ኧኪሸረኘ ዮሐንሲ አአወተረ ኪሸር
1አወተረሞኋ

ኧረፐረ፥ ኧሒዎት ቃርአአር ኧሰምአኔ፣ በኤርመንራ አሸኔዪ መኬኧቭ ኧቫርኔ ኧጅመንራ

ኧረከደን ሁዳ ንኢድነ። 2እም ሒዎት ተሄረ ኢናቭ አሸነዪ፤ አሸኔመኸ ንኢድነ። በአቭ እግዜር ኧረፐረ
3

ሁዳ፣ ኢናቭ ኧተረከቨንረ ኧዘላአለም ሂዎት ንኢድኔኩዋ፤

አሁም ቲና እማትነድ ኢረቭርነሁዋኸ፥

አሸነይቪ ኧሰምአነዪ ሁዳ ኒኢድኔኩዋ፤ እማትነድመንራ ታአቭ እግዜር፣ ተትከሞኋ ተኢየሱስ ክርስቶስን።
4

እመዳ ንጠፍኔነኩዋታ ሁዳ ኧሳርትንራ ሙርአ ኢኸርነኸ።

5

ተሁድቭ ኧሰምአኔ አሁም ኒኢድኔኩዋታ

ኪሸር፥ «እግዜር ብርሀንን፤ በሁዳይ ስርም ጠነቫ ኤነዳ፤ ይካናአር።» 6በጠነቫ ትነቭርነ ተሁዳ እማትነድ
አነንረ ብንርነ ኤናአር ንኢድነ፤ ኧዉረቭ ኧኸራአር አኔቭነዳ። 7ዘንጋ ጭን ሁዳ በቭርሀን አነመኸ ኢናቭ
በቭርሀን ብነቭርነ ገግተገግንራ እማትነድ አነንረ፤ ኧትከሞኋይ ኢኢየሱስ ክርስቶሲ ደቭ ተቫጢር እንእ
ያቨጥረንረ።

8

ባጢር ኤነቨንረዳ ብንርነ ኧገግንራ ናሳስትነ፤ ውረቭአአር ቢና ኤነዳ።

9

ባጢርንራ

ብንትራዘዝነ ጭን ሁዳ ባጢርንራ አፉ ይረንሬ፥ ተውጥጥቭ ዘንጋ እን ያቨጥረንሬ ሁዳ ሙርቴዪ
ጥርርምናአር።

10

ባጢር አኔፐነዳ ብንርነ ኧሁዳ ወጃማ ኒንአኔ፤ ቃርሞኋ በሂንንራ ኤነዳ ኧዋርትን።

ኧውርኤተኘ ኧኪሸረኘ ዮሐንሲ ኪሸር

2ዴንጋኞ፤

ዋዳ ኧጠፍነሁዋታ ሁዳ ባጢር አቲንኦዋነኸ። ዘንጋ ጭን ማንኢሞኋ ባጢር ቢንአ ባአቭ

እግዜሪ መሮ አነንረ፤ ሁድቭ ጥርር ኧኸረ ኢየሱስ ክርስቶስን።

2

ሁድቭ ባጢርንራ ኢትፋእወዳናአር፤

እመዳቭ አአለም ሰቭ እንእ ባኸሬ እማት ኢናይ ባጢር አኸረንዳ። 3እዝዝኋ እንእ ብንእየነ ሁዳ ንሂርኔኸ

በዋዳ አጬግነ ኒሂርነ። 4«ሁዳ ኧሂር» ቲይር እዝዝኋ አይእየ ሰቭ ኦጃማን፤ ኧዉረቭአአር በሁዳ ኤንዳ።
5

ዘንጋ ጭን ማንእሞኋ ቃርኋ ቢዪኢየ በዉረቭ እእግዜር ንማጀ በሁዳ ሙርአ ኸረ። በሁድቭ ኧሁርትንራ

ኒሂርነዳ ሁዳ በዋዳን። 6በሁዳ ኧረቭር ይካ ማንእየ ሰቭ ኢየሱስ ኧረፐረኸ ኧምቦርት አነወ። 7ናማጂዮ ዋዳ
ኧጠፍነሁዋታ ሁዳ፣ ተአወተረ ኧረፐረ ኤኤኬሰ እዝዝን ባሀሬ፣ ወያ እዝዝ አኸረንዳ፤ እም እዝዝ
በተርሁም ኧሰምአዂ ቃርን።

