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እምፕላ ወይዘሮ እየሱስ 
ፌያማ ካሳውዳ ኩርዳ 
ቲሪቴታ እየሱሶ 
እዜንታታ ካንቲኾ:: 
ምክኒያትኪ ጚራ ክርጛ 
ያኻሺኾ:: ጚቹኪላ 
ማሪያም እስቴት 
እሽቲኾ:: እየሱስ 
ፌያማ ክሳውዳ 
ዳዳኪላ ቲሪቲኾ::



እንጚጊ ውላ ዋትጜይ 
ያኹኽ? እየሱስ ዋታ 
ፄዋማይ አይሎ ዴስፃውሳ 
ዝኩዊኔ ዴስፃውስ ዳድስ 
ዊድኹ? ድባን 
ዋታኻኒይ 
እምፕሎ ብኽር 
ጄሮ ካኒውዳ 
ሚስኪሊዳ ክራታ 
ባይኹ? እየሱስዳ ድክት 
አግስታማማ? ድባን 
አሴሴትጛማይ?



ጋቲውያኽ! ድባን 
አሴሴትጛያላኪያኽ:: 
እየሱስ ዳራኪ ድክቶ 
ፄዋያላኪያኽ:: አየሱስ 
ችካንካውስ ታፍስ 
ፌይስታማ እይስታው 
ያኽጞ ቤዴራማ 
ያቓኩኺያኽ:: 
ቤዴራማኪላ እየሱስ ስር 
ዝኮኩስ ሲሞን እስታው 
ሹማጊሊ ማሪያምስ ድኪ 
ዲቭ ፍንፍኒዳ ማንዳው 
ያኽጞ ድኾሺኾ::



እየሱስ ክራውዴስ 
ልቓ ጌርክዴስ ፍኖ 
ቤዴርታታ እምፕላ 
ኹና ሽቶ ታጋታ 
እየሱሱዳ ልኩዳ 
ክቭፂኾ:: ያኼስጉ አብራ 
እሺንኩ ሲፋንትካ "እና 
ኹና ጌንዜቦ ትክማ ጋውዳ ድፂኾ"
ንካማ ዎኬሱና:: እየሱስኪላ "እና 
ኹና ጉዶ ፄውትኾ" ንኾ:: "እና ኹና ይውስ ሜካብርስ 
ፄውቱኽያኽ" ንኾ:: ዋታኮንኩ ሌንጌድካ ካልካይ!



አንዴስ ፍሌንጋ "ይሁዳ" 
እስታው ፅክራ ላጛ እየሱስኩ 
ሲፋንትካዴስ እምፕል 
ኪሳኪሳው አላፊስ ሹኻፅካ 
ብርስ ፌይፃማ እይጝስ 
አስሜምጙኻ::



አይሁዱ ድግስ ጊዛይ እየሱስ 
ጚኩ ሲፋንትካሊ ዊድዊዴ አንኬ 
ኹዌካማጊ እሺና:: እየሱስኪላ አይሎ 
ዴስፃውሳ ድባኑሳ ዲቦስታ ድባን 
ጜዋ እንካናንኩስጊ ቱዋይኹሳ ካሎ 
ድኹኻ:: እየሱስኪላ እንኬስታ 
ዋንቼ ልቓዋ ጉሻማ ቤንጛንታ 
እይኾ:: እንጚኪላ አቪሲዴስ 
ኬሽፅጝስ እይስታው 
ታክስፂው 
እየሱሱ 
እሺስታ 
ብሪያኽ::



አኒጛ ጊዛይ እየሱስ እብራ ዝኩንኩ አፄብካስ ጜዋ ካዳንኩ 
ያኽጞስታ ዝጉዊካማ ካሳንኩ ያኽጞ ድኹኻ:: ሲፋንትካዴስ 
እምፕል ያኹኽ ጴትሮስ ትክፃማ "አን ኮዋ ባታታ 
ካላኪያኽ" ንኾ:: እየሱስኪላ "እንት ዱሪ ኮያውላስ እያዋ 
ሹኺኒ ካዴኻኽ" ንኾ:: 



