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7 ሀለወ Matt11:23
Matt11:23
Matt24:43
Luke12:39
Luke15:25
John11:6
John18:5

7 ሀለወት MK05:40
MK06:47
Luke02:36
Luke04:26
Luke13:10

Luke18:3
John02:1

3 ሀለወኒ Luke04:43
Luke19:5
John10:16

1 ሀለወከ John14:22
1 ሀለወኪ Luke10:15
2 ሀለወክሙ John03:7

John16:33
35 ሀለዉ Matt02:18

Matt11:8
Matt16:28
Matt18:20
Matt22:25
MK02:6
MK08:1
MK09:1
MK12:21
MK16:10
Luke01:10

Luke01:21
Luke02:6
Luke02:8
Luke04:20

Luke04:27
Luke04:28

ሀለወኪ እስከ ሲኦል ትረዲ እስመ ሶበሁ በሰዶም ዘተገብረ ኀይል።
ተገብረ በውስቴትኪ እምሀለወት እስከ ዮም።
ወእምሀለወ ወእምኢኀደገ ይክርዩ ቤቶ።
እምተግሀ ወእምሀለወ ወእምኢያብሐ ይክርዩ ቤቶ።
ወወልዱሰ ዘይልህቅ ሀለወ ውስተ ሐቅል።
ወሶበ ሰምዐ ከመ ይደዊ ነበረ ኀበ ሀለወ ብሔረ ሰኑየ መዋዕለ።
ወሀለወ ይሁዳኒ ዘያገብኦ ይቀውም ምስሌሆሙ።
ወቦአ ኀበ ሀለወት ሕፃን።
ወመስዮ ብሔር ሀለወት ሐመር ማእከለ ባሕር።
ወሀለወት ሐና ነቢይት ወለተ ፋኑኤል እንተ እምነገደ አሴር።
ዘሀለወት በሰራጵታ ዘሲዶና።
ሀለወት አሐቲ ብእሲት እንተ አድወያ ጋኔን ዐሠርተ ወሰመንተ 
ዓመተ።
ወሀለወት አሐቲ ዕቤርት በይእቲ ሀገር።
ወሀለወት ህየ እሙ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ ለካልኣትኒ አህጉር ሀለወኒ እዜንዎን።
ዘኬዎስ አፍጥን ወረድ እስመ ዮም ሀለወኒ አዐል ቤተከ።
ወኪያሆንሂ ሀለወኒ አምጽኦን ወይሰምዐኒ ቃልየ።
ከመ ለነ ዳእሙ ሀለወከ ታርኢ ርእሰከ ወአኮ ለዓለም።
ሀለወኪ ትረዲ እስከ ሲኦል።
ወበእንተ ዝንቱ ኢታንክር እስመ እቤለከ ሀለወክሙ ትትወለዱ 
ዳግመ።
ወበዓለምሰ ሀለወክሙ ሕማመ ትርከቡ።
እስመ ኢኮንዋ ውሉዳ ውሉደ ወኢሀለዉ።
እለሰ ቀጠንተ ይለብሱ ናሁ ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
ቦ እምእለ ሀለዉ ይቀውሙ ዝየ።
እስመ ኀበ ሀለዉ ክልኤቱ ወሠለስቱ ግቡኣን በስምየ።
ሀለዉ እንከ ኀቤነ ሰብዐቱ አኀው።
ወሀለዉ ህየ ጸሐፍት ይነብሩ ወኀለዩ በልቦሙ።
ወይእተ አሚረ ካዕበ ብዙኃን ሰብእ ሀለዉ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ ሀለዉ እምእለ ይቀውሙ ዝየ።
ወሀለዉ እንከ በኀቤነ ሰብዐቱ አኀው።
ወይእቲ ሐዊራ ዜነወቶሙ ለእለ ምስሌሁ ሀለዉ ቀዲሙ።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሀለዉ በምልኦሙ ይጼልዩ በአፍኣ በጊዜ ሰዓተ 
ዕጣን።
ወሀለዉ ሕዝብሰ ይጼልዩ ወይጸንሕዎ ለዘካርያስ።
ወእምዝ እንዘ ሀለዉ ህየ በጽሐ ዕለተ ወሊዶታ።
ወሀለዉ ኖሎት ውስተ ውእቱ ብሔር ይተግሁ ወይኄልዉ።
ወአንሥኡ አዕይንቲሆሙ ኵሎሙ እለ ሀለዉ ውስተ ምኵራብ 
ወነጸርዎ።
ወብዙኃን እለ ለምጽ ሀለዉ በውስተ እስራኤል።
ወተምዕዑ ኵሎሙ እለ ሀለዉ በምኵራብ ሰሚዖሙ ዘንተ።
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35 ሀለዉ

Luke05:1
Luke07:25
Luke09:27
Luke12:52
Luke14:7
Luke16:28
Luke20:29
Luke22:38
John05:13

John08:10
John09:40
John11:31 ወሶበ ርእይዋ ለማርያ አይሁድ እለ ሀለዉ ምስሌሃ ውስተ ቤት።
John12:8
John12:17
John18:18

John20:19
John20:26
John21:2

7 ሀለዋ Matt13:56
Matt27:55
Matt27:61 ወሀለዋ ህየ ማርያም መግደላዊት ወካልእታሂ ማርያም።
MK06:3
MK15:40
Luke04:25
John02:6

3 ሀለውነ Matt23:30
Luke09:12
Luke23:40

2 ሀለውከ Matt26:69
Luke15:31

2 ሀለውኩ Luke13:33
Luke22:53

1 ሀለውክሙ John15:27
31 ሀለዎ Matt02:14

Matt11:14
Matt16:21
Matt16:27

Matt17:10

ወሀለዉ ኀቤሁ ሰብእ ብዙኃን።
ናሁ እለሰ ርሱያን አልባሰ ክብር ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
አማን አማን እብለክሙ ሀለዉ እምእለ ይቀውሙ ዝየ።
ወእምይእዜሰ ለእመ ኀምስቱ ሀለዉ ውስተ አሐዱ ቤት።
ወይቤሎሙ ለእለ ሀለዉ ውስተ ምሳሕ ወመሰለ ሎሙ ወመሀሮሙ።
እስመ ሀለዉ ኀምስቱ አኀውየ ይንግሮሙ።
ወሀለዉ እንከ ኀቤነ ሰብዐቱ አኀው ወአውሰበ ዘይልህቅ ብእሲተ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ነዋ ሀለዉ ኀቤነ ክልኤቱ መጣብሕ ዝየ።
እስመ ተሰወረ እግዚእ ኢየሱስ ማእከለ ብዙኃን ሰብእ እለ ሀለዉ 
በውእቱ መካን።
ኦ ብእሲቶ አይቴ ሀለዉ እለ ይኴንኑኪ።
ወቦ እምፈሪሳውያን እለ ሀለዉ ምስሌሁ እለ ሰምዑ ዘንተ።

ወነዳያንሰ በኵሉ ጊዜ ሀለዉ ምስሌክሙ ወዘልፈ ትረክብዎሙ።
ወሰማዕተ ኮንዎ እሙንቱ ሕዝብ እለ ሀለዉ ምስሌሁ።
ወሀለዉ ይቀውሙ አግብርቲሆሙ ወወዓልያኒሆሙ ወይበቊጹ 
አፍሐመ።
እንዘ ዕጽው ኆኅት ኀበ ሀለዉ አርዳኢሁ ጉቡኣነ።
ወእምድኅረ ሰሙን መዋዕል እንዘ ሀለዉ ካዕበ አርዳኢሁ ውስጠ።
ወከመ ዝ አስተርአዮሙ እንዘ ሀለዉ ኅቡረ ስምዖን ጴጥሮስ።
ወአኀቲሁኒ ኵሎን ኀቤነ ሀለዋ።
ወሀለዋ ህየ ብዙኃት አንስት እለ ይሬእያ እምርሑቅ ኵሎ ዘኮነ።

ወአኮኑ አኀቲሁኒ ሀለዋ ዝየ ኀቤነ።
ወሀለዋ አንስት ይቀውማ ወይኔጽራ እምርሑቅ።
አማን እብለክሙ ብዙኃት መበለታት ሀለዋ በውስተ እስራኤል።
ወሀለዋ ህየ መሣብክት ስድስቱ እለ እብን።
ወትብሉ ሶበሰ ሀለውነ በመዋዕለ አበዊነ።
እስመ ሐቅል ውእቱ ኀበ ሀለውነ።
ኢትፈርሆኑ ለእግዚአብሔር አምላክከ አንተሰ ወአነ እንዘ ውስተ ዝንቱ 
ኵነኔ ሀለውነ።
አንተሂ ምስለ ኢየሱስ ገሊላዊ ሀለውከ።
ወይቤሎ አቡሁ ወልድየ አንተሰ ጓ ዘልፈ ሀለውከ ምስሌየ።
ወባሕቱ ዮምሰ ወጌሠመ ሀለውኩ ወበሣልስተ ኣሐውር።
ወእንዘ ኵሎ አሚረ ሀለውኩ ምስሌክሙ በምኵራብ እዴክሙ ጥቀ 
ኢሰፋሕክሙ ላዕሌየ።
ወአንትሙሂ ሰማዕትየ እስመ እምትካት ሀለውክሙ ምስሌየ።
እስመ ሀለዎ ለሄሮድስ ይኅሥሦ ለሕፃን ከመ ይቅትሎ።
ዝ ውእቱ ኤልያስ ዘሀለዎ ይምጻእ።
ከመ ሀለዎ ይሑር ኢየሩሳሌም።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይምጻእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ 
መላእክቲሁ።
እፎ ይብሉ ጸሐፍት ኤልያስ ሀለዎ ይምጻእ ቅድመ።
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31 ሀለዎ

Matt17:12
Matt17:22
Matt26:54
MK08:31
MK09:31

MK10:32
MK13:7
Luke09:22
Luke09:31
Luke09:44
Luke10:1
Luke19:4
Luke24:7

Luke24:21
John03:14
John04:3 ወእንዘ ሀለዎ ይኅልፍ እንተ ሰማርያ።
John06:6
John06:71
John07:35
John11:51

John12:4

John12:33
John12:34
John18:32
John20:9
John21:19

3 ሀለዎሙ John04:24
John07:39
John19:37

2 ሀሉ Matt02:13
John21:23

3 ሀልዉ Matt24:44
Luke12:40
John15:10

1 ሀልዎ Matt17:4
114 ሀሎ Matt02:2

Matt02:9

ወከማሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ሀለዎ ይሕምም እምኔሆሙ።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ያግብእዎ ውስተ እደ ሰብእ።
እስመ ከመ ዝ ሀለዎ ይኩን።
ወአኀዘ ይምሀሮሙ ከመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ 
ኃጥኣን።
ወነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወአኀዘ ይንግሮሙ ዘሀለዎ ይረከቦ።
እስመ ሀለዎ ይኩን ዝንቱ ወባሕቱ አኮ ሶቤሃ ዘየኀልቅ።
ወይቤሎሙ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ብዙኀ ያሐምምዎ።
ወነገሩ ስብሐቲሁ ዘሀለዎ ይኩን በኢየሩሳሌም።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ።
ውስተ ኵሉ አህጉር ወበሓውርት ኀበ ሀለዎ ይባእ።
እስመ እንተ ይእቲ ፍኖት ሀለዎ ይኅልፍ።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ 
ኃጥኣን።
ወንሕነሰ ነአምን ቦቱ ከመ ውእቱ ሀለዎ ያድኅኖሙ ለእስራኤል።
ከማሁ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይሰቀል።

ወዘንተ ይቤ እንዘ ያሜክሮ ወውእቱሰ የአምር ዘሀለዎ ይግበር።
እስመ ውእቱ ሀለዎ ያግብኦ።
አይቴኑ ሀለዎ ለዝንቱ ይሑር ዘኢንክል ረኪቦቶ ንሕነ።
ተነበየ ዘንተ እስመ ሀለዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ይሙት በእንተ ኵሉ 
ሕዝብ።
ወይቤ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘሀለዎ 
ያግብኦ።
ወዘንተ ዘይቤ እንዘ ይኤምሮሙ በአይ ሞት ሀለዎ ይሙት።
ሀለዎ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይትለዐል።
እንዘ ይኤምሮሙ በአይ ሞት ሀለዎ ይሙት።
ከመ ሀለዎ ይትነሣእ እምነ ምዉታን።
ወዘንተ ይቤሎ እንዘ ይኤምሮ በአይ ሞት ሀለዎ ይሰብሖ 
ለእግዚአብሔር።
ወእለሂ ይሰግዱ ሎቱ በመንፈስ ወበጽድቅ ሀለዎሙ ይስግዱ ሎቱ።
ወዘንተ ይቤ በእንተ መንፈስ ቅዱስ ዘሀለዎሙ።
ሀለዎሙ ይርአይዎ ለዘወግእዎ።
ወጕየይ ውስተ ብሔረ ግብጽ ወሀሉ ህየ እስከ አመ እነግረከ።
አላ ይቤ አመ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።
ከማሁ አንትሙሂ ድልዋኒክሙ ሀልዉ።
ወአንትሙሂ ድልዋኒክሙ ሀልዉ።
ወሀልዉ በፍቀረ ዚኣየ።
እግዚኦ ሠናይ ውእቱ ለነ ሀልዎ ዝየ።
እንዘ ይብሉ አይቴ ሀሎ ዘተወልደ ንጉሠ አይሁድ።
ወቆመ መልዕልተ በአት ኀበ ሀሎ ሕፃን።
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Matt06:21
Matt06:30
Matt08:12
Matt09:15
Matt11:2 ወሰሚዖ ዮሐንስ ምግባሮ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ሀሎ በቤተ ሞቅሕ።
Matt12:5
Matt12:6
Matt12:10
Matt12:42
Matt12:43
Matt13:42
Matt13:50
Matt14:23
Matt14:24
Matt24:17
Matt24:18
Matt24:23
Matt24:26
Matt24:28
Matt24:51
Matt25:30
Matt26:69
Matt26:71
Matt28:6
MK01:4 ወሀሎ ዮሐንስ ያጠምቅ በገዳም ወይሰብክ ጥምቀተ።
MK01:23
MK02:1
MK02:4
MK02:19
MK03:1
MK06:47
MK06:55
MK10:46
MK13:16
MK13:21
MK14:3
MK14:66
MK15:7
MK16:6
Luke01:5
Luke02:25
Luke02:44

እስመ ኀበ ሀሎ መዝገብክሙ ህየ ይሄሉ ልብክሙኒ።
ወናሁ ሣዕረ ገዳም ዘዮም ሀሎ።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
አምጣነ ሀሎ መርዓዊ ምስሌሆሙ።

ወኢያንበብክሙኑ ዘሀሎ ውስተ ኦሪት።
ወናሁ እብለክሙ ከመ ዘየዐቢ እምቤተ መቅደስ ሀሎ ዝየ።
ወናሁ ሀሎ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምዮናስ ሀሎ ዝየ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምሰሎሞን ሀሎ ዝየ።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ወምሴተ ከዊኖ ባሕቲቱ ሀሎ ህየ።
ወሐመርሰ ናሁ ሀሎ ማእከለ ባሕር።
ወዘሂ ሀሎ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ይንሣእ ዘውስተ ቤቱ።
ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ይንሣእ ልብሶ።
አሜሃ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ገዳመ ሀሎ ኢትፃኡ።
ኀበ ሀሎ ገደላ ህየ ይትጋብኡ አንስርት።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ወጴጥሮስሰ ሀሎ ይነብር አፍኣ ውስተ ዐጸድ።
ዝኒ ሀሎ ምስለ ኢየሱስ ናዝራዊ።
ኢሀሎ ዝየሰ ተንሥአ በከመ ይቤ።

ወሀሎ ብእሲ ዘጋኔን ውስተ ምኵራብ ወዐውየወ።
ሰምዑ ሰብእ ዜናሁ ከመ ሀሎ ውስተ ቤት።
ኀበ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ዐርጉ ናሕሰ።
አምጣነ ሀሎ መርዓዊ ምስሌሆሙ።
ወሀሎ ህየ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ወውእቱሰ ባሕቲቱ ሀሎ ውስተ ምድር።
ወይወስዱ ኀበ ሰምዑ ከመ ሀሎ ውእቱ ህየ።
ወሰብእኒ ብዙኀ ወሀሎ ጤሜዎስ ወልደ በርጤሜዎስ ዕዉር።
ወዘኒ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ከመ ይንሣእ ልብሶ።
ወይእተ አሚረ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
ወእንዘ ሀሎ ቢታንያ በቤተ ስምዖን ዘለምጽ እንዘ ይረፍቅ።
ወእንዘ ሀሎ ጴጥሮስ ታሕተ ውስተ ውሳጤ ዐጸድ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘስሙ በርባን።
ኢየሱስሃኑ ናራዝዌ ዘተሰቅለ ተኀሥሣ ተንሥአ ወኢሀሎ ዝየሰ።
ሀሎ አሐዱ ካህን ዘስሙ ዘካርያስ በመዋዕለ አብያ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን።
ወይመስሎሙ ከመ ዘበፍኖት ሀሎ ምስለ ሰብእ።
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Luke03:8
Luke04:33
Luke05:12
Luke05:17
Luke05:34
Luke06:7
Luke07:2
Luke11:14
Luke11:23
Luke11:31
Luke11:32
Luke12:28
Luke12:34
Luke14:2
Luke16:19
Luke16:20
Luke16:23
Luke17:31
Luke17:31
Luke17:37
Luke18:2
Luke18:35
Luke22:56

Luke22:59
Luke23:7
Luke23:51
Luke24:6
John01:6 ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘተፈነወ እምኀበ እግዚአብሔር ዘስሙ ዮሐንስ።
John01:10
John01:15
John01:18
John01:26
John01:27
John01:28

John01:30
John02:23
John03:1

John03:23 ወሀሎ ዮሐንስኒ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በማዕዶተ ኢየሩሳሌም።

ወኢይምሰልክሙ በብሂለ ዘትብሉ ሀሎ አቡነ አብርሃም።
ወሀሎ በምኵራብ አሐዱ ብእሲ ዘጋኔን እኩይ ላዕሌሁ።
ወእንዘ ሀሎ ውስተ አሐቲ ሀገር መጽአ ብእሲ ዘለምጽ ኵለንታሁ።
ወእምዝ ኮነ በአሐቲ ዕለት እመዋዕል እንዘ ሀሎ ይሜህሮሙ።
ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ እንዘ ሀሎ መርዓዊ ምስሌሆሙ።
ወሀሎ ህየ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ እንተ የማን።
ወሀሎ አሐዱ መስፍን ወገብሩ ይደዊ ወአልጸቀ ይሙት።
ወሀሎ ያወፅእ ጋኔነ በሃመ ወጽሙመ።
ዘኢሀሎ ምስሌየ ዕድውየ ውእቱ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምሰሎሞን ሀሎ ዝየ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምዮናስ ሀሎ ዝየ።
ወለእመ ኮነ ሥርወ ጽጌ ዘዮም ሀሎ።
ወኀበ ሀሎ መዝገብክሙ ህየ ይሄሉ ልብክሙ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ቅብው ቅድሜሁ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ባዕል ወይለብስ ሜላተ።
ወሀሎ አሐዱ ነዳይ ዘስሙ አልአዛር።
ወበሲኦል አንሥአ አዕይንቲሁ እንዘ ሀሎ ውስተ ደይን።
ይእተ አሚረ ዘሀሎ ውስተ ናሕስ ወንዋዩ ውስተ ቤት።
ኢይረድ ይንሣእ ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይግባእ ድኅሬሁ።
ወይቤሎሙ ኀበ ሀሎ ገደላ ህየ ይትጋብኡ አንስርት።
ወይቤሎሙ ሀሎ በአሐቲ ሀገር አሐዱ መኰንን።
ወእምዝ አልጺቆሙ ኢያሪሆ ሀሎ አሐዱ ዕዉር።
ወርእየቶ ወለት እንዘ ይነብር መንገለ በርህ ወተጠየቀቶ ወትቤ ዝኒ 
ምስሌሁ ሀሎ።
አማን ዝንቱሂ ምስሌሁ ሀሎ ወገሊላዊ ውእቱ ብእሲሁ።
ፈነዎ ኀበ ሄሮድስ እንዘ ሀሎ ውእቱ በኢየሩሳሌም በውእቱ መዋዕል።
ወውእቱሰ ኢሀሎ ውስተ ምክሮሙ ወምግባሮሙ ለአይሁድ።
ተንሥኣ ኢሀሎ ዝየሰ።

ወውስተ ዓለም ሀሎ ወዓለምኒ ቦቱ ኮነ ወዓለምሰ ኢያእመሮ።
ብእሲ ዘሀሎ እምቅድሜየ እስመ ውእቱ ቀደመኒ።
አላ ወልድ ዋሕድ ዘሀሎ ውስተ ሕፅነ አቡሁ ውእቱ ነገረነ።
ወማእከሌክሙ ሀሎ ይቀውም ዘኢተአምርዎ አንትሙ።
ዘይመጽእ እምድኅሬየ ውእቱ ዘሀሎ እምቅድሜየ።
ወከመ ዝ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ በኀበ ሀሎ 
ዮሐንስ ያጠምቅ።
ብእሲ ዘሀሎ እምቅድሜየ እስመ እምቅድሜየ ውእቱ ኮነ።
ወእንዘ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም በበዓለ ፋሲካ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ እምፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዲሞስ መልአኮሙ 
ለአይሁድ።
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114 ሀሎ

John03:26

John03:26
John04:5
John04:18
John04:47
John05:5
John05:45
John06:9
John06:24

John06:45
John06:62
John07:28
John08:29
John08:50
John08:54
John11:1
John11:30 አላ ሀሎ ውስተ ብሔር ኀበ ተቀበለቶ ማርታ።
John11:57
John12:1
John12:6
John12:9

John12:35
John12:48
John13:23
John13:29
John14:10
John15:4

John17:5
John18:25
John18:39

John20:24
John20:26

4 ሀሎከ Matt05:25
MK14:67
John11:21
John11:32

13 ሀሎኩ MK14:49
John07:33

ወሖሩ ኀበ ዮሐንስ ወይቤልዎ ረቢ ዝኩ ዘምስሌከ ሀሎ በማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ዘአንተ ሰማዕተ ኮንከ በእንቲኣሁ ናሁ ሀሎ ውእቱሂ ያጠምቅ።
ወሀሎ ህየ ዐዘቅተ ማይ ዘያዕቆብ።
ወይእዜሰ ዘሀሎ ምስሌኪ ኢኮነ ምተኪ ወዘንተሰ አማነ ትቤሊ።
ወሀሎ አሐዱ ገብረ ንጉሥ ሰብእ አብያታዊ።
ወሀሎ ህየ አሐዱ ብእሲ ዘሠላሳ ወሰመንቱ ክረምት እምዘ ደወየ።
ኢይምሰልክሙ ዘአነ አስተዋድየክሙ ኀበ አብ ሀሎ።
ሀሎ ዝየ ወልድ ዘቦቱ ኀምስ ኅብስተ ሰገም ወክልኤቲ ዓሣ።
ወሶበ ርእዩ እሙንቱ ሰብእ ከመ ኢሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ወኢ 
አርዳኢሁ።
ወሀሎ ጽሑፍ ውስተ መጽሐፈ ነቢያት።
እንዘ የዐርግ ኀበ ሀሎ ቀዲሙ።
አላ ሀሎ ጻድቅ ዘፈነወኒ ዘኢተአምርዎ አንትሙ።
ወዘፈነወኒ ሀሎ ምስሌየ ወኢየኀድገኒ አብ ባሕቲትየ።
ሀሎ ዘየኀሥሥ ወዘሂ ይኴንን።
አላ ሀሎ አቡየ ዘይሴብሐኒ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘይደዊ።

እምከመ ቦ ዘአእመረ ኀበ ሀሎ ይቅጽብዎሙ ከመ የአኀዝዎ።
ወበጽሐ ቢታንያ ኀበ ሀሎ አልአዛር ዘአንሥኦ እምነ ምዉታን።
ወቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋተ ሀሎ ውስተ እዴሁ።
ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ አእመሩ ከመ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ።

ዓዲ ኅዳጠ መዋዕለ ሀሎ ምስሌክሙ ብርሃን።
ሀሎ ዘይኴንኖ ቃል ዘአነ ነበብኩ።
ወሀሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘይረፍቅ ውስተ ሕፅኑ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ዘሀሎ በኀበ ይሁዳ።
አላ አብ ዘሀሎ ብየ ውእቱ ይገብሮ ለዝንቱ ግብር።
ወበከመ ዐጽቅ ኢይክል ፈርየ ባሕቲቱ እመ ኢሀሎ ውስተ ጕንደ 
ወይኑ።
ዘሀሎ ምስሌከ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
ወሀሎ ስምዖን ጴጥሮስ ይቀውም ወይስኅን ወይቤልዎ።
ወባሕቱ ሀሎ ዘናለምድ ዘአሐዩ ለክሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ለለ 
ፋሲካ።
ኢሀሎ ምስሌሆሙ ሶበ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ።
ወቶማስኒ ሀሎ ምስሌሆሙ እንዘ ዕጽው ኆኅት።
እንዘ ሀሎከ ምስሌሁ ውስተ ፍኖት።
አንተሂ ምስለ ኢየሱስ ገሊላዊ ሀሎከ።
እግዚእየ ሶበሰ ሀሎከ ዝየ እምኢሞተ እኁየ።
እግዚእየ ሶበሰ ሀሎከ ዝየ እምኢሞተ እኁየ።
ወኵሎ አሚረ ሀሎኩ ምስሌክሙ እሜህር በምኵራብ።
ዓዲ ኅዳጠ መዋዕለ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
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13 ሀሎኩ

John08:58
John09:5
John11:15
John12:26
John13:33
John14:3
John14:9
John14:25
John16:4
John17:12
John17:24

1 ሀበ Matt14:8 ሀበኒ ይእዜ በዝየ በጻሕል ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ።
4 ሀበነ Matt06:11

MK10:37
Luke11:3
John06:34

2 ሀበኒ Matt18:28
Luke15:12

1 ሀበኒዮ John04:15
7 ሀቡ Matt10:8

Matt10:8
Matt22:21
MK12:18

Luke06:38
Luke11:41
Luke20:25

1 ሀቢ Luke03:1
1 ሀባነ Matt25:8
9 ሀብ Matt14:9

Matt14:16
Matt19:21
Matt22:17
MK10:21
Luke06:30
Luke18:22
John09:24
John20:27

4 ሀብተ Matt07:11
Matt15:5

Luke11:13

እምቅድመ ይትወለድ አብርሃም ሀሎኩ አነ።
እንዘ ሀሎኩ ውስተ ዓለም።
ወአንሰ እትፌሣሕ በእንቲኣክሙ እስመ ኢሀሎኩ ህየ።
እስመ ኀበ ሀሎኩ አነ ህየ ይሄሉ ዘይትለአከኒ።
ደቂቅየ ዓዲ ኅዳጠ መዋዕለ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ወእነሥእክሙ ኀቤየ ከመ ተሀልዉ አንትሙኒ ኀበ ሀሎኩ አነ።
መጠነ ዝ መዋዕል ሀሎኩ ምስሌክሙ ኢያእመርከኒኑ ፊልጶስ።
ወዘንተ ነገርኩክሙ እንዘ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ወቀዲሙሰ ኢነገርኩክሙ ዘንተ እስመ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
አመሰ ሀሎኩ አነ ምስሌሆሙ ውስተ ዓለም።
አባ እለሰ ወሀብከኒ እፈቅድ ከመ የሀልዉ ኀበ ሀሎኩ አነ ምስሌየ።

ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም።
ወይቤልዎ ሀበነ ንንበር አሐድነ በየማንከ።
ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም።
ወይቤልዎ እግዚኦ ሀበነ በኵሉ ጊዜ እምውእቱ ኅብስት።
እንዘ ይብል ሀበኒ ዘትፈድየኒ።
አባ ሀበኒ መክፈልተ ርስትየ ዘይረክበኒ እምንዋይከ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት እግዚእየ ሀበኒዮ እምውእቱ ማይ።
በከንቱ ዘነሣእክሙ በከንቱ ሀቡ።
በጸጋ ዘነሣእክሙ በጸጋ ሀቡ።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር።
ሀቡ ዘነጋሢ ለነጋሢ ወዘእግዚአብሔርኒ ግበሩ ለእግዚአብሔር።

ሀቡ ወይትወሀበክሙ መስፈርተ ሠናየ።
ወባሕቱ ዘይትፈቀድሰ ሀቡ ለምጽዋት።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር።
ወለብሔረ ጥራኮኒዶስ ወሊሳንዩስ ሀቢ እንተ ሳብላኔስ።
ሀባነ ቅብዐ እምቅብዕክን እስመ መኃትዊነ ጠፍአነ።
ወአዘዘ የሀብዋ።
አላ አንትሙ ሀብዎሙ ዘይበልዑ።
ወሀብ ለነዳያን ወለምስኪናን።
ይከውንሁ ነሀብ ጸባሕተ ዲናር ለቄሣር ወሚመ ኢይከውንሁ።
ሑር ሢጥ ኵሎ ዘብከ ወሀብ ለነዳያን።
ለኵሉ ዘሰአለከ ሀብ።
ወሀብ ለነዳያን ወትረክብ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
ሑር ሀብ ስብሐተ ለእግዚአብሔር።
ወሀብ እዴከ ወአብእ ውስተ ገቦየ።
ተአምሩ ሠናየ ሀብተ ውሂበ ለውሉድክሙ።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ ወለእሙ ሀብተ ቊርባን ዘረባሕከ 
እምኔየ።
ተአምሩ ሠናየ ሀብተ ውሂበ ለውሉድክሙ።
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4 ሀብተ

Luke11:13
2 ሀብዎ Matt25:28

John02:8

2 ሀብዎሙ MK06:37
Luke09:13

1 ሀቦ Matt05:42
3 ሀከከ MK15:7

Luke21:9

Luke23:19

3 ሀከክ Matt24:7
Matt26:5
Matt27:24

2 ሀካይ Matt25:26
Matt25:30

1 ሀወኩ Matt09:23
2 ሀይደ Luke11:39

John10:29
51 ሀገር Matt04:5

Matt05:14
Matt08:34
Matt10:11
Matt10:14
Matt10:15
Matt10:23
Matt12:25
Matt21:10
Matt21:17
Matt22:35
Matt23:34
Matt23:34
Matt27:53
MK01:33
MK01:45
MK01:45
MK06:11
MK06:54
MK08:23
MK08:26
MK11:2

ይሁብ ሠናየ ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ለእለ ይስእልዎ።
ወሀብዎ ለዘቦቱ ዐሠርቱ መክሊት።
ወይቤሎሙ ቅድሑኬ ይእዜ ወሰዱ ወሀብዎ ለሊቀ ምርፋቅ ወወሰዱ 
ወወሀብዎ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ሀብዎሙ አንትሙ ዘይበልዑ።
ወይቤሎሙ ሀብዎሙ አንትሙ ዘይበልዑ።
ወለኵሉ ዘሰአለከ ሀቦ።
ሙቁሕ ምስለ እለ ገብሩ ሀከከ ወምስለ ቀተልተ ነፍስ።
ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወሀከከ ኢትደንግፁ እስመ ይከውን ቅድመ 
ከመ ዝ።
ወውእቱሰ በርባን ዘገብረ ሀከከ በውስተ ሀገር ወበቀቲለ ነፍስ 
ተሞቅሐ።
ወይመጽእ ረኀብ ወብድብድ ወድልቅልቅ ወሀከክ በበ ብሔሩ።
ከመ ኢይኩን ሀከክ በውስተ ሕዝብ።
ዘእንበለ ዳእሙ ዘይበዝኅ ሀከክ።
ወአውሥኦ እግዚኡ ወይቤሎ ኦ ገብር ሀካይ ወእኩይ።
ወለገብርሰ እኩይ ወሀካይ አውፅእዎ አፍኣ።
ርእየ መብክያነ ወሰብእ እንዘ ይትሀወኩ ወያስቆቅዉ።
ወእንተ ውስጡሰ ምሉእ ሀይደ ወእከየ።
ወአልቦ ዘይክል ሀይደ እምእዴሁ ለአቡየ።
ወወሰዶ ውስተ ቅድስት ሀገር።
ኢትክል ተከብቶ ሀገር እንተ ተሐንጸት መልዕልተ ደብር።
ወናሁ ወፅኡ ኵሉ እለ ውስተ ሀገር ይትቀበልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወውስተ ሀገር እንተ ቦእክሙ።
ወፂአክሙ አፍኣ እምውእቱ ቤት ወእምይእቲ ሀገር።
አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር።
ወሶበ ይሰድዱክሙ እምዛቲ ሀገር ጕዩ ውስተ ካልእታ።
ወኵላ ሀገር ወእመሂ ቤት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ኢትቀውም።
ወበዊኦ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ተሀውከት ኵላ ሀገር።
ወኀደጎሙ ወወፅአ አፍኣ እምሀገር።
ወተስእሎ እምውስቴቶሙ አሐዱ ጸሓፌ ሀገር እንዘ ያሜክሮ።
ወትሰድድዎሙ እምሀገር ውስተ ሀገር።
ወትሰድድዎሙ እምሀገር ውስተ ሀገር።
ወወፅኡ እመቃብሪሆሙ ወቦኡ ውስተ ሀገር ቅድስት።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ሰብአ ሀገር ኀበ አንቀጽ።
ወወፂኦ አኀዘ ይስብክ ወይንግር ብዙኀ እስከ ያነክሩ ኵሉ ሀገር።
ወስእነ በዊአ ሀገር ክሡተ።
አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር።
ወወፂኦሙ እምሐመር አእመርዎ ሶቤሃ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወአኀዞ በእዴሁ ለውእቱ ዕዉር ወአውፅኦ አፍኣ እምሀገር።
ወአልቦ ዘትነግር በውስተ ሀገርኒ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ውስተ ሀገር እንተ ቅድሜክሙ።
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51 ሀገር

MK11:19
Luke01:26
Luke04:29
Luke05:12
Luke07:12
Luke07:12
Luke07:37
Luke08:27
Luke09:5
Luke09:10
Luke10:8
Luke10:10
Luke10:12
Luke10:25
Luke11:45
Luke11:46
Luke11:52
Luke14:3

Luke14:21
Luke14:23
Luke15:25
Luke18:2
Luke18:3
Luke19:41
Luke23:19

John04:30
John11:30
John11:54
John19:20

32 ሀገረ Matt08:33
Matt10:5
Matt21:2
Matt21:18
Matt28:11
MK02:1
MK06:21
MK14:13
MK14:16
Luke01:39
Luke02:4

ወሶበ መስየ ወፅአ አፍኣ እምሀገር።
ኀበ አሐቲ ሀገር ዘገሊላ እንተ ስማ ናዝሬት።
ወተንሥኡ ሶቤሃ ወአውፅእዎ አፍኣ እምሀገር።
ወእንዘ ሀሎ ውስተ አሐቲ ሀገር መጽአ ብእሲ ዘለምጽ ኵለንታሁ።
ወበጺሖ ኀበ አንቀጸ ሀገር።
ወብዙኃን ሰብአ ሀገር ምስሌሃ።
ወመጽአት ብእሲት ኃጥእት እምሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወወሪዶሙ ምድረ ተቀበሎ ብእሲ ዘጋኔን ወፂኦ እምሀገር።
ወዘሰ ኢተወክፉክሙ ወፂአክሙ እምይእቲ ሀገር።
ወወፅኡ ሐቅለ ሀገር እንተ ስማ ቤተ ሳይዳ።
ወሀገረኒ እንተ ኀበ ቦእክሙ ወተወከፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወሀገረሰ ኀበ ቦእክሙ ወኢተወክፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወትረክብ ሣህለ ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር በዕለተ ደይን።
ወእምዝ ተንሥአ አሐዱ ጸሓፌ ሀገር ያመክሮ ወይቤሎ።
ወአውሥአ አሐዱ እምጸሐፍተ ሀገር ወይቤሎ።
ወይቤሎ ለክሙሂ ለጸሐፍተ ሀገር አሌ ለክሙ።
አሌ ለክሙ ጸሐፍተ ሀገር ወፈሪሳውያን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወተስእሎሙ ለጸሐፍተ ሀገር 
ወለፈሪሳውያን።
ሑር ፍጡነ ውስተ መራሕብት ወውስተ አስኳተ ሀገር።
ሑር ፍጡነ ውስተ ፍናው ወውስተ ጥቅመ ሀገር ወበግብር።
ወሶበ በጽሐ ኀበ ጽንፈ ሀገር ሰምዐ እንዚራ ወማሕሌተ።
ወይቤሎሙ ሀሎ በአሐቲ ሀገር አሐዱ መኰንን።
ወሀለወት አሐቲ ዕቤርት በይእቲ ሀገር።
ወበጺሖ ርእያ ለሀገር ወበከየ ላዕሌሃ።
ወውእቱሰ በርባን ዘገብረ ሀከከ በውስተ ሀገር ወበቀቲለ ነፍስ 
ተሞቅሐ።
ወወፅኡ እምሀገር ወሖሩ ኀቤሁ።
ወዓዲሁ ኢቦአ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ሀገር።
አላ ሖረ ኀበ ሀገር እንተ ትሰመይ ሀገረ ኤፍሬም አቅርብት ለበድው።
እስመ ቅሩብ ውእቱ መካን ለሀገር ኀበ ሰቀልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወጐዩ ኖሎት ወአተዉ ሀገረ።
ወሀገረ ሳምር ኢትባኡ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ።
ወጸቢሖ እንዘ የዐርግ እግዚእ ኢየሱስ ሀገረ ርኅበ።
ወኀሊፎን እማንቱ አተዉ ሠገራት ሀገረ።
ወቦአ ካዕበ ሀገረ ቅፍርናሆም ወጐንድዮ ሕቀ።
ወመገብቶ ወዐበይተ ሀገረ ገሊላ።
ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ ወትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።
ወሖሩ አርዳኢሁ ሀገረ ወረከቡ በከመ ይቤሎሙ።
ወሖረት ደወለ ዐይነ ከርም ወበጽሐት ሀገረ ዳዊት ዘይሁዳ።
ወዐርገ ዮሴፍኒ እምገሊላ እምሀገረ ናዝሬት መንገለ ይሁዳ።
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32 ሀገረ

Luke02:4
Luke02:11
Luke04:31
Luke07:11
Luke09:52
Luke09:56
Luke10:8
Luke10:10
Luke10:38
Luke17:12
Luke19:30
Luke22:9
Luke23:51
Luke24:13
John01:45
John04:4
John04:8
John04:28

John04:39
John11:1 ዘስሙ አልአዛር በቢታንያ ዘሀገረ ማርያ ወማርታ እኅታ።
John11:54

9 ሀገሩ Matt05:35
Matt13:57
MK06:4
Luke02:3
Luke04:24
Luke19:14
Luke23:51
John04:44
John07:42

1 ሀገርከ Luke04:23
1 ሀገርክሙ Luke10:11
3 ሀገሮ Matt09:1

Matt13:54
MK06:1

4 ሀገሮሙ Matt22:7
Luke02:39
Luke02:43
Luke04:29

3 ሀጕለ Matt16:26

ኀበ ሀገረ ዳዊት እንተ ስማ ቤተልሔም።
ዘውእቱ ክርስቶስ እግዚእ ቡሩክ በሀገረ ዳዊት።
ወወረደ ቅፍርናሆም ሀገረ ገሊላ ወመሀሮሙ በሰንበት።
ወበሳኒታ ሖረ ሀገረ እንተ ስማ ናይን።
ወሐዊሮሙ ቦኡ ሀገረ ሳምር ከመ ያስተዳልዉ ሎቱ።
ወሖሩ ካልእተ ሀገረ።
ወሀገረኒ እንተ ኀበ ቦእክሙ ወተወከፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወሀገረሰ ኀበ ቦእክሙ ወኢተወክፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወእምዝ ሐዊሮሙ ቦኡ አሐተ ሀገረ።
ወእንዘ ይበውእ አሐተ ሀገረ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ።
ወይቤሎሙ በዊአክሙ ሀገረ ትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።
ወሀገሩ አርማትያስ ዘእምሀገረ ይሁዳ።
ወይእተ ዕለተ እንዘ የሐውሩ ክልኤቱ እምውስቴቶሙ ሀገረ።
ወውእቱሰ ፊልጶስ ዘቤተ ሳይዳ እምሀገረ እንድርያስ ወጴጥሮስ።
በጽሐ ሀገረ ሳምር እንተ ስማ ሲካር።
እስመ አርዳኢሁሰ ሖሩ ሀገረ ከመ ይሣየጡ ሲሳዮሙ።
ወኀደገት ቀሡታ ይእቲ ብእሲት ወአተወት ሀገረ ወነገረት ለሰብአ 
ቤታ።
ወብዙኃን እምይእቲ ሀገረ ሳምር እለ አምኑ ቦቱ።

አላ ሖረ ኀበ ሀገር እንተ ትሰመይ ሀገረ ኤፍሬም አቅርብት ለበድው።
ወኢ በኢየሩሳሌም እስመ ሀገሩ ይእቲ ለንጉሥ ዐቢይ።
ኢይትሜነን ነቢይ ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ።
ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ ወበኀበ አዝማዲሁ።
ወሖረ ኵሉ ሰብእ ይጸሐፍ በበ ሀገሩ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።
ወሰብአ ሀገሩሰ ይጸልእዎ ወፈነዉ ተናብልተ ድኅሬሁ።
ወሀገሩ አርማትያስ ዘእምሀገረ ይሁዳ።
ወለሊሁ እግዚእ ኢየሱስ ሰማዕተ ኮነ ከመ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።
ከመ እምነ ዘርዐ ዳዊት ወእምነ ቤተልሔም ሀገሩ ለዳዊት ይመጽእ 
ክርስቶስ።
ኵሎ ዘሰማዕነ ዘገበርከ በቅፍርናሆም ግበር በዝየኒ በሀገርከ።
ጸበለክሙኒ ዘተለወነ እምሀገርክሙ ንነግፍ ለክሙ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ዐደወ ወበጽሐ ሀገሮ።
ወሖረ ሀገሮ ወመሀሮሙ በምኵራቦሙ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ቦአ ሀገሮ ወተለውዎ አርዳኢሁ።
ወቀተልዎሙ ወሀገሮሙኒ አውዐዩ በእሳት።
አተዉ ገሊላ ሀገሮሙ ናዝሬተ።
ወሠሊጦሙ ግብሮሙ አተዉ ገሊላ ሀገሮሙ።
ዘተነድቀት ላዕሌሁ ሀገሮሙ ከመ ያጽድፍዎ።
ወምንተ ይበቁዖ ለሰብእ ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብሐ ወነፍሶ ሀጕለ።
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3 ሀጕለ
MK08:36
Luke09:25

2 ሀጕሉ Matt06:2
Matt06:5

1 ሀጕላ Matt10:6
4 ሀጕል Matt07:13

Matt10:42
MK14:4
John17:12

1 ሁስጱ John19:29 ወአሰሩ በቈጽለ ሁስጱ ዲበ ሕለት ወአስተርከቡ ውስተ አፉሁ ወዐጸሩ።
1 ሁከት Luke23:24
2 ሁከተ John05:3

John05:4

319 ሂ Matt02:8

Matt02:16
Matt04:16

Matt04:24
Matt04:24
Matt05:22
Matt05:37
Matt05:37
Matt05:39
Matt05:39
Matt05:40
Matt05:40
Matt05:41
Matt05:42
Matt05:46
Matt05:47
Matt06:5
Matt06:16
Matt07:8
Matt07:8
Matt07:10
Matt08:4
Matt08:9
Matt08:28
Matt08:29
Matt08:33

ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብሐ ወነፍሶ ሀጕለ።
ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብኀ ወነፍሶ ሀጕለ።
አማን እብለክሙ ሀጕሉ ዕሴቶሙ።
አማን እብለክሙ ሀጕሉ ዕሴቶሙ።
ወሑሩ ባሕቱ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
እንተ ትወስድ ውስተ ሀጕል።
አማን እብለክሙ ኢየሀጕል ዐስቦ።
ወቦ እለ ተምዕዑ ወይቤሉ ለምንት ዘመጠነ ዝ ሀጕል ዘዝ ዕፍረት።
ዘእንበለ ወልደ ሀጕል ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ።

ወአሕየወ ሎሙ ዘሰአልዎ ዘበቀቲለ ነፍስ ወበገቢረ ሁከት ተሞቅሐ።
ወይቡሳን ፅዉሳን ወፅቡሳን ወይጸንሑ ሁከተ ማይ።
ወዘይወርድ ቀዲመ እምድኅረ ሁከተ ማይ ወይትኀፀብ የሐዩ እምኵሉ 
ደዌ ዘቦ።
ወእምከመ ረከብክምዎ ግብኡ ኀቤየ ወዜንዉኒ ከመ እምጻእ አነሂ 
ወእስግድ ሎቱ።
ዘክልኤ ዓመት ወዘይንእስሂ እምኔሁ።
ወለእለሂ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት ብርሃን ሠረቀ 
ሎሙ።
ወጽዑራነ ወእለሂ አጋንንት ወወርኃውያነ።
ወእለሂ ነገርጋር ወመፃጕዓነ ወአሕየዎሙ።
ወዘሂ ይቤሎ ለእኁሁ ሕሡር ዘፀርቅ ረስሐ ወይትኴነን በዐውድ።
እመሂ እወ እወ ወእመሂ አልቦ አልቦ።
እመሂ እወ እወ ወእመሂ አልቦ አልቦ።
ወለዘሂ ጸፍዐከ እንተ የማን መልታሕቴከ።
ሚጥ ሎቱ ካልእታሂ።
ወለዘሂ ይፈቅድ ይትዐገልከ መልበሰከ።
ኅድግ ሎቱ ክዳነከሂ።
ወለዘሂ ዐበጠከ አሐደ ምዕራፈ።
ወለዘሂ ይፈቅድ እምኔከ ይትለቃሕ ኢትክልኦ።
አኮሁ መጸብሓንሂ ከማሁሰ ይገብሩ።
ወእመሂ ተአማኅክሙ አኀዊክሙ ባሕቲቶ።
ወሶበሂ ትጼልዩ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን።
ወሶበሂ ትጸውሙ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን።
ወዘሂ ኀሥሥ ይረክብ ወለዘሂ ጐድጐደ ይትረኀዎ።
ወዘሂ ኀሥሥ ይረክብ ወለዘሂ ጐድጐደ ይትረኀዎ።
ወእመሂ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኑ ይሁቦ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዑቅ ኢትንግር ወኢ ለመኑሂ።
እስመ አነሂ ብእሲ መኰንን አነ።
ወኢያበውሑ መነሂ ይኅልፍ እንተ ይእቲ ፍኖት።
መጻእከኑ ዝየሂ ትስድደነ ወትሣቅየነ።
ወዜነዉ ለሰብእ ኵሎ ዘኮነ ወበእንተ እለ አጋንንትሂ።
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Matt09:17
Matt09:17
Matt09:30
Matt11:17
Matt12:22

Matt12:22

Matt12:22

Matt12:25
Matt12:29
Matt13:12
Matt16:20
Matt17:8
Matt17:9
Matt18:5
Matt18:6
Matt18:9
Matt18:10
Matt18:17
Matt18:17
Matt18:33
Matt19:9
Matt20:4
Matt20:10
Matt20:27
Matt21:8
Matt21:9
Matt21:24
Matt21:24
Matt21:26
Matt21:27

Matt21:32
Matt21:41
Matt21:44
Matt22:16
Matt22:26
Matt22:39
Matt23:14
Matt23:14

ወእመ አኮሰ ዝቁ ይነቅዕ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወእመ አኮሰ ዝቁ ይነቅዕ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ዑቁ ኢትንግሩ ወኢ ለመኑሂ።
አስቆቀውነሂ ለክሙ ወኢበከይክሙ።
ወፈወሶ እስከ ውእቱ ዕዉር ወጽሙም ወበሃም ነበበሂ ወርእየሂ 
ወሰምዐሂ።
ወፈወሶ እስከ ውእቱ ዕዉር ወጽሙም ወበሃም ነበበሂ ወርእየሂ 
ወሰምዐሂ።
ወፈወሶ እስከ ውእቱ ዕዉር ወጽሙም ወበሃም ነበበሂ ወርእየሂ 
ወሰምዐሂ።
ወኵላ ሀገር ወእመሂ ቤት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ኢትቀውም።
ወአልቦ ዘይክል መኑሂ በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወኢ ለመኑሂ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
ወኢ መነሂ ዘእንበለ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ።
ኢትንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።
ወዘሂ ተወክፈ አሐደ ሕፃነ ዘከመ ዝ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
ወለዘሂ አስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
ወእመሂ ዐይንከ ታስሕተከ ምልኃ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ዑቁ ኢታስተሕቅርዎ ለአሐዱሂ እምእሉ ንኡሳን።
ወእመሰ ኢሰምዖሙ ሎሙሂ ንግራ ለቤተ ክርስቲያን።
ወእመሰ ለቤተ ክርስቲያንሂ ኢሰምዓ።
አኮሁ መፍትው አንተሂ ትምሐር ቢጸከ።
ወእንተሂ ደኀርዋ ዘአውሰበ ዘመወ።
ወእሙንቱሂ ሖሩ።
ወነሥኡ በበ ዲናር እሙንቱሂ።
ወዘሂ ይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ ይኩንክሙ ላእከ።
ወካልኣንሂ ይመትሩ አዕጹቀ እምውስተ ዕፀው።
ወሕዝብሰ እለ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይጸርሑ ወይብሉ።
እሴአለክሙ አነሂ አሐተ ቃለ።
ወእምከመ ነገርክሙኒ አነሂ አየድዐክሙ።
ወእመሂ ንብሎ እምሰብእ ንፈርሆሙ ለሕዝብ።
ወይቤሎሙ ውእቱኒ አነሂ ኢያየድዐክሙ በአይ ሥልጣን እገብር 
ዘንተ።
አምንዎ ወአንትሙሰ ርኢክሙሂ ኢነሳሕክሙ ድኅረ ለአሚን ቦቱ።
ወወይኖሂ ይሁብ ለካልኣን ዐቀብት።
ወለዘሂ ወድቀት ዲቤሁ ትደምቆ።
ወኢተሐስብ መነሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ወከማሁ ካዕበ ካልኡኒ ወሣልሱሂ እስከ ሰብዐቲሆሙ።
ወካልእታሂ እንተ ትመስላ አፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
አንትሙሂ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
አንትሙሂ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
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Matt23:21
Matt23:22

Matt23:32
Matt24:17
Matt24:18
Matt24:21
Matt24:22
Matt24:24
Matt24:33
Matt24:44
Matt25:11
Matt25:17
Matt25:29
Matt25:46
Matt26:33
Matt26:35
Matt26:69
Matt26:73
Matt27:39
Matt27:41

Matt27:61 ወሀለዋ ህየ ማርያም መግደላዊት ወካልእታሂ ማርያም።
MK01:32
MK01:43
MK02:18 ወአርዳኢሁሰ ለዮሐንስ ወእለሂ ፈሪሳውያን ኮኑ ይጸውሙ።
MK02:22
MK02:22
MK02:25
MK03:11
MK03:26
MK04:25
MK06:26
MK06:52
MK07:4
MK07:17
MK07:24
MK07:36
MK08:30
MK09:8
MK10:12
MK10:32

ወዘሂ መሐለ በቤተ መቅደስ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ውስቴቱ።
ወዘሂ መሐለ በሰማይ መሐለ በመንበሩ ለእግዚአብሔር ወበዘይነብር 
ዲቤሁ።
አንትሙሂ ፈጽሙ መስፈርተ አበዊክሙ።
ወዘሂ ሀሎ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ይንሣእ ዘውስተ ቤቱ።
ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ይንሣእ ልብሶ።
ዘኢኮነ ከማሁ እምአመ ተፈጥረ ዓለም እስከ ዮም ወኢይከውንሂ።
እምኢድኅነ መኑሂ ኵሉ ዘሥጋ።
ሶበሰ ይትከሀሎሙ ለኅሩያንሂ እምአስሐትዎሙ።
ከማሁኬ አንትሙሂ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ።
ከማሁ አንትሙሂ ድልዋኒክሙ ሀልዉ።
ወድኅረ መጽኣ እልክቱሂ ደናግል።
ወከማሁ ዘሂ ክልኤተ መካልየ ነሥአ ረብሐ ካልኣተ ክልኤተ መካልየ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወየሐውሩ እሉሂ ውስተ ኵነኔ ዘለዓለም።
እመሂ ኵሎሙ ክሕዱከ አንሰ ኢይክሕደከ ግሙራ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እመውትሂ ምስሌከ ወኢይክሕደከ።
አንተሂ ምስለ ኢየሱስ ገሊላዊ ሀለውከ።
አማን አንተሂ እምኔሆሙ ወገሊላዊ አንተ ወነገርከ ያዔውቀከ።
ወእለሂ የኀልፉ ይፀርፉ ላዕሌሁ እንዘ የሐውሱ ርእሶሙ።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትሂ ይሣለቁ ምስለ ጸሐፍት ወሊቃናት እንዘ 
ይብሉ።

አምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ ወእለሂ እኁዛነ አጋንንት።
ዑቅ ኢትንግር ወኢ ለመኑሂ።

ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱኒ ወእለሂ ምስሌሁ።
ወእለሂ እኁዛነ አጋንንት ርኩሳን እምከመ ርእይዎ።
ወሰይጣንሂ ለእመ ተንሥአ በበይናቲሁ ወተናፈቀ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የኀይድዎ።
ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተሂ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወአመሂ ኅብስት ኢለበውዎ እስመ ጽሉል ልቦሙ።
ወዘሂ ተሣየጡ እምሥያጥ ኢይበልዑ።
ወይቤሎሙ ከመ ዝኑ አንትሙሂ ኢትሌብዉ።
ወቦአ ቤተ ወኢፈቀደ ያእምሮ መኑሂ ወስእነ ተከብቶ።
ወገሠጾሙ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ።
ወገሠጾሙ ከመ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ በእንቲኣሁ።
ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘርእዩ።
ወእንተሂ ደኀራ ምታ ወሖረት ካልአ ዘመወት።
ወደንገፁ ወእለሂ ይተልውዎ ፈርሁ።
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MK11:9
MK11:9
MK11:25
MK11:29
MK11:29
MK12:14
MK12:32
MK13:11
MK13:19
MK13:22
MK13:35
MK13:35
MK13:35
MK13:35
MK14:31
MK14:67
MK15:32
MK15:41
MK16:8
MK16:11
MK16:13
MK16:18
MK16:18
Luke01:18
Luke03:11
Luke03:12
Luke03:14
Luke03:14
Luke04:27
Luke05:14
Luke05:29
Luke05:33
Luke05:37
Luke05:37
Luke06:3
Luke06:18
Luke06:29
Luke06:29
Luke06:32
Luke06:33
Luke06:34

እለሂ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይኬልሑ ወይብሉ።
እለሂ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይኬልሑ ወይብሉ።
ወሶበሂ ትጼልዩ ኅድጉ ለቢጽክሙ ዘተኀየስክምዎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ እሴአለክሙ አሐተ ነገረ።
ወንግሩኒ ወአነሂ እነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ዘንተ።
ወአልቦ ዘያሐዝነከ ወኢ መኑሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ወካልእታሂ እንተ ትመስላ ዛቲ ይእቲ።
ወሶበሂ ያበጽሑክሙ ኢትቅድሙ ተኀልዩ ዘትብሉ ወዘትነብቡ።
ወእምአመ ፈጠረ እግዚአብሔር ኢኮነ ወኢይከውንሂ።
ወሶበሰ ይትከሀሎሙ እምአስሐትዎሙ ለኅሩያንሂ።
እመሂ ሠርክ ወእመሂ መንፈቀ ሌሊት።
እመሂ ሠርክ ወእመሂ መንፈቀ ሌሊት።
ወእመሂ ጊዜ ይነቁ ዶርሆ ወእመሂ ጸቢሖ።
ወእመሂ ጊዜ ይነቁ ዶርሆ ወእመሂ ጸቢሖ።
እንዘ ይብል እመውትሂ ምስሌከ ወኢይክሕደከ።
አንተሂ ምስለ ኢየሱስ ገሊላዊ ሀሎከ።
ወእለሂ ተሰቅሉ ምስሌሁ ይዘነጕጕዎ።
ወባዕዳትሂ ብዙኃት እለ ዐርጋ ምስሌሁ ኢየሩሳሌም።
ወኢነገራ ወኢ ለመኑሂ እስመ ፈርሃ።
ወእሙንቱሂ ሶበ ሰምዑ ከመ አስተርአያ ወሕያው ውእቱ ኢአምንዋ።
ወሖሩ እሙንቱሂ ወዜነዉ ለቢጾሙ ወሎሙኒ ኢአምንዎሙ።
ወአልቦ ዘየሐሥሞሙ ወዘሂ ይቀትል ለእመ ሕምዘ።
ወይሜጥኑ ወእሙንቱሂ ይትፌወሱ።
ናሁ አነሂ ልሂቅ ወለብእሲትየኒ ኀለፈ መዋዕሊሃ።
ወዘሂ ቦ እክል ከማሁ ይግበር።
ወመጽኡ መጸብሓንሂ ያጥምቆሙ ወተስእልዎ።
ወተስእልዎ ሐራሂ ወይቤልዎ ንሕነኬ ምንተ ንግበር።
ወይቤሎሙ ኢትትዐገሉ ወኢ መነሂ ወኢትሂዱ።
ወኢነጽሐ አሐዱሂ እምኔሆሙ ዘእንበለ ንእማን ሶርያዊ።
ወከልኦ ኢይንግር ወኢ ለመኑሂ ወአዘዞ ወይቤሎ።
እለ ረፈቁ ምስሌሆሙ ወባዕዳንሂ ብዙኃን።
ወከማሁ እለሂ ፈሪሳውያን ወአርዳኢከሰ እሊኣከ ይበልዑ ወይሰትዩ።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱሂ ወእለ ምስሌሁ።
ወእለሂ አጋንንት እኩያን የሐይዉ።
ወለዘሂ ጸፍዐከ መልታሕቴከ መጥዎ ካልእታኒ።
ወለዘኒ ነሥአከ ልብሰከ ክዳነከሂ ኢትክልኦ።
ኃጥኣንሂ ዘሰ ይገብሩ ዘያፈቅሮሙ ያፈቅሩ።
ኃጥኣንሂ ከማሁሰ ይገብሩ።
ኃጥኣንሂ ይሌቅሕዎሙ ለኃጥኣን ከመ ይትፈደይዎሙ ዕሩየ።
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Luke07:8
Luke07:28 ዘየዐቢ እምዮሐንስ መጥምቅ ወኢ መኑሂ።
Luke07:32
Luke08:3
Luke08:4
Luke08:8
Luke08:8
Luke08:18
Luke08:36
Luke08:45
Luke08:51

Luke08:56
Luke09:11
Luke09:21
Luke09:32
Luke09:36
Luke10:4
Luke10:6
Luke10:17
Luke10:32
Luke11:8
Luke11:9
Luke11:10
Luke11:10
Luke11:45
Luke11:46
Luke11:53
Luke12:3
Luke12:8
Luke12:9
Luke12:11

Luke12:11

Luke12:11
Luke12:29
Luke12:40
Luke13:5
Luke13:16
Luke13:26
Luke13:26

እስመ አነሂ ብእሲ መኰንን አነ ወብየ ወዓልት።

አስቆቀውነሂ ለክሙ ወኢበከይክሙ።
ወሶስና ወካልኣትሂ ብዙኃት እለ ተልእካሁ በንዋዮን።
ወእለሂ መጽኡ ኀቤሁ እምኵሉ አህጉር።
ወበቈለሂ ወፈረየሂ ምእተ ምክዕቢተ።
ወበቈለሂ ወፈረየሂ ምእተ ምክዕቢተ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወነገርዎሙ እለሂ ርእዩ ዘከመ ሐይወ ዘጋኔን።
ወይቤልዎ ጴጥሮስ ወእለሂ ምስሌሁ።
ወኢ መኑሂ ዘእንበለ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወአቡሃ ወእማ 
ለሕፃን።
ወከልኦሙ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘኮነ።
ወለእለሂ ይፈቅዱ ይትፈወሱ አሕየዎሙ።
ወገሠጾሙ ወከልኦሙ ኢይንግሩ ዘንተ ወኢ ለመኑሂ።
ወፀአቶሂ ረከበ ጴጥሮስሃ ወእለ ምስሌሁ።
ወእሙንቱሰ አርመሙ ወኢነገሩ ወኢ ለመኑሂ።
ወኢተአምኁ ወኢ መነሂ በፍኖት።
ወእመሂ ቦ ህየ ወልደ ሰላም ያዕርፍ ሰላምክሙ ላዕሌሁ።
እግዚኦ አጋንንትሂ ገረሩ ለነ በስምከ።
ወከማሁ ሌዋዊሂ ረከቦ በውእቱ መካን።
እብለክሙ ለእመሂ ኢተንሥአ የሀቦ እስመ ዐርኩ ውእቱ።
ወአነሂ እብለክሙ ሰአሉ ወይትወሀበክሙ።
ወዘሂ ኀሠሠ ይረክብ።
ወለዘሂ ጐድጐደ ይትረኀዎ።
ሊቅ ዘንተ እንዘ ትብል ኪያነሂ ትጼዕል።
ወይቤሎ ለክሙሂ ለጸሐፍተ ሀገር አሌ ለክሙ።
ለሊክሙኒ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
ወዘሂ አልኆሰሱ በእዝን ይሰብክዎ በአጽራሕ ወበአንሕስት።
አአምኖ አነሂ በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር።
እክሕዶ አነሂ በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር።
ወሶበሂ ይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወኀበሂ መላእክት ወነገሥት 
ወመኳንንት።
ወሶበሂ ይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወኀበሂ መላእክት ወነገሥት 
ወመኳንንት።
ኢተኀልዩ ዘከመ ትብሉ ወዘከመሂ ትትናገሩ።
አንትሙሂ ኢትኅሥሡ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ።
ወአንትሙሂ ድልዋኒክሙ ሀልዉ።
ከማሆሙ ትትሀጐሉ አንትሙሂ ኵልክሙ።
አኮኑ ርቱዕ ትትፈታሕ እምነ ማእሰራ ይእቲሂ በዕለተ ሰንበት።
በላዕነሂ ወሰተይነሂ በቅድሜከ ወመሀርከ በመራሕብቲነ።
በላዕነሂ ወሰተይነሂ በቅድሜከ ወመሀርከ በመራሕብቲነ።
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ከመ ይጸውዑከ እሙንቱሂ ወይከውነከ ፍዳ በኀቤሆሙ።
እብለክሙ ከመ አሐዱሂ እምእልክቱ ሰብእ እለ ጸዋዕኩ።
ወውሉዶ ወአኀዊሁ ወአኀቲሁ ወዓዲ ነፍሶሂ።
እስመ ዝንቱ ወልድየ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
እስመ ዝንቱ ወልድየ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
እስመ ዝንቱ እኁከ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
እስመ ዝንቱ እኁከ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
ሐሪሰሂ ኢይክል ወስኢለሂ አኀፍር።
ሐሪሰሂ ኢይክል ወስኢለሂ አኀፍር።
ወይቤሎ ለካልኡሂ አንተሰ ሚ መጠነ ትፈድዮ ለእግዚእየ።
ወአነሂ እብለክሙ ግበሩ ለክሙ አዕርክተ እምንዋየ ዐመፃ።
ይትወከፉክሙ እሙንቱሂ ውስተ አብያቲሆሙ ዘለዓለም።
ወከለባትሂ ይመጽኡ ወይልሕሱ ቊሰሊሁ።
ከመ እለሂ ይፈቅዱ እምለፌ ይኅልፉ ኢይክሀሉ መጺአ ኀቤክሙ።
ወእለሂ እመንገሌክሙ ኢይዕድዉ ኀቤነ።
ወይስምዑ ወኢይምጽኡ እሙንቱሂ ውስተ ዛቲ ብሔረ ሕማም።
እመሂ ቦ ዘተንሥአ እምዉታን ኢይሰምዕዎ ወኢየአምንዎ።
ወእምዝ ብላዕ ወስተይ አንተሂ።
ኢይረድ ይንሣእ ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይግባእ ድኅሬሁ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ አልቦ መኑሂ ዘየኀድግ ቤቶ።
ወእምሂ ቦ ዘገፋዕክዎ እፈድዮ ህየንተ አሐዱ ትርብዕተ።
እስመ አንተሂ ወልደ አብርሃም አንተ።
ወመጽአ ካልኡሂ ወይቤሎ እግዚኦ ምናንከ ኀምስቱ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እሴአለክሙ አነሂ አሐተ ነገረ ዘትንግሩኒ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ እመሂ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ እፎ 
ኢአመንክምዎ።
ወእመሂ ንብሎ እምሰብእ ይዌግሩነ ኵሎ ሕዝብ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ ኢይነግረክሙ።
ወኢታደሉ ለገጽ ወኢ ለመኑሂ ወርቱዐ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
ወከማሁ አውሰባ ካልኡሂ ወሣልሱሂ ነሥኣ ከማሁ ወኢኀደጉ ውሉደ።
ወከማሁ አውሰባ ካልኡሂ ወሣልሱሂ ነሥኣ ከማሁ ወኢኀደጉ ውሉደ።
ወኢሂ ይትከሀሎሙ እንከ መዊት አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር 
እሙንቱ።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ሙሴሂ ነገረ ዘከመ ይቤሎ እግዚአብሔር 
በኀበ ዕፀ ጳጦስ።
ወአልቦ እንከ መኑሂ ዘተኀበለ ይሰአሎ።
ወእለሂ ማእከላ ይወፅኡ እምኔሃ ወእለሂ ውስተ በሓውርቲሃ 
ኢይበውእዋ።
ወእለሂ ማእከላ ይወፅኡ እምኔሃ ወእለሂ ውስተ በሓውርቲሃ 
ኢይበውእዋ።
ወይቤሎሙ ይእዜሰኬ ዘቦ ቊናማት ይንሣእ ሎቱ ወከማሁ ዘሂ 
ጽፍነት።
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ወእምድኅረ ሕቅ ርእዮ ካልእ ወይቤሎ አንተሂ እምኔሆሙ አንተ።
አማን ዝንቱሂ ምስሌሁ ሀሎ ወገሊላዊ ውእቱ ብእሲሁ።
ወእመኒ ተስእልኩክሙ ኢትነግሩኒ ወኢሂ ተኀድጉኒ።
እመሰ አንተ ክርስቶስ አድኅን ርእሰከ ወኪያነሂ።
ወቢጾንሂ እለ ምስሌሆን ነገራሆሙ ዘንተ ለሐዋርያት።
ወዘሂ ኮነ በእንቲኣሁ ቦቱ ሕይወት ውእቱ።
ወኢተአምር እምኀበ ይመጽእ ወኀበሂ የሐውር።
ዘአንተ ሰማዕተ ኮንከ በእንቲኣሁ ናሁ ሀሎ ውእቱሂ ያጠምቅ።
ወእለሂ ይሰግዱ ሎቱ በመንፈስ ወበጽድቅ ሀለዎሙ ይስግዱ ሎቱ።
ከመ ኅቡረ ይትፈሥሑ ዘሂ ይዘርዕ ወዘሂ የአርር።
ከመ ኅቡረ ይትፈሥሑ ዘሂ ይዘርዕ ወዘሂ የአርር።
እስመ እሙንቱሂ ሖሩ ለበዓል።
አቡየሂ እስከ ይእዜ ይገብር ወአነሂ እገብር።
አቡየሂ እስከ ይእዜ ይገብር ወአነሂ እገብር።
እስመ አብሰ ኢይኴንን ወኢ መነሂ።
ወእምአመ ኮንክሙ ቃሎ ኢሰማዕክሙ ወራእዮሂ ኢርኢክሙ።
ወቃሎሂ ኢዐቀብክሙ ወኢይነብር ኀቤክሙ።
ወከመሂ ኢዐረገ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ሐመር።
ወዘሂ የአምን ብየ ኢይጸምእ ለዝሉፉ።
ወእቤለክሙ ባሕቱ ርኢክሙኒሂ ወኢአመንክሙኒ።
ወለዘሂ መጽአ ኀቤየ ኢይሰድዶ ወኢያወፅኦ አፍኣ።
ወኢ አሐዱሂ አላ አነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወአነሂ እሄሉ ምስሌሁ።
ወበከመ ዘፈነወኒ አብ ሕያው ወአነሂ ሕያው በእንተ አብ።
እፎ የአምር ዝንቱ መጽሐፈ ዘኢመሀሮ መኑሂ።
ወአልቦ አሐዱሂ እምኔክሙ ዘይገብራ ለኦሪት።
ወዘሂ የአምን ብየ በከመ ይቤ መጽሐፍ።
ወአውሥእዎ ወይቤልዎ አንተሂ እምገሊላኑ ትብል።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ አልቦ ዘእኴንነኪ።
እስመ አነ አአምር እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
ወአንትሙሰ ኢተአምሩ እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
ወአንሰ ኢይኴንን ወኢ መነሂ።
ወእመሂ ኰነንኩ አነ ጽድቀ እኴንን።
ወአነሂ ሰማዕት ለርእስየ።
አንትሙሂ ለእመ ነበርክሙ በቃልየ አማን አርዳእየ አንትሙ።
ወእምአመ ኮነ ግሙራ ኢተቀነይነ ወኢ ለመኑሂ።
ወአንሰ ዘርኢኩ በኀበ አቡየ እነግር ወአንትሙሂ ዘርኢክሙ በኀበ 
አቡክሙ ትገብሩ።
ወሶበሂ ይነብብ ሐሰተ እምዚኣሁ ይነብብ።
ሀሎ ዘየኀሥሥ ወዘሂ ይኴንን።
ወአንሰ አአምሮሂ ወቃሎሂ አዐቅብ።
ወአንሰ አአምሮሂ ወቃሎሂ አዐቅብ።
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John08:56
John09:4
John09:8
John09:20
John09:27
John10:16
John10:18
John10:27
John10:28
John11:49
John12:9

John12:18
John12:21
John12:28
John12:50
John14:7
John14:7
John14:19
John14:20
John14:20
John14:21
John15:4
John15:5
John15:5
John15:9
John15:18
John15:24
John15:24
John15:24
John15:24
John15:27
John16:5
John16:13
John16:30
John16:32
John17:8
John17:12
John17:20
John17:21
John17:21
John17:22

ወርእየሂ ወተፈሥሐ።
እስመ ትመጽእ ሌሊት ዘኢይክል ቦቱ አሐዱሂ ገቢረ።
ወአግዋሪሁሰ ወእለሂ የአምርዎ ትካት ወይሬእይዎ እንዘ ይስእል።
ወከመሂ ዕዉሩ ተወልደ።
አንትሙሂ አርዳኢሁኒ ትኩኑ ትፈቅዱ።
ወኪያሆንሂ ሀለወኒ አምጽኦን ወይሰምዐኒ ቃልየ።
እስመ ብዉሕ ሊተ አንብራሂ ወእሢማ።
ወአነሂ አአምሮን ወእማንቱ ይተልዋኒ።
ወአነሂ እሁቦን ሕይወተ ዘለዓለም።
አንትሙሰ ኢተአምሩ ወኢ ምንተኒ ወኢሂ ትመክሩ።
ዳእሙ ከመ ይርአይዎ ለአልአዛርሂ ዘአንሥኦ እግዚእ ኢየሱስ 
እምዉታን።
እስመ ሰምዑ ተኣምረ ዘገብረ ወዘንተሂ መንክረ።
ወሖሩ እሙንቱሂ ኀበ ፊልጶስ ዘቤተሳይዳ ዘገሊላ።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል ሰባሕኩከሂ።
ወዘሂ እነግር አነ በከመ ይቤለኒ አብ ከማሁ እነግር።
ወይእዜሰ አእመርክምዎሂ ወርኢክምዎሂ።
ወይእዜሰ አእመርክምዎሂ ወርኢክምዎሂ።
ወአንትሙሂ ተሐይዉ።
ወአንትሙሂ ብየ ወአነሂ ብክሙ።
ወአንትሙሂ ብየ ወአነሂ ብክሙ።
ወአነሂ አፈቅሮ ወአርእዮ ርእስየ።
ንበሩ ብየ ወአነሂ ብክሙ።
ወአንትሙሂ አዕጹቂሁ ዘነበረ ብየ ወአነሂ ቦቱ።
ወአንትሙሂ አዕጹቂሁ ዘነበረ ብየ ወአነሂ ቦቱ።
ወበከመ አፍቀረኒ አብ ከማሁ አነሂ አፍቀርኩክሙ።
እመሂ ዓለም ጸልአክሙ አእምሩ ከመ ኪያየ ቀደመ ጸሊአ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ርእዩኒሂ ወጸልኡኒሂ ኪያየሂ ወአቡየሂ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ርእዩኒሂ ወጸልኡኒሂ ኪያየሂ ወአቡየሂ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ርእዩኒሂ ወጸልኡኒሂ ኪያየሂ ወአቡየሂ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ርእዩኒሂ ወጸልኡኒሂ ኪያየሂ ወአቡየሂ።
ወአንትሙሂ ሰማዕትየ እስመ እምትካት ሀለውክሙ ምስሌየ።
ወኢ አሐዱሂ እምኔክሙ ኢትብሉኒ አይቴ ተሐውር።
ዳእሙ ይነግር ወዘይመጽእሂ ይነግረክሙ።
ወኢትፈቅድ ይንግርከ መኑሂ።
ወበጺሖሂ ከመ ኵልክሙ ትዘረዉ ለለ አሐዱ ውስተ መካኑ።
ወእሙንቱሂ ነሢኦሙ አማን አእመሩ ከመ እምኀቤከ ወፃእኩ።
ወኢተሀጕለ አሐዱሂ እምኔሆሙ።
አላ በእንተሂ እለ የአምኑ ብየ በቃሎሙ።
በከመ አንተ አብ ብየ ወአነሂ ብከ።
ከመ ይኩኑ እሙንቱሂ አሐደ ብነ ከማነ።
ወአነሂ ወሀብክዎሙ ቃለከ ዘወሀብከኒ።
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John17:23
John17:23
John17:25
John17:26
John18:9
John18:17
John18:25
John18:31
John18:35
John19:10
John19:10
John19:10
John19:23
John19:35
John20:21
John21:24

100 ሃ Matt01:2
Matt01:3 ወይሁዳኒ ወለደ ፋሬስሃ ወዛራሃ እምትእማር።
Matt01:3 ወይሁዳኒ ወለደ ፋሬስሃ ወዛራሃ እምትእማር።
Matt01:3
Matt01:3
Matt01:4
Matt01:4
Matt01:4
Matt01:5
Matt01:5
Matt01:5
Matt01:6
Matt01:6
Matt01:7
Matt01:7
Matt01:7
Matt01:8
Matt01:8
Matt01:8
Matt01:8
Matt01:8
Matt01:8
Matt01:9
Matt01:9
Matt01:9
Matt01:10

ወአነሂ ቦሙ ወአንተሂ ብየ ከመ ይኩኑ ፍጹማነ በአሐዱ።
ወአነሂ ቦሙ ወአንተሂ ብየ ከመ ይኩኑ ፍጹማነ በአሐዱ።
ወእሉሂ አእመሩከ ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ወአነሂ ምስሌሆሙ።
እለሰ ወሀብከኒ ኢተሀጕለ ወኢ አሐዱሂ እምኔሆሙ።
አንተሂ እምአርዳኢሁኒ ለውእቱ ብእሲ አንተ።
አንተሂ እምአርዳኢሁኑ ለውእቱ ብእሲ አንተ።
ወይቤልዎ አይሁድ ለነሰ ኢይከውነነ ንቅትል ወኢ መነሂ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎ አነሂ አይሁዳዊኑ አነ።
ወይቤሎ ጲላጦስ ሊተሂ ኢተነብበኒሁ።
ኢተአምርሁ ከመ ብዉሕ ሊተ እቅትልከሂ ወብዉሕ ሊተ አሕዩከሂ።
ኢተአምርሁ ከመ ብዉሕ ሊተ እቅትልከሂ ወብዉሕ ሊተ አሕዩከሂ።
ወክዳኖሂ አልታሕ ዘአልቦ ርፍአተ ዘእምላዕሉ እንመቱ።
ወአእመረ ውእቱ ከመ ጽድቀ ይነግር ከመ አንትሙሂ ትእመኑ።
ወበከመ ፈነወኒ አብ ከማሁ አነሂ እፌንወክሙ።
ወዘሂ ጸሐፈ በእንቲኣሁ ዘንተ።
ወያዕቆብኒ ወለደ ይሁዳሃ ወአኀዊሁ።

ወፋሬስኒ ወለደ ኤስሮምሃ።
ወኤስሮምኒ ወለደ አራምሃ።
ወአራምኒ ወለደ አሚናዳብሃ።
ወአሚናዳብኒ ወለደ ነአሶንሃ።
ወነአሶንኒ ወለደ ሰልሞንሃ።
ወሰልሞንኒ ወለደ ቦኤዝሃ እምራኬብ።
ወቦኤዝኒ ወለደ ኢዮቤድሃ እምነ ሩት።
ወኢዮቤድኒ ወለደ እሴይሃ።
ወእሴይኒ ወለደ ዳዊትሃ ንጉሠ።
ወዳዊትኒ ንጉሥ ወለደ ሰሎሞንሃ እምነ ብእሲተ ኦርዮ።
ወሰሎሞንኒ ወለደ ሮብዓምሃ።
ወሮብዓምኒ ወለደ አብያሃ።
ወአብያኒ ወለደ አሳፍሃ።
ወአሳፍኒ ወለደ ኢዮሳፍጥሃ።
ወኢዮሳፍጥኒ ወለደ ኢዮራምሃ።
ወኢዮራምኒ ወለደ አካዝያስሃ።
ወአካዝያስኒ ወለደ ኢዮአስሃ።
ወኢዮአስኒ ወለደ አሜስያስሃ።
ወአሜስያስኒ ወለደ ዖዝያንሃ ዘተሰምየ አዛርያስ።
ወዖዝያንኒ ወለደ ኢዮአታምሃ።
ወኢዮአታምኒ ወለደ አካዝሃ።
ወአካዝኒ ወለደ ሕዝቅያስሃ።
ወሕዝቅያስኒ ወለደ ምናሴሃ።
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Matt01:10
Matt01:10
Matt01:11
Matt01:12
Matt01:12
Matt01:13
Matt01:13
Matt01:13
Matt01:14
Matt01:14
Matt01:14
Matt01:15
Matt01:15
Matt01:15
Matt01:16 ወያዕቆብኒ ወለደ ዮሴፍሃ ፈኃሪሃ ለማርያም።
Matt01:16 ወያዕቆብኒ ወለደ ዮሴፍሃ ፈኃሪሃ ለማርያም።
Matt01:16
Matt01:19
Matt01:20
Matt01:21
Matt01:25
Matt02:8
Matt04:18
Matt04:18
Matt04:21 ያዕቆብሃ ወልደ ዘብዴዎስ ወዮሐንስሃ እኅዋሁ።
Matt04:21 ያዕቆብሃ ወልደ ዘብዴዎስ ወዮሐንስሃ እኅዋሁ።
Matt08:15
Matt09:18
Matt09:25
Matt12:25
Matt12:25
Matt14:3
Matt16:14 ወይቤልዎ ቦ እለ ይብሉከ ዮሐንስሃ መጥምቀ።
Matt16:14
Matt16:14
Matt27:17
Matt27:17
Matt27:20
Matt27:21
Matt27:26
Matt27:47
Matt28:5

