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1  1 ኑነ አሽየ ጦሰይኔ ኑን ቤአነ ጊድ ኡፈይሰን ናግዮ ዬሱስ ክርስቶስ 
አዘዝዶ አዘዙዋደን፥ ዬሱስ ክርስቶስ ኪትዶጋ ግድደ ታን ጰውሎስ፥ 

2 አመኑዋ በጋረ ተ ቱሙ ነአው፥ ጥሞትዮሰው ሀ ደብዳብያ ጣፈይስ።
ጦሳ ኑ ኣዋፔኔ ኑ ጎዳ ክርስቶስ ዬሱሰፔ ኣሮ ኬሀቴተይ፥ ማሮቴተይኔ 

ሰሮቴተይ ኔዮ ግዶ።

ዎርዶ ትምርትያፔ ናጌትዮጋ
3 ታን መቅዶንያ በይደ ኔዮ ጊዶጋደን፥ ኔን ኤፍሶነን ተከነ መለ 

ኮየይስ። እስ እስ አሰት ዎርዶ ትምርትያ ተማርሶሶነ፤ ሄጌት ተማርሴነ 

ጰውሎስ

ጥሞትዮሰዮ
ጣፍዶ ኮይሮ ኪታ

ግዱዋ ኤርሱዋ
ጥሞትዮሰ ጌቴትየ፥ አመንየ ዎደለይ፥ ቄር ኢስያ ግዮ ሶሁወን ዬሌቲስ። አዮ 

ኣይያ አይሁደ፤ ኣወይ ቀስ ግሪኬ። እ ጰውሎሳረ ዙፔትየ አሰ፤ ዎንጌልያ ኪታከ 
ኣረ ማዴትድ ኦትያጋ። ጰውሎስ ጥሞትዮሰስ ጣፍዶ ኮይሮ ኪተይ ሄዙ ዋነ አይፌ 
ዮሆተ ምንት ጤሌስ።
ኡባፔ ከሴትድ ኪተይ ዎሰ ኬተን ዴንድድ ኡትደ ዎርዶ ትምርትያባ ምንትድ 

ኦዴስ። ሀ እመተ ግድደ ትምርቴ አይሁደቱ ትምርትያፔ በጋ፥ አይሁደ ግዴነ 
አሰቱ ትምርትያፔ በጋ ኦይቅዳጋ፤ «ሀጌ ቤትየ ሰአይ ነገረን ሀምበላሼቲችዳጋ 
ግድዮ ግሸው፥ አስ አቶቴታ ዴመነው ዱመ ጡራ ኤረነው፥ እስ እስ ቁመተ 
ሜነን አገነውኔ መቾ ኤኬናንኔ አዝነ ጌሌነን ናጌተነው ኮሼስ» ያግየ ቆፋ ባሶ 
ኦትድ ኦይቅዳጋ። ሄጋ ቦልከ ጉጅድ አ ኪተይ ዎሰ ኬታ አይሱዋባኔ ጎይኑዋ 
ዎጋባ ተማርስየ ትምርትያ፥ ሄጋደንከ ቀስ ዎሰ ኬታ ካሌትያጌትኔ ኤተ ማድያጌት 
አይ መለ ኤሻረ ዴእያጌተ ግደነው ቤስያኮ ኦድያባ ኦይቂስ። ዉርሴተን ጥሞትዮስ 
ዬሱስ ክርስቶሰስ ኦትየ ሎኦ አሰ ዋንድ ግደነው ደንደይያኮኔ ቀስ ዱመ ዱመ 
አመንየ አሳ ማበራ አቸን አዮ ዴእየ ኣወቴተይ አይበኮ፥ ጰውሎስ አ ዞርዶ ዞርያ 
ዴሞስ።

 

 

1፡2 ኦሱ 16፡1 
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1፡13 ኦሱ 8፡3፤ 9፡4-5 

መለ፥ አግቴ ጋደ ኦደ። 4 ኤት ሀይስያ ዮትዮጋኔ በንተ ዘርያ ገይርዮጋ 
አገናደን ኦደ። አይስ ጊኮ፥ ሄጋ መለበይ ፐለማ ካሌቴስ፤ ቀስ ጦሳ ቆፋ 
አመኑወን ኤሬትያጋ ኦቶኮነ። 5 ሀ አዘዙወው ዋነ ቆፈይ ጌሸ ዎዘናፔ፥ 
ሎኦ ዞርየ ዎዘናፔ፥ አስ ቤኦ ግዮብ በይነ አመኑዋፔ ቤትየ ሲቁዋ 
ዴንቴተናሰ። 6 እስ እስ አሰት ሀጋ አግድ፥ ፐቴነ ሃሰያኮ ስምዶሶነ። 7 ኤት 
አይ ሃሰይያኮኔ ዎይኮ ቱመይድ ዮትዮበይ አይበኮ ኤሮኮነ፤ ሽን ጦሳ ህግያ 
ተማርስያጌተ ግደነው ኮዮሶነ።

8 አሰይ ቤስያጋደን ህግየን ጎኤትኮ፥ ህጌ ሎኦ ግድዮጋ ኑን ኤሮስ። 
9 እስባ አኬከነው ኮሼስ። ህጌ ሎኦ አሰው ሜሬትቤነ። ሽን ህግያ 
ሜንትያጌቱዮ፥ አዘዜቴናጌቱዮ፥ መከለንቸቱዮ፥ ነገረንቸቱዮ፥ ጌሸቴት 
በይናጌቱዮ፥ ቱነቱዮ፥ በንተ ኣይዮ ዎይኮ ኣዋ ዎርያጌቱዮ፥ ሼምፑዋ 
ዎርያጌቱዮ፥ 10 ሻረሙጠነው ቃቀትያጌቱዮ፥ አቱማሰይ አቱማሳረ 
ሻረሙጥያጌቱዮ፥ አሰ በይዝያጌቱዮ፥ ዎርደንቸቱዮኔ ዎርዱወን 
ጫቅያጌቱዮ፥ ዎይኮ ቱሙ ትምርትያረ ገይቴነ አይ ኦሶ ግድንከ 
ኦትያጌቱዮ ክዪስ። 11 ቀስ አንጄትደ ጦሰይ ታን አዋጀነ መለ፥ ተው 
ሀደራ እምዶ ቦንቾ ዎንጌልያ ግዶን ሄ ትምርቴ ዴእዮጋከ ኑን ኤሮስ።

ጰውሎስ ጦሳዮ ሺሽዶ ገለታ
12 ታን ኦትዮ ኦሱወን ታዮ ዎልቃ እምደ ኑ ጎዳ ክርስቶስ ዬሱሰ 

ገለተይስ። ተነ በ ኦሱወው ሱንትድ፥ ተነ ሄ ኦሱወው ቤስያጋ ጊድ ቆድዮ 
ግሸውከ አ ገለተይስ። 13 ታን ሀጋፔ ከሴ አ ጨይያጋ፥ አ ዬዴትያጋኔ 
ቱገይያጋ ግድኮከ፥ ታዮ ሀጋ እ ኦቲስ። ሽን ታን ኤሬነን ኦትዶ ግሸውኔ 
አመነቤነ ግሸው፥ ጦሰይ ተነ ማሪስ። 14 ቀስ ኑ ጎደይ ዘወይ በይነ በ ኣሮ 
ኬሀቴታ ተ ቦለን ጉስድ፥ ክርስቶስ ዬሱሰ በጋረ ኑባ ግድየ አመኑዋኔ 
ሲቁዋ ታዮ እሚስ።

15 ክርስቶስ ዬሱስ ነገረንቸተ አሸነው ሀ ሰኣ ዪስ ግዮ ሃሰየይ 
አመኔትዳጋኔ አሰይ ኡበይ ቱመ ጊድ ኤከነው ቤስያባ። ኡባፔ ኣዽየ 
ነገረንቸይ ተነ። 16 ሽን ሜርና ዴኡዋ ኤከነው ኣን አመነነው ቤስየ አሰው 
ታን ሌምሶ ግደናደን፥ ኡባፔ ኣዽየ ነገረንቸው ታዮ ዬሱስ ክርስቶስ 
ኬህ ደንደይዶጋደን፥ ጦሰይ ተነ ማሪስ። 17 አይፍየን ቤቴነ ሜርና ጦሰው 
እሱወው፥ ሜርና ከዉወው፥ ሜርናፔ ሜርና ገከናስ ገለተይኔ ቦንቾይ 
ግዶ።

18 ተ ነኣ ጥሞትዮሳ፥ ከሴ ኔባ ሀነነባ ዮትዶጋደን፥ ሄ ዮትዶገን ሎኦ 
ኦላ ኔን ኦሌተነ መለ፥ ሀ አዘዙዋ ኔዮ ሀደራ እመይስ። 19 አመኖይኔ ሎኦ 
ዞርየ ዎዘነይ ኔዮ ዴኦ። እሶት እሶት በንተነ ዞርየ ዎዘና ዬግ አግድ፥ 
ላግያብ በይነ መርከቤ በይዮጋደን፥ በንተ አመኑዋ በሽዶሶነ። 20 ጦሳ 
ጨይዮጋ አገነ መለ፥ ሄጋ ተማረነው ታን ሴጣነው ኣተ እምዶ ሄሜኔዮስኔ 
እስክንድር ኤተ ግዶን ዴኦሶነ።

ኮይሮ ጥሞትዮሰ 1
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2፡7 2ጥሞ 1፡11 2፡9 1ጴጥ 3፡3 2፡13 ዶሜ 2፡7፥ 21-22 2፡14 ዶሜ 3፡1-6 

