ኤያ ቤሮን ይንዛራን ይዳ ክፓሻዶኖ
ማርቆስ 5
1.

ኬ ኛፓስንም ሳጋንቴ ጌርሴኖን ሃንዻን ፔንዛራ ናእዲና።

2.

የሱስ ጋግንባራኻ ክሳ ሃንቻ፤ ይሪካ ኤያ ኡሲን ዛርቦን ይንዛራ ይዳ ዱክን ራቅንባራ ዉታንቴ ክላማ ኬሮታ ክዛራ

ናእዲና።
3.

ኤያ አጋኻሞ ዴንታኖ ክሳ ዱክን ራቅሮጎና፤ ኤዲ ካላካሞ ኪም ሰንሳሌትንካ ዻኻናንቴ ቻላዳ ቆልማሞ።

4.

ሮሮ ውል ዛውንካቤ ሰንሳሌትንቤኻና ዻክቴ ዳዻዶ፤ ኮዶንካሞ ሰንሳሌትን ይሳ አኒሮኻ ታሽካና ክያያይ፤

ዛውንምካሞ ይሳ ራሮኻ ቁንፃና ክያያይ። ኤዲ ካላኻሞ ኪም ባሻያ ቆልማሞ።
5.

ዱክንቤ ጌማራቤ ግዶር ሮሮንቤ ሶቲንቤ ያይቴ እላትቴ፤ ሱኒንካካሞ ቢሽን ይሳም ቦኻና ክያያይ።

6.

ኤያ አጋ የሱስም አኻራ ፔጌ ሃፓንቴ፤ ጎባኻ ናዴ ክሳ ዎትሮጎ ኮምፓርሳንቴ ክናንቴ ጉንሢምዲና።

7.

ናቅሲ ይሳም ዼግ ሃያንቴ እላታንቴ፤ “ያ ባሪያ ጌጳ ናሳ የሱስ፣ እካላ ሃሳ ዶኖ ሃርቴ? ኢም ጋሊንሻን

ሃጋሬኻናንቴ ባሪያ ናብንካ እንታ ሃም ምስክዲና ና!” ክግያ ክያማዶ።
8.

ኖ ኦጎንታ ይናንቴን ክያማዶኖ፤ የሱስ ክግያ “ያ ኡሳ ዛርባ፣ ኤያ ካ ባራንካ ዉትማ” ክያማዶንታኻና።

9.

ሃያንቴ የሱስ ክግያ፣ “ናብኖ ሃሳ ሃውቴ?” ሃማንቴና ክካላ ክኦይሳዶ። ኖ ክግያ “ዎቲይ ዹፅና፤ ናብኖ እሳ

ሌጌዎኒና” ክያማዶ።
10.

ፔን ኦጎሮኻ ኬም ቡላን ክጋሬኻናንቴ ኖ ኪም ጌጲ ምስክዲና።

11.

ኬሳ ዴሞሮ ጉርባስ ዳ ግዶር ጉቱም ጱፅ ዼዲቴና ኬዶ።

12.

ኡሲና ዛርቦና የሱስ ግያ፣ “ዎም ጉቱምናዛራ ይእስማ፤ ኬዛራ ዎአርዴኻናንቴ ናሽማ” ሃማንቴ ኪም ኬ

ምስክዲና።
13.

ኖኻሞ ናሺዲና፤ ኡሲና ዛርቦናኻሞ ዉታንቴ ቃልቴ ጉቱምናዛራ አርድዲና፤ ጉቱምናኻሞ ሺህ ላማግያምናኻሞ

ዴሎንዛራ ሙጉማንቴ ምጫ ቦዳንካ ኛፓስንዛራ ካይማንቴ ፁውዲና።
14.

ግሽሞን ኤና ጎብቴ ያእድና፤ የራ ሃማዳናም ካታማንቤ ራቅና ካታማ ትምናቤዛራ ሻምሺዲና፤ ዛርስኖ የራ

ሃማዳናም ሼዳናንቴ ራቅና ይዳና ባራንካ ውቲዲና።
15.

የሱስዛራካሞ ኬንና ኤያ ቤሮና ይንግያን ሌጌዎን ሃንዻይና ይንዛራን ይዳ አፓላ አርሳንቴ ሜቴ ክሳ ኮማቷዃ

ኦጎታር ዳርቃንቴ ክዳዃ ኬያፓንቴ ኩርትንዺዲና።
16.

ኤና የራ ሃማዳናም ሃፓዳና ኤያ ቤሮና ይንዛራ ይዳዛራ የራ ሃይዻዳናቤ፣ ጉቱምናቤዛራ የራ ሃይዻዳናም

ዛርስንናንቴ ጌይዲና።
17.

ሃያንቴ ዛርስኖ የሱስ ፔን ኬሳም ጋራንቴ ክዬኤኻናንቴ ኪም ምስካን ካርሲዲና።

18.

የሱስ ጋግንዛራ ክያንቻን ዋዳንካ ኤያ ቤሮና ይንዛራን ይዳ ክላማ ያአናንቴ ኪም ምስክዲና።

19.

የሱስ ክላማ ክዬኤኻናንቴ ዛጋዲማሞ፤ ኮዶንካሞ ክግያ “ሃሳ ኦኖንዛራ ይማ፤ ጌጳ የር ሃማግያማ ጌጲ ሃናንቴ

ክያያዶንቤ፤ ሃማግያ ሃናንቴ ክቡርቃዻዶንቤም ሃሳ ኤዳናናንቴ ጌይማና” ክያማዶ።
20.

ኤያኻሞ ያእዲና፤ የሱስሳ የራ ክናንቴ ሃይዻዳናም ፓይላ ካታማና ታጲና ሃንዻይና ፔያስ ግዶር ጌያን ካርሲዲና፤

ኤና ኤሳርዳና ፓይላ የርሺዲና።

ናን ጃዶንቤ ኤስን ሃጂሞንቤ

21.

ፕርካሞ የሱስ ጋግንካ ሳባራ ክሳጋና፤ ኤዲ ጱፅ ክካላ ፑጭዲና፤ ኖ ኛፓስንሣ ባይን አፖሮ ክዳዃ፤

22.

አይሁድናሳ ምስኮን ኦኖንሣ ኤና ጋርና ግዶር ካላ ኢያኢሮስ ሃንዻያ ኦጎታር ናዴ ዳይዲና፤ የሱስም ይያፓና ክሳ

ራሮጎ ጳርፃንቴ፤
23.

“ናኖ እሳ ሾሊኖ ዴምጲንሣ አፖሮና ኮዶ፤ ፓሻንቴ ሳዳንካ ኮዴኻናንቴ ናዴ አኒ ሃሳም ኮዛራ ዎድማ” ሃማንቴ

ኪም ጌጲ ምስክዲና።
24.

የሱስካሞ ክላማ ክንካ ያእዲና። ዛርስኖ ዹፅኖኻሞ ኪም ጭጃዳቴ ጫግዲና።

25.

ኦጎታርካሞ ሜ ኻላ ቦን ታጲ ላማናንቴ ማአስን ይንቅስቴን ዶኖ ዳይዲና።

26.

ኤና ዼሻን ይንካላን ይዳና ካላ ቃልቴ ጋሊቴ ኮይና ይሳ ዳናም ኮቱንሣዶንካሞ ሃጂሞኖ ኮሳ ካልሎንና ኮሻብማዶ፤

ካላኻሞ ፓሻድማሞ።
27.

ኮዶን ና የሱስሳ ዼላቅ ይኤሳራና፤ ክሳ ራስባራ ናዴ ኤዲንሳ ባክሮ ክሳ አፓላን ላአሲዲና፤

28.

አጋምካሞ ይንናንቴ ኾሃያዶኖ “ክሳ አፓላንም ዳናኻሞ እላአስና ፓሻና እፓሻይ” ሃማያ ቃቦና ኮሳ ዶኖ።

29.

ማአስኖ ኮሳ ይንቅማይኖ አጋዛራ ዎይዲና፤ ይሳ ጋሎንባራኻ ኮውታዶኖ ኮሳ ብሽሮ ኮናንቴ ዼስምዲና።

30.

አጋዛራ የሱስ ክሳ ብሽሮኻ ካንታኖ ኮውታዶንም ዼሳንቴ ዛርስንዛራ ሽራንቴ፤ “ኤያ አፓላን እሳም ላአሳዳ

ሃውቴና?” ክያማዶ።
31.

ታማርና ክሳካሞ ክግያ፣ “ዛርስኖ ጭጂማንቴ ሃም ኮይቃን ሃፓ ሃፓ ‘ኤያ ኢም ላአሳዳ ሃውቴ?’ ሃስ ሃያሜና?”

ኬያማዶ።
32.

ኮዶን የሱስ ኤያ ኦጎንታ ሃያዳ ሃው ክዶንም ሃፓናንቴ፤ ዴሞን ይሳም ፓይላ ሼድዲና።

33.

ኤስኖ ኮናንቴ የራ ሃይዻዳም ይጴሳና፤ ኩርቲንዻንቴ ግባዛዳቴ ናዴ ክሳ ዎቲሮጎ ዻርፂዲና፤ የራ ጎንዼናምካሞ

ፓይላ ክናንቴ ጌይዲና።
34.

ኖኻሞ ኮግያ፣ “ናኖ እሳ፣ እምናትኖ ሃሳ ሃም ዻአሽዲና፤ ፃሊንካ ይማ፤ ጋሎን ሃሳባራኻሞ ኡኩንሥማና”

ክያማዶ።
35.

የሱስካሞ አኻራ ሃሳውቴ ክዳዃ፤ ኤዲኖ አይሁድናሳ ምስኮን ኦኖንሣ ኤያ ጋራ ኢያኢሮስ ኦኖንባራ ናዴ፤ “ናኖ

ሃሳ ጃይዲና፤ ታ ናንሢ አስታማራም ሃርናንቴ ሃጋሊንሼና?” ክግያ ኬያማዶ።
36.

ኮዶን የሱስ የርን ኤና ይጌያዶኒም የርዛራ ፓይድማ፤ ኤያ አይሁድናሳ ምስኮን ኦኖንሣ ጋራግያ፤ “ያ

ሃኩርቲንዺናኖ፤ አምንዻን ሶጎ አምንማ” ክግያ ሃምዲና።
37.

ጴጥሮስቤ ያዕቆብቤ ያዕቆብ እንዳን ናሳ የዋንስቤሳ ኦባራ ኤዲ አብ ኪም ኮጫጌኻናንቴ ዛጋድማሞ።

38.

ኤያ አይሁድናሳ ምስኮን ኦኖንሣ ጋራ ኦኖን ኬንና፤ የሱስ ኤናሳ ዋርዋር ሃንዻንቤ ሃይኤ ሃይኤ ሃንቴ ኤፓዻንቤም

ሼድዲና።
39.

ኤኖንዛራ አርዳንቴ ኬግያ፤ “ኮኖ ፓይላ ዋርዋር ሃንዻንቤ ኤፒንቤ ሃርቴ? ናኖ ራቲሪና ኮዶ፤ ጃድማሞና”

ክያማዶ።
40.

ኮዶን ኤና ክዛራ ሃንጭዲና። ኖ ኤናም ፓይላ ኦኖንባራ ቡልሳንቴ ራስባራ፤ ናንሣ እንባቤ እንዳንቤ ሃያንቴኻሞ

ታማርና ክላማን ናአዳናም ጫግሻንቴ ናንሳ ይግዶር ዳዻዶንዛራ አርድዲና።
41.

ሃያንቴ ናንሳ አኒም የዳንቴ፤ “ጣሊታ ቁሚ” አጋኻሞ ኮሳ ሃንዺዲ “ያ ናኖ ኮኖ፣ ሃግያ ዻጳንቴ ዎይማና

እያማይና” ሃንዻዶ።
42.

ናኖ አጋዛራ ዻጳንቴ ዎይዲና፤ እሲቤ ኦራቤ ያይዲና። ናንሣ ቦንናኻሞ ታጲ ላማና። ኤናኻሞ የራ ሃማዳም ጌጲ

የርሺዲና።
43.
ጌይዲና።

ኖኻሞ የራ ኻም ኤዲ ካላኻሞ ዼሳን ኮጋሬ ሃማንቴ ኬም ጌጲ ኪሊዲና፤ የር እሣዻያኻሞ ኮናንቴ ኬእሜኻናንቴ

ኤዲ ባሪያሳ አፖን ጌያያም ፔን ክኖሮ ጎባዺማሞ
ማርቆስ 6
1.

አጋሳኻሞ ራስባራ የሱስ ኦጎታርካ ዻጳንቴ ፔን ይሳዛራ ያእዲና፤ ታማርና ክሳካሞ ኪም ጫግዲና።

2.

ኡኩንሳን ሮራ ክዬስካና አይሁድናሳ ምስኮን ኦኖሮ ታማርሳን ካርስዲና፤ ኤና ኤሳርዳና ዹፁና የርሺዲና። ኬ

ይንታና ኬያማዶ፤ “ኤያ ኻ የራ ክናም ሃንታርካ ክያፓዴ? ኮኖ ሃማሞኖ ክናንቴ እንዻዶኖ ሃርቴ? ሃያንቴኻሞ የራ
ሃሚማን ግያንዳና ክና ሃስ ክሳ አኒንካ ኬአሽክሜ!
3.

ካ ኤያ ኦኖን አሽካያሞ? ማርያም ናሳ፣ ያዕቆብቤ፣ ዮሴስቤ፣ ይሁዳቤ፣ ስምኦንቤ እንዳ ናሳሞ? እንዳን ናና

አንዛና ኮታ ዎላማሞ ኬዶኖ?” አጋኻ ሃማንቴ ኬ አምንማ ሺዺዲና።
4.

የሱስካሞ ኬግያ፣ “ኤዲ ባሪያሳ አፖን ጌያያም ጎባዺሞኖ ፔን ይኖሮቤ፣ ይሳ ኤዳናቤ ይሳ ሞሮን ኤና ይናቤኻ

ሶጎና” ክያማዶ።
5.

ኦጎታር ኤዲ ሃጂሞ ቶኻዛራ አን ይሳም ዎዳንቴ ፓሽሻንቴ እግናሳ ኦባራ ካላኻሞ የር ሃሚማን ግያንዳ ሃያናንቴ

ቻልዲማሞ፤
6.

ኬአማንድማኻ ሃማንቴ የርሺዲና። ሃያንቴ የሱስ ሞሮና ግዶር ያያንቴ ታማርስቴና ክዶ።

የሱስ ታማርና ታጲ ላማናም ይእስዲና
7.

ሃያንቴ ታማርና ይሳ ታጲ ላማናም ይዛራ ግስማንቴ፤ ኡስና ዛርቦናዛራ ኬናንቴ ጌጳሞ እማንቴ፤ ኬም ላማ ላማ

ሃያንቴ ይእስዲና።
8.

ኬናንቴ ኤልቅማና ክናምካሞ ጌይዲና፦ “የሳ ጎይንናንቴ ሴጋሳ ኦባራ ዳአኖ ዎይካሞ ሶርቢ ዎይካሞ ብሬ የሳ

ጎርጶንሣ ኢሮጎ ዎዳንቴ የባአናኖ፤
9.

ዱጙር አርስማቴ፤ ኮዶን ቾባራ አፓላ ላማ የአርሲናኖ።

10.

ኦኖ ካላዛራ የአርዲና ካታማስ አጋሮኻ የሳ ዉታዛራ አጋሮ ካፕማቴ፤

11.

ራቅ ሃንታርካሞ ዬም ኬቻድምናቤ ዎይካሞ የናንቴ ኬኤሳርድምና ራቅን ኦጎሮኻ የዉትና ኬናንቴ ማኚ

ኮዴኻናንቴ የሳ ራንዛራ ቡቡና ዳናም ኦጎታር ዹርዹርማቴ።”
12.

አጋታኻ ኬ ኦጎታርካ ዉታንቴ ኤና ዻቆን ጎይንዛራ ኬኔኤኻናንቴ ባሪያሳ ዼላቅንም ጌይዲና።

13.

ቤሮ ጱፅካሞ ኬ ቡልዲና፤ ኤዲ ሃጂሞ ዹፅዛራ ዛይቲን ቃዻንቴ ፓሽሽዲና።

ኑንቆንካ ሻያያ የዋንስሳ ዛጋራን ቱንዻዶኖ
14.

የሱስሳ ናብኖ ዼስማዳቴ ኮናአዶን ኦጎም ብታ ሄሮዶስ ኤሳርዲና። ኤዲኖ ዋኒካሞ “ኑንቆንካ ሻያያ የዋንስ

ዼምጲንባራ ክዻጳዶንታኻ የራ ሃሚማን ግያንዳና እግና ክሳ አኒሮ ሃማና ኮያማይና” ሃምቴ ኬዶ።
15.

ኤና ዋኒካሞ “ኖ ኤልያሲና” ኬያማይ። ኤና ዋኒካሞ “አና ኤና ባሪያሳ አፖን ጌያይና ግያ፤ ባሪያሳ አፖን

ጌያይና ግዶር ኖ ዋና” ሃምቴ ኬዶ።
16.

ኮዶን ሄሮዶስ የራም ይኤሳራና፤ “እንታ ይንሣ ዛጋራን እቱምሣዳ የዋንስ ዴምጲንባራ ዻጲዲናና” ክያማዶ።

17.

ኖ ሄሮዶስ እንዳ ናሳ ፈልጶስ ሜን ሄሮድያዳም ይኬማዶን ጎይንካ ሃማንቴ የዋንስም የዲሳንቴ ዻኻዼኻናንቴ ዻክን

ኦኖን አርስሳንቴና ክዶ።
18.

ኖ አጋንታ ክሃያዶኖ የዋንስ ክግያ፤ “ሃንና ናሳ ሜንም ሃኬሜኻናንቴ ዳንብኖ ጌይማሞ” ሃማንቴ ክጌያዶንታኻና።

19.

ሄሮድያዳ የራ አጋኻ ክዛራ ቁፓሞ የዳንቴ ኪም ዴስሳናንቴ ዛግዲና፤ ኮዶንካሞ ኮናንቴ አጋድማሞ፤

20.

አጋኻሞ የዋንስ ኤዲ ጋዛቤ ኤዲ ጫራጚቤ ክዶን ሄሮዶስ ይዼሳዶንታኻ ኪም ኩርቲንዻቴ ኪም ማንክቴና ክዶ።

የዋንስሳ የራ ጌይዻይናም ሄሮዶስ ይኤሳርና ሃኪማና ክያክማይ፤ ኮዶን ኖ ኪም ዋዛኻና ክኤሳራይ።
21.

ቱንሥሮ ዋዳ ፃል ናእዲና። ሄሮዶስም አዻዻዳ ሮራጋላ ኤና ፔንሣ ጋርናቤ፣ ኤና ዎታዳርናሳ ጋርናቤ ገሊላ ፔሮ

ኤና ጌጲና ዼስድናቤም ኖ ዲግሲዲና።
22.

