ኑንቆንካ ሻያያ የዋንስሳ ታማርኖ
ማርቆስ 1
1.

ባሪያ ናሳ የሱስ ክርቶስሳ ሜርሜርን ፃሊንሣ ካርስኖ።

2.

ኤያ ባሪያሳ አፖን ጌያያ ኢሳያስካ ይንታ ሃማንቴ ኡካዺዲና፦ “ሃሳ ጎይንም ሃናንቴ ቡላያ እሳ

ኤርጎን ኤያም ሃሳ ብራሮ ይእሳና እይእሳይ፤
3.
4.

ኖኻሞ ‘ጌጳሳ ጎይን ቡልማቴ፤ ጎይን ክሳምካሞ ፒሽክሽማቴ’ ሃማንቴ ዳራሮጎ እላታያ ናቅሳና።”
አጋታኻ ኑንቆንካ ሻያያ የዋንስ ዳራሮጎ ኤናም ሻያዳቴቤ ኬሳ ሴሶንባራ ባሪያዛራ ኬማቴኻናንቴ

ኤናም ሴሶንባራ ማሳን ሻዮንም ታማርሳዳቴ ናእዲና።
5.

ይሁዳ ፔናቤ፣ የሩሳሌም ኤና ፓይላቤ ክዛራ ናዴ ሴሶና ይሳም ጌይቴ ዮርዳኖስ ሌኤሮጎ የዋንስካ

ሻይዺዲና።
6.

የዋንስ አፓላኖ ክአርሳይኖ ጋማላ ሲትርካ አሽካዻዳና፤ ካርናሮ ይሳ ቃልሺና ክዻክዻይ፤ ዳአኖ

ክእሣይኖ ሳርን አይኮንቤ ቆዋንቤና።
7.

ታማሪኖ ክሳካሞ ይንታና፦ “እንታ ኩፕ ሃማንቴ ይንሣ ዱጙርንሣ ካትን ቡላናንቴ እቻልማ ኤያ

እሳ ሳጋ እሳ ራስባራ ናአና ክናአይ፤
8.

እንታ ዬም ኑንቆንካና እሻያይ፤ ኮዶን ኖ ዬም ኡስን ጋዛንካና ክሻያይ” ሃማያና።
የሱስም ሻይዻዶንቤ ሜሻሳ ኦይሶናቤ

9.

ዋዳ አጋኻ የሱስ ገሊላ ፔንሣ ናዝሬት ካታማስ ግዶርካ ዮርዳኖስ ሌኤንዛራ ናዴ የዋንስካ

ሻይዺዲና፤
10.

ኑንቆሮኻ ክውታዶን ዋዳንካ ፖላኖ ኮቡልሟዃ ኡስኖ ጋዛኖ ዎሌግያ ማታንቴ ክዛራ ኮያንችካ

ሃፕዲና።
11.

ዋዳስ አጋኻ “ናሳ እሳ እናሻያ ያና፤ እንታ ሃንካ ዋዚንዻና እዋዝንዻይ” ሃማያ ናቅስ ፖላሮኻ

ኤሳርምድና።
12.

አጋዛራ ኡስኖ ጋዛኖ ዳራንዛራ ኪም አንሢዲና፤

13.

ዳራሮኻሞ ሜሺ ኪም ጎይ ጶርጋዳ ይእሳናንቴ ኦይሶኻ ጋሊንሺቴ ሮሮ ኦይዲታም ካፕዲና፤ ዳብና

ላማኻሞና ክዶ፤ ባሪያሳ ኤርጎን ኤናኻሞ ክናንቴ ዋድምዲና።

ታማርና ብራናም ካንዻዶኖ
14.

የዋንስኻሞ ዻክን ኦኖን ክአርዳዃ ራስባራ የሱስ ባሪያሳ ዼላቅን ፃሊንም ጌያዳቴ ገሊላዛራ

ቃልቴ፤
15.

“ዋዳኖ የስክዲና፤ ባሪያሳ ማንግስትኖ ሳንዲና፤ ዬሳ ሴሶንባራ ማትማቴ፤ ባሪያሳ ዼላቅን ፃሊንም

አሚንማቴ!” ሃማንቴ ጌይቴና ክዶ።
16.

