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ጦሰይ በ ነኣ በጋረ ሃሰዪስ

1  1 ጦሰይ ቤን ዎዴ፥ ኑ ኣወቱዮ ሀነነባ ዮትያጌቱ በጋረ ዱመ ዱመ 
ኦግያንኔ ደሮ ዎድየን ሃሰዪስ። 2 ሽን ሀ ዉርሴተ ዎድየን፥ ኡበባ አ 

ላትስድ፥ ሰኣ አ በጋረ ሜዽዶ በ ነኣ በጋረ ኑዮ ሃሰዪስ። 3 ነአይ ጦሳ 
ቦንቾ ፖኡዋ ጶሌስ፤ ቀስ ሙሌረከ አ ሜሬታ ኤክድ፥ በ ዎልቃመ ቃለን 
ሀ ሰኣ ናጌስ፤ ያትድ አሳ ነገራፔ ጌሽድ፥ ኡባፔ ቦለ ጦሳፔ ኡሸቸ በጋረ 
ሰሉወን ኡቲስ።

እብራዌ አሳስ
ጣፍዶ ኪታ

ግዱዋ ኤርሱዋ
ሀ ኪተይ ጣፌትዶጌ ዎልቃመ ቱገይ ገክን፥ አመኑዋ አገነው መትደ አመንየ 

አሰቱሰ። ጣፌ ጦሰይ በነቴታ ዉርሴተ ቆንጬታ ቆንጭስዶይ ቱሙ ኦጌ ግድየ፥ 
ዬሱስ ክርስቶሰ በጋረ ግድዮጋ ቤስድ፥ ሀጌት አመንያጌት በንተ አመኑወን ምነነ 
መለ፥ ኤተ ምንቴቴስ። እ ሄጋ ኦቲድ ሄዙ ቱመተ ግተይድ ቤሴስ፡

1. በ ኤክዶ ሜቱዋ በጋረ ኣዋስ ቱሙ አዘዜትደ ዬሱስ ጦሳዮ ሜርና ነአ። 
እ ጦሳ ነአ ግድዶ ግሸው፥ ገልአ ማቻ ዎዴ ሀነነባ ዮትዳጌቱፔ፥ ኪተንቸቱፔኔ፥ 
ሀረይ አትን፥ ሙሴፔከ ኬህ ኣዽያጋ።

2. ዬሱስ ገልአ ማቻ ቄሴቱፔ ኬህ ኣዽየ፥ ሜርና ቄሴ ግድዮጋ ጦሰይ በ 
ሁጴን አዋጂስ።

3. ዬሱሰ በጋረ አመንያጌ ነገራፔ፥ የሻፔኔ ሀይቁዋፔ አቴስ። ዬሱስ ቄሴቱ 
ኡበቱ ሀለቀ ግድዮጋደን፥ አሳዮ ቱሙ አቶቴታ እሜስ፤ አቶቴተይ ከሴ እብራዌቱ 
አመኑዋ ዎገቱንኔ ሜሄቱ የርሾቱን ኤሾደን ቤቴስ፤ ሽን እ ሀእ ቱማ ኦቲስ።
ጣፌ እስራኤለ አሳ ታርክየን ደሮ ኤሬትደ አሳ አመኑዋ ሌምሶደን ጎኤትድ 

(ምራፍያ 11)፥ ሀ መጣፋ ነበብየ አሰት በንተ አመኑወን ምነናደን ሀሰይሴስ። 
ሄጋደንከ፥ ምራፍያ 12ን ነበብያጌት በንተ አይፍየን ዬሱሰ ትሽ ኦት ጤልድ፥ 
በንተ አመኑወን ምነናዳንኔ አይ ቆሞ ሜቶይኔ ዋዬኔ ገክኮከ፥ ኤት ጌንጨናደን 
ዞሬስ። ዉርሴተን ቀስ ዞሬ ቃላኔ አኬክሶ ቃላ እምድ፥ ቆፋ ዉርሴስ።

 



408

 

1፡5 መዘ 2፡7፤ 2ሰሜ 7፡14፤ 1ሀን 17፡13 1፡8-9 መዘ 45፡6-7 1፡13 መዘ 110፡1 

ጦሳ ነአይ ኪተንቸቱፔ ቦለ
4 ጦሰይ አዮ እምዶ ሱንተቴተይ ኪተንቸቱጋፔ ጦቀ ግድዮጋደንከ፥ 

ኤተፔ አ ኬህ ጦቁ ኦቲስ። 5 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ በ ኪተንቸቱፔ ኦነ፥
«ኔን ተ ነኣ፤
ታን ሀች ኔዮ ኣወ ግዳስ»

ጊዴ? ዎይ ቀስ ኦነ፥
«ታን አዮ ኣወ ግደነ፤
እከ ታዮ ነአ ግደነ»

ጊዴ? 6 ቀስ ጦሰይ በ በይረ ነኣ ሀ ሰኣ ዬደነ ሀኒድ፥ «ተ ኪተንቸት 
ኡበትከ አዮ ጎይኖነ» ያጊስ። 7 ጦሰይ ኪተንቸቱባ ሃሰዪድ፥

«ታን ተ ኪተንቸተ ጨርኮ ኬሰይስ፤
ቀስ ተ አሽከረተከ ተመ ለጮ ኬሰይስ»

ያጌስ። 8 ሽን በ ነኣባ ሃሰዪድ፥
«ጦሰው፥ ኔ ከዎታ አራተይ
ሜር ሜርነው ዴኤስ።

ኔ ከዎታ ጠምአይከ
ጥሎቴታ ጠምኣ።

 9 ኔን ጥሎቴታ ሲቀደሰ፤
ናቁዋ እጠደሰ።

ጦሰይ፥ ኔ ጦሰይ ኔነ ኔ ለጌቱፔ ኣትድ፥
ኡፈይሰ ዘይትያ ትይዶጌ ሄጋሰ»

ያጌስ። 10 ጦሰይ ሀጋደን ያጌስ፤
«ጎደው፥ ኮይሮ ኔን ሰኣ ሜዸደሰ፤
ሰሉዋከ ኔ ኩሽየን ሜዸደሰ።

 11 ሄጌት ኡበይ ጠየነ፤ ሽን ኔን ዴአነ።
ኤት ኡበይከ አፈለደን ዉረነ።

 12 ኔን ኤተ ኢርቾደን ደኮየነ፤
ቀስ ኤት አፈለደን ላሜተነ።

ሽን ኔን ኔነከ፤
ኔ ለይተይ ሙሌከ ዉሬነ»

ያጌስ። 13 ሽን ጦሰይ በ ኪተንቸቱፔ እሱዋኔ፥
«ታን ኔ ሞርኬተ ኔን
ቶሁወን ዬዽዮባ ኦተነ ገከናስ፥

ሀገን ታፔ ኡሸቸ በገን ኡተ»
ግቤነ። 14 ኪተንቸት ኡበይ ጦሰው ኦተነውኔ አቶቴታ ዴመነ አሰተ 
ማደነው ጦሰይ ኪትዶ አያነተ ግዶኮናዬ?

እብራዌ 1
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2፡12 መዘ 22፡22 2፡13 እስ 8፡17፥ 18 

አቶቴተይ ግተባ ግድዮጋ

2  1 ሄጋ ግሸው፥ ኑን ስይዶ ቱሙ ዮሁዋፔ ዎረ ቤነ መለ፥ ሄ ዮሁዋ 
ምንት ኦይቀነው ቤሴስ። 2 አይስ ጊኮ፥ ኪተንቸት ዮትዶ ቃለይ ቱመ 

ግድዮ ግሸው፥ ናቅየ ዎይ አዘዜቴነ አሰይ ኡበይ ቀጠዬትዶባ ግድኮ፥ 
3 ያትን፥ ኑን ሀ ግተ አቶቴታ ዉዴናጌተ ግድኮ፥ ዋንድ ኬስ ኤከኔ? 
ጎደይ ኮይሮ በ ሁጴን ሀ አቶቴታ ዮቲስ፤ ቀስ እ ዮትዶጋ ስይዳጌት 
ኑዮ ጌሽድ ዮትዶሶነ። 4 ሄ ስይዳጌት መርከትዶጋ ቦል ጦሰይከ መላታ፥ 
ኦረተባኔ ጦሰይ ኦትዮ ዱመ ዱመ መላታ ኦትዮገን ጉጅ መርከቲስ፤ ቀስ 
ጌሸ አያና እሙዋከ በ ኮይዶጋደን፥ ግሽ ገቲስ።

አቶቴታዮ ካሌትያጋ
5 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ ኑን ሃሰይዮ ስንተፔ ያነ ሰኣ፥ ኪተንቸተ ሃርስቤነ። 

6 ሽን ጦሳ መጣፈይ እስሰን ሀጋደን ያጌስ፤
«ጦሰው፥ ኔን አሰባ ቆፐነው አስ አይቤ?
ዎይ ኔን አዮ ህርገነው እ አይቤ?

 7 ኔን ኪተንቸቱፔ
አመርደ ዎድያ አ ጉተደሰ።

አ ሁጵየንከ ቦንቾኔ
ሰበ አክሊልያ ዎተደሰ።

 8 ቀስ ኡበባ አ ቶሁዋፔ ገርሳረ
ዎተደ ሃርሰደሰ»

ያጌስ። አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ ኡበባከ አ ሃርስዶገን ኣን ሃሬትቤነብ አይብኔ 
ባወ፤ ሽን ሀእ ኡበበይ አዮ ሃሬትዮብ ኑዮ ቤቴነ። 9 ሽን ኑን ዬሱሰ ቤኦስ፤ 
ዬሱስ ጦሳ ኣሮ ኬሀቴታ በጋረ አሰ ኡበው ሀይቀነ መለ፥ አመርደ ዎድያ 
ኪተንቸቱፔ ገርሰ ግዲስ። ቀስ ሀይቆ ዋይያ እ ዋዬትዶ ግሸው፥ ፖእየ 
ቦንቾኔ ሰበ አክሊልያ ዎትዳጋ ሀእ ኑን ቤኦስ። 10 ጦሰይ ኡበባ ሜዽያጌ፥ 
ኡበባከ ናግያጌ፥ ዬሱስ ደሮ ናተ ኤሂድ፥ በናረ ቦንችሰነ መለ፥ ዋይያ 
በጋረ ዬሱሰ በል በይናጋ ኦተነው ቤሴስ፤ አይስ ጊኮ፥ ሄ ናተ አቶቴታዮ 
ካሌትያጌ ዬሱሰ።

11 አይስ ጊኮ፥ አሰ ጌሽያገውከ ቀስ ሄ ጌይደ አሰ ኡበውከ ኣወይ እሱዋ። 
ዬሱስ ኤተ፥ «ተ እሸንተ» ጊድ ዬለቴነን ጤስዮጌ ሄጋሰ። 12 ዬሱስ፥

«ታን ኔ ሱንታ ተ እሸንቱዮ አዋጀነ።
ማበራ ሺቁወንከ ኔነ ገለተነ»

ያጌስ። 13 ቀስ እ፥ «ታን ተ አመኑዋ ጦሰን ዎተነ» ቀስከ፥ «ጦሰይ ተው 
እምዶ ናቱረ ታን ሀገን ዴአይስ» ያጌስ።

14 ናተ ጊድ እ ጤስዮጌት፥ አሾፔኔ ሱተፔ ሜሬትደ አሰተ ግድዮ 
ግሸው፥ ዬሱስ በ ሁጴን ኤተ ምለትድ፥ ኤተ ሜሬታ ኤኪስ፤ ቀስ እ ሄጋ 

እብራዌ 2
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2፡16 እስ 41፡8-9 3፡2 ቆዳ 12፡7 

ኦትዶጌ፥ ጠለሄ ሀለቃ ዎልቃ በ ሀይቁወን ጠይሰናሰ። 15 ቀስ በንተ ዴኦ 
ኡበን ሀይቁወው የይድ፥ አው አይሌትድ ዴእያጌተ ኡበተ አይሌቴታፔ 
ኬሲስ።

16 አይስ ጊኮ፥ አብረሃመ ዘርያ እ ማድዮጋፔ አትን፥ ኪተንቸተ 
ማዴናጌ ኤሬቲስ። 17 ሄጋ ግሸው፥ አሳ ነገረይ አቶ ጌቴተነ መለ፥ ጦሳ 
ኦሱወን አመኔትደ ማርየ ቄሴ ኡበቱ ሀለቀ ግደነ መለ፥ ኡበበን እ በ 
እሸንተ ምለተነው ቤሴስ። 18 አይስ ጊኮ፥ እ በ ሁጴን ፓጬትዶ ግሸውኔ 
ዋዬትዶ ግሸው፥ ፓጬትያጌተ ማደነው ደንደዬስ።

ዬሱስ ሙሴፔ ቦለ

3  1 ሄጋ ግሸው፥ ጦሰይ ጤስዶ ጌሸ እሸቶ፥ ኑ አመኑወው ጦሰይ 
ኪትዶጋ ቄሴ ኡበቱ ሀለቃ፥ ዬሱስ ክርስቶሰ ቆፕቴ። 2 ሙሴ በ 

ኦሱወን ጦሳ ኬተ ኡበን አመኔትዳጋ ግድዶጋደን፥ ዬሱስከ በነ ዶርድ፥ 
ሀ ኦሱወው ዬድደ ጦሳዮ አመኔትዳጋ። 3 አይስ ጊኮ፥ ኬጤትየ ኬታፔ 
ኬጥየ ብተኔ ቦንቼትዮጋደን፥ ሙሴጋፔ ኣዽየ ቦንቹዋ እ ኤከነው ቤስዮጌ 
ኤሬትዳጋ። 4 አይስ ጊኮ፥ ኬተ ኡባ ኬጥዳጌ እስ አሰ፤ ሽን ኡበባ ኬጥዳጌ 
ጦሳ። 5 ሙሴ ጦሳ ኬተ ኡበን አመኔትደ አሽከረ ግድድ፥ ጦሰይ ስንተፔ 
ጋነባ መርከቲስ። 6 ሽን ክርስቶስ ጦሳ ኬተን ነአደን አመኔትዳጋ፤ ኑን ኤከነ 
ጊድ ኡፈይሰን ናግዮጋ ጠለቴታንኔ አመኑወን ናግኮ፥ ጦሰው ኬተ ግዶስ።

ጦሳ አሰይ ሼምፑዋ ዴመነ
7 ሄጋ ግሸው፥ ጌሸ አያነይ ሀጋደን ያጌስ፤

«ጦሳ ቃላ እንቴ
ሀች ስይያባ ግድኮ፥

 8-9 እንቴ ኣወት ታዮ እጥ መከልድ፥
ኦይተሙ ለይታ ተ ኦሱዋ ቤእዶ

በዞ ፓጭያ ገለሳደን፥
እንቴከ ዞሬ ኤኬነን እጦፕቴ።

 10 ሄጋ ግሸው፥ ታን
ሄ አሳ ሀንቄተደ፥

‹ኤት ኡበ ዎዴ በንተ ዎዘነን በሎሶነ።
ተ ኦግያከ ኤርቦኮነ› ያጋስ።

 11 ሄጋደንከ ቀስ፥
ታን ሀንቄተ ጫቀደ፥

‹ታን ሼምፕዮሳ ኤት
ሙሌከ ጌሎኮነ› ያጋስ»