8

በኧኛቭ አጋድኋ ኧጠፍነሁዋታ ሁዳ፣ ጠነቫ ፈካታ ኧውረምየ ብርሀን

ኧዋአይ ኧኸሬ፣ በሁድቪ ባሁም አንዳ ኧዉረ ኸረ ወያ እዝዝን።
ኢጠራካ ሰቭ ጭን ዋአካቭ በጠነቫ ኢረቭር።
በቫጢር ኢክታተፍኮዳአአር ኤኖዳ።

11

10

9

በቭርሀን ኧረቭር ቲይር ኧሰምኋ

ኧሰምኋ ኢረንድካ ሰቭ ጭን በቭርሀን ኢረቭር፤ በሁድቭ

ዘንጋ ጭን

ኧሰምኋ ኢጠራካ ሰቭ ዋአካቭ በጠነቫ ከስ አነ፤

በጠነቫቭ ያር፤ ጠነቫቭ ኤርኋ አፈንጠኒ ኧኸሬ ያርካቭ ኤኤዲ አይሂርካ።
ቲቭር ኧትፋኧነሁዋይ ኧኸሬ ኧጠፍነሁዋ።

13

12

ዴንጎ፤ ባጢራሁዋ ኧሹውኋ

አቭ ኧኸርሁዋ አሁዋ አወተረ ኧረፐረ ሁዳ ኧሀርሁዋይ

ኧኸሬ ኧጠፍነሁዋ። ዘርማቭ ኧኸርሁዋ አሁዋ ህም ሙጥጥ

ኤኤመሁዋይ ኧኸሬ ኧጠፍነሁዋ። ዴንጎ አቭ እግዜር

ኧሀርኊ ኧኸሬ ኧጠፍነሁዋ።

14

አቭ ኧኸርሁዋ

አሁዋ አወተረቭ ኧረፐረ ሁዳ ኧሀርዂ ኧኸሬ ኧጠፍነሁዋ፤ ዘርሞ አርወተኘ ኧኸርሁዋይ ኧኸሬ፥
እእግዜርቭ ቃር ባሁዋ ይረቭሪ ኧኸሬ፤ ህም ሙጥጥ ኤኤመሁዋይ ኧኸሬ ኧጠፍነሁዋ።