የሱስ ገሊላ ኛፓስንሣ ዴሞንካ ይሳጋን ዋዳንካ፣ ስምኦንቤ እንዳን ናሳ እንድርያስቤ ካራን

ኤማይና ይዶንታኻ ኜፑቴይና ይሳም ኛፓስሮጎ ጳብቴ ኬዳዃና ክያፓዶ።

17.

የሱስካሞ ኬግያ፣ “ኢም ጫግማቴ፤ ዬም ኤናም የኤሜኻና እያያይና” ክያማዶ።

18.

ኬኻሞ አጋዛራ ይሳ ኜፑቴይናም ጋራንቴ ኪም ጫግዲና።

19.

ሾሊ ይሳጋና ዘብዲዮስ ናና ያዕቆብቤ እንዳ ናሳ የዋንስቤ ጋግሮ ዳኣንቴ ይሳ ኜፑቴይናም አሽክቴ

ኬዳዃ ሃፓንቴ፡20.

አጋዛራ ኖ ኬም ግስምዲና። ኬኻሞ እምባም ክሳ ዋድማን ኤና ላማ ጋጊንዛራ ጋራንቴ ኪም

ጫጋቴ ያእዲና።

የሱስ ኡሳ ዛርባም ቡልዲና
21.

ሃያንቴኻሞ ኬ ቅፍርናሆምዛራ ያእዲና፤ አጋዛራ የሱስ ኡኩንሳን ሮራጋላ አይሁድናሳ ምስኮን

ኦኖንዛራ አርዳንቴ ታማርሳን ካርስዲና።
22.

ኖ ኤና ዋርቃትን ኡካይናግያ ጋራንቴ ኤዲ ብትግያ ክታማርሳዶታኻ ዛርስኖ ታማርን ክሳም

የርሺዲና።
23.

ዋዳ አጋኻ ኦጎታር አይሁድናሳ ምስኮን ኦኖንሣ ኢሮ ይንዛራን ኡሲን ዛርቦን ይዳ ኤዲ ካላ ይንታ

ሃማንቴ እላትዲና፤
24.

“ናዝሬት ጋንታ የሱስ፣ ያ ዎኻላ ሃራ ዛጌ? ዎም ካይሳናንቴው ሃናአዶ? እንታ ያ ሃው ሃዶንም

ዼስዲና፤ ያ ባሪያሳ ጋዛሲና!”
25.

የሱስካሞ፣ “ላይ ዳማ፤ ክባራንካ ውትማ!” ሃማንቴ ኦይትዲና።

26.

ኡሳ ዛርባኻሞ ኤያም ካንታኻ ዻባንቴ ዳርጊሳንቴ ካልሎን ጌጲ እላታንቴ ክባራንካ ውቲዲና።

27.

ዛርስኖ ፓይላ የርሻንቴ፣ “ኮኖ ዳባኻርቴ? ኮኖ ታማር ሃሊ ብታሞ ጋንቲና! ኡስን ዛርቦናም

ካዉል ጎራና ክጎራይ፤ ኬኻሞ ክናንቴ ኤሳራና ኬኤሳራይ!” ሃማንቴ ክካላ ኦይስምዲና።
28.

አጋዛራ ኜሙቲኖ ክሳ ገሊላ ዴሞሮ ራቅና ዳና ውልዛራ ሻምዲና።

የሱስ ኤዲ ጱፅ ፓሽሽዲና
29.

አጋዛራ አይሁድናሳ ምስኮን ኦኖንባራ ኬ ይውታና፤ ያዕቆብቤ የዋንስቤ ላማ ክንካ ስምኦንቤ

እንድርያስቤ ኦኖንዛራ አርድዲና።
30.

ስምኦን ባይስኖኻሞ ግባዛንቴ ዎዻንቴና ኮዶ፤ ኮሳ የር ክናንቴ ጌይዺዲና።

31.

ሃያንቴ ኖ ኮዎዻዶን ራቅንዛራ ቃልቴ፤ አኒን ኮሳም የዳቴ ዻሲዲና፤ ግባዛኻሞ ኮም ጋርዲና፤

አጋዛራ ና ዻጳንቴ ኬናንቴ ዋዲማን ካርስዲና።
32.

