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1  1-2 ቦንቾ ቴዎፍሎሳ፥ ኮይሮ በንተ አይፍየን ቤእዳጌቱፔኔ ጦሳ ቃላ 
ኦድዳጌቱፔ ኤክዶጋደን፥ ኑ መተን ፖሌትደ ዮሁዋስ ደሮት ታርክያ 

ማረን ማረን ጣፈነው ዶምዶሶነ። 3-4 ሄጋ ግሸው፥ ኔን ተማርዶ ዮሁዋ 
ጌሸደ ኤረነ መለ፥ ታን ቀስ ኮይሩዋፔ ዶመደ፥ ኡባ አኬከን ቆረደ፥ 
ማረን ማረን ኔስ ጣፍኮ፥ ሎኦ ያገደ ቆፓስ።

ጠመቅየ ዮሃንስ ዬሌተናጋ ኪተንቸይ ገብሬል ከሴትድ ዮቲስ
5 ይሁዳ ቢታ ከዉዋ ሄሮድሰ ዎድየን፥ ዘካርያሰ ያግዮ እስ ቄሴ ዴኤስ። 

እ አቢየ ቄሴቱፔ እሱዋ። አ መችያኔ ቄስያ ኣሮነ ዘሬ፤ እ ሱንተይ 
ኤልሳቤጦ። 6 ኤት ናአይከ ጦሳስ ጥሎ ግድድ፥ ጎዳ ህግያኔ አዘዙዋ ኡባ 
ሞሬነን፥ ናግድ ፖልዶሶነ። 7 ኤልሳቤጠ መይኔ ግድዶ ግሸው፥ ኤተስ ነእ 
ባወ፤ ናአይከ ደሮ ጭምዶሶነ።

ሉቃሰ
ዎንጌልያ ምሽራቹዋ

ግዱዋ ኤርሱዋ
ሉቃሰ ዎንጌሌ ዬሱሰ፥ ኮይሮ ያነ ግ ዎትዳጋ፤ እስራኤለ አሽያጋ፥ ሄጋደንከ 

አሳ ናተ ኡባ አሽያጋ ያግድ ኦዴስ። ሉቃስ ዬሱሰ ጦሳ አያነይ ጤስዶጌ 
«ህዬሰቱዮ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ኦደናሰ» ግድዮጋኔ ሀ ዎንጌሌ አሳስ ዴእየ ዱመ 
ዱመ ሜቱዋ ቃርዮ ዎልቃ ኦይቅዳጋ ግድዮጋ ኦዴስ። ሉቃሰ ዎንጌልያ ግዶን፥ 
ዬሱሰባ ኦድየ ኮይሮ ምራፌቱንኔ ቀስ ዬሱስ ሰሉዋ ፑዴ ክይዶጋ ኦድየ ዉርሴተ 
ምራፌቱን ደርስድ፥ ኦድዶይ ኡፈይሳባ። ዬሱስ ሰሉዋ ክይዶጋፔ ጉይየን 
ክርስትና አመኖይ ዋን ድጭዳኮኔ ዋን ኣክዳኮኔ ኦድየ ታርክያ ሀ መጣፋ ጣፍደ 
ብተኔ ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ መጣፈን ኦዲስ።
ኪተንቸቱ መዘሙርያባ፥ ዬሱስ ዬሌትዶ ዎዴ ሄንተንቸት ቢድ ቤእዶጋ ዮትየ 

ታርኬ፥ ዬሱስ ናቴተን ዴኢድ ቤተ መቅደስያ ቢዶበይ፥ ቀሬተንቸ ሳምራውያኔ 
በይድ ቤትደ ነኣ ታርኬ ሉቃሰ ዎንጌልያ ግዶ ጠላለን ቤትያጌተ። ሀ ዎንጌልያ 
ግዶን ሀ ገጣፔ ህን ገጣ ገከናሽን ዋነትድ ጤሌትደበት ዎሳ፥ ጌሸ አያና፥ ዬሱሰ 
ኦሱዋ ግዶን መጫሳስ ዴእየ ሶሁዋኔ ጦሰይ ነገራ አቶ ግዮጋ።
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1፡15 ቆዳ 6፡3 1፡17 ምል 4፡5-6 1፡19 ዳኔ 8፡16፤ 9፡21 1፡27 ማት 1፡18 
1፡31 ማት 1፡21 

8-9 በንተ ቄሴቱ ከየን ዘካርያስ ጦሳ ስንተን ኦትሽን፥ ቄሴቱ ሜዝያደን፥ 
ጎዳ ቤተ መቅደስያ ጌልድ፥ እጣና ጩወየነው ሳመይ አ ገኪስ። 10 እጣና 
እ ጩወይዮ ዎዴ፥ አሰይ ኡበይ ከሬን ኤቅድ፥ ጦሳ ዎሴስ።

11 ጦሳ ኪተንቸይ እጣና እ ጩወይዮ ሶሁዋፔ ኡሸቸ በጋረ ኤቅድ፥ አዮ 
ቤቲስ። 12 ዘካርያስ ሄጋ ቤእድ፥ ደገምድ የይን፥ 13 ኪተንቸይ ዘካርያሰ 
ሀጋደን ያጊስ፤ «የዮፐ፤ ኔ ዎሰይ ስዬቲስ። ኔ መችያ ኤልሳቤጠ ኔስ አቱመ 
ነአ ዬለነ፤ ኔን ሄ ነኣ ዮሃንሰ ያገደ ሱንተነ። 14 እ ዬሌትን፥ ኔን ደሮ 
ኡፈይተነ፤ ሀረትከ ኡፈይተነ። 15 ጦሳ ስንተን እ ግተ ግደነ፤ መቶይያባኔ 
ዎይኔ ኤሰ ኡዬነ። ብሮን በ ኣዬ ኡሉወን ዴእሽን፥ ጌሸ አያነይ ኣን 
ኩመነ። 16 እስራኤለ አሳፔ ደሩዋ ጎዳኮ፥ ኤተ ጦሳኮ፥ ዛረነ፤ 17 ጎዳስ አሳ 
ጊግሰነው፥ ኣወቱ ዎዘና ናቱኮ ዛረነው፥ አዘዜቴናጌተከ ጥሎቴታ ኤራስ 
ዛረነው፥ ኤላሰ አያናንኔ ዎልቀን ጎዳፔ ስንታረ ቤስ» ያጊስ።

18 ዘካርያስ፥ «ታን ጭመ፤ ተ መችያኔ ጬጋሱ፤ ሄጋ ተ አይብን 
ኤረኔ?» ያግድ፥ ኪተንቻ ኦይቺስ።

19 ኪተንቸይ ዛሬትድ ያጊስ፤ «ታን ጦሳ ስንተን ኤቅየ ገብሬለ፤ ታን ኔ 
ስንተን ኤቀደ ሃሰየነው፥ ቀስ ሀ ምሽራቹዋ ኔስ ኦደነው፥ ተነ ጦሰይ ኔኮ 
ኪቲስ። 20 ሀእ ስየ፤ በ ዎድየን ፖሌተነ ተ ቃላ ኔን አመነቤነ ግሸው፥ ተ 
ኔስ ኦድዶ ዮሆይ ፖሌተናሽን፥ ኔን ዱደነ፤ ኔ ዶነይ ሃሰየነው ደንደዬነ» 
ያጊስ።

21 «ቤተ መቅደስያ ግዶን እ ዋንድ ገምእዴ?» ያግድ ገረሜቲድ፥ 
አሰይ ዘካርያሰ ናጌስ። 22 ከሬ እ ክይዶ ዎዴ፥ ሃሰየነው ደንደይቤነ። ቤተ 
መቅደስያ ግዶን እ አይበኮ አጁተን ቤእዶጋ አሰይ አኬኪስ፤ ዱድዳጌ 
ብረዺድ ሃሰዬስ።

23 በ ኦሱዋ ዎድያ ዉርስድ፥ ሶ ቢስ። 24 ሄ ዎድያፔ ጉይየን፥ አ 
መችያ ኤልሳቤጠ ሸሃረደ፥ እቸሹ አግነው በነ ጌንታሱ። 25 ኤልሳቤጠ፥ 
«ጦሰይ ታኮ ጤሊስ፤ አሰ ስንተን ተነ ዬላፔ አሸነው ማዲስ» ያጋሱ።

ዬሱስ ዬሌተናጋ ገብሬል ከሴትድ ዮቲስ
26 ኡሱፑንተ አግነን ጦሰይ ኪተንቻ ገብሬለ ገሊለ ቢተን ናዝሬቴ 

ግዮ ከተማ ኪቲስ። 27 ዳውተ ዘሬ ግድየ ዮሴፈ ግዮ ብተንያስ ጊግደ እስ 
ጌለኤኮ ጦሰይ አ ኪቲስ፤ ሄ ጌለኤ ሱንተይ መይራሞ። 28 ኪተንቸይ እኮ 
ዪድ፥ «ደሮ ዶሬትዳሬ፥ ሰሮ፤ ጎደይ ኔናረ ዴኤስ፤ ኔነ እ ደሮ አንጂስ» 
ያጊስ።

29 መይራመ ሄጋ ስየደ ደሮ ደገማሱ። ደገመደ፥ «ሄጌ ዎይግዮ ሰሮቴ?» 
ያገደ ቆፓሱ። 30 ኪተንቸይ ሀጋደን ያጊስ፤ «መይራሜ የዮፐ፤ ጦሰን 
ሰቤተደሰ፤ 31 ቤአ፤ ኔን ሸሃረደ አቱመ ነአ ዬለነ፤ አ ሱንታ ዬሱሰ ያገደ 
ሱንተነ። 32 እ ግተ ግደነ፤ ቀስ ኡባፔ ቦለ ጦሳ ነአ ጌቴተነ፤ ጎደይ አዮ አ 

ሉቃሰ 1
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1፡32-33 2ሰሜ 7፡12፥13፥16፤ እስ 9፡7 1፡37 ዶሜ 18፡14 1፡48 1ሰሜ 1፡11 

ኣዋ ዳውተ ከዎቴታ እመነ፤ 33 እኔ ያቆበንተ ዘርየን ሜርነው ከዎተነ፤ አ 
ከዎቴታስ ዉርሴት ባወ» ያጊስ።

34 መይራመ ኪተንቻ፥ «ታን ጌለኦ ግድሽን፥ ሄጌ ዋንድ ሀነኔ?» 
ያጋሱ።

35 ኪተንቸይ ዛርድ መይራሞ፥ «ጌሸ አያነይ ኔ ቦል ያነ፤ ኡባፔ ቦለ 
ጦሳ ዎልቀይ ኔነን ሼምፐነ፤ ሄጋ ግሸው፥ ኔ ዬለነ ጌሸ ነአይ ጦሳ ነኣ 
ጌቴተነ። 36 ቤአ፤ ኔ ደብያ ኤልሳቤጠ ጬግኮኔ አቱመ ነአ ሸሃራሱ፤ 
አሰይ ቤን ኦ መይኔ ጌስ፤ ሽን አ ሀእ ኡሱፑን አግነ ሸሃረ። 37 ሄጌኔ 
ጦሳስ ደንደዬቴነብ በይነ ግሻሰ» ያጊስ።

38 መይራመ፥ «ታን ጎዳ አይልዮ፤ ኔ ቃላደን፥ ታስ ሀኖ» ያጋሱ። 
ኪተንቸይኔ እ መታፔ ቢስ።

መይራመ ኤልሳቤጦ ጦሞሳሱ
39 ጉተ ገለሳፔ ጉይየን፥ መይራመ ዴንደደ፥ ዴሬ ደርዮ ይሁዳ 

ግዮ ቢተን ዴእየ እስ ከተማ ኤሱወን ባሱ። 40 ቀስ ዘካርያሰ ሶ ጌለደ፥ 
ኤልሳቤጦ ሰሮታሱ። 41-42 ኤልሳቤጠ መይራም ሰሮታ ስይዶ ዎዴ፥ እ 
ኡሉወን ዴእየ ነአይ ቃጢስ። ኤልሳቤጥን ጌሸ አያነይ ኩምን፥ ቃላ 
ጦቅሰደ፥ «ኔን መጫሰ ኡበን አንጄትዳሮ፤ ኔ ኡሉወን ዴእየ ነአይኔ 
አንጄትዳጋ፤ 43 ኔን ተ ጎዳ ኣይያ ታኮ ያነው፥ ሄጋ መለ ቦንቾይ ታስ 
ዋንድ ቤሲ? 44 ኔን ሰሮ ግዮ ቃለን ተ ኡሉወን ዴእየ ነአይ ኡፈይሰን 
ቃጢስ፤ 45 ጎደይ ኔዮ ኦድዶ ቃለይ ፖሌተናጋ አመንዳረ ኔን አንጄትዳሮ» 
ያገደ መይራምስ ኦዳሱ።

መይራመ ገለተ ዎሳ ዎሳሱ
46-49 መይራመ ሀጋደን ያጋሱ፤
«ታን አ አይልያ ቶሼትዶጋ እ ቤእዶ ግሸው፥
ተ ሼምፖይ ጎዳ ቦንቼስ፤

ተ አያነይከ ተ ጦሳ፥
ተነ አሽያገን ኡፈይቴስ።

ቤአ፤ ዎልቃመ ጦሰይ ታስ
ደሮ ግተባ ኦትዶ ግሸው፥

ሀችፔ ስንተን ተነ አሰይ ኡበይ
አንጄትዳሬ ያገነ።

አ ሱንተይ ጌሸ።
 50 እ ባስ የይየ ኡባስ ዬሌታፔ ዬሌታ ገከናሽን፥

ማሮቴታ እሜስ።
 51 በ ኩሽየን ዎልቃመ ኦሱዋ ኦቲስ

ኦቶረንቸተ ኤተ ቆፋረ ላሊስ።
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1፡52 እዮ 5፡11፤ 12፡19 1፡46-55 1ሰሜ 2፡1-10 1፡55 ዶሜ 17፡7 
1፡59 ዎጋ 12፡3 

 52 ከዎተ ከዎቴታፔ ዱጌ ዎትድ፥
ዝቀን ዴእያጌተ ጦቁ ኦቲስ።

 53 ነምሴትዳጌተ ሎኦባ ከልስድኔ
ዱሬተ ሜለ ኩሼ ዬዴቲስ።

 54-55 ኑ ኣወቱስ ኦድዶጋደን፥
አብረሃመስኔ አ ዘርያስ ጦሰይ

ማሮቴታ ሜርነው እመነው ሀሰይድ፥
አይልያ እስራኤለ ማዲስ»

ያጋሱ። 
56 መይራመ ሄዙ አግነ ግድያጋ ኬና ኤልሳቤጥ መተን ኡትዶጋፔ ጉዬ 

በገን፥ በ ሶ ስማሱ።

ጠመቅየ ዮሃንስ ዬሌቲስ
57 ኤልሳቤጥስ ዬልዮ ዎዴ ገክን፥ አቱመ ነኣ ዬላሱ። 58 እ ሾሮትኔ እ 

ደቦት ጎደይ ማሮቴተን እዮ ኦትዶ ሎኦባ ስይድ፥ ኢረ ኡፈይትዶሶነ።
59 ሆስፑንተ ገለሰን፥ ነኣ ቀጠረነው ዪዶሶነ፤ አ ኣዋ ሱንታደን፥ 

ዘካርያሰ ጊድ፥ ሱንተነው ቆፕዶሶነ፤ 60 ሽን አ ኣይያ ዛረደ፥ «ቺ! 
ዮሃንሰ ጊድ ሱንተነ» ያጋሱ።

61 ኤት ዛሬትድ፥ «ኔ ደቦፔ ሄ ሱንተን ጤሴትየይ እሶይኔ ባወ» 
ያግዶሶነ። 62 ቀስ፥ «ዎይግ ሱንተኔ?» ያግድ፥ አ ኣዋ ብረዽድ 
ኦይችዶሶነ።

63 ኣወይ ጣፍዮባ ኦይች ኤክድ፥ «ነኣ ሱንተይ ዮሃንሰ» ጊድ ጣፍን፥ 
ኡበይ ገረሜቲስ። 64 ሶሁዋረ አ ዶነይ ዶዬትን፥ እንጠርሰይ ብርሼቲስ፤ 
ጦሳ አንጂድ ሃሰዪስ።

65 ኤተ ሾሮ ኡበይ የዪስ፤ ሀ ኡበ ዮሆይ ዴሬ ደርዮ ይሁዳ ቢታ 
ኡበን ደሮ ሃሰዬቲስ። 66 ስይደ አሰይ ኡበይ ሄጋ ቆፒድ፥ ጦሳ ዎልቀይ አ 
ቦል ዴእዮጋ ኤርዶ ግሸው፥ «ሀ ነአይ ዎዴ ዋነኔሸ?» ያጊስ።

ዘካርያስ ሀነነባ ዮቲስ
67 ዮሃንሰ ኣዋ ዘካርያሰን፥ ጌሸ አያነይ ኩምን፥ ሀጋደን ሀነነባ ዮቲስ፤

 68 «በ አሳ ማደነው ዪድ፥ ኤተ ዎዝዶ ግሸው፥
ጎደይ እስራኤለ ጦሰይ አንጄቶ።

 69-70 ከሴሰፔ ዴእየ ሀነነባ
ዮትየ ጌሸቱ ዶነን ሃሰይዶጋደን፥

በ አሽከራ ዳውተ ዘርያፔ ዴንትድ፥
ኑነ አሽየ ዎልቃማ ኑኮ ኪቲስ።

 71 ጦሰይ ኑ ሞርኬቱፔኔ
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1፡76 ምል 3፡1 1፡79 እስ 9፡2 

ኑነ እጥያጌቱ ኡባ ኩሽያፔ ኑነ አሼስ።
 72-73 ሀጋደን ኑ ኣወቱስ

ማሮቴታ እሚስ።
ኑ ኣዋ አብረሃመስ ጫቅዶ ጫቁዋ
ጌሸ ማቻ ቆፒስ።

 74-75 ኣን ኑ ሞርኬቱ ኩሽያፔ ኑን አትድ፥
የዬነን ኑ ዴኡዋ ዎድያ ኡበን

ጦሳ ስንተን ጌሸቴታንኔ
ጥሎቴተን አዮ ኦተነው፥ ኑነ ደንደይሲስ።

 76 «ተ ነአው፥ ኔን ጎዳ ኦግያ
ጊግሰነው አፔ ስንተው ብዮ ግሸው፥

ኡባፔ ቦለ ጦሳስ ኦትየ
ሀነነባ ዮትያጋ ጌቴተነ።

 77 ጦሰይ ኤተ ነገራ አቶ ግዮገን
አ አሰይ አተነው ደንደይዮጋ ኤተ ኤርሰነው ባሰ።

 78 ሄጌኔ፥ ኑ ጦሳ ማሮቴተይኔ
ቀሬተይ ደሮ ግድዮ ግሸው፥
ሰሉዋ ፖኡዋ እ ኑ ቦለን ፖእሰነ፤

 79 ሄ ፖኦይ ኑነ ሰሮታ ኦግያ ካሌተነው፥
ጡማንኔ ሀይቁዋ ኩወን

ዴእያጌቱስ ፖአነ»
ያጊስ።

80 ጉተ ነአይ ድጭድ፥ አያነን ምኒስ፤ እስራኤለቱስ ቆንጭየን ቤተነ 
ገከናስ በዙወን ዴኢስ።

ዬሱስ ዬሌቲስ
(ማትዮሰ 1፡18-25)

2  1 ሄ ዎዴ፥ ሰአን ዴእየ አሰ ኡባ ሱንተይ ጣፌተነ መለ፥ ሮሜ ቢታ 
ከዎይ፥ አውግስጦስ አዘዚስ። 2 አሳ ሱንተይ ኮይሮ ጣፌትዮ ዎዴ፥ 

ቄሬኔዮስ ሶርያ ቢታ ሃርያጋ። 3 አሰ ኡበይ ሁጵየን ሁጵየን ጣፌተነው፥ በ 
ዬሌትዶ ቢታ ቢስ።

4-5 ዮሴፍ ቀስ ዳውተንተ ኬተኔ ዘሬ ግድዶ ግሸው፥ አዮ ጊግደ 
መይራሚረ ጣፌተነው ገሊለን ዴእየ ናዝሬቴ ከተማፔ ይሁዳ 
ቢተን ቤተልሄሜ ግዮ ዳውተ ከተማ እስፔ ቢስ። 6 ሄ ዎዴ 
መይራመ ሸሃረ፤ ኤት ያን ቤተልሄሜን ዴእሽን፥ አ ዬልዮ ዎዴ 
ገኪስ፤ 7 በ በይረ ነኣ ዬላሱ፤ እመተይ አቅዮ ኬተን ሶሆይ በይነ 
ግሸው፥ ማዩወን ነኣ ጣጠደ፥ ሚዘይ ከታ ዎትን ምዮ ቆርየን 
ዝንእሳሱ።
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2፡21 ዎጋ 12፡3፤ ሉቃ 1፡31 2፡23 ኬሳ 13፡2፥ 12 2፡22-24 ዎጋ 12፡6-8 

ሄንተንቸተኔ ኪተንቸተ
8 ሄ ዴሬን ዶርሳ ዉድያ ቀመ ሄሚድ፥ ዴምበን አቅየ አሰት ዴኦሶነ። 

9 ጎዳ ኪተንቸይ ኤተኮ ዪስ፤ ጎዳ ቦንቾይ ኤተ ዩይ ኣዽድ ፖኢስ። ኤት 
ደሮ የይን፥ 10-11 ኪተንቸይ ኤተ፥ «ሀች ጎደይ ክርስቶስ፥ አሽያጌ ዳውተ 
ከተመን ዬሌትዶጋስ ታን አሰ ኡባ ኡፈይስየ ምሽራቹዋ እንቴዮ ኦድዮ 
ግሸው፥ የዮፕቴ፤ 12 ማዩወን ጣጤትደ ገጭኖ ነአይ ሚዘይ ከታ ዎትን 
ምዮ ቆርየን ዝንእዳጋ ዴመናጌ እንቴዮ መላተ ግዶ» ያጊስ።

13 አኬኬነን ሄ ኪተንቻረ ደሮ ሰሉዋ ኪተንቸት ክይድ ቤትዶሶነ።
14 ጦሳ ገለቲድ፥

«ሰሎ ኡባፔ ቦለ ሰሉወን ዴእየ ጦሳስ ቦንቾይ ግዶ።
ሰአን አ ኡፈይስየ አሳስ
ሰሮቴተይ ግዶ»

ያግዶሶነ።
15 ኪተንቸት ኤተፔ ሻሄትድ፥ ሰሉዋ ቢችዳሽን፥ ዶርሳ ሄምያጌት በንተ 

ግዶን፥ «አኔ ቤተልሄሜ ገከናሽን ቢድ፥ ጦሰይ ኑስ ኦድዶ ዮሆይ ሀንዳጋ 
ቤኦስ» ያግዶሶነ።

16 ኤሱወን ዪድ፥ መይራሞኔ ዮሴፈ ዴምድ፥ ሚዘይ ከታ ዎትን ምዮ 
ቆርየን ገጭኖ ነአይ ዝንእዳጋ ቤእዶሶነ። 17 ኤት ቤእዶ ኪተንቸይ ሀ ጉተ 
ነኣባ ኤተስ ኦድዶጋ ኤርስዶሶነ። 18 ሄጋ ስይደ ኡበይ ዶርሳ ሄምያጌት 
ኦድዶ ዮሁወን ገረሜቲስ። 19 መይራመ ቀስ ሀ ኡበ ዮሁዋ በ ዎዘና ግዶን 
ዎተደ፥ ቆፐይደ ዴአውሱ። 20 ዶርሳ ሄምያጌት ከሴ ኤተስ ኪተንቸይ 
ዮትዶጋደን ሀንን፥ ስይዶ ኡባ ግሸውኔ፥ ቤእዶ ኡባ ግሸው፥ ጦሳ 
ገለቲድኔ ቦንቺድ ስምዶሶነ።

ጉተ ነኣ ዬሱሰ ቤተ መቅደስያ ኤፊዶሶነ
21 ሆስፑን ገለሳፔ ጉይየን፥ ዬሱስ ቀጠሬትዮ ዎዴ ገክን፥ መይራመ 

አ ዬለነው ሸሃረናፔ ከሴ ኪተንቸይ አ ሱንትዶጋደን፥ አ ሱንተይ ዬሱሰ 
ጌቴቲስ።

22-23 ሙሴ ህጌ አዘዝዮጋደን፥ መይራምስኔ ዮሴፈስ ጌይዮ ዎዴ 
ገክን፥ ጎዳ ህጌ፥ «በይረ ዬሌትደ አቱመ ኡበይ ጎዳስ ዱመትዳጋ ጌቴቶ» 
ጊዶጋደን፥ ጎዳስ ዬሱሰ እመነው ዬሩሰላሜ ኤፊዶሶነ። 24 ቀስ ጎዳ ህጌ፥ 
«ናኡ ቡበ ሀረጴተ ዎይኮ ናኡ መረ ሀረጴተ» ጊዶጋደን፥ ጎዳስ የርሹዋ 
የርሸነው ኤፊዶሶነ።

25-26 ዬሩሰላሜን ስሞነ ግዮ ብተኔ ዴኤስ፤ እ ጦሰው የይየ ጥሎ አሰ፤ 
ቀስ እስራኤለት አትዮ ዎድያ ናጊድ ዴኤስ። ሄ ዎዴ፥ ጌሸ አያነይ አ 
ቦል ዴእያጌ፥ «ጎደይ ትይዶ ክርስቶሰ ቤኤነን ሀይቀከ» ያግድ፥ አ ኤርስ 
ዎቲስ። 27 ስሞን አያነይ ካሌትን፥ ቤተ መቅደስያ ጌሊስ። ኣይያኔ ኣወይ 
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2፡32 እስ 42፡6፤ 49፡6፤ 52፡10 2፡39 ማት 2፡23 
2፡41 ኬሳ 12፡1-27፤ ዛር 16፡1-8 

ህጌ አዘዝዮጋደን፥ ጉተ ነኣ ዬሱሰ ቤተ መቅደስያ ኤህን፥ 28 ስሞን ሄ ነኣ 
እድምድ፥ ጦሳ ገለቲድ ያጊስ።
 29-31 «ኡባ ሃርየ ጎደው፥ ኔን አሰ ኡባ ስንተን

ጊግስዶ ኔ አሼታ
ታን ተ አይፍየን ቤእዶ ግሸው፥
ሀእ ኔ ቃላደን፥

ታን ኔ አይሌ ሰሮተን ሀይቀነ።
 32 ሄ አሼተይ እስራኤለ ግዴነ አሰው

ኔባ ቤስየ ፖኦ መለ፤
ቀስ ኔ አሳ እስራኤለስ ቦንቾ»

ያጊስ።
33 ዮሴፍኔ መይራመ ስሞን ዬሱሰባ ኦድዶገን ገረሜትዶሶነ። 

34-35 ስሞን ኤተ አንጂስ፤ አንጅድ አ ኣይዮ መይራሞ፥ «እስራኤለን 
ዴእየ ደሮቱ ኩንዴታስኔ ዴንዱዋስ አ እጥስያጌቱስ ጦሳፔ መላተ 
ግደነው፥ ቀስ ደሮተ ዎዘነን ዴእየ ጌምደ ቆፈይ ቆንጨነ መለ፥ ሀ ነአይ 
ጦሳፔ ዶሬቲስ። ኔ ዎዘናከ ቀረ ብሱዋደን፥ ቀሬተይ ቀንጠነ» ያጊስ።

36 አሴረ ዜሬታፔ ዬሌትደ ፐኑኤለ ነእያ ሃነ ሀነነባ ዮትያሮ። አ በ 
ጌለኦቴተ አዝናረ ላፑን ለይታ ዴኣሱ። 37 እ አዝነይ ሀይቅን፥ ሆስፑን 
ተመኔ ኦይዱ ለይታ አዝነ ጌሌነን ዴኣሱ። አ ደሮ ጭመ፤ ቀስ ጦመይደኔ 
ዎሰይደ ገለስኔ ቀም ጦሰው ጎይናሱ፤ ቤተ መቅደስያፔ ክዬነን ዴኣሱ። 
38 ሄ ሳትየንከ ሺቀደ፥ ጦሳ ገለታሱ። ቀስ ጦሰይ ዬሩሰላሜ ዎዝን ቤአነ 
ያግድ ናግየ አሳ ኡበው ነኣባ ኦዳሱ።

ናዝሬቴ ስምዶሶነ
39 ኤት ጎዳ ህጌ አዘዝዶጋደን፥ ኡበባ ፖልዶጋፔ ጉዬ በገን፥ ገሊለ ቢተን 

ዴእየ ናዝሬቴ ግዮ በንተ ከተማ ቢዶሶነ። 40 ነአይ ድጭድ ምኒስ፤ ኣዽደ 
ኤረቴተይ ኣን ኩሚስ፤ አያነን ምኒስ፤ ጦሳ ኣሮ ኬሀቴተይ አ ቦል ዴኤስ።

41 ዬሱሰ ኣይያኔ ኣወይ ለይተን ለይተን፥ ፓስካ ገለሳ ቦንችዮ ዎዴ፥ 
ዬሩሰላሜ ቦሶነ። 42 እ ዬሌቶሰፔ ተመኔ ናኡ ለይተ ግድን፥ ሀሮዴጋደንከ 
ዬሩሰላሜ ቢዶሶነ። 43 ፓስካ ገለሳ ቦንችዮ ዎዴ ዉርን፥ ኤት ጉዬ በንተ 
ሶ ስሙዋ ዶምዶሶነ፤ ሽን ዬሱስ ሶ አሰይ ኤሬነን ዬሩሰላሜን አቲስ። 
44 ኤት ኦግያ አሳረ እስፔ ዴኤስ ጊድ፥ እስ ገለሰ ኦግያ ቢዶሶነ። በንተ 
ደቡዋ ግዶንኔ ኤርዮ አሳ ግዶን አ ኮይዶሶነ።

45-46 ጠይን አ ኮዪድ፥ ዬሩሰላሜ ስምድ፥ ዬሱስ ቤተ መቅደስየን 
ተማርስያጌቱፔ ስዪድኔ ኤተ ኦይቺድ ኤተ ግዶን ኡትዳጋ ሄዘንቶ ገለሳፔ 
ጉይየን ዴምዶሶነ። 47 አ ዶናፔ ክይያባ ስይደ ኡበይ እ እምዮ ኤረ 
ዛሩወን ገረሜቲስ።
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2፡52 1ሰሜ 2፡26፤ ሌም 3፡4 3፡7 ማት 12፡34፤ 23፡33 3፡8 ዮሃ 8፡33 
3፡9 ማት 7፡19 

48 ኣይያኔ ኣወይ አ ቤእድ ገረሜትዶሶነ። መይራመ፥ «ተ ነአው፥ ኑነ 
አይስ ሀጋደን ኦተዲ? ኔ ኣወይኔ ታን ኔነ ኮዪድ፥ ደሮ ቱገትደ» ያጋሱ።

49 ዬሱስ ዛርድ፥ «ተነ አይስ ኮይዴቲ? ታን ተ ኣዋ ኬተን ዴአነው 
ቤስዮጋ ኤሬኬቲ?» ያጊስ። 50 ሽን እ ጊዶባ ኤት አኬክቦኮነ።

51 ኤታረ ዱጌ ናዝሬቴ ቢስ። ያን ኤተስ አዘዜቴስ። መይራመ ሀ ኡበ 
ዮሁዋ በ ዎዘነን ዎተውሱ። 52 ዬሱስ ኣዽደ ኤረቴታረኔ ጌሳረ ድጪድ፥ 
ጦሳንኔ አሰን ሰቤቲስ።

ጠመቅየ ዮሃንስ ተማርስዶ ትምርትያ
(ማትዮሰ 3፡1-12፤ መርቆሰ 1፡1-8፤ ዮሃንሰ 1፡19-28)

3  1 ጥባርዮስ፥ ሮሜ ቢታ ከዎይ ከዎትዶ ተመኔ እቸሸንተ ለይተን፥ 
ጴንጤንያ ጵላጦስ ይሁዳ ሃርዮ ዎዴ፥ ሄሮድስ ገሊለ ሃሬስ፤ አ እሸይ 

ፕልጶስ፥ እጡርያሰኔ ጥራኮንዶሰ ቢታ ሃሬስ፤ ልሳንዮስከ አብላኒሰ ቢታ 
ሃሬስ።

2 ሃንኔ ቀያፍ ቄሴ ሀለቀ። ሄ ዎዴ በዞን ዴእየ ዘካርያሰ ነኣ፥ ዮሃንሰኮ 
ጦሳ ቃለይ ዪስ። 3 ዮሃንስ ዮርዳኖሰ ሻፋ ሄረ ቢታ ኡበን፥ «እንቴ ነገራ 
አቶ ጋናስ፥ ነገራፔ ስምድ ጠመቄትቴ» ያግድ ዮቲስ። 4 ሀነነባ ዮትየ 
እስያስ በ መጣፈን ሀጋደን ጣፊስ፤

«እሶይ በዞን በ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥
‹ጎዳ ኦግያ ጊግስቴ።

እ ሄሜተነ ሎሱዋከ አዮ ስት ኦትቴ።
 5 ግሰ ቢተ ኡበይ ኩመነ።

ዴሬኔ ኬረይ ኡበይ ባሴትድ ጊገነ።
ጌለ ኦጌ ስተ ግደነ።
ሞሬትደ ኦጌ ሰለለነ።

 6 አሰይ ኡበይ ጦሰይ አሽዮጋ
ቤአነ› ጊስ»

ያጊስ።
7 ሄጋ ግሸው፥ ዮሃንስ በነን ጠመቄተነ ጊድ ዪደ አሳ፥ «ሀ ሾሸቶ፥ ጦሳ 

ሀንቆይ ያነ ሀንያጋፔ በቀተነ መለ፥ እንቴዮ ኦኔ ኦድደይ? 8 እንቴ ነገራፔ 
ስምዶጋ ኤርስያባ ኦትቴ። አብረሃም ኑ ኣዋ ጊድ፥ እንቴ ግዶን ሃሰየነው 
ዶሞፕቴ። አይስ ጊኮ፥ ‹ጦሰይ ሀ ሹቸተ አብረሃመስ ነአ ኬሰነውከ ደንደዬስ› 
ያገደ፥ ታን እንቴስ ኦደይስ። 9 ቤጤ ምታ ጠጱወን ቀንጠነው ጊግ ኡቲስ። 
ስም ሎኦ አይፍያ አይፌነ ምተ ኡበይ ቀንጤትድ፥ ተመን ዬጌተነ» ያጊስ።

10 «ያትን ኑ አይ ኦተኔ?» ያግድ፥ ደሮ አሰይ አ ኦይቺስ።
11 እ አሳስ ዛርድ፥ «ናኡ ቆሌ ዴእዮ ኡረይ እስ ቆልያ አይብኔ በይነ 

ኡረው እሞ፤ ቁመይ ዴእዮ ኡረይከ ሄጋደን ኦቶ» ያጊስ።
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3፡12 ሉቃ 7፡29 3፡19-20 ማት 14፡3-4፤ መር 6፡17-18 
3፡22 ዶሜ 22፡2፤ መዘ 2፡7፤ እስ 42፡1፤ ማት 3፡17፤ መር 1፡11፤ ሉቃ 9፡35 

12 ቀረጣ ሺሽያጌት ጠመቄተነው ዪድ፥ «ተማርስያጎ፥ ኑን አይ 
ኦተኔ?» ያግዶሶነ።

13 «ህጌ አዘዝዮጋፔ ኣትድ፥ ኤኮፕቴ» ያጊስ።
14 ዎታደረት፥ «ቀስ ኑን አይ ኦተኔ?» ያግድ አ ኦይችዶሶነ።
ኦይችን፥ «ዎልቀን ደፍድ፥ ዎይ ዎርዱወን ሞትድ፥ ኦፔኔ ሚሸ 

ኤኮፕቴ። እንቴ ደሞዘይ እንቴዮ ግደነ ያግድ፥ ኡፈይትድ ዴእቴ» ያጊስ።
15 አሰይ ጎደይ ትይዶ ክርስቶሰ ናጊድኔ ዮሃንሰባ በንተ ዎዘና ግዶን 

ቆፒድ፥ «ሀጌ ክርስቶሰ ግዴነን አጌነ» ያግድ፥ አ መል ዎትዳሽን፥ 
16 ዮሃንስ ኤተ ኡባስ ዛርድ፥ «ታን እንቴነ ሃተን ጠመቀይስ፤ ሽን ታፔ 
ዎልቃምያጌ ዬስ። ታን አ ጫማ ቀሹዋ ብርሸነውከ ቤስኬ። እ እንቴነ 
ጌሸ አያናንኔ ተመን ጠመቀነ። 17 አ ኩሽየን ከታ ሱረግዮ ለይደይ ዴኤስ። 
ከታ ቆጥድ፥ አውድያፔ ጌሽድ ፕቴስ፤ ግስትያ ጎተረን ቆሌስ፤ ሽን ደላ 
ቶኤነ ተመን ጡገነ» ያጊስ።

18 ሄጋ ግሸው፥ ዮሃንስ አሳ ደሮ ዱመ ዞርያ ዞሪድ፥ ዎንጌልያ 
ምሽራቹዋ አሰው ዮቴስ፤ 19 ሽን ዴርያ ሃርየ ሄሮድስ በ እሻ መችዮ 
ሄሮድያዶ ኤክዶ ግሸውኔ ሀረ ኢተባ ኦትዶ ግሸው፥ ዮሃንስ አ ሀንቄትድ 
ሴሪስ። 20 ሄጋ ኡባ ቦል ሀረ ኢተባ ጉጅድ፥ ሄሮድስ ዮሃንሰ ቀሾ ኬታ 
ጌልሲስ።

ዬሱስ ጠመቄቲስ
(ማትዮሰ 3፡13-17፤ መርቆሰ 1፡9-11)

21 ኡበ አሰይ ጠመቄትዶጋፔ ጉዬ በገን፥ ዬሱስ ቀስ ጠመቄቲስ። እ 
ዎስሽን፥ ሰሎይ ዶዬቲስ። 22 ጌሸ አያነይ ሀረጴ ምለቲድ፥ አ ቦል ዎዺስ። 
ቀስ ሰሉዋፔ፥ «ታን ሲቅዮ ተ ነአይ ኔነ፤ ተነ ኔበይ ኡፈይሴስ» ያግየ 
ቃለይ ዪስ።

ዬሱሰ ዬሌታ ቱራ
(ማትዮሰ 1፡1-17)

23 ዬሱስ ዬሌቶሰፔ ሀስተሙ ለይተ ኬነ ግድሽን፥ ተማርሰነው ዶሚስ። 
24 አሰይ አ ዮሴፈ ነኣ ያግድ ቆፒስ። 25 ዮሴፍ ኤለ ነኣ፤ ኤል ማጣተ 
ነኣ፤ ማጣት ሌወ ነኣ፤ ሌው ምልከ ነኣ፤ ምልክ ዮነ ነኣ፤ ዮን ዮሴፈ ነኣ፤ 
ዮሴፍ ማታትዩ ነኣ፤ ማታትዩ አሞጠ ነኣ፤ አሞጥ ናሆመ ነኣ፤ ናሆም 
ኤስሊመ ነኣ፤ ኤስሊም ናጌ ነኣ፤ 26 ናጌ ማአተ ነኣ፤ ማአት ማታትዩ 
ነኣ፤ ማታትዩ ሴሜየ ነኣ፤ ሴሜይ ዮሴፈ ነኣ፤ ዮሴፍ ዮደ ነኣ፤ 27 ዮድ 
ዮናነ ነኣ፤ ዮናን ሬሰ ነኣ፤ ሬስ ዘሩባቤለ ነኣ፤ ዘሩባቤል ሰላትያለ ነኣ፤ 
ሰላትያል ኔረ ነኣ፤ 28 ኔር ምልከ ነኣ፤ ምልክ ሀደ ነኣ፤ ሀድ ዮሳሰ ነኣ፤ 
ዮሳስ ቆሳመ ነኣ፤ ቆሳም ኤልሞዳመ ነኣ፤ ኤልሞዳም ኤረ ነኣ፤ 29 ኤር 

ሉቃሰ 3
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4፡4 ዛር 8፡3 4፡8 ዛር 6፡13 4፡10-11 መዘ 91፡11-12 

ዮሴአ ነኣ፤ ዮሴእ ኤልኤዘረ ነኣ፤ ኤልኤዘር ዮራመ ነኣ፤ ዮራም ማጣተ 
ነኣ፤ ማጣት ሌወ ነኣ፤ 30 ሌው ስሞነ ነኣ፤ ስሞን ይሁዳ ነኣ፤ ይሁደይ 
ዮሴፈ ነኣ፤ ዮሴፍ ዮናነ ነኣ፤ ዮናን ኤልያቂመ ነኣ፤ 31 ኤልያቂም ሜልያ 
ነኣ፤ ሜሌ መይናነ ነኣ፤ መይናን ማጣተ ነኣ፤ ማጣት ናታነ ነኣ፤ ናታን 
ዳውተ ነኣ፤ 32 ዳውት እሴየ ነኣ፤ እሴይ ዮቤደ ነኣ፤ ዮቤድ ቦኤዘ 
ነኣ፤ ቦኤዝ ሰልሞነ ነኣ፤ ሰልሞን ነአሶነ ነኣ፤ 33 ነአሶን አምነዳበ ነኣ፤ 
አምነዳብ ራመ ነኣ፤ ራም አርነ ነኣ፤ አርን ሄጥሮነ ነኣ፤ ሄጥሮን ፓሬሰ 
ነኣ፤ ፓሬስ ይሁዳ ነኣ፤ 34 ይሁደይ ያቆበ ነኣ፤ ያቆብ ይሳቀ ነኣ፤ ይሳቅ 
አብረሃመ ነኣ፤ አብረሃም ታረ ነኣ፤ ታር ናኮረ ነኣ፤ 35 ናኮር ሰሩገ ነኣ፤ 
ሰሩግ ራኡ ነኣ፤ ራኡ ፔሌገ ነኣ፤ ፔሌግ ኤቤረ ነኣ፤ ኤቤር ሼለ ነኣ፤ 
36 ሼል ቀይኒመ ነኣ፤ ቀይኒም አርፋክሳደ ነኣ፤ አርፋክሳድ ሴመ ነኣ፤ 
ሴም ኖሀ ነኣ፤ ኖሄ ላሜከ ነኣ፤ 37 ላሜክ ማቱሳለ ነኣ፤ ማቱሳል ሄኖከ 
ነኣ፤ ሄኖክ ያሬደ ነኣ፤ ያሬድ መላልኤለ ነኣ፤ መላልኤል ቀይናነ ነኣ፤ 
38 ቀይናን ሄኖሰ ነኣ፤ ሄኖስ ሴተ ነኣ፤ ሴት አዳሜ ነኣ፤ አዳሜ ጦሳ ነኣ።

ዬሱስ ፓጬቲስ
(ማትዮሰ 4፡1-11፤ መርቆሰ 1፡12-13)

4  1 ዬሱስ ጌሸ አያነን ኩምድ፥ ዮርዳኖሰፔ ስሚስ። 2 አያነይ ካሌትን፥ 
በዞ ቢድ፥ ኦይተሙ ገለሳ ጠለሄ ሀለቀን ፓጬቲስ። ሄ ገለሰቱን 

አይኔ ቁመ ምቤነ ግሸው፥ ኦይተሙ ገለሳፔ ጉይየን ነምሴቲስ።
3 ጠለሄ ሀለቀይ አ፥ «ኔን ጦሳ ነኣ ግድኮ ሀ ሹቻ፥ ‹ኦይተ ግደ› ጋደ 

አዘዘ» ያጊስ።
4 ዬሱስ ዛርድ፥ «ጦሳ መጣፈይ፥ ‹አስ ጦሳ ቃላ ኡበን ዴአናፔ 

አትን፥ ኦይተ ጠላለን ዴኤነ› ያጌስ» ያጊስ።
5 ጠለሄ ሀለቀይ አ ግተ ዴርያ ሁጵያ ኬስድ፥ ሰኣ ከዎቴታ ኡባ እስ 

ኩተን ቤሲስ። 6 ጠለሄ ሀለቀይ፥ «ሀ ዎልቀ ኡበይኔ ቦንቾይ ታስ እሜትዶ 
ግሸው፥ ታን ዶስዮ ኦስኔ እመነ፤ ኔስከ እመነ። 7 ሄጋ ግሸው፥ ኔን ታስ 
ጎይንኮ፥ ሀ ኡበይ ኔስ ግደነ» ያጊስ።

8 ዬሱስ ዛርድ፥ «ጦሳ መጣፈይ፥ ‹ጎደው፥ ኔ ጦሰው ጎይነ፤ አ 
ጠላለው ኦተ› ያጌስ» ያጊስ።

9 ጠለሄ ሀለቀይ ዬሱሰ ዬሩሰላሜ ኤፊድ፥ ቤተ መቅደስያ ጤራ 
ኬስድ፥ «ኔን ጦሳ ነኣ ግድኮ፥ አኔ ዱጌ ጉፐ። 10-11 አይስ ጊኮ፥ ጦሳ 
መጣፈይ፥

‹ጦሰይ ኔነ ናገነ መለ፥
በ ኪተንቸተ አዘዘነ›

ቀስ ‹ኤት ኔ ቶሆይ ሹቸን ጡቤቴነ መለ፥
በንተ ኩሽየን ኔነ ዴንተነ›

ያጌስ» ያጊስ።

ሉቃሰ 3 ,  4



120

 

4፡12 ዛር 6፡16 

12 ዬሱስ ዛርድ አ፥ «ቀስከ ጦሳ መጣፈይ፥ ‹ጎዳ ኔ ጦሳ ፓጮፐ› 
ያጌስ» ያጊስ።

13 ጠለሄ ሀለቀይ ዬሱሰ ፓጭዮጋ ኡባ ዉርስዶጋፔ ጉዬ በገን፥ ሀእሰው 
አፔ ሻሄቲስ።

ዬሱስ ገሊለን ተማርሱዋ ዶሚስ
(ማትዮሰ 4፡12-17፤ መርቆሰ 1፡14-15)

14 ዬሱስ አያና ዎልቀን ገሊለ ስሚስ። አበይ ሄጋ ሄረን ዴእየ ቢተ 
ኡበን ኦዴቲስ። 15 እ በንተ አይሁደ ዎሰ ኬተቱን ተማርሲድ፥ ኡበን 
ገለቴቲስ። ዬሱስ በ ድጭዶ ናዝሬቴ ከተማ ዪስ።

ናዝሬቴን ዬሱሰ እጥዶሶነ
(ማትዮሰ 13፡53-58፤ መርቆሰ 6፡1-6)

16 ሀሮዴጋደን ሰምበተ ገለሰን አይሁደ ዎሰ ኬታ ጌልድ፥ ነበበነው 
ዴንዲስ። 17-19 ሀነነባ ዮትየ እስያሰን ጣፌትድ ጣጤትደ መጣፋ አዮ 
እምዶሶነ። ሄ መጣፋ ዶይድ፥

«ታን ህዬሳስ ሎኦ ምሽራቹዋ
ዮተነው ትዬትዶ ግሸው፥

ጎዳ አያነይ ተ ቦለን ዴኤስ።
ቀሼትዳጌቱስ ብርሼትዮጋ፥
ቆቄቱስ ጤልዮጋ ዮተነ መለ፥

ቀስ ቆሄትዳጌተ ቆሁዋፔ ኬሰነ መለ፥
ዶሴትደ ጎዳ ለይታ ዮተነ መለ፥ ተነ ኪቲስ»

ጌቴትድ፥ ጣፌትደ ሶሁዋ 
ዴሚስ።*

20 መጣፋ ጣጥድ፥ አይሁደ 
ዎሰ ኬተን ናግያጋስ እምድ 
ኡቲስ። አይሁደ ዎሰ ኬተን 
ዴእየ አሰይ አ አኬክድ 
ጤሌስ። 21 ዬሱስ ኤተስ 
ሃሰየነው ዶምድ፥ «ሀች 
ነበቤትን፥ እንቴ ስይዮ ዎዴ፥ 
ሀ ጦሳ መጣፈይ ጊዶጌ 
ፖሌቲስ» ያጊስ።

22 ኡበይ አዮ መርከትዶሶነ። 
አ ዶናፔ ክይየ ኣሮ ኬሀቴታ 
ቃላ ገረሜትድ፥ «ሀጌ ዮሴፈ 
ነኣ ግዴኔ?» ያግዶሶነ።

ሉቃሰ 4
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4፡24 ዮሃ 4፡44 4፡25 1ከዎ 17፡1 4፡26 1ከዎ 17፡8-16 4፡27 2ከዎ 5፡1-14 
4፡32 ማት 7፡28-29 

23 ዬሱስ ኤተ ሀጋደን ያጊስ፤ «እንቴ ታስ፥ ‹ጠልያ ጎደው፥ ኔ ሁጵያ 
ፐተ› ያግዮ ሌምሱዋ ዮተናጋ ታን ጌሸደ ኤረይስ። ቀስ፥ ‹ኔን ቅፍርናሆመ 
ከተመን ኦትዶጋ ኑን ስይደ፤ ሄጋደን ሀገን ኔ ቢተን ኦተ› ያግድ፥ እንቴ 
ታስ ዮተነ» ያጊስ። 24 ቀስከ ሀጋደን ያጊስ፤ «ቱማ ገይስ፤ ሀነነባ ዮትያጌ 
በ ቢተን ቦንቼት ኤሬነ።

25 «ሽን ታን እንቴዮ ቱማ ገይስ፤ ኤላሰ ዎድየን ሄዙ ለይተኔ ኡሱፑን 
አግነ ገከናሽን፥ ሰሎይ ጎርዴትን፥ ሰአን ኡበን ዎልቃመ ኮሸይ ጌሊስ። 
ጌልዶ ዎዴ፥ እስራኤለን ደሮ አምኤ መጫሰት ዴኦሶነ። 26 ኤላስ ስዶነ 
ቢተን ዴእየ ስራፍተ ግዮ ከተመን እስ አምኤ መጫሴኮ ኪቴቶርፔ 
አትን፥ ኤተፔ ኦኮኔ ኪቴትቤነ። 27 ሀነነባ ዮትየ ኤልሳአ ዎድየን 
እስራኤለን ደሮ እንችርቻ ሀርግየ አሰይ ዴኤስ። ሶርያ ናእማነፔ አትን፥ 
ኤተፔ ሀረይ እሶይኔ ፐጥቤነ» ያጊስ።

28 አይሁደ ዎሰ ኬተን ዴእየ ኡበይ ሄጋ ስይድ፥ ደሮ ሀንቄትዶሶነ። 
29 ኤት ዴንድድ፥ ከተማፔ ዬሱሰ ገጣ ኤፊዶሶነ። ኤፊድ ከካረ ዱጌ 
ኦለነው ከተመይ ኬጤትዶ ዴርያ ሁጵያ አ ኬስዶሶነ። 30 ሽን እ ኤተ 
ግዱዋረ ከንትድ ቢስ።

ቱነ አያነይ ኦይቅዶ ብተንያ
(መርቆሰ 1፡21-28)

31 ገሊለን ቅፍርናሆመ ግዮ ከተማ ዎዽድ፥ ዬሱስ ሰምበተን አሳ 
ተማርሴስ። 32 አ ቃለይ አላፌቴተይ ዴእዮ አሰ ቃለ መለ ግድዶ ግሸው፥ 
አሰይ አ ትምርትያ ስይድ ገረሜቲስ።

33 አይሁደ ዎሰ ኬተን ኢተ አያነይ ዴእዮ ብተኔ በ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ 
34 «ሀይ አገርኪ፤ ናዝሬተ ዬሱሳ፥ ኔን ኑፔ አይ ኮየይ? ኑነ ጠይሰነው 
ያዲ? ኔን ኦነኮ ኤረይስ፤ ኔን ጦሳ ጌሻ ግድኪ!» ያጊስ።

35 ዬሱስ ሄ ኢተ አያና፥ «ሀይዘ፤ ብተንያፔ ክየ» ያግድ አዘዚስ። ኢተ 
አያነይ አ ኤተ መተን ጉፈንት ዬግድ፥ አይኔ ቆሄነን ብተንያፔ ክይ አጊስ።

36 ኡበይ ገረሜትድ በንተ ግዶን፥ «ሀጌ አይበ ቃሌ? አላፌቴታንኔ 
ዎልቀን ኢተ አያነተ አዘዜስ፤ ቀስ አፔ ክይድ ቦሶነ» ያግድ ሃሰይዶሶነ። 
37 ዬሱሰበይ ሄጋ ሄረን ዴእየ ቢተ ኡባ ገክ አጊስ።

ዬሱስ ደሮ ሀርገንቸተ ፐቲስ
(ማትዮሰ 8፡14-17፤ መርቆሰ 1፡29-34)

38 ዬሱስ አይሁደ ዎሰ ኬታፔ ዴንድድ፥ ስሞነ ሶ ቢስ። ብዮ ዎዴ፥ 
ስሞነ ቦሎትያ ዎልቃመ ቆጡዋኔ ምሹዋ ሀርገደ ዝንእዳርባ ዬሱሰዮ 
ዮትዶሶነ። 39 እ መተን ኤቅድ፥ ቆጡዋኔ ምሹዋ አገ ግን፥ ምሾይኔ ቆጦይ 
ኦ አጊስ። ሶሁዋረ ዴንደደ ኤተዮ ኦተ አጋሱ።
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5፡1-3 ማት 13፡1-2፤ መር 3፡9-10፤ 4፡1 5፡5 ዮሃ 21፡3 5፡6 ዮሃ 21፡6 

40 ዱመ ዱመ ሀርግየን ኦሄትደ አሳ ኡባ አወይ ዉልን፥ አኮ ኤሂዶሶነ። 
በ ኩሽያ ኤተ ኡባ ቦል ሁጵየን ሁጵየን ዎትድ፥ ኡባ ፐቲስ። 41 ፐትን 
ጠለሄት ቀስ፥ «ኔን ጦሳ ነኣ ክርስቶሰ ግድኪ!» ያግድ ዋሲድ፥ ደሮ 
አሳፔ ክይዶሶነ። እ ክርስቶሰ ግድዶጋ ኤት ኤርዶ ግሸው፥ ሃሰዬናደን 
ዬሱስ ኤተ ሴርድ ድጊስ።

ዬሱስ ቀስከ ገሊለን ተማርሴስ
(ማትዮሰ 4፡23-25፤ መርቆሰ 1፡35-39)

42 ዎንትን ክይድ፥ አስ በይነሳ ቢስ። አሰይ አ ኮዪድ፥ አኮ ዪስ። እ 
ኤተ መታፔ ቤነ መለ፥ ድገነው ኮይዶሶነ። 43 ሽን እ፥ «ታን ሀረ ከተመን 
ዴእየ አሰውከ ጦሳ ከዎቴታ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮተነው ቤሴስ። አይስ 
ጊኮ፥ ጦሰይ ተነ ኪትዶጌ ሄጋሰ» ያጊስ።

44 ያግድ፥ ገሊለን ዴእየ አይሁደ ዎሰ ኬተቱን ዮቴስ።

ዬሱስ ኮይሮ ኤርስዮ አሽከረተ ጤሲስ
(ማትዮሰ 4፡18-22፤ መርቆሰ 1፡16-20)

5  1 አሰይ ጦሳ ቃላ ዬሱሰፔ ስዪድ አ ሱግን፥ ዬሱስ ጌንሴሬጠ አባ 
ለንቅየን ኤቂስ። 2 ኤቅድ አባ ለንቅየን ዴእየ ናኡ ዎልዎሉዋ ቤኢስ። 

ሄገን ሞልያ ኦይቅያጌት ዎልዎሉዋፔ ክይድ፥ በንተ ግትያ ሜጮሶነ። 
3 ዬሱስ ሄ ዎልዎሎቱፔ እሱወን፥ ስሞናገን ጌልድ፥ «ሀ ዎልዎሉዋ አባ 
ለንቅያፔ ጉትዮ ግዶኮ ሺሸ» ያግድ ስሞነ ዎሲስ። ሄ ዎልዎሉዋ ግዶን 
ኡትድ፥ ዴርያ ተማርሲስ።

4 ሃሰያ ዉርስዶጋፔ ጉዬ በገን ስሞነ፥ «ጪመትየ ሶሁዋ ሺቀ፤ ሞልያ 
ኦይቀነው እንቴ ግትያ ሃተን ዬግቴ» ያጊስ።

5 ስሞን ዛርድ፥ «ጎደው፥ ቀመ ኡባ ዳፉርድ፥ አይኔ ኦይቅቦኮ፤ ሽን 
ሀእ ኔ ቃላደን ግትያ ዬገይስ» ያጊስ።

6 ዬግዶጋፔ ጉዬ በገን፥ ኬህ ደሮ ሞልያ ኦይቅን፥ ግቴ ዳሄተነ ሀኒስ። 
7 ኤታረ እስፔ ኦትየ ሀረ ዎልዎሉወን ዴእያጌት ዪድ በንተነ ማደነ መለ፥ 
ኤተ ዉትን፥ ዪድ ናኡ ዎልዎሉዋከ ሃተይ ምተነ ገከናሽን፥ ሞልያ 
ኩንትዶሶነ።

8 ሽን ስሞን ጴጥሮስ ሄጋ ቤእዶ ዎዴ፥ ዬሱሰ ቶሁወን ኩንድድ፥ 
«ጎደው፥ ታን ነገረንቸ ግድዶ ግሸው፥ ታፔ ሻሄተ» ያጊስ። 9 ስሞንኔ ኣረ 
ዴእየ ሀረ አሰይ ኡበይ በንተ ኦይቅዶ ደሮ ሞልያ ቤእድ፥ ገረሜትዶሶነ። 
10 ሄጋደንከ ስሞናረ እስፔ ኦትያጌት፥ ዘብድዮሰ ናት፥ ያቆብኔ ዮሃንስ 
ገረሜትዶሶነ።
ገረሜትን ዬሱስ ስሞነ፥ «የዮፐ፤ ሀጋፔ ስንተን ኔን አሰ ኦይቅያጋ 

ግደነ» ያጊስ። 11 ኤት ዎልዎሎተ ሃታፔ ገጣ ኬስዶጋፔ ጉዬ በገን፥ ኡበባ 
አግ በይድ፥ ዬሱሰ ካልዶሶነ።
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5፡14 ዎጋ 14፡1-32 

ዬሱስ እንችርቸይ ኦይቅዶ ብተንያ ፐቲስ
(ማትዮሰ 8፡1-4፤ መርቆሰ 1፡40-45)

12 ዬሱስ ከተመቱፔ እስኔን ዴእሽን፥ እስ እንችርቸይ ቦለ ኡበን 
ኩምዶ ብተኔ ዬሱሰኮ ዪድ፥ አ ቤእድ፥ አ ስንተን ጉልበትድ፥ «ጎደው፥ 
ኔን ኮይኮ፥ ተነ ፐተነው ደንደያሰ» ያግድ ዎሲስ።

13 ዬሱስ በ ኩሽያ ዬድድ፥ አ ቦችድ፥ «ታን ኮየይስ፤ ፐጠ!» ያግን፥ 
ሶሁዋረከ እንችርቸይ ብተንያ ዬድ አጊስ። 14 ዬሱስ አ፥ «ሀጋ ኦስኔ 
ዮቶፐ፤ ሽን ቄስያኮ ባደ ኔ ቦላ አ ቤሰ፤ ኔን ጌሸ ግድዶጋ አሳ ኤርሰነው 
ሙሴ አዘዝዶጋደንከ የርሹዋ የርሸ» ያጊስ።

15 ሽን ዬሱሰበይ ደሮ ሶሁዋ ገክዮ ዎዴ፥ ጮረ አሰይ እ ኦድዮጋ 
ስየነውኔ በንተ ሀርግያፔ ፐጠነው ሺቆሶነ። 16 ሽን ዬሱስ አስ በይነሳ ቢድ 
ዎሴስ።

ዬሱስ ስልደ ብተንያ ፐቲስ
(ማትዮሰ 9፡1-8፤ መርቆሰ 2፡1-12)

17 እስ ገለስ፥ ዬሱስ ተማርስሽን፥ ገሊላንኔ ይሁደን ዴእየ 
ከተማ ኡባፔኔ ዬሩሰላሜፔ ዪደ ፐርሳዌትኔ ህግያ ተማርስያጌት 
ሄ ሶሁወን ኡቶሶነ። ዬሱስ ሀርገንቸተ ፐተነ መለ፥ ጎዳ ዎልቀይ 
አ ቦል ዴኤስ። 18 አመርደ አሰት ቦለይ ስልዶ እስ ብተንያ ሀለን 
ቶክድ፥ ዬሱሰኮ ኤሂዶሶነ፤ ኤሂድ፥ ሶ ጌልሰነውኔ ዬሱሰ ስንተን 
አ ዎተነው ኮዮሶነ። 19 አሰይ ደርዶ ግሸው፥ ሶ አ ጌልሰነው ኤተስ 
ኦጌ ጠይን፥ ኬታ ሁጵያ ክይድ፥ ካራ ሉክድ፥ ብተንያ አ ሀላረ 
ዱጌ ዬድድ፥ ዬሱሰ ስንተን ዴእየ አሳ ግዶን ዎትዶሶነ። 20 ዬሱስ 
ኤተ አመኑዋ ቤእድ፥ «ብተንየው፥ ኔ ነገረይ አቶ ጌቴቲስ» 
ያጊስ።

21 ያግን፥ ህግያ ተማርስያጌትኔ ፐርሳዌት፥ «ላ ሀጌ ጦሳ ቦል ኢተባ 
ሃሰይያጌ ኦኔ? ጦሳ ጠላላፔ አትን፥ ሀረይ ኦን ነገረ አቶ ጋነው ደንደዪ?» 
ያግድ፥ በንተ ግዶን ቆፋ ዶምዶሶነ።

22 ዬሱስ ኤተ ቆፋ ኤርድ፥ «እንቴ እንቴ ዎዘነን ሀጋደን አይስ 
ቆፔቲ? 23 ‹ኔ ነገረይ አቶ ጌቴቲስ› ግዮጌ መቴዬ ዎይ ‹ዴንደ 
ኤቀደ ሄሜተ› ግዮጌ መቴ? 24 ቀስ ሰኣ ቦለን ነገረ አቶ ጋነው ታዮ 
አሰ ነኣዮ አላፌቴተይ ዴእዮጋ ታን እንቴነ ቤሰነ» ያግድ፥ ቦለይ 
ስልዶ ብተንያ፥ «ኔነ ገይስ፤ ዴንደ ኤቀ። ያተደ ኔ ሀላ ቶከደ ኔ 
ሶ በ» ያጊስ።

25 ሶሁዋረ ኤተ ስንተን ዴንድ ኤቅድ፥ በ ዝንእዶ ሀላ ቶክድ፥ ጦሳ 
ገለቲድ፥ በ ሶ ቢስ። 26 ብን ኤት ኡበይ ገረሜትዶሶነ። ደሮ የይድ፥ «ሀች 
ኑን ኦረተባ ቤእደ» ያግድ ጦሳ ገለትዶሶነ።
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5፡30 ሉቃ 15፡1-2 6፡1 ዛር 23፡25 

ዬሱስ ማትዮሰ ጌቴትየ ሌወ ጤጊስ
(ማትዮሰ 9፡9-13፤ መርቆሰ 2፡13-17)

27 ሄጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ ክይድ፥ ጊራ ኤክየ ሌወ ግዮጌ ጊራ ኤክዮ በ 
ሶሁወን ኡትዳጋ ዴምድ፥ «ተነ ካለ» ያጊስ። 28 ያግን ሌው ኡበባ አግ 
በይድ፥ ዴንድ ኤቅድ፥ አ ካሊስ።

29 ሌው በ ሶን ዬሱሰ ሞከነው ደሮ እመቱዋ መኪስ። ሄገን ጊራ 
ኤክያጌትኔ ሀረ አሰይ ኤታረ እስፔ ኡትዶሶነ። 30 ፐርሳዌትኔ ህግያ 
ተማርስየ፥ ኤታረ ኦትያጌት፥ «ጊራ ኤክያጌቱረኔ ነገረንቸቱረ እንቴ አይስ 
እስፔ ሜቲ? ቀስ አይስ እስፔ ኡዬቲ?» ያግድ፥ ዬሱስ ኤርስዮ አሽከረቱ 
ቦል ዙዙምዶሶነ።

31 ዬሱስ ዛርድ፥ «ሀርገንቸቱፔ አትን፥ ፐየቱዮ ኣክሜ ኮሼነ። 32 ታን 
ነገረንቸት በንተ ነገራፔ ስመናደን፥ ኤተ ጤሰነው ዪዶጋፔ አትን፥ ጥሎተ 
ጤሰነው የቤይኬ» ያጊስ።

ጦማባ ኦይችዶ ኦይሻ
(ማትዮሰ 9፡14-17፤ መርቆሰ 2፡18-22)

33 ኤት ዬሱሰ፥ «ዮሃንስ ኤርስዮ አሽከረት ደሮ ዎዴ ጦሞሶነ፤ ዎሶሶነ፤ 
ቀስ ፐርሳዌት ኤርስዮ አሽከረትከ ሄጋደን ኦቶሶነ። ሽን ኔ ኤርስዮ 
አሽከረት ሞሶነ፥ ኡዮሶነ» ያግዶሶነ።

34 ዬሱስ ኤተ ሀጋደን ያጊስ፤ «ቡለቻ ዪደ አሰተ መችዮ ኤክያጌ 
ኤታረ ዴእሽን፥ ጦምሰነው ደንደዬቲ? ደንደዬኬተ፤ 35 ሽን መችዮ 
ኤክያጋ ኤተ መተፔ ኤፋነ ዎዴ ያነ፤ ኤት ሄ ዎዴ ጦመነ» ያጊስ።

36 ዬሱስ ኤተዮ ሌምሱዋ ኦዲድ፥ «ኦረተ ማዩዋፔ ፔርድ፥ ጬገ ማዮ 
ቦል ዎት ስክየ አስ ባወ፤ ሄጋደን ኦትኮ፥ ኦረተ ማዩዋ ፔሬሬተነ፤ ኦረተ 
ማዩዋፔ ፔርዶጌከ ጬገ ማዩዋስ ጊጌነ። 37 ሆኦ ዎይኔ ኤሰ ጬገ ኦጎሮን 
ናቅየ አስ ባወ፤ ናቅኮ ሄ ዎይንያ ኤሰይ ኦጎሩዋ ዳከነ፤ በውከ ጉከነ፤ 
ኦጎሮይከ ሞሬተነ። 38 ሽን ሆኦ ዎይኔ ኤሰ ኦረተ ኦጎሮን ናቀነው ኮሼስ፤ 
ኤት እሶይ እሱዋ ናጎሶነ። 39 ገምእደ ዎይኔ ኤሰ ሎኦ ያግዮ ግሸው፥ አ 
ኡይርግድ፥ ኦረታ ኡየነው ኮይየይ ኦንኔ ባወ» ያጊስ።

ሰምበታባ ኦይችዶ ኦይሻ
(ማትዮሰ 12፡1-8፤ መርቆሰ 2፡23-28)

6  1 ዬሱስ እስ ሰምበተ ገለስ ትየ በንገ ግዶረ ኣዽሽን፥ እ ኤርስዮ 
አሽከረት ትየ በንጋ ዱትድ፥ በንተ ኩሽየን ሽግችድ ሞሶነ። 2 እስ እስ 

ፐርሳዌት፥ «ሰምበተን ኦተነው ዎገ ግዴነባ አይስ ኦቴቲ?» ያግዶሶነ።
3 ዬሱስ ኤተስ ዛርድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤ «ዳውትኔ ኣረ ዴእያጌት 

ነምሴትዶ ዎዴ፥ ዳውት ኦትዶባ ነበብቤኬቲ? 4 ዳውት ጦሳ ኬታ ጌልድ፥ 
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6፡3-4 1ሰሜ 21፡1-6 6፡4 ዎጋ 24፡9 

ቄሴቱፔ አትን፥ ኦንኔ ማነው ህጌ ግዴናጋ ጦሳስ የርሽዶ ኦይታ ሚድ፥ 
በናረ ዴእያጌቱስከ እሚስ» ያጊስ። 

5 ቀስ ዬሱስ፥ «ታን አሰ ነአይ፥ ሰምበታ ጎዳ» ያግድ ኤተስ ኦዲስ።

ዬሱስ ኩሼ ስልዶ ብተንያ ፐቲስ
(ማትዮሰ 12፡9-14፤ መርቆሰ 3፡1-6)

6 ዬሱስ ሀረ ሰምበተን አይሁደ ዎሰ ኬታ ጌልድ ተማርሲስ። 
ሄገን ኡሸቸ ኩሼ ጉንድዶ እስ ብተኔ ዴኤስ። 7 ህግያ ተማርስያጌትኔ 
ፐርሳዌት ዬሱሰ ሞትዮባ ዴመነው፥ እ ሰምበተን አሰ ፐትኮ ቤአነ 
ያግድ ናግ ኡትዶሶነ። 8 ሽን እ ኤተ ቆፋ ኤርድ፥ ኩሼ ጉንድዶ 
ብተንያ፥ «ዴንደደ፥ ሀገን ግዱወን ኤቀ» ያግን፥ ብተኔ ዴንድድ 
ኤቂስ።