15

ዋ አለም ዌ በዋ

አለም አነዳ ማንእየ ዘንጋ አትርወጁዋ፤ ማንኢሞኋ ዋ አለም ቢረንድ እእግዜር አቭ ንማጀ በሂንኋ ኤንዳ፤
16

ኧቭር ቢዩሪ በዋ አለም አንዳ ሁዳ እንእ፤ ኧቨሰር ተመኛት፥ ኤኤር እዝወርትቪ፥ በርቭረድ ኧሽማጎት

ኧዋ አለምናአር ባኸሬ፤ ታአቭ እግዜሪ ኧቫአአር አኸረንዳ።
ፍቃድ ኢኢየካ ሰቭ ጭን ኧዘላለም ኢረቭርኴ።

18

17

አለምቪ ተመኛትሞኋ ዮኦርቴ፤ እእግዜር

ዴንጎ ዋአካ ዘቨር ያርእወዳ ቀረን፤ ኧሰምአኊመኸ

«ኧክርስቶስ ጠራት» ኢቫአኬ፤ ዋአካቭ ቢኸር ኖኦራ ኧክርስቶስ ጠራት ተረሾም፤ ሳአትኋ አነኧ ኧቫአኸ

ንሂርነዳቭ ሁዳ በዋዳን።

19

ቲና ግት ዎኦም፤ ቢኸር ድረሞኋ ቲና እማት አነፖርታ፤ ቲና እማት ኧሆሩዋ

አር ተኸረ፥ ቲና እማቲ ቲቭኧተዉዋ ኢምቦሩዋ ባንደ። ዘንጋ ጭን ቲና እማት አነፖሩዋኸ ኢትሄሪ ቲይር
ቲና ተዋይተርም።

20

አሁዋ ጭን በሁዳይ በመንፈስ ቅዱስኋ ኧኧፓናሁዋይ ኧኸሬ፤ እንእቫሁዋ ኧዉረ

አአር ኧኸረ ሁዳ እንእ ቲሂሩዋ።

21

ኢያ አሁዋ ኧጠፍነሁዋታ ሁዳ ዋዳ አትሂሩዋይ ኧኸሬ አኸረንዳ፤ ዘንጋ

ጭን ኧዉረአአር ትሂሩዋይ ኧኽረመዪ፤ ውረቭ በኸራአር ፍጥር ኧኸራአር አታአር አያዎኦኴ ኧኸረንዴ።
22

ክርስቶስ አኸረንዳ ባረታ ኢኢየሱስ ቲኸዳካ ሰቭ ኤኛአር አሰተኘ ማንተን? ዋ እግዜር አቭቪ ትከሞኋ

ኢኸዳካ ሰቭ ኧክርስቶሲ ጠራትን።

23

እእግዜር ትከ ኢኸዳካ እንእ እግዜር አቭ ኤነንዳ፤ እእዜር

ያአቭርካ ሁዳ እንእ እግዜር አቭ አነነ።

24

አሁዋ አወተረ ኧሰምአዂ ሁዳ በሂናሁዋ ኧምበር፤ አወተረ

ኧሰምአኊ ሁዳ በሂናሁዋ ቢረቭር፤ አሁም ብእግዜር ትከዪ፣
አቨንረ ተስፋ፣ ኧዘላለም ሂወትን።

26

ትከ

ብእግዜር አቭ ትረዉሩዋ።

ያሳስችኩዋታ ሰቫአር ዋዳ ጣፍነኩም።

27

25

እም ሁዳ

አሁዋ ጭን ተሁዳ

ኧቴኤፐርዂ ኧመንፈስ ቅዱስ ቅባት በሂናሁዋ አኔ ኧኸሬ፣ አትዎኋ ያትመርሁዋይ አያትሲእካ፤ ሁዳ
እንእቫአር

ያትመርሁዋሴ፤

ያትመርሁዋታቭ

ኣትመረናሁዋመኸ በሁድቭ ኑዎሩዋ።

28

ሁዳ

ኧውረምናአር

ባሀሬ

ፍጥር

አኸረንዳ፤

አሁዋ

ባቴ ዴንጎ ሁዳ ቲቫአካ ንደፍርነመኸዪ ቢቫአወዳቭ ቀረ

ቢኢፍትኋይ አንቅቨጭነመኸ በሁዳ ንወርዋ።

29

ሁዳ ጥርር ኧኸረኸ በሀርሁዋ፥ ጥርራአር ዪንአካ ሁዳ እንእ

ተሁዳ ኧቴኤኘኸ ትኋሩዋሴ።

3እእግዜር ዴንጋ ባይቶ ይሆሮንሬ እግዜር አቭ አደበሰ አቨንረ ንመጀ ምርአካ ኑኡናአር! ኢናቭ ህመኸ
ጪግ ዴንጋነኋ። አለም ኢና አይሂረንረ ሁዳ ኧሁዳ አሃረኒ ኧኸረንዴ። 2ናማጂዮ! ኢና ዋአካ እእግዜር
ዴንጋንረ፤ ተዋ ቀጥወ ገና ምር ንኸርነኸ አትሄረዳ። ሁዳ ቢቫአወዳ ግዚየ ናዥነዪ ኧኸሬ፥ ሁዳ ንቨስርነኸ
ንሂርነ። 3እመዳ ኢኸረኸ ተስፋ ኢንአካ ሰቭ እንእ፣ ሁዳ ንጡህአአር ኧኸረመኸ ገግኋ ንጡህ ዪንአ።

