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ኃተምስኒ
ገዱዅ ፋፍዳ ኪዳነ የዕብዮ

ፋፍዳ ቂጦራ ከረኑዅ

ቱሲሰና
ኪሠሪ በሸርደንታ ዮሓንስ፡ ቆል ሥኻ ኣኹዅ ይነልኽር ሓደሩዅ (ዮሓ 1፡ 14)፣ ዩ እⶖጉሲክ፡
ጃርዅራ ኣዳም ኣኾ ይና ነበክሊ ወንተተረት፡ ናውክ ይኸ ኒገድ እንታኽልድ ገድ ዳግ ገድ ከለብርነት
(1፡ 16) ወድሕዶ ድወኵና። ገድ ዳግ ገድ ከለብርንዅን ዩ እⶖጉሲክ፡ ጃር ሰልፍኻ ኒገድድ እጝከሎ
መሀድዅና ደምንኻ ኰዶ ኣዳሚድቝር ናምቝልናርድ ሓራምሊ ለብኖሰና እን ናው እሲነዅ ዓገብሲ
እልብድጊ ኒእጝከሊር-ገድ እንታዅልድ ወንተሶ ገድድ ረደቕድሮና ጀረበ ይና መታን መስቀሊ ጃደይሶ
ደአንድዅና። ኒስኻ ዮሓንስ ሻትክ “ጃር እን ላዅ ኒእዅረድ እምናዅሲ ኒትክ ዲመር መናብረት አርዶ
ግራ ድድጊን፡ ኒእዅረስ ፍዳ ኡራሲክ ንስኮት ብሪጃርሲ እጝከልዅሉ” ዩ ወድሕደኵልና። ንድኻ ይጝ
ኣዳሚንድቝር ይና አደራ ኢየሱስቲ ላዅ ይና አለዲ ይና ደአንዱረዲ ኒካያ ኣከት አርእኖ እምኖሉኽር
ተለይኖሉኽር ኒው ኣኽኖ መንደርትኖኽር ሽጝስትነኵን።
ማቴዎስር ኪሠር ብሽራትሊ ኣከንኽር “ኣኻዅክ እና ጋብ ዩሲ ዋሳዅ፡ እማ ወራትሊ እርግሳዅሎም
እን ግርዋ ፋህም ኒልጝንሲ ሸሺል ገበራዅሰና ግን” (7፡ 24) ዩ እንታዅክ እንተረን ለብደገትና
ወድሕዶ ድወኵና። ንድኻ ኰዶ ይና አደሪ ቆልሲ ጠፍሕድኖ ኪዳ ለበከድ ዋስኖሉ ዋነትና ፈሀምነኵን።
ኒዳግልኻ ኰዶ ይና አደራ “ይሥኸስኻ ቍጋዅ ይብርስኻ ጅእጋዅ ፊዅት ሻኽላ” (ዮሓ 6፡ 54) ዩ
ሰሚልድ ገማዅ ነብራ ፊዅቱዅ ኒ ኣከት ድወኵና። ንድ ግንኻ ይና ገና በክስታኒ ቅዳሴር ወክትል
ሰልፍኻ ኒቆልድ ደምንኻ ኒሥኸዲ ብርዲሲ ንሪ ኣነይራዅና።
እን እምነንቲ ግን ይስትናኽር ኰዶ እና ፊዅት እዋዅ ኒቆልዲ እቢሳዅዲ እጝከሊሩዅዲ ይና ደአንዲ
ኣኻዅ ሥቱር ኒሥኸዲ ብርዲትልድ ከደን ዓጨጭስኖ ከብተግኒን ይና ገና በክስታኒ ዲማ ይና
እⶖቝዊል ኵሩክ ይረትና ፈሀምንኖ፡ እና መአዲራ እጝከሊሩዅሊ ዓገልስኖ ለበካ ናግይድ ስኵርኖ
ዋነትና ትክስነ አርእኖ ይና ግርጋ መናብረትሊ ዲማ ኒል ኣኽራሲ ጋጚኖ ህምበኵና።
እና ተለዮ ስኵሮና ህምባዅ ቆል ጃሩዅ መእኰት ሓዲስ ብሊናዅልድ ቀደኽሶ አስታዅ ኣከት
ድውየኩም እጝከለኵን፣ ናኸ ኒስኵርናኻ ስዳዋዅድ ሰምበር ግርጊል ቆል ጃሩዅሲ ዋስትኖኽር
ተለለይትኖኽር ገረስትኖር መታን ግን።
ከብተዅዲክ ይና አደራ ጃር ኒቆልሲ ዋስኖ ወራትሊ እርግስናኽር ሀቢን ይነት!

ጠፍሕዳዅ
እኽር ፍሬእግዚእ በኪት
ከዳ ካቶሊክ ኤጳርቅና ከረኑዅ
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እና ተለየው ሓብረት እውⶖጉሲክኩም፡ እንታ
እክብስና ጂበድ ግራ ትክያዅድ እርግጋዅ
ኣኽነዲን ሳበሊኩም። ኒትካ ጃብ በክስታንሊ
እክብስዱኑ እንታ ነበክል በንስስጝና ዋነት ዋሶ
ህምበኵን። ናበልጝስኻ እምነኵንሎም። እን ጫሪያን
እንታ ነበክል ህምበው አርእስትድኖር መታን፡
እንታ ነበክል በንስስጝና ዋንቲሮ ህምባዅ ግን። ላ
ኣካንሊ እንታ እንተርና እምንድክ እን አደሪድራርሲ ቍትኖ ኣኽግድናኽርማ? ውረድ፡ ላዅክ
ቍሮ በደራሪንድ ኒድራርሲ ኒጃብል እሰኵ፣ እን
ላዃ ከአርተኵ፡ እን አሪዃ ሸከረኵ። ኒል
ቍደነውዲ ጅእደነውዲ ልጝንትማ ሻኽድኒ?
በክስታን ጃርዲትማ ቃበብደናዅን እማ እን ላሪ
እጝገውሲ ስማስደናዅን? ውራ ይንኩም? ነል
ሳቢመኩም? አበዳ ሳበሊኩም። እን አደሪልድ
ከለብራዅሲ ኣንኽር እንተል ደኵሰኵንሉ፣ ኒጛ
እን አደራ ኢየሱስ እን ቂሪ ንበደይሰሪሲ ሳንሳዓስ
አዱዅ፣ ሓመዶ ደምቢ፡ ሸረፉዅ እማ፡ “ኒን
እንታ መታን በንሳዅ ይሥኻ ግን ይዅሎም። ኒስ
ይእልብዲሰና መታን እሰሉ።” ኒሰና ይኸ፡ ድራር
ደምቢ እን ጽዋዕሲ ጕዶ፡ “እና ጽዋዕ ኒን ሓዲስ
መእኰት ይብሩዅ ግን። ኒስ ጅእደና ወክትዲክ
ይእልብዲሰና እሰሉ።” ውረድ እንትን እና ሳንሳዓ
ኒስ ቍደና ወክትዲ፡ እና ጽዋዕ ኒስ ጅእደና
ወክትዲሲ፡ እን አደሪ ክረስ፡ ኒ እንትራሲክ
ተምብህደነኵ። ኣኻዅክ አስተሀለጋ ደርብድ እን
አደሪ ሳንሳዓስ ቋዅ ወሪ ጽዋዕሲ ጅኣዅ ዋነን፡
እን አደሪ ሥኸዲ ብርዲትል ዓገበኵ። ላዅክ ኒሹት
መመይን፣ እንሲንኻ እና ሳንሳዓ ኒልድ ቊን፣ እና
ጽዋዕ ኒልድር ጅእን። ኣኻዅክ እን አደሪ ሥኸስ
ፈጠንጊ ቈዅዲ ጅኣዅዲ፡ ኒሹትል ፍርድሲ
ሽጘኵ። ንድ ሰበትድ ግን ገሪው እንተልድ
ሓየመውዲ ሽዅሽተውዲ ናው ህምበናዅ፣ ክረውር
ገሪው ህምበነኵ። ይነሹት ይና ላውድ መመይናኽር
ኣክነን ፈረድስግኒድ ሻኽናኽር ግን። ንድኻ ይን፡
ብሪጃርዲ ደየንስግኒን መታን፡ እን አደራ
ፈረደኵናኽር ገንሓኵናኽር እⶖኩዅ። በጋ ዎ
ይሻን፡ ቊትኖ ላድ እክብስድኖሰና እኺርኺርሲ
ጨበራ፣ እንታ እክብስና ደይንድ ኣኽጊንኩምኻ

ላዅ ከአርተን ኒልጝንሊ ቊኒ። እን አሪ ጋራት
ከብተውሲ ደአም እንቶሰነክ ጠፍሕድየሎም ግን።

ያዕቆብር ንሽቃ 2፡ 1-13
ዎ ይሻን! እን ክብር አደረድ፡ ይና አደራ
ኢየሱስ ክርስቶስሲ ኣማነት ሻኽድናኽር ጎለልጋ።
እንታ ዲቢል፡ ላ ግርዋ መራውድ ደሀቡዲ፡ ሰረን
ሽኻሩዲ ሰራዅ እንተረን፡ ላዅ ጂኻ ኰዶ ሰረን
ዓማቕረውዲ ትወን፡ እማ፡ እንትን እን ሰረን
ሽኻሩ ሰራዅሲ ጎለልድኖ፡ “እንቲ ነት ጠፍሕሮ
ከፍ ዪ” ይደነን፡ እን ጂኸስ ኰዶ፡ “እንደራ
ደውዪ” ወሪ “ይልኵኳ ዳዲሰኒዅል ከፍ ዪ”
ይደነን፡ ኒን እንታ ነበክል ጎለልና ኣኽጋዅማ?
ምቝላ ሓሳብድኻ ፈረደንቲ ኣኽግድናኽርማ?
እጝከልስድናኽር ይሻን! ፈጠና፣ ጃር እን ኒት
እጝከለውድሉ ኣማነትድ ርዱቓን ኣኽድኖ፡ ኰዶ
እን ሳዲሳዅሎም ሕክምሲ ለውድኖ ዮ፡ እና
ብሪጃር
ንሂር
ቋለድ
ጂኽ
ኣኸውሲ
ፍሪርጋዅመሎም? እንትን ደአም እን ጂኽሲ
ቃበብድንዅሎም፣
እን
ርዱቓን
ኣኽገውማ
ጨቐጠውኩም፣ ናው ኣኽገውመኻ ፍርድሊ
ወተረውኩም? ናው ኣኽገውማ፡ እን ካብሪ ሱⶖ
ንርድ ሽጝስትደነሪት ጀኸው? ደአም፡ እን ክቱብ
ሻትክሊ፡ “ኵጎርሲ ኵሹርሰና እጝከሊ” ያዅሰና፡
ፍቲሕ ጊሙዅሲ እምንድክ መልእደነን ትክያዅሲ
እስደነኵ። ጎላል እስደነን ደአም ሓራም እስደነኵ፣
እን ፍቲሕ ኰዶ ዓገበንቲ ኣኽድነት ረትዓኵኩም።
እን ፍቲሕሲ ኒትክ ተከዎ፡ ላሪሲ ዓገባዅ፡
ኒድክድ ዓገባዅ ኣከኵ። ውረድ፡ እን “ቀሓብግ”
ያዅ፡ ኒ “ኵውግኽር” የኵ። በጋ ቀሓበግረን
ደአም ኩረን፡ ፍቲሕሲ ደኵሩዅ። በጋ፡ እን ከው
በሪ ፍዳዅ ፍቲሕድ ፈረድሰውሰነሎም፡ ኒሰና
ጋባኽር እሳኽር። ውረድ፡ ምሕረት ፍርድ ዳግ
ዓውቲትረሪ ኣኽርነዲን፡ እን ምሕረት እጝገት
ፈረዳዅክ ምሕረት ሻኽላ።

ሓዋርያታ ወራት 18፡ 24-28
ላዅ ኣጵሎስ ይስታዅ ያሁዳ እስክንድርዪዅ
ኤፌሶንትል እንቱዅ፣ ኒ፡ ግርዋ፡ ጋብ ጠፍሕዶ
አርኣዅዲ፡ እን ክቱባንሲ ትክሰ ፈሀማዅዲ
እርጉዅ፣ ኒ፡ ዮሓንስር ጥምቀትሲ ካያ አርኣዅ
ድኳ እርገን፡ እን አደሪ ደርብሲ መሀርሳዅ
ኣኽነዲን፡ ገሪ ተውሀትድ፡ ኢየሱስቲ ቋለት
ጠፍሓትድ መሀርዱ እርጉዅ። ኒ፡ እን ልጝንጸሎቱዅሊ ደይዓትድ መሀርድሮ ተርሲዅ።
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ጵርስቕለዲ ኣቂለዲ ዋስኖሰነክሉ ደአም፡ ናዲ
አድኖ፡ ጃር ደርብሲ ትክሲነ ፈሀምድንዅሉ።
ኣካየትል ካርዶ ዮሰነክር እን ሻን ክኺንቲ
ይንዅሉ፣
እን ታለይቱት ከለብርድኖሉኽር
ከተብንዅሎም። ኒል ገእ ዮሰነክ ይኸ፡ እን ጃር
ገድድ እምነውሲ ገሪዅ ካቢዅሎም። ኢየሱስ፡
እን መሲሕ ኣኸትር ክቱባንልድ ቋሊሰክ፡ እን
ያሁድሲ ዲባ ጃብል ለተቑሎም እርጉዅ።

ምስማክ
ሣህል ወርትዕ ተራከባ፣ ጽድቅ ወሰላም ተሰዓማ፣
ርትዕሰ እምድር ሠረፀት። (መዝ 84:10-11)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 1፡ 15-37

ዮሓንስ ኒዅድ ሰምዑዅ፣ “እን ይደምቢ
እንተራዅ፡ ኒ ይጃብ እርግነዲን፡ ኒ ኵⶓኵለ
ዮኩም እርጋዅ፡ ኒ ግን” ዩⶖጉሲክ ጨርሑዅ።
ውረድ ይን ናውክ፡ ኒገድ እንታኽልድ፡ ገድ ዳግ
ገድ ከለብርንዅን። ውረድ ፍቲሕ ሙሴሲ
እውስቱዅ፣ ገዲ እምንዲ ደአም ኢየሱስ
ክርስቶስሲ እንቱዅ። እን ኒእኽርድ ሕቝፍሊ
ህምባዅ ላዅ እዅራ፡ ኒ፡ አርእስተሰና ሀቢዅሉ
ግራ፡ ጃርሲ ቋላዅሉ ላዅ ድኳ እላ። ያሁድ
“እንቲ፡ አውኒ ግን?” ይኖ ወጝቀርድኖሉ
ኢየሩሳሌምልድ ከዲ ሌዊከውዲት እኝሻቕኖሰነሉ፡
ዮሓንስር ሰሚዕ፡ ኒን ግን። “ኣንታ እን ክርስቶስ
ኣኽሊ” ዮ እምኑዅ ግን ግራ በረይላ። ናው ይኸ፡
“አውኒ ደአም እንቲ? ኤልያስማ?” ይኖ
ወጝቀርንዅሉ፣ ኒ ይኸ፡ “ኣን፡ ኒ፡ ኣኽሊ”
ዩዅሎም። “እንቲ እን ነቢረማ?” ኒ ይኸ፡
“ኣኽሊ” ዮ ወንተስዅሎም። እንሲን ናው፡
“አውኒ ደአም እንቲ? እን እኝሸቐውድና ውንትሳ
ኡኖር መታን ኵሹሩዅድ ውራ ይራዅን?”
ይንዅሉ። ኒ ይኸ፡ “ኣን እን ነቢይ ኢሳይያስ
የሰና፡ ‘እን አደሪ ደርብሲ ጠፍሕዳ ያዅ አው
ከደንሊ ጨርሓዅ ደሀይ ግን’” ይዅሎም። እን
እኝሻቕሰው ፈሪሳንልድ እርግንነዲን፡ “እንቲ
ክርስቶስ ወሪ ኤልያስ ወሪ እን ነቢራ ኣኽግራኽር
ኣኽሮ ደምቢ ውሪዅ ጠመቕድራዅን?” ይኖ
ወጝቀርንዅሉ። ዮሓንስ ኰዶ፡ “ኣን ዓቝድ
ጠመቕደኵን፣ ደአም እንትን አርእግድናዅ፡ እንታ
ነበክል ደው ዮ ህምበኵ፣ እን ይጃብ ሰጛዅ
ይደምቢ እንተራዅ፡ ኣን ኒሻንፍፋ ስራክሲ
እጝኪያ ድኳ አስተሀላጋዅለ ኒ ግን” ዮ
ወንተስዅሎም። ኒን እን ዮሓንስ ጠመቕዱ

እርጋዅል ዮርዳኖስር ካርጝሊ ቢታንየትል ኣኻዅ
ግን። ኒአመሪት ዮሓንስ፡ ኢየሱስ ኒል እንተራዅሲ
ቋሉዅ እማ፡ “እነሓን ሓራም ብሪጃሩዅሲ ባራዅ
በጋ ጃሩዅ” ዩዅ። እን ኒዅድ፡ “ላ ግርዋ
ይጕርበትል እንተራዅ፡ ኒ ይጃብ ሰጛዅ ግን
እማ፡ ኒ ይልድ ኵⶓኵ ያዅኩም፡ ኒን ግን። ኣን
አርእሊሉ፣ ደአም ኒ፡ እን፡ እስራኤልድውድ
ወድሕስትሮር መታን፡ ኣን ዓቝድ ጠመቕዱ
እንትዅን።” ዮሓንስ ኰዶ፡ “መንፈስ ሰሚልድ
ደለለርሰና ገሞ ኒዳግ ከፍ ዩ ቋልዅን፡ ዮ
ሰምዑዅ። እን ዓቝድ ጠመቕድያ እኝሻቓዅለ
ደአም፡ ‘እን መንፈስ ገሞ ኒዳግ ከፍ ዩⶖጉሲክ
ቋልዳዅ ግርዋ፡ ኒን ግን መንፈስ ሻትክድ
ጠመቕዳዅ’ ይዅለ ግራ ኣንታ አለለይሊሉ። ኣን
ይኸ፡ ቋልዅን እማ፡ ኒ፡ ጃርዅራ ኣኸት
ሰምዕዅን” ዩዅ። ኒአመሪት ይኸ፡ ዮሓንስ ኒለጛ
ታለይቱትዲ ደው ዮ ዋኑ፡ ኢየሱስቲ ደኩⶖጉሲክ
ቋልዅሉ እማ፡ “እነሓን በጋ ጃሩዅ” ዩዅ። እን
ለጛ ታለይቱት፡ ነስ ዩⶖጉሲክ ዋስኖ ኢየሱስቲ
ተለይንዅሉ። (አትናቴዎስ)

መዝሙር
እኩት ኣንተ..

ያኸኒትሪ ፲፩/22
ሰምበር ፍሪዅ

ሊጘር ጳውሎስር ንሽቃ ቆሮንጦስሩሊ 9፡ 1-15
ናን፡
እን
ሻትካንድ
እውስታ
እውንድ
ከተብየልኩም
ጀረብደላ፣
ውረድ
ካቢትኖ
ደለምድናኽር
ኣኽድነት
አርእዅን፣
“እን
ኣካይየትል ህምበው ሻን እⶖቝጚትልድ ተርሲነ
ካብኒል ደለሞ ህምበው ግን” ዩⶖጉሲክ እንተድ
መቀዶንዪውል ሓበንሳኽር ግን እማ፡ እንታ
ተውሀት ናብጂኻነስክ ጕድድጘሎም ህምበኵ።
ደአም እን እንተድ ሓበንስናዅ ጋር ግምሽ
ኣኽጊን፡ እን ኣን የሰና ደለምድኖ ዲዊትኖ እን
ሻንሲ እኝሸቖሎም ህምበኵን። ኣከገን ይዲ ገለ
መቀዶንዪው
እንተረነን
እማ፡
ደለምግድኒ
አረረነንኩም፡ እንተድ ይና ጀመርነድ ይን ካያ
ኣኽጊ፡ እንትጝር ስማርግድኒን ዮ ግን። ንድኻ እን
ሳዲስድናዅ እኝጅቢናርሲ ጉርድ ደለምድድኖ፡
እን ሻንሲ ይጃብ እንተል ደኵድኖ ኰድጝየሎም
ጀረብዳዅ ግን ዮ ሓሰብዅን፣ ኒንኻ ብቀሲ
ኣኽጊ፡ እኝጅቢናር እውንሰና ኣኾ ደለሞ ዲዊሮር
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መታን ግን። እን ጋብ ነን ግን፣ እን ሸቐኖ
ፈዳዅ፡ ሸቓንድ እሽሪሮ ግን፣ እን እዳንዶ ሳደድ
ፈዳዅ ደአም እዳንዶ እሽሪሮ ግን። ላዅክ
ኒሓለናዅሰና ግራ፡ እጝከልጊ ወሪ ቀሰብሶ እሰጊን፣
ውረድ ጃር ፈርሓትድ እዋዅሲ ግን ኒእጝከላዅ።
ንድኻ ዲማ ኣኻዅልድክ ኣቕታዅ ክሚትኖኽር፡
ኣኻ ኪሠሪር ወራትልክ ብጅኽድ ሕበርሲትኖኽር፡
ጃር ኣኻ ገውረሲክ በጃኽዶ ኡሮኩም ገረሰኵ።
“ጂኽድ ቡቝሰ እዉዅ፡ ኒጨዳቐትር ዲመሲ
መንደርተኵ” ያዅ ከተብሶ ህምበዅሰና፡ እን
ፈዳዅድ ፈደና፡ ነብራ ግርግዅዳ ሳንሳዓ እዋዅ
ጃር፡ እንታ ፍረስ ኰድሮኽር በጃኽድሮኽር፡
እንታ ጨዳቐት ፍረስኽር ለገድሮልኩም ግን።
እንትን እን ይነድ እሰ ጃርድ ሓምዳ ፍሪስሮ
ፈራዅ እንታ እኝጅቢናርድ፡ ኣኻ ደርብድክ
ረደቕትኖ ግን፣ እን እንታ እውንሲ ይና ናንድ
ከለብረውኽር ጃርሲ ሓመድድኖ ግን። እና
ክድመት
ኒን
እን
ሻትካንልድ
ነቐሳዅሲ
መልእዳዅ ካያ ኣኽጊ፡ ጃርሊ ኣኽራሲ ገንፈላዅ
ሓምዳ ግን። ክርስቶስር ኪሠሪር ብሽራትሊ
ህምባዅኩም ኣማነትድ እንታ አዘዝስነዲ፡ እንታ
እኝጅቢናርድ፡
ናድኽር፡
አሪውድኽር፡
ህምባዅሲኩም እንታ በንስጝነድ፡ እና ቋልስታዅ
ንሽቕናር ንድ ጃርሲ ክብ-ስደነኵ። ናው እን ጃር
እዋዅኩም ግንዲ እጝጋዅ ገድድ፡ እንተት
ሰፍለልተነኵር እንታ መታን ሺወነኵር። እን
ተልተልሰጋዅ ኒእውንድ፡ ጃርድ ሓምዳ ኣኽኒት።

ያዕቆብር ንሽቃ 5፡ 1-9
ወሪ፡ እን ክቱብ፡ “ኒ፡ እን ይነል ገምዶ
ህምባዅ መንፈሲ ቅንዐብድ ተከወኵሉ” ያዅሲ
ግምሽድማ ያዅሉ ተካዅንኩም? ኒ፡ ደአም፡
በጀኽዶ ገድ እወኵ፣ ንድኻ፡ “ጃር እን ብዱዓንሲ
እንጠረኵ እን ለጥ የውድኻ ገድ እወኵሎም” የኵ።
ንድ መታን ጃር ዓጝቀይሊ ኵና፣ ድያብሎስትኻ
ቃብሊተሉ፣ ኒኽር እንተልድ እግርዶ ግን። ጃርሊ
ስኵረሉ ኒኽር ስኵርዶኩም ግን። እንትን ሓራሙ
እንታ ናንትትሲ ነገይዳ፣ እንትን ለጛ ለበኪውር
እንታ ለፈክሲ ለጭሕዳ። ጐሀያኽር፡ ተኦይኽር
ያ፡ ስራኽር። እንታ እⶖቋሪት ስረኒል፡ እንታ
ፈርሓትስኻ ጕሂትል ለወተሉ፤ እን አደሪ ጃብል
እንተሹት ለጥሳ፣ ኒ፡ ይኸ፡ ክብሲሮኩም ግን። ዎ
ይሻን! እኺሪር ልኸጋ፣ እን ኒዳንሲ ልኻዅ ወሪ
ኒዳንሲ ፈረዳዅ፡ ፍቲሕሲ ልኸኵ፣ ፍቲሕሊ ኰዶ
ፈረደኵ፣ ፍቲሕሊ ፈረድረንኻ፡ ፈረደንታ ግራ
ፍቲሕ የውሲ እሰንታ ኣኽላ። እን ደአንድሮኽር

ድሂስሮኽር ገረሳዅ፡ ፍቲሕ እወንተዲ ፈረደንተዲ
ላዅ ኒ ግን። እንቲ ደአም ኵጨሪ ዳግ ፈረድራኽር
አውኒ ግን? እንትን፡ “ንኪ ወሪ አመሪ እኝጫ ድገ
እንድሂትል ፈርንን እማ፡ ንርትል አመራ እስኒን፣
ሰቀጥኖኽር ከሰብኖኽር ግን” ይደናኽር፡ ለዃ
ሸኑራ። እንትን፡ አመሪሩዅድ ድኳ ላሪ አርእድኒ!
እንታ መምብሮኻ ውረኒ ግን? በጋ፡ እንትን ከለላ
ወክትድ ቋልስቶ ድዳዅ ግፊዕሰና ግን። ኒአብልክ፡
“እን አደሪ ኪን ኣከን መንደርትኖ ግን፣ ንዲ
እንድዲት ኰዶ እሲኖ ግን” ይትኖ ሻኽድኑዅ።

ሓዋርያታ ወራት 19፡ 21-40
እና ወራታት ነድ ደምቢ ጳውሎስ መንፈስድ
ትጝክብሶ መቀዶንየዲ ኣካየዲሲ ዮ ኢየሩሳሌም
ፈርዶ የመሙዅ፣ “ኒል ገእ ዮሰነክ፡ ሮመትኽር
ቋልየላ ሻዅን” ዩዅ። ኒካበንትልድ ለጘትኻ፡
ጢሞቴዎስዲ
ኤራስጦስዲት
መቀዶንያ
እኝሻቝዅሎም፣ ኒ ደአም አስዪል ከለላ ግርጋት
ሓቐፉዅ። እን ወክት እንድድ፡ ጃር ቆልሲ ሰበክኒ
ደርብሲ ቋላዅድ ገሪ ዕግርግር ኣኹዅ። ላ ግርዋ
ድሜጥሮስ ይስታዅ ሓዳዳ ወርኪዅ፡ መቕደስ
ኣርጠምስሩዅድ ኣካዅ ተኪን ገበራዅ፡ እን
ሓዳድሲ ገሪዅ ረብሕዱሎም እርጉዅ። እና
ክድመትድ ረብሓውሲ እክቦኻ፡ “የሀው ይና
ርድቕ እና ክድመት ኒልድ ኣኸት አርእድኑዅ፣
ደአም እና ጳውሎስ የናዅ፡ ናንድ ገበርሰው
ኵማኵብ፡ ኵማኵብ ኣኽኒ፡ ዩⶖጉሲክ ኤፌሶንትል
ካያ ኣኽጊ፡ ኒልክ አስዪልር ገሪው ከውሲ
እምኒሰትር ወንተሰትር ቋልደነኵር ዋስደነኵር
እⶖኵድኑዅ፣ ይና ጕኢ፡ እን አስዪውዲ፡
ብሪጃርሊ ህምበውዲ ናውክ ከነየነሪ፡ በሀሪ
ኵማኵባ፡ ኣርጠምሥር መቕደስ ብላሽ ሺብትጊን፡
ንር ክብርር ሓወንጊን ግራ፡ ይና ክድመት
ቃበብስጊን ካያ ኣኽላ” ይዅሎም። ነስ ዋስኖሰነክ
ሓረቕርኑዅ እማ፡ “ኣርጠምስ ኤፈሶንትሪ በሀሪ
ግን!” ይኖ ጨርሕኑዅ። እን ድገትልር ዕግርግር
ኣኹዅ፣ እን ከውኻ፡ እን ጳውሎስር ጨር
መቀዶንዪው ጋዩስዲ ኣርስጠርኮስዲት ገወዱኑ፡
እን ከዋ-እክቢሰኒል ናውክ ላድ ጋጚኒዅ። ጳውሎስ
እን ዕወያ ነበክል ቱሮ ጀረበሰናኻ፡ እን ታለይቱት
ገብንዅሉ፣ እን ኒማስ መድ አርደት አስዪውኽር
እን እክቢሰኒል እንቶ ውልኢል ቱጊን ንሽቃ
እኝሻቕኖ ሺዊኒዅሉ። እን እክቦ ዕግርግር ዮ
እርግነዲን፡ ናብጅኻነክ ውረድ እክብስነት አርኡኑ
እርግኒ እማ፡ ናገለኻ ላዅሲ፡ አሪዋ አሪዅሲ
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ጨርሑኑ እርግኑዅ። እን ከወልድ ላውኻ፡ እን
ያሁድ ጃብራ ደኵስናዅ እስክንድሮሲ ሓብረ
ኡኑዅሉ።
እስክንድሮስኽር፡
ትም
ይድኖ
አሸሩዅ፣ ከዋ ጃብልር ሽጝክሪትሮ ወጠኑዅ።
ያሁዳ ኒኣክነስ አለለይኖሰነክ ደአም፡ ለጛ ሰዓት
ኣካዅሲ ላ ደሀይድ፡ “ኣርጠምስ ኤፈሶንትሪ በሀሪ
ግን!” ይኖ ጨርሕኑዅ። እን ድገር ከታባ ዕወይሲ
ሀያይሰሰና፡ “ከው ኤፈሶንዱ፡ ኤፈሶንዲ ዕርዲራ፡
እን ኣርጠምስ በሀሪር መቕደስዲ፡ እን ሰሚልድ
ገማዅ ተኪንዲት ተከውረት አርእጋዅ አውንኒ?
እና ጋራት ነን ከሐድሰገው ኣኾ ደምቢ ሀያይኽር
ያ፡ ህውከስኽር ገለ እሰጋ፣ እና ከው ነን እንታ
መቕደስኻ ስወግኒ፡ እንታ ኵማኵበትኻ ጀኸግኒ ግን
ነት
ነቕስድኖሎም
እንትን
ህምብደናዅ።
ድሜጥሮስዲ ኒጨርዲ ከው ሸከየነው ክመነን፡
ፍርድ-ልጝንቲ
ብስተው
ግን፡
ሰየምኽር
ህምበነኵሎም፣ ናሹር ናሹ ሸክይስጚድኖ ባረሎም።
ንድ
ንኻ
አሪዅ
አርእትኖ
ጀረብደናዅ
ዋንተንኩም፡ እን ክንትስተዅ ይና ዕግሎትል
ድⶖስትኒ። እና ዕግርግር ንድ ኡናዅ ምስምሳ
እጝግናኽር
ኣኽነውድ፡ እና
ንኪ
ኣኻዅ
ድርግርግድ
ድኳ
ሸከይስግኒን
ጓቚትነኵን
እⶖኵንዅን።”

ምስማክ
ምድርኒ ወሀበት ፍሬሃ፣ወይባርከነ እግዚአብሔር
አምላክነ፣ወይባርከነ እግዚአብሔር። (መዝ 66:6-7)

ማርቆስር ኪሠሪር ብሽራት 4፡ 24-38
ኢየሱስ ኰዶ፡ “እና ዋስደናዅድ ፈጠና፣ እን
ኒድ መከርደና ምክረድ መከርስሮልኩም ግን፣
ኰስትሮኩምኽር ግን። እን ሻዅድ ኰስተኵሉ፣
እን እጝጋዅልድኻ እን ኒ ሻኻዅር አስትሮሉ ግን”
ይዅሎም። ናጝር፡ “ግም ጃሩዅ እን ግርዋ
ኒፈደንሲ ብሪል ፈዳዅሲ ተከኵ፣ ኒ ቂርዲ ገርክዲ
ገኝጀኵር ጓኵር፣ ኒ አርእግኻ እን ፈደን በኰለኵር
ለገደኵር። እን ብራኽር ንርላውድ ፍሪተቲ፣ ሰልፋ
ብኵሉ፡ ደንብጝ ጨረረኵ ሱሪተኵር እማ፡ እርዊል
ፍሪተኵ። መሽው ኣኾ እን አር ገሰነክ፡ ኒድ-ኒድ
ኒማሽር አደኵ እማ እሽሪሮ ሰገረኵ” ይዅሎም። ኒ
ይኸ፡ “ግም ጃርዲት ውረዲ ዋርዲስንንላ፡ ወሪ
ይኸ፡ ውረድ መሰልድንንላ? ንሪ እን ብሪል ህምባ
ፈደንልድ ሽጕረሪ ፍራ እድሪዅሰና ግን።
ፈስትረሰነክ ደአም በኰለቲ እማ ኣኻ አምሪልድክ
ኵⶓቲ፣ ጀከል ሰሚው ንርሻሚል ናልጝንትትሲ

ገበርድኖ ገረሲሰው በህሊን ለጝክክር ፍደቲ”
ዩዅ። እን ናው ዋስድኖሉ ገረሰናዅ ደርብድ
ነወየው
ገሪው
መሰልድ፡
ገሪው
ጋራት
ጋቢዅሎም። ናት፡ መሰል እጝገት ጋቢለሎም፣
ኒታለይቱትሲ ደአም ናቱትል ኒትክ ወድሕዱሎም
እርጉዅ። እን ግርጋ እንድሂሲ ኵንን ኣኾሰና
ኢየሱስ፡ “እኝጫ ካርጝሊ ካርንን” ይዅሎም።
እን ከውሲ ስብድኖኻ ኒት ኒል ዋነት ታⶖኰትሊ
ናዲ አድንዅሉ፣ ኰዶ አሪው ታንኳትኽር ኒዲ
እርግቲ። ሒለቱዅ ውልዋል ኣኹዅ እማ፡ እን
ታⶖኰቲ እንታኽተሪስክ እን ደሃፋት ታⶖኰቲትል
ትዉዅ። ኢየሱስ ደአም እን ታⶖኰቲትል
ጕርበትድ ድኩርቶ ገኝጆ እርጉዅ፣ ናው ይኸ፡
“መምህር ድድንዅን፡ ሽዅሸለማካ?” ዩኑ
ጕድንዅሉ። (ወልደ ነጐድጓድ)

ያኸኒትሪ ፲፰/29
ሰልፋ ሰምበር መስቀሉዅ

መዝሙር
ዝንቱ ውእቱ መስቀል..

ሰልፋ ጳውሎስር ንሽቃ ቆሮንጦስሩሊ 1፡ 10-31
ዎ ይሻን፡ ናውክ ተዋፈቕትኖ፡ እንታ ነበክልር
ሲርና ዋነጊን፡ ደአም ላሕላንዲ ላቋለዲሲ ላዅ
ኣኽትኖ፡ ይና አደራ ኢየሱስ ክርስቶስር ሱⶖድ
ጕድድጘኩንኩም። ይሻን፡ እንታ ነበክል ዋኻ ዋነት
ከው ቆሎኤስሩውድ ድውስተሰነለ፡ ኒንኻ እንተልድ
ኣኻዅክ፡ “ኣን ጳውሎስሩዅ ግን” “ኣን
ኣጵሎስሩዅ ግን” ወሪ “ኣን ኬፋሩዅ ግን” ወሪ
“ኣን ክርስቶስሩዅ ግን” የኵ። ክርስቶስ
በንስስጘማ? ወሪ ጳውሎስማ ኣኾ እንታ መታን
ከርከርሳዅልኩም?
እማ
ጳውሎስር
ሱⶖድ
ጠመቕስድንዅን? ክሪስጶስዲ ጋዩስዲር ንኻ ላዅሲ
ድኳ
ጠመቕድጋኽር
ኣኽነዲን
ጃርሲ
ሓመደኵንሉ፣ ውረድ እንተልድ ላዅ ድኳ
“ኒሱⶖድ
ጠመቕስዅን”
ይሮ
ገረሰላ።
እስጢፋኖስር ጪወስርባ ጠመቕድዅን፣ ኒድ
እንደረድ ደአም አሪዅ ጠመቕደት እልብርሰለለ።
ክርስቶስ ኪሠሪር ብሽራትሲ በሸርድያ ግራ፡
ጠመቕዲያ እኝሻቕለለ። እን ይበሸርድናኻ ኣዳምር
ጋብ ሽኻሩውድ ኣኽላ፣ ኒንኻ ክርስቶስር መስቀል
ኒሒል ግምሽትል ኣኽጊን ግን። ቆል መስቀሉዅ
እን ድደውድ ዓወድናር ግን፣ ይነድ እን
ደአናኽርድ ደአም ሒል ጃሩዅ ግን። “ፋህማና
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ልውርሲ ድሂስያ ግን፣ እን ኣምራና አምርስኽር
ፈተታሕስያ ግን” ያዅ ከተብሶ ህምባዅሰና፤ እን
ልውሩዅ አዊል ህምባዅን? እን ከታባኻ አዊል
ህምባዅን? እና ዘበን ንድዅድ ሽጝክሪተንታ
አዊል ህምባዅን? ጃር እና ብሪጃር ንድዅድ
ልውርሲ ዓወድናር እሲጋዅመሉ? ብሪጃር፡
ጃርሲ፡ ልውርድ ዮ አርእጊንሉ፡ ዓወድናር ተካዅ
ይና ሰበክነድ ዮ፡ እን እምነውሲ ደአንድሮ፡ ጃር
ኒልውርድ ጨረሩዅ። ውረድ፡ ያሁዳ፡ እሻረት
ወጝቀረነኵ፣ ግሪኻ፡ ልውር ጀረበነኵ፣ ይን
ደአም፡ እን ያሁድዳ ዓጝቀፊሰና፡ እን ከው አሪ
በለዱውዳ ዓወድናር ኣኻዅ፡ እን ከርከርሳዅ
ክርስቶስቲ ተምቢህነኵን። ክርስቶስ ደአም እን
ሽጝስተው፡ ያሁዲ ግሪኽዲሲ ሒል ጃሩዅዲ
ልውር ጃሩዅዲ ግን። ውረድ ዓወድናር ጃሩዅ
ኣዳምር ልውርልድ ኪደኵ፣ ሕይምንተ ጃሩዃ
ኣዳምር ተብልድ ሒለቲተኵ። ዎ ይሻን፡ እንታ
ሽጛነስ ሓሰባ፣ ገሪው እንተልድ ሥኺ-መኸለድ፡
ልውሩዲ ሒለቱዲ፡ ሕሹማንዲ፡ እርግድኒ፣ ደአም
ጃር እን ልውሩዅሲ ስማስሮር መታን ብሪጃርሊ
ዓወድናርሲ ፍሪሩዅ። ጃር እን ሒለቱዅሲ
ስማስሮር መታን እን ብሪጃርሊ ሓያምሲ ፍሪሩዅ።
ጃር፡ እን ህምብነኵን የውሲ ስማስሮር መታን፡
እን ብሪጃርሊ ወንዲ እጝገውዲ፡ ቃበብሰውዲ፡
ዋኒገውዲት ፍሪሩዅ። ኒንኻ፡ እን ሥኻ ሰራዅ
ኒውክ ጃር ጃብል ፋሺትጊን ዮ ግን። ኒ፡ እን
ይነድ፡ ጃርልድ ልውርዲ ጨዳቐትዲ፡ ሸታከትዲ፡
ደአንዲ ኣኻዅና፡ ክርስቶስ ኢየሱስሲ ዮ፡ እንታ
ፊዅቲር ዕል ግን፣ ንድኻ፡ እን ከተብሶ
ህምባዅሰና፡ “እን ጀመራዅክ እን አደረድ
ጀመርኒ።”

ሰልፋ ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 4፡ 1-11
ገድም
ክርስቶስ
ሥኸድ
ይና
መታን
መጨጭነዲን፡ [ላ ኣዳም ኒሥኸድ መጨጨን
ሓራም እሰላ] እንትጝር እና ሓሳብ ንድ ደበልታ፣
እንሲን እን ብሪል መንደርትትኖሉ እውስታዅኩም
ከብተ ህምባዅ እንታ መምብሮሲ ጃር ኪንሲ
ግራ፡ እንታ ሥኺ-ሸንሀትሲ እሲትኖ ኣኽድኒ።
እን ቀይድ-ብነድ፡ ሥኺ-ሰውሀትድ፡ ሸከርድ፡
ዓገል-እጝጋ-ጎልየድ፡ ጅእነድ፡ ኰዶ ፍቲሕ
እጝጋዅ ጣዖት ኬነይነድ መንደርትዱኑ፡ እን ከው
አሪ በለዱ እሲድኖ እጝከለነውሲ እስዱኑ ደኳዅ
ወክት አቕትራ። ናው፡ እንትን ናዲ እን ቀይድ
እጝጋ መናብረትሊ ሕበርሲግድናኽር ኣኽድንነዲን
ፈከርሱኑ ጀኸነኵኩም፤ ደአም ናው እን ህምበውዲ

ክረውዲት ፈረድሮ ደለሞ ህምባዅድ ጨብጫብ
ቀስብድ ኡድኖ ግን። ንድ መታን ግንኻ፡ ሥኸድ
ድኳ፡ ኣኻ ኣዳም ፈረድሳዅሰነክ ፈረድሰነን፡
ናውኽር ጃርዲ መንፈስሊ መንደርትድኖር መታን
ግን፡ እን ኪሠሪር ብሽራት፡ ክሮ ህምበውድር
ኒተምቢህሳዅ። ደⶖንጎባ ናድካ አለሩዅ ስኵሩዅ
እማ፡ ፈጠና፣ እንተሹትኽር አነባ፣ ኒንኻ እንታ
ጸሎትል ተውህትኖር መታን ግን። እጝከሊ ገሪ
ሓራምሲ ኩሰቲ እማ፡ ኒድካ አወይሲ እኺሪራ
እጝከሊት ተከዋ። ሕርጕም እጝገት ጋሺ ከለብራ።
ላዅክ እን ኒከለብራዅ እውን ገድሰና፡ እን ገሪ
ጅንስ ኣኻዅ ገድ ጃሩዅድ እኺርኺርድ
እኝሻቕሳ። እን ጋባዅ፡ ቆል ጃሩዅሰና ሃበ
ዲዊን፣ እኝሻቕሳዅር እን ጃር እዋዅሉ ሒልሰና
ሃበ እኝሻቕስን፣ ጃር ኢየሱስ ክርስቶስሲ ኒዲክዲክ
ከበርዶር መታን፡ ኒድ ክብርዲ ሥልጠትዲ ዲማ
ዳይምድ ወጀበኵ። አመን።

ሓዋርያታ ወራት 2፡ 22-36
ከው እስራኤልዱ፡ እና ኣን የኩም ፈረውሲ
ሸኑራ፡
እንተላውድ
አርእድነሰና፡
ኢየሱስ
ናዝሬትሩዅ እን ጃር እንታ ነበክል ኒድ ሃበ እሰው
ሒልዲ፡ ፍክርዲ፡ እሻራትዲሲ ጃር ሰምዓዅሉ
ግርዋ እርጉዅ፣ እና ግርዋ ኒን፡ እን ፍቲሕሲ
ቋለት፡ ድⶖስታዅ ስታት እማኒዅ አምር
ጃሩዅድ እውስታዅሲ፡ እንትን እን ከው ፍቲሕ
እጝገውድ
ናንድ
ከርከርድድንዅሉኽር
ኩድንዅሉኽር፣ ደአም፡ ክሪ ሒልድ ሸኽስትሮ
ገረስተጋዅ ኣኽነዲን፡ ጃር፡ ሲኦልዲር ዕቖትልድ
በሪ ፍዶ ጕድዅሉ። ዳዊት ኒዅድ ‘እን አደረስ
ዲማ ይጃብል ቋለኵንሉ፡ ኒ፡ ይላው ናንሊ
ዋኒነዲንኻ ሀወክሰሊ፣ ንድ መታን፡ ይለበካ
ፈርሑዅ፡ ይላጝቅኻ እልል ዩዅ፡ ይሥኻኽር
ሳደድ ክሮ ግን። ውረድ ይፊዅቲት ሲኦልትል
ባራለላ፡ ኵሻትክሲ ይኸ፡ በረስና ቋልዶ ባረለሉ።
እንቲ
ደርብ
ርሑዅሲ
አርእሲስርዅለ፡
ኵዋንትነድር ይኸ፡ ፈርሓትድ ብስቶለ ግን’ ዩዅ።
ዎ ይሻን፡ እማኒውልድ ኣኻዅ ይና እኽር ዳዊት
ክረትር ደብተትር እንተድ ዳህርድ ድውስቲሮኩም
ዋጅብ ግን፣ ኒአርብ ይኸ፡ ንኪርቂር ኣኽራሲክ
ይና ነበክል ህምበኵ። ኒ፡ ነቢይ ኣኽነዲን፡
ኒአሰልድ ላዅሲ ኒቂጦራ ሲመሩዅል ከፍ ሲሮ፡
ጃር፡ ሸርነድ ሸረትሉ አርኡ እርጉዅ። ዳዊት፡
ጉርድ ክርስቶስር ክሪልድ ጕነድ፡ ‘ኒፊዅት
ሲኦልትል ከብተላ፡ ኒሥኻኽር በረስና ቋለላ’ ዮ
ጋበ እርጉዅ። እና ኢየሱስ ኒስ፡ ጃር ክሪልድ
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ጕድዅሉ፡ ይጝር ንድ ኒድክድ ሰሚዕ ግን። ኒ
ይኸ፡ ጃር ላውል ክብ ዮሰና፡ ሳዳ መንፈስ
ሻትኩዅስኽር ኒእኽርልድ ከለብሮሰና፡ እና እንትን
ቋልደናዅዲ
ዋስደናዅዲት፡
ይና
ዳግ
ቡቝሲዅሉ። ዳዊት ሰሚል ዓረጋዅ ድኳ ኣከን፡
ደአም፡ ኒ፡ ኒላውድ ‘እን አደራ ይአደረስ፡
ኵአፋይትስ ኵልኵኳ ዓጝቀይ ሀቢሪሲክሎም ይላው
ናንሊ ከፍ ዪ’ የኵ። እማ እና እንትን
ከርከርድድናዅ
ኢየሱስቲ፡
ጃር፡
አደረዲ
መሲሕዲ እሰትሉ፣ እስራኤልትል ህምባ ከው
ናውክ
ኒስ
ጠፍሕዶ
አርእን”
ዩ
አተምቢህድዅሎም።
ምስማክ
ወወሀብኮሙ ትእምርተ ለእለ ይፈርሁከ፣
ከመያምሥጡ እምገጸ ቀሥት፣ ወይድኅኑ
ፍቁራኒከ። (መዝ 59:3-5)

ማርቆስር ኪሠሪር ብሽራት 8፡ 27-38
ኢየሱስ
ኒታለይቱትዲ
ድገ
ቂሳርያ
ፍሊጲስትሪትል ፈሩዅ፣ ደርብልኻ ኒታለይቱትሲ፡
“ከው አውኒ ግን የናዅንለ?” ዮ ወጝቀርዅሎም።
ናው ይኸ፡ “ዮሓንስ ጠመቕደንታ፡ አሪውኻ
ኤልያስ፡ አሪው ይኸ፡ ነበዋትልድ ላዅ ግን የው
ህምበነኵ” ይንዅሉ። ኒ ይኸ፡ “እንትጛ አውኒ
ግን ይደናዅንለ?” ዮ ወጝቀርዅሎም። ጴጥሮስኻ፡
“እንቲ እን ክርስቶስ ግን” ዮ ወንተስዅሉ።
እንሲን
ኒገፍድ
ወላ
ላዅድ
ድወግኒን
አዘዙዅሎም። ኣዳሚንድዅራ ገሪ ጅርበትዲ
ጨገምዲ ብትሮኽር፡ ድገር በህሊንዲ ከዳ ገሹዲ
ከታበንዲሲ ቃበብስሮኽር፡ ኵውስትሮኽር ኣኸት፡
ኰዶ ሠዃ ኳራ ደምቢ ድሞ ጓት መሀርድሮሎም
ተርሲዅ። እና ጋር ኒስ ይኸ፡ ዳህርድ ጋቢዅሉ።
ጴጥሮስ ይኸ፡ ዕጭጭሰ ገንሕሮሉ ተርሲዅ።
ኒታለይቱትሊ ግልጭ ዮ መኸልቱኻ፡ ጴጥሮስቲ፡
“ይድ እንደረሲ ኣኺ ሰጣን፡ ውረድ እንቲ
ኣዳምሩዅ ግራ ጃሩዅ ሓሰበላ” ዮ ገንሕዅሉ።
እን ከውዲ ኒታለይቱትዲት ኒል ሽጞ፡ “ኣኻዅክ
ተለይሮለ ጀረባዅ ዋነን ኒሹት በረይን እማ፡
ኒመስቀልሲ ጕዶ ተለይንለ። እን ኒፊዅቲት
ደአንዳዅ ድሂስሮላ ግን፣ እን ኒፊዅቲት
ይመታንዲ
ኪሠሪር
ብሽራት
መታንዲሲ
ድሂሳዅላኻ ደአንድሮላ ግን። ላ ኣዳም ብሪጃርስክ
ረብሖ ኒፊዅትሲ ድሂሰን ውራ መኽሰብ ሻዅን?
ኒሪሕ አብልካ ኣዳም ውራ ኡርድ? ንድኻ እና
ቀሓበንተዲ ሓራሙዅዲ ኣኻዅ ሞላድ ኒል፡ ይዲ
ይቖልዲሲ ስማራዅ፡ ኣዳሚንድዅራ ኒእኽርድ

ክብርድ፡ እን ኒመልእክየት ሻትካንዲ እንተራካክ፡
ኒድ ስማርዶ ግን።”

ያኸኒትሪ ፳፭
ሊጘር ሰምበር መስቀሉዅ

መዝሙር
ትብሎ መርዓት ...

ሰልፋ ጳውሎስር ንሽቃ ቆሮንጦስሩሊ 2፡ 1-11
ዎ ይሻን፡ እንተል እንተሩⶖጉሲክ፡ እን ሥቱር
ጃሩዅሲ ቆላት ሽኻሩዲ ወሪ ልውሩዲሲ፡
ተምብሁልኩም እንትሊ። እን ኢየሱስ ክርስቶስ
ከርከርሳዅሲ ኣኽገትክ እንታ ነበክል ኣሪዅ ላሪ
አርእጊን የመምዅን። ኣን ይኸ፡ ሕይምንተዲ
ጕኢዲ ገሪ በጅበጅነዲሲ እንተል እንትዅን።
ይጋብዲ ይተምቢህነዲ ኰዶ፡ መንፈስ ሻትክ
ሒልድ ወድሕስተው እርጉዅ ግራ፡ ምልልጘው
ቆላት ልውሩውድ እርግላ፣ ንድኽር፡ እንታ
ኣማነት ሒል ጃሩዅድ ዳግ ግራ ኣዳምር ልውር
ዳግ ኣኽጊን ግን። እን መንፈስድ ዳበረውድ ነበክል
ደአም ልውር ጋብነኵን፣ እን ይን ጋብናዅ ልውር
ደአም እና ወክት ንዱዅ፡ ወሪ እን ድድሮ ፈረው
እና ወክት ኒል ሓከመውድ ልውር ኣኽላ። ይን እን
ሥቱርዲ ትብታዅዲ ልውር ጃሩዅሲ ግን ይን
ጋብናዅ፣ ኒንኻ እን ወክት ጃብ፡ ጃር ይና ክብር
መታን ጃቢሶ የመሞ እርጋዅ ግን። እና ወክት
ንዱውድ ሓከመንቲትልድ ወላ ላዅ አርኣዅሉ
እርግላ፣ አርኦሉ እርገው ኣከነን፡ እን ክብር
አደረስ ከርከርድግኒድሉ ሻው ግን። ደአም እን
ከተብሳዅሰና፡ “ዕላ ቋልጋዅ፡ እⶖቝዋኻ
ዋስጋዅ፡ ኣዳምር ለበከኻ ሓለንጋዅ፡ ጃር እን
እጝከለውድሉ ደለምድዅሎም።” እና አለር ነስ፡
ጃር ኒመንፈስድ እሰ ወድሕድዅልና፣ ውረድ እን
መንፈስ፡ ኒትክ፡ ሥቱር ጃሩዅሲ ድኳ ከብሰጊ
መመየኵ። እን መንፈስ ኣዳምሩዅ ኒል ህምባዅ
ኣከገን፡
አሪዅ፡ ኣዳምር አለርሲ
አውኒ
አርእሮሎም ገረሳዅን? ኒሰና ይኸ፡ እን መንፈስ
ጃሩዅ ኣከገን፡ ጃርሲ ቋለው ጋራትሲ ወላ ላዅ
አርአለሎም።

ሰልፋ ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 2፡ 20-25
ከታ እንታ እስነድ ጠዓምብስትድኖ ዓቕል
እስደነን ደአም፡ ወሪ በና ህምባዅንሉ? ኪሠሪ
እስዱኑⶖጉሲክ ጂበስ ምዅርደነን ደአም፡ ኒን ጃር
ጃብል ከለብርሳዅ ግን። ንድ ግን እንትን
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ሽጝስትድናዅ እማ፡ ክርስቶስ ኒፈለኸስ ተለይትኖ፡
እንታ
መታን
ጀረቡዅ፣
ኪዳ-ቋላኽር
ባርዅልኩም። ኒ፡ ሓራም እሲላ፣ ኒአብልኽር
ድመል አርስላ፣ ጀኺነሰነሉ ወንተሮ ጀኺላ፣
ሳቀይድኖሰነክሉ ይኸ፡ እን እምንድ ፈረዳዅ ጃርሊ
ኒጋርሲ ደኵሶ እዉዅ ግን ግራ ጕኢሲስላ። ይን
ሓራምልድ ክርኖ
ጨዳቐትድ
መንደርትኖር
መታን፡ ኒ፡ ኒላውድ ይና ሓራምሲ ኒገሮብሊ ካኒል
ምዅሩዅ፣ ኒለከንድ ግን እንትን እቢርድናዅ።
እንትን በግ በረርደሪርሰና እርግድኑዅ፣ ናን ደአም
እን እንታ ፊዅቲር ምቓቐዲ ተከወንተዲትል
ወንተርድኑዅ።

ሓዋርያታ ወራት 4፡ 19-30
ደአም ጴጥሮስዲ ዮሓንስዲ፡ “ጃርስጝ፡ እንተት
ዋስና፡ ጃር ጃብል ትክያዅ ኣከን እንተላውድ
ፈረዳ” ዩኑ፡ “ይን ይና ገፍድ፡ ቋልናዅዲ
ዋስናዅዲት ጋበግኒ ህምብኖ ኣከለና” ይኖ
ወንተስንዅሎም። ውረድ እን ከው ናውክ እን
ኣኻዅ ጋርድ ጃርሲ ሓመዱኑ እርግንነዲን፡
መለይድኖሎም ደርብ ብኑዅ እማ፡ ድምኖ
ጕኢሲስኖ፡ ፈርድኖ ባርንዅሎም። እን እሻረት
እቢርኒዅ ኒዳግ እስተዅሉ ግርዋኻ ኒአመታት
አርብያ
አወይሲ
እርጉዅ።
ኒድ-ኒድ
እጝክስትኖሰነክ ናጨርሊ ፈርኖ፡ እን ከድ ገሹዲ
እን በህሊንዲ ይነውሲሎም ድምንዅሎም። ኒስ
ዋስኖሰነክ ናደሀይሲ ላድ ጃርሊ ክብሲነ፡ “ዎ
ሰመዲ ብረዲ በሓርዲ፡ ናትክ አለር ናል
ህምበውዲት መሀድራኽር አደራ፡ እን መንፈስ
ሻትክድ ይና እኽር ዳዊት ኵገኝጂና አብድ፡
‘ውሪዅ እምነገው ሓረቕርንዅን፣ ከውኻ ግምሽ
ሐሰበናዅን? ብሪ ጊምትት ጕኑዅ፣ እን ሰየም
ይኸ፡ እን አደረዲ፡ ኒመሲሕዲት ቃብሊትድኖ
ላድ
እክብስኑዅ’
ይራዅ፡
እምንድክር፡
ሄሮዱስዲ፡ ጲላጦስ ጶንጥዮስዲ፡ እምነገውዲ፡
እስራኤልድ
ከውዲዲ ኣኽኖ፡ እን እንቲ
ሸመትራዅ
ኵእዅራ
ሻትክ
ኢየሱስቲ፡
ቃብሊትድኖ እና ዕርዲራ ኒሂትል እክብስኑዅ። ኒስ
ናሀብነኻ፡ እን እንቲ ኵናን ፍቲሕዲ ኵሒልዲሲ
ኣኽሮ ይሮ ጉርድ ሰተትራዅሲ እሲድኖር መታን
ግን። ናን ይኸ፡ አደራ፡ ናጕኢሲስነስ መኸልቲ፡
ኵገኝሺንሲ ይኸ፡ ኵቆልሲ ጋቢድኖ ሰባተት
እዊሎም። እን ኵእዅራ ሻትክ ኢየሱስር ሱⶖድ
እቢስነዲ፡ እሻረትዲ፡ ፍክርዲ ኣኽሮ ኵናንሲ
ጠለቒ” ይኖ፡

ምስማክ
ወአጽንዖ እግዚኦ ለዝንቱ ዘሠራዕከ ለነ፣ ውስተ
ጽርሕከ ዘኢየሩሳሌም፣ ለከ ያመጽኡ ነገሥት
አምኃ። (መዝ 67:28-29)

ሉቃስር ኪሠሪር ብሽራት 9፡ 18-27
ኢየሱስ
ኒታለይቱትዲ
ድገ
ቂሳርያ
ፍሊጲስትሪትል ፈሩዅ፣ ደርብልኻ ኒታለይቱትሲ፡
“ከው አውኒ ግን የናዅንለ?” ዮ ወጝቀርዅሎም።
ናው ይኸ፡ “ዮሓንስ ጠመቕደንታ፡ አሪውኻ
ኤልያስ፡ አሪው ይኸ፡ ነበዋትልድ ላዅ ግን የው
ህምበነኵ” ይንዅሉ። ኒ ይኸ፡ “እንትጛ አውኒ
ግን ይደናዅንለ?” ዮ ወጝቀርዅሎም። ጴጥሮስኻ፡
“እንቲ እን ክርስቶስ ግን” ዮ ወንተስዅሉ።
እንሲን
ኒገፍድ
ወላ
ላዅድ
ድወግኒን
አዘዙዅሎም። ኣዳሚንድዅራ ገሪ ጅርበትዲ
ጨገምዲ ብትሮኽር፡ ድገር በህሊንዲ ከዳ ገሹዲ
ከታበንዲሲ ቃበብስሮኽር፡ ኵውስትሮኽር ኣኸት፡
ኰዶ ሠዃ ኳራ ደምቢ ድሞ ጓት መሀርድሮሎም
ተርሲዅ። እና ጋር ኒስ ይኸ፡ ዳህርድ ጋቢዅሉ።
ጴጥሮስ ይኸ፡ ዕጭጭሰ ገንሕሮሉ ተርሲዅ።
ኒታለይቱትሊ ግልጭ ዮ መኸልቱኻ፡ ጴጥሮስቲ፡
“ይድ እንደረሲ ኣኺ ሰጣን፡ ውረድ እንቲ
ኣዳምሩዅ ግራ ጃሩዅ ሓሰበላ” ዮ ገንሕዅሉ።
እን ከውዲ ኒታለይቱትዲት ኒል ሽጞ፡ “ኣኻዅክ
ተለይሮለ ጀረባዅ ዋነን ኒሹት በረይን እማ፡
ኒመስቀልሲ ጕዶ ተለይንለ። እን ኒፊዅቲት
ደአንዳዅ ድሂስሮላ ግን፣ እን ኒፊዅቲት
ይመታንዲ
ኪሠሪር
ብሽራት
መታንዲሲ
ድሂሳዅላኻ ደአንድሮላ ግን። ላ ኣዳም ብሪጃርስክ
ረብሖ ኒፊዅትሲ ድሂሰን ውራ መኽሰብ ሻዅን?
ኒሪሕ አብልካ ኣዳም ውራ ኡርድ? ንድኻ እና
ቀሓበንተዲ ሓራሙዅዲ ኣኻዅ ሞላድ ኒል፡ ይዲ
ይቖልዲሲ ስማራዅ፡ ኣዳሚንድዅራ ኒእኽርድ
ክብርድ፡ እን ኒመልእክየት ሻትካንዲ እንተራካክ፡
ኒድ ስማርዶ ግን።” (እግዚእነ)

መተሊተሪ/ጥቅምት ፪/13
ሰልፋ ሰምበር ዕምቦቡዅ

መዝሙር
በጊዜሁ ኀለፈ ክረምት ...

ጳውሎስር ንሽቃ ሮሚውሊ 7፡ 1-13
ዎ ይሻን፡ በጋ፡ ኣን፡ እን ፍቲሕሲ አርአውድ
ግን ኣን ጋባዅ፣ ኒንኻ፡ ፍቲሕ ኣዳምቲ
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ኒመምብሮር
ወክትል
ካያ
እኝሸወትሉ
አርእግድናኽርማ? ህምቡንትክ፡ እዂና ንራጝ
ኒሪሕድ ዋኒራሲክ ፍቲሕድ ኒዲ እኝሸውስረሪ ግን፣
ደአም ንራጝ ክረን ንራጝሲ ቋላዅድ ፍቲሕልድ
ጠለቕስረሪ ግን። ኒሰና ይኸ፡ ንራጝ ኒሪሕድ ዋኑ
አሪ ግርወዲ መንደርትረን ቀሓበንታ ይስተቲ፣
ደአም ንራጝ ክረን እን ፍቲሕ እንዲልድ በሪ-ፍረሪ
ግን፣ አሪ ግርዊል ክኻንስረጝር ቀሓበንታ ኣኽላ።
ኒሰና ይኸ፡ ዎ ይሻን፡ ይን ጃርድ ፍራ ፍሪትኖ፡
እንትንኽር አሪዅዱ፡ ኒንኻ፡ እን ክሪልድ ጐዅዱ
ኣኽትኖር መታን፡ ክርስቶስር ገሮብድ ፍቲሕልድ
ክርድኑዅ። በጋ፡ ሥኸድ መንደርትኑ እርግናካ፡
ሓራምድ እንተኻዅ ይና ሸኽዳ-ተምነት ፍቲሕድ
ጕድጕድሶ፡ ክረድ ኣካዅ ፍራ ፍሪትሮ ይና
ሰዀንንሊ ከደሙ እርጉዅ፣ ናን ደአም፡ እን
ከተብሳዅ ድኽና ፍቲሕድ ዓጝቀይ ገኝሺን
ኣኽግኒ፡ ሓዲስ መንፈስ መምብሮሲ፡ እን
እኝሸዎና እርጋዅ ፍቲሕልድ ክርኖ ጠለቕስንዅን።
ውራ ደአም ይኖ ግን? እን ፍቲሕ ሓራም-መኒ?
የኒ ግን! ፍቲሕ ዋነገን ደአም ሓራምሊ ወተርስነስ
ኒዀርስክ አርእጊድሉ። እን ፍቲሕ “ተምነትግ”
የገን፡ ተምነትሲ አርእጊድሉ ሻኽር ግን። ሓራም፡
ፍቲሕሲ እጝገት ክራዅ ግን፣ በጋ፡ ሓራም
ትእዛዝሲ ነፍዕስቶ፡ ኣኻ ተምነትሲ ኒትክ
ይዓጝቀይል መሀዱዅለ። እማና ደአም፡ ፍቲሕሲ
እጝገት ይሪሕዲ እርግዅን፣ ትእዛዝ እንቶ
ደምብኻ፡ ሓራም ሪሕ አሩዅ፤ ኣጝኻ ክርዅን፣
እን ሪሕ ኡሮለ ይስቶ እውስታዅለ ትእዛዝኻ፡ ክራ
ኣዅዅለ። ሓራም፡ ትእዛዝልድ በኽት አሮ
ምሊዅለ፣ ኒድር ኵውዅለ። ንድ መታን፡ እን
ፍቲሕ ሻትክ ግን፣ እን ትእዛዝኽር፡ ሻትክዲ
ጫድቕዲ ትክያዅዲ ግን። እን ትክያዅማ ይድ
ክራ ነቕሳዅለ? ኒዀርስክ! ክረስ ናቕሳዅለታ
ሓራም ግን። ሓራም፡ ሓራም ኒኣክና አርእስትሮር
መታን፡ እን ኪሠሪ ኣኻዅድ እሰ ክረስ
ናቕስዅለ። ንድኻ እና ሓራም ኒን፡ እን ትእዛዝድ
ዮ ዓደድ እጝጋዅ ሓራም ኒኣክና ወድሕስትሮ
ግን።

ሰልፋ ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 1፡ 21-25
እንትን እንታ ኣማነትዲ ሳደዲ ጃርሊ ኣኽሮር
መታን እን ክረውልድ ጕዳዅሉዲ፡ ክብርኽር
እዋዅሉዲ ጃርድ እምንድኖ ህምብደነኵ። እምንሊ
አዘዝስዱኑ ጎላል እጝግረሪ እጝከሊ ሻናርድሪሲ
እንታ አርዋሕሲ ነገይድድንነዲን፡ ለበካ ላጭሕድ
እኺርኺርሲ
እጝከላ።
ሪሕ
ሻዅዲ
ዲማ

መንደርታዅ ጃር ቆልዲሲ ድደጋዅ ፈደኒልድ
ግራ፡ ድዳዅ ፈደኒልድ ኣኽድኒ ሓዲስድ እንትን
እዃርስድናዅ። ውረድ፡ “ኒውክ ኣዳም ሻጝኪሰና
ግን፡ ኰዶ ኒውክ ኒክብርኽር ዕምቦብ ከደኑውሰና
ግን፣ እን ሻጝካ ኢደኵ፡ እን ዕምቦብኽር ረገፈኵ፣
እን አደሪ ቆል ደአም ዲመሲ መንደርተኵ፣” እን
እንተድ ተምብህሳዅ ኪሠሪር ብሽራትኻ እና ቆል
ኒን ግን።

ሓዋርያታ ወራት 22፡ 1-5
“ይእክልዲ ይሻንዲ እና እንታ ጃብል ስኵሳዅ
ይሽጝክረስ ሸኑረለ!” ናው ይኸ፡ ዕብራይስጢር
ጋብድ ጋባዅሲሎም ዋስኖሰነክ ትክሲነ ሀድእኑዅ፣
ኒ ይኸ፡ “ኣን ጠርሴስ ቂልቅየትሪትል እዃርሳኽር
ግርዋ ያሁዳ ግን፣ እና እንትን ንኪ ናውክ
ህምብደነሰናኻ፡ ቅንዐብ ጃሩዅድ እክላ ፍቲሕሲ
ትክሰ
መሀርሱⶖጉሲክ
እና
ድገ
ኒሂትል
ገማልኤልድ ዓጝቀይ ለገዳኽር ግን፣ ግርውዲ
እኲንዲት እኝሸዊሶ ሓብስሊ ደኵሶ እዉⶖጉሲክ
እና ደርብ ንሂት ተለዩ እርገውሲ ክሪል ኣኽራሲክ
ህረብደትሎም፣ እን ክብ ያዅ ከዳዲ በህሊንዲ
ሰምዕድኖ ገረሰነኵ። ናልድ ይኸ፡ እን ደማስቆስ
ህምበው ሻንሊ ፈረው ንሽቕ ከለብርዅን፣ እን ኒል
ህምበው እምነንቲ መለይስድኖር መታን ናት
እኝሸዎ ኢየሩሳሌም ነቕስየሎምኽር ኒል ፈርዅን።
ምስማክ
አንተ ፈጠርከ ፀሐየ ወወርኀ፣ወአንተ ገበርከ
አድባረ ምድር ኵሎ፣ ክረምተ ወሐጋየ ዘአንተ
ፈጠርከ። (መዝ 73፡16-17)

ማቴዎስር ኪሠሪር ብሽራት 6፡ 25-34
ንድኻ፡ ኣን ድወኵንኩም እⶖኵዅን፡ እንታ
መምብሮሲ ውራ ቍደነት፡ ወሪ ውራ ጅእደነት፡
እንታ ገሮብድር ውራ ሰርደነት ሰሀርጋ፣ ነብራ
መምብሮርስጝ፡ ሰረናኻ ገሮብስጝማ ኪዳዅን?
ጀከል ሰሚውሲ መኸልታ፡ ፈደኒ፡ እሽረኒ፡
ቀፍዋተልኽር እክበኒ፣ እንታ እኽር ሰሚዅ ደአም
ቊሰኵሎም፣ ናስጝኻ እንትን ገሪዅ ኪደንማ?
አውኒ ግን እንተልድ ሰሀርነድ ኒ ዕቝብል ላ
እመት
ኰድሮ
ገረሳዅ?
ውሪዃ
ሰረነድ
ሰሀርደናዅን? እና ዕምቦብ ከደኑ አዋኸ ለገደት
መኸልታ፡ ተዓበንኽር፡ ሰኸንኽር፣ ኣን ደአም
ድወኵንኩም እⶖኵዅን ሰለሙን ድኳ ኒ ንስካ
ሕሽምድክ ነልድ ላሪርሰና ሰርላ። ኒሰና ጃር እና
ሻጝካ ከደኑ፡ ንክኻ ህምበው አመርኻ ሞሪል
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ማልሰውሲ ናሀበ ሰሳዅ፡ እንተት እና ከለላ
ኣማነቱሲ እግዳ ትክሰማ ሰሰለኩም? ንድኻ፡ ‘ውራ
ቍኖ ግን?’ ‘ውራኻ ጅእኖ ግን?’ ወሪ ‘ውራኻ
ሰርኖ ግን?’ ይድኖ ሰሀርጋ። ውረድ እን ከው አሪ
በለዱኽር ነስ ናትክ ጀረበነኵሎም፣ እንታ እኽር
ሰሚዅ ኰዶ ነስ ናትክ ጀረብደነት አርኡዅ።
እንትን ደአም ኒሕክምዲ ኒጨዳቐትዲት ጀረባ
ግራ፡ ነን ናውክ ኰስትሮልኩም ግን። ንድኻ
አመሪሲ ሰሀርጋ፡ ውረድ አመሪ ንርሹር ሰሀሮ
ህምበኵላ። ንኪር ግርገድ ንርሹር ማሕገድ
ኣቕታዅላ ግን።” (ዘእግዚእትነ)

መተሊተሪ ፱/20
ሊጘር ሰምበር ዕምቦቡዅ

መዝሙር
ትዌድሶ መርዓት ..

ጳውሎስር ንሽቃ ኤፌሶንዱ 5፡ 21-33
ክርስቶስቲ ከበርድነድ እኺርኺርድ አዘስታ።
እንትን እኲን፡ እን አደረድ አዘዝስደነሰና እንታ
ግርውድር አዘዝሳ። ውረድ ክርስቶስ፡ እን ኒገሮብ
ኣኽረሪ ኒደአንደሪ በክስታኒር ኣዀር ኣኻዅሰና፡
ኒሰና ግርዋ እዂነር ኣዀር ግን። እን በክስታኒ
ክርስቶስሲ አዘዝስረሰና፡ ኒሰና እንትን እኲን
ኒድክዲሲ እንታ ግርውድ አዘስታ። እንትን ግርው
እን ክርስቶስ በክስታኒት ሃበ እጝከላዅሰና፡ ኒሹትር
ንርመታን ደኵሶ እወሰና፡ ኒሰና እንታ እኲንሲ
እጝከለለጝ። ቆልዲ፡ እጝቃስኒ ዓቝዲሲ ለጭሕዶ
ሸተክድሮለር
መታን፡
ኒሰና፡
በክስታኒት፡
ክብርድ፡ ኣምሕ ወሪ ጨማለልስና ወሪ ናት ተካ
ጋራት እጝግግረሪ፡ ሓኵር እጝገት ሻትኪ ሃበ
ኒሹትል ስኵሳዅሰነላ፣ ኒሰና፡ ግርውኽር ናእኲንሲ
ናሹር ገሮብሰና ሃቢነ እጝከልድኖለን ሻኽኑዅ። እን
ኒእዂነት እጝከላዅ ኒሹት ግን ኒእጝከላዅ። በጋ፡
እን ክርስቶስ በክስታኒት ናበያዅሰነላ፡ ላዅ፡
ኒገሮብሲ ተንተነኵር ትክሰ ናበየኵር ግራ፡ ላዅ
ድኳ ኒሹር ገሮብሲ እንጠራዅ እላ። ውረድ ይን
ኒገሮብ-ሰዀንን ግን። “ንድኻ፡ ግርዋ ኒእኽርዲ
ኒገነዲት ባሮ ኒእዂነዲ ላዅ ኣከኵ፣ እን ለጛኻ ላ
ገሮብ ኣከነኵ።” እና ሥቱር ኒን በሀር ግን፣ ኣን
ደአም ክርስቶስዲ በክስታኒዲር ተኪንሰና ሃበኵንሉ
እⶖኵዅን። ኣኻዅክ ኣኽኒ፡ እንትጝር ላዅክ
ኒሹርሰና ኒእዂነት እጝከልን፣ እዂናኽር ንራጝሲ
ከበርድርንሉ።

ዮሓንስር ቋላ 21፡ 1-8
እን ሰልፋ ሰመዲ እን ሰልፋ ብረዲ ደኩዅ፣ እን
በሓርር እላ እማ፡ ሓዲስ ሰመዲ ሓዲስ ብረዲት
ቋልዅን። እን ኢየሩሳሌም ሓዲሲ፡ ዕርዲራ
ሻትኪ፡
ንርመርዓዊረድ
ይሮ
ሰርገይስረሪ
ስርጒርሰና ደለምሮ፡ ሰሚልድ ጃርልድ ገምሩ
ቋልዅን። እን ቂጦራ ሰሚዅልድር ክብ ያዅ
ደሀይድ፡ “እነሓን እጝጊ ጃሩዅ ከዋ ነበክል፣ ኒ፡
ናጃር ኣኾ ናዲ መንደርትሮ ግን፣ ናው ይኸ፡
ኒከው ኣኽድኖ ግን፣ ጃርኽር ኒላውድ ናዲ ኣኽሮ
ግን፣ ጃር ይኸ፡ ናእሩⶖስክ ናዕልለልድ ሓሰስሮ
ግን። እን ጃበራ ደኩዅ፣ እማ ንድ ደምብክ ክራ
ዋኒሮ ኣኽላ፣ ንድ ደምብክ ኰዶ ጕሂ ወሪ ስረና
ወሪ ተዓብ ኣኽሮ ኣኽላ” ያዅሲ ዋስዅን። እን
ቂጦሪል ከፍ ዮ ህምባዅ ይኸ፡ “እነሓን ኒትክ
ሓደሰኵንሉ እⶖኵዅን” ዩዅ፣ ኒሰናኽር፡ “እና
ቆላት ነን እምንሰውዲ እምንዲ ግን እማ ከተቢ”
ዩዅ።
ደምብርጝ፡
“ተመሙዅ!
ኣልፈዲ
ኦመገዲ፡ ተርዲ ደⶖጎበዲ ኣን ግን። ኣን እን
ስቛንታዅድ እን ዕል ዓቝ ርሑልድ እንደወየድ
እውየሉ ግን። እን ዓውቲታዅ እና አለር ነስ
ለውሮ ግን፣ ኣንኻ ኒጃር ኣኽየሉ፡ ኒኻ ይእዅራ
ኣኽሮለ
ግን።
እን
ጓቚተውዲ፡
ኣማነት
እጝገውዲ፡ ፍንፉናንዲ፡ ኵወንትዲ፡ ቀሓበንትዲ፡
ሰረደንትዲ፡ ጣዖት ከነየውዲ፡ ብጙትዲ ደአም፡
ናቅሻ እን ደይደያዅ ለኸዲ ዲንዲር ዓይግ ግን፣
ኒንኻ እን ሊጘር ክራ ግን” ይዅለ።

ሓዋርያታ ወራት 21፡ 31-40
ኩድኖሉ
ጀረቢነሰና
ይኸ፡
ኢየሩሳሌም
ንርተማምድክ ድርግርግሊ ዋንትረት እን ርእስ
ሲሕዅል ወረ ገእዩዅ። ኒድ-ኒድኽር ኒ፡ ዓስከርዲ
ሊኹ መድ አርደትዲት አዶ ናል ኣኽራሲክ
ጋጚዅ፣
እን
ርእስ
በሀርዲ
ኒዓስከርዲት
ቋልኖሰነክኻ ጳውሎስቲ ጠዓምብኒልድ ደው
ይኑዅ። እንሲን፡ እን ርእስ በሀር እንቶ ሻኽዅሉ፣
ለጛ ስልስለትድ እኝሸውስሮኽር አዘዙዅ፣ አዊ
ኣኸትር ውራ እሰትርኽር ወጝቀሩዅ። እን ዕወይ
ክብሲነ ላዋ ንሰና አሪዋ እንድሰና ዩኑ እርግኑዅ፣
ኒ ይኸ፡ እን ኣዋይንሲ እን ጭርሓት ሰበትድ
አርእሮ ገረስና በሰና፡ መዓስከርሊ አስትሮ
አዘዙዅሉ፣ እን ዳዲሰንሊ ገእ ዮሰነክር እን ዕወይ
ጣሓርግኒንሉ እን ዓስከር ምዅርንዅሉ፣ ውረድ፡
ገሪ ከው፡ “እንደራ ዪሉ” ዩኑ ኒጕር-ጕርበትሲ
ኣኽንነዲንሉ
ግን።
መዓስከርሊ
ቱስድኖሉ
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ጀረቢነሰና ጳውሎስ እን ርእስ በሀርሲ፡ “ገለ የካ
ገረሳዅማ?” ይዅሉ። ኒ ይኸ፡ “ግሪኽ ጋብ
አርእሩዅማ?” ይዅሉ። እንሲን እና አርፍፍ ነድ
ጃብ፡ ድርግርግ እስረኽር፡ ሰጃ ሲሕ ከውኵወንትስኽር ከደንሊ ፍድራኽር ምሥራ፡ እንቲ
ኣኽግራኽርማ? ይዅሉ። ጳውሎስ ደአም፡ “ኣንታ
ግርዋ ያሁዳ ጠርሴስ ቂልቅየትሪሩዅ፡ እን ድገ
አርእስትረሪትልድ ግን፣ እና ከውሲ ጋብየሎም
ኵዓይብ ሺወኵንካ” ዮ ወንተስዅሉ። እንሲን
ጳውሎስቲ ጋቢሮ ባሮሰነክሉ፡ እን ዳዲሰንሊ ደው
ዮ እን ከውሲ ናንድ አሸሩዅሎም እማ፡ ገሪ
ሀድአት ኣኾሰና ዕብራይስጢር ጋብድ ነወዮ
ጋቢዅ።

ምስማክ

ፍሬ ፃማከ ተሴሰይ፣ ብፁዕ አንተ ወሠናይ ለከ፣
ብእሲትከ ከመ ወይን ሥሙር ውስተ ጽርሐ
ቤትከ። (መዝ 127:2-3)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 3፡ 25-36
እንሲን ዮሓንስር ታለይቱትዲ ላዅ ያሁደዲር
ነበክል ዓደት ጨሮቱዅሲ ቋላዅድ ጋብ ጒዅ።
ዮሓንስትል እንትኖኻ፡ “መምህር ዮርዳኖስር
ካርጝል ኵዲ እርጋዅ፡ እንትኽር ሰምዕራዅሉ
እነሓን ጠመቕደኵ እⶖኩዅ፣ ናውክ ይኸ፡ ኒል
ፈረነኵ እⶖኵኑዅ” ይንዅሉ። ዮሓንስ ኰዶ፡
“ኣዳም ሰሚልድ እውስተገንሉ፡ ወላ ላሪ አድሮ
ገረሰላ። ኣን ‘ኒጃብ-ጃብል እኝሻቕስዅን ግራ
ክርስቶስ ኣኽሊ’ የትኩም እንትን እንተላውድ
ይሰሚዕ ግን። እን ስርጒ ሻዅ፡ ኒ፡ ግን
መርዓዊራ፣ እን ኒስምጥል ደው ዮ ኒት ሸኑራዅ
ማዳ መርዓዊሪዅ ደአም፡ እን መርዓዊሪ ደሀይድ
ገሪዅ ፈርሓኵ። እማ ገድም ኣን ይፈርሓት
መልኡዅ። ኒ ክብ ይሮ፡ ኣጝኻ ለጥያ ወጀበኵ”
ዮ ወንተስዅሎም። እን አዋዅልድ እንተራዅ፡
ኒ፡ ናድካ አወይሲ ግን። እን ብሪልድ ኣኻዃ፡
ብሪዅ ግን እማ፡ ብሪዅድ ጋበኵ። እን ሰሚልድ
እንተራዅ ደአም፡ ኒ ናድካ አወይሲ ግን። እን
ኒሰሚዕሲ ከለብራዅሉ እላ ግራ፡ ንታ ኒቛለውዲ
ዋሰውዲት ግን ኒ ድዋዅ። እን ኒሰሚዕሲ
ከለብራዅክ
ደአም፡
ጃር
እምን
ኣኸት
አመምእደኵ። ጃር ኒመንፈሲ ግንዲ እጝገት እዋዅ
ኣኽነዲን፡ እን ጃር እኝሻቓዅሉ ቆል ጃሩዅ ግን
ኒ ጋባዅ። እኽር ኒእዅረስ እጝከለኵሉ እማ፡
ኒትክ ኒናንተል እውዅሉ። እዅረድ እምናዅ
ዲመር መናብረት ህምበኵሉ፡ እን እዅረድ
እምነጋዅ ደአም ሕርቕርቖት ጃሩዅ ኒዳግ

መንደርተኵ ግራ
(ማርያም)

መምብሮት ቋልዶሉ

ኣኽላ።

መተሊተሪ ፲፮/27
ሢዀር ሰምበር ዕምቦቡዅ

መዝሙር
ኪነ ጥበቡ መንክር..