ወምናሴኒ ወለደ አሞጽሃ።
ወአሞጽኒ ወለደ ኢዮስያስሃ።
ወኢዮስያስኒ ወለደ ኢኮንያንሃ ወአኀዊሁ አመ ፍልሰተ ባቢሎን።
ወእምድኅረ ፍልሰተ ባቢሎን ኢኮንያንኒ ወለደ ሰላትያልሃ።
ወሰላትያልኒ ወለደ ዘሩባቤልሃ።
ወዘሩባቤልኒ ወለደ አብዩድሃ።
ወአብዩድኒ ወለደ ኤልያቄምሃ።
ወኤልያቄምኒ ወለደ አዛርሃ።
ወአዛርኒ ወለደ ሳዶቅሃ።
ወሳዶቅኒ ወለደ አኪምሃ።
ወአኪምኒ ወለደ ኤልዩድሃ።
ወኤልዩድኒ ወለደ አልአዛርሃ።
ወአልአዛርኒ ወለደ ማትያንሃ።
ወማትያንኒ ወለደ ያዕቆብሃ።

እንተ እምኔሃ ተወልደ እግዚእ ኢየሱስ ዘተብህለ ክርስቶስ።
ወዮሴፍሰ ፈኃሪሃ እስመ ጻድቅ ውእቱ ኢፈቀደ ይክሥታ።
እስመ ዘይትወለድ እምኔሃ እመንፈስ ቅዱስ ውእቱ።
ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ ኢየሱስሃ።
ወጸውዑ ስሞ ኢየሱስሃ።
ወፈነዎሙ ቤተልሔምሃ።
ስምዖንሃ ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስሃ እኅዋሁ።
ስምዖንሃ ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስሃ እኅዋሁ።

ወገሰሳ ወአኀዛ እዴሃ ወኀደጋ ፈፀንታ።
ወባሕቱ ነዐ አንብር እዴከ ላዕሌሃ ወተሐዩ።
ወአኀዛ እዴሃ ወተንሥአት ሕፃን።
ኵላ መንግሥት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ትማስን።
ወኵላ ሀገር ወእመሂ ቤት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ኢትቀውም።
እስመ ኪያሃ አውሰበ።

ወካልኣን ይብሉከ ኤልያስሃ።
ወመንፈቆሙ ይብሉከ ኤርምያስሃ።
በርባንሃኑ ወሚመ ኢየሱስሃ ዘይብልዎ ክርስቶስ።
በርባንሃኑ ወሚመ ኢየሱስሃ ዘይብልዎ ክርስቶስ።
ከመ በርባንሃ ይስእሉ ያሕዩ ሎሙ ወኢየሱስሃ ይስቅሉ።
ወይቤሉ በርባንሃ።
ወእምዝ አሕየወ ሎሙ በርባንሃ ወቀሠፎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሰሚዖሙ እለ ይቀውሙ ህየ ይቤሉ ዝሰ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ከመ ኢየሱስሃ ዘተሰቅለ ተኀሥሣ።
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100 ሃ

MK01:20

MK05:40
MK05:43
MK08:28 ወይቤልዎ ዮሐንስሃ መጥምቀ አው ኤልያስሃ አው አሐዱ እምነቢያት።
MK08:28 ወይቤልዎ ዮሐንስሃ መጥምቀ አው ኤልያስሃ አው አሐዱ እምነቢያት።
MK08:37
MK15:11
MK15:15
MK15:21
MK15:35
MK16:6
Luke09:19 ቦ እለ ይብሉከ ዮሐንስሃ መጥምቀ።
Luke09:19
Luke09:32
Luke16:23
Luke16:31
Luke18:2
Luke23:2
Luke23:18
Luke23:25
John01:20
John01:25
John01:25
John01:42
John03:28

John08:57
John10:33
John14:16
John18:5
John18:7
John18:40
John19:18

13 ሃይማኖት Matt06:30
Matt09:22
Matt09:29
Matt14:31
Matt16:8
Matt17:20
MK04:40
MK09:19

ወጸውዖሙ በጊዜሃ ወኀደጉ ዘብዴዎስሃ አቡሆሙ ምስለ ዐሳቡ ውስተ 
ሐመር።
ወነሥኦሙ ለአቡሃ ወለእማ ለሕፃን ወእለ ምስሌሆሙ።
ወገሠጾሙ ለአቡሃ ወለእማ ብዙኀ ከመ አልቦ ዘየአምር ዘንተ።

ወምንተ እምወሀበ ሰብእ ቤዛሃ ለነፍሱ።
ከመ በርባንሃ ይስእሉ ያሕዩ ሎሙ።
ወአሕየወ ሎሙ በርባንሃ።
ወዐበጡ አሐደ ኀላፌ ፍኖት ስምዖንሃ ቀሬናዌ እትወቶ እምሐቅል።
ወቦ እለ ይቤሉ እምእለ ይቀውሙ ህየ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ኢየሱስሃኑ ናራዝዌ ዘተሰቅለ ተኀሥሣ ተንሥአ ወኢሀሎ ዝየሰ።

ወቦ እለ ይብሉከ ኤልያስሃ።
ወፀአቶሂ ረከበ ጴጥሮስሃ ወእለ ምስሌሁ።
ወርእዮ ለአብርሃም እምርሑቅ ወአልአዛርሃ ውስተ ሕፅኑ።
ወይቤሎ አብርሃም ለእመሰኬ ሙሴሃ ወነቢያተ ኢይሰምዑ።
ዘኢይፈርህ እግዚአብሔርሃ ወኢየኀፍር ሰብአ።
ወይሬሲ ርእሶ ክርስቶስሃ ንጉሠ እስራኤል።
አእትቶ ወስቅሎ ለዝ ወአሕዩ ለነ በርባንሃ።
ወኢየሱስሃ መጠዎሙ ለፈቃዶሙ።
ወአምነ ወኢክሕደ ከመ ኢኮነ ውእቱ ክርስቶስሃ።
ለእመ ኢኮንከ ክርስቶስሃ ወኢ ኤልያስሃ ወኢ ነቢየ።
ለእመ ኢኮንከ ክርስቶስሃ ወኢ ኤልያስሃ ወኢ ነቢየ።
ወለሊሁ አቅደመ ውእቱ ረኪበ እኅዋሁ ስምዖንሃ ወይቤሎ።
አንትሙ ለሊክሙ ሰማዕትየ ከመ እቤለክሙ አንሰ ኢኮንኩ ክርስቶስሃ።

ወይቤልዎ አይሁድ ኀምሳ ዓመት አልብከ ወአብርሃምሃ ርኢከ።
እስመ እንዘ ሰብእ አንተ እግዚአብሔርሃ ትሬሲ ርእሰከ።
ወአነ እስእሎ ለአብ ይፈኑ ለክሙ ጰራቅሊጦስሃ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ኢየሱስሃ ናዝራዌ።
መነ ተኀሥሡ ወይቤልዎ ኢየሱስሃ ናዝራዌ።
አኮ ዘንተ ዘታሐዩ አላ በርባንሃ።
አሐደ እምለፌ ወአሐደ እምለፌ ወማእከሎሙ ኢየሱስሃ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ኪያክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
ተአመኒ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
በከመ ሃይማኖትክሙ ይኩንክሙ።
ወይቤሎ ውኁደ ሃይማኖት ለምንት ናፈቀ።
ምንተ ትኄልዩ በበይናቲክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
አማነ እብለክሙ እመ ብክሙ ሃይማኖት መጠነ ኅጠተ ስናፔ።
ከመ ዝኑ አልብክሙ ሃይማኖት።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኦ ትውልድ እንተ አልባቲ ሃይማኖት።
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13 ሃይማኖት

Luke09:41
Luke12:29
Luke16:11
Luke16:12
Luke17:6

7 ሃይማኖተ Matt08:26
Matt09:2 ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
Matt21:21
Matt23:23
MK11:22
Luke17:5
Luke18:8

3 ሃይማኖትከ MK10:52
Luke17:19
Luke18:42

4 ሃይማኖትኪ Matt15:28
MK05:34
Luke07:50
Luke08:48

3 ሃይማኖትክሙ Matt17:20
Luke08:25
Luke22:32

4 ሃይማኖቶሙ Matt24:10
Matt24:12
MK02:5
Luke05:20

1 ሄሮድሳውያን MK08:15
38 ሄሮድስ Matt02:1

Matt02:3
Matt02:4
Matt02:7
Matt02:12
Matt02:14
Matt02:15
Matt02:16
Matt02:19

Matt02:22
Matt14:1
Matt14:3 እስመ ውእቱ ሄሮድስ አኀዞ ለዮሐንስ።
Matt14:6

ኦ ትውልድ ዕልዉት ወግፍትዕት እንተ አልባቲ ሃይማኖት።
እፎ እንከ ፈድፋደ ለክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
ወሶበ በንዋየ ዐመፃ ሃይማኖት አልብክሙ።
ወሶበ በንዋየ ባዕድ ሃይማኖት አልብክሙ።
እመ ብክሙ ሃይማኖት መጠነ ኅጠተ ስናፔ ወትብልዋ ለዛቲ ሰግላ።
ወይቤሎሙ ምንት ያፈርሀክሙ አንትሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖተ።

አማን እብለክሙ እመ ብክሙ ሃይማኖተ ወኢትናፍቁ።
ፍትሐ ወጽድቀ ወምጽዋተ ወሃይማኖተ።
እመ ብክሙ ሃይማኖተ እግዚአብሔር።
ወይቤልዎ ሐዋርያት ለእግዚእነ ወስከነ ሃይማኖተ።
ይረክብኑ እንጋ ሃይማኖተ በዲበ ምድር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ወይቤሎ ተንሥእ ወሑር ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ርኢ ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ኦ ብእሲቶ ዐቢይ ሃይማኖትኪ ይኩንኪ በከመ ተአመንኪ።
ወይቤላ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
ሃይማኖትኪ አድኀነተኪ እትዊ በሰላም።
ወይብላ እመኒ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ በእንተ ሕጸጸ ሃይማኖትክሙ።
ወይቤሎሙ አይቴኑ ሃይማኖትክሙ።
ወአንሰ ሰአልኩ በእንቲኣክሙ ከመ ኢይድክም ሃይማኖትክሙ።
ወአሜሃ የዐልዉ ብዙኃን ሃይማኖቶሙ።
ወብዙኃን የዐልዉ ሃይማኖቶሙ ወፍቅሮሙ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ወርእዮ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ።
እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ወእምነ ብሑኦሙ ለሄሮድሳውያን።
ወተወሊዶ እግዚእ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ በመዋዕለ ሄሮድስ 
ንጉሥ።
ወሰሚዖ ሄሮድስ ንጉሥ ደንገፀ ወተሀውከ።
ወአስተጋብኦሙ ሄሮድስ ለኵሎሙ ሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍተ ሕዝብ።
ወእምዝ ጸውዖሙ ሄሮድስ ለሰብአ ሰገል ጽሚተ።
ወነገሮሙ በሕልም ከመ ኢይግብኡ ኀበ ሄሮድስ።
እስመ ሀለዎ ለሄሮድስ ይኅሥሦ ለሕፃን ከመ ይቅትሎ።
ወነበረ ህየ እስከ አመ ሞቱ ለሄሮድስ።
ወሶበ ርእየ ሄሮድስ ከመ ተሣለቁ ላዕሌሁ ሰብአ ሰገል ተምዕዐ ጥቀ።
ወመዊቶ ሄሮድስ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ በሕልም 
ለዮሴፍ በብሔረ ግብጽ።
ወሰሚዖ ከመ አርኬላኦስ ነግሠ ለይሁዳ ህየንተ አቡሁ ሄሮድስ።
ወበውእቱ መዋዕል ሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ነገሮ ለእግዚእ ኢየሱስ።

ወከዊኖ ዕለተ ልደቱ ለሄሮድስ መጽአት ወለተ ሄሮድያዳ።
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Matt14:6
Matt22:16
MK03:6
MK06:14
MK06:16 ወሰሚዖ ሄሮድስ ይቤ ዮሐንስ ውእቱ ዘአነ መተርኩ ርእሶ።
MK06:17 እስመ ውእቱ ሄሮድስ ፈነወ አግብርቲሁ ወአኀዞ ለዮሐንስ ወሞቅሖ።
MK06:18 እስመ ይቤሎ ዮሐንስ ለሄሮድስ ኢይከውነከ ታውስብ ብእሲተ እኁከ።
MK06:20 ወኮነ ይፈርሆ ሄሮድስ ለዮሐንስ።
MK06:21
MK06:22
MK12:13
Luke01:5
Luke03:1
Luke03:19 ወኮነ ዮሐንስ ይጌሥጾ ለሄሮድስ።
Luke03:19
Luke08:3 ወዮሐና ብእሲተ ኩዛ መጋቢሁ ለሄሮድስ።
Luke09:7
Luke09:9 ወይቤ ሄሮድስ ለዮሐንስሰ አነ መተርኩ ርእሶ።
Luke13:31
Luke23:7
Luke23:7
Luke23:8

Luke23:11
Luke23:12

Luke23:15

6 ሄሮድያዳ Matt14:3
Matt14:6
MK06:17
MK06:19
MK06:22
Luke03:19

1 ሄኖስ Luke03:38
1 ሄኖን John03:23 ወሀሎ ዮሐንስኒ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በማዕዶተ ኢየሩሳሌም።

1 ሄኖክ Luke03:37
1 ሄደከ Luke06:30
1 ህልወ John16:7

ህየ
112 ህየ Matt02:13

Matt02:15

ወዘፈነት ሎቱ በማእከሎሙ ወአደመቶ ለሄሮድስ።
ወፈነዉ ኀቤሁ አርዳኢሆሙ ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
ወወፂኦሙ ፈሪሳውያን ሶቤሃ ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
ወሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ እስመ ክሡተ ኮነ ስሙ።

ወኮነት ዕለት አመ ይገብር ሄሮድስ በዓለ ዘዕለተ ተወልደ።
ወአሥመረቶ ለሄሮድስ ወለእለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወፈነዉ ኀቤሁ እምፈሪሳውያን ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
ወኮነ በመዋዕለ ሄሮድስ ንጉሠ ይሁዳ።
ወሄሮድስ ንጉሥ ላዕለ ገሊላ።

ወበእንተ ኵሉ እኩይ ዘገብረ ሄሮድስ።

ወሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ኵሎ ዘኮነ ወዘከመ ገብረ።

ሑር እም ዝየ እስመ ሄሮድስ ይፈቅድ ይቅትልከ።
ወአእሚሮ ከመ እምኵናነ ሄሮድስ ውእቱ።
ፈነዎ ኀበ ሄሮድስ እንዘ ሀሎ ውእቱ በኢየሩሳሌም በውእቱ መዋዕል።
ወሶበ ርእዮ ሄሮድስ ለእግዚእ ኢየሱስ ተፈሥሐ ፈድፋደ እስመ 
ይፈቅድ ይርአዮ እምጕንዱይ ዕለት።
ወአስተአከዮ ሄሮድስ ወተሣለቁ ላዕሌሁ ወዓልያኒሁ።
ወይእተ አሚረ ተኳነኑ ሄሮድስ ወጲላጦስ እስመ ጋእዘ ቦሙ 
እምቅድም።
ወኀበ ሄሮድስኒ ፈነውክዎ ወውእቱኒ ፈነዎ ኀቤነ ወናሁ አልቦ ዘገብረ 
በዘይመውት።
በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ።
ወከዊኖ ዕለተ ልደቱ ለሄሮድስ መጽአት ወለተ ሄሮድያዳ።
በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ እስመ ኪያሃ አውሰበ።
ወተቀየመቶ ሄሮድያዳ ወፈቀደት ታቅትሎ ወስእነት።
ወቦአት ወለተ ሄሮድያዳ ወዘፈነት ሎቱ።
ወይዘልፎ በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ።
ወልደ ሄኖስ ወልደ ሴት።

ወልደ ማቱሳላ ወልደ ሄኖክ ወልደ ያሬድ።
ወለዘኒ ሄደከ ንዋየከ ኢትክልኦ።
ወአንሰ አማን ህልወ እብለክሙ።

ወጕየይ ውስተ ብሔረ ግብጽ ወሀሉ ህየ እስከ አመ እነግረከ።
ወነበረ ህየ እስከ አመ ሞቱ ለሄሮድስ።
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Matt02:22
Matt04:21
Matt05:23
Matt05:24
Matt05:26
Matt06:21
Matt08:30
Matt09:9
Matt09:27
Matt10:11
Matt11:1
Matt12:9
Matt12:15
Matt12:46

Matt13:53
Matt13:58
Matt14:13

Matt14:23
Matt15:21
Matt15:29
Matt15:29
Matt18:20
Matt19:2
Matt19:15
Matt21:17
Matt22:11
Matt24:28
Matt25:28
Matt26:71
Matt27:36
Matt27:47
Matt27:55
Matt27:61 ወሀለዋ ህየ ማርያም መግደላዊት ወካልእታሂ ማርያም።
Matt28:7
Matt28:10
MK01:19
MK01:35
MK01:38
MK02:6
MK02:14

ፈርሀ ሐዊረ ህየ።
ወዐዲዎ ሕቀ እምህየ ርእየ ካልኣነ ክልኤተ አኀወ።
ወበህየ ተዘከርከ ከመ ቦ እኁከ ዘተሐየሰከ።
ኅድግ ህየ መባአከ ቅድመ ምሥዋዕ።
አማን እብለከ ኢትወፅእ እምህየ።
እስመ ኀበ ሀሎ መዝገብክሙ ህየ ይሄሉ ልብክሙኒ።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ።
ወኀሊፎ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ረከበ ብእሴ።
ወኀሊፎ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ።
ወህየ ኅድሩ እስከ አመ ትወፅኡ።
ኀለፈ እምህየ ከመ ይምሀር ወይስብክ ውስተ አህጉሪሆሙ።
ወፈለሰ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወቦአ ውስተ ምኵራቦሙ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ።
ወበዊኦሙ የኀድሩ ህየ ወይከውን ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ ዘየአኪ 
እምቀዳሚቱ።
ወፈጺሞ እግዚእ ኢየሱስ እሎንተ ምሳልያተ ተንሥአ እምህየ።
ወኢገብረ በህየ ኀይለ ብዙኀ በእንተ ሕጸጸ አሚኖቶሙ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ በሐመር ውስተ ገዳም እንተ 
ባሕቲቱ።
ወምሴተ ከዊኖ ባሕቲቱ ሀሎ ህየ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ።
ወኀሊፎ እምህየ እግዚእ ኢየሱስ በጽሐ ኀበ ሐይቀ ባሕር ዘገሊላ።
ወዐሪጎ ደብረ ነበረ ህየ።
ህየ እሄሉ አነ ማእከሎሙ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሕሙማን ወፈወሶሙ በህየ።
ወአንበረ እዴሁ ላዕሌሆሙ ወኀለፈ እምህየ።
ወቦአ ቢታንያ ወቤተ ህየ።
ረከበ በህየ ብእሴ ዘኢለብሰ ልብሰ መርዓ።
ኀበ ሀሎ ገደላ ህየ ይትጋብኡ አንስርት።
ወይቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ወትቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ወነበሩ የዐቅብዎ ህየ።
ወሰሚዖሙ እለ ይቀውሙ ህየ ይቤሉ ዝሰ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ወሀለዋ ህየ ብዙኃት አንስት እለ ይሬእያ እምርሑቅ ኵሎ ዘኮነ።

ወበህየ ትሬእይዎ ናሁ አይዳዕኩክን።
ከመ ይሑሩ ገሊላ ወበህየ ይሬእዩኒ።
ወኀሊፎ እምህየ ሕቀ።
ወወፂኦ ሖረ ሐቅለ ወጸለየ በህየ።
ከመ በህየኒ እስብክ እስመ እንበይነ ዝ ግብር መጻእኩ።
ወሀለዉ ህየ ጸሐፍት ይነብሩ ወኀለዩ በልቦሙ።
ወኀሊፎ እምህየ ርእዮ ለሌዊ መጸብሓዊ ወልደ እልፍዮስ።
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MK03:1
MK05:11
MK06:1
MK06:5
MK06:9
MK06:9
MK06:10
MK06:46
MK06:53
MK06:55
MK07:24
MK09:30
MK10:1
MK11:5
MK14:15
MK14:16
MK14:69
MK15:35
MK16:7
Luke02:6
Luke05:16
Luke05:27
Luke06:7
Luke08:32
Luke09:4
Luke09:4
Luke10:6
Luke12:18
Luke12:34
Luke12:59
Luke15:13
Luke17:37
Luke19:5
Luke19:24
Luke19:45

Luke22:11

Luke22:40
Luke23:33
John02:1
John02:6

ወሀሎ ህየ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ ይትረዐይ መንገለ ደብር።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ቦአ ሀገሮ ወተለውዎ አርዳኢሁ።
ወኢገብረ ኀይለ በህየ ዘእንበለ ኅዳጣን ድዉያን።
ወይቤሎሙ ቤተ ኀበ ቦእክሙ ህየ ንበሩ።
እስከ አመ ትወፅኡ እምህየ።
እምህየ ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ።
ወፈነዎሙ ወኀለፈ እምህየ ወዐርገ ደብረ ከመ ይጸሊ።
አርሰዩ ህየ ሐመሮሙ።
ወይወስዱ ኀበ ሰምዑ ከመ ሀሎ ውእቱ ህየ።
ወተንሢኦ እምህየ ሖረ ብሔረ ጢሮስ ወሲዶና።
ወወፂኦ እምህየ ሖረ እንተ ገሊላ።
ወተንሢኦ እምህየ ሖረ ብሔረ ይሁዳ እንተ ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወይቤልዎሙ እለ ይቀውሙ ህየ።
ወበህየ አስተዳልዉ ለነ።
ወአስተዳለዉ በህየ ፍሥሓ።
ወርእየቶ ካዕበ ካልእተ ወለት ወትቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምእለ ይቀውሙ ህየ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ከመ ይቀድሞሙ ገሊላ ወበህየ ይሬእይዎ በከመ ይቤሎሙ።
ወእምዝ እንዘ ሀለዉ ህየ በጽሐ ዕለተ ወሊዶታ።
ወውእቱሰ ይወፅእ ገዳመ ወይጼሊ በህየ።
ወእምዝ ወፂኦ እምህየ ርእየ ብእሴ መጸብሓዌ ዘስሙ ሌዊ።
ወሀሎ ህየ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ እንተ የማን።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ ይትረዐይ ውስተ ደብር።
ወቤተ ኀበ ቦእክሙ ህየ ኅድሩ።
ወኢትፃኡ እምህየ እስከ ተኀልፉ።
ወእመሂ ቦ ህየ ወልደ ሰላም ያዕርፍ ሰላምክሙ ላዕሌሁ።
ወእዘግብ ህየ እክልየ ወበረከትየ።
ወኀበ ሀሎ መዝገብክሙ ህየ ይሄሉ ልብክሙ።
እብለከ ከመ ኢትወፅእ እምህየ።
ወሖረ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወበህየ ዘረወ ወአማሰነ ኵሎ ንዋዮ።
ወይቤሎሙ ኀበ ሀሎ ገደላ ህየ ይትጋብኡ አንስርት።
ወበጺሖ ህየ ነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ወቦአ ምኵራበ ወሰደደ ኵሎሙ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በህየ በቤተ 
መቅደስ።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወስርግወ ወበህየ 
አስተዳልዉ ለነ።
ወበጺሖ ህየ ይቤሎሙ ጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ወበጺሖሙ ብሔረ ዘስሙ ቀራንዮ በህየ ሰቀልዎ።
ወሀለወት ህየ እሙ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሀለዋ ህየ መሣብክት ስድስቱ እለ እብን።



Tabelle1

Seite 26

112 ህየ

John02:6
John02:12
John03:22
John03:23

John04:5
John04:6
John04:40
John04:43

John05:3
John05:5
John06:3
John06:22
John06:24

John09:1
John10:39
John10:41
John11:8
John11:15
John11:17
John11:31
John11:54
John12:2 ወገብሩ ሎቱ ምሳሐ በህየ ወማርታ ትሜጥዎሙ።
John12:9
John12:26
John18:1
John18:2
John18:3
John19:29
John19:41
John19:42

5 ህየንተ Matt02:22
Luke11:11
Luke19:8
John01:16
John11:50

1 ህየንቴሁ Luke11:12
1 ህየንቴከ Matt17:27
1 ህየንቴየ Matt17:27
6 ሆሣዕና Matt21:9

በዘያጥህሩ ቦቶን አይሁድ ንቡራት ህየ።
ወነበሩ ህየ ኅዳጠ መዋዕለ ወአኮ ብዙኀ።
ወህየ ነበረ ምስሌሆሙ እንዘ ያጠምቅ።
እስመ ቦቱ ህየ ብዙኅ ማያት ወይመጽኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ 
ወያጠምቆሙ።
ወሀሎ ህየ ዐዘቅተ ማይ ዘያዕቆብ።
ወደኪሞ እግዚእ ኢየሱስ በሐዊረ ፍኖት ነበረ ህየ ኀበ ውእቱ ዐዘቅት።
ወነበረ ህየ ሰኑየ መዋዕለ።
ወእምድኅረ ሰኑይ መዋዕል ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወሖረ 
ገሊላ።
ወህየ ይሰክቡ ብዙኃን ድዉያን ዕዉራን ወሐንካሳን።
ወሀሎ ህየ አሐዱ ብእሲ ዘሠላሳ ወሰመንቱ ክረምት እምዘ ደወየ።
ወህየ ነበረ ምስለ አርዳኢሁ።
ርእዮሙ ከመ አልቦ ህየ ካልእ ሐመር ዘእንበለ አሐቲ ሐመር።
ወሶበ ርእዩ እሙንቱ ሰብእ ከመ ኢሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ወኢ 
አርዳኢሁ።
ወእንዘ የኀልፍ እምህየ ርእየ ብእሴ ዘዕዉሩ ተወልደ።
ወነበረ ህየ።
ወብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ በህየ።
ወካዕበ ተሐውር ህየ።
ወአንሰ እትፌሣሕ በእንቲኣክሙ እስመ ኢሀሎኩ ህየ።
ወበጺሖ ህየ ረከቦ በዘወድአ ረቡዐ መዋዕለ እምዘተቀብረ።
ተለውዋ ወመሰሎሙ ዘተሐውር ኀበ መቃብሩ ትብክዮ በህየ።
ወነበረ ህየ ምስለ አርዳኢሁ።

ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ አእመሩ ከመ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ።
እስመ ኀበ ሀሎኩ አነ ህየ ይሄሉ ዘይትለአከኒ።
ወቦቱ ህየ ገነት ዐጸደ ሐምል።
እስመ ብዙኀ ጊዜ ይትኀባእ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ምስለ አርዳኢሁ።
ወሖረ ህየ በመኀትወ ጽጕ ወበፓናት ወበንዋየ ሐቅል።
ወቦ ህየ ግምዔ ዘምሉእ ብኂአ።
ወቦ ህየ ገነት ውስተ ውእቱ መካን ኀበ ሰቀልዎ።
ወህየ ቀበርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሰሚዖ ከመ አርኬላኦስ ነግሠ ለይሁዳ ህየንተ አቡሁ ሄሮድስ።
ወእመኒ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኒ ይሁቦ ህየንተ ዓሣ።
ወእምሂ ቦ ዘገፋዕክዎ እፈድዮ ህየንተ አሐዱ ትርብዕተ።
ጸጋ ህየንተ ጸጋ በዲበ ጸጋ።
ይኄይሰነ አሐደ ብእሴ ንቅትል ወይሙት ህየንተ ሕዝብ።
ወእመኒ አንቆቅሖ ሰአሎ ዐቅራበኑ ይሁቦ ህየንቴሁ።
ኪያሁ ንሣእ ወሀቦሙ ህየንቴየ ወህየንቴከ።
ኪያሁ ንሣእ ወሀቦሙ ህየንቴየ ወህየንቴከ።
ሆሣዕና ለወልደ ዳዊት።
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6 ሆሣዕና
Matt21:9
Matt21:15
MK11:9
MK11:10
John12:13

1 ሆከ John11:33
1 ሆክዎሙ MK15:11
18 ለለ Matt04:24

Matt06:11
Matt25:15
Matt27:15
MK13:34 ወይሁቦሙ ሙ ለአግብርቲሁ ለለ አሐዱ እምኔሆሙ።
MK15:6 ወለለ በዓል ያሐዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ዘአብደሩ።
Luke02:41 ወየሐውሩ አዝማዲሁ ኢየሩሳሌም ለለ ዓመት ለበዓለ ፋሲካ።
Luke04:40 ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ አንበረ እዴሁ ዲቤሆሙ ወፈወሶሙ።
Luke09:14
Luke11:3 ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም።
Luke17:4 ወእመኒ ስብአ ለለ ዕለቱ አበሰ ወሰብአ ለለ ዕለቱ ተጋነየ ኅድግ ሎቱ።
Luke17:4 ወእመኒ ስብአ ለለ ዕለቱ አበሰ ወሰብአ ለለ ዕለቱ ተጋነየ ኅድግ ሎቱ።
John02:24

John06:7
John07:53 ወገብኡ ኵሉ ለለ አሐዱ ውስተ ቤቶሙ።
John16:32 ወበጺሖሂ ከመ ኵልክሙ ትዘረዉ ለለ አሐዱ ውስተ መካኑ።
John18:39

John19:23 ወረሰይዎ አርባዕተ ክፍለ ለለ አሐዱ እምሐራ።
19 ለሊሁ Matt05:32

Matt19:9
Matt22:44
Matt22:45
MK01:19
MK12:37
MK12:38
Luke20:42
Luke20:43
John01:8
John01:42
John02:25
John03:27 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤ ኢይክል ሰብእ ነሢአ ጸጋ ለሊሁ።
John04:2
John04:44
John08:22

ሆሣዕና በአርያም።
ሆሣዕና ለወልደ ዳዊት ኢሐወዞሙ አላ አንጐርጐሩ።
ሆሣዕና ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
እንተ አቡነ ዳዊት ሆሣዕና በአርያም።
ሆሣዕና ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወንጉሦሙ 
ለእስራኤል።
ገዐረ በመንፈሱ ወሆከ ርእሶ።
ወሊቃነ ካህናትሰ ሆክዎሙ ለሕዝብ።
ወኵሎ ሕሙማነ ዘለለ ዚኣሁ ሕማሞሙ።
ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም።
ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ በአምጣነ ይክሉ ወሀቦሙ ወነገደ በጊዜሃ።
ወቦ ልማድ ለመስፍን ለለ በዓል ያሕዩ ሎሙ።

አርፍቅዎሙ በበ ኀምሳ ለለ ምርፋቆሙ።

ወውእቱሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢየአምኖሙ እስመ የአምሮ በኵሉ ለለ 
አሐዱ።
ከመ ይንሥኡ በበ ሕቅ ለለ አሐዱ እምኔሆሙ።

ወባሕቱ ሀሎ ዘናለምድ ዘአሐዩ ለክሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ለለ 
ፋሲካ።

ለሊሁ ረሰያ ዘማ።
ለሊሁ ረሰያ ዘማ።
እፎ እንከ ለሊሁ ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ ይቤ።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ።
ወለሊሁኒ ምስሌሆሙ ውስተ ሐመር።
ወለሊሁሰ ዳዊት ይቤ በመንፈስ ቅዱስ።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ።
ወለሊሁ ዳዊት ይቤ በመጽሐፈ መዝሙር ይቤሎ።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ እፎ እንከ ይከውኖ ወልዶ።
ወለሊሁሰ ኢኮነ ብርሃነ ዳእሙ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን።
ወለሊሁ አቅደመ ውእቱ ረኪበ እኅዋሁ ስምዖንሃ ወይቤሎ።
ወኢይፈቅድ ይንግርዎ ግዕዞ ለሰብእ እስመ ለሊሁ የአምሮ ለሰብእ።

ወባሕቱ ለሊሁሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢያጥመቀ ዳእሙ አርዳኢሁ።
ወለሊሁ እግዚእ ኢየሱስ ሰማዕተ ኮነ ከመ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።
ወይቤሉ አይሁድ ይቀትልኑ እንጋ ርእሶ ለሊሁ።
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19 ለሊሁ

John09:10
John16:27
John19:21

1 ለሊሆሙ Matt23:4
3 ለሊነ Luke22:72

John04:42
John06:42

9 ለሊከ Matt27:4
Luke04:9
John08:13
John09:34
John18:37
John21:15
John21:17

John21:17

John21:18
10 ለሊክሙ Matt23:31

Matt27:24

MK14:64
Luke11:46
Luke11:48
Luke11:53
Luke12:57
John03:28

John14:4
John19:6

1 ለሊየ Luke19:23
9 ለልየ Matt25:27

John01:34

John05:30
John05:31
John07:28
John08:14
John08:42
John08:54
John10:18

1 ለምለመ Matt24:32

ወለሊሁሰ ይቤ አነ ውእቱ።
እስመ ለሊሁ አብ ያፈቅረክሙ።
አላ ለሊሁ ይቤ ንጉሦሙ ለአይሁድ አነ።
ወለሊሆሙሰ ኢይለክፍዎ በአጽባዕቶሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
ወይቤሉ ምንተ እንከ ንፈቅድ ሰማዕተ በእንቲኣሁ ናሁ ለሊነ ሰማዕነ 
እምአፉሁ።
አላ ለሊነ ሰማዕነ ወጠየቅነ።
ዘለሊነ ነአምር አባሁ ወእሞ።
ወይቤልዎ ሚ ላዕሌነ ወሚ ላዕሌከ ለሊከ አእምር።
ረድ ለሊከ ታሕተ እም ዝየ ወተወረው።
ለሊከኑ ትንእድ ርእሰከ ኢኮነ ጽድቀ ስምዕከ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ዘለሊከ በኀጢአት ተወለድከ።
ለሊከ ትቤ ከመ ንጉሥ አነ።
ወይቤሎ እወ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ።
ወይቤሎ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ኵሎ ወለሊከ ትጤይቅ ከመ አነ 
አፈቅረከ።
ወይቤሎ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ኵሎ ወለሊከ ትጤይቅ ከመ አነ 
አፈቅረከ።
አመ ወሬዛ አንተ ለሊከ ትቀንተ ሐቌከ።
ናሁኬ ለሊክሙ ትከውኑ ስምዐ።
እንዘ ይብል ንጹሕ አነ እምደሙ ለዝ ብእሲ ጻድቅ ወአንትሙ 
ለሊክሙ አእምሩ።

ናሁ ለሊክሙ ሰማዕክሙ ፅርፈቶ ምንተ እንከ ትብሉ።
ወለሊክሙሰ ኢትለክፍዎ በአሐቲ አጽባዕትክሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
አደመክሙኑ ምግባሮሙ ለአበዊክሙ ወለሊክሙ ሰማዕቶሙ።
ለሊክሙኒ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
ወምንትኑ ለሊክሙ ኢትፈትሑ ጽድቀ።
አንትሙ ለሊክሙ ሰማዕትየ ከመ እቤለክሙ አንሰ ኢኮንኩ 
ክርስቶስሃ።
ወለሊክሙ ኢተአምሩ ኀበ ኣሐውር ወፍኖቶሰ ተአምሩ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥእዎ ለሊክሙ ወስቅልዎ።
ወለሊየ አነ አቲውየ እምአስተገበርክዎ ምስለ ረባሑ።
ወመጺእየ እምአስተገበርክዎ ለልየ በርዴ።
ወለልየ ርኢኩ ወአነ ሰማዕቱ ከመ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ 
ለእግዚአብሔር።
ኢይክል አንሰ ገቢረ ለልየ ዘእምኀቤየ ወኢ ምንተኒ።
ወእመሰ ለልየ ስምዐ ኮንኩ ለርእስየ ኢኮነ ጽድቀ ስምዕየ።
ወአኮ ለልየ ዘመጻእኩ።
እመኒ ለልየ ስምዐ ኮንኩ ለርእስየ።
ወአኮ ለልየ ዘመጻእኩ አላ ውእቱ ፈነወኒ።
እመሰ ለልየ ሰባሕኩ ርእስየ።
ወአልቦ ዘየሀይደንያ አላ ለልየ እሜጥዋ በፈቃድየ።
እምከመ ለምለመ አዕፁቂሁ ወሠረጸ ቈጽሉ።
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3 ለምጹ Matt08:3
MK01:42
Luke05:13

10 ለምጽ Matt08:2
Matt10:8
Matt11:5
Matt26:6
MK01:40
MK14:3
Luke04:27
Luke05:12
Luke07:22
Luke17:12

3 ለስሐ Matt05:13
MK09:47
Luke14:33

1 ለቃሕክሙ Luke06:34
1 ለቅሐኒ Luke11:5
1 ለቅሑ Luke06:35
1 ለበስከ Matt22:12
3 ለበዉ Matt16:12

Luke02:50
Luke18:34

2 ለበውክሙ Matt13:51
Matt15:16

2 ለበውዎ MK06:52
Luke09:45

1 ለባውያን Luke10:21
2 ለብሓዊ Matt27:7

Matt27:10
5 ለብሰ Matt06:29

Matt22:11
MK10:50
Luke08:27
Luke12:27

2 ይለብሱ Matt11:8
Luke10:13 ሠቀ እምለብሱ ወውስተ ሐመድ እምነበሩ ወእምነስሑ።

3 ለብዉ Matt15:10
MK04:24
MK07:14

እፈቅድ ንጻሕ ወነጽሐ እምለምጹ በጊዜሃ።
ወሶበ ከመ ዝ ይቤሎ ሐይወ እምለምጹ ሶቤሃ።
እፈቅድ ንጻሕ ወኀደጎ ለምጹ ሶቤሃ።
ወናሁ መጽአ አሐዱ ብእሲ ዘለምጽ።
እለ ለምጽ አንጽሑ አጋንንተ አውፅኡ።
እለ ለምጽ ይነጽሑ ወጽሙማን ይሰምዑ።
ቦአ ቤተ ስምዖን ዘለምጽ።
ወመጽአ ኀቤሁ ዘለምጽ ወአስተብረከ ወአስተብቊዖ ወይቤሎ።
ወእንዘ ሀሎ ቢታንያ በቤተ ስምዖን ዘለምጽ እንዘ ይረፍቅ።
ወብዙኃን እለ ለምጽ ሀለዉ በውስተ እስራኤል።
ወእንዘ ሀሎ ውስተ አሐቲ ሀገር መጽአ ብእሲ ዘለምጽ ኵለንታሁ።
ዕዉራን ይሬእዩ ወስቡራን የሐውሩ ወእለ ለምጽ ይነጽሑ።
ተቀበልዎ ዐሠርቱ ዕደው እለ ለምጽ ወቆሙ እምርሑቅ።
አንትሙ ውእቱ ጼው ለስሐ።
ሠናይ ውእቱ ጼወ ወእመሰ ጼው ለስሐ።
ወእመሰ ጼው ለስሐ በምንት እንከ ይቄስምዎ።
ወእመኒ ለቃሕክሙ እምኀበ ዘትሴፈዉ ትትፈደዩ እምኔሁ።
ወይቤሎ ዐርክየ ለቅሐኒ ሠላሰ ኅብስተ።
ወለቅሑ እንዘ ኢትሴፈዉ ትትፈደዩ።
ወይቤሎ ዐርክየ እፎ ቦእከ ዝየ ዘኢለበስከ ልብሰ መርዓ።
ወእምዝ ለበዉ አርዳኢሁ ከመ አኮ ዘይቤሎሙ በእንተ ብሕአተ 
ኅብስት።
ወእሙንቱሰ ኢለበዉ ቃሎ ዘይቤሎሙ።
ወእሙንቱሰ አልቦ ዘለበዉ እምዘይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለበውክሙኑ እንከ ዘንተ ኵሎ።
ዓዲሁ አንትሙኒ ኢለበውክሙኑ ዘንተ።
ወአመሂ ኅብስት ኢለበውዎ እስመ ጽሉል ልቦሙ።
ወኢለበውዎ ለዝንቱ ነገር እስመ ስዉር ውእቱ እምኔሆሙ።
ዘኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእምለባውያን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
ወተማኪሮሙ ተሣየጡ ቦቱ ገራህተ ለብሓዊ ለመቃብረ እንግዳ።
ወወሀብዎ ለገራህተ ለብሓዊ በከመ አዘዘኒ እግዚአብሔር።
እብለክሙ ከመ ሰሎሞን ጥቀ ኢለብሰ በኵሉ ክብሩ ከመ አሐዱ 
እምእሉ።
ረከበ በህየ ብእሴ ዘኢለብሰ ልብሰ መርዓ።
ወተንሥአ ወገደፈ ልብሶ ወለብሰ ልብሶ።
ወጕንዱይ መዋዕል እምዘኢለብሰ ልብሶ።
እብለክሙ ከመ ሰሎሞን ጥቀ ኢለብሰ።
እለሰ ቀጠንተ ይለብሱ ናሁ ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።

ወጸውዖሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ስምዑ ወለብዉ።
ወይቤሎሙ ለብዉ ዘትሰምዑ።
ስምዑ ኵልክሙ ወለብዉ።
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1 ለብዎ John08:9
35 ለነ Matt03:15

Matt06:12
Matt06:12
Matt13:36
Matt15:15
Matt15:33
Matt17:4
Matt22:24
Matt25:9
Matt26:68
MK10:35
MK12:20
MK14:15
MK14:65
MK16:3
Luke01:69
Luke07:5
Luke07:16
Luke10:17
Luke11:4
Luke11:4
Luke12:41
Luke20:28
Luke22:7
Luke22:11

Luke22:64
Luke23:18
Luke23:41
Luke24:22
John01:17
John01:17
John08:39
John09:34
John14:22
John18:31

1 ለንጽ John13:4
2 ለአከ Luke07:3

Luke07:6
1 ለአከት Matt27:19

ወሰሚዖሙ እሙንቱ ዘንተ ዘለፋ በለብዎ አኀዙ ይሑሩ በበ አሐዱ።
ኅድግ ምዕረሰ እስመ ከመ ዝ ውእቱ ተድላ ለነ።
ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋይነ።
ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ።
ፈክር ለነ ምሳሌ ዘክርዳድ ወዘሥርናይ ወዘገራህት።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ፈክር ለነ ዘንተ ምሳሌ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ እምአይቴ እንከ ለነ በገዳም።
እግዚኦ ሠናይ ውእቱ ለነ ሀልዎ ዝየ።
ኦ ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ እንዘ ይብል።
ወአውሥኣሆን ጠባባት ወይቤላሆን አልቦ ዘየአክል ለነ ወለክን።
እንዘ ይብሉ ተነበይ ለነ ክርስቶስ።
ሊቅ ንፈቅድ ትግበር ለነ ዘሰአልናከ።
ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ ለእመ ቦ ዘሞተ እኁሁ።
ወበህየ አስተዳልዉ ለነ።
ወይኵርዕዎ ርእሶ ወይቤልዎ ተነበይ ለነ ክርስቶስ መኑ ጸፍዐከ።
መኑ ይከሥታ ለነ ለእብን እምኆኅተ መቃብር።
አንሥአ ለነ ቀርነ መድኀኒትነ እምቤተ ዳዊት ገብሩ።
እስመ ያፈቅር ሕዝበነ ወምኵራበነኒ ውእቱ ሐነጸ ለነ።
ወይቤሉ ዐቢይ ነቢይ ተንሥአ ለነ።
እግዚኦ አጋንንትሂ ገረሩ ለነ በስምከ።
ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ።
ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ ለነኑ ትሜስል ዘንተ ምሳሌ አው ለኵሉኑ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ እንዘ ይብል።
ሑሩ ወአስተዳልዉ ለነ ፍሥሐ ዘንበልዕ።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወስርግወ ወበህየ አስተዳልዉ 
ለነ።
ተነበይ ለነ መኑ ውእቱ ዘጸፍዐከ።
አእትቶ ወስቅሎ ለዝ ወአሕዩ ለነ በርባንሃ።
ወለነሰ ዘበርቱዕ ረከበነ ዘይደልወነ በከመ ምግባሪነ ተፈደይነ።
ወቦ አንስትኒ እለ አንከራ ወነገራነ ለነ እለ ጌሣ ኀበ መቃብር።
እስመ ኦሪት በሙሴ ተውህበት ለነ።
ጸጋሰ ወጽድቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ለነ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ለነሰ አብርሃም አቡነ።
አንተሁ ትሜህረነ ለነ።
ከመ ለነ ዳእሙ ሀለወከ ታርኢ ርእሰከ ወአኮ ለዓለም።
ወይቤልዎ አይሁድ ለነሰ ኢይከውነነ ንቅትል ወኢ መነሂ።

ወነሥአ መክፌ ዘለንጽ ወቀነተ ሐቌሁ።
ለአከ ኀቤሁ ረበናተ አይሁድ ያስተብቊዕዎ።
ለአከ አዕርክቲሁ ውእቱ መስፍን ኀቤሁ እንዘ ይብል።
ወእንዘ ይነብር ጲላጦስ ዐውደ ለአከት ኀቤሁ ብእሲቱ እንዘ ትብል።
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1 ለአከነ Luke07:20 ዮሐንስ መጥምቅ ለአከነ ኀቤከ ወይቤ።
2 ለአኩ MK03:31

John01:19 ወዝንቱ ውእቱ ስምዑ ለዮሐንስ አመ ለአኩ ኀቤሁ አይሁድ።
1 ለአኩነ John01:22
1 ለአካ John11:3
1 ለአክሙ John05:33 አኮኑ አንትሙ ለአክሙ ኀበ ዮሐንስ።
2 ለአኮሙ Luke07:19

Luke07:20
35 ለከ Matt09:2

Matt09:5
Matt13:28
Matt16:17
Matt16:22
Matt17:4
Matt18:15
Matt18:32
Matt19:21
Matt26:17
MK02:5
MK02:9
MK02:11
MK05:19
MK09:5
MK10:51
MK14:12
Luke01:3
Luke01:13
Luke04:6
Luke04:7
Luke05:20
Luke05:23
Luke05:24
Luke07:14
Luke08:38
Luke09:33
Luke15:29
Luke17:3
Luke18:40
Luke22:8
John04:11
John09:26
John17:3

ወለአኩ ኀቤሁ ይጸውዕዎ።

ለእለ ለአኩነ ወፈነዉነ መነ ትብል ርእሰከ።
ወለአካ አኃቲሁ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።

ወለአኮሙ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወበጺሖሙ እለ ለአኮሙ ኀቤሁ ይቤልዎ።
ተአመን ወልድየ ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ምንት ይቀልል እምብሂለ ተኀደገ ለከ ኀጢአትከ።
ወአግብርቲሁሰ ይቤልዎ ትፈቅድኑ እንከ ንሑር ወንጻሕይዮ ለከ።
እስመ ኢከሠተ ለከ ሥጋ ወደም አላ አቡየ ዘበሰማያት።
ሐሰ ለከ እግዚኦ ይኩን ላዕሌከ ዝንቱ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
ወእመኒ አበሰ ለከ እኁከ።
ኦ ገብረ እኩይ ኵሎ ዕዳ ኀደጉ ለከ እስመ አስተብቋዕከኒ።
ወታጠሪ ለከ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
ወይቤልዎ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ትብላዕ ፍሥሓ።
ወልድየ ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ ወእምብሂሎቱ።
ለከ እብለከ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር ወተሣሀለከ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
ምንተ ትፈቅድ እግበር ለከ።
ይቤልዎ አርዳኢሁ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ትብላዕ ፍሥሓ።
ወጥዩቀ ኵሎ በበ መትልው እጽሐፍ ለከ ኦ አዚዝ ታኦፊላ።
ወብእሲትከኒ ኤልሳቤጥ ትወልድ ለከ ወልደ።
ወይቤሎ ሰይጣን ዘንተ ኵሎ ምኵናነ ለከ እሁበከ።
ወእምከመሰ ሰገድከ ሊተ አንተ ቅድሜየ ለከ ይኩንከ ኵሉ።
ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ምንት ይቀልል እምብሂለ ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ወይቤሎ ለውእቱ ድዉይ ለከ እብለከ።
ወይቤሎ ለከ እብለከ ወሬዛ ተንሥእ።
ሑር ወእቱ ቤተከ ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለአቡሁ ናሁ መጠነ ዝ ዓመተ ተቀነይኩ ለከ።
ዑቁ ርእሰክሙ ለእመ አበሰ ለከ እኁከ ገሥጾ በባሕቲትከ።
ወበጺሖ ኀቤሁ ይቤሎ ምንተ ትፈቅድ እግበር ለከ።
ወይቤልዎ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ፍሥሐ።
እምአይቴ እንከ ለከ ማየ ሕይወት።
ወይቤልዎ ካዕበ ምንተ ገብረ ለከ።
ወዛቲ ይእቲ ሕይወት ዘለዓለም ከመ ያእምሩከ ለከ።
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35 ለከ

John19:11
ከሙን

1 ከሙን Matt23:23
ለከፈ

1 ለከፎሙ Matt17:7
7 ለኪ Matt20:21

Luke02:35
Luke07:48
Luke10:13
Luke10:13
Luke12:19
Luke19:44

101 ለክሙ Matt06:14
Matt06:19
Matt06:20
Matt06:32
Matt07:2
Matt07:12
Matt10:9
Matt10:30
Matt11:17
Matt11:17
Matt13:11
Matt13:16
Matt18:35
Matt20:26
Matt20:32
Matt21:21
Matt22:31
Matt23:2
Matt23:13
Matt23:14
Matt23:15
Matt23:16
Matt23:23
Matt23:25
Matt23:27
Matt23:29
Matt23:38
Matt25:34
Matt26:15
Matt27:17

ሶበ ኢተውህበ ለከ እምሰማይ።

እለ ታበውኡ ዐሥራተ እዴሁ ለአዛብ ወለሲለን ወለከሙን።

ወቀርበ እግዚእ ኢየሱስ ወለከፎሙ።
ወይቤላ ምንተ ትፈቅዲ እግበር ለኪ።
ወለኪሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኲናተ ኑፋቄ።
ወይቤላ ለይእቲ ብእሲት ተኀድገ ለኪ ኀጢአተኪ።
አሌ ለኪ ኰራዚ አሌ ለኪ ቤተ ሳይዳ።
አሌ ለኪ ኰራዚ አሌ ለኪ ቤተ ሳይዳ።
ወእብላ ለነፍስየ ኦ ነፍስየ ብኪ ብዙኀ በረከት ዘዘገብኩ ለኪ።
ወይነፅኁኪ ለኪ ወለውሉድኪኒ ምስሌኪ።
ለክሙኒ የኀድግ አቡክሙ ሰማያዊ አበሳክሙ።
ኢትዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበምድር ኀበ ይበሊ ወይማስን።
አላ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት።
ወለክሙሰ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ከመ ትፈቅዱ ዘንተ ኵሎ።
ወበመስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ።
ኵሎኬ ዘትፈቅዱ ይስእልዎ ለክሙ ሰብእ።
ኢታጥርዩ ለክሙ ወርቀ ወብሩረ።
ወለክሙሰ ሥዕርተ ርእስክሙኒ ኵሉ ኍሉቅ ውእቱ።
ወይብልዎሙ ሐለይነ ለክሙ ወኢዘፈንክሙ።
አስቆቀውነሂ ለክሙ ወኢበከይክሙ።
እስመ ለክሙ ተውህበ አእምሮ ምሥጢራቲሃ ለመንግሥተ ሰማያት።
ወለክሙሰ ብፁዓት አዕይንቲክሙ እስመ ይሬእያ።
ከማሁኬ አቡየኒ ሰማያዊ ይገብር ለክሙ።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ ወባሕቱ ዘይፈቅድ እምኔክሙ።
ምንተ ትፈቅዱ እግበር ለክሙ።
ተንሥእ ወተወረው ውስተ ባሕር ይከውን ለክሙ።
ዘተብህለ ለክሙ እምኀበ እግዚአብሔር።
ዲበ መንበረ ሙሴ ነበሩ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን አምርሕተ ዕዉራን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
ናሁ ይትኀደግ ለክሙ ቤትክሙ በድወ።
ዘድልው ለክሙ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
ወይቤሎሙ ሚ መጠነ ትሁቡኒ እመ አገብኦ ለክሙ።
መነ ትፈቅዱ አሕዩ ለክሙ።
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Matt27:21
Matt28:14
MK04:11

MK04:24
MK10:36
MK10:43
MK11:24
MK11:25
MK11:26
MK15:9
Luke02:10
Luke02:11
Luke02:12
Luke06:20

Luke06:22
Luke06:24
Luke06:25
Luke06:25
Luke06:26
Luke06:33
Luke06:37
Luke06:38
Luke07:32
Luke07:32
Luke08:10

Luke10:8
Luke10:11
Luke10:16
Luke10:20
Luke11:42
Luke11:43
Luke11:44
Luke11:46
Luke11:46
Luke11:47
Luke11:52
Luke12:4
Luke12:7
Luke12:29

መነ ትፈቅዱ እምክልኤሆሙ አሕዩ ለክሙ።
ንሕነ ናአምኖ ወለክሙኒ ናድኅነክሙ።
ለክሙ ተውህበ ታእምሩ ምሥጢራ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።

በውእቱ መስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ ወይዌስኩክሙ።
ወይቤሎሙ ምንተ ትፈቅዱ እግበር ለክሙ።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ አላ ዘይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ።
እንዘ ትትአመኑ ከመ ትረክቡ ወይከውን ለክሙ።
ከመ ይኅድግ ለክሙ አቡክሙ ዘበሰማያት አበሳክሙ።
አቡክሙኒ ሰማያዊ ኢየኀድግ ለክሙ አበሳክሙ።
ትፈቅዱኑ አሕይዎ ለክሙ ለንጉሠ አይሁድ።
ፍሥሓ ዘይከውን ለክሙ ወለኵሉ ዓለም።
እስመ ናሁ ተወልደ ለክሙ ዮም መድኅን።
ወከመ ዝ ትእምርቱ ለክሙ።
ብፁዓን አንትሙ ነዳያን እስመ ለክሙ ይእቲ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወያወፅኡ ለክሙ ስመ እኩየ በእንተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወባሕቱ አሌ ለክሙ አብዕልት።
አሌ ለክሙ እለ ትጸግቡ ይእዜ እስመ ትርኅቡ።
አሌ ለክሙ እለ ትሥሕቁ ይእዜ።
አሌ ለክሙ ሶበ ሠናየ ይብል ሰብእ ላዕሌክሙ ወይዌድሱክሙ።
ወእመኒ አሠነይክሙ ለእለ ያሤንዩ ለክሙ።
ኅድጉ ወየኀድጉ ለክሙ።
ወበመስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ።
ሐለይነ ለክሙ ወኢዘፈንክሙ።
አስቆቀውነሂ ለክሙ ወኢበከይክሙ።
ወይቤሎሙ ለክሙ ተውህበ ታእምሩ ምሥጢራ ለመንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ብልዑ ዘአቅረቡ ለክሙ።
ጸበለክሙኒ ዘተለወነ እምሀገርክሙ ንነግፍ ለክሙ።
ወዘለክሙ አበየ ሊተ አበየ።
ወባሕቱ በዝሰ ኢትትፈሥሑ እስመ አጋንንት ይገንዩ ለክሙ።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
ወይቤሎ ለክሙሂ ለጸሐፍተ ሀገር አሌ ለክሙ።
ወይቤሎ ለክሙሂ ለጸሐፍተ ሀገር አሌ ለክሙ።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍተ ሀገር ወፈሪሳውያን።
እብለክሙ ለክሙ ለአዕርክትየ።
ወለክሙሰ ሥዕርተ ርእስክሙኒ ኵሉ ኍሉቅ ውእቱ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ለክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
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Luke12:30
Luke12:31
Luke12:33
Luke13:28
Luke13:34
Luke16:9
Luke17:6
Luke22:26

Luke22:29
Luke23:20
John07:7
John09:41
John13:12
John13:15
John13:33
John14:2
John14:2

John14:3
John14:13
John14:14
John14:16
John14:27
John15:7
John15:15
John15:26
John16:7
John18:39

John18:39
John19:4
John20:19
John20:21
John20:26

1 ለክን Matt25:9
1 ለውሀ Luke01:63
2 ለያልየ Matt12:40

Matt12:41
2 ለይ Matt27:28

Matt27:31

ወለክሙሰ የአምር አቡክሙ ከመ ተኀሥሥዎ ለዝንቱ ኵሉ።
ወዝሰ ኵሉ ይትዌሰክ ለክሙ።
ግበሩ ለክሙ ቊናማተ ዘኢይበሊ ወመዛግብተ በሰማያት ዘኢየኀልቅ።
ወለክሙሰ ያወፅኡክሙ አፍኣ።
ወአበይክሙ ወናሁ ይትኀደግ ለክሙ ቤትክሙ በድወ።
ወአነሂ እብለክሙ ግበሩ ለክሙ አዕርክተ እምንዋየ ዐመፃ።
ተመልኂ እምሥርውኪ ወተተከሊ ውስተ ባሕር ትትኤዘዝ ለክሙ።
ወለክሙሰ አኮ ከመ ዝ አላ ዘየዐቢ እምኔክሙ ይኩንክሙ ከመ 
ዘይንእስ።
አነኒ አስተዳሉ ለክሙ መንግሥተ በከመ ሊተ ወሀበኒ አቡየ።
ወካዕበ ይቤሎሙ ጲላጦስ ትፈቅዱኑ አሕይዎ ለክሙ ለኢየሱስ።
ለክሙሰ ኢይክል ዓለም ጸሊኦተክሙ ወሊተሰ ይጸልኡኒ።
ወበእንተ ዝ ኢይትኀደግ ለክሙ ጌጋይክሙ።
ወይቤሎሙ አእመርክሙኑ ዘገበርኩ ለክሙ።
ከመ ትግበሩ አንትሙኒ በከመ ገበርኩ ለክሙ አነ።
ወለክሙኒ ይእዜ እነግረክሙ።
ወናሁ እብለክሙ ከመ አነ ኣሐውር ወአስተዳሉ ለክሙ መካነ።
ወእመ አኮሰ እምኢይቤለክሙ ከመ ኣሐውር አስተዳሉ ለክሙ 
ማኅደረ።
ወእምከመ ሖርኩ ወአስተዳሎኩ ለክሙ መካነ እመጽእ ካዕበ።
ወኵሎ ዘሰአልክሙ በስምየ ይገብር ለክሙ።
ወእመ ቦ ዘሰአልክሙ በስምየ እገብር ለክሙ ኪያሁ።
ወአነ እስእሎ ለአብ ይፈኑ ለክሙ ጰራቅሊጦስሃ።
ሰላምየ አኀድግ ለክሙ ወሰላመ አቡየ እሁበክሙ።
ኵሎ ዘፈቀድክሙ ትስእሉ ይከውን ለክሙ።
ወለክሙሰ አዕርክትየ እብለክሙ።
ወሶበ መጽአ ጰራቅሊጦስ ዘአነ እፌኑ ለክሙ እምኀበ አብ።
ወእመሰ ሖርኩ አነ እፌንዎ ለክሙ።
ወባሕቱ ሀሎ ዘናለምድ ዘአሐዩ ለክሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ለለ 
ፋሲካ።
ትፈቅዱኑ እንከ አሕይዎ ለክሙ ለንጉሠ አይሁድ።
ናሁ አወፅኦ ለክሙ አፍኣ።
ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ።
ወይቤሎሙ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ ሰላም ለክሙ።
ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ።
ወአውሥኣሆን ጠባባት ወይቤላሆን አልቦ ዘየአክል ለነ ወለክን።
ወሰአለ ለውሀ ወጸሐፈ እንዘ ይብል።
እስመ በከመ ነበረ ዮናስ ውስተ ከርሠ አንበሪ ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ 
ለያልየ።
ውስተ ልበ ምድር ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ ለያልየ።
ወሰለብዎ አልባሲሁ ወአልበስዎ ከለሜዳ ዘለይ።
ወተሣሊቆሙ ላዕሌሁ ሰለብዎ ውእተ ከለሜዳ ዘ?ለይ።
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3 ለፌ Luke16:26
John19:18
John19:18

1 ሊሳንዩስ Luke03:1
47 ሊቅ Matt08:19

Matt09:11
Matt12:38
Matt19:16

Matt22:16
Matt22:24
Matt22:36
Matt26:18
MK04:38
MK05:35
MK09:16
MK09:38 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎ ሊቅ።
MK10:17
MK10:20
MK10:35
MK10:49
MK11:21
MK12:14
MK12:20
MK12:33
MK13:1
MK14:14
Luke03:12
Luke05:5
Luke07:40
Luke08:24
Luke08:45
Luke08:49
Luke09:33
Luke09:38
Luke09:49
Luke09:57
Luke10:25
Luke11:45
Luke12:13
Luke17:13
Luke18:18

ከመ እለሂ ይፈቅዱ እምለፌ ይኅልፉ ኢይክሀሉ መጺአ ኀቤክሙ።
አሐደ እምለፌ ወአሐደ እምለፌ ወማእከሎሙ ኢየሱስሃ።
አሐደ እምለፌ ወአሐደ እምለፌ ወማእከሎሙ ኢየሱስሃ።
ወለብሔረ ጥራኮኒዶስ ወሊሳንዩስ ሀቢ እንተ ሳብላኔስ።
ሊቅ እትሉከኑ ኀበ ሖርከ።
ለምንት ምስለ መጸብሓን ወኃጥኣን ይበልዕ ሊቅክሙ።
ሊቅ ንፈቅድ እምኀቤከ ትእምርተ ንርአይ።
ሊቅ ኄር ምንተ እግበር እምሠናያት ከመ እረስ ሕይወተ 
ዘለዓለም።
ወይቤልዎ ሊቅ ነአምር ከመ ራትዕ አንተ።
ኦ ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ እንዘ ይብል።
ወይቤሎ ሊቅ አይኑ ትእዛዝ የዐቢ በውስተ ኦሪት።
ይቤለከ ሊቅ ጊዜየ ቀርበ።
ወአንቅህዎ ወይቤልዎ ሊቅ ኢያሐዝነከኑ እንዘ ንመውት።
ወይቤልዎ ወለትከሰ ሞተት ወኢታጻምዎ እንከ ለሊቅ።
ሊቅ አምጻእክዎ ለወልድየ ኀቤከ እስመ ጋኔን በሃም አኀዞ።

ወሰገደ ሎቱ ወይቤሎ ሊቅ ኄር።
ሊቅ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ።
ሊቅ ንፈቅድ ትግበር ለነ ዘሰአልናከ።
ወጸውዕዎ ወይቤልዎ እመን ወተንሥእ ይጼውዐከ ሊቅ።
ኦ ሊቅ ነያ እንታክቲ በለስ እንተ ረገምካ የብሰት።
ሊቅ ነአምር ከመ ጻድቅ አንተ።
ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ ለእመ ቦ ዘሞተ እኁሁ።
ወይቤሎ ውእቱ ጸሓፊ ሠናየ ትቤ ሊቅ።
ሊቅ ርኢ ምንተ ይመስል ንድቁ ወእበኒሁ።
ወበልዎ ለበዓለ ቤት ይቤለከ ሊቅ።
ወይቤልዎ ሊቅ ምንተ ንግበር።
ሊቅ ሰራሕነ ኵላ ሌሊተ እንዘ ናወርድ መሣግሪነ።
ስምዖን ብየ ዘእብለከ ወይቤሎ ሊቅ በል።
ኦ ሊቅ አድኅነነ ከመ ኢንሙት።
ሊቅ አኮኑ ሰብእ ይጣወቅ ወይጻዐቅ ወትብል መኑ ገሰሰኒ።
ወይቤሎ ወለትከሰ ሞተት ወኢታጻምዎ እንከ ለሊቅ።
ሊቅ ይኄይሰነ ንንበር ዝየ ወንግበር ሠለስተ ሰቃልወ።
ወይቤሎ ኦ ሊቅ ብቊዐኒ ርአይ ሊተ ወልድየ።
ሊቅ ቦ ዘርኢነ አሐደ ብእሴ እንዘ ያወፅእ አጋንንተ በስምከ።
ወእምዝ እንዘ የሐውሩ በፍኖት ይቤሎ አሐዱ ሊቅ።
ኦ ሊቅ ምንተ ገቢርየ እወርስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ሊቅ ዘንተ እንዘ ትብል ኪያነሂ ትጼዕል።
ሊቅ በሎ ለእኁየ ይክፍለኒ ርስትየ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ ኢየሱስ ሊቅ ተሣሀለነ።
ወተስእሎ አሐዱ መልአክ ወይቤሎ ሊቅ ኄር።
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Luke19:39
Luke20:21
Luke20:28
Luke20:39
Luke21:7
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Luke22:26
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37 ሊቀ Matt20:27
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Matt26:51
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Luke22:54
John02:8

John02:9
John02:9
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John18:10
John18:12
John18:13
John18:15

ሊቅ ገሥጾሙ ለአርዳኢከ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ነአምር ከመ ጽድቀ ትነግር ወትሜህር።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ እንዘ ይብል።
ወአውሥኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወይቤሉ ሊቅ ሠናየ ትቤ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ማእዜ ይከውን ዝንቱ።
ይቤለከ ሊቅ አይቴኑ ቤት ኀበ አበልዕ ፍሥሐ ምስለ አርዳኢየ።
ወሊቅኒ ይኩን ከመ ላእክ።
ወይቤልዎ ረቢ ዘበትርጓሜሁ ሊቅ ብሂል አይቴ ተኀድር።
ወይቤልዎ ኦ ሊቅ ረከብናሃ ለዛቲ ብእሲት እንዘ ትኤብስ በዝሙት።
ዘበትርጓሜሁ ሊቅ ብሂል።
ወዘሂ ይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ ይኩንክሙ ላእከ።
ውስተ ዐጸደ ሊቀ ካህናት ዘስመ ቀያፋ።
ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ ዘየማን።
ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ወኀበ ተጋብኡ ጸሐፍት ወሊቃናት።
ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ እስከ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወተንሥአ ሊቀ ካህናት ወይቤሎ።
ወኢያውሥኦ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ሊቀ ካህናት።
ወሰጠጠ አልባሲሁ ሊቀ ካህናት እንዘ ይብል።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር እንዘ አብያታር ሊቀ ካህናት።
ዘይፈቅድ ሊቀ ይኩን ለያትሕት ርእሶ ለኵሉ።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ አላ ዘይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ።
ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተረ እዝኖ።
ወወሰድዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኀበ ሊቀ ካህናት።
ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ እስከ ውሳጤ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወተንሥአ ሊቀ ካህናት ወሐተቶ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወካዕበ ሐተቶ ሊቀ ካህናት ወይቤሎ።
ወሰጠጠ አልባሲሁ ሊቀ ካህናት ወይቤ።
መጽአት አሐቲ ወለት እምአእማተ ሊቀ ካህናት።
ወርእዮ ሐራዊ ሊቀ ምእት ዘይቀውም መንጸረ።
ወዘበጦ አሐዱ እምኔሆሙ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ 
ዘየማን።
ወአኀዝዎ ወወሰድዎ ቤተ ሊቀ ካህናት ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ።
ወይቤሎሙ ቅድሑኬ ይእዜ ወሰዱ ወሀብዎ ለሊቀ ምርፋቅ ወወሰዱ 
ወወሀብዎ።
ወጥዒሞ አንከረ ሊቀ ምርፋቅ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
እስመ እሙንቱ መልኡ ማየ ወጸውዖ ሊቀ ምርፋቅ ለመርዓዊ።
ሊቀ ካህናት ዘእብሬቱ ይእቲ ዓመት።
አላ እስመ ሊቀ ካህናት ውእቱ ወእብሬቱ ይእቲ ዓመት።
ወመልኀ መጥባሕቶ ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት።
ወሊቀ ዐሠርቱ ምእት ወወዓልያኒሆሙ ለአይሁድ ወኀመይዎ።
ወሊቀ ካህናት ዘዕብሬቱ ይእቲ ዓመት።
ወውእቱሰ ረድእ ልሙድ በኀበ ሊቀ ካህናት።
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John18:15
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John18:19

John18:22
John18:24
John18:26
John18:40

4 ሊቁ Matt10:24
Matt10:25
Luke06:40
Luke06:40

58 ሊቃነ Matt02:4
Matt15:2

Matt16:21
Matt20:18
Matt21:15
Matt21:23
Matt21:45
Matt26:3
Matt26:14
Matt26:47
Matt26:59

Matt27:1
Matt27:3
Matt27:6
Matt27:12
Matt27:20
Matt27:41

Matt27:62
Matt28:11
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MK11:18
MK11:27
MK14:1
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ወቦአ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወወፅአ ዝኩ ረድእ ዘልሙድ በኀበ ሊቀ ካህናት።
ወተስእሎ ሊቀ ካህናት ለእግዚእ ኢየሱስ በእንተ አርዳኢሁ ወበእንተ 
ትምህርቱ።
ወይቤሎ ከመ ዝኑ ትትዋሥኦ ለሊቀ ካህናት።
ወፈነዎ ሐና ኅሙዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት።
ወይቤሎ አሐዱ እምአግብርቲሁ ለሊቀ ካህናት።
ወበርባንሰ ሊቀ ፊያት ውእቱ።
አልቦ ረድእ ዘየዐቢ እምሊቁ።
መጠኑ ለረድእ እምከመ ኮነ ከመ ሊቁ ወለገብርኒ ከመ እግዚኡ።
አልቦ ረድእ ዘየዐቢ እምሊቁ።
መጠኑ ለኵሉ ይኩን ከመ ሊቁ።
ወአስተጋብኦሙ ሄሮድስ ለኵሎሙ ሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍተ ሕዝብ።
ለምንት ይትዐደዉ አርዳኢከ ሥርዐተ ረበናት ወትእዛዞሙ ለሊቃነ 
ካህናት።
ወብዙኀ ያሐምምዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወያገብእዎ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወይኴንንዎ በሞት።
ወሶበ ርእዩ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት መንክረ ዘገብረ።
መጽኡ ኀቤሁ ሊቃነ ካህናት ወመላህቅተ ሕዝብ።
ወሰሚዖሙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ምሳሌያቲሁ።
ወእምዝ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ዘስሙ ይሁዳ አስቆሮታዊ ኀበ ሊቃነ ካህናት።
እምኀቤሆሙ ለሊቃነ ካህናት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናት ወኵሉ ዐውድ ሰማዕተ 
ሐሰት።
ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወረበናተ ሕዝብ።
ዘነሥአ እምኀበ ሊቃነ ካህናት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወነሥኡ ሊቃነ ካህናት ውእቱ ብሩረ ወይቤሉ።
ወእንዘ ያስተዋድይዎ ሊቃነ ካህናት ወሊቃውንተ ሕዝብ።
ወሊቃነ ካህናትሰ ወረበናት ኄጥዎሙ ለሕዝብ ወኦሆ አበልዎሙ።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትሂ ይሣለቁ ምስለ ጸሐፍት ወሊቃናት እንዘ 
ይብሉ።
ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ኀበ ጲላጦስ።
ወነገሩ ለሊቃነ ካህናት ኵሎ ዘኮነ።
ብዙኀ ያሐምምዎ ወያመክርዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወይእኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወሰምዑ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
መጽኡ ኀቤሁ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ይትመየንዎ ወየአኀዝዎ 
ወይቅትልዎ።
ሖረ ኀበ ሊቃነ ካህናት ከመ ያግብኦ ሎሙ።
እምኀበ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
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58 ሊቃነ

MK14:53
MK14:55
MK15:1
MK15:3
MK15:10
MK15:11
MK15:31
Luke03:2
Luke09:22
Luke19:47
Luke20:1
Luke20:19
Luke22:2

Luke22:4
Luke22:52
Luke22:66
Luke23:4
Luke23:10
Luke23:13
Luke23:23
Luke24:20

John07:32
John07:45
John11:47
John11:53
John11:57
John12:10
John18:3

John18:35
John19:6
John19:15
John19:21

6 ሊቃናተ Matt26:3
Matt26:47
Matt27:3
Luke05:17
Luke19:47
Luke22:66

3 ሊቃናት Matt26:57

ወተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወኵሉ ዐውድ ሰማዕተ ሐሰት።
ወሶበ ጸብሐ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወረበናት።
ወአስተዋደይዎ ሊቃነ ካህናት ብዙኀ።
እስመ የአምሮሙ ከመ በቅንአቶሙ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት።
ወሊቃነ ካህናትሰ ሆክዎሙ ለሕዝብ።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትኒ ወጸሐፍት ይሣለቁ ላዕሌሁ።
ወአመ ሐና ወቀያፋ ሊቃነ ካህናት።
ወያመክርዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ በዘይቀትልዎ።
ቆሙ ላዕሌሁ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወፈቀዱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት የአኀዝዎ ሶቤሃ።
ወየኀሥሡ ሎቱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት በዘይቀትልዎ ወኮኑ 
ይፍርህዎሙ ለሕዝብ።
ወሖረ ወተናገሮሙ ለሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍት ዘከመ ያገብኦ ሎሙ።
የአኀዝዎ ሊቃነ ካህናት ወመገብተ ምኵራብ ወረበናት።
ወጸቢሖ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለሊቃነ ካህናት ወለሕዝብ።
ወይቀውሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወብዙኀ ያስተዋድይዎ።
ወጸውዖሙ ጲላጦስ ለሊቃነ ካህናት ወለመኳንንተ ሕዝብ።
ወኀየለ ቃሎሙ ወቃለ ሊቃነ ካህናት።
ወዘከመ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት ለመኳንንት ወኰነንዎ ለሞት 
ወሰቀልዎ።
ወፈነዉ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ወዓልያኒሆሙ ከመ የአኀዝዎ።
ወተሠውጡ ወዓልያኒሆሙ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን።
ወአስተጋብእዎሙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ለሕዝብ ወይቤልዎሙ።
ወእምይእቲ ዕለት ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ከመ ይቅትልዎ።
ወአዘዙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን።
ወተማከሩ ሊቃነ ካህናት ከመ ይቅትልዎ ለአልአዛር።
ወነሥኦሙ ይሁዳ ለሠገራተ ሰጲራ እምኀበ ሊቃነ ካህናት 
ወፈሪሳውያን።
አኮኑ ሕዝብከ ወሊቃነ ካህናት አግብኡከ ኀቤየ ምንተኑ እግበርከ።
ወሶበ ርእይዎ ሊቃነ ካህናት ወወዓልያኒሆሙ ከልሑ።
ወአውሥኡ ሊቃነ ካህናት ወይቤሉ አልብነ ንጉሥ ዘእንበለ ቄሣር።
ወይቤልዎ ሊቃነ ካህናት ለጲላጦስ።
ወእምዝ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
እምኀቤሆሙ ለሊቃነ ካህናት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ዘነሥአ እምኀበ ሊቃነ ካህናት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወይነብሩ ፈሪሳውያን ወሊቃናተ ኦሪት እለ መጽኡ እምገሊላ።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ በዘይቀትልዎ።
ወጸቢሖ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ወኀበ ተጋብኡ ጸሐፍት ወሊቃናት።
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3 ሊቃናት
Matt26:59

Matt27:41

1 ሊቃውንተ Matt27:12
1 ሊቃውንቲሆሙ John08:9
3 ሊቃውንት Matt28:12

Luke02:46
John07:26

2 ሊቅነ John11:28
John13:13

3 ሊቅክሙ Matt17:24
MK02:16
John13:14

1 ሊቆሙ John03:10
52 ሊተ Matt04:9

Matt10:36
Matt10:37
Matt10:38
Matt14:18
Matt17:15
Matt17:17
Matt18:21
Matt20:21
Matt21:2
Matt25:40
Matt25:45
Matt26:53
Matt28:18
MK11:2
Luke01:3
Luke01:25
Luke01:49
Luke04:6
Luke04:7
Luke09:38
Luke09:38
Luke10:16
Luke10:16
Luke10:22
Luke10:35

ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናት ወኵሉ ዐውድ ሰማዕተ 
ሐሰት።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትሂ ይሣለቁ ምስለ ጸሐፍት ወሊቃናት እንዘ 
ይብሉ።
ወእንዘ ያስተዋድይዎ ሊቃነ ካህናት ወሊቃውንተ ሕዝብ።
እስከ ወፅኡ ሊቃውንቲሆሙ እምቀዳሚ እስከ ደኃሪ።
ወተጋብኡ ወተማከሩ ምስለ ሊቃውንት።
እንዘ ይነብር በማእከለ ሊቃውንት ወያጸምኦሙ ወይሴአሎሙ።
ወአልቦ ዘይቤልዎ ምንተኒ አእመሩኑ እንጋ መላእክት ወሊቃውንት።
ወትቤላ ናሁ መጽአ ሊቅነ ወይጼውዐኪ።
አንትሙሰ ትብሉኒ ሊቅነ ወእግዚእነ።
ሊቅክሙሰ ኢይሁብኑ ጸባሕተ።
ለምንት ሊቅክሙ ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ኃጥኣን ወመጸብሓን።
ወሶበ እንዘ አነ እንከ ሊቅክሙ ወእግዚእክሙ ኀፀብኩክሙ እገሪክሙ።

