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ዴኦ ቃላ

1  1 ኑን ኮይሮሰፔ ዶምድ ዴእየ፥ ኑ አይፍየን ቤእድ፥ ኑ ኩሽየን አ ቦች 
ቤእዶ ዴኡዋ ቃላባ እንቴዮ ጣፎስ። ኑን አ ቤእደ፤ ኑ ኩሼከ አ ቦች 

ቤኢስ። 2 ሄ ዴኦይ ቆንጭን፥ ኑን አ ቤእድ፥ አባ እንቴዮ መርከቶስ፤ 
ቀስ ኣዋ መተን ዴእየ ኑዮ ቆንጭደ ሜርና ዴኡዋባ እንቴዮ ዮቶስ። 3 ቀስ 
ኑናረ እንቴዮ እስፔቴተይ ዴአነ መለ፥ ኑን ቤእዶጋኔ ስይዶጋ እንቴዮ 
ዮቶስ፤ ኑዮ ኣዋረኔ አ ነኣ ዬሱስ ክርስቶሳረ እስፔቴተይ ዴኤስ። 4 ኑን ኑ 
ኡፈይሰይ ፖሌተነ መለ፥ ሀጋ እንቴዮ ጣፎስ።

ጦሰይ ፖኦ
5 ኑን አፔ ስይድ፥ እንቴዮ ዮትዮ ኪተይ፥ «ጦሰይ ፖኦ፤ ኣን ጡም 

ሙሌከ ባወ» ያግያጋ። 6 ኑን ኑዮ ኣረ እስፔቴተይ ዴኤስ ጊድ ጡመን 

ዮሃንስ
ጣፍዶ ኮይሮ ኪታ

ግዱዋ ኤርሱዋ
ዬሱስ ኪትዶ ዮሃንስ ጣፍዶ ኮይሮ ኪተይ ናኡ ዋነ ዋነ ሀልቾተ ኦይቂስ፤ 

ሄጌትከ፡ ነበብያጌቱዮ ጦሳረኔ አ ነኣ ዬሱስ ክርስቶሳረ እስፔቴተይ ዴአናደን 
ምንቴተናሰኔ ሀ እስፔቴታ ጠይሰነው ደንደይየ ዎርዶ ትምርትያፔ ኤት ሃከነ 
መለ፥ ኤተ ምንትድ አኬክሰናሰ። ሄ ዎዴ ዴንድደ ዎርዶ ትምርቴ «ኢተበይ 
ፑልትዮጌ ሀ ኑን ዴእዮ ግተ ሰኣረ ገይትዮ ገይቶቴታነ ግድዮ ግሸው፥ ጦሳ 
ነአይ ዬሱስ ሙሌከ አሰ ግደነው ዎይኮ፥ አሰቴታ ኤሸይ አዮ ዴአነው ደንደዬነ» 
ያግያጋ። ሄ አስተማሬት፥ «አትዮጋ ግዮጌ ሀ ሰኣ ዴኡዋስ ኡንኤትዮጋፔ ዬደ 
ግድዮጋ» ያጎሶነ። ሄጋ ቦልከ ቀስ «ኢታኔ ኬሃ ሻክድ ኦይቅዮጋ ግድን፥ ሀረ አሳ 
ሲቅዮጋ ግድን፥ አቶቴታረ ኤተ ገትያብ ባወ» ያጎሶነ።
ጣፌ ሀ ትምርትያ ጰልቅድ፥ «ዬሱስ ክርስቶስ ፖሎ አሰ፤ ዬሱሰን 

አመንያጌትኔ ጦሳ ሲቅያጌት ኡበይ በንተ ግዶንከ እሶይ እሱዋረ ሲቄተነው ቤሴስ» 
ያግድ ኦዲስ።
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2፡7 ዮሃ 13፡34 

ዴእኮ፥ ኑ ሃሰያንኔ ኑ ኦሱወን ዎርዶቶስ። 7 ሽን ፖኡወን እ ዴእዮጋደን፥ 
ኑንከ ፖኡወን ዴእኮ፥ ኑዮ እሱወው እሱዋረ እስፔቴተይ ዴኤስ፤ ቀስ አ 
ነኣ፥ ዬሱስ ክርስቶሰ ሱተይ ነገረ ኡባፔ ኑነ አሼስ።

8 ኑን ኑነን ነገር ባወ ጊኮ፥ ኑርከ ኑነ ጭሞስ፤ ኑነን ቱመቴትከ ባወ። 
9 ሽን ኑን ጦሰው ኑ ነገራ ፓጥኮ፥ እ ኑ ነገራ አቶ ጋነውኔ ኑ ሞሮ ኦሶ 
ኡባፔ ኑነ ጌሸነው፥ አመንትያጋኔ ቱሙባ ኦትያጋ። 10 ኑን ነገረ ኦትቦኮ 
ጊኮ፥ ጦሳ ዎርደንቸ ኬሶስ፤ አ ቃለይከ ኑነን ዴኤነ።

ክርስቶስ ኑዮ ጋነትያጋ

2  1 ተ ናቶ፥ ነገረ እንቴ ኦቴናደን፥ ታን ሀጋ እንቴዮ ጣፈይስ፤ ሽን 
ኦንኔ ነገረ ኦትኮ፥ ኣዋ መተን ኑዮ ጋነትየ ዬሱስ ክርስቶስ፥ ጥሎይ፥ 

ዴኤስ። 2 ቀስ ኑን ኑ ነገራ አቶ ጌቴታ ክርስቶሰ በጋረ ዴሜቴስ፤ 
ክርስቶስ የርሼትዶጌ አሰ ኡባ ነገራሰፔ አትን፥ ኑ ነገራ ጠላላሰ ግዴነ።

3 ኑን ጦሳ አዘዙዋ ናግኮ፥ ቱሙ አ ኤርዮጋ ሄገን ሻከነው ደንደዮስ። 4 እስ 
ኡረይ፥ «ታን አ ኤረይስ» ጊድ፥ ቀስ አ አዘዙዋ ናጌነን አግኮ፥ ሄ ኡረይ 
ዎርደንቸ፤ ቱመቴትከ ኣን ባወ። 5 ሽን አ ቃለው አዘዜትየ ኦነ ግድኮኔ፥ ሄ 
ኡረይ ጦሳ ሲቅዮጌ ቱሙ ፖሌቲስ። ኑን ጦሰን ዴእዮጋ ሀጌ ኑነ ኤርሴስ። 
6 ታን፥ «ጦሰን ዴአይስ» ግየ ኦንኔ ክርስቶስ ዴእዶጋደን ዴአነው ቤሴስ።

