አአወተረ ኧጴጥሮሲ ኪሸር
1ኢኢየሱስ

ክርስቶስ ኪሽረኝ ተኸረ ተጴጥሮስ፤ በጳንጦስ፥ በገላትያ፥ በቀጰዶቅያ በእስያቪ በቢታንያቭ

ተቭራጨውምታ በሰቭ ገኘ ይረውሩዋታ እእግዜሪ ሹᎌቸ፤

2

አቭ እግዜር አወተረሞኋ ተሀረኖምታ፤

ኢየሱስ ክርስቶስ ትታአዠዥዋይ አኧቨናሁምቪ በመንፈስ ቅዱስ አጋድ ኧቨጠርሁዋ አሁዋ፣ ኧጎይታ
ወሄነድቪ ወገሬት ኧድብስነሁዋ።
ስርም አኧይ ተመኛት እእግዜር አቴኤነዊ ሽኩርት
3

ኧጎይታንራ ኢኢየሱስ ክርስቶስ አቦሚ አምላክ ሽኩር ኧስራኩ፤ ሁድ ተሩእየ ፋራሂነድኋ ኧቫአ በኢየሱስ

ክርስቶስ ተውድ በተሾትኋ ኧቫአ፣ ስርም ባየኧይ ተመኛት ሀአይቶ ኧቶኦኝት፣ 4እመኸቭ በሰቫይ አየኧዪ
አየኧፋ አይሽጋገርቭ፣ ደረድ ሀአቨታ ኤኘንረ። 5አሁም ዘቨር ቢያርወዳ ቀረ ኢታሺ አንዳ ኢተርፍኮዳ
ሁዳ ቲቫአ ስን በእምነቲ አጋድ በእግዜር ደረግ ቲኢየሁም። 6ዋአካ በሮኦራ አይነት ፊትና ከስ ኸርሁምታ
እእሲየ ግዚየ ምካት ብቴኤፖርዋቭ ብእመዳ ቡሼኧኸ ይሽርሁዋ።

7

ዋሁኖዋ እንእ ባሁዋ ፎር ኧሰኖዋ

ሁዳ፣ ብእሳድ ተፈተይተታ ንጠይተ ቢዋአቭ፣ የኧይ ታነዳ ወርቅ ይረእ ኧፈዘ እምነታሁዋ ኧውረአር ኸረ
ኢትሄረኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢታሽወዳ ግዝየ ሽኩርቲቭ ክብርቭ፣ ህብጀ ያቲቭሁዋነኸ። 8ሁዳ ታታዢቭ
ትረጂ፤ ዋአካ ባታዢ በሁዳ ታአውሩዋ፤ ይኢጂ ባይትቨቃ ኑኧየ ክብር በቬናወ መትራርእ ሳረናሁም፤
9

እምነታሁዋ ወረ ኢትሸከወዳ ሁድቭ ኧረፕሳሁዋ ኧትረፍት ትቴኤፐርዋኔ።

10

ኣሁዋ ትእግዜር ይቴሁዋታ

ደረግ፣ ትንቢት ኧዝሬኮዋ ነቢ ኧዋ ኢተርፍኮዳ ሁዳ ጌኮርም ተጬፖውምታ ይምረሙርዋ ባንደ፤
11

በሁኖዋ ከስ ኧረፐረ ኧክርስቶስ መንፈስ፣ ኧክርስቶስ

ምካታአር፣ ህመኸቭ ተቭካትኋ

ክብር፣ አወተረሞኋ በዘጉት አቴሸነዋ ግዚየ መቸ ኧተኸ ያርኧኸ ይሱኡዋ ባነደ። ።

ቀጥወ ይኸርካ
12

ዋአካ ተሰቫይ

በትኬሸነዋ መንፈስ ቅዱስ ወጌል ኤኤጅኩዋ ሰቭ፣

ቤኤጅኩዋጋ፥ አሁተን ባሀሬ ገግሁነዋ አናጌኮርዋኸ

ተረከቨኖም። መላአይካ ስን ታይተርፍዋ ዋዘንጋ እንእ

ኢᎂኘዋ።

13

ባቴ ሂናሁዋ ጎኩርዋ፤ ገግማሁዋ

አደብ ጥጩዋ፤ ትትᎂኚዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ቲቫአካ ኣሁዋ ቢቴቭካ ኧጎይታ ወሄነድ ፎር፣ ሙራ በውራ
ኦኖዋ።

