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1  1-2 ቴዎፍሎሳ፥ ዬሱስ ሰሉዋ ቢዶ ገለሰይ ገከናስ፥ ኦተነውኔ 
ተማርሰነው ዶምዶ ኡበባ ታን ተ ኮይሮ መጣፈን ጣፋስ። ሰሉዋ 

ባናፔ ከሴ እ በ ዶርድ ኪትዶጌተ ጌሸ አያነን አዘዚስ። 3 እ በ 
ኪትዶጌቱስ ኦይተሙ ገለሳ ቤቲድኔ ቀስ ጦሳ ከዎቴታባ ኤተው ዮቲድ፥ 
በ ዋይያፔ ጉይየን፥ ሀይቁዋፔ ዴንድዶጋ ስሬ በይነን ደሮ አመንትድ፥ 
በነ ኤተ ቤሲስ። 4 ኤታረ እስፔ ዴኢድ፥ ኤተ ሀጋደን ያግድ አዘዚስ፤ 
«ዬሩሰላሜፔ ክዮፕቴ፤ ሽን እንቴ ታፔ ስይዶጋ ተ ኣወይ እንቴስ እመነ 

ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ
ግዱዋ ኤርሱዋ
ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ ጌቴትየ መጣፈይ ዮሃንሰ ዎንጌልያ ካልድ ጣፌትደ 

መጣፈ። መጣፋዮ ዴእየ ዋነ ሀልቾይ ኮይሮ ዬሱሰ ካልደ አሰት ጌሸ አያነን 
ካሌቴትድ፥ አባ ዮትየ ምሽራቹዋ ቃላ «ዬሩሰላሜን፥ ይሁዳ ቢተን ኡበን፥ 
ሰማርየን፥ ሰኣ ገጣ ገከናሽን» (1፡8) ዎንጌልያ ዋት ቢታ ኡባ ገትዳኮ ኦደናሰ። 
መጣፈይ ክርስትና አመኖይ አይሁደ አሰቱ ግዶን ዶሜትድ፥ ኩሜተ ሰአን ዴእየ 
አሳ ኡባ አመኖ ግደነ ገከናሽን ዋን ኣክዳኮ ዮትየ ታርኬ። ጣፍዳጌ፥ አመንየ 
አሰት ሮማ ከዎቴታ ኦንገነው ገርሳረ መቄትየ አሰ ግዴናጋኔ ክርስትና አመኖይ 
አይሁደቱ አመኑዋ ኩሜተ ኦትያጋ ግድዮጋ ኤርሰነው ኬህ ዳፉርድ ኦቲስ።
ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሶይ ዬሱሰባ ዮትየ ምሽራቾይ ገክዮ ሶሆይ ዎድየን ዎድየን 

ኣክ ኣክ ብዮጋኔ ዎሰ ኬተይ ኤቅዶጋ ቆንጭስየ ሄዙ ዋነ ዋነ ሶሆቱን ሻከነው 
ደንደዬቴስ፡

1. ክርስትና አመኖይ ዬሱስ ሰሉዋ ፑዴ ክይ ስምን ዶሜትዶባ።
2. እስራኤለ ቢታ ኡባ ገክዶጋ።
3. ሮሜ ጉጅድ ሜድቴራኔ አባ ዩሹወን ዴእየ ቢተቱን ኣክዶጋ።
ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ መጣፈን ኦርድድ ቤትያጌ ጌሸ አያና ኦሱዋ ግድሽን፥ 

ጴንጣቆስጤ ገለስ ዬሩሰላሜን ዴእየ አመንያጌቱ ቦል ዎልቀፔ እ ዎዽዶጋ፥ 
ሄጋደንከ መጣፋ ግዶን ኦዴትደ ኦሶቱ ኡበን ቤትዶጋደን፥ ጌሸ አያነይ ዎሰ ኬታኔ 
ዎሰ ኬታ ካሌትያጌተ ካሌትዶጋኔ ምንቴትዶጋ ጉጅድ ዮቴስ። ቤን ዎዴ ሺቅየ 
ክርስትና ኪተይ ኦድዶ ዱመ ዱመ ቃላ ግዶፔ መጥ ኬስን፥ ቀንተን ሺቂስ። 
ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ ግዶን ፖሌትደ ኦሶትከ ሄ ኪተይ አመንየ አሳ ዴኡዋንኔ 
ዎሰ ኬታ እስፔቴተን ዴእየ ዎልቀይ ዎይሰ ኬነ ግተኮ ዮቶሶነ።

 

 

1፡1 ሉቃ 1፡1-4 
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1፡4 ሉቃ 24፡49 1፡5 ማት 3፡11፤ መር 1፡8፤ ሉቃ 3፡16፤ ዮሃ 1፡33 
1፡8 ማት 28፡19፤ መር 16፡15፤ ሉቃ 24፡47-48 1፡9 መር 16፡19፤ ሉቃ 24፡50-51 
1፡13 ማት 10፡2-4፤ መር 3፡16-19፤ ሉቃ 6፡14-16 1፡18-19 ማት 27፡3-8 
1፡20 መዘ 69፡25፤ 109፡8 

ጊዶጋ ናግቴ። 5 አይስ ጊኮ፥ ዮሃንስ ሃተን ጠመቂስ፤ ሽን ጉተ ዎድያፔ 
ጉይየን፥ ጌሸ አያነን እንቴ ጠመቄተነ» ያጊስ።

6 ዬሱስ ኪትዶጌት ዬሱሳረ ገይትዶ ዎዴ አ፥ «ጎደው፥ ሀ ዎድየን 
እስራኤለቱስ ከዎቴታ ዛሩቴ?» ያግድ ኦይችዶሶነ።

7 ኦይችን ዬሱስ ኤተ፥ «ተ ኣወይ በ ጎደቴተን ኬርዶ አግናኔ ዎድያ 
እንቴ ኤረናሰ ግዴነ። 8 ሽን ጌሸ አያነይ እንቴ ቦል ዎዽዮ ዎዴ፥ ዎልቃ 
እንቴ ኤከነ፤ ኤክድ ዬሩሰላሜንኔ ይሁዳ ቢተ ኡበን፥ ሰማርያንኔ ሰኣ ገጣ 
ገከናሽንከ ታስ መርከትያጌተ ግደነ» ያጊስ።

9 ሄጋ ጊዶጋፔ ጉይየን፥ ኤት ጤልሽን፥ ጦቁ ጦቁ ጊድ፥ ሰሉዋ ብን፥ 
ኤተ አይፍያፔ ሻረይ አ ጌንቲስ።

10 ዬሱስ ብዮ ዎዴ፥ ኤት ሰሉዋ ትሽ ኦትድ ጤልሽን፥ እስ ቦተ ማዩዋ 
ማይደ ናኡ አሰት ሶሁዋረ ኤተ መተን ኤቅድ፥ 11 «ገሊለ አሰቶ፥ ሰሉዋ 
ጤሊድ፥ እንቴ አይስ ኤቅዴቲ? ሀ እንቴፔ ሰሉዋ ቢደ ዬሱስ ሰሉዋ 
ብዮጋ እንቴ ቤእዶጋደንከ፥ ስምድ ያነ» ያግዶሶነ።

ይሁዳ ሶሁወን ማትያስ ዶሬቲስ
12 ሄጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ ኪትዶጌት ደብረ ዘይቴ ጌቴትየ ዴርያፔ 

ዬሩሰላሜ ስምዶሶነ። ደብረ ዘይቴ ዬሩሰላሜ መተን ዴኤስ። 13 ዬሱስ 
ኪትዶጌት ዬሩሰላሜ ጌልድ፥ በንተ ዴእዮ ሶሁዋ ፖቅያ ፑዴ ክይዶሶነ፤ 
ክይዳጌት ጴጥሮሰ፥ ዮሃንሰ፥ ያቆበ፥ እንድራሰ፥ ፕልጶሰ፥ ቶማሰ፥ 
በርተለሞሰ፥ ማትዮሰ፥ እልፕዮሰ ነኣ ያቆበ፥ በ ቢታስ ምሼትየ ስሞነኔ 
ያቆበ ነኣ ይሁዳ። 14 ሀጌት ኡበት መጫሰቱረ፥ ዬሱሰ ኣዬ መይራሚረኔ 
ዬሱሰ እሸንቱረ ኡበይ እስ ዎዘነ ግድድ፥ ቶልድ ዎሶሶነ።

15 ሄ ዎዴ፥ ጴጥሮስ ጤተኔ ላተማ ግድየ አመንየ አሳ ሺቁወን እስፔ 
ዴእየ በ እሸንቱ ግዶን ዴንድ ኤቅድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤ 16 «ተ እሸቶ፥ 
ዬሱሰ ኦይቅዳጌተ ካሌትደ ይሁዳባ ጌሸ አያነይ ከሴ ዳውተ ዶነን ኦድዶ 
ጦሳ መጣፋ ቃለይ ፖሌተነው ቤሴስ። 17 አይስ ጊኮ፥ ይሁደይ ኑናረ 
ዴኤስ፤ ቀስ ኑናረ እስፔ ኦተናስ ዶሬቲስ» ያጊስ።

18 ይሁደይ በ ኢተ ኦሱወን ዴምዶ ሚሸን ገድያ ሸሚስ፤ ስንተው 
ጉፈንድ ኩንድን፥ አ ኡሎይ ግዱዋፔ ዳሄቲስ፤ አ መረጬ ሙሌረከ 
ዛዜት አጊስ። 19 ይሁዳ ቦል ሀንደባ ዬሩሰላሜን ዴእየ አሰይ ኡበይ ስዪስ፤ 
ሄጋ ግሸው፥ ሄ ገድያ በንተ ቃለን አኬልዳመ ጊድ ጤግዶሶነ፤ አኬልዳመ 
ግዮጌ ሱተ ገዴ ግዮጋ።

20 ጴጥሮስ ዮቲድ፥ «አይስ ጊኮ፥ መዘሙሬ መጣፈን፥ ‹አ ኬተይ 
ሜለ ዴኦ፤ ኦንኔ ሄገን ዴኦፖ› ቀስ ‹አ ሱንተቴታከ ሀረይ ኤኮ› ጌቴትድ 
ጣፌቲስ።

ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ 1
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1፡22 ማት 3፡16፤ መር 1፡9፤ 16፡19፤ ሉቃ 3፡21፤ 24፡51 
2፡1 ዎጋ 23፡15-21፤ ዛር 16፡9-11 

21-22 «ሄጋ ግሸው፥ እስ አስ ጎዳ ዬሱሰ ዴንዱዋ መርከተነው፥ ኑነን 
ገይተነ ቤሴስ፤ ዮሃንስ ጠመቅዶ ዎድያፔ ዶምድ፥ ዬሱስ ኑፔ ሰሉዋ ቢዶ 
ዎዴ ገከናስ፥ ጎዳ ዬሱስ ኑናረ ሄሜትዶ ዎዴ ኡበን እ ኑናረ ዴእያጌቱፔ 
እሱዋ ግደነው ቤሴስ» ያጊስ።

23 ያግን አመንየ አሰይ ዶሩዋስ ዮስጦሰ ግዮ በርሳበ ጌቴትየ ዮሴፈኔ 
ማትያሰ ናኣ ኤስዶሶነ። 24-25 ሄጋፔ ጉይየን፥ ጦሳ ዎሲድ፥ «ኡባ ዎዘና 
ኤርየ ጎደው፥ ይሁደይ በ ሶሁዋ ባነው ዬግ በይዶ ኦሱዋኔ ዬሱስ ኪትዶ 
ኦሱዋ ሶሁዋ ኤከናደን፥ ሀ ናኡ አሰቱፔ እሱዋ ኔን ዶርዶጋ ኑነ ቤሰ» 
ያግዶሶነ። 26 ኤተን ሳማ ዬግዶሶነ፤ ሳመይ ማትያሰ ቦለን ዎዽን፥ ማትያስ 
ዬሱስ ኪትዶ ተመኔ እሲኔቱረ ቆዴቲስ።

ጌሸ አያነይ ኤርስዮ አሽከረቱ ቦል ዎዺስ

2  1 ጴንጠቆስጤ ግዮ ገለሰይ ገክዶ ዎዴ፥ አመንያጌት ኡበት እስፔ 
ግድድ፥ እስሳ ሺቅዳሽን፥ 2 ገገንት ዬግየ ጎትያደን ጉምየ ጉንተይ 

አኬኬነን ሰሉዋፔ ዪድ፥ ኤት ኡትዶ ኬታ ኡባ ኩሚስ። 3 ቀስ ተመ 
ለጮ ምለትየ እንጠርሰት ኤተስ ቤትድ፥ ሻሄት ሻሄትድ፥ ኤተ ኡባ ቦል 
ዎዽዶሶነ። 4 ኤተ ኡበን ጌሸ አያነይ ኩምድ፥ ዱመ ዱመ ቃለን ሃሰየነ 
መለ፥ ኤተ ደንደይስን፥ ሃሰያ ዶምዶሶነ።

5 ሰአን ዴእየ ዘሬ ኡባፔ ዪድ፥ ጦሳ ዎሰን ሼክደ አይሁደት 
ዬሩሰላሜን ዴኦሶነ። 6 ሀ ጉንታ ስይዶ ዎዴ፥ አሰይ ኡበይ ሺቂስ፤ ሺቅድ 
አመንያጌት ኤተ ቃለን ሃሰይሽን ስይዶ ግሸው፥ ግዮባ ጠይዶሶነ።

7 ገረሜትድ፥ «ኦረተባ» ጊድ፥ «ቤእቴ፤ ሀ ሃሰይየ ኡበት ገሊለ 
አሰተ ግዶኮናዬ? 8 ያትን፥ ኑን ኑ ዬሌትዶ ቢታ ቃለን ኤት ሃሰይሽን 
ዋንድ ስይዮኒ? 9 ኑን ጰርቴ አሰት፥ ሜዶነ አሰት፥ ኤላሜጤ አሰት፥ ናኡ 
ሻፈቱፔ ግዱወን ዴእያጌት፥ ይሁደን፥ ቀጰዶቅየን፥ ጰንጦሰን እስየን፥ 
10-11 ፕርግየን፥ ጵንፍልየን፥ ግብጤን፥ ቀሬነ በገን ዴእየ ሊብያ ዎረደቱን 
ዴእያጌት፥ ሮሜፔ ዪደ እመተት፥ አይሁደት፥ አይሁደቴተው ላሜትደ 
ኑፔ አመርዳጌት፥ ቀርጤሴ አሰትኔ፥ አረበ አሰት፥ ጦሰይ ኦትዶ ግተ 
ኦሱዋ ኑ ቃለን ኤት ሃሰይሽን ስዮስ» ያግዶሶነ። 12 ኡበይከ ገረሜትድ፥ 
ዮሆይ በንተው ቀሼቴነን እጥን በንተ ግዶን፥ «ላ ሀጌ ዎይግዮጌ?» 
ያግዶሶነ። 13 ሽን ሀረት አመንያጌቱን ቅሊጪድ፥ «ሀጌት ኡይድ 
መቶትዶሶነ» ያግዶሶነ።

ጴጥሮሰ ሃሰያ
14 ሽን ጴጥሮስ፥ ዬሱስ ኪትዶ ሀረ ተመኔ እሲኔቱረ ዴንድ ኤቅድ፥ 

በ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ ኤተስ ሀጋደን ያግድ ዮቲስ፤ «አይሁደቶ፥ ቀስ 
ዬሩሰላሜን ዴእየ ኡበቶ፥ ታን ዮትዮጋ ኤዝግቴ። ሀጌ እንቴዮ ኤሬቶ፤ 
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2፡23 ማት 27፡35፤ መር 15፡24፤ ሉቃ 23፡33፤ ዮሃ 19፡18 
2፡24 ማት 28፡5-6፤ መር 16፡6፤ ሉቃ 24፡5 

እንቴ ቆፕዮጋደን፥ ሀጌት መቶትቦኮነ። 15 አይስ ጊኮ፥ ዎንታፔ ብሮን ሄዙ 
ሳቴ ግዴስ። 16 ሽን ሀጌ ሀነነባ ዮትየ ዩኤል ሃሰይዶጋ።
 17 «እ ሃሰዪድ፥ ‹ጦሰይ ሀጋደን ያጌስ፤

ዎድያ ዉርሴተን ሀጋደን ሀነነ።
ታን አሰ ኡባ ቦል ተ አያና ጉሰነ።
እንቴ አቱመ ናትኔ እንቴ መጨ ናት ሀነነባ ዮተነ።

እንቴ ዎደለ ናትከ አጁታ ቤአነ፤
እንቴ ጭመትከ አይሙዋ አይሞተነ።

 18 ሄ ገለሰቱን ተ አቱመ አሽከረቱ ቦልኔ
ተ መጨ አሽከረቱ ቦል ታን ተ አያና ጉሰነ።

ጉስን ኤት ሀነነባ ዮተነ።
 19 ቀስ ታን ቦለ ሰሉወን ኦረተባ፥

ገርሰ ሰአንከ መላታ ቤሰነ።
ሱተይ፥ ተመይኔ ሻራደን
ጎርድደ ጩወይ ዴአነ።

 20 ግተኔ ቦንቾ ግድደ ጎዳ ገለሰይ
ገከናፔ ከሴ አወይ ጡመነ፤

አግነይከ ሱተ ምለተነ።
 21 ሄ ዎዴ ሀጋደን ሀነነ፤

ጎዳ ሱንታ ጤስየ ኦንኔ አተነ›
ያጊስ።

22 «እስራኤለ አሰቶ፥ ሀ ቃላ ስይቴ፤ ናዝሬተ ዬሱስ እንቴ ግዶን 
ጦሰይ በነን ኦትዶ ዎልቃመ ኦሱወን፥ ኦረተባንኔ መላተን እንቴዮ 
ቆንጭስዶ አሰ፤ ሄጋ እንቴከ ኤሬተ። 23 ዬሱስ እንቴስ እሜተነ መለ፥ 
ጦሰይ ከሴ በ ሼንያንኔ በ ኤረን በ ቆፋ ቀች ዎቲስ፤ ያትን፥ አ እንቴ 
ነገረንቸቱ ኩሽየን መስቀልያ ቦል ምስማርየን ጥሽስድ፥ ከቅስ ዎርዴተ። 
24 ሽን ሀይቆይ ዬሱሰ ኦይቀነው ደንደይቤነ ግሸው፥ ጦሰይ ሀይቁዋ ሴላ 
አፔ ጠይስድ፥ አ ዴንቲስ። 25 አይስ ጊኮ፥ ዳውት ዬሱሰባ ሀጋደን ያጌስ፤

‹ታን ሜቶቴናደን፥ ጎደይ ተ ኡሸቸን ዴእዮ ግሸው፥
ታን ኡበ ዎዴ ጎዳ ተ መተን ቤአይስ።

 26 ሄጋ ግሸው፥ ተ ዎዘነይ ኡፈይቲስ፤
ተ እንጠርሰንከ ኡፈይሰይ ኩሚስ።

ቀስ ተ ቦለይከ ሎኦ ዴአነ ጊድ፥ ኡፈይሰን ናጌስ።
 27 አይስ ጊኮ፥ ተ ሼምፑዋ ስኦልየን አገከ።

ቀስ ኔ ጌሸ ነኣ አሃከ ሙስሰከ።
 28 ኔን ተነ ዴኡዋ ኦግያ ኤርሰደሰ።

ኔን ተናረ ዴእዮገን
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2፡30 መዘ 132፡11፤ 2ሰሜ 7፡12-13 2፡34-35 መዘ 110፡1 2፡44 ኦሱ 4፡32-35 

ታን ደሮ ኡፈይተይስ›
ያጌስ።

29 «እሸቶ፥ ኑ ኣወቱ ሀለቃ ዳውተባ ታን እንቴዮ ጌሸደ ኦደነው 
ቤሴስ፤ ዳውት ሀይቅድ ሞጌቲስ፤ አ ዱፎይ ሀች ገከናስከ ኑ መተን 
ዴኤስ። 30 ዳውት ሀነነባ ዮትያጋ ግድዶ ግሸውኔ ጦሰይ አ ናቱ ዜሬታፔ 
እሱዋ አ ከዎታ አራተን ኡትሰነው አዮ ጫቅዶጋ ኤርዶ ግሸው፥ 
31 ክርስቶሰ ዴንዱዋ ስንተው ጤልድ፥ ‹አ ሼምፖይ ስኦልየን አትቤነ፤ አ 
ቦለይከ ሙስቤነ› ጊድ ዮቲስ።

32 «ጦሰይ ሀ ዬሱሰ ሀይቁዋፔ ዴንትዶጋስ ኑን ኡበይ መርከ። 33 ሄጋ 
ግሸው፥ ጦሰይ ባፔ ኡሸቸ በገን አ ጦቁ ጦቁ ኦትድ፥ አዮ ጌሸ አያና 
እመነ ጊዶጋደን፥ ጌሸ አያና ኤክድ፥ ሀጋ እንቴ ሀእ ቤእዮጋኔ ስይዮጋ 
ኑ ቦል ጉሲስ። 34-35 አይስ ጊኮ፥ ዳውት በ ሁጴን ሰሉዋ ክይቤነ፤ ሽን 
ያጊስ፤

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

ሀገን ታፔ ኡሸቸ በጋረ ኡተ» ጊስ›
ያጊስ።

36 «ሄጋ ግሸው፥ ጦሰይ መስቀልያ ቦል ምስማርየን ሀ እንቴ ጥሽድ 
ከቅዶ ዬሱሰ ጎደኔ ክርስቶሰ ኦትዶጋ እስራኤለ ዘሬ ኡበይ ቱማፔ ኤሮ» 
ያጊስ።

37 አሰይ ጴጥሮስ ጊዶጋ ስይዶ ዎዴ፥ አሰው ዎዘነይ ማሽን፥ ጴጥሮሰኔ 
ዬሱስ ኪትዶ ሀረተ፥ «እሸንቶ፥ ያንን ኑን አይ ኦተኔ?» ያግዶሶነ።

38 ጴጥሮስ ኤተ፥ «እንቴ ነገረይ አቶ ጌቴተነ መለ፥ ነገራፔ ስምድ፥ 
እንቴ ሁጵየን ሁጵየን ዬሱስ ክርስቶሰ ሱንተን ጠመቄትቴ። ጦሰይ እምዮ 
ጌሸ አያና እንቴ ኤከነ። 39 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ እመነ ጊዶ ቃለይ እንቴሰ 
እንቴ ናቱሰኔ ጎደይ ኑ ጦሰይ ባኮ ጤስዮ ሃሁወን ዴእያጌቱ ኡባሰ» 
ያጊስ።

40 ጴጥሮስ ኤተስ ቃላ ሀራከ ጉጅ መርከትድ፥ «ሀ ዎድያ ጌለ 
አሳፔ እንቴ ሁጵያ አሽቴ» ያግድ ዞሪስ። 41 ጴጥሮስ ዮትዶጋ ኤክዳጌት 
ጠመቄትዶሶነ፤ ሄ ገለስ ሄዙ ሸኡ ግድየ አሰይ አመኒስ። 42 ኤት ዬሱስ 
ኪትዶጌቱ ትምርትየን፥ እስፔቴተን ኦይታ ሜንት ምዮጋንኔ ጦሳ ዎሰን 
ጌንጮሶነ።

አመንየ አሰይ እሸቴታንኔ እስፔቴተን ዴእዮ ዴኡዋ
43 ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኩሽየን ደሮ ኦረተበይኔ መላተይ ኦሴትን፥ አሰ 

ኡባ የሸይ ኦይቂስ። 44 አመንደ ኡበት እስፔ ዴኦሶነ፤ ቀስ በንተው 
ዴእያባ ኡባከ እስፔ ሻክዶሶነ። 45 ኤት በንተ ቢታኔ በንተስ ዴእያባ 
በይዝ በይዝድ፥ ኦነኔ ኮሽዶ ኬነ ሚሻ ኡባስ ሻክዶሶነ። 46 ቀስ ኡበ ገለስ፥ 
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3፡13 ኬሳ 3፡15 
3፡14 ማት 27፡15-23፤ መር 15፡6-14፤ ሉቃ 23፡13-23፤ ዮሃ 19፡12-15 

እስ ዎዘነ ግድድ፥ ቤተ መቅደስየን ፐጬነን ገይትድ፥ በንተ ኬታ ኬታ 
ጤሴትድ ኡፈይሳንኔ ፐሽከ ዎዘነን ቁማ ሞሶነ። 47 ጦሳ ገለቲድ፥ አሰ 
ኡበን ሰቤትዶሶነ። ቀስ ጎደይ አትያጌተ ገለስ ገለስከ ኤተ ቦል ጉጄስ።

እስ ዎቤ ብተኔ ፐጢስ

3  1 እስ ገለስ፥ ጴጥሮስኔ ዮሃንስ ጦሳ ዎሰነው ኡዱፉን ሳትየን ቤተ 
መቅደስያ ቢዶሶነ። 2 ዬሌቶሰፔ ዶምድ፥ ዎቤ ግድድ ዴእየ እስ 

ብተኔ ቤተ መቅደስያ ጌልየ አሳፔ ሚሻ ዎሰነው፥ ኡበ ገለስ ደሮ ሎኦ 
ግዮ ቤተ መቅደስያ ፔንግየን ዎትዮጌ ዴኤስ። 3 ሄ ዎቤ ብተኔ፥ ጴጥሮስኔ 
ዮሃንስ ቤተ መቅደስያ ጌለነ ሀንሽን ቤእድ፥ ሚሸ ኤተ ዎሲስ።

4 ዎስን ጴጥሮስ ዮሃንሳረ አ ትሽ ኦት ጤልድ፥ «ኑኮ ሃ ጤለ» ያጊስ። 
5 ዎቤ ብተኔ ኤተፔ አይበኮ ኤከነው ቃቀትድ፥ ኤተኮ ጤሊስ። 6 ሽን 
ጴጥሮስ አ፥ «ተው ሚሽ ባወ፤ ሽን ታስ ዴእያባ ታን ኔስ እመነ፤ 
ናዝሬተ ዬሱስ ክርስቶሰ ሱንተን ዴንደደ ሄሜተ» ያጊስ።

7 ያግድ፥ ዎቤ ብተንያ በ ኡሸቸ ኩሽየን ኦይቅድ፥ ፑዴ ዴንቲስ፤ 
ሶሁዋረከ አ ቶሆይኔ ሜሽ ሜቄተይ ምን አጊስ። 8 ብተኔ ፑዴ ጉፕድ፥ 
ዴንድ ኤቂስ፤ ያኔ ሃኔ ሄሜታ ዶሚስ። ሄጋፔ ጉይየን ሄሜቲድ፥ ጉፒድኔ 
ጦሳ ገለቲድ፥ ኤታረ እስፔ ቤተ መቅደስያ ጌሊስ።

9 እ ሄሜቴትሺንኔ ጦሳ ገለትሽን፥ አሰይ ኡበይ አ ቤኢስ። 10 ቤእድ፥ 
ሚሸ ዎሰነው ደሮ ሎኦ ግዮ ቤተ መቅደስያ ፔንጌን ኡትዳጌ አ ግድዶጋ 
አኬኪስ፤ እ ሀንዶባ ቤእድ ገረሜቲስ።

ጴጥሮስ ቤተ መቅደስየን ሃሰይዶ ሃሰያ
11 ብተኔ ጴጥሮሰኔ ዮሃንሰ ኦይቅ ኡትዳሽን፥ አሰይ ኡበይ ገረሜትድ፥ 

ሶሎሞነ በረንዳ ግዮሰን እስፔ ኤተኮ ዎጢስ። 12 ጴጥሮስ አሳ ቤእዶ ዎዴ 
አሳስ ያጊስ፤ «እስራኤለ አሰቶ፥ አይስ ሀገው ገረሜቴቲ? ዎይ አይስ ኑነ 
ትሽ ኦት ጤሌቲ? ኑን ኑ ሁጴ ዎልቀን ዎይ ጦሳ ምለትዮገን ሀ ብተንያ 
ሄሜትስዶባ እንቴዮ ምሰቲ? 13 አብረሃመ ጦሰይ፥ ይሳቀ ጦሰይ፥ ያቆበ ጦሰይ፥ 
ኑ ኣወቱ ጦሰይ፥ እንቴ ኣት እምዶጋ ጵላጦስ ብርሸነው ቆፕ ኡትዳሽን፥ 
እንቴ አ ስንተን፥ ‹ኑን አ ኤሮኮ› ጊዶ በ ነኣ ዬሱሰ ቦንቺስ። 14 ሽን እንቴ 
ጌሻኔ ጥሉዋ፥ ‹ኑን አ ኤሮኮ› ጊድ፥ ሼምፑዋ ዎርዳጋ አ ግሻ እንቴስ 
ብርሸነው ጵላጦሰ ዎስዴተ። 15 ዴኡዋ እምያጋ እንቴ ዎርዴተ፤ ሽን ጦሰይ 
ሀይቁዋፔ አ ዴንቲስ፤ ዴንትዶጋስ ኑን መርከ። 16 ሀ ዎቤ ብተንያ ዬሱሰ 
ሱንታ ዎልቀይ ምንቲስ፤ እንቴ ቤእዮጌኔ ኤርዮጌከ እ አ ሱንተን አመንዮገን 
ኦሴቲስ፤ ሀ እንቴ ኡባ ስንተን አ ሀጋደን ፐየ ኦትዳጌ፥ ዬሱሰ እ አመንዮጋ።

17 «ሀእከ ተ እሸቶ፥ እንቴከ እንቴነ ካሌትያጌቱጋደን፥ ኤሬነን ኦትዶጋ 
ታን ኤረይስ። 18 ሽን ጦሰይ ሀነነባ ቤን ዮትየ ኡበቱ ዶነን፥ ‹ክርስቶስ 
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3፡23 ዛር 18፡19 3፡25 ዶሜ 22፡18 4፡11 መዘ 118፡22 

ዋዬተነ ቤሴስ› ያግድ ዮቲስ፤ በ ዮትዶጋከ ሄጋደን ፖሊስ። 19-20 ስም 
ጦሰይ እንቴ ነገራ ጠይሰናደን፥ ጎዳ መተፔ አያና ምኖቴታ ዎዴ እንቴዮ 
ያናዳንኔ ጦሰይ ዬሱስ ክርስቶሰ ከሴ እንቴዮ ዶሬትዳጋ ዬደናደን፥ እንቴ 
ነገራፔ ጦሳኮ ስምቴ። 21 ጦሰይ ሀነነባ ዮትየ በ ጌሸቱ ዶነን ቤንፔ ዶምድ 
ሃሰይዶጋደን፥ ኡበበይ ኦረጥዮ ዎዴ ገከናስ፥ ዬሱስ ሰሉወን ገምአነው 
ቤሴስ። 22 ሙሴ፥ ‹ጎደይ ጦሰይ ተነ ዴንትዶጋደን፥ እንቴ ዘርያ ግዶፔ 
እንቴዮ ሀነነባ ዮትያጋ ዴንተነ፤ እንቴ እ ግዮጋ ኡባ ስይቴ። 23 ሄ ሀነነባ 
ዮትያጌ ኦድዮጋ ስዬነ አስ ኦንኔ አሳ ግዶፔ ሻሄትድ ጠዮ› ያጊስ።

24 «ቀስ ሰሜለፔ ዶምድ፥ አፔ ጉይየን ሀነነባ ዮትያጌት ኡበት፥ ሀ 
ዎድያባ ዮትዶሶነ። 25 እንቴ ሀነነባ ዮትያጌቱ ናተ፤ ቀስ ጦሰይ አብረሃመስ፥ 
‹ሰአን ዴእየ አሳ ኡባ ታን ኔ ዜሬታ በጋረ አንጀነ› ያግድ ኑ ኣወቱረ 
ማጬትዶ ማቻ ናተ። 26 ጦሰይ እንቴነ ኡበተ እንቴ ኢተ ኦግያፔ ጉዬ 
ዛርድ አንጀነ መለ፥ በ አሽከራ ዴንትድ፥ እንቴዮ ኮይሮ ዬዲስ» ያጊስ።

ጴጥሮስኔ ዮሃንስ አይሁደቱ ሸንጉዋ ስንት ሺቅዶሶነ

4  1 ጴጥሮስኔ ዮሃንስ አሳስ ዮትሽን፥ ቄሴ ሀለቀት፥ ቤተ መቅደስያ 
ዎታደረተ አዘዝያጌኔ ሳዱቃዌት፥ 2 ኤት አሳ ተማርስዮ ግሸውኔ ሀረት 

ሀይቁዋፔ ዴንደናገው መርከ ግደነ መለ፥ ዬሱስ ሀይቁዋፔ ዴንድዶጋ 
ዮትዶ ግሸው፥ ደሮ ዪሎትድ፥ ኤተኮ ዪዶሶነ። 3 ዪድ ኤተ ኦይቅድ፥ 
ሰአይ ኦመሪችዶ ግሸው ዎንተናስ ቀሾ ኬታ ጌልስዶሶነ። 4 ሽን ቃላ 
ስይዳጌቱፔ ደሮት አመንዶሶነ፤ አመንደ አቱማሳ ቆደይ እቸሹ ሸኣ ኬን 
ግዲስ።

5-6 ዎንቴተ ገለስ፥ ኤተ ሃርያጌት፥ ጭመት፥ ህግያ ተማርስያጌት፥ 
ቄሴ ኡበቱ ሀለቀይ ሃን፥ ቀያፍ፥ ዮሃንስ እስክንድርኔ ቄሴ ኡበቱ ሀለቃ 
ደቦት ኡበይ ዬሩሰላሜን ያእዶሶነ። 7 ዬሱስ ኪትዶጌተ በንተ ግዱወን 
ኤስድ፥ «አይ ዎልቀን ዎይ ኦ ሱንተን ሀጋ እንቴ ኦትዴቲ?» ያግድ 
ኦይችዶሶነ።

8 ሄ ዎዴ ጴጥሮስ በነን ጌሸ አያነይ ኩምን፥ ኤተ ሀጋደን ያጊስ፤ «ዴርያ 
ሃርያጌቶ፥ ጭመቶ፥ 9 ሀች ሀ ዎቤ ብተንያስ ኦሴትደ ሎኦ ኦሱዋባኔ እ ዋን 
ፐጥዳኮ፥ እንቴ ኑነ ኦይችኮ፥ 10 መስቀልያ ቦል ምስማርየን እንቴ ጥሽድ 
ከቅን፥ ጦሰይ ሀይቁዋፔ ዴንትዶ ናዝሬተ ዬሱስ ክርስቶሰ ሱንተን ሀ 
ብተኔ ፐጥድ፥ እንቴ ስንተን ኤቅዶጌ እንቴ ኡባስኔ እስራኤለ አሰ ኡባስ 
ኤሬቶ። 11 ግምብያጌት እንቴ ከርድ እጥዶ ሹቸይ፥ ጎዳ ጠጱዋ ምንትየ፥ 
ኡባፔ ኣዽየ ሹቸ ግዲስ፤ ሄ ሹቸይ ዬሱሰ። 12 አስ አቶቴታ ዬሱሰ በጋረ 
ዴመናፔ አትን፥ ሀረ ኦ በጋረኔ ዴሜነ፤ ኑን አ ሱንተን አተነው ቤሴስ፤ 
አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ ሰሉዋፔ ገርሰን አሰስ እምዶ ሀረ ሱንት ባወ» ያጊስ።

13 ያኣ አሰይ ጴጥሮስኔ ዮሃንስ ጠልዶ ጠላ ቤእዶ ዎዴ፥ ኤት 
ተማርቤነ ጮ አሰ ግድዶጋ አኬክድ ገረሜትዶሶነ፤ ቀስ ኤት ዬሱሳረ 
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4፡24 ኬሳ 20፡11፤ ነህ 9፡6፤ መዘ 146፡6 
4፡27 ማት 27፡1-2፤ መር 15፡1፤ ሉቃ 23፡1፥ 7-11፤ ዮሃ 18፡28-29 

ዴእዮጋ ኤርዶሶነ። 14 ቀስ ፐጥደ ብተኔ ጴጥሮሳረኔ ዮሃንሳረ ኤቅዳጋ 
አሰይ ቤእድ፥ ግዮባ ጠዪስ። 15 ሽን ጴጥሮስኔ ዮሃንስ ያኣፔ ከሬ ክየነ 
መለ አሰይ አዘዝድ፥ በ ግዶን ዞሬቲድ፥ 16 «ሀ አሰተ አይ ኦተኔ? አይስ 
ጊኮ፥ ኤተ ኩሽየን ኦሴትደ ግተ መላተይ ዬሩሰላሜን ዴእየ ኡባስ ቤቲስ። 
ኑን ሄጋ ኤሮኮ ጋነው ደንደዮኮ። 17 ሽን ዮሆይ አሰው ላሌቴነ መለ፥ ሀጋፔ 
ስንተን ሀ አሰት ዬሱሰ ሱንታ ኦዮኔ ዴንቴናደን፥ ምንትድ ኤተ፥ ‹እንቴነ 
ኤርቴ› ጎስ» ያግዶሶነ።

18 ኤተ ጤስድ፥ ዬሱሰ ሱንታ ሙሌከ ዴንቴናዳንኔ አባ ተማርሴናደን 
አዘዝዶሶነ። 19 ሽን ጴጥሮስኔ ዮሃንስ ዛርድ፥ «ጦሰው አዘዜትዮጋ አግድ፥ 
እንቴዮ አዘዜትዮጌ ጦሳ ስንተን ሎኦኮኔ አኔ እንቴ ፕርድቴ። 20 አይስ ጊኮ፥ 
ኑን ቤእዶባኔ ስይዶባ ዮቴነን አገነው ደንደዮኮ» ያግድ ያአው ኦድዶሶነ።

21 ያአይ ኤተ ቀጠየነው ጋሶትዮብ ጠይን፥ ናአንቱዋ ኬህ መንድድ፥ 
ሀንደበው አሰይ ኡበይ ጦሳ ገለትዮ ግሸው፥ ኤተ ብርሽ ዬድዶሶነ። 
22 ሄ ሀርግያፔ ፐትዮ መላተይ ኦሴትዶ ብተኔ ዬሌቶሰፔ ለይተይ አው 
ኦይተማፔ ኣዺስ።

ዬሱስ ኪትዶጌትኔ አመንያጌት ዬዴታ ዎዴ ዎስዶ ዎሳ
23 ጴጥሮስኔ ዮሃንስ ብርሼትድ፥ በንተ ደቦቱኮ ቢድ፥ ቄሴ ሀለቀትኔ 

ጭመት በንተነ ጊዶባ ኡባ ኤተስ ኦድዶሶነ። 24 ኤት ሄጋ ስይዶ ዎዴ፥ 
እስ ዎዘነ ግድድ፥ ጦሳ ሀጋደን ያግድ ዎስዶሶነ፤ «ኡባ ሃርየ ጎደው፥ 
ሰሉዋ፥ ሰኣ፥ አባኔ ኤተ ግዶን ዴእየ ኡበባ ሜዽዳጎ፥ 25 ኔን ኔ አሽከራ 
ኑ ኣዋ ዳውተ ዶነን ጌሸ አያነን ሃሰየይደ፥

‹አይሁደ ግዴነ አሰይ አይስ ዪሎትዴ?
ቀስ አሰይ አይስ ፐቴነበው መቄትዴ?

 26 ሰኣ ከዎት ጊጌትዶሶነ፤
ዴርያ ሃርያጌት ጎዳ ቦልኔ
እ ትይዶ ክርስቶሰ ቦል እስፔ ዴንድዶሶነ›

ያገደ ሃሰየደሰ።
27 «አይስ ጊኮ፥ ሄሮድስኔ ጴንጤንያ ጵላጦስ አይሁደ ግዴነ አሳረኔ 

እስራኤለ አሳረ፥ ኔን ትይዶ ክርስቶሰ ኔ ጌሸ ነኣ ዬሱሰ ቦል ዴንደነው፥ 
ሀ ከተመን ሺቅዶጌ ቱመ። 28 ቀስ ኔን ኔ ዎልቃንኔ ኔ ሼንየን ሀነነ ጋደ 
ቆፐ ኡትዶባ ኡባ ኦተነው ሺቅዶሶነ። 29 ሀእከ ጎደው፥ ኤተ መንዴታ 
ጤለ፤ ኑን ኔ አሽከረት፥ ኔ ቃላ ኩሜተ ጠለን ዮተናደን፥ ኑነ ደንደይሰ። 
30 ፐተነው ኔ ዎልቃ ቤሰ፤ ቀስ ኔ ጌሸ ነኣ ዬሱሰ ሱንተን ኦረተባኔ 
መላታ ኦትሰ» ጊድ ዎስዶሶነ።

31 ኤት ጦሳ ዎስዶጋፔ ጉይየን፥ ሄ ኤት ሺቅዶሰይ ቃጢስ። ኤተ ኡበን 
ጌሸ አያነይ ኩምን፥ ጦሳ ቃላ ጠለን ዮትዶሶነ።

ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ 4



233

 

4፡32 ኦሱ 2፡44-45 

ኮይሮ አመንደ አሰቱ እስፔቴታ ዴኡዋ
32 አመንያጌት ኡበት ቆፋንኔ ዎዘነን እሱዋ ግድዶሶነ። ኤተ ሜሄ ኡበይ 

እስፔ ዴእዮርፔ አትን፥ ባስ ዴእደባ ኦንኔ በባ ግቤነ። 33 ዬሱስ ኪትዶጌት 
ጎዳ ዬሱስ ሀይቁዋፔ ዴንድዶጋ ግተ ዎልቀን መርከቶሶነ፤ ቀስ ጦሰይ ኤተ 
ኡበው ኣሮ ኬሀቴታ ደርስድ እሚስ። 34 አመንያጌቱ ግዶን ሜቶተንች 
እሶይኔ ባወ፤ አይስ ጊኮ፥ ቢተይ ዎይ ኬተይ ዴእዮጌት ኡበት በይዝ 
በይዝድ፥ ኤክዶ ሚሻ ኤሂድ፥ 35 ዬሱስ ኪትዶጌቱስ እሞሶነ፤ ሄ ሚሸይ 
አሰው ኮሽዮጋደን ሻሄትድ፥ ሁጵየን ሁጵየን እሜቴስ።

36 ቆጵሮሰ ግዮ ሀሩሩወን ዬሌትደ ዮሴፈ ግዮ ሌወ ዘሬ እሶይ ዴኤስ፤ 
አ ሱንታ ዬሱስ ኪትዶጌት በርናባሰ ጊዶሶነ። ሄጋ ብርሼተይ «ምንቴትየ 
ነኣ» ግዮጋ። 37 በርናባስ ባስ ዴእየ ቢታ በይዝድ፥ ሚሻ ኤሂድ፥ ዬሱስ 
ኪትዶጌቱስ እሚስ።

ሀናንያ ግዮ ብተንያኔ ሰጲሮ ግዮ ምሽርዮ

5  1 እስ ሀናንያ ግዮ ብተኔ በ መጫሴ ሰጲሮ ግዮሪረ ገዴ በይዚስ። 2 ሄ 
በይዝዶ ሚሻፔ በ መጫስያ ኤርሽን አሽድ፥ በጋ ኤሂድ፥ ዬሱስ 

ኪትዶጌቱስ እሚስ።
3 ሽን ጴጥሮስ ሀናንያ፥ «ኔን ጌሸ አያና ጭመደ ኔ ገድያ በይዝዶ 

ሚሻፔ ሻከደ አሸነ መለ፥ ጠለሄ ኔ ዎዘነን አይስ ኩምዴ? 4 ኔን 
በይዘናፔ ከሴ ገዴ ኔባ ግዴኔዬ? ቀስ ኔን በይዘ ስምንከ ሚሸይ ኔሰ 
ግዴኔዬ? ያትን፥ ሀጋ መለባ ኦተነው አይስ ኔ ዎዘነን ቆፐዲ? ኔን ጦሰው 
ዎርዶትዶጋፔ አትን፥ አሰው ዎርዶተባከ» ያጊስ።

5 ሀናኔ ሄ ቃላ ስይዶሳረከ ኩንድድ ሀይቅ አጊስ፤ ሄጋ ስይደ ኡበይ ደሮ 
የዪስ። 6 ዎደለ አሰት ሶ ጌልድ፥ አ አሃ ጣጥድ፥ ገዴ ኬስድ አ ሞግዶሶነ።

7 ሄዙ ሳቴ ሄረፔ ጉይየን፥ ሀናንያ መጫስያ ሄጋ ኤሬነን ዴአይደ 
ጴጥሮስ ዴእዮሳ ጌላሱ። 8 ጌልን ጴጥሮስ ኦ፥ «እንቴ ገድያ ሀን ኬነ 
ሚሼን በይዝዴቲ? አኔ ተው ኦደ» ያጊስ።
አ፥ «ኤ ሀን ኬነ ሚሼን በይዝደ» ያጋሱ።
9 ጴጥሮስ መጫስዮ፥ «ኔንኔ ኔ አዝነይ ጎዳ አያና ፓጨነው አይስ ዞሬትዴቲ? 

ቤአ፤ ኔ አዝና ሞግደ አሰት ከሬን ዴኦሶነ፤ ኔነከ ኤት ከሬ ኬሰነ» ያጊስ።
10 መጫስያ ሶሁዋረከ ጴጥሮሰ ቶሁዋ መተን ኩንደደ ሀይቀ አጋሱ፤ ዎደለ 

አሰት ጌልዮ ዎዴ ሀይቅዳሮ ዴምድ፥ ከሬ ኬስድ፥ እ አዝና ለንቅየን ሞግዶሶነ። 
11 ዎሰ ኬታ አሰይ ኡበይኔ ሄጋ ስይደ ሀረ አሰይ ኡበይ ደሮ የሻ የዪስ።

ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኩሽየን ኦሴትደ ኦረተበተኔ ማላልስያበተ
12 ዬሱስ ኪትዶጌት ደሮ መላታኔ ኦረተባ አሳ ግዶን ኦቶሶነ፤ አመንየ 

ኡበት ሶሎሞነ በረንዳ ግዮሰን እስፔ ገይትዶሶነ። 13 ሀረ አሰፔ ኤታረ 
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ገይተነው ሀረይ አቶ እሶይኔ ጠልቤነ፤ ሽን አሰይ ኤተ ቦንቼስ። 14 አመንየ 
መጫሰይኔ አቱማሰይ ከሴጋፔ ደሮይ ጎዳስ ጉጄቴስ። 15 ሄጋ ግሸው፥ 
አሰይ ሀርገንቸተ ሀላንኔ ሰሌነን ቶክድ፥ ጴጥሮስ ሄጋረ ኣዽዮ ዎዴ ሀረይ 
አቶ፥ አው ኤሾይኮኔ ኤተፔ እሱዋ እሱዋ ቦላረ ኣዸነ መለ፥ ከተማ ኦጌቱ 
ዶን ኬስድ ዎቴስ። 16 ቀስ ደሮ አሰይ ዬሩሰላሜ መተን ዴእየ ከተመቱፔ 
ሀርገንቸተኔ ቱነ አያነን ኦሄትደ አሰተ ኤክ ዬስ፤ ኡበትከ ፐጥዶሶነ።

ዬሱስ ኪትዶጌቱ ቦል ዬዴተይ ዴንዲስ
17 ፐጥን ቄሴ ኡበቱ ሀለቀይኔ ኣረ ዴእየ ሳዱቃዌት ኡበት ዬሱስ 

ኪትዶጌተ ደሮ ቀናትድ፥ ኤተ ቦል ዴንድዶሶነ። 18 ቀስ ዬሱስ ኪትዶጌተ 
ኦይቅድ፥ ዴሬ አሳ ቀችዮ ኬተን ዬግዶሶነ። 19 ሽን ጎዳ ኪተንቸይ ቀም 
ቀሾ ኬታ ፔንግያ ዶይድ፥ ዬሱስ ኪትዶጌተ ከሬ ኬስድ፥ 20 «እንቴ 
ቢድ፥ ቤተ መቅደስየን ኤቅድ፥ ሀ ኦረተ ዴኡዋ ቃላ ኡበ አሰው ዮትቴ» 
ያጊስ። 21 ዬሱስ ኪትዶጌት ሄጋ ስይዶ ዎዴ፥ ጉራረ ቤተ መቅደስያ 
ጌልድ፥ ተማርሰነው ዶምዶሶነ።
ቀስ ቄሴ ኡበቱ ሀለቀይኔ ኣረ ዴእያጌት ዪድ፥ ያኣኔ እስራኤለ 

ጭመተ ኡበተ እስፔ ጤግድ፥ ዬሱስ ኪትዶጌተ በንተ ስንት ኤሃነ መለ፥ 
ዎታደረተ ቀሾ ኬተው ኪትዶሶነ። 22-23 ሽን ዎታደረት ቀሾ ኬታ ቢድ፥ 
ዬሱስ ኪትዶጌተ ዴምቦኮነ፤ ጉዬ ስምድ ያአው፥ «ኑን ብዮ ዎዴ ቀሾ 
ኬታ ከርያ ደሮ ምንት ጎርድን፥ ናግያጌትከ ፔንጌን ኤቅዳጌተ ዴምደ፤ 
ሽን ኑን ከርያ ዶይዮ ዎዴ፥ ግዶን ሀረይ አቶ እስ አስኔ ባወ» ያግዶሶነ። 
24 ያግን ቤተ መቅደስያ ዎታደረተ አዘዝያጌኔ ቄሴ ሀለቀት ሄጋ ስይዶ 
ዎዴ፥ «ሀጌ ዋንዴ? ቀስ ድግን ዋነኔ?» ያግድ ህርግዶሶነ።

25 ሄጋፔ ጉይየን፥ እስ ብተኔ ኤተኮ ዪድ፥ «ቤእቴ፤ ቀሾ ኬተን እንቴ 
ዬግዶ አሰት ቤተ መቅደስየን ኤቅድ፥ አሳ ተማርሶሶነ» ያግድ ኤተው 
ኦዲስ። 26 ኦድን፥ ቤተ መቅደስያ ዎታደረተ አዘዝያጌ ዎታደረቱረ ቢድ፥ 
ዬሱስ ኪትዶጌተ ኤሂስ፤ ሽን ኤት በንተነ አሰይ ሹቸን ጨደነ ጊድ የይዶ 
ግሸው፥ ኤተ ሎደን ኤሂዶሶነ።

27 ኤት ዬሱስ ኪትዶጌተ ኤሂድ፥ ያኣ ስንተን ኤስን፥ ቄሴ ኡበቱ 
ሀለቀይ ኤተ፥ 28 «እንቴነ ኑን ሄ ብተንያ ሱንተን ተማርሴነ መለ ምንትድ 
አዘዝቦኮኒ? ቤእቴ፤ እንቴ ትምርትያ ዬሩሰላሜ ከተማ ሙሌረ ገትዴተ፤ 
ቀስ ሄ ብተንያ ሼምፑወን ኑነ ኦይተነው ቆፔተ!» ያግድ ኦይቺስ።

29 ኦይችን ጴጥሮስኔ ዬሱስ ኪትዶ ሀረት ዛርድ ያግዶሶነ፤ «ኑን አሰው 
አዘዜተናፔ ጦሰው አዘዜተነው ቤሴስ። 30 መስቀልያ ቦል ምስማርየን 
ጥሽ ከቅድ፥ እንቴ ዎርዶ ዬሱሰ ኑ ኣወቱ ጦሰይ ሀይቁዋፔ ዴንቲስ፤ 
31 እስራኤለቱስ ነገራፔ ስሙዋኔ ነገራ አቶ ጌታ ዬሱስ እመነ መለ፥ ጦሰይ 
ሃርያጋኔ አሽያጋ አ ኦትድ፥ ባፔ ኡሸቸ በገን ጦቁ ጦቁ ኦቲስ። 32 ሄጋስ ኑን 
መርከ፤ ቀስ ጦሰይ ባስ አዘዜትያጌቱስ እምዶ ጌሸ አያነይከ መርከ» ያግዶሶነ።
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33 ያኣ አሰይ ሄጋ ስይዶ ዎዴ፥ ደሮ ዪሎትድ፥ ዬሱስ ኪትዶጌተ ዎረነው 
ቆፕዶሶነ። 34 ሽን አሰ ኡበን ደሮ ቦንቼትደ ገማልያለ ግዮጌ፥ ህግያ ተማርስየ 
እስ ፐርሳዌ፥ ያአን ዴንድ ኤቅድ፥ ዬሱስ ኪትዶጌተ ጉተ ዎድያ ከሬ ኬሰነ 
መለ አዘዚስ። 35 አዘዝድ ያኣ ሀጋደን ያጊስ፤ «እስራኤለ አሰቶ፥ እንቴ ሀ 
አሰተ ኦተነ ቆፕዮበን እንቴነ ናግቴ። 36 አይስ ጊኮ፥ ሀጋፔ ከሴ ዎድየን 
ቴዎዳስ በነ ግተ ጊድ ዴንዲስ፤ ዴንድን ኦይዱ ጤቱ ግድየ አሰት ኣረ 
ገይትዶሶነ፤ ሽን አ ዎርን፥ አ ካልደ ኡበትከ ላሌትድ፥ ፐቴነ አሰ ግድድ 
አትዶሶነ። 37 ሄጋፔ ጉይየን፥ አሰይ ቆዴትዮ ዎዴ፥ ገሊለ ይሁደይ ዴንድድ፥ 
ደሮ አሳ ፐንገይድ ካሌቲስ፤ ሽን አከ ዎርን፥ አ ካልደ አሰይ ኡበይከ ላሌቲስ።