ሄሮድያዳ ናኖ አርዳንቴ ዋርሳ ዻሳቴ ሄሮዶስቤ ኤና ክድግሳዳናቤም ዋዚንሢዲና። ብታኻሞ ናንግያ “የራ

ሃዛጋይናም ፓይላ እካላ ኦይስማ፤ ሃናንቴ እማና ኢማይና” ክያማዶ።
23.

ሃያንቴኻሞ “እሳ ማንግትንሳ ባኻላም ዳናኻሞ እካላ ሃኦይሳይና የራም ፓይላ ሃናንቴ እማና ኢማይ” ሃማንቴ

ኮናንቴ አሽንሻንቴ ጌይዲና።
24.

ናኻሞ ዉታን ቃልቴ እንዳንግያ፤ “ክካላ ሃር እምስኬና?” ኮያማዶ። እንዳኖኻሞ ኮግያ፣ “ኑንቆንካ ሻያያ

የዋንስሳ ሜቴንም ምስክማና” ኮያማዶ።
25.

ናኖኻሞ አጋዛራ ይሪካ ማታቴ ቃልቴ ብታግያ፤ “ኑንቆንካ ሻያያ የዋንስሳ ሜቴንም ታ ሻርቃዛራ ሃያንቴ እናንቴ

ሃእሜኻናንቴ ዛጋና እዛጋይና” ኮያማዶ።
26.

ብታ የራኻ እልል ጃይዲና፤ ኮዶን ኤና ይድግሳዳናሳ ዎትሮ የራ ናን ናንቴ አሽንሻንቴ ይጌያዳም ጋራናንቴ

ዛጋድማሞ።
27.

አጋታኻ ዎታዳርናሳ ካላም የዋንስሳ ሜቴንም ቱማንቴ ይሪካ ክቤኤኻናንቴ ይእስዲና፤ ዎታደራኻሞ ዻክን ኦኖን

ቃልቴ የዋንስሳ ሜቴን ቱምዲና፤
28.

ሻርቃኻኻሞ ባአቴ ናዴ ናንናንቴ እምዲና፤ ናኖኻሞ ቃልቴ እንዳንናንቴ እምዲና።

29.

የዋንስሳ ታማርና እግናም ኤሳራንቴ ናእዲና፤ ኪምካሞ ቻንቴ ኬ ዱክዲና።

የሱስ ኤና ሺህ ዶንጝናም እሥንሢዲና
30.

የሱስ ኤና ይንናቴ ጌጳሞን እማንቴ ሂይእሳዳና ክካላ ፑጫንቴ የራ ይአሽካዳናቤ ይታማርሳዳናቤም ክናንቴ

ጌይዲና።
31.

ኤዲ ጱፅ ናአ ያአ ሃይቴ ኮዶንታኻ፤ ዳአኖኻሞ እሣናንቴ ኬ ዋዳ ይያፓድሞንታኻ፤ ኖ ኬግያ “ይንዳ የቲህ ሶጎ

እላማ ክንካ ኤዲ ይቆልማ ራቅ ካላዛራ ቃልቴ፤ ኦጎታር ሾሊ ኡኩንስማቴና” ክያማዶ።
32.

ሃያንቴ ኬሶጎ ይዻር ኤዲ ይቆልማ ራቅ ካላዛራ ጋግንካ ያእድና።

33.

ኬኻሞ ይቴ ኬዳዃ ኤዲኖ ጱፅኖ ኬም ሃፓንቴ ዼስዲና፤ ካታማና ግዶርካ ፓይላ ዉታንቴ ጎባኻ ኬም ብራንቴ

የስክዲና።
34.

የሱስ ጋግንባራ ክውታዶን ዋዳንካ ዛርስኖ ፑጫንቴ ኮዷዃ ሃፒዲና፤ እያት ይንሳ ግሽሞ ኤዲ ቆልማግያ ኬዶኖ፤

ኦጎኖ ክሳ ላፖ ዴስዲና፤ የር ጱፅካሞ ኬም ታማርሳን ካርስዲና።
35.

ዋዳን ኦጎኻ ሃዮኖ እባናዳቴ ይቴ ኮዶንታኻ፤ ታማርና ክሳ ክካላ ናዴ ክግያ፤ “ራቃ ኻ ዳራና፤ ፔኖኻሞ

እባንዲና፤
36.

ኤና ይዳና ራቅናዛራ ቃልቴ የር እሣዻያ ሻናንቴ ኬእሤኻናንቴ ዛርስንም ይእስማና” ኬያማዶ።

37.

ኮዶን ኖ ማሳንቴ ኬግያ፤ “ኬእሣይንም የቲህ ኬናንቴ እማቴና” ክያማዶ። ኬኻሞ “ቃልቴ ዲናር ማቶ ላማኻ

ባላሻ ሻናንቴ ኬእሤኻ ዎእሜዬውና?” ክግያ ኬያማዶ።
38.

ኖ ኬግያ “ባላሻ ሜሚቴ ዳና? ይንዳ ቃልቴ ሼድማቴና” ክያማዶ። ኬ ሼዳንቴኻሞ “ባላሻ ዶንጝቤ ካራ ላማቤና

ዳና ና” ኬያማዶ።
39.

ሃያንቴ ኖ ዛርስንም ሾቆን ጫግሮ ኦልላ ኦልላኻ ሃያንቴ ኬዳአርሴኻናንቴ ኬናንቴ ጌይዲና።

40.

ዛርስኖ ክዛራ ማቶ ማቶቤ ዶንጝታም ዶንጝታምቤ ኦልላ ኦልላኻ ማታንቴ ዳርቅዲና።

41.

ኖኻሞ ባላሻና ዶጝናቤ ካራና ላማናቤም ዻአሳንቴ ፖላንዛራ ሼዳንቴ ዻክምዲና፤ ባላሻናም ቁንፃንቴ ኤና ናንቴ

ኬእሜኻናንቴ ይሳ ታማርና ናንቴ እምዲና፤ ካራና ላማናምካሞ ኤና ውልናንቴ ካሽዲና።
42.

ኤና ፓይላ ውልካሞ እሣንቴ ምሽዲና።

43.

ታማርና ክሳካሞ ባላሻናቤ ካራናቤሳ ኤና ኬእሧዃ ሽዻዶንም ሻርቃ ታጲ ላማ ፑእሽዲና።

44.

ኤና አንጌና ባላሻን እሧዳና ሺህ ዶንጚና።

የሱስ ኛፓስንዛራ ያይዲና
45.

አጋዛራ ኖ ዛርስንም ይእሲቴ ዳአንቴ ክሳ ታማርና ኪም ብራንቴ ቤቴ ሳይዳዛራ ኬሳጌኻናንቴ ጌይዲና።

46.

ሃያንቴ ኬም ጋራንቴ ምስካናንቴ ጌማርዛራ ዉቲዲና።

47.

ኮእባናንካሞ ጋግኖ ኛፓስንሣ ግዶሮና ኮዶ፤ ኖ ይዻር ጳልሎና ክዶ።

48.

ግባሮኖ ኬዛራ ኮዋቻዻዶንታኻ፤ ታማርና ይባይንላማ ክንካ ኬማይሽምካ ኖ ሃፕዲና፤ ፔንሣካሞ ሶፅሞ አፖ ግዶር

ኖ ኛፓስንዛራ ዼግ ያያዳቴ ኬዛራ ናእዲና፤ ኬሳ ዴሞኻ ሳጋንቴ ያአናንቴኻሞ ሃይዲና፤
49.

ኮዶንካሞ ኛፓስንዛራ ኪይካ ኪም ይያፓና ቤሮ ማይሻንቴ ኬ እላቲዲና፤

50.

አጋኻሞ ኬ ፓይላ ውል ኪም ይያፓና ቴርጋዺዲና። ኖ አጋዛራ ኬም ዼላቅሳንቴ “ሃይ! የኩርቲንዺናኖ!

እንታና” ኬግያ ሃምዲና።
51.

ኖ ጋግንዛራ ሃንቻንቴ ኬላማ ክንካ ዳርቅዲና፤ ግባሮኖኻሞ ዎይዲና፤ ኬኻሞ ካልሎን የርሺዲና፤

52.

አጋኻሞ ባላሻንዛራ የራ ሃሚማን ግያንዳ ሃማዳም ኬ ጶቅስማና ኬዶ፤ ዎይላምኖ ኬሳኻሞ ካያሞና ኮዶ።

53.

ኬ ይሳጋና ጌንሳሬጥ የስካንቴ ኦጎታር ሃንቺዲና፤ ጋግንካሞ ኦጎታር ኡክዲና።

54.

አጋዛራ ጋግንባራ ኬሳ ሃንቻ፤ ዛርስኖ የሱስም ኬንሻቴ፤

55.

አጋዛራ ኬ ሞሮናዛራ ጎባንቴ ኤና ሃጂሞናም ሻላንካ ባአንቴ ክዶንዛራ ንቴና ኬዶ።

56.

ኖ ክያአይና ሞሮናቤ ካታማናቤ ራቅና ካታማን ትምና ውልቤ ግዶር ኤና ሃጂሞናም ጳልሎ ዎዳዻዃ ክሳ

አፓላንሣ ኑኪም ላአሳናንቴ ምስክቴና ኬዶ፤ ኤና ላአሳይናኻሞ ፓይላ ፓሽቴና ኬዶ።

የሱስ አይሁድናሳ ዳምብን ቶዛዺዲና
ማርቆስ 7
1.

አጋሳ ራስባራ ፋራሳዊይናቤ የሩሳሌምባራ ናአዳና ኤና ዋኒ ሙሴ ዳምብን ኡካይና ክካላ ፑጭዲና፤

2.

ክሳ ታማርና ግዶር ዋኒ አኒን ጫንቃልን ትሞንካ አጋኻሞ አኒን ሻይዻድሞንካ ኬእሥምካና ኬያፓዶ፤

3.

ኦጎኖኻሞ ፋራሳዊይናቤ አይሁድናቤ ፓይላ እንባናሳ ዳምብንም ማንካናንቴ ዳምብን ጎይንካ አን ይሳም ጫንቃል

ሻይማ እሥምማሞ።
4.

ጋባንባራ ይማቲናኻሞ ሻዻንቴ ይም ጫንቃል ይያያዲምና እሥምማሞ። ሃያንቴኻሞ ኩልንቤ፣ ዳአንቤ፣ ሻርቃንቤ

ጴዼን ሻይዻንቤ ዳምብና ዋኒቤም ሃያና ኬሃያይ።
5.

ፋራሳዊይናቤ ኤና ሙሴ ዳምብን ኡካይናቤ፣ “ታማርና ሃሳ ዎምባና ዳምብንካ ዳዻን ጋራንቴ አኒን ሻይዻድሞንካ

ሃርናንቴ ኬእሴ?” ሃማንቴ ክካላ ኦይሲዲና።
6.

ኖ ይንታ ሃማንቴና ኬናንቴ ክማሳዶ፦ “ኢሳያስ የካይስንሦን ኤናሳ ባሪያሳ አፖንም ልኪ ጌይዲና፤ አጋኻሞ ይንታ

ሃማንቴ ዋርቃትሮ ኡካዺዲና፦ ‘ዛርስኖ ኮኖ አፖኻ ሶጎና ኢም ኮጎባይ፤ ኮዶን ዎይላምኖ ኬሳ እካላንካ ፔጌና ኮዶ።
7.

ሱንና ኢም ኬምስካይ፤ ታማርኖ ኬሳ ኤዲ ይእማዳ ዳምብ ሶጎና።’

8.

የቲህ ባሪያ ይጌያዶን ጋራንቴ፤ ኤዲ ዳምብንዛራና የዋቻዻይ።”

9.

ፕርካሞ ኖ ይንታና ኬግያ ክያማዶ፦ “ዳምብን የኖንም አሽካናንቴ ባሪያ ይጌያዶንም ይንካ የጋራያ ጎይ ዳይዲና

ና” ክያማዶ።
10.

ሙሴ ‘ሃምባቤ ሃንናቤም ጎብማ፤ ናሳ እንባም ዎይካሞ እንዳኒም ኢራያ ክጄ’ ሃማንቴ ጌይዲና፤

11.

ኮዶን የቲህ ኤዲ ካላ እምባ ዎይካሞ እንዳንም ‘የራ እካላ ኬያፓን ግያንዳና ኬልሾናም ፓይላ እንታ ባሪያ ናንቴ

እምዲና’ ኬግያ ክያምና፤
12.

የቲህ ኤያ አጋ እምባናንቴ ዎይካሞ እንዳንናንቴ ቤሬሌሚ የር ካላ ክያዬኻናንቴ የቲህ ናሽማሞ።

13.

አጋታኻ ቢዛን ናአናንቴ ዶንናንቴ ዳምብናም የስክሳናንቴ ባሪያሳ ዼላቅንም ሺእሻና የሺእሻይ፤ የራ እግና

ግያምናም ጱፅ ሃይቴና ዬዶ!”
14.

ሃያንቴ የሱስ ዛርስንም ይዛራ ግስማንቴ ይንታና ክያማዶ፦ “የቲህ ፓይላ ውል ኢም ኤሳርማቴ፤ ሃያንቴኻሞ

ጶቅስማቴ፤
15.

ጳልሎኻ ኤዲሳ ኢዛራ አርዳንቴ ኤዲም ሴሳያ የር ካላኻሞ ቆልማሞ፤ ይያማንካሞ ኤዲ ናሶም ሴሳያ ክሳ ኢንባራ

ዻልንዛራ የራ ዉታያና፤
16.

ኤያ ቃሞን ኤሳራንካ ዳ ይዳና ክኤሳሬ።”

17.

ዛርስንም ጋራንቴ ኦኖንዛራ ክአርዳዃ ታማርና ክሳ ዻይንሣም ክካላ ኦይስዲና።

18.

ኖኻሞ ኬግያ “የናንቴኻሞ የራ አርዳይዬው? ጳልሎኻ ኤዲሳ ኢንዛራ አርዳንቴ ኤዲም ሴሳናንቴ ቻላያ የር

ካላኻሞ ቆልማሞ፤
19.

አጋኻሞ ዎይላምንዛራ ጋራንቴ ኤዲሳ ኢንዛራና ክአርዳይ፤ ሃያንቴኻሞ ብሽሮኻ ዉታና ክዉታይ።” የሱስ የራ

እግናም ይጌያዳኻ ዳአንኖ ፓይላ ጫንቃል ኮዶንም ዻውዲና።
20.

ጫግሻንቴኻሞ ኖ ይንታና ክያማዶ፦ “የራ ኤዲሳ ኢንባራ ዉታያ አጋ ኤዲም ሴሳና ክሴሳይ፤

21.

ኤዲሳ ኢሮቤ ዎይላምሮቤኻ ዉታይና ቃቦ ዛርቦቤ፣ ቡላሞቤ፣ ዲባሞቤ፣ ኤዲም ዴሳቤ፣ ኤዲሳ ሜኻ

ዎዺንታቤ፤
22.

ዛላሞቤ፣ ዛርባሞቤ፣ ታይሲቤ፣ ፖሽኮቤ፣ ቁፓሞቤ፣ ቆፅሞቤ፣ ቃይንታቤ፣ ዴጋሞቤና።

23.

የራ ዛርቦና ክና ፓይላ ኤዲሳ ኢባራ ዉታንቴ፤ ኤዲም ሴሳና ኬሴሳይ።”

ሲሮፊኒቃ ፔን ኤስንሣ ኢምናትኖ
24.

ኦጎታርካ ኖ ዻጳንቴ ፔን ጢሮስዛራ ያእዲና፤ ኦኖ ካላዛራ አርዳንቴ ኦጎታር ክዶንም ኤዲ ኮዼሴኻናንቴ

ዛጋድማሞ፤ ይያማን ኦጎታር ኤዲናንቴ ሃፕንዻኖ ክሳ ሽዻዲማሞ።
25.

ኮዶን ይሪካ ኤስኖ ይንሣ ናን ሾሊን ኡስን ዛርቦን ይዬዳዽዶኖ ካላ ኦጎታር ክዶንም ኤሳራንቴ ናዴ ክሳ ራሮ

ኮምፓርሲዲና።
26.

ኤስኖኻሞ ግሪክ ፔን ኤዲና፤ ኮም ኮሳ አዻዺዶኖ ሲሮፊኒቃ ፔሮና። ና የሱስ ቤራም ኮሳ ናን ባራኻ ክቡሌኻናንቴ

ምስክዲና።
27.

ኮዶን ኖ “ናናሳ ዳአኖን ቻንቴ ቃስክናናንቴ እማዻያ ጎይ ልኪ ክትሞንታኻ፤ ብራቴ ናና እሣቴ ኬምሼና” ኮግያ

ክያማዶ።
28.

ና ክግያ ይማሳና፤ “ጌጳ አጋ ልኪና፣ ቃስክና ሻርቃንሳ ዴሞሮ ዳአንቴ ናናሳ አኒሮኻ ዲናይና ፓላሞናም እሣና

ኬእሣይና” ኮያማዶ።
29.

ኖኻሞ “አጋም ሃጌያዶንታኻ፤ ይማ! ቤራ ሃሳ ናንባራ ዉትዲና ና” ኮግያ ክያማዶ።

30.

ና ይሳ ኦኖን ማታቴ ኮይና ናንናም ቤራ ክጋራዃ ዼጴንዛራ ዎዻንቴ ኮዳዃ ሃፕዲና።

ኤያ ቃሞን ካያስቤ አፖን ካያስቤም ፓሽሻዻዶኖ

31.

ሃያንቴ የሱስ ጢሮስ ፔሮኻ ዉታንቴ ሲዶናኻ ሽራንቴ ካታማና ታጲና ሃንዻይና ፔናም ሳጋንቴ ገሊላ ኛፓስዛራ

ናእዲና።
32.

ኦጎታር ኤና ኤዲ ካላ ቃሞንቤ አፖንቤ ካያስም ክዛራ ባአቴ ናእዲና፤ ኖ አኒ ይሳም ክዛራ ክዎዴኻናንቴ ኤና

ኪም ምስክዲና።
33.

የሱስካሞ ኤያም ዛርስን ካላንካ እስ ሃር ቡላንቴ፤ አንና ይሳም ኤያሳ ቃሞሮ አርስዲና፤ ሃያንቴ ፓፅማንቴ ኤያሳ

አታጲን ላአስዲና።
34.

ፖላንዛራ ሼዳንቴ ይሳ ዎይላምንካ ኤላቃንቴ፤ “ኤፍታህና!" ክያማዶ። አጋኻሞ “ቡሉማ ና” ሃንዻዶ።

35.

አጋዛራ ቃሞኖ ክሳ ኤሳርዲና፤ አታጲኖኻሞ ቡልማንቴ ልኪ ዼላቃን ካርስዲና።

36.