ዎሰ ኬታ ዎሳ

2  1-2 ኑን ጦሳ ምለትዮገን፥ ጌሸቴተ ኡበን፥ ሰሮቴታንኔ 
አሽኬቴተን ዴአነ መለ፥ አሰ ኡበው፥ ከዎቱዮኔ ሱንተቴተይ 

ዴእዮ ኡበቱዮ፥ ጦሳ ኦይቸነው፥ ዎሰነው፥ ጋነተነውኔ ገለተነው 
ቤስዮጋ ኡበባፔ ከሴተደ ታን ኔነ ኤርሰይስ። 3-4 አሰይ ኡበይ 
አተናዳንኔ ቱመቴታ ኤረናደን ኮይየ ኑነ አሽየ ጦሳ ስንተን ሀጌ 
ሎእያባኔ ኡፈይስያባ። 5 አይስ ጊኮ፥ እስ ጦሰይ ዴኤስ፤ ጦሳፔኔ 
አሳፔ ግዱወን ግድድ ጋነትየ እሶይ ዴኤስ። ሄጌከ ክርስቶስ ዬሱሰ 
ግዮ አሰ። 6 እ አሳ ኡባ ዎዘነው በነ ኡበው እሚስ። ጦሰይ በ 
ዎድየን አሰ ኡባ ዎዘነው ኮይዮጋ ቤስየ መርከይ ሀጋ። 7 ታን ጦሳ 
ቃላ ዮትያጋ፥ ዬሱስ ኪትዶጋኔ ቀስ አመኑዋንኔ ቱመቴተን አይሁደ 
ግዴነ አሳ ተማርስያጋ ግደደ ሱንቴትዶጌ ሄጋሰ። ታን ዎርዶትኬ፤ 
ቱማ ሃሰየይስ።

8 ሄጋ ግሸው፥ ኡበሰን ዴእየ አቱማሰይ ሀንቆይኔ ፐለም በይነን፥ በ ጌሸ 
ኩሽያ ፑዴ ዴንትድ፥ ጦሳ ዎሰናደን፥ ታን ኮየይስ።

9-10 ሄጋደን ቀስ መጫሰይከ ቤስየ ማዩዋ ክጰታንኔ በንተነ ሺሽ 
ኤክዮገን ማዮነ። ጦሰው የየይስ ግየ መጫሰው ቤስዮጋደን፥ ሎኦባ 
ኦትዮጋነፔ አትን፥ ሁጵያ ሹሩባ ደድዮገን፥ ዎርቀን ዎይኮ እንቁወን፥ 
ዎይኮ ደሮ አልኦ አፈለን በንተነ አሌቅሶፖነ።

11 መጫሰይ ኡበበን ሃሬትድ፥ ጮኡ ጊድ ተማሮ። 12 ታን መጫሰይ 
ጮኡ ጊድ ዴኦነ ገይስፔ አትን፥ አቱማሳ ተማርሶነ ዎይኮ ኤተ ቦል 
ኣወቶነ ጊኬ። 13 አይስ ጊኮ፥ አዳሜ ኮይሮ ሜሬቲስ፤ ሄዋነ ጉዬፔ 
ሜሬታሱ። 14 ሄዋነ ጭሜተደ ጦሳ ህግያ ሜንታሱፔ አትን፥ አዳሜ 
ጭሜትቤነ። 15 ሽን መጫሰይ አመኑወን፥ ሲቁወን፥ ጌሸቴታንኔ በንተነ 
ክጰትዮገን ዴእኮ፥ ናተ ዬልዮገን አተነ።

ዎሰ ኬታ ካሌትያጌተ

3  1 ኦንኔ ዎሰ ኬታ ካሌትያጋ ግደነው ኮይኮ፥ ሎኦባ አሞቲስ ግዮ 
ሃሰየይ ቱመ። 2 ዎሰ ኬታ ካሌትየ ኡረይ ቦሬቴናጋ፥ እስ መቼ 

ጠላለይ ዴእዮጋ፥ ክጰተንቻ፥ በነ ናግያጋ፥ በው ቤስያባ ኦትያጋ፥ 
እመታ ሞክያጋ፥ ተማርሰነው ደንደይያጋ፥ 3 መቶቴናጋ፥ አሽኬቴተፔ 
አትን ኦዬቴናጋ፥ ፐለሜቴናጋ፥ ሚሸ ሲቄናጋ፥ 4 ናት አዮ 
አዘዜትዮጋኔ ቦንችዮጋ፥ ቀስ በ ኬታ አይሰነው ደንደይያጋ ግደነው 
ቤሴስ። 5 አይስ ጊኮ፥ እስ ኡረይ በ ኬታ አይሰነው ደንደዬናጋ 
ግድኮ፥ ጦሳ ዎሰ ኬታ ዋት አይሰነው ደንደዪ?

6 ኦቶሩወን ሱጌትድ፥ ጠለሄ ሀለቀይ ጦሳ ፕርደን ኩንድዶጋደን ኩንዴነ 
መለ፥ ኦረተ አመንደ አሰ ግደነው ቤሴነ። 7 ጠለሄ ሀለቃ ቦርያንኔ ፕርየን 
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ጌሌነ መለ፥ ሄ ኣው ዎሰ ኬታፔ ከሬረ ዴእየ አሰን ነሼትያጋ ግደነው 
ቤሴስ።

ዎሰ ኬተን ማድያጌቱባ
8 ሄጋደን ቀስ ዎሰ ኬተን ኦትያጌት ጭንጨተ፥ ናአ ሃሰዬናጌተ፥ ደሮ 

ዎይንያ ኤሳ ኡዬናጌተ፥ ያሬቴናጌተ፥ 9 አመኑዋ ጡራ ጌሸ ዞርየ ዎዘነን 
ናግያጌተ ግደነው ቤሴስ። 10 ሄጌት ከሴትድ ፓጬተነው ኮሼስ። ፓጭያ 
ኣዽዶጋፔ ጉይየን፥ ዎሰ ኬተን ኦትያጌተ ግድድ ኦቶነ።

11 ሄጋደን ቀስ ኤተ መጫሰት ጭንጨተ፥ ዝግሬናጌተ፥ ክጰተንቸተ፥ 
ኡበበን አመኔትያጌተ ግደነው ቤሴስ።

12 ዎሰ ኬተን ኦትያጌ እስ መቼ ጠላለይ ዴእዮጋኔ ቀስ በ ናተኔ በ ኬታ 
ሎይት አይስያጋ ግደነው ቤሴስ። 13 አይስ ጊኮ፥ ዎሰ ኬታ ማድያጌተ 
ግድድ፥ ሎኦ ኦሶ ኦትያጌት በንተ ሁጵየው ግተ ቦንቹዋ ዴሞሶነ፤ 
ቀስ ክርስቶስ ዬሱሰን በንተው ዴእየ አመኑዋ ኬህ ጠልድ ሃሰየነው 
ደንደዮሶነ።

ግተ ጡራ
14 ታን ኔኮ ኤሱወን ባነ ጋደ ሀጋ ኔዮ ጣፈይስ። 15 ሽን ታን ቤነን 

ገምእኮ፥ ጦሳ ኬተን ኔን ዋነ ዴአነው ቤስያኮ ኤረነ መለ ጣፈይስ። ሄ 
ኬተይ ቱመቴተው ቱሰኔ ቱቄ ግድየ ዴኦ ጦሳ ዎሰ ኬታ። 16 ኑ አመኑዋ 
ጡረይ ግተ ግድዮጋ ኦንኔ ከሽ ጋነው ደንደዬነ።

ክርስቶስ አሹወን ቆንጪስ፤
እ ጥሎ ግድዮጋ ጌሸ አያነይ መርከቲስ።

ኪተንቸትከ አ ቤእዶሶነ፤
አይሁደ ግዴነ አሰይ አባ ዮትን ስዪስ።

ሰአን ዴእየ አሰይ አ አመኒስ፤
ቦንቹወን እ ሰሉዋ ቢስ።

ዎርዶ አስተማሬተ

4  1 እስ እስ አሰይ ዉርሴተ ዎድየን አመኑዋ አገናጋ ጌሸ አያነይ 
ቆንጭየን ዮቲስ። ኤት ዎርዶ አያነቱዮ አዘዜተነ፤ ቀስ ጠለሄቱ 

ትምርትያ ካለነ። 2 ሀጋ መለ ትምርቴ ዞርየ ዎዘነይ ተመን ቦንቅደ ብረተን 
ጡግዶባደን ዶንጅልደ ዎርደንቸ አሰቱ በጋረ ዪስ።

3 ሀጌቱ መለ አሰት ኤክዮጋኔ ጌልዮጋ ቀስ እስ እስ ቆሞ ከታ ምዮጋ 
ድጎሶነ። ሽን አመንያጌትኔ ቱመቴታ ኤርያጌት ጦሳ ገለትዶጋፔ ጉይየን 
ማነ መለ፥ ጦሰይ ከታ ሜዺስ። 4 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ ሜዽዶበይ ኡበበይከ 
ሎኦ። ጦሳ ገለትድ ኤክኮ፥ ዎረ ዬግዮ አይብኔ ባወ። 5 አይስ ጊኮ፥ ሄ 
ኡበበይ ጦሳ ቃላንኔ ዎሰን አንጄትዳጋ።

ኮይሮ ጥሞትዮሰ 3 ,  4



393

ክርስቶሰስ ሎኦ አሽከረ ግድዮጋ
6 ሄጋ ግሸው፥ ኔን እሸንተ ሄጋ ሀሰይስያባ ግድኮ፥ አመኑዋኔ ኔን 

ካልዶ ሎኦ ትምርትያ ቃላ ማሰ፤ ቀስ ኔን ክርስቶስ ዬሱሰ አሽከረ። 7 ሽን 
አመንየ አሰው ሎኤነ ሃሰያፔኔ ቀስ ጬገ መጫሰ ሀይስያፔ በቀተ። ቀስ 
ጦሳ ምለትዮገን ኔነ ሎህሰ። 8 አይስ ጊኮ፥ አሰይ በ ቦላ ምንትዮጌ ጉታ 
ጎኤስ። ሽን ጦሳ ምለትዮገን ሎህስዮጌ ሀእከ ስንተፔከ ዴኡዋ እመነ 
ግዮ ግሸው፥ ኡበበውከ ጎኤስ። 9 ሀ ሃሰየይ አሰይ ኡበይ ኤከነው ቤስዮ 
ቱሙ ሃሰየ። 10 ኑን ሄጋ ዴመነው ዳፉሮስኔ ኬህ ኦቶስ፤ ሄጋ ግሸው፥ ኑን 
ጨዬቶስ። አይስ ጊኮ፥ አሰ ኡባ፥ ኡባፔከ ኣትድ፥ አመንያጌተ አሽየ 
ዴኦ ጦሳፔ ኑን ኤከነ ጊድ ኡትደ።