ያጌስ። 12 ተ እሸቶ፥ ዴኦ ጦሳፔ እንቴነ ሻክየ ኢተ አመኔነ ዎዘን እንቴነን 
ኦናንኔ ዴኤነ መለ ናጌትቴ። 13 ሽን ጦሰይ እንቴነ ኡበ ገለስ ሀች ጊድ 
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3፡16-18 ቆዳ 14፡1-35 4፡3 መዘ 95፡11 4፡4 ዶሜ 2፡2 4፡5 መዘ 95፡11 
4፡8 ዛር 31፡7፤ ያሱ 22፡4 4፡10 ዶሜ 2፡2 

ጤስሽን፥ እንቴፔ ኦነኔ ነገር በሌትን፥ ዞሬ ኤኬነን እጤነ መለ፥ እሶይ 
እሱዋ ዞርቴ። 14 አይስ ጊኮ፥ ኑን ኮይሮ ኑዮ ዴእየ አመኑዋ ዉርሴተይ 
ገከናስ ምንት ናግኮ፥ ክርስቶሳረ እስፔ ሻከነ። 15 ጦሳ መጣፈይ፥

«ጦሳ ቃላ እንቴ ሀች ስይያባ ግድኮ፥
ሄ ዎዴ ኤት እጥ መከልዶጋደን፥

ዞሬ ኤኬነን እጦፕቴ»
ያጊስ።

16 ጦሰይ ግዮጋ ስይድ፥ አዮ መከልደ አሰት ኦኔ? ሙሴ ግብጤፔ 
ካሌትን ክይደ ኡበተ ግዶኮናዬ? 17 ጦሰይ ኦይተሙ ለይታ ኦነ ሀንቄትዴ? 
አሀይ በዙወን አትዶ አሰተ፥ ነገራ ኦትዳጌተ ግዶኮናዬ? 18 ቀስ ጦሰይ ባዮ 
አዘዜቴነን እጥዳጌት እ ሼምፕዮሳ ሙሌከ ጌሌነ መለ፥ ኤተዮ ጫቅዶጋፔ 
አትን፥ ኦዮ ጫቅዴ? 19 ኤት አመንቤነ ግሸው፥ ሼምፕዮሳ ጌለነው 
ደንደይቤናጋ ኑን ቤኦስ።

4  1 ስም ጦሰይ ኑነ በ ሼምፕዮሳ፥ «ጌልሰነ» ጊዶጌ ብሮነ ግድኮ፥ 
እንቴፔ ኦንኔ ሄ ሼምፕዮሳ ጌሌነን አቴነ መለ የዮስ። 2 አይስ ጊኮ፥ 

ኤት ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ስይዶጋደን፥ ኑንከ ስይደ፤ ኤት ስይዶሶነ፤ ሽን 
አመንድ ኤክቤነ ግሸው፥ አይኔ ኤተ ጎእቤነ። 3 ግድኮከ፥ ጦሳ ኦሶይ ሰአይ 
ሜሬቶሰፔ ዶምን ፖሌትዳጋ ግድኮከ፥ ጦሰይ፥

«ታን ሀንቄተ ጫቀደ፥
‹ኤት ታን ሼምፕዮሳ

ሙሌከ ጌሎኮነ› ያጋስ»
ጊዶጋደን፥ ኑን አመንዳጌት እ ሼምፕዮሳ ጌለነ። 4 አይስ ጊኮ፥ ላፑንተ 
ገለሳባ እስሰን ጦሳ መጣፈይ፥ «ጦሰይ ላፑንተ ገለሰን በ ኦሶ ኡባፔ 
ሼምፒስ» ያጊስ። 5 ቀስ ሄ ሶሁወንከ፥ «ኤት ታን ሼምፕዮሳ ሙሌከ 
ጌሎኮነ» ያጊስ። 6 ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ኮይሮ ስይዳጌት አዘዜትቤነ 
ግሸው፥ ሼምፖ ሶሁዋ ጌልቦኮነ፤ እስ እስ አሰት ሄ ሶሁዋ ጌለናጌት 
ዴኦሶነ። 7 ጦሰይ ደሮ ዎድያፔ ጉይየን፥ ዳውተ በጋረ ናአንቱዋ እስ ገለሳ፥ 
«ሀች» ግዮ ቃለን ኬርድ፥

«ጦሳ ቃላ እንቴ ሀች ስይያባ ግድኮ፥
ዞሬ ኤኬነን እጦፕቴ»

ያጊስ። 8 ጦሰይ ሼምፕዮሳ አሳ ኤፊድ ያሱ ሼምፕስዶባ ግድያኮ፥ ጦሰይ 
ሀረ ገለሰባ ጉዬ ኬሬነ። 9 ሄጋ ግሸው፥ ጦሳ አሳዮ ሰምበታ ሼምፖይ 
ናጌት ኡቲስ። 10 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ ሼምፕዮሳ ጌልየ ኦንኔ፥ ጦሰይ በ 
ኦሱዋፔ ሼምፕዶጋደን፥ እከ በ ኦሱዋፔ ሼምፐነ። 11 ስም እስራኤለ አሰይ 
አዘዜቴነን እጥድ፥ ጦሳረ እስፔ ሼምፕዮሳ ጌሌነን አትዶጋደን፥ ኑፔ ኦንኔ 
ሄጋ መለ እጡወን ሄ ሶሁዋ ጌሌነን አቴነ መለ ምኖስ።
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5፡3 ዎጋ 9፡7 5፡4 ኬሳ 28፡1 5፡5 መዘ 2፡7 5፡6 መዘ 110፡4 
5፡7 ማት 26፡36-46፤ መር 14፡32-42፤ ሉቃ 22፡39-46 

12 አይስ ጊኮ፥ ጦሳ ቃለይ ፐጠ ዴኤስኔ ኦቴስ፤ ናኡ ዞዜ ዴእዮ 
ብሱዋፔከ ኣዽድ ቀረቴስ። ሄ ቃለይ ሼምፖይኔ አያነይ፥ ኩሬኔ ኮልዜ 
እስፔ ገይትዮሳ ሻከነ ገከናስ ጨዴስ። ቀስ አሰ ዎዘነን ዴእየ ኮሻኔ ቆፋ 
እ ሻኬስ። 13 ኑን ኦትዮባ ዎችየ ጦሳ ስንተን ኡበበይከ ቤትዮጋፔኔ 
ቆንጭየን ዴእዮጋፔ አትን፥ አ አይፍየን ጌምየ ሜሬት አይብኔ ባወ።

ዬሱስ ቄሴ ኡበቱዮ ግተ ሀለቀ
14 ስም ሰሉዋ ቢደ ቄሴ ኡበቱ ግተ ሀለቀይ፥ ጦሳ ነአይ ዬሱስ፥ ኑዮ 

ዴእዮ ግሸው፥ ኑ አመኑዋ ምንት ናጎስ። 15 አይስ ጊኮ፥ ኑ ቄሴ ኡበቱ 
ሀለቀይ ኑን ዳፉርዮ ዎዴ ኑዮ ቀሬተነው ደንደዬስ፤ ነገረ እ ኦትቤናጋፔ 
አትን፥ ኑነደን ኡበበንከ ፓጬቲስ። 16 ስም ኑነ ኮሽዮ ዎዴ ማድየ 
ማሮቴታ ኤከነውኔ ኣሮ ኬሀቴታ ዴመነው፥ ኣሮ ኬሀቴተይ ዴእዮሳ ጦሳ 
አራታኮ፥ የዬነን ሺቆስ።

5  1 ቄሴ ኡበቱ ሀለቀት ሁጵየን ሁጵየን በ አሳ ግዶፔ ዶሬትድ፥ ሄ 
አሳ ግሻ ጦሰው ኦተነው፥ እሙዋ እመነውኔ ነገራ የርሹዋ የርሸነው 

ሱንቴትዶሶነ። 2 እ በ ሁጴን ዳፉረንቸ ግድዮ ግሸው፥ ተማርቤናጌቱዮኔ 
በልያጌቱዮ ቀሬተነው ደንደዬስ። 3 ሄጋ ግሸው፥ ሄ ቄሴ ኡበቱ ሀለቀይ 
አሳ ግሸው የርሹዋ የርሽዮጋደን፥ በ ሁጴ ነገራ ግሸውከ የርሸነው 
ቤሴስ።

4 ጦሰይ ኣሮነ ቄሴ ኡበቱ ሀለቀ ግደነው ጤስዶጋደን፥ ጦሰይ ጤሰናፔ 
አትን፥ ኦንኔ ቄሴ ኡበቱ ሀለቀ ግድዮ ቦንቹዋ በው ኤከነው ደንደዬነ። 
5 ሄጋደንከ፥ ክርስቶስ ቄሴ ኡበቱ ሀለቀ ግድዮ ቦንቹዋ በው ኤክቤነ፤ ሽን 
ጦሰይ አ፥

«ኔን ተ ነኣ።
ታን ሀች ኔዮ ኣወ ግዳስ»

ያጊስ። 6 ሄጋደንከ ቀስ ሀረሰን፥
«መልክ-ጤዴቅ ቄሴ ግድዶጋደን፥
ኔንከ ሜርነው ቄሴ ግደነ»

ያጊስ።
7 ዬሱስ ሰአን ዴእዮ ዎዴ፥ በነ ሀይቁዋፔ አሸነው ደንደይየ ጦሳ 

ኬህ ዬክድኔ አፉጥድ ዎሲስኔ ኦይቺስ፤ ጦሰይ አ ዎሳ ስይዶጌ፥ እ 
በነ ቶችዶጋሰኔ በው የይዶጋሰ። 8 ዬሱስ ጦሳ ነኣ ግድኮከ፥ በ ዋዬትዶ 
ዋይየን አዘዜትዮጋ ተማሪስ። 9 ዬሱስ በል በይናጋ ግድዶ ዎዴ፥ በው 
አዘዜትየ ኡበው ሜርና አቶቴታ ዴመነው ጋሶ ግዲስ። 10 ቀስ ጦሰይ 
መልክ-ጤዴቀ ሱንተቴታደን፥ ቄሴ ኡበቱ ሀለቀ ግደነ መለ፥ አ 
ሱንቲስ።

እብራዌ 4 ,  5
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5፡12-13 1ቆሮ 3፡2 6፡8 ዶሜ 3፡17-18 

አሰይ በሌናደን ኦዴትደ ምኖ ኦዱዋ
11 ኑን ሀ ዮሁወን ሃሰየነበይ ደሮበይ ዴኤስ፤ ሽን እንቴ አኬከነው አዘለ 

ግድዮ ግሸው፥ እንቴዮ ዮት ጌልሰነው ወይሴስ። 12 አይስ ጊኮ፥ እንቴ ሀ 
ዎድየን ተማርስያጌተ ግደነው ቤስኮከ፥ ጦሳ ቃላ ኮይሮ ትምርትያ እንቴነ 
ዛሬት ተማርስየ እስ ኡራ ኮሼስ፤ እንቴነ ኡይዮ ማተ ኮሼስፔ አትን፥ 
ምኖ ቁመ ኮሼነ። 13 ማተ ፓሄትድ ዴእየ ኦንኔ ገጭኖ ነአ ግድዮ ግሸው፥ 
ጥሎቴታ ትምርትያባ ኤሬነ። 14 ሽን ምኖ ቁመይ ኢታ ኬሃ ዴኡዋ 
ደሩወን ሻክደ ዎዘናመ አሳሰ።

6  1-2 ሄጋ ግሸው፥ ክርስቶሰ ትምርትያ ብሮን ዶምያጋ አግ በይድ፥ 
ዎዘናመ አሰ ትምርትየው ስንተው ቦስ፤ ኮይሮ ኑን ተማረነው 

ኮሽዮ ትምርትያ ዎዽ ኤቅድ ተማረነው ኑዮ ቤሴነ፤ ሄ ትምርቴ አይቤ 
ጊኮ፥ ፐቴነ ኦሱዋፔ ስምዮጋ፥ ጦሳ አመንዮጋ፥ ጥንቀቴባ፥ ኩሼ ዎቶባ፥ 
ሀይቆፔ ዴንዶባኔ ሜርና ፕርዳባ። 3 ጦሰይ ኦትቴ ጊኮ፥ ሄጋ ኑን ኦተነ።

4-5 አይስ ጊኮ፥ እስቶከ ፖኦይ ፖእዶጌተኔ ሰሉዋ እሙዋ ባር 
ቤእዳጌተ፥ ቀስ ጌሸ አያናከ ሻክ ኤክዳጌተኔ ጦሳ ቃለይ ሎኦ ግድዶጋ 
ስይ ኤርዳጌተ፥ ስንተፔ ያነ ሰኣ ዎልቃከ ቦች ጤልዳጌተ፥ 6 ሄጋፔ ጉዬ 
ስምድ ከድዳጌተ ነገራፔ ናአንቱዋ ዛረናጌ ደንደዬቴነባ። አይስ ጊኮ፥ 
ሄጌት ጦሳ ነኣ መስቀልያ ቦል ምስማርየን ጥሽድ ከቆሶነኔ አሰ ስንተን 
ከውሾሶነ።

7 ኡበ ዎዴ ቡክየ እራ ኡይድ፥ ጎይደ ኡራ ጎእየ ከታ ሞክየ ቢታ 
ጦሰይ አንጄስ። 8 ሽን ቡሉዋ ቡዙዋ ሞክኮ፥ አይኔ ጎኤነ፤ ቀንጌተው ሺቅ 
ኤቂስ። ቀስ ዉርሴተን ጡጌተነ።

9 ሽን ኑ ሲቆቶ፥ ኑን ሀጋደን ሃሰይያባ ግድኮከ፥ እንቴ አቶቴተው 
ግድየ ሎኦበይ እንቴዮ ዴእዮጋ ኤሮስ። 10 አይስ ጊኮ፥ እንቴ ኦትዶ 
ኦሱዋኔ ቀስ አመንያጌተ ማድዶጋንኔ ሀእከ ማድዮገን ጦሳ ሲቅዶ 
ሲቁዋ ጦሰይ ዶገነው ዎርደንቸ ግዴነ። 11 እንቴ ሁጵየን ሁጵየን 
ዴመነ ጊድ፥ ኑን ኡፈይሰን ናግ ኡትዶ ኩሜተ ቱመቴታ ዉርሴተይ 
ገከናስ፥ ከሴጋደን ምንትድ ናገነ መለ አሞቶስ። 12 ጦሰይ እመነ ጊዶጋ 
አመኑዋንኔ ጌንጨን ላትያጌቱ መለ እንቴ ግደናጋ ኑን ኮይዮጋፔ አትን፥ 
አዘለ ግደናጋ ኮዮኮ።

ጦሰይ እምዶ ህዶተይ ስርሴናጋ
13 ጦሰይ አብረሃመዮ እመነ ጊድ ጫቅዶ ዎዴ፥ ባፔ ኣዽየ ግት በይነ 

ግሸው፥ በ ሁጵየን ጫቂስ። 14 ጦሰይ አ፥
«ታን ኔነ አንጀነ፤
ኔ ዜሬታከ ጮረየነ»

እብራዌ 5 ,  6
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6፡14 ዶሜ 22፡16-17 6፡19 ዎጋ 16፡2 6፡20 መዘ 110፡4 
7፡1-2 ዶሜ 14፡17-20 7፡5 ቆዳ 18፡21 