የሱስ የራ እግናም ኤዲ ካላናንቴኻሞ ጌያን ኬጋሬኻናንቴ ጌይዲና፤ ይያማን ኖ የራ ጌያን ኬጋሬኻናንቴ ኬናንቴ

ክጌያዶን ጋራንቴ ኬ የራም ካልሎን ሻባንቴ ጌይዲና።
37.

ዛርስኖ ካልሎን የርሻንቴ “የራ ክያያዳና ፓይላ ፃሊና፤ ኤና ቃሞን ካያና ኬኤሳሬኻናንቴ አፖን ካያናኻሞ

ኬዼላቄኻናንቴ ሃይዲና ና” ኬያማዶ።

የሱስ ኤዲ ሺህ ኦይዲም እንሥንሥዲና
ማርቆስ 8
1.

ዋዳን ኦጎኻ ፕርካሞ ዛርሲ ጱፅ ፑጭዲና። ኖ ኬሳ ዳአኖ ኬእሣያ ካላካሞ ኮቆልሞንታኻ ታማርና ይሳም ይዛራ

ግስማንቴ ይንታና ክያማዶ፦
2.

“እላማ ክንካ ሮሮ ማካም ኬካፓዶንታኻቤ የር ኬእሣያ ኮቆልሞንታኻ ኤና ክና እሳ ላፖና ኬዴሳይ፤

3.

ኮንታ ዳቃዻንቴ ኬዳዃ ኬም ኬሳ ኦኖናዛራ እይእስና፤ ኤና ዋኒ ራቅ ፔጌባራ ኬናአዶንታኻ ጎይሮ ቃጃንቴ ሽዻና

ኬሽዻይ።”
4.

ታማርና ክሳካሞ ማሳንቴ ክግያ፤ “ዳራን ኮሮ ኤና ክና ኬእሤኻናንቴ ባላሻ የካያ ሃንታርካ ሃፓዼ ና?” ኬያማዶ።

5.

ኖ ኬግያ፣ “ባላሻ ሜምቴ የሳ ዳና?” ሃማንቴ ኦይስዲና። ኬኻሞ “ባላሻ ሦጳና ዳና” ኬያማዶ።

6.

ኖ ዛርስኖ ፔንዛራ ኮዳርቄኻናንቴ ጌይዲና፤ ባላሻና ሦጳናም የዳንቴ ምስካንቴ ቁንፃንቴኻሞ ዛርስንናንቴ

ኬካሼኻናንቴ ታማርና ይሳ ናንቴ እምዲና፤ ኬኻሞ ዛርስንናንቴ ካሺዲና።
7.

ሃያንቴኻሞ ካራ ሻቃቅ ሃማና ኬሳ ዳና፤ ኖኻሞ ካራናም ፑጋንቴ ኤናናንቴ ኬካሼኻ ጌይዲና።

8.

ዛርስኖ እሣንቴ ምሽዲና፤ ማአሽን ሽዻዶንም ታማርና ክሳ ሻርቃ ሦጳ ጱፅ ጱፅ ፑእሽዲና።

9.

ኦጎታርካሞ ኤዲ ሺህ ኦይዲ ግያማና ዶኖ፤ ኬም ይእሳንቴ ራስባራ፤

10.

አጋዛራ ይሳ ታማርና ላማ ጋግንካ ዳልማኑታ ሃንዻያ ራቃዛራ ያእዲና።

11.

ፋራሳዊይናኻሞ ናዴ የሱስ ላማ ዜርማን ካርስዲና። ኬ ጋሮ የር ሃሊ ፖላሮኻ ኬናንቴ ክዻዌኻናንቴ ኦይስዲና።

12.

ኖ ይሳ ዎይላምካ ቃባንቴ “ሃርያኖ ኮኖ የር ሃሊ ኬናንቴ ዻዋዼኻናንቴ ኮዛጋይኖ ሃርናንቴቴ? እንታ የናንቴ

ጎንዼና እጌያይ፤ ሃርያን ኮናንቴ የር ሃሊ ካላኻሞ ዻዋዺማሞና!” ክያማዶ።
13.

ሃያንቴ ኬም ጋራንቴ ጋግንካ ሳባራ ሳግዲና።

ፋራሳዊይናቤ ሄሮዶስቤሳ ቡካ
14.

ታማርና ክሳ ባላሻን ባአዻን ኬዋልዶንታኻ፤ ባላሻ ካላሳ ኦባራ ጋግሮ ባላሻ አብ ኬሳ ቆልማሞ።

15.

የሱስካሞ፣ “የል ፃሊ ሼድማቴ፤ ፋራሳዊይናቤ ሄሮዶስቤሳ ቡኮሮኻ የም ማንክማቴ” ሃማንቴ ኬናንቴ ጌይዲና።

16.

ኬኻሞ “ኦጎንታ ይንናንቴ ዎግያ ክያማዶኖ ባላሻ ዎባአድማታኻና” ክጊያ ኬያማዶ።

17.

የሱስካሞ ቃቦ ኬሳም ዼሳንቴ ይንታና ኬግያ ክያማዶ፦ “ባላሻ ዎባአድሞንታኻው ሃማንቴ የዼላቃይኖ ሃርቴ?

ታኻሞ የቲህ ጶቅሳዬው? የቲህ የሳ ዎይላምር ዎዳዬው? ሞ ዎይላም የሳ ካይዲው?
18.

አፕኖ የሳ ኮዳዃ የቲህ ሃፓዬው? ቃሞኖ የሳ ኮዳዃ የቲህ ኤሳራዬው? የቲህ ጶቅሳዬው?

19.

ባላሻ ዶንጝም ኤዲ ሺህ ዶንጝናንቴ እቁንፃዶን ዋዳንካ ማአሽን ሽዻዶንም ሻርቃ ሜም ጱፅ ጱፅ የፑእሻዴና?”

ኬግያ ክያማዶ። ኬኻሞ ሻርቃ ታጲ ላማና ኬያማዶ።
20.

“ባላሻ ሦጳም ኤዲ ሺህ አይዲናንቴ እቁንፃዶን ዋዳንካ ማአሽን ሽዻዶንም ሻርቃ ሜም ጱፅ ጱፅ የፑእሻዴና?”

ክያማዶ። ኬካሞ “ሻርቃ ሦጳና” ክግያ ኬያማዶ።
21.

ኖኻሞ “ታ ካውል የቲህ ጶቅሳዳዬውና?” ኬግያ ክያማዶ።

ቤቴ ሳይዳር ኤያ ፓሽሻዻዳ አፕን ካያ
22.

ሃያንቴ ኬ ቤቴ ሳይዳዛራ ናእዲና። ኤዲ ቶኻ ዋኒ ኤዲ አፕ ካያ ካላም የሱስዛራ አንሣቴ ናዴ፤ ኤያም አኒ ይሳኻ

ክላአሴኻናንቴ ኪም ምስክዲና።
23.

ኖኻሞ ኤያ አፕን ካያሳ አኒም የዳንቴ ሞሮን ኢሮኻ ቡላንቴ፤ አፕና ክሳዛራ ፓፂ ማማንቴ አኒን ይሳኻ አፕና

ክሳም ላአሳንቴ፤ “የር ሃናንቴ ሃፕንዻያ ዳይዲው?” ሃማንቴ ኦይስዲና።
24.

ኖኻሞ ዞን ካቺ ሃማንቴ፤ “ኤና ሃቃግያ ኬያይካና እያፓይና” ክግያ ክያማዶ።

25.

የሱስ ፕርካሞ ኤያሳ አፕና ግዶር አኒ ይሳም ዎድዲና፤ ዋዳስ አጋኻ ኤያሳ አፕና ፖቺምዲና፤ አፕና ክሳ

ጫንቃል ሃምዲና፤ የር ፓይላ ውልም ጫንቃል ሃፓን ቻሊዲና።
26.

ሃያንቴ የሱስ ክግያ “ሞሮንዛራ ሃአርድናኖ! ሞሮሮኻሞ ኤዲ ካላናንቴኻሞ ሃጌይናኖ” ሃማንቴ ኪም ክሳ ኦኖንዛራ

ይእስዲና።

ጴጥሮስ የሱስ ባሪያ ናሳ ክዶንም ዼሲዲና
27.

የሱስ ይሳ ታማርና ላማ ፊልዾስ ቂሳርያ ሞሮናዛራ ያእዲና፤ ጎይሮኻሞ ይቴ ዳሃንቴ ይሳ ታማርና ግያ “ኤና

እግያ ሃው ኬያሜ?” ሃማንቴ ኬኻላ ኦይስዲና።
28.

ኬኻሞ “ኑንቆንካ ሻያያ የዋንስና ሃማይና ኤናኻሞ ዳይዲና፤ ኤና ዋኒ ሃግያ ኤልያሲና ኬያማይ፤ ኤና ዋኒካሞ

ሃግያ አና ኤና ባሪያሳ አፖን ጌያይና ግዶር ካላና ኬያማይ” ሃማንቴ ክናንቴ ማሲዲና።
29.

ጫግሻንቴ ኖ “ኤ፣ የቲህ እግያ ሃው ያሜ?” ሃማንቴ ኬም ኦይስዲና። ጴጥሮስ “ያ ክርስቶሲና” ክግያ

ክያማዶ።
30.

የሱስካሞ ክሳ የር ኤናናንቴ ጌያን ኬጋሬኻናንቴ ኬም ኪሊዲና።

የሱስ ይጃይንም ብርሳንቴ ጌይዲና
31.

ሃያንቴ ኤዲ ናሶ ጋሎ ጱፅ ኮጋላንቤ፤ ዞንዛናቤ፣ ኤና ካህንናሳ ጋርናቤ፣ ኤና ሙሴ ዳምብን ኡካይናቤ ኪም

ኬቦዋይንም፤ ሃያንቴ ኪም ኬዴሳይንም፤ ሮራ ማክንሣኻ ዴምጲንባራኻ ክዻጳይንቤም ኖ ኬም ታማርሳን ካርስዲና።
32.

ኖ ኬናንቴ የራ ክናም ማይ ጌይዲና። ዋዳ አጋኻ ጴጥሮስካሞ ኪም ዋና ቡላንቴ ጎራን ካርስዲና።

33.

ኮዶን የሱስ ሽራንቴ ይሳ ታማርናም ሼዳንቴ ጴጥሮስ ግያ፤ “ያ ሜሻ፣ እሳ ራስዛራ ይማ! ያ ኤዲ ቃቦና

ሃዼሳዶ፤ ባሪያ ቃቦንም ያ ሃቃብማሞ” ሃማንቴ ኪም ጎርዲና።
34.

አጋሳ ራስባራ ዛርስንም ይሳ ታማርና ላማ ይዛራ ግስማንቴ ይንታና ክያማዶ፦ “ኤዲ ኢም ጫጋናንቴ ናሻያ ይዳና

ይናንቴ ቃባን ክጋሬ፤ መስቀልን ይሳም ባአንቴ ኢም ክጫጌ፤
35.

ኤና ሳዳን ይሳ ዻአሻናንቴ ዛጋይና ፓይላ ይሳ ሳዳን ካይሳና ኬካይሳይ፤ ኮዶን እቤ እሳ ዼላቅን ፃሊንቤናንቴ

ሃማንቴ ኤና ይሳ ሳዳን ካይሳና ፓይላ ይሳ ሳዳን ዻአሻና ኬዻአሻይ።

36.

ኤዲ ፔን ኮም ፓይላ ይንቲ ሃያንቴ፤ ሳዳን ይሳም ክካይስና ክናንቴ ኦጎኖ ሃር ኮማቴ?

37.

ኤሳንካ ኤዲ ይሳ ሳዳንሳ ሜቴሮ ክዎሳያ ሃርቴ ክሳ ዳ?

38.

ሃርያን ቡሎንኮቤ፣ ሴሶን ጋን ኮቤሳ ባክሮ፤ እቤ፣ እሳ ዼላቅንቤኻ ኤና ቦክንዻይና ፓይላ፤ ኤዲ ናሶ እምባሳ

ጎሺንካ ባሪያሳ ኤርጎን ኤና ጫራጝና ላማ ይኒና ኤና እግናም ኖ ቦክንዻና ክቦክንዻይ።”

የሱስሳ ብሽኖ ሼሽክዲና
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1.

ጫግሻንቴኻሞ ኖ ኬግያ “እንታ የናንቴ ጎንዼና እጌያይ፤ ኤና ክና ዎያዳናሳ ባክሮ ባሪያሳ ማንግስትኖ ካንታንካ

ኮናአይን ይሳ ሃፓዛራ ኤና ዋኒ ዴምጲን ጂምና ዳይዲና ና’’ ክያማዶ።
2.

ሮሮ ላይሳኻሞ ራስባራ የሱስ ጴጥሮስቤ፣ ያዕቆብቤ የዋንስቤም ጫግሻንቴ ጌማር ጉዱጲ ካላዛራ አንሣንቴ

ዉትዲና፤ ኦጎታርካሞ ይዻሪና ኬዶ፤ ኬሳ ዎትሮኻሞ ብሽኖ ክሳ ኦክምዲና።
3.

አፓላኖ ክሳ ፔሮጎ ኤዲ አፓላ ጩባያ ካላሳ ጩባንቴ ጫውልሻዻያሳ ጳባራ ካልሎን ጫውሊ ማትዲና።

4.

ኤልያስቤ ሙሴቤ የሱስ ላማ ክንካ ኬያሳውካ ክናንቴ ሃፕንዺዲና።

5.

ጴጥሮስ የሱስ ግያ “አስታማራዮ፣ ራቃ ካሮ ዎዳና ዎናንቴ ባሺና፤ ጋፓ ካላም ሃናንቴ፣ ካላም ሙሴናንቴ፣ ካላም

ኤልያስናንቴ ጋፓ ማካም ዎኬና” ክያማዶ።
6.

ኬ ጌጲ የኩርትንዻዶንታኻ የራ ይጌያያም ዼስማሞ።

7.

ሃያንቴኻሞ ሉፕኖ ናዴ ኬም ክጭዲና፤ ሉፕንሣ ኢሮጎ “አጋ ናሳ እሳ እናሻያና፤ ኪም ኤሳርማቴ!” ሃማያ ዬፆ

ኤሳርምዲና።
8.

አጋዛራ ይሳ ዴሞር ኬሼድና የሱስሳ ኦባራ ኤዲ ካላኻሞ ኬላማ አብ ቆልማሞ።

9.

ጌማርታባራ ይያንቻን ዋዳንካ ኤዲ ናሶሳ ዴምጲሮኻ ክሳ ዻጳዛራ የራ ይያፓዳናም ኤዲ ካላናንቴኻሞ ጌያን

ኬጋሬኻናንቴ ኬም ክሊዲና።
10.

ኬኻሞ አፓ ኬናንቴ ጌይዻዳም ይሳ ዎይላምሮጎ ዎድዲና፤ ኮዶንካሞ ዴምጲንባራ ዻጳዻይኖ ሃር ኮዶንም ክንካ

ዼላቅቴና ኬዶ።
11.

ሃያንቴኻሞ “ኤና ሙሴ ዳምብን ኡካይና ብራንቴ ናአንግያንዳ ኤልያሲና ሃርናንቴ ኬያሜ?” ሃማንቴ ክካላ ኬ

ኦይሲዲና።
12.

የሱስካሞ ኬግያ “ይያማንካሞ ኤልያስ ብራንቴ ናዴ የር ፓይላ ውልም አና ኮዳግያ ሃያና ክያያይ፤ ታ ኤዲ ናሶ

ጋሎ ጱፅ ክጋሌኻናንቴቤ ኪም ቦዋዼኻናንቴ ይንናንቴን ዋርቃትሮጎ ኡካዻዶኖ የኻላ ሃር ኮታኬ?
13.

ኮዶንካሞ እንታ የናንቴ ጌያና እጌያይ፤ ኤልያስ ብራንቴ ናእዲና፤ ኬኻሞ ክሳ ዋርቃትሮጎ ኡካዻዳግያ የራ

ይዛጋዳናም ክዛራ ሃይዲና ና” ክያማዶ።

ናሳ ኡስን ዛርቦን ይንዛራ ይዳ ፓሺዲና
14.

ታማርና ይሳ ሽዻዳናዛራ ማታቴ ኬንና ዛርስኖ ጱፅኖ ኬም ታኻንቴቤ ኤና ሙሴ ዳምብን ኡካይና ኬላማ ክንካ

ዜርምቴ ኬዳዃ ኬ ሃፕዲና።
15.

ዛርስኖ ፓይላ ኪም ይያፓና አጋዛራ የርሻንቴ ኪም ጌሳናንቴ ክዛራ ጎባኻ ናእዲና።

16.

ኖኻሞ “ኬላማ ክንካ ይንናንቴን የዜርማይኖ ጎይ ሃርባራቴ?” ሃማንቴ ኬኻላ ኦይስዲና።

17.

ዛርስንሣ ባክሮ ኤዲ ካላ ክግያ፤ “አስታማራዮ፣ ኡስን ዛርቦን ይንዛራ ዳአንቴ አፖን ይዱዲሳዳ ናሳ እሳ እንታ

ሃዛራ ባአቴ ናእዲና ና” ክያማዶ።
18.

ባሪያሞኖ ክሳ ኮዻጳን ዋዳንካ ኪም ዻባና ኮዻባይ፤ አፖንካ ክሳ ዱቦና ዉታይ፤ ይሳ ግግርን ማሳና ክማሳይ፤

ብሽኖ ክሳ ዛባና ኮዛባይ፤ ኡሳ ዛርቦም ኬቡሌኻናንቴ ታማርና ሃሳም እንታ ኦይስዲና፤ ኮዶን ኬ ቻልዲማሞ።”

19.

የሱስ ኬናንቴ ማሳንቴ፤ “የቲህ ሃርያኖ አምንሞኖ ኮኖ፣ ላይ ሃማዛራ የላማ ክንካ እዴ? ላይ ሃማዛራ የናንቴ

እዶንሼ? ናሳም ኦራ ኢዛራ ባአማቴና!” ክያማዶ።
20.

ኤናኻሞ ክዛራ ባአቴ ናእዲና፤ ኡሳ ዛርባኻሞ የሱስም ይፓዶን ዋዳንካ ናሳም አጋዛራ ግባዝስዲና፤ ኖኻሞ ፔሮጎ

ጳርፃንቴ ግርጫ ጋእዲና፤ አፖንካ ክሳ ዱቦ ዉታን ካርስዲና።
21.

የሱስ ናሳሳ እምባግያ፣ “ናሳም ኡሳ ዛርባ ክየዳዃ ሃማግያ ክካፓዴ?” ሃማንቴና ክኦይሳዶ። ኖኻሞ ክግያ፣ “ክሳ

ናሳሞሮኻ ካርሳንቴና፤
22.

ኪም ዴሳናንቴ ይዛጋዶንታኻ እይ ጱፅ ኖሮቤ ኑንቆሮቤ ዻብዲና፤ ኮቻሊማያ ዳና ዎናንቴ ቡርቃዺማ፤ ዎም

ኬልሽማ” ክያማዶ።
23.