14

ትቴኤዠዥታ ዴንጋ ተሁርታሁዋ ኧትርሳ ኧዋ ኢፍቲ ባኋርታሁዋ ኤፖሂ ሙጥጥ ተሜኛታሁዋ

አትሆተሩዋ።
16

15

ዘንጋ ጭን ኧኸናናሁዋ ሁዳ ሙጭር ኧኸረመኸ፣ አሁም በቬናሁዋ እንእ ሙጭር ሁርዋ፤

ኧቭር ቢዩሪ «ኢያ ሙጭር ኧኸርሁይ አሁም ሙጭር ሁርዋ» ቧርሙ ጣᎉ።

17

ኧሰቭ ታያትቓቅ

ብእማትእማትኋ ፎር ኧቬናሞኋኸ ይፈይርድካ አቦ ባይተሁዋ ትትሆኖዋ በኸረ፣ በዋ አርዳ በቫዘነድ
ትትረውርታ በፍሮውት ኑዎርዋ።

18

ተድረ አቦማሁዋ ተቴኤፖርሂ ታንኸረ ሕይወት ኧተቴገናሁዋ ሁዳ

ቢየኧይካአር፣ በቭር ዌ በወርቅ አኸረኸ ቲሂርዋ።
ጣይ ደቨኸ፣ በክርስቶስ ክቡር ደቭን።

20

19

ዘንጋ ጭን አሁዋ ኧቴተገናሁዋ ቀቨጥቪ አወር ኤነወ

ሁድቭ አወተረ ኧትሔረ ዓርዳ

ዋአካ ጭን ዘቨር ቢያርውዳ ቀረ ኣሁዋ ቲይር ታሸ።

21

ተትፎጠርትኋ ኢፊቲ ቲኸርካ፣

በሁዳ ኧቫአ፣ ተውድ በረሳንቪ ክብርቭ ባቨን

ብእግዜር ታአውርዋ፤ ባቴ እምነትማሁዋቪ ተመኛትማሁዋ ብእግዜር ፎርን።

22

ባቴ ኧውረር በታአዘዥት

ነፍሳሁዋ ኣቨጠርሁዋይ፣ ኧኧሰማታሁዋ ወኼ ንማጀ ኧበርሁዋ፤ ገግ ትገጋሁዋ አትውኦምታ ተከሲያሁዋ
ተራወጅዋ።

23

ኧውርኤተኘ ኧቴኤኘሁዋ ሁዳ ቲየኧይካ ዘር ታይኸር፣ አያ ኸረታ ተፓታ ቢረቭርካ

ብእግዜር ቃሪ አጋድ ታየኧይ ዘርን።

24

ኧቭር ቢዩሪ መጣፍ ይርመኸ፣«በሰር ኧተረ እንእ ኧሳአርምነኸ፤

ክብርሞኋ እንእ ኧኸቭር ኧማማነኸ። ሳአርቭ ሁዳ ይጀኩር፤ ማማቭ ሁዳ ኢትረገፍ፤
በዘቨር እንእ ኤመ ይረቭር።» እም ኤኤጅኩዋ ወሄ ቃር ዋትነዳ።

25

ኧጎይታ ቃር ጭን

አአወተረ ኧጴጥሮስ ኪሸር
2አካ

ሙጥጥነድ እንእ፣ ቄቂነድ እንእ፣ ኸጥነድ እን፣ አምᎄቼ ሟኘተኝድቪ ኦአንድቭ እንእ አአሩዋ።

2በትረፉታሁዋ ትትራኡዋኸ ዋአካ ኧቴኤኘ ትከኸ ሙጭር

ኧኸረ ኧቃኋ አይቭ ስጦውዋ።

3

ጎይታ

ወኼአር ኧኸረኸ ቀመስሁም አሸዂ። 4በስቪ ኧትቀንጠ ሁዳይ፣ ብእግዜሪ ጭን ኧሸፖቺቪ ኑእ ኧኸረ
ሁዳይ፣ ኧዋ በዘቨር እንእ ይረቭርካ