11 ሀጋ አዘዘኔ ተማርሰ። 12 ኔን ዬለገ ግድዮ ግሸው፥ ኔነ ኦንኔ ከሮፖ። 
ሽን አመንያጌቱዮ ኔ ሃሰየን፥ ሀኖቴተን፥ ሲቁወን፥ አመኑዋንኔ ጌሸቴተን 
ሌምሶ ግደ። 13 ታን ያነ ገከናስ አሰስ ጦሳ መጣፋ ነበብዮገን፥ ጦሳ ቃላ 
ዮትዮጋንኔ ተማርስዮገን ምነ። 14 ሀነነባ ዮትያጌት ሃሰዪንኔ ጭመት በንተ 
ኩሽያ ኔ ቦል ዎትን፥ ኔን ኤክዶ፥ ኔነን ዴእየ ጌሸ አያና እሙዋ ቶቾፐ።

15 ኔ ድቸይ አሰ ኡበው ቆንጨነ መለ፥ ሄጋ ምንተ ቆፐ። ሀጋ ኡበ 
ዎዴ ኦተ። 16 ኔ ሁጵያኔ ኔ ትምርትያ ናገ። ኔን ሄጋ ኦትኮ፥ ኔነኔ ኔን 
ግዮጋ ስይያጌተ አሽዮ ግሸው፥ አጌነን ኦተ።

አምኤቱባ ዞርዶ ዞርያ

5  1 ጭመ አሰ ኔ ኣዋ ቦንችዮጋደን ቦንቸፔ አትን፥ ቶቾፐ። ዬለገተ ኔ 
እሸደን፥ 2 ቀስ ጭመ መጫሰ ኔ ኣዬደን፥ ዬለገ መጫሰ ኔ ምቼደን፥ 

ኩሜተ ጌሸቴተን ቦንቸ።
3 ቱሙ አምኤተ ቦንቸ። 4 ሽን አምኤዮ ናት ዎይኮ ናቱ ናት ዴእኮ፥ 

ሄ ናት ጦሳ ምለትዮጋ በንተ ሶ አሳ ቤስዮጋኔ ቀስ ሄጋ ኦትዮገን በንተነ 
ዬልዳጌቱዮ ኩሼ ዛርዮጋ ተማሮነ። አይስ ጊኮ፥ ሄጌ ጦሳ ኡፈይስያባ።

5 አይ ማዶይከ በይነ ቱሙ አምእያ ጦሰይ እመነ ጋደ ኡፈይሰን ናገ 
ኡታሱ። ቀስ ገለስኔ ቀም ጦሰይ ኦ ማደነ መለ፥ ዎሰውሱኔ ኦይቸውሱ። 
6 ሽን በነ እሸልስየ አምእያ ፐጠ ዴእኮከ፥ አ ሀይቀይቻሱ። 7 ቀስ ኦንኔ 
ኤተ ቦሬነ መለ፥ ሀ አዘዙዋ እመ። 8 ሽን ባጌቱዮ ቀስ ኡባፔ ኣትድ፥ በ 
ሶ አሳዮ ቆፔነ ኡረይ ኦነኔ ግድኮ፥ ሄ ኣው በ አመኑዋ ከድዳጋ። አመኔነ 
አሳፔከ ኣዽደ ኢታ።

9 ኡሱፑን ተሙ ለይተይ ኩምቤነ አምኤ ሱንታ መዝገፈን ጣፎፐ። ሄጋ 
ቦለን ቀስ አ እስ አዝናፔ ሀራ ጌለቤናሮ ግደነው ኮሼስ። 10 ናተ ድችዮገን፥ 
እመታ ሞክዮገን፥ ጌሸቱ ቶሁዋ ሜጭዮገን፥ ዋዬትደ አሳ ማድዮገን፥ 
ሎኦ ኦሶ ኡባ ካልዮገን፥ ሀ ሎኦ ኦሱዋ ኦትዮገን ኤሬትዳሮ ግደነው 
ቤሴስ።

11 ሽን ዬለገ አምኤተ ህንኮቱ ሱንታረ ገተ ጣፎፐ። አይስ ጊኮ፥ ኤት 
በንተነ አዝና ጌለ ጌለ ግዮ ዎዴ፥ ክርስቶሰ አግ በየነ። 12 ኮይሮ አመኑዋ 
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5፡18 ዛር 25፡4፤ ማት 10፡10፤ ሉቃ 10፡7 5፡19 ዛር 17፡6፤ 19፡15 

ከርዶ ግሸው፥ ኤት ፕርዴተነ። 13 ሄጌ በይነን ኦሶ ጠይድ እስ ኬታፔ ሀረ 
ኬታ ሆስከተነ። ሆስከትዮጌ ሄሜትዮጋ ጠላለ ግዴነን፥ በንተው ቤሴነባ 
ሃሰዪድ፥ ዝግርሳኔ ዮሆን ጮ ጌልዮጋ ተማሮሶነ። 14 ሄጋ ግሸው፥ ኑ 
ሞርኬት ኑ ቦል ሃሰይዮ ኢተባ ዴሜነ መለ፥ ዬለገ አምኤት አዝና ጌልድ፥ 
ነአ ዬልድ፥ በንተ ኬታ አይሰነ መለ ዞረይስ። 15 አይስ ጊኮ፥ ሀጋፔ ከሴ 
አመርደ አምኤት ሴጣና ካለነው አግድ ጉዬ ስምዶሶነ።

16 አመንየ መጫሴዮ አይንዮከ ደቦ አምኤት ዴእኮ፥ አ ኤተ ማደነው 
ቤሴስ። ዎሰ ኬተይ ማዶይ ቤስዮ ቱሙ አምኤተ ማደነ መለ፥ ኤት ዎሰ 
ኬታዮ ቶሆ ግዶፖነ።

17 ሎይት ሄምየ ጭመት፥ ቀስ ኡባፔከ ኣትድ፥ ቃላ ዮትዮጋንኔ 
ተማርስዮገን ዳፉርያጌት፥ ናኡ ኩሼ ቦንቹዋ ኤከነው ቤሴስ። 18 አይስ 
ጊኮ፥ ጦሳ መጣፈይ፥ «አውድየን ከታ ዬዽየ ቦራ ዶና ቀቾፐ» ቀስ፥ 
«ኦሰንቸይ በ ደሞዛ ኤከነው ቤሴስ» ያጌስ።

19 ናኡ ዎይ ሄዙ መርክ በይነን፥ ዎሰ ኬታ ጭማ ሞትዮባ ስዮፐ። 
20 ሀረት የየነ መለ፥ ነገረ ኦትየ ኡበተ አሰ ኡባ ስንተን ሴረ።

21 ኔን አይኔ አሰ ሶምኦ ጤሌነን፥ እሱዋ እሱዋፔ ዱመዬነን ሀ አዘዙዋ 
ናገነ መለ፥ ጦሳኔ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ ዶሬትደ ኪተንቸቱ ስንተን ኔነ 
ታን ዞረይስ። 22 ኦ ቦላንኔ ኤሶተደ ኔ ኩሽያ ዎቶፐ። ሀረቱ ነገረን ጌሎፐ። 
ኔነ ጌሸቴተን ናገ።

23 ኔን ኡበ ዎዴ ሰኬትዮ ግሸውኔ ኔ ኡሉዋ ግሸው፥ ጉተ ዎይንያ ኤሳ 
ኡየፔ አትን፥ ሃተ ጠላላ ኡዮፐ።

24 እስ እስ አሰቱ ነገረይ ቤአነው ቆንጬ፤ ኤተ ነገረይ ኤተ ፕርደነው 
ኤተፔ ስንተው ኣዼስ። ሽን ሀረቱ ነገረይ ጉዬፔ ቆንጬስ። 25 ሄጋደንከ፥ 
ሎኦ ኦሶይከ ቆንጬ። ቆንጭቤነባ ግድኮከ፥ ጌመነው ደንደዬነ።

አሽከረቱስ እሜትደ ዞርያ

6  1 ጦሳ ሱንተይኔ ኑ ትምርቴ ጨዬቴነ መለ፥ አይሌቴታ ቀምበራ 
ግዶን ዴእያጌት በንተነ ሃርየ ጎደቱዮ ቦንቾይ ቤስዮጋ ኤሮነ። 

2 አመንየ አሳ አይሌ ግድያጌቱዮ ኤተ ጎደት ኤተው እሸ ግድዮ ግሸው፥ 
ኤተ ከሮፖነ። ሽን በንተ ኦሱወን ጎኤትያጌት ኤት ሲቅዮ አመንያጌተ 
ግድዮ ግሸው፥ ኤት ከሴጋፔ ኣትድ ኦተነው ቤሴስ።

ዎርዶ ትምርትያኔ ቱሙ ዱሬቴታ
ኔን ሀ ዮሆተ ተማርሰነውኔ ዮተነው ቤሴስ። 3-4 አይ አስኔ ዱመ 

ትምርትያ ተማርስያባ ግድኮ፥ ቀስ ኑ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ ቱሙ ቃላረኔ 
ኑ ሀይማኖትያ ትምርትያረ ገይቴነ ኡረይ ደሮ ኦቶሬቴስ፤ አይኔከ ኤሬነ። 
ቀስ ቃላ ቦለን ፐለሜተነውኔ ኦዬተነው ኤተው ጊጌነ ቆፈይ ዴኤስ። ሄጌ 
ቀናትያ፥ ፐለማ፥ ጨሻ፥ ኢተ ስርያ ካሌቴስ። 5 ቀስ ኤተ ሁጴ ኦቴነ። 
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ቱመቴት በይነ አሰቱረከ ፐለማ ካሌቴስ። ኤት ጦሳ ምለትዮገን ዱሬተነ 
ጊድ ቆፖሶነ። ኔን ሄ አሰቱፔ ሻሄተ።

6 ሽን ታዮ ዴእያበይ ተው ግደነ ግየ ኡረ ጦሳ ምለትዮጌ ዱሬዬስ። 
7 አይስ ጊኮ፥ ኑን ሀ ሰኣስ አይኔ ኤህቦኮ፤ ቀስ አፔ አይኔከ ኤኮኮ። 8 ሽን 
ምዮበይኔ ማይዮበይ ዴእኮ፥ ሄጌ ኑዮ ግደነ። 9 ሽን ዱሬተነው ኮይያጌት 
ፓጭያንኔ ፕርየን ጌሎሶነ፤ ቀስ ደሮ አሳ በሸውኔ ጠዩወው ጎች ኤፍየ 
ደሮ ኤየኔ ቆህየ አሙወን ኩንዶሶነ። 10 አይስ ጊኮ፥ ሚሸ ሲቅዮጌ 
ኢተቴተ ኡበው ፑልቶ። እሶት እሶት ሄጋ አሞቲድ፥ አመኑዋፔ በሌትድ፥ 
ደሮ ሜቱወን በንተነ ቆህዶሶነ።