ጳውሎስር ንሽቃ ኤፌሶንድኡሊ 6፡ 1-9
እንትን እቝር፡ ኒን ትክያዅ ግን እማ፡ እን
አደረድ፡ እንተት እዃረውድ አዘዝሳ። እን፡
“ኵእኽርዲ ኵገነዲት ከበርዲ” ያዅ ሰልፋ ትእዛዝ
ሳዲዅ፡ “ትክ ይሮካ ብሪልኽር ኵዕምር ሺርዶ
ግን” ያዅ ኒን ግን። እክል ይኸ፡ እንታ እቝርሲ
እን አደሪ ኰድጘዲ ምህሮዲሲ ለገደሎም ግራ፡
ሓሩቐትል ጕድድጘገሎም። እንትን ገኝሺን እን
ሥኸድ እንታ አርደት ኣኸውሲ፡ ጕኢዲ፡
ታንትጝዲ
ለበኪ-ገርሀትዲሲ
ክርስቶስሲ
አዘዝስደነሰና ሃብዲነ አዘዝሰሎም። ክርስቶስር
ገኝሺንሰና ኣኽድኖ እን ጃር ኪንሲ እንታ
ለበኪልድ እስደናኽር ኣኻ ግራ፡ ኣዳምቲ ባህሲትኖ
ዕል ቋለድ ኣኽጊኒ። ኣዳምሲ ኣኽጊ እን አደረድ
እኝሻቕስደነሰና ተውሀትድ እኝሻቕሳ። ገኝጂና
ኣኽን ወሪ በሪ ፈዅ፡ ኣኻ ኪሠሪትክ እሳዅ፡ እን
አደሪልድ ኒበንሲ ከለብረት አርኦ ተውሀትድ
እኝሻቕስን። እንትን አርደትር ኒሰና እሰሎም፣ እን
እንታ አደረዲ፡ ናአደረዲ ኣኻዅ ሰሚል ህምባዅ፡
እማ ኰዶ ኒል ጎላል ዋኒገት አርእድኖ፡ ጕኢሲስነስ
ባራ።

ዮሓንስር ቋላ 12፡ 1-12
ሰሚል ይኸ፡ በሀርኮት አምር ቋልስቱዅ። እዂና
ኳራ ሰርደሪ፡ አርበት ንርልኵኳ ዓጝቀይል እስረሪ፡
ንር አዀርሊ ሽካ ለጛ ሽጝግርው ኣኽሊል ሻኽረሪ
ቋልስትቲ። ንሪ ጐድጕሪ እርግቲ፣ ምሕጮ
ሻኾላኽር እዃርቶ አተትሩኽር ጨርሕሩኽር
እርግቲ። ሰሚል ይኸ፡ አሪዅ አምር ቋልስቱዅ፣
እነሓን ሰበራ ጣላ በሀር፡ ለጘታ ኣዀርዲ ሽካ
ጊኽዲ፡ ኒኣዀትሊ ለጘታ ኣኽሊል ሻዅ
ቋልዅን። ኒሽማር ይኸ፡ ሢዀር አብ ሽጝግርው
ሰሚውሲ ገወዶ ብሪል ማልዅሎም። እን ሰበራ
ይኸ፡ እዃርዶሰነክ ንርእዅረስ ወሓጥሮሉ ዮ እን
እዃርቶ ስኵርዶ ህምብረሪ እዂነር ጃብል ደው
ዩዅ። ንሪ ይኸ፡ እን ናትክ ድወልሲ ግምቢ
ሸኺዅድ ምቓቕሪሮ ህምባዅሉ ቍራ እዃርቲ።
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ደአም እን ንር እዅራ ጃርዲ ኒቂጦራዲትል
አስቱዅ። እን እዂና ይኸ፡ ሲሕዲ ለጛ ሊኽዲ
ወልትረጝን ኳራ ቊስድኖላ ጃርድ ደለማዅላ ኣው
ከደንሊ እግርቲ። ሰሚል ይኸ፡ እኝሽኽ ኣኹዅ፡
ሚካኤል ኒመልእክየትዲ፡ እን ሰበረዲ ዋኺቱዅ።
እን ሰበረዲ ኒመልእክየትድኽር ይኸ፡ ዋኺትኑዅ፣
ደአም ለተቕስኑዅ። ንድ ደምቢ ሰሚል ናድ
ኣካዅ ኣካን አርስላ። እን ብሪጃርስክ ንርተማምድ
ከቲሰዅ ድያብሎስዲ ሰጣንዲ ይስታዅ እን ሰበራ
በሀር፡ እን እማኒዅ ምራዋ፡ ብሪል ማልሱዅ፣
ኒመልእክየትር ኒዲ ማልስኑዅ። ሰሚል ይኸ፡ ክብ
ያዅ ደሀይድ፡ “እን ይና ሻንሲ ቂርዲ ገርክዲ ይና
ጃር ጃብል ሸከዩሎም ሰጛዅ ስቘት ማልሱዅ። ናን
ይኸ፡ ደአንዲ ሥልጠትዲ ሕክምዲ ይና ጃርድ
ኣኹዅ፣ ምልክ ይኸ፡ እን ኒክርስቶስሲ ግን። ናው
ይኸ፡ እን በጊ ብርዲ፡ እን ናሰሚዕ ቆልዲሲ
ለተቕንዅሉ፣ ናርሕሲ በቐቕኒ፣ ክሪል ኣኽራሲክር
ነሓፍኒላ። ንድ መታን፡ ዎ ሰመዲ ኒል
መንደርትደናኽርዲ ፈርሓ፣ እንትን ብረዲ በሓርዲ
ደአም፡ ድያብሎስ ከለላ ወክት ዋነትሉ አርኦ፡ ገሪ
ሕርቕርቖትድ እንተል ገሞ ህምበኵ እማ፡
መላልኩም” ዩ አተምቢህዳዅሲ ዋስዅን።

ሓዋርያታ ወራት 7፡ 23-29
አርብያ አመሪዅ ኣኾሰነክ ኒሻን እስራኤልድቝርሊ
ገእ ይሮ ኒለበከድ ጀረቢዅ። ናልድ ላዅ
ዓመጭሳዅሲ ቋሎሰነክ፡ እን ዓመጭሳዅድ ገደያ
እን ምሥረስ ኵውዅሉ። እን ኒሻን ደአም ለበካ
ገምድኒሉ ግን ግራ፡ ጃር ኒናንድ ደአን እወትሎም
ለበካ ገምደው ተኩሉ እርጉዅ። ደምበር ኳራ
ናሹር-ናሹ ዋኺቱኑⶖጉሲክ እንትዅሎም እማ፡
‘የሀው እንትን ሻን ግን፣ ውሪዅ እኺርኺርሲ
ዓመጭደናዅን?’
ዩኑⶖጉሲክ
አረኪሮሎም
ጀረቢዅ። እን ኒጨረስ ዓመጩ እርጋዃ፡ ‘ኵታ
ይና
ዳግ
አውኒ
መርሓይዲ
ፈረደንተዲ
ሰየምዅንካ?
እኝጀጚ
እን
ምሥርዱዅሲ
ኩውራዅሰና
ኩውቶለማ
ጀረብራዅን?’
ዮ
ትጝክብዅሉ። ኒስ ዋሶሰነክ፡ ሙሴ እግሩዅ፣
ሚድያንድ ብሪልኽር ህረብሮ መንደርቱዅ፣
ኒልኽር ለጛ ቍራ እዃሩዅ።

ምስማክ

ተዘከር እግዚኦ ከመ መሬት ሕነ፣ ሰብእሰ ከመ
ሣዕር መዋዕሊሁ፣ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ።
(መዝ 102፡14)

ሉቃስር ኪሠሪር ብሽራት 12፡ 16-31
ነወዮኻ ድግም ድዊዅሎም፡ “ላ ርዱቕ ግርዋ
ኒኪሽጝ ሽኻርትዅሉ፣ ኒለበከድ ይኸ፡ ‘ይምህርሲ
እክባዅሉ ኣካን ሻኽሊ ውራ ደአም እሲያ ግን?’
ዮ ሓሰቡዅ። ኒ ይኸ፡ ‘ንሰና ሃቢያ ግን፡
ይቐፋፉት ፋሕሰ እዳንዶ ከደምየሎም ግን፣ ናል
ይኸ፡ ናትክ ይአርዲ ይርድቕዲት እክብሪ።
ይፊዅቲት ይኸ፡ ዎ ይፊዅቲ፡ ገሪው እክብሰው
ርድቕ ገሪ አመታትድ ኣቕተውኪ ሻኽሩዅ እማ፡
ፊዂ፡ ቊ፡ ጅኢ፡ ፈርሒ የላ ግን’ ዩዅ። ጃር
ደአም ‘እንቲ ዓወድ፡ ኵፊዅቲት ኵልድ አድኖላ
እና ቂሪ ንሂሲ ጀረበነኵላ እⶖኵኑዅ፣ እና
እክብረው ደአም አውሲ ኣኽሮ ግን?’ ይዅሉ።
እን ኒሹሺ እንድባ እክባዅ፡ ጃር ጃብል ደአም
ርዱቕ
ኣኽጋዅ
ኒሰና
ግን”
ይዅሎም።
ኒታለይቱትሲ
ይኸ፡
“እንታ
ፊዅትዳ
ቍደናዅድ፡
እንታ
ገሮብዳ
ሰርደናዅድ
ሳደድስጋ፣ ውረድ ነብሪልድ ሪሕ ኵⶓኵ፣
ሰረኒልድር ገሮብ ኵⶓኵ። ኳዅርሲ መኸልታ፡
ጃር ቊሰኵሎም ግራ ፈደንኽር እሽረንኽር፡
እክበናዅሉ ቀፎራኽር ሻኽኒ፣ ጀከለልዳ እንትን
አውስኮት ትክስዲነ ኪደግደናኽር! እንተልድኻ
ሳደድሶ ኒዕቝብሊ ላ እመት ኰድሮ ገረሳዅ አውኒ
ህምባዅን? እና ስዳዋዅ ጋርሲ እሲትኖ
ገረሰግደናኽርታ
ውሪዅ
ደአም
አሪዅድ
ሳደድስደናዅን? ዕምቦብ አዋኸ ለገደት መኸልታ፣
ተዓበንኽር መሓከንኽር፡ ሰለሙን ድኳ ንስኮ
ኒክብርዲክ ነልድ ላሪርሰና ሰርላ የኵንኩም
እⶖኵዅን። ጃር እና ንኪ ህምባዅሲ አመርኻ
መለልዖትሊ ማልሳዅ ሻጝካ ከደኑዅሲ ነሀበ
ሰሳዅሉ ኣኾ ደምቢ፡ እንተት እና ከለላ ኣማነቱሲ
እግዳ አዋሃበ በጀኽዶ ሰሰጋዅኩም? እንትን ይኸ፡
ቍደነውዲ ጅእደነውዲ ጀረበጋኽር ሳደድስጋኽር።
ነድ ናድክድ ከው ብሪጃሩ ሰሀረነኵ እማ፡ ነን
ናውክ ጀረብደትኩም እንታ እኽር አርኡዅ።
እንትን ግም ጃሩዅሲ ጀረባ ነን ናውክ ይኸ፡
እውስትሮኩም ግን። (ቅ. ማርያም)

መተሊተሪ ፳፫
ሰጀር ሰምበር ዕምቦቡዅ

መዝሙር
ወመኑ መሓሪ ዘከማከ..

ሰልፋ ጳውሎስር ንሽቃ ቆሮንጦስሩሊ 10፡ 1-18
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ዎ ይሻን፡ ይና እክል ብኳነድ ሻሚትኖ፡ ናውክ
በሓርሲ
ካርነት
አርእግድናኽር
ኣኽትኖ
ጀረበሊኩም። ናውክ ኰዶ ሙሴትል ሕበርሲድኖ፡
ብኳነዲ በሓርዲትል ጠመቕስኑዅ። ናውክ ይኸ፡ ላ
ነብራ መንፈሱዅ ቍኑዅ። ናውክ ኰዶ እን ላዅ
መንፈሱዅ ጅእሲ ጅእኑዅ። ውረድ እን
ተለያዅሎም ሸሻ መንፈሱዅልድ ጅእኑዅ፣ እን
ሸሻ እንዲጛ ክርስቶስ እርጉዅ። ደአም፡ ጃር
ናብጅኻነዲክ ባህይላ እማ፡ ኣው ከደንሊ
ድድኑዅ። ኒን ይኸ፡ እን ናው ሃቢነሰና ምቝለስ
ተምነትግኒን፡ እና ጋራት ነን ይነድ ቋላ ኣኩ
ኣኸው ግን። ንድኻ እን፡ “ቍድኖኽር ጅእድኖኽር
ከፍ ይኑዅ፣ ዋዕቢድኖኽር ጕኑዅ” ያዅ ከተብሶ
ህምባዅሰና፡ ናበልጝሰና ጣዖት ከነየው ኣኽጋ። እን
ናገለ ቀሓብነሰና እማ ላኳሪል ካያ፡ ለጘረጝዲ ሠዃ
ሲሕ ለብነሰና፡ ቀሓብግኒን። እን ናበልጝ
ወጠንነሰና፡ እማ ምራውድ ድደውሰና፡ ክርስቶስቲ
ወጠንግኒንሉ። እን ናበልጝ ሕርጕም ይነሰና፡ እማ
እን ድሂሰንተድ ድደውሰና፡ ሕርጕም ይጋ። እና
ጋራት ነንክ ናው ገማዅሎም፡ ከው አሪውድ ቋላ
ኣኽድኖር መታን ግን፣ ነንክ ናው ከተብሳዅ ኮዶ፡
ይነድ እን ደⶖጎባ ዘበንሲ ለሀክናኽርድ፡ ምህሮ
ኣኽሮር መታን ግን። ንድ መታን፡ እን ደው ዮ
ህምባዅ ተካዅሉ፡ ለብጊን ፈጠንን፣ ኣዳም
ገረሰጋዅ ወጡን ገእ ይለኩም። ጃር እምንሳዅ
ግን፡ ምዅርትኖሉር መታን፡ እን ወጡን ወክትሊ
ኒድ ፍደና ደርብ እወኵኩም ግራ፡ እንታ ዓቕም
እንደረድ ወጠንስትኖ ባረለኩም። ንድ መታን ዎ
እጝከልስደናኽር፡ ጣዖትሲ ኬነይኒልድ እግራ፣
ከው ለፈኵውሰና ጋበኵንኩም እⶖኵዅን፣ እን ኣን
የውስኻ እንታ ላውድ ፈረዳ። እን ይን ገውርነሪ
ጽዋዕ ገውሪሪ ክርስቶስር ብርሊ በና ሻኽረሪ
ኣኽግረርማ? እን ሳንሳዓ ይን በናዅ ክርስቶስር
ሥኺል በና ሻዅ ኣኽጋዅማ? ንድ መታን
ላሳንሳዓ ህምበኵ፣ ይን ገሪው ኣክኑ ላሳንስዒልድ
በንስጝናኽር ኣኽንነዲንኻ፡ ላ ገሮብ ግን። እንደ
እስራኤልድከውሲ መኸልታ፡ እን ሰደቐትልድ
ቋው፡ እን ታቦት በኑ ኣኽገውማ?

ዮሓንስር ቋላ 14፡ 1-5
እነሓን ይኸ፡ እን በጋ ጊራ ጽዮንድዅል ደው
ዮ፡ ኒሱⶖዲ ኒእኽርድ ሱⶖዲ ናብሶትል
ከተብሳዅ ሊኽዲ አርብየዲ ሰጃ ሲሕ ኒዲ
ቋልዅን። ገሪ ዓቛ ህማምዲ፡ ደሀይ ተቓዅ
ጓⶖጉዅዲ ሰሚልድ ዋስዅን፣ እን ኣን ዋሳዅ

ደሀይ ይኸ፡ ደሀይ ከው ናዕንድርድ ጠዓምቡኑ፡
ዋዕበናዅሰና ተከኵ። ናው ይኸ፡ እን ቂጦረዲ፡
እን ሰጃ እንሱስ-ርሑዲ፡ እን በህሊንዲር ጃብል፡
ሓዲስ ሕላይ ሓለዩኑ እርግኑዅ። እና ሕላይ ኒስ
ይኸ፡ እን ብሪልድ ደአነው ሊኽዲ አርብየዲ ሰጃ
ሲሕ ኣከግነን ወላ ላዅ መሀርስሮሉ ገረሰላ። ነን
ደናግል ግን እማ፡ እኲንዲ ዓማቕርኒ፣ ናው እን
በገስ ኒፈራዅልክ ተለየውሉ ግን። ናው ጃርዲ እን
በገዲሲ ሱር-ዓሞሩ ኣኽድኖ ኣዳሚንድቝርልድ
ደአነው ግን፣ ናአብሊኽር ብን አርስላ እማ፡ ሓኵር
እጝገው ግን።

ሓዋርያታ ወራት 4፡ 19-30
ደአም ጴጥሮስዲ ዮሓንስዲ፡ “ጃርስጝ፡ እንተት
ዋስና፡ ጃር ጃብል ትክያዅ ኣከን እንተላውድ
ፈረዳ” ዩኑ፡ “ይን ይና ገፍድ፡ ቋልናዅዲ
ዋስናዅዲት ጋበግኒ ህምብኖ ኣከለና” ይኖ
ወንተስንዅሎም። ውረድ እን ከው ናውክ እን
ኣኻዅ ጋርድ ጃርሲ ሓመዱኑ እርግንነዲን፡
መለይድኖሎም ደርብ ብኑዅ እማ፡ ድምኖ
ጕኢሲስኖ፡ ፈርድኖ ባርንዅሎም። እን እሻረት
እቢርኒዅ ኒዳግ እስተዅሉ ግርዋኻ ኒአመታት
አርብያ
አወይሲ
እርጉዅ።
ኒድ-ኒድ
እጝክስትኖሰነክ ናጨርሊ ፈርኖ፡ እን ከድ ገሹዲ
እን በህሊንዲ ይነውሲሎም ድምንዅሎም። ኒስ
ዋስኖሰነክ ናደሀይሲ ላድ ጃርሊ ክብሲነ፡ “ዎ
ሰመዲ ብረዲ በሓርዲ፡ ናትክ አለር ናል
ህምበውዲት መሀድራኽር አደራ፡ እን መንፈስ
ሻትክድ ይና እኽር ዳዊት ኵገኝጂና አብድ፡
‘ውሪዅ እምነገው ሓረቕርንዅን፣ ከውኻ ግምሽ
ሐሰበናዅን? ብሪ ጊምትት ጕኑዅ፣ እን ሰየም
ይኸ፡ እን አደረዲ፡ ኒመሲሕዲት ቃብሊትድኖ
ላድ
እክብስኑዅ’
ይራዅ፡
እምንድክር፡
ሄሮዱስዲ፡ ጲላጦስ ጶንጥዮስዲ፡ እምነገውዲ፡
እስራኤልድ
ከውዲዲ ኣኽኖ፡ እን እንቲ
ሸመትራዅ
ኵእዅራ
ሻትክ
ኢየሱስቲ፡
ቃብሊትድኖ እና ዕርዲራ ኒሂትል እክብስኑዅ። ኒስ
ናሀብነኻ፡ እን እንቲ ኵናን ፍቲሕዲ ኵሒልዲሲ
ኣኽሮ ይሮ ጉርድ ሰተትራዅሲ እሲድኖር መታን
ግን። ናን ይኸ፡ አደራ፡ ናጕኢሲስነስ መኸልቲ፡
ኵገኝሺንሲ ይኸ፡ ኵቆልሲ ጋቢድኖ ሰባተት
እዊሎም። እን ኵእዅራ ሻትክ ኢየሱስር ሱⶖድ
እቢስነዲ፡ እሻረትዲ፡ ፍክርዲ ኣኽሮ ኵናንሲ
ጠለቒ” ይኖ፡
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ምስማክ
ጻድቅሰ ከመ በቀልት ይፈሪ፣
ወይበዝኅ ከመ ዘግባ ዘሊባኖስ፣ ትኩላን እሙንቱ ውስተ
ቤተ እግዚአብሔር። (መዝ 91:12-13)

ማቴዎስር ኪሠሪር ብሽራት 12፡ 1-21

እን ወክት እንድድ ኢየሱስ ሰምበርድ ኪሽጛ
ነበክድ ደኩዅ፣ ኒታለይቱትኻ ከአርትኖ እርግኑዅ
እማ፡ እን ሱርልድ ሰልዒነክ ቍድኖ ተርሲኒዅ።
ፈሪሳን ኒስ ቋልኖሰነክ፡ “እነሓን ኵታለይቱት
ሰምበርድ ፍቲሕ ኣኽጋዅሲ እሰነኵ እⶖኵኑዅ”
ይንዅሉ። ኒ ይኸ፡ “ዳዊት፡ ኒዲ እን ኒዲ
እርገውዲ
ከአርትኖሰነክ
ውራ
እሰት
ነበብድግድናኽርማ? ልጝን ጃሩዅል ትዎ፡ እን
ከድድ ግራ፡ ኒዲ፡ እን ኒዲ እርገውዲሲ
ወጀበጋዅ ሳንሳዓ ሰደቐቱዅሲ ቊዅ። ወሪ
ሰምበርድ እን ከድ መቕደስሊ ቱኖ ሰምበርሲ
ደኰነትላ
ዓገብኻ
ኣከገትሎም
ፍቲሕሊ
ነበብድግድናኽርማ? ኣን ደአም መቕደስልድ
ኵጟዅ ነት ህምበኵ የኵንኩም። ደአም፡ ‘ኣን
ምሕረት ግራ ሰደቐት ጀረበሊ’ ያዅ፡ ውራ ይና
ኣኸት
አርእደነን፡
እን
ዓገብ
እጝገውሲ
ደየንግድኒድሎም።
ውረድ
ኣዳሚንድዅራ
ሰምበርድ ንር አደራ ግን” ይዅሎም። ኒ ይኸ፡
ኒልድ ፈሩዅ እማ ናልጝን ጸሎቱዅል ትዉዅ፣
እነሓን ይኸ፡ ኒናን ሃተልሳዅ ግርዋ ኒል እርጉዅ፣
ናው ይኸ፡ “ሰምበርድ እቢስና ፍቲሕመኒ?” ይኖ
ወጝቀርንዅሉ፣ ኒንኻ ሸከይድኖሉ ይኖ ግን። ኒ
ይኸ፡ “እንተልድ ላዅ ላ በጋ ክመን፡ ንሪኻ
ሰምበርድ
ጎቝሊ
ለብረን
ሻከጋዅለዲ
ፍደጋዅለዲ፡ አወያ ግርዋ ግን? በጊስጝ ኣዳም
ትክሰ ኪደለማ! ንድኻ ሰምበርድ ትክያዅ እስና
ፍቲሕ ግን” ይዅሎም። እንሲን እን ግርወስ፡
“ኵናንሲ መደዲ” ይዅሉ፣ እን ግርዋ ይኸ፡
መደድዅላ፣ ንሪ ይኸ፡ እን አሪሪርሰና ኣኽቲ።
ደአም እን ፈሪሳን ከደን ፍኑዅ እማ፡ አዋሃቢነ
ኵወነትሉ ኰድጚኒዅ። ኢየሱስ ኒስ ደለይዶሰና እን
ኣካንልድ ድሕር ዩዅ። ገሪው ይኸ፡ ተለይንዅሉ፡
ኒ ይኸ፡ ናትክ እቢስዅሎም፣ ላዅድ ድወግኒንኻ
አዘዝዅሎም። ኒን እን ኢሳይያስ ነቢረድ ይስቶ
እርገሰና ተመምሮር መታን ግን፣ “እነሓን እን
ፍሪርሳዅ ይገኝጂና፡ ይድ እጝከልሳዅ እን
ይፊዅቲ ኒድ ገሪዅ ነገሥራዅ፣ ይመንፈሲ ኒዳግ
ገምድያ ግን፣ ኒ ይኸ፡ ከው አሪ በለዱውሊ ሓቕሲ
ተምብህሮ ግን። ኒ ዋርዲትሮ ወሪ ጨርሕሮ ኣኽላ፣
ኰዶ ላዅ ድኳ ኒደሀይሲ ደርፍፈል ዋስሮ ኣኽላ።

ኒ፡ ሓቕሲ ሰርገሊ ገእሲራሲክ ጨፍላቕሳዅ
ሰልሰለስ ከሪሮ ኣኽላ፣ ወሪ ትድጛዅ ትራ
ቲዅዅሲ ስንስደላ። እን ከው አሪ በለዱ ይኸ፡
ኒሱⶖድ ሳዳ አርድኖ ግን” ይስቶ ጋብስተዅ
ተመምሮ ኣኻዅ ግን። (ቅ. ማርያም)

መተሊተሪ ፴
አⶖኰር ሰምበር ዕምቦቡዅ

መዝሙር
ክርስቶስ ሠርዐ ሰንበተ ..

ጳውሎስር ንሽቃ ቈላስየሩሊ 1፡ 1-11
ጃር ምራድድ ክርስቶስ ኢየሱስር ሓዋርያ ኣኻዅ
ጳውሎስዲ፡ ጢሞቴዎስ ይና ዳንዲትልድ፡ እን
ቆላስየትል ህምበው ሻትካንዲ እን ክርስቶስሲ
እምነው ሻንዲሲ፡ ጃር ይና እኽርልድ ገዲ ሰላምዲ
እንተድ ኣኽኒ። እንተት፡ ይና ጸሎትል፡ እን ይና
አደራ ኢየሱስ ክርስቶስር እኽር ጃርሲ ዲማ
ሓመድነኵን፣ ኒንኻ፡ እን ክርስቶስ ኢየሱስትል
ህምባዅኩም ኣማነትዲ፡ ኰዶ እን ሻትካንሊ
ናድከል ህምባዅኩም እጝከሊት ዋስንነዲን ግን፣
ኒንኻ፡ እን እንተድ ሰሚል ደለሞ ህምባዅ ሳዳ
ግን። እና ሳዳ ኒስ ቋለት፡ ጃቢቶ፡ እን እንትን
ዋስድናዅ ቆል እምኑዅ፡ ኒንኻ ኪሠሪር ብሽራት፡
እን እንተል እንታዅ ግን። እና ገድ፡ ብሪጃርሊ
ኒልከል ኒፍረስ እወሰና፡ ኒሰና፡ እን ኒት ዋስድናዅ
ግርገዲ፡ እን ገድ ጃሩዅሲ እምንድክ ፈሀምድናዅ
ግርገዲትልድ ተርሰ፡ እንታ ነበክልር ፍሪተኵ
እⶖኩዅ። ኒስ፡ እን እጝከልሳዅ ኤጳፍራስ ይና
ንሽቂልድ መሀርስድኖ ህምብደነኵ፣ ኒ፡ እንታ
መታን እምንሳዅ ክርስቶስር ንሽቃ ግን። እን
መንፈስ
እንተድ
እዋዅ
እጝከሊት
አርእሲሳዅናኽር ኒ ግን። ይን ይኸ፡ እና ነስ ዋስና
ግርጊልድ ተርስነ፡ ኒምራድሲ ኣኻ መንፈሱዅ
አምርዲ ፈሀምዲሲ እንሰኽሮኩም እማ፡ ኣኻ
ኪሠሪር ወራትድ ፍራ ፍሪስዱኑ፡ እን አምር
ጃሩዅድ ለገትኖ፡ ኒድክድ እን አደረድ ባቕዓን
ኣኽድኖ ፈርትኖ፡ ኒትር ትክስዲነ ፈርሕድትኖሉ፡
እንታ መታን ሺውኒልድ ፊዅኒ። እን ካብር
ኒሒልድ እንተራዅ ሰባተትድ ተብትኖኽር፡ ኣኻ
ኣዋይንስክ ዓቕልድ ምዅርትኖ ደለምድናኽር
ኣኽትኖኽር፡ ፈርሓትድ፡

ያዕቆብር ንሽቃ 1፡ 1-12

እን ጃርዲ፡ እን አደራ ኢየሱስ ክርስቶስዲር
ገኝጂና ኣኻዅ ያዕቆብትልድ፡ እን ኒልክ ብሪጃርሊ
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ዳሕ ዮ ህምበው ሽካ ለጛ ጅንስድ፡ ሰላም ኣኽኒ!
ዎ ይሻን፡ ናትናቱ ኣኸው ጅርበት ገመንኩም ኒትክ
ፈርሓትሰና ሺበሉ፣ ውረድ እን እንታ ኣማነትድ
ወጠንስና፡ ሰባተት ፍሪሰት አርእድኑዅ። ደአም
ላሪ ድኳ ነቐስጊንኩም ኒሂ-ኰዲ እጝገውዲ
ታምማንዲ ኣኽትኖር መታን፡ እን ሰባተት እንዲኒ
እምንድ ወራት ክምሪንሪ። ደአም፡ ላዅ እንተልድ
ልውር ነቀሰንሉ፡ እን ናድክድ እኝጅቢታዅዲ
ስማስጊ እዋዅዲ ጃርሲ ሺዊን፣ ንኻ እውስትሮሉ
ግን። ላሪ ሸክ እሰጊ ኣማነትድ ወጝቀርን፣ ውረድ፡
እን ሸክ እሳዅ እን ውልዋል ደረካዅዲ
ወንተሳዅዲ ደሃፋት በሓሩዅሲ ግን ኒ ተካዅ።
እና ኒስ ተካዅ ኣዳም እን አደሪልድ ገለ
ከለብራዅ ተከጊንሉ፣ ኒ፡ ናልክ ኒደርፍፈል
ሰበተጋዅ ለጛ ለበኪዅ ኣዳም ግን። እን ለጥ ያዅ
ዳን፡ ክብ ኒይነድ ጀመርን፣ ርዱቕኻ፡ ለጥ ኒይነድ
ጀመርን፣ ውረድ፡ ርዱቕ ጊሪል ህምበው ሻጝኪ
ዕምቦብሰና ድድሮ ግን። ኳራ ንርብርነዲ ፋቲ
እማ፡ እን ሻጝከስ ኢዲሰቲሉ፣ እን ዕምቦብኽር
ለበኵ፣ ናሽኻርኽር ድደኵ፣ ኒሰና እን ርዱቕ
ኣዳም ኒመምብሮ ግርጉዅድ ነበክል ድደኵ። እን
ወጠንስነስ ገረሳዅ ኣዳም ገውርሳዅ ግን፣ ውረድ፡
እን ወጡንሲ ደኳዅክ እን አደራ ኒት እጝከለውድ
ሳዲሳዅ ኣኽሊል መምብሮሩዅሲ ከለብርዶ ግን።

ሓዋርያታ ወራት 13፡ 6-15
እን ግሰት-በሓርዲት ንርትክ ከረሸምኖ ጳፎስ
ኣኽራሲክ ገእይኖሰና፡ ላዅ ባር-ኢየሱስ ይስታዅ
ሰረደንታ ያሁዳ ብጟ ነቢራ አርኑዅ። ኒ፡ እን
ሰርግዩስ ጳውሎስ ይስታዅ ግርዋ ሢም ኣምርዲ
መንደርቱ ሰጘኵ፣ ጃር ቆልሲ ዋስሮ ጀረበኽር
ባርናባስዲ ሳውልዲት ሽጝዅሎም። ኤልማስ
ሰረደንታ (ኒሱⶖር ኒሰና ግን ኒውሪና) ደአም፡ እን
ሢም እምንጊን ገብሮ ዮ ናት ቃብሊትዅሎም።
እን ጳውሎስ ይስቶ ሽጝስታዅ ሳውል ደአም፡
መንፈስ ሻትክድ እንታኾ ተጝሰ መኸልትዅሉ
እማ፡ “እንቲ ኣኻ ምቝልናርዲ እከይዲ
እንተኻዅካ ድያብሎሱዅራ፡ ኣኻ ጨዳቐትዲክ
ኒኣባይ፡ እን አደሪ ደርፍፍ ጥሉቓንሲ ሓⶖኰልነስ
ባረግራኽርማ? ናን ይኸ፡ እነሓን እን አደሪ-ናን
ኵኣዀርሊ ህምበኵ፣ ኳረት ድኳ ቋለግረሰና፡ ገሪ
ወክት ኣካዅሲ ዓረብቶ ግን” ይዅሉ። ኒድ-ኒድኻ
ጣቐዲ ጭልምዲ ኩስዅሉ፣ ነራ እንደራ ዓርደብደብ ዩኽር መርሓዅሉ ጀረቢዅ። ንደምቢ፡ እን
ሢም እን ኣኻዅሲ ቋሎ እምኑዅ፣ እን አደረስ
ቋላዅ ምህሮስኽር ፈከርሱዅ። ጳውሎስዲ ኒጨርዲ

ጳፎስትልድ በሓርድ ይኖ ጰርጌ ጵምፍልዪሪትል
እንትኑዅ፣ ዮሓንስኻ ናልድ ሲረ ኢየሩሳሌም
ወንተሩዅ። ናው ደአም ጰርጌት ደኵኖ ኣንጾክያ
ጲስድዪሪትል እንትኑዅ። ሰምበርድ ኰዶ ልጝንጸሎትዅል ቱኖ ከፍ ይኑዅ። ፍቲሕዲ ነበዋትዲ
ነበብሶ ተመሞሰነክ፡ እን ልጝን-ጸሎትዅድ መዱ፡
“ይና ሻን፡ እና ከውድ ኣካዅ ቆል ኰድጚዅ
ክምደነን፡ ጋባ” ይኖ እኝሻቕንዅሎም።

ምስማክ
ወይከውን ከመ ዕፅ እንተ ትክልት ኀበ ሙኀዘ ማይ
እንተ ትሁብ ፍሬሃ በብጊዜሃ፣ወቈጽላኒ ኢይትነገፍ።
(መዝ 1:3)

ማቴዎስር ኪሠሪር ብሽራት 6፡ 25-34
ንድኻ፡ ኣን ድወኵንኩም እⶖኵዅን፡ እንታ
መምብሮሲ ውራ ቍደነት፡ ወሪ ውራ ጅእደነት፡
እንታ ገሮብድር ውራ ሰርደነት ሰሀርጋ፣ ነብራ
መምብሮርስጝ፡ ሰረናኻ ገሮብስጝማ ኪዳዅን?
ጀከል ሰሚውሲ መኸልታ፡ ፈደኒ፡ እሽረኒ፡
ቀፍዋተልኽር እክበኒ፣ እንታ እኽር ሰሚዅ ደአም
ቊሰኵሎም፣ ናስጝኻ እንትን ገሪዅ ኪደንማ?
አውኒ ግን እንተልድ ሰሀርነድ ኒ ዕቝብል ላ
እመት
ኰድሮ
ገረሳዅ?
ውሪዃ
ሰረነድ
ሰሀርደናዅን? እና ዕምቦብ ከደኑ አዋኸ ለገደት
መኸልታ፡ ተዓበንኽር፡ ሰኸንኽር፣ ኣን ደአም
ድወኵንኩም እⶖኵዅን ሰለሙን ድኳ ኒ ንስካ
ሕሽምድክ ነልድ ላሪርሰና ሰርላ። ኒሰና ጃር እና
ሻጝካ ከደኑ፡ ንክኻ ህምበው አመርኻ ሞሪል
ማልሰውሲ ናሀበ ሰሳዅ፡ እንተት እና ከለላ
ኣማነቱሲ እግዳ ትክሰማ ሰሰለኩም? ንድኻ፡ ‘ውራ
ቍኖ ግን?’ ‘ውራኻ ጅእኖ ግን?’ ወሪ ‘ውራኻ
ሰርኖ ግን?’ ይድኖ ሰሀርጋ። ውረድ እን ከው አሪ
በለዱኽር ነስ ናትክ ጀረበነኵሎም፣ እንታ እኽር
ሰሚዅ ኰዶ ነስ ናትክ ጀረብደነት አርኡዅ።
እንትን ደአም ኒሕክምዲ ኒጨዳቐትዲት ጀረባ
ግራ፡ ነን ናውክ ኰስትሮልኩም ግን። ንድኻ
አመሪሲ ሰሀርጋ፡ ውረድ አመሪ ንርሹር ሰሀሮ
ህምበኵላ። ንኪር ግርገድ ንርሹር ማሕገድ
ኣቕታዅላ ግን።” (ቅ. ማርያም)

መሽወሪ/ኅዳር ፯/17
ሰልፋ ሰምበር ራሕመቱዅ (አስተምሕሮ)
መዝሙር
ኢተዘኪሮ አበሳ ዚአነ ..
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ጳውሎስር ንሽቃ ሮሚውሊ 5፡ 10-21
ጃር ምራድድ ክርስቶስ ኢየሱስር ሓዋርያ ኣኻዅ
ጳውሎስዲ፡ ጢሞቴዎስ ይና ዳንዲትልድ፡ እን
ቆላስየትል ህምበው ሻትካንዲ እን ክርስቶስሲ
እምነው ሻንዲሲ፡ ጃር ይና እኽርልድ ገዲ ሰላምዲ
እንተድ ኣኽኒ። እንተት፡ ይና ጸሎትል፡ እን ይና
አደራ ኢየሱስ ክርስቶስር እኽር ጃርሲ ዲማ
ሓመድነኵን፣ ኒንኻ፡ እን ክርስቶስ ኢየሱስትል
ህምባዅኩም ኣማነትዲ፡ ኰዶ እን ሻትካንሊ
ናድከል ህምባዅኩም እጝከሊት ዋስንነዲን ግን፣
ኒንኻ፡ እን እንተድ ሰሚል ደለሞ ህምባዅ ሳዳ
ግን። እና ሳዳ ኒስ ቋለት፡ ጃቢቶ፡ እን እንትን
ዋስድናዅ ቆል እምኑዅ፡ ኒንኻ ኪሠሪር ብሽራት፡
እን እንተል እንታዅ ግን። እና ገድ፡ ብሪጃርሊ
ኒልከል ኒፍረስ እወሰና፡ ኒሰና፡ እን ኒት ዋስድናዅ
ግርገዲ፡ እን ገድ ጃሩዅሲ እምንድክ ፈሀምድናዅ
ግርገዲትልድ ተርሰ፡ እንታ ነበክልር ፍሪተኵ
እⶖኩዅ። ኒስ፡ እን እጝከልሳዅ ኤጳፍራስ ይና
ንሽቂልድ መሀርስድኖ ህምብደነኵ፣ ኒ፡ እንታ
መታን እምንሳዅ ክርስቶስር ንሽቃ ግን። እን
መንፈስ
እንተድ
እዋዅ
እጝከሊት
አርእሲሳዅናኽር ኒ ግን። ይን ይኸ፡ እና ነስ ዋስና
ግርጊልድ ተርስነ፡ ኒምራድሲ ኣኻ መንፈሱዅ
አምርዲ ፈሀምዲሲ እንሰኽሮኩም እማ፡ ኣኻ
ኪሠሪር ወራትድ ፍራ ፍሪስዱኑ፡ እን አምር
ጃሩዅድ ለገትኖ፡ ኒድክድ እን አደረድ ባቕዓን
ኣኽድኖ ፈርትኖ፡ ኒትር ትክስዲነ ፈርሕድትኖሉ፡
እንታ መታን ሺውኒልድ ፊዅኒ። እን ካብር
ኒሒልድ እንተራዅ ሰባተትድ ተብትኖኽር፡ ኣኻ
ኣዋይንስክ ዓቕልድ ምዅርትኖ ደለምድናኽር
ኣኽትኖኽር፡ ፈርሓትድ፡

ሰልፋ ዮሓንስር ንሽቃ 2፡ 1-17
ዎ ይእቝርገ ግናቲት! ሓራም እሰግድኒን ኒስ
ከተበኵንልኩም እⶖኵዅን። ላዅ ሓራም እሰዅ
ዋነን ደአም፡ ጃር እኽርድ ጃብል ዓይብራዅና
ሻኽንዅን። ንኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እን ጫድቕ
ግን። ኒ፡ ይና ሓራም ፍዳ ግን፣ ይና ሓራምድ ካያ
ኣኽግኻ ሓራም ብሪጃሩዅዲክ ግን። ኒትእዛዛትሲ
ተከውነን ይን አርእነትሉ ንድ ግን ይን
አመምእድናዅ። እን፡ “ኣን አርእዅንሉ” ያዅ፡
ኒትእዛዝሲ ደአም ተከወጋዅ ቡጟ ግን፣ እን
እምንኽር ኒል እላ። እን ኒቖልሲ ተከዋዅ፡ ኒል
እምንድክ እጝከሊ ጃርድሪ መልአቲ፣ ኒል ዋንትነት
ኰዶ ንድ ግን ይን አርእስትናዅ። እን “ኒል

መንደርተኵን”
ያዅ፡
እን
ኢየሱስ
ሃበ
መንደርተሰና ኒሰና ሃበ መንደርትሮ ሻኵ። ዎ
እጝከልስድናኽር! እን ተርልድ እርጋዅኩም
እማኒዅ ትእዛዝ ግን ግራ፡ ሓዲስ ትእዛዝ ኣኽላ
ኣን ከተባዅልኩም፣ እን ትእዛዝ እማኒዅ እና
ዋስድና ቆል ግን። ሓዲስድ ክርስቶስዲ እንተዲሲ
እምን ኣኻዅ ትእዛዝ ሓዲስ ከተበኵንልኩም
እⶖኵዅን፤ ውረድ፡ እን ጭልም ደኩዅ፣ እን
እምንድ በርህ ይኸ፡ በርሀኵ እⶖኩዅ። ኒ፡ እን
“በርህል ህምበኵን” ያዅ፡ ኒዳንስኻ እንጠራዅ፡
ልሳዕ ጭልምሊ ግን ንህምባዅ። እን ኒዳንሲ
እጝከላዅ በርህል መንደርተኵ፣ ዓጝቀፋዅር
ሻኽላ። እን ኒዳንሲ እንጠራዅ ደአም ጭልምሊ
ግን ንመንደርታዅ፣ ጭልምልኻ ወንተተረኵ፣
ጭልም ኒዕልልሲ ዓረብዳዅሉ ኣኸውድ ይኸ፡
አዊል ፈረት አርእላ። ይእቝርገ ግናቲት፡ እንታ
ሓራም ኒሱⶖ መታን፡ ብሕል ይስትዅኩም እማ፡
ከተበኵንልኩም እⶖኵዅን። እንትን እክል፡ እን
ተርልድ እርጋዅሲ አርእድኖሉ ህምብደነኵ እማ፡
ከተበኵንልኩም እⶖኵዅን። እንትን ሻሎት እን
ምቝለስ ለተቕድንዅሉ እማ፡ ከተበኵንልኩም
እⶖኵዅን። እጝከልስድናኽር እንትን ቈሊዕ፡
አርእድንነዲንሉ
ከተበኵንልኩም
እኽርሲ
እⶖኵዅን። እንትን እክል፡ እን ተርልድ
እርጋዅሲ
አርእድኖሉ
ህምብደነኵ
እማ፡
ከተበኵንልኩም እⶖኵዅን። እንትን ሻሎት ሒለቱ
ኣኽድንነዲጝር ቆል ጃሩዅ እንተል መንደርታዅ
ኣኽነዲጝር፡ እን ምቝለስ ለተቕድንነዲንሉኽር
ከተበኵንልኩም እⶖኵዅን። ብሪጃርሲ ወሪ
ንርትል ህምበው አለርሲ እጝከልጋ፣ እን እኽርድ
እጝከሊ፡ እን ብሪጃርሲ እጝከለውሊ እልላ። ውረድ
እን ኒልክ ብሪጃርሊ ህምባዅ፡ ሥኺ ተምነትዲ፡
ቋልኒ ሸንሀትዲ፡ ሓበናት ርድቑዅዲ፡ እና
ብሪልድ ግራ፡ እን እኽርልድ ኣኽላ። ብሪጃርዲ፡
ኒውክ ኒሸንሀትዲ ደኩራ ግን፣ እን ጃር ኪንሲ
እሳዅ ደአም፡ ዲመሲ መንደርተኵ።

ሓዋርያታ ወራት 22፡ 1-11
“ይእክልዲ ይሻንዲ እና እንታ ጃብል ስኵሳዅ
ይሽጝክረስ ሸኑረለ!” ናው ይኸ፡ ዕብራይስጢር
ጋብድ ጋባዅሲሎም ዋስኖሰነክ ትክሲነ ሀድእኑዅ፣
ኒ ይኸ፡ “ኣን ጠርሴስ ቂልቅየትሪትል እዃርሳኽር
ግርዋ ያሁዳ ግን፣ እና እንትን ንኪ ናውክ
ህምብደነሰናኻ፡ ቅንዐብ ጃሩዅድ እክላ ፍቲሕሲ
ትክሰ
መሀርሱⶖጉሲክ
እና
ድገ
ኒሂትል
ገማልኤልድ ዓጝቀይ ለገዳኽር ግን፣ ግርውዲ
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እኲንዲት እኝሸዊሶ ሓብስሊ ደኵሶ እዉⶖጉሲክ
እና ደርብ ንሂት ተለዩ እርገውሲ ክሪል ኣኽራሲክ
ህረብደትሎም፣ እን ክብ ያዅ ከዳዲ በህሊንዲ
ሰምዕድኖ ገረሰነኵ። ናልድ ይኸ፡ እን ደማስቆስ
ህምበው ሻንሊ ፈረው ንሽቕ ከለብርዅን፣ እን ኒል
ህምበው እምነንቲ መለይስድኖር መታን ናት
እኝሸዎ ኢየሩሳሌም ነቕስየሎምኽር ኒል ፈርዅን።
ፈሩⶖጉሲክ ደማስቆስትል ስኵሮሰነክ ግርግ ገፍ
ኣኽራ ሀደፍድ ሰሚልድ ገሪ በርህ ሽኽርድዅለ።
ብሪል ይኸ፡ ለብዅን፣ ‘ሳውል፡ ሳውል ውሪዅ
ህረብድራዅንለ?’ ያዅ ደሀይኽር ዋስዅን። ኣን
ይኸ፡ ‘ይአደራ እንቲ አውኒ?’ ዮ ወጝቀርዅንሉ።
ኒ ይኸ፡ ‘ኣን እን እንቲ ህረብድራኽርለ ኢየሱስ
ናዝሬትሩዅ ግን’ ይዅለ። እን ይዲ እርገው እን
በርህሲ ቋልኑዅሉ፣ እን ጋቡለ እርጋዅድ ደሀይሲ
ደአም ዋስኒ። እንሲን ይኸ፡ ‘ዎ አደራ! ውራ
ሃቢን?’ ይዅንሉ። እን አደራ ይኸ፡ ‘ጕሮ
ደማስቆስትል ትዊ፣ እን እሲቶ አሸርሰውካ ናውክር
ኒል ድውስቲሮካ ግን’ ይዅለ። ኰዶ እን በርህ
ብልታውራዅድ ቋልና በሰና፡ እን ይዲ እርገው
መርሒነ ደማስቆስትል አተይስንዅለ።

ምስማክ

ኢትዝክር ለነ አበሳነ ዘትካት፣ ፍጡነ ይከበነ ሣህልከ
እግዚኦ፣ እስመ ተመንደብነ ፈድፋደ። (መዝ 78:8)

ማቴዎስር ኪሠሪር ብሽራት 6፡ 5-15
ኰዶ እን ብዱዓን፡ ከውድ ቋልስትድኖር መታን
ልጝንቲ መቕደሱዲ ደርፍፍ ሸልልዲትል ደው ይኖ
ሺዊድኖ እጝከለነኵ እማ፡ ጸለይዱኑⶖጉሲክ ናሰና
ኣኽጋ። ናበንሲ ከለብርነት እምንድክ የኵንኩም
እⶖኵዅን።
እንቲ
ደአም፡
ሺውሩⶖጉሲክ
ኵልጝል ትዊ፣ መረስ አበድሮኻ እን ትብቶ
ህምባዅ ኵእኽርሊ ሺዊ፣ እን ኵእኽር ሥቱርድ
ቋላዅር ፈደይሮካ ግን። ጸለይዱኑⶖጉሲክ ይኸ፡
እን ከው አሪ በለዱ ሃበነሰና ነፍዓገው ጋብ
በጀኽድጋ፣ ናው ናጋብ ብጅኽድ ዋስስተነኵ
ተከኵሎም። ናሰና ኣኽጋ፡ ውረድ እንታ እኽር
ወጝቀርግድኒሉር
ጃብ
ውራ
ጀረብደትኩም
አርኡዅ። ነሀብዲነኻ ሺዋ፣ ይና እኽር ሰሚል
መንደርትራኽር፡ ኵሱⶖ ሸተክኒ፡ ኵምልክ
እንትኒ፡ ኵኪን ሰሚል ኣኸሰና ኒሰና ብሪል ኣኽኒ።
ይና ነብራ ግርጉዅሲ ንኪ ናኽና፡ ይነት ዓገበውሲ
ብሕል ይነሰና፡ ይና ዓገብሲ ብሕል ዪና፡ ሸርሊ
ቱስግና፡ ምቝሊልዳ እርግሲና። ከውሲ ናዓገብሲ
ብሕል ይደነንሎም፡ እንታ እኽር ሰሚዅር ብሕል
ይሮኩም ግን፣ ከውሲ ናዓገብሲ ብሕል የግደነን

ደአም፡ እንታ እኽር ሰሚዅር እንታ ዓገብሲ
ብሕል የለኩም። (ቅ. እግዚእነ)

መሽወሪ ፲፬/24
ዘቅድስት/ሻትኪ

መዝሙር
ሎቱ ስብሐት ..

ጳውሎስር ንሽቃ ቈላስየሩሊ 1፡ 12-29
እን ሻትካና ለው በርሁዅሊ በንሲኖ በቕዕዳዅና
እኽርሲ ሓመድትኖኽር ጸለየኵን እⶖኵዅን። ኒ፡
ሥልጠት
ጭልሙዅልድ
ፍድዅና፣
እን
እጝከልሳዅ ኒእዅሪ ሕክምልኽር ዔስዅና፣ ኒል
ደአን፡ ኒንኻ ብሕልታ ሓራሙዅ ሻኽንዅን።
ክርስቶስ፡ እን እን ቋልስተጋዅ ጃርድ ኒተኪንዲ
መሀድሰውልድ ናትከልድ
ክብያዅዲ በኽር
ኒእዅረዲ ግን፣ ናውክ ጋራት፡ ሰሚውዲ
ብሪውዲ፡ ቋልሰተውዲ ቋልስተገውዲ፡ ቂጦሪው
ኣኽናው ሓከመንቲ ወሪ ሰየም ወሪ አሥልጠት ኒድ
መሀድስኑዅ። ናውክ ጋራት ኒድር ኒመታጝር
መሀድሱዅ። ኒ፡ ኣኻ አለር ጃብ ግን፣ ናውክ
አለርር ኒድ ደው የኵ፣ ኒ፡ እን ኒገሮብ ኣኽረሪ
ኒበክስታኒር ኣዀር ግን፣ ኣኻ ጋርድክ መርሓዅ
ኣኽሮር መታን፡ ኒ፡ ሰልፍ ግን፣ ክረውልድ
ጕነድኽር በኽር ግን። ውረድ ጃር ኒመለኮትድ
ኒድክዲሲ ኒል ሓደርዶ ጀረቢዅ። ኒሰና ጃር እን
ኒእዅራ መስቀሊ ቡቝሰው ብርድ፡ ሰላም እሰ፡
ብሪው ኣኽን ሰሚው፡ ናትክ ጋራትሲ ኒሹዲ
አረኪዅሎም።
እንትን
እማና
ጃርልድ
ሺርድናኽር፡ እንታ አምርዲ እንታ ምቝላ
ወራትዲስኻ ኒእንጠረንቲ እርግድኑዅ። ኒ ናን
ደአም፡ ሓኵርዲ ልኻነዲ እጝገው ሻትካን ሃበ
ኒጃብል ስኵስሮኩም፡ እን ገሮብ ሥኺዅድ ክራዅ
ኒእዅረድ እሰ አረኪዅኩም። ኒንኻ፡ እንታ
ኣማነትሊ ሠረርስድኖኽር ሰበትድኖኽር፡ እን
ኪሠሪር ብሽራትልድ አርድናዅ ሳዲልድ ሲረግድኒ
እንታ ኣማነትሊ ተብደነን ግን። ኒንኻ እን እንትን
ዋስድናዅ ኣን ጳውሎስ ኒ ንሽቃ ኣኻኽር፡ ሰማ
ዓጝቀይል መሀድሰውድክ ሰበክሳዅ ኪሠሪር
ብሽራት ግን። ናን ኣን፡ እን እንታ መታን ኣኻዅ
ይመጨጭነድ፡ ፈርሓኵን እⶖኵዅን፣ እን ኒገሮብ
ኣኽረሪ፡ ንርኻ እን በክስታኒር መታን፡ እን
ክርስቶስር
ሽዅዲልድ
ነቐሳዅሲ
ይሥኺል
መልእደኵን እⶖኵዅን። እን ጃርድ እውስታዅለ
ዓይብድ፡ ጃር ቆልሲ ኒተማምድ እንተድ ሰበክያ
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እና በክስታኒ ንሂር ንሽቃ ኣዅን። እና ሥቱር ኒን
እማኒ ወክትልድ ተርሰ ከወልድክ ትብቶ ሰጘኵ፣
ናንኻ ኒሻትካንድ ወድሕስቱዅ። ጃር ነድ፡ እና
ሥቱር ኒን እን ከው አሪ በለዱውድ ነበክል
አውስኮት ካብርዲ ርዱቕዲ ኣኸት አርእሲስሮሎም
ፍሪሩዅ። ኒንኻ፡ እን ሳዳ ክብሩዅ ኣኻዅ
እንተል ህምባዅ ክርስቶስ ግን። ይን ይኸ፡
ኣኻዅስክ ክርስቶስሲ ታምም ሃብነ ስኵስኖሉር
መታን፡ ህምባ ልውርድክ ኣኻዅስክ መዀዅኑኽር
መሀርድኑኽር ኒት ግን ይን ሰበክናዅ። ኣን ይኸ፡
እን፡ ኒ፡ ይዓጝቀይሊ ኒሒልድ እሰው ጋራት
ናድክድ፡ ትክሰ ተዓበኵጝር ለመለም የኵጝርን
እⶖኵዅን።

ሰልፋ ጴጥሮስር ንሽቃ 1፡ 13-20
በጋ፡ እንታ ሕላንድ ደበልታ፡ እንተሹትር አነባ፣
እንታ ሳደስ፡ እን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድሕስታከክ
ናቕስሮልኩም ህምባዅ ገድሊ እሳ። አዘዝሰው
እቝርሰና ግራ፡ እን እንታ አርእጝብነድ እስዱኑ
እርግድነሰና
ምቝላ-ሸንሀትድ
ፈርጋ።
እን
ሽጛዅኩም ጃር ሻትክ ኣኸሰና ኒሰና እንትጝር
ሻትካን ኣኻ፣ ውረድ፡ “ኣን ሻትክ ግን እማ፡
እንትጝር ሻትካን ኣኻ” ያዅ ከተብሶ ህምበኵ።
ላዅስክ ኒወራትሰና ጎላል እጝገት ፈረዳዅ፡
እንትን ኰዶ እኽር ይድኖ ሽጝደናዅድ እቝር
ኣኽድኖ ደምብታ፡ እና እንታ ወክት ጋሺትኒዅል
ጓቚሲ መንደርታ።
እን እንታ እክለልድ
ከለብርድናዅ ግምሽ ኣኻዅ መምብሮ፡ ኒንኻ፡
ድደንታ ወርከድ ወሪ ደሀብድ ኣኽጊ፣ እን
ሓኵርዲ ዓማቕዲ እጝጋዅ በጋ፡ ኒንኻ ክርስቶስር
ብር ካብራንድ ግን እንትን ደአንድናዅ። ኒ፡
ብሪጃር መሀድስጊር ጃብ የመምሱዅ፣ ደⶖጎባ
ዘበንሊ ደአም እንታ መታን ወድሕስቱዅ።

ሓዋርያታ ወራት 19፡ 21-40
እና ወራታት ነድ ደምቢ ጳውሎስ መንፈስድ
ትጝክብሶ መቀዶንየዲ ኣካየዲሲ ዮ ኢየሩሳሌም
ፈርዶ የመሙዅ፣ “ኒል ገእ ዮሰነክ፡ ሮመትኽር
ቋልየላ ሻዅን” ዩዅ። ኒካበንትልድ ለጘትኻ፡
ጢሞቴዎስዲ
ኤራስጦስዲት
መቀዶንያ
እኝሻቝዅሎም፣ ኒ ደአም አስዪል ከለላ ግርጋት
ሓቐፉዅ። እን ወክት እንድድ፡ ጃር ቆልሲ ሰበክኒ
ደርብሲ ቋላዅድ ገሪ ዕግርግር ኣኹዅ። ላ ግርዋ
ድሜጥሮስ ይስታዅ ሓዳዳ ወርኪዅ፡ መቕደስ
ኣርጠምስሩዅድ ኣካዅ ተኪን ገበራዅ፡ እን
ሓዳድሲ ገሪዅ ረብሕዱሎም እርጉዅ። እና

ክድመትድ ረብሓውሲ እክቦኻ፡ “የሀው ይና
ርድቕ እና ክድመት ኒልድ ኣኸት አርእድኑዅ፣
ደአም እና ጳውሎስ የናዅ፡ ናንድ ገበርሰው
ኵማኵብ፡ ኵማኵብ ኣኽኒ፡ ዩⶖጉሲክ ኤፌሶንትል
ካያ ኣኽጊ፡ ኒልክ አስዪልር ገሪው ከውሲ
እምኒሰትር ወንተሰትር ቋልደነኵር ዋስደነኵር
እⶖኵድኑዅ፣ ይና ጕኢ፡ እን አስዪውዲ፡
ብሪጃርሊ ህምበውዲ ናውክ ከነየነሪ፡ በሀሪ
ኵማኵባ፡ ኣርጠምሥር መቕደስ ብላሽ ሺብትጊን፡
ንር ክብርር ሓወንጊን ግራ፡ ይና ክድመት
ቃበብስጊን ካያ ኣኽላ” ይዅሎም። ነስ ዋስኖሰነክ
ሓረቕርኑዅ እማ፡ “ኣርጠምስ ኤፈሶንትሪ በሀሪ
ግን!” ይኖ ጨርሕኑዅ። እን ድገትልር ዕግርግር
ኣኹዅ፣ እን ከውኻ፡ እን ጳውሎስር ጨር
መቀዶንዪው ጋዩስዲ ኣርስጠርኮስዲት ገወዱኑ፡
እን ከዋ-እክቢሰኒል ናውክ ላድ ጋጚኒዅ። ጳውሎስ
እን ዕወያ ነበክል ቱሮ ጀረበሰናኻ፡ እን ታለይቱት
ገብንዅሉ፣ እን ኒማስ መድ አርደት አስዪውኽር
እን እክቢሰኒል እንቶ ውልኢል ቱጊን ንሽቃ
እኝሻቕኖ ሺዊኒዅሉ። እን እክቦ ዕግርግር ዮ
እርግነዲን፡ ናብጅኻነክ ውረድ እክብስነት አርኡኑ
እርግኒ እማ፡ ናገለኻ ላዅሲ፡ አሪዋ አሪዅሲ
ጨርሑኑ እርግኑዅ። እን ከወልድ ላውኻ፡ እን
ያሁድ ጃብራ ደኵስናዅ እስክንድሮሲ ሓብረ
ይድኖ
ኡኑዅሉ።
እስክንድሮስኽር፡
ትም
አሸሩዅ፣ ከዋ ጃብልር ሽጝክሪትሮ ወጠኑዅ።
ያሁዳ ኒኣክነስ አለለይኖሰነክ ደአም፡ ለጛ ሰዓት
ኣካዅሲ ላ ደሀይድ፡ “ኣርጠምስ ኤፈሶንትሪ በሀሪ
ግን!” ይኖ ጨርሕኑዅ። እን ድገር ከታባ ዕወይሲ
ሀያይሰሰና፡ “ከው ኤፈሶንዱ፡ ኤፈሶንዲ ዕርዲራ፡
እን ኣርጠምስ በሀሪር መቕደስዲ፡ እን ሰሚልድ
ገማዅ ተኪንዲት ተከውረት አርእጋዅ አውንኒ?
እና ጋራት ነን ከሐድሰገው ኣኾ ደምቢ ሀያይኽር
ያ፡ ህውከስኽር ገለ እሰጋ፣ እና ከው ነን እንታ
መቕደስኻ ስወግኒ፡ እንታ ኵማኵበትኻ ጀኸግኒ ግን
ነት
ነቕስድኖሎም
እንትን
ህምብደናዅ።
ድሜጥሮስዲ ኒጨርዲ ከው ሸከየነው ክመነን፡
ፍርድ-ልጝንቲ
ብስተው
ግን፡
ሰየምኽር
ህምበነኵሎም፣ ናሹር ናሹ ሸክይስጚድኖ ባረሎም።
ንድ
ንኻ
አሪዅ
አርእትኖ
ጀረብደናዅ
ዋንተንኩም፡ እን ክንትስተዅ ይና ዕግሎትል
ድⶖስትኒ። እና ዕግርግር ንድ ኡናዅ ምስምሳ
እጝግናኽር
ኣኽነውድ፡
እና
ንኪ
ኣኻዅ
ድርግርግድ
ድኳ
ሸከይስግኒን
ጓቚትነኵን
እⶖኵንዅን።”
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ምስማክ
ኵሎ ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር፣ በሰማይኒ
ወበምድርኒ፣ በባሕርኒ ወበኵሉ ቀላያት። (መዝ 134:5)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 5፡ 16-27

ሰምበርድ ኒስ እሲነዲን ያሁድ ኢየሱስቲ
ዳገንድኖሉኽር ኩድኖሉኽር ጀረቡኑ እርግኑዅ።
ኢየሱስኻ፡ “ይእኽር ኒወራትሲ ናን ኣኽራሲክ
እሰኵ እⶖኩዅ። ኣጝር ይወራትሲ እሰኵን
እⶖኵዅን” ዮ ወንተስዅሎም። ንድኻ ያሁድ፡
ሰምበርሲ ኒጠሓስነድ ካያ ኣኽጊ ጃርሲ ‘ይእኽር’
ኒይነድር፡ ኒሹት ጃርዲ ኒእርዊስነድር ኩድኖሉ
ትክሲነ ጀረቡኑ እርግኑዅ። ኢየሱስ ሓደሶ
“እምን-እምንድክ የኵንኩም እⶖኵዅን፡ እዅረታ
ኒእኽር እሱ ቋለውሲ ግራ ኒሹትልድ ላ ጋር ድኳ
እሲሮ ገረሰላ፡ እን እኽር እሰውስክ እን እዅራኽር
ኒሰና እሰኵ። እኽር ኒእዅረስ እጝከለኵሉ፡ እን ኒ
እሰውስክር ቋሊሰኵሉ፣ እንትን ፈከርስትኖር መታን
ኰዶ ንስጝ ኵⶓው ወራታት ቋሊስሮሉ ግን። እኽር
ክረውሲ
ጕደሰነክሎምኽር
መንደርተው
እሰሰነክሎምኽር፡ እዅራኽር ኒሰና እን ኒጀረበውሲ
መንደርተው እሰኵሎም። እኽር ላዅሲ ድኳ
ፈረደላ፡ ውረድ ኒትክ ፍርድሲ ኒእዅረድ
ላምስዅሉ፣ ንድኻ ናውክ ከው እን እኽርሲ ሃቢነ
ከበርደነሰና ኒሰና ሃቢነ እዅረስ ከበርድድኖሉ ግን፣
እን እዅረስ ከበርደጋዃ እን እኝሸቓዅሉ
እኽርስኽር ከበርደለሉ። እን ይቖልሲ ዋሳዅ እን
እኝሻቓዅድለኽር እምናዅ ዲመር መናብረት
ህምበኵሉ። ኒ፡ ክሪልድ መምብሮትል ካረኵ ግራ
ፍርድሊ ገእየገት እምን-እምንድክ የኵንኩም። እን
ክረው ደሀይ ጃሩዅሲ ዋሰና ሰዓቲ እንትቶ ግን፣
ንሪ ይኸ፡ ናን ግን። እን ዋሰውሉ መንደርተው
ኣኽድኖ ግን ዮ እምን-እምንድክ ድወኵንኩም
እⶖኵዅን። እኽር ኒሹሩዅ ፊዅት ክመሰና፡
እዅረድር ኒሰና ኒሹሺ ክሚሮ ፊዅት እውዅሉ፣
ኣዳሚንድዅራ ኣኽነዲንኻ ፈረድሮ ሥልጠት
እውዅሉ። (ቅ. ኣትናቴዎስ)

መሽወሪ/ኅዳር ፳፩
ዘምኵራብ/ልጝን ጸሎቱዅ

መዝሙር
አምላክ ፍጹም በህላዌሁ..

ንሽቃ ዕብራዩንሊ 12፡ 25-29
በጋ እና ጋባዅሲኩም ጕሽግድኒን አነብሳ፤
ውረድ እን ብሪልድ ጋበውሎም ዋስና ጕሽኖሰነሉ
ፍርድልድ እግርገው ኣኽኖ ደምቢ፡ ይን እግዳ እን

ሰሚልድ ጋባዅሲና ዋስና ጕሽነን አዋሃብነ እግርኖ
ገረስናዅን?
እንሲን
ኒደሀይ
ብሪጃርሲ
ውልቅዱዅ፣ ናን፡ “ላዶን ድሞ ብረስ ካያ ኣኽጊ
ሰመስር ውልቅድያ ግን” ዩ ሳዲሱዅ። እና ጋባ፡
“ላዶን ድሞ” ይረሪ ይኸ፡ እን ውልቃዅ
መሀድሳዅ ኒውክ ያዕይስተሰና፡ እን ውልቀጋዅክ
ይኸ፡ ተቦ ከብቲሮ ኣኸት አሸርደሪ ግን። በጋ
ውልቀጋዅ ግምሲ ከለብርናኽር ኣኽኖ ደምቢ፡
ጃርሲ ባህሳዅ ኬነይነስ ክብርዲ ጕኢዲሲ
ስኵስነድ፡ ሓመድንን። ውረድ ይና ጃር ማዅ ሳዅ
ላኻ ግን።

ያዕቆብር ንሽቃ 3፡ 4-12
እነሓን ታⶖኳትኽር ንስኮት በሀሊን ኣክሩ፡
ውልዋል ሒለትዅድር ደሀይስሩ፡ እን ግናይራይ
ዓጝከልድ እን መርሓዅድ ምራድሊ መርሕስተቲ።
ኒሰናኽር ላጝቂ ግናዪ ሰዀና ኣክሩ፡ በሀር ጋርድ
ፋሺተቲ። ኒሰና ኰዶ ሰረት፡ አውስኮት በሀር
ገርበት ሓውሰጋዅ! ላጝቅኽር ለኻ ግን። ላጝቂ ይና
ገሮብ ሰዀንና ነበክል አረርስረሪ ብሪጃር ዓምጭሪ
ግን፣ ንሪ፡ ኒትክ ገሮብሲ ዓማቕደቲ፣ ንሪ ንርሹሺ
ገሀነምድ በግ ይሮኻ፡ መምብሮር ኣዋይንሲ ኒትክ
ሓውሰቲ። ናውክ ዒቶት ጅንስዲ፡ ጀከልዲ፡
ለመም የውዲ፡ እንሱስ-በሓሩዲ፡ ኣዳሚንድቝርድ
መለክሰነኵ፣ መለክስኖኽር ህምበነኵ። ላጝቅት
ደአም ላ ኣዳም ድኳ መለክሮላ ገረስላ፤ ንሪ
ፊዀግረሪ ምቝላ፡ ክሪሳዅ ምኝጂ እንሳኽስረሪ
ግን። ንርድ እስነ እን አደረዲ እኽርዲት
ገውርነኵን፣ ንርድ እስነ ኰዶ እን ጃር ተኪንድ
መሀድሳዅ ኣዳምቲ እሽነኵን። ላ አብልድ ገውረዲ
እሸነዲ ፋኵ። ዎ ይሻንገ! ኒን ንሰና ኣኽሮ ሻኽላ።
አበማ ላ ዕልድ፡ ላ ወክትሊ ዓቝ ታሚተውዲ
መረረውዲ ጅብርቶ ገረሰቲን? ዎ ይሻን! በለሰማ
ወኸት ፍሪቶ፣ ወሪ ጀቢበማ፡ በለስ ፍሪቶ
ገረሰቲን? ኒሰና እን አባ ሽዊሪ፡ ዓቝ ታሚተው
ጅብርቶ ገረሰላ።

ሓዋርያታ ወራት 21፡ 27-40
እን ለጘታ ኳራ ድⶖስትሮ ስኵሮሰና፡ አስዪልድ
እንተው ያሁድ መቕደስሊ ቋልኖሰነክሉ፡ ከውስክ
ጕድድጚነ ሻኽንዅሉ እማ፡ “ዎ ከው እስራኤልዱ
ለዃ ካበና፡ እን ኣኻ ኣዳምትክ፡ ኣኻ በለድልክ
እና ከው ነዲ፡ እና ፍቲሕ ንዲ፡ እና ኣካኒ
ንሂዲር፡ ዓዶ ኣኻዅ፡ ናትክ ከውሲ መሀርዳዅ
ግርዋ ኒን ግን፣ ንድ ዳግል ግሪኽሲ መቕደስል
ቱሶ፡ እና ሻትኪ ኣካኒት ዓማቕድዅላ” ዩኑ
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ህድርኑዅ። ጃበረድ ጥራፊሞስ ኤፈሶንዱዅሲ ኒዲ
ዕርዲረትል ቋልኖሉ እርግኑዅ እማ፡ ጳውሎስ
መቕደስሊ ቱሳዅሉ ተከሎም እርጉዅ። ንርውክ
እን ድገ ይኸ፡ ድርግርግ ይቲ፣ ከውር እክብሱዅ፣
ጳውሎስትኽር
ሻኽኖ
መቕደስልድ
ከደን
ገወድኑዅሉ፣ ኒድ-ኒድር እን መርትት አበስቱዅ።
ኩድኖሉ
ጀረቢነሰና
ይኸ፡
ኢየሩሳሌም
ንርተማምድክ ድርግርግሊ ዋንትረት እን ርእስ
ሲሕዅል ወረ ገእዩዅ። ኒድ-ኒድኽር ኒ፡ ዓስከርዲ
ሊኹ መድ አርደትዲት አዶ ናል ኣኽራሲክ
ጋጚዅ፣
እን
ርእስ
በሀርዲ
ኒዓስከርዲት
ቋልኖሰነክኻ ጳውሎስቲ ጠዓምብኒልድ ደው
ይኑዅ። እንሲን፡ እን ርእስ በሀር እንቶ ሻኽዅሉ፣
ለጛ ስልስለትድ እኝሸውስሮኽር አዘዙዅ፣ አዊ
ኣኸትር ውራ እሰትርኽር ወጝቀሩዅ። እን ዕወይ
ክብሲነ ላዋ ንሰና አሪዋ እንድሰና ዩኑ እርግኑዅ፣
ኒ ይኸ፡ እን ኣዋይንሲ እን ጭርሓት ሰበትድ
አርእሮ ገረስና በሰና፡ መዓስከርሊ አስትሮ
አዘዙዅሉ፣ እን ዳዲሰንሊ ገእ ዮሰነክር እን ዕወይ
ጣሓርግኒንሉ እን ዓስከር ምዅርንዅሉ፣ ውረድ፡
ገሪ ከው፡ “እንደራ ዪሉ” ዩኑ ኒጕር-ጕርበትሲ
ኣኽንነዲንሉ
ግን።
መዓስከርሊ
ቱስድኖሉ
ጀረቢነሰና ጳውሎስ እን ርእስ በሀርሲ፡ “ገለ የካ
ገረሳዅማ?” ይዅሉ። ኒ ይኸ፡ “ግሪኽ ጋብ
አርእሩዅማ?” ይዅሉ። እንሲን እና አርፍፍ ነድ
ጃብ፡ ድርግርግ እስረኽር፡ ሰጃ ሲሕ ከውኵወንትስኽር ከደንሊ ፍድራኽር ምሥራ፡ እንቲ
ኣኽግራኽርማ? ይዅሉ። ጳውሎስ ደአም፡ “ኣንታ
ግርዋ ያሁዳ ጠርሴስ ቂልቅየትሪሩዅ፡ እን ድገ
አርእስትረሪትልድ ግን፣ እና ከውሲ ጋብየሎም
ኵዓይብ ሺወኵንካ” ዮ ወንተስዅሉ። እንሲን
ጳውሎስቲ ጋቢሮ ባሮሰነክሉ፡ እን ዳዲሰንሊ ደው
ዮ እን ከውሲ ናንድ አሸሩዅሎም እማ፡ ገሪ
ሀድአት ኣኾሰና ዕብራይስጢር ጋብድ ነወዮ
ጋቢዅ።

ምስማክ
ቅረቡ ኀቤሁ ወያበርህ ለክሙ፣ ወኢይትኀፈር
ገጽክሙ፣ ዝንቱ ነዳይ ጸርሐ ወእግዚአብሔር ሰምዖ።
(መዝ 33:5-6)

ማቴዎስር ኪሠሪር ብሽራት 8፡ 23-34
ታⶖኰትል ትዎሰነክ ኒታለይቱት ተለይንዅሉ።
እነሓን ይኸ፡ እን ታⶖኰቲ፡ እን በሓርሊ ገሪ
አፍሉት ዓቘውድ ኩተሪሲክ ደሃፋት ኣዅዅ፣
ኢየሱስኻ ገኝጆ እርጉዅ። ናው ይኸ፡ ፈርኖ

“ድድነኵን እⶖኵንዅን፡ ዎ አደራ ደአንዲና”
ይንዅሉ። ኒ ይኸ፡ “ዎ ከው ከለላ ኣማነቱ፡
ውሪዅ ጕኢትደናዅን?” ይዅሎም። እንሲን
ጒዅ
እማ፡
እን
ወላውልዲ
በሓርዲት
ገንሕዅሎም፣ ገሪዅ ሀድአትር ኣዅዅ። እን ከው
ይኸ፡ “ወላውልዲ በሓርዲ አዘዝሰውሉ ውራ ተካ
ኣዳምኒ?” ዩኑⶖጉሲክ ፈከርስኑዅ። ኰዶ እን
ካርጝል ገርጌሴኖንዲ በለድል እንቶሰነክ፡ ለጛ
ሰዋጢን ሻው አርብልድ ፍኖ ጎፍ ይንዅሉ፣
ገሪዅዲክ ውልኢው እርግንነዲን ይኸ፡ እን ደርቢ
እንድሂሲ ወላ ላዅ ደኵሮ ገረሱ እርግላ። እነሓን
ይኸ፡ “ዎ ኢየሱስ ጃርዅራ፡ ይን ኵዲ ውራ
ሻኽንዅን? ነት ኒወክት ጃብ ጀረብድቶናማ
እንትርዅን?” ይኖ ጨርሕኑዅ። እናሓን ይኸ፡
ተባብ ከንዲሩ ናልድ ስርግ ይሮ ቍሩ እርግቲ።
እን ኣጋንንቲ ይኸ፡ “ፍድረንና፡ እና ሞራ
ከናዲራዅል ፈሲና” ይኖ ሺዊኒዅሉ። ኢየሱስ
ይኸ፡ “ፈራ” ይዅሎም፣ ፍኖኻ እን ከናዲርሊ
ቱኑዅ። እነሓን ኰዶ ናውክ እን ከንዲር፡ እን ሆስ
እን ዓይግል አዳዅል ኣኽራሲክ ገለብቲ እማ፡ እን
ዓቘል ቱሮ ድድቲ። እን ምቓቕ እግርኖኻ እን
ድገትል አተይኖ፡ ኒትክ ቋልናዅዲ እን ሰዋጢንሊ
ኣኸውዲት ድዊኒዅ። እነሓን ይኸ፡ ናውክ እን
ድገሩ
ኢየሱስቲ
አርድኖሉ
እንትኑዅ፣
ቋልኖሰነክሉኻ ናደወልወልሲ ባርዶ ሺዊኒዅሉ።
(ቅ. እግዚእነ)

መሽወሪ ፳፰
ሰንበት ዘመፃጕዕ/ሃተልሳዅድሪ

መዝሙር
ይቤሉ እስራኤል ..

ሰልፋ ጳውሎስር ንሽቃ ቆሮንጦስየሩሊ 2፡ 1-16
ዎ ይሻን፡ እንተል እንተሩⶖጉሲክ፡ እን ሥቱር
ጃሩዅሲ ቆላት ሽኻሩዲ ወሪ ልውሩዲሲ፡
ተምብሁልኩም እንትሊ። እን ኢየሱስ ክርስቶስ
ከርከርሳዅሲ ኣኽገትክ እንታ ነበክል ኣሪዅ ላሪ
አርእጊን የመምዅን። ኣን ይኸ፡ ሕይምንተዲ
ጕኢዲ ገሪ በጅበጅነዲሲ እንተል እንትዅን።
ይጋብዲ ይተምቢህነዲ ኰዶ፡ መንፈስ ሻትክ
ሒልድ ወድሕስተው እርጉዅ ግራ፡ ምልልጘው
ቆላት ልውሩውድ እርግላ፣ ንድኽር፡ እንታ
ኣማነት ሒል ጃሩዅድ ዳግ ግራ ኣዳምር ልውር
ዳግ ኣኽጊን ግን። እን መንፈስድ ዳበረውድ ነበክል
ደአም ልውር ጋብነኵን፣ እን ይን ጋብናዅ ልውር
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ደአም እና ወክት ንዱዅ፡ ወሪ እን ድድሮ ፈረው
እና ወክት ኒል ሓከመውድ ልውር ኣኽላ። ይን እን
ሥቱርዲ ትብታዅዲ ልውር ጃሩዅሲ ግን ይን
ጋብናዅ፣ ኒንኻ እን ወክት ጃብ፡ ጃር ይና ክብር
መታን ጃቢሶ የመሞ እርጋዅ ግን። እና ወክት
ንዱውድ ሓከመንቲትልድ ወላ ላዅ አርኣዅሉ
እርግላ፣ አርኦሉ እርገው ኣከነን፡ እን ክብር
አደረስ ከርከርድግኒድሉ ሻው ግን። ደአም እን
ከተብሳዅሰና፡ “ዕላ ቋልጋዅ፡ እⶖቝዋኻ
ዋስጋዅ፡ ኣዳምር ለበከኻ ሓለንጋዅ፡ ጃር እን
እጝከለውድሉ ደለምድዅሎም።” እና አለር ነስ፡
ጃር ኒመንፈስድ እሰ ወድሕድዅልና፣ ውረድ እን
መንፈስ፡ ኒትክ፡ ሥቱር ጃሩዅሲ ድኳ ከብሰጊ
መመየኵ። እን መንፈስ ኣዳምሩዅ ኒል ህምባዅ
ኣከገን፡
አሪዅ፡ ኣዳምር አለርሲ
አውኒ
አርእሮሎም ገረሳዅን? ኒሰና ይኸ፡ እን መንፈስ
ጃሩዅ ኣከገን፡ ጃርሲ ቋለው ጋራትሲ ወላ ላዅ
አርአለሎም። እን ጃርድ እውስተውና እውንሲ
አርእንኖር መታን፡ እን ጃርልድ ኣኻዅ መንፈሲ
ከለብርንዅን ግራ፡ እን መንፈስ ብሪጃሩዅሲ
ከለብርኒ። ናት ቋላዅዳ ኣዳምር ልውርልድ
መሀርስነውድ ኣኽጊ፡ እን መንፈስልድ መሀርስነው
ቆላትድ እስነ፡ እን መንፈሱ ኣኸው ጋራትሲ
እጝክኑ፡ መንፈሱ ኣኸው ከውዲ ጋብነኵን። እን
መንፈሱ ኣኽገው፡ መንፈስ ጃሩዅድ ገሪው
እውንሲ ከለብረኒ፣ ውረድ፡ ናድ ዓወድናር ግን፤
እና ገሪው እውን ነን፡ መንፈስድ አለለይሰው
ኣኽነዲን ፈሀምድሎም ገረሰኒ። እን መንፈሱ
ኣኸው ኒትክሲ አለለየነኵ፣ ናው ደአም፡ ወላ
ላዅድ አርእስተኒ። “ኰድጚስሮሉ ዮ አምር እን
አደሪዅሲ አርኣዅ አውኒ ህምባዅን?” ይን
ደአም ክርስቶስር አምር ህምበኵና።

ሰልፋ ዮሓንስር ንሽቃ 5፡ 1-5
ኢየሱስ፡ ኒ፡ ክርስቶስ ኣኸት እምናዅ ኒውክ
ጃርልድ እዃርሳዅ ግን። እን እዃራዅሲ እጝከላዅ
ኒውክ ይኸ፡ እን ኒልድ እዃርሳዅስኽር እጝከለኵ።
ጃርሲ እጝከልነን፡ ኒትእዛዛትስኽር ተከውነን፡ እን
ጃርቝርሲ
እጝከልነትሎም
ንድ
ግን
ይን
አርእስትናዅ። እጝከሊ ጃሩዅ ይና፡ ኒትእዛዛትሲ
ተከውና ግን፣ ኒትእዛዛትኽር ተቐው ኣኽላ። እን
ጃርልድ እዃርሳዅ ኒውክ ብሪጃርሲ ለተቐኵሉ፣
እን ብሪጃርሲ ኒድ ሃብነ ለተቕናዅሉ ሰርገል ይኸ፡
ይና ኣማነት ግን። እን ብሪጃርሲ ለተቓዃ፡ እን
ኢየሱስ ጃርዅራ ኣኸት እምናዅ ኣከገን አውንኒ?

ሓዋርያታ ወራት 5፡ 34-42
ደአም እን ዕግሎትል እርገውልድ ላዅ
ገማልኤል ይስታዅ ፈሪሳ፡ ክንሱራ ፍትሑዅ፡
ከውድር ገሪዅዲክ ሓሸምሳዅ ጒዅ እማ፡ እን
ሓዋርያትሲ ላዶን ከደን ግጂስድኖሎም አዘዙዅ።
“እንትን ከው እስራኤልዱ፡ እና ከው ነድ ዳግ
እሲትኖ ሓሰብደነውሲ ፈጠና። ንጃብ፡ ቴዎዳስ
ይስታዅ በሀር ኒአክነስ አሸሩ ጒዅ፣ ሰጃ ሊኽ
ኣከው ከውር ተለይንዅሉ፣ ኒ፡ ኵውስቱዅ፣ እን
ኒት ተለዩ እርገውር ፋሕ ይንዅር፡ ድድንዅር።
ኒድ ደምቢ ይሁዳ ይስታዅ ገሊለሩዅ፡ እን ከው
ሺብትሮ ከተብስኒ ግርጋትሊ ጒዅ፣ ከው
ገሪውኽር ተለይንዅሉ፣ ኒ ድዱዅ፡ እን ኒት
ተለየውኽር ዳሕ ይኑዅ። በጋ፡ እና ጋር ኒልኽር
ኰዶ፡ እና ከው ነስ፡ ናዳሕነድ ባረሎም፣ ናት
ቋለትር ኰዶ ሓሰርስጋ፣ ውረድ፡ እና ስታት ኒን፡
ወሪ እና ወራት ኒን፡ ኣዳምትልድ ኣከን፡ ለብሮ
ግን፣ ጃርልድ ኣከን ደአም ለብድትኖሎም
ገረስደኒ፣ እና ጋር ንድ፡ ጃርዲ ዋኺዱኑ
አርስግድኒን
ድወኵንኩም
እⶖኵዅን!”
ይዅሎም። ናውኻ ከለብርንዅሉ፣ ሓዋርያትሲ
ሽጝኖኻ፡ ኰርበጅኖ ኢየሱስር ሱⶖድ ጋበግኒን
አዘዝኖ ፈርድኖ ባርንዅሎም። ናው ደአም እን
ዕግሎትልድ ፍኖሰነክ፡ ኒሱⶖ መታን ሳቀይድኖ
ባቓዓን ናሺብትነድ ገሪዅዲክ ፈርሕኑዅ። ልጝን
መቕደሱዅዲ ልጝንትትዲትልኻ ኢየሱስ እን
ክርስቶስ
ኣኸት
መሀርድነዲ
ሰበክነዲትልድ
ካረምኒ።

ምስማክ

ደቂቀ እጓለ እመሕያው እስከ ማዕዜኑ ታከብዱ ልበክሙ፣
ለምንት ታፈቅሩ ከንቶ ወተሐሱ ሐሰተ፣ አእምሩ ከመ
ተሰብሐ እግዚአብሔር በጻድቁ። (መዝ 4:2-3)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 9፡ 1-41

ደኩⶖጉሲክ፡ ዓረብ ኣኾ እዃርሳዅ ላ ግርዋ
ቋሉዅ። ኒታለይቱት ይኸ፡ “መምህር ዓረብ ኣኾ
ኒእዃርስነድ፡ አውኒ ግን ዓገባዅ፡ ኒማ፡ እማ፡
ኒት እዃረው?” ይኖ ወጝቀርንዅሉ። ኢየሱስኻ፡
“ጃር አምር ኒል ወድሕስትሮር መታን ግን ግራ፡
ኒኽር ዓገብ ሻኽላ፡ ኒት እዃረውር። ወላ ላዅ
ከደምሮላ ገረሰገሪ ቂሪ እንተረቲ እⶖኵቲ እማ፡
ገርክ ዋኑ እን እኝሻቓዅድለር ወራትሲ እሲኖ
ወጀበኵና።
ኣን
ብሪጃርሊ
ዋንቱⶖጉሲክ፡
ብሪጃርድ ኒበርህ ግን” ዮ ወንተስዅሎም። ነስ
ዮኻ፡ ብሪል ጥፍ ዩዅ እማ፡ ኒ ብጭቕድ መርጓ
እሲዅ፣ እን መርጐድኽር እን ዓረብድ ዕልልሲ
ቋሱዅሉ፣ እን “ሰሊሆምር ዓይግል (ኒንኻ ንሽቃ
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ይና ግን) ፈርዶ እጝቃሪኽር” ይዅሉ። እንሲን
ፈሮ እጝቃሩዅ እማ ቋሉ ወንተሩዅ። ንድኻ፡ እን
ኒኣግዋርዲ፡ እን እማና ሺዉⶖጉሲክ ቋለውሉዲ፡
“ኒና እን ግርዋ ከፍ ዮ ሺዉ ሰጛዅ
ኣኽጋዅማ?” ይኑዅ። በልጝ “ኒ ግን” ይኑዅ፣
አሪውኻ፡ “ኣኽላ ኒት ተካዅ ግን” ይኑዅ። ኒ
ደአም፡ “ኣን ግን” ይዅሎም። ናው ይኸ፡
“ኵዕልል ደአም አዋኸ ብስትዅን?” ይንዅሉ። ኒ
ይኸ፡ “እን ኢየሱስ ይስታዅ ግርዋ፡ መርጓ እሰ
ይዕልልሲ ሸመትዅለ፣ ኰዶ፡ ‘ፈሪ ሰሊሆምትል
እጝቃሪ’ ይዅለ፣ ኣጝኻ ፈርዅን እማ እጝቃሮ
ቋልዅን” ዮ ወንተስዅሎም። ናው ይኸ፡ “ንኻ
አዊል ህምባዅን?” ይንዅሉ፣ ንኻ፡ “አርእሊ”
ይዅሎም። እን እማና ዓረብ እርጋዅ ግርወስ
ፈሪሳንሊ ነቕስንዅሉ። እን ኢየሱስ መርጓ እሰ
ኒዕልልሲ ብደሪሉ ግርጋኻ ሰምበር ግን ንሪ
እርግራዅ። ንድ ሰበትድ እን ፈሪሳን፡ አዋሃበ
ቋለት ሓዲስድ ወጝቀርድኖሉ ተርሲኒዅ። ኒ ይኸ፡
“መርጐስ ይዕልሊ እሲዅለ፣ እጝቃርዅን እማ
ቋልዅን” ይዅሎም። እን ፈሪሳንልድ ናብጂኻነክ፡
“እና ግርዋ ኒን ሰምበር ከበርደጋዅታ ጃርልድ
ኣኽላ” ይኑዅ። አሪው ይኸ፡ “ኣዳም ሓራሙዅ
ደአም አዋሃበ ነስ ተካ እሻራት እሲሮ ገረሳዅን?”
ይኑዅ። እንሲን ሓዲስድ እን ዓረብሲ፡ “እንትታ፡
ኵዕልልሲ ብድዅልካ እማ፡ ኒገፍድ ውራ
ይራዅን?” ይንዅሉ። ኒ ይኸ፡ “ነቢራ ግን”
ይዅሎም። እን ያሁድ ደአም እን ኒዕልል
ብስታዅድ እዃሩርሲ ሽጝድናሲክ፡ ዓረብ እርገት
እማ ቋለት እምንኒ። “እን ዓረብ ኣኾ እዃርሱዅ
ይደናዅ እንታ እዅራ ኒን መኒ? ናን ደአም
አዋሃበ
ቋላዅን
እⶖኵዅን?”
ይኖኽር
ወጝቀርንዅሎም። እን እዃረው ይኸ፡ “ኒን ይና
እዅራ
ኣኸት፡
ዓረብ ኣኾኽር እዃርሰት
አርእንዅን፣ ናን ደአም አዋሃበ ቋለት አርእኒ፣
አውኒ ኒዕልልሲ ብደትሉኽር አርእኒ፣ ኒት
ወጝቀረሉ፣ ኒ እካ-ኮት ግን፣ ኒሹት ቋላዅድ
ኒላውድ ጋቢን” ይኖ ወንተስንዅሎም። ያሁድ፡
ኒን ክርስቶስ ግን ዮ ሰምዓዅስክ ልጝን
መቕደሱዅልድ ዳገንድኖሉ ኮድጚነ እርግኑዅ
እማ፡ እን ኒት እዃረው ያሁድሲ ጓቚትኖ ግን ኒስ
ናው ይናዅ። ንድ ሰበትድ እን ኒት እዃረው፡ “ኒ
እካ-ኮት ግን፣ ኒት ወጝቀረሉ” ይኑዅ። እንሲን
እን ዓረብ ሰጛዅሲ ሊጘር ወክት ሽጝንዅሉ እማ፡
“እና ግርዋ ኒን ሓራሙዅ ኣኸት ይን
አርእንዅን፣ ጃርድ ክብር እዊ” ይንዅሉ። ኒ

ይኸ፡ “ኣና ሓራሙዅ ኣኸት አርእሊ፣ ኣን፡
ዓረብ እርገት፡ ናንኻ ቋላኽር ኣኸት፡ እና ላ ጋሪ
ንሂት ግን ኣን አርኣዅ” ይዅሎም። “ውራኻ
እሲዅንልካ? አዋሃበኻ ኵዕልልሲ ብድዅንልካ?”
ይንዅሉ። ኒ ይኸ፡ “እማና ድዊዅንኩም
ዋስድኒለ፣
ውሪዅ
ድምድኖ
ዋስትኖ
ጀረብደናዅን? እንትጝርማ ኒታለይቱት ኣኽትኖ
ጀረብደናዅን
እⶖኵድንዅን?”
ዮ
ወንተስዅሎም። ናው ይኸ፡ ጀኺኒዅሉ እማ፡
“እንቲ ግን ኒታለይቱራ፡ ይናዲ ሙሴር ታለይቱት
ግን። ጃር ሙሴት ጋበትሉ አርእንዅን፣ ኒን ደአም
አወትድ እንተት አርእኒ” ይንዅሉ። እን ግርዋ
ይኸ፡ “አወትድ ኣኸት እንታ-አርእጝ ብና
ፈከርዳዅ ግን፣ ይት ደአም ይዕልልሲ ብድዅለ።
ጃር፡ ላዅ ኒት ጓቚታዅዲ ኒት ሸኑራዅዲት
ግራ፡ ሓራሙሲ ዋሰገትሎም አርእንዅን። ዓረብ
ኣኾ እዃርሳዅ ኣዳምቲ ኒዕልልሲ ብድዅሉ
ይስታዅ እማነንትልድ ኒዀርስክ ላዅ ድኳ
ዋስስትላ። ኒን ጃርልድ ኣከገን፡ ወላ ላሪ እሲሮ
ገረስጊድ” ዮ ወንተስዅሎም። ናው ይኸ፡ “እንቲ
ኵመሀድስኒልድክ ሓራምድ እዃርስራኽር ግን፣
ይነት እንቲማ መሀርድራዅንና እⶖኵርዅን?”
ይኖ ወንተስንዅሉ እማ፡ ከደንሲ ፍድንዅሉ።
ኢየሱስ ይኸ፡ ከደን ፍድነትሉ ዋሱዅ እማ፡
አሮሰነክሉ፡ “ኣዳሚንድዅረድ እምንዳዅማ?”
ይዅሉ። ኒ ይኸ፡ “ይአደራ ኒድ እምንያ ኒ አውኒ
ግን?”
ዮ
ወንተሱዅሉ።
ኢየሱስኻ፡
“ቋልድዅሉ፣ እና ኵዲ ጋባዅር ኒ ግን”
ይዅሉ። ኒ ይኸ፡ “ይአደራ እምነኵን” ዩዅ፣
ፍግምር ይዅሉ። ኢየሱስኻ፡ “እን ቋለገው
ቋልድኖር መታን፡ እን ቋለው ይኸ፡ ዓረብድኖ፡
እና ብሪጃር ኒል ፍርድድ ግን ኣን እንቶ ህምባዅ”
ይዅሉ። እን ኒዲ እርገው ፈሪሳንልድ ገለኻ፡ ነስ
ዋስኖ፡ “እማ ይን ዓረፍማ?” ይንዅሉ።
ኢየሱስኻ፡ “ዓረፍ ኣክደነን ሓራም ኣኽጊድኩም
ሻዅ ግን፣ ናን ደአም ‘ቋልነኵን’ ይደነኵ
እⶖኵድኑዅ፣ ንድ ሰበትድ እንታ ሓራም እንታ
ዳግ ህምበኵ” ይዅሎም። (ቅ. እግዚእነ)
ታሕሳስ ፭/15
ዘደብረ ዘይት/ሰምበር ጊራ ወኸቱዅ
መዝሙር
ሠርዐ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ..
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ክርስቶስ ክሪልድ ጐት ተምብህሳዅ ኣኾ ደምቢ፡
አዋሃቢነ ደአም እንታ በልጝ ክሪልድ ጕና እላ
የናዅን? ክሪልድ ጕና ዋነገን፡ ክርስቶስር ጕላ፣
ክርስቶስ ጕጓዅ ኣከን ኰዶ፡ ይና ስብከት ጥሖ
ግን፡ እንታ ኣማነትር ጥሖ ግን። ጃር ክርስቶስቲ
ጕድዅሉ ይኖ ሰምዕኖ እርግንዅን፡ ክረውሲ
ጕድጋዅሎም ኣከን፡ ክርስቶስቲኽር ጕድለሉ፣
ይን ይኸ፡ ብጙት ሰሚዕ ጃሩ ኣኽኖ አርስንዅን።
በጋ ክረው ጓገው ኣከነን፡ ክርስቶስር ጕላ።
ክርስቶስ ጕጓዅ ኣከን እንታ ኣማነት ጥሖ ግን፡
ኰዶ ልሳዕ እንታ ሓራምል ህምብደነኵ። እን
ክርስቶስትል ገኝጀውር ድደው ግን። ክርስቶስትል
ሳዳ እስነዅ እና መምብሮ ኒል ካያ ኣከን፡
ከወልድክ ረሓምድናኽር ኣኽንድ። ናን ደአም
ክርስቶስ ክረውልድ ጒዅ፣ ንድኻ እን ፊዀውድ
በኽር ኣኾ ክረውልድ ጒዅ። ውረድ ላ ግርወድ
ክራ እንቱዅ፡ ላ ግርወድኻ ክሪልድ ጕና ኣዅዅ፣
ናውክ ኣዳምሲ ክረነሰና፡ ኰዶ ኒሰና ናውክ
ክርስቶስሲ መንደርተው ኣኽኑዅ። ደአም ላዅክ
ኒደርደርብድ ግን፣ ሰልፍኻ ክርስቶስ፡ ደምብጝ
ኒእንተርኒልኻ፡ እን ኒው ኣኸውክ ግን። ኣኻ
ሲመርዲ፡ ሥልጠትዲ ሒልዲት ድሂሶ ደምቢ፡
ሕክምሲ ጃር እኽርድ ላምሶሰነክ እንሲን ደⶖጎባ
ኣኽሮ ግን። ናትክ ኒኣፋይትስ ኒልኵኳ ዓጝቀይሊ
እሲራሲክ ሓከምሮ አስተሀለኵሉ። እን ድድሮ
ሻዅ ደⶖጎባ ኣባይ፡ ክራ ግን። ክቱብ ሻትክ
ያዅሰና፡ “ጃር ኒትክ ኒልኵኳ ዓጝቀይሊ
ሓከምሰሰና ሀቢዅሉ፣” ኒውክ ሓከምሰሰነሉ ሀቢዅ
ዩⶖጉሲክ ደአም፡ እን ኒትክ ኒድ ሓከሚሳዅ ጃር
እኽርሲ ቋለገት እሙር ግን። ኒውክ ሓከምሶሰነሉ
ይኸ፡ ጃር ናድከልር ኒድከልር ኣኽሮር መታን፡
እን እዅራ ኒሹት እን ኒትክ ሓከሚሳዅድሉ፡ ኒድ
ሓከምስሮ ግን። ኣከገን፡ እን ከው ክረውድ
አብልክ ጠመቕሰው ውረኒ ግን ናረባሕ? ኒዀርስክ
ክረው ጓገው ኣከነን ውሪዅ ግን ናአብልክ
ጠመቕሰናዅን? ይን ኮዶ ውሪዅ ግን ኣኻ
ሰዓትልክ ጨገምሊ ቱናኽር? ይሻንገ፡ እን ይና
አደራ ክርስቶስ ኢየሱስሲ እንተል ህምባዅለ
ሓበንድ ግርግሺባ ክረኵን እⶖኵዅን። ኤፌሶንትል
ኣን ዒቶትዲ ዋኺታዅ ኣዳምር ሳዲሰና ኣከን፡
ውረኒ ግን ይረባሕ? እን ክረው ጓገው ኣከነን፡
“ቍንጝር ጅእንጝር አመሪ ክረንቲ ግራ” የናዅሰና
ኣኽለማ?