ሃያኻሞ ክዋዃ እባንን፣ ሞሮና እግና ኤናኻሞ ኤና ሃጂሞናቤ ኤና ቤሮን ይዳናቤም ፓይላ ክዛራ

ባአቴ ናእዲና።
33.

ካታማን ዛርስኖ ፓይላ ኦና ይንግዶር ክዳሳ ሻኒሮ ፑጫንቴና ኮዶ።

34.

ኖ ኤዲን ሃጂሞን ዋና ዋናን ካዶን ጱፂንም ፓሽሽዲና፤ ቤሮ ጱፂካሞ ቡልዲና፤ ኮዶንካሞ ቤሮና

ኖ ሃው ክዶንም ኬዼሳዶንታኻ ኪም ፑራን ኬጋሬኻናንቴ ማርዲና።

የሱስ ኤዲ ይቆልማ ራቅዛራ ቃልቴ ምስክዲና

35.

የሱስ አኻራ ፔኖ ኮሦፅማ ዻጳንቴ ኦኖሮኻ ዉታንቴ፤ ራቅ ኤዲ ይቆልማ ካላዛራ ቃልቴ ምስካን

ካርስዲና።
36.

ስምኦንቤ ሃርያናቤኻሞ ኪም ጫጋንቴ ዛጋን ካርስዲና፤

37.

ኪም ይያፓዶን ዋዳንካ፤ “ኤዲኖ ፓይላ ሃም ዛጋና ኮዛጋይና” ክግያ ኬያማዶ።

38.

ኖ ኬግያ፣ “ኮታርካ ዻጳንቴ ሞሮና ኮታ ፄዲን ዳናዛራ ዌኤ፤ ኦጎታርካሞ ቃልቴ እጌዬ፤ እንታ

ይናንቴ እናአዶኖ የራ ካናንቴ ኮዶንታኻና” ኬግያ ክያማዶ።
39.

አጋታኻ አይሁድናሳ ምስኮን ኦኖናዛራ አርዳንቴ ታማርስቴቤ ቤሮናቤም ቡልቴ ገሊላ ፔኒም

ሽራን ካርስድና።

የሱስ ሙልካምባን ኤያም ፓሽሽዲና
40.

ሙልካምባ ኤዲ ካላ ክዛራ ናዴ ክሳ ዎቲሮጎ ኮምፓርሳንቴ፤ “እኒ ሃናሻያ ዳና ኢም ፓሽሻናንቴ

ቻላና ሃቻላይ” ሃማንቴ ኪም ምስክዲና።
41.

የሱስካሞ ኤያናንቴ ቡርቃዻንቴ ይሳ አኒኻ ኪም ሳንቴ፤ “እንታ ናሽዲና፤ ፓሺማና” ክያማዶ።

42.

ኖኻሞ አጋዛራ ሙልካምባሮኻ ፓሺዲና።

43.

የሱስ የራ ሃምማዳናም ኤዲ ናንቴ ጌያን ክጋሬኻናንቴ ይንታ ሃማንቴ ኪይላንቴና ክይእሳዶ፦

44.

“ኤዲ ካላ ናንቴካሞ የር ካላኻሞ ሃጌይናኖ፤ ኮዶንካሞ ቃልቴ ካህንናንቴ ማኚ ኮዴኻናንቴ ሃም

ዻውማ፤ ሃ ፓሻዶንናንቴ ሙሴ ይጌያዶን ባሪያናንቴ የር ሙልዻሮ ኢምማና” ክያማዶ።
45.

ኮዶን ኤያ ራቅና ይያአዳና ውል ግዶር፣ የራ ሃማዳናም ሻምሺዲና። አጋኻ ሃማንቴ የሱስ

ካታማና ፓይላ ዛራ ማይ አርዳናንቴ ቻልዲማሞ፤ አጋታኻ የሱስ ካታማናሳ ቡዶሮ ራቅና አችምና ግዶር
ዳሃን ካርስዲና፤ ኮዶን ኤና ራቅ ውልባራኻ ክዶንዛራ ናአን ዎይሳዲማሞ።

