንድሙንም እንድርያስን  መረባቸውን  ወደ ባሕር  ሲጥሉ አየ ፥  
ዓሣ አጥማጆች ነ በሩና።  17 ኢየ ሱስም፦ በኋላዬ ኑና  ሰዎችን  አጥማጆች እንድትሆኑ  አደርጋችኋለሁ አላቸው።  
18 ወዲያውም መረባቸውን  ትተው ተከተሉት።  19 ከዚያም ጥቂት እልፍ ብሎ የ ዘብዴዎስን  ልጅ ያዕቆብን  ወንድሙንም 
ዮሐንስን  ደግሞ በታንኳ ላይ መረባቸውን  ሲያበጁ አየ ። 20 ወዲያውም ጠራቸው አባታቸውንም ዘብዴዎስን  
ከሞያተኞቹ ጋር  በታንኳ ላይ ትተው ተከትለውት ሄዱ። 21 ወደ ቅፍርናሆምም ገ ቡ፤  ወዲያውም በሰንበት ወደ 
ምኵራብ ገ ብቶ አስተማረ።   
22 እንደ ባለ  ሥልጣን  ያስተምራቸው ነ በር  እንጂ እንደ ጻፎች አይደለምና  በትምህርቱ ተገ ረሙ። 23 በዚያን  

ጊዜም በምኩራባቸው ርኵስ  መንፈስ  ያለው ሰው ነ በረ፤  24 እርሱም፦ የ ናዝሬቱ ኢየ ሱስ  ሆይ፥  ከአንተ ጋር  ምን  

አለን ? ልታጠፋን  መጣህን ? ማን  እንደ ሆንህ አውቄአለሁ፥  የ እግዚአብሔር  ቅዱሱ ብሎ ጮኸ።  25 ኢየ ሱስም፦ ዝም 

በል ከእርሱም ውጣ ብሎ ገ ሠጸው።  26 ርኵሱም መንፈስ  አንፈራገ ጠውና  በታላቅ ድምፅ  ጮኾ ከእርሱ ወጣ።  
27 ሁሉም።  ይህ ምንድር  ነ ው? በሥልጣን  ርኵሳን  መናፍስትን  ያዝዛል፤  እነ ርሱም ይታዘዙለታልና  ይህ አዲስ  

ትምህርት ምንድር  ነ ው? ብለው እስኪጠያየ ቁ ድረስ  አደነ ቁ።  32 ፀሐይም ገ ብቶ በመሸ ጊዜ፥  የ ታመሙትንና  

አጋንንት ያደረባቸውን  ሁሉ ወደ እርሱ አመጡ፤  34 በልዩ  ልዩ  ደዌም የ ታመሙትን  ብዙዎችን  ፈወሰ፥  ብዙዎችንም 

አጋንንት አወጣ፥  አጋንንትም ክርስቶስ  መሆኑን  አውቀው ነ በርና  ሊናገ ሩ አልፈቀደላቸውም።  39 በምኵራባቸውም 
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እየ ሰበከ አጋንንትንም እያወጣ ወደ ገ ሊላ  ሁሉ መጣ።  

ኢየ ሱስ  ሽባ  ፈወሰ         ማር  2፡ 1-12 

መገ ግቢያ፡  የ ትኛዉ ይበልጥ ይከብዳል? መፈወስ  ወይስ  ኀጥአትን  ማስተሰረይ? 

2፤ 1 ከጥቂት ቀን  በኋላ  ወደ ቅፍርናሆም ደግሞ ገ ብቶ በቤት እንደ ሆነ  ተሰማ።  2 በደጅ ያለው ስፍራም እስኪጠባቸው 

ድረስ  ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡ፤  ቃሉንም ይነ ግራቸው ነ በር።  3 አራት ሰዎችም የ ተሸከሙ  ትን  ሽባ  አመ ጡ  ለት።  4 ስለ  

ሕዝቡም  ብዛት ወደ እርሱ ማ ቅረብ ቢያቅታቸው  እርሱ  ያለበትን  የ ቤቱን  ጣራ አነ ሡ  ፥  ነ ድለውም  ሽባው  የ ተኛበትን  

አልጋ አወረዱ።  5 ኢየ ሱስም እም ነ ታቸውን  አይቶ ሽባውን።  አንተ ልጅ፥  ኃጢአትህ ተሰረየ ችልህ አለው ።  6 ከጻፎችም 

አንዳንዶቹ በዚያ  ተቀምጠው ነ በር  በልባቸውም።  ይህ ሰው  ስለ ም ን  እንደዚህ ያለ  ስድብ ይናገ ራል? 7 ከአንዱ 

ከእግዚአብሔ ር  በቀር  ኃጢ አት ሊያስተሰርይ ማ ን  ይችላል? ብለው   አሰቡ።  8 ወዲያውም ኢየ ሱስ  በልባቸው እንዲህ 

እንዳሰቡ በመ ንፈስ  አው ቆ እንዲህ አላቸው፦ በልባችሁ ይህን  ስለ ምን  ታስባላችሁ? 9 ሽባውን።  ኃጢአትህ 

ተሰረየ ችልህ ከማለት ወይስ።  ተነ ሣ አልጋህንም ተሸከም ና  ሂድ ከማለት ማ ናቸው ይቀላል? 10 ነ ገ ር  ግን  ለሰው ልጅ 

በምድር  ላይ ኃጢአትን  ሊያስተሰርይ ሥልጣን  እንዳለው እንድታውቁ፤  12 ተነ ሥቶም ወዲያው  አልጋው ን  ተሸክሞ በሁሉ  

ፊት ወጣ ፥  ስለዚህም ሰዎች ሁሉ ተገ ረሙ ና።  እንዲህ ያለ  ከቶ አላየ ንም ብለው እግዚአብሔርን  አከበሩ።  

 

የ ዘሪው ምሳሌ       ማር  4፤ 1-20 ፡  33 

መግቢያ፡  ኢየ ሱስም በምሳሌ ሕዝቡን  ያስተምር  ጀመር  

1 ደግሞም በባሕር  ዳር  ሊያስተምር  ጀመረ።  እጅግ ብዙ ሰዎችም ወደ እርሱ ስለ ተሰበሰቡ እርሱ በታንኳ ገ ብቶ በባሕር  
ላይ ተቀመጠ፤  ሕዝቡም ሁሉ በባሕር  ዳር  በምድር  ላይ ነ በሩ።  2 በምሳሌም ብዙ ያስተምራቸው ነ በር፥  በትምህርቱም 
አላቸው።  ስሙ።   3-4 እነ ሆ፥  ዘሪ  ሊዘራ ወጣ።  ሲዘራም አንዳንዱ በመንገ ድ ዳር  ወደቀና  ወፎች መጥተው በሉት።  
5 ሌላውም ብዙ መሬት በሌለበት በጭንጫ ላይ ወደቀና  ጥልቅ መሬት ስላልነ በረው ወዲያው በቀለ፤  6 ፀሐይም ሲወጣ 
ጠወለገ ፥  ሥርም ስላልነ በረው ደረቀ።  7 ሌላውም በእሾህ  መካከል ወደቀ፥  እሾህም ወጣና  አነ ቀው፥  ፍሬም አልሰጠም።  
8 ሌላውም በመልካም መሬት ላይ ወደቀና  ወጥቶ አድጎ  ፍሬ ሰጠ፥  አንዱም ሠላሳ  አንዱም ስድሳ  አንዱም መቶ አፈራ።  
 
 9   ‘’የ ሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ›› አለ።  
 
 10 ብቻውንም በሆነ  ጊዜ፥  በዙሪያው የ ነ በሩት ከአሥራ ሁለቱ ጋር  ስለ ምሳሌው ጠየ ቁት።  11-12 እንዲህም አላቸው፦ 
ለእናንተ የ እግዚአብሔርን  መንግሥት ምሥጢር  ማወቅ ተሰጥቶአችኋል፤  በውጭ ላሉት ግን፥  አይተው እንዲያዩ  
እንዳይመለከቱም፥  ሰምተውም እንዲሰሙ እንዳያስተውሉም፥  እንዳይመለሱ ኃጢአታቸውም እንዳይሰረይላቸው ነ ገ ር  ሁሉ 
በምሳሌ ይሆንባቸዋል።  14 ዘሪው ቃሉን  ይዘራል።  ቃልም በተዘራበት በመ ን ገ ድ ዳር  የ ሆኑት እነ ዚህ ናቸው ፥  15 በሰሙ 
ት ጊዜም ሰይጣን  ወዲያው መ ጥቶ በልባቸው የ ተዘራውን  ቃል ይወስዳል።  16 እንዲሁም በጭ ንጫ ላይ የ ተዘሩት እነ ዚህ 
ናቸው፥  ቃሉንም ሰምተው ወዲያው በደስታ ይቀበሉታል፥  17 ለጊዜውም ነ ው እንጂ በእነ ርሱ ሥር  የ ላቸውም፥  ኋላም በቃሉ 
ምክንያት መከራ ወይም ስደት በሆነ  ጊዜ ወዲያው ይሰናከላሉ።  18 በእሾህም የ ተዘሩት ሌሎች ናቸው፥  ቃሉን  የ ሰሙ ት 
እነ ዚህ ናቸው  ፥  19 የ ዚህም ዓለም አሳብና  የ ባለጠግነ ት ማታለል የ ሌላውም ነ ገ ር  ምኞት ገ ብተው ቃሉን  ያንቃሉ፥  
የ ማያፈራም ይሆናል።  20 በመ ልካም ም መሬት የ ተዘሩት ቃሉን  ሰምተው የ ሚቀበሉት አንዱም ሠላሳ  አንዱም ስድሳ  
አንዱም መቶ ፍሬ የ ሚያፈሩት እነ ዚህ ናቸው ።  
 
33 መስማትም በሚችሉበት መጠን  እነ ዚህን  በሚመስል በብዙ ምሳሌ ቃሉን  ይነ ግራቸው ነ በር፤  ያለ ምሳሌ ግን  
አልነ ገ ራቸውም ፥  
 

ኢየ ሱስ  መዕበሉን  ጸጥ አደረገ        ማር 4፤  35-40 

መግቢያ፡  ደቀመዛሙርት ኢየ ሱስ  ማን  እንደ ሆነ  ማወቅ ፈለጉ 
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35 በዚያም ቀን  በመሸ ጊዜ።  ወደ ማዶ እንሻገ ር  አላቸው።  36 ሕዝቡንም ትተው በታንኳ እንዲያው ወሰዱት፥  ሌሎች 
ታንኳዎችም ከእርሱ ጋር  ነ በሩ።  37 ብርቱ ዐውሎ ነ ፋስም ተነ ሣና  ውኃ በታንኳይቱ እስኪሞላ  ድረስ  ማዕበሉ በታንኳይቱ 
ይገ ባ  ነ በር።  38 እርሱም በስተኋላዋ ትራስ  ተንተርሶ  ተኝቶ ነ በር፤  አንቅተውም።  መምህር  ሆይ፥  ስንጠፋ 
አይገ ድህምን ? አሉት።  
 
39 ነ ቅቶም ነ ፋሱን  ገ ሠጸው ባሕሩንም።  ዝም በል፥  ፀጥ በል አለው።  ነ ፋሱም ተወ ታላቅ ፀጥታም ሆነ ።  40 እንዲህ  
የ ምትፈሩ ስለ ምን  ነ ው? እንዴትስ  እምነ ት የ ላችሁም? አላቸው።  41 እጅግም ፈሩና።  እንግዲህ ነ ፋስም ባሕርም 
የ ሚታዘዙለት ይህ ማን  ነ ው? ተባባሉ።   
 

አጋንንት ያደረበት ጌርጌሴኖን  ሰዉ ማር  5፤  1-21 

መግቢያ፡  የ ዳነ  ሰዉ መገ ልገ ል ይችላል 

5:1  ወደ ባሕር  ማዶም ወደ ጌርጌሴኖን  አገ ር  መጡ።  2 ከታንኳይቱም በወጣ ጊዜ፥  ርኵስ  መንፈስ  የ ያዘው ሰው ከመቃብር  
ወጥቶ ወዲያው ተገ ናኘው፤  3 እርሱም በመቃብር  ይኖር  ነ በር፥  በሰንሰለትም ስንኳ ማንም ሊያስረው በዚያን  ጊዜ 
አይችልም ነ በር፤  4 ብዙ ጊዜ በእግር  ብረትና  በሰንሰለት ይታሰር  ነ በርና  ዳሩ ግን  ሰንሰለቱን  ይበጣጥስ  እግር  
ብረቱንም ይሰባብር  ነ በር፥  ሊያሸንፈውም የ ሚችል አልነ በረም፤   
 
6 ኢየ ሱስንም ከሩቅ ባየ  ጊዜ ሮጦ ሰገ ደለት፥  7 በታላቅ ድምፅም እየጮኸ።  የ ልዑል እግዚአብሔር  ልጅ ኢየ ሱስ  ሆይ፥  
ከአንተ ጋር  ምን  አለኝ? እንዳታሠቃየ ኝ በእግዚአብሔር  አምልሃለሁ አለ፤  8 አንተ ርኵስ  መንፈስ፥  ከዚህ ሰው ውጣ 
ብሎት ነ በርና።  
 
 
9 ስምህ ማን  ነ ው? ብሎ ጠየ ቀው።  ብዙዎች ነ ንና  ስሜ ሌጌዎን  ነ ው አለው፥  10 ከአገ ርም ውጭ እንዳይሰዳቸው አጥብቆ 
ለመነ ው።  
 
11 በዚያም በተራራ ጥግ ብዙ የ እሪያ  መንጋ ይሰማራ ነ በርና።  12 ወደ እሪያዎቹ እንድንገ ባ  ስደደን  ብለው ለመኑት።  
13 ኢየ ሱስም ፈቀደላቸው።  ርኵሳን  መናፍስቱም ወጥተው ወደ እሪያዎቹ ገ ቡ፥  ሁለት ሺህም የ ሚያህል መንጋ ከአፋፉ ወደ 
ባሕር  ተጣደፉና  በባሕር  ሰጠሙ።  14 እረኞቹም ሸሽተው በከተማውና  በአገ ሩ አወሩ፤  ነ ገ ሩም ምን  እንደ ሆነ  ለማየ ት 
መጡ።  15 ወደ ኢየ ሱስም መጡ፥  አጋንንትም ያደሩበትን  ሌጌዎንም የ ነ በረበትን  ሰው ተቀምጦ ለብሶም ልቡም ተመልሶ  
አዩና  ፈሩ።   16 ያዩት ሰዎችም አጋንንት ላደሩበት ሰው የ ሆነ ውንና  ስለ እሪያዎቹ ተረኩላቸው።   17 ከአገ ራቸውም 
እንዲሄድላቸው ይለምኑት ጀመር።  
 
18 ወደ ታንኳይቱም በገ ባ  ጊዜ አጋንንት አድረውበት የ ነ በረው ሰው ከእርሱ ጋር  እንዲኖር  ለመነ ው።  19 ኢየ ሱስም 
አልፈቀደለትም፥  ነ ገ ር  ግን።  ወደ ቤትህ በቤተ ሰዎችህ ዘንድ ሄደህ ጌታ እንዴት ያለ  ታላቅ ነ ገ ር  እንዳደረገ ልህ 
እንዴትስ  እንደ ማረህ አውራላቸው አለው።  20 ሄዶም ኢየ ሱስ  እንዴት ያለ ታላቅ ነ ገ ር  እንዳደረገ ለት አሥር  ከተማ 
በሚባል አገ ር  ይሰብክ ጀመር፥  ሁሉም ተደነ ቁ።  
 

ኢያኢሮስ   ሉቃ 8፡ 40-56 

መግቢያ፡  ሴትየ ዋ ወደ ሕብረተሰቧ ተመለሰች፤  የ ሞተቿም ብላቴና  ነ ፍሷ ተመለሰላት 
 
40 ኢየ ሱስም በተመለሰ  ጊዜ ሁሉ ይጠብቁት ነ በርና  ሕዝቡ ተቀበሉት።  41 እነ ሆም፥  ኢያኢሮስ  የ ሚባል ሰው መጣ፥  
እርሱም የ ምኵራብ አለቃ ነ በረ  በኢየ ሱስም እግር  ላይ ወድቆ ወደ ቤቱ እንዲገ ባ  ለመነ ው፤  42 አሥራ ሁለት ዓመት 
የ ሆናት አንዲት ሴት ልጅ ነ በረችውና፤  እርስዋም ለሞት ቀርባ  ነ በረች።  ሲሄድም ሕዝቡ ያጨናንቁት ነ በር።  43 ከአሥራ 
ሁለት ዓመትም ጀምሮ ደም የ ሚፈሳት ሴት ነ በረች፥  ትዳርዋንም ሁሉ ለባለመድኃኒቶች ከስራ ማንም ሊፈውሳት 
አልተቻለውም።  44 በኋላውም ቀርባ  የ ልብሱን  ጫፍ ዳሰሰች፥  የ ደምዋም ፈሳሽ በዚያን  ጊዜ ቆመ።  45 ኢየ ሱስም፦ 
የ ዳሰሰኝ ማን  ነ ው? አለ።  ሁሉም በካዱ ጊዜ፥  ጴጥሮስና  ከእርሱ ጋር  የ ነ በሩት።  አቤቱ፥  ሕዝቡ ያጫንቁሃልና  
ያጋፉህማል፤  የ ዳሰሰኝ ማን  ነ ው ትላለህን ? አሉ።  46 ኢየ ሱስ  ግን፦ አንድ ሰው ዳስሶኛል፥  ኃይል ከእኔ  እንደ ወጣ 
እኔ  አውቃለሁና  አለ።  47 ሴቲቱም እንዳልተሰወረች ባየ ች ጊዜ እየ ተንቀጠቀጠች መጥታ በፊቱ ተደፋች፥  በምን  
ምክንያትም እንደ ዳሰሰችው ፈጥናም እንደ ተፈወሰች በሕዝቡ ሁሉ ፊት አወራች።  48 እርሱም፦ ልጄ ሆይ፥  እምነ ትሽ 
አድኖሻል፤  በሰላም ሂጂ አላት።  49 እርሱም ገ ና  ሲናገ ር  አንድ ሰው ከምኵራብ አለቃው ቤት መጥቶ።  ልጅህ ሞታለች፤  
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እንግዲህ መምህሩን  አታድክም አለ።  
 
50 ኢየ ሱስ  ግን  ሰምቶ።  አትፍራ፤  እመን  ብቻ ትድንማለች ብሎ መለሰለት። 51 ወደ ቤትም ሲገ ባ  ከጴጥሮስና  ከያዕቆብ 
ከዮሐንስም ከብላቴናይቱም አባትና  እናት በቀር  ማንም ከእርሱ ጋር  ይገ ባ  ዘንድ አልፈቀደም።  52 ሁሉም እያለቀሱላት 
ዋይ ዋይ ይሉ ነ በር።  እርሱ ግን፦ አታልቅሱ፤  ተኝታለች እንጂ አልሞተችም አለ።  53 እንደ ሞተችም አውቀው በጣም 
ሳቁበት።  54 እርሱ ግን  እጅዋን  ይዞ።  አንቺ ብላቴና፥  ተነ ሺ ብሎ ጮኸ።  55 ነ ፍስዋም ተመለሰች፥  ፈጥናም ቆመች፥  
የ ምትበላውንም እንዲሰጡአት አዘዘ።  56 ወላጆችዋም ተገ ረሙ፤  እርሱ ግን  የ ሆነ ውን  ለማንም እንዳይነ ግሩ አዘዛቸው።  
 

ደጉ ሳምራዊ  ሉቃ 10፡ 25-37 
 
25 እነ ሆም፥  አንድ ሕግ አዋቂ ሊፈትነ ው ተነ ሥቶ፦ መምህር  ሆይ፥  የ ዘላለምን  ሕይወት እንድወርስ  ምን  
ላድርግ? አለው።  26 እርሱም በሕግ የ ተጻፈው ምንድር  ነ ው? እንዴትስ  ታነ ባለህ? አለው።  27 እርሱም መልሶ፦ 
ጌታ አምላክህን  በፍጹም ልብህ በፍጹም ነ ፍስህም በፍጹም ኃይልህም በፍጹም አሳብህም ውደድ፥  
ባልንጀራህንም እንደ ራስህ ውደድ አለው።  28 ኢየ ሱስም፦ እውነ ት መለስህ፤  ይህን  አድርግ በሕይወትም 
ትኖራለህ አለው።  29 እርሱ ግን  ራሱን  ሊያጸድቅ ወድዶ ኢየ ሱስን፦ ባልንጀራዬስ  ማን  ነ ው? አለው።   
 
