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



እየሱስ ብቲሴጋዳ እሺኹ ጉዝማ ድባንኾ 
ዋታኮው ያኽጞ ሲፋንትካስ ድኾሺኾ:: እየሱስ 
ድባንኾሳ "ይታላስኾ" ናማ 
እቑዊኾ:: "አንጚዳኪላ 
ሜንች ዝኩፂ 
ዝኮ" ንኾ::



እየሱስ "እንቶጂስ ስፍሬ ክችስጛ ካሳኻኽ" 
ንኾ:: "ካሳታኪላ ስፍሬ እንቶጂስ ክችሳኻኽ" 
ንኾ::



እየሱስ ክርጝዴስ ጁኒዴስ ፋሌንጋ ድባንኾ 
ካስኾ:: ሲፋንትካ ካንትካማጊ እየሱስ ድባንኾ 
ካፅስትኾ:: ጛጂሱዴስ ካንትስትዴስኪላ 
ሴዌርስትኾ::



አኒጛ ጉዝማ ክርስቲያንካ እየሱስ እንቶጂሶ
ካፅጛ ዙራታ አንታኻኽ ናማ ቱኽሳ ካሎ 
ታክሱና:: እየሱስ እይኪ ታክሳውላ እሜ 
እምቢታታ አንታኻኽ ንኾ:: 
ያኼስጉ እየሱስ ዙርጝዴስ 
ፍኖ ክሩንኩ ክርስቲያንካ 
ዋትጜይ ያኻኑ? 
ሜፅፍክዱስ እኒ 
ክርስቲያንካ 
ኩታ ካስካማ እየሱስሊ 
ዝኮና:: አካልስ ጉዲስትጝ 
የኔታሊ እንኪሊ ዝኩጚያኽ::

የኔታሊ ዝኩዋን



ዯሀንስ ራዕይ: ሜፅፍክዱሱ ዊድዊዲ ሜፃፍ: 
ድባንኾ አይሎ ግዲታው ያኽጞ ድኹዌ:: አይሎ 
ጌሬምፃው ዲቭ:አይሎ ሌሌት ንኹ ዳድስ 
ድባንኾ ድባኑ ዝኩፂ ጝን 
ያኽጚያኽ:: ድባን 
ውላዳ ስፍሪዳ 
ያግስታው 
ያኹስ ጚው 
ዙፋንኩፂ 
ድባንኾኽ::



ሜላዕክትካስታ እሊኩ ድባንኾስኩ 
ሰራዊትካ ድባንኾዳ ድባንስ 
ሴጌዳና:: ውላ ድባን ይሪ 
ያኼካማ ክሩንኩ አቕኪላ 
አብራ ሴጌዱና:: ሊሊቴ 
ሜዝሙሮኪላ 
ዜሜርካማጊ 
ድባኖ 
ኬፍፁና::



ዜሜራኑዴስ ሜዝሙርዴስ ልቓኪላ "ኩውስ 
ብሪስ ዜርዴስ: ኮንኪዴስ: ዎጌንዴስ:
ህዝብዴስ: አቔ ድባንስ 
ፃንኩትፅጝስ አሪድስቲኹዋስታ 
እኖጂሶ ድባንኩ ካህናትካስታ 
ንጉስካ 
ፄውቱኻስ 
ክብር ያኼስ"
ናዊያኽ::
ራዕይ 5:9



ሜፃፍ ክዱስ ዊድዊዲ ጌፅዳ ድባንኾሳ "ስካዋ 
እየሩሳሌም" ያኽጞ ጌሌፄ:: አይሎ አይሎ 
ድንጉሊስታ እፍሾስ ሊጊሲሚ ግምብ:
አይሎ 
ፉቺ 
ኽሳንቲ 
ካርጝ::



ግዳግዲስታ ክቭሪ ካርጝ ግምቡሳ ሜሴሬቶ 
ሾፌናማ እይሎ ዴስፃውስ ኬሌምስ ግዶ እያ:: 
ውላጊ ኬቴምኩ ቤርካ አይሎ ድንጉሊስታ 
ክቭሪ 
ዲቭዴስ 
ቴርስቴካ::



እኒጛ ግዲታንኩ ቤርካኪላ ኹሉቺፋ 
ልምስታላኪ እሺና:: አዋን አኽስቴ ቱናና
ካንትንስ...ዋዉ!