እቭሪ ትቴኤነዋ፣

5

ህመኸቭ አሁዋ በኢየሱስ ክርስቶስሲ አጋድ

እግዜር ያትሽርካ መንፈሳዊ ህትቭ ታቲኢንዋኸ ሙጭር ካሀት ቱሆርዋይ ዘቨር እንእ ኢረርካ እቭረኸ
መንፈሳዊ ቢድ ሂተሁዋ ትትረሹዋቴ። 6ኧቭር ቢዩሪ በመጣፍ ዋኸ ቧርሙ ጣᎉ «እኩ፤ ኧሸፖቺቪ ክቡር
ኧቪድ ዋኘድ ኸረ። በሁዳ ያአቭርካ፣ ስርም አይቅቨጭካ።» 7ባቴ ታአውርታ አሁዋ ዋ እቭር ክቡርን፤
አያአውሩዋ ሁኖዋ ጭን፣ «እእቭር ቢድ ያረሹዋታ ሁኖዋ ኧቆንጪ እቭር፣ ሁዳ ኧቪድ
8

ዋኘድ ኸረ።»

እመኸ «ሰቭ ቅረፋ፣ ኢቃሽካ እቭር ኸረ።» ይድዋደውታ ቃርኋ ባቶኦዠዥትኖሁኖዋ፤ አትዋኖዮዋ

እእመዳምን።

9

አሁዋ ጭን ተጠነቫ ወግ ኧሽረ ብርሃኒ ኧኸናናሁዋ እእግዜር ኑእየ ሜናኋ ቲኢጅዋይ፣

ኧትሸፐትሁዋ ዘር ኧንጉስ ካሀን፣ ሙጭር፣ እግዜር ኧገግኋ ኧቫቴረናሁዋ ሰቭንሁዋ።

10

ኧዋኢፍቲ ኧሁዳ

ዶᎄ አነፐርሁዋታ፤ ዋአካ ጭን እእግዜር ሰቭ ኸርሁም፤ ኧዋ ኢፍቲ አፉት አነከሁዋ ባንደ፤ ዋአካ ጭን
አፉት ነከሁም።

11

ናማጂዮ በዋ ገኘ ባዘራቪ በሰብ ገኘ ኢረቭርካ ሰቨኸ ነፕስ ቲወጋካ ተቨሰር ቴሜኛት

ታረኡዋኸ ኧሰኧርሁዋ።

12

ማንእየቭ ሙጥጣአር ቴውታአረኸ ኤፖም ቢያዎኦኩም ፍርድ ቢቴወዳ ግዚየ

ወኼ ሜናሁዋ ኧሽተዋ እግዜር ያሆቡጁዋኸ በአዛብ ግት ወሄ ሜና ቦንኧት ንዎርዋ።
ኧዋ አርዳ ዳኘ እንእ ተጎዦዋ፤ ኧኑእ ዳኘ ኧሆርዋ ንጉስ ቢኸር፣

14

13

ኧጎይታ ትትሩዋ

እመኸቭ ሙጥት ዬውታ ሁኖዋ

ይቀጣይ ወኼአር ዬውታ ሁኖዋ ኧሻም ይኮይ ሁድ ዳኝነድ አቨነኖምታ ይጎዦታ ሁኖም ታአዠዡዋ፤
15

ኧቭር ቢዩሪ ወኼአር ቦንኧት አሂርዋ ሁኖዋ ይዚሮኲዳ ማኒም ዘንጋ ቁስ ታቲፕዋኸ እእግዜር ፍቃድን።

16

እእግዜር ሜነኘ ሁሩምታ በነጣነድ ንዎርዋ ባሀሬ ነጣነዳሁዋ ኧውጥጣአር ይኢፍኮዳአር አቶኔ።

እንእ ኢቴቭኮታ ክብር አውዋ፤ ኧሰማት ንዎጅዋ፤ እግዜር ፍሮይዋ፤ ንጉስ አሁብጁዋ።

18

17

ኧሰቭ

ሜነኘቭ

አሁዋ፤እማት ኦሄይቪ ኧቪራ ዳቫሁዋ ታይኸር፣ ኧውጥጥቭ ሁኖዋ በወኼ ህባጀ ታአዠዢዮዋ።
19

20

እእግዜር ቲይር ኧግፍ ምካት ይቴኤፐርካ ሰቭ ሽኩርት ኢረህቭ።

ሙጥጥ ሜና ኧኝኧተሁዋታ

ብትቆጮዋቪ ብትፈርሁዋ ምር ሽኩርት ይረቭርሁዋ? ዘጋ ጭን ወኼ ሜና ኤኝተዋ ምካት ብቴኤፖርሚ
ብትፎርሁዋ እመዳ ብእግዜር ሽኩርት ያቲሁዋ።

