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ፍካድ:አይኪ እቒ እንሳ ታሪኮ እሩብፅጝስ ካሌ:: ዋይጝ ኩፂ ካሊስታላኽ::



ድባን ውላዋ ዲቦ ቴርሳ:: ድባን 
ጂሚሬ አቔ አዳሞ ቴርሳኩስ ዝኮውኪላ 
ኤደን አትክልቲ ስፍራዳ ጜቓሊ ሄዋንሊ 
ዝኮሺኾ:: ጛጂኪላ አይሎ ዴስቴንካ: ድባኖ 

ጅፊስታንኩስታ ድባን 
ዝኩዊናሳ ሺሻንኩ እሺና:: 
ያኼስጉ እምፕሎ ጌርኮ 

ኺስታኽ ...



ሙሪኪላ ትንኩሊኒ 
ያኽጝስ "ድባን ውላዋ 
ዲቦ ኹያንኻኽ ናሺኾማ?"
ናማ ሄዋኖ ካሲኾ:: 
"እምፕላዴስ ይጎ ውላዋ ኹጝስ ካሊኔ::" 
ኔታ ዙርፂኾ:: "እና እምፕላ ኩፓዋ ኹኑኒጊ 
ዋይኪ ኔክፅኑኒጊ ክርጞ ክናኻኽ::" ኒኾ ሄዋን:: 
"ክራላኪያኽ" ንኾ ሙሪ 
ኾኺጝ ናማጊ:: "እኒጛ ኩፓዋ 
ኹይኒጊ ድባንታ ውላዋ ዲቦ 
ታቓንኻኽ::" ንኾ:: ሄዋንኪላ 
ሙሪውሳ አሳቦ እንኮኽቱኻ:: 

ኩፓዋኪላ 

ታጋታ ኹይኾ::



ሄዋን ድባኑሳ ማዜዝቶ 
ፌያፌይጝቱኒዴስ ፋሌንጋ አዳሞኪላ 
ኹዋታ ፄውቱኻ::አዳምኩፂ "ድባኑሳ 
ማዜዝቶ ፌታላኪ" ናማ "እንጋ!" 
ንጝ እሺኾ::



አዳምስታ ሄዋን አቪሴ ፄውንታ እሜ ላንጊጊ ዝባትካ 
ያኽጞ ሺሹና:: ኻፄ ሳኼካማ ዝባትቶ ሾፌኑና::



ብታ ክሚዳ ድባን እትክልቲ ስፍራሾ ይንቱኻ::
አዳምስታ ሄዋንኪላ ፄውኑሳጊ ውላዋ ያቓ:: 
አዳም ሄዋኖ ኮኔንኾ:: ሄዋን ሙሬ ኮኔንትኾ:: 
ድባን ሙሬ ኻኼርኾ:: ኹናዋኪላ "ክምንትዳ 
ቑንዳስቲ::" ናማ ኻኼርኾ:: "አዳም 
ፄውትኹስ አቪሲስ ብታ አጞስታ 
ጋሪፄ ዋግፂስ:: እሌቱሳ እንኬ ዲሪቴ 

ስስቕታታ ኹ::"



ድባን አዳሞስታ ሄዋኖ 
ግዲታውዴስ አትክልቲ 
ስፍራዴስ ፍሽፅኾ:: 
ምክኒያቲኪ ፄውኑውስ 
አቪሲስያኽ::



ድባን ጛጂሶ ፍሽፃውጃማ ብብራማጊ 
ክምባብሌውሳ ጎራዴ እንኩሩኻ:: 
ድባንኪላ እይዴስ ቴርስቱኽሳ ስዮ 
አዳምስስታ ሄዋንስ ሴይፅኾ:: ድባን 
አዮ ዋዴስ ያጉኽ?



ጊዝዴስ ፋሌንጋ አዳምስታ ሄዋን ጄርካዋ ካሜኑና:: ብኽር 
ጄር ካየል አራሽ ገበሬ እሺኾ:: ላጛንቲ ጄር አቤል ኩፂ 
ክሜ እሩብፃው እሺኾ:: ጌርክዴስ እምፕላቺ ካየል ድባንስ 
ሜስዋቴ ያኻውሳ አትክልቴ ዴግስኾ:: 
አቤል አይሎ ልግዴ ታዮ ድባንስ 

ያጉኻ:: አቤሉውስ 
ሜስዋቲስኪላ 
ድባን ዴስ 
ንኾ::



ድባን ካየል ዲግስኹስ ሜስዋቲስ ዴስ 
ናያኪ እሺኾ:: ካየል ኩፂ አይሎ 
ሌንዴድኾ:: ድባንኪላ "ክችክቼ ዲቦ 
ፄውቱኒ ሜስዋቲ ቻቤልስታላማ 
እሺኹ?" ንኾ::



ካየልኪላ ሌንዴዱታ ይጎያላ እሺኾ:: 
ጊዝዴስ ፋሌንጋ ጚፄሳ አቤሎ 
ማሳኻዳ ታሳማ ኩኻ::