4

ባጢር ኢንአካ ሰቭ እንእ ቂጫ ኢጠስ፤ ባጢርቭ እእግዜር ቂጫ ኧጣሽትን። 5ክርስቶስ ባጢር ያፈካይ

ኧትረከቨኸ ቲሂሩዋ፤ በሁድቭ ባጢር ኤኖዳ። 6በሁዳ ኢረቭርካ ሰቭ ባጢር አዪንአካ፤ ባጢር ዪንአካ
ሰቭ ጭን ክርስቶስ አናሸንዳ ዌ አሃረንዳ። 7ዴንጎ፤ አትዎኋ አያድቫፕርሁዋኸ ተጦፑዋ፤ ሁዳ ጥርራአርር
ኧኸረመኸ፥ ጥርራአር ኢንአካ ሰቭ ጥርርናአር። 8ባጢር ኢንአካ ተሼጣንን። ኧቭር ቢዩሪ ሼጣን ተአወተረ
ቆነሺታ ባጢር ኢንአካአር ኧኸረዴ። እእግዜር ትከ ኧቫአ ሁዳ ኧሼጣን ሜና ያአይኔ። 9ትእግዜር ኧቴኤኘ
ሁዳ እንእ ባጢር አዪንአካ፤ ኧሁዳይ ዘር በሂንኋ ኢረቭሪ ኧኸሬ ትእግዜርቭ ኧቴኤኜ ኧኸሬ ባጢር
ዪንአይ አይኸነዳ።

10

እእግዜር ዴጋዪ ኧሼጣንቭ ዴንጋ ባይተርሙ ኢሂሪዮታ በዋዳን፤ ጥርራአር አዪንአ፣

ኧሰምሞኋ አይረንድ ሁዳ እንእ ትእግዜር አኸረንዳ።
ይቭካ ኪሸር ዋዳን፤

12

11

አወተረ ኧሰምአዂ፤ «ገግ ተገግንራ ንትራቨድነ»

ኧውጥጥ ዶበ ኸረታ ኧሰምኋ ኧኧተረ ኧቃየነኸ አትሁሩዋ፤ ሁዳ ኧኧሰምኋ ኧቭር

ኧተረን? ኧሁዳይ ሜና ሙጥጣአር፥ ኧኧሰምኋይ ሜና ጥርራአር ኧረፐረዴ።
ወግ አይህርዎሁዋ።

14

13

ኧሰማቶ አለም ቢጠራሁዋ

ኢና ኧሰማትንራ ንረንድኔ ኧኸሬ ተውንድ ተንነፍነታ ኧዘላለም ሂወት ኧረከቭነኸ

ሀነ። ንማጀ ኤነነ እንእ በውንድ ይረቭር፤
ሂዎት ኤነነኸ ትሂሩዋ።

16

15

ኧሰምኋ ኢጠራካ

እንእ ደቨኘን፤ ደቨኘቭ ሰቭ ኧዘላለም

ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ቲቭር ነብስኋ አዋአ አአይፐሬ ኧኸሬ፥ ንመጀ ምር

ኧኸረኸ በዋዳ ንሂርነ። ኢናቭ ነብስንራ ኧኧሰማትንራ ትንርነ አውት አነቨንረ።

17

ማንኢሞኋ ዱኒያ ታነነ፤

ኧሰምኋ ቲያጀግርኩዳ ኧሽተታ ሚራ ባይኸር፣ እእግዜር ንመጀ በሁዳ ኧተኸ ይረቭር?
በውረቭ ባሀሬ እማት በቃር አንትራቨንድነ።
ያፎይ፤