30 ኢየ ሱስም መልሶ  እንዲህ አለ፦ አንድ ሰው ከኢየ ሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ወረደ በወንበዴዎችም እጅ ወደቀ፤  
እነ ርሱም ደግሞ ገ ፈፉት ደበደቡትም በሕይወትና  በሞት መካከልም ትተውት ሄዱ።  31 ድንገ ትም አንድ ካህን  
በዚያ  መንገ ድ ወረደ አይቶትም ገ ለል ብሎ አለፈ።  32 እንዲሁም ደግሞ አንድ ሌዋዊ ወደዚያ  ስፍራ መጣና  
አይቶት ገ ለል ብሎ አለፈ።  33 አንድ ሳምራዊ ግን  ሲሄድ ወደ እርሱ መጣ አይቶትም አዘ ነ ለት፥  34 ቀርቦም 
ዘይትና  የ ወይን  ጠጅ በቍስሎቹ ላይ አፍስሶ  አሰራቸው፥  በራሱ አህያም ላይ አስቀምጦት ወደ እንግዶች 
ማደርያ  ወሰደው ጠበቀውም።  35 በማግሥቱም ሁለት ዲናር  አውጥቶ ለባለቤቱ ሰጠና።  ጠብቀው፥  ከዚህም በላይ 
የ ምትከስረውን  ሁሉ እኔ  ስመለስ  እከፍልሃለሁ አለው።  36 እንግዲህ ከነ ዚህ ከሦስቱ በወንበዴዎች እጅ 
ለወደቀው ባልንጀራ የ ሆነ ው ማንኛው ይመስልሃል? 37 እርሱም፦ ምሕረት ያደረገ ለት አለ።  ኢየ ሱስም፦ ሂድ 
አንተም እንዲሁ አድርግ አለው።  
 
እጁ የ ሰለለ ሰዉ ማቴ 12፡  1-14፣  ማር  2፡  27፣  3፡ 3-5 
  
1 በዚያን  ጊዜ ኢየ ሱስ  በሰንበት ቀን  በእርሻ መካከል አለፈ፤  ደቀ መዛሙርቱም ተራቡና  እሸት ይቀጥፉ ይበሉም ጀመር።  
2 ፈሪሳውያንም አይተው፦ እነ ሆ፥  ደቀ መዛሙርትህ በሰንበት ማድረግ ያልተፈቀደውን  ያደርጋሉ አሉት።  7 ምሕረትን  
እወዳለሁ መሥዋዕትንም አይደለም ያለው ምን  እንደሆነ  ብታውቁስ  ኃጢአት የ ሌለባቸውን  ባልኰነ ናችሁም ነ በር።   
ማር  2፡ 27 ደግሞ ሰንበት ስለ  ሰው ተፈጥሮአል እንጂ ሰው ስለ  ሰንበት አልተፈጠረም፤       
 
ማቴ 12፡ 9 ከዚያም አልፎ ወደ ምኩራባቸው ገ ባ።  10 እነ ሆም፥  እጁ የ ሰለለች ሰው ነ በረ፤  ይከሱትም ዘንድ፦ በሰንበት 

መፈወስ  ተፈቅዶአልን ? ብለው ጠየ ቁት።  ማር  3፡ 3 እጁ የ ሰለለችውንም ሰው፦ ተነ ሥተህ ወደ መካከል ና  አለው።  
4 በሰንበት በጎ  ማድረግ ተፈቅዶአልን ? ወይስ  ክፉ? ነ ፍስ  ማዳን  ወይስ  መግደል? አላቸው፤  እነ ርሱም ዝም አሉ።  
 
ማቴ 12፡ 11 እርሱ ግን፦ ከእናንተ አንድ በግ ያለው በሰንበት በጉድጓድ ቢወድቅበት፥  ይዞ  የ ማያወጣው ሰው ማን  ነ ው? 
12 እንግዲህ ሰው ከበግ ይልቅ እንደምን  አይበልጥም! ስለዚህ በሰንበት መልካም መሥራት ተፈቅዶአል አላቸው።    
እነ ርሱም ዝም አሉ።  ማር  3፡ 5  ስለ ልባቸውም ድንዛዜ አዝኖ ዙሪያውን  እየ ተመለከተ በቍጣ አያቸው።  13 ከዚያም በኋላ  
ሰውየውን  እጅህን  ዘርጋ አለው።  ዘረጋትም፥  እንደ ሁለተኛይቱም ደህና  ሆነ ች።  14 ፈሪሳውያን  ግን  ወጥተው እንዴት 
አድርገ ው እንዲያጠፉት ተማከሩበት።  
 
የ ፈሪሳዊያን  ግብዝነ ት ማቴ 15፡ 1-20 
 
1 በዚያን  ጊዜ ጻፎችና  ፈሪሳውያን  ከኢየ ሩሳሌም ወደ ኢየ ሱስ  ቀረቡና፦ 2 ደቀ መዛሙርትህ ስለ ምን  የ ሽማግሎችን  ወግ 
ይተላለፋሉ? እንጀራ ሲበሉ እጃቸውን  አይታጠቡምና  አሉት።  3 እርሱም መልሶ  እንዲህ አላቸው፦ እናንተስ  ስለ ወጋችሁ 
የ እግዚአብሔርን  ትእዛዝ ስለ ምን  ትተላለፋላችሁ? 4 እግዚአብሔር፦ አባትህንና  እናትህን  አክብር፤  ደግሞ።  አባቱን  
ወይም እናቱን  የ ሰደበ  ፈጽሞ ይሙት ብሎአልና፤  5 እናንተ ግን፦ አባቱን  ወይም እናቱን  ከእኔ  የ ምትጠቀምበት መባ  ነ ው 
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የ ሚል ሁሉ፥  6 አባቱን  ወይም እናቱን  አያከብርም ትላላችሁ፤  ስለ ወጋችሁም የ እግዚአብሔርን  ቃል ሻራችሁ።   
 
7 እናንተ ግብዞች፥  ኢሳይያስ  ስለ እናንተ፦ 8 ይህ ሕዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል፥  ልቡ ግን  ከእኔ  በጣም የ ራቀ ነ ው፤  
9 የ ሰውም ሥርዓት የ ሆነ  ትምህርት እያስተማሩ በከንቱ ያመልኩኛል ብሎ በእውነ ት ትንቢት ተናገ ረ።  10 ሕዝቡንም 
ጠርቶ፦ ስሙ አስተውሉም፤  11 ሰውን  የ ሚያረክሰው ወደ አፍ የ ሚገ ባ  አይደለም፥  ከአፍ የ ሚወጣው ግን  ሰውን  
የ ሚያረክሰው ይህ ነ ው አላቸው።  
 
 12 በዚያን  ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ቀርበው፣ 15 ጴጥሮስም መልሶ፦ ምሳሌውን  ተርጕምልን  አለው።  
 
16 ኢየ ሱስም እንዲህ  አለ፦ እናንተ ደግሞ እስካሁን  የ ማታስተውሉ ናችሁን ? 17 ወደ አፍ የ ሚገ ባ  ሁሉ ወደ ሆድ አልፎ 
ወደ እዳሪ  እንዲጣል አትመለከቱምን ? 18 ከአፍ የ ሚወጣ ግን  ከልብ ይወጣል፥  ሰውንም የ ሚያረክሰው ያ  ነ ው።  19 ከልብ 
ክፉ አሳብ፥  መግደል፥  ምንዝርነ ት፥  ዝሙት፥  መስረቅ፥  በውሸት መመስከር፥  ስድብ ይወጣልና።  20 ሰውን  የ ሚያረክሰው 
ይህ ነ ው እንጂ፥  ባልታጠበ  እጅ መብላትስ  ሰውን  አያረክሰውም።  
 

ኒቆድሞስ   ዮሐ 3 
 

መግቢያ፡  ኢየ ሱስ  የ ፈርሳዊያንን  አስተሳሰብ መቀየ ር  ጀመረ  
 
3፡ 1

 ከፈሪሳውያንም ወገ ን  የ አይሁድ አለቃ የ ሆነ  ኒ ቆዲሞስ  የ ሚባል አንድ ሰው ነ በረ፤  እርሱም በሌሊት ወደ ኢየ ሱስ  

መጥቶ።  2 መምህር  ሆይ፥  እግዚአብሔር  ከእርሱ ጋር  ከሆነ  በቀር  አንተ የ ምታደርጋቸውን  እነ ዚህን  ምልክቶች ሊያደርግ 
የ ሚችል የ ለምና  መምህር  ሆነ ህ ከእግዚአብሔር  ዘንድ እንደ መጣህ እናውቃለን  አለው።   3 ኢየ ሱስም መልሶ፦ እውነ ት 
እውነ ት እልሃለሁ፥  ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር  የ እግዚአብሔርን  መንግሥት ሊያይ አይችልም አለው።   

4 ኒ ቆዲሞስም፦ ሰው ከሸመገ ለ  በኋላ  እንዴት ሊወለድ ይችላል? ሁለተኛ ወደ እናቱ ማኅፀን  ገ ብቶ ይወለድ ዘንድ 
ይችላልን ? አለው።   
 
5 ኢየ ሱስም መለሰ፥  እንዲህ ሲል፦ እውነ ት እውነ ት እልሃለሁ፥  ሰው ከውኃና  ከመንፈስ  ካልተወለደ በቀር  ወደ 
እግዚአብሔር  መንግሥት ሊገ ባ  አይችልም።  6 ከሥጋ የ ተወለደ ሥጋ ነ ው፥  ከመንፈስም የ ተወለደ መንፈስ  ነ ው።  7 ዳግመኛ 
ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላልሁህ አታድንቅ።  8 ነ ፋስ  ወደሚወደው ይነ ፍሳል፥  ድምፁንም ትሰማለህ፥  ነ ገ ር  ግን  
ከወዴት እንደ መጣ ወዴትም እንዲሄድ አታውቅም፤  ከመንፈስ  የ ተወለደ ሁሉ እንዲሁ ነ ው።  
 
 9 ኒ ቆዲሞስ  መልሶ፦ ይህ  እንዴት ሊሆን  ይችላል? አለው።  10 ኢየ ሱስም መልሶ  እንዲህ አለው፦ አንተ የ እስራኤል 
መምህር  ስትሆን  ይህን  አታውቅምን ?  12 ስለ ምድራዊ ነ ገ ር  በነ ገ ርኋችሁ ጊዜ ካላመናችሁ፥  ስለ ሰማያዊ ነ ገ ር  
ብነ ግራችሁ እንዴት ታምናላችሁ?  
 
16 በእርሱ የ ሚያምን  ሁሉ የ ዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር  አንድያ  ልጁን  እስኪሰጥ 
ድረስ  ዓለሙን  እንዲሁ ወዶአልና።  17 ዓለም በልጁ እንዲድን  ነ ው እንጂ፥  በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር  ወደ ዓለም 
አልላከውምና።  
 

ኢየ ሱስ  በዉሃ  ጕድጓድ አጠገ ብ ያገ ኛት ሴት  ዮሐ 4፡ 3-42 

 
መግቢያ፡  የ ሰማሪያ  ሰዎች በኢስራኤል አገ ር  በአይዉዶች መኃከል ብኖሩም ከእነ ርሱ ጋር ግኑኝነ ት 
ኣልነ በራቸውም፡ ፡  
 
 3 ይሁዳን  ትቶ ወደ ገ ሊላ  ደግሞ ሄደ፤   4 በሰማርያም ሊያልፍ ግድ ሆነ በት።  6 በዚያም የ ያዕ ቆብ ጕድጓድ ነ በረ።  
ኢየ ሱስም መንገ ድ ከመሄድ ደክሞ በጕድጓድ አጠገ ብ እንዲህ ተቀመጠ፤  ጊዜውም ስድስት ሰዓት ያህል ነ በረ።  
7 ከሰማርያ  አንዲት ሴት ውኃ ልትቀዳ መጣች።  ኢየ ሱስም፦ ውኃ አጠጪኝ አላት፤  9 ስለዚህ ሳምራዊቲቱ።  አንተ የ ይሁዳ 
ሰው ስትሆን  ሳምራዊት ሴት ከምሆን  ከእኔ  መጠጥ እንዴት ትለምናለህ? አለችው፤  አይሁድ ከሳምራውያን  ጋር  
አይተባበሩም ነ በርና።  
 
  
10 ኢየ ሱስ  መልሶ፦ የ እግዚአብሔርን  ስጦታና።  ውኃ አጠጪኝ የ ሚልሽ ማን  መሆኑንስ  ብታውቂ፥  አንቺ ትለምኚው ነ በርሽ 
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የ ሕይወትም ውኃ ይሰጥሽ ነ በር  አላት።  11 ሴቲቱ።  ጌታ ሆይ፥  መቅጃ የ ለህም ጕድጓዱም ጥልቅ ነ ው፤  እንግዲህ የ ሕይወት 
ውኃ ከወዴት ታገ ኛለህ? 12 በእውኑ  አንተ ይህን  ጕድጓድ ከሰጠን  ከአባታችን  ከያዕቆብ ትበልጣለህን ? ራሱም ልጆቹም 
ከብቶቹም ከዚህ ጠጥተዋል አለችው።   
 
13 ኢየ ሱስም መልሶ፦ ከዚህ ውኃ የ ሚጠጣ ሁሉ እንደ ገ ና  ይጠማል፤  14 እኔ  ከምሰጠው ውኃ የ ሚጠጣ ሁሉ ግን  ለዘላለም 
አይጠማም፥  እኔ  የ ምሰጠው ውኃ በእርሱ ውስጥ ለዘላለም ሕይወት የ ሚፈልቅ የ ውኃ ምንጭ ይሆናል እንጂ አላት።  
15 ሴቲቱ።  ጌታ ሆይ፥  እንዳልጠማ ውኃም ልቀዳ ወደዚህ እንዳልመጣ ይህን  ውኃ ስጠኝ አለችው።   
 
16 ኢየ ሱስም፦ ሂጂና  ባልሽን  ጠርተሽ ወደዚህ ነ ዪ አላት።  17 ሴቲቱ መልሳ።  ባል የ ለኝም አለችው።  ኢየ ሱስ፦ ባል 
የ ለኝም በማለትሽ መልካም ተናገ ርሽ፤  18 አምስት ባሎች ነ በሩሽና፥  አሁን  ከአንቺ ጋር  ያለው ባልሽ አይደለም፤  
በዚህስ  እውነ ት ተናገ ርሽ አላት።  
 
19 ሴቲቱ።  ጌታ ሆይ፥  አንተ ነ ቢይ እንደ ሆንህ አያለሁ።  20 አባቶቻችን  በዚህ ተራራ ሰገ ዱ፤  እናንተም።  ሰው 
ሊሰግድበት የ ሚገ ባው ስፍራ በኢየ ሩሳሌም ነ ው ትላላችሁ አለችው።  21 ኢየ ሱስም እንዲህ አላት፦ አንቺ ሴት፥  
እመኚኝ፥  በዚህ ተራራ ወይም በኢየ ሩሳሌም ለአብ የ ማትሰግዱበት ጊዜ ይመጣል።  23 ነ ገ ር  ግን  በእውነ ት የ ሚሰግዱ 
ለአብ በመንፈስና  በእውነ ት የ ሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል አሁንም ሆኖአል፤  አብ ሊሰግዱለት እንደ እነ ዚህ ያሉትን  
ይሻልና፤  24 እግዚአብሔር  መንፈስ  ነ ው፥  የ ሚሰግዱለትም በመንፈስና  በእውነ ት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል።   
 
25 ሴቲቱ።  ክርስቶስ  የ ሚባል መሲሕ እንዲመጣ አውቃለሁ፤  እርሱ ሲመጣ ሁሉን  ይነ ግረናል አለችው።  26 ኢየ ሱስ፦ 
የ ምናገ ርሽ እኔ  እርሱ ነ ኝ አላት።  27 በዚያም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ መጡና  ከሴት ጋር  በመነ ጋገ ሩ ተደነ ቁ፤  ነ ገ ር  ግን።  
ምን  ትፈልጊያለሽ? ወይም።  ስለ ምን  ትናገ ራታለህ? ያለ  ማንም አልነ በረም።  28 ሴቲቱም እንስራዋን  ትታ ወደ ከተማ 
ሄደች ለሰዎችም።  29 ያደረግሁትን  ሁሉ የ ነ ገ ረኝን  ሰው ኑና  እዩ፤  እንጃ እርሱ ክርስቶስ  ይሆንን ? አለች።  30 ከከተማ 
ወጥተው ወደ እርሱ ይመጡ ነ በር።  39 ሴቲቱም።  ያደረግሁትን  ሁሉ ነ ገ ረኝ ብላ  ስለ መሰከረችው ቃል ከዚያች ከተማ 
የ ሰማርያ  ሰዎች ብዙ አመኑበት።   
 
40 የ ሰማርያ  ሰዎችም ወደ እርሱ በመጡ ጊዜ በእነ ርሱ ዘንድ እንዲኖር  ለመኑት፤  በዚያም ሁለት ቀን  ያህል ኖረ።  41 ስለ 
ቃሉ ከፊተኞች ይልቅ ብዙ ሰዎች አመኑ፤  42 ሴቲቱንም።  አሁን  የ ምናምን  ስለ ቃልሽ አይደለም፥  እኛ ራሳችን  
ሰምተነ ዋልና፤  እርሱም በእውነ ት ክርስቶስ  የ ዓለም መድኃኒት እንደ ሆነ  እናውቃለን  ይሉአት ነ በር።  
 

አንተ ኪርስቶስ  ነ ህ      ማቴ16፡ 13-28 
 
13 ኢየ ሱስም ወደ ፊልጶስ  ቂሣርያ  አገ ር  በደረሰ  ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን።  ሰዎች የ ሰውን  ልጅ ማን  እንደ ሆነ  ይሉታል? 
ብሎ ጠየ ቀ።  14 እርሱም፦ አንዳንዱ መጥምቁ ዮሐንስ፥  ሌሎችም ኤልያስ፥  ሌሎችም ኤርምያስ  ወይም ከነ ቢያት አንዱ ነ ው 
ይላሉ አሉት።  15 እርሱም፦ እናንተስ  እኔ ን  ማን  እንደ ሆንሁ ትላላችሁ? አላቸው።  16 ስምዖን  ጴጥሮስም መልሶ፦ አንተ 
ክርስቶስ  የ ሕያው እግዚአብሔር  ልጅ ነ ህ አለ።  
 
17 ኢየ ሱስም መልሶ  እንዲህ አለው፦ የ ዮና  ልጅ ስምዖን  ሆይ፥  በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ሥጋና  ደም ይህን  
አልገ ለጠልህምና  ብፁዕ  ነ ህ።  18 እኔም እልሃለሁ፥  አንተ ጴጥሮስ  ነ ህ፥  በዚችም ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔ ን  
እሠራለሁ፥  የ ገ ሃ ነ ም ደጆችም አይችሉአትም።  19 የ መንግሥተ ሰማያትንም መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ፤  በምድር  የ ምታስረው 
ሁሉ በሰማያት የ ታሰረ  ይሆናል፥  በምድርም የ ምትፈታው ሁሉ በሰማያት የ ተፈታ ይሆናል።  20 ያን  ጊዜም እርሱ ክርስቶስ  
እንደ ሆነ  ለማንም እንዳይነ ግሩ ደቀ መዛሙርቱን  አዘዛቸው።  21 ከዚያን  ቀን  ጀምሮ ኢየ ሱስ  ወደ ኢየ ሩሳሌም ይሄድ 
ዘንድ ከሽማግሎችና  ከካህናት አለቆች ከጻፎችም ብዙ መከራ ይቀበልና  ይገ ደል ዘንድ በሦስተኛውም ቀን  ይነ ሣ ዘንድ 
እንዲገ ባው ለደቀ መዛሙርቱ ይገ ልጥላቸው ጀመር።  22 ጴጥሮስም ወደ እርሱ ወስዶ።  አይሁንብህ ጌታ ሆይ፤  ይህ ከቶ 
አይደርስብህም ብሎ ሊገ ሥጸው ጀመረ።  23 እርሱ ግን  ዘወር  ብሎ ጴጥሮስን።  ወደ ኋላዬ ሂድ፥  አንተ ሰይጣን፤  የ ሰውን  
እንጂ የ እግዚአብሔርን  አታስብምና  ዕ ንቅፋት ሆነ ህብኛል አለው።  
 
24 በዚያን  ጊዜ ኢየ ሱስ  ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አለ፦ እኔ ን  መከተል የ ሚወድ ቢኖር፥  ራሱን  ይካድ መስቀሉንም 
ተሸክሞ ይከተለኝ።  25 ነ ፍሱን  ሊያድን  የ ሚወድ ሁሉ ያጠፋታል፤  ስለ እኔ  ግን  ነ ፍሱን  የ ሚያጠፋ ሁሉ ያገ ኛታል።  
26 ሰው ዓለሙን  ሁሉ ቢያተርፍ ነ ፍሱንም ቢያጐድል ምን  ይጠቅመዋል? ወይስ  ሰው ስለ ነ ፍሱ ቤዛ  ምን  ይሰጣል?  
 