አንተ ሊቆሙ ለእስራኤል ወዘንተ ነገረ ኢተአምር።
ወይቤሎ ዘንተ ኵሎ እሁበከ እምከመ ሰገድከ ሊተ ወአማኅከኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ወይቤሎሙ አምጽእዎን ሊተ ዝየ።
እግዚኦ ተሣሀል ሊተ ወልድየ።
አምጽእዎ ሊተ ዝየ ወአምጽእዎ።
እግዚኦ ሚ መጠን እመ አበሰ ሊተ እኁየ።
ወትቤሎ ረሲ ሊተ ከመ ይንበሩ እሉ ደቂቅየ ክልኤሆሙ።
ፍትሕዎሙ ወአምጽእዎሙ ሊተ።
ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ እለ የአምኑ ብየ ሊተ ገበርክሙ።
ዘኢገበርክሙ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ ሊተ ኢገበርክሙ።
ይፈኑ ሊተ ዘይበዝኁ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ሠራዊተ መላእክት።
ተውህበ ሊተ ኵሉ ኵነኔ ሰማይ ወምድር።
ፍትሕዎ ወአምጽእዎ ሊተ።
ወረትዐኒ ሊተኒ እትልዎ እምጥንቱ።
ከመ ዝኑ ረሰየኒ ሊተ እግዚአብሔር አመ ሐውጾ ሐወጸኒ።
እስመ ገብረ ሊተ ኀይለ ዐቢያተ ወቅዱስ ስሙ።
ወዘንተኒ ክብረ እስመ ሊተ ተውህበ ወለዘፈቀድኩ እሁቦ።
ወእምከመሰ ሰገድከ ሊተ አንተ ቅድሜየ ለከ ይኩንከ ኵሉ።
ወይቤሎ ኦ ሊቅ ብቊዐኒ ርአይ ሊተ ወልድየ።
እስመ አሐዱ ሊተ ውእቱ።
ወዘለክሙ አበየ ሊተ አበየ።
ወዘሊተ አበየ አበዮ ለዘፈነወኒ።
ኵሉ ተውህበ ሊተ እምኀበ አቡየ።
ወይቤሎ ፈውሶ ሊተ በእሎን።
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52 ሊተ

Luke14:18
Luke14:19
Luke14:21
Luke15:6
Luke15:9
Luke15:29
Luke16:2
Luke17:8
Luke18:13
Luke19:30
Luke22:29
John04:34
John05:41
John07:7
John09:4
John10:18
John10:18
John12:26
John12:26
John14:7
John17:6
John18:21

John18:36
John19:10
John19:10
John19:10

1 ሊቶስጥሮስ John19:13
1 ላህ Matt02:18
1 ላህባ Matt20:12
1 ላህዎ Matt09:15

3 ላሕመ Luke15:23
Luke15:27
Luke15:30

1 ላሕመክሙ Luke13:15
1 ላሕሙ Luke14:5
2 ላማ Matt27:46

MK15:34
1 ላሜሕ Luke03:36
12 ላቲ Matt05:32 ይጽሐፍ ላቲ መጽሐፈ ኅዳጋቲሃ የሀባ ወይድሐራ።

Matt14:7

ወበሎ ረሲ ሊተ ከመ ዘኢአበይኩ።
ወበሎ ረሲ ሊተ ከመ ዘመጻእኩ ወኢአበይኩ።
ወአምጽእ ሊተ ዝየ ነዳያነ ወጽኑሳነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ ወስቡራነ።
ተፈሥሑ ሊተ እስመ ረከብኩ በግዕትየ እንተ ተገድፈተኒ።
ተፈሥሓ ሊተ እስመ ረከብኩ ገመስየ እንተ ተገድፈተኒ።
ወሊተሰ ኢወሀብከኒ ማሕስአ ጠሊ ጥቀ።
እስመ ኢትከውነኒ እንከ መጋቤ ሊተ።
አኮኑ ይብሎ አስተዳሉ ሊተ ዘእዴረር።
ወጐድዐ እንግድዓሁ ወይቤ ስረይ ሊተ እግዚኦ እስመ አነ ኃጥእ።
ፍትሕዎ ወአምጽእዎ ሊተ።
አነኒ አስተዳሉ ለክሙ መንግሥተ በከመ ሊተ ወሀበኒ አቡየ።
ሊተሰ መብልዕየ ውእቱ ከመ እግበር ፈቃዶ ለአቡየ።
አንሰ ኢይፈቅድ ያድሉ ሊተ ሰብእ።
ለክሙሰ ኢይክል ዓለም ጸሊኦተክሙ ወሊተሰ ይጸልኡኒ።
ወባሕቱ ርቱዕ ሊተ እግበር ግብሮ ለዘፈነወኒ እንዘ መዓልት ውእቱ።
እስመ ብዉሕ ሊተ አንብራሂ ወእሢማ።
ወብዉሕ ሊተ ካዕበ አንሥኣ ዘንተ ትእዛዘ ነሣእኩ እምኀበ አቡየ።
ወእመ ቦ ዘይትለአከኒ ሊተ ለይትልወኒ።
ወለዘሊተ ተልእከኒ ያከብሮ አቡየ።
እምከመ ሊተ አእመርክሙኒ እምአእመርክምዎ ለአቡየኒ።
እስመ እሊኣከ እሙንቱ ወሊተ ወሀብከኒዮሙ ወዐቀቡ ቃለከ።
ለምንት እንከ ትሴአለኒ ሊተ ተሰአሎሙ ለእለ ሰምዑኒ 
ዘተናገርክዎሙ።
እምተበአሱ ሊተ ወዓልያንየ ከመ ኢያግብኡኒ አይሁድ ኀቤከ።
ወይቤሎ ጲላጦስ ሊተሂ ኢተነብበኒሁ።
ኢተአምርሁ ከመ ብዉሕ ሊተ እቅትልከሂ ወብዉሕ ሊተ አሕዩከሂ።
ኢተአምርሁ ከመ ብዉሕ ሊተ እቅትልከሂ ወብዉሕ ሊተ አሕዩከሂ።
ወነበረ ዲበ መንበር ውስተ መካን ዘስሙ ሊቶስጥሮስ።
ወአበየት ተናዝዞ ወነጊፈ ላህ።
ለእለ ጾርነ ክበዳ ወላህባ ለዕለት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ ወላህዎ።

ወአምጽኡ ላሕመ መግዝአ ወጥብሑ ንብላዕ ወንትፈሣሕ።
ወይቤሎ እስመ አተወ እኁከ ወጠብሐ አቡከ ላሕመ መግዝአ።
ጠባሕከ ሎቱ ላሕመ መግዝአ።
አንትሙሰ ኢትፈትሑኑ አድገክሙ ወላሕመክሙ እምነ ምቅማሑ።
ለእመ ወድቆ ላሕሙ አው አድጉ ውስተ ዐዘቅት።
እንዘ ይብል ኤሎሄ ኤሎሄ ኤልማስ ላማ ሰበቅታኒ።
ወይቤ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ።
ወልደ ኖኅ ወልደ ላሜሕ።

ወበእንተ ዝ መሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ።
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12 ላቲ

Matt26:13
MK06:23
MK07:25
MK10:4
Luke01:58
Luke07:47
Luke08:47
Luke18:5
John11:2
John20:15

5 ላእከ Matt20:27
Matt23:11
MK09:35
MK10:44
Luke22:27

1 ላእካ Matt11:7 ወእምድኅረ ኀለፉ ላእካነ ዮሐንስ።
2 ላእክ Luke04:20

Luke22:26
48 ላዕለ Matt05:45

Matt05:45
Matt10:18
Matt10:21
Matt12:31
Matt12:32
Matt12:32
Matt15:4
Matt22:15
Matt24:7
Matt24:14
Matt27:19
Matt27:25
MK05:13
MK06:7
MK07:10
MK07:31
MK15:17
Luke01:42
Luke01:65
Luke01:65
Luke01:67
Luke03:1
Luke03:2 መጽአ ቃለ እግዚአብሔር ላዕለ ዮሐንስ ወልደ ዘካርያስ በገዳም።

ያንብቡ ላቲ ዘገብረት ዛቲ ብእሲት ወይዝክርዋ።
ወመሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ እስመ መንፈቀ መንግሥቱ።
እንተ ጋኔን እኩይ አኀዘ ላቲ ወለታ።
ወይቤልዎ አዘዘነ ሙሴ ንጽሐፍ ላቲ መጽሐፈ ኅድጋቲሃ ወንድኀራ።
ከመ አዕበየ እግዚአብሔር ሣህሎ ላዕሌሃ ተፈሥሑ ላቲ።
በእንተ ዝንቱ እብለከ ተኀድገ ላቲ ኀጢአታ ብዙኅ።
ወርእያ ይእቲ ብእሲት ከመ ኢተከብተ ላቲ።
ከመ ኢታንጥየኒ ዛቲ ዕቤር እትቤቀል ላቲ።
ወእኁሃ ላቲ አልአዛር ይደዊ።
ወመሰላ ላቲሰ ዐቃቤ ገነት ውእቱ።
ወዘሂ ይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ ይኩንክሙ ላእከ።
ወባሕቱ ዘይልህቀክሙ ይኩንክሙ ላእከ።
ወይኩን ላእከ ለኵሉ።
ይኩንክሙ ላእከ።
ወአንሰ ናሁ ከመ ላእከ በማእከሌክሙ።

ወከደነ መጽሐፈ ወመጠዎ ለላእክ ወነበረ።
ወሊቅኒ ይኩን ከመ ላእክ።
እስመ ውእቱ ያሠርቅ ፀሓየ ላዕለ ኄራን ወእኩያን።
ወያዘንም ዝናመ ላዕለ ጻድቃን ወኃጥኣን።
ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ ወላዕለ አሕዛብ።
ወይትነሥኡ ውሉድ ላዕለ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ።
ወዘሰ ፀረፈ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
ወእምዝ ወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ ላዕለ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይትነሥኡ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ላዕለ ነገሥት።
ከመ ይኩን ስምዐ ላዕለ ኵሉ አሕዛብ።
ዑቅ ኢተአብስ ወኢትትኀለፍ ላዕለ ውእቱ ጻድቅ።
ደሙ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ።
ቦኡ ላዕለ አሕርው ወአብዱ እሙንቱ መራዕይ።
ወአብሖሙ ላዕለ አጋንንት እኩያን።
ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
ላዕለ ገሊላ ማእከለ ዐሠርቱ አህጉር።
ወአስተቀጸልዎ ላዕለ ርእሱ ወይሣለቅዎ።
ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ኤልሳቤጥ።
ወኮነ ፍርሀት ላዕለ ኵሉ ሰብእ ዘውእቱ ብሔር።
ወላዕለ ኵሉ ደወለ ይሁዳ።
ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ዘካርያስ አቡሁ ወተነበየ ወይቤ።
ወሄሮድስ ንጉሥ ላዕለ ገሊላ።
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48 ላዕለ

Luke04:1
Luke06:35
Luke06:35
Luke08:29
Luke08:32
Luke08:33
Luke08:33
Luke09:1
Luke12:10

Luke12:10
Luke12:42
Luke12:44
Luke18:13
Luke18:31
Luke19:17
Luke19:19
Luke21:11
Luke23:4
Luke23:28
Luke23:28
John06:2
John11:41
John17:2
John19:2

6 ላዕሉ Matt27:51
MK15:38
Luke23:45

John03:31
John08:23
John19:23

64 ላዕሌሁ Matt02:16
Matt03:16
Matt05:32

Matt10:12
Matt12:18
Matt13:21
Matt17:12
Matt17:18
Matt19:9

ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ እግዚእ ኢየሱስ።
እስመ ውእቱ ኄር ላዕለ ኄራን ወላዕለ እኩያን።
እስመ ውእቱ ኄር ላዕለ ኄራን ወላዕለ እኩያን።
እስመ አዘዞ ለውእቱ ጋኔን እኩይ ይፃእ እምላዕለ ውእቱ ብእሲ።
ከመ ያብሖሙ ይባኡ ላዕለ አሕርው ወአብሖሙ።
ወወፂኦሙ እሙንቱ አጋንንት እምላዕለ ውእቱ ብእሲ።
ቦኡ ላዕለ አሕርው ወአብዱ ኵሉ መራዕየ አሕርው።
ወአብሖሙ ላዕለ ኵሉ አጋንንት ያሕይዉ ድዉያነ።
ወኵሉ ዘነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ 
ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ወምእመን ወጠቢብ ዘይሠይሞ እግዚኡ ላዕለ ኵሉ ሰብአ ቤቱ።
አማን እብለክሙ ከመ ላዕለ ኵሉ ንዋዩ ያሜግቦ።
ወኢፈቀደ ያንሥእ አዕይንቲሁ ላዕለ ውስተ ሰማይ።
ዘጸሑፍ ውስተ መጻሕፍተ ነቢያት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እሠይመከ ተሠየም ላዕለ ዐሠርቱ አህጉር።
ወይቤሎ ሎቱኒ አንተኒ ተሠየም ላዕለ ኀምስቱ አህጉር።
ወፍርሀት ላዕለ ሰብእ ወተኣምር ዐቢይ ይከውን እምሰማይ።
አልቦ ዘረከብኩ አበሳ ላዕለ ዝንቱ ብእሲ።
አላ ብክያ ላዕለ ርእስክን ወላዕለ ውሉድክን።
አላ ብክያ ላዕለ ርእስክን ወላዕለ ውሉድክን።
እስመ ርእዩ ተኣምረ ዘገብረ በላዕለ ድዉያን።
ወአንሥአ አዕይንቲሁ እግዚእ ኢየሱስ ላዕለ ወይቤ።
በከመ አኰነንኮ ላዕለ ኵሉ ዘሥጋ ወነፍስ።
ወአስተቀጸልዎ ላዕለ ርእሱ ወአልበስዎ ልብሰ ሜላት።
ወእምዝ ተሰጠ መንጦላዕተ ቤተ መቅደስ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ።
ወተሰጠ መንጦላዕተ ምኵራብ ለክልኤ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ።
ወጸልመ ፀሓይ ወተሠጠ መንጦላዕተ ምኵራብ እምላዕሉ እስከ 
ታሕቱ።
እስመ ዘእምላዕሉ መጽአ መልዕልተ ኵሉ ውእቱ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰ እምታሕቱ አንትሙ ወአንሰ እምላዕሉ አነ።
ወክዳኖሂ አልታሕ ዘአልቦ ርፍአተ ዘእምላዕሉ እንመቱ።
ወሶበ ርእየ ሄሮድስ ከመ ተሣለቁ ላዕሌሁ ሰብአ ሰገል ተምዕዐ ጥቀ።
ወነበረ ላዕሌሁ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ በላዕሌሁ።

ይኅድር ሰላምክሙ ላዕሌሁ።
ወኣነብር መንፈስየ ላዕሌሁ።
ወባሕቱ አልቦ ሥርው ላዕሌሁ ለጊዜሃ።
ወባሕቱ ገብሩ ላዕሌሁ ኵሎ ዘከመ ፈቀዱ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወወፅአ ጋኔኑ እምላዕሌሁ።
አንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድኅር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ ላዕሌሁ።
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Matt20:11
Matt20:19
Matt23:18
Matt27:27
Matt27:29
Matt27:30
Matt27:31
Matt27:35
Matt27:39
MK05:2
MK05:8
MK07:32
MK09:12
MK09:25
MK10:34
MK11:7
MK14:46
MK15:20
MK15:28
MK15:31
Luke01:12
Luke01:15
Luke01:66
Luke02:25
Luke02:33
Luke02:40
Luke03:22
Luke04:29
Luke04:33
Luke05:30

Luke10:6
Luke10:37

Luke11:44
Luke13:17
Luke14:29
Luke18:32
Luke19:24
Luke20:1
Luke20:18

ወነሢኦሙ አንጐርጐሩ ላዕሌሁ ለበዓለ ቤት።
ወይሜጥውዎ ለሕዝብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ ወይቀሥፍዎ።
ወዘሰ መሐለ በጽንሐሕ ዘላዕሌሁ ይጌጊ ትብሉ።
ወአስተጋብኡ ላዕሌሁ ኵሎ ሠርዌ ሐራ።
ወተሣለቁ ላዕሌሁ ወይቤልዎ በሓ ንጉሠ አይሁድ።
ወይወርቁ ላዕሌሁ ወይኰርዕዎ ርእሶ በኅለት።
ወተሣሊቆሙ ላዕሌሁ ሰለብዎ ውእተ ከለሜዳ ዘለይ።
ወእምዝ ሰቀልዎ ወተካፈሉ አልባሲሁ ወተዐፀዉ ላዕሌሁ።
ወእለሂ የኀልፉ ይፀርፉ ላዕሌሁ እንዘ የሐውሱ ርእሶሙ።
ዘእኩይ ጋኔን ላዕሌሁ ወፂኦ እመቃብር።
ፃእ እምላዕሌሁ።
ወአስተብቊዕዎ ከመ ይደይ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወገብሩ ላዕሌሁ ኵሎ ዘፈቀዱ በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
ወኢትግባእ እንከ ላዕሌሁ።
ወይኴንንዎ በሞት ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ።
ወረሐኑ ላዕሌሁ አልባሲሆሙ ወአጽዐንዎ።
ወሰፍሑ እደዊሆሙ ላዕሌሁ ወአኀዝዎ።
ወሶበ ተሣለቁ ላዕሌሁ ሰለብዎ ውእተ ሜላተ።
ወኀለፍትኒ ይፀርፉ ላዕሌሁ ወየሐውሱ ርእሶሙ።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትኒ ወጸሐፍት ይሣለቁ ላዕሌሁ።
ፍርሀት ወረዓድ ወረደ ላዕሌሁ።
ወይመልእ ላዕሌሁ መንፈስ ቅዱስ እምከርሠ እሙ።
እስመ እደ እግዚአብሔር ላዕሌሁ።
ወመንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ።
ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ።
ወፍጹም በጸጋ እግዚአብሔር ዘላዕሌሁ።
ወወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ።
ዘተነድቀት ላዕሌሁ ሀገሮሙ ከመ ያጽድፍዎ።
ወሀሎ በምኵራብ አሐዱ ብእሲ ዘጋኔን እኩይ ላዕሌሁ።
ወአንጐርጐሩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ላዕሌሁ ወይቤልዎሙ 
ለአርዳኢሁ።
ወእመሂ ቦ ህየ ወልደ ሰላም ያዕርፍ ሰላምክሙ ላዕሌሁ።
ወይቤሎ ዘገብረ ምሕረተ ላዕሌሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑርኬ 
አንተኒ ግበር ከማሁ ወተሐዩ።
ዘያንሶሱ ሰብእ ላዕሌሁ ወኢየአምሮ።
ወዘንተ ብሂሎ ተኀፍሩ ኵሎሙ እለ ቆሙ ላዕሌሁ።
ኵሎሙ እለ ርእይዎ ይእኅዙ ይሣለቁ ላዕሌሁ።
ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ ወይጼእልዎ ወይዌርቅዎ።
ንሥኡ እምላዕሌሁ ዘንተ ምናነ ወሀብዎ ለዘቦቱ ዐሠርቱ ምናናተ።
ቆሙ ላዕሌሁ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወለዘኒ ወድቀት ላዕሌሁ ትቀጠቅጦ።
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Luke22:63

Luke22:65
Luke23:11
Luke23:22

Luke23:36
Luke23:38

John03:36
John07:30
John07:44
John08:6
John09:3
John18:4
John18:38
John19:4
John19:6
John19:11

9 ላዕሌሃ Matt09:18
MK05:23
MK05:33
MK10:11
Luke01:58
Luke08:55
Luke13:12
Luke19:41
Luke21:22

19 ላዕሌሆሙ Matt08:4
Matt10:18
Matt13:14
Matt19:13
Matt19:15
MK01:44
MK05:12
MK06:10
MK13:9
Luke02:9
Luke05:14
Luke09:5
Luke13:4

ወዕደውኒ እለ አኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኮኑ ይሣለቁ ላዕሌሁ 
ወይዘብጥዎ።
ወባዕደኒ ብዙኀ ይቤልዎ እንዘ ይፀርፉ ላዕሌሁ።
ወአስተአከዮ ሄሮድስ ወተሣለቁ ላዕሌሁ ወዓልያኒሁ።
ናሁ አልቦ ዘረከብኩ በላዕሌሁ በዘይመውት እቅሥፎኬ እንከሰ 
ወአሕይዎ።
ወይሣለቁ ላዕሌሁ ሐራ ወይቀርቡ ወአምጽኡ ሎቱ ብኂአ ይስተይ።
ወጸሐፉ መጽሐፈ ላዕሌሁ ወጽሕፈቱ በሮማይስጥ ወበጽርእ 
ወበዕብራይስጥ ዘይብል።
አላ መቅሠፍተ መዓቱ ለእግዚአብሔር ይነብር ላዕሌሁ።
ወፈቀዱ የአኀዝዎ ወባሕቱ አልቦ ዘአንሥአ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወባሕቱ አልቦ ዘአንሥአ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወዘንተ ይቤሉ እንዘ ያሜክርዎ ከመ ይርከቡ ምክንያተ ላዕሌሁ።
ዳእሙ ከመ ያስተርኢ ግብረ እግዚአብሔር በላዕሌሁ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኵሎ ዘይበጽሕ ላዕሌሁ።
አንሰ አልቦ ዘረከብኩ ጌጋየ ላዕሌሁ ወኢ አሐተኒ።
ከመ ታእምሩ ከመ አልቦ ዘረከብኩ ላዕሌሁ ጌጋየ ወኢ አሐተኒ።
አንሰ ኢረከብኩ ላዕሌሁ ጌጋየ።
ወበእንተ ዝንቱ ለዘአግብአኒ ኀቤከ ዘየዐቢ ጌጋይ ላዕሌሁ።
ወባሕቱ ነዐ አንብር እዴከ ላዕሌሃ ወተሐዩ።
ወባሕቱ ነዐ ደይ እዴከ ላዕሌሃ ወተሐዩ።
እስመ አእመረት ዘኮነ ላዕሌሃ ወመጽአት ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ ዘደሐረ ብእሲቶ ወሖረ ካልእተ ዘመወ ላዕሌሃ።
ከመ አዕበየ እግዚአብሔር ሣህሎ ላዕሌሃ ተፈሥሑ ላቲ።
ወሶቤሃ ገብአ ነፍሳ ወተሠውጠ መንፈሳ ላዕሌሃ።
ወአንበረ እዴሁ ላዕሌሃ።
ወበጺሖ ርእያ ለሀገር ወበከየ ላዕሌሃ።
እስመ ዕድሜሃ ውእቱ በዘይትቤቀልዋ ከመ ይብጻሕ ኵሉ ዘጽሑፍ 
ላዕሌሃ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ ወላዕለ አሕዛብ።
ከመ ይትፈጸም ላዕሌሆሙ ትንቢተ ኢሳይያስ ዘይቤ።
ከመ ያንብር እዴሁ ላዕሌሆሙ ወይጸሊ።
ወአንበረ እዴሁ ላዕሌሆሙ ወኀለፈ እምህየ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ውስተ አሕርው ከመ ንባእ ላዕሌሆሙ።
ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ወስብሐተ እግዚአብሔር ሠረቀ ላዕሌሆሙ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
እለ ወድቀ ላዕሌሆሙ ማኅፈድ በሰሊሆሙ ወቀተሎሙ።
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19 ላዕሌሆሙ

Luke18:15
Luke19:27
Luke21:13
John07:7
John17:13
John20:22

1 ላዕሌሆን Matt21:7
6 ላዕሌነ Matt27:4

Matt27:25
Luke01:1
Luke19:14
Luke23:30

John01:14
16 ላዕሌከ Matt05:26

Matt05:29
Matt05:30
Matt05:31
Matt06:23
Matt16:22
Matt18:8
Matt18:9
Matt27:4
Luke11:36
Luke12:20

Luke12:59
Luke16:6
Luke16:7
John21:22
John21:23

1 ላዕሌኪ Luke01:35
18 ላዕሌክሙ Matt05:11

Matt10:13
Matt10:20
Matt11:29
Matt12:28
Matt15:7
Matt23:35

MK07:6
Luke06:26

ወአምጽኡ ኀቤሁ ሕፃናተ ይግስሶሙ ወያንብር እዴሁ ላዕሌሆሙ።
ወባሕቱ ለእልክቱሰ ጸላእትየ እለ ኢይፈቅዱ እንግሥ ላዕሌሆሙ።
ወዝንቱ ይረክበክሙ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
እስመ አነ ስምዕ ላዕሌሆሙ ወእዛለፎሙ በከመ እከየ ምግባሮሙ።
ከመ ይኩን ፍሥሓየ ፍጹመ በላዕሌሆሙ።
ወዘንተ ብሂሎ ነፍኀ ላዕሌሆሙ።
ወረሐኑ አልባሲሆሙ ላዕሌሆን።
ወይቤልዎ ሚ ላዕሌነ ወሚ ላዕሌከ ለሊከ አእምር።
ደሙ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ።
ወይምሀሩ በእንተ ግብር ዘአምኑ በላዕሌነ።
እንዘ ይብሉ ኢንፈቅዶ ለዝንቱ ይንግሥ ላዕሌነ።
ይእተ አሚረ ይብልዎሙ ለአድባር ደቁ ላዕሌነ ወለአውግርኒ ድፍኑነ።

ወውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሠወሮ እምኔነ።
እስከ ሶበ ትፈዲ ደኃሪተ ገመስ ዘላዕሌከ።
ምልኃ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ምትራ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ምትራ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ወሶበ ብርሃን ዘላዕሌከ ጽልመት ውእቱ።
ሐሰ ለከ እግዚኦ ይኩን ላዕሌከ ዝንቱ።
ምትራ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ወእመሂ ዐይንከ ታስሕተከ ምልኃ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ወይቤልዎ ሚ ላዕሌነ ወሚ ላዕሌከ ለሊከ አእምር።
አልቦ ምንተኒ ጽልመት ላዕሌከ።
ወይቤሎ እግዚአብሔር ኦ አብድ በዛቲ ሌሊት ይነሥእዋ ለነፍስከ 
እምላዕሌከ።
እስከ ሶበ ትሤልጥ ደኃሪተ ገመስ ዘላዕሌከ።
ወጸሐፍ ፍጡነ ኀምሳ ላዕሌከ።
ወጸሐፍ ፍጡነ ሰማንያ ላዕሌከ።
እመኬ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።
አላ ይቤ አመ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።
መንፈሰ እግዚአብሔር ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ።
ወይነቡ ኵሎ እኩየ ላዕሌክሙ።
ወእመሰ ኢይደልዎ ይግባእ ሰላምክሙ ላዕሌክሙ።
ውእቱ ይትናገር በላዕሌክሙ።
ንሥኡ አርዑትየ ላዕሌክሙ ወተመሀሩ እምኔየ።
ዮጊኬ በጽሐት ላዕሌክሙ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ኦ መደልዋን ሠናየ ተነበየ ኢሳይያስ ላዕሌክሙ እንዘ ይብል።
ከመ ይብጻሕ ላዕሌክሙ ደመ ኵሎሙ ጻድቃን ዘተክዕወ ዲበ ምድር።

ኦ መደልዋን ሠናየ ተነበየ ኢሳይያስ ላዕሌክሙ እንዘ ይብል።
አሌ ለክሙ ሶበ ሠናየ ይብል ሰብእ ላዕሌክሙ ወይዌድሱክሙ።
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18 ላዕሌክሙ

Luke10:6
Luke10:11
Luke12:12
Luke12:14
Luke21:15
John05:42

John06:53
John15:21
John16:3

11 ላዕሌየ Matt26:10
MK09:39
MK14:6
Luke04:18
Luke22:37
Luke22:53

John13:18
John14:30
John15:2
John18:23
John19:11

1 ላዕሎን John02:7
18 ሌሊት Matt02:14

Matt14:25
Matt25:6
Matt26:31
Matt26:34
Matt27:19
MK06:48
MK13:35
MK14:27
MK14:30
Luke11:5
Luke12:20

Luke12:38
Luke17:34
John09:4
John13:30
John18:18
John21:3

ወእመ አኮሰ ይግባእ ሰላምክሙ ላዕሌክሙ።
ከመ ቀርበት መንግሥተ እግዚአብሔር ላዕሌክሙ።
እስመ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ዘይነብብ በላዕሌክሙ ሶቤሃ።
አንተ ብእሲ መኑ ሤመኒ ከፋሌ ወመኰንነ ላዕሌክሙ።
ወተዋቅሦተክሙ እለ ይትነሥኡ ላዕሌክሙ።
ወባሕቱ አእመርኩክሙ ከመ አልብክሙ ፍቅረ እግዚአብሔር 
ላዕሌክሙ።
አልብክሙ ሕይወት ላዕሌክሙ።
ወባሕቱ ዘንተ ኵሎ ይገብሩ ላዕሌክሙ በእንተ ስምየ።
ወዘንተኒ ዘይገብሩ ላዕሌክሙ እስመ ኢየአምርዎ ለአብ ወኢ ኪያየ።
ሠናየ ግብረ ገብረት ላዕሌየ።
ወይክል ፍጡነ አሕሥሞ ቃል ላዕሌየ።
ሠናየ ግብረ ገብረት ላዕሌየ።
መንፈሰ እግዚአብሔር ላዕሌየ ዘበእንቲኣሁ ቀብዐኒ።
እብለክሙ ከመ ይበጽሐኒ ዘጽሑፍ ወይትፌጸም በላዕሌየ ዘይብል።
ወእንዘ ኵሎ አሚረ ሀለውኩ ምስሌክሙ በምኵራብ እዴክሙ ጥቀ 
ኢሰፋሕክሙ ላዕሌየ።
ዘይሴሰይ እክልየ አንሥአ ሰኰናሁ ላዕሌየ።
ወኢይረክብ በላዕሌየ ወኢ ምንተኒ።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘኢይፈሪ በላዕሌየ ይገዝምዎ ወያአትትዎ።
እመሰ እኩየ ነበብኩ ስምዐ ኩን ላዕሌየ ወአስተዋድየኒ በእንተ እኩይ።
ኢኮንከ ብዉሐ ላዕሌየ ወኢ ምንተኒ።
ወመልእዎን እስከ አፉሆን ወእስከ ላዕሎን።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ በሌሊት ወሖረ ብሔረ ግብጽ።
ወበራብዕት ሰዓተ ሌሊት መጽአ ኀቤሆሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወከዊኖ መንፈቀ ሌሊት ውውዐ ኮነ።
ኵልክሙ ትክሕዱኒ በዛቲ ሌሊት።
ከመ በዛቲ ሌሊት ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
እስመ ብዙኀ ሐመምኩ በዛቲ ሌሊት በሕልምየ በእንቲኣሁ።
ወበራብዕት ሰዓተ ሌሊት መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ኀቤሆሙ።
እመሂ ሠርክ ወእመሂ መንፈቀ ሌሊት።
ኵልክሙ ትክሕዱኒ በዛቲ ሌሊት።
አንተ ትክሕደኒ ዮም ሥልሰ በዛቲ ሌሊት።
ለእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘቦ ዐርክ ወሖረ ኀቤሁ መንፈቀ ሌሊት።
ወይቤሎ እግዚአብሔር ኦ አብድ በዛቲ ሌሊት ይነሥእዋ ለነፍስከ 
እምላዕሌከ።
ወእመኒ በካልእት ወእመኒ በሣልስት ሰዓተ ሌሊት።
እብለክሙ በይእቲ ሌሊት ክልኤቱ ይሰክቡ ውስተ አሐዱ ዐራት።
እስመ ትመጽእ ሌሊት ዘኢይክል ቦቱ አሐዱሂ ገቢረ።
ወተመጢዎ ይሁዳ ውእተ ኅብስተ ወፅአ ሶቤሃ በሌሊት።
ወይስኅኑ እስመ ብዙኅ ቊራ ለይእቲ ሌሊት።
ወአልቦ ዘአሥገሩ በይእቲ ሌሊት ወኢ ምንተኒ።
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17 ሌሊተ Matt04:2
Matt27:64
Matt28:13
MK01:13
MK04:27
MK05:5
Luke02:8
Luke02:37
Luke04:2
Luke05:5
Luke18:7
Luke21:36
John03:2
John07:50
John11:10
John19:39
John21:6

5 ሌዊ MK02:14
Luke03:24
Luke03:29
Luke05:27
Luke05:29

1 ሌዋዊ Luke10:32
1 ሌዋውያነ John01:19

3 ሌጌዎን MK05:9
MK05:15
Luke08:30

1 ልሂቃን Luke01:7
3 ልሂቅ Luke01:18

John09:21
John09:23

6 ልህቀ MK04:8
Luke01:80
Luke02:40
Luke02:52
John03:4

John21:18
2 ልህቀት Matt13:32

Luke13:19

ወጾመ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወእምድኅረ ዝ ርኅበ።
ከመ ኢምጽኡ አርዳኢሁ ወኢይስርቅዎ ሌሊተ።
ወይቤልዎሙ በሉ አርዳኢሁ ሌሊተ መጽኡ።
ወነበረ ሐቅለ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወያሜክሮ ሰይጣን።
ወነዊሞ ይትነሣእ መዓልተ ወሌሊተ ወይዋሕዮ።
ወዘልፈ የዐውዩ መዓልተ ወሌሊተ በውስተ መቃብር።
ወየዐቅቡ መራዕይሆሙ ሌሊተ በበ ዕብሬቶሙ።
ወኢትወፅእ እምኵራብ መዓልተ ወሌሊተ።
ወጾመ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ።
ሊቅ ሰራሕነ ኵላ ሌሊተ እንዘ ናወርድ መሣግሪነ።
እለ ይግዕሩ ኀቤሁ መዓልተ ወሌሊተ ወይትዔገሦሙኑ።
ወኮነ መዓልተ ይሜህር በምኵራብ ወሌሊተ ይወፅእ።
ወውእቱ መጽአ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ ወይቤሎ።
ቀዲሙ ሌሊተ አሐዱ እምኔሆሙ።
ወዘሰ የሐውር ሌሊተ ይትዐቀፍ።
ወመጽአ ኒቆዲሞስኒ ዘሖረ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ።
ወይቤልዎ ሰራሕነ ኵላ ሌሊተ።
ወኀሊፎ እምህየ ርእዮ ለሌዊ መጸብሓዊ ወልደ እልፍዮስ።
ወልደ ኤሊ ወልደ ማቲ ወልደ ሌዊ።
ወልደ ማጣት ወልደ ሌዊ።
ወእምዝ ወፂኦ እምህየ ርእየ ብእሴ መጸብሓዌ ዘስሙ ሌዊ።
ወተንሢኦ ገብረ ሎቱ ሌዊ ዐቢየ ምሳሐ በቤቱ።
ወከማሁ ሌዋዊሂ ረከቦ በውእቱ መካን።
እምኢየሩሳሌም ካህናተ ወሌዋውያነ ከመ ይሰአልዎ ወይበልዎ መኑ 
አንተ።
ወይቤሎ ውእቱ ጋኔን ሌጌዎን ስምየ እስመ ብዙኃን ንሕነ።
ዝኩ ዘአኀዞ ሌጌዎን ወፈርሁ።
ወይቤሎ ሌጌዎን ስምየ እስመ ብዙኃን አጋንንት አኀዝዎ።

ወክልኤሆሙ ልሂቃን እሙንቱ ወኀለፈ መዋዕሊሆሙ።
ናሁ አነሂ ልሂቅ ወለብእሲትየኒ ኀለፈ መዋዕሊሃ።
ተሰአልዎ እስመ ልሂቅ ውእቱ ወይክል ተናግሮ ለርእሱ።
ልሂቅ ውእቱ ሎቱ ተሰአልዎ።
ወበቈለ ወልህቀ ወፈረየ ወወሀበ ፍሬ።
ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በኀይለ መንፈስ ቅዱስ።
ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በመንፈስ ቅዱስ ወምሉእ ጥበበ።
ወእግዚእ ኢየሱስ ልህቀ ወዐብየ በጥበብ።
ወይቤሎ ኒቆዲሞስ እፎ ይክል ብእሲ ዳግመ ተወልዶ እምድኅረ 
ልህቀ።
ወአመሰ ልህቀ ታነሥእ እደዊከ ወባዕድ ያቀንተከ ሐቌከ።
ወሶበ ልህቀት ተዐቢ እምኵሎን አሕማላት።
ወልህቀት ወኮነት ዕፀ ዐባየ።
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1 ልህቃቲሃ Luke01:36
2 ልሙድ John18:15

John18:16
2 ልማድ Matt27:15

Luke23:17
1 ልሳን MK16:17
2 ልሳኑ MK07:35

Luke01:64
1 ልሳንየ Luke16:24

1 ልሳኖ MK07:33
6 ልብ Matt05:8

Matt12:34
Matt15:18
Matt15:19
Luke06:45
Luke08:15

4 ልበ Matt12:41
Luke01:17
Luke22:3

John13:2

2 ልበክሙ Luke16:15
Luke21:33

23 ልቡ Matt05:28
Matt12:35
Matt12:35
Matt13:15
Matt13:19
Matt24:48
MK03:21
MK05:15
MK07:15
MK07:19
MK07:21
Luke06:45
Luke06:45
Luke07:39
Luke08:35
Luke12:17

ፀንሰት ወረከበት ወልደ በልህቃቲሃ ወበርስዐቲሃ።
ወውእቱሰ ረድእ ልሙድ በኀበ ሊቀ ካህናት።
ወወፅአ ዝኩ ረድእ ዘልሙድ በኀበ ሊቀ ካህናት።
ወቦ ልማድ ለመስፍን ለለ በዓል ያሕዩ ሎሙ።
ወቦ ልማድ በበዓል ያሕዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን።
ወበካልእ ልሳን ይትናገሩ ሐዲሳተ።
ወሶቤሃ ተከሥታ እዘኒሁ ወተፈትሐ ማእሰረ ልሳኑ ወተናገረ ርቱዐ።
ወተከሥተ አፉሁ ሶቤሃ ወልሳኑ ነበበ ወባረኮ ለእግዚአብሔር።
ወፈንዎ ለአልአዛር ከመ ይጥማዕ ጽንፈ አጽባዕቱ ማየ ወያቊርረኒ 
ልሳንየ።
ወወደየ አጻብዒሁ ውስተ እዘኒሁ ወተፍአ ወገሰሰ ልሳኖ።
ብፁዓን ንጹሓነ ልብ።
እስመ እምተረፈ ልብ ይነብብ አፍ።
ወዘሰ ይወፅእ እምውስተ አፍ እምልብ ይወፅእ።
እስመ እምውስተ ልብ ይወፅእ ኅሊና እኩይ።
እስመ እምተረፈ ልብ ይነብብ አፍ።
እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ በሠናይ ልብ።
ውስተ ልበ ምድር ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ ለያልየ።
ከመ ይሚጥ ልበ አበው ኀበ ውሉድ።
ወቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ አስቆሮታዊ ዘእምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ኍልቁ።
ወእንዘ ይዴረሩ ቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ 
ከመ ያግብኦ።
ወእግዚአብሔር የአምር ልበክሙ።
ዑቁ ርእሰክሙ ኢታክብዱ ልበክሙ በበሊዕ ወበስታይ ወበፈጊዕ 
ወበኀልዮ መንበርት።
ወድአ ዘመወ ባቲ በልቡ።
ኄር ብእሲ እምሠናይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለሠናይት።
ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
እስመ ገዝፈ ልቡ ለዝ ሕዝብ።
ዘተዘርዐ ውስተ ልቡ ውእቱኬ ዘተዘርዐ ውስተ ፍኖት።
ወእመሰ ይቤ ውእቱ ገብር እኩይ በልቡ።
እስመ ስሕወ ልቡ ይቤልዎሙ።
እንዘ ይነብር ዳኅነ ወልቡ ገብኦ ወልቡሰ ልብሶ።
ዘእንበለ ዳእሙ ዘይወፅእ እምልቡ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
እስመ ኢይበውእ ውስተ ልቡ ዘእንበለ ዳእሙ ውስተ ከርሡ ክመ።
እስመ እምውስጠ ልቡ ለሰብእ ይወፅእ ኵሉ ኅሊና እኩይ።
ኄር ብእሲ እምሠናይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለሠናይት።
ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
ወርእዮ ፈሪሳዊ ዘጸውዖ ኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወልቡሰ ልብሶ ወገብኦ ልቡ ወፈርሁ።
ወኀለየ በልቡ ወይቤ።
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23 ልቡ

Luke12:45
Luke15:17
Luke18:4
John01:48
John11:38
John11:51
John13:27

3 ልባ Matt09:21
Luke02:19 ወማርያምሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።
Luke02:51

5 ልብከ Matt22:37

MK12:31
MK12:34
Luke10:27
John18:34

1 ልብኪ Luke02:35
16 ልብክሙ Matt06:21

Matt18:35
Matt19:8
MK02:8
MK08:17
MK08:17
MK10:5
MK11:23
Luke05:22
Luke09:44
Luke12:34
Luke21:14
John14:1
John14:27
John16:6
John16:22

2 ልብየ Matt11:29
John15:11

5 ልብስ Matt09:16
Matt09:16
MK02:21
Luke03:11
Luke05:36

5 ልብሰ Matt22:11
Matt22:12

ወእመሰ ይቤ ውእቱ ገብር እኩይ በልቡ።
ወኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወእምዝ ኀለየ በልቡ ወይቤ።
በእንቲኣሁ ነዋ ዘበአማን እስራኤላዊ ዘአልቦ ጽልሑተ ውስተ ልቡ።
ወካዕበ ተከዘ በልቡ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ ኀበ መቃብሩ።
ወዘንተሰ አኮ እምልቡ ዘይቤ።
ወምስለ ውእቱ ኅብስት ቦአ ሶቤሃ ሰይጣን ውስተ ልቡ።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ እንዘ ትብል በልባ።

ወእሙሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ 
ልብከ።
ወአፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ።
ወከመ ታፍቅሮ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ።
በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
ዘእምልብከኑ ትብል ዘንተ።
ወለኪሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኲናተ ኑፋቄ።
እስመ ኀበ ሀሎ መዝገብክሙ ህየ ይሄሉ ልብክሙኒ።
እመ ኢኀደግሙ አበሳሆሙ ለቢጽክሙ እምኵሉ ልብክሙ።
ወይቤሎሙ ሙሴሰ አዘዘክሙ በከመ እከየ ልብክሙ።
ወይቤሎሙ ለምንት ከመ ዝ ትኄልዩ በልብክሙ።
ምንተኑ ትኄልዩ በልብክሙ እስመሁ ኅብስት አልብክሙ።
ዓዲኑ ኢተአምሩ ወኢትሌብዉ ልብክሙኑ ጽሉል።
በከመ እከየ ልብክሙ ወሀበክሙ ሙሴ።
ወኢናፈቅሙ በልብክሙ ወተአመንክሙ ከመ ዘነበብክሙ።
ምንተኑ ትኄልዩ በልብክሙ።
አንትሙሰ ደይዎ ውስተ ልብክሙ ለዝንቱ ነገር።
ወኀበ ሀሎ መዝገብክሙ ህየ ይሄሉ ልብክሙ።
ዑቁ ኢተኀልዩ በልብክሙ ዘትብሉ።
ኢይደንግፅክሙ ልብክሙ እመኑ በእግዚአብሔር ወእመኑ ብየ።
ኢይደንግፅክሙ ልብክሙ ወኢትፍርሁ።
ወባሕቱ እስመ ዘንተ ነገርኩክሙ ሐዘን መልአ ውስተ ልብክሙ።
ወባሕቱ ካዕበ እሬእየክሙ ወይትፌሥሐክሙ ልብክሙ።
ወአእምሩ ከመ የዋህ አነ ወትሑት ልብየ።
ወነገርኩክሙ ዘንተ ከመ የሀሉ ልብየ ወፍሥሓየ ወፍቅርየ ኀቤክሙ።
ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
እስመ ይትማላእ ሕያዎ ለልብስ ወያዐብዮ ለስጠቱ።
ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘቦ ክልኤ ልብስ ክዳናተ የሀብ ለዘአልቦ።
አልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ልብስ ውስተ ሥጠት ብሉይ።
ረከበ በህየ ብእሴ ዘኢለብሰ ልብሰ መርዓ።
ወይቤሎ ዐርክየ እፎ ቦእከ ዝየ ዘኢለበስከ ልብሰ መርዓ።
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5 ልብሰ

Luke16:19
Luke23:11
John19:2

1 ልብሰከ Luke06:29
10 ልብሱ Matt03:4 ወልብሱ ለዮሐንስ ኮነ እምጸጕረ ገመል።

Matt09:21
Matt09:21
Matt14:36
Matt28:3
MK01:6 ወልብሱ ለዮሐንስ ኮነ ዘጸጕረ ገመል።
MK05:27
MK05:28
MK06:56
Luke08:44

1 ልብስታ MK07:30
2 ልብስየ MK05:30

MK05:31
8 ልብሶ Matt24:18

MK05:15
MK10:50
MK10:50
MK13:16
Luke08:27
Luke08:35
Luke22:36

1 ልብድዮስ Matt10:3
14 ልቦሙ Matt13:15

Matt15:8
MK02:6
MK03:5
MK04:15
MK06:52
MK07:6
MK16:14
Luke01:51
Luke01:66
Luke02:35
Luke03:15
Luke08:12
Luke09:47

7 ልዑል MK05:7
Luke01:32

ወልብሰ ቢሶስ ወቀጠንተ አልባስ።
ወአልበስዎ ልብሰ ቀይሐ ወፈነዎ ኀበ ጲላጦስ።
ወአስተቀጸልዎ ላዕለ ርእሱ ወአልበስዎ ልብሰ ሜላት።
ወለዘኒ ነሥአከ ልብሰከ ክዳነከሂ ኢትክልኦ።

ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ እንዘ ትብል በልባ።
እምከመ ገሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አሐዩ።
ወአስተብቊዕዎ ከመ ይግስሱ ጽንፈ ልብሱ።
ወርእየቱ ከመ ዘመብረቅ ወልብሱ ጸዐዳ ከመ ዘበረድ።

ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ እንተ ድኅሬሁ።
እንዘ ትብል እምከመ ገሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አሐዩ።
ወያስተበቊዕዎ ከመ ይግስሱ ጽንፈ ልብሱ።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ ወቆመ ሶቤሃ ውሕዘተ ደማ።
ወሖረት ወአተወት ቤታ ወረከበታ ለወለታ ልብስታ።
ወተመይጦ ኀበ ሰብአ ይቤሎሙ መኑ ገሰሰኒ ጽንፈ ልብስየ።
አንተሰ ትብል መኑ ገሰሰኒ ልብስየ።
ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ይንሣእ ልብሶ።
እንዘ ይነብር ዳኅነ ወልቡ ገብኦ ወልቡሰ ልብሶ።
ወተንሥአ ወገደፈ ልብሶ ወለብሰ ልብሶ።
ወተንሥአ ወገደፈ ልብሶ ወለብሰ ልብሶ።
ወዘኒ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ከመ ይንሣእ ልብሶ።
ወጕንዱይ መዋዕል እምዘኢለብሰ ልብሶ።
ወልቡሰ ልብሶ ወገብኦ ልቡ ወፈርሁ።
ወዘሰ አልቦ መጥባሕት ይሢጥ ልብሶ ወይሣየጥ ሎቱ መጥባሕተ።
ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ወልብድዮስ ዘተሰምየ ታዴዎስ።
ወበእዘኒሆሙ ኢይስምዑ ወበልቦሙ ኢይለብዉ።
ወበልቦሙሰ ነዋኀ ይርሕቁ እምኔየ።
ወሀለዉ ህየ ጸሐፍት ይነብሩ ወኀለዩ በልቦሙ።
ወይቴክዝ በእንተ ዑረተ ልቦሙ።
ወይነሥእ እምልቦሙ ቃለ ዘተዘርዐ።
ወአመሂ ኅብስት ኢለበውዎ እስመ ጽሉል ልቦሙ።
ወበልቦሙሰ ነዋኀ ይርሕቁ እምኔየ።
ወግእዘ ጽንዐ ልቦሙ።
ወዘረዎሙ ለእለ ያዐብዩ ኅሊና ልቦሙ።
ወዐቀብዎ በልቦሙ ኵሎሙ እለ ሰምዕዎ ወይቤሉ።
ከመ ይክሥት ኅሊና ልቦሙ ለብዙኃን።
ወኀለዩ ኵሉ ሕዝብ በልቦሙ።
ወይመጽእ ሰይጣን ወይነሥኦ ለቃል እምልቦሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘይኄልዩ በልቦሙ።
ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
ውእቱ ዐቢይ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
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7 ልዑል

Luke01:35
Luke01:35
Luke01:76
Luke06:35
Luke08:28

1 ልየ Luke07:7
1 ልደት Matt19:28

4 ልደቱ Matt01:1
Matt01:18
Matt14:6
Luke01:14

1 ልጐተ Matt18:6
2 ልጥረ John12:3 ወማርያሰ ነሥአት ዕፍረተ ልጥረ ዘናርዱ ጵስጥቂስ ዘዕጹብ ሤጡ።

John19:39
68 ሎሙ Matt04:16

Matt05:3
Matt05:7
Matt05:10
Matt06:1

Matt07:12
Matt13:11
Matt13:24
Matt13:31
Matt13:33
Matt18:17
Matt18:19
Matt20:4
Matt20:10
Matt20:23
Matt21:33
Matt26:11
Matt26:16
Matt27:15
Matt27:20
Matt27:26
MK01:4
MK03:23
MK04:2
MK04:12

ወኀይለ ልዑል ይጼልለኪ።
ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
ወአንተኒ ሕፃን ነቢየ ልዑል ትሰመይ።
ወይከውን ብዙኀ ዕሴትክሙ ወትከውኑ ውሉዶ ለልዑል።
ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
ወለልየኒ ኢይደልወኒ እምጻእ ኀቤከ።
አመ ዳግም ልደት አመ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ዲበ መንበረ 
ስብሐቲሁ።
መጽሐፈ ልደቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ።
ወለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ዝ ውእቱ ልደቱ።
ወከዊኖ ዕለተ ልደቱ ለሄሮድስ መጽአት ወለተ ሄሮድያዳ።
ወይከውነከ ትፍሥሕተ ወሐሤተ ወብዙኃን ይትፌሥሑ በልደቱ።
ወያስጥምዎ ውስተ ልጐተ ባሕር።

ወአምጽአ ምእተ ልጥረ ከርቤ ወዓልወ ሕውሰ በዘቦቱ ይቀብርዎ።
ወለእለሂ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት ብርሃን ሠረቀ 
ሎሙ።
እስመ ሎሙ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
ብፁዓን መሓርያን እስመ ሎሙኒ ይምሕርዎሙ።
እስመ ሎሙ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
ወባሕቱ ዑቁ ምጽዋተክሙ ኢትግበሩ ለዐይነ ሰብእ ከመ ታስተርእዩ 
ሎሙ።
ከማሁ ግበሩ ሎሙ አንትሙኒ።
ወሎሙሰ ኢተውህቦሙ።
ካልእተ ምሳሌ አምጽአ ሎሙ እንዘ ይብል።
ካልእተ ምሳሌ አምጽአ ሎሙ እንዘ ይብል።
ካልእተ ምሳሌ አምጽአ ሎሙ።
ወእመሰ ኢሰምዖሙ ሎሙሂ ንግራ ለቤተ ክርስቲያን።
ይትገበር ሎሙ በኀበ አቡየ ዘበሰማያት።
ወሎሙኒ ይቤሎሙ ሑሩ አንትሙኒ ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ወመጽኡ ቀደምት ወመሰሎሙ ዘያፈደፍድ ሎሙ ውሂበ እምእሉ።
ዘእንበለ ለእለ አስተዳለወ ሎሙ አቡየ ዘበሰማያት።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ ካልእተ ምሳሌ።
ወለነዳያንሰ ዘልፈ ትረክብዎሙ ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ ሎሙ።
ወእምይእቲ ዕለት ኮነ የኀሥሥ ሣሕተ ከመ ያግብኦ ሎሙ።
ወቦ ልማድ ለመስፍን ለለ በዓል ያሕዩ ሎሙ።
ከመ በርባንሃ ይስእሉ ያሕዩ ሎሙ ወኢየሱስሃ ይስቅሉ።
ወእምዝ አሕየወ ሎሙ በርባንሃ ወቀሠፎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ከመ ይነስሑ ወይትኀደግ ሎሙ ኀጢአቶሙ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወመሀሮሙ ወመሰለ ሎሙ ብዙኀ።
ወኢይትኀደግ ሎሙ ኀጢአቶሙ።
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MK06:36
MK06:41
MK08:6
MK08:7
MK10:40
MK12:1
MK14:7
MK14:10
MK14:11
MK15:6
MK15:8
MK15:11
MK15:15
MK16:13
Luke01:77
Luke02:51
Luke04:19
Luke06:31
Luke06:35
Luke06:39
Luke07:42
Luke08:1
Luke11:5
Luke12:16
Luke13:6

Luke14:7
Luke15:3
Luke17:18
Luke18:8
Luke18:9
Luke19:11
Luke20:9
Luke21:29
Luke22:4
Luke22:6

Luke23:17
Luke23:24
Luke23:34

John11:13

ወይሣየጡ ሎሙ ሲሳየ እስመ አልቦሙ ዘይበልዑ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ ሎሙ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ ሎሙ ወአቅረቡ ለሰብእ።
ወይቤሎሙ አቅርቡ ሎሙ ዘኒ።
አላ ለካልኣን አስተዳለወ ሎሙ አቡየ ዘበሰማያት።
ወአኀዘ ይመስል ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ ሎሙ።
ሖረ ኀበ ሊቃነ ካህናት ከመ ያግብኦ ሎሙ።
ወፈቀደ በጽሚት ያግብኦ ሎሙ።
ወለለ በዓል ያሐዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ዘአብደሩ።
ወዐርጉ ሕዝብ ወከልሑ ወሰአሉ ይግበር ሎሙ በከመ ያለምድ።
ከመ በርባንሃ ይስእሉ ያሕዩ ሎሙ።
ወአሕየወ ሎሙ በርባንሃ።
ወሖሩ እሙንቱሂ ወዜነዉ ለቢጾሙ ወሎሙኒ ኢአምንዎሙ።
በዘይትኀደግ ሎሙ ኀጢአቶሙ።
ወሖረ ወወረደ ምስሌሆሙ ናዝሬተ ወኮነ ይትኤዘዝ ሎሙ።
ወእስብክ ሎሙ ግዕዛነ ለፂዉዋን ወአስተፍሥሖሙ ለሕዙናን።
ከማሁ ግበሩ ሎሙ አንትሙኒ።
ወይእዜኒ አፍቅሩ ጸላእተክሙ ወአሠንዩ ሎሙ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ ይክልኑ ዕዉር ለዕዉር መሪሖቶ።
ወኀጢኦሙ ዘይፈድዎ ኀደገ ሎሙ ለክልኤሆሙ።
ውስተ አህጉር ወአዕጻዳት ወሰበከ ሎሙ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ በለስ ቦቱ ውስተ ዐጸደ 
ወይኑ እምርት።
ወይቤሎሙ ለእለ ሀለዉ ውስተ ምሳሕ ወመሰለ ሎሙ ወመሀሮሙ።
ወመሰለ ሎሙ ከመ ዝ ወይቤሎሙ።
ሎሙሰ ተስእኖሙኑ ተመይጦ ወአእኵቶቶ ለእግዚአብሔር።
እወ እብለክሙ ከመ ይፈትሕ ሎሙ ፍጡነ።
ወመሰለ ሎሙ ከመ ዝ።
ወእንዘ ይሰምዑ ዘንተ መሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወአኀዘ ይመስል ሎሙ ለሕዝብ ዘንተ ምሳሌ ወይቤሎሙ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወሖረ ወተናገሮሙ ለሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍት ዘከመ ያገብኦ ሎሙ።
ወአስተኃለቁ ነገረ ወየኀሥሥ ሣሕተ ያግብኦ ሎሙ እንዘ አልቦ ሰብእ።

ወቦ ልማድ በበዓል ያሕዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን።
ወአሕየወ ሎሙ ዘሰአልዎ ዘበቀቲለ ነፍስ ወበገቢረ ሁከት ተሞቅሐ።
ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ አባ ሥረይ ሎሙ እስመ በዘኢየአምሩ ይገብሩ።

ወሎሙሰ መሰሎሙ በእንተ ንዋመ ድቃስ ዘይቤሎሙ።
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John12:8
John15:23
John20:23
John20:23

131 ሎቱ Matt02:2
Matt02:8

Matt02:11
Matt02:11
Matt03:16
Matt05:39
Matt05:40
Matt08:2
Matt08:27
Matt09:6
Matt09:18
Matt11:27
Matt12:22
Matt12:31
Matt12:32
Matt12:32
Matt12:36
Matt13:27
Matt13:54
Matt13:56
Matt14:4 እስመ ይቤሎ ዮሐንስ ሎቱ።
Matt14:6
Matt14:33
Matt14:35
Matt15:25
Matt17:5
Matt17:14
Matt18:7
Matt18:21
Matt18:24
Matt18:26
Matt18:27
Matt19:3
Matt19:13
Matt20:20
Matt21:7
Matt21:33

ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ ሎሙ።
ወሶበ ኢገበርኩ ሎሙ ግብረ ዘባዕድ ኢገብሮ እምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ለእለ ኀደግሙ ኀጢአት ይትኀደግ ሎሙ።
ወለእለሰ ኢኀደግሙ ኢይትኀደግ ሎሙ።
እስመ ርኢነ ኮከበ ዚኣሁ በምሥራቅ ወመጻእነ ከመ ንስግድ ሎቱ።
ወእምከመ ረከብክምዎ ግብኡ ኀቤየ ወዜንዉኒ ከመ እምጻእ አነሂ 
ወእስግድ ሎቱ።
ወወድቁ ወሰገዱ ሎቱ ወአርኀዉ መዛግብቲሆሙ።
ወአብኡ ሎቱ አምኃ ወርቀ ወከርቤ ወሰኂነ።
ወናሁ ተርኅወ ሎቱ ሰማይ።
ሚጥ ሎቱ ካልእታሂ።
ኅድግ ሎቱ ክዳነከሂ።
ወቀርበ ኀቤሁ ወሰገደ ሎቱ እንዘ ይብል።
ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወሰገደ ሎቱ እንዘ ይብል ወለትየ ይእዜ ሞተት።
ወለዘፈቀደ ወልድ ይከሥት ሎቱ።
ወእምዝ አምጽኡ ሎቱ ዘጋኔን ዕዉረ ወጽሙመ ወበሃም።
ወዘሰ ፀረፈ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ያገብኡ ሎቱ ቃለ በዕለተ ደይን።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ክርዳድ።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ጥበብ ወኀይል።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ጥበብ ወኀይል።

ወዘፈነት ሎቱ በማእከሎሙ ወአደመቶ ለሄሮድስ።
ወእለ ውስተ ሐመር ሰገዱ ሎቱ።
ወአምጽኡ ሎቱ ኵሎ ሕሙማነ።
ወቀሪባ ሰገደት ሎቱ እንዘ ትብል እግዚኦ ርድአኒ።
ዘቦቱ ሠመርኩ ወሎቱ ስምዕዎ።
ወቀርበ ኀቤሁ ብእሲ ወሰገደ ሎቱ።
አሌ ሎቱ ለዓለም እመንሱት ዘይመጽእ።
እኅድግ ሎቱ እስከ ስብዕኑ።
አምጽኡ ሎቱ አሐደ ዘይፈድዮ እልፈ መካልየ።
ወሰገደ ሎቱ ወአስተብቊዖ እንዘ ይብል።
ወምሕሮ እግዚኡ ለውእቱ ገብር ወዕዳሁኒ ኀደገ ሎቱ።
ይከውኖሁ ለብእሲ ይድኀር ብእሲቶ በኵሉ ዘአበሰት ሎቱ።
ወእምዝ አምጽኡ ሎቱ ሕፃናተ ።
ወሰገደት ሎቱ እንዘ ትስእል።
ወአምጽኡ ሎቱ እድግተ ወዕዋላ።
ወገብረ ሎቱ ጸቈነ ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ።
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Matt21:33
Matt21:34
Matt22:19
Matt26:19
Matt26:24

Matt26:59
Matt26:65
Matt27:60
Matt28:9
Matt28:17
MK01:27
MK02:10
MK02:23
MK03:9
MK03:11
MK03:29
MK04:41
MK05:6
MK05:20
MK05:22
MK05:33
MK06:2
MK06:2
MK06:22
MK07:25
MK07:36
MK09:6
MK10:17
MK12:1
MK12:2
MK12:17
MK14:21
MK14:63
MK15:19
Luke02:5 ወሖረ ይጸሐፍ ምስለ ማርያም እንተ ፈኀሩ ሎቱ።
Luke02:27
Luke02:42
Luke05:12
Luke05:24
Luke05:29
Luke07:3

ወሤመ ሎቱ ዐቀብተ ወወሀቦሙ ወነገደ።
ከመ ይምጽእ ሎቱ እምፍሬ ወይኑ።
ወአምጽኡ ሎቱ ዲናረ።
ወአስተዳለዉ ሎቱ ፍሥሓ።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ ዘያገብኦ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።

በዘይቀትልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወኢረከቡ ሎቱ ጌጋየ።
ምንተ እንከ ትፈቅዱ ሎቱ ሰማዕተ።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ሐዲስ ዘሎቱ አውቀረ ውስተ ኰኵሕ።
ወቀርባ ወአኀዛ እገሪሁ ወሰገዳ ሎቱ።
ወሶበ ርእይዎ ሰገዱ ሎቱ ወመንፈቆሙሰ ናፈቁ።
እስመ በትእዛዝ ይኤዝዞሙ ለአጋንንት ርኩሳን ወይትኤዘዙ ሎቱ።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ ወይጺሑ ሎቱ ፍኖተ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ያጽንሑ ሎቱ ሐመረ።
ይሰግዱ ሎቱ እንዘ ይጸርሑ ወይብሉ።
ወዘሰ ፀረፈ ዲበ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ ለዓለም።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ሮጸ ወሰገደ ሎቱ።
ኵሎ ዘገብረ ሎቱ እግዚእ ኢየሱስ ወአንከሩ ኵሎሙ።
ወርእዮ ሰገደ ሎቱ ታሕተ እገሪሁ።
ወሰገደት ሎቱ ወነገረቶ ኵሎ ጽድቀ።
እንዘ ይብሉ እምአይቴ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ትምህርት።
ወምንትኑ ዛቲ ጥበብ እንተ ተውህበት ሎቱ።
ወቦአት ወለተ ሄሮድያዳ ወዘፈነት ሎቱ።
ወቦአት ወሰገደት ሎቱ ታሕተ እገሪሁ።
ወአምጣነ ይከልኦሙ ውእቱ ፈድፋደ ይነግሩ ሎቱ።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወሎቱ ስምዕዎ።
ወሰገደ ሎቱ ወይቤሎ ሊቅ ኄር።
ወሤመ ሎቱ ገባረ ወዐቀብተ ወይን ወነገደ።
ያምጽእ ሎቱ እምፍሬ ወይኑ።
ወአምጽኡ ሎቱ ወይቤሎሙ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወመጽሐፉ።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ።
ምንተ እንከ ትፈቅዱ ሎቱ ሰማዕተ።
ወይዌርቅዎ ወያስተበርኩ ወይሰግዱ ሎቱ።

ከመ ይስእልዎ ሎቱ ዘበሕጉ።
ወአመ ኮኖ ፍጹመ ሎቱ ዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምቱ።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ሰገደ ሎቱ በገጹ።
ከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወተንሢኦ ገብረ ሎቱ ሌዊ ዐቢየ ምሳሐ በቤቱ።
ከመ ይምጻእ ወያሕዩ ሎቱ ቊልዔሁ።
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Luke07:43
Luke07:48
Luke07:48
Luke08:25
Luke08:28
Luke08:39
Luke08:41
Luke08:47
Luke09:26
Luke09:35
Luke09:52
Luke10:22
Luke10:35
Luke11:6
Luke12:5

Luke12:10

Luke12:10
Luke12:16
Luke12:21
Luke14:9
Luke15:30
Luke16:1
Luke17:1
Luke17:3
Luke17:4
Luke19:12
Luke19:19
Luke20:9
Luke20:10
Luke20:20
Luke22:2

Luke22:22
Luke22:36

Luke22:36
Luke23:14

Luke23:36
John03:27

ወተሰጥወ ስምዖን ወይቤሎ እብልሰ ዘብዙኀ ኀደገ ሎቱ።
ወዘሰ ውኁደ አፍቀረኒ ውኁድ ኀጢአቱ ይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ብዙኀ አፍቀረኒ ብዙኀ ይትኀደግ ሎቱ።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከልሐ ወሮጸ ወሰገደ ሎቱ።
ወነገረ ኵሎ ዘገብረ ሎቱ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሰገደ ሎቱ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ርዕደት ወሖረት ወሰገደት ሎቱ።
የኀፍሮ ሎቱኒ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘኀረይኩ ወሎቱ ስምዕዎ።
ወሐዊሮሙ ቦኡ ሀገረ ሳምር ከመ ያስተዳልዉ ሎቱ።
ወለዘፈቀደ ወልድ ይከሥት ሎቱ።
ወእመ ቦ ዘአስተዋፃእከ ሎቱ ዘይበዝኅ እምዝ።
ወአልብየ ዘአቀርብ ሎቱ ወዘአሠብጦ።
ለዘእምድኅረ ቀተለ ብዉሕ ሎቱ ይደይ ነፍሰኒ ወሥጋኒ ውስተ 
ገሃነም።
ወኵሉ ዘነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ 
ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
አሐዱ ብእሲ ባዕል ዘሠምረ ሎቱ ተግባሩ ወደለዎ ብሔር።
ከማሁኬ ዘይዘግብ ሎቱ መዝገበ ዘኢኮነ እምእግዚአብሔር ብዕሉ።
ኅድግ ሎቱ ዘንተ ገጸ።
ጠባሕከ ሎቱ ላሕመ መግዝአ።
ወአስተዋደይዎ ኀቤሁ ከመ ዘይዘሩ ሎቱ ኵሎ ንዋዮ።
ግብር ይመጽእ መንሱት ወባሕቱ አሌ ሎቱ።
ወለእመሰ ነስሐ ኅድግ ሎቱ።
ወእመኒ ስብአ ለለ ዕለቱ አበሰ ወሰብአ ለለ ዕለቱ ተጋነየ ኅድግ ሎቱ።
ይንሣእ ሎቱ መንግሥተ ወይሠወጥ።
ወይቤሎ ሎቱኒ አንተኒ ተሠየም ላዕለ ኀምስቱ አህጉር።
ብእሲ ተከለ ወይነ ወሤመ ሎቱ ዐቀብተ ለወይኑ።
ከመ ይፈንዉ ሎቱ እምፍሬ ወይኑ።
ወተግሒሶሙ እምኔሁ አጽንሑ ሎቱ እለ ይትዐቀብዎ።
ወየኀሥሡ ሎቱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት በዘይቀትልዎ ወኮኑ 
ይፍርህዎሙ ለሕዝብ።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ።
ወይቤሎሙ ይእዜሰኬ ዘቦ ቊናማት ይንሣእ ሎቱ ወከማሁ ዘሂ 
ጽፍነት።
ወዘሰ አልቦ መጥባሕት ይሢጥ ልብሶ ወይሣየጥ ሎቱ መጥባሕተ።
ወአልቦ ዘረከብኩ ሎቱ ጌጋየ ለዝንቱ ብእሲ እምዘአንትሙ 
አስተዋደይክምዎ።
ወይሣለቁ ላዕሌሁ ሐራ ወይቀርቡ ወአምጽኡ ሎቱ ብኂአ ይስተይ።
ወኢ ምንተኒ እመ ኢተውህበ ሎቱ እምሰማይ።
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John04:23
John04:24
John04:24
John04:33
John04:47
John06:65
John09:23
John09:28
John09:31
John09:38
John10:3
John11:32
John12:2 ወገብሩ ሎቱ ምሳሐ በህየ ወማርታ ትሜጥዎሙ።
John12:16
John13:24
John13:26

3 ሎን Matt24:19
MK13:17
Luke21:23

3 ሎጥ Luke17:28 ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለሎጥ።
Luke17:29
Luke17:32

1 ሐለይነ Matt11:17
Luke07:32

1 ሐመልማል MK06:39

2 ሐመምኩ Matt27:19
Luke16:24

42 ሐመር Matt04:21
Matt08:23
Matt08:24
Matt09:1
Matt13:2
Matt14:13

Matt14:22
Matt14:24
Matt14:29
Matt14:32
Matt14:33
Matt15:39
MK01:19

እስመ አብኒ ዘከመ ዝ የኀሥሥ እለ ይሰግዱ ሎቱ።
ወእለሂ ይሰግዱ ሎቱ በመንፈስ ወበጽድቅ ሀለዎሙ ይስግዱ ሎቱ።
ወእለሂ ይሰግዱ ሎቱ በመንፈስ ወበጽድቅ ሀለዎሙ ይስግዱ ሎቱ።
ቦኑ እንጋ ሰብእ ዘአምጽአ ሎቱ ዘይበልዕ ወሚመ ዛቲ ብእሲት።
ወሰአሎ ከመ ይረድ ወያሕዩ ሎቱ ወልዶ እስመ አልጸቀ ይሙት።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ ለእመ ኢተውህበ ሎቱ እምኀበ አብ።
ልሂቅ ውእቱ ሎቱ ተሰአልዎ።
ወጸዐልዎ ወይቤልዎ አንተ ኩን ረድኦ ሎቱ።
ዘእንበለ ለዘይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወለዘይገብር ፈቃዶ ሎቱ ይሰምዖ።
ወይቤ አአምን እግዚኦ ወሰገደ ሎቱ።
ወሎቱሰ ዐጻዊኒ ያርኅዎ ወአባግዕኒ ይሰምዓሁ ቃሎ።
ወሰገደት ሎቱ ታሕተ እገሪሁ ወትቤሎ።

ተዘከሩ ከመ ጽሑፍ ዝንቱ በእንቲኣሁ ወከመ ዝ ገብሩ ሎቱ።
ወቀጸቦ ስምዖን ጴጥሮስ ሎቱ ወይቤሎ።
ዝ ውእቱ ዘአነ እጸብሕ ሎቱ ኅብስተ ወእሜጥዎ።
ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት።
ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት።
ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት ወለእለ የሐፅና በውእቱ መዋዕል።

እስከ አመ ዕለተ ወፅአ ሎጥ እምሰዶም።
ተዘከርዋ ለብእሲተ ሎጥ።
ወይብልዎሙ ሐለይነ ለክሙ ወኢዘፈንክሙ።
ሐለይነ ለክሙ ወኢዘፈንክሙ።
ወአዘዞሙ ለኵሎሙ ይርፍቁ በበ ምርፋቃቲሆሙ ዲበ ሐመልማል 
ሣዕር።
እስመ ብዙኀ ሐመምኩ በዛቲ ሌሊት በሕልምየ በእንቲኣሁ።
እስመ ሐመምኩ ፈድፋደ በዛቲ እሳት።
ውስተ ሐመር ምስለ ዘብዴዎስ አቡሆሙ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ተለውዎ አርዳኢሁ።
እስከ ሶበ ይደፍኖ ለሐመር ማዕበለ ባሕር እሞገድ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ዐደወ ወበጽሐ ሀገሮ።
እስከ ሶበ የዐርግ ውስተ ሐመር ወይነብር።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ በሐመር ውስተ ገዳም እንተ 
ባሕቲቱ።
ወአዘዞሙ ሶቤሃ ለአርዳኢሁ ከመ ይዕርጉ ውስተ ሐመር።
ወሐመርሰ ናሁ ሀሎ ማእከለ ባሕር።
ወይቤሎ ነዐ ወወሪዶ ጴጥሮስ እምዲበ ሐመር።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ይእተ ጊዜ ኀደገ ነፋስ ወኮነ ዛኅነ።
ወእለ ውስተ ሐመር ሰገዱ ሎቱ።
ወፈቲሖ አሕዛበ ዐርገ ውስተ ሐመር።
ወለሊሁኒ ምስሌሆሙ ውስተ ሐመር።



Tabelle1

Seite 57

42 ሐመር

MK01:20

MK04:1
MK04:36
MK04:37
MK04:37
MK04:38
MK05:2
MK05:21
MK06:33
MK06:47
MK06:51
MK06:54
MK08:14
Luke05:3
Luke05:3
Luke05:3
Luke05:4
Luke05:7
Luke08:22
Luke08:26
John06:19
John06:21
John06:21
John06:22
John06:22
John06:22
John21:6

John21:8
John21:11

8 ሐመረ MK03:9
MK05:18
MK06:45
MK08:10
MK08:13
Luke08:37
John06:17
John21:3

3 ሐመሮሙ Matt04:22
MK06:53
Luke08:23

ወጸውዖሙ በጊዜሃ ወኀደጉ ዘብዴዎስሃ አቡሆሙ ምስለ ዐሳቡ ውስተ 
ሐመር።
እስከ ሶበ የዐርግ ውስተ ሐመር ወይነብር።
ወኀደጎሙ ለሕዝብ ወነሥእዎ በሐመር።
ወይሰወጥ ማይ እሞገድ ውስተ ሐመር።
እስከ መልአ ማይ ውስተ ሐመር።
ወውእቱሰ መንገለ ከዋላ ሐመር ተተርኢሶ ኖመ።
ወወሪዶ እምሐመር ተቀበሎ ሶቤሃ ብእሲ።
ወካዕበ ዐደወ እግዚእ ኢየሱስ በሐመር ማዕዶተ።
ወሖሩ ሐቅለ በሐመር ባሕቲቶሙ።
ወመስዮ ብሔር ሀለወት ሐመር ማእከለ ባሕር።
ወዐርገ ኀቤሆሙ ውስተ ሐመር ወኀደገ ነፋስ።
ወወፂኦሙ እምሐመር አእመርዎ ሶቤሃ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወአልቦሙ ዘእንበለ አሐቲ ኅብስት ምስሌሆሙ ውስተ ሐመር።
ወዐርገ ውስተ አሐቲ ሐመር እምኔሆን።
ወይእቲ ሐመር እንተ ስምዖን።
ወነበረ ውስተ ሐመር ወመሀሮሙ ለሕዝብ።
ወአውርዱ መሣግሪክሙ ኀበ ይምነ ሐመር።
ወጸውዕዎሙ ለቢጾሙ እለ ውስተ ካልእ ሐመር።
ወኮነ በአሐቲ ዕለት ዐርገ ውእቱ ውስተ ሐመር።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ በሐመር ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወቀርበ ኀበ ሐመር ወፈርሁ።
ወእንዘ ይፈቅዱ ያዕርግዎ ውስተ ሐመር።
በጽሐት ሐመር ሶቤሃ ውስተ ምድር ኀበ ዘፈቀዱ ይሑሩ።
ርእዮሙ ከመ አልቦ ህየ ካልእ ሐመር ዘእንበለ አሐቲ ሐመር።
ርእዮሙ ከመ አልቦ ህየ ካልእ ሐመር ዘእንበለ አሐቲ ሐመር።
ወከመሂ ኢዐረገ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ሐመር።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አውርዱ መሣግሪክሙ ኀበ ይምነ ሐመር።

ወካልኣንሰ አርዳእ በሐመር በጽሑ።
ወዐርገ ስምዖን ጴጥሮስ ውስተ ሐመር።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ያጽንሑ ሎቱ ሐመረ።
ወዐሪጎ ሐመረ አስተብቊዖ ውእቱ ዘጋኔን ይሑር ምስሌሁ።
ወአገበሮሙ ሶቤሃ ለአርዳኢሁ ወአዘዞሙ ይዕርጉ ሐመረ።
ወእምዝ ዐርገ ሐመረ ምስለ አርዳኢሁ።
ወኀደጎሙ ወዐርገ ካዕበ ሐመረ ወሖረ ማዕዶተ።
ወዐርገ ሐመረ ወተመይጠ።
ወዐርጉ ሐመረ ወሖሩ ማዕዶተ ባሕር ኀበ ቅፍርናሆም።
ወሖሩ ወዐርጉ ሐመረ።
ወበጊዜሃ ኀደጉ ሐመሮሙ ወአባሆሙ ወተለውዎ።
አርሰዩ ህየ ሐመሮሙ።
ወመልአ ማየ ሐመሮሙ ወተመንደቡ።
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1 ሐመይዎ MK15:1
2 ሐመድ Matt11:21

Luke10:13
ሐም

1 ሐሙሁ John18:13
2 ሐማ Matt10:35

Luke04:38
3 ሐማሚ Matt06:22

Matt20:15
Luke11:34

1 ሐማረ Luke15:16
1 ሐማት Luke12:53
1 ሐማተ Matt08:14
1 ሐማቱ MK01:30
1 ሐማታ Luke12:53
1 ሐምል John18:1
1 ሐሞተ Matt27:33
1 ሐሠሮ Luke03:17
1 ሐሤት Luke01:44

1 ሐሤተ Luke01:14
1 ሐረሳዊ Luke17:7
1 ሐረገ John15:1
1 ሐሩር Luke12:55
1 ሐሪሰ Luke16:3
1 ሐሪጽ Matt13:33
16 ሐራ Matt08:9

Matt14:10
Matt27:27
Matt27:27
Matt27:29
MK06:27
MK15:16
Luke02:13
Luke03:14
Luke23:36
John19:2
John19:23
John19:23
John19:24
John19:32

ወሐመይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወወሰድዎ ወመጠውዎ ለጲላጦስ።
ዘተገብረ በውስቴትክን በሠቅ ወበሐመድ እምነስሓ።
ሠቀ እምለብሱ ወውስተ ሐመድ እምነበሩ ወእምነስሑ።