ኦረተ አዘዙዋ
7 ተ እሸቶ፥ ታን እንቴዮ ኮይሮሰፔ ዴእየ ጬገ አዘዙዋ ጣፈይስፔ 

አትን፥ ኦረተ አዘዞ ጣፍኬ፤ ሄ ጬገ አዘዞይ እንቴ ስይዶ ቃላ። 
8 ግድኮከ፥ ታን እንቴዮ ናአንቱዋ ኦረተ አዘዙዋ ጣፈይስ፤ ሄ አዘዙዋ 
ቱመቴተይከ ክርስቶሳንኔ እንቴነን ቤቴስ። አይስ ጊኮ፥ ጡመይ ጠዬስ፤ 
ቱሙ ፖኦይ ሀእ ፖኤስ።

9 ፖኡወን ዴአይስ ጊድ፥ በ እሻ እጥየ ኦንኔ ሀኖ ገከናስከ ጡመን 
ዴኤስ። 10 በ እሻ ሲቅየ ኦንኔ ፖኡወን ዴኤስ፤ ሄ ኡረን ሀረ ኡረ 
ጡብያብ አይብኔ ባወ። 11 ሽን በ እሻ እጥየ ኦንኔ ጡመን ዴኤስ፤ ጡመን 
ሄሜቴስ። ጡመይ አ አይፍያ ቆቅስ ዎትዶ ግሸው፥ አው ብያኮኔ ኤሬነ።

12 ተ ናቶ፥ ጦሰይ ክርስቶሰ ሱንታ ግሸው፥ እንቴ ነገራ አቶ ያግዶ 
ግሸው፥ ታን እንቴዮ ጣፈይስ። 13 ኣወቶ፥ ኮይሮሰፔ ዴእያጋ እንቴ ኤርዶ 
ግሸው፥ እንቴዮ ጣፈይስ። ዬለገቶ፥ ጠለሄ ሀለቃ እንቴ ጦንዶ ግሸው፥ 
እንቴዮ ጣፈይስ። ጉተ ናቶ፥ ጦሳ እንቴ ኤርዶ ግሸው፥ እንቴዮ ጣፈይስ።

14 ኣወቶ፥ ኮይሮሰፔ ዴእያጋ እንቴ ኤርዶ ግሸው፥ እንቴዮ ጣፈይስ። 
ዬለገቶ፥ እንቴ ምኖ ግድዮ ግሸውኔ ጦሳ ቃለይ እንቴነን ዴእዮ ግሸው፥ 
ቀስ ጠለሄ ሀለቃ እንቴ ጦንዶ ግሸው፥ እንቴዮ ጣፈይስ።

15 ሀ ሰኣ ዎይ ሰአን ዴእየ አይበኔ ሲቆፕቴ። እንቴ ሀ ሰኣ ሲቅኮ፥ ጦሳ 
ሲቆይ እንቴነን ባወ። 16 አይስ ጊኮ፥ ሀ ሰአን ዴእየ ኡበበይ፥ ሄጌከ፡ 
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3፡1 ዮሃ 1፡12 

አሰቴታ አሞይ፥ አይፌን ጤልድ ቃቀትዮጌኔ ሚሸን ጬቄትዮጌ ሀ ሰኣፔ 
ዪዶጋፔ አትን፥ ጦሳፔ ይቤነ። 17 ሀ ሰአይኔ ሀ ሰአን አስ አሞትዮ ኡበበይ 
ኣዸነ። ሽን ጦሰይ ጊዶጋ ኦትየ ኡረይ ሜርነው ዴአነ።

ክርስቶሰ ሞርክያፔ ናጌትዮጋ
18 ተ ናቶ፥ ዎድያ ዉርሴተይ መተቲስ፤ ክርስቶሰ ሞርኬ ስንተፔ ያናጋ 

እንቴ ስይዶጋደን፥ ሀረይ አቶ ሀእከ አ ሞርኬት ደሮት ዴንድዶሶነ። ሄጋ 
ግሸው፥ ዎድያ ዉርሴተይ መተትዶጋ ኑን ሄገን ኤሮስ። 19 ሀ ሞርኬት ኑ 
በገ ግዴነ ግሸው፥ ኑ ግዶፔ ክይዶሶነ፤ አይስ ጊኮ፥ ኤት ኑ በገ ግድያባ 
ግድያኮ፥ ኑ ግዶን ዴአነ፤ ሽን ኤተፔ ኦንኔ ኑ በገ ግዴናጌ ኤሬተነ መለ፥ 
ኑ ግዶፔ ክይዶሶነ።

20 ሽን ክርስቶስ እንቴ ቦል ጌሸ አያና ጉሲስ፤ ቀስ እንቴ ኡበይ ቱማ 
ኤሬተ። 21 ቱማ እንቴ ኤርዮ ግሸውኔ ቀስ ቱመን ዎርዶይ አይብኔ በይናጋ 
እንቴ ኤርዮ ግሸው፥ ታን እንቴዮ ጣፈይስፔ አትን፥ ቱማ እንቴ ኤሬነ 
ግሸው ጣፍኬ።

22 ዬሱሰ ግዮጌ ክርስቶሰ ግድን ኤርኬ ግየ ኡረፔ አትን፥ ዎርደንች 
ኦኔ? ሄጌ ኣዋኔ ነኣ ኤርኬ ግያጌ ክርስቶሰ ሞርክያ። 23 ነኣ ኤርኬ ግየ 
ኦናንኔ ኣወይ ዴኤነ፤ ነኣ ኤረይስ ግየ ኦናንከ ቀስ ኣወይ ዴኤስ።

24 ሄጋ ግሸው፥ ኮይሮሰፔ እንቴ ስይዶጋ እንቴ ዎዘነን ምንትድ ናግቴ። 
ኮይሮሰፔ ስይዶጋ እንቴ ናግኮ፥ እንቴዮ ቀስ ነኣረኔ ኣዋረ እስፔቴተይ 
ዴአነ። 25 ቀስ ክርስቶስ በ ሁጴን ኑዮ እመነ ጊዶጌ ሜርና ዴኡዋ።

26 ታን ሀጋ እንቴዮ ሄ እንቴነ በሌትየ አሰቱ ግሸው ጣፋስ። 27 ሽን 
ክርስቶስ እንቴ ቦል በ ጌሸ አያና ጉሲስ። ጌሸ አያነይ እንቴነን ዴእዮ 
ግሸው፥ ኦንኔ እንቴነ ተማርሰነ ኮሼነ፤ አይስ ጊኮ፥ አ ጌሸ አያነይ እንቴነ 
ኡበባ ተማርሴስ። እ ተማርስዶጋደን፥ ክርስቶሰን ዴእቴ።