9 ሄጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ ኤተ፥ «‹ህጌ ሰምበተን ሎኦባ ኦተናጋ አዘዚዬ? 
ኢተባ ኦተናጋ አዘዚ? አሰ ሼምፖ አሸናጋ አዘዚዬ ዎረናጋ አዘዚ?› ያገደ 
እንቴነ ኦይቸይስ» ያጊስ።

10 ዬሱስ ኤተ ኡባ ዩሽ ኣት ጤልድ ብተንያ፥ «ኔ ኩሽያ ፕድ ኦተ» 
ያጊስ። እ ፕድ ኦትን፥ አ ኩሼ ፐጢስ።

11 ኤት ደሮ ሀንቄትዶሶነ። ሀንቄትድ፥ «ኑን ዬሱሰ አይ ኦተኔ?» 
ያግድ፥ በንተ ግዶን ሃሰይዶሶነ።

ዬሱስ ተመኔ ናኡ ኤርስዮ አሽከረተ ዶሪስ
(ማትዮሰ 10፡1-4፤ መርቆሰ 3፡13-19)

12 ሄ ዎድየን ዬሱስ ጦሳ ዎሰነው ዴሬ ዴእዮሳ ቢስ። ቢድ ቀመ 
ኡበን ጦሳ ዎሲድ አቂስ። 13 ቀስ በነ ካልያጌተ ዎንትን ጤሲስ፤ ኤተፔ 
ተመኔ ናኣ ዶርድ፥ «ኪቴትዳጌተ» ያግድ ሱንቲስ። 14 ሄጌት ጴጥሮሰ 
ያግድ ሱንትዶ ስሞነ፥ አ እሻ እንድራሰ፥ ያቆበ፥ ዮሃንሰ፥ ፕልጶሰ፥ 
በርተለሞሰ፥ 15 ማትዮሰ፥ ቶማሰ፥ እልፕዮሰ ነኣ ያቆበ፥ በ ቢታስ 
ምሼትየ ስሞነ፥ 16 ያቆበ ነኣ ይሁዳኔ፥ ዬሱሰ ኣትድ እምደ ይሁዳ 
አስቆሮተ።

ዬሱስ ደሮ አሳ ተማርሲስ፤ ፐቲስ
(ማትዮሰ 4፡23-25)

17-18 ኤታረ ዴርያፔ ዱጌ ዎዽድ፥ ካልያጌቱፔ ደሩዋረ እስፔ ዴምበ 
ቢተን ኤቂስ። ቀስ እ ግዮባ ስይድ፥ በንተ ሀርግያፔ ፐጠነው ይሁዳ 
ኡባፔ፥ ዬሩሰላሜፔ፥ አባ መተን ዴእየ ጢሮሰፔኔ ስዶነፔ ዪደ ደሮ 
አሰይ ሄ ሶሁወን ዴኤስ።
ቱነ አያነን ዋዬትያጌት በንተ ሀርግያፔ ፐጥዶሶነ። 19 ዎልቀይ አፔ 

ክይድ፥ ኤተ ኡባ ፐትዮ ግሸው፥ አሰይ ኡበይ አ ቦቸነው ኬህ ኮዬስ።
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6፡22 1ጴጥ 4፡14 6፡23 2ሀን 36፡16፤ ኦሱ 7፡52 

ኡፈይሳኔ ከዩዋ ጋሶተ
(ማትዮሰ 5፡1-12)

20 ዬሱስ በ ኤርስዮ አሽከረቱኮ ጤልድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤
«ጦሳ ከዎቴተይ እንቴባ ግድዮ ግሸው፥
ህዬሰት እንቴ አንጄትዳጌተ።

 21 እንቴ ድግን ከለነ ግሸው፥
ሀእ ነምሴትያጌት አንጄትዳጌተ።

እንቴ ድግን ሚጨነ ግሸው፥
ሀእ ዬክያጌት አንጄትዳጌተ።

 22 እንቴ ተነ አሰ ነኣ ካልዮ ግሸው፥
አስ እንቴነ እጥዮ ዎዴ፥
አሰፔ ሻክዮ ዎዴ፥
ቦርዮ ዎዴ፥

እንቴነ ኢተ ሱንተን ጤግዮ ዎዴከ
እንቴ አንጄትዳጌተ።

23 «እንቴዮ ሰሉወን ግተ ዎይቶይ ዴእዮ ግሸው፥ ሄ ዎዴ 
ኡፈይሰን ጉፕቴ፤ አይስ ጊኮ፥ ኤተ ኣወት ሀነነባ ዮትያጌተ ሄጋደን 
ኦትዶሶነ።
 24 «ሽን ዱሬቶ፥ እንቴ ኡፈይትድ ዴእዮ ግሸው፥

እንቴዮ ኣዬአነ።
 25 እንቴ ድግን ነምሴተነ ግሸው፥

ሀእ ከልዳጌቶ፥ እንቴዮ ኣዬአነ።
እንቴ ቀሬተነ ግሸውኔ ዬከነ ግሸው፥
ሀእ ሚጭያጌቶ፥ እንቴዮ ኣዬአነ።

 26 አሰ ኡበይ እንቴባ ሎይትድ
ሃሰይዮ ዎዴ ኣዬአነ፤

አይስ ጊኮ፥ ኤተ ኣወት
ሀነነባ ዮትየ ዎርደንቸቱስ

ሄጋደን ኦቶሶነ።

ሞርክያ ሲቅዮጋ
(ማትዮሰ 5፡38-48፤ 7፡12)

27 «ሽን ታን ዮትዮጋ ስይያጌቶ፥ ታን እንቴዮ ኦደይስ፤ እንቴ 
ሞርኬተ ሲቅቴ፤ እንቴነ እጥያጌቱስ ሎኦባ ኦትቴ፤ 28 እንቴነ 
ቀንግያጌተ አንጅቴ፤ እንቴነ ናቅያጌቱስ ጦሳ ዎስቴ። 29 ኦንኔ ኔ 
ቅንጠልያ በቅኮ፥ ህንኮ ቅንጠልያከ ቤሰ፤ ኦንኔ ኔ ኮትያ ኤክኮ፥ 
ቆልያከ ድጎፐ።
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6፡31 ማት 7፡12 6፡39 ማት 15፡14 6፡40 ማት 10፡24-25፤ ዮሃ 13፡16፤ 15፡20 
6፡44 ማት 12፡33 6፡45 ማት 12፡34 

30 «ኔነ ዎስየ ኡበው እመ፤ ኔ ሚሻ ኤክየ ኡራፔ ጉዬ ዛረ ያገደ 
ኦይቾፐ። 31 አስ እንቴዮ ኦተነው እንቴ ዶስዮጋደን፥ ሀረውከ ሄጋደን 
ኦትቴ።

32 «እንቴ እንቴነ ሲቅያጌቱ ጠላላ ሲቅኮ፥ እንቴዮ አይ ገለት ዴኢ? 
አይስ ጊኮ፥ ነገረንቸትከ በንተነ ሲቅያጌተ ሲቆሶነ። 33 እንቴ እንቴዮ 
ሎኦባ ኦትያጌተስ ሎኦባ ኦትኮ፥ እንቴስ አይ ገለት ዴኢ? አይስ ጊኮ፥ 
ነገረንቸትከ ቀስ ሄጋደን ኦቶሶነ። 34 እንቴ ጉዬ ኤከነው ቆፕድ ተልእኮ፥ 
እንቴስ አይ ገለት ዴኢ? ነገረንቸትከ ጉዬ ኤከነው ነገረንቸቱስ ተልኦሶነ፤ 
35 ሽን ጦሰይ በነ ገለቴናጌቱስከ ኢተቱስከ ኬሀ ግድዶ ግሸው፥ እንቴ 
ሞርኬተ ሲቅቴ፤ ኤተዮ ሎኦባ ኦትቴ፤ ቀስ አይኔ ጉዬ ኤከነው ቆፔነን 
ተልእቴ፤ እንቴ ኤከነ ዎይቶይ ደረነ። ቀስ እንቴ ኡባፔ ቦለ ጦሳ ናተ 
ግደነ። 36 እንቴ ኣወይ ጦሰይ ማርዮጋደን ማርቴ።

ሀረ አሳ ፕርደነው ቤሴነ
(ማትዮሰ 7፡1-5)

37-38 «ሀረቱ ቦል ፕርዶፕቴ፤ ጦሰይ እንቴ ቦል ፕርዴነ። ሀረተ ኢተ 
ጎፕቴ፤ ጦሰይ እንቴነ ኢተ ጌነ። አቶ ጊቴ፤ ጦሰይ እንቴዮ አቶ ጋነ። 
እምቴ፤ ጦሰይ እንቴዮ እመነ። በቅ ናቅድ ሲል ኩንትን፥ ፐለህድ ዎረ 
ላሌትያጋ ጦሰይ እንቴ ክዩወን እድንትድ እመነ። አይስ ጊኮ፥ እንቴ ሀረው 
እመነው ልክድ መክዮበን ጦሰይ እንቴዮ ልክድ እመነ» ያጊስ።

39 ዬሱስ ኤተስ ሌምሱዋ ኦዲድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤ «ቆቄ ቆቄ ካሌተነ 
ደንደዪ? ካሌትኮ፥ ናአይ ኦለን ኩንዶኮና? 40 ተማርያጌ በነ ተማርስያጋፔ 
ኣዼነ፤ ሽን ተማርድ ዉርስደ ኡበይ ተማርስያጋ መለ ግዴስ።

41 «ኔ አይፍየን ዴእየ ቱሳ ቤአከ፤ ሽን ኔ እሻ አይፍየን ዴእየ ሱላ 
አይስ ጤለይ? 42 ኔ አይፍየን ዴእየ ቱሳ ቤኤነን ዋነደ ኔ እሻ፥ ‹ተ 
እሸው፥ ታን ኔ አይፍየን ዴእየ ሱላ ኬሶ› ጋነው ደንደየይ? ላ ሀ ሎኦ 
ምለትየ ኢተው፥ ከሴተደ ኔ አይፍያፔ ቱሳ ኬሰርገ። ሄጋፔ ጉይየን፥ ኔ 
እሻ አይፍየን ዴእየ ሱላ ኬሰነው ጌሸደ ጤለነ ደንደያሰ።

ምተይ በ አይፍየን ኤሬቴስ
(ማትዮሰ 7፡16-20፤ 12፡33-35)

43 «ሎኦ ምት ኢተ አይፌ አይፌነ፤ ሄጋደንከ፥ ኢተ ምት ሎኦ አይፌ 
አይፌነ። 44 አይስ ጊኮ፥ ምተ ኡበይ በ አይፍዮ አይፍየን ኤሬቴስ፤ 
አጉንተፔ በለሴ ግዮ ምተ አይፌ፥ ጎምኦሬፔ ዎይኔ አይፌ መጥ ኤሬቴነ። 
45 ሎኦ አስ በ ዎዘነ ግዶን ዴእየ ሎኦ ምንጃፔ ሎኦባ ኬሴስ፤ ቀስ ኢተ 
አስ በ ኢተ ምንጃፔ ኢተባ ኬሴስ፤ አይስ ጊኮ፥ አሰ ዶን አ ዎዘነን 
ኩምደባፔ ሃሰዬስ።
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ናኡ ቆሞ ኬታ ኬጥየ አሰተ
(ማትዮሰ 7፡24-27)

46 «ታን ግዮጋ ኦትዮጋ አግ በይድ፥ አይስ ተነ፥ ‹ጎደው፥ ጎደው› 
ጌቲ? 47 ታኮ ይየ ኡበይ ቀስ ተ ቃላ ስይድ አዘዜትያጌ አይ መለ አሰኮ 
ታን እንቴነ ቤሰነ። 48 እ ግተ ኦላ ቦክድ፥ ኣሆ ሹቻ ሂጥድ፥ ግምብድ፥ 
ኬታ ኬጥደ አሰ መለ። ድኦይ ድእዶ ዎዴ፥ ሄ ኬታ ሱጊስ፤ ሽን 
ምንትድ ኬጥዶ ግሸው፥ ቃተነው ደንደይቤነ። 49 ሽን ተ ቃላ ስይድ 
ኦቴነ ኡረይ፥ ኣሆ ሹቸ ሂጤናንኔ ግምቤነን ቢተን ኬተ ኬጥደ አሰ መለ። 
ድኦይ ሱግን፥ ኬተይ ሶሁዋረ ኩንድ አጊስ፤ ሄ ኬተይ ዎልቃመ ኩንዴተ 
ኩንዲስ» ያጊስ።

ዬሱስ መቶ ሀለቃ አሽከራ ፐቲስ
(ማትዮሰ 8፡5-13)

7  1 ዬሱስ ኡበባ አሰው ዉርስ ኦድርግዶጋፔ ጉዬ በገን፥ ቅፍርናሆመ 
ጌሊስ። 2 እስ መቶ ሀለቀይ ዴእያጋስ እ ዶስዮ አሽከረይ ሀርግድ፥ 

ሀይቀነ መቲስ። 3 ሄ መቶ ሀለቀይ ዬሱሰባ ስይዶ ዎዴ፥ ዬሱስ ዪድ፥ በ 
አሽከራ ፐተነው ዎሰነ መለ፥ ይሁዳ ጭመተ ዬሱሰኮ ኪቲስ። 4 ኤትኔ 
ዬሱሰኮ ዪድ፥ «ኔን ሄጋ አዮ ኦተነው ቤሴስ። 5 አይስ ጊኮ፥ እ ኑ አሳ 
ሲቅድ፥ አይሁደ ዎሰ ኬታ በ ሚሸን ኬጢስ» ያግድ ደሮ ዎስዶሶነ። 
ዬሱስኔ ኤታረ ቢስ።

6 ቢድ መቶ ሀለቃ ኬታ ገከነው መትዶ ዎዴ፥ መቶ ሀለቀይ በ ለጌተ 
አኮ ኪትድ፥ «ተ ጎደው፥ ዳፉሮፐ፤ አይስ ጊኮ፥ ኔነ ተ ሶ ጌልሰነው ተው 

ቤሴነ። 7 ሄጋ ግሸው፥ 
ታን ኔኮ ሺቀነው ላፈ 
ግድዮጋ ኤረይስ፤ ሽን 
ኔን ዶነ ጠላላ ሃሰየ፤ ተ 
አሽከረይ ፐጠነ። 8 ታን 
ታፔ ቦላረ ዴእያጌቱዮ 
ሃሬትየ አሰ፤ ታፔ 
ገርሳረ ዎታደረት 
ዴኦሶነ። ታን እሱዋ፥ 
‹በ› ጊኮ ቤስ፤ ቀስ 
ህንኩዋ፥ ‹ሃ የ› ጊኮ 
ዬስ፤ ተ አሽከራ፥ 
‹ሀጋ ኦተ› ጊኮ ኦቴስ» 
ያጊስ።*

9 ዬሱስ ሄጋ ስይዶ 
ዎዴ፥ አበን ገረሜትድ፥ 
ጉዬ ስምድ፥ በነ ካልየ 
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7፡22 እስ 35፡5-6፤ 61፡1 

ደሮ አሳ፥ «እንቴነ ገይስ፤ ታን ሀጋ መለ አመኑዋ ሀረይ አቶ፥ እስራኤለ 
ቢተንከ ቤአቤይኬ» ያጊስ።

10 ኪቴትደ አሰት መቶ ሀለቃ ሶ ጉዬ ስምድ፥ አ አሽከረይ ፐጥዳጋ 
ቤእዶሶነ።

ዬሱስ እስ አምኤ ነኣ ሀይቁዋፔ ዴንቲስ
11 ጉዬፔ ዬሱስ በ ኤርስዮ አሽከረቱረኔ ደሮ አሳረ ነይነ ግዮ እስ ከተማ 

ቢስ። 12 ዬሱስ ከተማ ዶን ሺቅዶ ዎዴ፥ አሰይ ሀይቅደ አሰ አሃ ቶክድ 
ኤፌስ። ሀይቅዳጌኔ በ ኣዬስ እስ ነኣ፤ አ በ አዝነይ ሀይቆሰፔ አምኤ 
ግደደ ዴአውሱ። ከተማ አሳፔ ደሮይ ኦ ካሊስ። 13 ጎደይ ኦ ቤእድ፥ እዮ 
ቀሬትድ፥ «ዬኮፐ» ያጊስ። 14 እ ሺቅድ፥ አሃ ሳጥንያ ቦችን፥ ቶክደ 
አሰይ ኤቂስ። ዬሱስ፥ «ነአው፥ ዴንደ ገይስ» ያግን፥ 15 ሀይቅዳጌ ጦቁ 
ጊድ ኡቲስ። ቀስ ሃሰያ ዶምን፥ ዬሱስ ነኣ አ ኣዬስ እሚስ።

16 አሰ ኡበይ ደሮ የይድ፥ «ሀነነባ ዮትየ ጎበይ ኑ ግዶን ቤቲስ፤ ቀስ 
ጦሰይ በ አሳ ማደነው ዪስ» ያጊድ ጦሳ ገለትዶሶነ። 17 ሀጌ እ ኦትዶበይ 
ይሁዳ ቢታ ኡባንኔ ሄጋ ሄረን ዴእየ ቢተ ኡበን ሃሰዬቲስ።

ጠመቅየ ዮሃንሰፔ ዬሱሰኮ ኪቴትደ አሰተ
(ማትዮሰ 11፡2-19)

18 ዮሃንስ ኤርስዮ አሽከረት ሄጋ ኡባ ዮሃንሰስ ዮትዶሶነ። 19 ዮሃንስ 
በ ኤርስዮ አሽከረቱፔ ናኣ ባኮ ጤስድ፥ «ያናጌ ኔኔዬ? ዎይኮ ኑን ሀራ 
ናገኔ?» ያግድ፥ ኤት ኦይቸነ መለ፥ ዬሱሰኮ ኪቲስ።

20 ኪትን ኤት አኮ ዪድ፥ «‹ያናጌ ኔኔዬ? ዎይኮ ኑን ሀራ ናገኔ?› ያግድ 
ኦይቸነ መለ፥ ጠመቅየ ዮሃንስ ኑነ ኔኮ ኪቲስ» ያግዶሶነ።

21 ሄ ገለስ ዬሱስ ደሮ ሀርግስድ፥ ፐጠ ካእየ ሰሁዋፔኔ ኢተ አያናፔ 
ደሮ አሳ ፐቲስ። ቀስ ደሮ ቆቄ አሳ ጤልሲስ። 22 ዬሱስ ዛርድ፥ «ቢድ 
እንቴ ቤእዶጋኔ ስይዶጋ ዮሃንሰስ ዮትቴ፤ ቆቄት ጤሎሶነ፤ ዎቤት 
ሄሜቶሶነ፤ እንችርቸይ ኦይቅዶጌት ፐጦሶነ፤ ቱሌት ስዮሶነ፤ ሀይቅዳጌት 
ዴንዶሶነ፤ ህዬሰት ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ስዮሶነ። 23 ተነ ስሬነ ኡረይ 
አንጄትዳጋ» ያጊስ።

24 ዮሃንስ ኪትዶጌት ቢችዶጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ ዮሃንሰባ ሺቅደ አሳስ 
ሀጋደን ያግድ ሃሰዪስ፤ «አይ ቤአነው በዞ ክይዴቲ? ጨርኮይ ቃትዮ 
ሾምቦቁዋ ቤአነው ክይዴቲዬ? 25 ያትን አይ ቤአነው ክይዴቲ? ሎእየ 
ማዩዋ ማይደ ብተንያ ቤአነው ክይዴቲዬ? ሎእየ ማዩዋ ማይዳጌትኔ 
ዱሬትድ ኡፈይሰን ዴእያጌት ከዎ ኬተን ዴኦሶነ። 26 ያትን አይ ቤአነው 
ክይዴቲ? ሀነነባ ዮትያጋ ቤአነው ክይዴቲ? ኤ፤ ታን እንቴዮ ኦደይስ፤ 
ሀነነባ ዮትያጋፔከ ኣዽያጋ ቤእዴተ። 27 ጦሳ መጣፈን፥

‹ጎደይ፥ «ቤአ፥ ተ ኪትዮጋ
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7፡27 ምል 3፡1 7፡29-30 ማት 21፡32፤ ሉቃ 3፡12 
7፡37-38 ማት 26፡7፤ መር 14፡3፤ ዮሃ 12፡3 

ታን ኔፔ ስንተው ዬደነ።
እ ኔዮ ኦግያ ኬሰነ» ያጌስ›

ጌቴትድ ዮሃንሰበይ ጣፌቲስ።
28 «ታን እንቴዮ ኦደይስ፤ ኣዬ ኡሉዋፔ ዬሌትደ አሰ ኡበን ጠመቅየ 

ዮሃንሰፔ ኣዽየ ኦንኔ ዴእቤነ፤ ሽን ጦሳ ከዎቴተን ኡባፔ ላፍያጌከ አፔ 
ኣዸነ» ያጊስ።

29 ስይደ አሰይ ኡበይ ሀረይ አቶ ቀረጣ ሺሽያጌት አቴነን፥ 
ዮሃንሰን ጠመቄትድ፥ ጦሰይ ጥሎ ግድዮጋ አመንዶሶነ። 30 ሽን ህግያ 
ተማርስያጌትኔ ፐርሳዌት ዮሃንሰን ጠመቄትቤነ ግሸው፥ ጦሰይ ኤተስ 
ቆፕዶባ እጥዶሶነ።

31 ዬሱስ፥ «ያትን ታን ሀ ዎድያ አሳ አይቢረ ሌምሶ? ኤት አይ 
ምለትዮና? 32 ኤት ቆጨን ኡትየ ናተ ምለቶሶነ፤ በንተ ግዶን እሶይ እሱዋ 
ጤስድ፥ ‹ኑን እንቴዮ ጨቸ ዘይያ ፑንደ፤ ሽን ዱርቤኬተ። ዬሆ ዬታከ 
ኬስደ፤ ሽን ዬክቤኬተ› ያጎሶነ። 33 አይስ ጊኮ፥ ጠመቅየ ዮሃንስ ጦሚድኔ 
ዎይኔ ኤሰ ኡዬነን ይን እንቴ፥ ‹አ ቦል ጠለሄ ዴኤስ› ያግዴተ። 34 ታን 
አሰ ነአይ፥ መይደኔ ኡየይደ ይን፥ እንቴ ተነ አሰ ነኣ፥ ‹ሀ ዮራኔ ዎይኔ 
ኤሳ ኡይያጋ ቤእቴ! ጊራ ኤክያጌቱረኔ ነገረንቸቱረ ሲቄቴስ› ያጌተ። 
35 ሽን ጦሳ ኣዽደ ኤረቴተይ በ ኦሱወን ቱመ ግድድ ቤቴስ» ያጊስ።

እስ መጫስያ ዬሱሰ ቶሁዋ ሽቱዋ ትያሱ
36 ፐርሳዌቱፔ እሶይ በናረ ላጣ ማነው ዬሱሰ ዎስን፥ ዬሱስ አ ሶ 

ዪድ፥ ላጣ ማነው ኡቲስ። 37 ሄ ከተመን እስ ነገረንቸ ምሽርያ ዴእያረ 
ዬሱስ አ ሶን ላጠው ኡትዶጋ ኤረደ፥ አልበስጥሮሰ ግዮ ሹቻፔ ኦሴትደ 
ብልቃድያ ኩምደ ሽቱዋ ኤሃሱ። 38 ጉዬረ አ ቶሁዋ መተን ኤቀደ 
ዬክሽን፥ እ አፉተይ አ ቶሁወን ጦክድ፥ ላጎትዶጋ በ ሁጵያ ብናነን 
ቁጨውሱ። ቶሁዋ ቁጨይደኔ ዬረይደ ሽቱወን ትየውሱ። 39 ዬሱሰ በ ሶ 
ጤስደ ፐርሳዌ ሄጋ ቤእድ፥ በ ዎዘነ ግዶን ቆፒድ፥ «አ ነገረንቸ ግድዮ 
ግሸው፥ ሀጌ ቱሙ ሀነነባ ዮትያጋ ግድያኮ፥ ሀ በነ ቦችየ ምሽርያ ኦነኮ 
ኤረነ» ያጊስ።

40 ዬሱስ ዛርድ፥ «ስሞና፥ ኔስ ታን ኦድዮበይ ዴኤስ» ያጊስ።
ያግን፥ ስሞን፥ «ተማርስያጎ፥ ዮተ» ያጊስ።
41 ዬሱስ ሀጋደን ያጊስ፤ «ናኡ አሰት እስ ብተንያፔ ሚሸ ተልእዶሶነ። 

እሶይ ናኡ ጤተኔ እሸተሙ ብራ ተልእን፥ ናአንቶይ ላተመኔ እቸሹ ብራ 
ተልኢስ። 42 ሄጋ ቀንጠነው ኤተስ ሚሽ ጠይን፥ አጩዋወይ ናኣከ ማሪስ። 
ያትን ኤተፔ አውጌ አ ኣትድ ሲቀነይ?» ያጊስ።

43 ስሞን ዛርድ፥ «ደርየ ብራ አግዶ ብተንያ ግዴነን አጌነ» ያጊስ።
ያግን ዬሱስ ስሞነ፥ «ቱሙ ፕርደደሰ» ያጊስ።
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8፡2-3 ማት 27፡55-56፤ መር 15፡40-41፤ ሉቃ 23፡49 

44 ዬሱስ ምሽሬኮ ጤልድ፥ ስሞነ ሀጋደን ያጊስ፤ «ሀኖ ምሽርዮ 
ቤአይ? ታን ኔ ሶ ይን፥ ሀረይ አቶ ሃታ ተ ቶሁዋስ እመባከ፤ ሽን ሀነ በ 
አፉተን ተ ቶሁዋ ላጎተደ፥ በ ሁጵያ ብናነን ቁጫሱ። 45 ኔን ተነ ዬረባከ፤ 
ሽን አ ታን ሶ ጌሎሰፔ ሀእ ገከናሽን፥ ተ ቶሁዋ ዬረውሱ። 46 ኔን ተ 
ሁጵያ ዘይትየን ትየባከ፤ ሽን አ ተ ቶሁዋ ሽቱወን ትያሱ። 47 ሄጋ ግሸው፥ 
ታን እንቴስ ኦደይስ፤ አ ደሮ ሲቅዶ ግሸው፥ እ ነገረይ ደሮይ አቶ 
ጌቴቲስ፤ ሽን ጉተ ነገራ አቶ ጊዶ ኡረይ ጉታ ሲቄስ» ያጊስ።

48 ዬሱስ ምሽርዮ፥ «ኔ ነገረይ አቲስ» ያጊስ።
49 ያግን፥ ኣረ ላጣ ማነው ኡትዳጌት በንተ ዎዘነ ግዶን ቆፒድ፥ 

«ሀረይ አቶ ነገራከ አቶ ጋነው ደንደይያጌ ሀጌ ኦኔ?» ያግዶሶነ።
50 ዬሱስ ምሽርዮ፥ «ኔነ ኔ አመኖይ አሺስ፤ ሰሩወን በ» ያጊስ።

ዬሱሰ ካልደኔ አው ኦትደ መጨ አሰተ

8  1 ሄጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ ጦሳ ከዎቴታ ምሽራቹዋ ዮቲድ፥ ዱመ 
ዱመ ግተ ከተማኔ ጉተ ከተማ ቤስ። ብዮ ዎዴ፥ ተመኔ ናኡ 

ኤርስዮ አሽከረትኔ 2 ኢተ አያናፔኔ ዎልቃመ ሀርግያፔ ፐጥደ እስ እስ 
መጫሰትኔ ኣረ እስፔ ዴኦሶነ። ሄጌትኔ ላፑን ጠለሄት ክይዶ መግደለ 
ግዮ ከተማፔ ዪደ መይራሞ፥ 3 ሄሮድሰ ኬተን አዘዝየ ኩዘ መችዮ ዮሃኖኔ 
ሶስኖ፥ ዬሱሰው በንተስ ዴእያጋፔ እምደ ደሮ አሰተ።

ዜርያጋ ሌምሱዋ
(ማትዮሰ 13፡1-9፤ መርቆሰ 4፡1-9)

4 አሰይ ከተማፔ ከተመን ዬሱሰኮ ሺቄስ። ደሮ አሰይ ሺቅዳገው ዬሱስ 
ሌምሱዋ ሀጋደን ያግድ ኦዲስ፤ 5 «እስ ብተኔ በ ዜሬታ ዜረነው ክዪስ። 
ዜርሽን፥ እሶይ እሶይ ኦግያ ዶነን ዎዽድ ዬሬቲስ። ያትን፥ ከፎይ ሄጋ 
ሚስ። 6 ሀረይ ሹቻ ቦል ዎዺስ። ሞክድ፥ ዱበይ በይነ ግሸው ሜሊስ። 
7 እስ እስ ዜሬተይ አጉንተ ግዶን ዎዺስ፤ ዎዽድ ሞክዳጋ አጉንተይ 
ድጭድ ጩሊስ። 8 እስ እስ ዜሬተይ አረደ ቢተን ዎዽድ ሞኪስ፤ ድጭድ 
ጤቱ ኩሽያ አይፊስ» ያጊስ።

ዬሱስ ሌምሱወን ሃሰይዶ ጋሶታ
(ማትዮሰ 13፡10-17፤ መርቆሰ 4፡10-12)

ዬሱስ ሄጋ ሃሰዪድ፥ «ስየነው ሀይት ዴእዮ ኡረይ ስዮ!» ያግድ 
ዎልቀፔ ሃሰዪስ።

9 እ ኤርስዮ አሽከረት፥ «ያትን፥ ሀ ሌምሱዋ ብርሼተይ አይቤ?» 
ያግድ ዬሱሰ ኦይችዶሶነ። 10 ኦይችን፥ እ ሀጋደን ያጊስ፤ «እንቴስ ጦሳ 
ከዎቴታ ጡራ ኤረይ እሜቲስ፥ ሽን

ሀረት ጤልድ ቤኤነ መለ፥
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8፡16 ማት 5፡15፤ ሉቃ 11፡33 8፡17 ማት 10፡26፤ ሉቃ 12፡2 
8፡18 ማት 25፡29፤ ሉቃ 19፡26 

ስይድከ አኬኬነ መለ፥
ታን ሌምሱወን ሃሰየይስ።

ዬሱስ ዜሬታ ሌምሱዋ ብርሺስ
(ማትዮሰ 13፡18-23፤ መርቆሰ 4፡13-20)

11-12 «ሌምሶይ ሀጋ። ዜሬተይ ጦሳ ቃላ። ኦግያ ዶነን ዴእየ ዜሬተይ ቃላ 
ስይዳጌቱ ሌምሱዋ ቤሴስ፤ ሽን ሄጋፔ ጉይየን፥ ኤት አመንድ አቴነ መለ፥ 
ጠለሄ ሀለቀይ ዪድ፥ ኤተ ዎዘናፔ ቃላ ኤፍርጌስ። 13 ሹቻ ቦለን ዴእያጌት 
ስዪድ፥ አ ቃላ ኡፈይሰን ኤክያጌተ ምለቶሶነ፤ ኤተስ ጠጶይ ባወ። ኤት 
ሀእሰው አመንዮጋፔ አትን፥ ፓጬ ይዮ ዎዴ ጡቤትያጌተ። 14 ቀስ አጉንተ 
ግዶን ዎዽዳጌት ስይያጌተ ምለቶሶነ። ስይድ በንተው ዴኢድ፥ ዴኡዋ 
ዎድያ ቆፈን ዱሬቴታንኔ ሎኦ ዴኡወን ጩሌትዮ ግሸው፥ ኤተ አይፌ 
ቦቴነን አት አጌስ። 15 ሽን አረደ ቢተን ዎዽዳጌት ሄጌት ሎኦ ዎዘናፔኔ 
ቱሙ ዎዘናፔ ቃላ ስይድ ናግዳጌተ፤ ኤት ደንደያረ ናግድ አይፎሶነ።

ጌመን ዎትዶ ጦምፕያ
(መርቆሰ 4፡21-25)

16 «ጦምፔ ኦይትድ፥ ኬሬን ቁምእየይ ዎይኮ አርሰ ግዶን ዎትየ አስ 
ባወ፤ ሽን አሰይ ጌሊድ፥ ፖኡዋ ቤአነ መለ፥ ጦምፕያ ቆንጭየን ዎቴስ። 
17 አይስ ጊኮ፥ ቆስዶበይ ኡበይ ቆንጭያ ክየነ፤ ቀስ ጌንትዶበይ ኡበይከ 
ቤቴነን አቴነ።

18 «ስም፥ እንቴ ስይዮ ዮሁዋ ኤዝግድ ስይቴ፤ አይስ ጊኮ፥ እስበይ 
ዴእዮ ኡረው ጉጅ እመነ። በይናጋፔ ሀረይ አቶ፥ ሄ አው ዴእያባ 
ምለትያጋከ ኤክርገነ» ያጊስ።

ዬሱሰ ኣይዮኔ እሸንተ
(ማትዮሰ 12፡46-50፤ መርቆሰ 3፡31-35)

19 ዬሱሰ ኣይያኔ እሸንት አኮ ዪዶሶነ፤ ሽን ደሮ አሳ ግዶረ ኣዽዮ 
ሶሆይ በይነ ግሸው፥ ኣረ ገይተነው ደንደይቦኮነ። 20 አሰይ ዬሱሰ፥ «ኔ 
ኣይያኔ ኔ እሸንት ኔናረ ገይተነ ኮይድ፥ ከሬን ኤቅዶሶነ» ያጊስ።

21 ሽን ዬሱስ ዛርድ፥ «ተ ኣይያኔ ተ እሸንት ጦሳ ቃላ ስይያጌተኔ 
ኦትያጌተ» ያጊስ።

ዬሱስ ጎትያ ሴሪስ
(ማትዮሰ 8፡23-27፤ መርቆሰ 4፡35-41)

22 እስ ገለስ፥ ዬሱስ በ ኤርስዮ አሽከረቱረ እስፔ ዎልዎሉወን ጌልድ፥ 
«አባ ሄፍንት ፕኖስ» ያጊስ፤ ያግን ቢዶሶነ። 23 ቢሽን ዬሱስ ጥስኪስ። 
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ዎልቃመ ጎቴ አባ ቦል ዪስ። ዎልዎሉወን ሃተይ ኩም ኩም ዬስ። ዪድ 
ሃተይ ኤተ ምተነ ሀንን፥ 24 ኤርስዮ አሽከረት ዬሱሰኮ ቢድ፥ «ጎደው፥ 
ጎደው፥ ኑን ጠዮስ» ያግድ፥ ጥስኩዋፔ አ ዴንትዶሶነ።
ዬሱስ ዴንድድ፥ ጎትያኔ ቤታ አግቴ ግን፥ ጎቴኔ ቤተይ ዎፑ ጊዶሶነ። 

25 ያትን ዬሱስ፥ «እንቴ አመኖይ አኔ?» ያጊስ።
ኤት የይድኔ ገረሜትድ በንተ ግዶን፥ «ሀጌ ላ ሀረይ አቶ፥ ጎትያኔ ሃታ 

አዘዝያጌ ኦኔ? ኤትከ አዮ አዘዜቶሶነ» ያግዶሶነ።

ዬሱስ ጠለሄት ኦይቅዶ ብተንያ ፐቲስ
(ማትዮሰ 8፡28-34፤ መርቆሰ 5፡1-20)

26 ገሊለ ግነን ስንታረ ዴእየ ጌርጌሴኖነ ግዮ ቢታ ዎልዎሉወን ቢዶሶነ። 
27 ዬሱስ አባፔ ገጣ ክይዮርን፥ ጠለሄት ዴእዮ ብተኔ ከተማፔ ክይድ፥ ኣረ 
ገይቲስ፤ አሰ ሞግዮ ጎንጎሉወን እ ደሮ ለይታ ዴእዮጋፔ አትን፥ ሶን ዴኤነ። 
28 ዬሱሰ ቤእድ፥ አ ስንተን ኩንድድ፥ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ «ኡባፔ ቦለ ጦሳ 
ነአው ዬሱሳ፥ ተነኔ ኔነኔ አይቤ ገትየይ? ሀየና ተነ ቀጠዮፐርኪ» ያጊስ። 29 እ 
ሄጋ አይስ ጊዴ ጊኮ፥ ዬሱስ ቱነ አያነይ ብተንያፔ ክይድ ባነ መለ አዘዝዶጋሰ፤ 
ደሮቶ ቱነ አያነይ ብተንያ ኦይቅ ኡትዶ ግሸው፥ ሰንሰለታንኔ ሁቁነ ብረተን 
ቀሼትድ ናጌቴስ፤ ሽን ሰንሰለታ ዱቴስ፤ ጠለሄ አ በዞ ዬዴቴስ።

30 ዬሱስ አ፥ «ኔ ሱንተይ ኦኔ?» ያግድ ኦይቺስ።
ደሮ ጠለሄት ኣን ዴእዮ ግሸው፥ «ተ ሱንተይ ሌግዮነ» ያጊስ። 

31 ጠለሄት ዬሱሰ፥ «ኑነ ጪመ ኦለው ዬዶፐርኪ» ያግድ ዎስዶሶነ።
32 ሄ ዴርያ ቦለን ደሮ ጉዱንታ ዉዴ ሄሜቴስ፤ ጠለሄት ጉዱንተቱ ግዶ 

ጌለነ መለ ዬሱሰ ዎስን፥ እ፥ «ቢቴ» ያጊስ። 33 ያግን ጠለሄት ብተንያፔ 
ክይድ፥ ጉዱንተቱን ጌልን፥ ዉዴ ከካረ ጃሚድ አበን ጌልድ፥ ሜቴት በዪስ።

34 ጉዱንታ ዉድያ ሄምያጌት ሀንደባ ቤእዶ ዎዴ፥ በቀት ቢድ፥ 
ከተማንኔ ከተማፔ ገጠ ቢተን ዮትዶሶነ። 35 ዮትን አሰይ ሀንደባ ቤአነው 
ክይድ፥ ዬሱሰኮ ቢስ። ጠለሄ ክይዶ ብተኔ በ ዎዘነይ ስምን፥ ማዩዋ 
ማይድ፥ ዬሱሰ ጌድያ መተን ኡትዳጋ አሰይ ቤእድ የዪስ። 36 ሄጋ ቤእደ 
አሰት ጠለሄት ኦይቅዶ ብተኔ ዋን ፐጥዳኮ፥ አሳስ ዮትዶሶነ። 37 ጌርጌሴኖነ 
ቢተን ዴእየ አሰይ ኡበይ ደሮ የይዶ ግሸው፥ በንተ መታፔ ባነ መለ፥ 
ዬሱሰ ዎስዶሶነ። ዬሱስ ዎልዎሉወን ጌልድ ስሚስ።

38-39 ጠለሄት ክይዶ ብተኔ ዬሱሳረ ዴአነ መለ፥ ዬሱሰ ዎሲስ፤ ሽን 
እ፥ «ኔ ሶ ስመደ፥ ጦሰይ ኔስ ዋንደ ግተባ ኦትዳኮ ዮተ» ያግድ አ 
ዬዲስ። ዬድን፥ ብተኔ ባስ ዬሱስ ዋንደ ግተባ ኦትዳኮ፥ ከተመን ዴእየ 
አሰ ኡበው ዮቲድ ቢስ።

ያእሮሰ ነእዮኔ ዬሱሰ ማዩዋ ቦችደ ምሽርዮ
(ማትዮሰ 9፡18-26፤ መርቆሰ 5፡21-43)

40 ኡበ አሰይ ዬሱሰ ናጊድ ኡትዶ ግሸው፥ እ ስምዶ ዎዴ ሞክዶሶነ። 
41-42 ያእሮሰ ግዮጌ አይሁደ ዎሰ ኬታ ሀለቀይ ዬሱሰኮ ዪስ። አዮ ተመኔ 
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ናኡ ለይተ ነእያ ዴእያረ ሀርገደ ሀይቀነ ሀንዮ ግሸው፥ ዬሱሰ ቶሁወን 
ኩንድድ፥ በ ሶ ጌለነ መለ፥ አ ምንትድ ዎሲስ።
ዬሱስ ያ ቢሽን፥ አሰይ ኡበሳረ ሺቅድ፥ አ ኡንኢስ። 43 ተመኔ ናኡ 

ለይታሰፔ ዶምድ፥ እ ቦላፔ ሱተይ ጎግዮ እስ መጫስያ ዴአውሱ። 
ኣክሜቱስ ቀንጠይደ በ ሚሸ ኡባ ዉርሳሱ፤ ሽን ኦንኔ ኦ ፐተነው 
ደንደይቤነ። 44 ጉዬረ ሺቀደ ዬሱሰ አፈላ መጨራ ቦቻሱ፤ ቦችን እ ቦላፔ 
ጎግየ ሱተይ ሶሁዋረከ አግ በዪስ።

45 ዬሱስ፥ «ተነ ቦችደይ ኦኔ?» ያጊስ።
ኡበ አሰይ፥ «ኑነ ግዶኮ» ያግን፥ ጴጥሮስኔ ኣረ እስፔ ዴእያጌት፥ 

«ጎደው፥ ደሮ አሰይ ኔነ ሱጊድ ኡንኤስ፤ ‹ተነ ቦችደይ ኦኔ?› ገይ?» 
ያግዶሶነ።

46 ሽን ዬሱስ፥ «ታፔ ዎልቀይ ክይዶ ግሸው፥ ተነ እስ ኡረይ ቦችዶጋ 
ታን ኤረይስ» ያጊስ።

47 መጫስያ ቆሴተደ አተነው ደንደዬናጋ ኤረደ፥ ኮኮረይደ ዬሱሰ 
ስንተን ጉፈናሱ፤ አ ዬሱሰ አይስ ቦችዳኮኔ ቀስ ዋነደ ሶሁዋረ ፐጥዳኮ አሰ 
ኡባ ስንተን ዬሱሰው ዮታሱ። 48 እ፥ «ተ ነኤ፥ ኔነ ኔ አመኖይ ፐቲስ፤ 
ሰሮ በ» ያጊስ።

49 ዬሱስ ብሮን ሄጋ ጊሽን፥ እስ አስ አይሁደ ዎሰ ኬታ ሀለቃ ሶፔ 
ዪድ፥ «ኔ ነእያ ሀይቀይቻሱ፤ ስም ተማርስያጋ ዳፉርሶፐ» ያጊስ።

50 ሽን ኤት ግዮባ ዬሱስ ስይድ፥ «የዮፐ፤ አመኖ ጠላላ አመነ፤ አ 
ፐጠነ» ያግድ ያእሮሰስ ዮቲስ።

51 ዬሱስ ሶ ጌሊድ፥ ጴጥሮሰፔ፥ ያቆበፔ፥ ዮሃንሰፔ፥ ነኤ ኣዬፔኔ 
ኣዋፔ ሀረይ ኦንኔ በናረ ጌሌነ መለ ድጊስ። 52 ኡበይ ነኤስ፥ «ኣዬ 
ኣዬ!» ያግድ ዬኮሶነ። ሽን ዬሱስ፥ «ዬኮፕቴ፤ ነእያ ጥስከውሱፔ አትን፥ 
ሀይቀቤይኩ» ያጊስ።

53 አ ሀይቅዶጋ ኤርድ፥ አሰይ አ ቦል ሚጪስ። 54 ሽን ዬሱስ እ ኩሽያ 
ኦይቅድ፥ «ነኤ፥ ዴንደ» ያግድ ጤሲስ። 55 ነኤ ሼምፖይ ስምን፥ ሶሁዋረ 
ነእያ ዴንደ አጋሱ። ዬሱስ፥ «እዮ ምዮባ እምቴ» ያግድ አዘዚስ። 56 እ 
ኣወይኔ ኣይያ ገረሜትዶሶነ። ሽን ዬሱስ፥ «ሀንዳጋ ኦስኔ ኦዶፕቴ» ያግድ 
አዘዚስ።

ዬሱስ በ ኤርስዮ ተመኔ ናኡ አሽከረተ                         
ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ኦደናደን ኪቲስ
(ማትዮሰ 10፡5-15፤ መርቆሰ 6፡7-13)

9  1 ዬሱስ በ ተመኔ ናኡ ኤርስዮ አሽከረተ እስፔ ባኮ ጤስድ፥ ጠለህያ 
ኡባ አሳፔ ኬሰነውኔ ሀርግያጌተ ፐተነው ኤተስ ዎልቃኔ አላፌቴታ 

እሚስ።
2 ጦሳ ከዎቴታባ ዮተነውኔ ሀርግያጌተ ፐተነው ኤተ ኪቲስ። 3 እ ኤተ 

ሀጋደን ያጊስ፤ «ገትመ ዎይ ቀርጪተ ዎይ ቁመ ዎይ ሚሸ አይኔከ ኦግያ 
ቢድ ኦይቆፕቴ፤ ናአንቶ ቆልያከ ኦይቆፕቴ። 4 እንቴነ አስ አወን ሞክኮከ፥ 
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9፡3-5 ሉቃ 10፡4-11፤ ኦሱ 13፡51 9፡7-8 ማት 16፡14፤ መር 8፡28፤ ሉቃ 9፡19 

ከተማፔ ክየነ ገከናሽን፥ ሄ ኬተን ኡት በይቴ። 5 ከተማ አሰይ እንቴነ 
ሞኬነን እጥኮ፥ ሄ ከተማፔ ክይቴ፤ ክዪድ ኤት እንቴነ ሞኬነን እጥዶጋስ 
መርከ ግደነ መለ፥ እንቴ ቶሁዋፔ ቡህያ ሾጭቴ» ያጊስ።

6 ኤርስዮ አሽከረት ቢድ፥ ቄር ከተመ ኡበን ጦሳ ቃላ ዮቲድኔ ሀርግየ 
አሳ ኡበሰን ፐቲድ ዩዮሶነ።

ሄሮድስ ዬሱሰ ዎርያ ስዪስ
(ማትዮሰ 14፡1-12፤ መርቆሰ 6፡14-29)

7-8 ገሊለ ቢታ ሃርየ ሄሮድስ ሀንደባ ኡባ ስዪስ። እስ እስ አሰይ፥ «ዮሃንስ 
ሀይቁዋፔ ዴንዲስ» ያጌስ፤ ህንኮ አሰይ፥ «ኤላስ ክይድ ቤቲስ» ያጌስ፤ 
ሀረት፥ «ቤን ሀነነባ ዮትያጌቱፔ እሶይ ዴንዲስ» ያጎሶነ። ሄጋ ግሸው፥ ሄሮድስ 
በ ዎዘነ ግዶን ሜቶቲስ። 9 ሜቶትድ፥ «ታን ዮሃንሰ ቆርያ ሙጭሰርጋስ፤ ሽን 
ሀጋደን አሰይ ሃሰይዮ ብተኔ ኦኔ?» ያግድ፥ ዬሱሰ ቤአነው ኮዬስ።

ዬሱስ እቸሹ ሸኡ አሳ ምዚስ
(ማትዮሰ 14፡13-21፤ መርቆሰ 6፡30-44፤ ዮሃንሰ 6፡1-14)

10 ዬሱስ ኪትዶጌት ስምድ፥ በንተ ኦትዶባ ኡባ ዬሱሰስ ኦድዶሶነ። 
ዬሱስ ኤተ ጠላላ ኤክድ፥ ቤተሰይደ ግዮ ከተማ መተን ዴእየ በዙዋ 
ቢስ። 11 አሰይ አ ኤርድ ካልን፥ ኤተ ሞክድ፥ ጦሳ ከዎቴታባ ዮቲስ፤ 
ሀርግያፔ ፐተነው ኮሽዮጌተከ ፐቲስ።

12 ሰአይ ኦመርዮ ዎዴ፥ ተመኔ ናኡ ኤርስዮ አሽከረት ዬሱሰኮ ዪድ፥ 
«አሰ ኡበይ ዴሬ ግዶኔ ቄር ከተመቱ ግዶ ቢድ፥ አቅዮሳኔ ሽንቄ ዴመነ 
መለ፥ አሳ ዬደ፤ አይስ ጊኮ፥ ኑን ሀገን አስ በይነሰን ዴኦስ» ያግዶሶነ።

13 ሽን ዬሱስ ኤተ፥ «አሰው ምዮባ እንቴ እምቴ» ያጊስ።
ያግን ኤት፥ «ኑዮ እቸሹ ኦይተፔኔ ናኡ ሞሌፔ ሀር ባወ፤ ኑን ሀ ደሮ 

አሰው ቁማ ሸመነው ባናጋ ኮየይ?» ያግዶሶነ። 14 አይስ ጊኮ፥ ሄ ሶሁወን 
እቸሹ ሸኡ ግድየ አሰይ ዴኤስ።
ዬሱስ በ ኤርስዮ አሽከረተ፥ «እሸተሙ እሸተሙ አሳ ጭተን ጭተን 

ሻክ ሻክ ኡትስቴ» ያጊስ። 15 ኤርስዮ አሽከረት እ ጊዶጋደን፥ ኡበ አሳ 
ኡትስዶሶነ። 16 ዬሱስ እቸሹ ኦይታኔ ናኡ ሞልያ ኦይቅድ፥ ሰሉዋ ፑዴ 
ጤልድ፥ ጦሳ ገለቲስ፤ ሄ ኦይታኔ ሞልያ ሜንትድ፥ «ደሮ አሳ ስንት 
ኣትቴ» ያግድ፥ ኤርስዮ አሽከረቱስ እሚስ። 17 አሰ ኡበይ ሚድ ከሊስ፤ 
ከልን አትደ ጠርዘይ ተመኔ ናኡ ሰምፓ ኩምዳጋ ዴንትዶሶነ።

ጴጥሮሰ አመኑዋኔ አ መርከቴታ
(ማትዮሰ 16፡13-19፤ መርቆሰ 8፡27-29)

18 እስቶ ዬሱስ በርከ ዎስዮ ዎዴ፥ እ ኤርስዮ አሽከረት አ መተን 
ዴኦሶነ፤ ዴእሽን፥ «አሰይ ተነ ኦነ ጊ?» ያግድ ኤተ ኦይቺስ።
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9፡19 ማት 14፡1-2፤ መር 6፡14-15፤ ሉቃ 9፡7-8 9፡20 ዮሃ 6፡68-69 
9፡23 ማት 10፡38፤ ሉቃ 14፡27 9፡24 ማት 10፡39፤ ሉቃ 17፡33፤ ዮሃ 12፡25 
9፡28-35 2ጵ 1፡17-18 9፡35 እስ 42፡1፤ ማት 3፡17፤ 12፡18፤ መር 1፡11፤ ሉቃ 3፡22 

19 ኤት ዛርድ፥ «አሰይ ኔነ ጠመቅየ ዮሃንሰ ያጌስ፤ ሀረ አሰይ ኤላሰ 
ያጌስ፤ ሀረይ ቀስ ቤን ሀነነባ ዮትያጌቱፔ እሶይ ዴንዲስ ያጌስ» ያግዶሶነ።

20 ያግን ዬሱስ ኤተ፥ «ያንን እንቴ ተነ ኦነ ጌቲ?» ያጊስ።
ጴጥሮስ ዛርድ፥ «ኔን ጦሰይ ትይዶ ክርስቶሰ» ያግድ ዛሪስ።

ዬሱሰ ካልዮ ሀኖታ
(ማትዮሰ 10፡38-39፤ 16፡24-28፤ መርቆሰ 8፡34-38፤ ሉቃሰ 14፡26-27)

21 ሽን ዬሱስ ኤተ፥ «ሀጋ ኦስኔ ኦዶፕቴ» ያግድ፥ ምንትድ አዘዚድ፥ 
22 «ታን አሰ ነአይ፥ ደሮ ዋዬተነው ቤሴስ፤ ተነ ጭመት፥ ቄሴ ሀለቀትኔ 
ህግያ ተማርስያጌት እጠነው ቤሴስ፤ ኤት ተነ ዎረነውኔ፥ ታን ሄዘንቶ 
ገለስ ሀይቁዋፔ ዴንደነው ቤሴስ» ያጊስ።

23-24 ዬሱስ አሰ ኡባ ሀጋደን ያጊስ፤ «በ ሼምፑዋ አሸነ ኮይየ ኡረይ 
በሸነ፤ ሽን በ ሼምፑዋ ተ ግሸው በሽየ ኡረይ አሸነ፤ ሄጋ ግሸው፥ ተነ 
ካለነ ኮይየ ኡረይ ዴእኮ፥ በነ ዬግ በዮ፤ ያትድ ኡበ ገለስ በ መስቀልያ 
ቶክድ፥ ተነ ካሎ።  25 እስ ኡረይ በ ሁጵያ በሽድ፥ ዎይ በው ፐጭስድ፥ 
ሰአን ዴእየ ኡበባ በው ሺሽኮ፥ አ አይ ማደኔ? 26 አስ ተናንኔ ተ 
ቃለን ዬለትኮ፥ ታን አሰ ነአይ፥ ተ ቦንቹዋረ፥ ተ ኣዋ ቦንቹዋረኔ፥ ጌሸ 
ኪተንቸቱ ቦንቹዋረ ይዮ ዎዴ፥ ኣን ዬለተነ። 27 ታን እንቴዮ ቱማ ገይስ፤ 
አመርደ አሰት ጦሳ ከዎቴታ ቤኤነን ሀይቄናጌት ሀገን ዴኦሶነ» ያጊስ።

ዬሱሰ ሜረይ ላሜቲስ
(ማትዮሰ 17፡1-8፤ መርቆሰ 9፡2-8)

28 ዬሱስ ሄጋደን ጊዶጋፔ ጉይየን፥ ሆስፑን ገለሰ ግድያጋ ገምእድ፥ 
ጴጥሮሰ፥ ዮሃንሰኔ ያቆበ ኤክድ፥ ዎሰነው ዴርያ ሁጵያ ክዪስ። 29 እ 
ዎስሽን፥ አ ሜረይ ላሜቲስ። አ ማዮይከ ጶልድ ቦጢስ። 30 አኬኬነን፥ 
ሙሰኔ ኤላሰ ግዮ ናኡ አሰት ክይ ቤትድ፥ ኣረ ሃሰይዶሶነ። 31 ኤት 
ቦንቹዋረ ቤትድ፥ ዬሱስ ጦሳ ቆፋ ፖለነው ዬሩሰላሜን ሀይቀናጋ ኣረ 
ሃሰይዶሶነ። 32 ሽን ጴጥሮስኔ ኣረ ዴእያጌት ጥስኩወን ከይርዶሶነ። ሽን 
ቤጎትድ፥ ዬሱሰ ቦንቹዋኔ ኣረ እስፔ ኤቅደ ናኡ አሰተ ቤእዶሶነ። 33 ሄ 
ናኡ አሰት ዬሱሰ መተፔ ቢሽን፥ ጴጥሮስ ዬሱሰስ ዎይግያኮ አኬክድ 
ኤሬነን አ፥ «ተ ጎደው፥ ኑን ሀገን ዴእዮጌ ኑስ ሎኦ፤ ኑን ሄዙ ዘምፐተ 
እሱዋ ኔስ፥ እሱዋ ሙሴስ፥ እሱዋ ኤላሰስ ዘምፐየነ» ያጊስ።

34 ጴጥሮስ ሄጋ ኤተስ ጊሽን፥ ሻረይ ዪድ፥ ኤተ ጌንቲስ። ጌንትሽን 
ኤርስዮ አሽከረት የይዶሶነ። 35 ሻራፔ፥ «ሀጌ ታን ዶርዶ ተ ነኣ፤ እ 
ግዮጋ ስይቴ» ግየ ቃለይ ዪስ።  36 ዪዶጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ በርከ አቲስ። 
ኤት ጮኡ ጊድ፥ ኦስኔ ሄ ዎዴ ቤእዶ ዮሁዋፔ አይኔ ኦድቦኮነ።
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9፡46 ሉቃ 22፡24 9፡48 ማት 10፡40፤ ሉቃ 10፡16፤ ዮሃ 13፡20 

ዬሱስ ቱነ አያነይ ኦይቅዶ ነኣ ፐቲስ
(ማትዮሰ 17፡14-18፤ መርቆሰ 9፡14-27)

37 ዎንቴተ ገለስ፥ ኤት ዴርያፔ ዱጌ ዎዽዶ ዎዴ፥ ደሮ አሰይ ዬሱሳረ 
ገይቲስ። 38 አሰይ ቆፔነን አሳፔ እሶይ በ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ «ተማርስያጎ፥ 
ታስ እስ ነኣ ጠላለይ ዴእዮ ግሸው፥ ኔን አ ቤአነው ኔነ ዎሰይስ፤ 39 ቀስ 
ኢተ አያነይ አው ዴንዴስ፤ ዴንድድ አኬኬነን አ ዋስሴስ፤ አ ዶናረ 
ሆሞይ ጎፐተነ ገከናሽን አ ኮኮርስድ፥ ኡበ ገለስ ቆህዮጋፔ አትን፥ አ 
ኤሌ ዬዴነ። 40 ኔ ኤርስዮ አሽከረት ሄ ኢተ አያና ኬሰነ መለ፥ ታን ኤተ 
ዎሳስ፤ ሽን ደንደይቦኮነ» ያጊስ።

41 ዬሱስ ዛርድ ኤተ፥ «አመኔነ ሀ ዎድያ ጌለ አሰው! ታን እንቴናረ 
አውዴ ገከናሽን ዴአኔ? ቀስ እንቴባ አውዴ ገከናሽን ደንደየኔ? ኔ ነኣ ሃ 
ኤከ የ» ያጊስ።

42 ነአይ ዪሽን፥ ጠለሄ አ ሰአን ኦግድ ኮኮርሲስ፤ ሽን ዬሱስ ቱነ አያና 
አገ ጊድ፥ ነኣ ፐትድ፥ አ ኣዋስ ዛርድ እሚስ። 43 አሰ ኡበይ ጦሳ ግተ 
ዎልቀን ገረሜቲስ።

ዬሱስ በ ሀይቁዋባ ናአንቱዋ ዮቲስ
(ማትዮሰ 17፡22-23፤ መርቆሰ 9፡30-32)

ኤት ኡበይ ዬሱስ ኦትዶ ኡበበን ገረሜትሽን፥ እ በ ኤርስዮ አሽከረቱስ 
ዮቲድ፥ 44 «ተነ አሰ ነኣ አስ አሰው ኣትድ እመነ፤ ሀ ዮሁዋ ዶጎፕቴ» 
ያጊስ። 45 ሽን እ ግዮጋ ኤት አኬክቦኮነ፤ ኤት አኬኬነ መለ፥ ኤተፔ 
ዮሆይ ጌሚስ። ሄ ዮሁዋ አ ኦይቸነው የዮሶነ።

ኡባፔ ኣዽየይ ኦኔ? ግዮ ኦይሻ
(ማትዮሰ 18፡1-5፤ መርቆሰ 9፡33-37)

46 ኤርስዮ አሽከረት፥ «ኑ ግዶን ኣዽያጌ ኦኔ?» ያግድ ፐለሜትዶሶነ። 
47 ዬሱስ ኤት ቆፕዮጋ ኤርድ፥ ጉተ ነኣ ኤሂድ፥ በ መተን ኤስድ፥ 
48 «ሀ ጉተ ነኣ ተ ሱንተን ሞክየ ኦንኔ ተነ ሞኬስ፤ ቀስ ተነ ሞክያጌ ተነ 
ኪትዳጋከ ሞኬስ፤ አይስ ጊኮ፥ እንቴ ኡባ ግዶን ጉጥያጌ ኡባፔ ግተቴስ» 
ያጊስ።

እንቴ ግዮጋ ጰልቄነ ኡረይ እንቴ በገ
(መርቆሰ 9፡38-40)

49 ዮሃንስ ዛርድ፥ «ጎደው፥ እስ አስ ኔ ሱንተን ጠለሄተ ኬስያጋ ኑን 
ቤእድ፥ ኑ በገ ግዴነ ግሸው፥ አ ድግደ» ያጊስ።

50 ሽን ዬሱስ አ፥ «እንቴ ግዮባ ጰልቄነ ኡረይ እንቴ በገ ግድዮ 
ግሸው፥ አ ድጎፕቴ» ያጊስ።
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9፡54 2ከዎ 1፡9-16 9፡61 1ከዎ 19፡20 10፡2 ማት 9፡37-38 10፡3 ማት 10፡16 

ሰማርያ አሰት ዬሱሰ ሞከነው ኮይቦኮነ
51 ዬሱስ ሰሉዋ ብዮ ዎዴ መትን፥ ዬሩሰላሜ ባነው ዴንዲስ። 52 ቀስ 

በ ኪትዮጌተ ባፔ ስንተው ኪቲስ፤ ኪትን ኤት አዮ ኡበባ ጊግሰነው፥ 
ሰማርያ ቢተን ዴእየ እስ ቄር ከተማ ቢዶሶነ። 53 ሽን እ ዬሩሰላሜ ባነው 
ዴንድዶ ግሸው፥ አሰይ አ ሞክቤነ። 54 እ ኤርስዮ አሽከረት ያቆብኔ 
ዮሃንስ ሄጋ ቤእድ፥ «ጎደው፥ ኑን ኤላስ ኦትዶጋደን፥ ‹ተመይ ሰሉዋፔ 
ዪድ ኤተ ሞ› ያገነ መለ ኮየይ?» ያግዶሶነ።

55 ሽን ጉዬ ስምድ ኤተ፥ «አግቴ፥ እንቴስ አይ መለ አያን ዴእያኮ 
ኤሬኬተ። 56 ታን አሰ ነአይ፥ አሰ ሼምፖ አሸነው ዪዶጋፔ አትን፥ 
በሸነው የቤይኬ» ያጊስ። ኤት ሀረሰን ዴእየ ቄር ከተማ ቢዶሶነ።

ዬሱሰ ካልያጌተ ገክየ ፓጭያ
(ማትዮሰ 8፡19-22)

57 ኤት ኦግያረ ቢሽን፥ እስ ብተኔ አ፥ «ጎደው፥ ኔን ብዮሳ ኡባ ታን 
ኔነ ካለነ» ያጊስ።

58 ዬሱስ አ፥ «ዎረከነቱስ ኦለይ ዴኤስ፤ ከፎቱስከ ኬተይ ዴኤስ፤ ሽን 
ታን አሰ ነአይ፥ ዝንአደ ሼምፐ ኤክዮስከ ተው ባወ» ያጊስ።

59 ዬሱስ ሀራ፥ «ተነ ካለ» ያጊስ።
ሽን፥ ብተኔ «ጎደው፥ ታን ከሴተ ባደ ተ ኣዋ ሞጎ?» ያጊስ።
60 ያግን ዬሱስ አ፥ «ሀይቅዳጌት በንተ ሀይቅዳጌተ ሞጎነ፤ ኔነ ግድኮ 

ባደ፥ ጦሳ ከዎቴታባ ዮተ» ያጊስ።
61 ቀስ ሀረ ብተኔ፥ «ጎደው፥ ታን ኔነ ካለነ፤ ሽን ኮይሮረ ተ ሶ አሳ 

ሰሮ ጎ?» ያጊስ።
62 ሽን ዬሱስ አ፥ «ቦራ ጎዪድ፥ ጉዬ ጤልየይ ኦንኔ ጦሳ ከዎቴታስ 

ቤሴነ» ያጊስ።

ዎንጌልያ ተማርሰናደን፥ ዬሱስ 70 ኤርስዮ አሽከረተ ኪቲስ

10  1 ሄጋፔ ጉይየን፥ ጎደይ ሀረ ላፑን ተሙ አሰተ ዶሪስ። 
ኤተፔ ናኣ ናኣ በው ባነው ቆፕ ኡትዶ ከተማኔ ሶሁዋ ኡባ 

ባፔ ስንተው ኪቲስ። 2 እ ኤተ ሀጋደን ያጊስ፤ «ከተይ ደሮ፤ ሽን 
ጨክያጌት ጉተ፤ ሄጋ ግሸው፥ ከታ ጎደይ ከታ ጨክያጌተ ዬደነ መለ፥ 
አ ዎስቴ። 3 ሀእ ቢቴ፤ ታን እንቴነ ወንግሬሎ ግዶን ዴእየ ዶርሰ 
መራደን ዬደይስ። 4 ኮርጆከ ቀርጪተከ ጫመከ ኦይቆፕቴ፤ ኦግየን ኦነኔ 
ሰሮቶፕቴ።

5 «ኦ ኬተኔ እንቴ ጌልዮ ዎዴ ኮይሮረ፥ ‹ሰሮቴተይ ሀ ኬታስ ግዶ› 
ያግቴ። 6 ሰሮቴታ ኮይየ አስ ሄገን ዴእኮ፥ ሰሮቴተን እ ዴአነ፤ ሽን 
ኮዬነን እጥኮ፥ ሰሮቴተይ እንቴኮ ስመነ። 7 ኦሰንቻስ ደሞዛ ቀንጠነው 
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10፡7 1ቆሮ 9፡14፤ 1ጥሞ 5፡18 10፡4-11 ማት 10፡7-14፤ መር 6፡8-11፤ ሉቃ 9፡3-5 
10፡10-11 ኦሱ 13፡51 10፡12 ዶሜ 19፡24-28፤ ማት 11፡24፤ 10፡15 
10፡13 እስ 23፡1-18፤ ህዝ 26፡1–28፡26፤ ዩኤ 3፡4-8፤ አሞ 1፡9-10፤ ዘካ 9፡2-4 
10፡15 እስ 14፡13-15 10፡16 ማት 10፡40፤ መር 9፡37፤ ሉቃ 9፡48፤ ዮሃ 13፡20 
10፡19 መዘ 91፡13 

ኮሽዮ ግሸው፥ ኤት እምዮባ ሚድኔ ኡዪድ ሄ ኬተን ኡት በይቴ፤ ሀ 
ሶፔ የ ሶ ቦፕቴ።

8 «እንቴ አይ ከተመኔ ጌልዮ ዎዴ፥ አስ እንቴነ ሞክኮ፥ እንቴ 
ስንተው ኣትዶባ ሚቴ። 9 ሄገን ዴእየ ሀርገንቸተ ፐትድ ኤተ፥ ‹ጦሳ 
ከዎቴተይ እንቴኮ መቲስ› ያግቴ፤ 10 ሽን እንቴ ጌልዮ ከተመ ኡበይ 
እንቴነ ሞኬነን እጥኮ፥ ሄ ከተማ ኦግያ ክይድ፥ 11 ‹ኑን እንቴነ ዬለየነው፥ 
ሀረይ አቶ እንቴ ከተማፔ ኑ ቶሁዋ ኦይቅደ ቡህያከ እንቴስ ፕቶስ፤ ሽን 
ጦሳ ከዎቴተይ እንቴኮ መትዶጋ ሄጋ ኤርቴ› ያግቴ።  12 ሄ ገለስ ሰዶመ 
ከተመይ ኤክዶ ፕርዳፔ ኣዽየ ፕርደይ ሄ ከተማ ገከናጋ ታን እንቴስ 
ኦደይስ።

አመኔነን እጥዶ ግሸው ወለስዶ ከተመተ
(ማትዮሰ 11፡20-24)

13 «ኮራዚኔ ከተመው፥ ኔዮ ኣዬአነ፤ ቤተሰይደ ከተመው፥ ኔዮከ 
ኣዬአነ፤ አይስ ጊኮ፥ እንቴ ቦል ጦሰይ ኦትዶ መላተይ ጢሮሰ ከተማንኔ 
ስዶነ ከተመን ኦሴትዶባ ግድያኮ፥ ኤት ዋሩዋ ማይድ፥ ብድንታ ትስትድ፥ 
ቤን በንተ ነገራፔ ስመናጋ ሽን፤ 14 ፕርዳ ገለስ ጦሰይ እንቴፔ ጢሮሰ 
ከተመውኔ ስዶነ ከተመው ፕርዳ ኬህሰነ። 15 ቀስ ቅፍርናሆመ ከተመው፥ 
ኔን ሰሉዋ ፑዴ ጦቁ ጋነው ኮየዲ? ኔን ስኦልያ ዱጌ ዎዸነ።

16 «እንቴ ግዮባ ስይየ አስ ታን ግዮባ ስዬስ፤ እንቴነ እጥየ ኡረይ ተነ 
እጤስ፤ ተነ እጥየ ኡረይ ተነ ኪትዳጋከ እጤስ» ያጊስ።

70 ኤርስዮ አሽከረት ኪቴትዶሳፔ ስምዶሶነ
17 ላፑን ተሙ አሰት፥ «ጎደው፥ ሀረይ አቶ ጠለሄትከ ኔ ሱንተን ኑስ 

አዘዜትዶሶነ» ያጊድ ኡፈይሰን ስምዶሶነ።
18 ዬሱስ ኤተስ ሀጋደን ያጊስ፤ «ሴጣነይ ዎልቀንተደን ሰሉዋፔ 

ኩንድሽን፥ ታን ቤኣስ። 19 እንቴ ሾሻኔ መስመሱዋ ዬዽድ ሄሜተነ መለ፥ 
ሞርክያ ዎልቃ ኡባ ቦል እንቴስ ጎደቴታ እማስ። እንቴነ ቆህያብ አይብኔ 
ባወ። 20 ቱነ አያነይ እንቴስ አዘዜትዮ ግሸው ኡፈይቶፕቴ፤ ሽን እንቴ 
ሱንተይ ሰሉወን ጣፌትዶ ግሸው ኡፈይትቴ» ያጊስ።

ዬሱስ በ ኡፈይሳ ቆንጭሲስ
(ማትዮሰ 11፡25-27፤ 13፡16-17)