ጰውሎስ ጥሞትዮሰ ዞርዶ ዞርያኔ አዘዝዶ አዘዙዋ
11 ሽን ኔኖ፥ ጦሳ አሰው፥ ሄጋፔ በቀተ። ጥሎቴታ፥ ጦሳ ምለትዮጋ፥ 

አመኑዋ፥ ሲቁዋ፥ ደንደያኔ አሽኬቴታ ካለ። 12 አመኑዋ ባጥያ ሎይተ 
ባጤተ። ደሮ አሳ ስንተን ሎኦ መርካ መርከተይደ፥ ኔነ ጦሰይ ጤስዶ 
ሜርና ዴኡዋ ኦይቀ። 13 ኡበበው ዴኦ እምየ ጦሳ ስንታንኔ፥ ቀስ 
ጴንጤንያ ጵላጦሰ ግዮ ቢታ ሃርያጋ ስንተን ሎኦ መርካ መርከትደ 
ክርስቶስ ዬሱሰ ስንተን ታን ኔነ ሀጋ አዘዘይስ። 14 ኑ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶስ 
ቆንጨነ ገከናስ፥ ቅት በይናንኔ ቦሬ በይነን ሄ አዘዙዋ ናገ። 15 አ 
ቆንጬታ፥ አንጄትደ እስ ሱንተይ፥ ከዎቱ ከዎይ፥ ጎደቱ ጎደይ፥ ጦሰይ 
ቤስየ ዎድየን ቤሰነ። 16 ሀይቄናጌ እስ አ ጠላለ። ኦንኔ አኮ ሺቀነው 
ደንደዬነ ፖኡወን ዴኤስ። ኦንኔ አ ቤእቤነ፤ ቀስ ቤአነውከ ደንደዬነ። 
ቦንቾይኔ ሜርና ዎልቀይ አዮ ግዶ። አምንእ።

17 ሀእ ሀ ዎድየን ዱሬ ግድያጌት ኦቶሬቴናዳንኔ ቀስ ኑን ኡፈይተናደን፥ 
ኡበባ ፐለህስድ ኑዮ እምየ ዴኦ ጦሰን አመኔተናጋፔ አትን፥ ኣዽየ 
ዱሬቴተን ኤት አመኔቴናደን፥ ኤተ አዘዘ። 18 ኤት ሎኦባ ኦተናደን፥ ሎኦ 
ኦሱወን ዱሬተናደን፥ ኬህያጌተኔ ሀረቱረ ሻክ ኤክያጌተ ግደናደን አዘዘ። 
19 ሄጋ ያትዮገን ኤት ስንተነው በንተው ምኖ ባሶ ግድየ ሚሻ በንተው 
ሺሾሶነ። ሄጋፔ ጉይየን፥ ኤት ቱሙ ዴኡዋ ኤከነ።

20 ጥሞትዮሳ፥ እስ እስ አሰይ በለን ኤረቴተ ግዮ ኤየ ፐለማፔኔ ሀደ 
ሃሰያፔ በቀተይደ፥ ኔዮ እሜትደ ሀደራ ናገ። 21 አይስ ጊኮ፥ እሶት እሶት 
ኑዮ ኤረቴት ዴኤስ ያጊድ፥ አመኑዋ በልዶሶነ።
ጦሳ ኣሮ ኬሀቴተይ እንቴናረ ኡባረ ግዶ። 
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1  1 ታን ጰውሎስ፥ ጦሰይ እመነ ጊዶ ክርስቶስ ዬሱሳረ ኑዮ ዴእየ 
ዴኡዋባ ዮተነው፥ ጦሰይ ጊዶጋደን፥ ክርስቶስ ዬሱስ ኪትዶጌ፥ 2 ተ 

ሲቆ ነኣ ጥሞትዮሰዮ ሀ ደብዳብያ ጣፈይስ።
ጦሳ ኣዋፔኔ ኑ ጎዳ ክርስቶስ ዬሱሰፔ፥ ኣሮ ኬሀቴተይ፥ ማሮቴተይኔ 

ሰሮቴተይ ኔዮ ግዶ።

ጥሞትዮሰው እሜትደ ዞርያ
3 ተ ዘሬት ኦትዶጋደን፥ ታንከ ተነ ዞርየ ጌሸ ዎዘናፔ ኦትዮ ጦሳ ቀምኔ 

ገለስ ዎስዮ ዎሰን ኡበ ዎዴ ኔነ ሀሰይዮ ግሸው፥ አ ገለተይስ። 4 ታን ኔ 
አፉታ ሀሰየ ሀሰየደ ኡፈይተነ መለ፥ ኔነ ቤአነው ደሮ ላሞተይስ።

5 ኔነን ዴእየ ዎርዶይ በይነ አመኑዋ ሀሰየይስ። ሄ አመኖይ ቤን ኔ ኣዬ 
ኣዬ ሎይዲንኔ ኔ ኣዬ ኤኡኒቅን ዴእየ አመኑዋ መለ፤ ቀስ ኔነንከ ሄጌ 

ጰውሎስ

ጥሞትዮሰዮ
ጣፍዶ ናአንቶ ኪታ

ግዱዋ ኤርሱዋ
ሀጌ ጰውሎስ ጥሞትዮሰስ ጣፍዶ ናአንቶ ኪተይ ጰውሎስ መተን በነ ማድያኔ 

ኦሱዋ በናረ እስፔ ኦትየ ዎደላ፥ ጥሞትዮሰ ዞርዶ ዞርያ ኦይቅዳጋ። አ ዞርያፔ 
ደርየ በገይ ጌንጨን ምነነው ቤሴስ ግያጋ። ጥሞትዮስ ዞርያኔ ምንቴቱዋ ቃላ 
ዴምዶጌ፥ ዬሱስ ክርስቶሰባ ቱማ መርከተናሰ፥ ምሽራቹዋ ቃላኔ ገልአ ማቻ 
ትምርትያ ምንትድ ኦይቀናሰኔ ሜትያበይኔ ኤቄትያበይ ደርኮኔ ተማርስዮጋንኔ 
ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ኦድዮገን ምነናሰ።
ጥሞትዮስ ፐቴነ ሃሰያፔ ሃከነ መለ፥ ዱመ ምኖ ኦዶይ አዮ ኦዴቲስ። አይስ 

ጊኮ፥ ሄጋ መለ ኦዶይ ስይያጌተ በሽዮጋፔ አትን፥ ሀረበይ እ እምዮ ጎእ ባወ።
ሄገን ኡበንከ ጥሞትዮስ ሀሰየነው ቤስያበይ ጰውሎሰ ሀኖታኔ አ ዴኡዋ 

ሀልቹዋ፥ ሄጋፔከ አ አመኑዋ፥ አ ጌንጫ፥ አ ሲቁዋ አ ደንደያኔ ዬዴተን አ ገክደ 
ሜቱዋ ሌምሶ ኦትድ ካለናጋ።
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1፡5 ኦሱ 16፡1 1፡11 1ጥሞ 2፡7 

ዴእዮጋ ኤራስ። 6 ሄጋ ግሸው፥ ታን ተ ኩሽያ ናኣ ኔ ቦል ዎትዶ ዎዴ፥ 
ጦሰይ ኔዮ እምዶ እሙዋ ኔን ዶሽሴነ መለ፥ ኔነ ሀሰይሰይስ። 7 አይስ ጊኮ፥ 
ጦሰይ ኑዮ ዎልቃ፥ ሲቁዋኔ ኑ ሁጵያ ናግዮጋ እምየ ጌሸ አያና እሚስፔ 
አትን፥ የሸ አያና እምቤነ።

8 ስም፥ ኑ ጎዳዮ መርከትዮገን ዎይኮ አ ግሸው ቀሹወን ዴእየ 
ተበንከ ዬለቶፐ። ሽን ጦሰይ ኔዮ እምዮ ዎልቃ ኬነን ተናረ ዎንጌልያዮ 
ዋዬተ። 9 ጦሰይ በ ቆፋንኔ በ ኣሮ ኬሀቴተን ኑነ አሽድ፥ በ አሰ ኦተነው 
ጤስዶጋፔ አትን፥ ኑን ኦትዶ ኦሱዋ ግሸው ግዴነ። እ ሀ ኣሮ ኬሀቴታ 
ክርስቶስ ዬሱሰ በጋረ ዎዴ ዶሜተናፔ ከሴ ኑዮ እሚስ። 10 ሽን ሀእ 
ሀ ኣሮ ኬሀቴተይ ኑነ አሽየ ክርስቶስ ዬሱሰ ዩሰን ኑዮ ቆንጪስ። ቀስ 
ሀይቁዋ ዎልቃከ እ ጠይሲስ። ዎንጌልያ ምሽራቹዋ በጋረ ጠዬነ ዴኡዋ 
ኑዮ ቆንጭሴስ።

11 ታን ዬሱስ ኪትዶጋኔ አይሁደ ግዴነ አሳ ተማርስያጋ ግደደ፥ 
ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮተነ መለ፥ ጦሰይ ተነ ዶሪስ። 12 ቀስ ታን ሀ 
ሜቱዋ ኤክዮጌ ሄጋ ግሸሰ። ሽን ታን አመንዶጋ ኤርዮ ግሸው፥ ዬለትኬ። 
ቀስ ታን አዮ እምዶ ሀደራ ሄ ገለሰይ ገከናስ፥ እ ናገነው ደንደይዮጋ 
ኤረይስ።

13 ታን ኔነ ተማርስዶ ቱሙ ቃላ ሌምሶ ኦተ ኦይቀደ፥ ክርስቶስ 
ዬሱሰን ኑዮ ዴእየ አመኑዋንኔ ሲቁወን ዴአ። 14 ኑ ግዶን ዴእየ ጌሸ 
አያና በጋረ ኔዮ ሀደራ እምዶ ሎኦባ ናገ።