20

19

18

ዴንጎ በቬናዪ

ኢና ኧዉረ ዶበ ኧኸነኸ በዋዳ ንሂርነ፤ ሂንመንራ በሁዳ

እመዳ ሂንንራ ቢና ፎር ቢፈርድቨንረዳ ዘንጋ እንእምን። እግዜር ተሂንንራ ይረእ ኑኡያአር

ኧኸሬ እንእአአር ይሂር።
አንፈይነዳ።

22

21

ናማጂዮ፤ ሂንንራ አይፈርድቨንረ በኸረ፤ ብእግዜር ኢፍቲ ንትሸከቭኔ

እዝዝኋ እንእ ንእየኔ ኧኸረመዪ ቢኢፍትሞኋይ ኢሽርኩዳ አአር ኒንአኔ ኧኸሬ ንሰኧርኔዳ

ሁዳ እንእ ተሁዳ ንቴኤፐርነ።

23

እዝዝሞኋ በትኮኋ በኢየሱስ ክርስቶስ ሹው ናአቭርነመኸዪ፣ ሁድቭ

ኤኤዘዘንረመኸ ገግ ተገግንራ ንትራመድነነኸ።

24

እዝዝሞኋ ዩኡሮታ

ሁኖዋ እንእ በሁዳ ኢረዉሩዋ፤ ሁድቭ በሁኖዋ ይረቭር። ቢና አነኸ በዋ ሁዳ ባቨንረ መንፈስ ኒሂርነ።

አአወተረ ኧኪሸረኘ ዮሐንሲ ኪሸር

4ናማጂዮ ኖኦራ ያድዋፑርታ ነቢ ኧትረሾዋይ ኧኸሬ መንፈስ እንእ አቶኦዎሩዋ፤ መንፈስ እንእ
ትእግዜርኔኒ ዌ አኸረንዳ ቧርም አጥርሩዋ። 2እእግዜር መንፈስ ትሂርታ ሁዳ በዋዳን፤ ኢየሱስ ክርስቶስ
ሰቭ ኸረ ኧቫአኸ ኢቴኤፐርካ መንፈስ እንእ ትእግዜርኔን። 3ኢየሱስ አይቴኤፐር መንፈስ ጭን ትእግዜሪ
አኸረንዳ፤ ኢቫአኸ ኧሰምአኊ ኧክርስቶሲ ጠራት መንፈስ ዋዳን፤ ዋአካቭ ቢኸር በዋ አለም አነ። 4ዴንጎ
አሁዋ፤ ትእግዜርንሁዋ፤ ኧሁኖም ኤመሁዮም፤ ኧቭር ቢዩሪ ባሁዋ አነዳ ሁዳ ባአለም ታንዳ ሁዳ ኢረእ።
5

ሁኖም ኧዋ አለምነዋአአር፤ ህመኸ ኧኸረሜ ኢዝሮኩታቭ ሁዳ አአለምነኸ፤ አለምቭ ኢሰቭአኮዋ። 6ኢና

ትእግዜርንረ፤ እእግዜርቭ ኢሂርካ እንእ ኢሰቭአንረ፤ እእግዜር አአር አኸረ ሁዳ ጭን አይሰቭአንረዳ፤
ኧውረ ኧኸረ መንፈስቪ አሰተኘ መንፈስቭ ባይቲትተነ ንሂኔዳ ሁዳ በዋዳን። 7ናማጂዮ፤ ንመጀ ትእግዜሪ
ኧኸሬ ገግ ተገግንራ ንትራቨድነ፤ ይትራመድካ እንእ ትእግዜር ኧቴኤኘዳን አአር፤ እግዜርቭ ይሂር፤
8

እግዜር ንመጀ ኧኸሬ፥ ሰቭ አይረንድ ሰቭ እግዜር አይሂርካ። 9እግዜር ንማጀኋ ቢና ግት አቴሸ ሁዳ

ዋኸትን፤ ሂዎት ንረህቭኔ እማት ትከኋ ኧዋ ገኘ ኬሸ።

10

ንመጀ ዋኸትን፤ ኢና እግዜር ኧረመድኔኸ

ታይኸር ሁዳ ኧረመደንረኸዪ ባጢርንራ አፉ ንቴቬርኔኮኸ ትከኋ ኢናይ ኦኮሽትነኋ።
ኢና ዋኸ በረመደንረ፤ ኢናቭ ገግ ተገግንራ ኧትራወጅት አነቨንረ።