38 «ሀእከ ታን እንቴዮ ኦደይስ፤ ሀ አሰቱፔ ሻሄትቴ፤ ኤተ ቦቾፕቴ። 
አይስ ጊኮ፥ ሀ ቆፈይኔ ሀ ኦሶይ አስ ኦትዶባ ግድኮ ጠየነ። 39 ሽን ሀ 
ቆፈይኔ ሀ ኦሶይ ጦሳፔ ዪደባ ግድኮ፥ እንቴ ኤተ ጠይሰነው ደንደዬኬተ፤ 
ጌለደን ያኒድ ጦሳረ እንቴ ኢቴተነኔ» ያጊስ።

40 ያግን ያአይ ገማልያለ ዞርያ ኤክድ፥ ዬሱስ ኪትዶጌተ ሶ ጤስድ፥ 
ልሱወን ገረፍሲስ፤ ሄጋፔ ጉይየን ኤተ፥ «ዬሱሰ ሱንታ ናአንቱዋ ሙሌከ 
ዴንቶፕቴ» ጊድ ብርሽ ዬዲስ። 41 ዬሱሰ ሱንታ ግሸው፥ ኤት ከውየነው 
ቤስዮጋ ጦሰይ ቆፕዶ ግሸው፥ ያኣፔ ኡፈይቲድ ክይዶሶነ። 42 ኤት ኡበ 
ገለስ ቤተ መቅደስያንኔ አሰ ሶን ዬሱስ ጦሰይ ትይዶ ክርስቶሰ ግድዶጋ 
ተማርስዮጋኔ ዮትዮጋ ያ ጉጅዶሶነ።

ዎሰ ኬታ ካሌትየ ላፑን አሰት ዶሬትዶሶነ

6  1 ሄ ዎዴ፥ ካልያጌቱ ቆደይ ደር ደር ቢሽን፥ ግሪኬ ቃላ ሃሰይየ 
አይሁደትኔ ይሁደን ዴእየ አይሁደት ኦዬትዶሶነ፤ አይስ ጊኮ፥ ግሪኬ 

ቃላ ሃሰይየ አይሁደት፥ «ኡበ ገለስ ዬዝዮ ቁመን ኑ አምኤት ናቄቶሶነ» 
ያግዶሶነ። 2 ዬሱስ ኪትዶ ተመኔ ናአት ዎሰ ኬታ አሰ ኡባ ጤግድ፥ 
ሀጋደን ያግዶሶነ፤ «ኑን ጦሳ ቃላ ዮትዮጋ አግድ፥ ቁመ ዬዘነው ኑስ 
ቤሴነ። 3 እሸቶ፥ ሎኦ ጌቴትያጌተ ጌሸ አያነይኔ ኣዽደ ኤረቴተይ ኩምዶ 
ላፑን አሰተ እንቴ ግዶፔ ዶርቴ፤ ኑን ቀስ ኤተ ሀ ኦሱዋስ ሱንተነ። 4 ሽን 
ኑን ጦሳ ዎሳንኔ ቃላ ዮቱወን ምነነ» ያግዶሶነ።

5 ዬሱስ ኪትዶጌት ሃሰይዶ ሃሰየይ አሰ ኡባ ኡፈይሲስ፤ ኡፈይስን፥ 
አመኖይኔ ጌሸ አያነይ ኩምዶ እስጥፋኖሰ፥ ፕልጶሰ፥ ጵሮኮሮሰ፥ ንቃሮነ፥ 
ጥሞነ፥ ጰርሜነኔ አይሁደቱ አመኑወን ጌልደ አንጦክያ ኒቆላዎሰ ዶርዶሶነ። 
6 ዶርድ ዬሱስ ኪትዶጌቱ ስንተን ኤተ ኤስን፥ ዬሱስ ኪትዶጌት ጦሳ 
ዎስዶጋፔ ጉይየን፥ በንተ ኩሽያ ኤተ ቦል ዎትዶሶነ።

7 ጦሳ ቃለይ ኣክ ኣክ ቢስ፤ ካልያጌቱ ቆደይኔ ዬሩሰላሜን ኬህ ደር 
ደር ቢስ፤ ቀስ ደሮ ቄሴትከ አመንዶሶነ።

ዎሰ ኬታ ካሌትየ እስጥፋኖስ ኦይቄቲስ
8 ኣሮ ኬሀቴተይኔ ዎልቀይ ኩምዶ እስጥፋኖስ፥ አሳ ግዶን ኦረተባኔ 

ግተ መላታ ኦቴስ። 9 አይሌቴታፔ ክይደ አሳ ግዮ አይሁደ ዎሰ ኬታፔ፥ 
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7፡2-3 ዶሜ 12፡1 7፡4 ዶሜ 11፡31፤ 12፡4 
7፡5 ዶሜ 12፡7፤ 13፡15፤ 15፡18፤ 17፡8 7፡6-7 ዶሜ 15፡13-14 7፡7 ኬሳ 3፡12 
7፡8 ዶሜ 17፡10-14፤ 21፡2-4፤ 25፡26፤ 29፡31–35፡18 
7፡9 ዶሜ 37፡11፥ 28፤ 39፡2፥ 21 7፡10 ዶሜ 41፡39-41 7፡11 ዶሜ 42፡1-2 

ቀሬነፔ፥ እስክንድርያ አሰቱፔ፥ ክልቅያፔኔ እስያፔ ዪደ እስ እስ አሰት 
ዴንድድ፥ እስጥፋኖሳረ ፐለሜቶሶነ። 10 ሽን እስጥፋኖስ ኣዽደ ኤረቴታንኔ 
አያነን ሃሰይዮጋ ቴቀነው ደንደይቦኮነ።

11 ሄ ዎዴ ኤት፥ «ሙሰኔ ጦሳ እ ጨይሽን ስይደ» ግየ ዎርዶ 
አሰተ ሸምዶሶነ። 12 ሸምድ ዴሬ አሳ፥ ጭመተኔ ህግያ ተማርስያጌተ 
ሀንቄትስዶሶነ፤ እስጥፋኖሰኮ ዪድ አ ኦይቅድ፥ ያኣኮ ኤህን፥ 13 አ ቦል 
ፐይድዶ ዎርዶ መርከት፥ «ሀ ብተኔ ሀ ቤተ መቅደስያኔ ሙሴ ህግያ 
ጨይዮጋ አውዴኔ አጌነ። 14 አይስ ጊኮ እ፥ ‹ሀጌ ናዝሬተ ዬሱስ ሀ ቤተ 
መቅደስያ ቆለነ፤ ሙሴ ኑስ እምዶ ህግያከ ላመነ› ያግሽን፥ ኑን ስይደ» 
ያግዶሶነ።

15 ያአን ኡትደ አሰይ ኡበይ እስጥፋኖሰ አኬክድ ጤልዮ ዎዴ፥ አ 
ሶምኦይ ኪተንቻ ሶምኡዋ ምለቴስ።

እስጥፋኖሰ ሃሰያ

7  1 ቄሴ ኡበቱ ሀለቀይ እስጥፋኖሰ፥ «ሀጌ ቱሜ?» ያግድ ኦይቺስ።
2 ኦይችን እስጥፋኖስ ሀጋደን ያጊስ፤ «ተ እሸቶ፥ ተ ኣወቶ፥ 

ስይቴ! ኑ ኣዋ አብረሃም ብሮን ካራኔ ባናፔ ከሴ መስጴጦምየን ዴእሽን፥ 
ቦንቾ ጦሰይ አዮ ቤትድ፥ 3 ‹ኔ ቢታፔኔ ኔ ደቦቱፔ ሻሄተደ፥ ታን ኔነ 
ቤስዮ ቢት በ› ያጊስ። 4 ሄ ዎዴ አብረሃም ከለዳዌቱ ቢታፔ ክይድ፥ 
ካራኔን ዴአነው ቢስ። አ ኣወይ ሀይቅዶጋፔ ጉይየን፥ ጦሰይ አ ሀ ቢታ 
እንቴ ሀእ ዴእዮሳ ኤሂስ። 5 እ ሀ ቢታፔ ሀረይ አቶ፥ ቶሁወን ዬዽዮ 
ሶሁዋከ አብረሃመስ እምቤነ፤ ሽን አዮ ነእ ጠይኮከ፥ ጦሰይ አ፥ ‹ታን 
ኔዮኔ ኔፔ ጉይየን፥ ኔ ዜሬታዮ ሀ ቢታ ላተ ኦተደ እመነ› ያጊስ። 6 ጦሰይ 
አብረሃመስ፥ ‹ኔ ዘሬት ሀረ ቢተን ዴአነ፤ ያን ኦይዱ ጤቱ ለይተው 
ኤት አይሌተነኔ ናቄተነ። 7 ሽን ታን ኔ ዘሬተ ሃርየ አሳ ቦል ፕርደነ፤ 
ሄጋፔ ጉይየን፥ ኤት ሄ ዴርያፔ ክይድ፥ ሀገን ተው ጎይነነ› ያጊስ።  
8 ጦሰይ አብረሃመ ዘሬ ቀጠሬተነ መለ ኣረ ማጬትን፥ ይሳቀ እ ዬልድ፥ 
ሆስፑንተ ገለስ ቀጠሪስ፤ ይሳቅ ያቆበ ቀጠርን፥ ቀስ ያቆብ ተመኔ ናኡ 
ኣወቱ ሀለቀተ ቀጠሪስ።

9 «ኣወቱ ሀለቀት ዮሴፈ ቀናትድ፥ ግብጤ ቢታስ አይሌተናደን፥ አ 
በይዝዶሶነ፤ በይዝንከ ጦሰይ ኣረ እስፔ ዴኤስ። 10 አ ዋዬ ኡባፔከ አ 
ኬሲስ፤ ቀስ ግብጤ ከዉዋ ስንተንከ ነሹዋኔ ኣዽደ ኤረቴታ አዮ እሚስ፤ 
ግብጤ ከዎይ ዮሴፈስ ግብጤ ቢታኔ በ ኬተ ኡባ ሃረናደን፥ ሱንተቴታ 
እሚስ።

11 «ግብጤ ቢታንኔ ከናኔ ቢተን ኡበን ኮሸይ ጌልድ፥ ደሮ አሳ ቱገዪስ፤ 
ቱገይን ኑ ኣወት ቁመ ዴምቦኮነ። 12 ያቆብ ግብጤ ቢተን ከተይ ዴእዮጋ 
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7፡13 ዶሜ 45፡1፥ 16 7፡14 ዶሜ 45፡9-10፥ 17-18፤ 46፡27 
7፡15 ዶሜ 46፡1-7፤ 49፡33 7፡16 ዶሜ 23፡3-16፤ 33፡19፤ 50፡7-13፤ ያሰ 24፡32 
7፡17-18 ኬሳ 1፡7-8 7፡19 ኬሳ 1፡10-11፥ 22 7፡20 ኬሳ 2፡2 
7፡21 ኬሳ 2፡3-10 7፡23-29 ኬሳ 2፡11-15 7፡29 ኬሳ 18፡3-4 
7፡30-34 ኬሳ 3፡1-10 

ስይድ፥ ኑ ኣወተ ኮይሮ ያ ዬዲስ። 13 ናአንቶ ቡሰን ዮሴፍ በ እሸንቱስ 
ኤሬቲስ፤ ቀስ ግብጤ ከዎይከ ዮሴፈ ዘርያ ኤሪስ። 14 ዮሴፍ በ ኣዋ 
ያቆብኔ በ ደቦ ኡበይ ሙሌረ ላፑን ተመኔ እቸሹ አሰይ ባኮ ያነ መለ፥ 
ኪትድ ጤግሲስ። 15 ያቆብ ግብጤ ቢታ ዎዽድ ሀይቂስ፤ ኑ ኣወትከ ያን 
ሀይቅዶሶነ። 16 ኤተ አሀይ ሄ ሶሁዋፔ ሴኬመ ግዮ ቢታ ቶሄትድ፥ ያን 
አብረሃም ሀሞረ ናቱፔ ደሮ ብረን ሸምዶ መካነን ሞጌቲስ።

17-18 «ሽን ጦሰይ አብረሃመስ እመነ ጊዶጌ ፖሌትዮ ዎዴ ገከነ መትን፥ 
ዮሴፈ ኤሬነ ሀረ ከዎይ ግብጤ ቢተን ዴንደነ ገከናስ፥ አሰይ ደር ደር 
ቢስ። 19 ሄ ከዎይ ኑ ዘርያ ጭምድ፥ ጉተ ናት ሀይቀነ መለ፥ ከሬ ኤተ 
ኬስ ኦለናደን፥ ኑ ኣወተ ኡንኤቲስ።

20 «ሙሴ ዬሌትዶይ ሄ ዎዴ፤ ጦሳ ስንተን እ ደሮ ሎኦ ነአ ግዲስ፤ 
በ ኣዋ ኬተን ሄዙ አግነ ገከናስ ድጪስ። 21 ሙሴ ዎረ ኦሌትዶ ዎዴ፥ 
ግብጤ ከዉዋ ነእያ ዴመደ በ ነአደን አ ድቻሱ። 22 ሙሴ ግብጤቱ 
ኣዽደ ኤረቴታ ኡባ ተማርድ፥ ቃላንኔ ኦሱወን ዎልቃመ አሰ ግዲስ።

23 «ሽን ሙሴዮ ዬሌቶሰፔ ለይተይ ኦይተማ ኩምዶ ዎዴ፥ በ እሸንተ፥ 
እስራኤለ አሰተ ቤአነው በ ዎዘነን ቆፒስ። 24 እስራኤለቱፔ እሱዋ ግብጤ 
እሶይ ናቅሽን ቤእድ፥ ሄ እስራኤልያ ማዲስ፤ ሄ ናቅደ ግብጤ ብተንያ 
ዎርድ፥ አ ሀሉዋ ኬሲስ። 25 ሙሴ በ እሸንተ በ በጋረ ጦሰይ አሸነ 
ሀንዮጋ ኤት አኬክዶሶነ ጊድ ቆፒስ፤ ሽን ኤት አኬክቦኮነ።

26 «ዎንቴተ ገለስ ናኡ እስራኤለ አሰት እሶይ እሱዋረ ወሬትያጌተ 
ዴምድ፥ ኤተ ስጌተነው ኮይድ፥ ‹አሰቶ፥ እሸንት እንቴ አይስ እሶይ 
እሱዋ ናቄቲ?› ያጊስ።

27 «ሽን ሄ በ ሾሩዋ ናቅያጌ ሙሰ፥ ‹ኔነ ኑ ቦል ሃርያጋኔ ዳነ ኦትድ፥ 
ሱንትደይ ኦኔ? 28 ኔን ዝኔ ግብጤ ብተንያ ዎርዶጋደን፥ ተነከ ዎረነው 
ኮየይዬ?› ያግድ፥ ሙሰ ገጥ ሱግ ዬጊስ። 29 ሙሴ ሄጋ ስይዶ ዎዴ 
ግብጤፔ በቀትድ፥ ምድያመ ቢተን ቤቴ ግድድ ዴኢድ፥ ናኡ አቱመ 
ናተ ያን ዬሊስ። 

30 «ጎዳ ኪተንቸይ ኦይተሙ ለይታፔ ጉይየን፥ ሲና ዴርያ መተን 
ዴእየ በዙዋ ቡረን ኤጥየ ተማ ለጩዋ ግዶን ሙሴስ ቤቲስ። 31-32 ሙሴ 
በ ቤእዶገው ገረሜትድ፥ አኬክ ጤለነው ቡራ መት እ ሺቅዳሽን፥ ጎዳ 
ቃለይ፥ ‹ታን ኔ ኣወቱ ጦሳ፥ አብረሃመ ጦሳ፥ ይሳቀ ጦሳ፥ ያቆበ ጦሳ› 
ያግድ ሙሴኮ ዪስ። ሙሴ የሻ ኮኮርድ፥ ጤለነው ጠልቤነ።

33 «ጎደይ ሙሰ፥ ‹ኔን ኤቅዶ ቢተይ ጌሸ ግድዮ ግሸው፥ ኔ ቶሁወን ዴእየ 
ጫማ ኬሰ። 34 ታን ግብጤን ዴእየ ተ አሳ ዋይያ ጌሸ ቤአደ፥ ቀስ ኤተ 
ኦልያከ ስየደ፥ ኤተ አሸነው ዎዻስ። ሀእ ሃ የ። ታን ኔነ ግብጤ ኪተነ› ያጊስ።
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7፡35 ኬሳ 2፡14 7፡36 ኬሳ 7፡5፤ 14፡21፤ ቆዳ 14፡33 7፡37 ዛር 18፡15፥ 18 
7፡38 ኬሳ 19፡1–20፡17፤ ዛር 5፡1-33 7፡40 ኬሳ 32፡1 7፡41 ኬሳ 32፡2-6 
7፡44 ኬሳ 25፡9፥ 40 

35 «ሄ ሙሰ እስራኤለት፤ ‹ኔነ ኑነ ሃርያጋኔ ዳነ ኦትድ ሱንትደይ ኦኔ?› 
ያግድ እጥዶሶነ፤ እጥን ቡራ ግዶን አዮ ቤትደ ኪተንቸን ሃርያጋኔ አሽያጋ 
ግደነ መለ፥ ጦሰይ አ ኪቲስ። 36 ሄ ሙሴ እስራኤለተ ግብጤ ቢተን ዞኦ 
አባንኔ በዙወን፥ ኦይተሙ ለይተው ኦረተባኔ ጦሰይ ኦትዮ መላታ ኦቲድ፥ 
ግብጤፔ ካሌቲስ።

37 «እስራኤለ አሳስ፥ ‹ጦሰይ ተነ ዴንትዶጋደን፥ እንቴ ዘርያ ግዶፔ ተ 
መለ ሀነነባ ዮትያጋ እንቴዮ ዴንተነ› ያግደይ ሄ ሙሰ። 38 እ እስራኤለ 
አሳ ማበራረ እስፔ በዙወን ዴእዳጋ፤ እ ኑ ኣወቱረኔ ሲና ዴርያ ቦለን 
ባስ ሃሰይደ ኪተንቻረ እስፔ ዴኢስ። ያትድ ጦሳፔ ዴኡዋ ቃላ ኑስ 
እመነው ኤኪስ።

39 «ሙሴስ ኑ ኣወት አዘዜተነው ዶስቦኮነ፤ ሽን ጌዴ አ ሱግ ኦልድ፥ 
ጉዬ ግብጤ ስመነው አሞትዶሶነ። 40 ቀስ ኣሮነ፥ ‹ኑነ ካሌትየ ጦሰተ 
ኑስ ኦተ፤ አይስ ጊኮ፥ ሀ ኑነ ግብጤፔ ኤሂደ ሙሴ ዋንዳኮኔ ኑን ኤሮኮ› 
ያግዶሶነ። 41 መረ ምለትስድ፥ ሄ ዎዴ ኤቃ ኦትዶሶነ፤ ሄ ኤቃስ የርሹዋ 
የርሽድ፥ በንተ ኩሼ ኦትዶ ኦሱወን ኡፈይትዶሶነ። 42 ሽን ጦሰይ ኤተው 
ዞኩዋ ዛሪስ፤ ኤት ሰሉዋ ጦልንትያስ ጎይነናደን፥ ኤተ ዬግ በዪስ፤ ሀነነባ 
ዮትያጌቱ መጣፈን፥

‹እስራኤለ አሰቶ፥ ኦይተሙ ለይታ
በዞን ሹክዶ ሜህያኔ የርሹዋ

ታስ የርሽዴቲ?
 43 እንቴ እንቴዮ ጎይነነው

ኦትዶ ኤቀተ፥ ሞሎከ ዱንካንያኔ
ሬፋነ ግዮ እንቴ ጦሳ ጦልንትያ ቶክዴተ።

ታን እንቴነ ባብሎኔፔ
ህን በግ ዬደነ›

ጌቴትድ ጣፌቲስ።
44 «ሙሴ በ ቤእዶጋ ምለትስድ፥ ጎደይ አዮ ኦድዶጋደን ኦትዶ መርከ 

ዱንካኔ ኑ ኣወቱስ በዙወን ዴኤስ።* 45 ቀስ ኑ ኣወት ዱንካንያ በንተ 
ኣወቱፔ ከየን ኤክድ፥ ጦሰይ ከሴ ዬዴትዶ አይሁደ ግዴነ አሳ ቢታ 
ኦይቅዶ ዎዴ፥ ያሱረ ጌልስዶሶነ፤ ሄ ዱንካኔ ዳውት ዴእዮ ዎዴ ገከናስከ 
ሄ ሶሁወን ዴኢስ። 46 ዳውት ጦሰን ሰቤቲስ፤ ቀስ ያቆበ ጎደይ ዴአነ 
ኬታ ኬጠነው ጦሳ ዎሲስ። 47 ሽን አዮ ኬታ ኬጥደይ ሶሎሞነ።

48-50 «ሽን ሀነነባ ዮትያጌ፥
‹ጎደይ፥ «ሰሎይ ተ ከዎታ አራታ፤
ሰአይከ ተ ቶሆይ ዬዽዮሳ።

ያትን፥ ታዮ አይ መለ ኬተ ኬጡቴቲ?
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7፡49-50 እስ 66፡1-2 7፡51 እስ 63፡10 

ዎይ ታን ሼምፐነሰይ አዋኔ?
ሀ ኡበባ ተ ኩሽየን ኦተቤይክና?» ያጌስ›

ጊዶጋደን፥ ኡባፔ ቦለ ጦሰይ አስ ኬጥዶ ኬተን ዴኤነ።

51 «እንቴ አይበ ሞርጌ ዞዝደ አሴ? እንቴ ዎዘነይ ጦሳ ቃላ ኤከነው አይበ 
ደምዴ? እንቴ ሀይተይከ አይበ ቱልዴ? ኡበ ዎዴ ጌሸ አያናስ አዘዜቴነን 
እጤተ። 52-53 ሀነነባ ዮትያጌቱን እንቴ ኣወት ወይስቤነይ ኦኔ? ጦሳ ነአይ 
ጥሎይ ያናጋ ከሴትድ ዮትዳጌተከ ዎርዶሶነ። ሀእ እንቴከ ኪተንቸቱ ኩሽያፔ 
ጦሳ ህግያ ኤክድ አዘዜትቤናጌት፥ ጥሉዋ ኣት እምድ ዎርዴተ» ያጊስ።

እስጥፋኖሰ ሹቸን ጨድድ ዎርዶሶነ
54 ኤት ሄጋ ስይዶ ዎዴ፥ በንተ ዎዘነን እስጥፋኖሰስ ደሮ ዪሎትድ፥ 

በንተ ሜንቴርሻ ሰእድ መንድዶሶነ። 55 ሽን እስጥፋኖስ በነን ጌሸ አያነይ 
ኩምን፥ ሰሉዋ ፑዴ ትሽ ኦት ጤልድ፥ ጦሳ ቦንቹዋኔ ዬሱስ ጦሳፔ 
ኡሸቸ በገን ኤቅዳጋ ቤኢስ። 56 ቤእድ፥ «ጤልቴ፥ ታን ሰሎይ ዶዬትን፥ 
አሰ ነአይ ጦሳፔ ኡሸቸ በገን ኤቅዳጋ ቤአይስ» ያጊስ።

57 ቃላ ጦቁ ኦትድ ዎጨሚድ፥ በንተ ሀይታ ቱጭድ፥ እስፔ አኮ ዎታ 
ሾድዶሶነ። 58 ከተማፔ ገጣ አ ኬስድ፥ ሹቸን ጨድዶሶነ። መርከት በንተ 
ማዩዋ እስ ሳኦለ ግዮ ዎደላ መተን ዎትዶሶነ።

ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ 7
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8፡3 ኦሱ 22፡4-5፤ 26፡9-11 

59 እስጥፋኖስ፥ «ተ ጎዳ ዬሱሳ፥ ተ ሼምፑዋ ኤከ» ያግድ ጤስሽን፥ 
ኤት ሹቸን አ ጨዶሶነ። 60 ጨድሽን ጉልበትድ፥ በ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ 
«ተ ጎደው፥ ሀ ነገራ ኤተው አቶ ገ» ያጊስ። ሄጋ ያግኔ ሀይቅ አጊስ። 
ሳኦልከ እስጥፋኖሰ ዎርዮጋ ኡፈይቲስ።

ሳኦል ዎሰ ኬታ አሳ ዬዴቲስ

8  1 ሄ ገለስ ዬሩሰላሜን ዴእየ ዎሰ ኬተን ግተ ዬዴተይ ዴንዲስ፤ 
ዴንድን ዬሱስ ኪትዶጌቱፔ አትን፥ አመንያጌት ኡበት ይሁዳ 

ቢታንኔ ሰማርያ ቢተን ላሌትዶሶነ። 2 ጦሳ ዎሰን ሼክደ አሰት እስጥፋኖሰ 
ሞግዶሶነ፤ ቀስ አው ደሮ ዬክዶሶነ። 3 ሽን ሳኦል ዎሰ ኬታ ጠይሴስ፤ 
ኡባ ኬታ ጌል ጌልድ፥ አቱማሳኔ መጫሳ ጎች ጎችድ፥ ቀሾ ኬታ ዬዴስ።

ዎንጌሌ ሰማርየን ኦዴቲስ
4 ላሌትደ አመንያጌት ቃላ ዮቲድ፥ ኡበሳ ቢዶሶነ። 5 ፕልጶስ ሰማርያ 

ከተማ ዎዽድ፥ ክርስቶሰባ አሳስ ዮቲስ። 6 ደሮ አሰይ ፕልጶስ ጊዶጋ ኬህ 
አኬክድ ስዪስ፤ እ ኦትዮ መላታከ ቤኢስ። 7 አይስ ጊኮ፥ ቱነ አያነት 
ቃላ ጦቁ ኦትድ ሃሰዪድ፥ ደሮ አሳፔ ክይዶሶነ፤ ቀስ ደሮ ስለትኔ ዎቤት 
ፐጥዶሶነ። 8 ሄ ከተመን አሰይ ደሮ ኡፈይቲስ።

9 ሽን ስሞነ ግዮ እስ ብተኔ ከሴ፥ በነ ግተ ጊድ ካዪድ፥ ሰማርያ 
አሳ፥ «ላ ሀጌ አይበ ኦረተቤ» ጊሲድኔ ሄ ከተመን ዴኢስ። 10 ጉታፔ 
ዶምድ፥ ግታ ገከናሽን፥ አሰይ ኡበይ፥ «ጦሳ ዎልቀይ ግተይ ሀጋ» ጊድ 
አባ ኤዝጌስ። 11 ደሮ ዎድያፔ ዶምድ፥ ካዩወን ሰማርያ አሳ «ላ ሀጌ 
አይበ ኦረተቤ» ጊስዶ ግሸው፥ አሰይ አባ ኤዝጌስ። 12 ሽን ፕልጶስ ጦሳ 
ከዎቴታባኔ ዬሱስ ክርስቶሰ ሱንታባ አቱማጌቱስኔ መጫጌቱስ ዮትን፥ 
ኤት አባ አመንድ ጠመቄትዶሶነ። 13 ቀስ ስሞንከ በ ሁጴን አመኒስ፤ 
አመንድ ጠመቄትዶጋፔ ጉይየን፥ ፕልጶሳረ እስፔ ዴኢድ፥ ኦሴትየ 
መላታኔ ጦሰይ ኦትዶ ግተ መላታ ቤእድ ገረሜቲስ።

14 ዬሱስ ኪትዶ ዬሩሰላሜን ዴእያጌት፥ ሰማርያ አሰይ ጦሳ ቃላ 
ኤክዶጋ ስይዶ ዎዴ፥ ጴጥሮሰኔ ዮሃንሰ ኤተኮ ዬድዶሶነ። 15 ዬድን 
ጴጥሮስኔ ዮሃንስ ዎዽድ፥ አመንያጌት ጌሸ አያና ኤከነ መለ፥ ኤተው 
ጦሳ ዎስዶሶነ፤ 16 አይስ ጊኮ፥ ሰማርያ አሰት ጎዳ ዬሱሰ ሱንተን ጥንቀቴ 
ጠላላ ጠመቄትዶጋፔ አትን፥ ኤተፔ እሱዋ ቦልኔ ጌሸ አያነይ ዎዺችቤነ። 
17 ሄ ዎዴ ጴጥሮስኔ ዮሃንስ በንተ ኩሽያ ኤተ ቦል ዎትን፥ ኤት ጌሸ አያና 
ኤክዶሶነ።

18 ዬሱስ ኪትዶጌት በንተ ኩሽያ ኤተ ቦል ዎትን፥ ኤተስ ጌሸ አያነይ 
እሜትዶጋ ስሞን ቤእዶ ዎዴ፥ ጴጥሮሰስኔ ዮሃንሰስ ሚሻ ኤሂድ፥ 
19 «ታንከ ተ ኩሽያ ዎትዮ ኡበይ ጌሸ አያና ኤከነ መለ፥ ሀ ጎደቴታ 
ተውከ እሜርኬቲ» ያጊስ።
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20 ሽን ጴጥሮስ አዮ ሀጋደን ያጊስ፤ «ኔን ጦሳ እሙዋ ሚሸን ሸመነው 
ቆፕዶ ግሸው፥ ኔ ሚሸይ ኔናረ ጮ ጠዮ። 21 ኔ ዎዘነይ ጦሳ ስንተን ሱሬ 
ግዴነ ግሸው፥ ኔዮ ሀገን ኦሶይ ዎይ ሶሆይ ባወ። 22 ያተደ ሀ ኔ ዎዘና ኢተ 
ቆፋ ግሸው፥ ነገራፔ ስመ፤ ጌለደን ኔ ዎዘነን ዴእየ ኢተ ቆፋ ጦሰይ አቶ 
ጋናኮኔ ጦሳ ዎሰ። 23 አይስ ጊኮ፥ ኔን ደሮ ቀናትያ ኦይቀደ ነገራ ቀሹወን 
ዴእዮጋ ታን ቤአይስ» ያጊስ።

24 ያግን ስሞን ጴጥሮሰስኔ ዮሃንሰስ ዛርድ፥ «እንቴ ጊዶባፔ እስበይኔ 
ተነ ገኬነ መለ፥ እንቴ ተው ጦሳ ዎስቴ» ያጊስ።

25 ጴጥሮስኔ ዮሃንስ መርከትዶጋፔኔ ጎዳ ቃላ ዮትዶጋፔ ጉይየን፥ 
ጉዬ ዬሩሰላሜ ስምዶሶነ፤ ስሚድ ሰማርየን ዴእየ ደሮ ቄር ከተመቱን 
ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮትዶሶነ።

ፕልጶስ ቶጵያ አሰ ግድየ ሙሬሳ ጠመቂስ
26 ጎዳ ኪተንቸይ ፕልጶሰ፥ «ዴንደደ ዬሩሰላሜፔ ጋዘ ኤፍየ በዞ ኦግያኮ 

በ፤ ሄ ኦጌ ቶሆሰ በጋረ ዴኤስ» ያጊስ። 27 ፕልጶስ ዴንድድ ቢስ። ህንደኬ 
ግዮ ቶጵያ ከዌስ ቢታ ሃርየ እ ሚሸ ኡባከ ናግየ ቶጵያ አሰ እስ ሙሬሰይ 
ዴኤስ፤ ዴእያጌ ጎይነነው ዬሩሰላሜ ቢስ። 28 ፐረይ ጎችዮ ጋርየን ኡትድ፥ 
ዬሩሰላሜፔ ጉዬ ስሚድ፥ ሀነነባ ዮትየ እስያሰ መጣፋ ነበቤስ።

29 ጌሸ አያነይ ፕልጶሰ፥ «ሄ ጋርያኮ ሺቀደ ሄሜተ» ያጊስ።
30 ያግን ፕልጶስ ዎጥድ፥ ሀነነባ ዮትየ እስያሰ መጣፋ ሙሬሰይ 

ነበብሽን ስይድ አ፥ «ኔን ነበብዮጋ አኬከይ?» ያጊስ።
31 ሙሬሰይ፥ «ተው ኦድድ አኬክስየ አስ በይነን ዋንድ አኬኬቲ?» 

ያጊስ፤ ቀስ በናረ ጋርየን ክይድ ኡተነ መለ፥ ፕልጶሰ ዎሲስ። 32 ሙሬሰይ 
ነበብዮ መጣፋ ሶሆይ ሀጋደን ያጌስ፤

«ዶርሰደን እ ሹሄተነው ላጌቲስ።
ዶርሰ መረይ በ እክስያ

ሜድያጋ ስንተን ጮኡ ግዮጋደን፥
እከ በ ዶና ፖግቤነ።

 33 እ ከውይዶገን አው ጥሎ ፕርድ ጠዪስ።
አ ዴኦይ ሀ ሰኣፔ ፑዴ ኤኬቲችዶ ግሸው፥
አ ዘርያባ ኦኔ ዮተነይ?»

ያጌስ።
34 ሙሬሰይ ዛርድ ፕልጶሰስ፥ «ሀነነባ ዮትያጌ ሀጋ ኦባ ኦዲ? በባ ኦዲዬ 

ዎይ ሀረ አሰባ ኦዲ? ተው ኦደርኪ» ያጊስ። 35 ያግን ፕልጶስ ዛርድ፥ ጦሳ 
መጣፋ እ ነበብዮሳፔ ዶምድ፥ ዬሱሰባ ዎንጌልያ ምሽራቹዋፔ አዮ ዮቲስ።

36 ኤት ኦግያ ኦይቅድ ቢድ፥ ሃተይ ዴእዮሳ ገክዶሶነ፤ ሙሬሰይ፥ 
«ሃታ ሀጋ ቤአ፤ ጠመቄትዮጋ ተነ ድግየይ አይቤ?» ያጊስ።

37 ፕልጶስ አ፥ «ኔን ኔ ኩሜተ ዎዘናፔ አመንኮ፥ ደንደያሰ» ያጊስ።
ያግን እ ዛርድ፥ «ዬሱስ ክርስቶስ ጦሳ ነአ ግድዮጋ ታን አመነይስ» 

ያጊስ።
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38 ጋሬ ኤቀነ መለ ሙሬሰይ አዘዝን፥ እኔ ፕልጶስ ናአይ ዱጌ ዎዽድ፥ 
ሃተን ጌልዶሶነ፤ ጌልን ፕልጶስ አ ጠመቂስ። 39 ኤት ሃታፔ ገጣ ክይዶ 
ዎዴ፥ ጎዳ አያነይ ፕልጶሰ ልጵ ኦትድ፥ ኤፍ አጊስ፤ ናአንቱዋ ሙሬሰይ 
ፕልጶሰ ቤእቤነ፤ ሽን በ ኦግያ ኡፈይቲድ ቢስ። 40 ፕልጶስ በ ሁጵየው 
አዞጦሰን ዴእዮጋ ኤሪስ፤ ቀስ ቂሳርያ ያነ ገከናስከ፥ ከተመ ኡበን ዩዪድ 
ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮቴስ።

ሳኦል ክርስቶሰን አመኒስ
(ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ 22፡6-16፤ 26፡12-18)

9  1 ሽን ሳኦል ጎዳ ካልያጌተ ዎረነው መንዲድ፥ ቄሴ ኡበቱ ሀለቃኮ 
ቢስ። 2 ቢድ ጎዳ ኦግያ ካልየ አሰተ መጫጌተኔ አቱማጌተ ዴምኮ፥ 

ቀችድ ዬሩሰላሜ ኤሃነው፥ ደመስቆን ዴእየ አይሁደ ዎሰ ኬተቱስ 
ደብዳብያ ጣፈነው አ ዎሲስ።

3 እ ቢድ፥ ደመስቆ ከተማ ገከነ መትዳሽን፥ ቆፔነን ሰሉዋፔ ዎልቃመ 
ፖኦይ አ ዩይ ኣዽድ ፖኢስ። 4 ፖእን ሳኦል ሰአን ኩንድዳሽን፥ «ሳኦላ 
ሳኦላ፥ አይስ ተነ ወይሰይ?» ግየ ቃላ ስዪስ።

5 ሳኦል፥ «ተ ጎደው፥ ኔን ኦኔ?» ያግድ ኦይቺስ።
ኦይችን፥ «ታን ኔን ወይስዮ ዬሱሰ። ቦረይ በነ ጨድየ ጠምኣ 

ቀክዮጋደን፥ ኔን ቀክኮ፥ ኔነ ቆሃሰ» ያጊስ።
6 ሽን ሳኦል ኮኮሪድኔ ገረሜቲድ፥ «ተ ጎደው፥ ታን አይ ኦተነው 

ኮየይ?» ያጊስ።
ያግን ጎደይ አ፥ «ዴንደደ ከተማ ጌለ፤ ኔን ኦተነው ቤስያበይ ኔዮ ያን 

ኦዴተነ» ያጊስ።
7 ሳኦላረ ኦግየን ብየ አሰት አይኔ ሃሰዬነን ኤቅ በይድ፥ ቃላ ስዮሶነ፤ 

ሽን ኦነኔ ቤእቦኮነ። 8 ሳኦል ሰኣፔ ዴንድን፥ አ አይፌ ዶዬትዶ ዎዴ፥ 
አይኔ ጤለነው ደንደይቤነ፤ ሄጋ ግሸው፥ ኤት አ ኩሽያ ኦይቅድ ጎቺድ፥ 
ደመስቆ ጌልስዶሶነ። 9 ሄዙ ገለሰ ገከናስከ እ ጤልቤነ፤ አይኔ ምቤነ፤ 
አይኔከ ኡይቤነ።

10 ደመስቆን እስ ሀናንያ ግዮ ካልያጌ ዴኤስ፤ ጎደይ አጁተን አ፥ 
«ሀናንየው» ያጊስ።
ያግን ሀናኔ፥ «ተ ጎደው፥ ሀገን ዴአይስ» ያጊስ።
11 ጎደይ አ፥ «ዴንደደ ሱሬ ግዮ ኦግያ ባደ፥ ይሁዳ ሶን እስ ሳኦለ 

ግዮ ጠርሴሴፔ ዪደ ብተንያ ኮየ፤ አይስ ጊኮ፥ እ ዎሴስ። 12 ቀስ ሀናንያ 
ግዮ ብተኔ ጌልድ፥ ሳኦል ናአንቱዋ ጤለናደን፥ በ ኩሽያ አ ቦል ዎትዮጋ 
አጁተን ቤኢስ» ያጊስ።

13 ሀናኔ ዛርድ፥ «ተ ጎደው፥ ዬሩሰላሜን ኔ ጌሸ አሳ ቦል ሄ ብተኔ አይ 
ኬነ ኢተባ ኦትዳኮ፥ ታን ደሮ አሳፔ ስያስ። 14 ቀስ ደመስቆን ኔ ሱንታ 
ጤስያጌተ ኡባ ቀቸነው፥ ቄሴ ሀለቀት አው ማታ እምዶሶነ» ያጊስ።

15 ሽን ጎደይ አ፥ «ሳኦል አይሁደ ግዴነ አሳ ስንተን፥ ከዎቱ ስንታንኔ 
እስራኤለ አሳ ስንተን፥ ተ ሱንታ ኤርሰነውኔ ታስ ኦተነው ዶሬትደ 
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ሚሸ ግድዮ ግሸው፥ ኔን በ። 16 አይስ ጊኮ፥ ተ ሱንታ ግሸው፥ እ ዎቃ 
ዋዬተነው ቤስያኮ፥ ታን አ ቤሰነ» ያጊስ።

17 ያግን ሀናኔ ቢድ፥ ሶ ጌልድ፥ በ ኩሽያ ሳኦለ ቦል ዎትድ፥ «ተ 
እሸው ሳኦላ፥ ኔን ይዮ ኦግየን ኔስ ቤትደ ዬሱስ፥ ኔን ጤለነ መለኔ ጌሸ 
አያነይ ኔነን ኩመነ መለ፥ ተነ ኪቲስ» ያጊስ። 18 ሶሁዋረ፥ አይበኮ ፖቆ 
መለይ ሳኦለ አይፍያፔ ዎዽን፥ ሳኦል ናአንቱዋ ጤሊስ፤ ቀስ ዴንድድ 
ጠመቄቲስ። 19 ቁማ ሚድ ገስትድ፥ ደመስቆን ዴእየ ካልያጌቱረ አመርደ 
ገለሳ ተኪስ።

ሳኦል ደመስቆን ተማርሲስ
20 ሶሁዋረ፥ «ዬሱስ ክርስቶስ ጦሳ ነአ» ያግድ፥ አይሁደ ዎሰ ኬተቱን 

ቃላ ዮቲስ።
21 ሄጋ ስይደ ኡበይ ገረሜትድ፥ «ሀጌ ዬሩሰላሜን ዬሱሰ ሱንታ 

ጤስያጌተ ጠይስያጋ ግዴኔዬ? ቀስ ኤተ ቀችድ፥ ቄሴ ሀለቀቱ ስንት 
ኤፋናስ ይቤኔዬ?» ያግዶሶነ።

22 ሽን ሳኦል ቃላ ዮትዮ ዮቶይ ምን ምንድ ቢስ፤ ዬሱስ ቀስ ክርስቶሰ 
ግድዮጋከ እ አኬክስድ ኦድዶ ግሸው፥ ደመስቆን ዴእየ አይሁደት አዮ 
ዛርዮባ ጠይዶሶነ።

23 ደሮ ገለሳፔ ጉይየን፥ አይሁደት ሺቅድ፥ ሳኦለ ዎረነው ዞሬትዶሶነ። 
24 ሽን አይሁደት በነ ዎረነው ቆፕዶጋ ሳኦል ስዪስ፤ ኤት አ ዎረነው 

ቀምኔ ገለስ ከተማ 
ፔንግያ ናጎሶነ። 
25 ሽን እ ኤርስዮ 
አሽከረት አ ቀም 
ኤፊድ፥ ድርሳ 
ሁጵያረ ኬሽየን 
ዱጌ ዎትዶሶነ።*

ሳኦል ዬሩሰላሜን 
ተማርሲስ
26 ሳኦል 

ዬሩሰላሜ ገክዶ 
ዎዴ፥ ኤርስዮ 
አሽከረቱረ እስፔ 
ገይተነው ሺቅ 
ቤኢስ፤ ሽን 
ካልያጋ እ ግድዶጋ 
ኡበይ አመኔነን 

ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ 9

ሳኦለ ኬሽየን ዱጌ ዎትዶሶነ (ኦሱ 9፡25)



244

እጥድ፥ አዮ የይዶሶነ። 27 ሽን በርናባስ ሳኦለ ዬሱስ ኪትዶጌቱኮ ኤፊስ፤ 
ኤፊድ ኦግየን ጎዳ እ ዋንድ ቤእዳኮ፥ አዮ ጎደይ ዋትድ ሃሰይዳኮኔ ቀስ 
ሳኦል ደመስቆን ዬሱሰ ሱንተን የዬነን ዋትድ ቃላ ዮትዳኮ፥ ኤተው 
ጌሽድ ኦዲስ። 28 ሳኦል ዬሩሰላሜን ዩዪድኔ ጎዳ ዬሱሰ ሱንተን የዬነን 
ቃላ ዮቲድ፥ ዬሱስ ኪትዶጌቱረ እስፔ ዴኢስ። 29 ቀስ ሳኦል ግሪኬ ቃላ 
ሃሰይየ አይሁደቱረ ሃሰዬስኔ ፐለሜቴስ፤ ሽን ኤት አ ዎረነው ኮይዶሶነ። 
30 እሸንት ሄጋ ስይድ፥ ሳኦለ ዱጌ ቂሳርያ ኤፊድ፥ ጠርሴሴ ዬድዶሶነ።

31 ይሁደን፥ ገሊላንኔ ሰማርየን ኡበን ዴእየ ዎሰ ኬተት ሰሮቴተን 
ዴእዶሶነ፤ ቀስ ምንዶሶነ፤ ጎዳስ የይዮጋንኔ ጌሸ አያና ማዱወን ሄሜቲድ፥ 
ቆደንከ ደር ደር ቢዶሶነ።

ጴጥሮስ ልዳንኔ ዮጴን ተማርሲስ
32 ጴጥሮስ ኡበሰን ዩዪድ፥ ልደን ዴእየ ጌሸ አሰቱኮ ቀስ ዎዺስ። 

33 ዎዽድ ሄገን ሆስፑን ለይታሰፔ ስልድ፥ አርሰን ዝንእድ ዴእየ እስ 
ኤንያ ግዮ ብተንያ ዴሚስ። 34 ጴጥሮስ ኤንያ፥ «ኤንየው፥ ዬሱስ ክርስቶስ 
ኔነ ፐቴስ፤ ዴንደደ ኔ ሂጣ ዬገ» ያጊስ። ያግን ሶሁዋረ ዴንድ ኤቂስ። 
35 ልዳንኔ ሳሮነን ዴእየ አሰይ ኡበይ ኤንያ ቤእድ፥ ጎዳኮ ስሚስ።

36 ዮጴ ከተመን እስ ጣብቶ ግዮ አመንያረ ዴአውሱ፤ ጣብቶ ግዮጌ 
ግሪኬ ቃለን ዶርቆ ግዮጋ። አ በ ዴእዶ ዎዴ ኡበን ሎኦባ ኦተይደኔ 
ህዬሳ ማደይደ ዴኣሱ። 37 ሄ ዎዴ አ ሀርገደ ሀይቅን፥ አሰይ እ አሃ 
ሜጭድ፥ ፖቅያ ፑዴ ኬስድ ዝንእሲስ። 38 ልድ ዮጴስ መተ፤ ካልያጌት 
ጴጥሮስ ልደን ዴእዮጋ ዮጴን ስይድ፥ «ሀየና ኑኮ ኤሱወን የርኪ» ያግዮ 
ኪታ ናኡ አሰቱ ቦል አኮ ኪትዶሶነ።

39 ኪትን ጴጥሮስ ዴንድድ፥ ኤታረ ቢድ ገክን፥ ፖቅያ ፑዴ አ ኬስድ፥ 
ክፍልያ ጌልስዶሶነ። አምኤ መጫሰት ኡበይ ዬኪድኔ ዶርቀ ኤታረ ዴእዮ 
ዎዴ ኦትዶ ቀምሴተኔ አፈለተ ኡባ ጴጥሮሰ ቤሲድ፥ አ ዩይ ኣዽድ 
ኤቅዶሶነ። 40 ጴጥሮስ ኤተ ኡባ ከሬ ኬስድ፥ ጉልበትድ ጦሳ ዎሲስ፤ ቀስ 
አሃኮ ስምድ፥ «ጣብቴ፥ ዴንደ» ያጊስ፤ ያግን ጣብተ በ አይፍያ ዶየደ 
ጴጥሮሰ ቤአደ፥ ሱረ ኡታሱ። 41 ጴጥሮስ ኦ በ ኩሽየን ማድድ፥ ዴንት 
ኤሲስ፤ ሄጋፔ ጉይየን፥ አመንያጌተኔ አምኤተ ጤስድ፥ ፐጥዳሮ ኤተስ 
እሚስ።

42 ሀ ዮሆይ ዮጴ ከተመ ኡበን ላሌቲስ፤ ላሌትን ደሮ አሰይ ጎዳ 
አመኒስ። 43 ጴጥሮስ ዮጴን እስ ስሞነ ግዮ ገልባ ቃጭያጋረ ደሮ ገለሳ 
ገምኢስ።

ጴጥሮሰኔ ቆርኔልዮሰ

10  1 ቂሳርየን ‹ጣሌቱ ኦላሰተ› ጌቴትየ ኦለንቸቱዮ እስ መቶ ሀለቀይ 
ቆርኔልዮሰ ግዮጌ ዴኤስ። 2 ቆርኔልዮስ ጦሳ ደሮ አመንየ አሰኔ 

በ ሶ አሰ ኡባረ እስፔ ጦሳስ ጎይንየ አሰ፤ አይሁደ ህዬሳከ እ ደሮ 
ማዴስ፤ ቀስ ጦሳ ኡበ ዎዴ ዎሴስ። 3 እስ ገለስ ኡዱፉን ሳቴ ሄረን፥ 

ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ 9 ,  10
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«ቆርኔልዮሳ» ግየ ጦሳ ኪተንቸይ ባኮ ጌልሽን፥ ቆርኔልዮስ አጁተን ጌሽድ 
ቤኢስ።

4 ቆርኔልዮስ የይድ፥ ኪተንቻ ትሽ ኦት ጤልድ፥ «ተ ጎደው፥ እ 
አይቤ?» ያጊስ።
ያግን ኪተንቸይ ዛርድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤ «ኔ ዎሰይኔ ኔን ህዬሳ ማድዮጌ 

ጦሳ ስንተን ሀሰዬተነው ሰሉዋ ቢስ። 5 ሀእ ዮጴ አሳ ኪተደ፥ ጴጥሮሰ 
ግዮ ስሞነ ኤሂሰ። 6 ጴጥሮስ አባ ዶነ ኬታዋ ገልባ ቃጭየ ስሞነ ሶን 
እመተቴተው ኡቲስ፤ ኔን ኦተነው ቤስያባ እ ኔዮ ኦደነ» ያጊስ።

7 ቆርኔልዮስ ባስ ዮትደ ኪተንቸይ ብን፥ በ አሽከረቱፔ ናአተኔ ጦሳስ 
ጎይንየ ባፔ ሻሄቴነ ዎታደረቱፔ እሱዋ ጤስድ፥ 8 ኤተው ኡበባ ኦድድ፥ 
ኤተ ዮጴ ኪቲስ።

9 ዎንቴተ ገለስ ኤት ቢድ፥ ዮጴ ከተማኮ መትሽን፥ ጴጥሮስ ኡሱፑን 
ሳቴ ሄረን ኬታ ቦለን ዴምበይድ ኦትዶሳ ጦሳ ዎሰነው ክዪስ።* 10 ቀስ 
ነምሴትድ፥ ቁማ ማነው ኮዪስ፤ ሽን ቁመይ ከእሽን፥ አጁታ ቤኢስ። 
11 ሰሎይ ዶዬትን፥ ግተ አፈለ ምለትያበይ ኦይዱ በጋረ ኦሄትድ፥ ሰአን 
ዎዽሽን፥ ጴጥሮስ ቤኢስ። 12 ሄገን ኦይዱ ቶሁዋረ ዴእየ ሜሄ፥ ዶእ፥ 
ሾሽ፥ ዘሬኔ ከፎይ ኡብ ዴኤስ። 13 «ጴጥሮሳ፥ ዴንደ ኤቀደ ሹከደ መ» 
ግየ ቃለይ አኮ ዪስ።

14 ሽን ጴጥሮስ፥ «ተ ጎደው፥ ቺ! ታን አይበኮ ቱነባኔ ሼኔይያባ 
ሙሌከ መ ኤርኬ» ያጊስ።

15 ቀስ 
ናአንቱዋ፥ «ጦሰይ 
ጌሽዶጋ ኔን 
ቱነ ጎፐ» ግየ 
ቃለይ አኮ ዪስ። 
16 ሄዙቶ ሄጋደን 
ጊስ፤ ሄጋፔ 
ጉይየን፥ ሶሁዋረ 
ሄ ግተ አፈለ 
ምለትያጌ ፑዴ 
ሰሉዋ ኤኬት 
አጊስ።

17 ጴጥሮስ በ 
ቤእዶ አጁታ 
ብርሼተይ አይ 
ግደንዴሸ? 
ያግድ፥ በ ዎዘነ 
ግዶን፥ «ላ ሀጌ 
አይቤ?» ጊሽን፥ 
ቆርኔልዮስ 

ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ 10

ጴጥሮስ ኬታ ሁጵየን ዎሲድ፥ አጁታ ቤኢስ (ኦሱ 10፡9)
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ኪትዶ አሰት ስሞነ ኬተይ ዴእዮሳ ለልኢድ፥ አ ፔንጌን ኤቅዶሶነ። 
18 በንተ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ «ጴጥሮሰ ጌቴትየ ስሞነ ግዮ እመተይ ሄገን 
ዴኢ?» ያግድ ኦይችዶሶነ።

19 ጴጥሮስ አጁተን ቤእዶባ አኬከነው ቆፈን ሼክዳሽን፥ ጌሸ አያነይ አ፥ 
«ቤአ፥ ሄዙ አሰት ኔነ ኮዮሶነ፤ 20 ዴንደደ ዎዸ፤ ታን ኤተ ኪትዶ ግሸው፥ 
ስሬነን ኤታረ በ» ያጊስ።

21 ጴጥሮስ አሰቱኮ ዎዽድ፥ «እንቴ ኮይዮጌ ተነ። አይ ኤከነ ዪዴቲ?» 
ያጊስ።

22 ኤት፥ «ጦሳስ የይየ ጥሎይ አይሁደ አሰ ኡበን ደሮ ቦንቼትደ መቶ 
ሀለቃ ቆርኔልዮስ፥ ኔነ በ ሶ ኤፊስድ፥ ቃላ ኔፔ ስየነ መለ፥ ጦሳ ጌሸ 
ኪተንቸይ አዮ ዮቲስ» ያግዶሶነ። 23 ያግን ጴጥሮስ አሰተ እመተነው ሶ 
ጤሲስ።
ዎንቴተ ገለስ፥ ዴንድድ ኤታረ ቢስ፤ ዮጴ ከተመን ዴእየ እሸንቱፔ 

