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1  1 ታን ጰውሎስ፥ ዬሱስ ክርስቶስኔ ቀስ ሀይቁዋፔ አ ዴንትደ ጦሰይ 
ኣወይ ኪትዶጋፔ አትን፥ አሰፔ ዎይኮ አሰ በጋረ ኪቴትዳጋ ግድኬ። 

2 ሀ ታንኔ ተናረ ዴእየ አመንየ እሸንት ኡበይ፥ ገላትያ ቢተን ዴእየ ዎሰ 
ኬተ ኡባስ ሰሮታ ኪቶስ።

3 ጦሰይ ኑ ኣወይኔ ኑ ጎደይ ዬሱስ ክርስቶስ እንቴዮ ኣሮ ኬሀቴታኔ 
ሰሮቴታ እሞ።

4 ኑ ጦሳ፥ ኑ ኣዋ ሼንየን ክርስቶስ ሀ ኢተ ኦሶይ ኦሴትዮ ዎድያፔ ኑነ 
አሸነ መለ፥ ኑ ነገራ ግሸው፥ በ ሁጵያ እሚስ። 5 ጦሳዮ ሜርናፔ ሜርና 
ገከናስ ቦንቾይ ግዶ። አምንእ።

ጰውሎስ

ገላትያ አሳስ
ጣፍዶ ኪታ

ግዱዋ ኤርሱዋ
ዬሱስ አሽያጋ ግድዮጋ ኦድየ ምሽራቾይ ዱመ ዱመ ሶሁወን ኦዴትሺንኔ 

አይሁደ ግዴነ አሰይከ አመንድ ኤክ ኤክ ቢሽን፥ «ክርስትያኔ ግደነው ሙሴ 
ህግያ ፖለነው ኮሺዬ ኮሼኔ?» ግዮ ኦይሸይ እስፔ ዴንዲስ። ሄ ዎዴ ጰውሎስ 
«ክርስትያኔ ግደነው ሙሴ ህግያ ፖለነው ኮሼነ፤ ዬሱሰን ኦረተ ዴኡዋ ዴመነው 
አኖይ አመኖ፤ አሰይ ጦሳ ስንተን ጥለነው ደንደይዮጌ አመኖ ጠላላነ» ያግድ 
ተማርሱዋ ዶሚስ። ሽን ቄር ኢስያ ግዶን፥ «አስ ጦሳ ስንተን ጥለነው ዬሱሰን 
አመንዮጋ ጠላለ ግዴነን፥ ሙሴ ህግያከ ፖለነው ኮሼስ» ያግ ያግድ ጰውሎሰ 
ትምርትያ ጰልቅየ አሰት ዴኦሶነ።
ጰውሎስ ሀጋ ገላትያ ኪታ ጣፍዶጌ ሀ በለ ትምርትየን ጭሜትደ አሳ ልኬ 

አመኑዋስኔ ክርስትነ ዴኡዋስ ዛርድ ካሌተናሰ። ጰውሎስ ኮይሮ ዶሚድ፥ እ 
በነ፥ «ታን ዬሱስ ኪትዶጋ» ያግድ ኤርሲድ ዶሜስ። ዬሱስ ኪትዶጋ ኦትድ አ 
ጤስዳጌ ጦሳፔ አትን፥ አሳ ግዴናጋኔ ቀስ እ ኪቴትዶጌ አይሁደ ግዴነ አሰቱሰ 
ግድዮጋ ቆንጭስድ ዮቴስ። ሄጋረከ ኦይሴትድ፥ አሰይ ጥለነው ደንደይዮጌ አመኖ 
ጠላላነ ግድዮጋ ኦዴስ። ዉርሴተ ምራፌቱን ክርስትና ኤሸይ ዬሱሰ አመንዮ 
አመኑዋፔ ክይየ ሲቁዋፔ ፑልትያጋ ግድዮጋ ኦዴስ።
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1፡13 ኦሱ 8፡3፤ 22፡4-5፤ 26፡9-11 1፡14 ኦሱ 22፡3 
1፡15-16 ኦሱ 9፡3-6፤ 22፡6-10፤ 26፡13-18 1፡18 ኦሱ 9፡26-30 

ዎንጌልያ ቱመይ እሱዋ ጠላለ
6 ክርስቶሰ ኣሮ ኬሀቴተን እንቴነ ጤስደ ጦሳ አግድ፥ ሀረ 

ዎንጌልያኮ፥ እንቴ ኤሌልድ፥ ዋን ስምዳኮ ተው ኦረተባ ግዲስ። 
7 እንቴነ ቡልአክያጌትኔ ክርስቶሰ ዎንጌልያ ጌለየነው ኮይየ አመርደ 
አሰት ዴኦሶነፔ አትን፥ ቱማፔ ሀረ ዎንጌሌ ባወ። 8 ሽን ሀረይ አቶ 
ኑነ ግድን፥ ዎይኮ ሰሉዋፔ ኪተንቸ ግድን፥ ኑን እንቴዮ ከሴ ዮትዶ 
ዎንጌልያ ምሽራቹዋፔ ዱመትያጋ እንቴዮ ዮትያባ ግድኮ፥ እ ቀንጌትዳጋ 
ግዶ። 9 ከሴ ኑን ጊዶጋደን፥ ሀእከ ናአንቱዋ ታን ገይስ፤ እንቴ ኤክዶ 
ዎንጌልያፔ ዱመትያጋ ኦንኔ እንቴዮ ዮትኮ፥ ሄ ኡረይ ቀንጌትዳጋ ግዶ።

10 ሀጌ ተነ አሰፔ ሰበ ኮይያባ ምለትሲ? አከይ! ታን ጦሰይ ሎኦ ግዮጋ 
ኮየይስ። ዎይኮ ታን አሰ ኡፈይሰነው ኮይያና? ታን ሀእከ አሰ ኡፈይሰነው 
ኮይያባ ግድያኮ፥ ክርስቶሰ አይሌ ግድኬ።

ጰውሎስ ዬሱስ ኪትዶጋ ክይዶ ኬሳ
11 ተ እሸንቶ፥ ታን እንቴዮ ዮትዶ ዎንጌልያ ምሽራቾይ አሰፔ ግዴናጋ 

እንቴዮ ዮተይስ። 12 አይስ ጊኮ፥ ታስ ዬሱስ ክርስቶስ ቆንጭሲስፔ አትን፥ 
ታን ዎንጌልያ አሰፔ ኤከቤይኬ፤ አስኔ ተነ ተማርስቤነ።

13 ከሴ ታን አይሁደ አመኑወን ዴእዮ ዎዴ፥ ዋነ ዴእዳኮ፥ እንቴ 
ስይዴተ፤ ታን ጦሳ ዎሰ ኬታ ቀሬት በይነን ዬዴታስኔ ጠይሰነው 
ባጤታስ። 14 ተ ዎዴ ዴእደ ተ ደቦቱፔ ደሮተ አይሁደ አመኑዋ ህግያ 
ናግዮገን ኣዸይስ፤ ኑ ኣወቱ ዎጋ ኦፔኔ ኣዸደ ሲቃስ።

15-16 ሽን ጦሰይ በ ኣሮ ኬሀቴተን፥ ታን ብሮን ተ ኣዬ ኡሉወን 
ዴእሽን፥ ባዮ ኦተነው ተነ ጤሲስ፤ አባ ዮትየ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ 
አይሁደ ግዴነ አሳዮ ታን ዮተነ መለ፥ ጦሰይ በ ነኣ ተው ቆንጭሰነው 
ኮይዶ ዎዴ፥ ዞሬተነው ኦኮኔ በቤይኬ። 17 ዎይኮ ታፔ ከሴ ዬሱስ 
ኪትዶጌቱረ ገይተነው ዬሩሰላሜ በቤይኬ፤ ሽን ታን ሶሁዋረ አረበ ግዮ 
ቢታ ባስ። ሄጋፔ ደመስቆ ግዮ ከተማ ስማስ። 18 ሄዙ ለይተፔ ጉይየን፥ 
ጴጥሮሳረ ገይተነው ዬሩሰላሜ ባደ፥ ኣረ ተመኔ እቸሹ ገለሳ ኡታስ። 
19 ሽን ዬሱስ ኪትዶጌቱፔ ጎዳ እሻ ያቆበፔ አትን፥ ሀረቱረ ገይተቤይኬ።

20 ታን እንቴዮ ጣፍዮገን ዎርዶይ ባወ፤ ታን እንቴዮ ዎርዱዋ 
ኦዴናገው ጦሰይ መርከ!

21 ሄጋፔ ጉይየን፥ ሶርያ ግዮ ቢታኔ ክልቅያ ግዮ ቢታ ባስ። 22 ይሁደን 
ዴእየ ዎሰ ኬተቱን ሄ ዎዴ ኡትየ አመንየ አሰት ተናረ ሜዜ ግዶኮነ። 
23 ሽን ሀረ አሰይ፥ «ኑነ ዬዴት ዩይየ ብተኔ ሀጋፔ ከሴ እ ጠይሰነው 
ኮይዮ አመኑዋባ ሀእ ዮቴስ» ያግዮጋ ኤት ስይዶሶነ። 24 ስይድ ተበን ጦሳ 
ገለትዶሶነ።

ገላትያ 1
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2፡1 ኦሱ 11፡30፤ 15፡2 2፡6 ዛር 10፡17 

ጰውሎስ ዬሱስ ኪትዶጋ ግድዮጌ ዬሱስ ኪትዶ ሀረቱ አቸን ኤሬቲስ

2  1 ሄጋፔ ስመደ ታን ተመኔ ኦይዱ ለይታፔ ጉይየን፥ በርናባሳረ 
ናአንቱዋ ዬሩሰላሜ በይደ፥ ቲተከ ተናረ ኤከደ ባስ። 2 ጦሰይ ተው 

አጁተን ቆንጭስዶ ግሸው ባስ፤ ባደ ታን ሀእ ኦትዮ ኦሶይ ዎይኮ ከሴ 
ኦትዶጌ ሜለ አቴነ መለ፥ ዎሰ ኬታ ካሌትያጌተ ዱመ ሺሸደ፥ አይሁደ 
ግዴነ አሳዮ ታን ዮትዮ ዎንጌልያ ምሽራቾይ አይ መለኮ ኤተስ ዮታስ። 
3 ሽን ሀረይ አቶ ተናረ ዴእየ ቲተ እ ግሪኬ ቢተ አሰ ግድሽን፥ ቀጠሬቶ 
ጊድ ጎደትቦኮነ። 4 ግድንከ፥ ዎርዱዋ ኑዮ እሸንተ ምለትድ ዪድ፥ ኑናረ 
ወለሄትደ ደሮ አሰት አ ቀጠረነው ኮይዶሶነ። ሄ አሰት ክርስቶስ ዬሱሰን 
ኑዮ ዴእየ ኑን ኮይዶጋደን ሀነነ ደንደይዮ ሼንያ ጦሞሰነው፥ ዉቄትድ 
ኑ ግዶ ጌልዶሶነ። ጌልድ ኑነ አይሌ ኦተነው ኮይዶሶነ። 5 ሽን ዎንጌልያ 
ቱመቴተይ እንቴናረ ምንድ ዴአነ መለ፥ ኑን ሀረይ አቶ እስ ሳትየውከ 
ኤተዮ ሃሬትቦኮ።

6 ሽን ሀለቀ ምለትያጌት ታዮ አይኔ ኦረተ ቆፈ እምቦኮነ፤ ሀጋ አይስ ግያና 
ጊኮ፥ ሀጋፔ ከሴ ኤት ኦነ ግድንከ ተነ ሜትያባ ግዴነ፤ ጦሰይ አሰ ሶምኦ 
ጤልድ ፕርዴነ። 7 ሽን ጉዬፔ ጦሰይ ጴጥሮሰስ፥ አይሁደቱዮ ዎንጌልያ 
ምሽራቹዋ ዮትዮ ሀደራ እምዶጋደን፥ ተውከ አይሁደ ግዴነ አሳዮ ዎንጌልያ 
ምሽራቹዋ ዮትዮ ሀደራ እምዶጋ ኤት ቤእዶሶነ። 8 አይስ ጊኮ፥ ጴጥሮስ 
አይሁደቱዮ ዬሱስ ኪትዶጋ ግድዶጋደን፥ ታንከ ጦሳ ዎልቀን አይሁደ ግዴነ 
አሳዮ ዬሱስ ኪትዶጋ ግዳስ። 9 ቀስ ካሌትያጌተ ምለት ቤትያጌት፥ ያቆብ፥ 
ጴጥሮስኔ ዮሃንስ፥ ታዮ እሜትደ ኣሮ ኬሀቴታ ኤርድ፥ ተነኔ በርናባሰ 
ኑ ኩሽያ ኦይቅድ ሰሮትዶሶነ። ታንኔ በርናባስ አይሁደ ግዴነ አሳ ግዶን 
ኦተናደን፥ ቀስ ኤት አይሁደቱ ግዶን ኦተናደን ቀችድ ዴንድደ። 10 ኤት ኑነ 
ከሴሰፔከ ታን ኦተነው ቆፐይደ ዴእዮ ህዬሰተ ቆፐናጋ ጠላላ ሀሰይስዶሶነ።

ጰውሎስ አንጦክየን ጴጥሮሰ ትምርትያ ጰልቂስ
11 ሽን ጴጥሮስ አንጦክያ ግዮ ከተማ ዪዶ ዎዴ፥ እ ሞርዶ ግሸው፥ 

ቆንጭየን ታን አ፥ «ኔን ሞረንቸ» ያጋስ። 12 አይስ ጊኮ፥ ያቆበ መተፔ 
ኪቴትደ አመርደ አሰይ ያናፔ ከሴ አይሁደ ግዴነ አሰቱረ ቁማ ሜስ፤ 
ሽን ኤት ዪዶጋፔ ጉይየን፥ አይሁደ ግዴናጌተ ቀጠረነው ኮይያጌቱዮ 
የይዶ ግሸው፥ በ ኩሽያ ጉዬ ኤክድ፥ አይሁደ ግዴናጌቱፔ ሻሄቲስ። 
13 ቀስ ህንኮ አመንደ አይሁደት ጴጥሮሳረ የሻ ዶምዶሶነ፤ ሀረይ አቶ 
በርናባስከ ኤታረ የሸንቸ ግዲስ።

14 ሽን ኤት ዎንጌልያ ቱመቴታደን፥ ሱሬ ሄሜቴናጋ ቤአደ፥ ጴጥሮሰ 
ሄ ኡበ አሳ ስንተን፥ «ኔን አይሁደ ግደይደ፥ አይሁደቱደን ግዴነን 
አይሁደ ግዴናጌቱደን ዴኣሰ፤ ሽን ያትን፥ ዋተደ አይሁደ ግዴናጌተ፥ 
‹አይሁደቱደን ዴእቴ› ያገደ ጎደተይ?» ያጋስ።
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2፡16 መዘ 143፡2፤ ሮሜ 3፡20፥ 22 3፡6 ዶሜ 15፡6፤ ሮሜ 4፡3 3፡7 ሮሜ 4፡16 
3፡8 ዶሜ 12፡3 

አይሁደትከ አይሁደ ግዴናጌትከ አትዮጌ አመኑዋነ
15 ኑን ዬሌተን አይሁደ፤ ነገረንቸ ግድደ አይሁደ ግዴነ አሰተ ግዶኮ። 

16 ያንንከ፥ አስ ዬሱስ ክርስቶሰ አመንድ ጥለናፔ አትን፥ ህግያ ናግዮገን 
ጥሌናጋ ኤርደ፤ አሹዋ ማይደ አሰይ ኡበይ ህግያ ናግዮገን ጥሌነ ግሸው፥ 
ኑን ኑ ሁጴንከ ህግያ ናግዮገን ግዴነን፥ ክርስቶሰን አመንድ ጥለነ መለ፥ 
ክርስቶስ ዬሱሰን አመንደ።

17 ሽን ኑን ክርስቶሰን ጥለነው ኮይያጌተ ግዲድ፥ ኑ ሁጴን ነገረንቸ ግድ 
ቤትኮ፥ ያትን ክርስቶስ ነገራ ተማርስያጌ? ሄጌ ሙሌከ ዎርዶ! 18 አይስ 
ጊኮ፥ እስቶከ ቆለርግዶጋ ታን ዛሬተደ ኬጥያጋ ግድኮ፥ ታን ተ ሁጴን 
ህግያ ሜንትያጋ ግድዮጋ ኤርሰይስ። 19 ታን ጦሳዮ ፐጠ ዴአነ መለ፥ ህግያ 
በጋረ ህግያዮ ሀይቃስ። 20 ታን ክርስቶሳረ አ መስቀልያ ቦል ምስማርየን 
ጥሼተደ ከቄታስ፤ ስም፥ ሀእ ፐጠ ዴእያጌ ተነ ግድኬ። ሽን ክርስቶስ ተ 
ግዶን ዴኤስ፤ ታን ሀእ ዴእዮ ዴኦይ፥ ተነ ሲቅድ፥ ተ ግሸው፥ በ ሁጵያ 
እምደ ጦሳ ነአን ዴእየ አመኑዋነ። 21 ታን ጦሳ ኣሮ ኬሀቴታ እጥኬ፤ 
አሰይ ህግያ በጋረ ጥሎቴተ ዴምያባ ግድኮ፥ ያትን ክርስቶስ ጮ ሜለ 
ሀይቂስ ያግዮጋ።

ጥሎቴተይ ክርስቶሰን አመኒነፔ አትን ህግያ ፖልን ቤቴነ

3  1 አኬክ በይነ ገላትያ አሰቶ፥ እንቴ አይፍያ ስንተን ክርስቶስ 
መስቀልያ ቦለን ምስማርየን ጥሼትድ ከቄትዶ ምስሌ ቆንጭድ ቤቴስ። 

ያትን፥ ቱመው እንቴ አዘዜቴነ መለ፥ እንቴነ ብትደይ ኦኔ? 2 አኔ ታዮ ሀ 
እስ ዮሄ ጠላልዮ ዮትቴ፡ ጦሳ አያና፥ ህጌ ግዮጋ ናግድ ኤክዴቲዬ ዎይኮ 
አመኑወን ስይድ ኤክዴቲ? 3 እንቴ ሄጋ ኬነ ኤዬ? ጦሳ አያነን ዶምድ፥ 
ሀእ እንቴ ዎልቀን ፖሌቲ? 4 እንቴ ዳፉረ ኡበው አይኔ ጎእ ባዌ? ቱማፔ 
ጎአይ ዴኤስ። 5 ያትን፥ ጦሰይ እንቴዮ ጌሸ አያና እምዮጌኔ እንቴ ግዶን 
መላታ ኦትዮጌ፥ ህጌ ግዮጋ እንቴ ኦትዶ ግሸታሴዬ? ዎይኮ ዎንጌልያ 
ምሽራቹዋ ስይድ፥ እንቴ አመንዶ ግሸታሴ?