ወወሰድዎ ኀበ ሐና ቀዲሙ እስመ ሐሙሁ ውእቱ ለቀያፋ።
ወወለተኒ እምእማ ወመርዓተኒ እምሐማታ።
ወሐማቱ ለስምዖን ተሐምም ዐቢየ ፈፀንተ።
ወእመሰ ዐይንከ ሐማሚ ውእቱ።
አው ዐይንከኑ ሐማሚ ውእቱ ወአንሰ ኄር አነ።
ወእመሰ ዐይንከ ሐማሚ ውእቱ ኵሉ ነፍስትከ ጽልመት ውእቱ።
ወፈተወ ይጽገብ እምሐማረ ጽራእ።
ወሐማት እመርዓታ ወመርዓትኒ እምሐማታ።
ረከባ ለሐማተ ጴጥሮስ እንዘ ትሰክብ ወትፈፅን።
ወሐማቱ ለስምዖን ትፈፅን ወነገርዎ በእንቲኣሃ።
ወሐማት እመርዓታ ወመርዓትኒ እምሐማታ።
ወቦቱ ህየ ገነት ዐጸደ ሐምል።
ወወሀብዎ ይስተይ ወይነ ወሐሞተ ድሙረ።
ወሐሠሮሰ ያውዒ በእሳት ዘኢይጠፍእ።
እንዘ ትትአምኅኒ አንፈርዐፀ ዕጓል በውስተ ከርሥየ በፍሥሓ 
ወበሐሤት።
ወይከውነከ ትፍሥሕተ ወሐሤተ ወብዙኃን ይትፌሥሑ በልደቱ።
ወመኑ እምኔክሙ ዘቦ ገብር ሐረሳዊ።
አነ ውእቱ ሐረገ ወይን ዘጽድቅ።
ሐሩር ለመጺእ ከመ ዝ ይከውን ትብሉ።
ሐሪሰሂ ኢይክል ወስኢለሂ አኀፍር።
ወአብሕአቶ ውስተ ሠለስቱ መስፈርተ ሐሪጽ ወአብሕአ ኵሎ።
ወብየ ሐራ እለ ዘእኴንን።
ወፈነወ ሶቤሃ መስተራትዓተ ሐራ።
ወእምዝ ነሥእዎ መስተራትዓተ ሐራ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአስተጋብኡ ላዕሌሁ ኵሎ ሠርዌ ሐራ።
ወፀፈሩ ሐራ አክሊለ ዘሦክ ወአስተቀጸልዎ ዲበ ርእሱ።
ወፈነወ ንጉሥ ሶቤሃ መስተራትዓተ ሐራ።
ወአብእዎ ሐራ ውሳጤ ዐጸድ ኀበ ምኵናን።
ብዙኃን ሐራ ሰማይ እንዘ ይሴብሕዎ ለእግዚአብሔር።
ወተስእልዎ ሐራሂ ወይቤልዎ ንሕነኬ ምንተ ንግበር።
ወይሣለቁ ላዕሌሁ ሐራ ወይቀርቡ ወአምጽኡ ሎቱ ብኂአ ይስተይ።
ወጸፈሩ ሐራ አክሊለ ዘሦክ።
ወሐራሰ ሶበ ሰቀልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ነሥኡ አልባሲሁ።
ወረሰይዎ አርባዕተ ክፍለ ለለ አሐዱ እምሐራ።
ወከመ ዝ ገብሩ ሐራ።
ወሖሩ ሐራ ወሰበሩ ቊይጾ ለቀዳማዊ ወለካልኡኒ እለ ተሰቅሉ 
ምስሌሁ።
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16 ሐራ

John19:34
2 ሐራሁ Matt02:16

Matt22:7
3 ሐራዊ MK15:39

MK15:44
MK15:45

2 ሐሰ Matt16:22
Luke20:16

11 ሐሰት Matt05:33
Matt15:19
Matt19:18
Matt26:59

Matt26:60
MK10:19
MK14:55
MK14:57
Luke06:26
Luke18:20
John08:44

2 ሐሰተ MK14:57
John08:44

1 ሐሰዩ Luke06:1
2 ሐሳበ Matt02:16

Luke16:2
1 ሐሳዊ John08:44
1 ሐሳዌ John08:55
5 ሐሳውያነ Matt24:11

Matt24:24
Matt24:24
MK13:22
MK13:22

1 ሐሳውያን Matt07:15

1 ሐቀፎ Luke15:20
6 ሐቅለ MK01:13

MK01:35
MK06:33
MK16:12
Luke01:80
Luke09:10

አላ አሐዱ እምሐራ ረገዞ ገቦሁ ዘየማን በኲናት።
ወፈነወ ሐራሁ ወአዘዘ ይቅትሉ ኵሎ ሕፃናተ ዘቤተልሔም ወዘውስተ 
ኵሉ አድያሚሃ።
ወፈነወ ሐራሁ ይቅትልዎሙ ለእልክቱ ቀተልት።
ወርእዮ ሐራዊ ሊቀ ምእት ዘይቀውም መንጸረ።
ወጸውዖ ለሐራዊ ወይቤሎ ወድአኑ ሞተ።
ወአእሚሮ እምኀበ ሐራዊ ከመ ሞተ።
ሐሰ ለከ እግዚኦ ይኩን ላዕሌከ ዝንቱ።
ወሰሚዖሙ ቃሎ ይቤሉ ሐሰ ኢይከውን ከመ ዝ።
ኢትምሐሉ በሐሰት ባሕቱ አግብኡ መሐላክሙ ለእግዚአብሔር።
ዘውእቱ ቀቲል ወዝሙት ስርቅ ስምዕ በሐሰት።
ኢትዘሙ ኢትስርቅ ኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናት ወኵሉ ዐውድ ሰማዕተ 
ሐሰት።
ወመጽኡ ብዙኃን ሰማዕተ ሐሰት ወስእኑ።
ኢትኩን ስምዐ በሐሰት ኢትሂድ።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወኵሉ ዐውድ ሰማዕተ ሐሰት።
ወቦ ሰማዕተ ሐሰት እለ ተንሥኡ ወነበቡ ሐሰተ።
እስመ ከማሁ ረሰይዎሙ ለነቢያተ ሐሰት አበዊሆሙ።
ወኢትዘሙ ወኢትስርቅ ወኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
እስመ ሐሳዊ ውእቱ ወአቡሃ ለሐሰት።
ወቦ ሰማዕተ ሐሰት እለ ተንሥኡ ወነበቡ ሐሰተ።
ወሶበሂ ይነብብ ሐሰተ እምዚኣሁ ይነብብ።
ወመሐዉ አርዳኢሁ ሰዊተ ወሐሰዩ በእደዊሆሙ ወበልዑ።
በከመ ሐሳበ መዋዕል ዘተጠየቀ እምኀበ ሰብአ ሰገል።
እንከሰ አግብእ ሐሳበ ምግብናከ።
እስመ ሐሳዊ ውእቱ ወአቡሃ ለሐሰት።
ወእመሰ እቤ ኢየአምሮ እከውን ከማክሙ ሐሳዌ።
ወይትነሥኡ ብዙኃን ሐሳውያነ ነቢያት ወለብዙኃን ያስሕትዎሙ።
እስመ ይመጽኡ ሐሳውያነ መሲሕ ወሐሳውያነ ነቢያት።
እስመ ይመጽኡ ሐሳውያነ መሲሕ ወሐሳውያነ ነቢያት።
እስመ ይመጽኡ ሐሳውያነ መሲሕ ወሐሳውያነ ነቢያት።
እስመ ይመጽኡ ሐሳውያነ መሲሕ ወሐሳውያነ ነቢያት።
ተዐቀቡኬ እምሐሳውያን ነቢያት እለ ይመጽኡ ኀቤክሙ በአልባሰ 
አባግዕ።
ወሮጸ ወሐቀፎ ክሳዶ ወሰዐሞ።
ወነበረ ሐቅለ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወያሜክሮ ሰይጣን።
ወወፂኦ ሖረ ሐቅለ ወጸለየ በህየ።
ወሖሩ ሐቅለ በሐመር ባሕቲቶሙ።
እንዘ የሐውሩ ሐቅለ።
ወነበረ ሐቅለ እስከ አመ ያገይሥዎ ኀበ እስራኤል።
ወወፅኡ ሐቅለ ሀገር እንተ ስማ ቤተ ሳይዳ።
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2 ሐቅሉ Luke11:21
Luke11:22

7 ሐቅል MK06:35
MK15:21
Luke09:12
Luke11:6
Luke15:25
Luke23:26
John18:3

7 ሐቅየ Matt08:12
Matt13:42
Matt13:50
Matt22:13
Matt24:51
Matt25:30
Luke13:28

5 ሐቌሁ Matt03:4
MK01:6
Luke12:37
John13:4
John21:7

2 ሐቌከ John21:18
John21:18

1 ሐቌክሙ Luke12:35
2 ሐቤ Matt08:8

Matt08:13
1 ሐብል John02:15
1 ሐተትክዎ Luke23:14
5 ሐተቶ MK14:60

MK14:61
MK15:4
Luke23:3
Luke23:9

1 ሐነቆ MK04:7
8 ሐነጸ Matt07:24

Matt07:26
Matt21:33
MK12:1
Luke06:48
Luke06:49
Luke07:5

በንዋየ ሐቅሉ ዳኅን ኵሉ ጥሪቱ።
ወእመሰ ይመጽእ ዘይኄይሎ ይመውኦ ወይሰልቦ ንዋየ ሐቅሉ።
ሐቅል ውእቱ ዝ ብሔር ወሰዓቱኒ ወድአ መስየ።
ወዐበጡ አሐደ ኀላፌ ፍኖት ስምዖንሃ ቀሬናዌ እትወቶ እምሐቅል።
እስመ ሐቅል ውእቱ ኀበ ሀለውነ።
እስመ በጽሐኒ ማኅፈርየ እምሐቅል።
ወወልዱሰ ዘይልህቅ ሀለወ ውስተ ሐቅል።
ወሶበ ወሰድዎ አኀዝዎ ለስምዖን ቀሬናዊ እትወቶ እምሐቅል።
ወሖረ ህየ በመኀትወ ጽጕ ወበፓናት ወበንዋየ ሐቅል።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ውስተ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ወሑሩ ውስተ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ወቅናቱ ዘአዲም ውስተ ሐቌሁ።
ወቅናቱ ዘአዲም ውስተ ሐቌሁ።
አማን እብለክሙ ከመ ይቀንት ሐቌሁ።
ወነሥአ መክፌ ዘለንጽ ወቀነተ ሐቌሁ።
ነሥአ ዐራዘ ሰንዱነ ዘይትዐጸፍ ወቀነተ ውስተ ሐቌሁ።
አመ ወሬዛ አንተ ለሊከ ትቀንተ ሐቌከ።
ወአመሰ ልህቀ ታነሥእ እደዊከ ወባዕድ ያቀንተከ ሐቌከ።
ወይኩን ቅኑተ ሐቌክሙ ወኀትወ መኃትዊክሙ።
ወአውሥአ ሐቤ ምእት ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ሐቤ ምእት።
ወገብረ መቅሠፍተ ጥብጣቤ ዘሐብል።
ወናሁ አነ ሐተትክዎ በቅድሜክሙ።
ወተንሥአ ሊቀ ካህናት ወሐተቶ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወካዕበ ሐተቶ ሊቀ ካህናት ወይቤሎ።
ወሐተቶ ካዕበ ጲላጦስ ወይቤሎ አልቦኑ ዘትሰጠው።
ወሐተቶ ጲላጦስ ወተስእሎ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወሐተቶ በብዙኅ ነገር ወአልቦ ዘተሰጥዎ አሐተ ቃለ።
ወሐነቆ ሦክ ወኢፈርየ።
ይመስል ብእሴ ጠቢበ ዘሐነጸ ቤቶ ዲበ ኰኵሕ።
ይመስል ብእሴ አብደ ዘሐነጸ ቤቶ ዲበ ኆጻ።
ወገብረ ሎቱ ጸቈነ ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ።
ወሐነጸ ማኅፈደ ውስቴቱ።
ይመስል ብእሴ ጠቢበ ዘሐነጸ ቤቶ።
ይመስል ብእሴ ዘሐነጸ ቤቶ መልዕልተ ምድር ዘእንበለ መሠረት።
እስመ ያፈቅር ሕዝበነ ወምኵራበነኒ ውእቱ ሐነጸ ለነ።
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8 ሐነጸ

Luke20:9

4 ሐና Luke02:36
Luke03:2
John18:13
John18:24

3 ሐንካሰከ Matt05:31
Matt18:8
MK09:44

1 ሐንካሳ Matt11:5
1 ሐንካሳነ Matt15:30
3 ሐንካሳን Matt15:31

Matt21:14
John05:3

1 ሐካይ Luke19:22
1 ሐወስ Matt11:7
1 ሐወዞሙ Matt21:15
2 ሐወጸ Luke24:12

John20:5
1 ሐወጸት John20:11
1 ሐወጸነ Luke01:78
1 ሐወጸኒ Luke01:25
2 ሐወጽናከ Matt25:39

Matt25:44
1 ሐወጽክሙ Matt25:36
1 ሐወጽክሙኒ Matt25:43
5 ሐዊረ Matt02:22

MK07:22
MK16:2
Luke23:56

John04:6

3 ሐዊረክሙ Matt02:8
Matt10:7
Matt11:4 ሐዊረክሙ ዜንውዎ ለዮሐንስ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።

1 ሐዊራ MK16:10
3 ሐዊር Matt15:19

Luke09:51
Luke22:33

6 ሐዊሮሙ Matt18:31

ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወጐንደየ 
አቲወ።
ወሀለወት ሐና ነቢይት ወለተ ፋኑኤል እንተ እምነገደ አሴር።
ወአመ ሐና ወቀያፋ ሊቃነ ካህናት።
ወወሰድዎ ኀበ ሐና ቀዲሙ እስመ ሐሙሁ ውእቱ ለቀያፋ።
ወፈነዎ ሐና ኅሙዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት።
እስመ ይኄይሰከ ሐንካሰከ ትባእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እስመ ይኄይሰከ ትባእ ውስተ ሕይወት ሐንካሰከ ወፅዉሰከ።
ይኄይሰከ ሐንካሰከ ትባእ ውስተ ሕይወት።
ዕዉራን ይሬእዩ ሐንካሳን የሐውሩ።
ወአምጽኡ ምስሌሆሙ ሐንካሳነ ወዕዉራነ።
ከመ በሃማን ይትናገሩ ወሐንካሳን የሐውሩ ወዕዉራን ይሬእዩ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ዕዉራን ወሐንካሳን በቤተ መቅደስ ወአሕየዎሙ።
ወህየ ይሰክቡ ብዙኃን ድዉያን ዕዉራን ወሐንካሳን።
ወይቤሎ እግዚኡ በከመ ቃልከ እኴንነከ ገብር እኩይ ወሐካይ።
ምንትኑመ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርዐኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ሆሣዕና ለወልደ ዳዊት ኢሐወዞሙ አላ አንጐርጐሩ።
ወተንሥአ ጴጥሮስ ወሮጸ ኀበ መቃብር ወሐወጸ ወርእየ መዋጥሐ 
ባሕቲቶ ንቡረ።
ወሶበ ሐወጸ ርእየ መዋጥሐ ንቡረ ወኢቦአ ባሕቱ።
ወእንዘ ትበኪ ሐወጸት ውስተ መቃብር።
በሣህሉ ወበምሕረቱ ለአምላክነ ለዘሐወጸነ እምአርያም።
ከመ ዝኑ ረሰየኒ ሊተ እግዚአብሔር አመ ሐውጾ ሐወጸኒ።
ወድውየከኒ ወሐወጽናከ።
ወድውየከኒ ወኢሐወጽናከ።
ደወይኩ ወሐወጽክሙኒ።
ደወይኩ ወኢሐወጽክሙኒ።
ፈርሀ ሐዊረ ህየ።
ወሐዊረ ብእሲተ ብእሲ ወትዕግልት ወእከይ ወጕሕሉት ወጽልሑት።
ወሖራ ወአንግሃ ጥቀ ሐዊረ ኀበ መቃብር በእሑድ ሰንበት።
ወአተዋ ወአስተዳለዋ አፈዋተ ወኀደጋ በሰንበት ሐዊረ እስመ ከማሁ 
ሕጎሙ።
ወደኪሞ እግዚእ ኢየሱስ በሐዊረ ፍኖት ነበረ ህየ ኀበ ውእቱ ዐዘቅት።

ወይቤሎሙ ሐዊረክሙ ተሰአሉ ጥዩቀ በእንተ ውእቱ ሕፃን።
ወሐዊረክሙ ስብኩ እንዘ ትብሉ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።

ወይእቲ ሐዊራ ዜነወቶሙ ለእለ ምስሌሁ ሀለዉ ቀዲሙ።
ወፅርፈት ወሐዊር ኀበ ብእሲተ ብእሲ።
ወተፈጺሞ መዋዕለ ዕርገቱ አንጸረ ገጾ ለሐዊር ውስተ ኢየሩሳሌም።
ወይቤሎ እግዚኦ አንሰኬ ጥቡዕ ለሐዊር ምስሌከ ውስተ ኢየሩሳሌም።
ወሐዊሮሙ ነገርዎ ለእግዚኦሙ ኵሎ ዘገብረ።
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6 ሐዊሮሙ
Matt21:6
Luke09:52
Luke10:38
Luke19:32
Luke22:12

1 ሐዊሮትየ John14:28
1 ሐዊሮን Matt25:10
4 ሐዋርያ Matt10:2

John09:7
John13:16
John15:20

5 ሐዋርያተ MK03:14
Luke06:13
Luke09:52
Luke11:49
Luke14:31

1 ሐዋርያቲሁ Luke22:13

9 ሐዋርያት Matt23:34

Matt23:37
MK06:7
MK06:30
Luke09:1
Luke09:10
Luke13:34
Luke17:5
Luke24:10

1 ሐውዘ Luke08:14
1 ሐውጾ Luke01:25
3 ሐዘን Matt28:14

Luke22:45
John16:6

1 ሐዘንክሙ John16:20
1 ሐየውከ John05:14
2 ሐዩ Matt09:18

Matt09:21
2 ሐይቀ Matt15:29

MK05:21
7 ሐይቅ Matt13:1

Matt13:2
Matt13:48

ወሐዊሮሙ አርዳኢሁ ገብሩ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሐዊሮሙ ቦኡ ሀገረ ሳምር ከመ ያስተዳልዉ ሎቱ።
ወእምዝ ሐዊሮሙ ቦኡ አሐተ ሀገረ።
ወሐዊሮሙ እለ ተፈነዉ ረከቡ በከመ ይቤሎሙ።
ወሐዊሮሙ ረከቡ በከመ ይቤሎሙ ወአስተዳለዉ ፍሥሐ።
ሶበሰ ታፈቅሩኒ እምተፈሣሕክሙ በሐዊሮትየ ኀበ አብ።
ወሐዊሮን ይሣየጣ በጽሐ መርዓዊ።
ወለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ከመ ዝ አስማቲሆሙ።
ወይቤሎ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ ሰሊሆም ዘበትርጓሜሁ ሐዋርያ።
ወአልቦ ሐዋርያ ዘየዐቢ እምዘፈነዎ።
ወኢ ሐዋርያ እምዘፈነዎ።
ወኀረየ ዐሠርተ ወክልኤተ ወሰመዮሙ ሐዋርያተ።
ወኀረየ እምውስቴቶሙ ዐሠርተ ወክልኤተ ወሰመዮሙ ሐዋርያተ።
ወፈነወ ሐዋርያተ ቅድመ ገጹ።
ናሁ አነ እፌኑ ኀቤሆሙ ነቢያተ ወሐዋርያተ።
ይፌኑ ሐዋርያተ ትንብልና ኀቤሁ ወይዜንውዎ ሰላመ።
ወሶበ ኮነ ጊዜሁ ለድራር ረፈቀ እግዚእ ኢየሱስ ወዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ሐዋርያቲሁ ምስሌሁ።
ወበእንተ ዝ ናሁ አነ እፌኑ ኀቤክሙ ነቢያት ወሐዋርያት ወጠቢባን 
ወጸሐፍተ።
ወትዌግሮሙ ለሐዋርያት እለ ተፈነዉ ኀቤሃ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወፈነዎሙ በበ ክልኤቱ።
ወተጋብኡ ሐዋርያት ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወወሀቦሙ ኀይለ።
ወሶበ ተሠውጡ ሐዋርያት ነገርዎ ኵሎ ዘገብሩ።
ወትዌግርዮሙ ለሐዋርያት እለ ተፈነዉ ኀቤኪ።
ወይቤልዎ ሐዋርያት ለእግዚእነ ወስከነ ሃይማኖተ።
ወቢጾንሂ እለ ምስሌሆን ነገራሆሙ ዘንተ ለሐዋርያት።
ወኅሊና ብዕል ወትካዘ መንበርት ወሐውዘ ተድላ።
ከመ ዝኑ ረሰየኒ ሊተ እግዚአብሔር አመ ሐውጾ ሐወጸኒ።
ወናጸድቅ ነገረክሙ ወዘእንበለ ሐዘን ንሬስየክሙ።
ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ እምሐዘን።
ወባሕቱ እስመ ዘንተ ነገርኩክሙ ሐዘን መልአ ውስተ ልብክሙ።
ወአንትሙሰ ተሐዝኑ አላ ሐዘንክሙ ፍሥሓ ይከውነክሙ።
ናሁኬ ሐየውከ ዑቅ ኢተአብስ ዳግመ።
ወባሕቱ ነዐ አንብር እዴከ ላዕሌሃ ወተሐዩ።
እምከመ ገሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አሐዩ።
ወኀሊፎ እምህየ እግዚእ ኢየሱስ በጽሐ ኀበ ሐይቀ ባሕር ዘገሊላ።
ወተጋብኡ ብዙኅ ሰብእ ኀቤሁ በኀበ ሐይቀ ባሕር።
ነበረ መንገለ ሐይቅ ባሕር።
ወኵሉ ሰብእ ውስተ ሐይቅ ይቀውሙ።
ወሶበ መልአት አዕረግዋ ውስተ ሐይቅ።
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7 ሐይቅ

Matt14:24
Luke05:1
Luke05:2
John21:4

17 ሐይወ Matt08:13
Matt09:22
Matt12:13
Matt17:18
MK01:42
Luke07:10
Luke08:36
Luke15:24
Luke15:32
John04:50
John04:51
John04:52
John04:53
John05:9
John05:10
John05:13
John05:14

5 ሐይወት Matt15:28
MK03:5
MK05:29
Luke06:10
Luke08:47

1 ሐይዎ Matt08:13
1 ሐዮነ Luke13:9
1 ሐዲ Luke03:28
7 ሐዲሰ Matt09:17

Matt13:52
Matt26:29

MK14:25

Luke05:37
Luke22:17
John13:34

1 ሐዲሳተ MK16:17
18 ሐዲስ Matt09:17

Matt09:17
Matt26:28

ወርሑቅ እምሐይቅ መጠነ ዕሥራ ወኀምስቱ ምዕራፍ።
ወውእቱሰ ይቀውም መንገለ ሐይቅ ባሕረ ጌንሴሬጥ።
ወርእየ ክልኤተ አሕማረ ኀበ ውእቱ ሐይቅ።
ወጸቢሖ ይቀውም እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ሐይቅ።
ወሐይወ ወልዱ በይእቲ ሰዓት።
ወሐይወት ይእቲ ብእሲት ሶቤሃ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወሐይወት ሶቤሃ።
ወሐይወ ወልዱ በይእቲ ሰዓት።
ወሶበ ከመ ዝ ይቤሎ ሐይወ እምለምጹ ሶቤሃ።
ወአቲዎሙ እለ ተፈነዉ ረከብዎ ለገብሩ በዘሐይወ።
ወነገርዎሙ እለሂ ርእዩ ዘከመ ሐይወ ዘጋኔን።
እስመ ዝንቱ ወልድየ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
እስመ ዝንቱ እኁከ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር ወልድከሰ ሐይወ።
ወዜነውዎ ወይቤልዎ ወልድከሰ ሐይወ።
ወተስእሎሙ ሰዓታ እንተ ባቲ ሐይወ።
እንተ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ወልድከሰ ሐይወ።
ወሐይወ ሶቤሃ ውእቱ ብእሲ ወነሥአ ዐራቶ ወሖረ።
ወይቤልዎ አይሁድ ለዘሐይወ።
ወውእቱሰ ዘሐይወ ኢያእመረ መኑ ውእቱ ዘአሕየዎ።
ወእምዝ ረከቦ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ዘሐይወ።
ወሐይወት ወለታ እምይእቲ ሰዓት።
ወሰፍሐ እዴሁ ወሐይወት ወኮነት ከመ ካልእታ።
ከመ ሐይወት እምደዌሃ።
ወሰፍሐ ወሐይወት እዴሁ ወኮነት ከመ ካልእታ።
ወነገረት በቅድመ ኵሉ ሕዝብ ዘከመ ሐይወት ሶቤሃ።
ወገቢኦ መስፍን ውስተ ቤቱ ረከቦ ለቊልዔሁ ሐይዎ።
ወእመ አኮሰ ንገዝማ ለእመ ሐዮነ።
ወልደ ሜልኪ ወልደ ሐዲ ወልደ ዮሳ።
ወኢይወድዩ ወይነ ሐዲሰ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ይመስል ብእሴ በዓለ ቤት ዘያወፅእ እመዝገቡ ሐዲሰ ወብሉየ።
እስከ እንታክቲ ዕለት አመ እሰትዮ ሐዲሰ ምስሌክሙ በመንግሥተ 
አቡየ።
እስከ እንታክቲ ዕለት አመ እሰትዮ ሐዲሰ በመንግሥተ እግዚአብሔር።

ወአልቦ ዘይወዲ ወይነ ሐዲሰ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
እስከ አመ እሰትዮ ሐዲሰ በመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወእሁበክሙ ሐዲሰ ትእዛዘ ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ።
ወበካልእ ልሳን ይትናገሩ ሐዲሳተ።
ወባሕቱ ለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ ይወድይዎ።
ወባሕቱ ለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ ይወድይዎ።
ዝ ውእቱ ደምየ ዘሐዲስ ሥርዐት።
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18 ሐዲስ

Matt27:60
MK01:27
MK02:21
MK02:22
MK02:22
MK02:22
MK02:22
MK14:24
MK15:46
Luke05:36
Luke05:38
Luke05:38
Luke05:39
Luke22:19
John19:41

1 ሐድሶ John10:22
1 ሐጸዉ Matt19:12
1 ሐጸውዎሙ Matt19:12
1 ሐጽ MK10:25
1 ሐፀና Luke23:29
1 ሐፀናከ Luke11:27
1 ሐፉ Luke22:44

26 ሑሩ Matt08:18
Matt08:31 ወይቤሎሙ ሑሩ።
Matt09:13

Matt10:5
Matt10:6
Matt14:15
Matt14:16
Matt20:4
Matt20:7
Matt21:2
Matt22:9
Matt25:41
Matt26:18
Matt27:65
Matt28:19
MK06:38
MK11:2

ወቀበሮ ውስተ መቃብር ሐዲስ ዘሎቱ አውቀረ ውስተ ኰኵሕ።
ምንትኑ ዝንቱ ትምህርት ሐዲስ።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ጥቅበቱ ሐዲስ ለብሉይ ወያዐብዮ ለስጠቱ።
ወአልቦ ዘይወዲ ወይነ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
እስመ ያነቅዖ ወይን ሐዲስ ለዝቅ ብሉይ።
ወለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ።
ወለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ።
ወይቤሎሙ ዝ ውእቱ ደምየ ዘሐዲስ ሥርዐት።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ሐዲስ ዘአውቀረ ውስተ ኰኵሕ።
ወእመ አኮሰ ይሠጦ ሐዲስ ለብሉይ።
ወለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ ይወድይዎ።
ወለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ ይወድይዎ።
እስመ ይኄይስ ከራሚ እምሐዲስ።
ዝንቱ ጽዋዕ ዘሐዲስ ሥርዐት ደምየ ውእቱ።
ወውስተ ውእቱ ገነት ዝኅር ሐዲስ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።
ወኮነ በውእቱ መዋዕል ሐድሶ ሕንጸታ ለኢየሩሳሌም።
ወቦ ሕጽዋነ እለ ሐጸዉ ርእሶሙ።
ወቦ ሕጽዋን እለ ሐጸውዎሙ ሰብእ።
ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ቀፈረ ሐጽ።
ብፁዓት መካናት ወከርሥኒ እንተ ኢወለደት ወአጥባትኒ እለ ኢሐፀና።
ብፅዕት ከርሥ እንተ ጾረተከ ወአጥባት እለ ሐፀናከ።
ወፈርሀ ወአውተረ ጸልዮ ወኮነ ሐፉ ከመ ነፀፍፃፈ ደም ዘይወርድ 
ውስተ ምድር።
አዘዘ ከመ ይሑሩ ማዕዶተ ባሕር።

ሑሩ ወአእምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር 
እመሥዋዕተ።
ወአዘዞሙ እንዘ ይብል ፍኖተ አሕዛብ ኢትሑሩ።
ወሑሩ ባሕቱ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
ፈንዎሙ ለሕዝብ ከመ ይሑሩ ውስተ አህጉር።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አኮ መፍትው ይሑሩ ርኁባኒሆሙ።
ወሎሙኒ ይቤሎሙ ሑሩ አንትሙኒ ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ወይቤሎሙ ሑሩ አንትሙኒ ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ።
ሑሩኬ እንከ ውስተ መራሕብት ወአናቅጽ።
ሑሩ እምኔየ ርጉማን ውስተ እሳት ዘለዓለም።
ሑሩ ኀበ እገሌ ወበልዎ ለበዓለ ውእቱ ቤት።
ወሑሩ ወአጽንዑ መቃብሪሁ በከመ ተአምሩ።
ሑሩ ወመሀሩ ኵሎ አሕዛበ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ርእዩ ሚ መጠን ኅብስት ብክሙ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ውስተ ሀገር እንተ ቅድሜክሙ።
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26 ሑሩ

MK14:13

MK16:15
Luke07:22 ሑሩ ንግርዎ ለዮሐንስ ዘሰማዕክሙ ወዘርኢክሙ።
Luke10:3
Luke13:28
Luke13:32
Luke17:14
Luke19:30
Luke22:7

4 ሑሪ MK07:29
John04:16
John08:11
John20:17

4 ሑራ Matt25:9
Matt28:7
Matt28:10
MK16:7

42 ሑር Matt02:20

Matt04:10
Matt05:24
Matt05:41
Matt08:4
Matt08:9
Matt08:13
Matt08:21
Matt09:5
Matt16:23
Matt17:27
Matt18:15
Matt19:21
Matt20:14
Matt21:28
MK01:44
MK02:9
MK05:19
MK08:33
MK10:21
MK10:52
Luke04:8
Luke05:8

ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ ወትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።

ወይቤሎሙ ሑሩ ውስተ ኵሉ ዓለም።

ሑሩ ናሁ አነ እፌንወክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኵላት።
ወሑሩ ውስተ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ወይቤሎሙ ሑሩ በልዋ ለዛቲ ቊንጽል።
ወርእዮሙ ወይቤሎሙ ሑሩ ኀበ ካህን ወአፍትኑ ርእሰክሙ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ።
ሑሩ ወአስተዳልዉ ለነ ፍሥሐ ዘንበልዕ።
ወይቤላ በእንተ ዝ ቃልኪ ሑሪ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ሑሪኬ ጸውዒ ምተኪ ወንዒ ዝየ።
ሑሪ እትዊ በሰላም ወእምዝ ዳግመ ኢተአብሲ።
ወሑሪ ባሕቱ ኀበ አኀውየ።
አላ ሑራ እምኀበ እለ ይሠይጡ ወተሣየጣ ለክን።
ወፍጡነ ሑራ ንግራሆሙ ለአርዳኢሁ።
ኢትፍርሃ ሑራ ንግራሆሙ ለአኀውየ።
ወባሕቱ ሑራ ንግራሆሙ ለአርዳኢሁ ወለጴጥሮስ።
ወሑር ውስተ ምድረ እስራኤል እስመ ሞቱ እለ የኀሥሥዎ ለነፍሰ ዝ 
ሕፃን።
ወእምዝ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን።
ወሑር ቅድመ ተኳነን ምስለ እኁከ።
ሑር ምስሌሁ ክልኤተ ምዕራፈ።
ወባሕቱ ሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ሑርኬ ይኩንከ በከመ ተአመንከ።
እግዚኦ አብሐኒ ቅድመ እሑር ወእቅብሮ ለአቡየ።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር ቤተከ።
ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን እስመ ኮንከ ማዕቀፍየ።
ወባሕቱ ከመ ኢያንጐርጕሩ ሑር ውስተ ባሕር ወደይ መቃጥነ።
ሑር ወገሥጾ በባሕቲትከ በባሕቲቱ አንተ ወውእቱ።
እመሰ ትፈቅድ ፍጹመ ትኩን ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ።
ንሣእ ዘይረክበከ ወሑር።
ወይቤሎ ለቀዳማዊ ወልድየ ሑር።
ወሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን ወአብእ መባአከ በእንተ ዘነጻሕከ።
ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር በእገሪከ።
ሑር ቤተከ ኀበ እሊኣከ።
ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን እስመ ኢትኄሊ ዘእግዚአብሔር።
ሑር ሢጥ ኵሎ ዘብከ ወሀብ ለነዳያን።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን።
ኅድገኒ እግዚኦ ወሑር እምኔየ እስመ ብእሲ ኃጥእ አነ።
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42 ሑር

Luke05:14
Luke05:23
Luke07:8
Luke08:38
Luke09:60
Luke10:37

Luke13:31
Luke14:21
Luke14:23
Luke17:19
Luke18:22
John04:50
John05:8
John05:11
John05:12
John07:3
John09:7
John09:11
John09:24

1 ሕለት John19:29

5 ሕልም Matt01:20
Matt02:12
Matt02:13

Matt02:19

Matt02:22
1 ሕልምየ Matt27:19
1 ሕመሜ MK07:22
6 ሕሙማነ Matt04:24

Matt09:35
Matt10:1
Matt14:35
Luke04:40
Luke09:2

5 ሕሙማን Matt09:12
Matt19:2
MK01:34
MK02:17
MK03:10

ሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ሑር ወእቱ ቤተከ ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር።
ወአንተሰ ሑር ወስብክ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይቤሎ ዘገብረ ምሕረተ ላዕሌሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑርኬ 
አንተኒ ግበር ከማሁ ወተሐዩ።
ሑር እም ዝየ እስመ ሄሮድስ ይፈቅድ ይቅትልከ።
ሑር ፍጡነ ውስተ መራሕብት ወውስተ አስኳተ ሀገር።
ሑር ፍጡነ ውስተ ፍናው ወውስተ ጥቅመ ሀገር ወበግብር።
ወይቤሎ ተንሥእ ወሑር ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
አሐቲ ተርፈተከ ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ ንዋየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር ወልድከሰ ሐይወ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር።
ዘአሕየወኒ ውእቱ ይቤለኒ ጹር ዐራተከ ወሑር።
መኑ ውእቱ ብእሲሁ ዘይቤለከ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።
ወሑር ብሔረ ይሁዳ።
ወይቤሎ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ ሰሊሆም ዘበትርጓሜሁ ሐዋርያ።
ወቀብዐኒ አዕይንትየ ወይቤለኒ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ ሰሊሆም።
ሑር ሀብ ስብሐተ ለእግዚአብሔር።
ወአሰሩ በቈጽለ ሁስጱ ዲበ ሕለት ወአስተርከቡ ውስተ አፉሁ 
ወዐጸሩ።
ወእንዘ ዘንተ ይኄሊ ናሁ አስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር በሕልም።
ወነገሮሙ በሕልም ከመ ኢይግብኡ ኀበ ሄሮድስ።
ወእምድኅረ ኀለፉ እሉ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ 
በሕልም ለዮሴፍ።
ወመዊቶ ሄሮድስ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ በሕልም 
ለዮሴፍ በብሔረ ግብጽ።
ወአስተርአዮ ካዕበ በሕልም።
እስመ ብዙኀ ሐመምኩ በዛቲ ሌሊት በሕልምየ በእንቲኣሁ።
ወምርዓት ወፅርፈት ወትዕቢት ወሕመሜ ዐይን ወእበድ።
ወኵሎ ሕሙማነ ዘለለ ዚኣሁ ሕማሞሙ።
ወይፌውስ ኵሎ ድዉያነ ወኵሎ ሕሙማነ ዘውስተ ሕዝብ።
ከመ ያውፅእዎሙ ወይፈውሱ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ።
ወአምጽኡ ሎቱ ኵሎ ሕሙማነ።
አምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ ደዌ ዘዘ ዚኣሁ።
ወይፈውሱ ድዉያነ ወኵሎሙ ሕሙማነ።
ሕሙማን ይፈቅድዎ ለዐቃቤ ሥራይ ወአኮ ጥዑያን።
ወተለውዎ ብዙኃን ሕሙማን ወፈወሶሙ በህየ።
ወፈወሶሙ ለብዙኃን ድዉያን ወሕሙማን።
ሕሙማን ይፈቅድዎ ለዐቃቤ ሥራይ።
ከመ ይግስስዎ ኵሎሙ ሕሙማን።
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5 ሕሙማን

Luke05:31
4 ሕማመ Matt04:23

Matt08:17
Luke16:20
John16:33

2 ሕማማ Luke01:48
John16:21

7 ሕማም Matt02:18
Matt24:8
Matt24:21
MK13:19
MK13:24
Luke13:2
Luke16:28

2 ሕማምየ Luke22:14
Luke22:28

2 ሕማሞሙ Matt04:24
Luke07:21

1 ሕማሞን Matt24:29
1 ሕምዘ MK16:18
1 ሕሡር Matt05:22
2 ሕርመተ MK07:4

John04:9

1 ሕርመታ Matt05:18
8 ሕቀ Matt04:21

Matt26:39
Matt26:73
MK01:19
MK02:1
MK06:31
MK14:35
Luke05:3

2 ሕቁ MK07:3
MK14:65

3 ሕቅ MK14:70
Luke22:58
John06:7

1 ሕብል Matt26:4
1 ሕንጸታ John10:22
1 ሕንጻሁ Matt24:1

ሕሙማን ይፈቅድዎ ለዐቃቤ ሥራይ ወአኮ ጥዑያን።
ወይፌውስ ኵሎ ደዌ ወኵሎ ሕማመ ዘውስተ ሕዝብ።
ውእቱ ነሥአ ደዌነ ወጾረ ሕማመነ።
ግዱፍ ውስተ ዴዴሁ ለባዕል እንዘ ይደዊ በሕማመ ቊስል።
ወበዓለምሰ ሀለወክሙ ሕማመ ትርከቡ።
እስመ ርእየ ሕማማ ለአመቱ።
ወእምከመ ወለደት ዕጓለ ኢትዜከሮ እንከ ለሕማማ በእንተ ፍሥሓሃ።
ቃል በራማ ተሰምዐ ብካይ ወገዓር ወሰቆቃው ወሕማም ብዙኅ።
ወዝንቱ ኵሉ ቀዳሚሁ ለሕማም።
እስመ ይከውን ይእተ አሚረ ዐቢይ ሕማም ወምንዳቤ።
እስመ ይከውን ይእተ አሚረ ዐቢይ ሕማም።
ወባሕቱ ይእተ አሚረ ምስለ ዝ ኵሉ ሕማም።
እስመ ዛቲ ሕማም ረከበቶሙ።
ወይስምዑ ወኢይምጽኡ እሙንቱሂ ውስተ ዛቲ ብሔረ ሕማም።
ዘእንበለ ይብጽሐኒ ሕማምየ።
ወአንትሙሰ ባሕቱ እለ በእንቲኣየ ተዐገሥክሙ ምስሌየ በሕማምየ።
ወኵሎ ሕሙማነ ዘለለ ዚኣሁ ሕማሞሙ።
ወእምሕማሞሙ ወእምአጋንንት እኩያን።
ወእምድኅረ ሕማሞን ለእማንቱ መዋዕል።
ወአልቦ ዘየሐሥሞሙ ወዘሂ ይቀትል ለእመ ሕምዘ።
ወዘሂ ይቤሎ ለእኁሁ ሕሡር ዘፀርቅ ረስሐ ወይትኴነን በዐውድ።
ወባዕደኒ ብዙኀ ሕርመተ ይትዐቀቡ።
እስመ ኢየኀብሩ ሕርመተ አይሁድ ምስለ ሳምራውያን ወኢይትሐወሱ 
ወኢይዴመሩ።
የውጣ እንተ አሐቲ ሕርመታ ወአሐቲ ቅርፀታ።
ወዐዲዎ ሕቀ እምህየ ርእየ ካልኣነ ክልኤተ አኀወ።
ወተአተተ ሕቀ እምኔሆሙ ወሰገደ በገጹ።
ወጐንደየ ሕቀ መጽኡ እለ ይቀውሙ ወይቤልዎ ለጴጥሮስ።
ወኀሊፎ እምህየ ሕቀ።
ወቦአ ካዕበ ሀገረ ቅፍርናሆም ወጐንድዮ ሕቀ።
ወይቤሎሙ ንዑ ንፃእ ገዳመ ባሕቲተነ ወታዕርፉ ሕቀ።
ወእምዝ ተአተተ ሕቀ ወሰገደ ውስተ ምድር።
ወይቤሎ ከመ ያርሕቃ ሕቀ እምነ ምድር።
ለእመ በሕቁ ኢተኀፅቡ እደዊሆሙ ኢይበልዑ እክለ።
ወኮኑ ወዓልት ይጸፍዕዎ በሕቁ።
ወእምድኅረ ሕቅ ካዕበ ይበልዎ ለጴጥሮስ እለ ይቀውሙ።
ወእምድኅረ ሕቅ ርእዮ ካልእ ወይቤሎ አንተሂ እምኔሆሙ አንተ።
ከመ ይንሥኡ በበ ሕቅ ለለ አሐዱ እምኔሆሙ።
ወተማከሩ ከመ በሕብል የአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቅትልዎ።
ወኮነ በውእቱ መዋዕል ሐድሶ ሕንጸታ ለኢየሩሳሌም።
ወቀርቡ አርዳኢሁ ወአርአይዎ ንድቀ ሕንጻሁ ለቤተ መቅደስ።
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1 ሕዋር John10:23
1 ሕዋራት John05:2
1 ሕዋየ Matt16:2
1 ሕውሰ John19:39
1 ሕዙናን Luke04:19
2 ሕዝቅያስ Matt01:9

Matt01:10
5 ሕዝበ Matt19:28

Luke01:17
Luke01:68
Luke06:17
Luke22:30

2 ሕዝበነ Luke07:5
John11:48

3 ሕዝቡ Matt01:21
Luke07:16
Luke17:18

136 ሕዝብ Matt02:4
Matt04:16
Matt04:23
Matt09:8
Matt09:35
Matt12:18
Matt12:47
Matt13:10
Matt13:15
Matt14:5
Matt14:15
Matt14:19
Matt15:8
Matt15:10
Matt15:32
Matt15:33
Matt15:35
Matt15:36
Matt17:14
Matt20:19
Matt21:8
Matt21:9
Matt21:11
Matt21:23

ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ በቤተ መቅደስ በሕዋረ ሰሎሞን።
ወይእቲ ቀላየ አባግዕ ወባቲ ኀምስቱ ሕዋራት።
እምከመ መስየ ወኮነ ሕዋየ ትብሉ ጽሕወ ብሔር።
ወአምጽአ ምእተ ልጥረ ከርቤ ወዓልወ ሕውሰ በዘቦቱ ይቀብርዎ።
ወእስብክ ሎሙ ግዕዛነ ለፂዉዋን ወአስተፍሥሖሙ ለሕዙናን።
ወአካዝኒ ወለደ ሕዝቅያስሃ።
ወሕዝቅያስኒ ወለደ ምናሴሃ።
ወትኴንኑ ዐሠርተ ወክልኤተ ሕዝበ እስራኤል።
ከመ ይሥራዕ ሕገ ወሕዝበ ዘድልው ለእግዚአብሔር።
ወገብረ መድኀኒተ ለሕዝበ ዚኣሁ።
ወብዙኃን ሰብእ እምአርዳኢሁኒ ወብዙኃን ጥቀ እምሕዝበ።
ወትነብሩ ዲበ መናብርት ወትኴንኑ ዐሠርተ ወክልኤተ ሕዝበ 
እስራኤል።
እስመ ያፈቅር ሕዝበነ ወምኵራበነኒ ውእቱ ሐነጸ ለነ።
ወይመጽኡ ሰብአ ሮሜ ወይነሥኡነ ብሔረነ ወሕዝበነኒ።
እስመ ውእቱ ያድኅኖሙ ለሕዝቡ እምኀጢአቲሆሙ።
ወተሣሀሎሙ እግዚአብሔር ለሕዝቡ።
ዘእንበለ ዝንቱ ዘካልእ ሕዝቡ።
ወአስተጋብኦሙ ሄሮድስ ለኵሎሙ ሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍተ ሕዝብ።
ሕዝብ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ርእየ ብርሃነ ዐቢየ።
ወይፌውስ ኵሎ ደዌ ወኵሎ ሕማመ ዘውስተ ሕዝብ።
ወርእዮሙ ሕዝብ አንከሩ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ወይፌውስ ኵሎ ድዉያነ ወኵሎ ሕሙማነ ዘውስተ ሕዝብ።
ወኵነኔየ ለሕዝብ ይነግር።
ወእንዘ ይነግሮሙ ለሕዝብ ናሁ እሙ ወአኀዊሁ ይቀውሙ አፍኣ።
በእንተ ምንት በአምሳል ትትናገሮሙ ለሕዝብ።
እስመ ገዝፈ ልቡ ለዝ ሕዝብ።
ወእንዘ ይፈቅድ ይቅትሎ ይፈርሆሙ ለሕዝብ።
ፈንዎሙ ለሕዝብ ከመ ይሑሩ ውስተ አህጉር።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሕዝብ።
ዝ ሕዝብ በከናፍሪሆሙ ያከብሩኒ።
ወጸውዖሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ስምዑ ወለብዉ።
ያምሕሩኒ እሉ ሕዝብ እስመ ናሁ ሠሉስ መዋዕለ እምዘበልዑ እክለ።
ኅብስት ዘያጸግብ ለዘመጠነ ዝ ሕዝብ።
ወአዘዞሙ ለሕዝብ ይርፍቁ ዲበ ምድር።
ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሕዝብ።
ወበጺሖ ኀበ ሕዝብ ይቤሎሙ።
ወይሜጥውዎ ለሕዝብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ ወይቀሥፍዎ።
ወዘይበዝኁ ሕዝብ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
ወሕዝብሰ እለ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይጸርሑ ወይብሉ።
ወይቤሉ ሕዝብ ዝ ውእቱ ኢየሱስ ነቢይ ዘእምናዝሬት ዘገሊላ።
መጽኡ ኀቤሁ ሊቃነ ካህናት ወመላህቅተ ሕዝብ።
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Matt21:26
Matt21:46
Matt22:33
Matt23:1
Matt24:7
Matt24:7
Matt26:3
Matt26:5
Matt26:47
Matt26:55
Matt27:1
Matt27:3
Matt27:12
Matt27:15
Matt27:17
Matt27:20
Matt27:24
Matt27:25
Matt27:64
MK01:37
MK02:13
MK04:36
MK06:45
MK07:6
MK07:14
MK07:17
MK08:4
MK08:34
MK09:16
MK10:1
MK11:18
MK11:32
MK12:12
MK12:39
MK13:8
MK13:8
MK14:2
MK15:1
MK15:8
MK15:11
MK15:15

ወእመሂ ንብሎ እምሰብእ ንፈርሆሙ ለሕዝብ።
ወእንዘ ይፈቅዱ የአኀዝዎ ፈርህዎሙ ለሕዝብ።
ወሰሚዖሙ ሕዝብ አንከሩ ምህሮቶ።
ወእምዝ ነገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለሕዝብ።
ወይትነሥኡ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ላዕለ ነገሥት።
ወይትነሥኡ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ላዕለ ነገሥት።
ወእምዝ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ከመ ኢይኩን ሀከክ በውስተ ሕዝብ።
እምኀቤሆሙ ለሊቃነ ካህናት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለሕዝብ ሶቤሃ።
ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወረበናተ ሕዝብ።
ዘነሥአ እምኀበ ሊቃነ ካህናት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወእንዘ ያስተዋድይዎ ሊቃነ ካህናት ወሊቃውንተ ሕዝብ።
አሐደ ለሕዝብ እምነ ሙቁሓን ዘፈቀዱ።
ወእንዘ ጉቡኣን እሙንቱ ይቤሎሙ ጲላጦስ ለሕዝብ።
ወሊቃነ ካህናትሰ ወረበናት ኄጥዎሙ ለሕዝብ ወኦሆ አበልዎሙ።
ነሥአ ማየ ወተኀፅበ እዴሁ በቅድሜሆሙ ለሕዝብ።
ወአውሥኡ ወይቤሉ ኵሎሙ ሕዝብ።
ወኢይበሉ ለሕዝብ ተንሥአ እምዉታን።
ወሶበ ረከብዎ ይቤልዎ እንጋ ኵሉ ሕዝብ የኀሥሡከ።
ወሖሩ ኀቤሁ ኵሉ ሕዝብ ወመሀሮሙ።
ወኀደጎሙ ለሕዝብ ወነሥእዎ በሐመር።
ወይቅድምዎ ማዕዶተ ቤተ ሳይዳ እስከ ሶበ ይሥዕሮሙ ለሕዝብ።
ዝንቱ ሕዝብ በከናፍሪሆሙ ያከብሩኒ።
ወጸውዖሙ ካዕበ ለሕዝብ ወይቤሎሙ።
ወበዊኦ ቤተ እምኀበ ሕዝብ ተስእልዎ አርዳኢሁ ዘንተ አምሳለ።
ኅብስተ ለኵሉ ዝንቱ ሕዝብ።
ወጸውዖሙ ለሕዝብ ምስለ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ አሐዱ እምውስተ ሕዝብ ወይቤሎ።
ወሖሩ ካዕበ ምስሌሁ ሕዝብ ወመሀሮሙ በከመ ያለምድ።
ወፈርህዎ እስመ ኵሉ ሕዝብ ያነክሩ ምህሮቶ።
ወለእመኒ ንብሎ እምሰብእ ንፈርሆሙ ለሕዝብ።
ወፈቀዱ የአኀዝዎ ወፈርህዎሙ ለሕዝብ።
ወኵሉ ሕዝብ ሠናየ ያጸምእዎ ወይቤሎሙ።
ወይትነሣእ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ዲበ ነገሥት።
ወይትነሣእ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ዲበ ነገሥት።
ወይቤሉ አኮ በበዓል ከመ ኢይትሀወኩ ሕዝብ።
ወጸሐፍተ ሕዝብ ወኵሉ ዐውድ።
ወዐርጉ ሕዝብ ወከልሑ ወሰአሉ ይግበር ሎሙ በከመ ያለምድ።
ወሊቃነ ካህናትሰ ሆክዎሙ ለሕዝብ።
ወመከረ ጲላጦስ ይግበር ፈቃዶሙ ለሕዝብ።
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Luke01:10

Luke01:21
Luke03:7 ወይቤሎሙ ዮሐንስ ለሕዝብ እለ መጽኡ ኀቤሁ።
Luke03:10
Luke03:15
Luke03:18
Luke03:21
Luke04:42
Luke05:3
Luke07:1
Luke07:9
Luke07:11
Luke07:24 አኀዘ ይበሎሙ ለሕዝብ በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ።
Luke07:29
Luke08:4
Luke08:40
Luke08:47
Luke09:11
Luke09:13
Luke09:37
Luke09:38
Luke11:54
Luke12:13
Luke12:51
Luke12:54

Luke13:14

Luke13:17
Luke18:43
Luke19:39
Luke19:47
Luke19:48
Luke20:1

Luke20:6
Luke20:9
Luke20:19

Luke20:26
Luke20:44
Luke21:10

ወኵሎሙ ሕዝብ ሀለዉ በምልኦሙ ይጼልዩ በአፍኣ በጊዜ ሰዓተ 
ዕጣን።
ወሀለዉ ሕዝብሰ ይጼልዩ ወይጸንሕዎ ለዘካርያስ።

ወተስእልዎ ሕዝብ ወይቤልዎ ምንተ ንግበር።
ወኀለዩ ኵሉ ሕዝብ በልቦሙ።
ወቦ ባዕድኒ ብዙኀ ዘመሀሮሙ ለሕዝብ ወገሠጾሙ።
ወእምድኅረ ተጠምቁ ኵሉ ሕዝብ ተጠምቀ እግዚእ ኢየሱስኒ።
ወኀሠሥዎ ሕዝብ ወሖሩ ኀቤሁ።
ወነበረ ውስተ ሐመር ወመሀሮሙ ለሕዝብ።
ወፈጺሞ ነጊሮቶሙ ቃሎ ለሕዝብ ቦአ ቅፍርናሆም።
ይቤሎሙ ለሕዝብ እለ ተለውዎ።
ወሖሩ ምስሌሁ አርዳኢሁ ወሕዝብኒ ብዙኅ።

ወሰሚዖሙ ኵሎሙ ሕዝብ ወመጸብሓን አጽደቅዎ ለእግዚአብሔር።
ወእንዘ ያጸምእዎ ኵሉ ሕዝብ።
ወሶበ ተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ተቀበልዎ ሕዝብ ኅቡረ።
ወነገረት በቅድመ ኵሉ ሕዝብ ዘከመ ሐይወት ሶቤሃ።
ወአእሚሮሙ ሕዝብ ተለውዎ።
እመ ኢሖርነ ንሣየጥ መብልዐ ለኵሉ ዝንቱ ሕዝብ።
ወተቀበልዎ ሕዝብ ብዙኃን።
ወዐውየወ አሐዱ ብእሲ በማእከለ ሕዝብ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ዘንተ በቅድመ ኵሉ ሕዝብ።
ወይቤሎ አሐዱ እምሕዝብ።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ ይመስለክሙኑ ሰላመ ዘአምጻእኩ ለምድር።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለሕዝብ ሶበ ትሬእዩ ደመና ዘይዴምን መንገለ 
ዐረብ።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ አኮኑ ሰዱስ መዋዕል ውእቱ በዘትገብሩ 
ግብረክሙ።
ወተፈሥሑ ኵሉ ሕዝብ በእንተ ኵሉ መንክር ዘይትገበር እምኔሁ።
ወርእዮሙ ኵሉ ሕዝብ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር።
ወቦ እምፈሪሳውያን እለ ይቤልዎ በማእከለ ሕዝብ።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ በዘይቀትልዎ።
ወኀጥኡ ዘይሬስይዎ እስመ ኵሎሙ ሕዝብ ይሰቀሉ በአጽምኦቱ።
ወእምዝ አሐተ ዕለተ እንዘ ይሜህሮሙ ለሕዝብ በምኵራብ 
ወይነግሮሙ።
ወእመሂ ንብሎ እምሰብእ ይዌግሩነ ኵሎ ሕዝብ።
ወአኀዘ ይመስል ሎሙ ለሕዝብ ዘንተ ምሳሌ ወይቤሎሙ።
ወፈርህዎሙ ለሕዝብ እስመ አእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ መሰለ ከመ 
ዝ።
ወስእንዎ አስሕቶቶ በቃሉ በቅድመ ኵሉ ሕዝብ።
ወእንዘ ኵሎሙ ሕዝብ ይሰምዑ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ ይትነሥኡ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ዲበ ነገሥት።
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Luke21:10
Luke21:23

Luke21:37
Luke22:2

Luke22:47
Luke22:66
Luke23:4
Luke23:5

Luke23:13
Luke23:14
Luke23:27
Luke23:35
Luke23:48

John06:14
John07:12
John07:12
John07:20
John07:32
John07:40
John07:43
John07:49
John08:2
John11:47
John11:50
John11:50
John11:51

John11:52
John12:17
John12:18
John12:29
John12:34
John12:42
John18:14

1 ሕዝብነ Luke23:2

3 ሕዝብከ Luke02:31
Luke02:32
John18:35

ወይቤሎሙ ይትነሥኡ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ዲበ ነገሥት።
እስመ ይከውን ዐቢይ ምንዳቤ ዲበ ምድር ወመቅሠፍት ዲበ ዝንቱ 
ሕዝብ።
ወኵሉ ሕዝብ ይገይሡ ኀቤሁ ውስተ ምኵራብ ያጽምእዎ ቃሎ።
ወየኀሥሡ ሎቱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት በዘይቀትልዎ ወኮኑ 
ይፍርህዎሙ ለሕዝብ።
ወእንዘ ዘንተ ይብሎሙ በጽሑ ሕዝብ።
ወጸቢሖ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለሊቃነ ካህናት ወለሕዝብ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ የሀውኮሙ ለሕዝብ ወይሜህር በኵሉ ይሁዳ እኂዞ 
እምገሊላ እስከ ዝየ።
ወጸውዖሙ ጲላጦስ ለሊቃነ ካህናት ወለመኳንንተ ሕዝብ።
ወይቤሎሙ አምጻእክምዎ ኀቤየ ለዝንቱ ብእሲ ከመ ዐላዌ ሕዝብ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሕዝብ ወአንስትኒ ይበክያሁ ወያስቆቅዋሁ።
ወይቀውሙ ሕዝብ ወይሬእዩ ወመላእክትኒ ይዘነጕጕዎ ወይብልዎ።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሶበ ርእዩ ዘኮነ ጐድኡ እንግድዓቲሆሙ ወተሠውጡ 
ወአተዉ አብያቲሆሙ።
ወርእዮሙ ሕዝብ ዘገብረ ተኣምረ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሉ።
ወብዙኀ አንጐርጐሩ ሕዝብ በእንቲኣሁ።
ወካልኣነ ይቤሉ አልቦ አላ ያስሕቶሙ ለሕዝብ።
ወአውሥኡ ሕዝብ ወይቤልዎ።
ወሰምዑ ፈሪሳውያን ከመ አንጐርጐሩ ሕዝብ በእንቲኣሁ።
ወብዙኃን እምሕዝብ ሰሚዖሙ ዘንተ ነገረ ይቤሉ።
ወተናፈቁ ሕዝብ በበይናቲሆሙ በእንቲኣሁ።
ዘእንበለ እሉ ጊጉያን ሕዝብ እለ ኢየአምሩ ኦሪተ።
ወተጋብኡ ኵሉ ሕዝብ ኀቤሁ።
ወአስተጋብእዎሙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ለሕዝብ ወይቤልዎሙ።
ይኄይሰነ አሐደ ብእሴ ንቅትል ወይሙት ህየንተ ሕዝብ።
እምይትሀጐል ኵሉ ሕዝብ።
ተነበየ ዘንተ እስመ ሀለዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ይሙት በእንተ ኵሉ 
ሕዝብ።
ወአኮ በእንተ ሕዝብ ባሕቲቶሙ።
ወሰማዕተ ኮንዎ እሙንቱ ሕዝብ እለ ሀለዉ ምስሌሁ።
ወበእንተ ዝንቱ ወፅኡ ኵሉ ሕዝብ ይትቀበልዎ።
ወሕዝብሰ እለ ይቀውሙ ወይሰምዑ ይቤሉ ነጐድጓድ ውእቱ።
ወአውሥእዎ ሕዝብ ወይቤልዎ።
ወቦ ብዙኃን እመላእክተ ሕዝብ እለ አምኑ ቦቱ።
ይኄይስ ይሙት አሐዱ ብእሲ እምይትሀጐል ኵሉ ሕዝብ።
ወአኀዙ ያስተዋድይዎ ወይቤሉ ረከብናሁ ለዝንቱ እንዘ ያዐልዎሙ 
ለሕዝብነ።
ዘአስተዳሎከ ቅድመ ኵሉ ሕዝብከ።
ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል።
አኮኑ ሕዝብከ ወሊቃነ ካህናት አግብኡከ ኀቤየ ምንተኑ እግበርከ።
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1 ሕዝብየ Matt02:6
2 ሕየወ Matt09:22

Matt14:14
1 ሕየዊ MK05:34
1 ሕያወ Matt27:63
4 ሕያዋን Matt22:32

MK12:28
Luke20:38
Luke20:38

104 ሕያው Matt08:20
Matt08:29
Matt09:6
Matt10:23
Matt11:19
Matt12:8
Matt12:32
Matt12:41
Matt13:37

Matt13:41
Matt16:13
Matt16:16
Matt16:27

Matt16:28
Matt17:9
Matt17:12
Matt17:22
Matt18:11
Matt19:28

Matt20:18
Matt20:28
Matt24:27
Matt24:30

Matt24:30
Matt24:37
Matt24:39
Matt24:44
Matt25:13
Matt25:31

እስመ እምኔኪ ይወፅእ ንጉሥ ዘይርዕዮሙ ለሕዝብየ እስራኤል።
ተአመኒ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
ወምሕሮሙ ወአሕየወ ድዉያኒሆሙ።
እትዊ በሰላም ወሕየዊ እምደዌኪ።
አመ ሕያወ ውእቱ አመ ሣልስት ዕለት እትነሣእ።
ኢኮነኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
ኢኮንኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
ኢኮነኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
እስመ ኵሎሙ ሕያዋን እሙንቱ በኀቤሁ።
ወለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያሰምክ ርእሶ።
ምንት ብነ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስከ ሶበ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እንዘ ይበልዕ ወይሰቲ።
እስመ እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ ሎቱ።
ከማሁ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘይዘርዕሰ ሠናየ ዘርዐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው 
ውእቱ።
ይፌንዎሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ለመላእክቲሁ።
መነ ይብለኒ ሰብእ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይምጻእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ 
መላእክቲሁ።
እስከ አመ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው በስብሐተ አቡሁ።
እስከ አመ ይትነሣእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እምዉታን።
ወከማሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ሀለዎ ይሕምም እምኔሆሙ።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ያግብእዎ ውስተ እደ ሰብእ።
እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
አመ ዳግም ልደት አመ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ዲበ መንበረ 
ስብሐቲሁ።
ወይኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ይትለአክዎ።
ከማሁኬ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይእተ አሚረ ያስተርኢ ተኣምሪሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው 
በሰማይ።
ሶበ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁኬ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እንተ ባቲ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወአመ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው በስብሐቲሁ።
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104 ሕያው

Matt26:2
Matt26:24
Matt26:24

Matt26:45

Matt26:63
Matt26:64
MK01:1
MK02:10
MK02:28
MK03:28

MK05:7
MK07:8
MK08:31
MK08:33
MK08:38
MK09:8
MK09:11
MK09:31
MK10:33
MK10:45
MK13:26
MK14:21
MK14:21
MK14:41
MK14:62
MK16:11
Luke02:14
Luke05:24
Luke06:5
Luke06:22
Luke07:34
Luke09:22
Luke09:26
Luke09:44
Luke09:56
Luke09:58
Luke11:30
Luke12:8
Luke12:9

ወይእኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወይሰቅልዎ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ ዘያገብኦ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።

ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ዘያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ 
ኃጥኣን።
አምሐልኩከ በእግዚአብሔር ሕያው ከመ ትንግረኒ።
ወባሕቱ እብለክሙ እምይእዜሰ ትሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወልደ እግዚአብሔር ሕያው።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያው ውእቱ እግዚኣ ለሰንበት።
አማን እብለክሙ ኵሉ ኀጢአት ወፅርፈት ይትኀደግ ለዕጓለ 
እመሕያው።
አምሕለከ በእግዚአብሔር ሕያው ከመ ኢትሣቅየኒ።
ወየዐቅቡ ትእዛዛተ ዕጓለ እመሕያው።
ወአኀዘ ይምሀሮሙ ከመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ዘእንበለ ዘዕጓለ እመሕያው።
ወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ የኀፍሮ።
ዘእንበለ አመ ተንሥአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እምነ ምዉታን።
ወእፎ ጽሑፍ በእንተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ ኃጥኣን።
ወይእኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
እስመ ወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ኢመጽአ ከመ ይትለአክዎ።
ወአሜሃ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
ዘእምኔሁ ይትሜጠውዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው እምኀየሶ።
ወናሁ ያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ ኃጥኣን።
ወትሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወእሙንቱሂ ሶበ ሰምዑ ከመ አስተርአያ ወሕያው ውእቱ ኢአምንዋ።
ወሰላም በምድር ለዕጓለ እመሕያው ሥምረቱ።
ከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይቤሎሙ እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወያወፅኡ ለክሙ ስመ እኩየ በእንተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይበልዕ ወይሰቲ።
ወይቤሎሙ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ብዙኀ ያሐምምዎ።
የኀፍሮ ሎቱኒ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ።
እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ያጥፍእ ነፍሳተ ሰብእ።
ለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያስምክ ርእሶ።
ከማሁ ይከውና ትእምርተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ለዛቲ ትውልድ።
እብለክሙ ኵሉ ዘየአምን ብየ በቅድመ ዕጓለ እመሕያው።
ወዘሰ ክሕደኒ በቅድመ ዕጓለ እመሕያው።
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Luke12:10

Luke12:40
Luke17:22
Luke17:24
Luke17:26
Luke17:30
Luke18:8
Luke18:31
Luke19:10
Luke21:26

Luke21:27
Luke21:35

Luke22:21
Luke22:22
Luke22:48

Luke22:69

Luke24:5
Luke24:7
John01:4
John01:52

John03:13

John03:14
John05:27
John06:27

John06:53

John06:57
John06:57
John06:62
John06:69
John08:28
John11:26
John12:23
John12:34
John12:34

ወኵሉ ዘነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ 
ሎቱ።
እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
አሐተ እምነ መዋዕሊሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢትሬእዩ።
ከማሁ ውእቱ ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ ይከውን በምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ ውእቱ ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ኢይትዐወቅ።
ወባሕቱ ወልደ ዕጓለ እመሕያው መጺኦ።
ዘጸሑፍ ውስተ መጻሕፍተ ነቢያት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
ወትወፅእ ነፍሰ ዕጓለ እመሕያው እምፍርሀት ወእምትሕዝብት 
ዘይመጽእ በዓለም።
አሜሃ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እምነ ዝንቱ ኵሉ ዘይመጽእ ወትቁሙ ቅድሜሁ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
ዘበውስተ እዴሁ ይትሜጠውዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለይሁዳ በስዒምኑ ታገብኦ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው በየማነ ኀይለ 
እግዚአብሔር።
ምንተ ተኀሥሣሁ ለሕያው ምስለ ምዉታን።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ ኃጥኣን።
ወሕይወትሰ ብርሃኑ ለዕጓለ እመሕያው ውእቱ።
ወመላእክተ እግዚአብሔር እንዘ የዐርጉ ወይወርዱ ኀበ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወአልቦ ዘዐርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ከማሁ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይሰቀል።
እስመ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ውእቱ።
ዘይሁበክሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እስመ ለዝሰ እግዚአብሔር አብ 
ኀተሞ።
እመ ኢበላዕክሙ ሥጋሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢሰተይክሙ 
ደሞ።
ወበከመ ዘፈነወኒ አብ ሕያው ወአነሂ ሕያው በእንተ አብ።
ወበከመ ዘፈነወኒ አብ ሕያው ወአነሂ ሕያው በእንተ አብ።
እፎ እንከ እመ ርኢክምዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልዱ ለእግዚአብሔር ሕያው።
አመ ተለዐለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይእተ አሚረ።
ወኵሉ ዘሕያው ወየአምን ብየ ኢይመውት ለዓለም ተአምኒኑ ዘንተ።
ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይሰባሕ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ሀለዎ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይትለዐል።
መኑ እንከ ዝንቱ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
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John13:31
John14:19

2 ሕያዎ Matt09:16
Luke15:27

19 ሕይወተ Matt19:16
Matt19:29
MK10:17
MK10:30
Luke10:25
Luke13:32
Luke18:18
Luke18:30
John03:16

John05:24

John05:26
John05:39
John05:40
John06:33
John06:40
John10:10
John10:28
John17:2
John20:31

41 ሕይወት Matt07:14
Matt18:8
Matt18:9
Matt19:17
Matt25:46
MK09:43
MK09:44
MK16:8
Luke19:9
Luke20:36
John01:4
John01:4
John03:36
John03:36
John04:10
John04:11
John04:14

ይእዜኬ እንከ ተሰብሐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወአንትሙሰ ትሬእዩኒ እስመ አነ ሕያው።
እስመ ይትማላእ ሕያዎ ለልብስ ወያዐብዮ ለስጠቱ።
እስመ ረከቦ ሕያዎ።
ሊቅ ኄር ምንተ እግበር እምሠናያት ከመ እረስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ምእተ ምክዕቢተ ይረክብ ወሕይወተ ዘለዓለም ይወርስ።
ምንተ እግበር ከመ እረስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወበዓለምሰ ዘይመጽእ ሕይወተ ዘለዓለም።
ኦ ሊቅ ምንተ ገቢርየ እወርስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ናሁ አወፅእ አጋንንተ ወእሁብ ሕይወተ ዮም።
ምንተ ሠናየ ገቢርየ እረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወበዓለምሰ ዘይመጽእ ሕይወተ ዘለዓለም።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።

ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።
ወበከመ ለአብ ቦቱ ሕይወት ኀቤሁ ከማሁ ለወልድኒ ወሀቦ ሕይወተ።
እስመ ቦቶን ይመስለክሙ ዘትረክቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወኢትፈቅዱ ትምጽኡ ኀቤየ ከመ ትርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወይሁብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ከመ ኵሉ ዘርእዮ ለወልድ ወአምነ ቦቱ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወአንሰኬ መጻእኩ ከመ ይርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወአነሂ እሁቦን ሕይወተ ዘለዓለም።
ከመ የሀቦሙ ሕይወተ ዘለዓለም ለኵሎሙ እለ ወሀብካሁ።
ወአሚነክሙ ሕይወተ ዘለዓለም ትርከቡ በስመ ዚኣሁ።
እንተ ትወስድ ውስተ ሕይወት።
እስመ ይኄይሰከ ትባእ ውስተ ሕይወት ሐንካሰከ ወፅዉሰከ።
እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ ሕይወት።
ወእመሰ ትፈቅድ ትባእ ውስተ ሕይወት ዕቀብ ትእዛዛተ።
ወጻድቃንሰ ውስተ ሕይወት ዘለዓለም።
ይኄይሰከ ምቱረ እድ ትባእ ውስተ ሕይወት።
ይኄይሰከ ሐንካሰከ ትባእ ውስተ ሕይወት።
ለኵሉ ፍጥረት በወንጌል ቅዱስ ለሕይወት ዘለዓለም።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዮምሰ ሕይወት ኮነ ለሰብአ ዝንቱ ቤት።
ወውሉደ እግዚአብሔር ይከውኑ ወውሉደ ሕይወት እሙንቱ።
ወዘሂ ኮነ በእንቲኣሁ ቦቱ ሕይወት ውእቱ።
ወሕይወትሰ ብርሃኑ ለዕጓለ እመሕያው ውእቱ።
ዘየአምን በወልድ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ወዘሰ ኢየአምን በወልድ ኢይሬእያ ለሕይወት።
አንቲኒ ዓዲ እምሰአልኪዮ ወውእቱኒ እምወሀበኪ ማየ ሕይወት።
እምአይቴ እንከ ለከ ማየ ሕይወት።
ዘይፈለፍል ለሕይወት ዘለዓለም።
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41 ሕይወት

John04:36

John05:24

John05:26
John05:26
John05:29
John06:27
John06:35
John06:41
John06:47
John06:48
John06:51
John06:51
John06:53
John06:54
John06:55
John06:63
John06:68
John07:38
John08:12
John11:25
John12:25
John12:50
John14:6
John17:3

1 ሕይወትከ Luke16:25

7 ሕገ Luke01:17
Luke02:22
Luke02:23
Luke02:24
Luke02:39
John08:15
John19:40

3 ሕጉ Luke01:6
Luke02:27
John07:23

2 ሕግ Luke07:30
John19:7

2 ሕግነ John08:5

እስመ ዘየዐጽድኒ ይነሥእ ዐስቦ ወያስተጋብእ ፍሬ ለሕይወት 
ዘለዓለም።
ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።
ወበከመ ለአብ ቦቱ ሕይወት ኀቤሁ ከማሁ ለወልድኒ ወሀቦ ሕይወተ።
ከመ ይኩን ሕይወት ኀቤሁ።
ወይወፅኡ እለ ሠናየ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ዘለሕይወት።
አላ ለመብልዕ ዘይነብር ለሕይወት ዘለዓለም።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት።
እስመ ይቤሎሙ አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማይ።
አማን አማን እብለክሙ ዘየአምን ብየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት።
አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማይ።
ወዝኒ ኅብስት ዘአነ እሁቦ ሥጋየ ውእቱ በእንተ ሕይወት ዘለዓለም።
አልብክሙ ሕይወት ላዕሌክሙ።
ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ወደምየኒ ስቴ ሕይወት ዘበአማን ውእቱ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ መንፈስ ውእቱ ወሕይወት ውእቱ።
እንዘ ቃለ ሕይወት ዘለዓለም ብከ።
አፍላገ ማየ ሕይወት ይውሕዝ እምከርሡ።
አላ ይረክብ ብርሃነ ሕይወት።
አነ ውእቱ ትንሣኤ ወሕይወት።
ወዘሰ ጸልኣ ለነፍሱ በዝንቱ ዓለም የዐቅባ ለሕይወት ዘለዓለም።
ወአአምር ከመ ትእዛዙ ሕይወት ውእቱ ዘለዓለም።
አነ ውእቱ ፍኖተ ጽድቅ ወሕይወት።
ወዛቲ ይእቲ ሕይወት ዘለዓለም ከመ ያእምሩከ ለከ።
ወይቤሎ አብርሃም ተዘከር ወልድየ ዘከመ ፈጋዕከ ወተፈሣሕከ 
በሕይወትከ።
ከመ ይሥራዕ ሕገ ወሕዝበ ዘድልው ለእግዚአብሔር።
ወአመ ተፈጸመ መዋዕለ ንጽሖሙ በከመ ሕገ ሙሴ።
በከመ ጽሑፍ ውስተ ሕገ እግዚአብሔር።
በከመ ተብህለ ውስተ ሕገ እግዚአብሔር።
ወፈጺሞሙ ኵሎ ዘበሕገ እግዚአብሔር።
አንትሙሰ ሕገ ዘሥጋ ትኴንኑ።
በከመ ሕገ አይሁድ ሶበ ይገንዙ ወይቀብሩ።
ወየሐውሩ በኵሉ ትእዛዙ ወሕጉ ወኵነኔሁ ለእግዚአብሔር።
ከመ ይስእልዎ ሎቱ ዘበሕጉ።
ወእመሰ በሰንበት ግዝረተ ይነሥእ ብእሲ ከመ ኢይሰዐር ሕጉ ለሙሴ።

ወፈሪሳውያንሰ ወጸሐፍተ ሕግ ዐለዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
ንሕነሰ ሕግ ብነ ወበከመ ሕግነ ርቱዕ ይሙት።
ወበሕግነሰ ሠርዐ ሙሴ ከመ ትትወገር በእብን።
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2 ሕግነ
John19:7

1 ሕግክሙ John18:31
1 ሕጎሙ Luke23:56

3 ሕጸጸ MK16:14
ሕጸጸ Matt13:58

Matt17:20
1 ሕጹጸ Matt05:19
4 ሕጹጻነ Matt06:30

Matt08:26
Matt16:8
Luke12:29

1 ሕጽዋነ Matt19:12
2 ሕጽዋን Matt19:12

Matt19:12
10 ሕፃነ Matt02:13

Matt02:14
Matt02:20
Matt02:21
Matt18:2
Matt18:5
MK09:36

MK09:36
Luke02:12
Luke09:47

5 ሕፃናተ Matt02:16

Matt19:13
MK10:13
Luke18:15
Luke18:16

5 ሕፃናት Matt11:25
Matt19:14
Matt21:16
MK10:14
Luke10:21
Luke18:17

28 ሕፃን Matt02:8
Matt02:9
Matt02:11 ወበዊኦሙ ውስተ ቤት ረከብዎ ለሕፃን ምስለ ማርያም እሙ።

ንሕነሰ ሕግ ብነ ወበከመ ሕግነ ርቱዕ ይሙት።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥእዎ አንትሙ ወበከመ ሕግክሙ ኰንንዎ።
ወአተዋ ወአስተዳለዋ አፈዋተ ወኀደጋ በሰንበት ሐዊረ እስመ ከማሁ 
ሕጎሙ።
አስተርአዮሙ ወገሠጾሙ በእንተ ሕጸጸ አሚኖቶሙ።
ወኢገብረ በህየ ኀይለ ብዙኀ በእንተ ሕጸጸ አሚኖቶሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ በእንተ ሕጸጸ ሃይማኖትክሙ።
ወይሜህር ከመ ዝ ለሰብእ ሕጹጸ ይከውን በመንግሥተ ሰማያት።
እፎ እንከ ፈድፋደ ኪያክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
ወይቤሎሙ ምንት ያፈርሀክሙ አንትሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖተ።
ምንተ ትኄልዩ በበይናቲክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
እፎ እንከ ፈድፋደ ለክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
ወቦ ሕጽዋነ እለ ሐጸዉ ርእሶሙ።
እስመ ቦ ሕጽዋን እለ ከማሁ ተወልዱ እምከርሠ እሞሙ።
ወቦ ሕጽዋን እለ ሐጸውዎሙ ሰብእ።
እንዘ ይብል ተንሥእ ወንሣእ ሕፃነ ወእሞ።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ በሌሊት ወሖረ ብሔረ ግብጽ።
እንዘ ይብል ተንሣእ ወንሣእ ሕፃነ ወእሞ።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ ወቦአ ውስተ ምድረ እስራኤል።
ወጸውዐ ሕፃነ ወአቀሞ ማእከሎሙ።
ወዘሂ ተወክፈ አሐደ ሕፃነ ዘከመ ዝ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
ወነሥአ ሕፃነ ወአቀሞ ማእከሎሙ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ 
ወይቤሎሙ።
ዘተወክፈ አሐደ ዘከመ ዝ ሕፃነ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
ትረክቡ ሕፃነ እሱረ መንኮብያቲሁ።
ነሥአ ሕፃነ ወአቀሞ በማእከሎሙ።
ወፈነወ ሐራሁ ወአዘዘ ይቅትሉ ኵሎ ሕፃናተ ዘቤተልሔም ወዘውስተ 
ኵሉ አድያሚሃ።
ወእምዝ አምጽኡ ሎቱ ሕፃናተ ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ሕፃናተ ይግስሶሙ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ሕፃናተ ይግስሶሙ ወያንብር እዴሁ ላዕሌሆሙ።
ኅድጉ ሕፃናተ ይምጽኡ ኀቤየ ወኢትክልእዎሙ።
እስመ ኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእማእምራን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኅድግዎሙ ለእሉ ሕፃናት።
ዘይቤ እምአፈ ደቂቅ ወሕፃናት አስተዳሎከ ስብሐተ።
ኅድጉ ሕፃናት ይምጽኡ ኀቤየ።
ዘኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእምለባውያን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
አማን እብለክሙ ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃናት 
ኢይበውኣ።
ወይቤሎሙ ሐዊረክሙ ተሰአሉ ጥዩቀ በእንተ ውእቱ ሕፃን።
ወቆመ መልዕልተ በአት ኀበ ሀሎ ሕፃን።
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28 ሕፃን

