የሱስ ኤያ ኤላስም ፓሽሽዲና
ማርቆስ 2
1.

የሱስ ሮሮ ቶኻሳ ራስባራ ቅፍርናሆምባራ ክማታዶንቤ ኦኖንዛራ ክአርዳዶንቤም ዛርስኖ ኤሳርዲና።

2.

አጋታኻ ሙልዻፖንሳ ጳልባራ ካውል ራቅ ኮሳ ካይሳዻዛራ ዛርስኖ ፑጭዲና፤ ኖ ባሪያሳ ዼላቅንም

ኬናንቴ ጌይዲና።
3.

ኤዲ ቶኻ ዋኒካሞ ኤዲ ኤላ ካላም ኤዲ ኦይድካ ባአሳንቴ ክዛራ ኬ ናእዲና።

4.

ዛርስንሣ ዹፃሞንካ ሃማንቴ የሱስ ይዶንዛራ አርዳናንቴ ኬ ይቻልዲሞንታኻ፤ ኦኖንሣ ዱሪንም ኖ

ክዳባራ ዻሳንቴ፤ ኤያ ኤላስሳ ሻላን ይንዛራ ክዎዻዶንም ፑላንካ ኬ ሃንቺሺዲና።
5.

የሱስ ኬሳ እምናትን ሼዳንቴ፣ ኤያ ኤላስግያ፤ “ናሳኻ፣ ሴሶን ሃሳም ሃናንቴ ጋርዺዲናና!”

ክያማዶ።
6.

ኦጎታር ኤና ዋኒ ዳርቃንቴ ዳና ሙሴ ዳምብን ኡካይና የራ እግናም ይሳ ዎይላሚንካ ቃብቴ፤

7.

“ኤያ ካ ሃስ ኦጎንታ ክያሜ? ባሪያም ኢሪቴ ኮኖ ክዶ! ባሪያ ካላስሳ ኦባራ ሴሶንም ሺእሻናንቴ

ቻላያ ሃውቴ?” ሃማንቴ ኬ ቃቢዲና።
8.

የሱስካሞ አጋዛራ ይሳ ዎይላሚንካ የራ ኬቃባዳናም ዼሳንቴ፤ “ሃስ ኦጎንታ የቃቤ?

9.

ኤያ ኤላስግያ፣ ‘ሴሶን ሃሳም ሃናንቴ ጋርዺዲና’ ሃንዻያቤ፤ ‘ዻጳንቴ ሻላን ሃሳም ባአቴ ይማ’

ሃንዻያቤሳ ባዳስ ሃማቴ?
10.

ኮዶንካሞ ኤዲ ናሶ ፔን ኮሮ ሴሶንም ሺእሻናንቴ ክሳ ጌጳሞ ኮዶንም የቲህ ዼስማቴ ሃማንቴ ኤያ

ኤላስግያ፤
11.

“ዻጳንቴ፣ ሻላን ሃሳም ባአንቴ ሃሳ ኦኖንዛራ ይማና” ክያማዶ።

12.

ኖኻሞ ዻጳንቴ ኤና ፓይላ ኪም ኬሼዲካ ሻላን ይሳም ባአንቴ ያእድና፤ ኤና ራቃሮ ዳና የራ

ሃማዳ ኬናንቴ የር ዋና ክማቷኻ፤ “የር ካግያማ ካላካሞ ዎቲይ ሃፓንቴ ዼስማሞ!” ሃማንቴ ባሪያ ናንቴ
ጎሺን እምዲና።

ሌዊም ግስዻዶኖ
13.

የሱስ ፕርካሞ ኛፓስንሳ ዴሞንዛራ ያእዲና፤ ዛርስኖካሞ ዼፒካ ክዛራ ናእዲና፤ ኖኻሞ ኬም

ታማርስዲና።
14.

ኦጎኻኻሞ ክሳግና እልፍዮስ ናሳ ሌዊይ ግብርን ይንግዶር ፑእሻዻን ራቅሮ ዳርቃቴ ክዳዃ

ሃፓንቴ፤ “ኢም ጫግማና!” ክያማዶ። ኖኻሞ ዻጳንቴ ኪም ጫግዲና።
15.

የሱስ ሌዊይ ኦኖሮጎ ዳርቃንቴ እሢምቴ ክዳዃ፤ ኤና ግብርን ጎራይናቤ ሴሶን ኤናቤኻሞ ኪም

ይጫጋዶንታኻ፤ የሱስቤ ክሳ ታማርናቤ ላማ ክንካ እሢምቴና ኬዶ።
16.