ሊጘር ጴጥሮስር ንሽቃ 3፡ 10-18
በጋ ዎ ይሻን! እንታ ሽጛነዲ ፍሪርዲት ተብድትኖ
ገሪዅዲክ ሸንህስታ፣ ውረድ ኒስ እስደነን ኒዀርስክ
ለብትኖ ኣኽድኒ። ንድ ፈክድኻ፡ እን ይና አደረዲ
ይና
ደአንዱረዲ
ኢየሱስ
ክርስቶስር ግም
ዲመሩዅል ቱኒል ብጅኽድ እውስትሮኩም ግን።
በጋ ሽከን ድኳ አርእደነንሉ፡ እን ከለብርድናዅ
እምንልኽር ተብደነን፡ እና ጋራት ነስ ዲማ
እልብዲስየኩም ሓለነኵን። ሪሕድ ዋንቲሪሲክ
እልብዲሱ ብርስየኩም ትክያዅ ኣኾ ቋልስተኵለ፣
ውረድ
ይና
አደራ
ኢየሱስ
ክርስቶስ
ወድሕዳዅሰነለ ወለይዶ ክርያ ኣኸት አርኦ
ህምበኵን። ኣን ክሮሰናኽር እና ጋራት ነስ
እልብድትኖሎም መታን ተዓበኵን እⶖኵዅን። እን
ይና
አደራ
ኢየሱስ
ክርስቶስር
ሒልዲ
ኒእንተርነዲት
ድውኑⶖጉሲኵኩም፡
ቀፋጠንሶ
ስኵራዅ ድግምሲ ተለይናኽር ኣኽኖ ኣኽጊ፡ እን
ይና
ዕልድ
ቋልናዅ
ኒግርመስ
ሰምዓንቲ
ኣኽንንነዲን ግን። ውረድ እን ክብ ያዅ
ክብርልድ፡ “እን ኒድ ትክሰ ባህ ያዅለ
እጝከልሳዅ ይእዅራ ኒን ግን” ያዅ ደሀይ
እንቶሰነክ፡ ኒ፡ እኽር ጃርልድ ክብርዲ ግርመዲ
ከለብሩዅ። እን ሻትክ ጊሪል ኒዲ ዋንትኑ ይኸ፡
እና ደሀይ ኒን ሰሚልድ እንተሩⶖጉሲክ ይን
ይነላውድ ዋስንዅንሉ።

ሓዋርያታ ወራት 20፡ 28-38
እንታሹዲ፡ እን ኒእዅሪ-ብርድ ተበበሪ በክስታኒ
ጃርዲዲት ምቓቕሪትኖ መንፈስ ሻትክድ ኤጲስ
ቆጶሳት እሰ ንርትል ሰየምዅኩም። ኣን ፈሮሰነክ
እን ተባብሲ ረሓመገው ምቝል ተኵል እንታ
ነበክል ትወነት አርኦ ህምበኵን። እን ታለይቱት
ናጕርበት
ተለይድኖሎም
ይኖ
ምሊድኖ፡
ሸጝከይሰው ጋራትሲ መሀርደው እንታ-ገንዲልድ
ድኳ ከብተግኒ ጕድኖ ግን። ንድ መታን፡ ኣን ሠዃ
አመረስክ ቂርዲ ገርክዲ ካረምጊ ስሩ፡ ኣኻ
ኣዳምትክ መዀዀት እልብድዱኑ ተውሃ። ናን
ይኸ፡ ጃርዲ፡ እን ናውክ ሸተከውድ ነበክል እን
ለውሲ ኡሮኩምኽር ለገድሮኩምኽር ገረሳዅ ኒቆል
ገዱዅዲትል፡
ዓይብደኵንኩም
እⶖኵዅን።
ላዅድ ወርከዲ ደሀብዲ ሰረነዲት ድኳ ተምነትሊ።
ይሹዲ ይጨርዲር ዓውኖት መታን ይናንትትድ
ከደመት፡ እንታ ላውድ እንትን አርእድኑዅ፣ እን
አደራ ኢየሱስ ኒላውድ፡ ‘እን ከለብራዅልድ፡ እን
እዋዅ ትክሰ ገውርሰኵ’ ያዅ ቆልሲ እልብድሩ፡
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ነሀብረ ከደምነዲ፡ ሓያማንሲ አለይነዲ አስተሀለት
ደርብ ቋሊስዅንኩም።” ነስ ዮሰነክ አብረኮ
ናድክዲክ ሕበርሰ ጸለዩዅ። ናውክ ይኸ፡
ገሪዅድክ
ስሪኒዅ፣
ጳውሎስትኽር
አዲነክ
ስልምድንዅሉ።
ይገሺ
ድምድኖ
ቋልደኒለ
ያዅሎም ቆልድር ትክሲነ ጐሀይኑዅ፣ እን
መርከብል ኣኽራሲክር ስብድንዅሉ።

ምስማክ

ለነዳያኒሃኒ አጸግቦሙ እክለ፣ወለካህናቲሃኒ አለብሶሙ
ሕይወተ፣ ወጻድቃኒሃኒ ትፍሥሕተ ይትፌሥሑ። (መዝ

131:15-16)

ሉቃስር ኪሠሪር ብሽራት 12፡ 32-40
ዎ ጐላትገ፡ እን ግምሲ ኡሮኩም እንታ እኽርድ
ኪዳ-ኪን ግን እማ፡ ጓቚትጋ። እንታ ተባብሲ
ክድኖ
ሞባእ
እዋ።
ስዋና
ስኵረጋዅል፡
ልኽኝጂኽር ቋጋዅል፡ በለጋዅ ማሕፈደትዲ
ድⶖስተጋዅ እንድበዲ፡ ሰሚል እⶖኵራ። ውረድ
እን እንታ እንድባ ህምባዅል፡ ኒል እንታ ለበካ
ህምበኵ። እንታ የውትት ደበልተው፡ እንታ
ቲዃኻ፡ ቲዀው ኣኽናው። እን ናአደራ ክኻንልድ
እንትራሲክ ጨበረው እማ እንቶ ቀርቅሖሰነክ ኒድኒድ ብደውሉ ከውሲ ተካ። እን ናአደራ
እንተሩⶖጉሲክ ተውህኖ አረረውሎም ገኝሺን
ገውርሰው ግን፣ ደበልቶ መአዲሪል ከፍሰትሎም
ስኵሮኽር እኝሻቕሰትሎም እምንድክ የኵንኩም
እⶖኵዅን። እን ሊጘሪ ወሪ እን ሢዀሪ ሰዓቲሲ፡
ቂር እንቶ፡ ናኺነ አረረንሎም እን ገኝሺን እንደን
ገውርሰው ግን፣ ደአም ኒስ አርኣ፡ ልጝን አደራ
ስዋና እንተረሪላ ሁመቲት አርአንላ ተውህርድ፣
ኒልጝ ግኽስቱኻ ትም ይጊድ ሻዅ ግን። እንትን
ይኸ፡ ኣዳሚንድዅራ እን እንትን ሓሰብግድና
ሰዓትድ እንትሮ ግን እማ ደለምድናኽር ኣኻ”
ይዅሎም። (ቅ. አትናቴዎስ)
ታሕሳስ ፲፪/22
ዘስብከት/ተምብህኒዅ

መዝሙር
ወልዶ መድኅነ ንሰብክ ..

ንሽቃ ዕብራዩንሊ 1፡ 1-14
ጃር እማና፡ ገሪ ወክትዲ ናትናቱር ደርፍፍዲሲ
ይነክልሲ ነበዋትድ ሃበ ጋቢዅሎም፤ እና ደምበር
ግርጋት ነል ደአም ይነድ፡ እን ኒትክ መረሰንታ
ሃበዅሉ፡ ኒድ ሀበኽር ብሪጃርሲ መሀዳዅ፡
ኒእዅረድ ሃበ ጋቢዅና። ኒ፡ እን ሽኽራ ክብር

ጃሩዅዲ፡ ኒትክ ኒቆል ቀድርድ ደውሳዅዲ፡
ኒበህሪሲ እን ትከር-ቋላ ጃሩዅዲ ኣኻዅ ግን። ኒ፡
ኣዳሚንድእቝራ ሓራምሲ ለጭሕዶሰና፡ አወት
ህምባ-ኣካንሊ፡ እን ክብር ላውል ከፍ ዩዅ። እን
ናዅስጝ ትክሰ ኵጟዅ ሱⶖሲ ኒለውነድኻ፡
መልእክየተልድ ትክሰ ክብ ያዅ ኣኹዅ። እንደ፡
መልእክየተልድ አውትኒ፡ “እንቲ ይእዅራ ግን፡
ኣንኻ ኵት ንኪ እዃርዅንካ” ኒሰናኽር ይኸ፡
“ኣን ኒድ እኽር ኣኽየሉ ግን፣ ኒ ይኸ፡ እዅራ
ኣኽሮለ ግን” ያዅሉ? ኰዶ ሓዲስድ፡ እን
በኽርሲ ብሪጃርሊ ነቕሱሉⶖጉሲክ፡ “ናውክ
መልእክየት
ጃሩ
ኬነዪኒንሉ”
የኵ፣
እን
መልእክየትሲ
ቋላዅድ
ጋቡ
ይኸ፡
“ኒ
መልእክየትሲ ወላውለሰና፡ ኒንሽቕስኻ ሀልሀልታ
ለኺዅሰና ሃበኵሎም” የኵ። እዅረስ ቋላዅድ
ደአም፡ “ዎ ጃር፡ ኵቂጦራ ሰሚዅ ዲማ ዳይምድ
ግን፡ እን ግምቢ ጨዳቐትርኽር፡ ግምቢ
ኵሲመርዲ ግን፣ ጨዳቐትስኻ እጝከልዱዅ፡
ፍቲሕ ብነስኻ እንጠርዱዅ፣ ንድኻ ጃር፡ እን
ኵጃር፡ ኵጨርልድ በጃኽዶ ዘድ ፈርሓቱውድ
ሸመትዅካ” የኵ። ኰዶ፡ “እንቲ ዎ አደራ
ብሪጃርሲ እማነንትልድ ሠረርድዅሉ፡ ሰማኽር
ኵናንትታ ክድመት ግን፣ ናው ድድኖ ግን፡
እንትኻ መንደርትረኵ፣ ኒውክር ሰረኒሰና በልዶ
ግን፣ እንቲ ታዊኒሰና ትብልቶሎም ግን፡ ናውኽር
ሰረኒሰና ለወትስድኖ ግን፣ እንቲ ደአም ኵእማኒሰና
ግን፡
ኵአመታትር
ድⶖስተላ።”
መልእክየተልድኻ፡ “ኵኣፋይትስ ኵልኵኳ ዓጝቀይ
ዳዲሰና እሲሪሲክሎም፡ ይላውል ከፍ ዪ” ያዅሉ
አውቲ ግን? ንድ መታን፡ ናውክ መልእክየት እን
ደአንዶ
ህምበውድሎም
መታን፡
ንሽቕናር
ጃሩዅል፡
እኝሻቕስሮ
ሰገረው፡
መናፍስ
ኣኽገውማ?

ሊጘር ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 3፡ 1-9
ዎ
እጝከልስድናኽር!
እና
ናን
እንተል
ከተበሪልኩም ይሊጘር ንሽቃ ግን፣ ለጘርትክድ
ሃበ፡ እንታ ጋሪህ ሓሳብሲ ጕድድጙ፡ እን እማና
ነበዋት ሻትካንድ ድውስተዅኩም ቆልዲ፡ እንታ
ሓዋርያትድ አርድናዅ፡ እን አደረዲ ደአንዱረዲር
ትእዛዝሲ እልብዲስየኩም ጀረበኵን። እን ግርጋት
ደምበርሊ፡ ቃበበው፡ አሪውሲ ናቃየርነድር
ናሥኺ-ሰውሀትድ ወንተተረው እንተረነት፡ ኒድካ
ጃብ ነስ አርኣ። ናው ይኸ፡ “እን ኒሳዳ እንተርኒዅ
አወት ህምባዅን? ይና እክል ክርና ግርጊልድ፡
እን ሰልፋ መሀድስኒልድ ተርሰ ኒውክ ኒእርጋዅሰና
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ግን ኒ ህምባዅ” ይድኖ ግን። ናው፡ ሰማ
እማነንትልድ ጃር ቆልድ ዲወት፡ ብራኽር
ዓቘልድር ዓቝድር መሀድስረት አርኡኑⶖጉሲክ
መሸሸነኵሉ። እን እንሰካ እርግረሪ ብሪጃር ዓቝድ
ወሓጥስሮ ድድቲ። እና ናን ህምበው ሰመዲ ብረዲ
ደአም ለኸድ ድድሮ ኒቆልድ እⶖኵርሶ፣ እን
ጃርሲ ጓቚተገውሲ ፈረዳዅሉዲ ድሂሳዅሉዲ
ግርጊል ኣኽራሲክ ተከውሰኵ እⶖኩዅ። ደአም፡
እጝከልስድናኽር፡ እን አደረድ ላ ግርጋ ሲሕ
አመሪሰና፡ ሲሕ አመራኽር ላ ግርጊሰና፡ ኣኸት
እና ላ ጋሪ ኒኒ ትብትግሪንተት። እን አደራ ናውክ
ንስሒል ገእይድኖ ግራ ወላ ላዅ ድድሮ ጀረበጋዅ
ኣኽነዲን፡ እንታ መታን ዓቕል እሰኵ እⶖኩዅ
ግን ግራ፡ እን ላው ሓሰበነሰና፡ ኒ እዎ ቆልሲ
መልእድነስ ደⶖጐርሰላ።

ሓዋርያታ ወራት 3፡ 17-26
ናን ይኸ፡ ዎ ይሻን፡ እን እንታ ሰየምሰና ኒስ
እንታ አርእጝብነድ እስዲነትሉ አርእዅን። ንድኻ፡
ጃር፡ እን ኒዅ ኣኻዅ ክርስቶስ ጅርበት አረረት፡
ኒነበዋት ናድክድ ጃቢሶ ድወ እርጋዅሲ፡
መልእዱዅ። እማ ገድም ጥዕስታ፡ ጃርልኽር
ወንተራ፡ እንታ ሓራምኽር ህይስትሮልኩም ግን፣
እን አደሪልድኻ አመ ሓደስትኒዅ እንትሮኩም
ግን፣ እን እማና እንተድ ፍሪርሳዅ መሲሕስኽር
እኝሻቕሮሉ ግን፣ ንኻ ኢየሱስ እን፡ ጃር እማና
ኒሻትካን
ነበዋትድ
ዮ
እርጋዅሰና
ወክት
ሓደስኒዅሊ ኣኽራሲክ፡ ሰሚል ዲዊሮ ግን፣
ሙሴኽር፡ ‘እን አደራ እንታ ጃር፡ ይት ተካዅ
ነቢራ እንታ ሻና ነበክልድ ጕድሮልኩም ግን፡
እንትንኻ ኒ ያዅሲኩም ኒትክ ሸኑራ። እን ነቢራ
እንዲስ ሸኑረጋዅክር እምንድክ ኒከወልድ ምኵርዶ
ግን’ ዩዅ። ኒሰና፡ ናውክ ነበዋት፡ ሳሙኤልትልድ
ተርሲነ፡ ኒደምቢ እንተውሊ ኣኽራሲክ ጋበውክ፡
እና ግርጋት ነስ ግን ናው ተምብሁኑ እርግናዅ።
እንትን ነበዋትድ ናእቝርዲ እን ጃር እንታ
እክልድ፡ ኒንኻ፡ ኣብርሃምሲ፡ ‘ናውክ ከው እና
ብሪው፡ ኵፈደንድ ገውርስድኖ ግን’ ዮ እዋዅሉ፡
መእኰት
እቝርዲ
ግን።
ጃር
ኒእዅረስ
ጕዶሰነክሉኻ፡
ገውርዶኩምኽር
እንታ
ምቝልናርልድ ወንተስሮኩምኽር ሰልፍ እንተል
እኝሻቕዅሉ” ይዅሎም።

ምስማክ

ፈኑ እዴከ እምአርያም፣አድኅነኒ ወባልሐኒ እማይ
ብዙኅ፣ወእምእዴሆሙ ለደቂቀ ነኪር። (መዝ 143፡7)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 1፡ 44-51

ፊሊጶስ ቤተሳይዳሩዅ እንድርያስዲ ጴጥሮስዲሲ
ናድገዅራ ግን። ፊሊጶስ ናትናኤልቲ አርዅሉ
እማ፡ “ሙሴ እን ፍቲሕሊ፡ ኒሰና ኰዶ ነበዋት
ኒዅድ
ከተብናዅ፡
ኢየሱስ
ዮሴፍዅራ
ናዝሬትሩዅሲ አርንዅንሉ” ይዅሉ። ናትናኤል
ይኸ፡
“ናዝሬትልድ
ገለ
ትክያዅ
ፍሮ
ገረስተኵማ?” ይዅሉ። ፊሊጶስ ይኸ፡ “ላዅ
ቋሊ”
ይዅሉ።
ኢየሱስ
ናትናኤል
ኒል
እንተራዅሲ ቋሎሰና፡ “እን ጐርሓት እጝጋዅ
እምንዲ እስራኤልዱዅ፡ እነሓን” ይዅሉ።
ናትናኤልኻ፡ “አዊል አርእሮለ?” ይዅሉ፣
ኢየሱስኻ፡ “ፊሊጶስ ሽጝጊከር ጃብ፡ ካና በለሰር
ዓጝቀይ ዋንትሩ ቋልዅንካ” ዮ ወንተስዅሉ።
ናትናኤልኻ፡ “ረቢ፡ እንቲ ጃርዅራ ግን፣ እንቲ
እስራኤልዲ ጊም ግን” ዮ ወንተስዅሉ። ኢየሱስኻ
“ካና በለሰር ዓጝቀይ ቋልዅንካ ይነዲንከማ
እምንድዅን? ነስጝ ኵⶓው ጋራት ቋልቶ ግን” ዮ
ወንተስዅሉ። እምን-እምንድክ ይየካ፡ “ናንትልድ
ሰማ ብስቶ መልእክየት ጃሩ፡ ኣዳሚንድዅራ
ዳግል ገመውዲ ዓረገውዲት ቋልትኖ ግን፡ የኵንካ”
ይዅሉ። (ቅ. እግዚእነ)

ታሕሳስ ፲፱/29
ዘብርሃን/በርሁዅ

መዝሙር
አቅዲሙ ነገረ በኦሪት ..

ጳውሎስር ንሽቃ ሮሚውሊ 13፡ 11-14
ንዳግ፡ ደአን፡ እን እማና እምናከር ወክትልድ
ናን ትክሰ ይነል ስኵሮ ህምበኵ እማ፡ ናን
ገኝጂልድ ብር ይደና ወክት ገእየት እና ወክቲ
ንሂት አርአላ። ቂር ደኩዅ ገርግኻ ዔሩዅ፣ እን
ጭልም ወራትሲ ይነልድ ማልንንሉ፣ ሹር
በርሁስኽር ሰርንን፣ ዓገል-እጝጋ-ጎልየዲ ሸከርዲሲ፡
ቀሓብነዲ ቀይድ-ብነዲሲ፡ ዋኸዲሲ ቅንአብዲሲ
ኣኽጊ፡ ገርካ-እቝርሰና ጠፍሓትድ ወንተተርንን፣
እን አደራ ኢየሱስ ክርስቶስቲ ሰራ ግራ፡ ሥኻ ንር
ሰውሀትድ ባህይቶ ደልም ኡጋ።

ሰልፋ ንሽቃ ዮሓንስትሪ 1፡ 1-10
እን ተርልድ ሰጛዅ ይን ዋስናዅ፡ ይና
ዕልልድኻ ቋልናዅ፡ እን መኸልትናዅ፡ ይና
ናንትትድ ተመድናዅ፡ እን ቆል ርሑዅሲ
ቋላዅድ፡ ድውነኵንኩም እⶖኵንዅን። እና ርሒ
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ኒኒ ወድሕስትቲ፣ እን እኽርዲ ሰጝረሪ፡ ይነድ ይኸ
ወድሕስትረሪ ዲመር ርሒት ቋልንዅንላ እማ፡
ሰምዕነኵጝር ተምብህነኵጝር እⶖኵንዅን። እንትን
ኰዶ ይነዲ ላናር ክሚትኖር መታን እን ቋልናዅዲ
ዋስናዅዲት እንተድ ተምብህነኵንሉ እⶖኵንዅን።
እንታ
ላናርኻ
እኽርዲ
ኒእዅራ
ኢየሱስ
ክርስቶስዲዲ ግን። ይና ፈርሓት ታምም ኣኽሮር
መታን ኒስ ከተብነኵንልኩም እⶖኵንዅን። ጃር
በርህ ኣኸት ኒልኻ ኒዀርስክ ጭልም ዋኒገት፡ እን
ኒልድ ዋስነሪ፡ እንተድር ድውነሪ ንሽቃ ኒኒ ግን።
ጭልምሊ መንደርትኑ ኒዲ ላናር ሻኽንዅን ይነን
ምልነኵን፣ እን እምንስኽር እስነሊ እⶖኵኒ። እን
ኒ በርህሊ ህምበሰና፡ በርህሊ መንደርትነን ደአም
እኺርኺራ ላናር ሻኽንዅን፤ ኒእዅራ ኢየሱስር
ብርኽር ይና ሓራምልድክ ነገይደኵና። ሓራም
ሻኽኒ ይነን፡ ይነሹት ምልነኵን እⶖኵንዅን፣ እን
እምን ኰዶ ይነል እላ። ይና ሓራምሲ አመንስነን፡
ኒ፡ እምንሳዅዲ ጫድቕዲ ኣኸውድ ይና
ሓራምስኻ ብሕል ይሮና፡ ይና ጨዳቐት ብነስኻ
ነገይድሮና ግን። ሓራም እሲኒ ይነን፡ ኒት ብጟ
እስነኵንሉ፣ ኒቆልኽር ይነል እላ።

ሓዋርያታ ወራት 26፡ 12-18
እና ጋር ንድ እን ክብ የው ከዳ ሥልጠትዲ
ንሽቕናርዲሲ ደማስቆስትል ፈሩⶖጉሲክ፡ ዎ
ጊም፡ ዓድሓ ደርብል ዋኑ፡ ኳረርስጝ በርሃዅ
በርህ ሰሚልድ፡ ይዲ እን ይዲ ፈሩ እርገውዲር
ክሊትሊ ብልታውራዅሲ ቋልዅን፣ ናውክ ብሪል
ለብኖሰነክ ዕብራይስጢር ጋብድ፡ ‘ሳውል ሳውል
ውሪዅ ህረብድራዅንለ? እቡራዅሲ ዳድረን ኵድ
ጂብሮካ ግን’ ዩⶖጉሲክ ጋባዅለ ደሀይሲ ዋስዅን።
ኣን ይኸ፡ ‘ዎ አደራ አውኒ እንቲ?’ ይዅንሉ።
እን አደራ ይኸ፡ ‘ኣን እን እንቲ ህረብድራዅ
ኢየሱስ ግን፣ ደአም ጒ እማ፡ ኵልኩኵድ ደውዪ፣
እን ቋልዳዅዲ፡ እን ንድ ደምቢ ይት ቋላዅድ
ሓበርስሮካ
ህምበውዲትል፡
እኝሻቕሳዅዲ፡
ሰሚዕዲ ኣኽቶ የመሞካ ህምበኵን፣ ንድ መታን
ግን ኣን ቋልስታዅካ፣ ኵከውዲ፡ እን አሪ በለዱ፡
ኣን ናል እኝሸቐውዲካዲትልድኽር እልልየካ ግን፣
ይል እምነድ ሓራም ባርስትነዲ ሻትካና ነበክል
ኣካን አርድኖዲ፡ ጭልምልዳ በርህሊ ወንተርድኖ፡
ሰጣን ሥልጠትልዳ ጃርሊ ወንተርድኖ፡ ናዕልልሲ
ብቶሎም እኝሻቐኵንካ እⶖኵዅን’ ይዅለ።

ምስማክ

ፈኒ ብርሃንከ ወጽድቀከ፣ እማንቱ ይምርሓኒ ወይሰዳኒ
ደብረ መቅደስከ፣ ወውስተ አብያቲከ እግዚኦ። (መዝ
42:3)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 1፡ 1-18

ሰልፍድ ቆል ሰጘኵ፣ እን ቆል ጃርዲ ሰጘኵ፣ እን
ቆልኻ ጃር ሰጘኵ። ኒ፡ ሰልፍልድ ጃርዲ ሰጘኵ።
ኒድ ኒውክ ኣኹዅ፣ እን ኣኸውልድ ይኸ፡ ኒት
እጝገት ኣኻዅ ወላ ላሪ እላ። ኒል ሪሕ ሰጘኵ፣ እን
ሪሕ ኰዶ ከዋ በርህ ሰጘኵ። እን በርህ ጭልምሊ
በርህደኵ፣ እን ጭልምኻ ለተቕለሉ። ዮሓንስ
ይስታዅ ግርዋ ጃርልድ እኝሻቕሳዅ ሰጘኵ። ኒ፡
ሰሚዕ መታን፡ ናውክ ኒድ እምንድኖ፡ እን በርህድ
ሰሚዕ ኡሮ እንቱዅ። ኒ፡ እን በርህድ ሰምዕሮ
እንቱዅ ግራ፡ በርህ እርግላ። እን እምንድ በርህ፡
ኣኻ ኣዳምትክ በርህዳዅ ብሪጃርሊ እንተሩ
እርጉዅ። ኒ፡ ብሪጃርሊ ሰጘኵ፣ ብሪጃርኽር ኒድ
ኣኹዅ፣ ብሪጃር ደአም ልሳዕ አርእለሉ። ኒ፡ እን
ኒውሊ እንቱዅ፣ እን ኒከው ይኸ፡ ከለብርኒሉ።
እን ከለብረውድሉ፡ እን ኒሱⶖድ እምነውድ
ደአም፡ ጃርቝር ኣኽድኖ ሥልጠት እውዅሎም።
ነንኻ ይኸ፡ ጃርልድ ግራ፡ ብርልድ፡ ወሪ ሥኺ
ኪንልድ፡ ወሪ ኣዳምር ኪንልድ ኣኽጊ፡ ጃርልድ
እዃርሰው ግን። እን ቆል ሥኻ ኣዅዅ፣ ይና
ነበክልር ሓደሩዅ፣ ገዲ እምንዲ እንታኻዅ
ኒክብርሲ ይኸ፡ እን ላዅ ኒእኽርድ እዅረድ
ክብርሰና ቋልንዅንሉ። ዮሓንስ ኒዅድ ሰምዑዅ፣
“እን ይደምቢ እንተራዅ፡ ኒ ይጃብ እርግነዲን፡ ኒ
ኵⶓኵለ ዮኩም እርጋዅ፡ ኒ ግን” ዩⶖጉሲክ
ጨርሑዅ።
ውረድ
ይን
ናውክ፡
ኒገድ
እንታኽልድ፡ ገድ ዳግ ገድ ከለብርንዅን። ውረድ
ፍቲሕ ሙሴሲ እውስቱዅ፣ ገዲ እምንዲ ደአም
ኢየሱስ ክርስቶስሲ እንቱዅ። እን ኒእኽርድ
ሕቝፍሊ ህምባዅ ላዅ እዅራ፡ ኒ፡ አርእስተሰና
ሀቢዅሉ ግራ፡ ጃርሲ ቋላዅሉ ላዅ ድኳ እላ።
(ቅ. አትናቴዎስ)

ታሕሳስ ፳፮
ዘኖላዊ/ምቓቒዅ

መዝሙር
ኖላዊ ዘመጽአ..

ንሽቃ ዕብራዩንሊ 13፡ 16-25
ትክያዅ እስነዲ፡ ሻኽድናዅሲ በንስጝነዲት
ምኺርጋ፣ ውረድ ኒስ ተካ ሰደቐት ጃርሲ
ፈርሕደኵሉ።
እንታ
ማርሐንሲ አዘዝሰሎም
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ናዓጝቀይኽር ኣኻ፣ ውረድ ናው እን ሕሳብ ኡሮ
ፈረው ከውሰና፡ እንታ ፊዅታ ዳግ ተከወው ግን፣
ኒስኻ ፈርሓትድ እሲኒንሉ ግን ግራ ጕሂሲ
ኣኽጊን፣ ውረድ ጕሂሲ ኣከን ኒን እንተድ ነፋዕ
ሻኽላ። ይና መታን ጸለያ፣ ውረድ፡ ኪዳ ቀስድ
ክምነት ትክስነ አከድስነኵን፣ ኒድክዲሲ ኪሠሪ
ከደምኑ መንደርትኖኽር ሸንሀት ህምበኵና።
ሲረዅድኻ ወለይዳዅድ እንተል ወንተርየር መታን
ጸሎት እሲትኖለ ትክሰ ተዓየበኵንኩም እⶖኵዅን።
ናንኻ፡ እን ጃር ሰላሙዅ፡ እን ይና አደራ
ኢየሱስቲ ክሪልድ ወንተሶ ጕዳዅ፡ እን በሀር
ምቓቓ በጉዅ፡ እን ዲመር መእኰት ብርድ፣
ኒኪንሲ መልእትኖ ኣኻ ኪሠሪር ወራትድ ታምማን
ሃቢንተት፣ ኢየሱስ ክርስቶስሲ ሃበኻ እን ኒድ ባህ
የሰነሉ ሃበ ይና ነበክል ከደምኒ፣ ኒድ ዲማ
ዳይምድ ክብር ኣኽኒት። አመን። ዎ ይሻን! እና
ቆል ኰድጚዅሲ ድርጝዶ ከተቦልኩም ህምበኵን
እማ፡ ከለብርትኖሉ ሺወኵንኩም እⶖኵዅን።
ጢሞቴዎስ ይና ዳን እጝክስተት አርኣ፣ ኒ ወለይዶ
እንተረን፡ ኣን ቋልየኩም እንተሩ፡ ይዲ አዶ
እንትየሉ ግን። ናትክ እንታ ማርሐንዲ፡ ናትክ
ሻትካንዲት ሰላም ያ። እን ነት ጥልያን ብሪል
ህምበው ሰላም የነኵኩም፣ ገድ እንተዲ ናድክዲዲ
ኣኽኒ።

ሰልፋ ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 2፡ 21-25
ንድ ግን እንትን ሽጝስትድናዅ እማ፡ ክርስቶስ
ኒፈለኸስ ተለይትኖ፡ እንታ መታን ጀረቡዅ፣
ኪዳ-ቋላኽር ባርዅልኩም። ኒ፡ ሓራም እሲላ፣
ኒአብልኽር ድመል አርስላ፣ ጀኺነሰነሉ ወንተሮ
ጀኺላ፣ ሳቀይድኖሰነክሉ ይኸ፡ እን እምንድ
ፈረዳዅ ጃርሊ ኒጋርሲ ደኵሶ እዉዅ ግን ግራ
ጕኢሲስላ። ይን ሓራምልድ ክርኖ ጨዳቐትድ
መንደርትኖር መታን፡ ኒ፡ ኒላውድ ይና ሓራምሲ
ኒገሮብሊ ካኒል ምዅሩዅ፣ ኒለከንድ ግን እንትን
እቢርድናዅ።
እንትን
በግ
በረርደሪርሰና
እርግድኑዅ፣ ናን ደአም እን እንታ ፊዅቲር
ምቓቐዲ ተከወንተዲትል ወንተርድኑዅ።

ሓዋርያታ ወራት 11፡ 22-30
ነድ ወረ ይኸ፡ እን ኢየሩሳሌምትል ህምብረሪ
በክስታኒር እⶖቝዊል ገእ ዩዅ፣ ናው ይኸ፡
ባርናባስቲ ኣንጾክዪል እኝሻቕንዅሉ። ባርናባስ፡
ኒል እንቶሰነክ ገድ ጃሩዅሲ ቋሎ ፈርሑዅ፣
ትክሲነ እን አደሪል ናኣማነትሲ ተብድኖ

መንደርትድኖኽር ጕድድጚዅሎም። ኒ፡ ግርዋ
ትክያዅ፡
መንፈስ
ሻትክዲ
ኣማነትዲሲ
እንሳኽሳዅ እርጉዅ፣ ንድኻ፡ ከው ገሪው
ብጅኽድ እን አደሪል መርሕስቲኒዅ። እንሲን፡
ባርናባስ ሳውልቲ ጀረቢሮ ጠርሴስ ፈሩዅ፣
አሮሰነክሉኽር
ኣንጾኪዪል
ነቕስዅሉ፣
እን
በክስታኒትልኻ አመራ ተማምሲክ ላገሽ ደኵስኑዅ፣
ከው ገሪውኽር መሀርድኑዅ፣ እን ታለይቱትኽር
ናሰልፍ
ኣንጾክዪል
“ክስታን”
ይስትኖ
ሽጝስትኑዅ። እን ወክት እንድድ፡ ነበዋት
ኢየሩሳሌምልድ ኣንጾክያ ገምኑዅ። ናልድ ላዅ
ኣጋቦስ ይስታዅ ጐ፡ ብሪጃርሊ ትግር ተባዅ
ኣኽሮ
ኣኸት
መንፈስድ
ጋቢዅ፣
ኒንኻ
ቀላውዴዎስ ቀሳርድ ዳለትል ኣኹዅ። እን
ታለይቱት ይኸ፡ ናዓቕምሰነክ እን ሻን ይሁደትል
መንደርተውድ ካበና ፈስድኖሎም ሰተትኑዅ።
ነስኻ፡ ባርናባስዲ ሳውልዲር ናንድ በክስታን-ገሹሊ
እኝሻቕንዅሎም።

ምስማክ

ኖላዊሆሙ ለእስራኤል አጽምዕ፣ዘይርዕዮሙ ከመ አባግዐ
ዮሴፍ፣ዘይነብር ላዕለ ኪሩቤል አስተርአየ።(መዝ 79:1)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 10፡ 1-21

“እን እጝጊ በግዅል መራብድ ትወጋዅ፡ ደአም
አሪ ገፍድ ዓረጋዅ፡ ኒ፡ ስዋነዲ ወረረንተዲ ኣኸት
እምን-እምንድክ የኵንኩም እⶖኵዅን፣ እን እጝጊ
በግዅል መራብድ ትዋዅ ደአም፡ ኒ፡ በጋ ምቓቓ
ግን። ኒድ፡ እን መራብሲ ተከወንታ መረስ
ብደኵሉ፣ እን በግር ኒደሀይሲ ዋሰቲ፣ እን ኒበግሲ
ይኸ፡ ናሱⶖ-ሱⶖድ ሽጘኵለን፣ መርሐኽር
ፍደኵለን። እን ኒበግሲ ናትክ መርሐ ፍዶሰነክለን፡
ናጃብ-ጃብል ፈረኵ፣ እን በግኽር ኒደሀይሲ
አለለየቲሉ እማ ተለየቲሉ። ደአም፡ ገብሪ ደሀይሲ
አርእግረሪ ኣኽርነዲን ገብሪልድ ገለበቲ ግራ
ተለየለሉ።” ኢየሱስ እና መሰል ኒስ ድዊዅሎም፣
ናው ደአም እን ኒጋበውሊ ለበካ ገምድኒ። እንሲን
ኢየሱስ ድሞ፡ “እን በጋ መራ ኣን ኣኸት እምንእምንድክ ድወኵንኩም እⶖኵዅን። ናውክ እን
ይጃብ እንተው፡ ስኳንዲ ወረረንትዲ ግን፣ እን
በግር ዋስለሎም። እን መራ ኣን ግን። ይድ
ትዋዅክ ደአንዶ፡ ኒሰና፡ ቱሮኽር ፍሮኽር ግን፣
መርዒትኽር አርዶ ግን። ስዋና ስውሮኽር
ኩውሮኽር ድሂስሮኽር ኣከገን እንተረላ፣ ኣን
ደአም መምብሮ ኒኰስዲክ አርቶር መታን ግን ኣን
እንታዅ። እን ምቓቓ በኪት ኣን ግን። እን ምቓቓ
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በኪት ኒፊዅቲት ኒበጋ መታን ፍዳ ደኵሰኵላ። እን
ምቓቓ ኣኽጋዅ፡ ሰላዲሩዅ ደአም፡ ተዅላ
እንተሩⶖጉስክ ቋለን፡ እን በግሲ ባሮለን እግረኵ፣
እን ተዅላ ይኸ፡ ነጀረኵለጝር ፋሕ ሰኵለጝር።
ውረድ ኒ፡ ሰላዲሩዅ ግን እማ፡ እን በጋ ሕስር
ሻኽላ። ምቓቓ በኪት ኣን ግን፣ ይበግሲ
አርእዅንለን፣ እን ዩኽር አርእቲለ። እኽር ይት
አርአሰነለ፡
ኣንኽር
እኽርሲ
አርእዅንሉ፣
ይፊዅትሲ ይኸ፡ እን በጋ መታን ደኵሰኵንላ። እና
እጝጊ ኒልድ ኣኽግረሪ አሪው በግር ሻዅን፣ ናትር
ነቕስየለን ግን፣ ይቆልስኽር ዋስቶ ግን፣ ላእጝግዲ፡
ላምቓቐድኽር ኣኽቶ ግን። ንድኻ፡ እን እኽር
እጝከለኵለ፣ ውረድ፡ ኣን፡ ይፊዅቲት ወንተሶ
አድየለር መታን፡ ፍዳ ደኵሶ እወኵንላ። ኣን
ይላውድ ግን ፍዳ ደኵሳኽርላ ግራ፡ ይልድ
አዳዅላ ላዅ እላ፣ ፍዳ ደኵስየላ ሥልጠት
ሻዅን፣ ወንተሶ አድየላኽር ሥልጠት ሻዅን፣ እና
ትእዛዝ ኒስኻ ይእኽርልድ ግን ኣን ከለብራዅሉ”
ይዅሎም። እና ጋብ ነድ ሰበትድ ይኸ፡ ያሁድ
ሓዲስድ በንስጚኒዅ። እንሲን ገሪው ናልድ፡
“ጋኒን ሻኾሉ ህምበኵ፣ ግኑዅ ግን፣ ውራ ይድኖ
ሸኑርደናዅንሉ?” ይኑዅ። አሪው ደአም፡ “እና
ጋብ ነን ጋነን ሸኻዅዱ ኣኽላ፣ ጋኒኑዅማ ዓረፍ
ዕልልሲ ብድሮ ገረሳዅን?” ይኑዅ።(ቅ. እግዚእ)

ፍጉርዲ/ክኻናተሪ/ጥሪ ፫/12
ዘልደት/እዃርስኒዅ

መዝሙር
ይሠርቅ ኮከብ ..

ጳውሎስር ንሽቃ ሮሚውሊ 11፡ 25-36
በጋ፡ ይሻን! እንተሹት ኣምራን ሺብድኖ፡ እን
ከው አሪ በለዱ ናውክ ኰምተትስድናሲክ፡
እስራኤልዱልድ ላውላው እምንግኒ ከብተነት፡ እና
ሥቱር ኒስ አርእግድናኽር ኣኽትኖ ጀረበሊ። ንድኻ
እን ከተብሶ ህምባዅሰና እስራኤልዱ ናውክ
ደአንድኖ ግን፣ ውረድ፡ “እን ደአንዳዅ
ጽዮንትልድ
እንትሮ
ግን፡
ያዕቆብትልድኻ
ምቝልናርሲ
ሺሽድሮ
ግን።
ናሓራምሲ
ሺሽዶሰነኻ፡ እን ናዲ ትዋዅ መእኰት ኒን ግን።”
እስራኤልዱ ኪሠሪር ብሽራትሲ ናከለብርና ብነድ
እንታ መታን ናው ጃር አፋይቲ ኣኽኑዅ፣
ፍሪርስነድ
ደአም
ናእክላ
ጀላብድ ጃርድ
እጝከልሰው ግን። ውረድ፡ ጃር እውንዲ ሽጛነዲ
ኒዀርስክ ለወትሰላ። በጋ፡ እንትን እማና ጃርድ

አዘዝስድኒሉ፡ ናን ደአም እን እስራኤልድውድ
አዘዝስና ብነድ ምሕረት ከለብርድኑዅ። ኒሰናኽር
ናው፡ እን እንትን መሓርስድና ምሕረትድ፡ ናውር
ምሕረት ከለብርድኖር መታን ናን አዘዝሰገው
ኣኽኑዅ። ውረድ ጃር ከውድ ናድክድ ምሕረት
ገምድሮር መታን ናትክ ከውሲ አዘዝስናብነድ
አበድዅሎም። እና ርድቕዲ፡ ልውርዲ፡ አምርዲ
ጃሩ አውስኮት ቆሪታዅ ግን! ኒፍርድ ወላ
ገእይስተላ፣ ኒደርፍፍኽር ኒዀርስክ ታወርሰገው
ግን! በጋ፡ “እን አደሪ አምርሲ አውኒ
አርእዅንሉ? ወሪ አውኒ ኒኰድጘንታ እርግዅን?
ወሪ፡ አውኒ፡ ደምብጝ ወንተርዶሉ ዮ እውን
እዋዅሉ?” እምን ግን፣ ኒውክ ኒልድ እንተረኵ፣
ኒድኽር ኒድ ዮኽርኻ ኒጀላብድ ኣከኵ። ኒድ
ዲመሲ ክብር ኣኽኒ። አመን።

ሰልፋ ንሽቃ ዮሓንስትሪ 4፡ 1-8
ዎ እጝከልስድናኽር! ገሪው ብጙት ነበዋት
ብሪጃርሊ እንትኖ ህምበነኵ እማ፡ እን መናፍስ
ጃርልድ ናኣክነስ መመያ ግን ግራ፡ ኣኻ መንፈስክ
እምንገሉ። መንፈስ ጃሩዅሲ ንድ ግን እንትን
አርእድናዅሉ፣ ኒንኻ፡ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥኸድ
እንተት እምናዅ መንፈስክ ኒውክ ጃርልድ ግን።
እን ኢየሱስቲ እምነጋዅ መንፈስ ይኸ፡ ኒን
ጃርልድ ኣኽላ። ኒን፡ እን እንትን፡ እንተረት
ዋስድኖ ህምብደናዅ ክርስቶስር-ዓዶ ኣኻዅ
መንፈስ ግን፣ ንኻ፡ እነሓን ናን ጃቢቶ ብሪጃርሊ
ህምበኵ። ይእቝርገ ግናቲት! እንትን ጃሩ ግን፣
እን ብሪጃርሊ ህምባዅልድ እን እንተል ህምባዅ
ኵጟዅ ኣኽነዲንኻ
እን ብጙትሲ እንትን
ለተቕድንዅሎም። ናው ብሪጃርልድ ግን እማ፡
ብሪጃሩዅድ ጋበነኵ፣ ብሪጃር ይኸ፡ ሸኑረኵሎም።
ይን ጃርልድ ግን፣ ጃርሲ አርኣዅክኻ ሸኑረኵና፣
እን ጃርልድ ኣኽጋዅ ዋሰለና። መንፈስ እምኑዅዲ
ብኑዅዲትኻ ንድ ግን ይን አርእናዅሉ። ዎ
እጝከልስድናኽር! እጝከሊ ጃርልድ ግን እማ፡
እኺርኺርሲ እጝከልንን። እጝከላዅ ኒውክ ጃርልድ
እዃርሳዅ ግን እማ፡ ጃርሲ አርእዅሉ። ጃር
እጝከሊ ግን እማ፡ እን እጝከለጋዅ፡ ኒ፡ ጃርሲ
አርእለሉ።

ሓዋርያታ ወራት 7፡ 17-22
ደአም፡ እን ጃር ኣብርሃምሲ እዋዅሉ ሳዲወክት ተመምሮ ስኵረክ ሺባ፡ ይና ከው
ምሥርትል ኵጙኑኽር በጀኹኑኽር ፈርኑዅ።
ኒንኻ፡ እን አሪ ጊም ዮሴፍቲ አርእጋዅ ምሥርዲ-
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ቂጦሪል ከፍ ይራሲክ ግን። ኒ፡ ይና ጅንስሲ
እንጠርነዲንሎም፡ ከው መንደርትግኒን፡ ይና
እክልሲ ናዓለት ለገድግኒን ይኖ፡ ናእቝርሲ
ማልድናሲክ፡ ገመጭንዅሎም። እን አውካት
እንደድኻ ሙሴ እዃርሱዅ፣ ጃር ጃብል ይኸ፡
ሽኻሩዅ እርጉዅ፣ ሠዃ አርበስ ኒእኽርድ ልጝል
ለገዱዅ። ማልሶሰናኻ ፈርዖንድቚራ ጕድቲሉ
እማ፡ ንርእዅሪሰና ሃብረ ለገድቲሉ። ሙሴ ይኸ፡
ምሥሩውድ ልውርሲ ኒትክ መሀርሱዅ፣ ኒቆልዲ
ወራትዲሲ ኰዶ ተቡዅ።

ምስማክ

ወአነሂ በኵርየ እሬስዮ፣ወልዑል ውእቱ እምነገሥተ
ምድር፣ወለዓለም አዐቀብ ሎቱ ሣህልየ።
(መዝ 88፡27-28)

ማቴዎስር ኪሠሪር ብሽራት 2፡ 1-12

ኢየሱስ፡ ጊም ሄሮዱስር ዘበንካ ይሁደር ብሪል
ቤተልሔምትል እዃርሳካ፡ እነሓን ብርክስጚልድ
ከው ልውሩ፡ “እን እዃርሳዅ ጊም ያሁዱዅ
አወት ህምባዅን? ውረድ ኒሽጝግርወስ ብርክስጘድ
ቋልንዅንሉ እማ፡ ፍግም ይኖሉ እንትንዅን”
ዩኑⶖጉሲክ ኢየሩሳሌምትል እንትኑዅ። ጊም
ሄሮዱስ ኒስ ዋሶሰነክ ሀወክሱዅ፣ ንርውክ
ኢየሩሳሌምር ኒዲ ሀወክስቲ። ንኻ ናትክ ከዳ
ገሹዲ፡ እን ከዋ ከታበንዲት እክቦ፡ “ክርስቶስ
አወት ግን ኒእዃርስና” ዮ ወጝቀርዅሎም። ናው
ይኸ፡ “እን ነቢ፡ ከተበሰና፡ ቤተልሔም
ይሁደትሪትል ግን፣ ውረድ ‘እንትኽር ዎ
ቤተልሔም ይሁደር ብሪል፡ ይሁደር ሰየምልድ
ሽጕራኽር ኣኽላ እማ፡ ይከው እስራኤልዱሲ
ምቓቕራዅ ሢም ኵልድ እንትሮ ግን’” ይኖ
ድዊኒዅሉ። እንሲን ሄሮዱስ፡ እን ከው ልውሩሲ
ሥቱርድ ሽጞ፡ እን ሽጝግርዋ ውሪ ወክት ቋልስተት
ደለይዱዅ። ኒ ይኸ፡ “ፈራ እማ እን ዓለተስ
ፈጠንድኖ ጀረባ፡ አርድኖሰነሉኻ ድወለ፡ ኣጝር
እንቶ ፍግም ይየሉ ግን” ዩⶖጉሲክ ቤተልሔም
እኝሻቕዅሎም። ናው ይኸ፡ እን ጊም ዮውሲ
ዋስኖሰና ፈርኑዅ፣ እነሓንኽር እን ሽጝግርዋ
ብርክስጘድ ቋልናዅ፡ እን ዓለታ እዃርሳዅ
ኣካንሊ እንቶ ደውይራስክ ናጃብል ፈራዅሲ
ቋልኑዅ። እን ሽጝግርወስ ቋልኖሰነክ ገሪ-ንግስዲ
ፈርሓትዲሲ ድልቕልቕ ይኑዅ። ልጝል ቱኖ እን
ዓለተስ ኒገና ማርያምዲ ቋልኖሰነክሉኻ፡ ሉምይኖ
ፍግም ይንዅሉ። ናእንድበስ ብድኖኻ፡ ደሀብዲ፡
ልባነዲ፡
ኰርበረዲ
ሕራብ
ስኵስንዅሉ።
ሄሮዱስትል
ወንተርግኒን፡
ነባኺሲ

ድውስቲነዲንሎምኻ፡
አሪ
ደርብድ
ወንተርኑዅ። (እም ቅድመ ዓለም)

ናኮል

ፍጉርዲ/ክኻናተሪ ፲/19
ዘናዝሬት/ናዝሬትሩዅ

መዝሙር
ንጉሥኪ ጽዮን..

ጳውሎስር ንሽቃ ሮሚውሊ 15፡ 1-13
ይን እን ሒለቱ ኣኽናኽር፡ እን ሓያማና ለበስ
ምዅርኖ ሻኽንዅን ግራ ይነሹት ባህ ሲኖ ኣኽኒ።
ላዅክ ይነልድ፡ ኒጨራ ተከልስሮር መታን፡ ኒት
ባህሳዅ እሲኖ ህምበኵና። ውረድ፡ ክርስቶስ ኒሹት
ባህ ሲላ፣ ደአም እን ከተብሳዅሰና፡ “እን
ጀኸውድካ ጀኸን ይዳግ ለቡዅ” የኵ። እን እማና
ግርጋትሊ ከተብሰው ናውክ፡ ይና ምህሮር መታን
ግን ናው ከተብሳዅ፣ ኒንኻ ሰባተትዲ ኣክትበት
ሻትካና ካበነዲሲ ሳዳ አርኖር መታን ግን። እን
ሰባተትዲ ካበነዲር ጃር፡ ኢየሱስ ክርስቶስሲ
እንተሹር-እንተሹ ለሓምድኖ መንደርትደናኽር
ሀቢንተት፤ ንድኻ ናውክ እንትን ላድ ለሓምድኖ፡
ላአብድ፡ እን ጃር ይና አደራ ኢየሱስ ክርስቶስር
እኽርሲ ጀኝጀንትኖር መታን ግን። ክርስቶስ ጃር
ክብር መታን ከለብራሰነኩም እኺርኺርሲ ከለብራ።
ክርስቶስ ጃር እምንዲ እን እክልድ እውስታ ሳደስ
ተብድነዲር መታን፡ እን ሰመተርሰውድ ገኝጂና
ኣኸት በርጨይዶ ድወኵንኩም እⶖኵዅን። ኰዶ
እን ከው አሪ በለዱ ጃርሲ ኒምሕረትድ ክብር
ኡድኖር መታን፡ እን ከተብሳዅሰና፡ “ኣን እን
ከው አሪ በለዱውድ ነበክል እምንየካ ግን፡
ኵሱⶖስኻ ሓለይየሉ ግን” የኵ፣ ኰዶ ይኸ፡ “ዎ
ከው አሪ በለዱ፡ ኒከውዲ ኣኽድኖ ፈርሓ” የኵ፣
ኒሰና ድሞ፡ “ከው አሪ በለዱ ናውክ እን አደረስ
ሓመደሉ፡ ከው ናውክ ኰዶ ሓመዲኒንሉ” የኵ።
ኢሳይያስር፡ “ዕሰይር ፈደንልድ እንትሮ ግን፣ ኒ፡
እን ከው አሪ በለዱሲ መለክሮ ጓዅ ግን፡ ኒል
ኰዶ እን ከው አሪ በለዱ ሳዳ እሲድኖ ግን” የኵ።
ሒል መንፈስ ሻትክዅድ ትክስዲነ ሳደድ
ወስዕትኖር
መታን፡
ኒል
እምንደናኽር
ኣኽድንነዲን፡ እን ሳዲ ጃር፡ ኒድክዲክ ፈርሓትዲ
ሰላምዲሲ እንሳኽንተት።

ሰልፋ ንሽቃ ዮሓንስትሪ 4፡ 14-21
ይን፡ እን እኽር፡ ኒእዅረስ ደአን ብሪጃሩዅ
ኣኽሮ እኝሸቀትሉ ቋልንዅን፣ ሰምዕነኵንኽር

29

እⶖኵንዅን። ኢየሱስ ጃርዅራ ኣኸት እምናዅክ
ጃር ኒል መንደርተኵ፣ ኒኽር ጃርሊ መንደርተኵ።
ይጝር ጃር ይነል ህምባዅሉ እጝከሊት አርእኖላኽር
እምኖላኽር ህምብነኵን። ጃር እጝከሊ ግን፣ እን
እጝከሊትል
መንደርታዅ
ይኸ፡
ጃርሊ
መንደርተኵ፣ ጃርኽር ኒል መንደርተኵ። እን
ክርስቶስ ጃርዲ ዋነሰና፡ ይጝኽር እና ብሪጃሪ
ኒሂትል ጃርዲ መንደርትነኵን እⶖኵንዅን እማ፡
ፍርድ ግርገድ ፈራሰት ክሚኖር መታን እን
እጝከሊ ይነል ተመምቲ። እጝከሊትል ጓቚ እላ፣
እጝከሊ ታምምኻ ጕኢት ዳገነኵ፣ ውረድ፡ ጕኢ፡
ሳቕዮት ካያ ግን ንሪ ናቕስራዅ፤ እን ጓቚታዅ
ይኸ፡ እጝከሊትል ታምም ኣኽላ። ጃር ሰልፍ
እጝከልነዲንና
ይጝር
እጝከልነኵን።
ኒዳንሲ
እንጠራዅ፡ እማ፡ “ኣን ጃርሲ እጝከለኵን” ያዅ
ዋነን፡ ኒን ብጟ ግን፣ ውረድ እን ኒቋላዅ ኒዳንሲ
እጝከለጋዅ፡ እን ኒቋልጋዅ ጃርሲ እጝከልዶ
ገረሰላ። “እን ጃርሲ እጝከላዅ ኒዳንስኽር
እጝከልንሉ” ያዅ፡ እን ጃርልድ ከለብርናዅ
ትእዛዝ ኒን ግን።

ሓዋርያታ ወራት 13፡ 32-43
ይጝኻ፡ እን ጃር ይና እክልድ ሳዲሶሎም
እርጋዅሲ በሸርድነኵንኩም እⶖኵንዅን፣ ውረድ፡
እን ሊጘር ሕላይሊ፡ “እንቲ ይእዅራ ግን፡ ኣጝኻ
ንኪ እዃርዅንካ” ያዅ ከተብሶ ህምባዅሰና፡
ኢየሱስቲ ክሪልድ ጕድነድ፡ እን እውስታዅ
ሳደስ፡ ይነድ ናእቝርሊ መልእድዅሉ። “እን
ሻትክዲ
እምንሳዅዲ
ገውራ
ዳዊትሩዅሲ
እውየኩም ግን” ዮ ጋበዅሰና፡ ወንተሮ ጂብጊን፡
ክሪልድ ጕድዅሉ። አሪ ሕላይልኽር፡ “ኵሻትክሲ
በረስና ቋልዶ ባረለሉ” የኵ። ዳዊት ደአም
ኒወክትሊ ጃር ኪንሰና ኒንሽቕናርሲ ተመምዶ
ደምቢ ፊኹዅ፣ ኒእክልዲ ደብተኽር በረስና
ቋሉዅ። እን ጃር ክሪልድ ጕዳዅሉ ደአም፡
በረስና ቋላ። በጋ እንትን ዎ ይሻን፡ ሓራም
ባርስትና፡ እና ግርዋ ንድ ድውስተት እንተድ
አርእስታዅ ኣኽኒ። እን ሙሴር ፍቲሕድ ጨደቕሮ
ገረስጋዅ ኒል እምናዅ ኒውክር ኒድ ጨደቑዅ።
እን ነበዋታ ክቱብሊ ይስቶ እርጋዅ እንተል
ገእይጊንኩም አነብሳ፣ ንኻ፡ “እንትን ቃበበንቲ
መኸልታ! ፈከርሳኽር ድዳኽር፣ ውረድ እንታ
ወክትሊ ኣን ላወራት እስያ ግን፣ እን ወራት ይኸ፡
ላ ኣዳም ድወንኩም ድኳ እምንትኖ ገረሰግደናዅ
ግን”
ይዅሎም።
ጳውሎስዲ
ባርናባስዲ
ፉኑⶖጉሲክ፡
እን
ከው፡
እን እንተርደሪ

ሰምበርድር ድምኖ፡ እና ቆል ኒስ ድዊድኖሎም
ሺዊኒዅሎም። እን እክቦ ዳሕ ዮሰነክ፡ ገሪው
ያሁዲ፡ እን ያሁዳ-ኣማነትል ወንተረው ጃር-ዕልሲጕኢተውዲ፡
ጳውሎስዲ
ባርናባስዲት
ተለይንዅሎም፣ ናው ይኸ፡ ገድ ጃሩዅል
ተብድኖ መዀዅንዅሎም።

ምስማክ

ናሁ ሰማዕናሁ በኤፍራታ፣ወረከብናሁ ውስተ ዖመ
ገዳም፣ንበውእ እንከሰ ውስተ አብያቲሁ
ለእግዚአብሔር። (መዝ 131፡ 6-7)

ማቴዎስር ኪሠሪር ብሽራት 2፡ 19-23
ሄሮዱስ ክሮሰና፡ እን አደሪ መልኣክ ዮሴፍሲ
ምሥር ብሪል ነባኺሲ፡ “ጒ፡ እን ዓለተዲ
ኒገነዲት አድሮ እስራኤልዲ ብሪል ወንተሪ፣ ውረድ
እን ዓለቲ ፊዅትሲ ጀረቡ እርገው ክርኑዅ”
ዩⶖጉሲክ ቋልስትዅሉ። ኒ ይኸ፡ ጐ እን ዓለተዲ
ኒገነዲት አዶ፡ እስራኤልድ ብሪል ፈሩዅ።
ደአም፡ ኣርከላኦስ፡ ኒእኽር ሄሮዱስር አብሊ
ይሁደትል ሰየምሰት ዋሶሰነክ፡ ኒል ፈርሲ
ጓቚቱዅ፣ ነባኺሲ ድውስተሰነክሉኻ ገሊለር
ጀሀትሊ ገለዱዅ። ናዝሬት ይስትረሪ ድገትልር
አተዩዅ፣ ኒንኻ እን ነበዋትድ፡ “ናዝሬትሩዅ
ይስቶ ሽጝስትሮ ግን” ይስቶ ጋብስተዅ መልእሮር
መታን ኣኻዅ ግን። (እም ቅድመ ዓለም)

ፍጉርዲ/ክኻናተሪ ፲፯/26
፩ ዘአስተርእዮ/ሰልፋ ሰምበር ወድሕስትኒዅ

መዝሙር
ሖረ ኢየሱስ ..

ንሽቃ ዕብራዩንሊ 2፡ 1-10
ንድ መታን፡ ድድግኒን እን ዋስነውሊ ትክስነ
ለበካ ገምድኖ ህምበኵና። በጋ፡ እን መልእክየትድ
ተምብህሳዅ ቆል እምን ኣኾ ደምቢ፣ ኒሰናኽር፡
ኒውክ ዓገብዲ አዘዝስና ብነዲ ኒፍርድ ከለብራዅ
ኣኾ ደምቢ፣ ይን እግዳ እና ንስኮት በሀር ደአንሲ
ጕሽነን፡ አዋሃብነ እግርኖ ገረስናዅን? ኒን በደሮ
እን አደረድ ዮ ድውስቲዅ፣ እን ዋሰውድ ዮኽር
ይነድ አከድስዅና፣ ጃርኻ ኰዶ፡ እሻራትዲ፡
ፈከርደውዲ፡
ናትናቱር
ተአምርዲሲ፡
እን
ኒምራድሰና እሰ እወው ገሪ-እውን መንፈስ
ሻትኩዲት ሰምዕዱዅልና። ጃር፡ እን ይን ንርዅድ
ጋብነሪ
እንተርደሪ
ብሪጃሪት፡
መልእክየታ
ዓጝቀይል ሃቢለላ። አለመርትክባ፡ ላ ኣካን ክቱብ
ሻትኩዅሊ
ንሰና
ሰምዕስቶ
ህምበኵ፡
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“ኣዳሚንድዅራ
ውረኒ
ኣኾ
ግን
እንቲ
እልብድራዅሉ? ወሪ ይኸ፡ ኣዳሚንድዅራ ውረኒ
ኣኾ ግን እንቲ ሓሰርስራዅሉ? መልእክየተልድ
ከለላ ወክትድ ለጥ ስሪዅሉ፡ እንቲ ክብርዲ
ግርመዲሲ ከለልድዅሉ፣ ኒትክር ኒልኵካ ዓጝቀይ
ሓከምድርዅሉ” ዮ ሰምዖ ህምበኵ። በጋ፡ ኒትክ
ሓከምድኹሉ፣ ኒድ ሓከምድጋዅሉኽር ወላ ላሪ
ባርላ። ደአም ኒውክ ኒድ ሓከምሰትሉኻ ቋልነኵን
እⶖኵኒ፣ ደአም፡ እን መልእክየተልድ ከለላ
ወክትድ ለጥዮ እርጋዅ ኢየሱስ፡ ኒ ክሪ ሰበትድ፡
ናን፡ ኣኽሊል ክብሩዅዲ ግርሚዅዲት ሰሮ
ቋልነኵንሉ እⶖኵንዅን። ኒን ይኸ፡ ከዋ መታን፡
ጃር ገድድ ክረስ ታምሮር መታን ግን። እን
ኒውክር ኒመታን፡ ኒውክር ኒድ መሀድሳዅ ጃር፡
ገሪው ኒእቝርሲ ክብርሊ ቱስሮር መታን፡ እን
ኒጅርበትድ ደአንሊ ገእሳዅሎም መርሓይሲ
ታምም እሲሮሉ ዋጅብ ግን።

ሰልፋ ንሽቃ ዮሓንስትሪ 5፡ 1-12
ኢየሱስ፡ ኒ፡ ክርስቶስ ኣኸት እምናዅ ኒውክ
ጃርልድ እዃርሳዅ ግን። እን እዃራዅሲ እጝከላዅ
ኒውክ ይኸ፡ እን ኒልድ እዃርሳዅስኽር እጝከለኵ።
ጃርሲ እጝከልነን፡ ኒትእዛዛትስኽር ተከውነን፡ እን
ጃርቝርሲ
እጝከልነትሎም
ንድ
ግን
ይን
አርእስትናዅ። እጝከሊ ጃሩዅ ይና፡ ኒትእዛዛትሲ
ተከውና ግን፣ ኒትእዛዛትኽር ተቐው ኣኽላ። እን
ጃርልድ እዃርሳዅ ኒውክ ብሪጃርሲ ለተቐኵሉ፣
እን ብሪጃርሲ ኒድ ሃብነ ለተቕናዅሉ ሰርገል ይኸ፡
ይና ኣማነት ግን። እን ብሪጃርሲ ለተቓዃ፡ እን
ኢየሱስ ጃርዅራ ኣኸት እምናዅ ኣከገን አውንኒ?
እን ዓቝዲ ብርዲሲ እንታዅ ኢየሱስ ክርስቶስ
ግን፣ ኒንኻ፡ እን ዓቝዲ እን ብርድሲ ግን ግራ፡
እን ዓቝድ ካያ እንትላ፣ እን መንፈስ እምን
ኣኽነዲን፡ እን መንፈስ ግን ሰምዓዅ። ውረድ፡
እን ሰምዓው ሠዃ ግን፣ ናውኻ፡ መንፈስዲ፡
ዓቝዲ፡ ብርዲ ግን፣ ሠዀርክኻ ለሓመነኵ። ጃር
ኒእዅሪ ሰበትድ ሰምዓዅ ሰሚዕ ኒን ኣኽነዲን፡
ሰሚዕ ኣዳምሩዅሲ ከልብርናኽር ኣክነን፡ ሰሚዕ
ጃሩዅ ኣዳምሩዅልድ ኪደኵ። እን ጃርዅረድ
እምናዅ፡ እን ሰሚዕ ኒለበኪል ህምበኵሉ። እን
ጃርሲ እምነጋዅ፡ እን ጃር ኒእዅረድ ሰምዓዅሲ
እምና ኒብነድ፡ ኒት ብጟ ሀቢዅሉ። እን ጃር
እዋዅ ሰሚዕ ኒን ግን፣ ኒ፡ ዲመር መምብሮ
እዉዅና፣ እና መምብሮ ኒንኻ ኒእዅሪል ህምበቲ።
እን ጃርዅራ ኒል መንደርታዅሉ ኣዳም፡ ሪሕ

ሻኵ፣ እን ጃርዅራ ኒል መንደርተጋዅሉ ኣዳም
ደአም፡ ሪሕ ሻኽላ።

ሓዋርያታ ወራት 10፡ 34-38
ጴጥሮስ ይኸ፡ ጋቢሮሎም ተርሲዅ፣ “እምንድክ
ጃር ጎለለገት ቋለኵን እⶖኵዅን፣ ኣኻ በለድልክ
ጃርሲ ጓቚታዅዲ ጨዳቐት እሳዅዲ ዋነን፡ ኒን፡
ጃርድ ከለብርሳዅ ግን። እን እስራኤልድቝርሊ
ኢየሱስ ክርስቶስሲ፡ ኒኻ ናድክ ከውድ ናአደራ፡
ሰላምሲ በሸርድሮሎም እኝሻቕሳዅ ቆል ኣኸት፡
ኒንኻ፡ እን እንትን አርእድነሰና ዮሓንስ ሰበከሪ
ጥምቀት ደምቢ፡ ገሊለትልድ ተርዮ ይሁደትል
ኒልከል ተምብህሳዅ ቆል ግን። ጃር ኢየሱስ
ናዝሬትሩዅሲ፡ መንፈስ ሻትክዲ ሒል ፍክር
ቋሊስኒዅዲዲሲ ሸመተትሉ፡ ኰዶ ጃር ኒዲ
ኣኽነዲን፡ ጅልወክ ትክያዅ እሰት፡ ናትክ
ድያብሎስሲ
ሻኽስተውሲ
እቢሰት
እንትን
አርእድኑዅ።

ምስማክ

እስመ መምህረ ሕግ ይሁብ በረከተ፣ወየሐውር
እምኃይል ውስተ ኃይል፣ወያስተርኢ አምላከ አማልክት
በጽዮን። (መዝ 83፡ 6-7)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 2፡ 1-13
ሢዀር ኳሪል ቃና ገሊለሩዅሊ ክኻን ኣዅዅ፣
ኢየሱስር ገናኽር ኒል እርግቲ። ኢየሱስኽር
ኒታለይቱትዲ እን ክኻንሊ ሽጝስቶ እርጉዅ። ወይኒ
ድⶖስቶሰነክኻ፡ ኢየሱስር ገና፡ “ወይኒ ሻኽኒ”
ይቲሉ። ኢየሱስ ይኸ፡ “እንቲ እዂና፡ ኒን፡ ኵዲ
ይዲሲ ውራኒ ግንና? ይወክት ገእ ዮ እላ”
ይዅላ።
ኒገናኻ
እን
እኝሻቕሰውሲ፡
“ኒ
ያዅሲክኩም ኒትክ እሳ” ይቲሎም። ኒል ላዅክ
ለጛ፡ ወሪ ሠዃ ምክራ ጕደው፡ እን ያሁዳ ዓደት
ጨረይኒዅድ ኣከው ወልታ ጀንትት ክርጘው
እርጉዅ። ኢየሱስኻ፡ “እና ጀንትትሲ ዓቝድ
እንሳኸሎም” ይዅሎም። ናው ይኸ፡ አብል
ኣኽራሲክ እንሳኽንዅሎም። ኒ ይኸ፡ “ናን ቀደኻ
እማ፡ እን ዳስሊ እኝሻቕሰውድ መድ-አደረድ
እወሉ” ይዅሎም። ናው ኰዶ ቀደኽኖ ኡንዅሉ።
እን መድ-አደራ፡ እን ዓቝ ወይኒ ኣኸውሲ
ታሞሰነሎም፡ አወትትድ እንተት አርኡ እርግላ፣
እን ቀደኸውሎም እኝሻቕሰንቲ ደአም አርኡኑ
እርግኑዅ፣ እን መድ-አደራ ይኸ፡ መርዓዊረስ
ሽጞ፣ “ኣኻ ኣዳምክ፡ ሰልፍ እን ትክየው ወይኒት
ስኵሰኵ፣ ከው ሸከርኖ ደምብኻ፡ እን ረቓይቕሲ
ስኵሰኵ፣ እንቲ ደአም እን ትክየው ወይኒት እና
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ሰዓት ኒል ኣኽራሲክ ሲድረ ጨበስርዅሎም”
ይዅሉ። ኢየሱስ እን ንእሰው እሻራትልድ ኒን እን
ሰልፋ፡ ቃና ገሊለሩዅል እሰዅ ግን፣ ኒክብርሲ
ወድሕዱዅ፣ ኒታለይቱትኽር ኒድ እምኑዅ። ንድ
ደምቢ፡
ኒገነዲ
ኒሻንዲ
ኒታለይቱትዲ
ቅፍርናሆምትል ገምኑዅ፣ ኒልር ከለላ ግርጋት
ሓቀፍኑዅ። ያሁዳ ፋጅኻ ስኵሮ እርጉዅ፣
ኢየሱስ ይኸ፡ ኢየሩሳሌም ገሊልዅ። (እም ቅድመ
ዓለም)

ፍጉርዲ/ክኻናተሪ ፳፬
ሊጘር ሰምበር ወድሕስትኒዅ

መዝሙር
እሙነ ኮነ ልደቱ ..

ሊጘር ጳውሎስር ንሽቃ ቆሮንጦስሩሊ 1፡ 13-24
እን እንትን ነበብድትኖኽር ፈሀምትኖኽር
ኣኽገትክ አሪ ጋራት ከተብነሊኩም፣ ደⶖጎቢል
ኣኽራሲክ ፈሀምትኖኽር ሳደኵን። ናን ይነት፡
ላገፍድ ካያ ግን እንትን ፈሀምድኖና ህምብደናዅ፤
እን ግርጋ አደራ ኢየሱስትሪሲ ደአም፡ ይን
እንተድ እንታ ጀመራ ኣኽነሰና፡ እንትን ኰዶ ይና
ጀመራ ኣኽትኖ ግን። ንድ እኩድ እርግነዲን እሽባ
ፈርሓት አርትኖር መታን ሰልፍ እንተል እንትያ
ጀረበ እርግዅን። እንተድ ዮ መቀዶንየትል ደኵያ፡
ኰዶኻ መቀዶንየትልድ እንተል ወንተርያ እማ፡
እንትን ይሁደትል ኣኽራሲክ ስብድትኖለ የመሞ
እርግዅን። ነስ እስያ የመሙⶖጉሲክ ስዳውዶማ
ሓሰቡ እርግዅን? ወሪ ይኸ፡ እን ኣን የመማዅ፡
ይሹትል “የዋ የወዲ”፡ “ኣኽላ ኣኽለዲ” ኣኽሮር
መታን፡ እን ኣን የመማዅሲ ሥኺ ጋርሰነማ
የመማኽርሉ ኣኽሪ? ይና ቆል እንተድ፡ “የወዲ፡
ኣኽለዲ”፡ እርግገት ጃር ኣማነት ግን። እን ይነድ
ሲልቫኖስዲ፡ ጢሞቴዎስዲ፡ ይዲሲ ሃበ እንታ
ነበክል ተምብህሳዅ ጃርዅራ ኢየሱስ ክርስቶስ፡
ኒ፡ ዲማ “የዋ” ግን ግራ፡ “የወዲ፡ ኣኽላዲ”
እርግላ። ኒል፡ ሳዳ ጃሩዅ ኒውክ “የዋ” ግን፣
ንድኻ፡ እን ጃር ክብር መታን ኒድ ሃብነ ይን
“አመን” ይነኵን። ይነት እንተዲ ክርስቶስትል
ተብዳዅዲ ሸመታዅዲ ጃር ግን። ዓለማዅነዲ ይና
ለበኪል እን ሰልፋ ዕርቡን መንፈሱዅ እዋዅነዲ
ኰዶ ኒ ግን። ቆሮንጦስትል ሊጘር ይእንተርና ብና
ተዓብድጊንኩም ዮ ኣኸት ጃር ሰምዕሮለ ሽጘኵን።
ውረድ እንትን እንታ ኣማነትሊ ተብድኖ ደው
ይድንነዲን፡ ይን እንታ ፈርሓት መታን እንተዲ

ከደምናኽር ግራ እንታ ኣማነት ዳግ አርደት ኣኽኖ
ኣኽኒ።

ሰልፋ ንሽቃ ዮሓንስትሪ 2፡ 22-29
እን ኢየሱስቲ፡ ኒ፡ እን ክርስቶስ ኣኸት በረያዅ
ኣከገን አውንኒ እን ቡጟ? ኒ እን እኽርዲ፡ እን
እዅረዲት በረያዅ፡ ኒን ግን እን ክርስቶስር-ዓዶ።
እን እዅረስ በረያዅክ፡ እኽርስኽር ሻኽላ፣ እን
እዅረስ እምናዅክ ኰዶ፡ ኒ፡ እኽርስኽር ሻኵ።
እን ተርትልድ ዋስድናዅ እንተል መንደርትኒ፣
እንትን
እን
ተርልድ
ዋስድናዅ
እንተል
መንደርታዅ ኣከን፡ እንትን ይኸ፡ እኽርዲ
እዅረዲትል መንደርትትኖ ግን። እን ኒ ሳዲሳዅና
ሳዳ ይኸ፡ እን ዲመር መምብሮ ግን። እን
ከቲሰውሲኩምሲ
ቋላዅድ
ግን
ኣን
ኒስ
ከተባዅልኩም። እንትን ደአም፡ እን እንትን ኒልድ
ከለብርድናዅ መንፈስ ሻትክ እንተል መንደርተኵ
እማ፡ አሪዅ ላዅ መሀርድሮኩም ጀረብደላ፣
ደአም እን መንፈስ ሻትክ ኒትክሲ ቋላዅድ
መሀርድሮኩም ኣኽነዲን፡ ኒኽር እምን ግራ ብን
ኣኽጋዅ ኣኽነዲን፡ እን ትካ ኒመሀርደሰነኩም፡
ኒል መንደርታ። ናን ይኸ፡ ይእቝርገ ግናቲት፡ ኒ፡
ወድሕስቱⶖጉሲክ ፈራሰት አርኖ፡ ኒእንተርነድር
ስማርግኒን ክርስቶስሲ መንደርታ። ኒ፡ ጫድቕ
ኣኸት አርእድናኽር ኣኽድኖ ደምቢ፡ እን
ጨዳቐትሲ እሳዅ ኒውክ ኒእዅራ ግን።

ሓዋርያታ ወራት 13፡ 20-27
ኒን ይኸ፡ ሰጃ ሊኽዲ-ኣⶖኵረጝን አመራ አዳዅ
ወክትድ ኣኹዅ። ንድ ደምቢ፡ ነቢ ሳሙኤልትል
ኣኽራሲክ ሰየም እውዅሎም። ደምን ናው፡ ጊም
እውስትሮሎም ወጝቀርኑዅ፣ ጃር ይኸ፡ ብንያምር
ጅንስልድ ሳውል ቂስዅረስ እውዅሎም፣ አርብያ
አመራኽር ሓከሙዅ። ኒት ያዕዮሰነክሉኻ፡ ዳዊቲ
ናጊም ኣኽሮ ሰየምዅሉ። እን ኒሰበትድ እዋዅ
ሰሚዕልኻ፡ ‘ዳዊት ዕሰይዅራ ይኪንስክ ይለበኪሰና
እሳዅ ግርወስ አርዅን’” ዩዅ። እና ግርዋ ንድ
ፈደንልድ፡ ጃር፡ እን ኒ ሳዲሳዅሰና፡ ደአንዱራ
እስራኤልዱዅ ኢየሱስቲ እኝሻቑዅ። ኒ እንተርኒ
ጃብኽር፡ ዮሓንስ፡ ከው እስራኤልዱ ናድክድ
ጥምቀት ጥዕሱዅ ሰበኩዅ። ዮሓንስ ኒንሽቕናርሲ
ተመምዱ፡ “ኣን፡ አውኒ ተካዅንኩም? ኣን፡ ኒ፡
ኣኽሊ፣ ደአም፡ እን ኣን ኒልኵካ ሻንፍፋ ስራክሲ
እጝክያ ወጀበጋዅለ፡ ኒ፡ ይድ ደምቢ እንተረኵ
እⶖኩዅ” ዩዅ። ዎ ይሻን፡ ኣብርሃምር ጪዋዲ፡
እን አሪው ጃርሲ ጕኢትደናኽርዲ፡ እና ቆል
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ደአኑዅ ኒን፡ ይነል ግን ኒ እኝሻቕሳዅ። እን
ኢየሩሳሌምሊ መንደርተውዲ ናመድ አርደትዲ ኒት
አለለይኒሉ፣ እን ሰምበርድ ነበብሰው ቆላት
ነበዋቱስኽር ፈሀምኒሎም፣ ንድኻ፡ ኒት ክሪል
ፈረድነድ እን ቆላትሲ መልእድኑዅ።

ምስማክ

እግዚአብሔር እግዚእ አስተርአየ ለነ፣ግበሩ በዐለ
በትፍሥሕት በኀበ እለ ያስተሐምምዎ፣እስከ አቅርንቲሁ
ለምሥዋዕ። (መዝ 117፡ 27)

ሉቃስር ኪሠሪር ብሽራት 2፡ 42-52

ሽካ ለጛ አመሪዅ ኣኾሰነክ፡ እን ናዓደትሰና
ኢየሩሳሌም ፈርኑዅ። እን ግርጋት ተመሞ
ወንተሩኑⶖጉሲክ፡
ኢየሱስ
ኢየሩሳሌምሊ
ከብቲዅ፡ ኒዋልደንኻ ኒስ ደለይድኒ። ደአም እን
ከው ደርቡዲ ህምባዅ ተከሎም ላግርግ ደርብ
ፈርኑዅ፣ ናወንድዲ ናው አርእነውዲድኽር
ጀረቢኒዅሉ።
ብኖሰነክሉኻ
ጀረቢድኖሉ
ኢየሩሳሌም ወንተርኑዅ። ሠዃ ኳሪ ደምቢ
መቕደስሊ
መማህራና
ነበክል
ከፍ
ዮ፡
ሸኑሩሎምኽር ወጝቀሩሎምኽር አርንዅሉ። ናውክ
እን ዋሰውክሉ ይኸ፡ ኒፈሀምዲ ኒወንተስነዲትል
ፈከርስኑዅ። ቋልኖሰነክሉኻ ፈከርስኑዅ፣ ኒገና
ይኸ፡ “ድዊ ይእዅራ፡ ውሪዅ ነሀብሪዅንና?
እነሓን ኵእኽርዲ ይዲ ገሪዅዲክ ጐሀይኖ
ጀረብኑካ እርግንዅን” ይቲሉ። ኒ ይኸ፡ “ውሪዅ
ጀረብደናዅንለ? ይእኽርድ ወራትሊ አርስያ
አስተሀለትለ አርእግድናኽርማ?” ይዅሎም። ናው
ደአም ውራ የትሎም ፈሀምኒሉ። ናዲ ገሞኻ
ናዝሬትል አተዩዅ፣ አዘዝሱሎምር ሰጘኵ፣ ኒገና
ኮዶ ናትክ እና ጋራት ነስ ንርለበኪል ሻክሩሎም
ሰጘቲ። ኢየሱስ ይኸ፡ ጃርዲ ኣዳምዲር ጃብል
ልውርዲ፡ ዕቝብዲ ገዲሲ ለገዱዅ። (እም ቅድመ
ዓለም)

ከባኽብቲ/የካቲት ፩/9
ሢዀር ሰምበር ወድሕስትኒዅ

መዝሙር
ኢየሩሳሊም ትቤ ..

