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ቃር ኸረቦም ኢየሱስ እኻ 
የወይን ጠጄንየ ሽካከረም 
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አዋዘረቸንም።



ቲመሽም ሰብ 
እንም የሳንቃዪ  
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ሲጣር አወጣም 
የቅመኖ ሰብ 
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ሽባሁታ የኢየሱሴንየ አትቐብኖት 
ቢቐምኖ የስቑር ቤት ከፈቶም 
ኢየሱስ ባነወ ወኸት ገደደዊምታነ 
ሽባሁምታ በሳንሳ 
ተትገተረኸማ 
አወንደዊም።
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ባሮም የትመመረዊም 
ኸማ የኻሬ 
የሽባሁታም 
ኧርቾ ባጢራኸ 
ተፍቀንኸም 
ሳንሳኸ ጦርም 
ወር ቧረንም። 
ምስሁትም 
ተረሳም አፍያ 
ኸረም ደረግ 
ነከመም።



አት ከረ ኢየሱስ ተተማሪየታ ጋሙ በጀልባ ተሳፈረም 
ተባኽር ኽኽወት ንትገናነ ባረኖም። ኽኖም 
ያረዌ ተረሶም። በባኽር ፎር ቲትገኖም 
ኢየሱስ ወሬት ጠወጠንም። ኽም 
ጋመ ብሼ እቡርቢት ተረሳም። 
በጀልባሁትም እኻ ግቦት ቀነሰም 
ኽኖም ይጨነቆ ባነ። ኽኖም ኢየሱሴንየ 
ተቐነቦምታነ ጎታንዶ 
ጎታንዶ አነቅነም! ቲብሮ 

ቦሬተታ ነሰዊም።



ኢየሱስም ተረሳም የብሼ እምቡርቢት ይትጋፍም እኻ 
አጥራቀረኖም እምቡርቢትም ቘመም እንምቃር ገብ 
ባረም። ኽኖም ጭን ሰነፎም ወግም ኸረቦምታነ ዝህ 
እምቡርቢት ባኽርም ዳር ያዝዝ የኼትም ይታዘዝነ 
ዝህ ሟኑ? ተባበሮም። ተማሪየታም 
አኻረዊ ባነ። ዘንጋ ጭን ኢየሱስ 
የእግዚአብሔር ትከ 
ወህረታ አትየሸኖም። 
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ቲያገኽር ብዘ ወግ ዘንጋ 
በሜየኸኖሜ ቲቾት ያዞ ባነ።
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ዝኽ የመጣፍ ቅዱስ ወግ ኢና የኸለቀም ይናሜም ወግ 
የኸረ ይግዘረንዳ ቃር ይዝረክንደ። ዝክም ኹት ትኽሮኸማ ይሸ።

እግዘር ባጢር ባረም ይጠራን ሙጥጥ ዘንጋ የቾትነኽማ 
ይኽር። የባጢርም ቅጣተታ ሞቱ፣ ዘንጋጭን እግዘር ንቃር ይረምድኹ 
አትም ትከታ እየሱስ በመስቀር ፎር ይሞትኽማ፦ ዝክም የባጢራኹ 

ይትቀጣኽማ ናዀንም። ተኽም አንቐ እየሱስ የረብስወቴንየ ተዠፐረምታነ 
ገነቴንዬ ቤተቴ ወረም! ብየሱስ ባመርኹም ባጢርማኹ አፉ ይብርኹኽማ 

በትራዘዝኹ ኹትም ያሟን! ኹትም ይቸንምታ እዃ ባኹ ደን 
ይረብር። ኽምየኽሬ የንተዘላለም ተኹታ ጋሟ ትረብሮ።

ውረም ዛታው ባኹም ባመርኹ ፦ የእግዘር ዝካ በረዊ ፤ 
ኑንድ እየሡስ፣አኽ ይግዘር የኸርኸኸማ እኽር፣ ዝክም የባጢረና 
ትሞትንዬ ሰብ ኸርኸም፣እዃም አያም ኽርኸም ትረብር። ኽዳሽ 
የረብሰወተኔንዬ ንኸኒምታነ ደባና አፉ በሬ፣ እዃ ገደር ለብስወት 

ይረብሬኽማም አት ከረ የንተዘላለም ታኽ ጋሟ እረብሬ አርቴ።አኽም 
እቴዘዝኽማ የተካኸኸማ እረብርኽማ እግዜ። አሚን። 

መጣፍ ቅዱስ አንብቦ ዝክም በከረ ከረታ ተጔታ ጋሟ ተዛንጎ! 
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