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ምሽት ም ያኽር
ቃር በሜናወ ምጥመ
መደር ቆመች ኤነኺታ
ያጤንቅ ያሜጥጥ ቃር
ያዦ፡፡ ትከኺታ ይሞት
ባነ፡፡ አዶተታም ማሪም
ባነች፡፡ ኺታም ኢየሱስ
በተስቅረወ መደር
ጨሬ ቆመችም፡፡



ዝኽ እንም መምር ኸረ
እየሱስ ዝኽ የመሰረ ወሄ
ኤማ በዝኤኔት ሙጥጥ
ኤማ መምር የተርፍኔቻለ? 
የእግዞር ትስታ
ኽሜ ይሞት
በመስቀል ፎር
ይሰቁር ኸማ
መኖሪያ ፈቀድ
ኢየሱስ ይነገታ
ስኽተት መጥጥ ቸተኖ? 
እግዘር ተሳሳተም?



እግዘር አንትሳሰተ፡፡
ኢየሱስ አትም ጥፋት 
አንቾተ። ኢየሱስ 
በሙጥጥ ሰብ ይሞት
ኸማ ይኽር ባ፡፡ ኢየሱስ
ገና ትኸ ታነ ኸማ
ስምኦን ይቡሪ
አትባሪቅ ሰብ
ብኽይቸን ኸማ
ለማሪያም
አደናም ባነ፡፡



ኢየሱስ ይቀጥኔዊ ተቁሪ
ከረ ይፋት አት ምሽት
ቸነችም ታነ በግረታ ፎር
ወኼ ሸታ ያነን ሽቶ
ቀባችንም፡፡ ተማሪየታም
‹ዝኽ ሸያቶ ዝኸ እክም
ይኼዊ የንቃሩ? በኽት እምጠጠኖ፡፡
ኢየሱስ ጭን ዝካ ባረኖም ወኼ ቃር አመነችም። 
የኔሳና ቀፓቸንም። ምር ያኽር ባዘራ ቃል፡፡



በኽሜ አንቐ ታስራ ኼት
ተማሪየታ አተታ የኸረ ይኹዳ
በሣሣ ቀርሺ የኢየሱስ የቄስ
አለቄ ያትቀጥሬ አሳነፈም 
ይውኔ ተስማማም።



ቤኹድ ፋሲካ በአል ኢየሱስ
የቀጥወ ሸራት የተማሪታ ጋሙ
አመነም፡፡ የእግዞር ይረምዶይም
ተስፋኽኖ ያዝወን ቃር ኦደኖም
ኸቦም ገሳም ይተሸዶ ኽማ
ዳቦም ጥየ ዝመታ የባጢር አፍ
ይብሬ ኸማ የኢየሱስ በሰርም
ደምም የኽኖ ያዊ ኽማ 
ይዘግዶፔ ባነ፡፡



ተኽም አንቆ ኢየሱስ ያቀብሬ ሰብ በሜናኹ ነረ ቲብር
ሰከቦም፡፡ ጴጥሮስም “እያ ታኸኼንኩ” ባረንም ኹትም “አኸ
በምሣረ ኾታራ ታረቅ ዳረ ሶስት ጋመ ትኸደቴ” ቧረንም።



ተኽ አንቀ በዛ ምሳረ 
ኢየሱስ በጌቴሴማኒ 
የአታንክርት መደር 
ጠሎት ያመኔ ወረም። 
ተኹታ ጋመ የነበሮ 
ተማሪመታ ናበዊ 
ባነ።ኢየሱስም"አባኖ በያ 
ፍቃድ ቴኸር ያኸ 
ፍቃድ በኸረ ዝኽ 
የመከራ ጥዋ አፍካኒ" 
ትብር ጠሎት አሜነ።



በእማት ኧጋ በይኹዳ መሪነት ብዙ ሰብ
የአታክርት መደር ገቦም፡፡ ኢየሱስም
አንትቃረመ፡፡ ቢኸረም ጴጥሮስ የአት ሰብ
እንዝረታ አንጠንም ኢየሱስ አትም ቴብር
የዛ ሰብ እንዝር ምሻሻም አተነፎንም
ኢየሱስ ይረኸበዊ ኸማ የእግዞር
ፍቅድ ወኸረታ ይኸር ባነ፡፡



ሰብኽኖም የኢየሱስ ጠበጦም የቆስ አለቃ ቤት ወሰደዊም
በኸም የይኹድ መሪ እንም ኢየሱስ የሙት ባሮም፡፡
ጴጥሮስም አገልጌ ጋመ
በሳት መዬ ቆመም ያዥ
ባነ፡፡ ሰብኽኖም ሦስት
ግዝየ የጴጥሮስ አዦይም
‹‹ አኽም ተኢየሱስ ጋመ
ባነኸ ባረዊም ኹኸታም
ሦስት ግዝየ ስርም
አንኽን ባረ፡፡