ጳውሎስር ንሽቃ ገላትየሩሊ 4፡ 21-31
እንትን ፍቲሕ ዓጝቀይ ኣኽትኖ ጀረብደናኽር፡
ፍቲሕ የውሲ ዋስደናዅመሎም እⶖኵድንዅን?
እስከ
ድወለ፣
ኣብርሃም
ለጛ
ቍራቝር
እርግንዅሉ፣ ላዃ እን እዂና ገኝጂነትልድ፡ እን
ላዃ እን እዂና በሪ-ፍረሪትልድ ያዅ ከተብሳዅ
ግን። ደአም እን እዂና ገኝጂነትልድ እዃርሳዃ

ሥኻ ደርብሰና እዃርሱዅ፣ እን እዂና በሪፍረሪትልድ እዃርሳዃ ሳደድ ግን። ኒን ተኪን ግን።
ውረድ፡ እና እኲን ነን ለጛ መእኰት ግን፣ እን
ላሪ ሲነር ጊሪልድ ገኝጂናርሲ እዃርደሪ ግን፣ ንሪ
ይኸ፡ ኣጋር ግን። ናን፡ ኣጋር ዓረብ ብሪል
ህምብረሪ ሲነር ጊራ ግን፣ ንርኻ እና ንኪር
ኢየሩሳሌምር ተኪን ግን፣ ውረድ ንሪ ንርእቝርዲ
ገኝጂናርሊ ህምበቲ። ደአም እን እዂና አሪሪ፡ እን
ኢየሩሳሌም ሰሚሪ ግን፣ ንሪ በሪ-ፍረሪ ግን፣
ይነድኻ፡ ይና ገና ግን። ውረድ፡ “ዎ
እዃርግራኽር ኵሪርዲ ፈርሒ፣ እንቲ ምጨት
ምሕጮሩዅድ ተዓብግራኽር ጨርሒ፣ ኰዶ
እልል ዪ፣ ውረድ፡ እን ንርቱ ህምብረሪ እን ግርዋ
ሻኽረሪስጝ ገሪው እቝር ክሚቶ ግን” ያዅ
ከተብሶ ህምበኵ። ዎ ይሻን፡ ናን ይን ይስሓቕርሰና
ሳዲቝር ግን። ደአም እን ወክት እንድድሰና፡ ኒ፡
እን
ሥኸድ
እዃርሳዅ፡
እን
መንፈስድ
እዃርሳዅሲ ህረብደሰነሉ፡ ናጝር ኒሰና ግን። ደአም
እን ክቱብ ውራ ያዅን? “እን ገኝጂነዲ
ንርእዅረዲት ፍዲሎም፣ ውረድ እን ገኝጂናዅራ፡
እን በሪ-ፍረሪዅረዲ ለውሮ ኣኽላ።” በጋ ይሻን
ይን እን በሪ-ፍረሪ እዂነር እቝር ግን ግራ፡ እን
ገኝጂነሲ ንርእቝር ኣኽኒ።

ሰልፋ ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 2፡ 1-8
በጋ ኒትክ ምቝልናርዲ፡ ኒትክ ጐርሓትዲ፡
ገርሀት-ብነዲ፡ ተነኽነዲ፡ ልኻነዲት እንተልድ
ሺሽዳ። ዓለት ናን እዃርሰውሰና፡ ደአንሊ ናድ
ለገትኖ እን ጫርያን ሸብ መንፈሱሲ ሸንህስታ።
እናሓን እን አደራ አውስኮት በኪት ኣኸት
ታምድኖ ህምብደነኵ! እን ክረንትዳ ቃበብሳዅ፡
ጃር ጃብል ደአም ፍሪርሳዅዲ ገሪ-ኣረኺዅዲ
ኣኻዅ፡ መንደርታዅ ክርጚል ስኵራ፣ ኒንኻ
ሻትካን ከድ ኣኽድኖ እን ኢየሱስ ክርስቶስሲ ዮ
ጃርድ
ከለብርሳዅ
ሰደቐት
መንፈሱዅሲ
ስኵስትኖ፡ መንደርተው ክርጝሰና ኣኽድኖ፡ ልጝን
መንፈሱዅል ኳነይሳ። ውረድ፡ “እነሓን ጽዮንትል
ካብርዲ ፍሪርሳዅዲ ክርጛ-ስምጡዅሲ ገምደኵን
እⶖኵዅን፡ እን ኒል እምናዃ ስማርዶ ኣኽላ”
ያዅ ክቱብል ህምበኵ። እንተድ እምንደናኽርድ
ኒ፡ ገሪዅዲክ ካብር ግን፤ እን እምነገውድ ደአም፡
“እን ነደቐው ቃበብናዅ ክርጛ፡ እኝሸዋዅ ክርጛ
ኣኹዅ።” ኒሰና ይኸ፡ “ክርጛ ዓጝቀፊሰነዲ
ኣኝጀልሓጥዳዅ ሸሸዲ ግን።” እን ቆልሲ
ናአዘዝስና ብነድ ዓጝቀፍስኑዅ፣ ውረድ ናው ንድ
የመምሰው ግን።
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ሓዋርያታ ወራት 5፡ 17-28
እንሲን፡ እን ከዳ ገሹዅዲ፡ እን ኒከው፡ ነንኻ፡
እን ጀሀቱ ሰዱቓና ገፍልድ፡ ቅንዐብድ ክርኖ
እርግኑዅ። ሓዋርያትሲ ሻኽኖኻ እን አርእስታዅ
ሓብስል ቱስንዅሎም። ደአም እን አደሪ መልኣክ፡
ቂር እንቶ እን እስስ ሓብሱሲ ብዶ ፍድዅሎም
እማ፡ “ፈራ እን ልጝን መቕደሱዅሊ ደው ይድኖ
ኒትክ እና ሓዲስ መምብሮ ንድ ቆልሲ ከውድ
ድዋ” ይዅሎም። ናው ነስ ዋስኖሰና፡ ብርክስጘድ
ልጝን መቕደሱዅሊ ቱኑዅ፣ ኒልኽር መሀርዱኑ
እርግኑዅ። እን ከዳ ገሹዅዲ፡ እን ኒዲ እንተውዲ
ኒል ገእይኖሰና፡ እን ዲበስኽር፡ እን እስራኤልድካበሀሊንዲር ገንደስኽር ላድ ሽጝኑዅ፣ ሓብስልድ
ነቕስድኖሎምኽር
ከው
እኝሻቕኑዅ።
እን
እኝሻቕሰው ደአም፡ እን ሓብስሊ አርኒልሎም፣
ወንተርኖኽር ነዋ ዩኑ ድዊኒዅ። “እን ሓብስ ትክዮ
አበስቶ አርንዅንሉ፣ እን ተከወውር ኒመሪል ደው
ይኖ ዲዊኒዅና፣ ብድኖሰነክሉ ደአም ኒዓጝቀይል
ወላ ላዅ አርኒ።” እን መቕደሲ ተከወውድ መድ
አደረዲ፡ እን ከዳ ገሹዅዲ፡ እና ቆላት ነስ
ዋስኖሰነክ፡ “ኒን ውራቶክ ኣኽራ” ይኖ እምንድክ
ፈከርስኑዅ። እንሲን፡ ላዅ እንቶ፡ “እን ሓብስሊ
ቱስድነው ከው እኝጫሓን ልጝን መቕደሱዅሊ
ደው ይኖ ከውሲ መሀርደነኵ እⶖኵኑዅ”
ይዅሎም። እንሲን እን ልጝን መቕደሱዅሊ
ተከወውድ መድ አደረዲ እን ተከወንትዲ ፈርኖ
ነቕስንዅሎም፣
እን
ከው
ክርጝድ
ደሪን
ሀበግኒንሎም
ጕኢትንነዲንኻ
እኝጫንድግኒ
አድንዅሎም። ኒል ነቕስኖሰነሎም እን ዕግሎር
ጃብል ደው ሲኒዅሎም፣ እን ከዳ ገሹኻ፡ “እና
ሱⶖ
ንድ
መሀርድግድኒን
ተብድኖ
ገብግናኽርመኩም? እንትን ደአም እንታ ምህሮሲ
ኢየሩሳሌምትክ እንሳኽድንዅላ፣ እን ክራ ኒዅሲ
ኰዶ
ይና
ዳግ
ምቝስትኖ
ጀረብደነኵ
እⶖኵድኑዅ” ይዅሎም።

ምስማክ

ትሴብሖ ኢየሩሳሌም ለእግዚአብሔር፣ወሰብሒዮ
ለአምላክኪ ጽዮን፣እስመ አጽንዐ መናሥግተ ኆኃትኪ።
(መዝ 147፡ 1-2)

ሉቃስር ኪሠሪር ብሽራት 2፡ 42-52
ሽካ ለጛ አመሪዅ ኣኾሰነክ፡ እን ናዓደትሰና
ኢየሩሳሌም ፈርኑዅ። እን ግርጋት ተመሞ
ወንተሩኑⶖጉሲክ፡
ኢየሱስ
ኢየሩሳሌምሊ
ከብቲዅ፡ ኒዋልደንኻ ኒስ ደለይድኒ። ደአም እን

ከው ደርቡዲ ህምባዅ ተከሎም ላግርግ ደርብ
ፈርኑዅ፣ ናወንድዲ ናው አርእነውዲድኽር
ጀረቢኒዅሉ።
ብኖሰነክሉኻ
ጀረቢድኖሉ
ኢየሩሳሌም ወንተርኑዅ። ሠዃ ኳሪ ደምቢ
መቕደስሊ
መማህራና
ነበክል
ከፍ
ዮ፡
ሸኑሩሎምኽር ወጝቀሩሎምኽር አርንዅሉ። ናውክ
እን ዋሰውክሉ ይኸ፡ ኒፈሀምዲ ኒወንተስነዲትል
ፈከርስኑዅ። ቋልኖሰነክሉኻ ፈከርስኑዅ፣ ኒገና
ይኸ፡ “ድዊ ይእዅራ፡ ውሪዅ ነሀብሪዅንና?
እነሓን ኵእኽርዲ ይዲ ገሪዅዲክ ጐሀይኖ
ጀረብኑካ እርግንዅን” ይቲሉ። ኒ ይኸ፡ “ውሪዅ
ጀረብደናዅንለ? ይእኽርድ ወራትሊ አርስያ
አስተሀለትለ አርእግድናኽርማ?” ይዅሎም። ናው
ደአም ውራ የትሎም ፈሀምኒሉ። ናዲ ገሞኻ
ናዝሬትል አተዩዅ፣ አዘዝሱሎምር ሰጘኵ፣ ኒገና
ኮዶ ናትክ እና ጋራት ነስ ንርለበኪል ሻክሩሎም
ሰጘቲ። ኢየሱስ ይኸ፡ ጃርዲ ኣዳምዲር ጃብል
ልውርዲ፡ ዕቝብዲ ገዲሲ ለገዱዅ። (እም ቅድመ
ዓለም)

ከባኽብቲ ፰/16
ዘመርዓዊ/ሰጀር ሰምበር ወድሕስትኒዅ

መዝሙር
ወብዙኃን ኖሎት ..

ጳውሎስር ንሽቃ ሮሚውሊ 9፡ 1-16
ክርስቶስሲ፡ ኣን እምንሲ ጋበኵን እⶖኵዅን፣
ብⶔተሊ፣ ኒስኽር፡ ይሕላን፡ እን መንፈስ
ሻትክድ ይሰሚዕ ግን፤ ኒንኻ፡ ይለበኪልኽር ገሪ
ጕሂዲ ግንዲ እጝጋ ሓቖቓይዲ ህምበኵለ። በጋ፡
ኣን ይላውድ እን ሥኸድ ይሻንዲ ይወንድዲ
ኣኸውድ መታን እሽተ ክርስቶስትልድ ዓደግስያ
ጀረቢሪድ። ናው እስራኤልዱ ግን፣ ጃርኻ ናት
ኒእቝር እሲዅሎም፣ ኒክብርሲ ቋሊስዅሎም፣
መእኰት ትውዅሎም፣ ፍቲሕድ ክስዅሎም፣
ኬነይኒ ደርብ ሰርዕዅሎም፣ ሳዳኽር እውዅሎም።
እን እክል በህሊን ናእክል ግን፣ ክርስቶስር፡
ሥኸድ ናልድ ግን ኒእዃርሳዅ፣ ኒ ዲመሲ
ሓመድሳዅ፡ ኒድካ አወይሲ ህምባዅ ጃር ግን፣
አመን። እን ቆል ጃሩዅ ግምሽ ኣኽላ፣ በጋ፡
ናውክ እስራኤልትልድ እዃርሰው፡ እስራኤልዱ
ኣኽኒ፤ ኒሰና ኰዶ፡ “ኵሞላድ ይስሓቕሲ
ሽጝስትሮ ግን” ይስቶ ከተብሶ ህምባዅሰና፡ ናውክ
ኣብርሃምር ጅንስ ኣኽንነዲን ኒእቝር ኣኽኒ፣
ኒንኻ፡ ጃርቝር ኣከው እን ሳዲዅ ቆልሰና
እዃርሰው ግን ግራ፡ እን ሞላድድ ሺብስተው

34

ሥኺቝር ኣኽኒ። እነሓን እማ፡ ንድ መታን ግን፡
እን ሳዳ፡ “ኣማር ንድ ሁመትሊ ወንተርያ ግን፡
ኰዶ ሣራ ቍራ እዃርቶ ግን” ኒ ያዅ። ኰዶ ኒን
ካያ ኣኽላ፡ ርብቓኽር ላ ግርዊልድ፡ ኒንኻ፡ ይናአን ይስሓቕትልድ ሓነንዳካክ፡ ኒሰና ኣኹዅ።
በጋ፡ ናው ይኸ፡ ልሳዕ እዃርስግኒ ዋንቱኑ ኰዶ
ወሪ ትክያዅ ወሪ ምቝላ እሰግኒ፡ እን ወራት
ጃሩዅ ፍሪርነድ ጃቢትሮር መታን፡ ክድመት
ሰበትድ ኣኽጊ፡ ደአም ኒሽጛና፡ ሰበትድ፡ ርብቃ
“ቕዳዅ እን ግናይድ እኝሻቕስሮሉ ግን” ያዅሲ
ድውስቲቲ፣ እን ከተብሶ ህምባዅዲ ለሓሙኻ፡
“ኣን
ያዕቆብትኻ
እጝከልዅን
ኤሳውትኻ
እንጠርዅን” የኵ። በጋ ውራ ይኖ ግን? ጃር
ገፍድማ ዓምጭ ህምባዅን? የኒ ግን! ኒ፡
ሙሴት፡ “ኣን፡ እን መሓራዅሲሉ፡ መሓርየሉ
ግን፡ ኣን እን ረሓማዅሲሉ ይኸ፡ ረሓምየሉ ግን”
የሰነክሉ፣ ኣዳምር ኪንልድ ወሪ ወራትልድ ኣኽጊ
ጃር ራሕመትልድ ግን።

ሰልፋ ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 2፡ 18-25
እንትን ንሽቕ፡ እን በካይትዲ ትክየውዲ ኣኸው
እንታ አርደትሲ ካያ ኣኽጊ እን ዓመጨንትስኽር
ክብርድ አዘዝሰሎም። ውረድ፡ ጃር መታን ርቲዕ
እጝገት መጨጭስዱኑⶖጉሲክ ሳቕዮትሲ ዓቕልድ
ምዅርደነን፡ ኒን እንተድ በን ሻኵ። ከታ እንታ
እስነድ ጠዓምብስትድኖ ዓቕል እስደነን ደአም፡
ወሪ በና ህምባዅንሉ? ኪሠሪ እስዱኑⶖጉሲክ
ጂበስ ምዅርደነን ደአም፡ ኒን ጃር ጃብል
ከለብርሳዅ ግን። ንድ ግን እንትን ሽጝስትድናዅ
እማ፡ ክርስቶስ ኒፈለኸስ ተለይትኖ፡ እንታ መታን
ጀረቡዅ፣ ኪዳ-ቋላኽር ባርዅልኩም። ኒ፡ ሓራም
እሲላ፣ ኒአብልኽር ድመል አርስላ፣ ጀኺነሰነሉ
ወንተሮ ጀኺላ፣ ሳቀይድኖሰነክሉ ይኸ፡ እን
እምንድ ፈረዳዅ ጃርሊ ኒጋርሲ ደኵሶ እዉዅ ግን
ግራ ጕኢሲስላ። ይን ሓራምልድ ክርኖ ጨዳቐትድ
መንደርትኖር መታን፡ ኒ፡ ኒላውድ ይና ሓራምሲ
ኒገሮብሊ ካኒል ምዅሩዅ፣ ኒለከንድ ግን እንትን
እቢርድናዅ።
እንትን
በግ
በረርደሪርሰና
እርግድኑዅ፣ ናን ደአም እን እንታ ፊዅቲር
ምቓቐዲ ተከወንተዲትል ወንተርድኑዅ።

ሓዋርያታ ወራት 11፡ 1-18
ሓዋርያትዲ እን ይሁደትል እርገው ሻንዲ፡ እን
ከው አሪ በለዱኽር ቆል ጃሩዅሲ ከለብርነት
ዋስኑዅ። ጴጥሮስ ኢየሩሳሌም ገሊሎሰና እን
ሰመተርሰው
እምነንቲ፡
“እንቲ
ውሪዅ

ሰመተርስገውሊ ፈርድዅን፡ ናድኽር ቍርዅን?”
ይኖ ልኺኒዅሉ። ጴጥሮስ ይኸ፡ ተልተሎ
ድዊሮሎም ተርሲዅ፣ “ኣን ኢዮጴር ድገትል
ጸለዩⶖጉሲክ፡ ሀነንዮ ራእይ ቋልዅን፣ ኒል፡ ኒሰጃ
ቍጭንድ ሸኽስታዅ ታዊና በሀር ተካዅ ሰንዓታ
ሰሚልድ ይል ኣኽራሲክ ገሙዅ። ተጝሰ
መኸልቶሰነክሉ፡
ኒዓጝቀይል፡
ሰጃ
ልኩ
ሕያይትዲ፡ ቃየው-ዋኒንዲ፡ ለመም የውዲ፡
ኒሰናኽር ኰዶ ጀከል ሰሚውዲት ቋልዅን። እንሲን
ይኸ፡ ‘ጴጥሮስ ጒ፡ በረኽሮኽር ቊ’ ያዅለ ደሀይ
ዋስዅን፣ ኣን ደአም፡ ‘ይአደራ ፈንፈንዳዅ ወሪ
ለጭሕጋዅ የአብሊ ኒዀርስክ ትዎ አርእላ እማ፡
ኣከላ’ ይዅን። ሊጘር ወክት ይኸ፡ ‘እን ጃር
ነገይዳዅሲ እንቲ ፈንፈንትግሉ’ ያዅ ደሀይ
ሰሚልድ ወንተስዅለ። እና ጋር ኒን ሢዅን
ኣኹዅ፣ ኒውክ ይኸ፡ ሰሚል ኣኽራሲክ
ገለልሱዅ። እነሓን ይኸ፡ እን ወክቲ እንድሂሲ
ሠዃ ግርዋ ቂሳርየትልድ ይል እኝሻቕስኖ፡ እን
ይን እርግና ልጝንሊ ገእ ይኑዅ፣ መንፈስ ይኸ፡
ላሪ ጎላል እሰጊ ናዲ ፈርያ ድዊዅለ፣
አለመርትክባ፡ እና ወልታ ሻንኽር ተለይንዅለ፣
እን ግርወድ ልጝንልኽር አተይንዅን። ኒ ይኸ፡
መልኣክ ኒልጝል ደው ዮ፡ ‘ኢዮጴትል እኝሸቒ
እማ፡ እን ጴጥሮስ ስምዖን ይስታዅሲ ሽጝሮ
ነቕሲሉ፣ ኵዲ ኵጪወዲ ደአንደነሪላ ቆልሲ
ድዊሮካ ግን’ ዩⶖጉሲክሉ ቋለት ድዊዅና፣ ጋብያ
ተርሰሰናኽር መንፈስ ሻትክ እን ተርሊ ይና ዳግ
ኣኾ ገማዅሰና ገምዅሎም። ኣን ይኸ፡ ‘ዮሓንስ
ዓቝድ ጠመቕዱዅ፡ እንትን ደአም መንፈስ
ሻትክድ ጠመቕስትኖ ግን’ ያዅ እን አደሪ ቆልሲ
እልብድዅን፣ ገድም ጃር እን ይነት፡ እን አደራ
ኢየሱስ ክርስቶስቲ እምኖሰና እዋዅና እውንሲ
ኒሰና ናድር እዎሎም ደምቢ፡ ኣን አውኒ ኣኾ ግን
ጃርሲ ይገበብነሉ?” ነስ ዋስኖሰነክ ትም ይኑዅ።
“ጃር እን ከው አሪ በለዱውድር ሪሕድ ኣካዅ
ጥዕስ
እውዅሎም”
ዩኑⶖጉሲክኽር
ጃርሲ
ሓመድኑዅ።

ምስማክ
አግረረ ለነ አሕዛበ ወሕዝበ ታሕተ እገሪነ፣ወኀረየነ ሎቱ
ለርስቱ፣ሥኖ ለያዕቆብ ዘአፍቀረ። (መዝ 46፡ 3-4)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 4፡ 5-26
እን ያዕቆብ ኒእዅራ ዮሴፍሲ እወሪ ብሪል
ህምብረሪ ሲካር ይስትረሪ ድገ ሰማርየትሪትልኽር
እንቱዅ። ኒል ይኸ፡ ያዕቆብር አባ ሰጘቲ፣
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ኢየሱስኻ ደርብ ፈርድ ቂልሶ እን አበር ገባ ከፍ
ዩዅ፣ እን ወክትኻ፡ ሰዓት ወልተር ባካት
እርጉዅ። ላ እዂና ሰማርየትሪ ይኸ፡ ዓቝ አቶ
እንትቲ፣ ኢየሱስኻ፡ “ዓቝ ጅእሲለ” ይዅላ።
ኒታለይቱትኻ ነብራ ጅቢድኖ ዕርዲረትል ፈርኖ
እርግኑዅ። ያሁድ ሰማርየሩዲ እኺርኺረው
እርግለሎም እማ፡ እን እዂና ሰማርየትሪ፡ “እንቲ
ያሁዳ ኣክሩታ እዂና ሰማርየትሪትልድ አዋሃበረ
ጅእቶ ሺውራዅን እⶖኵርዅን?” ይቲሉ።
ኢየሱስ ይኸ፡ “ጃር እውንስኽር፡ እና ‘ዓቝ
ጅእሲለ’ ያዅኪ አውኒ ኣኸትር አርእረንታ፡ እንቲ
ወጝቀርትድሉ፣ ኒ ይኸ፡ ሪሕ እወው ዓቝ
ኡርድኪ” ዮ ወንተስዅላ። እን እዂናኻ፡
“ይአደራ ገለሊሰና እራኳ ሻኽላ፡ እና አባኻ ቆር
ግን፣
እን
ሪሕ
እወው
ዓቝሲ
አዊል
አረርዳዅንሎም? እንቲ፡ ኒሹዲ ኒእቝርዲ ኒማልዲ
ኒሂትልድ ጅኣዅ እና አባ ኒሂት እዋዅና፡ ይና
እኽር ያዕቆብትልድማ ኵⶖራዅን?” ይቲሉ።
ኢየሱስኻ፡ “እና ዓቝ ነልድ ጅኣዅክ ወንተሮ
ስቛንትሮ ግን፣ እን ኣን እወውሉ ዓቘልድ ጅኣዅ
ደአም ዲመሲ ስቛንትሮ ኣኽላ፣ እን ኣን እወውሉ
ዓቝ ኒል ዲመር መምብሮ ቍልላዅ ዕል ዓቛዅ
ኣኽሮ ግን” ይዅላ። እን እዂናኻ፡ “ይአደራ
ስቛንትጊን እማ ወረድያ ነራ እንትጊን እን ዓቝ
እንደልድ ናኽለ” ይቲሉ። ኢየሱስኻ፡ “ፈሪ
ግርወስ ሽጝሮ ነራ ላዅ” ይዅላ። እን እዂናኻ
ወንተስሮ፡ “ግርዋ ሻኽሊ” ይቲሉ። ኢየሱስ ይኸ፡
“ግርዋ ሻኽሊ” ኵይነድ እምንሲ ጋብሪዅ፣
“አⶖኳ ግርዋ እርግንዅኪ፣ እና ናን ኵዲ
ህምባዅር ኵራጝ ኣኽላ፡ እና እንቲ ይረው እምን
ግን” ይዅላ። እን እዂናኻ፡ “ይአደራ እንቲ
ነቢይ ኣኽረት ቋለኵን እⶖኵዅን። ይና እክል፡
እና ጊራ ኒል ኬነይኑዅ፣ እንትን ደአም፡ እን
ንርትል ኬነይኖላ አስተሀለሪ ኣካኒ ኢየሩሳሌም
ግን” እንትን ይደናዅ። ኢየሱስ ይኸ፡ “እንቲ
እዂና፡ እና ጊራ ኒል ኣኽን፡ ኢየሩሳሌምሊ፡
እኽርሲ ከነየግናዅሉ ሰዓት እንተረት እምኒለ።
እንትን አርእግድናዅሲ ግን እንትን ኬነይደናዅ፣
ይን
ደአም፡
ደአን
ያሁድልድ
ኣኽነዲን
አርእናዅሲ ግን ይን ኬነይናዅ። እን እምንዲ
ከነየንቲ፡
እኽርሲ፡
መንፈስዲ
እምንዲሲ፡
ከነየናዅሉ ሰዓት እንትሮ ግን፣ ንኻ ናን ግን፣ እን
እኽር ይኸ፡ ነወየው ከነየንቲ ግን ኒጀረባዅ።
ውረድ ጃር መንፈስ ግን እማ፡ እን ከነየውሉ
መንፈስዲ እምንዲሲ ኬነይድኖሉ ወጀበኵ”

ይዅላ። እን እዂና ይኸ፡ “መሲሕ፡ ኒውሪናርኻ
ክርስቶስ፡ እንተረት አርእዅን፣ ኒ፡ እንቶሰነክ፡
ኒትክ ድዊሮና ግን” ይቲሉ። ኢየሱስኻ፡ “ኣን እና
ጋባኽርኪ ኒ ግን” ይዅላ። (ቅ. እግዚእነ)

ከባኽብቲ ፲፭/23
ዘወረደ/ ገምኒዅ/ከለብርኒዅ

መዝሙር
ተቀነዩ ለእግዚአብሔር ..

ንሽቃ ዕብራዩንሊ 13፡ 7-16
እን
እንተት
መርሓው፡
ቆል
ጃሩዅሲ
ድወውሲኩም እልብደሎም፣ ናመምብሮር ኣረኸስ
ሓሰብዱኑኻ ናኣማነት ፈለኸስ ተለያ። ኢየሱስ
ክርስቶስ እኝጀጚዲ ንኪዲ ኰዶ ዲመስኽር ኒ ግን።
እንታ ለበካ፡ እን ናድ ድኳ ነፍዕጋዅሎም ነብረድ
ኣኽጊ፡ ገድድ ተበን ትክያዅ ግን እማ፡ ምህሮ
ገሪ ጅንሱዅዲ፡ ደርብድ ደኳዅዱዅዲሲ ከተጋ።
ይን፡ እን ዶሲል እኝሻቕሰው ኒልድ ቍድኖ
ሥልጠት እጝግግናዅ ሰደቒሰና ህምበኵና፣ ኒንኻ፡
እን ክብ ያዅ ከደድ፡ ሓራም ባርስትኒ መታን እን
ናብር መቕደስል ትዉ እርገው ሕያይታ ሰዀንን፡
ከለብልድ በራ ሓረሩ እርግነዲን ግን። ኒሰና፡
ኢየሱስር ኒብርድ ገሪውሲ ሸተክድሮር መታን
ድገር-መርትታ-እንደረድ፡ ጅርበት ብቱዅ። በጋ
ኒጀኸንሲ ምዅርኖ እን ከለብ እንደረድ ኒል
ፈርንን፣ ውረድ፡ ነት ዲመሲ ኣካዅ ድገ ሻኽኒ፣
ደአም
እን
እንተርደሪ
ድገት
ጀረብነኵን
እⶖኵንዅን። ኒድ ሃብነ፡ ኒሱⶖሲ ሽጘውድ ፍራከነፉተው ኣኻዅ ሰደቐት ሳቡሩዅሲ ዲመሲ
ጃርሊ ሱኵስንን። ትክያዅ እስነዲ፡ ሻኽድናዅሲ
በንስጝነዲት ምኺርጋ፣ ውረድ ኒስ ተካ ሰደቐት
ጃርሲ ፈርሕደኵሉ።

ያዕቆብር ንሽቃ 4፡ 6-17
ኒ፡ ደአም፡ በጀኽዶ ገድ እወኵ፣ ንድኻ፡ “ጃር
እን ብዱዓንሲ እንጠረኵ እን ለጥ የውድኻ ገድ
እወኵሎም” የኵ። ንድ መታን ጃር ዓጝቀይሊ
ኵና፣ ድያብሎስትኻ ቃብሊተሉ፣ ኒኽር እንተልድ
እግርዶ ግን። ጃርሊ ስኵረሉ ኒኽር ስኵርዶኩም
ግን። እንትን ሓራሙ እንታ ናንትትሲ ነገይዳ፣
እንትን ለጛ ለበኪውር እንታ ለፈክሲ ለጭሕዳ።
ጐሀያኽር፡ ተኦይኽር ያ፡ ስራኽር። እንታ
እⶖቋሪት ስረኒል፡ እንታ ፈርሓትስኻ ጕሂትል
ለወተሉ፤ እን አደሪ ጃብል እንተሹት ለጥሳ፣ ኒ፡
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ይኸ፡ ክብሲሮኩም ግን። ዎ ይሻን! እኺሪር
ልኸጋ፣ እን ኒዳንሲ ልኻዅ ወሪ ኒዳንሲ ፈረዳዅ፡
ፍቲሕሲ ልኸኵ፣ ፍቲሕሊ ኰዶ ፈረደኵ፣
ፍቲሕሊ ፈረድረንኻ፡ ፈረደንታ ግራ ፍቲሕ የውሲ
እሰንታ ኣኽላ። እን ደአንድሮኽር ድሂስሮኽር
ገረሳዅ፡ ፍቲሕ እወንተዲ ፈረደንተዲ ላዅ ኒ
ግን። እንቲ ደአም ኵጨሪ ዳግ ፈረድራኽር አውኒ
ግን? እንትን፡ “ንኪ ወሪ አመሪ እኝጫ ድገ
እንድሂትል ፈርንን እማ፡ ንርትል አመራ እስኒን፣
ሰቀጥኖኽር ከሰብኖኽር ግን” ይደናኽር፡ ለዃ
ሸኑራ። እንትን፡ አመሪሩዅድ ድኳ ላሪ አርእድኒ!
እንታ መምብሮኻ ውረኒ ግን? በጋ፡ እንትን ከለላ
ወክትድ ቋልስቶ ድዳዅ ግፊዕሰና ግን። ኒአብልክ፡
“እን አደሪ ኪን ኣከን መንደርትኖ ግን፣ ንዲ
እንድዲት ኰዶ እሲኖ ግን” ይትኖ ሻኽድኑዅ።
ናን
ደአም
እንታ
ብድዔሲ
ፋሺትደነኵ
እⶖኵድኑዅ፣ ኒስ ተካ ፋሻትኽር ምቝላ ግን።
እን ኪሠሪ እስነስ አርኣዅ፡ ደአም እሰጋዅሉ
ሓራም እሰኵ።

ሓዋርያታ ወራት 25፡ 13-27
ገሪ ግርጋት ደኮ ደምቢ ጊም ኣግሪጳዲ በርኒቔዲ
ፊስጦስትል ገእ ይድኖ ቂሳርያ እንትኑዅ። ኒል፡
ገሪ ግርጋት እሲነ ደምቢ፡ ፊስጦስ እን ጊምሲ፡
ጳውሎስር ጋርድ ነወዮ ጂጝስቲዅሉ፡ “ፈሊክስ
ሓብስል ባራዅ ግርዋ ነት ህምበኵ፣ ኢየሩሳሌምሊ
ፈሮ ዋኑ ይኸ፡ ክብ የው ከዲ በህሊን ያሁዱዲ
እንትኖ ኒሰበትድ ሓበርንዅለ፣ ኒዓዶ ፈረድያኽር
ሺዊኒዅለ፣ እን ሸከይሳዅ ሸከየውድ ጃብል ገሽድ
ገሽ ኣኽጊ፡ እን ሸከይሳዅር ወንተስሮ በኽት
ኡግሪሉ በደራሪን ይሮ ላዅሲ ደኵስሮ ኡና
ሮሚውድ ክኒ ኣኽገት ድዊዅንሎም፣ ነት
እክብስኖሰናኽር፡ ወክት ድሂስጊ ኒደምበር ኳረት
ቂጦራ ፍርድዅል ከፍ ዮ እን ግርወስ ነቕስድኖሉ
አዘዝዅን። እን ኒ ቃብሎሩ ስኵርኖሰና፡ እን ኣን
ጨበሩ እርገው ዓገብልድ ላዅድ ድኳ ሸከይኒሉ።
ደአም
ናመድሀብ
ሰበትድ
ኒዲ
ላሕማ
እጝግግነውሎም ገለ ጋራትዲ፡ ኒሰና፡ ላዅ ኢየሱስ
ይስታዅ ክሮ ህምባዅድ፡ ጳውሎስ ደአም ዋነት
ጋባዅሉዲሲ ግን። ኣን ይኸ፡ እና ጋራት ነስ ናት
እሳዅሲክ በሰና፡ ኢየሩሳሌም ገሊሎ እና ጋራት
ነድ ኒል ፈረድስሮ ጀረባዅ ኣከን ወጝቀርዅንሉ፣
ጳውሎስኻ፡ እን ግም-አዋዅድ ጨረርኒል ስኵሮ
ቀሳርሲ
ፈረድስራሲክ
ተከውስሮ
ጥርዓን
ስኵስነዲን፡ ሢምሊ እኝሻቕሪሲክሉ ተከውስሮ
አዘዝዅን” ይዅሉ። ኣግሪጳ ይኸ፡ ፊስጦስቲ፡

“እና ግርዋ ኒስ ኣጝር ዋስየሉ እጝከልዲድ”
ዩዅሉ፣ ኒ ይኸ፡ “አመሪ ዋስተሉ” ይዅሉ።
ኒደምበር ኳረት ኣግሪጰዲ በርኒቔዲ፡ እን ክብ የው
መድ አርደት ክራዉዲ፡ ከው ሓይሳን ድገሩዲ ገሪ
ክብርድ እን ቃዕረት ፍርድዅል ቱኑዅ። እንሲን
ፊስጦስ
ጳውሎስቲ
ነቕስድኖሉ
አዘዙዅ፣
እንቱዅር። ፊስጦስ ይኸ፡ “ዎ ጊም ኣግሪጰዲ፡
ናውክ
ይነዲ
ህምብደናኽርዲ፡
ኒፊዅትድ
ያሁድ
መንደርትሮ
አስተሀለገትሉ
ናውክ
ኢየሩሳሌምሊ ኣኽን ነት ህምበው ጠርዑኑ
ሺዊነዅለ ግርዋ ኒስ ቋልደነኵሉ እⶖኵድኑዅ።
ኣን ደአም ክሪል ገእሳዅሉ ጋር ላሪ አርሊሉ፣
ኒላውድ እን ገሪዅዲክ ሓይስ ጊምሊ ደኵሮ
ጠርዕነዲን ፈስየሉ ድጞ ህምበኵን። ኣን ደአም ኒት
ቋለት፡ ይና መርሓይሊ ከተባዅሉ አርእስታዅ
ጋር ላሪ ሻኽሊ፣ ንድ መታን፡ ኒ፡ መመይሶሰነክ
ኣን ከተባዅ ጋር አርድየር መታን፡ እንተል፡
ናድካ ጃብል፡ ሲረዅድኻ፡ ዎ ጊም ኣግሪጳ፡
ኵጃብል ነቕሶሉ ህምበኵን። ውረድ ኒንሽዊ ጋርሲ
ድወጊ፡ እኝሸውሳዅሲ ይፈስና ዓወድናር ኣኾ
ቋልስተኵለ እⶖኩዅ።”

ምስማክ

ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት፣ ወተሐሠዩ ሎቱ
በረዓድ፣ አጽንዕዋ ለጥበብ ከመ ኢይትመዐዕ
እግዚአብሔር። (መዝ 2፡11-12)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 3፡ 10-24
ኢየሱስኻ “እንቲ እስራኤልድ መምህር ግን፣
ኒስማ አርእላ? እምን-እምንድክ የኵንካ፡ ይን
አርእናዅሲ ጋብነኵን፡ ቋልናዅስኽር ሰምዕነኵን፡
እን ይና ሰሚዕሲ ደአም ከለብርደኒሉ። ብሪ ጋራት
ድወኩም እምንግድናኽር፡ ሰሚዅ ጋር ድወኩም
እግዳ አዋሃብዲነ እምንትኖ? እን ሰሚልድ ገማዅ፡
ሰሚልር ህምባዅ ኣዳሚንድዅረድ ንኻ ሰሚል
ዓረጋዅ ወላ ላዅ እላ። እን ሙሴ ምራወስ ኣውከደንሊ ከርከርደሰነሉ፡ ኣዳሚንድዅራኽር ኒሰና
ከርከርስሮ ወጀበኵሉ፣ ንድኻ እን ኒድ እምናዅ
ኒውክ፡ ዲመር ሪሕ አርዶ ግን። ጃር፡ እን ላዅ
ኒእዅረድ እምናዅሲ ኒትክ፡ ዲመር መናብረት
አርዶር መታን ግራ ድድጊን፡ ኒእዅረስ ፍዳ
ኡራሲክ ንስኮት ብሪጃርሲ እጝከልዅሉ። ጃር፡
ብሪጃር ኒእዅረድ ደአንቶ ግራ ብሪጃርሲ ፈረድሮ
እኝሸቕለሉ። ኒል እምናዅ ፈረድሰለሉ፡ ደአም
እን እምነጋዅ፡ እን ላዅ ጃርዅረድ ሱⶖድ እምና
ብነዲን እማና ፈረድሶሉ ህምበኵ። እን ፍርድኻ ኒን
ግን፡ በርህ ብሪጃርሊ እንቱዅ፣ ከው ደአም
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ናወራት ምቝላ ኣኽነዲን በርህስጝ ጭልምሲ
እጝከልኑዅ። ምቝል እሳዅክ በርህ እንጠረኵ
እማ፡ ኒወራት ቀልዕስትጊን በርህሊ እንተረላ። እን
እምንሲ እሳዅ ደአም፡ ጃር ኪንሰና እሳዅ
ኣኽነዲን ኒወራት ቋልስትሮር መታን፡ በርህሊ
እንተረኵ” ይዅሉ። ንድ ደምቢ ኢየሱስዲ
ኒታለይቱትዲ ይሁደር ብሪል ፈርኑዅ፣ ኒልኻ ናዲ
ኣኾ ወንተተሩኽር ጠመቕዱኽር እርጕዅ። ዮሓንስ
ሳሌምር ገቢል ሄኖንትል ገሪ ዓቝ እርግነዲን ኒል
ጠመቕዱ እርጉዅ፣ ከውር ኒል እንተሩኑ
እርግኑዅ፡ ጠመቕዱሎምኽር እርጉዅ። ኒን
ዮሓንስ ሓብስል ቱጊር ጃብ ግን። (ቅ. እግዚእነ)

ከባኽብቲ ፳፪
ዘቅድስት/ሻትኩዅ

መዝሙር
ግነዩ ለእግዚአብሔር ..

ሰልፋ ጳውሎስር ንሽቃ ተሰሎንቈሩሊ 4፡ 1-12
ደⶖጎበድ፡
ዎ
ይና
ሻን፡
አዋሃብዲነ
መንደርትትኖኽር ጃርሲ ባህሲትኖኽር ክምዲነት
ይነልድ
መሀርስድኖ
ህምብደነኵ፣
መንደርትደነኵሉኽር እⶖኵድኑዅ፣ ናን ይኸ፡
ንስጝ ትክሰ ኪዳዅድ መንደርትትኖሉ፡ እን አደራ
ኢየሱስሲ ሺውነኵንኩምኽር መዀዅነኵንኩምኽር
እⶖኵንዅን። ውረድ እን አደራ ኢየሱስሲ አወያ
ሓብረ ኡነትኩም አርእድኑዅ፣ በጋ፡ ጃር ምራድ
እንታ ሸታከት ግን፣ ኒንኻ ቀሓብኒልድ ሺርትኖ
ግን። እንተልድ ላዅክ ኒእዂነዲ ሸታከትዲ
ክብርዲሲ መንደርትነስ አርእን። እን ጃርሲ
አርእገው ከው አሪ በለዱውሰና ሥኺ ሰውሀትድ
መርሕስትጋ፣ ላዅ ኒዳንሲ ዓገብጊጝር ምለጊጝር፣
ውረድ
እን
ጃቢስኖ
ድውነዅድኩምዲ
ሰምዕናዅድኩምዲርሰና፡ እና ጋራት ነስ ናትክ
ፈደይሳዅ እን አደራ ግን። ውረድ፡ ጃር
ሸታከትሊ ግን ግራ ለጭሓት ብኒል ሽጝለና። በጋ፡
ኒስ ቃበባዅክ፡ ኣዳምቲ ኣኽጊ እን እንተድ
መንፈስ ሻትክሲ እዋዅ ጃርሲ ግን ኒ ቃባባዅ።
ደአም እጝከሊ ሻናሩዅሲ ቋላዅድ ወላ ላዅ
ከተብሮልኩም ጀረብደላ፣ ውረድ እኺርኺርሲ
እጝከልነስ እንትን እንተላውድ ጃርልድ መሀርስድኖ
ህምብደነኵ፣ ኒሰና ኰዶ እምንድክ መቀዶንዪል
ህምበው ሻንሲ እጝከልደነኵሎም። ደአም ዎ ይና
ሻን፡ ገሪዅዲክ ኰዱኑ ፈርትኖ ኰድጝነኵንኩም
እⶖኵንዅን። ኒሰናኽር፡ ሃዳአትድ መንደርትትኖ፡

እንታ ወራትስኽር እሲትኖ፡ እን አዘዝነሰነኩም
እንታ ናንትትድ ከደምትኖ ሸንህስታ፣ እን
አሪውድኽር
ኪዳ
ደርብድ
ወንተተራ፡
ሓገስትድኖኽር አሪውድ ዓጝቀይ ኣኽጋ።

ሰልፋ ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 1፡ 13-25
በጋ፡ እንታ ሕላንድ ደበልታ፡ እንተሹትር አነባ፣
እንታ ሳደስ፡ እን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድሕስታከክ
ናቕስሮልኩም ህምባዅ ገድሊ እሳ። አዘዝሰው
እቝርሰና ግራ፡ እን እንታ አርእጝብነድ እስዱኑ
እርግድነሰና
ምቝላ-ሸንሀትድ
ፈርጋ።
እን
ሽጛዅኩም ጃር ሻትክ ኣኸሰና ኒሰና እንትጝር
ሻትካን ኣኻ፣ ውረድ፡ “ኣን ሻትክ ግን እማ፡
እንትጝር ሻትካን ኣኻ” ያዅ ከተብሶ ህምበኵ።
ላዅስክ ኒወራትሰና ጎላል እጝገት ፈረዳዅ፡
እንትን ኰዶ እኽር ይድኖ ሽጝደናዅድ እቝር
ኣኽድኖ ደምብታ፡ እና እንታ ወክት ጋሺትኒዅል
ጓቚሲ መንደርታ።
እን እንታ እክለልድ
ከለብርድናዅ ግምሽ ኣኻዅ መምብሮ፡ ኒንኻ፡
ድደንታ ወርከድ ወሪ ደሀብድ ኣኽጊ፣ እን
ሓኵርዲ ዓማቕዲ እጝጋዅ በጋ፡ ኒንኻ ክርስቶስር
ብር ካብራንድ ግን እንትን ደአንድናዅ። ኒ፡
ብሪጃር መሀድስጊር ጃብ የመምሱዅ፣ ደⶖጎባ
ዘበንሊ ደአም እንታ መታን ወድሕስቱዅ። እንትን
እንታ ኣማነትዲ ሳደዲ ጃርሊ ኣኽሮር መታን እን
ክረውልድ ጕዳዅሉዲ፡ ክብርኽር እዋዅሉዲ
ጃርድ እምንድኖ ህምብደነኵ። እምንሊ አዘዝስዱኑ
ጎላል እጝግረሪ እጝከሊ ሻናርድሪሲ እንታ
አርዋሕሲ
ነገይድድንነዲን፡
ለበካ
ላጭሕድ
እኺርኺርሲ
እጝከላ።
ሪሕ
ሻዅዲ
ዲማ
መንደርታዅ ጃር ቆልዲሲ ድደጋዅ ፈደኒልድ
ግራ፡ ድዳዅ ፈደኒልድ ኣኽድኒ ሓዲስድ እንትን
እዃርስድናዅ። ውረድ፡ “ኒውክ ኣዳም ሻጝኪሰና
ግን፡ ኰዶ ኒውክ ኒክብርኽር ዕምቦብ ከደኑውሰና
ግን፣ እን ሻጝካ ኢደኵ፡ እን ዕምቦብኽር ረገፈኵ፣
እን አደሪ ቆል ደአም ዲመሲ መንደርተኵ፣” እን
እንተድ ተምብህሳዅ ኪሠሪር ብሽራትኻ እና ቆል
ኒን ግን።

ሓዋርያታ ወራት 10፡ 17-29
ጴጥሮስ እን ኒ ቋላዅ ቋላ ውራቶክ ኣኽራ ዮ
ኒሹዲ ሸክ እሱ፡ እን ቆርነሌዎስትልድ እኝሻቕሰው
ከው ስምዖንድ ልጝንሲ ወጝቀሩኑ መሪል ደው
ይኑዅ። ናው ይኸ፡ እን ጴጥሮስ ይስታዅ ስምዖን
ኒል ዔሮ ዋነን ሽጝኖ ወጝቀርኑዅ። ጴጥሮስ፡ እን
ቋለስ አትዋየንዱኻ፡ መንፈስ፡ “እነሐን ሠዃ ግርዋ
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ጀረበነኵካ እⶖኵኑዅ፣
ጒ እማ፡ ገሚ፡
ሊጝንቲትግሪኻ ተለዪሎም፣ ውረድ ኣን እኝሸቐው
ግን” ይዅሉ። እንሲን ጴጥሮስ ገሞ እን ግርውሲ፡
“እን እንትን ጀረብደናዅ፡ ኣን ግን፣ እንተት
ነቕሳዅኩም ውራኒ ግን” ይዅሎም። ናው ይኸ፡
“ቆርነሌዎስ ርእስ-ሊኹዅ፡ ጫድቕዲ፡ ጃርሲ
ጕኢታዅ ኣዳምዲ፡ ያሁዳ በለድሊ ኒትከል
ሳብስታዅ፡ ሻትክ መልኣክድ መርሕስተ፡ ኒልጝል
ሽጝሮካ እማ፡ ኵልድ ቆል ዋስሮ ኵል
እኝሻቕዅና” ይንዅሉ። እንሲን፡ ጴጥሮስ፡
ከለብሮ ክስዅሎም። ኒአመሪት ጐኽር ናዲ
ፈሩዅ፣ ኢዮጴልትልድር እን ሻንልድ ላው
ተለይንዅሉ። ኒአመሪት፡ ቂሳርያ ገእይኑዅ፣
ቆርነሌዎስ ይኸ፡ ኒወንድዲ ትክሰ ስኵረውሉ
ኒማስዲት እክቦ ጨበሩሎም እርጉዅ። ጴጥሮስ
ዔሮሰና፡ ቆርነሌዎስ ጎፍ ይዅሉ እማ፡ ኒልኩኰል
ለቦ ፍግም ይዅሉ። ጴጥሮስ ደአም፡ “ኣን ኣዳም
ግን፡ ጒ” ዩ ጕድዅሉ። ኒዲ ጋቡⶖጉሲክር
ትዉዅ፣ ገሪው ከውኽር እክብስኖ ዲዊኒዅሉ። ኒ
ይኸ፡ “ያሁዳ ኣኻዅ፡ ያሁድ ኣኽገውዲ
አረርስጚሮ፡ ወሪ ሕበርሲሮ ፍቲሕ ቃብሎ ኣኸት
እንትን እንተላውድ አርእድኑዅ፣ ይድ ደአም ላ
ኣዳምቲ ድኳ ፈንፈንትጊን ወሪ ለጭሕጋዅ ይጊን
ጃር ቋሊስዅለ። እና ንሽቃ ገእ ዮሰነለ፡ ጕሽጊ
እንትዅን፣ ናን ይኸ፡ ውረድ እኝሻቕድነትለ
ወጝቀረኵንኩም እⶖኵዅን?” ይዅሎም።

ምስማክ

እግዚአብሔርሰ ሰማያት ገብሩ፣አሚን ወሠናይት
ቅድሜሁ፣ቅድሳት ወዕበየ ስብሐት ውስተ መቅደሱ።
(መዝ 95፡5-6)

ማቴዎስር ኪሠሪር ብሽራት 6፡ 16-24
ሹምዱኑ ይኸ፡ እን ብዱዓነሰና ተወንስድኖ
ቋልስትጋ፣ ውረድ ናው ናሹም ከውድ ቋልስትሮር
መታን፡ ናገሺ ተወንደነኵ፣ ደአም ናበንሲ
ከለብርነት፡ እምንድክ የኵንኩም። እንቲ ደአም
ሹምሩ ኵኣዀርሲ ሸመቲ ኵገሺኻ እጝቃሪ፣ ንድኻ
ሹምረት እን ኵእኽር ሥቱርድ ቋላዅድ ግራ
ከውድ ቋልስተላ፣ እን ሥቱርድ ቋላዅ ኵእኽር
ኰዶ ፈደይሮካ ግን። ቍንቍንዲ፡ ዓለልነዲ
ቋዅል፡ ስኳንኽር ከሪነ ቱኖ ስወናዅል እንታ
እንድበስ ብሪል እⶖኵርጋ፣ ቍንቍንዲ፡ ዓለልነዲ
ቋጋዅል፡ ስኳንኽር ግኽዲነ ስወግናዅል፡ እንታ
እንድበስ እንተሹሲ ሰሚል እⶖኵራ። ውረድ እን
ኵእንድባ ህምባዅል፡ ኵለበካኽር ኒል ግን። ዕል፡
በርህ ገሮቡዅ ግን፣ ኵዕል ሽርዋ ኣከን፡ ኒውክ

ኵገሮብ በርህድ እንተኻዅ ኣኽሮ ግን፣ ኵዕል
ሽርዋ ኣከገን ደአም፡ ኒውክ ኵገሮብ ጭልም
እንተኻዅ ኣኽሮ ግን፣ እንሲን እን ኵል ህምባዅ
በርህ ጭልም ኣኾ ደምቢ፡ እን ኒጨልመትና
አውስኮት ኵⶖሮ ግን። ለጛ አርደትድ ገኝጂኒትሮ
ገረሳዅ ወላ ላዅ እላ፣ ውረድ ላዅሲ እንጠሮ እን
ላዅሲ እጝከልዶ ግን፣ ወሪ ይኸ፡ እን ላዅድ
እኝሻቕሶ እን ላዅሲ ቃበብሮ ግን። ንድ መታን፡
ጃርዲ ርድቕዲሲ ገኝጂኒትኖ ገረስደኒ።(ኤጲፋንዮስ)

ከባኽብቲ ፳፱
ዘምኵራብ/ምኵራቡዅ

መዝሙር
ቦአ ኢየሱስ ምኵራበ አይሁድ ..

ጳውሎስር ንሽቃ ቈላስየሩሊ 2፡ 16-23
እማ
ገድም
በዓልድ
ወሪ
ቊስታዅዲ
ጅእስታዅዲሲ፡ አርበር-ትብነድ ወሪ ሰምበር
ሽጓዅድ፡ ወላ ላዅ ፈረድጊንተት። ውረድ ነን
እን እንተራዅድ ምንጭላሎት ግን፣ እን እምንድ
ዋንትና ደአም ክርስቶስሩዅ ግን። ወላ ላዅ እምን
እጝጋዅ ለጥይነዲ መልእክየትድ እስታዅ ፍግም
ይነዲሲ፡ እን ሰርገልኒ በንሲ ባሪስጊንተት። እና
ኣዳም ኒን እን አራዅ ራእይድ ኒሹት ምሉⶖጉሲክ
ፋሺታዅ ግን። እና ኣዳም ኒን እን ኣዀር ኣኻዅ
ክርስቶስዲ ተከነጋዅ ግን። እን ገሮብሲ ድንክክዲ
ሻኪሰንዲሲ ላድ ሃበ ለገዳዅ ኣዀር ግን፣ እና
ልግድ ኒጛ ጃር ኪንልድ ኣኻዅ ግን። እንትን፡
እና ብሪጃር ንድ ትከር-ጋራትልድ ክርስቶስዲ
ክርድኖ ደምቢ፡ አዋኽዲነ ብሪጃርድ አስተሀለሰና
ኣኽድኖ መንደርትደናዅን? ውሪዃ እን ላው-ላው
ፍቲሕ ዓጝቀይ፡ ናውኻ፡ “ሻኽግ፡ ታምግ፡
ተመድግ” የውድ አዘዝስደናዅን? እና ፍቲሕ ነን
ከዋ ስርዕዲ ምህሮዲሲ እስተው ግን እማ፡ ደኰንቲ
ግን። ነን እምንድክ ኣዳም ኒላውድ መሀደው
ኬነይነዲ እምን እጝጋዅ ለጥይነዲሲ ገሮብሲ ትክሰ
ጂብደው ልውር ተኪን ሻው ፍቲሕ ግን። ሥኺ
ሰውሀትሲ ለመለም ይኒልኻ ነፍዓዅ ሻኽላ።

ያዕቆብር ንሽቃ 2፡ 14-26
ዎ ይሻን! ላዅ ኣማነት ሻዅን የን፡ ወራትኻ
እጝጋዅ ኣከን፡ ውራ ነፋዕ ሻዅን? ኒኣማነት
ደአንድሮሉ ገረሰኵማ? ዳን ወሪ ሻኒ በሸተነጝኽር፡
ግርጊ ነብራ ባነጝኽር፡ ላዅ እንተልድኻ ገሮብድ
ጀረብደው ጋራትሲ ኡጊ፡ “ሰላምድ ፈራ፡
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እምብላዋኽር፡ ብታኽር” የን ውራ ነፍዓዅን?።
ኒሰና ይኸ፡ ኣማነት፡ ወራት ክመግረን ንርሹሺ
ክርደሪ ግን። ላዅ ደአም፡ “እንቲ ኣማነት
ሻኽሩዅ፣ አጛ ወራት ሻዅን፣ ኵኣማነትሲ ወራት
እጝገት ቋሊሲለ፣ ኣን ኰዶ ይወራትድ ሀበ
ይኣማነትሲ ቋሊስያካ ግን” ይሮ ገረሰኵ። እንትታ
ጃር ላዅ ኣኸት እምንደኵ እⶖኵሩዅ፣ ልሶኽር
ሀብረኵ፣ ኣጋንንትኽር እምነነኵር በጅበጀነኵር።
እንቲ ደአም ዓወድ፡ ኣማነት፡ ወራትሲ እጝገት
ላሪ ፍሪተግረት አርእቶማ ጀረብራዅን? ይና እኽር
ኣብርሃም፡
ኒእዅራ
ይስሓቕቲ
ሰደቒሰኒል
ስኵሶሰነሉ ወራትድ ኣኽጋዅማ ንጨደቓዅ?
ኣማነት ኒወራትዲ ላድ ኣኽሮ ከደምረት፡ ኰዶ
ኣማነት ወራትድ ሀብረ መልእረት ቋልደኵ
እⶖኵሩዅ። እን “ኣብርሃም ጃርሲ እምኑዅ፡ ኒን
ይኸ፡ ጨዳቐት ኣኾ ሺብትዅሉ” ያዅ ክቱብ
ተመሙዅ፣ እጝከሉራ ጃሩዅር ይስቱዅ። ኣዳም
ወራትድ ግራ ኣማነትድ ካያ ጨደቐገት ቋልደነኵ
እⶖኵድኑዅ። ኒሰና ኰዶ ረኣብ እን ቀሓበንታ፡
እን ንሽቕሲ ከለብርዶሰነሎም አሪ ደርብድር
ፍድራካክሎም ወራትድ ጨደቕግረሪማ? ንድኻ፡
ሥኻ፡ ፊዅትሲ እጝገት ክራዅሰና፡ ኒሰና
ኣማነት፡ ወራትሲ እጝገት ክርደሪ ግን።

ሓዋርያታ ወራት 10፡ 1-8
ቂሳርየትል፡ ቆርነሌዎስ ይስታዅ፡ እን ጥልያና
ገንዳ ይስታዅ ክራዋ-በኒል፡ ርእስ-ሊኹዅ ግርዋ
ሰጘኵ። ኒ፡ ግርዋ፡ ጃር-ዕል-ጒታዅ፡ ኒጪወዲክ
ጃርሲ ጕኢታዅ፡ ከውድር እኝጅቢናርድ ምጽዋት
እዋዅ፡ ዲማ ጃርሊ ሺዋዅ ሰጘኵ። ላ ኳራ ሰሰር
ሰዓትድ ሃበ፡ ዋድሕድ መልኣክ ጃሩዅ፡
“ቆርነሌዎስ” ዩⶖጉሲክ ቋልስትዅሉ። ጕኢሲ
መኸልቱⶖጉሲክሉኻ፡ “ውራኒ ግን ይአደራ?”
ዩዅ፣ ኒ ይኸ፡ “ኵጸሎትዲ ኵምጽዋትዲ ጃር
ጃብል ታኒሰና ዓረጉዅ። ናን ይኸ፡ ኢዮጴትል
ከው እኝሻቕሮ እን ጴጥሮስ ይስታዅ ስምዖንቲ
ነቕሲሉ፣ ኒ፡ እን ኒልጝን ባሐር-ሸሊ ኣኻዅ፡
ስምዖን ኣኻ-መለጠንቲዅል
ዔሮ
ህምበኵ”
ይዅሉ። እን መልኣክ ጋበዅሉ ፈሮሰነካ፡ እን
ኒገኝሺንልድ ለጘት፡ እን ኒት ተከወውልድኻ ላ
ዓስከሪራ
ጃር-ዕል-ጕኢታዅሲ
ሽጞ፡
ኒትክ
ድወሎም ደምቢ ኢዮጴትል እኝሻቕዅሎም።

ምስማክ
እስመ ቅንዐተ ቤትከ በልዐኒ፣ ትዕይርቶሙ ለእለ
ይትዔየሩከ ወድቀ ላዕሌየ፣ ወቀፃዕከኣ በጾም ለነፍስየ።
(መዝ 68፡9-10)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 2፡ 12-25
ንድ ደምቢ፡ ኒገነዲ ኒሻንዲ ኒታለይቱትዲ
ቅፍርናሆምትል ገምኑዅ፣ ኒልር ከለላ ግርጋት
ሓቀፍኑዅ። ያሁዳ ፋጅኻ ስኵሮ እርጉዅ፣
ኢየሱስ ይኸ፡ ኢየሩሳሌም ገሊልዅ። መቕደስሊ
ይኸ፡ ሰቃጥ ቢለውዲ፡ በጉዲ፡ ኳትሩዲ፡
ናወናብርሊ ከፍ ዮ ህምበው ሰረፍደውዲ አሩዅ።
ገመርልድ ኵርባጅ እሰኻ ናትክ ናበግዲ ቢልዲት
መቕደስልድ ፍድዅሎም፣ እን ሰረፍደውድ
ደሀብስኽር
ፋሕሲዅሎም፡
ናጣውላትስኽር
ገለበድዅሎም። እን ኳትር ክደውሲ ኰዶ፡ “ኒስ
ነትድ ጕደሉ፡ ይእኽርድ ልጝንሲ ክዲ-ሉቲ ልጝን
እሰገሉ”
ይዅሎም።
ኒታለይቱት
ይኸ፡
“ኵልጝንድ
ቅንዐብ
ቍሮለ
ግን”
ያዅ
ከተብሳዅሲ እልብድኑዅ። እንሲን እን ያሁድ፡
“ነስ ኵእስነድ ውሪዲ እሻረት ቋሊስቶና ግን?”
ይንዅሉ። ኢየሱስ ይኸ፡ “እና መቕደስ ኒስ
ሀገግደሉ፡ ኣንኻ ሠዃ ኳሪል ገበርየሉ ግን” ዮ
ወንተስዅሎም። እን ያሁድ ይኸ፡ “እና ልጝን
መቕደሱዅ ኒን አርብየዲ ወልታ አመሪል ግን
ኒገበርሳዅ፡ እንትማ ሠዃ ኳሪል ጕድቶሉ?”
ይንዅሉ። ኒ ደአም መቕደስ ኒገሮብዅድ ግን ኒ
ጋበዅ። ንድ ሰበትድ ክሪልድ ጐሰነክ ኒታለይቱት
ኒስ የት እልብድኑዅ። እን ክቱብዲ፡ እን ኢየሱስ
ያዅ ቆልዲስኻ እምኑዅ። እን ኢየሱስ በዓል
ፋጅኺዅድ ኢየሩሳሌምሊ ዋኑ እሰው እሻራትሲ
ቋልኖሰነክ ገሪው ከው ኒሱⶖድ እምኑዅ። ኢየሱስ
ደአም ናትክ እን ከውሲ አርኡሎም እርግነዲን
እምንለሎም። ኣዳምትል ህምባዅሲ ኒላውድ አርኡ
እርግነዲን፡ ወላ ላዅ ከዋዅድ ሰምዓዅ
ጀረብዲለሉ።(ቅ. እግዚእነ)

ሹምሪ/መጋቢት ፮/15
ዘመፃጕዕ/ሃተልሳዅዱዅ

መዝሙር
አምላኩሰ ለአዳም ..

ጳውሎስር ንሽቃ ገላትየሩሊ 5፡ 1-26
ክርስቶስ፡ በሪ-ፍናኽር ኣኽኖር መታን፡ በሪፍድዅና፣ እማ ኒል ተባ፣ ድማነድር ወኽደም
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ገኝጂናሩዅል ቀረንስጋ። ሸኑራ፣ ኣን ጳውሎስ፡
ሰመተርስነስ ከለብርደናኽር ኣክደነን፡ ክርስቶስ
እንተድ ነፋዕ ሻኽላ የኵንኩም። ኣኻ ኣዳም
ሰመተርሳዅክ፡ ኒ፡ እን ፍቲሕሲ ኒተማምድ
ተከውሮሉ
ቀሰብሳዅ
ኣኸት፡
ኣን
ድሞ
ተምብሀኵን
እⶖኵዅን።
እንትን
ፍቲሕድ
ጨደቕትኖ
ጀረብደናኽር፡
ክርስቶስትልድ
ሲርዲኒዅ፣ ገድልድኻ ለብድኑዅ። ይን ደአም፡
ሒል
መንፈሱዅድ
ሃብነ
ኣማነትድ
ሳዳ
ጨዳቐቱዅሲ ገሪ ሸንሀትድ ጨበርነኵን። ክርስቶስ
ኢየሱስሲ እጝከሊሲ ከደምረሪ ኣማነት ግን ግራ፡
ስምትራ ወሪ ስምትራ-ብና ሺብ ሻኽላ። ግርም
ጋጝዱኑ ሰጝደነኵ፣ እን እምንድ አዘዝስግድኒን
ደአም አውኒ ገበብዅንኩም? እና ኮድጛ ኒን፡ እን
ሽጛዅልድኩም ኣኽላ፣ ከለለው ዓቝ መኰቱ
መኰተስክ ብልኵደኵሉ። እንትን፡ አሪዅ ሓሳብ
ክመግድኒን፡ እን አደረድ ኣማነት ሻዅን፣ ኒ እን
እንተት ሀወካዅ ደአም፡ ኣኻዅክ ኣኽኒ ኒፍርድሲ
ከለብርዶ ግን። ዎ ይሻን፡ ኣን ሰመተርስነስ
ሰበካኽር ኣከን፡ ውሪዅ ግን ናን ኣኽራሲክ ኣን
ህረብራዅ? እንዳሃበኽር ኣከን፡ እን መስቀል
ሰበትድ ይስተው ዓጝቀፊሰን ህይስትርድ ሻው ግን።
እን እንተት ገኝጃ ገበውኩም ደአም ኒልድ ደኵኖ
ወላ ናሹት ተረሚኒን! በጋ፡ ዎ ይሻን፡ እንትን በሪ
ፍትኖ ሽጝስትድናኽር ግን እማ፡ እጝከሊሲ
እኺርኺርሲ ከበርዳ ግን ግራ፡ እንታ በሪ-ፍነስ
ሥኺ-ነፋዕ መታን እሰገሉ። ውረድ ኒውክ እን
ፍቲሕ፡ “እንታ ጎርሲ እንታ ሹርሰና እጝከላ”
ያዅ፡ ላ ቆሊ ተመመኵ። ደአም እኺርኺርሲ
ነከትደነጝር
ቊስትትጝደነንጝር
እኺርኺርሲ
ድሂስግድኒን ፈጠና። ኣናዲ መንፈስድ ወንተተራ፣
ሥኺ ሸንሀትሥኻ እሰጋ የኵንኩም። ውረድ፡ ሥኺ
ሸንሀት መንፈስ ከይተን ግን፣ መንፈስ ሸንሀት
ኰዶ
ሥኻ
ከይተን
ግን፣
በጋ
እንትን
ጀረብደናዅሲ እሰግድኒንኻ ነን እኺርኺርሲ
እንጠረው ግን። ደአም መንፈስድ መርሕስትደነን፡
ፍቲሕ ዓጝቀይ ኣኽድኒ። ናን ሥኺ ወራት
ዋድሕድ ቋልስተው ግን፣ ናውኻ ቀሓብና፡
ለጭሓት ብና፡ ቀይድ-ብና፡ ጣዖት ኬነይና፡
ሰረድና፡ እንጠሪ፡ ዋኻ፡ ተነኽ፡ ሕርቕርቖት፡
ጕዲዕዲዕ፡ ውፋቕ ብና፡ በንስስጝና፡ ቅነዐብ፡
ሸከርና፡ ዓገል-እጝጋ-ጎልያ፡ ኰዶ ነስ ተከው
አሪውዲ ግን እማ፡ እን ጃቢሶ ድወኩም እርገሰና፡
እና ነስ እሰውክ ሕክም ጃሩዅሲ ለወግነት ናጝር
ጃቢሶ ድወኵንኩም እⶖኵዅን። ፍራ መንፈሱ

ደአም፡ እጝከሊ፡ ፈርሓት፡ ሰላም፡ ዓቕል፡
በከት፡ እኝጅቢናር፡ ኣማነት፡ ሓያሰትዲ፡ ኵሹትመለክነዲ ግን። ነድ ከይተን ኣኻዅ ፍቲሕ እላ።
ኰዶ እን ክርስቶስ ኢየሱስሩ ኣኸውክ፡ ሥኸስ፡
ኒእጝከሊዲ
ኒሸንሀትዲዲክ
ከርከርድንዅሉ።
መንፈስድ መንደርትናኽር ኣክነን መንፈስድ
መርሕስትኒን።
ይነሹር-ይነሹ
ትበቕ
ይነዲ፡
ተነኽነዲሲ ጀመርግኒን።

ያዕቆብር ንሽቃ 5፡ 14-20
ላዅ እንታ ነበክል ሽዅሽታዅማ ህምባዅን?
በክስታኒር መድ-አርደትሲ ሽጝን፣ ናው ኰዶ እን
አደሪ ሱⶖድ ዘድድ ሸመቱኑ ኒዳግ ጸለዪኒን። እን
ኣማነትድ እስተዅ ጸሎት ይኸ፡ እን ሽዅሽታዅ
ኣዳምቲ ደአንድሮሉ ግን፣ እን አደራኽር ጕድሮሉ
ግን፣ ሓራም እሰዅ ኣከን ኰዶ ብሕል ይስትሮሉ
ግን። በጋ፡ ትልልስትኖር መታን እንታ ሓራምሲ
እኺርኺርድ ተናዘዛ፣ እኺርኺራ መታጝር ጸሎት
እሳ። ጸሎት ጫድቑዅ ገሪ ሒል ሻኵ፡
ከደመኵር። ኤልያስ ይነሰና ኣዳም እርጉዅ፡ ስዋ
እሰጊን ጸለዩዅ እማ፡ ሠዃ አመረዲ ወልታ
አርበዲ ብሪል ስዋ እሲላ። ኰዶ ድሞ ጸለዩዅ፣
ሰማ
ኒስወስ
እዉዅ፣
ብራኽር
ንርፍረስ
በኰልድቲ። ዎ ይሻን! ላዅ እንተልድ እምንልድ
ሸጝከይሰን፡ ላዅ እንተልድ ይኸ፡ ወንተሰንሉ፡
እን ሓራሙዅሲ ኒከታ ደርብልድ ወንተሳዅሉ፡
ኒፊዅትሲ ክሪልድ ደአንደትላ፡ ገሪ ሓራም
ባርስተሰናኽር ሀበት አርእን።

ሓዋርያታ ወራት 3፡ 1-11
ላ ኳራ፡ ጴጥሮስዲ ዮሓንስዲ፡ ኵንጝ ሰሰር
ሰዓትድ፡ ወክት ጸሎቱዅሊ፡ መቕደስሊ ላድ
ተረገስኑዅ።
ላ
ግርዋ፡
ኒእዃርስኒልድ
ሃተልሳዅር፡ እን መቕደስሊ ትወውልድ ሺዊሮ
ይኖ ግርጋ ሺባ ምዅርኖ እን፡ ሽኻርዲ፡ ይስትረሪ
መራ መቕደስሪትል ገምዱኑሉ ሰጘነኵ። ንኻ፡
ጴጥሮስዲ ዮሓንስዲት ትካ ናጃበራ መቕደስሊ
ትወውሲ ቋሎሰነክ ምጽዋት ሺዊዅሎም። ጴጥሮስ
ይኸ፡ ዮሓንስዲ ኣኾ፡ ተጝሰ መኸልትዅሉ እማ፡
“ይነል መኸልቲ” ይዅሉ። ኒኻ፡ ናልድ ገለ
ከለብርዶ ጨበሩ ተጝሰ መኸልትዅሎም። እንሲን
ጴጥሮስ፡ “ወርከዲ ደሀብዲ ሻኽሊ፣ ደአም እን
ኣን ሻዅሲ እወኵንካ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ
ናዝሬትርዅድ ሱⶖድ፡ ጒ እማ፡ ገንደሊ”
ይዅሉ። ኒላው-ናንድ ሻኾኻ ጕድዅሉ፣ እንሲንእንሲን ኒልኩኵዲ ተከስዲ ተበው ኣኹዅ።
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ባⶖጕሮ ደው ዩዅ እማ፡ ገንደሉዅ፣ ገንደሉኽር
ባⶖጉሩኽር ጃርሲ ሳቡ ናዲ መቕደስሊ ትዉዅ።
ናውክ እን ከውኽር፡ ገንደሉኽር ጃርሲ ሳቡኽር
ቋልኑዅሉ፣ ናው ይኸ፡ እን መራ ሽኻርዲ
መቕደስሪትል ከፍ ዮ ሺዉ እርጋዅ ኣኸት
አለለይንዅሉ፡ ናውክኻ እን ኒል ኣኸውድ፡
ፍክርዲ ዓጀብዲሲ እንታኽኑዅ። እን እቢራዅ
ግርዋ ጴጥሮስዲ ዮሓንስዲዲ ተከኖ ዋኑⶖጉሲክ፡
እን ከው ናውክ ሰለሙንድ ልጝን ደንአብል
ኣኽራሲክ ፈከርስኖ ጋጚኒዅ።

ምስማክ

እግዚአብሔር ይረድኦ ውስተ ዐራተ ሕማሙ
ወይመይጥሎቱ ኵሎ ምስካቢሁ እምደዌሁ፣አንሰ እቤ
እግዚኦ ተሣሃለኒ። (መዝ 40:3-4)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 5፡ 1-24

ንድ ደምቢ፡ ያሁዳ በዓል እርጉዅ፣ ኢየሱስር
ኢየሩሳሌም ገሊሉዅ። ኢየሩሳሌምሊ እን በጋ
መሪል ዕብራይስጢሲ ቤተሳይዳ ይስታዅ አⶖኳ
ኵርዓርድ ከለብሳዅ ዓይግ ሰጘኵ። ኒል ገሪው
ሽዅሽተውዲ ዓረፍዲ ሓጝካሳንዲ ሃተልሰውዲ በጥ
ዩኑ ሰጘነኵ። ሠዀረጝንዲ ሰዀታ አመራ
ሽዅሽታዅ ግርዋኻ ኒል ሰጘኵ። ኢየሱስ ኒል በጥ
ዮ
ህምባዅሲ
ቋሎሰነክሉ
ሺራዅ
ወክት
ሽዅሽታዅ
ኣኸት
አርኦ፡
“እቢርቶማ
ጀረብራዅን?” ይዅሉ። እን ምግዱር ይኸ፡
“ይአደራ፡ እን ዓቝ ውልቆሰና እን ዓይግል
ገምዳዅለ ኣዳም ሻኽሊ፣ ኣን ገምሪሲካ አሪዅ
በደረኵለ” ዮ ወንተስዅሉ። ኢየሱስኻ፡ “ጒ
ኵዓራትሲ ጕዲ እማ ፈሪ” ይዅሉ። ላዶንትል
ይኸ፡ እን ግርዋ እቢርዅ፣ ኒዓራትስኽር ጕዶ
ፈሩዅ። እን ግርጋ እንዲኒ ሰምበር እርግቲ።
ያሁድ ይኸ፡ እን እቢራዅ ግርወስ፡ “ንኪ ሰምበር
ግን፡ ኵዓራትሲ ምዅርቶ ወጀበላ” ይንዅሉ። ኒ፡
ይኸ፡ “እን እቢሳዅለ ግን ‘ኵዓራትሲ ጕዲ እማ
ፈሪ’ ያዅለ” ዮ ወንተስዅሎም። ናው ይኸ፡
“እን ‘ኵዓራትሲ ጕዲ እማ ፈሪ’ ያዅካ አወያዅ
ኒ?” ይኖ ወጝቀርንዅሉ። እን እቢራዅ ደአም እን
ኣካንሊ ገሪ ከው እርግንነዲን ኢየሱስር ደምቢራ
ከብተ እርግነዲን፡ ኒ አውኒ ኣኸት አለለይላ። ንድ
ደምቢ ኢየሱስ ልጝን መቕደሱዅሊ አርዅሉ
እማ፡ “እነሓን እቢርዱዅ ንስጝ ጂባዅ አርጊንካ፡
ድምሮ ሓራም እሰግ” ይዅሉ። እን ግርዋኻ እን
እቢሳዅሉ
ኢየሱስ
ኣኸት
ፈሮ
ያሁድድ
ድዊዅሎም። ሰምበርድ ኒስ እሲነዲን ያሁድ
ኢየሱስቲ ዳገንድኖሉኽር ኩድኖሉኽር ጀረቡኑ

እርግኑዅ። ኢየሱስኻ፡ “ይእኽር ኒወራትሲ ናን
ኣኽራሲክ እሰኵ እⶖኩዅ። ኣጝር ይወራትሲ
እሰኵን እⶖኵዅን” ዮ ወንተስዅሎም። ንድኻ
ያሁድ፡ ሰምበርሲ ኒጠሓስነድ ካያ ኣኽጊ ጃርሲ
‘ይእኽር’ ኒይነድር፡ ኒሹት ጃርዲ ኒእርዊስነድር
ኩድኖሉ ትክሲነ ጀረቡኑ እርግኑዅ። ኢየሱስ
ሓደሶ “እምን-እምንድክ የኵንኩም እⶖኵዅን፡
እዅረታ ኒእኽር እሱ ቋለውሲ ግራ ኒሹትልድ ላ
ጋር ድኳ እሲሮ ገረሰላ፡ እን እኽር እሰውስክ እን
እዅራኽር ኒሰና እሰኵ። እኽር ኒእዅረስ
እጝከለኵሉ፡ እን ኒ እሰውስክር ቋሊሰኵሉ፣ እንትን
ፈከርስትኖር መታን ኰዶ ንስጝ ኵⶓው ወራታት
ቋሊስሮሉ ግን። እኽር ክረውሲ ጕደሰነክሎምኽር
መንደርተው እሰሰነክሎምኽር፡ እዅራኽር ኒሰና
እን ኒጀረበውሲ መንደርተው እሰኵሎም። እኽር
ላዅሲ ድኳ ፈረደላ፡ ውረድ ኒትክ ፍርድሲ
ኒእዅረድ ላምስዅሉ፣ ንድኻ ናውክ ከው እን
እኽርሲ ሃቢነ ከበርደነሰና ኒሰና ሃቢነ እዅረስ
ከበርድድኖሉ ግን፣ እን እዅረስ ከበርደጋዃ እን
እኝሸቓዅሉ እኽርስኽር ከበርደለሉ። እን ይቖልሲ
ዋሳዅ እን እኝሻቓዅድለኽር እምናዅ ዲመር
መናብረት ህምበኵሉ። ኒ፡ ክሪልድ መምብሮትል
ካረኵ ግራ ፍርድሊ ገእየገት እምን-እምንድክ
የኵንኩም። (ቅ. እግዚእነ)

ሹምሪ ፲፫/22
ዘደብረ ዘይት/ጊራ ወኸቱዅ

መዝሙር
እንዘ ይነብር እግዚእነ ..

ሰልፋ ጳውሎስር ንሽቃ ተሰሎንቈሩሊ 4፡ 13-18
ደአም ዎ ይና ሻን፡ እን ሳዳ እጝገውሰና
ጐሀይግድኒን፡
እን
ክረውሲ
ቋላዅድ
አርእግድናኽር ኣኽትኖ ጀረብነሊ። ውረድ ኢየሱስ
ክረት፡ ኰዶ ክሪልድ ጐት እምናኽር ኣክነን፡ ኒሰና
ጃር፡ ኢየሱስሲ ሃበ፡ እን ክሮ ህምበውሲ ኒዲ
ጕደትሎም እምነኵን። ይን እን አደሪ እንተርና
ኣኽራሲክ ይና-ሪሕድ ዲውናኽር፡ እን ገኝጀውሲ
በደረግነትሎም
ኒስ
እን
አደሪ
ቆልድ
ድውነኵንኩም። ውረድ፡ እን አደራ ኒላውድ
ትእዛዝ ተባዅዲ መልእክየታ ገሹውድ ደሀይዲ፡
ዕንድር ጃሩዅዲሲ ሰሚልድ ገምሮ ግን። እን
ክርስቶስትል ክረው ኰዶ ሰልፍ ጕድኖ ግን። ንድ
ደምቢ፡ ይን፡ እና ደምቢራ ከብትነ ህምብናኽር፡
እን አደረስ ከለብርኖ ናዲ ብኳነድ ጕኖ ግን። ኒሰና
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ይኸ፡ ዲመሲ እን አደረዲ ኣኽኖ ግን። ንድ
መታን እና ቆላት ነድ እኺርኺርሲ ደፍእዳ።

ሊጘር ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 3፡ 7-14
ኒሰና እንትን ግርው፡ እንታ እኲንዲ ፈሀምድ
መንደርታ። ናው ሓያማን አለር ኣኽንነዲንኽር፣
እንተሰነክ እን ገዱዅ እውን ፊዅቱዅሲ ለወንቲ
ኣኽንነዲንኽር ከበርደለን፣ እንሲን እንታ ጸሎት
ገብስትሮ ኣኽላ። ደⶖጎቢል ናውክ እንትን ላ ሕላኑ
ኣኻ፣ እኺርኺርሲ ረሓመንቲ፡ ሻና እጝከሊ
ሻኽድናኽር፡ ላውሃንዲ ለጥ የውዲ ኣኻ፤ ምቝለስ
ምቝለድ፡
ጀኸንሲ
ጀኸንድ
ወንተስጋ፣
አለመርትክ ገውራ፣ ውረድ ገውረስ ለውትኖ ግን
እንትን ሽጝስትድናዅ። እን ክቱብ ሻትክሊ
ህምባዅሰና፡ “እን መምብሮት እጝከላዅ ትክየው
ግርጋትኽር
ቋልዶ
ጀረባዅ፡
ኒላጝቅስ
ምቝሊልድ፡ ኒክንፉርስኻ ብን ጋብኒልድ ተከውኒ።
ምቝሊልድ ወንተሮ ኪሠሪ እሲኒ፡ ሰላምሲ
ጀረቢንሉ ተለይንሉኽር። ውረድ እን አደሪ ዕልል
እን ጫድቓና ዳግ ግን ናው መኸልታዅ፣
ኒእⶖቑቝውኽር ናጸሎትሊ ብስተው ግን፤ እን
ምቝል እሰውድ ደአም እን አደሪ ገሽ ናከይተን
ግን።” ኪሠሪ እሲትኖ ተርህደናኽር ኣክደነን
አውኒ ግን ጐታዅኩም? ደአም ሽከን ድኳ
ጨዳቐት መታን ጀረብደነን ገውርስድናኽር ግን፡
ከወልድ ጓቚትጋ ኒሰናኽር ሀወክስጋ፤

ሓዋርያታ ወራት 24፡ 1-21
አⶖኳ ኳሪ ደምቢ፡ ሓናንያ፡ እን ከዳ ክብ
ያዅ፡ ገለ በህሊንዲ፡ ተርተሉስ ይስታዅ
ሽጝክሪተንተዲ እንትኖ፡ ጳውሎስቲ እን መርሓይ
ጃብል ሸከይንዅሉ። ኒ፡ ሽጝስቶሰነክ፡ ተርተሉስ
ነወዮ ሸከይሮሉ ተርሲዅ፣ “ዎ ገሪዅ ሓይስ!
ኵድ ገሪ ሰላም አርንዅን፣ ኵአምርድር እና
ከውድ ገሪ ልውታ ኣኾሎም ህምበኵ፣ ኒስ ይኸ፡
ኣኾ ገፍዲክር ኒልከልር ፈርሓትድ ከለብርኑ
ገሪዅዲክ ሓመድነኵንካ። ሺሽድጊንልካ ደአም፡
ድርጝ ያዅድ እን ክንትስተዅ ኵበከትድ ሸኑርቶና
ሺወኵንካ እⶖኵዅን። ይን እና ግርዋ ኒስ እን
ብሪጃርሊ ህምበው ናድክ ያሁድድ ሽዅደዲ
ድርግርግዲሩዅዲ፡ እን ናዝሬትሩውድ ገንደድር
ናመርሓይ ኣኾ አርንዅንሉ። መቕደሲ ድኳ
ፈንፈንሳዅ ሀቢሮ ወጠኑዅ፣ ደአም ሻኽንዅንሉ።
[ይና ፍቲሕሰናኽር ፈረድኖሉ ጀረብኒዅን፣ ደአም
ሉስዮስ እን ርእስ ሲሑዅ ገሪ ሒልድ ይነልድ
አድዅሉ፣ ኒት ሸከየውሲ ይኸ፡ ኵል ደኵድኖ

አዘዙዅ።] እና ይን ኒድክድ ኒት ሸከይናዅሲ፡
እንቲ ኵላውድ ኒት መመይሮ አርእቶሉ ገረስረኵ”
ዩዅ። ያሁድር ኒውክ እን ሽከ ኒሰና ኣኸት
ለሓምኑዅ። እን ሔክማይ ጋቢሮ አሸረሰነሉ
ጳውሎስ፡ “እንቲ ገሪ አመታትድ እና በለዲር
ፈረደንታ ኵኣክነስ አርእዅን፣ ንድኻ ይሹት
ፈራሰትድ ሽጝክሪተኵንላ። ኬነይያ ዮ ኢየሩሳሌም
ፈረንትልድ ሽካ ለጛ ኳሪልድ በጀኸው እሲገት
አርእቶ ገረስረኵ። ልጝን መቕደሱዅሊ ወላ ላዅዲ
ጋቡ ወሪ ልጝንቲ-ጸሎቱሊ ወሪ ዕርዲረትል ከወል
ዋኻ ጕዱ፡ አርኒለ። ናጝር እና ናው ይቓብሎ
ሸከየናዅድ ኵድ በርጨይድድኖልካ ገረሰኒ። ኣን
ደአም እን ነበዋትዲ ፍቲሕዲትል ከተብሶ
ህምባዅሲ ኒትክ እምኑⶖጉሲክ፡ እን ናው ሲርና
የናዅ ደርብድ፡ ይእክላ ጃርሲ ከነየት አመንሰኵንካ
እⶖኵዅን። ጫድቓንዲ ሓራሙዲር ጕና ኣኽሮ፡
እን ናው ናላውድ ከለብረናዅ ሳዲሰና፡ ኣጝኽር
ጃርሊ ሳዳ ሻዅን። ንድ ሰበትድኻ ጃርዲ
ኣዳምዲር ጃብል ላጪሕ ቀስድ ዋንቲሮለ ዲማ
ለመለም የኵን። ናንኻ ገሪ አመታት ደምቢ
ይከውድ ምጽዋት ገእስያኽር ሰደቐት ስኵስያኽር
እንቱዅን። ናሃቡⶖጉሲክ፡ ዕወይ ወሪ ድርግርግ
እጝገት ዓደት ለጭሓቱዅሲ መልእዱⶖጉሲ ልጝን
መቕደሱዅሊ አርንዅለ። ደአም፡ አስዪልድ
እንተው ገለ ያሁድ እርግኑዅ፣ ናው ይዓዶ ገለ
ክመነንታ
ኵጃብል
እንትኖ
ሸከይድኖለ
አስተሀሉሎም እርጉዅ፣ ወሪ ይኸ፡ እን ዲቢል
ደው ዮ ዋኑ ዓገብ አረውለ ኣከነን፡ ናን እና ከው
ድዊኒን። እን ናነበክል ደው ዮ ደሀይሲ ክብሰ፡
‘ንኪ ኣን ክሪልድ ጕነስ ቋላዅድ እንታ ጃብል
ፈረድሰኵን እⶖኵዅን’ የሪ ላጋበር ንኻ አሪ ዓገብ
አርኒለ” ዩዅ።

ምስማክ

እግዚአብሔርስ ገሃደ ይመጽእ፣ወአምላክነሂ ኢያረምም፣
እሳት ይነድድ ቅድሜሁ። (መዝ 49:2-3)

ማቴዎስር ኪሠሪር ብሽራት 24፡ 1-35
ኢየሱስ ልጝን መቕደሱዅልድ ፈ ፈሩዅ፣
ኒታለይቱት ይኸ፡ እን መቕደስድ ግብረስ
ቋሊስድኖሉ ኒል ስኵርኑዅ። ኒ ደአም “ኒስ ኒትክ
ቋልደናዅመሉ
እⶖኵድንዅን?
እምንድክ
የኵንኩም እⶖኵዅን ነት ለበጋዅ ክርጛ ክርጚ
ዳግ ከብቲሮ ኣኽላ” ዮ ወንተስዅሎም። እን ጊራ
ወኸትዅል ከፍ ዮ ዋኑ ኒታለይቱት ናቱትል፡ “ኒን
አውን ኣኽሮ ግን፡ ኵእንተርነዲ እሻራት ብሪጃር
ድⶖስትኒዅዲ አውሰና ኣኽሮ ግን? እንደ ድዊና”
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ዩኑⶖጉሲክ ኒል ስኵርኑዅ። ኢየሱስኻ፡ “ወላ
ላዅ ከቲሰጊንኩም ፈጠና። ውረድ ገሪው ይሱⶖድ
‘ኣን ግን ክርስቶስ’ ዩኑⶖጉሲክ እንትድኖ ግን፣
ገሪውሲ ይኸ፡ ከቲሲድኖ ግን። እኝሽኽዲ እኝሽኽ
ወረዲት ዋስትኖ ግን እማ፡ ፈጠና በኻኽርጋ፣
ውረድ ኒን ኣኽሮ ቀስብ ግን፣ ደአም እን ደⶖጎባ
ልሳዕ ግን። ድወል ድወላ አወይሲ ጕድኖ ግን፣
ሕክም ይኸ፡ ሕክም ከይተን ጕሮ ግን፣ ትግርዲ
ብሪ ውልቅነዲ ገሪ ኣካናትሊ ኣኽሮ ግን። ኒን
ኒውክ ደአም እን ምጨትድ ኒተር ግን። እንሲን
ጨገምድ ደኵስኖ ኡድኖኩም ግን እማ ኩድኖኩም
ግን፣ ይሱⶖ ሰበብድር ከው አሪ በለዱ ናድክድ
እንጠርስትኖ ግን። ንድ ደምቢ ይኸ፡ ገሪው
ለብድኖ ግን፣ እኺርኺርሲ በረይድኖ ግን፣
እኺርኺርስኽር እንጠርድኖ ግን። ገሪው ብጙት
ነበዋት ጕድኖ ግን እማ ገሪውሲ ከቲስድኖ ግን።
ምቝልናር በጀኽነዲን ይኸ፡ ገሪ ከዋ እጝከሊ
ቀሽቀሽሮ ግን። እን ደⶖጎቢል ኣኽራሲክ ዓቕል
እሰዅ ደአም ደአንዶ ግን። እና ኪሠሪር ብሽራት
ግሙዅ ናድከል ድወሊ ሰሚዕ ኣኽሮር መታን፡
ብሪጃርልክ ሰበክስሮ ግን፣ እንሲን እን ደⶖጎባ
እንትሮ ግን። እን ነቢይ ዳንኤልሲ ይስታዅ
‘ጕኢሳዅ-ምጝክላ’፡ ሻትክ ኣካንሊ ደው ዮ
ቋልድኖሰነክ፡ እን ነበብዳዅ ፈሀምኒ፣ እንሲን እን
ይሁደትል ህምበው እን ጊትሊ እግሪኒን፣ እን
ንሕስ ዳግ ህምባዅ ይኸ፡ ኒልጝል ህምባዅሲ
አድሮ ገምጊን፣ ሰገሮ ህምባዅ ኒታዊነስ አድሮ
ወንተርጊን፣ እን ግርጋት እንደድ፡ ጐስኰውዲ
ነብሰውዲ መላለን። እንታ እግርና ሽቀል ወሪ
ሰምበርድ ኣኽጊን ሺዋ። ውረድ እንሲን ጨገም
ኣኽሮ ግን፣ ብሪጃር ተርልድ ንኪ ኣኽራሲክ
ኣኽጋዅ ኰዶ ኒዀርስክ ኣከጋዅ ኣኽሮ ግን። እን
ግርጋት እንደን ድርጘገን፡ ወላ ላዅ ሥኻ
ሰረውልድ ደአንጊድ፣ ደአም እን ፍሪርሰውድ
መታን እን ግርጋት እንደን ድርጝሮ ግን። እንሲን
ላዅ፡ ‘እነሓን ክርስቶስ ነት ህምበኵ’ ወሪ
‘እኝጨሐኒ’ የነንኩም እምንጋ። ውረድ ብጙት
ክርስቶስዲ ብጙት ነበዋትዲ ጕድኖ ግን፣
ገረስተንሎምኻ እን ፍሪርሰውሲ ድኳ፡ ከቲሲድኖ፡
በህሊን እሻራትዲ ፍክርዲ እሲድኖ ግን። ፈጠና፡
እነሓን ጉርድ ድዊዅንኩም። ንድኻ ‘እነሓን
ከደንሊ ህምበኵ’ የነንኩም ከደን ፍጋ። ‘እነሓን
ወደንሊ ህምበኵ’ የነንኩም እምንጋ። ምርክ
ብርክስጘድ እንተረኵ እማ ኳሪ-ለብ ኣኽራሲክ
በርሀኵ፣ ኣዳሚንድዅረድ እንተርና ይኸ፡ ኒሰና