21

ኧቭር ቢዩሪ ክርስቶስ አሁዋ ቲይር ምካት ኧቴኤፐረ

ኧሁዳይ መያ ትትሄተርዋኸ መርኸት ኢቺኢነሁዋኔ።

22

«ሁዳ ባጢር አኔፐዳ፤ በቃርኋ ሙጥጣአር

አነኮኮዳ።» 23ቲቆርዊዳ ዣቪተ አናትቃነቨዳ፤ ምካትቭ ቲስራወዳ አናጫቀሰዳ፤ ዘንጋ ጭን በጥርነድ
ይፈርድካ ሁዳ ገግኋ አዋአ አአይፐረ።

24

ኧቫጢር ሙጅተነታ ጥርርነድ

ባጢንራ ቤኧ መስቀር ፎር ፌነገ፤ በሁዳይ መዛ አሁዋ አፍያ ኸርሁም።

ንረቭነኸ ሁድ ገግሞኋ በቨሰርኋ
25

ባዥባዥ ባሁም ባንደ፤ዋአካ ጭን ነፍሳሁዋይ ይኢየካ ዜማቼ ተዠፐርሁም።

ኧዋ ኢፍቲ ኧኧኘውዋ ጣየኸ

አአወተረ ኧጴጥሮሲ ኪሸር
3እሽቾ

አሀም እመኸ ኧገማሀ ታአዠዣ፤ አታት ኧቃርኋ አይቴኤዘዥዋአር ቢኖውርዋ፣ ቃር አይቫር

በቭሽትሁኖዋ ወሄ ንቭረድ በቦርት ተቫሬሂተዋታ ይዣወርዋሴ፤

2

እመኸ ይኸርካ ሁዳ ሙራአ ኧኸረ

ንጡህ አኩብርታሀ ኧቬንአወ ንቭረዳሀ ቲያዥታን። 3መርካሀ በሰቻ አጋድ ቢትረከቭካ ኧትቂሟሞጭትቪ
እመኸ ጉንኧነር በትጅት፣ በወርቅ ባጊጭትቪ በሁጅር አይህር፤ 4ዘንጋ ጭን መርካሀ ብእግዜር ኢፍቲ
ዋጋኋ ኧከበረ ኑድ ኧኸረ ሁዳ፤ገርቪ አመኛት አኖዳ መንፈስ፣ ስርም አየኧይ ኧከሲ ሂን ኧህር። 5ተስፋህና
ብእግዜር ፎር ኧቃሻ ኧዋ ኢፊቲ እሽቻ ገግህና አትቂማመጫታ፤ እመኸቭ ኧቭስህና በትጎዠት ባነደ።
6

ሳራቭ አአብራሃም «ዳቭኞ» ትትር ትቴኤዘዝኩ ባንደ፣ አሀም ስርም ታትፈያ ወሄአር ብቴቫ ኧሂዳይ

ግሬኤድንሀ።

7

ገሞ አሁም እመኸ ጽሎታሁዋ አይትቀንጠኸ በርቭረዳሁዋ እንእ እእሽቻሁዋ ኧስቡና፣

ተፍጥረትህና ቂጨኛአር ኧኸራይ ኧሕይወት ደረት ይወርሻይ ኧኸሬ አሁብጂያ።

8

ኧቀጥወኋ እንማሁዋ

በአት አሳብ ተስማሞዋ፤ ገግ ተገጋሁዋ ተፋረሁዋ፤ ኧኧሰማትመኸ ተራወጁዋ፤ ሚነድቪ አመኛት
አነቨሁዋታአር ሁሩዋ

9

ሙጥጣአር በውጥጣአር ዌ ቂናቭ በቂናቭአ ሟር አትዣውርዋ፤ በዋዳ ሟሪ ዳርዋ፤

ኧቭር ቢዩሪ አሁዋ ኧትኸናሁዋ ኧዋኸ ሁኖዋ ትቴዋ ደረት ትወርሽዋኔ።

10

ባቴ «ሕይወት ይረድካ፣ ወኼ

ቀረ ያዢ ኢሲካ፣ አነቨድኋ ተውጥጣአር፣ ከንፈርኋ ተንኮል ተዘጉት ኧጤፕ።
ወኼአር ኧንአ፤ ወገሬታአር ኧሴእ፤ ኧትኸተር፤

12

11

ተውጥጣአር አረእ

ኧቭር ቢዩሪ ኧጎይታ ኤር ጥርር ኧሆሩዋ ሁኖዋ

ያዥዋታኖዋአር፤ እንዝርሞኋ ጸሎትሁኖዋ ይሰቫይ ኧትኮፎጅታኖዋአር፤ ኧጎይታ ኢፍት ጭን ሙጥጣአር
ቢዬውታ ሁኖዋ ፎርን።
15

13

ወኼ ዘንጋ ቴዋይ ብታትዋቅርዋ ይኸራሁዋታ ማንተን?