የሱስካሞ ክግያ “ ‘ኮቻሊማያው’ ሃማዶ? ኤያ አምናያናንቴ የር ፓይላ ውል ቻሊማና ኮቻሊማይ ና” ክያማዶ።

24.

አጋዛራ ናሳ እምባኻሞ የሱስ ግያ፣ “እንታ አምናና እአምናይ፤ እንታ እአምናድሞን እባሼኻናንቴ ኢም

ኬልሽማ!” ሃማንቴ እላትዲና።
25.

የሱስካሞ ዛርስኖ ባቃንቴ ክዛራ ጎባኻ ኮናአይንም ይያፓና፤ “ያ ቃሞን ካያቤ አፖንሣ ዱዳቤ ኡሳ ዛርባ ክባራንካ

ዉትማ! ናንሢ ማታንቴ ክዛራ አርዳን ሃጋሬኻናንቴ እንታ ሃናንቴ ጌይዲና” ሃማንቴ ኡሳ ዛርባ ኦይትዲና።
26.

ኡሳ ዛርባ እላታንቴ ናሳም ካልሎን ማርፅ ማርፅ ዻባንቴ ክባራንካ ዉትዲና። ኤዲኖ ጱፅኖ “ኖ ጃይዲና” ኮሳ

ሃማዛራ ናሳኻሞ ኤዲ ጃዳግያ ማትዲና።
27.

ኮዶን የሱስ አኒን ክሳም የዳንቴ ዻሲዲና፤ ናሳኻሞ ዻጳንቴ ዎይዲና።

28.

የሱስ ኦኖንዛራ ክአርዳዃ ታማርና ክሳ ይዻር፤ “ዎቲህ ቡላናንቴ ይንናንቴን ዎቻላድማ ሃርናንቴቴ?” ሃማንቴና

ክካላ ኬኦይሳዶ።
29.

ኖ ኬግያ ይጌይና፣ “ኮግያሞኖ ይንካ ኮውታይኖ ባሪያም ምስኮቤ ቶሮንዻንቴ ባሪያ ምስኮቤ ሶጎና ና” ክያማዶ።

30.

አጋሮኻ ኬ ዻጳንቴ ገሊላኻ ሳግዲና፤ የሱስ ክዳ ራቃም ኤዲ ካላኻሞ ኮዼሴኻናንቴ ዛጋድማሞ።

31.

ታማርና ይሳናንቴኻሞ፣ “ኤዲ ናሶ ኤናሳ አኒካ ሳስካንቴ እማና እንዻይ፤ ኬኻሞ ኪም ዴሳና ኬዴሳይ፤ ሮሮ

ማካንሣ ራስባራ ዻጳና ክዻጳይ” ሃማንቴ ታማርስቴና ክዶ።
32.

ኮዶን ኬኻሞ ኬናንቴ የራ ክጌያይና አርድማሞ፤ ኮሃማይን ክካላ ኦይሳናንቴ ኬ ኩርቲንዺዲና።

ውል ካላንካ ሳጋያ ሃውቴ?
33.

አጋሳ ራስባራ ቅፍርናሆምዛራ ኬ ናእዲና። ኖ ኦኖን አርዳንቴ ራስባራ “እኒ ጎይሮጎ የክትማይኖ ሃርባራቴ?”

ሃማንቴና ኬኻላ ክኦይሳዶ።
34.

ኮዶን ኬኻሞ እኒ ጎይሮጎ ኬክትማዶኖ ውልካላ ሳጋያ ሃውቴ ሃማያ ጎያባራ ኮዶንታኻ ኬ ጫካምዲና።

35.

ኖ ዳርቃንቴ ታማርና ይሳ ታጲ ላማናም ግስማንቴ ኬግያ፤ “ብራሮጎ ዳናንቴ ኤያ ዛጋያ ኤና ውልሳ ቱንሢሮቤ

ኤና ውልናንቴ ዋዲማያቤ ክዴ ና” ክያማዶ።
36.

ናሶ ሾሊ ባአንቴ ኬሳ ባክሮጎ ዎይስዲና፤ ኪም ሹባንቴ፤

37.

“ናና ሾሊና ክና ግዶር ካላም እሳ ናብንካ ኤያ ቻያ ኢም ቻና ክቻይ፤ ኤያ ኢም ቻያኻሞ ኢም ሶጎ ጋራንቴ

ኤያ ኢም ንእሳዳም ካውልና ክቻይ ና” ኬግያ ክያማዶ።

ኤና ዎም ቶዛዺምና ፓይላ ዎላማ ክንካና
38.

የዋንስካሞ፣ “አስታማራዮ፣ ኤዲ ካላ ሃሳ ናብንካ ቤሮናም ክቡልካ ዎቲህ ሃፕዲና፤ ዎም ክጫግሞንታኻ ዎቲህ

ኪም ማርዲና ና” ክያማዶ።
39.

ኮዶን የሱስ ይንታና ክያማዶ፦ “የማርናኖ፤ ኤዲ ካላ እሳ ናብንካ የርን ሃሚማንግያዶንም ሃያንቴ ይሪካ እዛራ የር

ዛርቦ ጌያናንቴ ቻሊማሞ፤

40.

አጋታኻ ኤና ዎም ቶዛዺምና ፓይላ ዎላማ ክንካና፤

41.

እንታ የናንቴ ጎንዼና እጌያይ፤ የቲህ ክርስቶስ ጋንት የዶንታኻ፤ ኤያ እሳ ናብንካ የናንቴ ኑንቆ ሻርቃ ካላ

እማያሳ ባዛ ካይማሞ።”

ኤያ ዋናንቴ ዱርሚ ማቲንቶ
42.

“ኤና ኢም አምናይና ሻቃቅ ሃምና ክናሳ ካላም ኤያ ራስዛራ ማሳያሳ አጋሳ ሱኒ ዴስማያ ደፃ ቆርጭሮ ዻካንቴ

ኛፓስሮ ዻባዽዳና ባሺና።
43.

አጋታኻ አና ሃሳ ሃም ሴሶዛራ ክባአያዳና፣ ቱምማ፤ አን ላማኻ ዳአንቴ ጋሃነምንዛራ ሃአርዳንናንቴ ዱጛ ዳአንቴ

ሳዳንዛራ ሃአርዳይኖ ሃናንቴ ባሺና፤
44.

ጋነምሮ ቃዮና ጂማሞ፤ ኖኖኻሞ ካይማሞ።

45.

ራ ሃሳ ሃም ሴሶዛራ ክአንሣያዳና፣ ቱምማ፤ ራ ላማኻ ዳአንቴ ጋሃነምንዛራ ሃዻባዻንናንቴ ሾኾሎ ዳአንቴ ሳዳንዛራ

ሃአርዳይኖ ሃናንቴ ባሺና፤
46.

ጋነምሮ ቃዮና ጂማሞ፤ ኖኖኻሞ ካይማሞ።

47.

አፓ ሃሳ ሃም ሴሶዛራ ክአርሳያዳና፣ ኮቻራቴ ቡልማ፤ አፒ ላማኻ ዳአንቴ ጋሃነምንዛራ ሃዻባዻንናንቴ አፒ ካላኻ

ባሪያሳ ማንግስትንዛራ ሃአርዳይኖ ሃናንቴ ባሺና፤
48.

ጋነምሮ ቃዮና ጂማሞ፤ ኖኖኻሞ ካይማሞ፤

49.

አጋታኻ ኤና ፓይላ ውልም ኖንካ ኮቃና ኮቃዻይ።

50.

ሶቆ ፃሊና፤ ኮዶንካሞ ሶቆ ሶቆ ኮታክምና ሃስ ሃያንቴ ማሳቴ ኮዳፀኻናንቴ የያዬ? ሶቆ የሳ ኢሮጎ ኮዴ፤ ክሳካሞ

አፖም ናሽማቴ።”
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1.

የሱስ ኦጎታርካ ዻጳንቴ ይሁዳ ፔንቤ ዮርዳኖስ ሌኤንሣ ሳባራን ራቃ ዳዛራ ያእዲና፤ ዛርስኖ ፕርካሞ ክካላ

ፑጭዲና፤ ኖ ብራንቴ ይያያያግያ ኬም ታማርስዲና።
2.

ፋራሳዊይና ዋኒ ክካላ ናዴ፤ “ኤዲ ካላ ይሳ ሜንሣ አይን ክቡሌኻናንቴ ጌይዺዲው?” ሃማንቴ ዼሳንቴ

ዼሳድማግያ ኬ ጋሮ ክካላ ኦይስዲና።
3.

ኖ ኬናንቴ ይማሳና፤ “ሙሴ ሃር ሃማንቴ የናንቴ ክጌያዴ ና?” ክያማዶ።

4.

ኬኻሞ ክግያ፣ “ሙሴ ኤያ ሜን ይሳም ይንካ ይቡላያ ኤላቃም ዋርቃትሮጎ ኡካንቴ ሜኒም ቡልዼኻናንቴ ጌይዲና

ና” ኬያማዶ።
5.

የሱስ ኬናንቴ ይማሳና ይንታና ክያማዶ፦ “ሙሴ ዳምብን ኦጎም ይንናንቴ የናንቴ ክኡካዶኖ የሳ ዎይላምሳ ቆራሞ

ሼዳንቴና።
6.

ኮዶንካሞ አና ኤናም ባሪያ ይዎዶንሣ ካርስሮ አንጌቤ ሜቤ ሃያንቴ ኬም ክዎዳዶ።

7.

አጋታኻ ኤዲ ናሶ እምባቤ እንዳንቤም ጋራና ክጋራይ፤ ይሳ ሜን ላማኻሞ ክንካና ክዳይ።

8.

ኬላማ ውል ማአሲ ካላና ኬማታይ፤ ናንሢ ኬ ማአሲ ካላና፣ ኤዲ ላማ ትማሞ፤

9.

አጋታኻ ባሪያሳ ማአሲ ካላ ሃይዻዶን ኤዲ ካላካሞ ኬም ፓሽሻን ኮጋሬ።”

10.

ፕርካሞ ማታቴ ኦኖንዛራ ኬአርዳና፤ ታማርና ክሳካሞ የራ እግናም ክካላ ማሳቴ ኦይስዲና።

11.

ኖኻሞ ኬግያ ይማሳና፤ “ኤዲ ካላ ሜን ይሳም ቡላንቴ ሜ አብ ኬማያ ሜን ይሳዛራ ቡላሞና ክያአዶ፤

12.

ናኻሞ አንጋ ይሳም ቡላንቴ አንጌ አብ ይኬማዺና፤ ናኻሞ ቡላሞና ኮያአይ ና” ክያማዶ።

የሱስ ናናናንቴ ፓፂ እምዲና
13.

የሱስ ናናዛራ አን ይሳም ክዎዴኻናንቴ ኤና ናናም ክዛራ ባአቴ ናእዲና፤ ኮዶን ታማርና ክሳ ኤናም ጎርዲና።

14.

የሱስ አጋም ሃፓንቴ ዋጭማንቴ ኬግያ ይንታና ክያማዶ፦ “ናና እዛራ ኬኔኤ፣ የማርናኖ፤ ባሪያሳ ማንግስትኖ

ኬግያምና ናንቴና።
15.

እንታ የናንቴ ጎንዼና እጌያይ፤ ባሪያ ማንግስትንም ኤና ናና ጋንታግያ ቺምና ኮዛራ ካላካሞ አርድማሞ።”

16.

ናናም ሹባንቴ አን ይሳም ኬዛራ ዎዳንቴ ኬናንቴ ፓፅን እምዲና።

ባርሻስ ዎድንታሳ ኦይሳ
17.

ሃያንቴ ኖ ኦጎታርካ ዻጳንቴ ጎይን ያአን ክካርሳና፤ ኤዲ ካላ ጎባኻ ክዛራ ናዴ ክሳ ዎትሮ ኮምፓርሳንቴ ክግያ፤

“አስታማራ ፃላ፣ ሳዳን ላይን ዳይንም ሃፓናንቴ እባራ ሃር ሃይንቶ ኮዛግሴ ና?” ክያማዶ።
18.

የሱስ ይንታ ሃማንቴ ክናንቴ ማሲዲና፦ “ሃርናንቴ እግያ ፃላ ሃያሜ? ባሪያ ካላስሳ ኦባራ ኤዲ ፃል ቆልማሞ።

19.

ዳምብናም ያ ዼስዲና፦ ‘ሃዴስናኖ፤ ቡሎ ሃዳናኖ፤ ሃዲብናኖ፤ ፖጋሞኻ ማኚ ሃዳናኖ፤ ኤዲም ሃታይስናኖ፤

ሃምባቤ ሃንናቤም ጎብማ።”
20.

ኤያኻሞ ክግያ፤ “አስታማራዮ፣ እሳ ናሳሞሮኻ ካርሳንቴ ዳምብና እግና ፓይላ ውልም እንታ ጫግዲና ና”

ክያማዶ።
21.

የሱስካሞ ኤያም ሼዳንቴ ናሽዲና፤ “ታ ናንሢ ሃሳ የር ካላ ጆግዲና፤ ቃልቴ ኮይና ሃሳ ዳናም ፓይላ ሻንሽማ፤

ኤና ኩፕናናንቴ እምማ፤ ጳ ፖላሮ ዎዲማሞን ቻና ሃቻይ፤ ሃያንቴኻሞ ናዴ ኢም ጫግማና” ክግያ ክያማዶ።
22.

ኤያኻሞ እግናም ይኤሳራና ላፖ ክሳም ጃይዲና፤ ኮይሶኖ ክሳ ጱፅ ኮዶንታኻ እልል ጃንቴ ያእዲና።

23.

የሱስ ይሳ ዴሞዛራ ሼዳንቴ ይሳ ታማርና ግያ፤ “ኤና ዎድሞናናንቴ ባሪያ ማንግስትንዛራ አርዳኖ የር ካልሎን

ሃሞንታ ዋቺቴ ና!” ክያማዶ።
24.

የራ ክጌያዳና ታማርና ክሳ ናንቴኻሞ የር ዋና ማትዲና፤ ኮዶን የሱስ ፕርካሞ ኬግያ ይንታና ክያማዶ፦ “ናናቶ፣

ባሪያሳ ማንግስትንዛራ አርድንቶ የር ሃሞንታ ዋቺቴ!
25.

ኤና ዎድሞና ባሪያሳ ማንግስትንዛራ ኬአርዳንናንቴ ጋማላ ማርፌሳ ፑላኻ ኮውታይኖ ባዶና።”

26.

ታማርና ናንቴኻሞ ካልሎን የር ዋና ኮማቷዃ፤ “ታ ኦጎንታ ዳና ሃውቴ ዻቃናንቴ ቻላያ ና?” ክጊያ ኬያማዶ።

27.

የሱስ ኬም ሼዳንቴ፤ “ኮኖ ኤዲ ናሶናንቴ ቻሊማሞ፤ ኮዶን ባሪያናንቴ ኦጎንታ ትማሞ፤ ባሪያናንቴ የር ፓይላ

ውል ቻሊማና ኮቻሊማይ ና” ኬግያ ክያማዶ።
28.

ጴጥሮስካሞ ክግያ፣ “ዎቲህ የር ፓይላ ውልም ጋራንቴ ሃም ጫግዲና ና” ክያማዶ።

29.

የሱስካሞ ኬናንቴ ይንታ ሃማንቴ ማሲዲና፦ “እንታ የናንቴ ጎንዼና እጌያይ፤ እቤ፣ እሳ ዼላቅን ፃሊን ኮቤናንቴ

ሃማንቴ ይሳ ኦኖንቤ፣ እንዳን ናናቤ፣ እንዳን ናና አንዛናቤ፣ እንዳንቤ፣ እምባቤ ይሳ ናናቤ፣ ሃምንቤም ኤያ ጋራዳ
ፓይላ፤
30.

ታ ዋዳን ኮካ ባቆን ላማ ኦኖናቤ፣ እንዳን ናናቤ፣ እንዳን ናና አንዛናቤ፣ እንዳናቤ፣ ናናቤ ሃሚናቤም እይ ማቶሳ

ጳባራ ችማ፤ ፔን ሃሊን ናአናናንቴን ዶሮ ሳዳን ላይ ዳይንም ኤዲ ችማ ሽዻያ ቆልማሞ።
31.

ኮዶንካሞ ኤና ጱፅና ብራሮን ዳና ራስዛራና ኬያአይ፤ ራስባራን ዳናኻሞ ብራኒና ኬሳጋይ።”

የሱስ ፕርካሞ ይጃይንም ብርሳንቴ ጌይዲና
32.

የሩሳሌምዛራ ዉቲቴ ኬዳዃ፤ የሱስ ኬም ብራንቴ ይቴና ክዶ፤ ታማርና ክሳ ናንቴኻሞ የር ዋና ማትዲና፤ ኤና

ዋኒ ኪም ጫግቴን ዳናኻሞ ኩርቲንዺዲና። ሃያንቴ ታማርና ይሳ ታጲ ላማናም ዛርስን ካላ ዋና ቡላንቴ ክዛራ ሃር
የስካናንቴ ኮዶንም ኖ ጌይዲና፤

33.

ይንታኻሞና ኬግያ ክያማዶ፦ “የሩሳሌም ዛራ ዉታና ዎዉታይ፤ ኤዲ ናሶም ካህንናሳ ኤና ጋርናቤ ኤና ሙሴ

ዳምብን ኡካይና ናንቴ ሳስካንቴ እማና እንዻይ፤ ኬኻሞ ክጄኻናንቴ ክዛራ ብቶን ታኻና ኬታኻይ፤ ሳስካንቴ ኤና ቶርስና
አብናናንቴ እማና ኬእማይ፤
34.

ኬኻሞ ክንካ አልማና ኬአልማይ፤ ክዛራ ፓፅን ማማና ኬማማይ፤ ኪም ዻና ኬዻይ፤ ሃያንቴኻሞ ዴሳና ኬዴሳይ፤

ኮዶን ኖ ሮሮ ማካምንሣ ራስባራ ዴምጲንባራ ዻጳና ክዻጳይ።”

ያዕቆብቤ የዋንስቤሳ ኦይሳ
35.

ሃያንቴ ዘብዲዮስ ናና ያዕቆብቤ እንዳን ናሳ የዋንስቤ ክካላ ናዴ ይጌይና፤ “አስታማራዮ፣ የራ ሃኻላ ዎምስካይናም

ፓይላ ዎናንቴ ሃየኻናንቴ ዛጋና ዎዛጋይ ና” ኬያማዶ።
36.

ኖ “ሃር የናንቴ እያየኻናንቴ የዛጌ ና?” ኬግያ ክያማዶ።

37.

ኬኻሞ “ሃሳ ጎሺንካ ሃዳርቃን ዋዳንካ ዎሳ ካላም ሃሳ ምዛቅባራ፤ ካላም ሃሳ ዋርካታባራ ዎዳርቄኻናንቴ ናሽማና”

ኬያማዶ።
38.