28 ተ ናቶ፥ ቀስ እ ቆንጭዮ ዎዴ፥ ኑን የሽ በይናጌተ ግደናዳንኔ፥ አ ዩሳ 
ገለስ አ ስንተን ኑን ዬለቴናደን፥ ኣን ዴእቴ። 29 ክርስቶስ ጥሎ ግድዮጋ 
እንቴ ኤርኮ፥ ጥሎባ ኦትየ ኡበይ ጦሳ ነአ ግድዮጋ ኤረነው ቤሴስ።

ጦሳ ናተ

3  1 ኑን ጦሳ ናተ ጌቴትድ ጤሴተነ መለ፥ ጦሰይ ኑነ አይ ኬና ሲቅዳኮኔ 
ቤእቴ። ኑን ቱሙከ አ ናተ። ሀ ሰአይ ጦሳ ኤሬነ ግሸው፥ ኑነከ 

ኤሬነ። 2 ተ ሲቆቶ፥ ሀእ ኑን ጦሳ ናተ፤ ኑን አይ ሀነናኮ ብሮን ኤሬትቤነ፤ 
ሽን ክርስቶስ ቆንጭዮ ዎዴ፥ ኑን አ ምለተናጋ ኤሮስ። አይስ ጊኮ፥ እ 
ቱሙ ዴእዮጋ ኑን ቤአነ። 3 ቀስ ክርስቶሰ ቤአነ ጊድ ኡፈይሰን ናግየ 
ኦንኔ ክርስቶስ ጌሸ ግድዶጋደን፥ በነ ጌሼስ።

4 ነገረ ኦትየ ኡበይ ጦሳ ህግያ ሜንቴስ፤ አይስ ጊኮ፥ ነገር ህጌ 
ሜንትዮጋ። 5 ክርስቶስ አሳ ነገራ ጠይሰነው ቆንጭዶጋ እንቴ ኤሬተ፤ ኣን 

ኮይሮ ዮሃንሰ 2 ,  3
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ነገር ባወ። 6 ክርስቶሰን ዴእየ ኦንኔ ነገረ ኦቴነ፤ ቀስ ነገራ ኦትየ ኦንኔ አ 
ቤእቤነ ዎይ ኤርቤነ።

7 ተ ናቶ፥ ኦንኔ እንቴነ በሌቶፖ። ክርስቶስ ጥሎ ግድዮጋደን፥ ጥሎባ 
ኦትየ ኡረይ ጥሎ። 8 ጠለሄ ሀለቀይ ኮይሮሰፔ ነገራ ኦትዶ ግሸው፥ ነገረ 
ኡበ ዎዴ ኦትየ ኡረይ ጠለሄ ሀለቃሰ፤ ሄጋ ግሸው፥ ጦሳ ነአይ ጠለሄ 
ሀለቃ ኦሱዋ ጠይሰነው ቆንጪስ። 9 ጦሳ ነአ ግድየ ኦንኔ ጦሳ ሜሬተይ 
ኣን ዴእዮ ግሸው፥ ነገረ ኡበ ዎዴ ኦቴነ፤ ቀስ ጦሰይ አ ኣዋ ግድዮ 
ግሸው፥ ነገረ ኦተነው ደንደዬነ። 10 ጦሳ ናቱ ግዶንኔ ጠለሄ ሀለቃ ናቱ 
ግዶን ዴእየ ዱመቴተይ ሀገን ኤሬቴስ፤ ጥሎባ ኦቴነ ኡረይ ዎይኮ በ እሻ 
ሲቄነ ኡረይ ኦንኔ ጦሳ ነአ ግዴነ።

እሶይ እሱዋረ ሲቄትዮጋ
11 አይስ ጊኮ፥ ኮይሮሰፔ እንቴ ስይዶ ኪተይ፥ «እሶይ እሱዋረ 

ሲቄተነው ቤሴስ» ያግያጋ። 12 ኑን ቃዬለ መለ ግደነው ቤሴነ። ቃዬል 
ጠለሄ ሀለቃሰ፤ ያንድ በ እሻ ዎሪስ። እ በ እሻ አይስ ዎርዴ? እ ኦትዶ 
ኦሶይ ኢተ ግድን፥ አ እሸይ ኦትዶ ኦሶይ ሎኦ ግድዶ ግሸው ዎሪስ።

13 ተ እሸቶ፥ ሀ ሰኣ አሰይ እንቴነ እጥኮ፥ ኦረተባ ጎፕቴ። 14 ኑን ኑ 
እሸተ ሲቅዮ ግሸው፥ ሀይቁዋፔ ዴኡወው ፕንዶጋ ኤሮስ፤ በ እሻ ሲቄነ 
ኡረይ ኦንኔ ሀይቁዋ ግዶን ዴኤስ። 15 በ እሻ እጥየ ኦንኔ ሼምፖ ዎርዳጋ፤ 
ቀስ ሼምፖ ዎርዳገን ሜርና ዴኦይ በይናጋ እንቴ ኤሬተ። 16 ክርስቶስ 
በ ሼምፑዋ ኑ ግሸው ኣትድ እምዶገን ሲቆይ አይበኮ ኑን ኤርደ፤ ኑንከ 
ኑ እሸቱ ግሸው፥ ኑ ሼምፑዋ ኣትድ እመነው ቤሴስ። 17 ሽን ዱሬ አስ 
ኦንኔ በ እሸይ ሜቶትዮጋ ቤኢድ፥ አዮ ቀሬቴነን እጥኮ፥ በ ዎዘነን ጦሳ 
ሲቆይ ዴኤስ ጋነው ዋን ደንደዪ? 18 ተ ናቶ፥ ኑን ኦሱዋንኔ ቱመቴተን 
ሲቄተናፔ አትን፥ ጮ ሃሰየን ዎይኮ ቦለ ዶነን ሲቄተነው ቤሴነ።