6 ሄጋደንከ፥ አብረሃም ጦሳ አመንዶ ግሸው፥ ጦሰይ ሄጋ አዮ 
ጥሎቴተን ቆዲስ። 7 ሄጋ ግሸው፥ አመንያጌት አብረሃመ ዘሬ ግድዮጋ 
ኤርቴ። 8 ጦሰይ አይሁደ ግዴነ አሳ አመኑወን ጥልሰናጋ ጦሳ መጣፈይ 
ከሴት ቤእድ፥ «ሀ ሰአን ዴእየ አሰይ ኡበይ ኔነን አንጄተነ» ያግድ፥ 
ዎንጌልያ ምሽራቹዋ አብረሃመዮ ከሴትድ ዮቲስ። 9 ሄጋ ግሸው፥ አብረሃም 
አመንድ አንጄትዶጋደን፥ አመንያጌት አብረሃማረ አንጄተነ።

10 ህግያ ኦሱወን አመኔትድ ዴእያጌት ኡበይ ቀንጌታ ግዶን ዴኦሶነ፤ 
አይስ ጊኮ፥ ጦሳ መጣፈይ፥ «ህግያ መጣፈን ጣፌትደ ኡበበን ዴኤናጌኔ 
ፖሌናጌ ኦንኔ ቀንጌትዳጋ» ያጌስ። 11 ጦሳ መጣፈይ፥ «ጥሎይ አመኑወን 
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3፡11 እምባ 2፡4 3፡12 ዎጋ 18፡5 3፡13 ዛር 21፡23 3፡16 ዶሜ 12፡7 
3፡17 ኬሳ 12፡40 3፡18 ሮሜ 4፡14 

ዴአነ» ግዮ ግሸው፥ ኦንኔ ጦሳ ስንተን ህግያ ናግዮገን ጥሌናጌ 
ኤሬትዳጋ። 12 ህጌ አመኑወን ዜምፔነ፤ ሽን ጦሳ መጣፈይ፥ «ህጌ ግዮጋ 
ፖልያጌ አን ፐጠ ዴአነ» ያጌስ።

13 ጦሳ መጣፈን፥ «ምተ ቦል ከቄት ሀይቅየ ኦንኔ ቀንጌትዳጋ» ጌቴት 
ጣፌትዶ ግሸው፥ ክርስቶስ ኑ ግሸው ቀንጌትዳጋ ግድድ፥ ኑነ ህግያ 
ቀንጌታፔ ዎዚስ። 14 ክርስቶስ ሄጋ አይስ ኦትዴ ጊኮ፥ ጦሰይ እመነ ጊዶ 
ጌሸ አያና ኑን አመኑወን ኤከናዳንኔ አብረሃመ አንጆይ በ በጋረ አይሁደ 
ግዴነ አሳ ገከነ መለ ጊድ ኦቲስ።

ህጌ ህዶታ ቃላ ሻሬነ
15 ተ እሸንቶ፥ ታን አስ ግዮጋደን እንቴዮ ገይስ፤ ሀረይ አቶ ናኡ አሰት 

እስ ዮሆ ሃሰይድ፥ ማቻ ዎቶጋፔ ህን በገን፥ ኦንኔ ሄ ማቻ ብርሸነው 
ዎይኮ ሀረባ ሄ ማቻ ቦል ጉጀነው ደንደዬነ። 16 አብረሃምኔ አ ዜሬተት 
ጦሰይ ስንተፔ እመነ ጊድ ሃሰይዶጋ ስይዶሶነ። ጦሳ መጣፈይ ደሮ አሳዮ 
ሃሰይዮጋደን፥ «ኔ ዜሬተቱዮ» ጌነ፤ ዎይጊ ጊኮ፥ «ኔ ዜሬታዮ» ያጌስ። 
ሄጌኔ፥ እስ አሰ ጠለ ጌስ፤ እከ ክርስቶሰ።

17 ታን ግዮጌ ሀጋ፤ ጦሰይ ማቻ ዎትድ፥ ሄ ማቻ ታን ናገነ ያጊስ። 
ኦይዱ ጤተኔ ሀስተሙ ለይታፔ ጉይየን ዪደ ህጌ ጦሰይ ዎትዶ ማቻ 
ጠይሰነውኔ ስንተፔ እመነ ጊድ ሃሰይዶጋ ድገነው ደንደዬነ። 18 አይስ 
ጊኮ፥ ጦሰይ እምዮ ላተይ ህግየን ቤትያጋ ግድኮ፥ ያትን ጦሰይ ስንተፔ 
እመነ ጊድ፥ ሃሰይዶጋነ ግዴነ ግዮጋ፤ ሽን ጦሰይ እመነ ጊድ ሃሰይዶገን 
ላታ አብረሃመዮ እሚስ።

19 ያትን፥ ህጌ አይስ ዴኢ? ህጌ ሞሮ ኦሶ ግድያበይ አይበኮ ቤሰነው 
ጦሰይ እመነ ጊድ ሃሰይዶ አብረሃመ ዘሬ ያነ ገከናሽን ጉጄቲስ፤ ኪተንቻ 
በጋረ እስ ጋነትያገን እሜቲስ። 20 ጋነይ እስ ኡራ ጠላላሰ ግዴነ፤ ሽን 
ጦሰይ እሱዋ።

ህግያ ሀልቹዋ
21 ያትን፥ ጦሰይ ስንተፔ እመነ ጊድ ሃሰይዶጋ፥ እስ ህጌ፥ «ሀኔነ» ያጊ? 

አከይ! ሙሌከ ጌነ። አይስ ጊኮ፥ ህጌ አሳዮ ዴኡዋ እመነው ደንደይያባ 
ግድኮ፥ ጥሎቴተይከ ቱሙ ህግያፔ ቤቴስ ግዮጋ። 22 ሽን ዬሱስ ክርስቶሰ 
አመንን፥ ጦሰይ ስንተፔ እመነ ጊድ ሃሰይዶጌ፥ አመንያጌቱዮ እሜተነ 
መለ፥ አሰይ ኡበይ ነገራስ ሃሬትድ ዴእዮጋ፥ ጦሳ መጣፈይ ዮቴስ።

23 ሽን አመኖይ ያናፔ ከሴ፥ ስንተፔ ቆንጨነ አመኑዋዮ ህጌ ኑነ 
ቀሼትደ አሳደን ጎርድ ዎቲስ። 24 ሄጋ ግሸው፥ ኑን አመኑወን ጥለነ መለ፥ 
ክርስቶስ ያነ ገከናስ ህጌ ኑነ ናግያጋ ግዲስ። 25 ሽን ሀእ ስም አመኖይ 
ዪዶ ግሸው፥ ህጌ ሀጋፔ ስንተው ኑነ ናግያጋ ግዴነ።
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26 እንቴ ኡበይ አመኑዋ በጋረ ክርስቶስ ዬሱሰን ጦሳ ናተ። 27 አይስ 
ጊኮ፥ እንቴ ክርስቶሳረ እሱዋ ግደነ መለ ጠመቄትደ ኡበት ክርስቶሰ 
ማይዴተ። 28 ሄጋ ግሸው፥ አይሁደ አሳ ግዶንኔ ግሪኬ አሳ ግዶን ዱመቴት 
ባወ፤ አይሌ ዎይ ጎቀ ግዶን ዱመቴት ባወ፤ አቱማሰ ዎይ መጫሰ 
ግዶን ዱመቴት ባወ። አይስ ጊኮ፥ እንቴ ኡበይከ ክርስቶስ ዬሱሰን እስ 
አሰ። 29 እንቴ ክርስቶሰባ ግድኮ፥ ስም እንቴ አብረሃመ ዘሬ፤ ቀስ ጦሰይ 
ስንተፔ እመነ ጊድ ሃሰይዶጋ ላትያጌተ።

ኑን ጦሳ ናተ ግድዮጋ

4  1 ሽን አኬክቴ፤ በ ኣዋባ ላትየ ነአይ ናቴተን ዴኢድ፥ ዴእያባ 
ኡበው ጎደ ግድኮከ፥ አሽከረቱፔ ዱመትዮስ ባወ። 2 ሽን በ ኣወይ 

ጊዶ ዎዴ ዉረነ ገከናሽን፥ አ ሀደራ ኤክዳጌቱ ኩሽያንኔ አ ሚሻ ናግያጌቱ 
ኩሽየን ዴኤስ። 3 ሄጋደን ኑንከ ቀስ ናቴተን ዴእዮ ዎዴ፥ ሀ ሰኣ ሃርየ 
አያነቱስ አይሌትደ። 4 ሽን ዎድያ ዉርሴተይ ገክዶ ዎዴ፥ ጦሰይ መጫስ 
ዬልዶጋ፥ ህግያ ገርሰን ዬሌትዳጋ፥ በ ነኣ ኪቲስ። 5 አይስ ኪትዴ ጊኮ፥ 
ህግየን ሃሬትድ ዴእያጌተ ዎዘነውኔ ኑነ በ ናተ ኦተነው ኪቲስ።

6 ጦሰይ እንቴ አ ናተ ግድዮ ግሸው፥ «አባ፥ ተ ኣወው» ጊድ ዋስየ በ 
ነኣ አያና፥ ኑ ዎዘና ግዶ ኪቲስ። 7 ሄጋ ግሸው፥ ሀጋፔ ስንተን ኔን ጦሳ 
ነአ ግድዮጋፔ አትን፥ አይሌ ግደከ፤ ቀስ ኔን አ ነአ ግድኮ፥ ክርስቶሰ 
በጋረ ጦሳባ ላትያጋ።

ጰውሎስ ገላትያ አሳባ ህርጊስ
8 ሽን እንቴ ሀጋፔ ከስየን ጦሳ ኤሬነን ዴኢድ፥ ጦሰ ግዴናጌቱዮ አይሌ 

ግድድ ሃሬትዴተ። 9 ሽን ሀእ ጦሳ ኤርድ፥ ኡበከ ጦሰን ኤሬቲችድ፥ ላፈኔ 
ቀስ ከሬትደ ሀ አያነቱኮ ዋንድ ስሜቲ? ዎዽ ኤቅድ፥ አይሌ ግድድ፥ 
ናአንቱዋ ኤተዮ ሃሬተነው ኮዬቲ? 10 ገለሳ፥ አግና፥ ዎድያኔ ለይታ እንቴ 
ሎይት ናጌተ። 11 ተነ እንቴበይ የሼስ፤ ታን እንቴዮ ጮ ሜለ ዳፉርደናሸ?

12 ተ እሸንቶ፥ ታን እንቴነደን ሀንዶ ግሸው፥ «እንቴከ ተነደን ሀንቴ» 
ጋደ፥ እንቴነ ዎሰይስ፤ እንቴ ተነ አይኔ ናቅቤኬተ። 13 ታን ኮይሮ እንቴዮ 
ዎንጌልያ ዮትዶጌ ተነ ሀርግስሺነ ግድዮጋ እንቴ ኤሬተ። 14 ታዮ ፐየቴተይ 
ጉጥድ፥ እንቴዮ ፓጬ ግድንከ፥ ተነ ከርቤኬተ፤ ሼኔትኔቤኬተ። ሄጋ ግሻ 
ኡበ ተነ ጦሳ ኪተንቻ ሞክዮጋደን፥ ዎይኮ ክርስቶስ ዬሱሰ ሞክዮጋደን 
ሞክዴተ።

15 ያትን፥ ሄኮ እንቴ ኡፈይትዮጌ ቤቴነ! ተነ ግድኮ፥ እንቴዮ ደንደዬትያባ 
ግድን፥ ታዮ እንቴ እንቴ አይፍያ ሾድ እምያኮኔ እጤናጋ መርከተይስ። 
16 ያንን ታን እንቴዮ ቱማ ዮትዮ ግሸው፥ እንቴ ሞርኬ ግድያና?

17 ሀረ አሰት እንቴዮ ቀሬትያባ ምለቶሶነ፤ ሽን ኤተ ቆፈይ ሎኤነ፤ 
አይስ ጊኮ፥ እንቴ ኤተዮ ቀሬተነ መለ፥ ታፔ እንቴነ ሻከነው ኮዮሶነ። 
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18 ሽን ታን እንቴ መተን ዴእዮ ዎዴ ጠላለን ግዴነን፥ ኡበ ዎዴከ 
ሎኦበን እንቴ ኮዬትያጌተ ግድኮ ሎኦ።

19 ተ ሲቆ ናቶ፥ ክርስቶሰ ሜሬተይ እንቴነን ቤተነ ገከናሽን፥ መጫስዮ 
ማሬተይ ቱገይዮጋ ኬና፥ ታን እንቴ ግሸው ሰሄተይስ። 20 ሽን ታን እንቴዮ 
ህርግዮ ግሸው፥ ሀእ እንቴ መት ባደ እንቴናረ ዶነን ሃሰይያኮ፥ ደሮ 
ዶሰይስ።

አጋረኔ ሳረ ሌምሶ ግድዶ ሀኖተ
21 ህግየን ሃሬትድ ዴአነው ኮይያጌቶ፥ ህጌ ግዮጋ ስዬኬቲ? አኔ ታዮ 

ዮትቴ። 22 አይስ ጊኮ፥ ጦሳ መጣፈይ፥ «አብረሃመዮ አይሌፔኔ ጎቄፔ 
ዬሌትደ ናኡ ናት ዴኦሶነ» ያጌስ። 23 ሽን አይሌ ነአይ አስ ነአ ዬልዮ 
ማራደንከ ዬሌቲስ፤ ቀስ ጎቄ ነአይ፥ ጦሰይ ስንተፔ እመነ ጊድ ሃሰይዶገን 
ዬሌቲስ።

24 ሀ መጫሰት ናኡ ማቸ ግድዮ ግሸው፥ ሀጌ ሌምሶ ግደነ ደንደዬስ። 
ኤተፔ እስንያ፥ ሲና ዴርያፔ ዪዳረ፥ በ ናተ አይሌቴታዮ ዬላሱ፤ አከ 
አጋሮ። 25 ሀ አጋረ አረበ ግዮ ቢተን ዴእየ ሲና ዴርየን ሌምሴተውሱ፤ 
ቀስከ ሀእ ዴእየ ዬሩሰላሜን ሌምሴተውሱ፤ አይስ ጊኮ፥ ዬሩሰላሜ 
ከተመይ በ ግዶን ዴእየ አሰ ኡባረ አይሌቴተን ዴኤስ። 26 ሽን ሰሉወን 
ዴእየ ዬሩሰላመ አይሌቴተን ዴኡኩ፤ አ ኑስ ኣይዮ። 27 አይስ ጊኮ፥ ጦሳ 
መጣፈይ ያጌስ፤

«ቢ፥ ዬለቤነ መይኔ፥ ኡፈይተ፤
ማሬት ኦይቅ ኤሬናሬ፥ ኔ ቃላ ጦቁ ኦተደ እልለ!

አይስ ጊኮ፥ በ አዝናረ
ዴእየ መጫሴፔ፥ በርከ ዴእየ መጫሴዮ

ደሮ ናት ዴአነ»
ያጌስ።

28 ተ እሸንቶ፥ ኑንከ ይሳቀደን፥ ጦሰይ ስንተፔ እመነ ጊዶ ናተ። 
29 ሽን ሄ ዎዴ አሰ ማራደን ዬሌትዳጌ፥ ጦሳ አያነይ ጊዶጋደን ዬሌትዳጋ 
ዬዴት ዩይዶጋደን፥ ሀእከ ሄጋ መለ። 30 ሽን ጦሳ መጣፈይ ዎይጊ? 
«አይሌ ነአይ ጎቄ ነኣረ እስፔ ላቴነ ግሸው፥ አይልዮ እ ነኣረ ገተደ ኬሰ 
ዬደ» ያጌስ። 31 ሄጋ ግሸው፥ ተ እሸንቶ፥ ኑን ጎቄ ናተ ግድዮጋፔ አትን፥ 
አይሌ ናተ ግዶኮ።

ክርስቶሰን አይሌቴታፔ ክይዮጋ

5  1 ኑን አይሌቴት በይነን፥ ዴአነ መለ፥ ክርስቶስ ኑነ አይሌቴታፔ 
ኬሲስ፤ ስም ምንድ ኤቅቴ፤ ናአንቱዋ አይሌቴታ ቀምበረን 

ጌሎፕቴ።
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2 ስይቴ፥ ታን ጰውሎስ፥ እንቴነ ያገይስ፤ እንቴ ቀጠሬትያባ ግድኮ፥ 
ክርስቶስ እንቴነ አይኔ ጎኤነ። 3 ቀጠሬትየ ኡበት ህጌ ግዮጋ ኡባ ፖልድ 
ናገነው ቤስዮጋ ጉጀደ ሀሰይሰይስ። 4 ህግያ ናግድ ጥለነው ኮይያጌቶ፥ 
ክርስቶሰፔ ሻሄትዴተ፤ ጦሳ ኣሮ ኬሀቴታፔከ ኩንድዴተ። 5 ኑነ ግድኮ፥ 
ኑን ጦሳ አያና በጋረ አመኑወን ጥለነው ኡፈይሰን ናጎስ። 6 አይስ ጊኮ፥ 
ኑን ክርስቶስ ዬሱሳረ እስፔ ዴእን፥ ሲቁወን ኦትየ አመኑዋፔ አትን፥ 
ቀጠሬትንከ፥ ቀጠሬቴነን አግንከ ኑነ አይኔ ጎኤነ።

7 ከሴ ሎኦ ኦቴተ፤ ሽን ቱመቴታዮ እንቴ አዘዜቴነ መለ፥ ኦኔ እንቴነ 
ድግደይ? 8 ሀ ጭሞይ እንቴነ ጤስደ ጦሳፔ ይቤነ። 9 አሰይ ግዮጋደን፥ 
ጉተ እርሾይ ሙነቃ ኡባ ዴንቴስ። 10 እንቴ ሀረባ ቆፔናጋ ታን ጦሰን 
አመኔተይስ፤ ሽን እንቴነ ወይስየ ኡረይ ኦነ ግድኮኔ፥ ጦሳፔ በ ፕርዳ 
ኤከነ።

11 ሽን ተ እሸንቶ፥ ታን ሀኖ ገከነው ቀጠረይ ኮሽዮጋ ዮትያባ ግድኮ፥ 
ተነ አይስ ዬዴትዮና? ሄጌ ቱመ ግድያኮ፥ ታን ክርስቶሰ መስቀልያባ 
ተማርስን አይኔ ወይስያብ ባወ። 12 እንቴነ ወይስያጌት በንተነ በንተርከ 
ሙሬሶርኮናሸ!