የሱስ ኬግያ፣ “የቲህ የራ የምስካይና ዼስማሞ፤ እንታ ይንካ እውጫያ ሻርቃስካ ውጫናንቴ ቻላው የቻላይ? ሻዮ

እሻይዻይንም ሻይዻናንቴ ቻላው የቻላይ ና?” ክያማዶ።
39.

ኬኻሞ፣ “ዪኒ፣ ቻላና ዎቻላይ ና” ኬያማዶ። የሱስካሞ፣ “እንታ ይንካ እውጫያ ሻርቃስካ ውጫና የውጫይ፤

እንታ ሻዮን እሻይዻይንምካሞ የቲህ ሻይዻና የሻይዻይ፤
40.

ኮዶንካሞ እሳ ምዛቅባራቤ ዋርካታባራቤ ዳርቅንታኖ ኤና ይንናንቴ ቃባዻዳናንቴ ዳያና፤ እንታ እባራንካ የር

ኢእማያ ትማሞ ና” ኬግያ ክያማዶ።
41.

ታማርና ክሳ ታጲና ዋኒ እግናም ይኤሳራና ያቆዕብቤ የዋንስቤዛራ ዋጭማን ካርስዲና።

42.

የሱስ ኬም ክዛራ ፑእሻንቴ ይንታና ኬግያ ክያማዶ፦ “ቶርስን ኤናሳ ኤና ጋርና ሃማንቴ ቃባዻይና ኬዛራ ጌጲ

ኬዶንቤ፤ ኤና ኬሳ ጌጲና ኬዛራ ይሳ ጌጳሞንም ኬዻዋይንም የቲህ ዼስዲና።
43.

ኮዶን የባራ ኦጎንታ ትማሞ፤ የሳ ባክሮጎ ኤዲ ጋሪ ማታናንቴ ኤያ ዛጋያ፤ የናንቴ ዋዲማያ ክዴ፤

44.

ኤያ ብራሮ ዳናንቴ ዛጋያ፤ ኤና ውልሳ ካይሲ ክዴ፤

45.

አጋታኻ ኤዲ ናሶ ኤናናንቴ ዋድማናንቴቤ ሳዳን ይሳም ኤዲ ጱፅናንቴ ባዛ ሃያንቴ እማናንቴና ክናአዶ፤ ክናንቴ

ዋድማዼኻናንቴ ትይማሞ ክናአዶ።”

የሱስ ኤያ አፕን ካያስ በርጤሜዎስም ፓሽሽዲና
46.

አጋሳ ራስባራ ኢያራኮዛራ ኬ ናእዲና። የሱስቤ፣ ታማርና ክሳቤ ዛርስምቤ ኢያራኮባራኻ ኬውትና፤ ኤያ አፕን

ካያስ ጤሜዎስ ናሳ በርጤሜዎስ ጎይንሣ ዴሞሮ ዳርቃንቴ ምስክምቴና ክዶ።
47.

ኖኻሞ ናዝሬት ጋንታ የሱስ ክዶንም ይኤሳራና፤ “ዳዊት ናሳ፣ የሱስ፣ እናንቴ ቡርቃዺማ!” ሃማንቴ እላታን

ካርስዲና።
48.

ኤዲኖ ጱፅኖኻሞ ጫክ ክያሜኻናንቴ ኪም ጎርድና፤ ኮዶን ኖ “ዳዊት ናሳ እናንቴ ቡርቃዺማ!” ሃማንቴ ካልሎን

እላትዲና።
49.

የሱስካሞ ዎያንቴ፤ “ኪም ግስምማቴና” ክያማዶ። ኬኻሞ ኤያ አፕን ካያስግያ፣ “ሃይ ሌምማ፤ ዻጵማ፤ ሃም

ግስምዲና ና!” ኬያማዶ።
50.

ኖ አፓላን ይሳም ዻባንቴ፤ ዻጳንቴ የሱስዛራ ናእዲና።

51.

የሱስካሞ ክግያ፣ “ሃናንቴ ሃር እያየኻናንቴ ሃዛጌ ና?” ክያማዶ። ኤያ አፕን ካያስካሞ ክግያ፣ “አስታማራዮ፣

ሃፓናንቴ እዛጋይ ና” ክያማዶ።

52.

የሱስካሞ ክግያ፣ “ይማ፣ እምናትኖ ሃሳ ሃም ዻአሽዲና ና” ክያማዶ። አፕኖ ክሳኻሞ አጋዛራ ፖቺምዲና፤ ኖ

ጎይን የሱስም ጫጋንቴ ያእዲና።

የሱስ ጎሺንካ የሩሳሌምዛራ አርድዲና
ማርቆስ 11
1.

ኬ የሩሳሌምዛራ ፄዲናዴ ዳብሬ ዘይት ጌማርታ ዴሞሮን ዳና ቤቴ ፋጌቤ ቢታንያቤኻላ ይየስካና፤ የሱስ ይሳ

ታማርናሳ ላማም ይንታ ሃማንቴ ኬም ይእስዲና፦
2.

“ሞራ የሳ ዎትሮን ዳዛራ ይማቴ፤ ኤዲ ይንዛራ ዳርቃንቴ ይዼስማ ኡኩል ናሶ ዻክማንቴ ኮዳዃ ሃፓና የያፓይ፤

ቡላንቴ ኦራ ዻቴ እማቴ።
3.

ኤዲ ካላካሞ የግያ፣ ‘ሃር ሃይቴ የዴ?’ ክያምና፤ ‘ጌጳናንቴ ዛግሳና ክዛግሳይ፤ ኖ ይሪካ ማሳቴ ንእሳና ክንእሳይ’

ሃማንቴ ክናንቴ ጌይማቴ።”
4.

ኬኻሞ ያእዲና፤ ኦኖ ካላሳ ሙልዻፖንሣ ጎይሮ ኡኩልቶን ናሳም ዻክማንቴ ክዳዃ ኬያፕዲና፤ ኬኻሞ ቡልዲና።

5.

ኦጎታር ኤና ዎያንቴን ዳና ግዶር ዋኒ፤ “ሃርናንቴ ኡኬልቶን ናሳም የቡሌ ና?” ኬግያ ኬያማዶ።

6.

ታማርናኻሞ የሱስሳ የራ ጌይዻዳናም ኤናናንቴ ኬጌያዶን ዋዳንካ ኤናኻሞ ዻቴ ኬየኤኻናንቴ እምዲና።

7.

ኡኩልቶን ናሳም የሱስዛራ ዻቴ ናዴ፤ አፓላና ይሳም ኡኩልቶን ናሳሳ ዙሎሮጎ ኬአፓዃ ኖ ዛራን ዳርቅዲና።

8.

ኤዲኖ ጱፅኖ አፓላና ይሳም ጎይሮጎ አፕዲና፤ ኤና ዋኒካሞ ቃልጶ ቁንፃንቴ አፕቴና ኬዶ።

9.

ኤና ክሳ ብራሮ ይቴን ዳናቤ ክሳ ራስባራ ጫግቴን ዳናቤኻሞ ናቅሲ ይሳም ዼግ ሃያንቴ ይንታ ሃምቴና ኬዶ፦

“ሆሳዕና፤ ኤያ ጌጳሳ ናብንካ ናአያ ይንናንቴን ፓፅን እንዻዳ ና!
10.

ዎምባ ዳዊትሳ ማንግስትኖ ናአይኖ ፑጋዻዳና! ሆሳዕና ጳ ፖላናሳ ፖላሮኻ!’’።

11.

የሱስካሞ የሩሳሌም የስክዲና፤ ሃያንቴ ባርዮን ኦኖንዛራ አርድዲና፤ ይሳ ዴሞሮ የራ ዳናም ፓይላ ሼድዲና፤ ፔኖ

ኮእባናዶንታኻ ታማርና ይሳ ታጲ ላማና ላማ ቢታንያዛራ ያእዲና።

የሱስ ባርዮን ኦኖንባራ ኤናም ኦይቲዲና
12.

ዋጋላሞንካሞ ቢታንያ ግዶርካ ኬዉታንካ የሱስ ዳቃዺዲና።

13.

ኖ ባላስ ጎብ ካላም ፔጌኻ ሃፕዲና፤ ኬዳ አፒ ካአንቴሞ ክዶኖ ሃማንቴ ክዛራ ናእዲና፤ ኮዶንካሞ ባላሳሳ አርፕና

ይንካ አፒን ካዻይና ኬትሞንታኻ ቃልጶናሳ ኦባራ የር ካላካሞ ዛራን ሃፓድማሞ።
14.

ሃያንቴ ባላሳግያ፣ “ሃልታላኻ ካርሳንቴ ኤዲ ካላካሞ ሃግዶርካ አፒ እሣን ክጋሬ ና” ክያማዶ። ታማርና ክሳ

እግናም ክጌያን ኤሳርዲና።
15.

የሩሳሌምዛራኻሞ ኬ ናእዲና፤ ሃያንቴ ባርዮን ኦኖንዛራ አርዳንቴ፤ ኤና ኮይናም ሻንሻይናቤ ኤና ሻናይናቤም

ኦይታን ካርስዲና። ኤና ብሬን ክናንቴ ኦስካይናሳ ጠርጴዛንቤ፣ ኤና ዎሌናም ሻንሻይናሳ ቦርኮቶናቤም ውንኩርስዲና፤
16.

ኤዲ ካላኻሞ ባርዮን ኦኖንሣ ኢንካ ኮይሶ ባአንቴ ሳጋን ኮጋሬኻናንቴ ማርዲና።

17.

ኬም ይታማርሳ ዋዳንካኻሞ “ ‘ኦኖኖ እሳ፣ ቶርስን ፓይላ ውልሳ ምስኮ ኦኖና ሃንዻይ’ ሃማንቴ ዋርቃትሮጎ

ኡካዻዳዮው? ኮዶን የቲህ ኤና ዲብናሳ ጳልው ያያዶ ና!” ኬግያ ክያማዶ።
18.

ኤና ካህንናሳ ጋርናቤ ኤና ሙሴ ዳንብን ኡካይናቤ እግናም ይኤሳራና፤ ጎይ ይንካ ኪም ይካይሳያ ዛጋን ካርስዲና፤

አጋኻሞ ዛርስኖ ፓይላ ታማርን ክሳም ኮየርሻዳኻ ኬ ኪም ኩርቲንዺዲና።
19.

ኮእባናናኻሞ ኬ ካታማስሮኻ ዉታንቴ ያእዲና።

ባላስን ሃቃስ ዋቺዲና

20.

ዋጋላሞን ቡርን ጎይንካ ኬሳግና ባላስን ሃቃስ ይሳ ጫጭንካ ካውል ዋቻንቴ ክዳዃ ኬ ሃፕዲና።

21.

ጴጥሮስናንቴ የራ ጶቅ ክያሟዃ የሱስ ግያ፤ “አስታማራዮ፣ ባላሳ ሃአሻዳ ዋቺዲና ና” ክያማዶ።

22.

የሱስካሞ ማሳንቴ ይንታና ኬግያ ክያማዶ፦ “ባሪያኻ አምንማቴ።

23.

እንታ የናንቴ ጎንዼና እጌያይ፤ ኤዲ ካላ ጌማርታ ካግያ ‘ቡጭማንቴ ኛፓስንዛራ አርድማ’ ክያምና፤ አጋምካሞ

ይሳ ዎይላምሮኻ ቡላንቴ ክአምናዳና የራ አጋ ክናንቴ ሃምማና ኬያማይ።
24.

አጋታኻ የሳ ምስኮሮ የራ ባሪያኻላ የኦይሳዳናም ፓይላ የቻዳግያ ሃያንቴ የአምናዳና የናንቴ ሃምማና ኮያማይ።

25.

ሃያንቴ ምስካናንቴ የዎይና የምባ ጳ ፖላን ጋንታ ሴሶን የሳም የናንቴ ክጋሬኻናንቴ፤ የቲህካሞ ኤናዛራ ሴሶና

ዳናም ጋርማቴ።
26.

ኮዶን ኤናናንቴ የጋራዲምና የምባ ጳ ፖላን ጋንታኻሞ የሳ ሴሶናም የናንቴ ጋርማሞ።”

የሱስሳ ጌጳሞንዛራ ኦይሶ ጳጲዲና
27.

ፕርካሞ ኬ የሩሳሌምዛራ ማታቴ ናእዲና፤ የሱስ ባርዮን ኦኖንሣ ጊብንሣ ኢሮጎ ያይቴ ክዳዃ ካህንናሳ ጋርናቤ፣

ኤና ሙሴ ዳምብን ኡካይናቤ ዛርስንሣ ዞንዛናቤ ክዛራ ናዴ ክግያ፤
28.

“የራ ክናም ሃር ጌጳሞኻ ሃዬ? የራ ክናም ሃየኻ ሃናንቴ ጌጳሞን እማዳ ሃውቴ?” ኬያማዶ።

29.

የሱስካሞ ማሳንቴ ኬግያ፤ “ይንዳ እንታካሞ የኻላ ኦይሶ ካላ እኦይሴ፤ ይንዳ የቲህ እናንቴ ማስማቴ፤ እንታካሞ

የራ ክናም ሃር ጌጳሞኻ ሃይቴ እዶንም የናንቴ ጌያና እጌያይ ና።
30.

የዋንስሳ ሻዮኖ ፖላሮኻሞ ኮናአዶኖ ሞ ኤዲ ካላንካ? ይንዳ የቲህ እናንቴ ጌይማቴ።”

31.

ኬ ክጊያ፣ “ ‘ፖላሮኻና ዋምና’ ኖ ‘ታ ናንሢ ሃርናንቴ ኢም አምናን የጋራዴና!’ ዎግያ ክያማይ ና” ኬያማዶ።

32.

ታ ‘ኤዲ ባራና’ ዋሜዬው?” ዛርስኖ ፓይላ የዋንስም ኤያ ባሪያሳ አፖን ጌያያ ጎንዻ ሃያንቴ ኮሼዳዶንታኻ ኬ

ኩርቲንዺዲና።
33.

አጋታኻ የሱስናንቴ “ዎቲህ ዼስማሞ” ሃማንቴ ኬ ማሲዲና። የሱስካሞ ኬግያ፣ “ታ ኦጎንታ ዳና እንታካሞ የራ

ክናም ሃር ጌጳሞኻ እያያይንም የናንቴ ጌይማሞና” ክያማዶ።

ኤና ዎይንን ሃምንም ይንዛራ ኤልቅንዻዳናሳ ዻይንሦኖ
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1.

ሃያንቴ ኖ ይንታ ሃማንቴ ኬናንቴ ዻይንሦኻ ጌያን ካርስዲና፦ “ኤዲ ካላ ይሳ ሃምሮጎ ዎይንን ሃቃን ኮርዲና፤

ዴሞን ኮሳም ካርሚ ጫእዲና፤ ኦሎን ይንግዶር ኮም ጩባዻይንም ኮይዲና፤ አንሣን ይንግዶር ኮም ዻቃንዻይንም ካይዲና፤
ሃያንቴ ኤና ሃምን ዻቃናይናናንቴ ኤልቅማንቴ ፔ አብዛራ ያእዲና።
2.

አፒን ይንካ ካማዻይኖ ዋዳኖ ኮየስካና፤ ዎይንን አፕን ክናንቴ ባአቴ ናዼኻናንቴ ይሳ ካይስና ግዶርካ ካላም ኤና

ሃምን ዻቃናይናዛራ ይእስዲና።
3.

ኮዶን ኬ ኤያም የዳንቴ ዻንቴ አን ጉሮ ይእስዲና።

4.

ፕርካሞ ካይስና ግዶርካ ካላም ይእስዲና። ኬ ሜቴ ክሳም ፓካንቴ፣ ክንካ አልማንቴ ማስዲና።

5.

ፕርካሞ ካይስ አብ ይእስዲና፤ አጋምካሞ ኬ ዴስዲና። ኦጎንታ ሃያንቴ ኖ ክይእሳዳና ካይስና ዋኒ ጱፅና ግዶርካ

ኬሳ ዋኒም ኬ ዻይዲና ዋኒምካሞ ኬ ዴሲዲና።
6.

ፕርካሞ ኖ ኤዲ አብ ክይእሳያ ዳይዲና፤ አጋኻሞ ክሳ ናሳ ክናሻያና፤ ኖ ‘ኬ ናሳ እሳም ጎባና ኬጎባይ’ ሃማንቴ

ኤና ፓይላ ውልሳ ቱንሥሮ ይእስዲና።
7.

ኮዶን ኤና ሃምን ዻቃናይና፣ ‘ካ ሃምን ዻላያና፤ ንማቴ ኪም ዎዴሴ፤ ሃምንም ዎቲ ዎዻሌ ና’ ክጊያ ኬያማዶ።

8.

ሃያንቴ ኬ ኪም የዳንቴ ዴሲዲና፤ ኬ ዎይንን ሃምሮኻ ቡላንቴ ቡዶሮ ዻብዲና።

9.

ታ ናንሢ ኤያ ዎይንን ሃምንሣ እምባ ሃር ክያየ ሃማንቴ የቃቤ? ኖ ናአና ክናአይ፤ ኤና ሃምን ዻቃናይናም ዴሳና

ክዴሳይ፤ ዎይንን ሃምንካሞ ኤና ዋኒዛራ ኤልቅማና ክኤልቅማይ።
10.

አፓ ዋርቃትሮ ይንታ ሃማያም የቲህ ናባባዳዬው፤ ኤና ኦኖን አሽካይና ይቦዋዳ ሱናስ አጋ ኦኖንሳ ጉራ ማቲዲና።

11.

ጌጳ አጋም ሃይዲና፤ ኦጎኖኻሞ ዎሳ አፕንናንቴ ካልሎን የር ዋና ማቲዲና’?”

12.

ዻይንሣ ክጌያዳ ኬናንቴ ኮዶንም ኬ ይዼሳዶንታኻ ኪም የዳናንቴ ዛግዲና፤ ኮዶንካሞ ኬ ዛርስንም

ይኩርቲንዻዶንናንቴ ኪም ጋራንቴ ያእዲና።

ብታ ቄሳርናንቴ ግብርን ካሻዻይኖ
13.

ሃያንቴ ኪም ዼላቅካ ዻብንሻናንቴ ኬ ፋራሳዊይናቤ ሄሮዶስ ኤናቤ ግዶርካ ኤዲ ክዛራ ቡልዲና።

14.

ኬኻሞ ናዴ ክግያ ይንታና ኬያማዶ፦ “አስታማራዮ፣ ያ ጎንዼ ኤዲ ሃዶንም ዎቲህ ዼስዲና፤ ኤናሳ ዎቲም

ሃሼዲሞንታኻ ያ ኤዲም ፓሊማሞ፤ ባሪያሳ ጎይንም ሶጎ ጎንዼና ሃታማርሳይ፤ ኤሳንካ ቄሳርናንቴ ግብር ካሽንቶ ዛግሳሞ
ኮዛግሳይኖ ሞ ዛግሳይ?
15.