እሶት እሶት ኣረ እስፔ ቢዶሶነ። 24 ዎንቴተ ገለስ፥ ቂሳርያ ገክዶሶነ፤ 
ቆርኔልዮስ በ ደቦተኔ በ ለጌተ እስፔ ጤስ ሺሽድ፥ ጴጥሮሰ ናጌስ። 
25 ጴጥሮስ ጌለነ ሀንሽን፥ ቆርኔልዮስ ኣረ ገይትድ፥ አ ስንተን ኩንድድ፥ 
አስ ጎይኒስ። 26 ሽን ጴጥሮስ፥ «ዴንደ! ታንከ ተ ሁጴን አሰ» ያግድ አ 
ዴንቲስ።

27 ጴጥሮስ ቆርኔልዮሳረ ሃሰዪድ፥ ሶ ጌሊስ፤ እ ጌልዮ ዎዴ ደሮ አሰይ 
ሺቅዳጋ ዴምድ፥ 28 አሳ፥ «አይሁደ አስ ሀረ ዘርያረ እስፔቴተን ዴአነው፥ 
ዎይ ገይተነው ዎገ ግዴናጋ እንቴ ሁጴን ኤሬተ፤ ሽን ታን ኦነኔ ቱነ 
ዎይ ሼኔይያባ ጌነ መለ፥ ጦሰይ ተነ ቤሲስ። 29 ሄጋ ግሸው፥ እንቴ ታስ 
ኪትን፥ ፐለም በይነን ያስ። ሀእ፥ ‹ተነ አይስ ኤሂስዴቲ?› ያገደ እንቴነ 
ኦይቸይስ» ያጊስ።

30 ቆርኔልዮስ ሀጋደን ያጊስ፤ «ታን ሀች ኦይዱ ገለሳፔ ከሴ ሀ ሳቴን 
ኡዱፉን ሳቴ ዎሳ ተ ሶን ጦሳ ዎስሽን፥ ጶልየ ማዩዋ ማይደ አስ ተ 
ስንተን ኤቅድ፥ 31 ተነ፥ ‹ቆርኔልዮሳ፥ ጦሰይ ኔ ዎሳ ስዪስ፤ ኔን ህዬሳ 
ማድዮጋከ ሀሰዪስ። 32 ስም አሰ ዮጴ ኪተደ፥ ስሞን ጴጥሮሰ ግዮጋ ጤስሰ፤ 
ስሞን ጴጥሮስ ስሞነ ግዮ ገልባ ቃጭየ ብተንያ ሶን አባ ዶነን እመተቴታ 
ኡቲስ› ያጊስ። 33 ሄጋ ግሸው፥ ታን ኔኮ ሶሁዋረ ኪታስ፤ ኔንኔ ያደ 
ሎይተደሰ፤ ስም ኔን ኑዮ ዮተነው ጦሰይ ኔነ አዘዝዶባ ኡባ ስየነው ሀእ 
ኑን ኡበይከ ሀገን ጦሳ ስንተን ዴኦስ» ያጊስ።

ጴጥሮሰ ሃሰያ
34-35 ጴጥሮስ ሃሰያ ሀጋደን ያግድ ዶሚስ፤ «ጦሰይ አሰ ሶምኦ ጤሌነ፤ 

ሽን ዴሬ ኡበን ባስ የይያጋኔ ጥሎ ኦሶ ኦትያጋ ገለትዮጋ ታን ቱሙ 
አኬካስ። 36 ጦሰይ አሰ ኡባ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ በጋረ፥ ሰሮቴታ ዮቲድ፥ 
ሀ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ እስራኤለ አሳስ ኪትዶጋ እንቴ ኤሬተ። 37 ዮሃንስ 
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ቃላ ዮትዶ ጥንቀትያፔ ጉይየን፥ ገሊለፔ ዶምድ፥ ይሁዳ ቢተ ኡበን 
ሀንደባ እንቴ ኤሬተ። 38 ጦሰይ ናዝሬተ ዬሱሰ ጌሸ አያናንኔ ዎልቀን 
ትዪስ፤ ጦሰይ ኣረ ዴእዮ ግሸው፥ ሎኦባ እ ኦቲድኔ ጠለሄ ሀለቃስ 
ሃሬትደ ኡባ ፐቲድ ዩዪስ።

39 «አይሁደ ቢታንኔ ዬሩሰላሜን እ ኦትዶ ኡበባስ ኑን መርከ። 
ኤት መስቀልያ ቦል ምስማርየን ጥሽ ከቅድ፥ አ ዎርዶሶነ። 40 ሽን 
ጦሰይ ሄዘንቶ ገለሰን ሀይቁዋፔ አ ዴንትድ ቤሲስ። 41 ጦሰይ ኮይሮ 
ዶርዶ መርከተ ኑነ፥ አ ቤሲስፔ አትን፥ አሰ ኡባ ግዴነ፤ ሀይቁዋፔ 
እ ዴንድዶጋፔ ጉይየን፥ ኑን ኣረ ሚደኔ ኡይደ። 42 ጦሰይ ዎንጌልያ 
ምሽራቹዋ አሳስ ኑን ዮተነውኔ፥ ፐጠ ዴእያጌቱ ቦላንኔ ሀይቅዳጌቱ ቦለን 
ፕርደነው እ ሱንትዶጌ ዬሱሰ ግድዶጋ ኑን መርከተነው ኑነ አዘዚስ። 
43 ጦሰይ ኣን አመንየ ኡባ ነገራ አ ሱንተን አቶ ጋናጋ ሀነነባ ዮትየ ኡበት 
መርከቶሶነ» ያጊስ።

አይሁደ ግዴነ አሰት አመንድ ጌሸ አያና ኤክዶሶነ
44 ጴጥሮስ ብሮን ሄ ዮሁዋ ዮትሽን፥ ቃላ ስይየ ኡባ ቦል ጌሸ አያነይ 

ዎዽ አጊስ። 45 ጴጥሮሳረ ዮጴፔ ዪደ፥ አመንየ ቀጠሬትደ አይሁደ ኡበት 
አይሁደ ግዴናጌቱ ቦለንከ ጌሸ አያና እሞይ ጉክዶ ግሸው ገረሜትዶሶነ። 
46 አይስ ጊኮ፥ ኤት ዱመ ዱመ ቃለን ሃሰይሺንኔ ጦሳ ግተቴታ ሰብሽን 
ስይዶሶነ።
ሄ ዎዴ ጴጥሮስ ዛርድ፥ 47 «ሀጌት ቀስ ኑነደን ጌሸ አያና ኤክዳጌት 

ጠመቄቴናደን፥ ሃተ ኤተ ድገነው ደንደይየይ ኦኔ?» ያጊስ። 48 ኤት 
ዬሱስ ክርስቶሰ ሱንተን ጠመቄተነ መለ፥ ኤተ አዘዚስ፤ ሄጋፔ ጉይየን፥ 
ኤት በንተናረ አመርደ ገለሳ ኡተነ መለ፥ አ ዎስዶሶነ።

ጴጥሮስ አይሁደ ግዴነ አሳፔ አመንዳጌቱ ሶ አይብስ ጌልዳኮ ዮቲስ

11  1 ዬሱስ ኪትዶጌትኔ ይሁዳ ኡበን ዴእየ እሸንት፥ አይሁደ 
ግዴናጌትከ ጦሳ ቃላ ኤክዶጋ ስይዶሶነ። 2 ጴጥሮስ ዬሩሰላሜ ቢዶ 

ዎዴ፥ ቀጠሬትደ አሰት ኣረ ፐለሜትድ፥ 3 አ፥ «ኔን ቀጠሬትቤናጌቱኮ 
ጌለደ፥ ኤታረ ቁማ ማደሰ» ያግዶሶነ።

4 ሽን ጴጥሮስ ሀንደባ ኮይሩዋፔ ዶምድ፥ ማረን ማረን ሀጋደን ያግድ 
ዮቲስ፤ 5 «ታን ዮጴ ከተመን ጦሳ ዎስሽን፥ ተው ዎዘነይ ደምን፥ አጁታ 
ቤኣስ፤ ግተ አፈለ ምለትያበይ ኦይዱ በጋረ ኦሄትድ፥ ሰሉዋፔ ዎዽድ፥ 
ታኮ ዪስ። 6 ሄጋ ግዶ ታን ትሽ ኦተደ ጤልዮ ዎዴ፥ ኦይዱ ቶሆይ ዴእዮ 
ሜህያ፥ ዶኣ፥ ሾሻ፥ ዘርያኔ ከፉዋ ቤኣስ። 7 ቀስ፥ ‹ጴጥሮሳ፥ ዴንደ፤ 
ሹከደ መ› ግየ ቃላ ታን ስያስ።

8 «ሽን ታን፥ ‹ተ ጎደው፥ ቺ! ቱነበይ ዎይ ሼኔይያበይ ሙሌከ ተ 
ዶናኮ ሺቅ ኤሬነ› ጋስ።

9 «ቃለይ ሰሉዋፔ ናአንቱዋከ፥ ‹ጦሰይ ጌሽዶጋ ኔን ቱነ ጎፐ› ያግድ 
ታስ ዛሪስ።
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10 «ሄጌ ሄዙቶ ሀንን፥ ዉርሴተን ኡበበይ ሰሉዋ ፑዴ ጎሼቲስ። 11 ሄጋ 
ፔሸንከ ሄዙ አሰት ቂሳርያፔ ታኮ ኪቴትድ፥ ታን ዴእዮ ኬታ ገክ 
አግዶሶነ። 12 ገክን ታን ስሬነን ኤታረ ባነ መለ፥ አያነይ ታስ ዮቲስ። ቀስ 
ሀ ኡሱፑን እሸንት ዮጴፔ ተናረ ቂሳርያ ብን፥ ኑን ቆርኔልዮሰ ሶ ጌልደ። 
13-14 ኪተንቸይ በ ሶን ኤቅድ በነ፥ ‹ጴጥሮሰ ጌቴትየ ስሞነ ጤሰነው አሰ 
ዮጴ ኪተ፤ ኔንኔ ኔ ኬታ አሰይ ኡበይ አትዮ ቃላ እ ኔዮ ዮተነ› ጊዶጋ 
ቆርኔልዮስ ዋትድ ስይዳኮ፥ ኑስ ኦዲስ።

15 «ኦድን ታን ሃሰየነው ዶምዮገን ጌሸ አያነይ ኮይሮ ኑ ቦል 
ዎዽዶጋደን፥ ኤተ ቦልከ ዎዽ አጊስ። 16 ጎደይ፥ ‹ዮሃንስ ሃተን ጠመቂስ፤ 
ሽን እንቴ ጌሸ አያነን ጠመቄተነ› ያግዶ ቃለይ ታስ ሀሰዬቲስ። 17 ጦሰይ 
ኑስ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ አመንዳጌቱስ እምዶ እሙዋ መላ አይሁደ 
ግዴናጌቱስከ ቀስ እምኮ፥ ስም ጦሳ ድገነው ታን ኦኔ?» ያጊስ።

አመንያጌት አንጦክያ ከተመን «ክርስታኔ» ጌቴትዶሶነ
18 ኤት ሀጋ ስይዶ ዎዴ በንተ ፐለማ አግድ፥ «ያትን፥ ጦሰይ አይሁደ 

ግዴናጌትከ ቀስ ነገራፔ ስምድ ዴአናደን፥ ኤተ ቃዲስ» ያግድ ጦሳ 
ገለትዶሶነ።

19 እስጥፋኖሰ ቦል ገክደ ዋይያ ጌዶን ላሌትደ አመንያጌት ቃላ 
አይሁደቱ ጠላላፔ አትን፥ ሀራስ እሱዋስኔ ኦዴነን፥ ፕንቄ፥ ቆጵሮሰኔ 
አንጦክያ ገከናሽን ዩይዶሶነ። 20 ሽን ቆጵሮሰፔኔ ቀሬነፔ ዪደ እስ እስ 
አመንየ አሰት አንጦክያ ቢድ፥ ጎዳ ዬሱሰ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮቲድ፥ 
ግሪኬ አሳስከ ዮትዶሶነ። 21 ጎዳ ዎልቀይ ኤታረ ዴኤስ፤ ቀስ ደሮ አሰይ 
አመንድ፥ ጎዳኮ ስሚስ።

22 ሀ ዮሆይ ዬሩሰላሜን ዴእየ ዎሰ ኬታ አሳስ ስዬትን፥ ዎሰ ኬታ 
አሰይ በርናባሰ አንጦክያ ኪቲስ። 23 በርናባስ አንጦክያ ቢዶ ዎዴ፥ ጦሳ 
ኣሮ ኬሀቴታ ኦሱዋ ቤእድ ኡፈይቲስ፤ ኤት ኡበይከ ጎደን በንተ ኩሜተ 
ዎዘናፔ ምንድ ዴአናደን፥ ኤተ ዞሪስ። 24 አይስ ጊኮ፥ በርናባስ ጌሸ 
አያነይኔ አመኖይ ኩምዶ ሎኦ አሰ፤ ያንን ደሮ አሰይ ጎዳ አመኒስ።

25 ሄጋፔ ጉይየን፥ በርናባስ ሳኦለ ኮየነው ጠርሴሴ ቢስ። 26 ቢድ ሳኦለ 
ዴምዶ ዎዴ፥ አንጦክያ ኤሂስ። በርናባስኔ ሳኦል ዎሰ ኬታ አሳረ እስ 
ለይተ ኩሜታ ኡትድ፥ ደሮ አሳ ተማርስዶሶነ፤ ካልያጌት አንጦክየን 
ክርስታኔ ጌቴትድ፥ ኮይሮ ጤሴትዶሶነ።

27 ሀነነባ ዮትያጌት ዬሩሰላሜፔ አንጦክያ ሄ ዎዴ ዎዽዶሶነ። 28 ኤተ 
ግዶፔ አጋቦሰ ግዮጌ ዴንድድ፥ ሰአ ኡበን ግተ ነምሰይ ዴንደናጋ አያና 
ዎልቀን ሀነነባ ዮቲስ፤ ሄጌ ሀንዶጌ ቀለውዴዮሰ ከዎቴታ ዎድያነ። 
29 ካልያጌት ሁጵየን ሁጵየን በንተ ዎልቃ ኬና ሚሻ ፔርድ፥ ይሁደን 
ዴእየ በንተ እሸንቱስ ማዱዋ ዬደነው ቆፋ ቀችዶሶነ። 30 ኤት ሄጋደን 
ኦትድ፥ ሚሻ በርናባሰ ቦልኔ ሳኦለ ቦል ዎሰ ኬታ ጭመቱስ ዬድዶሶነ።
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12፡4 ኬሳ 12፡1-27 

ዎሰ ኬተን ሀንታረ ዬዴተይ ዶሚስ

12  1 ከዎይ ሄሮድስ ሄ ዎዴ ዎሰ ኬታ አሳፔ አመርዳጌተ ወይሱዋ 
ዶሚስ። 2 ዶምድ ዮሃንሰ እሻ ያቆበ ብሱወን ዎርሲስ። 3 ሄጌ 

አይሁደተ ኡፈይስዶጋ ቤእድ፥ ጉጅድ ጴጥሮሰከ ኦይቂስ፤ ሄጌ ፓስካ 
ባላ ቦንችዮ ገለሰቱነ። 4 ጴጥሮሰ ኦይቅድ ቀቺስ። ፓስካ ቦንችዮ ገለሰቱፔ 
ጉይየን፥ ዴሬ አሳ ስንት ኣተነው ቆፕድ፥ ኦይዱ ኦይዱ ዎታደረት አ 
ናገናደን፥ ተመኔ ኡሱፑን ዎታደረቱስ ኣትድ እሚስ። 5 ሄጋ ግሸው፥ 
ጴጥሮስ ቀሾ ኬተን ናጌቴስ፤ ሽን ዎሰ ኬታ አሰይ አዮ ምንትድ ጦሳ 
ዎሴስ።

ኪተንቸይ ጴጥሮሰ ቀሾ ኬታፔ ኬሲስ
6 ሄሮድስ ጴጥሮሰ አሳ ስንት ኣተነው ቆፐናፔ ከሴ ቀም፥ ጴጥሮስ 

ናኡ ሰንሰለተን ቀሼትድ፥ ናኡ ዎታደረቱፔ ግዱወን ጥስኬስ፤ ናግያጌትከ 
ቀሾ ኬታ ፔንጌን ኤቅድ ናጎሶነ። 7 አኬኬነን ዴእሽን፥ ጎዳ ኪተንቸይ 
ሄገን ኤቅ አጊስ፤ ቀሾ ኬተንከ ፖኦይ ፖእ በዪስ። ኪተንቸይ ጴጥሮሰ 
ምይያ ዴች ቤጎትስድ አ፥ «ኤሌ ዴንደ» ያጊስ፤ ሶሁዋረከ ሰንሰለተይ አ 
ኩሽያፔ ዎዽ አጊስ። 8 ኪተንቸይ አ፥ «ኔ ሱርያ ግጠ፤ ኔ ጫማከ ዎተ» 
ያግን፥ ጴጥሮስ ሄጋደን ኦቲስ፤ ኦትን ኪተንቸይ፥ «ኔ አፈላ ማየደ ተነ 
ካለ» ያጊስ።

9 ጴጥሮስ ቀሾ ኬታፔ ክይድ፥ ኪተንቻ ካሊስ፤ አዮ አጁታ ቤእዮባ 
ምሰቲስፔ አትን፥ ኪተንቸይ ኦትዮበይ ቱመ ግድዶጋ ኤርቤነ። 
10 ኪተንቸይኔ ጴጥሮስ ኮይሮ ዎታደራፔኔ ናአንቶ ዎታደራፔ ኣዽድ፥ 
ከተማ ኤፍየ ብረተ ፔንግያኮ ገክዶሶነ፤ ገክን ፔንጌ ኤተስ በርከ ዶዬት 
አጊስ፤ ኤት ክይድ እስ ኦግያረ ቢሽን፥ ኪተንቸይ ሶሁዋረ ጴጥሮሰፔ 
ሻሄት በዪስ።

11 ጴጥሮስ በነ ገክደባ አኬክድ፥ «ተነ ጎደይ በ ኪተንቻ ኪትድ፥ 
ሄሮድሰ ኩሽያፔኔ አይሁደ አሰይ ናግ ኡትዶ ኡበባፔ አሽዶጋ ሀእ ቱሙ 
ኤራስ» ያጊስ።

12 እ ሄጋ አኬክዶ ዎዴ፥ ደሮ አሰይ እስፔ ሺቅድ ጦሳ ዎስዮሳ፥ 
መርቆሰ ግዮ ዮሃንሰ ኣዬ መይራም ሶ ቢስ። 13 ቢድ ፔንጌን ጤስን፥ እስ 
ሮዶ ግዮ አሽከርያ ዶየነው ያሱ። 14 ሮደ ጴጥሮሰ ቃላ ግድዶጋ ኤርዶ 
ዎዴ፥ በነ ኡፈይስን፥ ከርያ ዶዬነን ጉዬ ዎጠደ፥ ጴጥሮስ ከሬን ኤቅዶጋ 
አሳስ ኦዳሱ።

15 ኦድን አሰይ ኦ፥ «ሀኔ ኔን ጎያሰ» ያጊስ። ሮደ ጴጥሮሰ ግድዶጋ 
ጌሸደ ኦዳሱ። ኤት፥ «ሄጌ አ ኪተንቻ» ያግዶሶነ።

16 ሽን ጴጥሮስ ከሬን ጤግድ አጌነን እጥን፥ አሰይ ከርያ ዶይድ፥ አ 
ቤእድ ገረሜቲስ። 17 ሽን ኤት ጮኡ ጋነ መለ፥ ጴጥሮስ በ ኩሽየን 
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መላትድ፥ ጎደይ ቀሾ ኬታፔ አ ዋት ኬስዳኮ፥ ኤተስ ቆንጭስ ዮትድ፥ 
«ሀጋ ያቆበስኔ እሸንቱስ ዮትቴ» ጊድ፥ ክይድ ሀረሳ ቢስ።

ሄሮድሰ ሀይቁዋ
18 ሰአይ ዎንትዶ ዎዴ፥ ጴጥሮስ አው ቢችዳኮ ግን ዎታደረቱ ግዶን 

ደሮ ዎጨመይ ክዪስ። 19 ሄሮድስ ጴጥሮሰ ለልእስን፥ እ ጠይዶ ዎዴ፥ 
ናግያጌተ ቆርድ፥ ኤተ ዎረነ መለ አዘዚስ፤ ሄጋፔ ጉይየን፥ ይሁዳፔ 
ቂሳርያ ዎዽድ፥ ሄገን አመርደ ዎድያ ኡቲስ።

20 ሄሮድስ ጢሮሰ አሳስኔ ስዶነ አሳስ ደሮ ሀንቄቲስ፤ ሀንቄትን ኤተ 
ቢተይ ከታ ሄሮድሰ ቢታፔ ዴምዮ ግሸው፥ ኤት እስፔ ግድድ፥ አ ኬታ 
ሀለቃ ብለስጦሰ በንተ ኤጠ ኦትድ፥ ስጋ ዎሰነው ሄሮድሰኮ ቢዶሶነ።

21 ሄሮድስ ሱንቴትዶ ገለስ፥ በ ከዎቴታ አፈላ ማይድ፥ ከዎታ አራተን 
ኡትድ፥ አሳስ ሃሰዪስ። 22 አሰይ፥ «ሀጌ ጦሳ ቃለ፤ አሰ ቃለ ግዴነ» 
ያግድ ቃላ ጦቅስድ ሃሰዪስ። 23 ሄሮድስ ጦሳ ቦንችቤነ ግሸው፥ ሶሁዋረከ 
ጎዳ ኪተንቸይ አ ዴችን፥ ጉጡንየን ሜቴትድ፥ ሀይቅ በዪስ።

24 ሽን ጦሳ ቃለይ ድጬስኔ ደር ደር ቤስ።
25 በርናባስኔ ሳኦል በንተ ኦሱዋ ፖልድ፥ መርቆሰ ግዮ ዮሃንሰ በንተናረ 

ኤክድ፥ ዬሩሰላሜፔ ስምዶሶነ።

በርናባስኔ ሳኦል ጌሸ አያነይ ዶርን፥ ተማርሰነው ኪቴትዶሶነ

13  1 አንጦክየን ዴእየ ዎሰ ኬተን ሀነነባ ዮትያጌትኔ ተማርስያጌት 
ዴኦሶነ፤ ኤት በርናባሰ፥ ከሬተ ግዮ ስሞነ፥ ቀሬነፔ ዪደ ሉቅዮሰ፥ 

ቢታ ሃርየ ሄሮድሳረ ድጭደ ምናሀኔ ሳኦለ። 2 ኤት ጎዳስ ጎይንሺንኔ 
ጦምሽን፥ ጌሸ አያነይ፥ «ታን ጤስዶ ኦሱዋስ በርናባሰኔ ሳኦለ ተው 
ኬስቴ» ያጊስ።

3 ያግን ኤት ጦምዶጋፔኔ ዎስዶጋፔ ጉይየን፥ በንተ ኩሽያ በርናባሰ 
ቦልኔ ሳኦለ ቦል ዎትድ፥ ኤተ ዬድዶሶነ።

በርናባስኔ ሰኦል ቆጵሮሰ ቢዶሶነ
4 ሄጋ ግሸው፥ ጌሸ አያነይ ኤተ ኪትን፥ ሴሌዉቅያ ዎዽዶሶነ፤ ሄጋፔ 

መርከብየን ጌልድ፥ ቆጵሮሰ ሀሩሩዋ ቢዶሶነ። 5 ኤት ስልማነ ገክድ፥ አይሁደ 
ዎሰ ኬተቱን ጦሳ ቃላ ዮትዶሶነ፤ ኤተ ማደነው ዮሃንስ ኤታረ ዴኤስ።

6 ኤት ቆጵሮሰ ሀሩሩዋ ሙሌረ ጳፉ ገከናስ ዩይድ፥ ሀነነባ ዮትየ እስ 
ዎርደንቻ፥ አይሁደ አሰ በር-ዬሱሰ ግዮ ሸሬቹዋ ዴምዶሶነ። 7 ሄ ሸሬቾይ 
ዴርያ ሃርየ ሰርግዮሰ ጰውሎሰ ግዮ አኬከንቸ ብተንያረ ዴኤስ። ሰርግዮሰ 
ጰውሎስ በርናባሰኔ ሳኦለ ባኮ ጤግድ፥ ጦሳ ቃላ ስየነው ኮዪስ። 8 ሽን 
ሸሬቹዋ ኤሊማስ (ግሪኬ ቃለን ሄጌ አ ሱንታ) ዴርያ ሃርያጋ አመኑዋ 
ድገነው ኮይድ፥ ኤተ ሃሰያ ጰልቂስ።

9 ሽን ጰውሎሰ ግዮ ሳኦል በነን ጌሸ አያነይ ኩምን፥ ሸሬቹዋ ትሽ ኦት 
ጤልድ፥ 10 አ፥ «ላ ሀ ጠለሄ ሀለቃ ነአው፥ ጌኔ ኡበይኔ ኢተቴተ ኡበይ 
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13፡17 ኬሳ 1፡7፤ 12፡51 13፡18 ቆዳ 14፡34፤ ዛር 1፡31 
13፡19 ዛር 7፡1፤ ያሱ 14፡1 13፡20 ዳነ 2፡16፤ 1ሰሜ 3፡20 
13፡21 1ሰሜ 8፡5፤ 10፡21 13፡22 1ሰሜ 13፡14፤ 16፡12፤ መዘ 89፡20 
13፡24 መር 1፡4፤ ሉቃ 3፡3 
13፡25 ማት 3፡11፤ መር 1፡7፤ ሉቃ 3፡16፤ ዮሃ 1፡20፥ 27 

ኩምዶጎ፥ ጥሎቴተ ኡበው ሞርክየው፥ ጎዳ ኦግያ ሱርያ ጌለይዮጋ አግኪ? 
11 ቤአ፤ ሀእ ጎዳ ኩሼ ኔ ቦል ዴኤስ፤ ኔን ቆቄ ግደነ፤ አመርደ ዎዴ 
ገከናሽን፥ አዋ ፖኡዋ ቤአከ» ያጊስ።
ያግን ሶሁዋረ ጭጋረይኔ ጡመይ አ አይፍያ ጎዝን፥ በ ኩሽያ ኦይቅድ፥ 

ካሌትየ ኡራ ኮዪድ ዩዪስ። 12 ሄ ዎዴ ዴርያ ሃርያጌ ሄጋ ቤእዶ ዎዴ፥ 
ጎደይ ተማርስዮገን ገረሜትድ አመኒስ።

በርናባስኔ ጰውሎስ ጵስድየን ዴእየ አንጦክያ ቢዶሶነ
13 ጰውሎስኔ ኣረ ዴእያጌት ጳፉፔ ዴንድድ፥ ጵንፍልየን ዴእየ ጴርጌ 

መርከብየን ቢዶሶነ፤ ዮሃንስ ኤተፔ ሻሄትድ፥ ዬሩሰላሜ ስሚስ። 14 ሽን 
ኤት ጴርጌፔ ኣዽድ፥ ጵስድየን ዴእየ አንጦክያ ገክዶሶነ፤ ሰምበተ ገለሰን 
አይሁደ ዎሰ ኬታ ጌልድ ኡትዶሶነ። 15 ሙሴ ህጌኔ ሀነነባ ዮትያጌቱ 
መጣፈይ ነበቤትዶጋፔ ጉይየን፥ አይሁደ ዎሰ ኬታ ሀለቀት፥ «ኑ እሸንቶ 
አሳ ምንቴትየ ቃለይ እንቴስ ዴእኮ፥ አሰው ሃሰዬርኬቲ» ያግድ ኤተስ 
ኪትዶሶነ።

16 ጰውሎስ ዴንድ ኤቅድ፥ በ ኩሽየን መላትድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤ 
«እስራኤለ አሰቶ፥ ጦሳስ የይያጌቶ ስይቴ። 17 ሀ እስራኤለ አሳ ጦሰይ ኑ 
ኣወተ ዶርድ፥ ግብጤ ቢተን እመተቴተን ኤት ዴእሽን፥ ኤተ ደርሲስ፤ 
በ ግተ ዎልቀንከ ግብጤ ቢታፔ ኤተ ኬሲስ። 18 በዙወን ኦይተሙ ለይተ 
ኬና ኑ ኣወተ እ ደንደዪስ። 19 ከናኔ ግዮ ቢተን አይሁደ ግዴነ ላፑን 
ዘሬተ ጠይስድ፥ ኤተ ቢታ በ አሳ ላትሲስ። 20 ሄጋፔ ጉይየን፥ ሀነነባ 
ዮትየ ሰሜለ ዎድያ ገከናስ፥ ኦይዱ ጤተኔ እሸተሙ ለይተ ኬና ዳነተ 
ኤተስ እሚስ። 21 ሄጋፔ ጉይየን፥ ኤት በንተስ ከዎ እመነ መለ ዎስን፥ 
ጦሰይ ብንያመ ዘርያፔ ቂሰ ነኣ ሳኦለ ኦይተሙ ለይተው ከዎተነ መለ፥ 
ኤተስ እሚስ። 22 ጦሰይ ሳኦለ ሻርዶጋፔ ጉይየን፥ ኤተ ቦል ዳውት 
ከዎተነ መለ፥ አ ዴንቲስ፤ ዳውተባ መርከቲድ፥ ‹ታን ኮይዮ ኡበባ ተ 
ዎዘነደን ኦትየ እሴይ ነኣ ዳውተ ዴማስ› ያጊስ።

23 «ጦሰይ፥ ‹ታን ዳውተ ዘርያፔ እስራኤለ አሳ አሽያጋ ኤሃነ› 
ጊዶጋደንከ፥ ዬሱሰ ኤሂስ። 24 ዬሱስ ያናፔ ከሴ እስራኤለ አሰይ ኡበይ 
በንተ ነገራፔ ስምድ ጠመቄተነ መለ፥ ዮሃንስ ቃላ ዮቲስ። 25 ቀስ ዮሃንስ 
በ ኦሱዋ ዉርሰነ ሀኒድ አሳ፥ ‹ተነ ኦነ ጊድ ቆፔቲ? ታን እንቴ ናግዮጋ 
ግድኬ፤ ሽን ቤእቴ፥ አ ቶሁዋ ጫማ ብርሸነውከ ታስ ቤሴናጌ ታፔ 
ጉዬረ ዬስ› ያጊስ።

26 «ተ እሸቶ፥ አብረሃመ ዘሬቶ፥ ቀስ ሀገን አይሁደ ግዴናጌቶ ጦሳስ 
የይያጌቶ፥ ሀ አቶቴታ ቃለይ ኑስ ኪቴቲስ። 27 አይስ ጊኮ፥ ዬሩሰላሜን 
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13፡28 ማት 27፡22-23፤ መር 15፡13-14፤ ሉቃ 23፡21-23፤ ዮሃ 19፡15 
13፡29 ማት 27፡57-61፤ መር 15፡42-47፤ ሉቃ 23፡50-56፤ ዮሃ 19፡38-42 
13፡31 ኦሱ 1፡3 13፡33 መዘ 2፡7 13፡35 መዘ 16፡10 

ዴእየ አሰይኔ ኤተ ሀለቀት ዬሱሰኔ ሰምበተ ገለሰ ኡበን ነበቤትየ ሀነነባ 
ዮትያጌቱ ቃላ አኬክቤነ ግሸው፥ አ ቦል ፕርድድ፥ ሀነነባ ዮትያጌቱ 
ቃላ ፖልዶሶነ። 28 ዬሱሰ ዎርሰነው እስ ጋሶይከ ኤተው ቤቴነን እጥን፥ 
ጵላጦስ አ ዎረነ መለ ዎስዶሶነ።

29 «ኤት ዬሱሰበይ ጦሳ መጣፈን ጣፌትዳጋ ኡባ ፖልዶ ዎዴ፥ 
መስቀልያፔ አ ዎትድ ሞግዶሶነ። 30 ሽን ጦሰይ ሀይቁዋፔ ዬሱሰ 
ዴንቲስ። 31 ዴንትን እ በናረ ገሊለፔ ዬሩሰላሜ ዪዳጌቱስ ደሮቶ ቤቲስ 
ኤት ሀእ አባ አሳስ መርከቶሶነ።

32 «ጦሰይ ኑ ኣወቱስ እመነ ጊዶ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ኑን እንቴስ 
ዮቶስ። 33 ዳውተ መዘሙርያ መጣፈን ናአንቶ ምራፍየን፥

‹ኔን ተ ነኣ።
ሀች ታን ኔ ኣዋ ግዳስ›

ጌቴትድ ጣፌትዶጋደን፥ ጦሰይ ዬሱሰ ዴንትድ፥ ኑ ኣወቱስ እመነ ጊዶጋ 
ኑስ ኤተ ናቱስ ፖሊስ። 34 ናአንቱዋ እ ሀይቄነ መለ፥ ሀይቁዋፔ አ 
ዴንትዶጋስ ጦሰይ፥ ‹ታን ዳውተዮ እመነ ጊዶ አመኔትደ ጌሸ አንጁዋ 
እንቴስ እመነ› ያግድ ሃሰዪስ። 35 ሄጋ ግሸው፥ መዘሙሬ መጣፈን 
ሀረሰን ቀስ፥ ‹ኔ ጌሸ ነኣ አሃከ ሙስሰከ› ያጌስ። 36 አይስ ጊኮ፥ ዳውት 
በ ዎድየን ጦሳ ቆፋ ኦትዶጋፔ ጉይየን ሀይቅድ፥ በ ኣወቱረ ሞጌትድ 
ሙሲስ። 37 ሽን ጦሰይ ሀይቁዋፔ ዴንትዶጌ ሙስቤነ።

38-39 «ሄጋ ግሸው፥ ተ እሸቶ፥ ነገረ አቶ ጌተይ እንቴዮ ዬሱሰ በጋረ 
ኦዴትዶጌኔ፥ ሙሴ ህግየን ጥለነው እንቴዮ ደንደዬቴነ ኡበባፔ ኣን 
አመንየ ኡበይ ጥለናጌ እንቴዮ ኤሬቶ። 40 ሄጋ ግሸው፥ ሀነነባ ዮትያጌት 
ጊዶጌ እንቴ ቦል ገኬነ መለ ናጌትቴ፤
 41 ‹ጦሰይ ጊዶባ ቅሊጭያጌቶ፥

ቤእቴ፤ ሀረይ አቶ እስ ኡረይ እንቴስ ዮትያኮከ፥
እንቴ አመኔነ ኦሱዋ ታን እንቴ ዎድየን
ኦትዮ ግሸው፥ ፖረ ጊቴ፤ ሀይቅቴ›

ያግዶሶነ» ያጊስ።
42 ጰውሎስኔ በርናባስ አይሁደ ዎሰ ኬታፔ ክይሽን፥ አሰይ ኤተ ናአንቶ 

ሰምበተንከ ሄጋ ጉጅድ ዮተነ መለ ዎሲስ። 43 ሺቆይ ላሌትዶጋፔ ጉይየን፥ 
ደሮ አይሁደትኔ አይሁደቱ አመኑወን ጌልድ ጦሰው የይየ ደሮት፥ 
ጰውሎሰኔ በርናባሰ ካልዶሶነ፤ ካልን ዬሱስ ኪትዶጌት ጦሳ ኣሮ ኬሀቴተን 
ምንድ ዴአነ መለ፥ ኤተው ዮትድ ምንቴትዶሶነ።

44 ናአንቶ ሰምበተን አመርደ አሰቱፔ አትን፥ ከተማ አሰይ ኡበይ ጦሳ 
ቃላ ስየነው ሺቂስ። 45 ሽን አይሁደት ደሮ አሳ ቤእዶ ዎዴ፥ ጰውሎሰ 
ቀናትዶሶነ፤ አ ሃሰያ ጰልቅድ፥ አ ጨይዶሶነ።
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13፡47 እስ 42፡6፤ 49፡6 13፡51 ማት 10፡14፤ መር 6፡11፤ ሉቃ 9፡5፤ 10፡11 

46 ጰውሎስኔ በርናባስ ጠልድ፥ «ጦሳ ቃለይ ከሴትድ እንቴዮ 
ኦዴተነው ኮሼስ፤ ሽን ቃላ እንቴ እጥዶ ግሸውኔ ሜርና ዴኡዋ ኤከነው 
እንቴስ ቤሴነ ጊድ፥ እንቴ እንቴ ሁጵየን ፕርድዶ ግሸው፥ ቤእቴ፥ ኑን 
አይሁደ ግዴናጌቱኮ ስሜቴስ። 47 አይስ ጊኮ፥ ጎደይ ኑነ፥

‹አሰይ ኡበይ እንቴ በጋረ አተነ መለ፥
እንቴነ ታን አይሁደ ግዴናጌቱስ ፖኦ ኦታስ›

ያግድ አዘዚስ» ያግዶሶነ።
48 አይሁደ ግዴናጌት ሄጋ ስይዶ ዎዴ፥ ኡፈይትድ ጦሳ ቃላ 

ቦንችዶሶነ፤ ቀስ ሜርና ዴኡዋስ ዶሬትደ ኡበይከ አመንዶሶነ።
49 ጎዳ ቃለይ ሄ ቢተ ኡባ ገኪስ። 50 ሽን አይሁደት ጦሰው ጎይንየ 

ቦንቼትደ መጫሰተኔ ከተመን ዴእየ ግተ አሰተ ጰውሎሰ ቦልኔ በርናባሰ 
ቦል ዴንቴትን፥ አሰት ኤተ ዬዴታ ዶምድ፥ በንተ ቢታፔ ኬስዶሶነ። 
51 ሽን ዬሱስ ኪትዶጌት ኤተ እጥዮጋስ መላተ ግደነ መለ፥ በንተ 
ቶሁዋፔ ባና ሾጭድ፥ እቆንዮኔ ከተማ ቢዶሶነ። 52 ቀስ አንጦክየን ዴእየ 
ካልያጌቱንከ ጌሸ አያነይኔ ኡፈይሰይ ኩሜስ።

ጰውሎስኔ በርናባስ እቆንዮኔ ቢዶሶነ

14  1 ከሴጋደንከ ጰውሎስኔ በርናባስ እቆንዮኔን አይሁደቱ ዎሰ ኬታ ጌልድ፥ 
ቃላ ዮትዶሶነ፤ ዮትን ደሮ አይሁደትኔ አይሁደ ግዴናጌት አመንዶሶነ። 

2 ሽን አመንቤነ አይሁደት አይሁደ ግዴናጌቱ ዎዘና ላምድ፥ እሸንቱ ቦል 
ሀንቄትስዶሶነ። 3 ዬሱስ ኪትዶጌት ሄገን ደሮ ዎድያ ገምእዶሶነ፤ ኤት ጎዳባ 
የዬነን ዮትዶሶነ፤ ዮትን ጎደይ መላታኔ ኦረተባ ኤት ኦተነ መለ፥ ኤተው 
ዎልቃ እምዶገን በ ኣሮ ኬሀቴታ ቃላበይ ቱመ ግድዶጋ መርከቲስ። 4 ሽን 
ከተማ አሰይ ሻሄትድ፥ በገይ አይሁደቱኮ፥ በገይ ዬሱስ ኪትዶጌቱኮ ስሚስ።

5 አይሁደ ግዴናጌትኔ አይሁደት በንተ ሀለቀቱረ እስፔ ዬሱስ 
ኪትዶጌተ ቆሀነውኔ ሹቸን ጨደነው ቆፕዶ ዎዴ፥ 6 ዬሱስ ኪትዶጌት ሄጋ 
ኤርድ፥ ልስጥረኔ ደርቤ ግዮ ልቃኦንያ ከተመተኔ ኤተ ሄረን ዴእየ ቢታ 
በቀትዶሶነ፤ 7 በቀትድ፥ ሄገን ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮቶሶነ።

8 በ ኣዬ ኡሉዋፔ ዬሌቶሰፔ ዶምድ፥ ናኡ ቶሆይ ስልን፥ ሙሌከ 
ሄሜቴነ እስ ብተኔ ልስጥረን ዴኤስ። 9 ሄ ብተኔ ጰውሎስ ዮትሽን ስዬስ፤ 
ጰውሎስ አ ትሽ ኦት ጤልዮ ዎዴ፥ ፐጠነው አዮ አመኖይ ዴእዮጋ 
ቤእድ፥ 10 ቃላ ጦቅስድ አ፥ «ስት ጋደ ኔ ቶሁወን ኤቀ» ያጊስ፤ ያግን 
ጉፕ ዴንድድ፥ ሄሜታ ዶሚስ።

11 ጰውሎስ ኦትዶጋ አሰይ ቤእድ፥ በ ቃላ ልቃኦንያ ቃለን ጦቁ ኦትድ፥ 
«ጦሰት አሰ ምለትድ ኑኮ ዎዽዶሶነ» ያጊስ። 12 አሰይ በርናባሰ፥ «ድያ» 
ጊድ፥ ጰውሎስ ሃሰያስ ዋነትዮ ግሸው፥ አ፥ «ሄርሜሰ» ጊድ ሱንቲስ። 
13 ቤተ መቅደሴ ከተማ መተን ዴእዮ ድያ ቄሴኔ አሰይ ኮርመተኔ አሌቆ 
ጪሸተ ዬሱስ ኪትዶጌቱስ የርሹዋ የርሸነው ኮይድ፥ ፔንጌ ኤሂዶሶነ።

ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ 13 ,  14
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14 ሽን ዬሱስ ኪትዶ በርናባስኔ ጰውሎስ ሄጋ ስይዶ ዎዴ በንተ 
ማዩዋ ፖሽድ፥ አሳ ግዶ ዎጢድ፥ 15 በንተ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ ሀጋደን 
ያግዶሶነ፤ «አሰው፥ ሀጋ አይስ ኦቴቲ? ኑንከ እንቴነደን ሜሬትደ አሰ፤ 
ሀ ፐቴነ ዮሁዋፔ ሰሉዋኔ ሰኣ፥ አባኔ ኤተ ግዶን ዴእየ ኡበባ ሜዽደ 
ዴኦ ጦሳኮ እንቴ ስመነ መለ፥ እንቴስ ኑን ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮቶስ። 
16 እ ቤን አሳ ዘሬ ኡባ በንተ ኦግያ ባነ መለ ዬድ በዪስ። 17 እንቴዮ እራ 
ሰሉዋፔ ቡክሴስ፤ ከታከ እ ዎድየን እሜስ፤ ቀስ ቁማ እምድ፥ እንቴነ 
ደሮ ኡፈይሴስ፤ ያትድ እንቴዮ ሎኦባ ኦቲድ፥ ኡበ ዎዴከ በው መርከ 
ጠይቤነ» ያግዶሶነ። 18 ዬሱስ ኪትዶጌት ሄጋ ጊድ፥ በንተዮ አሰይ የርሼነ 
መለ፥ ቱገትድ ድግዶሶነ።

19 አንጦክያፔኔ እቆንዮኔፔ ዪደ አይሁደት አሳ በንተ በግ ዛርድ፥ 
ሹቸን ጰውሎሰ ጨድዶሶነ፤ ኤተው ሀይቅደባ ምለትን፥ ከተማፔ ገጥ 
አ ጎችዶሶነ። 20 ሽን ካልያጌት አ ለንቅየን ዩይ ኣዽድ ኤቅዳሽን፥ እ 
ዴንድድ፥ ከተማ ጌሊስ። ዎንቴተ ገለስ በርናባሳረ እስፔ ደርቤ ቢስ።

ጰውሎስኔ በርናባስ ሶርየን ዴእየ አንጦክያ ስምዶሶነ
21-22 ኤት ደርቤ ከተመን ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮትድ፥ ደሮ አሰይ 

ዬሱሰ አመነነ መለ ኦትዶጋፔ ጉይየን፥ ልስጥረ፥ እቆንዮኔኔ አንጦክያ 
ስምዶሶነ፤ ስምድ ሄገን ካልያጌተ ምንቴቲድኔ ኤት አመኑወን ምንድ 
ዴአነ መለ ዞሪድ፥ «ኑን ጦሳ ከዎቴታ ጌለነው ደሮ ዋዬተነ ቤሴስ» 
ያግዶሶነ። 23 ቀስ ዎሰ ኬተቱስ ሁጵየን ሁጵየን ጭመተ ዶርድ፥ 
ጦምዶጋፔኔ ዎስዶጋፔ ጉይየን፥ ኤት አመንዶ ጎዳስ ኤተ ሀደራ እምዶሶነ።

24 ጵስድያ ቢታፔ ኣዽድ፥ ጵንፍልያ ዪዶሶነ፤ 25 ጴርጌን ቃላ 
ዮትዶጋፔ ጉይየን፥ አጣልያ ዎዽዶሶነ። 26 ሄጋፔ ኤት በንተ ፖልዶ 
ኦሱዋ ግሸው፥ አሰይ ኤተ ሀደራ ጦሳ ኣሮ ኬሀቴተው እምዶ አንጦክያ 
መርከብየን ስምዶሶነ።

27 ስምድ አንጦክያ ገክዶ ዎዴ ዎሰ ኬታ አሳ ሺሽድ፥ ጦሰይ በንተናረ 
እስፔ ኦትዶ ኡበባኔ፥ አይሁደ ግዴነ አሰይ አመነነ መለ፥ ኤተው ፔንግያ 
ዶይዶጋ፥ አሰው ዮትዶሶነ። 28 ያትድ ሄገን ካልያጌቱረ ደሮ ዎድያ 
ገምእዶሶነ።

ዬሩሰላሜ ሺቁዋ

15  1 እስ እስ አሰት ይሁዳፔ አንጦክያ ዎዽድ፥ «ሙሴ ዎጋደን፥ 
እንቴ ቀጠሬቴነባ ግድኮ፥ አተነው ደንደዬኬተ» ያግድ እሸንተ 

ተማርሱዋ ዶምዶሶነ። 2 ጰውሎስኔ በርናባስ ኤታረ ደሮ ኦዬትድ 
ፐለሜትን፥ አንጦክየን ዴእየ እስ እስ ሀረ አሰት ሄ ፐለማ ግሸው፥ 
ጰውሎሳረኔ በርናባሳረ ዬሩሰላሜ ቢድ፥ ዬሱስ ኪትዶጌቱረኔ ጭመቱረ 
ገይተነው ቆፈይ ቀሼቲስ።

ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ 14 ,  15
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3 ዎሰ ኬተይ ኦግየን ኤተ ማድሽን፥ አይሁደ ግዴናጌት ጦሳኮ ስምዶጋ 
ዮቲድ፥ ፕንቄረኔ ሰማርያረ ኣዽዶሶነ፤ ሄጌ እሸንተ ኡባ ደሮ ኡፈይሲስ። 
4 ኤት ዬሩሰላሜ ገክዶ ዎዴ፥ ዎሰ ኬተይ፥ ዬሱስ ኪትዶጌትኔ ጭመት 
ኤተ ሞክዶሶነ፤ ሞክን ጦሰይ በንተነን ኦትዶባ ኡባ ኦድዶሶነ። 5 ሽን 
ፐርሳዌቱ በገፔ አመንደ እስ እስ አሰት ዴንድ ኤቅድ፥ «እንቴ ኤተ 
ቀጠረነውኔ ሙሴ ህግያ ናገነ መለ አዘዘነው ቤሴስ» ያግዶሶነ።

6 ዬሱስ ኪትዶጌትኔ ጭመት ሄጋ ዞሬተነው ሺቅዶሶነ። 7 ኬህ ሃሰይዶጋፔ 
ጉይየን፥ ጴጥሮስ ዴንድ ኤቅድ፥ ኤተ ሀጋደን ያጊስ፤ «ተ እሸቶ፥ አይሁደ 
ግዴናጌት ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ቃላ ተ ዶናፔ ስይድ አመነነ መለ፥ ተነ 
ጦሰይ እንቴ ግዶፔ ቤን ዶርዶጋ እንቴ ኤሬተ። 8 አሰ ዎዘነ ኤርየ ጦሰይ ጌሸ 
አያና ኑስ እምዶጋደን፥ ኤተስከ እምድ ቱመዪስ። 9 ኤት አመንዶ ግሸው፥ 
እ ኤተ ዎዘና ጌሽድ፥ ኑ ግዱዋንኔ ኤተ ግዱወን ዱመቴታ ዎትቤነ። 10 ሄጋ 
ግሸው፥ ኑ ኣወትኔ ኑን ቶከነው ደንደይቤነ ቀምበራ ካልያጌቱ ሞርግየን 
ዎትድ፥ ሀእ እንቴ አይስ ጦሳ ፓጬቲ? 11 ሽን ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ ኣሮ 
ኬሀቴተን ኤት አትዶጋደን፥ ኑንከ አትዶጋ አመኖስ» ያጊስ።

12 አሰይ ኡበይ ጮኡ ጊድ፥ በርናባስኔ ጰውሎስ አይሁደ ግዴነ አሳ 
ግዶን በንተ በጋረ ጦሰይ ኦትዶ መላታኔ ኦረተባ ኡባ ዮትሽን ስዬስ።

13 ኤት ሃሰያ ዉርስዶጋፔ ጉይየን፥ ያቆብ ሀጋደን ያግድ ዛሪስ፤ 
«እሸቶ፥ ታን ግዮጋ ስይቴ። 14 ጦሰይ አይሁደ ግዴናጌቱ ግዶፔ በው ሀንየ 
አሳ ኤከነው አይሁደ ግዴናጌቱዮ ኮይሮ ዋትድ ቆፕዳኮ ስሞን ዮቲስ። 
15-18 ሀነነባ ዮትያጌቱ ቃለይ ሀጋረ ጊጌስ፤ ጎደይ ደሮ ዎድያፔ ዶምድ፥ 
አሳ ሀጋ ኤርስድ፥ ጦሳ መጣፈን ሀጋደን ያጊስ፤

‹ሀጋፔ ጉይየን፥ ሰአን ዴእየ
ሀረ አሰይ ኡበይኔ ተባ ግደነው

ታን ጤስዶ አይሁደ ግዴነ አሰይ ኡበይ
ጎዳ ኮየነ መለ፥ ታን ስመነ።

ታን ኮሌትድ ኩንድደ ኬተደን
ሀንደ ዳውተ ከዎቴታ ዴንተነ።

ቆሌትዳጋከ ዛረደ ኬጠነ፤
ታን ናአንቱዋ አ ኤሰነ›

ያጊስ።
19 «ሄጋ ግሸው፥ ተ ቆፈ ግድኮ፥ አይሁደ ግዴናጌቱፔ ጦሳኮ ስምያጌተ 

ኑን ወይሰነው ኮሼነ። 20 ሽን ኤት ኤቀን ቱንደባ ሜነ መለ፥ ሻረሙጤነ 
መለ፥ ሱሌትደ ሜሄ አሾ ሜነ መለኔ ሱተ ኡዬነ መለ፥ ኤተስ ኑን 
ደብዳብያ ጣፈነው ኮሼስ። 21 አይስ ጊኮ፥ ሙሴ ህግያ ከሴ ዬሌታፔ 
ዶምድ ሰምበተን ሰምበተን አይሁደ ዎሰ ኬተቱን ነበቢድ፥ አ ቃላ ከተማ 
ኡበን ዮትያጌት ዴኦሶነ» ያጊስ።
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22 ሄጋፔ ጉይየን፥ ዬሱስ ኪትዶጌትኔ ጭመት ዎሰ ኬታ አሰ ኡባረ እስፔ 
በንተ ግዶፔ አመርደ አሰተ ዶርድ፥ ጰውሎሳረኔ በርናባሳረ አንጦክያ ዬደነው 
ቆፋ ቀችዶሶነ፤ ኤት ደሮ ቦንቼትደ ናኡ አሰተ በርሳበ ጌቴትየ ይሁዳኔ ስላሰ 
ዶርዶሶነ። 23 ዶርድ ሀጋደን ግየ ደብዳብያ ጣፍድ፥ ኤተ ቦል ኪትዶሶነ፤ «ኑን 
ዬሱስ ኪትዶጌትኔ ጭመት እንቴ እሸንት፥ አንጦክየን፥ ሶርያንኔ ክልቅየን 
ዴእየ አይሁደ በገ ግዴነ እሸንቱስ ኑ ሰሮታ ኪቶስ።

24 «ኑን አዘዝቤነ አሰት ኑ ግዶፔ ቢድ፥ ‹እንቴ ቀጠሬተነውኔ ህግያ 
ናገነው ቤሴስ› ጊድ፥ እንቴነ ወይስዶጋኔ ዪሎይዶጋ ስይድ፥ 25-26 ኑ 
ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ ሱንታ ግሸው፥ በንተ ሼምፑዋ ኦልደ ኑን ሲቅዮ 
በርናባሳረኔ ጰውሎሳረ ዶሬትደ አሰተ እንቴኮ ኪተነው እስ ዎዘነን ኑ 
ቆፋ ቀችደ። 27 ሄጋ ግሸው፥ ኑን ጣፍዶጋ ኤት በንተ ሁጴን በንተ ዶነን 
እንቴስ ዮተነ መለ፥ ይሁዳኔ ስላሰ ኪትደ።

28-29 «አይስ ጊኮ፥ ኤቀስ የርሽዶባ ሞፕቴ፤ ሱተ ኡዮፕቴ፤ ሱሌትደ 
ሜሄ አሾ ሞፕቴ፤ ሻረሙጦፕቴ። ሀ ኮሽያጌቱፔ አትን፥ ሀረ ቶሆ እንቴነ 
ቶሴነ መለ፥ ኑንኔ ጌሸ አያነይ ዮሁዋ ማይደ፤ ሀ ኡበባፔ እንቴ ሁጵያ 
ናግኮ፥ እንቴ ሎኦባ ኦቴተ። ስም ሰሮ ዴእቴ» ያግዶሶነ።