14

ዘንጋ ጭን

ኧጥርርነዳአር ምካት ቢሰራቨሁም ቢኸር ኧዳርሁዋታንሁዋአር፤ «አትፎኛድሞሁኖዋ እንፈኘሁዋ፤

አጠረቁዋ።»

ክርስቶስ ጎይታ ኦኖምታ በሂናሁዋ አኩቡሪ። አሁዋ አነነሁዋታ ተመኛት ቢሳአርኩዋታአር

እንእ መልስ ትዘፑርዋኸ፣ እንእ ግዚየ ኧጥቫቨኵዋአር ሁርዋ፤ ዘንጋ ጭን ባአመኛትቪ ባኩብርት ኦኔ።
16

በክርስቶስ አነነሁዋታ ወኼ አመር ባጭባጭ ኤፖም ኢዝረኵዋታ ሰቭ ቦአንድሁኖዋ ይቅዎጭዋኸ ወኼ

ሂን ኧበርሁዋ።

17

እእግዜር ፍቃድ እኮኸ በኸረ፣ ሙጥጣአር ኧኝኧተ ምካት ተተዎርት ይረእ ወሄያአር

ኧኘተዊታ ምካት ቢቴኤፖሪይ ይፈዝ፤

18

እመኸቭ ክርስቶስ አት ባይደቭርዌ አተጋ ኧቫጢንራ ሞደ፤

እእግዜሪ ያቲኢንሁዋይ ጥርር እኸረ ሁዳ ኣመጠኘ ሁኖዋ ሞደ፤ ሁዳቭ በቨሰር ሞደ፤ በመንፈስ ጭን
ስርም አይዎዳአር ኸረ።

19

በመንፈስ ወረታ በወህኔ ቢድ ኧረፖርዋ ሰቭ ኤኤደኖም፤

20

እም በወህኔ

ኧረፖርዋ ነፍሳት ኧዋ ኢፍቲ በረፖርኮ ዘቨር መርከብ ቲቴፕካ እግዜር በፈራሂነትኋ ይኢየኮዋ ኧረፖርዋ
አመጠኝነዋ፤ ብእሃ ሁዳ ኧተነፉዋ ቀሪ ዌ እማት ሱንት ሰቭ ባነውተ።

21

እም እሃ ዋአካ ኧጥምቀት

መርኸት ኸረታ ያተርፍሁዋ፤ እመዳ ኧቭሲየ ጠቫ አፍኮት ታይኸር በንጡህ ሂን እእግዜር ኢፍቲ
ኢቴኤነቭካ ሳአየን፤ ያተርፍሁዋታቭ ተውድ በትረሳ በኢየሱስ ክርስቶሲ አጋድን፤