ጦሳ ስንተን አመኔትድ ኤቅዮጋ
19-20 ኑን ቱማ በገን ዴእዮጋ ሄገን ኤረነ፤ ቀስ ኑ ዎዘነይ ኑ ቦል 

ፕርድዮ ዎዴ ኡበን፥ ጦሳ ስንተን ቱመቴታ ኑነ ሄገን ኤርሴስ። አይስ 
ጊኮ፥ ጦሰይ ኑ ዎዘናፔ ግተ፤ ቀስ እ ኡበባ ኤሬስ።

21 ተ ሲቆቶ፥ ኑ ዎዘነይ ኑ ቦል ፕርዴነባ ግድኮ፥ ኑን ጦሳ 
ስንተን የዮኮ። 22 ኑን አ አዘዙዋ ናግዮ ግሸውኔ አ ኡፈይስያባ ኦትዮ 
ግሸው፥ ዎስዮ ኡበባ አፔ ኤኮስ። 23 ጦሳ አዘዞይ ሀጋ፡ ክርስቶስ ኑነ 
አዘዝዶጋደንከ፥ ጦሳ ነኣ ዬሱስ ክርስቶሰ ሱንተን ኑን አመነናዳንኔ እሶይ 
እሱዋረ ሲቄተናደን ጦሰይ ኑነ አዘዚስ። 24 ጦሳ አዘዙዋ ናግየ ኦንኔ ጦሳ 
ግዶን ዴኤስ፤ ጦሰይኔ አ ግዶን ዴኤስ፤ ጦሰይ ኑዮ እምዶ ጌሸ አያና 
በጋረ እ ኑ ግዶን ዴእዮጋ ኑን ኤሮስ።

ኮይሮ ዮሃንሰ 3
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ቱመንቸ አያናኔ ዎርደንቸ አያና

4  1 ተ ሲቆቶ፥ አያነተ ኡበተ አመኖፕቴ፤ ሽን ኤት ጦሳፔ ዪዳኮኔ 
አኬክቴ። አይስ ጊኮ፥ ሀነነባ ዮትየ ደሮ ዎርዶት ኡበሳ ቢዶሶነ። 

2 ጦሳ አያነ ግድዮጋ እንቴ ሄገን ኤረነ፤ «ዬሱስ ክርስቶስ አሰ ግድድ ዪዶጋ 
አመነይስ» ግየ አያነ ኡበይ ጦሳፔ ዬስ። 3 ቀስ «ክርስቶስ አሰ ግድድ ዪዶጋ 
አመነይስ» ጌነ አያነ ኡበይ ጦሳፔ ይቤነ፤ ሄጌ ክርስቶሰ ሞርክየ አያነ። 
እንቴ ሄ አያነይ ያናጋ ከሴ ስይዴተ፤ እ ሀረይ አቶ ሀእከ ሀ ሰአን ዴኤስ።

4 ተ ናቶ፥ እንቴ ጦሳጌተ፤ እንቴ ግዶን ዴእየ ጌሸ አያነይ ሀ ሰአን ዴእየ 
አያናፔ ደሮ ዎልቃምዮ ግሸው፥ ሀነነባ ዮትየ ዎርዶተ እንቴ ጦንዴተ። 
5 ኤት ሀ ሰኣ አሰ ግድዮ ግሸው፥ ሀ ሰኣባ ሃሰዮሶነ፤ ሀ ሰኣ አሰይከ ኤተ 
ሃሰያ ስዬስ። 6 ኑን ጦሳጌተ፤ ጦሳ ኤርየ ኦንኔ ኑን ግዮጋ ስዬስ። ጦሳ ኤሬነ 
ኦንኔ ኑን ግዮጋ ስዬነ። ኑን ቱሙ አያናኔ ዎርዶ አያና ሄገን ሻኮስ።

ጦሰይ ሲቆ
7 ተ ሲቆቶ፥ ሲቆይ ጦሳፔ ይዮ ግሸው፥ አኔ እሶይ እሱዋረ ሲቄቶስ። 

ሲቅየ ኦንኔ ጦሳ ነአ፤ ጦሳ እ ኤሬስ። 8 ጦሰይ ሲቆ ግድዮ ግሸው፥ ሲቄነ 
ኡረይ ኦንኔ ጦሳ ኤሬነ። 9 ጦሰይ ኑነ በ ሲቁዋ ሀገን ቤሲስ፤ ኑን ክርስቶሰ 
በጋረ ዴኡዋ ዴመነ መለ፥ በ እስ ነኣ ሀ ሰኣ ኪቲስ። 10 ሲቆ ግዮጌ ሀጋ፤ 
ጦሰይ ኑነ ሲቅድ፥ ኑን ኑ ነገራፔ ማሮቴታ ዴምዶ በ ነኣ ኑዮ ኪቲስፔ 
አትን፥ ኑን አ ሲቅዶጋነ ግዴነ።

11 ተ ሲቆቶ፥ ጦሰይ ኑነ ሀጋደን ሲቅደባ ግድኮ፥ ኑንከ እሶይ እሱዋረ 
ሲቄተነው ቤሴስ። 12 ጦሳ ኦንኔ ሙሌከ ቤእቤነ፤ ኑን እሶይ እሱዋረ 
ሲቄትኮ፥ ጦሰይ ኑ ግዶን ዴኤስ፤ አ ሲቆይከ ኑ ግዶን ፖሌቲስ።

13 ጦሰይ በ ጌሸ አያና ኑዮ እምዶ ግሸው፥ ኑን ጦሳ ግዶን ዴእዮጋኔ 
እከ ኑ ግዶን ዴእዮጋ ኤሮስ። 14 ኣወይ በ ነኣ ሀ ሰኣ አሽያጋ ግደነው 
ኪትዶጋ ኑን ቤእድ መርከቶስ። 15 ዬሱስ ጦሳ ነኣ ግድዮጋ መርከትየ ኦ 
ግዶንኔ ጦሰይ ዴኤስ፤ እከ ጦሳ ግዶን ዴኤስ። 16 ጦሰይ ኑነ ሲቅዮጋ ኑን 
ኑ ሁጴን ኤሮስኔ አመኖስ።
ጦሰይ ሲቆ። ሲቁወን ዴእየ ኦንኔ ጦሳ ግዶን ዴኤስ፤ ጦሰይከ አ ግዶን 

ዴኤስ። 17 ኑ ዴኦይ ሀ ሰአን ክርስቶስ ዴእዶጋ መለ ግድዮ ግሸው፥ 
ፕርዳ ገለስ ኑን የዬነ መለ፥ ሲቆይ ኑ ግዶን ፖሌቲስ። 18 ሲቁወን የሽ 
ባወ፤ ሽን ቱሙ ሲቆይ የሻ ኬስ ኦሌስ። የሸይኔ ቀጠዮይ እስፔ ብዮ 
ግሸው፥ የይየ ኡራ ሲቆይ ኩሜተ ግዴነ።