ድባን ካየልስ እንታ ንኾ. "ክፄ አቤል 
ዋዴይ?" "ያቓያላ" ናማ እሶ ዲብስኾ:: 
"አን ይፄሱ ማንዳንቲማ?" ንኾ:: 
ድባን ካየሉሳ ካሊቕቴ ዙርፃማ 
ካፅኾ:: አሬሳቲታስታ ፍዩታ 
ልቕልቕናቲታ ፄውኻ::



ካየል ድባኑዴስ እግፅትዴስ ፉኻ:: አዳምዴስስታ 
ሄዋንዴስ ካሚንስቲትፃ ኹናዋ ሚፅኾ:: ጝናቖኪላ 
ቴርሱና:: እሜኪላ ጄርጄርካ ካየል 
ቴርሱኽሳ ኬቴሞ ዋኹና::



ክችዳ እዳምስታ ሄዋን ይሪ እምቢቴካማ ሌጌሱና:: 
እንጛ ጊዛዳ እሺንኩ አቕ ናኪኒ ጌዝኩ እቕዴስ 
ኪቻ ሚንቾ ድሜ ዝኮንኩ እሺና::



ሄዋን እሊውሳ ጄሮ ካሜንትኾ:: "አቤሉሳ ባኔ 
ድባን ሤት እስታውሳ ጄሮ እይኾ" ኒኾ:: ሤት 
ድባኖ ጅፊስታው ያኹስ ሲስቲ ሊኻ ፅክራ ላጛ 
አሜቶ እጂኹስታ ሜንችካ ጄርካዋ 
ፃያሺኹያኽ::



አሌምዳ አግስታንኩ ህዝብካ ትውልድ ሚንቻማጊ 
ካስኹ ቺፋ ድክካስታ ችካንካ ያኼካማጊ 

ይንቱና:: ፍሌንግኪላ ድባን አቒጄራሳ
አራዊትካዋስታ ቻኻ ዜራሳጊ ድፅጝስ 
ዋሴንኾ:: ድባን አቒጄራሳ ቴርሱኽዳ 
አዜንኾ:: ያኼስጉ 

እምፕል አቒ 

ይኹቺ ድባኖ 
ይምስትኾ::



እን አቒው ስም ኖህ እስቴ እሺኾ:: ሤት ዴስ ሲፋማ 
ይንቱኽ ኖህ ፅንኩትስታ ፃማ ጋው እሺኾ:: ድባኑ 
ዳድስ እንዜጛሺኾ:: ሹኻ ጄርካዋኪላ ድባኖ 
አዜዝስታንታ ክንትፅኾ:: ድባንኪላ 

ሊሊቲስታ ሊንጊዲ ችግር 
ይንቱኒጊ ኖሆ 
ቴኬምስትጝስ 

ዋሴንኾ::



አቒያሱ አዜንጝ ጂሚሪ

ታሪክ ድባኑ ካልዴስ,ሜፃፍ ክዱስዴስ

አግስታው

ዘፍትረት 3-6

"ኩው ካሉ ኽይ ብራኖ እየ::" 
መዝሙረ ዳዊት 119:130



ዊድዊዲ



እን ሜፃፍ ክዱሱ ታሪክ ድኾዊ እኖጂሶ ቴርሱኽሳስታ  
ጜዋ ያቕናታ ፋያውሳ ክርፄ ድባኖኽ::

ድባን አቒጄራሱሳ ድክቶስታ እቪሴ ያቓ:: አቪሲው ዋይሚኪ 
ክርጚያኽ:: ያኼስጉ ድቫን አቒጄራሳ አይሎ እንካናው ያኽጝስ 

እምፕሎ ጚራሳ እንፃኻማ እኖጂሱዳ ባኒዳ ሚስኪሊዳ ሳንክስታማ  
ኪፂስታታ ፄውኻ:: ያኻማኪላ የኔታ እንኪሊ ዙራማ እኖጂሶ ካፅጛ 
ይንታዊያኽ:: የኔታዋ እምኑኽጊስታ አቪሴ ማራታ ካሲኹስጊ ምሬቶ 

እያዊያኽ:: ጝሺ አምንኹስጊ ይንታማ እኖጂዳ ዝኮዊያኽ::  
አምንኹኪላ ኹሉቺፍ እብራ ዝኩዌ::

እን ውን ይኽጞ አምንቱኒጊ: ሲፍውሳ ድቫንስ ድቑዊ:
"ኪቢርስቲኹዋ የኔታ; እንት ድባን ያኽጞስታ ይውስ አቪሲስ ኔታ 
አቔ ፄጌርታታ ክርጞ: እን ያኽጝስኪላ አን ናካ ስካውታታ ስታ 
ጌርክዴስ እምፕላቺ ኩላ አንታታ ዜሌሌቶ እብራ ዝኩዌ::ኩዋ 

አዜዝስታታ ስታ ኪራስታ ኩስ ዝኮይፃታ እንት እርዳት::" አሜን!

ኹሉቺፋ ሜፃፍ ክዱሶ አንቤፓን:ድባንሊ ዲብስጛን! ይዋንስ 3:16
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