30 ሄጋ ግሸው፥ ኪቴትዳጌት ሞይሴትድ፥ አንጦክያ ዎዽድ፥ አመንየ 
አሳ ሺሽድ፥ ደብዳብያ አሳስ እምዶሶነ። 31 ኤት ሄ ምንቴትየ ደብዳብያ 
ነበብዶ ዎዴ፥ ኡፈይትዶሶነ። 32 ቀስ ይሁደይኔ ስላስ በንተ ሁጴን ሀነነባ 
ዮትያጌተ ግድዮ ግሸው፥ እሸንተ ኬህ ዞርድ ምንቴትዶሶነ። 33 ኤት 
አንጦክየን አመርደ ገለሳ ኡትዶጋፔ ጉይየን፥ እሸንት ሰሮቴተን ሞይስን፥ 
በንተነ ኪትዳጌቱኮ ስምዶሶነ። 34 ሽን ስላሴ ያን አተነው በ ቆፋ ቀቺስ።

35 ቀስ ጰውሎስኔ በርናባስ ሀረ ደሮ አሰቱረ እስፔ ጎዳ ቃላ 
ተማርሲድኔ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮቲድ፥ አንጦክየን ኡትዶሶነ።

ጰውሎስኔ በርናባስ ሻሄትዶሶነ
36 አመርደ ገለሳፔ ጉይየን፥ ጰውሎስ በርናባሰ፥ «ኑን ጎዳ ቃላ ዮትዶ 

ከተመ ኡበን ኑ እሸንት ዋንድ ዴእያኮ፥ ጉዬ ስምድ፥ ጦሞስ ቤኦስ» ያጊስ። 
37 ያግን በርናባስ መርቆሰ ጌቴትየ ዮሃንሰ በንተናረ ኤፋነው ኮዪስ። 38 ሽን 
ጰውሎስ መርቆሰ በንተናረ ኤፋነው ኮይቤነ፤ አይስ ጊኮ፥ እ ኤተፔ ጵንፍልየን 
ሻሄቲስ፤ ቀስ ኤታረ ኦሱወው ብቤነ። 39 ኤተ ግዱወን ፐለ ኦሸይ ክይን፥ እሶይ 
እሱዋፔ ሻሄትዶሶነ፤ በርናባስ መርቆሰ ኤክድ፥ መርከብየን ቆጵሮሰ ቢስ። 
40 ሽን ጰውሎስ ስላሰ ዶርን፥ እሸንት አ ሀደራ ጦሳ ኣሮ ኬሀቴተው እምዶጋፔ 
ጉይየን ቢስ። 41 ያትድ ዎሰ ኬተተ ምንቴቲድ፥ ሶርያረኔ ክልቅያረ ኣዺስ።

ጥሞትዮስ ጰውሎሳረኔ ስላሴረ ገይቲስ

16  1 ጰውሎስ ቀስ ደርቤኔ ልስጥረ ቢስ፤ ሄገን ጥሞትዮሰ ግዮ 
ካልያጌ፥ እስ አመንየ አይሁደ መጫሴ ነአይ ዴኤስ፤ አ ኣወይ 
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ግሪኬ አሰ። 2 ልስጥራንኔ እቆንዮኔን ዴእየ እሸንት ጥሞትዮሰባ ሎይትድ 
መርከትዶሶነ። 3 ጰውሎስ ጥሞትዮሰ በናረ ኤፋነው ኮይድ፥ አ ኣወይ 
ግሪኬ አሰ ግድዶጋ ሄ ሶሁወን ዴእየ አይሁደ ኡበይ ኤርዮ ግሸው፥ አ 
ኦይቅድ ቀጠሪስ። 4 ኤት ከተመቱረ ቢድ፥ ዬሱስ ኪትዶ ዬሩሰላሜን 
ዴእያጌትኔ ጭመት ዎትዶ ህግያ አመንያጌት ናገነ መለ፥ ኤተስ ዮቲድ 
ኣዽዶሶነ። 5 ሄጋ ግሸው፥ ዎሰ ኬተት አመኑወን ምንድ፥ ቆደንከ ገለሰፔ 
ገለሰን ደር ደር ቢዶሶነ።

ጰውሎስ መቅዶንያ ባናደን ጤጌቲስ
6 እስየን ቃላ ዮቴነ መለ፥ ጌሸ አያነይ ኤተ ድግዶ ግሸው፥ ፕርግያ 

ቢታረኔ ገላትያ ቢታረ ኣዽዶሶነ። 7 ኤት ሚስያ ዘዋ ገክዶ ዎዴ፥ ቢታንያ 
ባነው ኮይዶሶነ፤ ሽን ዬሱሰ አያነይ ኤተ ድጊስ። 8 ሄጋ ግሸው፥ ኤት 
ሚስያ መታረ ኣዽድ፥ ጥሮኣደ ዎዽዶሶነ። 9 ጰውሎስ ቀም አጁተን እስ 
መቅዶንያ አስ በነ፥ «መቅዶንያ ፕነደ ኑነ ማደርኪ» ያጊድ ኤቅድ ዎስሽን 
ቤኢስ። 10 አጁታ እ ቤእዶጋፔ ጉይየን፥ ኑን ሶሁዋረ መቅዶንያ ባነው 
ኮይደ፤ አይስ ጊኮ፥ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ያን ዴእየ አሳስ ዮተነው፥ 
ጦሰይ ኑነ ጤስዶባ ኑዮ ምለቲስ።

ልድያ ክርስቶሰን አመናሱ
11 ሄጋ ግሸው፥ ጥሮኣደፔ ዴንድድ፥ ስት ጊድ መርከብየን ሳሞትራቄ 

ቢደ፤ ዎንቴተ ገለስ ናጱሌ ቢደ። 12 ሄጋፔ ፕልጵስዩሰ ቢደ፤ ፕልጵስዩስ 
መቅዶንያ ቢተው ዋነ ከተመ፤ ቀስ ሮሜ አሰይ ዴእዮ ከተመ፤ ኑን ሄ 
ከተመን አመርደ ገለሳ ኡትደ።

13 ሰምበተ ገለስ፥ ከተማፔ ገጠን ሻፋ ዶነን አይሁደት ጦሳ ዎስዮ 
ሶሆይ ዴእዮጋ አኬክድ ቢደ፤ ቢድ ኡትድ ሄገን ሺቅደ መጫሳስ ቃላ 
ዮትደ።

14 እስ ልድያ ግዮረ፥ ትያጥሮነ ከተማፔ ያደ ጦሳ አመንያረ፥ ዞኦ አፈላ 
በይዝየ መጫስያ፥ ኑን ዮትዮጋ ስየውሱ፤ ጰውሎስ ዮትዮጋከ አ ስየነ መለ 
ጦሰይ እ ዎዘና ዶዪስ። 15 ልድያ በ ሶ አሳረ እስፔ ጠመቄትዶጋፔ ጉይየን 
ኑነ፥ «እንቴ ተነ ጎዳ ቱሙ አመነውሱ ጊድ ቆፕኮ፥ ተ ሶን ተክቴ» ጋደ 
ዎሳሱ፤ ምንተደ ሾባሱ።

ፕልጵስዩሰ ከተመን ጰውሎስኔ ስላስ ቀሼትዶሶነ
16 ኑን ጦሳ ዎስዮሳ ቢሽን፥ ኢተ አያነይ እ ቦል ዴእድ ካይስዮ እስ 

አይሌ ነእያ ኑናረ ገይታሱ፤ ሄ ነእያ ካየደ ደሮ ሚሻ በ ጎደቱስ ዴማሱ። 
17 ገይተደ ጰውሎሰኔ ኑነ ካለይደ፥ «ሀጌት እንቴስ አተነ ኦግያ ዮትያጌት፥ 
ኡባፔ ቦለ ጦሳ አይሌተ» ጋደ ቃላ ጦቁ ኦተደ ሃሰያሱ።

18 ኡበ ገለስ ሄጋደን ገውሱ፤ ሽን ጰውሎስ ዪሎትድ ጉዬ ስምድ፥ ሄ 
ኢተ አያና፥ «ኔን እፔ ክየነ መለ ዬሱስ ክርስቶሰ ሱንተን ኔነ አዘዘይስ» 
ያጊስ፤ ሶሁዋረከ ኢተ አያነይ እፔ ክይ አጊስ።
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19 ሽን እ ጎደት በንተ ሚሻ ዴመነ ኦጌ ጠይዶጋ ቤእድ፥ ጰውሎሰኔ ስላሰ 
ኦይቅድ፥ ግያ ሶሁወን ዴእየ ዳነቱ ስንት ጎችዶሶነ። 20 ዳነቱ ስንት ኤተ 
ኤፊድ፥ «ሀጌት አይሁደ አሰ ግዲድ፥ ኑ ከተማ አሳ ደሮ ወይሶሶነ። 21 ኑን 
ሮሜ ቢታ አሰ ግዲድ፥ ኤከነውኔ ኦተነው ዎገ ግዴነባ ተማርሶሶነ» ያግዶሶነ።

22 አሰይ እስ በግ ግድድ፥ ጰውሎሰ ቦልኔ ስላሰ ቦል ዴንዲስ፤ ዳነትከ 
ኤተ ማዩዋ ቃር ኤክድ፥ ገትመን ኤተ ሾጨነ መለ አዘዝዶሶነ። 23 ኤተ 
ደሮ ወዽዶጋፔ ጉይየን፥ ቀሾ ኬተን ዬግዶሶነ። ቀሾ ኬታ ናግያጌከ ኤተ 
ምንት ናገናደን አዘዝዶሶነ። 24 አዘዝን ቀሾ ኬታ ናግያጌ ሄ አዘዙዋ ኤክድ፥ 
ጰውሎሰኔ ስላሰ ቀሾ ኬታስ ቆልኦ ጌልሲስ፤ ኤተ ጌድያከ ምታረ ገት 
ደረጥድ ቀቺስ።*

25 ሽን ቀመ 
ብለሄ ግድዮ ሄረን 
ጰውሎስኔ ስላስ ጦሳ 
ዎሲድ፥ መዘሙርያ 
ዬተን ጦሳ ገለቶሶነ፤ 
ገለትሽን ቀሹዋሰይ 
ኤት ግዮባ ስዬስ። 
26 ቀሾ ኬታስ 
ጠጶይ ቃጠነ ገከናስ 
አኬኬነን ቢተይ ደሮ 
ቃጢስ፤ ሶሁዋረከ 
ፔንጌ ኡበይ ዶዬት 
አግን፥ ቀሼትደ 
አሰ ኡባ ሰንሰለተይ 
ብርሼት ዎዺስ። 
27 ቀሾ ኬታ ናግያጌ 
ጥስኩዋፔ ቤጎትዮ 

ዎዴ፥ ቀሾ ኬታ ፔንጌ ኡበይ ዶዬትዳጌተ ቤእድ፥ ቀሹዋሰይ ኬስ 
ኤክድ ቢችዶባ አዮ ምለትን፥ በነ ዎረነው ቆፕድ፥ ብሱዋ ኤኪስ። 28 ሽን 
ጰውሎስ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ «ኔን ኔነ ቆሆፐ፤ አይስ ጊኮ፥ ኑን ኡበይከ 
ሀገን ዴኦስ» ያጊስ።

29 ቀሾ ኬታ ናግያጌ ጦምፕያ ዎስ ኤክድ፥ ኤሱወን ቆልኦ ዎጢስ፤ 
ኮኮሪድ ጰውሎሰ ስንታንኔ ስላሰ ስንተን ጉፈኒስ፤ 30 ኤተ ከሬ ኬስድ፥ 
«ተ ጎዳቶ፥ ታን አተነው አይ ኦተነ ቤሲ?» ያጊስ።

31 ጰውሎስኔ ስላስ አ፥ «ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ አመነ፤ ኔን አተነ፤ ኔ ሶ 
አሰይከ» ያግዶሶነ። 32 ኤት አዮኔ አ ሶን ዴእየ ኡባስ ጎዳ ቃላ ዮትዶሶነ። 
33 ቀም ሄ ሳትየንከ ቀሾ ኬታ ናግያጌ ኤተ ኤፊድ ኤተ መሱንታ ሜጪስ፤ 
ሶሁዋረከ በ ሶ አሳ ኡባረ ጠመቄት አጊስ። 34 ጰውሎሰኔ ስላሰ ፑዴ በ 
ሶ ኤፊድ፥ ኤተስ ቁማ ኣቲስ፤ እ በ ሶ አሳ ኡባረ ጦሳ አመንዶ ግሸው፥ 
ኡፈይቲስ።
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35 ዎንትን ዳነት፥ «ሄ አሰተ ብርሸ» ያግድ፥ ፖልሴ ሀለቀተ አኮ 
ኪትዶሶነ። 36 ኪትን ቀሾ ኬታ ናግያጌ፥ «እንቴ ብርሼተነ መለ፥ ዳነት 
ተው ኪትዶሶነ፤ ስም ሀእ ክይድ ሰሮቴተን ቢቴ» ያግድ ሄ ኪታ 
ጰውሎሰስ ዮቲስ።

37 ሽን ጰውሎስ ሄ ፖልሴ ሀለቀተ፥ «ኑን ሮሜ ቢታ አሰ ግድሽን፥ 
ኤት ኑነ ፕርድ በይነን አሳ ስንተን ወዽድ፥ ቀሾ ኬተን ዬግዶሶነ። ሀእ 
ኑነ ጌመን ኬስ ዬድዮና? ሀኔነ፤ ኤት በንተ ሁጴን ዪድ፥ ኑነ ኬሶነ» 
ያጊስ።

38 ፖልሴ ሀለቀት ዳነቱስ ሄጋ ዮትን፥ ጰውሎስኔ ስላስ ሮሜ ቢታ አሰ 
ግድዶጋ ስይዶ ዎዴ፥ የይዶሶነ። 39 ሄጋ ግሸው፥ ዳነት ዪድ ኤተ፥ «ኑን 
እንቴነ ናቅደ» ጊዶሶነ። ቀሾ ኬታፔ ከሬ ኤተ ኬስድ፥ ከተማፔ ክይድ 
ባነ መለ ዎስዶሶነ። 40 ጰውሎስኔ ስላስ ቀሾ ኬታፔ ክይድ፥ ልድያ ሶ 
ቢዶሶነ፤ ያን እሸንቱረ ገይትድ፥ ኤተ ምንቴትድ ሄጋፔ ቢዶሶነ።

ጰውሎሰ ዶኦይ ተሰሎንቄን ተማርሲስ

17  1 ጰውሎስኔ ስላስ፥ አምፕጶሊሳረኔ አጶሎንያረ ኣዽድ፥ ተሰሎንቄ 
ዪዶሶነ፤ ተሰሎንቄን አይሁደ ዎሰ ኬተይ ዴኤስ። 2 ጰውሎስ በ 

ሜዝያደንከ ያ ጌሊስ፤ ሄገን ሄዙ ሰምበተ ገለሰቱን ጦሳ መጣፈቱፔ አሳረ 
ሃሰዪስ፤ 3 ክርስቶስ ዋይያ ኤከነውኔ ሀይቁዋፔ ዴንደነው ቤስዮጋ ኤተስ 
ብርሽድ ዮቲድኔ ቱመ ግድዶጋከ ኤተ ኤርሲድ፥ «ዬሱስ ሀ ታን እንቴዮ 
ኦድዮጌ ክርስቶሰ» ያጌስ። 4 ኤተፔ እሶት እሶት ዮሆይ ቱመ ግድዶጋ 
አኬክድ፥ ጰውሎሳረኔ ስላሴረ ገይትዶሶነ፤ ሄጋደንከ፥ ጦሳስ ጎይንየ ደሮ 
ግሪኬትኔ ደሮ ቦንቼትደ መጫሰት፥ ጰውሎሳረኔ ስላሴረ ገይትዶሶነ።

5 ሽን አይሁደት ቀናትድ፥ እስ እስ ኦሶይ በይነ ኢተ አሰተ ቆጫፔ 
ሺሽዶሶነ፤ ሺሽድ ከተማ አሳ ዎጨምስዶሶነ፤ ጰውሎሰኔ ስላሰ አሳኮ ኬሰነ 
መለ ኮይድ፥ ያሶነ ኬታ ሜንትዶሶነ። 6 ጰውሎስኔ ስላስ ኤተስ ቤቴነን 
እጥን፥ ያሶነኔ እስ እስ እሸንተ ከተማ ሀለቀቱኮ ጎችድ፥ «ሀጌት ቢተ 
ኡባ ሜቶይዳጌት፥ ሀጋከ ዪዶሶነ። 7 ይን ያሶን ኤተ በ ሶን ዎቲስ፤ ሀጌት 
ኡበይ፥ ‹ዬሱሰ ግዮ ሀረ ከዎይ ዴኤስ› ጊድ ቄሳረ አዘዙዋ ሜንቶሶነ» 
ያግድ፥ ቃላ ጦቅስድ ሃሰይዶሶነ።

8 ሺቅደ አሰይኔ ከተማ ሀለቀት ሄጋ ስይድ ሜቶትዶሶነ። 9 ሀለቀት 
ያሶነኔ ሀረተ ዋስየን ብርሽዶሶነ።

ጰውሎሰ ዶኦይ ቤርየን ተማርሲስ
10 አመንያጌት ጰውሎሰኔ ስላሰ ሰአይ ቀምዮገን ሶሁዋረ ቤርያ 

ዬድዶሶነ። ቤርያ ገክድ፥ አይሁደ ዎሰ ኬታ ጌልዶሶነ። 11 ቤርያ አሰት 
ተሰሎንቄን ዴእየ አሰቱፔከ ኣዽየ አኬከንቸ ግድዶ ግሸው፥ «ጰውሎስ 
ጊዶጌ ቱመኮኔ» ያግድ፥ ኡበ ገለስ ጦሳ መጣፈተ ተማሪድ፥ ቃላ ኩሜተ 
ላሞተን ኤክዶሶነ። 12 ሄጋ ግሸው፥ ኤተፔ ደሮት፥ ግሪኬቱፔ ቦንቼትደ 
ደሮ መጫሰትኔ ደሮ አቱማሰት አመንዶሶነ።
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17፡24-25 1ከዎ 8፡27፤ እስ 42፡5፤ ኦሱ 7፡48 

13 ሽን ተሰሎንቄን ዴእየ አይሁደት ጰውሎስ ጦሳ ቃላ ቤርየንከ 
ዮትዶጋ ስይዶ ዎዴ፥ ቤርያ ዪድ፥ አሳ ኣረ ኦሽዶሶነ። 14 ሄጋፔ ጉይየን፥ 
እሸንት ሶሁዋረከ ጰውሎሰ አባ መት ዬድ አግዶሶነ፤ ሽን ስላስኔ 
ጥሞትዮስ ቤርየን አትዶሶነ። 15 ጰውሎሰ ሞይስደ አሰት አቴነ ገትዶሶነ፤ 
ሄ አሰት ስላስኔ ጥሞትዮስ በንተው ደንደዬትዶጋደን፥ ኤሱወን ባኮ ያነ 
መለ፥ ጰውሎስ ኪትዶ ኪታ ኤክድ፥ ቤርያ ስምዶሶነ።

ጰውሎስ አቴን ቢስ
16 ጰውሎስ አቴነን ስላሰኔ ጥሞትዮሰ ናጊድ፥ ከተመን ኤቀይ ኩምዳጋ 

ቤእድ ዪሎቲስ። 17 ሄጋ ግሸው፥ አይሁደ ዎሰ ኬተን አይሁደቱረኔ ጦሳስ 
ጎይንየ አይሁደ ግዴነ አሰቱረ ፐለሜቴስ፤ ቀስ ኡበ ገለስ ግየን በናረ 
ገይትየ አሳረከ ፐለሜቴስ። 18 ቀስ ኤፕቆሮሰፔኔ እስጦእክያፔ ዪደ እስ 
እስ ኤረንቸት ጰውሎሳረ ፐለሜትዶሶነ፤ ኤተፔ እሶይ እሶይ፥ «ሀ ቶፊነይ 
አይ ሃሰየነው ኮዪ?» ያግዶሶነ።
ሀረት ጰውሎስ ዬሱሰባኔ ሀይቁዋፔ እ ዴንድዶጋ በንተስ ዮትዮ ግሸው፥ 

«ኦረተ ጦሰቱባ ኦድያባ ምለቴስ» ያግዶሶነ።
19-20 ጰውሎሰ ኦይቅድ፥ «ሀ ኔን ተማርስዮ ኦረተ ዮሆይ አይበኮኔ ኑነ 

ኤርሰርኪ? አይስ ጊኮ፥ ኔን ኑዮ ኦረተባ ዮታሰ፤ ስም ሀጌ አይበኮ ኑን 
ኤረነው ኮዮስ» ያግድ ጰውሎሰ አርዮስፓጎሰ ግዮሳ ኤፊዶሶነ። 21 አቴነ 
አሰይ ኡበይኔ ሄገን ዴእየ እመተት ኦረተባ ሃሰዪድኔ ስዪድ ፔእዮጋፔ 
አትን፥ ሀረበን ፔኦኮነ።

22 ጰውሎስ አርዮስፓጎሰ ስንተን ኤቅድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤ «አቴነ አሰቶ፥ 
ጦሰቱስ ኡበበን እንቴ ደሮ የይዮጋ ታን ቤአይስ። 23 አይስ ጊኮ፥ ታን 
እንቴ ጎይንዮጋ ጤለይደ ኣዽሽን፥ ‹ኤሬቴነ ጦሳስ› ጌቴትድ ጣፌትደ 
የርሹዋ ሶሁዋ ቀስ ዴማስ፤ ሄጋ ግሸው፥ ሀ እንቴ ኤሬነን ጎይንዮጋ ታን 
እንቴስ ዮተይስ።

24 «ሰኣኔ ሰአን ዴእየ ኡበባ ሜዽደ ጦሰይ ሰሉዋኔ ሰኣ ጎደይ፥ አስ 
ኬጥዶ ቤተ መቅደስየን ዴኤነ። 25 አይበኮ ፐጭዶ አሰደን፥ አሰ ኩሼ እ 
ጤሌነ፤ አይስ ጊኮ፥ እ በ ሁጴን ዴኡዋ ሼምፑዋኔ ኡበባ አሰ ኡባስ 
እሜስ። 26 ጦሰይ አሰ ዘሬ ኡባ እስ ኡራፔ ሜዽድ፥ ቢተ ኡበን ዎቲስ፤ 
እ በ ሁጴን ኤት ዴአነ ዎድያኔ ሶሁዋ ከሴ ዘወዪስ።

27 «እ ሄጋ ኦትዶጌ ኤት ኦይቅ ኦይቅ ጤልድ፥ በነ ኮዪድ፥ ጌለደን 
ዴመንዶናሸ ግዮጋነ፤ ግድኮኔ፥ ጦሰይ ኑፔ ኦዮኔ ሃሆ ግዴነ። 28 አይስ 
ጊኮ፥ እንቴፔ እስ እስ ኤረንቸት፥ ‹ኑን አ ናተ› ጊዶጋደን፥ ኑን ኣን ፐጠ 
ዴኦስኔ ዴእድ ቃጤቶስ። 29 ስም ኑን ጦሳ ናተ ግድዶ ግሸው፥ ጦሰይ 
አሰ ጭንጨቴታንኔ ቆፈን ዎርቀፔ ዎይ ብረፔ ዎይ ሹቸፔ ኦሴትደባ 
ምለቴስ ያግድ፥ ቆፐነው ቤሴነ። 30 ሄጋ ግሸው፥ ጦሰይ አሰይ ኤርቤነ 
ዎድያ ኣቲስ፤ ሽን ሀእ ኡበሰን አሰይ ኡበይ ነገራፔ ስመነ መለ አዘዜስ። 
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31 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ ገለሳ ኬር ዎቲስ፤ ሄ ገለሰን በ ዶርዶ ኡረን ሰአን 
ዴእየ አሰ ኡባ ቦል ጥሎ ፕርዳ እ ፕርደነ፤ አሰ ኡባስ ሀይቁዋፔ አ 
ዴንትዶገን ሄጋ ቱመዪስ» ያጊስ።

32 ኤተፔ እስ እስ አሰት ሀይቁዋፔ ዴንዱዋባ ጰውሎሰፔ ስይድ፥ አ 
ቦል ቅሊጭዶሶነ፤ ሽን ሀረት አ፥ «ኑን ሀጋ ኔፔ ጉጅድ ስየነ ኮዮስ» 
ጊዶሶነ። 33 ሄጋ ግሸው፥ ጰውሎስ ኤተ ግዶፔ ክዪስ። 34 ሽን እስ እስ 
አቱማሰት ጰውሎሳረ ገይትድ አመንዶሶነ፤ ኤተ ግዱወን አርዮስፓጎሰን 
ዴእየ ፕርደ ኬታ ዳነይ ድዮናስዮስ፥ ደማሪሶ ግዮ እስ መጫስያኔ ሀረት 
ዴኦሶነ።

ጰውሎስ ቆሮንቶሰ ቢስ

18  1 ሄጋፔ ጉይየን፥ ጰውሎስ አቴነፔ ክይድ፥ ቆሮንቶሰ ቢስ። 2 ሄገን 
አቂለ ግዮ እስ አይሁደ አሰ ዴሚስ፤ አቂል ጰንጦሰን ዬሌቲስ፤ 

አይሁደ አሰይ ኡበይ ሮሜፔ ክየነ መለ፥ ቀለውዴዮስ አዘዝዶ ግሸው፥ 
አመርደ ዎድያፔ ከሴ፥ እ በ መቼ ጵርስቅሊረ ጣልያፔ ዪስ፤ ይን 
ጰውሎስ ኤታረ ገይተነው ቢስ። 3 አ ኦሶይኔ ኤተ ኦሶይ እስ መለ ዱንካኔ 
ስሆ ግድዮ ግሸው፥ ኤታረ ኡትድ፥ እስፔ ኦቲስ። 4 ጰውሎስ ሰምበተ 
ኡበን አይሁደተኔ ግሪኬተ አመንተነው አይሁደ ዎሰ ኬተን ፐለሜቴስ።

5 ስላስኔ ጥሞትዮስ መቅዶንያፔ ዪዶ ዎዴ፥ ጰውሎስ አይሁደቱስ 
ዬሱስ በ ሁጴን ክርስቶሰ ግድዶገው ቃላ ዮቱዋ ቶሊስ። 6 ሽን ኤት 
ጰውሎሰ ሃሰያ ጰልቂንኔ አ ጨይን፥ ጰውሎስ በ ማዩዋፔ ቡህያ ቆቆፊድ፥ 
«እንቴ ፐለይ እንቴነ ኦይቆ፤ ታን ሄገን ጌልኬ፤ ሀጋፔ ህን በገን ታን 
አይሁደ ግዴነ አሳኮ በይስ» ያጊስ።

7 ሄጋፔ ክይድ፥ ጦሳስ ጎይንየ ዮስጦሰ ግዮ ብተንያ ሶ ቢስ፤ ዮስጦሰ 
ኬተይ አይሁደ ዎሰ ኬታ ለንቅየን ዴኤስ። 8 አይሁደ ዎሰ ኬታ ሀለቀይ 
ቀርስጶስ በ ሶ አሳ ኡባረ ጎዳ አመኒስ፤ ቆሮንቶሰ አሰቱፔከ ደሮት ጦሳ 
ቃላ ስይዶ ዎዴ፥ አመንድ ጠመቄትዶሶነ።

9-10 ጎደይ እስ ቀም አጁተን ጰውሎሰ፥ «የዮፐ፤ ዮተ፤ ጮኡ ጎፐ። 
ታን ኔናረ ዴእዮ ግሸው፥ ኔነ ቆሀነው ኢተበን ዬገነ አስ ኦንኔ ባወ፤ አይስ 
ጊኮ፥ ታስ ሀ ከተመን ደሮ አሰይ ዴኤስ» ያጊስ። 11 ያግን ጰውሎስ ጦሳ 
ቃላ አሳ ተማርሲድ፥ እስ ለይተኔ ኡሱፑን አግነ ኤታረ ኡቲስ።

12 ጋልዮስ አካይያ ቢታ ሃርዮ ዎዴ፥ አይሁደት እስፔ ጰውሎሰ ቦል 
ዴንድድ፥ ፕርደ ኬታ አ ኤፊዶሶነ። 13 ኤፊድ፥ «ሀ ብተኔ ህግያ እጥድ፥ 
አሰይ ጦሳስ ጎይነነ መለ ለቤስ» ያግዶሶነ።

14 ጰውሎስ ሃሰየነ ሀንሽን፥ ጋልዮስ አይሁደተ፥ «አይሁደቶ፥ ሄጌ በለ 
ኦሶ ዎይ ኢተ ናቆ ግድያኮ፥ ታን እንቴባ ደንደየደ ስየነው ቤሴስ። 15 ሽን 
ቃለስ ሱንተስኔ እንቴ ሁጴ ህግያስ እንቴ ፐለሜትኮ፥ እንቴ ሁጴን ኤርቴ፤ 
ሀጋ ታን ፕርድኬ» ያጊስ። 16 ያግድ ፕርደ ኬታፔ ከሬ ኤተ ኬሲስ። 
17 ሄጋፔ ጉይየን፥ ግሪኬ አሰይ ኡበይ አይሁደ ዎሰ ኬታ ሀለቃ ሶስቴኒሰ 
ኦይቅድ፥ ፕርደ ኬታ ስንተን ወዽዶሶነ፤ ሽን ጋልዮሰ ሄጌ አይኔ ሜትቤነ።
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18፡18 ቆዳ 6፡18 19፡4 ማት 3፡11፤ መር 1፡4፥ 7-8፤ ሉቃ 3፡4፥ 16፤ ዮሃ 1፡26-27 

ጰውሎስ አንጦክያ ቢስ
18 ጰውሎስ ደሮ ገለሳ ቆሮንቶሰን ኡትዶጋፔ ጉይየን፥ እሸንተ ሰሮትድ፥ 

ጵርስቅሊረኔ አቂላረ መርከብየን ሶርያ ቢስ፤ ባስ ሺቆ ገቶይ ዴእዮ 
ግሸው፥ ክንክርያ ከተመን በ ሁጵያ ሜዴቲስ። 19 ኤት ኤፍሶነ ገክዶ 
ዎዴ፥ ጰውሎስ ጵርስቅሎኔ አቂለ ያን ዬጊስ፤ ሽን ባዮ አይሁደ ዎሰ ኬታ 
ጌልድ፥ አይሁደቱረ ፐለሜቲስ። 20 ኤት በንተናረ ደሮ ዎድያ ኡተነው 
ጰውሎሰ ዎስን እ እጢስ። 21 ሽን ኤተፔ ሻሄቲድ፥ «ታን ይየ ባለ ገለሳ 
ዬሩሰላሜን ቦንቸነው ቤሴስ፤ ሽን ጦሰይ ጊኮ፥ ናአንቱዋ እንቴኮ ስመነ» 
ያግድ ኤፍሶነፔ መርከብየን ቢስ። 22 ቂሳርያ ገክዶ ዎዴ ዬሩሰላሜ ቢድ፥ 
ዎሰ ኬታ አሳ ሰሮትዶጋፔ ጉይየን፥ አንጦክያ ዎዺስ።

23 ያን አመርደ ዎድያ ገምእድ ቢስ፤ ካልያጌተ ኡባ ምንቴቲድ፥ 
ገላትያረኔ ፕርግያረ ኣዺስ።

አጵሎስ ኤፍሶነኔ ቆሮንቶሰ ቢስ
24 እስክንድርየን ዬሌትደ አይሁደ አሰ እስ አጵሎሰ ግዮ ዮሆ ኤረንቸይ 

ኤፍሶነ ቢስ፤ ጦሳ መጣፈተ እ ደሮ ኤርየ አሰ። 25 ጎዳ ኦግያከ ተማርደ 
አሰ፤ ዮሃንሰ ጥንቀትያ ጠላላ ኤርድ፥ አያነን ምሼቲድ፥ ዬሱሰባ ስት 
ኦትድ ሃሰዬስኔ ተማርሴስ። 26 ያትድ አይሁደ ዎሰ ኬተን የዬነን ሃሰያ 
ዶሚስ። ጵርስቅለኔ አቂል እ ዮትዮጋ ስይዶ ዎዴ፥ በንተናረ ሶ አ 
ኤፊድ፥ ጦሳ ኦግያ ከሴፔ ስተይድ፥ አዮ ጌሽድ ዮትዶሶነ።

27 አጵሎስ አካይያ ፕነነ ኮይን፥ እሸንት አ ምንቴትድ፥ አካይየን ዴእየ 
ካልያጌት አ ሞከነ መለ፥ ኤተስ ደብዳብያ ጣፍዶሶነ፤ እ ያ ገክድ፥ ጦሳ 
ኣሮ ኬሀቴተን አመንያጌተ ደሮ ማዲስ። 28 አይስ ጊኮ፥ ዬሱስ በ ሁጴን 
ክርስቶሰ ግድዶጋ አይሁደቱስ ጦሳ መጣፈቱፔ ቆንጭስድ፥ ዴርያ ስንተን 
ምንትድ ዮቴስ።

ጰውሎስ ኤፍሶነ ቢስ

19  1 አጵሎስ ቆሮንቶሰን ዴእሽን፥ ጰውሎስ ቆሞ በጋረ ኣዽድ፥ 
ኤፍሶነ ዪስ፤ ዪድ እስ እስ ካልያጌተ ዴሚስ። 2 ኤተ፥ «እንቴ 

አመንዶ ዎዴ ጌሸ አያና ኤክዴቲ?» ያግድ ኦይቺስ።
ኦይችን ኤት፥ «ቺ፥ ኤክቦኮ፤ ሀረይ አቶ፥ ጌሸ አያን ዴእዮባከ 

ስይቦኮ» ያግዶሶነ።
3 ጰውሎስ ኤተ፥ «ያትን፥ አይብን ጠመቄትዴቲ?» ያጊስ።
ኤት፥ «ኑን ዮሃንሰ ጥንቀትየን ጠመቄትደ» ያግድ ዛርዶሶነ።
4 ጰውሎስ፥ «ዮሃንስ ባፔ ጉይየን ይየ ዬሱስ ክርስቶሰን አሰይ 

አመነነ መለ፥ አሳስ ዮቲድ፥ ነገራፔ ስምዮ ጥንቀትየን ጠመቂስ» 
ያጊስ።
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5 ኤት ሄጋ ስይዶ ዎዴ፥ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ ሱንተን ጠመቄትዶሶነ። 
6 ጰውሎስ በ ኩሽያ ኤተ ቦል ዎትዶ ዎዴ ጌሸ አያነይ ኤተ ቦል ዎዽን፥ 
ዱመ ዱመ ቃለን ሃሰይዶሶነ፤ ቀስ ሀነነባከ ዮትዶሶነ። 7 ሄገን ኡባረ ተመኔ 
ናኡ አሰተ ግድያጌት ዴኦሶነ።

8 ጰውሎስ አይሁደ ዎሰ ኬታ ጌልድ፥ ጦሳ ከዎቴታባ ፐለሜቲድኔ 
አኬክሲድ፥ አሳረ ሄዙ አግነ ግድያጋ ኬና የዬነን ሃሰዬስ። 9 ሽን ኤተፔ 
እሶይ እሶይ መከልድ፥ ደሮ አሳ ስንተን ጎዳ ኦግያ ጨዪድ አመኔነን 
እጥን፥ ጰውሎስ ኤተፔ ሻሄትድ፥ በ ካልያጌተ በናረ ኤፊስ፤ ጥራኖሰ ግዮ 
ተማሬ ኬተን ኡበ ገለስ ፐለሜቴስ። 10 ጰውሎስ ናኡ ለይተ ገከናስ ቃላ 
ዮቲስ፤ ሄጋ ግሸው፥ እስየን ዴእየ አሰይ ኡበይ፥ አይሁደትከ አይሁደ 
ግዴናጌትከ ጎዳ ቃላ ስይዶሶነ።

ጦሰይ ጰውሎሰ ኩሽየን ቤስዶ ኦረተባ
11 ጦሰይ ጰውሎሰ በጋረ ኦረተ መላታ ኦቲስ። 12 ሄጋ ግሸው፥ አሰይ አ 

ቦለይ ቦችዶ ማረብያ ዎይ ማዩዋ ሀርገንቸቱስ ኤፌስ፤ ኤፍን ሀርገንቸትከ 
ፐጦሶነ፤ ኢተ አያነትከ ኤተፔ ክዮሶነ።

13 ኢተ አያነተ ኬሲድ ዩይየ አይሁደቱፔ እሶይ እሶይ፥ «ጰውሎስ ቃላ 
ዮትዮ ዬሱሰ ሱንተን ኑን እንቴነ ክይቴ ጊድ አዘዞስ» ያግ ያግድ፥ ኢተ 
አያነት ዴእዮ አሰቱ ቦለን ጎዳ ዬሱሰ ሱንታ ጤስ ቤእዶሶነ። 14 ቄሴ ሀለቃ 
አስቄወ ግዮ እስ አይሁዳስ ሄጋ ኦትደ ላፑን ናት ዴኦሶነ።

15 ኢተ አያነይ ኤተስ ዛርድ፥ «ታን ዬሱሰ ኤረይስ፤ ጰውሎሰከ 
ኤረይስ። ሽን እንቴ ኦኔ?» ያጊስ።

16 ኢተ አያነይ ዴእዮ ብተኔ ኤተ ቦል ጉፕ ዎዽን፥ ኤት መሱንጥድ፥ 
ሄ ኬታፔ ከሎ በቀተነ ገከናስ፥ ዎልቃምድ ጦኒስ። 17 ኤፍሶነን ዴእየ 
አይሁደትኔ አይሁደ ግዴናጌት ኡበይ ሄጋ ስይዶሶነ፤ ስይድ ኡበይከ ደሮ 
የይዶሶነ፤ ጎዳ ዬሱሰ ሱንተይከ ደሮ ቦንቼቲስ። 18 አመንያጌቱፔ ደሮ 
አሰት በንተ ኦትዶባ ፓጢድኔ ቆንጭየን ዮቲድ ዮሶነ። 19 ብትያጌቱፔ 
ደሮት በንተ መጣፈተ ሺሽድ፥ አሳ ኡባ ስንተን ጡግዶሶነ፤ ሄ መጣፈቱ 
ዋጋ ቆድዮ ዎዴ፥ እሸተሙ ሸኡ ብረ ግዲስ። 20 ሄጋ መለ ዎልቃመ 
ኦግየን ጦሳ ቃለይ ድጬስኔ ኣኬስ።

ኤፍሶነ ከተመን ዎጨመይ ዴንዲስ
21 ሄጌ ፖሌትዶጋፔ ጉይየን ጰውሎስ፥ «ታን ዬሩሰላሜ ባደ ሮሜከ 

ቀስ ቤአነው ቤሴስ» ያግድ፥ መቅዶንያረኔ አካይያረ ኣዽድ፥ ዬሩሰላሜ 
ባነው ቆፋ ቀቺስ። 22 ቀስ በነ ማድያጌቱፔ ናአተ ጥሞትዮሰኔ ኤረስጦሰ 
መቅዶንያ ኪትድ፥ በው እስየን አመርደ ዎድያ ተኪስ።

23 ጎዳ ኦግያ ግሸው፥ ሄ ዎዴ ደሮ ዎጨመይ ክዪስ። 24 አይስ 
ጊኮ፥ ብራ ትግየ ድሜጥሮሰ ግዮ እስ ብተኔ አርጤሚስ ቤተ መቅደስያ 
ምስልያ ብራፔ ትግ ትግድ፥ ኦሰንቸቱስ ደሮ ዎርያ ዴሜስ። 25 ሄጌተኔ 
ኤታጋ መለ ኦሱዋ ኦትያጌተ እስፔ ሺሽድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤ «አሰው፥ 
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ኑ ዱሬቴተይ ሀ ኦሱዋነ ግድዮጋ እንቴ ኤሬተ። 26 ሄጌ ጰውሎስ፥ ‹አሰ 
ኩሼ ኦትዶጌት ጦሰተ ግዶኮነ› ያግድ፥ ኤፍሶነ ጠላለን ግዴነን አመርደ 
ቢተቱፔ አትን፥ እስየን ኡበን ደሮ አሳስ ኦድ መይዝዶጋኔ በሌትዶጋ 
እንቴ ቤእዴተኔ ስይዴተ። 27 ፐለበይ፥ ኑ ኦሶይ ከሬተናጋ ጠላለ ግዴነ፤ 
ሽን እስየን ዴእየ ኡበትኔ ሰአ ኡበን ዴእያጌት ጎይንዮ ግተ ጦሴ 
አርጤሚስ ቤተ መቅደሴ ቦንቼቴነን አተናጋኔ፥ እ ግተቴተይከ ኩንደናጋ» 
ያጊስ።

28 አሰይ ሄጋ ስይዶ ዎዴ ሀንቁዋ ጡቅድ፥ «ኤፍሶነ አርጤሚሰ ግተ» 
ያግድ ዎጨሚስ። 29 ከተመ ኡበን ዎጨመይ ዴንዲስ፤ ጰውሎሳረ ሄሜትየ 
መቅዶንያ አሰተ ጋዮሰኔ አርስጥሮኮሰ በንተናረ ኦይቅ ኤክድ፥ እስፔ ካሳ 
ሶሁዋ ዎጥዶሶነ። 30 ጰውሎስከ አሰይ ሺቅዶሳ ጌለነ ኮዪስ። ሽን ካልያጌት 
አ ድግዶሶነ። 31 እስያ ቢታ ሀለቀቱፔ ጰውሎሰ ለጌ ግድየ እሶይ እሶይ 
ጰውሎሰው ኪትድ፥ ካሳ ሶሁወን ቆንጭያ ክይድ እ ቤቴነ መለ፥ አ 
ዎስዶሶነ።

32 ሺቁወን ዎጨመይ ዴንድን፥ ደርየ በገ አሰይ ሀረይ አቶ አይስ 
ሺቅዳኮኔ ኤሬነ ግሸው፥ እሶይ እስበው ዎጨምዮ ዎዴ፥ ህንኮይ ሀረበው 
ዎጨሜስ። 33 አይሁደት እስክንድረ ኣት ቤስን፥ እስ እስ አሰይ እ ሃሰየነ 
መለ፥ አሳ ግዶፔ ስንተው አ ኣቲስ፤ ኣትን አሰይ ጮኡ ጋነ መለ፥ እ 
በ ኩሽየን መላት ቤስድ፥ አሳስ ሞቴተነው ኮዪስ። 34 ሽን እስክንድር 
አይሁደ አሰ ግድዶጋ አሰይ ኤርዶ ዎዴ፥ ናኡ ሳቴ ግድያጋ ኬና ኡበይ 
እስ ቃለን፥ «ኤፍሶነ አርጤሚሰ ግተ» ያግድ ዎጨሚስ።

35 ከተማ ጣፌ አሳ ጮኡ ኦትድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤ «ኤፍሶነ አሰው፥ 
ኤፍሶነ ከተመይ ግተ አርጤሚስስኔ ሰሉዋፔ ዎዽደ ኤቀ ሹቻስ ኤቀ 
ኬታ ናግያጋ ግድዶጋ ኤሬነ አስ ኦኔ? 36 ሀጋ ከሽ ግየ አስ በይናሽን፥ 
እንቴ ዎፑ ጋነውኔ ድርቤነን አገነው ቤሴስ። 37 አይስ ጊኮ፥ ሀጌት ቤተ 
መቅደስያ ሚሻ ዉቅቤናጌተ ኑ ጦሰተከ ጨይቤናጌተ ኤሂዴተ። 38 ሄጋ 
ግሸው፥ ድሜጥሮስኔ ኣረ ዴእየ ኦሰንቸት አሰ ሞተነው ኮይኮ፥ ፕርደ 
ኬተይ ዶየ ዴኤስ፤ ቀስ ዴርያ ሃርያጌትከ ዴኦሶነ፤ ኤት በንተ ግዶን 
ሞቴቶነ። 39 ሽን እንቴ ሀረ ዮሆ ኮይኮ፥ ህግያ ያአን ዮሁዋ ቀቸነ። 
40 አይስ ጊኮ፥ ሀች ሀንደባ ሸብሬተ ጊድ፥ ሮሜ ቢታ አሰት ኑነ ሞተነ፤ 
ሀ ሺቁወውከ ጋሶይ በይነ ግሸው፥ ኑን ጋሶ ኦደነው ደንደዮኮ» 41 ያግድ 
ያኣ ዴንቲስ።

ጰውሎስ መቅዶንያኔ ግሪኬ ቢስ

20  1 ዎጨመይ እርጥዶጋፔ ጉይየን፥ ጰውሎስ ካልያጌተ ኤሂስድ 
ዞሪስ፤ ኤተ፥ «ሰሮ ዴእቴ» ጊድ፥ መቅዶንያ ባነው ክዪስ። 

2 ሄ ቢታረ ኣዺድ፥ ቃላ ዮትድ፥ አሳ ደሮ ምንቴትዶጋፔ ጉይየን፥ 
ግሪኬ ቢታ ዪስ። 3 እ ሄገን ሄዙ አግነ ኡትድ፥ መርከብየን ሶርያ ባነው 
ቆፕሽን፥ አይሁደት በነ ዎረነው ኮይዮጋ ቤእድ፥ መቅዶንያረ ጉዬ ስመነው 
በ ቆፋ ቀቺስ።
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4 ጰውሎሰ ሞይስዳጌት፥ ቤርያፔ ጰርሃሰ ነኣ ሶሲጳጥሮሰ፥ ተሰሎንቄፔ 
አርስጥሮኮሰኔ ስኮንድሰ፥ ደርቤፔ ጋዮሰኔ እስያፔ ትክቆሰኔ ጥሮፊሞሰ፥ 
ቀስ ጥሞትዮሰ። 5 ሄጌት ስንተው ቢድ፥ ኑነ ጥሮኣደን ናጎሶነ። 6 ኑን 
ኦይታ ባላ ገለሳ ቦንችዶጋፔ ጉይየን፥ ፕልጵስዩሰፔ መርከብየን ዴንድድ፥ 
እቸሹ ገለሰን ጥሮኣደን ኤተ ገክድ፥ ያን ላፑን ገለሳ ኡትደ።

ጰውሎስ ዉርሴተ ጦሞሱዋ ጥሮኣደ ጦሞሲስ
7 ኑን ዎጋ ገለስ ኦይታ ሜንተነው ሺቅዳሽን፥ ጰውሎስ ዎንትን ባነው 

ቆፕዶ ግሸው፥ ኤተስ ቃላ ዮቲድ፥ ቀም ብለሄ ገከናስ ዮሁዋ አዱሲስ። 
8 ኑን ሺቅ ኡትዶ ፖቅየን ደሮ ጦምፔ ዴኤስ። 9 ኤኡጥኮሰ ግዮ እስ 
ዎደለይ መስኮትያ ቦል ኡትድ፥ ኬህ ጥስኪስ፤ ጰውሎስ ሃሰያ አዱስዶ 
ዎዴ፥ ኤኡጥኮስ ጥስኩወን ከይርዳጌ ሄዘንቶ ፖቅያፔ ሰአን ኩንድድ 
ሀይቅዳጋ አሰይ ዴንቲስ። 10 ሽን ጰውሎስ ዎዽድ፥ አ ቦል ጉፈኒስ፤ 
አ ቆምድ፥ «አ ሼምፖይ ክይቤነ ግሸው ህርጎፕቴ» ያጊስ። 11 ያግድ 
ፑዴ ፖቅያ ክይድ፥ ኦይታ ሜንትድ ሚስ፤ ሰአይ ዎንተነ ገከናስ፥ ደሮ 
ዎድያ ሃሰይዶጋፔ ጉይየን ቢስ። 12 ዎደለይ ፐጥን፥ ሶ ኤፊድ፥ ደሮ 
ኡፈይትዶሶነ።

ጰውሎስ ጥሮኣደፔ ምሊጤ ቢስ
13 ሽን ጰውሎስ በነ ያፔ ኑን ሞከነ መለ፥ ኑስ ዮትዶ ግሸው፥ ከሴትድ 

መርከብያኮ ቢድ፥ አሶሰ ባነው ዴንድደ፤ አይስ ጊኮ፥ ቶሁወን ባነው 
እ ቆፕዶ ግሸው ኑነ ሄጋደን አዘዚስ። 14 እ ኑናረ አሶሰን ገይትን፥ 
መርከብየን አ ኤክድ ምጥሊኔ ዪደ። 15 ዎንቴተ ገለስ ያፔ መርከብየን 
ዴንድድ፥ ኪዮ ስንት ገክደ፤ ቀስ ዎንቴተ ገለስ ሳሞሰ ፕንደ፤ 
ትሮግልዮሜን አቅድ፥ ዎንትን ምሊጤ ዪደ። 16 አይስ ጊኮ፥ ጰውሎስ 
እስየን ደሮ ገምኤነን ኤፍሶነ ለንቅያረ ኣዸነው በ ቆፋ ቀቺስ፤ በው 
ደንደዬትኮ፥ ጴንጠቆስጤ ግዮ ገለስ ዬሩሰላሜ ገከነው ኤሶቴስ።

ጰውሎስ ኤፍሶነ ጭመቱዮ ሞይሴትዮ ሃሰያ ሃሰዪስ
17 ጰውሎስ ምሊጤፔ ኤፍሶነ ኪትድ፥ ዎሰ ኬታ ጭመተ ጤግሲስ። 

18-19 ዎሰ ኬታ ጭመት ጰውሎሰኮ ይን፥ ኤተ እ ሀጋደን ያጊስ፤ «ታን 
እስያ ጌልዶ ኮይሮ ገለሳፔ ዶምን፥ ከውሸ ኡባረኔ ደሮ አፉታረ ጎዳስ 
ኦተይደ፥ አይሁደቱ ያኣፔ ተነ ገክደ ፓጬ ዎዴ ኡበን እንቴናረ ዋነደ 
ዴእዳኮ እንቴ ኤሬተ። 20-21 ነገራፔ ጦሳኮ ስምዮጋኔ ኑ ጎዳ ዬሱስ 
ክርስቶሰ አመንዮጋ አይሁደቱስኔ አይሁደ ግዴናጌቱስ መርከተይደ፥ 
ያአንከ እንቴ ኬተን ኬተንከ እንቴስ ዮተደ ተማርስዶጋፔ አትን፥ እንቴነ 
ጎእያባፔ እስባኔ ፐጭሰቤይኬ።

22 «ቤእቴ፤ ሀእከ ታን ጌሸ አያናስ አዘዜተደ፥ ዬሩሰላሜ በይስ፤ ያን 
ተው አይብ ክየናኮኔ ኤርኬ። 23 ጌሸ አያነይ ቀሾይኔ ዋዬ ተነ ናግዮጋ 
ከተመ ኡበን ተው ዮቴስ። 24 ሽን ተ ዎታ ፖለነውኔ ጎዳ ዬሱስ 

ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ 20
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ክርስቶሰፔ ታን ኤክዶ ኦሱዋ ጦሳ ኣሮ ኬሀቴታ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ 
መርከትዮጋ ፖለነው፥ ተ ሼምፑዋ ፐቴነባደን ቆደይስ።

25 «ቤእቴ፤ ታን ሀእከ ጦሳ ከዎቴታባ ዮተይደ፥ እንቴ ኡባ ግዶን 
ዩያስ፤ ስም ሀጋፔ ስንተን እንቴፔ ኦንኔ ተነ ቤኤናጋ ኤረይስ። 26 ሄጋ 
ግሸው፥ እንቴፔ እስ ኡረይ በይኮከ ታን ሄገን ጌሌናጋ ሀች እንቴዮ ጌሸደ 
ዮተይስ። 27 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ ኦተነው ቆፕዶባ ኡባ እንቴዮ አይኔ 
አሼነን ዮታስ።

28 «ዬሱስ በ ሱተን ዎዝዶ ጦሳ ዎሰ ኬታ ናግቴ፤ ቀስ ጌሸ አያነይ 
እንቴነ ሀለቀ ኦትድ ሱንትዶ ዉዴ ኡባከ እንቴ ሁጵያከ ናግቴ። 
29-30 ታን ቢዶጋፔ ጉይየን፥ ዉድያስ ቀሬቴነ ኢተ ወንግሬሎት እንቴ 
ግዶ ጌለናጋኔ፥ ካልያጌተከ በንተ ጌዱዋ ካሌተነው ዎርዱዋ ሃሰይየ 
አሰት እንቴ ግዶፔ ዴንደናጋ ኤረይስ። 31 ሄጋ ግሸው፥ ታን ሄዙ ለይታ 
ቀምኔ ገለስ አፉተን እንቴነ ሁጵየን ሁጵየን ምንቴትዮጋ አገቤናጋ ቆፕድ 
ጌንጭቴ።