19 ጦሰይ ኮይሮ ኑነ ሲቅዶ ግሸው፥ ኑን አ ሲቆስ። 20 ኦንኔ፥ «ታን ጦሳ 
ሲቀይስ» ጊድ በ እሻ እጥኮ፥ እ ዎርደንቸ። አይስ ጊኮ፥ ቤእዶ በ እሻ 
ሲቄናጌ ቤእቤነ ጦሳ ሲቀነው ዋን ደንደዪ? 21 ቀስ ክርስቶስ ኑዮ እምዶ 
አዘዞይ ሀጋ፤ ጦሳ ሲቅየ ኡረይ በ እሻከ ሲቀነው ቤሴስ።
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5፡3 ዮሃ 14፡15 5፡11 ዮሃ 3፡36 

ሀ ሰኣ ጦንዮጋ

5  1 ክርስቶሰ ያግድ፥ ዬሱሰ አመንየ ኦንኔ ጦሳ ነአ፤ ቀስ ኣዋ ሲቅየ 
ኦንኔ አ ነኣከ ሲቄስ። 2 ኑን ጦሳ ሲቅዮጋንኔ አ አዘዙዋ ናግዮገን፥ 

ጦሳ ናተ ሲቅዮጋ ኤሮስ። 3 አይስ ጊኮ፥ ኑን ጦሳ ሲቅዮጌ አ አዘዙዋ 
ናግዮጋ፤ አ አዘዞይከ ዴጦ ግዴነ። 4 አይስ ጊኮ፥ ጦሳ ነአ ግድየ ኦንኔ 
ሀ ሰኣ ጦነነው ደንደዬስ፤ ኑንከ ሀ ሰኣ ጦነናጌ ኑ አመኑዋነ። 5 ሀ ሰኣ 
ጦነነው ደንደይየይ ኦኔ? ዬሱስ ጦሳ ነኣ ግድዮጋ አመንያጋ ጠላለይ ጦነነ።

ክርስቶሰባ መርከትዶጋ
6 ሃታረኔ ሱታረ ዪዳጌ ሀጋ፤ እከ ዬሱስ ክርስቶሰ፤ ሃታረኔ ሱታረ እ 

ዪዶጋፔ አትን፥ ሃተ ጠላላረ ይቤነ። ጌሸ አያነይ ቱመ ግድዮ ግሸው፥ ሄጌ 
ቱመ ግድዮጋ እ በ ሁጴን መርከቴስ። 7 አይስ ጊኮ፥ ሄዙ መርከት ዴኦሶነ። 
8 ሄጌት ጌሸ አያና፥ ሃታኔ ሱታ፤ ሀ ሄዘት እሶይ እሱዋጋ ጰልቆኮነ። 9 ኑን 
አሰይ መርከትዮጋ አመንኮ፥ ጦሰይ መርከትዮጌ አሳጋፔ ኬህ ኣዼስ፤ አይስ 
ጊኮ፥ ጦሰይ በ ነኣዮ መርከትዶ መርከቴተይ ሀጋ። 10 ጦሳ ነኣ አመንየ ኡራ 
ዎዘነን ሀ መርከቴተይ ዴኤስ። ጦሳ አመኔነ ኡረይ ኦንኔ ጦሰይ በ ነኣዮ 
መርከትዶ መርከቴታ አመንቤነ ግሸው፥ ጦሳ ዎርደንቸ ኦቲስ።

11 ስም መርከቴተይ ሀጋ፤ ጦሰይ ኑዮ ሜርና ዴኡዋ እሚስ፤ ሄ 
ዴኦይከ አ ነአን ዴኤስ። 12 ጦሳ ነአይ ዴእዮ ኦዮኔ ዴኦይ ዴኤስ፤ ጦሳ 
ነአይ በይነ ኦዮኔ ዴኦይ ባወ።

ሜርና ዴኡዋ
13 ጦሳ ነኣ ሱንተን አመንየ እንቴዮ ሜርና ዴኦይ ዴእዮጋ እንቴ ኤረነ 

መለ፥ ሀጋ እንቴዮ ጣፋስ። 14 ጦሰይ ኮይዮጋደን፥ አይኔ ኑን አ ዎስኮ፥ 
እ ስይዮጋ ኑን ኤርዮ ግሸው፥ አ ስንተን የዮኮ። 15 ኑን ዎስዮ ኡበን እ 
ስይዮጋ ኤርኮ፥ ኑን አ ዎስዶጋ እ እመናጋ ኤሮስ።

16 ኦንኔ ሀይቆይ ቤሴነ ነገረ በ እሸይ ኦትሽን ቤእኮ፥ ጦሳ ዎሰነው 
ቤሴስ፤ ሀይቆይ ቤሴነ ነገረ ኦትዳጌቱዮ ጦሰይ ዴኦ እመነ። ሀይቆይ ቤስዮ 
ነገር ዴኤስ፤ ታን እንቴነ ሄገው ጦሳ ዎስቴ ጊኬ። 17 ሞሮ ኦሶ ኡብ ነገረ፤ 
ሽን ሀይቆይ ቤሴነ ነገር ዴኤስ።

18 ጦሳ ነእ ኦንኔ ነገረ ኡበ ዎዴ ኦቴናጋ ኑን ኤሮስ። አይስ ጊኮ፥ ጦሳ 
ነአይ አ ናጌስ፤ ቀስ ጠለሄ ሀለቀይከ አ ቆሀነው ደንደዬነ። 19 ኑን ጦሳጌተ 
ግድዮጋኔ ሀ ሙሌ ሰአይከ ጠለሄ ሀለቀን ሃሬትዶጋ ኤሮስ።

20 ኑን ቱሙ ጦሳ ኤረናደን፥ ጦሳ ነአይ ዪዶጋኔ ኑዮ አኬካ እምዶጋ 
ኤሮስ። ኑን ቱሙ ጦሳ ግዶን፥ አ ነኣ ዬሱስ ክርስቶሰ ግዶን ዴኤቴስ፤ እ 
ቱሙ ጦሳኔ ሜርና ዴኡዋ።

21 ተ ናቶ፥ ኤቀቱፔ እንቴ ሁጵያ ናግቴ። 
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1-2 ታን ጭመይ፥ እንቴዮ ዶሬትደ ጎደቴዮኔ ኔ ናቱዮ ሀ ደብዳብያ 
ጣፈይስ፤ ኑ ግዶን ዴእየ ቀስ ኑናረ ሜርነው ዴአነ ቱመቴታ ግሸው፥ 
ታን እንቴነ ቱሙ ሲቀይስ። ቀስ ተ ጠላለ ግዴነን፥ ቱመቴታ ኤርየ 
ኡበት እንቴነ ሲቆሶነ።