ያግድ ጫቂስ። 15 ሄጋደንከ፥ አብረሃም ጌንጭ ናግድ፥ ጦሰይ እመነ ጊዶጋ 
ኤኪስ።

16 አይስ ጊኮ፥ አሰይ ባፔ ግተትየ ኡረን ጫቄስ፤ ቀስ ሄ ጫቆይ ፐለመ 
ኡባከ ቴቄስ። 17 ሄጋ ግሸው፥ ጦሰይ በ እመነ ጊዶጋ ላተናጌቱዮ በ ቆፋ 
ሙሌከ ላሜናጋ ጌሽ ዮተነው ኬህ ኮይድ፥ ሄጌ ቱመ ግድዶጋዮ ጫቂስ። 
18 ጦሰይ ዎርዶተነው ደንደዬነ ሀ ናኡ ላሜቴነ ዮሆቱን፥ እ እመነ ጊዶ ኑ 
ስንተን ዴእያጋ ኦይቀነው በቀትደ ኑዮ ግተ ምንቴቶይ ዴኤስ።

19 ሀ ኑን ዴመነ ጊድ ኡፈይሰን ናግ ኡትዶጌ፥ ኑ ሼምፑዋዮ መርከብያ 
ኦይቅየ ቃጤነ ብረተ መለ፤ ሄ ኑን ዴመነ ጊድ፥ ኡፈይሰን ናግ ኡትዶጌ 
ኤሬትደ ምኖ ግድድ፥ መገለሾ ግዶ ጌሸሳ ጌሌስ። 20 ቀስ ዬሱስ መልክ-
ጤዴቀ ሱንተቴታደን፥ ሜርነው ቄሴ ኡበቱ ሀለቀ ግድድ፥ ኑ ግሻ ኑፔ 
ከሴትድ፥ ሄ ሶሁዋ ጌሊስ።

ቄስያ መልክ-ጤዴቀ

7  1 ሀ መልክ-ጤዴቅ፥ ሰሌመ ከዎይ፥ ኡባፔ ቦለ ጦሳ ቄሴ፥ አብረሃም 
ከዎተ ዎርድ ኦላፔ ስምሽን፥ ኣረ ገይትድ፥ አ አንጂስ። 2 አብረሃም 

በ ኦሞድዶ ኡባፔ አስረታ ኬስድ፥ አዮ እሚስ፤ መልክ-ጤዴቀ ሱንተው 
ኮይሮ ብርሼተይ ጥሎቴታ ከዉዋ ግዮጋ፤ ቀስ ሰሌመ ከዎ እ ግድዮ 
ግሸው፥ ናአንቶ ብርሼተይ ሰሮቴታ ከዉዋ ግዮጋ። 3 መልክ-ጤዴቀዮ 
ኣይያ ዎይ ኣወይ፥ ዎይ አዮ ዘሬ ፐይዶይ ባወ፤ ቀስ አ ዬሌተው ዶሜት 
ዎይ አ ሀይቁወው ዉርሴት ባወ፤ ሽን ጦሳ ነኣ ምለትድ፥ ሜርነው ቄሴ 
ግዲስ።

4 ኑ ኣወቱ ሀለቀይ አብረሃም ኦለን ኦሞድድ፥ ኤሂዶባፔ አስረታ 
እምዶ መልክ-ጤዴቅ አይ ኬነ ግተኮ ቤእቴ። 5 ቄሴ ግድየ ሌወ ዘሬት 
እስራኤለ አሳፔ፥ ሄጌኔ በንተ ዴሬ አሳፔ ሀረይ አቶ ኤት አብረሃመ ዘሬ 
ግድኮከ፥ አስረታ ኤከነ መለ፥ ህግየን አዘዜትዶሶነ። 6 መልክ-ጤዴቅ ሌወ 
ዘሬ ግዴነ፤ ሽን አብረሃመፔ አስረታ ኤክድ፥ ጦሰይ እመነ ጊዶጋ ናግየ 
አብረሃመ አንጂስ። 7 ቀስ አንጅያጌ አንጄትያጋፔ ግተትዮጌ ፐለንቴነ።

8 እስ በጋረ፥ ሀይቅየ አሰይ አስረታ ኬሴስ፤ ሽን ሀረ በጋረ ቀስ፥ 
ሀይቄነ ጊድ መርከትዮ ኡረይ አስረታ ኬሴስ። 9 ሀጋደን ሃሰየነው ሀረይ 
አቶ፥ አስረታ ኬስየ ሌውከ አብረሃመ በጋረ አስረታ እሚስ። 10 አይስ 
ጊኮ፥ መልክ-ጤዴቅ አብረሃማረ ገይትዮ ዎዴ፥ ሌው ብሮን ዬሌትቤነ፤ 
ሽን በ ዘርያ አብረሃመ ጉልበተን ዴኤስ።

11 እስራኤለ አሳዮ ህጌ ሌወ ቄሴቴታ በጋረ እሜቲስ። ሄ ቄሴቴታ 
ኦሶይ በል በይናጋ ግድኮ፥ ኣሮናጋ መለ ግዴነን መልክ-ጤዴቀ መለ ሀረ 
ቄሴ ሱንቴተነው አይስ ኮሺ? 12 አይስ ጊኮ፥ ቄሴቴተይ ላሜትዮ ዎዴ፥ 
ህጌከ ቀስ ላሜተነው ኮሼስ። 13 ሀ ዮሆይ ሃሰዬትዶ ኡረይ ሀረ ዘሬ፤ አ 
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7፡17 መዘ 110፡4 7፡21 መዘ 110፡4 7፡27 ዎጋ 9፡7 8፡1 መዘ 110፡1 

ዘርያፔ ኦንኔ የርሽዮሰን ቄሴደን ኦትቤነ። 14 ኑ ጎደይ ይሁዳ ዘርያፔ 
ዪዶጌ ኤሬትዳጋ ግድዮ ግሸው፥ ሙሴ ቄሴቱባ ሃሰዪድ፥ ሄ ዘርያባ አይኔ 
ሃሰይቤነ።

ክርስቶስ መልክ-ጤዴቀ መለ ቄሴ
15 መልክ-ጤዴቀ መለ ሀረ ቄሴ ዪዶባ ግድያኮ፥ ሀጌ ኣዽድ ኤሬተነ። 

16 እ አሰ ህጌንኔ ዎገን ቄሴ ግድቤነ፤ ሽን ዉሬነ ዴኡዋ ዎልቀን ቄሴ 
ግዲስ። 17 አይስ ጊኮ፥ ጦሳ መጣፈይ፥

«መልክ-ጤዴቅ ቄሴ ግድዶጋደን፥
ኔንከ ሜርነው ቄሴ ግደነ»

ያግድ መርከቴስ። 18 ቤን ዴእየ ህጌ ላፈኔ ፐቴናጋ ግድዮ ግሸው አቲስ። 
19 አይስ ጊኮ፥ ሙሴ ህጌ አይበኔ በል በይነባ ኦተነው ደንደዬነ፤ ቀስ ኑን 
አ በጋረ ጦሳኮ ሺቀነ ጊድ ኡፈይሰን ናግ ኡትዶ ኡባፔ ኣዽያጌ ዪስ።

20 ሄጋ ቦለን ቀስ ጦሳ ጫቆይከ ዴኤስ፤ ሀረት ቄሴ ግድዶ ዎዴ፥ ሄጋ 
መለ ጫቆይ ባወ። 21 ሽን ዬሱስ ጫቁወን ቄሴ ግዲስ፤ ጦሰይ አ፥

«ጎደይ ጫቂስ፤ እ በ ቆፋ ላሜነ።
‹ኔን ሜርነው ቄሴ ግደነ› ጊስ»

ያጊስ። 22 ሄጋ ግሸው፥ ዬሱስ ኡባፔ ኣዽየ ጫቁወው ዋሴ ግዲስ።
23 ከሴ ቄሴቱ ቆደይ ደሮ፤ አይስ ጊኮ፥ ኤት ኦተነ ኦሱዋ ሀይቆይ 

ድጊስ። 24 ሽን ዬሱስ ሜርነው ዴእዮ ግሸው፥ አ ቄሴቴተይ ላሜቴነ። 
25 ሄጋ ግሸው፥ እ ኤተ ግሻ ጋነተነው ሜርነው ዴእዮ ግሸው፥ ጦሳኮ በ 
በጋረ ይያጌተ ሙሌረ አሸነው ደንደዬስ።

26 ኑዮ ጊግየ ሀጋ መለ፥ ቄሴ ኡበቱ ሀለቀይ ዴአነው ኮሼስ፤ እ ጌሸ፤ 
ኣን ጌኔኔ ቦርሶይ ባወ፤ ነገረንቸቱረ እ ገይቴነ፤ ቀስ ጦቀ ሰሉወንከ 
እ ቦንቼቲስ። 27 ሀረ ቄሴ ኡበቱ ሀለቀቱደን፥ እ ኮይሮ በ ሁጴ ነገራስ 
የርሽድ፥ ቀስ ጉዬፔ አሳ ነገራስ ሀች ሀች የርሸነው ኮሼነ፤ እ በነ የርሽዶ 
ዎዴ፥ ናአንቴነን እስቶ የርሺስ። 28 አይስ ጊኮ፥ ሙሴ ህጌ ዳፉረንቸ አሳ 
ቄሴ ኡበቱ ሀለቀ ኦትድ ሱንቴስ፤ ሽን ጦሰይ እመነ ጊድ ጫቅዶ ህግያፔ 
ጉዬ ዪደ ቃለይ ሜርነው በል በይናጋ፥ ጦሳ ነኣ ሱንቴስ።

ዬሱስ ኦረተ ማቻ ቄሴ ኡበቱ ሀለቃ

8  1 ኑን ሃሰይዮ ግተበይ ሀጋ፤ ሰሉወን ኡባፔ ቦለ ጦሰይ ኡትዮ ከዎታ 
አራታፔ ኡሸቸ በጋረ ኡትደ ቄሴ ኡበቱ ሀለቀይ፥ ሀጋ መለይ 

ኑዮ ዴኤስ። 2 ጌሸ ሶሁዋንኔ ቱሙ ዱንካንየን እ ኦቴስ፤ ሄ ዱንካኔ አስ 
ኤስዶጋ ግዴነን፥ ጦሰይ ኤስዶጋ።

3 ቄሴ ኡበቱ ሀለቀ ኡበይ እሙዋኔ የርሹዋ ጦሰው እመነው 
ሱንቴትዶ ግሸው፥ ሀ ቄሴ ኡበቱ ሀለቃዮከ የርሸነው እስበይ ዴአነው 
ኮሼስ። 4 ስም ሰአን እ ዴእያባ ግድኮ፥ ሙሌከ ቄሴ ግዴነ፤ አይስ 
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ጊኮ፥ ህጌ አዘዝዮጋደን፥ እሙዋ እምየ ቄሴት ዴኦሶነ። 5 ኤት 
ቄሴቱጋደን ኦትዮ ኦሶይ ሰሉወን ዴእየ ኦሱወው ቱሙ ሌምሶኔ ኤሾ፤ 
አይስ ጊኮ፥ ሙሴ ዱንካንያ ኤሰነ ሀንሽን፥ ጦሰይ አ፥ «አኬከ፤ 
ኡበባከ ታን ኔነ ዴርያ ሁጵየን ቤስዶ ሌምሱዋ ካለደ ኦተ» ያጊስ። 
6 ሽን ዬሱስ ጋነትዮ ማቸይ ከሴጋፔ ኣዽዮጋደንከ፥ አዮ እሜትደ 
ኦሶይከ ኤታጋፔ ኣዼስ፤ አይስ ጊኮ፥ ሄ ማቸይ ጦሰይ እመነ ጊዶ 
ኡባፔ ኣዽየ ኦሱወን ኦሴቲስ።

7 አይስ ጊኮ፥ ኮይሮ ማቸን በል በይነባ ግድያኮ፥ ናአንቶ ማቻ ኮሼነ። 
8 ሽን ኤተ ቦሪድ፥ ጎደይ ሀጋደን ያጌስ፤

«ታን እስራኤለ አሳረኔ ይሁዳ አሳረ
ኦረተ ማቻ ማጬትዮ ገለሰት ያነ።

 9 ሄ ማቸይ ታን ግብጤ ቢታፔ
ኤተ ኣወቱ ኩሽያ ኦይቀደ፥ ጎቸ ኬስዶ ዎዴ፥
ኤታረ ማጬትዶ ማቻ መለ ግዴነ።

ኤት ተ ማቸን አመኔትቤነ ግሸው፥ ታንከ ኤተ ዬገ በያስ።
ታን፥ ጎደይ፥ ሀጋ ኦደይስ።

 10 አይስ ጊኮ፥ ሄ ገለሰቱፔ ጉይየን፥
ታን እስራኤለ አሳረ ማጬተነ ማቸይ ሀጋ፡

ታን ተ ህግያ ኤተ ቆፈን ዎተነ፤
ቀስ ኤተ ዎዘነንከ ጣፈነ።

ታን ኤተ ጦሳ ግደነ፤
ኤትከ ተ አሰ ግደነ።

 11 ኤተፔ ኦንኔ በ ሾሩዋ ዎይ በ እሻ፥
‹ጎዳ ኤረ› ያግድ ተማርሴነ።

አይስ ጊኮ፥ ኤት ጉታፔ
ግታ ገከናስ ኡበይ ተነ ኤሮሶነ።

 12 ታን ኤተ ናቁዋ ማረነ፤
ኤተ ነገራከ ናአንቶ ሀሰይኬ»

ያጌስ። 13 ጦሰይ ኦረተ ማቻ ጊድ ሃሰይዮገን ኮይሮጋ ጬጌቲስ፤ ቀስ 
ጬግያበይኔ ዉርያበይ ኤሱወን ጠየነ።

ሰሉወን ኦሴትየ አያና ኦሶይ ሰአን ኦሴትየ አያና ኦሱዋፔ ኣዼስ

9  1 ኮይሮ ማቻዮ ጦሰው ጎይንዮ ዎገይኔ አሰይ ኦትዶ ቤተ መቅደሴ 
ዴኤስ። 2 አይስ ጊኮ፥ ኮይሮ ዱንካኔ ኤቂስ፤ አ ግዶን ሙቃዳ 

ዎትዮጌ፥ ጠረጴዘይኔ ጎዳ ስንተን ዎትዮ ኦይተይ ዴኤስ፤ ሄ ሶሁዋ ጌሸ 
ሶሁዋ ጊድ ጤሴቴስ።* 3 ናአንቶ መገለሹዋፔ ጉዬ በጋረ ኡባፔ ኣዽየ 
ጌሸ ሶሆ ጌቴትየ ዱንካኔ ዴኤስ። 4 አ ግዶን እጣና ጩወየነው ዎርቀፔ 
ኦትዶ ሳጥኔኔ ኡበሳረ ዎርቀን ሼሽዶ ማቻ ታቦተይ ዴኤስ። ሄ ማቻ 
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ታቦተን መነይ ዴእዮ ዎርቀ ጣሮይ፥ ኣሮነ ጠምአይ ኣጭዳጌኔ ቀስ ሙሴ 
ህጌ ጣፌትዶ ናኡ መሴትደ ሹቸት ዴኦሶነ። 5 ሄ ማቻ ታቦታፔ ቦለ በጋረ 
አቶ ግዮ ሶሁዋ ቁምኡዋ በንተ ቄፍየን ጌንትየ ቦንቾ ክሩቤት ዴኦሶነ፤ 
ሽን ሀ ኡበባ ሀእ ዉርስ ዮተነው ደንደዮኮ።