12

11

ናማጂዮ፤ እግዜር

እግዜር አሸ አአር ስርም አትዎኋ

ኤነዳ፤ ገግ ተገግንራ ብንትራመድነ ጭን እግዜር ቢና ይረቭር፤ ንመጀሞኋ ቢና ሙርአ ይኸር።

13

መንፈስኋ አቨንሬ ኧኸሬ፣ ኢና በሁዳ ንረቭርነመኸ ሁድቭ ቢና ይረቭረኸ ንሂርነ።

ገኘ ያተርፊ ኧኬሸነኸ አሸነ፤ ንኢድነቭ።

15

14

አቭ እግዜር ትከኋ

ኢየሱስ እእግዜር ትከ ኧኸረኸ አመረታ ቢኢድካ ሰቭ እንእ

እግዜር ይረቭር፤ ሁድቭ ብእግዜር ይረቭር።

16

ህመኸ ኧኸሬ እግዜር ኢና አነነዳ ንመጀ ንሂርነ፤

በርመጀመኋ ናአቭርነቭ። እግዜር ንመጀን፤ በርመጀቭ ኢረቭርካ ሁዳ ብእግዜር ይረቭር፤ እግዜርቭ
በሁዳ ይረቭር።

17

በዋ ገኘ ሁዳ ንቨስርነ። በፍርድ ቀረ ታንፈይነ ኢኢፍትኋይ ንቴኤነቭነኸ፥ንመጀንራ

በዋኸቲየ ሙርአ ኸረ።

18

በርመጀ ፈራድ ኤነዳ፤ ኧውረምየ ንመጀ ጭን ፈራድ ተሂን አዋአ ይቃሽ፤

ፈራድ ተቅጣት ኧጣበጠ አአር ኧኸሬ፤ ይፈይካ ሰቭ ንመጀኋ ሙርአአር አኸረንዳ።
ኢናቭ ንረንድኔ።

20

19

ሁዳ በተረ ነመደንረ

ማንኢሞኋ «እእግዜር ኧረንድኩ» ቲይር ኧሰምኋ ቢጠራ ሁዳ ዋራይወን፤ አሸን

ኧሰምኋ አይረንድ ሁዳ አናሸን እግዜር ይረንዲ አይኸነዳ።

21

ሁድቭ «እግዜር ኢረድካ እንእ ኧሰምኋ

ኧርቨድ» ይቭካ ዋ እዝዝ አቨንረ።

አአወተረ ኧኪሸረኘ ዮሐንሲ ኪሸር
5ኢየሱስ

ሁዳ ክርስቶስ ኧኸረኸ ያአቭርካ እንእ ትእግዜር ቴኤኘ፤ እግዜር አቭ ይረንድካ እንእ

ህመኸ ትከሞኋ ይረንድ። 2እግዜር ትነድነዳቪ እዝዝሞኋ ትንእየነዳ እእግዜር ዴንጋ ንረድነኸ በዋዳ
ንሂርነ።

3

እግዜር ኧርወጅት ኧዋርት እዝዝኋ ኦንኧትን፤ እዝዝሞኋ ያጀጉርታአር አሆርታ።

4

ኧቭር

ቢዩሪ ትእእግዜር ኧቴኤኘ

እንእ ሙጥጥ ዘንጋ ይኢም፤ ተውጥጥ ዘንጋቭ እንእ

ይኢምካ ሁዳ

ኧኦወርትነንራ። 5ኢየሱስ እእግዜር ትከ ኧኸረኸ ቲያአቭርካ ኤኛአአር ቦዋ ገኘ ታነዳ ሙጥጥ ዘንጋ
ይኢምካ ማንተን? 6ብእሀዪ በደቭ ኧቫአ ዋ ኢየሱስ ክርስቶስን፤ ሁድቭ ኧቫአ ሁዳ እማት ብእሀ