21 ዬሱስ ሄ ዎዴ ጌሸ አያነን ኡፈይትድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤ «ተ ኣወው፥ 
ሰሉዋ ሰኣ ጎደው፥ ኔን ሀጋ ኣዽደ ኤረንቸቱፔኔ አኬከንቸቱፔ ጌንተደ፥ 
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10፡22 ዮሃ 3፡35፤ 10፡15 10፡27 ዎጋ 19፡18፤ ዛር 6፡5 
10፡25-28 ማት 22፡35-40፤ መር 12፡28-34 10፡28 ዎጋ 18፡5 
10፡33-34 2ሀን 28፡15 

ኤሬነ ናቱስ ቆንጭስዶ ግሸው፥ ኔነ ገለተይስ፤ ኤ፥ ተ ኣወው፥ አይስ 
ጊኮ፥ ሄጌ ኔ ሼኔደን ኦሴቲስ።

22 «ተ ኣወይ ታስ ኡበባ እሚስ፤ ኣዋፔ ሀረይ ኦንኔ ነአይ ኦነኮ ኤሬነ፤ 
ነኣፔኔ ነአይ ኣዋ ቤሰነው ኮይዮ አሰቱፔ አትን፥ ሀረይ ኦንኔ ኣወይ ኦነኮ 
ኤሬነ» ያጊስ።

23 ዬሱስ በ ኤርስዮ አሽከረቱኮ ጉዬ ስምድ፥ ኤተ ጠላላ ሀጋደን ያጊስ፤ 
«እንቴ ቤእዮጋ ቤእያጌት አንጄትዳጌተ። 24 ታን እንቴስ ዮትዮጌ አይቤ 
ጊኮ፥ ሀነነባ ዮትያጌቱፔ ደሮትኔ ከዎት እንቴ ቤእዮጋ ቤአነው ኮይዶሶነ፤ 
ሽን ቤእቦኮነ፤ እንቴ ስይዮጋከ ስየነው ኮይዶሶነ፤ ሽን ስይቦኮነ» ያጊስ።

አሰው ቀሬትየ ሰማሬ ብተንያ
25 ህግያ ተማርስየ እሶይ ዬሱሰ ፓጨነው አኮ ዪድ፥ «ተማርስያጎ፥ 

ታን ሜርና ዴኡዋ ላተነው አይ ኦቶ?» ያግድ አ ኦይቺስ።
26 ዬሱስ ዛርድ፥ «ህግየን ጣፌትዳጌ አይቤ? ኔን አይ ነበበይ?» ያጊስ።
27 ብተኔ ዛርድ፥ «ኔን ጎዳ ኔ ጦሳ ኔ ኩሜተ ዎዘናፔኔ ኔ ኩሜተ 

ሼምፑዋፔ፥ ኔ ኩሜተ ዎልቃፔኔ ኔ ኩሜተ ቆፋፔ ሲቀ፤ ኔ ሾሩዋከ ኔ 
ሁጴደን ሲቀ» ያጊስ።

28 ያግን ዬሱስ አ፥ «ኔን ግዮጌ ቱመ፤ ሄጋ ኦተ፤ ኔን ሜርነው ዴአነ» 
ያጊስ። 

29 ሽን ህግያ ተማርስያጌ በነ ጥልሰነው ኮይድ ዬሱሰ፥ «ተ ሾሮይ 
ኦኔ?» ያጊስ።

30 ዬሱስ ዛርድ፥ «እስ ብተኔ ዬሩሰላሜፔ የርኮ ቤስ፤ ቢሽን፥ ፐንገት 
አ ቦል ክይዶሶነ። ኤት አ ማዩዋ ቃር ኤክድ፥ አ ሾጭድ፥ ሀይቁዋፔኔ 
ፐጣፔ ግዱወን ዬግድ ቢዶሶነ። 31 እስ ቄሴ ቃደደን ሄ ኦግያረ ቢድ፥ ሄ 
ብተንያ ቤኢስ፤ ቤእድ አ ዬግ በይድ፥ ሀረሳረ ኣዺስ። 32 ሄጋደንከ ቀስ 
ሌወ ዘሬ ሄ ሶሁዋረ ቢድ፥ ብተንያ ቤእድ፥ ዬግ በይድ፥ ሀረሳረ ኣዺስ። 
33 ሽን ሰማርያ አሰ እሶይ ሄ ኦግያረ ቢድ፥ አኮ ዪስ። አ ቤእድ፥ አዮ 
ቀሬቲስ። 34 አኮ ሺቅድ፥ ዘይትያኔ ዎይንያ ኤሳ አ መሱንታ ቦል ትግድ፥ 
ቀቺስ። በ ሀርያ ቶግስድ፥ እመተይ አቅዮ ሶሁዋ ኤፊስ፤ ኤፊድ አ 
ማዲድ አቂስ። 35 ዎንቴተ ገለስ ናኡ ሽልንግያ ኬስድ፥ እመተይ አቅዮ 
ሶሁዋ ናግያጋስ እምድ፥ ‹አ ናገ፤ ኔን ኣን ዉርስዮ ሚሸይ ኣፑነ ግድኮኔ፥ 
ታን ጉዬ ስምዮ ዎዴ፥ ኔስ ቀንጠነ› ያጊስ።

36 «ያትን ሄ ፐንገት ሾጭዶ ብተንያስ ሀ ሄዙ አሰቱፔ አውጌ 
ሾሮትየይ?» ያጊስ።

37 ያግን ህግያ ተማርስያጌ፥ «አዮ ኬህዳጌ ሾሮቴስ» ያጊስ።
ያግን ዬሱስ አ፥ «ባደ ኔንከ ሄጋደን ኦተ» ያጊስ።
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10፡38-39 ዮሃ 11፡1 

ዬሱስ መርትኔ መይራም ሶ ቢስ
38 ዬሱስኔ እ ኤርስዮ አሽከረት ቢሽን፥ እ እስ ቄር ከተማ ጌልን፥ እስ 

መርቶ ግዮ መጫስያ አ በ ሶን ሞካሱ። 39 መርትስ መይራሞ ግዮ ምችያ 
ዴእያረ ዬሱሰ ቶሁዋ መተን ኡተደ፥ አ ቃላ ስየውሱ። 40 ሽን መርተ 
ባስ ኦሶይ ደርዶ ግሸው፥ በ ዎዘነ ግዶን ደሮ ሜቶታሱ። ዬሱሰኮ ሺቀደ፥ 
«ጎደው፥ ታን ሀ ኡበ ኦሱዋ ኦትሽን፥ ተ ምችያ ኡተ በይዶጋ ቆፕኪ? 
ያትኮ ኦ ተነ ማደ ገ» ያጋሱ።

41 ያግን ዬሱስ ዛርድ ኦ፥ «መርቴ፥ መርቴ፥ ኔን ደሮበን ህርጋሰ፤ ቀስ 
ቱገታሰ። 42 ሽን ኮሽያጌ እስባ፤ መይራመ ባፔ ኦንኔ ኤኬነ ሎኦባ ዶራሱ» 
ያጊስ።

ዬሱስ ዎሳባ ተማርሲስ
(ማትዮሰ 6፡9-13፤ 7፡7-11)

11  1 ዬሱስ እስ ሶሁወን ዎሴስ። ዎሳ ዉርስዶ ዎዴ፥ እ ኤርስዮ 
አሽከረቱፔ እሶይ፥ «ጎደው፥ ዮሃንስ በ ኤርስዮ አሽከረተ 

ተማርስዶጋደን፥ ኑን ዎይግ ዎሰናኮ፥ ኑነ ተማርሰ» ያጊስ።
2 ዬሱስ ኤተ፥ «ጦሳ ዎሲድ፥ ሀጋደን ያግቴ፤
‹ሰሉወን ዴእየ ኑ ኣወው፥
ኔ ጌሸ ሱንተይ አንጄቶ።

ኔ ከዎቴተይ ዮ።
ኔ ሼኔ ሰሉወን ሀንዶጋደን፥ ሰአንከ ሀኖ።

 3 ሀች ሀች ኮሽየ ቁመ ኑዮ ሀች እመ።
 4 ኑን ኑነ ናቅዳጌቱዮ ኡባ አቶ ጊዶ ግሸው፥

ኔንከ ኑ ናቁዋ አቶ ገ።
ኑነ ኢተባፔ አሸናፔ አትን፥
ፓጬን ጌልሶፐ› ያግቴ»

ያጊስ።
5 ዬሱስ በ ኤርስዮ አሽከረተ ሀጋደን ያጊስ፤ «ጌለደን ሀይ እንቴፔ እሶይ ቀመ 

ብለሄ በ ለጌ አሰ ሶ ቢድ፥ ‹ተ እሸው፥ ታስ ሄዙ በሶ ኦይተ ተልአ። 6 አይስ 
ጊኮ፥ ተ ለጌ ኦጌፔ ተ ሶ ዪስ፤ ታን አ ስንት ኣትዮብ ባወ› ያግኮ፥ 7 አ ለጌ 
ሶፔ ሃሰዪድ፥ ‹ተነ ዳፉርሶፐ፤ ከሬ ጎርዴቲቺስ፤ ተ ናትከ ተናረ ሂጠን ዴኦሶነ፤ 
ታን ዴንደደ፥ ኔስ አይኔ እመነው ደንደይኬ› ያገኔ? 8 ታን እንቴስ ኦድዮጌ 
አይቤ ጊኮ፥ እ አ ለጌ ግድዶ ግሸው፥ ዴንድ ኤቅድ፥ አዮ አይኔ እሜነን 
እጥኮከ፥ አ ለጌ አ ኦይቺድ ወይስዶ ግሸው፥ ዴንድድ እ ኮይዮባ ኡባ እመነ።

9 «ታን እንቴስ ኦደይስ፤ ዎስቴ፥ እንቴ ኤከነ፤ ኮይቴ፥ እንቴ ዴመነ፤ 
ከሬ ዪድ ጤስቴ፤ ከሬ እንቴዮ ዶዬተነ። 10 አይስ ጊኮ፥ ዎስየ ኡበይ 
ኤከነ፤ ኮይየ ኡረይ ዴመነ፤ ቀስ ከሬ ዪድ ጤስየ ኡረው ከሬ ዶዬተነ።

ሉቃሰ 10 ,  11
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11፡15 ማት 9፡34፤ 10፡25 11፡16 ማት 12፡38፤ 16፡1፤ መር 8፡11 
11፡23 መር 9፡40 

11 «እንቴ ግዶን በ ነእ፥ ‹ቁመ እመ› ጊኮ፥ ሹቸ እመነ ኣው 
ዴኢ? ‹ሞሌ እመ› ጊኮ ሾሸ እመኔ? 12 ዎይ፥ ‹ጱጱሌ እመ› ጊኮ 

መስመሶ እመኔ?* 13 እንቴ ኢተ 
ግዲድ፥ እንቴ ናቱስ ሎኦባ 
እምዮጋ ኤርኮ፥ ያትን ሰሉወን 
ዴእየ ኣወይ በነ ዎስያጌቱስ ጌሸ 
አያና ዋት ደርስድ እመንዴሸ?» 
ያጊስ።

ዬሱሰኔ ብኤል-ዜቡለ
(ማትዮሰ 12፡22-30፤ 
መርቆሰ 3፡20-27)

14 ዬሱስ ብተንያፔ ዱዴ 
ጠለህያ ኬሲስ፤ ጠለሄ ክይዶጋፔ 
ጉይየን፥ ብተኔ ሃሰያ ዶምን፥ አሰይ 
ገረሜቲስ። 15 ሽን ኤተፔ እሶይ 

እሶይ፥ «ጠለሄቱ ሀለቃ ብኤል-ዜቡል ባዮ ዎልቃ እምን፥ ጠለሄተ ኬሴስ» 
ያጊስ። 16 ሀረት አ ፓጨነው እ ሰሉዋፔ መላታ ኦተነ መለ ኮይዶሶነ።* 
17 ሽን ዬሱስ ኤተ ቆፋ ኤርድ፥ ኤተ ሀጋደን ያጊስ፤ «በ ግዶን ሻኬትየ 
ከዎቴተ ኡበይ ጠየነ፤ ሻኬትየ ኬተይከ ኩንደነ። 18 ያትን ሴጣና ከዎቴተይ 
በ ግዶን ሻኬትኮ፥ ሄ ከዎቴተይ ዋንድ ኤቀኔ? እንቴ ተነ፥ ‹ብኤል-ዜቡል 
ኔስ ዎልቃ እምን፥ ጠለሄተ ኬሳሰ› ያጌተ። 19 ተው ብኤል-ዜቡል ዎልቃ 
እምን፥ ታን ጠለሄተ ኬስያባ ግድኮ፥ እንቴ አሰው ዎልቃ ኦን እምን፥ 
ጠለሄተ ኬሰኔ? ሄጋ ግሸው፥ ኤት እንቴ ቦል ፕርደነ። 20 ሽን ጦሰይ ተው 
ዎልቃ እምን፥ ታን ጠለሄተ ኬስያባ ግድኮ፥ ስም ጦሳ ከዎቴተይ እንቴኮ 
ዪቺስ።

21 «ቶራኔ ጎንደልያ ኦይቅደ ምኖ ብተኔ በ ኬታ ናግኮ፥ አ ሜሄ ሰሮ 
ዴአነ። 22 ሽን አፔ ምንያጌ ዪድ፥ አ ጦንድ እ አመን ኡትዶ ቶራኔ 
ጎንደልያ አፔ ዎት ኤክድ፥ አ ሜህያ ሻኬስ።

23 «ተ በገ ግዴነ ኡረይ ተባ እጤስ፤ ቀስ ተናረ እስፔ ሺሼናጌ ላሌስ።

ቱነ አያነይ አሳ ግዶ ስምድ ጌልዮ ጌሉዋ
(ማትዮሰ 12፡43-45)

24 «ቱነ አያነይ አሰፔ ክይዮ ዎዴ፥ በዮ ሼምፕዮሳ ኮዪድ፥ ሃት 
በይነሳረ ኣዼስ፤ አው ቤቴነን እጥኮ፥ ‹ታን አገደ ዪዶ ተ ኬታ ስመነ› 
ያጌስ፤ 25 ስምድ ይዮ ዎዴ፥ ኬተይ ፕቴትድ፥ ጊግ ኡትዳጋ ዴሜስ። 
26 ሄጋፔ ጉይየን፥ ቢድ ባፔ ኢትየ ላፑን ሀረ አያነተ ኤሄስ፤ ሄ አያነት 

ሉቃሰ 11

መስመሱዋ (ሉቃ 11፡12)
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11፡29 ማት 16፡4፤ መር 8፡12 11፡30 ዮና 3፡4 
11፡31 1ከዎ 10፡1-10፤ 2ሀን 9፡1-12 11፡32 ዮና 3፡5 
11፡33 ማት 5፡15፤ መር 4፡21፤ ሉቃ 8፡16 

ጌልድ፥ ሄገን ዴኦሶነ፤ ሄ ብተንያ ዴኦይ ከሴጋፔ ጉዬጌ ኬህ ኢቴስ» 
ያጊስ።

ቱሙ ኡፈይሳ
27 ዬሱስ ሀጋ ግን፥ አሳ ግዶፔ እስ መጫስያ ቃላ ጦቁ ኦተደ፥ «ኔነ 

ቶክደ ኡሎይኔ ኔን ጠምዶ ጠንተይ አንጄትዳጌተ» ያጋሱ። 28 ሽን ዬሱስ፥ 
«አንጄትዳጌት ጦሳ ቃላ ስይድ፥ ሄ ቃለይ አዘዝዮጋደን ኦትያጌተ» ያጊስ።

ዮናስ መላታ ግድዮ ሀኖታ
(ማትዮሰ 12፡38-42)

29 ደሮ አሰይ ሺቅዶ ዎዴ፥ ዬሱስ ሀጋደን ያገነው ዶሚስ፤ «መላታ 
ኮይየ ሀ ዎድያ አሰይ ኢተ፤ ሀነነባ ዮትየ ዮናሰ መላታፔ ሀረይ አዮ 
እሜቴነ። 30 ዮናስ ነነዌ ከተማ አሳስ መላተ ግድዶጋደን፥ ታን አሰ ነአይ፥ 
ሀ ዎድያ አሳስ መላተ ግደነ። 31 ቶሆሰ በገ ቢታ ከውያ ሶሎሞነ ኣዽደ 
ኤረቴታ ስየነው ሰኣ ገጣፔ ዪዶ ግሸው፥ ፕርዳ ገለስ ዴንደደ፥ ሀ ዎድያ 
አሳ ሞተነ፤ ቤእቴ፤ ሶሎሞነፔከ ኣዽያጌ ሀገን ዴኤስ። 32 ነነዌ አሰይ 
ዮናስ ዮትዶገን በንተ ነገራፔ ስምዶ ግሸው፥ ፕርዳ ገለስ ዴንድድ፥ እንቴ 
ቦል ፕርደነ፤ ቤእቴ፤ ዮናሰፔ ኣዽያጌ ሀገን ዴኤስ።

33 «ሶ ጌልየ አሳስ ፖአነ መለ፥ ጦምፕያ ጦምፕድ፥ ጦቀን ዎተናፔ አትን፥ 
ጌንትድ ዎይኮ ኬርየን ቁምእድ ዎትየይ ኦንኔ ባወ። 34 ኔ አይፌ ኔ ቦላስ ጦምፔ 
መለ፤ ኔ አይፌ ፐየ ግድዮ ዎዴ ኔ ቦለ ኡበይ ፖኦ፤ ሽን ኔ አይፌ ፐየ ግደነ 
ጠይኮ፥ ኔ ቦለይ ጡመ ግደነ። 35 ሄጋ ግሸው፥ ኔ ቦል ዴእየ ፖኦይ ጡመ ግዴነ 
መለ ናጌተ። 36 ስም ኔ ቦለ ኡበን አይኔ ጡም በይነን ኩሜተ ፖኦይ ዴእኮ፥ 
ጦምፔ በ ወገገ ፖኡዋ ኔ ቦል ፖእስዮጋደን፥ ኔ ቦለይ ወገገ ፖኦ ግደነ» ያጊስ።

ፐርሳዌተኔ ህግያ ተማርስያጌተ ወለሲስ
(ማትዮሰ 23፡1-36፤ መርቆሰ 12፡38-40)

37 ዬሱስ ሃሰያ ዉርስዶ ዎዴ፥ እስ ፐርሳዌ፥ «ተናረ ላጣ መርኪ» 
ያግድ አ ዎሲስ፤ ዎስን ዬሱስ ጌልድ ማነው ኡቲስ። 38 ላጣ ማናፔ ከሴ 
ዬሱስ ኩሽያ ሜጬትቤናጋ ቤእድ፥ ፐርሳዌ ገረሜቲስ።

39 ገረሜትን ጎደይ አ፥ «ፐርሳዌቶ፥ ሻትያዮኔ ኬርያዮ ቦለ በጋ ጌሼተ፤ 
ሽን እንቴዮ ግዶረ ቦንቅዮጌኔ ኢተቴተይ ኩም ኡቲስ። 40 ኤየቶ፥ ገጣ 
ሜዽደ ጦሰይ ግዱዋ ሜዽቤኔዬ? 41 ሽን እንቴ ሲንያንኔ ሰይንየን ዴእያጋ 
ህዬሳስ እምቴ፤ እንቴስ ኡበበይከ ጌሸ ግደነ።

42 «ሽን ፐርሳዌቶ፥ እንቴዮ ኣዬአነ! አይስ ጊኮ፥ ቦተ ሰዉዋፔ፥ ከሬተ 
ሰዉዋፔ፥ ጠሎትያፔኔ ቶክዶባ ኡባፔ አስረታ ጦሳዮ እንቴ እሜተ፤ ሽን 

ሉቃሰ 11
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11፡42 ዎጋ 27፡30 11፡51 ዶሜ 4፡8፤ 2ሀን 24፡20-21 
12፡1 ማት 16፡6፤ መር 8፡15 12፡2 መር 4፡22፤ ሉቃ 8፡17 

ጥሎቴታኔ ጦሳ ሲቅዮጋ እንቴ አግ በዬተ፤ ሀረተከ አጌነን፥ ኦተነው ቤስየ 
ዮሆት ሀጌተ።

43 «ፐርሳዌቶ፥ አይሁደ ዎሰ ኬተን እንቴ ቦንቾ ሶሁወን ኡተነው 
ኮይዮ ግሸውኔ፥ ግየን ቦንቾ ሰሮታ ኮይዮ ግሸው እንቴስ ኣዬአነ። 44 ሎኦ 
ምሰትየ ኢተቶ፥ ህግያ ተማርስያጌቶ፥ ፐርሳዌቶ፥ እንቴስ ኣዬአነ፤ አይስ 
ጊኮ፥ እንቴ አስ ኤሬነን ዬዽ ሄሜትዮ ቤቴነ ዱፎ ምሰቴተ» ያጊስ።

45 ህግያ ተማርስያጌቱፔ እሶይ አ፥ «ተማርስያጎ፥ ኔን ሄጋ ያግዮገን ኑነ 
ቀስ ጨያሰቴኔ» ያጊስ።

46 ያግን ዬሱስ ዛርድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤ «ህግያ ተማርስያጌቶ፥ እንቴስ 
ኣዬአነ፤ አይስ ጊኮ፥ ቶከነው ዴጥየ ቶሁዋ አሰ ቶሴተ፤ ሽን ቶክየ አሰ 
ማደነው ሀረይ አቶ፥ እንቴ እንቴ ሁጴን ብረዽየንከ ሄ ቶሁዋ ቦቼኬተ።

47 «እንቴ ኣወት ዎርዶ ሀነነባ ዮትያጌቱስ ዱፉዋ ቦል ኬታ እንቴ 
ኬጥዮ ግሸው፥ እንቴስ ኣዬአነ። 48 ስም እንቴ ኣወት ሀነነባ ዮትያጌተ 
ዎርን፥ እንቴ ኤተ ዱፉዋ ቦል ኬታ ኬጥዮ ግሸው፥ ‹ኤተ ኦሶይ ሎኦ› 
ያግድ፥ ኤተባ መርከቴተ። 49 ሄጋ ግሸው፥ ጦሳ ኣዽደ ኤረቴተይ፥ ‹ታን 
ሀነነባ ዮትያጌተኔ ኪቴትዳጌተ ኤተኮ ኪተነ፤ ኪትዶጌቱፔ እሱዋ እሱዋ 
ኤት ዎረነ፤ እሱዋ እሱዋ ቱገየነ› ያጊስ። 50-51 ኣቤለ ዎሮሰፔ ዶምድ፥ 
የርሽዮሳፔኔ ቤተ መቅደስያፔ ግዱወን ዎርዶ ዘካርያሰ ዎድያ ገከናሽን፥ 
ሰአይ ሜሬቶሰፔ ዶምድ ጉክደ ሀነነባ ዮትየ ኡበቱ ሱታ ግሸው፥ ሀ 
ዎድያ አሰይ ቀጠዬተነው ቤሴስ፤ ኤ፥ ሀ ዎድያ አሰይ ቀጠዬተነው 
ቤሴስ።

52 «ህግያ ተማርስያጌቶ፥ ኤራ ኬታ ዶይየ ቁልፕያ እንቴ ኤክዴተ፤ 
እንቴ ሁጵየውኔ ጌልቤኬተ፤ ቀስ ጌለነው ኮይያጌተኔ ጌልሴኬተ» 
ያጊስ።

53-54 ዬሱስ ሄጋፔ ቢዶ ዎዴ፥ ህግያ ተማርስያጌትኔ ፐርሳዌት አ 
ደሮ እጡዋ ዶምድ፥ እ በለባ ሃሰይኮ ኦይቀነው ናጊድ፥ ደሮ ዮሁዋ ኬህ 
ኦይችዶሶነ።

ዬሱስ «ሎኦ ምለትየ ፐርሳዌቱ ኢተቴታፔ ናጌትቴ» ያጊስ
(ማትዮሰ 10፡26-27)

12  1 ሄ ዎዴ ደሮ ሸኡ አሰይ እሶይ እሱዋ ዬዸነ ገከናሽን ሺቅ 
ኡትዳሽን፥ ዬሱስ ኤርስዮ አሽከረቱስ ኮይሮረ ኦደነው ዶምድ፥ 

«ፐርሳዌቱ እርሹዋፔ ናጌትቴ፤ ሄጌኔ፥ ሎኦ ምሰትየ ኢተቴታፔ ናጌትቴ 
ግዮጋ። 2 ሽን አይብኔ ጌንት ዎትዶበይ ቆንጭያ ክዬነን አቴነ፤ ቀስ ቆት 
ዎትዶበይከ ኤሬቴነን አቴነ። 3 ሄጋ ግሸው፥ እንቴ ጡመን ሃሰይዶበይ 
ኡበይ ገለስ ፖኡወን ስዬተነ፤ እንቴ አስ በይነሰን ሀይተን ሳሱክድ 
ኦድዶበይ ኡበይ ኬታ ሁጵየን አዋጄተነ።

ሉቃሰ 11 ,  12



145

 

12፡10 ማት 12፡32፤ መር 3፡29 
12፡11-12 ማት 10፡19-20፤ መር 13፡11፤ ሉቃ 21፡14-15 

ኦስ የየነው ቤስያኮ
(ማትዮሰ 10፡28-31)

4 «ተ እሸቶ፥ ታን እንቴዮ ኦደይስ፤ ሀእ አሹዋ ዎርድ፥ ጉዬፔ አይኔ 
ሄጋፔ ኣዽያባ ኦተነው ደንደዬናጌተው የዮፕቴ። 5 ሽን እንቴ ኦስ የየናኮ፥ 
ታን እንቴነ ኤርሰነ፤ ዎርዶጋፔ ጉይየን፥ ጋነብየን ኦለነው ዎልቀይ 
ዴእዮጋስ የይቴ፤ ኤ አስ የይቴ ገይስ።

6 «እቸሹ ሲኔ ከፎት ሰንትምየን በይዜቶኮናዬ? ኤተፔ እስኖኔ ጦሰይ 
ዶጌነ። 7 ሽን ሀረይ አቶ እንቴ ሁጵየን ዴእየ ብናነ ኡበይከ ቆደን ዴኤስ፤ 
ስም የዮፕቴ፤ ደሮ ሲኔ ከፎቱፔ እንቴ ኣዼተ።

ክርስቶሰባ መርከተነው ቤሴስ
(ማትዮሰ 10፡32-33፤ 12፡32፤ 10፡19-20)

8 «ታን እንቴዮ ኦደይስ፤ ተባ አሰ ስንተን መርከትየ ኦዮከ ታንከ አሰ 
ነአይ፥ ቀስ ጦሳ ኪተንቸቱ ስንተን መርከተነ፤ 9 ሽን አሰ ስንተን ተነ 
ከድያጋ ታንከ አሰ ነአይ፥ ቀስ ጦሳ ኪተንቸቱ ስንተን አ ከደነ።

10 «ተ ቦል፥ አሰ ነኣ ቦል፥ ኢተባ ሃሰይየ ኡባ ነገረይ አቶ ጌቴተነ፤ 
ሽን ጌሸ አያና ጨይየ ኡራ ነገረይ አቶ ጌቴቴነ።

11 «እንቴነ አይሁደ ዎሰ ኬተቱኮ፥ ዳነቱኮኔ፥ ዴርያ ሃርያጌቱኮ ኤህዮ 
ዎዴ፥ ‹ዋትድ ዛረኔ? ዎይ ዎይግድ ሃሰየኔ?› ያግድ ህርጎፕቴ፤ 12 አይስ 
ጊኮ፥ እንቴ ሄ ዎዴ ጋነው ቤስያባ እንቴነ ጌሸ አያነይ ተማርሰነ» ያጊስ።

ዱሬ ብተንያ ኤየቴታ
13 ደሮ አሳፔ እሶይ አ፥ «ተማርስያጎ፥ ተ ኣወይ አግድ ሀይቅዶ አቁዋ 

ተ እሸይ ተናረ ሻከነ መለ፥ አዮ ዮተ» ያጊስ።
14 ሽን ዬሱስ፥ «ብተንየው፥ ተነ እንቴ ቦል ፕርድየ ዳነ ዎይ ሄጋ 

እንቴስ ሻክያጋ ኦትድ ሱንትደይ ኦኔ?» ያጊስ። 15 ቀስ ኤተ፥ «አሰስ 
ደሮ ሚሸይ ዴእኮከ፥ አ ሼምፖይ ሄ ዱሬቴተን ዴኤነ ግሸው ናጌትቴ፤ 
ዱሬቴተ አሞ ኡባፔከ እንቴነ ናግቴ» ያጊስ።

16 ኤተስ ሌምሱዋ ኦዲድ፥ «እስ ዱሬ ብተንያ ቢተይ ደሮ ሞኬስ። 
17 ብተኔ፥ ‹ታስ ተ ከታ ዎትዮ ሶሆይ በይነ ግሸው ዋቶሸ› ያግድ፥ በ 
ዎዘነን ቆፒስ፤ 18 ‹ታን ዋተኔ ጊኮ፥ ተ ጎተራ ቆለደ፥ ሀረ ግተትያጋ 
ጎተረነ፤ ተ ከታኔ ተባ ኡባ ሄገን ዎተነ። 19 ያተደ ተነ፥ «ላ ተኖሾ፥ ኔስ 
ደሮ ለይታስ ግድየ ደሮ ሚሸይ ዴኤስ፤ ሼምፐ፥ መ፥ ኡየ፥ ኡፈይተ» 
ጋነ› ያጊስ።

20 «ሽን ጦሰይ አ፥ ‹ላ ሀ ኤየው፥ ኔን ሀች ቀመ ሀይቃሰ፤ ያትን፥ ሀ 
ኔን ሺሽዶበይ ኦስ ግደኔ?› ያጊስ።

ሉቃሰ 12
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12፡27 1ከዎ 10፡4-7፤ 2ሀን 9፡3-6 12፡35 ማት 25፡1-13 12፡36 መር 13፡34-36 

21 «ጦሳ መተን ዱሬ ግዴነን፥ በው ሚሸ ሺሽየይ ኦንኔ ሄ ብተንያ 
መለ» ያጊስ።

ጦሳ አመኔትዮጋ
(ማትዮሰ 6፡25-34)

22 ዬሱስ ኤርስዮ አሽከረተ፥ «ሄጋ ግሸው፥ ታን እንቴዮ ኦደይስ፤ 
እንቴ ፐጠ ዴአነው ማነባስኔ ዎይ እንቴ ቦለው ማየነባስ ህርጎፕቴ። 
23 አይስ ጊኮ፥ ሼምፖይ ቁመፔ ኣዼኔ? ቀስ ቦለይ ማዮፔ ኣዼኔ? 
24 ቆራሴተ ጤልቴ፤ ኤት ዜሮኮነ፤ ጨኮኮነ፤ ኤተው ምንጅዮ ኬት ዎይ 
ጎተር ባወ፤ ኤተ ጦሰይ ምዜስ፤ ከፎቱፔ እንቴ ኬህ ኣዼተ። 25 እንቴ 
ግዶን ደሮ ቆፕድ፥ በ ጌሳ ቦል እስ ወረ ጉጀነው ደንደይየይ ኦኔ? 
26 ያትን እንቴ ሄጋ መለ፥ ጉተባ ኦተነው ደንደዬናጌት አይስ ሀረበው 
ህርጌቲ?

27 «ጪሸት ዋን ድጭያኮ ጤልቴ፤ ዳፉሮኮነ ዎይ ፑቶ ሱቆኮነ። ሽን 
ታን እንቴዮ ኦደይስ፤ ሀረይ አቶ፥ ሶሎሞን ሄጋ ኬነ ቦንቼትዳጋ ግዲድ፥ 
ሄ ጪሸቱፔ እሱዋጋ መላ ማይቤነ። 28 ላፈ አመኖይ ዴእዮጌቶ፥ ጦሰይ 
ሀች ዴእድ፥ ዎንቶ ጮጭያ ተመን ኤጥየ ዴምባ ማታ መይዝያጌ፥ 
እንቴነ ኤታጋፔ ኣትድ፥ ዋት መይዜኔ?

29-30 «እንቴ ማነባኔ ኡየነባ ደርስድ ኮዮፕቴኔ ቀስ ህርጎፕቴ። አይስ 
ጊኮ፥ ሀ ሰአን ዴእየ አመኔነ አሰት ሄ ኡበባ ደርስድ ኮዮሶነ፤ ቀስ ሄ 
ኡበይ እንቴነ ኮሽዮጋ እንቴ ኣወይ ኤሬስ። 31 ሄጋ አግ በይድ፥ ጦሳ 
ከዎቴታ ኮይቴ፤ እ ሄጌተ እንቴስ እመነ።

ሀ ሰአን ሚሻ ደገየነው ቤሴነ
(ማትዮሰ 6፡19-21)

32 «አመርደ ዶርሰ ዉድየው፥ እንቴ ኣወይ በ ከዎቴታ እንቴስ እመነው 
ኡፈይትዮ ግሸው የዮፕቴ። 33 እንቴስ ዴእያባ በይዝቴ፤ ህዬሰው እምቴ፤ 
ከይሶይ ሺቄነሰን፥ ብልአይ ቦቼነሰን፥ ሰሉወን ዉሬነ ሚሻ ደገይድ፥ 
ጬጌነ ኮርጁዋ እንቴ ሁጴስ ኦትቴ። 34 አይስ ጊኮ፥ እንቴ ዎዘነይ እንቴ 
ሚሸይ ዴእዮሰን ዴአነ።

ኦሰንቸቱ ምኖቴታ
35-36 «በንተ ጎደይ ቡለቻፔ ሶ ስምድ፥ ከርያ ዶየነው ጤግዮ ዎዴ፥ 

ሶሁዋረ ዶየነው ናግየ አሰቱደን፥ እንቴ ጤሰን ቀበቱዋ ምንት ግጥድ፥ 
ጦምፕያ ጦምፕድ፥ ጊግ ኡትቴ።  37 በንተ ጎደይ ሶ ይዮ ዎዴ፥ ጥስኬነን 
ናጊድ ኡትደ አሽከረት ዋን አንጄተንዶናሸ! ታን ቱማ ገይስ፤ እ 
ኤተ፥ ‹ኡትቴ› ጊድ፥ በ ቀበቱዋ ምንትድ፥ ኤተ ስንተው ቁማ ኣተነ። 
38 ኦመርሰ ግድን፥ ዎይ ቀመ ብለሄ ግድን፥ አውዴኔ ኤተ ጎደይ ዪድ፥ 

ሉቃሰ 12



147

 

12፡39-40 ማት 24፡43-44 12፡50 መር 10፡38 12፡53 ምክ 7፡6 

ኤተ ጊግ ኡትዳጌተ ቤእኮ፥ ኤት ዋን አንጄተንዶናሸ! 39 ሽን እንቴ እስባ 
ኤርቴ፤ ሄጌኔ አይቤ ጊኮ፥ ከይሶይ ያነ ዎድያ ኬታወይ ኤርዳኮ፥ ቤጎትድ 
ከይሱወን በ ኬታ ቦክሴነ። 40 ታን አሰ ነአይ፥ እንቴ ቆፔነ ዎድየን ያነ 
ግሸው፥ እንቴከ ቀስ ጊግ ኡተነው ቤሴስ» ያጊስ።

ኢተኔ ኬሀ ኦሰንቸቱ ሌምሱዋ
(ማትዮሰ 24፡45-51)

41 ጴጥሮስ አ፥ «ጎደው፥ ኔን ሀ ሌምሱዋ ኑስ ኦደይዬ ኡባስ ኦደይ?» 
ያጊስ።

42 ጎደይ ዛርድ ያጊስ፤ «ያትን በ ሶ አሰው ቁማ ኮሽዮ ዎድየን 
እመነ መለ፥ አ ጎደይ ሱንትዮ አመኔትየ ዎዘናመ አሽከር ኦኔ? 43 እ 
ሄጋደን ኦትሽን፥ አ ጎደይ ዪድ፥ ዴምዮ አሽከረይ አንጄትዳጋ። 44 ታን 
እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ ጎደይ ሄ አሽከራ በባ ኡባ ቦል ሱንተነ። 45 ሽን 
ሄ አሽከረይ፥ ‹ተ ጎደይ ገምእድ ያነ› ያግድ፥ በ ዎዘነን ቆፕድ፥ ሀረ 
አሽከረተ፥ አቱማጌተኔ መጫጌተ ዴሼታ ዶምኮ፥ ቀስ ሜታኔ ኡሻ 
ዶምኮኔ መቶትኮ፥ 46 ሄ አሽከራ ጎደይ እ ቆፕቤነ ገለሳንኔ ቀስ እ ኤርቤነ 
ሳትየን ያነ። ዪድ አ ቀንጤሬትድ፥ አመኔቴነ አሰይ ዴእዮሰን ዎተነ።

47 «በ ጎደይ ዶስዮባ ኤሪድ ጊጌትቤነ አሽከረይ፥ ዎይ እ ዶስዮጋደን 
ኦቴነን እጥደ አሽከረይ፥ ልሱወን ደሮ ገረፌተነ። 48 ሽን በ ጎደይ ዶስዮባ 
ኤሬነን ልሱወን ገረፈነው ቤስያባ ኦትደ አሽከረይ ልሱወን ጉታ ገረፌተነ። 
ደሩዋ እምዶ ኡራፔ ደሮይ ኮዬቴስ። አፔከ ደርያጋ እምዶ ኡራፔ ኬህ 
ደሮይ ኮዬቴስ።

ኡበባ አግድ ዬሱሰ ካልዮጋ
(ማትዮሰ 10፡34-36)

49 «ታን ተመን ሰኣ ኦይተነው ያስ፤ ሀእከ ጡጌተፔ ሀረባ አይኔ ኮይኬ። 
50 ታን ጠመቄተነ ጥንቀትያ ዴአውሱ፤ ሄ ጥንቀትያ ፖሌተናሽን፥ ታን 
ዋነ ቱገተኔሸ! 51 ታን ሰኣስ ሰሮቴታ ኤሃነው ዪደባ እንቴስ ምለቲ? ቺ፥ 
ቺ፥ ታን እንቴዮ ኦደይስ፤ ታን አሳ ግዱወን ሻሆቴታ ሜዸነው ዪዶጋፔ 
አትን። 52 አይስ ጊኮ፥ ሀጋፔ ስንተን እስ ኬተን እቸሹ አሰት ዴአነ፤ 
ዴእሽን ሄዘይ ናኣ ቦል፥ ናአይ ሄዛ ቦል ዴንድድ፥ ሻሄተነ። 53 ኣወይ በ ነኣ 
ቦል፥ ነአይ በ ኣዋ ቦል፥ ኣይያ በ ነኤ ቦል፥ ነእያ በ ኣዬ ቦል፥ ቦሎትያ በ 
ነኣ መቼ ቦል፥ ነኣ መችያ በ ቦሎቴ ቦል፥ ዴንድድ ሻሄተነ» ያጊስ።

ዎድያ ሀኖታ ኤርዮጋ
(ማትዮሰ 16፡2-3)

54 ዬሱስ ቀስ አሳ፥ «አወይ ዉልዮ በጋረ ክይየ ሻራ እንቴ ቤእዮ 
ዎዴ፥ ሶሁዋረ፥ ‹ዎልቃመ እረይ ዬስ› ያጌተ፤ ቱመከ ዬስ። 55 ቶሆሰ 
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በጋረ ጨርኮይ ጨርክዮ ዎዴ፥ ‹ሆምበነ ሀኔስ› ያጌተ፤ ቱመከ ሆምቤስ። 
56 እንቴ ሎኦ ምሰትየ ኢተት፥ ሰኣኔ ሰሉዋ ጤልድ፥ ሀነነባ ኤሪድ፥ ሀ 
ዎድያባ አይስ ኤሬኬቲ?

ሞትያጋረ ስጌቲችዮጋ
(ማትዮሰ 5፡25-26)

57 «ያትን አይስ እንቴ እንቴ ሁጵየን ጥሉዋ ፕርዴኬቲ? 58 ኔነ ፕርደ 
ኬተን ሞትያጌ ዳነ ስንት ጎቼነ መለ፥ ቀስ ዳነይ ኔነ ፖልስየው ኣትድ 
እሜነ መለ፥ ፖልሴከ ቀሾ ኬታ ጌልሴነ መለ፥ ኔነ ሞትያጋረ ፕርደ ኬታ 
በይደ፥ ኦግየን ስጌተይቸ። 59 ታን ኔዮ ኦደይስ፤ ኔን እስ ሰንትሜ አቴነን፥ 
ኔ መቀጩዋ ዉርሰደ ቀንጠነ ገከናስ፥ ሙሌከ ቀሾ ኬታፔ ክየከ» ያጊስ።

ነገራፔ ስሜነ ኡበይ ጠየነ

13  1 እስ እስ አሰይ ሄ ዎዴ ዪድ፥ ገሊለ አሰቱባ ዬሱሰስ ኦዲድ፥ 
«ጵላጦስ ገሊለ አሰተ ዎርድ፥ ኤተ ሱታ ኤት የርሽዮባረ ወለኪስ» 

ያጊስ። 2 ዬሱስ ዛርድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤ «ሀ ገሊለ አሰት ሀይቅዶ ግሸው፥ 
ያትን እንቴስ ሀረ ገሊለ አሰ ኡባፔከ ነገረንቸ ምለትዮና? 3 ቺ፥ ኤት 
ግዴናጋ ታን እንቴስ ኦደይስ፤ ሽን እንቴ ነገራፔ ስሜነን እጥኮ፥ እንቴ 
ኡበይከ ሄጋደን ሀይቀነ። 4 ዎይኮ ሰሊሆሜን ሹቸን ኬጥዶ አዱሰ ኬተይ 
ኤተ ቦል ኩንድድ፥ ዎርዶ ተመኔ ሆስፑን አሰት ዬሩሰላሜን ዴእየ ኡባፔ 
ደሮ ናቅዳጌተ እንቴስ ምለትዮና? 5 ቺ፥ ኤት ናቅቤናጋ ታን እንቴስ 
ኦደይስ፤ ነገራፔ ስሜነን እጥኮ፥ እንቴ ኡበይ ሄጋደን ሀይቀነ» ያጊስ።

አይፌነ በለሴ ሌምሱዋ
6 ቀስ ዬሱስ ሀ ሌምሱዋ ኤተስ ኦዲስ፤ «ሀጌ አውጌ ጊኮ፥ እስ 

ብተንያስ ዎይንያ ቱራ ግዶን ቶኬትደ በለስዮ ግዮ ምትያ ዴአውሱ። ሄ 
ብተኔ ምትያ አይፍዳኮኔ ጊድ ይን፥ አይፌ እ ቦል ጠዪስ። 7 ዎይንያ 
ቱራ ኦትያጋ እ፥ ‹ታን ሀ በለሴፔ አይፌ ዴመነ ያገይደ፥ ሄዙ ለይተ 
ገከናሽንከ የ ያደ አይኔ ዴመቤይኬ። ሄ በለስያ አይስ ገዴን ጮ ኤቀ 
በየዴ? ቀንጠ ኦለ› ያጊስ። 8 ሽን ዎይንያ ቱራ ኦትያጌ ዛርድ፥ ‹ጎደው፥ 
ታን ኦ ቡልአደ እ ጠጱወን ኦሻ ዬገናሽን፥ ሀ ለይትከ አገ በየ። 9 ለይት 
አ አይፍኮ ሎኦ፤ ሽን አይፌነን እጥኮ ቀንጤቱ› ጊስ» ያጊስ።

ዬሱስ እስ ቁነ ምሽርዮ ሰምበተን ፐቲስ
10 እስ ሰምበተን ዬሱስ አይሁደ ዎሰ ኬተቱፔ እሱወን ተማርሴስ። 

11 ተመኔ ሆስፑን ለይታሰፔ ዶመደ፥ እ ቦል ኢተ አያነይ ዴእያጌ 
ሀርግስን፥ ሰሄተደ ዴእየ እስ ምሽርያ ዴአውሱ። ቁነ ግድዳረ ሙሌረ 
ስት ጋደ ኤቀነው ደንደየቤይኩ። 12 ዬሱስ ኦ ቤእዶ ዎዴ፥ «መጫሴ፥ ኔ 
ሀርግያፔ ፐጠደሰ» ያጊስ። 13 በ ኩሽያ እ ቦል ዎትን፥ ሶሁዋረ ስት ገ 
ኤቀደ ጦሳ ገለታሱ።
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13፡14 ኬሳ 20፡9-10፤ ዛር 5፡13-14 13፡27 መዘ 6፡8 

14 ሽን አይሁደ ዎሰ ኬታ ሀለቀይ ዬሱስ ሰምበተ ገለሰን ሀርግያፔ ምሽርዮ 
ፐትዶ ግሸው ሀንቄትድ አሳ፥ «ኦሶ ኦትዮ ገለሰት ኡሱፑነ፤ እንቴ ዪድ 
ሀርግያፔ ፐጠነው ቤስዮይ ሄ ገለሰቱነፔ አትን፥ ሰምበታነ ግዴነ» ያጊስ።

15 ጎደይ ዛርድ፥ «ሀ ሎኦ ምለትየ ኢተ አሰቶ፥ እንቴፔ እሶይኔ 
ሰምበተን ቦራ ዎይ ሀርያ ጋጣታፔ ብርሽድ፥ ሃታ ኡሸነው ኤፌኔ? 16 ሀነ 
አብረሃመ ዘርያ ተመኔ ሆስፑን ለይታሰፔ ሴጣነይ ቀችዶረ ቀሹዋፔ 
ሰምበተን ብርሼተነው ቤሴኬ?» ያጊስ። 17 እ እምዮ ዛሮይ አ ሞርኬተ 
ዬለዪስ፤ እ ኦትዶ ኦረተ ዮሆ ኡበን አሰይ ኡበይ ኡፈይቲስ።

ሰናፍጭ ግዮ ምቴ ዜሬታ ሌምሱዋ
(ማትዮሰ 13፡31-32፤ መርቆሰ 4፡30-32)

18 ዬሱስ፥ «ጦሳ ከዎቴተይ አይ ምለቲ? እ አይ ምለትያኮ፥ ታን 
እንቴነ ዋተ ቤሶ? 19 ጦሳ ከዎቴተይ ሰናፍጭ ግዮ ቂ ምቴ አይፍዮ 
ምለቴስ። ሄ ምቴ አይፍዮ አሰይ ኤክድ ዜሪስ፤ ዜርን ሞክዳረ ድጨደ 
ግተ ምተ ግዳሱ፤ ግድን ከፎይ እ ተሽያ ቦል ባስ ኬጢስ» ያጊስ።

እርሹዋ ሌምሱዋ
(ማትዮሰ 13፡33)

20 ቀስከ ዬሱስ፥ «ጦሳ ከዎቴተይ አይ ምለትያኮ፥ ታን እንቴነ ዋተደ 
ቤሶ? 21 እስ ምሽርያ ሄዙ ኬሬ ጢልያ ኤከደ፥ ሙነቅዶ ሙነቀይ ኡበይ 
ዴንደነ ገከናስ፥ ኣን ትግዶ እርሹዋ ምለቴስ» ያጊስ።

ኡንኦ ፔንግያባ
(ማትዮሰ 7፡13-14፥21-23)

22 ዬሩሰላሜ ቢድ፥ ግተ ከተማንኔ ቄር ከተመን ዴእየ አሳ 
ተማርሲድ ኣዼስ። 23 ኣዽሽን እስ ብተኔ አ፥ «ተ ጎደው ኔን አሸናጌት 
አመርዳጌቴ?» ያጊስ።
ያግን ዬሱስ ኤተ፥ 24 «ታን እንቴዮ ኦደይስ፤ ደሮ አሰይ ጌለነው ኮየነ 

ሽን ደንደዬነ ግሸው፥ ኡንኦ ፔንግያረ ጌለነው ኦሌትቴ። 25 ኬታወይ 
ዴንድድ፥ በ ኬታ ጎርድርግን፥ ከሬን እንቴ ኤቅድ፥ ‹ጎደው፥ ጎደው፥ 
ኑስ ዶየርኪ› ያግድ ጤሳ ዶምዮ ዎዴ፥ እ ዛርድ፥ ‹እንቴ አወፔ ይያኮ፥ 
ታን እንቴነ ኤርኬ› ያገነ።

26 «ሄ ዎዴ እንቴ፥ ‹ኑን ኔናረ ሚደ፤ ኡይደ፤ ኔን ኑ ቢተን 
ተማርሰደሰ› ያገነ።

27 «ያግን እ ቀስ፥ ‹ታን እንቴስ ኦደይስ፤ እንቴ አወፔ ይያኮ፥ ታን 
እንቴነ ኤርኬ፤ መከለት ኡበይከ ተ መተፔ ሃክቴ› ያገነ።

28 «አብረሃም፥ ይሳቅ፥ ያቆብኔ ሀነነባ ዮትያጌት ኡበይ፥ ከሬን 
እንቴ ኤቅዳሽን፥ ጦሳ ከዎቴተን ዴእያጌተ እንቴ ቤእዮ ዎዴ፥ እንቴ 

ሉቃሰ 13
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13፡28 ማት 22፡13፤ 25፡30 13፡28-29 ማት 8፡11-12 
13፡30 ማት 19፡30፤ 20፡16፤ መር 10፡31 13፡35 መዘ 118፡26፤ ኤርማ 22፡5 
14፡5 ማት 12፡11 

ዬከነኔ አቻ ገርጨነ። 29 አሰይ አርሾፔኔ አርጎፔ፥ ቀስ ሁጴሰ በገፔኔ 
ቶሆሰ በገፔ ዪድ፥ ጦሳ ከዎቴተን ቁማ ማነው ኡተነ። 30 ቤእቴ፤ ሀእ 
ጉዬን ዴእያጌት ስንተው ኣዸነ፤ ሀእ ስንተን ዴእያጌት ጉዬ ኣዸነ» 
ያጊስ።

ዬሱስ ዬሩሰላሜ ወለሲስ
(ማትዮሰ 23፡37-39)

31 ሄ ዎዴ ፐርሳዌቱፔ እሶይ እሶይ ዬሱሰኮ ዪድ፥ «ሄሮድስ ኔነ 
ዎረነው ኮይዮ ግሸው፥ ሀጋፔ በይቸ» ያግዶሶነ።

32 ያግን ዬሱስ ዛርድ፥ «ቢድ ሄ ዎረከናስ፥ ‹ሀችኔ ዎንቶ ጠለሄተ 
ኬሰነ፤ ቀስ ሀርግደ አሳከ ፐተነ፤ ያተደ ሄዘንቶ ገለስ ተ ኦሱዋ ዉርሰነ› 
ያግቴ። 33 ሽን ሀነነባ ዮትያጌ ዬሩሰላሜፔ ሀረሰን ሀይቀነው ቤሴነ ግሸው፥ 
ታን ሀች፥ ዎንቶኔ ዎንትፌን ኦግያ ቦለን ዴአነው ቤሴስ።

34 «ዬሩሰላሜ ከተማ አሰው፥ ዬሩሰላሜ ከተማ አሰው፥ ሀነነባ 
ዮትያጌተ እንቴ ዎሬተ፤ ጦሰይ እንቴኮ ኪትዶጌተከ ሹቸን ጨዴተ፤ ኩትያ 
በ መረተ በ ቄፍየን ሀጵዮጋደን፥ ታን እንቴ ናተ እስ ድር ሺሸነው ኣፑቶ 
ኮይደና! ሽን ተነ ድግዴተ። 35 ቤእቴ፥ ጦሰይ እንቴ ኬታ ሙሌረ ዬግ 
በየነ፤ ታን እንቴዮ ኦደይስ፤ እንቴ፥ ‹ጎዳ ሱንተን ይያጌ አንጄትዳጋ› ጋነ 
ገከናሽን፥ ተነ ቤኤኬተ» ያጊስ።

ዬሱስ ቀስከ እስ ሀርገንቻ ሰምበተን ፐቲስ

14  1 እስ ሰምበተ ገለስ ዬሱስ ፐርሳዌቱ ሀለቀቱፔ እሱዋ ሶ ላጣ 
ማነው ቢስ። ሄ ዎዴ ኤት አ ደሮ ናጎሶነ። 2 ቦለይ ክጥዶ እስ 

ብተኔ ዬሱሰ ስንተን ዴኤስ። 3 ዬሱስ ህግያ ተማርስያጌተኔ ፐርሳዌተ፥ 
«ኑ ህጌ ሰምበተን አሰ ፐተነው አዘዚዬ አዘዜኔ?» ያጊስ።

4 ሽን ኤት ጮኡ ጊዶሶነ። ዬሱስ ሄ ብተንያ ቦላ ቦችድ፥ ፐትድ 
ዬዲስ። 5 ዬሱስ ኤተ፥ «እንቴፔ ሰምበተን በ ቦረይ ዎይ ሀሬ ኦለን 
ኩንድን፥ ሰምበተ ጊድ፥ ሶሁዋረ ኦላፔ ኬሴነይ ኦኔ?» ያጊስ።

6 ሽን ኤተው ሀ ዮሁዋስ ዛሩዋ እመነው ደንደዬቴነን እጢስ።

በነ ዝቅ ኦትዮባኔ እመቶባ
7 እስ እስ እመተት ቦንቾ ሶሁዋ ዋትድ ዶርያኮ፥ ዬሱስ ጤልድ፥ 

ሌምሱዋ ኦዲድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤ 8 «ኔነ አስ ቡለቻ ጤስኮ፥ ቦንቾ ሶሁወን 
ኡቶፐ። ኔፔ ቦንቼትየ አስ ጤሴትዳኮኔ ኦን ኤሪ? 9 ኔነኔ አኔ ጤስዳጌ 
ዪድ ኔነ፥ ‹ሀ ሶሁዋ አዮ እመ› ያግን፥ ኔን ዬለተደ ዝቅያሰን ኡተነ። 
10 ሽን ኔነ ጤስዳጌ ዪድ ኔነ፥ ‹ተ እሸው ፑዴ ኣዸ› ጋነ መለ፥ ኡባፔ 

ሉቃሰ 13 ,  14
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14፡8-10 ሌም 25፡6-7 14፡11 ማት 23፡12፤ ሉቃ 18፡14 14፡26 ማት 10፡37 
14፡27 ማት 10፡38፤ 16፡24፤ መር 8፡34፤ ሉቃ 9፡23 

ዝቅያሰን ኡተ፤ ሄ ዎዴ ኔን እመተ ኡባ ስንተን ቦንቼተነ። 11 አይስ ጊኮ፥ 
በነ ጦቁ ኦትየ ኡረይ ዝቅ ጋነ፤ በነ ዝቅ ኦትየ ኡረይ ጦቁ ጋነ» ያጊስ።

12 ዬሱስ በነ በ ሶ ጤስደ ብተንያ ሀጋደን ያጊስ፤ «ኔን ላጣ ዎይ ከሁዋ 
ኔ ሶን ከትስዮ ዎዴ፥ ኔ ለጌተ ዎይ ኔ እሸንተ ዎይ ኔ ደቦተ ዎይ ኔ ዱሬ 
ሾሮተ ጤሶፐ፤ አይስ ጊኮ፥ ኤት ኔነ ከየን ጤስድ፥ ሄ ኩሽያ ኔስ ዛረነ። 
13 ሽን ኔን ቁማ ከትስዮ ዎዴ፥ ህዬሰተ፥ ቁነተ፥ ዎቤተ፥ ቆቄተ ጤሰ። 
14 ኤት ኔ ኩሽያ ዛረነው ደንደዬነ ግሸው፥ ኔን አንጄተነ። ጥሎት ሀይቁዋፔ 
ዴንድዮ ዎዴ ኔ ኩሽያ ጦሰይ ዛረነ» ያጊስ።

ግተ ግብራ ሌምሱዋ
(ማትዮሰ 22፡1-10)

15 ቁማ ማነው ኡትደ አሳፔ እሶይ ሄጋ ስይድ ዬሱሰ፥ «ጦሳ ከዎቴተን 
ቁማ ማነው ኡተናጌት አንጄትዳጌተ» ያጊስ።

16 ሽን ዬሱስ ዛርድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤ «እስ ብተኔ ደሮ ቁማ ከትስድ፥ 
ደሮ አሳ ጤሲስ። 17 ቁማ ምዮ ዎዴ ገክን፥ ከሴ ጤሴት ኡትደ አሳ፥ 
‹ኡበበይ ሀእ ጊግ ኡትዶ ግሸው፥ ሃ ዪቴ› ጋነው፥ በ አሽከረተ አሳኮ 
ኪቲስ። 18 ሽን ኡበይ ሁጵየን ሁጵየን በንተነ አግ በየነ መለ ዎስዶሶነ። 
ኮይሮጌ አሽከራስ ዮቲድ፥ ‹ታን ቢታ ሸማስ፤ ሄ ቢታ ባደ ቤአነው 
ኮሼስ፤ ሀየና ተነ ሀንቄቶፐ› ያጊስ።

19 «ሀንኮይ፥ ‹ታን እቸሹ ዋጠ ቦረተ ሸምዶጌተ ጎየ ቤአነ በይስ፤ ሀየና 
ተነ ሀንቄቶፐ› ያጊስ።

20 «ሀረይ ቀስ፥ ‹ታን መችዮ ኤክዶ ግሸው፥ ባነው ደንደይኬ› ያጊስ።
21 «አሽከረይ ስምድ፥ ሄጋ ጎዳስ ኦዲስ። ኦድን ጎደይ ደሮ ሀንቄትድ፥ 

በ አሽከራ፥ ‹ኤሌ ከተማ ኦግያኔ ቶሆ ኦግያ ባደ፥ ህዬሰተ፥ ቁንደ አሰተ፥ 
ዎቤተኔ ቆቄተ ኤከደ የ› ያጊስ።

22 «አ አሽከረይ፥ ‹ተ ጎደው፥ ኔን አዘዝዶጋደን ኦታስ፤ ሽን ሀእከ 
ሶሆይ ዴኤስ› ያጊስ።

23 «ያግን ጎደይ አሽከራ፥ ‹ዴሬ ገርሰ ኦግያኔ ሎሱዋ ባደ፥ ተ ኬታ 
ኩመነ መለ፥ አሳ ተ ሶ ኤሀ። 24 አይስ ጊኮ፥ ከሴ ተ ሶ ጤሴትደ አሰቱፔ 
እሶይኔ ተ ቁማ ሜናጋ ታን እንቴዮ ኦደይስ› ጊስ» ያጊስ።

ዬሱሰ ካልዮጌ የርሼትዮጋ ኮዬስ
(ማትዮሰ 10፡37-38)

25 ዬሱስ ደሮ አሳረ ቢድ፥ አሳኮ ጉዬ ስምድ፥ 26 «ታኮ ይየ ኦንኔ በ 
ኣዋ፥ በ ኣይዮ፥ በ መችዮ፥ በ ናተ፥ በ እሸንተ፥ በ ምቼንተ፥ ሀረይ 
አቶ በነከ እጠነ ጠይኮ፥ ተነ ካልያጋ ግደነው ደንደዬነ። 27 በ ሁጴ 
መስቀልያ ቶክድ፥ ተነ ካሌነ ኡረይ ተ ኤርስዮ አሽከረ ግደነው ደንደዬነ።

ሉቃሰ 14
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15፡1-2 ሉቃ 5፡29-30 

28 «እንቴፔ እስ ኡረይ ሹቸ ኬታ ኬጠነው ኮይኮ፥ ኬታ ፖለነው ዎቁ 
ሚሻ ኮሽያኮ፥ ኮይሮረ ኡትድ ቆዴነይ ኦኔ? 29-30 ያነነ ጠይኮ፥ ኬታ 
ዶምድ፥ እ ፖለነው ደንደዬነን አግን፥ ሄጋ ቤእደ አሰይ ኡበይ፥ ‹ሀ 
ብተኔ ኬጠነው ዶምድ፥ ፖለነ ደንደይቤነ› ያግድ፥ አ ቦል ሚቻ ዶሜስ።

31 «ዎይ ተሙ ሸኡ አሰይ ዴእዮ ከዎይ ላተሙ ሸኡ አሰይ ዴእዮ 
ከዉዋረ ኦሌተነው ደንደይያኮኔ፥ ኮይሮረ ኡትድ ቆፔኔ? ቆፐነ ጠይኮ፥ 
ሄጌ ያትን አይበ ከዎ? 32 ባስ ደንደዬተነ ጠይኮ፥ ህንኮ ከዎይ ሃሁወን 
ዴእሽን ስጌተነው ዎሴስ። 33 ሄጋደን ባስ ዴእየ ኡበባ አግ በዬነ ኡረይ 
ተነ ካልያጋ ግደነው ደንደዬነ።

ጎኤነ መጥንያ
(ማትዮሰ 5፡13፤ መርቆሰ 9፡50)

34 «መጥኔ ሎኦ፤ ሽን ለቅለቀነ ጠይኮ፥ ናአንቶ አ ዋትድ ለቅለቅሰኔ? 
35 ቢተውኔ ሎኤነ፤ አረድስያባኔ ግዴነ። አሰይ አ ኦል በዬስ። ስየነው 
ሀይተይ ዴእዮጌ ሄጋ ስዮ» ያጊስ።

በይድ ቤትደ ዶርሳ
(ማትዮሰ 18፡12-14)

15  1 እስ ገለስ፥ ጊራ ሺሽያጌትኔ ነገረንቸት ዬሱሰባ ስየነው 
ደሮት አኮ ሺቅዶሶነ። 2 ፐርሳዌትኔ ህግያ ተማርስያጌት፥ «ሀጌ 

ነገረንቸቱረ ደቦቴስ፤ ኤታረ ሜስ» ያግድ፥ ዬሱሰ ቦል ዙዙምዶሶነ።
3 ዙዙምን ዬሱስ ኤተስ ሀ ሌምሱዋ ኦዲድ፥ 4 «እንቴፔ እስ ኡራስ 

ጤቱ ዶርስ ዴእዮጌ ኤተፔ እስነ ጌለደን በይያባ ግድኮ፥ ኡዱፉን ተመኔ 
ኡዱፉና ቡረን ዬግ በይድ፥ እስኖ ዴመነ ገከናሽን ኮየነው ቤኔ? 5 ሄ 
በይደ ዶርስዮ ዴምዶ ዎዴ ኡፈይትድ፥ በ ሀሽየን ቶኬስ። 6 ቶክድ ሶ 
ኤሂድ፥ በ ለጌተኔ በ ሾሮተ እስፔ ጤሴስ፤ ጤስድ፥ ‹ታን ተ በይደ 
ዶርስዮ ዴምዶ ግሸው፥ ተናረ ኡፈይትቴ› ያግድ፥ ኤተስ ኦዴስ። 7 ታን 
እንቴዮ ኦድዮጌ አይቤ ጊኮ፥ ሄጋደን ነገራፔ ስመነ ኮሼነ ኡዱፉን ተመኔ 
ኡዱፉን ጥሎቱን ኡፈይተናፔ በ ነገራፔ ስምየ እስ ነገረንቸን ሰሉወን 
ዴእያጌት ኡፈይተነ።

በይድ ቤትደ ቦተ ሽልንግያ
8 «ዎይኮ ተሙ ቦተ ሽልንጌ ዴእዮረ ጌለደን፥ እስ ሽልንጌ በይኮ፥ 

ጦምፕያ ጦምፐደ፥ በ ኬታ ፕተደ ዴመነ ገከናሽን፥ ምንተደ ኮዬናረ 
ኦኔ? 9 ዴምዶ ዎዴ፥ አ በ ለጌተኔ በ ሾሮተ እስፔ ጤሰደ፥ ‹ታን ተ 
በይደ ሽልንግያ ዴምዶ ግሸው፥ ተናረ ኡፈይትቴ› ያገነ። 10 ታን እንቴስ 
ኦደይስ፤ ሄጋደን ጦሳ ኪተንቸት ነገራፔ ስምየ እስ ነገረንቸን ኡፈይተነ» 
ያጊስ።

ሉቃሰ 14 ,  15
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በይድ ቤትደ ነኣ
11 ቀስከ ዬሱስ ሀጋደን ያጊስ፤ «እስ ብተንያስ ናኡ ናት ዴኦሶነ። 

12 ኤተፔ ካሎይ በ ኣዋ፥ ‹ተ ኣወው፥ ኔስ ዴእያባፔ ተነ ገክያጋ ሻከደ 
ሀመ› ያግን፥ ኣወይ ባስ ዴእያባ በ ናኡ ናቱስ ሻኪስ።

13 «ጉተ ገለሳፔ ጉይየን፥ ካሎ ነአይ በ ሚሻ ኡባ ሺሽ ኤክድ፥ ሃሆ 
ዴሬ ቢስ። ሄገን ሚሻ ኦሄታ ሞርድ፥ በ ሚሻ ላሊስ። 14 አዮ ዴእያበይ 
ኡበይ ዉሪችዶጋፔ ጉይየን፥ ሄ ቢተን ዎልቃመ ኮሸይ ጌልን፥ እ 
ቱገቲስ። 15 ሄ ዴሬ አሳፔ እሱዋኮ ቢድ፥ ‹ተነ ኔስ አሽከረ ኦተርኪ?› 
ያግን፥ ብተኔ በ ጉዱንታ ዉድያ ሄመነው ዴምባ አ ዬዲስ። 16 ጉዱንታ 
ዉዴ ምዮ ሀርቁዋ ማነውከ አሞቲስ፤ ሽን አዮ አይኔ እምደይ ባወ።*

17 «በ ሞሩዋ 
ሀሰይድ፥ ‹ቁመይ 
ጦንድ ሰአን አትዮ ተ 
ኣዋ ኦሰንቸት ኣፑነ 
ሽን፥ ተነ ሀገን ነምሰይ 
ዎሪ? 18 ዴንደደ ተ 
ኣዋኮ ባደ፥ «ተ ኣወው፥ 
ታን ጦሳከ ኔነከ ናቃስ። 
19 ሀጋፔ ስንተን ኔ ነአ 
ጌቴተነውከ ቤስኬ፤ ተነ 
ኔ አሽከረቱፔ እሱዋደን 
ዎተርኪ» ጋነ› 20 ያግድ 
ዴንድድ፥ በ ኣዋኮ ዪስ።
«እ ብሮን ሃሁወን 

ዴእሽን፥ አ ኣወይ አ 
ቤእድ፥ አዮ ምሼቲስ፤ ዎጥ ቆምድ፥ አ ዬሪስ።

21 «ነአይ፥ ‹ተ ኣወው፥ ታን ጦሳከ ኔነከ ናቃስ፤ ሀጋፔ ስንተን ኔ ነአ 
ጌቴተነውከ ቤስኬ› ያጊስ።

22 «ሽን አ ኣወይ በ አሽከረተ ሀጋደን ያጊስ፤ ‹ኡባፔ ሎእየ ማዩዋ 
ኤሱወን ኤሂድ፥ አ መይዝቴ፤ አ ኩሽየን ምግዱዋ አ ጌድየንከ ጫማ 
ዎትቴ። 23 ሞዾ ምርጉዋ ኤሂድ ሹክቴ፤ ሞስ፥ ኡፈይቶስ። 24 አይስ 
ጊኮ፥ ሀጌ ተ ነአይ ሀይቂስ፤ ሽን ፐጢስ፤ ቀስ በዪስ፤ ሽን ቤቲስ› ያግን፥ 
ኡፈይሳ ዶምዶሶነ።

25 «በይረ ነአይ ገዴን ዴእያጌ ዪድ፥ ሶ መትዮ ዎዴ፥ ከራብያኔ ዬታ 
ስዪስ። 26 አሽከረቱፔ እሱዋ ጤስድ፥ ‹ሄጌ አይቤ?› ያግድ ኦይቺስ። 
27 ኦይችን አሽከረይ፥ ‹ኔ እሸይ ሰሮ ዪዶ ግሸው፥ ኔ ኣወይ ሞዾ ምርጉዋ 
አዮ ሹክሲስ› ያጊስ።

28 «በይረ ነአይ ሀንቄትድ፥ ሶ ጌሌነን እጥን፥ አ ኣወይ ከሬ ክይድ፥ አ 
ዎሲስ። 29 ሽን እ በ ኣዋ ሀጋደን ያጊስ፤ ‹ሀጋ ኬነ ለይታ ኔስ ደሮ ኦታስ፤ 

ሉቃሰ 15
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አሞቲስ (ሉቃ 15፡16)
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16፡13 ማት 6፡24 

ኔን ጊዶባ ፖሌነን ሙሌከ አገቤይኬ፤ ተ ለጌቱረ ኡፈይተነ መለ፥ ታስ 
ሀረይ አቶ እስ ዴሸ መረከ እመ ኤረከ። 30 ሽን ሀጌ ኔ ነአይ፥ ኔ ሚሻ 
ሻረሙጠ መጫሰን ዉርስዳጌ ይን፥ አዮ ሞዾ ምርጉዋ ሹከደሰ› ያጊስ።

31 «ያግን ኣወይ አ፥ ‹ተ ነአው፥ ኔን ኡበ ዎዴ ተናረ ዴኣሰ፤ ተበይ 
ኡበይከ ኔሰ። 32 ሽን ሀጌ ኔ እሸይ፥ ሀይቅዳጌ ፐጥዶ ግሸውኔ በይዳጌ 
ቤትዶ ግሸው፥ ኑን ሚድ ኡዪድ ኡፈይተነ ኮሼስ› ያጊስ» ጊድ ዬሱስ 
ዮቲስ።

ገርሳረ ሱንቴትደ ጭንጨ ብተንያ

16  1 ዬሱስ በ ኤርስዮ አሽከረቱስ ዮቲድ፥ «እስ ዱሬ ብተኔ ዴኤስ፤ 
ባፔ ገርሳረ እ ሱንትዶ ብተኔ ዴእያጌ አ ሚሻ ሞሪስ ግዮ 

ዝግርሰይ አ ገኪስ። 2 በ ሱንትዶ ብተንያ ጤስድ፥ ‹ሀ ኔነ አሰይ ግዮጌ 
አይቤ? ሀጋፔ ስንተን ኔን ታፔ ገርሳረ ሱንተ ግደነው ደንደዬነ ግሸው፥ ኔ 
ኩሽየን ዴእየ ተ ሚሸ ኡባ ሀመ› ያጊስ።

3 «ያግን ብተኔ፥ ‹ተ ጎደይ ተነ ኦሱዋፔ ኬሰነ ሀኔስ። ሽን ሀይ 
ዋኖ? ታስ ሄምአነው ዎልቅ ባወ፤ ዎሰነው ታስ ፖኬስ። 4 ተ ኦተነባ 
ተ ኤረይስ፤ እ ተነ ተ ኦሱዋፔ ኬስዮ ዎዴ፥ በንተ ሶ ብን፥ ተነ ሞክየ 
ለጌተ ታን ዴመነ› ያጊስ።

5 «በ ጎዳፔ ሚሻ ተልእደ አሰተ ሁጵየን ሁጵየን ጤስድ፥ ኮይሮ 
ብተንያ፥ ‹ኔን ተ ጎዳፔ አይ ተልአዲ?› ያጊስ።

6 «‹ታን ጤቱ ባታ ኩምደ ዘይትያ ተልኣስ› ያጊስ።
«ያግን፥ ‹ኔ ፐረማ ሄይ፤ ኡተደ ኤሱወን እሸተመ ጋደ ጣፈ› ያጊስ።
7 «ጉዬፔ ሀንኩዋ ‹ኔ አጮይ ኣፑኔ?› ያጊስ።
«‹ጤቱ ቁንአ ግስቴ› ያጊስ።
«ያግን፥ ‹ኔ ፐረማ ሄይ፤ ሆስፑን ተመ ጋደ ጣፈ› ያጊስ።
8 «ሄ ሱንተይ ጭንጨቴተን ኦትዶ ግሸው፥ አ ጎደይ አ ገለቲስ፤ አይስ 

ጊኮ፥ ሀ ሰኣ አሰይ በበው ፖኡዋ አሳፔ ኣዽደ ጭንጨ።

ሚሻ ቤስያሰን ፔሸነው ቤስዮጋ
9 «ታን እንቴዮ ኦደይስ፤ ዎርዶ ሚሸይ ዉርዮ ዎዴ፥ ሜርነው ዉሬነ 

ኬተን እንቴነ ኤት ሞከነ መለ፥ ሄ ሚሸን እንቴ ሁጴስ ለጌ ዴምቴ። 
10 ደሮ ጉተበን አመኔትየ ኡረይ ቀስ ግተበን አመኔቴስ። ደሮ ጉተበን 
አመኔቴነ ኡረይ ግተበንከ አመኔቴነ። 11 ያትን እንቴ ሀ ሰኣ ሚሸን 
አመኔቴነባ ግድኮ፥ ቱሙ ሚሻ እንቴስ አስ ዋትድ ሀደረ ያግድ እመኔ? 
12 እንቴ ሀረ አሰ ሚሻ በሽያባ ግድኮ፥ እንቴጋ ኦኔ እንቴዮ እመነይ?