ኤ ዎቲህ ዎካሻያሞ ሞ ካሻን ዎጋሬ?” ኮዶን የሱስ ኬ ካይስንሦ ኤዲ ኬዶን ዼሳንቴ፤ “የቲህ ሃርናንቴ ኢም

ዻብንሻናንቴ የዛጌ? ይንዳ ዲናር ካላ እናንቴ ባአማቴ፣ እሼዴና” ኬግያ ክያማዶ።
16.

ኬኻሞ ክናንቴ ባአቴ ናእዲና። ኖ ኬግያ “ካ ሃው ዎቲቴ? የራ ዛራን ኡካዻዳ ሃው ጋንታቴ ና?” ክያማዶ።

ኬኻሞ ክግያ “ቄሳር ጋንቲና” ኬያማዶ።
17.

የሱስካሞ ቄሳር ጋይናም ቄሳርናንቴ ባሪያ ጋይናም ባሪያናንቴ እምማቴ ና” ኬግያ ክያማዶ። ኬኻሞ ኪም

የርሽዲና።

ኬሞንቤ ዴምጲንባራ ዻጳንቤ
18.

አጋሳኻሞ ራስባራ ኤና ጃዳና ዴምጲባራኻ ዻጲማሞ ሃማንቴ ጌያይና ሰዱቃዊይና ናዴ ይንታ ሃማንቴና ክካላ

ኬኦይሳዶ፤
19.

“አስታማራዮ፣ ኤዲ ካላሳ እንዳናሳ ሜ ኬማንቴ ናሶ አዺማ ክጂና፤ ኤያ አጋሳ ሜንም እንዳ ናሳ ኬማንቴ ሜቴ

ክሳም ክዎይሴኻናንቴ ሙሴ ዎናንቴ ዋርቃትሮ ኡክዲና።
20.

ታ ክሳ እንዳ ናና ሦጳና ዳና፤ ናሳ ቶይዳ ሜ ኬማንቴ ይሳ ሜቴም ዎይስማ ጃይዲና፤

21.

እንዳ ናሳ ላንሣ ኤስንም ኬማንቴ እሺማሳ ሜቴም ዎይስማ ጃይዲና፤ ናሳ ማክንሳኻሞ ጎያ አጋኻ ጃይዲና፤

22.

ናና ሦጳና ውል ኤስንም ኬምዲና፤ ኮዶን ኬ ፓይላ ውል ይሳ ሜቴም ዎይሳድማሞ፤ ቱንሥሮ ኤስኖ ጃይዲና።

23.

ታ ናንሢ እንዳ ናና ሦጳና ፓይላ ውል ኤስም ኬ ኬማዶንታኻ ቤሬ ዴምጲሮኻ ይዻጲና ሃው ሜ ኮዴና?” ክግያ

ኬያማዶ።
24.

የሱስካሞ ይንታ ሃማንቴና ኬናንቴ ክማሳዶ፦ “የቲህ ይንናንቴ የዻንባይኖ ዋርቃትና ጋዛናቤ ባሪያሳ ካንታንቤም

የዼስሞንታኻና!
25.

ኤና ጃዳና ዴምጲንባራ ይዻጲና ጳ ፖላሮን ዳና ባሪያሳ ኤርጎን ኤና ግያና ኬዳይ፤ ኬምማሞ፤ ኬማዺማሞ።

26.

ኮዶን ኤና ጃዳና ዴምጲንባራ ኬዻጳይንም ባሪያ ቃዋሮ ‘እንታ አብራሃም ባሪያ፣ ይሳቅ ባሪያ፣ ያዕቆብ ባሪያና’

ክያማዶን ዋርቃትንሣ ኢሮጎ ሙሴ ክጌያዶን የቲህ ናባባዳዬው?
27.

ባሪያ ኤና ሳዳንካ ዳና ባርዮና ኤና ጃዳና ባርዮ ትይማሞ፤ አጋታኻ የቲህ ጌጲ ዻምብዲና።”

ኪሊማስ ጌጳ

28.

ኤና ሙሴ ዳምብን ኡካይና ግዶርካ ኤዲ ካላ ናዴ ኬ ክትምካ ኤሳርዲና፤ የሱስ ኦይሳ ክካላ ኦይሳዻዳናንቴ

መልስ ልክ ክእማዶንም ኤያ ጶቅሳንቴ ክግያ፤ “ኤሳንካ ዳምብና ጌይዻዳና ግዶር ውል ካላ ሳጋ ዳምባ ሃማቴ?” ሃማንቴ
ኦይስዲና።
29.

የሱስካሞ ይንታ ሃማንቴ ክናንቴ ማሲዲና፦ “ዳምብና ውል ካላ ሳጋ ዳምባ ካና፤ ‘ያ እስራኤል ኤሳርማ፤ ጌጳ

ዎሳ ባሪያ፣ ባርዮ ካላና፤
30.

ያኻሞ ባሪያ ሃሳ ጌጳም ሃሳ ዎይላምሮኻ ቡላቴቤ፣ ሃሳ ሳዳንካቤ፣ ሃሳ ቃቦንካቤ፣ ሃሳ ካንታንካቤ ናሽማ።’

31.

ዳምባ ላንሣኻሞ ካና፤ ‘ሃሳ ጉልን ኤናም ፓይላ ሃም ሃናሻያግያ ናሽማ።’ ዳምብና ክናሳ ኦባራ ዳምቢ ሳጊ

ቆልማሞ።”
32.

ኤያ ሙሴ ዳምብን ኡካያ ክግያ ይንታና ክያማዶ፦ “አስታማራዮ፣ ያ ልኪና ሃጌያዶ፤ ኖ ካላ ሶጎ ክዶንቤ ክሳ

ኦባራ ባርዮ አብ ኮቆልሞንቤ ሃጌያዳ አጋ ልኪና ሃጌያዶ።
33.

ኪም ሃሳ ዎይላምሮኻ ቡላቴቤ፣ ሃሳ ቃቦንካቤ፣ ሃሳ ካንታንካቤኻ ናሻዻይኖ፤ ሃያንቴ ሃሳ ጉልን ኤናም ሃም

ሃናሻያግያ ናሻዻይኖ ቆላቤ የራ ባሪያ ናንቴ ኮቃዻይና ፓይላቤ የራ ዋኒ ባሪያናንቴ እንዻይናቤሳ ሳጊና።
34.

የሱስካሞ ክናንቴ ኤያ ጎንዼ ክማሳዶን ሼዳንቴ ኤያ ግያ፤ “ያ ባሪያሳ ማንግስትን ካላ ፔጌ ትማሞ ሃዶና”

ክያማዶ። አጋሳ ራስባራ ኤዲ ክካላ ኦይሶ ኦይሳናንቴ ዛጋዳ ቆልማሞ።

ክርስቶስ ሃው ናሶቴ?
35.

የሱስ ባርዮን ኦኖንሣ ሻንሮጎ ይታማርሳን ዋዳንካ ይንታ ሃማንቴና ኦይሶ ክኦይሳዶ፤ “ኤና ሙሴ ዳምብን ኡካይና

ክርስቶስ ዳዊት ናሶና ሃስ ኬያሜ?
36.

ዳዊት ይባራንካ ኡስን ጋዛንካ ክሳ ጌይዲ፤ “ጌጳ ጌጳ እሳናንቴ፣ ‘ጋላ ሃሳም ሃሳ ራንሣ ቾባራ እሳ ሃያዛራ ያ እሳ

ምዛቅባራ ዳርቅማና’ ክያማዶና” ክያማይ።
37.

ታ ናንሢ ዳዊት ‘ጌጳ እሳ’ ክያማዳና ሃስ ዳዊትሳ ናሶ ክዴ?” ዛርስኖ ጱፅኖኻሞ ኪም ዋዛኻ ኤሳርቴና ኮዶ።

38.

ኖ ኬም ይታማርሳን ዋዳንካ ኬግያ ይንታና ክያማዶ፦ “ኤና ሙሴ ዳምብን ኡካይና ካላንካ የም ማንክማቴ፤

አፓላን ጉድጶንም አርሳንቴ ያያና ኬዛጋይ፤ ጋባን ጳልና ግዶር ጎብንታ ጌሶና ኬዛጋይ፤
39.

አይሁድናሳ ምስኮን ኦኖሮ ቦርኮቶና ፃልና ኬዛጋይ፤ ድግስን ራቅሮ ጎብንታ ራቂና ኬዛጋይ።

40.

ካይስንሦ ባሪያም ጉዱጵ ምስክቴ ሜና ዳልሶናሳ ኦኖኒና ኬቡራይ፤ ኬ እግናዛራኻሞ ዻባሞኖ ካዻይኖ ሳጊና።

ኤስን ዳልሶኖ ብራ ኮእማዳ
41.

የሱስ ይንግዶር ብሬን አርሳዻን የርንካ ልኪ ዳርቃንቴ፤ ኤዲ ጱፅ ባርዮን ኦኖንሣ ብሬን ይንግዶር አርሳዻን

ሳጥንንዛራ ብሬን ኬአርሳይንም ሼድቴና ክዶ። ኤዲኖ ዎድሞኖ ጱፅኖ ብሬ ጱፅ አርስዲና።
42.

ኮዶን ኤዲ ሜ ዳልሶ ኩውፒ ካላ ሳንቲም ካላ ኻላ ሳግምና ናስን ግዶርካ አሽካዻዳናም ሳንቲም ላማ ሳጥንሣ ኢሮ

አርስዲና።
43.

የሱስካሞ ይሳ ታማርና ግስማንቴ ይንታና ክያማዶ፦ “እንታ የናንቴ ጎንዼና እጌያይ፤ ኤስኖ ዳልሶኖ ኩውፒኖ

ኮኖ ኤና ውል ካላ ሳጊና ኮእማዶ።
44.

ኤና ክና ፓይላ ኮይሶን ይሳ ጱፅን ዶሮኻ ቄታና ኬእማዶ፤ ኮዶን ና ኩውፒ ዳአንቴ ይሳ ዳናም ፓይላ ቡላንቴ

እኒ ይንካ ይዳንግያንዳናም ፑጭ እምዲና።

ፔንሣ ቱንሥሮ የራ ሃማይና
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1.

ኖ ባርዮን ኦኖንባራ ክውታና፤ ክሳ ታማርና ግዶርካ ካላ ክግያ፤ “አስታማራዮ፣ ሱንና ሃሞንታ ኬዶንቤ፣

ኦኖኖኻሞ ሃሞንታ ጎብ ኮዶንም ሼድማ ና” ክያማዶ።
2.

የሱስካሞ ማሳንቴ ክግያ፤ “ኦኖና ጌጲ ጌጲና ክናም ሃፓው ሃያፓይ? ሱና ዋ ዋዛራ አጋንታ ይዳዛራ ዳማሞ፤

ፓይላ ውል ኮስማና ኬኮስማይ ና” ክያማዶ።
3.

የሱስ ባርዮን ኦኖንካ የካ ዳብሬ ዘይት ጌማርታዛራ ዳርቃንቴ ክዳዃ፤ ጴጥሮስቤ፣ ያዕቆብቤ፣ የዋንስቤ፣ እንድርስቤ

ይንታ ሃማንቴና ክካላ ኬኦይሳዶ፦
4.

“ይንዳ ዎናንቴ ጌይማ፤ የራ ክና ፓይላ ሃ ኬያሜ? የራ ክና አኻራ ኬያምማ የራ ሃማያ ሃርቴ?”

5.

የሱስ ኬግያ ይንታ ሃማን ካርስዲና፦ “ኤዲ ካላኻሞ የም ሱዳን ኮጋሬኻናንቴ የም ማንክማቴ፤

6.

ኤዲኖ ጱፅኖ ‘እንታ ኖና’ ሃማንቴ እሳ ናብንካ ናአና ኮናአይ፤ ኤዲ ጱፂምካሞ ሱዳና ኬሱዳይ።

7.

ባንቆንቤ ባንቆንቤሳ ዼላቅ የኤሳርና የቃሥምናኖ፤ ኦጎኖኻሞ ሃምማና ኮያማይ ካላኻሞ ሽዺማሞ፤ ኮዶንካሞ

ቱንሥኖ አኻራና።
8.

ቶርስኖ ዋ ቶርስን ዋዛራ፤ ማንግስት ዋ ማንግስት ዋዛራ ዻጳና ኮዻጳይ፤ ራቅ ጱፅ ግዶር ዚጋንቤ ዳቆቤ ዳና ኮዳይ፤

ጋሎና እግና ፓይላ አኻራ እሢማንሣ ካርሲና።
9.

ኮዶን የቲህ የናንቴ ፓኻልዺማቴ፤ ኤና የም ኤና ብቶን ታኻይናናንቴ ሳስካንቴ እማና ኬእማይ፤ አይሁድናሳ

ምስኮን ኦኖን ግዶር የም ዻና ኬዻይ፤ እሳ ማኚ የዴኻናንቴ እሳ ናብንካ ሃማንቴ ኤና ፔንሣ ጋርናቤ ኤና ፔንሣ ብትናቤሳ
ዎትሮ ዎያና የዎያይ።
10.

ኮዶን ብርሳንቴ ቶርስን ፓይላ ውል ናንቴ ዼላቅን ፃሊንም ኮጌይዼ።

11.

የም የዳንቴ ብቶንዛራ ባዻያ ዋዳስካ ሳአታ አጋኻ የናንቴ እንዻይናም ጌይማቴ፤ ሃር ዎጌይ ሃማንቴ ብርሳንቴ

የቃብምናኖ፤ ዼላቃይኖ ኡስኖ ጋዛኖና የቲህ ትማሞ።
12.

እንዳ ናሳ ይሳ እንዳ ናሳም፤ እንባኻሞ ይሳ ናሳም ዴሳዼኻናንቴ ሳስካንቴ ኪም እማና ኬእማይ፤ ናናኻሞ

እምባናቤ እንዳናቤናንቴ ኤሳርማሞ፤ ኬምኻሞ ዴሳና ኬዴሳይ።
13.

የቲህ እንካ ሃማንቴ ኤዲ ፓይላ ውልካ ቶዛዻዽዳና የዳይ፤ ኮዶን ኤያ ቱንሥንዛራ ዋቻዻዳ ዻቃና ክዻቃይ።

14.

'ካዮን ሲያሞን' ዎያዺሞን ራቅሮ ዎያንቴ የሼዳያ ዋዳስካ፤ ዋርቃትን ናባባዳ ክዾቅሴ፤ ኤና ይሁዳ ግዶር ዳና

ጌማራዛራ ኬጎቤ።
15.

ኤያ ኦኖንሣ ዱርሮን ዳኻሞ ሃንቻን ክጋሬ፤ ኮይና ኢሮን ዳናም ቡላናንቴ ይሳ ኦኖንዛራ አርዳን ክጋሬ።

16.

ኤያ ይሳ ሃምሮን ዳኻሞ አፓላን ይሳም ቻናንቴ ኦኖንዛራ ማታን ክጋሬ።

17.

ሮሮና እግናኻ ሜና ሲርማናቤ ሜና ናናም ቆኦሻይናቤናንቴ ሃይ!

18.

ጋሎኖ ኦጎኖኻሞ ባርግን ዋዳንካ ዳአን ኮጋሬኻናንቴ ምስክማቴ።

19.

ቤሬ ኦጎኻ አና ብራንቴ ባሪያ ፔን ክዎዳዳኻ ካርስንቴ ካ ዎዳዛራ ሃያንቴ ቤሬ ብራዛራኻሞ ይንካን የክንሣዺማን

ቆልማ ጋሎ ጌጲና ኮዳይ።
20.

ጌጳ እኒ ሮሮናም ክፄድሳድምና እኒ ኤዲ ካላኻሞ ዻቅማሞ፤ ኮዶን ኤና ካማዻዳና ኖ ይናንቴ ይካማዳናናንቴ

ሃማንቴ ኖ ሮሮናም ፄድስዲና።
21.

ዋዳ አጋኻ ኤዲ ካላኻሞ የግያ ‘ክርስቶስ ኮታሪና ክዶ’ ዎይካሞ ‘ኦጎታሪና ክዶ’ ክያምና የአምኒናኖ።

22.

ፖጋሞን ኤና ክርስቶሲናቤ ፖጋሞን ኤና ባሪያሳ አፖን ጌያይናናቤ ዻጳንቴ፤ የራ ሃሚማን ግያንዳናምቤ የራ

ሃሊናቤም አሽካንቴ ኬ ይቻላያዳና ኤና ካማዻዳናም ካውል ሱዳና ኬሱዳይ።
23.

አጋታኻ ፓኻላ ዳማቴ፤ አኻራ ዋዳኖ ኮየስክማ እንታ የናንቴ ጌይዲና።

24.

ቤሬ ዋዳ አጋኻ ጋሎን ኦጎሳ ራስባራ ሓዮኖ ፅፓና ኮፅፓይ፤ አርፒኖኻሞ ሮጲማሞ፤

25.

ኤዚናኻሞ ፖላንባራኻ ቲርካና ኬቲርካይ፤ ፖላንሣ ካንታናኻሞ ዋጃና ኬዋጃይ።

26.

ዋዳ አጋኻ ኤዲ ናሶ ካንታ ጌጲካቤ፣ ጎሺንቤኻ ማታንቴ ሉፒንካ ክናአይንም ሃፓና ኬያፓይ።

27.

ኖ ይሳ ኤርጎን ኤናም ንእሳንቴ፤ ፔንሣ ማራና ኦይድና ባራንካ፣ ፔንሣ ማራሮኻ ካርሳንቴ ፖላንሣ ማራንዛራ ኤና

ክናንቴ ካንዻዳናም ፑኡሻና ኬፑኡሻይ።
28.

ዻይንሣም ባላስን ሃቃስ ካላ ታማርማቴ፤ አንትና ጫጋን ኬካርስናቤ፣ ቃልጶና ኮዳን ኬካርስና ባርግኖ ኮየስካዶንም

የቲህ ዼሳና የዼሳይ፤
29.

ሃያንቴ የራ እግና ሃምማን ኬካርሳዶን የያፒና፤ ክሳ ናእንቶኖ ኮየስካዶንቤ ኖ የሳ ሻንን ካላ ክሳናዶንም ዼስማቴ።

30.

እንታ የናንቴ ጎንዼና እጌያይ፤ የራ እግናሳ ሃምማዛራ ሃርያኖ ኮኖ ሳግማሞ፤

31.

ፖላንቤ ፔንቤ ሳጋና ኬሳጋይ፤ ኮዶን ዼላቅኖ እሳ ሳግማሞ።

ሮራቤ ሳአታቤሳ ናእንቶንም ዼሳዺማሞ
32.

ኮዶንካሞ ሮራ አጋም ዎይካሞ ሳዓታ አጋም ባሪያ ዎምባሳ ኦባራ ጳ ፖላሮን ዳና ኤርጎን ኤና ዎይ ናሳ ዳናኻሞ

ኤዲ ካላኻሞ ዼስማሞ።
33.