15 እስያ ግዮ ቢተን ዴእየ ኡበት ታፔ በቀትዶጋ ኤራሰ፤ ኤተ ግዶን 
ፕጌሉስኔ ሄርሞጌኔስ ዴኦሶነ።

16 ሄኔስፎሩ ተነ ደሮ ዎዴ ምንቴትዶ ግሸው፥ ጎደይ አ ሶ አሳዮ 
ማሮቴታ እሞ። ቀስ ታን ቀሾ ኬተን ዴእዮገን እ ዬለትቤነ። 17 ሽን ሮሜ 
ግዮ ከተማ ገክዶሳረ ተነ ኬህ ኮይድ ዴሚስ። 18 ሄ ገለስ ጎዳፔ ማሮቴታ 
ዴመናደን፥ ጎደይ አዮ እሞ። ቀስ ኤፍሶነ ግዮ ከተመን እ ተነ አይ ኬና 
ማድዳኮኔ ኔን ሎይተ ኤራሰ።

ክርስቶሰዮ ሎኦ ዎታደረ ግድድ ሜቱዋ ኤክዮጋ

2  1 ስም ተ ነአው፥ ክርስቶስ ዬሱሰን ዴእየ ኣሮ ኬሀቴተን ምነ። 2 ቀስ 
ደሮ መርከት ዴእዮሰን ታፔ ኔን ስይዶ ዮሆተ ሀረተ ተማርሰነው 

ደንደይየ አመኔትደ አሰቱዮ ሀደራ እመ።
3 ዬሱስ ክርስቶሰዮ አመኔትደ ዎታደረደን፥ ተናረ ዋዬተ። 4 ኦላ ብየ 

ዎታደረይ በ ሀለቃ ኡፈይሰነው፥ ዎታደረ ግዴነ አሰይ ኦትዮ ኦሱወን 
ወለሄቴነ። 5 ቀስ ባጥያ ገይትየ ኡረይከ ባጤተነ ጠይኮ፥ ዎይቱዋ ኤኬነ። 
6 ደሮ ዳፉርድ ኦትደ ቢታ ጎይየ ብተኔ ሺቅደ ከታፔ በነ ገክያጋ ኮይሮ 
ኤከነው ቤሴስ። 7 ኔን ኡበባ አኬከናደን፥ ጎደይ ኔነ ደንደይሰነ ግሸው፥ 
ታን ግዮጋ ቆፐ።
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2፡12 ማት 10፡33፤ ሉቃ 12፡9 2፡19 ቆዳ 16፡5 

8 ታን ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮትዮጋደን፥ ሀይቁዋፔ ዴንድደ ዳውተ 
ዘርያ ዬሱስ ክርስቶሰ ቆፐ። 9 ታን ዎንጌልያ ምሽራቹዋ ዮትዮ ግሸው፥ 
ኢተባ ኦትደባደን፥ ሀረይ አቶ ቀሼተነ ገከናስ ዋዬተይስ። ሽን ጦሳ ቃለይ 
ቀሼቴነ። 10 ሄጋ ግሸው፥ ታን ጦሰይ ዶርዶ አሰትከ ክርስቶስ ዬሱሰን 
ዴእየ አቶቴታ ሜርና ቦንቹዋረ ዴመናደን፥ ኤተ ግሸው፥ ታን ኡበበን 
ዋዬተይስ።

11 ሀጌ፥
«ኑን ኣረ እስፔ ሀይቅዶባ ግድኮ፥
ኣረ እስፔ ዴአነ።

 12 ኑን ጌንጭኮ፥ ኣረ እስፔ ከዎተነ።
ኑን አ ከድኮ፥ እከ ኑነ ከደነ።

 13 ኑን አመኔቴነን አግኮከ፥
እ አመኔትያጋ ግድድ ዴአነ።

አይስ ጊኮ፥ እ በነ በ ሁጴን
ኤርኬ ጋነው ደንደዬነ»

ግያጌ ቱሙ ሃሰየ።

ምኖ ኦሰንቻ
14 ኔን ኔ አሳ ሀጋ ሀሰይሰ፤ ኤት ቃለን ፐለሜቴነ መለ፥ ጦሳ ስንተን 

ዞረ። ሄጌ ስይየ አሰ ሞርዮጋፔ አትን፥ አይኔ ጎኤነ። 15 ኔን ጦሳ ቱመቴታ 
ቃላ ሱሬቴተን ዮትያጋኔ ቀስ አ ኦሱዋዮ ዬለቴነ ኦሰንቸ ግደደ፥ ጦሰይ 
ሰብዮ አሰደን፥ ኔ ሁጵያ ጦሰው እመነው ምነ። 16 ሽን ሀ ሰአው እንጄትየ 
ፐቴነ ሃሰያፔ ኔነ ናገ። አይስ ጊኮ፥ ሄጌ ጦሳፔ አሰ ሃሴስ። 17 ቀስ ኤት 
ተማርስዮጌ ቦላ ምርግየ ጭቱዋደን ኡበሳ ገከነ። ሄ ተማርስያጌቱፔ 
ናአት ሄሜኔዮሰኔ ፕሊጦሰ። 18 ኤት ቱማ ኦግያ አግድ፥ «ኑን ሀይቁዋፔ 
ዴንድዮጌ ከሴ ኣዺቺስ» ያግድ አመርደ አመንየ አሰቱ አመኑዋ በሾሶነ።

19 ግድኮከ፥ ጦሰይ ኤስዶ ምኖ ቱሰይ ቃጠነ ደንደዬነ። ቀስ አ ቦለን፥ 
«ጎደይ ባጌተ ኤሬስ»፤ ቀስ «ጎዳባ ግድየ ኦንኔ ኢተ ኦሶ አግ በዮ» ያግየ 
ቃለት ጣፌትዶሶነ።

20 እስ ግተ ኬተን ዎርቃፔኔ ብራፔ ሜሬትደ ሚሸ ጠላለ ግዴነን፥ 
ምታፔኔ ኡርቃፔ ሜሬትደ ሚሸትከ ዴኦሶነ። ሄጌቱፔ በገት ቦንቾ ኦሱዋ 
ኤተን ኦተነው፥ ቀስ በገት ቶሼትያባ ኤተን ኦተነው ሜሬትዶሶነ። 21 ሄጋ 
ግሸው፥ ኦንኔ ሀ ኢተባ ኡባፔ በነ ጌሽኮ፥ እ በ ጎዳ ጎእየ ኦሶ ኦተነው በነ 
እምዶ ግሸው፥ ቦንቾ ኦሶ ኦትዮ ሚሸ ግደነ። ቀስ ሎኦ ኦሶ ኡባ ኦተነው 
ጊጌትዳጋ ግደነ።

22 ሽን ኔን ኢተ ዎደለቴተ አሙዋፔ በቀተ። በንተነ ማደነው ጌሸ 
ዎዘናፔ ጎዳ ጤስያጌቱረ እስፔ፥ ጥሎቴታ፥ አመኑዋ፥ ሲቆቴታኔ ሰሮቴታ 
ምንተደ ካለ።
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3፡8 ኬሳ 7፡11 3፡11 ኦሱ 13፡14-52፤ 14፡1-7፥ 8-20 

23 ሽን ኤየቱ ፐለመይኔ አይኔ ኤሬናጌቱ ፐለመይ ኦሸ ካሌትዮጋ 
ኤረደ አፔ በቀተ። 24 ጎዳ አሽከረይ ኡባዮ ኬህያጋ፥ ሎይት ተማርስያጋኔ 
ደንደየንቸ ግደነው ቤሴስፔ አትን፥ ኦዬተነው ቤሴነ። 25 ቀስ እ በነ 
እጥያጌተ አሽኬቴተን ሴርያጋ ግደነው ቤሴስ። ኤት በንተ ነገራፔ ስምድ፥ 
ቱመቴታ ኤረናደን ጦሰይ ኦተናኮ፥ ኦን ኤሪ። 26 ቀስ ኤት በንተ ዎዘና 
ቆፈው ስምድ፥ በንተነ በ ኮይዶበው አዘዜተነ መለ ኦይቅደ ጠለሄ ሀለቃ 
ግትያፔ ኬስ ኤከነ።

ዉርሴተ ገለሰቱን ሀነነው ዴእየ ኢተ ዮሆተ

3  1 ሽን ዉርሴተ ገለስ ወይስየ ዎዴ ያናጋ አኬከ። 2 አይስ ጊኮ፥ አሰት 
በንተነ ሲቅያጌተ፥ ሚሻ ሲቅያጌተ፥ ጬቄትያጌተ፥ አይያጌተ፥ 

ጨይያጌተ፥ በንተነ ዬልዳጌቱዮ አዘዜቴናጌተ፥ ገለቴናጌተ፥ ጌሸቴት 
በይናጌተ፥ 3 ሲቆይ በይናጌተ፥ ስጌቴናጌተ፥ ዝግርሰንቸተ፥ በንተነ 
ናጌናጌተ፥ ኬሄናጌተ፥ ሎኦባ ዶሴናጌተ፥ 4 ከሽ ኤርኬ ግያጌተ፥ 
ኤሶትያጌተ፥ ኦቶሩወን ሱጌትያጌተ፥ ቀስ ጦሳፔ ኣትድ፥ ኡፈይትዮባ 
ዶስያጌተ ግደነ። 5 ኤት ኑ አመኑዋ ቦለ ዶነን ኤክደባ ምለተነ፤ ሽን አ 
ቱሙ ዎልቃ ኤርኬ ጋነ። ሄጌቱ መለ አሰቱኮ ሺቆፐ።

6-7 አይስ ጊኮ፥ ኤተፔ እሶይ እሶይ አሰ ኬተ ጌልድ፥ ነገረይ 
ዴጥዶጌተ፥ ዱመ ዱመ አሙወን ሱጌትያጌተ፥ ኡበ ዎዴ ተማርድ፥ 
ቱመቴታ ኤረቴታ ኤከነው ሙሌ ደንደይቤነ ዳፉረንቸ መጫሰተ ጎደቶሶነ። 
8 ያኔስኔ የምበሬስ ሙሴ ዮሁዋ ጰልቅዶጋደን፥ ሄጋደን ቀስ ሀጌት፥ ሱሬ 
ቆፈይ በይናጌት አመኑወን ኩንድዳጌት፥ ቱመቴታባ ጰልቆሶነ። 9 ሽን ያኔሰ 
ኤየቴተይኔ የምበሬሰ ኤየቴተይ ቀስ ቆንጭዶጋደን፥ ኤተ ኤየቴተይከ አሰ 
ኡበው ቆንጨነ ግሸው፥ ኤት ከሴጋፔ ኣዽድ ጎኤቶኮነ።