አልዓዛርና  ባለ ጠጋዉ ሰዉ        አሉቃ 16፡ 13-31 
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መግቢያ፡  ኢየ ሱስ  ይህንን  ምሳሌ ገ ንዘብን  ለሚወዱ ሰዎች ተናገ ረ  
 
13 ለሁለት ጌቶች መገ ዛት የ ሚቻለው ባርያ  ማንም የ ለም፤  ወይም አንዱን  ይጠላልና  ሁለተኛውንም ይወዳል፥  ወይም ወደ 
አንዱ ይጠጋል ሁለተኛውንም ይንቃል።  ለእግዚአብሔርና  ለገ ንዘብ መገ ዛት አትችሉም።  14 ገ ን ዘብንም የ ሚወዱ 
ፈሪሳውያን  ይህን  ሁሉ ሰምተው ያፌዙበት ነ በር።  15 እንዲህም አላቸው፦ ራሳችሁን  በሰው ፊት የ ምታጸድቁ እናንተ 
ናችሁ፥  ነ ገ ር  ግን  እግዚአብሔር  ልባችሁን  ያውቃል፤  በሰው ዘ ንድ የ ከበረ  በእግዚአብሔር  ፊት ርኵሰት ነ ውና።  19 ቀይ 
ልብስና  ቀጭን  የ ተልባ  እግር  የ ለበሰ  አንድ ባለ ጠጋ ሰው ነ በረ፥  ዕለት ዕለትም እየ ተመቸው በደስታ ይኖር  ነ በር።  
20 አልዓዛርም የ ሚባል አንድ ድሀ  በቍስል ተወርሶ  በደጁ ተኝቶ ነ በር፥  21 ከባለ  ጠጋውም ማዕድ ከሚወድቀው ፍርፋሪ  
ሊጠግብ ይመኝ ነ በር፤  ውሾች እንኳ መጥተው ቍስሎቹን  ይልሱ ነ በር።  
 22 ድሀውም ሞተ፥  መላእክትም ወደ አብርሃም እቅፍ ወሰዱት፤  ባለ ጠጋው ደግሞ ሞተና  ተቀበረ።  23 በሲኦልም በሥቃይ 
ሳለ  አሻቅቦ  አብርሃምን  በሩቅ አየ  አልዓዛርንም በእቅፉ።  23 በሲኦልም በሥቃይ ሳለ  አሻቅቦ  አብርሃምን  በሩቅ አየ  
አልዓዛርንም በእቅፉ።  24 እርሱም እየጮኸ።  አብርሃም አባት ሆይ፥  ማረኝ፥  በዚህ ነ በልባል እሣቀያለሁና  የ ጣቱን  
ጫፍ በውኃ ነ ክሮ መላሴን  እንዲያበርድልኝ አልዓዛርን  ስደድልኝ አለ።   
 
25 አብርሃም ግን።  ልጄ ሆይ፥  አንተ በሕይወትህ ሳለህ መልካም እንደ ተቀበልህ አስብ አልዓዛርም እንዲሁ ክፉ፤  
አሁን  ግን  እርሱ በዚህ ይጽናናል አንተም ትሣቀያለህ።  26 ከዚህም ሁሉ ጋር  ከዚህ ወደ እናንተ ሊያልፉ የ ሚፈልጉ 
እንዳይችሉ፥  ወዲያ  ያሉ ደግሞ ወደ እኛ እንዳይሻገ ሩ በእኛና  በእናንተ መካከል ታላቅ ገ ደል ተደርጎ አል አለ።  
27 እርሱም፦ እንኪያስ፥  አባት ሆይ፥  ወደ አባቴ ቤት እንድትሰደው እለምንሃለሁ፤  አምስት ወንድሞች አሉኝና፤  
28 እነ ርሱ ደግሞ ወደዚህ ሥቃይ ስፍራ እንዳይመጡ ይመስክርላቸው አለ።  
 
29 አብርሃም ግን።  ሙሴና  ነ ቢያት አሉአቸው፤  እነ ርሱን  ይስሙ አለው።  30 እርሱም፦ አይደለም፥  አብርሃም አባት ሆይ፥  
ነ ገ ር  ግን  ከሙታን  አንዱ ቢሄድላቸው ንስሐ ይገ ባሉ አለ።  31 ሙሴንና  ነ ቢያትንም የ ማይሰሙ ከሆነ ፥  ከሙታንም እንኳ 
አንድ ቢነ ሣ አያምኑም አለው።  
 

ፈሪሳዊዉና  ቀራጩ ሰዉ  ሉቃ 18፡ 9-14  
 
9 ጻድቃን  እንደ ሆኑ በራሳቸው ለሚታመኑና  ሌሎቹን  ሁሉ በጣም ለሚንቁ ይህን  ምሳሌ ነ ገ ራቸው፥  10 እንዲህ  ሲል፦ 
ሁለት ሰዎች ሊጸልዩ  ወደ መቅደስ  ወጡ፥  አንዱ ፈሪሳዊ ሁለተኛውም ቀራጭ።  11 ፈሪሳዊም ቆሞ በልቡ ይህን  ሲጸልይ።  
እግዚአብሔር  ሆይ፥  እንደ ሌላ  ሰው ሁሉ፥  ቀማኞችና  ዓመፀኞች አመንዝሮችም፥  ወይም እንደዚህ  ቀራጭ ስላልሆንሁ 
አመሰግንሃለሁ፤  12 በየ ሳምንቱ ሁለት ጊዜ እጦማለሁ፥  ከማገ ኘውም ሁሉ አሥራት አወጣለሁ አለ።  
 
 13 ቀራጩ ግን  በሩቅ ቆሞ ዓይኖቹን  ወደ ሰማይ ሊያነ ሣ እንኳ አልወደደም፥  ነ ገ ር  ግን።  አምላክ ሆይ፥  እኔ ን  
ኃጢአተኛውን  ማረኝ እያለ  ደረቱን  ይደቃ ነ በር።  
 
14 እላችኋለሁ፥  ከዚያ  ይልቅ ይህ ጻድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ፤  ራሱን  ከፍ የ ሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳልና፥  ራሱን  ግን  
የ ሚያዋርድ ከፍ ይላል።   
 

ሀብታሙ ወጣት ገ ዥ     ማር  10፡ 17-31  
 
17 እርሱም በመንገ ድ ሲወጣ አንድ ሰው ወደ እርሱ ሮጦ ተንበረከከለትና።  ቸር  መምህር  ሆይ፥  የ ዘላለም ሕይወትን  
እወርስ  ዘንድ ምን  ላድርግ? ብሎ ጠየ ቀው።  
 
18 ኢየ ሱስም፦ ስለ ምን  ቸር  ትለኛለህ? ከአንዱ ከእግዚአብሔር  በቀር  ቸር  ማንም የ ለም።  19 ትእዛ ዛትን  ታውቃለህ፤  
አታመንዝር፥  አትግደል፥  አትስረቅ፥  በሐሰት አትመስክር፥  አታታልል፥  አባትህንና  እናትህን  አክብር  አለው።  
 
20 እርሱም መልሶ፦ መምህር  ሆይ፥  ይህን  ሁሉ ከሕፃ ን ነ ቴ ጀምሬ ጠብቄአለሁ አለው።  21 ኢየ ሱስም ወደ እርሱ ተመልክቶ 
ወደደውና።  አንድ ነ ገ ር  ጐደለህ፤  ሂድ፥  ያለህን  ሁሉ ሽጠህ  ለድሆች ስጥ፥  በሰማይም መዝገ ብ ታገ ኛለህ፥  መስቀሉንም 
ተሸክመህ ና፥  ተከተለኝ አለው።  22 ነ ገ ር  ግን  ስለዚህ ነ ገ ር  ፊቱ ጠቈረ፥  ብዙ ንብረት ነ በረውና  እያዘ ነ ም ሄደ።  
 
23 ኢየ ሱስም ዘወር  ብሎ አይቶ ደቀ መዛሙርቱን።  ገ ንዘብ ላላቸው ወደ እግዚአብሔር  መንግሥት መግባት እንዴት ጭንቅ 
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ይሆናል አላቸው።  24 ደቀ መዛሙርቱም እነ ዚህን  ቃሎች አደነ ቁ።  ኢየ ሱስም ደግሞ መልሶ፦ ልጆች ሆይ፥  በገ ንዘብ 
ለሚታመኑ ወደ እግዚአብሔር  መንግሥት መግባት እንዴት ጭንቅ ነ ው።  25 ባለ ጠጋ ወደ እግዚአብሔር  መንግሥት ከሚገ ባ  
ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢያልፍ ይቀላል አላቸው።  26 እነ ርሱም ያለ መጠን  ተገ ረሙና  እርስ  በርሳቸው።  እንግዲያ  ማን  
ሊድን  ይችላል? ተባባሉ።  
 
27 ኢየ ሱስም ተመለከታቸውና።  ይህ በእግዚአብሔር  ዘንድ እንጂ በሰው ዘንድ አይቻልም፤  በእግዚአብሔር  ዘንድ ሁሉ 
ይቻላልና  አለ።  28 ጴጥሮስም፦ እነ ሆ፥  እኛ ሁሉን  ትተን  ተከተልንህ ይለው ጀመር።   
 
29 ኢየ ሱስም መልሶ  እንዲህ አለ፦ እውነ ት እላችኋለሁ፥  ስለ እኔ ና  ስለ ወንጌል ቤትን  ወይም ወንድሞችን  ወይም 
እኅቶችን  ወይም አባትን  ወይም እናትን  ወይም ሚስትን  ወይም ልጆችን  ወይም እርሻን  የ ተወ፥  30 አሁን  በዚህ ዘመን  
ከስደት ጋር  ቤቶችን  ወንድሞችንና  እኅቶችንም እናቶችንም ልጆችንም እርሻንም መቶ እጥፍ፥  በሚመጣውም ዓለም 
የ ዘላለም ሕይወት የ ማይቀበል ማንም የ ለም።  31 ግን  ብዙ ፊተኞች ኋለኞች ኋለኞችም ፊተኞች ይሆናሉ።  
 

አባከኙ  ልጅ          ሉቃ 15፡ 11-32 
 
11 እንዲህም አለ፦ አንድ ሰው ሁለት ልጆች ነ በሩት።  12 ከእነ ርሱም ታናሹ አባቱን፦ አባቴ ሆይ፥  ከገ ንዘብህ 
የ ሚደርሰኝን  ክፍል ስጠኝ አለው።  ገ ንዘቡንም አካፈላቸው።  13 ከጥቂት ቀንም በኋላ  ታናሹ ልጅ ገ ንዘቡን  ሁሉ ሰብስቦ  
ወደ ሩቅ አገ ር  ሄደ፥  ከዚያም እያባከነ  ገ ዘቡን  በተነ ።  14 ሁሉንም ከከሰረ  በኋላ  በዚያች አገ ር  ጽኑ ራብ ሆነ ፥  
እርሱም ይጨነ ቅ ጀመር።  15 ሄዶም ከዚያች አገ ር  ሰዎች ከአንዱ ጋር  ተዳበለ፥  እርሱም እሪያ  ሊያሰማራ ወደ ሜዳ 
ሰደደው።  16 እሪያዎችም ከሚበሉት አሰር  ሊጠግብ ይመኝ ነ በር፥  የ ሚሰጠውም አልነ በረም።   
 
17 ወደ ልቡም ተመልሶ  እንዲህ አለ፦ እንጀራ የ ሚተርፋቸው የ አባቴ ሞያተኞች ስንት ናቸው? እኔ  ግን  ከዚህ በራብ 
እጠፋለሁ።  18 ተነ ሥቼም ወደ አባቴ እሄዳለሁ።  አባቴ ሆይ፥  በሰማይና  በፊትህ በደልሁ፥  19 ወደ ፊትም ልጅህ ልባል 
አይገ ባኝም፤  ከሞያተኞችህ እንደ አንዱ አድርገ ኝ እለዋለሁ።  20 ተነ ሥቶም ወደ አባቱ መጣ።  እርሱም ገ ና  ሩቅ ሳለ  
አባቱ አየ ውና  አዘ ነ ለት፥  ሮጦም አንገ ቱን  አቀፈውና  ሳመው።  
 
21 ልጁም፦ አባቴ ሆይ፥  በሰማይና  በፊትህ በደልሁ፥  ወደ ፊትም ልጅህ ልባል አይገ ባኝም አለው።  22 አባቱ ግን  
ባሪያዎቹን  አለ፦ ፈጥናችሁ ከሁሉ የ ተሻለ  ልብስ  አምጡና  አልብሱት፥  ለእጁ ቀለበት ለእግሩም ጫማ ስጡ፤  23 የ ሰባውን  
ፊሪዳ አምጥታችሁ እረዱት፥  እንብላም ደስም ይበለን፤  24 ይህ  ልጄ ሞቶ ነ በርና  ደግሞም ሕያው ሆኖአል፤  ጠፍቶም 
ነ በር  ተገ ኝቶአልም።  ደስም ይላቸው ጀመር።  25 ታላቁ ልጁ በእርሻ ነ በረ፤  መጥቶም ወደ ቤት በቀረበ  ጊዜ የ መሰንቆና  
የ ዘፈን  ድምፅ  ሰማ፤  26 ከብላቴናዎችም አንዱን  ጠርቶ፦ ይህ ምንድር  ነ ው? ብሎ ጠየ ቀ።  27 እርሱም፦ ወንድምህ 
መጥቶአልና  በደኅና  ስላገ ኘው አባትህ የ ሰባውን  ፊሪዳ አረደለት አለው።  
 
28 ተቈጣም ሊገ ባም አልወደደም፤  አባቱም ወጥቶ ለመነ ው።  29 እርሱ ግን  መልሶ  አባቱን።  እነ ሆ፥  ይህን  ያህል ዓመት 
እንደ ባሪያ  ተገ ዝቼልሃለሁ ከትእዛዝህም ከቶ አልተላለፍሁም፤  ለእኔም ከወዳጆቼ ጋር  ደስ  እንዲለኝ አንድ ጥቦት 
ስንኳ አልሰጠኸኝም፤  30 ነ ገ ር  ግን  ገ ንዘብህን  ከጋለሞቶች ጋር  በልቶ ይህ ልጅህ በመጣ ጊዜ፥  የ ሰባውን  ፊሪዳ 
አረድህለት አለው።  31 እርሱ ግን፦ ልጄ ሆይ፥  አንተ ሁልጊዜ ከእኔ  ጋር  ነ ህ፥  ለእኔም የ ሆነ  ሁሉ የ አንተ ነ ው፤  
32 ዳሩ ግን  ይህ  ወንድምህ ሞቶ ነ በረ  ሕያው ስለ ሆነ  ጠፍቶም ነ በር  ስለ ተገ ኘ ደስ  እንዲለን  ፍሥሐም እንድናደርግ 
ይገ ባናል አለው።  
 

ይቅርታ ማድረግ    ማቴ 18፡  15-35 

 
መግቢያ፡  ኢየ ሱስ  ደቀመዛሙርቶቹን  ስለ ይቅርታ ማድረግ አስተማራቸዉ 
 
15 ወንድምህም ቢበድልህ፥  ሄደህ አንተና  እርሱ ብቻችሁን  ሆናችሁ ውቀሰው።  ቢሰማህ፥  ወንድምህን  ገ ንዘብ 
አደረግኸው፤  16 ባይሰማህ ግን ፥  በሁለት ወይም በሦስት ምስክር  አፍ ነ ገ ር  ሁሉ እንዲጸና፥  ዳግመኛ አንድ ወይም 
ሁለት ከአንተ ጋር  ውሰድ፤  17 እነ ርሱንም ባይሰማ፥  ለቤተ ክርስቲያን  ን ገ ራት፤  ደግሞም ቤተ ክርስቲያንን  
ባይሰማት፥  እንደ አረመኔ ና  እንደ ቀራጭ ይሁንልህ።   
21 በዚያን  ጊዜ ጴጥሮስ  ወደ እርሱ ቀርቦ።  ጌታ ሆይ፥  ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ልተውለት? እስከ ሰባት ጊዜን ? 
አለው።  22 ኢየ ሱስ  እንዲህ አለው፦ እስከ ሰባ  ጊዜ ሰባት እንጂ እስከ ሰባት ጊዜ አልልህም።  23 ስለዚህ መንግሥተ 
ሰማያት ባሮቹን  ሊቈጣጠር  የ ወደደን  ንጉሥ ትመስላለች።  24 መቈጣጠርም በጀመረ  ጊዜ፥  እልፍ መክሊት ዕዳ ያለበትን  
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አንድ ሰው ወደ እርሱ አመጡ።  25 የ ሚከፍለውም ቢያጣ፥  እርሱ ና  ሚስቱ ልጆቹም ያለውም ሁሉ እንዲሸጥና  ዕዳው 
እንዲከፈል ጌታው አዘዘ። 26 ስለዚህ ባሪያው ወድቆ ሰገ ደለትና።  ጌታ ሆይ፥  ታገ ሠኝ፥  ሁሉንም እከፍልሃለሁ አለው።  
27 የ ዚያም ባሪያ  ጌታ አዘ ነ ለትና  ለቀቀው፥  ዕዳውንም ተወለት።   
 
28 ነ ገ ር  ግን  ያ  ባሪያ  ወጥቶ ከባልንጀሮቹ ከባሮቹ መቶ ዲናር  ዕዳ ያለበትን  አንዱን  አገ ኘና።  ዕዳህን  ክፈለኝ ብሎ 
ያዘና  አነ ቀው።  29 ስለዚህ ባልንጀራው ባሪያ  ወድቆ።  ታገ ሠኝ፥  ሁሉንም እከፍልሃለሁ ብሎ ለመነ ው።  30 እርሱም 
አልወደደም፥  ግን  ሄዶ ዕዳውን  እስኪከፍል ድረስ  በወኅኒ  አኖረው።  31 ባልንጀሮቹ የ ሆኑ  ባሮችም ያደረገ ውን  አይተው 
እጅግ አዘኑ፥  መጥተውም የ ሆነ ውን  ሁሉ ለጌታቸው ገ ለጡ።  
 
32 ከዚያ  ወዲያ  ጌታው ጠርቶ።  አንተ ክፉ ባሪያ፥  ስለ ለመንኸኝ ያን  ዕዳ ሁሉ ተውሁልህ፤  33 እኔ  እንደ ማርሁህ 
ባልንጀራህ የ ሆነ ውን  ያን  ባሪያ  ልትምረው ለአንተስ  አይገ ባህምን ? አለው።  34 ጌታውም ተቈጣና  ዕዳውን  ሁሉ 
እስኪከፍለው ድረስ  ለሚሣቅዩት አሳልፎ ሰጠው።  35 ከእናንተ እያንዳንዱ ወንድሙን  ከልቡ ይቅር  ካላለ፥  እንዲሁ 
ደግሞ የ ሰማዩ  አባቴ ያደርግባችኋል።  
 

 ዘኬዎስ    ሉቃ 19፡ 1-11   
 

መግቢያ፡  ሰዉ እግዚአብሕርን  ወደ ማወቅ ሲመጣ ወደ ሕዝቡ ይመለሳል 
 
19፡ 1-2  ወደ ኢያሪኮም ገ ብቶ ያልፍ ነ በር።  እነ ሆም ዘኬዎስ  የ ሚባል ሰው፥  እርሱም የ ቀራጮች አለቃ ነ በረ፥  ባለ ጠጋም 

ነ በረ።  3 ኢየ ሱስንም የ ትኛው እንደ ሆነ  ሊያይ ይፈልግ ነ በር፤  ቁመቱም አጭር  ነ በረና  ስለ  ሕዝቡ ብዛት አቃተው።  
4 በዚያችም መንገ ድ ያልፍ ዘንድ አለውና  ያየ ው ዘንድ ወደ ፊት ሮጦ በአንድ ሾላ  ላይ ወጣ።   
 
5 ኢየ ሱስም ወደዚያ  ስፍራ በደረሰ  ጊዜ፥  አሻቅቦ  አየ ና።  ዘኬዎስ  ሆይ፥  ዛሬ በቤትህ እውል ዘንድ ይገ ባኛልና  ፈጥነ ህ 
ውረድ አለው።  6 ፈጥኖም ወረደ በደስታም ተቀበለው።  7 ሁሉም አይተው።  ከኃጢአተኛ ሰው ጋር  ሊውል ገ ባ  ብለው 
አንጐራጐሩ።    
 
8 ዘኬዎስ  ግን  ቆሞ ጌታን።  ጌታ ሆይ፥  ካለኝ ሁሉ እኵሌታውን  ለድሆች እሰጣለሁ፤  ማንንም በሐሰት ከስሼ እንደ ሆንሁ 
አራት እጥፍ እመልሳለሁ አለው።  9 ኢየ ሱስም፦ እርሱ ደግሞ የ አብርሃም ልጅ ነ ውና  ዛሬ ለዚህ  ቤት መዳን  ሆኖለታል፤  
10 የ ሰው ልጅ የ ጠፋውን  ሊፈልግና  ሊያድን  መጥቶአለና  አለው።   
 