ድቫንኾ አኽስቴ ቱናኒ አይሎ ግዲታዊያኽ:: 
እንጚ ኬቴምኪላ አይሎ ፅንኩትስታ ብርችቖ 
ፄጌራው ዎርክዴስ ቴርስቱኽያኽ::



ልግዲስታ ፅንኩት እንኪ እግፅፃው አኹ 
ድባንኾዴስ ፉኻ::ብን ናቕታዳ ያግስታው 
አትክልቲኪላ ጂሚሪዳ ኤደን እስታው 
እንኪው አትክልቲ ስፍራዳ እሺኹያኽ:: እንጚ 
አትክልቲ አይሎ ሊሊቲያኽ:: ፅክራ ላጛ ሊሊቲ 
ሊሊቲ ኩፔ እርፊቺፋ እያሺኾ:: ኻፂኪላ ህዝቦ 

ኬሽፅጝስ 

ቴኬማሺኾ::



ድባንኾ አርፋውሳኪ ያኻ አዋዉሳ ብራኖ 
ፋያላኪያኽ:: ጚጛርጛሱ ድባኑ ክብሩ ብራንስ 
ዋኻ:: አንጚዳኪላ ኻር እስታው ዲቭ 
እላኪያኽ::



ድባንኾዳ አግስታንኩ እንሴስካኪላ ያኹኒ አይሎ 
ሊሊትካኽ:: ውላጊ ዴስጙንኩስታ አፄቭካኽ:: 
ውግሊስታ ታይካ እምፕልዳ ክዯ ጋፃና:: 
አይሊኒ ፃንኽኪላ ያኹኒ ቢሪታ ዝካማ ክዮ 
ጋፄ:: የኔታኪላ "እኒጛ እንሴስካ ይኩዳ ክዱስ 
ካንካዳ እጝትጛውኪ ያኻ ድፅጛው እላኪያኽ" 
ንኾ::



ድባንኾሳ ካንትናኒ እላቲው ዲቭ እላኽ:: ውላ 
ዋኽትጙኺያኽ:: ድኪ ካልኪላ ዙሚስታላኪ 
ያኹኪ እንኮኽስታላኪያኽ:: 
አይኪ ጚስጜዋ ጌዌስጛው 
እላኪያኽ:: ቤርኪላ 
ልምስታላኪያኽ: 
ምክንያቲኪላ አይኪ 
ዳዴኻው እላኪያኽ:: 
አሱቲኒ: እንኬ ኮንቲ:
ችካን: ድኾንቲኪላ 
እላኪያኽ:: አቪሲ እስታው 
ዲቭኪላ ድብንኾዳ እላኪያኽ::



ድባንኾዳ ድባንሊ ዝኩኑስ 
ሴንቲ እላኪያኽ:: ብቲሴጋዳ 
ድባን ይሪ ሜሬርስትጝስ 
ካላና:: ያኼስጉ ጚኾ ካናኒ 
ድባን እስጚያዋ ሴንቴ 
ፄሬጋውያኽ::



ድባንኾዳ ክርጝ እላኪያኽ:: ድባን ይሪ ዜሌሌቶ 
የኔታሊ ዝኮና:: ድባንኾዳ ክርጝ: አዜንጝ:
ቑንዚ እላኪያኽ:: ሊሊትኪ ያኻ 
ሴንቲ እላኪያኽ:: 
ድባንኾዳ 
ውላጊ አቒ 
ድባንሊ 
ዴስቲኒያኽ::



ውላዴስ ጃላ: ድባንኾ አየሱስ ክርስቶሶ 
አምኑንኩስስታ ጛው የኔታ ፄዌካማ 
ቻቤሉንኩስ ኹናስታ ጝርጃ ሌጌሳቻንትካስ 
አይሎ ፋይፃዊያኽ:: ድባንኾዳ ውላ 
አቒ ጄራሱ ስም ፃፊስትኹ 
"ታይካው እንኪው ሜፃፍ" 
እሺኾ:: አው ስም 
ፃፊስትጞ ታቔካማ? 
እየሱስዳ እምኔቶ 
ፄውንኩ አቑ 
ስምያኽ:: እንቱው 
ስም ዝኩዌይ ኻሲ?



ሜፃፍክዱሱ ዊድዊዲ ካልኪላ አይሎ 
ዴስፃውያኽ:: "ድባኑ ሜንፌስስታ ፂኻራ 

እየሱስ ክርስቶስ: "አዋን!"



እንኩዋኺ ዝኩኽሳጊ "አዋን" ናውሼ:: 
ፃንቑንቲንኻጊ ይውላ አዋን ናውሼ:: አይኪ 
ፃንቑንትኹስታ ዝቕጞ ፋያውጊ ይንታማ 
እንኪውሳ አኾ ኔፃስ ካፅስ::" ናውሼ!



ድባንኾ:ድባኑ አይሎ ግዲታው ጝን

ታሪክ ድባኑ ካልዴስ,ሜፃፍ ክዱስዴስ

አግስታው

ዮሀንስ 14: 2 ኮሮንቶስ 5:
ራዕይ 4, 21, 22

"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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