ፋራሳዊይና ግዶርካ ኤና ሙሴ ዳምብን ኡካይና፤ ኖ ሴሶን ኤናቤ ኤና ግብርን ጎራይናቤ ላማ

ክንካ ክእሢምካ ይያፓና፤ ታማርና ክሳግያ፣ “ኤና ግብርን ጎራይናቤ ሴሶን ኤናቤ ላማ ክንካ ሃርናንቴ
ክእሢሜ?” ሃማንቴና ኬኦይሳዶ።
17.

የሱስካሞ የራ ኬጌያይናም ኤሳራንቴ፤ “አኪምን ይናንቴን ይዛግሳይና ኤና ሃጂሞናና፤ ኤና

ጫንቃል ሃምና ናንቴ ትማሞ። እንታ ሴሶን ኤና ግስማናንቴና እናአዶ፤ ኤና ጋዛናም ግስማናንቴ እንታ
ናኣድማሞና” ኬግያ ኬያማዶ።

ቶሮንዻን ጎይንባራ ኦይሶኖ
18.

የዋንስሳ ታማርናቤ ፋራሳዊይናቤ ባሪያም ቶሮንዻንቴና ኬምስካይ፤ ኤዲ ዋኒካሞ ናዴ የሱስ ግያ፤

“የዋንስ ታማርናቤ ፋራሳዊይና ታማርቤ ባሪያም ቶሮንዻንቴና ኬምስካይ፤ ታማርና ሃና ይናንቴን ባሪያም
ቶሮንዻንቴ ሃርቴ ኬምስክሞኖና?” ክግያ ኬያማዶ።
19.

የሱስካሞ ኬግያ ይንታና ክያማዶ፦ “ኡታስ ኬላማ ክንካ ክዳዃ ክሳ ሃርያና ቶሮንዻው

ኬቶሮንዻይ? ኡታስ ኬላማ ክንካ ክዳዃ ቶሮንዻናንቴ ኬ ቻሊማሞ።
20.

ኮዶን ኡታስም ይንካ ኬኻላንካ ቻዻይን ዋዳኖ ናአና ኮናአይ፤ ናንሢ ዋዳስ አጋኻ ኬ ቶሮንዻና

ኬቶሮንዻይ።
21.

አፓላ ጌቾዛራ ጫርቄ ሃሊ ዎዳንቴ ኤዲ ጋራያ ቆልማሞ፤ ኮዶን አጋንታ ሃይዺና ጫርቃ ሃላ

አፓላ ጌቻም ሃአሳና ክያአሳይ፤ ሃአማኻሞ ካልሎን ዎርራና ክዎርራይ።
22.

ሃያንቴኻሞ ዎይንን ዚአን ሃሊን ዳ ጌቾር ኤዲ ካያ ቆልማሞ፤ አጋንታ ሃይዺና ዎይንን ዚአኖ

ዳን ጳአሳና ኮጳአሳይ፤ ዎይንን ዚአንቤ ዳንቤኻሞ ሲያና ኬሲያያ። አጋታኻ ዎይንን ዚአኖ ሃሊን ዳ ሃሊ
ግዶርና ካዻይ።

የሱስ ኡኩንሳን ሮራሳ ጌጲና
23.

ኡኩንሳን ሮራጋላ የሱስ ሃሚንሳ ኢንካ ክሳጋን፤ ክላማ ይቴን ዳና ታማርና ክሳ ትሻን ቁንፃን

ካርስዲና።
24.

ፋራሳዊይናኻሞ፣ “ኡኩንሳን ሮራጋላ የርን ማርዻዶንም ሃርናንቴ ኬያዬ?” ሃማንቴ ኪም

ኦይስዲና።
25.

ኖ ኬግያ ይንታና ክያማዶ፦ “ዳውት ይዳቃዻዳ ዋዳስካ እሢማናንቴ ይዛጋና ኤና ይላማን ዳና

ላማ ክንካ ክያያዳናም የቲህ ዋርቃትሮ ናባባዳዬው?
26.

ካህንናሳ ጋራ አብያታር ዋዳንካ ባሪያሳ ኦኖንዛራ አርዳንቴ ካህንና ሶጎ ኬእሤኻናንቴ ጌይዻዶንም

ዳአኖን ጫራጚን ይናንቴ እሣንቴ ኤና ይላማን ዳናናንቴ እምዲና።”
27.

ፕርካሞ ኬግያ ይንታና ክያማዶ፦ “ኡኩንሳን ሮራም ኤዲ ናሶ ናንቴና ዎዳዻዶ፤ ኤዲ ናሶም

ኡኩንሳን ሮራ ናንቴ ዎዳዻዲማሞ።
28.

አጋታኻ ኤዲ ናሶ ኡኩንሳን ሮራሳ ብታና።”