13 እንቴነ ግድኮ፥ ተ እሸንቶ፥ አይሌቴታፔ ክየነው ጤሴትዴተ። 
ግድንከ አይሌቴታፔ እንቴ ክይዶገን፥ እንቴ አሰቴታ አሞይ እንቴነ 
ሃሮፖ። ሄጋ ግሻ ሲቁወን እሶይ እሱዋዮ ሃሬትቴ። 14 አይስ ጊኮ፥ ህጌ 
ኡበይ እስ ሃሰየን ቀሼቴስ፤ እከ፥ «ኔ ሾሩዋ ኔ ሁጴደን ሲቀ» ያግያጋ። 
15 ሽን እንቴ እሶይ እሱዋረ ሰጤትያባኔ ሜቴትያባ ግድኮ፥ እንቴ እንቴ 
ግዶን ዉሬነ መለ ናጌትቴ።

አያናኔ አሹዋ
16 ሽን ስይቴ፤ ጦሳ አያነይ እንቴነ ካሌትያባ ግድኮ፥ እንቴ አሰቴታ 

አሙዋ ሙሌከ ፖሌኬተ። 17 አይስ ጊኮ፥ ኑ አሰቴተይ አሞትዮባ ጌሸ 
አያነይ እጤስ፤ ቀስ ጌሸ አያነይ አሞትዮባ ኑ አሰቴተይ እጤስ፤ ሀጌት 
እሶይ እሱዋረ እጤቶሶነ። ሄጋ ግሸው፥ እንቴ ዶስዮባ ኦተነው ደንደዬኬተ። 
18 ሽን ጦሳ አያነይ እንቴነ ካሌትያባ ግድኮ፥ ህጌ እንቴነ ሃሬነ።

19 አሰቴታ ኦሶይ ኤሬትዳጋ፤ እከ አይቤ ጊኮ፥ ሻረሙጥዮጋ፥ 
ቱነቴታ፥ ዬላ ጠይዮጋ፥ 20 ኤቀው ጎይንዮጋ፥ ብትዮጋ፥ ሞርኬቴታ፥ 
ፐለማ፥ ቀናትዮጋ፥ ሀንቁዋ፥ በነ ጦቅስዮጋ፥ ኦዬትዮጋ፥ እሶይ እሱዋፔ 
ሻሄትዮጋ፥ 21 ምቀይንዮጋ፥ ዎርዮጋ፥ መቶትዮጋ፥ ዬተንቸ ክይዮጋኔ ሀጌተ 
ምለትያጌተ። ከሴከ ታን እንቴዮ ዮትዶጋደን፥ ሀጌተ ምለትያጌተ ኦትያጌት 
ጦሳ ከዎቴታ ላቶኮነ።

22 ሽን ጌሸ አያና አይፌ፥ ሲቁዋ፥ ኡፈይሳ፥ ሰሮቴታ፥ ደንደያ፥ 
ኬሀቴታ፥ ሎኦቴታ፥ አመኑዋ፥ 23 አሽኬቴታ፥ በ ሁጵያ ናግዮጋ። ሀጌተ 
ምለትያጌተ ድግየ ህጌ ባወ።
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24 ክርስቶስ ዬሱሰባ ግድያጌት በንተ አሰቴታ አ ኢተ ቆፋረኔ አ 
አሙዋረ እስፔ መስቀልያ ቦለን ምስማርየን ጥሽድ ከቅዶሶነ። 25 ኑን ጌሸ 
አያነን ዴእኮ፥ ኑነ ቀስ ጌሸ አያነይ ካሌቶ። 26 አኔ ኦቶሬትዮጋ፥ ዎይኮ 
እሶይ እሱዋ ዪሎይዮጋ፥ ዎይኮ እሶይ እሱዋ ቀናትዮጋ አጎስ።

እሶይ እሱዋረ ማዴትዮጋ

6  1 ተ እሸንቶ፥ እንቴ አያነን ዴእያጌት እስ ኡረይ አይ ሞሮ ኦትድ፥ 
ቤትኮኔ፥ አሽኬቴተ አያነን አ ሱርስቴ፤ ቀስ እንቴ ፓጬቴነ መለ፥ 

እንቴ ሁጵያ ናግቴ። 2 እሶይ እሱዋ ቶሁዋ ቶክቴ፤ ሄጋ ኦትዮገን ክርስቶሰ 
ህግየው አዘዜቴተ። 3 አይስ ጊኮ፥ እስ ኡረይ አይኔ ሀኔነን ዴኢድ፥ 
አይበኮ እ ሀንዶባ አዮ ምለትኮ፥ በ ሁጵያ ጭሜስ። 4 ሽን አሰይ ኡበይ 
ሁጵየን ሁጵየን በ ኦሱዋ ፓጮ፤ ሄጋፔ ጉይየን፥ ሀረ አሳጋረ ጊግሴነን፥ 
በ ሁጴ ኦሶ ጠላለን ጬቄትዮባ ዴመነ። 5 አይስ ጊኮ፥ አሰይ ኡበይ 
ሁጵየን ሁጵየን በ ቶሁዋ ቶከነው ቤሴስ።

6 ሽን ጦሳ ቃላ ተማርያጌ ባዮ ዴእየ ሎኦባ ኡባ በነ ተማርስያጋረ ሻኮ።
7 እንቴነ እንቴርከ ጭሞፕቴ። ኦንኔ ጦሳ ቦል ቅሊጨነው ደንደዬነ፤ 

አይስ ጊኮ፥ አስ በ ዜርዮጋ ዛሬትድ ጨከነ። 8 በ አሰቴታ አሙወን 
ዜርያባ ግድኮ፥ አሰቴታ አሙዋፔ ሀይቁዋ ጨከነ። ሽን አያነን ዜርያባ 
ግድኮ፥ አያናፔ ሜርና ዴኡዋ ጨከነ። 9 አኔ ሎኦ ኦሱዋ ኦተነው 
አዘልዮጋ አጎስ። አይስ ጊኮ፥ ኑን አዘሌነን አግኮ፥ ጨክዮ ዎዴ ስንተፔ 
ያነ። 10 ያንኮ ሀ ኦተነው ኑን ደንደይዮርን፥ አሰ ኡበው ሎኦባ ኦቶስ፤ 
ሽን ኡባፔ ኣትድ፥ ኑናረ አመኑወን ዴእያጌቱዮ ሎኦባ ኦቶስ።

ዉርሴተ ዞርያኔ ሰሮታ
11 ታን ተ ኩሽየን፥ አይ መለ ግተ ፕተሌቱን፥ እንቴዮ ጣፍያኮ ቤእቴ። 

12 አሳ ስንተን ሎእድ ቤተነው ኮይየ ኡበት፥ እንቴ ቀጠሬተነ መለ ኮዮሶነ፤ 
ሽን ሄጋ ኤት ኦትዮጌ በንተዮ ክርስቶሰ መስቀልያ ግሸው ዬዴቴቴነን 
አተነ ጠላላሰ። 13 አይስ ጊኮ፥ ኤት እንቴ ቀጠሬትዶገን ጬቄተነው 
እንቴነ ቀጠሬቶነ ጎሶነፔ አትን፥ ሀረይ አቶ ቀጠሬትዳጌትከ በንተ ሁጴን 
ህግያ ናጎኮነ።

14 ሽን ሰአይ ታዮ ከቄትን፥ ታንከ ሰኣዮ ከቄትዶ ዬሱስ ክርስቶሰ 
መስቀልያፔ አትን፥ ታን ጬቄትዮብ ሀረበይ ታፔ ሃኮ። 15 አይስ ጊኮ፥ 
ክርስቶስ ዬሱሰን ኦረተ ሜሬተ ግድዮጌ ጎኤስፔ አትን፥ ቀጠሬትንከ 
ቀጠሬቴነን አግንከ አይኔ ጎኤነ። 16 ሀ ዎገን ሄሜትየ ኡበቱ ቦልኔ ጦሳ 
አሰ ኡባ ቦል፥ ሰሮቴተይኔ ማሮቴተይ ዴኦ።

17 ታን ዬሱሰዮ መሱንጥዶ መላታ ተ ቦለን ቶክዶ ግሸው፥ ሀጋፔ 
ስንተው እስ አስከ ተነ ወይሶፖ።

18 ተ እሸንቶ፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ ኣሮ ኬሀቴተይ እንቴናረ ግዶ። 
አምንእ። 
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1  1 ታን ጦሳ ሼንየን ክርስቶስ ዬሱስ ኪትዶ ጰውሎስ፥ ኤፍሶነን ዴእየ 
ጌሸቱዮ ቀስ ክርስቶስ ዬሱሰው አመኔትድ ዴእያጌቱዮ ሀ ደብዳብያ 

ጣፈይስ።
2 ጦሳ ኑ ኣዋፔኔ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰፔ ኣሮ ኬሀቴተይኔ ሰሮቴተይ 

እንቴዮ ግዶ።

ጰውሎስ

ኤፍሶነ አሳስ
ጣፍዶ ኪታ

ግዱዋ ኤርሱዋ
ጰውሎስ ኤፍሶነን ዴእየ አሳስ ጣፍዶ ኪተን ኡበባፔ ኣትድ እ ጤልዶበይ፥ 

«ጦሳ ሀልቾይ ኦሱወን ፔአናጌ ሰሉዋንኔ ሰአን ዴእያበት ኡበይ ጣጥ ዋጥን፥ እስ 
ክርስቶሰ ማታ ገርሰን አቅዮ ዎዴ ገኪነ» ያግየ ቆፋ (1፡10)። ሄጋ ቦለንከ ጉጆይ 
ዬሱስ ክርስቶሳረ እስፔ ግድድ፥ አሰ ዘሬ ኡበይ እሱዋ ግደነ መለ፥ ሀ ግተ 
ሀልቹዋ ኦሱወን ፔሸናደን ጦሳ አሳ ሀሰይሴስ።
ኤፍሶነ ኪተይ ኮይሮ ሻሁወን ጣፌ እስፔቴታባ ጣፈነው ዶምዶጋ ኣስድ፥ 

ጦሰይ ኣወይ በ አሳ ዋት ዶርዳኮ፥ ኤትከ አ ነአን፥ ዬሱስ ክርስቶሰን በንተ 
ነገራፔ ማሬትድ፥ ዋን ብርሼትዳኮኔ ጦሳ ግተ ህዶታ ቃለይ ጌሸ አያና በጋረ 
ጠዬነ ዋስያ ዋት ዴምዳኮ ኦዴስ። ናአንቶ ሻሁወን ቀስ ጣፌ ሀ ኪታ ነበብያጌት 
በንተ እስፔቴታ ዴኡወን ክርስቶሰን ኤተስ ዴእየ እስፔቴተይ ቱመ ግደነ መለ 
ኤት ዋንድ ዴአነው ቤስያኮ ቆፍሴስ።
አሰይ ክርስቶሰን ዴእየ እስፔቴተን ዋንድ ዴአነው ደንደይያኮ ዱመ ዱመ 

ሂለ ሃሰየን ቆንጪስ። ዎሰ ኬተይ እስ ቦላ ሌምሶ ግድዮ ዎዴ፥ ክርስቶስ ሄ ቦላዮ 
ሁጴ። ዎሰ ኬተይ ግምቤ ኬተን ሌምሴትዮ ዎዴ፥ ክርስቶስ ሄ ኬታዮ ጎዳ ጠጱዋ 
ምንትየ ዋነ ሹቸ። ዎሰ ኬተይ መቼን ሌምሴትዮ ዎዴ፥ ክርስቶስ አዝነ። ጣፍያጌ 
ክርስቶሰ በጋረ ቆንጭደ ጦሳ ኣሮ ኬሀቴታ ደሮ ጦቅስ ነሽድ ሃሰይዮ ዎዴ፥ ግዶይ 
ጪመትዮ ሃሰያ ሃሰዬስ። እ ኡበባከ ክርስቶሰ ሲቁዋ፥ እ የርሼትዶጋ፥ እ ነገራ 
አቶ ጊዶጋ፥ አ ኣሮ ኬሀቴታኔ አ ጌሸቴታ ግናረ ጤሌስ።
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1፡7 ቆለ 1፡14 1፡20 መዘ 110፡1 

ክርስቶሰፔ ቤትየ አያና አንጁዋ
3 አያና አንጆ ኡበን ክርስቶሰ በጋረ ሰሉዋ ሶሁወን ኑነ አንጅደ ጦሳ፥ 

ኑ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ ኣዋ፥ ኑን ገለቶስ። 4 ኑን አ ስንተን ጌሸተኔ ፖኮይ 
በይናጌተ ግደነ መለ፥ ጦሰይ ኑነ ሰአይ ሜሬተናፔ ከሴ፥ ክርስቶሰ በጋረ 
በ ሲቁወን ዶሪስ። 5 ጦሰይ በ ሼንየን በ ዶስዶጋደን፥ ዬሱስ ክርስቶሰ 
በጋረ ኑነ በ ናተ ኦተነው ከሴትድ ቆፕ ዎቲስ። 6 ጦሰይ በ ሲቅዮ ነኣ 
በጋረ ኑዮ ጮ እምዶ ኣሮ ኬሀቴታ ቦንቹዋ ግሸው፥ ኑፔ ገለታ ኤከነው 
ሄጋ ኦቲስ።

7 ኑን ጦሳ ኣሮ ኬሀቴታ ደሩዋደን፥ ክርስቶሰ ሱንተን ዎዜትደ፤ ሄገን 
ጦሰይ ኑ ነገራ አቶ ጊስ። 8 ጦሰይ በ ኣዽደ ኤረቴተ ኡባንኔ በ ዎዘና 
ቆፈ ኡበን በ ኣሮ ኬሀቴታ ኑዮ ደርስድ እሚስ። 9 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ በ 
ቆፕዶጋ ኦቲስ፤ ቀስ ክርስቶሰ በጋረ ፖለነው ቆፕ ዎትዶ ጡረ ዮሁዋ ኑነ 
ኤርሲስ። 10 ጦሰይ ዎድያ ዉርሴተይ ገክዮ ዎዴ ፖለነው ቆፕዶ ቆፈይ 
ክርስቶሰ ዋነ ኦትድ፥ ሰሉዋንኔ ሰአን ዴእየ ሜሬተ ኡባ እስፔ ኣን 
ሺሸናጋ።

11 ኡበበይ ጦሳ ቆፋዳንኔ እ ጊዶጋደን ሀኒስ፤ ጦሰይ ከሴትድ ቆፕ 
ዎትዶጋደን፥ ክርስቶሰ በጋረ ኑን ኣጌተ ግደናደን፥ ኑነ ዶሪስ። 12 ኑን 
ከሴትድ፥ ክርስቶሰ በጋረ ኤከነ ጊድ ኡፈይሰን ናግያጌት፥ ጦሳ ቦንቹዋ 
ገለቶስ። 13 እንቴዮከ ቀስ ሄጋደን ሀኒስ፤ ቱሙ ኪታ፥ እንቴዮ አቶቴታ 
ኤሂደ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ፥ እንቴ ስይዶ ዎዴ ክርስቶሰ አመንዴተ፤ 
ጦሰይ እንቴዮ እመነ ጊዶ ጌሸ አያና በጋረ፥ እንቴ አባ ግድዮጋ ኤርስየ 
ማተፋ እንቴ ቦል ዎቲስ። 14 ጦሰይ በ አሰው እመነ ጊዶጋ ኑን ኤከነ 
ገከናስ፥ ጌሸ አያና ዳነቱዋ ኦይቅደ። ሄጌ ቀስ አ ቦንቹወው ገለተ ግደነ።

ጰውሎስ ኤፍሶነ አሳዮ ዎሲስ
15 ሄጋ ግሸው፥ ጎዳ ዬሱሰ እንቴ አመንዮጋኔ ጌሸተ ኡባ እንቴ ሲቅዮጋ 

ታን ስዮሰፔ ዶመደ፥ 16 እንቴዮ ጦሳ ገለትዮጋ አገቤይኬ፤ ጦሳ ዎሰይደ 
እንቴዮከ ዎሰይስ። 17 ቀስ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ ጦሰይ፥ ቦንቾ ኣወይ፥ ጦሳ 
እንቴ ኤረናደን፥ እንቴነ ኣዽደ ኤረንቸ ኦትየ ቀስ ጦሳ እንቴዮ ቆንጭስየ 
ጌሸ አያና እንቴዮ እመናደን፥ ታን ዎሰይስ። 18 ጦሰይ እንቴ ኤከነ ጊድ፥ 
ኡፈይሰን ናግ ኡትዶጋዮ እንቴነ ጤስዶጋኔ እ በ አሰው እመነ ግዮ 
አንጆይ አይ ኬነ ዱሬኮ እንቴ ኤረናደን፥ ጦሰይ እንቴ ዎዘና ዶይን፥ አ 
ፖኡዋ እንቴ ቤአናደን፥ ታን ጦሳ ዎሰይስ።

19-20 ቀስ አ አመንየ ኑነን አ ዎልቀይ ኬህ ኦቴስ። ሀ ኑነን ዴእየ 
ዎልቀይኔ ሀይቁዋፔ ክርስቶሰ ዴንትድ፥ ሰሉዋ ሶሁወን ጦሳፔ ኡሸቸ 
በጋረ ኡትስደ ግተ ዎልቀይ እሱዋ። 21 ክርስቶስ ሰሉዋ ሱንተቱፔ፥ 
ጎደቴተይ ዴእዮጌቱፔ፥ ዎልቃመቱፔኔ ጎደቱ ኡባፔ ቦለ ግድድ ሃሬስ፤ 

ኤፍሶነ 1
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እ ሀ ሰኣ ጠላለን ግዴነን፥ ስንተፔ ያነ ሰአንከ ሀረ ሱንተቴተ ኡባፔ 
ጦቄስ። 22 ጦሰይ ኡበባ ክርስቶሰ ቶሁዋፔ ገርሰን ሃርሲስ፤ ቀስ ጦሰይ እ 
ኡበበን ኡባፔ ቦላረ ጎደ ግደናደን፥ ዎሰ ኬታዮ አ እሚስ። 23 ዎሰ ኬተይ 
ክርስቶሰ አሰቴተ፤ ዎሰ ኬተይ ክርስቶስ ኡበሰን ኡበባ ኩንትዮ አ ፖሎ።

ክርስቶሰን ሀይቁዋፔ ዴኡወው ፕንዮጋ

2  1 እንቴ አዘዜቴነን እጥዶ ግሸውኔ እንቴ ነገራ ግሸው፥ ከሴ ዎድየን 
አያነ ሀይቁዋ ሀይቅዴተ። 2 ሄ ዎዴ እንቴ ሀ ሰኣ ኢተ ኦግያ 

ሄሜትዴተ፤ ጨርኩዋ ግዶን ዴእየ ዎልቃመ አያነቱ ሀለቃዮ ቀስ ጦሳዮ 
አዘዜቴነ አሳ ሀእ ሃርየ አያናዮ አዘዜትዴተ። 3 ኑንከ ቀስ ኡበይ ሄ አሳ 
መለ፤ ቀስ ኑን ኑ ሜሬቴታ አሙዋደን ዴእደ፤ ኑ አሰቴተይኔ ኑ ዎዘነይ 
ኮይዶባ ኦትደ። ኑንከ ሀረቱጋደን፥ ኑ ሜሬተን ጦሳ ሀንቁዋ ኤከነው 
ዴኦስ።

4 ሽን ጦሳ ማሮቴተይ ደሮ ግድዮ ግሸው፥ በ ሲቁዋ ደሩዋደን፥ 5 ኑን 
አዮ አዘዜቴነን እጥድ፥ ሀረይ አቶ አያነን ሀይቅዳጌተ ግድንከ፥ እ 
ክርስቶሳረ ኑዮ ዴኡዋ እሚስ። ጦሳ ኣሮ ኬሀቴተን እንቴ አትዴተ። 
6 ኑን ክርስቶስ ዬሱሳረ ሰሉዋ ሶሁወን ሃረናደን፥ ጦሰይ ኑነ ኣረ እስፔ 
ሀይቁዋፔ ዴንቲስ። 7 እ ስንተፔ ያነ ዎድየን፥ ኑዮ ክርስቶስ ዬሱሰን 
ዴእየ ኬሀቴተን፥ ኡባፔ ኣዽየ በ ኣሮ ኬሀቴታ ግተቴታ ቤሰነው ሄጋ 
ኦቲስ። 8 አይስ ጊኮ፥ እንቴ ጦሳ ኣሮ ኬሀቴተን፥ አመኑወን አትዴተ፤ 
ሀጌ ጦሳ እሞፔ አትን፥ እንቴ ኦሱዋነ ግዴነ። 9 እንቴ ዳፉረን ቤትቤነ 
ግሸው፥ እንቴ ጬቄትዮብ አይብኔ ባወ። 10 አይስ ጊኮ፥ ኑን ጦሳ ሜሬተ፤ 
እ ኑዮ ከሴትድ ጊግስ ዎትዶ ሎኦ ኦሱዋ ኑን ኦተናደን፥ ክርስቶስ ዬሱሰ 
በጋረ ኑነ ሜዺስ።

