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



እኖጂሶ ቴርሱኽ እይ? ሜፃፍ ክዱስ ያኹኪ 
ድባኑ ካል አቒ ዜራ ዋትጜ ጄሜሩታ ድኹዌ:: 
ፍና ቢዲሬ ድባን አቔ ቴርሱኻ: ስሞኪላ 

አዳም ናማ እቑዊኾ::



ድባን አዳሞ ኽብፂዴስ ቴርሱኻ:: ትንፍሼ ኪላ 
እፍ ንኾ: አዳም ኪላ እንኬ ፃዩኻ:: አዳም 
ጚጛርጛሳ ኤደን እስታው አትክልቲ ስፍራዳ 

አግፁኻ::



ድባን አዳሞ ቴርስጝዴስ ፍና አይሎ ግዲቴፃ 
አሌማዋ ግዲታንኩ ዲብካሊ ግቢቱኻ::



ቴርቴራስ ድባን ኩሮ:ሸዋቴ:ጉድ ኽሪዌና 
አቬቭካዋ: ኽሳንትካ ካንካዋ: ባርቒ ምኩዊ ዌና 
ቻኽካዋ: ኮያንትካ ፅኻርካዋስታ ሙዋሌጋንትካ 
ጄንጃ ፍሽካዋ ቴርሱኻ:: ውንስኪላ ድባን 
ውላዋ ዲቮ ቴርሱኻ: እላቲው ዲቭ 

ዳማኪ እላኪ እሺኾ:: 



ፍና ቢዲሪዳ: ድባን ዳራኪ ቴርስጝዴስ 
ፍንዳ: ድባንዴስ ይጎ ዳማኪ 
እሺያላኽ:: አቒኪ: ብቲኪ:
ዲብካኪ እሺካያላ:: ብራንኪ 
ያኻ ልኻኽ እሺያላ 
እሺኾ:: ብቲኪ 
አምፕኪ እሺያላ 
እሺኾ:: ናካስታ ቻ 
እስታው እላኪ እሺኾ::
ቢዲሪ እላቲው ድባን ጚኹቺ 
ዝኮሺኾ:: እንዴስ ፋሌንጋ ድባን ጁኻ!



ፍና ቢዲሪዳ ድባን ብቴስታ 
አምፖ ቴርሱኻ::



ብቲ ሴጋዳ ኪላ ዳማኪ 
እላኪ እሺኾ:: ልኻኽ 
ኪላ እሺኾ:: 
ድባንኪላ 
ብራና ያቒ 
ንኾ:: 
ብራንክላ 
ያኹኻ::



ብራንኪላ እሺኾ:: ድባንኪላ ብራና ጌርክ ናማ 
እቑዊኾ:: ልኻኾኪላ ኻር ናማ እቑዊኾ:: 
ቢዲሪ ጌርካስኪላ ክምስታ ስግል ያኹኻ::



ላጛንቲዳ ጌርክዳኪላ ድባን ውክያኖሱሳ አኾ: 
ባሮስታ አይክካዋ ድባን ኩክራዳ ቴርስኾ::
ሹኻንቲ ጌርክዳ ድባን "ካጊ የብስ ያኼስ" ንኾ:: 
ጚ ንኹስታኪላ ያኹኻ::



ድባን ጝሺኪላ ክዮስታ አቬቭካዋ: አጞስታ ካኔ 
አዜዝኾ:: ጛጂኪላ ይንቱና:: ብቲ 

ክማማ ቹኻ: ሹኻንቲ 
ጌርክ ያኹኻ::



ድባን አዋዋ:አርፋዋ ስታ አይኪ 
ቼፋማ ዊዳቲኩሳ አይሎ 
ሚንችካ ኮኬብካዋ ቴርሱኻ:: 
ብቲ ክማማ ቹኻ:ሴዛንቲ 
ጌርክ ያኹኻ::



ባርኩ ፍትሬትካ: አስካስታ 
ቻኽካ ድባኑ ቴርትዳ ሲፍካማ 
ቴርስቱና:: አንኮንቲ ጌርካስኪላ 
ኽሳንትካ አስካዋ: ፅልካ 
አስካዋ: ኽሳንቲ ልኩዌና 
ሰጎኖ ስታ ዴስቴንካ ሳሴርካ 
ቻዥካዋ ቴርሱኻ:: ድባንኪላ 
ውላ አሳ ዜራሳ ብቲ አኹዋዳ 
ዋኻንታ ፄውኻ:: ውላ ቻኻ 
ዜራሳኪላ ቭቲዳ: አምፕዳስታ 
ባርዳ ቤሬራንታ ፄውኻ:: 
ብቲኪላ ቹኻ:: አንኮንቲ ጌርክ ኪላ ያኹኻ::