Matt02:14
Matt02:20

Matt09:24
Matt09:25
Matt18:3
Matt18:4
MK05:39
MK05:40
MK05:40
MK05:41
MK10:15
Luke01:59
Luke01:66
Luke01:76
Luke01:80
Luke02:16
Luke02:17
Luke02:21
Luke02:27
Luke02:34
Luke02:40
Luke02:43
Luke08:51

Luke08:52
Luke09:48

4 ሕፅነ Matt08:11

Luke04:29
Luke16:22

John01:18
5 ሕፅኑ MK09:36

MK10:16
Luke02:28
Luke16:23
John13:23

1 ሕፅንክሙ Luke06:38
96 ሖረ Matt02:14

Matt09:7

እስመ ሀለዎ ለሄሮድስ ይኅሥሦ ለሕፃን ከመ ይቅትሎ።
ወሑር ውስተ ምድረ እስራኤል እስመ ሞቱ እለ የኀሥሥዎ ለነፍሰ ዝ 
ሕፃን።
ወይቤሎሙ ተገሐሡ እስመ አኮ ዘሞተት ሕፃን አላ ትነውም።
ወአኀዛ እዴሃ ወተንሥአት ሕፃን።
እመ ኢተመየጥክሙ ወኢኮንክሙ ከመ ዝንቱ ሕፃን።
ወዘአትሐተ ርእሶ ከመ ዝንቱ ሕፃን።
ሕፃንሰ ኢሞተት አላ ትነውም ወሠሐቅዎ።
ወነሥኦሙ ለአቡሃ ወለእማ ለሕፃን ወእለ ምስሌሆሙ።
ወቦአ ኀበ ሀለወት ሕፃን።
ወአኀዛ እዴሃ ለሕፃን ወይቤላ።
ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃን ኢይበውኣ።
ወእምዝ አመ ሰሙን ዕለት መጽኡ ከመ ይግዝርዎ ለሕፃን።
ምንትኑ እንጋ ይከውን እምዝንቱ ሕፃን።
ወአንተኒ ሕፃን ነቢየ ልዑል ትሰመይ።
ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በኀይለ መንፈስ ቅዱስ።
ወሕፃንኒ ይሰክብ ውስተ ጎል።
ወርእዮሙ አእመሩ ከመ በእንተ ውእቱ ሕፃን ዘነገርዎሙ።
ወአመ ተፈጸመ ሰሙን ዕለት ወሰድዎ ለሕፃን ከመ ይግዝርዎ።
ወሶበ አብእዎ አዝማዲሁ ለሕፃን እግዚእ ኢየሱስ።
ናሁ ዝንቱ ሕፃን ሥዩም ለድቀቶሙ።
ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በመንፈስ ቅዱስ ወምሉእ ጥበበ።
ወሕፃንሰ እግዚእ ኢየሱስ ነበረ ኢየሩሳሌም።
ወኢ መኑሂ ዘእንበለ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወአቡሃ ወእማ 
ለሕፃን።
ኢትብክዩ ሕፃንሰ ኢሞተት አላ ትነውም።
ወይቤሎሙ ዘተወክፈ ዘመጠነ ዝ ሕፃን በስምየ ኪያየ ተወከፈ።
ወይረፍቁ ውስተ ሕፅነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በመንግሥተ 
ሰማያት።
ወወሰድዎ ውስተ ሕፅነ ርእሰ ደብር።
ወእምዝ ሞተ ዝኩ ነዳይ ወወሰድዎ መላእክት ውስተ ሕፅነ አብርሃም።

አላ ወልድ ዋሕድ ዘሀሎ ውስተ ሕፅነ አቡሁ ውእቱ ነገረነ።
ወነሥአ ሕፃነ ወአቀሞ ማእከሎሙ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ 
ወይቤሎሙ።
ወአንበሮሙ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮሙ።
ተወክፎ ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ።
ወርእዮ ለአብርሃም እምርሑቅ ወአልአዛርሃ ውስተ ሕፅኑ።
ወሀሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘይረፍቅ ውስተ ሕፅኑ ለእግዚእ ኢየሱስ።

ንሕኑሐ ወምሉአ ወዝሕዙሐ ይሁቡክሙ ውስተ ሕፅንክሙ።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ በሌሊት ወሖረ ብሔረ ግብጽ።
ወተንሢኦ ነሥአ ዐራቶ ወሖረ ቤቶ።
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Matt09:19
Matt13:44
Matt13:46 ሖረ ወሤጠ ኵሎ ዘቦ።
Matt13:54
Matt14:29
Matt15:39
Matt16:4
Matt18:30
Matt21:19
Matt21:29
Matt21:30
Matt22:5
Matt22:5
Matt22:5
Matt24:1
Matt25:16
Matt25:18
Matt26:14
Matt26:36
Matt26:40
Matt26:42
Matt26:44
Matt27:5
Matt27:58
MK01:35
MK01:39
MK02:13
MK05:20
MK05:24

MK07:24
MK07:31
MK08:13
MK08:27
MK09:30
MK10:1
MK10:11
MK10:22
MK11:11
MK11:12
MK11:27
MK14:10

ወተንሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ።
ወረኪቦ ብእሲ ኀብኣ ወእምፍሥሓሁ ሖረ ወሤጠ ኵሎ ዘቦ።

ወሖረ ሀገሮ ወመሀሮሙ በምኵራቦሙ።
ሖረ ዲበ ማይ ይብጻሕ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሖረ ውስተ ደወለ መጌዶን።
ወእምዝ ኀደጎሙ ወሖረ።
ወአበዮ ወሖረ ወሞቅሖ እስከ ይፈድዮ።
ወርእየ ዕፀ በለስ በፍኖት ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬ እምኔሃ።
ወአውሥአ ወይቤ ኦሆ እግዚእየ ወኢሖረ።
ወእምድኅረ ዝ ነስሐ ወሖረ።
ቦ ዘሖረ ውስተ ገራህቱ።
ወቦ ዘሖረ ውስተ ንግዱ።
ወቦ ዘሖረ ውስተ ዐጸደ ወይኑ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምቤተ መቅደስ ሖረ።
ወሖረ ዝኩ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወተገበረ ቦቶን።
ወዘአሐተሰ መክሊተ ነሥአ ሖረ ወከረየ ምድረ።
ወእምዝ ሖረ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወእምዝ ሖረ ምስሌሆሙ ውስተ ዐጸደ ወይን ዘስሙ ጌቴሴማን።
ወሖረ ኀበ አርዳኢሁ ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ወካዕበ ሖረ ወጸለየ ወይቤ።
ወኀደጎሙ ወሖረ ካዕበ በሣልስ።
ወሖረ ወተኀንቀ ወሞተ።
ወሖረ ኀበ ጲላጦስ ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወወፂኦ ሖረ ሐቅለ ወጸለየ በህየ።
ወሖረ ወሰበከ በምኵራባቲሆሙ በኵሉ ገሊላ ወያወፅእ አጋንንተ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ካዕበ መንገለ ጽንፈ ባሕር።
ወሖረ ወአኀዘ ይስብክ በዐሥሩ አህጉር።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስሌሁ ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ 
ወይትጋፍዕዎ።
ወተንሢኦ እምህየ ሖረ ብሔረ ጢሮስ ወሲዶና።
ወኀሊፎ ካዕበ እምጢሮስ ሖረ እንተ ሲዶና።
ወኀደጎሙ ወዐርገ ካዕበ ሐመረ ወሖረ ማዕዶተ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ወአርዳኢሁ ውስተ አህጉረ ቂሳርያ ዘፊልጶስ።
ወወፂኦ እምህየ ሖረ እንተ ገሊላ።
ወተንሢኦ እምህየ ሖረ ብሔረ ይሁዳ እንተ ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወይቤሎሙ ዘደሐረ ብእሲቶ ወሖረ ካልእተ ዘመወ ላዕሌሃ።
ወሖረ ትኩዞ እስመ ብዙኅ ጥሪቱ።
ወርእዮ ኵሎ ሶበ መስየ ሖረ ቢታንያ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወባቲ ቈጽለ ወሖረ ይርአይ እመ ቦ ዘይረክብ ፍሬ በውስቴታ።
ወሖረ ካዕበ ኢየሩሳሌም ወእንዘ ያንሶሱ በምኵራብ።
ሖረ ኀበ ሊቃነ ካህናት ከመ ያግብኦ ሎሙ።
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MK14:17
MK14:39
Luke01:38
Luke02:3
Luke02:5 ወሖረ ይጸሐፍ ምስለ ማርያም እንተ ፈኀሩ ሎቱ።
Luke02:51
Luke04:14
Luke04:16
Luke04:30
Luke04:42
Luke07:6
Luke07:11
Luke08:26
Luke08:39
Luke11:5
Luke13:6
Luke14:1
Luke14:17
Luke15:13
Luke15:15
Luke15:20
Luke16:30
Luke19:12
Luke22:4
Luke22:39

Luke22:45
Luke23:52
Luke24:15

John03:22
John04:3
John04:43

John04:46
John04:47

John04:50
John05:9
John05:15
John06:1

John07:1

ወመስዮ ሖረ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወሖረ ካዕበ ወጸለየ ወከማሁ ክመ ይቤ።
ወእምዝ ሖረ ወኀለፈ እምኀቤሃ መልአክ።
ወሖረ ኵሉ ሰብእ ይጸሐፍ በበ ሀገሩ።

ወሖረ ወወረደ ምስሌሆሙ ናዝሬተ ወኮነ ይትኤዘዝ ሎሙ።
ወሖረ ገሊላ ወተሰምዐ ነገሩ በኵሉ በሓውርት።
ወሖረ ናዝሬተ ኀበ ተሐፅነ።
ወውእቱሰ ኀለፈ እንተ ማእከሎሙ ወሖረ።
ወጸቢሖ ወፅአ ወሖረ ውስተ ገዳም።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስሌሆሙ።
ወበሳኒታ ሖረ ሀገረ እንተ ስማ ናይን።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ በሐመር ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወሖረ ውስተ ኵሉ አህጉር።
ለእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘቦ ዐርክ ወሖረ ኀቤሁ መንፈቀ ሌሊት።
ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬሃ ወኢረከበ።
ወእምዝ ሶበ ሖረ ቦአ ቤተ አሐዱ ብእሲ።
ወሶበ በጽሐ ጊዜ ምሳሕ ሖረ ገብሩ ወይቤሎሙ ለእለ ዐሠሮሙ።
ወሖረ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወበህየ ዘረወ ወአማሰነ ኵሎ ንዋዮ።
ወሖረ ወተፀምደ ኀበ አሐዱ እምሰብአ ውእቱ ብሔር።
ወተንሥአ ወሖረ ኀበ አቡሁ።
ለእመ ኢሖረ ኀቤሆሙ ወለእመ ኢነገሮሙ ኢየአምኑ ወኢይኔስሑ።
ወይቤ አሐዱ ብእሲ ክቡር ሖረ ብሔረ ርሑቀ።
ወሖረ ወተናገሮሙ ለሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍት ዘከመ ያገብኦ ሎሙ።
ወወፂኦ ሖረ በከመ ያለምድ ይጸሊ ደብረ ዘይት ወተለውዎ 
አርዳኢሁ።
ወተንሢኦ እምኀበ ይጼሊ ሖረ ኀበ አርዳኢሁ።
ወሖረ ኀበ ጲላጦስ ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእንዘ ይትናገሩ ወይትኀሠሥዎ ለዝንቱ ቀርቦሙ እግዚእ ኢየሱስ 
ወሖረ ምስሌሆሙ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ምድረ ይሁዳ።
ወኀደጋ ለምድረ ይሁዳ ወሖረ ካዕበ ገሊላ።
ወእምድኅረ ሰኑይ መዋዕል ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወሖረ 
ገሊላ።
ወሖረ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ቃና ዘገሊላ።
ወሰሚዖ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምይሁዳ ውስተ ገሊላ ሖረ 
ኀቤሁ።
ወአምነ ውእቱ ብእሲ በቃል ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ።
ወሐይወ ሶቤሃ ውእቱ ብእሲ ወነሥአ ዐራቶ ወሖረ።
ወሖረ ውእቱ ብእሲ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ማዕዶተ ባሕረ ገሊላ ኀበ 
ጥብርያዶስ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ገሊላ።
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96 ሖረ

John07:50
John08:1
John08:59
John09:7
John10:39 ወሖረ ካዕበ ማዕዶተ ዮርዳኖስ ብሔረ ኀበ አጥመቀ ዮሐንስ ቀዲሙ።
John11:17
John11:38
John11:54
John12:1
John12:22
John12:36
John13:25
John18:3
John19:38
John19:39

7 ሖረት MK07:30
MK10:12
Luke01:39
Luke08:47
John11:28 ወዘንተ ብሂላ ሖረት ወጸውዐታ ለማርያ እኅታ ጽሚተ።
John11:29 ወሶበ ሰምዐት ማርያ ተንሥአት ፍጡነ ወሖረት ኀቤሁ።
John20:18 ወሖረት ማርያም መግደላዊት ወአብሠረቶሙ ለአርዳኢሁ።

49 ሖሩ Matt02:9
Matt08:32
Matt20:4
Matt26:30
Matt27:66
Matt28:16
MK01:20
MK01:21
MK02:13
MK02:18 ወሖሩ ወይቤልዎ አርዳኢሁ ለዮሐንስ።
MK06:28 ወሖሩ ወመተሩ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ በቤተ ሞቅሕ።
MK06:29 ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ ሖሩ ወነሥኡ በድኖ ለዮሐንስ ወቀበርዎ።
MK06:33
MK06:33
MK10:1
MK11:4
MK12:12
MK14:16
MK14:32
MK16:13

ወይቤሎሙ ኒቆዲሞስ ዘሖረ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእግዚእ ኢየሱስኒ ሖረ ውስተ ደብረ ዘይት።
ወኀለፈ እንተ ማእከሎሙ ወሖረ።
ወሖረ ወተኀፅበ ወገብአ እንዘ ይሬኢ።

ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ቢታንያ።
ወካዕበ ተከዘ በልቡ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ ኀበ መቃብሩ።
አላ ሖረ ኀበ ሀገር እንተ ትሰመይ ሀገረ ኤፍሬም አቅርብት ለበድው።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ እምቅድመ ሰዱስ መዋዕል ዘፋሲካ።
ወሖረ ፊልጶስ ወነገሮ ለእንድርያስ።
ወዘንተ ብሂሎ እግዚእ ኢየሱስ ሖረ ወተኀብኦሙ።
ወሖረ ወረፈቀ ውእቱ ረድእ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሖረ ህየ በመኀትወ ጽጕ ወበፓናት ወበንዋየ ሐቅል።
ወአብሖ ጲላጦስ ወሖረ ውእቱኒ ወነሥአ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወመጽአ ኒቆዲሞስኒ ዘሖረ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ።
ወሖረት ወአተወት ቤታ ወረከበታ ለወለታ ልብስታ።
ወእንተሂ ደኀራ ምታ ወሖረት ካልአ ዘመወት።
ወሖረት ደወለ ዐይነ ከርም ወበጽሐት ሀገረ ዳዊት ዘይሁዳ።
ርዕደት ወሖረት ወሰገደት ሎቱ።

ወሰሚዖሙ እምኀበ ንጉሥ ሖሩ።
ወወፂኦሙ ሖሩ ወቦኡ ውስተ አሕርው።
ወእሙንቱሂ ሖሩ።
አንቢቦሙ ወሰቢሖሙ ወፅኡ ወሖሩ ውስተ ደብረ ዘይት።
ወሖሩ ወአጽንዑ ወቀተሩ መቃብሮ።
ወአርዳኢሁሰ ዐሠርቱ ወአሐዱ ሖሩ ውስተ ገሊላ።
ወሖሩ ወተለውዎ።
ወሖሩ ቅፍርናሆም።
ወሖሩ ኀቤሁ ኵሉ ሕዝብ ወመሀሮሙ።

ወሖሩ ሐቅለ በሐመር ባሕቲቶሙ።
ወሖሩ እንተ እግር ኀቤሁ እምኵሉ አህጉር።
ወሖሩ ካዕበ ምስሌሁ ሕዝብ ወመሀሮሙ በከመ ያለምድ።
ወሖሩ ወረከቡ ዕዋለ እሱረ ኀበ አንቀጽ ውስተ ፍኖት ወፈትሕዎ።
ወኀደግዎ ወሖሩ።
ወሖሩ አርዳኢሁ ሀገረ ወረከቡ በከመ ይቤሎሙ።
ወሖሩ ዐጸደ ወይን እንተ ስማ ጌቴሴማን።
ወሖሩ እሙንቱሂ ወዜነዉ ለቢጾሙ ወሎሙኒ ኢአምንዎሙ።
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49 ሖሩ

Luke02:16 ወሖሩ ፍጡነ ወረከብዎሙ ለማርያም ወለዮሴፍ።
Luke04:42
Luke07:11
Luke08:22
Luke08:24
Luke08:34
Luke08:35
Luke09:56
John01:40
John03:26

John04:8
John04:30
John04:45
John06:17
John06:22
John06:66
John10:40
John11:19 ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ ሖሩ ኀበ ማርያ ወማርታ።
John11:46
John12:9
John12:9
John12:21
John12:22
John19:32

John19:33
John20:3
John20:10
John21:3
John21:8

2 ሖራ MK16:2
Luke24:1

1 ሖር Matt08:19
1 ሖርነ Luke09:13
3 ሖርከ Luke09:57

Luke14:8
Luke14:10

6 ሖርኩ Matt25:25
John09:11
John09:15
John14:3

ወኀሠሥዎ ሕዝብ ወሖሩ ኀቤሁ።
ወሖሩ ምስሌሁ አርዳኢሁ ወሕዝብኒ ብዙኅ።
ወአርዳኢሁኒ ወይቤሎሙ ንዑ ንዕዱ ማዕዶተ ቀላይ ወሖሩ።
ወሖሩ ወአንቅሕዎ ወይቤልዎ።
ወርእዮሙ ኖሎት ዘኮነ ጐዩ ወሖሩ።
ወሖሩ ወበጽሑ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሖሩ ካልእተ ሀገረ።
ወይቤሎሙ ንዑ ትርአዩ ኀበ አኀድር ወሖሩ ወርእዩ ኀበ የኀድር።
ወሖሩ ኀበ ዮሐንስ ወይቤልዎ ረቢ ዝኩ ዘምስሌከ ሀሎ በማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
እስመ አርዳኢሁሰ ሖሩ ሀገረ ከመ ይሣየጡ ሲሳዮሙ።
ወወፅኡ እምሀገር ወሖሩ ኀቤሁ።
እስመ እሙንቱሂ ሖሩ ለበዓል።
ወዐርጉ ሐመረ ወሖሩ ማዕዶተ ባሕር ኀበ ቅፍርናሆም።
አላ አርዳኢሁ ባሕቲቶሙ ሖሩ።
ወኢሖሩ እንከ ምስሌሁ።
ወብዙኃን ሖሩ ኀቤሁ።

ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ሖሩ ኀበ ፈሪሳውያን።
ወሖሩ ኀቤሁ ወአኮ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቱ ዘሖሩ።
ወሖሩ ኀቤሁ ወአኮ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቱ ዘሖሩ።
ወሖሩ እሙንቱሂ ኀበ ፊልጶስ ዘቤተሳይዳ ዘገሊላ።
ወሖሩ እንድርያስ ወፊልጶስ ወነገርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሖሩ ሐራ ወሰበሩ ቊይጾ ለቀዳማዊ ወለካልኡኒ እለ ተሰቅሉ 
ምስሌሁ።
ወሶበ ሖሩ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ርእይዎ ከመ ሠለጠ መዊተ።
ወሖሩ ኀበ መቃብር።
ወእምዝ ሖሩ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ ወአተዉ ቤቶሙ።
ወሖሩ ወዐርጉ ሐመረ።
ወሖሩ እንዘ ይስሕቡ መሣግሪሆሙ ዘውስቴቶን ዓሣት።
ወሖራ ወአንግሃ ጥቀ ሐዊረ ኀበ መቃብር በእሑድ ሰንበት።
ወበእሑድ ሰንበት በጽባሕ አሌለያ ገይሠ ወሖራ ኀበ መቃብር።
ሊቅ እትሉከኑ ኀበ ሖርከ።
እመ ኢሖርነ ንሣየጥ መብልዐ ለኵሉ ዝንቱ ሕዝብ።
እትሉከኑ ኀበ ሖርከ።
ወይቤ እመ ቦ ዘጸውዐከ ውስተ ምሳሕ ወሖርከ።
ወእመሰ ቦ ዘጸውዐከ ወሖርከ ርፍቅ ውስተ ታሕታይ ምርፋቅ።
ወፈሪህየ ሖርኩ ወከረይኩ ምድረ።
ወሖርኩ ወተኀፀብኩ ወርኢኩ።
ወሖርኩ ወተኀፀብኩ ወርኢኩ።
ወእምከመ ሖርኩ ወአስተዳሎኩ ለክሙ መካነ እመጽእ ካዕበ።
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6 ሖርኩ

John16:7
John16:7

41 መ Matt08:13
Matt08:16
Matt08:28
Matt08:30
Matt08:31
Matt08:32
Matt09:2
Matt09:13
Matt09:23
Matt09:34
Matt10:1
Matt10:3 ፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ቶማስ ወማቴዎስ መጸብሓዊ።
Matt10:17
Matt10:18
Matt10:20
Matt10:34
Matt10:38
Matt11:7
Matt11:8
Matt11:9
Matt11:10
Matt12:7
Matt12:24
Matt12:26
Matt13:41
Matt14:10
Matt14:15
Matt14:16
MK06:27
MK10:3
Luke07:25
Luke07:25
Luke14:3
Luke20:17
Luke23:31
Luke24:20

John01:22
John06:61
John07:45

እስመ እመ ኢሖርኩ አነ ኢይመጽእ ጰራቅሊጦስ ኀቤክሙ።
ወእመሰ ሖርኩ አነ እፌንዎ ለክሙ።
ወገቢኦ መስፍን ውስተ ቤቱ ረከቦ ለቊልዔሁ ሐይዎ።
ወአውፅኦሙ ለመናፍስት በቃሉ።
ተቀበልዎ ክልኤቱ እለ አጋንንት ወፂኦሙ እመቃብራት።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ከመ ንባእ ዲበ መራዕየ አሕርው።
ወአብዱ ኵሉ መራዕየ አሕርው።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ድዉየ ወመፃጕዐ እንዘ ይጸውርዎ በዐራት።
ሑሩ ወአእምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕተ።
ርእየ መብክያነ ወሰብእ እንዘ ይትሀወኩ ወያስቆቅዉ።
ወፈሪሳውያንሰ ይቤሉ በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወወሀቦሙ ሥልጣነ ዲበ መናፍስት ርኩሳን።

ወይቀሥፉክሙ በመኳርብቲሆሙ።
ወያገብኡክሙ ኀበ መሳፍንት ወነገሥት በእንቲኣየ።
አላ መንፈሱ ለአቡክሙ ሰማያዊ።
ኢይምሰልክሙ ዘአምጻእኩ ሰላመ ለምድር አላ መጥባሕተ።
ወኢያጥብዐ ወዘኢነሥአ መስቀለ ሞቱ ወዘኢተለወ ድኅሬየ።
ምንትኑመ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርዐኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሡይ በቀጠንት አልባስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ እወ እብለክሙ።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ።
ሶበሰ ተአምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕት።
ዘእንበለ በብዔል ዜቡል መልአኮሙ ለአጋንንት።
እፎ እንከ ትቀውም መንግሥቱ።
ወየአርዩ እመንግሥቱ ኵሎ ዐላውያነ ወእለ ይገብሩ አበሳ።
ወፈነወ ሶቤሃ መስተራትዓተ ሐራ።
ወይሣየጡ ለርእሶሙ መብልዐ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አኮ መፍትው ይሑሩ ርኁባኒሆሙ።
ወፈነወ ንጉሥ ሶቤሃ መስተራትዓተ ሐራ።
ምንተኑመ አዘዘክሙ ሙሴ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሱይ በቀጠንተ አልባስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ።
ወይቤሎሙ ይከውንሁ በሰንበት ፈውሶ ወሚመ ኢይከውንሁ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ምንትኑመ ጽሑፍ ዘይብል።
በዝ ዕፅ ርጡብ ከመ ዝ ዘገብሩ እፎኑመ ይከውን በይቡስ።
ወዘከመ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት ለመኳንንት ወኰነንዎ ለሞት 
ወሰቀልዎ።
ወይቤልዎ መኑመ አንተ እንከ ከመ ናይድዖሙ ወናጠይቆሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ።
ወይቤልዎሙ እሙንቱ እፎኑመ ዘኢያምጻእክምዎ።
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41 መ

John19:19
John19:19

1 መሀረነ Luke11:1 እግዚኦ መሀረነ ጸሎተ በከመ መሀሮሙ ዮሐንስ ለአርዳኢሁ።
1 መሀረኒ John08:28
3 መሀሩ Matt11:29

Matt28:19
MK06:30

1 መሀሩነ Luke01:2
1 መሀሩክሙ Matt23:3
1 መሀርከ Luke13:26
1 መሀርኩ John18:20
2 መሀርዎሙ Matt28:15

Matt28:20
1 መሀሮ John07:15
15 መሀሮሙ Matt05:2

Matt13:54
MK02:13
MK04:2
MK06:2
MK09:31
MK10:1
MK11:17
Luke03:18
Luke04:31
Luke05:3
Luke06:6
Luke08:1
Luke11:1 እግዚኦ መሀረነ ጸሎተ በከመ መሀሮሙ ዮሐንስ ለአርዳኢሁ።
Luke14:7

1 መሃፒል MK09:3
1 መላህቅተ Matt21:23
1 መላልኤል Luke03:37
11 መላእክተ Matt22:30

Matt24:36
MK12:26
MK13:32
Luke12:8
Luke12:9
Luke15:10
Luke20:36

ወጸሐፈ ጲላጦስ መጽሐፈ ወአንበረ ዲበ መስቀሉ።
ወይብል መጽሐፉ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሦሙ ለአይሁድ ውእቱ ዝንቱ።

አላ በከመ መሀረኒ አቡየ ከማሁ እነግር።
ንሥኡ አርዑትየ ላዕሌክሙ ወተመሀሩ እምኔየ።
ሑሩ ወመሀሩ ኵሎ አሕዛበ።
ወነገርዎ ኵሎ ዘገብሩ ወዘከመ መሀሩ።
በከመ መሀሩነ እለ ቀደሙነ ርእዮቶ ወተልእክዎ ለቃሉ።
ኵሎ ዘይቤሉክሙ ግበሩ ወዘመሀሩክሙ ዕቀቡ።
በላዕነሂ ወሰተይነሂ በቅድሜከ ወመሀርከ በመራሕብቲነ።
ወበኵሉ ጊዜ መሀርኩ በምኵራብ።
ወነሢኦሙ ሠገራት ውእተ ብሩረ ኀለፉ ወገብሩ በከመ መሀርዎሙ።
ወመሀርዎሙ ይዕቀቡ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
እፎ የአምር ዝንቱ መጽሐፈ ዘኢመሀሮ መኑሂ።
ወከሠተ አፉሁ ወመሀሮሙ እንዘ ይብል።
ወሖረ ሀገሮ ወመሀሮሙ በምኵራቦሙ።
ወሖሩ ኀቤሁ ኵሉ ሕዝብ ወመሀሮሙ።
ወመሀሮሙ ወመሰለ ሎሙ ብዙኀ።
ወበሰንበት መሀሮሙ በምኵራብ ወብዙኃን ያጸምእዎ ወያነክሩ።
ወመሀሮሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወሖሩ ካዕበ ምስሌሁ ሕዝብ ወመሀሮሙ በከመ ያለምድ።
ወመሀሮሙ ወይቤሎሙ አኮኑ ጽሑፍ ዘይብል።
ወቦ ባዕድኒ ብዙኀ ዘመሀሮሙ ለሕዝብ ወገሠጾሙ።
ወወረደ ቅፍርናሆም ሀገረ ገሊላ ወመሀሮሙ በሰንበት።
ወነበረ ውስተ ሐመር ወመሀሮሙ ለሕዝብ።
ወእምዝ በካልእት ሰንበት ቦአ ምኵራበ ወመሀሮሙ።
ወመሀሮሙ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።

ወይቤሎሙ ለእለ ሀለዉ ውስተ ምሳሕ ወመሰለ ሎሙ ወመሀሮሙ።
ዘኢይክል መሃፒል ከማሁ አጻዕድዎቶ በዲበ ምድር።
መጽኡ ኀቤሁ ሊቃነ ካህናት ወመላህቅተ ሕዝብ።
ወልደ መላልኤል ወልደ ቃይናን።
አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር በሰማያት እሙንቱ።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር እሙንቱ በሰማያት።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
አአምኖ አነሂ በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር።
እክሕዶ አነሂ በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር።
በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር በእንተ አሐዱ ኃጥእ ዘይኔስሕ።
ወኢሂ ይትከሀሎሙ እንከ መዊት አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር 
እሙንቱ።
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11 መላእክተ

John01:52

John12:42
John20:12

11 መላእክቲሁ Matt04:6
Matt13:41
Matt16:27

Matt24:31
Matt25:31
Matt25:41
MK06:21
MK08:38
MK13:27

Luke04:10
Luke09:26

2 መላእክቲሆሙ Matt18:10

MK10:42
14 መላእክት Matt04:11

Matt13:39
Matt13:49
Matt26:53
MK01:13
MK13:9
Luke02:15
Luke12:11

Luke16:22

Luke23:35
Luke24:23
John07:26
John07:48
John20:13

1 መልበሰከ Matt05:40
2 መልታሕቴከ Matt05:39

Luke06:29
1 መልታሕቶ John18:22
3 መልኀ Matt26:51

MK14:47
John18:10

ወመላእክተ እግዚአብሔር እንዘ የዐርጉ ወይወርዱ ኀበ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወቦ ብዙኃን እመላእክተ ሕዝብ እለ አምኑ ቦቱ።
ወርእየት ክልኤተ መላእክተ በጸዐድው አልባስ።
እስመ ጽሑፍ ከመ ለመላእክቲሁ ይኤዝዞሙ በእንቲኣከ።
ይፌንዎሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ለመላእክቲሁ።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይምጻእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ 
መላእክቲሁ።
ወይፌንዎሙ ለመላእክቲሁ ምስለ ቃለ ቀርን ወስብሐት ዐቢይ።
ወኵሎሙ መላእክቲሁ ቅዱሳን ምስሌሁ።
ዘድልው ለሰይጣን ወለመላእክቲሁ።
ወአምስሐ መኳንንቲሁ ወመላእክቲሁ ወመሳፍንቲሁ።
አመ ይመጽእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ መላእክቲሁ ቅዱሳን።
ወይእተ አሚረ ይፌንዎሙ ለመላእክቲሁ ወያስተጋብእዎሙ 
ለኅሩያኒሁ።
እስመ ጽሑፍ ከመ ለመላእክቲሁ ይኤዝዞሙ በእንቲኣከ።
ወበስብሐተ አቡሁ ወዘቅዱሳን መላእክቲሁ።
እብለክሙ ከመ መላእክቲሆሙ በሰማያት ወትረ ይሬእዩ ገጾ ለአቡየ 
ዘበሰማያት።
ኢተአምሩኑ ከመ መላእክቲሆሙ ለአሕዛብ ይኴንንዎሙ።
ወናሁ መላእክት መጽኡ ይትለአክዎ።
ወዐጸዱኒ መላእክት እሙንቱ።
ከማሁ ይከውን በኅልቀተ ዓለም ይመጽኡ መላእክት።
ይፈኑ ሊተ ዘይበዝኁ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ሠራዊተ መላእክት።
ወነበረ ምስለ አራዊት ወይትለአክዎ መላእክት።
ወይትባጽሑክሙ ኀበ መላእክት ወነገሥት በእንቲኣየ።
ወእምዝ ዐሪጎሙ መላእክት እምኀቤሆሙ ውስተ ሰማይ።
ወሶበሂ ይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወኀበሂ መላእክት ወነገሥት 
ወመኳንንት።
ወእምዝ ሞተ ዝኩ ነዳይ ወወሰድዎ መላእክት ውስተ ሕፅነ አብርሃም።

ወይቀውሙ ሕዝብ ወይሬእዩ ወመላእክትኒ ይዘነጕጕዎ ወይብልዎ።
ወኢረከባ ሥጋሁ ወተሠውጣ ወነገራነ ከመ ርእያ ርእየተ መላእክት።
ወአልቦ ዘይቤልዎ ምንተኒ አእመሩኑ እንጋ መላእክት ወሊቃውንት።
ቦኑ እመላእክት ወእምፈሪሳውያን እለ አምኑ ቦቱ።
ወይቤልዋ እሙንቱ መላእክት ምንት ያበክየኪ ኦ ብእሲቶ።
ወለዘሂ ይፈቅድ ይትዐገልከ መልበሰከ።
ወለዘሂ ጸፍዐከ እንተ የማን መልታሕቴከ።
ወለዘሂ ጸፍዐከ መልታሕቴከ መጥዎ ካልእታኒ።
ወዘንተ ብሂሎ ጸፍዖ መልታሕቶ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ሰፍሐ እዴሁ ወመልኀ መጥባሕቶ።
ወመልኀ መጥባሕቶ አሐዱ እምእለ ምስሌሁ ይቀውሙ።
ወመልኀ መጥባሕቶ ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት።
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18 መልአ Matt14:20
Matt15:37
Matt22:10
Matt27:48
MK04:37
MK06:43
MK08:8
MK08:19
MK08:20
MK15:36
Luke01:42
Luke01:67
Luke04:1
Luke08:23
Luke09:17
John06:13
John12:3
John16:6

1 መልአት Matt13:48
19 መልአከ Matt01:20

Matt01:24

Matt02:13

Matt02:19

Matt27:2

Matt27:11
Matt27:11
Matt28:2
Matt28:5
Matt28:14
Luke01:11
Luke01:18
Luke02:9
Luke02:21

Luke03:1
Luke03:1
Luke22:43
John05:4

ወመልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መዛርዐ ምሉአ።
ወመልአ ሰብዐተ አስፈሬዳተ ምሉአ።
ወመልአ ቤተ በዓል እምእለ ይረፍቁ።
ወመልአ ብኂአ ወአሰረ ውስተ ኅለት ወአስዖዘዞ ውስተ አፉሁ።
እስከ መልአ ማይ ውስተ ሐመር።
መልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ ወእምዓሣሁኒ።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ መልአ ሰብዐተ አስፈሬዳተ።
ሚ መጠነ አግሐሥክሙ አክፋረ ዘመልአ ፍተታተ ዘተርፈ።
ሚ መጠነ አግሐሥክሙ አስፈሬዳተ ዘመልአ ፍተታተ ዘተርፈ።
ወሮጸ አሐዱ ወመልአ ሰፍነገ ብኂአ።
ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ኤልሳቤጥ።
ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ዘካርያስ አቡሁ ወተነበየ ወይቤ።
ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ እግዚእ ኢየሱስ።
ወመልአ ማየ ሐመሮሙ ወተመንደቡ።
መልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ ምሉኣነ።
ወአስተጋብኡ ወመልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ።
ወመልአ ቤተ መዐዛሁ ለውእቱ ዕፍረት።
ወባሕቱ እስመ ዘንተ ነገርኩክሙ ሐዘን መልአ ውስተ ልብክሙ።
ወሶበ መልአት አዕረግዋ ውስተ ሐይቅ።
ወእንዘ ዘንተ ይኄሊ ናሁ አስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር በሕልም።
ወተንሢኦ ዮሴፍ እምንዋሙ ገብረ በከመ አዘዞ መልአከ 
እግዚአብሔር።
ወእምድኅረ ኀለፉ እሉ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ 
በሕልም ለዮሴፍ።
ወመዊቶ ሄሮድስ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ በሕልም 
ለዮሴፍ በብሔረ ግብጽ።
ወአሲሮሙ ወሰድዎ ወመጠውዎ ለጲላጦስ ጰንጤናዊ መልአከ 
አሕዛብ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ቅድሜሁ ለመልአከ አሕዛብ።
ወተስእሎ መልአከ አሕዛብ ወይቤሎ አንተሁ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
እስመ መልአከ እግዚአብሔር ወረደ እምሰማይ።
ወአውሥአ ውእቱ መልአከ ወይቤሎን ለአንስት።
ወእምከመ ተሰምዐ ዝ ነገር በኀበ መልአከ አሕዛብ።
ወአስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር።
ወይቤሎ ዘካርያስ ለመልአከ እግዚአብሔር።
ወናሁ ቆመ መልአከ እግዚአብሔር ኀቤሆሙ።
ወሰመይዎ ስሞ ኢየሱስ በከመ ሰመዮ መልአከ እምቅድመ ትፅንሶ 
በከርሣ።
እንዘ ጲላጦስ ጰንጤናዊ መልአከ ይሁዳ።
ወፊልጶስ እኁሁ መልአከ ኢጡርያስ።
ወአስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር እምሰማይ ዘይጼንዖ።
እስመ መልአከ እግዚአብሔር በጊዜ ይወርድ ውስተ ምጥማቃት 
ይትሀወክ ማይ።
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19 መልአከ

John12:31
2 መልአኩ John14:30

John16:11
16 መልአክ Matt27:14

MK16:6
Luke01:13
Luke01:19
Luke01:26
Luke01:28
Luke01:30

Luke01:34 ወትቤሎ ማርያም ለመልአክ እፎኑ ይከውነኒ ዝንቱ።
Luke01:35
Luke01:38 ወትቤሎ ማርያም ለመልአክ ነየ አመተ እግዚአብሔር።
Luke01:38
Luke02:10
Luke02:13
Luke12:58
Luke18:18
John12:29

2 መልአክየ MK01:2
Luke07:27

6 መልአኮሙ MK03:22

Luke11:15
Luke11:18
Luke14:1
Luke19:2
John03:1

3 መልኡ Luke05:7
John02:9
John19:29

1 መልእዎን John02:7
1 መልክዐ Matt22:19
3 መልክዑ Matt22:20

MK12:17
Luke20:24

6 መልዕልተ Matt02:9
Matt05:14
Matt27:37
Luke06:49

ወእምይእዜሰ ይሰድድዎ ለመልአከ ዝንቱ ዓለም ወያወፅእዎ አፍኣ።
እስመ ይመጽእ መልአኩ ለዝንቱ ዓለም።
ወበእንተሰ ኵነኔ እስመ ይትኴነን መልአኩ ለዝንቱ ዓለም።
ወኢያውሥኦ ወኢ አሐተኒ ቃለ እስከ ያነክር መልአክ።
ወይቤሎን መልአክ ኢትደንግፃ።
ወይቤሎ መልአክ ኢትፍራህ ዘካርያስ።
ወተሰጥዎ መልአክ ወይቤሎ አነ ውእቱ ገብርኤል።
ወበሳድስ ወርኅ ተፈነወ ገብርኤል መልአክ እምኀበ እግዚአብሔር።
ወቦአ መልአክ ኀቤሃ ወይቤላ ተፈሥሒ ፍሥሕት።
ወይቤላ መልአክ ኢትፍርሂ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ 
እግዚአብሔር።

ወአውሥአ መልአክ ወይቤላ።

ወእምዝ ሖረ ወኀለፈ እምኀቤሃ መልአክ።
ወይቤሎሙ መልአክ ኢትፍርሁ።
ወግብተ መጽኡ ምስለ ውእቱ መልአክ።
ሶበ ተሐውር ምስለ ዕድውከ ኀበ መልአክ።
ወተስእሎ አሐዱ መልአክ ወይቤሎ ሊቅ ኄር።
ወቦ እለ ይቤሉ መልአክ ተናገሮ።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ ዘይጸይሕ ፍኖተከ።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ።
ብዔል ዜቡል አኀዞ ወበመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።

በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
እምነ መልአኮሙ ለፈሪሳውያን።
መልአኮሙ ለመጸብሓን ወባዕል ውእቱ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ እምፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዲሞስ መልአኮሙ 
ለአይሁድ።
ወመጽኡ ወመልኡ ክልኤሆን አሕማረ እስከ ይሰጠማ።
እስመ እሙንቱ መልኡ ማየ ወጸውዖ ሊቀ ምርፋቅ ለመርዓዊ።
ወመልኡ ሰፍነገ እምውእቱ ብኂእ።
ወመልእዎን እስከ አፉሆን ወእስከ ላዕሎን።
አርእዩኒ መልክዐ ዲናሩ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወጽሕፈቱ።
ወአምጽኡ ሎቱ ወይቤሎሙ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወመጽሐፉ።
ዘመኑ መልክዑ ወመጽሐፉ ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ዘቄሣር።
ወቆመ መልዕልተ በአት ኀበ ሀሎ ሕፃን።
ኢትክል ተከብቶ ሀገር እንተ ተሐንጸት መልዕልተ ደብር።
ወአንበሩ መልዕልተ ርእሱ ጽሒፎሙ መጽሐፈ ጌጋዩ ዘይብል።
ይመስል ብእሴ ዘሐነጸ ቤቶ መልዕልተ ምድር ዘእንበለ መሠረት።
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6 መልዕልተ

John03:31
John03:31

15 መሐለ Matt14:7
Matt23:16
Matt23:16
Matt23:18
Matt23:18
Matt23:20
Matt23:20
Matt23:21
Matt23:21
Matt23:22

Matt23:22

Matt26:72
Matt26:74
MK06:23
Luke01:73

1 መሐላ Matt14:9
2 መሐላሁ MK06:26

Luke01:73
1 መሐላክሙ Matt05:33
2 መሐረኒ Matt15:22

MK09:22
2 መሐራ Luke07:13

Luke13:11
1 መሐርኩከ Matt18:33

1 መሐስእየ John21:16
1 መሐዉ Luke06:1
1 መሓሪ Luke06:36
1 መሓርያነ Luke06:36
1 መሓርያን Matt05:7
2 መምህረ Matt23:8

John03:2

1 መምህራን Matt23:7
1 መምህርክሙ Matt23:8
1 መሠረተ Luke14:29
1 መሠረት Luke06:49
2 መሠረቶ Luke06:48

እስመ ዘእምላዕሉ መጽአ መልዕልተ ኵሉ ውእቱ።
ወዘሰ እምሰማይ መጽአ መልዕልተ ኵሉ ውእቱ።
ወበእንተ ዝ መሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ።
እለ ትብሉ ዘመሐለ በቤተ መቅደስ ኢይጌጊ።
ወዘሰ መሐለ በወርቀ ቤተ መቅደስ ይጌጊ ትብሉ።
ወዘመሐለ በምሥዋዕ ኢይጌጊ ትብሉ።
ወዘሰ መሐለ በጽንሐሕ ዘላዕሌሁ ይጌጊ ትብሉ።
ዘኬ መሐለ በምሥዋዕ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ዲቤሁ።
ዘኬ መሐለ በምሥዋዕ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ዲቤሁ።
ወዘሂ መሐለ በቤተ መቅደስ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ውስቴቱ።
ወዘሂ መሐለ በቤተ መቅደስ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ውስቴቱ።
ወዘሂ መሐለ በሰማይ መሐለ በመንበሩ ለእግዚአብሔር ወበዘይነብር 
ዲቤሁ።
ወዘሂ መሐለ በሰማይ መሐለ በመንበሩ ለእግዚአብሔር ወበዘይነብር 
ዲቤሁ።
ወክሕደ ካዕበ ወመሐለ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
ወእምዝ መሐለ ወተረግመ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
ወመሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ እስመ መንፈቀ መንግሥቱ።
መሐላሁ ዘመሐለ ለአብርሃም አቡነ።
ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተሂ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
መሐላሁ ዘመሐለ ለአብርሃም አቡነ።
ኢትምሐሉ በሐሰት ባሕቱ አግብኡ መሐላክሙ ለእግዚአብሔር።
እንዘ ትጸርሕ ወትብል መሐረኒ እግዚእየ ወልደ ዳዊት።
ወባሕቱ በዘትክል ርድአኒ ወመሐረኒ።
ወሶበ ርእያ እግዚእነ መሐራ ወተሣሀላ ወይቤላ ኢትብክዪ።
ወርእያ እግዚእ ኢየሱስ ወመሐራ ወጸውዓ ወይቤላ።
በከመ አነ መሐርኩከ።

ወይቤሎ ረዐይኬ መሐስእየ።
ወመሐዉ አርዳኢሁ ሰዊተ ወሐሰዩ በእደዊሆሙ ወበልዑ።
ወኩኑ መሓርያነ ከመ አቡክሙ ሰማያዊ መሓሪ ውእቱ።
ወኩኑ መሓርያነ ከመ አቡክሙ ሰማያዊ መሓሪ ውእቱ።
ብፁዓን መሓርያን እስመ ሎሙኒ ይምሕርዎሙ።
አንትሙሰኬ ኢትረስዩ መምህረ በዲበ ምድር።
ረቢ ነአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር መጻእከ ከመ ትኩን 
መምህረ።
ወተአምኆ በውስተ ምሥያጣት ከመ ይበሎሙ ሰብእ መምህራን።
እስመ አሐዱ ውእቱ መምህርክሙ ዘውእቱ ክርስቶስ።
ከመ ሣሪሮ መሠረተ ለእመ ስእነ ፈጽሞ።
ይመስል ብእሴ ዘሐነጸ ቤቶ መልዕልተ ምድር ዘእንበለ መሠረት።
ወከረየ ወአዕመቀ ወሣረረ መሠረቶ ዲበ ኰኵሕ።
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2 መሠረቶ
Luke14:28

3 መሠግራነ Matt04:19
MK01:16
MK01:17

2 መሠግራን Matt04:18
Luke05:2

2 መሣብክት John02:6
John02:7

3 መሣይምተ MK06:43
Luke09:17
John06:13

8 መሣግሪሆሙ Matt04:20
Matt04:21
MK01:18
MK01:19
Luke05:2
Luke05:6
John21:6

John21:8
2 መሣግሪነ Luke05:5

Luke05:5
2 መሣግሪክሙ Luke05:4

John21:6

2 መሥኤ Matt03:12
Luke03:17

3 መሥዋዕተ Matt09:13
Luke02:24
John16:2

2 መሥዋዕት MK02:26
MK12:34

1 መሥዋዕቶሙ Luke13:1
1 መሥገርተ John21:11
1 መሥገርቱ John21:11
1 መሥገርት Luke21:34

መርሐ Matt15:14
1 መሪሖቶ Luke06:39
2 መሪረ Matt26:75

Luke22:62

እመ ቦ ዘየአክሎ ከመ ይሣርር መሠረቶ።
ወእሬስየክሙ ትኩኑ መሠግራነ ሰብእ።
እስመ መሠግራነ ዓሣ እሙንቱ።
ወእሬስየክሙ መሠግራነ ሰብእ።
እንዘ ያወርዱ መርበብቶሙ ውስተ ባሕር እስመ መሠግራን እሙንቱ።
ወወረዱ እምኔሆን መሠግራን ይኅፅቡ መሣግሪሆሙ።
ወሀለዋ ህየ መሣብክት ስድስቱ እለ እብን።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ምልእዎንኬ ለእላ መሣብክት ማየ።
መልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ ወእምዓሣሁኒ።
መልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ ምሉኣነ።
ወአስተጋብኡ ወመልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ።
ወበጊዜሃ ኀደጉ መሣግሪሆሙ ወተለውዎ።
እንዘ ይሠርዑ ወያስተሣንዩ መሣግሪሆሙ ወጸውዖሙ።
ወኀደጉ መሣግሪሆሙ ወተለውዎ ሶቤሃ።
እንዘ ይሠርዑ ወያስተሣንዩ መሣግሪሆሙ።
ወወረዱ እምኔሆን መሠግራን ይኅፅቡ መሣግሪሆሙ።
ፈድፋደ እስከ ይትበተከ መሣግሪሆሙ።
ወአውሪዶሙ መሣግሪሆሙ ስእኑ እንከ ስሒበ እምብዝኀ ዓሣት 
ዘተሠግረ።
ወሖሩ እንዘ ይስሕቡ መሣግሪሆሙ ዘውስቴቶን ዓሣት።
ሊቅ ሰራሕነ ኵላ ሌሊተ እንዘ ናወርድ መሣግሪነ።
ወአልቦ ዘአኀዝነ ወባሕቱ እስመ አዘዝከነ ናወርድ መሣግሪነ።
ወአውርዱ መሣግሪክሙ ኀበ ይምነ ሐመር።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አውርዱ መሣግሪክሙ ኀበ ይምነ 
ሐመር።
ዘመሥኤ ውስተ እዴሁ ዘቦቱ ያነጽሕ ዐውደ እክሉ።
ዘመሥኤ ውስተ እዴሁ ወያነጽሕ ዐውደ እክሉ።
 ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕተ።
ወከመ ያብኡ መሥዋዕተ በእንቲኣሁ።
ከመ ኵሉ ዘይቀትለክሙ ይመስሎ ከመ ዘመሥዋዕተ ያበውእ 
ለእግዚአብሔር።
ወበልዐ ኅብስተ መሥዋዕት ዘኢይከውኖ ለበሊዕ።
ወዝንቱ ይኄይስ እምኵሉ መባእ ወእምኵሉ መሥዋዕት።
እለ ደመረ ጲላጦስ ደሞሙ ምስለ መሥዋዕቶሙ።
ወሰሐበ መሥገርተ ውስተ ምድር።
ወእንዘ መጠነ ዝ ብዝኁ ኢተሰጠ መሥገርቱ።
ከመ መሥገርት እንተ ትወርድ ዲበ ኵሎሙ እለ ይነብሩ ዲበ ምድር።

ለእመ መርሐ ክልኤሆሙ ይውድቁ ውስተ ግብ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ ይክልኑ ዕዉር ለዕዉር መሪሖቶ።
ወወፅአ አፍኣ ወበከየ ብካየ መሪረ።
ወወፂኦ ጴጥሮስ አፍኣ በከየ ብካየ መሪረ።
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መራሕ
1 መራሕብቲነ Luke13:26
2 መራሕብት Matt22:9

Luke14:21
2 መራኁተ Matt16:19

Luke11:52
1 መራኅብት Matt06:5

3 መራዕየ MK05:11
Luke08:32
Luke08:33

1 መራዕይ MK05:13
1 መራዕይሆሙ Luke02:8
1 መሬተ Luke13:8
3 መሬቱ Matt13:5

MK04:5
MK04:6

3 መሬት Matt13:5
MK04:5
Luke14:34

1 መርሕባ Luke10:10
1 መርሖሙ Matt02:9

1 መርበብቶሙ Matt04:18

6 መርዓዊ Matt09:15
Matt09:15
Matt09:15
Matt10:35
Matt22:11
Matt22:12

1 መርዓታ Luke12:53
3 መርዓት Luke12:53

John03:29
John03:29

15 መርዓዊ Matt25:1
Matt25:5
Matt25:6
Matt25:7
Matt25:10
MK02:19

በላዕነሂ ወሰተይነሂ በቅድሜከ ወመሀርከ በመራሕብቲነ።
ሑሩኬ እንከ ውስተ መራሕብት ወአናቅጽ።
ሑር ፍጡነ ውስተ መራሕብት ወውስተ አስኳተ ሀገር።
ወእሁበከ መራኁተ መንግሥተ ሰማያት።
እስመ ትነሥኡ መራኁተ ጽድቅ ወአእምሮ ወተኀብኡ።
እስመ እሙንቱ ያፈቅሩ በመኳርብት ወውስተ መዐዝነ መራኅብት 
ቀዊመ።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ ይትረዐይ መንገለ ደብር።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ ይትረዐይ ውስተ ደብር።
ቦኡ ላዕለ አሕርው ወአብዱ ኵሉ መራዕየ አሕርው።
ቦኡ ላዕለ አሕርው ወአብዱ እሙንቱ መራዕይ።
ወየዐቅቡ መራዕይሆሙ ሌሊተ በበ ዕብሬቶሙ።
ኅድጋ እግዚኦ ኀሪፈኒ እስከ እከሪ መሬተ።
ወውእተ ጊዜ ሠረጸ እስመ አልቦ ዕመቅ ለመሬቱ።
ወፍጡነ በቈለ እስመ አልቦ ዕመቅ ለመሬቱ።
ወሠሪቆ ፀሓይ አውዐዮ እስመ ኢኮነ ዕሙቀ መሬቱ።
ወቦ ዘወድቀ ዲበ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኀ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኅ።
አኮኑ ይገድፍዎ አፍኣ ውስተ መሬት።

ወፂአክሙ ውስተ መርሕባ።
ወናሁ ኮከብ ዘርእዩ በምሥራቅ ይመርሖሙ እስከ ሶበ አብጽሖሙ 
ቤተልሔም።
እንዘ ያወርዱ መርበብቶሙ ውስተ ባሕር እስመ መሠግራን እሙንቱ።

 ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ ወላህዎ።
አምጣነ ሀሎ መርዓዊ ምስሌሆሙ።
ወባሕቱ ይመጽእ መዋዕለ አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።
ወወለተኒ እምእማ ወመርዓተኒ እምሐማታ።
ረከበ በህየ ብእሴ ዘኢለብሰ ልብሰ መርዓ።
ወይቤሎ ዐርክየ እፎ ቦእከ ዝየ ዘኢለበስከ ልብሰ መርዓ።
ወሐማት እመርዓታ ወመርዓትኒ እምሐማታ።
ወሐማት እመርዓታ ወመርዓትኒ እምሐማታ።
ዘቦቱ መርዓት መርዓዊ ውእቱ።
ፍሥሓ ይትፌሣሕ በእንተ ቃለ መርዓዊ ወመርዓት።
እለ ነሥኣ መኃትዊሆን ወወፅኣ ውስተ ቀበላ መርዓዊ።
ወጐንድዮ መርዓዊ ደቀሳ ኵሎን ወኖማ።
ናሁ መርዓዊ መጽአ ፃኡ ውስተ ቀበላሁ።
ወአሠነያ መኃትዊሆን ወወፅኣ ለቀበላ መርዓዊ።
ወሐዊሮን ይሣየጣ በጽሐ መርዓዊ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይክሉኑ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ።
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15 መርዓዊ

MK02:19
MK02:20
Luke05:34
Luke05:34
Luke05:35
John02:9
John03:29
John03:29
John03:29

1 መርዔተ John10:16
1 መርዔቱ Matt26:31
1 መርዔት Luke12:32
1 መርዔትየ John10:14
2 መርፍእ Matt19:24

Luke18:25
13 መሰለ Matt21:33

MK03:23
MK04:2
Luke06:39
Luke11:5
Luke12:16
Luke13:6

Luke14:7
Luke15:3
Luke18:9
Luke19:11
Luke20:19

Luke21:29
1 መሰላ John20:15
1 መሰልከ John16:29
6 መሰሎሙ Matt20:10

MK06:49
Luke03:15 ወመሰሎሙ ዮሐንስ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
John11:13
John11:31
John13:29

1 መሰግላን Matt02:1

1 መሰጥ Matt07:15
1 መሲሑ Luke09:20

አምጣነ ሀሎ መርዓዊ ምስሌሆሙ።
ወባሕቱ ይበጽሕ መዋዕል አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።
ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ እንዘ ሀሎ መርዓዊ ምስሌሆሙ።
ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ እንዘ ሀሎ መርዓዊ ምስሌሆሙ።
ወባሕቱ ይመጽእ መዋዕል አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።
እስመ እሙንቱ መልኡ ማየ ወጸውዖ ሊቀ ምርፋቅ ለመርዓዊ።
ዘቦቱ መርዓት መርዓዊ ውእቱ።
ወዐርኩሰ ለመርዓዊ ዘይቀውም ወይሰምዖ።
ፍሥሓ ይትፌሣሕ በእንተ ቃለ መርዓዊ ወመርዓት።
ወይከውና አሐደ መርዔተ ለአሐዱ ኖላዊ።
ወይዘረዉ አባግዐ መርዔቱ።
ኢትፍራህ ኦ ንኡስ መርዔት።
ወአአምር ዘዚኣየ መርዔትየ ወየአምራኒ እሊኣየ።
 ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ስቊረተ መርፍእ።
ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ስቊረተ መርፍእ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ ካልእተ ምሳሌ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወመሀሮሙ ወመሰለ ሎሙ ብዙኀ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ ይክልኑ ዕዉር ለዕዉር መሪሖቶ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ በለስ ቦቱ ውስተ ዐጸደ 
ወይኑ እምርት።
ወይቤሎሙ ለእለ ሀለዉ ውስተ ምሳሕ ወመሰለ ሎሙ ወመሀሮሙ።
ወመሰለ ሎሙ ከመ ዝ ወይቤሎሙ።
ወመሰለ ሎሙ ከመ ዝ።
ወእንዘ ይሰምዑ ዘንተ መሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወፈርህዎሙ ለሕዝብ እስመ አእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ መሰለ ከመ 
ዝ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወመሰላ ላቲሰ ዐቃቤ ገነት ውእቱ።
ወአልቦ ዘመሰልከ ወኢ ምንተኒ።
ወመጽኡ ቀደምት ወመሰሎሙ ዘያፈደፍድ ሎሙ ውሂበ እምእሉ።
ወሶበ ርእይዎ እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር መሰሎሙ ምትሀተ።

ወሎሙሰ መሰሎሙ በእንተ ንዋመ ድቃስ ዘይቤሎሙ።
ተለውዋ ወመሰሎሙ ዘተሐውር ኀበ መቃብሩ ትብክዮ በህየ።
ወቦ እለ መሰሎሙ ከመ በእንተ አስከሬነ ቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋት።
ናሁ መጽኡ መሰግላን እምብሔረ ጽባሕ ወበጽሑ ውስተ ኢየሩሳሌም።

ወእንተ ውስጦሙሰ ተኵላት መሰጥ እሙንቱ።
አንተ ውእቱ መሲሑ ለእግዚአብሔር።
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3 መሲሕ Matt24:24
MK13:22
Luke11:38

1 መሲሖ Luke02:26
1 መሳቅሊሆን John19:31
1 መሳፍንቲሁ MK06:21
2 መሳፍንት Luke20:20

Luke21:12

1 መስሐ MK02:15
1 መስሐቲ Matt27:63
1 መስሑ John21:15

መስቀል
4 መስቀለ Matt16:24

MK08:34
MK10:21
Luke09:23

3 መስቀሉ Matt27:42
MK15:32
John19:25

1 መስቀል Luke23:26
2 መስቀልከ Matt27:40

MK15:30
4 መስቀሎ Matt27:32

MK15:21
Luke14:27
John19:17

1 መስተራትዓተ Matt27:27
5 መስየ Matt16:2

Matt20:8
MK06:35
MK11:11
MK11:19

8 መስዮ Matt27:57
MK01:32
MK04:35
MK06:47
MK14:17
MK15:42
John06:16
John20:19

5 መስፈርተ Matt13:33

እስመ ይመጽኡ ሐሳውያነ መሲሕ 
እስመ ይመጽኡ ሐሳውያነ መሲሕ ወሐሳውያነ ነቢያት።
ወርእዮ ፈሪሳዊ አንከረ እስመ ኢተኀፅበ እዴሁ ለመሲሕ።
ዘእንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር።
እላንቱ ሥጋት ኢይቢታ ዲበ መሳቅሊሆን በእንተ ሰንበት።
ወአምስሐ መኳንንቲሁ ወመላእክቲሁ ወመሳፍንቲሁ።
ወከመ ያግብእዎ ለመኳንንት ወለመሳፍንት።
ወይሰድዱክሙ ወይሞቅሑክሙ ወይወስዱክሙ ኀበ ነገሥት 
ወመሳፍንት በእንተ ስምየ።
ወእምዝ መስሐ በቤቱ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤልዎ ተዘከርነ እግዚኦ ዘይቤ ዝኩ መስሐቲ።
ወእምድኅረ መስሑ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን ጴጥሮስ።

ወይንሣእ መስቀለ ሞቱ ወይትልወኒ።
ወይጹር መስቀለ ሞቱ ወይትልወኒ።
ወጹር መስቀለ ሞትከ ወነዐ ትልወኒ።
ወያጥብዕ ወይንሣእ መስቀለ ሞቱ።
ለይረድኬ ይእዜ እመስቀሉ ንርአይ ወንእመን ቦቱ።
ለይረድኬ ይእዜ እምነ መስቀሉ ንርአይ ወንእመን ቦቱ።
ወይቀውማ ኀበ መስቀሉ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአጾርዎ መስቀል ይትልዎ ለኢየሱስ።
ረድ እስኩ እመስቀልከ።
አድኅን ርእሰከ ወረድ እመስቀልከ።
ወዐበጥዎ ይጹር መስቀሎ።
ከመ ይጹር መስቀሎ።
ወዘኢይጸውር መስቀሎ ወኢይመጽእ ይትልወኒ።
ወወሰድዎ እንዘ ይጸውር መስቀሎ ውስተ መካን ዘስሙ ቀራንዮ።
ወእምዝ ነሥእዎ መስተራትዓተ ሐራ ለእግዚእ ኢየሱስ።
እምከመ መስየ ... ትብሉ
ወሶበ መስየ ይቤሎ በዓለ ዐጸደ ወይን ለመጋቢሁ።
ሐቅል ውእቱ ዝ ብሔር ወሰዓቱኒ ወድአ መስየ።
ወርእዮ ኵሎ ሶበ መስየ ሖረ ቢታንያ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወሶበ መስየ ወፅአ አፍኣ እምሀገር።
ወመስዮ መጽአ ብእሲ ባዕል እምአርማትያስ ዘስሙ ዮሴፍ።
ወመስዮ ጊዜ የዐርብ ፀሓይ።
ወይእተ አሚረ መስዮ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንዕዱ ማዕዶተ።
ወመስዮ ብሔር ሀለወት ሐመር ማእከለ ባሕር።
ወመስዮ ሖረ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወመስዮ ዐርብ አሜሃ በአተ ሰንበት ውእቱ።
ወመስዮ ወረዱ አርዳኢሁ ውስተ ባሕር።
ወመስዮ በይእቲ ዕለት ዘውእቱ እሑድ ሰንበት።
ወአብሕአቶ ውስተ ሠለስቱ መስፈርተ ሐሪጽ ወአብሕአ ኵሎ።
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5 መስፈርተ
Matt23:32
Luke06:38
Luke16:5
Luke16:7

6 መስፈርት Matt07:2
MK04:24
Luke06:38
Luke13:21
John02:6
John03:34

2 መስፍነ Matt08:5
Luke23:47

6 መስፍን Matt27:15
Matt27:21
Matt27:23
Luke02:2
Luke07:2
Luke07:6

2 መቃብረ Matt27:7
Matt28:4

2 መቃብሩ John11:31
John11:38

2 መቃብሪሁ Matt27:64
Matt27:65

4 መቃብሪሆሙ Matt23:29
Matt27:53
Luke11:47
Luke11:48

1 መቃብራተ Matt23:27
1 መቃብራት Matt27:52

36 መቃብር Matt27:60
Matt27:60
Matt27:61
Matt28:2
Matt28:8

MK05:2
MK05:3
MK05:5
MK15:46
MK15:46

አንትሙሂ ፈጽሙ መስፈርተ አበዊክሙ።
ሀቡ ወይትወሀበክሙ መስፈርተ ሠናየ።
ወይቤሎ ምእተ በመስፈርተ ባዶስ ቅብዐ።
ወይቤሎ ምእት በመስፈርተ ቆሮስ ሥርናየ።
ወበመስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ።
በውእቱ መስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ ወይዌስኩክሙ።
ወበመስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ።
ወደፈነቶ ውስተ ኀሪጽ ዘሠለስቱ መስፈርት ወአብሕአ ኵሎ።
ወያገምራ በበ ክልኤቱ ወበበ ሠለስቱ መስፈርት ዘቀሡት።
እስመ አኮ በመስፈርት ዘይሁብ እግዚአብሔር መንፈሶ።
ወበዊኦ ቅፍርናሆም መጽአ ኀቤሁ መስፍነ ምእት።
ወርእዮ መስፍነ ምእት ዘኮነ አእኰቶ ለእግዚአብሔር ወይቤ።
ወቦ ልማድ ለመስፍን ለለ በዓል ያሕዩ ሎሙ።
ወአውሥአ መስፍን ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ መስፍን ምንተ እኩየ ገብረ።
ወውእቱ ጻሕፍ ቀዳሚ አመ ቄሬኔዎስ መስፍን ለሶርያ።
ወሀሎ አሐዱ መስፍን ወገብሩ ይደዊ ወአልጸቀ ይሙት።
ለአከ አዕርክቲሁ ውእቱ መስፍን ኀቤሁ እንዘ ይብል።
ወተማኪሮሙ ተሣየጡ ቦቱ ገራህተ ለብሓዊ ለመቃብረ እንግዳ።
ወእምግርማሁ ተሀውኩ ወኮኑ ከመ አብድንት እለ የዐቅቡ መቃብረ።
ተለውዋ ወመሰሎሙ ዘተሐውር ኀበ መቃብሩ ትብክዮ በህየ።
ወካዕበ ተከዘ በልቡ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ ኀበ መቃብሩ።
አዝዝ እንከ ይዕቀቡ መቃብሪሁ እስከ ሠሉስ መዋዕል።
ወሑሩ ወአጽንዑ መቃብሪሁ በከመ ተአምሩ።
እለ ተሐንጹ መቃብሪሆሙ ለነቢያት።
ወወፅኡ እመቃብሪሆሙ ወቦኡ ውስተ ሀገር ቅድስት።
እስመ ተሐንጹ መቃብሪሆሙ ለነቢያት እለ አበዊክሙ ቀተልዎሙ።
እስመ ዘእሙንቱ ቀተሉ አንትሙ ተሐንጹ መቃብሪሆሙ።
እለ ትመስሉ መቃብራተ ግብሱሳነ።
ወተከሥቱ መቃብራት ወተንሥኡ ብዙኃን እምአብድንቲሆሙ 
ለጻድቃን።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ሐዲስ ዘሎቱ አውቀረ ውስተ ኰኵሕ።
ወአንበረ ውስተ አፈ መቃብር ወኀለፈ።
ይነብራ ቅድመ መቃብር።
ወቀርበ ወአንኰርኰራ ለይእቲ እብን እምአፈ መቃብር።
ወኀለፋ ፍጡነ እምኀበ መቃብር በፍርሀት ወበረዓድ ወበፍሥሓ 
ዐቢይ።
ዘእኩይ ጋኔን ላዕሌሁ ወፂኦ እመቃብር።
ወይነብር ውስተ መቃብር ወስእንዎ አጽንዖቶ በመዋቅሕትኒ።
ወዘልፈ የዐውዩ መዓልተ ወሌሊተ በውስተ መቃብር።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ሐዲስ ዘአውቀረ ውስተ ኰኵሕ።
ወአንኰርኰረ እብነ ውስተ አፈ መቃብር።
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36 መቃብር

MK16:2
MK16:3
MK16:5

MK16:8
Luke08:27
Luke11:44
Luke23:53

Luke23:53
Luke24:1
Luke24:2
Luke24:9

Luke24:12

Luke24:22
John05:28

John12:17
John19:42
John20:1

John20:1
John20:2
John20:3
John20:4
John20:6
John20:8
John20:11 ወማርያምሰ ቆመት ኀበ መቃብር አፍኣ ወትበኪ።
John20:11
John20:13

3 መቃብሮ Matt27:66
Matt28:1 ወካልእታኒ ማርያም ይርአያ መቃብሮ።
Luke23:55

1 መቃጥነ Matt17:27
2 መቅሠፍተ John02:15

John03:36
2 መቅሠፍቱ Luke12:47

Luke12:48
3 መቅሠፍት Matt03:7

Luke03:7

ወሖራ ወአንግሃ ጥቀ ሐዊረ ኀበ መቃብር በእሑድ ሰንበት።
መኑ ይከሥታ ለነ ለእብን እምኆኅተ መቃብር።
ወበዊኦን ውስተ መቃብር ረከባ አሐደ ወሬዛ እንዘ ይነብር መንገለ 
የማን።
ወወፅኣ እምነ መቃብር ወጐያ እስመ አኀዞን ረዓድ ወድንጋፄ።
ወኢቦአ ቤተ ዳእሙ ይነብር ውስተ መቃብር።
እስመ አንትሙ ከመ መቃብር ዘኢይትዐወቅ።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ዘአውቅረ ለርእሱ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።

ወአንኰርኰረ እብነ ዐቢየ ወአንበረ ውስተ አፈ መቃብር ወኀለፈ።
ወበእሑድ ሰንበት በጽባሕ አሌለያ ገይሠ ወሖራ ኀበ መቃብር።
ወረከባሃ ለይእቲ እብን ኀበ አንኰርኰረት እምነ መቃብር።
ወአቲዎን እምኀበ መቃብር ነገራሆሙ ዘንተ ለዐሠርቱ ወአሐዱ 
ወለቢጾሙኒ ኵሎሙ።
ወተንሥአ ጴጥሮስ ወሮጸ ኀበ መቃብር ወሐወጸ ወርእየ መዋጥሐ 
ባሕቲቶ ንቡረ።
ወቦ አንስትኒ እለ አንከራ ወነገራነ ለነ እለ ጌሣ ኀበ መቃብር።
እስመ ትመጽእ ሰዓት በዘይሰምዕዎ ቃሎ ኵሎሙ እለ ውስተ 
መቃብር።
አመ ጸውዖ ለአልአዛር እመቃብር ወአንሥኦ እምነ ምዉታን።
ወቅሩብ ውእቱ መቃብር ኀበ ሰቀልዎ።
ወበእሑድ ሰንበት መጽአት ማርያም መግደላዊት በጽባሕ ኀበ 
መቃብር።
ወረከበት እብነ እቱተ እምአፈ መቃብር።
ወትቤሎሙ ነሥእዎ ለእግዚእየ እምውስተ መቃብር።
ወሖሩ ኀበ መቃብር።
በደሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ በጺሖ ኀበ መቃብር።
ወተለዎ ስምዖን ጴጥሮስ ወበጽሐ ወቦአ ውስተ መቃብር።
ወእምዝ ቦአ ዝኩኒ ካልእ ረድእ ዘበደሮ በጺሐ ኀበ መቃብር።

ወእንዘ ትበኪ ሐወጸት ውስተ መቃብር።
ወትቤሎሙ ነሥእዎ ለእግዚእየ እምውስተ መቃብር።
ወሖሩ ወአጽንዑ ወቀተሩ መቃብሮ።

ወርእያ መቃብሮ ወዘከመ ተወድየ ሥጋሁ።
ወባሕቱ ከመ ኢያንጐርጕሩ ሑር ውስተ ባሕር ወደይ መቃጥነ።
ወገብረ መቅሠፍተ ጥብጣቤ ዘሐብል።
አላ መቅሠፍተ መዓቱ ለእግዚአብሔር ይነብር ላዕሌሁ።
ወኢይገብር ወኢያስተዳሉ ዘከመ ይፈቅድ ብዙኅ መቅሠፍቱ።
ወዘሰ ኢየአምር ለእመ ኢገብረ ውኁድ መቅሠፍቱ።
መኑ አመረክሙ ከመ ታምሥጡ እመቅሠፍት ወእመንሱት ወእመዐት 
ዘይመጽእ።
መኑ ነገረክሙ ታምሥጡ እመቅሠፍት ዘይመጽእ።
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3 መቅሠፍት

Luke21:23

1 መቅደሱ Luke01:9
35 መቅደስ Matt04:5

Matt12:5
Matt12:6
Matt21:12
Matt21:12
Matt21:14
Matt21:15
Matt21:23
Matt23:16
Matt23:16
Matt23:17
Matt23:17
Matt23:21
Matt23:35
Matt24:1
Matt24:1
Matt26:61
Matt27:40
Matt27:51
MK11:11
MK11:15
MK14:58
MK15:29
Luke01:21
Luke01:22
Luke04:9
Luke11:51
Luke18:10
Luke19:45

Luke21:5

John02:19
John02:20

John10:23
John11:56
John18:20

1 መቅደስከ Luke18:14

እስመ ይከውን ዐቢይ ምንዳቤ ዲበ ምድር ወመቅሠፍት ዲበ ዝንቱ 
ሕዝብ።
ወቦአ ቤተ መቅደሱ ለእግዚአብሔር።
ወአቀሞ ውስተ ተድባበ ቤተ መቅደስ።
ከመ ካህናት እለ ውስተ ቤተ መቅደስ ያረኵስዋ ለሰንበት።
ወናሁ እብለክሙ ከመ ዘየዐቢ እምቤተ መቅደስ ሀሎ ዝየ።
ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ቤተ መቅደስ።
ወሰደደ ኵሎ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በቤተ መቅደስ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ዕዉራን ወሐንካሳን በቤተ መቅደስ ወአሕየዎሙ።
ወደቂቅኒ እንዘ ይጸርሑ በቤተ መቅደስ ወይብሉ።
ወበዊኦ ቤተ መቅደስ እንዘ ይሜህር።
እለ ትብሉ ዘመሐለ በቤተ መቅደስ ኢይጌጊ።
ወዘሰ መሐለ በወርቀ ቤተ መቅደስ ይጌጊ ትብሉ።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ወርቅኑ ወሚመ ቤተ መቅደስ።
አኮኑ ቤተ መቅደስ ዘይቄድሶ ለወርቅ።
ወዘሂ መሐለ በቤተ መቅደስ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ውስቴቱ።
ዘቀተልክምዎ በማእከለ ቤተ መቅደስ ወምሥዋዕ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምቤተ መቅደስ ሖረ።
ወቀርቡ አርዳኢሁ ወአርአይዎ ንድቀ ሕንጻሁ ለቤተ መቅደስ።
ወይቤሉ ይቤ ዝንቱ እክል ነሢቶቶ ለቤተ መቅደስ።
ወይብሉ ኦ ዘይነሥቶ ለቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት የሐንጾ።
ወእምዝ ተሰጠ መንጦላዕተ ቤተ መቅደስ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ።
ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ኀበ ቤተ መቅደስ።
ወበጽሐ ኢየሩሳሌም ወቦአ ቤተ መቅደስ።
አነ እነሥቶ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ዘእድ ገብሮ።
ወይብልዎ ኦ ዘይነሥቶ ለቤተ መቅደስ።
ወአንከርዎ እስመ ጐንደየ ውስተ ቤተ መቅደስ።
ወአእመሩ ከመ ቦ ዘአስተርአዮ በቤተ መቅደስ።
ወወሰዶ ኢየሩሳሌም ወአቀሞ ዲበ ርእሰ ማዕዘንተ ቤተ መቅደስ።
ዘቀተልዎ በማእከለ ቤተ መቅደስ ወምሥዋዕ።
ክልኤቱ ዕደው ዐርጉ ቤተ መቅደስ ይጸልዩ።
ወቦአ ምኵራበ ወሰደደ ኵሎሙ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በህየ በቤተ 
መቅደስ።
ወቦ እለ ይቤልዎ በእንተ ቤተ መቅደስ ሠናይ እበኒሁ ወስርግው 
ንድቁ።
ንሥትዎ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት አነሥኦ።
ወይቤልዎ አይሁድ በአርብዓ ወስድስቱ ዓመት ተሐንጸ ዝንቱ ቤተ 
መቅደስ።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ በቤተ መቅደስ በሕዋረ ሰሎሞን።
ወይቤሉ በበይናቲሆሙ እንዘ ይቀውሙ ውስተ ቤተ መቅደስ።
ወበቤተ መቅደስ ኀበ ይትጋብኡ ኵሎሙ አይሁድ።
ዘኢይደልወኒ እቁም ውስተ መካነ መቅደስከ ወእብለክሙ።
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1 መቅድመ Matt06:33
2 መበለተ MK12:43

Luke21:2
4 መበለታት Matt23:13

MK12:41
Luke04:25
Luke20:45

3 መበለት MK12:44
Luke04:26
Luke07:12

1 መባልዕተ MK07:19
6 መባሕተ Matt21:23

MK11:28
MK11:29
MK11:34
Luke20:2
Luke20:8

2 መባአ Luke21:3
Luke21:4

5 መባአከ Matt05:23
Matt05:24
Matt05:24
Matt08:4
MK01:44

2 መባእ Matt27:6
MK12:34

1 መባእከ Luke05:14
1 መባኦሙ Luke21:1

2 መብልዐ Luke09:13
John06:55

3 መብልዕ John04:32

John06:27
John06:27

1 መብልዕየ John04:34
6 መብረቅ Matt24:27

Matt28:3
Luke09:29
Luke10:18
Luke11:36

አንትሙሰ ኅሡ መቅድመ መንግሥቶ ወጽድቆ።
ወመጽአት አሐቲ ብእሲት ነዳይት መበለተ።
ወርእየ ዕቤረ መበለተ እንዘ ታበውእ ክልኤ ጸራይቀ።
እለ ትበልዑ አብያተ መበለታት በምክንያተ አንኆ ጸሎትክሙ።
እለ ይውኅጥዎን ለአብያተ መበለታት ወይትሜየኑ በነዋኅ ጸሎቶሙ።
አማን እብለክሙ ብዙኃት መበለታት ሀለዋ በውስተ እስራኤል።
እለ ይውኅጥዎን ለአብያተ መበለታት ወበምክንያት ያነውኁ ጸሎተ።
አማን እብለክሙ ከመ ዛቲ ነዳይት መበለት።
ዘእንበለ ኀበ አሐቲ ብእሲት መበለት።
ረከበ ቀበረ ፅዉረ ዘወልደ ብእሲት መበለት።

ወጽቡ ይትከዐው እንዘ ያነጽሕ ኵሎ መባልዕተ።
ወይቤልዎ በመባሕተ መኑ ትገብር ዘንተ።
ወይቤልዎ በመባሕተ መኑ ትገብር ከመ ዝ።
ወንግሩኒ ወአነሂ እነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ዘንተ።
አነኒ ኢይነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ከመ ዝ።
ወይቤልዎ ንግረነ በመባሕተ መኑ ትገብር ዘንተ።
በመባሕተ መኑ እገብር ከመ ዝ።
ከመ ዛቲ ዕቤር ነዳይት አብዝኀት አብኦ መባአ ለእግዚአብሔር።
እስመ እሉ ኵሎሙ እምተረፎሙ አብኡ መባአ ለእግዚአብሔር።
ወእምከመኬ ታበውእ መባአከ ውስተ ምሥዋዕ።
ኅድግ ህየ መባአከ ቅድመ ምሥዋዕ።
ወእምዝ ገቢአከ አብእ መባአከ።
ወአብእ መባአከ በእንተ ዘነጻሕከ።
ወሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን ወአብእ መባአከ በእንተ ዘነጻሕከ።
ኢይደልወነ ንደዮ ውስተ ቤተ መባእ እስመ ሤጠ ደም ውእቱ።
ወዝንቱ ይኄይስ እምኵሉ መባእ ወእምኵሉ መሥዋዕት።
ወአብእ መባእከ በእንተ ዘነጻሕከ።
ወነጸረ ወርእየ አብዕልተ ዘያበውኡ መባኦሙ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።