32 «ሀእከ እንቴነ ምንተነውኔ ጌሸ አሰ ኡባ ግዶን ላትሰነው ደንደይየ 
ጦሳስኔ አ ኣሮ ኬሀቴታ ቃላስ እንቴነ ሀደራ እመይስ።

33 «ታን ኦፔኔ ብረ ዎይ ዎርቀ ዎይ አፈለ አሞተቤይኬ፤ 34 ታን 
ሀ ተ ኩሽየን ተነኔ ተናረ እስፔ ዴእያጌተ ኮሽደባ ኦትዶጋ እንቴ እንቴ 
ሁጴን ኤሬተ። 35 እንቴ ሀጋደን ዳፉርድ ኦቲድ፥ ዳፉረንቸተ ማደናስኔ 
ጎዳ ዬሱስ በ ሁጴን፥ ‹ኤክያጋፔ እምያጌ አንጄትዳጋ› ጊዶጋደን፥ አ ቃላ 
እንቴ ሃሰየነው ቤስዮጋ ታን ኡበን እንቴነ ቤሳስ» ያጊስ።

36 ጰውሎስ ሄጋ ሃሰይ ዉርስድ፥ ኤተ ኡባረ እስፔ ጉልበትድ፥ ጦሳ 
ዎሲስ። 37 ኤት ኡበይከ ጰውሎሰ ቆምድ፥ ዬኪድ ዬርዶሶነ። 38 ኡባፔ 
እ፥ «ተነ ናአንቱዋ ሙሌከ ቤኤኬተ» ያግዶ ቃለይ ኤተ ደሮ ቀሬቲስ፤ 
ቀሬትን መርከብያ ገከናስ አ ሞይስዶሶነ።

ጰውሎስ ዬሩሰላሜ ቢስ

21  1 ኑን ኤፍሶነ ጭመቱፔ ሻሄትድ፥ ስት ጊድ ቆሴ ዪደ፤ ዎንቴተ 
ገለስ ሮደ ገክደ፤ ሄጋፔ ጳጥረ ቢደ። 2 ቢድ ፕንቄ ፕንየ 

መርከብያ ዴምድ፥ ኣን ጌልድ ባነው ዴንድደ። 3 ኑን ቆጵሮሰፔ ቤአነው 
ደንደይዮሳ ዪድ፥ አርሾ ጤልዮ ዎዴ ቆጵሮሰ ሀድርሰ በግ ዬግድ፥ ሶርያ 
ቢደ፤ ቢድ ጢሮሰ ገክደ፤ አይስ ጊኮ፥ መርከቤ በ ጫና ጢሮሰን ዎቴስ። 
4 ያን ካልያጌተ ዴምድ፥ ኤታረ ላፑን ገለሳ ኡትደ፤ ጰውሎስ ዬሩሰላሜ 
ቤነ መለ፥ ኤት አው አያነን ዮትዶሶነ። 5 ኑን ኤታረ ኡትዮ ዎዴ ዉርን፥ 
ክይድ ቢደ፤ ኤት ኡበት በንተ መጫሰቱረኔ በንተ ናቱረ እስፔ ከተማፔ 
ገጥ ኬሰነ ገከናስ፥ ኑነ ሞይስዶሶነ፤ ሞይስን ኑን አባ ዶነን ጉልበትድ፥ 
ጦሳ ዎስደ። 6 ሄጋፔ ጉይየን፥ እሶይ እሱዋ ሰሮትድ፥ መርከብየን ጌልደ፤ 
ኤትኔ በንተ ሶ ስምዶሶነ።

ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ 20 ,  21
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21፡8 ኦሱ 6፡5፤ 8፡5 21፡10 ኦሱ 11፡28 21፡23-24 ቆዳ 6፡13-21 
21፡25 ኦሱ 15፡29 

7 ኑን አባ ኦግያ ዉርስድ፥ ጢሮሰፔ ጴጤሌመይሴ ገክደ፤ እሸንተ 
ሰሮቲድ፥ ኤተ መተን እስ ገለሳ ፔእደ። 8 ዎንቴተ ገለስ ክይድ፥ ቂሳርያ 
ቢደ፤ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮትየ ፕልጶሰ ሶ ገክድ፥ አ መተን ኡትደ፤ 
ዬሩሰላሜን ዶሬትደ ላፑነቱፔ እ እሱዋ። 9 ፕልጶሰስ ሀነነባ ዮትየ ኦይዱ 
ጌለኦ ናት ዴኦሶነ።

10 ኑን ኡንዴነ ገለሳ ኡትዳሽን፥ ሀነነባ ዮትየ እስ አጋቦሰ ግዮ ብተኔ 
ይሁዳፔ ቂሳርያ ዪስ። 11 ኑኮ ዪድ፥ ጰውሎሰ ቀበቱዋ ኤክኔ በ ኩሽያኔ 
በ ቶሁዋ ቀችድ፥ «ጌሸ አያነይ ግዮጌ ሀጋ፤ ሀ ቀበቱዋ ጎዳ ዬሩሰላሜን 
አይሁደት ሀጋደን ቀችድ፥ አይሁደ ግዴነ አሰቱስ ኣትድ እመነ» ያጊስ።

12 ኑን ሄጋ ስይዶ ዎዴ፥ ኑንኔ ያን ዴእየ አሰት ጰውሎስ ዬሩሰላሜ ቤነ 
መለ ዎስደ። 13 ሽን ጰውሎስ ዛርድ፥ «እንቴ ዬኪድኔ ተ ዎዘና ቀሬትሲድ 
ዋኔቲ? ታን ጎዳ ዬሱሰ ሱንታ ግሸው ቀሼተናጋ ጠላለ ግዴነን፥ ሀረይ አቶ 
ዬሩሰላሜን ሀይቀነውከ ጊገ ኡታስ» ያጊስ።

14 ዞርያ እ ኤኬነን እጥን፥ «ጎደይ ጊዶጌ ሀኖ» ያግድ ጮኡ ጊደ።
15 ያን አመርደ ዎድያ ገምእዶጋፔ ጉይየን፥ ጊጌትድ ዬሩሰላሜ ባነው 

ክይደ። 16 ቂሳርየን ዴእየ ካልያጌቱፔ አመርዳጌት ቀስ ኑናረ ቢዶሶነ፤ 
ኤት ኑን አቀነሳ ምናሶነ ግዮ ቆጵሮሰ ብተንያ ሶ ኑነ ኤፊዶሶነ፤ ምናሶን 
ደሮ ዎድያፔ ዶምድ ካልያጋ።

ጰውሎስ ዬሩሰላሜን ያቆበ ጦሞሲስ
17 ኑን ዬሩሰላሜ ገክዶ ዎዴ፥ እሸንት ኑነ ኡፈይሰን ሞክዶሶነ። 

18 ዎንቴተ ገለስ፥ ጰውሎስኔ ኑን ያቆባረ ገይተነው ቢደ። ዎሰ ኬታ 
ጭመት ኡበትከ ዴኦሶነ። 19 ጰውሎስ ኤተ ሰሮትዶጋፔ ጉይየን፥ አይሁደ 
ግዴነ አሳ ግዶን በ በጋረ ጦሰይ ኦትዶባ ኤተስ ዉርስድ ዮቲስ።

20 ኤት ሄጋ ስይዶ ዎዴ ጦሳ ገለትድ፥ ጰውሎሰ ሀጋደን ያግዶሶነ፤ «ኑ 
እሸው፥ አይሁደቱ ግዶን ጦሳ አመንዳጌቱፔ ኣፑን ሸአይ ዴእያኮ ቤኣሰ፤ ኤት 
ኡበይከ ህግያ ምንት ናጎሶነ። 21 ዬሩሰላሜ አይሁደት፥ አይሁደ ግዴናጌቱ 
ቢተን ዴእየ አይሁደ ኡበት በንተ ናተ ቀጠሬነ መለ፥ ዎይ አይሁደቱ ሜዝያ 
ካሌነ መለ፥ ሙሴ ህግያከ ሞረነ መለ ኔን ተማርስዮጋ ስይዶሶነ። 22 ያትን፥ 
አይብ ኬሄ? ኔን ዪዶጋ ደሮት ስይዮ ግሸው፥ ሺቄነን አጎኮነ።

23 «ሄጋ ግሸው፥ ሀጋ ኑን ኔስ ዮትዮጋ ኦተ፤ ሺቆይ ዴእዮ ኦይዱ 
አሰት ኑ መተን ዴኦሶነ። 24 ኤተ ኤከደ ኤታረ ጌየ፤ ቀስ ኤት በንተ 
ሁጵያ ሜዴተነ መለ፥ ኤተስ ሚሸ እመ፤ ኤት ኡበይ ኔባ ስይዶጌ ቱመ 
ግዴናጋኔ ኔን ኔ ሁጴንከ ቀስ ህግያ ናገይደ ማረን ዴእዮጋ ኤረነ።

25 «ሽን አመንደ አይሁደ ግዴነ አሰተ ግድኮ፥ ኤት ኤቀስ የርሽዶባ 
ሜነ መለኔ ሱተ ኡዬነ መለ፥ ሱሌትደ ሜሄ አሾ ሜነ መለኔ ሻረሙጤነ 
መለ፥ ኑን ዮሁዋ ቀችድ፥ ኤተው ደብዳብያ ጣፍደ» ያግዶሶነ።

ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ 21
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21፡29 ኦሱ 20፡4 

26 ሄጋፔ ጉይየን፥ ጰውሎስ ዎንቴተ ገለስ አሰተ ኤክድ፥ ኤታረ ጌዪስ፤ 
እ በንተ ጌሻ አይ ገለስ ፖልያኮ ኤርሰነውኔ ቀስ የርሹዋ ሁጵየን ሁጵየን 
አውዴ እመናኮ ኤርሰነው ቤተ መቅደስያ ጌሊስ።

ጰውሎስ ቤተ መቅደስየን ኦይቄቲስ
27-28 ላፑን ገለሰይ ዉረነ ሀንሽን፥ እስያፔ ዪደ አይሁደት ቤተ 

መቅደስየን ጰውሎሰ ቤእድ፥ አሰ ኡባ ሀንቄትስድ፥ «እስራኤለ አሰው፥ 
ኑነ ማድቴ፤ እስራኤለ አሳ፥ ሙሴ ህግያኔ ሀ ቤተ መቅደስያ እጥድ፥ 
ኡበሰን አሰ ኡባ ተማርስያጌ ሀ ብተንያ፤ ጉጅድ ቀስ ግሪኬተከ ቤተ 
መቅደስያ ጌልስድ፥ ሀ ጌሸ ሶሁዋ ቱንሲስ» ያግድ ዎጨሚድ፥ ጰውሎሰ 
ኦይቅዶሶነ። 29 ኤት ከሴ ኤፍሶነን ዴእየ ጥሮፊሞሰ ጰውሎሳረ ከተመን 
ቤእዶ ግሸው፥ ቤተ መቅደስያ ጰውሎስ አ ጌልስዶባ ኤተዮ ምለቲስ።

30 ከተመ ኡበይ ሸብሬቲስ፤ አሰይ ኡበይ ሺቅድ ጰውሎሰ ኦይቅድ፥ 
ቤተ መቅደስያፔ ከሬ ጎቺስ፤ ሶሁዋረከ ቤተ መቅደስያ ፔንጌት ጎርዴት 
አግዶሶነ። 31 አሰይ ጰውሎሰ ዎረነ ሀንሽን፥ «ዬሩሰላሜ ከተመይ ሙሌከ 
ሸብሬቲቺስ» ግዮ ኦዶይ ሻለቃኮ ገኪስ። 32 ገክን ሻለቀይ ዎታደረተኔ 
መቶ ሀለቀተ እስፔ ኤክድ፥ ዎጢድ አሳ ቦል ክይ ዎዺስ፤ አሰይ ሻለቃኔ 
ዎታደረተ ቤእዶ ዎዴ፥ ጰውሎሰ ወዽዮጋ አግ በዪስ።

33 ሄ ዎዴ፥ ሻለቀይ ሺቅድ፥ ጰውሎሰ ኦይቅድ፥ ናኡ ሰንሰለተን 
ቀሼተነ መለ አዘዝድ፥ እ ኦነኮኔ ቀስ አይ ኦትዳኮኔ አሳ ኦይቺስ። 34 አሳፔ 
በገይ እስባ ዎጨምዮ ዎዴ፥ በገይ ሀረባ ዎጨሜስ፤ ዎጨመይ ደርዶ 
ግሸው፥ ሻለቃስ ቱማ ኤረነው ደንደዬቴነን እጥን፥ ዎታደረት ጰውሎሰ 
በንተ ዴእዮሳ ኤፋነ መለ፥ ኤተ አዘዚስ። 35 ዬዽድ ክይዮሳ ጰውሎስ 
ገክዶ ዎዴ፥ አሳ ሱጌታ ግሸው፥ ዎታደረት አ ቶክዶሶነ። 36 አይስ ጊኮ፥ 
ደሮ አሰይ፥ «አ ዎረ!» ያጊድኔ ዎጨሚድ ካሌስ።

ጰውሎስ ሞቱዋስ ዛሩዋ ሃሰዪስ
37 ዎታደረት ጰውሎሰ በንተ ዴእዮሳ ኤፋነ ሀንሽን ጰውሎስ ሻለቃ፥ 

«ታን ኔስ እስባ ኦዶ?» ያጊስ።
ያግን ሻለቀይ ጰውሎሰ፥ «ኔን ግሪኬ ቃላ ኤረይ? 38 ኔን ሀጋፔ ከሴ 

ዎዴ፥ ኦሻ ኬሰደ ሼምፖ ዎርዳጌቱፔ ኦይዱ ሸኡ አሰተ በዞ ካሌትደ 
ግብጤ ብተንያ ግድኪ?» ያጊስ።

39 ሽን ጰውሎስ፥ «ታን አይሁደ አሰ፤ ቀስ ክልቅየን ዴእየ 
ጠርሴሴን ዬሌትደ ዋነ ከተመን ዴእየ አሰ። ሀየና ተነ አሳስ 
ሃሰይሰርኪ?» ያጊስ።

40 ሻለቀይ አ፥ «ሃሰየ» ያግን፥ ጰውሎስ ዬዽድ ክይዮሰን ኤቅድ፥ 
አሰይ ጮኡ ጋነ መለ፥ በ ኩሽየን አሳኮ መላቲስ። አሰይ ጮኡ ግን፥ 
እብረይስጤ ቃለን ሃሰዪድ፥ ሀጋደን ያጊስ።
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22፡3 ኦሱ 5፡34-39 22፡4-5 ኦሱ 8፡3፤ 26፡9-11 

22  1 «ተ እሸቶ፥ ተ ኣወቶ፥ ታን ሀእ እንቴስ ዮትዮ ዮሁዋ ስይቴ» 
ያጊስ። 2 ጰውሎስ ኤተስ እብረይስጤ ቃለን ሃሰይዮጋ ስይድ፥ 

ከሴፔ ኬህ ጮኡ ጊዶሶነ። ግን እ ሀጋደን ያጊስ።
3 «ታን ክልቅየን ዴእየ ጠርሴሴን ዬሌተደ፥ ሀ ከተመን ገማልያል 

ተነ ተማርስን ድጨደ፥ ኑ ኣወቱ ህግያከ ምንተ ተማረደ፥ ሀች እንቴ 
ኡበይ ሀንዮጋደንከ፥ ታን ጦሳ ዮሁዋስ ምሼትየ አይሁደ አሰ። 4 ታን 
መጫሳ አቱማሳ ኦይቀ ኦይቀደ ቀሾ ኬተን ዬግደ አሰኔ፥ ሀ ኦግያ ካልየ 
አሳ ዎርሰነ ገከናስ ቱገይደ አሰ። 5 ሄጋደንከ፥ ቀስ፥ ቄሴ ኡበቱ ሀለቀይኔ 
ጭመ ኡባ ያአይ ተባ መርከተነው ደንደዬስ፤ ታን ደመስቆን ዴእየ 
ኤተ እሸንቱስ አይሁደቱስ፥ ኤተፔ ደብዳብያ ኤከደ፥ ሄገን ዴእየ አሰት 
ቀሼትድ ቀጠዬተናደን፥ ዬሩሰላሜ ኤተ ኤሃነው ያ ባስ።

ጰውሎስ ክርስቶሰኮ ስምዶ ስሜታባ ኦዲስ
(ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ 9፡1-19፤ 26፡12-18)

6 «ታን ባደ ደመስቆ መትዶ ዎዴ፥ ሴተ ገለሰ ግድሽን፥ ቆፔነን 
ሰሉዋፔ ግተ ፖኦይ ተ መተን ዩይ ኣዽድ ፖኢስ። 7 ታን ሰአን ኩንደ 
ኡተደ፥ ‹ሳኦላ፥ ሳኦላ፥ ተነ አይስ ወይሰይ?› ግየ ቃላ ስያስ።

8 «ታን ዛረደ፥ ‹ተ ጎደው፥ ኔን ኦኔ?› ያጋስ።
«ያግን፥ ‹ታን ኔን ወይስዮ ናዝሬተ ዬሱሰ› ያጊስ። 9 ተናረ እስፔ 

ዴእያጌት ፖኡዋ ቤእድ የይዶሶነ፤ ሽን ታስ ሃሰይያጋ ቃላ ስይቦኮነ።
10 «‹ተ ጎደው፥ ታን አይ ኦቶ?› ያጋስ።
«ጎደይ ተነ፥ ‹ዴንደደ ደመስቆ በ። ኔን ኦተነው ጦሰይ ቆፕዶ ኡበበይ 

ኔዮ ያን ኦዴተነ› ያጊስ። 11 ሄ ዎልቃመ ፖኡዋ ግሸው፥ ተ አይፌ ቆቅን፥ 
ተናረ ዴእየ አሰት ተ ኩሽያ ኦይቅድ፥ ተነ ጎችን፥ ደመስቆ ገካስ።

12 «ደመስቆን ዴእየ አይሁደ ኡበይ ደሮ ቦንችዮ እስ ሀናንያ ግዮ 
ብተኔ፥ ኑ ህግያስ አዘዜትድ፥ ጦሳ ምንትድ ዎስያጌ ዴኤስ። 13 ሀናኔ ታኮ 
ዪድ፥ ተ መተን ኤቅድ ተነ፥ ‹ተ እሸው ሳኦላ፥ ጤለ› ያጊስ። ታኔ ሄ 
ዎዴ ሶሁዋረከ አኮ ጤለ አጋስ።

14 «ጤልን እ ተነ ሀጋደን ያጊስ፤ ‹ኑ ኣወቱ ጎደይ ኔን አ ቆፋ 
ኤረነው፥ አ ጥሎ ነኣ ቤአነውኔ አ ዶናፔከ ሃሰያ ስየነው ኔነ ከሴ ዶሪስ። 
15 አይስ ጊኮ፥ ኔን ቤእዶባኔ ስይዶባ አሰ ኡባ ስንተን አዮ መርከተነ። 
16 ሀእከ አይስ ገምአይ? ዴንደደ ጠመቄተ፤ አ ሱንታ ጤሰይደ፥ ኔ 
ነገራፔከ ሜጬተ› ያጊስ።

17 «ታን ጉዬ ዬሩሰላሜ ስመደ ቤተ መቅደስየን ዎስሽን፥ ታስ አጁተይ 
ቤቲስ። 18 አጁተን ጎደይ ተነ፥ ‹ኤሶተደ፥ ዬሩሰላሜ ኤሌ ክየ፤ አይስ 
ጊኮ፥ ኔን ታስ ሀገን መርከትዮጋ አሰይ ኤኬነ› ያግሽን ታን አ ቤኣስ።

19 «ታን፥ ‹ተ ጎደው፥ አይሁደ ዎሰ ኬተ ኡበን ኔነ አመንያጌተ 
ኦይቀደ ወዽዶጋኔ ቀሾ ኬተን ዬግዶጋ ኤት ኤሮሶነ። 20 ኤት ኔ መርካ 

ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ 22



270

 

22፡20 ኦሱ 7፡58 23፡3 ማት 23፡27-28 

እስጥፋኖሰ ዎርዮ ዎዴ፥ ታን ሄ ዮሁዋ ማያስ። ቀስ ኤተ ለንቅየን ኤቀደ፥ 
አ ዎርያጌቱ ማዩዋ ናገይስ› ያጋስ።

21 «ጎደይ ተነ፥ ‹ታን ኔነ አይሁደ ግዴነ አሳኮ ሃሆሳ ኪትዮ ግሸው በ› 
ያጊስ» ያጊስ።

ጰውሎስ ሮሜ አሰ ግድዮጋ ቆንጭሲስ
22 ጰውሎስ ሄ ቃላ ሃሰየነ ገከናስ አሰይ እ ግዮጋ ኤዝጌስ፤ ሄጋፔ ጉይየን፥ 

በንተ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ «ሀጋ ቢታፔ ጠይሰ፤ እ ዴአነው ቤሴነ» ያግዶሶነ።
23-24 ኤት ዎጨምሽን፥ በንተ ማዩዋ ቦለው ኦልሺንኔ ባና ጨርኩወን 

ላልሽን፥ ሻለቀይ ዎታደረት ጰውሎሰ በንተ ዴእዮሳ ኤፋነ መለ አዘዚስ። 
ቀስ አሰይ አይስ ሄጋደን ዎጨምዳኮ ኤረነው፥ ጰውሎሰ ልሱወን ገረፊድ 
ቆረነ መለ፥ ኤተ አዘዚስ። 25 ሽን ዎታደረት ጰውሎሰ ደፉወን ምንት 
ቀችዶ ዎዴ፥ ጰውሎስ በ መተን ኤቅደ መቶ ሀለቃ፥ «ሮሜ ከተማ አሰ 
ፕርድ በይነን ወዽዮጌ እንቴስ ህጌ?» ያጊስ።

26 ሄጋ መቶ ሀለቀይ ስይዶ ዎዴ፥ ሻለቃኮ ቢድ፥ «ሀ ብተኔ ሮሜ 
አሰ። ኔን አይ ኦተነ ቆፐይ?» ያግድ ኦይቺስ።

27 ሻለቀይ ጰውሎሰኮ ሺቅድ፥ «ኔን ሮሜ አሴ? ተው ዮተ» ያጊስ።
ያግን ጰውሎስ፥ «ኤ» ያጊስ።
28 ሻለቀይ ጰውሎሰስ ዛርድ፥ «ታን ሀ ዘሬቴታ ደሮ ሚሸን ሸማስ» 

ያጊስ።
ሽን ጰውሎስ፥ «ታን ሄ ዜሬታፔ ዬሌታስ» ያጊስ።
29 ሄጋ ግሸው፥ ጰውሎሰ ቆረነው ቆፕዳጌት ሶሁዋረ አፔ ሻሄት 

አግዶሶነ። ሻለቀይከ ጰውሎስ ሮሜ አሰ ግድዶጋ ኤርዶ ዎዴ የዪስ፤ አይስ 
ጊኮ፥ ሰንሰለተን አ ቀሽስ ዎቲስ።

ጰውሎስ አይሁደቱ ሸንጉዋ ሺቂስ
30 ዎንቴተ ገለስ ሻለቀይ፥ አይሁደት ጰውሎሰ አይስ ሞትዳኮኔ ጌሽድ 

ኤረነው ኮይድ፥ ጰውሎሰ ብርሺስ። ብርሽድ ቄሴ ሀለቀትኔ ያአይ ኡበይ 
ሺቀነ መለ አዘዚስ፤ ቀስ ጰውሎሰ ዱጌ ዎትድ፥ ኤተ ስንተን ኤሲስ።

23  1 ጰውሎስ ያኣ ትሽ ኦት ጤልድ፥ «ተ እሸቶ፥ ታን ሀች 
ገከናስከ ጦሳ ስንተን ተ ዴኦ ኡበን ሎኦ ዞርየ ዎዘነን ዴኣስ» 

ያጊስ። 2 ቄሴ ኡበቱ ሀለቀይ ሀናኔ፥ ጰውሎሰ ዶና በቀነ መለ፥ አ መተን 
ኤቅዳጌተ አዘዚስ። 3 ጰውሎስ ሄ ዎዴ አ፥ «ላ ሀ ኣኑወን ትይዶ ጎደው፥ 
ጦሰይከ ኔነ በቀነ። ኔን ተ ቦል ህግየን ፕርደነው ኡተደ፥ ህጌ በይነን ተነ 
በቀነ መለ አዘዘይ?» ያጊስ።

4 ጰውሎሰ መተን ኤቅዳጌት አ፥ «ኔን ጦሳ ቄሴ ኡበቱ ሀለቃ ጨየይ?» 
ያግዶሶነ።
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23፡5 ኬሳ 22፡28 23፡6 ኦሱ 26፡5፤ ፕልፕ 3፡5 
23፡8 ማት 22፡23፤ መር 12፡18፤ ሉቃ 20፡27 

5 ያግን ጰውሎስ፥ «ተ እሸቶ፥ እ ቄሴ ኡበቱ ሀለቀ ግድዶጋ ታን 
ኤረቤይኬ፤ አይስ ጊኮ፥ ‹ኔ ዴርያ ሃርያጋ ቦል ኢተ ቃላ ሃሰዮፐ› 
ጌቴትድ ጦሳ መጣፈን ጣፌቲስ» ያጊስ።

6 ሽን ጰውሎስ በገት ሳዱቃዌተ፤ በገት ፐርሳዌተ ግድዶጋ ቤእድ፥ 
«ተ እሸቶ፥ ታን ፐርሳዌኔ ፐርሳውያ ነኣ፤ ‹ሀይቅዳጌት ሀይቁዋፔ ዴንደነ› 
ጋደ ታን ኡፈይሰን ናግዮ ግሸው፥ ኤት ተ ቦል ፕርዶሶነ» ያግድ፥ ጦቁ 
ኦትድ ሃሰዪስ።

7 ጰውሎስ ሄጋ ያግን፥ ፐርሳዌቱ ግዶንኔ ሳዱቃዌቱ ግዶን ኦሸይ 
ክይን፥ ያአይ ላሌቲስ። 8 አይስ ጊኮ፥ ሳዱቃዌት፥ «ሀይቅደ አሰይ 
ዴንዴነ፤ ኪተንችከ አያንከ ባወ» ያጎሶነ፤ ፐርሳዌት ቀስ ናአይከ ዴእዮጋ 
አመኖሶነ። 9 ግተ ዎጨመይ ዴንዲስ፤ ፐርሳዌቱ በገፔ ህግያ ተማርስያጌት 
ዴንድ ኤቅድ፥ «ሀ ብተንያ ቦል አይኔ በለ ዴምቦኮ፤ አዮ አያን ዎይ 
ኪተንች ሃሰዬነን አጌነ» ያግድ ፐለሜትዶሶነ።

10 ኦሸይ ደርን፥ ሻለቀይ ጰውሎሰ ኤት ሜንቴሬተናኮኔ ጊድ የይድ፥ በ 
ዎታደረት ዎዽድ፥ ኤተ ግዶፔ አ ኤሱወን ኬስድ፥ በንተ ዴእዮሳ ኤፋነ 
መለ አዘዚስ።

11 ናአንቶ ቀም ጎደይ ጰውሎሰ ለንቅየን ኤቅድ፥ «ጰውሎሳ፥ ኔን ታስ 
ዬሩሰላሜን መርከትዶጋደን፥ ሮሜንከ መርከተነው ቤሴስ፤ ምነ፤ አይኮ 
ባወ» ያጊስ።

ጰውሎሰ ዎረነው መቄትዶ መቁዋ
12 ዎንቴተ ገለስ፥ አይሁደት ጰውሎሰ ዎረነ ገከናስ፥ ሜናዳንኔ 

ኡዬናደን፥ ጫቄትድ ጊጌትዶሶነ። 13 ጰውሎሰ ቦል ሄጋ መቅደ አሰት 
ኦይተማፔ ደሮሶነ። 14 ኤት ቄሴ ሀለቀቱኮኔ ጭመቱኮ ዪድ፥ «ኑን 
ጰውሎሰ ዎረነ ገከናስ፥ አይኔ ባሬናደን፥ ቀንጌትድ ጫቄትደ። 15 ሄጋ 
ግሸው፥ እንቴኔ ያአይ ጰውሎሰባ ጌሽድ ቆርያባ ምሰትድ፥ ሻለቀይ አ 
እንቴኮ ዱጌ ዎተነ መለ ኦይችቴ፤ ኑን እ ሃ ሺቀናፔ ከሴ አ ዎረነው ጊግ 
ኡትደ» ያግዶሶነ።

16 ሽን ጰውሎሰ ምቼ ነአይ ሄ መቁዋ ስይዶ ዎዴ፥ ቢድ ዎታደረት 
ዴእዮሳ ጌልድ፥ ጰውሎሰስ ዮቲስ። 17 ዮትን ጰውሎስ መቶ ሀለቀቱፔ 
እሱዋ ጤስድ፥ «ሀ ነኣ ሻለቃኮ ኤፈ፤ አይስ ጊኮ፥ ሻለቃስ እ ዮትዮበይ 
ዴኤስ» ያጊስ።

18 ሄጋ ግሸው፥ መቶ ሀለቀይ ነኣ ሻለቃኮ ኤፊድ፥ «ቀሾ ኬተን ዴእየ 
ጰውሎስ፥ ሀ ነአይ ኔስ አይበኮ ኦድዮበይ ዴእዮ ግሸው፥ ተነ ባኮ ጤስድ፥ 
አ ኔኮ ኤሃናደን፥ ተነ ዎሲስ» ያጊስ።

19 ሻለቀይ ነኣ ኩሽያ ኦይቅድ፥ ዱመ ገጥ ኬስድ፥ «ኔን ታስ ኦደነበይ 
አይቤ?» ያግድ ኦይቺስ።
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20 ነአይ ሻለቃስ፥ «አይሁደት ጰውሎሰባ ከሴፔ ምንት ኦይችያባ 
ምለትድ፥ ኔን ያኣ አ ዎተናደን፥ ኔነ ዎንቶ ዎሰነው ዞሬታ ቀችዶሶነ። 
21 ሽን ኔን ኤት ግዮባ ስዮፐ፤ አይስ ጊኮ፥ ኦይተማፔ ደርየ አሰት 
ጰውሎሰ ዎረነ ገከናስ፥ ቁመ ሜናዳንኔ ሃተ ኡዬናደን፥ ጫቄትድ ጌሜት 
ኡትድ አ ናጎሶነ፤ ኔን ግዮባ ስየነው ሀእከ ጊጌት ኡትድ ናጎሶነ» ያጊስ።

22 ሄጋ ግሸው፥ ሻለቀይ ነኣ፥ «ሀ ዮሁዋ ኔን ተነ ኤርስዶጋ ኦስኔ 
ኦዶፐ» ያግድ አዘዝዶጋፔ ጉይየን፥ አ ዬዲስ።

ጰውሎስ ዴርያ ሃርየ ፕልክሰ ስንት ኣዺስ
23 ሻለቀይ መቶ ሀለቀቱፔ ናኣ ጤስድ፥ «ቂሳርያ ባነው፥ ናኡ ጤቱ 

ዎታደረተ፥ ላፑን ተሙ ፐራሰተኔ ናኡ ጤቱ ቶራሰተ ቀማፔ ሄዙ ሳትየን 
ጊግስቴ፤ 24 ዴርያ ሃርየ ፕልክሰኮ ጰውሎሰ ሰሮ ገተነው ቶግስዮ ሜሄኔ 
ጊግስቴ» ያግድ፥ ኤተ አዘዚስ። 25 ሻለቀይ ፕልክሰስ ሀጋደን ግየ ደብዳብያ 
ጣፊስ።

26 «ቀለውዴዮሰ ሉስዮሰፔ ዴርያ ሃርያጋስ፥ ቦንቾ ፕልክሰስ፥ 
ሰሮቴተይ ኔስ ግዶ። 27 አይሁደት ሀ ብተንያ ኦይቅድ ዎረነ ሀንሽን፥ ሮሜ 
ከተማ አሰ እ ግድዶጋ ኤረደ፥ ዎታደረቱረ ገከደ አ አሻስ። 28 ኤት አ 
አይስ ሞትያኮ ኤረነው ኮየደ፥ ኤተ ያኣስ ዱጌ አ ዎታስ። 29 ኤት በንተ 
ህግያባ እ ኦይችዶጋስ አ ሞትዶጋፔ አትን፥ አ ዎርስየ ዎይ ቀሽስየ ሞቶ 
ግዴነ። 30 ኤት ሀ ብተንያ ቦል መቄት ኡትዶ ዝግርሰይ ተነ ገክን፥ ታን 
ሄ ሶሁዋረ አ ኔኮ ዬደ አጋስ፤ አ ሞትያጌትከ ቢድ፥ ኔ ስንተን ሞተነ 
መለ አዘዛስ፤ ሰሮ ዴአ» ያጊስ።

31 ሄጋ ግሸው፥ ዎታደረት አዘዜትዶጋደንከ ጰውሎሰ ኤክድ፥ ቀም 
አንትጳጥሪሰ ገትዶሶነ። 32 ዎንቴተ ገለስ ኣረ ባነው ፐራሰተ ዎትድ፥ 
ቶሁዋሰት ጉዬ ዎታደረት ዴእዮሳ ስምዶሶነ። 33 ፐራሰት ቂሳርያ ጌልድ፥ 
ደብዳብያ ዴርያ ሃርያጋስ እምድ፥ ጰውሎሰ አ ስንት ኣትዶሶነ። 34 ዴርያ 
ሃርያጌ ደብዳብያ ነበብዶጋፔ ጉይየን፥ ጰውሎስ አወ አውራጃ አሰኮ 
አ ኦይቺስ፤ ክልቅያ አሰ እ ግድዶጋ ኤርዶ ዎዴ፥ 35 «ታን ኔባ ኔነ 
ሞትያጌት ይዮ ዎዴ ስየነ» ያግድ፥ ዎታደረት ሄሮድሰ ኬተን አ ናገነ 
መለ አዘዚስ።

ጰውሎሰ አይሁደት ሞትዶሶነ

24  1 እቸሹ ገለሰፔ ጉይየን፥ ቄሴ ኡበቱ ሀለቀይ፥ ሀናንያ፥ 
ጭመቱረኔ ጠርጠሉሰ ግዮ እስ ጠበቃረ ዱጌ ቂሳርያ ዎዺስ፤ 

ኤት ዴርያ ሃርያጋ ቦል ጰውሎሰ ሞትዶሶነ። 2-3 ጰውሎስ ጤሴትዶ ዎዴ፥ 
ጠርጠሉስ አ ሀጋደን ያግድ፥ ሞቱዋ ዶሚስ።
«ቦንቾ ፕልክሳ፥ ኑን ኔ በጋረ ደሮ ሰሮቴታ ዴምዳሽን፥ ኔ ቆፈን ሀ 

ዴርያስ ኡበበን ኡበሰንከ ሎኦ ላሜ ቤትያጋስ ኔነ ደሮ ገለትድ፥ ሀጋ ኤኮስ። 
4 ሽን ታን ኔነ ገምኤቴነን፥ ኔ ኬሀቴተን ኑባ ኔን ቀንተን ስየነ መለ፥ ኔነ 
ዎሰይስ። 5 አይስ ጊኮ፥ ሀ ብተኔ ጡቤ ግድድ፥ ሰአ ኡበን ዴእየ አይሁደቱ 
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ግዶን ኦሸ ዴንቲድ፥ ናዝራዌቱ በገ አሳ ካሌትያጋ ግድዶጋ ኤርደ። 6 ሀረይ 
አቶ ቤተ መቅደስያከ ቱንሰነው ኮይሽን አ ኦይቅድ፥ ኑ ህግያደን፥ አ ቦል 
ፕርደነው ቆፕደ፤ 7 ሽን ሻለቃ ሉስዮስ ዪድ፥ ዎልቀን ኑ ኩሽያፔ አ ዎት 
ኤኪስ። 8 አ ሞትያጌትከ ኔኮ ያነ መለ አዘዚስ፤ ኔን ኔ ሁጴን ሀ ብተንያ 
ቆረደ፥ ኑን አ ሞትዮ ዮሆ ኡባ ኤረነው ደንደያሰ» ያጊስ።

9 አይሁደትከ ቀስ፥ «ሀ ዮሆይ ቱመ» ጊድ፥ አ ቆፋ ማይዶሶነ።

ጰውሎስ ፕልክሰ ስንተን ሞቱወው ዛሩዋ እሚስ
10 ዴርያ ሃርያጌ ጰውሎሰ ኦይችን፥ እ ሀጋደን ያግድ ዛሪስ፤ «ኔን ደሮ 

ዎድያሰፔ ዶመደ፥ ሀ አሳስ ፕርደይደ ዴእዮጋ ታን ኤረደ፥ ተ ዮሁዋ 
ኡፈይሰን ዛረይስ። 11 ታን ዬሩሰላሜ ጎይነነው ክዮሰፔ ተመኔ ናኡ ገለሰፔ 
ደሬናጋ ኔን ኔ ሁጴን ኤረነ ደንደያሰ። 12 አይሁደት ተነ ቤተ መቅደስየን 
ግድን፥ አይሁደ ዎሰ ኬተን ግድን፥ ከተመን ግድን፥ ኦናረኔ ፐለሜትሽን 
ዎይ አሰ ሺሸደ መቅሽን፥ እስ ኡራረኔ ቤእቦኮነ። 13 ኤት ሀእከ ተነ 
ሞትዮባ ሸትመነው ደንደዮኮነ።

14 «ሽን ታን ሀጋ ኔስ ዮተይስ፤ ታን ህግየን ዴእያባኔ ሀነነባ ዮትያጌት 
ጣፍዶ ኡበባ አመነደ፥ ኑ ኣወቱ ጦሳስ ኤት ዎርዶ ግዮ ኦግየን ጎይነይስ። 
15 ሀጌት በንተ ሁጴን፥ ‹አሰይ ኡበይ፥ ዎርዶይከ ጥሎይከ ሀይቁዋፔ 
ዴንደነ› ግዮጋደን፥ ታንከ ኤት ዴንደናጋስ ጦሳ አመነይስ። 16 ሄጋ ግሸው፥ 
ታን ቀስ፥ ጦሳ ስንታንኔ አሳ ስንተን ኡበ ዎዴ፥ ፖኮይ በይነ ዞርየ 
ዎዘነይ ታስ ዴአነ መለ ምነይስ።

17 «ታን ዬሩሰላሜፔ ክዮሰፔ ደሮ ለይታፔ ጉይየን፥ ተ ቢታ ህዬሳስ 
ሚሸ እመነውኔ የርሹዋ የርሸነው ዬሩሰላሜ ባስ። 18 ባደ ሄጋ ኦትሽን፥ 
አስ ሺቄነን፥ ኦሽ ዴንዴነን፥ ታን ቤተ መቅደስየን ጌይሽን፥ ኤት ተነ 
ዴምዶሶነ። 19 ሽን እስያፔ ዪደ እስ እስ አይሁደት ሄገን ዴኦሶነ፤ ኤት 
ተ ቦል ዮሆ ኮይኮ፥ ዪድ ተነ ኔነን ሞተነው ቤሴስ። 20-21 ዎይ ታን ኤተ 
ግዶን ኤቀደ፥ ‹ሀይቅዳጌት ዴንደናጋ አመንዮ ግሸው፥ ሀች እንቴ ስንተን 
ተ ቦል ፕርዶሶነ› ጋደ ሀ ጦቅሰደ ሃሰይዶ እስ ቃሌፔ አትን፥ ያኣ ስንተን 
ኤቅዳሽን፥ ተነን እስ ሞሮ ዴምዶባ ግድኮ፥ ሀጌት በንተ ሁጴን ሀገን 
ዮቶነ» ያጊስ።

22 ሽን ፕልክስ ጦሳ ኦግያባ ጌሽ ኤርዶ ግሸው፥ «ታን እንቴ ዮሁዋ 
ሻለቃ ሉስዮስ ይዮ ዎዴ ቀቸነ» ያግድ፥ ፕርድዮ ዎድያ ስንተው ኬሪስ። 
23 ፕልክስ ቀስ ጰውሎሰ ቀቼነን ናገነ መለኔ አ ደቦቱፔ ኦንኔ አዮ 
ኦትሽን፥ ዎይ አኮ ዪሽን ድጌነ መለ፥ መቶ ሀለቃ አዘዚስ።

ጰውሎስ ፕልክሰኔ ድሩስለ ስንት ኣዺስ
24 አመርደ ገለሳፔ ጉይየን፥ ፕልክስ አይሁደ ዘሬ ግድደ በ መጫሴ 

ድሩስሊረ ዪድ፥ ጰውሎሰ ኪት ኤሂስድ፥ ዬሱስ ክርስቶሰን አመንዮባ እ 
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ሃሰይሽን ስዪስ። 25 ጰውሎስ ጥሎቴታባ፥ በ ሁጴ ናጉዋባኔ ያነ ፕርዳባ 
ሃሰይሽን፥ ፕልክስ የይድ፥ «ኔን ሀእሰው በ፤ ታስ እንጄትዶ ዎዴ፥ ኔነ 
ኪተደ ጤግሰነ» ያጊስ። 26 ሄ ዎዴ ቀስ ጰውሎስ ብርሼተነው፥ ባስ 
መታይያ እመንዴሸ ጊድ ቆፒስ፤ ሄጋ ግሸው፥ ደሮቶ አ ኤሂስ ኤሂስድ፥ 
ኣረ ሃሰዬስ።

27 ናኡ ለይተ ኩምዶጋፔ ጉይየን፥ ፕልክሰ ሶሁዋ ጶርቅዮሰ ፕስጦስ 
ኤኪስ። ፕልክስ አይሁደተ ኡፈይሰነው ኮይድ፥ ቀሾ ኬተን ጰውሎሰ አግ 
በዪስ።

ጰውሎስ ሮሜ ከዉዋኮ በ ዮሁዋ ኤክድ ባነው ኦይቺስ

25  1 ፕስጦስ አውራጃ ጌልዶ ሄዘንቶ ገለሳፔ ጉይየን፥ ቂሳርያፔ 
ዬሩሰላሜ ቢስ። 2 ያን ቄሴ ሀለቀትኔ አይሁደተ ካሌትያጌት 

ጰውሎሰ ሞትዶሶነ። 3 ኤት ጰውሎሰ ዎረናስ ኦግየን ቆሴት ኡተነው፥ 
በንተነ ማድድ አ ዬሩሰላሜ ኤሃነ መለ፥ ፕስጦሰ ዎስዶሶነ። 4 ዎስን 
ፕስጦስ ኤተስ፥ «ጰውሎስ ቂሳርየን ቀሼት ኡቲስ፤ ታን ተ ሁጴንከ 
ኤሱወን ያ ጉዬ ስመነው ቆፐ ኡታስ። 5 ሄጋ ግሸው፥ እ አይበኮ 
ሞርዶበይ ዴእኮ፥ እንቴ ግዶን ኣወትያጌት ተናረ ቂሳርያ ቢድ፥ አ 
ሞቶነ» ያግድ ዛሪስ።

6 ፕስጦስ ኤተ መተን ሆስፑን ዎይ ተሙ ገለሰፔ ኣቴነን ኡትድ፥ 
ቂሳርያ ቢስ፤ ዎንቴተ ገለስ ፕርድዮሰን ኡትድ፥ ጰውሎሰ ኤሃነ መለ 
አዘዚስ። 7 እ ገክዶ ዎዴ፥ ዬሩሰላሜፔ ዪደ አይሁደት አ ለንቅየን 
ዩይ ኣዽ ኤቅድ፥ በንተስ ሸትመነው ደንደዬቴነ ደሮ ዴጦ ሞቱዋ አ 
ቦል ዎትዶሶነ። 8 ጰውሎስ ሞቴቲድ፥ «ታን አይሁደቱ ህግያከ ቤተ 
መቅደስያከ ሮሜ ከዉዋ ቄሳረከ አይኔ ናቀቤይኬ» ያጊስ።

9 ሽን ፕስጦስ አይሁደተ ኡፈይሰነው ኮይድ ጰውሎሰ፥ «ፑዴ 
ዬሩሰላሜ ክየደ፥ ሀ ዮሁዋባ ያን ተ ስንተን ፕርዴተነው ኮየይ?» ያግድ 
ኦይቺስ።

10 ሽን ጰውሎስ፥ «ታን ፕርዴተነው ቤስዮ ቄሳረ ፕርደ ኬተን 
ኤቀይቻስ። ኔንከ ሎይተ ኤርዮጋደን፥ ታን አይሁደተ አይኔ ናቀቤይኬ። 
11 ስም ታን ናቅዶባ ዎይ ሀይቆስ ቤስያባ ኦትዶባ ግድኮ፥ ሀይቁዋፔ አተነ 
ጊኬ፤ ሽን ኤት ተነ ሞትዮ ሞቶይ ሜለ ግድዶጋፔ ህን በገን፥ ኦንኔ 
ተነ ኤተስ ኣትድ እመነው ደንደዬነ፤ ቄሳር ተባ ፕርዶ ጋደ ኦይቸይስ» 
ያጊስ።

12 ሄጋፔ ጉይየን፥ ፕስጦስ በናረ ዞሬትያጌቱረ ዞሬትድ አ፥ «ኔን ቄሳር 
ተባ ፕርዶ ጋደ ኦይቸደሰ፤ ቄሳረኮ ባሰ» ያግድ ዛሪስ።

ጰውሎስ አግሪጰኔ በርኒቅ ስንት ኣዺስ
13 አመርደ ገለሳፔ ጉይየን፥ ከዎይ አግሪጵኔ በርኒቅ ፕስጦሰ ሰሮተነው 

ቂሳርያ ቢዶሶነ። 14 ያን ኤት ደሮ ገለሳ ኡትዳሽን፥ ፕስጦስ ከዉዋስ 
ጰውሎሰባ ሀጋደን ያግድ ዮቲስ፤ «ሀገን ፕልክስ ቀችድ አግ በይዶ እስ 
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ብተኔ ዴኤስ። 15 ታን ዬሩሰላሜን ዴእሽን፥ ቄሴ ሀለቀትኔ አይሁደ 
ጭመት አ ቦል ፕርደነ መለ፥ ተነ ዎሲድ፥ አባ ታስ ዮትዶሶነ። 16 ታን፥ 
‹ሞቴትደ ኡረይ በነ ሞትያጌቱረ እስፔ ኤቄናንኔ በነ ሞትዶ ዮሁዋስ ዛሮ 
እሜነን፥ ኦነ ግድኮኔ ኣትድ እምዮጌ ሮሜ አሳስ ዎገ ግዴነ› ያገደ ኤተስ 
ዛራስ።

17 «ሄጋ ግሸው፥ ኤት ሀገን ሺቅዶ ዎዴ፥ ታን ገምኤነን ዎንቴተ ገለስ፥ 
ፕርደ ኬታ ጌለደ ጰውሎሰ ኤሃነ መለ አዘዛስ። 18 አ ሞትያጌት ኤቅድ፥ 
ኢተበን አ ሞቴነን አጎኮነ ጋደ ታን ቆፕዶጋደን፥ አይኔ አ ሞትቦኮነ። 
19 ሽን ኤት በንተ አመኖባኔ ጰውሎስ፥ ‹ፐጠ ዴኤስ› ግዮ ሀይቅደ እስ 
ዬሱሰ ጌቴትየ ብተንያባ ኣረ ፐለሜቶሶነ። 20 ታን ሀ ዮሁዋ ዋተደ ቆረናኮ፥ 
ቀቸቤነን ዴአይደ፥ ጰውሎስ ዬሩሰላሜ ቢድ፥ ሀ ዮሁዋ ያን ፕርዴተነው 
ኮይያኮኔ ጋደ አ ኦይቻስ፤ 21 ሽን ጰውሎስ በ ዮሁዋ አውግስጦስ ቄሳር 
ቀቸነ ገከናስ ናጌተነው ኦይችን፥ ታን አ ቄሳረኮ ዬደነ ገከናስ፥ እ ቀሼተነ 
መለ አዘዛስ» ያጊስ።

22 ያግን አግሪጵ ፕስጦሰ፥ «ታን ተ ሁጴንከ ቀስ ሄ ብተኔ ግዮባ ስየነ 
ኮየይስ» ያጊስ።
ፕስጦስ አ፥ «ኔን ዎንቶ እ ግዮባ ስየነ» ያጊስ።
23 ዎንቴተ ገለስ፥ አግሪጵኔ በርኒቀ ደሮ ቦንቹወን ሻለቀቱረኔ ከተመን 

ዴእየ ግተ አሳረ ዪድ፥ ፕርደ ኬታ ጌልዶሶነ፤ ፕስጦስ ጰውሎሰ ኤሃነ 
መለ አዘዝን ኤሂዶሶነ። 24 ኤህን ፕስጦስ ሀጋደን ያጊስ፤ «ከዉዋ አግሪጳ፥ 
ሀገን ኑናረ ዴእየ አሰ ኡበው፥ አይሁደ አሰይ ኡበይ ዬሩሰላሜንከ 
ሀገንከ ዎጨሚድ፥ ‹እ ሀጋፔ ስንተን ፐጠ ዴአነው ቤሴነ› ያግድ፥ ተነ 
ዎስዶ ብተንያ ሀጋ ቤኤተ። 25 ሽን እ አይኔ ሀይቆስ ቤስያባ ኦትዶባ 
ታን ዴመቤይኬ፤ እ በ ሁጴን፥ ‹አውግስጦስ ቄሳር ተባ ፕርዶ ያገደ 
ኦይቸይስ› ጊዶ ግሸው፥ ቄሳረኮ አ ዬደነው ተ ቆፋ ቀቻስ። 26 ታን አባ 
ተ ጎዳ አውግስጦስ ቄሳረስ ጣፈነው ቱሙ ዮሆይ ተው አይብኔ ባወ፤ ሄጋ 
ግሸው፥ እ ቆሬትዶጋፔ ጉይየን፥ ታን ጣፍዮባ ዴመነ መለ፥ እንቴ ስንት፥ 
ከዉወው አግሪጳ፥ ኡበ ኔ ስንት አ ኤሃስ። 27 አይስ ጊኮ፥ ቀሼትደ ኡራ 
ኪትዮ ዎዴ፥ አ አይስ ሞትዳኮ፥ ኤርሴነን አግዮጌ ታስ ኤየቴተ ምሰቴስ» 
ያጊስ።

ጰውሎስ አግሪጰ ስንተን ሃሰይዶ ሃሰያ

26  1 አግሪጵ ጰውሎሰ፥ «ኔን ኔባ ሃሰየነው ደንደያሰ» ያጊስ። ሄ ዎዴ 
ጰውሎስ በ ኩሽያ ምጭድ ሀጋደን ያግድ ዛሪስ።

2-3 «ከዉዋ አግሪጳ፥ አይሁደቱ ዎጋኔ ፐለማ ኡባ ኔን ሎይተደ ኤርዮ 
ግሸው፥ ተነ አይሁደት ሞትዮ ዮሆ ኡባ ሀች ታን ኔ ስንተን ዛርዮጋስ ተ 
ቃደይ ደሮ ሎኦ ያገደ ቆፐይስ፤ ሄጋ ግሸው፥ ኔን ተ ሃሰያ ሰሌቴነን ስየነ 
መለ፥ ኔነ ዎሰይስ።

4 «ታን ናቴታሰፔ ዶመደ ተ አሳ ግዶንኔ ዬሩሰላሜን ዴእዶ ተ ዴኡዋ 
አይሁደ ኡበት ከሴፔ ዶምድ ኤሮሶነ። 5 ታን ኮይሮፔ ዶመደ፥ ኑ አመኑዋ 
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26፡5 ኦሱ 23፡6፤ ፕልፕ 3፡5 26፡9-11 ኦሱ 8፡3፤ 22፡4-5 
26፡20 ኦሱ 9፡20፥ 28-29 

ህግያ ኦፔኔ ምንትድ ናግየ ፐርሳዌቱ በገ ፐርሳዌ ግደደ ዴእዮጋ፥ ኤት 
መርከተነው ኮይኮ ኤሮሶነ። 6 ታን ሀእከ ጦሰይ ኑ ኣወቱስ እመነ ጊዶጋ 
ኡፈይሰን ናግዮ ግሸው፥ ፕርዴተናስ ሀገን ኤቀይስ። 7 ቀስ ተመኔ ናኡ 
ኑ ኣወቱ ዘሬት ጦሰው ቀምኔ ገለስ ኡበቶ ምንትድ ጎይኒድ፥ ጦሰይ 
እመነ ጊዶጋ ኤከነው ኡፈይሰን ናጎሶነ፤ ከዉዋ አግሪጳ፥ አይሁደት ተነ 
ሞትዮጌ ታን ሄጋ ኡፈይሰን ናግዮ ግሸሰ። 8 አይሁደቶ፥ ጦሰይ ሀይቅዳጌተ 
ዴንትዮጋ አይስ አመኔኬቲ?