በርጤሜዎስ            ማር  10፡ 46-52 

 
መግቢያ፡  ይህ ታሪክ የ ተደረገ ዉ ኢየ ሱስ  ወደ ኢየ ሩሳሌም በመሄድ ላይ እያለ  በምድር  ሕይወቱ  
መጨረሻ አከባቢ ላይ ነ ዉ  
 
46 ወደ ኢያሪኮም መጡ።  ከደቀ መዛሙርቱና  ከብዙ ሕዝብ ጋር  ከኢያሪኮ ሲወጣ የ ጤሜዎስ  ልጅ ዕውሩ በርጤሜዎስ  
እየ ለመነ  በመንገ ድ ዳር  ተቀምጦ ነ በር።  47 የ ናዝሬቱ ኢየ ሱስም እንደ ሆነ  በሰማ ጊዜ።  የ ዳዊት ልጅ ኢየ ሱስ  ሆይ፥  
ማረኝ እያለ  ይጮኽ ጀመር።  48 ብዙዎችም ዝም እንዲል ገ ሠጹት፤  እርሱ ግን፦ የ ዳዊት ልጅ ሆይ፥  ማረኝ እያለ  አብዝቶ 
ጮኸ።   
 
49 ኢየ ሱስም ቆመና።  ጥሩት አለ።  ዕውሩንም።  አይዞህ፥  ተነ ሣ፥  ይጠራሃል ብለው ጠሩት።  50 እርሱም እየ ዘለለ  ተነ ሣና  
ልብሱን  ጥሎ ወደ ኢየ ሱስ  መጣ።   
 
51 ኢየ ሱስም መልሶ፦ ምን  ላደርግልህ ትወዳለህ? አለው።  ዕውሩም።  መምህር  ሆይ፥  አይ ዘንድ አለው።  52 ኢየ ሱስም፦ 
ሂድ፤  እምነ ትህ አድኖሃል አለው።  ወዲያውም አየ  በመንገ ድም ተከተለው።  
 
 
 
 

በክብር  መግባት    ሉቃ 19፡ 29-40፣  45-48   / ዮሐ 12፡ 15 
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29 ደብረ  ዘይትም በሚባል ተራራ አጠገ ብ ወዳሉት ወደ ቤተ ፋጌና  ወደ ቢታንያ  በቀረበ  ጊዜ፥  ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን  
ላከና።  30 በፊታችሁ ወዳለችው መንደር  ሂዱ፥  ወደ እርስዋም ገ ብታችሁ ከሰው ማንም ገ ና  ያልተቀመጠበት ውርንጫ ታስሮ 
ታገ ኛላችሁ፥  ፈትታችሁም አምጡት።  31 ማንም ስለ ምን  ትፈቱታላችሁ? ብሎ ቢጠይቃችሁ፥  እንዲሁ፦ ለጌታ ያስፈልገ ዋል 
በሉ አላቸው።  32 የ ተላኩትም ሄደው እንዳላቸው አገ ኙ።  33 እነ ርሱም ውርንጫውን  ሲፈቱ ጌቶቹ።  ውርንጫውን  ስለ ምን  
ትፈቱታላችሁ? አሉአቸውም፡ ፡  34 እርሱም፦ ለጌታ ያስፈልገ ዋል አሉ።  ማር  11:6 እነ ርሱም ኢየ ሱስ  እንዳዘዘ  አሉአቸው፤  
ተዉአቸውም።   
 
35 ወደ ኢየ ሱስም አመጡት፥  በውርንጫውም ላይ ልብሳቸውን  ጭነ ው ኢየ ሱስን  አስቀመጡት።  36 ሲሄድም ልብሳቸውን  
በመንገ ድ ያነ ጥፉ ነ በር።  37 ወደ ደብረ  ዘይት ቍልቍለትም አሁን  በቀረበ  ጊዜ፥  ደቀ መዛሙርቱ ሁላቸው ደስ  እያላቸው 
ተአምራትን  ሁሉ ስላዩ  በታላቅ ድምፅ  እግዚአብሔርን  ሊያመሰግኑ  ጀምረው።   38 በጌታ ስም የ ሚመጣ ንጉሥ የ ተባረከ 
ነ ው፤  በሰማይ ሰላም በአርያምም ክብር  አሉ።  
 

 ዮሓ 12:14-15 አንቺ የ ጽዮን  ልጅ አትፍሪ፤  እነ ሆ፥  ንጉሥሽ በአህያ  ውርንጫ ላይ ተቀምጦ ይመጣል ተብሎ እንደ ተጻፈ፥  

ኢየ ሱስ  የ አህያ  ውርንጫ አግኝቶ በእርሱ ተቀመጠ።   
 
39 ከሕዝብም መካከል ከፈሪሳውያን  አንዳንዱ።  መምህር  ሆይ፥  ደቀ መዛሙርትህን  ገ ሥጻቸው አሉት።  
40 መልሶም።  እላችኋለሁ፥  እነ ዚህ ዝም ቢሉ ድንጋዮች ይጮኻሉ አላቸው።  
45 ወደ መቅደስም ገ ብቶ በእርሱ የ ሚሸጡትን  የ ሚገ ዙትንም ያወጣ ጀመር፤  46 እርሱም፦ ቤቴ የ ጸሎት ቤት ይሆናል ተብሎ 
ተጽፎአል፤  እናንተ ግን  የ ወንበዴዎች ዋሻ አደረጋችሁት አላቸው።  
 
47 ዕለት ዕለትም በመቅደስ  ያስተምር  ነ በር፤  ነ ገ ር  ግን  የ ካህናት አለቆችና  ጻፎች የ ሕዝቡ ታላላቆችም ሊገ ድሉት 
ይፈልጉ ነ በር፥  48 የ ሚያደርጉበትንም አጡ፤  ሕዝቡ ሁሉ ሲሰሙት ተንጠልጥለውበት ነ በርና።  
 

ማሪያም ኢየ ሱስን  ቀባች     ዮሐ 12/ ማቴ 26፡ 13 

 
መግቢያ፡ ኢየ ሱስ  የ ማርያምና  የ ማርታ ቤተሰብ ወዳጅ ነ በር  ወንድማቸዉ ዓልአዘርንም ከሞት 
አስነ ስቶት ነ በር 
 
1 ከፋሲካም በፊት በስድስተኛው ቀን  ኢየ ሱስ  ከሙታን  ያስነ ሣው አልዓዛር  ወደ ነ በረበት ወደ ቢታንያ  መጣ።   2 በዚያም 
እራት አደረጉለት፤  ማርታም ታገ ለግል ነ በር፤  አልዓዛር  ግን  ከእርሱ ጋር  ከተቀመጡት አንዱ ነ በረ።  3 ማርያምም 
ዋጋው እጅግ የ ከበረ  የ ጥሩ ናርዶስ  ሽቱ ንጥር  ወስዳ የ ኢየ ሱስን  እግር  ቀባች፤  በጠጕርዋም እግሩን  አበሰች፤  ቤቱም 
ከናርዶስ  ሽቱ ሞላ።   
 
4 ነ ገ ር  ግን  ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ አሳልፎ ሊሰጠው ያለው የ ስምዖን  ልጅ የ አስቆሮቱ ይሁዳ።  5 ይህ ሽቱ ለሦስት መቶ 
ዲናር  ተሽጦ ለድሆች ያልተሰጠ ስለ ምን  ነ ው? አለ።   6 ይህንም የ ተናገ ረ  ሌባ  ስለ ነ በረ  ነ ው እንጂ ለድሆች 
ተገ ድዶላቸው አይደለም፤  ከረጢትም ይዞ  በውስጡ ከሚገ ባው ይወስድ ስለ ነ በረ  ነ ው።  7 ኢየ ሱስም፦ ለምቀበርበት ቀን  
እንድትጠብቀው ተውአት፤  8 ድሆችስ  ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር  ይኖራሉና፥  እኔ  ግን  ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር  አልኖርም 
አለ።  ማቴ 26፡ 13 እውነ ት እላችኋለሁ፥  ይህ ወንጌል በዓለም ሁሉ በማናቸውም ስፍራ በሚሰበክበት እርስዋ ያደረገ ችው 
ደግሞ ለእርስዋ መታሰቢያ  እንዲሆን  ይነ ገ ራል።   
 

የ ጌታ እራት    ማቴ 26፡ 14፡ 1-35 ዮሐ 14፡ 1-6፣  15፣ 12 
 

መግቢያ፡   
 
14 በዚያን  ጊዜ የ አስቆሮቱ ይሁዳ የ ሚባለው ከአሥራ ሁለቱ አንዱ ወደ ካህናት አለቆች ሄዶ።  15 ምን  ልትሰጡኝ 
ትወዳላችሁ እኔም አሳልፌ እሰጣችኋለሁ? እነ ርሱም ሠላሳ  ብር  መዘኑለት።  16 ከዚያችም ሰዓት ጀምሮ አሳልፎ ሊሰጠው 
ምቹ ጊዜ ይሻ ነ በር።   
 
17 በቂጣው በዓል በመጀመሪያ  ቀን  ደቀ መዛሙርቱ ወደ ኢየ ሱስ  ቀርበው።  ፋሲካን  ትበላ  ዘንድ ወዴት ልናሰናዳልህ 
ትወዳለህ አሉት።  21 ሲበሉም።  እውነ ት እላችኋለሁ፥  ከእናንተ አንዱ እኔ ን  አሳልፎ ይሰጣል አለ።  22 እጅግም አዝነ ው 
እያንዳንዱ።  ጌታ ሆይ፥  እኔ  እሆንን ? ይሉት ጀመር።  23 እርሱም መልሶ፦ ከእኔ  ጋር  እጁን  በወጭቱ ያጠለቀ፥  እኔ ን  
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አሳልፎ የ ሚሰጥ እርሱ ነ ው።  24 የ ሰው ልጅስ  ስለ እርሱ እንደ ተጻፈ ይሄዳል፥  ነ ገ ር  ግን  የ ሰው ልጅ አልፎ 
ለሚሰጥበት ለዚያ  ሰው ወዮለት፤  ያ  ሰው ባልተወለደ ይሻለው ነ በር  አለ።  25 አሳልፎ የ ሚሰጠው ይሁዳም መልሶ፦ 
መምህር  ሆይ፥  እኔ  እሆንን ? አለ፤  አንተ አልህ አለው።   
 
26 ሲበሉም ኢየ ሱስ  እንጀራን  አንሥቶ ባረከ ቈርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና።  እንካችሁ፥  ብሉ ይህ ሥጋዬ ነ ው አለ።  
27 ጽዋንም አንሥቶ አመስግኖም ሰጣቸው እንዲህም አለ፦ ሁላችሁ ከእርሱ ጠጡ፤  28 ስለ  ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ 
የ ሚፈስ  የ አዲስ  ኪዳን  ደሜ ይህ  ነ ው።   
 
ዮሐ 14፡ 1 ልባችሁ አይታወክ፤  በእግዚአብሔር  እመኑ፥  በእኔም ደግሞ እመኑ።  2 በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ  አለ፤  እንዲህስ  
ባይሆን  ባልኋችሁ ነ በር፤  ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁና፤  3 ሄጄም ስፍራ ባዘጋጅላችሁ፥  እኔ  ባለሁበት 
እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ  ሁለተኛ እመጣለሁ ወደ እኔም እወስዳችኋለሁ።  4 ወደምሄድበትም ታውቃላችሁ፥  መንገ ዱንም 
ታውቃላችሁ።  5 ቶማስም።  ጌታ ሆይ፥  ወደምትሄድበት አናውቅም፤  እንዴትስ  መንገ ዱን  እናውቃለን ? አለው።  
6 ኢየ ሱስም፦ እኔ  መንገ ድና  እውነ ት ሕይወትም ነ ኝ፤  በእኔ  በቀር  ወደ አብ የ ሚመጣ የ ለም።  15፡ 12 እኔ  እንደ 
ወደድኋችሁ እርስ  በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ ትእዛዜ ይህች ናት።  
 
30 መዝሙርም ከዘመሩ በኋላ  ወደ ደብረ  ዘይት ወጡ።  31 በዚያን  ጊዜ ኢየ ሱስ፦ በዚች ሌሊት ሁላችሁ በእኔ  
ትሰናከላላችሁ፤  እረኛውን  እመታለሁ የ መንጋውም በጎ ች ይበተናሉ የ ሚል ተጽፎአልና፤   
 
33 ጴጥሮስም መልሶ፦ ሁሉም በአንተ ቢሰናከሉ እኔ  ከቶ አልሰናከልም አለው።  34 ኢየ ሱስ፦ እውነ ት እልሃለሁ፥  በዚች 
ሌሊት ዶሮ ሳይጮኽ ሦስት ጊዜ ትክደኛለህ አለው።  35 ጴጥሮስ፦ ከአንተ ጋር  መሞት እንኳ የ ሚያስፈልገ ኝ ቢሆን፥  ከቶ 
አልክድህም አለው።  ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ ደግሞ እንደዚሁ አሉ።  
 

የ ኢየ ሱሰስ  መያዝና  መከሰስ      ሉቃ 22፡ 40-71 
 
40 ወደ ስፍራውም ደርሶ።  ወደ ፈተና  እንዳትገ ቡ ጸልዩ  አላቸው።  41 ከእነ ርሱም የ ድንጋይ ውርወራ የ ሚያህል ራቀ፥  
ተንበርክኮም።  አባት ሆይ፥  42 ብትፈቅድ ይህችን  ጽዋ ከእኔ  ውሰድ፤  ነ ገ ር  ግን  የ እኔ  ፈቃድ አይሁን  የ አንተ እንጂ 
እያለ  ይጸልይ ነ በር።  43 ከሰማይም መጥቶ የ ሚያበረታ መልአክ ታየው።  44 በፍርሃትም ሲጣጣር  አጽንቶ ይጸልይ ነ በር፤  
ወዙም በምድር  ላይ እንደሚወርድ እንደ ደም ነ ጠብጣብ ነ በረ።  
 
45 ከጸሎትም ተነ ሥቶ ወደ ደቀ መዛሙርቱ መጣና  ከኀዘን  የ ተነ ሣ ተኝተው ሲያገ ኛቸው።  46 ስለ  ምን  ትተኛላችሁ? ወደ 
ፈተና  እንዳትገ ቡ ተነ ሥታችሁ ጸልዩ  አላቸው።  47 ገ ናም ሲናገ ር  እነ ሆ፥  ሰዎች መጡ፤  ከአሥራ ሁለቱ አንዱም ይሁዳ 
የ ሚባለው ይቀድማቸው ነ በር፥  ሊስመውም ወደ ኢየ ሱስ  ቀረበ።  48 ኢየ ሱስ  ግን፦ ይሁዳ ሆይ፥  በመሳም የ ሰውን  ልጅ 
አሳልፈህ ትሰጣለህን ? አለው።   
 
49 በዙሪያውም የ ነ በሩት የ ሚሆነ ውን  ባዩ  ጊዜ።  ጌታ ሆይ፥  በሰይፍ እንምታቸውን ? አሉት።  50 ከእነ ርሱም አንዱ የ ሊቀ 
ካህናቱን  ባሪያ  መትቶ ቀኝ ጆሮውን  ቈረጠው።  51 ኢየ ሱስ  ግን  መልሶ፦ ይህንስ  ፍቀዱ አለ፤  ጆሮውንም ዳስሶ  ፈወሰው።  
 
52 ኢየ ሱስም ወደ እርሱ ለመጡበት ለካህናት አለቆችና  ለመቅደስ  አዛዦች ለሽማግሌዎችም።  ወንበዴን  እንደምትይዙ 
ሰይፍና  ጐመድ ይዛችሁ ወጣችሁን ? 53 በመቅደስ  ዕለት ዕለት ከእናንተ ጋር  ስሆን  እጆቻችሁን  አልዘረጋችሁብኝም፤  ይህ 
ግን  ጊዜያችሁና  የጨለማው ሥልጣን  ነ ው አላቸው።  54 ይዘውም ወሰዱት ወደ ሊቀ ካህናት ቤትም አገ ቡት፤  ጴጥሮስም ርቆ 
ይከተለው ነ በር።  55 በግቢ መካከልም እሳት አንድደው በአንድነ ት ተቀምጠው ሳሉ ጴጥሮስ  በመካከላቸው ተቀመጠ።  
56 በብርሃኑም በኩል ተቀምጦ ሳለ  አንዲት ገ ረድ አየ ችውና  ትኵር  ብላ።  ይህ ደግሞ ከእርሱ ጋር  ነ በረ  አለች።  
57 እርሱ ግን፦ አንቺ ሴት፥  አላውቀውም ብሎ ካደ።  58 ከጥቂት ጊዜም በኋላ  ሌላው አይቶት።  አንተ ደግሞ ከእነ ርሱ 
ወገ ን  ነ ህ አለው።  ጴጥሮስ  ግን።  አንተ ሰው፥  እኔ  አይደለሁም አለ።   
 
59 አንድ ሰዓትም የ ሚያህል ቆይቶ ሌላው አስረግጦ።  እርሱ የ ገ ሊላ  ሰው ነ ውና  በእውነ ት ይህ  ደግሞ ከእርሱ ጋር  ነ በረ  
አለ።  60 ጴጥሮስ  ግን።  አንተ ሰው፥  የ ምትለውን  አላውቅም አለ።  ያን  ጊዜም ገ ና  ሲናገ ር  ዶሮ ጮኸ።  61 ጌታም ዘወር  
ብሎ ጴጥሮስን  ተመለከተው፤  ጴጥሮስም፦ ዛሬ ዶሮ ሳይጮኽ ሦስት ጊዜ ትክደኛለህ እንዳለው የ ጌታ ቃል ትዝ አለው።  
62 ጴጥሮስም ወደ ውጭ ወጥቶ ምርር  ብሎ አለቀሰ።   
 
66 በነ ጋም ጊዜ የ ሕዝቡ ሽማግሌዎችና  የ ካህናት አለቆች ጻፎችም ተሰብስበው ወደ ሸንጎ አቸው ወሰዱትና  67 ክርስቶስ  
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አንተ ነ ህን ? ን ገ ረን  አሉት።  እርሱ ግን  እንዲህ አላቸው፦ ብነ ግራችሁ አታምኑም፤  71 እርሱም፦ ራሳችን  ከአፉ 
ሰምተናልና  ከእንግዲህ ወዲህ ምን  ምስክር  ያስፈልገ ናል? አሉ።  
 

የ ኢየ ሱስ  መሰቀል    ሉቃ 23/ ዮሐ 18 ፣ 19 

መግቢያ፡  አይዉዶች ኢየ ሱስን  በመኮነ ን  ልሰቅሉት ከሮማ መንግስት ፈቃድን  ጠየ ቁ  
 
1 ሁሉም በሞላው ተነ ሥተው ወደ ጲላጦስ  ወሰዱትና።  2 ይህ ሕዝባችንን  ሲያጣምም ለቄሣርም ግብር  እንዳይሰጥ ሲከለክል 
ደግሞም፦ እኔ  ክርስቶስ  ንጉሥ ነ ኝ ሲል አገ ኘነ ው ብለው ይከሱት ጀመር።  
 
ዮሐ 18፡ 33 ጲላጦስም እንደ ገ ና  ወደ ገ ዡ ግቢ ገ ባና  ኢየ ሱስን  ጠርቶ።  የ አይሁድ ንጉሥ አንተ ነ ህን ? አለው።  
36 ኢየ ሱስም መልሶ፦ መንግሥቴ ከዚህ ዓለም አይደለችም፤  መንግሥቴስ  ከዚህ ዓለም ብትሆን፥  ወደ አይሁድ እንዳልሰጥ 
ሎሌዎቼ ይዋጉልኝ ነ በር፤  አሁን  ግን  መንግሥቴ ከዚህ አይደለችም አለው።  37 ጲላጦስም።  እንግዲያ  ንጉሥ ነ ህን ? 
አለው።  ኢየ ሱስም መልሶ፦ እኔ  ንጉሥ እንደ ሆንሁ አንተ ትላለህ።  እኔ  ለእውነ ት ልመሰክር  ስለዚህ ተወልጃለሁ 
ስለዚህም ወደ ዓለም መጥቻለሁ፤  ከእውነ ት የ ሆነ  ሁሉ ድምፄን  ይሰማል አለው።  38 ጲላጦስ።  እውነ ት ምንድር  ነ ው? 
አለው።  ይህንም ብሎ ዳግመኛ ወደ አይሁድ ወጥቶ።  እኔ ስ  አንዲት በደል ስንኳ አላገ ኘሁበትም።  
 