13 «ናኡ ጎደቱዮ ሃሬተነው ደንደይየ አሽከር ባወ፤ አይስ ጊኮ፥ ዎይ 
እሱዋ እጥድ፥ ህንኩዋ ሲቀነ፤ ዎይ እሱዋ ቦንችድ፥ ህንኩዋ ከረነ፤ 
ጦሳስኔ ሚሻስ ሃሬተነው ደንደዬኬተ» ያጊስ።

ሉቃሰ 15 ,  16
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16፡16 ማት 11፡12-13 16፡17 ማት 5፡18 16፡18 ማት 5፡32፤ 1ቆሮ 7፡10-11 

14 ሚሸ ዶስየ ፐርሳዌት ሄጋ ኡባ ስይድ፥ ዬሱሰ ቦል ቅሊጭዶሶነ። 
15 ሽን ዬሱስ ኤተ፥ «እንቴ አሳ ስንተን እንቴ ሁጵያ ጥልስያጌተ፤ ሽን 
እንቴ ዎዘና ጦሰይ ኤሬስ፤ አይስ ጊኮ፥ አሰ ስንተን ቦንቼትያጌ ጦሳ 
ስንተን ቱነ ግዴስ።

ሙሴ ህግያባኔ ጌሉዋ ኤኩዋባ
(ማትዮሰ 11፡12-13፤ 5፡31-32፤ መርቆሰ 10፡11-12)

16 «ሙሴ ህጌኔ ሀነነባ ዮትያጌት ጣፍዶ መጣፈይ ዮሃንሰ ዎድያ 
ገከናሽን ዴእዶሶነ፤ ሄ ዎድያፔ ዶምን፥ ጦሳ ከዎቴተይ ኦዴቲስ፤ ኡበይ 
ያ ጌለነው ወሬቴስ። 17 ሽን ህግያፔ እስ ቃልያ ሞሬተናፔ ሰሎይኔ ሰአይ 
ኣዽዮጌ መተቴስ።

18 «በ መችዮ ዬድድ፥ ሀረኖ ኤክየ ኦንኔ ሻረሙጤስ፤ ቀስ አዝነይ 
ዬድዶ መጫስዮ ኤክየ ኦንኔ ሻረሙጤስ።

ዱሬ ብተንያኔ ህዬሳ አልኣዘረ
19 «ደሮ አልኦ ማዩዋ ማይየ እስ ዱሬ ብተኔ ዴኤስ። አዮ ሰአይ 

ሎእን፥ ኡበ ገለስ ኡፈይትድ ዴኤስ። 20-21 አልኣዘረ ግዮ መሱንጥደ 
እስ ህዬሰይ፥ ዱሬ ብተኔ ምዮ መሶፍያፔ ሰአን ዎዽየ ሱፐ ቁማ ማነው 
አሞትድ፥ ዱርያ ፔንጌን ዝንኤስ። ሀረይ አቶ ከነትከ ዪድ፥ አ መሱንታ 
ላጮሶነ።

22 «ህዬሰ ብተኔ ሀይቅን፥ ኪተንቸት አ ቶክድ፥ አብረሃመ በግ 
ኣትዶሶነ። ቀስ ዱሬ ብተኔ ሀይቅድ ሞጌቲስ። 23 ስኦልየን ደሮ ሴሌቲድ፥ 
ሃሁወን ዴእየ አብረሃመ ጦቁ ጊድ ጤሊስ። ቀስ አልኣዘረከ አብረሃመ 
መተን ዴእያጋ ቤኢስ።

24 «በ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ ‹ተ ኣወው አብረሃማ፥ ተነ ማረ። ታን 
ሀ ተማ ለጩወን ፐጠ ካኤትዮ ግሸው፥ በ ኩሽያ ብረዽያ ጤራ 
ሃተን ዬድድ፥ ዪድ ተ እንጠርሳ እርጥሰነው አልኣዘረ ታኮ ዬደርኪ› 
ያጊስ።

25 «ሽን አብረሃም ያጊስ፤ ‹ተ ነአው፥ ኔን ኔ ዴኡዋ ዎድየን ሎኦባ 
ኤክን፥ አልኣዘር ኢተባ ኤክዶጋ ሀሰየ፤ ሽን ሀእ እ ሀገን ኡፈይትዮ 
ዎዴ፥ ኔን ፐጠ ካኤታሰ። 26 ሄጋ ቦል ቀስ ሀጋ በጋረ ዴእያጌቱስ እንቴ 
በግ ፕነነው ደንደዬቴነ መለ፥ ቀስ ያረ ዴእያጌትከ ሃ ፕነነው ደንደዬነ 
መለ፥ ኑ ግዶንኔ እንቴ ግዶን ግተ ኣፎይ ሜሬቲስ› ያጊስ።

27 «ያግን ዱሬ ብተኔ፥ ‹ተ ኣወው፥ ያትኮ፥ ኔን አልኣዘረ ተ ኣዋ ሶ 
ዬደነ መለ፥ ኔነ ዎሰይስ። 28 አይስ ጊኮ፥ ታስ እቸሹ እሸንት ዴኦሶነ። ኤት 
ቀስ ሀ ሜቶ ሶሁዋ ዬነ መለ፥ ኤተው አልኣዘር ቢድ መርከቶ› ያጊስ።

29 «ሽን አብረሃም፥ ‹ሙሴኔ ሀነነባ ዮትያጌት ጣፍዶ መጣፈይ ኤተው 
ዴኤስ፤ ሄ መጣፈይ ግዮጋ ኤት ስዮነ› ያጊስ።

ሉቃሰ 16
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17፡3 ማት 18፡15 17፡14 ዎጋ 14፡1-32 

30 «ዱሬ ብተኔ፥ ‹ቺ፥ ተ ኣወው አብረሃማ፥ ሄጋ ግዴነ፤ ሽን እስ 
ኡረይ ሀይቁዋፔ ዴንድድ፥ ኤተኮ ቢኮ፥ ኤት በንተ ነገራፔ ስመነ› 
ያጊስ።

31 «አብረሃማ፥ ‹ኤት ሙሴኔ ሀነነባ ዮትያጌት ጣፍዶ መጣፋፔ ስየነ 
ጠይኮ፥ ሀረይ አቶ ሀይቁዋፔ እስ ኡረይ ዴንድኮከ አመኖኮነ› ጊስ» 
ያጊስ።

ጡብያባ፥ አቶ ጌታባኔ አመኑዋባ
(ማትዮሰ 18፡6-7፥21-22፤ መርቆሰ 9፡42)

17  1 ዬሱስ በ ኤርስዮ አሽከረተ ሀጋደን ያጊስ፤ «አሰ በሌትያበይ ዬነን 
አቴነ፤ ሽን ሄ በሌትያባ ኤህየ ኡራስ ኣዬአነ። 2 ሀ ጉተ ናቱፔ 

እሱዋ በሌትዮጋፔ ጋጭዮ ዎጣ በ ቆርየን ቀችድ፥ አበን ምቴትዮጌ አው 
ኬሀ። 3 እንቴ ሁጵያስ ናጌትቴ።
«ኔ እሸይ ኔነ ናቅኮ፥ አ ዞረ። ቀስ ነገራፔ እ ስምኮ፥ አዮ አቶ ገ። 

4 እ እስ ገለስ ኔነ ላፑንቶ ናቅድ፥ ሄ ገለስ ላፑንቶ፥ ‹ታን ነገራፔ ስማስ› 
ያጊድ ኔኮ ዪኮከ፥ አዮ አቶ ገ» ያጊስ።

5 ጎደይ ኪትዶጌት፥ «ኑስ አመኑዋ ጉጀ» ያግድ ጎዳ ኦይችዶሶነ።
6 ያግን ጎደይ ዛርድ፥ «እንቴስ ሰናፍጭ ግዮ ቂ ምቴ አይፍዮ ገክየ 

አመኖይ ዴእዳኮ፥ እንቴ ሀ ኤታ፥ ‹ኤተው፥ ኔን ሾዴተደ አበን ቶኬተ› 
ያገነ፤ ሀ ኤተይከ ቀስ እንቴስ አዘዜተነ።

አሽከረይ ኦተነው ቤስዮ ኦሱዋ
7 «እንቴ ግዶን ጎይየ ዎይ ሚዘ ሄምየ አሽከር ዴእዮ አስ ጌለ ዴእኮ፥ 

በ አሽከረይ ኦትድ ስምዳጋ፥ ‹ቁማ ማነው ሺቀ ኡተ› ጊ? 8 ጋነ ጠይኮ፥ 
‹ታን ማነ ከሁዋ ጊግሰ፤ ኔ አፈላ ላመደ፥ ታን ሚሺንኔ ኡይሽን፥ ታስ 
ኪቴተ። ጉዬፔ ኔስ መ፥ ኡየ› ያጌኔ? 9 እ በ አዘዙዋ ፖልዶ ግሸው፥ በ 
አሽከራ ገለቲ? 10 ሄጋደን እንቴከ አዘዜትዶ ኡበባ ኦትዶ ዎዴ፥ ‹ኑን 
ፐቴነ አይሌ፤ ኑ ኦሶ ጠላላ ኦትደ› ያግቴ» ያጊስ።

ዬሱስ እንችርቸይ ኦይቅዶ ተሙ አሰተ ፐቲስ
11 ዬሱስ ዬሩሰላሜ ቢድ፥ ገሊለፔኔ ሰማርያፔ ግዱዋረ ኣዺስ። 12 እ 

እስ ቄር ከተምዮ ጌልዮ ዎዴ፥ እንችርቸይ ኦይቅዶ ተሙ አሰት ሃሁወን 
ኤቅዳጌተ ቤኢስ። 13 ኤት በንተ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ «ጎዳ ዬሱሳ፥ ሀይ ኑነ 
ማረርኪ!» ያግዶሶነ።

14 ያግን ዬሱስ ኤተ ቤእድ፥ «ቢድ፥ እንቴ ቦላ ቄሴተ ቤስቴ» ያጊስ።
ያግን ቢድ፥ ኦግየን እንችርቻፔ ፐጥዶሶነ። 15 ኤተፔ እሶይ በው 

ፐጥዶጋ ቤእድ፥ በ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ ጦሳ ገለቲድ ስሚስ። 16 ቀስ ዬሱሰ 
ገለቲድ፥ አ ቶሁወን ኩንዲስ። ብተኔ ሰማርያ አሰ።

ሉቃሰ 16 ,  17
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17፡26 ዶሜ 6፡5-8 17፡27 ዶሜ 7፡6-24 17፡28-29 ዶሜ 18፡20–19፡25 
17፡31 ማት 24፡17-18፤ መር 13፡15-16 17፡32 ዶሜ 19፡26 
17፡33 ማት 10፡39፤ 16፡25፤ መር 8፡35፤ ሉቃ 9፡24፤ ዮሃ 12፡25 

17 ዬሱስ ዛርድ፥ «እንችርቻፔ ፐጥዳጌት ተመ ግዶኮና? ያትን 
ኡዱፉነት አወን ዴእዮና? 18 ሀ ሀረ ዴሬ ብተንያፔ ሀረይ ጦሳ ገለተነው 
ስምደይ ባዌ?» ያጊስ። 19 ዬሱስ አ፥ «ዴንደደ በ፤ ኔነ ኔ አመኖይ 
ፐቲስ» ያጊስ።

ጦሳ ከዎቴታ ዩሳ
(ማትዮሰ 24፡23-28፥37-41)

20 ፐርሳዌት፥ «ጦሳ ከዎቴተይ አውዴ ያኔ?» ያግድ ዬሱሰ ኦይችዶሶነ።
ኦይችን ዬሱስ፥ «ጦሳ ከዎቴተይ ቤትየ መላታረ ዬነ። 21 ቀስ ጦሳ 

ከዎቴተይ እንቴ ግዶን ዴእዮ ግሸው፥ ኦንኔ አ ሀጌሆ፥ ሀገን ዴኤስ፤ ዎይ 
ሄገን ዴኤስ ጌነ» ያጊስ።

22 ዬሱስ ኤርስዮ አሽከረቱስ ኦዲድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤ «አሰ ነአይ ቤተነ 
ገለሰቱፔ እሱዋ እንቴ አሞተነ፤ ሽን ቤኤኬተ። 23 ቀስ ኤት እንቴነ፥ 
‹ሀገን ጤልቴ› ዎይ ‹ሄገን ጤልቴ› ያገነ። ሽን ኤተ ካልድ፥ ኤታረ 
ቦፕቴ። 24 ዎልቀንተይ ዎልቀምድ፥ ሰሉወን ሀ ገጣፔ የ ገጣ ገክድ 
ፖእስዮጋደን፥ አሰ ነአይ በ ገለስ ሄጋደን ሀነነ። 25 ሽን ኮይሮረ እ ደሮ 
ዋይያ ኤከነውኔ ሀ ዎድያ አሰን እጤተነው ቤሴስ።

26 «ተ ዩሰይ፥ አሰ ነኣ ዩሰይ፥ ኖሄ ዎድየን ሀንዶጋደን፥ ሄጋደንከ 
ሀነነ። 27 ኖሄ መርከብየን ጌልዶ ገለሰይ ገከናሽን፥ አሰይ ሜስኔ ኡዬስ፥ 
ቀስ አቱማሰይ መቼስኔ መጫሰይ አዝና ጌሌስ፤ በሽየ ሃተይ ዪድ፥ አሰ 
ኡባ ዎሪስ።

28 «ቀስ ሎጤ ዎዴ ሀንዶጋደንከ ሄጋደን ሀነነ፤ ኤት ሞሶነ፥ ኡዮሶነ፥ 
ሸሞሶነ፥ በይዞሶነ፥ ከታ ዜሮሶነ፥ ኬታከ ኬጦሶነ። 29 ሽን ሎጤ ሰዶመፔ 
ክይዶ ገለስ፥ ጦሰይ ሰሉዋፔ ተማኔ ኤጥየ ሹቻ ቡክስድ፥ ኡበ አሳ 
ዉርሲስ።

30 «አሰ ነአይ ቆንጭየን ቤትዮ ገለስ ሄጋደን ሀነነ። 31 ሄ ገለስ ኬታ 
ሁጵየን ዴእያጌ በ ሶን ዴእየ ሚሻ ኤከነው ዎዾፖ፤ ሄጋደን ጎሸን 
ዴእያጌከ ጉዬ ስሞፖ። 32 አኔ ሎጤ መቼባ ቆፕቴ! 33 በ ሼምፑዋ አሸነ 
ኮይየ ኡበይ በሸነ፤ ሽን በ ሼምፑዋ በሽየ ኡበይ አሸነ። 34 ታን እንቴዮ 
ኦድዮጌ አይቤ ጊኮ፥ ሄ ገለሰ ቀም ናኡ አሰት እስ ሂጠን ዝንአነ፤ ኤተፔ 
እሱዋ ኤፍን፥ እሶይ አተነ። 35 ናኡ መጫሰት እስ ሶሁወን ጋጭያጌቱፔ 
እስንዮ ኤፍን፥ እስንያ አተነ። 36 ናኡ አሰት ገዴን ኦትያጌቱፔ እሱዋ 
ኤፋነ፤ እሶይ አተነ» ያጊስ።

37 ኤርስዮ አሽከረት ቀስ አ፥ «ጎደው፥ ሄጌ አወን ሀነኔ?» ያግዶሶነ።
ያግን ዬሱስ፥ «ገውጠይ ዴእዮሳ አንኮይ ሺቀነ» ያግድ፥ ኤተስ 

ኦዲስ።

ሉቃሰ 17
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18፡14 ማት 23፡12፤ ሉቃ 14፡11 

ህዬሰ አምእዮኔ መከለንቸ ዳና

18  1 ኤርስዮ አሽከረት ኡበ ገለስ ሰሌቴነን ዎሰነ መለ፥ ዬሱስ ኤተስ 
ሌምሱዋ ኦዲድ፥ 2 «እስ ከተመን ጦሳስ የዬነ ቀስ አሰስከ 

ዬለቴነ እስ ዳነይ ዴኤስ። 3 ሄ ከተመን እስ አምኤ መጫስያ ዴእያረ 
ሄ ዳናኮ የ ያደ፥ ‹ታንኔ ተ ባርጋረይ ሞቴትዮ ዮሁዋ ታስ ፕርደ› 
ያገውሱ።

4 «ዳነይ ደሮ ዎድያሰፔ እዮ ፕርዴነን እጢስ፤ ሽን በ ዎዘነን ቆፒድ፥ 
‹ታን ጦሳስ የዬነን ዎይ አሰስ ዬለቴነን እጥኮኔ፥ 5 ሀ አምኤ መጫስያ ተነ 
ወይስዮ ግሸው፥ ቀስ ኡበ ዎዴ የ ያደ ተነ ዳፉርሴነ መለ፥ እዮ ፕርደነ› 
ጊስ» ያጊስ።

6 ቀስከ ጎደይ፥ «ሄ መከለ ዳነይ ጊዶጋ ስይቴ። 7 ያትን በነ ማደነ መለ፥ 
ገለስኔ ቀም ባኮ ዋስየ ዶሬትደ አሳስ ጦሰይ ፕርዴኔ? እ ኤተስ ኤሱወን 
ዛሬኔ? 8 ታን እንቴስ ኦድዮጌ አይቤ ጊኮ፥ እ ኤሱወን ኤተስ ፕርደነ፤ 
ሽን አሰ ነአይ ይዮ ዎዴ፥ ሀ ሰአን አመኖ ዴመኔ?» ያጊስ።

ኦቶሬትየ ፐርሳውያኔ በነ ዝቅ ኦትደ ጊራ ሺሽየ ብተንያ
9 በንተነ ጥሎ ጊድ፥ ሀረ አሰ ኡባ ከርያጌቱስ ዬሱስ እስ ሌምሱዋ 

ኦዲድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤ 10 «ናኡ አሰት ጦሳ ዎሰነው ቤተ መቅደስያ 
ክይዶሶነ፤ ኤተፔ እሶይ ፐርሳዌ፥ እሶይ ጊራ ሺሽያጋ። 11 ፐርሳዌ ኤቅድ፥ 
በ ዎዘነ ግዶን ዎሲድ፥ ‹ጦሰው፥ ታን ሀረ አሰ ኡባደን፥ ዎርደንቸ፥ 
ኡዜኔ ሻረሙጠ ዎይ ሀ ጊራ ሺሽያጋ መለ ግዴነ ግሸው፥ ኔነ ገለተይስ። 
12 ሳምንተን ሳምንተን ናኡቶ ጦመይስ፤ ታን ዴምዮ ሚሸ ኡባፔ አስረታ 
እመይስ› ያጊስ።

13 «ሽን ጊራ ሺሽያጌ ሃሁወን ኤቅድ፥ ሀረይ አቶ ሰሉዋ ጤለነውከ 
ዶስቤነ። ሽን፥ ‹ጦሰው፥ ታን ነገረንቸ፤ ተነ ማረ› ያግድ፥ በ ትራ 
ቡቡጢስ።

14 «ታን እንቴስ ኦድዮጌ አይቤ ጊኮ፥ ሀጌ ፐርሳውያፔ ጥልድ፥ በ ሶ 
ቢስ። አይስ ጊኮ፥ በነ ጦቁ ኦትየ ኡረይ ከውየነ፤ ሽን በነ ከውሽየ ኡረይ 
ጦቁ ጋነ» ያጊስ።

ዬሱስ ጉተ ናተ አንጂስ
(ማትዮሰ 19፡13-15፤ መርቆሰ 10፡13-16)

15 ዬሱስ ጉተ ናተ ቦቸነ መለ፥ እስ እስ አሰይ ናተ አኮ ኤሂስ፤ ሽን 
ኤርስዮ አሽከረት ሄጋ ቤእድ፥ ሄ አሳ ሀንቄትዶሶነ። 16 ዬሱስ ጉተ 
ናተ ባኮ ጤስድ፥ «ጉተ ናት ታኮ ይዮጋ ድጎፕቴ፤ አይስ ጊኮ፥ ጦሳ 
ከዎቴተይ ሀጌቱ መላሰ። 17 ታን እንቴዮ ቱማ ገይስ፤ ጦሳ ከዎቴታ ጉተ 
ነአደን ኤኬነ ኡረይ ኦንኔ ሄ ከዎቴታ ሙሌከ ጌሌነ» ያጊስ።

ሉቃሰ 18
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18፡20 ኬሳ 20፡12-16፤ ዛር 5፡16-20 

ዱሬ ብተንያ ኦይሻ
(ማትዮሰ 19፡16-30፤ መርቆሰ 10፡17-31)

18 ይሁዳ ቢታ ሃርያጌቱፔ እሶይ፥ «ሎኦ ተማርስያጎ፥ ታን ሜርና 
ዴኡዋ ላተነው አይ ኦቶ?» ያግድ ዬሱሰ ኦይቺስ።

19 ዬሱስ ዛርድ፥ «ተነ አይስ ሎኦ ገይ? ጦሳ ጠላላፔ አትን፥ ሀረ 
ሎኦይ ኦንኔ ባወ፤ 20 ጦሳ አዘዙዋ፥ ‹ሻረሙጦፐ፤ ዎሮፐ፤ ዉቆፐ፤ 
ዎርዱዋ መርከቶፐ፤ ኔ ኣዋኔ ኔ ኣይዮ ቦንቸ› ያግያጋ ኤራሰ» 
ያጊስ።

21 ብተኔ፥ «ታን ሄጋ ኡባ ናቴታሰፔ ዶመደ ሀእ ገከናስከ ናገይስ» 
ያጊስ።

22 ዬሱስ ሄጋ ስይድ ብተንያ፥ «ሀእከ ኔዮ እስበይ ፐጬስ፤ ኔዮ 
ዴእያባ ኡባ በይዘደ ሄ ሚሻ ህዬሰው ግሸ፤ ኔን ሰሉወን ዱሬተነ፤ ያተደ 
ያደ ተነ ካለ» ያጊስ። 23 ሽን ብተኔ ሄጋ ስይዶ ዎዴ፥ እ ደሮ ዱሬ ግድዮ 
ግሸው ቀሬቲስ።

24 ብተኔ ደሮ ቀሬትዶጋ ዬሱስ ቤእድ፥ «ዱሬ አስ ጦሳ ከዎቴታ 
ጌለናጌ ዋን ሜተንዴሸ! 25 ዱሬ አስ ጦሳ ከዎቴታ ጌለናጋፔ ጋሜለይ 
መርፕያ ጦእያረ ኣዸናጌ መተቴስ» ያጊስ።

26 ሄጋ ስይዳጌት፥ «ያትን አተነው ደንደይየይ ኦኔ?» ያግዶሶነ።
27 ሽን ዬሱስ ዛርድ፥ «አሰው ደንደዬቴነበይ ጦሰው ደንደዬቴስ» 

ያጊስ።
28 ጴጥሮስ ዬሱሰ፥ «ቤአ፤ ኑን ኑስ ዴእየ ኡበባ አግ በይድ፥ ኔነ 

ካልደ» ያጊስ።
29-30 ዬሱስ፥ «ታን እንቴስ ቱማ ገይስ፤ ጦሳ ከዎቴታ ግሸው ጊድ፥ 

ኬታ ዎይ ኣዋኔ ኣይዮ፥ ዎይ እሸንተ፥ ዎይ መችዮ፥ ዎይ ናተ አግደ አስ 
ኦንኔ ሀእ ባስ ዴእያጋፔ ደሩዋ ኤከነ፤ ቀስ ስንተፔ ያነ ዎድየንከ ሜርና 
ዴኡዋ ኤከነ» ያጊስ።

ዬሱስ በ ሀይቁዋባ ሄዘንቱዋ ዮቲስ
(ማትዮሰ 20፡17-19፤ መርቆሰ 10፡32-34)

31 ዬሱስ ተመኔ ናኡ ኤርስዮ አሽከረተ በናረ ኤፊድ ኤተ፥ «ኑን 
ሀእ ዬሩሰላሜ ክዬቴስ፤ ሀነነባ ዮትያጌት ጣፍዶ ተበይ አሰ ነኣበይ 
ኡበይ ፖሌተነ። 32 አይስ ጊኮ፥ ኤት ተነ አይሁደ ግዴነ አሳስ ኣትድ 
እመነ፤ ተ ቦል ቅሊጨነ፤ ጩቸነ፤ ቀስ ተነ ወይሰነ። 33 ኤት ተነ 
ልሱወን ገረፈነኔ ዎረነ፤ ሽን ታን ሄዘንቶ ገለስ ሀይቁዋፔ ዴንደነ» 
ያጊስ።

34 ሽን ኤርስዮ አሽከረቱስ እ ዮትዶባፔ አይብኔ ጌልቤነ፤ እ ዮትዶበይ 
ኤተፔ ጌምን፥ ኤረነው ደንደይቦኮነ።

ሉቃሰ 18
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19፡10 ማት 18፡11 

ዬሱስ የርኮን እስ ቆቅያ ፐቲስ
(ማትዮሰ 20፡29-34፤ መርቆሰ 10፡46-52)

35 ዬሱስ የርኮ ገከነ መትዳሽን፥ እስ ቆቄ ብተኔ ዎሲድ፥ ኦግያ ዶነን 
ኡቲስ። 36 ኡትዳጌ ደሮ አሰይ ኣዽዮጋ ስይድ፥ «ሄጌ አይቤ?» ያግድ 
ኦይቺስ። 37 አሰይ፥ «ናዝሬተ ዬሱስ ኣዼስ» ያግድ አዮ ዮቲስ።

38 ዮትን በ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ «ዳውተ ነአው፥ ዬሱሳ፥ ተነ ማረርኪ!» 
ያጊስ።

39 ስንተን ዴእያጌት አ፥ «ሀይዘ!» ጊድ ሀንቄትዶሶነ፤ ሽን እ በ ቃላ 
ከሴጋፔከ ኬህ ጦቁ ኦትድ፥ «ዳውተ ነአው፥ ተነ ማረርኪ!» ያጊስ።

40-41 ዬሱስ ኤቅድ፥ ሄ ቆቄ ብተንያ ባኮ ኤሃነ መለ አዘዚስ። ቆቄ አኮ 
ዪድ ገከነ መትሽን፥ «ታን ኔዮ አይ ኦተነው ኮየይ?» ያግድ አ ኦይቺስ።
ኦይችን ቆቄ፥ «ተ ጎደው፥ ታን ጤለናጋ ኮየይስ» ያጊስ።
42 ያግን ዬሱስ አ፥ «ጤለ፤ ኔነ ኔ አመኖይ ፐቲስ» ያጊስ። 

43 ሶሁዋረከ አ አይፌ ጤል አግን፥ ጦሳ ገለቲድ፥ ዬሱሰ ካል በዪስ።
አሰ ኡበይ ሄጋ ቤእድ፥ ጦሳ ገለቲስ።

ዬሱሰኔ ዘክዮሰ

19  1 ዬሱስ የርኮ ግዮ ከተማረ ኣዼስ። 2 ሄገን ዘክዮሰ ግዮ ጊራ 
ሺሽያጌቱ አላፌ ዴኤስ፤ እ ዱሬ አሰ። 3 ዘክዮስ ዬሱስ ኦነኮ 

ቤአነው ኮዬስ፤ ሽን እ ቀንተ ግድዶ ግሸውኔ አሰይ ደሮ ግድዶ ግሸው፥ 
ቤአነው ደንደይቤነ። 4 ዬሱስ ሄጋረ ኣዽዮ ግሸው፥ አሳፔ ስንተው ዎጥድ፥ 
ዬሱሰ ቤአነው እስ ኤታ ጤራ ክዪስ።

5 ዬሱስ ሄ ሶሁዋ ገኪድ፥ ፑዴ ጤልድ፥ «ዘክዮሳ፥ ታን ሀች ኔ ሶን 
ፔአነው ቤስዮ ግሸው፥ ኤሱወን ዎዸ» ያጊስ።

6 ዘክዮስ ኤሱወን ኤታፔ ዎዽድ፥ ኡፈይሰን ዬሱሰ ሞኪስ። 7 ሄጋ ቤእደ 
አሰይ ኡበይ፥ «ሀጌ ነገረንቻ ሶን እመቴተነው ጌሊስ» ያግድ ዙዙሚስ።

8 ሽን ዘክዮስ ኤቅድ ጎዳ፥ «ተ ጎደው፥ ታን ታስ ዴእየ ኡበባፔ በጋ 
ህዬሰው እመነ፤ ቀስ ኦፔኔ ዎርዱወን ኤክዶባ ግድኮ፥ እ በሽዶ ሜህያስ 
ኦይዱ ኩሽያ አዮ ዛረነ» ያጊስ።

9 ዬሱስ ዘክዮሰስ ዮቲድ፥ «ኔንከ አብረሃመ ዜሬተ ግድዮ ግሸው፥ 
አቶቴተይ ሀች ሀ ኬታ ዪስ። 10 አይስ ጊኮ፥ ታን አሰ ነአይ፥ በይዳጋ 
ኮየነውኔ አሸነው ያስ» ያጊስ።

ተሙ አሽከረቱ ሌምሱዋ
(ማትዮሰ 25፡14-30)

11 አሰይ ሄጋ ስይዮ ዎዴ፥ ዬሱስ ዬሩሰላሜ መትዶ ግሸውኔ ኤተስ 
ጦሳ ከዎቴተይ ቤተነ መትዶባ ምለትዶ ግሸው፥ ኤተስ ሌምሱዋ ዮቲስ። 

ሉቃሰ 18 ,  19



161

 

19፡26 ማት 13፡12፤ መር 4፡25፤ ሉቃ 8፡18 

12 ሄጋ ግሸው፥ ሀጋደን ያጊስ፤ «እስ ግተ አስ ባስ ከዎቴታ ኤክድ ያነው፥ 
ሃሆ ዴሬ ቢስ። 13 በ አሽከረቱፔ ተመተ ጤስድ፥ ‹ታን ያናሽን፥ ሀገን 
ዘልእቴ› ያግድ፥ ተሙ ፐውንድያ ኤተስ እሚስ።

14 «ሽን አ ቢታ አሰይ አ እጥድ፥ ‹ሀጌ ኑ ቦል ከዎተነው ኮዮኮ› 
ያጊድ፥ አሳ አ ጌዱዋ ኪቲስ።

15 «ሄ ግተ አስ ከዎቴታ ኤክድ ስሚስ። ስምድ በ ሚሻ እምዶ 
አሽከረት ዘልእድ፥ ሁጵየን ሁጵየን ዎቃ ዎርስዳኮ ኤረነው፥ ኤተ ባኮ 
ጤግሲስ።

16 «ጤጌትደ አሽከረቱፔ ኮይሮጌ ዪድ፥ ‹ተ ጎደው፥ ኔ ሚሸይ ተሙ 
ፐውንዴ ዎዺስ› ያጊስ።

17 «አ ጎደይ አ፥ ‹ሀየናሾ! ኔን ሎኦ አሽከረ፤ ኔን ሀ ቂ ጉተበን 
አመኔትዳጋ ግድዶ ግሸው፥ ታን ኔነ ተሙ ከተመቱዮ አላፌ ኦተነ› 
ያጊስ።

18 «ናአንቶይ ዪድ፥ ‹ተ ጎደው፥ ኔ ሚሸይ እቸሹ ፐውንዴ ዎዺስ› 
ያጊስ።

19 «አ ጎደይ አ፥ ‹ኔንከ እቸሹ ከተመቱዮ አላፌ ግደ› ያጊስ።
20 «ሄዘንቶይ ዪድ፥ ‹ታን ጩርቀን ጣጠደ ናገ ዎትዶ ኔ ፐውንድዮ 

ሀኖ ቤአ። 21 አይስ ጊኮ፥ ኔን ሜቄት በይነ አሰ ግድዮ ግሸው፥ ኔስ የያስ። 
ኔን ኔባ ግዴነባ ኤካሰ፤ ዜረቤነባከ ጨካሰ› ያጊስ።

22 «ያግን፥ ‹ኔን ኢተ አሽከረ፤ ኔ ዶነይ ሃሰይዶበን ኔነ ታን ፕርደነ። 
ታን ተባ ግዴነባ ኤክያጋ፥ ቀስ ዜረቤነባ ጨክየ ሜቄት በይነ አሰ ግድዮጋ 
ኤረደሰ። 23 ያትን ተ ሚሻ አይስ ድቸው እመቤይኪ? ታን ስምዮ ዎዴ 
ተ ሚሻ ዎርያረ ኤከናጋ ሽን አቲስ› ያጊስ።

24 «ሄ ሶሁወን ኤቅደ አሰተ፥ ‹ሄ ፐውንድያ አፔ ዎት ኤክድ፥ ተሙ 
ፐውንዴ ዴእዮጋዮ እምቴ› ያጊስ።

25 «ያግን፥ ‹ጎደው፥ አዮ ተሙ ፐውንዴ ዴኤስ› ያግዶሶነ።
26 «‹ታን እንቴዮ ኦደይስ፤ ዴእዮ ኡበው ሀረይ ጉጄተነ፤ ሽን 

በይናጋፔ ሀረይ አቶ፥ ሄ ዴእያጌከ አፔ ኤኬቲቸነ። 27 ሽን ሀ በንተ ቦል 
ታን ከዎተነ መለ ዶስቤነ ተ ሞርኬተ ሃ ኤሂድ፥ ተ ስንተን ጎረእቴ› 
ጊስ» ያጊስ።

ዬሱስ ግተ ቦንቹወን ዬሩሰላሜ ጌሊስ
(ማትዮሰ 21፡1-11፤ መርቆሰ 11፡1-11፤ ዮሃንሰ 12፡12-19)

28 ዬሱስ ሀጋደን ያግድ ሃሰይዶጋፔ ጉይየን፥ ኤተፔ ስንተትድ፥ 
ዬሩሰላሜ ቢስ። 29 ዬሱስ ደብረ ዘይቴ ግዮ ዴርያ ለንቅየን ዴእየ 
ቤተፋገኔ ቢታንያ ግዮ ከተመተ መትዶ ዎዴ፥ ኤርስዮ አሽከረቱፔ ናኣ 
ኪትድ፥ 30 «እንቴፔ ስንተን ዴእየ ቄር ከተማ ቢቴ፤ ቢድ ያ ጌሎሳረ 
ብሮን ኦንኔ ሙሌከ ቶግቤነ ቀሹወን ዴእየ ሀሬ መራ እንቴ ዴመነ፤ አ 
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19፡38 መዘ 118፡26 19፡46 እስ 56፡7፤ ኤርማ 7፡11 19፡47 ሉቃ 21፡37 

ብርሽድ፥ ሃ ኤክ ዪቴ። 31 ኦንኔ እንቴነ፥ ‹ሄጋ አይስ ብርሼቲ?› ያግድ 
ኦይችኮ፥ ‹ጎደይ ሀጋ ኮዬስ› ያግቴ» ያጊስ።

32 ኪቴትዳጌት ቢድ፥ ዬሱስ በንተስ ኦድዶጋደን ዴምዶሶነ። 
33 ኤት ሀሬ መራ ብርሽሽን፥ አ ጎደት፥ «ሀሬ መራ አይስ ብርሼቲ?» 
ያግዶሶነ።

34 ያግን ኤት፥ «ጎደይ ሀጋ ኮዬስ» ያግድ፥ 35 ሀሬ መራ ዬሱሰኮ 
ኤሂድ፥ በንተ ማዩዋ አ ዞኩወን ሂጥድ፥ ዬሱሰ ቶግስዶሶነ። 36 ዬሱስ 
ቶግድ ቢሽን፥ በንተ ማዩዋ እ ብዮ ኦግየን ሂጥዶሶነ።

37 እ ደብረ ዘይቴ ዴርያ ዱጌታ ዎዸነ መትሽን፥ አ ካልየ ኡበይ ጦሰይ 
ኦትዶ መላተ ኡባ ቤእዶ ግሸው ኡፈይትድ፥ ጦሳ ገለተነው በንተ ቃላ 
ጦቁ ኦትድ፥
 38 «ጎዳ ሱንተን ይየ ከዎይ አንጄትዳጋ፤

ሰሉወን ሰሮቴተይ ግዶ።
ቀስ ሰሎ ኡባፔ ቦለ ሰሉወን
ዴእየ ጦሰይ ቦንቼቶ»

ያግዶሶነ።
39 አሳ ግዶፔ እስ እስ ፐርሳዌት ዬሱሰ፥ «ተማርስያጎ፥ ኔ ኤርስዮ 

አሽከረተ ሀይዝቴ ጊኪ?» ያጊስ።
40 ዬሱስ ዛርድ፥ «ታን እንቴዮ ኦደይስ፤ ሀጌት ጮኡ ጊኮ፥ ሹቸይከ 

ዋሰነ» ያጊስ።
41 ከተማ ገከነው እ መትድ፥ ከተማ ቤእዶ ዎዴ ቀሬትድ ዬኪድ፥ 

42 ሀጋደን ያጊስ፤ «ሰሮቴተይ ይዮ ኦግያ ሀች ኔነኮኔ ኤረርኪሸ! ሽን 
ሀእ ሄጌ ኔ አይፍያፔ ጌሚስ። 43 አይስ ጊኮ፥ ኔ ቦል ያነ ዎዴ ዴኤስ፤ 
ሄ ዎዴ ኔ ሞርኬት ኡርቃ ኑክድ፥ ጎዳ ኤሰነ። ሄ ጎደን ኔነ ዩሽ ኣትድ 
ድርድ፥ ኡበ በጋረ ኔዮ ኦግያ ጎርደነ። 44 ኔነኔ ኔ ድርሳ ግዶን ዴእየ ኔ 
አሳ ሜንቴሬተነ። ጦሰይ ኔነ ቤአነው ዪዶ ዎድያ ኔን አኬከቤነ ግሸው፥ ኔ 
ሞርኬት ሹቸ ኡባ እሱዋ እሱዋ ቦላፔ ዴንትድ ላለነ» ያጊስ።

ዬሱስ ቤተ መቅደስየን ዘልእያጌተ ዬዴቲስ
(ማትዮሰ 21፡12-17፤ መርቆሰ 11፡15-19፤ ዮሃንሰ 2፡13-22)

45-46 ዬሱስ ቤተ መቅደስያ ጌልድ፥ ሄገን ዘልእያጌተ፥ «ጦሳ 
መጣፈን፥ ‹ተ ኬተይ ጦሳ ዎስዮ ኬተ ግደነ› ጌቴትድ ጣፌት ኡቲስ፤ 
ሽን እንቴ አ ፐንገት ቆሴትዮ ጎንጎሎ ኬስዴተ» ያግድ ኤተ ዬዴታ 
ዶሚስ።

47 ዬሱስ ኡበ ገለስ ቤተ መቅደስየን ተማርሴስ። ቄሴ ሀለቀት፥ ህግያ 
ተማርስያጌትኔ ግተ አሰይ አ ጠይሰነው ኮዮሶነ። 48 ሽን አሰይ ኡበይ 
አ ሃሰያፔ እሶይ አቴነን ኤዝግ ኡትዶ ግሸው፥ አ ዎርዮ ኦጌ ኤተው 
ጠዪስ።
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20፡9 እስ 5፡1 

ዬሱሰ ማታ ቦል ዴንድደ ኦይሻ
(ማትዮሰ 21፡23-27፤ መርቆሰ 11፡27-33)

20  1 እስ ገለስ ዬሱስ አሳ ተማርሲድኔ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮቲድ 
ቤተ መቅደስየን ዴእሽን፥ ቄሴ ሀለቀትኔ ህግያ ተማርስያጌት 

ጭመቱረ እስፔ አኮ ዪድ አ፥ 2 «ኔን ሀጋ ኦተነው ኔዮ አይ አላፌቴት 
ዴኢ? ዎይ ኔዮ ሀ አላፌቴታ እምደይ ኦኔ? አኔ ኑስ ኦደ» ያግዶሶነ።

3 ዬሱስ ዛርድ፥ «ታን ቀስ እንቴነ እስባ ኦይቸይስ፤ ታስ ኦድቴ፤ 
4 ዮሃንስ ጠመቅዮ አላፌቴታ ኤክዶይ ጦሳፔዬ ዎይ አሰፔ?» ያጊስ።

5 ኤት በንተ ግዶን ፐለማ ዶምድ፥ «ኑን ዎይገኔ? ‹ጦሳፔ ዪስ› ያግኮ፥ 
እ ኑነ፥ ‹ያትን ዮሃንስ ዮትዶጋ አይስ አመንቤኬቲ?› ያገነ። 6 ሽን ኑን፥ 
‹አሰፔ ዪስ› ያግኮ፥ ሀ አሰይ ኡበይ ዮሃንስ ሀነነባ ዮትያጋ ግድዶጋ ኤር 
ኡትዶ ግሸው፥ ኑነ ሹቸን ጨደነ» ያግዶሶነ።

7 ሄጋ ግሸው ኤት፥ «ሄ አላፌቴታ እ አወፔ ኤክዳኮኔ ኑን ኤሮኮ» 
ያግዶሶነ።

8 ዬሱስ፥ «ታንከ ሀጋ አይ አላፌቴተን ኦትያኮ፥ እንቴዮ ኦድኬ» 
ያጊስ።

ዎይንያ ቱራ ግዱዋ ኦትየ ጎሸንቸተ
(ማትዮሰ 21፡33-46፤ መርቆሰ 12፡1-12)

9 ያግድ አሳስ ሀ ሌምሱዋ ዮቲስ፤ «አሰ እሶይ ዎይንያ ቱራኔ ቶክዶ 
ሶሁዋ ኮተው እምድ፥ ሃሆ ዴሬ ቢድ፥ ደሮ ገምኢስ። 10 ዎይንያ አይፍያ 
መጥዮ ዎዴ ገክን፥ ዎይንያ አይፍያፔ በነ ገክያጋ ኤክድ ያነ መለ፥ እስ 
አሽከራ በ ኮታወቱኮ ኪቲስ፤ ሽን ኮታወት አ አሽከራ ወዽድ፥ ኩሼ 
ሜለ ዬዴትዶሶነ። 11 ቀስ ሀረ አሽከራ ኤተኮ ኪቲስ። ኤት አከ ወዽድ 
ከውሽድ፥ ኩሼ ሜለ ዬድዶሶነ። 12 ቀስ ሄዘንቶ አሽከራ ኪቲስ። ኪትዶጋ 
መሱንጥስድ፥ ዎይንያ ቱራ ግዶፔ ገጥ ኬስ ኦልዶሶነ።

13 «ዎይንያ ቱራ ጎደይ፥ ‹ያትን ታን ዋቶ? ታን ሲቅዮ ተ ነኣ ኪተነ፤ 
ኤት አ ቦንቸናኮኔ ኦን ኤሪ› ያግድ ቆፒስ።

14 «ሽን ኮታወት አ ቤእድ፥ በንተ ግዶን ሃሰዪድ፥ ‹ሀጋ ላተናጌ አ፤ 
ገድያ ኑን ላተነው አ ዎሮስ› ያግዶሶነ። 15 ነኣ ዎይንያ ቱራ ግዶፔ ገጣ 
ኬስድ ዎርዶሶነ።
«ስም ዎይንያ ቱራ ጎደይ ኤተ ዋተኔ? 16 ዪድ፥ ሄ ኮታ ኦትያጌተ ዎር 

ዉርስድ፥ ዎይንያ ቱራ ኮታ ኦትየ ሀረ አሰው እመነ» ያጊስ።
አሰይ ሄጋ ስይድ፥ «ሄጌ ሀኖፖ» ያጊስ።
17 ዬሱስ ኤተኮ ጤልድ፥ «ያትን፥

‹ግምብያጌት ከርድ እጥዶ ሹቸይ
ጎዳ ጠጱዋ ምንትየ፥ ኡባፔ ኣዽየ ሹቸ ግዲስ›
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20፡17 መዘ 118፡22 20፡27 ኦሱ 23፡8 20፡28 ዛር 25፡5 

ጌቴትድ መጣፈን ጣፌትዳጌ ሄጌ አይቤ? 18 ሄ ሹቻ ቦል ኩንድየ ኡበይ 
ሜቄሬተነ፤ ሽን ሄ ሹቸይ አሰ ቦል ኩንድኮ፥ ሄ ኩንድዶ ኡራ ጋጨነ» 
ያጊስ።

19 ህግያ ተማርስያጌትኔ ቄሴ ሀለቀት ዬሱስ ሀ ሌምሱዋ በንተ ቦል 
ኦድዶጋ ኤርዶ ግሸው፥ ሄ ዎዴ አ ኦይቀነው ኮይዶሶነ፤ ሽን አሳስ 
የይዶሶነ።

ጊራ ጊሮኒ አጎኒ ግየ ኦይሻ
(ማትዮሰ 22፡15-22፤ መርቆሰ 12፡13-17)

20 ሄጋስ እንጄትየ ዎድያ ናግድ፥ ዬሱሰ ሃሰይሲድ፥ አ ዶናፔ በለባ 
ዴምድ፥ አ ኦይቅኔ ዴርያ ሃርያጋ ዎልቃስኔ አ አላፌቴታስ ኣትድ እመነ 
መለ፥ ጥሎ ምለቲድ ጥሎ ግዴነ ከፎተ አኮ ዬድዶሶነ። 21 ሄ ከፎት 
ዬሱሰ፥ «ተማርስያጎ፥ ኔን ሃሰይዮጌኔ ተማርስዮጌ ልኬ ግድዮጋ ኑን 
ኤሮስ፤ ኔን ጦሳ ኦግያ ቱመቴተን ተማርስዮጋፔ አትን፥ አሰ ሻኬናጋ 
ኤሮስ። 22 ኑን ሮሜ ቢታ ከዉዋ ቄሳረዮ ጊራ ጊርዮጌ ዎጌዬ ዎገ ግዴኔ?» 
ያግድ ኦይችዶሶነ።

23 ሽን ዬሱስ ኤት ጭምዮ ጭሙዋ ኤርድ፥ «ተነ አይስ ፓጬቲ? 
24 እስ ሰንትምያ ተነ ቤስቴ፤ ሀ ሰንትምያ ቦል ዴእየ ሜረይኔ ሱንተይ 
ኦጌ?» ያግድ ኤተ ኦይቺስ።
ኦይችን፥ ኤት ዛርድ፥ «ሮሜ ቢታ ከዉዋ ቄሳራጋ» ያግዶሶነ።
25 ዬሱስ ኤተ፥ «ያትኮ ቄሳራጋ ቄሳረስ፥ ጦሳጋ ጦሳስ እምቴ» ያጊስ።
26 አሳ ስንተን አ ሃሰየን አ ኦይቅዮባ ዴመነው ደንደይቦኮነ፤ ሄጋ 

ግሸው፥ እ ዛርዶ ዛሩወን ገረሜትድ፥ ጮኡ ጊዶሶነ።

ሀይቁዋፔ ዴንድዮባ ኦይችዶ ኦይሻ
(ማትዮሰ 22፡23-33፤ መርቆሰ 12፡18-27)

27 ሀይቅደ አስ ዴንዴነ ግየ ሳዱቃዌቱፔ እስ እስ አሰት ዬሱሰኮ ዪድ፥ 
28 ሀጋደን ያግድ፥ አ ኦይችዶሶነ፤ «ተማርስያጎ፥ ሙሴ ኑዮ ህግያ ጣፊድ፥ 
‹መቾ ኤክደ አስ ነአ ዬሌነን ሀይቅኮ፥ ሄ ሀይቅዳጋ እሸይ አ መችዮ 
አይስድ፥ በ እሻዮ ነአ ዬለነው ቤሴስ› ያግያጋ ጣፊስ። 29 እስ ዎዴ 
ላፑን እሸንት ዴእያጌቱፔ በይረይ መችዮ ኤክድ፥ ነአ ዬሌነን ሀይቂስ። 
30 ሀይቅን ናአንቶይ ኦ አይሲስ፤ 31 ቀስ ሄዘንቶይከ ኦ አይሲስ፤ ሄጋደን 
ላፑነትከ ነአ ዬሌነን ሀይቅዶሶነ። 32 ሄጋፔ ጉይየን፥ ቀስ ሄ መጫስያ 
ሀይቃሱ። 33 ያትን ሀይቅደ አሰይ ሀይቁዋፔ ዴንድዮ ገለስ፥ አ ኤተፔ 
አውጋዮ መቾ ግደኔ? አይስ ጊኮ፥ ላፑነትከ ኦ ኤክዶሶነ» ያግዶሶነ።

34 ዬሱስ ዛርድ፥ ኤተስ ሀጋደን ያጊስ፤ «ሀ ዎድያ አሰይ መችዮ 
ኤኬስ፤ መጫጌት አዝና ጌሎሶነ። 35 ሽን ሀይቁዋፔ ዴንድድ፥ ስንተፔ 
ይየ ዎድየን ዴአነው ቤስየ አቱማሰይኔ መጫሰይ ኤኬነኔ ጌሌነ። 36 አይስ 

ሉቃሰ 20



165

 

20፡37 ኬሳ 3፡6 20፡42-43 መዘ 110፡1 

ጊኮ፥ ኤት ኪተንቸቱ መለ ግድዮ ግሸው፥ ናአንቱዋ ሀይቀነው ደንደዮኮነ። 
ቀስ ኤት ሀይቁዋፔ ዴንድዶ ግሸው፥ ጦሳ ናተ። 37 ሽን ሀይቅደ አሰይ 
ዴንደነባ ሙሴ ጌሽድ ኤርሲስ። ጠረጌትየ ቡራባ ኦድየ ሶሁወንከ ጎዳባ 
እ ዮቲድ፥ ‹አብረሃመ ጦሳ፥ ይሳቀ ጦሳ፥ ያቆበ ጦሳ› ያጊስ። 38 ኡበይ 
አዮ ሜርነው ዴእያጌተ ግድዶ ግሸው፥ ጦሰይ ሜርነው ዴእያጌቱ ጦሳ 
ግድዮጋፔ አትን፥ ሀይቅዳጌቱ ጦሳ ግዴነ» ያጊስ።

39 ህግያ ተማርስያጌቱፔ እሶይ እሶይ ዬሱሰ፥ «ተማርስያጎ፥ ኔን 
ጊዶጌ ሎኦ» ያጊስ። 40 አይስ ጊኮ፥ ናአንቱዋ እስባከ አ ኦይቸነው 
ጠልቦኮነ።

ዬሱስ ኦኔ ግየ ኦይሻ
(ማትዮሰ 22፡41-46፤ መርቆሰ 12፡35-37)

41 ዬሱስ ቀስ ኤተ ያጊስ፤ «ኤት ዎይግድ ክርስቶሰ ዳውተ ነአ ግዮና? 
42-43 አይስ ጊኮ፥ ዳውት መዘሙሬ መጣፈን፥

‹ጎደይ ተ ጎዳ፤ «ታን ኔ ሞርኬተ
ኔን ዬዸ ኤቅዮባ ኦተነ ገከናስ፥

ሀገን ታፔ ኡሸቸ በጋረ ኡተ» ጊስ›
ያጊስ።

44 «ዳውት ክርስቶሰ፥ ‹ጎዳ› ጊድ ጤስኮ፥ ያትን ክርስቶስ ዋንድ፥ 
ዳውተ ነአ ግዲ?» ያጊስ።

ዬሱስ፥ «ሙሴ ህግያ ተማርስያጌቱፔ ናጌትቴ» ያጊስ
(ማትዮሰ 23፡1-36፤ መርቆሰ 12፡38-40)

45 ዬሱስ በ ኤርስዮ አሽከረተ አሰይ ኡበይ ስይሽን፥ 46-47 «ህግያ 
ተማርስያጌቱፔ ናጌትቴ፤ ኤት አዱሰ ማዩዋ ማይድ ዩይዮጋኔ ግያ 
ሶሁወንከ አሰይ ኤተ ቦንችድ ሰሮትዮጋኔ ዶሶሶነ፤ አይሁደ ዎሰ ኬተን 
ደሮ ሎእየ ኦይድያ ዶሶሶነ፤ አስ በንተነ እመትዮሰንከ ቦንቾ ሶሁዋ 
ዶሶሶነ። ኤት አምኤቱ ኬታ ቦንቅድ፥ በንተው ሎኦ ምለተነው ጦሳ ዎሳ 
አዱሶሶነ፤ ኤት ኡባፔ ኣዽየ ፕርዳ ኤከነ» ያጊስ።

አምኤ ሙጡዋታ
(መርቆሰ 12፡41-44)

21  1 ዬሱስ ኡበሳ ጤሊድ፥ ዱሬ አሰይ በ ሚሻ ቤተ መቅደስየን 
ሙጡዋታ ዬግዮ ሳጥንየን ዬግዮጋ ቤኢስ። 2 እስ ደሮ ህዬሰ 

አምእያ ናኡ በከና ሄገን ዬግዮጋ ቤእድ፥ 3 «ታን እንቴዮ ቱማ ገይስ፤ ሀ 
ህዬሰ አምእያ ኡባፔ ደርሰደ ዬጋሱ። 4 አይስ ጊኮ፥ ሀጌት ኡበይ በንተ 
ፐለህደ ሚሻፔ ዬግዶሶነ፤ ሽን አ በ ፐጫፔ በው ዴእየ አቁዋ ሙሌረ 
እመ አጋሱ» ያጊስ።
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21፡14-15 ሉቃ 12፡11-12 

ቤተ መቅደሴ ቆሌተናጋ ዬሱስ ከሴትድ ዮቲስ
(ማትዮሰ 24፡1-2፤ መርቆሰ 13፡1-2)

5 ኤተፔ እሶይ እሶይ ቤተ መቅደሴ ሎኦ ሹቻንኔ ጦሳስ እሜትደበን 
ሎእዳጋ ሃሰይሽን ዬሱስ፥ 6 «ሀ እንቴ ቤእዮ ኡበይ እስ ሹች አቴነን፥ 
ኡበይ ቆሌተነ ዎዴ ያነ» ያጊስ።

7 ዬሱስ ኤርስዮ አሽከረት፥ «ተማርስያጎ፥ ያትን፥ ሄጌ አውዴ ሀነኔ? 
ሄጌ ሀነነ ዎድያ ኤርስየ መላተይ አይበ ግደኔ?» ያግድ አ ኦይችዶሶነ።

ዬሱስ ሜቶ ዎዴኔ ኡፈይሰ ዎዴ ያናጋ ዮቲስ
(ማትዮሰ 24፡3-14፤ መርቆሰ 13፡3-13)

8 ዬሱስ፥ «በሎፕቴ፤ ናጌትቴ፤ አይስ ጊኮ፥ ደሮ አሰት ተ ሱንተን፥ 
‹ታን ክርስቶሰ፤ ዎዴ መተቲስ› ያጊድ፥ ያነ። ኤተ ካልድ ቦፕቴ። 
9 ኦለኔ ኦሸ ስይዮ ዎዴ ደገሞፕቴ፤ አይስ ጊኮ፥ ሄጋ መለ ዮሆይ 
ኮይሮረ ሀነነ ቤሴስ፤ ሽን ሄጌ ዉርሴተይ ገከነ መቲስ ግዮጋ ግዴነ» 
ያጊስ።

10 ሄ ዎዴ ዬሱስ ሃሰዪድ፥ «ዴሬ ዴርያ ቦል፥ ከዎቴተይ ከዎቴታ ቦል 
ዴንደነ። 11 ቢተይ ዎልቀፔ ቃጥዮጌ፥ ደሮ ሶሁወን ኮሸይ፥ ዉርስየ ሀርጌ 
ያነ። የሽስያበይኔ ግተ መላተይ ሰሉዋፔ ያነ።

12 «ሽን ሀ ኡበይ ሀነናፔ ከሴ፥ ኤት እንቴነ ኦይቀነኔ ወይሰነ፤ ተ 
ሱንታ ግሸው፥ እንቴነ አይሁደ ዎሰ ኬታ አሰቱዮ ኣትድ እመነኔ፤ 
ቀሾ ኬተንከ ቀሽሰነ። ቀስ እንቴነ ከዉዋ ስንትኔ ዴርያ ሃርያጋ ስንት 
ኤፋነ። 13 ሄጌ እንቴስ ተ ግሸው፥ ኤተ ስንተን መርከተነው ሎኦ ዎዴ 
ግደነ። 14 ሄጋ ግሸው፥ እስባ እንቴ ዎዘነን ኦይቅቴ፤ ሄጌ አይቤ ጊኮ፥ 
እንቴ ዋትድ ዛሩዋ እመናኮ፥ ኮይሮረ ህርጎፕቴ ግዮጋ። 15 አይስ ጊኮ፥ 
እንቴ ሞርኬቱፔ ኦንኔ እንቴናረ ኤቄተነውኔ ፐለሜተነው ደንደዬነ ሃሰያ 
ምኖቴታኔ ኣዽደ ኤረቴታ ታን እንቴስ እመነ። 16 ሀረይ አቶ እንቴነ 
ዬልዳጌትከ፥ እሸንት፥ ደቦት፥ ለጌትከ፥ እንቴነ ኣትድ እመነ። እንቴፔከ 
እሱዋ እሱዋ ኤት ዎረነ። 17 ተ ሱንታ ግሸው፥ እንቴነ ኡበይ እጠነ፤ ሽን 
18 እንቴ ሁጵያ ብናናፔ እሶይኔ ጠዬነ። 19 ደንደየን እንቴ እንቴ ሼምፑዋ 
አሸነ።

ዬሱስ ዬሩሰላሜ በሻባ ዮቲስ
(ማትዮሰ 24፡15-21፤ መርቆሰ 13፡14-19)

20 «ሽን ዎታደረን ዬሩሰላሜ ድሬት ኡትዳሽን እንቴ ቤእዮ ዎዴ፥ 
ዬሩሰላሜ ጠዮይ መተትዶጋ ኤረነ። 21 ሄ ዎዴ ይሁደን ዴእያጌት ዴርያኮ 
በቀቶነ፤ ከተመ ግዶን ዴእያጌት ከተማፔ ክዮነ፤ ገጠ ቢተን ዴእያጌት 
ከተማ ጌሎፖነ። 22 አይስ ጊኮ፥ ጦሳ መጣፈቱን ጣፌትዳጌ ኡበይ 
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21፡22 ሆሴ 9፡7 21፡25 እስ 13፡10፤ ህዝ 32፡7፤ ዩኤ 2፡31፤ አጁ 6፡12-13 
21፡27 ዳኔ 7፡13፤ አጁ 1፡7 21፡37 ሉቃ 19፡47 

ፖሌተነው፥ ጦሰይ ሀሎ ኬስዮ ዎዴ ሀጋ። 23 ሄ ዎዴ ሸሃረ መጫሰቱዮኔ 
ጠንትየ መጫሰቱዮ ኣዬአነ፤ አይስ ጊኮ፥ ሰኣ ቦለን ግተ ሜቶይ ያነ። ሀ 
አሳ ቦለንከ ኢተ ሀንቆይ ያነ። 24 ኤት ቀረ ብሱወን ቀንጤትድ ሀይቀነ፤ 
ኤት ዴሬ ኡበን ኦሞዴተነ፤ አይሁደ ግዴነ አሰይ በንተ ዎዴ ፖሌተነ 
ገከናሽን፥ ዬሩሰላሜ ከተማ ዬዸነ።

ክርስቶሰ ናአንቶ ዩሳ
(ማትዮሰ 24፡29-31፤ መርቆሰ 13፡24-27)

25 «አወ አይፍያንኔ አግነን ጦልንትየን መላተይ ቤተነ፤ ሰአን ዴእየ 
እስ እስ ዴሬ አሰይ አበይኔ ቤተይ ጉምዮጋ ስይድ፥ ሀነነበይ ኤተስ 
ኤሬቴነን እጥን ሜቶተነ። 26 አሰይ ሰኣ ቦል ያነባ ኡባ ናጊድ፥ የሸን 
ዳፉረነ፤ አይስ ጊኮ፥ ሰሉወን ዴእየ ዎልቀት ቃጠነ። 27 ሄ ዎዴ ታን፥ 
አሰ ነአይ፥ ዎልቃረኔ ግተ ቦንቹዋረ ሻረ ግዶረ ዪሽን፥ ኤት ቤአነ። 28 ሄጌ 
ሀነነው ዶምዮ ዎዴ፥ እንቴ ዎዜትዮ ዎዴ መትዮ ግሸው፥ ጦቁ ጊድ፥ 
ፑዴ ጤልቴ» ያጊስ።

በለስያ ግዮ ምታ ሌምሱዋ
(ማትዮሰ 24፡32-35፤ መርቆሰ 13፡28-31)

29 ዬሱስ ኤተስ ሀጋደን ያግድ፥ ሌምሱዋ ዮቲስ፤ «በለስዮ ግዮ 
ምትዮኔ ሀረ ምተ ኡባ አኬክቴ። 30 ኤተ ሀይተይ ኣጫ ዶምዮጋ 
እንቴ ቤእዮ ዎዴ፥ ቦኔ መተትዶጋ እንቴ ኤሬተ። 31 ሄጋደንከ 
እንቴ ሄጌ ሀንዮጋ ቤእዮ ዎዴ፥ ጦሳ ከዎቴተይ ገከነ መተትዶጋ 
ኤረነ።

32 «ታን እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ ሀ ኡበበይ ሀነነ ገከናሽን፥ ሀ 
ዎድያ አሰይ ሀይቂቼነ። 33 ሰሎይኔ ሰአይ ኣዸነ፤ ሽን ተ ቃለይ 
ሙሌከ ኣዼነ።

ምንድ ናግዮጋ
34 «ሽን ሙሰን፥ ኡሸን፥ መቶንኔ አቆስ ህርግዮበን እንቴ ዎዘነይ 

በሌነ መለ፥ ቀስ እንቴ ቆፔነን ሄ ገለሰይ እንቴ ቦል ዬናደን፥ እንቴነ 
ናግቴ። 35 አይስ ጊኮ፥ ሄ ገለሰይ ሰአ ኡበን ዴእየ አሰ ኡባ ፕርያደን 
ኦይቀነ። 36 ስም እንቴ ሄ ያነባ ኡባፔ አተነውኔ ተ ስንተን አሰ 
ነኣ ስንተን፥ ኤቀነው ደንደየነ መለ፥ ኡበ ዎዴ ጦሳ ዎሰን ምንቴ» 
ያጊስ።

37 ዬሱስ ገለስ ገለስ ቤተ መቅደስየን ተማርሴስ፤ ሽን ቀም ቀም ደብረ 
ዘይቴ ዴርያ ክይድ አቄስ። 38 አሰ ኡበይ እ ተማርስዮጋ ስየነው ጉራረ 
አኮ ቤተ መቅደስያ ዬስ።
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22፡1 ኬሳ 12፡1-27 

ክርስቶሰ ቦል መቄትዶሶነ
(ማትዮሰ 26፡1-5፤ መርቆሰ 14፡1-2፤ ዮሃንሰ 11፡45-53)

22  1 ኦይታ ምዮ ፓስካ ባላ ገለሳ ቦንችዮ ዎዴ ገከነ መቲስ። 2 ቄሴ 
ሀለቀትኔ ህግያ ተማርስያጌት አሳስ የይዮ ግሸው፥ ዬሱሰ ዎርዮ 

ኦግያ ኮዮሶነ።

ይሁደይ ዬሱሰ ኣትድ እመነው ዞሬታ ማዪስ
(ማትዮሰ 26፡14-16፤ መርቆሰ 14፡10-11)

3 ሄጋፔ ጉይየን፥ ሴጣነይ ተመኔ ናኡ ኤርስዮ አሽከረቱፔ እሱወን፥ 
አስቆሮተ ግዮ ይሁደን ጌልን፥ 4 ይሁደይ ቢድ፥ ቄሴ ሀለቀቱረኔ ቤተ 
መቅደስያ ዎታደረተ አዘዝያጌቱረ፥ «ዬሱሰ ዋተ ኣተደ እሞ» ጊድ 
ሃሰዪስ። 5 ሃሰይን ኤት ኡፈይትድ፥ ይሁዳ፥ «ኑን ኔስ ሚሸ እመነ» 
ያግድ ኦድዶሶነ። 6 እ ኤሮ ያግድ፥ አስ በይነሰን ኤተስ ዬሱሰ ኣትድ 
እመነው እንጄትየ ዎድያ ዎቼስ።

ዬሱስ አይሁደቱ ፓስካ ማነው ጊጌቲስ
(ማትዮሰ 26፡17-25፤ መርቆሰ 14፡12-21፤ ዮሃንሰ 13፡21-30)

7 ኦይታ ምዮ ገለሳ ቦንችዮ ዎዴ ገኪስ። ሄ ገለሰን ፓስካስ አንቀረ 
ዶርሰ ሹከነው ቤሴስ። 8 ዬሱስ ጴጥሮሰኔ ዮሃንሰ፥ «ኑን ፓስካ ባላ ቦንችዮ 
ገለሰን ማነ ቁማ ቢድ ጊግስቴ» ያግድ ኪቲስ።

9 ኪትን፥ «ኑን አወን ጊግሰኔ?» ያግድ አ ኦይችዶሶነ።
10 ዬሱስ ኤተ ሀጋደን ያጊስ፤ «ስይቴ፤ ከተማ እንቴ ጌለነው ቢሽን፥ 

ኦቱወን ሃታ ቶክደ እስ ብተኔ እንቴናረ ገይተነ። አ ካልድ፥ እ ጌልዮ 
ኬታ ጌልቴ። 11 ጌልድ ኬታዋ፥ ‹ተማርስያጌ ኔነ፥ «ታን ተ ኤርስዮ 
አሽከረቱረ ፓስካ ባላ ቦንችዮ ገለሰን ቁማ ማነው እመተ ክፍሌ አዋኔ?» 
ያጌስ› ያግቴ። 12 ኬታወይ እንቴነ ፖቅያ ቦለን ዴእየ መኬትደ ኣሆ 
ክፍልያ ቤሰነ። ሄገን ቁማ ጊግስቴ» ያጊስ።

13 ኤት ቢድ፥ ዬሱስ በንተው ዮትዶጋደን ዴምድ፥ ያን ፓስካ ባላ 
ቦንችዮ ገለስ ማነ ቁማ ጊግስዶሶነ።

ቁርባንያ (ጎዳ ከሁዋ) ኤክዮ ዎጋ
(ማትዮሰ 26፡26-30፤ መርቆሰ 14፡22-26፤ ኮይሮ ቆሮንቶሰ 11፡23-25)