ኣኽሮ ግን። እን ግዳላት ህምባዅልክ፡ ኒል ዓይ
ላድ እክብስሮ ግን። እን ጨገም እን ግርጋት
እንደድዅድ ደምቢ፡ ኒድ-ኒድ ኳራ ጨልመቶ
ግን፣ አርባኽር ንር በርህሲ ኡቶ ኣኽላ፣ ሽጝግርው
ሰሚልድ ለብሮ ግን፣ ሒል ሰሚዅ ይኸ፡
ሀወክስሮ ግን። እንሲን ሰሚል ኣዳሚንድዅሪ
እሻረት ቋልስትሮ ግን፣ ንድ ደምቢ ናውክ
ብሪጃርሊ ህምበው ከዋ-ጅንስ ስሪድኖ ግን፣ ናው
ይኸ፡ ኣዳሚንድዅረስ ብኳና ሰሚዅድ ገሪ
ሒልዲ፡ ገሪ ክብርዲሲ እንተራዅሲ ቋልድኖ
ግን። ክብ ያዅ ደሀይ ጥርምበቱዅ ዋስስትሮ ግን፣
ኒ ይኸ፡ ኒመልእክየትሲ ሰጃ ብሪ ቍጭንሊ
እኝሸቕሮሎም ግን እማ፡ ኒፍሪረውሲ እን ሰጃ
መገለይልድ፡ እን ላ ቍጭን ሰሚዅልድ አሪዅል
ኣኽራሲክ እክብድኖሎም ግን። ኒመሰልሲ እን
በለሰር ካኒልድ መሀርሰሉ፣ ንርለጝክክ ኒድ-ኒድ
ቍጥሮ ተርሰሰነክ እማ ናአሺ ፍዶሰነክ፡ ሽቕ
ስኵረት አርእድኑዅ። ኒሰና ይኸ፡ እና ጋራት ነስ
ናትክ ቋልድኖሰነክ፡ ልጝን ጭምድሊ ስኵረት
አርኣ። እና ሞላድ ኒን እና ጋራት ነን ናውክ
ኣኽራሲክ
ደኰገት
እምንድክ
የኵንኩም
እⶖኵዅን። ሰመዲ ብረዲ ደኵሮ ግን፡ ይቖል
ደአም ደኵሮ ኣኽላ።
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ሊጘር ጳውሎስር ንሽቃ ጢሞቴዎስትል 2፡ 1-15
እንቲ ይእዅራ፡ እን ክርስቶስ ኢየሱስትል
ህምባዅ ገድድ ተቢ፤ ኰዶ እን ይልድ ገሪ ሰሚዕ
ጃብል ዋስረውሲ፡ አሪው መሀርድድኖ ገረሰው
ከው እምንሰውድ ዓይብዲ። ክርስቶስ ኢየሱስር
ዓስከሪራ ክኺንሰና እን አሪው ደኵሰና ጅርበትሊ
ሕበርሲ። ዕስክርነትል ህምባዅ ዓስከሪራ እን መድአደረስ ባህሲሮ ዮ ግርጊ መምብሮር ጋራትድ
ሓብለክሰላ፤ እን መዓብሊ ጋጝድ ዋርዲታዅር፡
እን ፍቲሕሰና ዋርዲተገን ክብር አረረላ። እን ትክሰ
ከደማዅ አረሳ፡ ሰልፋ በነስ አድሮ አስተሀለኵሉ።
እና ኣን የውሊ ለበካ ገምዲ፣ ውረድ እን አደራ
ኣኻዅዲክ ፈሀም ኡሮካ ግን። እን ዳዊትር
ፈደንልድ ኣኻዅዲ፡ ክረውልድ ጐዅዲ ኢየሱስ
ክርስቶስቲ እልብዲ፣ እን ኣን በሸርዳዅ ኪሠሪር
ብሽራትኻ ኒን ግን። ኣን ኪሠሪር ብሽራት መታን
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ጀረብዅን፣ ምቝል እሰዅሰናኽር ኰዶ ሰለስልድ
እኝሸውስዅን፣ ቆል ጃሩዅ ደአም እኝሸውሰላ።
ንድኻ እን ፍሪርሰውድ መታን ኣኻዅሲክ
ምዅረኵን፣ ኒንኻ ናውር እን ክርስቶስ ኢየሱስትል
ህምባዅ ደአንዲ፡ ዲመር ክብርዲት አርድኖር
መታን ግን። እን ይስታዅ እምን ግን፣ ኒዲ
ክርናኽር ኣክነን፡ ኒዲኽር መንደርትኖ ግን፣
ዓቕልድ
ምዅርነን፡
ኒዲ
ሓከምኖ
ግን፣
በረይነንሉኻ፡
ኒኽር
በረይሮና
ግን።
ይን
እምንሰግናኽር ኣክነን፡ ኒ፡ እምንሳዅ ኣኾ
ከብተኵ፣ ውረድ ኒሹት በረይሮ ገረሰላ። እን
ዋሰውሲ ጐታዅ ነፍዓገው ቆላትድ ፍዲ-ጕዲ
ይኒልድ አነብስድኖ፡ እን አደሪ ጃብል ሰምዕሩ ኒስ
እልብዲሲሎም። እን ቆል እምኑዅሲ ጠፍሕዶ
ደኵሳዅ፡ ስማሳዅ እጝጋዅ፡ ሰምዕስታዅሉ
ንሽቂሰና ሃብረ፡ ገረስተሰነክካ ኵሹት ጃርሊ
ስኵሲ።

ሰልፋ ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 5፡ 1-11
ኣጝር ናሰና መድ-አደራ፡ እን ክርስቶስ
ከለብራዅ ጅርበትሲ ሰምዓንታ፡ እን ደምብርን
ወድሕስትሮ ህምባዅ ክብርልድ በንሰንታ፡ እን
እንታ ነበክል ህምበው በክስታን መድ-አርደትሲ፡
እን እንታ ነበክል ህምባዅ እጝጊ ጃሩዅሲ
ምቓቕሪትኖ፡ ጃር ኪንሰና ግን ግራ፡ ቀስብድ
ኣኽጊን፡ ኪዳ ቀልብድ ግራ፡ ግምሽድ ኣኽጊን
መዀዀኵንኩም እⶖኵዅን። እን እጝጊት፡ ኪዳቋላ ኣኸሎም ግራ ናአወይሲ አርደት ኣኽጋ፣ ኰዶ
እን ምቓቓ-ገሹዅ ወድሕስታካክ በለልሰጋዅ
ኣኽሊል ክብሩዅ ከለብርትኖ ግን። ኒሰና እንትን
ሻሎት እን እንተልድ ቅሰውሲ አዘዝሰሎም፣
ውረድ፡ “ጃር አውኒ ይኮት የውሲ ጨዓደኵሎም፡
ለጥ የውሲኻ ገድ እወኵሎም” እማ፡ ለተቕ ይኒ
ሰረንሲ ሰርትኖ ሻኽድኑዅ። በጋ፡ ኒወክትድ
ክብሲሮኩም መታን፡ እን ጃር ሒለቱዅድ ናንትታ
ዓጝቀይ እንተሹት ለጥሳ። ኒ፡ እንታ መታን
ሓሰባዅ ኣኽነዲን፡ እንታ ጀርብሲክ ኒል ገምዳ።
ድያብሎስ እን እንታ ዋርዲተንታ ወሓጣዅ ጀረበ
ህድራዅ ገመኒሰና ኣኾ ጅልወኵ እⶖኩዅ እማ፡
እንተሹ መለካ፣ ተውሃ። እና ጅርበት ኒን
ብሪጃርሊ ህምበው እንታ ሻንሊ ገእየትሎም
አርእድኖ፡ ኣማነትድ ተብድኖ ገበበሉ። ኰዶ
ከለላዅ ጀረብድኖ ደምቢ፡ እን ጃር ኒትካ ገዱዅ፡
ኒዲመር ክብርሊ ክርስቶስትል ሽጛዅኩም፣ ኒ፡
ኒላውድ መልእድሮኩምኽር፡ ተብድሮኩምኽር፡

ሒል ኡሮኩምኽር፡ ሠረርዶኩምኽር ግን። ዲማ
ዳይምድ ኒድ ክብርዲ ሥልጠትዲ ኣኽኒ። አመን።

ሓዋርያታ ወራት 1፡ 6-8
እክብስኖሰናኻ፡ “አደራ፡ እና ወክት ኒልመኒ እን
እስራኤልዲ
ሕክምሲ
ኵወንተስነሉ?”
ይኖ
ወጝቀርንዅሉ። ኒ ይኸ፡ “እን እኽር ኒሥልጠትድ
ኰሸረው አውካትዲ እያማትዲት አርእና፡ እንታዅ
ኣኽላ። መንፈስ ሻትክ እንተዳግ ገሞሰና ደአም
ሒል ከለብርትኖ ግን። ይድ ኰዶ ኢየሩሳሌምዲ
ኒልክ ይሁደዲ ሰማርየዲ፡ ኒሰናኽር ብሪጃር ሸሊ
ኣኽራሲክ ይሰሚዕ ኣኽትኖ ግን” ይዅሎም።

ምስማክ

ከመ እንግር ፈቃድከ መከርኩ አምላኪየ፣ ወሕግከኒ
በማዕከለ ከርሥየ፣ ዜኖከ ጽድቀከ በማኅበር ዐቢይ።
(መዝ 39፡ 8-9)

ማቴዎስር ኪሠሪር ብሽራት 25፡ 14-30
ላ ኣዳም ጋሺትሮ ጀረበ ኒገኝሺንሲ ሽጞ ኒማልሲ
እዋዅሰነሎም ግን። ላዅስክ ኒዓቕምሰነክ፡ ላዅድ
አⶖኳ፡ አሪዅድ ለጛ፡ እን አሪዅድ ኰዶ ላ
መክሊት እውዅሎም እማ ፈሩዅ። እን አⶖኳ
መክሊት ከለብራዅ ላዶንትል ፈሮ፡ ናድ ሰቀጡዅ
እማ፡ አⶖኳ መክሊት ዝያዳ አሩዅ። ኒሰና ይኸ፡
እን ለጛ መክሊት አዳዅ፡ ለጛ መክሊት ዝያዳ
አሩዅ። እን ላ መክሊት ከለብራዅ ደአም ፈሩዅ
እማ ብረስ ግኽደ ኒአደሪ ወርከስ ትብሱዅ። ገሪዅ
ሺራዅ ወክት ደምቢ ይኸ፡ እና ከደመውድ አደራ
እንቱዅ እማ ናዲ ወጝቀርስጚዅ። እን አⶖኳ
መክሊት ከለብራዅ፡ አሪው አⶖኳ መክሊት
ዝያደስ ነቕሶ፡ ‘ይአደራ፡ አⶖኳ መክሊት
ላምስርዅለ፡ እነሓንኻ አⶖኳ መክሊት ዝያዳ
አርዅን’ ዩⶖጉሲክ ስኵሩዅ። ኒአደራ ይኸ፡
‘ትክያዅ ወራት፣ በኪትዲ፡ እምንሳዅ ገኝጂነዲ፣
ከለለውሊ እምንስራኽር ግን እማ፡ ገሪውድ ዳግ
ሰየምየካ ግን፣ ኵአደሪ ፈርሓትሊ ትዊ’ ይዅሉ።
እን ለጛ መክሊት ከለብራዅር ስኵሮ ‘ይአደራ፡
ለጛ መክሊት ላምስርዅለ፡ እነሓንኻ ለጛ መክሊት
ዝያዳ አርዅን’ ይዅሉ። ኒአደራ ይኸ፡ ‘ትክያዅ
ወራት፣ በኪትዲ፡ እምንሳዅ ገኝጂነዲ፣ ከለለውሊ
እምንስራኽር ግን እማ፡ ገሪውድ ዳግ ሰየምየካ
ግን፣ ኵአደሪ ፈርሓትሊ ትዊ’ ይዅሉ። እን ላ
መክሊት
ከለብራዅር
ይኸ፡
‘አደራ፡
ፈዲግረውስኻ
እሽርዳኽር፡
ወረውግረውስኻ
እክብራኽር ግርዋ ተባዅ ኣኽረት አርእዅን፣
ንድኻ ጕኢትዅን፣ ኵመክሊትስኻ ፈሮ ብሪል
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ትብስዅንላ፣ እነሓን ኵማል’ ዩⶖጉሲክ ስኵሩዅ።
ኒአደራ ደአም ‘እንቲ ምቝለዲ ህኩይዲ ገኝጂና!
ኣን ፈዲገውሲ እሽረት፡ ወረውገውስኻ እክበት
አርእሩዅ? ይማልሲ ሰረፍደውድ ኡቶሎም
እርጕዅካ፣
ይእንተርኒልኻ
ናመኽሰብዲክ
ከለብርዲድሎም ሻኽር ግን። ንድ መታን፡ እን
መክሊትሲ ባሪሰሉ እማ እን ሽካ መክሊት ሻዅድ
እወሉ። ውረድ ሻዅድ ገሪው እውስትሮሉኽር
ኰስትሮሉኽር ግን፣ እን እጝጋዅልድ ደአም እን
ሸኸሪት ድኳ ባሪስድኖሉ ግን። እና ነፍዓጋዅ
ገኝጂነስ ደአም ጭልም ከደኑዅሊ ማለሉ፣ ኒልኻ
ስረነዲ እርኩኵ ሓርቀቕነዲ ኣኽሮ ግን።’”
(ባስልዮስ)

ሹምሪ ፳፯
ዘኒቆዲሞስ/ኒቆዲሞስሩዅ

መዝሙር
ሖረ ኀቤሁ ..

ጳውሎስር ንሽቃ ሮሚውሊ 7፡ 1-18
ዎ ይሻን፡ በጋ፡ ኣን፡ እን ፍቲሕሲ አርአውድ
ግን ኣን ጋባዅ፣ ኒንኻ፡ ፍቲሕ ኣዳምቲ
ኒመምብሮር
ወክትል
ካያ
እኝሸወትሉ
አርእግድናኽርማ? ህምቡንትክ፡ እዂና ንራጝ
ኒሪሕድ ዋኒራሲክ ፍቲሕድ ኒዲ እኝሸውስረሪ ግን፣
ደአም ንራጝ ክረን ንራጝሲ ቋላዅድ ፍቲሕልድ
ጠለቕስረሪ ግን። ኒሰና ይኸ፡ ንራጝ ኒሪሕድ ዋኑ
አሪ ግርወዲ መንደርትረን ቀሓበንታ ይስተቲ፣
ደአም ንራጝ ክረን እን ፍቲሕ እንዲልድ በሪ-ፍረሪ
ግን፣ አሪ ግርዊል ክኻንስረጝር ቀሓበንታ ኣኽላ።
ኒሰና ይኸ፡ ዎ ይሻን፡ ይን ጃርድ ፍራ ፍሪትኖ፡
እንትንኽር አሪዅዱ፡ ኒንኻ፡ እን ክሪልድ ጐዅዱ
ኣኽትኖር መታን፡ ክርስቶስር ገሮብድ ፍቲሕልድ
ክርድኑዅ። በጋ፡ ሥኸድ መንደርትኑ እርግናካ፡
ሓራምድ እንተኻዅ ይና ሸኽዳ-ተምነት ፍቲሕድ
ጕድጕድሶ፡ ክረድ ኣካዅ ፍራ ፍሪትሮ ይና
ሰዀንንሊ ከደሙ እርጉዅ፣ ናን ደአም፡ እን
ከተብሳዅ ድኽና ፍቲሕድ ዓጝቀይ ገኝሺን
ኣኽግኒ፡ ሓዲስ መንፈስ መምብሮሲ፡ እን
እኝሸዎና እርጋዅ ፍቲሕልድ ክርኖ ጠለቕስንዅን።
ውራ ደአም ይኖ ግን? እን ፍቲሕ ሓራም-መኒ?
የኒ ግን! ፍቲሕ ዋነገን ደአም ሓራምሊ ወተርስነስ
ኒዀርስክ አርእጊድሉ። እን ፍቲሕ “ተምነትግ”
የገን፡ ተምነትሲ አርእጊድሉ ሻኽር ግን። ሓራም፡
ፍቲሕሲ እጝገት ክራዅ ግን፣ በጋ፡ ሓራም

ትእዛዝሲ ነፍዕስቶ፡ ኣኻ ተምነትሲ ኒትክ
ይዓጝቀይል መሀዱዅለ። እማና ደአም፡ ፍቲሕሲ
እጝገት ይሪሕዲ እርግዅን፣ ትእዛዝ እንቶ
ደምብኻ፡ ሓራም ሪሕ አሩዅ፤ ኣጝኻ ክርዅን፣
እን ሪሕ ኡሮለ ይስቶ እውስታዅለ ትእዛዝኻ፡ ክራ
ኣዅዅለ። ሓራም፡ ትእዛዝልድ በኽት አሮ
ምሊዅለ፣ ኒድር ኵውዅለ። ንድ መታን፡ እን
ፍቲሕ ሻትክ ግን፣ እን ትእዛዝኽር፡ ሻትክዲ
ጫድቕዲ ትክያዅዲ ግን። እን ትክያዅማ ይድ
ክራ ነቕሳዅለ? ኒዀርስክ! ክረስ ናቕሳዅለታ
ሓራም ግን። ሓራም፡ ሓራም ኒኣክና አርእስትሮር
መታን፡ እን ኪሠሪ ኣኻዅድ እሰ ክረስ
ናቕስዅለ። ንድኻ እና ሓራም ኒን፡ እን ትእዛዝድ
ዮ ዓደድ እጝጋዅ ሓራም ኒኣክና ወድሕስትሮ
ግን። በጋ፡ እን ፍቲሕ፡ መንፈሱዅ ኣኸት
አርእንዅን፣ ኣን ደአም ሓራምድ ገኝጂናር
ዓጝቀይል ክስታኽር ሥኺዅራ ግን። በጋ፡ ኣን
ይወራትሲ ፈሀመሊ፣ ውረድ ኣን ጀረባዅሲ
እሰጊ፡ እን ኣን ትክሰ እንጠራዅሲ እሰኵን። ናን
በጋ፡ ኣን እን ጀረበጋዅሲ እሳኽር ኣኾ ደምቢ፡
እን ፍቲሕ
ትክያዅ
ኣኸት ከለብረኵንሉ
እⶖኵዅን። ደአም፡ እን ይል መንደርታዅ
ሓራም ግን ግራ፡ ኣን ኣኽሊ እሳኽርሉ። ይል፡
ኒንኻ ይሥኺል፡ ላሪ ኪሠሪ ክሚገት አርኦ
ህምበኵን፣ ትክያዅሲክ ሸንህስትያ ገረሰኵን፣
ደአም፡ እሰየሉ ገረሰሊ።

ሰልፋ ንሽቃ ዮሓንስትሪ 4፡ 18-21
እጝከሊትል ጓቚ እላ፣ እጝከሊ ታምምኻ ጕኢት
ዳገነኵ፣ ውረድ፡ ጕኢ፡ ሳቕዮት ካያ ግን ንሪ
ናቕስራዅ፤ እን ጓቚታዅ ይኸ፡ እጝከሊትል
ታምም ኣኽላ። ጃር ሰልፍ እጝከልነዲንና ይጝር
እጝከልነኵን። ኒዳንሲ እንጠራዅ፡ እማ፡ “ኣን
ጃርሲ እጝከለኵን” ያዅ ዋነን፡ ኒን ብጟ ግን፣
ውረድ እን ኒቋላዅ ኒዳንሲ እጝከለጋዅ፡ እን
ኒቋልጋዅ ጃርሲ እጝከልዶ ገረሰላ። “እን ጃርሲ
እጝከላዅ ኒዳንስኽር እጝከልንሉ” ያዅ፡ እን
ጃርልድ ከለብርናዅ ትእዛዝ ኒን ግን።

ሓዋርያታ ወራት 5፡ 34-42
ደአም እን ዕግሎትል እርገውልድ ላዅ
ገማልኤል ይስታዅ ፈሪሳ፡ ክንሱራ ፍትሑዅ፡
ከውድር ገሪዅዲክ ሓሸምሳዅ ጒዅ እማ፡ እን
ሓዋርያትሲ ላዶን ከደን ግጂስድኖሎም አዘዙዅ።
“እንትን ከው እስራኤልዱ፡ እና ከው ነድ ዳግ
እሲትኖ ሓሰብደነውሲ ፈጠና። ንጃብ፡ ቴዎዳስ
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ይስታዅ በሀር ኒአክነስ አሸሩ ጒዅ፣ ሰጃ ሊኽ
ኣከው ከውር ተለይንዅሉ፣ ኒ፡ ኵውስቱዅ፣ እን
ኒት ተለዩ እርገውር ፋሕ ይንዅር፡ ድድንዅር።
ኒድ ደምቢ ይሁዳ ይስታዅ ገሊለሩዅ፡ እን ከው
ሺብትሮ ከተብስኒ ግርጋትሊ ጒዅ፣ ከው
ገሪውኽር ተለይንዅሉ፣ ኒ ድዱዅ፡ እን ኒት
ተለየውኽር ዳሕ ይኑዅ። በጋ፡ እና ጋር ኒልኽር
ኰዶ፡ እና ከው ነስ፡ ናዳሕነድ ባረሎም፣ ናት
ቋለትር ኰዶ ሓሰርስጋ፣ ውረድ፡ እና ስታት ኒን፡
ወሪ እና ወራት ኒን፡ ኣዳምትልድ ኣከን፡ ለብሮ
ግን፣ ጃርልድ ኣከን ደአም ለብድትኖሎም
ገረስደኒ፣ እና ጋር ንድ፡ ጃርዲ ዋኺዱኑ
አርስግድኒን
ድወኵንኩም
እⶖኵዅን!”
ይዅሎም። ናውኻ ከለብርንዅሉ፣ ሓዋርያትሲ
ሽጝኖኻ፡ ኰርበጅኖ ኢየሱስር ሱⶖድ ጋበግኒን
አዘዝኖ ፈርድኖ ባርንዅሎም። ናው ደአም እን
ዕግሎትልድ ፍኖሰነክ፡ ኒሱⶖ መታን ሳቀይድኖ
ባቓዓን ናሺብትነድ ገሪዅዲክ ፈርሕኑዅ። ልጝን
መቕደስዅዲ ልጝንትትዲትልኻ ኢየሱስ እን
ክርስቶስ
ኣኸት
መሀርድነዲ
ሰበክነዲትልድ
ካረምኒ።

ምስማክ

ሐውጽከኒ ሌሊተ ወፍተንኮ ለልብየ፣ አመከርከኒ
ወኢተረክበ ዓመፃ በላዕሌየ፣ ከመ ኢይንብብ አፉየ
ግብረ እጓለ እመ ሕያው። (መዝ 16:3-4)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 3፡ 1-11
እን ፈሪሳንልድ ያሁዳ ገሹዅ ኒቆዲሞስ ይስታዅ
ግርዋ ሰጘኵ። ኒ፡ ቂር ኢየሱስትል እንቱዅ እማ፡
“መምህር እን ጃር ኒዲ ኣኻዅ ኣዳም ኣከገን እና
እንቲ እስረው እሻራትሲ እሲሮ ገረሳዅ እላ እማ፡
እንቲ
መምህር ኣኽሮ
ጃርልድ
እንትረት
አርእንዅን” ይዅሉ። ኢየሱስ ይኸ፡ “አዋዅልድ
እዃርስጋዅ ግም ጃሩዅሲ ቋልዶ ገረሳዅ ዋኒገት፡
እምን-እምንድክ
የኵንካ
እⶖኵዅን”
ዮ
ወንተስዅሉ። ኒቆዲሞስኻ፡ “ኣዳምኻ ገኖሰነክ
አዋኸ እዃርስሮ ገረስታዅንሉ፣ ወንተሮ ኒገነር
ከርሥሊ ቱዎ ሊጘር እዃርስሮ ገረሳዅማ?”
ይዅሉ። ኢየሱስኻ፡ “እምን-እምንድክ የኵንካ፡
ዓቝዲ መንፈስዲትልድ እዃርሰገን፡ ግም ጃሩዅል
ቱሮ ገረሳዅ እላ። ሥኺልድ እዃርሳዅ ሥኻ
ግን፡ መንፈስልድ እዃርሳዃ መንፈስ ግን፣
‘አዋዅልድ እዃርስትኖ ቀስብ ግን’ ይነዲንካ
ፈከርስግ፣ ውልዋል ኒ ጀረበዅልክ ጠዓምበኵ፡
ኒደሀይሲ ኰዶ
ዋስረኵ፣ ደአም
አወትድ
እንተትር፡ አወት ፈረትር አርእለሉ፣ እን

መንፈስልድ እዃርሳዅክ ይኸ፡ ኒሰና ግን” ዮ
ወንተስዅሉ። ኒቆዲሞስኻ፡ “ኒን ደአም አዋኸ
ኣኽሮ ገረሳዅን?” ይዅሉ። ኢየሱስኻ “እንቲ
እስራኤልድ መምህር ግን፣ ኒስማ አርእላ? እምንእምንድክ የኵንካ፡ ይን አርእናዅሲ ጋብነኵን፡
ቋልናዅስኽር ሰምዕነኵን፡ እን ይና ሰሚዕሲ ደአም
ከለብርደኒሉ። (ቅ. ማርያም)

ፋጅኺሪ/ሚያዝያ ፬
ዘሆሳዕና/አⶖጒዅ

መዝሙር
ወእንዘ ሰሙን ..

ንሽቃ ዕብራዩንሊ 9፡ 11-28
ክርስቶስ ደአም እን ንጃብ እንቶ ህምባዅ
ኪሠሪር ጋርድ ከዳ ክብ ያዅ ኣኾ እንቱዅ።
እንሲን እን ኣዳምር ናንትትድ ከደምስጋዅ፡ ንኻ
እና መሀድ ንዱዅልድ ኣኽጋዅ ኪዳዅዲ
ታምምዲ ኣኻዅ ዶሲል፡ ብር ዓምፍለውዲ
ኣርሑተውዲሲ ኣኽጊ፡ ኒሹር ብርድ እን ዲመር
ደአነስ አመምእዱ፡ ላዶን ዲመሲ እን ሻትካናሻትኪትል ትዉዅ። በጋ፡ ብር ዓምፍለውዲ
ቲምትተውዲሲ፡ ኒሰናኽር እን አለላ ሓውይረሪር
ሽባርሲ፡ እን ዓማቕረውድ ዳግ ወርዕነድ፡
ናገሮብሲ ነገይዶ፡ ነገይዳዅሎም ኣኾ ደምቢ፣
እግዳ እን መንፈስ ዲመሩዅድ እሰ፡ ኒሹት ሓኵር
እጝገት ጃርሊ ስኵሳዅ ክርስቶስር ብር፡ እን
መንደርታዅ ጃርድ እኝሻቕስሮር መታን፡ ይና
ሕላንሲ እን ክራ ተለይዳዅ ወራትልድ አውስኮት
ትክሰ ነገይዳጋዅሉ! ንድ ሰበትድኻ፡ ክርስቶስ፡
እን መእኰት ሓዲስድ ኒነበካ ግን፣ ኒንኽር፡ እን
ሽጝስተው፡ እን ሳዳ እውስታዅሎም ዲመር
መናብረትሲ ለውድኖር መታን፡ እን ሰልፋ
መእኰት ዓጝቀይል ዋንቱኑ እሲነው ሓራምልድ
ደአንዳዅሎም ክራ እንቱዅ። በጋ፡ ፊና ባራዅ
ኣዳም ዋነን እን ፊና ባራዅድ ክራ አመሚእስሮ
ቀስብ ግን። ውረድ፡ ፊና-ኣዳምሩዅ ክሪ ደምቢ
ግን ኒከደማዅ፣ እን ፋነያዅ ኒሪሕድ ዋኒራሲክ
ኒት ነፍዓዅ ሻኽላ። ንድ ሰበትድ እን ጃበራ
መእኰቲኽር ተከልስሩⶖጉሲክ ብር እጝገት
ገውርስላ። ሙሴ እን ፍቲሕል ህምባዅሰና፡ እን
ፍቲሕሲ ከውድ ናድክድ ድወ ደምቢ፡ ቲምትዲ፡
ዓምፍልዲር ብርሲ ዓቝዲ ሕበረ አዶ፡ ሽብክ
ሰረውሲ ሂሶብር ለጝኪል እኝሸዎ፡ እን ከውዲ
ገፍተርዲት፡ “ጃር ተከውትኖሉ አዘዛዅኩም
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ብርድ ሰርዕስታዅ መእኰት ኒን ግን” ዩⶖጉሲክ
ወርዕዅሎም። ኒሰና ኰዶ ብርድ እሰ እን ዶሰዲ
እን እራኵ ኬነይኒል ነፍዕስተነውዲት ናትክ
ወርዕዅሎም። ውረድ፡ እን ፍቲሕ ወጝቀራዅሰና
ኒውክ ብርድ ነገየኵ፣ ብር ቡቝስና እጝገትር
ሓራም ባርስትና እላ። እማ ገድም እን ሰሚል
ህምባዅድ ተኪን ኣኻዅ ሰደቐትድ ነገይሮ ቀስብ
ግን፣ እን ሰሚዅ ጋር ኒሹት ኰዶ ትክሰ ኪዳዅ
ሰደቐትድ ነገይሮ ቀስብ ግን። ውረድ ክርስቶስ ይና
አብልክ ጃር ጃብል ደው ይሮር መታን ሰሚል
ትዉዅ ግራ፡ እን ኣዳምር ናንድ ከደምስረሪ እን
እምንድሪ መቕደሲር ተኪን ኣኽረሪትል ቱላ። ወሪ
ይኸ፡ እን ከዳ ክብ ያዅ አመሪ ሺባ ብር አሪዅዱ
አዶ መቕደስል ትወሰና፡ ክርስቶስ ኒሹት ገሪ ወክት
ሰደቕሮ ሰሚል ቱላ። ኒሰና ኣኽሮ እርጋዅሉ
ኣከን፡ ክርስቶስ ብሪጃር ሠረርሰንትልድ ተርሰ
ግጅግጀክ ጀረብሮ አስተሀልድድሉ ሻዅ ግን። ናን
ደአም ኒሹር ሰደቐትድ ሓራምሲ ድሂስሮር መታን
ደⶖጎባ ዘበንሊ ላዶጝር ዲመሲኽር ወድሕስቱዅ።
እን ኣዳምሲ ላዶን ክርዶ፡ ኒደምብኻ ፍርድ
የመምሶሉ ህምባዅሰና፣ ኒሰና ይኸ፡ ገሪውድ
ሓራምሲ ሺሽድሮ ዮ፡ ላዶን ፍዳ ኣኻዅ
ክርስቶስ፡ ሓራምዲ አረርስጚሮ ኣኽጊ፡ እን
ምርግደድ ጨበረውድ ደአን መታን፡ ሊጘር ወክት
ወድሕስትሮ ግን።

ሰልፋ ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 4፡ 1-11
ገድም
ክርስቶስ
ሥኸድ
ይና
መታን
መጨጭነዲን፡ [ላ ኣዳም ኒሥኸድ መጨጨን
ሓራም እሰላ] እንትጝር እና ሓሳብ ንድ ደበልታ፣
እንሲን እን ብሪል መንደርትትኖሉ እውስታዅኩም
ከብተ ህምባዅ እንታ መምብሮሲ ጃር ኪንሲ
ግራ፡ እንታ ሥኺ-ሸንሀትሲ እሲትኖ ኣኽድኒ።
እን ቀይድ-ብነድ፡ ሥኺ-ሰውሀትድ፡ ሸከርድ፡
ዓገል-እጝጋ-ጎልየድ፡ ጅእነድ፡ ኰዶ ፍቲሕ
እጝጋዅ ጣዖት ኬነይነድ መንደርትዱኑ፡ እን ከው
አሪ በለዱ እሲድኖ እጝከለነውሲ እስዱኑ ደኳዅ
ወክት አቕትራ። ናው፡ እንትን ናዲ እን ቀይድ
እጝጋ መናብረትሊ ሕበርሲግድናኽር ኣኽድንነዲን
ፈከርሱኑ ጀኸነኵኩም፤ ደአም ናው እን ህምበውዲ
ክረውዲት ፈረድሮ ደለሞ ህምባዅድ ጨብጫብ
ቀስብድ ኡድኖ ግን። ንድ መታን ግንኻ፡ ሥኸድ
ድኳ፡ ኣኻ ኣዳም ፈረድሳዅሰነክ ፈረድሰነን፡
ናውኽር ጃርዲ መንፈስሊ መንደርትድኖር መታን
ግን፡ እን ኪሠሪር ብሽራት፡ ክሮ ህምበውድር
ኒተምቢህሳዅ። ደⶖንጎባ ናድካ አለሩዅ ስኵሩዅ

እማ፡ ፈጠና፣ እንተሹትኽር አነባ፣ ኒንኻ እንታ
ጸሎትል ተውህትኖር መታን ግን። እጝከሊ ገሪ
ሓራምሲ ኩሰቲ እማ፡ ኒድካ አወይሲ እኺሪራ
እጝከሊት ተከዋ። ሕርጕም እጝገት ጋሺ ከለብራ።
ላዅክ እን ኒከለብራዅ እውን ገድሰና፡ እን ገሪ
ጅንስ ኣኻዅ ገድ ጃሩዅድ እኺርኺርድ
እኝሻቕሳ። እን ጋባዅ፡ ቆል ጃሩዅሰና ሃበ
ዲዊን፣ እኝሻቕሳዅር እን ጃር እዋዅሉ ሒልሰና
ሃበ እኝሻቕስን፣ ጃር ኢየሱስ ክርስቶስሲ ኒዲክዲክ
ከበርዶር መታን፡ ኒድ ክብርዲ ሥልጠትዲ ዲማ
ዳይምድ ወጀበኵ። አመን።

ሓዋርያታ ወራት 28፡ 11-31
ሠዃ አርቢ ደምቢ እን ግሰት በሓርዲትል ሽቕሮ
እርግረሪ ድዮስቆሮስ ያዅ ሓለገት ሻኽረሪ
እስክንድርየር መርከቢትል ጨዓንስኖ ብርፍ
ይንዅን። ሲራኩሰትል ገእ ይኖሰና ንርትል ሠዃ
ኳራ እስኒዅን። ንርትልድ ደኵኖኻ ረግዩምትል
ገእ ይንዅን፣ ኒደምበር ኳረስ ውልዋል ግብለቱዅ
ጒዅ፣ ሊጘር ኳሪልኻ ጱቲዮሊስትል ገእ
ይንዅን። ንርትል ሻንሲ አርንዅን፣ ናው ይኸ፡
ናዲ ለጘታ ኳራ እሲኖ ሺዊኒዅና። ንድ ደምብኻ
ሮማ አተይንዅን። እን ሻን ኒል ይና ወረት
ዋስኖሰነክ፡ ኣጵዩስ ይስትረሪ ዕርዲረትልድ፡ ሠዃ
ክሲሰን፡ ይስታዅ ኣካንሊ ኣኽራሲክ እንትኖ
ከለብርንዅና። ጳውሎስ ናት ቋሎሰነክ ጃርሲ
ሓመዱዅ፣ አማጝር እሲዅ። ሮሚል ዔርኖሰነክ፡
ጳውሎስ፡ እን ኒት ተከዉ እርጋዅ ዓስከሪረዲ ኣኾ
ኒሹ ገረሶ መንደርትሮ ፍቓድ እውስትዅሉ። ሠዃ
ኳሪ ደምቢ ጳውሎስ እን ያሁዳ መርሓንትስ ሽጞ
እክብዅሎም፣ እክብስኖሰናኻ፡ “እንትን ይሻን ኣን
ይና ከውዲ ወሪ ይና እክላ ዓዋዲዲ ዓዲታዅ ድኳ
እሲጋኽር ኣኩ፡ ኢየሩሳሌምልድ እኝሸውሳዅድ
ሮሚውድ ናንተል ደኵስንዅለ። ናው መመይኖ
ክሪል ገእሳዅ ምስምሳ ብኖሰነክለ እጝክድኖለ
ጀረቢኒዅ። ያሁድ ጕሽኖሰና ደአም ይከውሲ
ሸከያዅሎም ጋር እጝጋኽር ኣኩ ቀሳርትርል ደኮ
ጠርዕያ ቀሰብስዅን። እን እስራኤልዲ ሳዲ መታን
ግን ኣን እና ስልስለት ንድ እኝሸውሶ ህምባዅ
እማ፡ ንድ ግን ኣን ቋልየኩምኽር ጋብየኩምኽር
ኣን ሽጛዅኩም” ይዅሎም። ናው ይኸ፡ “ይን
ኵዅድ ያሁዳ ብሪልድ ንሽቃ ከለብርኒ፣ ኰዶ
ሻንልድ እንቶ ደገማዅና ወሪ ኵት ቋላዅድ
ምቝላ ድወዅና እላ። እና ገንዳ ኒስ ቋለት ኒልከል
ኒከይተን ጋብስተት አርእንዅን እማ፡ እን እንቲ
ሓሰብራዅሲ ኵልድ ዋስኖ ጀረብነኵን” ይንዅሉ።
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ኒዲ አረርስጚድኖ ግርጋ ኰሸርኖ ደምቢ፡ ገሪው
ኣኽኖ፡ እን ኒህምባ ኣካንሊ እንትኑዅሉ። ኒ፡
ይኸ፡ ጕራብልድ ተርሰ ኵንጝ ኣኽራሲ ሙሴር
ፍቲሕዲ
ነበዋትዲትልድ
ኢየሱስሩዅድ
ፈሀምድዅሎም፣
ግም
ጃሩዅዳ
ሰምዑ
በርህድዅሎም። በልጝ እን ኒየውድ እምኑዅ፣
ናበልጝ ደአም እምነስ ጕሽኑዅ። ንድ መታን፡
ናሹር ናሹ ለሓምና ብኑዅ፣ ባርኖ ፈሩኑኻ፡
ጳውሎስ ተለይዶ፡ “መንፈስ ሻትክ እንታ እክልሲ
ኢሳይያስ ነቢረድ ሃበ ልሶ ጋቢዅሎም፣ ‘እና ከው
ነል ፈሪ እማ፡ ዋስነሳ ዋስትኖ ግን ደአም ለበካ
ገምድደኒ፣
ቋልነስር
ቋልትኖ
ግን
ደአም
አስተብሀልድትኖ ኣኽድኒ’ ይሮ ድዊሎም። ውረድ
ናእⶖቍቑውዳ ዋስግኒን፡ ናዕልልዳ ቋልግኒን፡
ናእⶖቝቑውሲ
ጨመምድኑዅ፣
ናዕልልስኻ
ሽⶔስኑዅ፣ ናለበከድ ፈሀምግኒን እማ ወንተርግኒን
ኣንኽር እቢስጊንሎም፡ ለበካ እና ከው ነዱዅ
ክርጚቱዅ። እማ ገድም እና ደአን ጃሩዅ ከው
አሪ በለዱሊ እኝሻቕሰት እንተል አርእስታዅ
ኣኽኒ፣ ናው ይኸ፡ አሸሽኖ ሸኑርድኖሉ ግን”
ይዅሎም። ጳውሎስ ይኸ፡ እን ክራይድ አዶ እርጋ
ልጝል ለጛ አመራ ተማም ዔሩዅ፣ ኒል
እንተውስኻ ናትክ ከለብሩሎም እርጉዅ። ግም
ጃሩዅሲ ፈራሰትድ ሰበኩ፡ እን አደራ ኢየሱስ
ክርስቶስቲ ቋላዅድ ዳህርድር ጌባና እጝገትር
መሀርዱ ሰጘኵ።

ምስማክ

እምአፈ ደቂቅ ወሕፃናት አስተዳሎከ ስብሓተ፣ በእንተ
ጸላዒ፣ ከመ ትንሥቶ ለጸላዒ ወለገፋዒ። (መዝ 8፡ 2)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 5፡ 11-30
ኒ፡ ይኸ፡ “እን እቢሳዅለ ግን ‘ኵዓራትሲ ጕዲ
እማ ፈሪ’ ያዅለ” ዮ ወንተስዅሎም። ናው ይኸ፡
“እን ‘ኵዓራትሲ ጕዲ እማ ፈሪ’ ያዅካ አወያዅ
ኒ?” ይኖ ወጝቀርንዅሉ። እን እቢራዅ ደአም እን
ኣካንሊ ገሪ ከው እርግንነዲን ኢየሱስር ደምቢራ
ከብተ እርግነዲን፡ ኒ አውኒ ኣኸት አለለይላ። ንድ
ደምቢ ኢየሱስ ልጝን መቕደሱዅሊ አርዅሉ
እማ፡ “እነሓን እቢርዱዅ ንስጝ ጂባዅ አርጊንካ፡
ድምሮ ሓራም እሰግ” ይዅሉ። እን ግርዋኻ እን
እቢሳዅሉ
ኢየሱስ
ኣኸት
ፈሮ
ያሁድድ
ድዊዅሎም። ሰምበርድ ኒስ እሲነዲን ያሁድ
ኢየሱስቲ ዳገንድኖሉኽር ኩድኖሉኽር ጀረቡኑ
እርግኑዅ። ኢየሱስኻ፡ “ይእኽር ኒወራትሲ ናን
ኣኽራሲክ እሰኵ እⶖኩዅ። ኣጝር ይወራትሲ
እሰኵን እⶖኵዅን” ዮ ወንተስዅሎም። ንድኻ

ያሁድ፡ ሰምበርሲ ኒጠሓስነድ ካያ ኣኽጊ ጃርሲ
‘ይእኽር’ ኒይነድር፡ ኒሹት ጃርዲ ኒእርዊስነድር
ኩድኖሉ ትክሲነ ጀረቡኑ እርግኑዅ። ኢየሱስ
ሓደሶ “እምን-እምንድክ የኵንኩም እⶖኵዅን፡
እዅረታ ኒእኽር እሱ ቋለውሲ ግራ ኒሹትልድ ላ
ጋር ድኳ እሲሮ ገረሰላ፡ እን እኽር እሰውስክ እን
እዅራኽር ኒሰና እሰኵ። እኽር ኒእዅረስ
እጝከለኵሉ፡ እን ኒ እሰውስክር ቋሊሰኵሉ፣ እንትን
ፈከርስትኖር መታን ኰዶ ንስጝ ኵⶓው ወራታት
ቋሊስሮሉ ግን። እኽር ክረውሲ ጕደሰነክሎምኽር
መንደርተው እሰሰነክሎምኽር፡ እዅራኽር ኒሰና
እን ኒጀረበውሲ መንደርተው እሰኵሎም። እኽር
ላዅሲ ድኳ ፈረደላ፡ ውረድ ኒትክ ፍርድሲ
ኒእዅረድ ላምስዅሉ፣ ንድኻ ናውክ ከው እን
እኽርሲ ሃቢነ ከበርደነሰና ኒሰና ሃቢነ እዅረስ
ከበርድድኖሉ ግን፣ እን እዅረስ ከበርደጋዃ እን
እኝሸቓዅሉ እኽርስኽር ከበርደለሉ። እን ይቖልሲ
ዋሳዅ እን እኝሻቓዅድለኽር እምናዅ ዲመር
መናብረት ህምበኵሉ። ኒ፡ ክሪልድ መምብሮትል
ካረኵ ግራ ፍርድሊ ገእየገት እምን-እምንድክ
የኵንኩም። እን ክረው ደሀይ ጃሩዅሲ ዋሰና ሰዓቲ
እንትቶ ግን፣ ንሪ ይኸ፡ ናን ግን። እን ዋሰውሉ
መንደርተው ኣኽድኖ ግን ዮ እምን-እምንድክ
ድወኵንኩም እⶖኵዅን። እኽር ኒሹሩዅ ፊዅት
ክመሰና፡ እዅረድር ኒሰና ኒሹሺ ክሚሮ ፊዅት
እውዅሉ፣ ኣዳሚንድዅራ ኣኽነዲንኻ ፈረድሮ
ሥልጠት እውዅሉ። አርብል ህምበው ናውክ
ኒደሀይሲ ዋሰና ሰዓቲ እንትቶ ግን እማ፡ ንድ
ፈከርስጋ፣
ውረድ፡
ኪሠሪ
እሰው
ጕና
መምብሮሩዅል፡ ምቝል እሰው ይኸ፡ ጕና
ፍርድል ፈርድኖ ግን። ይሹትልድ ላሪ እስያ
ገረሰሊ። እን እኝሻቓዅድለ ኪን ግራ ይኪንሲ
ጀረበሊ እማ፡ ኣን እን ዋሳዅሰና ግን ኣን
ፈረዳዅ፣ ይፍርድ ይኸ፡ እምን ግን። (ጎርጎርዮስ)

ፋጅኺሪ ፲፩
ዘትንሣኤ/ፋጅኻ

መዝሙር
ይትፌሣሕ ሰማይ ..

ሰልፋ ጳውሎስር ንሽቃ ቆሮንጦስሩሊ 15፡ 20-48
ናን ደአም ክርስቶስ ክረውልድ ጒዅ፣ ንድኻ
እን ፊዀውድ በኽር ኣኾ ክረውልድ ጒዅ።
ውረድ ላ ግርወድ ክራ እንቱዅ፡ ላ ግርወድኻ
ክሪልድ ጕና ኣዅዅ፣ ናውክ ኣዳምሲ ክረነሰና፡
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ኰዶ ኒሰና ናውክ ክርስቶስሲ መንደርተው
ኣኽኑዅ። ደአም ላዅክ ኒደርደርብድ ግን፣
ሰልፍኻ ክርስቶስ፡ ደምብጝ ኒእንተርኒልኻ፡ እን
ኒው ኣኸውክ ግን። ኣኻ ሲመርዲ፡ ሥልጠትዲ
ሒልዲት ድሂሶ ደምቢ፡ ሕክምሲ ጃር እኽርድ
ላምሶሰነክ እንሲን ደⶖጎባ ኣኽሮ ግን። ናትክ
ኒኣፋይትስ ኒልኵኳ ዓጝቀይሊ እሲራሲክ ሓከምሮ
አስተሀለኵሉ። እን ድድሮ ሻዅ ደⶖጎባ ኣባይ፡
ክራ ግን። ክቱብ ሻትክ ያዅሰና፡ “ጃር ኒትክ
ኒልኵኳ ዓጝቀይሊ ሓከምሰሰና ሀቢዅሉ፣” ኒውክ
ሓከምሰሰነሉ ሀቢዅ ዩⶖጉሲክ ደአም፡ እን ኒትክ
ኒድ ሓከሚሳዅ ጃር እኽርሲ ቋለገት እሙር ግን።
ኒውክ ሓከምሶሰነሉ ይኸ፡ ጃር ናድከልር ኒድከልር
ኣኽሮር መታን፡ እን እዅራ ኒሹት እን ኒትክ
ሓከሚሳዅድሉ፡ ኒድ ሓከምስሮ ግን። ኣከገን፡ እን
ከው ክረውድ አብልክ ጠመቕሰው ውረኒ ግን
ናረባሕ? ኒዀርስክ ክረው ጓገው ኣከነን ውሪዅ
ግን ናአብልክ ጠመቕሰናዅን? ይን ኮዶ ውሪዅ
ግን ኣኻ ሰዓትልክ ጨገምሊ ቱናኽር? ይሻንገ፡
እን ይና አደራ ክርስቶስ ኢየሱስሲ እንተል
ህምባዅለ ሓበንድ ግርግሺባ ክረኵን እⶖኵዅን።
ኤፌሶንትል ኣን ዒቶትዲ ዋኺታዅ ኣዳምር
ሳዲሰና ኣከን፡ ውረኒ ግን ይረባሕ? እን ክረው
ጓገው ኣከነን፡ “ቍንጝር ጅእንጝር አመሪ ክረንቲ
ግራ” የናዅሰና ኣኽለማ? ምልሰጋ፡ “ሸኽዳ
ጨሪትና ትክያዅ ዓደትሲ ድሂሰኵ” ገለ እንተልድ
አርእጝ ጃሩዅ ሻኽኒ እማ፡ እምንሲ እስኒል
ተውሃ፡ ሓራምር እሰጋ፡ ነስ ይ-ይነኻ ስማርትኖ ዮ
ግን። በልጝ ደአም፡ “እን ክረው አዋኺነ ጕድኖ
ግን ውራ ተካ ገሮብኻ ክሚድኖ ግን” የው
ዋኒድና። ዓወድ፡ እን እንቲ ፈድራዅ ክርጊ ሪሕ
ሻኽላ። እን እንቲ ፈድራዅ እን ኣኽሮ ፈራዅሲ
ኣኽጊ ኒፈደነስ፡ ንኻ ጀርጒዅ ወሪ አሪ ፍራ
ጅንስ ኣኽሮ ገረሰኵ። ጃር ይኸ፡ ኒኪንሰና ሃበ
ገሮብ እወኵሉ። ኣኻ ፈደነስክር ኒገሮብሲ
እወኵሉ። ኒውክ ሥኻ ላዅ ኣኽላ፣ ላዃ
ኣዳምሩዅ አሪዃ እንሱሱዅ፡ ኰዶ ላዃ ዓሲዅ፡
አሪዃ ጀከላዅ ህምበኵ። ገሮብ ሰሚዅዲ፡ ገሮብ
ብሪዅዲ ህምበኵ። ደአም እን ሰሚውድ ክብር
እምንድክ ኒቱሩዅ ግን፡ እን ብሪውድ ክብርኽር
ሲረዅ ግን። ኳረር ክብር ኒቱ፡ አርበር ክብር
ኒቱ፡ ሽጝግርዋ ክብርር ኒቱ ግን፤ ውረድ ክብርድ
ሽጝግርዋኽር ሽጝግርዊልድ ደየደኵ። ክረውድ
ጕናኽር
ኒሰና
ግን።
ድዳዅድ
ፈስተኵ፡
ድደጋዅድኻ ጓኵ። ክብር እጝጋዅድ ፈስተኵ፡

ክብርድኻ ጓኵ። ሕውንድ ፈስተኵ ሒልድኻ ጓኵ።
ገሮብ ሥኺዅድ ፈስተ፡ ገሮብ መንፈሱዅድ
ጓኵ። ገሮብ ሥኺዅ ዋነ ደምቢ፡ ገሮብ
መንፈሱዅር ህምበኵ። “እን ሰልፋ ግርዋ፡
ኣዳም፡ ሪሕ ሻዅ መሀድ ኣዅዅ” ያዅ ክቱብ
ህምባዅሰና፡ እን ደምበራ ኣዳም ሪሕ እዋዅ
መንፈስ ኣዅዅ። ደአም ሰልፋ እንተራዅ እን
ብሪዅ ግራ፡ እን መንፈሱዅ ኣኽላ፣ እን
መንፈሱዅ ደምብጝ ግን ንእንተራዅ። እን ሰልፋ
ኣዳም ብሪልድ መሀድሳዅ ኣኽነዲን፡ ብሪዅ
ግን፣ እን ሊጘር ኣዳም ደአም ሰሚልድ ግን። እን
ላዅ ብሪልድ ኣኻዅ ብሪዅ እርገሰና፡ ኒሰና፡ እን
ሰሚልድ እንታዅር ሰሚዅ ግን።

ሰልፋ ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 1፡ 1-12
ጴጥሮስ፡ ኢየሱስ ክርስቶስር ሓዋርዪልድ፡ እን
ጶንጦስዲ፡ ገላትየዲ፡ ቀጰዶቕየዲ፡ አስየዲ፡ ኰዶ
ቢታንየዲትል ፈተታሕ ዮ ህምበው ፍሪርሰውሊ፤
ኢየሱስ
ክርስቶስሲ
አዘዝሰውዲ፡
ኒብርሲ
ወርዕስትነድ ነገየውዲ ኣኽትኖር መታን፡ እኽር
ጃርድ
ፍሪርስድናኽርዲ
የመምስድናኽርዲ፡
መንፈስ ሻትክድ ሸተክድናኽርዲ፡ ገዲ ሰላምዲ
እንተል በጃኽኒ። ይና አደራ ኢየሱስ ክርስቶስር
ክረውልድ ጕነድ ሃበ መንደርታዅ ሳዳ እዋዅና፡
ኒምሕረት ብጅኽድ እን መንደርትረሪ ሳዳትል
ሓዲስ እዃርስነድ እቝር ሀበዅና፡ ጃርዲ ይና
አደራ ኢየሱስ ክርስቶስር እኽርዲ ገውርሳዅ
ኣኽኒ። እንተድ ኰዶ፡ ደነጋዅ፡ ዓማቕረጋዅ፡
ሳወይሰጋዅ ለው ሰሚል ሸኽስቶልኩም ህምበኵ።
እንትን ጃር ሒልድ፡ እን ደⶖጎባ ዘበንሊ
ወድሕስታዅ ደአን ደለሞ ህምባዅድ፡ ኣማነትድ
ተከውስድኖ ህምብደነኵ። ናን ድኳ ከለላ ወክትድ
ናትናቱር ውልአድ ጀረብደነን፡ ኒድ ፈርሕትኖ
ግን። ንድኻ እንታ ኣማንት እምን ኣኸት
አርእስትሮ ግን፣ ደሀብ ሽከን ድኳ ድደንታ ኣከን
ለኸድ ወጠንሰኵ፣ እንታ ኣማነት ደአም ወጠንሶሰና
ገሪ ኣረኻ ሻኵ፣ ውረድ ኢየሱስ ክርስቶስ
ወድሕስታካክ
ሓምደዲ
ሳቡርዲ
ክብርዲ
ከለብርትኖ ግን። እንትን ቋልድኒሉ፡ ደአም
እጝከልደነኵሉ፣ ናን ድኳ ቋልግድኒሉ ኒድ
እምንደነኵ፣ ንድኻ ድውስቲሮ ገረስተጋዅዲ፡
ካብርዲ፡
ፈርሓትድ
ድልቕልቕ
ይደነኵ
እⶖኵድኑዅ፤ ኒንኻ፡ እን እንታ ኣማነት ፍራ
ኣኻዅ እንታ ፊዅቲር ደአንሲ ከለብርደናኽር
ኣኽድንነዲን ግን። እን እንተድ የመምሳ ገድድ
ነበይሰው ነበዋት፡ እና ደአን ኒስ ቋለት፡ ፈጠኖ
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ጀረቢኒዅር መመይንዅር። ኒንኻ፡ እን ናል
እርጋዅ መንፈስ ክርስቶስሩዅ፡ ክርስርቶስቲ
ቋለት፡ ሳቕዮትዲ እን ኒደንቢ ህምባዅ ክብርዲት
ጃቢሶ ሰምዓት፡ አውዲ፡ ወሪ አዋያዅ ዘበንዲት
ቋለት መመይኑዅ። ጃርኻ እና ናንሽቕናር እንተድ
ግራ ናድ ኣኽገት ወድሕድዅሎም፣ እና ጋራት ነን
እን ሰሚልድ እኝሻቕሳዅ መንፈስ ሻትክድ ሃቢነ
ኪሠሪር ብሽራት ሰበከውልኩም ንሽቕድ ናን
ድውስተኩም ህምበኵ፣ እና ጋር ኒስ መልእክየትር
ቋልድኖሉ ሸንህስተነኵ።

ሓዋርያታ ወራት 2፡ 22-36
ከው እስራኤልዱ፡ እና ኣን የኩም ፈረውሲ
ሸኑራ፡
እንተላውድ
አርእድነሰና፡
ኢየሱስ
ናዝሬትሩዅ እን ጃር እንታ ነበክል ኒድ ሃበ እሰው
ሒልዲ፡ ፍክርዲ፡ እሻራትዲሲ ጃር ሰምዓዅሉ
ግርዋ እርጉዅ፣ እና ግርዋ ኒን፡ እን ፍቲሕሲ
ቋለት፡ ድⶖስታዅ ስታት እማኒዅ አምር
ጃሩዅድ እውስታዅሲ፡ እንትን እን ከው ፍቲሕ
እጝገውድ
ናንድ
ከርከርድድንዅሉኽር
ኩድንዅሉኽር፣ ደአም፡ ክሪ ሒልድ ሸኽስትሮ
ገረስተጋዅ ኣኽነዲን፡ ጃር፡ ሲኦልዲር ዕቖትልድ
በሪ ፍዶ ጕድዅሉ። ዳዊት ኒዅድ ‘እን አደረስ
ዲማ ይጃብል ቋለኵንሉ፡ ኒ፡ ይላው ናንሊ
ዋኒነዲንኻ ሀወክሰሊ፣ ንድ መታን፡ ይለበካ
ፈርሑዅ፡ ይላጝቅኻ እልል ዩዅ፡ ይሥኻኽር
ሳደድ ክሮ ግን። ውረድ ይፊዅቲት ሲኦልትል
ባራለላ፡ ኵሻትክሲ ይኸ፡ በረስና ቋልዶ ባረለሉ።
እንቲ
ደርብ
ርሑዅሲ
አርእሲስርዅለ፡
ኵዋንትነድር ይኸ፡ ፈርሓትድ ብስቶለ ግን’ ዩዅ።
ዎ ይሻን፡ እማኒውልድ ኣኻዅ ይና እኽር ዳዊት
ክረትር ደብተትር እንተድ ዳህርድ ድውስቲሮኩም
ዋጅብ ግን፣ ኒአርብ ይኸ፡ ንኪርቂር ኣኽራሲክ
ይና ነበክል ህምበኵ። ኒ፡ ነቢይ ኣኽነዲን፡
ኒአሰልድ ላዅሲ ኒቂጦራ ሲመሩዅል ከፍ ሲሮ፡
ጃር፡ ሸርነድ ሸረትሉ አርኡ እርጉዅ። ዳዊት፡
ጉርድ ክርስቶስር ክሪልድ ጕነድ፡ ‘ኒፊዅት
ሲኦልትል ከብተላ፡ ኒሥኻኽር በረስና ቋለላ’ ዮ
ጋበ እርጉዅ። እና ኢየሱስ ኒስ፡ ጃር ክሪልድ
ጕድዅሉ፡ ይጝር ንድ ኒድክድ ሰሚዕ ግን። ኒ
ይኸ፡ ጃር ላውል ክብ ዮሰና፡ ሳዳ መንፈስ
ሻትኩዅስኽር ኒእኽርልድ ከለብሮሰና፡ እና እንትን
ቋልደናዅዲ
ዋስደናዅዲት፡
ይና
ዳግ
ቡቝሲዅሉ። ዳዊት ሰሚል ዓረጋዅ ድኳ ኣከን፡
ደአም፡ ኒ፡ ኒላውድ ‘እን አደራ ይአደረስ፡
ኵአፋይትስ ኵልኵኳ ዓጝቀይ ሀቢሪሲክሎም ይላው

ናንሊ ከፍ ዪ’ የኵ። እማ እና እንትን
ከርከርድድናዅ
ኢየሱስቲ፡
ጃር፡
አደረዲ
መሲሕዲ እሰትሉ፣ እስራኤልትል ህምባ ከው
ናውክ
ኒስ
ጠፍሕዶ
አርእን”
ዩ
አተምቢህድዅሎም።

ምስማክ

ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር፣ ንትፌሣሕ
ወንትሐሠይ ባቲ፣ ኦ እግዚኦ አድኅንሶ። (መዝ 117፡
24-25)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 20፡ 1-20
እን ሰልፋ ግርጋ ኡናርዲትል፡ ማርያም
መግደለትሪ፡ ጕራብድ ጭልግልግል፡ እን አርብል
ፈርቲ እማ፡ እን ክርጘስ እን አርብልድ ያዕይስቶ
ቋልቲሉ። ጋጝረኻ ስምዖን ጴጥሮስዲ፡ እን አሪዅ
እን ኢየሱስ እጝከላዅ ታለይቱረዲትል ፈርዶ፡
“እን አደረስ አርብልድ አድንዅሉ፣ አዊል
ገምድነትሉኻ አርእሊ” ይቲሎም። እንሲን ጴጥሮስ
ፊዅ እማ፡ እን አሪዅ ታለይቱረዲ አርብሊ
ፈርኑዅ። ለጘርክ ጋጚኒዅ፣ ደአም እን አሪዅ
ታለይቱራ ጋጘ፡ ጴጥሮስቲ በደሮ፡ ኒጃብ አርብል
ገእይዅ። ሉም ዮ መኸልቶሰነካ፡ ኒል፡ መግነዝ
ገሞ ህምባዅሲ ቋሉዅ፣ ደአም ቱላ። ደምብን
ስምዖን ጴጥሮስ ተለዮ እንቱዅ እማ፡ እን አርብሊ
ትዉዅ፣ እን መግነዝ ገሞ ህምባዅስኻ ቋሉዅ።
እን ኒኣዀርሊ እርጋዅ ታዊና፡ እን መግነዝዲ
ኣኽጊ፡ ኒቱ ትብልሶ እርጉዅ። እንሲን እን አሪዅ
ታለይቱራ አርብል ሰልፍ ገእያዅ፡ ኒኽር ትዉዅ፣
ቋሎኻ እምኑዅ። እን “ክሪልድ ጕሮ ሻኵ” ያዅ
ክቱብሲ ደአም ለበካ ገምድኖሉ እርግኒ። እንሲን፡
እን ታለይቱት ናልጝል ወንተርኑዅ። ማርያምኻ
አርብ ገባ ኣኽሮ ስርዱ እርግቲ። ስርዱⶖጉሲክ
ይኸ፡ እን አርብሊ ሉም ይሮ፡ እን ኢየሱስር ረሳ
ገሞ እርጋዅል ጫዕተው ሰረን ሰረው ለጛ
መልእክየት ላዃ ኣዀርዅድ ላዃ ልኵኳዅድ ከፍ
ዮ ህምበውሲ ቋልቲ። ናው ይኸ፡ “እንቲ እዂና
ውራ ስርሳዅንኪ እⶖኵዅን” ይንዅላ። ንርኻ፡
“ይአደረስ
አድንዅሉ፣
አወት
እሲነትሉኻ
አርእሊ” ይቲሎም። ነስ ይሮ ደምቢራ ግልጭ ይቲ
እማ፡ ኢየሱስ ደው ያዅሲ ቋልቲ፣ ደአም ኒ
ኢየሱስ ኣኸት አርእሮ እርግላ። ኢየሱስ ይኸ፡
“እንቲ እዂና ውራ ስርሳዅንኪ እⶖኵዅን?
አውትኻ ጀረብራዅን?” ይዅላ። እን ጭንድቕሲ
ተከዋዅ ተከላኻ፡ “ይአደራ እንቲ ጕድራኽርሉ
ኣክረን፡ ኣን አድየሉ አወት እስረትሉ ድዊለ”
ይቲሉ። ኢየሱስኻ፡ “ማርያም” ይዅላ። ግልጭ
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ይሮኻ
ዕብራይስጢሲ፡
“ረቡኒ!”
ይቲሉ፣
(ኒውሪናኻ መምህር ይና ግን)። ኢየሱስኻ፡ “ንጃብ
ይእኽርሊ ዓረጎ እልሊ እማ፡ ተመድግለ፣ ደአም
ይሻንሊ ፈሪ እማ፡ እን ይእኽርዲ እንታ
እኽርዲትል፡ ይጃርዲ እንታ ጃርዲትል ዓረገኵን
እⶖኵዅን፡ ይሮ ድዊሎም” ይዅላ። ማርያም
መግደለትሪ ይኸ፡ ፈርቲ እማ፡ “እን አደረስ
ቋልዅንሉ” ይሮ እን ታለይቱትድ በሸርድቲሎም፡
ነስ የትላኽር ድዊቲሎም። እን ሰልፋ ግርጋ
ኡናርዲትል ዓማቕረብ ኣኾሰና፡ እን ታለይቱት
ያሁድሲ ጓቚትንነዲን እስስ አበስቶ ዋኑ፡ ኢየሱስ
እን ናው ህምበናዅ ኣካንሊ እንቱዅ፣ ናነበክልር
ደው ዩዅ እማ፡ “ሰላም እንተድ ኣኽኒ”
ይዅሎም። ኒስ ዮሰነክ፡ ኒናንትትዲ ኒስምጥዲት
ቋሊስዅሎም። እንሲን እን ታለይቱት እን አደረስ
ቋልኖሰነክ ፈርሕኑዅ። (እም ቅድመ ዓለም)

ፋጅኺሪ ፲፰/26
ዳግማይ ትንሣኤ/ሊጘር ፋጅኻ

መዝሙር
ይትፌሣይ ሰማይ ..

ሰልፋ ጳውሎስር ንሽቃ ቆሮንጦስሩሊ 15፡ 1-19
ዎ ይሻን፡ እን ከለብርድናዅ፡ እማ ኒል ደው
ይድኖ ህምብደናዅ ኣን በሸርዳዅኩም ኪሠሪር
ብሽራትሲ እልብዲሰኵንኩም እⶖኵዅን። ግምሽድ
እምንድናኽር ኣከግደነን እን ኣን በሸርዳዅሲኩም
ተብድኖ ሻኽድኖሉ ዋንትደነን ኒድ ደአንድናኽር
ግን። እን ኣን ከለብራዅሲ ሰልፍ እንተድ
ኡዅንኩም። እን ክቱባተል ህምባዅሰና ክርስቶስ
ይና ሓራም መታን ክሩዅ፣ ደብቲዅ እን
ክቱባተል ህምባዅሰና ኰዶ ሢዀር ኳሪል
ክረውልድ ጒዅ፣ ኬፈሲ ቋልስትዅሉ፣ ደምብጛ
እን ሽካ ለጘሲ። ደምብጝ ይኸ፡ አⶖኳ ሊኽ
አወይሲ ኣከው ሻንድ ላ ወክትል ቋልስቱዅ፣
ናልድ ናብጅኻነክ ንኪ ኣኽራሲክ ህምበነኵ፣
ናበልጝ ደአም ክርኑዅ። ደምብጝ ያዕቆብሲ
ቋልስቱዅ፣ ደምብጝ ናድክ ሓዋርያትድ፣ ናድካ
ደምቢ ይኸ፡ ይድ ዓርዓራ ተካኽርድ ቋልስትዅለ።
ኣን ሓዋርያትልድ ለጥ ያኽር ግን፡ በክስታን
ጃርዲት ጀረብድነዲን ይኸ፡ ሓዋርያ ይስትያ
በቕዓጋኽር ግን። እን ኣን ኣኾ ህምባዅ ደአም ጃር
ገድድ ግን። እን ኒገድ ይድ እውስታዅ ደአም
ፍራ እጝገት ኣኽላ፣ እግዳ ናድክስጝ ትክሰ
ከደምዅን፣ ደአም እን ይል ህምባዅ ገድ ጃሩዅ

ግራ ኣን ኣኽሊ። እማ ገድም ኣን ኣኽን ናው፡
ንሰና ሰበክነኵን፣ እንትጝኽር ኒሰና እምንድኑዅ።
ክርስቶስ ክሪልድ ጐት ተምብህሳዅ ኣኾ ደምቢ፡
አዋሃቢነ ደአም እንታ በልጝ ክሪልድ ጕና እላ
የናዅን? ክሪልድ ጕና ዋነገን፡ ክርስቶስር ጕላ፣
ክርስቶስ ጕጓዅ ኣከን ኰዶ፡ ይና ስብከት ጥሖ
ግን፡ እንታ ኣማነትር ጥሖ ግን። ጃር ክርስቶስቲ
ጕድዅሉ ይኖ ሰምዕኖ እርግንዅን፡ ክረውሲ
ጕድጋዅሎም ኣከን፡ ክርስቶስቲኽር ጕድለሉ፣
ይን ይኸ፡ ብጙት ሰሚዕ ጃሩ ኣኽኖ አርስንዅን።
በጋ ክረው ጓገው ኣከነን፡ ክርስቶስር ጕላ።
ክርስቶስ ጕጓዅ ኣከን እንታ ኣማነት ጥሖ ግን፡
ኰዶ ልሳዕ እንታ ሓራምል ህምብደነኵ። እን
ክርስቶስትል ገኝጀውር ድደው ግን። ክርስቶስትል
ሳዳ እስነዅ እና መምብሮ ኒል ካያ ኣከን፡
ከወልድክ ረሓምድናኽር ኣኽንድ።

ሰልፋ ንሽቃ ዮሓንስትሪ 1፡ 1-10
እን ተርልድ ሰጛዅ ይን ዋስናዅ፡ ይና
ዕልልድኻ ቋልናዅ፡ እን መኸልትናዅ፡ ይና
ናንትትድ ተመድናዅ፡ እን ቆል ርሑዅሲ
ቋላዅድ፡ ድውነኵንኩም እⶖኵንዅን። እና ርሒ
ኒኒ ወድሕስትቲ፣ እን እኽርዲ ሰጝረሪ፡ ይነድ ይኸ
ወድሕስትረሪ ዲመር ርሒት ቋልንዅንላ እማ፡
ሰምዕነኵጝር ተምብህነኵጝር እⶖኵንዅን። እንትን
ኰዶ ይነዲ ላናር ክሚትኖር መታን እን ቋልናዅዲ
ዋስናዅዲት እንተድ ተምብህነኵንሉ እⶖኵንዅን።
እንታ
ላናርኻ
እኽርዲ
ኒእዅራ
ኢየሱስ
ክርስቶስዲዲ ግን። ይና ፈርሓት ታምም ኣኽሮር
መታን ኒስ ከተብነኵንልኩም እⶖኵንዅን። ጃር
በርህ ኣኸት ኒልኻ ኒዀርስክ ጭልም ዋኒገት፡ እን
ኒልድ ዋስነሪ፡ እንተድር ድውነሪ ንሽቃ ኒኒ ግን።
ጭልምሊ መንደርትኑ ኒዲ ላናር ሻኽንዅን ይነን
ምልነኵን፣ እን እምንስኽር እስነሊ እⶖኵኒ። እን
ኒ በርህሊ ህምበሰና፡ በርህሊ መንደርትነን ደአም
እኺርኺራ ላናር ሻኽንዅን፤ ኒእዅራ ኢየሱስር
ብርኽር ይና ሓራምልድክ ነገይደኵና። ሓራም
ሻኽኒ ይነን፡ ይነሹት ምልነኵን እⶖኵንዅን፣ እን
እምን ኰዶ ይነል እላ። ይና ሓራምሲ አመንስነን፡
ኒ፡ እምንሳዅዲ ጫድቕዲ ኣኸውድ ይና
ሓራምስኻ ብሕል ይሮና፡ ይና ጨዳቐት ብነስኻ
ነገይድሮና ግን። ሓራም እሲኒ ይነን፡ ኒት ብጟ
እስነኵንሉ፣ ኒቆልኽር ይነል እላ።
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ሓዋርያታ ወራት 23፡ 1-9
ጳውሎስ ይኸ፡ እን ዲበስ መኸልቱ፡ “እንትን
ሻን እና ንኪር ግርጊል ኣኽራሲክ ጃር ጃብል
ትክያዅ ቀስድድ ወንተተርዅን” ዩዅ። ሓናንያ፡
እን ክብ ያዅ ከዳ ደአም፡ እን ኒገባ ደው የውሲ
አብሲ ጠዓምብድኖሉ አዘዙዅ። እንሲን ጳውሎስ፡
“ነበንታ ለለክሶ ህምባዅ ኳና፡ ጃር ጠዓምብሮካ
ግን! እንቲ እን ፍቲሕሰና ሃብረ ፈረድቶለ ከፍ
ይሮ ህምብረኵ፡ እማኻ ኰዶ ፍቲሕሲ ዳድሮማ
ጠዓምብስትያ አዘዝራዅን?” ይዅሉ። እን ኒገባ
ደው ዮ እርገውኻ፡ “ክብ ያዅ ከዳ ጃሩዅስማ
ጃኽራዅን?” ይንዅሉ። ጳውሎስ ይኸ፡ “ይሻን
‘ኵከዋ ሢምሲ ጀኸግ’ ያዅ ከተብሶ ህምበኵ
እማ፡ ክብ ያዅ ከዳ ኣኸት አርኦ እርግሊ”
ይዅሎም። ጳውሎስ ይኸ፡ ናበልጝ ሰዱቓን፡
ናበልጛ ፈሪሳን ኣኽነት አርኦሰና፡ “እንትን ይሻን
ኣን ፈሪሳ ፈሪሳናዅራ ግን፣ ክረው ጕድኖ ሳዳኽር
ኣኽነዲን፡ ፈረድሰኵለ እⶖኩዅ” ዮ፡ እን
ዕግሎትል ክብሰ ጨርሑዅ። ኒ፡ ነስ ዮሰነክ፡
ፈሪሳንዲ ሰዱቓንዲር ነበክል ሲርስትጝና ኣኹዅ፣
እን ዕግሎኽር በንስስጚዅ። ውረድ፡ ሰዱቓን
ክሪልድ ጕና ወሪ መልኣክ ወሪ መንፈስ እላ የነኵ፣
ፈሪሳን ደአም ናትክ ነስ እምኑኑ ሰጘነኵ። እንሲን
ኰዶ ገሪ ጭራሕ ኣኹዅ፣ ከታበን ፈሪሳና
ገፍልድ፡ “እና ግርዋ ኒል ላሪ ምቝላ አርኒ፡
መንፈስ ወሪ መልኣክ ጋበዅሉ ኣከን ውራ
አርእንዅን?” ዩኑ ጕኖ ሽጝክሪትኑዅ።

ምስማክ
ይትነሣእ እግዚአብሔር ወይዘረዉ ፀሩ፣ ወይጐዩ ጸላዕቱ
እምቅድመ ገጹ፣ ከመ የሐልቅ ጢስ ከማሁ የሐልቁ።
(መዝ 67:1-2)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 20፡ 19-31
እን ሰልፋ ግርጋ ኡናርዲትል ዓማቕረብ ኣኾሰና፡
እን ታለይቱት ያሁድሲ ጓቚትንነዲን እስስ አበስቶ
ዋኑ፡ ኢየሱስ እን ናው ህምበናዅ ኣካንሊ
እንቱዅ፣ ናነበክልር ደው ዩዅ እማ፡ “ሰላም
እንተድ ኣኽኒ” ይዅሎም። ኒስ ዮሰነክ፡
ኒናንትትዲ ኒስምጥዲት ቋሊስዅሎም። እንሲን እን
ታለይቱት እን አደረስ ቋልኖሰነክ ፈርሕኑዅ።
ኢየሱስኻ ሓዲስድ፡ “ሰላም እንተድ ኣኽኒ፣ እን
እኽር
እኝሸቀሰነለ፡
ኣጝር
እኝሸቐኵንኩም
እⶖኵዅን” ይዅሎም። ኒስ ዮኻ ናዳግል ኡፍ
ዩዅ
እማ፡
“መንፈስ
ሻትክሲ ከለብራ፡
ናሓራምሲ ባርድነውክሎም፡ ባርስትሮሎም ግን፣

ናሓራምሲ ሻኽድነውክሎምኻ ሻኽስትሮሎም ግን”
ይዅሎም። እን ዲዲሞስ የናዅ ቶማስ እን ሽካ
ለጘትልድ ላዅ፡ ኢየሱስ እንተራካ ናዲ እርግላ።
እን
አሪው
ታለይቱትኻ፡
“እን
አደረስ
ቋልንዅንሉ” ይንዅሉ፣ ኒ ደአም፡ “ኣን
ኒናንትተል
መሳሚራ
ፈለኸስ
ቋለገን፡
ይጭብዕተስኽር እን መሳሚራ ፈለኺል ቱሰገን፡
ኰዶ ይናንሲ ኒስምጥሊ ቱሰገን፡ ኒዀርስክ
እምነሊ” ይዅሎም። ሰዀታ ኳራ ደምብኻ፡ እን
ኒታለይቱት ሓዲስድ ልጝንሊ ዋንቱኑ፡ ቶማስር
ናዲ እርጉዅ። እን እስስ አበስቶ ዋኑኻ፡ ኢየሱስ
እንቶ ናነበክል ደው ዩዅ፣ ኰዶ “ሰላም እንተድ
ኣኽኒ”
ይዅሎም።
እንሲን
ቶማስቲ፡
“ኵጭብዕተስ ነራ ዪ እማ፡ ይናንትትሲ ቋሊ፡
ኵናንሲ ኰዶ ናኽ እማ፡ ይስምጥሊ ቱሲ፣
እምናዅ ግራ፡ እምነጋዅ ኣኽግ” ይዅሉ።
ቶማስኻ፡ “ይአደረዲ ይጃርዲ” ዮ ወንተስዅሉ።
ኢየሱስኻ፡
“ቋልድነዲንለ
ኣኽለማ
እንቲ
እምንዳዅ? እን ቋልገው፡ ደአም እምነው፡
ገውርሰው ግን” ይዅሉ። ኢየሱስ እና ገፍተር ኒል
ከተብስገው ገሪው አሪ እሻራትኽር ኒታለይቱት
ህምበናዅል እሲዅ። ደአም ኢየሱስ እን ክርስቶስ
ጃርዅራ ኣኸት እምንትኖር መታን፡ እምንድኖኻ
ኰዶ፡ ኒሱⶖድ ሪሕ አርትኖር መታን ግን ኒን
ንከተብሳዅ። (እም ቅድመ ዓለም)

ፋጅኺሪ ፳፭
ሢዀር ሰምበር ፋጅኺዅ

መዝሙር
ወበእሑድ ሰንበት ..

ሊጘር ጳውሎስር ንሽቃ ቆሮንጦስሩሊ 5፡ 11-21
በጋ፡ እን አደረስ ጕኢትነስ አርእነድ አሪውሲ
ወተርኖ ወጠነኵን፣ ይን ደአም ይነሹሺ ትክስነ
ጃርድ አርእስትናኽር ግን፣ እንታ ሕላንድር ትክስነ
አርእስትናኽር ኣኽኖ ሳደኵን። እን ኣዳምቲ
ለበከድ ኣኽጊ ቋልስታዅድ ኒአወይሲ ናሹት
ክብሰውሲ፡ ወንተሳ ኡና ገረስትኖር መታን፡ ይነድ
ሓበንስትኖ ምስምሳ ኣኽኖኩም ይኖ ግራ፡ ይን
ድምኖ ይነሹት እንተል ዓይብድነኵን እⶖኵኒ። ይን
ግኑ ኣክነን ጃርድ ግን፣ ሽርው ኣክነን ደአም
እንተድ ግን። ላዅ ናድካ አብልክ ክሩዅ ይኖ
ትክስነ እምናኽር ይና ኣክነድ፡ ናውክ ክርኑዅ፣
ንድኻ፡ እን ክርስቶስር እጝከሊ ቀሰበኵና። እን
ሪሕድ መንደርተው፡ እን ናመታን ክራዅዲ
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ጐዅዲር መታን ግራ፡ ናሹር መታን ካያ
መንደርትግኒን ኒ፡ ናድካ አብልክ ክሩዅ።
ክርስቶስቲ ድኳ ላዶን ሥኻ ቋለድ ፈሀምኖሉ
እርግናኽር ኣክነን፡ ናን እንዳሀብነ ሓሰብነሊሉ፣
ናንትልድ ደምቢረክ ኰዶ ወላ ላዅሲ ድኳ ሥኻ
ዕልድ ቋልነሊሉ። ንድ መታን፡ ኣኻዅክ
ክርስቶስትል ሕበርሰን፡ ኒ፡ ሓዲስድ መሀድሳዅ
ግን፣ እን ባልይ ደኩዅ፣ እነሓንኻ ኒውክ ሓዲስ
ኣኹዅ። ኒውክ ኒን ጃርልድ ግን፣ ንኻ፡ እን
ክርስቶስሲ ዮ ይነት ኒሹዲ አረከዅነዲ፡ ንሽቕናር
አረኩዅሲ እዋዅነዲ ግን። ንድኻ ጃር ብሪጃርሲ
ክርስቶስሲ ሃበ ኒሹር-ኒሹ አረኩ፡ ናዓገብሲ
ናከይተን ሺብጊ፡ ይነድ ንሽቕናር አረኩዅሲ
ዓይብድዅና። ንድ መታን፡ ይን፡ ጃር ምዀስ
ይነድ
ሃበ
ደኵሳዅልኩም፡
ክርስቶስር
ኣምባሳደራት ግን። ክርስቶስር ሱⶖድ ኰዶ፡
“ጃርዲ አረክሳ” ይኖ ሺውነኵንኩም እⶖኵንዅን።
ንድኻ፡ ይን፡ ኒድ ጨዳቐት ጃሩዅሊ ሕበርሲኖር
መታን፡ እን ሓራም አርእጋዅሲ፡ ይና መታን
ሓራም እሲዅሉ።

ሊጘር ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 3፡ 14-18
በጋ እጝከልስድናኽር ነስ ጨበርዱኑ ቀበር እጝገት
ወሪ ሓኵር እጝገት ሰላምድ ኒጃብል አርስትኖ
ለመለም ያ፣ ኒሰናኽር፡ እን ይና አደሪ ጨበርና
እንትን ደአንትኖር መታን ኣኸት እልብዳ። እን
እጝከልሳዅ ይና ዳን ጳውሎስኽር ኰዶ፡ እን
እውስታዅሉ ልውርድ እንተል ከተቦልኩም
ህምበኵ። ኒስ ቋለት፡ ኒ፡ ናልከል ኒንሽቕሊ ሃበሰና
እና አለር ነድ ጋቡⶖጉሲክ ፈጠኒል ጨገምደው
ገለ ጋራት ህምበኵሉ እማ፡ እን ዓወስዲ እን
ጣፍሓን ኣኽገው ከውዲ፡ እን አሪ ኣክትበትሲ
ናሹር ድዲ መታን ሎለየነሰነሎም ሎለየነኵሎም
እⶖኵኑዅ። በጋ እንትን እጝከልስድናኽር ኒስ
ጉርድ አርእድኖ እን ፍቲሕ እጝገውድ ከተድ
ወተርስድኖ እንታ ተቢት ድሂስግድኒን አነብሳ።
ይና አደረዲ ይና ደአንዱረዲ ኢየሱስ ክርስቶስር
ገዲ አምርዲ እንተል ለገድኒ። ኒድ፡ ናንዲ፡ እን
ግርጋ ዲመትሪሲዲሲ ክብር ኣኽኒት። አመን።

ሓዋርያታ ወራት 21፡ 31-40
ኩድኖሉ
ጀረቢነሰና
ይኸ፡
ኢየሩሳሌም
ንርተማምድክ ድርግርግሊ ዋንትረት እን ርእስ
ሲሕዅል ወረ ገእዩዅ። ኒድ-ኒድኽር ኒ፡ ዓስከርዲ
ሊኹ መድ አርደትዲት አዶ ናል ኣኽራሲክ
ጋጚዅ፣
እን
ርእስ
በሀርዲ
ኒዓስከርዲት

ቋልኖሰነክኻ ጳውሎስቲ ጠዓምብኒልድ ደው
ይኑዅ። እንሲን፡ እን ርእስ በሀር እንቶ ሻኽዅሉ፣
ለጛ ስልስለትድ እኝሸውስሮኽር አዘዙዅ፣ አዊ
ኣኸትር ውራ እሰትርኽር ወጝቀሩዅ። እን ዕወይ
ክብሲነ ላዋ ንሰና አሪዋ እንድሰና ዩኑ እርግኑዅ፣
ኒ ይኸ፡ እን ኣዋይንሲ እን ጭርሓት ሰበትድ
አርእሮ ገረስና በሰና፡ መዓስከርሊ አስትሮ
አዘዙዅሉ፣ እን ዳዲሰንሊ ገእ ዮሰነክር እን ዕወይ
ጣሓርግኒንሉ እን ዓስከር ምዅርንዅሉ፣ ውረድ፡
ገሪ ከው፡ “እንደራ ዪሉ” ዩኑ ኒጕር-ጕርበትሲ
ኣኽንነዲንሉ
ግን።
መዓስከርሊ
ቱስድኖሉ
ጀረቢነሰና ጳውሎስ እን ርእስ በሀርሲ፡ “ገለ የካ
ገረሳዅማ?” ይዅሉ። ኒ ይኸ፡ “ግሪኽ ጋብ
አርእሩዅማ?” ይዅሉ። እንሲን እና አርፍፍ ነድ
ጃብ፡ ድርግርግ እስረኽር፡ ሰጃ ሲሕ ከውኵወንትስኽር ከደንሊ ፍድራኽር ምሥራ፡ እንቲ
ኣኽግራኽርማ? ይዅሉ። ጳውሎስ ደአም፡ “ኣንታ
ግርዋ ያሁዳ ጠርሴስ ቂልቅየትሪሩዅ፡ እን ድገ
አርእስትረሪትልድ ግን፣ እና ከውሲ ጋብየሎም
ኵዓይብ ሺወኵንካ” ዮ ወንተስዅሉ። እንሲን
ጳውሎስቲ ጋቢሮ ባሮሰነክሉ፡ እን ዳዲሰንሊ ደው
ዮ እን ከውሲ ናንድ አሸሩዅሎም እማ፡ ገሪ
ሀድአት ኣኾሰና ዕብራይስጢር ጋብድ ነወዮ
ጋቢዅ።

ምስማክ
ይእዜ እትነሣእ ይቤ እግዚአብሔር፣እሬሲ መድኃኒተ
ወአግህድ ቦቱ፣ ቃለ እግዚአብሔር ቃል ንጹሕ። (መዝ
11፡ 5)

ሉቃስር ኪሠሪር ብሽራት 24፡ 13-32
እነሓን ይኸ፡ እን ግርጋ እንዲሂሲ ናልድ ለጛ፡
ኢየሩሳሌምልድ ወልትረጝን ፊዅሰን ሺርደሪ፡
ኤማሁስ ይስትረሪ ድገትል ፈሩኑ እርግኑዅ። ናው
ይኸ፡ እን ኣኻ ጋራትድ እኺርኺርሊ ጋቡኑ
እርግኑዅ። ጋቡኑኽር መመዩኑኽርኻ ኢየሱስ
ስኵሩዅ እማ፡ ናዲ ሕበርሰ ፈርዶ ተርሲዅ።
አለለይግኒንሉ ደአም ናዕልል አበስቶ እርጉዅ። ኒ
ይኸ፡ “እና ፈርዱኑ ጕሂሲ እኺርኺርሊ ጋብደነው
ውረኒ ግን?” ይዅሎም። ቀለዮጳ ይስታዅ ላዅ
ናልድኻ፡ “እና ግርጋት ነድ ኢየሩሳሌምሊ
ኣኸውሲ አርእግራኽር፡ እንቲ ኵቱማ ጋሻይ
ኣኽሮ?” ዮ ወንተስዅሉ። ኒ ይኸ፡ “ውራኒ
ግን?” ይዅሎም። ናው ይኸ፡ “እና ኢየሱስ
ናዝሬትሩዅ፡ ጃርዲ ኣዳምዲር ጃብል ቆልድ
ኣኽን ወራትድ ሒለቱዅ ነቢይ እርጋዅ ግርወስ፡
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ከዳ ገሹዲ፡ ይና በህሊንዲ ክሪል ደኵስኖ
ኡንዅሉኽር ከርከርድንዅሉኽር፣ ይን ደአም እን
እስራኤልቲ ደአንዳዅ ኒ ግን ይኖ ሳድኑ
እርግንዅን። ኒውክ ኒን ኣኸንትልድ ይኸ፡ ንኪ
ሢዀር ኳራ ግን። ደአም ይነልድ እኲን አርብል
ጕራብኖ እርግኑዅ እማ፡ ፈከርዳ ጋር ድዊኒዅና፣
ኒረሰስ ብኖሰነክ ይኸ፡ ኒርሕድ ዋነት ድወውለን
መልእክየትሲ
ቋልነት
እንትኖ
ድዊኒዅና።
ይነልድር ገለ ከው አርብል ፈርኑዅ፣ እን እኲን
ይነሰነኻ ኣኾ አርንዅሉ፣ ኒትኻ ቋልኒሉ።” ኒ
ይኸ፡ “ኒድክድ እን ነበዋት ጋቢነዅድ እምነስ፡
ናለበካ ደⶖጐርሳዅዲ ዓወስዲ፡ ክርስቶስ እና
ጂበዲ ምቝልዲት ብትሮ እማ ኒክብርሊ ቱሮ
ዋጅብ ኣኽጋዅማ?” ይዅሎም። ሙሴዲ ነበዋት
ናድክዲትልድ ተርሰኻ እን ኒገፍድ ክቱባንሊ
ህምባዅሲክ ኒትክ እጝክሮሎም ተርሲዅ። እን
ናው ፈሩኑ እርግነሪ ድገትል ስኵሮሰነኻ፡
ደኳዅሰና ተኪዅ፣ ናው ደአም፡ “ብራ
ኣመቕረብ ኣኹዅ፣ ኳራኽር ለብቲ እማ፡ ይነዲ
ኪ” ይኖ ቀሰብንዅሉ። ኒ ይኸ፡ ናዲ ክሮ
ገለዱዅ። መአዲሪል ናዲ ከፍ ዮሰነካ ሳንሳዓስ
ጕዱዅ፡ ገውሩዅ፡ ሸረፎኽር እውዅሎም፣
እንሲን ናዕልል ብስቱዅ እማ፡ አለለይንዅሉ፣ ኒ
ደአም
ናልድ
ሐገይሱዅ፣
ብንዅርሉ።
እኺርኺርስኽር፡
“እን
ደርብል
ጋቡናኽር
ክቱባትሲ እጝኩልናኽር፡ ይና ለፈክ ሓው ዩና
እርግለማ” ይስትጚኒዅ። (እም ቅድመ ዓለም)

ክቢትሪ/ግንቦት ፪/10
ሰጀር ሰምበር ፋጅኺዅ

መዝሙር
ተንሥአ ወአንሥአ ኵሎ ሙታን ..