3 ጦሳ ኑ ኣዋ ኣሮ ኬሀቴተይ፥ ማሮቴተይኔ ሰሮቴተይ አ ነኣ ዬሱስ 
ክርስቶሰ ኣሮ ኬሀቴተይ፥ ማሮቴተይኔ ሰሮቴተይ ቱመቴታንኔ ሲቁወን 
ኑናረ እስፔ ግዶ።

ቱማባኔ ሲቁዋባ
4 ጦሰይ፥ ኣወይ ኑነ አዘዝዶጋደን፥ ኔ ናቱፔ አመርዳጌት፥ ቱመቴተን 

ዴእዮጋ ቤአደ ታን ደሮ ኡፈይታስ። 5 ሲቆ ጎደቴ፥ ሀእከ ኑን ኡበይ 
እሶይ እሱዋረ ሲቄተነ መለ፥ ታን ኔነ ዎሰይስ፤ ሀ አዘዞይ ከሴሰፔ ኑናረ 
ዴእየ አዘዞፔ አትን፥ ታን ኔዮ ኦረተ አዘዞ ጣፍኬ። 6 ሲቁዋ ግዮጌ ኑን 
ጦሳ አዘዙዋ ናጊድ ዴእዮጋ ግዮጋ። ቀስ ኮይሮሰፔ እንቴ ስይዶጋደንከ፥ 
አ አዘዞይ አይቤ ጊኮ፥ እንቴ ኡበይ ሲቁወን ዴአናጋ።

7 አይስ ጊኮ፥ ዬሱስ ክርስቶስ አሰ ግድድ ዪዶጋ አመኖኮ ግያጌት፥ 
በሌትየ ደሮ አሰት፥ ዴሬ ግዶ ጌልዶሶነ። ሄጋ መለ ኡረይ ኦንኔ አሰ 
በሌትያጋኔ ክርስቶሰ ሞርክያ። 8 እንቴ ኦትዶገው ኩሜተ ዎይቱዋ ኤከናፔ 
አትን፥ እንቴ ኦትዶጋ በሼነ መለ፥ እንቴነ ናግቴ።

ዮሃንስ
ጣፍዶ ናአንቶ ኪታ

ግዱዋ ኤርሱዋ
ዮሃንስ ጣፍዶ ናአንቶ ኪታ «ዬሱስ ኪትዶ ጭመ ዮሃንስ» ጣፊስ። 

ጣፌትዶጌከ «ዶሬትደ ጎዴሰኔ እ ናቱሰ።» ኦን ኤሪ፥ እስ መንኤ ዎሰ ኬቴሰኔ 
እን ኡትየ አሳሰ ግዴነን አጌነ። ሀ ቀንተ ኪተይ ጣፌትዶጌ ኤት እሶይ እሱዋረ 
ሲቄተናደን ሀሰይሰናሰኔ ዎርዶ አስተማሬቱፔኔ ኤተ ትምርትያፔ ናጌተናደን 
ቆፍሰናሰ።
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9 ክርስቶሰ ትምርትያፔ ሃክየ ኡረውኔ ቀስ አ ትምርትየን ዴኤነ ኡረው 
ጦሰይ ባወ። ክርስቶሰ ትምርትየን ዴእየ ኡራዮ ኣወይኔ ነአይ ዴኦሶነ። 
10 ኦንኔ እንቴኮ ዪድ፥ ሀ ትምርትያ ኤሄነን አግኮ፥ እንቴ ሶ አ ጌልሶፕቴ፤ 
ሰሮከ ጎፕቴ። 11 አይስ ጊኮ፥ አ ሰሮ ግየ ኡረይ አ ኢተ ኦሱዋ ኣረ 
ሻኬስ።

ዉርሴተ ሰሮታ
12 ታን እንቴዮ ጣፈነው ኮይዶ ደሮበይ ዴኤስ፤ ሽን ዎረቀታንኔ 

ቀለምየን ጣፈነው ኮየቤይኬ፤ ሽን ኑ ኡፈይሰይ ፖሌተነ መለ፥ እንቴናረ 
ዶነን ሃሰየነው እንቴኮ ባነ ጋደ ቆፐይስ።

13 ጦሰይ ዶርዶ ኔ ምቼ ናት ኔነ ሰሮ ሰሮ ያጎሶነ። 

ናአንቶ ዮሃንሰ
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1 ታን ጭመይ፥ ቱሙ ሲቅዮ ተ ሲቁዋ ጋዮሰዮ ሀ ደብዳብያ ጣፈይስ። 
2 ተ ሲቁወው፥ ኔን አያነን ሎኦ ግድዮጋ ታን ኤርዮጋደን፥ ኔነ አይብኔ 
ወይሴነ መለኔ ቀስ ኔን ፐየ ዴአነ መለ፥ ጦሳ ዎሰይስ። 3 አይስ ጊኮ፥ 
አመርደ እሸንት ዪድ፥ ኡበ ዎዴ ኔን ቱመቴተን ዴእዮጋኔ ኔ ቱመቴታባ 
መርከትዶ ዎዴ፥ ታን ደሮ ኡፈይታስ። 4 ተ ናት ቱመቴተን ዴእዮጋ 
ስይዮጋፔ ኣዽድ፥ ተነ ኡፈይስያብ ባወ።

ጋዮሰባ አሰይ መርከቲስ
5 ተ ሲቁወው፥ ኑ እሸንት እመተ ግድኮከ፥ ኔን ኤተዮ ኦትዮ 

ኦሶ ኡበን አመኔትደ ኦሶ ኦታሰ። 6 ቀስ ኤት ኔ ሲቁዋባ ዎሰ ኬተን 
መርከትዶሶነ፤ ኤት ብዮ ኦግየን ጦሰይ ዶስዮጋደን፥ ኔን ኤተ ማድኮ፥ 
ሎኦባ ኦታሰ። 7 አይስ ጊኮ፥ ጦሳ አመኔናጌቱፔ አይኔ ኤኬነን፥ ክርስቶሰ 
ሱንታ ግሸው ክይዶሶነ። 8 ሄጋ ግሸው፥ ኑን ቱመቴታ ኤታረ እስፔ ኦተነ 
መለ፥ ሀጌቱ መለ አሰተ ማደነው ቤሴስ።

ድዮትሬፌስ ወለሴቲስ፤ ድሜጥሮስ ሰቤቲስ
9 ታን ዎሰ ኬታዮ ደብዳብያ ጣፋስ፤ ሽን ኤተ ሀለቀ ግደነው ኮይየ 

ድዮትሬፌስ ኑን ግዮጋ ኤኬነ። 10 ሄጋ ግሸው፥ ታን ያ ብዮ ዎዴ፥ እ ኑ 
ቦለን ሃሰይዮ ኢተ ሃሰያኔ እ ኦትዶ ኦሱዋ እንቴዮ ዮተነ፤ ቀስ እ ሄጌ 