14 ቁማ ምዮ ዎዴ ገክን፥ ዬሱስ በ ኪትዶ ተመኔ ናአቱረ እስፔ ማነው 
ኡቲስ። 15 ኡትድ ያጊስ፤ «ታን ዋዬተናፔ ከሴተደ፥ እንቴናረ ሀ ፓስካ 
ባላ ቦንችዮ ገለሰን ምዮ ቁማ ማነው ደሮ አሞታስ። 16 አይስ ጊኮ፥ ታን 
እንቴስ ኦደይስ፤ ሄጌ ጦሳ ከዎቴተን ፖሌተነ ገከናሽን፥ ታን ናአንቱዋ 
ሄጋ ሚኬ» ያጊስ።
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22፡20 ኤርማ 31፡31-34 22፡21 መዘ 41፡9 
22፡24 ማት 18፡1፤ መር 9፡34፤ ሉቃ 9፡46 
22፡25-26 ማት 20፡25-27፤ መር 10፡42-44 22፡26 ማት 23፡11፤ መር 9፡35 
22፡27 ዮሃ 13፡12-15 22፡30 ማት 19፡28 

17 ያግድ ዬሱስ ቡርጩኩዋ ኤክድ፥ ጦሳ ገለትድ፥ «ሄይቴ፤ ሀጋ 
ቡርጩኩወን ዴእያጋ ሻክድ ኡይቴ። 18 አይስ ጊኮ፥ ታን እንቴስ 
ኦደይስ፤ ጦሳ ከዎቴተይ ያነ ገከናሽን፥ ሀችፔ ዶመደ ዎይንያ ኤሳ 
ኡይኬ» ያጊስ።

19 ቀስ ኦይታ ኤክድ፥ ጦሳ ገለቲስ፤ ሄ ኦይታ ሜንትድ፥ ኤተስ 
እምድ፥ «ሀጌ እንቴዮ እሜትደ ተ አሹዋ፤ ሀገን ተነ ሀሰይቴ» ያጊስ። 
20 ከሁዋ ምርግዶጋፔ ጉዬ በገን፥ ከሴጋደን ቡርጩኩዋ ኤተስ እምድ፥ 
ሀጋደን ያጊስ፤ «ሀጌ እንቴስ ጉክየ ተ ሱተን ማጬትደ ኦረተ ማቻ።

21 «ሽን ቤእቴ፤ ተነ ኣትድ እመነ ብተኔ ተናረ መሶፍየን እስፔ ሜስ። 
22 አይስ ጊኮ፥ ታን አሰ ነአይ፥ ጦሰይ በ ቆፋ ቀችዶጋደን በይስ፤ ሽን 
ተነ ኣትድ እመነ ኡራስ ኣዬአነ» ያጊስ።

23 በንተ ግዶፔ ሄጋደን ኦተነው ኦን ቆፕዳኮ፥ እሶይ እሱዋ ኦይችዶሶነ።

ኡባፔ ኣዽየይ ኦኔ? ግዮ ኦይሻ
24 ቀስ በንተ ኡባፔ ኦን ግተኮ በንተ ግዶን ፐለሜትዶሶነ። 25 ፐለሜትን 

ዬሱስ ኤተ ያጊስ፤ «ሀ ሰአን ዴእየ ከዎት በንተ አሳ ጎደቶሶነ። ኤተ 
ሃርያጌት ኬህያጌተ ጌቴቶሶነ። 26 ሽን እንቴፔ ግተትያጌ እንቴ ኡባፔ 
ጉጥያጋ መለ ግደናፔ አትን፥ እንቴ ሄጋደን ሀኖፕቴ፤ እንቴነ ሃርያጌ 
እንቴስ አሽከረደን ሀኖ።  27 ቁማ ማነው ኡትያጌ ግቴዬ ቁማ ስንተው 
ኣትያጌ ግቴ? ቁማ ማነው ኡትዳጌ ግተ ግዴኔ? ሽን ታን እንቴ ግዶን 
ቁማ ስንተው ኣትየ አሽከረ መለ።

28 «ቀስ ታን ፓጬትዮ ዎዴ ተነ ዬግቤናጌተ። 29-30 ተ ከዎቴተን 
ታን ቁማ ምዮ ሶሁወን እንቴ ማነ መለኔ፥ ኡየነ መለ፥ ቀስ ተመኔ ናኡ 
እስራኤለ ዘሬቱ ቦል ፕርዲድ፥ አራተቱን ኡተነ መለ፥ ተ ኣወይ ተነ 
ሱንትዶጋደን፥ ታን እንቴነ ሱንተይስ» ያጊስ።

ጴጥሮስ ከደናጋ ዬሱስ ከሴትድ ዮቲስ
(ማትዮሰ 26፡31-35፤ መርቆሰ 14፡27-31፤ ዮሃንሰ 13፡36-38)

31 ጎደይ፥ «ስሞና፥ ስሞና፥ አኬከ፤ አሰይ ግስትያ ሀርቅዮጋደን፥ 
ሴጣነይ እንቴነ ሀርቀነው ጦሳ ዎስን፥ ጦሰይ ኤሮ ጊስ። 32 ሽን ታን ኔ 
አመኖይ በዬነ መለ፥ ኔስ ጦሳ ዎሳስ፤ ኔን ታኮ ስምዮ ዎዴ፥ ኔ እሸንተ 
ምንቴተ» ያጊስ።

33 ስሞን፥ «ጎደው፥ ታን ኔናረ ቀሾ ኬታ ባነው፥ ቀስ ኔናረ ሀይቀነውከ 
ጊጋስ» ያጊስ።

34 ሽን ዬሱስ፥ «ጴጥሮሳ፥ ታን ኔዮ ኦደይስ፤ ሀች ቀም፥ ኩቶይ 
ዋሰናፔ ከሴ፥ ኔን ተነ ኤርዮጋ ሄዙቶ ከደነ» ያጊስ።
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22፡35 ማት 10፡9-10፤ መር 6፡8-9፤ ሉቃ 9፡3፤ 10፡4 22፡37 እስ 53፡12 

35 ዬሱስ በ ኤርስዮ አሽከረቱስ፥ «ኮርጆይ ዎይ ቀርጪት ዎይ ጫም 
በይነን ታን እንቴነ ኪትዶ ዎዴ፥ እንቴስ ፐጭደብ ዴኢ?» ያጊስ።
ያግን ኤት፥ «አይብኔ ባወ» ያግዶሶነ።
36 ዬሱስ ኤተ፥ «ሽን ሀእ ኮርጆይ ዎይ ቀርጪት ዴእዮይ ኦንኔ ኤክ 

ኤፎ። ብሶይ በይነ ኡረይ ኦንኔ በ ማዩዋ በይዝድከ እስ ብሶ ሸሞ። 
37 አይስ ጊኮ፥ ታን እንቴስ ኦደይስ፤ ጦሳ መጣፈን ጣፌትደ ተበይ 
ፖሌትዮ ግሸው፥ ‹ሀጌ ሞረንቸቱረ ፐይዴቲስ› ጌቴትድ ጣፌትዳጌ ተነን 
ፖሌተነው ቤሴስ» ያጊስ።

38 ኤርስዮ አሽከረት፥ «ጎደው፥ ሀገን ናኡ ብሶት ዴኦሶነ» ያግን 
ዬሱስ፥ «ሄጌ ግደነ» ያጊስ።

ዬሱስ ደብረ ዘይቴ ዴርየን ዎሲስ
(ማትዮሰ 26፡36-40፤ መርቆሰ 14፡32-42)

39 ዬሱስ ከተማፔ ክይድ፥ ሀሮዴጋደን ደብረ ዘይቴ ዴርያ ክዪስ። ቀስ 
ኤርስዮ አሽከረትከ አ ካልዶሶነ። 40 ሄ ሶሁዋ ገክድ፥ «ፓጭየን እንቴ 
ጌሌነን አተነ መለ፥ ጦሳ ዎስቴ» ያጊስ። 41 ሹቻ ኦልን ገክዮ ሶሁዋ ኬና 
ኤተፔ ሃክ ቢድ ጉልበትድ 42 ጦሳ፥ «ተ ኣወው፥ ኔን ኮይዮባ ግድኮ፥ ሀ 
ቡርጩኩዋ ታፔ ድገ፤ ሽን ኔን ኮይዮበይ ሀኖፔ አትን፥ ታን ኮይዮበይ 
ሀኖፖ» ያግድ ዎሲስ። 43 ሰሉዋፔ ዪድ ምንቴትየ ኪተንቸይ አዮ ቤቲስ። 
44 በ ዎዘና ግዶን ምሼትድ፥ ደሮ ምንትድ ዎሴስ። እ ጨወትዮ ጨወይ 
ሰአን ጦክየ ሱተ ምለቴስ።

45 ዎሳፔ ዴንድድ፥ በ ኤርስዮ አሽከረቱኮ ጉዬ ቢስ። ቢድ ኤት ደሮ 
ቀሬትዶ ግሸው፥ ዳፉርድ ጥስክዳጌተ ዴምድ፥ 46 «አይስ ጥስኬቲ? 
ፓጭየን ጌሌነን አተነ መለ፥ ዴንድድ ጦሳ ዎስቴ» ያጊስ።

ዬሱስ በ ሞርኬቱ ኩሽየን ኦይቄቲስ
(ማትዮሰ 26፡47-56፤ መርቆሰ 14፡43-50፤ ዮሃንሰ 18፡3-11)

47 እ ብሮን ሄጋ ሃሰይሽን፥ አሰይ ዪስ። ተመኔ ናኡ ኤርስዮ 
አሽከረቱፔ እስ ይሁዳ ግዮጌ ሄ አሳ ካሌቲድ፥ ዬሱሰ ዬረነው አኮ 
ሺቂስ። 48 ሽን ዬሱስ አ፥ «ይሁዳ፥ ኔን ተነ አሰ ነኣ ዬረደ ኣተ 
እመይ?» ያጊስ።

49 ዬሱሳረ ዴእየ ኤርስዮ አሽከረት ሄጋ ቤእዶ ዎዴ አ፥ «ጎደው፥ ኑን 
ኤተ ብሱወን ሾጨኔ?» ያግዶሶነ። 50 ኤተፔ እሶይ ቄሴ ኡበቱ ሀለቃ 
አሽከራ ሾጭድ፥ አ ኡሸቸ ሀይታ ቀንጥ ኦሊስ።

51 ሽን ዬሱስ፥ «አግቴ» ያግድ፥ አ ሀይታ ቦችድ ፐቲስ።
52 ሄጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ ባኮ ዪደ ቄሴ ሀለቀተ፥ ቤተ መቅደስያ 

ዎታደረተ አዘዝያጌተኔ ጭመ አሳ ሀጋደን ያጊስ፤ «ተነ ፐንገ ኬስድ፥ 
ፐንገ ኦይቅዮጋደን ኦይቀነው ብሶኔ ዱለ ኦይቅድ ዪዴቲ? 53 ታን ቤተ 

ሉቃሰ 22



171

 

22፡53 ሉቃ 19፡47፤ 21፡37 

መቅደስየን ገለስ ገለስ እንቴናረ ዴእዮ ዎዴ ተነ ኦይቅቤኬተ፤ ሽን ሀጌ 
እንቴ ዎዴኔ ጡማ ዎልቃ ዎዴ» ያጊስ።

ጴጥሮስ ዬሱሰ ከዲስ
(ማትዮሰ 26፡57-58፥69-75፤                                       

መርቆሰ 14፡53-54፥66-72፤ ዮሃንሰ 18፡12-18፥25-27)
54 ዬሱሰ ቀችድ፥ ቄሴ ኡበቱ ሀለቃ ሶ ኤክ ኤፊዶሶነ። ቀስ ጴጥሮስ 

ሃሁወን ካሊስ። 55 ኤት ድርሰ ግዶን ተማ ኤትድ፥ እስፔ ኡትዳሽን፥ 
ጴጥሮስከ ኤተ ግዶ ጌልድ፥ ኡት በዪስ። 56 እስ አሽከርያ ጴጥሮስ ተማ 
አቸን ኡትዳጋ ቤእዳረ ትሽ ኦተ ጤለደ፥ «ሀጌከ ኣረ እስፔ ዴኤስ» 
ያጋሱ።

57 ሽን ጴጥሮስ፥ «ሀ ምሽሬ፥ ታን አ ኤርኬ» ያግድ ከዲስ።
58 ጉታ ገምእሽን፥ እሶይ ጴጥሮሰ ቤእድ፥ «ኔንከ ኤታረ እስፔ ዴኣሰ» 

ያጊስ።
ሽን ጴጥሮስ፥ «ሀጎ፥ ታን ኤታረ እስፔ ዴእኬ» ያጊስ።
59 ሀረ ብተኔ እስ ሳቴ ግድያጋ ኬናፔ ጉይየን፥ «ሀ ብተኔከ ገሊለ አሰ 

ግድዮ ግሸው፥ ኣረ ዴእዮጌ ቱመ» ያግድ ምንትድ ኦዲስ።
60 ሽን ጴጥሮስ፥ «ሀጎ፥ ኔን ግዮበይ አይበኮ ታን ኤርኬ» ያጊስ። 

እ ብሮን ሃሰይሽን፥ ሶሁዋረከ ኩቶይ ዋስ አጊስ። 61 ጎደይ ጉዬ ስምድ፥ 
ጴጥሮሰ ጤሊስ። ጤልን ጴጥሮስ ጎደይ በነ፥ «ኔን ሀች ኩቶይ ዋሰናፔ 
ከሴ፥ ሄዙቶ ተነ ከደነ» ጊዶጋ ሀሰዪስ። 62 ጴጥሮስ ከሬ ክይድ፥ ምሼትድ 
ዬኪስ።

63 ዬሱሰ ኦይቅደ አሰት ሾጮሶነኔ አ ቦል ቅሊጮሶነ። 64 አ አይፍያ 
ጎዝድ፥ «ኔነ ዴችደይ ኦኔ? አኔ ሀነነባ ዮተ» ያግድ አ ኦይችዶሶነ። 
65 ቀስ አ ሀረ ደሮ ጨሻ ጨይዶሶነ።

ዬሱሰ ፕርደ ሸንጉዋ ኤፊዶሶነ
(ማትዮሰ 26፡59-66፤ መርቆሰ 14፡55-64፤ ዮሃንሰ 18፡19-24)

66 ዎንትን ዴሬ ጭመት፥ ቄሴ ሀለቀትኔ ህግያ ተማርስያጌት እስሳ 
ሺቅድ፥ ዬሱሰ በንተ ሺቅዶሳ ኤፊድ፥ 67 «ክርስቶስ ኔኔ? ኑስ ኦደ» 
ያግዶሶነ።
ሽን እ ያግድ ዛሪስ፤ «ታን እንቴስ ኦድኮ፥ ተነ አመኔኬተ። 68 ቀስ 

ታን እንቴነ ኦይችኮ ኦዴኬተ፤ ዎይ ተነ ቀሹዋፔ ብርሼኬተ። 69 ሽን ታን 
አሰ ነአይ፥ ሀእፔ ዶመደ፥ ዎልቃመ ጦሳፔ ኡሸቸ በጋረ ኡተነ» ያጊስ።

70 ኤት ኡበይ ዬሱሰ፥ «ያትን ኔን ጦሳ ነኤ?» ያግዶሶነ።
ያግን እ ዛርድ፥ «እንቴ ተነ፥ ‹ኔን ጦሳ ነኣ› ግዮጋ ቱማ ጌተ» ያጊስ።
71 ኤት፥ «ኑን ኑ ሁጵየን አ ዶናፔ ስይደ፤ ስም ሀጋፔ ስንተን ኑነ አይ 

መርከ ኮሺ?» ያግዶሶነ።
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ዬሱሰ ጵላጦሰ ስንት ሺሽዶሶነ
(ማትዮሰ 27፡1-2፥11-14፤ መርቆሰ 15፡1-5፤ ዮሃንሰ 18፡28-38)

23  1 ኤት ኡበይ እስፔ ዴንድድ፥ ዬሱሰ ጵላጦሰኮ ኤፊዶሶነ። 
2 ኤፊድ፥ «ሀጌ ኑ ዴሬ አሳ በሌትሽን፥ አሰይ ሮሜ ቢታ 

ከዉዋስ ጊራ እሜነ መለ ድግሺንኔ ቀስ፥ ‹ታን ከዉዋ› ያግሽን ዴምደ» 
ያግድ ዬሱሰ ሞቱዋ ዶምዶሶነ።

3 ጵላጦስ ዬሱሰ፥ «ኔን አይሁደቱ ከዎ?» ያግድ ኦይቺስ።
ዬሱስ ዛርድ አ፥ «ኔንከ ጋሰ» ያጊስ።
4 ጵላጦስ ቄሴ ሀለቀቱስኔ አሳስ ኦዲድ፥ «ሀ ብተንያ ቦል ታን ሀረይ 

አቶ እስ ሞሮከ ዴመቤይኬ» ያጊስ።
5 ሽን ኤት፥ «ሀጌ ገሊለፔ ዶምድ፥ ሀረይ አቶ ሀጋ ገከናሽንከ፥ ይሁዳ 

ቢተ ኡበን ተማርሲድ፥ አሰ ኦሼስ» ያግድ ምንትድ ዮትዶሶነ።

ዬሱስ ሄሮድሰ ስንት ሺቂስ
6 ጵላጦስ ሄጋ ስይዶ ዎዴ፥ «እ ገሊለ አሴ?» ያግድ ኦይቺስ። 

7 ጵላጦስ ሄሮድስ ሄምዮ ቢተን ዬሱስ ዴእዮጋ ኤርድ፥ ሄ ዎዴ 
ዬሩሰላሜን ዴእየ ሄሮድሰኮ አ ዬዲስ።

8 ሄሮድስ ዬሱሰ ቤአነው ደሮ ዎድያፔ ዶምድ አሞት ኡትዶ ግሸው፥ 
አ ቤእዶ ዎዴ ደሮ ኡፈይቲስ። እ አሞትዶጌ ከሴ ዬሱሰባ ስይዶጋሰ። 
ቀስ ዬሱስ ኦትዮ መላታፔ ቤአነ ያግድ፥ ቆፒድ ዴኤስ። 9 ሄሮድስ ዬሱሰ 
ደሮባ ኦይቺስ፤ ሽን ዬሱስ አዮ አይኔ ዛርቤነ። 10 ቄሴ ሀለቀትኔ ህግያ 
ተማርስያጌት አ ምንትድ ሞቲድ፥ ሄገን ኤቅ በይዶሶነ። 11 ሄሮድስኔ አ 
ዎታደረት ዬሱሰ ከርድ፥ አ ቦል ቅሊጭዶሶነ። አሌቁዋረ ዴእየ ማዩዋ አ 
መይዝድ፥ ጵላጦሰኮ ዛርድ ዬድዶሶነ። 12 ሄጋፔ ከሴ በንተ ግዶን ሞርኬት 
ኡትደ ጵላጦስኔ ሄሮድስ ሄ ገለስ ደቦትዶሶነ።

ዬሱሰ ቦል ሀይቁዋ ፕርድዶሶነ
(ማትዮሰ 27፡15-26፤ መርቆሰ 15፡6-15፤ ዮሃንሰ 18፡39-40፤ 19፡1-16)

13 ጵላጦስ ቄሴ ሀለቀተ፥ ዴርያ ሃርያጌተኔ አሳ እስፔ ጤስድ፥ 
14 ሀጋደን ያጊስ፤ «‹አሰ በሌቴስ› ያግድ ሀ ብተንያ ታኮ ኤሂዴተ፤ 
ቤእቴ፤ ታን አ እንቴ ስንተን ቆርዶጋፔ ጉይየን፥ እንቴ አ ሞትዶ 
ሞቱወን አ ቦል አይኔ በለባ ዴመቤይኬ። 15 ቀስ ሄሮድስ አ ኑኮ ሃ ዬድዶ 
ግሸው፥ አ ቦል አይኔ ዴምቤናጌ ኤሬቴስ። ቤእቴ፤ ሀ ብተኔ በነ ዎርሰነው 
ቤስያባ አይኔ ኦትቤነ። 16 ሄጋ ግሸው፥ ታን አ ልሱወን ገረፈደ፥ ብርሸ 
ዬደነ» ያጊስ። 17 ጵላጦሰዮ ፓስካ ቦንችዮ ገለሰን እስ ኡረ ቀሹዋፔ 
ብርሽዮ ሜዜ ዴኤስ።

18 ሽን ኤት ኡበይ እስፔ፥ «ሀ ብተንያ ዎረደ ኑስ በርባነ ብርሸ» 
ያጊድ ዎጨምዶሶነ። 19 በርባን ከተመን ኦሻ ኬስድ፥ አሰ ዎርዶ ግሸው፥ 
ቀሾ ኬተን ቀሼትድ ዴኤስ።
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23፡30 ሆሴ 10፡8፤ አጁ 6፡16 23፡34 መዘ 22፡18 23፡35 መዘ 22፡7 
23፡36 መዘ 69፡21 

20 ጵላጦስ ዬሱሰ ብርሸነው ኮይድ፥ ናአንቱዋ ኤተስ ሃሰዪስ። 21 ሽን 
ኤት፥ «መስቀልያ ቦል ምስማርየን አ ጥሸደ ከቀ! ከቀ!» ያጊድ 
ዎጨሞሶነ።

22 ሄዘንቱዋ ጵላጦስ ኤተ፥ «አይስ? እ አይ ኢተባ ኦትዴ? ሼምፖ 
ዎርስየ ኢተባ አ ቦል ዴመቤይኬ፤ ሄጋ ግሸው፥ ልሱወን አ ገረፈደ፥ 
ብርሸ ዬደነ» ያጊስ።

23 ሽን ዬሱስ መስቀልያ ቦል ምስማርየን ጥሼትድ ከቄተነ መለ፥ ኤት 
ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ ምንትድ ዮትዶሶነ። ኤተ ዎጨመይኔ ቄሴ ሀለቀቱ 
ቃለይ ደርዶ ግሸው፥ 24 ኤት ዎሲድ ኡትዶ ፕርዳ ጵላጦስ ዬሱሰ ቦል 
ፕርዲስ። 25 ያትድ ከሴ ኤት ብርሽሰርኪ ያግድ ዎሲድ ኡትዶ ብተንያ 
ብርሽሲስ፤ ብርሼትዳጌ ኦሻ ግሸውኔ ሼምፑዋ ዎርዶ ግሸው ቀሼትደ 
ብተንያ። ሽን ኤት ዬሱሰ በንተ ኮይዶጋደን ኦተነ መለ፥ ጵላጦስ አ ኤተስ 
ኣትድ እሚስ።

ዬሱሰ ከቅዶሶነ
(ማትዮሰ 27፡32-44፤ መርቆሰ 15፡21-32፤ ዮሃንሰ 19፡17-27)

26 ዬሱሰ ኤፊድ፥ እስ ስሞነ ግዮ ቀሬነ ቢተ አስ ገጣፔ ከተማ ይያጋ 
ኦይቅድ፥ ዬሱሰፔ ጉዬረ ቶከነ መለ፥ መስቀልያ አ ቦል ዎትዶሶነ።

27 ዬኪድኔ ዋሲድ ኡትደ መጫሰትኔ ኬህ ደሮ አሰይ እስፔ አ ካሊስ። 
28-29 ሽን ዬሱስ ኤተኮ ስምድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤ «ዬሩሰላሜ መጫሰቶ፥ ታስ 
ዬኮፕቴ፤ ሽን አሰይ፥ ‹መይኔ መጫሰት፥ ነአ ሙሌከ ዬልቤነ መጫሰት፥ 
ነአ ሙሌከ ጠንትቤነ መጫሰት በንተ ሀይለው› ያገነ ገለሰይ ይዮ ግሸው፥ 
እንቴ ሁጴስኔ እንቴ ናቱስ ዬክቴ። 30 ሄ ዎዴ ኤት ዴሬተ፥ ‹ኑ ቦል 
ኩንድቴ!› ያገነ። ኬረተከ፥ ‹ኑነ ጌንትቴ!› ጌታ ዶመነ። 31 አይስ ጊኮ፥ ኤት 
ቀዬ ምታ ሀጋደን ኦትያጌተ ግድኮ፥ ሜለ ምታ ዋተኔሸ?» ያጊስ።

32 ኢተባ ኦትደ ናኡ አሰተከ ዬሱሳረ ገትድ ዎረነው ኤፊዶሶነ። 33 ጉግያ 
ግዮ ሶሁዋ ገክድ፥ መስቀልያ ቦል ምስማርየን ዬሱሰ ጥሽድ ከቅዶሶነ። ሄ 
ኢተባ ኦትዳጌተከ ሄ ሶሁወን እሱዋ ዬሱሰፔ ኡሸቸ በጋረ፥ እሱዋ ሀድርሰ 
በጋረ፥ መስቀልያ ቦል ምስማርየን ጥሽድ ከቅዶሶነ። 34 ዬሱስ፥ «ተ 
ኣወው፥ ኤት በንተ ኦትዮጋ ኤሬነ ግሸው፥ ኤተ ነገራ አቶ ገ» ያጊስ።
አ ማዩዋ ሻክድ፥ ሳማ ዬግዶሶነ። 35 አሰይ ኤቅድ ጤልሽን፥ ዴርያ 

ሃርያጌት፥ «ሀረተ አሺስ፤ ጦሰይ ዶርዶ አ እ ግድኮ፥ አኔ በነ አሾ» 
ያጊድ አ ከርድ ቅሊጮሶነ።

36-37 ቀስ ዎታደረት አኮ ሺቅድ፥ ዎይንያ ኤሳ ጫላ ኤሂድ፥ «ኔን 
አይሁደቱ ከዎ ግድኮ፥ አኔ ኔ ሁጵያ አሸ» ያግድ አ ቦል ቅሊጮሶነ።

38 ቀስ፥ «ሀጌ አይሁደቱ ከዉዋ» ጊድ፥ ግሪኬ ቃለን፥ ሮመይስጤ 
ቃላንኔ እብረይስጤ ቃለን ጣፍዶ ጥፈቴ አ ሁጴሳረ ዴኤስ።
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23፡45 ኬሳ 26፡31-33 23፡46 መዘ 31፡5 23፡49 ሉቃ 8፡2-3 
23፡56 ኬሳ 20፡10፤ ዛር 5፡14 

ዬሱሳረ ከቄትደ ናኡ ዳፈ አሰተ
(ማትዮሰ 27፡38-44፤ መርቆሰ 15፡27-32)

39 ኢተባ ኦትድ መስቀልየን ከቄትደ አሰቱፔ እሶይ፥ «ኔን አ ግድኮ፥ 
አኔ ኔነኔ ኑነኔ አሸ» ያግድ ዬሱሰ ናሲስ።

40 ሽን ሀንኮይ አ፥ «ኔን ሀጋ መለ ፕርደን ዴአይደከ ጦሳስ የይኪ? 
41 ኑን ኑ ኦሱዋ መላ ኤክዮ ግሸው፥ ኑስ እሜትደ ፕርደይ ቤስያጋ፤ ሽን 
ሀጌ አይኔ ኢተባ ኦትቤነ» ያግድ አ ሀንቄቲስ።

42 እ ዬሱሰ፥ «ዬሱሳ፥ ኔን ኔ ከዎቴታ ዎልቀን ይዮ ዎዴ፥ ተነ ዶጎፐ» 
ያጊስ።

43 ያግን ዬሱስ፥ «ታን ኔስ ቱማ ኦደይስ፤ ሀች ኔን ተናረ ገነትየን 
ዴአነ» ያጊስ።

ዬሱስ ሀይቂስ
(ማትዮሰ 27፡45-56፤ መርቆሰ 15፡33-41፤ ዮሃንሰ 19፡28-30)

44 ሄ ዎዴ ኡሱፑን ሳቴ ሄረ ግድን፥ አወይ ጡሚስ፤ ኡዱፉን ሳቴ 
ገከናሽን፥ ቢተ ኡበን ሰአይ ጡሚስ። 45 ጡምን ቤተ መቅደስየን ከቄትደ 
መገለሾይከ ናኡ ክይድ፥ ፖሼት ዎዺስ። 46 ዬሱስ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ «ተ 
ኣወው፥ ታን ተ ሼምፑዋ ኔ ኩሽየን ዎተይስ» ያግድ ሀይቅ በዪስ።

47 መቶ ሀለቀይ ሄጋ ቤእድ፥ «ሀጌ ቱሙ ጥሎ አሰ» ያግድ ጦሳ 
ገለቲስ።

48 ሄጋ ቤአነው እስሳ ሺቅ ኡትደ አሰይ ኡበይ ሄጋ ቤእዶ ዎዴ፥ በንተ 
ትራ ቡቡጢድ፥ ሶ ስምዶሶነ። 49 ዬሱሰ ኤርየ አሰይ ኡበይኔ ገሊለፔ አ 
ካልደ መጫሰት ሄጋ ቤኢድ፥ ሃሁወን ኤቅዶሶነ።

ዬሱስ ሞጌቲስ
(ማትዮሰ 27፡57-61፤ መርቆሰ 15፡42-47፤ ዮሃንሰ 19፡38-42)

50 ያኣ አላፌቱፔ እስ ዮሴፈ ግዮ ሎኦ ጥሎ ብተኔ ዴኤስ። 51 ዮሴፍ ኤተ 
ዞሬታኔ ኤተ ኦሱዋ ዶስቤነ። እ አርማትያሰ ጌቴትየ አይሁደቱ ከተማ አሰ፤ 
ቀስ ጦሳ ከዎቴታ ናጊድ ኡቲስ። 52 ሄ ብተኔ ጵላጦሰኮ ቢድ፥ ዬሱሰ አሃ 
ኤከነው ዎሲስ። 53 ዮሴፍ መስቀልያፔ አሃ ዎትድ፥ ሞጎ አፈለን ጣጢስ። 
ጣጥድ ሹቻ ዎጭዶ አሰ ሞግዮ ጎንጎሉዋ ግዶን ከሴ ኦንኔ ሞጌትቤናገን አሃ 
ዎቲስ። 54 ሄጌ ሰምበታስ ጊጌትዮ ገለሰ፤ ሰምበተይ ዶመነ ሀኔስ።

55 ገሊለፔ ዬሱሳረ ዪደ መጫሰት ዮሴፈ ካሊድ፥ ዬሱስ ሞጌትዶ 
ጎንጎሉዋኔ አ አሃ ዋት ዎትዳኮ ቤእዶሶነ። 56 ቤእድ ሶ ስምድ፥ ሽቱዋኔ 
ትዬትዮባ ጊግስዶሶነ።
ህጌ አዘዝዮጋደን፥ ሰምበተን ሼምፕዶሶነ።
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24፡6-7 ማት 16፡21፤ 17፡22-23፤ 20፡18-19፤ መር 8፡31፤ 9፡31፤ 10፡33-34፤    
ሉቃ 9፡22፤ 18፡31-33 

ዬሱስ ሀይቁዋፔ ዴንዲስ
(ማትዮሰ 28፡1-10፤ መርቆሰ 16፡1-8፤ ዮሃንሰ 20፡1-10)

24  1 ሽን ዎጋ ገለስ ዎንትማተን መጫሰት በንተ ጊግስዶ ሽቱዋ 
ኤክድ፥ ዬሱስ ሞጌትዶ ጎንጎሉዋ ቢዶሶነ። 2 ቢድ፥ ጎንጎሉዋ 

ዶናፔ ሹቻ ጎንዶርስዶጋ ቤእዶሶነ። 3 ሽን ግዶ ጌልድ፥ ጎዳ ዬሱሰ አሃ 
ዴምቦኮነ። 4 መጫሰት፥ «ሀሀ! ላ ሀጌ ዋኒችዴ?» ያግሽን፥ ጶልየ ማዩዋ 
ማይደ ናኡ አሰት ኤት አኬኬነን ኤተ መተን ኤቅዶሶነ። 5 ኤት የይድ፥ 
ሰኣ ጤልዳሽን፥ አሰት ኤተ ያግዶሶነ፤ «ፐጠ ዴእያጋ ሀይቅደ አሳ 
ሶሁወን አይስ ኮዬቲ? 6-7 እ ዴንዲቺስ፤ ሀገን ባወ። ዬሱስ፥ ‹ተነ አሰ 
ነኣ አሰይ ነገረንቸቱስ ኣትድ እምን፥ መስቀልያ ቦል ተነ ምስማርየን 
ጥሽን፥ ታን ከቄተነውኔ ሄዘንቶ ገለስ ዴንደነው ቤሴስ› ያግድ ከሴ ገሊለን 
ዴእዮ ዎዴ፥ እንቴስ ኦድዶጋ ሀሰይቴ» ያጊስ።

8-9 ያግን መጫሰት ዬሱስ ጊዶጋ ሀሰይድ፥ እ ሞጌትዶ ጎንጎሉዋፔ 
ስምድ፥ ሄጋ ኡባ ተመኔ እሲን ኤርስዮ አሽከረቱስኔ ሀረቱ ኡባስ 
ኦድዶሶነ። 10 ሄጋ ዬሱስ ኪትዶጌቱስ ኦድደይ መግደለ ከተማፔ ዪደ 
መይራሞ፥ ዮሃኖ፥ ያቆበ ኣይዮ መይራሞኔ፥ ቀስ ኤታረ ዴእየ ሀረ 
መጫሰተ። 11 ሄ መጫሰቱ ቃለይ ፐቴነ ሃሰየ ምሰትን፥ ዬሱስ ኪትዶጌት 
አመንቦኮነ። 12 ሽን ጴጥሮስ ዴንድድ፥ ጎንጎሉዋ ዎጢስ፤ ሆክድ ጎንጎሉዋ 
ግዶ ጤልድ፥ ሞግዶ አፈላ ጠላላ ቤኢስ። ሄጋ ቤእድ ገረሜቲድ፥ በ ሶ 
ቢስ።

ዬሱስ ናኡ ኤርስዮ አሽከረቱስ ቤቲስ
(መርቆሰ 16፡12-13)

13-14 ዬሱሰ ካልያጌቱፔ ናአት ሀንደባ ኡባ በንተ ግዶን ሃሰዪድ፥ ሄ 
ገለስ ዬሩሰላሜፔ ናኡ ሳቴ ኬና ሃክየ ኤማሁሰ ግዮ ቄር ከተማ ቦሶነ። 
15 ቢድ ኤት እስፔ ሃሰይሺንኔ ዞሬትሽን፥ ዬሱስ በ ሁጴን ኤተኮ ሺቅድ፥ 
ኤታረ ቤስ። 16 ሽን ኤት አ ኤሬነ መለ፥ ኤተ ዎዘና ጀልሲስ።

17 ዬሱስ ኤተ፥ «ሀ እንቴ ከዮትድ ሄሜቲድ፥ እሶይ እሱዋረ ሃሰይዮ 
ዮሆይ አይቤ?» ያጊስ። 18 ኤተፔ እሶይ ቀለዮጰ ግዮጌ ዛርድ፥ «ሀ ግዶን 
ዬሩሰላሜን ሀንደባ ኤሬነን ዬሩሰላሜ ቤአነው ቢደ እመት ኔ ጠላሌ?» 
ያጊስ።

19 ዬሱስ፥ «እ አይቤ?» ያጊስ።
ኤት ሀጋደን ያግዶሶነ፤ «ጦሳ ስንታንኔ አሰ ኡባ ስንተን ኦሱዋንኔ 

ቃለን ሀነነባ ዮትየ ምኖ ግድደ ናዝሬተ ዬሱሰባ። 20 ኑ ቄሴ ሀለቀትኔ 
ዴርያ ሃርያጌት ሀይቁዋ ፕርዳስ አ ኣት እምድ፥ መስቀልያ ቦል 
ምስማርየን ጥሽድ፥ አ ከቅዶሶነ። 21 ሽን ኑን፥ ‹እስራኤለተ አሸናጌ አ›  
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ያግድ ኡፈይሰን ናጎስ። ቀስ ሄጌ ኡበይ ሀኖሰፔ ሀች ሄዙ ገለሰ ግዲስ። 
22 ቀስ ኑናረ ዴእየ እስ እስ መጫሰት ገረምያባ ኑዮ ኦድዶሶነ። ዬሱሰ 
ሞግዶ ጎንጎሉዋ ዎንትማተን ቢድ፥ 23 አ አሃ ዴምቦኮነ፤ ‹«እ ፐጠ 
ዴኤስ» ያግየ ኪተንቸቱ አጁታ ቤእደ› ያጊድ ጉዬ ስምዶሶነ። 24 ኑናረ 
ዴእያጌቱፔ እሶይ እሶይ ጎንጎሉዋ ቢድ፥ መጫሰት ኤተስ ጊዶጋደን 
ሀንዳጋ ቤእዶሶነ፤ ሽን ዬሱሰ ቤእቦኮነ» ያግዶሶነ።

25 ዬሱስ ኤተ፥ «እንቴ አይበ ኤየ አሴ? ሀነነባ ዮትያጌት ኦድዶ ኡበባ 
እንቴ ዎዘነን አመነነው ዋንድ ገምኤቲ? 26 እ ሀ ዋይያ ኤከነውኔ በ 
ቦንቹዋ ቦንቼተነው ቤሴኔ?» ያጊስ። 27 ያግድ ሙሴ መጣፋፔኔ ሀነነባ 
ዮትያጌቱ መጣፋፔ ዶምድ፥ ጦሳ መጣፈቱ ኡበን በበይ ጣፌትዳጋ ኤተስ 
ብርሺስ።

28 ኤት በንተ ብዮ ቄር ከተማኮ መትሽን፥ ዬሱስ ኤተስ ሃሆ ሶሁዋ 
ባነባ ምለቲስ፤ 29 ሽን ኤት ዬሱሰ፥ «ሰአይ ኦመርዮ ግሸው፥ ኑናረ 
አቀ፤ ሰአይኔ ቀመነ ሀኔስ» ያግድ ቴቅዶሶነ። ሄጋ ግሸው፥ ዬሱስ ኤታረ 
አቀነው ጌሊስ። 30 ኤታረ ቁማ ማነው ኡትድ፥ ኦይታ ኤክድ አንጂስ፤ 
ሜንትድ ኤተስ እሚስ። 31 ኤት አ አኬከነ መለ፥ ኤተ አይፌ ዶዬትን፥ 
ዬሱሰ ግድዶጋ ኤርዶሶነ፤ ኤርን እ ኤተ አይፍያፔ ጌሚስ። 32 ኤት በንተ 
ግዶን፥ «እ ኑስ ኦግየን ኦድሺንኔ ጦሳ መጣፈተ ብርሽሽን፥ ኑ ዎዘነይ 
ምሼትድ ጡጌትቤኔ?» ያግድ ሃሰዬትዶሶነ።

33-34 ኤት ሶሁዋረ ዴንድድ፥ ዬሩሰላሜ ስምዶሶነ፤ ተመኔ እሲን 
ኤርስዮ አሽከረትኔ ኤታረ ዴእያጌት፥ «ጎደይ ቱሙ ዴንዲስ፤ ስሞንከ አ 
ቤኢስ» ያጊድ እስፔ ሺቅ ኡትዳጌተ ዴምዶሶነ።

35 ሄ ናአት ኦግየን ሀንደባኔ ዬሱስ ኦይታ ሜንትዮ ዎዴ፥ ኤት አ ዋት 
ኤርዳኮኔ ኤተስ ኦድዶሶነ።

ዬሱስ በ ኤርስዮ አሽከረቱስ ቤቲስ
(ማትዮሰ 28፡16-20፤ መርቆሰ 16፡14-18፤                            

ዮሃንሰ 20፡19-23፤ ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ 1፡6-8)
36 ኤት ሄጋ ኦድሽን፥ ዬሱስ በ ሁጴን ኤተ ግዶ ዪድ ኤቅድ፥ 

«ሰሮቴተይ እንቴስ ግዶ» ያጊስ።
37 ሽን ኤት ደገምድ የይዶሶነ። ቀስ ኤተስ ሞይትሌ ቤትያባ ምለቲስ። 

38 ምለትን እ ኤተ፥ «አይስ ደገሜቲ? እንቴ ዎዘነን አይስ ስሬቲ? 39 ታን 
ተነ ግድዶጋ፥ ተ ኩሽያኔ ተ ቶሁዋ ቤእቴ፤ ተነ ኦይቅ ጤልቴ፤ አይስ 
ጊኮ፥ ሞይትሌስ አሾይኔ ሜቄት ባወ፤ ሽን እንቴ ቤእዮጋደን፥ ታስ 
ዴኤስ» ያጊስ።

40 ሄጋ ያግድ፥ በ ኩሽያኔ በ ቶሁዋ ኤተ ቤሲስ። 41 ሄጌ ኤተ 
ኡፈይስን፥ ኤት ገረሜትድ፥ ብሮን አመነነው ደንደይቤነ ግሸው እ፥ 
«ሀገን አይበኮ እንቴስ ምዮብ ዴኢ?» ያጊስ። 42 ጢጥዶ ሞልያፔ እስ 
ሙጡዋኔ ኤሳ እልሉዋፔ ኤት አዮ እምን፥ 43 ኤክድ ኤተ ስንተን ሚስ።
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24፡49 ኦሱ 1፡4 24፡50-51 ኦሱ 1፡9-11 

44 እ ኤተ፥ «ታን እንቴናረ ዴአይደ፥ ‹ሙሴ ህግየን፥ ሀነነባ ዮትያጌቱ 
መጣፋንኔ ዳውተ መዘሙርያ መጣፈን ተበይ ጣፌትዳጌ ኡበይ ፖሌተነው 
ቤሴስ› ያገደ፥ እንቴስ ዮትዶ ዮሆይ ሀጋ» ያጊስ።

45 ሄ ዎዴ፥ ጦሳ መጣፈት ግዮጌ ኤተስ ጌለነ መለ፥ ኤተ ዎዘና ዶዪስ። 
46 ዶይድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤ «‹እ ዋዬተነውኔ ሄዘንተ ገለስ ሀይቁዋፔ 
ዴንደነው ቤሴስ። 47 ቀስ ነገራፔ ስምዮጌኔ ነገራ አቶ ግዮጌ ዬሩሰላሜፔ 
ዶምድ፥ አይሁደ ግዴነ አሰ ኡባስ አ ሱንተን ኦዴተነው ቤሴስ› ጌቴትድ 
ጣፌቲስ። 48 ሀ ዮሁዋስ እንቴ መርከ። 49 ተ ኣወይ እመነ ጊዶጋ ታን 
እንቴስ ዬደነ፤ ሽን ጦሰይ ሰሉዋፔ ይየ ዎልቃ እንቴነ አፈለደን መይዘነ 
ገከናስ፥ ዬሩሰላሜ ከተመን ናግቴ» ያጊስ።

ዬሱስ ሰሉዋ ፑዴ ክዪስ
(መርቆሰ 16፡19-20፤ ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ 1፡9-11)

50 ሄጋፔ ጉይየን፥ ቢታንያ ግዮ ከተማ ገከናሽን ኤተ ካሌቲስ፤ በ 
ኩሽያ ስንተው ዬድድ፥ ኤተ አንጂስ። 51 አንጂድ ኤተፔ ሻሄትድ፥ ሰሉዋ 
ቢስ። 52 ኤት አዮ ጎይንድ፥ ደሮ ኡፈይሰን ዬሩሰላሜ ስምዶሶነ። 53 ጦሳ 
ገለቲድ፥ ፐጬነን ቤተ መቅደስየን ዴእዶሶነ። 

ሉቃሰ 24
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ዴኦ ቃላ

1  1 ቃለይ ኮይሮ ዴኤስ፤ ቃለይከ ጦሳረ እስፔ ዴኤስ፤ ቀስ ቃለይ ጦሳ። 
2 ቃለይ ጦሳረ እስፔ ኮይሮ ዴኤስ። 3 ጦሰይ ኡበባ ቃላ በጋረ ሜዺስ። 

ዮሃንሰ
ዎንጌልያ ምሽራቹዋ

ግዱዋ ኤርሱዋ
ዮሃንስ ዬሱሰ ኤርሲድ፥ አሾ ማይድ አሰቱ ግዶን ቤትደ ጦሳ ቃላ ያጊድ 

ሺሼስ። ሀ ዎንጌሌ ጣፌቲድ ቀስ፥ አ ነበብየ አሰይ ዬሱስ አሳ አሽየ ጠሌ ግድድ 
ያነ ያግዶ ጦሳ ነኣ ግድዮጋ አመነነ መለኔ አን አመንዶ ጋሱወን ሜርና ዴኦይ 
ኤተዮ ዴአናጋ ኤት ኤረነ መለ ጣፌቲስ (20፡31)።
ዎንጌልያዮ ኮይሮ ሻሆይ ሜርናባ ግድደ ጦሳ ቃለይኔ ዬሱስኔ እሱዋ ግድዮጋ 

ኦድ ስምድ፥ ዬሱስ አሽያጋ ግድድ ያነ ጊዶ ጦሳ ነኣ ግድዮጋ ቤስየ ዱመ ዱመ 
መላተተ ሺሼስ። ሄጋፔ ካልድ ቀስ ሀ መላተቱፔ ቤትደ አይፍያ ኦድየ ታርኬት 
ካሎሶነ። ሀ ክፍሌ እስ እስ አሰይ ዬሱሰን አመንድ፥ አ ካልያጌተ ግድዶባ ኦዴስ፤ 
ሀረት ቀስ አ ዋን እጥዳኮኔ ዋን አመኖኮ ጊዳኮ ኦዶሶነ። ምራፍያ 13ፔ ቢድ 
17 ገከናሽን ዬሱስ ኦይቄትዶ ኦመርስ አዮ አ ኤርስዮ አሽከረቱረ አይ ኬነ ምኖ 
ገይቶቴተይ ዴእያኮ፥ ቀስ ዎንቴተ ገለ ከቄተናስ ኤተስ ጊጌትዮ ቃላኔ ምንቴቶ 
ቃላ ሃሰይዶጋ ዮቶሶነ። ዉርሴተ ምራፌት ዬሱስ ኦይቄትዶባኔ ፕርደው ሺቅዶባ፥ 
አ ከቄታኔ አ ዴንዱዋ፥ ሄጋደንከ ቀስ ዴንዱዋፔ ጉይየን ኤርስዮ አሽከረቱስ እ 
ቆንጭዶ ሀኖታ ኦዶሶነ።
ሻረሙጠይደ ኦይቄትደ መጫሴ ታርክያ (8፡1-11) ሀጳ ግዶን ዴእየ ጥቅስያ 

ደሮ ብርሼተትኔ ቤን መጣፈት በንተነን ጉጆኮነ፤ ሀረት ቀስ ሽርድ ሀረ ሶሁወን 
ጌልሶሶነ።
ዮሃንስ ኦርድስድ ቤስዮበይ ዬሱሰ በጋረ ቤትየ ሜርና ዴኡዋ። ሀጌ ጮ እሞተ 

ግድድ ቤትየ ሜርና ዴኦይ ዶምዮጌ ሀእ ኑን ዴእዮ ዴኡዋነ ግድሽን፥ ሀ ዴኡዋ 
በንተባ ኦተነው ደንደይያጌት ዬሱስ ኦጌ፥ ቱመኔ ዴኦ ግድዮጋ አመንያጌተ። 
ዮሃንሰ ዎንጌልያ ሀረ ዎንጌሌቱፔ ዱመ ኦትያጌ አያነ ዮሆቱ ቱመቴታ አሳስ 
ኦድድ ጌልሰነው፥ አሰይ ሜዜትዶኔ ሀች ሀች ዴኡወን ጎኤትዮ ዮሆቱን፥ ሄጌትከ፥ 
ሃታ፥ ኦይታ፥ ፖኡዋ፥ ሄንተንቻ፥ ዶርሰተ፥ ዎይንያ ቱራኔ ዎይንያ አይፍያ 
ምለትየ ሌምሶቱን ጎኤትዮጋ።
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1፡6 ማት 3፡1፤ መር 1፡4፤ ሉቃ 3፡1-2 1፡21 ዛር 18፡15፥ 18፤ ምል 4፡5 

ሜሬትደበይ ኡበይ እ በይነን አይብኔ ሜሬትቤነ። 4 ኣን ዴኦይ ዴኤስ፤ 
ዴኦይ አሰው ፖኦ። 5 ፖኦይ ጡመን ፖኤስ፤ ጡመይ ፖኡዋ ጦንቤነ።

6 ጦሰይ ኪትዶ እስ አስ ዴኤስ፤ አ ሱንተይ ዮሃንሰ። 7 አሰይ ኡበይ 
ፖኡዋ በጋረ አመነነ መለ፥ ፖኡዋባ መርከተነው መርከ ግድድ ዪስ። 
8 ፖኡዋባ መርከተነው እ ዪዶጋፔ አትን፥ እ በ ሁጴን ፖኦ ግዴነ። 9 አሰ 
ኡበው ፖእስየ ቱሙ ፖኦይ ሰኣ ዬስ።

10 ቃለይ ሰአን ዴኢስ፤ ጦሰይ ቃለን ሰኣ ሜዺስ፤ ሽን ሰአይ አ 
ኤርቤነ። 11 እ ባጌቱኮ ዪስ፤ ሽን ኣጌት አ ሺሽ ኤክቦኮነ። 12 ሽን እ በነ 
ሺሽ ኤክደ ኡበቱዮ፥ በ ሱንተን አመንዳጌቱዮ፥ ጦሳ ናተ ግደነ መለ፥ 
ማታ እሚስ። 13 ኤት ጦሳፔ ዬሌትዶጋፔ አትን፥ አስ ዬልዮ ማረን ዎይ 
አሰ ሼንየን ዎይ አቱማሰ ሼንየን ዬሌትቦኮነ።

14 ቃለይ አሰ ግድድ፥ ኑ ግዶን ዴኢስ። ኑን አ ቦንቹዋ ኣሮ 
ኬሀቴተይኔ ቱመቴተይ ኩምዶጋ ቤእደ። ኣዋዮ እስ ነኣ ጠላለ ግድደ እ 
ኤክዶ ቦንቾይ ሀጋ።

15 ዮሃንስ አባ መርከቲስ፤ በ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ «ታን፥ ‹ታፔ 
ጉዬረ ይያጌ ታፔ ዎልቃሜስ፤ አይስ ጊኮ፥ ታፔ እ ከሴ ዴኢስ› ጋደ 
መርከትዶጌ ሀጋ» ያጊስ።

16 ኑን ኡበይ አ ኩሜተ ኣሮ ኬሀቴታፔ አንጁዋ ኤክደ። 17 አይስ ጊኮ፥ 
ጦሰይ ህግያ ሙሴ በጋረ እሚስ፤ ሽን ኣሮ ኬሀቴተይኔ ቱመቴተይ ዬሱስ 
ክርስቶሰ በጋረ ዪስ። 18 ጦሳ ቤእደ አስ ሙሌከ ባወ፤ በ ኣዋ ለንቅየን 
ዴእየ እስ ነኣ ጠላለይ አባ መርከቲስ።

ጠመቅየ ዮሃንሰ መርከቴታ
(ማትዮሰ 3፡1-12፤ መርቆሰ 1፡1-8፤ ሉቃሰ 3፡1-8)

19 ዬሩሰላሜን ዴእየ አይሁደት ቄሴተኔ ሌወተ፥ «ኔን ኦኔ?» ጊድ 
ዮሃንሰ ኦይቸነ መለ፥ ዮሃንሰኮ ኪትን፥ ዮሃንስ ኤተው መርከትዶ 
መርከቴተይ ሀጋ።

20 ዮሃንስ፥ «ታን ክርስቶሰ ግድኬ» ያግድ ጌሽድ መርከትዶጋፔ 
አትን፥ መርከትዮጋ እጥቤነ።

21 ኤት፥ «ያትን፥ ኔን ኦኔ? ኔን ኤላሴዬ?» ያግድ ኦይችዶሶነ።
ኦይችን ዮሃንስ፥ «አከይ ግድኬ» ያጊስ።
ቀስከ ኤት፥ «ኔን ሀነነባ ዮትያጌ?» ያግድ ኦይችዶሶነ።
ኦይችን ዮሃንስ፥ «አከይ» ያግድ ዛሪስ።
22 ያትን፥ «ኔን ኦኔ? ኑን ኑነ ኪትዳጌቱዮ ዮተነ መለ፥ ኔን ኔባ 

ዎይገይ?» ያግዶሶነ።
23 ዮሃንስ ዛርድ፥ «ሀነነባ ዮትየ እስያስ ጊዶጋደን፥ በዞን በ ቃላ ጦቁ 

ኦትድ፥
‹ጎዳ ኦግያ ስት ኦትቴ!›

ዮሃንሰ 1
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ግየ ጬንጉርሰይ ታጋ»
ያጊስ።

24 ቀስ ፐርሳዌት ኪትዶ አሰት 25 ዮሃንሰ፥ «ኔን ክርስቶሰ ዎይ፥ 
ኤላሰ ዎይ ሀነነባ ዮትያጋ ግደነ ጠይኮ፥ ያትን አይስ ጠመቀይ?» ያግድ 
ኦይችዶሶነ።

26 ኦይችን ዮሃንስ ዛርድ፥ «ታን ሃተን ጠመቀይስ፤ ሽን እንቴ ኤሬነ 
አስ እንቴ ግዶን ኤቂስ። 27 እ ታፔ ጉዬረ ዬስ። ታን አ ጫማ ቀሹዋ 
ብርሸነውከ ቤስኬ» ያጊስ።

28 ሀጌ ኡበይ ዮርዳኖሰ ሻፋፔ ሄፍንተን ቢታንያ ግዮ ቢተን፥ ዮሃንስ 
ጠመቅዮሰን ሀኒስ።

ጦሳ ዶርሳ
29 ዮሃንስ ዎንቴተ ገለስ ዬሱስ ባኮ ዪሽን ቤእድ ያጊስ፤ «ጦሳ 

ዶርሰይ፥ ሰኣ ነገራ ጠይስያጌ፥ ሀጌሆ! 30 ታን፥ ‹ታፔ ጉዬረ እስ አስ 
ያነ፤ እ ታፔ ዎልቃመ፤ አይስ ጊኮ፥ ታፔ ከሴ ዴኢስ› ጋደ ሃሰይዶጌ 
ሀጋ። 31 እ ኦነኮ ታን ኤርኬ፤ ሽን እስራኤለ አሰው አ ቆንጭሰናስ ሃተን 
ጠመቀይደ ያስ» ያጊስ።

32 ዮሃንስ ሀጋደን ያግድ መርከቲስ፤ «ጌሸ አያነይ ሰሉዋፔ ሀረጴደን 
ዎዽሺንኔ አ ቦል ኡትሽን፥ ታን ቤኣስ። 33 ታን አ ኤርኬ፤ ሽን ሃተን 
ጠመቀነው ተነ ኪትዳጌ፥ ‹ጌሸ አያነይ ዎዽድ፥ እስ አሰ ቦል ኡትሽን፥ 
ኔን ቤአነ፤ ጌሸ አያነን ጠመቀናጌ አ› ያግድ ታዮ ዮቲስ። 34 ታን ሄጋ 
ቤአደ፥ ጦሳ ነኣ እ ግድዶጋ መርከተይስ» ያጊስ።

ዬሱሰ ካልደ ኮይሮ ኤርስዮ አሽከረተ
35 ቀስ ዎንቴተ ገለስ ዮሃንስ በ ኤርስዮ አሽከረቱፔ ናአቱረ እስፔ 

ኤቂስ፤ 36 ኤቅድ ዬሱስ ኣዽሽን ቤእድ፥ «ጦሳ ዶርሰይ ሀጌሆ!» ያጊስ።
37 ዮሃንስ ኤርስዮ ናኡ አሽከረት ዮሃንስ ግዮጋ ስይድ፥ ዬሱሰ ካልዶሶነ። 

38 ዬሱስ በነ ካልያጌተ ጉዬ ስም ቤእድ፥ «አይ ኮዬቲ?» ያግድ ኦይቺስ።
ኤት ዛርድ፥ «ረቢ፥ ኔን አወን ዴአይ?» ያግዶሶነ። «ረቢ» ግዮጌ 

«ተማርስያጎ» ግዮጋ።
39 ዬሱስ ኤተ፥ «ሃ ዪድ ቤእቴ» ያጊስ። ያግን ኤት ቢድ፥ እ 

ዴእዮሳ ቤእዶሶነ፤ ሄ ገለስ ኤት ሰአይ ተሙ ሳቴ ሄረ ግድዮ ግሸው፥ አ 
መተን ፔእዶሶነ።

40 ዮሃንስ ጊዶጋ ስይድ፥ ዬሱሰ ካልደ ናኡ አሰቱፔ እሶይ፥ ስሞን 
ጴጥሮሰ እሻ እንድራሰ። 41 እንድራስ ኮይሮ በ እሻ ስሞናረ ገይትድ፥ 
«ኑን መስያረ ገይትደ» ያጊስ። «መስያ» ግዮጌ «ክርስቶሰ» ግዮጋ። 
42 እንድራስ ስሞነ ዬሱሰኮ ኤክ ኤሂስ።
ኤህን ዬሱስ ስሞነ ቤእድ፥ «ኔን ዮነ ነኣ ስሞነ፤ ኔ ሱንተይ ኬፈ 

ግደነ» ያጊስ። «ኬፈ» ግዮጋ ብርሼተይኔ «ጴጥሮሰ» ግዮጋ ብርሼተይ 
እሱዋ፤ ሄጋ ግዮጌ «ሹቻ» ግዮጋ።
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1፡51 ዶሜ 28፡12 

ዬሱስ ፕልጶሰኔ ናትናኤለ ጤጊስ
43 ዎንቴተ ገለስ ዬሱስ ገሊለ ግዮ ቢት ባነው ቆፋ ቀቺስ፤ እ ፕልጶሳረ 

ገይትድ፥ «ተነ ካለ!» ያጊስ። 44 ፕልጶስ እንድራስኔ ጴጥሮስ ዴእዶ 
ቤተሰይደ ግዮ ከተማፔ ዪደ አሰ።

45 ፕልጶስ ናትናኤላረ ገይትድ፥ «ህግያ መጣፈን ሙሴ አባ ጣፍዶጋ፥ 
ቀስ ሀነነባ ዮትያጌትከ አባ ጣፍዶጋ፥ ዮሴፈ ነኣ ዬሱሳረ፥ ናዝሬቴ 
ከተመን ዴእያጋረ፥ ኑን ገይትደ» ያጊስ።

46 ናትናኤል ዛርድ፥ «ናዝሬቴ ከተማፔ ፐየብ ክየነው ደንደዪ?» ያጊስ።
ያግን ፕልጶስ፥ «ያደ ቤአ» ያጊስ።
47 ናትናኤል ባኮ ይያጋ ዬሱስ ቤእድ፥ «ጌኔ በይነ ቱሙ እስራኤለ አስ 

ሀጋ!» ያጊስ።
48 ያግን ናትናኤል ዬሱሰ፥ «ኔን ተነ አወን ኤረይ?» ያጊስ።
ዬሱስ ዛርድ፥ «ፕልጶስ ኔነ ጤሰናፔ ከሴ፥ ኔን በለስያ ግዮ ምታ 

ገርሰን ዴእሽን፥ ታን ኔነ ቤኣስ» ያጊስ።
49 ናትናኤል ዛርድ፥ «ተማርስያጎ፥ ኔን ጦሳ ነኣ! ኔን እስራኤለ 

ከዉዋ!» ያጊስ።
50 ያግን ዬሱስ፥ «ታን ኔነ በለስዮ ግዮ ምቴ ገርሰን ቤኣስ ጊዶ ግሸው 

አመነይ? ኔን ሀጋፔ ኣዽያባ ቤአነ!» ያጊስ። 51 ቀስከ ዬሱስ፥ «ታን 
እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ ሰሎይ ዶዬትን፥ ጦሳ ኪተንቸት ተ ቦል፥ አሰ ነኣ 
ቦል፥ ፑዴ ክይሺንኔ ዱጌ ዎዽሽን፥ እንቴ ቤአነ» ያጊስ።

ዬሱስ ገሊለ ቢተን፥ ቃነ ከተመን ቡለቻሳ ቢስ

2  1 ሄዘንቶ ገለስ ገሊለ ቢተን ቃነ ግዮ ከተመን ቡለች ቡለሼቲስ፤ 
ዬሱሰ ኣይያ ሄ ቡለቸን ዴአውሱ። 2 ዬሱስከ በ ኤርስዮ አሽከረቱረ 

እስፔ ሄ ቡለቻ ጤሴቲስ። 3 ዎይንያ ኤሰይ ዉሪችን፥ ዬሱሰ ኣይያ ዬሱሰ፥ 
«ኤተው ዎይንያ ኤሰይ ዉሪቺስ» ያጋሱ።

4 ዬሱስ ዛርድ፥ «ሀ መጫሴ፥ ኔነ ገትያብ አይቤ? ተ ዎዴ ብሮን 
ገክቤነ» ያጊስ።

5 ዬሱሰ ኣይያ አሽከረተ፥ «እ እንቴዮ ኦድዮባ አይበ ግድኮኔ ኦትቴ» 
ያጋሱ።

6 አይሁደት ሀይማኖትየው ኦትዮጋደን፥ ሜቻ ዎጋዮ እሶይ እሶይ ሄዙ 
ሄዙ ኦቶ ኦይቅየ ኡሱፑን ሹቸ ባተት ሄገን ዴኦሶነ። 7 ዬሱስ አሽከረተ፥ 
«ባተቱን ሃታ ኩንትቴ» ያጊስ፤ ያግን ኤት ባተቱዮ ዶና ገከናስ ሃታ 
ኩንትዶሶነ። 8 ዬሱስ ኤተ፥ «ሀእ ዱቅድ፥ ቡለቻ አላፍየው እምቴ» 
ያጊስ፤ ኤት አዮ ኤፊድ እምዶሶነ።

9 ቡለቻ አላፌ ዎይኔ ኤሰ ግድደ ሃታ ገንጥ ጤልድ፥ አውፔ ዪዳኮኔ 
ኤርቤነ፤ ሽን ሃታ ኩንትደ አሽከረት ኤሮሶነ። ቡለቻ አላፌ መችዮ 
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2፡12 ማት 4፡13 2፡13 ኬሳ 12፡1-27 2፡17 መዘ 69፡9 
2፡19 ማት 26፡61፤ 27፡40፤ መር 14፡58፤ 15፡29 

ኤክያጋ ጤስድ፥ 10 «ኦንኔ አይፌ ዎይኔ ኤሳ አሳ ከሴትድ ኡሼስ፤ ያትድ 
ቡለቻሰይ ደሮ ኡይዶጋፔ ጉይየን፥ ቅራርያ ኡሼስ። ሽን ኔን አይፌ ዎይኔ 
ኤሳ ሀኖ ገከናስ ዎተ በየደሰ!» ያጊስ።

11 ዬሱስ በ ኦትዶ ዎልቃመ መላተቱፔ ሀጋ ኮይሩዋ ገሊለ ቢተን ቃነ 
ግዮ ከተመን ኦቲስ፤ ሄገን በ ቦንቹዋ ቆንጭሲስ። ቀስ ኤርስዮ አሽከረትከ 
አ አመንዶሶነ።

12 ሄጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ በ ኣዬረ፥ በ እሸንቱረኔ በ ኤርስዮ አሽከረቱረ 
እስፔ ቅፍርናሆመ ግዮ ከተማ ቢስ፤ ቢድ አመርደ ገለሳ ተኪስ።

ዬሱስ ዎሰ ኬተን ዘልእያጌተ ኬሲስ
(ማትዮሰ 21፡12-13፤ መርቆሰ 11፡15-17፤ ሉቃሰ 19፡45-46)

13 አይሁደት ቦንችዮ ፓስካ ባላ ገለሰይ መተትን፥ ዬሱስ ዬሩሰላሜ 
ቢስ። 14 ቢድ ቤተ መቅደስየን ሚዛ፥ ዶርሳኔ ሀረጵያ በይዝየ አሳ ዴሚስ፤ 
ቀስ ሀረት በንተ ኦይድየን ኡትድ፥ ሚሻ ላምያጌተ ዴሚስ። 15 እ ጎላ 
ጡርቀይያ ዶቅድ፥ ኤተ ኡባ ዶርሳረኔ ሚዛረ ቤተ መቅደስያፔ ከሬ 
ኬስድ ዬዴቲስ። ሚሻ ላምያጌቱ ጠረጴዛከ ኣት ዬግድ፥ ኤተ ሚሻ 
ላሊስ። 16 ሀረጵያ በይዝያጌተ እ፥ «ሀ ሀረጴተ ሀጋፔ ኬስቴ፤ ተ ኣዋ ኬታ 
ግየ ኦቶፕቴ!» ያጊስ።

17 ኤርስዮ አሽከረት ጦሳ መጣፈን፥ «ታን ኔ ኬተው ምሼትዮ ምሾይ 
ተነ ተመደን ጡጌስ» ጌቴትድ ጣፌትዳጋ ሀሰይዶሶነ።

18 ሄጋፔ ጉይየን፥ አይሁደት ዛርድ፥ «ኔን ሀጋ ኦተነ ደንደይዮገው ኑነ 
አይ መላተ ቤሱቴ?» ያግዶሶነ።

19 ያግን ዬሱስ፥ «ሀ ቤተ መቅደስያ ቆልቴ፤ ታን ሄዙ ገለሰን ዛሬተደ 
ኬጠነ» ያጊስ።

20 ቀስከ አይሁደት፥ «ሀ ቤተ መቅደስያ ኬጠነው ኦይተመኔ ኡሱፑን 
ለይታ ኤኪስ፤ ሽን ኔን ሄዙ ገለሰን ኬጡቴ?» ያግዶሶነ።

21 ሽን እ ሃሰይዮ ቤተ መቅደሴ በ አሰቴታ። 22 ሄጋ ግሸው፥ ዬሱስ 
ሀይቁዋፔ ዴንድዶጋፔ ጉይየን፥ ኤርስዮ አሽከረት እ ሄጋ ጊዶጋ 
ሀሰይዶሶነ። ቀስ ኤት ጦሳ መጣፋጋኔ ዬሱስ ሃሰይዶጋ አመንዶሶነ።

23 ፓስካ ቦንችዮሰን ዬሱስ ዬሩሰላሜን ዴእሽን፥ እ ኦትዶ መላታ 
ቤእድ፥ ደሮ አሰይ አ አመኒስ። 24 ሽን ዬሱስ ሄ አሳ ኡባ ኤርዮ ግሸው፥ 
ኤተ አመንቤነ። 25 አሰባ ኦንኔ አዮ መርከተነ መለ ኮይቤነ፤ አይስ ጊኮ፥ 
አሰ ዎዘነን አይብ ዴእያኮ፥ እ በ ሁጴን ኤሬስ።

ዬሱሰኔ ንቆድሞሰ

3  1 ፐርሳዌቱ በገን አይሁደቱዮ ሀለቀ ግድየ ንቆድሞሰ ግዮ እስ ብተኔ 
ዴኤስ። 2 ንቆድሞስ ቀም ዬሱሰኮ ዪድ፥ «ተማርስያጎ፥ ኔን ጦሰይ 
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3፡14 ቆዳ 21፡9 

ኪትዶ ተማርስያጋ ግድዮጋ ኑን ኤሮስ፤ አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ ኣረ ዴእዮ 
አሰፔ አትን፥ ሀ ኔን ኦትዮ ዎልቃመ መላተተ ኦተነው ደንደይየ አስ 
ባወ» ያጊስ።

3 ያግን ዬሱስ ዛርድ፥ «ታን ኔዮ ቱማ ኦደይስ፤ ኦንኔ ናአንቶ ዬሌተነ 
ጠይኮ፥ ጦሳ ከዎቴታ ቤአነው ደንደዬነ» ያጊስ።

4 ንቆድሞስ፥ «ጭመ አስ ዋንድ ናአንቶ ዬሌተነው ደንደዪ? በ ኣዬ 
ኡሉዋ ስም ጌልድ፥ ናአንቱዋ ዬሌተነው አስ ደንደዪ?» ያጊስ።

5 ዬሱስ ዛርድ፥ «ታን ኔዮ ቱማ ኦደይስ፤ ኦንኔ ሃታፔኔ ጌሸ 
አያናፔ ዬሌተነ ጠይኮ፥ ጦሳ ከዎቴታ ጌለነው ደንደዬነ። 6 አሰፔ 
ዬሌትዳጌ አሰ፤ አያናፔ ዬሌትዳጌ አያነ፤ 7 ‹እንቴ ናአንቶ ዬሌተነው 
ቤሴስ› ጋደ ታን እንቴዮ ኦድዶ ግሸው፥ ኔን ገረሜቶፐ። 8 ጨርኮይ 
በ ኮይዶሳ ጨርኬስ። ኔን አ ኮሽንቻ ስያሰ፤ ሽን እ አውፔ ይያኮ 
ዎይ አው ብያኮ፥ ኔን ኤረከ። አያናፔ ዬሌትደ ኡበይ ሄጋ መለ» 
ያጊስ።

9 ያግን ንቆድሞስ፥ «ሀጌ ዋንድ ሀነነው ደንደዪ?» ያግድ ኦይቺስ።
10 ዬሱስ ዛርድ፥ «ኔን እስራኤለተ ተማርስያጋ ግደይደ ሀጋ ኤርኪ? 