ሉቃ 23፡ 21 ነ ገ ር  ግን  እነ ርሱ።  ስቀለው ስቀለው እያሉ ይጮኹ ነ በር።  22 ሦስተኛም።  ምን  ነ ው? ያደረገ ውስ  ክፋት ምንድር  
ነ ው? ለሞት የ ሚያደርሰው በደል አላገ ኘሁበትም፤  ስለዚህ ቀጥቼ እፈታዋለሁ አላቸው።  23 እነ ርሱ ግን  እንዲሰቀል 
በታላቅ ድምፅ  አጽንተው ለመኑት።  የ እነ ርሱ ጩኸትና  የ ካህናት አለቆችም ቃል በረታ።  24 ጲላጦስም ልመናቸው 
እንዲሆንላቸው ፈረደበት።   
 
26 በወሰዱትም ጊዜ ስምዖን  የ ተባለ  የ ቀሬናን  ሰው ከገ ጠር  ሲመጣ ይዘው ከኢየ ሱስ  በኋላ  መስቀሉን  እንዲሸከም 
ጫኑበት።  32 ሌሎችንም ሁለት ክፉ አድራጊዎች ደግሞ ከእርሱ ጋር  ይገ ድሉ ዘንድ ወሰዱ።   33 ቀራንዮም ወደሚባል ስፍራ 
በደረሱ ጊዜ፥  በዚያ  እርሱን  ክፉ አድራጊዎቹንም አንዱን  በቀኝ ሁለተኛውንም በግራ ሰቀሉ።  34 ኢየ ሱስም፦ አባት 
ሆይ፥  የ ሚያደርጉትን  አያውቁምና  ይቅር  በላቸው አለ።  ልብሱንም ተካፍለው ዕጣ ተጣጣሉበት።  35 ሕዝቡም ቆመው 
ይመለከቱ ነ በር።  መኳንንቱም ደግሞ።  ሌሎችን  አዳነ ፤  እርሱ በእግዚአብሔር  የ ተመረጠው ክርስቶስ  ከሆነ ፥  ራሱን  
ያድን  እያሉ ያፌዙበት ነ በር።  36 ጭፍሮችም ደግሞ ወደ እርሱ ቀርበው ሆምጣጤም አምጥተው።  37 አንተስ  የ አሁድ ንጉሥ 
ከሆንህ፥  ራስህን  አድን  እያሉ ይዘብቱበት ነ በር።  38 ይህ  የ አይሁድ ንጉሥ ነ ው ተብሎ በግሪክና  በሮማይስጥ 
በዕብራይስጥም ፊደል የ ተጻፈ ጽሕፈት ደግሞ በእርሱ ላይ ነ በረ።  39 ከተሰቀሉት ከክፉ አድራጊዎቹም አንዱ።  አንተስ  
ክርስቶስ  አይደለህምን ? ራስህንም እኛንም አድን  ብሎ ሰደበው።  40 ሁለተኛው ግን  መልሶ፦ አንተ እንደዚህ ባለ ፍርድ 
ሳለህ እግዚአብሔርን  ከቶ አትፈራውምን ? 41 ስለ አደረግነ ውም የ ሚገ ባንን  እንቀበላለንና  በእኛስ  እውነ ተኛ ፍርድ 
ነ ው፤  ይህ ግን  ምንም ክፋት አላደረገ ም ብሎ ገ ሠጸው።  42 ኢየ ሱስንም።  ጌታ ሆይ፥  በመንግሥትህ በመጣህ ጊዜ አስበኝ 
አለው።  43 ኢየ ሱስም፦ እውነ ት እልሃለሁ፥  ዛሬ ከእኔ  ጋር  በገ ነ ት ትሆናለህ አለው።   
 
44 ስድስት ሰዓትም ያህል ነ በረ፥  ጨለማም እስከ ዘጠኝ ሰዓት በምድር  ሁሉ ላይ ሆነ ፥  ፀሐይም ጨለመ፥  45 የ ቤተ 
መቅደስም መጋረጃ ከመካከሉ ተቀደደ።   46 ኢየ ሱስም በታላቅ ድምፅ  ጮኾ።  አባት ሆይ፥  ነ ፍሴን  በእጅህ አደራ 
እሰጣለሁ አለ።  ይህንም ብሎ ነ ፍሱን  ሰጠ።   
  
 
 

50 እነ ሆም፥  በጎ ና  ጻድቅ ሰው የ ሸንጎ  አማካሪም የ ሆነ  ዮሴፍ የ ሚባል ሰው ነ በረ፤  51 ይህም በምክራቸውና  በሥራቸው 
አልተባበረም ነ በር፤  አርማትያስም ከምትባል ከአይሁድ ከተማ ሆኖ እርሱ ደግሞ የ እግዚአብሔርን  መንግሥት ይጠባበቅ 
ነ በር።  52 ይኸውም ወደ ጲላጦስ  ቀርቦ  የ ኢየ ሱስን  ሥጋ ለመነ ው፤  53 አውርዶም በተልባ  እግር  ልብስ  ከፈነ ው፥  ማንም 
ገ ና  ባልተቀበረበት ከዓለትም በተወቀረ  መቃብር  አኖረው።  
ዮሐ 19፡  39 ደግሞም አስቀድሞ በሌሊት ወደ ኢየ ሱስ  መጥቶ የ ነ በረ  ኒ ቆዲሞስ  መቶ ንጥር  የ ሚያህል የ ከርቤና  የ እሬት 
ቅልቅል ይዞ  መጣ።   
55 ከገ ሊላም ከእርሱ ጋር  የ መጡት ሴቶች ተከትለው መቃብሩን  ሥጋውንም እንዴት እንዳኖሩት አዩ።   56 ተመልሰውም 
ሽቱና  ቅባት አዘጋጁ።  በሰንበትም እንደ ትእዛዙ ዐረፉ።  
 

ትንሳኤ    ሉቃ 24/ ማቴ 28/ የ ሐዋ 1  
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መግብያ፡  ይህ ታሪክ በታሪክ ዉስጥ የ መጀመሪያ  ነ ዉ  
 
1 ነ ገ ር  ግን  ከሳምንቱ በመጀመሪያው ቀን  ያዘጋጁትን  ሽቱ ይዘው ከእነ ርሱም ጋር  አንዳንዶቹ ወደ መቃብሩ እጅግ 
ማልደው መጡ።  4 እነ ርሱም በዚህ ሲያመነ ቱ፥  እነ ሆ፥  ሁለት ሰዎች የ ሚያንጸባርቅ ልብስ  ለብሰው ወደ እነ ርሱ ቀረቡ፤  
5 ፈርተውም ፊታቸውን  ወደ ምድር  አቀርቅረው ሳሉ፥  እንዲህ አሉአቸው።  ሕያውን  ከሙታን  መካከል ስለ ምን  
ትፈልጋላችሁ? ተነ ሥቶአል እንጂ በዚህ የ ለም።  8-9 ቃሎቹንም አሰቡ፥  ከመቃብሩም ተመልሰው ይህን  ሁሉ ለአሥራ 
አንዱና  ለሌሎች ሁሉ ነ ገ ሩአቸው።  11 ይህም ቃል ቅዠት መስሎ ታያቸውና  አላመኑአቸውም።  12 ጴጥሮስ  ግን  ተነ ሥቶ ወደ 
መቃብር  ሮጠ፤  በዚያም ዝቅ ብሎ ሲመለከት የ ተልባ  እግር  ልብስን  ብቻ አየ ፤  በሆነ ውም ነ ገ ር  እየ ተደነ ቀ ወደ ቤቱ 
ሄደ።  13 እነ ሆም፥  ከእነ ርሱ ሁለቱ በዚያ  ቀን  ከኢየ ሩሳሌም ስድሳ  ምዕራፍ ያህል ወደሚርቅ ኤማሁስ  ወደሚባል መንደር  
ይሄዱ ነ በር፤  15 ሲነ ጋገ ሩና  ሲመራመሩም፥  ኢየ ሱስ  ራሱ ቀርቦ  ከእነ ርሱ ጋር  ይሄድ ነ በር፤  16 ነ ገ ር  ግን  እንዳያውቁት 
ዓይናቸው ተይዞ  ነ በር።   17 እርሱም፦ እየ ጠወለጋችሁ ስትሄዱ፥  እርስ  በርሳችሁ የ ምትነ ጋገ ሩአቸው እነ ዚህ ነ ገ ሮች 
ምንድር  ናቸው? አላቸው።  18 ቀለዮጳ  የ ሚባልም አንዱ መልሶ፦ አንተ በኢየ ሩሳሌም እንግዳ ሆነ ህ ለብቻህ ትኖራለህን ? 
በእነ ዚህ ቀኖች በዚያ  የ ሆነ ውን  ነ ገ ር  አታውቅምን ? አለው።  19 እርሱም፦ ይህ ምንድር  ነ ው? አላቸው።  እነ ርሱም 
እንዲህ አሉት።  በእግዚአብሔርና  በሕዝቡ ሁሉ ፊት በሥራና  በቃል ብርቱ ነ ቢይ ስለ ነ በረው ስለ ናዝሬቱ ስለ 
ኢየ ሱስ፤  20 እርሱንም የ ካህናት አለቆችና  መኳንንቶቻችን  ለሞት ፍርድ እንዴት አሳልፈው እንደ ሰጡትና  እንደ 
ሰቀሉት ነ ው። 22 ደግሞም ከእኛ ውስጥ ማልደው ከመቃብሩ ዘንድ የ ነ በሩት አንዳንድ ሴቶች አስገ ረሙን፤  23 ሥጋውንም 
ባጡ ጊዜ።  ሕያው ነ ው የ ሚሉ የ መላእክትን  ራእይ ደግሞ አየ ን  ሲሉ መጥተው ነ በር። 27 ከሙሴና  ከነ ቢያት ሁሉ ጀምሮ ስለ 
እርሱ በመጻሕፍት ሁሉ የ ተጻፈውን  ተረጐመላቸው።   
28 ወደሚሄዱበትም መንደር  ቀረቡ፥  እርሱም ሩቅ የ ሚሄድ መሰላቸው።  29 እነ ርሱ።  ከእኛ ጋር  እደር፥  ማታ ቀርቦአልና  
ቀኑም ሊመሽ ጀምሮአል ብለው ግድ አሉት፤  ከእነ ርሱም ጋር  ሊያድር  ገ ባ።  30 ከእነ ርሱም ጋር  በማዕድ ተቀምጦ ሳለ  
እንጀራውን  አንሥቶ ባረከው፥  ቈርሶም ሰጣቸው፤  31 ዓይናቸውም ተከፈተ፥  አወቁትም፤  እርሱም ከእነ ርሱ ተሰወረ።  
32 እርስ  በርሳቸውም።  በመንገ ድ ሲናገ ረን  መጻሕፍትንም ሲከፍትልን  ልባችን  ይቃጠልብን  አልነ በረምን ? ተባባሉ።  33-

34 በዚያችም ሰዓት ተነ ሥተው ወደ ኢየ ሩሳሌም ተመለሱ፥  አሥራ አንዱና  ከእነ ርሱ ጋር  የ ነ በሩትም።  ጌታ በእውነ ት 
ተነ ሥቶአል ለስምዖንም ታይቶአል እያሉ በአንድነ ት ተሰብስበው አገ ኙአቸው።  35 እነ ርሱም በመንገ ድ የ ሆነ ውን  
እንጀራውንም በቈረሰ  ጊዜ እንዴት እንደ ታወቀላቸው ተረኩላቸው።  
 
36 ይህንም ሲነ ጋገ ሩ ኢየ ሱስ  ራሱ በመካከላቸው ቆሞ።  ሰላም ለእናንተ ይሁን  አላቸው።  37 ነ ገ ር  ግን  ደነ ገ ጡና  ፈሩ 
መንፈስም ያዩ  መሰላቸው።  38 እርሱም፦ ስለ ምን  ትደነ ግጣላችሁ? ስለ ምንስ  አሳብ በልባችሁ ይነ ሣል? 39 እኔ  ራሴ 
እንደ ሆንሁ እጆቼንና  እግሮቼን  እዩ፤  በእኔ  እንደምታዩት፥  መንፈስ  ሥጋና  አጥንት የ ለውምና  እኔ ን  ዳስሳችሁ እዩ  
አላቸው።   
44 እርሱም፦ ከእናንተ ጋር  ሳለሁ በሙሴ ሕግና  በነ ቢያት በመዝሙራትም ስለ እኔ  የ ተጻፈው ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገ ባል 
ብዬ የ ነ ገ ርኋችሁ ቃሌ ይህ ነ ው አላቸው።  45 በዚያን  ጊዜም መጻሕፍትን  ያስተውሉ ዘንድ አእምሮአቸውን  ከፈተላቸው፤  
46 እንዲህም አላቸው፦ ክርስቶስ  መከራ ይቀበላል በሦስተኛውም ቀን  ከሙታን  ይነ ሣል፥  47 በስሙም ንስሐና  የ ኃጢአት 
ስርየ ት ከኢየ ሩሳሌም ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲሁ ተጽፎአል።  ማቴ 28፡ 19  እንግዲህ ሂዱና  
አሕዛብን  ሁሉ በአብ በወልድና  በመንፈስ  ቅዱስ  ስም እያጠመቃችኋቸው፥  ያዘዝኋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ 
እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው፤  ሉቃ 24፡ 49 እነ ሆም፥  አባቴ የ ሰጠውን  ተስፋ እኔ  እልክላችኋለሁ፤  

እናንተ ግን  ከላይ ኃይል እስክትለብሱ ድረስ  በኢየ ሩሳሌም ከተማ ቆዩ።  የ ሐዋ ስራ 1፡ 3‚8  ደግሞ አርባ  ቀን  እየ ታያቸው 
ስለ  እግዚአብሔርም መንግሥት ነ ገ ር  እየ ነ ገ ራቸው፥  በብዙ ማስረጃ ከሕማማቱ በኋላ  ሕያው ሆኖ ለእነ ርሱ 
ራሱን  አሳያቸው።  ነ ገ ር  ግን  መንፈስ  ቅዱስ  በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን  ትቀበላላችሁ፥  
በኢየ ሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር  ዳርም ድረስ  ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አለ።  
 
ሉቃ 24፡ 51 ሲባርካቸውም ከእነ ርሱ ተለየ  ወደ ሰማይም ዐረገ ።  እነ ርሱም፤  ሰገ ዱለትና  በብዙ ደስታ ወደ ኢየ ሩሳሌም 

ተመለሱ፥   ዘወትርም እግዚአብሔርን  እያመሰገ ኑና  እየ ባረኩ በመቅደስ  ኖሩ።  
 

በዓለ  ኀምሳ         የ ሐዋ ስራ 2 
 

መግቢያ፡  ቤተክርስቲያን  የ ተመሠረተችዉ ኢየ ሱስ  ወደ ሰማይ ከዐረገ  ከ 50 ቀን  በኋላ  ነ ዉ  
1 በዓለ  ኀምሳ  የ ተባለውም ቀን  በደረሰ  ጊዜ፥  ሁሉም በአንድ ልብ ሆነ ው አብረው ሳሉ፥  2 ድንገ ት እንደሚነ ጥቅ ዓውሎ 
ነ ፋስ  ከሰማይ ድምፅ  መጣ፥ ተቀምጠው የ ነ በሩበትንም ቤት ሁሉ ሞላው።  3 እንደ እሳትም የ ተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው፤  
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በያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው።  4 በሁሉም መንፈስ  ቅዱስ  ሞላባቸው፥  መንፈስም ይናገ ሩ ዘንድ እንደ ሰጣቸው 
በሌላ  ልሳኖች ይናገ ሩ ጀመር። 5 ከሰማይም በታች ካሉ ሕዝብ ሁሉ በጸሎት የ ተጉ አይሁድ በኢየ ሩሳሌም ይኖሩ ነ በር፤  
6 ይህም ድምፅ  በሆነ  ጊዜ ሕዝብ ሁሉ ተሰበሰቡ፥  እያንዳንዱም በገ ዛ  ቋንቋው ሲናገ ሩ ይሰማ ስለ ነ በር  የ ሚሉትን  
አጡ።  7 ተገ ርመውም ተደንቀውም እንዲህ አሉ።  እነ ሆ፥  እነ ዚህ  የ ሚናገ ሩት ሁሉ የ ገ ሊላ  ሰዎች አይደሉምን ? 8 እኛም 
እያንዳንዳችን  የ ተወለድንበትን  የ ገ ዛ  ቋንቋችንን  እንዴት እንሰማለን ? 12 ሁሉም ተገ ረሙና  አመንትተው እርስ  
በርሳቸው።  እንጃ ይህ ምን  ይሆን ? አሉ።  13 ሌሎች ግን  እያፌዙባቸው።  ጉሽ የ ወይን  ጠጅ ጠግበዋል አሉ።  
 

14 ነ ገ ር  ግን  ጴጥሮስ  ከአሥራ አንዱ ጋር  ቆመ፥  ድምፁንም ከፍ አድርጎ  እንዲህ ሲል ተናገ ራቸው።  አይሁድ 
በኢየ ሩሳሌምም የ ምትኖሩ ሁላችሁ፥  ይህ በእናንተ ዘንድ የ ታወቀ ይሁን፥  ቃሎቼንም አድምጡ።  15 ለእናንተ እንደ 
መሰላችሁ እነ ዚህ የ ሰከሩ አይደሉም፥  ከቀኑ  ሦስተኛ ሰዓት ነ ውና፤  16 ነ ገ ር  ግን  ይህ በነ ቢዩ  በኢዩኤል የ ተባለው 
ነ ው።  17 እግዚአብሔር  ይላል።  በመጨረሻው ቀን  እንዲህ ይሆናል፤  ሥጋ በለበሰ  ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ፤  
ወንዶችና  ሴቶች ልጆቻችሁም ትንቢት ይናገ ራሉ፥  ጎ በዞቻችሁም ራእይ ያያሉ፥  ሽማግሌዎቻችሁም ሕልም ያልማሉ፤  
21 የ ጌታን  ስም የ ሚጠራም ሁሉ ይድናል።  
22 የ እስራኤል ሰዎች ሆይ፥  ይህን  ቃል ስሙ፤  ራሳችሁ እንደምታውቁ፥  የ ናዝሬቱ ኢየ ሱስ  እግዚአብሔር  በመካከላችሁ 
በእርሱ በኩል ባደረገ ው ተአምራትና  በድንቆች በምልክቶችም ከእግዚአብሔር  ዘንድ ለእናንተ የ ተገ ለጠ ሰው ነ በረ፤  
23 እርሱንም በእግዚአብሔር  በተወሰነ ው አሳቡና  በቀደመው እውቀቱ ተሰጥቶ በዓመፀኞች እጅ ሰቅላችሁ 
ገ ደላችሁት። 24 እግዚአብሔር  ግን  የ ሞትን  ጣር  አጥፍቶ አስነ ሣው፥  ሞት ይይዘው ዘንድ አልቻለምና።  36 አለ።  
እንግዲህ ይህን  እናንተ የ ሰቀላችሁትን  ኢየ ሱስን  እግዚአብሔር  ጌታም ክርስቶስም እንዳደረገ ው የ እስራኤል ወገ ን  
ሁሉ በእርግጥ ይወቅ።  37 ይህንም በሰሙ ጊዜ ልባቸው ተነ ካ፥  ጴጥሮስንና  ሌሎችንም ሐዋርያት።  ወንድሞች ሆይ፥  ምን  
እናድርግ? አሉአቸው።  38 ጴጥሮስም፦ ንስሐ ግቡ፥  ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየ ሱስ  ክርስቶስ  
ስም ተጠመቁ፤  የ መንፈስ  ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ።  41 ቃሉንም የ ተቀበሉ ተጠመቁ፥  በዚያም ቀን  ሦስት ሺህ 
የ ሚያህል ነ ፍስ  ተጨመሩ፤  
 

42 በሐዋርያትም ትምህርትና  በኅብረት እንጀራውንም በመቍረስ  በየ ጸሎቱም ይተጉ ነ በር።  43 ነ ገ ር  ግን  በሰው ሁሉ 
ፍርሀት ሆነ ፤  በሐዋርያትም እጅ ብዙ ድንቅና  ምልክት ተደረገ ።  44 ያመኑትም ሁሉ አብረው ነ በሩ፤  45 ያላቸውንም ሁሉ 
አንድነ ት አደረጉ።  መሬታቸውንና  ጥሪታቸውንም እየ ሸጡ፥  ማንኛውም እንደሚፈልግ ለሁሉ ያካፍሉት ነ በር።  
46 በየ ቀኑም በአንድ ልብ ሆነ ው በመቅደስ  እየ ተጉ በቤታቸውም እንጀራ እየ ቈረሱ፥  በደስታና  በጥሩ ልብ ምግባቸውን  
ይመገ ቡ ነ በር፤  47 እግዚአብሔርንም እያመሰገ ኑ  በሕዝብ ሁሉ ፊት ሞገ ስ  ነ በራቸው።  ጌታም የ ሚድኑትን  ዕለት ዕለት 
በእነ ርሱ ላይ ይጨምር  ነ በር።  
 