9 «ታን ተ ሁጴንከ ናዝሬተ ዬሱሰ ሱንታ ሞርየ ደሮባ ኦተነው ቤሴስ 
ጋደ ከሴ ቆፓስ። 10 ታን ዬሩሰላሜን ኦትዶጌ ሀጋ፤ ቄሴ ሀለቀቱፔ ማታ 
ኤከደ፥ ጦሳ አሰቱፔ ደሮተ ቀሽሳስ፤ ኤተ ዎርዮ ዎዴከ ኤተ ሀይቁዋ 
ዶሳስ። 11 አይሁደ ዎሰ ኬተ ኡበን ደሮ ዎዴ ኤተ ቀጠየደ፥ በንተ 
አመኑዋ ኤት አገነ መለ ጎደታስ፤ ታን ዎግ በይናጋ ኤተ ሀንቄተደ፥ ሀረይ 
አቶ፥ ሀረ ቢተ ከተማ ገከናስከ ኤተ ወይሰይስ።

ጰውሎስ በው ክርስቶሰ ዋት አመንዳኮኔ ኦዲስ
(ዬሱስ ኪትዶጌቱ ኦሱዋ 9፡1-19፤ 22፡6-16)

12 «ታን ሀ ዮሁዋስ ቄሴ ሀለቀቱፔ ማታኔ አዘዙዋ ኤከደ ደመስቆ ባስ። 
13 ከዉወው፥ ታን ሴተ ገለስ ኦግየን ዴእሽን፥ አዋ ፖኡዋፔ ደሮ ኣዽየ 
ፖኦይ ተነኔ ተናረ ቢዳጌተ ዩይ ኣዽድ፥ ሰሉዋፔ ፖእሽን ቤኣስ። 14 ኑን 
ኡበይከ ሰአን ኩንድዶ ዎዴ፥ እብረይስጤ ቃለን፥ ‹ሳኦላ፥ ሳኦላ፥ ተነ 
አይስ ወይሰይ? ቦረይ በነ ጨድየ ጠምኣ ቀክዮጋደን፥ ኔን ቀክኮ፥ ኔነ 
ቆሃሰ› ያግድ ታስ ኦድሽን ስያስ።

15 «ስየደ፥ ‹ተ ጎደው፥ ኔን ኦኔ?› ያጋስ።
«ጎደይ፥ ‹ታን ኔን ወይስዮ ዬሱሰ። 16 ሽን ዴንደ ኤቀ፤ አይስ ጊኮ፥ 

ሀች ኔን ተነ ቤእዶጋኔ ታን ኔነ ስንተፔ ቤሰናጋ ሀረቱስ መርከተነ መለ፥ 
ተ ኦሰንቸ ኦተደ ኔነ ሱንተነው ኔስ ቤታስ። 17-18 ኤት ተነ አመንን፥ 
ኤተ ነገረይ አቶ ጌቴተናደን፥ ጦሰይ ዶርዶ አሳ ግዶን ኤት በንተ ሶሁዋ 
ዴመናደን፥ ቀስ ጡማፔ ፖኡዋ ስመናዳንኔ ጠለህያ ጎደቴታፔከ ጦሳኮ 
ስመናደን፥ ኤተ አይፍያ ኔን ዶየነ መለ፥ እስራኤለ አሳፔኔ ታን ኔነ ኤተኮ 
ኪትዮ አይሁደ ግዴናጌቱፔ ኔነ አሸነ› ያጊስ።

ጰውሎስ በ ኦሱዋ ሀኖታ ኦዲስ
19 «ከዉዋ አግሪጳ፥ ሄጋ ግሸው፥ ታስ ሰሉዋፔ ቤትደ አጁታስ ታን 

አዘዜተናጋ እጠቤይኬ። 20 ሽን ታን ከሴተደ፥ ደመስቆንኔ ዬሩሰላሜን 
ሄጋፔ ጉይየን፥ ይሁዳ ቢተ ኡበን ዴእያጌቱስኔ አይሁደ ግዴናጌቱስ 
በንተ ነገራፔ ስመነ መለ፥ ቀስ ነገራፔ ስመነው ቤስያባ ኦቲድ፥ ጦሳኮ 
ስመነ መለ ቃላ ዮታስ። 21 ሄጋ ግሸው፥ አይሁደት ተነ ቤተ መቅደስየን 
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26፡23 እስ 42፡6፤ 49፡6፤ 1ቆሮ 15፡20 

ኦይቅድ ዎረነው ኮይዶሶነ። 22-23 ሄጋ ግሸው፥ ታን ጦሳ ማዱዋ ኤከደ፥ 
ግታስኔ ጉታስ ሀች ገከናስከ ኤቀደ መርከተይስ። ሀነነባ ዮትያጌትኔ ሙሴ፥ 
‹ክርስቶስ ዋዬተነ ቤሴስ፤ ቀስ ሀይቁዋፔ ኮይሮ ዴንድድ፥ አይሁደቱስኔ 
አይሁደ ግዴናጌቱስ አቶቴታ ፖኡዋ ዮተነው ቤሴስ› ጊዶጋደን፥ ታንከ 
ኤት ሃሰይዶጋፔ ሀራ እስባከ ሃሰይዶብ ባወ» ያጊስ።

24 ጰውሎስ በባ ሀጋደን ያግድ ዛርሽን፥ ፕስጦስ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ 
«ጰውሎሳ፥ ኔን ጎያሰ፤ ኔን ደሮ ተማርዶጌ ኔነ ጎሸነ ሀኔስ» ያጊስ።

25 ሽን ጰውሎስ ሀጋደን ያጊስ፤ «ቦንቾ ፕስጦሳ፥ ታን ቱሙ ዮሁዋኔ 
ዎዘና ቆፋ ሃሰይዮጋፔ አትን ጎይኬ። 26 ታን ከዉዋ አግሪጰስ ሀ ዮሁዋ 
ቀስ ቆንጭየን ዮትዮጋ እ ኤሬስ፤ አይስ ጊኮ፥ ሀ ዮሆይ ጌመን ኦሴትቤነ 
ግሸው፥ ሀጋፔ እሶይኔ አፔ ጌሜናጋ ታን ጌሸደ ኤረይስ።

27 «ከዉዋ አግሪጳ፥ ኔን ሀነነባ ዮትያጌቱባ አመነይ? ኔን ኤተባ 
አመንዮጋ ታን ኤረይስ» ያጊስ።

28 ከዎይ አግሪጵ ጰውሎሰ፥ «ሀን ኬሴንከ ተነ አመንተነው ኮየይ?» ያጊስ።
29 ያግን ጰውሎስ፥ «ደሮ ዎዴ ግድን፥ ጉተ ዎዴ ግድን፥ ኔ ጠላለ 

ግደከ፤ ሽን ሀች ታን ዮትዮጋ ስይየ ኡበይ ቀስ ሀ ቀሹዋፔ አትን፥ ተ 
መለ ግደነው ጦሳ ዎሰይስ» ያጊስ።

30 ሄጋፔ ጉይየን ከዎይከ፥ ፕስጦስከ፥ በርኒቀከ፥ ኤታረ ኡትደ ኡበይከ 
ዴንድድ፥ 31 እስ በግ ስምድ፥ እሶይ እሱዋረ፥ «ሀ ብተኔ ሀይቆይ አቶ 
ሽን፥ ቀሾስከ ቤስያባ ኦትቤነ» ያግድ ሃሰይዶሶነ። 32 አግሪጵ ፕስጦሰ፥ «ሀ 
ብተኔ፥ ‹ቄሳር ተባ ፕርዶ› ግቤናኮ፥ ብርሼተነ ደንደዬስ ሽን» ያጊስ።

ጰውሎስ ሮሜ ቢስ

27  1 ኑን መርከብየን ጣልያ ባነው ቀችዶ ዎዴ፥ ጰውሎሰኔ ሀረ 
አመርደ ቀሹዋ አሰተ አውግስጦሰ ዎታደረተ ግዮጌቱፔ እስ 

ዩልዮሰ ግዮ መቶ ሀለቃስ ኣትድ እምዶሶነ። 2 እስያ ገጠን ዴእየ ቢተተ 
ብየ አድራምጥዮነ መርከብየን ጌልድ ዴንድደ፤ መቅዶንያ አሰ ግድየ 
ተሰሎንቄ አርስጥሮኮስ ኑናረ ዴኤስ።

3 ዎንቴተ ገለስ ኑን ስዶነ ገክሽን፥ ዩልዮስ ጰውሎሰስ ኬህድ አ፥ «ኔ 
ደቦት ኔነ ማደነ መለ፥ ኔን ኤተኮ ባነው ደንደያሰ» ያጊስ። 4 ሄጋፔ 
ዴንድድ፥ ስንታረ ኑ ቦል ጨርክዮ ግሸው፥ ቆጵሮሰ ሀሩሩወን ጨርኬነ 
በግ ቢደ። 5 ክልቅያ መታንኔ ጵንፍልያ መተን ዴእየ አባ ፕንድ፥ 
ሉቅየን ዴእየ ሙረ ገክደ። 6 ሄገን መቶ ሀለቀይ ጣልያ ብየ እስክንድርያ 
መርከብያ ዴምድ፥ ኣን ኑነ ጌልሲስ።

7 ኑን ደሮ ገለሳ ሎዳረ ቢድ፥ ደሮ ቱገን ቀኒዶሴ ግና ገክደ፤ ሄጋረ 
ባነው ኑነ ጨርኮይ ድግን ሰልሞናረ ኣዽድ፥ ቀርጤሴን ጨርኬነ በግ 
ቢደ። 8 ቀስከ ደሮ ቱገን ገጣረ ገጣረ ኣዽድ፥ ሉቅያ ከተማ መተን ዴእየ 
አባ ዶነን መርከቤ ዎፑ ጊድ ሼምፕዮሳ ግዮሳ ዪደ።
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9 ኑን ሄገን ደሮ ዎድያ ገምእዶጋፔ ጉይየን፥ ጦመይ ብርሼቲችዶ 
ግሸው፥ መርከብየን ብዮጌከ ህርግስን ጰውሎስ ኤተ ዞሪድ፥ 10 «አሰው፥ 
ኑ ቡሰን ግተ ቦሸይኔ ደሮ ቆሆይ ዴአናጌ ተው ቤቴስ፤ በሸይ ይዮጌ ጫና 
ቦለኔ መርከብያ ቦለ ጠላላን ግዴነ፤ ኑ ሼምፑዋ ቦልከ ያነ» ያጊስ። 11 ሽን 
መቶ ሀለቀይ ጰውሎስ ጊዶጋፔ ኣትድ፥ መርከብየን ዴእያጌተ አዘዝያጌኔ 
መርከብያ ጎደይ ግዮጋ አመኔስ። 12 ሄ አባ ዶነ ከተመይ በልጉዋ ሻጨነው 
ኤተስ እንጄቴነ ከተመ፤ ሄጋ ግሸው፥ ደርየ አሰት በንተው ደንደዬትኮ፥ 
ፕንቄ ግዮ ከተማ ገክድ፥ በልጉዋ ያን ሻጨነ መለ፥ ያፔ ዴንደነው 
ዞሬትዶሶነ፤ ፕንቄ አወይ ዉልዮሳፔኔ ኡሸቸፔ ግዱወን፥ ቀስ ዉልዮሳፔኔ 
ሀድርሰፔ ግዱወን ዴእየ አባ ዶነ ከተመ።

አባ ቦለን ጎቴ ዴንዲስ
13 ቶሆሰ በገ ጨርኮይ ሎዳረ ጨርክዶ ዎዴ፥ በንተ ቆፕዶጋደን ሀንደባ 

ኤተስ ምለትን ዴንድዶሶነ፤ መርከቤ ቤነ መለ ኦይቅየ ብረታ ፑዴ 
ደፍድ፥ ቀርጤሴ መተትድ፥ ለንቅያረ ኣዽዶሶነ። 14 ሽን ደሮ ገምኤነን፥ 
«አውራቂስ» ግዮ ደሮ ዎልቃመ ጎቴ ሀሩሩዋፔ ዱጌ ኤተ ቦል ዴንዲስ። 
15 ሄ ጎቴ መርከብያ ዴችድ ኣቴነን ድግን፥ ባነው ኑዮ ደንደዬቴነን እጥዶ 
ግሸው፥ መርከብያ እ ኤፍዮሳ ዬድ በይድ ቢደ።

16 ኑን ቄደ ግዮ ሀሩሩወን ጌምዶ ዎዴ፥ ደሮ ቱገትድ መርከብያ 
ዎልዎሉዋ ቴቀነው ደንደይደ። 17 ኤት ዎልዎሉዋ ፑዴ ኬስዶጋፔ ጉይየን፥ 
ዎዶሩወን መርከብያ ጣጥድ፥ ምንት ቀችዶሶነ፤ ስርቲሰ ግዮ ሸፍየን 
በንተነ ኦገናኮኔ ጊድ ህርግድ፥ መርከብያ ኤፍየ ሸራ ዎትድ፥ ጨርኩወን 
መርከብያ ጮ ዬድ በይዶሶነ።

18 ጎቴ ዎልቃምድ ኑነ ቱገይን፥ ዎንቴተ ገለስ ጫናፔ አበን ኦሉዋ 
ዶምዶሶነ። 19 ሄዘንቶ ገለስከ መርከብየን ዴእየ ሚሻ ኤት በንተ ኩሽየን 
ኦልዶሶነ። 20 ኑን ደሮ ገለሳ አወ አይፍያኔ ጦልንትያ ቤኤነን፥ ዎልቃመ 
ኡሾይ ኑ ቦል ኡሽሽን፥ ስንተፔ ጠየነ ጊድ ቆፕደ።

21 ኤት ደሮ ገለሳ ከተ ሜነን ገምእዶጋፔ ጉይየን፥ ጰውሎስ ሄ ዎዴ 
ኤተ ግዶን ዴንድ ኤቅድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤ «አሰው፥ እንቴ ተ ዞርያ 
ኤክዶባ ግድያኮኔ ቀርጤሴፔ ዴንዴነን አግዳኮ፥ ሀ በሸይኔ ቆሆይ ኑነ 
ገኬነ። 22 ሽን ሀእከ ታን እንቴነ የዮፕቴ ጋደ ዞረይስ፤ አይስ ጊኮ፥ ሀ 
መርከቤ ጠየናፔ አትን፥ እንቴፔ እስ ኡራ ሼምፖይከ ጠዬነ። 23 አይስ 
ጊኮ፥ ጦሳ ኪተንቸይ፥ ተነ ሃርደ ታን ጎይንዮ ጦሳጌ፥ ዝኔ ቀም ተ 
መተን ኤቅድ፥ 24 ‹ጰውሎሳ፥ የዮፐ፤ ኔን ሮሜ ቢታ ከዉዋ ቄሳረ 
ስንተን ኤቀነው ቤሴስ፤ ቤአ፥ ጦሰይ ኔናረ ብየ አሰ ኡባ ሼምፑዋ አሸነ› 
ያጊስ። 25 ሄጋ ግሸው አሰው፥ የዮፕቴ። አይስ ጊኮ፥ ሄ ኪተንቸይ ተው 
ኦድዶጋደን ሀነናጋ ታን ጦሳ አመነይስ፤ 26 ሽን ጨርኮይ ኑነ እስ ሀሩሩወን 
አባ ዶነን ኦለነ» ያጊስ።

27 ተመኔ ኦይደንቶ ቀመን ሜድቴራኔ አበን ኑነ ጨርኮይ ያኔ ሃኔ 
ሱግሽን፥ መርከብየን ኦትያጌቱስ ቀመ ብለሄ ቢታኮ መትዶባ ምለቲስ። 
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28 ኤት ልክዮ ዎዶሩዋ ጤረን ዴጥያባ ቀችድ፥ ሃተን ዬግን፥ ሃተይ ሆስፑን 
ተሙ ወረ ጪመትዶጋ ኤርዶሶነ። ጉታ ገምኢድ፥ ናአንቱዋ ዬግድ፥ 
ኡሱፑን ተሙ ወረ ጪመትዶጋ ኤርዶሶነ። 29 ኤት ሹቸትያሰን ኩንዴነ 
መለ የይድ፥ መርከቤ ቤነ መለ ኦይቅየ ኦይዱ ብረታ መርከብያፔ ጉዬረ 
አበን ዬግድ፥ ሰአይ ዎንተነ መለ፥ ጦሳ ዎሶሶነ። 30 መርከብየን ኦትያጌት 
መርከብያፔ በቀተነው ኮይድ፥ መርከቤ ቤነ መለ ኦይቅየ አመርደ ብረተተ 
መርከብያፔ ስንተ በጋረ አበን ዬግያባ ምለትድ፥ ዎልዎሉዋ አበን ዎትዶ 
ዎዴ፥ 31 ጰውሎስ መቶ ሀለቃኔ ዎታደረተ፥ «ሀጌት መርከቤ ግዶን ዴአነ 
ጠይኮ፥ እንቴ አተነው ደንደዬኬተ» ያጊስ። 32 ሄጋፔ ጉይየን፥ ዎታደረት 
ዎልዎሎይ ቀሼትዶ ዎዶሩዋ ቀንጥድ፥ ዬድ በይዶሶነ።

33 ሰአይ ዎንተነ ሀንሽን፥ ጰውሎስ ኡበይ ቁማ ማነ መለ፥ ሀጋደን 
ያግድ ዎሲስ፤ «እንቴ ሀቺረ ተመኔ ኦይዱ ገለሳ ናግዴተ፤ ቀስ ሄ 
ኡበንከ ቁመ ምቤኬተ። 34 ሄጋ ግሸው፥ ጉተ ቁማ እንቴ ማነ መለ፥ ታን 
እንቴነ ዎሰይስ፤ አይስ ጊኮ፥ እንቴ ፐጠ ዴአነው ጉተ ቁማ ማነ ኮሼስ፤ 
ሀረይ አቶ እንቴ ሁጵያ ብናናፔ እሶይከ ጠዬነ» ያጊስ። 35 ጰውሎስ 
ሀጋ ጊድ፥ ኦይታ ኤክድ፥ ኡባ ስንተን ጦሳ ገለቲስ፤ ሜንትድ ሙሳ 
ዶሚስ። 36 ዶምን ኡበይ ምኔትድ፥ በንተውከ ቀስ ቁማ ሚዶሶነ። 37 ኑን 
መርከብየን ዴእያጌት ናኡ ጤተኔ ላፑን ተመኔ ኡሱፑነ። 38 ኤት ሚድ 
ከልዶ ዎዴ፥ ጫነ ግስትያ አበን ኦልድ መርከብያ ዴጡዋ ከውሽዶሶነ።

መርከቤ ሜቂስ
39 ሰአይ ዎንትዶ ዎዴ፥ መርከብየን ኦትያጌት ቢታ ኤርቦኮነ፤ ሽን 

ሃተይ ጎግድ አበን ጌልዶሳ ለንቅየን ዴእየ ሸፍያ አኬክ ጤልዶሶነ። 
በንተስ ደንደዬትያኮ፥ መርከብያ ሄ ሸፍያኮ ላገነው በንተ ቆፋ ቀችዶሶነ። 
40 ያትድ መርከቤ ቤነ መለ ኦይቅየ ብረተተ ብርሽድ፥ አባ ግዶ ዬግዶሶነ፤ 
ሄ ዎዴ፥ መርከብያ ኮይዶሳ ዛርድ ላግዮ ምታ ቀችዶ ዎዶሩዋ ብርሽዶሶነ፤ 
ሄጋፔ ጉይየን፥ ጨርኮይ መርከብያ ስንተው ሱገነ መለ፥ መርከብያ ኤፍየ 
ሸራ ስንተ በጋረ ጦቁ ኦትድ፥ ቡሳ ዶምዶሶነ። 41 ሽን መርከቤ ናኡ አበይ 
ገይትዶሰን ዴእየ ሸፍየን ዶምኤትድ ኦሄቲስ፤ መርከብያስ ጉዬ በገይ ቤታ 
ሱጌተን ሜቄሬትሽን፥ ስንተ በገይ ጥሼትድ፥ ቃጤነን እጥ አጊስ።

42 ዎታደረት ቀሹዋ አሳፔ እሶይኔ ሃታ ዎዽድ ኬስ ኤኬነ መለ፥ ኤተ 
ዎረነው ዞሬትዶሶነ። 43 ሽን መቶ ሀለቀይ ጰውሎሰ አሸነው ኮይድ፥ 
ዎታደረቱ ዞሬታ እጢስ፤ ሃታ ወራ ኤርየ ኡበይ መርከብያፔ ሃተን ጉፕ 
ጉፕድ ከሴትድ ገጣ ክየነ መለ አዘዚስ። 44 አትዳጌቱፔ በገት ሰንቀን፥ 
በገት መርከብያ ሜኡወን ክየነ መለ አዘዚስ፤ ሄጋደን ኡበትከ ገጣ ሰሮ 
ክይዶሶነ።

ጰውሎስ መልተ ግዮ ሀሩሩዋ ቢስ

28  1 ኑን ገጣ ሰሮ ክይዶ ዎዴ፥ ሀሩሮይ መልተ ጌቴትዮጋ ኤርደ። 
2 ሀሩሩዋ አሰት ኑስ ደሮ ኬሃ ኬህዶሶነ፤ እረይ ቡከነው ዶምዶ 
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ግሸውኔ ሜግዮ ግሸው፥ ተማ ኤትድ፥ ኑነ ኡባ ሞክዶሶነ። 3 ጰውሎስ 
ደሮ ቀይጣርያ ቆርድ ተመን ዎትሽን፥ ሾሸይ ምሹዋ ግሸው ክይድ፥ አ 
ኩሽየን ጣጤትድ፥ አ ዱኪስ። 4 ሀሩሩዋ አሰት ሾሸይ ጰውሎሰ ኩሽየን 
ጣጤትዳጋ ቤእዶ ዎዴ እሶይ እሱዋስ፥ «ቱሙ ሀ ብተኔ ሼምፖ ዎርየ 
አሰ፤ ሀረይ አቶ አባፔ እ አትንከ ጦሳ ፕርደይ አ ፐጠ ዴኦ ግቤነ» 
ያግዶሶነ። 5 ሽን ጰውሎስ በ ኩሽያፔ ሾሻ ዉጠክድ፥ ተመን ኦሊስ፤ 
አ አይኔ ኦትቤነ። 6 ኤት፥ «አ ቦለይ ክጤስ፤ ዎይ አኬኬነን ኩንድድ 
ሀይቄስ» ያግድ አ ናጎሶነ፤ ሽን ደሮ ዎድያ ናግድ፥ አ ቦለን አይብኔ 
ዱመትደብ ጠይን፥ «ሀጌ ጦሰ» ያግድ በንተ ቆፋ አግ በይዶሶነ።

7 ሄጋ ሄረን ሀሩሩዋ ሀለቃ ፑፕልዮሰ ግዮጋስ ገዴ ዴኤስ፤ እ ኑነ 
ሞክድ፥ ሄዙ ገለሳ ሲቁወን እመቲስ። 8 ፑፕልዮሰ ኣወይ ቆጦ፥ ምሾኔ 
ኡሎ ከረ ሰሄት ዝንእድ ዴኤስ፤ ጰውሎስ አ ሶ ጌልድ፥ አዮ ጦሳ ዎሲስ፤ 
በ ኩሽያ አ ቦል ዎትድ፥ አ ፐቲስ። 9 ሄጋፔ ጉይየን፥ ሄ ሀሩሩወን ሀርግየ 
ሀረ አሰይከ ቀስ ዪድ ፐጢስ። 10 ፐጥን ኑነ ደሮ ቦንቹዋ ቦንችዶሶነ፤ ኑን 
መርከብየን ባነው ዴንድዶ ዎዴ፥ ኦግየው ኑነ ኮሽያባ ኑስ እምዶሶነ።

ጰውሎስ መልተፔ ሮሜ ቢስ
11 ሄዙ አግናፔ ጉይየን፥ ሀሩሩወን በልጉዋ ኣትድ ድዮስቆሮሰ ግዮ 

እስክንድርያ መርከብየን ባነው ዴንድደ። 12 ኑን ስራኩሴ ግዮ ከተማ 
ጌልድ፥ ያን ሄዙ ገለሳ ኡትደ። 13 ሄጋፔ ዩዪድ፥ ሬጊዩሜ ግዮ ከተማ 
ገክደ። እስ ገለሰፔ ጉይየን፥ ቶሆሰ በገ ጨርኮይ ጨርክን፥ ዎንቴተ ገለስ 
ፑትዮሉሰ ግዮ ከተማ ዪደ። 14 ሄገን ኑን እስ እስ አመንያጌተ ዴምን፥ 
በንተናረ ላፑን ገለሳ ኡተነ መለ፥ ኑነ ዎስዶሶነ፤ ሄጋደንከ ቀስ ሮሜ 
ዪደ።

15 ሮሜን ዴእየ አመንያጌት ኑባ ስይድ፥ አፍዮሰ ግያኔ ሄዙ አቅዮሳ 
ግዮሳ ገከናስ ኑነ ሞከነው ዪዶሶነ፤ ጰውሎስ ኤተ ቤእዶ ዎዴ ጦሳ 
ገለትድ፥ ዎዘነን ምኔቲስ።

ጰውሎስ ሮሜን ተማርሲስ
16 ኑን ሮሜ ጌልዶ ዎዴ፥ ጰውሎስ በነ ናግየ ዎታደራረ በርከ ዴአነ 

መለ አዘዜቲስ።
17 ሄዙ ገለሳፔ ጉይየን፥ ጰውሎስ አይሁደቱ ሀለቀተ ባኮ ጤሲስ፤ ኤት 

ሺቅዶ ዎዴ፥ ኤተ ሀጋደን ያጊስ፤ «ተ እሸቶ፥ ታን ኑ አሳ ዎይ ኑ 
ኣወቱ ዎጋ ጰልቅያባ አይኔ ኦቴነን፥ ተነ ዬሩሰላሜን ቀችድ፥ ሮሜ አሳስ 
ኣትድ እምዶሶነ። 18 ኤት ተነ ቆርድ፥ ሀይቆስ ቤስያበይ ተ ቦል አይኔ 
በይነ ግሸው፥ ተነ ብርሸነው ቆፕዶሶነ። 19 ሽን ሄጋ አይሁደት ማዬነን 
እጥዶ ዎዴ፥ ‹ተባ ቄሳር ፕርዶ› ጋናጌ ተነ ኮሺስፔ አትን፥ ታን ተ ዘርያ 
ሞትዮበይ ታስ ዴኢነ ግዴነ። 20 ታን እንቴናረ ገይተነውኔ ሃሰየነው እንቴነ 
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ጤስዶጌ ሄጋሰ፤ አይስ ጊኮ፥ እስራኤለ አሰይ ኡፈይሰን ናግዮጋ ግሸታስ 
ታን ሀ ሰንሰለተን ቀሼታስ» ያጊስ።

21 አይሁደ ጭመት ጰውሎሰ፥ «ኑን ይሁዳፔ ኔበው ደብዳቤ ኤክቦኮ። 
ኑ እሸንቱፔከ ሀረይ አቶ፥ እሶይከ ዪድ፥ ኔባ ኦድቤነ፤ ዎይ ኔ ሱንታ 
ሞርድ፥ ኑዮ ኦድቤነ። 22 ሽን ሄ አሳ ሱንታ ኡበሰን አሰይ ሞርድ 
ሃሰይዮጋ ኑን ኤርዮ ግሸው፥ ኔ ቆፋ ስየነው ኮዮስ» ያግዶሶነ።

23 ኤት በንተ ያነ ገለሳ ጰውሎሰስ ኬርድ፥ ሄ ገለስ ደርድ እ ዴእዮሳ 
ዪዶሶነ፤ ይን እ ኤተስ ጦሳ ከዎቴታባ መርከቲስ። ቀስ ኤት ዬሱሰባ 
አመነነ መለ፥ ሙሴ ህግያፔኔ ሀነነባ ዮትያጌት ጣፍዶጋፔ ቦችድ ኤተ 
ተማርሲድ፥ ማለዶፔ ኦመርስ ገከናስ ሎይትድ ዮቲስ። 24 በገት ጰውሎስ 
ጊዶጋ አመንዶሶነ፤ ሽን በገት አመንቦኮነ። 25 ኤት በንተ ግዶን ዮሁዋ 
ማዬቴነን እጥዶ ዎዴ፥ ጰውሎስ እስባ ጊዶጋፔ ጉይየን ቢዶሶነ፤ እ 
ሀጋደን ያጊስ፤ «ጌሸ አያነይ ኑ ኣወቱስ ሀነነባ ዮትየ እስያሰን፥
 26 ‹ኔን ሄ አሳኮ ባደ ሀጋደን ገ፤

«እንቴ ስሳ ስየነ፥ ሽን እንቴዮ ጌሌነ፤
እንቴ ጤሉዋ ጤለነ፥ ሽን ቤኤኬተ።

 27 አይስ ጊኮ፥ ሀ አሳ ዎዘነይ ደሚስ፤
በንተ ሀይታ ቱልስዶሶነ፤ በንተ አይፍያከ ቅልምዶሶነ።

ሄጌ በይናኮ፥ በንተ አይፍየን ቤአነ፤
ኤተ ሀይተይከ ስየነ፤
ኤተ ዎዘነይከ አኬከነ፤
ኤት ታኮ ጦሳኮ ስመነ።

ቀስ ታንከ ኤተ ፐተነ»
ያገ› ያጊስ። 28 ስም ሀጌ ጦሳ አቶቴተይ፥ አይሁደ ግዴናጌቱስ ኪቴትዶጌ 
እንቴስ ኤሬቶ። ቀስ ኤትከ ስየነ» ያጊስ።

29 ጰውሎስ ሄጋ ጊዶጋፔ ጉይየን፥ አይሁደት በንተ ግዶን ደሮ 
ፐለሜቲድ ቢዶሶነ።

30 ጰውሎስ ኬረ ኬተን ናኡ ለይተ ኩሜታ ዴኢድ፥ ባኮ ይየ ኡባ 
ሞኬስ። 31 በነ ኦንኔ ድጌነን ጦሳ ከዎቴታባኔ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰባ 
ዮቲድ፥ የዬነን ደሮ ቆንጭስድ ተማርሲስ። 
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1  1 በ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮተነው ጦሰይ ዶርድ ጤስዶ ክርስቶስ ዬሱሰ 
አሽከረይ፥ ዬሱስ ክርስቶስ ኪትዶ ጰውሎስ፥ ታን ሀ ደብዳብያ ጣፈይስ።

ጰውሎስ

ሮሜ አሳስ
ጣፍዶ ኪታ

ግዱዋ ኤርሱዋ
ዬሱስ ኪትዶ ጰውሎሰ ኪተይ ሮሜ አሳስ ጣፌትዶጌ ጰውሎስ ሮሜን ዴእየ 

ዎሰ ኬታ ጦሞሰነው ሀልችዶ ግሸው፥ እ ባናሽን ኤት ጊግድ ናገናደን ኦተናሰ። 
ጰውሎሰ ሀልቾይ ሮሜን ዴእየ አመንያጌቱረ ጉተ ዎድያ ኦትዶጋፔ ጉይየን፥ ኤት 
ማድን እስፔኔ ባናሰ። ክርስትና አመኑዋባ በ ኤርዶጋኔ ሄጋ ቀስ አመንየ አሰይ 
ኦሱወን ፔሸነ ሀኖታ ቆንጭስድ ጣፊስ። ጰውሎሰ ኪታስ ኩሜተ ቆፋ ኦይቅዳጌ 
ሀ ኪታ።
ጰውሎስ ሮሜን ዴእየ አመንያጌተ ሰሮ ግ ስምድ፥ እ ኤተው ዎሰናጋከ ኦድድ፥ 

በ ኪታስ ጉልአ ቆፈይ «ዎንጌልያ ቃለይ ጦሰይ አሳ ጥልስዮጌ፥ ኮይሩዋፔ 
ዉርሴታ ገከናሽንከ አመኑዋነ ግድዮጋ ዮቴስ» (1፡17) ያግያጋ ግድዮጋ መላቴስ።
ሄጋፔ ጉይየን ሀ ቆፋ ኣስድ ጣፌስ። አይሁደተ ግድንከ አይሁደ ግዴነ አሳ 

ግድንከ ኡበይከ ነገረን ሃሬትዳጌተ ግድዮ ግሸው፥ ኤት ጦሳረ ስጌተነው ኮሼስ። 
አሰት ጦሳረ ስጌተነው ደንደይዮጌከ ዬሱስ ክርስቶሰን አመንዮጋነ። ጦሳረ ገይትዮ 
ሀ ኦረተ ገይቶቴተይ ኦረተ ዴኡዋ እምያጋ ግድዮጋ ጰውሎስ ኣስድ ኦዴስ። 
አመንየ አስ ጦሳረ ሰሮ ዴኤስ። ቀስ ጦሳ አያና በጋረ ነገራኔ ሀይቁዋ ዎልቃፔ 
ኬስ ኤኬስ። ምራፍያ 5ፔ ቢድ 8 ገከናሽን ጰውሎስ ጦሳ ሀልቾይኔ አመንየ አሳ 
ዴኡዋ ግዶን ኦትየ ጦሳ አያና ዎልቃ ሀልቾይ አይበኮ ኦዴስ። ሄጋፔ ካልድ ቀስ 
ጰውሎስ፥ «ጦሰይ አሳ ናቱስ ሀልችዶ ሀልቹዋ ግዶን አይሁደትኔ አይሁደ ግዴነ 
አሰት ዋንድ እስፔ ዋጤተነው ደንደየንዶናሸ?» ያግየ ኦይሻረ ባጤቲድ ዴኤስ።
ቀስከ አይሁደት ዬሱሰ ኤኬነን አግዶጌ ጦሳ ሀልቾ ግድዮጋ ኦዴስ። አይስ 

ጊኮ፥ ሀጋ መለ ሀኖተን አሰ ዘሬ ኡበይ ጦሰይ ዬሱሰ በጋረ ቆንጭስዶ ኣሮ 
ኬሀቴታ ግዶን ሀጴተነው ደንደዬስ። ግዶ ሽን፥ አይሁደት ዬሱሰ ኤከነ ዎዴ ያናጋ 
ጰውሎስ አመኔስ። ዉርሴተን ጰውሎስ ክርስትና ዴኡዋ ዋንድ ዴአነው ቤስያኮ 
ዮቴስ። ጦሳስ ኦተነባ፥ አመንየ አሰት በንተ ዴርያስኔ በንተ ግዶን እሶይ እሱዋስ 
አላፌቴተን ኦተነባኔ ቆፋ ጋሱወን ዴንድየ ኦይሸቱባ ቆንጭስድ ኦዴስ።
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2 ጦሰይ ደሮ ዎዴፔ ከሴ በ ሀነነባ ዮትያጌቱ በጋረ ዎንጌልያ እመነ 
ያግዶጌ ጦሳ ጌሸ መጣፈቱን ጣፌቲስ፤ 3 ሄ ዎንጌሌ አሰቴተን ዳውተ 
ዘርያፔ ዬሌትደ ጦሳ ነኣ፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰባ። 4 ቀስ እ በ ጌሸቴተ 
አያነን ሀይቁዋፔ ዴንድዶገን፥ ጦሳ ነኣ ግድዮጋ ግተ ዎልቀን ቤሲስ። 
5 አይሁደ ግዴነ አሰይ ኡበይ አመነናዳንኔ አዘዜተናደን፥ ኑን ኤተ ካሌተነ 
መለ፥ ጦሰይ ክርስቶሰ ሱንታ ግሸው፥ ክርስቶሰ በጋረ ኣሮ ኬሀቴታኔ 
ዬሱስ ኪትዶጌተ ግድዮ ማታ ኑዮ እሚስ። 6 ዬሱስ ክርስቶሰባ ግደናደን፥ 
ጦሰይ ጤስዶ እንቴከ ሄጌቱ ግዶን ዴኤተ።

7 ጦሰይ ሲቅዮጌቱዮኔ ጌሸ ኦተነው ጤስዶ ሮሜ ቢተን ዴእየ ኡበቱዮ 
ጦሳ ኑ አዋፔኔ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰፔ ኣሮ ኬሀቴተይኔ ሰሮቴተይ እንቴዮ 
ግዶ።

ገለታ ዎሳ
8 ከሴተደ ታን እንቴ አመኖይ ሰኣ ኡበን ስዬትዶ ግሸው፥ ዬሱስ 

ክርስቶሰ በጋረ እንቴዮ ተ ጦሳ ገለተይስ። 9-10 አይስ ጊኮ፥ ታን ኡበ 
ዎዴ ተ ዎሰን እንቴነ ሀሰይዮገው፥ ጦሰይ፥ ታን አ ነኣ ዎንጌልያ 
ምሽራቹዋ ዮትዮገን ተ አያነን አዮ ኦትዮጌ መርከ። ጦሰይ፥ በ ሼንየን፥ 
ታን ሀእ እንቴኮ ባነው ተ ኦግያ እንጄየናደን፥ ኡበ ዎዴ ዎሰይስ። 
11 አይስ ጊኮ፥ ታን እንቴነ ምንቴተነው፥ እንቴናረ እስፔ አያና እሙዋ 
ሻከነ መለ፥ እንቴነ ቤአነው ላሞተይስ። 12 ታን ግዮጌ፥ እንቴከ ታከ እስ 
ዎዴ ምኔተነ። እንቴ ተ አመኑወን፥ ቀስ ታንከ እንቴ አመኑወን ምኔተነ።

13 ተ እሸቶ፥ ታን ኡበ ዎዴ እንቴኮ ባነው ቆፓስ። ሽን ተነ ድግያበይ 
ዴእዮጋ እንቴ ኤረነው ቤሴስ፤ ታን ሀረይ አቶ አይሁደ ግዴነ ሀረ አሳፔከ 
አይፌ ዴምዶጋደን፥ እንቴፔከ አይፌ ዴመነው ኮየይስ። 14 ታን አሰ 
ኡበው፥ ግሪኬ አሰውኔ ተማርቤነ አሰው ቀስ ኣዽደ ኤረንቸቱዮኔ ኤየቱዮ 
እመነ አጮይ ዴኤስ።

15 ሄጋ ግሸው፥ ተው ደንደዬትደ ኬሰን ሮሜን ዴእየ እንቴስከ 
ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮተነው አሞተይስ።

ዎንጌልያ ቃለይ ጦሳ ዎልቃ
16 ዎንጌልያ ምሽራቾይ ተነ ዬለዬነ፤ እ አመንየ ኡባ፥ ከሴትድ 

አይሁደ አሳ ቀስ አይሁደ ግዴነ አሳ አሸነው ጦሳፔ ይየ ዎልቀ። 17 አይስ 
ጊኮ፥ ጦሳ መጣፈይ፥ «ጥሎይ አመኑወን ዴአነ» ያግዮጋደን፥ ጦሰይ አሳ 
ኮይሮፔ ዉርሴታ ገከናስ፥ አመኑወን ጥልስዮጋ ዎንጌሌ ቆንጭሴስ።

አሳ ኢተቴታ
18 ቱመቴተይ ኤሬተናጋ በንተ ኢተ ሀኖተን ድግየ ነገረ ኦሶ ኡባ ቦልኔ 

አሳ ኢተ ኦሶ ኡባ ቦል፥ ጦሳ ሀንቆይ ሰሉዋፔ ዎዽድ ቆንጨነ። 19 ኤት 

ሮሜ 1
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ጦሳባ ኤረነ ደንደይዮበይ ኤተው ቆንጬ፤ አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ ኤተው 
ቆንጭሲስ። 20 ቤቴነ አ ሀኖተይ ሄጌከ አ ሜርና ዎልቀይኔ አ ጦሰቴተይ 
እስፔ ጦሰይ ሀ ሰኣ ሜዾሰፔ ዶምድ፥ ኤተው ቆንጭድ ቤቲስ፤ ኤት ሄጋ 
ጦሰይ ሜዽዶባፔ ቤአነው ደንደይዮ ግሸው፥ ኤተው ጋሶይዮብ ባወ።

21 አይስ ጊኮ፥ ኤት ጦሳ ኤርኮከ፥ አው ቤስየ ቦንቹዋ እምቦኮነ፤ ቀስ 
አ ገለቶኮነ፤ ሽን ኤት አላሌ ኬሴነባ ቆፖሶነ፤ ቀስ ኤተ አኬኬነ ዎዘነይ 
ጡሚስ። 22 ኤት በንተነ ኣዽደ ኤረንቸ ጎሶነ፤ ሽን ኤት ኤየ። 23 ኤት 
ሀይቄነ ጦሳስ ጎይንዮጋ እጥድ፥ ሀይቅየ አሳ ሜራ፥ ከፎቱ ሜራ፥ ዶአቱ 
ሜራኔ ትረን ጎሼትያጌቱ ሜራ ምለትያጌቱስ ጎይንዶሶነ።

24 ሄጋ ግሸው፥ ኤት እሶይ እሱዋረ ቦርሶባ ኦተነ መለ፥ ጦሰይ ኤተ 
ዎዘነይ አሞትዮ ቱነባ ኦተነው ኤተ ዬግ በዪስ። 25 አይስ ጊኮ፥ ኤት 
ጦሳ ቱመቴታ ዎርዱወን ላምዶሶነ፤ ቀስ ሜዽደ ጦሳ አግ በይድ፥ እ 
ሜዽዶበው ጎይንዶሶነኔ ኦትዶሶነ፤ ጦሰይ ሜርነው ገለቴትዳጋ፤ አምንእ።

26 ሄጋ ግሸው፥ ጦሰይ ኤት ቦርሶባ አሞተነ መለ፥ ኤተ ዬግ በዪስ፤ 
ሀረይ አቶ ኤተ መጫሰይ በንተው ቤስያባ አግድ፥ ቤሴነባ ሀንዶሶነ። 
27 ሄጋደንከ፥ አቱማሰይ ቀስ በው ቤስዮጋደን መጫሳረ ገይትዮጋ አግድ፥ 
እሶይ እሱዋረ ገይተነው ቃቀትዶሶነ፤ አቱማሰይ እሶይ እሱዋረ ቦርሶባ 
ኦትድ፥ በንተ ኦትዶ በለን በንተው ቤስየ ፕርዳ ኤክዶሶነ።

28 ኤት ጦሳ ኤረነው ዶሴነን እጥዶጋ ኬና ጦሰይ ኤት ቤሴነባ ኦተነ 
መለ፥ ኤተው ፐቴነ ቆፋ እሚስ። 29 ኤተን ጌለቴተይ፥ ኢተቴተይ፥ ዪቄኔ 
ኢተ ሀኖተይ ኩሚስ፤ ቀስ ኤተን ቀናቴ፥ ሼምፖ ዎርዮ ቆፈይ፥ ፐለም፥ 
ጭሞይኔ ኢተ ቆፈይ ኩሚስ፤ ቀስ ኤት ሶቅያጌተ፥ 30 ዝግርያጌተ፥ ጦሳ 
እጥያጌተ፥ ጨይያጌተ፥ ኦቶሬትያጌተ፥ ጬቄትያጌተ፥ ኢተባ ኦተነው 
ኮይያጌተኔ በንተ ኣዬዮኔ ኣዋዮ አዘዜቴናጌተ፥ 31 ከውሸተ፥ ጫቁዋ 
ፖሌናጌተ፥ ሲቆይ በይናጌተኔ ሀረቱስ ቀሬቴናጌተ። 32 ኤት ሀጌቱ መላ 
ኦትያጌቱዮ ሀይቆይ ቤሴስ ግየ ጦሳ ህግያ ኤሪድ፥ ሀጌተ ኦቶሶነ፤ ሄጋ 
ጠላለ ግዴነን ሀጌተ ኦትያጌተከ ኦትቴ ጎሶነ።

ጦሳ ፕርዳ

2  1 ሄጋ ግሸው፥ ኔኖ ሀረቱ ቦል ፕርድያጎ፥ ኔዮ ጋሶይዮብ ባወ፤ አይስ 
ጊኮ፥ ኔን ሀረቱ ቦል ፕርደይደ፥ ሄ ኔን ኤተ ቦል ፕርድዮጋ መላ 

ኦትኮ፥ ኔ ቦል ፕርዳሰ። 2 ኑን ሀጋ መለ ኦሱዋ ኦትያጌቱ ቦል ጦሰይ ጥሎ 
ፕርዳ ፕርድዮጋ ኤሮስ። 3 ኔኖ፥ ሀጋ መለ ኦሱዋ ኦትያጌቱ ቦል ፕርድያጎ፥ 
ቀስ ሄ ኔን ፕርድዮጋ መላ ኦትያጎ፥ ኔን ጦሳ ፕርዳፔ ኬሰ ኤክያባ ምለቲ? 
4 ዎይኮ ጦሳ ኬሀቴታ፥ ጌንጫ፥ ደንደያኔ ዱሬቴታ ከረይሸ? ጦሰይ ኔነ 
ነገራፔ ዛረነው ኮይዮ ግሸው፥ እ ኬሀ ግድዮጋ ኔን ኤራሰ።

5 ሽን እንቴዮ ስዬነ ዎዘነይኔ ነገራፔ ስሜነ ዎዘነይ ዴኤስ፤ ሄጋ 
ግሸው፥ ጦሳ ሀንቆይኔ ጥሎ ፕርደይ ቆንጭዮ ገለስ፥ ኔን ኔ ቦል ሀንቁዋ 
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ከሴጋፔ ደርሳሰ። 6 ጦሰይ አሰ ኡበው አ ኦሱዋ መላ እመነ። 7 እስ 
እስ አሰት ሎኦባ ደንደየን ኦቶሶነ፤ ቀስ ገለታ፥ ቦንቹዋኔ ጠዬነ ዴኡዋ 
ኮዮሶነ፤ ኤተው ጦሰይ ሜርና ዴኡዋ እመነ። 8 ሽን ሀረት ኢተባ ኦተነው 
ያሬቶሶነኔ ቱመቴታ እጦሶነ፤ ጦሰይ ኤተ ቦል በሻኔ ሀንቁዋ ዬደነ። 
9 ኢተባ ኦትየ አሰይ ኡበይ ቱገተነኔ ዋዬተነ፤ ሄጌ ከሴትድ፥ አይሁደ አሳ 
ገከነ፤ ካልድ ቀስ አይሁደ ግዴነ አሳ ገከነ። 10 ሽን ጦሰይ ሎኦ ኦሶ ኦትየ 
ኡበቱዮ ገለታ፥ ቦንቹዋኔ ሰሮቴታ እመነ፤ ከሴትድ አይሁደቱዮ እመነ፤ 
ካልድ ቀስ አይሁደ ግዴናጌቱዮ እመነ። 11 አይስ ጊኮ፥ ጦሳ አይፍየን 
አሰይ ኡበይ እስ መለ።

12 ሙሴ ህጌ በይነን ነገረ ኦትደ ኡበይ ህጌ በይነን ጠየነ። ሙሴ ህጌ 
ዴእሽን፥ ነገረ ኦትደ ኡበይ ህግየን ፕርዴተነ። 13 አይስ ጊኮ፥ ጦሳ 
ስንተን ህግያ ናግያጌት ጥሎሶነፔ አትን፥ ህግያ ስይያጌት ጥሎኮነ። 
14 አይሁደ ግዴነ አሰው ህጌ ባወ፤ ሽን በንተነ ዞርየ ዎዘነን ህጌ አዘዝዮጋ 
ኦቶሶነ፤ ኤተው ህጌ ጠይኮከ፥ ኤት በንተ ሁጴዮ ህጌ። 15 ህጌ አዘዝዮጌ 
ኤተ ዎዘና ግዶን ጣፌትዶጋ ኤተ ሀኖቴተይ ቤሴስ፤ እስ እስቶ ኤተ ዞርየ 
ዎዘነይ ኤተው መርከትዮ ግሸውኔ ቀስ እስ እስቶ ኤተ ቆፈይ ኤተ ሞትዮ 
ግሸው፥ ዎይኮ ቀስ ኤታረ ጋዴትዮ ግሸው፥ ሄጌ ቱመ ግድዮጋ ኤርሴስ። 
16 ታን ተማርስዶ ዎንጌልያደን፥ አሳ ዎዘነን ጌምደ ቆፋ ጦሰይ ዬሱስ 
ክርስቶሰ በጋረ ሀጋደን ፕርደነ።

አይሁደተኔ ሙሴ ህግያ
17 ሽን ኔን ኔነ አይሁደ ጋሰ፤ ህግየን ዜምፐደ ጦሰን ጬቄታሰ፤ 18 ኔን 

ኦተነ መለ፥ ጦሰይ ኮይዮበይ አይበኮ ኤራሰ፤ ቀስ ቱመ ግድያባ ዶረነው 
ህግያፔ ተማረደሰ፤ 19-20 ኔን ቆቄተ ካሌትያጋ፥ ቀስ ጡመን ዴእያጌቱዮከ 
ፖእስያጋ፥ ኤያ ኤርስያጋኔ ዬለጋ ተማርስያጋ ግድዮጋ ኤራስ፤ ህግያፔ 
ኔን ኩሜተ ኤረቴታኔ ኩሜተ ቱመቴታ ዴምዮጋ ኤራሰ፤ 21 ያትን፥ ኔን 
ሀረተ ተማርስያጌ ኔነ ኔ ሁጴን አይስ ተማርስኪ? ኔን፥ «ዉቆፐ» ያገደ 
ቃላ ዮታሰ፤ ሽን ኔን ኔ ሁጴን ዉቀይዬ? 22 ኔን፥ «ሻረሙጦፐ» ያጋሰ፤ 
ሽን ኔን ኔ ሁጴን ሻረሙጠይ? ኔን ኤቃ ሼኔታሰ፤ ሽን ኤቀይ ዴእዮ ኬታ 
ቦንቀይ? 23 ጦሳ ህጌ ኔዮ ዴእዮ ግሸው፥ ኔን ጬቄታሰ፤ ሽን ሄ ህግያ 
ሜንተደ ጦሳ ዬለየይ? 24 አይስ ጊኮ፥ ጦሳ መጣፈይ፥ «አይሁደ አሰቶ፥ 
እንቴ ጋሱወን ጦሳ ሱንተይ አይሁደ ግዴነ አሰቱ ግዶን ጨዬቴስ» ያጌስ።

25 ኔን ህግየው አዘዜትኮ፥ ኔ ቀጠረይ ጎኣረ ዴኤስ፤ ሽን ኔን ህግያ 
ሜንትኮ፥ ኔን ቀጠሬትዶጌ ቀጠሬትቤነባ መለ ግደነ። 26 አይሁደ ግዴነ 
አስ ቀጠሬቴነን ህጌ አዘዝዮጋ ናግኮ፥ ጦሰይ አ ቀጠሬትደባደን ቆዴኔ? 
27 እንቴ፥ አይሁደ አሰት፥ እንቴዮ ጣፌትደ ህጌ ዴእኮከ ቀስ እንቴ 
ቀጠሬትኮከ፥ ህግያ እንቴ ሜንትዮ ግሸው፥ አይሁደ ግዴነ አሰይ ቦላ 
ቀጠሬተነ ጠይኮከ፥ ህግየው አዘዜትድ፥ እንቴ ቦል ፕርደነ።
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28 አይስ ጊኮ፥ አይሁደ አሰ ምለትየ ኡበይ ቱሙ አይሁደ አሰ 
ግዴነ፤ ቀስ አስ በ ቦላ ቀጠሬትዶ ግሸው፥ ቱሙ አይሁደ አሰ ግዴነ። 
29 ሽን ቱሙ አይሁደ አሰ ግዮ ኡረይ ገርሰ በጋረ አይሁደ አሰ ግድዳጋ፤ 
ቀጠሬትዮጌ ጦሳ አያነን ኦሴትየ ዎዘና ቀጠረፔ አትን፥ ጣፌትደ ህግያነ 
ግዴነ፤ ሄ ኡረይ በ ገለታ ጦሳፔ ኤክዮጋፔ አትን፥ አሰፔ ኤኬነ።

አይሁደት አመኔነን አግድ ሞርዶሶነ

3  1 ያትን፥ አይሁደ አሰይ አይብን አይሁደ ግዴነ አሳፔ ኣዽዮና? ዎይ 
ቀጠሬትዮገን አይ ጎእ ዴኢ? 2 ሀጌ አይሁደተ ኡበበን ኬህ ማዴስ፤ 

ኡበባፔ ከሴ ጦሰይ በ ኪታ ሀደራ አይሁደቱዮ እሚስ።
3 ያትን፥ ኤተፔ እሶት እሶት አመኔቴነባ ግድኮ፥ ያንን አይቤ? ሄጋ 

ግሸው፥ ጦሰይ አመኔቴነ ያግዮጌ? 4 ሙሌከ ሄጋ ግዴነ፤ አሰይ ኡበይ 
ዎርደንቸ ግድኮከ፥ ጦሰይ ግዮጌ ቱመ ግደነው ቤሴስ፤ ጦሳ መጣፈይ፥ 
«ኔን ሃሰይዮ ዎዴ፥ ኔን ጥሎ ግድዮጋ ኤርሰነው ኮሼስ፤ ኔን ሞቴትዮ 
ዎዴ፥ ሸትመነው ቤሴስ» ያጌስ።

5 ሽን ኑ ሞሮ ኦሶይ ጦሳ ጥሎ ኦሱዋ ኤርስያኮ፥ ኑን ዎይገኔ? ኑ ቦል 
ሀንቁዋ ኤህየ ጦሰይ ሞረንቼ? ታን አስ ግዮጋደን ገይስ። 6 ሄጌ ሙሌከ 
ሀኖፖ፤ አይስ ጊኮ፥ ሄጋደን ግድኮ፥ ጦሰይ ሀ ሰኣ ቦል ዋት ፕርደኔ?