6 ሄጌ ሄጋደን ጊግዳሽን፥ ቄሴት ኡበ ዎዴ፥ በንተ ኦሱዋ ኦተነው 
ኮይሮ ዱንካንያ ጌሎሶነ። 7 ሽን ቄሴ ኡበቱ ሀለቀ ጠላለይ ናአንቶ ዱንካንያ 
ለይታፔ እስቶ ጌሌስ፤ ጌሊድ በ ግሸውኔ ኤሬነን አስ ኦትዶ ነገራ ግሸው፥ 
ጦሳዮ የርሽዮ ሱታ ኤክድ ጌሌስ። 8 ኮይሮ ዱንካኔ ኤቅ ዴእሽን፥ ኡባፔ 
ኣዽየ ጌሸ ሶሁዋ ኤፍየ ኦጌ ብሮን ዶዬትቤናጋ ጌሸ አያነይ ሄገን ኤርሴስ።

9 ሄ ዱንካኔ ሀ ዎድየው ሌምሶ፤ ሄጋ ግዮጌ ጦሰው እምዮ እሞይኔ 
የርሾይ ጎይንያጋ ዞርየ ዎዘና በል በይናጋ ኦተነው ደንደዮኮነ። 10 ሄጌት 
ሜታባ፥ ኡሻባኔ ዱመ ዱመ ሜቻባ ዮትያጌተ፤ ኤት ኦረጥዮ ዎዴ ገከናስ 
ኦሴትየ ዎገተ።

11 ሽን ክርስቶስ ሀገን ዴእየ ሎኦበው ቄሴ ኡበቱ ሀለቀ ግድድ ዪቺስ። 
ግዶን እ ኦትዮ ዱንካኔ ኡባፔ ኣዽያጋኔ በል በይናጋ፤ ቀስ ሄ ዱንካንያ 
አስ ኦትቤነ፤ ሀ ሜሬትደ ሰኣባከ ግዴነ። 12 ክርስቶስ ኡባፔ ኣዽየ ጌሸ 
ሶሁዋ ጌልዮ ዎዴ፥ ዴሸ ሱተኔ ገሎ ሱተ ኦይቅድ ጌልቤነ፤ ሽን በ ሱታ 
ኦይቅድ፥ ኑዮ ሜርና አቶቴታ ዴምድ፥ ናአንቴነን እስቶ ጌሊስ። 13 ቱንደ 
አሰ ቦል ኮርማ ሱታኔ ዴሻ ሱታ ጨጨፍድ፥ ጡጌትደ ኡሰ ብድንተ 
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ቆልን፥ ሄ ኡራ ቱነቴታፔ ጌሸነው ደንደይኮ፥ 14 ሜርና ጌሸ አያና በጋረ 
በል በይነ የርሾደን፥ ጦሰው በነ እምደ ክርስቶሰ ሱተይ፥ ኑን ዴኦ ጦሰው 
ኦተነ መለ፥ ከሴ ኑ ሀይቅደ ኦሱዋፔ ኑነ ዞርየ ዎዘና ዋት ጌሸንዴሸ!

15 ሄጋ ግሸው፥ ጦሰይ ጤስዶጌት እ እመነ ጊዶ ሜርና አንጁዋ ላተነ 
መለ፥ ክርስቶስ ኦረተ ማቸው ጋነቲስ፤ ሄጌ ሀነነ ደንደይዮጌ፥ አሰይ 
ኮይሮ ማቻፔ ገርሰን ዴኢድ ኦትዶ በለ አይሌቴታፔ ኬስየ ሀይቆይ ዴእዮ 
ግሸሰ።

16 አይስ ጊኮ፥ ሀይቅየ ኡረይ አዘዝዶበይ ዴእኮ፥ ሄ ኡረይ ሀይቅዶጌ 
ኤሬተነ ኮሼስ። 17 አይስ ጊኮ፥ አዘዝደ ኡረይ ሀይቅዶ ዎዴ፥ እ አዘዝዶጌ 
ፖሌቴስ፤ ሄ አዘዝዳጌ ፐጠ ዴእሽን፥ አይኔ ፖሌቴነ።

18 ሀረይ አቶ፥ ኮይሮ ማቸይከ ሱት በይነን እንጄትቤናጌ ሄጋሰ። 
19-20 አይስ ጊኮ፥ ህግየን ዴእየ አዘዞ ኡባ ሙሴ አሰ ኡበው ዮቲስ፤ 
ሄጋፔ ጉይየን፥ ገሎ መራ ሱታኔ ዴሻ ሱታ፥ ሃታረ፥ ዞኦ ዶርሰ 
እክስያረኔ ሂሶጵያ ግዮ ምታ ቦንጩዋረ እስፔ ኤክድ፥ «ሀጌ እንቴነ 
ጦሰይ አዘዝዶ ማቻ ሱታ» ያግድ፥ ህግያ መጣፋ ቦልኔ አሰ ኡባ ቦል 
ጨጨፊስ። 21 ሄጋደንከ፥ ዱንካንያ ቦልኔ ኦትዮ ሚሸ ኡባ ቦል ሱታ 
ሙሴ ጨጨፊስ። 22 ህጌ ግዮጋደን፥ ቱመከ አመርደባፔ አትን፥ ኡበበይከ 
ሱተን ጌዬስ፤ ሱት ጉከነ ጠይኮ፥ አቶቴት ባወ።

ክርስቶስ የርሼትዶጌ ነገራ ቁጭድ ጠይሴስ
23 ሄጋ ግሸው፥ ሰሉወን ዴእያጌተ ምለትያጌት ሄ የርሹወን ጌየነው 

ኮሼስ፤ ሽን ሰሉወን ዴእያጌትከ በንተ ሁጴን ጌየነው ኣዽየ የርሹዋ ኤተ 
ኮሼስ።

24 አይስ ጊኮ፥ ክርስቶስ ቱሙ ጌሸሰን ሌምሴትየ አስ ኦትዶ ጌሸሳ 
ጌልቤነ፤ ሽን እ ሀእ ኑ ግሻ ጦሳ ስንተን ቤተነው ያ ሰሉዋ ጌሊስ። 
25 ቄሴ ኡበቱ ሀለቀይ ለይተን ለይተን በ ሱታ ግዴናጋ ኦይቅድ፥ ጌሸ 
ሶሁዋ ጌልዮጋደን፥ እ በነ ኡበቶ የርሸነው ጌልቤነ። 26 ሄጋ ግድያኮ፥ 
ክርስቶስ ሰአይ ሜሬቶሰፔ ዶምድ ደሮቶ ዋዬተነው ኮሼስ፤ ሽን ሀእ 
ዎድያ ዉርሴተን ነገራ ጠይሰነው በነ የርሽድ፥ ናአንቴነን እስቶ ቤቲስ።

27 አሰይ ኡበይ እስቶ ሀይቀነው ቤሴስ፤ ሄጋፔ ጉይየን ጦሰይ አሳ 
ፕርደነ። 28 ሄጋደንከ፥ ቀስ ክርስቶስ ደሮ አሳ ነገራ ጠይሰነው እስቶ 
የርሼቲስ፤ ቀስ እ በነ ምንት ናግያጌተ አሸነው ቤተናፔ አትን፥ ናአንቶ 
ነገረ ቶከነው ቤቴነ።

10  1 አይስ ጊኮ፥ ህግየው ያነ ሎኦባ ኤሾ ጠላለይ ዴኤስ፤ አዮ 
ቱሙ ሌምሶይ ባወ። ኡበ ዎዴ ለይተን ለይተን እስ መለ 

የርሾይ የርሼቴስ፤ ሄጋ ግሸው፥ ህጌ ጦሳኮ ሺቅየ አሰ ሄ የርሾን በል 
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በይነ አሰ ኦተነው ሙሌከ ደንደዬነ። 2 ጦሰው ጎይንየ አሰይ በ ነገራፔ 
ሙሌረ ጌይዶባ ግድያኮ፥ በነ ዞርየ ዎዘነን ናአንቱዋ ነገረ ቆፔነ፤ ቀስ 
የርሽዮጋከ አግ በየነ። 3 ሽን አሰይ ለይተን ለይተን ሄ የርሹወን በ ነገራ 
ሀሰዬስ። 4 አይስ ጊኮ፥ ኮርመ ሱትኔ ዴሸ ሱት ነገረ ጠይሰነው ሙሌከ 
ደንደዬነ።

5 ሄጋ ግሸው፥ ክርስቶስ ሀ ሰኣ ያነ ሀኒድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤
«ኔን የርሾኔ እሞ ኮየባከ፤
ሽን ታዮ ቦለ ጊግሰደሰ።

 6 ኔን ጡግዮ የርሹዋንኔ
ነገራ የርሹወን ሙሌከ ኡፈይተከ።

 7 ታን ሄ ዎዴ፥ ‹ጣተ መጣፈን
ተበይ ጣፌትዶጋደንከ፥

ጦሰው፥ ታን ኔን ኮይዮጋ
ኦተነው ያስ› ያጋስ»

ያጊስ። 8 የርሾይ የርሼተነ መለ፥ ህጌ አዘዝዮባ ግድኮከ፥ ክርስቶስ 
ኮይሮ፥ «ኔን የርሾ፥ እሞ፥ ጡግዮ የርሾኔ ነገራ የርሾ ሙሌከ ኮየባከ፤ 
ሄጌቱን ኡፈይተከ» ያጊስ። 9 ሄጋፔ ጉይየን ክርስቶስ፥ «ጦሰው፥ ታን 
ኔን ኮይዮጋ ኦተነው ያስ» ያጊስ። ሄጋ ግሸው፥ ክርስቶስ ናአንቱዋ 
ኤሰነው ኮይሮጋ ጠይሴስ። 10 ዬሱስ ክርስቶስ ጦሰይ ኮይዶጋ ኦትዶ 
ግሸው፥ በ አሹዋ ናአንቴነን እስቶ የርሽዶገን ኑን ኑ ነገራፔ ጌይ 
አግደ።

11 ቄሴ ኡበይ ሀች ሀች ኤቅድ፥ በ ኦሱዋ ኦቴስ፤ ቀስ ነገረ ጠይሰነው 
ሙሌከ ደንደዬነ እስ መለ የርሹዋ ዛር ዛርድ የርሼስ። 12 ሽን ክርስቶስ 
ነገራ ግሸው፥ ኡበ ዎድየው ግድየ እስ የርሹዋ የርሽድ፥ ጦሳፔ ኡሸቸ 
በጋረ ኡት አጊስ። 13 ጦሰይ ስንተፔ ክርስቶሰ ሞርኬተ ክርስቶሰዮ 
ቶሁወን ዬዽዮባ ኦተነ ገከናስ፥ ያን ናጌስ። 14 አይስ ጊኮ፥ እ እስቶ 
የርሽዶገን፥ ነገራፔ ጌይዳጌተ ሜርነው በል በይናጌተ ኦቲስ።

15 ቀስ ጌሸ አያነይ ኑዮ መርከቲድ፥ ሀጋደን ያጌስ፤
 16 «ታን ሄ ገለሰቱፔ ጉይየን፥

ኤታረ ማጬትዮ ማቸይ ሀጋ፡
ታን ተ ህግያ ኤተ ቆፈን ዎተነ፤
ቀስ ኤተ ዎዘነንከ ጣፈነ»

ያጌስ። 17 ቀስ ሄጋፔ ጉይየንከ፥
«ታን ኤተ ነገራኔ
ኤተ መከለ ኦሱዋ ናአንቶ ሀሰይኬ»

ያጌስ። 18 ጦሰይ ሄ ነገረ አቶ ጊዶ ዎዴ፥ ነገረ ጠይሰነው ሀጋፔ ስንተው 
የርሾ ኮሼነ።
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ጦሳኮ ሺቀነው ኮሼስ
19 ስም ተ እሸቶ፥ ኑን ዬሱሰ ሱታ በጋረ ኡባፔ ኣዽየ ጌሸ ሶሁዋ 

ጌለነው ኑዮ ጠለቴተይ ዴኤስ። 20 ክርስቶስ ኑዮ ኦረተ ኦግያኔ ዴኦ ኦግያ 
መገለሹዋ በጋረ፥ ሄጋ ግዮጌ በ ቦላ በጋረ ዶዪስ። 21 ኑዮ ጦሳ ኬተን 
ሱንቴትደ ግተ ቄሴ ዴእዮ ግሸው፥ 22 ኑን ሱሬ ዎዘናረ፥ ቱሙ አመኑዋረ፥ 
ኢተባ ዞርየ ዎዘናፔ ጌይደ ዎዘናረኔ ቀስ ጥሎ ሃተን ሜጬትደ ቦላረ 
ጦሳኮ ሺቆስ።

23 ኑዮ እመነ ጊደ ጦሰይ አመንትዮ ግሸው፥ ኑን ዴመነ ጊድ 
ኡፈይሰን ናግ ኡትዶጋ ምንት ኦይቆስ። 24 እሶይ እሱዋረ ዋን ሲቄተናኮኔ 
ቀስ ሎኦ ኦሱዋ ዋት ኦተናኮ፥ እሶይ እሱወው ቆፖስ። 25 እሶት እሶት 
ሺቁዋ ሜዜ ኦትድ ሺቅዮጋደን፥ ኑንከ እስፔ ሺቅዮጋ አጎኮ፤ ሽን ጎዳ 
ገለሰይ መተትዮጋ እንቴ ቤእዮ ግሸው፥ እሶይ እሱዋ ምንቴቶስ።

26 ኑን ቱመቴታ ኤረቴታ ኤክርግድ፥ ኤሪድ ነገረ ኦትያባ ግድኮ፥ 
ሀጋፔ ስንተው ነገረ ጠይስየ የርሾይ እስብኔ ባወ። 27 ሽን የሽየ ፕርዳ 
ናግዮጌኔ ጦሳ እጥየ ኡባ ማነው ዎልቃመ ተመይ ዴኤስ። 28 ሙሴ 
ህግየው አዘዜቴነ ኡረይ፥ ናኡ ኡረይ ዎይ ሄዙ ኡረይ አ ቦል መርከትኮ፥ 
ቀሬት በይነን ሀይቄስ። 29 ጦሳ ነኣ ከርደ ኡረይ፥ በነ ነገራፔ ጌሽደ ጦሳ 
ማቻ ሱታ ቱነባደን ቆፕደ ኡረይ፥ ቀስ ኣሮ ኬሀቴታ ጌሸ አያና ጨይየ 
ኡረይ፥ አይ ኬነ ኢተ ፕርዳ ኤከነው ቤስያኮኔ አኔ ቆፕቴ።

30 አይስ ጊኮ፥ «ታን ሀሉዋ ኬሰነኔ ኩሽያ ዛረነ» ጊዳጋ ኑን ኤሮስ፤ 
ቀስከ፥ «ጎደይ በ አሳ ፕርደነ» ያጊስ። 31 ዴኦ ጦሳ ኩሽየን ኩንደናጌ ደሮ 
የሽያባ።