መልካም በሚሉአት በመቅደስ  ደጅ የ ተደረገ  ፈዉስ     የ ሐዋ ሥራ 3  
 
1 ጴጥሮስና  ዮሐንስም በጸሎት ጊዜ በዘጠኝ ሰዓት ወደ መቅደስ  ይወጡ ነ በር።  2 ወደ መቅደስም ከሚገ ቡት ምጽዋት 
ይለምን  ዘንድ፥  ሰዎች ተሸክመው መልካም በሚሉአት በመቅደስ  ደጅ በየ ቀኑ  ያስቀምጡት የ ነ በሩ ከእናቱ ማኅፀን  ጀምሮ 
አንካሳ  የ ሆነ  አንድ ሰው ነ በረ።  3 እርሱም ጴጥሮስና  ዮሐንስ  ወደ መቅደስ  ሊገ ቡ እንዳላቸው ባየ  ጊዜ፥  ምጽዋትን  
ለመናቸው።   4 ጴጥሮስም ከዮሐንስ  ጋር  ትኵር  ብሎ ወደ እርሱ ተመልክቶ።  ወደ እኛ ተመልከት አለው።  5 እርሱም አንድ 
ነ ገ ር  ከእነ ርሱ እንዲቀበል ሲጠብቅ ወደ እነ ርሱ ተመለከተ።  
6 ጴጥሮስ  ግን።  ብርና  ወርቅ የ ለኝም፤  ይህን  ያለኝን  ግን  እሰጥሃለሁ፤  በናዝሬቱ በኢየ ሱስ  ክርስቶስ  ስም ተነ ሣና  
ተመላለስ  አለው።  7 በቀኝ እጁም ይዞ  አስነ ሣው፤  በዚያን  ጊዜም እግሩና  ቍርጭምጭምቱ ጸና፥  8 ወደ ላይ ዘሎም ቆመ፥  
ይመላለስም ጀመር፤  እየ ተመላለሰም እየ ዘለለም እግዚአብሔርንም እያመሰገ ነ  ከእነ ርሱ ጋር  ወደ መቅደስ  ገ ባ።   
9 ሕዝቡም ሁሉ እግዚአብሔርን  እያመሰገ ነ  ሲመላለስ  አዩት፤  10 መልካምም በሚሉአት በመቅደስ  ደጅ ስለ ምጽዋት 
ተቀምጦ የ ነ በረው እርሱ እንደ ሆነ  አወቁት፤  በእርሱም ከሆነ ው የ ተነ ሣ መደነ ቅና  መገ ረም ሞላባቸው።  11 እርሱም 
ጴጥሮስንና  ዮሐንስን  ይዞ  ሳለ፥  ሕዝቡ ሁሉ እየ ተደነ ቁ የ ሰሎሞን  ደጅ መመላለሻ በሚባለው አብረው ወደ እነ ርሱ ሮጡ።  
12 ጴጥሮስም አይቶ ለሕዝቡ እንዲህ ሲል መለሰ።  የ እስራኤል ሰዎች ሆይ፥  በዚህ ስለ ምን  ትደነ ቃላችሁ? ወይስ  በገ ዛ  
ኃይላችን  ወይስ  እግዚአብሔርን  በመፍራታችን  ይህ ይመላለስ  ዘ ንድ እንዳደረግነ ው ስለ  ምን  ትኵር  ብላችሁ 
ታዩናላችሁ?  13 የ አብርሀምና  የ ይስሐቅ የ ያዕቆብም አምላክ፥  የ አባቶቻችን  አምላክ፥  እናንተ አሳልፋችሁ 
የ ሰጣችሁትንና  ሊፈታው ቈርጦ ሳለ  በጲላጦስ  ፊት የ ካዳችሁትን  ብላቴናውን  ኢየ ሱስን  አከበረው።  14 እናንተ ግን  
ቅዱሱን  ጻድቁንም ክዳችሁ ነ ፍሰ  ገ ዳዩን  ሰው ይሰጣችሁ ዘንድ ለመናችሁ፥  15 የ ሕይወትንም ራስ  ገ ደላችሁት፤  እርሱን  
ግን  እግዚአብሔር  ከሙታን  አስነ ሣው፥  ለዚህም ነ ገ ር  እኛ ምስክሮች ነ ን።  16 በስሙም በማመን  ይህን  የ ምታዩትንና  
የ ምታውቁትን  የ እርሱ ስም አጸናው፥  በእርሱም በኩል የ ሆነ ው እምነ ት በሁላችሁ ፊት ይህን  ፍጹም ጤና  ሰጠው።   
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17 አሁንም፥  ወንድሞቼ ሆይ፥  እናንተ እንደ አለቆቻችሁ ደግሞ ባለማወቅ እንዳደረጋችሁት አውቄአለሁ፤  19-20 እንግዲህ 
ከጌታ ፊት የ መጽናናት ዘመን  እንድትመጣላችሁ አስቀድሞም ለእናንተ የ መረጠውን  ኢየ ሱስ  ክርስቶስን  እንዲልክላችሁ፥  
ኃጢአታችሁ ይደመሰስ  ዘንድ ንስሐ ግቡ ተመለሱም።  24 ሁለተኛም ከሳሙኤል ጀምሮ ከእርሱም በኋላ  የ ተናገ ሩት ነ ቢያት 
ሁሉ ደግሞ ስለዚህ ወራት ተናገ ሩ።  25 እናንተ የ ነ ቢያት ልጆችና  እግዚአብሔር  ለአብርሃም።  በዘርህ የ ምድር  ወገ ኖች 
ሁሉ ይባረካሉ ብሎ፥  ከአባቶቻችን  ጋር  ያደረገ ው የ ኪዳን  ልጆች ናችሁ።  
 

ጴጥሮስና  ዮሐንስ  በክስ  ላይ   የ ሐዋ ሥራ 4  
 
1 ለሕዝቡም ሲናገ ሩ የ ካህናት አለቆችና  የ መቅደስ  አዛዥ ሰዱቃውያንም፥  2 ሕዝቡን  ስለ  አስተማሩና  በኢየ ሱስ  
የሙታንን  ትንሣኤ ስለ ሰበኩ ተቸግረው፥  ወደ እነ ርሱ ቀረቡ፥  3 እጃቸውንም ጭነ ውባቸው አሁን  መሽቶ ነ በርና  እስከ 
ማግሥቱ ድረስ  በወኅኒ  አኖሩአቸው።  4 ነ ገ ር  ግን  ቃሉን  ከሰሙት ብዙዎች አመኑ፥  የ ወንዶችም ቍጥር  አምስት ሺህ ያህል 
ሆነ ።   
5-6 በነ ገ ውም አለቆቻቸውና  ሽማግሌዎች ጻፎችም ሊቀ ካህናቱ ሐናም ቀያፋም ዮሐንስም እስክንድሮስም የ ሊቀ ካህናቱም 
ዘመዶች የ ነ በሩት ሁሉ በኢየ ሩሳሌም ተሰበሰቡ፤  8 በዚያን  ጊዜ ጴጥሮስ  መንፈስ  ቅዱስንም ተሞልቶ እንዲህ አላቸው፦ 
እናንተ የ ሕዝብ አለቆችና  ሽማግሌዎች፥  9 እኛ ዛሬ ለድውዩ  ሰው ስለ ተደረገ ው መልካም ሥራ ይህ በምን  እንደዳነ  
ብንመረመር፥  10 እናንተ በሰቀላችሁት እግዚአብሔርም ከሙታን  ባስነ ሣው በናዝሬቱ በኢየ ሱስ  ክርስቶስ  ስም ይህ ደኅና  
ሆኖ በፊታችሁ እንደ ቆመ፥  ለእናንተ ለሁላችሁ ለእስራኤልም ሕዝብ ሁሉ የ ታወቀ ይሁን።  11 እናንተ ግንበኞች 
የ ናቃችሁት፥  የ ማዕዘን  ራስ  የ ሆነ ው ይህ ድንጋይ ነ ው።  12 መዳንም በሌላ  በማንም የ ለም፤  እንድንበት ዘንድ የ ሚገ ባን  
ለሰዎች የ ተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ  የ ለምና።   
13 ጴጥሮስና  ዮሐንስም በግልጥ እንደ ተናገ ሩ ባዩ  ጊዜ፥  መጽሐፍን  የ ማያውቁና  ያልተማሩ ሰዎች እንደ ሆኑ አስተውለው 
አደነ ቁ፥  ከኢየ ሱስም ጋር  እንደ ነ በሩ አወቁአቸው፤  14 የ ተፈወሰውንም ሰው ከእነ ርሱ ጋር  ቆሞ ሲያዩ  የ ሚመልሱትን  
አጡ።  14 የ ተፈወሰውንም ሰው ከእነ ርሱ ጋር  ቆሞ ሲያዩ  የ ሚመልሱትን  አጡ።  18 ጠርተውም በኢየ ሱስ  ስም ፈጽመው 
እንዳይናገ ሩና  እንዳያስተምሩ አዘዙአቸው።  19 ጴጥሮስና  ዮሐንስ  ግን  መልሰው።  እግዚአብሔርን  ከመስማት ይልቅ 
እናንተን  እንሰማ ዘንድ በእግዚአብሔር  ፊት የ ሚገ ባ  እንደ ሆነ  ቍረጡ፤  20 እኛስ  ያየ ነ ውንና  የ ሰማነ ውን  ከመናገ ር  
ዝም ማለት አንችልም አሉአቸው።  21 እነ ርሱም እንደ ምን  እንደሚቀጡ ምክንያት ስላላገ ኙባቸው፥  እንደ ገ ና  ዝተው 
ከሕዝቡ የ ተነ ሣ ፈቱአቸው፤  ሰዎች ሁሉ ስለ ሆነ ው ነ ገ ር  እግዚአብሔርን  ያከብሩ ነ በርና።  22 ይህ የ መፈወስ  ምልክት 
የ ተደረገ ለት ሰው ከአርባ  ዓመት ይበልጠው ነ በርና።  33 ሐዋርያትም የ ጌታን  የ ኢየ ሱስ  ክርስቶስን  ትንሣኤ በታላቅ 
ኃይል ይመሰክሩ ነ በር፤  በሁሉም ላይ ታላቅ ጸጋ ነ በረባቸው።   
 

 
 
ሐናንያና  ሰጲራ   የ ሐዋ 5፤ 1-12 
 
1 ሐናንያም የ ተባለ  አንድ ሰው ሰጲራ ከተባለች ከሚስቱ ጋር  መሬት ሸጠ፥  2 ሚስቱም ደግሞ ስታውቅ ከሽያጩ አስቀረና  
እኩሌታውን  አምጥቶ በሐዋርያት እግር  አጠገ ብ አኖረው።  3 ጴጥሮስም፦ ሐናንያ  ሆይ፥  መንፈስ  ቅዱስን  ታታልልና  
ከመሬቱ ሽያጭ ታስቀር  ዘንድ ሰይጣን  በልብህ ስለ ምን  ሞላ? 4 ሳትሸጠው የ አንተ አልነ በረምን ? ከሸጥኸውስ  በኋላ  
በሥልጣንህ አልነ በረምን ? ይህን  ነ ገ ር  ስለ ምን  በልብህ  አሰብህ? እግዚአብሔርን  እንጂ ሰውን  አልዋሸህም አለው።  
5 ሐናንያም ይህን  ቃል ሰምቶ ወደቀ ሞተም፤  በሰሙትም ሁሉ ላይ ታላቅ ፍርሃት ሆነ ።  6 ጐበዞችም ተነ ሥተው ከፈኑት 
አውጥተውም ቀበሩት።   
7 ከሦስት ሰዓት ያህል በኋላም ሚስቱ የ ሆነ ውን  ሳታውቅ ገ ባች።  8 ጴጥሮስም መልሶ፦ እስቲ ን ገ ሪኝ፥  መሬታችሁን  
ይህን  ለሚያህል ሸጣችሁትን ? አላት።  እርስዋም፦ አዎን፥  ይህን  ለሚያህል ነ ው አለች።  9 ጴጥሮስም፦ የ ጌታን  መንፈስ  
ትፈታተኑ ዘንድ ስለ ምን  ተስማማችሁ? እነ ሆ፥  ባልሽን  የ ቀበሩት ሰዎች እግር  በደጅ ነ ው አንቺንም ያወጡሻል አላት።  
10 ያን  ጊዜም በእግሩ አጠገ ብ ወደቀች ሞተችም፤  ጐበዞችም ሲገ ቡ ሞታ አገ ኙአት አውጥተውም በባልዋ አጠገ ብ 
ቀበሩአት።   
11 በቤተ ክርስቲያን  ሁሉና  ይህንም በሰሙ ሁሉ ላይ ታላቅ ፍርሃት ሆነ ።  12 በሐዋርያትም እጅ ብዙ ምልክትና  ድንቅ 
በሕዝብ መካከል ይደረግ ነ በር፤  ሁሉም በአንድ ልብ ሆነ ው በሰሎሞን  ደጅ መመላለሻ ነ በሩ።   
 

እስጢፋኖስ         የ ሐዋ ስራ  6፡ 8-15/7፡ 1-60 
 

መግብያ፡  በዚህ ታሪክ ዉስጥ አባቶች የ ተባሉት የ ቀደሙ የ አይዱ አባቶች በተለይም የ ያዕቆብ ልጆች 
ናቸዉ፡ ፡  
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8 እስጢፋኖስም ጸጋንና  ኃይልን  ተሞልቶ በሕዝቡ መካከል ድንቅንና  ታላቅ ምልክትን  ያደርግ ነ በር።  11 በዚያን  ጊዜ።  
በሙሴ ላይ በእግዚአብሔርም ላይ የ ስድብን  ነ ገ ር  ሲናገ ር  ሰምተነ ዋል የ ሚሉ ሰዎችን  አስነ ሡ።  12 ሕዝቡንና  
ሽማግሌዎችንም ጻፎችንም አናደዱ፥  ቀርበውም ያዙት ወደ ሸንጎ ም አመጡትና።  13 ይህ ሰው በዚህ በተቀደሰው ስፍራ 
በሕግም ላይ የ ስድብን  ነ ገ ር  ለመናገ ር  አይተውም፤  14 ይህ የ ናዝሬቱ ኢየ ሱስ  ይህን  ስፍራ ያፈርሰዋል ሙሴም 
ያስተላለፈልንን  ሥርዓት ይለውጣል ሲል ሰምተነ ዋልና  የ ሚሉ የ ሐሰት ምስክሮችን  አቆሙ።  15 በሸንጎ ም የ ተቀመጡት ሁሉ 
ትኵር  ብለው ሲመለከቱት እንደ መልአክ ፊት ሆኖ ፊቱን  አዩት።   
 
2 እርሱም እንዲህ አለ፦ ወንድሞችና  አባቶች ሆይ፥  ስሙ።  የ ክብር  አምላክ ለአባታችን  ለአብርሃም በካራን  ሳይቀመጥ 
ገ ና  በሁለት ወንዝ መካከል ሳለ  ታየ ና።  3 ከአገ ርህና  ከዘመዶችህም ወጥተህ ወደማሳይህ ወደ ማንኛውም ምድር  ና  
አለው።  አብርሃም ይስሐቅን  ወለደ፤   ይስሐቅም ያዕቆብን  ያዕ ቆብም አሥራ ሁለቱን  የ አባቶችን  አለቆች።  9 የ አባቶችም 

አለቆች በዮሴፍ ቀንተው ወደ ግብፅ  ሸጡት፤  እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር  ነ በረ፥  10 ከመከራውም ሁሉ አወጣው፥  በግብፅ  
ንጉሥ በፈርዖንም ፊት ሞገ ስንና  ጥበብን  ሰጠው፥  በግብፅ ና  በቤቱ ሁሉ ላይም ቢትወደድ አድርጎ  ሾመው።  
 
11 በግብፅ ና  በከነ ዓንም አገ ር  ሁሉ ራብና  ብዙ ጭንቅ መጣ፥  15 ያዕቆብም ወደ ግብፅ  ወረደ 18  ዮሴፍን  የ ማያውቀው ሌላ  
ንጉሥ በግብፅ  ላይ ተነ ሳ፡ ፡  19 እርሱም ወገ ናችንን  ተተንኵሎ ሕፃ ናትን  በሕይወት እንዳይጠብቁ ወደ ውጭ ይጥሉ ዘንድ 
አድርጎ  አባቶቻችንን  አስጨነ ቀ።  20 በዚያን  ጊዜ ሙሴ ተወለደ በእግዚአብሔርም ፊት ያማረ  ነ በር፤  በአባቱ ቤትም 
ሦስት ወር  አደገ ፤  29 ሙሴም ከዚህ ነ ገ ር  የ ተነ ሣ ሸሽቶ በምድያም አገ ር  መጻተኛ ሆኖ ኖረ፡ ፡  
 
30 አርባ  ዓመትም ሲሞላ  የ ጌታ መልአክ በሲና  ተራራ ምድረ  በዳ በቍጥቋጦ መካከል በእሳት ነ በልባል ታየው።  31- 
32 ሙሴም አይቶ ባየ ው ተደነ ቀ፤  ሊመለከትም ሲቀርብ የ ጌታ ቃል።  እኔ  የ አባቶችህ አምላክ የ አብርሃም አምላክ 
የ ይስሐቅም አምላክ የ ያዕቆብም አምላክ ነ ኝ ብሎ ወደ እርሱ መጣ።  ሙሴም ተንቀጥቅጦ ሊመለከት አልደፈረም።   
33 ጌታም፦ የ ቆምህባት ስፍራ የ ተቀደሰች ምድር  ናትና  የ እግርህን  ጫማ አውልቅ።  34 በግብፅ  ያሉትን  የ ሕዝቤን  መከራ 
ፈጽሜ አይቼ መቃተታቸውንም ሰምቼ ላድናቸው ወረድሁ፤  አሁንም ና፥  ወደ ግብፅ  እልክሃለሁ አለው።   
 
36 ይህ  ሰው በግብፅ  ምድርና  በኤርትራ ባሕር  በምድረ  በዳም አርባ  ዓመት ድንቅና  ምልክት እያደረገ  አወጣቸው።  
46 ከዚያ  በኋላ  ዳዊት በእግዚአብሔር  ፊት ሞገ ስ  አግኝቶ ለያዕ ቆብ አምላክ ማደሪያን  ያገ ኝ ዘ ንድ ለመነ ።  48-50 ነ ገ ር  
ግን  ነ ቢዩ።  ሰማይ ዙፋኔ  ነ ው ምድርም የ እግሬ መረገ ጫ ናት፤  ለእኔ  ምን  ዓይነ ት ቤት ትሠራላችሁ? ይላል ጌታ፥  ወይስ  
የ ማርፍበት ስፍራ ምንድር ነ ው? ይህንስ  ሁሉ እጄ የ ሠራችው አይደለምን ? እንዳለ፥  ልዑል የ ሰው እጅ በሠራችው 
አይኖርም።  51 እናንተ አንገ ተ ደንዳኖች ልባችሁና  ጆሮአችሁም ያልተገ ረዘ ፥  እናንተ ሁልጊዜ መንፈስ  ቅዱስን  

ትቃወማላችሁ፤  አባቶቻችሁ እንደ ተቃወሙት እናንተ ደግሞ።  52-53 ከነ ቢያትስ  አባቶቻችሁ ያላሳደዱት ማን  ነ ው? 
የ ጻድቁንም መምጣት አስቀድሞ የ ተናገ ሩትን  ገ ደሉአቸው፤  በመላእክት ሥርዓት ሕግን  ተቀብላችሁ ያልጠበቃችሁት 
እናንተም አሁን  እርሱን  አሳልፋችሁ ሰጣችሁት ገ ደላችሁትም።  54 ይህንም በሰሙ ጊዜ በልባቸው በጣም ተቈጡ 
ጥርሳቸውንም አፋጩበት።  55 መንፈስ  ቅዱስንም ተሞልቶ ወደ ሰማይ ትኵር  ብሎ ሲመለከት የ እግዚአብሔርን  ክብር  
ኢየ ሱስንም በእግዚአብሔር  ቀኝ ቆሞ አየ ና።  56 እነ ሆ፥  ሰማያት ተከፍተው የ ሰው ልጅም በእግዚአብሔር  ቀኝ ቆሞ 
አያለሁ አለ።  57 በታላቅ ድምፅም እየጮኹ ጆሮአቸውን  ደፈኑ፥  በአንድ ልብ ሆነ ውም ወደ እርሱ ሮጡ፥  58 ከከተማም ወደ 
ውጭ አውጥተው ወገ ሩት።  ምስክሮችም ልብሳቸውን  ሳውል በሚሉት በአንድ ጎ በዝ እግር  አጠገ ብ አኖሩ።  
59 እስጢፋኖስም።  ጌታ ኢየ ሱስ  ሆይ፥  ነ ፍሴን  ተቀበል ብሎ ሲጠራ ይወግሩት ነ በር።  60 ተንበርክኮም።  ጌታ ሆይ፥  
ይህን  ኃጢአት አትቍጠርባቸው ብሎ በታላቅ ድምፅ  ጮኸ።  ይህንም ብሎ አንቀላፋ።  ሳውልም በእርሱ መገ ደል ተስማምቶ 
ነ በር።  
 