እመ ኢሖርነ ንሣየጥ መብልዐ ለኵሉ ዝንቱ ሕዝብ።
እስመ ሥጋየኒ መብልዐ ጽድቅ ዘበአማነ ውእቱ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አንሰ ብየ መብልዕ ዘእበልዕ ዘኢተአምሩ 
አንትሙ።
ተገበሩ እንከሰ አኮ ለመብልዕ ኀላፊ።
አላ ለመብልዕ ዘይነብር ለሕይወት ዘለዓለም።
ሊተሰ መብልዕየ ውእቱ ከመ እግበር ፈቃዶ ለአቡየ።
እስመ ከመ መብረቅ ዘይወፅእ እምጽባሕ ወያስተርኢ እስከ ዐረብ።
ወርእየቱ ከመ ዘመብረቅ ወልብሱ ጸዐዳ ከመ ዘበረድ።
ወአልባሲሁኒ ጻዕደወ ወበረቀ ከመ መብረቅ።
ወይቤሎሙ ርኢክዎ ለሰይጣን ከመ መብረቅ ወድቀ እምሰማይ።
ወትከውን ኵለንታከ ብሩሀ ወከመ ማኅቶተ መብረቅ ያበርሀከ።
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6 መብረቅ

Luke17:24
2 መብእስ Luke03:5

Luke03:5
1 መብዝኅቶ Matt17:15
2 መተረ MK14:47

John18:10
2 መተሩ Matt14:10 ወመተሩ ርእሶ ለዮሐንስ በቤተ ሞቅሕ።

MK06:28 ወሖሩ ወመተሩ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ በቤተ ሞቅሕ።
2 መተርኩ MK06:16 ወሰሚዖ ሄሮድስ ይቤ ዮሐንስ ውእቱ ዘአነ መተርኩ ርእሶ።

Luke09:9 ወይቤ ሄሮድስ ለዮሐንስሰ አነ መተርኩ ርእሶ።
3 መተሮ Matt26:51

Luke22:50

John18:26
1 መቲሮሙ MK11:8
1 መትልው Luke01:3
2 መትከፍቱ Matt23:4

Luke15:5
1 መኀትወ John18:3
4 መኃትዊሆን Matt25:1

Matt25:3
Matt25:4
Matt25:7

1 መኃትዊነ Matt25:8
1 መኃትዊክሙ Luke12:35
24 መነ Matt08:28

Matt16:13
Matt16:15
Matt17:8
Matt22:16
Matt27:17
Matt27:21
MK08:27
MK08:29
Luke01:62
Luke03:14
Luke07:31
Luke09:18
Luke09:20
Luke10:4
John01:22
John05:22

እስመ ከመ መብረቅ ዘይበርቅ።
ወይኩን መብእስ መጽያሕተ ርቱዐ።
ወይዕሪ ፍኖት መብእስ።
ወመብዝኅቶሰ ይወድቆ ውስተ እሳት።
ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተረ እዝኖ።
ወመተረ እዝኖ ዘየማን።

ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ ዘየማን።
ወዘበጦ አሐዱ እምኔሆሙ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ 
ዘየማን።
ዘእምአዝማዲሁ ለዝኩ ዘመተሮ ጴጥሮስ እዝኖ።
ወብዙኃን እለ ነጸፉ ቈጽለ መቲሮሙ እምዕፀው።
ወጥዩቀ ኵሎ በበ መትልው እጽሐፍ ለከ ኦ አዚዝ ታኦፊላ።
ወየአስሩ ጾረ ዐቢየ ወክቡደ ወያሰክምዎ ለሰብእ ዲበ መትከፍቱ።
ወእምከመ ረከባ ይጸውራ ዲበ መትከፍቱ እንዘ ይትፌሣሕ።
ወሖረ ህየ በመኀትወ ጽጕ ወበፓናት ወበንዋየ ሐቅል።
እለ ነሥኣ መኃትዊሆን ወወፅኣ ውስተ ቀበላ መርዓዊ።
ወአብዳትሰ ነሢኦን መኃትዊሆን ኢነሥኣ ቅብዐ ምስሌሆን።
ወጠባባትሰ ነሥኣ ቅብዐ በገማዕዊሆን ምስለ መኃትዊሆን።
ወአሠነያ መኃትዊሆን ወወፅኣ ለቀበላ መርዓዊ።
ሀባነ ቅብዐ እምቅብዕክን እስመ መኃትዊነ ጠፍአነ።
ወይኩን ቅኑተ ሐቌክሙ ወኀትወ መኃትዊክሙ።
ወኢያበውሑ መነሂ ይኅልፍ እንተ ይእቲ ፍኖት።
መነ ይብለኒ ሰብእ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይቤሎሙ አንትሙሰኬ መነ ትብሉኒ ከዊነ።
ወኢ መነሂ ዘእንበለ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ።
ወኢተሐስብ መነሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
መነ ትፈቅዱ አሕዩ ለክሙ።
መነ ትፈቅዱ እምክልኤሆሙ አሕዩ ለክሙ።
መነ ይብለኒ ሰብእ።
ወይቤሎሙ አንትሙኬ መነ ትብሉኒ።
ወቀጸብዎ ለአቡሁ ወይቤልዎ መነ ትፈቅድ ይስምይዎ።
ወይቤሎሙ ኢትትዐገሉ ወኢ መነሂ ወኢትሂዱ።
ወመነ ይመስሉ።
ተስእሎሙ ወይቤሎሙ መነ ይብለኒ ሰብእ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰኬ መነ ትብሉኒ።
ወኢተአምኁ ወኢ መነሂ በፍኖት።
ለእለ ለአኩነ ወፈነዉነ መነ ትብል ርእሰከ።
እስመ አብሰ ኢይኴንን ወኢ መነሂ።
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24 መነ

John08:15
John08:53
John18:4
John18:7
John18:31
John20:13
John20:15

3 መነንዋ Matt21:42
MK12:10
Luke20:17
Matt06:27

Matt07:9

Matt08:4
Matt08:27
Matt09:30
Matt10:11
Matt11:16
Matt12:11
Matt12:29
Matt12:49
Matt12:49
Matt16:20
Matt17:9
Matt17:25
Matt18:1
Matt19:25
Matt21:10
Matt21:23
Matt21:23
Matt21:31
Matt22:20
Matt22:28
Matt22:42
Matt24:22
Matt24:45
Matt26:68
Matt26:68
MK01:43
MK02:7
MK03:33

ወአንሰ ኢይኴንን ወኢ መነሂ።
መነ ትሬሲ ርእሰከ።
ወፅአ አፍኣ ኀቤሆሙ ወይቤሎሙ መነ ተኀሥሡ።
መነ ተኀሥሡ ወይቤልዎ ኢየሱስሃ ናዝራዌ።
ወይቤልዎ አይሁድ ለነሰ ኢይከውነነ ንቅትል ወኢ መነሂ።
ወመነ ተኀሥሢ።
ወመነ ተኀሥሢ።
እብን እንተ መነንዋ ነደቅት።
እብን እንተ መነንዋ ነደቅት ይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማዕዘንት።
እብን እንተ መነንዋ ነደቅት ይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማእዘንት።
መኑ እምኔክሙ በተክዞ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ 
ቆሙ።
መኑ ውእቱ እምኔክሙ ብእሲ ዘይስእሎ ወልዱ ኅብስተ ወእብነ 
ይሁቦ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዑቅ ኢትንግር ወኢ ለመኑሂ።
ወአንከሩ ሰብእ ወይቤሉ መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ።
ዑቁ ኢትንግሩ ወኢ ለመኑሂ።
ለመኑ ይደልዎ ሰላም በውስቴታ።
በመኑ አስተማስሎሙ ለሰብአ ዛቲ ትውልድ።
ወይቤሎሙ መኑ እምውስቴትክሙ ብእሲ ዘቦቱ አሐዱ በግዕ።
ወአልቦ ዘይክል መኑሂ በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
መኑ ይእቲ እምየ ወእለ መኑ እሙንቱ አኀውየ።
መኑ ይእቲ እምየ ወእለ መኑ እሙንቱ አኀውየ።
ወኢ ለመኑሂ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
ኢትንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።
እምኀበ መኑ ይነሥኡ ጸባሕተ ወጋዳ።
እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ የዐቢ በመንግሥተ ሰማያት።
እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ ይክል ድኂነ።
እንዘ ትብል መኑ ውእቱ ዝንቱ።
ወይቤልዎ በመባሕተ መኑ ትገብር ዘንተ።
ወመኑ ወሀበከ ዘንተ ሥልጣነ።
መኑ እንከ እምክልኤሆሙ ዘገብረ ፈቃደ አቡሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወጽሕፈቱ።
ለመኑ እምሰብዐቲሆሙ ትከውን ብእሲተ።
ምንተ ትብሉ በእንተ ክርስቶስ ወልደ መኑ ውእቱ።
እምኢድኅነ መኑሂ ኵሉ ዘሥጋ።
መኑ እንጋ ገብር ምእመን ወጠቢብ።
መኑ ውእቱ ዘጸፍዐከ ወመኑ ዘኰርዐከ።
መኑ ውእቱ ዘጸፍዐከ ወመኑ ዘኰርዐከ።
ዑቅ ኢትንግር ወኢ ለመኑሂ።
ወመኑ ይክል ኀዲገ ኀጢአት ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ መኑ ይእቲ እምየ።
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MK03:33
MK04:41
MK05:9
MK05:30
MK05:31
MK07:24
MK07:36
MK08:4
MK08:30
MK09:8
MK09:34
MK10:26
MK11:28
MK11:28
MK11:29
MK11:34
MK12:14
MK12:17
MK12:24
MK14:65
MK16:3
MK16:8
Luke03:7
Luke04:34
Luke05:14
Luke05:21

Luke07:28 ዘየዐቢ እምዮሐንስ መጥምቅ ወኢ መኑሂ።
Luke07:42
Luke07:49
Luke08:25

Luke08:30
Luke08:44
Luke08:45
Luke08:51

Luke08:56
Luke09:9
Luke09:21
Luke09:36
Luke09:46

ወእለ መኑ እሙንቱ አኀውየ።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ መኑ ስምከ።
ወተመይጦ ኀበ ሰብአ ይቤሎሙ መኑ ገሰሰኒ ጽንፈ ልብስየ።
አንተሰ ትብል መኑ ገሰሰኒ ልብስየ።
ወቦአ ቤተ ወኢፈቀደ ያእምሮ መኑሂ ወስእነ ተከብቶ።
ወገሠጾሙ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ መኑ ዘይክል በዝየ በገዳም አጽግቦቶሙ።
ወገሠጾሙ ከመ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ በእንቲኣሁ።
ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘርእዩ።
መኑ እንጋ የዐቢ እምኔሆሙ።
መኑ እንከ ይክል ድኂነ።
ወይቤልዎ በመባሕተ መኑ ትገብር ከመ ዝ።
ወመኑ አብሐከ ትግበር ዘንተ።
ወንግሩኒ ወአነሂ እነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ዘንተ።
አነኒ ኢይነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ከመ ዝ።
ወአልቦ ዘያሐዝነከ ወኢ መኑሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ወአምጽኡ ሎቱ ወይቤሎሙ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወመጽሐፉ።
አመ የሐይዉ ምዉታን ለመኑ እምኔሆሙ ትከውኖ ብእሲተ።
ወይኵርዕዎ ርእሶ ወይቤልዎ ተነበይ ለነ ክርስቶስ መኑ ጸፍዐከ።
መኑ ይከሥታ ለነ ለእብን እምኆኅተ መቃብር።
ወኢነገራ ወኢ ለመኑሂ እስመ ፈርሃ።
መኑ ነገረክሙ ታምሥጡ እመቅሠፍት ዘይመጽእ።
መጻእከኑ ታጥፍአነ አአምረከ መኑ አንተ ቅዱሱ ለእግዚአብሔር።
ወከልኦ ኢይንግር ወኢ ለመኑሂ ወአዘዞ ወይቤሎ።
መኑ ይክል ኀዲገ ኀጢአት ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር 
ባሕቲቱ።

መኑ እንከ ርቱዕ ፈድፋደ ያፍቅሮ እምኔሆሙ።
መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘየኀድግ ኀጢአተ።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።

ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ መኑ ስምከ።
ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ መኑ ገሰሰኒ ወክሕዱ ኵሎሙ።
ሊቅ አኮኑ ሰብእ ይጣወቅ ወይጻዐቅ ወትብል መኑ ገሰሰኒ።
ወኢ መኑሂ ዘእንበለ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወአቡሃ ወእማ 
ለሕፃን።
ወከልኦሙ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘኮነ።
መኑ እንከ ውእቱ ዝንቱ ዘእሰምዕ በእንቲኣሁ።
ወገሠጾሙ ወከልኦሙ ኢይንግሩ ዘንተ ወኢ ለመኑሂ።
ወእሙንቱሰ አርመሙ ወኢነገሩ ወኢ ለመኑሂ።
መኑ የዐቢ እምኔሆሙ።
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Luke10:22
Luke10:22
Luke10:29
Luke10:36
Luke12:14
Luke12:20
Luke12:25

Luke12:42
Luke16:11
Luke16:12
Luke17:7
Luke18:26
Luke18:29
Luke19:3
Luke20:2
Luke20:2
Luke20:8
Luke20:21
Luke20:24
Luke20:33
Luke20:40
Luke22:23

Luke22:24

Luke22:27

Luke22:64
John01:19

John01:21
John01:22
John04:10
John05:12

John05:13
John06:60
John06:64
John06:64
John06:68
John07:15

ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ከመ መኑ ውእቱ ወልድ ዘእንበለ አብ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለአብ ከመ መኑ ውእቱ አብ ዘእንበለ ወልድ።
ወይቤሎ መኑ ውእቱ ቢጽየ።
መኑ እንከ እምእለ ሠለስቱ ዘይከውኖ ቢጾ ለዘዘበጥዎ ፈያት።
አንተ ብእሲ መኑ ሤመኒ ከፋሌ ወመኰንነ ላዕሌክሙ።
ለመኑ እንከ ይከውን ዘአስተዳሎከ።
መኑ እምኔክሙ ኀልዮ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።

ወይቤሎ እግዚእነ መኑ እንጋ ውእቱ መጋቢ ኄር።
በንዋየ ጽድቅ መኑ የአምነክሙ።
ዘዚኣሁ መኑ እንከ ይሁበክሙ።
ወመኑ እምኔክሙ ዘቦ ገብር ሐረሳዊ።
ወይቤሉ እለ ሰምዑ መኑ እንከ ይክል ድኂነ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ አልቦ መኑሂ ዘየኀድግ ቤቶ።
ወየኀሥሥ ይርአዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከመ ያአምር መኑ ውእቱ።
ወይቤልዎ ንግረነ በመባሕተ መኑ ትገብር ዘንተ።
ወመኑ አብሐከ ትግበር ከመ ዝ።
በመባሕተ መኑ እገብር ከመ ዝ።
ወኢታደሉ ለገጽ ወኢ ለመኑሂ ወርቱዐ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
ዘመኑ መልክዑ ወመጽሐፉ ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ዘቄሣር።
ወአመ የሐይዉ እንከ ምዉታን ለመኑ እምኔሆሙ ትከውኖ ብእሲተ።
ወአልቦ እንከ መኑሂ ዘተኀበለ ይሰአሎ።
ወይቤሉ በበይናቲሆሙ አርዳኢሁ መኑ እንጋ ውእቱ እምኔሆሙ ዘዘንተ 
ይገብር።
ወእምዝ ተዋክሑ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ የዐቢ 
እምኔሆሙ።
መኑ ውእቱ ዘየዐቢ ዘይረፍቅኑ ወሚመ ዘይትለአክ አኮኑ 
ዘይረፍቅ።
ተነበይ ለነ መኑ ውእቱ ዘጸፍዐከ።
እምኢየሩሳሌም ካህናተ ወሌዋውያነ ከመ ይሰአልዎ ወይበልዎ መኑ 
አንተ።
ወይቤልዎ መኑ አንተ ኤልያስኑ አንተ ወይቤ ኢኮንኩ።
ወይቤልዎ መኑመ አንተ እንከ ከመ ናይድዖሙ ወናጠይቆሙ።
ወመኑ ውእቱ ዘይስእለኪ ወይብለኪ አስትይኒ ማየ።
መኑ ውእቱ ብእሲሁ ዘይቤለከ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።

ወውእቱሰ ዘሐይወ ኢያእመረ መኑ ውእቱ ዘአሕየዎ።
ወይቤሉ ዕጹብ ዝንቱ ነገር ወመኑ ይክል ሰሚዖቶ።
መኑ እሙንቱ እለ ኢየአምኑ ቦቱ።
ወመኑ ውእቱ ዘያገብኦ።
ወአውሥአ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤሎ እግዚኦ ኀበ መኑ ነሐውር።
እፎ የአምር ዝንቱ መጽሐፈ ዘኢመሀሮ መኑሂ።
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John07:20
John08:25
John08:33
John08:46
John09:2
John09:21

John09:36
John12:34
John12:38
John12:38
John13:18
John13:22
John13:24
John13:25
John16:30
John21:12
John21:20

3 መና John06:31
John06:49
John06:58

5 መናብርቲሆሙ Matt21:12
MK11:15
Luke01:52
Luke19:45

John02:15

2 መናብርት Matt19:28
Luke22:30

12 መንሱት Matt03:7

Matt06:13
Matt18:7
Matt18:7
Matt18:7
Matt26:41
MK14:38
Luke11:4
Luke17:1
Luke17:1

ጋኔንኑ ብከ መኑ የኀሥሥ ይቅትልከ።
ወይቤልዎ አንተ መኑ አንተ።
ወእምአመ ኮነ ግሙራ ኢተቀነይነ ወኢ ለመኑሂ።
መኑ እምኔክሙ ዘይዛለፈኒ በእንተ ኀጢአት።
ረቢ በኀጢአተ መኑ ተወልደ ዝንቱ ዕዉር።
ወይእዜሰ ዘከመ እፎ ይሬኢ አው መኑ ከሠቶ አዕይንቲሁ ኢነአምር 
ኪያሁ።
መኑ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር እግዚኦ ከመ አእመን ቦቱ።
መኑ እንከ ዝንቱ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እግዚኦ መኑ የአምነነ ስምዐነ።
ወለመኑ ተከሥተ መዝራዕቱ ለእግዚአብሔር።
እስመ አነ አአምር መኑ እሙንቱ እለ ኀረይኩ።
ወኀጥኡ ከመ እንበይነ መኑ ይብል ዘንተ።
ተሰአል ወንግረነ እንበይነ መኑ ይብል ዘንተ።
ወይቤሎ እግዚኦ መኑ ውእቱ ዘያገብአከ።
ወኢትፈቅድ ይንግርከ መኑሂ።
ወአልቦ ዘተኀበለ እምአርዳኢሁ ይሰአሎ ወይበሎ መኑ አንተ።
ወዘይቤሎ እግዚኦ መኑ ውእቱ ዘያገብአከ።
አበዊነሰ መና በልዑ በገዳም።
አበዊክሙሰ መና በልዑ በገዳም ወሞቱ።
ወአኮ በከመ በልዑ አበዊክሙ መና ወሞቱ።
ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ።
ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ።
ወነሠቶሙ ለኀያላን እመናብርቲሆሙ አዕበዮሙ ለትሑታን።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ለመወልጣን ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ 
ርግበ ገንጰለ።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ 
ገንጰለ።
አንትሙኒ ትነብሩ ዲበ ዐሠርቱ ወክልኤቱ መናብርት።
ወትነብሩ ዲበ መናብርት ወትኴንኑ ዐሠርተ ወክልኤተ ሕዝበ 
እስራኤል።
መኑ አመረክሙ ከመ ታምሥጡ እመቅሠፍት ወእመንሱት ወእመዐት 
ዘይመጽእ።
ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት።
አሌ ሎቱ ለዓለም እመንሱት ዘይመጽእ።
እስመ ግብር ይመጽእ መንሱት።
ወባሕቱ አሌሎ ለውእቱ ብእሲ ዘያመጽኣ ለመንሱት።
ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ወኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት።
ግብር ይመጽእ መንሱት ወባሕቱ አሌ ሎቱ።
ባሕቱ ለዘያመጽኣ ለመንሱት እምኀቤሁ።
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12 መንሱት

Luke22:40
Luke22:46

4 መንበረ Matt19:28

Matt23:2
Matt25:31
Luke01:32

2 መንበሩ Matt05:34
Matt23:22

1 መንበር John19:13
1 መንበርታ MK12:45
2 መንበርት Luke08:14

Luke21:33

5 መንክረ Matt21:15
MK13:22
Luke05:26
John04:48

John12:18
1 መንክራተ Matt24:24
2 መንክር Luke13:17

John09:30
2 መንኮብያቲሁ Luke02:7

Luke02:12
18 መንገለ Matt04:13

Matt04:18
Matt12:1

Matt13:1
MK01:16
MK02:13
MK03:7
MK04:1
MK04:38
MK05:11
MK14:54
MK16:5

Luke01:11
Luke02:4

ወበጺሖ ህየ ይቤሎሙ ጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ወይቤሎሙ ምንትኑ ያነውመክሙ ተንሥኡ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ 
ውስተ መንሱት።
አመ ዳግም ልደት አመ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ዲበ መንበረ 
ስብሐቲሁ።
ዲበ መንበረ ሙሴ ነበሩ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
አሜሃ ይነብር ዲበ መንበረ ስብሐቲሁ።
ወይሁቦ እግዚአብሔር አምላክ መንበረ ዳዊት አቡሁ።
እስመ መንበሩ ለእግዚአብሔር ውእቱ።
ወዘሂ መሐለ በሰማይ መሐለ በመንበሩ ለእግዚአብሔር ወበዘይነብር 
ዲቤሁ።
ወነበረ ዲበ መንበር ውስተ መካን ዘስሙ ሊቶስጥሮስ።
ወይእቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ዘባቲ አብአት ወኵሎ መንበርታ።
ወኅሊና ብዕል ወትካዘ መንበርት ወሐውዘ ተድላ።
ዑቁ ርእሰክሙ ኢታክብዱ ልበክሙ በበሊዕ ወበስታይ ወበፈጊዕ 
ወበኀልዮ መንበርት።
ወሶበ ርእዩ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት መንክረ ዘገብረ።
ወይገብሩ ተኣምረ ወመንክረ ከመ ያስሕቱ።
ወፈርሁ ብዙኀ ወይቤሉ ርኢነ መንክረ ዮም።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እመ ተኣምረ ወመንክረ ኢርኢክሙ 
ኢተአምኑ።
እስመ ሰምዑ ተኣምረ ዘገብረ ወዘንተሂ መንክረ።
ወይገብሩ ተኣምራተ ወመንክራተ ዐበይተ ለአስሕቶ።
ወተፈሥሑ ኵሉ ሕዝብ በእንተ ኵሉ መንክር ዘይትገበር እምኔሁ።
ዓዲ በዝንቱ ጥቀ መንክር ውእቱ።
ወወለደት ወልደ ዘበኵራ ወአሰረቶ መንኮብያቲሁ።
ትረክቡ ሕፃነ እሱረ መንኮብያቲሁ።
እንተ መንገለ ባሕር ውስተ አድባረ ዛብሎን ወንፍታሌም።
ወእንዘ ያንሶሱ መንገለ ባሕረ ገሊላ ርእየ ክልኤተ አኀወ።
ወበውእቱ መዋዕል ኀለፈ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት እንተ መንገለ 
ገራውህ።
ነበረ መንገለ ሐይቅ ባሕር።
ወእንዘ የኀልፍ መንገለ ባሕረ ገሊላ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ካዕበ መንገለ ጽንፈ ባሕር።
ወተግሕሠ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ መንገለ ባሕር።
ወአኀዘ ካዕበ ይምሀሮሙ ለአሕዛብ እንተ መንገለ ባሕር።
ወውእቱሰ መንገለ ከዋላ ሐመር ተተርኢሶ ኖመ።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ ይትረዐይ መንገለ ደብር።
ወነበረ ምስለ ወዓልያንሆሙ ይስሕን መንገለ በርህ።
ወበዊኦን ውስተ መቃብር ረከባ አሐደ ወሬዛ እንዘ ይነብር መንገለ 
የማን።
ቀዊሞ መንገለ የማነ ምሥዋዕ ዘዕጣን።
ወዐርገ ዮሴፍኒ እምገሊላ እምሀገረ ናዝሬት መንገለ ይሁዳ።
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18 መንገለ

Luke05:1
Luke05:4
Luke12:54

Luke22:56

1 መንገሌክሙ Luke16:26
93 መንግሥተ Matt03:2

Matt04:17
Matt05:3
Matt05:10
Matt05:19
Matt05:19
Matt05:20
Matt05:29
Matt05:31
Matt07:21
Matt08:11

Matt10:7
Matt11:11
Matt11:12
Matt12:28
Matt13:11
Matt13:19
Matt13:24

Matt13:31
Matt13:33
Matt13:43
Matt13:44
Matt13:45

Matt13:47
Matt13:52

Matt16:19
Matt18:1
Matt18:3
Matt18:4
Matt18:23
Matt19:12
Matt19:14

ወውእቱሰ ይቀውም መንገለ ሐይቅ ባሕረ ጌንሴሬጥ።
አእትቱ መንገለ ዕመቀ ባሕር።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለሕዝብ ሶበ ትሬእዩ ደመና ዘይዴምን መንገለ 
ዐረብ።
ወርእየቶ ወለት እንዘ ይነብር መንገለ በርህ ወተጠየቀቶ ወትቤ ዝኒ 
ምስሌሁ ሀሎ።
ወእለሂ እመንገሌክሙ ኢይዕድዉ ኀቤነ።
እንዘ ይብል ነስሑ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
ነስሑ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
እስመ ሎሙ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
እስመ ሎሙ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
ወይሜህር ከመ ዝ ለሰብእ ሕጹጸ ይከውን በመንግሥተ ሰማያት።
ውእቱ ዐቢየ ይከውን በመንግሥተ ሰማያት።
ኢትበውኡ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እስመ ይኄይሰከ ሐንካሰከ ትባእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
አኮ ኵሉ ዘይብለኒ እግዚኦ ዘይበውእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
ወይረፍቁ ውስተ ሕፅነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በመንግሥተ 
ሰማያት።
ወሐዊረክሙ ስብኩ እንዘ ትብሉ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
ወበመንግሥተ ሰማያትሰ ዘይንእሶ የዐብዮ።
ትትገፋዕ መንግሥተ ሰማያት ወግፉዓን ይትማሠጥዋ።
ዮጊኬ በጽሐት ላዕሌክሙ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እስመ ለክሙ ተውህበ አእምሮ ምሥጢራቲሃ ለመንግሥተ ሰማያት።
ኵሉ ዘይሰምዕ ነገረ መንግሥተ ሰማያት ወኢይሌቡ።
ትመስል መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ዘዘርዐ ሠናየ ዘርዐ ውስተ 
ገራህቱ።
አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ኅጠተ ስናፔ።
አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብሑአ ዘነሥአት ብእሲት።
እምብርሃነ ፀሓይ በመንግሥተ አቡሆሙ ዘበሰማያት።
ካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት መድፍነ ዘኅቡእ ውስተ ገራህት።
ወካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ሠያጤ ዘየኀሥሥ ባሕርየ 
ሠናየ።
ወካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ገሪፈ።
ወይቤሎሙ በእንተ ዝንቱ ኵሉ ጸሓፊ ዘይፀመድ ለመንግሥተ 
ሰማያት።
ወእሁበከ መራኁተ መንግሥተ ሰማያት።
እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ የዐቢ በመንግሥተ ሰማያት።
ኢትበውኡ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
ዝ ውእቱ ዘየዐቢ በመንግሥተ ሰማያት።
በእንተ ዝ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት።
በእንተ መንግሥተ ሰማያት ወዘሰ ይክል ተዐግሦ ለይትዐገሥ።
እስመ ለዘከመ እሉ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
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Matt19:23
Matt19:24
Matt20:1
Matt21:31
Matt21:43
Matt23:14
Matt25:1
Matt25:34
Matt26:29

MK01:14
MK01:15
MK04:11
MK04:26
MK04:30
MK09:1
MK09:45
MK10:14

MK10:15
MK10:23
MK10:24
MK10:25
MK12:35
MK14:25

MK15:43
Luke04:43
Luke06:20

Luke07:28
Luke08:1
Luke08:10

Luke09:2
Luke09:11
Luke09:27
Luke09:60
Luke09:62
Luke10:9
Luke10:11
Luke11:20

ከመ ባዕል እምዕጹብ ይበውእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እምባዕል ይባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እስመ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብእሴ በዓለ ቤት።
ይቀድሙክሙ በዊአ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ከመ ይነሥእዋ እምኔክሙ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
እስመ ተዐጽዉ መንግሥተ ሰማያት ቅድመ ገጹ ለሰብእ።
አሜሃ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ዐሥሮን ደናግለ።
ንዑ ኀቤየ ቡሩካኑ ለአቡየ ትረሱ መንግሥተ ሰማያት።
እስከ እንታክቲ ዕለት አመ እሰትዮ ሐዲሰ ምስሌክሙ በመንግሥተ 
አቡየ።
ወሰበከ ወንጌለ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይቤ በጽሐ ጊዜሁ ወቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
ለክሙ ተውህበ ታእምሩ ምሥጢራ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ከመ ዝ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
ወይቤ በምንት አስተማስላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
እለ ኢይጥዕምዎ ለሞተ እስከ ይሬእይዋ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወኢትክልእዎሙ እስመ ለዘከመ እሉ ይእቲ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃን ኢይበውኣ።
እፎ ዕጹብ ለዘቦ ንዋይ በዊእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
በዊእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እምባዕል ይባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ኢኮንከ ርሑቀ እመንግሥተ እግዚአብሔር።
እስከ እንታክቲ ዕለት አመ እሰትዮ ሐዲሰ በመንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወውእቱ ይሴፎ መንግሥተ እግዚአብሔር።
በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ብፁዓን አንትሙ ነዳያን እስመ ለክሙ ይእቲ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወበመንግሥተ እግዚአብሔርሰ ዘይንእሶ የዐብዮ።
ወመሀሮሙ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ለክሙ ተውህበ ታእምሩ ምሥጢራ ለመንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወፈነዎሙ ይስብኩ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወተቀበሎሙ ወነገሮሙ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እለ ኢይጥዕምዎ ለሞት እስከ ይሬእይዋ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወአንተሰ ሑር ወስብክ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እስመ ርትዕት ይእቲ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወበልዎሙ ቀርበት መንግሥተ እግዚአብሔር ኀቤክሙ።
ከመ ቀርበት መንግሥተ እግዚአብሔር ላዕሌክሙ።
ዮጊኬ በጽሐት እንከሰ ኀቤክሙ መንግሥተ እግዚአብሔር።
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93 መንግሥተ

Luke13:18
Luke13:20
Luke13:28
Luke13:29
Luke14:15
Luke16:16
Luke17:20
Luke17:20

Luke17:21
Luke18:16
Luke18:17

Luke18:24
Luke18:25
Luke18:29

Luke19:11
Luke19:12
Luke19:15
Luke21:30
Luke22:15
Luke22:17
Luke22:29
Luke23:51
John03:3
John03:5

4 መንግሥቱ MK06:23
Luke01:33
Luke03:1
Luke11:18

2 መንግሥታተ Matt04:8
Luke04:5

12 መንግሥት Matt04:23
Matt06:13
Matt08:12
Matt09:35
Matt12:25
Matt13:38
Matt22:2
Matt24:14

ምንተ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ወበምንት አስተማስላ።
ወካዕበ ይቤ በምንት አስተማስላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወለኵሎሙ ነቢያት በመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይትፌሥሑ በመንግሥተ እግዚአብሔር።
ብፁዕ ውእቱ ዘይበልዕ እክለ በመንግሥተ ሰማያት።
ሰበኩ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ማእዜ ትመጽእ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢትመጽእ መንግሥተ እግዚአብሔር 
በተዐቅቦ።
መንግሥተ እግዚአብሔርሰ ነያ ማእከሌክሙ ይእቲ።
እስመ ለዘከመ መጠነ እሉ ይእቲ መንግሥተ እግዚአብሔር።
አማን እብለክሙ ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃናት 
ኢይበውኣ።
እፎ ዕጹብ ለእለ ቦሙ ንዋይ በዊእ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እምባዕል ይባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወአዝማዲሁ ወአኀዊሁ ወብእሲቶ ወውሉዶ በእንተ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወይመስሎሙ ከመ ሶቤሃ ታስተርኢ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ይንሣእ ሎቱ መንግሥተ ወይሠወጥ።
ወእምዝ አተወ ነሢኦ መንግሥተ አዘዘ ያምጽእዎሙ ለአግብርቲሁ።
አእምሩ ከመ በጽሐት መንግሥተ እግዚአብሔር።
እንከ እምኔሁ እስከ ይትፌጸም በመንግሥተ እግዚአብሔር።
እስከ አመ እሰትዮ ሐዲሰ በመንግሥተ እግዚአብሔር።
አነኒ አስተዳሉ ለክሙ መንግሥተ በከመ ሊተ ወሀበኒ አቡየ።
ወኮነ ይሴፈዋ ውእቱኒ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ዘኢተወልደ ዳግመ ኢይሬእያ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢይክል በዊአ ውስተ 
መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወመሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ እስመ መንፈቀ መንግሥቱ።
ወአልቦ ማኅለቅት ለመንግሥቱ።
ወአመ ዐሠርቱ ወኀምስቱ ዓመተ መንግሥቱ ለጢባርዮስ ቄሣር።
እፎ ይቀውም መንግሥቱ።
ወአርአዮ ኵሎ መንግሥታተ ዓለም ወኵሎ ክብሮ።
ወአርአዮ መንግሥታተ ኵሉ ዓለም ከመ ወኢ ምንትኒ።
እንዘ ይሜህር በምኵራባቲሆሙ ወይሰብክ ወንጌለ መንግሥት።
እስመ ዚኣከ ይእቲ መንግሥት።
ወለውሉደ መንግሥትሰ ያወፅእዎሙ ውስተ ጸናፌ ጽልመት።
እንዘ ይሜህር በምኵራባቲሆሙ ወይሰብክ ወንጌለ መንግሥት።
ኵላ መንግሥት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ትማስን።
ወሠናይኒ ዘርዕ ውሉደ መንግሥት እሙንቱ።
አምጽአ መንግሥት ሰማያት ብእሴ ንጉሠ።
ወይሰበክ ዝ ወንጌለ መንግሥት ውስተ ኵሉ ዓለም።
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12 መንግሥት

MK03:24
MK03:24
MK11:10
Luke11:17

4 መንግሥትከ Matt06:10
Matt20:21
Luke11:2
Luke23:42

4 መንግሥትየ Luke22:30
John18:36
John18:36
John18:36

3 መንግሥቶ Matt06:33
Luke12:31
Luke12:32

3 መንጦላዕተ Matt27:51
MK15:38
Luke23:45

2 መንጸረ MK12:42
MK15:39

10 መንፈሰ Matt03:16
Matt12:28
Luke01:35
Luke04:18
John03:6
John14:17

John14:26
John15:26
John16:13
John20:22

6 መንፈሱ Matt27:50
MK02:8
MK08:12
Luke10:21
John11:33
John13:21

1 መንፈሳ Luke08:55
52 መንፈስ Matt01:18

Matt01:20

ወመንግሥትኒ ዘበበይናቲሃ ትትናፈቅ ኢትቀውም ይእቲ መንግሥት።
ወመንግሥትኒ ዘበበይናቲሃ ትትናፈቅ ኢትቀውም ይእቲ መንግሥት።
ወቡርክት እንተ ትመጽእ መንግሥት በስመ እግዚአብሔር።
ኵላ መንግሥት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ትማስን።
ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ።
አሐዱ በየማንከ ወአሐዱ በፀጋምከ በመንግሥትከ።
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ።
ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ ተዘከረኒ እግዚኦ አመ ትመጽእ 
በመንግሥትከ።
ከመ ትብልዑ ወትስትዩ በማእድየ በመንግሥትየ።
መንግሥትየሰ ኢኮነት እምዝንቱ ዓለም።
ሶበሰ በዝንቱ ዓለም መንግሥትየ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ኢኮነት እም ዝየ መንግሥትየ።
አንትሙሰ ኅሡ መቅድመ መንግሥቶ ወጽድቆ።
ወባሕቱ ኅሡ መንግሥቶ ወጽድቆ።
እስመ ሠምረ አቡክሙ የሀብክሙ መንግሥቶ።
ወእምዝ ተሰጠ መንጦላዕተ ቤተ መቅደስ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ።
ወተሰጠ መንጦላዕተ ምኵራብ ለክልኤ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ።
ወጸልመ ፀሓይ ወተሠጠ መንጦላዕተ ምኵራብ እምላዕሉ እስከ 
ታሕቱ።
መንጸረ ሙዳየ ምጽዋት ይሬኢ ሰብአ ዘያበውኡ ጸራይቀ።
ወርእዮ ሐራዊ ሊቀ ምእት ዘይቀውም መንጸረ።
ወርእየ መንፈሰ እግዚአብሔር እንዘ ይወርድ በአምሳለ ርግብ።
ወእመሰ አነ በመንፈሰ እግዚአብሔር አወፅኦሙ ለአጋንንት።
መንፈሰ እግዚአብሔር ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ።
መንፈሰ እግዚአብሔር ላዕሌየ ዘበእንቲኣሁ ቀብዐኒ።
ወዘተወልደ እመንፈስ መንፈሰ ውእቱ።
መንፈሰ ጽድቅ ዘኢይክል ዓለም ነሢኦቶ እስመ ኢይሬእዮ 
ወኢየአምሮ።
ወባሕቱ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ዘይፌኑ አብ በስምየ።
መንፈሰ ጽድቅ ዘይወፅእ እምኀበ አብ ውእቱ ሰማዕትየ።
ወመጺኦ ውእቱ መንፈሰ ጽድቅ ይመርሐክሙ ኀበ ኵሉ ጽድቅ።
ወይቤሎሙ ንሥኡ መንፈሰ ቅዱሰ።
ወወፅአት መንፈሱ ሶቤሃ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ከመ ከመ ዝ ይኄልዩ።
ወተከዘ በመንፈሱ ወይቤ ለምንት ተኀሥሥ ትእምርተ ዛቲ ትውልድ።
ወበይእቲ ሰዓት ተፈሥሐ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ቅዱስ።
ገዐረ በመንፈሱ ወሆከ ርእሶ።
ወዘንተ ብሂሎ እግዚእ ኢየሱስ ተሀወከ በመንፈሱ።
ወሶቤሃ ገብአ ነፍሳ ወተሠውጠ መንፈሳ ላዕሌሃ።
ወእንበለ ይትቃረቡ ተረክበት ፅንስተ እመንፈስ ቅዱስ።
እስመ ዘይትወለድ እምኔሃ እመንፈስ ቅዱስ ውእቱ።
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52 መንፈስ

Matt03:11
Matt04:1
Matt05:3
Matt12:18
Matt12:31
Matt12:32
Matt12:44
Matt22:44
Matt26:41
Matt28:19
MK01:8
MK01:10
MK01:12
MK03:29
MK12:37
MK13:11
MK14:38
Luke01:15
Luke01:17
Luke01:42
Luke01:67
Luke01:80
Luke02:25
Luke02:26
Luke02:27
Luke02:40
Luke03:16
Luke03:22
Luke04:1
Luke04:1
Luke04:14
Luke09:55
Luke11:13
Luke12:10
Luke12:12
John01:27
John01:32

John01:33
John01:33
John03:5

ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወእምዝ ወሰዶ መንፈስ ገዳመ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ብፁዓን ነዳያን በመንፈስ።
ወኣነብር መንፈስየ ላዕሌሁ።
ወዘሰ ፀረፈ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ወእምከመ ወፅአ መንፈስ ርኩስ እምሰብእ።
እፎ እንከ ለሊሁ ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ ይቤ።
እስመ መንፈስ ይፈቱ ወሥጋ ይደክም።
ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ።
ወውእቱሰ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ።
ወወረደ መንፈስ ቅዱስ ከመ ርግብ ወነበረ ዲቤሁ።
ወአውፅኦ መንፈስ ሶቤሃ ገዳመ።
ወዘሰ ፀረፈ ዲበ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ ለዓለም።
ወለሊሁሰ ዳዊት ይቤ በመንፈስ ቅዱስ።
ዘእንበለ መንፈስ ቅዱስ።
እስመ መንፈስ ይፈቅድ ወሥጋ ይደክም።
ወይመልእ ላዕሌሁ መንፈስ ቅዱስ እምከርሠ እሙ።
ወውእቱ የሐውር ቅድሜሁ በመንፈስ ቅዱስ ወበኀይለ ኤልያስ።
ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ኤልሳቤጥ።
ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ዘካርያስ አቡሁ ወተነበየ ወይቤ።
ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በኀይለ መንፈስ ቅዱስ።
ወመንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ።
ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት።
ወወሰዶ መንፈስ ምኵራበ።
ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በመንፈስ ቅዱስ ወምሉእ ጥበበ።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ።
ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ እግዚእ ኢየሱስ።
ወተመይጠ እምዮርዳኖስ ወወሰዶ መንፈስ ገዳመ።
ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ በኀይለ መንፈስ ቅዱስ።
ኢተአምሩኑ ዘአይ መንፈስ አንትሙ።
ይሁብ ሠናየ ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ለእለ ይስእልዎ።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
እስመ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ዘይነብብ በላዕሌክሙ ሶቤሃ።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወነገረ ስምዖ ዮሐንስ ወይቤ ርኢኩ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ይወርድ 
እምሰማይ።
ውእቱ ይቤለኒ ዲበ ዘርኢከ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ።
ወይነብር ዲቤሁ ውእቱኬ ዘያጠምቅ በመንፈስ ቅዱስ።
ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢይክል በዊአ ውስተ 
መንግሥተ እግዚአብሔር።
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52 መንፈስ

John03:6
John03:8
John03:8
John04:23

John04:24
John04:24
John06:63
John06:63
John07:39
John07:39

1 መንፈስየ Luke01:47
1 መንፈሶ John03:34
5 መንፈቀ Matt25:6

MK06:23
MK13:35
Luke11:5
Luke19:8

3 መንፈቆሙ Matt16:14
Matt28:17
John07:41

2 መከረ Matt01:19
MK15:15

4 መከየደ Matt05:35
Matt22:44
MK12:37
Luke20:42

11 መካልየ Matt18:24
Matt25:16
Matt25:16
Matt25:17

Matt25:17

Matt25:20
Matt25:20
Matt25:20
Matt25:20
Matt25:22
Matt25:22

5 መካነ MK15:22
Luke04:17

ወዘተወልደ እመንፈስ መንፈሰ ውእቱ።
እስመ መንፈስ ኀበ ፈቀደ ይነፍኅ ወቃሎ ትሰምዕ።
ከማሁኬ ውእቱ ኵሉ ዘይትወለድ እመንፈስ ቅዱስ።
አመ እለ በርቱዕ በአማን ሰጋድያን ይሰግዱ ለአብ በመንፈስ 
ወበጽድቅ።
እስመ እግዚአብሔር መንፈስ ውእቱ።
ወእለሂ ይሰግዱ ሎቱ በመንፈስ ወበጽድቅ ሀለዎሙ ይስግዱ ሎቱ።
መንፈስ ውእቱ ዘየሐዩ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ መንፈስ ውእቱ ወሕይወት ውእቱ።
ወዘንተ ይቤ በእንተ መንፈስ ቅዱስ ዘሀለዎሙ።
እስመ ዓዲ ኢመጽአ መንፈስ ቅዱስ።
ወትትሐሠይ መንፈስየ በአምላኪየ ወመድኀኒየ።
እስመ አኮ በመስፈርት ዘይሁብ እግዚአብሔር መንፈሶ።
ወከዊኖ መንፈቀ ሌሊት ውውዐ ኮነ።
ወመሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ እስመ መንፈቀ መንግሥቱ።
እመሂ ሠርክ ወእመሂ መንፈቀ ሌሊት።
ለእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘቦ ዐርክ ወሖረ ኀቤሁ መንፈቀ ሌሊት።
ናሁ እግዚእየ መንፈቀ ንዋይየ እሁብ ለነዳያን።
ወመንፈቆሙ ይብሉከ ኤርምያስሃ።
ወሶበ ርእይዎ ሰገዱ ሎቱ ወመንፈቆሙሰ ናፈቁ።
ወመንፈቆሙ ይቤሉ ቦኑ እምገሊላ ይመጽእ ክርስቶስ።
አላ መከረ ጽሚተ ይኀድጋ።
ወመከረ ጲላጦስ ይግበር ፈቃዶሙ ለሕዝብ።
ወኢ በምድር እስመ መከየደ እገሪሁ ይእቲ።
እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ።
እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ።
እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ።
አምጽኡ ሎቱ አሐደ ዘይፈድዮ እልፈ መካልየ።
ወሖረ ዝኩ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወተገበረ ቦቶን።
ወረብሐ ካልኣተ ኀምስተ መካልየ።
ወከማሁ ዘሂ ክልኤተ መካልየ ነሥአ ረብሐ ካልኣተ ክልኤተ መካልየ።

ወከማሁ ዘሂ ክልኤተ መካልየ ነሥአ ረብሐ ካልኣተ ክልኤተ መካልየ።

ወቀርበ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወአምጽአ ካልኣተ ኀምሰ መካልየ።
ወቀርበ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወአምጽአ ካልኣተ ኀምሰ መካልየ።
እንዘ ይብል አኮኑ እግዚኦ ኀምሰ መካልየ ወሀብከኒ።
ወናሁ ኀምስ መካልየ እለ ረባሕኩ ዲቤሆን።
እግዚኦ አኮሁ ክልኤተ መካልየ ወሀብከኒ።
ወናሁ ክልኤተ ካልኣተ መካልየ እለ ረባሕኩ ዲቤሆን።
ወወሰድዎ ብሔረ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ይብልዎ መካነ ቀራንዮ።
ወከሢቶ መጽሐፈ ረከበ መካነ ኀበ ይብል።
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5 መካነ

Luke18:14
John14:2
John14:3

2 መካኑ MK16:6
John16:32

1 መካናት Luke23:29
18 መካን Matt24:15

MK02:2
MK13:14
Luke01:7
Luke01:36
Luke02:7
Luke10:32
Luke11:1
Luke14:22
John04:20
John04:21
John05:13

John06:10
John18:2
John19:13
John19:17
John19:20
John19:41

7 መክሊተ Matt25:15
Matt25:15
Matt25:15
Matt25:18
Matt25:22
Matt25:24
Matt25:28

2 መክሊተከ Matt25:25
Matt25:25

1 መክሊት Matt25:28
2 መክፈልተ Luke10:42 ወማርያምሰ ኀርየት መክፈልተ ሠናየ ዘኢየሀይድዋ።

Luke15:12
1 መክፈልት Luke10:42
2 መክፈልቶ Matt24:51

Luke12:46
2 መክፌ John13:4

John13:5

ዘኢይደልወኒ እቁም ውስተ መካነ መቅደስከ ወእብለክሙ።
ወናሁ እብለክሙ ከመ አነ ኣሐውር ወአስተዳሉ ለክሙ መካነ።
ወእምከመ ሖርኩ ወአስተዳሎኩ ለክሙ መካነ እመጽእ ካዕበ።
ወናሁ መካኑ ኀበ ተቀብረ።
ወበጺሖሂ ከመ ኵልክሙ ትዘረዉ ለለ አሐዱ ውስተ መካኑ።
ብፁዓት መካናት ወከርሥኒ እንተ ኢወለደት ወአጥባትኒ እለ ኢሐፀና።
ወይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ዘያነብብ ለይለቡ።
እስከ ኢያገምሮሙ መካን ውስተ ቤት ወኢ ኀበ ኆኅት።
ዘይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ኀበ ኢይከውን ዘያነብብ ለይለቡ።
ወባሕቱ አልቦሙ ውሉድ እስመ መካን ይእቲ ኤልሳቤጥ።
ወናሁ ሳድስ ዝንቱ ወርኅ ለእንተ ይብልዋ መካን።
እስመ አልቦሙ መካን ውስተ ማኅደሮሙ።
ወከማሁ ሌዋዊሂ ረከቦ በውእቱ መካን።
ወእምዝ ጸለየ በአሐቲ መካን።
ወዓዲ ቦ መካን።
ወአንትሙሰ ትብሉ ከመ በኢየሩሳሌም መካን ውእቱ ኀበ ይሰግዱ።
ዘኢይሰግዱ ለአብ አላ በዝንቱ መካን ይሰግዱ።
እስመ ተሰወረ እግዚእ ኢየሱስ ማእከለ ብዙኃን ሰብእ እለ ሀለዉ 
በውእቱ መካን።
ወብዙኅ ሣዕሩ ለውእቱ መካን ወረፈቁ ዲበ ሣዕር ዕደዊሆሙ።
ወየአምሮ ይሁዳ ዘያገብኦ ለውእቱ መካን።
ወነበረ ዲበ መንበር ውስተ መካን ዘስሙ ሊቶስጥሮስ።
ወወሰድዎ እንዘ ይጸውር መስቀሎ ውስተ መካን ዘስሙ ቀራንዮ።
እስመ ቅሩብ ውእቱ መካን ለሀገር ኀበ ሰቀልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቦ ህየ ገነት ውስተ ውእቱ መካን ኀበ ሰቀልዎ።
ቦ ለዘወሀቦ ኀምስተ መክሊተ።
ወቦ ለዘወሀቦ ክልኤተ መክሊተ።
ወቦ ለዘወሀቦ አሐደ መክሊተ።
ወዘአሐተሰ መክሊተ ነሥአ ሖረ ወከረየ ምድረ።
ወመጽአ ዘክልኤተ መክሊተ ነሥአ ወይቤ።
ወመጽአ ዘአሐተኒ መክሊተ ነሥአ ወይቤ።
ንሥኡ እምኔሁ ዘንተ መክሊተ።
ወኀባእኩ መክሊተከ ውስተ ምድር።
ናሁ እንከ መክሊተከ።
ወሀብዎ ለዘቦቱ ዐሠርቱ መክሊት።

አባ ሀበኒ መክፈልተ ርስትየ ዘይረክበኒ እምንዋይከ።
ወኅዳጥ የአክል ወእመ አኮ አሐቲ መክፈልት።
ወይሬሲ መክፈልቶ ምስለ መደልዋን።
ወይመትሮ እማእከሉ ወያገብእ መክፈልቶ ምስለ እለ ኢየአምኑ።
ወነሥአ መክፌ ዘለንጽ ወቀነተ ሐቌሁ።
ወመዝመዘ በውእቱ መክፌ ዘቀነተ።



Tabelle1

Seite 110

4 መኰንነ Matt27:54
Luke12:14
Luke18:6
Luke22:53

11 መኰንን Matt05:25
Matt05:25
Matt07:24
Matt08:9
Matt09:18
Matt09:23
MK01:22
Luke07:8
Luke12:58
Luke12:58
Luke18:2

1 መኳርብቲክሙ Matt23:34
3 መኳርብት Matt06:2

Matt06:5

MK13:9

1 መኳንንተ Luke23:13
1 መኳንንቲሁ MK06:21
2 መኳንንቲሆሙ Matt20:25

Luke22:25 ወዐበይቶሙ ይቀንይዎሙ ወለመኳንንቲሆሙ ረዳእያነ ይብልዎሙ።
2 መኳንንት Luke12:11

Luke20:20
1 መወልጣነ John02:14
4 መወልጣን Matt21:12

MK11:15
Luke19:45

John02:15

1 መዊተ John19:33
3 መዊት Luke13:33

Luke20:36

Luke22:33
1 መዊቶ Matt02:19

1 መዊኦ Matt12:20

ወመኰንነ ምእትሰ ወእለ ምስሌሁ የዐቅብዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
አንተ ብእሲ መኑ ሤመኒ ከፋሌ ወመኰንነ ላዕሌክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ስምዑ ዘይቤ መኰንነ ዐመፃ።
ወባሕቱ ዝንቱ ውእቱ ሰዓትክሙ ወሥልጣኑ ለመኰንነ ጽልመት።
ከመ ኢይመጡከ ዕድውከ ለመኰንን።
ወመኰንን ይሜጥወከ ለወዓሊሁ ወወዓሊሁኒ ይሞቅሐከ።
እስመ ከመ መኰንን ይሜህሮሙ።
እስመ አነሂ ብእሲ መኰንን አነ።
ወእንዘ ዘንተ ይነግሮሙ ናሁ መጽአ አሐዱ መኰንን።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ቤቶ ለውእቱ መኰንን።
ወአንከሩ ምህሮቶ እስመ ከመ መኰንን ይሜህሮሙ።
እስመ አነሂ ብእሲ መኰንን አነ ወብየ ወዓልት።
ከመ ኢይትባጻሕከ ኀበ መኰንን።
ወመኰንን ይሜጥወከ ለወዓሊሁ ወወዓሊሁ ይሞቅሐከ።
ወይቤሎሙ ሀሎ በአሐቲ ሀገር አሐዱ መኰንን።
ቦ እምኔሆሙ ዘትቀትሉ ወቦ ዘትቀሥፉ በመኳርብቲክሙ።
በከመ ይገብሩ መድልዋን በመኳርብት ወበአስኳት ወበፍናው።
እስመ እሙንቱ ያፈቅሩ በመኳርብት ወውስተ መዐዝነ መራኅብት 
ቀዊመ።
ወአንትሙሰ ዑቁ ርእሰክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወይቀሥፉክሙ 
በመኳርብት።
ወጸውዖሙ ጲላጦስ ለሊቃነ ካህናት ወለመኳንንተ ሕዝብ።
ወአምስሐ መኳንንቲሁ ወመላእክቲሁ ወመሳፍንቲሁ።
ኢተአምሩኑ ከመ መኳንንቲሆሙ ለአሕዛብ ይኴንንዎሙ።

ወሶበሂ ይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወኀበሂ መላእክት ወነገሥት 
ወመኳንንት።
ወከመ ያግብእዎ ለመኳንንት ወለመሳፍንት።
ወመወልጣነ እንዘ ይነብሩ።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ለመወልጣን።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ለመወልጣን።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ለመወልጣን ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ 
ርግበ ገንጰለ።
ወሰደደ ኵሎ እምኵራብ አባግዐኒ ወአልሕምተኒ ወዘረወ ወርቆሙ 
ለመወልጣን።
ወሶበ ሖሩ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ርእይዎ ከመ ሠለጠ መዊተ።
እስመ ኢይደልዎ ለነቢይ መዊት በአፍኣ ዘእንበለ በኢየሩሳሌም።
ወኢሂ ይትከሀሎሙ እንከ መዊት አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር 
እሙንቱ።
እመኒ ለተሞቅሖ ወእመኒ ለመዊት።
ወመዊቶ ሄሮድስ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ በሕልም 
ለዮሴፍ በብሔረ ግብጽ።
እስከ ያገብእ ፍትሐ መዊኦቱ።



Tabelle1

Seite 111

1 መዋቅሕተ MK05:4
1 መዋቅሕቲሁ Luke08:29
2 መዋቅሕት MK05:3

Luke08:29
27 መዋዕለ Matt02:1

Matt09:15
Matt11:12 ወእመዋዕለ ዮሐንስ መጥምቅ እስከ ይእዜ።
Matt12:40

Matt12:41
Matt15:32
Matt23:30
Matt24:38
MK13:33
Luke01:5
Luke01:5
Luke01:23
Luke02:22
Luke04:19
Luke04:25
Luke04:27
Luke09:51
Luke12:27
Luke19:44

John02:12
John04:40
John07:14
John07:33
John11:6
John11:17
John12:35
John13:33

5 መዋዕሊሁ Matt02:7
Matt24:37
Luke17:22
Luke17:26
Luke17:28

2 መዋዕሊሃ Luke01:18
Luke02:36

1 መዋዕሊሆሙ Luke01:7

እስመ መዋቅሕተኒ ይሰብር ወሰናስለኒ ይቀጠቅጥ ወየዐቅብዎ ደቅ።
ወየዐቅብዎ ደቅ ወይሰብር መዋቅሕቲሁ።
ወይነብር ውስተ መቃብር ወስእንዎ አጽንዖቶ በመዋቅሕትኒ።
እስመ ዘልፈ ያአብዶ ወይሞቅሕዎ በመዋቅሕት።
ወተወሊዶ እግዚእ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ በመዋዕለ ሄሮድስ 
ንጉሥ።
ወባሕቱ ይመጽእ መዋዕለ አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።

እስመ በከመ ነበረ ዮናስ ውስተ ከርሠ አንበሪ ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ 
ለያልየ።
ውስተ ልበ ምድር ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ ለያልየ።
ያምሕሩኒ እሉ ሕዝብ እስመ ናሁ ሠሉስ መዋዕለ እምዘበልዑ እክለ።
ወትብሉ ሶበሰ ሀለውነ በመዋዕለ አበዊነ።
እስመ በከመ ኮነ በመዋዕለ ኖኅ እምቅድመ ማየ አይኅ።
ዑቁ ትግሁ ወጸልዩ እስመ ኢተአምሩ ማእዜ መዋዕለ ጊዜሁ።
ወኮነ በመዋዕለ ሄሮድስ ንጉሠ ይሁዳ።
ሀሎ አሐዱ ካህን ዘስሙ ዘካርያስ በመዋዕለ አብያ።
ወእምዝ ፈጺሞ መዋዕለ ዕብሬቱ አተወ ቤቶ።
ወአመ ተፈጸመ መዋዕለ ንጽሖሙ በከመ ሕገ ሙሴ።
ወእስብክ ዓመተ እግዚአብሔር ኅሪተ ወዘኮነ መዋዕለ።
በመዋዕለ ኤልያስ ነቢይ አመ ተዐጽወ ሰማይ።
አመ መዋዕለ ኤልሳዕ ነቢይ።
ወተፈጺሞ መዋዕለ ዕርገቱ አንጸረ ገጾ ለሐዊር ውስተ ኢየሩሳሌም።
ከመ አሐዱ እምእሉ በኵሉ መዋዕለ ክብሩ።
ወኢየኀድጉ እብነ ዲበ እብን በውስቴትኪ እስመ ኢያእመርኪ መዋዕለ 
ሣህልኪ።
ወነበሩ ህየ ኅዳጠ መዋዕለ ወአኮ ብዙኀ።
ወነበረ ህየ ሰኑየ መዋዕለ።
ወበማእከለ መዋዕለ በዓል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ምኵራበ።
ዓዲ ኅዳጠ መዋዕለ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ወሶበ ሰምዐ ከመ ይደዊ ነበረ ኀበ ሀለወ ብሔረ ሰኑየ መዋዕለ።
ወበጺሖ ህየ ረከቦ በዘወድአ ረቡዐ መዋዕለ እምዘተቀብረ።
ዓዲ ኅዳጠ መዋዕለ ሀሎ ምስሌክሙ ብርሃን።
ደቂቅየ ዓዲ ኅዳጠ መዋዕለ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ወተጠየቀ እምኔሆሙ መዋዕሊሁ በዘአስተርአዮሙ ኮከብ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለኖኅ።
አሐተ እምነ መዋዕሊሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢትሬእዩ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለኖኅ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለሎጥ።
ናሁ አነሂ ልሂቅ ወለብእሲትየኒ ኀለፈ መዋዕሊሃ።
ወኀለፈ መዋዕሊሃ ወምስለ ምታሰ ነበረት ሰብዐተ ክረምተ።
ወክልኤሆሙ ልሂቃን እሙንቱ ወኀለፈ መዋዕሊሆሙ።
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1 መዋዕሊነ Luke01:75
47 መዋዕል Matt02:16

Matt03:1

Matt12:1

Matt14:1
Matt16:3
Matt17:1
Matt24:19
Matt24:22
Matt24:22
Matt24:29
Matt25:19
Matt26:2
Matt27:64
Matt28:20
MK02:20
MK13:17
MK13:20
MK13:20
MK14:1
Luke01:24
Luke01:25
Luke01:39 ወተንሥአት ማርያም ፍጡነ በውእቱ መዋዕል።
Luke02:1
Luke04:2
Luke04:2
Luke05:17
Luke05:35
Luke06:12
Luke08:27
Luke12:56
Luke13:1

Luke13:14

Luke15:13

Luke17:22
Luke19:43
Luke21:6
Luke21:23

ያድኅነነ ናምልኮ በጽድቅ ወበርትዕ በቅድሜሁ ወበኵሉ መዋዕሊነ።
በከመ ሐሳበ መዋዕል ዘተጠየቀ እምኀበ ሰብአ ሰገል።
ወበውእቱ መዋዕል በጽሐ ዮሐንስ መጥምቅ እንዘ ይሰብክ በገዳመ 
ይሁዳ ዘዮርዳኖስ።
ወበውእቱ መዋዕል ኀለፈ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት እንተ መንገለ 
ገራውህ።
ወበውእቱ መዋዕል ሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ነገሮ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወተአምረ መዋዕልሰ እፎ ኢተአምሩ።
ወእምድኅረ ስሱ መዋዕል ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወለእለ የሐፅና በውእቱ መዋዕል።
ወሶበ አኮ ዘአሐጸሮን ለእማንቱ መዋዕል።
ወባሕቱ በእንተ ኅሩያኒሁ የሐጽራ እማንቱ መዋዕል።
ወእምድኅረ ሕማሞን ለእማንቱ መዋዕል።
ወእምድኅረ ብዙኅ መዋዕል አተወ እግዚኦሙ ለእሉ አግብርት።
ተአምሩሁ ከመ እምድኅረ ክልኤ መዋዕል ይከውን ፋሲካ።
አዝዝ እንከ ይዕቀቡ መቃብሪሁ እስከ ሠሉስ መዋዕል።
ወናሁ አነ እሄሉ ምስሌክሙ በኵሉ መዋዕል እስከ ኅልቀተ ዓለም።
ወባሕቱ ይበጽሕ መዋዕል አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።
ወለእለ የሐፅና ይእተ አሚረ በውእቱ መዋዕል።
ወሶበ አኮ ዘአኅጸሮን እግዚአብሔር ለእማንቱ መዋዕል።
የኀጽራ እማንቱ መዋዕል።
ወእስከ ሰኑይ መዋዕል ይከውን ፋሲካ በዓለ መጸለት።
ወእምድኅረ ክልኤ መዋዕል ፀንሰት ኤልሳቤጥ ብእሲቱ።
በዝንቱ መዋዕል ያእትት ዝንጓጔየ እምሰብእ።

ወኮነ በውእቱ መዋዕል ወፅአ ትእዛዝ እምኀበ አውግስጦስ ቄሣር።
ወያሜክሮ ሰይጣን ወኢበልዐ ወኢሰትየ ምንተኒ በውእቶን መዋዕል።
ወተፈጺሞን እማንቱ መዋዕል ርኅበ።
ወእምዝ ኮነ በአሐቲ ዕለት እመዋዕል እንዘ ሀሎ ይሜህሮሙ።
ወባሕቱ ይመጽእ መዋዕል አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።
ወእምዝ ኮነ በውእቱ መዋዕል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ደብር።
ወጕንዱይ መዋዕል እምዘኢለብሰ ልብሶ።
ወእፎ ኢተአምሩ አመክሮቶን ለእላንቱ መዋዕል።
ወበውእቱ መዋዕል መጽኡ ሰብእ ኀቤሁ ወዜነውዎ በእንተ 
ገሊላውያን።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ አኮኑ ሰዱስ መዋዕል ውእቱ በዘትገብሩ 
ግብረክሙ።
ወእምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል አስተጋብአ ኵሎ ንዋዮ ዝኩ ወልዱ 
ዘይንእስ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ይመጽእ መዋዕል አመ ትፈትዉ ትርአዩ።
ወይበጽሐኪ መዋዕል አመ የዐግቱኪ ፀርኪ።
ወይቤሎሙ ትሬእዩኑ ዘንተ ይመጽእ መዋዕል።
ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት ወለእለ የሐፅና በውእቱ መዋዕል።
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47 መዋዕል

Luke23:7
Luke23:29
Luke24:18

John02:20
John04:43

John10:22
John12:1
John14:9
John14:19
John20:26

4 መዋጥሐ Luke24:12

John19:40
John20:5
John20:6

1 መዋጥሕ John20:7
1 መዐስብተ Luke02:37
1 መዐት Matt03:7

1 መዐዛሁ John12:3
1 መዐዝነ Matt06:5

9 መዓልተ Matt04:2
MK01:13
MK04:27
MK05:5
Luke02:37
Luke04:2
Luke18:7
Luke21:36
John11:9

1 መዓልት John09:4
2 መዓረ Matt03:4

MK01:6
1 መዓቱ John03:36
1 መዓት Luke06:10
2 መዛርዐ Matt14:20

Matt16:9
1 መዛግብተ Luke12:33
2 መዛግብቲሁ Matt03:12

ፈነዎ ኀበ ሄሮድስ እንዘ ሀሎ ውእቱ በኢየሩሳሌም በውእቱ መዋዕል።
እስመ ይመጽእ መዋዕል አመ ይብሉ።
አንተኑ ባሕቲትከ ነግድ ለኢየሩሳሌም ወኢያእመርከኑ ዘኮነ በውስቴታ 
በዝንቱ መዋዕል።
ወአንተሰ በሠሉስ መዋዕል ታነሥኦ።
ወእምድኅረ ሰኑይ መዋዕል ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወሖረ 
ገሊላ።
ወኮነ በውእቱ መዋዕል ሐድሶ ሕንጸታ ለኢየሩሳሌም።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ እምቅድመ ሰዱስ መዋዕል ዘፋሲካ።
መጠነ ዝ መዋዕል ሀሎኩ ምስሌክሙ ኢያእመርከኒኑ ፊልጶስ።
እምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል ወኢይሬእየኒ እንከ ዓለም።
ወእምድኅረ ሰሙን መዋዕል እንዘ ሀለዉ ካዕበ አርዳኢሁ ውስጠ።
ወተንሥአ ጴጥሮስ ወሮጸ ኀበ መቃብር ወሐወጸ ወርእየ መዋጥሐ 
ባሕቲቶ ንቡረ።
ወገነዝዎ በመዋጥሐ ክታን ዘሰንዱናት ምስለ አፈው።
ወሶበ ሐወጸ ርእየ መዋጥሐ ንቡረ ወኢቦአ ባሕቱ።
ወረከበ መዋጥሐ ንቡረ ውስተ አሐዱ ገጽ።
ወአኮ ምስለ መዋጥሕ።
ወኮነት መዐስብተ ሰማንያ ወአርባዕተ ክረምተ።
መኑ አመረክሙ ከመ ታምሥጡ እመቅሠፍት ወእመንሱት ወእመዐት 
ዘይመጽእ።
ወመልአ ቤተ መዐዛሁ ለውእቱ ዕፍረት።
እስመ እሙንቱ ያፈቅሩ በመኳርብት ወውስተ መዐዝነ መራኅብት 
ቀዊመ።
ወጾመ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወእምድኅረ ዝ ርኅበ።
ወነበረ ሐቅለ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወያሜክሮ ሰይጣን።
ወነዊሞ ይትነሣእ መዓልተ ወሌሊተ ወይዋሕዮ።
ወዘልፈ የዐውዩ መዓልተ ወሌሊተ በውስተ መቃብር።
ወኢትወፅእ እምኵራብ መዓልተ ወሌሊተ።
ወጾመ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ።
እለ ይግዕሩ ኀቤሁ መዓልተ ወሌሊተ ወይትዔገሦሙኑ።
ወኮነ መዓልተ ይሜህር በምኵራብ ወሌሊተ ይወፅእ።
ብእሲ ዘየሐውር መዓልተ ኢይትዐቀፍ።
ወባሕቱ ርቱዕ ሊተ እግበር ግብሮ ለዘፈነወኒ እንዘ መዓልት ውእቱ።
ወሲሳዩ አንበጣ ወመዓረ ገዳም።
ወሲሳዩ አንበጣ ወመዓረ ጸደና።
አላ መቅሠፍተ መዓቱ ለእግዚአብሔር ይነብር ላዕሌሁ።
ወነጺሮ ኵሎሙ በመዓት ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ወመልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መዛርዐ ምሉአ።
እለ ለኀምሳ ምእት ብእሲ ሚ መጠነ መዛርዐ አግሐሥክሙ።
ግበሩ ለክሙ ቊናማተ ዘኢይበሊ ወመዛግብተ በሰማያት ዘኢየኀልቅ።
ወያስተጋብእ ሥርናዮ ውስተ መዛግብቲሁ።
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2 መዛግብቲሁ
Luke03:17

1 መዛግብቲሆሙ Matt02:11
1 መዛግብት Luke12:24
2 መዛግብትየ Matt13:30

Luke12:18
1 መዝመዘ John13:5
1 መዝመዘተኒ Luke07:44
1 መዝመዘት John11:2
1 መዝመዘቶ John12:3
1 መዝሙር Luke20:42
2 መዝራዕቱ Luke01:51

John12:38
10 መዝገበ Matt06:19

Matt06:20
Matt12:35
Matt12:35
Matt19:21
MK10:21
Luke06:45
Luke06:45 ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
Luke12:21
Luke18:22

1 መዝገቡ Matt13:52
2 መዝገብክሙ Matt06:21

Luke12:34
18 መደልዋን Matt06:5

Matt06:16
Matt15:7
Matt16:3
Matt22:18
Matt23:13
Matt23:14
Matt23:15
Matt23:23
Matt23:25
Matt23:27
Matt23:29
Matt24:51
MK07:6
Luke11:43
Luke11:44

ወያስተጋብእ ሥርናዮ ውስተ መዛግብቲሁ።
ወወድቁ ወሰገዱ ሎቱ ወአርኀዉ መዛግብቲሆሙ።
ወአልቦሙ መዛግብት ወኢ ውሳጥያት ወእግዚአብሔር ይሴስዮሙ።
ወሥርናዮሰ አስተጋብኡ ውስተ መዛግብትየ።
ወይቤ ከመ ዝ እገብር እነሥት ዘትካት መዛግብትየ።
ወመዝመዘ በውእቱ መክፌ ዘቀነተ።
ወበሥዕርታ መዝመዘተኒ።
ወመዝመዘት እገሪሁ በሥዕርታ።
ወቀብዐቶ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወመዝመዘቶ በሥዕርታ።
ወለሊሁ ዳዊት ይቤ በመጽሐፈ መዝሙር ይቤሎ።
ወገብረ ኀይለ በመዝራዕቱ።
ወለመኑ ተከሥተ መዝራዕቱ ለእግዚአብሔር።
ኢትዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበምድር ኀበ ይበሊ ወይማስን።
አላ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት።
ኄር ብእሲ እምሠናይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለሠናይት።
ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
ወታጠሪ ለከ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
ወትረክብ መዝገበ በሰማያት።
ኄር ብእሲ እምሠናይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለሠናይት።

ከማሁኬ ዘይዘግብ ሎቱ መዝገበ ዘኢኮነ እምእግዚአብሔር ብዕሉ።
ወሀብ ለነዳያን ወትረክብ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
ይመስል ብእሴ በዓለ ቤት ዘያወፅእ እመዝገቡ ሐዲሰ ወብሉየ።
እስመ ኀበ ሀሎ መዝገብክሙ ህየ ይሄሉ ልብክሙኒ።
ወኀበ ሀሎ መዝገብክሙ ህየ ይሄሉ ልብክሙ።
ወሶበሂ ትጼልዩ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን።
ወሶበሂ ትጸውሙ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን።
ኦ መደልዋን ሠናየ ተነበየ ኢሳይያስ ላዕሌክሙ እንዘ ይብል።
ኦ መደልዋን ለገጸ ሰማይኑ ተአምሩ ፈክሮቶ።
ወይቤሎሙ ለምንት ታሜክሩኒ ኦ መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
ወይሬሲ መክፈልቶ ምስለ መደልዋን።
ኦ መደልዋን ሠናየ ተነበየ ኢሳይያስ ላዕሌክሙ እንዘ ይብል።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
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18 መደልዋን

Luke12:56
Luke13:15

2 መደልው Matt07:5
Luke06:42

1 መድልዋን Matt06:2
1 መድኀኒተ Luke01:68
1 መድኀኒታ Luke02:38

1 መድኀኒት John04:22
1 መድኀኒትነ Luke01:69
2 መድኀኒቶሙ Luke01:77

Luke02:25
1 መድኀኒየ Luke01:47
1 መድኅነ John04:42
1 መድኅን Luke02:11
1 መድፍነ Matt13:44
1 መገብተ Luke22:52
1 መገብቶ MK06:21
3 መጋቢ Luke12:42

Luke16:1
Luke16:3

2 መጋቢሁ Matt20:8
Luke08:3 ወዮሐና ብእሲተ ኩዛ መጋቢሁ ለሄሮድስ።

10 መጋቤ MK05:22
MK05:35
MK05:36
MK05:38
Luke08:41
Luke08:49
Luke08:50
Luke13:13
Luke16:2
Luke16:8

1 መጋዝእትየ Matt22:4
1 መጌዶን Matt15:39
3 መግዝአ Luke15:23

Luke15:27
Luke15:30

12 መግደላዊት Matt27:56 ወእማንቱ ማርያ መግደላዊት ወማርያም እንተ ያዕቆብ።
Matt27:61 ወሀለዋ ህየ ማርያም መግደላዊት ወካልእታሂ ማርያም።
Matt28:1 ወሠርከ ሰንበት ለጸቢሐ እሑድ መጽአት ማርያም መግደላዊት።
MK15:40 ማርያም መግደላዊት ወማርያም እንተ ያዕቆብ ዘይንእስ።

ኦ መደልዋን ለገጸ ሰማይ ወምድር ተአምሩ አመክሮቶ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ኦ መደልዋን።
ኦ መደልው አውፅእ ቅድመ ሠርዌ እምውስተ ዐይንከ።
ኦ መደልው አውፅእ ቅድመ ሠርዌ እምዐይንከ።
በከመ ይገብሩ መድልዋን በመኳርብት ወበአስኳት ወበፍናው።
ወገብረ መድኀኒተ ለሕዝበ ዚኣሁ።
ወነገረት በእንቲኣሁ ለኵሎሙ እለ ይሴፈዉ መድኀኒታ 
ለኢየሩሳሌም።
እስመ መድኀኒት እምነ አይሁድ ውእቱ።
አንሥአ ለነ ቀርነ መድኀኒትነ እምቤተ ዳዊት ገብሩ።
ከመ ተሀቦሙ ለአሕዛብ ያእምሩ መድኀኒቶሙ።
ወይሴፎ ይርአይ መድኀኒቶሙ ወፍሥሓሆሙ ለእስራኤል።
ወትትሐሠይ መንፈስየ በአምላኪየ ወመድኀኒየ።
ከመ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ በአማን መድኅነ ዓለም።
እስመ ናሁ ተወልደ ለክሙ ዮም መድኅን።
ካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት መድፍነ ዘኅቡእ ውስተ ገራህት።
የአኀዝዎ ሊቃነ ካህናት ወመገብተ ምኵራብ ወረበናት።
ወመገብቶ ወዐበይተ ሀገረ ገሊላ።
ወይቤሎ እግዚእነ መኑ እንጋ ውእቱ መጋቢ ኄር።
አሐዱ ብእሲ ባዕል ቦቱ መጋቢ።
ወኀለየ ውእቱ መጋቢ ወይቤ።
ወሶበ መስየ ይቤሎ በዓለ ዐጸደ ወይን ለመጋቢሁ።

ወመጽአ ኀቤሁ አሐዱ ብእሲ መጋቤ ምኵራብ ዘስሙ ኢያኢሮስ።
ወእንዘ ይትናገር ምስሌሃ መጽኡ ሰብእ ኀበ መጋቤ ምኵራብ።
ይቤሎ ለመጋቤ ምኵራብ ኢትፍራህ ተአመን ዳእሙ።
ወቦአ ቤቶ ለመጋቤ ምኵራብ።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ኢያኢሮስ ወውእቱ መጋቤ ምኵራብ።
ወእንዘ ይትናገር መጽአ አሐዱ ብእሲ እምቤተ መጋቤ ምኵራብ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎ ለመጋቤ ምኵራብ።
ወአውሥአ መጋቤ ምኵራብ እንዘ ይትመዐዕ።
እስመ ኢትከውነኒ እንከ መጋቤ ሊተ።
ወንእዶ እግዚአብሔር ለመጋቤ ዐመፃ እስመ ከመ ጠቢብ ገብረ።
ወጠባሕኩ መጋዝእትየ ወአስዋርየ ወኵሉ ድልው።
ወሖረ ውስተ ደወለ መጌዶን።
ወአምጽኡ ላሕመ መግዝአ ወጥብሑ ንብላዕ ወንትፈሣሕ።
ወይቤሎ እስመ አተወ እኁከ ወጠብሐ አቡከ ላሕመ መግዝአ።
ጠባሕከ ሎቱ ላሕመ መግዝአ።
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12 መግደላዊት

MK15:47 ወማርያም መግደላዊት ወማርያም እንተ ዮሳ ርእያ ኀበ ቀበርዎ።
MK16:1 ወሶበ ኀለፈት ሰንበት ማርያም መግደላዊት።
MK16:9 አስተርአያ ቅድመ ለማርያም መግደላዊት።
Luke08:2 ወእማንቱ ማርያም እንተ ይብልዋ መግደላዊት።
Luke24:10 ወእማንቱሰ ማርያም መግደላዊት ወዮሐና ወማርያም እንተ ያዕቆብ።
John19:25 እመ ወእኅታ ለእመ ወማርያም እንተ ቀለዮጳ ወማርያም መግደላዊት።
John20:1