32 እንቴዮ ጦሳ ፖኦይ ፖእዶጋፔ ጉይየን፥ እንቴ ደሮበን ዋዬትድ፥ 
ግተ ወሬተን ጌንጭዶ ቤን ዎድያ ሀሰይቴ። 33 እስ እስቶ እንቴነ አሰ 
ስንተን ጨይዶሶነኔ ፐጠ ካእዶሶነ፤ ቀስ ሀረ ዎዴ ሄጋደን ኦትዶጌቱረ 
እስፔ ዴእዴተ። 34 አይስ ጊኮ፥ ቀሹወን ዴእየ አሰቱዮ እንቴ ቀሬትዴተ፤ 
ያትድ እንቴዮ ሜርነው ዉሬነ ኡባፔ ኣዽየ ሚሸይ ሰሉወን ዴእዮጋ እንቴ 
ሁጴን ኤርዶ ግሸው፥ እንቴባ ኡባ ኤክርግንከ ኡፈይሰን ጌንጭዴተ።

35 ሄጋ ግሸው፥ ግተ ዎይቱዋረ ዴእየ እንቴ ጠለቴታ ኦሎፕቴ። 
36 ጦሰይ ኮይዮጋ ኦትድ፥ እ እንቴዮ እመነ ጊዶጋ ኤከነው ጌንጨነ ኮሼስ። 
37 አይስ ጊኮ፥ ጦሳ መጣፈይ፥

«አመርደ ዎዴ አቲስ።
ይያጌ ያነ፤ ገምኤነ።

 38 ተ ጥሎይ አመኑወን ዴአነ።
ሽን ኦንኔ ጉዬ ስምኮ፥
ተነ ኡፈይሴነ»
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11፡3 ዶሜ 1፡1፤ መዘ 33፡6፥ 9፤ ዮሃ 1፡3 11፡4 ዶሜ 4፡3-10 
11፡7 ዶሜ 6፡13-22 11፡8 ዶሜ 12፡1-5 11፡9 ዶሜ 35፡27 
11፡11 ዶሜ 18፡11-14፤ 21፡2 11፡12 ዶሜ 15፡5፤ 22፡17፤ 32፡12 
11፡13 ዶሜ 23፡4፤ 1ሀን 29፡15፤ መዘ 39፡12 

ያጌስ። 39 ኑን አመንድ አትዳጌቱ በገ ግድዮጋፔ አትን፥ ጉዬ ስምድ 
ጠይዳጌቱ በገ ግዶኮ።

አመኑዋ

11  1 አመኖ ግዮጌ፥ ዴመነ ጊድ ኡፈይሰን ናግ ኡትዶበይ 
አመንትዮጋኔ ቤአነው ደንደዬነባ ኤርስያጋ። 2 ጦሰይ ቤን ጬገ 

አሳዮ መርከትዶጌ፥ ኤት አመንዶጋነ።
3 ሰአይ ጦሳ ቃለን ሜሬትዶጋ አመኑወን ኑን ኤሮስ፤ ሄጋ ግሸው፥ 

ቤትያበይ ቤቴነባፔ ሜሬቲስ።
4 ኣቤል ቃኤላጋፔ ኣዽየ የርሹዋ ጦሰው የርሽዶጌ አመኑዋነ። ጦሰይ 

አ እሙዋባ መርከቲድ፥ እ ጥሎ ግድዶጋከ መርከቲስ፤ ኣቤል ሀረይ አቶ 
ሀይቅድከ፥ በ አመኑወን ሀእ ገከናስ ሃሰዬስ።

5 ሄኖክ ሀይቄነን ሰሉዋ ቢዶጌ አመኑዋነ፤ ጦሰይ ኤፊዶ ግሸው፥ ኦንኔ 
አ ቤአነው ደንደይቤነ። ጦሳ መጣፈይ፥ «ሄኖክ ሰሉዋ ባናፔ ከሴ ጦሳ 
ኡፈይሲስ» ያጌስ። 6 አመኖይ በይነን ኦንኔ ጦሳ ኡፈይሰነው ደንደዬነ፤ 
አይስ ጊኮ፥ ጦሳኮ ይየ ኦንኔ ጦሰይ ዴእዮጋኔ በነ ኮይያጌቱዮ ዎይቱዋ 
እምዮጋ አመነነው ኮሼስ።

7 ኖሄ ቤአነው ደንደዬነ ስንተፔ ሀነነበው ጦሰይ፥ «ኔነ ናገ» ግን፥ 
ጦሰው የይድ፥ በነኔ በ ሶ አሳ አሸነው መርከብያ ኬጥዶጌ አመኑዋነ፤ 
ያትድ ሄገን ሀ ሰኣ ቦል ፕርድድ፥ አመኑወን ቤትየ ጥሎቴታከ ጦሳፔ 
ኤኪስ።

8 አብረሃም ላተናደን፥ ጦሰይ ባዮ እመነ ጊዶ ቢታ ባነ መለ፥ ጦሰይ 
በነ ጤስዶ ዎዴ፥ አዘዜትዶጌ አመኑዋነ፤ እ በ ቢታፔ ክይድ ብዮ ዎዴ፥ 
አው ብያኮኔ ኤሬነን ክዪስ። 9 አብረሃም ጦሰይ ባዮ እመነ ጊዶ ቢተን ሀረ 
ቢተ አሰደን ዴእዶጌ አመኑዋነ፤ ጦሰይ ሄ እመነ ጊዶጋ በናረ እስፔ ላተነ 
ይሳቃረኔ ያቆባረ ዱንካንየን ዴኢስ። 10 አይስ ጊኮ፥ አብረሃም ጦሰይ ሎኦ 
ባሱወን ሀዮትድ ኬጥዶ ከተማ ናጌስ።

11 ሳረ በ ሁጴን ሀረይ አቶ ጬገይቸደከ፥ እመነ ጊደ ጦሰይ አመኔትዳጋ 
ግድዶጋ ኤርዶ ግሸው፥ ነአ ሸሃረነው ዎልቃ ዴምዶጌ አመኑዋነ። 12 ሄጋ 
ግሸው፥ ሀይቅደ አሰ ምለትየ እስ ብተንያፔ ሰሉወን ዴእየ ጦልንቴ ኬነ፥ 
አባ ለንቅየን ዴእየ ቆድ በይነ ሸፌ ኬነ ዘሬት ዬሌትዶሶነ።

13 ሄ አሰት ኡበት አመኑወን ሀይቅዶሶነ፤ በንተው ጦሰይ እመነ 
ጊዶጋከ ኤክቦኮነ፤ ሽን ሃሁወን ሄጋ ቤእድ፥ ሰሮትዶሶነ። ቀስ ኤት 
ሰአን እመተኔ ዬዴቴትድ ክይደ አሰተ ግድዶጋ ኤርዶሶነ። 14 አይስ 
ጊኮ፥ ሄጋደን ግየ አሰት በንተ ሁጴ ቢታ ኮይዮጋ ኤርሶሶነ። 15 ኤት ሄ 
ዬግድ ክይዶ ቢታ ስመነው ቆፕዶባ ግድያኮ፥ ጉዬ ስምዮ ቃዳ ዴሜነን 
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11፡17 ዶሜ 22፡1-14 11፡18 ዶሜ 21፡12 11፡20 ዶሜ 27፡27-29፥ 39-40 
11፡21 ዶሜ 48፡1-20 11፡22 ዶሜ 50፡24-25፤ ኬሳ 13፡19 
11፡23 ኬሳ 1፡22፤ 2፡2 11፡24 ኬሳ 2፡10-12 11፡28 ኬሳ 12፡21-30 
11፡29 ኬሳ 14፡21-31 11፡30 ያሱ 6፡12-21 11፡31 ያሱ 2፡1-21፥ 6፡22-25 11፡
32 ዳነ 4፡6–5፡31፤ 6፡11–8፡32፤ 11፡1–12፡7፤ 13፡2–16፡31፤ 1ሰሜ 1፡1–25፡1፥ 16፡
1–1ከዎ 2፡11 11፡33 ዳኔ 6፡1-27 

አጎኮነ፤ ሽን 16 ኤት ሄጋ አግድ፥ ሎእየ ቢታ ላሞቶሶነ፤ ሄጌ ሰሉዋ ቢታ። 
ሄጋ ግሸው፥ ጦሰይ ኤተ ጦሳ ጌቴተነው ዬለቴነ። አይስ ጊኮ፥ እ ኤተው 
ከተማ ጊግስ ዎቲስ።

17-18 አብረሃም ይሳቀ የርሸናኮ የርሼናኮ፥ ጦሰይ ኤረነው ጦሞስዶ 
ዎዴ፥ አብረሃም አመኑወን አ የርሺስ። ጦሰይ አብረሃመ፥ «ኔ ዘሬ ይሳቀ 
በጋረ ጤሴተነ» ጊዳሽንከ፥ አብረሃም በ ነኣ ይሳቀ የርሸነው ጊጊስ።  
19 አብረሃም ጦሰይ ይሳቀ ሀረይ አቶ፥ ሀይቁዋፔከ ፐተነው ደንደይዮጋ 
ኤሪስ፤ ሄጋ ግሸው፥ ሀይቁዋፔ ጉዬ አ ዛርድ ኤኪስ።

20 ይሳቅ ዎዴፔ ሀነነበው ያቆበኔ ኤሰወ አንጅዶጌ አመኑዋነ።
21 ያቆብ ሀይቀነ ሀኒድ፥ ዮሴፈ ናተ ሁጵየን ሁጵየን አንጅዶጌኔ ገትመን 

ጉፌትድ፥ ጦሰው ጎይንዶጌ አመኑዋነ።
22 ዮሴፍ ሀይቀነው መቲድ፥ እስራኤለ አሰይ ግብጤፔ ክየናጋ 

ሃሰይዶጌኔ በ ሜቄታ ኦተነባ ኤተ አዘዝዶጌ አመኑዋነ።
23 ሙሴ ዬሌትዶጋፔ ጉይየን፥ ኣይያኔ ኣወይ መላ ሎኦ ነአ ግድዶጋ 

ቤእድ፥ ሄዙ አግነ ቆትዶጌ አመኑዋነ፤ ኤት ከዉዋ አዋጁወውከ የይቦኮነ።
24 ሙሴ ድጭዶጋፔ ጉይየን፥ ግብጤ ከዉዋ ነኤ ነኣ ጌቴተናጋ 

እጥዶጌ አመኑዋነ። 25 ነገረን ሙሴ ጉተ ዎድያ ኡፈይተናጋፔ፥ ጦሳ 
አሳረ ዋዬተናጋ ዶሪስ። 26 ዎዴፔ ዴመነ ዎይቱዋ እ ትሽ ኦትድ ጤልዶ 
ግሸው፥ ግብጤ ቢታ ሚሸ ኡባፔ ክርስቶሰ ግሸው ቦሬትዮጌ ደሮ ኣዽየ 
ዱሬቴተ ግድዶጋ ቆፒስ።

27 ከዉዋ ሀንቁወው ሙሴ የዬነን፥ ግብጤ ቢታፔ ክይዶጌ አመኑዋነ፤ 
አይስ ጊኮ፥ ቤቴነ ጦሳ ቤእደባደን፥ ጌንጭድ ስንተው ቢስ። 28 ሀይቁዋ 
ኪተንቸይ እስራኤለ አሳዮ በይረ ናተ ቦቼናደን፥ ሙሴ ፓስካ ቦንችዶጌኔ 
ቆስሌተን ሱታ ጨጨፍስዶጌ አመኑዋነ።

29 እስራኤለ አሰይ ሜለ ቢተን ሄሜትዮጋደን፥ ዞኦ አባ ፕንዶጌ 
አመኑዋነ፤ ሽን ግብጤ አሰት ጌል ቤእሽን፥ ሃተይ ኤተ ምት አጊስ።

30 እስራኤለ አሰይ የርኮ ግዮ ከተማ ሹቸ ድርሳ ላፑን ገለሳ ዩይ ዩይ 
ኣዽዶጋፔ ጉይየን፥ ሄ ሹቸ ድርሰይ ኩንድዶጌ አመኑዋነ። 31 ሻረሙጥያ 
ረኣበ ዮሁዋ ቆርያጌተ ሎይተ ሞክዶ ግሸው፥ ጦሰው አዘዜቴነን እጥደ 
አሳረ ሀይቄነን አትዶጌ አመኑዋነ።

32 ስም ሀረባ ጉጀደ አይ ኦዶ? ጌዶነባ፥ ባራቀባ፥ ሰምሶነባ፥ ዮፍታሄባ፥ 
ዳውተባኔ ሰሜለባ፥ ቀስ ሀነነባ ዮትያጌቱባ ኦደነው ተው ዎዴ ግዴነ። 
33 ኤት ከዎ ኡባረ ኦሌትድ ጦንዶጌኔ ጥሎባ ኦትዶጌ አመኑዋነ፤ ያትድ 
ጦሰይ እመነ ጊዶጋ ኤክዶሶነ፤ ጋሞቱ ዶናከ ጎርድዶሶነ። 34 ዎልቃመ 
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11፡34 ዳኔ 3፡1-30 11፡35 1ከዎ 17፡17-24፤ 2ከዎ 4፡25-37 
11፡36 1ከዎ 22፡26-27፤ 2ሀን 18፡25-26፤ ኤርማ 20፡2፤ 37፡15፤ 38፡6 
11፡37 2ሀን 24፡21 12፡5-6 እዮ 5፡17 

ተማ ቶይስዶሶነ፤ ብሱዋ ቀራፔ ኬስ ኤክዶሶነ፤ ኤት ዳፉረንቸ፤ ሽን 
ምንዶሶነ፤ ቀስ ኦለን ዎልቃምድ፥ ሀረ ቢታ ቶራሳ ዬዴትዶሶነ። 
35 መጫሰት በንተ ሀይቅዳጌት ሀይቁዋፔ ፐጥዳጌተ ኤክዶሶነ።
ቀስ ሀረት ቀሹዋፔ ብርሼተናጋ እጥድ፥ ኬህየ ዴኡዋዮ ሀይቁዋፔ 

ዴንደነው፥ ቡኬትድ ሀይቅዶሶነ። 36 ሀረቱ ቦል አሰይ ቅሊጭ ካኢስ፤ 
ልሱወን ገረፌትዶሶነኔ ሰንሰለተን ቀሼትድ፥ ቀሾ ኬታ ጌልዶሶነ። 
37 ሹቸን ጨዴትዶሶነ፤ መጋጀን ናኡ ክይድ ጰልቄትዶሶነ፤ ፓጬትዶሶነ፤ 
ብሱወን ሀይቅዶሶነ፤ ኤተው ኡበበይከ ጠይን፥ ዋዬትድ ቱገትድ፥ ዶርሰ 
ጨላኔ ዴሸ ጨላ ማይድ ዩይዶሶነ። 38 ኤተው ሀ ሰአይ ጊጌነን እጥን፥ 
በዞን፥ ዴርየን፥ ጎንጎሎ ግዶንኔ ኦለ ግዶን ዩይዶሶነ።

39 ጦሰይ ኤተ አመኑዋ መርከትኮከ፥ ሄጌት ኡበት እ፥ እመነ ጊዶጋ 
ኤክቦኮነ። 40 ጦሰይ ኑዮ እስ ሎኦ ቆፋ ቆፕ ዎትዶ ግሸው፥ ኤት ኑን 
በይነን በል በይናጌተ ግዶኮነ።

ጦሰይ ኑስ ኣወ

12  1 ስም ኑዮ ሀጋ ኬነ ደሮ አሰይ፥ ሻራደን ኑ መተን ዩይ ኣዽድ 
መርከትያጌ ዴእሽን፥ ኑነ ጡብየ ኡበባኔ በቅ ኦይቅየ ነገራ 