ዉርሴተ ዞርያ
10 ሽን ኔን ተ ትምርትያ፥ ተ ሀኖታኔ ተ ቆፋ፥ ተ አመኑዋኔ ተ 

ደንደያ፥ ተ ሲቁዋኔ ተ ጌንጫ፥ 11 ተ ዬዴታኔ ተ ዋይያ ቤአደሰ። 
አንጦክያኔ፥ እቆንዮኔኔ ልስጥረ ግዮ ከተመቱን ተነ ገክደባኔ ታን 
ደንደይዶ ዬዴታ ኤራሰ። ጎደይ ተነ ሄ ኡባፔ አሺስ። 12 ቱመቴተን 
ክርስቶስ ዬሱሰን ጦሳ ምለትድ ዴአነው ዶስየ ኡበይ ዬዴቴተነ። 13 ሽን 
ኢተ አሰትኔ በሌትያጌት ሀረተ በሌቲድኔ በንተ ሁጵየው በሊድ፥ ከሴፔ 
ኢት ኢት ቦሶነ።

14 ሽን ኔን ሄ ቱመቴታ ኦፔ ተማርዳኮኔ ኤረደ፥ ኔን ተማርዶጋንኔ 
ኤርዶገን ምነደ ዴአ። 15 ኔን ጉተ ናቴታሰፔ ዶመደ ክርስቶስ ዬሱሰ 
አመነደ፥ አቶቴተይ ቤትዮ ኣዽደ ኤረቴታ እመነው ደንደይየ ጌሸ 
መጣፈተ ኤረደሰ። 16-17 ጦሳ መጣፈ ኡበን ጦሳ አያነይ ዴኤስ። ቀስ 
ሄ መጣፈት ጦሰው ኦትየ አስ ኩሜተኔ ሎኦ ኦሶ ኡበው ጊግዳጋ ግደነ 
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4፡10 ቆለ 4፡14፤ ፕልሞ 24፤ 2ቆሮ 8፡23፤ ገላ 2፡3፤ ቲቱ 1፡4 
4፡11 ቆለ 4፡14፤ ፕልሞ 24፤ ኦሱ 12፡12፥ 25፤ 13፡13፤ 15፡37-39፤ ቆለ 4፡10 
4፡12 ኦሱ 20፡4፤ ኤፍ 6፡21-22፤ ቆለ 4፡7-8 4፡13 ኦሱ 20፡6 
4፡14 መዘ 62፡12፤ 1ጥሞ 1፡20፤ ሮሜ 2፡6 

መለ፥ ቱመቴታ ተማርሰነው፥ በላ ሴረነው፥ ሞሩዋ ሱርሰነውኔ ጥሎቴተ 
ዴኡወው ዞርያ እመነው ማዶሶነ።

4  1 ታን ኔነ ጦሳ ስንታንኔ፥ ፐጠ ዴእየ አሳኔ ሀይቅደ አሳ ፕርደነው 
ዴእየ ክርስቶስ ዬሱሰ ስንተን፥ ቀስ አ ዩሳንኔ አ ከዎቴተን ኔነ 

ዞረይስ። 2 ቃላ ዮተ። ዎዴ እንጄትን እንጄተነ ጠይን፥ ምነደ ዮተ። ደሮ 
ደንደየን አሳ ተማርሰይደ ቦረ፥ ሴረኔ ዞረ። 3 አይስ ጊኮ፥ አሰይ ቱሙ 
ትምርትያ ኤዝጌነን እጥዮ ዎዴ ያነ። ሽን አሰይ በንተ አሙዋ ካልድ፥ 
ስየነው ኡፈይስያባ ዮትየ ተማርስያጌተ ጉጅ ጉጅ ሺሸነ። 4 ኤት ቱሙ 
ዮሁዋ ስይዮጋ አግድ፥ ሀይስያ ስየነው በንተ ሀይታ ዎረ ዛረነ። 5 ሽን ኔን 
ኡበበን ኔ ሁጵያ ናገነው ቤሴስ። ዋይያ ደንደየ። ዎንጌልያ ምሽራቹዋ 
ዮትያጌ ኦትዮ ኦሱዋ ኦተ። ጦሳ አሽከረደን፥ ኔ ኦትዮ ኦሶ ኡባ ፖለ።

6 ተነ ግድኮ፥ ታን የርሼትዮ ዎዴኔ ቀስ ሀ ዴኡዋ አገደ ብዮ ዎዴ 
ገኪስ። 7 ታን ሎኦ ባጥያ ባጤታስ፤ ተ ዎታኔ ዎጠደ ዉርሳስ፤ አመኑዋከ 
ናጋስ። 8 ስንተፔ ታዮ ጥሎቴታ አክሊሌ ጊግ ኡቲስ። ሄጋ ጥሎ ፕርዳ 
ፕርድየ ጎደይ ሄ ገለስ ታዮ ሼዸነ። ቀስ ክርስቶስ ቆንጨናጋ ዶስየ ኡባሰፔ 
አትን፥ ተ ጠላላሰ ግዴነ።

አ ቡዞ አላሌቱባ
9 ታኮ ኤሱወን ያነው ምነ። 10 አይስ ጊኮ፥ ዴማስ ሀ ዎድያ ሰኣ 

ዶስድ፥ ተነ አግድ፥ ተሰሎንቄ ግዮ ከተማ ቢስ። ቄርቂስ ገላትያ ግዮ 
ቢታ ብን፥ ቀስ ቲቱ ድልማጥያ ግዮ ቢታ ቢስ። 11 ሉቃሰ ጠላለይ ተናረ 
ዴኤስ። መርቆስ ተነ ኦሱወን ኬህ ማደነው ደንደይዮ ግሸው፥ አ ዴመደ 
ኔናረ ኤከደ የ። 12 ሽን ታን ትክቆሰ ኤፍሶነ ግዮ ከተማ ኪታስ። 13 ኔን 
የይደ፥ ጥሮኣደ ግዮ ከተመን ከርፖሳገን ታን ዬገደ ዪዶ ተ ዋሩዋኔ ቀስ 
መጣፈተ ታዮ ኤከደ የ። ሽን ገልበን ጣፌትዳጌተ አይ ግድኮኔ፥ ኤኬነን 
ዮፐ።

14 ብረታ ቆጥየ እስክንድር ተነ ደሮ ቆሂስ፤ ጎደይ አዮ አ ኦሱዋደን 
ዛረነ። 15 እ ኑን ዮትዮጋ ኬህ ጰልቅዮ ግሸው፥ ኔን አፔ ኔነ ናገ።

16 ኮይሮ ተነ ሞትዮ ዎዴ፥ ኡበይከ አግ በይዶጋፔ አትን፥ ተነ ኦንኔ 
ማድቤነ። ጦሰይ ሄጋ ኤተው ቆዶፖ። 17 ሽን ታን ኩሜተ ኪታ አይሁደ 
ግዴነ አሰይ ኡበይ ስየነው ዮተነ መለ፥ ጎደይ ተ መተን ኤቅድ፥ ታዮ 
ዎልቃ እሚስ። ቀስ ጋሙዋ ዶናፔከ ተነ አሺስ። 18 ጎደይ ተነ ኢተባ 
ኡባፔ አሽድ፥ በ ሰሉዋ ከዎቴታ ሰሮቴተን ኤፋነ፤ አዮ ሜር ሜርነው 
ቦንቾይ ግዶ። አምንእ።
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4፡19 ኦሱ 18፡2፤ 2ጥሞ 1፡16-17 4፡20 ኦሱ 19፡22፤ 20፡4፤ 21፡29፤ ሮሜ 16፡23 

ዉርሴተ ሰሮታ
19 ጵርስቅሎ፥ አቂለኔ ሄኔስፎሩ ሶ አሳዮ ተ ሰሮታ ኦደ። 20 ኤረስጦስ 

ቆሮንቶሰ ግዮ ከተመን አቲስ። ሽን ጥሮፊሞስ ሰሄትዶ ግሸው፥ ምሊጤ 
ግዮ ከተመን አ ዬጋስ። 21 በልጎይ ዎዸናፔ ከሴ ያነው ምነ።
ኤኡቡሉስ፥ ጱዴስ፥ ሊኖስኔ ቅላዴ ቀስ ሀረ እሸንት ኡበይከ ኔነ ሰሮ 

ሰሮ ጎሶነ።
22 ጎደይ ዬሱስ ክርስቶስ ኔ አያናረ ግዶ። ጦሳ ኣሮ ኬሀቴተይ እንቴናረ 

ኡባረ ግዶ። አምንእ። 
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1  1 ዬሱስ ክርስቶስ ኪትዶ ታን ጰውሎስ፥ ጦሳ አይሌ፥ ሀ ደብዳብያ 
ጣፈይስ። ጦሰይ ዶርዶ አሰው አመኖይ ዴአናዳንኔ ጦሳ ቱመቴታ 

ኤራኮ ኤተ ካሌተናደን ታን ዶሬተደ ኪቴታስ። 2 ዎርዶቴነ ጦሰይ ኑዮ ሀ 
ሜርና ዴኡዋ ደሮ ዎድያፔ ከሴ እመነ ጊስ። 3 ጦሰይ ኑነ አሽያጌ ልኬ 
ዎድየን በ ቃለን ሀጋ ቆንጭሲስ፤ እ ሀደሬትድ ተነ አዘዝዶጋደን፥ ታን አ 
ቃላ ዮተይስ።

4 አመኑዋ እስፔቴተን ተ ቱሙ ነኣ ኔዮ ቲቱዮ፥ ጦሳ ኣዋፔኔ ኑነ አሽየ 
ዬሱስ ክርስቶሰፔ፥ ኣሮ ኬሀቴተይ፥ ማሮቴተይኔ ሰሮቴተይ ግዶ።

ቲቱ ቀርጤሴን ኦትዮ ኦሱዋ
5 ታን ኔነ ቀርጤሴን አገደ ዪዶጌ፥ ኔን አትደባ ጊግሰናሰኔ፥ ታን 

አዘዝዶጋደን፥ ከተመ ኡበን ዎሰ ኬተ ጭመተ ዶረናሰ። 6 ጭመይ 
ቦሬቴናጋኔ እስ መቼ ጠላለይ ዴእዮጋኔ አመንየ ናት ዴእዮጋ ግደነው 