ዮሃንስ
ጣፍዶ ሄዘንቶ ኪታ

ግዱዋ ኤርሱዋ
ዮሃንስ ጣፍዶ ሄዘንቶ ኪታ «ዬሱስ ኪትዶ ጭመ ዮሃንስ» ጣፊስ። እ 

ጣፍዶጌከ ጋዮሰ ግዮ እስ ዎሰ ኬታ ካሌትያጋሰ። ጣፌ እስ በጋረ ጋዮስ ሀረ 
አመንያጌተ ማድዶ ግሸው አ ገለቴስ፤ ሀረ በጋረ ቀስ ድዮጥራጥሰ ጌቴትየ 
መከለንቸ ብተንያፔ ናጌተነ መለ አኬክሴስ።

 

 

1 ኦሱ 19፡29፤ ሮሜ 16፡23፤ 1ቆሮ 1፡14 
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ጉጢስ ጊድ፥ ኑ እሸንት ይዮ ዎዴ ሞኬነ፤ ሀረይ አቶ ኤተ ሞከነው 
ኮይያጌተከ ድግድ፥ ዎሰ ኬታፔ ኬሴስ።

11 ተ ሲቁወው፥ ሎኦባፔ አትን፥ ኢተባ ምለቶፐ። ሎኦባ ኦትየ ኦንኔ 
ጦሳ አሰ፤ ሽን ኢተባ ኦትየ ኦንኔ ጦሳ ቤእቤነ።

12 ድሜጥሮስ ሎኦ ግድዮጋ አሰይ ኡበይ መርከቴስ፤ ቱመቴተይ በ 
ሁጴንከ አባ መርከቴስ። ኑንከ ቀስ አባ መርከቶስ፤ ኑ መርከቴተይ ቱመ 
ግድዮጋ እንቴከ ኤሬተ።

ዉርሴተ ሰሮታ
13 ታን ኔዮ ጣፈነው ኮይዶ ደሮበይ ዴኤስ፤ ሽን ቀለምያንኔ ቢርየን 

ጣፈነው ኮይኬ። 14 ሽን ታን መተን ኔናረ ገይተነው ቆፐይስ፤ ሄ ዎዴ ኑን 
ገይትድ ሃሰየነ።

15 ሰሮቴተይ ኔናረ ግዶ።
ኔ ደቦት ኔነ ሰሮ ሰሮ ያጎሶነ። ኑ ደቦተ ኡባ ኤተ ሱንታ ሱንታ ጤሰደ፥ 

ተነ ሰሮ ሰሮ ጊስ ያገ። 

ሄዘንቶ ዮሃንሰ
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1 ታን ዬሱስ ክርስቶሰ አሽከረይ ይሁደይ፥ ያቆበ እሸይ፥ ጦሰይ 
ጤግዶጌቱዮ፥ ጦሰይ ኣወይ ሲቅዮጌቱዮ፥ ቀስ ዬሱስ ክርስቶስ 
ናግዮጌቱዮ፥ ሀ ደብዳብያ ጣፈይስ።

2 ማሮቴተይ፥ ሰሮቴተይኔ ሲቆቴተይ እንቴነን ኩሞ።

ዎርዶ አስተማሬተ
3 ተ ደቦቶ፥ ኑን እስፔ ሻክ ኤከነ አቶቴታባ እንቴዮ ጣፈነው ታን 

ደሮ ዳፉርዮ ዎዴ፥ ጦሰይ ጌሸቱዮ ናአንቴነን እስቶ እምዶ አመኑወው 
እንቴ ባጤተነ መለ፥ እንቴነ ዞረደ ጣፈነው ኮሽዮጋ አኬካስ። 4 አይስ ጊኮ፥ 
ጦሳ ኤሬነ እስ እስ አሰት ኦንኔ ቤኤነን እንቴ ግዶ ጌልዶሶነ። ሄጌት ኑ 
ጦሳ ኣሮ ኬሀቴታባ ዮትየ ኪታ ሻረሙጠቴተው ጌለይ ተማርሶሶነ፤ ኤት 
ኑ እስ ከዉዋ፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ ኤሮኮ ያጎሶነ፤ ቀስ ኤት ፕርዳ 
ኤከናጋ ጦሳ መጣፈት ደሮ ዎዴፔ ከሴ ዮትዶሶነ።

5 ሽን እንቴ ሀ ኡበባ ኤርያባ ግድኮከ፥ ጎደይ እስራኤለ አሳ ግብጤ 
ቢታፔ ዋት አሽዳኮኔ ቀስ አመንቤናጌተ ጉዬፔ ዋት ጠይስዳኮ፥ ታን 
እንቴነ ሀሰይሰነው ኮየይስ። 6 ቀስ በንተ ዴእዮሳ አግድ፥ በንተው እሜትደ 
ሀለቀቴታ ናግቤነ ኪተንቸት ፕርዳ ኤክዮ ግተ ገለሰይ ገከናስ ጦሰይ ኤተ 
ናግዮሰን፥ ጡማፔ ገርሰን ሜርነው ቀሼትድ ዴኦሶነ። 7 ሄጋደን ሰዶመኔ 
ገሞረ ግዮ ከተመቱንኔ ኤተ ሄረን ዴእየ ከተመቱን ዴእየ አሰይ ሄ 

ይሁደይ
ጣፍዶ ኪታ

ግዱዋ ኤርሱዋ
ይሁዳ ኪተይ ጣፌትዶጌ፥ አመኔነን ዴኢድ አመንየ አሰ ምለትድ፥ ዎርዶ 

ትምርትያ ላልየ አሰቱፔ አመንየ አሰይ ናጌተነ መለ፥ ኦደናሰ። ሀ ቀንተ ኪተይ በ 
ግዶን ኦይቅዶበን ናአንቶ ጴጥሮሰ ምለቴስ። ጣፌ ነበብያጌቱስ ኦዲድ፥ «ናአንቴነ 
ሀኖተን ጌሸቱዮ እስቶን እሜትደ አመኑዋስ ምንድ ኦሌትቴ» ያግድ፥ ምንትድ 
ቆፍሴስ።

 

 