11 ታን ኔዮ ቱማ ኦደይስ፤ ኑን ኤርዮጋ ሃሰዮስኔ ቤእዶጋ መርከቶስ፤ ሽን 
ኑን መርከትዮጋ እንቴ ኤኬኬተ። 12 ታን እንቴዮ ሰኣባ ዮትን፥ እንቴ 
አመኔናጌተ ግድኮ፥ ሰሉዋባ ዮትን ዋን አመኑቴቲ? 13 ሰሉዋፔ ዎዽደ 
ታፔ አሰ ነኣፔ አትን፥ ሰሉዋ ክይደብ ኦንኔ ባወ፤ ሰሉወን ዴእየ አሰ 
ነአይ ተነ» ያጊስ።

14-15 ሙሴ በዞን ሾሻ ከቅዶጋደን፥ ተነ አመንደ ኡበይ ሜርና ዴኡዋ 
ኤከነ መለ፥ ታን አሰ ነአይ ከቄተነው ቤሴስ።

16 ጦሳ ነኣ አመንየ ኡበይ ሜርና ዴኡዋ ኤከናፔ አትን፥ ጠዬነ 
መለ፥ ጦሰይ ሀ ሰኣ ኬህ ሲቅዶ ግሸው፥ በ ሜጥ እስ ነኣ እሚስ። 
17 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ በ ነኣ ሀ ሰኣ ፕርደነው ኪትቤነ፤ ሽን ሰኣ አ 
በጋረ አሸነው ኪቲስ።

18 ነኣ አመንየ ኦንኔ ፕርዴቴነ፤ ሽን ነኣ አመኔነ ኦንኔ፥ ጦሳ ነኣ 
እሱዋ አመንቤነ ግሸው፥ ሀእከ ፕርዴት ኡቲስ። 19 አሳ ቦል ፕርድዮ 
ፕርደይ ሀጋ፤ ፖኦይ ሰኣ ዪስ፤ ሽን አሳ ኦሶይ ኢተ ግድዮ ግሸው፥ 
አሰይ ፖኡዋፔ ኣትድ፥ ጡማ ሲቄስ። 20 ኢተባ ኦትየ ኦንኔ ፖኦ 
እጤስ፤ አይስ ጊኮ፥ በ ኦሶይ ቆንጬነ መለ፥ ፖኡዋኮ ሺቄነ። 21 ሽን 
ቱማ ኦትየ ኦንኔ ጦሰይ አዘዝዶጋደን፥ እ ኦትዶጋ ፖኦይ ቆንጭሰነ 
መለ፥ ፖኡዋኮ ሺቄስ።

ዬሱሰኔ ጠመቅየ ዮሃንሰ
22 ሄጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስኔ ኤርስዮ አሽከረት ይሁዳ ቢት ቢዶሶነ፤ 

ዬሱስ ሄ ቢተን ኤታረ አመርደ ዎድያ ኡትድ፥ አሳ ጠመቂስ።
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3፡24 ማት 14፡3፤ መር 6፡17፤ ሉቃ 3፡19-20 3፡28 ዮሃ 1፡20 
3፡35 ማት 11፡27፤ ሉቃ 10፡22 4፡5 ዶሜ 33፡19፤ ያሰ 24፡32 
4፡9 እዝ 4፡1-5፤ ነህ 4፡1-2 

23 ቀስ ዮሃንስ ሰሌመ መተን ዴእየ ሄኖነ ግዮሰን ጎበ ሃተይ ዴእዮ 
ግሸው፥ አሳ ጠመቄስ፤ አሰይ ይ ዪድ ጠመቄቴስ። 24 ዮሃንስ ብሮን 
ቀሼቲችቤነ።

25 ሄጋፔ ጉይየን፥ ዮሃንስ ኤርስዮ አሽከረትኔ አመርደ አይሁደት ሜቻባ 
ፐለሜትዶሶነ። 26 ኤት ዮሃንሰኮ ቢድ፥ «ተማርስያጎ፥ ዮርዳኖሰ ሻፋፔ 
ሄፍንተን ኔናረ ዴእያጌ፥ ኔን አባ መርከትዶጌ፥ ቤአ ሀእ ጠመቄስ፤ አሰይ 
ኡበይከ አኮ ቤስ» ያግዶሶነ።

27 ዮሃንስ ዛርድ፥ «ጦሰይ እመነ ጠይኮ፥ አስ አይኔ ኤከነው ደንደዬነ። 
28 ‹ታን ክርስቶሰ ግድኬ፤ ሽን ታን አፔ ስንተው ኪቴታስ› ጊዶገው 
ታዮ እንቴ እንቴ ሁጴን መርከ። 29 ቡለችዮ መጫስያ ዴእዮ ኡረይ 
ቡለችያጋ፤ ሄ ቡለችያጋ ለጌ ኤቅድ፥ እ ግዮጋ ስይያጌ ቡለችያጋ ሃሰየን 
ደሮ ኡፈይቴስ። ሄጋ ግሸው፥ ሀጌ ተ ኡፈይሰይ ፖሌቲስ። 30 እ ግተተነ 
ቤሴስ፤ ታን ቀስ ጉጠነ ቤሴስ» ያጊስ።

31 ቦለፔ ይያጌ ኡባፔ ቦለ። ሰኣፔ ቤትዳጌ ሰኣባ፤ እ ቀስ ሰኣባ ሃሰዬስ። 
ሰሉዋፔ ይያጌ ኡባፔ ቦለ። 32 እ በ ቤእዶባኔ ስይዶባ መርከቴስ፤ ሽን 
አ መርከቴታ ኤክየይ ባወ። 33 አ መርከቴታ ኤክየ ኦንኔ ጦሰይ ቱመንቸ 
ግድዮጋ ሄገን መርከቴስ። 34 ጦሰይ ኪትዶጌ ጦሳ ቃላ ዮቴስ፤ አይስ ጊኮ፥ 
ጦሰይ በ ጌሸ አያና ፐለህስድ እሜስ። 35 ጦሰይ በ ነኣ ሲቄስ፤ ሲቅድ 
ኡበባ አ ኩሽየን ዎቲስ። 36 ነኣ አመንየ ኡረው ሜርና ዴኦይ ዴኤስ፤ 
ሽን ነኣ አመኔናጋ ቦል ጦሳ ሀንቆይ ዴአናጋፔ አትን፥ እ ዴኦ ቤኤነ።

ዬሱሰኔ ሰማርያፔ ዪደ እስ መጫስዮ

4  1-3 ዬሱስ ዮሃንሳጋፔ ደርየ ካልያጌተ ባኮ ሺሼስኔ ጠመቄስ ግዮጋ 
ፐርሳዌት ስይዶጋ ዬሱስ ኤርዶ ዎዴ፥ ይሁዳፔ አግድ፥ ገሊለ ቢስ፤ 

ግድኮከ፥ ኤርስዮ አሽከረት ጠመቅዶጋፔ አትን፥ ዬሱስ በ ሁጴን ኦነኔ 
ጠመቅቤነ። 4 ገሊለ ቢድ፥ ሰማርያረ ኣዸናጌ አ አሼነባ ግዲስ።

5 ሄጋ ግሸው፥ ያቆብ በ ነኣ ዮሴፈዮ እምዶ ገድያ መተን ዴእየ ስካረ 
ግዮ ሰማርያ ከተማ ቢስ። 6 ሄ ሶሁወን ያቆበ ሃታ ኦለይ ዴኤስ፤ ዬሱስ 
ሄሜተን ዳፉርድ፥ ሄ ሃታ ኦላ መተን ኡቲስ። ሄ ዎዴ ሰአይ ኡሱፑን 
ሳቴ ሄረ።

7 ሰማርያ ከተማ መጫሰ እስንያ ሃታ ዱቀነው ያሱ፤ ዬሱስ ሄ 
መጫስዮ፥ «ተነ ሃታ ኡሸርኪ!» ያጊስ። 8 ዬሱስ ኤርስዮ አሽከረት ቁመ 
ሸመነው ከተማ ቢዶሶነ።

9 ሄ መጫስያ ዛረደ፥ «ኔን አይሁደ አሰ ግደይደ፥ ሰማርያ መጫሰ 
ግድየ ተነ፥ ዋተ ሃታ ኡሸ ገይ?» ያጋሱ፤ አይስ ጊኮ፥ አይሁደት 
ሰማሬቱረ ጊጌቶኮነ።
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10 ዬሱስ ዛርድ ኦ፥ «ኔን ጦሰይ እምዮባኔ ቀስ ኔነ ሃታ ኡሸ ግያጌ 
ኦነኮ ኤርያባ ግድያኮ፥ አ ዎሰነ ሽን፤ እ ኔዮ ዴኦ ሃታ እመነ» ያጊስ።

11 መጫስያ ዛረደ፥ «ጎደው፥ ኔዮ ዱቅዮብ ባወ፤ ኦለይከ ዝቀ። ያትን፥ 
ዴኦ ሃታ አውፔ ኤኩቴ? 12 ኑዮ ሀ ሃታ ኦላ እምደ ኑ ኣዋ ያቆበፔ ኔን 
ግተተይ? እ፥ አ ናትኔ አ ሜሄ ሀጋፔ ኡይዶሶነ» ያጋሱ።

13 ያግን ዬሱስ፥ «ሀ ሃታፔ ኡይደ ኦንኔ ናአንቱዋ ሳሜተነ። 14 ሽን 
ታን እመነ ሃታ ኡይየ ኦንኔ ሙሌከ ሳሜቴነ። ታን እመነ ሃተይ ሄ ኣዉ 
ግዶን ሜርና ዴኡወው ፑልትየ ፑልቶ ግደነ» ያጊስ።

15 መጫስያ ዛረደ፥ «ጎደው፥ ታን ሳሜቴነ መለኔ ሃታ ትከነውከ ሀ 
ሶሁዋ ዬነ መለ፥ ታዮ ሄ ሃታ እመ!» ያጋሱ።

16 ያግን ዬሱስ ኦ፥ «ባደ ኔ አዝና ጤሰደ ሃ የ» ያጊስ።
17 መጫስያ ዛረደ፥ «ተው አዝን ባወ» ያጋሱ።
ያግን ዬሱስ ኦ፥ «ተው አዝን ባወ ግዮጋ በለባከ። 18 ኔን እቸሹ አዝና 

ጌለደሰ፤ ሀእ ኔናረ ዴእየ ብተኔ ኔ አዝነ ግዴነ። ኔን ሀእ ተው ኦድዶጌ 
ቱመ» ያጊስ።

19 መጫስያ ዛረደ፥ «ጎደው፥ ኔን ሀነነባ ዮትያጋ ግዴነን አገከ፤ 20 ኑ 
ኣወት ሀ ዴርየን ጎይንዶሶነ፤ ሽን አይሁደት እንቴ አስ ጦሰው ጎይነነው 
ቤስየ ሶሆይ ዬሩሰላሜነ ያጌተ» ያጋሱ።

21 ያግን ዬሱስ፥ «ሀ መጫሴ ተነ አመነ፤ ሀ ዴርየን ዎይ ዬሩሰላሜን 
ኣዋዮ እንቴ ጎይኔነ ዎዴ ያነ። 22 እንቴ ሰማርያ አሰይ እንቴ ኤሬነበው 
ጎይኔተ፤ አቶቴተይ አይሁደቱፔ ይዮ ግሸው፥ ኑን አይሁደት ኑ ኤርዮገው 
ጎይኖስ። 23 ሽን ኣወው ቱማፔ ጎይንያጌት አያናንኔ ቱመቴተን ጎይንዮ 
ዎዴ መተቲስ፤ ሀእከ ገኪቺስ። አይስ ጊኮ፥ አስ ባዮ ጎይነነ መለ፥ ኣወይ 
ኮይዮጌት ሀጌቱ መላ። 24 ጦሰይ አያነ፤ ቀስ አው ጎይንያጌት አያናንኔ 
ቱመቴተን ጎይነነው ቤሴስ» ያጊስ።

25 መጫስያ ዛረደ፥ «ክርስቶሰ ግዮ መሴ ያናጋ ታን ኤረይስ። እ ይዮ 
ዎዴ ኑዮ ኡበባ ዮተነ» ያጋሱ።

26 ያግን ዬሱስ፥ «ሀ ኔናረ ሃሰይየ ታን አ» ያጊስ።
27 ህኖ ኤት ሃሰይሽን፥ ዬሱስ ኤርስዮ አሽከረት ቢዶሳፔ ስምዶሶነ። 

ዬሱስ መጫሴረ ሃሰይሽን፥ ኤት ቤእድ ደሮ ገረሜትዶሶነ፤ ሽን መጫስዮ፥ 
«አይ ኮየይ?» ጊደይ ዎይ ዬሱሰ፥ «ኢረ አይስ ሃሰየይ?» ጊደይ ኦንኔ 
ባወ።

28 ሄጋፔ ጉይየን፥ መጫስያ በ ሃተ ኦቱዋ አገ በየደ፥ ጉዬ ከተማ ባሱ፤ 
ባደ አሰው፥ 29 «ታን ኦትዶባ ኡባ ታዮ ዮትደ ብተንያ ቤአነው ህንድቴ፤ 
ሄጌ ክርስቶሰ ግደንዴሸ?» ያጋሱ። 30 አሰይ ከተማፔ ክይድ፥ ዬሱሰኮ ቢስ።

31 ሄጌ ሀንሽን፥ ኤርስዮ አሽከረት ዬሱሰ፥ «ጉተባ መርኪ!» ያግድ 
ዎስዶሶነ።

32 ሽን እ፥ «ታዮ እንቴ ኤሬነ ቁመይ ታን ማናጌ ዴኤስ» ያጊስ።
33 ሄጋ ግሸው፥ ኤርስዮ አሽከረት በንተ ግዶን፥ «አዮ ምዮባ ኤሂደ አስ 

ዴአንዴሸ?» ያግዶሶነ።
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34 ያግን ዬሱስ ኤተው፥ «ተ ቁመይ ተነ ኪትዳጌ ኮይዮባ ኦተናጋኔ 
አ ኦሱዋ ፖለናጋ። 35 እንቴ፥ ‹ኦይዱ አግነፔ ጉይየን፥ ከተይ ጨኬተነ› 
ጌኬቲዬ? ታን እንቴዮ ኦደይስ፤ ጎሻ ሎይት ጤልቴ፤ ከተይ ጨሃ ቤሲስ። 
36 ዜርያጌኔ ጨክያጌ እስፔ ኡፈይተነ መለ፥ ጨክያጌ ደሞዛ ኤኬስኔ 
ከታ ሜርና ዴኡወው ሺሼስ። 37 አይስ ጊኮ፥ ‹እሶይ ዜሬስ፤ ቀስ እሶይ 
ጨኬስ› ግዮ ሃሰየይ ቱመ። 38 እንቴ ዳፉርቤናጋ ጨከነ መለ፥ ታን እንቴነ 
ኪታስ፤ ሀረት ኦት ዳፉርዶሶነ፤ እንቴ ሀረቱ ዳፉረን ጌልዴተ» ያጊስ።

39 መጫስያ፥ «እ ታን ኦትዶ ኡበባ ዮቲስ» ጋደ መርከትዶ ግሸው፥ 
ሄ ከተመን ዴእየ ሰማርያ አሳፔ ደሮይ ዬሱሰ አመኒስ። 40 ሰማርያ አሰይ 
ዬሱሰኮ ዪዶ ዎዴ፥ በንተ መተን ተከነ መለ፥ ዬሱሰ ዎስዶሶነ፤ ዎስን እ 
ያን ናኡ ገለሳ ኡቲስ።

41 እ ዮትዮ ቃላ ግሸው፥ ከሴጋፔ ደሮ አሰይ አመኒስ፤ 42 ቀስ ኤት 
መጫስዮ፥ «ኑን ኑ ሁጴን እ ግዮጋ ስይድ አመንዶጋፔ አትን፥ ኔን 
መርከትዶ ግሸሰ ግዴነ፤ ቀስ እ ቱሙ ሀ ሰኣ አሽያጋ ግድዮጋከ ኑን 
ኤሮስ» ያግዶሶነ።

ዬሱስ እስ ሀለቃ ነኣ ፐቲስ
43 ናኡ ገለሰፔ ጉይየን፥ ዬሱስ ያፔ ክይድ፥ ገሊለ ቢት ቢስ። 

44 አይስ ጊኮ፥ ዬሱስ በ ሁጴን፥ «ሀነነባ ዮትያጌ በ ቢተን ቦንቼቴነ» 
ያጊስ። 45 ዬሱስ ገሊለ ገክዶ ዎዴ፥ ገሊለ አሰይ አ ሞኪስ፤ አይስ ጊኮ፥ 
ፓስካ ቦንችዮ ገለስ ኤት ዬሩሰላሜን ዴእዮ ግሸው፥ እ ኦትዶ ኡበባ 
ቤእዶሶነ።

46 ዬሱስ ሃታ ዎይኔ ኤሰ ኬስዶ፥ ገሊለን ዴእየ ቃነ ከተማ ቢስ። 
ቅፍርናሆመን አ ነአይ ሰሄትዮ ከዎ ኬተን ኦትየ እስ ሀለቀይ ዴኤስ። 
47 ዬሱስ ይሁዳፔ ገሊለ ዪዶጋ ሄ ሀለቀይ ስይድ፥ አኮ ዪስ። ዪድ 
ሀይቁወው መትደ በ ነኣ ቢድ ፐተነ መለ፥ ዬሱሰ ዎሲስ።

48 ዬሱስ ሀለቃ፥ «ጦሰይ ኦትዮ መላታኔ ገረምስያባ ቤኤነን ዴኢድ፥ 
እንቴ ሙሌከ አመኔኬተ» ያጊስ።

49 ሀለቀይ ዛርድ፥ «ጎደው፥ ተ ነአይ ሀይቄነን ዴእሽን፥ ተናረ 
ህንደርኪ» ያጊስ።

50 ያግን ዬሱስ፥ «በ፤ ኔ ነአይ ፐጠነ!» ያጊስ።
ሄ ሀለቀይ ዬሱስ ጊዶጋ አመንድ፥ አግድ ቢስ። 51 እ በ ሶ ቢሽን፥ አ 

አሽከረት ኣረ ኦግየን ገይትድ አ፥ «ኔ ነአይ ፐጠ ዴኤስ» ጊዶሶነ።
52 እ በ አሽከረተ በ ነአው አይ ሳትየን ኬህዳኮኔ ኦይችን ኤት፥ «ዝኔ 

ላፑን ሳትየን ምሾይ አ አጊስ» ያግዶሶነ። 53 ያግን ነኣ ኣወይ ዬሱስ ባዮ፥ 
«ኔ ነአይ ፐጠነ» ጊዶጌ ልኬ ሄ ሳትያነ ግድዶጋ ሀሰዪስ። ሄጋ ግሸው፥ 
እኔ አ ሶ አሰይ ኡበይ አመኒስ።

54 ሀጌ ዬሱስ ይሁዳፔ ገሊለ ዪድ ኦትዶ ናአንቶ ዎልቃመ መላታ።
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ዬሱስ እስ ጉንደ ብተንያ ፐቲስ

5  1 ሄጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ አይሁደት ቦንችዮ ባላዮ ዬሩሰላሜ ቢስ። 
2 ዬሩሰላሜን ዶርሳ ፔንግያ መተን እብረይስጤ ቃለን ቤተሰይደ 

ግዮ ደገት ኡትደ ሃተይ ዴኤስ፤ ሄ ደገት ኡትደ ሃታ ዩይ ኣዽደ እቸሹ 
በረንደይ ዴኤስ። 3 ሄገን ሃተይ ቃጥዮጋ ናግየ ደሮ ሀርገንቸ አሰት፥ 
ቆቄት፥ ዎቤትኔ ስለት ዝንእ ኡትዶሶነ። 4 አይስ ጊኮ፥ እስ እስቶ ጎዳ 
ኪተንቸይ ደገትደ ሃታኮ ቢድ፥ ሃታ ቃቴስ፤ ሃተይ ቃጥዶጋፔ ጉይየን፥ 
ኮይሮ ጌልደ ኡረይ በነ ኦይቅደ አይ ሀርግያፔከ ፐጤስ። 5 ሄ ሶሁወን 
ሀስተመኔ ሆስፑን ለይተ ሰሄትደ እስ ብተኔ ዴኤስ። 6 ሄ ብተኔ ሄገን 
ዝንእዳጋ ዬሱስ ቤእድ፥ ቀስ ደሮ ዎድያ ሰሄትዶጋ ኤርድ ብተንያ፥ 
«ፐጠነው ኮየይ?» ያጊስ።

7 ሰሄትየ ብተኔ ዛርድ፥ «ጎደው፥ ሃተይ ቃጥዮ ዎዴ፥ ተነ ደገትደ ሃተን 
ዬግየ አስ ባወ፤ ሽን ታን ጌለነ ሀንዮ ዎዴ፥ ሀረ ኡረይ ታፔ ከሴትድ 
ጌሊቼስ» ያጊስ።

8 ያግን ዬሱስ አ፥ «ዴንደ ኤቀ፤ ኔ አርሳ ቶከደ በ» ያጊስ። 9 ብተኔ 
ሶሁዋረከ ፐጥ አጊስ፤ በ አርሳ ቶክድ ቢስ።
ሄጌ ሀንዶጌ ሰምበተ ገለሳነ። 10 ሄጋ ግሸው፥ አይሁደት ፐጥደ ብተንያ፥ 

«ሀች ሰአይ ሰምበተ፤ ኔን ኔ አርሳ ቶክዮጌ ህጌ ግዴነ» ያግዶሶነ።
11 ሽን ብተኔ፥ «ተነ ፐትዳጌ፥ ‹ኔ አርሳ ቶከደ በ› ያጊስ» ያግድ 

ኤተው ዛሪስ።
12 ኤት አ፥ «ኔነ፥ ‹ኔ አርሳ ቶከደ በ› ጊዳጌ እ ኦኔ?» ያግድ 

ኦይችዶሶነ።
13 ሽን ዬሱስ ሄ ሶሁወን ደሮ አሰይ ዴእያጋ ግዶ ጌልድ ጌሜትዶ 

ግሸው፥ ብተኔ በነ ፐትደ አስ ኦነኮኔ ኤሬነ። 14 ዬሱስ ጉዬፔ ሄ ብተንያ 
ቤተ መቅደስየን ዴምድ፥ «ቤአ፥ ኔን ፐጠደሰ፤ ሀጋፔ ኢተበይ ኔነ ገኬነ 
መለ፥ ናአንቶ ነገረ ኦቶፐ» ያጊስ። 15 ሄጋፔ ጉይየን፥ ብተኔ ቢድ፥ በነ 
ፐትዳጌ ዬሱሰ ግድዶጋ አይሁደቱዮ ኦዲስ።

16 ዬሱስ ሀጋ ሰምበተን ኦትዶ ግሸው፥ አይሁደት ዬሱሰ ወይሱዋ 
ዶምዶሶነ። 17 ዬሱስ ዛርድ ኤተዮ፥ «ተ ኣወይ ኡበ ዎዴ ኦቴስ፤ ታንከ 
ኦተነው ቤሴስ» ያጊስ።

18 ሄጋ ግሸው፥ ዬሱስ ሰምበተ ገለሳ ቦንቼነ ግሸ ጠላላሰ ግዴነን፥ በነ 
ጦሳረ ጊግስድ፥ «ጦሰይ ተ ኣዋ» ጊዶ ግሸው፥ አይሁደት አ ዎረነው 
ከሴጋፔ ምንትድ ኮዮሶነ።

ጦሳ ነኣ ማታ
19 ዬሱስ ዛርድ ኤተው፥ «ታን እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ ነአይ በርከ 

አይኔ ኦቴነ። እ በ ኣወይ ኦትሽን ቤእዮጋ ጠላላ ኦቴስ፤ ኣወይ ኦትዮጋ 
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5፡29 ዳኔ 12፡2 5፡33 ዮሃ 1፡19-27፤ 3፡27-30 
5፡37 ማት 3፡17፤ መር 1፡11፤ ሉቃ 3፡22 

ነአይከ ኦቴስ። 20 አይስ ጊኮ፥ ኣወይ በ ነኣ ሲቄስ፤ ቀስ እ ኦትዮ ኦሶ 
ኡበባ በ ነኣ ቤሴስ። እንቴ ገረሜተነ መለ፥ እ ሀጋፔ ኣዽየ ኦሱዋከ በ 
ነኣ ቤሰነ። 21 አይስ ጊኮ፥ ኣወይ ሀይቅዳጌተ ሀይቁዋፔ ዴንትድ፥ ፐጠ 
ዎትዮጋደን፥ ነአይከ ቀስ በ ሲቅዮጌተ ፐጠ ዎቴስ። 22-23 አሰይ ኡበይ 
ኣዋ ቦንችዮጋደን፥ ነኣከ ቦንቸነ መለ፥ ኣወይ ፕርደ ኡባ ነአው እምዶጋፔ 
አትን፥ እ ኦነኔ ፕርዴነ፤ ነኣ ቦንቼነ ኡር፥ ነኣ ኪትደ ኣዋከ ቦንቼነ።

24 «ታን እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ ተ ቃላ ስይያገውኔ ተነ ኪትዳገን 
አመንያገው ሜርና ዴኦይ ዴኤስ። ሀይቁዋፔ ዴኡወው እ ፕንዶጋፔ 
አትን፥ ፕርዴቴነ። 25 ታን እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ ሀይቅደ አሰይ ጦሳ ነኣ 
ጬንጉርሳ ስይዮ ዎዴ ያነ፤ ሀእከ ዬስ። ሄ ጬንጉርሳ ስይያጌት ፐጠ 
ዴአነ። 26 አይስ ጊኮ፥ ኣወይ በነን ዴኦይ ዴእዮጋደን፥ በ ነኣንከ ዴኦይ 
ዴአነ መለ ኦቲስ። 27 ኣወይ ነኣዮ ፕርድዮ ማታ እሚስ፤ አይስ ጊኮ፥ 
ነአይ አሰ ነኣ።

28 «ሀገን ገረሜቶፕቴ፤ አይስ ጊኮ፥ ዱፉወን ዴእያጌት አ ጬንጉርሳ 
ስይዮ ዎዴ ዬስ። 29 ስይድ ኤት ዱፉዋፔ ገጥ ክየነ፤ ሎኦባ ኦትዳጌት 
ዴአነው ዴንደነ፤ ቀስ ኢተባ ኦትዳጌት ፕርዴተነው ዴንደነ።

ዬሱሰስ መርከትደ አሰተ
30 «ታን ተርከ አይኔ ኦተነው ደንደይኬ፤ ጦሰይ ተው ኦድዶጋደን 

ፕርደይስ። ተ ፕርደይ ቱመ፤ አይስ ጊኮ፥ ታን ተነ ኪትዳጌ ዶስዮባ 
ኦትዮጋፔ አትን፥ ታን ዶስዮጋ ኦትኬ።

31 «ታን ተባ መርከትኮ፥ ተ መርከቴተይ ቱመ ግዴነ። 32 ተባ 
መርከትየ ሀረይ ዴኤስ፤ ቀስ እ ተባ መርከትዮጌ ቱመ ግድዮጋ ታን 
ኤረይስ።

33 «እንቴ ዮሃንሰኮ አሰ ኪትን፥ እ ቱመው መርከቲስ። 34 ታን ሄጋ 
እንቴነ አቶነ ጋደ ግዮጋፔ አትን፥ አሰ መርከቴት ተነ ኮሺነ ግዴነ። 
35 ዮሃንስ ሙቃደደን፥ ኤጢስኔ ፖእሲስ፤ ቀስ እንቴ አመርደ ዎድያ አ 
ፖኡወን ኡፈይተነው ኮይዴተ።

36 «ሽን ተው ዮሃንሳጋፔ ኣዽየ መርከቴተይ ዴኤስ፤ አይስ ጊኮ፥ ታን 
ዉርሰነው ኣወይ ታዮ እምዶ ኦሶይ፥ ሀ ታን ኦትዮጌ፥ ኣወይ ተነ ኪትዶጋ 
ተባ መርከቴስ።

37 «ቀስ ተነ ኪትደ ኣወይከ በ ሁጴን ተባ መርከቴስ። እንቴ አ 
ጬንጉርሳ ሙሌከ ስይቤኬተ፤ አ ሜራከ ቤእቤኬተ። 38 እ ኪትዶጋ እንቴ 
አመኔነ ግሸው፥ አ ቃለይ እንቴ ዎዘነን ባወ።

39 «ጦሳ መጣፈቱፔ ሜርና ዴኡዋ ዴምዮባ እንቴዮ ምለትን፥ ኤተ 
ጠነኤተ፤ ኤትከ ተባ መርከቶሶነ። 40 ሽን ዴኡዋ ዴመነው ታኮ ይዮጋ 
እንቴ ኮዬኬተ።
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41 «አስ ተነ ቦንቸናጋ ኮይኬ። 42 ሽን ታን እንቴ ዎዘነን ጦሳ ሲቆይ 
በይናጋ ኤረይስ። 43 ታን ተ ኣዋ ሱንተን ያስ፤ ሽን ተነ ሞክቤኬተ። ሀረ 
አስ በ ሱንተን ይዮ ዎዴ፥ አ ሞኬተ። 44 እንቴ እሶይ እሱዋ ቦንቼተ፤ 
ሽን እስ ጦሳፔ ይየ ቦንቹዋ ኮዬኬተ። ያትን፥ ዋንድ አመነነው ደንደዬቲ?

45 «ታን ኣወን እንቴነ ሞትዮባ እንቴዮ ምለቶፖ፤ እንቴነ እንቴ ዴመነ 
ጊድ ኡፈይሰን ናግዮ ሙሴ ሞተነ። 46 እንቴ ሙሰ አመንደባ ግድያኮ፥ 
ተነከ አመነነ፤ አይስ ጊኮ፥ ተባ ጣፍደይ አ። 47 ሽን እንቴ እ ጣፍዶጋ 
አመኔነን እጥኮ፥ ታን ግዮጋ ዋንድ አመኑቴቲ?» ያጊስ።

ዬሱስ እቸሹ ሸኡ አሳ ምዚስ
(ማትዮሰ 14፡13-21፤ መርቆሰ 6፡30-44፤ ሉቃሰ 9፡10-17)

6  1 ሄጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ ገሊለ አባፔ ዎይ ጥብርያዶሰ አባፔ ሄፍንት 
ፕኒስ። 2 እ ሀርገንቸቱ ቦል ኦትዶ ዎልቃመ መላታ ቤእዶ ግሸው፥ 

ደሮ አሰይ አ ካሊስ። 3 ዬሱስ ዴርያ ክይድ፥ ያን በ ኤርስዮ አሽከረቱረ 
እስፔ ኡቲስ። 4 አይሁደት ቦንችዮ ፓስካ ገለሰይ ገኪስ። 5 ዬሱስ 
ስንተውኮ ጤልድ፥ ደሮ አሰይ ባኮ ይያጋ ቤኢስ፤ ቤእድ ፕልጶሰ፥ «ሀ 
አሳ ኡባ ምዘነው ግድየ ቁማ አውፔ ሸመኔ?» ያጊስ። 6 እ ሄጋ ፕልጶሰ 
ፓጨነው ጊስ፤ አይስ ጊኮ፥ እ በ ሁጴን አይ ኦተናኮኔ ኤሬስ።

7 ፕልጶስ ዛርድ ዬሱሰ፥ «ሁጵየን ሁጵየን፥ ሀረይ አቶ እስ እስ በርሰ 
ገተነው፥ ናኡ ጤቱ ብረን ሸምዶ ኦይተይከ ግዴነ» ያጊስ።

8 ቀስ ዬሱስ ኤርስዮ አሽከረቱፔ እሶይ፥ ስሞን ጴጥሮሰ እሸይ 
እንድራስ፥ 9 «በንገ ኦይተ እቸሸይኔ ናኡ ሞሌ ዴእዮ እስ ነአይ ሀገን 
ዴኤስ፤ ሽን ሀ አሰ ኡበው ሄጌ አይ ማደኔ?» ያጊስ።

10 ዬሱስ ኤርስዮ አሽከረተ፥ «አሳ ኡትስቴ» ያጊስ። ሄ ሶሁወን 
ደሮ ማተይ ዴኤስ። አሰይ ኡበይ ኡቲስ፤ አቱማሳ ቆደይ እቸሹ ሸኣ 
ግደነ። 11 ዬሱስ ኦይታ ኤኪስ፤ ጦሳ ገለትድ፥ ሄገን ኡትደ አሳዮ ግሺስ። 
ሞልያከ ሄጋደን ኦቲስ፤ ኦትን አሰይ በ ኮይዶጋ ኬና ሚስ። 12 ኤት ኡበይ 
ከልዶጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ በ ኤርስዮ አሽከረተ፥ «እስበይከ ሞሬቴነ መለ፥ 
አትደ ጠርዛ ሺሽቴ» ያጊስ። 13 ሄጋ ግሸው፥ ኤት ኡባከ ሺሽዶሶነ፤ አሰይ 
ሚሽን አትደ በንገ ኦይታ ጠርዛ ሺሽድ፥ ተመኔ ናኡ ሰምፓ ኩንትዶሶነ።

14 አሰይ ዬሱስ ኦትዶ ዎልቃመ መላታ ቤእዶ ዎዴ፥ «ሀጌ ቱማፔ 
ሀ ሰኣ ያነ ጊዶ ሀነነባ ዮትያጋ» ያግዶሶነ። 15 ኤት ዪድ በነ ኦይቅድ፥ 
ዎልቀን ከዎ ኦተነው ሀንዮጋ ዬሱስ ኤርድ፥ በርከ ዴርያ ቦል ናአንቱዋ 
ክዪስ።

ዬሱስ አባ ቦለን ሄሜትድ ቢስ
(ማትዮሰ 14፡22-33፤ መርቆሰ 6፡45-52)

16 ሰአይ ኦመርዶ ዎዴ፥ ዬሱስ ኤርስዮ አሽከረት አባኮ ቢዶሶነ፤ 
17 ዎልዎሉወን ጌልድ፥ አባ ፕንድ፥ ቅፍርናሆመ ቢዶሶነ። ሰአይከ 
ቀሚቺስ፤ ሽን ዬሱስ ብሮን ኤተኮ ይቤነ። 18 ዎልቃመ ጨርኮይ ጨርክዶ 
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ግሸው፥ አበይ ቃጤስ፤ 19 እቸሹ ዎይኮ ኡሱፑን ክሎ ሜትሬ ግድያጋ 
ኬና ኤት አባ ሻሮጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ አባ ቦላረ ሄሜቲድ ይያጋ ቤእድ 
የይዶሶነ። 20 ሽን እ፥ «የዮፕቴ፤ ተነቴኔ!» ያጊስ። 21 ኤት ዎልዎሉወን አ 
ጌልሰነው ኮይዶሶነ፤ ሶሁዋረከ ዎልዎሎይ ኤት ብዮሳ አባ ገጣ ገክ አጊስ።

ዬሱስ ዴኦ ኦይታ
22 ዎንቴተ ገለስ፥ አባፔ ሄፍንታረ አትደ ደሮ አሰይ እስ ዎልዎሎ 

ጠላለይ ዴእያጋ ቤኢስ፤ ዬሱስ በ ኤርስዮ አሽከረቱረ ዎልዎሉወን 
ጌልድ፥ ኤታረ ቤነን፥ ኤት በንተርከ ቢዶጋ አኬክዶሶነ። 23 ሽን 
ጥብርያዶሰፔ ሀረ ዎልዎሎት ዬሱስ ጦሳ ገለትን፥ አሰይ ኦይታ ሚዶሳ 
ሄራ ዪዶሶነ። 24 አሰይ ዬሱስ ዎይ ኤርስዮ አሽከረት ሄገን በይናጋ ቤእድ፥ 
ዬሱሰ ኮየነው ዎልዎሉወን ጌልድ፥ ቅፍርናሆመ ቢዶሶነ።

25 አሰይ ዬሱሰ አባፔ ሄፍንተን ዴምዶ ዎዴ፥ «ተማርስያጎ፥ ሀጋ 
አውዴ ያዲ?» ያጊስ።

26 ያግን ዬሱስ ዛርድ፥ «ታን እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ እንቴ ተነ ኮይዮጌ 
ኦይታ ሚዶ ግሸሰኔ ከልዶ ግሸሰ ግድዮጋፔ አትን፥ ዎልቃመ መላተ 
ቤእዶ ግሸሰ ግዴነ። 27 ሜርና ዴኦ ቁመው፥ ታን አሰ ነአይ እንቴዮ 
እመናገው፥ ኦትቴፔ አትን፥ ሰምየ ቁመው ኦቶፕቴ፤ አይስ ጊኮ፥ ኣወይ 
ጦሰይ አ ቦል ግዶ ግዮ ፐረማ ፐረም ዎቲስ» ያጊስ።

28 ሄጋፔ ጉይየን ኤት፥ «ኑን ጦሳ ኦሱዋ ኦተነው አይ ኦተኔ?» ያግድ 
ዬሱሰ ኦይችዶሶነ።

29 ኦይችን ዬሱስ ዛርድ፥ «እንቴ ኦተነ መለ፥ ጦሰይ ኮይዮ ኦሶይ ሀጋ፤ 
እ ኪትዶጋ አመንቴ» ያጊስ።

30 ኤት ዛርድ፥ «ኑን ቤእድ፥ ኔነ አመነነ መለ፥ አይ ዎልቃመ መላተ 
ኦቱቴ? አይ ኦቱቴ? 31 ጦሳ መጣፈይ፥ ‹ኤት ማነው ሰሉዋፔ ኦይታ 
እሚስ› ግዮጋደን፥ ኑ ኣወት በዞን መና ሚዶሶነ» ያግዶሶነ።

32 ያግን ዬሱስ፥ «ታን እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ እንቴዮ ሰሉዋፔ ቱሙ 
ኦይታ እምያጌ ተ ኣዋ ግድዮጋፔ አትን፥ እንቴዮ ሰሉዋፔ ኦይታ እምዳጌ 
ሙሰ ግዴነ። 33 አይስ ጊኮ፥ ጦሳ ኦይተይ ሰሉዋፔ ዎዽያጌ ሰአው ዴኡዋ 
እሜስ» ያጊስ።

34 ኤት ዛርድ፥ «ጎደው፥ ኑዮ ሄ ኦይታ ኡበ ዎዴ እመ» ያግዶሶነ።
35 ያግን ዬሱስ፥ «ታን ዴኦ ኦይተ፤ ታኮ ይየ ኡረይ ሙሌከ 

ነምሴቴነ። ቀስ ተነ አመንየ ኡረይ ሙሌከ ሳሜቴነ። 36 ሽን ታን እንቴዮ 
ኦዳስ፤ እንቴ ተነ ቤእዴተ፤ ሽን አመኔኬተ። 37 ተ ኣወይ ተው እምዮ 
ኡበይ ታኮ ያነ፤ ቀስ ታኮ ይየ ኦነኔ ሙሌከ ታን ዎረ ዬድኬ። 38 አይስ 
ጊኮ፥ ታን ተነ ኪትዳጌ ኮይዮጋ ኦተነው ሰሉዋፔ ያስፔ አትን፥ ተ ኮይዮጋ 
ኦተነው የቤይኬ። 39 ተነ ኪትዳጌ ኮይዮጌ ሀጋ፤ ታን እ ተው እምዶ 
ኡበተከ ዉርሴታ ገለስ ዴንተናፔ አትን፥ እሱዋከ በሸነ መለ ኮዬነ። 
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40 አይስ ጊኮ፥ ተ ኣወይ ኮይዮጌ ሀጋ፤ ተነ ነኣ ቤእድ፥ አመንየ ኡበት 
ሜርና ዴኡዋ ኤከነ፤ ታንከ ሄ ኡበተ ዉርሴታ ገለስ ዴንተነ» ያጊስ።

41 ዬሱስ፥ «ታን ሰሉዋፔ ዎዽደ ኦይታ» ጊዶ ግሸው፥ አይሁደት አ 
ቦል ዙዙምዶሶነ። 42 ኤት፥ «ሀጌ ኑን አ ኣዋኔ አ ኣይዮ ኤርዮ ዮሴፈ 
ነኣ ዬሱሰ ግዴኔ? ያትን፥ እ ዎይግድ፥ ‹ታን ሰሉዋፔ ዎዻስ› ጋነው 
ደንደዪ?» ያግዶሶነ።

43 ዬሱስ ዛርድ፥ «እሶይ እሱዋረ ዙዙምዮጋ አግቴ። 44 ተነ ኪትደ 
ተ ኣወይ ታኮ ኤሂዶ አሰፔ አትን፥ ታኮ ያነው ደንደይየ አስ ባወ፤ 
ታንከ ዉርሴታ ገለስ አ ዴንተነ። 45 ሀነነባ ዮትያጌት፥ ‹ጦሰይ አሰ ኡባ 
ተማርሰነ› ያግድ ጣፍዶሶነ፤ ኣወይ ግዮጋ ስይያጌኔ ኣዋፔ ተማርያጌ ኦንኔ 
ታኮ ዬስ። 46 ጦሳ መተፔ ዪዳጋፔ አትን፥ ጦሳ ቤእደ አስ ባወ፤ አ 
ጠላለይ ጦሳ ቤኢስ።

47 «ታን እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ ተነ አመንየ ኡረው ሜርና ዴኦይ 
ዴኤስ። 48 ታን ዴኦ ኦይተ። 49 እንቴ ኣወት በዞን መና ሚዶሶነ፤ ሽን 
ሀይቅዶሶነ። 50 አስ አፔ ሚድ ሀይቄነ ኦይተይ ሰሉዋፔ ይያጌ ሀጋ። 
51 ሰሉዋፔ ዎዽደ ዴኦ ኦይተይ ተነ፤ ኦንኔ ሀ ኦይታፔ ሚኮ፥ ሜርነው 
ዴአነ፤ ቀስ ሀ ሰአይ ዴአነ መለ፥ ታን እመነ ኦይተይ ተ አሹዋ» ያጊስ።

52 አይሁደት፥ «ሀ ብተኔ በ አሹዋ ኑን ማነ መለ፥ ኑዮ ዋትድ እመነው 
ደንደዪ?» ያግድ በንተ ግዶን ፐለሜትዶሶነ።

53 ሄጋ ግሸው፥ ዬሱስ ኤተ፥ «ታን እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ ተ አሹዋ፥ 
አሰ ነኣ አሹዋ፥ እንቴ ማነ ጠይኮ፥ ቀስ ተ ሱታከ እንቴ ኡየነ ጠይኮ፥ 
እንቴነን ዴኦይ ባወ። 54 ተ አሹዋ ምየ ኡረውኔ፥ ተ ሱታ ኡይየ ኡረውኔ 
ሜርና ዴኦይ ዴኤስ። ታን ዉርሴታ ገለስ አ ዴንተነ። 55 አይስ ጊኮ፥ ተ 
አሾይ ቱሙ ቁመ፤ ተ ሱተይከ ቱሙ ኡሸ። 56 ተ አሹዋ ምየ ኡረይኔ 
ተ ሱታ ኡይየ ኡረይ ተናረ ዴኤስ፤ ታንከ ኣረ ዴአይስ። 57 ዴኦ ኣወይ 
ተነ ኪትን፥ ታን አ ጋሱወን ዴእዮጋደን፥ ተነ ምየ ኡረይከ ተ ጋሱወን 
ዴአነ። 58 ሰሉዋፔ ዎዽደ ኦይተይ ሀጋ፤ እንቴ ኣወት ሚድ ሀይቅዶ መና 
መለ ግዴነ፤ ሀ ኦይታ ምየ ኡረይ ሜርነው ዴአነ» ያጊስ።

59 ዬሱስ ቅፍርናሆመ ከተመን አይሁደ ዎሰ ኬተን ተማርሲድ፥ ሀጋ 
ያጊስ።

ሜርና ዴኦ ቃላ
60 ዬሱስ ኤርስዮ አሽከረቱፔ ደርየ በገይ ሄጋ ስይዶ ዎዴ፥ «ሀጌ ጌሌነ 

ትምርቴ፤ ሀጌ ኦዮ ጌሊ?» ያግዶሶነ።
61 ሽን ዬሱስ በ ኤርስዮ አሽከረት ሄገው ዙዙምዶጋ ኤርድ፥ «ሀጌ 

እንቴነ ጡቢ? 62 ያትን ታን፥ አሰ ነአይ፥ ከሴ ዴእዮሳ ፑዴ ክይሽን 
ቤእያኮ ዋኑቴቲ? 63 ጌሸ አያነይ ዴኡዋ እሜስ፤ አሾይ አይኔ ጎኤነ። 
ታን እንቴዮ ዮትዶ ቃለይ አያነኔ ዴኦ። 64 ሽን እንቴ ግዶን አመኔናጌት 
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ዴኦሶነ» ያጊስ፤ አይስ ጊኮ፥ አመኔናጌት አውጌተኮ ዬሱስ ከሴሰፔ 
ዶምድ ኤሬስ። ቀስ በነ ኣት እመናጌተከ ኤሬስ። 65 ቀስከ ዬሱስ፥ «ኣወይ 
በ ጌነን ኦንኔ ታኮ ያነው ደንደዬነ ታን ጊዶጌ ሄጋ ግሸሰ» ያጊስ።

66 ሄጋ ጋሱወን፥ ዬሱሰ ካልያጌቱፔ ደሮት አ አግ በይድ፥ ጉዬ 
ስምዶሶነ፤ ናአንቶ አ ካልቦኮነ። 67 ዬሱስ ቀስ በ ተመኔ ናኡ ኤርስዮ 
አሽከረተ፥ «እንቴከ አግ በይድ ባነው ኮዬቲ?» ያጊስ።

68 ስሞን ጴጥሮስ ዛርድ፥ «ጎደው፥ ኑን ኦኮ ባኔ? ኔዮ ሜርና ዴኡዋ 
ቃለይ ዴኤስ። 69 ኔን ጦሳ ጌሻ ግድዮጋ ኑን አመኖስኔ ኤሮስ» ያጊስ።

70 ያግን ዬሱስ ኤተ፥ «ታን እንቴነ ተመኔ ናአተ ዶረቤይክና? ቀስ 
እንቴፔ እሶይ ጠለሄ» ያጊስ። 71 ዬሱስ ሄጋ ስሞነ ነኣ ይሁዳ አስቆሮተ 
ጌስ፤ አይስ ጊኮ፥ ይሁደይ ተመኔ ናኡ ኤርስዮ አሽከረቱፔ እሱዋ፤ እ 
ዬሱሰ ኣት እመናጋ።

ዬሱስ ዳሴ ባላስ ዬሩሰላሜ ቢስ

7  1 ሄጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ ገሊለን ያ ሃ ዩዪስ፤ አይሁደት አ ዎረነው ኮይዮ 
ግሸው፥ ይሁደን ዩየነ ኮይቤነ። 2 አይሁደት ቦንችዮ ዳሴ ባለይ ገክ 

ኡቲስ። 3 ሄጋ ግሸው፥ ዬሱሰ እሸንት አ፥ «ኔ ኤርስዮ አሽከረት ኔን ኦትዮጋ 
ቤአነ መለ፥ ሀጋፔ ዴንደደ ይሁዳ ቢት በ። 4 አይስ ጊኮ፥ ባዮ ኤሬተነው 
ኮይየ አስ ኦንኔ በ ኦሶ ጌንቴነ። ኔን ሀጌተ ኦትያባ ግድኮ፥ ኔባ ሰኣ ኤርሰ!» 
ያግዶሶነ። 5 አይስ ጊኮ፥ ሀረይ አቶ አ እሸንትከ አ አመንቦኮነ።

6 ዬሱስ ኤተ፥ «ተው እንጄትየ ዎዴ ገክቤነ፤ ሽን እንቴዮ አይ ዎዴከ 
እንጄቴስ። 7 ሰአይ እንቴነ እጠነው ደንደዬነ፤ ሽን ታን ሰኣ ኦሶይ ኢተ 
ግድዮጋ መርከትዮ ግሸው፥ ተነ እጤስ። 8 ባላ ቦንችዮሳ እንቴ ቢቴ፤ ተው 
እንጄትየ ዎዴ ገክቤነ ግሸው፥ ታን ባላ ቦንችዮሳ ባናጌ ብሮነ» ያጊስ። 
9 እ ሀጋ ጊድ፥ ገሊለን አቲስ።

ዬሱስ ዳሴ ባላ ሶሁወን ቤቲስ
10 ሽን አ እሸንት ባለ ገለሳ ቦንችዮሳ ቢዶጋፔ ጉይየን፥ እከ አስ 

ቤኤነን ጌመን ሄ ሶሁዋ ቢስ። 11 አይሁደት ባለ ገለሳ ቦንችዮሰን አ 
ኮዮሶነኔ፥ «እ አወን ዴኢ?» ያጊድ፥ አ ለልኦሶነ።

12 አሳ ግዶን ደሮ ዙዙንተይ ዴንዲስ። አመርደ አሰይ፥ «እ ሎኦ አሰ» 
ያጌስ፤ ሀረት ቀስ፥ «አከይ፤ እ አሰ በሌቴስ» ያጎሶነ። 13 ሽን አይሁደቱዮ 
የይዶ ግሸው፥ ኦንኔ አባ ቆንጭየን ሃሰዬነ።

14 ባለ ገለሳ ቦንችዮጌ በጌትን፥ ዬሱስ ቤተ መቅደስያ ቢድ፥ ተማርሱዋ 
ዶሚስ። 15 አይሁደት ገረሜትድ፥ «ሀ ብተኔ አይኔ ተማሬነን ሀጋ ኬን ዋን 
ኤርዴ?» ያግዶሶነ።

16 ሄጋ ግሸው፥ ዬሱስ ዛርድ፥ «ታን ተማርስዮጌ ተነ ኪትደ ጦሳ 
መተፔ ይዮጋፔ አትን፥ ተባ ግዴነ። 17 ጦሳ ሼንያ ኦተነው ዶስየ ኦንኔ ሀ 
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ታን ተማርስዮጌ ጦሳ መተፔ ይያኮ ዎይ ቀስ ታን ተ ሁጴፔ ሃሰይያኮ 
ኤረነ። 18 በባ ሃሰይየ ኡረይ በ ሁጴስ ቦንቾ ኮዬስ፤ ሽን በነ ኪትዳጋ 
ቦንቹዋ ኮይየ ኡረይ ቱመንቸ፤ ኣን ዎርዶይ ባወ። 19 ሙሴ እንቴዮ ህግያ 
እምቤኔ? ሽን እንቴፔ እሶይኔ ህግያ ናጌነ። ተነ አይስ ዎረነው ኮዬቲ?» 
ያጊስ።

20 አሰይ ዛርድ፥ «ኔነን ጠለሄ ዴኤስ፤ ኔነ ዎረነው ኦኔ ኮይደይ?» 
ያጊስ።

21 ያግን ዬሱስ፥ «ታን እስ ዎልቃመባ ኦትን፥ እንቴ ኡበይ 
ገረሜትዴተ። 22 ቀጠረይ እንቴ ኣወቱረ ዪዶጋፔ አትን፥ ሙሴረ ይቤነ፤ 
ሽን እንቴ ናተ እንቴ ቀጠረነ መለ፥ ሙሴ እንቴነ አዘዝዶ ግሸው፥ እንቴ 
ሰምበተን ናተ ቀጠሬተ። 23 ሙሴ ህጌ አዘዝዶ ግሸው፥ እንቴ ሰምበተን 
ቀጠርያባ ግድኮ፥ ያትን ታን እስ አሰዮ ኩሜተ ቦላ ፐትዶ ግሸው፥ ተነ 
አይስ ሀንቄቴቲ? 24 ቱሙ ፕርዳ ፕርድቴፔ አትን፥ አሰ ሶምኦ ጤልድ 
ፕርዶፕቴ» ያጊስ።

ክርስቶሰበን አሰይ ፐለሜቲስ
25 ሄጋ ግሸው፥ ዬሩሰላሜ አሳፔ እሶት እሶት፥ «ኤት ዎረነው ኮይዮ 

ብተኔ ሀጋ ግዴኔ? 26 ቤእቴ፥ ቆንጭየን እ ሃሰዬስ፤ ኤት አ አይኔ ጎኮነ። 
ሀጌ ክርስቶሰ ግድዮጋ ሀለቀት ቱሙ ኤርዮናሸ? 27 ሽን ኑን እ አውፔ 
ዪዳኮ ኤሮስ፤ ክርስቶስ ይዮ ዎዴ፥ እ አውፔ ይያኮኔ ኦንኔ ኤሬነ» 
ያግዶሶነ።

28 ሄጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ ቤተ መቅደስየን ተማርሲድ፥ በ ቃላ ጦቁ 
ኦትድ፥ «እንቴ ተነ ኤሬተ፤ ቀስ ታን አወፔ ዪዳኮከ ኤሬተ። ታን ተ 
ሼኔን የቤይኬ፤ ሽን ተነ ኪትዳጌ ቱመንቸ፤ እንቴ አ ኤሬኬተ። 29 ሽን 
ታን አ ኤረይስ፤ አይስ ጊኮ፥ እ ተነ ኪትን፥ ታን አ መተፔ ያስ» ያጊስ።

30 ሄጋ ግሸው፥ ኤት አ ኦይቀነው ኮይዶሶነ፤ ሽን አ ዎዴ ብሮን ገክቤነ 
ግሸው፥ ኦንኔ አ ቦል ኩሼ ዎትቤነ። 31 ሽን ደሮ አሰይ ዬሱሰ አመንድ፥ 
«ክርስቶስ ይዮ ዎዴ፥ ሀ ብተኔ ኦትዶ መላታፔ ጦቅያጋ ኦተኔዬ?» 
ያግዶሶነ።

ዬሱሰ ኦይቀነው ዎታደረት ኪቴትዶሶነ
32 ፐርሳዌት ደሮ አሰይ ዬሱሰባ ዙዙምዮጋ ስይዶሶነ፤ ቄሴ ሀለቀትኔ 

ፐርሳዌት አ ኦይት ቀሽሰነው አመርደ ዎታደረተ ኪትዶሶነ።
33 ዬሱስ፥ «ታን እንቴናረ ጉታ ተከነ፤ ሄጋፔ ጉይየን፥ ተነ ኪትዳጋኮ 

ባነ። 34 እንቴ ተነ ኮየነ፤ ሽን ዴሜኬተ፤ አይስ ጊኮ፥ ታን ዴእዮሳ እንቴ 
ባነው ደንደዬኬተ» ያጊስ።

35 አይሁደት እሶይ እሱዋረ፥ «ሀጌ ኑን ዴሜነሳ አወ ባነ ሀኒ? 
አይሁደት ዴእዮ ግሪኬ ከተማ ቢድ፥ ግሪኬተ ተማርሰነው ሀኒዬ? 36 እ፥ 
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‹እንቴ ተነ ኮየነ፤ ሽን ዴሜኬተ› ቀስ፥ ‹ታን ዴእዮሳ እንቴ ባነው 
ደንደዬኬተ› ያጌስ፤ ሄጋ ግዮጌ ዎይግዮጌ?» ያግዶሶነ።

ዴኦ ሃታ
37 ሄ ባለ ገለሳ ቦንችዮ ገለሳፔ ዋነትየ ዉርሴተ ገለሰን ዬሱስ ዴንድ 

ኤቅድ፥ በ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ «ሳሜትደ ኡረይ ኦንኔ ታኮ ዪድ ኡዮ። 
38 ተነን አመንያገው፥ ጦሳ መጣፈይ ግዮጋደን፥ አ ኡሉዋፔከ ዴኦ ሃታ 
ሻፈይ ጎገነ» ያጊስ። 39 እ ሄጋ አ አመንዳጌት ኤከነ ጌሸ አያናባ ሃሰዪስ። 
ዬሱስ ብሮን ቦንቼቲችቤነ ግሸው፥ ሄ ዎዴ ጌሸ አያነይ እሜቲችቤነ።

አሳ ግዶን ጰልቄተይ ሜሬቲስ
40 ሄ አሳፔ ደርየ በገይ እ ግዮጋ ስይድ፥ «ቱሙ ሀጌ ሀነነባ ዮትያጋ!» 

ያጊስ።
41 ሀረት፥ «ሀጌ ክርስቶሰ» ያግዶሶነ።
ሽን ሀረት ቀስ፥ «ክርስቶስ ገሊለፔ ዋን ክዪ? 42 ጦሳ መጣፈይ፥ 

‹ክርስቶስ ዳውተ ዘርያፔ ዳውት ዴእዶ ቤተልሄሜ ከተማፔ ያነ› ጌኔዬ?» 
ያግዶሶነ። 43 ዬሱሰ ጋሱወን አሰይ በ ግዶን ሻሄቲስ። 44 ሄ አሳፔ እሶት 
እሶት አ ኦይቀነው ኮይዶሶነ፤ ሽን ኩሽያንኔ አ ቦችቦኮነ።

45 ቤተ መቅደስያ ዎታደረት ቄሴ ሀለቀቱኮኔ ፐርሳዌቱኮ ስምዶሶነ፤ 
ስምን ኤት ቤተ መቅደስያ ዎታደረተ፥ «አይስ አ ኤህቤኬቲ?» ያግድ 
ኦይችዶሶነ።

46 ኦይችን ቤተ መቅደስያ ዎታደረት ኤተው፥ «ሀ ብተኔ ሃሰይዶጋደን፥ 
ሙሌከ ኦንኔ ሃሰይቤነ!» ያግድ ዛርዶሶነ።

47 ፐርሳዌት ዛርድ፥ «እ እንቴነከ በሌትዴ? 48 ሀለቀቱፔ ዎይ 
ፐርሳዌቱፔ አ አመንደ አስ ዴኢ? 49 ሽን ህግያ ኤሬነ ሀ አሰይ 
ቀንጌትዳጋ» ያግዶሶነ።

50 ኤተፔ ከሴ እሶይ ቀም ዬሱሰኮ ቢደ ንቆድሞስ ኤተ፥ 51 «እስ 
ኡረይ ግዮባ ስዬነን ዎይ እ አይ ኦትዳኮ ኤሬነን ዴኢድ፥ ከሴትድ አ 
ቦል ፕርድዮጌ ኑ ህግየን ዴኢ?» ያጊስ።

52 ያግን ኤት ዛርድ አ፥ «ኔንከ ቀስ ገሊለ ቢታ አሴ? ገሊለ ቢታፔ 
ሀነነባ ዮትያብ ቤቴናጋ ጦሳ መጣፈተ መረመረደ ኤረ» ያግዶሶነ።

53 አሰይ ኡበይ አግድ፥ በ ሶ በ ሶ ቢስ።

ሻረሙጥሽን ኦይቅዶ መጫስዮ

8  1 ሽን ዬሱስ ደብረ ዘይቴ ዴርያኮ ቢስ። 2 ቀስ ዎንቴተ ገለስ 
ጉረን ቤተ መቅደስያ ስሚስ፤ ደሮ አሰይ አኮ ይን፥ ኡትድ ኤተ 

ተማርሲስ። 3 ህግያ ተማርስያጌትኔ ፐርሳዌት ሻረሙጥሽን ኦይቅዶ እስ 
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ምሽርዮ አኮ ኤክ ኤሂዶሶነ። ኤት አሰ ኡባ ስንተን ኦ ኤስድ ዬሱሰ፥ 
4 «ተማርስያጎ፥ ሀ ምሽርያ ሻረሙጠይደ ኦሄታሱ። 5 ህግያ ቦል ሙሴ 
ሀን መለ መጫሰ ሹቸን ጨደነ መለ፥ ኑነ አዘዚስ። ያትን ኔን ዎይገይ?» 
ያግዶሶነ።

6 ኤት ሄጋ ጊዶጌ ዬሱሰ ሞትዮባ ዴምድ አ ፓጨናሰ፤ ሽን ዬሱስ 
ሆክድ፥ በ ብረዽየን ቢታ ቦል ጣፊስ። 7 ኤት አ ኦይችድ አጌነን እጥን፥ 
ፑዴ ጦቁ ጊድ፥ «እንቴ ግዶን ነገረ ኦትቤነ አስ ከሴትድ፥ ኦ ሹቸን 
ጨዶ» ያጊስ። 8 ቀስከ ሆክድ፥ ቢታ ቦል ጣፊስ።

9 ኤት ሄጋ ስይዶ ዎዴ፥ ከሴትድ ጭመት ክይን፥ እሶይ እሶይ ክዪድ 
ዉርዶሶነ፤ ዉርን ዬሱሰ ጠላለይ ሄገን ኤቅደ ምሽሬረ አቲስ። 10 እ 
ፑዴ ጦቁ ጊድ ምሽርዮ፥ «ምሽሬ፥ አሰት አወን ዴእዮና? ኦንኔ ኔ ቦል 
ፕርድቤኔ?» ያጊስ።

11 ያግን ምሽርያ፥ «ጎደው፥ ኦንኔ ተ ቦል ፕርድቤነ» ያጋሱ።
ዬሱስ ኦ፥ «ታንከ ኔ ቦል ፕርድኬ፤ በ፤ ናአንተደ ነገረ ኦቶፐ» ያጊስ።
12 ቀስከ ዬሱስ አሰው፥ «ታን ሰአው ፖኦ፤ ተነ ካልየ ኦንኔ ዴኦ 

ፖኡዋ ኤከናፔ አትን፥ ጡመን ሙሌከ ሄሜቴነ» ያግድ ሃሰዪስ።
13 ያግን ፐርሳዌት፥ «ኔን ኔባ መርከታሰ፤ ኔ መርከቴተይ ቱመ ግዴነ» 

ያግዶሶነ።
14 ዬሱስ ዛርድ፥ «ታን ተባ መርከትኮከ፥ ተ መርከቴተይ ቱመ፤ 

አይስ ጊኮ፥ ታን አወፔ ዪዳኮኔ ቀስ አወ ብያኮ፥ እንቴ ኤሬኬተ። 
15 አስ ፕርድዮ ኦግየን እንቴ ፕርዴተ፤ ታን እስ ኡራ ቦልከ ፕርድኬ። 
16 ሽን ታን ፕርድያባ ግድኮከ፥ ተ ፕርደይ ቱመ፤ አይስ ጊኮ፥ ተነ 
ኪትደ ተ ኣወይ ተናረ ዴኤስፔ አትን፥ ታን ተርከ ዴእኬ። 17 ናኡ አሰ 
መርከቴተይ ቱመ ግድዮጌ እንቴ ህግየን ጣፌት ኡቲስ። 18 ታን ተባ ተ 
ሁጴን መርከተይስ፤ ቀስ ተነ ኪትደ ተ ኣወይከ ተባ መርከቴስ» ያጊስ።

19 ያግን ኤት፥ «ኔ ኣወይ አወን ዴኢ?» ያግድ ዬሱሰ ኦይችዶሶነ።
ዬሱስ ዛርድ፥ «እንቴ ተነከ ዎይ ተ ኣዋከ ኤሬኬተ፤ ተነ ኤርደባ 

ግድያኮ፥ እንቴ ተ ኣዋከ ኤረነ» ያጊስ።
20 ዬሱስ ቤተ መቅደስየን ተማርሲድ፥ ሙጡዋተ ሚሻ ዬግዮ ሳጥንያ 

መተን ሄጋ ሃሰዪስ። አ ኦንኔ ኦይቅቤነ፤ አይስ ጊኮ፥ አ ዎዴ ብሮን 
ገኪችቤነ።

አመኔነን እጥዳጌቱስ እሜትደ ምኖ አኬክሱዋ
21 ቀስከ ዬሱስ ኤተ፥ «ታን ባነ። ብን እንቴ ተነ ኮየነ፤ ሽን እንቴ 

እንቴ ነገረን ሀይቀነ። ታን ብዮሳከ ባነው እንቴ ደንደዬኬተ» ያጊስ።
22 አይሁደት፥ «እ፥ ‹ታን ብዮሳ እንቴ ባነው ደንደዬኬተ› ያጌስ፤ እ 

በነ በርከ ዎረኔዬ?» ያግዶሶነ።
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23 ዬሱስ ዛርድ፥ «እንቴ ገርሰ አሰ፤ ታን ቦለ አሰ። እንቴ ሀ ሰኣ አሰ፤ 
ታን ሀ ሰኣ አሰ ግድኬ። 24 እንቴ እንቴ ነገረን ሀይቀናጋ ታን እንቴዮ 
ዮትዶጌ ሄጋሰ፤ ታን ተነ ግድዮጋ እንቴ አመነነ ጠይኮ፥ እንቴ እንቴ 
ነገረን ሀይቀነ» ያጊስ።

25 ያግን ኤት፥ «ኔን ኦኔ?» ያግድ ኦይችዶሶነ።
ዬሱስ ዛርድ፥ «ታን እንቴዮ ከሴሰፔ ዮትዶ ተነ። 26 ታን እንቴባ 

ሃሰይዮበይኔ ፕርድዮበይ ደሮበይ ዴኤስ። ሽን ተነ ኪትዳጌ ቱመንቸ፤ ቀስ 
ታን አፔ ስይዶጋ ሰኣ አሳዮ ዮተይስ» ያጊስ።

27 እ በ ኣዋባ ሃሰይዮጋ ኤት አኬክቦኮነ። 28 ሄጋ ግሸው፥ ዬሱስ ኤተ፥ 
«ተነ አሰ ነኣ እንቴ መስቀልያ ቦል ከቅዮ ዎዴ፥ ታን ተነ ግድዮጋኔ ቀስ 
ታን ተ ኣወይ ተነ ተማርስዶጋደን ሃሰይዮጋፔ አትን፥ ተ ሼኔን አይኔ 
ኦቴናጋ እንቴ ኤረነ። 29 ቀስ ተነ ኪትዳጌ ተናረ ዴኤስ፤ ታን ኡበ ዎዴ 
አ ኡፈይስያጋ ኦትዮ ግሸው፥ እ ተ ጠላላ አግቤነ» ያጊስ።

30 ዬሱስ ሄጋ ሃሰይሽን ስይደ ደሮ አሰይ አ አመኒስ።

ነገራ አይሌቴታፔ ክይዮ ኬሳ
31 ዬሱስ በነ አመንደ አይሁደተ፥ «እንቴ ታን ተማርስዮገው አዘዜትኮ፥ 

ቱሙ ተነ ካልያጌተ። 32 እንቴ ቱመቴታከ ኤረነ፤ ቀስ ቱመቴተይ እንቴነ 
አይሌቴታፔ ኬሰነ» ያጊስ።

33 ኤት ዛርድ፥ «ኑን አብረሃመ ዘሬ፤ ኑን ኦዮከ አይሌትቦኮ። ያትን ኔን 
ዎይገደ፥ ‹አይሌቴታፔ እንቴ ክየነ› ገይ?» ያግዶሶነ።

34 ያግን ዬሱስ፥ «ታን እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ ነገረ ኦትየ ኦንኔ ነገረ 
አይሌ። 35 አይሌ ኡበ ዎዴ ሶን ዴኤነ፤ ሽን ነእ ሜርነው ሶን ዴኤስ። 
36 ነአይ እንቴነ አይሌቴታፔ ኬስኮ፥ እንቴ አይሌቴታፔ እንቴ ቱሙ 
ክየነ። 37 እንቴ አብረሃመ ዘሬ ግድዮጋ ታን ኤረይስ፤ ሽን ተ ቃለይ እንቴ 
ዎዘነን በይነ ግሸው፥ ተነ ዎረነው ኮዬተ። 38 ታን ተ ኣወይ ተነ ቤስዶጋ 
ሃሰየይስ፤ ቀስ እንቴከ እንቴ ኣዋፔ ስይዶጋ ኦቴተ» ያጊስ።

39 ኤት ዛርድ፥ «ኑ ኣወይ አብረሃመ» ያግዶሶነ።
ያግን ዬሱስ ኤተ፥ «እንቴ አብረሃመ ናተ ግድዳኮ፥ እ ኦትዶ ኦሱዋ 

መላ ኦተነ። 40 ሽን ጦሳፔ ስይዶ ቱማ ዮትደ ተነ እንቴ ዎረነው ኮዬተ፤ 
አብረሃም ሄጋደን ኦትቤነ። 41 እንቴ እንቴ ኣወይ ኦትዶጋ ኦቴተ» ያጊስ።
ኤት ዛርድ፥ «ኑን ሻረሙጠን ዬሌትቦኮ፤ ኑዮ እስ ኣወይ፥ ጦሳ 

ጠላለይ ዴኤስ» ያግዶሶነ።
42 ያግን ዬሱስ ኤተ፥ «እንቴ ጦሳ ናተ ቱሙ ግድዳኮ፥ ተነ ሲቀነ፤ አይስ 

ጊኮ፥ ታን ጦሳ መተፔ ያደ ሀገን ዴአይስ። ተነ እ ኪትዶጋፔ አትን፥ ታን 
ተ ሼኔን የቤይኬ። 43 ታን ግዮጋ እንቴ አኬኬናጌ አይብሴ? ታን ግዮጋ እንቴ 
ስየነው ደንደዬነ ግሸሰ። 44 እንቴ እንቴ ኣዋ ጠለሄ ሀለቃ ናተ፤ ቀስ እንቴ 
እንቴ ኣወይ አሞትዮባ ኦተነው ኮዬተ። እ ከሴፔ ዶምድ፥ ሼምፖ ዎርዳጋ፤ 
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ቱመቴት ኣን በይነ ግሸው፥ ቱመቴታኮ ሺቅ ኤሬነ። እ ዎርዱዋ ሃሰይዮ ዎዴ፥ 
ባፔ ሃሰዬስ፤ አይስ ጊኮ፥ እ ዎርደንቸኔ ቀስ ዎርዱወውከ ኣወ። 45 ሽን ታን 
ቱማ ሃሰይዮ ግሸው፥ እንቴ ተነ አመኔኬተ። 46 እንቴፔ ተነ ነገረ ኦትሽን ቤኣስ 
ጋነው ደንደይየይ ኦኔ? ታን ቱማ ሃሰይያባ ግድኮ፥ ተነ አይስ አመኔኬቲ? 
47 ጦሳ አሰ ግድየ ኡረይ ጦሰይ ግዮጋ ኤዝጌስ፤ እንቴ ጦሳ አሰ ግዴነ ግሸው፥ 
ጦሰይ ግዮጋ ኤዝጌኬተ» ያጊስ።