አጋታኻ ዋዳስ ሃ ክናአይንም የዼስሞንታኻ፣ የም ማንክማቴ፤ ዋቻዻንቴኻሞ ምስክማቴ።

34.

አጋኻሞ ኦኖን ይሳም ካይስናናንቴ ጋራንቴ፤ ካይስናምኻሞ ኬሳ ዋድማናዛራ አርሳንቴ፤ ዻቅማን ኤያ ዋቻዻንቴ

ክዻቃኔኻናንቴ ኤልቅማንቴ ያአዳ ኤዲና ክታኻይ።
35.

ታ ናንሢ ኤያ ኦኖን እምባ እባንን ዎይካሞ ግዶጋልት ዎይካሞ ባቻና ኬኤሊካ ዎይካሞ ፔንሣ ሶፅሞ አፖ

ክናአይንም የዼስሞንታኻ ዋቻዻንቴ ዻቃንማቴ፤
36.

የዼስማ ናዴ ራታንቴ የዳዃ የም ሃፓን ክጋሬ!

37.

የናንቴ የራ እጌያዳናም ኤና ፓይላ ውልናንቴ ጌያና እጌያይ፦ ዋቻዻንቴ ካልማቴ!”

ኤስኖ የሱስም ዋአቲንካ ቃዻዶኖ
ማርቆስ 14
1.

ፋስካንቤ ባላሻንቤ ባዓላ የስካናንቴ ሮሮ ላማ ኮሽዻና ካህንናሳ ኤና ጋርናቤ ኤና ሙሴ ዳምብን ኡካይናቤ ጋሮኻ

የሱስም የዳንቴ ጎይ ይንካ ኪም ይዴሳያ ዛግቴና ኬዶ።
2.

ሃያንቴኻሞ “ዛርስኖ ዎዛራ ዼላቅ ዛርቦ ዻሳን ኮጋሬኻናንቴ ባዓል ሮሮ ዳን ኮጋሬ” ሃምቴና ክጊያ ኬዶ።

3.

ኖ ቢታንያ ግዶር ሙልካንባን ኤያ ስምኦን ሃንዻያ ኦኖሮጎ ዳርቃንቴ እስምቴ ክዳዃ፤ ሜ ካላ ሻንንሣ ዋችን

ናርዶስ ሃማንቴን ግስንዻን ዋአቲን ጫንቃላማ አልባስጥሮስ ቃርምሽካ ባአንቴ ናእዲና፤ ና ቃርምሻም ዴሳንቴ ክሳ ሜቴሮ
ዋአቲን ይንቅስዲና።
4.

ኤና ኦጎታር ዳናሳ ዋኒ የራኻ ዻጋሳንቴ ክጊያ ይንታ ሃምቴና ኬዶ፦ “ዋአቲንም ሱን ሃርናንቴ ካይሳዼ?

5.

ዲናር ማቶ ማካንሣ ጳባራ ሻንሻንቴ ብሬናም ኤና ኩፕናናንቴ እኒ እማናንቴ ቻላና ቻልዻይ ሃማንቴ ኤስንም ኬ

ጂቢዲና።
6.

ኮዶን የሱስ ይንታና ኬግያ ክያማዶ፦ “ኮም ጋርማቴ፤ ሃርናንቴ ኮም የጋልንሼ? ና የር ፃል እናንቴ ሃይዲና።

7.

ኤና ኩፕና ሮሮ ውል የላማና ኬዳይ፤ ሮራ የዛጋያኻ ኬም ኬልሻናንቴ ቻላና የቻላይ፤ ኮዶን እንታ ሮሮ ውል

የላማ ክንካ ዳማሞ።
8.

ና እናንቴ ሃያናንቴ ይቻልዳግያ ሃይዲና፤ እሳ ዱክንናንቴ ኮዴኻናንቴ ብርሳንቴ ና ኢም ቃዺዲና።

9.

እንታ የናንቴ ጎንዼና እጌያይ፤ ዼላቅን ፃሊን ኮም ፔን ጋላፕንሣ ራቅና ይንግዶር ጌይዻይና ውል ግዶር የራ

ኮያያዳም ይንካ ኮም ዾቅሳንቴ ኮሳ የር ጌያና ጌይዻይ።”
10.

አጋሳ ራስባራ ታማርና ክሳ ታጲ ላማና ግዶር ካላ አስቆሮቱ ፔን ጋንታ ይሁዳ ኪም ሳስካንቴ እማናንቴ ኤና

ካህንናሳ ጋርናዛራ ያእዲና።

11.

ኬኻሞ እግናም ይኤሳራና ዋዝንዺዲና፤ ክናንቴ ብሬ እማናንቴ ናሽዲና፤ አጋታኻ ኪም ይንካ ሳስካንቴ ይእማያ

ዋዳ ልኪ ሃማ ዛግቴና ክዶ።

ጌዻሳ እባንን ዳአንኖ
12.

እያታ ፋስካን ጋንታም ይንካ ማቻዻያ ባላሻን ባዓላሳ ሮራ ካርሳ ጋላ ታማርና ክሳኻሞ ክካላ ናዴ ክግያ፤

“ፋስካንሣ እባንን ዳአኖን ሃናንቴ ሃንታር ዎአሽኬኻናንቴ ሃዛጌ ና?” ኬያማዶ።
13.

ኖኻሞ ታማርና ይሳ ላማም ይንታ ሃማንቴና ክይእሳዶ፦ “ካታማንዛራ ይማቴ፤ ኤዲ ዳንካ ኑንቆን ባስክሳዳ የላማ

ኬራና ክኬራይ፤
14.

ኦና ይዛራ ክአርዳያዛራ ኪም ጫግማቴ፤ ኤያ ኦኖንሣ እምባግያ፣ ‘አስታማራ፣ “እሳ ታማርና ላማ ፋስካንሣ እባን

ዳአኖንም ይንግዶር እሣያ ቾችና ይዎድማያ ራቃ ሃማቴ?” ሃምዲና ሃምማቴ፤
15.

ኖ ኦኖንሣ ኦና ጳባራን ዳ ግዶር ራቅ ዎርሪ ዼጴ ይንግዶር አፓዾዃ ይዳ የናንቴ ዻዋና ክዻዋይ፤ አጋሮ ዎናንቴ

አሽክማቴ።”
16.

ታማርና ክሳኻሞ ዉታንቴ ካታማንዛራ ያእዲና፤ የራ ፓይላ ውል የሱስ ክጌያዳግያ ሃምማንቴ ኬዳዃ ኬ ሃፕዲና፤

ፋስካን ዳአኖንም አሽክዲና።
17.

ኮእባናና የሱስ ታማርና ይሳ ታጲ ላማና ላማ ክንካ ናእዲና።

18.

እሥማናንቴ ዳርቃንቴ ኬዳዃ፤ ኖ ኬግያ “እንታ የናንቴ ጎንዼና እጌያይ፤ የሳ ባክሮ ካላ እላማ ክንካ እሥማያ

አጋ ኢም ሳስካንቴ እማና ክእማይና” ክያማዶ።
19.

ኬኻሞ እልል ጃይዲና፤ ኬ ፓይላ ካላ ካላኻ ክግያ “ኬዳ እንታው እዳይ?” ሃማን ካርስዲና።

20.

ኖ ኬግያ ይንታና ክያማዶ፦ “ታጲ ላማና ግዶር ካላ እላማ ክንካ ሻርቃንሳ ኢሮ አንን አርሳያ አጋ ኖና።

21.

ኤዲ ናሶ ዋርቃትሮ ክሳ ኡካዻዳግያ ያአና ክያአይ፤ ኮዶን ኤያ ኤዲ ናሶም ሳስካንቴ እማያ አጋናንቴ ሃይ! ኤያ

አጋም እኒ አዻዽድምና ክናንቴ ባሺና ኮዳይ።”
22.

ኬእሥምካኻሞ ባላሻንም ቻንቴ ፑጋንቴ ቁንፃንቴ ታማርና ይሳናንቴ እማንቴ፤ “ችማቴ፤ ኮኖ እሳ ዋኖና” ኬግያ

ክያማዶ።
23.

ሻርቃንካሞ ዻሳንቴ ፑጋንቴ ኬናንቴ እምዲና፤ ኬ ፓይላ ውል ኮግዶርካ ውጭዲና።

24.

ሃያንቴ ኬግያ ይንታና ክያማዶ፦ “ኮኖ ኤዲ ውል ናንቴ ይንቅማይኖ ቃሽን ማአስኖ እሳና፤

25.

እንታ የናንቴ ጎንጴና እጌያይ፤ ባሪያሳ ማንግስትሮ ዎይንን አፕን ሃሊን እውጫያ ሮራሳ የስካዛራ፤ ናንሢ ካሳ

ራስባራ እንታ ኮታርካ ውጭማሞ።”
26.

ዋርሳ ዻሳንቴ ቱንሥሮ ዳብሬ ዘይት ጌማርታዛራ ኬ ዉቲዲና።

ጴጥሮስ እንታ ኪም ጴስማሞ ሃንቴ ክዜርማንም የሱስ ብርሳንቴ ጌይድና
27.

የሱስ ኬግያ ይንታና ክያማዶ፤ይንታ ሃማንቴ ዋርቃትሮጎ ኡካዻዳግያ የቲህ ፓይላ እግያ ዎትይ ኪም ዼስማሞ

ሃንቴ ዜርማና የዜርማይ፤ ግሽሞን ኤም ዻና እዻይ እያናካሞ ላልማና ኬላልማይ።’
28.

ኮዶን እዻዺና ዬም ብራንቴ ገሊላዛራ ያአና እያአይ።”

29.

ጴጥሮስካሞ ኤና ፓይላ ሃም ጋራንቴ ኬላልማዳናኻሞ እንታ ሃም ጋራንቴ ይማሞና ክያማዶ።

30.

የሱስካሞ ጎንዼና ሃናንቴ እጌያይ ሶታ ካካ አካራ ባቻና እይ ላማ ኬኤልማ እይ ማካም እንታ ኪም ዼስማሞ

ሃማንቴ ዜርማና ሃዜርማይና ክግያ ክያማዶ።
31.

ጴጥሮስካሞ ሃላማ ክንካ ጃዻያዳናካሞ ካላካሞ እንታ ሃም ካላኻሞ ጋራንቴ ይማሞ ሃማንቴ ጌይዲና ታማርና

ዋንካሞ ፓይላ ኦጎንታ ሃምድና።

የሱስ ጌቴሴማኒ ግዶር ምስክድና

32.

አጋሳ ራስባራ ራቃ ጌቴሴማሰኒያ ሃንዻያዛራና ኬያአዶ፤ የሱስካሞ ይሳ ታማርና ግያ እንታ ቃልቴ እምስኬ የቲህ

ኮታር ዳርቅማቴና ኬግያ ክያማዶ።
33.

ጴጥሮስቤ፤ ያዕቆብቤ፤ የዋንስቤም ይንካ አንሳንቴ ያእድና፤ ካሎን እልል ጃንቴ ቃብማን ካርስድና።

34.

ሃያንቴ እሳ ሳዳኖ እሳ ጃዛራ ካሎን እልል ጃይድና፤ የቲህ ካሮ ዋቻዻንቴ ካልማቴና ኬግያ ክያማዶ።

35.

ሾል ያአግያ ሃያንቴ ኮቻሊማያዳና ዋዳስ አጋ ክካላ ክሳጌኻ ናንቴ ምስካንቴ፤

36.

አባ አባዮ የር ፓይላ ውል ሃናንቴ ኮቻሊማንታኻ፤ ጋላካም እካላንካ ፔግንስማ፤ ኮዶንካሞ እንታ እቃባዳግያ ዳን

ኮጋሬ ሃያ ሃቃባያግያ ኮዴና ክያማዶ።
37.

ማታቴ ክንና ታማርና ክሳ ፓይላ ዎዻንቴ ኬዳዃና ክያፓዶ፤ ጴጥሮስ ግያኻሞ ይንታና ክያማዶ፤ ስምኦን

ያዎዺድው? ሳአት ካላ ናንቴ ኬኬራዻያ ሃም ባሺድው?
38.

ጋሎንዛራ አርዳን ጋራናንቴ ዋቻዻማቴ ምስክማቴ፤ ኡስኖ ሼኪምና ኮዶን ዋኖ ዎሳ ካንታ ቃጃና።

39.

ፕርካሞ ቃልቴ ምስካ እን ብራን ይምስካዳም ማሳንቴ ምስክድና።

40.

ፕርካሞ ማታቴ ክንና አፕ ኬሳ ኮግይዻዃ ዎዻንቴ ኬዳዃና ክያፓዶ፤ የራ ክናንቴ ማስቴይዳናም ኬ ዼስማሞ።

41.

እያ ማክንሳም ናዴ ይንታና ኬግያ ክያማዶ፤ታካሞ ዎዻንቴ የኡኩንሳዳዘራው የዶ? የክድና! ዋዳናኖ የስክድና

ኤዲ ናሶም ሴሶን ኤናሳ አንሮ ሳስካንቴ እማና እንዻይ።
42.

ዻዺማቴ ዎኤ እም ሳስካንቴ እማያ ናእድና።

የሱስም የዳዺዲና
43.

አጋዛራ ሃሳውቴ ክዳዃ ታማርና ክሳ ታዺ ላማና ግዶር ካላ አስቆቱ ፔንጋታ ይሁዳ ናእድና፤ ክላማካሞ ክንካ

ሃልፓንቤ ቁራንቤ የዳንቴን ዳና ካይናሳ ኤና ጋርናቤ ኤና ሙሴ ዳንብን ታማርሳይናቤ ዛርስናሳ ዞንዛና ካላንካ ንእሳዻዳ ኤዲ
ዹፅና ዶኖ።
44.

ሳስካንቴ እማያካሞ እንታ እሱንቃያ አጋ ኖና ኪም የዳንቴ ፃሊ አንስማቴ ሃማንቴ ብርሳንቴ ኬናንቴ ጌይድና።

45.

ይየስካናካሞ አጋዛራ የሱስዛራ ናዴ፤ አስታማራዮ ሃማንቴ ኪም ሱንቅድና፤

46.

ኤናካሞ የሱስም የዳንቴ ዻክድና።

47.

ክካላ ኤና ዎያንቴ ዳና ግዶር ካላ ሃልፓን ጉቻንቴ ካይናሳ ኤና ጋራሳ ካይስታሳ ቃሞን ታክድና።

48.

የሱስ ኬግያ ይንታና ክያማዶ፤ ቃው ኤዲ የዳያግያ ብላ ባቻንቤ ቁራንቤም ባአንቴ እም የዶታው የናአዶ?

49.

ሮሮ ውል ባርዮን ኦኖንሳ እሮ ታማርስቴ የላማ ክንካ እዶን የቲህ እም የዳድምነ፤ዋርቃትሮ የራ ኡካዻዳና

ኬያሜኻ ናንቴ ኮኖ ፓይላ ውል ሃምድና።
50.

ዋዳስ አጋኻ ፓይላ ውል ኪም ጋራንቴ ላልምድና።

51.

ይም ክጫናንቴ ጫርቄ ሾልጮ ዻክዻንቴን ዳ ናሶ ባርሻ ካላ የሱስም ጫግቴና ክዶ። ኤናካሞ ናሳ ባርሻ አጋም

ኬየዳና፤
52.

ጨርቃ ይዻክዻዳም ዻባንቴ ፑርድንቆ ጎብቴ ያእድና።

የሱስ ኤና ብቶን ታካይናሳ ዎትሮ
53.

የሱስም ካይናሳ ኤያ ጋርናዛራና ኬንሳዶ፤ ኦታር ካይናሳ ኤና ጋርናቤ ዞንዛናቤ፤ ኤና ሙሴ ዳምብን ታማርሳይናቤ

ፓይላ ፑጭድና።
54.

ጴጥሮስ ፔጌካ ጫጋዳቴ ኤያ ካይናሳ ጋራ ሞሮንዛራ አርዳንቴ ኦጎታር ኤያ ካይናሳ ጋራሳ ካይስና ላማ ኖን

ሾሊንዻቴና ክዶ።
55.

ካይናሳ ኤና ጋርናቤ ኤና ብቶን ታካይናቤ የሱስም ዴሳናንቴ ኤዲ ክዛራ ማኛሞ ዎያያና ኬዛጋዶ፤ ኮዶንካሞ ኤዲ

ማኝ ሃፓናንቴ ኬ ቻሊድማሞ።
56.

ኤዲ ዹፅ ክዘራ ማኛሞን ኬዎያዶንካሞ አፖ ኬሳ ኪም ጋአድማሞ።

57.

ኤና ዋን ይንታ ሃማንቴና ፖጋሞኻ ክዛራ ኬታርጃዶ፤

58.

ኤያ ካሃ ኤዲ አንካ ባሪያ ኦኖን አሽካዻዶንም ኮሳንቴ ሮሮ ማካንሳ እር ኤዲሳ አንካ አሽካዻድማ ኦኖ አብ ዎይሳና

እዎይሳይና ሃማንቴ ክጌያዶን ዎትይ ኤሳርዲና።”
59.

ኦጎንታ ሃንዾዃ ታኻሞ አፖ ኬሳ ኪም ጋአድማሞ።

60.

ካይናሳ ኤያ ጋራ ዻዸንቴ ክሳ ዎትሮ ዎያንቴ፤ ኤናሳ ሃዛራ ታርጃዻይኖ ኮኖ ሃርቴ? ሃርቴ ኬናንቴ አፖ

ሃማስሞኖ?” ሃማንቴ የሱስ ካላ ኦይሰድና።
61.

ኮዶን የሱስ ታካሞ ጫክ ሃማንቴና ክዶ፤ ካላካሞ አፖ ኬዛራ ማሳድማሞ፤ ኤያ ካይናሳ ጋራ ፕርካሞ ጌዻ ናሳ

ክርስቶስ ያው?” ሃማንቴና ክኦሳዶ።
62.

የሱስካሞ ይኒ እንታና፤ ኤዲ ናሶ ብታሳ ምዛራቅባራ ዳርቃቴ፤ ፖላንሳ ሉፒንካኻሞ ክናአይንም ሃፓና የያፓይና

ክያማዶ።
63.

ኤያ ካይናሳ ጋራካሞ አፓላን ይሳም ሃአሳንቴ ይንታ ክያማዶ፤ ካሳ ኦባራ ማኛሞ ሃሳማ ዎዛጌ?

64.

እርሞና ክሳም የቲህ ኤሳርድና፤ታ የካላ ናንስ ሃር ኮታኬ?”፤ ኬካሞ ዴሳዼ ሃማንቴ አፖ ካላኻ ክዛራ ብቶን

ታክድና።
65.

ዋዳ አጋኻ ኤና ዋን ክዛራ ፓፅን ማማን ካርስድና፤ አፕ ክሳም ክጫንቴ ኪም ፆቅቴ ይንዳ ሃም ዻዳ ሃውቴ

ዎናንቴ ጌይማ!” ሃሚቴና ኬዶ። ካይስናኻሞ ኪም ጫአዳቴ አንስድና።

ጴጥሮስ የሱስም እንታ ጴስማሞ ሃምድና
66.