John20:18 ወሖረት ማርያም መግደላዊት ወአብሠረቶሙ ለአርዳኢሁ።
38 መጠነ Matt14:24

Matt15:33
Matt15:34
Matt16:9
Matt16:10
Matt17:20
Matt23:37
Matt26:8
Matt26:15
Matt26:62
Matt27:13
MK05:13
MK08:19
MK08:20
MK14:4
MK14:60
MK15:4
Luke01:56 ወነበረት ማርያም ኀቤሃ መጠነ ሠለስቱ አውራኅ።
Luke09:48
Luke11:8
Luke13:34
Luke15:29
Luke16:7
Luke17:6
Luke18:16
Luke22:41
Luke22:59
Luke24:13

John06:9
John06:10
John06:11
John06:19

ወበእሑድ ሰንበት መጽአት ማርያም መግደላዊት በጽባሕ ኀበ 
መቃብር።

ወርሑቅ እምሐይቅ መጠነ ዕሥራ ወኀምስቱ ምዕራፍ።
ኅብስት ዘያጸግብ ለዘመጠነ ዝ ሕዝብ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ሚ መጠነ ኀባውዝ ብክሙ።
እለ ለኀምሳ ምእት ብእሲ ሚ መጠነ መዛርዐ አግሐሥክሙ።
ሚ መጠነ አስፈሬዳተ ዘአግሐሥክሙ ወይቤልዎ ሰብዑ።
አማነ እብለክሙ እመ ብክሙ ሃይማኖት መጠነ ኅጠተ ስናፔ።
ሚ መጠነ ፈቀድኩ አስተጋብኦሙ ለውሉድኪ።
ለምንት ዘመጠነ ዝ ዕፍረት አህጐለት ዛቲ ብእሲት።
ወይቤሎሙ ሚ መጠነ ትሁቡኒ እመ አገብኦ ለክሙ።
ኢትሰጠውኑ እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
ወእምዝ ይቤሎ ጲላጦስ ኢትሰምዕኑ እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
ወጸድፉ ውስተ ባሕር ወኮኑ መጠነ ዕሥራ ምእት።
ሚ መጠነ አግሐሥክሙ አክፋረ ዘመልአ ፍተታተ ዘተርፈ።
ሚ መጠነ አግሐሥክሙ አስፈሬዳተ ዘመልአ ፍተታተ ዘተርፈ።
ወቦ እለ ተምዕዑ ወይቤሉ ለምንት ዘመጠነ ዝ ሀጕል ዘዝ ዕፍረት።
አልቦኑ ዘትሰጠው እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።

ወይቤሎሙ ዘተወክፈ ዘመጠነ ዝ ሕፃን በስምየ ኪያየ ተወከፈ።
ከመ ኢያንጥዮ ይትነሣእ ወይሁቦ መጠነ ፈቀደ።
ሚ መጠነ ፈቀድኩ አስተጋብኦሙ ለደቂቅኪ።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለአቡሁ ናሁ መጠነ ዝ ዓመተ ተቀነይኩ ለከ።
ወይቤሎ ለካልኡሂ አንተሰ ሚ መጠነ ትፈድዮ ለእግዚእየ።
እመ ብክሙ ሃይማኖት መጠነ ኅጠተ ስናፔ ወትብልዋ ለዛቲ ሰግላ።
እስመ ለዘከመ መጠነ እሉ ይእቲ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወተአተተ እምኔሆሙ መጠነ ሙጋረ እብን ወሰገደ ወጸለየ።
ወኀሊፎ መጠነ አሐቲ ሰዓት አጥወቆ አሐዱ ካልእ እንዘ ይብል።
እንተ ርሕቅት እምኢየሩሳሌም መጠነ ስሳ ምዕራፍ እንተ ስማ 
ኤማኁስ።
ወባሕቱ ምንተ ይብቊዓ እማንቱ ለዘመጠነ ዝ ሰብእ።
ወየአክሉ ኍልቆሙ መጠነ ኀምሳ ምእት ብእሲ።
ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሰብእ ወእምዓሣሁኒ ከማሁ መጠነ ፈቀዱ።
ወኀሊፎሙ መጠነ ዕሥራ ወኀምስቱ ምዕራፍ አው ሠላሳ።
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38 መጠነ

John11:18

John11:36
John12:37
John14:9
John21:8

John21:11
2 መጠኑ Matt10:25

Luke06:40
5 መጠን Matt18:21

MK06:38
MK08:5
Luke15:17
Luke16:5

4 መጠወ MK15:37
Luke23:46
John03:16
John19:30

2 መጠውዎ Matt27:2

MK15:1
2 መጠዎ Luke04:20

John13:26
3 መጠዎሙ Matt18:34

Matt27:26
Luke23:25

6 መጣብሕ Matt26:47
Matt26:55
MK14:43
MK14:48
Luke22:38
Luke22:52

3 መጥምቀ Matt16:14 ወይቤልዎ ቦ እለ ይብሉከ ዮሐንስሃ መጥምቀ።
MK08:28 ወይቤልዎ ዮሐንስሃ መጥምቀ አው ኤልያስሃ አው አሐዱ እምነቢያት።
Luke09:19 ቦ እለ ይብሉከ ዮሐንስሃ መጥምቀ።

15 መጥምቅ Matt03:1

Matt11:7 አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎሙ ለአሕዛብ በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ።
Matt11:11

Matt11:12 ወእመዋዕለ ዮሐንስ መጥምቅ እስከ ይእዜ።
Matt14:2 ወይቤሎሙ ለአግብርቲሁ ዝ ውእቱ ዮሐንስ መጥምቅ።

ወቢታንያሰ ቅርብት ይእቲ ለኢየሩሳሌም መጠነ ዐሠርቱ ወኀምስቱ 
ምዕራፍ።
ወይቤሉ አይሁድ ርእዩ መጠነ ያፈቅሮ።
ወእንዘ መጠነ ዝ ተኣምረ ይገብር በቅድሜሆሙ ኢአምኑ ቦቱ።
መጠነ ዝ መዋዕል ሀሎኩ ምስሌክሙ ኢያእመርከኒኑ ፊልጶስ።
እስመ ኢኮኑ ርሑቃነ እምድር ዘእንበለ መጠነ ክልኤ ምእት በእመት።

ወእንዘ መጠነ ዝ ብዝኁ ኢተሰጠ መሥገርቱ።
መጠኑ ለረድእ እምከመ ኮነ ከመ ሊቁ ወለገብርኒ ከመ እግዚኡ።

መጠኑ ለኵሉ ይኩን ከመ ሊቁ።
እግዚኦ ሚ መጠን እመ አበሰ ሊተ እኁየ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ርእዩ ሚ መጠን ኅብስት ብክሙ።
ወይቤሎሙ ሚ መጠን ኀባውዝ ብክሙ ወይቤልዎ ሰብዑ።
ሚ መጠን አግብርቲሁ ወገባእቱ ለአቡየ እለ ያተርፍዎ ለእክል።
ሚ መጠን ዕዳ ዘትፈድዮ ለእግዚእየ።
ወገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወመጠወ ነፍሶ።
አባ ውስተ እዴከ አመሐፅን ነፍስየ ወዘንተ ብሂሎ መጠወ ነፍሶ።
እስከ ወልዶ ዋሕዶ መጠወ ወወሀበ ቤዛ ለኵሉ።
ወአጽነነ ርእሶ ወመጠወ ነፍሶ።
ወአሲሮሙ ወሰድዎ ወመጠውዎ ለጲላጦስ ጰንጤናዊ መልአከ 
አሕዛብ።
ወሐመይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወወሰድዎ ወመጠውዎ ለጲላጦስ።
ወከደነ መጽሐፈ ወመጠዎ ለላእክ ወነበረ።
ወጸብሐ ኅብስተ ወመጠዎ ለይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ።
ወተምዕዐ እግዚኡ ወመጠዎሙ ለእለ ይሣቅይዎ።
ወመጠዎሙ ይስቅልዎ።
ወኢየሱስሃ መጠዎሙ ለፈቃዶሙ።
ወምስሌሁ መጽኡ ብዙኃን ሰብእ ምስለ መጣብሕ ወዕፀው።
ከመ ሰራቂኑ መጻእክሙ ትዴግኑኒ ወተአኀዙኒ በዕፀው ወበመጣብሕ።
ወምስሌሁ ብዙኃን ሰብእ ምስለ መጣብሕ ወዕፀወ።
ምስለ መጣብሕ ወአብትር ተአኀዙኒ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ነዋ ሀለዉ ኀቤነ ክልኤቱ መጣብሕ ዝየ።
ከመ ሰራቂኑ ተእኅዙኒ መጻእክሙ ምስለ መጣብሕ ወዕፀው።

ወበውእቱ መዋዕል በጽሐ ዮሐንስ መጥምቅ እንዘ ይሰብክ በገዳመ 
ይሁዳ ዘዮርዳኖስ።

አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት ዘየዐቢ እምዮሐንስ 
መጥምቅ።



Tabelle1

Seite 118

15 መጥምቅ

Matt14:8 ሀበኒ ይእዜ በዝየ በጻሕል ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ።
Matt17:13 ከመ በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ ይቤሎሙ።
MK06:14 ወይቤ ዮሐንስ መጥምቅ ተንሥአ እምዉታን።
MK06:24 ወትቤላ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ።
MK06:25 እፈቅድ ይእዜኒ ተሀበኒ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ በፃሕል።
MK06:28 ወሖሩ ወመተሩ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ በቤተ ሞቅሕ።
Luke07:20 ዮሐንስ መጥምቅ ለአከነ ኀቤከ ወይቤ።
Luke07:24 አኀዘ ይበሎሙ ለሕዝብ በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ።
Luke07:28 ዘየዐቢ እምዮሐንስ መጥምቅ ወኢ መኑሂ።
Luke07:33 እስመ መጽአ ዮሐንስ መጥምቅ ኢይበልዕ እክለ ወኢይሰቲ ወይነ።

3 መጥባሕተ Matt26:52
Luke12:52
Luke22:36

4 መጥባሕት Matt26:52
Luke22:36
Luke22:49
John18:10

2 መጥባሕትከ Matt26:52
John18:11

3 መጥባሕቶ Matt26:51
MK14:47
John18:10

1 መጥወኒ Luke17:8
1 መጥዎ Luke06:29
4 መጸለት MK14:1

MK14:12
Luke22:1
Luke22:7

1 መጸለቶሙ John07:2
16 መጸብሓን Matt05:46

Matt09:10
Matt09:11
Matt11:19
Matt21:31
Matt21:32
MK02:15

MK02:16
MK02:16
Luke03:12
Luke05:29
Luke05:30
Luke07:29

እስመ ኵሉ ዘይቀትል በመጥባሕተ ይመውት በመጥባሕት።
አልቦ እብለክሙ ዘእንበለ መጥባሕተ ወፍልጣን።
ወዘሰ አልቦ መጥባሕት ይሢጥ ልብሶ ወይሣየጥ ሎቱ መጥባሕተ።
እስመ ኵሉ ዘይቀትል በመጥባሕተ ይመውት በመጥባሕት።
ወዘሰ አልቦ መጥባሕት ይሢጥ ልብሶ ወይሣየጥ ሎቱ መጥባሕተ።
እግዚኦ ትፈቅድኑ ንዝብጦሙ በመጥባሕት።
ወቦ መጥባሕት ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አግብኣ ለመጥባሕትከ ውስተ ቤታ።
አግብኣ ለመጥባሕትከ ውስተ ቤታ።
ሰፍሐ እዴሁ ወመልኀ መጥባሕቶ።
ወመልኀ መጥባሕቶ አሐዱ እምእለ ምስሌሁ ይቀውሙ።
ወመልኀ መጥባሕቶ ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት።
ወቅንት ወመጥወኒ እስከ እበልዕ ወእሰቲ።
ወለዘሂ ጸፍዐከ መልታሕቴከ መጥዎ ካልእታኒ።
ወእስከ ሰኑይ መዋዕል ይከውን ፋሲካ በዓለ መጸለት።
ወአመ ቀዳሚት ዕለት በዓለ መጸለት ፋሲካ አመ ይጠብሑ ፍሥሓ።
ወቀርበ በዓለ መጸለት ዘስሙ ፋሲካ።
ወሶበ በጽሐት ዕለተ መጸለት አመ ይጠብሑ ፍሥሐ።
ወቀርበ በዓለ መጸለቶሙ ለአይሁድ።
አኮሁ መጸብሓንሂ ከማሁሰ ይገብሩ።
መጽኡ ብዙኃን መጸብሓን ወኃጥኣን።
ለምንት ምስለ መጸብሓን ወኃጥኣን ይበልዕ ሊቅክሙ።
ዐርከ መጸብሓን ወኃጥኣን።
አማን እብለክሙ ከመ ኃጥኣን ወመጸብሓን ወዘማውያን።
ወኢአመንክምዎ ኃጥኣንሰ ወመጸብሓን ወዘማውያን።
ወብዙኃን ኃጥኣን ወመጸብሓን ረፈቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ 
ወአርዳኢሁ።
ከመ ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ኃጥኣን ወመጸብሓን።
ለምንት ሊቅክሙ ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ኃጥኣን ወመጸብሓን።
ወመጽኡ መጸብሓንሂ ያጥምቆሙ ወተስእልዎ።
ወብዙኃን ሰብእ ምስሌሁ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ለምንት ትበልዑ ወትሰትዩ ምስለ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ወሰሚዖሙ ኵሎሙ ሕዝብ ወመጸብሓን አጽደቅዎ ለእግዚአብሔር።
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16 መጸብሓን

Luke07:34
Luke15:1
Luke19:2

5 መጸብሓዊ Matt18:17
MK02:14
Luke18:10
Luke18:11
Luke18:13

1 መጸብሓዌ Luke05:27
12 መጺአ Matt17:11

Matt22:3
MK09:10
Luke14:20
Luke16:26
John06:44
John06:65
John07:34
John07:36
John08:21
John08:22
John13:33

2 መጺእ Luke12:54
Luke12:55

1 መጺእየ Matt25:27
14 መጺኦ Matt04:13

Matt12:45
Matt14:12
Matt24:46
Luke09:36
Luke11:25
Luke12:36
Luke12:37
Luke12:43
Luke14:9
Luke18:8
John04:54
John16:8
John16:13

3 መጺኦሙ Matt13:27
MK07:1
Luke06:48

ወትቤሉ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን ዐርከ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ወቀርቡ ኀቤሁ መጸብሓን ወኃጥኣን ይስምዕዎ።
መልአኮሙ ለመጸብሓን ወባዕል ውእቱ።
ይኩን ከመ አረማዊ ወመጸብሓዊ።
ወኀሊፎ እምህየ ርእዮ ለሌዊ መጸብሓዊ ወልደ እልፍዮስ።
ወአሐዱ ፈሪሳዊ ወካልኡ መጸብሓዊ።
ወእለ የሐውሩ ብእሲተ ብእሲ ወኢ ከመ ዝንቱ መጸብሓዊ።
ወመጸብሓዊሰ ቆመ እምርሑቅ።
ወእምዝ ወፂኦ እምህየ ርእየ ብእሴ መጸብሓዌ ዘስሙ ሌዊ።
ኤልያስ ይቀድም መጺአ ወያስተራትዕ ኵሎ።
ወአበዩ መጺአ።
ኤልያስ ይቀድም መጺአ።
ወበእንተ ዝ ኢይክል መጺአ።
ከመ እለሂ ይፈቅዱ እምለፌ ይኅልፉ ኢይክሀሉ መጺአ ኀቤክሙ።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ እመ ኢሰሐቦ አብ ዘፈነወኒ።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ ለእመ ኢተውህበ ሎቱ እምኀበ አብ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ዘይብለነ ኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ዝናም ለመጺእ ከመ ዝ ይከውን ትብሉ።
ሐሩር ለመጺእ ከመ ዝ ይከውን ትብሉ።
ወመጺእየ እምአስተገበርክዎ ለልየ በርዴ።
ወኀደጋ ለናዝሬት ወመጺኦ ኀደረ ቅፍርናሆም።
ወመጺኦ ይረክቦ እንዘ ያስተራክብ እዳወ ወምሩገ ዕሩቀ ወኵስቱረ።
ወቀበርዎ ወመጺኦሙ ዜነውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ብፁዕ ውእቱ ገብር ዘመጺኦ እግዚኡ።
ወመጺኦ ቃል ተረክበ ኢየሱስ ባሕቲቱ።
ወመጺኦ ይረክቦ እንዘ ያስተራክብ።
ከመ መጺኦ ወጐድጕዶ ያርኅውዎ ሶቤሃ።
ብፁዓን እሙንቱ አግብርት እለ ይረክቦሙ እግዚኦሙ መጺኦ።
ብፁዕ ውእቱ ገብር ዘመጺኦ እግዚኡ ይረክቦ።
እስመ መጺኦ ድኅረ ይብለከ ዝኩ ዘጸውዐከ።
ወባሕቱ ወልደ ዕጓለ እመሕያው መጺኦ።
መጺኦ እምይሁዳ ውስተ ገሊላ።
ወመጺኦ ውእቱ ይዛለፎ ለዓለም።
ወመጺኦ ውእቱ መንፈሰ ጽድቅ ይመርሐክሙ ኀበ ኵሉ ጽድቅ።
ወመጺኦሙ አግብርቲሁ ለበዓለ ገራህት ወይቤልዎ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መጺኦሙ እምኢየሩሳሌም።
ወብዙኃን አፍላግ መጺኦሙ ገፍዕዎ ወሓይዝት ለውእቱ ቤት።
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2 መጻሕፍተ MK01:2
Luke18:31

1 መጻሕፍቲሁ John21:25

7 መጻሕፍት Matt21:42
Matt22:29
MK12:25
MK14:49
John02:22
John05:39
John20:9

1 መጻእ Matt08:29
2 መጻእነ Matt02:2

Matt25:39
4 መጻእከ Matt26:50

Luke04:34
John03:2

John06:25
22 መጻእኩ Matt05:17

Matt09:13
Matt10:35
MK01:38
MK02:17
Luke05:32
Luke14:19
John01:31
John05:43
John07:28
John08:14
John08:14
John08:42
John08:42
John09:39
John10:10
John12:27
John12:46
John12:47
John15:22
John16:28
John18:37

1 መጻእክ MK01:24

በከመ ጽሑፍ ውስተ መጻሕፍተ ነቢያት።
ዘጸሑፍ ውስተ መጻሕፍተ ነቢያት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወሶበ ተጽሕፈ ኵሉ በበ አሐዱ እምኢያግመሮ ዓለም ጥቀ 
መጻሕፍቲሁ ዘተጽሕፈ።
አልቦሁ አመ አንበብክሙ ውስተ መጻሕፍት።
ስሕትክሙ በኢያእምሮ መጻሕፍት።
በኢያእምሮ መጻሕፍት ወኢ ኀይለ እግዚአብሔር።
ወኢአኀዝክሙኒ ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ዘውስተ መጻሕፍት።
ወአምኑ በቃለ መጻሕፍት ወበቃለ እግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎሙ።
ኅሡ ትርአዩ ውስተ መጻሕፍት።
እስመ ዓዲሁ ኢያእመሩ ዘውስተ መጻሕፍት።
መጻእከኑ ዝየሂ ትስድደነ ወትሣቅየነ።
እስመ ርኢነ ኮከበ ዚኣሁ በምሥራቅ ወመጻእነ ከመ ንስግድ ሎቱ።
ወሙቁሐከኒ ወመጻእነ ኀቤከ ወነበብናከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ በእንተ ዝኑ መጻእከ ዐርክየ።
መጻእከኑ ታጥፍአነ አአምረከ መኑ አንተ ቅዱሱ ለእግዚአብሔር።
ረቢ ነአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር መጻእከ ከመ ትኩን 
መምህረ።
ረቢ ማእዜ መጻእከ ወበጻሕከ ዝየ።
ኢይምሰልክሙ ዘመጻእኩ እስዐሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት።
እስመ ኢመጻእኩ እጸውዕ ጻድቃነ አላ ኃጥኣነ ለንስሓ።
ወመጻእኩሰ እፍልጥ ብእሴ እምአቡሁ።
ከመ በህየኒ እስብክ እስመ እንበይነ ዝ ግብር መጻእኩ።
ወአኮ ጥዑያን ኃጥኣነ እጸውዕ መጻእኩ ወአኮ ጻድቃነ።
ኢመጻእኩ እጸውዕ ጻድቃነ አላ ኃጥኣነ ለንስሓ።
ወበሎ ረሲ ሊተ ከመ ዘመጻእኩ ወኢአበይኩ።
በእንተ ዝ መጻእኩ አነ ከመ አጥምቅ በማይ።
አነ መጻእኩ በስመ አቡየ ወኢተወከፍክሙኒ።
ወአኮ ለልየ ዘመጻእኩ።
እስመ አነ አአምር እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
ወአንትሙሰ ኢተአምሩ እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
እስመ አነ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእኩ ወመጻእኩ።
ወአኮ ለልየ ዘመጻእኩ አላ ውእቱ ፈነወኒ።
አንሰኬ መጻእኩ ለኵነኔ ዝንቱ ዓለም።
ወአንሰኬ መጻእኩ ከመ ይርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወባሕቱ በእንተ ዝንቱ መጻእኩ ወበጻሕክዋ ለዛቲ ሰዓት።
ወአንሰ ብርሃን መጻእኩ ውስተ ዓለም።
እስመ ኢመጻእኩ ከመ እኰንኖ ለዓለም።
ሶበሰ ኢመጻእኩ ወኢነገርክዎሙ እምድኅኑ ወእምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ወመጻእኩ ውስተ ዓለም ወካዕበ አኀድጎ ለዓለም።
ወእንበይነ ዝንቱ መጻእኩ ውስተ ዓለም።
መጻእክኑ ታጥፍአነ ነአምረከ ከመ አንተ ቅዱሱ ለእግዚአብሔር።
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5 መጻእክሙ Matt25:36
Matt25:43
Matt26:55
MK14:48
Luke22:52

1 መጽለወ Matt13:6
17 መጽሐፈ Matt01:1

Matt05:32
Matt19:7
Matt27:37
MK10:4
MK12:27
MK15:25
Luke03:4
Luke04:17
Luke04:17
Luke04:20
Luke20:42
Luke23:38

John06:45
John07:15
John07:52
John19:19

2 መጽሐፉ MK12:17
Luke20:24

17 መጽሐፍ Matt26:31
Matt26:54
Matt27:35
MK12:10
MK15:27
Luke04:21
John07:38
John07:42
John10:35
John13:18
John17:12
John19:20
John19:24
John19:28
John19:36
John19:37

ተሞቃሕኩ ወመጻእክሙ ኀቤየ ወነበብክሙኒ።
ተሞቃሕኩ ወኢመጻእክሙ ኀቤየ ወኢነበብክሙኒ።
ከመ ሰራቂኑ መጻእክሙ ትዴግኑኒ ወተአኀዙኒ በዕፀው ወበመጣብሕ።
ከመ ሰራቂኑ ትዴግኑኒ መጻእክሙ።
ከመ ሰራቂኑ ተእኅዙኒ መጻእክሙ ምስለ መጣብሕ ወዕፀው።
ወሶበ ሠረቀ ፀሓይ መጽለወ ወየብሰ።
መጽሐፈ ልደቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ።
ይጽሐፍ ላቲ መጽሐፈ ኅዳጋቲሃ የሀባ ወይድሐራ።
ከመ የሀብዋ መጽሐፈ ኅዳጋቲሃ ወይድኀርዋ።
ወአንበሩ መልዕልተ ርእሱ ጽሒፎሙ መጽሐፈ ጌጋዩ ዘይብል።
ወይቤልዎ አዘዘነ ሙሴ ንጽሐፍ ላቲ መጽሐፈ ኅድጋቲሃ ወንድኀራ።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያንበብክሙኑ በውስተ መጽሐፈ ሙሴ።
ወይብል መጽሐፈ ጌጋዩ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
በከመ ይብል ቃለ መጽሐፈ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
ወወሀብዎ መጽሐፈ ኢሳይያስ ነቢይ።
ወከሢቶ መጽሐፈ ረከበ መካነ ኀበ ይብል።
ወከደነ መጽሐፈ ወመጠዎ ለላእክ ወነበረ።
ወለሊሁ ዳዊት ይቤ በመጽሐፈ መዝሙር ይቤሎ።
ወጸሐፉ መጽሐፈ ላዕሌሁ ወጽሕፈቱ በሮማይስጥ ወበጽርእ 
ወበዕብራይስጥ ዘይብል።
ወሀሎ ጽሑፍ ውስተ መጽሐፈ ነቢያት።
እፎ የአምር ዝንቱ መጽሐፈ ዘኢመሀሮ መኑሂ።
አንተ ኅሥሥ መጽሐፈ ትርአይ ከመ እምገሊላ ኢይትነሣእ ነቢይ።
ወጸሐፈ ጲላጦስ መጽሐፈ ወአንበረ ዲበ መስቀሉ።
ወአምጽኡ ሎቱ ወይቤሎሙ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወመጽሐፉ።
ዘመኑ መልክዑ ወመጽሐፉ ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ዘቄሣር።
እስመ ይቤ መጽሐፍ እቀትሎ ለኖላዊ።
ወእፎ እንከ ይትፌጸም ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ከመ ይትፈጸም ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወዘኒ ኢያንበብክሙኑ ውስተ መጽሐፍ።
ወተፈጸመ መጽሐፍ ዘይቤ ተኈለቈ ምስለ ገበርተ ዐመፃ።
ወአኀዘ ይበሎሙ ዮም በጽሐ ቃለ ዝንቱ መጽሐፍ።
ወዘሂ የአምን ብየ በከመ ይቤ መጽሐፍ።
አኮኑ ይብል መጽሐፍ።
ኢይትከሀል ይትነሠት ወይትሐሰው ቃለ መጽሐፍ።
ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ዘእንበለ ወልደ ሀጕል ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ።
ወብዙኃን እምአይሁድ እለ አንበብዋ ለይእቲ መጽሐፍ።
ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ይቤ ጸማእኩ።
ወዝንቱ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወካዕበ ይብል ካልእኒ መጽሐፍ።
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17 መጽሐፍ

John20:30
2 መጽሐፍከ Luke16:6

Luke16:7
2 መጽብሕየ Matt26:23

MK14:20
88 መጽአ Matt03:13

Matt03:17
Matt08:2
Matt08:5
Matt08:19
Matt09:18
Matt11:18 እስመ መጽአ ዮሐንስ እንዘ ኢይበልዕ ወኢይሰቲ።
Matt11:19
Matt12:48
Matt13:25
Matt14:25
Matt17:5
Matt17:5
Matt17:12
Matt18:11
Matt19:16
Matt20:28
Matt21:32 እስመ መጽአ ኀቤክሙ ዮሐንስ በፍኖተ ጽድቅ።
Matt21:40
Matt24:39
Matt25:6
Matt25:22
Matt25:24
Matt27:57
MK01:9
MK01:11
MK01:14
MK01:40
MK04:37
MK05:22
MK06:48
MK09:6
MK09:6
MK09:12
MK10:17
MK10:45
MK10:50

ዘኢተጽሕፈ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ።
ወይቤሎ ናሁኬ መጽሐፍከ ንበር።
ወይቤሎ ናሁኬ መጽሐፍከ ንበር።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘያወርድ እዴሁ ምስሌየ ውስተ መጽብሕየ።
ዘይጸብሕ ምስሌየ ውስተ መጽብሕየ።
አሜሃ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ ውስተ ዮርዳኖስ።
ወናሁ መጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል።
ወናሁ መጽአ አሐዱ ብእሲ ዘለምጽ።
ወበዊኦ ቅፍርናሆም መጽአ ኀቤሁ መስፍነ ምእት።
ወመጽአ ኀቤሁ አሐዱ ጸሓፊ ወይቤሎ።
ወእንዘ ዘንተ ይነግሮሙ ናሁ መጽአ አሐዱ መኰንን።

ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እንዘ ይበልዕ ወይሰቲ።
ወመጽአ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘይቤሎ።
ወእንዘ ይነውሙ ሰብኡ መጽአ ጸላኢሁ።
ወበራብዕት ሰዓተ ሌሊት መጽአ ኀቤሆሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእንዘ ዘንተ ይትናገሩ መጽአ ደመና ብሩህ ወጸለሎሙ።
ወናሁ መጽአ ቃል እምውስተ ደመና ዘይብል።
ወባሕቱ እብለክሙ ከመ ኤልያስ ወድአ መጽአ ወኢያእመርዎ።
እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
ወናሁ መጽአ አሐዱ ወሬዛ ወይቤሎ።
እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ይትለአክዎ።

ወአመ መጽአ በዓለ ዐጸደ ወይን።
ወኢያእመሩ እስከ አመ መጽአ ማየ አይኅ ወአጥፍአ ኵሎ።
ናሁ መርዓዊ መጽአ ፃኡ ውስተ ቀበላሁ።
ወመጽአ ዘክልኤተ መክሊተ ነሥአ ወይቤ።
ወመጽአ ዘአሐተኒ መክሊተ ነሥአ ወይቤ።
ወመስዮ መጽአ ብእሲ ባዕል እምአርማትያስ ዘስሙ ዮሴፍ።
ወይእተ አሚረ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምናዝሬት ዘገሊላ።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር።
መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ገሊላ።
ወመጽአ ኀቤሁ ዘለምጽ ወአስተብረከ ወአስተብቊዖ ወይቤሎ።
ወመጽአ ዐውሎ ዐቢይ ነፋስ።
ወመጽአ ኀቤሁ አሐዱ ብእሲ መጋቤ ምኵራብ ዘስሙ ኢያኢሮስ።
ወበራብዕት ሰዓተ ሌሊት መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ኀቤሆሙ።
ወመጽአ ደመና ብሩህ ወጸለሎሙ።
ወመጽአ ቃል እምደመና ዘይብል።
ወባሕቱ እብለክሙ ኤልያስ ወድአ መጽአ።
ወእንዘ የሐውር በፍኖት መጽአ አሐዱ ብእሲ።
እስመ ወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ኢመጽአ ከመ ይትለአክዎ።
ወመጽአ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
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88 መጽአ

MK12:29
MK14:41
MK14:45
MK15:43
Luke03:2 መጽአ ቃለ እግዚአብሔር ላዕለ ዮሐንስ ወልደ ዘካርያስ በገዳም።
Luke03:22
Luke05:12
Luke07:33 እስመ መጽአ ዮሐንስ መጥምቅ ኢይበልዕ እክለ ወኢይሰቲ ወይነ።
Luke07:34
Luke08:23
Luke08:41
Luke08:49
Luke09:35
Luke09:56
Luke12:38
Luke14:10
Luke15:14
Luke17:27
Luke19:10
Luke19:16
Luke19:18
Luke19:20
Luke20:16
Luke23:50
John01:7

John01:9
John01:11
John03:2
John03:19
John03:31
John03:31
John04:25
John04:47

John05:43
John06:14
John06:17
John06:23 ወመጽአ ካልኣትኒ አሕማር አምጥብርያዶስ ቅሩበ ብሔር።
John06:37
John07:39
John11:20 ወሶበ ሰምዐት ማርታ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወፅአት ወተቀበለቶ።

ወመጽአ አሐዱ ጸሓፊ ሰሚዖ ከመ ተኀሠሥዎ።
ወመጽአ በሣልስ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ ምዕረ።
ወሶቤሃ መጽአ ኀቤሁ ወይቤሎ ረቢ ወሰዐሞ።
መጽአ ዮሴፍ እምአርማትያስ ብእሲ ኄር ወጠቢብ።

ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል።
ወእንዘ ሀሎ ውስተ አሐቲ ሀገር መጽአ ብእሲ ዘለምጽ ኵለንታሁ።

ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይበልዕ ወይሰቲ።
ወመጽአ ነፋሰ ዐውሎ ውስተ ባሕር።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ኢያኢሮስ ወውእቱ መጋቤ ምኵራብ።
ወእንዘ ይትናገር መጽአ አሐዱ ብእሲ እምቤተ መጋቤ ምኵራብ።
ወመጽአ ቃል እምውስተ ደመና ዘይብል።
እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ያጥፍእ ነፍሳተ ሰብእ።
ሶበ መጽአ ወረከቦሙ።
ከመ ሶበ መጽአ ዘጸውዐከ ይብለከ።
ወአኅሊቆ ኵሎ ንዋዮ መጽአ ረኀብ ዐቢይ ውስተ ውእቱ ብሔር።
ወመጽአ ማየ አይኅ ወአጥፍአ ኵሎ ኅቡረ።
እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
ወመጽአ ቀዳማዊ ወይቤሎ እግዚኦ ምናንከ ዐሠርቱ።
ወመጽአ ካልኡሂ ወይቤሎ እግዚኦ ምናንከ ኀምስቱ።
ወመጽአ ሣልሱኒ ወይቤሎ እግዚኦ ነያ ምናንከ።
ወሶበ መጽአ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ ይሬስዮሙ።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ዮሴፍ ብእሲ ባዕል ኄር ወጻድቅ ወጠቢብ።
ወውእቱ መጽአ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን ከመ ኵሉ ይእመን 
ቦቱ።
ወብርሃነ ጽድቅሰ ዘያበርህ ለኵሉ ሰብእ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።
ውስተ ዚኣሁ መጽአ ወእሊኣሁሰ ኢተወክፍዎ።
ወውእቱ መጽአ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ ወይቤሎ።
ወዝ ውእቱ ኵነኔሁ እስመ ብርሃን መጽአ ውስተ ዓለም።
እስመ ዘእምላዕሉ መጽአ መልዕልተ ኵሉ ውእቱ።
ወዘሰ እምሰማይ መጽአ መልዕልተ ኵሉ ውእቱ።
ወአመ መጽአ ውእቱ ይነግረነ ኵሎ።
ወሰሚዖ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምይሁዳ ውስተ ገሊላ ሖረ 
ኀቤሁ።
ወአመ መጽአ ካልእ በስምዐ ነፍሱ ኪያሁ ትትዌከፉ።
አማን ነቢይ ውእቱ ዝንቱ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።
ወዓዲሁ ኢመጽአ እግዚእ ኢየሱስ ኀቤሆሙ።

ወለዘሂ መጽአ ኀቤየ ኢይሰድዶ ወኢያወፅኦ አፍኣ።
እስመ ዓዲ ኢመጽአ መንፈስ ቅዱስ።
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John11:27

John11:28
John11:56
John12:28
John12:30
John15:26
John19:39
John20:19
John20:24
John20:26
John21:13

20 መጽአት Matt09:20
Matt12:43
Matt14:6
Matt15:22
Matt20:20
Matt26:7
Matt26:69
Matt28:1 ወሠርከ ሰንበት ለጸቢሐ እሑድ መጽአት ማርያም መግደላዊት።
MK05:25

MK05:27
MK05:33
MK12:43
MK14:3
MK14:66
Luke07:37
Luke08:43

Luke11:31

John04:7 ወናሁ መጽአት ብእሲት እምሰማርያ ከመ ትቅዳሕ ማየ።
John11:31
John20:1

61 መጽኡ Matt02:1

Matt04:11
Matt09:10
Matt09:14 ወእምዝ መጽኡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ወይቤልዎ።
Matt09:28
Matt12:38

ከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘመጽአ ውስተ 
ዓለም።
ወትቤላ ናሁ መጽአ ሊቅነ ወይጼውዐኪ።
ምንተ ትብሉ ናሁ ኢመጽአ ለበዓል።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል ሰባሕኩከሂ።
አኮ በእንቲኣየ ዘመጽአ ዝ ቃል አላ በእንቲኣክሙ።
ወሶበ መጽአ ጰራቅሊጦስ ዘአነ እፌኑ ለክሙ እምኀበ አብ።
ወመጽአ ኒቆዲሞስኒ ዘሖረ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ።
መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወቆመ ማእከሎሙ።
ኢሀሎ ምስሌሆሙ ሶበ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ።
መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወቆመ ማእከሎሙ።
ወመጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወነሥአ ኅብስተ።
መጽአት ወቆመት እንተ ድኅሬሁ።
እስመ መጽአት እምአጽናፈ ምድር ትስማዕ ጥበቢሁ ለሰሎሞን።
ወከዊኖ ዕለተ ልደቱ ለሄሮድስ መጽአት ወለተ ሄሮድያዳ።
ወናሁ ብእሲት ከነናዊት እምውእቱ አድዋል መጽአት።
ወእምዝ መጽአት ኀቤሁ እሞሙ ለደቂቀ ዘብዴዎስ ምስለ ደቂቃ።
ወመጽአት ኀቤሁ ብእሲት።
ወመጽአት ኀቤሁ አሐቲ ወለት ወትቤሎ።

ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወሰሚዓ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ መጽአት ወቦአት ማእከለ ሰብእ።
እስመ አእመረት ዘኮነ ላዕሌሃ ወመጽአት ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወመጽአት አሐቲ ብእሲት ነዳይት መበለተ።
መጽአት ብእሲት ወአምጽአት ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ።
መጽአት አሐቲ ወለት እምአእማተ ሊቀ ካህናት።
ወመጽአት ብእሲት ኃጥእት እምሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወትትኳነኖሙ እስመ መጽአት እምአጽናፈ ምድር ትስማዕ ጥበቢሁ 
ለሰሎሞን።

እለ መጽኡ ከመ ያላቅስዋ ከመ ተንሥአት ፍጡነ ወመጽአት።
ወበእሑድ ሰንበት መጽአት ማርያም መግደላዊት በጽባሕ ኀበ 
መቃብር።
ናሁ መጽኡ መሰግላን እምብሔረ ጽባሕ ወበጽሑ ውስተ ኢየሩሳሌም።

ወናሁ መላእክት መጽኡ ይትለአክዎ።
መጽኡ ብዙኃን መጸብሓን ወኃጥኣን።

ወበዊኦ ቤተ መጽኡ ኀቤሁ እሙንቱ ዕዉራን።
ወአሜሃ መጽኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
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Matt13:4
Matt14:12
Matt15:1
Matt16:1
Matt17:24
Matt19:3
Matt20:9
Matt20:10
Matt21:14
Matt21:23
Matt22:23
Matt26:47
Matt26:60
Matt26:60
Matt26:73
Matt28:13
MK02:2
MK03:8
MK03:13
MK03:20
MK03:21
MK03:31
MK04:4
MK05:15
MK05:35
MK06:33
MK06:35
MK08:3
MK10:2
MK11:27
MK12:14
MK12:19
Luke01:59
Luke02:13
Luke03:7 ወይቤሎሙ ዮሐንስ ለሕዝብ እለ መጽኡ ኀቤሁ።
Luke03:12
Luke05:7
Luke05:17
Luke06:17
Luke07:4
Luke08:4

ወመጽኡ አዕዋፈ ሰማይ ወበልዕዎ።
ወመጽኡ አርዳኢሁ ወነሥኡ በድኖ።
ወእምዝ መጽኡ እምኢየሩሳሌም ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወመጽኡ ፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን ያመክርዎ።
ወበጺሖሙ ቅፍርናሆም መጽኡ እለ ጸባሕተ ዲናር።
ወመጽኡ ኀቤሁ ፈሪሳውያን ያመክርዎ ወይቤልዎ።
ወመጽኡ እለ ዐሥሩ ወአሐዱ ሰዓት።
ወመጽኡ ቀደምት ወመሰሎሙ ዘያፈደፍድ ሎሙ ውሂበ እምእሉ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ዕዉራን ወሐንካሳን በቤተ መቅደስ ወአሕየዎሙ።
መጽኡ ኀቤሁ ሊቃነ ካህናት ወመላህቅተ ሕዝብ።
ወበይእቲ ዕለት መጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን።
ወምስሌሁ መጽኡ ብዙኃን ሰብእ ምስለ መጣብሕ ወዕፀው።
ወመጽኡ ብዙኃን ሰማዕተ ሐሰት ወስእኑ።
ወድኅረ መጽኡ ክልኤቱ።
ወጐንደየ ሕቀ መጽኡ እለ ይቀውሙ ወይቤልዎ ለጴጥሮስ።
ወይቤልዎሙ በሉ አርዳኢሁ ሌሊተ መጽኡ።
ወኮነ ይነግሮሙ ቃሎ ለእለ መጽኡ ኀቤሁ።
ወብዙኃን ጥቀ መጽኡ ኀቤሁ ሰሚዖሙ ኵሎ ዘገብረ።
ወዐርገ ደብረ ወጸውዐ እለ ፈቀደ ወመጽኡ ኀቤሁ።
ወበዊኦ ቤተ መጽኡ ካዕበ አሕዛብ ብዙኃን።
ወሰሚዖሙ አዝማዲሁ መጽኡ የአኀዝዎ።
ወመጽኡ እሙ ወአኀዊሁ ወቆሙ አፍኣ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት ወመጽኡ አዕዋፍ ወበልዕዎ።
ወመጽኡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወረከብዎ ለዘጋኔን አኀዞ።
ወእንዘ ይትናገር ምስሌሃ መጽኡ ሰብእ ኀበ መጋቤ ምኵራብ።
ወተቃደምዎሙ ወመጽኡ ኀቤሁ።
ወእምድኅረ ብዙኅ ሰዓት መጽኡ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ይደክሙ በፍኖት እስመ ቦ እምኔሆሙ እምርሑቅ ዘመጽኡ።
ወመጽኡ ፈሪሳውያን ወተስእልዎ ወይቤልዎ።
መጽኡ ኀቤሁ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወመጽኡ ኀቤሁ ወይቤልዎ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን እለ ይብሉ አልቦ ትንሣኤ ምዉታን።
ወእምዝ አመ ሰሙን ዕለት መጽኡ ከመ ይግዝርዎ ለሕፃን።
ወግብተ መጽኡ ምስለ ውእቱ መልአክ።

ወመጽኡ መጸብሓንሂ ያጥምቆሙ ወተስእልዎ።
ወመጽኡ ወመልኡ ክልኤሆን አሕማረ እስከ ይሰጠማ።
ወይነብሩ ፈሪሳውያን ወሊቃናተ ኦሪት እለ መጽኡ እምገሊላ።
እለ መጽኡ ይስምዕዎ ወይትፈወሱ እምደዌሆሙ።
ወመጽኡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወአስተብቊዕዎ ወይቤልዎ።
ወእለሂ መጽኡ ኀቤሁ እምኵሉ አህጉር።
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61 መጽኡ

Luke08:5
Luke08:19
Luke09:12
Luke09:30
Luke13:1

Luke13:31
Luke20:27
Luke22:52
John04:27

John10:8
John11:31
John11:33
John11:45 ወብዙኃን እምአይሁድ እለ መጽኡ ኀበ ማርያ ወማርታ።
John12:12

2 መጽኣ Matt25:11
Luke23:55

1 መጽያሕተ Luke03:5
3 መጽያሕቶ Matt03:3

MK01:3
Luke03:4

1 መፃጕዐ MK02:3
1 መፃጕዓነ Matt04:24
7 መፃጕዕ Matt08:6

Matt09:2
Matt09:6
MK02:4
MK02:5
MK02:9
Luke05:18

1 መፍቀርያነ Luke16:14
2 መፍትው Matt18:33

Matt23:23
38 ሙ Matt08:15

Matt08:16
Matt08:20
Matt08:20
Matt08:22
Matt08:26
Matt08:28

ወመጽኡ ሰብእ ወኬድዎ ወበልዕዎ አዕዋፈ ሰማይ።
ወመጽኡ ኀቤሁ እሙ ወአኀዊሁ ወስእኑ ረኪቦቶ።
ወተቈልቈለ ፀሓይ ወመጽኡ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወናሁ መጽኡ ክልኤቱ ዕደው ወይትናገሩ ምስሌሁ።
ወበውእቱ መዋዕል መጽኡ ሰብእ ኀቤሁ ወዜነውዎ በእንተ 
ገሊላውያን።
ወበይእቲ ዕለት መጽኡ ሰብእ እምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን እለ ይብሉ ኢየሐይዉ ምዉታን።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእለ መጽኡ ኀቤሁ።
ወእምዝ መጽኡ አርዳኢሁ ወአንከርዎ እስመ ምስለ ብእሲት 
ይትናገር።
ኵሎሙ እለ መጽኡ እምቅድሜየ ሰረቅት ወጕሕልያ እሙንቱ።
እለ መጽኡ ከመ ያላቅስዋ ከመ ተንሥአት ፍጡነ ወመጽአት።
ወአይሁድኒ እለ መጽኡ ምስሌሃ ከመ ይበክዩ።

ወበሳኒታ ሰብእ ብዙኃን እለ መጽኡ ለበዓል።
ወድኅረ መጽኣ እልክቱሂ ደናግል።
ወተለዋሁ ክልኤቲ አንስት እለ መጽኣ እምገሊላ።
ወይኩን መብእስ መጽያሕተ ርቱዐ።
ወይብል ጺሑአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።
ጺሑአ ፍኖተ እግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።
ጺሑአ ፍኖተ እግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ድዉየ ወመፃጕዐ።
ወእለሂ ነገርጋር ወመፃጕዓነ ወአሕየዎሙ።
ወይሰክብ ውስተ ቤት ወመፃጕዕ ወጥቀ ጽዑር።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ዘዲቤሁ ይሰክብ ውእቱ መፃጕዕ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ምንት ይቀልል እምብሂሎቱ ለዝ መፃጕዕ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ብእሴ መፃጕዕ እንዘ ይጸውርዎ አርባዕቱ ዕደው 
በዐራት።
እስመ መፍቀርያነ ንዋይ እሙንቱ።
አኮሁ መፍትው አንተሂ ትምሐር ቢጸከ።
ዘኒ መፍትው ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
ወተንሥአት ወተልእክቶሙ።
ወአውፅኦሙ ለመናፍስት በቃሉ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለቈናጽልኒ ግበብ ቦሙ።
ወለአዕዋፈ ሰማይኒ ምጽላል ቦሙ።
ወኅድጎሙ ለምዉታን ይቅብሩ ምዉታኒሆሙ።
ወተንሢኦ ገሠጾሙ ለነፍሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።
ተቀበልዎ ክልኤቱ እለ አጋንንት ወፂኦሙ እመቃብራት።
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38 ሙ

Matt08:32
Matt09:2
Matt09:18
Matt09:29
Matt09:30
Matt09:31
Matt09:34
Matt09:34
Matt10:1
Matt10:5
Matt10:25
Matt11:1

Matt11:16
Matt12:4
Matt12:5
Matt12:9
Matt12:14
Matt12:16
Matt12:24
Matt12:27
Matt13:41
Matt14:5
Matt14:12
Matt14:14
Matt14:15
Matt14:15
Matt14:18
Matt21:26
Matt24:45
MK13:34
John06:61

1 ሙራደ Luke19:37
38 ሙሴ Matt08:4

Matt17:3
Matt17:4
Matt19:7
Matt19:8
Matt22:24
Matt23:2
MK01:44
MK07:10

ወወፂኦሙ ሖሩ ወቦኡ ውስተ አሕርው።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ወእንዘ ዘንተ ይነግሮሙ ናሁ መጽአ አሐዱ መኰንን።
ወገሰሶሙ አዕይንቲሆሙ እንዘ ይብል።
ወገሠጾሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወወፂኦሙ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ወፈሪሳውያንሰ ይቤሉ በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወፈሪሳውያንሰ ይቤሉ በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወወሀቦሙ ሥልጣነ ዲበ መናፍስት ርኩሳን።
ወአዘዞሙ እንዘ ይብል ፍኖተ አሕዛብ ኢትሑሩ።
ወለእመ ይቤልዎ ለበዓለ ቤት በብዔል ዜቡል ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ አዝዞቶሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
ይመስሉ ደቂቀ እለ ይነብሩ ውስተ ምሥያጥ ወይጼውዑ ቢጾሙ።
ዘእንበለ ለካህናት ለባሕቲቶሙ።
ወኢይከውኖሙ ጌጋየ።
ወፈለሰ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወቦአ ውስተ ምኵራቦሙ።
ወወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ በእንቲኣሁ ከመ ይቅትልዎ።
ወገሠጾሙ ከመ ኢያግህድዎ።
ዘእንበለ በብዔል ዜቡል መልአኮሙ ለአጋንንት።
ወእመሰ አነ በብዔል ዜቡል አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ይፌንዎሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ለመላእክቲሁ።
ወእንዘ ይፈቅድ ይቅትሎ ይፈርሆሙ ለሕዝብ።
ወቀበርዎ ወመጺኦሙ ዜነውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወምሕሮሙ ወአሕየወ ድዉያኒሆሙ።
ፈንዎሙ ለሕዝብ ከመ ይሑሩ ውስተ አህጉር።
ወይሣየጡ ለርእሶሙ መብልዐ።
ወአዘዞሙ ለሰብእ ይርፍቁ ዲበ ሣዕር።
ወእመሂ ንብሎ እምሰብእ ንፈርሆሙ ለሕዝብ።
ከመ የሀቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ።
ወይሁቦሙ ሙ ለአግብርቲሁ ለለ አሐዱ እምኔሆሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ።
ወበጺሖሙ ኀበ ሙራደ ዐቀብ ዘደብረ ዘይት።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ወናሁ አስተርአዩ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስሌሁ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
ወይቤልዎ ለምንት እንከ አዘዘ ሙሴ።
ወይቤሎሙ ሙሴሰ አዘዘክሙ በከመ እከየ ልብክሙ።
ኦ ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ እንዘ ይብል።
ዲበ መንበረ ሙሴ ነበሩ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ወሙሴ ይቤለክሙ አክብር አባከ ወእምከ።
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38 ሙሴ

MK09:4

MK09:5
MK10:3
MK10:4
MK10:5
MK12:20
MK12:27
Luke02:22
Luke05:14
Luke09:30
Luke09:33
Luke16:29
Luke16:31
Luke20:28
Luke20:37

John01:17
John01:46
John03:14
John05:45
John05:46
John05:47
John06:32
John07:19
John07:22
John07:22
John07:23

John08:5
John09:28
John09:29

1 ሙስና MK13:14
1 ሙስናሃ Luke21:20

2 ሙቁሐከኒ Matt25:39
Matt25:44

5 ሙቁሓን Matt27:15
MK15:6
Luke04:19
Luke23:17

ወአስተርአይዎሙ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስለ እግዚእ 
ኢየሱስ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
ምንተኑመ አዘዘክሙ ሙሴ።
ወይቤልዎ አዘዘነ ሙሴ ንጽሐፍ ላቲ መጽሐፈ ኅድጋቲሃ ወንድኀራ።
በከመ እከየ ልብክሙ ወሀበክሙ ሙሴ።
ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ ለእመ ቦ ዘሞተ እኁሁ።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያንበብክሙኑ በውስተ መጽሐፈ ሙሴ።
ወአመ ተፈጸመ መዋዕለ ንጽሖሙ በከመ ሕገ ሙሴ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
እሉ እሙንቱ ሙሴ ወኤልያስ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
ወይቤሎ አብርሃም ቦሙ ሙሴ ወነቢያት ኪያሆሙ ለይስምዑ።
ወይቤሎ አብርሃም ለእመሰኬ ሙሴሃ ወነቢያተ ኢይሰምዑ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ እንዘ ይብል።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ሙሴሂ ነገረ ዘከመ ይቤሎ እግዚአብሔር 
በኀበ ዕፀ ጳጦስ።
እስመ ኦሪት በሙሴ ተውህበት ለነ።
ዘጸሐፈ ሙሴ ውስተ ኦሪት ወነቢያትኒ ተነበዩ በእንቲኣሁ።
ወበከመ ሙሴ ሰቀሎ ለአርዌ ምድር በገዳም።
ሙሴ ዘያስተዋድየክሙ ዘኪያሁ ትትዌከፉ።
ሶበሰ አመንክምዎ ለሙሴ ኪያየኒ እምአመንክሙኒ።
ወእመሰ ዘጸሐፈ ሙሴ ኢተአምኑ እፎ ቃልየ ተአምኑ።
አኮ ሙሴ ዘወሀበክሙ ውእተ ኅብስተ እምሰማይ።
አኮኑ ሙሴ ወሀበክሙ ኦሪተ።
በእንተ ዝንቱ ወሀበክሙ ሙሴ ግዝረተ።
ወኢኮነት እምኀበ ሙሴ አላ እምአበው ይእቲ።
ወእመሰ በሰንበት ግዝረተ ይነሥእ ብእሲ ከመ ኢይሰዐር ሕጉ ለሙሴ።

ወበሕግነሰ ሠርዐ ሙሴ ከመ ትትወገር በእብን።
ወንሕነሰ አርዳኢሁ ለሙሴ ንሕነ።
ወንሕነ ነአምር ከመ ለሙሴ ተናገሮ እግዚአብሔር ገጽ ለገጽ።
ወሶበ ርኢክሙ ኀሣሮ ለሙስና ዘይቤ ዳንኤል ነቢይ።
ወአመ ርኢክሙ የዐግትዋ ሠራዊት ለኢየሩሳሌም አእምሩ ከመ በጽሐ 
ሙስናሃ።
ወሙቁሐከኒ ወመጻእነ ኀቤከ ወነበብናከ።
ወሙቁሐከኒ ወኢነበብናከ።
አሐደ ለሕዝብ እምነ ሙቁሓን ዘፈቀዱ።
ወለለ በዓል ያሐዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ዘአብደሩ።
ወእፍትሖሙ ለሙቁሓን ወእፈውሶሙ ለቊሱላን።
ወቦ ልማድ በበዓል ያሕዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን።
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5 ሙቁሓን

John18:39

2 ሙቁሕ Matt27:16
MK15:7

1 ሙት Matt08:25
8 ሙዳየ MK12:42

MK12:42
MK12:44
Luke21:1
John08:20
John12:6
John13:29
John13:29

1 ሙዳዮሙ Matt13:48
1 ሙጋረ Luke22:41
20 ሚ Matt15:34

Matt16:9
Matt16:10
Matt18:21
Matt23:37
Matt26:15
Matt27:4
Matt27:4
MK06:38
MK07:37
MK08:5
MK08:19
MK08:20

Luke13:34
Luke14:3
Luke15:17

Luke16:5
Luke16:7
John21:22
John21:23

17 ሚመ Matt17:25
Matt20:15
Matt21:25
Matt22:17
Matt23:17

ወባሕቱ ሀሎ ዘናለምድ ዘአሐዩ ለክሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ለለ 
ፋሲካ።
ወቦ አሜሃ ሙቁሕ ዘስሙ በርባን ስሙዕ ወየአምሮ ኵሉ ሰብእ።
ሙቁሕ ምስለ እለ ገብሩ ሀከከ ወምስለ ቀተልተ ነፍስ።
እግዚኦ አድኅነነ ከመ ኢንሙት።
መንጸረ ሙዳየ ምጽዋት ይሬኢ ሰብአ ዘያበውኡ ጸራይቀ።
ወይወድዩ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።
አብዝኀት አብኦ እምኵሎሙ እለ አብኡ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።
ወነጸረ ወርእየ አብዕልተ ዘያበውኡ መባኦሙ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።
ወዘንተ ነገረ ተናገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በኀበ ሙዳየ ምጽዋት።
ወቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋተ ሀሎ ውስተ እዴሁ።
ወቦ እለ መሰሎሙ ከመ በእንተ አስከሬነ ቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋት።
እስመ ውእቱ የዐቅብ አስከሬነ ቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋት።
ወነቢሮሙ አረዩ ሠናዮ ወወደዩ ውስተ ሙዳዮሙ።
ወተአተተ እምኔሆሙ መጠነ ሙጋረ እብን ወሰገደ ወጸለየ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ሚ መጠነ ኀባውዝ ብክሙ።
እለ ለኀምሳ ምእት ብእሲ ሚ መጠነ መዛርዐ አግሐሥክሙ።
ሚ መጠነ አስፈሬዳተ ዘአግሐሥክሙ ወይቤልዎ ሰብዑ።
እግዚኦ ሚ መጠን እመ አበሰ ሊተ እኁየ።
ሚ መጠነ ፈቀድኩ አስተጋብኦሙ ለውሉድኪ።
ወይቤሎሙ ሚ መጠነ ትሁቡኒ እመ አገብኦ ለክሙ።
ወይቤልዎ ሚ ላዕሌነ ወሚ ላዕሌከ ለሊከ አእምር።
ወይቤልዎ ሚ ላዕሌነ ወሚ ላዕሌከ ለሊከ አእምር።
ወይቤሎሙ ሑሩ ርእዩ ሚ መጠን ኅብስት ብክሙ።
ሚ ሠናይ ኵሎ ዘገብረ ዝንቱ ብእሲ።
ወይቤሎሙ ሚ መጠን ኀባውዝ ብክሙ ወይቤልዎ ሰብዑ።
ሚ መጠነ አግሐሥክሙ አክፋረ ዘመልአ ፍተታተ ዘተርፈ።
ሚ መጠነ አግሐሥክሙ አስፈሬዳተ ዘመልአ ፍተታተ ዘተርፈ።

ሚ መጠነ ፈቀድኩ አስተጋብኦሙ ለደቂቅኪ።
ወይቤሎሙ ይከውንሁ በሰንበት ፈውሶ ወሚመ ኢይከውንሁ።
ሚ መጠን አግብርቲሁ ወገባእቱ ለአቡየ እለ ያተርፍዎ ለእክል።

ሚ መጠን ዕዳ ዘትፈድዮ ለእግዚእየ።
ወይቤሎ ለካልኡሂ አንተሰ ሚ መጠነ ትፈድዮ ለእግዚእየ።
እመኬ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።
አላ ይቤ አመ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።
እምኀበ ውሉዶሙኑ ወሚመ እምኀበ ነኪር።
ወሚመ ኢይከውነኒሁ እግበር ዘፈቀድኩ በንዋይየ።
እምሰማይኑ ወሚመ እምሰብእ።
ይከውንሁ ነሀብ ጸባሕተ ዲናር ለቄሣር ወሚመ ኢይከውንሁ።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ወርቅኑ ወሚመ ቤተ መቅደስ።
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17 ሚመ

Matt23:19
Matt27:17
MK03:4
Luke06:10
Luke07:19
Luke13:4
Luke20:4
Luke20:22
Luke22:27
John04:33
John09:2
John18:34

1 ሚጥ Matt05:39
1 ማልኮስ John18:10
1 ማሕሌተ Luke15:25
2 ማሕረጸ Matt18:6

MK09:42
2 ማሕረጽ Matt24:41

Luke17:35
1 ማሕስአ Luke15:29
1 ማሕየብ John04:11
1 ማሕጼ Matt03:10
1 ማሕፀነ Luke02:23
1 ማሠጥ Matt11:12
14 ማርታ Luke10:38 ወተቀበለቶ አሐቲ ብእሲት በቤታ እንተ ስማ ማርታ።

Luke10:40 ወማርታሰ ትሠርሕ በአስተዳልዎ ብዙኀ።
Luke10:41 ማርታ ማርታ ለምንት ትሠርሒ ብዙኀ ወታስተዳልዊ።
Luke10:41 ማርታ ማርታ ለምንት ትሠርሒ ብዙኀ ወታስተዳልዊ።
John11:1 ዘስሙ አልአዛር በቢታንያ ዘሀገረ ማርያ ወማርታ እኅታ።
John11:5 ወያፈቅሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለማርታ ወለማርያ እኅታ ወለአልአዛር።
John11:19 ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ ሖሩ ኀበ ማርያ ወማርታ።
John11:20 ወሶበ ሰምዐት ማርታ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወፅአት ወተቀበለቶ።

John11:21 ወትቤሎ ማርታ ለእግዚእ ኢየሱስ።
John11:24 ወትቤሎ ማርታ አአምር ከመ ይትነሣእ።
John11:30 አላ ሀሎ ውስተ ብሔር ኀበ ተቀበለቶ ማርታ።
John11:39 ወትቤሎ ማርታ እኅቱ ለዘሞተ።
John11:45 ወብዙኃን እምአይሁድ እለ መጽኡ ኀበ ማርያ ወማርታ።
John12:2 ወገብሩ ሎቱ ምሳሐ በህየ ወማርታ ትሜጥዎሙ።

13 ማርያ Matt27:56 ወእማንቱ ማርያ መግደላዊት ወማርያም እንተ ያዕቆብ።
Luke10:39 ወስመ እኅታ ማርያ።
John11:1 ዘስሙ አልአዛር በቢታንያ ዘሀገረ ማርያ ወማርታ እኅታ።
John11:2 ወማርያሰ ይእቲ እንተ ቀብዐቶ ለእግዚእነ ዕፍረተ።
John11:5 ወያፈቅሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለማርታ ወለማርያ እኅታ ወለአልአዛር።

ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ጽንሐሕኑ ወሚመ ምሥዋዕ።
በርባንሃኑ ወሚመ ኢየሱስሃ ዘይብልዎ ክርስቶስ።
አሕይዎ ነፍስኑ ወሚመ ቀቲል ወአርመሙ።
አሕድዎ ነፍስኑ ወሚመ ቀቲል።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወሚመ ቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
ወሚመ ይመስለክሙኑ እሉ ዐሠርቱ ወሰመንቱ።
እምሰማይኑ ወሚመ እምሰብእ።
ይከውነነሁ ነሀብ ጸባሕተ ለቄሣር ወሚመ አልቦኑ።
መኑ ውእቱ ዘየዐቢ ዘይረፍቅኑ ወሚመ ዘይትለአክ አኮኑ ዘይረፍቅ።
ቦኑ እንጋ ሰብእ ዘአምጽአ ሎቱ ዘይበልዕ ወሚመ ዛቲ ብእሲት።
በዘርእሱኑ ወሚመ በዘአዝማዲሁ።
ወሚመ ቦኑ ባዕድ ዘነገረከ በእንቲኣየ።
ሚጥ ሎቱ ካልእታሂ።
ወስሙ ለውእቱ ገብር ማልኮስ።
ወሶበ በጽሐ ኀበ ጽንፈ ሀገር ሰምዐ እንዚራ ወማሕሌተ።
ይኄይሶ ከመ ይእስሩ በክሳዱ ማሕረጸ አድግ።
ይኄይሶ ይስቅሉ ማሕረጸ አድግ በክሳዱ።
ወክልኤቲ የሐርጻ በአሐቲ ማሕረጽ።
ወክልኤቲ የሐርጻ ውስተ አሐቲ ማሕረጽ።
ወሊተሰ ኢወሀብከኒ ማሕስአ ጠሊ ጥቀ።
እግዚእየ ማሕየብኒ አልብከ ወዐዘቅቱኒ ዕሙቀ ውእቱ።
እስመ ናሁ ወድአ ማሕጼ ተሠይመ ውስተ ጕንደ ዕፀው ይንበር።
ኵሉ ተባዕት ዘይፈትሕ ማሕፀነ እሙ።
ትትገፋዕ መንግሥተ ሰማያት ወግፉዓን ይትማሠጥዋ።
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John11:19 ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ ሖሩ ኀበ ማርያ ወማርታ።
John11:20 ወማርያሰ ነበረት ቤተ።
John11:28 ወዘንተ ብሂላ ሖረት ወጸውዐታ ለማርያ እኅታ ጽሚተ።
John11:29 ወሶበ ሰምዐት ማርያ ተንሥአት ፍጡነ ወሖረት ኀቤሁ።
John11:31 ወሶበ ርእይዋ ለማርያ አይሁድ እለ ሀለዉ ምስሌሃ ውስተ ቤት።
John11:32 ወሶበ በጽሐት ማርያ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ርእየቶ።
John11:45 ወብዙኃን እምአይሁድ እለ መጽኡ ኀበ ማርያ ወማርታ።
John12:3 ወማርያሰ ነሥአት ዕፍረተ ልጥረ ዘናርዱ ጵስጥቂስ ዘዕጹብ ሤጡ።

41 ማርያም Matt01:16 ወያዕቆብኒ ወለደ ዮሴፍሃ ፈኃሪሃ ለማርያም።
Matt01:18 ወተፍኀረት እሙ ማርያም ለዮሴፍ።
Matt01:20

Matt01:24 ወነሥኣ ለማርያም ፍኅርቱ።
Matt02:11 ወበዊኦሙ ውስተ ቤት ረከብዎ ለሕፃን ምስለ ማርያም እሙ።
Matt13:55 ወስማ ለእሙ ማርያም።
Matt27:56 ወእማንቱ ማርያ መግደላዊት ወማርያም እንተ ያዕቆብ።
Matt27:61 ወሀለዋ ህየ ማርያም መግደላዊት ወካልእታሂ ማርያም።
Matt27:61 ወሀለዋ ህየ ማርያም መግደላዊት ወካልእታሂ ማርያም።
Matt28:1 ወሠርከ ሰንበት ለጸቢሐ እሑድ መጽአት ማርያም መግደላዊት።
Matt28:1 ወካልእታኒ ማርያም ይርአያ መቃብሮ።
MK06:3 አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ለጸራቢ ወወልደ ማርያም።
MK15:40 ማርያም መግደላዊት ወማርያም እንተ ያዕቆብ ዘይንእስ።
MK15:40 ማርያም መግደላዊት ወማርያም እንተ ያዕቆብ ዘይንእስ።
MK15:47 ወማርያም መግደላዊት ወማርያም እንተ ዮሳ ርእያ ኀበ ቀበርዎ።
MK15:47 ወማርያም መግደላዊት ወማርያም እንተ ዮሳ ርእያ ኀበ ቀበርዎ።
MK16:1 ወሶበ ኀለፈት ሰንበት ማርያም መግደላዊት።
MK16:1 ወማርያም እንተ ያዕቆብ ወሰሎሜ።
MK16:9 አስተርአያ ቅድመ ለማርያም መግደላዊት።
Luke01:27 ወስማ ለይእቲ ድንግል ማርያም።
Luke01:30

Luke01:34 ወትቤሎ ማርያም ለመልአክ እፎኑ ይከውነኒ ዝንቱ።
Luke01:38 ወትቤሎ ማርያም ለመልአክ ነየ አመተ እግዚአብሔር።
Luke01:39 ወተንሥአት ማርያም ፍጡነ በውእቱ መዋዕል።
Luke01:41 ወሶበ ሰምዐት ኤልሳቤጥ ቃላ ለማርያም እንዘ ትትአምኃ።
Luke01:46 ወትቤ ማርያም ታዐብዮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር።
Luke01:56 ወነበረት ማርያም ኀቤሃ መጠነ ሠለስቱ አውራኅ።
Luke02:5 ወሖረ ይጸሐፍ ምስለ ማርያም እንተ ፈኀሩ ሎቱ።
Luke02:16 ወሖሩ ፍጡነ ወረከብዎሙ ለማርያም ወለዮሴፍ።
Luke02:19 ወማርያምሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።
Luke02:34 ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም።
Luke08:2 ወእማንቱ ማርያም እንተ ይብልዋ መግደላዊት።
Luke10:42 ወማርያምሰ ኀርየት መክፈልተ ሠናየ ዘኢየሀይድዋ።
Luke24:10 ወእማንቱሰ ማርያም መግደላዊት ወዮሐና ወማርያም እንተ ያዕቆብ።
Luke24:10 ወእማንቱሰ ማርያም መግደላዊት ወዮሐና ወማርያም እንተ ያዕቆብ።
John19:25 እመ ወእኅታ ለእመ ወማርያም እንተ ቀለዮጳ ወማርያም መግደላዊት።
John19:25 እመ ወእኅታ ለእመ ወማርያም እንተ ቀለዮጳ ወማርያም መግደላዊት።

እንዘ ይብል ኦ ዮሴፍ ወልደ ዳዊት ኢትፍራህ ነሢኦታ ለማርያም 
ፍኅርትከ።

ወይቤላ መልአክ ኢትፍርሂ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ 
እግዚአብሔር።
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John20:1

John20:11 ወማርያምሰ ቆመት ኀበ መቃብር አፍኣ ወትበኪ።
John20:16 ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ማርያም።
John20:18 ወሖረት ማርያም መግደላዊት ወአብሠረቶሙ ለአርዳኢሁ።

1 ማስሎሙ Matt11:16
1 ማስን Matt12:25
2 ማስያስ John01:42

John04:25

1 ማቱሳላ Luke03:37
1 ማቲ Luke03:24
2 ማታትዩ Luke03:25

Luke03:26
4 ማቴዎስ Matt09:9 እንዘ ይነብር ውስተ ምጽባሕ ዘስሙ ማቴዎስ።

Matt10:3 ፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ቶማስ ወማቴዎስ መጸብሓዊ።
MK03:18 ወእንድርያስ ወፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ወማቴዎስ ወቶማስ።
Luke06:15 ወማቴዎስ ወቶማስ ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ።

2 ማትያን Matt01:15
Matt01:15

1 ማኅለቅተ MK03:26
1 ማኅለቅት Luke01:33
1 ማኅለቅቶ Matt26:58
6 ማኅቶተ Matt05:15

MK04:21
Luke08:16
Luke11:33
Luke11:36
Luke15:8

2 ማኅቶቱ Matt06:22
Luke11:34

1 ማኅቶት John05:35
3 ማኅደረ Matt17:4

MK09:5
John14:2

1 ማኅደር John14:2
1 ማኅደሮሙ Luke02:7
1 ማኅፈርየ Luke11:6
4 ማኅፈደ Matt21:33

MK12:1
Luke14:28

ወበእሑድ ሰንበት መጽአት ማርያም መግደላዊት በጽባሕ ኀበ 
መቃብር።

በመኑ አስተማስሎሙ ለሰብአ ዛቲ ትውልድ።
ኵላ መንግሥት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ትማስን።
ረከብናሁ ለማስያስ ዘበትርጓሜሁ ይብልዎ ክርስቶስ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ነአምር ከመ ይመጽእ ማስያስ ዘይብልዎ 
ክርስቶስ።
ወልደ ማቱሳላ ወልደ ሄኖክ ወልደ ያሬድ።
ወልደ ኤሊ ወልደ ማቲ ወልደ ሌዊ።
ወልደ ማታትዩ ወልደ አሞጽ ወልደ ናሆም።
ወልደ ማአት ወልደ ማታትዩ ወልደ ሴሜይ።

ወአልአዛርኒ ወለደ ማትያንሃ።
ወማትያንኒ ወለደ ያዕቆብሃ።
ወኢይቀውም አላ ማኅለቅተ ይረክብ።
ወአልቦ ማኅለቅት ለመንግሥቱ።
ይርአይ ማኅለቅቶ ለነገር።
ወኢያኀትዉ ማኅቶተ ከመ ያንብርዋ ታሕተ ከፈር።
ወይቤሎሙ ቦኑ የኀትዉ ማኅቶተ።
ወአልቦ ዘያኀቱ ማኅቶተ ወይከድና ንዋየ።
ወአልቦ ዘያኀቱ ማኅቶተ ከመ ያንብራ ውስተ ምኀባእ።
ወትከውን ኵለንታከ ብሩሀ ወከመ ማኅቶተ መብረቅ ያበርሀከ።
አኮኑ ታኀቱ ማኅቶተ ወትፈነቅል ኵሎ ዘውስተ ቤታ።
ማኅቶቱ ለሥጋከ ዐይንከ ውእቱ።
ማኅቶቱ ለሥጋከ ዐይንከ ውእቱ።
ዝንቱ ውእቱ ማኅቶት ዘያኀቱ ወያበርህ።
ወእመሰ ትፈቅድ ንግበር በዝየ ሠለስተ ማኅደረ።
ረቢ ይኄይሰነ ንንበር ዝየ ወንግበር ሠለስተ ማኅደረ።
ወእመ አኮሰ እምኢይቤለክሙ ከመ ኣሐውር አስተዳሉ ለክሙ 
ማኅደረ።
እስመ ውስተ ቤተ አቡየ ብዙኅ ማኅደር ወምዕራፍ ቦቱ።
እስመ አልቦሙ መካን ውስተ ማኅደሮሙ።
እስመ በጽሐኒ ማኅፈርየ እምሐቅል።
ወገብረ ሎቱ ጸቈነ ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ።
ወሐነጸ ማኅፈደ ውስቴቱ።
ወእመ ቦ አሐዱ እምኔክሙ ዘይፈቅድ ይሕንጽ ማኅፈደ።
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4 ማኅፈደ

Luke20:9

1 ማኅፈድ Luke13:4
1 ማአት Luke03:26
1 ማእመነ Luke19:17
1 ማእምረ Matt06:18
2 ማእረሩ Luke10:2

Luke10:2
10 ማእረር Matt09:38

Matt13:30
Matt13:30
Matt24:32
MK04:29
MK13:28
Luke10:2
Luke21:29

John04:35
John04:35

1 ማእሰረ MK07:35
1 ማእሰራ Luke13:16
22 ማእከለ Matt13:25

Matt14:24
Matt23:35
MK02:23
MK03:3
MK05:27
MK06:47
MK07:31
Luke02:46
Luke04:35
Luke06:8
Luke09:38
Luke10:3
Luke11:27
Luke11:51
Luke17:11 ኀለፈ ማእከለ ሰማርያ ወገሊላ።
Luke19:39
Luke22:55

John03:25

ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወጐንደየ 
አቲወ።
እለ ወድቀ ላዕሌሆሙ ማኅፈድ በሰሊሆሙ ወቀተሎሙ።
ወልደ ማአት ወልደ ማታትዩ ወልደ ሴሜይ።
ዘበውኁድ ማእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኀ።
ዘእንበለ አቡክሙ ማእምረ ኅቡኣት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ማእረሩሰ ብዙኀ ወገባሩ ኅዳጥ።
ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ወይፈኑ ገባረ ለማእረሩ።
ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ገባረ ለማእረሩ።
ኅድግዎሙ ይልሀቁ ኅቡረ እስከ ጊዜ ማእረር።
ወበጊዜ ማእረር እብሎሙ ለእለ የዐጽዱ።
ተአምሩ ከመ ቀርበ ማእረር።
ሶቤሃ ይፌኑ ማዕጸደ እስመ በጽሐ ማእረር።
ወሠረጸ ቈጽላ ይትዐወቅ ከመ አልጸቀ ማእረር።
ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ወይፈኑ ገባረ ለማእረሩ።
እምከመ ርኢክምዋ ለበለስ ወለኵሉ ዕፀው ከመ ሠረጹ ተአምሩ ከመ 
አልጸቀ ማእረር።
አኮኑ አንትሙ እለ ትብሉ እስከ ራብዕ ወርኅ ማእረር።
ከመ ጻዕደወ ወበጽሐ ማእረር።
ወሶቤሃ ተከሥታ እዘኒሁ ወተፈትሐ ማእሰረ ልሳኑ ወተናገረ ርቱዐ።
አኮኑ ርቱዕ ትትፈታሕ እምነ ማእሰራ ይእቲሂ በዕለተ ሰንበት።
ወዘርዐ ክርዳደ ማእከለ ሥርናይ ወኀለፈ።
ወሐመርሰ ናሁ ሀሎ ማእከለ ባሕር።
ዘቀተልክምዎ በማእከለ ቤተ መቅደስ ወምሥዋዕ።
እንተ ማእከለ ገራውህ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ተንሥእ ወቁም ማእከለ።
ወሰሚዓ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ መጽአት ወቦአት ማእከለ ሰብእ።
ወመስዮ ብሔር ሀለወት ሐመር ማእከለ ባሕር።
ላዕለ ገሊላ ማእከለ ዐሠርቱ አህጉር።
እንዘ ይነብር በማእከለ ሊቃውንት ወያጸምኦሙ ወይሴአሎሙ።
ወነፅኆ ጋኔኑ ማእከለ ምኵራብ።
ተንሥእ ወቁም ማእከለ ወተንሥአ ወቆመ።
ወዐውየወ አሐዱ ብእሲ በማእከለ ሕዝብ።
ሑሩ ናሁ አነ እፌንወክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኵላት።
ከልሐት አሐቲ ብእሲት በማእከለ ሰብእ ወትቤሎ።
ዘቀተልዎ በማእከለ ቤተ መቅደስ ወምሥዋዕ።

ወቦ እምፈሪሳውያን እለ ይቤልዎ በማእከለ ሕዝብ።
ወአንደዱ እሳተ ማእከለ ዐጸድ ወነበሩ ወጴጥሮስኒ ነበረ ምስሌሆሙ 
ማእከሎሙ።
ወእምዝ ኮነ ተኀሥሦ ማእከለ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ምስለ አይሁድ 
በእንተ አጥህሮ።
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22 ማእከለ

John05:13

John07:14
John11:54

2 ማእከሉ Matt24:50
Luke12:46

1 ማእከላ Luke21:21

1 ማእከሌነ Luke16:26
4 ማእከሌክሙ Luke16:26

Luke17:21
Luke22:27
John01:26

13 ማእከሎሙ Matt13:49
Matt14:6
Matt18:2
Matt18:20
MK09:36

Luke04:30
Luke09:47
Luke12:37
Luke22:55

John08:59
John19:18
John20:19
John20:26

2 ማእዘንት Matt21:42
Luke20:17

18 ማእዜ Matt17:17
Matt17:17
Matt24:3
Matt25:37
Matt25:38
Matt25:44
Matt25:44
MK09:19
MK09:19
MK09:21
MK13:4
MK13:33

እስመ ተሰወረ እግዚእ ኢየሱስ ማእከለ ብዙኃን ሰብእ እለ ሀለዉ 
በውእቱ መካን።
ወበማእከለ መዋዕለ በዓል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ምኵራበ።
ወኢያንሶሰወ እንከ እግዚእ ኢየሱስ ገሃደ ማእከለ አይሁድ።
ወይሠጥቆ እማእከሉ።
ወይመትሮ እማእከሉ ወያገብእ መክፈልቶ ምስለ እለ ኢየአምኑ።
ወእለሂ ማእከላ ይወፅኡ እምኔሃ ወእለሂ ውስተ በሓውርቲሃ 
ኢይበውእዋ።
ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ጸድፍ ዐቢይ ይከልአነ ማእከሌነ ወማእከሌክሙ።
ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ጸድፍ ዐቢይ ይከልአነ ማእከሌነ ወማእከሌክሙ።
መንግሥተ እግዚአብሔርሰ ነያ ማእከሌክሙ ይእቲ።
ወአንሰ ናሁ ከመ ላእከ በማእከሌክሙ።
ወማእከሌክሙ ሀሎ ይቀውም ዘኢተአምርዎ አንትሙ።
ወይፈልጡ እኩያነ እማእከሎሙ ለጻድቃን።
ወዘፈነት ሎቱ በማእከሎሙ ወአደመቶ ለሄሮድስ።
ወጸውዐ ሕፃነ ወአቀሞ ማእከሎሙ።
ህየ እሄሉ አነ ማእከሎሙ።
ወነሥአ ሕፃነ ወአቀሞ ማእከሎሙ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ 
ወይቤሎሙ።
ወውእቱሰ ኀለፈ እንተ ማእከሎሙ ወሖረ።
ነሥአ ሕፃነ ወአቀሞ በማእከሎሙ።
ወያረፍቆሙ ወያንሶሱ ማእከሎሙ ወይትለአኮሙ።
ወአንደዱ እሳተ ማእከለ ዐጸድ ወነበሩ ወጴጥሮስኒ ነበረ ምስሌሆሙ 
ማእከሎሙ።
ወኀለፈ እንተ ማእከሎሙ ወሖረ።
አሐደ እምለፌ ወአሐደ እምለፌ ወማእከሎሙ ኢየሱስሃ።
መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወቆመ ማእከሎሙ።
መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወቆመ ማእከሎሙ።
ወይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማእዘንት።
እብን እንተ መነንዋ ነደቅት ይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማእዘንት።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።
ንግረነ ማእዜ ይከውን ዝንቱ።
እግዚኦ ማእዜኑ ርኢናከ።
ወማእዜ ርኢናከ እንግዳከ ወተወከፍናከ።
አሜሃ ያወሥኡ እለ በጸጋሙ ወይብሉ እግዚኦ ማእዜ ርኢናከ።
ወማእዜ ርኢናከ ጽሙአከ ወኢያስተይናከ።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።
እማእዜ ዘአኀዞ ወይቤሎ እምንእሱ።
ወይቤልዎ ንግረነ ማእዜ ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
ዑቁ ትግሁ ወጸልዩ እስመ ኢተአምሩ ማእዜ መዋዕለ ጊዜሁ።
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18 ማእዜ