7 ሽን ተ ዎርዱወን ጦሳ ቱመቴተይ አ ቦንቹወው ዶርኮ፥ ያትን፥ 
ሀኖ ገከናስ አይስ ተ ቦል ነገረንቸደን ፕርዲ? 8 ያትን ኑን፥ «ሎኦይ 
ያናደን፥ አኔ ኢተባ ኦቶስ» አይስ ጎኮኒ? እስ እስ አሰይ ሀጋ ተነ ሞቲድ 
ጨይዶሶነ፤ ኤት ጦሳፔ ቤስየ ፕርዳ ኤከነ።

አስ ኡብ ነገረንቸ
9 ሄጋ ግሸው፥ ኑን ዎይገኔ? ኑን አይሁደት፥ አይሁደ ግዴነ አሳፔ 

ግተትዮኒ? ሙሌከ ግዴነ፤ አይስ ጊኮ፥ አይሁደትከ አይሁደ ግዴነ አሰትከ 
ኡበይ እስፔ ነገራፔ ገርሰን ዴእዮጋ ታን ከሴ እንቴዮ ዮታስ።

10 ጦሳ መጣፈይ ሀጋደን ያጌስ፤
«ጥሎ አስ እሶይኔ ባወ።

 11 አኬክየ አስከ ባወ፤
ዎይኮ ጦሳ ኮይያብከ ባወ።

 12 አሰይ ኡበይ ጦሳፔ ዎረ ስሚስ፤
ኡበይከ ሙሌረ ጎኤናጋ ግዲስ።

ሎእያባ ኦትየ ኦንኔ ባወ፤
ሀረይ አቶ እሶይኔ ባወ።

 13 ኤተ ዶነይ ዶዬትደ ዱፎ መለ።
በንተ እንጠርሰን ዎርዶትዶሶነ።

ኤተ ዶናፔ አሰ ዎርየ ሾሻ

ሮሜ 2 ,  3
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3፡15-17 እስ 59፡7-8 3፡18 መዘ 36፡1 3፡20 መዘ 143፡2፤ ገላ 2፡16 
3፡22 ገላ 2፡16 3፡30 ዛር 6፡4፤ ገላ 3፡20 

ዪሻ መለ ሃሰየይ ክዬስ።
 14 ኤተ ዶነን ሀንታረ ቀንጌተይ ኩሚስ።
 15 ኤት ሱተ ጉሰነው

ደሮ ኤሶቶሶነ።
 16 በሸይኔ ቆሆይ

ኤት ቢዶሰን አዋንኔ ጠዬነ።
 17 ኤት ሰሮቴታ ኦግያከ ኤሮኮነ።
 18 ቀስ ጦሳስ የይዮብ

አ ቆፈን ባወ»
ያጌስ።

19 አሰ ኡባ ሃሰያ ድገነ መለኔ ኩሜተ ሰኣ ጦሳ ፕርዳፔ ገርሰው ኣተነ 
መለ፥ ህግያ ግዶን ኦዴትደ ኡበበይ ህግያፔ ገርሰን ዴእየ አሰው ሃሰይዮጋ 
ኑን ኤሮስ። 20 ጦሳ ስንተን ኦንኔ ህጌ አዘዝዮባ ኦትዮገን ጥሌነ፤ ህጌ እስ 
አስ ነገረ ኦትዶጋ ኤረናደን ኦቴስ።

አስ ኡብ ጥልዮይ አመኑዋነ
21 ሽን ጦሰይ አሰ ጥልስዮ ኦጌ ህጌ በይነን ሀእ ቆንጪስ፤ ህጌኔ ሀነነባ 

ዮትያጌት ሄ ጥሎቴታባ መርከትዶሶነ። 22 ጦሰይ አሳ ዬሱስ ክርስቶሰ 
አመንዮገን ጥልሴስ፤ ጦሰይ ሄጋ አ አመንየ ኡበው ኦቴስ፤ አይ ሻሆቴትኔ 
ባወ።

23 አይስ ጊኮ፥ አሰይ ኡበይ ነገራ ኦቲስ፤ አሽየ ጦሳፔ ሃክዶሶነ። 
24 ሽን ኤት ጦሰይ እምዮ አ ኣሮ ኬሀቴተን፥ በንተነ ዎዝየ ክርስቶስ 
ዬሱሰ በጋረ ጮ ጥልዶሶነ። 25 ዬሱሰ ሱተን አሰይ አ አመንድ፥ በ 
ነገራ ማሮቴታ ዴመነው፥ ጦሰይ አ እሚስ፤ ጦሰይ ሄጋ በ ጥሎቴታ 
ቤሰነው ኦቲስ፤ እ ቤን ዎድየን አሳ ነገራ ደንደይድ፥ ከርድ አጊጊስ፤ 
ሽን 26 ሀ ዎድየን በ ጥሎቴታ ቤሰነው አሳ ነገራ አጌነ፤ ጦሰይ ሄጋ 
ኦትዮገን እ በ ሁጴን ጥሎ ግድያጋኔ ዬሱሰ አመንየ ኡባ ጥልስዮጋ 
ቤሴስ።

27 ያትን፥ ኑን አይበው ጬቄተኔ? አይብከ ባወ፤ አይ ጋሶታኔ? ኑን 
ህግየው አዘዜትዮጋኔ? አከይ፤ አመኑዋ ህግያነፔ አትን። 28 አይስ ጊኮ፥ 
አስ አመኑወን ጥለናፔ አትን፥ ህጌ አዘዝዮጋ ኦትዮጋነ ግዴነ ያግድ 
ቆፖስ።

29 ዎይኮ ጦሰይ አይሁደቱ ጠላለው ጦሴ? አይሁደ ግዴነ አሰው ጦሳ 
ግዴኔ? ቱመ፥ አይሁደ ግዴናጌቱዮከ እ ቀስ ጦሳ። 30 እስ ጦሳ ጠላለይ 
ዴኤስ፤ አይሁደተ ኤተ አመኑወን እ ጥልሰነ፤ ቀስ አይሁደ ግዴናጌተከ 
ኤተ አመኑወን ጥልሰነ። 31 ያትን፥ ኑን ህግያ አመኑወን ገጥ ሱግዮ? 
ግዴነ፤ ህግያ ምንቶስፔ አትን።

ሮሜ 3
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4፡3 ዶሜ 15፡6፤ ገላ 3፡6 4፡7-8 መዘ 32፡1-2 4፡11 ዶሜ 17፡10 
4፡13 ዶሜ 17፡4-6፤ 22፡17-18፤ ገላ 3፡29 4፡14 ገላ 3፡18 

አብረሃም አመኑወን ጥሊስ

4  1 ያትን፥ ኑን ኑዮ አሹወን ዘሬ ግድየ አብረሃም አይ ዴሚስ ጋኔ? 
2 አይስ ጊኮ፥ አብረሃም ኦሱወን ጥልደባ ግድያኮ፥ አዮ ጬቄትዮብ 

ዴኤስ፤ ሽን ጦሳ ስንተን ጬቄተነ ደንደዬነ፤ 3 አይስ ጊኮ፥ ጦሳ መጣፈይ 
ዎይጊ? «አብረሃም ጦሳ አመኒስ፤ ጦሰይ ሄጋ አዮ ጥሎቴተን ቆዲስ» 
ያጌስ።

4 ኦትየ ኡረይ ኤክዮ ሚሻ በው ቤስን ኤኬስፔ አትን፥ አው እሞደን 
ቆዴቴነ። 5 ሽን ኦሶ ኦቴነን፥ ነገረንቻ ጥልስየ ጦሳ አመንየ ኡረ፥ ጦሰይ 
አ አመኑወን አ ጥልሴስ። 6 ሄጋደንከ፥ አይ ኦሶይኔ በይነን፥ ጦሰይ 
ጥሎደን ቆድዶ አሰ ኡፈይስያባ ዳውት ሃሰይዶ ዎዴ ጊዶጌ ሀጋ።
 7 «ጦሰይ ኤተ ሞሩዋ አቶ ጊዶጌትኔ

ኤተ ነገራ ከምዶጌት አንጄትዳጌተ።
 8 ጎደይ አ ነገራ ቆዴነ አስ አንጄትዳጋ»
ያጌስ።

9 ያትን፥ ሀ ዳውት ሃሰይዶ አንጆይ ቀጠሬትደ አሳ ጠላላሴዬ? ዎይኮ 
ቀስ ቀጠሬትቤነ አሰቱሳሬ? አይስ ጊኮ ኑን፥ «ጦሳ መጣፈይ፥ ‹አብረሃም 
ጦሳ አመኒስ፤ ጦሰይ ሄጋ አዮ ጥሎቴተን ቆዲስ› ያጌስ» ጎስ። 10 ያትን፥ 
ሀጌ አውዴ ሀንዴ? አብረሃም ቀጠሬትዳሺኔዬ? ዎይ ቀጠሬቴነን ዴእሺኔ? 
ቀጠሬቴነን ዴእሺነፔ አትን፥ ቀጠሬቲነ ግዴነ።

11 ጉዬፔ እ ቀጠሬቲስ፤ ጦሰይ አ አመኑዋ ግሸው፥ እ ቀጠሬተናፔ 
ከሴ አ ጥሎ ኦትድ ቆድዶጋ ኤርሰነው፥ አ ቀጠረይ መላተ ግዲስ። ሄጌከ 
ቀስ ቀጠሬቴነን ጦሳ አመንየ ኡበተ ጦሰይ ጥሎ ኦትድ ቆደናደን፥ ኤተው 
አብረሃም ኣዋ ግደናሰ። 12 እ ቀጠሬትዳጌቱዮከ ኣዋ፤ ግድኮከ፥ ኤት 
ቀጠሬትዶ ግሸሰ ግዴነ፤ ሽን ኑ ኣዋ አብረሃም ቀጠሬተናፔ ከሴ አመንዮ 
አመኑዋ መላ ካልያጌቱዮከ ኣዋ።

ጦሰይ እመነ ጊዶበይ አመኑወን ኤኬቴስ
13 አብረሃመዮኔ አ ዘሬቱዮ ጦሰይ፥ «ሀ ሰኣ ታን እንቴዮ እመነ» 

ያግዶጌ፥ አብረሃም ጦሳ አመንድ ጥልዶ ግሸሰፔ አትን፥ ህግየው እ 
አዘዜትዶ ግሸሰ ግዴነ። 14 አይስ ጊኮ፥ ህግየው አዘዜትያጌት ጦሰይ እመነ 
ጊዶጋ ላትያጌተ ግድኮ፥ አሰ አመኖይ አላሌ ኬሴነባ ግዲስ፤ ጦሰይ 
ጊዶጌከ ሀደ ግዲስ፤ 15 ህጌ ጦሳ ቦሻ ኤሄስ፤ ሽን ህጌ በይነሰን ህግያ 
ሜንትዮብ ባወ።

16-17 ሄጋ ግሸው፥ ህግያ ናግያጌቱ ጠላለው ግዴነን፥ ቀስ አብረሃም 
አመንዶጋደን፥ አመንየ አብረሃመ ዘሬቱ ኡበው ጦሰይ እመነ ጊዶጌ፥ 
ዎይቶደን ቱመተናጌ አመኑዋነ፤ አብረሃም ኑዮ ኡባዮ ኣዋ፤ ጦሳ 

ሮሜ 4



289

 

4፡16 ገላ 3፡7 4፡17 ዶሜ 17፡5 4፡18 ዶሜ 15፡5 4፡19 ዶሜ 17፡17 
4፡25 እስ 53፡4-5 

መጣፈይ፥ «ታን ኔነ ደሮ ከዎቴተቱዮ ኣወ ኦታስ» ግዮጋደን፥ 
ሀይቅዳጌቱዮ ዴኡዋ እምየ፥ በ አዘዙወን በይነባ ዴእያባደን ኦትድ ጤስየ፥ 
እ አመንዶ ጦሳ ስንተን አብረሃም ኑዮ ኡበው ኣወ። 

18 ጦሳ መጣፈይ አብረሃመ፥ «ኔ ዜሬተይ ሀጋ ኬነ ግደነ» ያግዶጋደን፥ 
ሀጋ ኬነ ግደነ ጊድ፥ ኡፈይሰን ናገነው ደንደዬነ ዎዴ፥ አብረሃም 
አመንድኔ ስንተፔ ዴመነ ጊድ፥ ኡፈይሰን ናግድ፥ ደሮ ዘሬቱዮ ኣወ 
ግዲስ። 19 ሄ ዎዴ፥ አብረሃም ዬሌቶሰፔ ጤቱ ለይተ ኩመነ ሀንዮ ጭመ፤ 
ሽን በ ዳፉርደ አሰቴታኔ ሳረ ነአ ዬለነው ደንደዬናጋ ቆፕዶ ዎዴ፥ እ በ 
አመኑወን ዳፉርቤነ።

20-21 ጦሳ እ ቦንቺድ፥ አው እመነ ጊደ ጦሰይ ቀስ ፖለነው ደንደይዮጋ 
ሎይትድ ኤሬስ፤ ኤርድ በ አመኑወን ምንዶጋፔ አትን፥ አመኔነን እጥድ፥ 
ጦሰይ እመነ ጊዶጋ ስርቤነ። 22 ሄጋ ግሸው፥ ጦሰይ ቀስ አ አመኑዋ 
ጥሎቴተን ቆዲስ።

23 «አዮ ጥሎቴተን ቆዲስ» ግየ ቃለይ አ ጠላለው ጣፌትቤነ። 24 ሄ 
ቃለይ ኑ ጎዳ ዬሱሰ ሀይቁዋፔ ዴንትደ ጦሳ አመንየ ኑዮከ ጥሎቴተን 
ቆዴተነ መለ ጣፌቲስ። 25 ጦሰይ አ ኑ ነገራ ግሸው፥ ሀይቁወው ኣትድ 
እምን፥ እ ኑነ ጥልሰነው ሀይቁዋፔ ዴንዲስ።

አመኑወን ቤትየ ሰሩዋኔ ስጋ

5  1 ሄጋ ግሸው፥ ኑን አመኑወን ጥልዶገን፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ 
በጋረ ኑዮ ጦሳረ ሰሮቴተይ ዴኤስ፤ 2 ቀስ እ ኑነ ሀእ ኑን ዴእዮ ጦሳ 

ኣሮ ኬሀቴታ ግዶ አመኑወን ኤሂስ፤ ያትን፥ ኑን ጦሳ ቦንቹዋ ሻከነው ኑዮ 
ዴእየ ኡፈይሰን ጬቄቶስ።

3-4 ሄጋ ጠላለ ግዴነ፤ ሽን ኑን ኑ ዋይየን ኡፈይቶስ፤ አይስ ጊኮ፥ ዋዬ 
ደንደያ ኤህዮጋ፥ ቀስ ደንደየይ ፓጭያ፥ ፓጬ ቀስ ዴመነው ኡፈይሰን 
ናግ ኡትዶጋ ኤህዮጋ ኑን ኤሮስ። 5 ጦሰይ ኑዮ እምዶ ጌሸ አያና በጋረ በ 
ሲቁዋ ኑ ዎዘነን ጉስዶ ግሸው፥ ሄ ኑን ዴመነው ኡፈይሰን ናግ ኡትዶጌ 
ኑነ ዬለዬነ።

6 አይስ ጊኮ፥ ኑን ብሮን ዎልቅ በይናጌተ ግድድ ዴእሽን፥ ጦሰይ 
ዶርዶ ዎዴ ገክን፥ ክርስቶስ ነገረንቸቱ ግሸው ሀይቂስ። 7 ጥሎ ኡራ 
ግሸው፥ እስ ኡረይ ሀይቀናጌ ደሮ ሜቶባ ሽን፥ ኬሀ አሰ ግሸው 
ሀይቀነው፥ «ኤኖ» ግየ ኡር ኦን ኤሪ ቤቴነን አጌነ። 8 ሽን ኑን ብሮን 
ነገረንቸ ግድድ ዴእሽን፥ ክርስቶስ ኑ ግሸው ሀይቂስ፤ ሄጌ ጦሰይ ኑነ 
አይ ኬና ሲቅያኮኔ አ ሲቁዋ ኤርሴስ፤ 9 ስም ኑን ሀእ አ ሱተን ጥልደባ 
ግድኮ፥ አ በጋረ ጦሳ ሀንቁዋፔ አተነ። 10 አይስ ጊኮ፥ ኑን ጦሳረ ከሴ 
ሞርኬ፤ ሽን አ ነኣ ሀይቁወን ኣረ ስጌትደ፤ ሄጋፔ ኣትድ፥ ሀእ ኑን ጦሳረ 
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ስጌቲችዶጋፔ ጉይየን፥ እ ፐጠ ግድዮ ግሸው ኑነ አሸነ። 11 ሽን ሄጋ ጠላለ 
ግዴነ፤ ሀእ ኑነ ጦሳረ ስጌትደ ኑ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ በጋረ ኑነ ጦሳበይ 
ኡፈይሴስ።

ሀይቆይ አዳሜን፥ ዴኦይ ክርስቶሰን
12 ሄጋ ግሸው፥ ነገረይ ሀ ሰኣ እስ አሰ በጋረ ጌሊስ፤ ሄ ነገረይ በናረ 

ሀይቁዋ ኤሂስ፤ ሄጋ ጋሱወን፥ አሰይ ኡበይ ነገረ ኦትዶ ግሸው፥ ሀይቆይ 
አሰ ዘሬ ኡባ ገኪስ። 13 ህጌ እሜተናፔ ከሴ፥ ሀ ሰአን ነገረይ ዴኤስ፤ 
ሽን ህጌ በይነ ዎዴ ነገር ቆዴቴነ። 14 ሽን አዳሜ ዎድያፔ፥ ሙሴ 
ዎድያ ገከናስ፥ ሀይቆይ አሰ ኡባ ሃሪስ፤ ሀረይ አቶ አዳሜ ጦሳ ህግየው 
አዘዜቴነን እጥዶጋደን፥ ነገረ ኦትቤናጌተከ ሀይቆይ ሃሪስ።
አይስ ጊኮ፥ አዳሜ ያናገው ሌምሶ። 15 ሽን ጦሳ እሞይ አዳሜ ነገራ 

መለ ግዴነ ግሸው፥ ኤት እስ መለ ግዶኮነ፤ እስ ብተንያ ነገራ ግሸው፥ 
ደሮ አሰይ ሀይቅዶጌ ቱመ፤ ሽን ጦሳ ኣሮ ኬሀቴተይኔ አ እሞይ ደሮ 
አሰው እስ አሰ ኣሮ ኬሀቴታ በጋረ፥ ዬሱስ ክርስቶሰ ኣሮ ኬሀቴታ በጋረ 
ደሪስ። 16 ጦሳ እሞይ ነገራ ኦትደ ብተንያ በጋረ ዪዳጋ መለ ግዴነ፤ አይስ 
ጊኮ፥ አዳሜ እስ ነገራ ኦትዶጋፔ ጉይየን፥ ጦሰይ አ ሞረንቸደን ፕርዲስ፤ 
ሽን አሰይ ደሮ ነገራ ኦትዶጋፔ ጉይየን ጦሰይ፥ «እንቴ ሞርቤኬተ» ጊድ፥ 
በ ኣሮ ኬሀቴታ ኤተ ቤሴስ። 17 አይስ ጊኮ፥ እስ ብተንያ ነገራ ጋሱወን፥ 
አ ነገራ በጋረ፥ ሀይቆይ ከዎትዶጌ ቱመ፤ ሽን እስ ኡረይ፥ ዬሱስ 
ክርስቶስ ኦትዶበይ አይ ኬነ ደሮ! ጦሳ ደሮ ኣሮ ኬሀቴታኔ ጥሎቴታ 
እሙዋ ኤክየ ኡበይ ክርስቶሰ በጋረ ጦንድ ዴአነ።

18 ስም እስ ኡረይ ነገረ ኦትዶ ጋሱወን አሰ ኡባ ቦል ሞረንቸደን 
ፕርደይ ዪዶጋደን፥ ሄጋደን እስ ኡረይ ጥሎባ ኦትዶ ጋሱወን፥ ጦሰይ 
አሰ ኡባ፥ «ሞርቤኬተ» ጊድ ኤተው ዴኡዋ እሚስ፤ 19 አይስ ጊኮ፥ 
እስ ኡረይ አዘዜቴነን እጥዶ ጋሱወን፥ ደሮ አሰይ ነገረንቸ ግድዶጋደን፥ 
ሄጋደንከ ቀስ እሶይ ኤኖ ጊዶገን ደሮ አሰይ ጥለነ።

20 ሞሮ ኦሱዋ ደርሰነው፥ ህጌ ዪስ፤ ሽን ነገረይ ደርዶ ዎዴ ጦሳ ኣሮ 
ኬሀቴተይ ኬህ ደሪስ፤ 21 ነገር ሀይቁዋ ዎልቀን ከዎትዶጋደን፥ ሄጋደንከ 
ቀስ ጦሳ ኣሮ ኬሀቴተይ ጥሎቴታ ዎልቀን ከዎትድ፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ 
ክርስቶሰ በጋረ፥ ኑነ ሜርና ዴኡወው ካሌቴስ።

ነገራፔ ሻሄትድ ክርስቶሰን ዴእዮጋ

6  1 ያትን፥ ኑን ዎይገኔ? ጦሳ ኣሮ ኬሀቴተይ ደረናደን፥ ነገረን ምንድ 
ዴአኔ? 2 አከይ፤ ኑን ነገረ ኦሶ በጋረ ግድኮ ሀይቂችደ፤ ያትን፥ ኑን 

ሀጋፔ ስንተው ዋት አ ግዶን ዴአኔ? 3 ዎይኮ ኑን ኡበት ክርስቶስ ዬሱሳረ 
እስፔ ግደነው፥ ጠመቄትዶ ዎዴ፥ አ ሀይቁወንከ ኣረ እስፔ ግደነው 
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ጠመቄትዶጋ ኤሬኬቲ? 4 ሄጋ ግሸው፥ ክርስቶስ ኣዋ ቦንቾ ዎልቀን 
ሀይቁዋፔ ዴንድዶጋደን፥ ሄጋደን ኑንከ ኦረተ ዴኡዋ ዴአነው፥ አ ሀይቁዋ 
ኣረ ሻከነው ጥንቀትየን ኣረ እስፔ ሞጌትደ።

5 አይስ ጊኮ፥ ኑን እ ሀይቅዶጋደን ሀይቅድ፥ ኣረ እሱዋ ግድኮ፥ 
ሄጋደንከ፥ ሀይቁዋፔ እ ዴንድዶጋደን ኑንከ ዴንድድ፥ ኣረ እሱዋ ግደነ። 
6 ኑን ሀጋፔ ስንተነው ነገረው አይሌ ግዴነ መለ፥ ቀስ ኑ ነገረንቸ አሰቴታ 
ዎልቀይ ጠየነ መለ፥ ኑ ጬገ አሰቴተይ ክርስቶሳረ መስቀልያ ቦል 
ምስማርየን ጥሼት ከቄትዶጋ ኤሮስ። 7 አይስ ጊኮ፥ እስ ኡረይ ሀይቅዮ 
ዎዴ ነገራ ዎልቀይ አ ሃሬነ፤ ሽን 8 ኑን ክርስቶሳረ ሀይቅደባ ግድኮ፥ ኣረ 
ቀስ ዴአናጋ አመኖስ። 9 አይስ ጊኮ፥ ክርስቶስ ሀይቁዋፔ ዴንድዶጋ፥ 
ቀስ ናአንቱዋ እ ሀይቄናጋኔ ሀይቆይ ስንተፔ አ ሃሬናጋ ኑን ኤሮስ። 10 እ 
እስቶከ ሀይቂስ፤ ነገረው አ ቦል ዎልቅ ባወ፤ ሽን እ ሀ ዴእዮ ዴኡዋ 
ጦሳዮ ዴኤስ። 11 ሄጋደን ቀስ እንቴ ነገረ ኦቴናደን፥ እንቴነ ሀይቅደባደን 
ቆፕቴ፤ ሽን ጎዳ ክርስቶስ ዬሱሰ በጋረ ጦሰው እንቴ ፐጠ ዴእያባደን፥ 
እንቴነ ቆፕቴ።

12 ሄጋ ግሸው፥ እንቴ እንቴ አሰቴታ አሙወው አዘዜተነ መለ፥ ነገረይ 
ሀይቅየ እንቴ አሰቴታ ሃሮፖ። 13 ቀስ እንቴ አሰቴታፔ እስሳኔ ሞሮ ኦሶ 
ኦተነው ነገረው እሞፕቴ፤ ሽን ሀይቁዋፔ ዴንድደ አሳደን እንቴነ ጦሰው 
እምቴ፤ ቀስ እንቴ ኩሜተ አሰቴታከ ጥሎ ኦሶ ኦተነው ጦሰው እምቴ፤ 
14 አይስ ጊኮ፥ ነገረይ እንቴነ ሃረነው ቤሴነ፤ እንቴ ጦሳ ኣሮ ኬሀቴታፔ 
ገርሳረ ዴኤተፔ አትን፥ ህግያፔ ገርሰን ዴኤኬተ።

ጥሎቴተው አሽከረ ግድዮጋ
15 ያትን፥ ዋነኔ? ጦሳ ኣሮ ኬሀቴታፔ ገርሳረ ዴእዮጋፔ አትን፥ ህግያፔ 

ገርሳረ ዴነ ግሸው፥ ነገረ ኦተኔ? አከይ፤ 16 እንቴ እንቴነ እስ ኡረው 
አዘዜተነው፥ አይሌደን ኦትድ እምዮ ዎዴ፥ ሄ እንቴነ አዘዝያገው አይሌተ 
ግድዮጋ ኤሬተ፤ ዎይኮ እንቴ እንቴዮ ሀይቁዋ ኤህየ ነገረው ሃሬቴተ፤ 
ዎይኮ እንቴ እንቴነ ጥሎ ኦትየ አዘዙወው ሃሬቴተ። 17 ሽን ጦሰው ገለተይ 
ግዶ፤ አይስ ጊኮ፥ ነገረው ከሴ እንቴ አይሌ፤ ሽን ጉዬፔ እንቴ ኤክዶ 
ትምርትያ ግዶን ዴእየ ቱመቴተው እንቴ ኩሜተ ዎዘናፔ አዘዜትዴተ። 
18 እንቴ ነገራ አይሌቴታፔ ክይድ፥ ጥሎቴተው አይሌ ግድዴተ።

19 እንቴ ሜሬተ ዳፉረንቸ ግድዮ ግሸው፥ ታን ኦዮከ ጌልየ ሃሰያ 
ሃሰየይስ፤ እንቴ ከሴ እንቴ ኩሜተ አሰቴታ ሞሮባ ኦተነው፥ ቱነቴተውኔ 
ሞሮበው አይሌ ኦትድ እምዴተ፤ ሀእ ሄጋደንከ እንቴ ኩሜተ አሰቴታ 
ጌሸባ ኦተነው፥ ጥሎቴተው አይሌ ኦትድ እምቴ።

20 እንቴ ነገረው አይሌትድ ዴእዮ ዎዴ፥ ጥሎቴተይ እንቴዮ ጎደ 
ግዴነ። 21 እንቴነ ሀእ ዬለይየ ዮሆተ ሄ ዎዴ ኦትዶጋፔ አይ ጎኣ 
ዴምዴቲ? አይስ ጊኮ፥ ሄ ዮሆቱ ዉርሴተይ ሀይቆ፤ 22 ሽን ነገራ 
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አይሌቴታፔ እንቴ ክይድ፥ ጦሰው ሃሬትዴተ፤ ቀስ እንቴ ኦትዮ ኡበበን 
እንቴነ ሙሌረ አው ኣትድ እምዴተ ሄጌ እንቴዮ ዎሬ፤ ሄጋ ዉርሴተይ 
ሜርና ዴኡዋ። 23 አይስ ጊኮ፥ ነገረይ ቀንጥዮ ሚሸይ ሀይቁዋ። ሽን 
ጦሰይ ኑ ጎዳ ክርስቶስ ዬሱሰ በጋረ እምዮ እሞይ ሜርና ዴኡዋ።

ሙሴ ህግያ ቀሹዋፔ ብርሼትዮጋ

7  1 ተ እሸቶ፥ እንቴ ኡበይ ህግያ ኤርዮ ግሸው፥ ታን ግዮጋ ሎይትድ 
ኤሬተ፤ ህጌ እስ አስ ዴእዶ ዎዴ ኡበን አ ሃሬስ። 2 አይስ ጊኮ፥ 

አዝነ ጌልደ መጫስያ እ አዝነይ ፐጠ ዴእዶ ኬነን፥ ህግየን ኣረ ቀሼተ 
ኡታሱ፤ ሽን እ አዝነይ ሀይቅኮ፥ ኣረ ማጬትዶ ህጌ ኦ ሃሬነ። 3 ሄጋ 
ግሸው፥ አ በ አዝነይ ፐጠ ዴእሽን፥ አ ሀረ አቱማጋ ጌልኮ፥ አሰይ ኦ፥ 
«ሻረሙጠ» ጋነ። ሽን እ አዝነይ ሀይቅኮ፥ ህጌ ኦ ሃሬነ፤ አ ሀረ አዝነ 
ጌልኮኔ ኦ ኦንኔ፥ «ሻረሙጠ» ጌነ።

4 ተ እሸቶ፥ ሄጋደን እንቴ ቀስ ክርስቶሰ አሰቴታፔ እስ በገ ግድዮ 
ግሸው፥ ህግያ ቆፕያባ ግድኮ፥ እንቴ ሀይቅዴተ። ቀስ ኑን ጦሳ ጎእየ ኦሶ 
ኦተነ መለ፥ እንቴ ጦሰይ ሀይቁዋፔ ዴንትዶ ክርስቶሰባ። 5 አይስ ጊኮ፥ 
ኑን ኑ አሰቴተይ ኮይዶጋደን ዴእዮ ዎዴ፥ ህጌ ኑን ነገራ ኦተናደን፥ ኑነ 
ዴንቴቴስ፤ ኑ አሰቴታ ግዶን ኢተ አሞይ ዴእዮ ግሸው፥ ኑን ሀይቁወው 
አይፌ አይፍደ። 6 ሽን ሀእ ኑን ኑነ ቀችዳገው ሀይቅዶ ግሸው፥ ጦሰይ 
ኑነ ህግያ ቀሹዋፔ ብርሺስ። ሄጋ ግሸው፥ ኑን ጌሸ አያነይ ጊግስዶ ኦረተ 
ኦግየን ጦሰው አዘዜተናጋፔ አትን፥ ጣፌትደ ህጌ ኑስ ጊግስዶ ጬገ 
ኦግየን አዘዜቶኮ።

ህግያኔ ነገራ
7 ያትን፥ ኑን ዎይገኔ? ህጌ በ ሁጴን ነገሬ? ሙሌከ ግዴነ፤ ሽን ህጌ ነገር 

አይበኮ ተነ ኤርሲስ፤ አይስ ጊኮ፥ ታን ህጌ፥ «አሰባ አሞቶፐ» ጌናኮ፥ አሰባ 
አሞትዮጌ አይበኮ ኤርኬ፤ 8 ሽን ነገር ታን ኡበባ አሞተነ መለ፥ አዘዙዋ 
በጋረ ተነን ኦግያ ዴሚስ፤ አይስ ጊኮ፥ ህጌ በይናኮ፥ ነገረው ዎልቅ ባወ።

9 ከሴ ህጌ በይነ ዎዴ ታን ፐጠ፤ ሽን አዘዞይ ዪዶ ዎዴ ነገረይ ፐጥን፥ 
10 ታን ቀስ ሀይቃስ፤ ተነ ፐጠ ዎተነው ጦሰይ ቆፕዶ አዘዞይ፥ ተው 
ሀይቁዋ ኤሂስ። 11 አይስ ጊኮ፥ ነገረይ አዘዙዋ በጋረ ተነ ጭምዮ ኦግያ 
ዴምድ፥ ሄ አዘዙወን ተነ ዎሪስ።

12 ሄጋ ግሸው፥ ህጌ ጌሸ፤ አዘዞይከ ጌሸ፥ ጥሎኔ ሎኦ።
13 ያትን፥ ሎኦበይ ተው ሀይቆ ኤሂዴ? ሙሌከ ግዴነ፤ ሽን ተው ሄጋ 

ነገረይ ኤሂስ፤ አሰይ ነገር አይበኮ ሻክድ ኤረነ መለ፥ ነገረይ ሎኦበን 
ጎኤትድ፥ ተው ሀይቆ ኤሂስ፤ ቀስ አዘዞይ፥ «ኦንኔ ነገረ ኦተነው ቤሴነ» 
ያግዮ ግሸው፥ ነገረይ ከሴጋፔ ኣዽ ኢቲስ።
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አሳ ዴኡዋ ገርሰን ዴእየ ባጥያ
14 ኑን ህጌ ጦሳባ ግድዮጋ ኤሮስ፤ ሽን ታን ተነ ነገረው በይዝደ ሀይቅየ 

አሰ፤ 15 ታን ኦትዮባ አኬክኬ፤ አይስ ጊኮ፥ ታን እጥዮባ ኦተይስፔ 
አትን፥ ታን ኦተነው ዶስዮባ ኦትኬ። 16 ታን እጥዮጋ ኦትያባ ግድኮ፥ ህጌ 
ሎኦ ግድዮጋ መርከተይስ። 17 ሄጋ ግድኮ፥ ሄ ዮሁዋ ተነን ዴእየ ነገረይ 
ኦትዮጋፔ አትን፥ ሀእ ታን ኦትኬ።

18 ተነን፥ ሄጌኔ ተ አሰቴተን ሎኦበይ ዴኤናጋ ታን ኤረይስ፤ አይስ 
ጊኮ፥ ሎኦባ ኦትዮ አሞይ ተነን ዴእኮከ፥ ታን ሄ ሎኦባ ኦተነው 
ደንደይኬ። 19 ታን እጥዮ ኢተባ ኦተይስፔ አትን፥ ታን ዶስዮ ሎኦባ 
ኦትኬ። 20 ሽን ታን እጥዮጋ ኦትያባ ግድኮ፥ ሄጋ ተነን ዴእየ ነገረይ 
ኦትዮጋፔ አትን፥ ሀእ ሄጋ ኦትያጌ ተነ ግድኬ።

21 ስም ታን ሎኦባ ኦተነው ዶስሽን፥ ኢተባ ኦትዮጌ ተው ህጌ ግድዮጋ 
ዴማስ። 22 አይስ ጊኮ፥ ታን ተ ዎዘነ ግዶን ጦሳ ህግየን ኡፈይተይስ፤ 
23 ሽን ተ ቦላ ግዶን ዴእየ ተ ዎዘና ቆፋ ህግያረ ወሬትየ ዱመ ህግያ 
ቤአይስ፤ ሄ ህጌ ተ ቦላ ግዶን ዴእየ ነገራ ኦትስየ ህግየን ተነ ቀሽሴስ። 
24 ታን አይበ ኡፈይስ በይነ አሴ! ተነ ሀይቁወው ኤፍየ ሀ አሰቴታፔ 
አሸነይ ኦኔ? 25 ኑ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ በጋረ ጦሰው ገለተይ ግዶ።
ስም ታን ተ ዎዘና ቆፈን ጦሳ ህግየው ሃሬተይስ። ሽን ተ አሰቴተን 

ተነ ነገራ ኦትስየ ህግየው ሃሬተይስ።

ጌሸ አያነይ ኮይዮጋደን ዴእዮጋ

8  1 ሄጋ ግሸው፥ ክርስቶስ ዬሱሳረ ዴእያጌቱ ቦል ፕርድ ሀእ ባወ፤ 
2 አይስ ጊኮ፥ ክርስቶስ ዬሱሰ በጋረ ኑዮ ዴኡዋ ኤህየ ጌሸ አያና ህጌ 

ተነ ነገራ ህግያ አይሌቴታፔኔ ሀይቁዋ ህግያ አይሌቴታፔ ኬሲስ። 3 አሳ 
አሰቴተይ ዳፉረንቸ ግድዮ ግሸው፥ ህጌ ኦተነው ደንደይቤናጋ ጦሰይ ኦቲስ፤ 
ነገረንቸቱ አሰቴታ መለ አሰቴታረ ዴእየ በ ነኣ፥ አሰይ ኦትዶ ነገራዮ የርሾ 
ግደነው ጦሰይ ኪትድ፥ አሳ አሰቴታ ግዶን ዴእየ ነገራ ፕርዲስ። 4 ጌሸ 
አያነይ ኮይዮጋደን ዴእያጌቱፔ አትን፥ ኑ አሰቴተይ ኮይዮጋደን ዴኤናጌቱ 
ቦል፥ ኑ ቦል፥ ህግያ ጥሎ አዘዞይ ፖሌተነ መለ፥ ጦሰይ ሀጋ ኦቲስ።

5 በንተ አሰቴተይ ኮይዮጋደን ዴእያጌት በንተ አሰቴታባ ቆፖሶነ፤ 
ሽን ጌሸ አያነይ ኮይዮጋደን ዴእያጌት ጌሸ አያናባ ቆፖሶነ። 6 አሰቴታባ 
ቆፕዮጌ ሀይቁዋ ኤሄስ፤ ሽን ጌሸ አያናባ ቆፕዮጌ ዴኡዋኔ ሰሮቴታ 
ኤሄስ። 7 አሰቴታባ ቆፕዮጌ ጦሰው እጦ፤ አይስ ጊኮ፥ አሰቴተይ ጦሳ 
ህግየው አዘዜቴነ፤ ቀስ አዘዜተነውከ አው ደንደዬቴነ። 8 በንተ አሰቴተው 
አዘዜትያጌት ጦሳ ኡፈይሰነው ደንደዮኮነ።

9 ሽን ጦሳ አያነይ እንቴነን ዴእኮ፥ ጌሸ አያነይ ግዮጋደን ዴኤተፔ 
አትን፥ እንቴ አሰቴተይ ኮይዮጋደን ዴኤኬተ። ሽን ኦንኔ ክርስቶሰ አያነይ 
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በይናጋ ግድኮ፥ ሄ ኡረይ ክርስቶሰባ ግዴነ። 10 ሽን ክርስቶስ እንቴነን 
ዴእኮ፥ እንቴ አሰቴተይ ነገራ ጋሱወን ሀይቅዳጋ፤ ሽን እንቴ አያነይ 
ጥሎቴታ ጋሱወን እንቴነን ፐጠ ዴኤስ። 11 ሽን ዬሱሰ ሀይቁዋፔ ዴንትደ 
ጦሳ አያነይ እንቴ ግዶን ዴእኮ፥ ሀይቁዋፔ ክርስቶሰ ዴንትደ ጦሰይ ቀስ 
እንቴነን ዴእየ በ ጌሸ አያነን፥ ሀይቅየ እንቴ አሰቴተውከ ዴኡዋ እመነ።

12 ስም ተ እሸቶ፥ ኑን አጩዋረ ዴኦስ፤ ኑ አሰቴተይ ኮይዮጋደን 
ዴአነው ኑዮ ቤሴነ። 13 አይስ ጊኮ፥ እንቴ እንቴ አሰቴተይ ግዮጋደን 
ዴእኮ፥ እንቴ ሀይቀነ፤ ሽን እንቴ እንቴ ነገረ ኦሱዋ ጌሸ አያነን ዎርኮ፥ 
ፐጠ ዴአነ። 14 ጦሳ አያነይ ካሌትዮ ኡበት ጦሳ ናተ። 15 አይስ ጊኮ፥ 
ኑን ኑ ቃላ ጦቁ ኦትድ፥ «አባ! ተ ኣወው» ያግድ ጤስዮ ኑነ ጦሳ ናተ 
ኬስየ ጌሸ አያና ጦሳፔ ኤክዶጋፔ አትን፥ ናአንቱዋ የየነው አይሌ ኬስየ 
አያና ኤክቦኮ። 16 ጦሳ አያነይ በ ሁጴን ኑ አያናረ ግድድ፥ ኑን ጦሳ ናተ 
ግድዮጋ መርከቴስ። 17 ኑን አ ናተ ግድኮ፥ እ በ አሰው ምንጅዶ አንጁዋ 
ላተነ፤ ቀስ ኑን ጦሰይ ክርስቶሰው ምንጅዶጋከ ኣረ ላተነ፤ ኑን ክርስቶሰ 
ዋይያ ኣረ ሻክኮ፥ አ ቦንቹዋከ ኣረ ሻከነ።

ያነ ቦንቹዋ
18 አይስ ጊኮ፥ ኑን ሀእ ዋዬትዮ ዋይያ ኑዮ ስንተፔ ቆንጨነ ቦንቹዋረ 

ጊግሰነው፥ ሙሌከ ደንደዬቴነ ጋደ ታን ቆፐይስ። 19 ጦሰይ ሜዽዶ ሜሬተ 
ኡበይ ጦሳ ናት ቆንጨናጋ ደሮ ላሞት ኡቲስ። 20 አይስ ጊኮ፥ ሜሬተ 
ኡበይ ጎእ በይነባ ግደናደን፥ ጦሰይ አ ቦል ፕርዲስ፤ ስንተፔ ዴመነ ጊድ 
ኡፈይሰን ናግ ኡትዶገን ሃርስደ ጦሰይ ኮይዶ ግሸው ሀንዶጋፔ አትን፥ 
ሜሬተ ኡበይ በ ሁጴን ኮይዶጋነ ግዴነ። 21 ሜሬተ ኡበይ በ ሁጴን በሻ 
አይሌቴታፔ እስ ገለስ ክየነ፤ ቀስ ሄ ሜሬተት ጦሳ ናት አይሌቴታፔ 
ክይዶ ቦንቾ ኬሳ ሻከነ። 22 አይስ ጊኮ፥ ሜሬተ ኡበይ እስፔ ሀኖ ገከናስ፥ 
መጫሰ ሌሶይ ኦይቅን ኦልዮጋደን፥ ሰሁወን ኦልዮጋ ኑን ኤሮስ። 23 ቀስ 
ሄጋ ጠላለ ግዴነ፤ ሽን ኑን፥ ጌሸ አያና ጦሳ በይረ እሞደን ኦትድ 
ኤክዳጌት፥ ኑ ሁጴን ቀስ ጦሰይ ኑነ በ ናተ ኦተናዳንኔ ኑ ኩሜተ አሰቴታ 
ዎዘናደን ናጊድ፥ ኑ ግዶን ኦሎስ። 24 አይስ ጊኮ፥ ኑን ጦሰይ እመነ ጊዶገን 
አትደ። ሽን ኑን ጦሰይ እመነ ጊዶጋ ቤእኮ፥ ያትን፥ ሄጌ ኡፈይሰን ናግዮባ 
ግዴነ፤ አይስ ጊኮ፥ በ ቤእዮባ ዴመነ ጊድ፥ ኡፈይሰን ናግየይ ኦኔ? 25 ሽን 
ኑን ቤኤናጋ ዴመነ ጊድ፥ ኡፈይሰን ናግኮ፥ ሄጋ ደንደይድ ናጎስ።

26 ሄጋደን ቀስ ጌሸ አያነይ ኑ ዳፉራ ማደነው ዬስ፤ አይስ ጊኮ፥ ኑን 
ጦሳ ዋት ዎሰነው ቤስያኮ ኤሮኮ፤ ሽን ጌሸ አያነይ በ ሁጴን አሰው 
ሃሰየነው ደንደዬቴነ ኦልየን ኑዮ ጋነቴስ። 27 ቀስ አሰ ዎዘና ቆርየ ጦሰይ፥ 
ጌሸ አያነይ እ ኮይዮጋደን፥ ጌሸቱዮ ጋነትዮ ግሸው፥ ጌሸ አያና ቆፈይ 
አይበኮ ኤሬስ።
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28 ጦሰይ በነ ሲቅያጌቱዮ፥ በ ቆፕዶጋ ኦተነው ጤስዶጌቱዮ፥ ዮሆ ኡባ 
ሎኦበው ኦትዮጋ ኑን ኤሮስ። 29 ጦሰይ በ ነአይ ደሮ እሸንቱ ግዶን በይረ 
ግደናደን፥ እ ከሴ ዶርዶጌት ቀስ በ ነኣ ምለተናደን፥ ከሴትድ ሻክ ዎቲስ። 
30 ጦሰይ ከሴትድ ሻክ ዎትዶጌተ፥ ኤተ ቀስ ጤሲስ፤ ሄ ጤስዶጌተ ቀስ 
ጥልሲስ፤ ሄ ጥልስዶጌተ ቀስ ቦንቺስ።

ጦሳ ሲቁዋ
31 ያትን፥ ኑን ሀጋ ኡባ ዎይገኔ? ጦሰይ ኑ በገ ግድኮ፥ ኑነ ኦኔ ቆሀነይ? 

32 እ ሀረይ አቶ በ ነኣከ ዋይያፔ ጉዬ አሽቤነ፤ ሽን አ ኑዮ ኡባዮ ኣትድ 
እም አጊስ። እ በ ነኣ እምዳጌ ቀስ ኑዮ ኡበባ ጮ እሜኔ?

33 ጦሰይ ዶርዶጌተ ኦኔ ሞተነይ? ጦሰይ በ ሁጴን ኤተ ጥልሲስ። 
34 ያትን፥ ኤተ ቦል ፕርደነው ደንደይየይ ኦኔ? ኦኔ ጊኮ፥ ሀይቁዋፔ 
ዴንድድ፥ ጦሳፔ ኡሸቸ በጋረ ኡትደ፥ ክርስቶስ ዬሱሰ፤ እ ቀስ ኑዮ 
ጋነቴስ።

35 ስም ኑነ ክርስቶሰ ሲቁዋፔ ሻከነይ ኦኔ? ዋዬ ዎይ ቱገይ ዎይ 
ዬዴተይ ዎይ ኮሸይ ዎይ ከሎይ ዎይ የሸይ ዎይ ኦለይ ኑነ ሻከኔ? 36 ጦሳ 
መጣፈይ፥ «ኑን ኔ ግሸው፥ ገለሳ ሙምያ ኦሌትደ፤ ጎረአነው ኤፍዮ 
ዶርሰደን ቆዴትደ» ያጌስ። 37 ሽን ኑን ኑነ ሲቅደ ኣን ሀ ዮሆ ኡበን ፖል 
ጦንደ።

38-39 አይስ ጊኮ፥ ሀይቆ ግድን፥ ዴኦ ግድን፥ ኪተንቸተ ግድን፥ 
ሃርያጌተ ግድን፥ ሀእ ዴእያጋ ግድን፥ ስንተፔ ያናጋ ግድን፥ ዎልቃመተ 
ግድን፥ ቦለ ሰሉዋ ግድን፥ ገርሰ ሰኣ ግድን፥ አይ ሜሬተ ግድንከ፥ 
ክርስቶስ ዬሱሰን ዴእየ ጦሳ ሲቁዋፔ ኑነ ሻከነው ደንደዬናጋ ታን ኤራስ።

ጦሰይ ከሴ ዶርዶ እስራኤለ አሳ

9  1 ታን ቱማ ሃሰየይስ፤ ታን ክርስቶሰባ፤ ቀስ ዎርዶትኬ፤ ጌሸ አያነይ 
ሃርዮ ተነ ዞርየ ዎዘነይ ታን ዎርዶቴናጋ ታዮ መርከቴስ። 2 ታዮ 

አሹወን ዘሬ ግድየ ተ እሸንቱዮ፥ ተ ዎዘነን ደሮ ቀሬተይኔ አጌነ ቆፈይ 
ዴኤስ። 3 አይስ ጊኮ፥ ታን ተ ሁጴን ኤተ ግሸው፥ ጦሳ ቀንጌታፔ ገርሰን 
ዴአርክናሸ! ቀስ ክርስቶሰፔከ ሻሄተርክናሸ! 4 ኤት እስራኤለ አሰተ፤ 
ጦሰይ ኤተ በ ናተ ኦትድ፥ በ ቦንቹዋ ኤታረ ሻኪስ፤ ኤታረ ማጬትድ፥ 
ህግያ ኤተው እሚስ። ኤት ጦሰው ቤስየ ኦግየን ጎይኖሶነ፤ ቀስ ጦሰይ 
እመነ ጊዶጋከ ኤክዶሶነ፤ 5 ኤት ኣወቱ ዘሬ፤ ቀስ ክርስቶስከ አሹወን ኤተ 
ዘሬ። ጦሰይ፥ ኡባፔ ቦለ ግድድ ሃርያጌ፥ ሜርነው ገለቴቶ፤ አምንእ።

6 ሽን ታን፥ «ጦሰይ እመነ ጊዶጌ አተነ» ያግኬ። አይስ ጊኮ፥ 
እስራኤለ አሰ ኡበት ጦሰይ ዶርዶጌተ ግዶኮነ። 7 ቀስ አብረሃመ ዘሬ 
ኡበት ጦሳ ናተ ግዶኮነ፤ ጦሰይ አብረሃመዮ፥ «ኔ ዘሬ ይሳቀ በጋረ 
ጤሴተነ» ያጊስ፤ 8 ሄጋ ግዮጌ ኤት ጦሰይ እመነ ጊዶ ኦግየን ዬሌትደ 
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9፡9 ዶሜ 18፡10 9፡12 ዶሜ 25፡23 9፡13 ምል 1፡2-3 9፡15 ኬሳ 33፡19 
9፡20 እስ 29፡16፤ 45፡9 

ናቱ ዘሬደን ቆዴተነ፤ ሽን አሰ ቆፋደን ዬሌትዳጌት ጦሳ ናተ ግዶኮነ 
ያግዮጋ። 9 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ እመነ ጊድ ሃሰይዶጌ ሀጋ፤ «ታን ለይት 
ሀኖዴ ያነ፤ አቱመ ነአ ሳረ ዬለነ» ያጊስ።

10 ሄጋ ጠላለ ግዴነ፤ ሽን እርብቀ ዬልዶ ሜንቴ ናቱ ኣወይ እሱዋ፤ 
እ ኑ ኣዋ ይሳቀ። 11-12 ሽን እስ ነኣ ዶሮይ ጦሰይ በ ሁጴን ቆፕዶጋ 
ግደናደን፥ ጦሰይ እርብቅዮ፥ «በይረይ ካሉወው አዘዜተነ» ያጊስ፤ እ ሄጋ 
ኤት ዬሌተናፔኔ ኢተባ ዎይ ሎኦባ አይኔ ኦተናፔ ከሴ ጊስ፤ ሄጋ ግሸው፥ 
ጦሳ ዶሮይ አ ጤስዶጋዳንፔ አትን፥ ኤት ኦትዶጋነ ግዴነ። 13 ጦሳ 
መጣፈይ፥ «ያቆበ ሲቃስ፤ ሽን ኤሰወ እጣስ» ያጌስ።

14 ያትን፥ ኑን ዎይገኔ? ጦሰይ ሞር ፕርዲ? ሙሌከ ግዴነ። 15 አይስ 
ጊኮ፥ ሙሴዮ እ፥

«ታን ማረነው ኮይዮጌተ ማረነ፤
ቀስ ቀሬተነው ኮይዮጌቱዮከ ቀሬተነ»

ያጊስ። 16 ስም ጦሰይ አሰ ማርዮጌ እ ማረነው ኮይዮ ግሸሰፔ አትን፥ አስ 
ኮይዮ ዎይ ኦትዮ ግሸሰ ግዴነ።

17 አይስ ጊኮ፥ ጦሳ መጣፈይ ግብጤ ከዉዋዮ፥ «ታን ተ ዎልቃ ኔነን 
ቤሰነውኔ ተ ሱንተይ ሰአን ኡበን ኦዴተነው፥ ሄገው ታን ኔነ ከዎያስ» 
ያጌስ። 18 ስም ጦሰይ ማረነ ኮይዮጋ ማሬስ፤ ቀስ ዎዘና ጎርደነ ኮይዮጋ 
ዎዘና ጎርዴስ።

ጦሳ ሀንቁዋኔ ማሮታ
19 ስም እንቴ ተነ፥ «ሄጌ ቱመ ግድኮ፥ ጦሰይ አሰ ሞሮ ዋት ዴመነው 

ደንደዪ? ጦሰይ ጊዶጋ እጣስ ጋነይ ኦኔ?» ያገነ።
20 ሽን ተ ለግየው፥ ጦሳ ቦል ዛረነው ኔን ኦኔ? ኡርቃፔ ሜሬትደ 

ሚሸይ ጉዬ ዛርድ በነ ሜዽዳጋ፥ «ተነ ሀጋደን አይስ ሜዸዲ?» ጊድ 
ኦይቸነው ደንደዪ? 21 ዎይኮ ኡርቃ ሜዽያጌ በ ሜዽዮ ኡርቃ በ 
ኮይዮጋደን ኦተነውኔ እስ መለ ኡርቃፔ እሱዋ ቦንቾ ሚሸ ኦትድ፥ ቀስ 
እሱዋ ቶሼ ኦሶ ኦትዮ ሚሸ ኦትድ ሜዸነው አው ማት ባዌ?