አኒጛታዋ ኻራ እየሱስ 
ፆሌትጛ ጌቴሴማኒ 
እስታው አትክልቲ 
ስፍራሾ ካስኾ:: ጚሊ 
እሺንኩ ሲፋንትካ 
ኹርካማ ሳቒካሺና:: 
እየሱስኪላ ፆሌቱስ "ኦ 
ይታላ አዴር እና ዎንቻ 
ይዴስ ፌትስ" ንኾ:: 
"ያኼስጉ አን ንኹ  
ያኻውላስ እንት ኒኹ 
ያኼስ" ንኾ::



አፍቲዳኪላ ይሁዳስ ጉስስታንኩ ዎንቤድካ 
እትክልቲ ስፍራ ታንቡና:: እየሱስ ኩፂ 
ጚጛርጛሳ ይጉፅጝስ ሞኬራያላ እሺኾ:: 
ጴትሮስኪላ እምፕል ውንቢዲውሳ 
እንኮኼ ኬውኾ:: እየሱስ 
ውንቢዲውሳ እንኮኼ 
ኔክፃማ ኬሽፅኾ:: 
እየሱስ ፌይስታማ 
እይስትጝ ድባኑ አሳብ 
ያኽጞ ያቓሺኾ::



ዎንቤድካ እየሱሶ እሚካማ ኽሳንቲ ኪሲኾ ካፁና:: አንጚዳኪላ 
እይሁድኩ አላፍካኪላ እየሱስ ክርስ ኑና:: ጴትሮስ ናቕትዳ 
ጌሬዳውላዳ እንጅኩዋማ ሌጎ ዋሽታሺኾ:: እንጚዳ 
እሺንኩ አቕ ጴትሮሶ 
ትኩፅካ ካንትካማ 
"እየሱስሊ እሽቲኹዋኽ" 
ኑና:: ጴትሮስኪላ ሹኺኒ 
ካዱኻ:: እየሱስ 
ቤዴርኑስ 
ንኹስታጊያኽ:: 
ጴትሮስ 
ኻኼራማጊ 
ሜሮ ፄውኻ::



እሜኪላ ዱሪ ኮይኾ:: እንጚኪላ 
ጴትሮስስ ድባን ዲብስኹሳ 
ፄጌርኾ:: እየሱስ ንኹሳ 
ታክሳማኪላ ሜሬርፃማ እሲኾ::



ይሁዳኪላ አይሎ አዜንኾ:: ምክኒያቲኪ 
እየሱስ ዳራኪ አቪሴኪ ያኻ ድክቶ 
ፄዋያሱ ያኽጞ ያቓሺኹዋኽ:: 
ይሁዳ ቻቬላሺኹሳ ሹኻፅካ 
ብሮ ዙርፃይኾ:: ያኼስጉ 
ኪሳኪሳ ቻቤልካያላ እሺና::



ይሁዳ ብሮ ዝጉዌማ 
ቤቴንኾ:: ፋማኪላ 
ጚጛርጛሳ ላሌቕስታማ 
ክርኾ::



ኪሳኪሳ እየሱሶ ሮማው ጄዋንቲ 
ጲላቶሱዳ ፍንዳ ቲሪፁና:: ጲላቶስኪላ 
"እንዴስ አቒዴስ ዳራኪ 
ድክቶ ያግፃያላኽ" ንኾ:: 
ያኼስጉ ዎንቤድካ 
ኬሌኽጙና:: "ሳንክስትስ! 
ሳንክስትስ!" ኑና::