ዬሱስ አብረሃመፔ ከሴ ዴኢስ
48 አይሁደት ዛርድ፥ «ኑን ኔነ፥ ‹ኔን ሰማርያ አሰ፤ ኔነን ጠለሄ ዴኤስ› 

ጊድ ሞርዶ?» ያግዶሶነ።
49 ዬሱስ ኤተ ሀጋደን ያጊስ፤ «ተ ቦል ጠለሄ ባወ። ታን ተ ኣዋ 

ቦንቸይስ፤ ሽን እንቴ ተነ ከውሼተ። 50 ታን ተ ሁጴስ ቦንቾ ኮይኬ፤ ሄጋ 
ኮይያጌኔ ፕርድያጌ ዴኤስ። 51 ታን እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ ተ ቃላ ናግየ 
ኦንኔ ሙሌከ ሀይቄነ» ያጊስ።

52 አይሁደት ዛርድ፥ «ኔ ቦል ጠለሄ ዴእዮጋ ኑን ሀእ ኤርደ። አብረሃም 
ሀይቂስ፤ ሀነነባ ዮትያጌትከ ሀይቅዶሶነ፤ ሽን ኔን፥ ‹ተ ቃላ ናግየ ኦንኔ 
ሙሌከ ሀይቄነ› ያጋሰ። 53 ኔን ሀይቅደ ኑ ኣዋ አብረሃመፔ ደረይ? ሀነነባ 
ዮትያጌትከ ቀስ ሀይቅዶሶነ። ኔን ኔነ ኦ መለ ጋደ ቆፐይ?» ያግዶሶነ።

54 ያግን ዬሱስ፥ «ታን ተነ ቦንችኮ፥ ተ ቦንቾይ ሀደ፤ እንቴ ኑ ጦሳ 
ግዮ ተ ኣወይ ተነ ቦንቼስ። 55 እንቴ አ ኤረነ ጠይኮከ፥ ታን አ ኤረይስ። 
ታን አ ኤርኬ ጊኮ፥ እንቴነደን ዎርደንቸ ግደይስ፤ ሽን ታን አ ኤረይስ፤ 
ቀስ አ ቃላከ ናገይስ። 56 እንቴ ኣወይ አብረሃም፥ ተ ገለሳ ቤአነው 
ላሞቲስ፤ ቤእድከ ኡፈይቲስ» ያጊስ።

57 አይሁደት ዛርድ አ፥ «ኔዮ ሀረይ አቶ እሸተሙ ለይተ ኩምቤናጌ 
አብረሃመ ቤአዲ?» ያግዶሶነ።

58 ያግን ዬሱስ ኤተ፥ «ታን እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ አብረሃም 
ዬሌተናፔከ ከሴ ታን ዴአይስ» ያጊስ።

59 ሄጋ ግሸው፥ ኤት ዬሱሰ ጨደነው ሹቻ ኤክዶሶነ፤ ሽን ዬሱስ 
ኤተፔ ጌሜትድ፥ ቤተ መቅደስያፔ ክይድ ቢስ።

ዬሱስ ቆቄ ግድድ ዬሌትደ ብተንያ ፐቲስ

9  1 ዬሱስ ቢድ፥ ዬሌቶሰፔ ቆቄ ግድድ ዴእየ እስ ብተንያ ቤኢስ። 2 ኤርስዮ 
አሽከረት ዬሱሰ፥ «ተማርስያጎ፥ ሀ ብተኔ ቆቄ ግድድ ዬሌተናደን፥ ነገረ 

ኦትደይ ኦኔ? እ ኦትዴዬ? ዎይ አ ዬልዳጌት ኦትዶና?» ያግድ ኦይችዶሶነ።
3 ኦይችን ዬሱስ፥ «ጦሳ ኦሶይ አ ቦለን ቆንጨነ መለ ቆቅዶጋፔ አትን፥ 

እ ዎይ አ ኣይያኔ አ ኣወይ ነገረ ኦትቦኮነ። 4 ኑን ሰአይ ቀሜነን ዴእሽን፥ 
ተነ ኪትዳጋ ኦሱዋ ኦተነው ቤሴስ። ኦንኔ ኦተነው ደንደዬነ ቀመይ ዬስ። 
5 ታን ሰአን ዴአይደ ሰአው ፖኦ» ያጊስ።
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6 ዬሱስ ሄጋ ጊድ፥ ሰአን ጩቺስ፤ በ ጩቸን ጉተ ኡርቃ ሹግስድ፥ 
ሄ ኡርቀን ቆቄ ብተንያ አይፍያ ትዪስ። 7 ትይድ፥ «ባደ ሰሊሆመ ግዮ 
ደገትደ ሃተን ኔ አይፍያ ሜጨ» ያጊስ። «ሰሊሆመ» ግዮጌ «ኪቴትዳጋ» 
ግዮጋ። ሄጋ ግሸው፥ ብተኔ ቢድ፥ በ አይፍያ ሜጬትድ፥ ጤሊድ ስሚስ።

8 ብተንያ ሾሮትኔ ብተኔ ከሴ ዎስሽን ቤእደ አሰይኔ፥ «ሀጌ ኡትድ 
ዎስየ ብተንያ ግዴኔዬ?» ያግዶሶነ።

9 ቀስ አመርዳጌት፥ «ሀጌ አቴኔ» ያግዶሶነ።
ሀረት ቀስ፥ «ቺ፥ ሀጌ አ ምለትዮጋፔ አትን፥ አ ግዴነ» ያግዶሶነ።
ሽን ብተኔ፥ «ታን አቴኔ» ያጊስ።
10 ያግን ኤት ብተንያ፥ «ያትን፥ ኔ አይፌ ዋን ጤልዴ?» ያግድ 

ኦይችዶሶነ።
11 እ ዛርድ፥ «ዬሱሰ ግዮ አስ ጉተ ኡርቃ ሹግስድ፥ ተ አይፍያ 

ትዪስ። ትይድ፥ ‹ሰሊሆመ ግዮ ደገትደ ሃተን ባደ ኔ አይፍያ ሜጬተ› 
ያጊስ። ታን ባደ ሜጬተደ ጤላስ» ያጊስ።

12 ኤት አ፥ «እ አወን ዴኢ?» ያግድ ኦይቺስ።
ኦይችን ብተኔ፥ «ታን ኤርኬ» ያጊስ።
13 ኤት ከሴ ቆቅድ ጤልደ ብተንያ ፐርሳዌቱኮ ኤክ ኤፊዶሶነ። 

14 ዬሱስ ኡርቃ ሹግስድ፥ ብተንያ አይፍያ ፐትዶ ገለሰይ ሰምበተ ገለሰ። 
15 ሄጋ ግሸው፥ ብተኔ ዋን ጤልዳኮኔ ፐርሳዌት አ ናአንቱዋ ኦይችዶሶነ። 
ኦይችን ብተኔ ኤተው፥ «እ ተ አይፍየን ጉተ ኡርቃ ዎቲስ። ተ አይፍያ 
ሜጬታስ፤ ሜጬተደ ሀእ ጤለይስ» ያጊስ።

16 ፐርሳዌቱፔ እሶት እሶት፥ «ሀጋ ኦትደ ብተኔ ሰምበተ ህግያ ናጌነ 
ግሸው፥ ጦሳ መተፔ ይቤነ» ያግዶሶነ።
ሽን ሀረት፥ «ነገረንቸ አስ ሀጋ መለ ዎልቃመ መላታ ዋን ኦተነው 

ደንደዪ?» ያግዶሶነ፤ ያግድ ኤት በንተ ግዶን ሻሄትዶሶነ።
17 ሄጋ ግሸው፥ ፐርሳዌት ብተንያ፥ «እ ኔ አይፍያ ዶይዶ ግሸው፥ አባ 

ዎይገይ?» ያግዶሶነ።
ያግን ብተኔ፥ «እ ሀነነባ ዮትያጋ» ያጊስ።
18 አይሁደት ሄ ጤልደ ብተንያ ኣይዮኔ ኣዋ ጤስድ ኦይቸነ ገከናስ፥ 

ብተኔ ቆቄ ግድዶጋኔ ሀእ እ ጤልዮጋ አመንቦኮነ። 19 አይሁደት አ ኣይዮኔ 
ኣዋ፥ «እንቴ፥ ‹ቆቄ ግድድ ዬሌቲስ› ግዮ እንቴ ነአይ ሀጌ? ያትን፥ ሀእ 
ዋንድ ጤልዴ?» ያግድ ኦይችዶሶነ።

20 ኦይችን ብተንያ ኣይያኔ ኣወይ፥ «ሀጌ ኑ ነኣ ግድዶጋኔ ቆቄ እ 
ግድድ ዬሌትዶጋ ኑን ኤሮስ። 21 ሽን ሀእ እ ዋን ጤልዳኮ፥ ኑን ኤሮኮ፤ 
ዎይ አ አይፍያ ኦን ፐትዳኮ፥ ኑን ኤሮኮ። አ ኦይችቴ፤ እ ገስተ አሰ፤ 
በባ ሃሰየነው ደንደዬስ!» ያግዶሶነ። 22 ብተንያ ኣይያኔ ኣወይ አይሁደቱዮ 
የይዶ ግሸው፥ ሄጋ ጊዶሶነ፤ አይስ ጊኮ፥ አይሁደት ዬሱስ ክርስቶሰ 
ያግድ መርከትየ ኡረይ ዴእኮ፥ ሄ ኡራ አይሁደ ዎሰ ኬታፔ ኬሰነው 
ከሴትድ ቀች ዎትዶሶነ። 23 አ ኣይያኔ ኣወይ፥ «እ ገስተ አሰ፤ አ 
ኦይችቴ!» ጊዶጌ ሄጋሰ።

ዮሃንሰ 9
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24 ሄጋ ግሸው፥ ቆቄ ግድድ ዬሌትደ ብተንያ ኤት ናአንቱዋ ጤስድ፥ 
«ጦሳ ገለተ፤ ሀ ብተኔ ነገረንቸ ግድዮጋ ኑን ኤሮስ» ያግዶሶነ።

25 ያግን ብተኔ፥ «እ ነገረንቸ ግድን፥ ግደነ ጠይን ኤርኬ፤ ታን ቆቄ 
ግድዮጋኔ ሀእ ጤልዮጋ ሄ እስባ ኤረይስ» ያጊስ።

26 ኤት ዛርድ ብተንያ፥ «እ ኔዮ አይ ኦትዴ? እ ኔ አይፍያ ዋት 
ፐትዴ?» ያግዶሶነ።

27 ያግን እ ኤተ፥ «ታን እንቴዮ ዮተርጋስ፤ ስይቤኬተ። አይስ 
ናአንቱዋ ስየነው ኮዬቲ? እንቴከ ዬሱሰ ካልያጌተ ግደነው ኮዬቲዬ?» 
ያጊስ።

28 ኤት አ ጨይድ፥ «ኔን ሄ ብተንያ ካልያጋ፤ ኑን ሙሰ ካልያጌተ። 
29 ጦሰይ ሙሴዮ ሃሰይዶጋ ኑን ኤሮስ፤ ሽን ሀ ብተንያ ግድኮ፥ እ አወፔ 
ዪዳኮኔ ኑን ኤሮኮ» ያግዶሶነ።

30 ያግን ብተኔ፥ «እ አወፔ ዪዳኮኔ እንቴ ኤሬናጌ ገረምስያባ፤ ሽን 
እ ተ አይፍያ ፐቲስ! 31 ጦሳዮ የይየ ኡረይኔ ጦሰይ ኮይዮባ ኦትየ ኡረይ 
ዴእኮ፥ ሄ ኡራባ ጦሰይ ስይዮጋፔ አትን፥ ነገረንቸቱባ ስዬነ። 32 ቆቄ 
ግድድ ዬሌትደ አሰ አይፍያ ኦንኔ ፐትን፥ ሰአይ ሜሬቶሰፔ ዶምን፥ 
ስዬት ኤሬነ። 33 ሀ ብተኔ ጦሳፔ ይቤነባ ግድያኮ፥ እስባኔ ኦተነውከ 
ደንደዬነ» ያጊስ።

34 ኤት ዛርድ አዮ፥ «ኔን ነገረን ዬሌተደ ድጭዳጌ ኑነ ተማርሰነው 
ኮየይ?» ያግዶሶነ፤ አይሁደ ዎሰ ኬታፔ አ ከሬ ኬስዶሶነ።

ዎዘና ቆቄቴታ
35 ኤት ብተንያ ከሬ ኬስዶጋ ዬሱስ ስዪስ፤ ዬሱስ ብተንያ ዴምድ፥ 

«አሰ ነኣ አመነይ?» ያጊስ።
36 ብተኔ ዬሱሰ፥ «ጎደው፥ ታን አ አመነናደን እ ኦኔ? ታዮ ኦደርኪ!» 

ያጊስ።
37 ያግን ዬሱስ ብተንያ፥ «ኔን አ ቤአደሰ፤ ሀ ኔናረ ሃሰይያጌከ አ» 

ያጊስ።
38 ብተኔ ዛርድ፥ «ጎደው፥ አመነይስ» ያግድ ዬሱሰዮ ጎይኒስ።
39 ዬሱስ፥ «ቆቄት ጤለነ መለኔ ጤልያጌት ቆቀነ መለ፥ ታን ፕርደነው 

ሀ ሰኣ ያስ» ያጊስ።
40 ኣረ ዴእየ አመርደ ፐርሳዌት ሄጋ ስይድ፥ «ኑንከ ቆቄዬ?» ያግድ 

ኦይችዶሶነ።
41 ኦይችን ዬሱስ፥ «እንቴ ቆቄ ግድዳኮ፥ እንቴዮ ነገረ ግዴነ፤ ሽን ሀእ 

እንቴ፥ ‹ኑን ጤሎስ› ያጌተ፤ እንቴ ነገራረ ዴኤተ» ያጊስ።

ዬሱስ ሎኦ ሄንተንቸ

10  1 ዬሱስ፥ «ታን እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ ዶርሳ ብርድየው ፔንጌረ 
ጌሌነን ሀረሳረ ጌልየ ኦንኔ ከይሶኔ ፐንገ። 2 ሽን ፔንጌረ ጌልያጌ ዶርሳ 

ሄምየ አሰ። 3 ፔንግያ ናግያጌ አው ፔንግያ ዶዬስ፤ ዶርሰትከ አ ቃላ ስየነ፤ 
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እ በ ዶርሰተ ኤተ ሱንተን ሱንተን ጤስድ፥ ከሬ ካሌተነ። 4 እ ባጌተ ከሬ 
ኬስዶጋፔ ጉይየን፥ ኤተፔ ስንታረ ሄሜቴስ፤ ኤትከ አ ቃላ ኤርዮ ግሸው፥ 
አ ካሎሶነ።* 5 ሀረ ኡራ 
ቃላ ኤት ኤሬነ ግሸው፥ 
አፔ በቀተናፔ አትን፥ አ 
ጌዱዋ ካሎኮነ» ያጊስ።

6 ዬሱስ ኤተው ሀ 
ሌምሱዋ ኦዲስ፤ ሽን እ 
ኤተው አይ ኦድያኮኔ 
ኤት አኬክቦኮነ።

7 ዬሱስ ቀስከ ኤተው፥ 
«ታን እንቴዮ ቱማ 
ኦደይስ፤ ታን ዶርሰቱዮ 
ፔንጌ። 8 ታፔ ከሴ ዪደ 
ኡበይ ከይሶኔ ፐንገ፤ ሽን ዶርሰት ኤት ግዮጋ ስይቦኮነ። 9 ፔንጌ ተነ፤ 
ተነን ጌልየ ኦንኔ አተነ። እ ጌለነኔ ክየነ፤ ቀስ ሎኦ ማተይ ዴእዮሳከ 
ዴመነ። 10 ከይሶይ ዉቀነው፥ ዎረነውኔ ጠይሰነው ይዮጋፔ አትን፥ ሀረበው 
ዬነ፤ ታን ኤተው ዴኦይ ዴአነ መለኔ ኩምድ ፐለሀነ መለ ያስ።

11 «ታን ዶርሳ ሎይተ ሄምያጋ፤ ዶርሳ ሎይት ሄምያጌ ሄ ዶርሰቱ 
ግሸው ሀይቄስ። 12 ሚሻ ኤክድ ሄምየ ኡረይ ወንግሬሎይ ዪሽን ቤእድ፥ 
ዶርሰተ ዬግ በይድ በቀቴስ። አይስ ጊኮ፥ ዶርሰት ኣጌተ ግዶኮነ፤ ቀስ 
እከ ዶርሰተ ሄምያጋ ግዴነ። ሄጋ ግሸው፥ ወንግሬሎይ ዶርሰተ ኦይቄስኔ 
ላሌስ። 13 ሚሻ ኤክድ ሄምያጌ ሚሸው ሄምዮ ግሸውኔ ዶርሳበይ አ 
ቆፍሴነ ግሸው፥ ዶርሰተ አግ በይድ በቀቴስ።

14-15 «ታን ዶርሳ ሎይተ ሄምያጋ፤ ተ ኣወይ ተነ ኤርዮጋደን፥ ታንከ 
ቀስ ተ ኣዋ ኤረይስ። ሄጋደንከ፥ ታን ተ ዶርሰተ ኤረይስ፤ ተ ዶርሰትከ 
ተነ ኤሮሶነ። ቀስ ታን ተ ዶርሰቱ ግሸው፥ ሀይቀነው ኮየይስ። 16 ሀ 
ዉድየን በይነ ሀረ ዶርሰትከ ተው ዴኦሶነ። ታን ኤተከ ኤሃነው ቤሴስ። 
ቀስ ኤት ተ ቃላ ስየነ፤ እስ ዉዴ ዴአነ፤ ሄምያጌከ እሱዋ ግደነ።

17 «ታን ተ ሼምፑዋ ዛሬተደ ኤከነ መለ፥ ኣተደ እመነው ኮይዮ ግሸው፥ 
ተ ኣወይ ተነ ሲቄስ። 18 ታን ዶሰደ ተ ሼምፑዋ ኣተ እምዮጋፔ አትን፥ 
ታፔ ኦንኔ ኤኬነ። ታዮ ተ ሼምፑዋ ኣተ እምዮ ማተይ ዴኤስ፤ ቀስ ዛሬተደ 
ኤከነውከ ማተይ ዴኤስ። ታን ሀ አዘዙዋ ተ ኣዋፔ ኤካስ» ያጊስ።

19 ሄ ሃሰያ ግሸው፥ አይሁደቱ ግዶን ቀስከ ሻሆይ ሜሬቲስ። 20 ኤተፔ 
ደርየ በገይ፥ «ኣን ጠለሄ ዴኤስ! እ ጎዬስ! አ ሃሰያ አይስ ስዬቲ?» 
ያግዶሶነ።

21 ሀረት ቀስ፥ «ጠለሄ ኦይቅዶ አስ ሀጋደን ሃሰዬነ፤ ጠለሄ ቆቄ አሰ 
አይፌ ጤልሰነው ደንደዪዬ?» ያግዶሶነ።

ዮሃንሰ 10
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ዬሱስ አሰ ነአ
22 ዬሩሰላሜን ቤተ መቅደስያ ኦረጥስዮ ባለይ ገኪስ፤ ሰአይ ሄ ዎዴ 

በልጎ። 23 ዬሱስ ቤተ መቅደስየን ሶሎሞነ በረንደን፥ ያኔ ሃኔ ሀሜቴስ። 
24 አይሁደት ዬሱሰ መተን ዩይ ኣዽድ፥ «ኔን ኑነ አውዴ ገከናስ ስርሰይደ 
ዎቱቴ? ኔን ክርስቶሰ ግድኮ፥ ኑዮ ጌሸደ ኦደ» ያግዶሶነ።

25 ዬሱስ ኤተዮ ዛርድ፥ «ታን እንቴዮ ዮታስ፤ ሽን ተነ አመኔኬተ፤ 
ታን ተ ኣዋ ሱንተን ኦትዮ ኦሶይ ተባ መርከቴስ። 26 ሽን ታን እንቴዮ 
ኦድዶጋደን፥ እንቴ ተ ዶርሰ ግዴነ ግሸው አመኔኬተ። 27 ተ ዶርሰት 
ተ ቃላ ስዮሶነ፤ ታን ኤተ ኤረይስ፤ ኤትከ ተነ ካሎሶነ። 28 ታን ኤተዮ 
ሜርና ዴኡዋ እመይስ፤ ቀስ ኤት ሙሌከ ሀይቆኮነ። ኦንኔ ተ ኩሽያፔ 
ኤተ ዎት ኤከነው ደንደዬነ። 29 ኤተ ታዮ እምደ ተ ኣወይ ኦፔኔ ኣዼስ፤ 
ኦንኔ ተ ኣዋ ኩሽያፔ ኤተ ዎት ኤከነው ደንደዬነ። 30 ታንኔ ተ ኣወይ 
እሱዋ» ያጊስ።

31 አይሁደት ዬሱሰ ጨደነው ቀስከ ሹቻ ዴንትዶሶነ። 32 ዬሱስ ኤተ፥ 
«ታን ኦተነው ተ ኣወይ ታዮ እምዶ ደሮ ሎኦ ኦሱዋ እንቴነ ቤሳስ፤ 
ሄጌቱፔ አውጌቱ ግሸው፥ ተነ ሹቸን ጨደነው ኮዬቲ?» ያጊስ።

33 አይሁደት ዛርድ፥ «ኑን ኔነ ሎኦ ኦሶ ግሸው፥ ሹቸን ጨደነው 
ኮዮኮ፤ ሽን ኔን ጦሳ ጨይዮ ግሸውኔ ቀስ አሰ ግደይደ ኔ ሁጵያ ጦሳ 
ኦትዶ ግሸው፥ ጨደነው ኮዮስ!» ያግዶሶነ።

34 ያግን ዬሱስ ዛርድ፥ «እንቴ ህግየን ጦሰይ፥ ‹እንቴ ጦሰተ› ጊዶጌ 
ጣፌትቤኔ? 35 ጦሳ መጣፈተ ላመነው ደንደዬቴነ፤ ጦሰይ በ ቃለይ ዪዶ 
አሰተ፥ ‹ጦሰተ› ጊድ ጤስዶባ ግድኮ፥ 36 ታን፥ ‹ታን ጦሳ ነኣ› ጊዶ 
ግሸው፥ ተ ኣወይ አንጅድ፥ ሰኣ ኪትዶ ተነ፥ ‹ጦሳ ጨያሰ› ያጌቲ? 
37 ታን ተ ኣወይ ኦትዮጋ ኦተነ ጠይኮ፥ ተነ አመኖፕቴ። 38 ሽን ታን 
ኦትያባ ግድኮ፥ ሀረይ አቶ እንቴ ተነ አመነነ ጠይኮከ፥ ተ ኣወይ ተነን 
ዴእዮጋኔ ታንከ ተ ኣወን ዴእዮጋ ኤረናዳንኔ አኬከናደን፥ ተ ኦሱዋ 
አመንቴ» ያጊስ።

39 ቀስከ ኤት አ ኦይቀነው ኮይዶሶነ፤ ሽን እ ኤተፔ በቀቲስ።
40 ዮሃንስ ከሴ ጠመቅዮሳ ዮርዳኖሰ ሻፋፔ ሄፍንት ዬሱስ ፕንድ፥ ያን 

ዴኢስ። 41 ደሮ አሰይ ዬሱሰኮ ዪድ፥ «ዮሃንስ ዎልቃመ መላተ ኦትቤነ፤ 
ሽን እ ሀ ብተንያባ ሃሰይዶበይ ኡበይ ቱመ» ያግዶሶነ። 42 ያን ደሮ አሰይ 
ዬሱሰ አመኒስ።

አልኣዘረ ሀይቁዋ

11  1 ቢታንያ ግዮ ቄር ከተመን አልኣዘረ ግዮ እስ ብተኔ ሀርጊስ፤ ሄ 
ከተመይ መይራመኔ እ ምችያ መርተ ዴእዶ ከተመ። 2 ጎዳ ቶሁዋ 

ሽቱዋ ትየደ፥ በ ብናነን አ ቶሁዋ ቁጭዳረ ሄ መይራሞ፤ ሀርግዳጌ ቀስ እ 
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እሻ አልኣዘረ። 3 ሄጋ ግሸው፥ ምቼንት፥ «ጎደው፥ ኔን ሲቅዮጌ ሀርጊስ» 
ጊድ ዬሱሰዮ ኪትዶሶነ።

4 ዬሱስ ሄጋ ስይዶ ዎዴ፥ «ታን ጦሳ ነአይ ሀርግያ ጋሱወን ቦንቼተነ 
መለ፥ ጦሳ ቦንቹዋስ ሀ ሀርጌ አልኣዘረ ኦይቅዶጋፔ አትን፥ ዎርየ ሀርጌ 
ግዴነ» ያጊስ።

5 ዬሱስ መርቶ፥ እ ምችዮኔ አልኣዘረ ሲቄስ፤ 6 አልኣዘር ሀርግዶጋ 
ዬሱስ ስይዶ ዎዴ፥ በ ዴእዮሰን ናኡ ገለሳ ፔኢስ። 7 ሄጋፔ ጉይየን፥ 
ዬሱስ በ ኤርስዮ አሽከረተ፥ «ናአንቱዋ ይሁዳ ቢት ቦስ» ያጊስ።

8 ኤርስዮ አሽከረት ዛርድ፥ «ተማርስያጎ፥ ጉተ ዎዴፔ ከሴ አይሁደት 
ኔነ ሹቸን ጨደነው ኮይዶሶነ፤ ቀስከ ያ ቡቴ?» ያግዶሶነ።

9 ያግን ዬሱስ፥ «እስ ገለሰን ተመኔ ናኡ ሳቴ ዴኤስ፤ ዴኤኔዬ? ገለስ 
ሄሜትየ አስ ጡቤቴነ፤ አይስ ጊኮ፥ እ ሀ ሰኣ ፖኡዋ ቤኤስ። 10 ሽን 
ቀም ሄሜትየ ኡረይ ዴእኮ፥ ፖኦይ ኣን በይነ ግሸው፥ ጡቤቴስ» ያጊስ። 
11 ዬሱስ ሄጋ ጊዶጋፔ ጉይየን፥ ቀስከ ኤተው፥ «ኑ ደቦይ አልኣዘር 
ጥስኪስ፤ ሽን ጥስኩዋፔ አ ዴንተነው ታን በይስ» ያጊስ።

12 ኤርስዮ አሽከረት ዛርድ፥ «ጎደው፥ እ ጥስክደባ ግድኮ፥ ዴንደነ» ያግዶሶነ።
13 አልኣዘር ሀይቅዶጋ ዬሱስ ኦዲስ፤ ሽን አልኣዘር ጥስክድ ዝንእዶጋ 

ኦዲስ ጊድ፥ ኤት ቆፕዶሶነ። 14 ሄጋ ግሸው፥ ዬሱስ ጌሽድ ኤተ፥ 
«አልኣዘር ሀይቂስ። 15 እንቴ አመነነ መለ፥ ታን ሄ ሶሁወን ዴኤናጋዮ፥ 
እንቴ ግሸው ኡፈይተይስ። ሽን ህንድቴ፤ አኮ ቦስ» ያጊስ።

16 ሄጋፔ ጉይየን፥ ሜንትያ ግዮ ቶማስ በ ለጌ ኤርስዮ አሽከረተ፥ «ኣረ 
ሀይቀነው ኑንከ ቀስ ቦስ!» ያጊስ።

ዬሱስ ዴንዶይኔ ዴኦይ ተነ ጊስ
17 ዬሱስ ገክዮ ዎዴ፥ አልኣዘር ሞጌቶሰፔ ኦይዱ ገለሰ ግዲስ። 

18 ቢታኔ ዬሩሰላሜፔ ናኡ ክሎ ሜትሬ ኬና ሃኬስ። 19 ደሮ አይሁደት 
መርቶኔ መይራሞ ኤተ እሸይ ሀይቅዶገው ምንቴተነው ዪዶሶነ።

20 መርተ ዬሱስ ዪዶጋ ስየደ፥ አ ሞከነው ክያሱ፤ ሽን መይራመ ሶን 
አታሱ። 21 መርተ ዬሱሰ፥ «ጎደው፥ ኔን ሀገን ዴእደባ ግድያኮ፥ ተ እሸይ 
ሀይቄነ። 22 ሽን ኔን ዎስዮባ አይ ግድኮከ፥ ጦሰይ ኔዮ ሀረይ አቶ ሀእከ 
እመናጋ ታን ኤረይስ» ያጋሱ።

23 ዬሱስ፥ «ኔ እሸይ ሀይቁዋፔ ዴንደነ» ያጊስ።
24 ያግን መርተ፥ «ዉርሴታ ገለስ ሀይቁዋፔ ዴንደናጋ ታን ኤረይስ» ያጋሱ።
25 ዬሱስ እዮ፥ «ታን ዴንዶኔ ዴኦ፤ ተነ አመንየ ኡረይ ሀረይ አቶ፥ 

ሀይቅኮከ ፐጠ ዴአነ። 26 ቀስ ፐጠ ዴእየ ኡረይኔ ተነ አመንየ ኡረይ 
ኡበይ ሙሌከ ሀይቄነ፤ ሄጋ ኔን አመነይ?» ያጊስ።

27 መርተ ዛረደ፥ «ጎደው፥ ኤ ታን አመነይስ፤ ኔን ጦሳ ነኣ፥ ሰኣ 
ያነው ዴእየ ክርስቶሰ ግድዮጋ ታን አመነይስ» ያጋሱ።
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28 መርተ ሄጋ ጊዶጋፔ ጉይየን፥ ባደ በ ምቼዮ ጌመን ጤሰደ፥ 
«ተማርስያጌ ዪድ፥ ኔነ ኮዬስ» ያጋሱ። 29 መይራመ ሄጋ ስይዶ ዎዴ፥ 
ኤሱወን ዴንደ ኤቀደ ዬሱሰኮ ባሱ። 30 ዬሱስ መርተ አ ሞክዶሰን ዴኤስፔ 
አትን፥ ብሮን ቄር ከተማ ገኪችቤነ። 31 መይራሞ ምንቴቲድ፥ ሶን ኢረ 
ዴእየ አይሁደት፥ አ ኤሱወን ዴንደ ኤቀደ ከሬ ክይዮጋ ቤእድ፥ አልኣዘር 
ሞጌትዶ ጎንጎሉዋ ባደ ያን ዬከነው ሀነውሱ ያግድ፥ ኦ ካልድ ክይዶሶነ።

32 መይራመ ዬሱስ ዴእዮሳ ባደ ዬሱሰ ቤእዶ ዎዴ፥ አ ቶሁዋ ቦለን 
ኩንዳሱ፤ ኩንደደ፥ «ጎደው፥ ኔን ሀገን ዴእዶባ ግድያኮ፥ ተ እሸይ 
ሀይቄነ ሽን!» ያጋሱ።

33 ዬሱስ አ ዬክዮጋኔ ቀስ ኢረ ዪደ አይሁደትከ ዬክዮጋ ቤእድ፥ በ 
ዎዘነን ደሮ ምሼቲስ፤ ቀስ ቶክ ሼምፒስ። 34 ኤተ፥ «አወን ሞግዴቲ?» 
ያግድ ኦይችን፥ «ጎደው፥ ያደ ቤአ» ያግድ ዛርዶሶነ።

35 ዬሱስ አፉጢስ። 36 ሄጋ ግሸው፥ አይሁደት፥ «አልኣዘረ እ አይ 
ኬና ሲቅያኮ ቤእቴ!» ያግዶሶነ።

37 ሽን ኤተፔ እሶት እሶት፥ «ሀጌ ቆቄ ብተንያ ጤልስዳጌ ሀ ብተኔ 
ሀይቄነ መለ ቴቀነው ደንደዬኔ?» ያግዶሶነ።

ዬሱስ አልኣዘረ ሀይቁዋፔ ዴንቲስ
38 ዬሱስ ቀስከ ዎዘነፔ ቀሬትድ፥ አልኣዘር ሞጌትዶ ጎንጎሉዋኮ ቢስ፤ 

ሄ ጎንጎሎይ ሹቸን ቁምኤት ኡቲስ። 39 ዬሱስ፥ «ሹቻ ፖግቴ!» ያግድ 
አዘዚስ።
ሀይቅደ ብተንያ ምችያ መርተ፥ «ጎደው፥ እ ሀይቆሰፔ ኦይዱ ገለሰ 

ግድዶ ግሸው፥ ሀእ ጥንቀነ!» ያጋሱ።
40 ዬሱስ መርቶ፥ «አመንያባ ግድኮ፥ ኔን ጦሳ ቦንቹዋ ቤአናጋ ታን 

ኔዮ ዮተቤይክና?» ያጊስ። 41 ኤት ሹቻ ዴንትዶሶነ፤ ዴንትን ዬሱስ 
ሰሉዋ ፑዴ ጤልድ፥ «ኣወው፥ 
ታን ግዮጋ ኔን ስይዶ ግሸው፥ 
ኔነ ገለተይስ። 42 ኔን ኡበ ዎዴ 
ስይዮጋ ታን ኤረይስ፤ ሽን ሀገን 
ዩይ ኣዽድ ኤቅደ አሰይ ኔን 
ተነ ኪትዶጋ አመነነ መለ፥ ሀጋ 
ታን ኤተ ግሸው ገይስ» ያጊስ። 
43 ዬሱስ ሄጋ ጊዶጋፔ ጉይየን፥ 
በ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ «አልኣዘራ፥ 
ሃ ክየ!» ያጊስ። 44 ሀይቅደ 
ብተንየው ኩሼኔ ቶሆይ ሸሉወን 
ቀሼት ኡትዳሺንኔ አ ሶምኦይከ 
አፈለን ከሜት ኡትዳሽን ክዪስ። 
ክይን ዬሱስ ኤተ፥ «ብርሽድ አግ 
በይቴ! ቦ!» ያጊስ።*

ዮሃንሰ 11

አልኣዘር ዱፉዋፔ ክዪስ (ዮሃ 11፡44)



204

 

12፡3 ሉቃ 7፡37-38 

ክርስቶሰ ቦል መቄትዶሶነ
(ማትዮሰ 26፡1-5፤ መርቆሰ 14፡1-2፤ ሉቃሰ 22፡1-2)

45 ሄጋ ግሸው፥ መይራምኮ ዪደ አይሁደቱፔ ደሮት ዬሱስ ኦትዶጋ 
ቤእድ፥ አ አመንዶሶነ። 46 ሽን ኤተፔ እሶት እሶት ፐርሳዌቱኮ ቢድ፥ 
ዬሱስ ኦትዶጋ ኤተው ኦድዶሶነ። 47 ሄጋፔ ጉይየን፥ ቄሴ ሀለቀትኔ 
ፐርሳዌት ያኣ ሺሽድ፥ «ሀ ብተኔ ደሮ ዎልቃመ መላታ ኦትዮ ግሸው፥ 
አይ ኦተኔ? 48 ኑን አ ጮኡ ጊድ፥ አግ በይኮ፥ አሰይ ኡበይ አ አመነነ፤ 
ቀስ ሮሜ ቢታ አሰት ዪድ፥ ኑ ቤተ መቅደስያኔ ኑ አሳ ጠይሰነ» 
ያግዶሶነ።

49 ኤተፔ እሶይ ቀያፈ ግዮጌ፥ ሄ ለይት ቄሴ ኡበቱ ሀለቀ ግድዳጌ፥ 
«እንቴ አይኔ ኤሬኬተ! 50 አሰይ ኡበይ ጠይዮጋፔ አሰ ኡባ ግሸው፥ እስ 
አስ ሀይቅዮጌ ኬሀ ግድዮጋ እንቴ አኬክቴ» ያጊስ። 51 እ ሄጋ ባፔ ግቤነ፤ 
ሽን ሄ ለይት ቄሴ ኡበቱ ሀለቀ ግድዮ ግሸው፥ ዬሱስ አይሁደ አሳ 
ግሸው ሀይቀነው ቤስዮጋ ሀነነባ ዮቲስ። 52 ቀስ ዬሱስ አይሁደ አሳ ጠላላዮ 
ሀይቄነ፤ ሽን ላሌት ዴእየ ጦሳ ናተ እስፔ ሺሸነው ሀይቀነ።

53 ሄ ገለሰፔ ዶምድ፥ ኤት አ ዎረነው መቄትዶሶነ። 54 ሄጋ ግሸው፥ 
ዬሱስ አይሁደቱ ግዶን ቆንጭየን ያ ሃ ሄሜትቤነ፤ ሽን በዙዋ ለንቅየን 
ዴእየ ቢት፥ ኤፍሬመ ግዮ ቄር ከተማ ቢስ። ቢድ በ ኤርስዮ አሽከረቱረ 
ሄ ሶሁወን ተኪስ።

55 አይሁደት ፓስካ ቦንችዮ ገለሰይ መቲስ፤ ቀስ ደሮ አሰይ በነ 
ጌሸነው፥ ፓስካ ቦንችዮ ገለሰይ ገከናፔ ከሴ ሄ ቢታፔ ዬሩሰላሜ ቢስ። 
56 ኤት ዬሱሰ ኮዮሶነ፤ ቤተ መቅደስየን ኤቅድ፥ «አይ ቆፔቲ? ፓስካ 
ቦንችዮሳ ዬሱስ ዬኔ?» ያግድ እሶይ እሱዋ ኦይችዶሶነ። 57 ቀስ ቄሴቱ 
ሀለቀትኔ ፐርሳዌት ዬሱሰ ቀቸነው፥ እ ዴእዮሳ ኤርየ ኦንኔ በንተዮ ዮተነ 
መለ አዘዝዶሶነ።

ዬሱሰ ሽቱዋ ትይደ መጫስዮ
(ማትዮሰ 26፡6-13፤ መርቆሰ 14፡3-9)

12  1 ፓስካ ቦንችዮ ገለሳፔ ኡሱፑን ገለሳ ከሴትድ፥ ዬሱስ እ 
ሀይቁዋፔ ዴንትዶ አልኣዘር ዴእዮ ቢታንያ ግዮ ከተማ ቢስ። 

2 ሄ ሶሁወን ኤት አው ከሁዋ ከትዶሶነ፤ አልኣዘር ኣረ እስፔ ኡትዳሽን፥ 
መርተ ከሁዋ ከተውሱ። 3 መይራመ ደሮ ሚሸን በይዜትየ ነርዶሴ ግዮ 
ጌሸ ሽቱዋ ኤሃደ፥ ዬሱሰ ቶሁዋ ትያሱ፤ ትየደ በ ብናነን አ ቶሁዋ 
ቁጫሱ፤ ኬተ ኡበይ ሽቱዋ ሰዉወን ቶንጉ ጌስ።

4 ሽን ዬሱስ ኤርስዮ አሽከረቱፔ እሶይ፥ ዬሱሰ ኣት እመናጌ፥ ይሁዳ 
አስቆሮቱ፥ 5 «ሀ ሽቶይ እስ ጤተኔ እሸተሙ ብረን በይዜትን፥ አይብስ 
ብረይ ህዬሰው እሜቴኔ?» ያጊስ። 6 እ ከይሶ ግድዶ ግሸው፥ ሄጋ ጊስፔ 

ዮሃንሰ 11 ,  12
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አትን፥ ህዬሰው ቀሬትድ ግቤነ፤ እ ሚሻ ቀርጪታ ኦይቅያጋ ግድዮ 
ግሸው፥ ኡበ ዎዴ አፔ ባዮ ኤኬስ።

7 ዬሱስ፥ «በው ዴእያባ ታን ሞጌትዮ ገለሰው ምንጁ፤ ኦ አግቴ። 
8 ህዬሰት ኡበ ዎዴ እንቴናረ ዴአነ፤ ሽን ታን ኡበ ዎዴ እንቴናረ 
ዴእኬ» ያጊስ።

9 አይሁደቱፔ ደሮ አሰይ ዬሱስ ቢታንየን ዴእዮጋ ስይድ፥ ያ ቢስ፤ 
ኤት ዬሱሰ ቤአነ ግሸ ጠላለው ግዴነን፥ እ ሀይቁዋፔ ዴንትዶ አልኣዘረከ 
ቤአነው ቢዶሶነ። 10 ሄጋ ግሸው፥ ቄሴ ሀለቀት አልኣዘረከ ቀስ ዎረነው 
መቄትዶሶነ። 11 አይስ ጊኮ፥ አልኣዘረ ጋሱወን ደሮ አይሁደት በንተነ 
ካሌትያጌተ አግ በይድ፥ ዬሱሰ አመኖሶነ።

ዬሱስ ቦንቹወን ዬሩሰላሜ ጌሊስ
(ማትዮሰ 21፡1-11፤ መርቆሰ 11፡1-11፤ ሉቃሰ 19፡28-40)

12 ዎንቴተ ገለስ ፓስካ ቦንችዮሳ ዪደ ደሮ አሰይ ዬሱስ ዬሩሰላሜ 
ብዮጋ ስዪስ። 13 ስይድ ዘምባ ሀይታ ኦይቅድ፥ አ ሞከነው ክይዶሶነ። 
በንተ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥

«ጦሰይ ገለቴቶ!
ጦሳ ሱንተን ይየ እስራኤለ ከዎይ አንጄትዳጋ!»

ያግዶሶነ።
14-15 ጦሳ መጣፈይ፥

«ጥዮኔ ከተመው፥ የዮፐ!
ቤአ፥ ኔ ከዎይ ሀሬ መራ ቦል ኡትድ ዬስ»

ግዮጋደን፥ ዬሱስ ሀሬ መራ ዴምድ፥ አ ቶጊስ።
16 ዬሱስ ኤርስዮ አሽከረት ሄጋ ከሴ አኬክቦኮነ፤ ሽን ዬሱስ 

ቦንቼትዶጋፔ ጉይየን፥ ጦሳ መጣፈይ ሄጋ ኡባ ጊዶጋኔ ቀስ ኤትከ ሄጋ 
ኡባ ዬሱሰዮ ኦትዶጋ ሀሰይዶሶነ።

17 አልኣዘር ሞጌትዶ ጎንጎሉዋፔ ዬሱስ አ ጤስድ፥ ሀይቁዋፔ ዴንትዶ 
ዎዴ፥ ዬሱሳረ ዴእየ ደሮ አሰይ ዬሱሰዮ መርከቲስ። 18 ደሮ አሰይ አ 
ሞከነው ክይዶጌ፥ እ ሄ ዎልቃመ መላታ ኦትዶ ግሸሰ። 19 ሄጋ ግሸው፥ 
ፐርሳዌት እሶይ እሱዋ፥ «እንቴ አይኔ ኦተነው ደንደዬናጋ ቤኤቲ! ቤእቴ፥ 
ዴሬ ኡበይ አ ጌዱዋ ካሌስ» ያግዶሶነ።

20 ፓስካ ቦንችዮ ገለስ ጎይነነው ዬሩሰላሜ ቢዳጌቱ ግዶን እስ እስ 
ግሪኬ አሰት ዴኦሶነ። 21 ኤት ገሊለ ቢተን ቤተሰይደ ግዮ ከተማፔ ዪደ 
ፕልጶሰኮ ቢድ፥ «ጎደው፥ ኑን ዬሱሰ ቤአነው ኮዮስ» ያግድ ዎስዶሶነ። 
22 ፕልጶስ ቢድ፥ እንድራሰዮ ኦዲስ፤ ኦድን ናአይከ ቢድ፥ ዬሱሰዮ 
ኦድዶሶነ።

23 ዬሱስ ኤተው ሀጋደን ያጊስ፤ «ታን፥ አሰ ነአይ፥ ቦንቼትዮ ሳቴ 
ገኪስ። 24 ታን እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ እስ ግስቴ አይፍያ ቢተን ዎዸደ 

ዮሃንሰ 12
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ዎቀነ ጠይኮ፥ በርከ አተውሱ። ሽን ሄ ግስቴ አይፍያ ዎቅኮ፥ ደሮ 
አይፍያ አይፈውሱ። 25 በ ሼምፑዋ ሲቅየ ኦንኔ በሼስ፤ ቀስ በ ሼምፑዋ 
ሀ ሰአን እጥየ ኦንኔ ሜርና ዴኡወው አሼስ። 26 ኦንኔ ተው ኦትኮ፥ ተነ 
ካለነው ቤሴስ፤ ቀስ ታን ዴእዮሰን ተ አሽከረይከ ዴአነ። ተው ኦትየ 
ኦነኔ፥ ተ ኣወይከ አ ቦንቸነ።

27 «ሀእ ተ ሼምፖይ ደሮ ኡንኤቲስ፤ ያትን ዎይጎ? ታን፥ ‹ተ ኣወው፥ 
ተነ ሀ ሳቴፔ አሸርኪ› ያጎ? ቺ፥ ታን ሀ ሳትየን ዪዶጌ ሀጋ ግሸሰ። 28 ተ 
ኣወው፥ ኔ ሱንታ ቦንቸ» ያጊስ።
ሄ ዎዴ ሰሉዋፔ፥ «ታን ተ ሱንታ ቦንቻስ፤ ቀስከ ጉጀደ ቦንቸነ» ያግየ 

ቃለይ ዪስ።
29 ሄ ሶሁወን ኤቅደ ደሮ አሰይ ሄ ቃላ ስይድ፥ «ሄጌ ደዳ» ያጊስ።
ሀረት ቀስ፥ «ኪተንቸይ አዮ ሃሰዪስ» ያግዶሶነ።
30 ዬሱስ ዛርድ ኤተ፥ «ሀ ቃለይ እንቴ ግሸው ዪዶጋፔ አትን፥ ተ 

ግሸሰ ግዴነ። 31 ሀ ሰአይ ፕርዴትዮ ዎዴ ሀአ፤ ሀ ሰኣ ሃርያጌ ሀእ ከሬ 
ኦሌተነ። 32 ቀስ ታን መስቀልያ ቦል ከቄትዮ ዎዴ፥ አሰ ኡባ ታኮ ኤከነ» 
ያጊስ። 33 እ ሄጋ ጊዶጌ አይ መለ ሀይቁዋ እ ሀይቀናኮኔ ኤተ ኤርሰናሰ።

34 ደሮ አሰይ ዛርድ ዬሱሰ፥ «ኑ ህጌ ክርስቶስ ሜርነው ዴእዮጋ 
ኦዴስ። ያትን፥ ኔን ዎይገደ፥ ‹አሰ ነአይ መስቀልያ ቦል ከቄተነ› ገይ? ሄ 
አሰ ነአይ ኦኔ?» ያግዶሶነ።

35 ያግን ዬሱስ፥ «ፖኦይ እንቴናረ ጉተ ዎድያ ተከነ። እንቴዮ ጡሜነ 
መለ፥ ፖኦይ ዴእሽን፥ ፖኡወን ሄሜትቴ። ጡመን ሄሜትየ ኡረይ 
አው ብያኮኔ ኤሬነ። 36 ፖኡዋ አሰ ግደነ መለ፥ እንቴዮ ፖኦይ ዴእሽን፥ 
ፖኡዋ አመንቴ» ያጊስ።

አይሁደት አመኔነን እጥዶ ሀኖታ
ዬሱስ ሄጋ ሃሰይዶጋፔ ጉይየን፥ ቢድ ኤተፔ ጌሜቲስ። 37-38 እ ሄጋ 

ኬነ ዎልቃመ መላታ ኤተ ስንተን ኦትኮከ፥ ሀነነባ ዮትየ እስያስ፥
«ጎደው፥ ኑ መርከቴታ ኦን አመንዴ?
ጎደይ በ ዎልቃ ኦነ ቤስዴ?»

ጊዶጌ ቱመ ግደነ መለ፥ ኤት አ አመንቦኮነ።
39-40 እስያስ ቀስከ፥
«ኤተ አይፌ ጤሌነ መለ፥
ኤተ ዎዘነይከ አኬኬነ መለ፥

ኤት ጦሳኮ ስምን፥ እ ኤተ ፐቴነ መለ፥
ጦሰይ ኤተ አይፍያ ቆቅሲስ።

ኤተ ዎዘና ደምሲስ»
ጊዶ ግሸው፥ ኤት አመነነው ደንደይቦኮነ።
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41 እስያስ ዬሱሰ ቦንቹዋ ቤእዶ ግሸውኔ ቀስ አባ ሃሰይዶ ግሸው፥ ሄጋ 
ጊስ።

42 ሄጋ ግድንከ፥ ሀረይ አቶ አይሁደቱ ሀለቀቱፔከ ደሮት ዬሱሰ 
አመንዶሶነ። ሽን ፐርሳዌት በንተነ አይሁደቱ ዎሰ ኬታፔ ኬሶሶነ ጊድ 
የይዶ ግሸው፥ አመንደ ጊድ መርከትቦኮነ። 43 አይስ ጊኮ፥ ኤት ጦሳ 
ሰባፔ ኣትድ፥ አሰ ሰባ ሲቅዶሶነ።

44 ዬሱስ በ ቃላ ጦቁ ኦትድ ያጊስ፤ «ተነ አመንየ ኦንኔ ተነ ኪትዳጋከ 
አመንዮጋፔ አትን፥ ተ ጠላለ አመኔነ። 45 ተነ ቤእየ ኦንኔ ተነ ኪትዳጋከ 
ቤኤስ። 46 ተነ አመንየ ኡበይ ጡመን ዴኤነ መለ፥ ታን ፖኦ ግደደ ሰኣ 
ያስ። 47 ተ ቃላ ስይድ አዘዜቴነ ኡራ ኦነኔ ታን ፕርድኬ፤ አይስ ጊኮ፥ 
ታን ሰኣ አሸነው ዪዶጋፔ አትን፥ ፕርደነው የቤይኬ። 48 ተነ እጥየ ኦነኔ 
ቀስ ተ ቃላ ኤኬነ ኦነኔ ፕርድያጌ ዴኤስ። ታን ዮትዶ ቃለይ ዉርሴታ 
ገለስ ሄ ኡራ ፕርደነ። 49 አይስ ጊኮ፥ ታን ሀጋ ታፔ ሃሰየቤይኬ፤ ሽን 
ተነ ኪትደ ተ ኣወይ ታን ጋናጋኔ ሃሰየናጋ ተነ አዘዚስ። 50 ቀስ አ አዘዞይ 
ሜርና ዴኡዋ ኤህዮጋ ታን ኤረይስ፤ ሄጋ ግሸው፥ ታን ዮትዮጌ ተ ኣወይ 
ተነ ዮተ ጊድ ኦድዶጋ» ያጊስ።

ዬሱስ በ ኤርስዮ አሽከረቱ ጌድያ ሜጪስ

13  1 ፓስካ ቦንችዮ ገለሰይ ገከናፔ ከሴትድ፥ ሀ ሰኣፔ ሻሄትድ፥ ኣዋኮ 
ብዮ ዎዴ ገክዶጋ ዬሱስ ኤሪስ፤ ሀ ሰአን ዴእየ ባጌተ ኡበ ዎዴ 

ሲቂስ፤ ዉርሴተይ ገከናስ ኤተ ሲቂስ።
2 ዬሱስኔ ኤርስዮ አሽከረት ከሁዋ ሚሽን፥ ስሞነ ነኣ ይሁዳ አስቆሮቱ 

ዬሱሰ ኣት እመናደን፥ ጠለሄ ሀለቀይ አ ቆፍስ ዎቲስ። 3 ዬሱስ በ ኣወይ 
ኡበባ አ ኩሽየን ዎትዶጋ፥ ቀስ ጦሳ መተፔ እ ዪዶጋኔ፥ ስምድ አኮ ባናጋ 
ኤሪስ። 4 ዬሱስ ምዮሳፔ ዴንድ ኤቅድ፥ ቦለ በገ ማዩዋ ቃር ዎትድ፥ ፖጣ 
በ ጤሰን ግጢስ። 5 ሄጋፔ ጉይየን፥ ሃታ ኩይጣሩወን ትግድ፥ በ ኤርስዮ 
አሽከረቱ ቶሁዋ ሜጭዮጋኔ በ ጤሰን ግጥዶ ፖጠን ቁጭዮጋ ዶሚስ።

6 ዬሱስ ስሞን ጴጥሮሰኮ ይን ጴጥሮስ፥ «ጎደው፥ ኔን ተ ቶሁዋ 
ሜጨነው ሀነይዬ?» ያጊስ።

7 ዬሱስ ዛርድ አ፥ «ታን ኦትዮጋ ኔን ሀእ ኤረከ፤ ሽን ጉዬፔ አኬከነ» 
ያጊስ።

8 ያግን ጴጥሮስ፥ «ኔን ተ ቶሁዋ ሙሌከ ሜጨከ!» ያጊስ።
ዬሱስ አ፥ «ታን ኔ ቶሁዋ ሜጨነ ጠይኮ፥ ኔዮኔ ታዮኔ እስፔቴት 

ባወ» ያግድ ዛሪስ።
9 ያግን ጴጥሮስ ዬሱሰ፥ «ጎደው፥ ያትኮ፥ ተ ቶሁዋ ጠላላ ሜጮፐ፤ 

ተ ኩሽያከ ተ ሁጵያከ ሜጨ!» ያጊስ።
10 ዬሱስ ዛርድ፥ «ቦላ ሜጬቲችደ ኡረይ ኦንኔ ቶሆፔ ሀረባ 

ሜጬተነው ኮሼነ፤ አዮ ኡበሰይከ ጌሸ። ቀስ እንቴከ ጌሸ፤ ሽን ኡበይ 
ጌሸ ግዴኬተ» ያጊስ። 11 አይስ ጊኮ፥ ዬሱስ በነ ኣት እመነ ኡረይ ኦነኮኔ 
ኤሬስ፤ እ፥ «እንቴ ኡበይ ጌሸ ግዴኬተ» ጊዶጌ ሄጋሰ።
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13፡12-15 ሉቃ 22፡27 13፡16 ማት 10፡24፤ ሉቃ 6፡40፤ ዮሃ 15፡20 
13፡20 ማት 10፡40፤ መር 9፡37፤ ሉቃ 9፡48፤ 10፡16 

12 ኤተ ቶሁዋ ሜጭዶጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ በ ማዩዋ ማይድ፥ በ ሶሁዋ 
ጉዬ ስምድ ቢድ ኡቲስ፤ ኡትድ ኤተ ያጊስ፤ «ታን እንቴዮ ኦትዶጋ 
አኬኬቲ? 13 እንቴ ተነ ተማርስያጎኔ ጎደው ጌተ፤ ታን ሄ እንቴ ግዮጋ 
ግድዮ ግሸው፥ ሎይትዴተ። 14 ታን እንቴዮ ጎደኔ እንቴነ ተማርስያጋ 
ግደይደ፥ እንቴ ቶሁዋ ሜጭደባ ግድኮ፥ እንቴከ እሶይ እሱዋ ቶሁዋ 
ሜጨነው ቤሴስ። 15 አይስ ጊኮ፥ ታን እንቴዮ ኦትዶጋደን፥ እንቴከ ኦተነ 
መለ፥ እንቴዮ ሌምሶ ግዳስ። 16 ታን እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ አሽከር በ 
ጎዳፔ ኣዼነ። ቀስ ኪቴትደ ኡረይከ በነ ኪትዳጋፔ ኣዼነ። 17 እንቴ ሄጋ 
ኤርድ ኦትያባ ግድኮ አንጄትዳጌተ።

18 «ታን እንቴ ኡባባ ሃሰይኬ። ታን ዶርዶጌተ ኤረይስ፤ ሽን ጦሳ 
መጣፈይ፥ ‹ታን በርስዶጌ ተ ኩሽያ ሰጢስ› ጊዶጌ ቱመ ግደነው ቤሴስ። 
19 ሄጌ ሀንዮ ዎዴ ታን ተነ ግድዮጋ እንቴ አመነነ መለ፥ ሄጌ ሀነናፔ 
ከሴተደ እንቴዮ ሃረ ኦደይስ። 20 ታን እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ ታን ኪትዮ 
ኦነኔ ሞክየ ኡረይ ተነከ ሞኬስ፤ ቀስ ተነ ሞክየ ኦንኔ ተነ ኪትዳጋ 
ሞኬስ» ያጊስ።

ዬሱስ በነ ኣትድ እመናጌ ኦነኮ ከሴትድ ኦዲስ
(ማትዮሰ 26፡20-25፤ መርቆሰ 14፡17-21፤ ሉቃሰ 22፡21-23)

21 ዬሱስ ሄጋ ሃሰይዶጋፔ ጉይየን፥ በ ዎዘነን ደሮ ሜቶቲስ፤ ሜቶትድ፥ 
«ታን እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ ተነ እንቴፔ እሶይ ኣት እመነ» ጊድ 
ቆንጭየን ኦዲስ።

22 እ ኦባ ሃሰይያኮኔ፥ ኤርስዮ አሽከረቱዮ ሙሌከ ኤሬቴነን እጥን፥ 
እሶይ እሱዋ ጤልዶሶነ። 23 ኤርስዮ አሽከረቱፔ እሶይ፥ ዬሱስ ሲቅዮጌ፥ 
ዬሱሰ መተን ኡቲስ። 24 ሄጋ ግሸው፥ ስሞን ጴጥሮስ ሄ ኤርስዮ አሽከራ 
ቅምኦትድ፥ «እ ኦነ ግያኮ፥ አኔ አ ኦይቸ» ያጊስ።

25 ሄጋ ግሸው፥ ሄ ኤርስዮ አሽከረይ ዬሱሰ ሀይታኮ ሺቅድ፥ «ጎደው፥ 
እ ኦኔ?» ያጊስ።

26 ዬሱስ ዛርድ፥ «ታን ኦይተን ጨምባ ቱሽከደ እምዮጌ አ» ያጊስ። 
ቀስ ኦይታ ሜንት ኤክድ፥ ጨምባ ቱሽክድ፥ ስሞነ ነኣ፥ ይሁዳ 
አስቆሮቱዮ እሚስ። 27 ይሁደይ ኦይታ ሜንቴታ ኤክዶጋፔ ጉይየን፥ 
ሴጣነይ ሶሁዋረከ ይሁደን ጌሊስ። ዬሱስ አ፥ «ኔን ኦተናጋ ኤሱወን 
ኦተ!» ያጊስ። 28 ሽን ሄ ሶሁወን ኡትዳጌቱፔ ኦንኔ ዬሱስ ሄጋ አ አይስ 
ጊዳኮኔ ኤርቤነ። 29 ይሁደይ ሚሻ ቀርጪታ ኦይቅዮ ግሸው፥ ኤርስዮ 
አሽከረቱፔ እሶት እሶት ዬሱስ ይሁዳ፥ «ፓስካ ቦንችዮ ገለሰው በንተነ 
ኮሽያባ ባደ ሸመ ዎይ ህዬሰው ሙጡዋታ እመ ጊስ» ያግድ ቆፕዶሶነ።

30 ይሁደይ ኦይታ ሜኤታ ኤክድ፥ ሶሁዋረከ ከሬ ክዪስ፤ ሄ ዎዴ 
ሰአይ ቀመ።
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13፡33 ዮሃ 7፡34 13፡34 ዮሃ 15፡12፥ 17፤ 1ዮሃ 3፡23፤ 2ዮሃ 5 

ኦረተ አዘዙዋ
31 ይሁደይ ከሬ ክይዶጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ ያጊስ፤ «ሀእ ታን አሰ 

ነአይ ቦንቼታስ፡ ጦሰይከ ተ በጋረ ቦንቼቲስ። 32 ጦሰይ ተ በጋረ፥ አሰ ነኣ 
በጋረ ቦንቼትኮ፥ እ በ ሁጴን ተነ አሰ ነኣ ቦንቸነ፤ ቀስ እ ተነ ሶሁዋረ 
ቦንቸነ። 33 ተ ናቶ፥ ታን እንቴናረ ደሮ ዎድያ ገምእኬ። እንቴ ተነ ኮየነ፤ 
ሽን ታን አይሁደተ፥ ‹ታን ብዮሳ እንቴ ባነው ደንደዬኬተ› ጊዶጋደን፥ 
እንቴዮከ ሀእ ኦደይስ። 34 ታን እንቴነ ኦረተ አዘዙዋ አዘዘይስ፤ እሶይ 
እሱዋ ሲቅቴ። ታን እንቴነ ሲቅዶጋደንከ፥ እንቴ እሶይ እሱዋ ሲቀነ 
ቤሴስ። 35 እንቴ እሶይ እሱዋረ ሲቄትኮ፥ ተ ኤርስዮ አሽከረተ ግድዮጋ 
አሰይ ኡበይ ኤረነ» ያጊስ።

ጴጥሮስ ከደናጋ ዬሱስ ከሴትድ ኦዲስ
(ማትዮሰ 26፡31-35፤ መርቆሰ 14፡27-31፤ ሉቃሰ 22፡31-34)

36 ስሞን ጴጥሮስ ዬሱሰ፥ «ጎደው፥ ኔን አው በይ?» ያጊስ።
ኦይችን ዬሱስ ዛርድ፥ «ታን ብዮሳ ኔን ሀእ ተነ ካለነው ደንደየከ፤ ሽን 

ጉዬፔ ካለነ» ያጊስ።
37 ያግን ጴጥሮስ፥ «ጎደው፥ ታን ኔነ ሀእ ካለነው አይስ ደንደይክና? 