ጴጥሮስ ግብንሳ ቾባራባራ ክዳዃ ኤያ ካይናሳ ጋራሳ ሜና ካይስና ግዶር ካላ ክዛራ ናእድና፤

67.

ጴጥሮስ ኖን ካሾልዺካ ሃፓንቴ ኪም ላይ ሼዳንቴ ያኻሞ ናዝሬት ግዶር የሱስ ላማ ክንካና ሃዶና ኮያማዶ።

68.

ኮዶን ኖ ሃጌያን ኦጎም እንታ ዼስማሞ እናንቴ አርድማሞካሞ ሃማንቴ ዜርምድና፤ ሃያንቴ ሙዻፖን አርደንዛራ

ያእድና ዋዳን ኦጎካ ባቻና ኤልድና።
69.

ካይስቶኖካሞ ኤና ኦጎታር ዎያንቴ ዳናግያ ኤያ ካኻሞ ኬግዶር ካላ ሃማንቴ ፕርካሞ ጌይድና።

70.

ኮዶን ፕርካሞ ኖ ዜርምድና። ዋዳ ቶካሳካሞ ራስባራ ኤና ኦጎታር ዎያንቴን ዳና ጴጥሮስ ግያ ገሊላ ኤዲ

ሃዶንታኻ ያሃካሞ ኬሳ ካላና ኬያማዶ።
71.

ኮዶን ኖ ኤያ የጌያያ አጋም እንታ ዼስማሞ ሃማንቴ አሺንሻንቴ ኪም አሻንካሞ ካርስድና።

72.

አጋዛራ ባቻ እያ ላንሳም ኤልድና፤ ጴጥሮስካሞ አካራ ባቻ ኬኤልማ እይ ማካም እንታ ኪም ጴስማሞ ሃማንቴ

ዜርማና ሃዜርማይ ሃማንቴ የሱስሳ አፖ ጌያዻዳ ክናንቴ ዾቅ ሃምድና። ሃያንቴ ጌዺ ኤፍድና።

የሱስ ጲላጦስሳ ዎትሮ
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1.

ቡር ዋዳ ካይናሳ ኤና ጋርናቤ ዞንዛናቤ ኤና ሙሴ ዳምብን ታማርሳይናቤ አይሁድናሳ ኤና ብቶን ታካይናቤ ፓይላ

ክንካ ሃሳዋንቴ የሱስም ዻኻንቴ አንሳቴ ቃልቴ ጲላጦስ ናንቴ ሳስካንቴ እንዺድና።
2.

ጲላጦስካሞ ያ አይሁድናሳ ብታው? ሃማንቴ ኦይስድና፤ የሱስካሞ ያ ጌይድና፤ ሃማንቴ ክናንቴ ማስድና።

3.

ካይናሳ ኤና ጋርናካሞ የር ዹፅካ ኪም ቤርንስድና።

4.

ጲላጦስካሞ ሃርቴ ይናንቴ አፖ ሃማስሞኖ? ኤና ሃም የር ዹፅካ ቤርንስቴና ኬዶ ሃማንቴ ፕርካሞ ኦይስድና።

5.

ኮዶን የሱስ አፖ ካላካሞ ማሳድማሞ ጲላጦስ ናንቴ የር ዋና ማትድና።

6.

በዓልን ዋዳንካ ዛርስንሳ ኬናንቴ ቡልዼኻ ናንቴ ዻክን ኤያ ኬዛጋያ ቡልዻያ ዳምብ ኬሳ ዳይድና።

7.

ዋጭንካ ሃማንቴ ኤና ኤዲን ዴሳዳ ጋሮን ኤና ላማካሞ ክንካን ዻካዻዳ ባርባን ሃማንቴን ግስንዻያ ኤዲ ካላ

ዳይድና።
8.

ዛርስኖ ናዴ ሌሌ ዻዻዳግያ ኬናንቴ ሃይዼኻናንቴ ጲላጦስም ምስክድና።

9.

ጲላጦስኻሞ አይሁድናሳ ብታም የናንቴ እቡሌኻናንቴ ዛጋው የዛጋይ?” ሃማንቴ ኬካላ ኦይስድና።

10.

ኦጎኖካሞ ካይናሳ ኤና ጋርና የሱስም ይናንቴ ሳስካንቴ ኬእማዶኖ ጋሮ ኮዶንም ይዼሳዶንታኻና።

11.

ኮዶን ኤና ካይናሳ ጋርና ራቃ ክንታሮጎ ባርባንም ኬናንቴ ቡጴካናንቴ ዛርስን ላማ ክንካ ዋሳውዲና።

12.

ጲላጦስ ፕርካሞ ታ ናንስ አይሁድናሳ ብታ ሃማንቴ የጌያያም ሃስ እያዬኻ ናንቴ የዛጌና? ኬግያ ክያማዶ።

13.

ኬ ፍርካሞ ዝቲማ ሃማንቴ እላቲድና።

14.

ጲላጦስካሞ ሃርናንቴ? ሃርቴ የራ ዛርባ ክሴሳዳና ኬግያ ክያማዶ። ኮዶን ኬ ካሎን ዝቲማ ሃማንቴ እላቲድና።

15.

ጲላጦስካሞ ዛርስንም ዋዝንሳናንቴ ባርባንም ኬናንቴ ቡልድና፤ ኮዶን የሱስም ዻይሳንቴ ዝታዼኻንቴ ሳስካንቴ

እምድና።

ዎታዳርና የሱስም አልንስድና
16.

ዎታዳርና ኘራይቶሪዮን ሃንዻያ ራቃዛራ ኤያ ፔንሳ ብታ ሞሮንዛራ ኪም አንስድና፤ ሳራውትናም ፓይላ ራቅ

ካላዛራ ኬፑእሻዶ።
17.

አፓላን ዛዎን ኪም አርስሳንቴ ኡኩምን ጋሊግያ ቁራንቴ ክሳ ሜቴሮና ኬያዶ።

18.

ሃያንቴ አይሁድናሳ ብታ ፃልኖ ሃንቴ ኮዴ!” ሃንቴ ኬ ኪም ጌስዲና።

19.

ኬ ሜቴ ክሳም ቴሌኻ ዻይዲና ፓፅንካሞ ክዛራ ማማዺድና፤ ኮንፓርሳንቴ ኬ ክናንቴ ጉንስንዺድና።

20.

ኪምካሞ አሊንሳንቴ ራስባራ አፓላን ዛዎን ክዛራዶን ቻንቴ አፓላን ክኖንም ኪም አርስሳዺድና፤ ኪም

ዝታናንቴኻሞ አንሳዺድና።

የሱስም ዝታዻኖ
21.

አሌክሳንድሮስቤ ሩፎስቤ እንባ ስምኦን ሃንዻያ ቀሬና ፔን ኤዲ ካላ ገጠርን ባራ ክንካ መስቀልንም ክቤኤኻናንቴ

ኪም ኬ እሽክንሲድና።
22.

ሃንቴ የሱስም ራቃ ዎካልሳ ሜቴን ጉሳ ሃንቴን ግስንዻያ ጎልጎታዛራና ኬአንሳዶ።

23.

ከርቤን ላማ ዎርሳጳዶን ሃቃስ ወይና ዝአንም ኬ ክናንቴ እንዺድና፤ ኮዶን ኖ ውጫዲማሞ።

24.

ሃያንቴ ኪም ዝታዺድና፤ኬዛራ የስካያ ኮዶንም ዼሳናንቴ ቡክና ኬዻባዶ አፓላን ክሳም ኬ ኪም ካሺዲና።

25.

ኪም ኬዝታን ዋዳኖ አካራ ቡርንሳ ሳዓት ማካንቤ ግዶርና ኮዶ።

26.

ዋርቃታ ኪም ይንካ ቤርንሳዻ አይሁድናሳ ብታ ሃማያና።

27.

ክላማ ክንካ ኤዲ ድብ ላማም ካላም ክሳ ምዛቅባራ ዋም ክሳ ዋርካታባራ ሃያንቴ ዝታዺድና።

28.

አና ዋርቃትናሳ ኤና ጋሮን ኤናላማ ኪም ፓይዳዺድና ሃንዻዶኖ ጎያ አጋኻ ሃምድና።

29.

ኤና ጎይንካ ሳጋይናካሞ ሜቴ ይሳም ጁግቴ እርሞ ዹፅ ኪም እራንቴ ይንታካሞና ሃምቴ ኬዶ፤ ሃያ ሃፓዳይ!

ባርዮን ኦኖንም ኮሳንቴ ሮሮ ማካንሳ እሮጎ አሽካያ ያና፤
30.

ይንዳ ናንስ መስቀልን ባራን ሃንቻንቴ ሃም ዻአሽማ።”

31.

ሃያንቴ ካይናሳ ኤና ጋርናቤ ኤና ሙሴ ዳንብን ታማርሳይናቤ ኪም ቦዋንቴ ክግያ ይንታና ኬያማዶ፤ ኤና ዋንም

ዻአሽድና፤ ኮዶን ይም ዻአሻናንቴ ቻላዲማሞ።
32.

ዎትይኻሞ ሃም ዎአምኔካናንቴ ካ ክርስቶስ ያካ እስራኤልና ብታ ይንዳ መስቀልሮካ ክያንቼ። ኤና ክላማ

ዝታዻዳናካሞ ይንታ እርሞ ዹፅካ ኪም እርቴና ኬዶ።

የሱስሳ ዴንጲኖ
33.

ሳዓታ ላኻ ካርሳንቴ ሳዓታ ሳልዛራ ፔ ሁል ግዶር ፅፓ ማትድና።

34.

ሳዓታ ሳል ኮማታና የሱስ ኤሎሄ፤ኤሎሄ፤ላማ ሰባቂታኔ?” ሃማንቴ ናቅስ ይሳም ዼግ ሃንቴ እላትድና፤ ዎካልና

ክሳካሞ ጌዻዮ ጌዻዮ ሃርናንቴ እም ሃጋራዴና ሃንፓዶ።
35.

ኤና ኦጎታ ዎያንቴን ዳና ግዶር ዋን እግናም ይኤሳራና ኤልያስምና ክግስማይና ኬያማዶ።

36.

ሃያንቴ ኤዲ ካላ ይርካ ቃልቴ ወይንን ዝአን ጋአዶን ፕራኻ ሃያንቴ ክውጬ ካናንቴ የሱስ ናንቴ እምድና፤

ሃያንቴ ይንዳ ጋርማቴ ኤልስ ናዴ ኪም ክያንችሻም ዎያፌና ክያማዶ።
37.

የሱስካሞ ናቅስ ይሳም ዼግ ሃያንቴ እላታንቴ አጋዛራ ሳዳን ታክዲና።

38.

ባርዮን ኦኖንሳ አፓላኖ ጋዳን ዻኻዻዶ ዻኻ ቻንቴ ላይ ቾሆ ቱንስንዛራ ራቅ ላማ ኪም ካሺዲና።

39.

የሱስካ ልክ ዎያንቴን ዳ ፖሊስናሳ ማቶናሳ ኤያ ጋራ ኦጎንታ እላታንቴ ሳዳን ክታኻዶን ይያፓና ኤያ ካሃ

ጎንዼንባ ባሪያ ናሳና ክያማዶ።
40.

ዋዳን ኦጋኻ ሜና ፔጌ ዎያንቴ ሼድቴና ኬዶ፤ ኬሳካሞ ባክሮጎ መግዳላዊት ፔን ጋይኖ ማርያምቤ ያዕቆብ ሾላቤ

ዮሳ እንዳን ማርያምቤ ሃንቴ ሰሎሜኻሞ ኬላማ ዳይድና።
41.

ሜና እግና ገሊላ ግዶር ኪም ጫጋይና ክናንቴ ዋድምቴን ዳናቤና፤ ሃያንቴ ክላማ የሩሳሌም ዛራ ሜና ዹፅና

ናአዳና ዋን ዳይድና።

የሱስም ዱካዺዲና
42.

ፔኖ እባናዳቴ ንቴና ኮዶ ኡኩን ሳን ሮራ ናንቴ ይንካ ሼካዻያ ሮራ የስክድና፤

43.

ኤና አይሁድናሳ ብቶን ታካይና ግዶር ካላ ባሪያሳ ናእንቶን ዋዳንም ካሊቴንዳ አርማትያስ ፔን ጋንታ ዩሴፍ

ዎይላም ዋቻዻንቴ ጲላጦስ ካላ ቃልቴ የሱስሳ ዋንም ምስክድና።
44.

ጲላጦስካሞ ኦጎንታ ይርካ ክጃዶን ይኤሳራና የርሽድና፤ፖሊስናሳ ማቶናሳ ጋራም ግስማንቴ ክጃዃ ሳዓት ሜም

ኮዬስካዶንም ኦይስድና፤
45.

ክጃዶንም ፖሊና ማቶናሳ ጋራኻላ ኤሳራንቴ ዋን ክሳም ዩሴፍ ናንቴ እምድና።

46.

ዩሴፍካሞ ዋን ክሳም ሃንቺሻንቴ አፓላንካ ሳራንቴ ላይታሮካ ዱክን ኦሎን ኮይዻዶንሳ እሮጎ ዱክድና፤ ኦሎንሳ

አፖንኻሞ ሱንካ ሹፑድና።
47.

ማግዳላዊት ፔን ጋይኖ ማርያምቤ ዩሳ እንዳን ማርያምቤ ሃንታር ዱክቴ ኬዶን ሼድቴና ኬዶ።

ዴንጲሮኻ ዻዺዲና
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1.

ኡኩንሳን ሮራ ክሷጓዃ ራስባራ መግዳላዊት ፔንጋይኖ ማርያምቤ ያዕቆብ አንዳን ማርያምቤ ሰሎሜቤ ቃልቴ

የሱስሳ ብሽንም ቃዻናንቴ ዋአትና ኬሻናዶ።
2.

ሳንታሳ ሮራ ካርሳጋላ አካራ ቡር ዋዳ ሓያሳ ውታሃ ዱክን ራቅንዛራካሞ ይቴ ዳንቴ፤

3.

ዱክንሳ ሙልዻፖሮኻ ሃውቴ ዎናንቴ ሱንንም ውንኩርሳያ?” ሃማንቴ ክንካ ሃሳውቴና ኬዶ።

4.

ካቺ ሃማንቴ ኬሼድና ሱንኖ ጌዾኖ ዱክንሳ ሙዻፖሮኻ ውንኩርስማንቴ ኮዳዃና ኬያፓዶ።

5.

ዱክንሳ እንዛራ ኬአርዳ ኤዲ ጋር አፓላ ጫውል አርሳዳ ምዛራቅባራ ዳርቃንቴ ክዳዃ ሃፓንቴ ኬ ቃስምድና።

6.

ኮዶን ኖ ኬግያ ይንታና ክያማዶ፤ የቃስምናኖ፤ የዛጋያ ዝታዻዳ ናዝሬት ጋንታ የሱስና ኖ ዻዺድና ኮታር ቆልማሞ

ኪም ራቃ ይንግዶር የዎዳዳ ካሼ።
7.

ኮዶንካሞ ቃልቴ ክሳ ታማርናቤ ጴጥሮስቤ ናንቴ ዬም ብራንቴ ገሊላዛራ ያአና ክያአይ፤ የናንቴ ይጌያዳግያ ኦጎታር

ኪም ፓና የያፓይ ሃማንቴ ኬናንቴ ጌይማቴ።”
8.

ሜናኻሞ ቃስማንቴ ግባዛዳቴ ዱክን እሮኻ ጎብቴ ውትድና፤ ኩርቲንዻንቴ ይዶንታካ ኤዲ ናንቴ የር ካላኻሞ

ጌያድማሞ።
9.

ሳምንታሳ ሮራ ካርሳጋላ ቡርን ዴንዼን ባራ ይዻዸዶንሳ ራስባራ፤ ኤስን ይንዛራን ቤሮ ሶዻን ይቡልዶን

መግዳላዊት ፔን ጋን ማርያም ናንቴ ብራንቴ ሃፕንዺድና።
10.
ጌይዲና።

ና ቃልቴ ኤና አና ክላማን ዳና ቃብምቴ ኬኤፕካ ሃፓንቴ ኖ ሳዳንካ ክዶንቤ ኪም ይያፓዶቤም ኬናንቴ

11.

ኮዶን ኬ ኮም አምናድማሞ።

12.

አጋሳ ራስባራ ይሳ ታማርናሳ ላማ ናንቴ ጋጣርንዛራ ኬይካ ኤዲ አብግያ ማታንቴ ኬላማ ኬርዲና።

13.

ኬ ማታቴ ናዴ እግናም ታማርና ክሳ ዋን ናንቴ ጌይድና፤ ይያማን ታማርና ዋን ኬም አምናድማሞ።

14.

ሃያንቴ ታማርና ክሳ ታዺ ካላና ናንቴ ፑጫንቴ እስምቴ ኬዳዃ ሃፕንዺድና፤ዴንዺንባራ ክዻዸዾሳ ራስባራ ኤና

ኪም ሃፓዳናሳ የራ ጌይጳዳናም ኬአምድሞንታኻ፤ ኬአምድማኻቤ ኬሳ ዎይላምሳ ዛርሞንኻ ኬዛራ ዋጭምዲና።
15.

ይንታካሞና ክግያ ክያማዶ፤ ፔን ጋላፒን ሁልዛራ ይማቴ ወንጌልም ኤና ውል ናንቴ ታማርስማቴ፤

16.

ኤያ አምናዳ ኑንቆንካ ሻይጳዳ ዻቃና ክዻቃይ ኮዶን ኤያ አምናድማዛራ ብቶን ታካና ታካዻይ።

17.

ኤና አምናዳናም የራ ክና ኬም ጫጋና ኬጫጋይ፤ እሳ ናብንካ ቤሮናም ቡላና ኬቡላይ አፖ ሃልካሞ ዼላቃና

ኬዼላቃይ፤
18.

ጉኖንካሞ አንካ ይዳና ኬዬዳይ፤ የር ኤዲም ዴሳያ ኬውጭና ኬዛራ የር ዛርቦ የስክስማሞ፤ አንን ይሳም ኤና

ሃጂሞናዛራ ኬዎዲና ኬ ፓሻና ኬፓሻይ።
19.

ጌዻ የሱስ ክናም ኬናንቴ ጌያንቴ አጋዛራ ፖላንዛራ ዻዺድና፤ ባሪያሳ ምዛቅባራ ዳርቅድና።

20.

ሃያንቴ ታማርና ናዴ ራቅ ሁል ግዶር ታማርስድና፤ ጌዻካሞ ኬንካ አሽክቴና ክዶ፤ ኬሳ ታማርንካ ሃማንቴ የራ

ሃምቴን ዳናካ ጌዻሳ አፖኖ ኤና ዛራ አሽክቴና ኮዶ።