ዊዲዳኪላ ጲላቶስ ፌይፃማ እይኾ:
ሚስኪሊዳ ሳንክስታታኪላ ፌሬድኾ:: 
ዎታደርካ እየሱሶ ጌሬፉና: ብስቔ 
እላፍዳ ብስቕቱና:: አጙዴስ 
ግቢትስቱኽሳ ዜውዶ ካፅካማ ጛሪዳ 
እንኩሬካም ትቕሱና:: ካኒውዳ 
ሚስኪሊዳ ሳንክፁና::



እየሱስ እንጚታ ያኻማ ክራው ያኽጞ ቤዴራማ 
ያቓሺኹዋኽ:: ጚው ክርጝኪላ አቪሲዌንስ ምሬቶ ያጋው 
ያኽጞስታ እምኔቶ ጚዳ እንኩራንታ ፄዋው ያኽጞ 
ያቓኩኺያኽ:: ላጛ ዎንቤድካ እየሱሱዳ 
ናቕትዳ ሳንክስቱና:: ላንጊዴስ 
እምፕልኩፂ እየሱሶ እምኑኻ:
እኒጛታዋኪላ ገነትሾ ካስኾ:: 
ላጛንቲ ዎንቢዲኩፂ እየሱሶ 
እምናያላ እሺኾ:
ገንትዴስኪላ 
ይጉኻ:: 



ሳትዴስ ፋሌን ጋ ቑንዳስቱኒዴስ 
ፍሌንጋ እየሱስ "እኮሜችስትኾ" 
ናውጃማ ክርኾ::ጚው 
እንፅኺኪላ ድኽኾ:: 
አፄቭካ ካፅካማ 
ጛጂሱዳ ሜካቭርዳ 
እንኩሩና::



ሮምኩ ወታደርካ 
ሜካብሮ እቴምካማ 
ማንዱና:: አይኪ አቒ 
ቱጞስታ ፊጞ ካላላ 
እሺኾ::



ታሪኩ ዊድዊዲ እንጚ ያኻኩኒ 
አዜንፄ እሺኾ:: ያኼስጉ ድቫን 
እምፕሎ ጌሬምፃውሳ ዲቮ 
ፄውኻ:: እየሱስኪላ 
ክራማ ይጉዋያላ!



ሶኼቱ ቢዲሪ ጌርካስ ብታቺዳ እየሱስኩ 
ሲፋንትካዴስ ልቓ አቕ ይንቴካማ 
ሜካብርዳ ቻኒስታሺኹሳ ካርጞ 
ክንባብሌማ አግፁና:: እኽስቴ 
ቱዌካማኪላ ካንቱና:
እየሱስኩፂ ሜካብርዳ 
ያግስታያኪ::



እምፕላ ኹና ሜካብርዳ ናኺሲዳ ታኻታ 
እስታሽቲኾ:: እየሱስኪላ ኹናውላዳ 
ይንታማ ካንትስትኾ:: አቓኪላ 
እሊኩ ሲፋንትካስ ድኹጛ ዙርታታ 
ጊጝትኾ:: "እየሱስ እንኪሊ ዝኮ! 
እየሱስ ክርጝዴስ ዙርኾ!" 
ኔታ ድኹትኾ::



እሜኪላ እየሱስ ጚኩ ሲፋንትካውላ ይንታማ ታፎ 
ካንትፅኾ:: ውን እሺኾ:: እየሱስ እንዴጌና እንኪሊ 
አግስትኾ! ጴትሮስስኪላ ምሬቶ ፄውኻ:: እየሱስ 
ሲፋንትካዋ ያኹኽሳጊ ውላስ አቒስ ድቑዋን ንኾ:: 

እሜኪላ ይንቱኽሾ ድባንኾ ዙራማ ካስኾ::



ጂሚሪ ፋዝጋ

ታሪክ ድባኑ ካልዴስ,ሜፃፍ ክዱስዴስ

አግስታው

ማቲዎስ 26-28, ሉካስ 22-24, 
ዯሀንስ 13-21

"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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