ጳውሎስር ንሽቃ ቈላስየሩሊ 3፡ 1-25
ገድም፡ ክርስቶስዲ ጕድናኽር ኣኽድኖ ደምቢ፡
እን ክርስቶስ፡ ጃር ላው ናንሊ ከፍ ዮ ህምባዅል፡
እን ክብ የው ጋራትሲ ጀረባ። እንታ ቀልብሲ እን
ጋራት ብሪውሊ ኣኽጊ፡ እን ጋራት አወት
ህምበውሊ ገምዳ፣ ውረድ፡ እንትን ክርድኑዅ፣
እንታ ሪሕኻ ክርስቶስዲ ጃርሊ ትብትሮ ህምበቲ።
እን እንታ ሪሕ ኣኻዅ ክርስቶስ ወድሕስቶሰነክ፡
እንትጝር ኒዲ ክብርድ ወድሕስትትኖ ግን። ንድ
መታን፡ እንተል ህምባዅ ሥኺ ሸንሀትስክ፡
ኒንኻ፡ ቀሓብና፡ ለጭሓት ብና፡ እጝከሊሥኺዅ፡ ምቝላ ጀርብ፡ መግሀፍ፡ ኒን ይኸ፡

ጣዖት ኬነይና ይና ግን፡ ነስ ኰሎም። ነድ
ሰበትድ፡ እን አዘዝሰገውድ ዳግ፡ ሕርቕርቖት
ጃሩዅ እንተረኵ እⶖኩዅ። እንትኽር እማና እና
ጋራት ነስ እስዱኑ ግን እንትን መንደርትዱኑ
እርግድናዅ፣ ናን ደአም፡ ነስ ናትክ፡ ዋኻ፡
ሕርቕርቖት፡ ምቝልናር፡ ጀኸን፡ ስማሰው-ጋብሲ
እንታ አብልድ ሺሽዳ። እን በላዅ ክኒት
ኒወራትዲክ
ማልድናኽር
ኣኽድንነዲን፡
እኺርኺርሊ ብⶔትጋ። ኒሰና ሓዲስ ክኒ ሰርድኖ
እን መሀደንታ ተኪን ጕርበት አምርድ ሓደስታ።
ነት
ግሪኸዲ
ያሁደዲ፡
ሰመተርሳዅዲ
ሰመተርስጋዅዲ፡ ገብረዲ ዳበርጋዅዲ፡ ገኝጂነዲ
በሪ ፈዅዲ እላ፣ ውረድ ክርስቶስ ኒውክዲ፡
ኒድክዲትል ግን። ጃርድ ፍሪርሰውሰና፡ ሻትካንዲ
እጝከልሰውዲ ኣኽድኖ፡ ራሕመትዲ፡ በከትዲ፡
ለጥይናዲ፡
ሓያሰትዲ፡
ዓቕልዲት
ሰራ።
እኺርኺርሲ ምዅራ፣ ኰዶ ላዅ አሪዅድ ዳግ
ሕርኽርኽ ክመን፡ ብሕል ይስትጛ፣ እን አደራ
ብሕል የሰነኩም፡ እንትጝር ኒሰና ብሕል ያ። ኰዶ
ነድ ናድካ ዳግ፡ እጝከሊ፡ ናትክ ጋራትሲ ነቓሰት
እጝጋዅ ሕሳንድ ሻክረሪ ግን እማ፡ ሰረላ። ላ
ገሮብሊ ሽጝስትድናኽር ግን እማ፡ ሰላም
ክርስቶስሩዅ እንታ ለፈክሊ ሓከምኒ፣ ኒሰና
ሓመደንቲ ኣኻ። ክርስቶስር ቆል እንተል ብጅኽድ
ሓደርኒ፣ ኰዶ ህምባ ልውርድክ እኺርኺርሲ
መሀርዳኽር
መዀዃኽር፣
እንታ
ለበከዲክ
ሓመድዱኑ፡
ሕላይዲ፡
ጅኝጃነዲ፡
ሕላይመንፈሱዲት ጃርሊ ስኵሳ። እንትን እስደናዅሲክ
ኒትክ፡ ቆልድ ኣኽን ወራትድ፡ እን አደራ
ኢየሱስር ሱⶖድ እሰሉ፣ ኒድ ሃብዲነኻ እኽር
ጃርሲ ሓመደሉ። እንትን እኲን፡ እን አደረድ
አስተሀለሰነክ ሀብዲነ እንታ ግርውድ አዘዝስታ።
እንትን ግርውር እንታ እኲንሲ እጝከለለን፣
ኒሰናኽር ተብገለን። ቈሊዕር አደረስ ፈርሕዳዅ
ወራት ግን እማ፡ እንተት እዃረውድ አዘዝሳ።
እክልር እንታ ቍር ገለብግኒን ሓረቕድገሎም፣
እንትን ገኝሺን፡ እንታ አርደትሲ ቋልስትትኖኽር
ባህሲትኖሎምኽር ኣኽጊ፡ እንታ ለበከዲክ እን
አደረስ ጕኢትዱኑ ኣኻዅዲክ አዘዝሰሎም። እንታ
ክድመት ኣኻዅሲክ ኣኽኒ ኣዳምሲ ኣኽጊ እን
አደረድ እኝሻቕስደነሰና ሃብዲነ እንታ ለበከዲክ
ከደማ፣ እን ለውሲ እንታ በኒሰና እን አደሪልድ
ከለብርደነት አርእድኖ ደምቢ፡ እን አደራ
ክርስቶስሲ ግን እንትን እኝሻቕስደናዅ። እን
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ምቝላ ከደማዃ፡ እን ኒ ምቝላ እሰውድ ፈዳይ
ከለብርዶ ግን፣ ውረድ ጃርሊ ገሽ ጎለልና እላ።

ሰልፋ ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 3፡ 15-22
ክርስቶስትኻ እንታ ለበኪል አደሪሰና ሸተክደሉ።
እን
እንተል
ህምባዅ
ሳደስ
ቋላዅድ፡
ወጝቀራዅድኩም
ውንትሳ
ኡትኖ፡
ዲማ
ደለምድናኽር ኣኻ፣ ደአም ዓቕልዲ ክብርዲሲ
እሰሉ፣ እንታ ሕላንስኽር ለጭሕዳ፣ ንድ መታን
ጀኽስትደነን፡ እን እንታ ኪዳ-አደብድ ክርስቶስር
ታለይቱት እንታ ኣክነድ፡ እን እንተት ጀኸው
ስማርድኖ ግን። ውረድ፡ ሳቀይና ጃር ምራድ
ኣከን፡ ምቝል እስዱኑ ሳቀይኒልዳ፡ ኪሠሪ እስዱኑ
ሳቀይደነን ኪደኵኩም። ውረድ ክርስቶስኽር፡
ጃርሊ ስኵርትኖር መታን፡ ኒ፡ እን ጫድቕ፡
ጫድቓን ኣኽገውድ መታን፡ ላዶን ዲመሲ ሓራም
ሰበትድ ሳቀዩዅ፣ ሥኸድ ክሩዅ መንፈስዳ
ርሑዅ ኣኹዅ። እና መንፈስ ንድ ፈሮ ይኸ፡ እን
ሓብስል እርገው ኣርዋሕሲ ሰበክዅሎም። ነን እን
እማና ኖህር ዘበንድ፡ እን ታⶖኰት ገበርስራካክ፡
ጃር ዓቕልድ ጨበሩⶖጉሲክሎም፡ አዘዝስና
ጕሸውሉ ግን። እን ታⶖኰትል ከለለው፡ ነንኻ
ሰዀታ ፊዅት ዓቘልድ ደአኑዅ። ናን ኒስ ተክረሪ
ጥምቀት፡ እንተት ደአንደቲ እⶖኵቲ፣ ጥምቀት፡
ኢየሱስ ክርስቶስር ክሪልድ ጕነድ፡ ኪዳ-ቀልብድ
ጃርሊ ስኵራዅ ጸሎት ግን ግራ፡ ሥኻ ዓማቕሲ
ለጭሕዳዅ ኣኽላ። ኒ፡ ሰሚል ዓረጎ ጃር ላው
ናንሊ ህምበኵ፣ ኒድ መልእክየትዲ ስልጠትዲ
ሒልትትዲ መለክሰነኵሉ እⶖኵኑዅ።

ሓዋርያታ ወራት 11፡ 1-18
ሓዋርያትዲ እን ይሁደትል እርገው ሻንዲ፡ እን
ከው አሪ በለዱኽር ቆል ጃሩዅሲ ከለብርነት
ዋስኑዅ። ጴጥሮስ ኢየሩሳሌም ገሊሎሰና እን
ሰመተርሰው
እምነንቲ፡
“እንቲ
ውሪዅ
ሰመተርስገውሊ ፈርድዅን፡ ናድኽር ቍርዅን?”
ይኖ ልኺኒዅሉ። ጴጥሮስ ይኸ፡ ተልተሎ
ድዊሮሎም ተርሲዅ፣ “ኣን ኢዮጴር ድገትል
ጸለዩⶖጉሲክ፡ ሀነንዮ ራእይ ቋልዅን፣ ኒል፡ ኒሰጃ
ቍጭንድ ሸኽስታዅ ታዊና በሀር ተካዅ ሰንዓታ
ሰሚልድ ይል ኣኽራሲክ ገሙዅ። ተጝሰ
መኸልቶሰነክሉ፡
ኒዓጝቀይል፡
ሰጃ
ልኩ
ሕያይትዲ፡ ቃየው-ዋኒንዲ፡ ለመም የውዲ፡
ኒሰናኽር ኰዶ ጀከል ሰሚውዲት ቋልዅን። እንሲን
ይኸ፡ ‘ጴጥሮስ ጒ፡ በረኽሮኽር ቊ’ ያዅለ ደሀይ
ዋስዅን፣ ኣን ደአም፡ ‘ይአደራ ፈንፈንዳዅ ወሪ

ለጭሕጋዅ የአብሊ ኒዀርስክ ትዎ አርእላ እማ፡
ኣከላ’ ይዅን። ሊጘር ወክት ይኸ፡ ‘እን ጃር
ነገይዳዅሲ እንቲ ፈንፈንትግሉ’ ያዅ ደሀይ
ሰሚልድ ወንተስዅለ። እና ጋር ኒን ሢዅን
ኣኹዅ፣ ኒውክ ይኸ፡ ሰሚል ኣኽራሲክ
ገለልሱዅ። እነሓን ይኸ፡ እን ወክቲ እንድሂሲ
ሠዃ ግርዋ ቂሳርየትልድ ይል እኝሻቕስኖ፡ እን
ይን እርግና ልጝንሊ ገእ ይኑዅ፣ መንፈስ ይኸ፡
ላሪ ጎላል እሰጊ ናዲ ፈርያ ድዊዅለ፣
አለመርትክባ፡ እና ወልታ ሻንኽር ተለይንዅለ፣
እን ግርወድ ልጝንልኽር አተይንዅን። ኒ ይኸ፡
መልኣክ ኒልጝል ደው ዮ፡ ‘ኢዮጴትል እኝሸቒ
እማ፡ እን ጴጥሮስ ስምዖን ይስታዅሲ ሽጝሮ
ነቕሲሉ፣ ኵዲ ኵጪወዲ ደአንደነሪላ ቆልሲ
ድዊሮካ ግን’ ዩⶖጉሲክሉ ቋለት ድዊዅና፣ ጋብያ
ተርሰሰናኽር መንፈስ ሻትክ እን ተርሊ ይና ዳግ
ኣኾ ገማዅሰና ገምዅሎም። ኣን ይኸ፡ ‘ዮሓንስ
ዓቝድ ጠመቕዱዅ፡ እንትን ደአም መንፈስ
ሻትክድ ጠመቕስትኖ ግን’ ያዅ እን አደሪ ቆልሲ
እልብድዅን፣ ገድም ጃር እን ይነት፡ እን አደራ
ኢየሱስ ክርስቶስቲ እምኖሰና እዋዅና እውንሲ
ኒሰና ናድር እዎሎም ደምቢ፡ ኣን አውኒ ኣኾ ግን
ጃርሲ ይገበብነሉ?” ነስ ዋስኖሰነክ ትም ይኑዅ።
“ጃር እን ከው አሪ በለዱውድር ሪሕድ ኣካዅ
ጥዕስ
እውዅሎም”
ዩኑⶖጉሲክኽር
ጃርሲ
ሓመድኑዅ።

ምስማክ

አንሰ ሰከብኩ ወኖምኩ። ወተንሣእኩ እስመ
እግዚአብሔር አንሥአኒ፣ ኢይፈርህ እምአእላፍ
አሕዛብ። (መዝ 3፡ 6-7)

ሉቃስር ኪሠሪር ብሽራት 24፡ 33-44
እን ሁመቲ እንድሂሲ ጕኖ ኢየሩሳሌም
ወንተርኑዅ እማ፡ እን ሽካ ላዅዲ፡ እና ናዲ
እርገውዲት እክብስኖ አርንዅሎም። ናው ይኸ፡
“እን አደራ እምንድክ ጒዅ፣ ስምዖንስኽር
ቋልስትዅሉ” ዩኑ ድዊኒዅሎም። እን ለጛ ኰዶ
እን ደርብል ኣኸውስኽር፡ ሳንሳዓ ሸረፎሰና
አዋሃቢነ
አለለይነትሉኽር
ድዊኒዅ።
ነስ
ጋቡኑⶖጉሲክ ኢየሱስ ኒላውድ ናነበክል ደው ዩዅ
እማ፡ “ሰላም እንተዲ ኣኽኒ” ይዅሎም። ደአም
ናው መንፈስ ቋልኑዅ ተከሎም ስጝግጥ ይኑዅር
በኻኽርኑዅር። ኒ ይኸ፡ “ውራ ኣኽድኖ
በኻኽርደናዅን፡ ኒስ ተካ ሕሳባ ውሪዅ እንታ
ለበኪል ጓዅን? ኣን ይላውድ ኣኸት ይናንትትዲ
ይልኩኵዲት መኸልታ፡ እና ይል ቋልደናዅሰና
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መንፈስ ሥኸዲ ናሽዲ ሻኽላ፣ ተመደለ እማ ቋላ”
ይዅሎም። ነስ ዮሰነክ ኒናንትትዲ ኒልኩኵዲት
ቋሊስዅሎም። ናው ይኸ፡ ፈከርስኖ ፈርሓት
ሰበትድ ልሳዕ እምና ብንነዲን፡ ኒ፡ “ነት ገለ
ቊስታዅ ሻኽድኑዅማ?” ይዅሎም። ናውኻ በና
ዓሲዅ ቀመድሳዅ ኡንዅሉ፣ ከለብሮኻ ናጃብል
ቊዅ። ኒ ይኸ፡ “ኒን እን ኣን እንተዲ
ዋኑⶖጉሲክ፡
‘ሙሴር
ፍቲሕዲ
ነበዋታ
ሕላይዲትል ይት ቋለት ከተብሳዅ ኒውክ ተመምሮ
ዋጅብ ግን’ ዮ ድወዅኩም ይቖል ግን”
ይዅሎም። (እም ቅድመ ዓለም)

ክቢትሪ ፱/17
አⶖኰር ሰምበር ፋጅኺዅ

መዝሙር
ፋሲካ ዛቲ ዕለት ..

ጳውሎስር ንሽቃ ሮሚውሊ 4፡ 14-25
እን ፍቲሕልድ ኣኸው ካያ መረሰው ኣከነን፡
ኣማነት ብላሽ ግን፣ እን ሳዳኽር ኣረኻ ክመጊድ።
ውረድ፡ ፍቲሕ ጨዓት ናቕሰኵ፣ እን ፍቲሕ ዋኒጋ
ኣካንሊ ይኸ፡ ፍቲሕሲ ዳድና እላ። ንድኻ፡ እን
ሳዳ ገድሊ ፊዅሮር መታን ኰዶ ኒድክ ኒጅንስድር
አባ ኣኽሮር መታን ኣማነትሊ ጨግዕስተኵ፣ እን
ፍቲሕሲ ተለየውድ ካያ ኣኽጊኻ፡ እን ኣብርሃምር
ኣማነትሲ በንስጘውድር ግን፣ ውረድ፡ ኣብርሃም
ናድክድ ይነድ ይና እኽር ግን፣ ኒንኻ፡ “ገሪ
ድወልድ
ናእኽር
እሲዅንካ”
ይስቶ
ከተብሳዅሰና፡ ክረውድ ሪሕ እዋዅ፡ ዋኒገውስኻ
መምብሮትል ሽጛዅ ጃር ጃብል እምነዲን ግን።
“ገሪ ድወልድ ናእኽር” ኣኽሮ ኣኸት፡ ኒሰናኽር፡
“ኵጅንስ ገሪው ኣኽሮ ግን” ይስቶ እርጋዅሰና፡
ሳዳ እጝጋዅሊ ሳዱ እምኑዅ። (ሊኽ አመሪ
ባካቱዅ ኣኩ) ገኒት ኒገሮቡዅዲ፡ ሣረር እርሕም
ኵሪርትነዲት ቋሉⶖጉሲክ፡ ኒኣማነትድ ሓየምላ።
ኣማነት ብና፡ እን ጃርሊ ህምባዅሉ ኒሳደስ
ሊጝትል እሲለሉ፣ አለመርትክባ፡ ጃርድ ሙሳ
እዉ፡ እን ጃር ንሳዲሳዅሲ እሰት ትክሰ ፈሀሞ፡
ኒአማነትድ ትክሰ ተቡዅ። ንድ መታን፡
ኒኣማነት፡ “ኒድ ጨዳቐትሰና ሺብትዅሉ።” ናን
ደአም እን ቆላት፡ “ኒድ ሺብትዅሉ” የው
ኒመታን ካያ ኣኽላ፣ ይና መታንኽር ግን፣ እን ይና
አደራ ኢየሱስቲ ክሪልድ ጕዳዅድ እምናኽርድር
ሺብትሮና ግን። ንኻ ይና ዓገብ ሰበትድኻ

ላምስታዅ፣ ይና ጨዳቐት መታንኻ ክሪልድ ጐዅ
ግን።

ቋላ ዮሓንስሩዅ 20፡ 1-15
እን መርሖራ ጎቝ ገሪዅ ቆሪታዅዱዅዲ፡ በሀር
ስልስለትዲ ኒናንተል ሻኻዅ መልኣክ ሰሚልድ
ገሙⶖጉሲክ ቋልዅን። ኒ ይኸ፡ እን ድያብሎስዲ
ሰጣንዲ ኣኻዅ፡ እን ሰበራ እን ምራዋ እማኒዅሲ
ሻኽዅሉ፣ ሲሕ አመራኽር እኝሸውዅሉ። እን
ሲሕ አመራ ተመምራሲክ ይኸ፡ ጎቝ ገሪዅ
ቆሪታዅሊ ማልዅሉ። ገድም ንድ ደምቢ ከውሲ
ከቲሰጊን ዮ አበዶ ኒዳግል ዕላመት እሲዅሉ። ንድ
ደምቢ ደአም ከለላ ግርጋት እጝክስትሮ ህምበኵሉ።
ንድ ደምቢ ኰዶ ቂጦታት ቋልዅን። እን
ቂጦታተል ከፍ ዮ ህምበውሲ ፈረድኖኻ ሥልጠት
እውስትዅሎም። ነን እን ኢየሱስቲ ሰምዕድነድር፡
ቆል ጃሩዅሲ ናሰበክነድር፡ ሰፍድ ነተፍሰውዲ፡
እን ዋኒንዲ ኒተኪንዲትል ፍግም ይገውዲ፡
ኒዕላመትስኽር
ናብሶትል
ወሪ
ናናንትተል
ከለብርገውዲር ኣርዋሕ ግን። ናው፡ ሪሕል
ወንተርኑዅ፡
ክርስቶስድኽር
ሲሕ
አመራ
ጊምኑዅ። እን ከብተው ክረው ደአም እን ሲሕ
አመረስ ተመምድድናሲክ ሪሕል ወንተርኒ። ኒን
እን ሰልፋ ክሪልድ ጕና ግን። እን ሰልፋ ክሪልድ
ጕኒል በና ሻው፡ ገውርሰውዲ ሻትካንዲ ግን።
ጃሩዲ ክርስቶስሩዲ ከድ ኣኽድኖ፡ ኒድኽር ሲሕ
አመራ መለክድኖ ግን ግራ፡ እን ሊጘር ክራ ነድ
ዳግ ሥልጠት ሻኽላ። እን ሲሕ አመራ
ተመሞሰነክ፡ ሰጣን ኒ ንሽዊልድ ጠለቕስሮ ግን
እማ፡ እኝሽኽሊ እክብሮሎም ዮ፡ እን ሰጃ ብሪጃር
መገለይል መንደርተው ከው፡ ጎግዲ ማጎግዲት
ከቲሲሮ፡ እንትሮ ግን፣ ናሺብር ቁሻ በሓሩዅሰና
ግን። እን እዳናዅ ብሪል ዓሰስኖ፣ እን ሻትካና
ኣካንዲ፡
እን
እጝከልስረሪ
ዕርዲረዲት
ክልውርንዅላ፣ ሰሚልድ ይኸ፡ ለኻ እንቶ
ለቝመጭዅሎም።
እን
ከቲሰዅሎም
ድያብሎስኽር፡ እን ዋኒንዲ፡ እን ብጟ ነቢረዲ
እርግናዅ በሓር ለኸዲ ዲንዲሩዅል ማልሱዅ።
ዲማ ዳይምድኻ ቂርዲ ገርክዲ ሳቀይድኖ ግን።
ንድ ደምቢ ቂጦራ ጫዕዳዅ በሀርዲ፡ እን ኒል ከፍ
ዮ ህምባዅዲት ቋልዅን። ሰመዲ ብረዲ ይኸ፡
ኒገሸልድ እግርኑዅ፡ ናድ ኣካዅ ኣካንኽር
ቢስቱዅ። ክረው በህሊንዲ ግናቲትዲ ይኸ፡ እን
ቂጦራ ሰሚዅድ ጃብል ደው ዮ ህምበውሲ
ቋልዅን፣ ገፋትርኽር ብስቶ እርጉዅ፣ ኒሰናኽር
አሪዅ ገፍተር መምብሮሩዅ ብስቶ እርጉዅ። እን
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ክረው ይኸ፡ እን ገፍተርሊ ከተብሶ ዲወዅሰና
ላዅክ ናወራትሰና ፈረድስኑዅ። በሓር ይኸ፡ እን
ንርትል ህምበው ክረውሲ ወንተስሮ ኡቲ። ክረዲ
ሲኦልድኽር ናል ህምበው ክረውሲ ወንተስኖ
ኡኑዅ፣ ናውክኽር ናወራትሰና ፈረድስኑዅ።
ክረዲ
ሲኦልድኽር
እን
ዓይግ
ለኺዅል
ማልስኑዅ። እን ዓይግ ለኺዅ ይናኻ ሊጘር ክራ
ይና ግን። ኣኻዅክ ኣኽኒ፡ ኒሱⶖ ገፍተር
መምብሮሩዅል አርስጋዅክ፡ እን ዓይግ ለኺዅል
ማልሱዅ።

ሓዋርያታ ወራት 10፡ 39-43
ያሁድ ብረዲ ኢየሩሳሌምዲትል ኒእሰው ወራትድ
ይኸ፡ ይን ሰሚዕ ግን። ኒት፡ ካኒል ከርከርድኖ
ኩንዅሉ። ጃር ደአም ሢዀር ኳሪል ጕድዅሉ፣
ወድሕስተሰናኽር ሀቢዅሉ፣ ኒስ፡ እን ናድክ
ከውድ ዕባብድ ኣኽጊ፡ ሰሚዕ ኣኽኖር መታን፡
ጃር ጃቢሶ ፍሪራዅና፡ ክሪልድ ኒጕኒ ደምቢ ኒዲ
ቍናኽርዲ
ጅእናኽርዲሲ
ይነድ
ግን
ንወድሕስታዅ።
ኒ፡
ህምበውዲ
ክረውዲር
ፈረደንታ ኣኽሮ ጃርድ የመምሳዅ ኒኣክነስ ከውድ
ሰበክኖኽር
ሰምዕኖኽር
አዘዝዅና።
ኒድ
እምናዅክ፡ ኒሱⶖድ ሓራም ብሕልታ አረረት፡
ናውክ ነበዋት ኒት ቋለት ሰምዓነኵ” ይዅሎም።

ምስማክ
በልዑ ወጸግቡ ጥቀ፣ ወወሀቦሙ ለፍትወቶሙ፣
ወኢያኅጥዖሙ እም ዘፈቀዱ። (መዝ 77፡ 29-30)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 21፡ 1-14
ንድ ደምቢ ኢየሱስ ኒታለይቱትድ ጥብርያዶስር
በሓር ገባ ሓዲስድ ቋልስትዅሎም፣ እና
ነወያዅድር ቋልስትዅሎም። ስምዖን ጴጥሮስዲ፡
እን ዲዲሞስ ይስቶ ሽጝስታዅ ቶማስዲ፡ ናትናኤል
ቃና ገሊለሩዅዲ፡ ዘብዴዎስቝርዲ፡ ኰዶ አሪው
ለጛ ኒታለይቱትልድ ላድ ዋንቱኑ ግን። ስምዖን
ጴጥሮስኻ፡ “ኣን ዓሳ ገፈፍያ ፈርያ ግን”
ይዅሎም። ናው ይኸ፡ “ይጝር ኵዲ ፈርኖ ግን”
ይንዅሉ። ፍኖኻ ታⶖኰትሊ ቱኑዅ፣ ደአም እን
ቂሪ እንድሂሲ ላሪ ሻኽኒ። ብራ ክሶሰነክኻ ኢየሱስ
እን በሓር ሸሊ ደው ዩዅ፣ እን ታለይቱት ደአም
ኢየሱስ ኣኸት አርእኖ እርግኒ። ኢየሱስ ይኸ፡
“ይእቝርገ፡ ገለ ዓሳ ሻኽድኑዅማ?” ይዅሎም።
ናው ይኸ፡ “ሻኽኒ” ይኖ ወንተስኑዅሉ። ኒ ይኸ፡
“እን ሰቀርሲ፡ እን ታⶖኰት ላውል ማለሉ እማ፡
አርትኖ ግን” ይዅሎም። እንሲን ማልንዅሉ፣ እን

ዓሳ
ብጅኽልድ
ጐዅ
ይኸ፡
ገወድነስ
ቂልስንዅሉ። እን ኢየሱስ እጝከላዅ ታለይቱራ
ይኸ፡ ጴጥሮስቲ፡ “እን አደራ ግን ኣኽላ!”
ይዅሉ። ስምዖን ጴጥሮስኻ፡ እን አደራ ኣኸት
ዋሶሰነክ፡ ካያ እርጉዅ እማ፡ ኒሰረነስ ደበልቶ
ባሓርሊ ባⶖጕሩዅ። እን አሪው ታለይቱት
ደአም፡ ሱⶖት ኣኽጊ ብሪልድ ለጛ ሊኽ እመት
ካያ ሺርኖ እርግንነዲን፡ እን ሰቀር ዓሳ
እንሳኽሳዅሲ ታⶖኰትድ ገወዱኑሉ ፍኑዅ።
ብሪል ፍኖሰነካ፡ ኒዳግሊ ሳንሳዓዲ ዓሰዲ ሻዅ ገኣ
ቋልኑዅ፣ ኢየሱስኻ፡ “እና ናን ሻኽድነውልድ ገለ
ዓሳ ነቕሳ” ይዅሎም። ስምዖን ጴጥሮስኻ፡ እን
ታⶖኰትል
ፈሩዅ
እማ፡
እን
ሊኽዲ
አⶖኵረጝንዲ ሠዃ ዓሳ በህሊንድ እንሳኽሶ
ህምባዅ ሰቀርሲ ሸሊ ገወድዅሉ፣ ንድ ዓደድ
ገሪው ኣኩኻ እን ሰቀር ቀደድስላ። ኢየሱስኻ፡
“ላዃ ቈረሳ” ይዅሎም፣ እን አደራ ኣኸት
አርእንነዲንኻ፡ እን ታለይቱትልድ፡ ወላ ላዅ
ድኳ፡ “አውኒ እንቲ?” ዮ ወጝቀርዶሉ ረደያዅ
እርግላ። ኢየሱስ እንቶ ሳንሳዓስ ጕዱዅ እማ፡
እውዅሎም፡ ኒሰናኽር ኰዶ እን ዓሰስ። ኢየሱስ
ክረውልድ ጐ ደምቢ፡ ኒታለይቱትድ ኒሹት
ወድሕዱሎም ኒን ኒ ሢዀር ወክት ግን። (እም
ቅድመ ዓለም)

ክቢትሪ ፲፮/24
ወልተር ሰምበር ፋጅኺዅ

መዝሙር
አርአየ ሥልጣኖ ላዕለ ሞት..

ጳውሎስር ንሽቃ ሮሚውሊ 6፡ 1-14
እማኻ ውራ ይንን? ገድ በጀኽሮር መታን
ሓራም እስኑማ መንደርትንን? የኒ ግን! ይን እማና
ሓራምልድ ክርናኽር፡ አዋሃብነ ናን ኰዶ ኒል
መንደርትኖ?
ይን
ክርስቶስ
ኢየሱስሲ
ጠመቕስናኽር ናውክ፡
ኒክረድ
ጠመቕስነት
አርእግድናኽርማ? ንድ መታን፡ እን ክርስቶስ
ኒእኽርድ ክብርድ ክሪልድ ጐዅሰና፡ ኒሰና ይን
ሓዲስ
መምብሮ
መንደርትኖር
መታን፡
ጥምቀትድ፡ ኒዲ ክርኖ ኒዲ ደብትኒዅን። ኒክሪል፡
ኒት ተኪን፡ ኒዲ ላዅ ኣክነን፡ ኒጕኒልር፡
እምንድክ ኒሰና ኒት ተኪን ኣኽኖ ግን። ሓራምድ
ዲመሲ ንር ገኝሺን ኣኽግኒን፡ እን ይና ገሮብ
ሓራሙዅ ድድሮ፡ እን ገናዅ ይና-ሹ ኒዲ
ከርከርሰት አርእንዅን። በጋ፡ እን ክራዅክ
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ሓራምልድ በሪ ፋኵ። ደአም ክርስቶስዲ ክርናኽር
ኣክነን፡ ኒዲ መንደርትኖ ኣኽነትር እምነኵን።
ይን፡ እን ክሪልድ ጐዅ ክርስቶስ ኒዀርስክ ድሞ
ክረገት አርእንዅን፣ ክራ ንደምብክ ኒዳግል ምልክ
ሻኽላ። እን ኒክረድ ላዶን ዲመሲ ሓራም ሰበብድ
ግን ኒክራዅ፣ እን መምብሮ ኒመንደርታዅ ደአም
ጃርድ ግን። እንትን ይኸ፡ እንተሹቲ ሓራም
እስኒልድ ክርድነት፡ ክርስቶስ ኢየሱስኻ፡ ጃርድ
ርሑ ኣኽድነት ሓሰባ። ንድ መታን፡ ቀሓብሊ
ለብድጊንኩም፡ ሓራምሲ፡ እና እንታ ገሮብ
ክረንተድ ዳግል መለክሮ ባርገሉ። ክሮ ጐውሰና
እንተሹት ጃርድ መጠያ ግራ፡ እንታ ሰዀንንሲ
ሹር ምቝልናሩ ኣኽሮ ሓራምድ ደኵስድኖ ኡጋ፣
ደአም እንታ ሰዀንንሲ ሹር ጨዳቐቱ ኣኽሮ
ጃርድ ላምሰሎም። በጋ፡ ገድ ዓጝቀይል ግራ፡
ፍቲሕ ዓጝቀይል ኣኽግድናኽር ኣኽድንነዲን፡
ሓራም እንታ ዳግል ምልክ ሻኽላ።

ሰልፋ ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 4፡ 4-11
ናው፡ እንትን ናዲ እን ቀይድ እጝጋ መናብረትሊ
ሕበርሲግድናኽር
ኣኽድንነዲን
ፈከርሱኑ
ጀኸነኵኩም፤ ደአም ናው እን ህምበውዲ
ክረውዲት ፈረድሮ ደለሞ ህምባዅድ ጨብጫብ
ቀስብድ ኡድኖ ግን። ንድ መታን ግንኻ፡ ሥኸድ
ድኳ፡ ኣኻ ኣዳም ፈረድሳዅሰነክ ፈረድሰነን፡
ናውኽር ጃርዲ መንፈስሊ መንደርትድኖር መታን
ግን፡ እን ኪሠሪር ብሽራት፡ ክሮ ህምበውድር
ኒተምቢህሳዅ። ደⶖንጎባ ናድካ አለሩዅ ስኵሩዅ
እማ፡ ፈጠና፣ እንተሹትኽር አነባ፣ ኒንኻ እንታ
ጸሎትል ተውህትኖር መታን ግን። እጝከሊ ገሪ
ሓራምሲ ኩሰቲ እማ፡ ኒድካ አወይሲ እኺሪራ
እጝከሊት ተከዋ። ሕርጕም እጝገት ጋሺ ከለብራ።
ላዅክ እን ኒከለብራዅ እውን ገድሰና፡ እን ገሪ
ጅንስ ኣኻዅ ገድ ጃሩዅድ እኺርኺርድ
እኝሻቕሳ። እን ጋባዅ፡ ቆል ጃሩዅሰና ሃበ
ዲዊን፣ እኝሻቕሳዅር እን ጃር እዋዅሉ ሒልሰና
ሃበ እኝሻቕስን፣ ጃር ኢየሱስ ክርስቶስሲ ኒዲክዲክ
ከበርዶር መታን፡ ኒድ ክብርዲ ሥልጠትዲ ዲማ
ዳይምድ ወጀበኵ። አመን።

ሓዋርያታ ወራት 23፡ 15-21
ናን ይኸ፡ እንትን እን ዕግሎዲ ኣኽድኖ እን ክብ
ያዅ መድ አደረስ እንተል ነቕስሮሉ፡ ኒዅድ
ትክስዲነ መመይትኖ ጀረብደናኽር ተክዲነ ድወሉ፣
ይን ይኸ፡ እንተል ገእ ይጊ ኩኖሉ ደበልትኖ
ህምብነኵን” ይንዅሎም። ጳውሎሲ ኒሻኒዅራኻ

ናእጓብሲ ደለይዱዅ እማ፡ እን መዓስከርሊ ፈሮ
ጳውሎሲ ድዊዅሉ። ጳውሎስ ይኸ፡ እን ርእስ
ሊኹልድ ላዅሲ ሽጞ፡ “እና ቍራ ኒን እን ርእስ
ሲሕዅድ ድወውሉ ጋብ ሻኵ እማ፡ ኒል
ደኵሲሉ” ይዅሉ። ኒ ይኸ፡ አዶ ኒዲ እን ርእስ
ሲሕዅል ቱስዅሉ እማ፡ “ጳውሎስ እን እኝሸውሶ
ህምባዅ፡ ኒል ሽጞ እና ቍራ ኒን ድዋዅካ ጋር
ክሚነዲን ኵል ደኵስየሉ ወጝቀርዅለ” ዩዅሉ።
እን ክብ ያዅ መድ አደራኻ ናንድ ሻኾሉ ኒዲ
አዶ ፈሩ ዕጭጭሰ፡ “እን ድዊቶለ ጀረብራዅ
ውራኒ ግን?” ዮ ወጝቀሩዅሉ። ኒ ይኸ፡ “ያሁድ
ጳውሎስቲ
ኒገፍድ
ትክሲነ
ወጝቀርድኖሉ
ጀረበውሰና ኣኽኖ፡ አመሪ ዕግሎትል ገምድቶሉ
ሺዊድኖካ ኰድጚነ ህምበነኵ፣ ናልድ ይኸ፡
አርብያ ግርዊልድ በጀኸው አጐብኖሉ ህምበነኵ፣
ኒት ኩድናሲክ ይኸ፡ ቍግኒጝር ጅእግኒጝር ሸርኖ
ህምበነኵ እማ፡ ናን ደለምኖ ኵልድ ሳደድ
ጨበረነኵ እⶖኵኑዅ፣ እንቲ ደአም አጃ
ይግሎም” ይዅሉ።

ምስማክ

እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት፣ወቀጥቀጠ መናሥግተ
ዘኃፂን፣ ወተወከፎሙ እምፍኖተ ጌጋዮሙ። (መዝ
106፡ 15-16)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 21፡ 15-25
ቍኖሰነክ፡
ኢየሱስ፡
ስምዖን
ጴጥሮስቲ፡
“ስምዖን ዮናዅራ፡
እና
ነልድ፡
ትክስረ
እጝከልዳዅመለ?” ይዅሉ። ንኻ፡ “የዋ ይአደራ፡
ኣን እጝከለትካ እንቲ አርእሩዅ” ይዅሉ።
ኢየሱስኻ፡ “ይዓያዊት ቊሲ” ይዅሉ። ሊጘር
ወክት፡ “ስምዖን ዮናዅራ እጝከልዳዅመለ?”
ይዅሉ። ንኻ፡ “የዋ ይአደራ፡ ኣን እጝከለትካ
እንቲ አርእሩዅ” ይዅሉ። ኒ ይኸ፡ “ይበግሲ
ምቓቕሪ” ይዅሉ። ሢዀር ወክትኽር፡ “ስምዖን
ዮናዅራ እጝከልዳዅመለ?” ይዅሉ። ጴጥሮስ፡
ሢዀር ወክት እጝከልዳዅመለ ይነዲንሉ፡ ጐሀዩዅ
እማ፡ “ይአደራ እንቲ ኒትክ አርእሩዅ፡ ኣን
እጝከለትካኻር አርእሩዅ” ይዅሉ። ኢየሱስኻ፡
“ይበግሲ ቊሲ” ይዅሉ። “እንቲ በጥሕ ኣክሩ
ኵላውድ ደበልትሩ እርግሩዅ፣ ጀረብራዅሊክር
ፈርዱ ሰጝረኵ፣ ገንዶሰነክ ደአም ኵናንትትሲ
አሪውድ ጠለቕቶ ግን፣ አሪዅር ደበልድሮካ ግን፣
እንቲ ጀረቢግራዅልኽር አደትካ እምን-እምንድክ
የኵንካ እⶖኵዅን” ይዅሉ። ኒስ ኒያዅሉኻ፡
አወያ ክረድ ጃርሲ ከበርድሮ ኣኸት ሓበርዶሉ ዮ
ግን፣ ንድ ደምቢ “ተለዪለ” ይዅሉ። ጴጥሮስኻ
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ግልጭ ዩዅ እማ፡ እን ኢየሱስ እጝከላዅ
ታለይቱራ ለሀካዅሲሎም ቋሉዅ፣ ንኻ እን
ሙነትሊ ኢየሱስር ነሓርሊ ጭግዕዮ እርጋዅዲ፡
“ይአደራ፡ እን ደኵሶ ኡሮካ ፈራዅ አውኒ ግን?”
ያዅሉዲ ግን። ጴጥሮስ ቋሎሰነክሉ፡ ኢየሱስቲ፡
“ይአደራ፡ እና ግርዋ ኒን ውራ ኣኽሮ ግን?”
ይዅሉ። ኢየሱስኻ፡ “ኣን እንትሪስክ ዲዊሮ ይኪን
ኣከን፡ ውራ ፈርዅንካ? እንትታ ተለዪለ”
ይዅሉ። ንድኻ እን ታለይቱራ እንዲን ክረገት እና
ጋባ ኒኒ ሻና ነበክል ፍቲ፣ ኢየሱስ ደአም፡ “ኣን
እንትሪሲክ ዲዊሮ ይኪን ኣከን ውራ ፈርዅንካ?”
ዩዅ ግን ግራ ክረለታ ይላ። እና ንድ ገፍድ
ሰማዓዅዲ ከተባዅዲ እና ታለይቱራ ኒን ግን።
ኒሰሚዕ እምን ኣኸት ይን አርእንዅን። ኢየሱስ
እሰው አሪው ጋራትር ገሪው ህምበኵ። ናውክ
ላላሪሲ ከተብሰው ኣከን፡ ብሪጃር ድኳ እን
ከተብስርድ
ሸኸው
ገፋቲርሲ
ጕድጊድሎም
ተከኵለ።

ክቢትሪ ፳፫/31
ዘዕርገት/ዓረግኒዅ
መዝሙር
ሰንበት ዐርገ ሐመረ ..

ጳውሎስር ንሽቃ ሮሚውሊ 10፡ 1-21
ዎ ይሻን፡ ይለበኪ ሸንሀትዲ ጃርሊ ናመታን
ይሺውነዲ ናው ደአንድኖ ዮ ግን። እምንድ
አምርሊ ሠረርሳዅ ኣኽል ግራ፡ ጃርሲ ቋላዅድ
ረቐበንቲ ኣኪነት ኣን ይላውድ ሰምዓኵንሎም። እን
ጃርልድ
እንተራዅ
ጨዳቐትሲ
ቋላዅድ
ናአርእምብነድ፡
ኒሰናኽር
ናሹር
ጨዳቐት
ጠፍሕድኖ ናጀረብነድ፡ ናሹት፡ እን ጨዳቐት
ጃሩዅድ ዓጝቀይ እሲኒ፣ ውረድ ፍቲሕ ደⶖጎባ
ክርስቶስ ግን፡ እን ኒድ እምናዅዲክር ጨዳቐት
ኣኽሮሉ ግን። ሙሴ፡ እን ፍቲሕልድ እንተራዅ
ጨዳቐት ሰበትድ፡ “ላዅ ፍቲሕ ዮውሲ ወራትሊ
እርግሳዅ ዋነን፡ ኒድ መንደርትሮ ግን” ዮ
ከተቡዅ፣ እን ኣማነትልድ እንተራዅ ጨዳቐትኻ፡
“ኵለበከድ፡ ‘ክርስቶስቲ ገምድሮ፡ ሰሚል አውኒ
ዓረግሮ ግን?’ ይግ።” ኒስ ይሩ፡ ክርስቶስቲ
ገምድሮር መታን ኵይና ግን። ወሪ “ክርስቶስቲ
ክረውልድ ፍድሮ፡ ሲኦልትል አውኒ ገምሮ ግን?
ይግ።” ኒስ ይሩ፡ ክርስቶስቲ ክረልድ አወት
ዓረግድሮ ኵይና ግን። ውራ ደአም ያዅን? “እን

ቆል፡ ኵአብዲ ኵለበከዲትል ኵገባ ግን” የኵ፣
ኒንኻ፡ እን ቆል ኣማነቱዅ ይን ሰበክናዅ ግን፤
ኒንኻ፡ ኵአብዳ ኢየሱስ አደራ ኣኸት፡ ኵለበከዳ
ጃር ክሪልድ ጕደትሉ እምንደን፡ ደአንቶ ግን።
ውረድ እን ኒለበከድ እምናዅ ጨደቐኵ፣ እን
ኒአብድ ሰምዓዅር ደአነኵ። እን ክቱብኽር፡
“ኣኻዅክ ኣኽኒ ኒል እምናዅ ስማርዶ ኣኽላ”
የኵ። ውረድ ያሁደዲ ግሪኸዲር ነበክል ሲርና እላ፣
እን አደራ ናድካ አደራ ግን፣ ኒርድቕሲ ኰዶ እን
ሽጘውድሉ ናድክድ በርከትዶ እወኵ። ውረድ፡
“እን አደሪ ሱⶖሲ ሽጛዅ ኒውክ ደአንዶ ግን።”
ደአም እን ኒድ እምነገው አዋሃቢነ ሽጝድኖሉ ግን?
አዋሃቢነኻ ኒገፍድ ዋስግኒ ኒድ እምንድኖ?
በሸርዳዅ እጝገትኻ አዋሃቢነ ዋስድኖ? ከውኻ
እኝሻቕስግኒ አዋሃቢነ ተምብህድኖ? እን ከተብሶ
ህምባዅሰና፡ “እን ኪሠሪር ብሽራት በሸርደውድ
ልኩኵ አውስኮት ኪሠሪሩ ግን!” ደአም ናልድ
ናበልጝ፡ ኪሠሪር ብሽራትሲ ለበካ ገምድኒሉ፡
ውረድ ኢሳይያስ፡ “ይአደራ እን ይና ሰምዕነስ
አውኒ እምንዅንሉ?” የኵ። ንድ መታን፡ ኣማነት
እን ዋስስታዅልድ እንተረኵ፡ እን ዋስስታዃ
ክርስቶስቲ ሰበክኒልድ እንተረኵ። ኣን ደአም፡
“ዋስገውማ ኣኽድና?” ዮ ወጝቀረኵን። ደአም፡
“ናደሀይ ብሪልክ ፊዅ፡ ናቆልኽር፡ ብሪጃር
ግንድል ኣኽራሲክ ገእዩዅ” የሰና እምንድክ
ዋስኑዅ። እንደ ኣን ድሞ ወጝቀርያ፡ እስራኤልዱ
ፈሀምገውማ? ሰልፍ ሙሴ፡ “እን ድወል
ኣኽገውድ ረቐብድየኩም ግን፡ አምር እጝገው
ከውድር ሓረቕድየኩም ግን?” የኵ። ኢሳይያስር
ደይዓትድ፡ “እን ጀረቢገውድለ አርስዅን፡ እን
ወጝቀርገውድለኻ ይሹት ወድሕድዅን” የኵ።
እስራኤልቲ ቋላዅድ ደአም፡ “እን አዘዝሰገውዲ
ከይተን ኣኸው ከውዲት ከለብርያ ግርግ ተማምሲክ
ይናንትትሲ በጥሲዅን” የኵ።

ሰልፋ ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 3፡ 15-22
ክርስቶስትኻ እንታ ለበኪል አደሪሰና ሸተክደሉ።
እን
እንተል
ህምባዅ
ሳደስ
ቋላዅድ፡
ወጝቀራዅድኩም
ውንትሳ
ኡትኖ፡
ዲማ
ደለምድናኽር ኣኻ፣ ደአም ዓቕልዲ ክብርዲሲ
እሰሉ፣ እንታ ሕላንስኽር ለጭሕዳ፣ ንድ መታን
ጀኽስትደነን፡ እን እንታ ኪዳ-አደብድ ክርስቶስር
ታለይቱት እንታ ኣክነድ፡ እን እንተት ጀኸው
ስማርድኖ ግን። ውረድ፡ ሳቀይና ጃር ምራድ
ኣከን፡ ምቝል እስዱኑ ሳቀይኒልዳ፡ ኪሠሪ እስዱኑ
ሳቀይደነን ኪደኵኩም። ውረድ ክርስቶስኽር፡
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ጃርሊ ስኵርትኖር መታን፡ ኒ፡ እን ጫድቕ፡
ጫድቓን ኣኽገውድ መታን፡ ላዶን ዲመሲ ሓራም
ሰበትድ ሳቀዩዅ፣ ሥኸድ ክሩዅ መንፈስዳ
ርሑዅ ኣኹዅ። እና መንፈስ ንድ ፈሮ ይኸ፡ እን
ሓብስል እርገው ኣርዋሕሲ ሰበክዅሎም። ነን እን
እማና ኖህር ዘበንድ፡ እን ታⶖኰት ገበርስራካክ፡
ጃር ዓቕልድ ጨበሩⶖጉሲክሎም፡ አዘዝስና
ጕሸውሉ ግን። እን ታⶖኰትል ከለለው፡ ነንኻ
ሰዀታ ፊዅት ዓቘልድ ደአኑዅ። ናን ኒስ ተክረሪ
ጥምቀት፡ እንተት ደአንደቲ እⶖኵቲ፣ ጥምቀት፡
ኢየሱስ ክርስቶስር ክሪልድ ጕነድ፡ ኪዳ-ቀልብድ
ጃርሊ ስኵራዅ ጸሎት ግን ግራ፡ ሥኻ ዓማቕሲ
ለጭሕዳዅ ኣኽላ። ኒ፡ ሰሚል ዓረጎ ጃር ላው
ናንሊ ህምበኵ፣ ኒድ መልእክየትዲ ስልጠትዲ
ሒልትትዲ መለክሰነኵሉ እⶖኵኑዅ።

ሓዋርያታ ወራት 1፡ 1-11
ዎ ቴዎፍሎስ፡ እን ሰልፋ ይክቱብሊ፡ እን
ኢየሱስ እሲሮኽር መሀርድሮኽር ተርሰውሲ፡
አወት ሰሚል ፈ ግርጊል ኣኽራሲክ፡ እን
ሓዋርያት ንፍሪረውሲ፡ መንፈስ ሻትክድ አዘዞሎም
ደምቢ፡ ኣኸው ጋራትሲ ናትክ ከተቦልካ
እርግዅን። ኒሽዅዲ-ደምቢ፡ አርብያ ኳረስክ፡
ግም ጃሩዅሲ ቋለት ጋቡ፡ ገሪ-በርጨይድነድ
ኒሹት ሓበሮሎም ደምቢ፡ ናጝር ኒእማኒሰና ኒሪሕዲ
ዋነት ቋልስትዅሎም። ላገሽ ዋንቱናኻ፡ “ሳዳ
እኽርዱዅሲ ጨበሩኑ ኢየሩሳሌምልድ ፈርግኒን
አዘዝዅሎም። እን ጃቢሶ የሰነኩም፡ ዮሓንስ
ዓቝድ ግን ኒጠመቕዳዅ፣ እንትን ደአም ከለላ
ግርጋት ነበክል፡ መንፈስ ሻትክድ ጠመቕስትኖ
ግን” ይዅሎም። እክብስኖሰናኻ፡ “አደራ፡ እና
ወክት ኒልመኒ እን እስራኤልዲ ሕክምሲ
ኵወንተስነሉ?” ይኖ ወጝቀርንዅሉ። ኒ ይኸ፡
“እን እኽር ኒሥልጠትድ ኰሸረው አውካትዲ
እያማትዲት አርእና፡ እንታዅ ኣኽላ። መንፈስ
ሻትክ እንተዳግ ገሞሰና ደአም ሒል ከለብርትኖ
ግን። ይድ ኰዶ ኢየሩሳሌምዲ ኒልክ ይሁደዲ
ሰማርየዲ፡ ኒሰናኽር ብሪጃር ሸሊ ኣኽራሲክ
ይሰሚዕ ኣኽትኖ ግን” ይዅሎም። ነስ ዮ ደምቢ፡
ቋሉኑⶖጉሲክሉ፡ ላብኳና ኩሶሉ፡ ናዕልለልድ
ሐገይራሲክሉ፡ አወት ዓረጉዅ። ናው ተጝሲነ
ሰመስ መኸልቱኑⶖጉሲክ፡ ንኻ ሱⶖቲቱ ፈሩ፡
ሀደፍድ፡ ለጛ ግርው ሰረን ጫዕተው ሰረው
ናስምጥሊ ደው ይኑዅ፣ ነዋኽር ይኑዅ፡ “እንትን
ከው ገሊለሩ፡ ውሪዅ ሰመስ መኸልትዱኑ ደው
ይድኖ ህምብደናዅን? እና ኢየሱስ እንተልድ

ሰሚል ናን-ናን ዓረጋዅ፡ እና እንትን ሰሚል ዓረጉ
ቋልድነሰነሉ፡ ኒሰና ኣኾ እንትሮ ግን።”

ምስማክ
ዐርገ እግዚአብሔር በይባቤ። ወእግዚእነ በቃለ ወርን፣
ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ። (መዝ 46:5-6)

ሉቃስር ኪሠሪር ብሽራት 24፡ 45-53
እንሲን
ክቱባንሲ
ፈሀምድኖ
ናአምርሲ
ብድዅሎም እማ፡ “ክርስቶስ ጂበዲ ጨገምዲት
ብትሮ፡ ሢዀር ኳሪል ክሪልድ ጕሮ፡ ኒሱⶖድ
ይኸ፡
ንስሓዲ፡
ሓራም
ባርስትነዲ
ኢየሩሳሌምትልድ ተርሰ ናልክ ድወለል ሰበክስሮ
ከተብሳዅ ግን፣ እንትን ይኸ፡ እና ጋራት ነድ
ናሰሚዕ ግን። እነሓን ኣን ሳዳ ይእኽርዱዅሲ
ፈሲየልኩም ግን፣ እንትን ደአም ክብ ያዅልድ
ሒል ሰርትናሲክ ነራ እና ዕርዲረትል ጨበራ”
ይዅሎም።
ንደምቢ፡
ቢታንያ
ኣኽራሲክ
አድዅሎም
እማ፡
ኒናንትትሲ
ክብሰ
ገውርዅሎም፣ ገውሩⶖጉሲክሎም ናልድ ሲሪዅ
እማ ሰሚል ዓረጉዅ፣ ናው ይኸ፡ ፍግም ይንዅሉ
እማ፡ ገሪ ፈርሐትድ ኢየሩሳሌም ወንተርኑዅ፣
ጃርስኻ ዲማ መቕደስሊ ኣኽኖ ሓመዱኑሉ
እርግኑዅ። (እም ቅድመ ዓለም)

ክቢትሪ ፴
ጴራቅሊጦስ

መዝሙር
ይትፌሣሕ ሰማይ ..

ሰልፋ ጳውሎስር ንሽቃ ቆሮንጦስሩሊ 15፡ 20-40
ናን ደአም ክርስቶስ ክረውልድ ጒዅ፣ ንድኻ
እን ፊዀውድ በኽር ኣኾ ክረውልድ ጒዅ።
ውረድ ላ ግርወድ ክራ እንቱዅ፡ ላ ግርወድኻ
ክሪልድ ጕና ኣዅዅ፣ ናውክ ኣዳምሲ ክረነሰና፡
ኰዶ ኒሰና ናውክ ክርስቶስሲ መንደርተው
ኣኽኑዅ። ደአም ላዅክ ኒደርደርብድ ግን፣
ሰልፍኻ ክርስቶስ፡ ደምብጝ ኒእንተርኒልኻ፡ እን
ኒው ኣኸውክ ግን። ኣኻ ሲመርዲ፡ ሥልጠትዲ
ሒልዲት ድሂሶ ደምቢ፡ ሕክምሲ ጃር እኽርድ
ላምሶሰነክ እንሲን ደⶖጎባ ኣኽሮ ግን። ናትክ
ኒኣፋይትስ ኒልኵኳ ዓጝቀይሊ እሲራሲክ ሓከምሮ
አስተሀለኵሉ። እን ድድሮ ሻዅ ደⶖጎባ ኣባይ፡
ክራ ግን። ክቱብ ሻትክ ያዅሰና፡ “ጃር ኒትክ
ኒልኵኳ ዓጝቀይሊ ሓከምሰሰና ሀቢዅሉ፣” ኒውክ
ሓከምሰሰነሉ ሀቢዅ ዩⶖጉሲክ ደአም፡ እን ኒትክ
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ኒድ ሓከሚሳዅ ጃር እኽርሲ ቋለገት እሙር ግን።
ኒውክ ሓከምሶሰነሉ ይኸ፡ ጃር ናድከልር ኒድከልር
ኣኽሮር መታን፡ እን እዅራ ኒሹት እን ኒትክ
ሓከሚሳዅድሉ፡ ኒድ ሓከምስሮ ግን። ኣከገን፡ እን
ከው ክረውድ አብልክ ጠመቕሰው ውረኒ ግን
ናረባሕ? ኒዀርስክ ክረው ጓገው ኣከነን ውሪዅ
ግን ናአብልክ ጠመቕሰናዅን? ይን ኮዶ ውሪዅ
ግን ኣኻ ሰዓትልክ ጨገምሊ ቱናኽር? ይሻንገ፡
እን ይና አደራ ክርስቶስ ኢየሱስሲ እንተል
ህምባዅለ ሓበንድ ግርግሺባ ክረኵን እⶖኵዅን።
ኤፌሶንትል ኣን ዒቶትዲ ዋኺታዅ ኣዳምር
ሳዲሰና ኣከን፡ ውረኒ ግን ይረባሕ? እን ክረው
ጓገው ኣከነን፡ “ቍንጝር ጅእንጝር አመሪ ክረንቲ
ግራ” የናዅሰና ኣኽለማ? ምልሰጋ፡ “ሸኽዳ
ጨሪትና ትክያዅ ዓደትሲ ድሂሰኵ” ገለ እንተልድ
አርእጝ ጃሩዅ ሻኽኒ እማ፡ እምንሲ እስኒል
ተውሃ፡ ሓራምር እሰጋ፡ ነስ ይ-ይነኻ ስማርትኖ ዮ
ግን። በልጝ ደአም፡ “እን ክረው አዋኺነ ጕድኖ
ግን ውራ ተካ ገሮብኻ ክሚድኖ ግን” የው
ዋኒድና። ዓወድ፡ እን እንቲ ፈድራዅ ክርጊ ሪሕ
ሻኽላ። እን እንቲ ፈድራዅ እን ኣኽሮ ፈራዅሲ
ኣኽጊ ኒፈደነስ፡ ንኻ ጀርጒዅ ወሪ አሪ ፍራ
ጅንስ ኣኽሮ ገረሰኵ። ጃር ይኸ፡ ኒኪንሰና ሃበ
ገሮብ እወኵሉ። ኣኻ ፈደነስክር ኒገሮብሲ
እወኵሉ። ኒውክ ሥኻ ላዅ ኣኽላ፣ ላዃ
ኣዳምሩዅ አሪዃ እንሱሱዅ፡ ኰዶ ላዃ ዓሲዅ፡
አሪዃ ጀከላዅ ህምበኵ። ገሮብ ሰሚዅዲ፡ ገሮብ
ብሪዅዲ ህምበኵ። ደአም እን ሰሚውድ ክብር
እምንድክ ኒቱሩዅ ግን፡ እን ብሪውድ ክብርኽር
ሲረዅ ግን።

ሰልፋ ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 1፡ 1-12
ጴጥሮስ፡ ኢየሱስ ክርስቶስር ሓዋርዪልድ፡ እን
ጶንጦስዲ፡ ገላትየዲ፡ ቀጰዶቕየዲ፡ አስየዲ፡ ኰዶ
ቢታንየዲትል ፈተታሕ ዮ ህምበው ፍሪርሰውሊ፤
ኢየሱስ
ክርስቶስሲ
አዘዝሰውዲ፡
ኒብርሲ
ወርዕስትነድ ነገየውዲ ኣኽትኖር መታን፡ እኽር
ጃርድ
ፍሪርስድናኽርዲ
የመምስድናኽርዲ፡
መንፈስ ሻትክድ ሸተክድናኽርዲ፡ ገዲ ሰላምዲ
እንተል በጃኽኒ። ይና አደራ ኢየሱስ ክርስቶስር
ክረውልድ ጕነድ ሃበ መንደርታዅ ሳዳ እዋዅና፡
ኒምሕረት ብጅኽድ እን መንደርትረሪ ሳዳትል
ሓዲስ እዃርስነድ እቝር ሀበዅና፡ ጃርዲ ይና
አደራ ኢየሱስ ክርስቶስር እኽርዲ ገውርሳዅ
ኣኽኒ። እንተድ ኰዶ፡ ደነጋዅ፡ ዓማቕረጋዅ፡
ሳወይሰጋዅ ለው ሰሚል ሸኽስቶልኩም ህምበኵ።

እንትን ጃር ሒልድ፡ እን ደⶖጎባ ዘበንሊ
ወድሕስታዅ ደአን ደለሞ ህምባዅድ፡ ኣማነትድ
ተከውስድኖ ህምብደነኵ። ናን ድኳ ከለላ ወክትድ
ናትናቱር ውልአድ ጀረብደነን፡ ኒድ ፈርሕትኖ
ግን። ንድኻ እንታ ኣማንት እምን ኣኸት
አርእስትሮ ግን፣ ደሀብ ሽከን ድኳ ድደንታ ኣከን
ለኸድ ወጠንሰኵ፣ እንታ ኣማነት ደአም ወጠንሶሰና
ገሪ ኣረኻ ሻኵ፣ ውረድ ኢየሱስ ክርስቶስ
ወድሕስታካክ
ሓምደዲ
ሳቡርዲ
ክብርዲ
ከለብርትኖ ግን። እንትን ቋልድኒሉ፡ ደአም
እጝከልደነኵሉ፣ ናን ድኳ ቋልግድኒሉ ኒድ
እምንደነኵ፣ ንድኻ ድውስቲሮ ገረስተጋዅዲ፡
ካብርዲ፡
ፈርሓትድ
ድልቕልቕ
ይደነኵ
እⶖኵድኑዅ፤ ኒንኻ፡ እን እንታ ኣማነት ፍራ
ኣኻዅ እንታ ፊዅቲር ደአንሲ ከለብርደናኽር
ኣኽድንነዲን ግን። እን እንተድ የመምሳ ገድድ
ነበይሰው ነበዋት፡ እና ደአን ኒስ ቋለት፡ ፈጠኖ
ጀረቢኒዅር መመይንዅር። ኒንኻ፡ እን ናል
እርጋዅ መንፈስ ክርስቶስሩዅ፡ ክርስርቶስቲ
ቋለት፡ ሳቕዮትዲ እን ኒደንቢ ህምባዅ ክብርዲት
ጃቢሶ ሰምዓት፡ አውዲ፡ ወሪ አዋያዅ ዘበንዲት
ቋለት መመይኑዅ። ጃርኻ እና ናንሽቕናር እንተድ
ግራ ናድ ኣኽገት ወድሕድዅሎም፣ እና ጋራት ነን
እን ሰሚልድ እኝሻቕሳዅ መንፈስ ሻትክድ ሃቢነ
ኪሠሪር ብሽራት ሰበከውልኩም ንሽቕድ ናን
ድውስተኩም ህምበኵ፣ እና ጋር ኒስ መልእክየትር
ቋልድኖሉ ሸንህስተነኵ።

ሓዋርያታ ወራት 2፡ 22-36
ከው እስራኤልዱ፡ እና ኣን የኩም ፈረውሲ
ሸኑራ፡
እንተላውድ
አርእድነሰና፡
ኢየሱስ
ናዝሬትሩዅ እን ጃር እንታ ነበክል ኒድ ሃበ እሰው
ሒልዲ፡ ፍክርዲ፡ እሻራትዲሲ ጃር ሰምዓዅሉ
ግርዋ እርጉዅ፣ እና ግርዋ ኒን፡ እን ፍቲሕሲ
ቋለት፡ ድⶖስታዅ ስታት እማኒዅ አምር
ጃሩዅድ እውስታዅሲ፡ እንትን እን ከው ፍቲሕ
እጝገውድ
ናንድ
ከርከርድድንዅሉኽር
ኩድንዅሉኽር፣ ደአም፡ ክሪ ሒልድ ሸኽስትሮ
ገረስተጋዅ ኣኽነዲን፡ ጃር፡ ሲኦልዲር ዕቖትልድ
በሪ ፍዶ ጕድዅሉ። ዳዊት ኒዅድ ‘እን አደረስ
ዲማ ይጃብል ቋለኵንሉ፡ ኒ፡ ይላው ናንሊ
ዋኒነዲንኻ ሀወክሰሊ፣ ንድ መታን፡ ይለበካ
ፈርሑዅ፡ ይላጝቅኻ እልል ዩዅ፡ ይሥኻኽር
ሳደድ ክሮ ግን። ውረድ ይፊዅቲት ሲኦልትል
ባራለላ፡ ኵሻትክሲ ይኸ፡ በረስና ቋልዶ ባረለሉ።
እንቲ
ደርብ
ርሑዅሲ
አርእሲስርዅለ፡
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ኵዋንትነድር ይኸ፡ ፈርሓትድ ብስቶለ ግን’ ዩዅ።
ዎ ይሻን፡ እማኒውልድ ኣኻዅ ይና እኽር ዳዊት
ክረትር ደብተትር እንተድ ዳህርድ ድውስቲሮኩም
ዋጅብ ግን፣ ኒአርብ ይኸ፡ ንኪርቂር ኣኽራሲክ
ይና ነበክል ህምበኵ። ኒ፡ ነቢይ ኣኽነዲን፡
ኒአሰልድ ላዅሲ ኒቂጦራ ሲመሩዅል ከፍ ሲሮ፡
ጃር፡ ሸርነድ ሸረትሉ አርኡ እርጉዅ። ዳዊት፡
ጉርድ ክርስቶስር ክሪልድ ጕነድ፡ ‘ኒፊዅት
ሲኦልትል ከብተላ፡ ኒሥኻኽር በረስና ቋለላ’ ዮ
ጋበ እርጉዅ። እና ኢየሱስ ኒስ፡ ጃር ክሪልድ
ጕድዅሉ፡ ይጝር ንድ ኒድክድ ሰሚዕ ግን። ኒ
ይኸ፡ ጃር ላውል ክብ ዮሰና፡ ሳዳ መንፈስ
ሻትኩዅስኽር ኒእኽርልድ ከለብሮሰና፡ እና እንትን
ቋልደናዅዲ
ዋስደናዅዲት፡
ይና
ዳግ
ቡቝሲዅሉ። ዳዊት ሰሚል ዓረጋዅ ድኳ ኣከን፡
ደአም፡ ኒ፡ ኒላውድ ‘እን አደራ ይአደረስ፡
ኵአፋይትስ ኵልኵኳ ዓጝቀይ ሀቢሪሲክሎም ይላው
ናንሊ ከፍ ዪ’ የኵ። እማ እና እንትን
ከርከርድድናዅ
ኢየሱስቲ፡
ጃር፡
አደረዲ
መሲሕዲ እሰትሉ፣ እስራኤልትል ህምባ ከው
ናውክ
ኒስ
ጠፍሕዶ
አርእን”
ዩ
አተምቢህድዅሎም።

ምስማክ

ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር፣ ንትፌሣሕ
ወንትሐሠይ ባቲ፣ ኦ እግዚኦ አድኅንሶ። (መዝ 117፡
24-25)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 20፡ 1-18
እን ሰልፋ ግርጋ ኡናርዲትል፡ ማርያም
መግደለትሪ፡ ጕራብድ ጭልግልግል፡ እን አርብል
ፈርቲ እማ፡ እን ክርጘስ እን አርብልድ ያዕይስቶ
ቋልቲሉ። ጋጝረኻ ስምዖን ጴጥሮስዲ፡ እን አሪዅ
እን ኢየሱስ እጝከላዅ ታለይቱረዲትል ፈርዶ፡
“እን አደረስ አርብልድ አድንዅሉ፣ አዊል
ገምድነትሉኻ አርእሊ” ይቲሎም። እንሲን ጴጥሮስ
ፊዅ እማ፡ እን አሪዅ ታለይቱረዲ አርብሊ
ፈርኑዅ። ለጘርክ ጋጚኒዅ፣ ደአም እን አሪዅ
ታለይቱራ ጋጘ፡ ጴጥሮስቲ በደሮ፡ ኒጃብ አርብል
ገእይዅ። ሉም ዮ መኸልቶሰነካ፡ ኒል፡ መግነዝ
ገሞ ህምባዅሲ ቋሉዅ፣ ደአም ቱላ። ደምብን
ስምዖን ጴጥሮስ ተለዮ እንቱዅ እማ፡ እን አርብሊ
ትዉዅ፣ እን መግነዝ ገሞ ህምባዅስኻ ቋሉዅ።
እን ኒኣዀርሊ እርጋዅ ታዊና፡ እን መግነዝዲ
ኣኽጊ፡ ኒቱ ትብልሶ እርጉዅ። እንሲን እን አሪዅ
ታለይቱራ አርብል ሰልፍ ገእያዅ፡ ኒኽር ትዉዅ፣
ቋሎኻ እምኑዅ። እን “ክሪልድ ጕሮ ሻኵ” ያዅ

ክቱብሲ ደአም ለበካ ገምድኖሉ እርግኒ። እንሲን፡
እን ታለይቱት ናልጝል ወንተርኑዅ። ማርያምኻ
አርብ ገባ ኣኽሮ ስርዱ እርግቲ። ስርዱⶖጉሲክ
ይኸ፡ እን አርብሊ ሉም ይሮ፡ እን ኢየሱስር ረሳ
ገሞ እርጋዅል ጫዕተው ሰረን ሰረው ለጛ
መልእክየት ላዃ ኣዀርዅድ ላዃ ልኵኳዅድ ከፍ
ዮ ህምበውሲ ቋልቲ። ናው ይኸ፡ “እንቲ እዂና
ውራ ስርሳዅንኪ እⶖኵዅን” ይንዅላ። ንርኻ፡
“ይአደረስ
አድንዅሉ፣
አወት
እሲነትሉኻ
አርእሊ” ይቲሎም። ነስ ይሮ ደምቢራ ግልጭ ይቲ
እማ፡ ኢየሱስ ደው ያዅሲ ቋልቲ፣ ደአም ኒ
ኢየሱስ ኣኸት አርእሮ እርግላ። ኢየሱስ ይኸ፡
“እንቲ እዂና ውራ ስርሳዅንኪ እⶖኵዅን?
አውትኻ ጀረብራዅን?” ይዅላ። እን ጭንድቕሲ
ተከዋዅ ተከላኻ፡ “ይአደራ እንቲ ጕድራኽርሉ
ኣክረን፡ ኣን አድየሉ አወት እስረትሉ ድዊለ”
ይቲሉ። ኢየሱስኻ፡ “ማርያም” ይዅላ። ግልጭ
ይሮኻ
ዕብራይስጢሲ፡
“ረቡኒ!”
ይቲሉ፣
(ኒውሪናኻ መምህር ይና ግን)። ኢየሱስኻ፡ “ንጃብ
ይእኽርሊ ዓረጎ እልሊ እማ፡ ተመድግለ፣ ደአም
ይሻንሊ ፈሪ እማ፡ እን ይእኽርዲ እንታ
እኽርዲትል፡ ይጃርዲ እንታ ጃርዲትል ዓረገኵን
እⶖኵዅን፡ ይሮ ድዊሎም” ይዅላ። ማርያም
መግደለትሪ ይኸ፡ ፈርቲ እማ፡ “እን አደረስ
ቋልዅንሉ” ይሮ እን ታለይቱትድ በሸርድቲሎም፡
ነስ የትላኽር ድዊቲሎም። (እም ቅድመ ዓለም)

ትጟንሪ/ሰኔ ፯/14
ጴራቅሊጦስ ሊጘር

መዝሙር
ዐርገ እም ኀቤሆሙ ..

ጳውሎስር ንሽቃ ኤፌሶንዱሊ 4፡ 1-16
ንድ መታን፡ ኣን እን አደረድ ይእኝሻቕስነድ
እኝሸውሳኽር፡ እን ሽጛና እንትን ንርትል
ሽጝስትድነሪትል
ወጀባዅሰና
ኣኽድኖ
መንደርትትኖ፡ ለተቕ-ይነዲ፡ በከትዲ፡ ዓቕልዲ፡
እኺርኺርሲ እጝከሊሲ ምዅርነዲሲ፡ እንታ ላናር
መንፈሱዅሲ ንሽዋ ሰላምዅድ ተብድኖ ተከውትኖ
ሺወኵንኩም እⶖኵዅን። እንታ ሽጛኒል ላ ሳዲል
ሽጝስትድነሰና፡ ኒሰና ላ ገሮብዲ ላመንፈስዲ
ህምበኵ። ላ አደራ፡ ላ ኣማነት፡ ላ ጥምቀት፡
ናድካ አወይስኽር ናድክድር፡ ናድከልር ኣኻዅ፡ ላ
ጃርዲ ናድካ እኽርዲ ህምበኵ። ደአም እን
ክርስቶስር እውን መከሪሰነድ ይነድ ላዅድክ ገድ
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እውስትዅና። ንድ መታን፡ “ክብ ያዅል ዓረጎሰና
ኒዲ
ገሪውሲ
ሰልበ
አዶ
ዓረጉዅ፣
ኣዳሚንድቝርድኻ
ሕራብ
እዉዅ”
የኵ።
“ዓረጉዅ” ይና፡ ብሪ ቆርሊ ገሙዅ ይና ኣከገን
ውራ ይነኒ? ኒ እን ብሪ ቆርሊ ገማዅ፡ ኒድከል
ዋንቲሮኻ ሰመዲ ኒድ እንደረዲሲ ፈዅ ኒ ግን።
ኒ፡ በልጝስኻ ሓዋርያት፡ በልጝስኻ ነበዋት፡
በልጝስኻ ኪሠሪ በሸርደንቲ፡ በልጝስኻ ምቓቕዲ
መምህራንዲ ኣኽድኖ እውዅሎም። ኒን ይኸ፡ እን
ክርስቶስር ገሮብ ኣኽረሪ በክስታኒ ኳነይስቶር
መታጝር፡ ኰዶ እን ሻትካና ንሽቕናርሊ ታምማን
ኣኽድኖር መታጝር ግን፣ ይን ናውክ ይኸ፡ ላናር
ኣማነቱዅዲ፡ አርእጝ ጃርዅሪዅዲ፡ እካኮት
ገእይነዲሲ፡ ክርስቶስር ክብ ይና ታምምሲ
ላምርናሲክ ግን። ንድኻ ይን፡ እን ኣዳምር
ምቝልናር መሓክነድር፡ ምልነድር እንተራዅ
ምህሮር ውልዋልድ ነራ እንደራ ደሀይሰው ጅርምቢ
ኣኽኖ ኣኽኒ፣ ደአም እጝከሊሲ እምንሲ ጋብኑ
ኒልከል እን ኣዀር ኣኻዅ ክርስቶስትል ለገድኖ
ህምበኵና። ክርስቶስሲ ይኸ፡ ኒውክ ገሮብ ኣኻ
ንሽወዲክ እኺርኺርሊ ሕበበርሰኽር እኝሸውሶኽር፡
ኣኻ በነክ ገሽድ ከደሙⶖጉሲክ፡ እን ልግድ
ገሮቡዅ፡ ኒላውድ እጝከሊሲ ኳነይስሮ ካበኵ።

ሰልፋ ንሽቃ ዮሓንስትሪ 2፡ 1-17
ዎ ይእቝርገ ግናቲት! ሓራም እሰግድኒን ኒስ
ከተበኵንልኩም እⶖኵዅን። ላዅ ሓራም እሰዅ
ዋነን ደአም፡ ጃር እኽርድ ጃብል ዓይብራዅና
ሻኽንዅን። ንኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እን ጫድቕ
ግን። ኒ፡ ይና ሓራም ፍዳ ግን፣ ይና ሓራምድ ካያ
ኣኽግኻ ሓራም ብሪጃሩዅዲክ ግን። ኒትእዛዛትሲ
ተከውነን ይን አርእነትሉ ንድ ግን ይን
አመምእድናዅ። እን፡ “ኣን አርእዅንሉ” ያዅ፡
ኒትእዛዝሲ ደአም ተከወጋዅ ቡጟ ግን፣ እን
እምንኽር ኒል እላ። እን ኒቖልሲ ተከዋዅ፡ ኒል
እምንድክ እጝከሊ ጃርድሪ መልአቲ፣ ኒል ዋንትነት
ኰዶ ንድ ግን ይን አርእስትናዅ። እን “ኒል
መንደርተኵን”
ያዅ፡
እን
ኢየሱስ
ሃበ
መንደርተሰና ኒሰና ሃበ መንደርትሮ ሻኵ። ዎ
እጝከልስድናኽር! እን ተርልድ እርጋዅኩም
እማኒዅ ትእዛዝ ግን ግራ፡ ሓዲስ ትእዛዝ ኣኽላ
ኣን ከተባዅልኩም፣ እን ትእዛዝ እማኒዅ እና
ዋስድና ቆል ግን። ሓዲስድ ክርስቶስዲ እንተዲሲ
እምን ኣኻዅ ትእዛዝ ሓዲስ ከተበኵንልኩም
እⶖኵዅን፤ ውረድ፡ እን ጭልም ደኩዅ፣ እን
እምንድ በርህ ይኸ፡ በርሀኵ እⶖኩዅ። ኒ፡ እን

“በርህል ህምበኵን” ያዅ፡ ኒዳንስኻ እንጠራዅ፡
ልሳዕ ጭልምሊ ግን ንህምባዅ። እን ኒዳንሲ
እጝከላዅ በርህል መንደርተኵ፣ ዓጝቀፋዅር
ሻኽላ። እን ኒዳንሲ እንጠራዅ ደአም ጭልምሊ
ግን ንመንደርታዅ፣ ጭልምልኻ ወንተተረኵ፣
ጭልም ኒዕልልሲ ዓረብዳዅሉ ኣኸውድ ይኸ፡
አዊል ፈረት አርእላ። ይእቝርገ ግናቲት፡ እንታ
ሓራም ኒሱⶖ መታን፡ ብሕል ይስትዅኩም እማ፡
ከተበኵንልኩም እⶖኵዅን። እንትን እክል፡ እን
ተርልድ እርጋዅሲ አርእድኖሉ ህምብደነኵ እማ፡
ከተበኵንልኩም እⶖኵዅን። እንትን ሻሎት እን
ምቝለስ ለተቕድንዅሉ እማ፡ ከተበኵንልኩም
እⶖኵዅን። እጝከልስድናኽር እንትን ቈሊዕ፡
እኽርሲ
አርእድንነዲንሉ
ከተበኵንልኩም
እⶖኵዅን። እንትን እክል፡ እን ተርልድ
እርጋዅሲ
አርእድኖሉ
ህምብደነኵ
እማ፡
ከተበኵንልኩም እⶖኵዅን። እንትን ሻሎት ሒለቱ
ኣኽድንነዲጝር ቆል ጃሩዅ እንተል መንደርታዅ
ኣኽነዲጝር፡ እን ምቝለስ ለተቕድንነዲንሉኽር
ከተበኵንልኩም እⶖኵዅን። ብሪጃርሲ ወሪ
ንርትል ህምበው አለርሲ እጝከልጋ፣ እን እኽርድ
እጝከሊ፡ እን ብሪጃርሲ እጝከለውሊ እልላ። ውረድ
እን ኒልክ ብሪጃርሊ ህምባዅ፡ ሥኺ ተምነትዲ፡
ቋልኒ ሸንሀትዲ፡ ሓበናት ርድቑዅዲ፡ እና
ብሪልድ ግራ፡ እን እኽርልድ ኣኽላ። ብሪጃርዲ፡
ኒውክ ኒሸንሀትዲ ደኩራ ግን፣ እን ጃር ኪንሲ
እሳዅ ደአም፡ ዲመሲ መንደርተኵ።

ሓዋርያታ ወራት 2፡ 1-13
ጰንጠቈስጠር ግርጋ ገእዮሰና፡ ናውክ ላድ ላ
ኣካንሊ እርግኑዅ፣ ሀደፍድኻ ድቁብ ውልዋልሰና
ሰሚልድ ደሀይ እንቱዅ እማ፡ እን ናው ህምበናዅ
ልጝንሲ ኒትክ እንሳዅዅሉ። በንስስጘው ላጝቅቕ
ላኺው ተከውኻ ቋልስትዅሎም፡ ናድካ ዳግኽር
ገሙዅ።
ናውክኽር
መንፈስ
ሻትክድ
እንሳኽስኑዅ፡ እን መንፈስ ሻትክ ጋቢድኖ ግርስ
እዋዅድሎምኻ
ናትናቱር
ጋብድ
ጋቢድኖ
ተርሲኒዅ።
ኣኻ
በለድልድክ
እንተው
ኢየሩሳሌምሊ መንደርተው ጃር-ዕልሲ-ጕኢተው
ያሁድር እርግኑዅ፣ እና ደሀይ ኒስ ዋስኖኻ፡ ገሪ
ዕወይ እሽሽድ እክብስኑዅ፡ ናጋብድ ጋበውሲ
ዋስኖሰነክ
ይኸ፡
ገሃናት
ኣኽኑዅ።
ናው
ፈከርሱኑኽር ዓጀብሱኑኽር፡ “እነሓን እና ጋበው
ናውክ ገሊለሩ ኣኽገውማ? አዋሃብነ ደአም ላዅክ
ይን እዃርስና ጋብድ ጋበውሲ ዋስናዅንሎም
እⶖኵንዅን?”
ይስትጚኒዅ።
“ይን
ከው
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ጰርቴንዱ፡ ሜዶንዱ፡ ኢላሜጤሩ፡ መሶጰጣምየሩ፡
ይሁደሩ፡
ቀጰዶቕየሩ፡
ኰዶ
ጶንጦስዲ፡
አስያዲትል
መንደርተው፡
ፍርግየትልድ፡
ጵምፍልየትልድ፡ ምሥርትልድ፡ ሊብየር ጀሀት
ኣኻዅ ቀሬነንዲ፡ ሮሚልድ እንተው ያሁዲ፡
ያሁድርናሊ
ትወውዲ፡
ከው
ቀርጤስሩዲ
ዓረብሩዲ፡ እን በሀር ጃር ወራትሲ ይና ጋብድ
ጋቡኑ ዋስነኵንሎም እⶖኵንዅን?” ይኑዅ።
ናውክ ዓጀብስኖኽር ሀነን-ይኖኽር እኺርኺርሲ፡
“እና ጋር ኒን ውራቶክ ኣኽራ?” ይስትጚኒዅ።
አሪው ደአም ቃየሩኑ፡ “ነን ወይኒ ሓዳይስልድ
በጃኽድኖ ጅእንነዲን ግን” ይኑዅ።

ምስማክ
ዐረገ ውስተ ዓርያም ፄዊወከ ፄዋ፣ ወወሀብከ ጸጋከ
ለእጓለ እመሕያው፣ እስመ ይክህዱ ከመ ይኅድሩ።
(መዝ 67፡ 18)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 14፡ 1-21
“እንታ ለፈክ ሀወክስጊናው፣ ጃርድ እምና፣
ይድር እምና። ይእኽርድ ልጝል ገሪ እጝጊ
ህምበኵ፣ ኒሰና ኣከገን ድወጊድኩም፣ ናን ደአም
እንተድ ኣካን ደለምድያ ፈረኵን እⶖኵዅን። ፈሮ
ኣካን ደለምዶሰነኵኩም፡ ኣን ህምባዅል እንትጝር
ኒል ኣኽትኖር መታን፡ ወንተሮ እንትያ ግን እማ፡
ይዲ አድየኩም ግን። እን ኣን ኒል ፈራዅድ
ደርብሲ አርእድንዅሉ” ይዅሎም። ቶማስ ይኸ፡
“ይአደራ አዊል ፈርደት አርእኒ፣ እን ደርብስኻ
አዋሃብነ ግን ይና አርእነሉ?” ይዅሉ። ኢየሱስኻ፡
“ኣን ደርብዲ፡ እምንዲ፡ መምብሮዲ ግን፣ ይት
እጝገት እኽርሊ እንተራዅ ወላ ላዅ እላ። ይት
አርእደነንለታ
ይእኽርስኽር
አርእትንድሉ፣
ናንትልዳ
አርእድኖሉኽር፡
ቋልድኖሉኽር
ህምብደነኵ” ይዅሉ። ፊሊጶስኻ፡ “ይአደራ
እኽርሲ ቋሊሲና፣ ይን ይኸ፡ ገንዕና” ይዅሉ።
ኢየሱስኻ፡ “ፊሊጶስ፡ እና ንስኮት ሺራዅ ወክት
እንተዲ መንደርቱⶖጉሲክ አርእለመለ? እን ይት
ቋላዅ፡ እኽርሲ ቋሉዅ፣ አዋሃብረ ደአም፡
‘እኽርሲ ቋሊሲና’ ይራዅን? ኣጝኻ እኽርሊ፡
እኽርኻ ይል ዋነት እምነግራኽርማ? እን ይል
ህምባዅ እኽር፡ ኒላውድ ግን ኒክደምሲ ኒእሳዅ
ግን ግራ፡ እና እንተድ ድወው ጋብሲ ይሹትልድ
ኣኽላ ኣን ጋባዅሎም። ኣን እኽርሊ ዋነት፡
እኽርኻ ይል ዋነት እምነለ፣ ኣከገንኻ፡ እን
ይክደማ ሰበትድ ድኳ እምነለ። ኣን እኽርሊ
ፈረኵን እⶖኵዅን እማ፡ እን ይድ እምናዅ እና

ኣን እሰው ጋራትሲ እሲሮ ኣኸት ናልድ
ኵⶓውኽር
እሲሮ
ኣኸት
እምን-እምንድክ
የኵንኩም እⶖኵዅን። እኽር እዅረድ ከበርዶር
መታን፡
ይሱⶖድ
ወጝቀርድናዅስክ
ኒትክ
እሲየልኩም ግን። ይሱⶖድ ገለ ወጝቀርደነን፡
እስየልኩም ግን።” “እጝከልደናኽርለ ኣክደነን፡
ይትእዛዛትሲ ተከዋ። ኣን ይኸ፡ እኽርሲ ሺውየሉ
ግን፣ ኒ ይኸ፡ ዲመሲ እንተዲ ኣካዅ አሪዅ
ደፍእደንታ ኡሮኩም ግን። እን መንፈስ እምኑዅሲ
ብሪጃር ቋለግራዅዲ አርእግራዅዲ ኣኽርነዲን፡
ከለብርቶሉ ገረሰላ፣ እንትን ደአም እንተዲ
ዋኒነዲንኽር፡ እንተልኽር መንደርትሮ ኣኽነዲን
አርእድኑዅሉ። ኣን የታይም ሃበ ባረሊኩም፣
እንትየኩም ግን። ከለላዅ ወክት ብሪጃር ቋልዶለ
ኣኽላ፣ እንትን ደአም ቋልትኖለ ግን፣ ውረድ ኣን
መንደርታኽር ግን፣ እንትጝኽር መንደርተው
ኣኽትኖ ግን። እን ግርጋ እንድሂሲ ኣጛ እኽርሊ፡
እንትጛ ይል፡ ኣጛ እንተል ዋነት አርእትኖ ግን።
እን ይትእዛዛትሲ ሻዅ እማ ተከዋዅለን፡ ኒ ግን
እጝከላዅለ፣ እን እጝከላዅሲለ ይኸ፡ ይእኽር
እጝከለኵሉ፣ ኣጝር እጝከለኵንሉ፣ ይሹት ኰዶ
ወድሕድየሉ ግን።”

ትጟንሪ ፲፬/21
ጴራቅሊጦስ ሢዀር

መዝሙር
ወረደ መንፈስ ቅዱስ ..