በኸም ግዝየ ኩተራ
ነቄም፡፡ የጴጥሮስ የእግዘር
ድምፀታ ባነ ጵጥሮስ
የኢየሱስ ቃር ተዘጎደንም
ንቃር በኸም፡፡



ይኹዳም ቶዘከበ ኢየሱስ አት
ባጢርም ጥፋትም ኤነው ኸማ
ይኽር ባነ ይኹዳ ያስየወ ሳሳ 
ቀርሺ ዋጋኽኖ ዥፐረሎም 
ቢኸርም ቆስ አለቃ ዋጋኽኖ
አንወስዶ፡፡



ይኹዳ ዋጋኽኖ ደኔ
ቃሸ ወረም ታነ
ታንቀም ሞተም፡፡



የቆስ አለቃም የ ኢየሱስ የሮሜ ገዥ
ጲላጦሴ አቸነዊም ጲላጦስም እያ 
በዝ ሰብ ኧፈረድዌ አት ጥፋት
አንከብክወ፡፡ ሰብ ኸኖም “ስቁን
ስቁን” ቲብሮ አትኼኖም፡፡ 



በቀጥወ ጲላጦስም ኧጊ በባረ አንቐ
የኢየሱስ በመስቀር ፎር ይሞትኸማ
ፈንደወ፡፡ ወታደረኽኖም የኢየሱስ
ደነገዊም ቢፈተተ ይንባቀኽኖ
ተፎበም፡፡ ገረፈዊም አትኻሮ ንቅንቅ
የሶኸ ዘውድ በጭመረታ ደፈሩም፡፡
በኸም ይሞት ኸማ በጬ መስቀር 
ኾር ሰቀነዊም፡፡



ኢየሱስ በኽም ኤማ ይሞት ኸማ እንም ግዝየ ይኽር ባነ። 
በእንጎድ ኤነት በኹታ ሞት ይታሜሮ ኻጥእ ሰብ ኣፍ 
ይብሪዮ ኸማ ይኽር ባነ። ኼት ወንበዴ ተኹት ጓመ 
ሰቀርዮም ባነ። አተታ በኢየሱስ 
አመነም የጀነቴ ወረም። 
እንጎድመታ አናመነ።



ኢየሱስ ተቅሪ ግዝየ በኸረ
ስቄ አንቐ “አነቀም” ባረም
ሙተም የኹታ ሜና አንቀም
ተማሪሜታ በገግ ሙግማ 
ጮንማ ቀጥረዊም
ቀፐረዊም፡፡



በኽሜ የሮም
ወታደር ሙገማታ
አተሞም ቅራዊ፡፡
ኧኹ ሟንም ይገባም
ይወጤም ኤችል፡፡



የዝ ወግ ቅጥወ 
ዛታ ቢኸር ምር ያኽር 
ያሜጥጥ ባነ። እግዘር። 
አት ያዝወን ቃር 
ሽከተ። እየሱስ 
አንሞተ።



ውርሰንበት ሱቢ ቅረረ
አትአት የኢየሱስ ተማሪየታ
በሙግማ ይፈዊ እምር
እንንገበረም አሰሚኖ
ደኔ ቢያዦ ኢየሱስ
ተዛኼ አነበረ፡፡



አት ምሽት በሙግመታ ሜነ
ቁመችም ትበክ ባነ ኢየሲስ
ታዥናም የተማሪ የቴ ትውዴ
የተማሪ የቴ by የተማሪየታ
ሳረናም ታዝበረችም “ኢየሱስ
ኧያሙ ኢየሱስ ተምት
ተነሳም” ባረች ኖም፡፡



ብዘም ቴክስ ኢየሱስ የተማሪየታ ቸነም ታነ 
የትወኮ እጀታ አተየዠኖም። ውረም ባነ።ኢየሱስ 

ዳግም በኺወት ነረ፡፡ ጴጥረሮስ
የኻደኔ አፋ ባረም የተማሪየታ እንም
የእያ ቃሪ የሰብ እንም ኦዶ ባረኖም

ተቸነው ተሰሜ ተዥበረ፡፡



ትንም ይፍት ፋሲካ

አት ወግ ተጔታ ቃር በመጣፍ ቅዱስ

ደኔ ይረኽዊ

ማቴዎስ 26፡28፣ ሉቃስ 22-24፣ 
ዮኻንስ 13-21 

“የቃራኽ ወፈንቻ ጭት ይብ”፡፡
እግዘር እንም ዘንጋ ቲኽልቅ



ቀጥወ



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! 
ዮሐንስ 3:16
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