1 ማት 13፡55፤ መር 6፡3 5 ኬሳ 12፡51፤ ቆዳ 14፡29-30 
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7 ዶሜ 19፡1-24 9 ዛር 34፡6፤ ዳኔ 10፡13፥ 21፤ 12፡1፤ ዘካ 3፡2፤ አጁ 12፡7 
11 ዶሜ 4፡3-8፤ ቆዳ 22፡1-35፤ 16፡1-35 14 ዶሜ 5፡18፥ 21-24 18 2ጴጥ 3፡3 

ኪተንቸቱደን ሻረሙጥዶሶነኔ ሻረሙጠነው ኬህ ቃቀትዶሶነ፤ ሄጌት ሜርና 
ተመን ኤጥድ፥ ሀረቱዮ ሌምሶ ግድዶሶነ።

8 ሄጋደን ቀስ ሄ አይሞትየ አሰት በንተ አሰቴታ ቱንሶሶነ፤ ጦሳ ጎደቴታ 
ከሮሶነ፤ ቦንቾ ሜሬተተከ ጨዮሶነ። 9 ሽን ኪተንቸቱ ሀለቀይ ምካኤል 
ሙሴ አሃባ ጠለሄ ሀለቃረ ፐለሜትዶ ዎዴ፥ «ጎደይ ኔነ ሴሮ» ጊዶጋፔ 
አትን፥ ጨሸ ቃለን አ ቦል ፕርደነው ኮይቤነ። 10 ሽን ሄ አሰት በንተው 
አኬኬነባ ኡባ ጨዮሶነ፤ ቀስ ኤት ዩሽ ቆፔነ ዶአቱደን፥ ሜሬተ ኤረቴተን 
ኤርዮ ዮሆት ኤተ ጠይስያጌተ። 11 ኤተው ኣዬአነ! አይስ ጊኮ፥ ኤት 
ቃዬል ሄሜትዶ ኦግያ ሄሜትዶሶነ። ሚሸ ግሸው ጊድ፥ በላም ኦትዶጋ 
መለ ሞሩዋ ኦትዶሶነ። ቀስ ቆሬ ግዮ ብተኔ «እጣስ» ጊድ ጠይዶጋደን፥ 
ኤትከ «እጥደ» ጊድ ጠይዶሶነ።

12 ሄጌት ሲቁወን ግብራ እንቴ ምዮሰን እንቴናረ የሽ በይነን ምዮ ዎዴ፥ 
ቅተ መለ። ኤት በንተ ጠላላ ናጎሶነ። ኤት ጨርኮይ ኤፍዮ እር በይነ 
ሻረ መለ፤ ቀስ ኤት ቦንየን አይፍያ አይፌነ፥ ጠጱዋረ ሾዴትድ፥ ሙሌረ 
ሜልደ ምተ መለ። 13 ኤት በንተ ፖኩዋ ጌንቴነ ሆሞትየ፥ ኢተ አባ 
ቤታ መለ። ኤት ጦሰይ ሜርነው ሰከነ ጡመን ሶሁዋ ጊግስ ዎትዶ ዩይየ 
ጦልንቴቱ መለ።

14-15 ሄኖክ አዳሜፔ ዶምን፥ ላፑንተ ዬሌተ ግድያጌ፥ ደሮ ዎዴፔ ከሴ 
ኤተባ ሀነነባ ዮቲድ፥ ሀጋደን ያጊስ፤

«አኬክቴ፥ ጦሳ ኤሬነ ነገረንቸ
አሰት ኦትዶ ኢተ ኦሶ ኡበውኔ

ቀስ ጦሳ ኤሬነ ሄ ኢተ አሰት
ጦሳ ቦል ሃሰይዶ ኢተ ሃሰየ ኡበው፥

ጎደይ ኤተ ኡባ ቦል ፕርደነው፥
በ ደሮ ሸኡ ጌሸቱረ እስፔ ያነ»

ያጊስ። 16 ሄ አሰት ኡበ ዎዴ ዙዙሞሶነኔ ሀረተ አመሰሎሶነ፤ ቀስ በንተ 
ኢተ አሙዋ ካሎሶነ፤ በንተ ሁጵየው ጎአ ዴመነው ሀረተ ሰቦሶነኔ በንተ 
ቃላ ዎጋፔ ኣትድ፥ ጦቁ ኦት ሃሰዮሶነ።

ምኖ አኬክሱዋኔ ዞርያ
17 ሽን ተ ደቦቶ፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ ክርስቶስ ኪትዶጌት እንቴዮ ቤን 

ሃሰይዶ ቃላ አኬክቴ። 18 ኤት እንቴዮ፥ «ዉርሴታ ዎድየን፥ በንተ ጦስ 
በይነ አሙዋ ካልያጌት፥ ቀስ እንቴ ቦል ቅሊጭያጌት ያነ» ያግዶሶነ። 
19 ሄጌት አሳ ግዶን ሻሆቴታ ሜዽያጌተኔ፥ በንተ ኢተ አሙወው 
ሃሬትዳጌተ፥ ቀስ ጌሸ አያነይ በይናጌተ።

20 ሽን ተ ደቦቶ፥ ኡባፔ ኣዽየ ጌሸ አመኑወን እንቴ ሁጵያ ኬጥቴ፤ 
ቀስ ጌሸ አያና ዎልቀን ጦሳ ዎስቴ። 21 ቀስ ኑ ጎደይ ዬሱስ ክርስቶስ በ 

ይሁዳ
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ማሮቴተን እንቴዮ እመነ ሜርና ዴኡዋ ናጊድ፥ እንቴ ሁጵያ ጦሳ ሲቁወን 
ዎትቴ።

22 እስ እስ ስሬ ዴእዮ አሰቱዮ ቀሬትቴ። 23 እሶተ እሶተ ተማፔ ደፍ 
ኬስድ አሽቴ። ቀስ ሀረይ አቶ ኤተ ኢተ አሙወን ቱንደ ማዩዋ እጢድከ፥ 
እሶቱዮ እሶቱዮ የሸቴተን ቀሬትቴ።

ገለተ ዎሳ
24-25 እንቴ ኩንዴናደን፥ እንቴነ ናገነውኔ ቦሬቴናጌተ ኦትድ፥ በ 

ቦንቹዋ ስንት ግተ ኡፈይሳረ ሺሸነው ደንደይየ ኑነ አሽየ እስ ጦሰው፥ ኑ 
ጎዳ ዬሱስ ክርስቶሰ በጋረ ቦንቾይ፥ ግተቴተይ፥ ዎልቀይኔ ማተይ፥ ኣዽደ 
ዎዴ ኡባፔኔ ሀእኔ ሜርና ገከናስኔ ግዶ። አምንእ። 

ይሁዳ