ድጎስ፤ ድግድ ኑ ስንተን ዴእየ ኑን ዎጠነ ዎታ ጌንጭድ ዎጦስ። 2 ኑን 
ኑ አመኑወው ሁጴኔ ፖሎ ግድየ ዬሱሰ ጤሎስ። ዬሱስ ዬላ ከርድ፥ 
ዎዴፔ አው ዴእየ ኡፈይሳ ግሸው፥ መስቀልያ ቦል ምስማርየን ጥሼትድ 
ሀይቀናጋ ጌንጭድ፥ ጦሳ ከዎታ አራታፔ ኡሸቸ በጋረ ኡቲስ።

3 እንቴ እንቴ ዎዘና በይድ ዳፉሬነ መለ፥ ነገረንቸት በነ ደሮ እጥንከ 
ጌንጭደ ዬሱሰ ቆፕቴ። 4 ነገራረ እንቴ ባጤቲድ፥ ሱታ ጉሰነ ገከናስ ብሮን 
ኦሌቲችቤኬተ። 5 ጦሰይ በ ናቱደን፥ እንቴነ ዞርዮጋ ዶግዴቲ? ጦሰይ 
እንቴነ፥

«ተ ነአው፥ ጦሰይ ኔነ ቀጠይዮ ዎዴ፥ ላፈባደን ቆፖፐ።
እ ኔነ ሴርዮ ዎዴከ የዮፐ።

 6 አይስ ጊኮ፥ እ በ ሲቅዮ ኡራ ቀጠዬስ፤
ቀስ በ ነአደን ኤክዮ ኡባከ ልሱወን ገረፌስ»

ያጊስ። 7 ጦሰይ እንቴነ ቀጠይዮ ዎዴ ጌንጭቴ። አይስ ጊኮ፥ እ እንቴነ 
ናቱደን ኦቴስ። ኣወይ ቀጠዬነ ነእ ዴኢ? 8 ናተ ኡባ ቀጠይዮጋደን፥ 
እንቴነ ቀጠዬነን ዬግ በይኮ፥ ከሬን ዬሌትዳጌተ ግዴተፔ አትን፥ ቱሙ 
ናተ ግዴኬተ። 9 ሄጋ ቦለን ቀስ፥ ኑነ ዬልደ ኑ ኣወት ኑነ ቀጠይዶ ዎዴ፥ 
ኑን ኤተ ቦንችደ። ያትን፥ ኑን ዋንድ አያነቱ ኣዋዮ ኬህ ደርስ ሃሬትድ 
ዴኦኮኒ? 10 አይስ ጊኮ፥ ኑነ ዬልደ ኑ ኣወት በንተነ ኡፈይስያደን፥ 
አመርደ ዎድያ ኑነ ቀጠይዶሶነ፤ ሽን ጦሰይ ኑን አ ጌሸቴታ ኤከነ 
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12፡12 እስ 35፡3 12፡16 ዶሜ 25፡29-34 12፡17 ዶሜ 27፡30-40 
12፡18-19 ኬሳ 19፡16-22፤ 20፡18-21፤ ዛር 4፡11-12፤ 5፡22-27 
12፡20 ኬሳ 19፡12-13 12፡21 ዛር 9፡19 12፡24 ዶሜ 4፡10 12፡25 ኬሳ 20፡22 

መለ፥ ኑነ ማደነው ቀጠዬስ። 11 ኑን ቀጠዬትዮ ዎዴ፥ ሀእሰው ዪሎዬስ፤ 
ኡፈይሴነ። ሽን ቀጠይዶጌቱዮ ጉዬፔ ሄ ቀጠዮይ ጥሎቴታ ዴኡዋ 
ሰሮቴታ ዎይቱዋ እመነ።

ዞርያኔ ሴራ
12 ሄጋ ግሸው፥ እንቴ አርጋጭደ ኩሽያኔ እንቴ ዳፉርደ ጉልበታ 

ምንቴትቴ። 13 ዎብየ ቶሆይ ፐጠናፔ አትን፥ ቡርቄነ መለ፥ ስተ ኦግየን 
ሄሜትቴ።

14 አሰ ኡባረ ሰሮ ዴአነው ምንቴ፤ ቀስ ጌሸ ዴኡዋ ዴእቴ። አይስ 
ጊኮ፥ ሄጌ በይነን ኦንኔ ጎዳ ቤአነው ደንደዬነ። 15 ጦሳ ኣሮ ኬሀቴታ ኦንኔ 
ኤኬነን አቴነ መለ ናጌትቴ፤ ቀስ ሞክድ፥ በ መርዝየን አሰ ወይስየ ጨሞ 
ምተደን ሀንድ፥ ኦንኔ ደሮ አሳ ቱንሴነ መለ ናጌትቴ። 16 ሻረሙጠነው 
ቃቀትየ አስ ኦንኔ ዴኤነ መለ፥ ዎይ ቀስ እስቶ ምዮበው በ በይረቴታ 
በይዝደ፥ ጦሳ አያን በይነ ኤሰወ መለ አስከ ዴኤነ መለ ናጌትቴ። 17 ሄጋፔ 
ጉይየን፥ ኤሰው በ ኣዋ አንጁዋ ኤከነው ኮይዶጋ ኤሬተ፤ ሽን አ ኣወይ አ 
አንጄነን እጢስ፤ አይስ ጊኮ፥ ነገራፔ ስምዮ ኦግያ እ ሀረይ አቶ፥ አፉጥ 
ኮይድከ ዴመነው ደንደይቤነ።

18 እንቴ ቦቸነው ደንደይዮ ዴርያኮኔ ኤጥየ ተማኮ፥ ጡማኮ፥ ጭጋራኮኔ 
ጎትያኮ፥ 19 ቀስ መልከታ ዋሱዋኮኔ ቃላ ጬንጉርሳኮ ይቤኬተ። አሰይ 
ሄ ጬንጉርሳ ስይዶ ዎዴ፥ ሀራ ጉጅ ስዬነ መለ ዎሲስ። 20 አይስ ጊኮ፥ 
ጦሰይ ኤተ፥ «ሀረይ አቶ፥ ዶእከ ሄ ዴርያ ቦችኮ፥ ሹቸን ጨዴትድ 
ሀይቆ» ያግዶ አዘዙዋ ኤት ጌንጨነው ደንደይቦኮነ። 21 አይፍየን ቤትያጌ 
ደሮ ደገንትያጋ ግድዮ ግሸው ሙሴ፥ «ታን የሸን ኮኮረይስ» ያጊስ።

22 ሽን እንቴ ጥዮኔ ዴርያ፥ ዴኦ ጦሰይ ዴእዮ ከተማ፥ እስፔ ሺቅድ 
ኡፈይትየ ደሮ ሸኡ ኪተንቸቱኮ ሰሉዋ ዬሩሰላሜ ዪዴተ። 23 ጦሳ በይረ 
ናቱኮ፥ እስፔ ሺቅዳጌቱኮ፥ ኤተ ሱንተይ ሰሉወን ጣፌትዶጌቱኮ ዪዴተ፤ 
ቀስ አሰ ኡባ ፕርድየ ጦሳኮኔ፥ በል በይናጌተ ኦትዶ ጥሎ አሰቱ አያነቱኮ 
ዪዴተ። 24 ኦረተ ማቸው ጋነትየ ዬሱሰኔ ኣቤለ ሱታፔ ኣዽያባ ዮትየ 
ጨጨፌትደ ሱታኮ ዪዴተ።

25 እንቴዮ ዮትየ ኡራ ዮሁዋ ኤዝግዮጋ እንቴ እጤነ መለ፥ እንቴነ 
ናግቴ። ጦሳ ኪታ ሰአን በንተው ዮትያጌ ዮትዮጋ ኤዝጌነን እጥዳጌት ኬስ 
ኤከነ ጠይኮ፥ ሰሉወን፥ «እንቴነ ናግቴ» ግየ ጦሳፔ ኑን ዋንድ ኬስ 
ኤከኔ? 26 ሄ ዎዴ አ ጬንጉርሰይ ሰኣ ቃቲስ፤ ሽን እ ሀእ፥ «ታን ሰኣ 
ጠላላ ግዴነን፥ እስቶ ጉጀደ ሰሉዋከ ቃተነ» ያጊስ። 27 «እስቶ ጉጀደ» 
ግየ ቃለይ ቃጤነበይ ምንድ ዴአነ መለ፥ ሜሬትደበይ ቃጠናጋኔ ክቸናጋ 
ጌሽድ ቤሴስ።
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13፡11 ዎጋ 16፡27 

28 ኑን ቃጠነው ደንደዬነ ከዎቴታ ኤክዮ ግሸው፥ አኔ ጦሳ ገለቶስኔ አ 
ኡፈይሶስ፤ አው ቤስዮጋደን ቦንቹዋንኔ የሸቴተን አው ጎይኖስ። 29 አይስ 
ጊኮ፥ ኑ ጦሰይ ቱሙ በሽየ ተመ።

ጦሳ ኑን ዋት ኡፈይሰነው ቤስያኮ

13  1 እንቴ እሸተ ሲቅዮጋ አጎፕቴ። 2 እመተ ሞክዮጋከ ዶጎፕቴ። 
አይስ ጊኮ፥ ያትዮገን እስ እስ አሰይ ኤሬነን ኪተንቸተ ሞኪስ። 

3 ቀሾ ኬተን ዴእያጌቱባ እንቴከ ኤታረ እስፔ ቀሾ ኬተን ዴእዮጋደን 
ቆፕቴ፤ ቀስ እንቴ እንቴ ሁጴን ዋዬትዮጋደን፥ ዋዬትያጌቱባ ቆፕቴ።

4 ኤክዮጋኔ ጌልዮጋ አሰይ ኡበይ ቦንቸነው ቤሴስ፤ ቀስ አዝነይኔ መችያ 
እሶይ እሱወው አመኔተነው ቤሴስ፤ አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ ሻረሙጠነው 
ቃቀትያጌተኔ ሻረሙጥያጌተ ፕርደነ።

5 ሚሸ ሲቆፔ እንቴነ ናግቴ፤ እንቴዮ ዴእያጌ እንቴዮ ግዶ። አይስ 
ጊኮ፥ ጦሰይ በ ሁጴን፥

«ታን ኔነ ሙሌከ ዬግኬ
ዎይኮ አግኬ»

ያጊስ። 6 ሄጋ ግሸው፥ ኑን ጠልድ፥
«ጎደይ ተነ ማድያጋ፤
ታን የይኬ።

አስ ተነ አይ ኦቲ?»
ያጎስ።

7 ጦሳ ቃላ እንቴዮ ዮትደ እንቴነ ካሌትዳጌተ ሀሰይቴ፤ ኤት ዋን 
ዴእዳኮኔ ሀሰይቴ፤ ቀስ ኤታጋደን አመንቴ።

8 ዬሱስ ክርስቶስ ዝኔከ ሀችከ ሜርነውከ ላሜቴነ። 9 ዱመ ዱመ ኦረተ 
ትምርትየን ዎረ ቦፕቴ። ኑ ዎዘነይ ጦሳ ኣሮ ኬሀቴተን ገለትዮጌ ሎኦ 
ግድዮጋፔ አትን፥ ምዮበው አዘዜትዮጋ ግዴነ፤ ሄገው አዘዜትዳጌትከ 
ማዴትቦኮነ።

10 ኑዮ የርሽዮሰይ ዴኤስ፤ ዱንካንያ ግዶን ኦትያጌት ሄ የርሽዮሳፔ 
ማነው ኤተው ማት ባወ። 11 ቄሴ ኡበቱ ሀለቀይ ነገራ ግሸው፥ ሜህያ 
ሱታ የርሸነው ኡባፔ ኣዽየ ጌሸ ሶሁዋ ኤፌስ፤ ሽን ሄ ሜህያ አሹዋ ቀስ 
ድርሳፔ ከሬረ ጡጌስ። 12 ሄጋ ግሸው፥ ዬሱስከ ቀስ ነገራፔ አሳ በ ሱተን 
ጌሸነው፥ ከተማ ፔንግያፔ ከሬረ ዋዬቲስ። 13 ስም ኑን እ ቦሬትዶ ቦርያ 
ኤክድ፥ ድርሳፔ ከሬ አኮ ክዮስ። 14 አይስ ጊኮ፥ ኑዮ ሀገን ሜርነው ዴእየ 
ከተም ባወ፤ ሽን ኑን ያነ ከተማ ናጎስ።

15 ስም ጦሳዮ ዬሱሰ በጋረ ኡበ ዎዴ ገለታ የርሹዋ እሞስ፤ ሄጋ ግዮጌ 
ሜንቴርሸይ አ ሱንታዮ እምዮ ገለታ ግዮጋ። 16 ሎኦባ ኦትዮጋኔ እሶይ 
እሱዋ ማድዮጋ ዶጎፕቴ። አይስ ጊኮ፥ ጦሳ ኡፈይስያጌ ሄጋ መለ የርሹዋ።
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17 እንቴነ ካሌትያጌቱዮ አዘዜትቴ፤ ቀስ ኤት አዘዝዮጋከ ኦትቴ። ኤት 
በንተ ኦትዶባ ጦሰው ዮተነ ግሸው፥ እንቴ ሼምፑዋ ምንት ናጎሶነ፤ እንቴ 
ኤተው አዘዜትኮ፥ በንተ ኦሱዋ ኡፈይትድ ኦተነ፤ ሄጌ ጠይኮ፥ ኤት 
ዪሎቲድ ኦተነ፤ ሄጌ እንቴነ አይኔ ማዴነ።

18 ኑዮ ጦሳ ዎስቴ። ኑን ኡበ ዎዴ ሎኦባ ኦተነው ኮይዮ ግሸው፥ ኑነ 
ዞርየ ሎኦ ዎዘነይ ኑዮ ዴኤስ። 19 ጦሰይ ተነ እንቴኮ ኤሱወን ዛረነ መለ፥ 
ጦሳ እንቴ ምንት ዎሰናደን፥ ታን እንቴነ ኬህ ዎሰይስ።

ዎሳ
20 ሰሮቴታ ጦሰይ፥ ኑ ጎዳ ዬሱሰ፥ ዶርሳ ሄምየ ግታ፥ ሜርና ማቻ 

ሱተን ሀይቁዋፔ ዴንቲስ። 21 ጦሰይ ዬሱስ ክርስቶሰ በጋረ በ ስንተን በነ 
ኡፈይስያባ እንቴነ ኦትሲድ፥ እንቴከ እ ኮይዶባ ኦተነ መለ፥ ሎኦ ኦሶ 
ኡበን እንቴነ እ ጊግሶ፤ ጦሰይ ሜር ሜርነው ቦንቼቶ። አምንእ።