አንዴስ ፋሌንጋኪላ ድባን ዲቭስኾ:: "ብታ 
እንኪ ዝኩክ ዲብካዋ...አግፅፂስ" ንኾ:: 
አይኔትስ አይኔትስ እንሴስካ ንፍሳትካ: ሴንድስ 
ጉስስታንትካዋ አግስቱና:: ኽሳንትካ 
ዝሆንካዋስታ ኽሳንቲ እርኩዊ ዌና ይንፅካ 
እሺና::



ድክካ ቾችካስታ ግልጃጅካ አዙካ እሺና:: 
ድባንውላ አይኔት እንሴስካዋ እኒጛታ 
ቴርሱኻ:: ትሙርሙርካ ንፍሳትካስታ 
ብራቑንዝካ: አንጉችካስታ ከችኔ ፌቴርኾ::
ድባን ውላ እንሴስካው አይኔትካዋ እኒጛታ 
ቴርስኾ::

ብቲኪላ ክማማ ቹኻ:ዋልንታንቲ ጌርክ 
ያኹኻ::



ድባንኪላ ዋልታንቲ ጌርካስ እሊውሳ ሌሌት 
ንኹሳ ዲቮ ቴርስኾ:: አይሎ ሌሌት ንኹሳ 
ዲቮ:: ጝሺ ውላ ዲቭ አቒ ጄራስ ቴርስታኽ:: 
ምግብ ማሲዳ እሺኾ: 
እንሴስካ አቔ 
ቴኬማንታ 
ቴርስቴካ::



ድባንኪላ እንታ ንኾ: "አቔ እኖጂሱ ሜልክስ 
ቴርስኔስ":: "ብቲ ሴጋዳ ዝኩንኩ ፍትሬትካዋ 
ኪላ ቼዌስ::" ይኻማኪላ ድባን አቔ ጚውስ 
ሜልክስ ቴርሱኻ: 
ድባኑውስ ሜልክስ 
ጚ ጚጛርጛሳ 
ቴርሱኻ::



ድባንኪላ አዳሞ 
"እንት ፍቱኽሳጊ 
ጉዋርዴስ ኹ! 
ያኼስጉ ድኬስታ 
ባኮ ድኹታትዴስ 
ኩፓዴስ ኹዌኪ! 
ኹዊኒኩፂ እንኪ 
ክራሳ ክታኻኽ!" 
ንኾ::



ድባን የኔታ ኪላ እንታ ንኾ: "አቒያ ይኹቺ 
ዝኮታ ጉድ ግዊያኽ:: እርዳታውሳ ቴርሳይስ::" 
ድባንኪላ ውላቻኽካዋ ስታ 
አራዊትካዋ አዳምሾ ዲግስኾ:: 
አዳምክላ ውላዋጊ ስሞ ፍሽኾ:: 
ኩሚቺክላ እሺኾ:: ያኼስጉ 
እኒጛዴስጊ ቻኽካዴስስታ 

አራዊትካዴስ ጚስ
አሜቻው ውዳጅ

እግስታያላ እሺኾ::



ድባን አዳሞ እይሎ ሳቔታ ፄውኻ:: ጎን ጛፃሳ 
ካፅኾ:: ጛፅዴስኪላ ኹናዋ ቴርሳማ ያጉኻ::
ኹናኪላ አዳምስ ልግዳ 
ውዳጃ ታኹኻ::



ድባን ውላዋ ዲቦ ዋልቲ ጌርካስ ቴርሱኻ:: 
ድባንኪላ ላጜታንቴ ጌርኮ ዳቔራማ 
ፉሩኻ:: አዳምስታ ሄዋን ኤደን 
እስታውዳ አትክልቲ ስፍራዳ ድባንስ 
አዜዝስትካማጊ ክችክቼ ዴስቴ 
አግፁና:: ድባንኪላ ጛው 

የኔታ: ማንዳንቲስታ 

ሽርኪኒ እሺኾ::



ድባን ውላዋ ዲቦ ቴርሱስ

ታሪክ ድባኑ ካልዴስ,ሜፃፍ ክዱስዴስ

አግስታው

ዘፍትረት 1-2

"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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