ክርስቶሰን ቤትየ እስፔቴታ
11 ሄጋ ግሸው፥ እንቴኖ ዘርየን አይሁደ ግዴነ አሰቶ፥ በንተ አሰቴታ 

ቦል ኩሽየን ኦሴትዶገን፥ በንተነ ቀጠሬትዳጌተ ግየ አይሁደት፥ 
ቀጠሬትቤናጌተ ጊድ ጤስዮጌቶ፥ እንቴ ከሴ ኦነኮ አኬክቴ። 12 ሄ ዎዴ 
እንቴ ክርስቶሰፔ ሻሄትዴተ፤ እመተ ግድድ፥ እስራኤለ አሳፔ ሃክድ 
ዴእዴተ፤ ጦሰይ በ አሳዮ እመነ ጊድ ማጭዶ ማቻፔ አይኔ ዴምቤኬተ፤ 
ሀ ሰኣ ቦል እንቴ ዴመነ ጊድ፥ ኡፈይሰን ናግ ኡትዶባ ዴሜናንኔ ቀስ 
ጦስ በይነን ዴእዴተ። 13 ሽን እንቴ ከሴ ሃክድ ዴእያጌት ሀእ ክርስቶስ 
ዬሱሳረ ዴእድ፥ ክርስቶሰ ሀይቁወን መታ ሺቅዴተ።

14 አይስ ጊኮ፥ ክርስቶስ አይሁደ አሳኔ አይሁደ ግዴነ አሳ ትምድ፥ ኑዮ 
ሰሮቴታ ኤሂስ። ኤተ ናኣ ሻክድ፥ ሞርኬ ኦት ዎትደ ሞርኬቴታ ጎዳ በ 
አሰቴተን ቆቆፍ ዬጊስ። 15 እ በ ሁጴን ሀ ናኡ ዘሬቱፔ እስ ኦረተ አሰ 
ሜዽድ ሰሮቴታ ዎተነው፥ አይሁደ አሰቱ ህግያ አ አዘዞቱረኔ ዎገቱረ 
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እስፔ ጠይሲስ። 16 ክርስቶስ መስቀልያ ቦል ምስማርየን ጥሼትድ ሀይቅዶ 
በ ሀይቁወን ሞርኬቴታ ጠይሲስ፤ ቀስ መስቀልያ በጋረ ናኡ ዘሬተከ 
እስ አሰ ኦት ስጌትድ፥ ጦሳኮ ኤክ ኤሂስ። 17 ክርስቶስ ዪድ፥ ጦሳፔ 
ሃክድ ዴእየ እንቴዮ አይሁደ ግዴናጌቱዮኔ፥ አ መተን ዴእየ አይሁደቱዮ 
ኡባዮ፥ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ሰሮቴታ ዮቲስ። 18 አይስ ጊኮ፥ ኑን ኡበይ፥ 
አይሁደትከ አይሁደ ግዴናጌትከ፥ እስ ጌሸ አያነን ክርስቶሰ በጋረ ኣዋ 
ስንት ሺቀነው ደንደዮስ።

19 ስም እንቴ አይሁደ ግዴነ አሰት ሀጋፔ ስንተው አለገ ዎይ እመተ 
ግዴኬተ፤ ሀእ እንቴኔ ጌሸት እስ ቢታ አሰ፤ ቀስ ጦሳዮ እንቴ ሶ 
አሰ። 20 ዬሱስ ኪትዶጌትኔ ሀነነባ ዮትያጌት ባስዶ ባሱዋ ቦል እንቴከ 
ኬጤትዴተ፤ ጎዳ ጠጱዋ ምንትየ ዋነ ሹቸይ ክርስቶስ ዬሱሰ። 21 እ 
ኬታ ኡባ እስፔ ሺሽ ኦይቅድ፥ ጦሳ በጋረ ጌሸ ቤተ መቅደሴ ግደነ መለ 
ድቼስ። 22 እንቴ ቀስ ጦሰይ በ አያነን ዴእዮ ኬተ ግደነው፥ ሀረቱ ኡባረ 
እስፔ ክርስቶሰን ኬጤቴተ።

ጰውሎስ አመኔነ አሳዮ ኦትዶ ኦሱዋ

3  1 ሄጋ ግሸው፥ እንቴኖ አይሁደ ግዴነ አሰቶ፥ ታን ጰውሎስ እንቴ 
ግሸው ክርስቶስ ዬሱሰ ቀሾ አሰ ግድዳጌ፥ ጦሳ ዎሰይስ። 2 ጦሰይ በ 

ኣሮ ኬሀቴተን፥ ታን እንቴነ ማደናደን፥ ሀ ኦሱዋ ታዮ እምዶጋ እንቴ 
ሎይት ስይዴተ። 3 ጦሰይ በ ጡረ ቆፋ ታዮ ቆንጭስድ፥ ተነ ኤርሲስ፤ 
ኤርስን ታን ሄጋ ቀንተን ጣፋስ። 4 ቀስ ታን ጣፍዶጋ እንቴ ነበብዮ ዎዴ፥ 
ክርስቶሰ ጡራ ታን ዋተ አኬክዳኮ ኤረነው ደንደዬተ። 5 ቤን ዎዴ አሰይ 
ሄ ጡረ ዮሁዋ ስይቤነ፤ ሽን ጦሰይ ሄጋ ዬሱስ ኪትዶ ጌሸቱዮኔ ሀነነባ 
ዮትያጌቱዮ፥ ጌሸ አያነን ሀእ ቆንጭሲስ። 6 ጡረ ዮሆይ ሀጋ፤ አይሁደ 
ግዴነ አሰይ ዎንጌልያ በጋረ፥ ጦሳ አንጁዋ አይሁደቱረ እስፔ ላቶሶነ፤ 
ኤት እስ አሰቴተን ሻሄቴነን ዴኦሶነ፤ ቀስ ክርስቶስ ዬሱሰ በጋረ ጦሰይ 
እመነ ጊዶጋ አይሁደቱረ ሻኮሶነ።

7 ጦሰይ በ ኦሱዋ ዎልቃ በጋረ ተው እምዶ ኣሮ ኬሀቴተን ታን ሀ 
ዎንጌልየው አሽከረ ግዳስ። 8 ታን ጌሸቱ ኡባ ግዶን ላፍያጋ ግድኮከ፥ 
አይሁደ ግዴነ አሰው ዘወይ በይነ ክርስቶሰ ዱሬቴታ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ 
ዮትዮ ሀ ቃዳ ጦሰይ ታዮ እሚስ። 9-10 ቀስ ታን ሄገን ጦሳ ጡረ ቆፋ 
አሰ ኡበው ቆንጭሰ ዮተነ፤ ኡበባ ሜዽደ ጦሰይ በ ጡረ ዮሁዋ ቤን 
ዎዴ ኡበን ጌንት ዎቲስ። ጦሰይ ሀእ ሄጋ ዎሰ ኬታ በጋረ ሰሉዋ ሶሁወን 
ዴእየ ሀለቀቱዮኔ ጎደቴተይ ዴእዮጌቱዮ ዘወይ በይነ በ ኣዽደ ኤረቴታ 
ቆንጭሰነው ኦቲስ። 11 ጦሰይ ሄጋ ኑ ጎዳ ክርስቶስ ዬሱሰ በጋረ እ 
ፖልዶ በ ሜርና ቆፋደን ኦቲስ። 12 ኑን ክርስቶስ ዬሱሳረ እስፔ ግድድ፥ 
አ አመንዮ አመኑወን አመኔትድ፥ አይኔ የዬነን ጦሳ ስንት ኣዸነው 
ደንደዮስ።
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13 ሄጋ ግሸው፥ ታን እንቴበን ሜቶትዮገን እንቴ ህርጌነ መለ፥ እንቴነ 
ዎሰይስ፤ አይስ ጊኮ፥ ታን እንቴ ቦንቹወው ሜቶተይስ።

ክርስቶሰ ሲቁዋ
14-15 ሄጋ ግሸው፥ ታን ሰሉዋንኔ ሰአን ዴእየ አመንየ ኬተ አሰይ 

ኡበይ ኣን ሱንቴትዶ ጦሳ ስንተን ጉልበተይስ። 16-17 ጦሰይ በ ቦንቹዋ 
ደሩዋደን፥ በ ጌሸ አያነን፥ እንቴዮ እንቴ ገርሰ አሰቴተን እንቴ ምንዮ 
ዎልቃ እመናዳንኔ፥ ቀስ አመኑዋ በጋረ ክርስቶስ እንቴ ዎዘና በ ኬተ 
ኦተናደን፥ ታን ጦሳ ዎሰይስ፤ ቀስከ እንቴ ጠጱዋ ዬድድ፥ ቶኬትድ 
ሲቁወን ምነናደን፥ ጦሳ ዎሰይስ። 18 ቀስ ጌሸቱ ኡባረ ክርስቶሰ 
ሲቆይ አይ ኬነ ኣሆኮ፥ አዱሰኮ፥ ጦቀኮኔ ጪመኮ ኤርዮ ዎልቃ እንቴ 
ዴመናደን፥ ታን ጦሳ ዎሰይስ። 19 ኤረቴታፔ ኣዽየ ክርስቶሰ ሲቁዋ እንቴ 
ኤረናዳንኔ ቀስ ጦሳባ ግድየ ኡበበን እንቴ ፖል ኩመናደን፥ ታን ጦሳ 
ዎሰይስ።

20-21 ስም ኑ ግዶን ኦትየ በ ዎልቃ በጋረ ኑን ዎስዮባ ዎይ ቆፕዮባ 
ኡባፔ ኬህ ደርስ ኦተነው ደንደይየ ጦሳዮ፥ ዎሰ ኬታንኔ ክርስቶስ 
ዬሱሰን ኡበ ዎዴ ሜርናፔ ሜርና ገከናስ ቦንቾይ ግዶ። አምንእ።

ቦላ እስፔቴታ

4  1 ሄጋ ግሸው፥ ታን ጎዳዮ ኦትዮ ግሸው ቀሼትዳጌ ጦሰይ እንቴነ 
ጤስዶ ጤሰው ቤስየ ዴኡዋ እንቴ ዴአናደን፥ ታን እንቴነ ዎሰይስ። 

2 ኡበ ዎዴ እንቴ እንቴ ሁጵያ ከውሽያጌተ፥ አሽኬተኔ ደንደየንቸተ 
ግድቴ፤ እሶይ እሱዋ ማድዮገን እንቴ ሲቁዋ ቤስቴ። 3 እንቴነ እስፔ ገት 
ቀችየ ሰሮቴተን፥ ጌሸ አያነይ እንቴዮ እምዮ እስፔቴታ ናገነው ምንቴ። 
4 ጦሰይ እንቴነ ጤስዶ ኡፈይሰይ፥ እንቴ ዴመነ ጊድ ናግ ኡትዶጌ ሜጥ 
እሱዋ ግዮጋደን፥ እስ አሰቴተይኔ እስ ጌሸ አያነይ ዴኤስ። 5 እስ ጎደይ፥ 
እስ አመኖይኔ እስ ጥንቀቴ ዴኤስ። 6 ኡባ ጎደይ፥ ኡባ በጋረ ኦትያጌ፥ 
ኡባ ግዶን ዴእያጌ፥ እስ ጦሰይ፥ ኡባ ኣወይ ዴኤስ።

7 ሽን ክርስቶስ እምዶ እሙዋደን፥ ኑን ሁጵየን ሁጵየን ዱመ እሙዋ 
ኤክደ። 8 ሄጋ ግሸው፥ ጦሳ መጣፈይ፥

«እ ፑዴ ጦቀሳ ክይዶ ዎዴ፥
ኦሞዴትደ ደሮተ ኤክድ ኤፊስ፤

አሳዮከ እሞተ እሚስ»
ያጌስ። 9 ያትን፥ «ፑዴ ክዪስ» ግዮጌ ዎይግዮጌ? እ ኮይሮ ዱጌ ዎዺስ፤ 
ሄጌ ሰአው ህርክ ዝቅያሳ ዎዺስ ግዮጋ። 10 ሀ ዱጌ ዎዽዳጌ በ ሁጴን አ፤ 
ሄ እ ኡበባ ኩመናደን፥ ሰሎ ኡባፔ ጦቅያሳ ፑዴ ክዪስ።

11 አሳዮ እሞ እምዳጌ አ፤ እ እሶተ እሶተ ዬሱስ ኪትዶጌተ፥ ሀረተ 
ሀነነባ ዮትያጌተ፥ ቀስ ሀረተ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮትያጌተ፥ ቀስከ ሀረተ 
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4፡16 ቆለ 2፡19 4፡22 ቆለ 3፡9 4፡24 ዶሜ 1፡26፤ ቆለ 3፡10 4፡25 ዘካ 8፡16 
4፡32 ቆለ 3፡13 

ዎሰ ኬታ ካሌትያጌተኔ ተማርስያጌተ ኦት ሱንቲስ። 12 እ ሄጋ ጌሸት 
ኡበይ አመንየ አሰ ኦሶ ኦተናዳንኔ ክርስቶሰ ቦላ ኬጠናደን ጊግሰነው 
ኦቲስ። 13 ቀስ ኑን ኡበይ ጦሳ ነኣ አመኒንኔ ኤርን ቤትየ እስፔቴታኮ 
ገከነ፤ ኑን ክርስቶሰ ፖሎ ድቻ ኬና ድጭድ፥ ገስተ አሰ ግደነ።

14 ኑን ቤተን ያኔ ሃኔ ሾጬትድ፥ በንተ ጭሞ ሀኖተን አሳ በለ 
ኦግያ ካሌትየ ጌኔ አሳ ትምርቴ ጨርኮ ኡበን ሱጌትድ፥ ሀጋፔ ስንተው 
ነአ ግደነው ቤሴነ። 15 ሽን ኑን ሲቆቴተን ቱማ ሃሰዪድ፥ ሁጴ ግድየ 
ክርስቶሰኮ ኡበበን ድጨነው ቤሴስ። 16 ቦለ ግዶን ዴእየ ዱመ ዱመ 
ሻሆት ኣን እስፔ ኦሄትዶሶነ፤ ቀስ ኩሜተ ቦለይ ባዮ እሜትደ ሸየ ኡበን 
እሶይ እሱዋረ ገይትድ፥ እስፔ ኦሄት ኡቲስ፤ ሄ ዱመ ዱመ ሻሆት 
ኦተነው ቤስያጋ ኦትዮ ዎዴ፥ ኩሜተ ቦለይ ሲቁወን ድጬስኔ በነ 
ኬጤስ።

ክርስቶሰን ቤትየ ኦረተ ዴኡዋ
17 ሄጋ ግሸው፥ ታን ሀጋ እንቴዮ ጎዳ ሱንተን ኦደይስኔ መርከተይስ። 

እንቴ ጎእ በይነ ቆፋ ቆፕየ አይሁደ ግዴነ አሰቱደን ዴኦፕቴ። 18 ኤተ 
ዎዘነይ ጡመን ዴኤስ፤ ኤት አይኔ ኤሬናጌተኔ እጣስ ግያጌተ ግድዮ 
ግሸው፥ ጦሰይ እምዮ ዴኡዋፔ ሃክዶሶነ። 19 ኤተ መተን ዬለ ግዮብ ባወ፤ 
ኤት ሻረሙጤትዮ ቃቀው በንተ ሁጵያ ኣት እሞሶነ፤ ቀስ ቱነባ ኡባ 
ፐጭ በይነን ኦቶሶነ።

20 ሽን እንቴ ክርስቶሰባ ሄጋደን ተማርቤኬተ። 21 አባ ቱሙ ስይዴተ፤ 
ቀስ ቱመቴተይከ ዬሱሰን ዴእዮጋደን፥ አፔ ተማርዴተ። 22 እንቴ ከሴ 
ዴእዮ ዴኡዋ አግቴ፤ ቀስ በ ጭምየ አሙወን ጠይየ እንቴ ጬገ አሰቴታ 
ጠይስቴ። 23 እንቴ ዎዘነይኔ ቆፈይ ሙሌረ ኦረጠነው ቤሴስ። 24 ቱሙ 
ጥሎቴታንኔ ጌሸቴተን ጦሳ ሌምሱወን ሜሬትደ ኦረተ አሰቴታ ማይቴ።

25 ስም ዎርዶቶፕቴ። ኑን ኡበይ ክርስቶሰ አሰቴተን እስ አሰ ግድዮ 
ግሸው፥ አሰይ ኡበይ በ እሸው ቱማ ሃሰየነው ቤሴስ። 26 ሀንቄትቴ፤ ሽን 
እንቴ ሀንቁወን ነገራ ኦቶፕቴ። እንቴ ሀንቄት ኡትዳሽን፥ አወይ ዉሎፖ። 
27 ጠለሄ ሀለቃዮ ሶሆ እሞፕቴ። 28 ዉቅየ ኡረይ ሀጋፔ ስንተው ዉቆፖ፤ 
ሽን ሄጋ አግድ፥ ህዬሰተ ማደነው፥ በ ኩሽየን ሎኦባ ኦቲድ ዳፉሮ።

29 እንቴ ሃሰየይ ስይያጌተ ጎአነ መለ፥ ኮሽዮጋደን ምንቴትየ ሎኦ 
ቃለይ እንቴ ዶናፔ ክዮፔ አትን፥ ኢተ ቃለይ ሙሌከ ክዮፖ። 30 ጦሰይ 
እንቴነ ዎዝዮ ገለሰው እንቴ ፐረሜት ኡትዶ ጦሳ ጌሸ አያና አዘንሶፕቴ። 
31 እጦ ሀኖቴታ፥ ዪሉዋ፥ ሀንቁዋ፥ ዋሱዋኔ ጨሻ ኡባ ኢተቴተ ኡባረ 
እንቴፔ ጠይስቴ። 32 እሶይ እሱዋዮ ኬህቴኔ ቀሬትቴ፤ ቀስ ጦሰይ 
ክርስቶሰ በጋረ እንቴዮ አቶ ጊዶጋደን፥ እንቴከ እሶይ እሱዋዮ አቶ 
ጊቴ።

ኤፍሶነ 4
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5፡2 ኬሳ 29፡18፤ መዘ 40፡6 5፡16 ቆለ 4፡5 5፡19-20 ቆለ 3፡16-17 

ፖኡወን ዴእቴ

5  1 ስም ጦሰይ ሲቅዮ ናቱደን፥ አ ምለትቴ። 2 ቀስ ክርስቶስ ኑነ 
ሲቅድ፥ በ ሁጵያ ጦሳዮ ሰዉዋ ቶንጉ ግየ የርሾ ኦትድ እምዶጋደን፥ 

እንቴከ ሲቁወን ዴአነው ቤሴስ።
3 ሽን ጌሸቱዮ ቤስያጋደን፥ እንቴ ግዶን ሻረሙጥዮጌኔ ቱነቴተ 

ኡበይ፥ ዎይ ሚሸ አሞትዮጌ ሙሌከ ስዬቶፖ። 4 ዬለይያበይኔ ኤየ 
ሃሰየይ ዎይ ፐቴነ ቅሬ እንቴዮ ቤሴነባ ግድዮ ግሸው፥ እንቴ መተን 
ሙሌከ ዴኦፖ፤ እንቴ ሄጋ ኡባ አግድ፥ ጦሳ ገለተነው ቤሴስ። 5 ሀጋ 
ኤርቴ፤ ኦንኔ ሻረሙጥያጋ ዎይ ቱነባ ኦትያጋ፥ ዎይ ሚሸ አሞትያጋ 
ግድኮ፥ ክርስቶሰ ከዎቴታኔ ጦሳ ከዎቴታ ላተነው ደንደዬነ፤ ሚሸ 
አሞትዮጌ ኤቀው ጎይንዮጋፔ ዱመቴነ።