ታይኸር ፥ብእሀዪ በደቭምን፤ ዋዳ ዉረ ኧኸሬ፤ ውረ ኧኸረኸ መንፈስ ቅዱስ ይኢድ፤ መንፈስቭ
ዉረምንአአር። 7እመኽ ኧኸሬ ሶኦስት እማኘ አነውነ አነውነ፤ 8ሁኖም፥ መንፈስ እሃዪ ደቭምኖዋ፤
እም ሶኦስቸ እማኘ ያድጋፖዋ።

9

ኧሰቭ እማኝነድ በቴኤፐርነ፣ እእግዜሪ እማኝነድ ተሃ ይረእ፤

እመዳቭ ኧትከኋ አአር ኤኤደ እእግዜሪ ምስክርነድን።

10

ብእግዜር ትከ ያአቭርካ እንእ በሂንኋ እማኘ

አነነ፤ ማንኢሞኋ እግዜር አያአቭር እንእ፤ እግዜር ኧትኮኋአር ኤኤደን እማኝነድ አናአመሬ ኧኸሬ
ዋራይወ ኤፐን።
12

11

እማኝነድሞኋ ዋዳን፤ እግዜር ኧዘላለም ሂዎት አቨንረ፤ ሂዎትቭ አነዳ በትከነኋ።

ትከኋ አነነዳ ሂዎት አነነ፤እእግዜር ትከ ኤነነ ሂዎት ኤነነዳ።

13

አሁዋ፤ ኧዘላለም ሂዎት አነነሁዋኸ ትሂሩዋኸ ዋዳ ኧጠፍነሁዋ።

በእግዜር ትከ ሹቭ ታአውርታ
14

ብእግዜር ኢፍቲ

ንቴኤነቭነዳ ሁዳ ዋኸትን፤ ማንየአአር ኧፍቃድኋኸ ብንሰኧርኔ ይሰቭአንረ።
ኢሰቭአንረኸ በሃርነ፤ ኧሳአርኔ ሁዳ ኧቴኤፐርነኸ ንሂርነ።

16

15

ታፈይነ

ንሰኧርኔዳ ሁዳ እንእ

ማንኢየ ሰቭ ኧሰምኋ ኧውንድ አያቨቃ

ባጢር ቲዪንአካ ቢያዥኩ ኧጠልይነ፤ እግዜርቭ ኧዉንድ አያቨቃ ባጢር ኤፖዉዋ ሁኖዋ ሂዎት
ዪቭ። ኧዉድቭ ያሰርአካ ባጢርቭ አነ፤ ኧዋዳአአር ጭን ኧጠልይ አንቭካ።
ባጢርን፤ ዘንጋ ጭን ኧውንድ አያቭቃ ባጢር አነ።

18

20

ሙጥጥ ሜና እንእ

ትእግዜር ኧቴኤኘ እንእ ባጢር አዪንአኸ፥

ዘንጋ ጭን እእግዜር ትከ ዪኢየኮኸ ሙጥጥቫአር አይረግድኰኸ ንሂርነ።
ኧኸርነኸ ዋ ገኘ እንእ በጥጣአር ኧኸረኸ ንሂርነ።

17

19

ኢና ጭን ትእግዜሪ

እእግዜር ትከ ኧቫአኸ፤ ኧዉረ ኧኸረ ሁዳ

ንሂርነኸ ኧዎስርትቭ አቨንረኸ ንሂርነ፤ ኢናቭ ኧዉረ በኸረ በትከኋ በኢየሱስ ክርስቶስ አነነ። ሁዳ
አዉረ ኧኸረ አምላክቪ ኧዘላለም ሂዎትምን።

21

ዴንጎ ገጋሁዋ ተቅርኘ ኧሮዋ።