ኩሻ
22 ተ እሸቶ፥ ታን ሀ ደብዳብያ እንቴዮ ቀንተን ጣፍዶ ግሸው፥ እንቴ 

ሀ ዞርያ ሰሌቴነን ኤዝገነ መለ፥ ታን እንቴነ ዎሰይስ።
23 ኑ እሸይ፥ ጥሞትዮስ ቀሹዋፔ ብርሼትዶጋ ኤርቴ። ኤሱወን እ ሃ 

ዪኮ፥ ታን ኣረ ባደ እንቴነ ቤአነ።
24 እንቴነ ካሌትየ ኡበተኔ ጌሸተ ኡባ ሰሮ ሰሮ ጊቴ። ጣልያፔ ዪደ 

አመንያጌት እንቴነ ሰሮ ሰሮ ጎሶነ።
25 ኣሮ ኬሀቴተይ እንቴናረ ኡባረ እስፔ ግዶ። አምንእ። 

እብራዌ 13
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1  1 ታን ያቆብ ጦሳ አይሌኔ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ አይሌ፥ ቢተ ኡበን 
ላሌትደ ተመኔ ናኡ ዜሬተቱዮ ሰሮታ ኪተይስ።

ደንደያ፥ አመኑዋ፥ ኣዽደ ኤረቴታ
2-3 ተ እሸቶ፥ እንቴ አመኖይ ፓጬትዮጌ እንቴዮ ደንደያ እመናጋ 

ኤርድ፥ ዱመ ዱመ ፓጬ እንቴነ ገክዮ ዎዴ፥ ሄጋ ኩሜተ ኡፈይሰደን 
ቆድቴ። 4 እንቴ ደንደየይ አይብኔ በል በይነን እንቴነ ዘወትዳጌተኔ ፐጭ 
በይናጌተ ኦትድ፥ በ ኦሱዋ ፖሎ። 5 ሽን እንቴፔ ኦንኔ ባዮ ኣዽደ ኤረቴተይ 
ጠይኮ፥ ቦሬነን ኡበው ኬሀቴተን እምየ ጦሳ ዎሶ። እ አዮ እመነ። 6 ሽን እ 
አይቢንኔ ስሬነን አመኑወን ጦሳ ዎሶ። አይስ ጊኮ፥ ስርየ ኡረይ ጨርኮይ 
ሱግን ቃጥየ አባ ቤታ መለ። 7-8 አይስ ጊኮ፥ ናኡ ቆፈይ ዴእዮ ኡረይ፥ በ 
ኦጌ ኡበን በ ቆፋ ቀቼናጌ፥ ሄ ኡረይ ጎዳፔ አይኔ ዴመነው ቆፖፖ።

ህዬሰ አሰኔ ዱሬ አሰ ኡፈይሳ
9-10 ሽን ህዬሰ እሸይ ጦሰይ አ ጦቁ ኦትዶ ዎዴ ኡፈይቶ፤ ቀስ ዱሬ 

እሸይከ ጦሰይ አ ዝቅ ኦትዶ ዎዴ ኡፈይቶ። አይስ ጊኮ፥ ዱሬ ብተኔ 

ያቆብ
ጣፍዶ ኪታ

ግዱዋ ኤርሱዋ
ሀጌ ያቆበ ኪተይ ኑ ሀች ሀች ዴኡዋ ካሌትየ ቆፈተ ኦይቂስ። ጣፌትዶጌከ 

«ቢተን ሰአን ኡበን ላሌትደ ጦሳ አሳሰ።» ሀ መጣፋ ጣፍዳጌ ኣዽደ ኤረቴታ 
ኑን ኦሱወን ፔሽዮ ሂላኔ አመንየ አሳ ሞኩዋስኔ ኤሻስ ካሌቱዋ እምየ ዮሆተ 
ስእልያደን ቆንጭየን ቤሴስ።
ህዬሰቴታባ፥ ዱሬቴታባ፥ ፓጭያባ፥ ሎኦ ኤሻባ፥ ቀናትያባ፥ አመኑዋባኔ ሎኦ 

ኦሱዋባ፥ እንጠርሳ ማዱዋባኔ ቆሁዋባ፥ ኣዽደ ኤረቴታባ፥ እሶይ እሱዋረ ኦዬትዮ 
ኦሻባ፥ ኦቶሩዋባኔ አሽኬቴታባ፥ ሀረ አሳ ቦል ፕርድዮባ፥ ጬቁዋባ ዎይኮ 
አዩዋባ፥ ጌንጫባኔ ዎሳባ፥ አመንየ አሳስ ዴአነው ቤስየ ጤላ ኡባ ቆድድ ጣፊስ።
ኪተይከ ክርስትና ዴኡወን አመኖይ ኦሱወን ፔአነ ሀኖተተ ኦርድስድ ቤሴስ።

 

 

1፡1 ማት 13፡55፤ መር 6፡3፤ ኦሱ 15፡13፤ ገላ 1፡19 
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ማተ ግዶን ድጭየ ጪሸደን ጠየነ። 11 አይስ ጊኮ፥ አወይ በ ምሹዋረ 
ክይድ፥ ማታ ሜልስን፥ ጪሸይ ጠዬስ፤ ቀስ አ ሜራ ሎኦቴተይከ ጠዬስ፤ 
ሄጋደንከ ቀስ ዱሬ ብተኔ በባ ኦቲድ ጠየነ።

አሳ ቦል ገክየ ፓጭያ
12 ዋይየን ጌንጭየ ኡረይ አንጄትዳጋ፤ አይስ ጊኮ፥ ሄ ዋይያ ጦንዶጋፔ 

ጉይየን፥ ጦሰይ በነ ሲቅያጌቱዮ እመነ ጊዶ ዴኡዋ አክሊልያ እ ኤከነ። 
13 ኦንኔ ፓጬትዶ ዎዴ፥ «ተነ ጦሰይ ፓጬስ» ጎፖ። አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ 
ኢተን ፓጬተነው ደንደዬነ፤ ቀስ እ በ ሁጴን ኦነኔ ፓጬነ። 14 ሽን አስ 
ሁጵየን ሁጵየን በ ሁጴ ኢተ አሙወን ጎሼትዮ ዎዴኔ ጭሜትዮ ዎዴ 
ፓጬቴስ። 15 ሄጋፔ ጉይየን፥ አሞይ ሸሃርድ፥ ነገራ ዬሌስ፤ ቀስ ነገረይ 
ድጭድ፥ ሀይቁዋ ዬሌስ።

16 ተ ሲቆ እሸቶ፥ ጭሜቶፕቴ። 17 ሎኦ እሞ ኡበይኔ ኩሜተ ዎይቶ 
ኡበይ ሰሉዋፔ ዬስ። ሰሉዋ ፖኡዋ ሜዽደ ጦሳፔ ዬስ፤ ጦሰይ በ ሁጴን 
ዱመቴነኔ ዎይ ምርቅድ ጡምሴነ። 18 ኑን እ ሜዽዶ ሜሬተቱ ግዶን 
ጦቀሳ ኤከናደን፥ ኑነ በ ሼንየን ቱሙ ቃለን ዬሊስ።

ስይዶጋ ኦሱወን ፔሽዮጋ
19 ሄጋ ግሸው፥ ተ ሲቆ እሸቶ፥ ሀጋ ሀሰይቴ፤ አሰይ ኡበይ ስየነው 

ኤሶቶ፤ ሽን ሃሰየነውኔ ሀንቄተነው ኤሶቶፖ። 20 አይስ ጊኮ፥ አሰ ሀንቆይ 
ጦሰይ ኮይዮ ጥሎቴታ ኤሄነ። 21 ሄጋ ግሸው፥ ቱነ ሀኖተ ኡባኔ ኢተቴተ 
ኡባ እንቴፔ ጠይስድ፥ ጦሰይ እንቴ ዎዘነን ቶክዶ እንቴ ሼምፑዋ አሸነው 
ደንደይየ ቃላ አሽኬቴተን ኤክቴ።

22 ሽን ጦሳ ቃላ ኦትቴፔ አትን፥ ስሰ ጠለን እንቴ ሁጵያ ጭሞፕቴ። 
23 አይስ ጊኮ፥ ቃላ ስይድ ኦቴነ ኡረይ ዴእኮ፥ እ በ ሜራ ሄሬገን ጤልየ 
ኡራ መለ። 24 እ በነ ጤልድ ቤስ፤ ቢድ ሶሁዋረከ እ አይ መለኮኔ ዶግ 
አጌስ። 25 ሽን ኦንኔ አይሌቴታፔ ኬስየ በል በይነ ህግያ ጤልድ፥ ኣን 
አቅያጌ ቀስ አ ናግያጌ፥ ስይዶጋከ ዶጌናጌ፥ ሄ ኡረይ በ ኦትዮ ኦሱወን 
አንጄተነ።

26 በ እንጠርሳ ናጌነን በነ ጭሚድ፥ በው ጦሳ አመንዮባ ምለትዮ 
ኡረይ ዴእኮ፥ አ አመኖይ ሜለ። 27 ጦሳ ኣዋ ስንተን ፖኮይ በይነ ጌሸ 
አመኖይ ሀጋ፤ ሄጌ አውጌ ጊኮ፥ ኣየ ኣው በይነ ናተኔ ዋዬትየ አምኤተ 
ማደናጋኔ ሰኣ ነገራ ቅታፔ በ ሁጵያ ናገናጋ።

ህዬሳ ከረነው ቤሴነ

2  1 ተ እሸቶ፥ እንቴ ኑ ቦንቾ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ አመኒድ፥ ሶምኦ 
ጤልድ፥ አሰ ቦንቾፕቴ። 2 አይስ ጊኮ፥ ዎርቀ ምግዶ ዎትድ፥ ሎኦ 

ማዮ ማይደ እስ አስ እንቴ ሺቁዋ ዪኮ፥ ቀስ ጩርቀ ማዮ ማይደ ህዬሰ 
አስከ ዪኮ፥ 3 ሎኦ ማዩዋ ማይደ ብተንያ እንቴ ኣት ቦንችድ አ፥ «ኔን 
ሀገን ኡባፔ ሎእየ ኦይድየን ኡተ» ጊድ፥ ቀስ ህዬሰ ብተንያ፥ «ኔን 
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ህንን ኤቀሸ፤ ዎይ ሀገን ተ ቶሁዋ መተን ሰአን ኡተ» ጊኮ፥ 4 ያትን 
እንቴ እንቴ ግዶን ሻሆቴታ ሜዽያጌተኔ ኢተ ቆፋረ ዴእየ ዳነተ 
ግዴኬቲዬ?

5 ተ ሲቆ እሸቶ፥ ስይቴ፤ ጦሰይ ሀ ሰአን ዴእየ ህዬሰ አሰይ አመኑወን 
ዱሬተነውኔ በነ ሲቅያጌቱዮ እመነ ጊዶ ሰሉዋ ከዎቴታ ላተነው ዶርቤኔዬ? 
6 ሽን እንቴ ህዬሰተ ቶችዴተ። ዱሬት እንቴነ ቱገይያጌተ ግዶኮናዬ? 
ኤት እንቴነ ዳነን ሞትያጌተ ግዶኮናዬ? 7 እንቴዮ እሜትደ ሎኦ ሱንታ 
ጨይያጌት ኤተ ግዶኮናዬ?

8 ሽን ጦሳ መጣፈን፥ «ኔ ሾሩዋ ኔ ሁጴደን ሲቀ» ጌቴትድ ጣፌትደ 
ከዎ ህግያ እንቴ ፖልኮ፥ ሎኦባ ኦቴተ። 9 ሽን እንቴ አሰ ሶምኦ ጤልድ 
ቦንችኮ፥ ነገራ ኦቴተ፤ ቀስ ህጌ እንቴ ቦል ህግያ ሜንትዳጌቱደን ፕርደነ። 
10 አይስ ጊኮ፥ ኦንኔ ህጌ ኡባ ናግድ፥ እስኖ ሜንትያባ ግድኮ፥ ሄ ኡረይ 
ህጌ ኡባ ሜንቴስ። 11 አይስ ጊኮ፥ «ሻረሙጦፐ» ጊዳጌ ቀስ «ዎሮፐ» 
ጊስ፤ ሽን ኔን ሻረሙጠነ ጠይኮከ፥ ዎርደባ ግድኮ፥ ህግያ ሜንተደሰ። 
12 አሰ አይሌቴታፔ ኬስየ ህግየን ፕርዳ ኤከነ አሰቱደን ሃሰይቴኔ ኤታጋደን 
ኦትቴ። 13 አይስ ጊኮ፥ አሰ ማርቤነ ኡራ ጦሰይ ማሬነን ፕርደነ፤ 
ማሮቴተይ ፕርዳ ጦኔስ።

አመኑዋኔ ኦሱዋ
14 ተ እሸቶ፥ እስ ኡረይ ባዮ አመኖይ ዴኤስ ጊኮ፥ ቀስ አ አመኑዋ 

አ ኦሶይ ኤርሰነ ጠይኮ፥ አ አይ ጎአኔ? አ አመኖይ አ አሸነው ደንደዪ? 
15 እስ እሸይ፥ ዎይ እስ ምችያ ከሎትኮ፥ ቀስ ኤተው ኡበ ገለስ ምዮብ 
ጠይኮ፥ 16 እንቴፔ እስ ኡረይ ኤተ፥ «ሰሮ ቢቴ። ተማ ሆእቴ። ከልድ 
ሚቴ» ጊድ፥ ኤተው ኮሽያባ እመነ ጠይኮ፥ ኤተ አይ ጎአኔ? 17 ሄጋ 
ግሸው፥ አመኖይ ኦሶይ በይነን በርከ ዴእኮ ሀይቅዳጋ።

18 ሽን እስ ኡረይ፥ «ኔስ አመኖይ ዴኤስ፤ ቀስ ታስ ኦሶይ ዴኤስ። ኔን 
ኔ አመኑዋ ኔ ኦሱዋፔ ሻከደ ተነ ቤሰ፤ ታንከ ተ አመኑዋ ተ ኦሱወን ኔነ 
ቤሰነ» ጋነ። 19 ኔን እስ ጦሰይ ዴእዮጋ አመናሰ፤ ሄጌ ሎኦ። ጠለሄትከ 
ቀስ አመኖሶነ፤ የሸን ኮኮሮሶነ። 20 ኔን ኤየይ! አመኖይ ኦሱዋፔ ሻሄትድ 
ጎኤናጋ ኤረነው ኮየይ? 21 ኑ ኣወይ አብረሃም በ ነኣ ይሳቀ የርሽዮሳ 
ቦል ዎትዶ ዎዴ፥ በ ኦሱወን ጥልቤኔ? 22 አ አመኖይኔ አ ኦሶይ እስፔ 
ኦትዶጋኔ አ አመኖይ አ ኦሱወን ፖሌትዶጋ ቤእኪ? 23 ጦሳ መጣፈይ 
«አብረሃም ጦሳ አመኒስ። ጦሰይከ ሄጋ አዮ ጥሎቴተን ቆዲስ» ጊዶጌ 
ፖሌቲስ፤ ቀስ ጦሳ ደቦ ጌቴትድ እ ጤሴቲስ። 24 አስ አመኖ ጠላላነ 
ግዴነን፥ ኦሱወን ጥልዮጋ እንቴ ቤኤተ።

25 ሄጋደንከ ቀስ ሻረሙጥያ ረኣበ ኪቴትያጌተ ሞከደ ሀረ ኦግያረ ኤተ 
ሞይስዶ ዎዴ፥ በ ኦሱወን ጥለቤይኬ?
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26 አይስ ጊኮ፥ ሼምፖይ ሻሄትዶ ቦለይ ሀይቅዳጋ ግድዮጋደን፥ ሄጋደንከ 
ቀስ ኦሶይ ሻሄትዶ አመኖይ ሀይቅዳጋ።