6 እንቴነ ኦንኔ ፐቴነ ሃሰየን ጭሞፖ፤ አይስ ጊኮ፥ ሀጋ ጋሱወን ጦሳ 
ሀንቆይ አዘዜቴነ አሳ ቦል ያነ። 7 ስም ሄጋ መለ አሳረ ዙፔቶፕቴ። 
8 አይስ ጊኮ፥ ከሴ እንቴ ጡመን ዴእዴተ፤ ሽን ጎዳ በጋረ ሀእ ፖኡወን 
ዴኤተ፤ ፖኡወን ዴእየ አሳደን ፖኡወን ሄሜትቴ። 9 አይስ ጊኮ፥ ፖኦይ 
ሎኦቴታ፥ ጥሎቴታኔ ቱመቴታ ኡባ አይፌስ።

10 ጎዳ ኡፈይስያበይ አይበኮ ተማርቴ። 11 ጎእ በይነ ጡመ ኦሱዋ 
ቆንጭስ ቤስቴፔ አትን ኣረ ወለሄቶፕቴ። 12 ኤት ጌመን ኦትዮባ 
ሀረይ አቶ ሃሰይዮጌከ ፖኬስ። 13 ሽን ኡበበይ ፖኡዋ ክይዮ ዎዴ፥ 
ቆንጭየን ቤተነ፤ አይስ ጊኮ፥ ቆንጭየን ቤትየ ኡበበይ ፖኦ። 14 ሄጋ 
ግሸው፥

«ጥስክያጎ፥ ቤጎተ፤
ሀይቁዋፔከ ዴንደ፤

ክርስቶስ ኔዮ ፖእሰነ»
ያጌስ።

15 ስም እንቴ ዋን ዴእያኮ አኬክቴ፤ ኣዽደ ኤረቴታረ ዴእየ አሰደን 
ዴእቴፔ አትን፥ ኣዽደ ኤረቴት በይነ አሰደን ዴኦፕቴ። 16 ዎዴ ኢተ 
ግድዮ ግሸው፥ እንቴ ሎኦ ዎድያ ጮ ጠይሶፕቴ። 17 ሄጋ ግሸው፥ ጎደይ 
ኮይዮበይ አይበኮ አኬክቴፔ አትን፥ ኤዮፕቴ።

18 ቀስ እንቴነን ጌሸ አያነይ ኩሞፔ አትን፥ እንቴነ በሽየ ዎይንያ ግዮ 
ኤሳ ኡይድ መቶቶፕቴ። 19 መዘሙርያ ዬተን፥ ገለቲድ ዬጥዮጋንኔ አያነ 
ዬተን እሶይ እሱዋረ ሃሰይቴ፤ ቀስ ገለትዮ ዬታንኔ መዘሙርያ ዬጥዮገን 
እንቴ ዎዘነን ጎዳ ገለቲድ ዬጥቴ። 20 ኑ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ ሱንተን፥ ኣዋ 
ጦሳ ኡበበው ኡበ ዎዴ ገለትቴ።

አዝነባኔ መችባ
21 ክርስቶሰዮ የዪድ፥ እሶይ እሱዋዮ ሃሬትቴ።
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5፡22 ቆለ 3፡18፤ 1ጴጥ 3፡1 5፡25 ቆለ 3፡19፤ 1ጴጥ 3፡7 5፡31 ዶሜ 2፡24 
6፡1 ቆለ 3፡20 6፡2-3 ኬሳ 20፡12፤ ዛር 5፡16 6፡4 ቆለ 3፡21 
6፡5-8 ቆለ 3፡22-25 

22 መጫሰቶ፥ ጎዳዮ ሃሬትዮጋደን፥ እንቴ አዝነቱዮ ሃሬትቴ። 23 አይስ 
ጊኮ፥ ክርስቶስ ቀስ ዎሰ ኬታዮ ሁጴ ግድዮጋደን፥ አዝነይከ በ መጫሴዮ 
ሁጴ፤ ቀስ ክርስቶስ በ ሁጴን፥ በ ቦላ ግድየ ዎሰ ኬታ አሽያጋ። 24 ሽን 
ዎሰ ኬተይ ክርስቶሰዮ ሃሬትዮጋደን፥ መጫሰይ ቀስ በንተ አዝነው ኡበበን 
ሃሬተነው ቤሴስ።

25 አዝነቶ፥ ክርስቶስ ዎሰ ኬታ ሲቅድ፥ በ ሁጵያ አዮ እምዶጋደን፥ 
እንቴከ እንቴ መጫሰተ ሲቅቴ። 26 እ ዎሰ ኬታ በ ቃላንኔ ሃተን ሜጭ 
ጌሽድ፥ ጦሳዮ ዱመየነው ሀጋ ኦቲስ። 27 ክርስቶስ ዎሰ ኬታ ቅት ዎይ 
ኩልእ ዎይ ሄጋ ምለትያብ በይነን፥ አ ኩሜተ ቦንቹዋረ ጌሸኔ ቦሬቴናጋ 
ኦትድ፥ በ ሁጴዮ ሺሸነው ኮዪስ። 28 ስም ቀስ አዝነይ በ መጫስዮ በ 
ቦላደን ሲቀነው ቤሴስ፤ በ መችዮ ሲቅያጌ በነ ሲቄስ። 29 አይስ ጊኮ፥ 
በ ቦላ እጥየ አስ ሙሌከ ባወ፤ ሽን ክርስቶስ ዎሰ ኬታ ምዝዮጋዳንኔ 
ናግዮጋደን ኦንኔ በ ቦላ ምዜስኔ ናጌስ። 30 አይስ ጊኮ፥ ኑን አ ቦላ 
ሻሆ።

31 ጦሳ መጣፈይ ያጌስ፤ «ሄጋ ግሸው፥ አቱማጌ በ ኣዋኔ በ ኣይዮ 
አግ በይድ፥ በ መቼረ እስፔ ዴአነ፤ ኤት ናአይከ እስ አሾ ግደነ» 
ያጌስ። 32 ሀ ጡረይ ዎልቃመ ቱመቴተ፤ ሽን ታን ሀጌ ክርስቶሰባኔ 
ዎሰ ኬታባ ዮቴስ ያገይስ። 33 ግድኮከ፥ ቀስ እንቴ ሁጵየን ሁጵየን 
እንቴ መጫሳ እንቴ ሁጴደን ሲቀነው ቤሴስ፤ መጫሰ ኡበይከ በንተ 
አዝና አዝና ቦንቸነው ቤሴስ።

ዬልዳጌቱባኔ ዬሌትደ ናቱባ

6  1 ናቶ፥ እንቴነ ዬልዳጌቱዮ ጎደን አዘዜትቴ፤ አይስ ጊኮ፥ ሀጌ 
ኦተነው ቤስያባ። 2-3 «ኔዮ ኡበበይ ሎአናዳንኔ ሰአን ኔ ለይተይ 

አዱቀናደን፥ ኔ ኣዋኔ ኔ ኣይዮ ቦንቸ» ግየ አዘዞይ ጦሰይ እመነ ጊዶጋረ 
ዴእየ ኮይሮ አዘዙዋ።

4 ኣወቶ፥ እንቴ እንቴ ናተ ጎዳ ሴራንኔ ዞርየን ድችቴፔ አትን፥ ኤተ 
ሀንቄትሶፕቴ።

ጎደቱባኔ አሽከረቱባ
5 አይሌቶ፥ ክርስቶሰዮ ኦትዮጋደን፥ እንቴ ጎደቱዮ የሸቴታንኔ ኮኮርሰን 

ሱሬ ዎዘናፔ አዘዜትቴ። 6 ጦሰይ ጊዶጋ ኦትያጌቱደን፥ ክርስቶሰ 
አይሌቱደን፥ ዎዘናፔ ኦትቴፔ አትን፥ አሰ ኡፈይሰነው ኦትያባደን፥ አስ 
ቤኦ ጊድ ኦቶፕቴ። 7 አሰው ግዴነን ክርስቶሰው ኦትዮጋደን፥ ጥቤነን 
ዎዘነፔ ኦትቴ። 8 አይሌ ግድን ዎይ ጎቀ ግድን፥ እ ኦትዮ ሎኦ ኦሶ ኡባዮ 
ጎደይ ሁጵየን ሁጵየን ዎይተናጋ ኤሬተ።
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6፡9 ዛር 10፡17፤ ቆለ 3፡25፤ 4፡1 6፡14 እስ 11፡5፤ 59፡17 6፡15 እስ 52፡7 
6፡17 እስ 59፡17 6፡21 ኦሱ 20፡4፤ 2ጥሞ 4፡12 6፡21-22 ቆለ 4፡7-8 

9 ጎደቶ፥ እንቴ አይሌተ ናስዮጋ አግድ፥ ኤተዮ ሄጋደን ኦትቴ፤ እንቴነኔ 
ኤተ ገት ሃርየ ጎደይ፥ ኦነኔ ማድ ፕርዴናጌ፥ ሰሉወን ዴእዮጋ ኤሬተ።

ጦሳ ኦለ ሚሸቱባ
10 ዉርሴተን፥ ጎዳንኔ አ ግተ ዎልቀን ምንቴ። 11 ጠለሄ ሀለቃ ኢተ 

ጭሙዋ ቴቀነው እንቴ ደንደየነ መለ፥ ጦሰይ እንቴዮ እምዮ ኦላ ማዮ 
ኡባ ማይቴ። 12 አይስ ጊኮ፥ ኑን ሰሉዋ ሶሁወን ዴእየ ኢተ አያነ 
ዎልቀቱረ፥ ሃርያጌቱረ፥ ጎደቴተይ ዴእዮጌቱረኔ ሀ ጡመ ቢታ ሃርያጌቱረ 
ኦሌትዮጋፔ አትን፥ አሳረ ባጤቶኮ።

13 ሄጋ ግሸው፥ ኢተ ገለሰን ቴቀነውኔ ቀስ ዉርሴተይ ገከናስ ወሬቶጋፔ 
ጉይየን፥ ምን ኤቀነው እንቴ ደንደየነ መለ፥ ጦሳ ኦለ ሚሸ ኡባ ኦይቅቴ። 
14-15 ሄጋ ግሸው፥ ጤሰን ቀበቱዋ ግጥዮጋደን ቱመቴታ ግጥድ፥ ትረን 
ዎትዮ ኦለ ሚሸደን ጥሎቴታ ማይድ፥ እንቴ ቶሁወን ጫማ ዎትዮጋደን 
ሰሮቴታ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮተነው ጊግድ፥ ምን ኤቅቴ።  16 ሄ ኡባፔ 
ኣትድ፥ ጠለሄ ሀለቀይ ደፍድ ዬድዮ ዎንደፍያ ተመ ኡባ ቶይሰነው፥ 
አመኑዋ ኡበ ዎዴ ጎንደሌደን ኦይቅቴ። 17 አመኑዋ ሁጵየን ዎትዮ ብረተ 
ቆጴደን ዎትቴ፤ ቀስ ጌሸ አያና ብሱዋ፥ ጦሳ ቃላ፥ ኦይቅቴ። 18 ጦሳ 
ዎሲድኔ አ ማዱዋ ኦይቺድ፥ ኡበ ዎዴ ጌሸ አያነን ጦሳ ዎስቴ። ሄጋ 
ግሸው፥ ምንቴ፤ ሰሌቶፕቴ፤ ጌሸቱ ኡባዮ ጦሳ ኡበ ዎዴ ዎስቴ።

19 ቀስ ታን የዬነን ዎንጌልያ ጡራ ዮተነው፥ ጦሰይ ተ ዶና ዶይድ፥ 
ተው ሃሰይዮባ እመናደን፥ ተውከ ጦሳ ዎስቴ። 20 ታን ሀእ ቀሹወን 
ዴእኮከ፥ ሀ ዎንጌልያ ግሸው ታን ኪቴትዳጋ፤ ታን አባ ተው ቤስያጋደን 
የዬነን ዮተነ መለ፥ ታዮ ጦሳ ዎስቴ።

ዉርሴተ ሰሮታ
21 ሽን ታን ዋነ ዴእያኮኔ አይ ኦትያኮ እንቴከ ኤረናደን፥ ኑ ሲቆ 

እሸይ፥ ጎዳ ኦሱወን አመኔትደ አሽከረይ ትክቆስ፥ ተባ ኡባ እንቴዮ 
ዮተነ። 22 ኑን ኡበይ ዋን ዴእያኮ እንቴዮ ዮትድ፥ እንቴነ ምንቴተነ መለ፥ 
ታን አ እንቴኮ ኪታስ።

23 ጦሳ ኣዋፔኔ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰፔ ሰሮቴተይኔ ሲቆቴተይ አመኑዋረ 
እስፔ እሸንቱ ኡባዮ ግዶ፤ 24 ዶቼነ ሲቁወን ኑ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ ሲቅየ 
ኡበቱረ ጦሳ ኣሮ ኬሀቴተይ ግዶ። አምንእ። 

ኤፍሶነ 6
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ሰሮታ

1  1 ኑን ዬሱስ ክርስቶሰ አሽከረት ጰውሎስኔ ጥሞትዮስ፥ ክርስቶስ 
ዬሱሰን ዴእያጌቱዮ፥ ፕልጵስዩሰ ግዮ ከተመን ዴእየ ጌሸ ኡበቱዮ፥ 

ዎሰ ኬታ ካሌትያጌቱዮኔ ዎሰ ኬታ ጭመቱዮ ሀ ደብዳብያ ጣፎስ።

ጰውሎስ

ፕልጵስዩሰ አሳስ
ጣፍዶ ኪታ

ግዱዋ ኤርሱዋ
ጰውሎስ ፕልጵስዩሰ አሳዮ ጣፍዶ ኪተይ ጣፌትዶጌ፥ መቄዶንያ ግዮ ሮሜ 

ቢተን፥ ፕልጵስዩሰ ግዮሰን ዴእየ ዎሰ ኬታሰ። ሀ ዎሰ ኬተይ ጰውሎስ አውሮጳ 
ቢተን ኮይሮ ኤስዶ ዎሰ ኬተ። ሀ ኪተይ ጣፌትዶጌ፥ ሀረ አመንየ ኦሰንቸት 
ጰውሎሰ ቆፋ ጰልቅ ጰልቅድ ዋይስዮ ዎድያነኔ ፕልጵስዩሰ ዎሰ ኬተን ዴንድደ 
ዎርዶ ትምርትያ ጋሱወን አ ዎዘነይ ደሮ አዘንዶኔ ቀሾ ኬተን እ ዴእዶ ዎድያነ። 
ግዶ ሽን፥ ጰውሎስ ዬሱስ ክርስቶሰ ምንትድ አመንየ አሰ ግድዶ ግሸው፥ ሀ ኪታ 
ቦለን ደልግድ ቤትያጌ ኡፈይሳኔ ኩሜተ አመኔትዮጋ።
ጰውሎስ ሀ ኪታ ጣፍዶ ኮይሮ ጋሶይ አ ሜቱዋ ዎዴ አ ማደነው ፕልጵስዩሰ 

አመንየ አሰይ እሞታ አዮ ኪትዶ ግሸው፥ ኤተ ገለተናሰ። አ ቦለንከ ኤተ ቦለንከ 
ዱመ ዱመ ሜቶይ ገክደባ ግድኮከ፥ ኤት ጠለነ መለኔ ሙሌ አመኔትድ ዴአነ 
መለ፥ ሀ ገይትደ እንጅየን ኤተ ምንቴቴስ። አዩዋኔ ኦቶሩዋ ድግርግድ፥ ዬሱስ 
ክርስቶሰ አሽኬቴተን ኤት ኩመነ መለ፥ ምንትድ ኤተ ሀሰይሲስ። ዬሱስ 
ክርስቶሳረ እስፔ ግድዶገን ኤት ዴምዶ ዴኦይ ጦሳ ኣሮ ኬሀቴታፔ ፑልትዳጋኔ 
ኤት አመኑወን ኤክዶጋ ግድዮጋፔ አትን፥ አይሁደቱ ዎገተ ፖልዮገን ቤትዳጋ 
ግዴናጋ ኤተ ሀሰይሴስ። ዬሱስ ክርስቶሳረ እሱዋ ግድድ ዴእያጌቱ ኡባዮ ጦሰይ 
እምዮ ሰሩዋባኔ ኡፈይሳባ ኤተስ ጣፌስ።
ሀ ኪተይ ኤሬትዮጌ ኡፈይሳ፥ አመኔትዮጋ፥ እስፔቴታኔ ክርስትና አመኑዋንኔ 

ዴኡወን ምንድ ዴእዮጋ ጌሽድ ቤስዮጋነ። ሄጋ ቦልከ ጉጅድ፥ ጰውሎስ 
ፕልጵስዩሰ ዎሰ ኬታ ሲቅዮ ግተ ሲቁዋ ቆንጭሴስ።

 

 

1፡1 ኦሱ 16፡12 
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1፡13 ኦሱ 28፡30 

2 ኑ ኣዋ ጦሳፔኔ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰፔ ኣሮ ኬሀቴተይኔ ሰሮቴተይ 
እንቴዮ ግዶ።

ጰውሎስ ዎስዶ ገለተ ዎሳ
3 ታን እንቴነ ሀሰይዮ ዎዴ ኡበን ተ ጦሳ ገለተይስ። 4-5 እንቴ ኮይሮ 

ገለሳፔ ሀኖ ገከናስ፥ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮትዮገን ተነ ማድዶ ግሸው፥ 
ታን ኡበ ዎዴ እንቴዮ ኡባዮ ኡፈይሰን ጦሳ ዎሰይስ። 6 ቀስ እንቴ ግዶን 
ሎኦ ኦሱዋ ዶምደ ጦሰይ፥ ክርስቶስ ዬሱስ ስምዮ ገለሰይ ገከናስ ፖለናጋ 
ኤረይስ።

7 ታን እንቴዮ ኡባዮ ሄጋደን ቆፐነው ቤሴስ፤ አይስ ጊኮ፥ ታን 
እንቴነ ኡበ ዎዴ ሀሰየይስ። ሀእ ታን ቀሹወን ዴእዮገን፥ ዎንጌልየው 
ሞቴትዮጋንኔ ዎንጌልያ ምንተ ኤስዮገን ጦሰይ ታዮ ቃድዶ ቃዳ እንቴከ 
ተናረ ሻክ ኤክዴተ። 8 አይስ ጊኮ፥ ታን እንቴነ ኡበተ ክርስቶስ ዬሱሰፔ 
ይየ ሲቁወን አይ ኬና ሲቅያኮ፥ ጦሰይ ተው መርከ።