ሰልፋ ጳውሎስር ንሽቃ ቆሮንጦስሩሊ 12፡ 1-11
ዎ ይሻን፡ እን እውን መንፈሱሲ ቋላዅድ
አርእግድናኽር ኣኽትኖ ጀረበሊኩም። አረመን
እርግድናዅ ወክትሊ፡ እን ልጉማን ጣዖትድ
መርሕስትዲነ ወተርስድነት አርእድኑዅ። ንድ
መታን መንፈስ ጃሩዅድ ጋቡ፡ ወላ ላዅ
“ኢየሱስ እሽተዅ ግን” ይሮ ገረሰገት፡ መንፈስ
ሻትክድ ኣኽጋዅ ኰዶ፡ ወላ ላዅ “ኢየሱስ አደራ
ግን”
ይሮ
ገረሳዅ
ዋኒገት፡
ፈሀምትኖ
ጀረበኵንኩም። ናትናቱር እውን ህምበኵ፣ ደአም ላ
መንፈስ ግን። ናትናቱር ንሽቕናር ኰዶ ህምበኵ፣
ደአም ላ አደራ ግን፣ ናትናቱር ክደም ህምበኵ፣
ናድከል ኒትክ ከደማዅ ደአም ላ ጃር ግን። ናድካ
ነፋዕ መታን ላዅዲክ ወድሕስትና መንፈሱዅ
እውስቱዅ። እና መንፈስ ንድ፡ ላዅድ ቆል
ልውሩዅ እውስተኵሉ፣ እን አሪዅድ ኰዶ፡ እና
ላ መንፈስድ፡ ቆል አምሩዅ እውስተኵሉ። ኰዶ
እን ላ መንፈስድ፡ ላዅድ ኣማነት፡ አሪዅድ፡
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ገሪ-እውን እቢስኒዅ እውስተኵሉ። ላዅድ ተአምር
እስኒዅ፣ እን አሪዅድ ኰዶ ነበይና፣ ላዅድ
መናፍሲ አለለይኒዅ ግርስ፣ እን አሪዅድ ኰዶ
ናትናቱር ጋብድ ጋብና፣ እን ላዅድ ተርጀምና
ጋቡዅ እውስተኵሉ። ደአም ኒ፡ እን ላመንፈስ፡
እና ክደም ነስ ናትክ፡ ኒኪንሰና ላዅዲክ ኒቱሲ
ዓደለኵሉ።

ሰልፋ ንሽቃ ዮሓንስትሪ 2፡ 20-29
እንትን ደአም እን ሻትክድ ሸመትስድናኽር ግን፣
ናውክ
ኰዶ
አርእድኑዅ።
እን
እምንሲ
አርእድናኽር ኣኽድንነዲን ግን ኣን ከተባዅልኩም
ግራ፡ አርእግድናኽር ኣኽድኖ ኣኽላ፤ ብን፡
እምንልድ ኣኽገትር አርእድኑዅ። እን ኢየሱስቲ፡
ኒ፡ እን ክርስቶስ ኣኸት በረያዅ ኣከገን አውንኒ
እን ቡጟ? ኒ እን እኽርዲ፡ እን እዅረዲት
በረያዅ፡ ኒን ግን እን ክርስቶስር-ዓዶ። እን
እዅረስ በረያዅክ፡ እኽርስኽር ሻኽላ፣ እን
እዅረስ እምናዅክ ኰዶ፡ ኒ፡ እኽርስኽር ሻኵ።
እን ተርትልድ ዋስድናዅ እንተል መንደርትኒ፣
እንትን
እን
ተርልድ
ዋስድናዅ
እንተል
መንደርታዅ ኣከን፡ እንትን ይኸ፡ እኽርዲ
እዅረዲትል መንደርትትኖ ግን። እን ኒ ሳዲሳዅና
ሳዳ ይኸ፡ እን ዲመር መምብሮ ግን። እን
ከቲሰውሲኩምሲ
ቋላዅድ
ግን
ኣን
ኒስ
ከተባዅልኩም። እንትን ደአም፡ እን እንትን ኒልድ
ከለብርድናዅ መንፈስ ሻትክ እንተል መንደርተኵ
እማ፡ አሪዅ ላዅ መሀርድሮኩም ጀረብደላ፣
ደአም እን መንፈስ ሻትክ ኒትክሲ ቋላዅድ
መሀርድሮኩም ኣኽነዲን፡ ኒኽር እምን ግራ ብን
ኣኽጋዅ ኣኽነዲን፡ እን ትካ ኒመሀርደሰነኩም፡
ኒል መንደርታ። ናን ይኸ፡ ይእቝርገ ግናቲት፡ ኒ፡
ወድሕስቱⶖጉሲክ ፈራሰት አርኖ፡ ኒእንተርነድር
ስማርግኒን ክርስቶስሲ መንደርታ። ኒ፡ ጫድቕ
ኣኸት አርእድናኽር ኣኽድኖ ደምቢ፡ እን
ጨዳቐትሲ እሳዅ ኒውክ ኒእዅራ ግን።

ሓዋርያታ ወራት 2፡ 14-21
እንሲን ጴጥሮስ እን ሽካ ላዅዲ ደው ዮ ዋኑ
ኒደሀይሲ ክብሰ፡ “ከው ይሁደሩዲ ኢየሩሳሌምሊ
መንደርትደናኽርዲ ናውክ፡ እን ኣኻዅ ጋርሲ
አርእትኖ እና ኣን የውሲ ሸኑራ። እና ከው ነን
እንትን ሓሰብደነሰና ሸከረው ኣኽኒ፣ ውረድ ንጃብ
ሢዀር ሰዓት ጕራቡዅ ግን ኒህምባዅ። ኒን ደአም
እን እንትን ሓሰብደነሰና ኣኽጊ፡ እን ነቢይ
ኢዩኤልሲ
ጋብስተዅሰና፡
‘እን
ግርጋት

ደⶖጎቢውድ፣ ሥኻ ሻው ናድካ አወይሲ
ይመንፈሲ ቡቝስያ ግን፣ እንታ ቍራቝርዲ
እጝቃቕዲ ነበይስድኖ፡ እንታ ኣባጥሕ ቋላ
ቋልድኖ፡ እንታ በህሊንኻ ነበኺ ነበኽሪድኖ ግን’
የኵ ጃር። ‘እን ግርጋት እንደድ ይገኝሺን
ነሰኸውዲ ኡሰውዲር ዳግኽር ይመንፈሲ ቡቝሲያ
ግን፡ ናውኻ ነበይስድኖ ግን። ኣን ኰዶ አወት
ሰሚልኻ ፍክር፡ ስቘት ብሪልኻ፡ እሻረት ብሩዅዲ
ለኺዅዲ፡ ጣቐዲ ቋሊስያ ግን። እን በሀሪዲ
ሕሹሚዲ እን አደሪሪ ግርጋ እንትግሪር ጃብ ኳራኻ
ጭልምሊ፡ አርባኻ ብርሊ ለወትስቶ ግን። እንሲን፡
እን አደሪ ሱⶖሲ ሽጛዅክ ደአንዶ ግን።’

ምስማክ

ልበ ንጹሐ ፍጥር ሊተ እግዚኦ፣ መንፈሰ ርቱዐ ሐድስ
ውስተ ከርሥየ፣ ኢትግድፈኒ እምቅድመ ገጽከ። (መዝ
50:10-11)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 14፡ 22-31
ኒስ ዮኻ ናዳግል ኡፍ ዩዅ እማ፡ “መንፈስ
ሻትክሲ ከለብራ፡ ናሓራምሲ ባርድነውክሎም፡
ባርስትሮሎም ግን፣ ናሓራምሲ ሻኽድነውክሎምኻ
ሻኽስትሮሎም ግን” ይዅሎም። እን ዲዲሞስ
የናዅ ቶማስ እን ሽካ ለጘትልድ ላዅ፡ ኢየሱስ
እንተራካ ናዲ እርግላ። እን አሪው ታለይቱትኻ፡
“እን አደረስ ቋልንዅንሉ” ይንዅሉ፣ ኒ ደአም፡
“ኣን ኒናንትተል መሳሚራ ፈለኸስ ቋለገን፡
ይጭብዕተስኽር እን መሳሚራ ፈለኺል ቱሰገን፡
ኰዶ ይናንሲ ኒስምጥሊ ቱሰገን፡ ኒዀርስክ
እምነሊ” ይዅሎም። ሰዀታ ኳራ ደምብኻ፡ እን
ኒታለይቱት ሓዲስድ ልጝንሊ ዋንቱኑ፡ ቶማስር
ናዲ እርጉዅ። እን እስስ አበስቶ ዋኑኻ፡ ኢየሱስ
እንቶ ናነበክል ደው ዩዅ፣ ኰዶ “ሰላም እንተድ
ኣኽኒ”
ይዅሎም።
እንሲን
ቶማስቲ፡
“ኵጭብዕተስ ነራ ዪ እማ፡ ይናንትትሲ ቋሊ፡
ኵናንሲ ኰዶ ናኽ እማ፡ ይስምጥሊ ቱሲ፣
እምናዅ ግራ፡ እምነጋዅ ኣኽግ” ይዅሉ።
ቶማስኻ፡ “ይአደረዲ ይጃርዲ” ዮ ወንተስዅሉ።
ኢየሱስኻ፡
“ቋልድነዲንለ
ኣኽለማ
እንቲ
እምንዳዅ? እን ቋልገው፡ ደአም እምነው፡
ገውርሰው ግን” ይዅሉ። ኢየሱስ እና ገፍተር ኒል
ከተብስገው ገሪው አሪ እሻራትኽር ኒታለይቱት
ህምበናዅል እሲዅ። ደአም ኢየሱስ እን ክርስቶስ
ጃርዅራ ኣኸት እምንትኖር መታን፡ እምንድኖኻ
ኰዶ፡ ኒሱⶖድ ሪሕ አርትኖር መታን ግን ኒን
ንከተብሳዅ። (እም ቅድመ ዓለም)
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መዝሙር
ናክብር ሰንበቶ ..

ጳውሎስር ንሽቃ ሮሚውሊ 5፡ 12-21
ንድ መታን፡ እን ላ ግርዊ ሰበትድ ሓራም፡
ሓራም ሰበትዳ ክራ ብሪጃርሊ እንታዅሰና፡ ኒሰና፡
ናውክ ዓገብንነዲን፡ ክራ ናልከል ዳሕ ዩዅ፣
አለመርትክ፡ ፍቲሕ ዋነጊ ሓራም ብሪጃርሊ
እርጉዅ፣ ፍቲሕ እውስትጊር ጃብ ደአም፡ እን
ሓራም፡ ሓራም ሺብቱ እርግላ። ክራ ኣዳምትልድ
ሙሴትል ኣኽራሲክ ድኳ ሓከመን፡ ወላ እን
ኣዳምር እርዋ ዓገብገውሊኽር ሓከሙዅ፣ ኣዳም
ይኸ፡ እን ላዅ እንትሮ እርጋዅድ ተኪን ግን።
ደአም እን ገድ ጃሩዅ፡ እን ዓገብሰና ኣኽላ። እን
ላ ኣዳምር ዓገብድ ገሪው ክርኖ ደምቢ፡ እን ላ
ግርዋ፡ ንኻ ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ኒጀላብድ ዮ አሪው
ናድክዲር ዳግ ቡቝታዅ ገድ ጃሩዅዲ፡
ላምስታዅ እውንዲ፡ እምንድክ ትክሰ በጀኸኵ።
በጋ፡ እን እንዳኸድ አርሳዅ እውን ተለይዳዅ
ኣዋይን፡ እን ላዅ ኣዳምር ሓራምሰና ኣኽላ፣
ውረድ እን ላ ዓገብሲ ተለዮ እንተራዅ ፍርድ፡
ደይን ነቕሱዅ። እን ገሪ ዓገብ ደምቢ እንታዅ
ገድኻ፡ ጨዳቐት ናቕሰኵ። በጋ፡ ክራ፡ ላ ግርዋ
ዓገብ ሰበትድ፡ ኒንኻ እን ላ ግርዊ ሰበትድ
ሓከምረንትልድ፡ እን ገሪ ገድ ጃሩዅዲ እውን
ጨዳቐቱዅዲ ከለብረው፡ እን ላ ግርዋ ኢየሱስ
ክርስቶስሲ መናብረትል ትክሲነ ሓከምድኖ ግን።
ንድ መታን፡ እን ላ ግርዊ ዓገብ ናትክሲ ደይንሊ
መርሐ ደምቢ፡ ኒሰና፡ እን ላግርዊ ጨዳቐትወራት፡
ናትክሲ፡
ሸታከዲ
መምብሮዲትል
መርሓኵ። በጋ እን ላ ግርዊ አዘዝስና ብነድ ገሪው
ሓራሙ ኣኽነሰና፣ ኒሰና፡ ላ ግርዊ አዘዝስነድር
ገሪው ጨደቕድኖ ግን። ደአም፡ ዓገብ በጀኽሮር
መታን ፍቲሕ እንቱዅ፣ ሓራም በጀኻዅሊ ይኸ፡
እን ገድ ጃሩዅ ኰዶ ትክሰ እንታኹዅ፣ ንድ
መታን፡ ሓራም ክረድ እሰ ሓከመሰና፡ ኒሰና ይኸ፡
ገድ፡ ጨዳቐትድ ዮ ይና አደራ ኢየሱስ ክርስቶስሲ
ዲመር መናብረትሊ መርሑ ሓከምሮ ግን።

ሢዀር ንሽቃ ዮሓንስትሪ 1፡ 1-15
እን
በክስታኒር
መድ-አደሪልድ፡
እን
እጝከልሳዅ፡ ኣን እምንድክ እጝከላዅ ጋዩስትል።
ዎ እጝከልስራኸር፡ ኵፊዅት መምብሮሲ ግርም

ህምብረሰና፡ ኒሰና ይኸ፡ ኒድክዲክ ግርም ዋኒቶ
ዓፍየትር ክሚቶ ጸለየኵንልካ እⶖኵዅን። እንቲ
እምንሲ እጝከልደት፡ ንርድር ወንተተርደት በልጝ
እን ሻንልድ እንተው ሰምዕንነዲን፣ ኣን ገሪዅ
ፈርሕዅን። ኣን እን ይእቝር እምንድ ወንተተረነት
ዋስኒልድ
ኵጟዅ
ፈርሓት
ሻኽሊ።
ዎ
እጝከልስራኽር፡ ኵድ ድኳ ገፍር ኣከነን፡ እን
ሻንድ እስራዅሲ ኣማነትድ እስረኵሉ እⶖኵሩዅ
እማ፡ ነን፡ ኵእጝከሊት በክስታን ጃብሊ ሰምዕኖ
ህምበነኵ። ጃርድ አስተሀለሰና ሃብረ ኒትክ
ጀረብዳዅሲ እስረ፡ ናደርብል ስብድረንሎም
ትክያዅሲ እስረኵ እⶖኵሩዅ። ውረድ ናው እን
ገፍርልድ ላሪ አድግኒ፡ ክርስቶስር ሱⶖ መታን
ግን ደርብ ፈርድኖ ናው ብርፍይናዅ። ንድ
መታን፡ እን እምን ከደመውዲ ናን ክሚኖ፡ እና
ነወየውሲ ካቢኖሎም አስተሀለኵና። ኣን እን
በክስታኒትል ላዅስክ ከተቦ ህምበኵን፤ ደአም እን
ሥልጠት-አደራ ኣኽሮ ጀረባዅ ዲዮትጥራፊስ፡
ይና ሥልጠትሲ ከለብርለሉ። ንድኻ ኣን እንተረን
እን ብንድ ኒሸከይነስ እልብዲሲየሉ ግን፣ ነን
ኣቕትና በሉ ኒላውድ እን ሻንሲ ከለብረለሎም፣
እን ከለብርድኖሎም ጀረበውስኽር ገበኵሎም፣ ዲባ
በክስታንዅልድር
ዳገነኵሎም
እⶖኵዅ።
እጝከልስራኽር! እን ኪሠሪት ግራ ምቝለስ
ተለይግሉ፣ እን ኪሠሪ እሳዅ፡ ኒ፡ ጃርልድ ግን፣
እን እከይ እሳዅ ደአም ጃርሲ ቋለለሉ።
ድሜጥሮስቲ ናውክ ሰምዐነኵሉ እⶖኵኑዅ፣ እን
እምንኽር ንርላውድ ሰምዓቲሉ እⶖኵቲ፣ ይጝር
ሰምዕነኵንሉ፣ ይና ሰምዕናኻ ኰዶ እምን ኣኸት
እንቲ አርእሩዅ። ከተበውልካ ገሪው ሻዅን፣
ደአም ቢሮረዲ ስባቕዲሲ ከተብየልካ እጝከሊ፣
ውረድ፡ ወለይዳዅድ ቋልየካ ሳደኵን እⶖኵዅን፣
እንሲን ገሽድ ገሽ ጂጝስቲኖ ግን። ሰላም ኵድ
ኣኽኒ። እን እጝከለውካ ሰላም የነኵካ እⶖኵኑዅ፣
እን እጝከልነውሲ ይኸ፡ ናሱⶖሲ ሽጝሩ ሰላም
ዪሎም።

ሓዋርያታ ወራት 16፡ 1-13
ጳውሎስ ይኸ፡ ደርቤንዲ ልስጥራዲትል ፈሩዅ።
ኒልኻ፡ ላሪ እዂና እምነንታ ያሁደዲ፡ ላ ግርዋ
ግሪኻዲትልድ እዃርሳዅ ጢሞቴዎስ ይስታዅ
ታለይቱራ
እርጉዅ።
ኒ፡
እን
ልስጥረዲ
ኢቆንዮንዲትል ህምበው ሻንድ ትክድ ሀደግሱ
እርጉዅ። ጳውሎስኻ፡ ጢሞቴዎስ ኒዲ ፈርዶ
ጀረቢዅ፣ ደአም እን ጀሀትል እርገው ያሁድ
ኒእኽር ግሪኻ ኣኸት ናውክ አርኡኑ እርግንነዲን
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ሰመተርዅሉ። ላ ዕርዲረትልድ አሪ ዕርዲረትል
ፈሩኑⶖጉሲክ ይኸ፡ እን ኢየሩሳሌም እርገው
ሓዋርያትዲ በህሊንዲ ጨረርነው ትእዛዝትሲ
ተከውድኖ ላምስንዅሎም። ንድኻ እን በክስታናት
ኣማነትሊ ተቡኑ፡ ናሺብኽር ግርጊ ሺባ ኰዱ
እርጉዅ። አስዪል እን ቆልሲ ጋበግኒን መንፈስ
ሻትክድ ገብትንነዲን፡ ፍርግየዲ ገላትየዲር ጀሀትድ
ደኵኑዅ።
ሚስየር
ቍምቢል
ገእይኖሰነክ፡
ቢታንየትል ቱድኖ ወጠኑዅ፣ መንፈስ ኢየሱስሩዅ
ደአም ገብዅሎም፣ ሚስየሲ ደኵኖኻ ጢሮኣስትል
ገምኑዅ። ጳውሎሲ ይኸ፡ እን ቂርሊ፡ ላ ራእይ
ቋልስትዅሉ፣
ኒንኻ፡
ላዅ
መቀዶንዪዅ
ስኵርዅሉ እማ፡ “መቀዶንያ እንትሮ እልሊና”
ዩⶖጉሲክ ሺዊዅሉ። ኒ፡ እን ራእይሲ ቋሎሰና፡
ኪሠሪር ብሽራትሲ ሰበክኖሎም ጃር ሽጘትና
እምኖ፡ ኒድ-ኒድ መቀዶንያ ካርኖ ጀረብኒዅን።
ጢሮኣስትልድ መርከብድ ፈርኖ፡ ሳሞትራቔትል
ኣኽራሲክ ጠለቕስንዅን፣ ኒደምበር ኳረስኻ
ንያጶሊስትል
ዔርንዅን።
ንርትልድ
ይኸ፡
መቀዶንየር ጀሀትሊ ሰልፋ ዕርዲረዲ ሓዲሲ ሕክም
ሮሚዅድ
ዓጝቀይትረሪዲ
ፊልጲስዩስትል
ዔርንዅን። እን ድገ እንድሂትል ይኸ፡ ገለ ግርጋት
ሓቐፍንዅን፣ ሰምበርድኻ፡ እን ድገር ከለብልድ
ፍንዅን፣ ጸሎት ኒል እስታዅሉ ኣካን ሳድኑኽር፡
ወረቢ ገበኒል ኣኽራሲክ ገምንዅን፣ ኒልኽር ከፍ
ይንዅን፣ እን ኒል እክብሶ እርገው እኲንድር
ፈይሕድኖ ጋብኒዅንለን።

ምስማክ

አንተሰ እግዚኦ መሀሪ ወመስተሣህል፣ ርኁቀ መዓተ
ወብዙኀ ምሕረት ወጻድቅ፣ ነጽር ላዕሌየ ወተሣሃለኒ።
(መዝ 85:15-16)

ማቴዎስር ኪሠሪር ብሽራት 22፡ 1-22
ኢየሱስ ይኸ፡ ድማነድ ነስ ዩⶖጉሲክ መሰልድ
ጋቢዅሎም፣ “ግም ሰሚሪ ኒእዅረድ ክኻን እሰዅ
ጊምሲ ተከቲ። ንኻ እን ክኻንሊ ዓደምሰውሲ
ሽጝሮ ኒገኝሺንሲ እኝሻቑዅ፣ ደአም እንትኒ። ድሞ
ይኸ፡ እን ዓደምሰውሲ ‘እነሓን ይድራር እሲዅን፣
ይቢልዲ፡ ገል ርሹዳንዲት በረዅን፣ ኒውክ ይኸ፡
ደለሞ ህምበኵ፣ ይክኻንሊ ለዃ’ ይድኖ ድወሎም
ዩⶖጉሲክ አሪው ገኝሺንሲ እኝሻቑዅ። ናው
ደአም ሓሰርስኒሉ፣ ላዃ ኒኪድጝል፡ አሪዃ ኒጋርሊ
ፈርኑዅ። እን ከብተው ይኸ፡ ኒገኝሺንሲ ሻኽኖ
ጀረብድንዅሎምር ኩንዅሎምር። እን ጊምኻ
ሓረቕሩዅ፣ ኒዓስከርሲ እኝሸቖኻ እን ኵወውሲ
ድሂስዅሎም፣ ናድገትር ሓውሲዅላ። ንድ ደምቢ

ኒገኝሺንሲ፡ ‘እን ክኻን ደለሞ ህምበኵ፣ እን
ዓደምሰውኻ በቕዓን ኣኽኒ። ንድ መታን እን ትከር
ደርፍፍሊ ፈራ፡ አርድናዅሲክኻ እና ክኻንሊ
ዓደማ’ ይዅሎም። እን ገኝሺን ይኸ፡ እን ደርፍፍ
ኒል አረርስጛዅል ፍኖ፡ አርናዅሲክ ምቝልዲ
ትክየውዲት እክብኑዅ፣ ንድኻ እን ዳስ ክኻኑዅ
ጋሽድ እንታኹዅ። እን ጊም ጋሽስ ቋልዶ
እንቶሰነክ፡ ኒል ላ ግርዋ ሰረና ክኻኑዅ ሰርጋዅሲ
ቋሉዅ። እንሲን፡ ‘ይማዱ ሰረና ክኻኑዅ እጝገት
አዋሀብረ ነት ቱርዅን?’ ይዅሉ። ኒ ይኸ፡ ጋቢሮ
ገረስላ። እንሲን እን ጊም እን ተከወውሲ፡
‘ኒናትትዲ ኒልኩኵዲት እኝሸውድኖ ጭልም
ከደኑዅሊ ማለሉ፣ ኒል ስረነዲ፡ እርኩኵ
ሓርቀቕነዲ ኣኽሮ ግን’። ውረድ ሽጝስተው ገሪው
ግን፣ ፍሪርሰው ደአም እቝቱ ግን” ይዅሎም።
ንድ ደምቢ እን ፈሪሳን፡ እን ኒጋበውሊ አዋሃቢነ
ኰለፍደነትሉ
ኰድጚኒዅ።
ናታለይቱትሲ
ሄሮዱስሩዲ
እሲነኻ፡ “መምህር፡
እምኑዅ
ኵኣክነስኽር፡
ጃር
ደርብሲ
እምንድ
መሀርድረትኽር፡ ላዅስኽር ሲደግረት አርእንዅን፣
ኣዳምር ገሺ ቋልዶኽር ጎለለላ እማ፡ ቀሳርሲ ዌርኮ
ከፈልና ፍቲሕመኒ እማ ኣኽላ? ውራ ተካዅንካ
እንደ ድዊና” ዩኑⶖጉሲክ ኒል እኝሻቕንዅሉ።
ኢየሱስ ናምቝልናርሲ አለለዮ፡ “እንትን ብዱዓን
ውሪዅ ወጠንደናዅንለ? እን ዌርኮ ኡደናዅ
ሰላዲረስ ቋሊሰለ” ይዅሎም፣ ናው ይኸ፡ ላ ዲናር
ነቕስንዅሉ። ኢየሱስኻ፡ “ኒን አውር ተኪንዲ
ክቱብዲ
ኒ?”
ይዅሎም።
ናው
ይኸ፡
“ቀሳርዱዅዋ”
ይንዅሉ።
እንሲን፡
“እን
ቀሳርዱዅሲ ቀሳርሲ፡ እን ጃሩዅስኻ ጃርድ እዋ”
ይዅሎም። ኒስ ዋስኖሰነክ ፈከርስኑዅ እማ ባርኖሉ
ፈርኑዅ። (ቅ. እግዚእነ)

ትጟንሪ ፳፰
ፈደኑዅ

መዝሙር
ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ..

ሰልፋ ጳውሎስር ንሽቃ ቆሮንጦስሩሊ 15፡ 33-50
ምልሰጋ፡ “ሸኽዳ ጨሪትና ትክያዅ ዓደትሲ
ድሂሰኵ” ገለ እንተልድ አርእጝ ጃሩዅ ሻኽኒ
እማ፡ እምንሲ እስኒል ተውሃ፡ ሓራምር እሰጋ፡
ነስ ይ-ይነኻ ስማርትኖ ዮ ግን። በልጝ ደአም፡
“እን ክረው አዋኺነ ጕድኖ ግን ውራ ተካ ገሮብኻ
ክሚድኖ ግን” የው ዋኒድና። ዓወድ፡ እን እንቲ
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ፈድራዅ ክርጊ ሪሕ ሻኽላ። እን እንቲ ፈድራዅ
እን ኣኽሮ ፈራዅሲ ኣኽጊ ኒፈደነስ፡ ንኻ
ጀርጒዅ ወሪ አሪ ፍራ ጅንስ ኣኽሮ ገረሰኵ። ጃር
ይኸ፡ ኒኪንሰና ሃበ ገሮብ እወኵሉ። ኣኻ ፈደነስክር
ኒገሮብሲ እወኵሉ። ኒውክ ሥኻ ላዅ ኣኽላ፣ ላዃ
ኣዳምሩዅ አሪዃ እንሱሱዅ፡ ኰዶ ላዃ ዓሲዅ፡
አሪዃ ጀከላዅ ህምበኵ። ገሮብ ሰሚዅዲ፡ ገሮብ
ብሪዅዲ ህምበኵ። ደአም እን ሰሚውድ ክብር
እምንድክ ኒቱሩዅ ግን፡ እን ብሪውድ ክብርኽር
ሲረዅ ግን። ኳረር ክብር ኒቱ፡ አርበር ክብር
ኒቱ፡ ሽጝግርዋ ክብርር ኒቱ ግን፤ ውረድ ክብርድ
ሽጝግርዋኽር ሽጝግርዊልድ ደየደኵ። ክረውድ
ጕናኽር
ኒሰና
ግን።
ድዳዅድ
ፈስተኵ፡
ድደጋዅድኻ ጓኵ። ክብር እጝጋዅድ ፈስተኵ፡
ክብርድኻ ጓኵ። ሕውንድ ፈስተኵ ሒልድኻ ጓኵ።
ገሮብ ሥኺዅድ ፈስተ፡ ገሮብ መንፈሱዅድ
ጓኵ። ገሮብ ሥኺዅ ዋነ ደምቢ፡ ገሮብ
መንፈሱዅር ህምበኵ። “እን ሰልፋ ግርዋ፡
ኣዳም፡ ሪሕ ሻዅ መሀድ ኣዅዅ” ያዅ ክቱብ
ህምባዅሰና፡ እን ደምበራ ኣዳም ሪሕ እዋዅ
መንፈስ ኣዅዅ። ደአም ሰልፋ እንተራዅ እን
ብሪዅ ግራ፡ እን መንፈሱዅ ኣኽላ፣ እን
መንፈሱዅ ደምብጝ ግን ንእንተራዅ። እን ሰልፋ
ኣዳም ብሪልድ መሀድሳዅ ኣኽነዲን፡ ብሪዅ
ግን፣ እን ሊጘር ኣዳም ደአም ሰሚልድ ግን። እን
ላዅ ብሪልድ ኣኻዅ ብሪዅ እርገሰና፡ ኒሰና፡ እን
ሰሚልድ እንታዅር ሰሚዅ ግን። እን ብሪዅድ
ዱመትሲ ሰርነሰና ኒሰና ይኸ፡ እን ሰሚዅ
ዱመትሲ ሰርኖ ግን። ደአም ይሻን ሥኸዲ ብርዲ፡
ጃር ሕክምሲ ለውሮ ገረሰላ፣ ኒሰናኽር እን ድዳዅ
እን ድደጋዅሲ ለውሮ ገረሰገት የኵንኩም
እⶖኵዅን።

ሓዋርያታ ወራት 27፡ 11-20

ንሽቃ ያዕቆብትሪ 5፡ 16-20

ሉቃስር ኪሠሪር ብሽራት 8፡ 1-21

በጋ፡ ትልልስትኖር መታን እንታ ሓራምሲ
እኺርኺርድ ተናዘዛ፣ እኺርኺራ መታጝር ጸሎት
እሳ። ጸሎት ጫድቑዅ ገሪ ሒል ሻኵ፡
ከደመኵር። ኤልያስ ይነሰና ኣዳም እርጉዅ፡ ስዋ
እሰጊን ጸለዩዅ እማ፡ ሠዃ አመረዲ ወልታ
አርበዲ ብሪል ስዋ እሲላ። ኰዶ ድሞ ጸለዩዅ፣
ሰማ
ኒስወስ
እዉዅ፣
ብራኽር
ንርፍረስ
በኰልድቲ። ዎ ይሻን! ላዅ እንተልድ እምንልድ
ሸጝከይሰን፡ ላዅ እንተልድ ይኸ፡ ወንተሰንሉ፡
እን ሓራሙዅሲ ኒከታ ደርብልድ ወንተሳዅሉ፡
ኒፊዅትሲ ክሪልድ ደአንደትላ፡ ገሪ ሓራም
ባርስተሰናኽር ሀበት አርእን።

ንድ ደምቢ ኒ፡ ግም ጃሩዅድ ኪሠሪር
ብሽራትሲ፡ ሰበኩኽር በሸርዱኽር፡ ኣኻ ዕርዲረዲ
ደገጊዲትል ፈሩዅ። እን ሽካ ለጛ ይኸ፡ ኒዲ
እርግኑዅ፣ እን መናፍስ ምቝልዲ ዓዱርዲትልድ
እቢረው ገለ እኲንኽር፡ እን ለጘታ ጋኒን ፈሪላ
ማርያም መግደለትሪ ይስትረሪዲ፡ ሄሮዱስር ልጝል
መዱዅ ኣኻዅ ኩዛቊ ዮሃናዲ፡ ሱሳናዲ፡ ኰዶ
ገሪው አሪው ናሹር ማልድ አለየውሉዲ እርግኑዅ።
ገሪ ዕውይ እክብስኖሰነክር፡ ኣኻ ድገትልድክ ከው
ኒል እንትኖሰነክር፡ መሰልድ ነዋ ይዅሎም፣
“ፈደንታ፡ ኒፈደንሲ ፈዲሮ ሰገሩዅ፣ ፈዱኻ
በልጝ ደርብል ለቡዅ እማ፡ ልኵኵድ ዳሱዅ፣

እን ርእስ ሊኹዅ ደአም፡ ጳውሎስ የውልድ እን
መርከቢር መርሓንተዲ እን ንር አደረዲት ትክሰ
እምኑ እርጉዅ። እን ድገ በሓሩዅል ሽቕድኖ
ታሚቱ እርግጋዅ ኣኽነዲን ኒልድ ብርፍ ይድኖ፡
አዊ አርእዅን፡ በኽትድ ገለርስና ፈኒክስ ገእ
የነንኻ ሽቕሲ ኒል ደኵስድኖ ኰድጚኒዅ፣ ፈኒክስ፡
ግብለት ኳሪ-ለብዲ፡ ቅብለት ኳሪ-ለብዲትል
ተለይረሪ እን ቀርጤስር ድገ በሓርዲትሪ ግን።
ግብለቱዅ ሃድእ ውልዋል ጐሰነክ ይኸ፡
ናሕሳብሰና ኣካዅ ተከሎም መልሕቕሲ ጕድኖ
ቀርጤስር ጭግዕድ ደኵኑዅ። ወለይዳዅድ ደአም፡
ውልዋል ሒለቱዅ ኤውሮክሊዶን (ቅብለት
ውልዋል) ይስታዅ እን ግሰት በሓርድሪትልድ
ጒዅ። እን መርከቢት ገለዮሰነክላ፡ ውልዋልሲ
መለክቶሉ ገረስላ እማ፡ ደረክስቶ ባርንዅንላ።
ክላውዳ ይስትረሪ ግሰት በሓርዲር ጭግዕሊ
ገእይኖሰነክ፡ ግዲሲ እን ታⶖኰቲ መርከብሪት
ደአንድኖላ ገረስንዅን። ታⶖኰቲት ገወድኖ
ፍድኖሰነላ፡
እን
መርከቢ
ፈርግሪን፡
እኝሸውንዅላ፣ እንሲን ሲሪጢስር ሸሊ ገለይስግኒን
ጕኢትኖ እን መርከብሊ ሰለው ያዅ መዓንከረነስ
ገምድኖ ፈርቶ ባርኑዅላ። ደምበር ኳራ ደሃፋት
ተቦና ደረክስኖሰነክ እን ጨዓንልድ በሓርሊ
ማልኑዅ፣ ሢዀር ኳሪል ኰዶ እን መርከቢር
እራኵሲ ናናንትትድ ማልንዅሎም። ገሪ ግርጋት
ኳራ ኣኽርን ሽጝግርው ቋልስትለና፣ ደሀፋት ተቡና
ፈሮሰነክር ይነሹር ደአኒ ሳደስክ ቀበጭንዅን።

ምስማክ
ዘይለገብቦ ለሰማይ በደመና፣ ወያስተዴሉ ክረምተ
ለምድር፣ ዘያበቍል ሣዕረ ውስተ አድባር።(መዝ 46:8)
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ጀከል ሰሚውር ቊዅሎም። በልጝ ሸሺል ለቡዅ፡
በኰልዅር፣
ቍጣ
እርግጋዅሉ
ኣኽነዲንኻ
ኢዱዅ። በልጝ ይኸ፡ እክክማ ነበክል ለቡዅ፣
እን እክክምኻ ናዲ ለገዱዅ እማ፡ ለለቕዅሎም።
በልጝ ይኸ፡ ብራ ትክያዅል ለቡዅ እማ
በኰሉዅ፣ ሊኽ እሽባኽር ፍሪቱዅ” ይዅሎም፣
ነስ ዮሰነክ፡ “ዋሳዅ እⶖቝዋ ሻዅክ ዋስኒ” ዮ
ክብሰ ጋቢዅ። ኒታለይቱትኻ፡ እና መሰል ንድ
ውሪናርሲ ወጝቀርንዅሉ፣ ኒ ይኸ፡ “ሥቱር ግም
ጃሩዅሲ አርእና እንተድ እውስቶ ህምበኵ፣
አሪውሲ ደአም ቋሉኑ ቋልግኒን ዋሱኑ ፈሀምግኒን
መሰልድ ጋበኵንሎም እⶖኵዅን” ይዅሎም።
“እና መሰል ንድ ኒውሪናር፡ ኒን ግን፣ እን ፈደን፡
ቆል ጃሩዅ ግን። እን ደርብል ለበው፡ ናው እን
ዋሰው
ግን፣
እምንግኒጝር
ደአንግኒጝርኻ፡
ድያብሎስ እንቶ እን ቆልሲ ናለፈክልድ አደኵሉ።
እን ሸሺል ለበው ይኸ፡ እን ቆልሲ ዋስኖሰነክሉ
ፈርሓትድ ከለብረውሉ ግን፣ ደአም ነን ሥር
ሻኽኒ፣ እንሲንሲ እምነነኵ፡ ውልኢ ወክትልኻ
በረየነኵ። እን እክክማ ነበክል ለበውኻ፡ ነን
ዋስኖሰነክ ናደርብድ ፈረነኵ እማ፡ መምብሮር
ሕሳብዲ፡ ርድቕዲ፡ ታሚትዲሲ ለለቕሰነኵ፣
ፍሪተንኽር። እን ትክያዅ ብሪል ለበው ይኸ፡ ነን
እን ቆልሲ ዋስኖሰና ናለበካ ጋርህዲ በኪትዲትል
እⶖኵረውሉ፡ ምርግዳ ሳብትድኻ ፍራ ፍሪሰው
ግን። ቲዀስ በርህዶ እን ትወው በሪህ ቋልድኖር
መታን ቲዃ ገምዲሰኒል ገምደኵሉ ግራ፡ እራኰድ
አበዳዅሉ ወሪ ዓራት ስቘይሲ ገምዳዅሉ፡ ወላ
ላዅ እላ። ውረድ ቀልዕስተጋዅ ትብታዅ እላ፡
አርእስተጋዅ ከደንሊ ፋጋዅ ሥቱርር እላ። እን
ሻዅድ እውስትሮሉ ግን፣ እን እጝጋዅሲ ደአም፡
እን ኒ ሸኸሪ ተክረሪሉ ድኳ ኒልድ አስትቶ ግን
እማ፡ አዋሃብዲነ ዋስደነት ፈጠና” ይዅሎም።
ንድ ደምቢ ኒገነዲ ኒሻንዲ ኒል እንትኑዅ፣ እን
ዕወይ ብጅኽድር ኒል ገእይድኖ ገረስኒ። “ኵገነዲ
ኵሻንዲ ቋልድኖካ ጀረቢነ ከደንሊ ደው የነኵ
እⶖኵኑዅ” ይስቶኽር ድውስቲዅሉ። ኢየሱስ
ደአም፡ “ይገነዲ ይሻንዲ እን ቆል ጃሩዅሲ
ዋሰውዲ ወራትሊ እርግሰውዲሉ ናው ግን”
ይዅሎም።

ኰርኩ/ሓምለ ፭/12
ዘክረምት/ሽቓዅ (ጴጥሮስዲ ጳውሎዲ)

መዝሙር
አሠርገዎሙ ለሐዋርያት ..

ሊጘር ጳውሎስር ንሽቃ ጢሞቲዎስትል 4፡ 1-22
ጃር ጃብልኽር እን ህምበውዲ ክረውዲት
ፈረዳዅ ክርስቶስ ኢየሱስር ጃብልኽር፡ ኒሕክምዲ
ኒወድሕስትነዲሲ፡
ታሚትንኵት
ታሚትና
ቢⶖኩት፡ ዓቕልዲ ምህሮዲሲ እን ቆልሲ ሰበኪ፣
ፈሀምዲ፡ ዋኺቲ፡ ኰድጚ፡ ዩ ትክሰ ተዓየበኵንካ።
ናእⶖቍቑው ሲሶሎም እን ናው ዋስድኖ
ሸንህስተናዅሲ ድወውሎም መምህራን እክብድኖ
ኣከግነን፡ እን እምንድ ምህሮት ዋሰግና ወክት
እንትሮ ግን፣ ኰዶ እን እምንሲ ዋስኒልድ
ሸጝከይስድኖ ግን እማ፡ ድግምዲ ሀተምተምዲትል
ወንተርድኖ ግን። ደአም እንቲ ዲማ ተቢ፣
ጅርበትሲ ምዅሪ፣ ኪሠሪ-በሸርደንተድ ክድመትሲ
እሲ፣ ኵንሽቕናርሲ መልእዲ። ኣንኽር ኣከን፡
ናንትልድ ተርሰ ፍዳ ኣከኵን እⶖኵዅን፣ ይብርፍ
ወክትር ገእዮ ህምበኵ፣ ኪሠሪር ለመለም ለመለም
ይዅን፣ ይበደራሪንሲ ድⶖዅን፣ እን ኣማነትስኽር
ተከውዅን። ገድም እን ግርጋ እንድሂሲ፡ እን
እምንድ ፈረዳዅ አደረድ እውስትሮለ ህምባዅ፡
ኣኽሊል ጨዳቐቱዅ ደለሞለ ህምበኵ፣ ኒን
ደአም፡ እን ኒወድሕስትነስ ጨበረውድ ናድክዲክ
ግን ግራ፡ ይድ ካያ ኣኽላ። አሸሽሮ ይል እንትቶ
ገረስታዅሲክካ እሲ። ውረድ ዴማስ እና ብሪጃርሲ
እጝከልነዲን ባሮለ ተሰሎንቈትል ፈሩዅ፣ ቄርቂስ
ገላትየትል፡ ቲቶኻ ደልማጥየትል ፈርኑዅ። ሉቃስ
ካያ ግን ይዲ ህምባዅ። እንተርዱ ማርቆስቲ ኵዲ
ነቕሲሉ፣ ውረድ፡ ይንሽቕናርሊ ገሪዅ ነፍዕሮለ
ግን። ቲኪቆስቲ፡ ኤፌሶንትል ፈሶሉ ህምበኵን።
እንተርዱⶖጉሲክ፡ እን ጢሮኣስትል ቃርጶስዲ
ባራዅ ባርኖስዲ፡ እን ክቱባንዲት፡ ኒድክስጛ እን
ብራናታትሲ ባርግለ። እስክንድሮስ እን ሓዳዳ፡
ገሪዅዲክ ጐትዅለ፣ እን አደራኻ ኒወራትሰና
ፈደይሮሉ ግን። ኒ፡ ይነዲ ገሪዅዲክ ቃብሊታዅ
ግን እማ ኒልድ አነብሲ። ይሰልፋ ሽጝክሪትኒል ወላ
ላዅ ጨሪትለለ፣ ናውክ ባርንዅለ፣ ናወራትሰና
ሺብትጊናት! ደአም፡ እን ንሽቃ ይድ ታምምድ
በሸርስሮር መታን፡ ኒሰና ኰዶ ናውክ እን ከው አሪ
በለዱኽር
ዋስድኖር
መታን፡
እን
አደራ
ጨሪትዅለ፣ ሒልኽር እውዅለ፣ ገመኒ አብልድር
እልልስዅን። እን አደራ ኣኻ ምቝሊልድክ
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እልልዶለ፡ ኰዶ ኒግም ሰሚዅል ትውያኽር
ደአንድሮለ ግን። ኒድ ዲማ ዳይምድ ክብር ኣኽኒ።
አመን። ጵርስቕለዲ፡ ኣቂለዲት፡ ኒሰና ኰዶ፡
ኦኔሲፎሮስር ጪወስ ሰላም ዪለ፣ ኤራስጦስ
ቆሮንጦስትል ከብቲዅ፣ ጥራፊሞስ ሚለጡስትል
ሽዅሽቶ
ባርዅንሉ።
ሽቕ
ጃብ
እንትቶ
ገረስታዅሲክካ ሃቢ። ኤውቡሎስዲ፡ ጱደንስዲ፡
ሊኖስዲ፡ ቀላውድያንዲ ናውክ ሻንዲ ሰላም
የነኵካ። እን አደራ፡ ኵመንፈስዲ ኣኽኒ። ገድ
እንተዲ ኣኽኒ።

ሊጘር ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 1፡ 12-18
በጋ ሽከን ድኳ አርእደነንሉ፡ እን ከለብርድናዅ
እምንልኽር ተብደነን፡ እና ጋራት ነስ ዲማ
እልብዲስየኩም ሓለነኵን። ሪሕድ ዋንቲሪሲክ
እልብዲሱ ብርስየኩም ትክያዅ ኣኾ ቋልስተኵለ፣
ውረድ
ይና
አደራ
ኢየሱስ
ክርስቶስ
ወድሕዳዅሰነለ ወለይዶ ክርያ ኣኸት አርኦ
ህምበኵን። ኣን ክሮሰናኽር እና ጋራት ነስ
እልብድትኖሎም መታን ተዓበኵን እⶖኵዅን። እን
ይና
አደራ
ኢየሱስ
ክርስቶስር
ሒልዲ
ኒእንተርነዲት
ድውኑⶖጉሲኵኩም፡
ቀፋጠንሶ
ስኵራዅ ድግምሲ ተለይናኽር ኣኽኖ ኣኽጊ፡ እን
ይና
ዕልድ
ቋልናዅ
ኒግርመስ
ሰምዓንቲ
ኣኽንንነዲን ግን። ውረድ እን ክብ ያዅ
ክብርልድ፡ “እን ኒድ ትክሰ ባህ ያዅለ
እጝከልሳዅ ይእዅራ ኒን ግን” ያዅ ደሀይ
እንቶሰነክ፡ ኒ፡ እኽር ጃርልድ ክብርዲ ግርመዲ
ከለብሩዅ። እን ሻትክ ጊሪል ኒዲ ዋንትኑ ይኸ፡
እና ደሀይ ኒን ሰሚልድ እንተሩⶖጉሲክ ይን
ይነላውድ ዋስንዅንሉ።

ሓዋርያታ ወራት 23፡ 10-35
ወተተርስጝና በጀኾሰና እን ክብ ያዅ መድ
አደራ፡ ጳውሎስቲ ከናተፍግኒንሉ ጓቚቶ፡ እን
ዓስከር
ገምኖ
ናነበክልድ
መንተልኖ
እን
መዓስከርሊ ገእሲድኖሉ አዘዙዅ። እን እንሰከር
ቂርድኻ፡
እን
አደራ
ኒገባ
ደው
ዮ፡
“ኢየሩሳሌምሊ ሰምዕራዅሰነለ፡ ኒሰና ሮሚልር
ሰምዕቶለ ሻኽሩዅ እማ፡ አረጊ” ይዅሉ። ብራ
ክሶሰና፡ ያሁድ ጳውሎስቲ ኩናሲክሉ ቍግኒጝር
ጅእግኒጝር ይኖ ለሓምኖ ሸርኑዅ። እና ሓⶖኳሊት
ኒስ እሲድኖ ሸረውኻ አርብዪልድ በጃኸው
እርግኑዅ። ናው ይኸ፡ እን ክብ ያዅ ከዳዲ
በህሊንዲትል ፈርኖ፡ “ይን ጳውሎስቲ ኩግኒሉ
ነብረስክ ታምግኒን ተብድኖ ሸርኖ ህምብነኵን፣ ናን

ይኸ፡ እንትን እን ዕግሎዲ ኣኽድኖ እን ክብ ያዅ
መድ አደረስ እንተል ነቕስሮሉ፡ ኒዅድ ትክስዲነ
መመይትኖ ጀረብደናኽር ተክዲነ ድወሉ፣ ይን
ይኸ፡ እንተል ገእ ይጊ ኩኖሉ ደበልትኖ
ህምብነኵን” ይንዅሎም። ጳውሎሲ ኒሻኒዅራኻ
ናእጓብሲ ደለይዱዅ እማ፡ እን መዓስከርሊ ፈሮ
ጳውሎሲ ድዊዅሉ። ጳውሎስ ይኸ፡ እን ርእስ
ሊኹልድ ላዅሲ ሽጞ፡ “እና ቍራ ኒን እን ርእስ
ሲሕዅድ ድወውሉ ጋብ ሻኵ እማ፡ ኒል
ደኵሲሉ” ይዅሉ። ኒ ይኸ፡ አዶ ኒዲ እን ርእስ
ሲሕዅል ቱስዅሉ እማ፡ “ጳውሎስ እን እኝሸውሶ
ህምባዅ፡ ኒል ሽጞ እና ቍራ ኒን ድዋዅካ ጋር
ክሚነዲን ኵል ደኵስየሉ ወጝቀርዅለ” ዩዅሉ።
እን ክብ ያዅ መድ አደራኻ ናንድ ሻኾሉ ኒዲ
አዶ ፈሩ ዕጭጭሰ፡ “እን ድዊቶለ ጀረብራዅ
ውራኒ ግን?” ዮ ወጝቀሩዅሉ። ኒ ይኸ፡ “ያሁድ
ጳውሎስቲ
ኒገፍድ
ትክሲነ
ወጝቀርድኖሉ
ጀረበውሰና ኣኽኖ፡ አመሪ ዕግሎትል ገምድቶሉ
ሺዊድኖካ ኰድጚነ ህምበነኵ፣ ናልድ ይኸ፡
አርብያ ግርዊልድ በጀኸው አጐብኖሉ ህምበነኵ፣
ኒት ኩድናሲክ ይኸ፡ ቍግኒጝር ጅእግኒጝር ሸርኖ
ህምበነኵ እማ፡ ናን ደለምኖ ኵልድ ሳደድ
ጨበረነኵ እⶖኵኑዅ፣ እንቲ ደአም አጃ
ይግሎም” ይዅሉ። ንድ ደምቢ እን ክብ ያዅ
መድ አደራ እን ቍረስ፡ “ኒስ ይድ ሓበርደት ወላ
ላዅድ ድወግ” ዮ አዘዙዅሉ እማ፡ ስብድዅሉ።
እንሲን፡ ኒ፡ እን ሊኽ መዱልድ ለጛ ግርዋ ሽጞ፡
“ሢዀር ሰዓት ቂራዅድ ለጛ ሊኽ ዓስከርዲ፡
ለጘትረጝን አፍሩሰውዲ፡ ለጛ ሊኽ እኝሽኹዲዲ
ቂሳርያ ኣኽራሲክ ፈርትኖ ደለማ፣ ጳውሎስትኽር
ጨዓንድኖ ኒዳሕነድ ፈሊክስ ሐክማይሊ ገእሰሉ”
ይዅሎም። ነወዮኻ ንሽቃ ከተቡዅ። “ኣን
ቀላውዴዎስ ሊሰያስ፡ እን ክብ ያዅ ሐክማይ
ፈሊክስትል ይሰላመትሲ ስኵሰኵን እⶖኩዅን።
እና ግርዋ ኒን ያሁድ ሻኽኖ ኩድኖሉ ጀረቢነ ዋኑኑ
ሮሚዅ ኣኸት አርኦሰነክ፡ ኣን፡ ዓስከርዲ እንቶ
እልልዅንሉ፣ እን ናው ኒድ ሸከየናዅሉ ሰበብሲ
አርእያ ጀረበኽር ናዲቢል ገምድዅንሉ። ናፍቲሕ
ሰበትድ ሸከየነትሉ አርዅን ግን ግራ፡ ክሪል ወሪ
ንሽዊል ገእሳዅሉ ሽከ ኒዀርስክ አርሊሉ። እና
ግርዋ ንድ ዓዶ ሓⶖኳሊት እሲነት አርኦሰነክ
ይኸ፡ ኒድ-ኒድ ኵል ፈስዅንሉ። እን ኒት
ሸከየውስኽር ኵጃብል ሸከይድኖሉ አዘዞሎም
ህምበኵን።” እን ዓስከር ይኸ፡ እን አዘዝስናዅሰና
ጳውሎስቲ ቂርድ-ቂር አድኖ ኣንቲጳጥሪስትል
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ገእሲኒዅሉ። ደምበር ክሰረት እን አፍሩሰው ኒዲ
ፈርድኖ ባርንዅሎም፣ ናው ደአም መዓስከርሊ
ወንተርኑዅ።
እን
አፍሩሰው
ቂሳርየትል
አተይኖሰነክ እን ንሽቀስ እን ሐክማይድ ኡንዅሉ፣
ጳውሎስትኽር ኒጃብል ደው ሲኒዅሉ። እን ንሽቀስ
ነበብዶሰና ድገ አውሂትልድ ኣኸት ወጝቀሩዅሉ፣
ቂልቅየሩዅ ኣኸት አርኦሰነክር፡ “ኵሸከየንቲ
እንትኖሰነክ ዋስየካ ግን” ይዅሉ፣ እን ሄሮዱስር
ቃዕረትሊ ቱስኖ ተከውድኖሉኽር አዘዙዅ።

ምስማክ

አልቦ ነገር ወአልቦ ነቢብ ዘኢተሰምዐ ቃሎሙ፣ ውስተ
ኵሉ ምድር ወፅአ ነገሮሙ፣ ወእስከ ፅናፈ ዓለም በጽሐ
ነቢቦሙ። (መዝ 18:3-4)

ሉቃስር ኪሠሪር ብሽራት 6፡ 1-19
ላ ሰምበርድ፡ ኢየሱስ ኪሽጛ ነበክድ ደኩዅ፣
ኒታለይቱትኽር ሱር ሰልዕኖ፡ ናናንትተል ሓሰዪነክ
ቁኑ እርግኑዅ። እን ፈሪሳንልድ በልጝኻ፡
“ውሪዅ ግን፡ ሰምበርድ ፍቲሕ ኣኽጋዅሲ
እስደናዅን?” ይኑዅ። ኢየሱስ ይኸ፡ “ዳዊት
ከአርቶሰና ኒዲ እን ኒዲ እርገውዲዲ ውራ ሀበት፡
ነበብድግድናኽርማ? ጃር ልጝል ትዎ፡ ከድ ንኻ
አሪዅ ቍሮሉ ወጀበጋዅ ሳንሳዓ ሰደቐቱዅሲ፡
አዶ
ቍጋዅማ፡
እን
ኒዲ
እርገውድር
ኡጋዅመሎም?” ዮ ወንተስዅሎም። እንሲን፡
“ኣዳሚንድዅራ፡ ሰምበርድ ንርአደራ ግን”
ይዅሎም። አሪ ሰምበርድ ልጝን ጸሎትዅል ትዎ
መሀርዱዅ፣ ኒልኻ ኒናን ላውዅ ኢዶ ህምባዅ
ግርዋ እርጉዅ። ከታበንዲ ፈሪሳንዲ ይኸ፡
ሸኪዪሰና አርድኖሉ ይኖ፡ ሰምበርድ እቢሰንሉ
ቋልድኖ ቃጨዉኑ እርግኑዅ። ኢየሱስ ደአም
ናሓሳብሲ አለለይዅ እማ፡ እን ግርዋ ናን ኢዳዅ
ሻዅሲ፡ “ላዅ እማ ነት ደውዪ” ይዅሉ፣ ኒ
ይኸ፡ ጒዅ እማ ኒል ደው ዩዅ። እንሲን
ኢየሱስ፡ “ወጝቀርየኩም፡ ሰምበርድ ትክያዅ እስና
ፍቲሕመኒ እማ ምቝላ፣ ፊዅት ደአንድነማ እማ
ድሂስና አስተሀላዅን?” ይዅሎም። ኒ ይኸ፡
ናትክ መኸልትዅሎም እማ፡ “ኵናንሲ መደዲሉ”
ይዅሉ። እን ግርዋኻ ኒሰና እሲዅ፣ ኒናን ይኸ፡
እቢርዅ፣ ናው ደአም ሓራቕርኑዅ እማ፡
ኢየሱስቲ ውራ ሃበነትሉ ናሹር ናሹ ኰድጚኒዅ።
እን ግርጋት እንደድ ጸሎት እሲሮ ጊሪል ፈሩዅ፣
ቂር ታምምስክር ጃርሊ ጸሎት እሱ ደኵስዅሉ።
ብራ ክሶሰና ኒታለይቱትሲ ሽጞ ናልድ ሓዋርያት ዮ
ሽጘው ሽካ ለጘት ፍሪሩዅ። እን ስምዖን፡ ጴጥሮስ
ዮ ሽጛዅሉዲ፡ እንድርያስ ኒዳንዲ፡ ያዕቆብዲ፡

ዮሓንስዲ
ፊሊጶስዲ፡
በርቶሎሜዎስዲ፣
ማቴዎስዲ፡ ቶማስዲ፡ ያዕቆብ እልፍዮስዅረዲ፡
ስምዖን እን ረቐበንታ ሽጝስታዅዲ፡ ይሁዳ
ያዕቆቡዅረዲ፡
እን
ጠለማዅ
ይሁዳ
ኣስቅሮተሩዅዲ ግን። ኒ፡ ናዲ ገሙዅ እማ፡
ሸኪል ደው ዩዅ፣ ገሪው ኒታለይቱትልድር፡ ገሪ
ከው ይሁደዲ ኢየሩሳሌምዲትልድር፡ ኒሰናኽር
ጢሮስዲ
ሲዶነዲር
በሓር
ሸልላትልድር፡
ዋስድኖሉኽር፡ ናሽዅዲልድ ትልልስድኖኽር ኒል
እንትኑዅ፣ እን መናፍስ ምቝልድ ጀረቡ ሰጘውር
እቢርኑዅ። እን ዕወይ ናውክ ይኸ፡ ተመድኖሉ
ጀረቡኑ እርግኑዅ፣ ኒልድኻ ሒል ፉ እርጉዅ
እማ ናትክሲ እቢስዅሎም።

ኰርኩ ፲፪/19
ዘጊሜ/ብኳኒዅ

መዝሙር
ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ ..

ሊጘር ጳውሎስር ንሽቃ ቆሮንጦስሩሊ 10፡ 1-18
ኣን ጳውሎስ ይላውድ፡ እንታ ጃብልኻ ለተቕ
ያኽር፡ እንተልድ ሺሮሰናኻ ዳይዕ ኣኻኽር፡
ይላውድ
ክርስቶስር
በከትዲ
ለውሀትዲሲ
ሺወኵንኩም እⶖኵዅን። እንተል እንተራካክ፡ እን
ገለ ከው ሥኺ ደርብድ ፈርናኽርሰና ሃቢነ
ሓሰበውድና፡ ሰባተትድ ናከይተን ደይዖ ጋብያ
ሓሰበሰና፡ እንተዲ ኒሰና ደይዓትድ ጋበጊን
ሺወኵንኩም እⶖኵዅን። ሥኺ ደርብድ ድኳ
መንደርትናኽር
ኣክነን፡
ሥኺ
ደርብድ
ተሓረብነሊ፣ ውረድ ይሹር እኝሽኹ እን ተበው
ጊፍፍሲ ሀገግደው፡ ጃር ሒል ሻው ሹር ግን ግራ፡
ሥኺው ኣኽላ። ብድዔሲ አምር ጃሩዅድ ከይተን
ቃብሊታዅሲ ኒትክ ድሂስነኵን፣ ኣኻ ሓሳብስክ
ሰልብነ ኰዶ ክርስቶስሲ አዘዝሰነሰና ሃብነኵን።
እንታ አዘዝስና ታምም ኣኾሰና፡ እን አዘዝስና ብነስ
ገንሕኖ ደለምኖ ህምብነኵን። እንትን እንታ ዕልላ
ጃብል ህምባዅሲ መኸልታ። ላዅ ክርስቶስሩዅ
ኣኸት እምናዅ ኣከን፡ ኒ ክርስቶስሩዅ ኣኸሰና
ይጝር ኒሰና ኣኽነት እልብድን። እን አደራ እንታ
ድሂስኒል ኣኽጊ፡ እንታ ልግድ መታን እዋዅና
ሥልጠትድ ድኳ ትክሰ ጀመረን ኣን ስማረሊ።
ይንሽቀድ እሰ ጕኢሳኽርኩም ተከጊንኩም፣ ውረድ
ናው፡ “ኒንሽቕ ተቐውዲ ሒለቱዲ ግን፣ ኒቋላ
ደአም ሓዋን ግን፣ ኒጋብኽር ሺብ እጝገው ግን”
የነኵ። እና ነወየው ከው፡ ይን ዋንተግኒ ይና
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ንሽቀድ ይነው፡ ዋንትኑ እስነውሰና ኣኸት
ፈሀሚኒን። እን ገለ ናሹት ክብሰውዲ ሺብትኖ ወሪ
ዋርዲትኖ ረደይነሊ፣ ውረድ፡ ናው ናሹት፡ ናሹዲ
ቀየሰውዲ፡ ናሹት፡ ናሹዲ እርዊሰውዲ ኣኽኖ
ደምቢ ዓወስ ግን። ይን ደአም ወላ እንተል ገእይኖ
ኣክነን እን ጃር እዋዅና ግንድድ ይና ዓደድሲ
ተከውኑ ግን ግራ፡ ኒእንደረድ ፋሺትነሊ። እንተል
ገእ ይግንታ፡ ይና ላውድር ገሪዅ ሳንኪትነሊ፣ እን
ኪሠሪር ብሽራት ክርስቶስሩዅሲ ሰልፍ እንተል
ገእስነኽር ደአም ይን ግን። አሪው ከደምናዅ
ክድመትሊ ግንዲ ደኵኖ ፋሺትነሊ፣ እንታ ኣማነት
ለገድሮ፡ ይና ክድመትኻ እንታ ነበክል ትክዮ
እዳንዶልና ደአም ይና ሳዳ ግን። እንሲን እንተልድ
ደኵኖ አሪ በለድሊ ኪሠሪር ብሽራት በሸርድኖ
ግን፣ እን ከው አሪው ጃቢትኖ ደለምድነው
ኣካናትድ ደአም ፋሺትነሊ። “እን ፋሺታዅክ
አደረድ ፋሺትኒ።” እን አደራ ሳበዅሉ ግን ግራ፡
እን ኒሹት ሳባዅ ኣዳም ኣኽላ ከለብርሳዅ።

ንሽቃ ያዕቆብትሪ 3፡ 1-8
ዎ ይሻን! እንተልድ፡ ገሪው መምህራን ኣኽድኖ
ጀረበግኒን፣ ውረድ፡ ይን መሀርድናኽር ገሪዅዲክ
ሽብውድ ፈረድስኖ ኣኽነት እንትን አርእድኑዅ።
ናውክ ገሪ ጋራትድ ከትናኽር ግን እማ፡ ጋብድ
ከተጋዅ ዋነን፡ ኒ፡ ኒገሮብሲ ልጓምድ መለክሮ
ገረሳዅ
ኣዳም
ታምም
ግን።
አፍሩስ፡
አዘዝስድኖነር መታን ናአፍፈል ልጓም እስነ
ናገሮብሲክ
ኒድ
መለክነኵንሉ።
እነሓን
ታⶖኳትኽር ንስኮት በሀሊን ኣክሩ፡ ውልዋል
ሒለትዅድር ደሀይስሩ፡ እን ግናይራይ ዓጝከልድ
እን መርሓዅድ ምራድሊ መርሕስተቲ። ኒሰናኽር
ላጝቂ ግናዪ ሰዀና ኣክሩ፡ በሀር ጋርድ ፋሺተቲ።
ኒሰና ኰዶ ሰረት፡ አውስኮት በሀር ገርበት
ሓውሰጋዅ! ላጝቅኽር ለኻ ግን። ላጝቂ ይና ገሮብ
ሰዀንና ነበክል አረርስረሪ ብሪጃር ዓምጭሪ ግን፣
ንሪ፡ ኒትክ ገሮብሲ ዓማቕደቲ፣ ንሪ ንርሹሺ
ገሀነምድ በግ ይሮኻ፡ መምብሮር ኣዋይንሲ ኒትክ
ሓውሰቲ። ናውክ ዒቶት ጅንስዲ፡ ጀከልዲ፡
ለመም የውዲ፡ እንሱስ-በሓሩዲ፡ ኣዳሚንድቝርድ
መለክሰነኵ፣ መለክስኖኽር ህምበነኵ። ላጝቅት
ደአም ላ ኣዳም ድኳ መለክሮላ ገረስላ፤ ንሪ
ፊዀግረሪ ምቝላ፡ ክሪሳዅ ምኝጂ እንሳኽስረሪ
ግን።

ሓዋርያታ ወራት 28፡ 17-31
ሠዃ ኳሪ ደምቢ ጳውሎስ እን ያሁዳ መርሓንትስ
ሽጞ እክብዅሎም፣ እክብስኖሰናኻ፡ “እንትን ይሻን
ኣን ይና ከውዲ ወሪ ይና እክላ ዓዋዲዲ ዓዲታዅ
ድኳ
እሲጋኽር
ኣኩ፡
ኢየሩሳሌምልድ
እኝሸውሳዅድ ሮሚውድ ናንተል ደኵስንዅለ።
ናው መመይኖ ክሪል ገእሳዅ ምስምሳ ብኖሰነክለ
እጝክድኖለ ጀረቢኒዅ። ያሁድ ጕሽኖሰና ደአም
ይከውሲ ሸከያዅሎም ጋር እጝጋኽር ኣኩ
ቀሳርትርል ደኮ ጠርዕያ ቀሰብስዅን። እን
እስራኤልዲ ሳዲ መታን ግን ኣን እና ስልስለት
ንድ እኝሸውሶ ህምባዅ እማ፡ ንድ ግን ኣን
ቋልየኩምኽር ጋብየኩምኽር ኣን ሽጛዅኩም”
ይዅሎም። ናው ይኸ፡ “ይን ኵዅድ ያሁዳ
ብሪልድ ንሽቃ ከለብርኒ፣ ኰዶ ሻንልድ እንቶ
ደገማዅና ወሪ ኵት ቋላዅድ ምቝላ ድወዅና
እላ። እና ገንዳ ኒስ ቋለት ኒልከል ኒከይተን
ጋብስተት
አርእንዅን
እማ፡
እን
እንቲ
ሓሰብራዅሲ ኵልድ ዋስኖ ጀረብነኵን” ይንዅሉ።
ኒዲ አረርስጚድኖ ግርጋ ኰሸርኖ ደምቢ፡ ገሪው
ኣኽኖ፡ እን ኒህምባ ኣካንሊ እንትኑዅሉ። ኒ፡
ይኸ፡ ጕራብልድ ተርሰ ኵንጝ ኣኽራሲ ሙሴር
ፍቲሕዲ
ነበዋትዲትልድ
ኢየሱስሩዅድ
ፈሀምድዅሎም፣
ግም
ጃሩዅዳ
ሰምዑ
በርህድዅሎም። በልጝ እን ኒየውድ እምኑዅ፣
ናበልጝ ደአም እምነስ ጕሽኑዅ። ንድ መታን፡
ናሹር ናሹ ለሓምና ብኑዅ፣ ባርኖ ፈሩኑኻ፡
ጳውሎስ ተለይዶ፡ “መንፈስ ሻትክ እንታ እክልሲ
ኢሳይያስ ነቢረድ ሃበ ልሶ ጋቢዅሎም፣ ‘እና ከው
ነል ፈሪ እማ፡ ዋስነሳ ዋስትኖ ግን ደአም ለበካ
ገምድደኒ፣
ቋልነስር
ቋልትኖ
ግን
ደአም
አስተብሀልድትኖ ኣኽድኒ’ ይሮ ድዊሎም። ውረድ
ናእⶖቍቑውዳ ዋስግኒን፡ ናዕልልዳ ቋልግኒን፡
ናእⶖቝቑውሲ
ጨመምድኑዅ፣
ናዕልልስኻ
ሽⶔስኑዅ፣ ናለበከድ ፈሀምግኒን እማ ወንተርግኒን
ኣንኽር እቢስጊንሎም፡ ለበካ እና ከው ነዱዅ
ክርጚቱዅ። እማ ገድም እና ደአን ጃሩዅ ከው
አሪ በለዱሊ እኝሻቕሰት እንተል አርእስታዅ
ኣኽኒ፣ ናው ይኸ፡ አሸሽኖ ሸኑርድኖሉ ግን”
ይዅሎም። ጳውሎስ ይኸ፡ እን ክራይድ አዶ እርጋ
ልጝል ለጛ አመራ ተማም ዔሩዅ፣ ኒል
እንተውስኻ ናትክ ከለብሩሎም እርጉዅ። ግም
ጃሩዅሲ ፈራሰትድ ሰበኩ፡ እን አደራ ኢየሱስ
ክርስቶስቲ ቋላዅድ ዳህርድር ጌባና እጝገትር
መሀርዱ ሰጘኵ።
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ምስማክ
ሐወጽካ ለምድር ወአርወይካ፣ ወአብዛኅኮ ለብዕላ፣ፈለገ
እግዚአብሔር ምሉዕ ማያተ። (መዝ 64:9)

ማቴዎስር ኪሠሪር ብሽራት 8፡ 1-34
ጊሪልድ ገሞሰና ገሪ ዕወይ ተለይንዅሉ። እነሓን
ይኸ፡ ላዅ ሰውደቱዅ፡ ኒል እንቱዅ እማ፡
“አደራ
እጝከልደን
ነገይድቶለ
ገረስረኵ”
ዩⶖጉሲክ ኒጃብል አብረኩዅ። ኒ ይኸ፡ ኒናንሲ
መደዱዅ እማ፡ “እጝከሎ ህምበኵን ነገዪ”
ዩⶖጉሲክ ተመድዅሉ። ኒድ-ኒድኻ ኒ ሰውደትልድ
ነገዩዅ። ኢየሱስ ይኸ፡ “ወላ ላዅድ ድወግሪን
አነብሲ፣ ደአም ፈርዶ ኵሹት ከደድ ቋሊሲ እማ፡
እን ሙሴ ከውድ ሰሚዕ ኣኽሮ አዘዘው እውንሲ
እዊ” ይዅሉ። ቅፍርናሆምትል አተዮሰነክ፡ ላዅ
መድ አደራ ሊኹዅ ነዋ ዩ ካበና ሺዊዅሉ፣
“ይአደራ፡ ይገኝጂና ገሪዅ ሽዅሽቶ ሃተልሶ
ልጝል በጥ ዮ ህምበኵ” ይዅሉ። ኢየሱስ ይኸ፡
“እንቶ እቢስየሉ ግን” ይዅሉ። እን መርሓይሊኹዅ ደአም፡ “ይአደራ፡ ኣን፡ ይልጝን ራስዓጝቀይል ቱቶ አስተሀላዅለ ኣኽሊ፣ ደአም፡ ላ
ቆል ካያ ጋቢ እማ ይገኝጂና እቢርዶ ግን።
ውረድ፡ ኣን ይዓጝቀይል ዓስከር ሻኽር ግርዋ
ሥልጠቱዅ ግን። ኣን ይኸ፡ ላዅሲ ‘ፈሪ’ የኵን፣
ኒ ይኸ፡ ፈረኵ፣ አሪዅሲኽር ‘ላዅ’ የኵን፣ ኒ
ይኸ፡ እንተረኵ፣ ይገኝጂነስ ኰዶ ‘ኒስ እሲ’
የኵን፣ ኒ ይኸ፡ እሰኵሉ” ይዅሉ። ኢየሱስ
ዋሶሰነክሉ ፈከርሱዅ እማ፡ እን ኒት ተለየውሲ
“እምንድክ የኵንኩም እⶖኵዅን፡ ንርትልክ
እስራኤልትል ድኳ ኒስ ተካ ኣማነት አርሊ። ኣን
ድወኵንኩም እⶖኵዅን፡ ገሪው ብርክስጘዲ ኳራ
ለብዲትልድ እንትኖ፡ እን ግም ሰሚዅል
ኣብርሃምዲ ይስሓቕዲ ያዕቆብዲዲ መአዲሪል ከፍ
ይድኖ ግን፣ እን ግም-እቝርኻ ጭልም ከደኑዅሊ
ማልስድኖ ግን፣ ኒልኻ ስረነዲ እርኵኵሲ
ሓርቀቕነዲ ኣኽሮ ግን” ይዅሎም። ኢየሱስ ይኸ፡
እን መርሓይ-ሊኹዅሲ፡ “ፈሪ፡ እን እንቲ
እምንደሰና ኣኽንኵት” ይዅሉ። እን ገኝጂና ይኸ፡
እን ወክቲ እንድሂሲ እቢሩዅ። ኢየሱስ፡ ጴጥሮስር
ልጝል ትዎሰና፡ ኒተንሺኒ ሓዲትሮ በጥ ይሮ
ህምብረሪት ቋሉዅ እማ፣ ንርናንሲ ተመድዅላ፡
እን ሓድ ይኸ፡ ባርዅላ፡ ጕሮኻ እኝሻቕስቲሉ።
እን
ኵንጚ
እንድሂሲ
ገሪው
ኣጋንንቲሲ
ሻኽስተውሲ ናቕስንዅሉ፣ ኒ ይኸ፡ እን መናፍሲ
ላ ቆልድ ፍድዅሎም፣ ኰዶ ናትክ ሽዅስቶ
እርገውሲ እቢስዅሎም። ኒን እን ነቢ ኢሳይያሲ፡

“ኒ፡ ይና ሽዅደስ አዱዅ፡ ይና ዕድርስኻ
ምዅሩዅ” ዮ ጋበው ተመምሮ ኣኻዅ ግን።
ኢየሱስ ገሪው ዕወይሲ ቋሎሰነክ ካርጝሊ ፈርድኖ
አዘዝዅሎም። ላ ከታባ እንቶኻ፡ “መምህር
ፈርዳዅሊክ፡ ተለይየካ ግን” ይዅሉ። ኢየሱስ
ይኸ፡ “ቈኝሸል ግፍፍ ሻኽኑዅ፣ ጀከል ሰሚውኻ
ልጝንትት ሻኽኑዅ፣ ኣዳሚንድዅራ ደአም
ኒኣዀርሲ ድኩርተሪ ኣካን ሻኽላ” ይዅሉ። እን
ታለይቱትልድ ላዅ ኰዶ፡ “ይአደራ፡ ሰልፍ
ይእኽርሲ ደብያ ባሪለ” ይዅሉ። ኢየሱስ ደአም፡
“ተለዪለ፡ እን ክረው ናክረውሲ ደቢድኖ ባሪ”
ይዅሉ።
ታⶖኰትል
ትዎሰነክ
ኒታለይቱት
ተለይንዅሉ። እነሓን ይኸ፡ እን ታⶖኰቲ፡ እን
በሓርሊ ገሪ አፍሉት ዓቘውድ ኩተሪሲክ ደሃፋት
ኣዅዅ፣ ኢየሱስኻ ገኝጆ እርጉዅ። ናው ይኸ፡
ፈርኖ “ድድነኵን እⶖኵንዅን፡ ዎ አደራ
ደአንዲና” ይንዅሉ። ኒ ይኸ፡ “ዎ ከው ከለላ
ኣማነቱ፡ ውሪዅ ጕኢትደናዅን?” ይዅሎም።
እንሲን ጒዅ እማ፡ እን ወላውልዲ በሓርዲት
ገንሕዅሎም፣ ገሪዅ ሀድአትር ኣዅዅ። እን ከው
ይኸ፡ “ወላውልዲ በሓርዲ አዘዝሰውሉ ውራ ተካ
ኣዳምኒ?” ዩኑⶖጉሲክ ፈከርስኑዅ። ኰዶ እን
ካርጝል ገርጌሴኖንዲ በለድል እንቶሰነክ፡ ለጛ
ሰዋጢን ሻው አርብልድ ፍኖ ጎፍ ይንዅሉ፣
ገሪዅዲክ ውልኢው እርግንነዲን ይኸ፡ እን ደርቢ
እንድሂሲ ወላ ላዅ ደኵሮ ገረሱ እርግላ። እነሓን
ይኸ፡ “ዎ ኢየሱስ ጃርዅራ፡ ይን ኵዲ ውራ
ሻኽንዅን? ነት ኒወክት ጃብ ጀረብድቶናማ
እንትርዅን?” ይኖ ጨርሕኑዅ። እናሓን ይኸ፡
ተባብ ከንዲሩ ናልድ ስርግ ይሮ ቍሩ እርግቲ።
እን ኣጋንንቲ ይኸ፡ “ፍድረንና፡ እና ሞራ
ከናዲራዅል ፈሲና” ይኖ ሺዊኒዅሉ። ኢየሱስ
ይኸ፡ “ፈራ” ይዅሎም፣ ፍኖኻ እን ከናዲርሊ
ቱኑዅ። እነሓን ኰዶ ናውክ እን ከንዲር፡ እን ሆስ
እን ዓይግል አዳዅል ኣኽራሲክ ገለብቲ እማ፡ እን
ዓቘል ቱሮ ድድቲ። እን ምቓቕ እግርኖኻ እን
ድገትል አተይኖ፡ ኒትክ ቋልናዅዲ እን ሰዋጢንሊ
ኣኸውዲት ድዊኒዅ። እነሓን ይኸ፡ ናውክ እን
ድገሩ
ኢየሱስቲ
አርድኖሉ
እንትኑዅ፣
ቋልኖሰነክሉኻ ናደወልወልሲ ባርዶ ሺዊኒዅሉ።
(ቅ. እግዚእነ)
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በጋ፡ ዎ ይና ሻን፡ እንተል ይና ገእይናኩም
ግምሽድ ኣኽገት እንትን እንተላውድ አርእድኑዅ።
እንትን አርእደነሰና ፊሊጲስትል ጀረብናኽርዲ
ጀኽስትነኽርዲ ድኳ ኣክነን፡ እና ንስኮ ለመለም
ነበክል ጃር ሒልድ እንተድ ኪሠሪር ብሽራትሲ
ተምብህኖ ገረስንዅን። ውረድ ይና ኰድጛ
ከቲኒልድ ወሪ ለጭሓት ብኒልድ ኣኽላ፣ ኰዶ
ጂበድር ኣኽላ፣ ደአም እን እውስታዅና ኪሠሪር
ብሽራት መድሲ ጃርድ ሰምዕስተውሎም ከውሰና
ጋብነኵን እⶖኵንዅን፣ ይና ጋብናኻ ከውሲ ባህ
ሲኖ ኣኽጊ፣ እን ይና ለበከስ መመያዅ ጃርሲ ባህ
ሲኖ ይኖ ግን። ውረድ እንትን አርእደነሰና፡
ጃርኽር ይና ሰሚዕ ኣኸሰና፡ ኒዀርስክ ቆላት
ምለኒውድ
ወሪ
ቀውሓቱውድ፡
ምስምስነክ
እንትኒኩም፣ ኒሰናኽር፡ ይን፡ ኣዳሚንድቝርልድ፡
እንተልድ ኣኽን አሪ ከወልድ፡ ሕሽም ጀረቢኒ።
ክርስቶስር ሓዋርያት ይና ኣክነድ ተቕድኖልኩም
ድኳ ገረስኑ እርግንዅን፣ ደአም እን ገና
ንርእቝርሲ ሃብረ ሓቆፍረሰና እንታ ነበክል
ረሓመንቲ እርግንዅን። እና ነወያ እጝከሊሲ፡
እንተዲ ኪሠሪር ብሽራት ጃሩዅሲ በንስጚኖ ካያ
ኣኽጊ ይነሹት ኡኖኩም ደለምናኽር እርግንዅን፣
ኒንኻ፡
ገሪዅዲክ
እጝከልኑኩም
እርግናኽር
ኣኽንንነዲን ግን። ዎ ይሻን፡ እን ይና ክድመትዲ
ተዓብዲት እልብድደናኽርሉ ኣኽትና፣ እንተድ
ኪሠሪር ብሽራት ጃሩዅሲ በሸርድኑ፡ እንተልድ፡
ወላ ላዅድ ዳግ ድኳ ታቕግኒን፡ ቂርዲ ገርግዲ
ከደምንዅን። ይና አደብ እንተድ እን እምነንትድ
አውሰኮት ላጭሕዲ፡ ጣፊሕዲ፡ ሓኵር እጝጋዅዲ
እርገት እንተዲ ጃርዲ ይና ሰሚዕ ግን። እን እኽር
ኒእቝርሲ አዋሃበ ካበሰና፡ ይን እንተድ ላዅዲክ
እንታ ብዕል እስነት፡ እንትን አርእድኑዅ። ይጝር
ኒሰና ኒሕክምዲ ሕሽምዲትል ሽጛዅኩም ጃርድ
ፈርትኖር
መታን፡
አስተሀላ
ደርብድ
ተውህድንዅንኩምኽር፡
ተብድንዅንኩምኽር፡
ዋሲስንዅንኩምኽር።
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ኢየሱስ
ክርስቶስሲ
አዘዝሰውዲ፡
ኒብርሲ
ወርዕስትነድ ነገየውዲ ኣኽትኖር መታን፡ እኽር

ጃርድ
ፍሪርስድናኽርዲ
የመምስድናኽርዲ፡
መንፈስ ሻትክድ ሸተክድናኽርዲ፡ ገዲ ሰላምዲ
እንተል በጃኽኒ። ይና አደራ ኢየሱስ ክርስቶስር
ክረውልድ ጕነድ ሃበ መንደርታዅ ሳዳ እዋዅና፡
ኒምሕረት ብጅኽድ እን መንደርትረሪ ሳዳትል
ሓዲስ እዃርስነድ እቝር ሀበዅና፡ ጃርዲ ይና
አደራ ኢየሱስ ክርስቶስር እኽርዲ ገውርሳዅ
ኣኽኒ። እንተድ ኰዶ፡ ደነጋዅ፡ ዓማቕረጋዅ፡
ሳወይሰጋዅ ለው ሰሚል ሸኽስቶልኩም ህምበኵ።
እንትን ጃር ሒልድ፡ እን ደⶖጎባ ዘበንሊ
ወድሕስታዅ ደአን ደለሞ ህምባዅድ፡ ኣማነትድ
ተከውስድኖ ህምብደነኵ። ናን ድኳ ከለላ ወክትድ
ናትናቱር ውልአድ ጀረብደነን፡ ኒድ ፈርሕትኖ
ግን። ንድኻ እንታ ኣማንት እምን ኣኸት
አርእስትሮ ግን፣ ደሀብ ሽከን ድኳ ድደንታ ኣከን
ለኸድ ወጠንሰኵ፣ እንታ ኣማነት ደአም ወጠንሶሰና
ገሪ ኣረኻ ሻኵ፣ ውረድ ኢየሱስ ክርስቶስ
ወድሕስታካክ
ሓምደዲ
ሳቡርዲ
ክብርዲ
ከለብርትኖ ግን። እንትን ቋልድኒሉ፡ ደአም
እጝከልደነኵሉ፣ ናን ድኳ ቋልግድኒሉ ኒድ
እምንደነኵ፣ ንድኻ ድውስቲሮ ገረስተጋዅዲ፡
ካብርዲ፡
ፈርሓትድ
ድልቕልቕ
ይደነኵ
እⶖኵድኑዅ፤ ኒንኻ፡ እን እንታ ኣማነት ፍራ
ኣኻዅ እንታ ፊዅቲር ደአንሲ ከለብርደናኽር
ኣኽድንነዲን ግን። እን እንተድ የመምሳ ገድድ
ነበይሰው ነበዋት፡ እና ደአን ኒስ ቋለት፡ ፈጠኖ
ጀረቢኒዅር መመይንዅር። ኒንኻ፡ እን ናል
እርጋዅ መንፈስ ክርስቶስሩዅ፡ ክርስርቶስቲ
ቋለት፡ ሳቕዮትዲ እን ኒደንቢ ህምባዅ ክብርዲት
ጃቢሶ ሰምዓት፡ አውዲ፡ ወሪ አዋያዅ ዘበንዲት
ቋለት መመይኑዅ። ጃርኻ እና ናንሽቕናር እንተድ
ግራ ናድ ኣኽገት ወድሕድዅሎም፣ እና ጋራት ነን
እን ሰሚልድ እኝሻቕሳዅ መንፈስ ሻትክድ ሃቢነ
ኪሠሪር ብሽራት ሰበከውልኩም ንሽቕድ ናን
ድውስተኩም ህምበኵ፣ እና ጋር ኒስ መልእክየትር
ቋልድኖሉ ሸንህስተነኵ።

ሓዋርያታ ወራት 20፡ 1-12
እን ዕግርግር ደው ዮ ደምቢ፡ ጳውሎስ እን
ታለይቱትሲ ሽጞ መዀኾኽር፡ ሰላም ዮኽር፡
መቀዶንያ ኣኽራሲክ ብርፍ ዩዅ፣ እን ጀሀትድ
ደኩ፡ እን እምነንትስ ገሪ ጋራትድ መዀኾሎም
ደምቢ፡ ግሪኽ ዔሩዅ። ኒልኻ፡ ሠዃ አርባ
እሲዅ፣ ሶርዪል መርከብድ ፈርዶ ሓሰቦ ዋኑ፡
ያሁድ ኒዓዶ ዓጝቃ-ዓጝቀይረድ ጥረር እሲነትሉ
አለለዮሰና መቀዶንየሲ ዮ ወንተርዶ ጨረሩዅ።
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ሶጳጥሮስ ጲሮስዅራ ቤርዪዅዲ፡ ተሰሎንቈሩ
ኣርስጠርኮስዲ፡
ሴኮንዶስዲ፡
ጋዩስ
ደርቤንዱዅዲ፡
ኒሰና
ኰዶ
አስዪውልድ፡
ጢሞቴዎስዲ፡
ቲኪቆስዲ፡
ጥራፊሞስድኻ፡
ተለይንዅሉ። ነን ይና ጃብ ደኵኖ ጢሮኣስትል
ጨበርንዅና። ይን ደአም፡ በዓል ቅጨሪዅድ
ደምቢ ፊልጲስዩስትልድ መርከብድ አⶖኳ ኳራ
ደምቢ ጢሮኣስትል ሕበርስኒዅንሎም፣ ኒልኽር
ለጘታ ኳራ እስኒዅን። እን ሰልፋ ግርጋ
ኡናርዲትል፡ ሳንሳዓ በኒል፡ ይን እክብስኖ
ዋንትኑ፡ ጳውሎስ ኒአመሪት ፈርዶ ሓሰቦ
እርግነዲን፡ ኒስብከትሲ ቂራ በልጝ ኣኽራሲክ
ተለለይዱዅ። እን ይን እክብስኖ እርግናዅ ልጝን
አዋዅሊ፡ ገሪ-ቲዅ በርሆ እርጉዅ። ላዅ በጢሕ
ኣውጤኪስ ይስታዅ መስኮትሊ ከፍ ዮ እርጋዅ፡
ጳውሎስ ኒጋብሲ ሺሽዶሰና ህርግት ይሮ ተርሲዅ፣
ጅሙዅ ተቖሉኻ፡ ሢዀር ዕርገንልድ ስቘት
ለቡዅ፣ ክሮኽር ጕድንዅሉ። ጳውሎስኻ ገሞ፡
ሉም ዮ ኒሕቝፍል አድዅሉ፡ “ኒሪሕዲ ህምበኵ፡
በኸኽርጋኽር” ይዅሎም። እንሲን ጳውሎስ አወት
ፊዅ፣ ሳንሳዓስ በነ፡ ቈ ደምብኻ፡ ብራ ክስራሲክ
ኒስብከትሲ ተለለይዱዅ እማ፡ ኒልድ ፈሩዅ።
ናውኻ እን ቍረስ ኒሪሕዲ ነቕስንነዲንሉ፡ ገሪዅ
ፈርሕኑዅ።

ምስማክ
ቃለ ወሀቡ ደመናት አሕፃከ ይወፅኡ፣ ቃለ ነጐድጓድከ
በሠረገላት፣ አሰርአየ መባርቅቲሁ ለዓለም። (መዝ 76፡
17-18)

ሉቃስር ኪሠሪር ብሽራት 10፡ 17-24
እን ለጘትረጝንዲ ለጛ፡ “አደራ ኣጋንንት
ኵሱⶖድ መለክስንዅና” ዩኑⶖጉሲክ ፈርሓትድ
ወንተርኑዅ።
ኢየሱስኻ፡
“ሰጣን
ምርክሰና
ሰሚልድ ለቡ፡ ቋልዅንሉ፣ እነሓን ምራውዲ
ሺቝዲት፡ ኒትክ ኣባይ ሒልዲት ዳድትኖ
ሥልጠት እዎኩም ህምበኵን፡ ጐታዅኩምር እላ።
ደአም እንታ ሱጙⶖ ሰሚል ከተብስነዲን ትክስዲነ
ፈርሓ ግን ግራ፡ መናፍስ መለክስነዲንኩም
ፈርሕጋ” ይዅሎም። እን ሰዓቲ እንዲሂሲ፡
ኢየሱስ፡ መንፈስ ሻትክድ ፈርሑዅ እማ፡ “አበ፡
ሰመዲ ብረዲር አደራ፡ እና ጋራት ነስ እን
ለበኪውዲ ፈሀመውዲትልድ ትብስሮ፡ እን ዓለትድ
ወድሕድርነዲንሎም፡ የዋ አበ፡ ኵኪን ኵጃብል
ንሰና ኣኽነዲን ሓመደኵንካ እⶖኵዅን። ኒውክ
ይእኽርልድ እውስትዅለ፡ እዅራ አውኒ ኣኸት፡

እኽር ንኻ ወላ ላዅ አርኣዅሉ እላ፣ እኽርሲ ኰዶ
አውኒ ኣኸት እዅረዲ፡ እን እዅራ ወድሕድሮሉ
እጝከላዅዲ ኣኽጋዅ፡ ወላ ላዅ አርኣዅሉ እላ”
ይዅሎም። እንሲን ኒታለይቱትሊ ግልጭ ዮ፡
ናቱትል፡ “እና እንትን ቋልደነውሲ ቋልትኖ
እንትን ኣውስኮት ገውርስድናኽር ግን! ገሪው
ነበዋትዲ ጊምትትዲ፡ እና እንትን ዋስደነውሲ
ዋስድኖ ጀረቢኒዅ፡ ደአም ዋስኒ፣ እና እንትን
ቋልደነውስኽር ቋልድኖ ጀረቢኒዅ፡ ደአም ቋልኒ፣
የኵንኩም
እⶖኵዅን”
ይዅሎም።
(ወልደ
ነጐድጓድ)

ኰርኩ ፳፮
አⶖኰር ሰምበር ሽቓዅ/ምርኩዅ

መዝሙር
በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ..