ጰውሎስ

ቲቱዮ
ጣፍዶ ኪታ

ግዱዋ ኤርሱዋ
ቲቱ አይሁደ ግዴነ አሰ ግድድ፥ ጉዬፔ ክርስትና አመኑወን ላሜቲስ። ላሜትድ 

ጰውሎስ ዎንጌልያ ኪታ ኦትዮ ዎዴ፥ መተን ዴእድ፥ ሄ ኦሱዋ ማድደ አሰ። ሄ 
ዎዴ ቲቱ ዎሰ ኬታ ጤለነውኔ ናገነው፥ ቀርጤሴ ግዮሰን አቲስ። አ ኪተይ ሄዙ 
ዋነ ዋነ ዮሆተ ስንተን ዎቴስ።
ኮይሮ ዎሰ ኬታ ካሌትያጌት ቀርጤሴ አሰቱ አይፍየን አይ መለ ኤሸይ 

ዴእዮጌተ ግደነው ኮሽያኮ ቲተ አኬክሲስ። ናአንቶይ ዎሰ ኬታ ግዶን ዴእየ 
ዱመ ዱመ አሰቱ ጭታ፥ ጭመ አቱማሳ፥ ዬለገ አቱማሳኔ ጎዳስ ኦትየ ዱመ 
ዱመ አሳ ዋት ተማርሰነው ቤስያኮ ቲተ ዞሪስ። ዉርሴተይ ቀስ አመንየ አሳ 
ኤሻባ፥ ሰሩዋንኔ ሲቁወን ዴአነ ዴኡዋባ፥ ዎሰ ኬታ ግዶፔ ኦሻ፥ ፐለማኔ ሻሁዋ 
ጠይሰነባ ቲቱስ ዞርያ እሚስ።

 

 

1፡4 2ቆሮ 8፡23፤ ገላ 2፡3፤ 2ጥሞ 4፡10 
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1፡6-9 1ጥሞ 3፡2-7 

ቤሴስ፤ አ ናት ሚሸ ሞርዮባንኔ ዎይ አዘዜቴነን እጥዮበን አስ 
አመሰሌናጌተ ግደነው ቤሴስ። 7 አይስ ጊኮ፥ ሄ ጭመይ ጦሳ ኦሱዋ 
አዘዝየ አላፌ ግዲድ፥ ቦሬቴናጋ፥ ኦቶሬቴናጋኔ ኤሌ ሀንቄቴናጋ ግደነው 
ቤሴስ፤ ቀስ መቶቴናጋ፥ ሱጌናጋኔ ዮረቴናጋ ግደነው ቤሴስ። 8 ሽን እመታ 
ሞክያጋኔ ሎኦባ ዶስያጋ ግደነው ቤሴስ፤ ቀስ አኬከንቸ፥ ጥሎ፥ ጌሸኔ በነ 
ናግያጋ ግደነው ቤሴስ። 9 አመኔትየ ዴኦይ ቤትዮ ትምርትያረ ጊግየ ቃላ 
እ ምንት ኦይቆ። ያትኮ ሀረተ ቱሙ አመኑዋ ተማርስዮገን ምንቴተነውኔ 
ቀስ ሄጋ እጥያጌተከ ዞረነው ደንደየነ።

10 አይስ ጊኮ፥ አዘዜቴናጌት፥ ፐቴነባ ሃሰይያጌት፥ ሀረተ ጭምያጌትኔ 
ቀጠሬትዳጌቱ በገ ግድየ ደሮ አሰት ዴኦሶነ። 11 ኤት ተማርሰነው ቤሴነ 
ፖክየ ኦግየን ሚሸ ዴመነው ተማርስዮገን ኬተ ኡባ ሞርዮ ግሸው፥ ኤተ 
ሃሰያ ቴቀነ ቤሴስ። 12 ኤተ ግዶፔ እሶይ፥ ሀነነባ ዮትየ ኤታጌ፥ «ቀርጤሴ 
አሰይ ኡበ ዎዴ፥ ዎርደንቸ፥ ኢተ ዶአኔ ዮረንቸ ቀስ አዘለ አሰ» ያጊስ። 
13-14 እ መርከትዶጌ ቱመ፤ ሄጋ ግሸው፥ ኔን ኤተስ ምኖ አመኖይ 
ዴአናዳንኔ ቀስ አይሁደቱ ሀይስያኔ ቱማ እጥደ አሰቱ አዘዙዋ ኤት 
ስዬናደን፥ ኤተ ምንተደ ሴረነው ቤሴስ። 15 በንተ ሁጴን ጌሸ ግድዳጌቱስ 
ኡበበይከ ጌሸ፤ ሽን ቱነቱስኔ አመኔናጌቱስ ኤተ ዎዘና ቆፈይኔ ኤተ ዞርየ 
ዎዘነይ ቱንዶ ግሸው፥ ኤተው አይብኔ ጌሸ ግዴነ። 16 በንተው ኤት ጦሳ 
ኤርዮጋ ቆንጭየን ዮቶሶነ፤ ሽን ኤት ሼኔይያጌተ፥ አዘዜቴናጌተኔ ሎኦ ኦሶ 
ኡበውከ ጊጌናጌተ ግድዮ ግሸው፥ በንተ ኦሱወን አ ኤሮኮ ጎሶነ።

ጌሸ ትምርትያባ

2  1 ሽን ኔን ዴኡዋ ዴመነው ጊግየ ትምርትያ ተማርሰነው ቤሴስ። 
2 ጭመ አቱማሰይ አመኑወን፥ ሲቁዋንኔ ደንደየን ምኖ ግደናደን፥ 

ቀስ መቶቴናጋ፥ ዎፑ ጊዳጋኔ በነከ ናግያጋ ግደናደን ዞረ። 3 ሄጋደንከ 
ጭመ መጫሰይ ጌሸ ዴኦ ዴእየ መጫሰቱደን ሀንያጋ፥ ዝግሬናጋ፥ ዎይኔ 
ኤሰስ ሃሬቴናጋኔ ሎኦባ ተማርስያጋ ግደነው ቤሴስ። 4-5 ኤት ጦሳ ቃለይ 
ቦሬቴነ መለ፥ በንተ ኬታወተኔ በንተ ናተ ሲቅያጌተ፥ በንተነከ ናግያጌተ፥ 
ጌሸተ፥ በንተ ኬተን ኦትያጌተ፥ ኬሀተኔ በንተ ኬታወቱስከ አዘዜትያጌተ 
ግደነ መለ፥ ዬለገ መጫሳ ተማርሶነ።

6 ሄጋደንከ ዬለገ አቱማሰት በንተነ ናገነ መለ ዞረ። 7 ኔን ኔ ሁጴንከ 
ሎኦ ኦሶ ኡበን ኤተው ሌምሶ ግደ፤ ኔን ተማርስዮገንከ አመኔትያጋኔ 
ክጰተ ግደ። 8 ኔ ሞርኬት ኑነ ዝግርዮበይ ኤተስ ጠይዮ ዎዴ ኤት ዬለተነ 
መለ፥ ኔን ቦሬቴነ ሎኦ ሃሰያ ሃሰየ።

9 አይሌት በንተ ጎደቱስ አዘዜተነ መለኔ፥ ኤታረ ፐለሜቴነን ኡበበን 
ኤተ ኡፈይሰነ መለ ዞረ። 10 ኤት በንተ ጎደቱፔ ዉቄነ መለ፥ ቀስ ኑነ 
አሽያ ጦሳባ ተማርስዮጋ ኡበበን ገለትሰነው፥ በንተ ኦትዮ ኦሱወን ኡበ 
ዎዴ ሎኦኔ አመኔትያጌተ ግድዮጋ ቤሰነ መለ፥ ኤተ ዞረ።

ቲቱ 1 ,  2
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2፡14 መዘ 130፡8፤ ኬሳ 19፡5፤ ዛር 4፡20፤ 7፡6፤ 14፡2፤ 1ጴጥ 2፡9 
3፡12 ኦሱ 20፡4፤ ኤፍ 6፡21-22፤ ቆለ 4፡7-8፤ 2ጥሞ 4፡12 
3፡13 ኦሱ 18፡24፤ 1ቆሮ 16፡12 

11 አይስ ጊኮ፥ ጦሰይ አሰ ኡባ አሽየ በ ኣሮ ኬሀቴታ ቆንጭሲስ። 
12 ሄ ኣሮ ኬሀቴተይ ነገረ ኦሱዋኔ ሀ ሰኣ አሙዋ ኑን አገናዳንኔ ኑ ሁጵያ 
ናግድ፥ ሀ ሰአን ጦሳ ምለትድ፥ ጥሎቴተን ዴአናደን፥ ኑነ ተማርሴስ። 
13 ኑን ኑ ግተ ጦሰይ፥ ኑነ አሽየ ዬሱስ ክርስቶስ ቤተነ ጊዶ አንጄትደ 
ቦንቾ ገለሳ ናጎስ። 14 ኢተ ኦሶ ኡባፔ እ ኑነ ዎዘነውኔ ሎኦባ ኦተነው 
አሞትየ በ ጌሸ አሰ ኬሰነው፥ ኑ ግሸው፥ በ ሁጵያ እሚስ።

15 ኔን ሀጋ ተማርሰ፥ ኔ ኩሜተ ማተን ዞረኔ ሴረ፤ ኦንኔ ኔነ ከሮፖ።

አመንየ አስ ኦትዮ ኦሱዋ

3  1-2 ኤት ዴርያ ሃርያጌቱስኔ ጎደቴተይ ዴእዮጌቱስ ሃሬተነው፥ 
አዘዜተነውኔ ሎኦ ኦሶ ኡባ ኦተነው ጊጌተናደን ኤተ ሀሰይሰ፤ ቀስ 