9-10 ቀስ ታን እንቴዮ ጦሳ ዎስዮጌ ሀጋ፤ ሎኦበይ አይበኮ ዶረነው እንቴ 
ደንደየናዳንኔ፥ ቀስ እንቴ ሲቆይ ቱሙ ኤረቴታረኔ አኬከ ኡባረ እስፔ 
ጉጅ ጉጅ ድጨናደን፥ ጦሳ ዎሰይስ፤ ያትድ ክርስቶስ ስምዮ ገለሰን እንቴ 
ሱሬኔ ቦሬቴናጌተ ግደነ። 11 ቀስ እንቴ ዴኦይከ ጦሳ ቦንቹዋዮኔ ገለታዮ 
ዬሱስ ክርስቶሰ በጋረ ቤትየ ጥሎቴታ አይፍያ አይፈነ።

ጰውሎስ ቀሼትዶጌ ምሽራቹዋ ቃለይ ቢተን ኣከናጋ ድግቤነ
12 ተ እሸቶ፥ ሀ ተነ ገክደበይ ዎንጌሌ ኣከናደን ቱሙ ማድዶጋ እንቴ 

ኤረነ መለ ኮየይስ። 13 ታን ክርስቶሰ ግሸው ቀሼትዶጋ፥ ከዎ ኬታ ናግየ 
ኡበትኔ ሀገን ዴእየ ሀረት ኡበት ኤሮሶነ። 14 ቀስ ታን ቀሼትዶጌ ኑ 
እሸንቱፔ ደርያጌት ጎደን ኬህ አመኔትድ፥ ጦሳ ቃላ የሽ በይነን ከሴጋፔ 
ጠልድ ዮተናደን ማዲስ።

15 ቱማፔ እሶት እሶት ቀናትያ ግሸውኔ ፐለማ ግሸው፥ ክርስቶሰባ 
ዮቶሶነ፤ ሽን ሀረት ሎኦ አሙወን ዮቶሶነ። 16 ሀጌት ጦሰይ ታዮ ዎንጌልያ 
ናግዮ ኦሱዋ እምዶ ግሸው፥ ሲቅድ ቃላ ዮቶሶነ። 17 ሽን ህንኮት ታን 
ቀሹወን ዴእሽን፥ ተ ቦል ዋዬ ኤሃነባ ኤተው ምለትን፥ በንተነ ሲቅዮ 
ግተ አሙወን ክርስቶሰባ ዮቶሶነፔ አትን፥ ዎዘነፔ ዮቶኮነ።

18 አይኮኔ ባወ፤ ምለትስዮ ዮቶኔ ግዶ ዎይኮ ቱሙ ዮቶኔ ግዶ፥ አይ 
ኦግያንኔ ክርስቶሰባ ዮትኮ፥ ታን ሄገን ኡፈይተይስ። ስንተነውከ ቀስ ታን 
ኡፈይተነ። 19 አይስ ጊኮ፥ ታን እንቴ ዎሳንኔ ዬሱስ ክርስቶሰ አያናፔ 
ይየ ማዱወን አተናጋ ኤረይስ። 20 ተ ግተ አሞይኔ ጦሳፔ ኤከነ ጋደ ታን 
ኡፈይሰን ናግዮ ናጎይ አይቤ ጊኮ፥ ታን ፐጠ ዴእንከ ዎይ ሀይቅንከ 
የዬነን፥ ከሴጋደን ሀእከ ተ ኩሜተ አሰቴተን ክርስቶስ ቦንቼተናጋፔ 
አትን፥ ታን ሀረይ አቶ እስበንከ ዬለቴነን አተናሰ። 21 አይስ ጊኮ፥ ተው 
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ዴኦይ ክርስቶሰ፤ ቀስ ሀይቆይከ ተው ጎአ። 22 ሽን ታን ፐጠ ዴእዮገን 
ደሮ ጎእያባ ኦተነባ ግድኮ፥ አውጋ ዶረናኮ ተው ኤሬቴነ። 23 ታን ሀ ናኡ 
ዮሆቱን ቱገተይስ፤ ሀ ዴኡዋፔ ሻሄተነውኔ ቀስ ክርስቶሳረ እስፔ ዴአነው 
አሞተይስ፤ ክርስቶሳረ እስፔ ዴእዮጌ ኡባፔ ኣዽደ ደሮ ሎኦባ። 24 ሽን 
ታን ሀይቅዮጋፔ እንቴ ግሸው ፐጠ ዴእዮጌ እንቴነ ደሮ ኮሽያባ።

25 ሀጌ ቱመ ግድዮጋ ታን ጌሸደ ኤረይስ፤ ቀስ አመኑወን እንቴ 
ድጨናዳንኔ ኡፈይተናደን፥ ታን እንቴናረ ኡባረ ፐጠ ዴአነ። 26 ሄጋ 
ግሸው፥ ታን እንቴናረ ናአንቱዋ ዴእዮ ዎዴ፥ ክርስቶስ ዬሱሳረ እንቴ 
ዴእዮ ዴኡወን፥ ተበን ጬቄትዮበይ እንቴዮ ደረነ።

27 ግድኮከ፥ እንቴ እንቴ ሁጴን ክርስቶሰ ዎንጌልያዮ ቤስየ ዴኡዋ 
ዴእቴ፤ ታን እንቴነ ባደ ቤእን ዎይኮ ቤአነ ጠይን፥ እንቴ እስ ቆፈን 
ምንድ ኤቅዶጋኔ፥ ቀስ ዎንጌልያ አመኑዋዮ እስ ዎዘነ ግድድ እስፔ 
ባጤትዮጋ ስየነ። 28 እንቴ ሞርኬቱዮ አይብንከ የዮፕቴ፤ ሄጌ ኤተዮ በሻ 
መላተ፤ ሽን ጦሰይ እንቴነ ጦንስዮ ግሸው፥ እንቴዮ አቶቴታ መላተ። 
29 አይስ ጊኮ፥ ክርስቶሰዮ ኦትዮ ቃደይ እንቴነ ገክዶጌ እንቴ አ ግሸው 
ዋዬትዮ ግሸሰፔ አትን፥ እንቴ አ አመንዮጋ ጠላላሰ ግዴነ። 30 ታን ከሴ 
ባጤትሽን እንቴ ቤእዶጋ መለ ባጤኔ ቀስ ሀእከ ታን ባጤትዮጋ እንቴ 
ስይዮጋ መለይ እንቴነ ገኪስ።

ክርስቶስ በነ ከውሽዶጋ ሌምሱዋ

2  1 ክርስቶሰን እንቴ ዴእዮ ዴኦይ እንቴነ ገስትሲ? አ ሲቆይ እንቴነ 
ምንቴቲ? ጌሸ አያናረ እንቴዮ እስፔቴተይ ዴኢ? እንቴ እሶይ 

እሱዋዮ ኬሄቲኔ ቀሬቴቲ? 2 ያትኮ፥ እንቴ ቆፈን፥ ሲቁወን፥ ዎዘናንኔ ቆፋ 
ፖሉወን እሱዋ ግድድ፥ ተነ ዉርስ ኡፈይስቴ። 3 እንቴነ ሲቅዮገን ዎይኮ 
ጬቄተነው ኮይዮ ሀደ አሙወን እስባኔ ኦቶፕቴ፤ ሽን እሶይ እሱዋፔ 
ግተተይስ ያግድ ቆፔነን፥ እሶይ እሱዋዮ እንቴ ሁጵያ ከውሽቴ። 4 ቀስ 
እሶይ እሱዋ ጎእያባ ኮየናፔ አትን፥ እንቴ ሁጴ ጠላላ ጎእያባ ኮዮፕቴ።

5 ክርስቶስ ዬሱሰን ዴእየ ሀ ቆፈይ ቀስ እንቴነንከ ዴአነው ቤሴስ።
6 እ ኡበ ዎዴ ጦሳ ግድድ ዴኢስ፤ ሽን ጦሳ ኬን ዎልቀን ግደነው 

መል ቤእዮጋ ቤስያባደን ቆድቤነ።
7 ሽን እ በ ሼኔን ኡበባ አግ በይድ፥ አሽከረ ሜሬታ ኤኪስ፤ ቀስ አሰ 

ምለትድ ቆንጪስ።
8 እ በነ ከውሺስ፤ ሀይቁወው፥ ኡበ ሀረይ አቶ፥ መስቀልያ ቦለ 

ሀይቁወውከ አዘዜቲስ።
9 ሄጋ ግሸው፥ ጦሰይ አ ኬህ ጦቁ ጦቁ ኦቲስ፤ ቀስ ሱንተ ኡባፔከ 

ኣዽየ ጦቀ ሱንታ አዮ እሚስ።
10 ሄጋ ግሸው፥ ሰሉዋንኔ ሰአን ሰኣፔ ገርሰን ዴእየ ኡበይ ዬሱሰ ሱንታ 

ቦንቸነው ጉልበተነ።
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11 ቀስ አሰይ ኡበይ ዬሱስ ክርስቶሰ ጎደ ያግድ፥ ጦሳ ኣዋ ቦንቹወው 
መርከተነ።

ሀ ሰአን ዴእየ አሳስ ፖኦ ግድዮጋ
12 ሄጋ ግሸው፥ ተ ደቦቶ፥ ታን እንቴናረ ዴእዮ ዎዴ ኡበን እንቴ ተው 

አዘዜትዶጋደን፥ ሀእ ታን እንቴ መተን ዴኤነ ዎዴከ፥ እንቴ ከሴጋፔ 
ኣትድ ተው አዘዜተነው ቤሴስ፤ የሸቴታንኔ ኮኮርሰን እንቴ አቶቴታ 
ፖለነው ኦትቴ። 13 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ እንቴነ በው ኤኖ ጊሰናዳንኔ ቀስ እ 
ቆፕዶባ እንቴ ኦተናደን እንቴ ግዶን ኡበ ዎዴ ኦቴስ።

14-15 ጌለኔ ነገረንቸ አሳ ግዶን ቦሬቴናጌተ፥ አሽኬተኔ ጦሳ ናቱደንከ 
ፖኮይ በይናጌተ ግድቴ፤ ቀስ ዙዙሜነን ዎይኮ ኢተባ ቆፔነን ኡበባ 
ኦትቴ። ሄ አሳ ግዶንከ ሰሉወን ፖእየ ጦልንቴደን ፖኢድ፥ 16 ዴኡዋ 
ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ኤተው ዮትቴ፤ ሄ ዎዴ ተ ዳፉረይኔ ተ ኦሶይ ሜለ 
ጠይቤናጌ ኤሬትዮ ግሸው፥ ክርስቶሰ ገለስ ታን እንቴነን ግተተነ።

17 ሀረይ አቶ እንቴ አመኖይ ጦሳዮ የርሽዮ የርሹዋ ቦል ተ ሱተይ ኡሻ 
የርሾደን ጉክኮከ፥ ታን ኡፈይተይስ፤ እንቴናረ ኡባረ እስፔ ኡፈይተይስ። 
18 ሄጋደን እንቴከ ቀስ ኡፈይተነው ቤሴስ፤ ተናረ እስፔ ኡፈይትቴ።

ጥሞትዮስኔ ኤፐፍሮድቶስ ኦትዶ ኦሱዋ
19 ሽን ታን እንቴ ዴኡዋባ ስየደ ኡፈይተናደን፥ ጥሞትዮሰ እንቴኮ 

ኤሱወን ዬደናጋ ጎዳ ዬሱሰን አመኔተይስ። 20 አይስ ጊኮ፥ እንቴ 
ዴኡዋበው ዎዘነፔ ህርግየ አ መለ አስ ሀረይ ኦንኔ ተው ባወ። 21 አይስ 
ጊኮ፥ ሀረት ኡበት በንተ ሁጴባ ኮዮሶነ፤ ዬሱስ ክርስቶሰባ ኮዮኮነ። 22 ሽን 
ነእ በ ኣወው ኦትዮጋደን፥ ጥሞትዮስ ተናረ እስፔ ግድድ፥ ዎንጌልያ 
ኦሱዋ ኦትዶገን፥ አመኔትየ አሰ ግድዮጋ ኤርስዶጋ እንቴ ኤሬተ። 23 ሄጋ 
ግሸው፥ ታን ዮሆይ ሀንዮባ ቤአደ፥ ሶሁዋረ አ እንቴኮ ዬደነ ጋደ 
ቆፐይስ። 24 ታን ተ ሁጴን መተ ዎድየን እንቴኮ ባናጋ ጎደን አመኔተይስ።

25 ሽን ታን ተ እሻ ኤፐፍሮድቶሰ፥ ተናረ እስፔ ተ በገ ግድድ 
ኦትዳጋ፥ ኦሌትዳጋኔ፥ ቀስ ተነ ማድዮበን እንቴዮ ኪቴትድ ኦትዳጋ 
እንቴኮ ኪተነው ኮሽዮጋ ቆፓስ። 26 አይስ ጊኮ፥ እ እንቴነ ኡባ ቤአነው 
ላሞቴስ፤ ቀስ እ ሰኬትዶጋ እንቴ ስይዶ ግሸው፥ በ ዎዘነን ደሮ 
ሜቶቴስ። 27 እ ቱሙ ሰኬትድ፥ ሀይቂችድ አቲስ፤ ሽን ጦሰይ አው 
ቀሬቲስ፤ አ ጠላላዮ ግዴነን አዘኖይ አዘኑዋ ቦል ጉጄቴናደን፥ ታዮከ 
ቀሬቲስ።

28 ስም እንቴ ናአንቱዋ አ ቤእድ ኡፈይተናደን፥ ተውከ ተ ዎዘና 
አዘኖይ እርጠናደን፥ ታን ኤሱወን አ እንቴኮ ዬደነ። 29 ሄጋ ግሸው፥ ጎደን 
ዴእየ እሸደን፥ ኩሜተ ኡፈይሰን አ ሞክቴ፤ ቀስ አ ምለትየ አሰ ኡባከ 
ቦንችቴ። 30 አይስ ጊኮ፥ እንቴ እንቴ ሁጴን ተነ ማደነ ደንደዬነ ማዱዋ 
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ማደነው፥ ክርስቶሰ ኦሱዋ ግሸው፥ በ ሼምፑዋ ሼኔሆ ጊድ፥ ሀይቂችድ 
አቲስ።

ቱሙ ጥሎቴታ

3  1 ዉርሴተን፥ ተ እሸቶ፥ ጎደይ እንቴዮ ኡፈይሳ እሞ። ታን ከሴ 
ጣፍዶጋ ዛሬተደ ጣፍዮጌ ተነ ወይሴነ፤ ቀስ ሄ ጣፍዮጌ እንቴነ ናገነ።

2 ኢተባ ኦትያጌቱፔ፥ ሄ ከነቱፔ፥ ቀጠረይ ኮሼስ ግየ አሰቱፔ ናጌትቴ። 
3 አይስ ጊኮ፥ ኑን ጦሳ ጌሸ አያነን ጦሳዮ ጎይንዮ ግሸውኔ ኑ ዴኡወን 
ጎዳ ክርስቶስ ዬሱሰን ኡፈይትዮ ግሸው፥ ቱሙ ቀጠራ ቀጠሬትዳጌተ፤ 
አሰቴታ ቦል ኦሴትያበን አመኖኮ።

4 ቀስ ተው ተ ሁጴንከ ተ አሰቴተን አመኔትዮብ ዴኤስ። አይ አስኔ በ 
አሰቴተን አመኔትዮብ በው ዴኤስ ጊድ ቆፕኮ፥ ታን አፔ ኬህ ኣዸይስ። 
5 ታን ዬሌቶሰፔ ሳምንተ ጊሽን ቀጠሬታስ። ታን ዬሌተን እስራኤለ፤ 
ብንያመ ዘሬ፤ ወለህ በይነ አይሁደ አሰ። አይሁደ ህግያ ናግዮገን ግድኮ፥ 
ታን ፐርሳዌ፤ 6 አይሁደ አመኑወው ምሼትዮጋ ግድኮ፥ ታን ዎሰ ኬታ 
ወይሳስ፤ እስ ኡረይ ህግየው አዘዜትድ ጥልዮጋ በጋ ግድኮ፥ ተነን ቦሬ 
ቤትቤነ።

7 ሽን ተነ ጎእየ ኡበባ ክርስቶሰ ግሸው በይደባደን ቆዳስ። 8-9 ቱመከ፥ 
ሄጌቱ ጠላለ ግዴነ፤ ታን ተ ጎዳ ክርስቶስ ዬሱሰ ኤርዮጌ ኡበባፔ ኬህ 
ኣዽዮ ግሸው፥ ኡበባ ተነ ሙሌከ ጎኤነባደን ቆዳስ፤ ታን አ ግሸው ኡበባ 
ዬገ በያስ። ክርስቶሰ ዴመነውኔ ኣረ ዴአነው ኡበባ ዎረ ኦልዶባደን 
ቆደይስ፤ ታን ህግያዮ አዘዜተደ ዴምዮ ተ ሁጴ ጥሎቴት ታዮ ባወ። 
ክርስቶሰ አመንን፥ ጦሰይ እምዮ ጥሎቴተይ፥ አመኑወን ጦሳ መተፔ ይየ 
ጥሎቴተይ ተው ሀእ ዴኤስ። 10-11 ታን ክርስቶሰኔ ሀይቁዋፔ እ ዴንድዶ 
ዎልቃ ኤረነው ኮየይስ፤ ያተደ ታን ተ ሁጴን ሀይቁዋፔ ዴንደነ ያግዮገን፥ 
አ ዋይያ ኣረ ዋዬተነውኔ አ ሀይቁወን አ ምለተነው አሞተይስ።

ገክዮሳ ገከነው ዎጥዮጋ
12 ታን ሀእ ዴመርጋስ ዎይኮ ተነን በል ባወ ጊኬ። ሽን ክርስቶስ 

ዬሱስ ተነ ባዮ ኦትዶ ዎይቱዋ ዴመነ ጋደ ኤሶተይስ። 13 ተ እሸቶ፥ 
ታን ሄጋ ዴመርጋስ ጋደ ቆፕኬ፤ ሽን ታን እስባ ኦተይስ፤ ታፔ ጉዬረ 
ዴእያጋ ዶገ አገደ፥ ስንተን ዴእያጋ ኦይቀነው ወሬተይስ። 14 ጦሰይ 
ክርስቶስ ዬሱሰ በጋረ ቦለ ዴኡወው ጤስዮ ዎይቱዋ ኤከነው፥ ተ ገከነሳ 
ሆርዶፈይስ።

15 ስም ኑን አያነን ገስትደ ኡበት ሀጋ ቆፐነው ቤሴስ፤ ቀስ እንቴፔ 
አመርዳጌቱዮ አይቢንኔ ዱመ ቆፈይ ዴእኮ፥ ሄጋከ ጦሰይ እንቴዮ 
ቆንጭሰነ። 16 ግድኮከ፥ ኑን ሀኖ ገከናስ ዴእዶ ማራደን፥ አኔ ስንተው 
ቦስ።
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17 ተ እሸቶ፥ ታን ሀንዮጋደን ሀንቴ። ኑን እንቴዮ ሌምሶ ግድደ፤ 
ሄጋደን እንቴከ ኑን እንቴዮ ሌምሶ ግድዶ ማራ ካልያጌተ አኬክቴ። 
18 አይስ ጊኮ፥ ታን ሄጋ እንቴዮ ከሴ ደሮቶ ዮታስ፤ ቀስ ሀእ ናአንቱዋከ 
አፉጠይደ እንቴዮ ዮተይስ፤ ክርስቶሰ መስቀልያስ ሞርኬ ግደደ ደሮ 
አሰት ዴኦሶነ። 19 ኤተ ዉርሴተይ በሸ፤ ኤተ ኡሎይ ኤተዮ ጦሰ፤ 
ዬለተነው ቤስዮበን ኤት ኦቶሬቶሶነ፤ ቀስ ሀ ሰኣባ ጠላላ ቆፖሶነ። 
20 አይስ ጊኮ፥ ኑ ቢተይ ሰሉዋነ፤ ኑን ቀስ ሰሉዋፔ ያነ ኑነ አሽየ ጎዳ 
ዬሱስ ክርስቶሰ ናጎስ። 21 ክርስቶስ ኡበባ ባፔ ገርሰን ዎተነው ደንደይየ 
በ ዎልቀን፥ ኑ ዳፉረንቸ አሰቴታ ላምድ፥ በ ቦንቾ አሰቴታ ምለትስድ 
ኦተነ።