ጳውሎስር ንሽቃ ቲቶትል 3፡ 1-15
እን
ከውሲ
ሰየምዲ
ሥልጠቱዲሲ
መለክስድኖኽር፡
አዘዝስድኖኽር፡
ኣኻ
ኪሠሪትልክኻ ደበልተው ኣኽድኖ፡ ወላ ላዅሲ
ጀኸግኒን፡
ዋኺተንቲ
ኣኽግኒን፡
ሓይሳንዲ
ትክየውዲ፡ ኣኻ ኣዳምዲክ ትክድ መንደርተውዲ
ኣኽድኖ እልብዲሲሎም። ይጝር ላዶን ዓወስዲ፡
አዘዝሰገውዲ፡ ከተውዲ፡ ገሪ ሰውሀትዲ ታሚት
ሥኺዅዲሲ ገኝጂኒትናኽር፡ ጂበዲ ተነኽዲሲ
መንደርትናኽር፡
ፍንፉናንዲ
ይነሹር-ይነሹ
እንጠርስጝናኽርዲ እርግንዅን። ትክዲ፡ እጝከሊር
በከትዲ፡ ይና ደአንዱራ ጃሩዅ ወድሕስቶሰነክ
ደአም፣ ኒ ደአንድዅና፣ ኒን ይኸ፡ ይን እስነው
ጨዳቐቱ ወራትድ ኣኽጊ፡ ኒሹር ምሕረት ጀላብድ
ሓዲስ እዃርስነዲ መንፈስ ሻትክድ ሓደስትነዲሲ
እጝቃሶ ግን፡ ኒደአንዳዅና። እና መንፈስ ኒን፡
ኢየሱስ ክርስቶስ ይና ደአንዱረድ ሃበ ኒገድድ ይና
ዳግ ጀርበባዅሉ መንፈስ ግን፣ ኒንኻ፡ ኒገድድ
ጨደቕኖ፡ እን ዲመር መናብረት ሳደስኽር ለውኖር
መታን ግን። እና ጋብ ነን እምን ግን። እን ጃርድ
እምነው ኪሠሪር ወራት እስኒል ረቐብድኖር
መታን፡ ነድ ትክስረ ፈሀምዲስቶሎም ጀረበኵን
እⶖኵዅን። ኒን ትክያዅዲ ኣኻ ኣዳምዲክ
ነፍዓዅዲ ግን። ዓወድናሩ ፍዲ-ጕዲዲ፡ ሞላድ
ጨብጨብነዲ፡ እን ሙሴር ፍቲሕ ሰበትድ ጓዅ
ዋኸዲ ጕድዕድዕዲትልድ ሺሪ፡ ኒን ነፋዕ
እጝጋዅዲ ግምሽዲ ግን። እን ግርዋ ሲዳዅሲ
ላዶንኽር ሊጝንኽር መዀዅሮሉ ደምቢ ኵልድ
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ሺሽዲሉ፣ ኒን ከቱረዲ ሓራሙዅዲ ኣኸት አርኢ፣
ኒ፡ ኒሹት ደየናዅ ኣዳም ግን። ኒቆጶሊስትል ሽቕያ
የመሞ ህምበኵን እማ፡ ኣርጠማስቲ ወሪ ቲኪቆስቲ
እኝሻቖሰነልካ፡ ገረስተሰነክካ ይል እንተርዳዅስክ
ሃቢ። እን ፍቲሕድ ኣምር ኣኻዅ ዜናስዲ፡
ኣጵሎስዲት ናደርብል ገለ ድኳ ነቐስጊንሎም
ትክስረ ስብዲሎም። እን ይና ከውር ናግርጊ
መምብሮት ናላውድ ሓሰብድኖ፡ ኪሠሪር ወራት
ከደምድኖ
መሀርሲኒን
ግራ
ፍራ
እጝገት
መንደርትግኒን። ይዲ ህምበው ናውክ ሰላም
የነኵካ። እን ኣማነትድ እጝከለውሲና ሰላም
ዪሎም። ገድ እንተዲ ኣኽኒ።

ሰልፋ ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 4፡ 6-11
ንድ መታን ግንኻ፡ ሥኸድ ድኳ፡ ኣኻ ኣዳም
ፈረድሳዅሰነክ
ፈረድሰነን፡
ናውኽር
ጃርዲ
መንፈስሊ መንደርትድኖር መታን ግን፡ እን
ኪሠሪር
ብሽራት፡
ክሮ
ህምበውድር
ኒተምቢህሳዅ። ደⶖንጎባ ናድካ አለሩዅ ስኵሩዅ
እማ፡ ፈጠና፣ እንተሹትኽር አነባ፣ ኒንኻ እንታ
ጸሎትል ተውህትኖር መታን ግን። እጝከሊ ገሪ
ሓራምሲ ኩሰቲ እማ፡ ኒድካ አወይሲ እኺሪራ
እጝከሊት ተከዋ። ሕርጕም እጝገት ጋሺ ከለብራ።
ላዅክ እን ኒከለብራዅ እውን ገድሰና፡ እን ገሪ
ጅንስ ኣኻዅ ገድ ጃሩዅድ እኺርኺርድ
እኝሻቕሳ። እን ጋባዅ፡ ቆል ጃሩዅሰና ሃበ
ዲዊን፣ እኝሻቕሳዅር እን ጃር እዋዅሉ ሒልሰና
ሃበ እኝሻቕስን፣ ጃር ኢየሱስ ክርስቶስሲ ኒዲክዲክ
ከበርዶር መታን፡ ኒድ ክብርዲ ሥልጠትዲ ዲማ
ዳይምድ ወጀበኵ። አመን።

ሓዋርያታ ወራት 28፡ 1-16
ዳሕነድ ዔርኖ ደምቢ፡ እን ግሰት በሓርዲ
ማልታ ይስትረት አለለይንዅን። እን ድገቝር
ይኸ፡ ገሪ በከትድ ከለብርንዅና፣ ስዋ እሱ
እርግነዲንኽር፡ ብርድ እርጉዅ እማ፡ ለኻ ሻኽስኖ
ናትክ ከለብርንዅና። ጳውሎስ ቀሸም እክቦ እን
ለኺል ገምዱⶖጉሲክ እን እምብላውኒ ሰበትድ
ኣፍዖታ ፈ ነከቶ ኒናንተል ተከኑዅ። እን
ድገቝርኻ እን ብሪዅራ ኒናንተል ጠልያዅሲ
ቋልኖሰነክ እኺርኺርሲ፡ “እና ግርዋ ኒን ኵወንታ
ኣኽሮ ሻኵ፣ በሓርልድ ድኳ ደአነን፡ ርቲዕ
መንደርትሮ ጀረቢለሉ” ይስትጚኒዅ። ኒ ደአም፡
እን ብሪዅረስ ኒናንተልድ እን ለኺል ነደፍዅሉ፣
ላሪኽር ኣኽላ። ናው ይኸ፡ ዓቐሪሮ ወሪ ለቦ ክርዶ
ጨበሩኑ እርግኑዅ፣ ገሪ ወክት ጨበርኖ ላሪ

ኣካጋዅሲ ቋልኖሰነክ ደአም፡ ናሕላንሲ ለወትኖ፡
ኒ፡ ላ ኵማኵባ ኣኸት ጋቢድኖ ተርሲኒዅ። እን
ኣካኒ እንድሂር ገባ፡ ጱብልዮስ ይስታዅ፡ እን
ግሰት በሓርዲር ሢምድ፡ ብራ እርግዅሉ። ኒን
ትክያዅድ ከለብሮ ሠዃ ኳራ ዓወንዅና።
ጱብልዮስር እኽር ሓዲ ፍጋርዲሲ ሽዅሽቶ
እርጉዅ፣ ጳውሎስ ይኸ፡ ኒል ፈሮ፡ ሺወኽር፡
ኒናንትትሲ ኒዳግል ገምዶኽር እቢስዅሉ፣ ኒን
ኣኾሰነክ እን ግሰት በሓርዲትል ህምበው ሽዅዳ
ሻውክ እንትኖ ትልልስኑዅ። ናው፡ ገሪዅዲክ
ሓሸምድንዅና፣ ብርፍ ይኑኽር ጀረብዳዅሲና
ኒትክ ሊኵስንዅና። ሠዃ አርቢ ደምቢ እን ግሰት
በሓርዲትል ሽቕሮ እርግረሪ ድዮስቆሮስ ያዅ
ሓለገት
ሻኽረሪ
እስክንድርየር
መርከቢትል
ጨዓንስኖ ብርፍ ይንዅን። ሲራኩሰትል ገእ
ይኖሰና ንርትል ሠዃ ኳራ እስኒዅን። ንርትልድ
ደኵኖኻ ረግዩምትል ገእ ይንዅን፣ ኒደምበር ኳረስ
ውልዋል ግብለቱዅ ጒዅ፣ ሊጘር ኳሪልኻ
ጱቲዮሊስትል ገእ ይንዅን። ንርትል ሻንሲ
አርንዅን፣ ናው ይኸ፡ ናዲ ለጘታ ኳራ እሲኖ
ሺዊኒዅና። ንድ ደምብኻ ሮማ አተይንዅን። እን
ሻን ኒል ይና ወረት ዋስኖሰነክ፡ ኣጵዩስ ይስትረሪ
ዕርዲረትልድ፡ ሠዃ ክሲሰን፡ ይስታዅ ኣካንሊ
ኣኽራሲክ እንትኖ ከለብርንዅና። ጳውሎስ ናት
ቋሎሰነክ ጃርሲ ሓመዱዅ፣ አማጝር እሲዅ።
ሮሚል ዔርኖሰነክ፡ ጳውሎስ፡ እን ኒት ተከዉ
እርጋዅ ዓስከሪረዲ ኣኾ ኒሹ ገረሶ መንደርትሮ
ፍቓድ እውስትዅሉ።

ምስማክ

ያዐርግ ደመናት እምአጽናፈ ምድር፣ወገብረ መብረቀ
ለጊዜ ዝናም፣ዘያወፅኦሙ ለነፋሳት እመዛግብቲሆሙ።
(መዝ 134:7)

ማርቆስር ኪሠሪር ብሽራት 6፡ 47-56

ብራ ጨልመቶሰነክ እን ታⶖኰቲ በሓር ነበክሊ
እርግቲ፣ ንኻ ኒቱ ብሪል እርጉዅ። ኢየሱስ ይኸ፡
ውልዋል ናጃብል እርግነዲን ገሪዅ ጨገምተውሲ
ቋሉዅ እማ፡ እን ቂራዅ ሰጀር ወክት ትክዊዅድ
በሓርድ-በሓር ፈሩ ናል እንቱዅ፣ ናገበድ
ደኳዅሰናኽር ኣኹዅ። በሓር ዳግድ ፈራዅሲ
ቋልኖሰነክ መንፈስ ምቝላ ተከሎም ጨርሕኑዅ፤
ውረድ ናው ቋልኖሰነሉ ሀጅበርስኑዅ፣ ኒድ-ኒድ
ይኸ፡ “አረጋ ኣን ግን፡ ጕኢትጋ” ዮ
ጋቢዅሎም። እን ታⶖኰትልር ናዲ ትዉዅ፣ እን
ውልዋልር ደው ዩዅ እማ፡ ገሪዅ ፈከርስኑዅ።
ውረድ፡ ናለፈክ ክርጚቶ እርጉዅ እማ እን
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ሳንስዒዅድ ፈሀምኒሉ። ካርኖሰና ይኸ፡ ገንሳረጥር
ብሪል እንትኑዅ እማ፡ እን በሓር ሸሊ ታⶖኰትሲ
ደውሲኒዅ። እን ታⶖኰትልድ ፍኖሰነካ፡ እን ከው
ኒድ-ኒድ አለለይንዅሉ፣ ናኣግዋራ ላው ሽጝገብሊ
ጋጚነኻ፡ ኒ ህምበኵ ይስቶ ዋስናዅ ኣካንሊ፡
ዓሮታትድ ሽዅስተውሲ ኒል ነቕስድኖ ተርሲኒዅ።
ኢየሱስ ገእየው ደገጊዲ፡ ዕርዲረዲ፡ ቀሻዊዲ፡ ዕስ
ኣካናትዲትል፡ ሽዅሽተውሲ በጥሲነክ ኒሰረና
ቍጭንሲ ድኳ ተመድኖ ሺዉኑሉ እርግኑኹ፣
ተመደውክሉኻ እቢርኑዅ። (ኤጲፋንዮስ)

ሽቐሪ/ነሐሰ ፫/9
ሰልፋ ሰምበር ማያምር ሹሙዅ

መዝሙር
ዮም ንወድሳ ለማርያም ..

ሰልፋ ጳውሎስር ንሽቃ ቆሮንጦስሩሊ 8፡ 1-13
ጣዖትድ ሰደቕሳ ነብረስ ቋላዅድ፡ “ናውክ
አምር ክምነት” አርእንዅን። አምር ሓበንደኵ፣
እጝከሊ ደአም ገበረኵ። ላዅክ ኣኻዅስክ
አርኣዅሰና ሓሰበን ልሳዕ እን ኒሀበ አርእርድሉ
ሻዅሰና ሃበ አርአለሉ። ላዅ ጃርሲ እጝከለን
ደአም፡ ኒ፡ ጃርድ አርእስታዅ ግን። እን ጣዖትድ
ሰደቕሳዅ ነብረስ ቍነድ ደአም፡ ይን፡ “እን
ጣዖት እና ብሪጃር ኒል እምንድ ዋንትና ክሚገት”
ኰዶ፡ “እን ላዅድ ንኻ አሪ ጃር ዋኒገት”
አርእንዅን። ላውላው፡ ሰመዲ ብረዲትል ጃርትት
ዋንቲነት እምነው ህምበነኵ፣ ኒሰናኽር እምን ግን፡
ገሪው ጃርትትዲ ገሪው አርደትዲ ህምበነኵ። ይነድ
ደአም፡ ናውክ አለር ኒልድ ኣኸው፡ ይጝር ኒድ
ኣኽናኽር ላዅ ጃር እኽር ህምበኵና። ኒሰና ኰዶ
ናውክ አለር ኒድ ኣኸው፡ ይጝር ኒድ ኣኽናኽር
ላዅ አደራ ኢየሱስ ክርስቶስ ህምበኵና። ደአም
እና አምር ኒን ናልከል እላ። ላውላው ንኪ
ኣኽራሲክ፡ ጣዖትሊ ክኒ ክሚኒነዲን፡ እን ነብረስ፡
ጣዖትሊ ስኵራዅሰና ሃቢነ ቋነኵሉ፣ እን ናሕላን
ሓያም ኣኽነዲጝር ረዀሰነኵ። ነብራ ጃርሊ
ገእሰለና፡ ቋግነጝር ነቐስድናዅ፡ ቍነጝር ኰድናዅ
ሻኽኒ። ደአም እንታ በሪናር፡ እን ሓያም
ኣኻዅድክ ዓጝቀፊሰና ኣኽጊን ካያ አነብሳ። ላ
ኣዳም ኵት አምር ሻኽራኽርሲ፡ መቕደስ
ጣዖትዅል፡ መአዲሪል ቋለነንካ፡ ናሕላንኻ ሓያም
ኣከን፡
ጣዖትድ
ሰደቕሳ
ነብራ
ቍኒል
ደረክስግኒድማ? ንድ መታን፡ እን ክርስቶስ
ናመታን ክረውሎም ሓያማን እምነንቲ ኵአምርድ

ድደነኵ። በጋ ኵሻን ከይተን ሓራም እስሩ፡
ናቀስድ ሓያምሲ ለኸንድነድ፡ እንቲ ክርስቶስር
ከይተን ሓራም እስረኵ እⶖኵሩዅ። ንድ መታን፡
ነብራ ይዳንድ ለብኒ ምስምሳ ኣካዅ ኣከን፡
ይዳንድ ለብና ምስምሳ ኣኽጊን ዲመሲ ሥኻ
ቋሊ።

ሰልፋ ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 4፡ 1-5
ገድም
ክርስቶስ
ሥኸድ
ይና
መታን
መጨጭነዲን፡ [ላ ኣዳም ኒሥኸድ መጨጨን
ሓራም እሰላ] እንትጝር እና ሓሳብ ንድ ደበልታ፣
እንሲን እን ብሪል መንደርትትኖሉ እውስታዅኩም
ከብተ ህምባዅ እንታ መምብሮሲ ጃር ኪንሲ
ግራ፡ እንታ ሥኺ-ሸንሀትሲ እሲትኖ ኣኽድኒ።
እን ቀይድ-ብነድ፡ ሥኺ-ሰውሀትድ፡ ሸከርድ፡
ዓገል-እጝጋ-ጎልየድ፡ ጅእነድ፡ ኰዶ ፍቲሕ
እጝጋዅ ጣዖት ኬነይነድ መንደርትዱኑ፡ እን ከው
አሪ በለዱ እሲድኖ እጝከለነውሲ እስዱኑ ደኳዅ
ወክት አቕትራ። ናው፡ እንትን ናዲ እን ቀይድ
እጝጋ መናብረትሊ ሕበርሲግድናኽር ኣኽድንነዲን
ፈከርሱኑ ጀኸነኵኩም፤ ደአም ናው እን ህምበውዲ
ክረውዲት ፈረድሮ ደለሞ ህምባዅድ ጨብጫብ
ቀስብድ ኡድኖ ግን።

ሓዋርያታ ወራት 26፡ 1-23
ኣግሪጳኻ፡ ጳውሎስቲ፡ “ኵሹሩዅድ ጋቢቶ
በኽት እውስቶካ ህምበኵ” ይዅሉ። እንሲን
ጳውሎስ ኒናንትትሲ ክብሰ ኒሽጝክረስ ስኵሱዅ፣
“ዎ ጊም ኣግሪጳ፡ እን ያሁድ ሸከየናዅድለ
ኒድክድ ኵጃብል ይሽጝክረስ ስኵስያ በኽት
ይአረርነድ፡ ኣን ብሶቱዅ ግን፣ ውረድ እንቲ
ያሁዳ ክኒዲ ናው ጋበነው ሽከዲት ትክስረ
አርእሩዅ እማ፡ ትርግስ ይሮ ሸኑርቶለ ሺወኵንካ።
ኣን፡
ይሽጕልድ
ተርሰ፡
ይከዋ
ነበክል
ኢየሩሳሌምሊ ደኵሳዅ ይመናብረትሲ ናውክ
ያሁድ አርእንዅሉ፣ ሰምዕድኖ ጀረበነን፡ እን ቀጥ
ያዅ ገንዳ ይና መድሀቡዅድ ፈሪሲሰና መንደርቱ
እርገት፡ ናውክ ያሁድ እማነንትልድ ተርሲነ
አርእንዅለ። ናን ይኸ፡ እን ጃር ይና እክልድ
እዋዅሎም ሳደስ ይጨበርነድ ፈረድስሮለ ነት ደው
ዮ ህምበኵን። እና ሳዳ ኒስ ይኸ፡ እን ሽካ ለጛ ይና
ጅንስ ቂርዲ ገርግዲ ተውህኖ እኝሻቕሱኑ፡ ኒል ገእ
ይድኖ ሳዳ እሰነኵ እⶖኵኑዅ። ዎ ጊም ኣግሪጳ
እና ሳዳ ንሂሲ ግን ያሁድድ ሸከይሶ ነት ኣን
ህምባዅ።
ጃር
ክረውሲ
ጕደት
ውሪዅ
እምንሰጋዅ ጋርሰና እስዲነ ቋልደናዅንሉ?
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እምንድክ፡
ኣን
ይላውድ
ሱⶖ
ኢየሱስ
ናዝሬትሩዅድ ከይተን ኣካዅ ጋር እስያ እምኖ
እርግዅን፣ ኢየሩሳሌምሊ ኣን እሰዅር ኒ ግን፣
እን ክብ የው ከድልድ መድ ከለብሮ፡ ሻትካንልድ
ገሪውሲ ሓብስሊ አበድና ካያ ኣኽጊ፡ ናው ክሪል
ፈረድሱኑኽር አጃ ኣኽናው ይዅን። ልጝንቲጸሎቱሊ
ናልከል
መለዩሎም፡
ናኣማነትሲ
በረይድኖ ቀሰብዅንሎም ፣ ገሪዅዲክ ቀሓሮ
እርግነዲንኽር፡ እን ገፍር ደገጊተል ኣኽራሲክ
ህረብድዅንሎም። እና ጋር ንድ እን ክብ የው ከዳ
ሥልጠትዲ
ንሽቕናርዲሲ
ደማስቆስትል
ፈሩⶖጉሲክ፡ ዎ ጊም፡ ዓድሓ ደርብል ዋኑ፡
ኳረርስጝ በርሃዅ በርህ ሰሚልድ፡ ይዲ እን ይዲ
ፈሩ
እርገውዲር
ክሊትሊ
ብልታውራዅሲ
ቋልዅን፣ ናውክ ብሪል ለብኖሰነክ ዕብራይስጢር
ጋብድ፡ ‘ሳውል ሳውል ውሪዅ ህረብድራዅንለ?
እቡራዅሲ ዳድረን ኵድ ጂብሮካ ግን’ ዩⶖጉሲክ
ጋባዅለ ደሀይሲ ዋስዅን። ኣን ይኸ፡ ‘ዎ አደራ
አውኒ እንቲ?’ ይዅንሉ። እን አደራ ይኸ፡ ‘ኣን
እን እንቲ ህረብድራዅ ኢየሱስ ግን፣ ደአም ጒ
እማ፡ ኵልኩኵድ ደውዪ፣ እን ቋልዳዅዲ፡ እን
ንድ
ደምቢ
ይት
ቋላዅድ
ሓበርስሮካ
ህምበውዲትል፡ እኝሻቕሳዅዲ፡ ሰሚዕዲ ኣኽቶ
የመሞካ ህምበኵን፣ ንድ መታን ግን ኣን
ቋልስታዅካ፣ ኵከውዲ፡ እን አሪ በለዱ፡ ኣን ናል
እኝሸቐውዲካዲትልድኽር እልልየካ ግን፣ ይል
እምነድ ሓራም ባርስትነዲ ሻትካና ነበክል ኣካን
አርድኖዲ፡ ጭልምልዳ በርህሊ ወንተርድኖ፡ ሰጣን
ሥልጠትልዳ ጃርሊ ወንተርድኖ፡ ናዕልልሲ
ብቶሎም እኝሻቐኵንካ እⶖኵዅን’ ይዅለ። ንድ
ደምቢ፡ ዎ ጊም ኣግሪጳ፡ ኣን እን ሰሚዅ ቋለስ
ነጨግሊ፣ ደአም ነስሓትድ አስተሀላ ወራት
እሱኑⶖጉሲክ፡
ነስሕድኖኽር፡
ጃርሊ
ወንተርድኖኽር፡
ሰልፍ
ደማስቆስዲ
ኢየሩሳሌምዲትል፡ ደምጛ ኒልክ ያሁዳ በለድሊ
አሪ
በለዱዲዲሲ
ብሽራት
መንደርተውዲ
በሸርድዅን። ንድኻ፡ ያሁድ ልጝን መቕደሱዅሊ
ሻኽንዅለ፣ ኩድኖለኽር ወጠኑዅ። ንኪ ኣኽራሲክ
ግናይዲ በሀርዲሲ እና ግርጋ ኒሂትል ኣኽራሲክ
ደው ዮ ሰምዑ፡ ጃርልድ አላ ከለብሮ ህምበኵን፣
እን ሙሴዲ ነበዋትዲ ኣኽሮ ህምበኵሉ ይኖ
ጋቢነዅድ ንኻኻ አሪዅ ያዅ ሻኽሊ። መሲሕ
ጅርበት ከለብዶ ኣኸትር፡ ክረውልድ ሰልፋ ኣኾ
ኒጕነድኽር፡ እስራኤልዱዲ፡ ከው አሪ በለዱዲሲ
በርህ በሸርደትሎም ጋቢነ እርግኑዅ።”

ምስማክ
እምነ ጽዮን ይብል ሰብእ፣ ወብእሲ ተወልደ
በውስቴታ፣ ወውእቱ ልዑል ሣረራ። (መዝ 85:5)

ማቴዎስር ኪሠሪር ብሽራት 12፡ 38-50
እንሲን ገለ እን ከታበንዲ ፈሪሳንዲትልድ፡
“መምህር ኵልድ እሻረት ቋልኖ ሸንህስትነኵን?”
ይንዅሉ። ኒ ደአም፡ “እና ምቝለዲ ቀሓበንታ
ሞላዲ እሻራት ጀረበቲ፣ እን ዮናስ ነቢር እሻረት
ንኻ፡ አሪ እሻረት እውስትሮላ ኣኽላ። እን ዮናስ
ዓሳ አልሚ ጐድጕል ሠዃ ኳረዲ ሠዃ ቂርዲ
እሰሰና፡ ኒሰና ኰዶ፡ ኣዳሚንድዅራ ብራ
ዓጝቀይል ሠዃ ኳረዲ ሠዃ ቂርዲ እሲሮ ግን።
ፍርድ ግርገድ ነነዌር ከው፡ እና ሞላድ ንዲ ጕድኖ
ግን እማ፡ ደየንድኖሉ ግን። ውረድ ናው ዮናስር
ስብከትድ ንስሓ እሲኒዅ። እነሓን ይኸ፡ ዮናስርስጝ
ኵጟዅ፡ ነት ህምበኵ። ጊሚ ግብለትሪ ፍርድ
ግርገድ እና ሞላድ ንዲ ጕቶ ግን እማ፡
ደየንቶሎም ግን፣ ውረድ ብሪ ግንድልድ ሰለሙንዲ
ልውርሲ
ዋስቶ
እንትቲ፣
እነሓን
ይኸ፡
ሰለሙንርስጝ ኵጟዅ ነት ህምበኵ” ይዅሎም።
“እን መንፈስ ምቝላ ላ ኣዳምትልድ ፈሰና፡
ፊዅሰና ጀረበ ዓቝ እጝጋ ኣካናትድ ደኰኵ፣
ደአም ላሪ አረረላ። እንሲን ‘እን ልጝኒ ንርትልድ
ፈሪትል ወንተርያ ግን’ የኵ፣ ወንተሮሰና ይኸ፡
ገሰስትሮኽር ጠፍሕሮኽር በሓትሮ አረረኵላ።
እንሲን ፈረኵ እማ፡ ኒዲ አሪው ለጘታ መናፍስ
ኒስጝ ትክሰ ጂበውሲ አዶ እንተረኵ፣ ናው ይኸ፡
ትወነኵ እማ ኒል አተየነኵ። እን ኣዳምር ደⶖጎባ
ይኸ፡ እን ጃበሪስጝ ጂባዅ ኣከኵ። እና ምቝላ
ሞላድ ኒን ይኸ፡ ኒሰና ኣኽሮ ግን” ይዅሎም።
እን ከውዲ ጋቡⶖጉሲክ ኒገነዲ ኒሻንዲ ጋቢድኖሉ
ጀረቢነ ከደንሊ ደው ይኖ እርግኑዅ። ላ ኣዳምኻ፡
“ኵገነዲ ኵሻንዲ ጋቢድኖካ ጀረቢነ ከደንሊ ደው
ይኖ ህምበነኵ” ይዅሉ። ኢየሱስኻ፡ እን
ድወዅሲሉ፡ “አውኒ ግን ይገና፡ ይሻንኻ አውረው
ግን?” ዮ ወንተስዅሉ። ኒታለይቱትሊ ኣኽራሲክ
ኒናንትትድ ሓበሩኻ፡ “ይገነዲ ይሻንዲ እነሓናው!
ውረድ እን ይእኽር ሰሚል ህምባዅድ ኪንሲ
እሳዅክ ግን ይዳንዲ ይሻኒዲ ይገነዲ” ይዅሎም።
(ቅ. ማርያም)
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ሽቐሪ ፲/16
ሊጘር ሰምበር ማርያምር ሹሙዅ

መዝሙር
ዛቲ ይእቲ ማርያም ..

ጳውሎስር ንሽቃ ሮሚውሊ 6፡ 12-23
ንድ
መታን፡
ቀሓብሊ
ለብድጊንኩም፡
ሓራምሲ፡ እና እንታ ገሮብ ክረንተድ ዳግል
መለክሮ ባርገሉ። ክሮ ጐውሰና እንተሹት ጃርድ
መጠያ ግራ፡ እንታ ሰዀንንሲ ሹር ምቝልናሩ
ኣኽሮ ሓራምድ ደኵስድኖ ኡጋ፣ ደአም እንታ
ሰዀንንሲ ሹር ጨዳቐቱ ኣኽሮ ጃርድ ላምሰሎም።
በጋ፡ ገድ ዓጝቀይል ግራ፡ ፍቲሕ ዓጝቀይል
ኣኽግድናኽር ኣኽድንነዲን፡ ሓራም እንታ ዳግል
ምልክ ሻኽላ። እማኻ? ገድ ዓጝቀይል ግራ፡
ፍቲሕ ዓጝቀይል ኣኽግናኽር ኣኽኖ ደምቢ ሓራማ
እስኒን? የኒ ግን! አዘዝስትኖሎም ይድኖ ላዅድ
ገኝሺንሰና እንተሹት ላምስደነን፡ እና እንትን ኒድ
አዘዝስደናዅ፡
ወሪ፡
ክሪል
መርሓዅኩም
ሓራሙዅድ፡ ወሪ፡ ጨዳቐትሊ መርሓዅኩም
አዘዝስነድ፡
ኒገኝሺን
እንታ
ኣክነስ
አርእግድናኽርማ? ደአም፡ ጃርድ ሓምዳ ኣኽኒት፡
ሓራምድ
ኒገኝሺን
ድኳ
እርግደነን፡
እን
እውስታዅኩም ምህሮር መኸለስ እንታ ለበከዲክ
አዘዝስድንዅሉ፣ ገኝጂናር ሓራሙዅልድኻ በሪ
ፍድኑዅ፣ ገኝሺን ጨዳቐቱኽር ኣኽድኑዅ።
ኣዳምርሰና ናቕሳን ኣኽድንነዲን፡ እንታ ዓቕምሰነክ
ከዋ ጋብድ ጋበኵን እⶖኵዅን። በጋ፡ እን እንታ
ሰዀንንሲ ለጭሓት ብነዲ፡ ገሪ በሀር ዓገብዲሲ
መጠይድነሰና፣ ኒሰና ይኸ፡ ናን እንታ ሰዀንንሲ
ገኝሺን ጨዳቐቱውሰና ሸታከትሊ መጠየሎም።
ሓራምድ
ኒገኝሺን
እርግደናካ፡
ጨዳቐትሲ
ቋላዅድ፡ ላሪሩ እርግድኒ፣ ኒሰና፡ እማና እና
ጋራት ንኪ ስማርደነውሲ እንታ እስነድ ውሪ ፍራ
አርድንዅን? እን ጋራት እንደድ ደⶖጎባ ክራ
ግን። ናን ደአም፡ ሓራምልድ በሪ ፍድኖ፡ ጃርድ
ኒገኝሺን ኣኽድኑዅ፡ እን ፍራ እንትን አርድናዅር
ሸታከት ግን፣ እን ደⶖጎባኻ ዲመር መናብረት
ግን። ውረድ፡ አረኻ ሓራሙዅ ክራ ግን፣ እን
ገድ ጃሩዅ፡ ይና አደራ ክርስቶስ ኢየሱስሲ
አረርሳዅ ደአም ዲመር መናብረት ግን።

ንሽቃ ያዕቆብትሪ 4፡ 1-17
እንታ ነበክል ህምባዅ እኝሽኽዲ ዋኸዲ አወትድ
እንተራዅኒ? እን እንታ ዓጝቀይል ኣኾ ዋኺታዅ

እንታ
ሥኺ
ሰውሀትልድ
ኣኽጋዅማ?
ሸንህስትደነኵ፣
አረረግደናኽር
ኣኽድነውድኻ
ኩደነኵ፣ ተነኽደነኵ፣ ላሪ አርትኖ ገረስና ብነድኻ
ዋኺደነኵር
ተሓረብደነኵር፤
ሺዊግድናኽር
ኣኽድንነዲን ኰዶ ሻኽድኒ። እንታ እጝከሊ
ሥኺዅሲ
ተርእትኖ
ምቝላ
ሓሳብድ
ወጝቀርደናኽር ኣኽድነውድ ከለብርደኒ። በጋ፡
እንትን ቀሓበንቲ! ብሪጃርሲ እጝከልና ጃርሲ
እንጠርና ኣኸት አርእግድናኽርማ? ወሪ፡ እን
ክቱብ፡ “ኒ፡ እን ይነል ገምዶ ህምባዅ መንፈሲ
ቅንዐብድ ተከወኵሉ” ያዅሲ ግምሽድማ ያዅሉ
ተካዅንኩም? ኒ፡ ደአም፡ በጀኽዶ ገድ እወኵ፣
ንድኻ፡ “ጃር እን ብዱዓንሲ እንጠረኵ እን ለጥ
የውድኻ ገድ እወኵሎም” የኵ። ንድ መታን ጃር
ዓጝቀይሊ ኵና፣ ድያብሎስትኻ ቃብሊተሉ፣ ኒኽር
እንተልድ እግርዶ ግን። ጃርሊ ስኵረሉ ኒኽር
ስኵርዶኩም ግን። እንትን ሓራሙ እንታ ናንትትሲ
ነገይዳ፣ እንትን ለጛ ለበኪውር እንታ ለፈክሲ
ለጭሕዳ። ጐሀያኽር፡ ተኦይኽር ያ፡ ስራኽር።
እንታ እⶖቋሪት ስረኒል፡ እንታ ፈርሓትስኻ
ጕሂትል ለወተሉ፤ እን አደሪ ጃብል እንተሹት
ለጥሳ፣ ኒ፡ ይኸ፡ ክብሲሮኩም ግን። ዎ ይሻን!
እኺሪር ልኸጋ፣ እን ኒዳንሲ ልኻዅ ወሪ ኒዳንሲ
ፈረዳዅ፡ ፍቲሕሲ ልኸኵ፣ ፍቲሕሊ ኰዶ
ፈረደኵ፣ ፍቲሕሊ ፈረድረንኻ፡ ፈረደንታ ግራ
ፍቲሕ የውሲ እሰንታ ኣኽላ። እን ደአንድሮኽር
ድሂስሮኽር ገረሳዅ፡ ፍቲሕ እወንተዲ ፈረደንተዲ
ላዅ ኒ ግን። እንቲ ደአም ኵጨሪ ዳግ ፈረድራኽር
አውኒ ግን? እንትን፡ “ንኪ ወሪ አመሪ እኝጫ ድገ
እንድሂትል ፈርንን እማ፡ ንርትል አመራ እስኒን፣
ሰቀጥኖኽር ከሰብኖኽር ግን” ይደናኽር፡ ለዃ
ሸኑራ። እንትን፡ አመሪሩዅድ ድኳ ላሪ አርእድኒ!
እንታ መምብሮኻ ውረኒ ግን? በጋ፡ እንትን ከለላ
ወክትድ ቋልስቶ ድዳዅ ግፊዕሰና ግን። ኒአብልክ፡
“እን አደሪ ኪን ኣከን መንደርትኖ ግን፣ ንዲ
እንድዲት ኰዶ እሲኖ ግን” ይትኖ ሻኽድኑዅ።
ናን
ደአም
እንታ
ብድዔሲ
ፋሺትደነኵ
እⶖኵድኑዅ፣ ኒስ ተካ ፋሻትኽር ምቝላ ግን።
እን ኪሠሪ እስነስ አርኣዅ፡ ደአም እሰጋዅሉ
ሓራም እሰኵ።

ሓዋርያታ ወራት 7፡ 44-50
ይና እክል ኣው ከደንሊ ዶሳ ሰሚዕሪ
ሰጘቲሎም፣ ንርኻ፡ እን ጃር፡ እን ሙሴት፡ እን
ኒ፡ ቋለሪር ተኪንሰና ሃበ ከደምሮላ አዘዘሪሉ ግን።
ይና እክል ከለብርኖሰነክላኻ ኢያሱሲ መርሕስቲነ፡
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እን ጃር፡ እን ከው አሪ በለዱሲ ይና እክላ ገሸልድ
ዳገኖ እወሪሎም ብሪል አተይስንዅላ፣ ዳዊትር
ወክትሊ ኣኽራሲክር ኒል ዲዊቲ፣ ዳዊት ይኸ፡
ጃር ጃብል ሕሽም አሩዅ፣ ያዕቆብር ጃርድ ኣካዅ
እጝጊ አርዶኽር ጸለዩዅ። እን ልጝንሲ ገበራዅ
ደአም ሰለሙን ግን። ደአም፡ ‘እን ናድከስጝ ክብ
ያዅ፡ ኣዳምር ናንትትድ ከደምሳዅ ልጝል
መንደርተላ፣ እን ነቢ ያዅሰና፡ ሰማ፡ ይቂጦራ
ግን፣ ብራኻ ይልኵ ዳዲሰና ግን፣ አወያ ልጝን ግን
እንትን ይድ ገበርደናዅ የኵ እን አደራ፣ ወሪ
አወያ ኣካንኸኒ ኣን ኒል ፊዃዅ? ነን ናውክ ኣን
ይናንትትድ ከደመው ኣኽገውማ?’

ምስማክ
ዘይሁብ ሲሳየ ለኵሉ ዘሥጋ፣ እስመ ለዓለም ምሕረቱ፣
ግነዩ ለአምላከ ሰማይ። (መዝ 135፡ 25-26)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 7፡ 32-52
እን ፈሪሳን፡ እን ዕወይ ኒዅድ ነወይኖ ሕርጕም
የውሲ ዋስኑዅ እማ፡ እን ከዳ ገሹዲ ፈሪሳንዲ
ሻኽድኖሉ ገኝሺን እኝሻቕኑዅ። ኢየሱስኻ፡
“ከለላ ወክት እንተዲ ግጅያ ግን፣ ደምብጝኻ እን
እኝሻቓዅሊለ ፈርያ ግን፣ ጀረብዱኑለ አርትኖለ
ኣኽድኒ፣ እን ኣን ህምባዅል እንትትኖ ኰዶ
ገረስትሮኩም ኣኽላ” ይዅሎም። ያሁድኻ፡ “ኒን፡
ይን አርኖሉ ገረሰግናዅል አዊል ፈርዶ ሓሰቦ ዋነ?
እን ግሪኽ ብሪል ፋሕ ዮ ህምበውሊ ፈሮማ እን
ግሪኽሲ መሀርድሮ ሓሰቦ ዋነ? ‘ጀረቢትኖለ ግን
ደአም አርትኖለ ኣኽድኒ፡ ኣን ህምባዅልኽር
እንትትኖ ገረስደኒ’ ያዅ ቆልታ ውራንኒ?”
ይስትጚዅ። እን ግርጋ በሀሪሲ፡ እን ደⶖጎቢ በዓል
ግርገድ፡ ኢየሱስ ደው ዮ፡ “ስቛንታዅ ዋነን ይል
እንትን እማ ጅእን። እን ይድ እምናዅ፡ ይል
እንትን እማ፡ ጅእን፣ እን ክቱብ የሰና፡
‘ኒዓጝቀይልድ ዓቝ ርሑ ኵሪትሮ ግን’” ዮ ክብሰ
ጋቢዅ። ኢየሱስ ኒክብርሊ ወንተርጊ እርግነዲን፡
ኒንኻ መንፈስ ሻትክ ገምጊ እርግነዲን፡ እን ኒድ
እምነው ከለብርድኖ ሻኽናዅ መንፈስድ ግን ኒ
ጋበዅ። እንሲን እን ከወልድ ገሪው እና ጋብ ነስ
ዋስኖ፡ “ኒን እምንድ ነቢይ ግን” ይኑዅ።
አሪውር “ኒን ክርስቶስ ግን” ይኑዅ። አሪው
ደአም፡ “ኣኽላ፡ ውራ ክርስቶስ ገሊለትልድማ
ኣኾ ኒእንተርና? ክርስቶስ ዳዊትር ሞላድልድ እን
ዳዊት ሰጘሪ ድገ ቤተልሔምትልድ እንተረት እን
ክቱብ ድወጋዅማ?” ይኑዅ። ንድ ሰበብዳ እን
ከዋ ነበክል ሲርና ኣኹዅ እማ፡ ናበልጝ

ሸኽድኖሉ ጀረቢኒዅ፣ ናን ገምዳዅሉ ደአም
እርግላ። እን ገኝሺን ወንተርኖሰነክ፡ እን ከዳ
ገሹዲ፡
ፈሪሳንዲ፡
“ውሪዅ
ነቕስድኒሉ”
ይንዅሎም። እን ገኝሺን ይኸ፡ “እና ግርዋ ንሰና
ሃበ ጋበዅ ኒዀርስክ እላ!” ይኖ ወንተስኑዅ። እን
ፈሪሳን ይኸ፡ “እንትጝኽርማ ከትዲኒዅን? እን
ሥልጠቱልድ ወሪ እን ፈሪሳንልድ ኒድ እምነው
ህምባናዅማ? እና ፍቲሕ አርእገው ዕወይ ነን
ደአም እሽተው ግን” ይኖ ወንተስንዅሎም። ላዅ
ናልድ፡ እን እማና ቂርድ የሱስትል ፈሮ እርጋዅ
ኒቆዲሞስኻ፡ “ይና ፍቲሕል ኣዳምቲ ሰልፍ
ዋስስትግኽር
እን
ንእሰው
አርእስትግኽር
ፈረድሰኵመሉ?”
ይዅሎም።
ናው
ይኸ፡
“እንትኽር ገሊለትልድማ ኣኽሮ? መመዪ እማ፡
ገሊለትልድ ነቢይ ጓገት ቋልቶ ግን” ይኖ
ወንተስንዅሉ። (ቅ. ማርያም)

ሽቐሪ ፲፯/23
ሰዀተር ሰምበር ሽቓዅ

መዝሙር
ንዒ ርግብየ ..

ጳውሎስር ንሽቃ ፊሊጲስሩሊ 3፡ 1-14
ከብተዅዲክ፡ ዎ ይሻን፡ እን አደረድ ፈርሓ።
ድማነድ ከተብየልኩም ይድ ተዓብ ኣኽላ፣
እንተድኻ ትክያዅ ግን። እን ግሽጝልድ አነብሳ፣
ምቝል ከደመውልድር አነብሳ፣ እን ሥኸስ
ከንተፈውልድር አነብሳ። ውረድ፡ ይን እምንዲ
ስምትሪው
ኣኽናኽር፡
ጃርሲ
መንፈስድ
ኬነይናኽር፡ ክርስቶስ ኢየሱስሲ ሕሽም አርናኽር፡
ሥኺል ኣማነት እጝግግናኽር ግን። ሥኸድ ድኳ
አመንሳኽርሉ ኣከን፡ አሪዅ ሥኸድ አመንሳዅሉ
ሻዅ ተከን፡ እግዳ ኣን ትክሰ ሻዅን። ይሰዀተር
ኳሪል ሰመተርሳኽር፡ እስራኤልዲ ከወልድ፡
ብንያምር ጅንስልድ፡ ዕብራዩና ዕብራዩንልድ
እዃርሳኽር፡ ፍቲሕድ ፈሪሳ፡ ቅንዐብድ በክስታኒት
ህረብዳዅ፡ ጨዳቐትድ ፍቲሕ ዓጝቀይል ሓኵር
እጝጋዅ፡ እርጋኽር ግን። እና ይመኽሰብ
እርገውሲ ደአም፡ ክርስቶስር መታን ዮ ድዲሰና
ሺብዅንሎም።
አለመርትክባ
ኰዶ፡
እን
እርዊታዅሉ እጝጋዅ፡ እን ይአደራ ኣኻዅ
ክርስቶስ ኢየሱስር አምር መታን ኒትክ ድዲሰና
ሺበኵንሉ እⶖኵዅን። ኒት ዩⶖጉሲክ ኒትክ ባኵን
እⶖኵዅን፣ ክርስቶስቲ አርያኽር ኒዲ ኣኽያኽር
ኰዶ ኒትክ ቀጨጭሰና ሺበኵንሉ እⶖኵዅን። ኒስ
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ይኸ፡ እን ፍቲሕሲ መልእድኒል ሠረርሳዅ ይሹር
ጨዳቐት ኣኽጊ፡ እን ክርስቶስቲ እምኒል
ሠረርሳዅ ጃርልድ ኣኻዅ ጨዳቐትሲ አረርኒል
ግን። ኣን፡ ክርስቶስዲ፡ ክሪልድ ኒጕና ሒልዲት
አርእያ፡ ኒክረድ ኒት ተኩⶖጉሲክ ኒሽዅዲል
በንስጝያ ጀረበኵን፣ ኒንኻ፡ ክረውልድ ጕኒካ
ገለሰና ሕበርሰን ዮ ግን። ነስ ናትክ እማና ጃቢቶ
አርዅንሎም ወሪ እማና ታምም ኣዅን ይይና
ኣኽላ። ክርስቶስ ኢየሱስ ኒዅ እሲነዲንለ፡ ኣን
ይኸ፡ ኒስ ኒትክ ዩዅ እሲየሉ ዮ ለመለም የኵን
እⶖኵዅን። ዎ ይሻን፡ ዩዅ እሰኽርሰነሉ ሃበ ኣን
ይሹት ሓሰበሊ፤ ደአም ላ ጋር ህምበኵ፡ እን
ይጕርበትል ህምባዅሲ ምኺሩ፡ እን ይጃብል
ህምባዅሊ ኣኽራሲክኻ ሳጝኪቱ፡ እን ጃር
ክርስቶስ ኢየሱስሲ እሰ ሽጛዅና በን ሰሚዅሲ
ከለብርያ ጋጘኵን እⶖኵዅን።

ሰልፋ ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 4፡ 12-19
እጝከልስድናኽር፡ እን ወጦንዶኩም ዮ፡ ለኻ
ቀመዳዅሰና ኣኾ እንተራዅሲኩም፡ ሓዲስ ጋር
ገእያዅሰነኩም ኣኽድኖ ፈከርስጋ። አለመርትክ፡
ክርስቶስር ጅርበትሊ እንታ በንስጝኒ ዓደድሰነክ
ፈርሓ፣
ኒንኻ፡
ኒክብር
ወድሕስታካክ
ፈርሕትኖኽር እልልትኖኽር ግን። ክርስቶስር
ሱⶖድ ጀኽስትደነን ገውርስድናኽር ግን፣ ውረድ
እን መንፈስ ክብሩዅ፡ ኒንኻ፡ እን መንፈስ ጃሩዅ
እንተል
ፊዀኵ።
ደአም
ላዅ
እንተልድ
ኵወንቲሰና፡ ወሪ ስዋኒሰና፡ ወሪ ምቝላ እሰንቲሰና
ወሪ አሪውድ ጋርሊ ትወንቲሰና ኣኾ ሳቀይጊን።
ደአም ላዅ ክስታና ኒኣክነድ ጀረበን፡ ስማርጊን፣
አለመርትክ፡ እና ሱⶖ ኒስ ክሚነዲን ጃርድ ሓምዳ
ስኵስን። ውረድ እን ፍርድ ወክት ገእዮ ህምበኵ፣
ኒኻ ጃር ልጝንሊ ህምበውድ ግን ኒተርስና፣ ሰልፍ
ይነድ ተር ያዅ ኣኾ ደምብኻ፡ እን ኪሠሪር
ብሽራት
ጃሩዅድ
አዘዝሰገውድ
ደⶖጎባ
አዋኺሮቶክ ኣኽራ? “እን ጫድቕ ኣዳም ደአንዶ
ተቓዅ ኣኾ ደምቢ፡ እን ምቝልዲ ሓራሙዲ
ደአም ናደⶖጎባ ውራ ኣኽሮ ግን?” በጋ እን ጃር
ኪንሰና
ኣኾ
መጨጨው
ኪሠሪ
እስነስ
ተለለይዱኑ፡
ናፊዅትሲ
እን
እምንሳዅ
መሀደንተድ ዓይብዲኒን።

ሓዋርያታ ወራት 9፡ 1-7
ጋራት ናኸ ዋኑ፡ ሳውል፡ እን ታለይቱት
አደሪውሲ ጕኢሲስሮኽር ኩሮኽር ጀመሩ፡ ከዳ
ገሹዅል ፈሩዅ፣ ኣኻዅድክ ኣኽን እና ደርብ ኒስ

ተለየው ግርውዲ እኲንዲት አረረን፡ እኝሸዎ
ኢየሩሳሌምሊ ነቕስሮሎም ገረስሮር መታን፡
ሥልጠት ኡረሪሉ ክቱቢ፡ እን ደማስቆስትል
ህምበው ልጝንቲ ጸሎቱሊ ገእይረሪ ንሽቃ፡ እን
ከዳ
ገሹዅሲ
ወጝቀሩዅ።
ፈሩⶖጉሲክ
ደማስቆስትል ስኵሮሰና፡ ሀደፍድ፡ ሰሚልድ በርህ
ክልውዅሉ። ብሪልኽር ለቡዅ፡ “ሳውል ሳውል
ውሪዅ ህረብድራዅንለ” ያዅ ደሀይር ዋሱዅ። ኒ
ይኸ፡ “አውኒ እንቲ፡ ይአደራ?” ዩዅ። “ኣን
እን እንቲ ህረብድራዅ ኢየሱስ ግን፣ ደአም ናን፡
ጒ እማ፡ ዕርዲረትል ትዊ፡ ውራ እሲቶ
አስተሀለትካ ኒል ድዊድኖካ ግን” ዮ ወንተስዅሉ።
እን ኒዲ ፈሩ እርገው ከው ደሀይሲ ዋሱኑ ገለ ድኳ
ቋልግኒ ፈከርስኖ፡ የነውስክ ብኑዅ።

ምስማክ
ገሥጾሰ ገሠጸኒ እግዚአብሔር ወለሞትሰ ባሕቱ
ኢመጠወኒ፣ አርኅዉ ሊተ አናቅጸ ጽድቅ።(መዝ 117፡
18-19)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 15፡ 12-26
እን ኣን እጝከለሰነኩም እኺርኺርሲ እጝከልትኖ
ኒን ይትእዛዝ ግን። ላዅ ኒፊዅቲት ኒማሳ አብልክ
ፍዳ ደኵሶ እዋዅስጝ ኵጟዅ እጝከሊ ሻዅ እላ።
እንትን እና አዘዛዅሲኩም ኒትክ እስደነን ይማስ
ግን። ንኪር ደምቢ ገኝሺን ዮ ሽጘሊኩም፣ ውረድ፡
ገኝጂና ኒአደራ እሰውሲ አርእላ፣ ኣን ደአም ይማስ
ይዅንኩም፣ ውረድ፡ እን ይእኽርልድ ዋሰውሲ
ናትክ አርእሲስዅንኩም። ኣን ፍሪርዅንኩም ግራ
እንትን
ፍሪርድኒለ፣
እኽርሲ
ይሱⶖድ
ሺውዲነዅሲክ ኡሮኩም መታን፡ ፈርትኖኽር፡
ፍራ ፍሪትኖኽር እንታ ፍራኽር መንደርታዅ
ኣኽሮ፡
ንድ
የመምዅንኩም።
ይትእዛዝኻ
እኺርኺርሲ
እጝከልትኖ
ግን።”
ብሪጃር
እንጠረንኩም፡ እንተት እንጠርጊር ጃብ ይት
እንጠረት አርኣ። ብሪጃርልድ ኣክደነን ብሪጃር እን
ኒውሲ እጝከለኵ እማ፡ እጝከልድድኩም ሻዅ
ግን። ኣን ግን ብሪጃርልድ ፍሪራኽርኩም ግራ፡
ብሪጃርልድ ኣኽድኒ። እን ‘ገኝጂና ኒአደሪልድ
ኵⶓላ’
ዮ
ድወዅሲኩም
እልብዳ፣
ይት
ህረብደውለ
ኣኽኖ
ደምቢ
እንተትር
ህረብድድኖኩም ግን። ይቆልሲ ተከወው ኣከነን
እንታ ቆልስኽር ተከውድኖ ግን። ደአም እን
እኝሻቓዅሲለ አርእኒሉ እማ፡ ይሱⶖ ሰበትድ ነስ
ናትክ እሲድኖኩም ግን። ኣን እንቶ ድዊጋኽርሎም
ኣከን፡ ሓራም ኣኽጊድሎም ሻዅ ግን፣ ናን ደአም
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ናሓራምድ ምስምሳ ሻኽኒ። እን ይት እንጠራዅ፡
ይእኽርስኽር እንጠረኵ። ናነበክል አሪዅ እሲጋዅ
ወራት እሰገንሎም ሓራም ኣኽጊድሎም ሻዅ ግን፣
ናን ደአም ቋልኖ ዋንቱኑ ይዲ ይእኽርዲት
እንጠርንዅና። ኒንኻ፡ እን ናፍቲሕል፡ ‘ምስምሳ
እጝገት እንጠርንዅለ’ ዮ ከተብሳዅ ተመምሮር
መታን ኣኻዅ ግን። እን ኣን እኽርልድ
እኝሻቓዅኩም አማን እሲሳዅ፡ ኒንኻ እን
እኽርልድ ፋዅ መንፈስ እምኑዅ እንቶሰነክ፡
ሰምዕሮለ ግን።

ሽቐሪ ፳፬/30
ዘእጓለ ቋዓት/ኳዅርድ-እቝራዅ/ዓይነ
ኵሉ/ኒድካ ዕል

መዝሙር
ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ..

ንሽቃ ዕብራዩንሊ 3፡ 1-19
ንድኻ፡ እን ሽጛና ሰሚሪትል በና ሻኽድናኽር፡
ይና ሻን ሻትካን፡ እን ሓዋርየዲ፡ ይና ኣማነቱዅ
ከዳ ክብ ያዅዲ ኢየሱስትል እንታ ቀልብሲ
ገምዳ። እን ሙሴ፡ ጃር ልጝል እምንሳዅ
እርገሰና፡ ኒ፡ እን ኒት ሰየማዅድ ጃብል እምንሳዅ
እርጉዅ። አለመርትክ፡ እን ልጝን ገበረንታ፡ እን
ልጝንስጝ ኵጟዅ ክብር ሻዅሰና፣ ኒሰና ይኸ፡ እን
ሙሴ ከለብራዅልድ እን ኢየሱስ ከለብርዶ
አስተሀላዅሉ ክብር ኵⶓኵ። ውረድ ኣኻ ልጝንክ
ኒት ገበራዅ ሻኵ፡ እን ኒትክ ገበራዅ ደአም ጃር
ግን። ናን ሙሴ፡ እን ጋራት ደምብርን
ጋብስተውድ ሰምዕሮር መታን፡ ገኝጂኒሰና ልጝን
ጃሩዅል እምንሳዅ እርጉዅ። ክርስቶስ ደአም ጃር
ልጝል እዅሪሰና እምንሳዅ ግን፣ ይና ኣማነትዲ
ይና ሳዳ ጀመረዲትል ተብነንኻ፡ ይን፡ ኒልጝን
ግን። ንድ መታን፡ መንፈስ ሻትክ ነወየኵ
እⶖኩዅ፡ “ንኪ ኒደሀይሲ ዋስደነን፡ እን ኣው
ከደንሊ
ጃርሲ
ወጠንዱኑሉ
አዘዝስና
ጕሽድናዅሰነሉ እንታ ለፈክሲ ክርጚስጋ፣ ኒል
እንታ እክል ወጠንዅለ አርብያ አመራ ኰዶ
ይክድመትሲ ቋልኑዅ። ንድ መታን፡ እና ሞላዲ
ንሂት ዋኺትዅንላ፣ ዲማ ናለበከድ ገለዶ ህምበው
ግን፣ ይደርፍፍስኽር አርእኒሎም” ይዅን።
ይሕርቕርቖትድ ይኸ፡ “ናው ይፊዂል ቱድኖ
ኣኽኒ” ዮ ሸርዅን። ዎ ይሻን፡ ወላ ላዅ
እንተልድ እን ጃር መንደርታዅልድ ሺሽዳዅ፡
ምቝለዲ፡ እምነጋዅ ለበከዲ ክመጊን አነብሳ።

እግዳ “ንኪ” ይስቶ ድውስቱኩም ሓራም ምለነድ
ዋላ ላዅድ ለበካ ድኳ ክርጚትጊን ግርጊ ሺባ
እኺርኺርሲ መዀዃ። ውረድ፡ እን ይና ሰልፋ
ኣማነትሲ ደⶖጎቢል ኣኽራሲክ ተብድኖ ሻክነንሉ፡
ክርስቶስዲ
በንስጝናኽር
ኣክነኵን።
እን
ይስታዅሰና፡ “ንኪ ኒደሀይሲ ዋስደነን፡ ጃር
ከይተን እንታ ለፈክሲ ክርጚስጋ።” እን ዋስኖ
ዋኑኑ ዓዲተውሉኻ አወን ግን? ናውክ እን ሙሴ
ምሥርልድ መርሐ ፍደውሎም ኣኽገውማ? አርብያ
አመራ ኒ፡ ናዲ ዋኺተውኻ አውረው ግን? እን
ሓራም እሲነ ናረሳ ከደንሊ ከብተው ኣኽገውማ?
ኒዲመር ፊዂል፡ ዲመሲ ቱግኒን መሓላዅሎምኻ
አውረው ናው? እን አዘዝስገውድ ኣኽጋዅማ?
በጋ፡ እምና ብነድ ቱድኖ ገረስግነት ቋልነኵን
እⶖኵንዅን።

ንሽቃ ያዕቆብትሪ 5፡ 1-11
እንትን ርዱቓን፡ እስከ ናን እን ጅርበት
እንተራዅድኩም የቡያይ ይዱኑ ስራ፤ እንታ
ርድቕ ምሽምሹዅ፣ እንታ ሰረጛ ቍንቍንድ
ቊስቱዅ። እንታ ደሀብዲ ወርከዲ ዓለሉዅ፣
ናዓለልና ይኸ፡ እንታ ከይተን ሰምዕሮልኩም ግን፤
እና ብሪጃር ደኩራ ኒልር ርድቕ እክብድኖ
ህምብደነኵ እማ፡ እንታ ሥኸስ ለኺሰና ቍሮሉ
ግን። ሸኑራ! እነሓን፡ እን ምልዲነ ደምቢራ
ሻኽድነው፡
እን እንታ ኪሽጝሲ እሽረው
ከደመንቲር ስድቕ ዋዕ የኵ እⶖኩዅ፣ ኒሰናኽር
ኰዶ፡ እን እሽረውድ ስረና፡ እን እⶖቝቑው፡ እን
አደራ ክራዉድዅል ገእ ዮ ህምበኵ። ብሪጃርሊ
ሕንቃቐዲ ታሚትዲሲ መንደርትዱኑ፡ እን ግርጋ
ብርኺሪሲ እንታ ሱድድሲ ሳዅስድኑዅ። እንትን
እን ዋርዲትጋዅኩም ጫድቕሲ ደየንድንዅሉኽር
ኩድንዅሉኽር። በጋ፡ ዎ ይሻን! እን እንተርና
አደሪዅል ኣኽራሲክ ዓቕል እሳ። አረሳ፡ እን
ካብራን ፍረስ ብሪልድ አርዳሲክ፣ ትጟንዲ መሽዋ
ስዋዲት ዓቕል እሰ ጨበረኵ። እንትጝር ኒሰና
ዓቕል እሳ። እንታ ለበከስ ተብዳ፣ ውረድ እን
አደሪ እንተርና ተኸት ግን። ዎ ይሻን!
ፈረድስግድኒን እኺርኺርሲ ልኸጋ፣ እነሐን እን
ፈረዳዅ መሪል ደው ዮ ህምበኵ። ዎ ይሻን፡ እን
አደሪ
ሱⶖድ
ጋበው
ነበዋትሲ፡
ጅርበት
ከለብርኒዅዲ ዓቕል እስኒዅዲር ኪዳ-ቋላ ሀብዲነ
አደሎም። እነሓን፡ እን ዓቕል እሰውሲ፡
“ገውርሰው ግን” ይኖ ሽጝነኵንሎም፤ ኢዮብር
ዓቕልስኽር ዋስድኖ ህምብደነኵ፣ ኒሰና፡ እን አደራ
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አውስኮት ሰኸንተንተዲ ብሕል-የንተዲ ኣኸትኽር፡
እን አደሪ ይማምስኽር ቋልድኖ ህምብደነኵ።

ሓዋርያታ ወራት 22፡ 1-21
“ይእክልዲ ይሻንዲ እና እንታ ጃብል ስኵሳዅ
ይሽጝክረስ ሸኑረለ!” ናው ይኸ፡ ዕብራይስጢር
ጋብድ ጋባዅሲሎም ዋስኖሰነክ ትክሲነ ሀድእኑዅ፣
ኒ ይኸ፡ “ኣን ጠርሴስ ቂልቅየትሪትል እዃርሳኽር
ግርዋ ያሁዳ ግን፣ እና እንትን ንኪ ናውክ
ህምብደነሰናኻ፡ ቅንዐብ ጃሩዅድ እክላ ፍቲሕሲ
ትክሰ
መሀርሱⶖጉሲክ
እና
ድገ
ኒሂትል
ገማልኤልድ ዓጝቀይ ለገዳኽር ግን፣ ግርውዲ
እኲንዲት እኝሸዊሶ ሓብስሊ ደኵሶ እዉⶖጉሲክ
እና ደርብ ንሂት ተለዩ እርገውሲ ክሪል ኣኽራሲክ
ህረብደትሎም፣ እን ክብ ያዅ ከዳዲ በህሊንዲ
ሰምዕድኖ ገረሰነኵ። ናልድ ይኸ፡ እን ደማስቆስ
ህምበው ሻንሊ ፈረው ንሽቕ ከለብርዅን፣ እን ኒል
ህምበው እምነንቲ መለይስድኖር መታን ናት
እኝሸዎ ኢየሩሳሌም ነቕስየሎምኽር ኒል ፈርዅን።
ፈሩⶖጉሲክ ደማስቆስትል ስኵሮሰነክ ግርግ ገፍ
ኣኽራ ሀደፍድ ሰሚልድ ገሪ በርህ ሽኽርድዅለ።
ብሪል ይኸ፡ ለብዅን፣ ‘ሳውል፡ ሳውል ውሪዅ
ህረብድራዅንለ?’ ያዅ ደሀይኽር ዋስዅን። ኣን
ይኸ፡ ‘ይአደራ እንቲ አውኒ?’ ዮ ወጝቀርዅንሉ።
ኒ ይኸ፡ ‘ኣን እን እንቲ ህረብድራኽርለ ኢየሱስ
ናዝሬትሩዅ ግን’ ይዅለ። እን ይዲ እርገው እን
በርህሲ ቋልኑዅሉ፣ እን ጋቡለ እርጋዅድ ደሀይሲ
ደአም ዋስኒ። እንሲን ይኸ፡ ‘ዎ አደራ! ውራ
ሃቢን?’ ይዅንሉ። እን አደራ ይኸ፡ ‘ጕሮ
ደማስቆስትል ትዊ፣ እን እሲቶ አሸርሰውካ ናውክር
ኒል ድውስቲሮካ ግን’ ይዅለ። ኰዶ እን በርህ
ብልታውራዅድ ቋልና በሰና፡ እን ይዲ እርገው
መርሒነ ደማስቆስትል አተይስንዅለ። ሓናንያ
ይስታዅ ፍቲሕሰና ሃበ ጃር-ዕልሲ-ጓቚታዅ፡ ኒል
መንደርተው ያሁድድ ሳብስታዅ ግርዋ፡ ይል
እንቶ፡ ይስምጥሊ ደው ዮ፡ ‘ይዳን ሳውል፡ ቋሊ’
እማ፡
ይዅለ፣
ንርድ-ንርድር
ቋልዅን
መኸልትዅንሉ። ኒ ይኸ፡ ‘ጃር ይና እክላዅ
ኒምራድሲ አርእቶ፡ እን ጫድቕስኽር ቋልቶሉ፡
ኒቖልስኽር ኒአብልድ ዋስቶሉ፣ ኒሰናኽር ኰዶ እን
ቋልዳዅድር ዋስራዅድር ከወል ናልከል ሰሚዕ
ኣኽቶሉ ፍሪርዅካ። ናጛ ውሪዅ ደⶖጐርስሮ? ጒ
እማ፡
ጠመቕሲ፣
አደሪ
ሱⶖሲ
ሽጝሮ
ኵሓራምልድ እጝቃሪ’ ይዅለ። ኢየሩሳሌምሊ
ወንተሮሰነክ፡ መቕደስሊ ኣኾ ጸለዩⶖጉሲክ ሀነንይዅን
እማ፡
ኢየሱስ፡
‘እን
ይሰበትድ

ሰምዕራዅሲ
ከለብርድኖካ
ኣኽኒ፡
ንድኻ
ኢየሩሳሌምልድ
አሸሻዅድ
ፊ’
ያዅሲለ
ቋልዅንሉ። ኣን ይኸ፡ ‘አደራ! እን ኵት
እምነውሲ እኝሸወትሎምኽር፡ ልጝን መቕደሱዅሊ
ጠዓምበትሎምኽር ናው ናላውድ አርእኑዅ።
እስጢፋኖስ
ኵሰምዓንተድ
ብርሲ
ቡቝሱኑⶖጉሲክ፡ ኣን ይላውድ ናዲ ሕበርሰ ደው
ዮ
እርጉዅን፣
እን ኵወውድ ሰረንሲኽር
ተከውዅን’ ይዅንሉ። ኒ ይኸ፡ ‘ኣን ሺራዅሊ፡
ከው አሪ በለዱሊ እኝሸቐኵንካ እⶖኵዅን እማ፡
ፈሪ’ ይዅለ።”

ምስማክ
ዐይነ ኵሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያከ፣ አንተ ትሁቦሙ
ሲሳዮምይ በጊዜሁ፣ ትሰፍሕ የማነከ ወታጸግብ ለኵሉ
እንስሳ ዘበሥርዓትከ። (መዝ 144፡ 15-16)

ዮሓንስር ኪሠሪር ብሽራት 6፡ 41-71
እንሲን ይኸ፡ “እን ሰሚልድ ገማዅ ሳንሳዓ ኣን
ግን” ይነዲን ያሁድ ሕርጕም ይኑዅ። “ኒና እን
ኒእኽርዲ ኒገነዲ ይን አርእነው ኢየሱስ ዮሴፍዅራ
ኣኽጋዅማ? አዋሃበ ደአም ‘ሰሚልድ ገምዅን’
ያዅን እⶖኵዅን?” ዩኑ እርግኑዅ። ኢየሱስ
ወንተሶ፡ “እኺርኺርሊ ሕርጕም ይጋ፣ እን
እኝሻቓዅለ ይእኽር ወተራዅ ኣከገን ይል እንትሮ
ገረሳዅ እላ፣ ኣን ይኸ፡ ደⶖጎባ ግርገድ ጕድየሉ
ግን። ነበዋትልኽር ‘ናውክ ጃርድ መሀርሰው
ኣኽድኖ ግን’ ያዅ ከተብሶ ህምበኵ፣ እን
ይእኽርልድ ዋሳዅዲ መሀርሳዅዲ ይል እንተረኵ።
እን ጃርልድ እንታዅድ ንኻ፡ እኽርሲ ቋላዅሉ
እላ፣ ኒ ግን እኽርሲ ቋላዅሉ። እን ይድ እምናዅ
ዲመር
መናብረት
ክመት
እምን-እምንድክ
የኵንኩም እⶖኵዅን። እን ሳንሳዓ ፊዅቱዅ ኣን
ግን። እንታ እክል ኣው-ከደንሊ መና ቍኑዅ፣
ደአም ክርኑዅ። ኒልድ ቈዅክ ክርጊን ሰሚልድ
ገማዅ ሳንሳዓ ኒን ግን። እን ሰሚልድ ገማዅ
ሳንሳዓ ፊዅቱዅ ኣን ግን፣ እና ሳንሳዓ ኒልድ
ቈዅክ ዲመሲ መንደርትሮ ግን፣ እን ብሪጃር
ፊዅት መታን እዋዅ ሳንሳዓኻ ይሥኻ ግን”
ይዅሎም። ያሁድ፡ “ኒና ኒሥኸስ ቍኖ አዋሃበ
ኡሮና
ገረስታዅንሉ?”
ይኖ
እኺርኺርሊ
ካሓድስጚኒዅ። ኢየሱስኻ፡ “ኣዳሚንድዅረድ
ሥኸስ
ቋግደነን፡
ኒብርስኽር
ጅአግደነን፡
እንተሹትል ሪሕ ክመግደነት እምን-እምንድክ
የኵንኩም። ይሥኸስ ቋዅ፡ ይብርስኻ ጅኣዅ
ዲመር መናብረት ሻኵ፣ ኣንኽር እን ደⶖጎባ
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ግርገድ ጕድየሉ ግን። ይሥኻ እምንድ ነብራ ግን፣
ይብርኽር እምንድ ጅእ ግን። እን ይሥኸስ ቋዅዲ
ይብርሲ ጅኣዅዲ ይል መንደርተኵ፣ ኣንኽር ኒል
መንደርተኵን።
እን
መንደርታዅ
እኽር
እኝሻቓዅሰነለ፡
ኣንኽር
እኽርድ
ጀላብድ
ፊዅትድ መንደርተሰና፡ ኒሰና እን ቋዅለ፡
ይጀላብድ ፊዅትድ መንደርትሮ ግን። እን
ሰሚልድ ገማዅ ሳንሳዓ ኒን ግን፣ እን እንታ እክል
ቍናዅ መና እማ ክርናዅሰና ኣኽላ፣ እና ሳንሳዓ
ኒስ ቋዅ ዲመሲ ፊዅትድ መንደርትሮ ግን።” ኒ፡
ቅፍርናሆምትል
ልጝን
መቕደስዅል
መሀርዱⶖጉሲክ
ነስ
ጋቢዅ።
ገሪው
ኒታለይቱትልድ ነስ ዋስኖ፡ “ጋብ ነና ተቐው ግን፣
አውኒ ከለብርዶሎም ገረሳዅን?” ይኑዅ። ኢየሱስ
ይኸ፡ ኒታለይቱት ሕርጕም ይነት ኒለበከድ አርኦ፡
“ኒንማ
ዓጝቀፋዅንኩም
እⶖኵዅን?
ኣዳሚንድዅራ እን እማና ሰጛዅሊ ዓረጉⶖጉሲክ
ቋልደነን ደአም ውራ ይትኖ ግን? መንፈስ ግን
ሪሕ እዋዅ፣ ሥኻ ነፋዕ ሻኽላ፣ እና ኣን
ድወውኩም ቆላትኻ መንፈስ ግን፣ ሪሕር ግን።
ደአም እምነገው እንታ ነበክል ህምበነኵ” ኒንኻ፡
ኢየሱስ እን እምንገው አወን ኣኽነት፡ እን
ሻኪሳዅሉኽር አውኒ ኣኸት ሰልፍልድ አርኦ
እርግነዲን ግን። ንድ ሰበትድ ግን ይኸ፡ “እን
ይእኽርልድ እውስታዅሉ ኣከገን፡ ይል እንትሮ
ገረሳዅ እላ” ኒ ያዅ። እንሲንትልድ ተርሲነ
ገሪው ኒታለይቱትልድ ሓረጥስድኖ ተርሲኒዅ።
ኒዲ ፈርስኽር ባርኑዅ። ኢየሱስኻ እን ሽካ ለጘት፡
“እንትጝኻ ፈርትኖማ ጀረብደናዅን?” ይዅሎም።
ስምዖን ጴጥሮስኻ፡ “አደራ፡ እንቲ ቆል ዲመር
መናብረቱዅ ሻኽሩዅ፣ አውትል እማ ፈርኖ? ይን
ይኸ፡ እንቲ ክርስቶስ እን መንደርታዅ ሻትክ
ጃርድ እዅራ ኣኽረት እምኖኽር አርእኖኽር
ህምብነኵን” ዮ ወንተስዅሉ። ኢየሱስ ኰዶ፡
“እንተት ሽካ ለጘርትክ ፍሪራኽርኩም ኣን
ኣኽልማ? ደአም እንተልድ ላዅ ድያብሎስ ግን”
ዮ ወንተስዅሎም። ነስ ኒ ያዅ፡ እን ይሁዳ
ስምዖንድዅራ ኣስቅሮተሩዅሲ ቋለት ግን፣ ኒኻ፡
እን ሽካ ለጘትልድ ላዅ ኣኾ፡ ደኵሶ ኡሮሉ
ህምባዅ ግን።

ጓቝሜ ፩
ጎህ-ነግህ/አውካ ጕራቡዅ

መዝሙር
ከመ እንተ መብረቅ ..

ሰልፋ ጳውሎስር ንሽቃ ቆሮንጦስሩሊ 1፡ 1-9

ጳውሎስ ጃር ኪንድ ኢየሱስ ክርስቶስር ሓዋርያ
ኣኽሮ ሽጝስታዅዲ፡ ሶስቴነስ ይና ዳንዲትልድ፤
ቆሮንጦስትል ህምብረሪ በክስታን ጃርዲትል
ክርስቶስ ኢየሱስሲ ሸተከውዲ፡ ሻትካን ኣኽድኖ
ሽጝስተውዲ፡ ናዲ ኰዶ እን ናውክ ኣኻ ኣካንልክ
ኣኽኖ ይነዲ ናዲር አደራ ኣኻዅ፡ ኢየሱስ
ክርስቶስር ሱⶖሲ ሽጘውዲክ፤ ጃር ይና እኽርዲ፡
እን አደራ ኢየሱስ ክርስቶስዲትልድ ገዲ ሰላምዲ
እንተድ
ኣኽኒ።
እን
ክርስቶስ
ኢየሱስሲ
እውስታዅኩም ገድ ጃሩዅድ፡ ኣን ዲማ ይጃርሲ
ሓመደኵን፣ ንድኻ ኣኻ ገፍዲክ ጋብዲ አምርዲሲ
ኒል ረደቕድኑዅ፣ ኒሰና ክርስቶስቲ ሰምዕና እንታ
ነበክል ተረዱዅ። ንድኻ፡ ይና አደራ ኢየሱስ
ክርስቶስር ወድሕስትነስ
ጨበርዱኑ፡
እውን
መንፈሱዅልድ ወላ ላሪ ነቐስሮኩም ኣኽላ፣ ኒ፡
ዓገብ እጝገት ደⶖጎቢል ኣኽራሲክ እን ግርጋ ይና
አደራ ኢየሱስ ክርስቶስትሪትል ተብድሮኩም ግን።
እን ኒእዅራ ይና አደራ ኢየሱስ ክርስቶስቲ
ተለይኒል ኒድ ሽጝስትድናኽር ጃር፡ እምንሳዅ
ግን።

ሊጘር ንሽቃ ጴጥሮስትሪ 3፡ 10-18
እን ግርጋ አደሪሪ ደአም እን ስዋና ቂር
እንተራዅሰና ኣኽሮ እንትቶ ግን፣ እንሲን ሰማ
ጠጣዕ ዩ ደኵሮ ግን፣ አለርር ለኸድ ሓው ዮ
ሸኪርዶ ግን፣ ብረዲ ንርትል ህምባ ጋራትድኽር
ሓው ይሮ ግን። ነን ናውክ ናኸ ሓቐቐው ኣኾ
ደምቢ፡ እንትን ውራ ተካ ከው ኣኽትኖ
አስተሀላዅንኩም? እንታ መምብሮ ሻትክዲ ጃርድላምስታዅዲ ኣኽሮ ወጀበኵሉ፣ ንድኻ፡ እን ሰማ
ረሰኖ ድዳዅዲ፡ እን ሰሚ አለር ለኸድ
ሸኪረውዲር
ግርጋ
ጃርዲት
ጨበርዱኑኽር
አሸሽድዱኑኽር ግን! ይን ደአም እን ኒሳዲሰሰና
ጨዳቐት መንደርታዅሉ ሓዲስ ሰመዲ፡ ሓዲስ
ብረዲ
ጨበርነኵን
እⶖኵንዅን።
በጋ
እጝከልስድናኽር ነስ ጨበርዱኑ ቀበር እጝገት ወሪ
ሓኵር እጝገት ሰላምድ ኒጃብል አርስትኖ ለመለም
ያ፣ ኒሰናኽር፡ እን ይና አደሪ ጨበርና እንትን
ደአንትኖር
መታን
ኣኸት
እልብዳ።
እን
እጝከልሳዅ ይና ዳን ጳውሎስኽር ኰዶ፡ እን
እውስታዅሉ ልውርድ እንተል ከተቦልኩም
ህምበኵ። ኒስ ቋለት፡ ኒ፡ ናልከል ኒንሽቕሊ ሃበሰና
እና አለር ነድ ጋቡⶖጉሲክ ፈጠኒል ጨገምደው
ገለ ጋራት ህምበኵሉ እማ፡ እን ዓወስዲ እን
ጣፍሓን ኣኽገው ከውዲ፡ እን አሪ ኣክትበትሲ
ናሹር ድዲ መታን ሎለየነሰነሎም ሎለየነኵሎም
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እⶖኵኑዅ። በጋ እንትን እጝከልስድናኽር ኒስ
ጉርድ አርእድኖ እን ፍቲሕ እጝገውድ ከተድ
ወተርስድኖ እንታ ተቢት ድሂስግድኒን አነብሳ።
ይና አደረዲ ይና ደአንዱረዲ ኢየሱስ ክርስቶስር
ገዲ አምርዲ እንተል ለገድኒ። ኒድ፡ ናንዲ፡ እን
ግርጋ ዲመትሪሲዲሲ ክብር ኣኽኒት። አመን።

ሓዋርያታ ወራት 9፡ 1-9
ጋራት ናኸ ዋኑ፡ ሳውል፡ እን ታለይቱት
አደሪውሲ ጕኢሲስሮኽር ኩሮኽር ጀመሩ፡ ከዳ
ገሹዅል ፈሩዅ፣ ኣኻዅድክ ኣኽን እና ደርብ ኒስ
ተለየው ግርውዲ እኲንዲት አረረን፡ እኝሸዎ
ኢየሩሳሌምሊ ነቕስሮሎም ገረስሮር መታን፡
ሥልጠት ኡረሪሉ ክቱቢ፡ እን ደማስቆስትል
ህምበው ልጝንቲ ጸሎቱሊ ገእይረሪ ንሽቃ፡ እን
ከዳ
ገሹዅሲ
ወጝቀሩዅ።
ፈሩⶖጉሲክ
ደማስቆስትል ስኵሮሰና፡ ሀደፍድ፡ ሰሚልድ በርህ
ክልውዅሉ። ብሪልኽር ለቡዅ፡ “ሳውል ሳውል
ውሪዅ ህረብድራዅንለ” ያዅ ደሀይር ዋሱዅ። ኒ
ይኸ፡ “አውኒ እንቲ፡ ይአደራ?” ዩዅ። “ኣን
እን እንቲ ህረብድራዅ ኢየሱስ ግን፣ ደአም ናን፡
ጒ እማ፡ ዕርዲረትል ትዊ፡ ውራ እሲቶ
አስተሀለትካ ኒል ድዊድኖካ ግን” ዮ ወንተስዅሉ።
እን ኒዲ ፈሩ እርገው ከው ደሀይሲ ዋሱኑ ገለ ድኳ
ቋልግኒ ፈከርስኖ፡ የነውስክ ብኑዅ። ሳውል ይኸ፡
ብሪልድ ጒዅ፣ ኒዕልል ድኳ በል ዮ እርገን፡ ላሪ
ቋልዶ ገረስላ እማ፡ ኒናንድ መርሒነ ደማስቆስትል
አተይስንዅሉ። ኒ ይኸ፡ ቋልግኽር፡ ቍግኽር፡
ጅእግኽር ሠዃ ኳራ እሲዅ።

ምስማክ

እግዚአብሔር ገሃደ ይመጽእ፣ ወአምላክነሂ ኢያረምም፣
እሳት ይነድድ ቅድሜሁ። (መዝ 49:2-3)
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ኢየሩሳሌም ኣኽራስክ ፈሩⶖጉሲክ ሰማርየዲ
ገሊለዲር ነበክድ ደኩዅ። ላ ድገትል ትዉⶖጉሲካ
ሽካ ሰውደቱ ከለብርንዅሉ እማ፡ ፈተት ይኖ ደው
ይኖ፡ ናደሀይሲ ክብሲነ፡ “ዎ ኢየሱስ መምህር
መሓሪና” ይንዅሉ። ቋሎሰነክሎምኻ፡ “ፈራ እማ
እንተሹት
ከድድ
ቋሊሳ”
ይዅሎም፣
ፈሩኑⶖጉስክኻ ነገይኑዅ። ናልድ ላዅ እቢረት
ቋሎሰነክ፡ ክብ ያዅ ደሀይድ ጃርሲ ሳቡⶖጉሲክ
ደምቢራ
ወንተሩዅ።
ሓመዱ
እⶖጉሲክር
ኢየሱስር ልኵኰል ኒብሶትድ ለቡዅ፣ ንኻ
ሰማርየትልድ እርጉዅ። እንሲን ኢየሱስ፡ “እን
ነገየው ሽካ ኣኽገውማ? እን ሰሳ ደአም አወት

ህምበናዅን? እና ገብራ ንድ ንኻ ጃርሲ ሙሲስሮ
ወንተራዅ እለማ?” ዩⶖጉሲክ ወንተሱዅ።
ንደምቢ ይኸ፡ “ጒ ፈሪ ኵኣማነት እቢስዅካ”
ይዅሉ። ፈሪሳን፡ “ግም ጃርዲ፡ አውን ግን ንር
እንተርና?” ይኖ ወጝቀርነሰነሉ፣ “ግም ጃርዲ፡
ዋድሕድ እንተረላ፣ ‘እነሓን ነት’ ወሪ፡ ‘እኝጨሓን
እኝጨደት’ ይስትረሪ ኣኽላ፣ ውረድ፡ ግም ጃርዲ
እነሓን ነት እንታ ነብክል ህምበቲ” ዮ፡
ወንተስዅሎም።
ኒታለይቱትሲ
ይኸ፡
ነዋ
ይዅሎም፡ “ኣዳሚንድዅረድ ግርጋትልድ ላሪት
ቋልትኖ ሸንህስትደና ግርጋት እንትሮ ግን፣ ደአም
ቋልትኖለን ኣኽድኒ፣ ‘እነሓን ነት’ ወሪ ‘እነሓን
እኝጨደት’ ይድኖኩም ግን፡ ውልቕ ይጋ፡
ተለይገሎምኽር፣
ውረድ
ምርክ
ላቍጭን
ሰሚዅልድ፡ እን አሪዅል ኣኽራሲክ ምርከሰናኽር
በርህዶ እንተረሰናኽር፡ እን ኣዳሚንድዅራ
እንተራ ግርጊል ኒሰና ኣኽሮ ግን። ሰልፍ ደአም
ገሪ ጅርበትድ ብትሮ፡ እና ሞላድ ንሂስኽር
ቃበብስሮ ቀስብ ግን። እን ኖህር ዘበንድ ኣኸሰና፡
ኣዳሚንድዅረድ ዘበንሊኽር ኒሰና ኣኽሮ ግን። እን
ኖህ መርከብሊ ትወሪ ግርገትል ኣኽራሲክ ቁኑኽር
ጅኡኑኽር፡ ክኻንቱኑኽር ክኻንዱኑኽር እርግኑዅ፣
ዓቝ ኣይሂሩ እንቶኻ ናትክ ድሂስዅሎም። ሎጥር
ዘበንድር ኒሰና ኣዅዅ፣ ቁኑኽር፡ ጅኡኑዅር፡
ጅቡኑዅር ክዱኑዅር፡ ተከሉኑዅር ገበሩኑዅር
እርግኑዅ፣ እን ሎጥ ሶዶምትልድ ፈሪላ ግርገትል
ደአም ሰሚልድ ድዲ-ለኻ ገሞ ኒትክ ድሂሱዅ።
እን ኣዳሚንድዅራ ወድሕስተሪ ግርገድ ኰዶ ኒሰና
ኣኽሮ ግን። እን ግርጋ እንድሂሲ፡ ልጝን ዳግል
ዲወዅ፡ ኒእራኵ ልጝሊ ህምበውሲ አድሮ ዮ
ገምጊን፣
ስግሩርሊ
ህምባዅር
ደምቢራ
ወንተርጊን። ሎጥቚት እልብደላ። ኒፊዅቲት
ደአንድሮላ ጀረባዅ ድሂስሮላ ግን፣ እን ድሂሳዅላ
ደአም ደአንድሮላ ግን። እን ቂሪ እንድሂሲ ለጛ
ኣዳም ላ ዓራትሊ ዲዊድኖ ግን፣ እንላዃ አስትሮ
ግን፡ እን ላዃ ባርስትሮ ግን፣ ለጛ እዂና ላድ
ተአንድኖ ግን፣ ላሪኻ አስትቶ፡ እን ሊጘሪኻ
ባርስትቶ ግን። እንሲን፡ “ዎ አደራ፡ አዊልኻኒ?”
ይንዅሉ። ኒ ይኸ፡ “እን ግዳላት ህምባዅሊ
ጋማት ኒል እክብስድኖ ግን” ይዅሎም። (ቅ.
ያዕቆብ ዘሥሩግ)

