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



እየሱስ ሚንቾ ታምሮ ፄውኻ:: ታምርካዋ ፄውኺ እየሱስ 
ውን ድባንያ ያኽጞ ካንትፅጝስያኽ:: ጂሚሬ ታምሮ ፄውኺ 
ኻስጝናሱ ድግስዳኽ:: ኻስጝናዳ ችግር ፌቴርስትኾ:: 
ኻስጞናዳ ዝቕስታው ዋይን እላኪ እሺኾ::



እየሱስስ ጚቹ ማሪያም እየሱሶ ችግር ፌቴርስትጟ
ድኹትኾ:: ማሪያምኪላ ታምፃንትካዋ እየሱስ ናውሳጊ 
ፄፓን ኒኾ::



እየሱስኪላ "ግባቺዳ አኾ ዋኽፃን" 
ንኾ:: ታምፃንትካኪላ "አኾ?" ኑና:: 
እየሱስኪላ "ይጋ አኾ" ንኾ::



እየሱስኪላ ታምፃንትካዋ 
“ቴሌቕትካማ ኬሜስፃን” 
ንኾ:: አኹኪላ ዋይን 
ያኹኻ:: ልግዲ ዋይን 
ያኹኻ:: ፄዌንታው 
ዋይን!



ታምፃንትካ ጌሬምስቱና:: 
እየሱስ አኾ ዋይንሾ ኪስኾ:: 
እንሳ ታምሮ ፄዋው ድባን 
ጃጊ እሊው እይ?!



እየሱስ እሊውሳ 
ታምሮ ፄውኻ:: 
እምፕላቺ ክማኒ 
እየሱስስታ ሲፋንትካ 
ፔትሮስኾ ካሱና:: 
ፔትሮስስ አንኪቹ 
ንዳድስ አይሎ 
ቑንዳስቴሽቲኾ::



እየሱስኪላ ቑንዳስቲትሳ ኹናዋ ታፎ ኔክፅኾ:: ኹናኪላ 
ቑንዚዴስ ኬሽትኾ:: ጂየታኪላ እየሱሶስታ ሲፋንትካዋ 
አሴሌፍትኾ::



ክማኒኪላ እይሎ ሚንች ቑንዳስቱኽ አቒ 
ሳባሳብስታሺኾ:: እሎ ቑንዳስቴንካ: እንኮኻቲንኩ:
ዲብሳቲንኩ: አካል 
ጉዳቴንካ እሺና:: 
ሜንችካ ሲታን 
እሚኩ አቕኪላ 
እየሱሱላ 
ይንታሺና:: 
ውላዋ 
ኬሽፅኾማ 
ኻሲ?



እየሱስ ድባንያ ውላዋ ኬሽፃሺኾ:: እየሱሱላ 
ይንቱንኩጊ ውላ ቑንዚዴስ ኬሹና:: ክራንችስ 
ይንቱንኩ ኬሹና: ጁዌካማኪላ ጊጙና::



አይ ቑንዛ እሚኩ 
አቕኪላ ይንታሺና::



ውላጊ ይንቱንኩ 
ኬሹና: ፃንኩቱና::



እየሱሱላዳ እሺንኩ አቕኪላ ሴታን እሚኩ 
አቕስ ቼጌርስቱና:: ድባንኪላ ሲታኖ ፊ ናማ 
አዜዝኾ:: ሲታንኪላ 
አዜዝስትኾ:: 
አዜኑንኩ አቕኪላ 
ዴስ ኑና::



ሴዛ አቕኪላ ቑንዳስቲኔ ውዳጆ እየሱሱላ ያግጝስ ሞኬሩና:: 
ያኼስጉ እየሱሱላ ናቒጞ ካሌካያላ:: ዋታ ፄዋኒ ኬሼ?



ዜዛ ውዳጅካ ቑንዳስቱኽሳ 
አቔ ጝኖ ቔዴድካማ እየሱስሾ 
ካፁና:: ቑንዳስቲኒኪላ 
እየሱሱላ ዲግኾ::



እየሱስኪላ ሴዛ 
ውዳጅካውሳ እምኔቶ 
ካንትኾ:: እየሱስኪላ 
ቑንዳስቱኽሳ አቔ
"አቪሲ ኬሌላኽ" 
ንኾ:: "-ኻጎ ቡያታ"
ንኾ:: ቑንዳስቲኒኪላ 
ኬሻማ ካስኾ::
እየሱስኪላ 
ኬሽፅኾ::



ጊዝዴስ ፋሌንጋ እየሱስ ሲፋንትካሊ 
ሜርኬባዳ ማቹኻ:: ሜብሬክ ኪላ 
ሜርኬባዋ ቼጌርፅኾ:: እየሱስኩፂ 
ሳቔሺኾ:: አይሎ ጅፊስቱንኩ 
ሲፍንትካኪላ እየሱሶ 
ሳቔናዴስ ጉሽፁና:: 
"የኔታ አዴር እርዳት:
ድጙስትንኾ" ንካማ 
ኬሌኹና::



እየሱስኪላ ሜቭሬኮ አዜዝኾ:: ባርኪላ ኽፑኻ:: 
ሲፋንትካኪላ "ዋታኮው አቒይ" ኑና:: ንፋስስታ 
ባር አዜዝስታያው ዋታኮው አቒይ ኑና:: አየሱስ 
ድባንያ ያኽጞኪላ ፄውኽስ ታምርስ አምኑና:: 
ሲፋንትካ እየሱሶ ድባንያ 
ያኽጞ ሺሼካያላ እሺና::
ያኼስጉ እየሱስ 
ፄዋዉሳ ታምሮ 
ካንትጛ ይንታሺና::



እየሱሱ ታምር

ታሪክ ድባኑ ካልዴስ,ሜፃፍ ክዱስዴስ

አግስታው

ማቴዎስ 8-9: ማርኮስ 1-2: ማርኮስ 4: 
ሉካስ 4: ሉካስ 8: ዯሀንስ 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


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22