ጦንቐዉ ስምኦን      የ ሐዋ 8፡ 1-24 
 

መግቢያ፡  በአጭሩ ታሪኩ የ ተደረገ ዉ እስጥፋኖስ  በድንጋይ ከተወገ ረ  በኋላ  ነ ዉ፡ ፡  
 
1 በዚያን  ቀንም በኢየ ሩሳሌም ባለች ቤተ ክርስቲያን  ላይ ታላቅ ስደት ሆነ ፤  ሁሉም ከሐዋርያትም በቀር  ወደ ይሁዳና  
ወደ ሰማርያ  አገ ሮች ተበተኑ።  4 የ ተበተኑትም ቃሉን  እየ ሰበኩ ዞሩ።  5 ፊልጶስም ወደ ሰማርያ  ከተማ ወርዶ 
ክርስቶስን  ሰበከላቸው።  6 ሕዝቡም የ ፊልጶስን  ቃል በሰሙ ጊዜ ያደርጋት የ ነ በረውንም ምልክት ባዩ  ጊዜ፥  
የ ተናገ ረውን  በአንድ ልብ አደመጡ።  7 ርኵሳን  መናፍስት በታላቅ ድምፅ  እየጮኹ ከብዙ ሰዎች ይወጡ ነ በርና፤  ብዙም 
ሽባዎችና  አንካሶች ተፈወሱ፤  8 በዚያችም ከተማ ታላቅ ደስታ ሆነ ።  9 ሲሞን  የ ሚሉት አንድ ሰው ግን።  እኔ  ታላቅ ነ ኝ 
ብሎ፥  እየ ጠነ ቈለ  የ ሰማርያንም ወገ ን  እያስገ ረመ ቀድሞ በከተማ ነ በረ።  10 ከታናናሾችም ጀምሮ እስከ ታላላቆቹ 
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ድረስ።  ታላቁ የ እግዚአብሔር  ኃይል ይህ ነ ው እያሉ ሁሉ ያደምጡት ነ በር።  11 ከብዙ ዘመንም ጀምሮ በጥንቈላ  
ስላስገ ረማቸው ያደምጡት ነ በር።  12 ነ ገ ር  ግን  ስለ  እግዚአብሔር  መንግሥትና  ስለ ኢየ ሱስ  ክርስቶስ  ስም 
እየ ሰበከላቸው ፊልጶስን  ባመኑት ጊዜ፥  ወንዶችም ሴቶችም ተጠመቁ።  13 ሲሞንም ደግሞ ራሱ አመነ ፤  ተጠምቆም 
ከፊልጶስ  ጋር  ይተባበር  ነ በር፤  የ ሚደረገ ውንም ምልክትና  ታላቅ ተአምራት ባየ  ጊዜ ተገ ረመ።   
 
14 በኢየ ሩሳሌምም የ ነ በሩት ሐዋርያት የ ሰማርያ  ሰዎች የ እግዚአብሔርን  ቃል እንደተቀበሉ ሰምተው ጴጥሮስንና  
ዮሐንስን  ሰደዱላቸው።  15 እነ ርሱም በወረዱ ጊዜ መንፈስ  ቅዱስን  ይቀበሉ ዘንድ ጸለዩላቸው፤  16 በጌታ በኢየ ሱስ  ስም 
ብቻ ተጠምቀው ነ በር  እንጂ ከእነ ርሱ በአንዱ ላይ ስንኳ ገ ና  አልወረደም ነ በርና።  17 በዚያን  ጊዜ እጃቸውን  
ጫኑባቸው መንፈስ  ቅዱስንም ተቀበሉ።  18 ሲሞንም በሐዋርያት እጅ መጫን  መንፈስ  ቅዱስ  እንዲሰጥ ባየ  ጊዜ፥  ገ ንዘብ 
አመጣላቸውና።  19 እጄን  የ ምጭንበት ሁሉ መንፈስ  ቅዱስን  ይቀበል ዘንድ ለእኔ  ደግሞ ይህን  ሥልጣን  ስጡኝ አለ።  
20 ጴጥሮስ  ግን  እንዲህ  አለው፦ የ እግዚአብሔርን  ስጦታ በገ ንዘብ እንድታገ ኝ አስበሃልና  ብርህ ከአንተ ጋር  ይጥፋ።  
21 ልብህ በእግዚአብሔር  ፊት የ ቀና  አይደለምና  ከዚህ ነ ገ ር  ዕድል ወይም ፈንታ የ ለህም።  22 እንግዲህ ስለዚህ ክፋትህ 
ንሰሐ ግባ፥  ምናልባትም የ ልብህን  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።   
 

የ ኢትዮጵያ  ጀንደረባ  በኢየ ሱስ  አመነ    የ ሐዋ 8፡ 26-40 

 
26 የ ጌታም መልአክ ፊልጶስን፦ ተነ ሥተህ በደቡብ በኩል ከኢየ ሩሳሌም ወደ ጋዛ  ወደሚያወርደው ምድረ  በዳ ወደ ሆነ  
መንገ ድ ሂድ አለው።  27 ተነ ሥቶም ሄደ።  እነ ሆም፥  ህንደኬ የ ተባለች የ ኢትዮጵያ  ንግሥት አዛዥና  ጃንደረባ  የ ነ በረ  
በገ ንዘብዋም ሁሉ የ ሠለጠነ  አንድ የ ኢትዮጵያ  ሰው ሊሰግድ ወደ ኢየ ሩሳሌም መጥቶ ነ በር፤  29 መንፈስም ፊልጶስን።  
ወደዚህ ሰረገ ላ  ቅረብና  ተገ ናኝ አለው።  30 ፊልጶስም ሮጦ የ ነ ቢዩን  የ ኢሳይያስን  መጽሐፍ ሲያነ ብ ሰማና።  በውኑ  
የ ምታነ በውን  ታስተውለዋለህን ? አለው።  31 እርሱም፦ የ ሚመራኝ ሳይኖር  ይህ እንዴት ይቻለኛል? አለው።  ወጥቶም 
ከእርሱ ጋር  ይቀመጥ ዘንድ ፊልጶስን  ለመነ ው።  32 ያነ በውም የ ነ በረ  የ መጽሐፉ ክፍል ይህ ነ በረ፤  እንደ በግ ወደ 
መታረድ ተነ ዳ፥  የ በግ ጠቦትም በሸላቹ  ፊት ዝም እንደሚል፥  እንዲሁ አፉን  አልከፈተም።  33 በውርደቱ  ፍርዱ  
ተወገ ደ፤  ሕይወቱ ከምድር ተወግዳለችና፡ ፡  34 ጃንደረባውም ለፊልጶስ  መልሶ፦ እባክህ፥  ነ ቢዩ  ይህን  ስለ ማን  

ይናገ ራል? ስለ ራሱ ነ ውን  ወይስ  ስለ ሌላ? አለው።  35 ፊልጶስም አፉን  ከፈተ፥  ከዚህም መጽሐፍ ጀምሮ ስለ ኢየ ሱስ  
ወንጌልን  ሰበከለት።  36 በመንገ ድም ሲሄዱ ወደ ውኃ ደረሱ፤  ጃንደረባውም፦ እነ ሆ ውኃ፤  እንዳልጠመቅ የ ሚከለክለኝ 
ምንድር  ነ ው? አለው።  37 ፊልጶስም።  በፍጹም ልብህ ብታምን፥  ተፈቅዶአል አለው።  መልሶም።  ኢየ ሱስ  ክርስቶስ  
የ እግዚአብሔር  ልጅ እንደ ሆነ  አምናለሁ አለ።  38 ሰረገ ላውም ይቆም ዘንድ አዘዘ ፥  ፊልጶስና  ጃንደረባው ሁለቱም ወደ 
ውኃ ወረዱ፥  አጠመቀውም።   
 
39 ከውኃውም ከወጡ በኋላ  የ ጌታ መንፈስ  ፊልጶስን  ነ ጠቀው፤  ጃንደረባውም ሁለተኛ አላየ ውም፥  ደስ  ብሎት መንገ ዱን  
ይሄድ ነ በርና።  40 ፊልጶስ  ግን  በአዛጦን  ተገ ኘ፥  ወደ ቂሣርያም እስኪመጣ ድረስ  እየ ዞረ  በከተማዎች ሁሉ ወንጌልን  
ይሰብክ ነ በር።    
 

ወደ ደማስቆ የ ሚወስድ መንገ ድ  የ ሐዋ 9 

 
መግቢያ፡  ሳዖል የ ሚባል ፈርሳዊ በኢየ ሱስ  አመነ  
 
1 ሳውል ግን  የ ጌታን  ደቀ መዛሙርት እንዲገ ድላቸው ገ ና  እየ ዛተ ወደ ሊቀ ካህናት ሄደ፥  2 በዚህ መንገ ድ ያሉትንም 
ሰዎች ወንዶችንም ሴቶችንም ቢያገ ኝ፥  እያሰረ  ወደ ኢየ ሩሳሌም ያመጣቸው ዘንድ በደማስቆ ላሉት ምኵራቦች ደብዳቤ 
ከእርሱ ለመነ ።  3 ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረበ  ጊዜ ድንገ ት በእርሱ ዙሪያ  ከሰማይ ብርሃን  አንጸባረቀ፤  4 በምድርም 
ላይ ወድቆ ሳለ።  ሳውል ሳውል፥  ስለ  ምን  ታሳድደኛለህ? የ ሚለውን  ድምፅ  ሰማ።  5 ጌታ ሆይ፥  ማን  ነ ህ? አለው።  
እርሱም፦ አንተ የ ምታሳድደኝ እኔ  ኢየ ሱስ  ነ ኝ አለዉ፤  6 ጌታም፦ ተነ ሥተህ ወደ ከተማ ግባና  ታደርገ ው ዘንድ 
የ ሚያስፈልግህን  ይነ ግሩሃል አለው።  8 ሳውልም ከምድር  ተነ ሣ፥  አይኖቹም በተከፈቱ ጊዜ ምንም አላየ ም፤  እጁንም 
ይዘው እየ መሩ ወደ ደማስቆ አገ ቡት።   9 ሳያይም ሦስት ቀን  ኖረ፤  አልበላምም አልጠጣምም።  10 በደማስቆም ሐናንያ  
የ ሚሉት አንድ ደቀ መዝሙር  ነ በረ፥  ጌታም በራእይ።  ሐናንያ  ሆይ፥  አለው።  እርሱም፦ ጌታ ሆይ፥  እነ ሆኝ አለ።  
13 ሐናንያም መልሶ፦ ጌታ ሆይ፥  በኢየ ሩሳሌም በቅዱሳንህ ላይ ስንት ክፉ እንዳደረገ  ስለዚህ ሰው ከብዙዎች 
ሰምቼአለሁ፤  14 በዚህም ስምህን  የ ሚጠሩትን  ሁሉ ለማሰር  ከካህናት አለቆች ሥልጣን  አለው አለ።  15 ጌታም፦ ይህ  
በአሕዛብም በነ ገ ሥታትም በእስራኤልም ልጆች ፊት ስሜን  ይሸከም ዘንድ ለእኔ  የ ተመረጠ ዕቃ ነ ውና  ሂድ፤  16 ስለ ስሜ 
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ስንት መከራ ሊቀበል እንዲያስፈልገ ው እኔ  አመለክተዋለሁና  አለው።   
 
17 ሐናንያም ሄዶ ወደ ቤቱ ገ ባ፥  እጁንም ጭኖበት።  ወንድሜ ሳውል ሆይ፥  ጌታ፥  እርሱም በመጣህበት መንገ ድ የ ታየ ህ 
ኢየ ሱስ  ነ ው፥  ደግሞ ታይ ዘንድና  መንፈስ  ቅዱስ  ይሞላብህ ዘንድ ላከኝ አለ።  18 ወዲያውም እንደ ቅርፊት ያለ ከዓይኑ  
ወደቀ፥  ያን  ጊዜም ደግሞ አየ ፤  ተነ ሥቶም ተጠመቀ፥  19 መብልም በልቶ በረታ።  
 
20 ወዲያውም ስለ ኢየ ሱስ  ክርስቶስ  እርሱ የ እግዚአብሔር  ልጅ እንደ ሆነ  በምኵራቦቹ ሰበከ።  ገ ላ  1፡ 17 ከዚያ  በኋላ  
ጳዉሎስ  ወደ አረብ ሄደ፤  እዛ  ከቆየ  በኋላ  ወደ ደማስቆ ተመለሰ፡ ፡  የ ሐዋ 9፡ 22 ሳውል ግን  እየ በረታ ሄደ፥  በደማስቆም 
ለተቀመጡት አይሁድ ይህ ክርስቶስ  እንደ ሆነ  አስረድቶ መልስ  ያሳጣቸው ነ በር።  23 ብዙ ቀንም ሲሞላ  አይሁድ 
ሊገ ድሉት ተማከሩ፤  24 ሳውል ግን  አሳባቸውን  አወቀ።  25 ደቀ መዛሙርት ግን  በሌሊት ወስደው በቅጥር  ላይ አሳልፈው 
በቅርጫት አወረዱት።  
 
26 ሳውልም ወደ ኢየ ሩሳሌም በደረሰ  ጊዜ ከደቀ መዛሙርት ጋር  ይተባበር  ዘንድ ሞከረ፤  ሁሉም ደቀ መዝሙር  እንደ ሆነ  
ስላላመኑ  ፈሩት።  27 በርናባስ  ግን  ወስዶ ወደ ሐዋርያት አገ ባውና  ጌታን  በመንገ ድ እንዴት እንዳየ ውና  እንደ 
ተናገ ረው በደማስቆም በኢየ ሱስ  ስም ደፍሮ እንዴት እንደ ነ ገ ረ  ተረከላቸው።  28 በጌታም በኢየ ሱስ  ስም ደፍሮ 
እየ ተናገ ረ  በኢየ ሩሳሌም ሲወጣና  ሲገ ባ  ከእነ ርሱ ጋር  ነ በረ፡ ፡  
 

ጴጥሮስና  ቆርኔሌዎስ        የ ሐዋ 10 

 
መግቢያ፡  መጨረሻ ላይ ጴጥሮስ  የ እግዚአብሔር  ደንነ ት ለሁሉም ሕዝብ እንደሆነ  ተረደ 
 
1 በቂሣርያም ኢጣሊቄ ለሚሉት ጭፍራ የ መቶ አለቃ የ ሆነ  ቆርኔ ሌዎስ  የ ሚሉት አንድ ሰው ነ በረ።  2 እርሱም ከቤተ ሰዎቹ 
ሁሉ ጋር  እግዚአብሔርን  የ ሚያመልክና  የ ሚፈራ ለሕዝብም እጅግ ምጽዋት የ ሚያደርግ ወደ እግዚአብሔርም ሁልጊዜ 
የ ሚጸልይ ነ በረ።  3 ከቀኑም ዘጠኝ ሰዓት ያህል።  ቆርኔሌዎስ  ሆይ የ ሚለው የ እግዚአብሔር  መልአክ ወደ እርሱ ሲገ ባ  
በራእይ በግልጥ አየ ው።  4 እርሱም ትኵር  ብሎ ሲመለከተው ደንግጦ።  ጌታ ሆይ፥  ምንድር  ነ ው? አለ።  መልአኩም አለው።  
ጸሎትህና  ምጽዋትህ በእግዚአብሔር  ፊት ለመታሰቢያ  እንዲሆን  አረገ ።   5 አሁንም ወደ ኢዮጴ ሰዎችን  ልከህ ጴጥሮስ  
የ ሚባለውን  ስምዖንን  አስመጣ።  6 እርሱ ቤቱ በባሕር  አጠገ ብ ባለው በቍርበት ፋቂው በስምዖን  ዘንድ እንግድነ ት 
ተቀምጦአል፤  ልታደርገ ው የ ሚገ ባህን  እርሱ ይነ ግርሃል።   
 
9 ጴጥሮስ  በስድስት ሰዓት ያህል ይጸልይ ዘንድ ወደ ጣራው ወጣ።  10 ተርቦም ሊበላ  ወደደ፤  ሲያዘጋጁለት ሳሉም 
ተመስጦ መጣበት፤  11 ሰማይም ተከፍቶ በአራት ማዕዘን  የ ተያዘ  ታላቅ ሸማ የ ሚመስል ዕቃ ወደ ምድር  ሲወርድ አየ ፤  
12 በዚያውም አራት እግር  ያላቸው ሁሉ አራዊትም በምድርም የ ሚንቀሳቀሱት የ ሰማይ ወፎችም ነ በሩበት።  13 ጴጥሮስ  
ሆይ፥  ተነ ሣና  አርደህ ብላ  የ ሚልም ድምፅ  ወደ እርሱ መጣ።  14 ጴጥሮስ  ግን።  ጌታ ሆይ፥  አይሆንም፤  አንዳች ርኵስ  
የ ሚያስጸይፍም ከቶ በልቼ አላውቅምና  አለ።  15 ደግሞም ሁለተኛ።  እግዚአብሔር  ያነ ጻውን  አንተ አታርክሰው የ ሚል 
ድምፅ  ወደ እርሱ መጣ።  16 ይህም ሦስት ጊዜ ሆነ ፥  ወዲያውም ዕቃው ወደ ሰማይ ተወሰደ።  
 
17 ጴጥሮስም ስላየ ው ራእይ።  ምን  ይሆን ? ብሎ በልቡ ሲያመነ ታ፥  እነ ሆ፥  ቆርኔሌዎስ  የ ላካቸው ሰዎች ስለ ስምዖን  ቤት 
ጠይቀው ወደ ደጁ ቀረቡ፤  18 ድምፃ ቸውንም ከፍ አድርገ ው።  ጴጥሮስ  የ ተባለው ስምዖን  በዚህ እንግድነ ት ተቀምጦአልን ? 
ብለው ይጠይቁ ነ በር።  19 ጴጥሮስም ስለ ራእዩ  ሲያወጣ ሲያወርድ ሳለ፥  መንፈስ።  እነ ሆ፥  ሦስት ሰዎች ይፈልጉሃል፤  
20 ተነ ሥተህ ውረድ፥  እኔም ልኬአቸዋለሁና  ሳትጠራጠር  ከእነ ርሱ ጋር  ሂድ አለው።   
 
23 በነ ገ ውም ተነ ሥቶ ከእነ ርሱ ጋር  ወጣ፥  በኢዮጴም ከነ በሩት ወንድሞች አንዳንዶቹ ከእርሱ ጋር  አብረው ሄዱ።  
24 በነ ገ ውም ወደ ቂሣርያ  ገ ቡ፤  ቆርኔሌዎስም ዘመዶቹንና  የ ቅርብ ወዳጆቹን  በአንድነ ት ጠርቶ ይጠባበቃቸው ነ በር።  
25 ጴጥሮስም በገ ባ  ጊዜ ቆርኔሌዎስ  ተገ ናኝቶ ከእግሩ በታች ወደቀና  ሰገ ደለት።  26 ጴጥሮስ  ግን።  ተነ ሣ፤  እኔ  ራሴ 
ደግሞ ሰው ነ ኝ ብሎ አስነ ሣው።  27 ከእርሱም ጋር  እየ ተነ ጋገ ረ  ገ ባ፥  ብዙዎችም ተከማችተው አግኝቶ።  28 አይሁዳዊ 
ሰው ከሌላ  ወገ ን  ጋር  ይተባበር  ወይም ይቃረብ ዘንድ እንዳልተፈቀደ እናንተ ታውቃላችሁ፤  ለእኔ  ግን  እግዚአብሔር  
ማንንም ሰው ርኵስና  የ ሚያስጸይፍ ነ ው እንዳልል አሳየ ኝ፤   
 