22 ጦሰይ ኦትዶጌ ሀጋረ እሱዋ፤ እ በ ሀንቁዋ ቤሰነውኔ በ ዎልቃ 
ኤርሰነው ኮዪስ፤ እ በ ሀንቁወን ፕርደናጌተ፥ በሸነው ጊግ ኡትዶጌተ፥ 
ደሮ ጌንጨን ደንደዪስ። 23 ቀስ እ ማርዶጌቱዮ፥ በ ቦንቹዋ ኤከነው 
ጊግስ ዎትዶጌቱዮ እ አይ ኬና ቦንቼትያኮኔ ቤሰነው ኮዪስ። 24 ኑን እ 
ጤስዶጌተ፤ ሽን አይሁደ አሳ ግዶ ጠላላፔ ግዴነን፥ አይሁደ ግዴነ አሳ 
ግዶፔከ ጤሲስ።

25 ሆሴአ መጣፈን እ ግዮጌ ሀጋ፤
«ተ አሳ ግዴናጌተ፥

‹ተ አሰ› ጋደ ጤሰነ።
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ታን ሲቀቤነ ዘርያከ፥
‹ተ ሲቅዮጌቶ› ጋደ ጤሰነ።

 26 ‹እንቴ ተ አሰ ግዴኬተ› ግዮጋ ኤት ስይዶ ሄ ሶሁወን፥
ኤት፥ ‹ዴኦ ጦሳ ናተ› ጌቴትድ ጤሴተነ»

ያጌስ። 27 እስያስ እስራኤለ አሳባ ያግድ ሃሰዪስ፤
«እስራኤለ አሰይ አባ መተን ዴእየ ሸፍያ ኬነ ግድያኮከ፥
ኤተፔ አመርዳጌቱ ጠላለይ አተነ።

 28 አይስ ጊኮ፥ ጎደይ ሰኣ ቦለን ዴእየ አሰ ኡባ ቦል
ኤሱወን ፖልድ ፕርደነ»

ያጊስ። 29 እስያስ ከሴትድ፥
«ኡባፔ ዎልቃመ ጎደይ ኑዮ
አመርደ ዘሬተ አሼናኮ፥

ኑን ሰዶመ ከተማዳንኔ
ገሞረ ከተማደን ሀንደሽን»

ያግድ ሃሰዪስ።
30 ያትን፥ ኑን ዎይገኔ? ጥሎቴታ ኮይቤነ አይሁደ ግዴነ አሰይ 

አመኑወን ጥሊስ፤ 31 ሽን እስራኤለ አሰይ በንተነ ጥልስየ ህግያ ኮይዳጌት 
ሄ ህግያ ዴምቦኮነ። 32-33 አይስ ዴምቦኮና? ኤት ኦሱዋነፔ አትን፥ 
አመኑወን ጥሎቴታ ኮይቤነ ግሸሰ። ኤት ጦሳ መጣፈይ፥

«አኬክቴ፤ ታን ጥዮኔን አሳ ጡብየ ሹቻ፥
ኤተ ኦግየ ዛላ ዎተነ።

ሽን ኣን አመንየ ኦንኔ ዬለቴነ»
ያግድ ሃሰይዮ ጡብየ ሹቸን ጡቤትዶሶነ።

እስራኤለ አሰይ ጦሳ ኦግያ ካልቤነ

10  1 ተ እሸቶ፥ ታን እስራኤለ አሳዮ ተ ኩሜተ ዎዘናፔ አሞትዮጌኔ 
ጦሳ ዎስዮጌ ኤት አተናሰ፤ 2 አይስ ጊኮ፥ ኤት ጦሰው ኦተነው 

ኬህ ኮይዮጋ ታን መርከተይስ፤ ሽን ኤት ጦሰው ኦተነው ኬህ ኮይዮ ኮሸይ 
ቱሙ ኤረቴታፔ ግዴነ። 3 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ አሳ ጥልስዮ ኦግያ ኤት 
ኤሬነን፥ በንተ ሁጴ ጥሎቴታ ኤሰነው ኮይዶሶነ፤ ቀስ በንተ ሁጴን ጦሰይ 
አሳ ጥልስዮ ኦግየው ሃሬትቦኮነ። 4 አይስ ጊኮ፥ አመንደ ኡበይ ጥለናደን፥ 
ክርስቶስ ህግየው ዎልቃ ጠይሲስ።

አቶቴተይ ኡባሰ
5 አስ ህግየው አዘዜትድ ጥልዮበው ሙሴ፥ «ህጌ አዘዝዮጋ ኦትየ 

ኦንኔ ሄ ህግየን ፐጠ ዴአነ» ያግድ ጣፊስ፤ 6 ሽን አመኑወን ጥልዮበው 
ጌቴትዳጌ ሀጋ፤ «ኔ ዎዘነን፥ ‹ኦን ሰሉዋ ፑዴ ባኔ?› ያጎፐ። ሄጌ 
ክርስቶሰ ዱጌ ዎተናሰ፤ 7 ዎይኮ፥ ‹ዱጌ ሰኣ ገርስ ዎዸነይ ኦኔ?› ጎፐ። 
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ሄጌ ክርስቶሰ ሀይቁዋፔ ዴንተናሰ። 8 ሽን እ ግዮጌ ሀጋ፤ ‹ጦሳ ቃለይ ኔ 
መታነ፤ ኔ ዶናንኔ ኔ ዎዘነን ዴኤስ› ጌቴቲስ» ያጌስ፤ ሄጌከ ኑን እንቴዮ 
ዮትዮ አመኑዋ ቃላ።

9 ኔን፥ «ዬሱስ ጎዳ» ጋደ ኔ ዶነን መርከትኮ፥ ቀስ ጦሰይ ሀይቁዋፔ አ 
ዴንትዶጋ ኔ ዎዘነን አመንኮ፥ ኔን አተነ። 10 አይስ ጊኮ፥ አስ በ ዎዘነን 
አመንድ ጥሌስ፤ በ ዶነንከ መርከትድ አቴስ። 11 ጦሳ መጣፈይ፥ «ኣን 
አመንየ ኦንኔ ዬለቴነ» ያጌስ። 12 አይሁደ አሳኔ አይሁደ ግዴነ አሳ ግዶን 
ዱመቴት ባወ፤ እስ ጦሰይ ኡባ ጎዳ፤ እ በነ ጤስየ ኡበቱዮ ደሮ ኬሀ። 
13 አይስ ጊኮ፥ ጦሳ መጣፈይ፥ «ጎዳ ሱንታ ጤስየ ኦንኔ አተነ» ያጌስ።

14 ያትን፥ ኤት አ አመንቤናጌተ ግድኮ፥ ዋትድ አ ጤሰነው 
ደንደይዮና? ቀስ ቃላ ስይቤናጌት ዋን አመነነው ደንደይዮና? ቃላ 
ዮትያብ ጠይኮ፥ ኤት ዋን ስየነው ደንደይዮና? 15 ቀስ ቃላ ዮትያጌት 
ኪቴቴነን አግኮ፥ ኪተይ ዋንድ ኦዴተነው ደንደዪ? አይስ ጊኮ፥ ጦሳ 
መጣፈይ፥ «ኡፈይስየ ምሽራቹዋ ዮትያጌቱ ቶሆት አይበ ሎእዮና!» 
ያጌስ።

16 ሽን ኤት ኡበይ ዎንጌልየው አዘዜትቦኮነ፤ አይስ ጊኮ እስያስ፥ «ተ 
ጎደው፥ ኑን መርከትዶጋ ኦን አመንዴ?» ያጊስ። 17 ስም አስ ቃላ ስይድ 
አመኔስ፤ ቀስ እስ ኡረይ ክርስቶሰ ቃላ ዮትን ስዬስ።

18 ሽን ኤት ቃላ ስይቤናጌ ቱሜ ጋደ ታን ኦይቸይስ። ቱመ ኤት 
ስይዶሶነ፤ ጦሳ መጣፈይ፥

«ኤተ ሃሰያ ጬንጉርሰይ
ሰአ ኡበን ላሌቲስ፤

ኤተ ቃለይከ ሰኣ ገጣ ገኪስ»
ያጌስ። 19 ሽን እስራኤለ አሰት ኤርቦኮናዬ ጋደ ታን ኦይቸይስ። ሙሴ 
ከሴ፥

«ታን እንቴነ አሰ ግዴነ አሰቱን ምሽሰነ፤
ቀስ ኤየ አሰቱን ታን እንቴነ ሀንቄትሰነ»

ያጊስ። 20 ቀስ እስያስ ደሮ ጠልድ፥
«ተነ ኮይቤናጌቱዮ ቤታስ፤
ተነ ኦይችቤናጌቱዮከ ቆንጫስ»

ያጌስ። 21 ሽን እስራኤለቱባ እ ሃሰዪድ፥
«ገለሳ ኡባ አዘዜቴናጌቱዮኔ
ተባ እጥያጌቱዮ ተ ኩሽያ ምጫስ»

ያጌስ።

ጦሰይ እስራኤለ አሳ ዉርስ ኦልቤነ

11  1 ያትን፥ ጦሰይ በ አሳ እጥዴዬ ጋደ ኦይቾ? ሙሌከ ግዴነ፤ አይስ 
ጊኮ፥ ታን ተ ሁጴን እስራኤለ አሰ፤ አብረሃመ ዘሬ፤ ብንያመ 

ሮሜ 10 ,  11



299

 

11፡1 ፕልፕ 3፡5 11፡3 1ከዎ 19፡10፥ 14 11፡4 1ከዎ 19፡18 
11፡8 ዛር 29፡4፤ እስ 29፡10 

ቆሞ። 2 ጦሰይ ኮይሮ ዶርዶ በ አሰተ እጤነ፤ ጦሳ መጣፈይ፥ ኤላሰ 
ታርክያ ግዶን፥ ኤላስ እስራኤለተ ጦሳ ስንተን ዋት ሞትያኮ፥ እንቴ 
ኤሬተ፤ 3 «ጎደው፥ ኤት ኔ ሱንተን ሀነነባ ዮትያጌተ ዎርዶሶነ፤ ኔ 
የርሽዮሳከ ቆልዶሶነ። ያትን፥ ታን ተርከ አታስ፤ ቀስ ኤት ተነከ ዎረነው 
ኮዮሶነ» ያጊስ።

4 ጦሰይ አዮ ዎይግ ዛርዴ? «ታን በኣለዮ ጉልበትቤነ ላፑን ሸኡ አሳ 
ታዮ አሻስ» ያጊስ።

5 ሄጋደንከ ቀስ ሀ ዎድየን፥ ጦሰይ በ ኣሮ ኬሀቴተን ዶርዶ አመርደ 
አሰት ዴኦሶነ። 6 ሽን እ በ ኣሮ ኬሀቴተን ዶሪስፔ አትን፥ ኤተ ኦሱወን 
ኤተ ዶርቤነ፤ ሄጌ ጠይኮ፥ አ ኣሮ ኬሀቴተይ ቱሙ ኣሮ ኬሀቴተ ግዴነ።

7 ያትን፥ አይቤ? እስራኤለ አሰት በንተ ኮይዮባ ዴምቦኮነ፤ ሽን 
ጦሰይ ዶርዶ አመርዳጌት ዴምዶሶነ፤ ጦሰይ ህንኮት በ ጤስዮጋ ስዬናደን 
ቱልሲስ። 8 ሄጋደንከ፥ ጦሳ መጣፈይ፥

«ጦሰይ ኤት በንተ አይፍየን ቤኤናዳንኔ
በንተ ሀይተን ስዬናደን፥

ሀኖ ገከናስ ኤተው አዘለ አያና እሚስ»
ያጌስ። 9 ቀስ ዳውት ያጌስ፤

«ኤት ምዮ መሶቤ ኤተ ኦይቅድ ቀቾ፤
ኤተ ጉፈንቶ፤ ጦሰይ ኤተ ሴሮ።

 10 ኤት ጤሌናደን፥ ኤተ አይፌ ጎዜቶ፤
ኡበ ዎዴ በንተ ሜቱወን ቁንድ ዴኦነ»

ያጌስ።
11 ያትን፥ አይሁደት ጡቤትዶ ዎዴ፥ ዴንዴናደን ኩንድዶናዬ ጋደ 

ኦይቾ? ሙሌከ ግዴነ፤ ሽን ኤት ነገራ ኦትዶ ግሸው፥ አቶቴተይ ኤት 
አይሁደ ግዴነ አሰተ ቀናተናደን፥ አይሁደ ግዴነ አሰው ዪስ፤ 12 ሽን 
አይሁደት ነገራ ኦትዶ ግሸው፥ ሰአው ደሮ አንጆይ ዪስ፤ ቀስ ኤተ 
ኩንዴተይከ አይሁደ ግዴነ አሰው ደሮ አንጁዋ ኤሂስ፤ ያትን፥ አይሁደት 
ሙሌረ ጉጄትዮ ዎዴ፥ አንጆይ አይ ኬነ ደረኔሸ!

አመንየ አሰይ አተነ አቴታ
13 ሽን ታን ሀእ እንቴዮ፥ አይሁደ ግዴነ አሳዮ ሃሰየይስ፤ ታን አይሁደ 

ግዴነ አሳዮ ዬሱስ ኪትዶጋ ግድዮጋደንከ፥ ተ ኦሱዋ ሰበነ፤ 14 ታን ተ ዘሬ 
ግድየ አሰተ ቀናትያጌተ ኦትኮ፥ ኦን ኤሪ ኤተፔ አመርዳጌተ አሼነን አግኬ። 
15 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ ኤተ እጥዶ ዎዴ፥ ሀ ሰአይ ጦሳረ ስጌቲስ፤ ያትን፥ 
ጦሰይ ኤተ ሺሽ ኤክዮ ዎዴ፥ ሀይቅዳጌ ዴኦ ዴመናፔ አትን፥ አይብ ሀነኔ?

16 ኮይሮ ሜንትዶ በሶ ኦይታ ጦሰው እምኮ፥ ሙሜ ኦይተይ ቀስ አባ፤ 
ምተው ጠጱዋ አዮ እምያባ ግድኮ፥ ተሼ ኡበይከ ቀስ አባ። 17 ሽን ገዴን 
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11፡27 ኤርማ 31፡33-34 

ቶክዶ ዎገራ ተሽያፔ እሶተ እሶተ ከርዶሰን፥ ኔነ ዎረን ሞክደ ዎገረ መላ 
ሄ ዎገራረ ገት ቀችደ፤ ቀችን ኔን ቀስ ዘይቴ ክይዮ ዎገራ ጠጱዋረ እስፔ 
ዴኣሰ። 18 ስም ኔን ሄ ከሬት ዎዽደ ተሼቱ ቦል ኦቶሬተነው ቤሴነ፤ ሽን 
ኔን ኦቶሬትያባ ግድኮከ፥ ጠጶይ ኔነ ቶኬስፔ አትን፥ ኔን ጠጱዋ ቶኬናጋ 
አኬከ።

19 ሄጋ ግሸው ኔን፥ «ኤ፤ ሽን ተሼት ታን ኤተ ሶሁወን ጌለናደን 
ከሬትዶሶነ» ያገነ፤ 20 ሄጌ ቱመ፤ ኤት አመንቤነ ግሸው፥ ከሬትዶሶነ፤ 
ኔን አመንዶ ግሸው፥ ሄ ሶሁወን ኤቀደሰ፤ ሽን የየናፔ አትን፥ ኦቶሮ 
ቆፋ ቆፖፐ። 21 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ ሜሬተ ተሼ መለቱዮ፥ አይሁደቱዮ 
ቀሬትቤናጋ ግድኮ፥ ኔዮ ቀሬትያባ ምሰቲ?

22 ስም ጦሳ ኬሀቴታኔ ሜቄታ ኢተቴታ ቤአ። ኩንድዳጌቱዮ እ ሜቄታ 
ኢቴስ፤ ሽን ኔን አ ኬሀቴተን ምነደ ዴእኮ፥ እ ኔዮ ኬሀ፤ ሄጌ ጠይኮ፥ 
ኔንከ ቀስ ከሬተነ። 23 አይሁደትከ ቀስ አመኔነን እጥዮጋ አግኮ፥ ጦሰይ 
ከሴ ኤት ዴእዮሰን ዛርድ ዎተነ፤ አይስ ጊኮ፥ እ ኤተ ዛርድ ዎተነው 
ደንደዬስ። 24 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ ኔነ ዎረን ዴእየ ዎገራፔ ቀንጥድ፥ ኔ 
ሜሬታደን ግዴነን ገዴን ቶክዶ ዎገራረ ገት ቀችደባ ግድኮ፥ ያትን፥ ሄ 
ከሬት ዎዽደ ተሼተ ዛሬትድ፥ ኤተ አኑዋረ ገት ቀቸነው፥ አ አይብ 
ወይሰኔ?

ጦሳ ማሮተይ ኡባሰ
25 ተ እሸቶ፥ ታን እንቴ ኤረናደን ኮይዮ ቱሙ ጡረ ዮሆይ ዴኤስ፤ 

ሄጌ እንቴ እንቴነ እንቴርከ፥ ኑን ኣዽደ ኤረንቸ ያግድ ቆፕዮጋ ቴቄስ፤ 
እስራኤለ አሳፔ በገይ ስዬነን እጢስ፤ ሽን ሄ ስዬነን እጥዮጌ አይሁደ 
ግዴነ አሳ ኩሜተ ቆደይ ጦሳኮ ገከናስ ገምአነ። 26 ሄጋደንከ፥ እስራኤለ 
አሰይ ኡበይ አተነ፤ ጦሳ መጣፈይ ሀጋደን ያጌስ፤

«አሽያጌ ጥዮኔ ግዮ ከተማፔ ያነ፤
ዪድ፥ ነገረ ኦሶ ኡባ ያቆበ ዘርያፔ ድገነ።

 27 ታን ኤተ ነገራ አቶ ያግዮ ዎዴ፥
ኤታረ ማጬተነ ማቸይ ሀጋ»

ያጌስ።
28 አይሁደ ግዴነ አሰቶ፥ አይሁደት ዎንጌልያ ምሽራቹዋ በጋረ እንቴ 

ግሸው፥ ጦሳረ ሞርኬ፤ ሽን ጦሳ ዶሩዋ በጋረ ኣወቱ ግሸው፥ ኤት እ 
ሲቅዮጌተ። 29 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ በ እምዶጋ ጉዬ ኤኬነ፤ ቀስ በ ዶርዶጋ 
እጣስ ጌነ። 30 አይሁደ ግዴናጌቶ፥ ጦሰው እንቴ ከሴ አዘዜትቤኬተ፤ ሽን 
አይሁደት አዘዜቴነን እጥዶ ግሸው፥ ጦሳ ማሮቴታ ሀእ እንቴ ኤክዴተ። 
31 ሄጋደን፥ እንቴ ኤክዶ ማሮቴታ ግሸው፥ አይሁደት ቀስ ጦሳ ማሮቴታ 
ሀእ ኤከናደን፥ ጦሰው አዘዜቴነን እጥዶሶነ። 32 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ አሰ 
ኡባ ማረነ መለ፥ አሰይ ኡበይ አዮ አዘዜቴነን እጥዮ ሀኖተን ቀቺስ።
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11፡33 እስ 55፡8 11፡35 እዮ 41፡11 11፡36 1ቆሮ 8፡6 12፡4-5 1ቆሮ 12፡12 
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33 ጦሳ ዱሬቴተይ አይ ኬነ ደሮ? አ ሀዮይኔ አ ኤረቴተይ አይ ኬነ 
ጦቄ? አ ፕርዳ ዮተነይ ኦኔ? እ በ ኦትዮጋ አይስ ኦትያኮ፥ ኦኔ አኬክየይ? 
34 ሄጋ ጦሳ መጣፈይ፥ «ጎዳ ዎዘና ኤርየይ ኦኔ? አ ዞረነው ደንደይየይ 
ኦኔ? 35 ዎይኮ በ ኩሽያ ዛረነ መለ፥ አው አይበኮ እምደይ ዴኢ?» ያጌስ።

36 አይስ ጊኮ፥ ኡበባ እ ሜዺስ፤ ቀስ ኡበበይከ ኣንኔ አዮኔ ዴኤስ፤ 
ጦሰው ሜርነው ቦንቾይ ግዶ። አምንእ።

ጦሰይ ኦተነው ኑን ዋንድ ዴአነው ኮሺ?

12  1 ሄጋ ግሸው፥ ተ እሸቶ፥ እንቴ እንቴ አሰቴታ ጦሳ ኡፈይስየ 
ዴኦኔ ጌሸ የርሾ ኦትድ፥ ጦሰው ሺሸናደን፥ ታን እንቴነ ጦሳ 

ማሮቴተን ዎሰይስ፤ ጦሰው እንቴ ጎይነነው ቤስየ ቱሙ ኦጌ ሄጋ። 
2 ጦሰይ እንቴ ቆፋ ሙሜረ ዱመይድ፥ እንቴነ ላሞፔ አትን፥ ሀ ሰኣ አሳ 
ምለቶፕቴ፤ ሄ ዎዴ እንቴ ጦሰይ ኮይዮብ፥ ሎኦብ፥ አ ኡፈይስያብኔ ቀስ 
ኩሜተብ አይበኮ ኤረነ።

3 ጦሰይ ተው እምዶ ኣሮ ኬሀቴተን ታን እንቴዮ ዮተይስ፤ እንቴ 
ቆፐነው ቤስያጋፔ ኣትድ፥ ኦቶሩወን ቆፖፕቴ፤ ሄጋ አግድ፥ ዎዘናመ 
አሰደን ቆፕቴ፤ ጦሰይ እንቴዮ ሁጵየን ሁጵየን እምዶ አመኑዋ ኬነን 
እንቴ ቦል ፕርድቴ፤ 4 ኑ እስ ቦላ ግዶን፥ ደሮ ቦላ ቆሞት ዴኦሶነ፤ ሄ 
ቆሞቱ ኡበውከ ዱመ ዱመ ኦሶይ ዴኤስ። 5 ሄጋደን፥ ኑን ደሮ አሰ 
ግድኮከ፥ ክርስቶሰ በጋረ እስ አሰ፤ ቀስ ኑን እስ አሰቴታ ቆሞቱደን፥ 
እሶይ እሱዋረ ኦይቄት ኡትደ። 6 ጦሰይ ኑዮ እምዶ ኣሮ ኬሀቴተን ዱመ 
ዱመ እሞይ ዴኤስ፤ ኑ እሞይ ጦሳ ቃላ ዮትዮባ ግድኮ፥ ኑዮ ዴእየ 
አመኑዋ ኬና ኦተነው ቤሴስ፤ 7 ኦትዮባ ግድኮ፥ ሄ ኦሱወን ምነነው 
ቤሴስ፤ ተማርስዮባ ግድኮ፥ ሄ ተማርሱወን ምነነው ቤሴስ። 8 ሀረተ 
ምንቴትዮባ ግድኮ፥ ሄ ኣን ምነነው ቤሴስ፤ በው ዴእያባፔ ሀረቱዮ እምየ 
ኦንኔ ዎዘነፔ እሞ፤ ማት ዴእዮ ኡረይ ምንት ኦተነው ቤሴስ፤ ሀረቱዮ 
ኬህየ ኡረይ ኡፈይሰን ኬሀነው ቤሴስ።

9 እንቴ ሲቆይ አሰ ቤሰነው ሲቄትዮባ ግደነው ቤሴነ፤ ኢተባ እጥቴ፤ 
ሎኦባ ምንትድ ኦይቅቴ፤ 10 እሶይ እሱዋረ እሸንቱደን ሲቄትቴ፤ እሶይ 
እሱዋ ቦንችዮገን ኡፈይትቴ፤ 11 ምን ኦትቴ፤ አዘሎፕቴ፤ እንቴ ኩሜተ 
ዎዘናፔ ጎደው ኦትቴ። 12 ጦሰይ እንቴዮ እመነ ጊዶገን ኡፈይትቴ፤ 
ዋይየን ጌንጭቴ፤ ኡበ ዎዴ ጦሳ ዎስቴ፤ 13 ጌሸተ ኮሽያበን ማድቴ፤ 
እመታ ሞክቴ።

14 እንቴነ ዬዴትያጌተ አንጅቴ፤ ኤተ አንጀናፔ አትን፥ ቀንጎፕቴ። 
15 ኡፈይትያጌቱረ ኡፈይትቴ፤ ዬክያጌቱረከ ዬክቴ፤ 16 አሰ ኡበው 
እስ መለ ቆፋ ቆፕቴ፤ ኦትዮባ ኡበን እንቴነ ቶችድ ዴእቴፔ አትን፥ 
ኦቶሬቶፕቴ፤ እንቴነ እንቴ ሁጴን ኣዽደ ኤረንቸ ጊድ ቆፖፕቴ።
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12፡19 ዛር 32፡35 12፡19 ዛር 32፡35 
13፡9 ኬሳ 20፡13-15፥ 17፤ ዛር 5፡17-19፥ 21፤ ዎጋ 19፡18 

17 ኦንኔ እንቴዮ ኢተባ ኦትኮ፥ ሄ ኡረው ኢተባ ኦት ዛሮፕቴ፤ አሰ ኡበው 
ሎኦባ ኦተነው ቆፕቴ። 18 አሰ ኡባረ ሰሮቴተን ዴአነው፥ እንቴ በጋረ፥ 
እንቴዮ ደንደዬትደባ ኡባ ኦትቴ። 19 ተ እሸቶ፥ እንቴ እንቴ ሁጴን አሰው 
ሀሎ ኬሶፕቴ። ጦሰይ አ ሀንቁዋስ አ አጊግቴ። አይስ ጊኮ፥ ጦሳ መጣፈይ፥

«ጎደይ፥ ‹ታን ሀሉዋ ኬሰነ፤
ታን ኩሽያ ዛረነ› ያጌስ»

ያጌስ።
20 ሽን ጦሳ መጣፈይ፥
«ኔ ሞርኬ ነምሴትኮ፥ ምዘ።
ሳሜትኮ፥ ኡሸ።

አይስ ጊኮ፥ ኔን ሄጋ ኦትዮገን
አ ሁጵየን ተማ ቦንቁዋ ቆለነ»

ያጌስ።
21 ኢተባ ሎኦበን ጦነፔ አትን፥ ኢተበይ ኔነ ጦኖፖ።

ዴርያ ሄምያጌቱስ ሃሬተነው ቤሴስ

13  1 አሰይ ኡበይ ዴርያ ሄምያጌቱዮ ሃሬተነው ቤሴስ፤ አይስ ጊኮ፥ 
ጦሰይ ጌነን ዴእሽን፥ ዴሬ ሄምያብ ዴአነው ደንደዬነ፤ ሀእ ዴእየ 

ሄምያጌትከ ጦሰይ ዎትዶጌተ። 2 ሄጋ ግሸው፥ ሀእ ዴእየ ሄምያጌተ እጥየ 
ኦንኔ ጦሳ አዘዙዋ እጤስ፤ እጥየ ኦንኔ በ ቦል ፕርዳ ኤሄስ፤ 3 አይስ ጊኮ፥ 
ሄምያጌት ኢተባ ኦትያጌተ የሽዮጋፔ አትን፥ ሎኦባ ኦትያጌተ የሾኮነ፤ 
ሄምያጋዮ የዬነን አገነው ኮየይ? ያትኮ፥ ሎኦባ ኦተ፤ እ ኔነ ገለተነ። 4 አይስ 
ጊኮ፥ እ ኔዮ ሎኦባ ኦተነው፥ ጦሰው አሽከረ፤ ሽን ኔን ኢተባ ኦትኮ፥ ኢተባ 
ኦትዳጋ እ ሴርዮ ግሸው፥ አዮ የየ፤ እ ጦሳ አሽከረ፤ ቀስ ኢተባ ኦትያጌቱ 
ቦል ጦሳ ሀንቁዋ እ ኤሄስ። 5 ሄጋ ግሸው፥ ዴርያ ሄምያጌቱዮ አዘዜትዮጌ 
ጦሳ ሀንቁዋ ጠላላሰ ግዴነን፥ እንቴነ ዞርየ ዎዘና ግሸውከ ሃሬተነው ቤሴስ።

6 አይስ ጊኮ፥ ዴርያ ሄምያጌት በንተ ኦሱዋ ኦትዮ ዎዴ፥ ጦሰው ኦትዮ 
ግሸው፥ እንቴ ጊራ ጊርዮጌ ሄጋሰ። 7 ኡበው ቤስያጋ እምቴ፤ ጊራ ጊረነው 
ቤስዮገው ጊርቴ፤ ቀረጣ ቀንጠነው ቤስዮገው ቀንጥቴ፤ የየነው ቤስዮገው 
የይቴ፤ ቦንቾይ ቤስዮጋ ቦንችቴ።

እሶይ እሱዋረ ሲቄትቴ
8 እንቴ እሶይ እሱዋረ ሲቄተናፔ አትን፥ ኦ አጮይኔ እንቴ ቦል ዴኦፖ፤ 

አይስ ጊኮ፥ በ ሾሩዋ ሲቅየ ኦንኔ ህጌ ግዮጋ ፖሊስ። 9 «ሻረሙጦፐ፤ 
ዎሮፐ፤ ዉቆፐ፤ አሰባ አሞቶፐ» ግየ አዘዞትኔ ሀረ አዘዞ ኡበት፥ «ኔ ሾሩዋ 
ኔ ሁጴደን ሲቀ» ግየ አዘዙወን ኩዬቶሶነ። 10 በ ሾሩዋ ሲቅየ ኦንኔ አዮ 
ኢተባ ኦቴነ፤ ሄጋ ግሸው፥ ሾሩዋ ሲቅዮጌ ህጌ ኡበው አዘዜትዮጋ።
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14፡1-6 ቆለ 2፡16 14፡10 2ቆሮ 5፡10 

11 ጥስኩዋፔ እንቴ ቤጎትዮ ሳቴ ሀእ ገክዶ ግሸው፥ ሀ ዎድያ አኬክቴ፤ 
አይስ ጊኮ፥ ኑን ኮይሮ አመንዮ ዎዴፔ፥ ኑን አትዮ ዎዴ ሀእ ኑኮ 
መተቲስ። 12 ቀመይ ኣዸነው ሀኔስ፤ ገለሰይ መተቲስ። ስም ኑን ጡማ 
ኦሱዋ አግድ፥ ፖኡወን ኦሌተነው፥ ቶራ ጎንደልያ ኦይቆስ፤ 13 ገለስ 
ፖኡወን ዴእየ አሰደን፥ አኔ ማረ ዴኦስ፤ ዬታንኔ መቱወን ግዶፖ፤ 
ሻረሙጥዮጋንኔ ሻረሙጠነው ቃቀትዮገን ግዶፖ፤ ፐለማንኔ ቀናትየን 
ግዶፖ። 14 ሽን ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ ቶራ ጎንደልያ ኦይቅቴ፤ እንቴ 
ነገረንቸ አሰቴተይ በ ዎዘና አሙዋ ፖለናደን፥ አው ቆፖፕቴ።

አሰ ቦል ፕርዴነን አግዮጋ

14  1 አመኑወን አዘልየ ኡራ ሺሽ ኤክቴ። ሽን እ በ ሁጴን ቆፕዮበን 
ኣረ ፐለሜቶፕቴ። 2 እስ ኡረ አመኖይ እ አይ ሚንኔ ድጌነ፤ 

ሽን አመኑወን አዘልየ ኡረይ ገዴን ሞክደባ ጠላላ ሜስ። 3 ኡበባ ምየ 
ኡረይ ኡበባ ሜነ ኡራ ከሮፖ፤ ኡበባ ሜነ ኡረይከ ኡበባ ምየ ኡራ 
ቦል ፕርዶፖ፤ አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ አ ሺሽ ኤኪስ። 4 ሀረ አሰ አሽከራ 
ቦል ፕርድያጌ ኔን ኦኔ? እ ኩንድን ዎይ ዴንድን በ ጎዳሰ፤ ሽን ጎደይ አ 
ዴንተነው ደንደይዮ ግሸው፥ እ ኤቀነ።

5 እስ ኡረይ፥ «ህቀ ገለሰይ ሀረ ገለሰቱፔ ኣዼስ» ያግድ ቆፕዮ ዎዴ፥ 
ሀረይ፥ «ኡበ ገለሰትከ እስ መለ» ጊድ ቆፔስ። አሰይ ኡበይ ሁጵየን ሁጵየን 
ሄጋደን አይስ ቆፕያኮ አኬኮ። 6 እስ ገለሳ ሀረ ገለሰቱፔ ኣትድ ቦንችየ ኡረይ 
ጎዳ ቦንቹወው ቦንቼስ፤ ቁመ ምየ ኡረይከ ጎዳ ቦንቹወው ሜስ፤ አይስ ጊኮ፥ 
እ ሄ ቁማ ግሸው፥ ጦሳ ገለቴስ፤ ቁማ ሜናጌከ ጎዳ ቦንቹወው ሜነን አጌስ፤ 
ቀስ ጦሳ ገለቴስ። 7 አይስ ጊኮ፥ ኑፔ ኦንኔ በ ሁጴ ጠላለው ዴኤነ፤ ቀስ ኦንኔ 
በ ሁጴ ጠላለው ሀይቄነ፤ 8 ኑን ፐጠ ዴእኮ፥ ጎደው ዴኦስ፤ ቀስ ሀይቅኮከ፥ 
ጎደው ሀይቆስ። ስም ኑን ፐጠ ዴእን ዎይ ሀይቅን ጎዳሰ።

9 ሄጋ ግሸው፥ ክርስቶስ ፐጠ ዴእያጌቱዮኔ ሀይቅዳጌቱዮ ጎደ ግደነው 
ሀይቅድ፥ ሀይቁዋፔ ዴንዲስ። 10 ያትን፥ ኔን ኔ እሻ ቦል አይስ ፕርደይ? 
ዎይኮ ኔን ኔ እሻ አይስ ከረይ? ኑን ኡበይከ ጦሳ ፕርዳ አራታ ስንተን 
ኤቀነ። 11 አይስ ጊኮ፥ ጦሳ መጣፈይ፥

«‹ታን ጎደይ ተ ዴኡወን ጫቀይስ፤
አሰይ ኡበይ ተ ስንተን ጉልበተነ።

ቀስ ታን ጦሳ ግድዮጋ
አሰይ ኡበይ መርከተነ› ያገይስ»

ያጌስ። 12 ስም ኑን ሁጵየን ሁጵየን ኑባ ጦሰው ዮተነ።

ነገረ ኦሶስ ጋሶ ግዶፐ
13 ሄጋ ግሸው፥ ኑን እሶይ እሱዋ ቦል ፕርድዮጋ ሀጋፔ ስንተው አኔ 

አጎስ። ሽን ኡባፔ ኣትድ፥ እንቴ እሻ ጡብያባ ዎይኮ ነገረን ኦንግያባ 
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ኦቴናደን ቆፋ ቀችቴ። 14 ታን ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሳረ ዴእዮገን፥ በ 
ሁጴን ቱነ ግድደብ በይናጋ ኤረይስኔ አኬከይስ፤ ሽን እስ ኡረይ እስባ 
ቱነ ጊድ ቆፕኮ፥ ሄጌ አው ቱነ ግዴስ። 15 ኔን ምዮባ ግሸው፥ ኔ እሻ 
ቆህኮ፥ ስም ኔን ሲቁወን ዴአከ፤ ክርስቶስ አ ግሸው ሀይቅዶ አሰ ኔ ምዮ 
ቁመን በሾፐ፤ 16 ስም ኔን ሎኦባ ግዮባ አስ ጨዮፖ። 17 አይስ ጊኮ፥ ጦሳ 
ከዎቴተይ ጌሸ አያነይ እምዮ ጥሎቴተ፥ ሰሮቴተኔ ኡፈይሰ ግድዮጋፔ 
አትን፥ ሙሰኔ ኡሸ ግዴነ። 18 አይስ ጊኮ፥ ክርስቶሰዮ ሀጋደን ኦትየ 
ኡረይ ኦንኔ ጦሳ ኡፈይሴስ፤ አሰይከ አ ገለቴስ።

19 ያትኮ፥ አኔ ኑን ሰሮቴተ ኤህያባኔ ኑነ እሱዋ እሱዋረ ምንቴትያባ 
ኡባ ኮዮስ። 20 ጦሳ ኦሱዋ ቁመ ግሸው በሾፐ፤ ቁመ ኡባ ምን አይኮ 
ባወ፤ ሽን ሀረ ኡረ ነገረን ዬግያባ ምየ ኡረው ኢተ። 21 አሾ ሜነን ዎይ 
ኡሸ ኡዬነን አግዮጌ ዎይኮ ኔ እሻ ጡብያባ አይበኔ ኦቴነን አግዮጌ ሎኦ።

22 ሀ ዮሁወን ኔን አመንዮባ ኔፔኔ ጦሳፔ ግዱወን ናገ። እስ ኡረይ 
ሎኦ ጊድ በ ቆፕዶባ ኦትዮ ዎዴ፥ «ታን ሞራስ» ጌነን አግኮ፥ ሄ ኡረይ 
ቱሙ አንጄትዳጋ። 23 ሽን እ በ ምዮባ ስርኮ፥ አ ሜተይ አመኑዋነ ግዴነ 
ግሸው፥ ጦሰይ አ ቦል ፕርዲስ፤ ቀስ አመኖይ በይነን ኦትዶብ አይብኔ 
ነገረ።

አሳ ኡፈይሰነው ቤስዮጋ

15  1 ኑን አመኑወን ምንዳጌት ዳፉረንቸቱ ቶሁዋ ቶከነው ቤሴስ፤ 
ኑን ኑ ጠላላ ኡፈይሰነው ቤሴነ። 2 ኑን ሁጵየን ሁጵየን ኑ እሻ 

ማደነው፥ አመኑወን አ ምንተነውኔ ኡፈይሰነው ቤሴስ። 3 አይስ ጊኮ፥ 
ሀረይ አቶ ክርስቶስከ በነ ኡፈይስቤነ። ሽን ጦሳ መጣፈይ፥ «ኔነ ቦርዳጌት 
ቦርዶ ቦሬ ተ ቦል ዎዺስ» ጊዶጋደን ሀኒስ። 4 ጦሳ መጣፈይ ኑዮ እምዮ 
ጌንጫንኔ ምንቴቱወን ኑን ዴመነ ጊድ ኡፈይሰን ናግ ኡትዶጌ ዴአነ 
መለ፥ ጦሳ መጣፈን ጣፌትደ ኡበበይ ኑነ ተማርሰነው ጣፌቲስ።

5-6 እንቴ ኡበይ እስ ዎዘነ ግድድ፥ እስ ቃለን ጦሳ፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ 
ክርስቶሰ ኣዋ፥ ቦንቸነ መለ፥ ጌንጫኔ ምኖቴታ እምየ ጦሰይ፥ እንቴዮ 
ክርስቶስ ዬሱስ ኦትዶጋደን፥ እሶይ እሱዋረ እስፔ ዴእዮ እስ ቆፋ እሞ።

ጰውሎሰ ኦሱዋኔ አመኔነ አሳዮ ገክደ ምሽራቹዋ ቃላ
7 ሄጋ ግሸው፥ ክርስቶስ እንቴነ ሞክዶጋደን፥ ጦሳ ቦንቹወው እሶይ 

እሱዋ ሞክቴ። 8-9 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ አመኔትዳጋ ግድዮጋ ኤርሰነው፥ 
ጦሰይ ኣወቱዮ እመነ ጊዶጋ ቱመየነውኔ አይሁደ ግዴነ አሰይ ጦሳ አ 
ማሮቴታ ግሸው ቦንቸነው ክርስቶስ አይሁደቱዮ አሽከረ ግድዶጋ እንቴዮ 
ኦደይስ። ሄጋ ጦሳ መጣፈይ ያጌስ፤

«ሄጋ ግሸው፥ ታን ኔነ
አይሁደ ግዴነ አሳ ግዶን ገለተነ፤
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ኔ ሱንታከ ሰበነ»
ያጌስ። 10 ቀስከ፥

«አይሁደ ግዴነ አሰቶ፥
ጦሳ አሰቱረ ኡፈይትቴ»

ያጌስ። 11 ቀስከ ጉጅድ፥
«እንቴኖ፥ አይሁደ ግዴነ አሰቶ ኡበው፥
ጎዳ ገለትቴ፤ አሰው ኡበው፥ አ ገለትቴ»

ያጌስ። 12 ቀስከ እስያስ፥
«እሴየ ዘሬ ያነ፤
ዪድ አይሁደ ግዴነ አሳ ሃረነው ዴንደነ።

ቀስ ኤት አ በጋረ ዴመነ
ጊድ ኡፈይሰን ናገነ»

ያጌስ።
13 እንቴ ኤከነ ጊድ ኡፈይሰን ናግዮጌ ጌሸ አያና ዎልቀን ድጨናደን፥ 

እንቴዮ እመነ ጊደ ጦሰይ፥ እንቴ አ አመንዮ ግሸው፥ እንቴዮ ኡፈይሳኔ 
ሰሮቴታ ኩንትድ እሞ።

ጰውሎስ ጠልድ ጣፍዶ ጋሶተ
14 ተ እሸቶ፥ እንቴነን ሎኦቴተይኔ ኤረቴተ ኡበይ ኩምዶጋኔ ቀስ 

እሶይ እሱዋ ዞረነው ደንደይዮጋ ታን ተ ሁጴን ኤራስ። 15-16 ሽን ታን 
እንቴነ እስባ እስባ ጉጀ ሀሰይሰነው፥ ሀ ደብዳብያ ግዶን አይኔ የዬነን 
እንቴዮ ጣፋስ፤ ታን ክርስቶስ ዬሱሰ አሽከረ ግደደ፥ አይሁደ ግዴነ 
አሰው ኦተናደን፥ ጦሰይ ታዮ ኣሮ ኬሀቴታ እምዶ ግሸው፥ ታን አይኔ 
የየቤይኬ፤ አይሁደ ግዴነ አሰይ ጌሸ አያና በጋረ ጦሰው ጌሸ ግድድ፥ አ 
ኡፈይስየ የርሾ ግደናደን፥ ጦሳ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮትዮገን ቄሴደን 
ኦተይስ።

17 ሄጋ ግሸው፥ ታን ክርስቶስ ዬሱሰን ግደደ ጦሰው ኦትዮበን 
ጬቄተነው ደንደየይስ። 18-19 አይሁደ ግዴነ አሰይ ጦሰው አዘዜተናደን፥ 
ክርስቶስ ተ በጋረ ቃለን፥ ኦሱወን፥ መላታ ዎልቀን፥ ጦሰይ ኦትዮ 
መላታ ዎልቃንኔ ጌሸ አያና ዎልቀን ኦትዶጋ ጠላላ ታን ዮተናፔ አትን፥ 
ሀረባ ዮተነው ጠልኬ፤ ሄጋ ግሸው፥ ዬሩሰላሜፔ ዶመደ፥ እልዋርቆነ 
ግዮ ቢታ ገከናስ ዩየደ፥ ክርስቶሰ ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዉርሰ ዮታስ። 
20 ሄጋደንከ፥ ታን ሀረ አስ ዶምዶጋ ቦለን ዶሜናደን፥ ክርስቶሰ ሱንተይ 
ጤሴትቤነሰን ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮተነው አሞታስ። 21 ሽን ጦሳ 
መጣፈይ፥

«አበይ ኦዴትቤናጌት አ ቤአነ፤
ቀስ አባ ስይቤናጌት አኬከነ»

ያጌስ።

ሮሜ 15
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15፡22 ሮሜ 1፡13 15፡25-26 1ቆሮ 16፡1-4 15፡27 1ቆሮ 9፡11 
16፡3 ኦሱ 18፡2 

ጰውሎስ ሮሜ ባነው ሀልቺስ
22 ሄጋ ግሸው፥ ታን ደሮቶ እንቴኮ ያነው ኮያስ፤ ሽን ያነው 

ደንደየቤይኬ። 23 ሽን ታን ሀእ ሀ ቢተን ተ ኦሱዋ ዉርስዶ ግሸውኔ ደሮ 
ለይታፔ ዶመደ እንቴነ ባደ ቤአነው ላሞትዶ ግሸው 24 ሀእከ እንቴኮ ባነ 
ያገደ ቆፐይስ፤ ታን እስፔኔ ግዮ ቢታ በይደ እንቴነ ቤአነው ኮየይስ፤ ቀስ 
አመርደ ዎድያ እንቴነ ቤአደ ኡፈይቶጋፔ ጉይየን፥ እስፔኔ ቢሽን፥ እንቴ 
ተነ ማደነ መለ ኮየይስ።

25 ሽን ሀእ ታን ጌሸቱዮ ኦተነው፥ ዬሩሰላሜ በይስ። 26 አይስ ጊኮ፥ 
መቅዶንያኔ አካይያ ግዮ ቢተቱን ዴእየ ዎሰ ኬታ አሰይ ጌሸት ዬሩሰላሜን 
ዴእያጌቱ ግዶን ዴእየ ህዬሰቱስ ሚሸ እመነው ኮይዶሶነ። 27 ኤት በንተ 
ሁጴን ሀጋ ኦተነው ቆፋ ቀችዶሶነ። ሽን ኤት ሄ ህዬሰተ ማደናጌ ኤተው 
አጮይ ዴኤስ፤ አይስ ጊኮ፥ አይሁደት በንተ አያና አንጁዋ አይሁደ 
ግዴነ አሰቱረ ሻክደባ ግድኮ፥ አይሁደ ግዴነ አሰትከ ቀስ በንተው 
ዴእደበን አይሁደተ ማደነው ቤሴስ። 28 ሄጋ ግሸው፥ ታን ሀ ኦሱዋ 
ዉርስዶጋፔ ጉይያንኔ ኤተው ሺቅደ ሚሻ ሙሌረ እምዶጋፔ ጉይየን፥ 
እስፔኔ ባነ፤ በይደ እንቴ መታረ ኣዸነ። 29 ታን እንቴኮ ብዮ ዎዴ፥ 
ክርስቶሰ አንጆይ ተነን ኩምን ባናጋ ኤረይስ።

30 ተ እሸቶ፥ ተው ጦሳ እንቴ ዎሲድ፥ ዎሰን እንቴ ተናረ ምነናደን፥ 
ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ በጋረኔ ጌሸ አያነይ እምዮ ሲቆቴተን ታን እንቴነ 
ዎሰይስ። 31 ታን ይሁደን ዴእየ አመኔናጌቱፔ አተናዳንኔ ቀስ ታን 
ዬሩሰላሜን ኦትዮ ኦሶይ ያን ዴእየ ጌሸተ ኡፈይስያጋ ግደናደን፥ ጦሳ 
ዎስቴ። 32 ቀስ ጦሰይ ጊኮ፥ ታን እንቴኮ ኡፈይሰን ባደ እንቴ መተን 
ሼምፐነ። 33 ሰሮቴታ ጦሰይ እንቴናረ ኡባረ ግዶ። አምንእ።

ሰሮታ

16  1 ክንክርያ ግዮ ከተመን ዴእየ ዎሰ ኬተን ኦትየ ኑ ምችያ ፔበ 
ሎኦ መጫሰ ግድዮጋ ታን እንቴነ ኤርሰይስ። 2 እንቴ ኦ ጌሸት ጎዳ 

ሱንተን ሞክዮጋደን ሞክቴ፤ ቀስ አ እንቴፔ ኮይዮበይ አይበ ግድኮከ፥ ኦ 
ማድቴ፤ አይስ ጊኮ፥ አ በ ሁጴን ደሮ አሳ ማዳሱ፤ ቀስ ተነ ተ ሁጴንከ 
ኬህ ማዳሱ።

3 ክርስቶስ ዬሱሰ ኦሱዋ ተናረ እስፔ ኦትየ ጵርስቅልዮኔ አቂለዮ ተ 
ሰሮታ ዮትቴ። 4 ኤት ተ ሼምፑዋ ግሸው፥ በንተ ሼምፑዋ ኣት እምዶሶነ። 
ኤተ ተ ጠላለ ግዴነን፥ አይሁደ ግዴነ አሳ ዎሰ ኬተ ኡበይከ ገለቴስ። 
5 ቀስ በንተ ኬታ ዎሰ ኬተ ኦትድ ሺቅየ አሳ ኡባ ሰሮ ጊቴ፤ እስያ ቢተን 
ክርስቶሰ ኮይሮ አመንደ ኤፐኔቶሰው፥ ታን ሲቅዮገው፥ ተ ሰሮታ ዮትቴ። 
6 እንቴዮ ኬህ ዳፉርደ መይራሞ ሰሮ ጊቴ። 7 ተናረ ቀሾ ኬተን ዴእደ ተ 
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16፡13 መር 15፡21 16፡21 ኦሱ 16፡1 
16፡23 ኦሱ 19፡29፤ 1ቆሮ 1፡14፤ 2ጥሞ 4፡20 

ደቦ አይሁደተ፥ አንድሮንቆሰኔ ዩንያሰ ሰሮ ጊቴ። ዬሱስ ኪትዶጌቱ ግዶን 
ኤት ደሮ ኤሬትዳጌተ። ቀስ ኤት ክርስቶሰ ታፔ ከሴ አመንዶሶነ።

8 ጎዳረ እስፔቴተን ዴእየ ተ ሲቆ ለግያ አምፕልየቶሰዮ ተ ሰሮታ 
ዮትቴ። 9 ክርስቶሰ ኦሱዋ ኑናረ እስፔ ኦትየ ኡርባኖሰኔ ታን ሲቅዮ 
እስተኩሰ ሰሮ ጊቴ። 10 ክርስቶሳረ እ ዴእዮጌ ኤሬትን ገለቴትደ 
አጴሊሰዮ ተ ሰሮታ ዮትቴ፤ አርስጦብሎሰ ሶ አሰውከ ተ ሰሮታ ዮትቴ። 
11 ተ ደቦ ሄሮድዮነኔ ክርስቶሰ አመንየ ነርሲሰሰ ሶ አሳ ሰሮ ጊቴ።

12 ጎዳ ኦሱወን ዳፉርየ ትሩፈይነኔ ትሩፎሰ ሰሮ ጊቴ፤ ቀስ ጎደው ደሮ 
ዳፉረደ ኦትየ ሲቅዮ ፔርሲሶ ሰሮ ጊቴ። 13 ጎዳ ኦሱወን ኬህ ኤሬትደ 
ሩፎሰዮኔ ተነ በ ነአደን ማድደ አ ኣዬዮ ተ ሰሮታ ዮትቴ። 14 ተ ሰሮታ 
አስንክሪቶሰዮ፥ ፕሌጎነዮ፥ ሄርሜሰዮ፥ ፐትሮባሰዮኔ ኤታረ ዴእየ አመንየ 
እሸንቱ ኡባዮ ዮትቴ። 15 ፕሌጎነ፥ ዩሎ፥ ኔርያ፥ አ ምችዮ፥ ኦሉምፖሰኔ 
ኤታረ ዴእየ ጌሸተ ኡባ ሰሮ ጊቴ።

16 ጌሸ አሰዮ ቤስየ ዬሬታ ዬሬትድ፥ እሶይ እሱዋ ሰሮትቴ፤ ክርስቶሰ 
ዎሰ ኬተ ኡበት እንቴነ ሰሮ ያጎሶነ።

ዉርሴተ ዞርያ
17 ተ እሸቶ፥ አሳ ግዶን ሻሆቴታ ሜዽያጌተ፥ አሳ አመኑወው ጡቤ 

ግድያጌተኔ እንቴ ተማርዶ ትምርትያረ ገይቴናጋ ተማርስያጌተ አኬከናደን፥ 
ታን እንቴነ ዎሰይስ፤ ኤተኮ ሺቆፕቴ። 18 አይስ ጊኮ፥ ሄጋ መለባ 
ኦትያጌት በንተ ኡሉወው ኦቶሶነፔ አትን፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰዮ 
ኦቶኮነ፤ በንተ መልእየ ሃሰያንኔ ቅርየን ኢተባ ቆፔነ አሳ ዎዘና በሌቶሶነ። 
19 ዎንጌልየው እንቴ አዘዜትዶጋ አሰይ ኡበይ ስዪስ፤ ሄጋ ግሸው፥ ታን 
እንቴበን ኡፈይተይስ፤ ሽን ሎኦበው እንቴ ኣዽደ ኤረንቸ ግደናዳንኔ 
ቀስ ኢተበው አሽኬተ ግደናደን ኮየይስ። 20 ሰሮቴታ ጦሰይ ሴጣና እንቴ 
ቶሁዋፔ ገርሰን ሃኬነ መተን ጋጭ ቆለነ።
ኑ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ ኣሮ ኬሀቴተይ እንቴናረ ግዶ።
21 ተናረ ኦትየ ጥሞትዮስ እንቴነ ሰሮ ያጌስ፤ ቀስ ሄጋደንከ፥ ተ ደቦት 

ሉቅዮስ፥ ያሶንኔ ሶሲጳጥሮስ እንቴነ ሰሮ ያጎሶነ።
22 ታን፥ ጠርጥዮስ፥ ሀ ደብዳብያ ጣፍዳጌ፥ እንቴዮ ጎዳ ሱንተን ሰሮታ 

ኪተይስ።
23 ዎሰ ኬታ አሰይ ኡበይ አ ሶን ሺቅዮ ተ ሲራ ጋዮስ እንቴነ ሰሮ 

ያጌስ፤ ከተማ ሚሻ ኦይቅየ ኤረስጦስኔ ኑ እሸይ ቁወርጦስ እንቴነ ሰሮ 
ያጎሶነ። 24 ኑ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ ኣሮ ኬሀቴተይ እንቴናረ ኡባረ ግዶ፤ 
አምንእ።

25 ኑን ጦሳ ገለቶስ፤ ታን ዎንጌልያ በጋረ ዬሱስ ክርስቶሰባ 
ዮትዶጋዳንኔ ደሮ ዎዴሰፔ ጌምድ፥ ሀእ ቆንጭደ ቱመቴታደን፥ እንቴ 
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አመኑወን እንቴነ ጦሰይ ምንቴተነው ደንደዬስ። 26 ሽን ሀእ ሀነነባ 
ዮትያጌት ጣፍዶጋ በጋረ ቱመቴተይ ቆንጭየን ኤሬተናደን ኦቲስ፤ ቀስ 
አሰ ኡበይ ጦሳ አመንድ አዘዜተናደን፥ ሜርና ጦሳ አዘዙወን፥ ሀ ሰአን 
ዴእየ ዘሬ ኡበው ቆንጪስ።

27 ኣዽደ ኤረቴተይ አ ጠላለው ዴእዮ እስ ጦሳዮ ዬሱስ ክርስቶሰ 
በጋረ ሜርነው ቦንቾይ ግዶ። አምንእ። 

ሮሜ 16