ዉርሴተ ዞርያ

4  1 ተ እሸቶ፥ ታን ሲቅዮጌቶ፥ ላሞትዮጌቶ፥ ተነ ኡፈይስያጌቶ፥ ተነ 
ግተይያጌቶ፥ ተ ደቦቶ፥ ስም ጎደን እንቴ ምን ኤቀነው ቤሴስ።

2 ኤዎዴኔ ስንጢኬ፥ እንቴ ናአይከ እስ ቆፈን ምችደን፥ ጎደን 
ዴአናደን፥ ታን እንቴነ ዞረይስ። 3 ቀስ ተናረ ኦትየ አመኔትዳጎ፥ ኔን ሀ 
መጫሰተ ማደናደን፥ ታን ኔነ ዎሰይስ፤ አይስ ጊኮ፥ ኤት ተናረኔ ኤተ 
ሱንተይ ጦሳ ዴኦ መጣፈን ጣፌትዶ ቀሌምንጦሳረ ቀስ ተናረ እስፔ ኦትየ 
ሀረቱ ኡባረ ዎንጌልያ ኡበሳ ገተነው ዳፉርዶሶነ።

4 ጎዳረ እንቴ ዴእዮ ዴኡወን ኡበ ዎዴ ኡፈይትቴ፤ ታን ሀጋ ጉጀደከ 
ገይስ፤ ኡፈይትቴ።

5 አሰይ ኡበይ እንቴ አሽኬቴታ ኤሮ፤ ጎደይ መተን ያነ። 6 ጦሳ እንቴ 
ዎስዮ ዎሰ ኡበን አ ኬህ ገለቲድ፥ እንቴነ ኮሽያባ ኡበው ዎስቴፔ አትን፥ 
እስበውከ ህርጎፕቴ። 7 ቀስ አሰ ኤረቴታ ኡባፔ ኣዽየ ጦሳ ሰሮቴተይ 
እንቴ ዎዘናኔ እንቴ ቆፋ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ በጋረ ናገነ።

8 ዉርሴተን፥ ተ እሸቶ፥ እንቴ ዎዘነን ሎኦባኔ ገለትስያባ ቆፕቴ፤ ቱመ 
ግድያባ ኡባ፥ ቦንችስያባ ኡባ፥ ሞሮ ግዴነባ ኡባ፥ ጌሸባ ኡባ፥ ሲቆባ 
ኡባ፥ ሎኦ ሃሰየ ግድያባ ኡባ ቆፕቴ። 9 እንቴ ታፔ ተማርዶጋ፥ ኤክዶጋ፥ 
ስይዶጋኔ ቤእዶጋ ኡባ ኦትቴ፤ ቀስ ኑዮ ሰሮቴታ እምየ ጦሰይ እንቴናረ 
እስፔ ግደነ።

ባዮ ኪቴትደ እሞታዮ ጰውሎስ ገለትዶጋ
10 ሽን ደሮ ዎድያፔ ጉይየን፥ ሀእ እንቴ ተባ ናአንቱዋ ቆፐነው ዶምዶ 

ግሸው፥ ታን ጎደን ኬህ ኡፈይተይስ፤ ታዮ ቆፐነው እንቴዮ እንጄቴነን 
እጥዶጋፔ አትን፥ ተው ቆፋ ቆፔተ። 11 ታን ሀጋ ተነ ሜትዶ ግሸው ጊኬ፤ 
አይስ ጊኮ፥ ተው ዴእያበይ ታዮ ግደነ ግዮጋ ታን ተማራስ። 12 ታን 
ሜቶትድ ዴእዮብ አይበኮ ኤረይስ፤ ቀስ ዱሬትድ ዴእዮብከ አይበኮ 
ኤረይስ፤ አወን ግድንከ አውዴ ግድንከ፥ ታን ከሉዋኔ ነምሳ ቀስ ፐጫኔ 

ፕልጵስዩሰ 3 ,  4
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ፐለሃ ተማራስ። 13 ክርስቶስ ተው እምዶ ዎልቀን፥ ኡበባ ኦተነው ታን 
ደንደየይስ።

14 ግድኮከ፥ እንቴ ተ ሜቱዋ ተናረ ሜቶትድ ደሮ ሎይትዴተ፤ 
15 ፕልጵስዩሰ አሰው፥ ዎንጌልያ ምሽራቾይ ኮይሮ እንቴ ግዶን ኦዴቲስ፤ 
ሽን ታን መቅዶንያፔ ክይዶ ዎዴ፥ ተነ እንቴ ዎሰ ኬተፔ አትን፥ ሀረይ 
ማድቤናጋ እንቴ እንቴ ሁጴን ኤሬተ፤ ቀስ እምዮበንከ ኤክዮበንከ እንቴፔ 
አትን፥ ሀረይ ተነ ማድቤነ። 16 አይስ ጊኮ፥ ተነ ሜቶይ ኦይቅዶ ዎዴ፥ 
ሀረይ አቶ ታን ተሰሎንቄን ዴእሽንከ ተነ ዛር ዛርድ ማድዴተ።  17 ታን 
እንቴባ ቦል ሀረበይ ጉጄተናጋ ኮይዮጋፔ አትን፥ ዎይቶ ጠላላ ኤከነው 
ኮይኬ።

18 ሽን ታን እንቴ እምዶጋ ኡባ ኤካስ፤ ቀስ ተው ፐለህድ ግድያጌ 
ዴኤስ። እንቴ ኪትዶ ኡበባ ኤፐፍሮድቶሰፔ ኤካስ፤ ኮሽየ ኡበይ ተው 
ዴኤስ። እንቴ ተው ኪትዶ እሞይ ጦሳዮ ሰዉዋ ቶንጉ ግያኔ እ ዶስዮ፥ 
አ ኡፈይስየ የርሾ መለ። 19 ቀስ ተ ጦሰይ በ ቦንቾ ዱሬቴታ ደሩወን 
ክርስቶስ ዬሱሰ በጋረ እንቴነ ኮሽያባ ኡባ እንቴዮ እመነ። 20 ኑ ጦሳዮኔ ኑ 
ኣዋዮ ሜርናፔ ሜርና ገከናስ ቦንቾይ ግዶ። አምንእ።

ዉርሴተ ሰሮታ
21 ክርስቶስ ዬሱሰባ ግድየ ጌሸ ኡበተ ሰሮ ጊቴ። ተናረ ሀገን ዴእየ 

እሸንት እንቴነ ሰሮ ጎሶነ። 22 ሀገን ዴእየ ጌሸ ኡበት፥ ኡባፔከ ኣትድ 
ከዉዋ ቄሳረ ኬተን ዴእያጌት እንቴነ ሰሮ ጎሶነ።

23 ኑ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ ኣሮ ኬሀቴተይ እንቴናረ ግዶ። 

ፕልጵስዩሰ 4
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1  1 ታን ጰውሎስ፥ ጦሳ ሼንየን ክርስቶስ ዬሱስ ኪትዶጋ ግድዳጌኔ ኑ 
እሸይ ጥሞትዮስ፥ 2 ቆለስያሰ ግዮ ከተመን ዴእየ ጌሸቱዮ፥ ክርስቶሰን 

አመኔትደ እሸንቱዮ ሀ ደብዳብያ ጣፎስ።
ጦሳ ኑ ኣዋፔኔ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰፔ፥ ኣሮ ኬሀቴተይኔ ሰሮቴተይ 

እንቴዮ ግዶ።

ጰውሎስ ዎስዶ ገለተ ዎሳ
3 ኑን እንቴዮ ጦሳ ዎስዮ ዎዴ፥ ጦሳ ኑ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ ኣዋ፥ 

ኡበ ዎዴ ገለቶስ። 4 አይስ ጊኮ፥ ኑን ክርስቶስ ዬሱሰ እንቴ አመንዮጋኔ 

ጰውሎስ

ቆለስያሰ አሳስ
ጣፍዶ ኪታ

ግዱዋ ኤርሱዋ
ጰውሎስ ቆለስያሰ አሳስ ጣፍዶ ኪተይ ጣፌትዶጌ ቄር ኢስየን፥ ኤፍሶነፔ አርሾ 

በጋረ ቤትየ ቆለስያሰን ዴእየ ዎሰ ኬታሰ። ሀ ዎሰ ኬታ ኤስደይ ጰውሎሰ ግደነ 
ጠይኮከ፥ ሮሜ ቢተን፥ ኢስያ ዋነ ከተመ ግድየ ኤፍሶኔፔ ኤተስ ኦትየ አሰተ 
ኪትየይ አ ግድዮ ግሸው፥ ቆለስያሰዮከ ኣወትዮ ሀኖተይ አዮ ዴኤስ። ቆለስያሰ 
ዎሰ ኬተን፥ «ጦሳ ኤረነውኔ ኩሜተ አቶቴታ ዴመነው፥ አስ ኡብ አያነ 
ዎልቀቱስኔ ማተይ ዴእዮጌቱስ ጎይነነው ኮሼስ» ያግየ ዎርዶ አስተማሬት ዴእዮጋ 
ጰውሎስ ስዪስ። ሀ አስተማሬት ሀረባ ቀስ፥ «አሰይ ኡበይከ ቀጠራ ምለትየ 
ዎገቱስ ሃሬተነውኔ ቁማ ዎጋኔ ሀረ ዎገተ ኡባ ናገነው ኮሼስ» ያጎሶነ።
ጰውሎስ ሀ ኪታ ጣፍዶጌ ቱመንቸ ግድየ ክርስትና ኪታ ኦድዮገን፥ ኤተ 

ዎርዶ ትምርትያ ጰልቀናሰ። እ ዛርዶ ዛሮቱፔ ዋነትያጌ «ዬሱስ ክርስቶስ ኩሜተ 
አቶቴታ እመነው ደንደዬስ፤ ሀ ሀረ አመኖትኔ ኦሶት አፔ ሃሰነው ደንደዮሶነ» 
ያግያጋ። ጦሰይ ክርስቶሰ በጋረ ሀ ሰኣ ሜዺስ። ቀስ አ በጋረ ዛርድ አ ባኮ 
ኤሃነ። ሀ ሰኣስ ክርስቶሳረ ማዬትዮጋ ጠላለን አቶቴታ ህዶተይ ዴኤስ። ሀጋ 
ማረን ጰውሎስ ሀ ግተ ትምርቴ አመንየ አሰ ዴኡወን ዋንድ ኦሱወን ፔአነው 
ደንደይያኮ ዮቴስ።
ሀ ኪታ ጰውሎሰፔ ኤክድ፥ ቆለስያሰ ገተነው ቢደ ቲኪቆሳረ እስፔ ዴእየይ 

አናስሞሰ ግድዮጋ ቤእዮጌ ጎእያባ። ዋንድ ጊኮ፥ ጰውሎስ ሀ አናስሞሰ ጌቴትየ በ 
ኦሰንቻባ ዴንትድ፥ ፕልሞነስ ሀረ ኪታ ጣፊስ።
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ጌሸተ ኡባ ሲቅዮጋ ስይደ። 5 ቱሙ ኪተይ ዎንጌሌ ኮይሮ እንቴኮ ዪዶ 
ዎዴ፥ ጦሰይ ስንተፔ እመነ ጊዶጋ ስይዴተ። ስም እንቴ አመኖይኔ 
ሲቆይ ሰሉወን ጊግድ ናግየ፥ ጦሰይ ስንተፔ እመነ ጊዶገን ዶሜቲስ። 
6 ሄ ዎንጌሌ እንቴኮ ገኪስ፤ ገክድ፥ እንቴ አ ስዮሰፔኔ ጦሳ ኣሮ ኬሀቴታ 
ቱመቴተን ኤሮሰፔ ዶምድ፥ እንቴ ግዶን ዴእዮጋደንከ፥ ቢተ ኡበን 
አንጁዋ ኤሄስኔ ኡበሳ ኣኬስ።

7 እንቴ ሄጋ ኑናረ እስፔ አሽከረ ግድደ ሲቆ ኤፓፍረፔ ተማርዴተ፤ እ 
ኑ ግሻ ክርስቶሰዮ አመኔትድ ኦትያጌ፥ 8 ጦሳ አያነን ሀረተ እንቴ ሲቅዮጋ 
ኑዮ ዮቲስ።

9 ሄጋ ግሸው፥ ኑን ቀስ ሄጋ ስይዶ ገለሳሰፔ ዶምድ፥ ጦሰይ እንቴዮ 
በ ሼንያ ኤርዮ ኤረቴታ፥ ጦሳ አያነይ እምዮ ኣዽደ ኤረቴታረኔ አኬካረ 
እስፔ ኩንትድ እመናደን፥ ኡበ ዎዴ በሌነን ጦሳ ዎሶስ። 10 ሄጋፔ 
ጉይየን፥ ጎደይ ኮይዮጋደን እንቴ ዴአነውኔ፥ ኡበ ዎዴ አ ኡፈይስያባ 
ኦተነው ደንደየነ፤ እንቴ ኦትዮ ሎኦ ኦሶ ኡበን እንቴ ዴኦይ ጎኣረ 
ዴእያጋ ግደነ፤ ቀስ ጦሳ ኤርዮገን እንቴ ድጨነ።

11 እንቴ ኡበበን ኡፈይሰን ጌንጨናዳንኔ ደንደየናደን፥ ጦሰይ በ ቦንቹዋ 
ግታደን እምዮ ዎልቀ ኡበን ምንቴ። 12 ቀስ ጌሸቱዮ ጊግደ ፖኦ ከዎቴታ 
ላተነው፥ ኑነ ደንደይስደ ኣዋ ገለትቴ። 13 እ ኑነ ጡማ ዎልቃፔ አሽድ፥ 
በ ሲቅዮ ነኣ ከዎቴታኮ ፕንቲስ። 14 ቀስ እ በ ነአን ኑነ ዎዝድ፥ ኑ ነገራ 
አቶ ጊስ።

ክርስቶሰ ጦሰቴታኔ አ ኦሱዋ
15 ክርስቶስ ቤቴነ ጦሳ ሌምሶ፤ እ ሜሬትደባ ኡባፔ ኣዽየ በይረ ነአ። 

16 አይስ ጊኮ፥ ኡበበይከ ኣን ሜሬቲስ፤ ቤትያጌት፥ ቤቴናጌት፥ አያነቱፔ 
ቤትየ ዎልቀይኔ ጎደቴተይ፥ ሀለቀቴተይኔ ማተይ፥ ሰሉዋንኔ ሰአን ዴእየ 
ኡበበይከ ኣንኔ አዮ ሜሬቲስ። 17 እ ኡበባፔ ከሴ ዴኢስ፤ ኡበበይከ ኣን 
በ ሶሁዋ ሶሁዋ ኦይቅድ ዴኤስ። 18 እ በ ቦለው፥ ዎሰ ኬተው ሁጴ፤ እ 
ኡባፔ ቦለ ግደነ መለ፥ ከሴትድ ሀይቁዋፔ ዴንድደ በይረ ነአ ግዲስ።

19 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ ኮይዶጋደን፥ ኣን ጦሰቴተ ሜሬተ ኩሜተይ ዴኤስ። 
20 ያትን ጦሰይ ክርስቶሰ በጋረ ኡበባ በናረ ስጌተነው ዮሁዋ ቀቺስ፤ በ ነአይ 
መስቀልያ ቦለን ጉስዶ ሱተን ሰሉዋንኔ ሰአን ዴእየ ኡበባ በናረ ስጌቲስ።

21 ሀጋፔ ከሴ፥ እንቴ ኢተባ ኦትዶ ግሸውኔ ቆፕዶ ግሸው፥ ጦሳፔ 
ሻሄትድ፥ ኣረ ሞርኬትዴተ። 22 ሽን ጦሰይ ሀእ እንቴነ ፖኮይኔ ቦሬ 
በይናጌተኔ ቀስ ጌሸተ ኦትድ፥ በ ስንት ሺሸነው፥ በ ነኣ ሀይቅዳጋ 
አሰቴተን በናረ እንቴነ ስጌቲስ። 23 ሄጌ እንቴ ቱሙ አመኑወን ምን 
ኤቅድ፥ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ስይድ፥ ስንተፔ ኤከነ ጊዶጋፔ ቃጤነን 
ምንድ ዴእኮ ሀነነ፤ ሄ ዎንጌልያ ምሽራቾይ ሰአን ዴእየ ሜሬተ ኡባ 
መተን ኦዴቲስ። ታን ጰውሎስከ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮትያጋ ግዳስ።
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2፡12 ሮሜ 6፡4 

ጰውሎስ ዬሱስ ኪትዶጋ ግድድ ኦትዶ ኦሱዋ
24 ታን እንቴዮ ዋዬትዶ ግሸው፥ ሀእ ኡፈይተይስ፤ ክርስቶስ በ ቦላዮ፥ 

ሄጋ ግዮጌ ዎሰ ኬታዮ፥ ዋዬትሽን ፐጭዳጋ ታን ተ ቦላ ሰሁወን ኩንተይስ። 
25 ጦሰይ ተነ እንቴ ግሸው፥ ዎሰ ኬታ አያነን ካሌትያጋ ኦትዶ ግሸው፥ አ ቃላ 
ፖለደ ዮተነ መለ፥ ታን ዎሰ ኬተው አሽከረ ግዳስ። 26 ሀ ቃለይ ሀጋፔ ከሴ 
በገ ኡበን፥ አሰ ኡበው ኤሬቴነን ጌምድ ዴኤስ፤ ሽን በ ጌሸቱዮ ጦሰይ ሀእ 
ቆንጭሲስ። 27 ጦሰይ አይሁደ ግዴነ አሳዮ ዎትዶ ሀ አሳዮ ቆንጭቤነ ቦንቾኔ 
ዱሬ ዮሆይ አይበኮ ጌሸተ ኤርሰነው ኮዪስ፤ ሀ አሳዮ ቆንጭቤናጌ አይቤ ጊኮ፥ 
ክርስቶስ እንቴነን ዴእዮጋ፤ ሄጋ ግዮጌ ጦሳ ቦንቹዋ ኣረ እንቴ ኤከናጋ።

28 ሄጋ ግሸው፥ ኑን አሰ ኡበው ክርስቶሰባ ዮቶስ፤ አሰ ኡባ ክርስቶሰን 
ኩሜተ አሰ ኦትድ፥ ጦሳኮ ሺሸነ መለ፥ ኑዮ ኣዽደ ኤረቴተ ኡበን እንቴነ 
ዬኤ ጎስኔ ተማርሶስ። 29 ታን ሀጋ ፖለነው፥ ተነን ኦትየ ክርስቶስ ታዮ 
እምዮ ዎልቀን ባጤተይስኔ ዳፉረይስ።

2  1 ታን እንቴዮ፥ ሎዶቅያ ግዮ ከተመን ዴእየ አሳዮኔ ተነ ቤእቤነ 
አሰ ኡባዮ አይ ኬና ባጤትዳኮኔ እንቴ ኤረነ መለ ኮየይስ። 2 ኤተ 