ኤት ኦነኔ ጨዬነ መለ፥ ፐለሜቴነ መለ፥ አሰ ኡባ አሽኬቴታኔ ዶሾቴታ 
ቤስያጌተ ግደናደን ዞረ። 3 አይስ ጊኮ፥ ኑን ከሴ ኑ ሁጴንከ ኤየተ፥ 
አዘዜቴናጌተ፥ በልያጌተኔ አሞስኔ ዱመ ዱመ ኡፈይሳስ አይሌደን 
ሃሬትያጌተ፤ ቀስ ኢተቴታንኔ ቀናትየን ዴእያጌተ፤ አሰን እጤትያጌተኔ 
እሶይ እሱዋከ እጥያጌተ። 4 ሽን ኑነ አሽየ ጦሳ ኬሀቴተይኔ አሰ እ 
ሲቅዮጌኔ ቤትዶ ዎዴ፥ 5 እ በ ማሮቴታደንከ፥ ኦረተ ዬሌታስ ሀንየ 
ሜቻንኔ ጌሸ አያነን ኦረጥዮገን ኑነ አሽዶጋፔ አትን፥ ኑን ጥሎ ኦሱዋ 
ኦትዶጋነ ግዴነ። 6-7 ጦሰይ በ ኣሮ ኬሀቴተን ኑን ጥለናዳንኔ፥ እ እመነ 
ጊዶ ሜርና ዴኡዋ ላተናደን፥ ኑነ አሽየ ዬሱስ ክርስቶሰ በጋረ ጌሸ አያና 
ኑ ቦል ደርስድ ትጊስ። 8 ሀ ሃሰየይ አመኔትዳጋ፤ ጦሳ አመንያጌት ሎኦ 
ኦሱዋ ኦተነው ጊገናደን፥ ሀ ዮሁዋ ኤተስ ኔን ምንተደ ዮተነው ኮየይስ፤ 
ሀጌት አሰው ሎኦኔ ጎእያጌተ። 9 ሽን ኤየቴተ ፐለማፔ፥ ዘሬ ቆድዮጋፔ፥ 
ወለሳፔኔ ህጌበን ኦዬትዮጋፔ ናጌተ። አይስ ጊኮ፥ ሄጌት ጎኤናጌተኔ አላሌ 
ኬሴናጌተ። 10-11 ሻሆቴተ ሜዽየ ኡረይ ጌለ አሰ ግድዮጋኔ በ ሁጵየን 
ፕርድድ ነገራ ኦትዮጋ ኤረደ፥ እስቶ ናኡቶ አ ሴርዶጋፔ ጉይየን፥ ሄጋ 
ምለትየ አሰፔ ሻሄተ።

ዉርሴተ ዞርያ
12 ታን አርጤማሰ ዎይ ትክቆሰ ኔኮ ኪትዮ ዎዴ፥ ኔን ታኮ ንቆጵልዮነ 

ያነው ምነ። አይስ ጊኮ፥ ታን በልጉዋ ያን ሻጨነው ቆፋ ቀቻስ። 13 ህግያ 
ኤርየ ዜማስኔ አጵሎስ ኦግያ ብዮ ዎዴ፥ ኤተስ አይብኔ ፐጬነ መለ፥ 
ኤተ ሎይተ ማደ። 14 ኑ አሰይከ ፐቴነ አሰ ግድድ አቴነ መለ፥ በነ ኬህ 
ኮሽያባ ዴመነው፥ ሎኦ ኦሱዋ ምንድ ኦትዮጋ ተማሮ።

15 ተናረ ዴእየ ኡበት ኔነ ሰሮ ሰሮ ጊዶሶነ። ኑነ አመኑወን ሲቅያጌተ 
ሰሮ ሰሮ ገ። ጦሳ ኣሮ ኬሀቴተይ እንቴናረ ኡባረ እስፔ ግዶ። አምንእ። 

ቲቱ 2 ,  3



405

1 ታን ጰውሎስ፥ ዬሱስ ክርስቶሰ ግሸው ቀሹወን ዴእያጌኔ ኑ እሻ 
ጥሞትዮስ፥ ኑናረ ኦትየ ኑን ሲቅዮ ፕልሞነዮ፥ 2 ኔ ሶን ሺቅየ ዎሰ ኬታዮ፥ ኑ 
ምቼ አፊብዮኔ ኑናረ እስፔ ዴእየ ዎታደራ አርክፖሰዮ ሀ ደብዳብያ ጣፎስ።

3 ጦሳ ኑ ኣዋፔኔ ኑ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰፔ ኣሮ ኬሀቴተይኔ ሰሮቴተይ 
እንቴዮ ግዶ።

ፕልሞነ ሲቁዋኔ አመኑዋ
4-5 ኔን ጌሸተ ሲቅዮጋኔ ጎዳ ዬሱሰ አመንዮጋ ታን ስይዮ ግሸው፥ ጦሳ 

ዎሰይደ ኔነ ሀሰይዮ ዎዴ ኡበን፥ ተ ጦሳ ገለተይስ። 6 ኔን ኔ አመኑዋ 
ሀረቱረ ሻክዮጌ ኑዮ ክርስቶስ ዬሱሰ በጋረ ይየ ሎኦባ ኡባ ኤርሰነ መለ፥ 
ታን ጦሳ ዎሰይስ። 7 አይስ ጊኮ፥ ጌሸቱ ዎዘነይ ኔ ኦሱወን ምንዶ ግሸው፥ 
ተ እሸው፥ ታን ኔ ሲቁወን ደሮ ኡፈይሳኔ ምንቴቱዋ ዴማስ።

አናስሞስ ፕልሞነኮ ስምዶ ስሙዋ
8 ሄጋ ግሸው፥ ኔን ኦተነው ቤስያባ ኦተነ መለ፥ ታን ኔነ አዘዘነው 

ክርስቶሰ በጋረ ጠልኮከ፥ 9 ታን ጰውሎስ ጭምዳጌ፥ ክርስቶስ ዬሱሰዮ 

ጰውሎስ

ፕልሞነዮ
ጣፍዶ ኪታ

ግዱዋ ኤርሱዋ
ፕልሞን ኤሬትደ አመንየ አሰ፤ እ ቆለስያሰ ዎሰ ኬታ አሰ ግዴነን ዋይ አገነ። 

ፕልሞነዮ አናስሞሰ ግዮ አሽከረይ ዴኤስ። ሄ አሽከረይ በ ጎዳፔ ቤትድ ቢዶ ዎዴ፥ 
ቀሾ ኬተን ዴእየ ጰውሎሳረ ገይቲስ። አናስሞስ ጰውሎሰ በጋረ ዬሱሰ አመኒስ። 
ጰውሎስ ፕልሞነስ ጣፍዶ ኪተይ ፕልሞን ጉዬ ስምድ ቢድ ዴእየ በ አሽከራረ 
ስጌተናደን፥ ሄጋ ሀሰይስያጋ። ሄጋ ቦልከ ሀእ አናስሞስ አመንየ አሰ ግድዶ ግሸው፥ 
ሄጋፔ ስንተን አመንየ እሸደን አ ሞክ ኤከናፔ አትን፥ አሽከረደን አ ቆዴናደን 
አዮ ኦዴስ።

 

 

2 ቆለ 4፡17 
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10 ቆለ 4፡9 23 ቆለ 1፡7፤ 4፡12 
24 ኦሱ 12፡12፥ 25፤ 13፡13፤ 15፡37-39፤ 19፡29፤ 27፡2፤ ቆለ 4፡10፥ 14 

ሀእከ ቀሹወን ዴእያጌ፥ ሲቁዋ ግሸው፥ ኔነ ዎሰይስ። 10 ታን ቀሹወን 
ዴአይደ አዮ ኣወ ግድዶ ተ ነኣ አናስሞሰ ግሸው፥ ኔነ ዎሰይስ። 11 እ ከሴ 
ኔነ ጎኤነ፤ ሽን ሀእ ኔነከ ተነከ ቱሙ ጎኤስ።

12-13 ታን ዎዘነፔ ዶስዮ አናስሞሰ ኔኮ ዬደይስ። ታን ዎንጌልያ ግሸው 
ቀሼተ ኡትዳሽን፥ ኔ ግሻ ተው ኦትድ፥ ተነ ማደነ መለ፥ ተ መተን አ 
አሸነው ኮየይስ። 14 ሽን ኔን ኔ ሼኔደን ኦተናጋ ኮየይስፔ አትን፥ ኔናረ 
ዞሬቴነን ዎልቀን አይኔ ኦተነው ኮይኬ።

15 አናስሞስ ጉተ ዎድያ ኔፔ ሻሄትዶጌ፥ ኦን ኤሪ ስምድ፥ ኡበ ዎዴከ 
ኔናረ ዴአናሰኮኔ። 16 ስም ሀጋፔ ስንተው አናስሞስ አይሌ ግዴነ፤ ሽን 
አይሌፔ እ ኬህ ኣዼስ፤ እ ታዮ አይ ኬነ ሲቆ እሼ! ቀስ እ ኔዮ አሰ 
በጋረከ ጎዳ በጋረከ አይ ኬነ ኣዽደ እሸ ግደንዴሸ!

17 ስም ኔን ተነ ኔ ለጌ ግያባ ግድኮ፥ ተነ ሞክዮጋደን፥ አ ሞከ። 18 እ 
ኔዮ ሞርዶበይ ዎይ አ ቦል ኔዮ አጮይ ዴእኮ፥ ታፔ ቀንጡዋ ኤከ። 19 ሄ 
አጩዋ ታን ቀንጠነ ጋደ፥ ታን ጰውሎስ ተ ኩሽየን ጣፈይስ። ኔን ተው 
ኔ ሼምፑዋ አጮተ ኡትዶጋ ታን ኔነ ሀሰይሰነው ኮሼነ።

20 ኤ ተ እሸው፥ ጎዳ በጋረ ኔፔ ጎአ ዴመነው ኮየይስ። ክርስቶሰ በጋረ 
ተነ ምንቴተ። 21 ታን ጊዶጋፔ ደሩዋ ኔን ኦተናጋ ኤረደ፥ ቀስ ኔ ተው 
አዘዜተናጋከ አመነደ፥ ሀጋ ኔዮ ጣፈይስ።

22 ቀስ እንቴ ሄ ሶሁዋረከ ታዮ እመት ሼምፕዮ ኬተ ጊግስቴ። አይስ 
ጊኮ፥ ጦሰይ እንቴ ዎሰን ተነ እንቴዮ ጉዬ ዛርድ እመነ ጋደ ቆፐይስ።

ዉርሴተ ሰሮታ
23 ክርስቶስ ዬሱሰ ግሸው፥ ተናረ ቀሹወን ዴእየ ኤፓፍር ኔነ ሰሮ ሰሮ 

ጌስ። 24 ቀስ ተናረ እስፔ ኦትየ መርቆስ፥ አርስጥሮኮስ፥ ዴማስኔ ሉቃስ 
ኔነ ሰሮ ሰሮ ጎሶነ።

25 ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ ኣሮ ኬሀቴተይ እንቴ አያናረ ግዶ። 

ፕልሞነ