34-35 ጴጥሮስም አፉን  ከፍቶ እንዲህ አለ፦ እግዚአብሔር  ለሰው ፊት እንዳያደላ  ነ ገ ር  ግን  በአሕዛብ ሁሉ እርሱን  
የ ሚፈራና  ጽድቅን  የ ሚያደርግ በእርሱ የ ተወደደ እንደ ሆነ  በእውነ ት አስተዋልሁ።  38 እግዚአብሔር  የ ናዝሬቱን  
ኢየ ሱስን  በመንፈስ  ቅዱስ  በኃይልም ቀባው፥  እርሱም መልካም እያደረገ  ለዲያብሎስም የ ተገ ዙትን  ሁሉ እየ ፈወሰ  ዞረ፥  
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እግዚአብሔር  ከእርሱ ጋር  ነ በረና፤  39 እኛም በአይሁድ አገ ርና  በኢየ ሩሳሌም ባደረገ ው ነ ገ ር  ሁሉ ምስክሮች ነ ን ፤  
እርሱንም በእንጨት ላይ ሰቅለው ገ ደሉት።  40 እርሱን  እግዚአብሔር  በሦስተኛው ቀን  አስነ ሣው ይገ ለጥም ዘንድ 
ሰጠው፤  42 ለሕዝብም እንድንሰብክና  በሕያዋንና  በሙታን  ሊፈርድ በእግዚአብሔር  የ ተወሰነ  እርሱ እንደ ሆነ  
እንመሰክር  ዘንድ አዘዘን።  43 በእርሱ የ ሚያምን  ሁሉ በስሙ የ ኃጢአቱን  ስርየ ት እንዲቀበል ነ ቢያት ሁሉ 
ይመሰክሩለታል።  
 
 44 ጴጥሮስ  ይህን  ነ ገ ር  ገ ና  ሲናገ ር  ቃሉን  በሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ  ቅዱስ  ወረደ።  45 ከጴጥሮስም ጋር  የ መጡት ሁሉ 
ከተገ ረዙት ወገ ን  የ ሆኑ  ምዕመናን  በአሕዛብ ላይ ደግሞ የ መንፈስ  ቅዱስ  ስጦታ ስለ ፈሰሰ  ተገ ረሙ፤  46 በልሳኖች 
ሲናገ ሩ እግዚአብሔርንም ሲያከብሩ ሰምተዋቸዋልና።   
 
47 በዚያን  ጊዜ ጴጥሮስ  መልሶ፦ እነ ዚህ እንደ እኛ ደግሞ መንፈስ  ቅዱስን  የ ተቀበሉ እንዳይጠመቁ ውኃን  ይከለክላቸው 
ዘንድ የ ሚችል ማን  ነ ው? አለ።  48 በኢየ ሱስ  ክርስቶስ  ስምም ይጠመቁ ዘንድ አዘዛቸው።  ከዚህ በኋላ  ጥቂት ቀን  
እንዲቀመጥ ለመኑት።  
 

የ ፍልጲስዩስ  እስረኛ   የ ሐዋ 16፡ 11-40 
 

መግቢያ፡  አዉን  ሐዋርያዉ ጳዉሎስ  ከሌሎች ሰዎች ጋር  በመጓዝ ወንጌልን  ይሰብካል፡ ፡  
 
11 ከጢሮአዳም ተነ ሥተን  በቀጥታ ወደ ሳሞትራቄ በነ ገ ውም ወደ ናጱሌ በመርከብ ሄድን፤  12 ከዚያም ወደ ፊልጵስዩስ  
ደረስን፤  እርስዋም የ መቄዶንያ  ከተማ ሆና  የ ወረዳ ዋና  ከተማና  ቅኝ አገ ር  ናት፤  በዚህችም ከተማ አንዳንድ ቀን  
እንቀመጥ ነ በር።  13 በሰንበት ቀንም ከከተማው በር  ውጭ የ ጸሎት ስፍራ በዚያ  መሆኑን  ስላሰብን  ወደ ወንዝ አጠገ ብ 
ወጣን፤  ተቀምጠንም ለተሰበሰቡት ሴቶች ተናገ ርን።   14 ከትያጥሮን  ከተማም የ መጣች ቀይ ሐር  ሻጭ እግዚአብሔርን  
የ ምታመልክ ልድያ  የ ሚሉአት አንዲት ሴት ትሰማ ነ በረች፤  ጳውሎስም የ ሚናገ ረውን  ታዳምጥ ዘ ንድ ጌታ ልብዋን  
ከፈተላት።  15 እርስዋም ከቤተ ሰዎችዋ ጋር  ከተጠመቀች በኋላ።  በጌታ የ ማምን  እንድሆን  ከፈረዳችሁልኝ፥  ወደ ቤቴ 
ገ ብታችሁ ኑሩ ብላ  ለመነ ችን፤  በግድም አለችን።   
 
16 ወደ ጸሎት ስፍራም ስንሄድ፥  የ ምዋርተኝነ ት መንፈስ  የ ነ በረባት ለጌቶችዋም እየ ጠነ ቈለች ብዙ ትርፍ ታመጣ 
የ ነ በረች አንዲት ገ ረድ አገ ኘችን።  17 እርስዋ ጳውሎስንና  እኛን  እየ ተከተለች።  የ መዳንን  መንገ ድ የ ሚነ ግሩአችሁ 
እነ ዚህ ሰዎች የ ልዑል አምላክ ባሪያዎች ናቸው ብላ  ትጮኽ ነ በር።  18 ይህንም እጅግ ቀን  አደረገ ች።  ጳውሎስ  ግን  
ተቸገ ረና  ዘወር  ብሎ መንፈሱን።  ከእርስዋ እንድትወጣ በኢየ ሱስ  ክርስቶስ  ስም አዝሃለሁ አለው፤  በዚያም ሰዓት 
ወጣ።  19 ጌቶችዋም የ ትርፋቸው ተስፋ እንደ ወጣ ባዩ  ጊዜ ጳውሎስንና  ሲላስን  ይዘው ወደ ገ በያ  በሹማምት ፊት 
ጐተቱአቸው፤  20 ወደ ገ ዢዎችም አቅርበው።  እነ ዚህ ሰዎች አይሁድ ሆነ ው ከተማችንን  እጅግ ያናውጣሉ።  21 እኛም የ ሮሜ 
ሰዎች ሆነ ን  እንቀበላቸውና  እናደርጋቸው ዘንድ ያልተፈቀደልንን  ልማዶች ይናገ ራሉ አሉ።  22 ሕዝቡም አብረው 
ተነ ሡባቸው፥  ገ ዢዎቹም ልብሳቸውን  ገ ፈው በበትር  ይመቱአቸው ዘንድ አዘዙ፤  23 በብዙም ከደበደቡአቸው በኋላ  ወደ 
ወኅኒ  ጣሉአቸው፥  የ ወኅኒውንም ጠባቂ ተጠንቅቆ እንዲጠብቃቸው አዘዙት።  24 እርሱም የ ዚህን  ዓይነ ት ትእዛዝ ተቀብሎ 
ወደ ውስጠኛው ወኅኒ  ጣላቸው፥  እግራቸውንም በግንድ አጣብቆ ጠረቃቸው።   
 
25 በመንፈቀ ሌሊት ግን  ጳውሎስና  ሲላስ  እየ ጸለዩ  እግዚአብሔርን  በዜማ ያመሰግኑ  ነ በር፥  እስረኞቹም ያደምጡአቸው 
ነ በር :: 26 ድንገ ትም የ ወኅኒው መሠረት እስኪናወጥ ድረስ  ታላቅ የ ምድር  መንቀጥቀጥ ሆነ ፤  በዚያን  ጊዜም ደጆቹ ሁሉ 
ተከፈቱ የ ሁሉም እስራት ተፈታ።  27 የ ወኅኒውም ጠባቂ ከእንቅልፉ ነ ቅቶ የ ወኅኒው ደጆች ተከፍተው ባየ  ጊዜ፥  
እስረኞቹ ያመለጡ መስሎት ራሱን  ይገ ድል ዘንድ አስቦ  ሰይፉን  መዘዘ።  28 ጳውሎስ  ግን  በታላቅ ድምፅ።  ሁላችን  ከዚህ 
አለንና  በራስህ ክፉ ነ ገ ር  አታድርግ ብሎ ጮኸ።   
 
29 መብራትም ለምኖ ወደ ውስጥ ሮጠ፥  እየ ተንቀጠቀጠም ከጳውሎስና  ከሲላስ  ፊት ተደፋ፤  30 ወደ ውጭም አውጥቶ።  ጌቶች 
ሆይ፥  እድን  ዘንድ ምን  ማድረግ ይገ ባኛል? ኣላቸው።  31 እርሱም፦ በጌታ በኢየ ሱስ  ክርስቶስ  እመን  አንተና  ቤተ 
ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።  32 ለእርሱና  በቤቱም ላሉት ሁሉ የ እግዚአብሔርን  ቃል ተናገ ሩአቸው።  33 በሌሊትም 
በዚያች ሰዓት ወስዶ ቍስላቸውን  አጠበላቸው፥  ያን  ጊዜውንም እርሱ ከቤተ ሰዎቹ ሁሉ ጋር  ተጠመቀ፤  34 ወደ ቤቱም 
አውጥቶ ማዕድ አቀረበላቸው፥  በእግዚአብሔርም ስላመነ  ከቤተ ሰዎቹ ሁሉ ጋር  ሐሤት አደረገ ።  35 በነ ጋም ጊዜ 
ገ ዢዎቹ።  እነ ዚያን  ሰዎች ፍታቸው ብለው ሎሌዎቻቸውን  ላኩ።  40 ከወኅኒውም ወጥተው ወደ ልድያ  ቤት ገ ቡ፥  
ወንድሞችንም ባዩ  ጊዜ አጽናኑአቸውና  ሄዱ።  
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ለማይታወቅ አምላክ  የ ሐዋ 17፡ 16-34 
 

መግቢያ፡  ጳዉሎስ  በአቴንስ  ከተማ ለነ በሩ ፈላስፋዎች ተናገ ረ  
 
16 ጳውሎስም በአቴና  ሲጠብቃቸው ሳለ፥  በከተማው ጣዖት መሙላቱን  እየ ተመለከተ መንፈሱ ተበሳጨበት።  17 ስለዚህም 
በምኵራብ ከአይሁድና  እግዚአብሔርን  ከሚያመልኩ ሰዎች ጋር  በየ ቀኑም በገ በያ  ከሚያገ ኛቸው ጋር  ይነ ጋገ ር  ነ በር።  
18 ከኤፊቆሮስ  ወገ ንና  ኢስጦኢኮችም ከተባሉት ፈላስፎች አንዳንዶቹ ከእርሱ ጋር  ተገ ናኙ።  አንዳንዶቹም።  ይህ 
ለፍላፊ ምን  ሊናገ ር  ይወዳል? አሉ፤  ሌሎችም የ ኢየ ሱስንና  የ ትንሣኤውን  ወንጌል ስለ  ሰበከላቸው።  አዲሶችን  
አማልክት የ ሚያወራ ይመስላል አሉ።  19-20 ይዘውም።  ይህ የ ምትናገ ረው አዲስ  ትምህርት ምን  እንደሆነ  እናውቅ ዘንድ 
ይቻለናልን ? በጆሮአችን  እንግዳ ነ ገ ር  ታሰማናለህና፤  እንግዲህ ይህ ነ ገ ር  ምን  እንደሆነ  እናውቅ ዘንድ 
እንፈቅዳለን  ብለው አርዮስፋጎ ስ  ወደ ተባለው ስፍራ ወሰዱት።   
 
22 ጳውሎስም በአርዮስፋጎ ስ  መካከል ቆሞ እንዲህ አለ፦ የ አቴና  ሰዎች ሆይ፥  እናንተ በሁሉ ነ ገ ር  አማልክትን  እጅግ 
እንደምትፈሩ እመለከታለሁ።  23 የ ምታመልኩትን  እየ ተመለከትሁ ሳልፍ።  ለማይታወቅ አምላክ የ ሚል ጽሕፈት ያለበትን  

መሠዊያ  ደግሞ አግኝቼአለሁና።  እንግዲህ ይህን  ሳታውቁ የ ምታመልኩትን  እኔ  እነ ግራችኋለሁ።  24 ዓለሙንና  በእርሱ 
ያለውን  ሁሉ የ ፈጠረ  አምላክ እርሱ የ ሰማይና  የ ምድር  ጌታ ነ ውና  እጅ በሠራው መቅደስ  አይኖርም፤  25 እርሱም 
ሕይወትንና  እስትንፋስን  ሁሉንም ለሁሉ ይሰጣልና  አንዳች እንደሚጎ ድለው በሰው እጅ አይገ ለገ ልም።  26-27 ምናልባትም 
እየ መረመሩ ያገ ኙት እንደ ሆነ ፥  እግዚአብሔርን  ይፈልጉ ዘንድ በምድር  ሁሉ ላይ እንዲኖሩ የ ሰውን  ወገ ኖች ሁሉ 
ከአንድ  ሰዉ ፈጠረ፥  የ ተወሰኑትንም ዘመኖችና  ለሚኖሩበት ስፍራ ዳርቻ መደበላቸው።  ቢሆንም ከእያንዳንዳችን  የ ራቀ 
አይደለም።  28 በእርሱ ሕያዋን  ነ ንና  እንንቀሳቀሳለን  እንኖርማለን።  29 እንግዲህ የ እግዚአብሔር  ዘመዶች ከሆንን፥  
አምላክ በሰው ብልሃትና  አሳብ የ ተቀረጸውን  ወርቅ ወይም ብር  ወይም ድንጋይ እንዲመስል እናስብ ዘንድ አይገ ባንም።  
30 እንግዲህ  እግዚአብሔር  ያለማወቅን  ወራት አሳልፎ አሁን  በየ ቦታቸው ንስሐ ይገ ቡ ዘንድ ሰውን  ሁሉ ያዛል፤  31 ቀን  
ቀጥሮአልና፥  በዚያም ቀን  ባዘጋጀው ሰው እጅ በዓለሙ ላይ በጽድቅ ሊፈርድ አለው፤  ስለዚህም እርሱን  ከሙታን  
በማስነ ሣቱ ሁሉን  አረጋግጦአል።   
32 የሙታንንም ትንሣኤ በሰሙ ጊዜ እኵሌቶቹ አፌዙበት፥  እኵሌቶቹ ግን።  ስለዚህ ነ ገ ር  ሁለተኛ እንሰማሃለን  አሉት።  
34 ጳዉሎስን  ከሰሙት መኃከል አንዳንዶቹ ግን  ተባብረው አመኑ፡ ፡  
 

ራዕይ     ራዕይ 1/4/5/7/20/21/ 
 

መግቢያ፡  ደቀመዝሙር  ዮሓንስ  የ መንግስተ ሰማይን  ብልጭታ አሳይቶኣል 

  1፡ 1 ቶሎ ይሆን  ዘንድ የ ሚገ ባውን  ነ ገ ር  ለባሪያዎቹ ያሳይ ዘንድ እግዚአብሔር  ለኢየ ሱስ  ክርስቶስ  የ ሰጠው 
በእርሱም የ ተገ ለጠው ይህ ነ ው፥  ኢየ ሱስም በመልአኩ ልኮ ለባሪያው ለዮሐንስ  አመለከተ፡ ፡  8 ያለውና  
የ ነ በረው የ ሚመጣውም ሁሉንም የ ሚገ ዛ  ጌታ አምላክ።  አልፋና  ዖሜጋ እኔ  ነ ኝ ይላል።   
 
4፡ 1 ከዚያ  በኋላም አየ ሁ፥  2 እነ ሆም፥  ዙፋን  በሰማይ ቆሞአል በዙፋኑም ላይ ተቀማጭ ነ በረ፤  3 በመልኩም መረግድን  

የ መሰለ  ቀስተ ደመና  በዙፋኑ  ዙሪያ  ነ በረ።  4 ሀያ  አራት ሽማግሌዎችም በዙፋን  ላይ ተቀምጠው ነ በር።  6 በዙፋኑም ፊት 
ብርሌ የ ሚመስል የ ብርጭቆ ባሕር  ነ በረ።  5፡ 6 በዙፋኑ  መኃከል እንደ ታረደ በግ ቆሞ አየ ሁ፡ ፡   
 
 
9 ከዚህ በኋላ  አየ ሁ፥  እነ ሆም፥  አንድ እንኳ ሊቆጥራቸው የ ማይችል ከሕዝብና  ከነ ገ ድ ከወገ ንም ከቋንቋም 
ሁሉ እጅግ ብዙ ሰዎች ነ በሩ፤  ነ ጭ ልብስም ለብሰው የ ዘንባባንም ዝንጣፊዎች በእጆቻቸው ይዘው በዙፋኑና  
በበጉ ፊት ቆሙ፤  10 በታላቅም ድምፅ  እየጮሁ።   
        
                     “በዙፋኑ  ላይ ለተቀመጠው ለአምላካችንና  ለበጉ ማዳን  ነ ው አሉ። ” 
 
11 መላእክቱም ሁሉ በዙፋኑና  በሽማግሌዎቹ በአራቱም እንስሶቹ ዙሪያ  ቆመው ነ በር፤  በዙፋኑም ፊት 
በግምባራቸው ተደፉ፥  ለእግዚአብሔርም እየ ሰገ ዱ።   
 
20፡ 1 መልአክም ከሰማይ ሲወርድ አየ ሁ።  2 የ ቀደመውንም እባብ ዘንዶውን  እርሱም ዲያብሎስና  ሰይጣን  የ ተባለውን  
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ያዘው፥  7 ሺሁም ዓመት ሲፈጸም ሰይጣን  ከእስራቱ ይፈታል፥  8 አሕዛብን፥  እንዲያስታቸው ለሰልፍም እንዲያስከትታቸው 
ይወጣል፤  9  የ ቅዱሳንንም ሰፈርና  የ ተወደደችውን  ከተማ ከበቡ፤  እሳትም ከሰማይ ከእግዚአብሔር  ዘንድ ወርዳ 
በላቻቸው።  10 ያሳታቸውም ዲያብሎስ  አውሬውና  ሐሰተኛው ነ ቢይ ወዳሉበት ወደ እሳቱና  ወደ ዲኑ ባሕር  ተጣለ፥  
ለዘላለምም እስከ ዘላለም ቀንና  ሌሊት ይሣቀያሉ።   
 
11 ታላቅና  ነ ጭ ዙፋንን  በእርሱም ላይ የ ተቀመጠውን  አየ ሁ፥  12 ሙታንንም ታናናሾችንና  ታላላቆችን  በዙፋኑ  ፊት ቆመው 
አየ ሁ፥  መጻሕፍትም ተከፈቱ፤  ሌላ  መጽሐፍም ተከፈተ እርሱም የ ሕይወት መጽሐፍ ነ ው፤  ሙታንም በመጻሕፍት ተጽፎ 
እንደ ነ በረ  እንደ ሥራቸው መጠን  ተከፈሉ።  14 ሞትና  ሲኦልም በእሳት ባሕር  ውስጥ ተጣሉ።  ይህም የ እሳት ባሕር  
ሁለተኛው ሞት ነ ው።  15 በሕይወትም መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገ ኘው ማንኛውም በእሳት ባሕር  ውስጥ ተጣለ።   
 
21:1  አዲስ  ሰማይንና  አዲስ  ምድርንም አየ ሁ፥  ፊተኛው ሰማይና  ፊተኛይቱ ምድር  አልፈዋልና፥  ባሕርም ወደ ፊት የ ለም።  
2 ቅድስቲቱም ከተማ አዲሲቱ ኢየ ሩሳሌም፥  ከሰማይ ከእግዚአብሔር  ዘንድ ስትወርድ አየ ሁ።  3 ታላቅም ድምፅ  ከሰማይ።  
እነ ሆ፥  የ እግዚአብሔር  ድንኳን  በሰዎች መካከል ነ ው ከእነ ርሱም ጋር  ያድራል፡ ፡  4 እንባዎችንም ሁሉ ከዓይኖቻቸው 
ያብሳል፥  ሞትም ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም፥  ኀዘንም ቢሆን  ወይም ጩኸት ወይም ሥቃይ ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም፥  
የ ቀደመው ሥርዓት አልፎአልና  ብሎ ሲናገ ር  ሰማሁ።  22፡ 1 መለአኩም በአደባባይዋ መካከል ከእግዚአብሔርና  ከበጉ ዙፋን  
የ ሚወጣውን  እንደ ብርሌ የ ሚያንጸባርቀውን  የ ሕይወትን  ውኃ ወንዝ አሳየ ኝ።  2 በወንዙም ወዲያና  ወዲህ በየ ወሩ 
እያፈራ አሥራ ሁለት ፍሬ የ ሚሰጥ የ ሕይወት ዛፍ ነ በረ፥  የ ዛፉም ቅጠሎች ለሕዝብ መፈወሻ ነ በሩ።   
 
22:16 እኔ  ኢየ ሱስ  በአብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ይህን  እንዲመሰክርላችሁ መልአኬን  ላክሁ።  17 መንፈሱና  ሙሽራይቱም።  
ና  ይላሉ።  የ ሚሰማም።  ና  ይበል።  የ ተጠማም ይምጣ፥  የ ወደደም የ ሕይወትን  ውኃ እንዲያው ይውሰድ።   
 
20 ይህን  የ ሚመሰክር።  አዎን፥  በቶሎ እመጣለሁ ይላል።  አሜን፥  ጌታ ኢየ ሱስ  ሆይ፥  ና።  
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