እንጠርሳ ናግዮጋ

3  1 ተ እሸቶ፥ ኑን ሀረቱፔ ኣዽየ ፕርዳ ኤከናጋ እንቴ ኤርዮ ግሸው፥ 
እንቴፔ ደሮት ተማርስያጌተ ግዶፕቴ። 2 ኑን ኡበይከ ደሮበን በሌቴስ፤ 

እስ ኡረይ በ ሃሰየን ሙሌከ በለነ ጠይኮ፥ እ በነ ናገነው ደንደይየ በል በይነ 
አሰ። 3 ፐረት ኑዮ አዘዜተነ መለ፥ ብጣላ በርስድ፥ ኑን ኮይዮሳ ኡባ ኤተ 
ኤፌቴስ። 4 ቤእቴ፥ መርከቤትከ ቀስ ሄጋ ኬነ ግተ ግዲድ፥ ጎቴ ጨርኩወን 
ላጌትኮከ፥ ኤተ ላግያጌ በ ኮይዮሳ ዛርድ ላግዮ ቂ ጉተ ምተን ላጌትድ ቦሶነ። 
5 ሄጋደን እንጠርሰይ ቦላ ግዶን ጉተ ቆሞ ግድኮከ፥ ደሮ ግተበን ጬቄቴስ።
ጉተ ተመይ ዋንደ ግተ ዎራ ጡጊ! አኬክቴ። 6 እንጠርሰይከ ተመ 

መለ። እ ኑ አሰቴታ ግዶን ኢተባ ኡባ ኦተነ ደንደዬስ፤ አሰቴተ ኡባ 
ቱንሴስ። ቀስ ኑ ዴኡዋ ዎታከ ተመን ጡጌስ፤ ጋነብያ ተመን እ 
ጡጌተነ። 7 አይስ ጊኮ፥ ዶአቱ ከፎቱ ዘርያ፥ ትረን ጎሼትየ ሾሸቱ ዘርያኔ 
አበን ዴእየ ሜሬተቱ ዘርያ ኡባ አስ ኣድሲስ፤ ቀስ ኤትከ ኣድዶሶነ። 
8 ሽን ኦንኔ እንጠርሳ ኣድሰነው ደንደይቤነ፤ እንጠርስ ዎርየ መርዜ ኩምዶ 
ዎፑ ጌነ ኢተ ሜሬተ። 9 ኑን እንጠርሰን ኑ ጎዳኔ ጦሳ ገለቶስ፤ ቀስ ኣንከ 
ጦሳ ሌምሱወን ሜሬትደ አሳ ቀንጎስ። 10 እስ ዶናፔ ገለተይኔ ቀንጌተይ 
ክዬስ። ተ እሸቶ፥ ሄጌ ሄጋደን ሀነነው ቤሴነ። 11 ፑልቶይ እስ ኦላፔ 
መልእየ ሃታኔ ጨምየ ሃታ ፑልተነው ደንደዪ? 12 ተ እሸቶ፥ በለሴ ግዮ 
ምት ዎገረ አይፈነው ደንደዪ? ዎይ ዎይኔ ቱር በለሴ ግዮ ምተ አይፈነው 
ደንደዪ? መጥኔ መጥኔ ግየ ሃተፔከ መልኦ ሃት ክየነ ደንደዬነ።

ሰሉዋ ኣዽደ ኤራኔ ሰኣ ኣዽደ ኤራ
13 እንቴ ግዶን ኣዽደ ኤረንችኔ አኬከንች ኦኔ? በ ሎኦ ዴኡወን 

ኦሴትደ በ ኦሱዋ አሽኬቴታንኔ ኣዽደ ኤረቴተን ቤሶ። 14 ሽን እንቴ 
ዎዘነን ጨምየ ቀናቴኔ ዪቄ ዴእኮ፥ ኦቶሬቶፕቴ፤ ቀስ ቱመቴታ ቦልከ 
ዎርዶቶፕቴ። 15 ሄጋ መለ ኣዽደ ኤረቴተይ ሰሉዋፔ ዎዽያጋ ግዴነ፤ ሽን 
ሄጌ ሰኣባ፥ አሳባ፥ ጠለሄቱባ። 16 አይስ ጊኮ፥ ቀናቴኔ ዪቄ ዴእዮሰን 
ኦሸይኔ ኢተ ኦሶ ኡበይ ዴኤስ። 17 ሽን ቦለፔ ይየ ኣዽደ ኤረቴተይ ኡባፔ 
ከሴ ጌሸ። ቀስ ሰሮቴተ፥ አሽኬኔ ኤሮ ግያጋ፤ ቀስ ማሮቴትኔ ሎኦ አይፌ 
ኩምዶጋ። ስሬኔ ሎኦ ምለትየ ኢተቴት በይናጋ። 18 ጥሎቴታ አይፌ 
ሰሮቴታ ኦትያጌት ሰሮቴተን ዜርዶ ዜሬታፔ ቤቲስ።

ሀ ሰኣ ኢተቴታ ዶሴነን አገናጋ

4  1 ኦልኔ ኦሽ እንቴ ግዶ አውፔ ዪ? ኤት ዪዶሰይ እንቴ ቦላ ግዶን 
ኦሌትየ እንቴ ኡፈይተነው ግተ አሙዋ አሞትዮጋፔ ግዴኔ? 2 እንቴ 
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አሞቴተ፤ ሽን ዴሜኬተ፤ ሄጋ ግሸው ዎሬተ። ምንት ኮዬተ፤ ሽን 
ዴመነው ደንደዬኬተ፤ ሄጋ ግሸው፥ ኦዬቴተኔ ኦሌቴተ። ሽን ጦሳ 
ዎሴነ ግሸው፥ እንቴ ኮይዮባ ዴሜኬተ። 3 ጦሳ እንቴ ዎስዮ ዎዴ፥ እንቴ 
አሙዋ ፖለነው ዎሴተ፤ ቀስ እንቴ ቆፈይ ኢተ ግድዮ ግሸው ዴሜኬተ። 
4 ስም ሻረሙጥያጌቶ፥ ሀ ሰኣረ ደቦትዮጌ ጦሳዮ እጦ ግድዮጋ ኤሬኬቲ? 
አይስ ጊኮ፥ ሀ ሰኣረ ደቦተነ ኮይየይ ኦንኔ ጦሳረ ሞርኬቴስ። 5 ዎይ ጦሳ 
መጣፈይ፥ «ጦሰይ ኑነን ዎትዶ አያነይ ዎልቃመ አሙዋ አሞቴስ» ግዮጋ 
እንቴዮ ጮ ግዮባ ምለቲ? 6 ሽን ጦሰይ ኣሮ ኬሀቴታ ኣትድ እሜስ። 
ሄጋ ግሸው፥ ጦሳ መጣፈይ፥ «ጦሰይ ኦቶሬትያጌተ እጤስ፤ ሽን በንተነ 
ከውሽያጌቱዮ ኣሮ ኬሀቴታ እሜስ» ያጌስ።

7 ሄጋ ግሸው፥ እንቴ ጦሰው ሃሬትቴ። ያትድ ጠለሄ ሀለቃ ቴቅቴ፤ እ 
እንቴፔ በቀተነ። 8 ጦሳኮ ሺቅቴ፤ እከ እንቴኮ ሺቀነ። እንቴኖ ነገረንቸቶ፥ 
እንቴ ኩሽያ ሜጬትቴ። ናኡ ቆፈይ ዴእዮጌቶ፥ እንቴ ዎዘና ጌሽቴ። 
9 ቱገትቴ፤ ከዮትቴኔ ዬክቴ። እንቴ ሚቻ ዬሁወው ላምቴ፤ እንቴ 
ኡፈይሳከ ከዩወው ላምቴ። 10 ጎዳ ስንተን እንቴ ሁጵያ ቶችቴ፤ ቀስ እ 
እንቴነ ጦቁ ጦቁ ኦተነ።

አሰ ቦል ፕርዴነን አገናጋ
11 ተ እሸቶ፥ እሶይ እሱዋ ዝግሮፕቴ። በ እሻ ዝግርያጌኔ አ ቦል 

ፕርድያጌ ህግያ ዝግሬስኔ ህግያ ቦል ፕርዴስ። ኔን ህግያ ቦል ፕርድኮ፥ 
ህግያ ቦል ፕርድያጋ ግዳሰፔ አትን፥ ህግየው አዘዜትያጋ ግደከ። 12 ህግያ 
እምያጌኔ ፕርድያጌ ጦሳ ጠላለ፤ እ አሸነውኔ ጠይሰነው ደንደዬስ፤ ሽን ኔ 
ሾሩዋ ቦል ፕርድያጌ ኔን ኦኔ?

ጬቄቴናደን እሜትደ ዞርያ
13 እንቴኖ፥ «ኑን ሀች ዎይ ዎንቶ ሄ ከተማ ባነ፤ ቢድ ሄገን ለይተ 

ኡተነ፤ ዘልአነኔ ቀስ ሚሸ ዎርሰነ» ግያጌቶ፥ ቤእቴ። 14 ዎንቶ እንቴ 
ዴኦይ አይ ሀነናኮኔ ኤሬኬተ፤ ጉተ ዎድየው እንቴ ቤትድ፥ ጉዬፔ ጠይየ 
ጩወ መለ። 15 ሄጋ አግድ፥ «ጎደይ ጊኮ፥ ኑን ዴአነ፤ ሀጋ ዎይ ሄጋ 
ኦተነ» ጋነው ቤሴስ። 16 ሽን እንቴ ሀእ እንቴ ግተቴተን ጬቄተ፤ ሄጋ 
መለ ጬቆ ኡበይ ኢተ።

17 ሄጋ ግሸው፥ ሎኦባ ኦተነው ኤሪድ ኦቴነ ኡረው ሄጌ ነገረ።

ዱሬ አሳስ እሜትደ ምኖ ዞርያ

5  1 ሀእከ እንቴኖ ዱሬ አሰቶ፥ እንቴ ቦል ይየ ቱገው «ኣዬ! ኣዬ!» 
ያግድ ዬክቴኔ ዝላልቴ። 2 እንቴ ዱሬቴተይ ሞሬቲቺስ፤ ቀስ እንቴ 

አፈላከ ብልአይ ምርጊስ። 3 እንቴ ዎርቀይኔ እንቴ ብረይ ሽዪቺስ። ቀስ ሄ 
ሽየይ እንቴ ቦል መርከተነ፤ እንቴ ቦላከ ተመደን ማነ። እንቴ እንቴ ሚሻ 
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ዎዴዮ ደገይዴተ። 4 አኬክቴ፤ እንቴ ገዴን ከታ ጨክደ አሰቱዮ ቀንጥቤነ 
ኬራ ሚሸይ ዋሴስ፤ ኤተ ዋሶይ ዎልቃመ ጎዳ ሀይተን ስዬቲስ። 5 እንቴዮ 
እንጄትን፥ ሰአን እሸልድ ዴእዴተ፤ ሹሀ ገለሰው ጢክዮጋደን፥ እንቴ ቦላ 
ጢክዴተ። 6 ጥሎ አሰ ቦል ፕርድዴተ፤ ቀስ አ ዎርዴተ፤ እ እንቴናረ 
ኤቄቴነ።

ጎዳ ናአንቶ ዩሳ ደንደየን ናግዮጋ
7 ሄጋ ግሸው፥ ተ እሸቶ፥ ጎደይ ያነ ገከናስ ጌንጭቴ፤ ቢታ ጎይያጌ 

ኦፍንታ እረይኔ በዼሳ እረይ ያነ ገከናስ ጌንጭድ፥ አልኦ ከታ እ ዋት 
ናግድ ገት ኤክያኮ ቤእቴ። 8 እንቴከ ቀስ ጌንጭቴ፤ የዮፕቴ። አይስ ጊኮ፥ 
ጎዳ ዩሰይ መተቲስ።

9 ተ እሸቶ፥ ጦሰይ እንቴ ቦል ፕርዴነ መለ፥ እሶይ እሱዋ ቦል 
ዙዙሞፕቴ። ቤእቴ፥ ፕርድያጌ ፔንጌን ኤቂስ። 10 ተ እሸቶ፥ ዋዬስኔ 
ጌንጨስ ሌምሶ ግድዳጌተ፥ ጎዳ ሱንተን ሃሰይደ ሀነነባ ዮትዳጌተ ሀሰይቴ። 
11 ቤእቴ፥ ደንደይድ ጌንጭዳጌተ ኑን አንጄትዳጌተ ጌቴስ። እዮበ ጌንጫ 
እንቴ ስይዴተ፤ ቀስ ጎደይ አዮ ዉርሴተን እምዶጋከ ቤእዴተ። አይስ 
ጊኮ፥ ጎደይ ማሮተይኔ ቀሬተይ ኩምዶጋ።

12 ሽን ኡባፔ ከሴ፥ ተ እሸቶ፥ ሰሉወን ግድን፥ ዎይ ሰአን ግድን፥ 
ዎይ ሀረ ጫቁወን ግድን፥ አይብንከ ጫቆፕቴ። ሽን ጦሳ ፕርደን እንቴ 
ጌሌናደን፥ እንቴ ዮሆይ ኤ ግዮባ ግድኮ፥ «ኤ» ጊቴ፤ ቺ ግዮባ ግድኮ፥ 
«ቺ» ጊቴ።

13 እንቴ ግዶን ዋዬትየ ኡረይ ኦንኔ ዴእኮ፥ ጦሳ ዎሶ፤ ኡፈይትየ 
ኡረይ ኦንኔ ዴእኮ፥ ዬጥድ ገለቶ። 14 እንቴፔ ሰሄትየ ኡረይ ኦንኔ ዴእኮ፥ 
ዎሰ ኬታ ጭመተ ባኮ ጤሶ፤ ኤት ጎዳ ሱንተን ዘይትያ አ ትይድ፥ አዮ 
ጦሳ ዎሶነ። 15 አመኑወን ጦሳ ዎስዶ ዎሰይ ሀርገንቻ ፐተነ፤ ጎደይከ አ 
ሀርግያፔ ዴንተነ፤ ቀስ ነገረ እ ኦትዶባ ግድኮከ ጎደይ አዮ አቶ ጋነ። 
16 ሄጋ ግሸው፥ እንቴ ፐጠነ መለ፥ እንቴ ነገራ እሶይ እሱዋዮ ፓጥቴኔ 
እሶይ እሱዋዮ ጦሳ ዎስቴ፤ ጥሎ አሰ ዎሰይ ዎልቃመ ኦሱዋ ኦቴስ። 
17 ኤላስ ኑ መለ አሰ። እረይ ሰአን ቡኬናደን፥ እ ምንትድ፥ ጦሳ ዎሲስ፤ 
ዎስን ሄዙ ለይተኔ ኡሱፑን አግነ ሰአን እረይ ቡክቤነ። 18 ናአንቱዋ ጦሳ 
እ ዎስን፥ ሰሉዋፔ እረይ ቡኪስ፤ ሰአይከ በ ከታ ሞኪስ።

19 ተ እሸቶ፥ እንቴፔ ኦንኔ ቱማፔ ዎረ ቢኮ፥ ቀስ እሶይ አ ጉዬ ዛርኮ፥ 
20 ነገረንቻ አ በለ ኦግያፔ ዛርየ ኦንኔ አ ሼምፑዋ ሀይቁዋፔ አሸናጋኔ ደሮ 
ነገራ ከመናጋ ኤሮ። 
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