22

ሁዳቭ ኧሳቫዪ

ዋአታ ብእግዜር ቀነ አጋድኋ አነ፤ መላአይካዪ ዳኝነድ አነነኖታ ሁኖሚ ደረግ አነኖታ ሁኖዋ እንእ
ተጎዦነ።

አአወተረ ኧጴሮሲ ኪሽር
4ባቴ

ክርስቶስ በቨሰርኋ ምካት ኧቴኤፐሬ ኧኸሬ አሁም ዋ ኧክርሶስ ተመኛታአር ታአጎጁም ተሸዋ፣

ኧቭር ቢዩሪ በቨሰርኋ ምካት ኢቴኤፐርካ ሰቭ ባጢር ቸኧ።
ንቭረድ፣ እእግዜር ፍቃደኸ

2

ብእም ኧቫአ ተዋቴ በተነፈ ቦዋ ገኘ

ባሀሬ ኧቨሰር ተመኛተኸ አይረውርታ። 3አዛብ ሰቭ ዬውዋመኸ በውጥጥ

ተመኛት፣ በቨሰር ተመኛት፣ በስዀርት፣ ተልክ በፎረ በስጠውት፣
ኢፊቲ ዘቨር ኤፐሁየዋ ሁኖዋ ይቃሁሴ።

4

ቦዋኸ

ያትፈኝካ ኧቅርኘ በስጉጅት ቦዋ

ኧድፑነድ ንቭረድ ተሁኖም እማቲ አትራወኡዋይ

ኧኸሬ፣ ባዘራ ኧኸረዎምታ ወግ ኸርዎዋ ኸርዎዋ ይቀርኩዋ። 5ቢኸር ባነውታዪ በጁም ሰቨ ይፈርዲ አንዳ
ኧሁዳ መልስ ያዊሴ። 6ኧዎጅዋ ሰቭ ስን ወንጌል ኤኤጂዮዋ በዋ ኧቫአዳን፤ እመኸ ኧኸሬ ኧቫንእየ ሰቨኸ
በቨሰርሁኖዋ ይትፈድዎዋ፤ በመንፈስሁኖዋ ጭን ኧጎይታ ፍቃደኸ ይረውሩዋ። 7ባቴ እንእ ዘንጋ ያርእወዳ
ግዝየ ቴኤነቨ፤ እመኸቭ ኧጠልይት ይኸነሁዋኸ ቃንዠ ኧቫረ ሂን ኧምበርሁዋ ቀልብ ኧበርሁዋ፤ ገጋሁዋ
ትኡሮዋአር ሁርዋ።

8

ንመጀ ኖኦራ ባጢር ይኢፊ ኧኸሬ፣ ትንእ ቦፈረ ተውረሚያዋ ገግ ተገግማሁዋ

ተራወጅዋ። 9ታትቁጨጩም አሁም ታሁም ቲኢዋወሩዋ።

10

ኧሙርቴመኸ ጎይታ በቡችር ቡችር አይነት

በቴቨናሁዋ ጠጋ አአታት አታትኅኋ ሰቭ በቴኤፐረን በቴቨናሁዋ እእግዜር ነድ ኤኤኛኋ አገክር፤

11

ታሁዋ

ይዝሬካ ማንእየ ሰቭ ቢረቭር እእግዜር ቃረኸ ኧዜንግ፤ ያጌክርካቭ ቢረቭር እግዜር ቢይኩዳ ደረግ
አገክር፤ እመኸቭ እግዜር በኢየሱስ ክርስቶስ ኧቫአ ይከብነኸ፤ ክብርቪ ደረግቭ ኧሁዳ ተዘላለም ስን

ኧዘላለም ኧህር፤አሚን።

12

ናማጂዮ እእሳድመኸ ቢፈትንካ ጦናሞ ምካት ኧተኦዎርታሁዋ ባዘራ ዘንጋ

ኧሰናቨሁዋረኸ በዎዝርት ወግ አይህርቨሁዋ፤

13

ዘንጋ ጭን ክብርኋ ቢትረከቭካ ግዚየ ኧሳርታሁዋ ኑኢያአር

ይኸረኸ ኧክርስቶስ ምካት ትሻኮጅታአር በሁታሁዋ ኧሳርሁዋ።

14

ኧክርስቶስ ሹው ትትሩዋ ብትቀነውዋ፣

ኧክብር መንፈስ ኧኸረ እእግዜር መንፈስ ባሁዋ ፎር ያፎዪ ኧኸሬ ኧዳርሁዋታንሁዋአር።

15

ታሁዋ

ማኒሞኋ ምካት ኢቴኤፐርካ ቢረቭር፣ ነፍስ የኧትርካ፣ ዌ ሌባ፣ ሙጥጣአር ኧኝኧተታ፣ ዌ በሰቭ ዘንጋ
ግት ጊቬተታ ምካት አይተኧቨር፤
ባሀሬ አይፍረይ፤

17

ቢና በኸረ እእግዜር

16

ክርስቲያን በሁርቱኋ ምካት ቢሰራወ ጭን ኧዋ ሹው ጎይታ አሸኩር

ፍርድ ኢቀርስካ ትእግዜሪ

ቢድ ይቀርስወዳ ግዚየ ሰንአ፤ ባቴ ፍርድ ሁዳ ይቀርስካ

ወጌል አይቴኤዠዥዋ ሰቭ ኢእሁኖዋይ ምር ይህሴ?

በጭቅ በኸረ፣ አመጠኘቪ ባጢረተኘቭ ኧተኸ ይኸሪ ይህርሴ?