ዎዘነይ ምነነ መለ፥ ሲቁወን እስፔ ግድድ፥ ቱሙ አኬከን ቤትየ ዱሬቴታ 
ኡባ ኤት ኤከነ መለኔ ቀስ ኤት ጦሰይ አሳዮ ቆንጭስቤናጋ፥ ክርስቶሰ 
አ ሁጴን ኤረነ መለ፥ ታን ዳፉረይስ። 3 ጌመን ጦሰይ ምንጅዶ ኤረይኔ 
ኣዽደ ኤረቴተይ ኡበይ ኣን ዴኤስ።

4 ኦንኔ እንቴነ ጭሞ ቃለን በሌቴነ መለ፥ ታን እንቴነ ሀሰይሰይስ። 
5 አይስ ጊኮ፥ ታን እንቴ መተፔ ሃከደ ዴእኮከ፥ አያነን እንቴናረ ዴአይስ፤ 
እንቴ ዴእዮ ማራኔ ክርስቶሰ እንቴ ምንድ አመንዮጋ ቤአደ ኡፈይተይስ።

ክርስቶሰን ቤትየ ኩሜተ ዴኡዋ
6 ስም እንቴ ጎዳ ክርስቶስ ዬሱሰ ኤክዶጋደን፥ ኣን ዴእቴ። 7 ኣን 

ጠጱዋ ዬድድ ድጭቴ፤ እንቴ ተማርዶጋደን አመኑወን ምንቴ፤ ጦሳ ኡበ 
ዎዴ ገለትቴ።

8 ክርስቶሰፔ ግዴነ ትምርትየን፥ ሀ ሰኣ ሃርየ አያነቱ ትምርትያንኔ፥ 
አሰፔ ዪደ ኤረቴተን፥ ቀስ ሜለ ጭሙወን እንቴነ ኦንኔ ኦሞዴነ መለ 
ናጌትቴ። 9 አይስ ጊኮ፥ ክርስቶሰ ቦለን ጦሰቴተ ሜሬተ ኩሜተይ ዴኤስ። 
10 ቀስ ሀለቀቴታዮኔ ጎደቴታዮ ኡባዮ ሁጴ ግድየ ክርስቶሰፔ ኩሜተ 
ዴኡዋ ዴምዴተ።

11 እንቴ ክርስቶሳረ እስ አሰ መለ ግድድ፥ አሰ ቀጠረ መለ ግዴነን፥ 
እንቴ ኢተ ሀኖቴታ ድግዮ ቀጠራ፥ ክርስቶሰን ቀጠሬትዴተ። 12 እንቴ 
ጠመቄትዶ ዎዴ፥ ክርስቶሳረ ሞጌትድ፥ ክርስቶሰ ሀይቁዋፔ ዴንትደ ጦሳ 
ዎልቃ አመንዶ ግሸው፥ ጥንቀትየን ክርስቶሳረ እስፔ ዴንድዴተ።
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2፡13 ኤፍ 2፡1-5 2፡14 ኤፍ 2፡15 2፡16 ሮሜ 14፡1-6 2፡19 ኤፍ 4፡16 
3፡1 መዘ 110፡1 

13 እንቴ እንቴ ናቁዋንኔ እንቴ አሰቴታ ቀጠሬቴነን አግዶገን ሀይቅድ 
ዴእዮ ዎዴ፥ ጦሰይ እንቴ ናቁዋ አቶ ጊድ፥ ክርስቶሳረ እንቴነ ፐጠ 
ዎቲስ። 14 ኑነ እጥየ፥ አጩዋ ፐረማ አ ማቻረ እስፔ ጦሰይ ዳኪስ፤ 
ዳክድ፥ መስቀልያ ቦለን ጥሽድ፥ ኦግያፔ ድጊስ። 15 ክርስቶስ ሄ 
መስቀልየን ሀለቀቱፔኔ ጎደቱፔ ዎልቃ ዎት ኤክድ፥ ኤተ ኦሞድዶጋ አሰ 
ኡባ ቆንጭየን ዩሽ ቤሲስ።

16 ሄጋ ግሸው፥ ሜተን ዎይ ኡሸን፥ ባለ ገለሳ ዎይ አግነይ ጤርዮ 
ዎድያ ቦንችዮገን፥ ዎይ ሰምበታ ቦንችዮገን፥ ኦንኔ እንቴ ቦል ፕርዶፖ። 
17 ሀጌት ስንተፔ ያነ ዮሆቱ ኤሾ፤ ሽን ቦለይ ክርስቶሳጋ። 18 ዎርዱዋ 
አሽኬ ምለተነውኔ ኪተንቻዮ ጎይነነው ኮይያጌ፥ ቤእቤናጋ አጁተን ቤኣስ 
ጊድ ኦቶሬትያጌ፥ አሰቴተ ቆፈን ጮ አይያጌ፥ ኦንኔ እንቴ ቦል ፕርዶፖ። 
19 ሄጋ መለ አስ ሁጴ ግድየ ክርስቶሰ ምንት ኦይቅዶጋ ሌፍሴስ። ቦለ 
ኡበይ ሄ ሁጵያፔ ዎልቃ ዴምድ፥ ቦለን ዴእየ ኩርያረኔ ሸያረ እስፔ 
ኦሄትድ፥ ጦሰይ ድችዮ ድሹዋደን ድጬስ።

ሀይቁወን ፐጠንከ ክርስቶሳረ ዴእዮጋ
20-21 እንቴ ሀ ሰኣ ሃርየ አያነቱፔ ሃክድ፥ ክርስቶሳረ ሀይቅዴተ፤ 

ያትን፥ አይስ ሀ ሰኣ ዎገን ዴእየ አሰደን ዴኤቲ? «ኦይቆፐ፤ ባረ ቤኦፐ፤ 
ቦቾፐ» ያግየ ህጌቱዮ አይስ አዘዜቴቲ? 22 ሀ ኡበበይከ አስ ሜዽዶ ህጌኔ 
ትምርቴ ግድዮ ግሸው፥ ፖሌቶጋፔ ጉይየን ጠየነ። 23 ኤት ኪተንቻዮ 
ጎይንዮጋንኔ ዎርዱዋ አሽኬ ምለትዮገን ቀስ በንተ አሰቴታ ግልቅስዮገን 
ኣዽደ ኤረንቸ ምለቶሶነ፤ ሽን ሻረሙጠነው ኮይዮጋ ድግዮጌ ሄገን አይኔ 
ጎኤነ።

3  1 ስም እንቴ ክርስቶሳረ ሀይቁዋፔ ዴንድዶባ ግድኮ፥ ጦሳፔ ኡሸቸ 
በጋረ ኡትደ ክርስቶስ ዴእዮሰን ሰሉወን ዴእያጋ ምንት ኮይቴ። 

2 ሰሉወን ዴእያጋ እንቴ ቆፐናፔ አትን፥ ሰአን ዴእያጋ ቆፖፕቴ። 3 አይስ 
ጊኮ፥ እንቴ ሀይቅዴተ፤ ቀስ እንቴ ዴኦይ ጦሰን ክርስቶሳረ ጌሚስ። 
4 እንቴዮ ዴኦ ግድደ ክርስቶስ ቆንጭዮ ዎዴ፥ ሄ ዎዴ እንቴከ ኣረ 
ቦንቹወን ቆንጨነ።

ገልአኔ ኦረተ ዴኡዋ
5 ሄጋ ግሸው፥ እንቴነን ዴእየ ሀ ሰኣ አሞተ ዎርቴ፤ ሄጌትከ 

ሻረሙጥዮጋ፥ ቱነቴታ፥ ሻረሙጠነው ኮይዮጋ፥ ኢተ አሙዋ፥ ሚሸ 
አሞትዮጋ። ሚሸ አሞትዮጌ ኤቀው ጎይንዮጋፔ ዱመቴነ። 6 ሀጌቱ 
ጋሱወን፥ ጦሰይ አዘዜቴነ አሰተ ሀንቄተነ። 7 ከሴ እንቴ ሀ ኢተ ቆፈቱን 
ዴእዮ ዎዴ ኤተን ሃሬትዴተ።

ቆለስያሰ 2 ,  3



377

 

3፡9 ኤፍ 4፡22 3፡10 ዶሜ 1፡26፤ ኤፍ 4፡24 3፡12-13 ኤፍ 4፡2 
3፡13 ኤፍ 4፡32 3፡16-17 ኤፍ 5፡19-20 3፡18 ኤፍ 5፡22፤ 1ጴጥ 3፡1 
3፡19 ኤፍ 5፡25፤ 1ጴጥ 3፡7 3፡20 ኤፍ 6፡1 3፡21 ኤፍ 6፡4 
3፡22-25 ኤፍ 6፡5-8 

8 ሽን ሀእ እንቴ ቀስ ሀንቁዋ፥ ዪሉዋ፥ እጡዋ፥ እንቴ ዶናፔ ክይየ 
ጨሻኔ ዬለይየ ሃሰያ ሀጌተ ኡባ እንቴፔ ጠይስቴ። 9 እሶይ እሱወው 
ዎርዶቶፕቴ፤ አይስ ጊኮ፥ ጬገ ሜሬታ አ ኦሱዋረ እንቴፔ ጠይስርግድ፥ 
10 ጦሰይ፥ አ ሜዽዳጌ፥ በነ ምለትሰነውኔ ባዮ ዴእየ ኤረቴተ ኡባ 
እመነው፥ ኡበ ዎዴ ኦረጥስዮ ኦረተ ሜሬታ ማይዴተ። 11 ሀ ኦረተ 
ሜሬተን፥ ግሪኬ አሰ ዎይ አይሁደ አሰ፥ ቀጠሬትዳጋ ዎይ ቀጠሬትቤናጋ፥ 
አመኖይ በይናጌተኔ አይኔ ተማርቤናጋ፥ አይሌ ዎይ ጎቀ ጊድ ሻክዮብ 
ባወ፤ ክርስቶስ ኡበባ፤ እ ኡበንከ ዴኤስ።

12 ሄጋ ግሸው፥ ጦሰይ ዶርዶጌቱደን፥ ጌሸኔ ሲቅዶጌተ ግድድ፥ 
ማሮቴታ፥ ቀሬታ፥ ኬሀቴታ፥ እንቴ ሁጵያ ከውሽዮጋ፥ አሽኬቴታኔ 
ደንደያ ማይቴ። 13 እሶይ እሱዋባ ደንደይቴ፤ ኦንኔ በ ለግያ ቦል 
ሀንቄትዶበይ ዴእኮ፥ እሶይ እሱወው አቶ ያጎ። ክርስቶስ እንቴዮ አቶ 
ጊዶጋደን፥ እንቴከ አቶ ጊቴ።  14 ሄጋ ኡባ ቦል፥ ኡበባ እስፔ ሺሽ 
ቀችየ ሲቁዋ ማይቴ። 15 ክርስቶስ እምዮ ሰሮቴተይ እንቴነ ሃሮ፤ አይስ 
ጊኮ፥ ጦሰይ እንቴነ እስ አሰ ኦትድ፥ ሄ ሰሮቴተው ጤሲስ። ጦሳ 
ገለትቴ።

16 ክርስቶሰ ቃለይ እንቴ ዎዘነን ኩምድ ዴኦ፤ እንቴዮ ዴእየ ኣዽደ 
ኤረቴተ ኡበን እሶይ እሱዋ ተማርስቴኔ ዞርቴ፤ እንቴ ዎዘነን ጦሳ 
ገለቲድ፥ ጠሎትያኔ መዘሙርያ፥ ጦሳ ሱንታ ጦቁ ኦትየ ዬታ ዬጥቴ። 
17 እንቴ አይ ሃሰይያባ ዎይ አይ ኦትያባ ግድኮከ፥ ኣዋ ጦሳ ዬሱሰ በጋረ 
ገለቲድ፥ ኦትዮባ ኡባ ጎዳ ዬሱሰ ሱንተን ኦትቴ።

ሶ አሳ ግዶን አመንየ አስ አጌነን ኦተነው ቤስየ ኦሶተ
18 መጫሰቶ፥ አመንየ አሰው ቤስያጋደን፥ እንቴ አዝነቱዮ ሃሬትቴ።
19 አቱማሰቶ፥ እንቴ መጫሳ ሲቅቴ፤ ኤታረ ዎፑ ጊድ ዴእቴ።
20 ናቶ፥ እንቴነ ዬልዳጌቱዮ ኡበበን አዘዜትቴ። አይስ ጊኮ፥ እንቴ 

ኤተው አዘዜትዮጌ ጦሳ ደሮ ኡፈይሴስ።
21 ኣወቶ፥ እንቴ ናት ዎዘና በዬነ መለ፥ ኤተ ዪሎዮፕቴ።
22 አይሌቶ፥ ሰአን እንቴዮ ጎደ ግድያጌቱዮ ኡበበን አዘዜትቴ፤ ጎደው 

የይድ፥ ሱሬ ዎዘነን ኦትቴፔ አትን፥ አሰ ኡፈይሰነውኔ አስ ቤኦ ግዮገን 
አዘዜትያጌተ ግዶፕቴ። 23 እንቴ ኦትዮ ኦሶ ኡባ አሰው ግዴነን ጎደው 
ኦትዮጋደን፥ ዎዘነፔ ኦትቴ። 24 ጎዳ ክርስቶሰዮ እንቴ ኦትዮ ግሸው፥ እ 
ባጌቱዮ እመነው ጊግስ ዎትዶጋ እንቴ ላተናጋ አኬክቴ። 25 በለባ ኦትደ 
ኡረይ ኦንኔ፥ በ ኦትዶ በላደን ዎይቱዋ ኤከነ፤ አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ 
ፕርዲድ፥ ኦነኔ ማዴነ።

ቆለስያሰ 3
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4፡1 ኤፍ 6፡9 4፡5 ኤፍ 5፡16 4፡7 ኦሱ 20፡4፤ 2ጥሞ 4፡12 
4፡7-8 ኤፍ 6፡21-22 4፡9 ፕልሞ 10-12 
4፡10 ኦሱ 19፡29፤ 27፡2፤ 12፡12፥ 25፤ 13፡13፤ 15፡37-39፤ ፕልሞ 24 
4፡12 ቆለ 1፡7፤ ፕልሞ 23 4፡14 2ጥሞ 4፡10፥ 11፤ ፕልሞ 24 4፡17 ፕልሞ 2 

4  1 ጎደቶ፥ እንቴዮከ ሰሉወን ጎደይ ዴእዮጋ ኤርድ፥ እንቴ አይሌቱዮ 
ጥሎቴታንኔ ሱሬቴተን ኮሽያባ ኦትቴ።

ዞርያ
2 ጦሳ አጌነን ዎስቴ፤ ቀስ ዎሲድ አዘሌነን፥ አ ገለቲድ ዎስቴ። 3 ቀስ 

እንቴ ዎስዮ ዎዴ ኡበን፥ ከሴሰፔ አሰዮ ቆንጭቤነባ፥ ክርስቶሰባ ኑን 
ዮተነ መለ፥ ጦሰይ ኑዮ እንጄየናደን፥ ኑዮከ ጦሳ ዎስቴ፤ አይስ ጊኮ፥ ሀእ 
ታን ቀሾ ኬተን ዴእዮጌ ሄጋሰ። 4 ቀስከ ታን ቤስያጋ ኬና ቆንጭሰደ ሀ 
ዮሁዋ ዮተነ መለ፥ ታዮ ጦሳ ዎስቴ።

5 እንቴዮ ዴእየ ዎድያ ጎእ በይነሰን ጠይሴነን፥ አመኔናጌቱ መተን 
ሀዮትድ ዴእቴ። 6 እንቴ አሰ ኡበው ዋት ዛረነው ቤስያኮ ኤረነ መለ፥ 
እንቴ ሃሰየይ ኡበ ዎዴ፥ ስየነው ኬህያጋኔ ኡፈይስያጋ ግደነው ቤሴስ።

ዉርሴተ ሰሮታ
7 ኑ ሲቆ እሸይ ትክቆስ፥ ተናረ እስፔ ጎዳ ኦሱወን አሽከረ ግድደ 

አመኔትየ ኦሰንቸይ፥ ተ ዴኡዋባ እንቴነ ኤርሰነ። 8 ታን አ እንቴኮ 
ኪትዮጌ፥ ኑን ዋን ዴእያኮ እንቴዮ እ ዮትድ፥ እንቴነ ምንቴተነ ግሸሰ። 
9 አናስሞስ፥ አመኔትየ ሲቆ እሸይ፥ እንቴ ቢታጌ፥ ኣረ እስፔ እንቴኮ 
ቤስ፤ ኤት ሀገን ሀንየ ኡበባ እንቴነ ኤርሰነ።

10 ተናረ ቀሹወን ዴእየ አርስጥሮኮስኔ በርናባሰዮ እሻ ነአይ መርቆስ 
እንቴነ ሰሮ ዴኤቲ ጎሶነ፤ ታን እንቴነ ከሴ አዘዝዶጋደን፥ መርቆስ እንቴኮ 
ቢኮ፥ ዎዘነፔ አ ሞክቴ። 11 ዮስጦሰ ግዮ ዬሱስከ እንቴነ ሰሮ ሰሮ ጌስ፤ 
አይሁደ አሰቱፔ ተናረ ጦሳ ከዎቴታዮ ኦትየይ፥ ሀ ሄዙ አሰቱፔ ሀረይ 
ባወ፤ ሀጌት ተነ ደሮ ማድዶሶነ።

12 ኤፓፍር፥ እንቴ ቢታጌ፥ ክርስቶስ ዬሱሰ አሽከረይ፥ እንቴነ ሰሮ ሰሮ 
ጌስ። እ እንቴ ጦሰን ምንድ ኤቀናዳንኔ ጦሰይ ኮይዮበይ ኡበይ አይበኮ ኤርድ፥ 
ፖል አመነናደን፥ ኡበ ዎዴ ጦሳ ምንት ዎሴስ። 13 አይስ ጊኮ፥ እ እንቴዮ፥ 
ሎዶቅያ አሳዮኔ ህረፖሊሰ ግዮ ከተማ አሳዮ ደሮ ዳፉርዮጋ ታን መርከተይስ።

14 ኑ ሲቆ ዶቶሬ ሉቃስኔ ዴማስ እንቴነ ሰሮ ዴኤቲ ያጎሶነ። 15 ሎዶቅየን 
ዴእየ ኑ እሸንቱዮኔ ንምፕዮ ቀስ እ ኬተን ሺቅየ አሳዮ ኑ ሰሮታ ዮትቴ።

16 ሀ ደብዳብያ እንቴ ነበብዶጋፔ ጉይየን፥ ሎዶቅያ ዎሰ ኬተንከ ነበብስቴ፤ 
እንቴከ ሎዶቅያ ዎሰ ኬተይከ እንቴዮ ዬድዮ ደብዳብያ ነበብቴ። 17 ቀስ 
አርክፖሰዮ፥ «ጎደይ ኔዮ እምዶ ኦሱዋ ፖለናጋ ዶጎፐ» ያግድ ዮትቴ።

18 ታን ጰውሎስ፥ ተ ኩሽየን ሰሮ ጋደ ጣፍዶጋ ሀጋ ቤእቴ፤ ታን 
ቀሹወን ዴእዮጋ ዶጎፕቴ።
ጦሳ ኣሮ ኬሀቴተይ እንቴናረ ግዶ። 
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