ታን ኔ ግሸው፥ ሀይቀነውከ ጊገ ኡታስ!» ያጊስ።
38 ዬሱስ ዛርድ፥ «ተ ግሸው ሀይቀነው ሀይ ቱሙ ጊገ ኡተዲ? ታን 

ኔዮ ቱማ ኦደይስ፤ ኩቶይ ዋሰናፔ ከሴ፥ ኔን ተነ ሄዙቶ ከደነ» ያጊስ።

ኣዋኮ ኤፍየ ኦጌ ዬሱሰ

14  1 ዬሱስ ኤርስዮ አሽከረተ፥ «እንቴ ዎዘነይ ህርጎፖ፤ ጦሳ አመንቴ፤ 
ተነከ አመንቴ። 2 ተ ኣዋ ኬተን ደሮ ሶሆይ ዴኤስ። ሄጋ ግዴናኮ፥ 

ታን እንቴዮ ሄጋ ዮትኬ፤ ታን እንቴዮ ሶሁዋ ጊግሰነው በይስ። 3 ታን ባደ 
ሶሁዋ ጊግሶጋፔ ጉይየን፥ ታን ዴእዮሰን እንቴከ ዴአነ መለ፥ ስመደ ያደ 
እንቴነ ታኮ ኤከ ኤፋነ። 4 ቀስ እንቴ ታን ብዮ ኦግያ ኤሬተ» ያጊስ።

5 ያግን ቶማስ፥ «ጎደው፥ ኔን ብዮሳ ኑን ኤሮኮ፤ ኦግያ ዋንድ ኤረነው 
ደንደይዮኒ?» ያጊስ።

6 ዬሱስ ዛርድ፥ «ኦጌ፥ ቱመይኔ ዴኦይ ተነ፤ ተ በጋረፔ አትን፥ ኦንኔ 
ተ ኣዋኮ ባነው ደንደዬነ። 7 እንቴ ተነ ኤርያባ ግድያኮ፥ ተ ኣዋከ ኤረነ፤ 
ሀእፔ ዶምድ፥ እንቴ አ ኤሬተኔ ቀስ አ ቤእዴተ» ያጊስ።

8 ፕልጶስ ዬሱሰ፥ «ጎደው፥ ኣዋ ኑነ ቤሰ፤ ሄጌ ኑዮ ግደነ» ያጊስ።
9 ዬሱስ ዛርድ ያጊስ፤ «ታን ሀጋ ኬነ ዎድያ እንቴናረ ዴእንከ፥ ተነ 

ኤርኪ ፕልጶሳ? ተነ ቤእደ ኡረይ ኣዋከ ቤኢስ፤ ያትን፥ ኔን ዎይገደ፥ 
‹ኣዋ ኑነ ቤሰ› ገይ? 10 ታን ኣዋ ግዶን ዴእዮጋ ቀስ ኣወይከ ተ ግዶን 
ዴእዮጋ ኔን አመንኪዬ? ታን እንቴዮ ኦድዮ ቃላ ታን ታፔ ኦድኬ፤ ሽን 
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ተ ግዶን ዴእየ ኣወይ በ ኦሱዋ ኦቴስ። 11 ታን ኣዋ ግዶን ዴእዮጋንኔ 
ቀስ ኣወይከ ተ ግዶን ዴእዮገን ተነ አመንቴ፤ ሄጌ ጠይኮ፥ አበው አ 
ኦሱዋበው ተነ አመንቴ።

12 «ታን እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ ተነ አመንየ ኡረይ ታን ኦትዮ ኦሱዋ 
ኦተነ። ታን ኣዋኮ ብዮ ግሸው፥ ሄ ኡረይ ሀጋፔ ኣዽየ ኦሱዋ ኦተነ። 
13 ኣወይ ነኣ በጋረ፥ ተ በጋረ ቦንቼተነ መለ፥ ተ ሱንተን እንቴ ዎስዮ 
ኡበባ ታን እንቴዮ ፖለነ። 14 እንቴ ተ ሱንተን ተነ አይ ኦይችኮከ፥ ታን 
ፖለነ።

15 «እንቴ ተነ ሲቅያባ ግድኮ፥ ተ አዘዙዋ ናገነ። 16-17 ታን ኣዋ ዎሰነ፤ 
እንቴናረ ሜርነው ዴአነ መለ፥ ቱመቴታ አያና፥ ሀረ ምንቴትያጋ እንቴዮ 
እ እመነ። ሀ ሰአይ ሄ ቱመቴታ አያና ቤኤናጋኔ ኤሬናጋ ግድዮ ግሸው፥ 
አ ኤከነው ደንደዬነ፤ ሽን እ እንቴናረ ዴእዮ ግሸውኔ እንቴ ግዶን ዴአነ 
ግሸው፥ እንቴ አ ኤሬተ።

18 «ታን እንቴነ እንቴርከ ዬገቤይኬ፤ ታን ስመደ እንቴኮ ያነ። 19 ጉተ 
ዎድያፔ ጉይየን፥ ሰአይ ተነ ናአንቶ ቤኤነ፤ ሽን እንቴ ተነ ቤአነ፤ ታን 
ፐጠ ዴእዮ ግሸው፥ እንቴከ ቀስ ፐጠ ዴአነ። 20 ታን ተ ኣዋ ግዶን 
ዴእዮጋኔ እንቴ ተ ግዶን ዴእዮጋ፥ ቀስ ታን እንቴ ግዶን ዴእዮጋኔ እንቴ 
ሄ ገለስ ኤረነ።

21 «ተ አዘዞይ አ መተን ዴእዮ አስ፥ ቀስ ሄ አዘዙዋከ ናግያጌ፥ እ ተነ 
ሲቅየ አሰ። ተነ ሲቅየ አሰ ተ ኣወይከ ሲቄስ፤ ታንከ አ ሲቀይስ። ታን 
አዮ ቆንጨነ» ያጊስ።

22 ይሁዳ አስቆሮተ ግዴነ ይሁደይ ዬሱሰ፥ «ጎደው፥ ኔን ኔ ሁጵያ ሰኣ 
ቤሴነን፥ ኑነ ቤሰነ ግዮጋ ዎይገደ ገይ?» ያጊስ።

23 ያግን ዬሱስ፥ «ተነ ሲቅየ ኦንኔ ተ ቃላ ናገነ፤ ተ ኣወይ አ ሲቀነ፤ 
ቀስ ተ ኣወይኔ ታንኔ አኮ ዪድ፥ ኣረ ዴአነ። 24 ተነ ሲቄነ ኡረይ ኦንኔ 
ተ ቃለው አዘዜቴነ፤ እንቴ ስይዮ ቃለይ ተነ ኪትደ ኣዋጋ ግድዮጋፔ 
አትን፥ ታጋ ግዴነ።

25 «ታን እንቴናረ እስፔ ዴአይደ ሀጋ እንቴዮ ኦዳስ፤ 26 ሽን ጌሸ 
አያነይ፥ ምንቴትያጌ፥ ኣወይ ተ ሱንተን ኪተናጌ፥ እንቴነ ኡበባ 
ተማርሰነ። ታን እንቴዮ ኦድዶ ኡበባከ እንቴነ ሀሰይሰነ።

27 «ታን ሰሮቴታ እንቴናረ ዎተይስ፤ ተ ሰሮቴታ እንቴዮ እመይስ። 
ታን ሰአይ እምዮ ሰሮቴታ መላ እምኬ። እንቴ ህርጎፕቴኔ የዮፕቴ። 
28 ታን እንቴዮ፥ ‹ታን በይስ፤ ሽን ስመደ እንቴኮ ያነ› ጊዶጋ ስይዴተ፤ 
እንቴ ተነ ሲቅዶባ ግድያኮ፥ ታፔ ኣወይ ደርዮ ግሸው፥ ታን ኣዋኮ 
ብዮገን እንቴ ኡፈይተነ ሽን። 29 ሄጌ ሀንዮ ዎዴ እንቴ አመነነ መለ፥ ሄጌ 
ሀኔነን ዴእሽን፥ ሃረ ከሴተደ ታን እንቴዮ ኦደርጋስ።

30 «ሀ ሰኣ ሃርያጌ ይዮ ግሸው፥ ታን ሀጋፔ ስንተን እንቴናረ ኬህ 
ሃሰይኬ። ተነ እ አይኔ ኦተነው ደንደዬነ። 31 ሽን ታን ኣዋ ሲቅዮጋ ሰአይ 
ኤረነው ቤሴስ፤ ቀስ ታንከ ኣወይ ተነ አዘዝዶጋደን ኦተይስ። ዴንድ 
ኤቅቴ፤ ሀጋፔ ቦስ።

ዮሃንሰ 14
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15፡12 ዮሃ 13፡34፤ 15፡17፤ 1ዮሃ 3፡23፤ 2ዮሃ 5 

ዎይንያ ግዮ ቱራዮ ቱሙ አኖይ ዬሱሰ

15  1 «ታን ዎይኔ ግዮ ቱራዮ ቱሙ አኖ፤ ጎሸንቸይ ተ ኣዋ። 2 ተ 
ግዶን ዴእየ አይፌ አይፌነ ቱራ መረ ኡባ እ ከሬስ፤ አይፍየ 

ቱራ መረ ኡበይ ከሴጋፔ ኬህ አይፈናደን፥ ሄ መራ ጤራ እ ቀንጠነ።* 
3 ታን እንቴዮ ሀእ 
ኦድዶ ቃላ ጋሱወን፥ 
እንቴ ጌሸ። 4 ተ 
ግዶን ዴእቴ፤ ታንከ 
እንቴ ግዶን ዴአነ። 
ዎይንያ ቱራ መረይ 
አኖረ እስፔ ዴኤነን 
ጠይኮ፥ ሄ መረይ 
በርከ አይፌ አይፈነው 
ደንደዬናጋደን፥ 
እንቴከ ተ ግዶን 
ዴኤነን ጠይኮ፥ አይፌ 
አይፈነው ደንደዬኬተ።

5 «ታን ዎይኔ ቱራዮ 
አኖ፤ እንቴ ሄ ቱራ 

መረተ። ተ ግዶን ዴእየ ኡረይ፥ ታንከ አ ግዶን ዴእዮ ኡረይ፥ ደሮ አይፌ 
አይፈነ፤ አይስ ጊኮ፥ ታን በይነን እንቴርከ አይኔ ኦተነው ደንደዬኬተ። 
6 ተ ግዶን ዴኤነ ኡረይ ቱረ መረደን፥ ከሬን ዬግን ሜለነ፤ ሜልዳጋ ሺሽድ 
ተመን ዎትን፥ እ ኤጠነ። 7 እንቴ ተ ግዶን ዴእኮ፥ ቀስ ተ ቃለይከ እንቴ 
ግዶን ዴእኮ፥ እንቴ ኮይዶባ አይበ ግድንከ ዎስቴ፤ እንቴ ኤከነ። 8 እንቴ ደሮ 
አይፍያ አይፍኮኔ ቀስ ተ ኤርስዮ አሽከረተ ግድኮ፥ ሄገን ተ ኣወይ ቦንቼተነ። 
9 ኣወይ ተነ ሲቅዶጋደን፥ ታንከ እንቴነ ሲቃስ፤ ተ ሲቁወን ዴእቴ። 10 ታን 
ተ ኣዋ አዘዙዋ ናገደ አ ሲቁወን ዴእዶጋደን፥ እንቴከ ተ አዘዙዋ ናግኮ፥ ተ 
ሲቁወን ዴአነ።

11 «ተ ኡፈይሰይ እንቴናረ ዴአነ መለኔ፥ እንቴከ ደሮ ኡፈይተነ መለ፥ 
ታን ሀጋ እንቴዮ ዮታስ። 12 ተ አዘዞይ ሀጋ፤ ታን እንቴነ ሲቅዮጋደን፥ 
እንቴከ እሶይ እሱዋረ ሲቄትቴ። 13 በ ሼምፑዋ በ ለግያዮ ኣትድ 
እምዮጋፔ ኣዽየ ሲቆይ ኦዮከ ባወ። 14 ታን እንቴነ አዘዝዶባ ኡባ ኦትኮ፥ 
እንቴ ተ ለጌተ።

15 «አሽከረይ በ ጎደይ ኦትዮባ ኤሬነ ግሸው፥ ታን እንቴነ ሀጋፔ 
ስንተው አሽከረተ ጊኬ፤ ሽን ታን እንቴነ ተ ለጌተ ጋስ። አይስ ጊኮ፥ ተ 
ኣዋፔ ስይዶ ኡበባ ታን እንቴዮ ዮታስ። 16 ታን እንቴነ ዶርዶጋፔ አትን፥ 
እንቴ ተነ ዶርቤኬተ። እንቴ ቢድ አይፍያ አይፈነ መለ፥ ታን እንቴነ 

ዮሃንሰ 15
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15፡20 ማት 10፡24፤ ሉቃ 6፡40፤ ዮሃ 13፡16 15፡25 መዘ 35፡19፤ 69፡4 

ሱንታስ። ቀስ ኣወይከ እንቴ ተ ሱንተን ዎስዶባ ኡባ እመነ። 17 ታን 
እንቴነ አዘዝዮጌ ሀጋ፤ እሶይ እሱዋረ ሲቄትቴ።

ዬሱስ ሀ ሰአይ እጥዮጋ ኦዲስ
18 «ሰአይ እንቴነ እጥኮ፥ ከሴትድ ተነ እጥዶጋ አኬክቴ። 19 እንቴ ሰኣባ 

ግድዳኮ፥ ሰአይ በባደን እንቴነ ሲቀነ፤ ሽን ታን እንቴነ ሰኣፔ ዶርዶጋፔ 
አትን፥ እንቴ ሰኣባ ግዴኬተ፤ ሰአይ እንቴነ እጥዮጌ ሄጋሰ። 20 ‹አሽከረይ 
በ ጎዳፔ ደሬነ› ጋደ ታን እንቴዮ ኦድዶጋ ሀሰይቴ። ኤት ተነ ዬዴትደባ 
ግድኮ፥ እንቴነከ ዬዴተነ። ኤት ተ ቃላ ናግደባ ግድኮ፥ እንቴ ቃላከ 
ናገነ። 21 ሽን ኤት ተነ ኪትዳጋ ኤሬነ ግሸው፥ ሀ ኡባ ተ ጋሱወን ኤት 
እንቴ ቦል ዎተነ። 22 ታን ያደ ኤተው ኦዴነባ ግድያኮ፥ ኤተው ነገረ 
ግዴነ፤ ሽን ሀእ ኤት ኦትዮ ነገራ ጋሶይዮብ ባወ። 23-24 ተነ እጥያጌ ተ 
ኣዋከ እጤስ። ኦንኔ ኦትቤነ ኦሱዋ ኤተ ግዶን ታን ኦተቤነባ ግድያኮ፥ 
ኤተው ነገረ ግዴነን አተነ፤ ሽን ሀእ ኤት ታን ኦትዶ ኦሱዋ ቤእድ፥ 
ተነከ ተ ኣዋከ እጥዶሶነ። 25 ሽን ኤተ ህግየን፥ ‹ተነ ጮ እጥዶሶነ› 
ጌቴትድ ጣፌትዳጌ ፖሌተነ መለ፥ ሀጌ ሀኒስ።

26 «ሽን ኣዋፔ ይየ ቱመቴታ አያነይ ምንቴትያጌ ያነ። ታን ኣዋፔ 
እንቴዮ አ ዬደነ፤ ቀስ እ ተባ መርከተነ። 27 እንቴከ ቀስ ከሴሰፔ ዶምድ፥ 
ተናረ ዴእዮ ግሸው፥ ተባ መርከተነ።

ጌሸ አያና ኦሱዋ

16  1 «ታን ሀጋ እንቴ ጡቤቴነ መለ፥ እንቴዮ ኦዳስ። 2 ኤት እንቴነ 
በንተ አይሁደ ዎሰ ኬታፔ ኬስ ዬደነ። ሄጋ ቦል ቀስ እንቴነ ዎርየ 

ኡረይ ጦሰው ኦትዮባ አው ምለትዮ ዎዴ ያነ። 3 ኤት ሄጋ እንቴ ቦል 
ኦትዮጌ ተነኔ ኣዋ ኤሬነ ግሸሰ። 4 ሽን ኤት ሄጋ እንቴ ቦል ኦትዮ ዎዴ 
ገክዮ ዎዴ፥ ታን እንቴዮ ኦድዶጋ እንቴ ሀሰየነ መለ፥ ታን እንቴዮ ሀጋ 
ኦዳስ።
«ታን እንቴናረ ዴእዮ ግሸው፥ ኮይሮ ሄጋ እንቴዮ ኦደቤይኬ። 5 ሽን 

ሀእ ታን ተነ ኪትዳጋኮ በይስ፤ ሽን እንቴፔ ኦንኔ፥ ‹አው በይ?› ጊድ ተነ 
ኦይችየይ ባወ። 6 ሽን ታን ሀጋ ኦድዶ ግሸው፥ እንቴ ዎዘነን ደሮ አዘኖይ 
ዴኤስ። 7 ሽን ታን እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ ታን ብዮጌ እንቴዮ ኬሀ። 
አይስ ጊኮ፥ ታን ባነ ጠይኮ፥ ምንቴትያጌ እንቴኮ ዬነ፤ ሽን ታን ቢኮ፥ አ 
እንቴኮ ዬደነ። 8 ቀስ ምንቴትያጌ ዪድ፥ ነገራባ፥ ጥሎቴታባኔ ፕርዳባ ሀ 
ሰኣ አሳ ኤርሰነ። 9 ነገራበይ አሰይ ተነ አመኔነ ግሸሰ። 10 ጥሎቴታበይ ቀስ 
ታን ኣዋኮ ብዮ ግሸው፥ እንቴ ተነ ናአንቱዋ ቤኤኬተ። 11 ጦሳ ፕርዳበይ 
ቀስ ሰኣ ሃርያጌ ፕርዴቲችዶ ግሸሰ።

12 «ታን እንቴዮ ኦድዮበይ ደሮበይ ዴኤስ፤ ሽን ሀእ እንቴዮ ጌሌነ። 
13 ቱመቴታ አያነይ ይዮ ዎዴ፥ እንቴነ ቱመቴተ ኡባኮ ኤፋነ። አይስ 

ዮሃንሰ 15 ,  16
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ጊኮ፥ እ በ ስይዶባ ኦደናፔ አትን፥ ባፔ አይኔ ኦዴነ። ቀስ ስንተፔ ያነባ 
እንቴዮ እ ኦደነ። 14 እ ተነ ቦንቸነ፤ አይስ ጊኮ፥ እ ታዮ ዴእያባፔ 
ኤክድ፥ እንቴዮ ኦደነ። 15 ኣወው ዴእያበይ ኡበይ ተባ፤ ምንቴትያጌ 
ተው ዴእያባፔ ኤክድ፥ እንቴዮ ኦደነ ታን ጊዶጌ ሄጋሰ።

እንቴ አዘኖይ ኡፈይሰው ላሜተነ
16 «ጉተ ዎዴፔ ጉይየን፥ እንቴ ተነ ቤኤኬተ፤ ቀስ ጉተ ዎዴፔ 

ጉይየን፥ እንቴ ተነ ቤአነ» ያጊስ።
17 ኤርስዮ አሽከረቱፔ እሶት እሶት በንተ ግዶን፥ «‹ጉተ ዎዴፔ 

ጉይየን፥ እንቴ ተነ ቤኤኬተ፤ ቀስ ጉተ ዎዴፔ ጉይየን፥ እንቴ ተነ 
ቤአነ፤ አይስ ጊኮ፥ ታን ኣዋኮ በይስ› ግዮጌ ሄጌ ዎይግዮጌ?» ያግዶሶነ። 
18 «‹ጉተ ዎዴፔ ጉይየን› ግዮጌ ዎይግዮጌ? እ አይበው ሃሰይያኮኔ ኑዮ 
ኤሬቴነ» ያግዶሶነ።

19 ኤት በነ ኦይቸነው ኮይዮጋ ዬሱስ ኤርድ፥ ኤተ ያጊስ፤ «ታን፥ 
‹ጉተ ዎዴፔ ጉይየን፥ እንቴ ተነ ቤኤኬተ፤ ቀስ ጉተ ዎዴፔ ጉይየን፥ 
እንቴ ተነ ቤአነ› ጊዶገው እንቴ እሶይ እሱዋ ኦይቼቲ? 20 ታን እንቴዮ 
ቱማ ኦደይስ። እንቴ ዬከነኔ ኮይዘነ፤ ሽን ሀ ሰአይ ኡፈይተነ። ቀስ 
እንቴ አዘነነ፤ ሽን እንቴ አዘኖይ ኡፈይሰ ግደነ። 21 እስ መጫስያ ነአ 
ዬለነ ሀንዮ ዎዴ፥ በ ማሬታ ዎዴ ገክዶ ግሸው፥ ሄ ማሬታባ ህርገውሱ፤ 
ሽን ነአ ዬልዶጋፔ ጉይየን፥ ነእ ሀ ሰአን ዬሌትዶ ኡፈይሳ ግሸው፥ በ 
ማሬታ ሀሰዩኩ። 22 ሄጋ ግሸው፥ እንቴከ እንቴ ዎዘነን ህርጌተ፤ ሽን ታን 
ናአንቱዋ እንቴነ ቤአነ፤ ቀስ እንቴ ዎዘነይ ኬህ ኡፈይተነ፤ እንቴ ኡፈይሳ 
ኦንኔ እንቴፔ ኤኬነ።

23 «ሄ ገለስ እንቴ ተነ አይኔ ዎሴኬተ። ታን እንቴዮ ቱማ ኦደይስ፤ 
እንቴ ተ ሱንተን ዎስዮባ ኡባ ኣወይ እንቴዮ እመነ። 24 ሀእ ገከናስከ ተ 
ሱንተን አይኔ ዎስቤኬተ፤ እንቴ ኡፈይሰይ ፖሌተነ መለ፥ ጦሳ ዎስቴ፤ 
እንቴ ኤከነ።

25 «ሀጋ ታን እንቴዮ ሌምሱወን ዮታስ፤ ሽን ታን ሌምሱወን ዮቴነ 
ዎዴ ያነ፤ ሽን ኣዋባ ታን እንቴዮ ቆንጭየን ኦደነ። 26 ታን ሄ ገለስ፥ 
እንቴ ተ ሱንተን ኣዋ ዎሰነ፤ ቀስ እንቴ ግሸው፥ ታን ኣዋ ዎሰነ ጊኬ። 
27 አይስ ጊኮ፥ ኣወይ በ ሁጴን እንቴነ ሲቄስ፤ እንቴ ተነ ሲቅዮ ግሸውኔ 
ታን ኣዋ መተፔ ዪዶጋ አመንዶ ግሸው፥ እ እንቴነ ሲቄስ። 28 ታን ኣዋ 
መተፔ ሰኣ ያስ፤ ቀስ ሰኣ አገደ ኣዋኮ ባነ» ያጊስ።

29 ኤርስዮ አሽከረት ዛርድ ዬሱሰ፥ «ቤአ፥ ሀእ ኔን ቆንጭየን ሃሰያሰ፤ 
ሌምሶን አይኔ ሃሰየከ። 30 ኔን ኡበባ ኤርዮጋ ኑን ሀእ ኤሮስ፤ ቀስ ኔነ 
ኦንኔ ኦይቸነ መለ፥ ኔን ኮዬናጋ ኤሮስ። ሄጌ ኑነ ኔን ጦሳፔ ዪዶጋ 
አመንቴስ» ያግዶሶነ።

31 ያግን ዬሱስ ዛርድ ኤተ፥ «ሀእ አመኔቲ? 32 ቤእቴ፥ እንቴ እንቴ ሶ 
እንቴ ሶ ላሌትዮ ዎዴኔ ተ ጠላላ ዬግ በይዮ ዎዴ ያነ፤ ሀእከ ዪቺስ። ሽን 
ኣወይ ተናረ ዴእዮ ግሸው፥ ተ ጠላላ ግድኬ። 33 እንቴ ተ ግዶን ዴኢድ፥ 
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ሰሮ ዴአነ መለ፥ ታን ሀጋ እንቴዮ ኦዳስ። ሰአን እንቴ ዋዬተነ። ሽን 
ምንቴ፤ ታን ሰኣ ጦናስ» ያጊስ።

ዬሱሰ ዎሳ

17  1 ዬሱስ ሄጋ ሃሰይዶጋፔ ጉይየን፥ ፑዴ ሰሉዋ ጤልድ፥ ሀጋደን 
ያጊስ፤ «ኣወው፥ ዎዴ ገኪስ፤ ኔ ነአይ ኔነ ቦንቸነ መለ፥ ኔን ኔ 

ነኣ ቦንቸ። 2 አይስ ጊኮ፥ ኔን አዮ እምዶ ኡበው ሜርና ዴኡዋ እ እመነ 
መለ፥ አሰ ኡባ ቦለን አዮ ማታ እመደሰ። 3 አሰይ ኔነ እስ ጦሳ ግድዳጋ 
ኤረነ መለኔ፥ ቀስ ኔን ኪትዶ ዬሱስ ክርስቶሰ ኤረነ መለ፥ ሀጌ ሜርና 
ዴኦ። 4 ኔን ታዮ ኦተነው እምዶ ኦሱዋ ፖለደ፥ ኔነ ሰአን ቦንቻስ። 5 ሀእከ 
ቀስ ኣወው፥ ሰአይ ሜሬተናፔ ከሴ ኔ መተን ታዮ ዴእየ ቦንቹወን ኔ 
ስንተን ተነ ቦንቸ።

6 «ሰኣ አሳፔ ኔን ተው እምዶጌተ ኔናረ ኤሬትሳስ፤ ኤት ኔጌተ፤ ቀስ 
ኔን ኤተ ተው እመደሰ። ኤት ኔ ቃለውከ አዘዜትዶሶነ። 7 ሀእ ኔን ተው 
እምዶ ኡበበይ ኔፔ ዪዶጋ ኤት ኤሮሶነ። 8 አይስ ጊኮ፥ ኔን ተው እምዶ 
ቃላ ታን ኤተው እማስ፤ ኤትከ ሄ ቃላ ኤክዶሶነ። ታን ኔ መተፔ ዪዶጌ 
ቱመ ግድዮጋ ኤሮሶነ፤ ኤርድ ኔን ተነ ኪትዶጋከ አመንዶሶነ።

9 «ታን ኤተው ዎሰይስ፤ ሰአው ኔነ ዎስኬ። ሽን ኔን ተው እምዶ 
አሰው ዎሰይስ፤ አይስ ጊኮ፥ ኤት ኔጌተ። 10 ተው ዴእየ ኡበበይ ኔባ፤ 
ቀስ ኔዮ ዴእየ ኡበበይከ ተባ። ታን ኤተ በጋረ ቦንቼታስ። 11 ታን ሀጋፔ 
ጉይየን፥ ሰአን ዴእኬ፤ ኤት ሰአን ዴኦሶነ፤ ታን ሀእ ኔኮ በይስ። ጌሸ 
ኣወው፥ ሀ ኔን ተው እምዶጌት ኔንኔ ታን እሱዋ ግድዮጋደን፥ ኤት እሱዋ 
ግደነ መለ፥ ኤተ ኔ ሱንተን ናገ። 12 ታን ኤታረ ሰአን ዴአይደ፥ ኔን ተው 
እምዶ ኔ ሱንታ ዎልቀን ኤተ ናጋስ። ታን ኤተ ናጋስ፤ ጦሳ መጣፈይ 
ጊዶጌ ፖሌተነ መለ፥ ጠዮይ ቤስዮ ኡራፔ አትን፥ ኤተፔ ሀረይ ኦንኔ 
ጠይቤነ።

13 «ሀእ ታን ኔኮ በይስ፤ ኤተ ዎዘነን ተ ኡፈይሰይ ፖሌተነ መለ፥ 
ሀጋ ታን ሰአን ሃሰየይስ። 14 ታን ኤተው ኔ ቃላ እማስ፤ ታን ሰኣሰ 
ግዴናጋደን፥ ኤትከ ሰኣሰ ግዴነ ግሸው፥ ሰአይ ኤተ እጢስ። 15 ኔን 
ጠለህያፔ ኤተ ናገነ መለ ዎስዮጋፔ አትን፥ ሰኣፔ ኬሰነ መለ ዎስኬ። 
16 ታን ሰኣሰ ግዴናጋደን፥ ኤትከ ሰኣሰ ግዶኮነ። 17 ኔን ቱመቴተን ኤተ 
ኔባ ኦተ፤ ኔ ቃለይከ ቱመቴታ። 18 ኔን ተነ ሰኣ ኪትዶጋደን፥ ታንከ ኤተ 
ሰኣ ኪታስ፤ 19 ቀስ ኤት ቱመቴተን ኔባ ግደነ መለ፥ ኤተ ግሸው፥ ታን 
ተ ሁጵያ ኔዮ እመይስ።

20 «ታን ኤተ ጠላለው ዎስኬ፤ ሽን ኤት ቃላ ዮትን፥ ተነ 
አመንዳጌቱዮከ ዎሰይስ። 21 ኤት ኡበይ እሱዋ ግደነ መለ፥ ታን ዎሰይስ። 
ኣወው፥ ኔን ተ ግዶን ዴእዮጋደን፥ ቀስ ታንከ ኔ ግዶን ዴእዮጋደን፥ ኤት 
ኑ ግዶን ዴኦነ። ቀስ ኔን ተነ ኪትዶጋ ሰአይ አመነነ መለ፥ ኤት እሱዋ 
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ግዶነ። 22 ኔንኔ ታን እሱዋ ግድዮጋደን፥ ኤት እሱዋ ግደነ መለ፥ ኔን ተነ 
ቦንችዶጋደን፥ ታንከ ኤተ ቦንቻስ። 23 ታን ኤተ ግዶን ዴእን፥ ኔን ተ 
ግዶን ዴእን፥ ቀስ ኔን ተነ ሲቅዮጋደን፥ ኤተከ ሲቅዶጋኔ ተነ ሰኣ ኪትዶጋ 
ሰአይ ኤረናደን፥ ኤት ሙሌረ እሱዋ ግዶነ።

24 «ኣወው፥ ሰአይ ሜሬተናፔ ከሴ ኔን ተነ ሲቅዶ ግሸው፥ ተው 
እምዶ ተ ቦንቹዋ ኤት ቤአነ መለ፥ ኔን ተው እምዶጌት ታን ዴእዮሰን 
ተናረ ዴአነ መለ ኮየይስ።

25 «ጥሎ ኣወው፥ ሰአይ ኔነ ኤሬነ፤ ሽን ታን ኔነ ኤረይስ። ቀስ ኔን 
ተነ ኪትዶጋ ሀጌት ኤሮሶነ። 26 ኔን ተነ ሲቅዶ ሲቆይ ኤተ ግዶን ዴአነ 
መለ፥ ቀስ ታንከ ኤተ ግዶን ዴአነ መለ፥ ታን ኔ ሱንታ ኤተ ኤርሳስ፤ 
ስንተውከ ኤርሰነ» ያጊስ።

ዬሱስ በ ሞርኬቱ ኩሽየን ኦይቄቲስ
(ማትዮሰ 26፡47-56፤ መርቆሰ 14፡43-50፤ ሉቃሰ 22፡47-53)

18  1 ዬሱስ ሄጋ ጊድ፥ ጦሳ ዎስዶጋፔ ጉይየን፥ በ ኤርስዮ አሽከረቱረ 
ቄድሮነ ግዮ ሻፋ ፕኒስ። ሄ ሶሁወን ደሮ ዎገረይ ዴኤስ፤ ዬሱስኔ 

ኤርስዮ አሽከረት ሄ ዎገራ ግዶ ጌልዶሶነ። 2 ዬሱሰ ኣት እምደ ይሁደይ 
ሄ ሶሁዋ ኤሬስ፤ አይስ ጊኮ፥ ዬሱስ ኡበ ዎዴ በ ኤርስዮ አሽከረቱረ 
ሄገን ሺቄስ። 3 ሄጋ ግሸው፥ ይሁደይ ፓኖስያ፥ ጦምፕያ፥ ቶራኔ ጎንደልያ 
ኦይቅደ ደሮ ዎታደረተኔ ቀስ ቄሴ ሀለቀትኔ ፐርሳዌት ዬድዶ ቤተ 
መቅደስያ ዎታደረተ ካሌት ኤክድ፥ ሄ ሶሁዋ ቢስ።

4 ዬሱስ በነ ገከነ ሀንየ ኡበባ ኤርድ፥ ገጥ ክይድ፥ «ኦነ ኮዬቲ?» ያጊስ።
5 ያግን ኤት ዛርድ፥ «ናዝሬተ ዬሱሰ ኮዮስ» ያግዶሶነ።
ዬሱስ ዛርድ፥ «ታን አ» ያጊስ።
ዬሱሰ ኣት እምደ ይሁደይከ ሄገን ኤታረ ኤቂስ፤ 6 ዬሱስ፥ «ታን አ» ጊዶ 

ዎዴ፥ ኤት ጉዬኮ ሺቅድ፥ ሰአን ኩንድዶሶነ። 7 ዬሱስ ቀስከ፥ «ኦነ ኮዬቲ?»
ያግን ኤት፥ «ናዝሬተ ዬሱሰ ኮዮስ» ያግዶሶነ።
8 ያግን ዬሱስ ዛርድ፥ «ታን አ ግድዮጋ እንቴዮ ዮታስ፤ ስም እንቴ ተነ 

ኮይያባ ግድኮ፥ ሀጌተ ዬድቴ» ያጊስ። 9 እ፥ «ኣወው፥ ኔን ተው እምዶጌቱፔ 
ሀረይ አቶ፥ እሱዋከ በሸቤይኬ» ጊዶጌ ፖሌተነ መለ፥ ሄጋ ጊስ።

10 ስሞን ጴጥሮሰው ብሶይ ዴኤስ፤ እ ሄ ብሱዋ ሾድኔ ቄሴ ኡበቱ 
ሀለቃ አሽከራ ኡሸቸ ሀይታ ሾጭድ፥ ቀንጥ ዬጊስ። ሄ አሽከራ ሱንተይ 
መልኮሰ። 11 ዬሱስ ጴጥሮሰ፥ «ኔ ብሱዋ ሾሁወን ዛረደ ዎተ! ተ ኣወይ 
ታዮ እምዶ ቡርጩኩዋፔ ታን ኡዬነባ ኔዮ ምለቲ?» ያጊስ።

ዬሱስ ቄሴ ኡበቱ ሀለቃ ሃነ ስንት ሺቂስ
12 ሻለቀይ፥ ደሮ ዎታደረትኔ ቀስ አይሁደቱ ሀለቀት ዬሱሰ ኦይቅድ 

ቀችዶሶነ። 13 ኮይሮ ዬሱሰ ሃነኮ ኤፊዶሶነ፤ አይስ ጊኮ፥ ሃን ሄ ለይት ቄሴ 
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ኡበቱ ሀለቀ ግድየ ቀያፈ ቦሎ። 14 «አሰ ኡባ ግሸው፥ እስ አስ ሀይቅኮ 
ሎኦ» ጊድ አይሁደተ ዞርዳጌ ቀያፈ።

ጴጥሮስ ዬሱሰ ከዲስ
(ማትዮሰ 26፡69-70፤ መርቆሰ 14፡66-68፤ ሉቃሰ 22፡55-57)

15 ስሞን ጴጥሮስኔ ሀረ እስ ኤርስዮ አሽከረይ ዬሱሰ ካልድ ቢዶሶነ። 
ሄ ሀረ ኤርስዮ አሽከራ ቄሴ ኡበቱ ሀለቀይ ሎይት ኤሬስ፤ ሄጌ ዬሱሳረ 
ቄሴ ኡበቱ ሀለቃ ድርሰ ገርስ ጌሊስ። 16 ሽን ጴጥሮስ ከሬረ ድርሳ ፔንጌን 
ኤቂስ። ቄሴ ኡበቱ ሀለቀይ ሎይት ኤርዮ ሀረ ኤርስዮ አሽከረይ ከሬ ክይድ፥ 
ፔንግያ ናግየ ነኤዮ ዮትድ፥ ጴጥሮሰ ድርሰ ገርስ ጌልሲስ። 17 ፔንግያ ናግየ 
ነእያ ጴጥሮሰ፥ «ኔን ሀ ብተኔ ኤርስዮ አሽከረቱፔ እሱዋ ግድኪዬ?» ያጋሱ።
ያግን ጴጥሮስ፥ «ቺ፥ ታን ግድኬ» ያጊስ።
18 ሰአይ ሜግዮ ግሸው፥ አሽከረትኔ ሀለቀት ጢጥንታ ተማ ኦይትድ፥ 

ቦንቅዳጋ ዩይ ኣዽ ኤቅድ ሆኦሶነ፤ ጴጥሮስከ ኤታረ ኤቅድ፥ ሄ ተማ 
ሆኤስ።

ቄሴ ኡበቱ ሀለቀይ ዬሱሰ ኦይችዶ ኦይሻ
(ማትዮሰ 26፡59-66፤ መርቆሰ 14፡55-64፤ ሉቃሰ 22፡66-71)

19 ቄሴ ኡበቱ ሀለቀይ ዬሱሰ እ ኤርስዮ አሽከረቱባኔ አ ትምርትያባ 
ኦይቺስ። 20 ዬሱስ ዛርድ፥ «ታን አሰ ኡበው ቆንጭየን ኦዳስ። ታን 
አይሁደ ኡበይ ሺቅዮ አይሁደ ዎሰ ኬታንኔ ቤተ መቅደስየን ኡበ ዎዴ 
ተማርሳስ፤ ጌመን አይኔ ሃሰየቤይኬ። 21 ያትን፥ ኔን ተነ አይስ ኦይቸይ? 
ታን ኦድዶጋ ስይደ አሳ ኦይቸ፤ ሄ አሰይ ታን ኦድዶጋ ኤሬስ» ያጊስ።

22 ዬሱስ ሄጋ ጊዶ ዎዴ፥ ሄ ሶሁወን ኤቅደ ዎታደረቱፔ እሶይ ዬሱሰ 
በቅድ፥ «ቄሴ ኡበቱ ሀለቃ ቦል ሀጋደን ዛረይ?» ያጊስ።

23 ዬሱስ ዛርድ፥ «ታን በለባ ሃሰይደባ ግድኮ፥ ሀገን ዴእየ አሰ ኡበው 
ኦደ፤ ሽን ታን ቱማ ሃሰይደባ ግድኮ፥ ተነ አይስ በቀይ?» ያጊስ።

24 ሄጋ ግሸው፥ ሃን፥ ቀሼት ኡትደ ዬሱሰ፥ ቄሴ ኡበቱ ሀለቃ፥ 
ቀያፈኮ ዬዲስ።

ጴጥሮስ ዬሱሰ ናአንቱዋ ከዲስ
(ማትዮሰ 26፡71-75፤ መርቆሰ 14፡69-72፤ ሉቃሰ 22፡58-62)

25 ጴጥሮስ ሄገን ኤቅድ፥ ተማ ሆኤስ፤ ሀረት አ፥ «ኔን ሀ ብተኔ 
ኤርስዮ አሽከረቱፔ እሱዋ ግድኪዬ?» ያጊስ።
ያግን ጴጥሮስ፥ «ቺ፤ ታን ግድኬ» ያግድ ከዲስ።
26 ቄሴ ኡበቱ ሀለቃ አሽከረቱፔ እሶይ፥ ጴጥሮስ ሀይታ ቀንጥዶ 

ብተንያ ደቦይ ጴጥሮሰ፥ «ታን ኔነ ኣረ ደሮ ዎገራ ግዶን ቤአቤይክናዬ?» 
ያግድ ኦይቺስ።
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27 ኦይችን ጴጥሮስ ቀስከ ከዲስ፤ ሶሁዋረከ ኩቶይ ዋስ አጊስ።

ዬሱስ ጵላጦሰ ስንት ሺቂስ
(ማትዮሰ 27፡1-2፥11-14፤ መርቆሰ 15፡1-5፤ ሉቃሰ 23፡1-5)

28 ኤት ዬሱሰ ቀያፈ ሶፔ ዴርያ ሃርያጋ ኦሶ ኬታ ኤክ ኤፊዶሶነ። 
ሰአይ ማለዶ ጉረ፤ አይሁደት ፓስካ ቦንችዮ ገለሰ ቁማ ማነው፥ በንተ 
ሁጴስ ቱኔነ መለ፥ ዴርያ ሃርያጋ ኦሶ ኬታ ጌልቦኮነ። 29 ሄጋ ግሸው፥ 
ጵላጦስ ኤተኮ ከሬ ክይድ፥ «ሀ ብተንያ እንቴ አይብን ሞቴቲ?» ያጊስ።

30 ያግን ኤት፥ «እ ኢተባ ኦትቤነባ ግድያኮ፥ ኑን አ ኔኮ ኤሆኮ» ያግዶሶነ።
31 ጵላጦስ ዛርድ ኤተዮ፥ «እንቴ አ ኤክ ኤፊድ፥ እንቴ ህጌ ግዮጋደን፥ 

አ ቦል ፕርድቴ» ያጊስ።
ያግን አይሁደት፥ «ኦነኔ ዎርዮ ማት ኑዮ ባወ» ያግዶሶነ፤ 32 ሀጌ 

ሀንዶጌ ዬሱስ አይ መለ ሀይቁዋ ሀይቀናኮ ኤርሰነው ሃሰይዶጌ ፖሌተናሰ።
33 ጵላጦስ በ ኦሶ ኬታ ናአንቱዋ ጌልድ፥ ዬሱሰ ጤሲስ፤ ጤስድ፥ 

«ኔን አይሁደ ከዎ?» ያግድ አ ኦይቺስ።
34 ኦይችን ዬሱስ ጵላጦሰ፥ «ሀ ኦይሻ ኔን ኔፔ ኦይቸይዬ ዎይ ሀረ አስ 

ኔዮ ተባ ኦድዴ?» ያጊስ።
35 ጵላጦስ ዛርድ፥ «ተነ አይሁደ አሰ ገይ? ኔ ዘሬትኔ ቄሴቱ ሀለቀት 

ኔነ ተው ኣት እምዶሶነ፤ ኔን አይ ኦተዲ?» ያጊስ።
36 ያግን ዬሱስ፥ «ተ ከዎቴተይ ሀ ሰኣነ ግዴነ። ተ ከዎቴተይ ሀ ሰኣነ 

ግድዳኮ፥ ተነ አይሁደቱዮ ኣት እሜናደን፥ ተ አሽከረት ተው ኦሌተነ፤ 
ሽን ተ ከዎቴተይ ሀ ሰኣነ ግዴነ» ያጊስ።

37 ሄጋ ግሸው፥ ጵላጦስ ዬሱሰ፥ «ያትን፥ ኔን ከዎዬ?» ያግድ ኦይቺስ።
ዬሱስ ዛርድ፥ «ኔን ተነ ከዎ ጋሰ። ታን ቱመቴታዮ መርከተነ ግሸው 

ዬሌታስ፤ ቀስ ሄጋ ግሸው፥ ሀ ሰኣ ያስ። ቱማ በገ ግድየ ኦንኔ ታን ግዮጋ 
ስዬስ» ያጊስ።

38 ያግን ጵላጦስ፥ «ቱመቴት አይቤ?» ያጊስ።
ጵላጦስ ሄጋ ጊዶጋፔ ጉይየን፥ አይሁደቱኮ ከሬ ክይድ፥ «ታን ኣን 

አይ በለኔ ዴመቤይኬ። 39 ሽን ፓስካ ቦንችዮ ገለስ፥ እስ አሰ ታን እንቴዮ 
ቀሹዋፔ ብርሽዮ ሜዜ ዴኤስ፤ ታን እንቴዮ አይሁደቱ ከዉዋ ብርሽዮጋ 
ኮዬቲ?» ያጊስ።

40 ኤት ዛርድ፥ በንተ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ «በርባነ ብርሸፔ አትን፥ አ 
ግዴነ!» ያግዶሶነ። ሽን በርባን ፐንገ።

ዎታደረት ዬሱሰ ቦል ቅሊጭዶሶነ
(ማትዮሰ 27፡27-32፤ መርቆሰ 15፡15-21)

19  1 ሄጋፔ ጉይየን፥ ጵላጦስ ዬሱሰ ኦይቅድ፥ ልሱወን ገረፊስ። 
2 ዎታደረት አጉንታፔ አክሊልያ ሎይትድ፥ አ ሁጵየን ዎትዶሶነ፤ 
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ቀስ ዞኦ ማዩዋከ አ መይዝዶሶነ። 3 አኮ ሺቅድ፥ «አይሁደ ከዉወው፥ 
ሼምፖ ገምአ!» ያግድ አ ቅንጠልያ በቅዶሶነ።

4 ጵላጦስ ቀስከ ከሬ ክይድ አይሁደተ፥ «ቤእቴ፥ ታን ኣን አይ በለኔ 
ዴመቤናጋ እንቴ ኤረነ መለ፥ አ እንቴኮ ከሬ ኬሰነ» ያጊስ። 5 ሄጋፔ 
ጉይየን፥ ዬሱስ አጉንታ አክሊልያ በ ሁጵየን ዎትድ፥ ዞኦ ማዩዋ ማይድ፥ 
ከሬ ክዪስ፤ ጵላጦስ አይሁደተ፥ «ብተንያ ሀጋ ቤእቴ» ያጊስ።

6 ቄሴ ሀለቀትኔ ዎታደረት አ ቤእዶ ዎዴ፥ በንተ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ 
«መስቀልያ ቦል ምስማርየን ጥሸደ አ ከቀ! ከቀ!» ያግዶሶነ።
ያግን ጵላጦስ ኤተ፥ «እንቴ አ ኤክ ኤፊድ፥ መስቀልያ ቦል ምስማርየን 

ጥሽድ ከቅቴ፤ አይስ ጊኮ፥ ታን አይ በለኔ ዴመቤይኬ» ያጊስ።
7 አይሁደት ዛርድ፥ «ኑዮ ህጌ ዴኤስ፤ ኑ ህጌ ግዮጋደን፥ እ ሀይቀነው 

ቤሴስ፤ አይስ ጊኮ፥ እ በነ ጦሳ ነኣ ኦቲስ» ያግዶሶነ።
8 ጵላጦስ ሄጋ ስይዶ ዎዴ፥ ከሴጋፔ ኬህ የዪስ። 9 ቀስከ ጵላጦስ በ ኦሶ 

ኬታ ስም ጌልድ ዬሱሰ፥ «ኔን አውፔ ያዲ?» ያግድ ኦይቺስ፤ ሽን ዬሱስ አዮ 
አይኔ ዛርቤነ። 10 ሄጋ ግሸው፥ ጵላጦስ አ፥ «ተው ዮትኪ? ኔነ ብርሸነው ዎይ 
መስቀልያ ቦል ምስማርየን ጥሸደ ከቀነው ተው ማት ዴእዮጋ ኤርኪዬ?» ያጊስ።

11 ያግን ዬሱስ፥ «ጦሰይ ኔዮ ቦለፔ ማታ እምቤነባ ግድያኮ፥ ኔዮ ተ ቦል ማት 
ዴኤነ ሽን። ሄጋ ግሸው፥ ተነ ኔዮ ኣት እምዳጌ ኣዽየ ነገራ ኦቲስ» ያጊስ።

ዬሱሰ ሀይቁወው ፕርድዶሶነ
(ማትዮሰ 27፡15-31፤ መርቆሰ 15፡6-20፤ ሉቃሰ 23፡13-25)

12 ጵላጦስ ሄጋ ስይዶ ዎዴ፥ ዬሱሰ ብርሸነው ኦጌ ኮዪስ፤ ሽን 
አይሁደት በንተ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ «ኔን አ ብርሽያባ ግድኮ፥ ከዉዋ 
ቄሳረ ደቦ ግደከ! በነ ከዎ ግየ ኦንኔ ቄሳረ ሞርኬ!» ያግዶሶነ።

13 ጵላጦስ ሄጋ ስይድ፥ ዬሱሰ ከሬ ኬሲስ። ያትድ ሹቻ ባስድ ኬስዶሳ 
ግዮሰን ፕርደ ኦይድየን ኡቲስ፤ እብረይስጤ ቃለን ሄ ሶሆይ ገበታ ግዮጋ። 
14 ሄ ገለሰይ ፓስካ ቦንችዮ ገለሰው ጊግስዮ ገለሰ፤ ሰአይ ኡሱፑን ሳቴ 
ሄረ ግደነ። ጵላጦስ አይሁደተ፥ «እንቴ ከዉዋ ሀጋ ቤእቴ!» ያጊስ።

15 ያግን አይሁደት በንተ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ «ድገ! ድገ! መስቀልያ 
ቦል ምስማርየን ጥሸደ ከቀ!» ያግዶሶነ።
ጵላጦስ ዛርድ፥ «እንቴ ከዉዋ ታን መስቀልያ ቦል ምስማርየን ጥሸደ 

ከቅዮጋ ኮዬቲ?» ያግድ ኦይቺስ።
ኦይችን ቄሴ ሀለቀት፥ «ቄሳረፔ ሀረ ከዎይ ኑዮ ባወ!» ያግዶሶነ።
16 ሄጋፔ ጉይየን፥ ኤት መስቀልያ ቦል ምስማርየን ጥሽድ፥ ዬሱሰ ከቀነ 

መለ፥ ጵላጦስ ኤተው ኣት እሚስ።

ዬሱሰ ከቅዶሶነ
(ማትዮሰ 27፡32-44፤ መርቆሰ 15፡21-32፤ ሉቃሰ 23፡26-43)

ኤት ዬሱሰ ኦይቅድ፥ ኤክ ኤፊዶሶነ። 17 ዬሱስ በ መስቀልያ ቶክድ፥ 
ጉግያ ሶሁዋ ግዮሳ ቢስ። «ጉግያ ሶሁዋ» ግዮጌ እብረይስጤ ቃለን 
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19፡24 መዘ 22፡18 19፡28 መዘ 69፡21፤ 22፡15 

«ጎልጎታ» ግዮጋ። 18 ኤት ሄ ሶሁወን መስቀልያ ቦል ምስማርየን 
ጥሽድ፥ ዬሱሰ ከቅዶሶነ፤ ቀስ ኣረ ሀረ ናኡ አሰተ፥ እሱዋ የ በጋረ 
ቀስ እሱዋ ሀ በጋረ ዬሱሰ ግዱወን ዎትድ፥ መስቀልያ ቦል ምስማርየን 
ጥሽድ ከቅዶሶነ። 19 ጵላጦስ ጥፈትያ ጣፍድ፥ መስቀልያ ቦል ዎቲስ። 
እ ጣፍዶጌ፥ «አይሁደቱ ከዉዋ፥ ናዝሬተ ዬሱሰ» ያጌስ። 20 ዬሱስ 
መስቀልያ ቦል ምስማርየን ጥሼትድ ከቄትዶሰይ ከተማ መተን ዴእዮ 
ግሸው፥ ደሮ አይሁደት ሄ ጥፈትያ ነበብዶሶነ። ጥፈቴ እብረይስጤ ቃለን፥ 
ሮመይስጤ ቃላንኔ ግሪኬ ቃለን ጣፌቲስ። 21 ሄጋ ግሸው፥ አይሁደ ቄሴ 
ሀለቀት ጵላጦሰ፥ «‹ሀ ብተኔ በነ አይሁደ ከዎ ያጊስ› ጋደ ጣፈፔ አትን፥ 
‹አይሁደ ከዎ› ጋደ ጣፎፐ» ያግዶሶነ።

22 ያግን ጵላጦስ፥ «ታን ጣፍዶጋ ጣፈርጋስ» ያግድ ዛሪስ።
23 ዎታደረት መስቀልያ ቦል ምስማርየን ጥሽድ፥ ዬሱሰ ከቅዶጋፔ 

ጉይየን፥ አ ማዩዋ ኤክድ፥ ኦይዱ ኬስ ሻክዶሶነ፤ እስ እስ ዎታደራ እስ 
ሻሆይ ገኪስ። አ አዱሰ ማዩዋከ ኤክዶሶነ፤ አዱሰ ማዮይ ሀሽያፔ ዶምድ፥ 
ዱጌ ገከናስ ዬደ ማዬትያባፔ አትን፥ ቀንጤትድ ስኬትቤነ። 24 ዎታደረት 
እሶይ እሱዋ፥ «ኦነ ገከናኮ፥ ሳማ ዬገናፔ አትን፥ ማዩዋ ፔሮኮ» ያግዶሶነ። 
ሄጌ ሀንዶጌ ጦሳ መጣፈይ፥ «ተ ማዩዋ ሻክ ኤክዶሶነ፤ ተ አዱሰ ማዩወን 
ሳማ ዬግዶሶነ» ግዮጌ ፖሌተናሰ። ሄጋ ግሸው፥ ዎታደረት ሄጋ ኦትዶሶነ።

25 ሽን ዬሱሰ መስቀልያ መተን አ ኣይያ፥ አ ኣዬ ምችያ፥ ቀልዮጰ 
መችያ መይራመኔ መግደለ ግዮ ከተማፔ ዪደ መይራመ ኤቅዶሶነ። 
26 ዬሱስ በ ኣይያኔ እ ሲቅዮ ኤርስዮ አሽከረይ ሄገን ኤቅዳጌተ ቤእድ፥ በ 
ኣይዮ፥ «ሀ ምሽሬ፥ ኔ ነኣ ሀጋ ቤአ!» ያጊስ።

27 ሄጋፔ ጉይየን፥ ሄ ኤርስዮ አሽከራ፥ «ኔ ኣይዮ ሀኖ ቤአ!» ያጊስ። 
ሄ ኤርስዮ አሽከረይ ኦ ሄ ሳትያፔ ዶምድ፥ በ ሶ ኤክ ኤፊስ።

ዬሱስ ሀይቂስ
(ማትዮሰ 27፡45-56፤ መርቆሰ 15፡33-41፤ ሉቃሰ 23፡44-49)

28 ሄጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ ኡበበይ ሀእ ፖሌትዶጋ ኤርድ፥ ጦሳ 
መጣፈይ ጊዶጌ ፖሌተነ መለ፥ «ተነ ሳሜስ» ያጊስ።

29 ሄ ሶሁወን እስ ጡጋ ኩምደ ጫለ ዎይኔ ኤሰይ ዴኤስ። ኤት 
እስፖንጅያ ሄ ዎይኔ ኤሰን ዬግድ፥ ሂሶጴ ግዮ ምታ ጤረን ዎትድ፥ 
ዬሱሰ ዶናኮ ሺሽዶሶነ። 30 ዬሱስ ዎይኔ ኤሳ ገንጥ ቤእዶጋፔ ጉይየን፥ 
«ፖሌቲስ» ያጊስ።
ቀስ ሄጋፔ ጉይየን፥ በ ሁጵያ ዝቅ ኦትድ፥ በ ሼምፑዋ እሚስ።

ዬሱሰ ምይያ ቶረን ጨድዶሶነ
31 ሄ ገለሰይ ጊጌትዮ ገለሰ ግድዮ ግሸውኔ ቀስ ሄ ሰምበተይ ደሮ 

ቦንቾ ግድዮ ግሸው፥ ሰምበተን አሰቱ አሀይ መስቀልያ ቦል ፔኤነ መለ፥ 
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19፡36 ኬሳ 12፡46፤ ቆዳ 9፡12፤ መዘ 34፡20 19፡37 ዘካ 12፡10፤ አጁ 1፡7 
19፡39 ዮሃ 3፡1-2 

ከቄትደ አሰቱ ሱይልያ ሜንትድ፥ መስቀልያፔ ዎተነ መለ፥ አይሁደት 
ጵላጦሰ ዎስዶሶነ። 32 ሄጋ ግሸው፥ ዎታደረት ዪድ፥ ዬሱሳረ ከቄትደ 
ኮይሮ ብተንያ ሱይልያ ሜንትዶሶነ፤ ቀስ ኣረ ከቄትደ ናአንቶ ብተንያ 
ሱይልያከ ሜንትዶሶነ። 33 ሽን ዬሱሰኮ ዪዶ ዎዴ እ ሀይቂችዶጋ ቤእድ፥ 
አ ሱይልያ ሜንትቦኮነ። 34 ግድኮኔ፥ ዎታደረቱፔ እሶይ አ ምይያ ቶረን 
ጨዲስ፤ ጨድን ሶሁዋረከ ሱተይኔ ሃተይ ጎግ በዪስ። 35 እንቴ አመነነ 
መለ፥ ሀጋ ቤእዳጌ መርከቲስ፤ እ መርከትዮጌከ ቱማ፤ ቀስ በ ሃሰየይ 
ቱመ ግድዮጋ እ ኤሬስ። 36 ሄጌ ሀንዶጌ ጦሳ መጣፈይ፥ «አ ሜቄተቱፔ 
እሶይኔ ሜቄነ» ጊዶጌ ፖሌተናሰ። 37 ቀስከ ጦሳ መጣፈይ ሀረይ፥ «አሰይ 
በ ጨድዶጋ ቤአነ» ያጌስ።

ዬሱስ ሞጌቲስ
(ማትዮሰ 27፡57-61፤ መርቆሰ 15፡42-47፤ ሉቃሰ 23፡50-56)

38 ሄጋፔ ጉይየን፥ አርማትያሰ ግዮ ከተማፔ ዪደ ዮሴፍ ዬሱሰ አሃ ኤክ 
ኤፋነው ጵላጦሰ ዎሲስ፤ ዮሴፍ አይሁደቱዮ የይዶ ግሸው፥ አስ ኤሬነን 
ዬሱሰ ካልያጋ።
ዮሴፍ ዎስን ጵላጦስ፥ «ኤከደ ኤፈ» ያጊስ። ሄጋ ግሸው፥ ዮሴፍ 

ቢድ፥ ዬሱሰ አሃ ኤክ ኤፊስ። 39 ቀስ ንቆድሞስ ሄጋፔ ከሴ ዬሱሰኮ ቀም 
ዪዳጌ፥ ከርብያረኔ ጎደሬ ኡታረ ወለሄትደ ኦይተመኔ እቸሹ ክሎ ግራሜ 
ግድያጋ ኬነ ሽቱዋ ኦይቅ ኤክድ፥ ዮሴፋረ ዪስ። 40 ሄ ናኡ አሰት ዬሱሰ 
አሃ ኤክድ፥ አይሁደት አሃ ጣጥዮ ማራደንከ፥ ሽቱዋረ ገትድ፥ ሊኑዋ ግዮ 
አፈለን ጣጥዶሶነ። 41 ዬሱስ መስቀልያ ቦል ምስማርየን ጥሼትድ ከቄትዶ 
ሶሁወን ደሮ ዎገረይ ዴኤስ፤ ሄ ዎገረ ግዶን ሹቻ ዎጭ ኬስዶ ብሮን 
ኦንኔ ሞጌትቤነ ኦረተ ጎንጎሎይ ዴኤስ። 42 ሄ ጎንጎሎይ መተን ዴእዮ 
ግሸውኔ ቀስ አይሁደት ሰምበተው ጊጌትዮ ገለሰ ግድዮ ግሸው፥ ዬሱሰ 
ያን ዎትዶሶነ።

ዬሱስ ሀይቁዋፔ ዴንዲስ
(ማትዮሰ 28፡1-8፤ መርቆሰ 16፡1-8፤ ሉቃሰ 24፡1-12)

20  1 ዎጋ ገለስ ጉረን፥ ብሮን ዳብዳብያገን፥ መግደለ ግዮ ከተማፔ 
ዪደ መይራመ ዬሱስ ሞጌትዶ ጎንጎሉዋኮ ባሱ፤ ባደ ሹቸይ 

ሄ ጎንጎሉዋ ዶናፔ ዴንዲችዳጋ ቤኣሱ። 2 ስሞን ጴጥሮሰኮኔ ዬሱስ 
ሲቅዮ ህንኮ ኤርስዮ አሽከራኮ፥ አ ዎጠይደ ባደ፥ «ጎንጎሉዋፔ ጎዳ ኤክ 
ኤፍርግዶሶነ፤ አወን አ ዎትዳኮኔ ኑን ኤሮኮ» ያጋሱ።

3 ሄጋ ግሸው፥ ጴጥሮስኔ ህንኮ ኤርስዮ አሽከረይ አግድ፥ ጎንጎሉዋኮ 
ቢዶሶነ። 4 ናአይከ እስፔ ዎጥዶሶነ፤ ሽን ህንኮ ኤርስዮ አሽከረይ ጴጥሮሰፔ 
ኣዽድ ከሴትድ፥ ሄ ጎንጎሉዋኮ ገኪስ። 5 ሄ ኤርስዮ አሽከረይ ሆክድ፥ 
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ሊኑዋ ግዮ አፈላ ቤኢስ፤ ሽን ግዶ ጌልቤነ። 6 ስሞን ጴጥሮስ አ ካልድ 
ዪድ፥ ጎንጎሉዋ ግዶ ጌሊስ። ጌልድ ሊኑዋ ግዮ አፈለይ ሄገን ዴእያጋ 
ቤኢስ፤ 7 ቀስ ዬሱሰ ሁጵየን ጣጤት ኡትደ አፈለይ ሄ ጣጤትዶጋደንከ 
ዱመ እስሰን ዴእያጋ ቤኢስ፤ ሄ አፈለይ ዱመ ዴኤስፔ አትን፥ ሊኑዋ 
ግዮ አፈላረ እስፔ ዴኤነ። 8 ሄ ዎዴ፥ ከሴትድ ጎንጎሉዋኮ ገክደ ህንኮ 
ኤርስዮ አሽከረይ ጌሊስ። ጌል ቤእድ አመኒስ። 9 ዬሱስ ሀይቁዋፔ 
ዴንደነው ቤስዮጋ ዮትየ ጦሳ መጣፋ ኤት ብሮን አኬኪችቦኮነ። 10 ሄጋፔ 
ጉይየን፥ ኤርስዮ አሽከረት በንተ ሶ ስምድ ቢዶሶነ።

ዬሱስ መግደለ መይራምስ ቤቲስ
(ማትዮሰ 28፡9-10፤ መርቆሰ 16፡9-11)

11 ሽን መይራመ ሄ ጎንጎሉዋ ዶነን ኤቀደ ዬከውሱ። ዬከይደ ሆከደ 
ጎንጎሉዋ ግዶ ጤላሱ። 12 ቦተ ማዩዋ ማይደ ናኡ ኪተንቸት ዬሱሰ አሀይ 
ዝንእዶሰን እሶይ ሁጴሳረ እሶይ ቶሆሳረ ኡትዳጌተ ቤኣሱ። 13 ኤት ኦ፥ 
«ምሽሬ፥ አይስ ዬከይ?» ያግድ ኦይችዶሶነ።
ኦይችን አ፥ «አሰት ተ ጎዳ ኤፍርግዶሶነ፤ ኤት አወን ዎትዳኮኔ ታን 

ኤርኬ» ያጋሱ።
14 ሄጋ ጊዶጋፔ ጉይየን፥ ጉዬ ስመ ጤለደ፥ ዬሱስ ኤቅዳጋ ቤኣሱ። 

ሽን እ ዬሱሰ ግድዶጋ አኬከቤይኩ። 15 ዬሱስ ኦ፥ «ምሽሬ፥ አይስ 
ዬከይ? ኦነ ኮየይ?» ያግድ ኦይቺስ።
መይራመ ዎገራ ናግያጋ ጋደ፥ «ጎደው፥ ኔን ኤክደባ ግድኮ፥ አ አወን 

ዎትዳኮ፥ ተው ዮተርኪ፤ ታን አ ኤከ ኤፋነ» ያጋሱ።
16 ዬሱስ ኦ፥ «መይራሜ» ያጊስ።
አ አኮ ስመደ፥ እብረይስጤ ቃለን «ረቡኒ» ያጋሱ፤ ሄጋ ብርሼተይ 

«ተማርስያጎ» ግዮጋ።
17 ዬሱስ ኦ፥ «ታን ብሮን ተ ኣዋኮ በቤነ ግሸው፥ ተነ ቦቾፐ፤ ሽን ተ 

እሸንቱኮ ባደ፥ ‹ታን ተ ኣዋኮኔ እንቴ ኣዋኮ፥ ተ ጦሳኮኔ እንቴ ጦሳኮ፥ 
ፑዴ በይስ ጊስ› ጋደ ኤተው ኦደ» ያጊስ።

18 መግደለ ግዮ ከተማፔ ዪደ መይራመ ጎዳ ቤእዶጋኔ እዮ እ ሄጋ 
ኦድዶጋ ባደ ኤርስዮ አሽከረቱዮ ኦዳሱ።

ዬሱስ በ ኤርስዮ አሽከረቱስ ቤቲስ
(ማትዮሰ 28፡16-20፤ መርቆሰ 16፡14-18፤ ሉቃሰ 24፡36-49)

19 ሄ ዎጋጋ ገለስ ኦመርስ፥ ኤርስዮ አሽከረት አይሁደቱዮ የይዶ 
ግሸው፥ ከርያ ኮርድ፥ ሺቅ ኡትዳሽን፥ ዬሱስ ዪድ፥ ኤተ ግዱወን 
ኤቅድ፥ «ሰሮቴተይ እንቴዮ ግዶ» ያጊስ። 20 ሄጋ ጊዶጋፔ ጉይየን፥ በ 
ኩሽያኔ በ ምይያ ኤተ ቤሲስ፤ ኤርስዮ አሽከረት ጎዳ ቤእዶ ዎዴ ኬህ 
ኡፈይትዶሶነ። 21 ዬሱስ ናአንቱዋከ ኤተው፥ «ሰሮቴተይ እንቴዮ ግዶ፤ ተ 
ኣወይ ተነ ኪትዶጋደን፥ ታንከ እንቴነ ኪተይስ» ያጊስ። 22 ሄጋ ጊዶጋፔ 
ጉይየን፥ ኤተ ቦል ኡፉ ጊድ ሼምፒስ፤ ቀስ፥ «ጌሸ አያና ኤክቴ። 
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20፡23 ማት 16፡19፤ 18፡18 21፡3 ሉቃ 5፡5 

23 እንቴ አቶ ጊዶ አሳ ነገረይ አቶ ጌቴተነ፤ እንቴ አቶ ጌናጌቱ ነገረይ 
አቶ ጌቴቴነ» ያጊስ።

ዬሱሰኔ ቶማሰ
24 ሽን ተመኔ ናኡ ኤርስዮ አሽከረቱፔ እሶይ፥ ሜንቴ ግዮ ቶማስ፥ 

ዬሱስ ዪዶ ዎዴ ኤታረ ዴኤነ። 25 ሄጋ ግሸው፥ ህንኮ ኤርስዮ አሽከረት 
ቶማሰው፥ «ኑን ጎዳ ቤእደ!» ያግዶሶነ።
ሽን ቶማስ ኤተው፥ «ምስማርየን እ ጨዴትዶ አ ኩሽየን ዴእየ መላታ 

ቤኤናንኔ ሄ መላታ ተ ብረዽየን ቦቼነን፥ ቀስ ተ ኩሽያ አ ምይየን ዬደ 
ቤኤነን ታን አመንኬ» ያጊስ።

26 ሳምንተፔ ጉይየን፥ ዬሱስ ኤርስዮ አሽከረት ቀስከ ሶን ሺቅ 
ኡትዶሶነ፤ ቶማስከ ኤታረ ዴኤስ። ከሬ ኮሬት ኡትዳሽን፥ ዬሱስ ዪድ፥ 
ኤተ ግዱወን ኤቂስ፤ ኤቅድ፥ «ሰሮቴተይ እንቴዮ ግዶ» ያጊስ። 27 ሄጋፔ 
ጉይየን፥ ዬሱስ ቶማሰ፥ «ኔ ኩሽያ ሃ ኤሃደ፥ ተ ኩሽያ ቤአ፥ ቀስ ኔ 
ኩሽያ ሃ ኤሃደ፥ ተ ምይየን ዬደ ቤአ፥ ኔን አመንያጋ ግደናፔ አትን፥ 
አመኔናጋ ግዶፐ!» ያጊስ።

28 ቶማስ ዛርድ፥ «ተ ጎደው፥ ተ ጦሰው!» ያጊስ።
29 ያግን ዬሱስ፥ «ኔን ተነ ቤእዶ ግሸው አመነደሰ፤ ቤኤነን 

አመንዳጌት አንጄትዳጌተ» ያጊስ።

ሀ መጣፋ ሀልቹዋ
30 ዬሱስ ሀ መጣፈን ጣፌትቤነ ሀረ ደሮ መላተተ በ ኤርስዮ አሽከረቱ 

ስንተን ኦቲስ። 31 ሽን ዬሱስ እ ክርስቶሰ፥ ጦሳ ነኣ ግድዮጋ እንቴ አመነነ 
መለኔ፥ ቀስ አ አመንድ አ ሱንተን ዴኡዋ እንቴ ዴመነ መለ፥ ሀጌ 
ጣፌቲስ።

ዬሱስ ላፑን ኤርስዮ አሽከረቱስ ቤቲስ

21  1 ሄጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ ጥብርያዶሰ ግዮ አባ ለንቅየን በ ኤርስዮ 
አሽከረቱዮ ናአንቱዋ ቤቲስ። እ ኤተው ሀጋደን ቤቲስ። 2 ስሞን 

ጴጥሮስኔ ሜንቴ ግዮ ቶማስ፥ ቃነ ገሊለፔ ዪደ ናትናኤል፥ ዘብድዮሰ 
ናትኔ ዬሱስ ኤርስዮ አሽከረቱፔ ሀረ ናአት እስፔ ዴኦሶነ።

3 ስሞን ጴጥሮስ ኤተው፥ «ታን ሞሌ ኦይቀነው በይስ» ያጊስ።
ያግን ኤት፥ «ኑንከ ኔናረ ባነ» ያግድ፥ ክይድ ዎልዎሉዋ ግዶ 

ጌልዶሶነ፤ ሽን ኤት ሄ ገለስ ቀም ሞሌ አይኔ ኦይቅቦኮነ።
4 ማለዶ ዎንታረ አወይ ክየናፔ ከሴ፥ ዬሱስ አባ ገጠን ኤቂስ፤ ሽን 

ኤርስዮ አሽከረት ዬሱሰ ግድዶጋ ኤርቦኮነ። 5 ዬሱስ ኤተ፥ «ናቶ፥ ሞሌ 
ኦይቅቤኬቲዬ?» ያጊስ።
ያግን ኤት ዛርድ፥ «አይኔ ኦይቅቦኮ» ያግዶሶነ።
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6 እ ዛርድ፥ «እንቴ 
ግትያ ዎልዎሉዋፔ 
ኡሸቸ በገኮ ዬግቴ፤ 
አመርዳጋ እንቴ 
ኦይቀነ» ያጊስ። ሄጋ 
ግሸው፥ ግትያ ኡሸቸ 
በገኮ ዬግን፥ ሞሌ 
ደርዶ ግሸው፥ ጎች 
ኬሰናጌ ኤተ ጦኒስ።*

7 ዬሱስ ሲቅዮ 
አሽከረይ ጴጥሮሰ፥ 
«ሀጌ ጎዳቴኔ!» ያጊስ። 
ስሞን ጴጥሮስ ጎዳ እ 
ግድዶጋ ስይዶ ዎዴ፥ 
ከሎ ዴእዮ ግሸው፥ በ 
ማዩዋ ማይድ፥ አባ ግዶ 
ጉፕ ጌሊስ። 8 ሽን ህንኮ 

ኤርስዮ አሽከረት ሞሌ ኩም ኡትዶ ግትያ ጎቺድ፥ ዎልዎሉወን አባፔ ገጥ 
ክይዶሶነ፤ ኤት አባፔ ናኡ ጤቱ ወረ ኬና ሃክድ ዴኦሶነፔ አትን፥ ኬህ 
ሃክድ ዴኦኮነ። 9 ኤት አባፔ ገጥ ክይዶ ዎዴ፥ ጢጥንታ ቦንቁወን ሞሌ 
ዴእያጋኔ ኦይታ ቤእዶሶነ።

10 ዬሱስ ኤተ፥ «ሀእ እንቴ ኦይቅዶ ሞልያፔ አመርዳጋ ሀምቴ» 
ያጊስ።

11 ስሞን ጴጥሮስ ዎልዎሉወን ጌልድ፥ ጤተኔ እሸተመኔ ሄዙ ዎገ 
ሞሌት ኩም ኡትዶ ግትያ ጎችድ፥ አባፔ ገጥ ኬሲስ፤ ሞሌ ሄጋ ኬነ ደሮ 
ግድንከ ግቴ ዳኬትቤነ።

12 ዬሱስ ኤተ፥ «ሃ ዪድ፥ ቀንእያ ቀንእቴ» ያጊስ። ኤርስዮ አሽከረቱፔ 
እሶይኔ፥ «ኔን ኦኔ?» ጊድ አ ኦይቸነው ጠልቤነ፤ አይስ ጊኮ፥ ጎዳ እ 
ግድዶጋ ኤት ኤርዶሶነ። 13 ዬሱስ ዪድ፥ ኦይታ ኤክድ፥ ኤተው እሚስ፤ 
ሞልያከ ሄጋደን እሚስ።

14 ዬሱስ ሀይቁዋፔ ዴንድዶጋፔ ጉይየን፥ በ ኤርስዮ አሽከረቱዮ ቤትሽን 
ሀጌ ሄዘንቶ።

ዬሱሰኔ ጴጥሮሰ
15 ኤት ቁማ ሚዶጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ ስሞን ጴጥሮሰ፥ «ዮነ ነአው 

ስሞና፥ ተነ ሀጌቱፔ ኣተደ ሲቀይ?» ያጊስ።
ስሞን ጴጥሮስ፥ «ኤ ጎደው፥ ታን ኔነ ዶስዮጋ ኔን ኤራሰ» ያጊስ።
ዬሱስ አ፥ «ተ ዶርሰ መረተ ሄመ» ያጊስ።
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16 ዬሱስ ቀስከ፥ «ዮነ ነአው ስሞና፥ ተነ ሲቀይ?» ያጊስ።
ስሞን ጴጥሮስ፥ «ኤ ጎደው፥ ታን ኔነ ዶስዮጋ ኔን ኤራሰ» ያጊስ።
ያግን ዬሱስ፥ «ተ ዶርሰተ ሄመ» ያጊስ።
17 ዬሱስ ሄዘንቱዋ፥ «ዮነ ነአው ስሞና፥ ተነ ዶሰይ?» ያጊስ።
ዬሱስ ሄዘንቱዋ ስሞን ጴጥሮሰ፥ «ተነ ዶሰይ?» ያግድ ኦይችዶ 

ግሸው፥ ጴጥሮስ አዘንድ፥ «ጎደው፥ ኔን ኡበባ ኤራሰ፤ ታን ኔነ ዶስዮጋ 
ኔን ኤራሰ» ያጊስ።
ያግን ዬሱስ፥ «ተ ዶርሰተ ሄመ። 18 ታን ኔዮ ቱማ ኦደይስ፤ ኔን 

ዎደለቴተን ዴእዮ ዎዴ፥ ኔ ጤሰን ቀበቱዋ ኔርከ ግጠደ፥ ኔን ኮይዶሳ 
ባሰ። ሽን ጭምዶጋፔ ጉይየን፥ ኔ ኩሽያ ምጨ ቤሳሰ። ኔነ ሀረ ኡረይ 
ግጥሴስ፤ ኔን ዶሴነሳከ ኤፌስ» ያጊስ። 19 ዬሱስ ሄጋ ጴጥሮስ አይ መለ 
ሀይቁዋ ሀይቅድ፥ ጦሳ ቦንችሰናኮኔ ኤርሰነው ጊስ፤ ቀስ ሄጋ ጊዶጋፔ 
ጉይየን፥ ዬሱስ ጴጥሮሰ፥ «ተነ ካለ» ያጊስ።

ዬሱሰኔ ሀንኮ ኤርስዮ አሽከራ
20 ጴጥሮስ ጉዬ ስምድ፥ ዬሱስ ሲቅዮ ኤርስዮ አሽከረይ ባፔ ጉዬረ 

ይያጋ ቤኢስ፤ ሄ ኤርስዮ አሽከረይ፥ ከሁዋ ምዮሰን ዬሱሰኮ ሺቅድ አ፥ 
«ጎደው፥ ኔነ ኣት እመነይ ኦኔ?» ያግዳጋ። 21 ጴጥሮስ ሄ ኤርስዮ አሽከራ 
ቤእድ ዬሱሰ፥ «ጎደው፥ ሀ ብተኔ ቀስ ዋነኔ?» ያጊስ።

22 ያግን ዬሱስ አ፥ «ታን ያነ ገከናስ እ ዴአነ መለ ታን ኮይኮ፥ ሄጌ 
ኔነ አይ ሜቲ? ኔን ተነ ካለ» ያጊስ።

23 ሄጋ ግሸው፥ ሄ ኤርስዮ አሽከረይ ሀይቄነ ግዮ ሃሰየይ እሸንቱ ኡባኮ 
ገኪስ፤ ሽን ዬሱስ፥ «ታን ያነ ገከናስ፥ እ ዴአነ መለ፥ ታን ኮይኮ፥ ኔነ 
አይ ሜቲ?» ጊዶጋፔ አትን፥ «ሀይቄነ» ግቤነ።

24 ሄ ዮሁዋባ መርከትዳጌኔ ቀስ ሄጋ ጣፍዳጌ ሄ ኤርስዮ አሽከራ፤ አ 
መርከቴተይ ቱመ ግድዮጋ ኑን ኤሮስ።

25 ዬሱስ ኦትዶ ሀረ ደሮበይከ ዴኤስ፤ ኡበበይ ሁጵየን ሁጵየን 
ጣፌትያኮ፥ ጣፌትየ መጣፈቱዮ ሀ ሙሌ ሰአይ ግደነባ ታዮ ምለቴነ። 
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