19

18

ባቴ «ጥርር ሰቭ ይተርፍካ

ባቴ ኧጎይታኸ ፍቃመድኸ ምካት

ይቴኤፖርታ ሰቭ እንእ ነፍስሁኖዋ ኧታአመረ ፈጣሪ አደራ አውምታ ወሄአአር ኦንኧትሁኖዋ አይቶኢ።

አአወተረ ኧጴጥሮሲ ኪሽር
5እምኸቭ

ኢያቭ ተሁኖም እማቲ ባሪቅቪ ኧክርስቶስ እማኘ ኧኸርሁ፣ እመኸ ኢኢፍቲ ይትረከቭካ

ክብር ኢትሻኮጅዋይ በግታሁዋ አነውታ ቀሪ ባሪቅ ሁኖዋ ኧቨህርኮዋ፤

2

ታሁዋ ዳኝነ በገዳ አነውታ

እእግዜሪ ሰቭ ኦሮዋ፤ ኢትኢየቨሁመኸ በግድ ታይኸር በፍቃደኝነድ፣ ኧጥቅም ዘግዘግ በዋርት ታይኸር
ታጌኪርዋይ ባነነሁዋታ በወኼ ኧትትንሻሸ ኧህር፤ 3እመኸ አደራ ኧቴቨናሁዋ እእዜር ሰቭ ወሄ መርኸት
በሁርንት ባሀሬ፣ ኑእነድ ባቶሽት አይህር
ትተኧዎርዋሴ።

5

4

ኧዜማቸ ሁኖይ አላቃ ቢቫአወዳ ግዚየ አየኧፋ አክሊል

ዘርሞ አሁም እመኸ ኧቫሪቅ ሁኖዋ ተጎዦዋ፤ እንማሁዋ ገግ ተገጋሁዋ ትትሀበጅዋ

አመኗት ተሆዶርዋ፤ ኧቭር ቢዩሪ ፣« ጎይታ ቲኢቢተኛ ሁኖዋ ይቀጣ ኧቪራ ሁኖዋ ጭን ጥጋ ይቭኮዋ።»
6

ባቴ ሁዳ በቫረን ይረሁዋኸ ተጎታ ጦናሞ እጅ በገዳ ገጋሁዋ አተኦሹዋ 7ሁዳ አሁዋአ ያአስቢ ኧኸሬ

ያጨንቁሁዋታአር እንእ በሁዳ ቋሺ።

8

ገጋሁዋ ትኡሮታአር ሁርዋ፤ ቃንዠ ባርዋ፤ ጠራታሁዋ ሼጣን

ይዎካአር ሴኤታ ይዥመምርካ ዠፐኸ እመይ ህሜ ይዠውር።

9

በዋ ገኘ

እንእ አነውታ ኧሰማታሁዋ

ኧዋኸ ምካት ይሰራዎኸ ኋሩምታ በአመርሁይ ሁዳ ተቁዋወርታ ኧዋ ሼጣን አሳዱጂ።

10

በክርስቶስ

ኧዘላለም ክብርኋይ ኧኸናናሁዋ ኦዄነድ እንእ አምላክ እእሲየ ግዚየ ምካት በቴኤፐርሁዋ ቀጥወ ሁዳ
ገግሞኋ ሀአቭተ ያትቁሟሙርሁዋሴ፤ አቲቭኧተ ያትጉዋሴ።
ኧህር፤ አሚን።

12

11

ደረግ ተዘላለም ኧዘላልም ስን ኧሁዳ

ኧውርቴ ኧሰመኸ ብናአርኩዳ ኧሰም በሲልዋኖሲ ላስ አጋድ ዋ ኤኢር ኪሸር

ጣፍነኩም፤ ኧጣፍነኩም ኧቨህርሁዋሜዪ ዋ እእግሪ ወሄነድ ኢኢድሁዋይ ትንርን። ብእም ብእዜር ወሄነድ
ቱኦም ተሰጎዋ።

13

ታሁም ማቲ ኧትፐተች በባቢሎን ትረቭርካ ሂዳ፣ ወገሬት ቱሁዋ፤ እመኸ ኧችኛ

ማርቆስ ወገሬት ዩሁዋ።
እንማሁዋ ወገሬት ኧህር ።

14

በርመጀ በሳአውት ገግ ተገጋሁዋ ወጌምት ቴዋ። በክርስቶስ ትረውርታ