MK13:35
Luke09:41
Luke17:20
Luke21:7
John06:25
John10:24

1 ማእደ Matt15:27
1 ማእዱ Luke16:21
4 ማእዳቲሆሙ Matt21:12

MK11:15
Luke19:45

John02:15

2 ማእድ MK07:28
Luke22:20

3 ማእድየ Matt25:27
Luke19:23
Luke22:30

1 ማከሩ Matt12:14
1 ማውታ John14:18
1 ማዕምቅ Luke03:5
1 ማዕቀፍየ Matt16:23
2 ማዕበለ Matt14:24

Luke08:24
1 ማዕነቅ Luke02:24
1 ማዕዘንተ Luke04:9
1 ማዕዘንት MK12:10
25 ማዕዶተ Matt04:15

Matt04:25

Matt08:18
Matt08:28
Matt14:22
Matt16:5
Matt19:1
MK03:8
MK04:35
MK05:1
MK05:21
MK06:45
MK08:13

ትግሁ እንከ እስመ ኢተአምሩ ማእዜ ይመጽእ በዓለ ቤት።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእትዔገሠክሙ።
ማእዜ ትመጽእ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ማእዜ ይከውን ዝንቱ።
ረቢ ማእዜ መጻእከ ወበጻሕከ ዝየ።
እስከ ማእዜኑ ታመነድበነ ወትነሥአነ ነፍሰነ።
እምፍርፋራት ዘይወድቅ እማእደ አጋእዝቲሆሙ።
ወይፈቱ ይጽገብ እምፍርፋራት ዘይወድቅ እማእዱ ለባዕል።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ለመወልጣን።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ለመወልጣን።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ለመወልጣን ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ 
ርግበ ገንጰለ።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ 
ገንጰለ።
በታሕተ ማእድ ፍርፋራተ ዘያወድቁ ደቂቅ።
ወባሕቱ ናሁ እዴሁ ለዘያገብአኒ ምስሌየ ውስተ ማእድ።
እምደለወከ ታግብእ ወርቅየ ውስተ ማእድየ።
ወለምንት ኢያግባእከ ወርቅየ ውስተ ማእድየ።
ከመ ትብልዑ ወትስትዩ በማእድየ በመንግሥትየ።
ወወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ በእንቲኣሁ ከመ ይቅትልዎ።
ወኢየኀድገክሙ ዕጓለ ማውታ ትኩኑ።
ኵሉ ማዕምቅ ይምላእ ወኵሉ ደብር ወወግር ይተሐት።
ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን እስመ ኮንከ ማዕቀፍየ።
ወይትሀወክ እሞገድ ወያመነድቦሙ ማዕበለ ባሕር።
ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።
ዘውገ ማዕነቅ ወእመ አኮ ክልኤቲ ዕጕለ ርግበ።
ወወሰዶ ኢየሩሳሌም ወአቀሞ ዲበ ርእሰ ማዕዘንተ ቤተ መቅደስ።
እብን እንተ መነንዋ ነደቅት ይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማዕዘንት።
ምድረ ዛብሎን ወምድረ ንፍታሌም ፍኖተ ባሕር ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወእምዐሡሩ አህጉር ወእምኢየሩሳሌም ወእምይሁዳ ወእማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
አዘዘ ከመ ይሑሩ ማዕዶተ ባሕር።
ወበጺሖ ማዕዶተ ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወይቅድምዎ ወይሑሩ ኀበ ማዕዶተ ባሕር።
ወበጺሖሙ አርዳኢሁ ማዕዶተ ረስዑ ነሢአ ኅብስት።
ተንሥአ እምገሊላ ወበጽሐ ውስተ ብሔረ ይሁዳ ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወእምኢየሩሳሌም ወእምኤዶምያስ ወእማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወይእተ አሚረ መስዮ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንዕዱ ማዕዶተ።
ወበጺሖሙ ማዕዶተ ባሕር ኀበ ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወካዕበ ዐደወ እግዚእ ኢየሱስ በሐመር ማዕዶተ።
ወይቅድምዎ ማዕዶተ ቤተ ሳይዳ እስከ ሶበ ይሥዕሮሙ ለሕዝብ።
ወኀደጎሙ ወዐርገ ካዕበ ሐመረ ወሖረ ማዕዶተ።
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25 ማዕዶተ

MK10:1
Luke08:22
Luke08:26
John01:28

John03:23 ወሀሎ ዮሐንስኒ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በማዕዶተ ኢየሩሳሌም።

John03:26

John06:1

John06:17
John06:22
John06:25
John10:39 ወሖረ ካዕበ ማዕዶተ ዮርዳኖስ ብሔረ ኀበ አጥመቀ ዮሐንስ ቀዲሙ።
John18:1

1 ማዕጸደ MK04:29
22 ማየ Matt24:38

Matt24:39
Matt27:24
Luke07:44
Luke08:23
Luke13:15
Luke16:24

Luke17:27
John02:7
John02:9
John02:9
John02:9
John04:7 ወናሁ መጽአት ብእሲት እምሰማርያ ከመ ትቅዳሕ ማየ።
John04:7
John04:9
John04:10
John04:10
John04:11
John04:15
John04:46
John07:38
John13:5

1 ማያት John03:23

34 ማይ Matt03:11

ወተንሢኦ እምህየ ሖረ ብሔረ ይሁዳ እንተ ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወአርዳኢሁኒ ወይቤሎሙ ንዑ ንዕዱ ማዕዶተ ቀላይ ወሖሩ።
ዘአንጻረ ማዕዶተ ገሊላ።
ወከመ ዝ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ በኀበ ሀሎ 
ዮሐንስ ያጠምቅ።

ወሖሩ ኀበ ዮሐንስ ወይቤልዎ ረቢ ዝኩ ዘምስሌከ ሀሎ በማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ማዕዶተ ባሕረ ገሊላ ኀበ 
ጥብርያዶስ።
ወዐርጉ ሐመረ ወሖሩ ማዕዶተ ባሕር ኀበ ቅፍርናሆም።
ወበሳኒታ ሰብእ እለ ይቀውሙ ማዕዶተ ባሕር።
ወሶበ ረከብዎ በማዕዶተ ባሕር ይቤልዎ።

ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ማዕዶተ 
ቄድሮስ ፈለገ አርዝ።
ሶቤሃ ይፌኑ ማዕጸደ እስመ በጽሐ ማእረር።
እስመ በከመ ኮነ በመዋዕለ ኖኅ እምቅድመ ማየ አይኅ።
ወኢያእመሩ እስከ አመ መጽአ ማየ አይኅ ወአጥፍአ ኵሎ።
ነሥአ ማየ ወተኀፅበ እዴሁ በቅድሜሆሙ ለሕዝብ።
ቦእኩ ቤተከ ወኢወሀብከኒ ማየ ጥቀ ለእገርየ።
ወመልአ ማየ ሐመሮሙ ወተመንደቡ።
ወኢትወሰድዎኑ ታስትይዎ ማየ በዕለተ ሰንበት።
ወፈንዎ ለአልአዛር ከመ ይጥማዕ ጽንፈ አጽባዕቱ ማየ ወያቊርረኒ 
ልሳንየ።
ወመጽአ ማየ አይኅ ወአጥፍአ ኵሎ ኅቡረ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ምልእዎንኬ ለእላ መሣብክት ማየ።
ወጥዒሞ አንከረ ሊቀ ምርፋቅ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
ወገዛእትሰ እለ ቀድሕዎ የአምሩ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
እስመ እሙንቱ መልኡ ማየ ወጸውዖ ሊቀ ምርፋቅ ለመርዓዊ።

ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አስትይኒ ማየ።
ተስእል እምኀቤየ ትስተይ ማየ እንዘ ሳምራዊት አነ።
ወመኑ ውእቱ ዘይስእለኪ ወይብለኪ አስትይኒ ማየ።
አንቲኒ ዓዲ እምሰአልኪዮ ወውእቱኒ እምወሀበኪ ማየ ሕይወት።
እምአይቴ እንከ ለከ ማየ ሕይወት።
ከመ ኢይጽማእ ወኢይምጻእ ዝየ ዳግመ እቅዳሕ ማየ።
ኀበ ረሰየ ማየ ወይነ።
አፍላገ ማየ ሕይወት ይውሕዝ እምከርሡ።
ወወደየ ማየ ውስተ ንብቲራ ወአኀዘ ይኅፅብ እገሪሆሙ ለአርዳኢሁ።
እስመ ቦቱ ህየ ብዙኅ ማያት ወይመጽኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ 
ወያጠምቆሙ።
አንሰኬ አጠምቀክሙ በማይ ለንስሓ።
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34 ማይ
Matt03:16
Matt08:32
Matt10:42
Matt12:44
Matt14:28
Matt14:29
Matt17:15
MK01:8
MK01:10
MK04:37
MK04:37
MK07:4
MK09:22
MK09:41
MK14:13
Luke03:16
Luke11:24
Luke22:9
John01:26 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎሙ አንሰ አጠምቀክሙ በማይ።
John01:31
John01:33
John03:5

John04:5
John04:13

John04:14
John04:14
John04:14
John04:15
John05:3
John05:4

John05:4

John05:7
John19:34

1 ማይናን Luke03:31
2 ማጣት Luke03:29

Luke03:31
4 ሜላተ MK15:17

MK15:20

ወተጠሚቆ እግዚእ ኢየሱስ ሶቤሃ ወፅአ እማይ።
ወሞቱ ውስተ ማይ።
ወዘአስተየ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን ጽዋዐ ማይ ቈሪር።
የዐውድ በድው ኀበ አልቦ ማይ።
አዝዘኒ እምጻእ ኀቤከ እንተ ዲበ ማይ።
ሖረ ዲበ ማይ ይብጻሕ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወቦ አመ ያወድቆ ውስተ ማይ።
ወአንሰ አጠምቀክሙ በማይ።
ወወፂኦ እማይ ርእየ ተሠጥቀ ሰማይ።
ወይሰወጥ ማይ እሞገድ ውስተ ሐመር።
እስከ መልአ ማይ ውስተ ሐመር።
ለእመ ኢያጥመቅዎ በማይ።
ወዘልፈ ያወድቆ ኀበ ጽድፍ ወውስተ እሳት ወማይ ከመ ይቀትሎ።
ወዘአስተየክሙ ጽዋዐ ማይ ቈሪር በስምየ።
ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ ወትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።
አንሰ አጠምቀክሙ በማይ ወይመጽእ ዘይጸንዐኒ።
ወሶበ ይወፅእ ጋኔን እኩይ እምሰብእ የዐውድ በድወ ኀበ አልቦ ማይ።
ወይቤሎሙ በዊአክሙ ሀገረ ትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።

በእንተ ዝ መጻእኩ አነ ከመ አጥምቅ በማይ።
ወአንሰ ኢየአምሮ ወባሕቱ ዘፈነወኒ ከመ አጥምቅ በማይ።
ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢይክል በዊአ ውስተ 
መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወሀሎ ህየ ዐዘቅተ ማይ ዘያዕቆብ።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ኵሉ ዘይሰቲ እምዝ ማይ ይጸምእ 
ዳግመ።
ወዘሰ ይሰቲ እማይ ዘእሁቦ አነ ኢይጸምእ ለዓለም።
አላ ውእቱ ማይ ዘእሁቦ አነ ይከውን ውስቴቱ ነቅዐ ማይ።
አላ ውእቱ ማይ ዘእሁቦ አነ ይከውን ውስቴቱ ነቅዐ ማይ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት እግዚእየ ሀበኒዮ እምውእቱ ማይ።
ወይቡሳን ፅዉሳን ወፅቡሳን ወይጸንሑ ሁከተ ማይ።
እስመ መልአከ እግዚአብሔር በጊዜ ይወርድ ውስተ ምጥማቃት 
ይትሀወክ ማይ።
ወዘይወርድ ቀዲመ እምድኅረ ሁከተ ማይ ወይትኀፀብ የሐዩ እምኵሉ 
ደዌ ዘቦ።
ከመ ሶበ ይትሀወክ ማይ ያውርደኒ ወይደየኒ ውስተ ምጥማቃት።
ወሶቤሃ ወፅአ እምኔሁ ደም ወማይ።
ወልደ ሜልያ ወልደ ማይናን ወልደ ማጣት።
ወልደ ማጣት ወልደ ሌዊ።
ወልደ ሜልያ ወልደ ማይናን ወልደ ማጣት።
ወአልበስዎ ሜላተ ወፀፈሩ አክሊለ ዘሦክ።
ወሶበ ተሣለቁ ላዕሌሁ ሰለብዎ ውእተ ሜላተ።
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4 ሜላተ

Luke16:19
John19:5

1 ሜላት John19:2
1 ሜልሕዎ MK09:46
2 ሜልኪ Luke03:24

Luke03:28
1 ሜልያ Luke03:31
1 ሜሰ Luke01:15
1 ምሀር Matt11:1
1 ምሁራነ John06:45
1 ምህርካሁ Luke11:22
1 ምህሮሙ MK06:34
7 ምህሮቶ Matt07:28

Matt22:33
MK01:22
MK11:18
Luke04:15
Luke04:32
John07:15

3 ምሉአ Matt14:20
Matt15:37
Luke06:38

1 ምሉኣነ Luke09:17
2 ምሉኣን Matt23:27

Matt23:28
7 ምሉእ Matt23:25

Matt26:7
Luke02:40
Luke11:39
John01:14

John19:29
John21:11

3 ምልኃ Matt05:29
Matt18:9
MK09:45

1 ምልእተ Luke01:28
1 ምልእዎን John02:7
3 ምልኦሙ Luke01:10

Luke23:1
Luke23:18

ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ባዕል ወይለብስ ሜላተ።
እንዘ ይትቄጸል አክሊለ ዘሦክ ወይለብስ ሜላተ።
ወአስተቀጸልዎ ላዕለ ርእሱ ወአልበስዎ ልብሰ ሜላት።
እስመ ለኵሉ በእሳት ይሜልሕዎ።
ወልደ ሜልኪ ወልደ ዮና ወልደ ዮሴፍ።
ወልደ ሜልኪ ወልደ ሐዲ ወልደ ዮሳ።
ወልደ ሜልያ ወልደ ማይናን ወልደ ማጣት።
ወኢይሰቲ ወይነ ወሜሰ ኢ ዘያሰክር ወኢ ዘኢያሰክር።
ኀለፈ እምህየ ከመ ይምሀር ወይስብክ ውስተ አህጉሪሆሙ።
ከመ ይከውኑ ኵሎሙ ምሁራነ እምኀበ እግዚአብሔር።
ዘቦቱ ይትአመን ወይትካፈል በርበሮ ወምህርካሁ።
ወምህሮሙ እስመ ከመ አባግዕ ዘአልቦ ኖላዊ እሙንቱ።
ተደሙ አሕዛብ ወአንከሩ ምህሮቶ።
ወሰሚዖሙ ሕዝብ አንከሩ ምህሮቶ።
ወአንከሩ ምህሮቶ እስመ ከመ መኰንን ይሜህሮሙ።
ወፈርህዎ እስመ ኵሉ ሕዝብ ያነክሩ ምህሮቶ።
ወይሜህሮሙ በኵሉ ምኵራባቲሆሙ ወያነክሩ ምህሮቶ።
ወያነክሩ ምህሮቶ እስመ በትእዛዝ ውእቱ ቃሉ።
ወአንከሩ አይሁድ ምህሮቶ እንዘ ይብሉ።
ወመልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መዛርዐ ምሉአ።
ወመልአ ሰብዐተ አስፈሬዳተ ምሉአ።
ንሕኑሐ ወምሉአ ወዝሕዙሐ ይሁቡክሙ ውስተ ሕፅንክሙ።
መልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ ምሉኣነ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉኣን አዕጽምተ ወኵሎ ርኩሰ።
ወእንተ ውስጥክሙሰ ምሉኣን አንትሙ ዐመፃ ወኀይደ ወአድልዎ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉእ ኀይደ ወዐመፃ ወትዕግልተ።
እንተ ባቲ ቢረሌ ዘምሉእ ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ ዘብዙኅ ሤጡ።
ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በመንፈስ ቅዱስ ወምሉእ ጥበበ።
ወእንተ ውስጡሰ ምሉእ ሀይደ ወእከየ።
ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ዘምሉእ ጸጋ 
ወጽድቀ ወሞገሰ።
ወቦ ህየ ግምዔ ዘምሉእ ብኂአ።
ወምሉእ ውስቴቱ ዓሣተ ዐበይተ ምእተ ወኀምሳ ወሠለስተ።
ምልኃ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ወእመሂ ዐይንከ ታስሕተከ ምልኃ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ወእመኒ ዐይንከ ታስሕተከ ምልኃ።
ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ምልእዎንኬ ለእላ መሣብክት ማየ።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሀለዉ በምልኦሙ ይጼልዩ በአፍኣ በጊዜ ሰዓተ 
ዕጣን።
ወተንሥኡ ኵሎሙ በምልኦሙ ወወሰድዎ ኀበ ጲላጦስ።
ወዐውየዉ ኵሎሙ ኅቡረ በምልኦሙ ወይቤሉ።
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1 ምሐር Matt09:36
1 ምሐዉ Matt12:1
1 ምሕረተ Luke10:37

1 ምሕረቱ Luke01:78
5 ምሕሮ Matt14:14

Matt18:27
MK01:41
Luke10:33
Luke15:20

1 ምሥራቀ MK16:8
3 ምሥራቅ Matt02:2

Matt02:9

Matt08:11
9 ምሥዋዕ Matt05:23

Matt05:24
Matt23:18
Matt23:19
Matt23:19
Matt23:20
Matt23:35
Luke01:11
Luke11:51

5 ምሥያጣት Matt23:7
MK06:56
MK12:39
Luke11:43
Luke20:44

4 ምሥያጥ Matt20:3
MK07:4
Luke07:32
John02:16

2 ምሥጢራ MK04:11
Luke08:10

1 ምሥጢራቲሃ Matt13:11
2 ምሩገ Matt12:45

Luke11:25
4 ምራቁ John09:6

John09:11
John09:14

ወርእዮ ብዙኃነ ሰብአ አምሐርዎ ወተሣሀሎሙ።
ወአርዳኢሁሰ ርኅቡ ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ።
ወይቤሎ ዘገብረ ምሕረተ ላዕሌሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑርኬ 
አንተኒ ግበር ከማሁ ወተሐዩ።
በሣህሉ ወበምሕረቱ ለአምላክነ ለዘሐወጸነ እምአርያም።
ወምሕሮሙ ወአሕየወ ድዉያኒሆሙ።
ወምሕሮ እግዚኡ ለውእቱ ገብር ወዕዳሁኒ ኀደገ ሎቱ።
ወምሕሮ እግዚእ ኢየሱስ ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ።
ወረከቦ አሐዱ ሳምራዊ እንዘ የሐውር ይእተ ፍኖተ ወርእዮ ወምሕሮ።
ወርእዮ አቡሁ እምርሑቅ ምሕሮ።
ወፈነዎሙ ይስብኩ እምሥራቀ ፀሓይ እስከ ዐረብ።
እስመ ርኢነ ኮከበ ዚኣሁ በምሥራቅ ወመጻእነ ከመ ንስግድ ሎቱ።
ወናሁ ኮከብ ዘርእዩ በምሥራቅ ይመርሖሙ እስከ ሶበ አብጽሖሙ 
ቤተልሔም።
ወባሕቱ እብለክሙ ብዙኃን ይመጽኡ እምሥራቅ ወእምዕራብ።
ወእምከመኬ ታበውእ መባአከ ውስተ ምሥዋዕ።
ኅድግ ህየ መባአከ ቅድመ ምሥዋዕ።
ወዘመሐለ በምሥዋዕ ኢይጌጊ ትብሉ።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ጽንሐሕኑ ወሚመ ምሥዋዕ።
አኮኑ ምሥዋዕ ዘይቄድሶ ለውእቱ ጽንሐሕ።
ዘኬ መሐለ በምሥዋዕ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ዲቤሁ።
ዘቀተልክምዎ በማእከለ ቤተ መቅደስ ወምሥዋዕ።
ቀዊሞ መንገለ የማነ ምሥዋዕ ዘዕጣን።
ዘቀተልዎ በማእከለ ቤተ መቅደስ ወምሥዋዕ።
ወተአምኆ በውስተ ምሥያጣት ከመ ይበሎሙ ሰብእ መምህራን።
ወውስተ አህጉር ወአዕጻዳት ወውስተ ምሥያጣት።
እለ ይፈቅዱ ያንሶስዉ ተላቢሶሙ ወይትአምኅዎሙ በምሥያጣት።
ወተአምኆ በውስተ ምሥያጣት።
ወያፈቅሩ ተአምኆ በምሥያጣት።
እንዘ ይቀውሙ ውስተ ምሥያጥ ፅሩዓነ።
ወዘሂ ተሣየጡ እምሥያጥ ኢይበልዑ።
ይመስሉ ደቂቀ እለ ይነብሩ ውስተ ምሥያጥ።
ወኢትረስዩ ቤተ አቡየ ቤተ ምሥያጥ።
ለክሙ ተውህበ ታእምሩ ምሥጢራ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ለክሙ ተውህበ ታእምሩ ምሥጢራ ለመንግሥተ 
እግዚአብሔር።
እስመ ለክሙ ተውህበ አእምሮ ምሥጢራቲሃ ለመንግሥተ ሰማያት።
ወመጺኦ ይረክቦ እንዘ ያስተራክብ እዳወ ወምሩገ ዕሩቀ ወኵስቱረ።
እዳወ ወስርግወ ወኵስቱረ ወምሩገ።
ወገብረ ጽቡረ በምራቁ ወቀብዖ አዕይንቲሁ ለውእቱ ዕዉር።
ብእሲ ዘስሙ ኢየሱስ ጽቡረ ገብረ በምራቁ።
አመ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ ጽቡረ በምራቁ ወከሠቶ አዕይንቲሁ።
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4 ምራቁ

John09:15
1 ምርዐየ John10:9
2 ምርዓት MK07:22

Luke15:13
1 ምርፋቃተ John06:10
2 ምርፋቃቲሆሙ MK06:39

MK06:40
4 ምርፋቃት Matt23:6

MK12:40
Luke11:43
Luke20:44

8 ምርፋቅ Luke14:7
Luke14:8
Luke14:9

Luke14:10
Luke14:10
John02:8

John02:9
John02:9

1 ምርፋቆሙ Luke09:14
25 ምሳሌ Matt13:3

Matt13:24
Matt13:31
Matt13:33
Matt13:34
Matt13:34
Matt13:35
Matt13:36
Matt15:15
Matt21:33
Matt22:1
MK04:11
MK04:13
MK04:34
Luke04:23
Luke05:36
Luke08:4
Luke08:9

ወይቤሎሙ ጽቡረ ገብረ በምራቁ።
ወይበውእ ወይወፅእ ወይረክብ ምርዐየ።
ወምርዓት ወፅርፈት ወትዕቢት ወሕመሜ ዐይን ወእበድ።
እንዘ የሐዩ በምርዓት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ግበሩ ምርፋቃተ ለሰብእ።
ወአዘዞሙ ለኵሎሙ ይርፍቁ በበ ምርፋቃቲሆሙ ዲበ ሐመልማል 
ሣዕር።
ወረፈቁ በበ ምርፋቃቲሆሙ በበ ምእት ወበበ ኀምሳ።
ወያፈቅሩ ርእሰ ምርፋቃት በውስተ ምሳሓት።
ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ ምሳሓት።
ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ ምሳሓት።
ወነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ 
ምሳሓት።
ሶበ ርእዮሙ እንዘ ይትባደሩ ውስተ ርእሰ ምርፋቅ።
ኢትርፍቅ ውስተ ርእሰ ምርፋቅ ክቡር።
ወትገብእ ወትትኀፈር ውእተ ጊዜ ወትወርድ ውስተ ምርፋቅ 
ዘይቴሐት።
ወእመሰ ቦ ዘጸውዐከ ወሖርከ ርፍቅ ውስተ ታሕታይ ምርፋቅ።
ዐርክየ ዕርግ ውስተ ዘይትሌዐል ምርፋቅ።
ወይቤሎሙ ቅድሑኬ ይእዜ ወሰዱ ወሀብዎ ለሊቀ ምርፋቅ ወወሰዱ 
ወወሀብዎ።
ወጥዒሞ አንከረ ሊቀ ምርፋቅ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
እስመ እሙንቱ መልኡ ማየ ወጸውዖ ሊቀ ምርፋቅ ለመርዓዊ።
አርፍቅዎሙ በበ ኀምሳ ለለ ምርፋቆሙ።
ወነገሮሙ ብዙኀ በምሳሌ እንዘ ይብል።
ካልእተ ምሳሌ አምጽአ ሎሙ እንዘ ይብል።
ካልእተ ምሳሌ አምጽአ ሎሙ እንዘ ይብል።
ካልእተ ምሳሌ አምጽአ ሎሙ።
ዘንተ ኵሎ ተናገረ እግዚእ ኢየሱስ በምሳሌ ለአሕዛብ።
ወዘእንበለ ምሳሌሰ ኢተናገሮሙ።
እከሥት በምሳሌ አፉየ ወእነግር አምሳለ ዘእምትካት።
ፈክር ለነ ምሳሌ ዘክርዳድ ወዘሥርናይ ወዘገራህት።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ፈክር ለነ ዘንተ ምሳሌ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ ካልእተ ምሳሌ።
ወተናገረ በምሳሌ እንዘ ይብል።
ወለእለ አፍኣሰ በምሳሌ ኵሉ ይከውኖሙ።
ወይቤሎሙ ኢተአምሩኑ ዛተ ምሳሌ።
ወዘእንበለ ምሳሌሰ ኢተናገሮሙ።
ወይቤሎሙ ቦኑ ትብሉኒ ኵልክሙ ዛተ ምሳሌ።
ወይቤሎሙ በምሳሌ።
ይቤሎሙ ምሳሌ እንተ ከመ ዝ።
ምንትኑ ይእቲ ዛቲ ምሳሌ።
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25 ምሳሌ

Luke08:10
Luke12:41
Luke18:1
Luke20:9
John10:6
John16:25
John16:25

2 ምሳሌሁ Matt13:18
MK04:10

1 ምሳሌሃ Luke08:11
1 ምሳሌያቲሁ Matt21:45
1 ምሳልያተ Matt13:53
6 ምሳሐ Luke05:29

Luke14:12
Luke14:13
Luke14:16

Luke14:17
John12:2 ወገብሩ ሎቱ ምሳሐ በህየ ወማርታ ትሜጥዎሙ።

4 ምሳሓት Matt23:6
MK12:40
Luke11:43
Luke20:44

3 ምሳሕ Luke14:7
Luke14:8
Luke14:17

1 ምሳሕየ Matt22:4
2 ምሴ Matt08:16

Matt14:15
2 ምሴተ Matt14:23

Matt26:20
99 ምስለ Matt02:11 ወበዊኦሙ ውስተ ቤት ረከብዎ ለሕፃን ምስለ ማርያም እሙ።

Matt04:21
Matt05:24
Matt05:29
Matt05:31
Matt09:10
Matt09:11
Matt12:43
Matt16:27

ወለእልክቱሰ በምሳሌ ከመ ርእዮሙኒ ኢይርእዩ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ ለነኑ ትሜስል ዘንተ ምሳሌ አው ለኵሉኑ።
ወይቤሎሙ በምሳሌ ከመ ዘልፈ ይጸልዩ ወኢይትሀከዩ።
ወአኀዘ ይመስል ሎሙ ለሕዝብ ዘንተ ምሳሌ ወይቤሎሙ።
ዘንተ ምሳሌ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይእዜሰ በምሳሌ ነገርኩክሙ።
ወባሕቱ ይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢይነግረክሙ በምሳሌ።
አንትሙኬ ስምዑ ምሳሌሁ ለዘይዘርዕ።
ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ ምሳሌሁ።
ወከመ ዝ ይእቲ ምሳሌሃ።
ወሰሚዖሙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ምሳሌያቲሁ።
ወፈጺሞ እግዚእ ኢየሱስ እሎንተ ምሳልያተ ተንሥአ እምህየ።
ወተንሢኦ ገብረ ሎቱ ሌዊ ዐቢየ ምሳሐ በቤቱ።
ወይቤሎ ለዘጸውዖ ሶበ ትገብር በዓለ ወምሳሐ አው ድራረ።
አላ ሶበ ትገብር በዓለ ወምሳሐ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አሐዱ ብእሲ ገብረ ምሳሐ ዐቢየ 
ወዐሠሮሙ ለብዙኃን።
ንዑአ እስመ ወዳእነ አስተዳለውነ ምሳሐ።

ወያፈቅሩ ርእሰ ምርፋቃት በውስተ ምሳሓት።
ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ ምሳሓት።
ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ ምሳሓት።
ወነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ 
ምሳሓት።
ወይቤሎሙ ለእለ ሀለዉ ውስተ ምሳሕ ወመሰለ ሎሙ ወመሀሮሙ።
ወይቤ እመ ቦ ዘጸውዐከ ውስተ ምሳሕ ወሖርከ።
ወሶበ በጽሐ ጊዜ ምሳሕ ሖረ ገብሩ ወይቤሎሙ ለእለ ዐሠሮሙ።
በልዎሙ ለእለ ዐሠርናሆሙ ናሁ ምሳሕየ አስተዳሎኩ።
ወምሴተ ከዊኖ አምጽኡ ኀቤሁ ብዙኃነ እለ አጋንንት።
ወምሴተ ከዊኖ ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወምሴተ ከዊኖ ባሕቲቱ ሀሎ ህየ።
ወምሴተ ከዊኖ ረፈቀ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።

ውስተ ሐመር ምስለ ዘብዴዎስ አቡሆሙ።
ወሑር ቅድመ ተኳነን ምስለ እኁከ።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን አዕይንቲከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እገሪከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
ወረፈቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ ወአርዳኢሁ።
ለምንት ምስለ መጸብሓን ወኃጥኣን ይበልዕ ሊቅክሙ።
ንግሥተ አዜብ ትትነሣእ አመ ዕለተ ደይን ምስለ ዛ ትውልድ።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይምጻእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ 
መላእክቲሁ።
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99 ምስለ

Matt18:25
Matt18:25
Matt20:20
Matt21:2
Matt22:16
Matt24:30
Matt24:31
Matt24:49
Matt24:51
Matt25:4
Matt26:18
Matt26:20
Matt26:47
Matt26:58
Matt26:69
Matt26:71
Matt27:41

Matt27:66
Matt28:12
MK01:13
MK01:20

MK02:4
MK02:15

MK02:16
MK02:16
MK03:6
MK03:7
MK04:10
MK08:10
MK08:34
MK08:38
MK09:4

MK09:43
MK09:44
MK09:45
MK11:11
MK12:13
MK13:24

ወኀጢኦ ዘይፈድዮ አዘዘ እግዚኡ ይሢጥዎ ምስለ ብእሲቱ።
ወምስለ ውሉዱ ወኵሎ ዘቦ እስከ ይፈዲ።
ወእምዝ መጽአት ኀቤሁ እሞሙ ለደቂቀ ዘብዴዎስ ምስለ ደቂቃ።
ወይእተ ጊዜ ትረክቡ እድግተ እስርተ ምስለ ዕዋለ።
ወፈነዉ ኀቤሁ አርዳኢሆሙ ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ወስብሐት ብዙኅ።
ወይፌንዎሙ ለመላእክቲሁ ምስለ ቃለ ቀርን ወስብሐት ዐቢይ።
ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ሰካርያን።
ወይሬሲ መክፈልቶ ምስለ መደልዋን።
ወጠባባትሰ ነሥኣ ቅብዐ በገማዕዊሆን ምስለ መኃትዊሆን።
ወበኀቤከ እገብር ፋሲካ ምስለ አርዳእየ።
ወምሴተ ከዊኖ ረፈቀ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወምስሌሁ መጽኡ ብዙኃን ሰብእ ምስለ መጣብሕ ወዕፀው።
ወቦአ ውስጠ ወነበረ ምስለ ወዓልት።
አንተሂ ምስለ ኢየሱስ ገሊላዊ ሀለውከ።
ዝኒ ሀሎ ምስለ ኢየሱስ ናዝራዊ።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትሂ ይሣለቁ ምስለ ጸሐፍት ወሊቃናት እንዘ 
ይብሉ።
ወኀተምዋ ለይእቲ እብን ምስለ ሠገራት።
ወተጋብኡ ወተማከሩ ምስለ ሊቃውንት።
ወነበረ ምስለ አራዊት ወይትለአክዎ መላእክት።
ወጸውዖሙ በጊዜሃ ወኀደጉ ዘብዴዎስሃ አቡሆሙ ምስለ ዐሳቡ ውስተ 
ሐመር።
ወነሠቱ ጠፈረ ወአውረድዎ ምስለ ዐራቱ።
ወብዙኃን ኃጥኣን ወመጸብሓን ረፈቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ 
ወአርዳኢሁ።
ከመ ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ኃጥኣን ወመጸብሓን።
ለምንት ሊቅክሙ ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ኃጥኣን ወመጸብሓን።
ወወፂኦሙ ፈሪሳውያን ሶቤሃ ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
ወተግሕሠ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ መንገለ ባሕር።
ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ ምሳሌሁ።
ወእምዝ ዐርገ ሐመረ ምስለ አርዳኢሁ።
ወጸውዖሙ ለሕዝብ ምስለ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
አመ ይመጽእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ መላእክቲሁ ቅዱሳን።
ወአስተርአይዎሙ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስለ እግዚእ 
ኢየሱስ።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እደዊከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እገሪከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን አዕይንቲከ ውስተ ገሃነም ዘእሳት።
ወርእዮ ኵሎ ሶበ መስየ ሖረ ቢታንያ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወፈነዉ ኀቤሁ እምፈሪሳውያን ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
ወባሕቱ ይእተ አሚረ ምስለ ዝ ኵሉ ሕማም።
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MK13:26
MK14:14
MK14:17
MK14:43
MK14:48
MK14:54
MK14:59
MK14:67
MK15:7
MK15:7
MK15:23
MK15:27
Luke01:72
Luke02:5 ወሖረ ይጸሐፍ ምስለ ማርያም እንተ ፈኀሩ ሎቱ።
Luke02:13
Luke02:36
Luke02:44
Luke05:19
Luke05:30
Luke05:36
Luke11:31
Luke11:32
Luke12:45
Luke12:46
Luke12:58
Luke13:1
Luke14:30
Luke15:29
Luke15:30

Luke16:26
Luke19:23
Luke21:27
Luke22:10
Luke22:37
Luke22:52
Luke24:5
Luke24:21
John03:22
John03:25

እንዘ ይመጽእ በደመና ምስለ ኀይል ወብዙኅ ስብሐት።
አይቴኑ ጽርሕ ኀበ እበልዕ ፍሥሓ ምስለ አርዳእየ።
ወመስዮ ሖረ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወምስሌሁ ብዙኃን ሰብእ ምስለ መጣብሕ ወዕፀወ።
ምስለ መጣብሕ ወአብትር ተአኀዙኒ።
ወነበረ ምስለ ወዓልያንሆሙ ይስሕን መንገለ በርህ።
ወምስለ ዝኒ ኢኀበረ ስምዖሙ።
አንተሂ ምስለ ኢየሱስ ገሊላዊ ሀሎከ።
ሙቁሕ ምስለ እለ ገብሩ ሀከከ ወምስለ ቀተልተ ነፍስ።
ሙቁሕ ምስለ እለ ገብሩ ሀከከ ወምስለ ቀተልተ ነፍስ።
ወወሀብዎ ይስተይ ወይነ ምስለ ከርቤ ቱሱሐ ወአበየ ሰትየ።
ወተፈጸመ መጽሐፍ ዘይቤ ተኈለቈ ምስለ ገበርተ ዐመፃ።
ከመ ይግበር ሣህሎ ምስለ አበዊነ ወከመ ይዘከር ኪዳኖ ቅዱሰ።

ወግብተ መጽኡ ምስለ ውእቱ መልአክ።
ወኀለፈ መዋዕሊሃ ወምስለ ምታሰ ነበረት ሰብዐተ ክረምተ።
ወይመስሎሙ ከመ ዘበፍኖት ሀሎ ምስለ ሰብእ።
ወአውረድዎ ምስለ ዐራቱ ውስተ ቤት ቅድሜሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ለምንት ትበልዑ ወትሰትዩ ምስለ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ወምስለ ብሉይ ኢየዐሪ።
ንግሥተ አዜብ ትትነሣእ ምስለ ዛቲ ትውልድ አመ ዕለተ ደይን።
ሰብአ ነነዌ ይትነሥኡ አመ ደይን ምስለ ዛቲ ትውልድ።
ወይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ሰካርያን ወይሰክር።
ወይመትሮ እማእከሉ ወያገብእ መክፈልቶ ምስለ እለ ኢየአምኑ።
ሶበ ተሐውር ምስለ ዕድውከ ኀበ መልአክ።
እለ ደመረ ጲላጦስ ደሞሙ ምስለ መሥዋዕቶሙ።
በእልፍ ጸቢኦቶ ለዘይመጽእ ኀቤሁ ምስለ ክልኤ እልፍ።
በዘእትፌሣሕ ቦቱ ምስለ አዕርክትየ ወቢጽየ።
ወአቲዎሰ ዝንቱ ወልድከ ዘአኅለቀ ወዘበልዐ ኵሎ ንዋየከ ምስለ 
ዘማት።
ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ጸድፍ ዐቢይ ይከልአነ ማእከሌነ ወማእከሌክሙ።
ወለሊየ አነ አቲውየ እምአስተገበርክዎ ምስለ ረባሑ።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ብዙኀ ወስብሐት።
ይቤለከ ሊቅ አይቴኑ ቤት ኀበ አበልዕ ፍሥሐ ምስለ አርዳኢየ።
ምስለ ኃጥኣን ተኈለቈ ወኵሉ ዘበእንቲኣየ ይትፌጸም።
ከመ ሰራቂኑ ተእኅዙኒ መጻእክሙ ምስለ መጣብሕ ወዕፀው።
ምንተ ተኀሥሣሁ ለሕያው ምስለ ምዉታን።
ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ሠሉስ ዮም እምዘኮነ ዝንቱ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ምድረ ይሁዳ።
ወእምዝ ኮነ ተኀሥሦ ማእከለ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ምስለ አይሁድ 
በእንተ አጥህሮ።
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John04:9

John04:27

John05:18

John06:3
John06:22
John11:54
John13:27
John18:1

John18:1
John18:2
John18:15
John19:40
John20:7

1 ምስሌ Matt09:15
75 ምስሌሁ Matt02:3

Matt05:25
Matt05:41
Matt09:19
Matt12:3
Matt12:4
Matt12:46

Matt13:29

Matt14:9
Matt17:3
Matt25:10
Matt25:31
Matt26:15
Matt26:37
Matt26:47
Matt26:51
Matt27:38
Matt27:44
Matt27:54
MK01:29 ወምስሌሁ እንድርያስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK01:36
MK02:23
MK02:25

እስመ ኢየኀብሩ ሕርመተ አይሁድ ምስለ ሳምራውያን ወኢይትሐወሱ 
ወኢይዴመሩ።
ወእምዝ መጽኡ አርዳኢሁ ወአንከርዎ እስመ ምስለ ብእሲት 
ይትናገር።
ዳእሙ ዓዲ አባሁ ይሬስዮ ለእግዚአብሔር ወያዔሪ ርእሶ ምስለ 
እግዚአብሔር።
ወህየ ነበረ ምስለ አርዳኢሁ።
ወከመሂ ኢዐረገ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ሐመር።
ወነበረ ህየ ምስለ አርዳኢሁ።
ወምስለ ውእቱ ኅብስት ቦአ ሶቤሃ ሰይጣን ውስተ ልቡ።
ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ማዕዶተ ቄድሮስ 
ፈለገ አርዝ።
ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ውስቴታ ምስለ አርዳኢሁ።
እስመ ብዙኀ ጊዜ ይትኀባእ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ምስለ አርዳኢሁ።
ወቦአ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወገነዝዎ በመዋጥሐ ክታን ዘሰንዱናት ምስለ አፈው።
ወአኮ ምስለ መዋጥሕ።
አምጣነ ሀሎ መርዓዊ ምስሌሆሙ።
ወኵላ ኢየሩሳሌም ምስሌሁ።
እንዘ ሀሎከ ምስሌሁ ውስተ ፍኖት።
ሑር ምስሌሁ ክልኤተ ምዕራፈ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ውእቱኒ ወእለ ምስሌሁ።
ዘኢይከውኖ ለበሊዕ ወኢ ለእለ ምስሌሁ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ካልኣነ ሰብዐተ አጋንንተ እለ 
የአክዩ እምኔሁ።
ወይቤሎሙ አልቦ ከመ እንዘ ትጸሐይዩ ክርዳደ ኢትምሐዉ ምስሌሁ 
ሥርናየኒ።
ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወናሁ አስተርአዩ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስሌሁ።
ወቦአ ምስሌሁ እልኩ ድልዋት ውስተ ከብካብ ወተዐጽወ ኆኅት።
ወኵሎሙ መላእክቲሁ ቅዱሳን ምስሌሁ።
ወተናገሩ ምስሌሁ ወተሰናአዉ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ወነሥኦሙ ምስሌሁ ለጴጥሮስ ወለክልኤቱ ደቂቀ ዘብዴዎስ።
ወምስሌሁ መጽኡ ብዙኃን ሰብእ ምስለ መጣብሕ ወዕፀው።
ወናሁ አሐዱ እምእለ ምስሌሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ሰቀሉ ምስሌሁ ክልኤቱ ፈያተ።
ወከማሁ ፈያትኒ እለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ይዘነጕጕዎ።
ወመኰንነ ምእትሰ ወእለ ምስሌሁ የዐቅብዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።

ወዴገንዎ ስምዖን ወእለ ምስሌሁ።
እንተ ማእከለ ገራውህ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱኒ ወእለሂ ምስሌሁ።
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MK02:26
MK03:14
MK03:32
MK05:18
MK05:24

MK06:22
MK06:26
MK10:1
MK10:35 ወእንዘ የሐውሩ ምስሌሁ ያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK10:46
MK14:33 ወነሥኦሙ ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ ምስሌሁ።
MK14:43
MK14:47
MK15:26
MK15:32
MK15:41
MK16:10
Luke05:9
Luke05:29
Luke06:3
Luke06:4
Luke07:4
Luke07:11
Luke08:1
Luke08:38
Luke08:43
Luke08:45
Luke08:51
Luke09:18
Luke09:30
Luke09:32
Luke09:32
Luke11:26
Luke14:25

Luke22:5
Luke22:13

Luke22:49
Luke22:56

Luke22:59

ወወሀቦሙ ለእለ ምስሌሁ።
ወረሰዮሙ ከመ የሀልዉ ምስሌሁ ወፈነዎሙ ይስብኩ።
ወይነብሩ ሰብእ ብዙኃን ምስሌሁ ወይቤልዎ።
ወዐሪጎ ሐመረ አስተብቊዖ ውእቱ ዘጋኔን ይሑር ምስሌሁ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስሌሁ ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ 
ወይትጋፍዕዎ።
ወአሥመረቶ ለሄሮድስ ወለእለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተሂ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወሖሩ ካዕበ ምስሌሁ ሕዝብ ወመሀሮሙ በከመ ያለምድ።

ወቦኡ ኢያሪሆ ወወፂኦ እምኢያሪሆ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።

ወምስሌሁ ብዙኃን ሰብእ ምስለ መጣብሕ ወዕፀወ።
ወመልኀ መጥባሕቶ አሐዱ እምእለ ምስሌሁ ይቀውሙ።
ወሰቀሉ ምስሌሁ ክልኤተ ፈያተ።
ወእለሂ ተሰቅሉ ምስሌሁ ይዘነጕጕዎ።
ወባዕዳትሂ ብዙኃት እለ ዐርጋ ምስሌሁ ኢየሩሳሌም።
ወይእቲ ሐዊራ ዜነወቶሙ ለእለ ምስሌሁ ሀለዉ ቀዲሙ።
ወኵሎሙ እለ ምስሌሁ ደንገፁ በእንተ ዓሣት ዘተሠግሩ።
ወብዙኃን ሰብእ ምስሌሁ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱሂ ወእለ ምስሌሁ።
ወበልዑ ውእቱኒ ወወሀቦሙ ለእለ ምስሌሁ።
ፍጡነ ረድ እስመ ይደልዎ ትግበር ምስሌሁ ዘንተ።
ወሖሩ ምስሌሁ አርዳኢሁ ወሕዝብኒ ብዙኅ።
ወምስሌሁ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ውእቱ ብእሲ ዘወፅኡ እምኔሁ አጋንንት ከመ ይሑር ምስሌሁ።
ወእምዝ እንዘ የሐውር ምስሌሁ እግዚእ ኢየሱስ ይትጋፍዕዎ ሰብእ።
ወይቤልዎ ጴጥሮስ ወእለሂ ምስሌሁ።
ወበዊኦ ቤተ ከልአ ባዕደ ኢይባእ ምስሌሁ።
ወእምዝ እንዘ ይጼሊ በባሕቲቱ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወናሁ መጽኡ ክልኤቱ ዕደው ወይትናገሩ ምስሌሁ።
ወፀአቶሂ ረከበ ጴጥሮስሃ ወእለ ምስሌሁ።
ወዕደውኒ ክልኤቱ እለ ይቀውሙ ምስሌሁ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ሰብዐተ ቢጾ አጋንንተ።
ወእምዝ እንዘ የሐውሩ ምስሌሁ ብዙኃን ሰብእ ተመይጠ ወይቤሎሙ።

ወተፈሥሑ ወተሰናአዉ ምስሌሁ ወተናገርዎ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ወሶበ ኮነ ጊዜሁ ለድራር ረፈቀ እግዚእ ኢየሱስ ወዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ሐዋርያቲሁ ምስሌሁ።
ወርእዮሙ እለ ምስሌሁ ዘኮነ ይቤልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወርእየቶ ወለት እንዘ ይነብር መንገለ በርህ ወተጠየቀቶ ወትቤ ዝኒ 
ምስሌሁ ሀሎ።
አማን ዝንቱሂ ምስሌሁ ሀሎ ወገሊላዊ ውእቱ ብእሲሁ።
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Luke23:32
Luke23:39
John03:2

John06:56
John06:66
John09:40
John11:16
John12:2
John12:17
John13:28
John18:26
John19:18
John19:32

5 ምስሌሃ MK05:35
Luke07:12
John04:27
John11:31 ወሶበ ርእይዋ ለማርያ አይሁድ እለ ሀለዉ ምስሌሃ ውስተ ቤት።
John11:33

25 ምስሌሆሙ Matt15:30
Matt23:30
Matt26:36
MK01:19
MK02:19
MK04:36 ወቦ ካልኣትኒ አሕማር ምስሌሆሙ።
MK05:40
MK08:14
MK09:7
Luke02:51
Luke05:29
Luke05:34
Luke06:17
Luke07:6
Luke15:2
Luke22:55

Luke24:15

John03:22
John13:12

John17:12

ወወሰዱ ምስሌሁ ካልኣነ ክልኤተ ፈያተ ይስቅሉ።
ወአሐዱ ፈያታዊ እምእለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ፀረፈ ወይቤሎ።
እስመ አልቦ ዘይክል ይግበር ዘንተ ተኣምረ ዘአንተ ትገብር ዘእንበለ 
ዘእግዚአብሔር ምስሌሁ።
ወአነሂ እሄሉ ምስሌሁ።
ወኢሖሩ እንከ ምስሌሁ።
ወቦ እምፈሪሳውያን እለ ሀለዉ ምስሌሁ እለ ሰምዑ ዘንተ።
ንሑርኬ ንሕነኒ ከመ ንሙት ምስሌሁ።
ወአልአዛር አሐዱ ውእቱ እምእለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወሰማዕተ ኮንዎ እሙንቱ ሕዝብ እለ ሀለዉ ምስሌሁ።
ወኢያእመሩ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
አኮኑ አነ ርኢኩከ ውስተ ገነት ምስሌሁ።
ወሰቀሉ ምስሌሁ ካልኣነ ክልኤተ ፈያት።
ወሖሩ ሐራ ወሰበሩ ቊይጾ ለቀዳማዊ ወለካልኡኒ እለ ተሰቅሉ 
ምስሌሁ።
ወእንዘ ይትናገር ምስሌሃ መጽኡ ሰብእ ኀበ መጋቤ ምኵራብ።
ወብዙኃን ሰብአ ሀገር ምስሌሃ።
ወባሕቱ አልቦ ዘይቤሎ ምንተ ተኀሥሥ ወምንተ ትትናገር ምስሌሃ።

ወአይሁድኒ እለ መጽኡ ምስሌሃ ከመ ይበክዩ።
ወአምጽኡ ምስሌሆሙ ሐንካሳነ ወዕዉራነ።
እመ ኢተሳተፍነ ምስሌሆሙ በደመ ነቢያተ።
ወእምዝ ሖረ ምስሌሆሙ ውስተ ዐጸደ ወይን ዘስሙ ጌቴሴማን።
ወለሊሁኒ ምስሌሆሙ ውስተ ሐመር።
አምጣነ ሀሎ መርዓዊ ምስሌሆሙ።

ወነሥኦሙ ለአቡሃ ወለእማ ለሕፃን ወእለ ምስሌሆሙ።
ወአልቦሙ ዘእንበለ አሐቲ ኅብስት ምስሌሆሙ ውስተ ሐመር።
ዘእንበለ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ ምስሌሆሙ።
ወሖረ ወወረደ ምስሌሆሙ ናዝሬተ ወኮነ ይትኤዘዝ ሎሙ።
እለ ረፈቁ ምስሌሆሙ ወባዕዳንሂ ብዙኃን።
ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ እንዘ ሀሎ መርዓዊ ምስሌሆሙ።
ወወረደ ምስሌሆሙ ወቆመ በገዳም።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስሌሆሙ።
ዝንቱሰ ኃጥኣነ ይትዌከፍ ወይበልዕ ምስሌሆሙ።
ወአንደዱ እሳተ ማእከለ ዐጸድ ወነበሩ ወጴጥሮስኒ ነበረ ምስሌሆሙ 
ማእከሎሙ።
ወእንዘ ይትናገሩ ወይትኀሠሥዎ ለዝንቱ ቀርቦሙ እግዚእ ኢየሱስ 
ወሖረ ምስሌሆሙ።
ወህየ ነበረ ምስሌሆሙ እንዘ ያጠምቅ።
ወሶበ ኀፀቦሙ እገሪሆሙ ነሥአ አልባሲሁ ወረፈቀ ካዕበ ምስሌሆሙ።

አመሰ ሀሎኩ አነ ምስሌሆሙ ውስተ ዓለም።
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25 ምስሌሆሙ

John17:26
John18:5
John18:18
John20:24
John20:26

3 ምስሌሆን Matt25:3
Luke24:1
Luke24:10

4 ምስሌነ Matt01:23
Matt20:12
MK09:38
Luke09:49

14 ምስሌከ Matt08:29
Matt18:16
Matt26:35
MK01:24
MK05:7
MK14:31
Luke04:34
Luke08:28
Luke14:10
Luke22:33
John03:26

John09:37
John17:5
John21:3 ወይቤልዎ ካልኣኒሁ አርድእ ንሕነኒ ንመጽእ ምስሌከ።

5 ምስሌኪ Luke01:28
Luke19:44
John02:4
John04:18
John04:18

18 ምስሌክሙ Matt17:17
Matt26:29

Matt26:55

Matt28:20
MK09:19
MK14:49
Luke09:41
Luke22:14

ወአነሂ ምስሌሆሙ።
ወሀለወ ይሁዳኒ ዘያገብኦ ይቀውም ምስሌሆሙ።
ወይቀውም ጴጥሮስኒ ወይስኅን ምስሌሆሙ።
ኢሀሎ ምስሌሆሙ ሶበ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ።
ወቶማስኒ ሀሎ ምስሌሆሙ እንዘ ዕጽው ኆኅት።
ወአብዳትሰ ነሢኦን መኃትዊሆን ኢነሥኣ ቅብዐ ምስሌሆን።
ወወሰዳ ውእተ አፈዋተ ዘአስተዳለዋ ወካልኣትኒ አንስት ምስሌሆን።
ወቢጾንሂ እለ ምስሌሆን ነገራሆሙ ዘንተ ለሐዋርያት።
ወይሰመይ ስሙ አማኑኤል ዘበትርጓሜሁ እግዚአብሔር ምስሌነ።
አሐተ ሰዓተ ተቀንዩ ወአስተዐረይኮሙ ምስሌነ።
ወከላእናሁ እስመ ኢተለወከ ምስሌነ።
ወከላእናሁ እስመ ኢተለወከ ምስሌነ።
ምንት ብነ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው።
ወእመሰ ኢሰምዐከ ንሣእ ምስሌከ በዳግም አሐደ አው ክልኤተ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እመውትሂ ምስሌከ ወኢይክሕደከ።
ወይቤ ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ናዝራዊ።
ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
እንዘ ይብል እመውትሂ ምስሌከ ወኢይክሕደከ።
ወይቤ ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ናዝራዊ።
ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
በቅድመ ኵሎሙ እለ ይረፍቁ ወይመስሑ ምስሌከ።
ወይቤሎ እግዚኦ አንሰኬ ጥቡዕ ለሐዊር ምስሌከ ውስተ ኢየሩሳሌም።
ወሖሩ ኀበ ዮሐንስ ወይቤልዎ ረቢ ዝኩ ዘምስሌከ ሀሎ በማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ዘትሬእዮ ወዘይትናገር ምስሌከ ውእቱ ዝንቱ።
ዘሀሎ ምስሌከ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።

ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ።
ወይነፅኁኪ ለኪ ወለውሉድኪኒ ምስሌኪ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ምንት ብየ ምስሌኪ።
ቀዲሙሰ ኀምስቱ ዕደው ነበሩ ምስሌኪ።
ወይእዜሰ ዘሀሎ ምስሌኪ ኢኮነ ምተኪ ወዘንተሰ አማነ ትቤሊ።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።
እስከ እንታክቲ ዕለት አመ እሰትዮ ሐዲሰ ምስሌክሙ በመንግሥተ 
አቡየ።
ወእንዘ ዘልፈ እነብር ምስሌክሙ በምኵራብ ወእሜህር 
ኢአኀዝክሙኒ።
ወናሁ አነ እሄሉ ምስሌክሙ በኵሉ መዋዕል እስከ ኅልቀተ ዓለም።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።
ወኵሎ አሚረ ሀሎኩ ምስሌክሙ እሜህር በምኵራብ።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእትዔገሠክሙ።
ወይቤሎሙ ፈቲወ ፈተውክዎ ለዝንቱ ፋሲካ እብላዕ ምስሌክሙ።
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18 ምስሌክሙ

Luke22:53

John07:33
John12:8
John12:35
John13:33
John14:9
John14:16
John14:25
John14:30
John16:4

22 ምስሌየ Matt12:30
Matt12:30
Matt25:12
Matt26:23
Matt26:38
Matt26:40
MK14:18
MK14:20
Luke11:7
Luke11:23
Luke11:23
Luke15:31
Luke17:7
Luke22:20
Luke22:28
Luke23:43
John06:56
John08:29
John13:8
John15:27
John16:32
John17:24

1 ምስብዒተ Matt13:43
2 ምስኪናነ Luke14:13

Luke14:21
1 ምስኪናን Matt19:21
1 ምቅማሑ Luke13:15
1 ምተ John04:17
2 ምተኪ John04:16

John04:18
1 ምቱረ MK09:43

ወእንዘ ኵሎ አሚረ ሀለውኩ ምስሌክሙ በምኵራብ እዴክሙ ጥቀ 
ኢሰፋሕክሙ ላዕሌየ።
ዓዲ ኅዳጠ መዋዕለ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ወነዳያንሰ በኵሉ ጊዜ ሀለዉ ምስሌክሙ ወዘልፈ ትረክብዎሙ።
ዓዲ ኅዳጠ መዋዕለ ሀሎ ምስሌክሙ ብርሃን።
ደቂቅየ ዓዲ ኅዳጠ መዋዕለ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
መጠነ ዝ መዋዕል ሀሎኩ ምስሌክሙ ኢያእመርከኒኑ ፊልጶስ።
ካልአ ዘይሄሉ ምስሌክሙ ለዓለም።
ወዘንተ ነገርኩክሙ እንዘ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ወኢይትናገር እንከ ብዙኀ ምስሌክሙ።
ወቀዲሙሰ ኢነገርኩክሙ ዘንተ እስመ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ዘኢኮነ ምስሌየ ዕድውየ ውእቱ።
ወዘኢይትጋባእ ምስሌየ ይዘርወኒ ዝርወተ።
ከመ ኢየአምረክን እስመ ስእንክን ተጊሀ ወአምስዮ ምስሌየ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘያወርድ እዴሁ ምስሌየ ውስተ መጽብሕየ።
ንበሩ ዝየ ወትግሁ ምስሌየ ወኢትኑሙ።
ስእንክሙ ተጊሀ አሐተ ሰዓተ ምስሌየ።
አማን እብለክሙ አሐዱ እምኔክሙ ዘይበልዕ ምስሌየ ያገብአኒ።
ዘይጸብሕ ምስሌየ ውስተ መጽብሕየ።
ወደቂቅነ ይሰክቡ ምስሌየ ውስተ ዐራት።
ዘኢሀሎ ምስሌየ ዕድውየ ውእቱ።
ወዘኢይትጋባእ ምስሌየ ይዘርወኒ።
ወይቤሎ አቡሁ ወልድየ አንተሰ ጓ ዘልፈ ሀለውከ ምስሌየ።
ዕርግ ወነዐ ርፍቅ ምስሌየ።
ወባሕቱ ናሁ እዴሁ ለዘያገብአኒ ምስሌየ ውስተ ማእድ።
ወአንትሙሰ ባሕቱ እለ በእንቲኣየ ተዐገሥክሙ ምስሌየ በሕማምየ።
እመን ፈድፋደ ከመ ዮም ትሄሎ ምስሌየ ውስተ ገነት።
ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ይሄሉ ምስሌየ።
ወዘፈነወኒ ሀሎ ምስሌየ ወኢየኀድገኒ አብ ባሕቲትየ።
እመ አነ ኢኀፀብኩከ እገሪከ አልብከ ክፍለ ምስሌየ።
ወአንትሙሂ ሰማዕትየ እስመ እምትካት ሀለውክሙ ምስሌየ።
ወተኀድጉኒ ባሕቲትየ እስመ አብ ምስሌየ ውእቱ።
አባ እለሰ ወሀብከኒ እፈቅድ ከመ የሀልዉ ኀበ ሀሎኩ አነ ምስሌየ።
አሜሃ ይበርሁ ጻድቃን ምስብዒተ እደ።
ጸውዕ ነዳያነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ ወስቡራነ።
ወአምጽእ ሊተ ዝየ ነዳያነ ወጽኑሳነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ ወስቡራነ።
ወሀብ ለነዳያን ወለምስኪናን።
አንትሙሰ ኢትፈትሑኑ አድገክሙ ወላሕመክሙ እምነ ምቅማሑ።
ወአውሥአቶ ይእቲ ብእሲት ወትቤሎ አልብየ ምተ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ሑሪኬ ጸውዒ ምተኪ ወንዒ ዝየ።
ወይእዜሰ ዘሀሎ ምስሌኪ ኢኮነ ምተኪ ወዘንተሰ አማነ ትቤሊ።
ይኄይሰከ ምቱረ እድ ትባእ ውስተ ሕይወት።
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3 ምታ MK10:12
Luke02:36
Luke16:18

1 ምት John04:17
1 ምትሀተ MK06:49
1 ምትሐት Matt14:26
5 ምትራ Matt05:30

Matt05:31
Matt18:8
MK09:43
MK09:44

1 ምኀባእ Luke11:33
1 ምኑነ MK06:4
1 ምኑን Luke16:15

2 ምናሴ Matt01:10
Matt01:10

1 ምናነ Luke19:24
5 ምናናተ Luke19:13

Luke19:16
Luke19:18
Luke19:24
Luke19:25

3 ምናንከ Luke19:16
Luke19:18
Luke19:20

1 ምንባረ Luke11:24
110 ምንተ Matt06:27

Matt06:31
Matt06:31
Matt06:31
Matt16:8
Matt16:26
Matt16:26
Matt17:25
Matt18:12
Matt19:16
Matt19:27
Matt20:21
Matt20:32
Matt21:3
Matt21:28

ወእንተሂ ደኀራ ምታ ወሖረት ካልአ ዘመወት።
ወኀለፈ መዋዕሊሃ ወምስለ ምታሰ ነበረት ሰብዐተ ክረምተ።
ወእንተኒ ደሐራ ምታ ለእመ ቀርበት ካልአ ዘመወት።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ሠናየ ትቤሊ አልብየ ምት።
ወሶበ ርእይዎ እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር መሰሎሙ ምትሀተ።
ደንገፁ ወፈርሁ እንዘ ይብሉ ምትሐት ውእቱ።
ምትራ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ምትራ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ምትራ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ወእመኒ እዴከ ታስሕተከ ምትራ።
ወእመኒ እግርከ ታስሕተከ ምትራ።
ወአልቦ ዘያኀቱ ማኅቶተ ከመ ያንብራ ውስተ ምኀባእ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢኮነ ምኑነ ነቢይ።
እስመ በኀበ ሰብእ ዐቢይ በኀበ እግዚአብሔር ትሑት ወምኑን ውእቱ።

ወሕዝቅያስኒ ወለደ ምናሴሃ።
ወምናሴኒ ወለደ አሞጽሃ።
ንሥኡ እምላዕሌሁ ዘንተ ምናነ ወሀብዎ ለዘቦቱ ዐሠርቱ ምናናተ።
ወጸውዐ አግብርቲሁ ዐሠርተ ወወሀቦሙ ዐሠርተ ምናናተ።
ወዐሠርተ ምናናተ ረባሕኩ።
ወኀምስተ ምናናተ ረባሕኩ።
ንሥኡ እምላዕሌሁ ዘንተ ምናነ ወሀብዎ ለዘቦቱ ዐሠርቱ ምናናተ።
ወይቤልዎ እግዚኦ አኮኑ ቦቱ ዐሠርቱ ምናናተ።
ወመጽአ ቀዳማዊ ወይቤሎ እግዚኦ ምናንከ ዐሠርቱ።
ወመጽአ ካልኡሂ ወይቤሎ እግዚኦ ምናንከ ኀምስቱ።
ወመጽአ ሣልሱኒ ወይቤሎ እግዚኦ ነያ ምናንከ።
ወየኀሥሥ ምንባረ ኀበ የዐርፍ ወእምከመ ኢረከበ ይብል።
ወበእንተ ዐራዝኒ ምንተኑ ትኄልዩ።
ምንተ ንበልዕ ወምንተ ንሰቲ ወምንተ ንትከደን።
ምንተ ንበልዕ ወምንተ ንሰቲ ወምንተ ንትከደን።
ምንተ ንበልዕ ወምንተ ንሰቲ ወምንተ ንትከደን።
ምንተ ትኄልዩ በበይናቲክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
ወምንተ ይበቁዖ ለሰብእ ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብሐ ወነፍሶ ሀጕለ።
ወምንተ እምወሀበ ሰብእ ቤዛሃ ለነፍሱ።
ምንተ ትብል ስምዖን ነገሥተ ምድር።
ምንተ ትብሉ እመ ቦ ብእሲ ዘቦቱ ምእተ አባግዕ።
ሊቅ ኄር ምንተ እግበር እምሠናያት ከመ እረስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ምንተ እንጋ ንረክብ።
ወይቤላ ምንተ ትፈቅዲ እግበር ለኪ።
ምንተ ትፈቅዱ እግበር ለክሙ።
ወእመ ቦ ዘይቤለክሙ ምንተ ትገብሩ።
ወምንተ ትብሉ ለአሐዱ ብእሲ ቦቱ ክልኤቱ ደቂቅ አኀው።
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Matt21:40
Matt22:17
Matt22:42
Matt22:46
Matt26:65
Matt26:65
Matt27:12
Matt27:22

Matt27:23
MK04:30
MK06:24
MK07:12
MK08:17
MK08:23
MK08:36
MK08:37
MK09:15
MK09:33
MK10:3
MK10:17
MK10:18
MK10:36
MK10:51
MK11:3
MK11:5
MK12:9
MK13:1
MK14:61
MK14:63
MK14:64
MK15:5
MK15:12
MK15:14
Luke03:10
Luke03:12
Luke03:14
Luke04:2
Luke05:22
Luke06:41
Luke07:24

ምንተ እንከ ይሬስዮሙ ለእሉ ዐቀብት።
ንግረነኬ እንከ ዘይረትዕ ምንተ ትብል።
ምንተ ትብሉ በእንተ ክርስቶስ ወልደ መኑ ውእቱ።
ወአልቦ ዘተሀበለ እምይእቲ ዕለት ይሰአሎ ምንተኒ።
ምንተ እንከ ትፈቅዱ ሎቱ ሰማዕተ።
ናሁ ፀረፈ ወሰማዕክሙ ፅርፈቶ ምንተ እንከ ትብሉ።
አልቦ ዘተሠጥዎሙ ወኢ ምንተኒ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ምንተ እንከ እረስዮ ለኢየሱስ ዘተብህለ 
ክርስቶስ።
ወይቤሎሙ መስፍን ምንተ እኩየ ገብረ።
ወምንተ አምጽአ።
ወወፅአት ወትቤላ ለእማ ምንተ እስአሎ።
ኢታበውሕዎ ይግበር ምንተኒ ለአቡሁ ወለእሙ።
ምንተኑ ትኄልዩ በልብክሙ እስመሁ ኅብስት አልብክሙ።
ወተፍአ ውስተ አዕይንቲሁ ወገሰሶ ወይቤሎ ምንተ ትሬኢ።
ወምንተ ይበቊዕዎ ለሰብእ።
ወምንተ እምወሀበ ሰብእ ቤዛሃ ለነፍሱ።
ወተስእሎሙ ለጸሐፍት እንዘ ይብል ምንተኑ ትትኀሠሥዎሙ።
ምንተኑ ኀለይክሙ በፍኖት በበይናቲክሙ።
ምንተኑመ አዘዘክሙ ሙሴ።
ምንተ እግበር ከመ እረስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ምንተ ትብለኒ ኄር።
ወይቤሎሙ ምንተ ትፈቅዱ እግበር ለክሙ።
ምንተ ትፈቅድ እግበር ለከ።
ወለእመ ቦ ዘይቤለክሙ ምንተ ትገብሩ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ምንተ ትገብሩ ዘትፈትሑ ዕዋለ።
ምንተ እንከ ይሬስዮሙ በዓለ ወይን።
ሊቅ ርኢ ምንተ ይመስል ንድቁ ወእበኒሁ።
ወአርመመ ወኢተሰጥዎ ወኢ ምንተኒ።
ምንተ እንከ ትፈቅዱ ሎቱ ሰማዕተ።
ናሁ ለሊክሙ ሰማዕክሙ ፅርፈቶ ምንተ እንከ ትብሉ።
ወኢ ምንተኒ እስከ አንከሮ ጲላጦስ።
ምንተ እንከ ትፈቅዱ እረስዮ ለዘተብህለ ንጉሠ አይሁድ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ምንተ እኩየ ገብረ።
ወተስእልዎ ሕዝብ ወይቤልዎ ምንተ ንግበር።
ወይቤልዎ ሊቅ ምንተ ንግበር።
ወተስእልዎ ሐራሂ ወይቤልዎ ንሕነኬ ምንተ ንግበር።
ወያሜክሮ ሰይጣን ወኢበልዐ ወኢሰትየ ምንተኒ በውእቶን መዋዕል።
ምንተኑ ትኄልዩ በልብክሙ።
ምንተኑ ትኔጽር ኀሰረ ዘውስተ ዐይነ ቢጽከ።
ምንተኑ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርሀኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
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Luke09:3

Luke09:25
Luke10:4
Luke10:25
Luke11:36
Luke12:17
Luke12:49
Luke13:18
Luke16:3
Luke18:18
Luke18:28
Luke18:40
Luke20:13

Luke20:16
Luke22:72

Luke23:22
Luke24:5
John01:38

John02:18

John03:27
John04:27
John04:27
John05:19
John05:30
John06:9
John06:12
John06:28
John06:30
John06:63
John07:4
John07:26
John08:5
John08:54
John09:17
John09:26
John09:27
John09:33

ወይቤሎሙ ኢትንሥኡ ለፍኖት ወኢ ምንተኒ ኢ በትረ ወኢ ጽፍነተ።

ወምንተ ይበቊዖ ለሰብእ።
ወኢትጹሩ ቊናማተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ አሳእነ ወኢ ምንተኒ።
ኦ ሊቅ ምንተ ገቢርየ እወርስ ሕይወተ ዘለዓለም።
አልቦ ምንተኒ ጽልመት ላዕሌከ።
ምንተ እሬሲ ዘአልብየ ኀበ እዘግብ እክልየ ወበረከትየ።
እሳተ አምጻእኩ ለብሔር ወምንተ እፈቅድ ዘእንበለ አንድዶታ።
ምንተ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ወበምንት አስተማስላ።
ምንተ እሬሲ ናሁ ይስዕረኒ እግዚእየ እምግብናየ።
ምንተ ሠናየ ገቢርየ እረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወተሎናከ ምንተ እንጋ ንረክብ።
ወበጺሖ ኀቤሁ ይቤሎ ምንተ ትፈቅድ እግበር ለከ።
ወይቤ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ እሬሲ እፌኑ ወልድየ ዘአፈቅሮ።

ወሶበ መጽአ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ ይሬስዮሙ።
ወይቤሉ ምንተ እንከ ንፈቅድ ሰማዕተ በእንቲኣሁ ናሁ ለሊነ ሰማዕነ 
እምአፉሁ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ በሣልስ ምንተ እኩየ ገብረ።
ምንተ ተኀሥሣሁ ለሕያው ምስለ ምዉታን።
ወተመይጦ ኢየሱስ ርእዮሙ እንዘ ይተልውዎ ወይቤሎሙ ምንተ 
ተኀሥሡ።
ወአውሥእዎ አይሁድ ወይቤልዎ ምንተ ትእምርተ ታርኢ ዘዘንተ 
ትገብር።
ወኢ ምንተኒ እመ ኢተውህበ ሎቱ እምሰማይ።
ወባሕቱ አልቦ ዘይቤሎ ምንተ ተኀሥሥ ወምንተ ትትናገር ምስሌሃ።
ወባሕቱ አልቦ ዘይቤሎ ምንተ ተኀሥሥ ወምንተ ትትናገር ምስሌሃ።
ወኢ ምንተኒ ዘእንበለ ዘርእዮ ለአብ ይገብር።
ኢይክል አንሰ ገቢረ ለልየ ዘእምኀቤየ ወኢ ምንተኒ።
ወባሕቱ ምንተ ይብቊዓ እማንቱ ለዘመጠነ ዝ ሰብእ።
ከመ አልቦ ዘይትገደፍ ወኢ ምንተኒ እምኔሆን።
ወይቤልዎ ምንተ ንሬሲ ከመ ንግበር ግብረ እግዚአብሔር።
ወይቤልዎ ምንተ ተኣምረ ትገብር።
ወሥጋሰ አልቦ ዘይበቊዕ ወኢ ምንተኒ።
እስመ አልቦ ዘይገብር ምንተኒ ጽሚተ።
ወአልቦ ዘይቤልዎ ምንተኒ አእመሩኑ እንጋ መላእክት ወሊቃውንት።
ወአንተሰ እንከ ምንተ ትብል በእንቲኣሃ።
ኢይበቊዐኒ ስብሐትየ ወኢ ምንተኒ።
ምንተ ትብል አንተ በእንቲኣሁሁ እስመ ከሠተከ አዕይንቲከ።
ወይቤልዎ ካዕበ ምንተ ገብረ ለከ።
ምንተ እንከ ካዕበ ትፈቅዱ ትስምዑ።
እምኢክህለ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
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John10:20
John10:40 ወይቤሉ ዮሐንስ አልቦ ዘገብረ ተኣምረ ወኢ ምንተኒ።
John11:47
John11:49
John11:56
John12:19
John12:27
John14:30
John15:5
John16:23
John16:24
John16:29
John18:20
John18:35
John19:9
John19:11
John21:3
John21:6

111 ምንት Matt05:13
Matt05:46
Matt05:47
Matt07:3
Matt08:26
Matt08:29
Matt09:4
Matt09:5
Matt09:11
Matt09:13
Matt11:7
Matt11:8
Matt11:9
Matt12:7
Matt12:27
Matt13:10
Matt14:31
Matt15:2

Matt15:3

Matt17:14
Matt17:19
Matt19:7

ጋኔን አኀዞ ወየአብድ ምንተኑ ታጸምእዎ።

ምንተ ንሬሲ ናሁ ዝንቱ ብእሲ ብዙኀ ተኣምረ ይገብር።
አንትሙሰ ኢተአምሩ ወኢ ምንተኒ ወኢሂ ትመክሩ።
ምንተ ትብሉ ናሁ ኢመጽአ ለበዓል።
ከመ አልቦ ዘትበቊዑ ወኢ ምንተኒ።
ወይእዜሰ ተሀውከተኒ ነፍስየ ወምንተ እብል።
ወኢይረክብ በላዕሌየ ወኢ ምንተኒ።
እስመ ዘእንበሌየሰ አልቦ ዘትክሉ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
ወይእተ አሚረ አልቦ ዘትስእሉኒ ኪያየ ወኢ ምንተኒ።
ወእስከ ይእዜሰ ኢሰአልክምዎ ወኢ ምንተኒ በስምየ ሰአሉ።
ወአልቦ ዘመሰልከ ወኢ ምንተኒ።
ወአልቦ ዘተናገርኩ ጽሚተ ወኢ ምንተኒ።
አኮኑ ሕዝብከ ወሊቃነ ካህናት አግብኡከ ኀቤየ ምንተኑ እግበርከ።
ወኢተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ ወኢ ምንተኒ።
ኢኮንከ ብዉሐ ላዕሌየ ወኢ ምንተኒ።
ወአልቦ ዘአሥገሩ በይእቲ ሌሊት ወኢ ምንተኒ።
ወአልቦ ዘረከብነ ወኢ ምንተኒ።
በምንትኑ እንከ ይቄስምዎ አልቦኬ እንከ ዘይበቊዕ።
ወእመሰ ታፈቅሩ ዘያፈቅረክሙ ምንትኑ ዕሴትክሙ።
ምንት እንከ ፍድፋዴ ዘገበርክሙ።
ለምንት ትሬኢ ኀሠረ ዘውስተ ዐይነ እኁከ።
ወይቤሎሙ ምንት ያፈርሀክሙ አንትሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖተ።
ምንት ብነ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው።
ለምንት ትኄልዩ እኩየ በአልባቢክሙ።
ምንት ይቀልል እምብሂለ ተኀደገ ለከ ኀጢአትከ።
ለምንት ምስለ መጸብሓን ወኃጥኣን ይበልዕ ሊቅክሙ።
ሑሩ ወአእምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕተ።
ምንትኑመ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርዐኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሡይ በቀጠንት አልባስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ እወ እብለክሙ።
ሶበሰ ተአምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕት።
ውሉድክሙ በምንት ያወፅእዎሙ።
በእንተ ምንት በአምሳል ትትናገሮሙ ለሕዝብ።
ወይቤሎ ውኁደ ሃይማኖት ለምንት ናፈቀ።
ለምንት ይትዐደዉ አርዳኢከ ሥርዐተ ረበናት ወትእዛዞሙ ለሊቃነ 
ካህናት።
ለምንት አንትሙኒ ትትዐደዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር በእንተ 
ሥርዐትክሙ።
ምንትኑ ትትኀሠሥዎሙ።
በእንተ ምንት ንሕነ ስእነ አውፅኦቶ።
ወይቤልዎ ለምንት እንከ አዘዘ ሙሴ።
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Matt19:17
Matt19:20
Matt20:6
Matt22:18
Matt24:3
Matt26:8
Matt26:10
Matt27:46
MK01:24
MK01:27
MK02:7
MK02:8
MK02:9
MK02:16
MK04:30
MK04:40
MK05:7
MK05:39
MK06:2
MK07:5
MK08:12
MK09:9
MK09:47
MK11:31
MK12:16
MK14:4
MK15:34
Luke01:18
Luke01:43
Luke01:66
Luke02:48
Luke02:49
Luke04:5
Luke04:34
Luke04:35
Luke04:36
Luke05:21
Luke05:23
Luke05:30
Luke05:33

ወይቤሎ ለምንት ትብለኒ ኄር።
ምንት እንከ ዘተርፈኒ።
ወይቤሎሙ ለምንት ቆምክሙ ዝየ ኵሎ ዕለተ ፅሩዓኒክሙ።
ወይቤሎሙ ለምንት ታሜክሩኒ ኦ መደልዋን።
ወምንት ተኣምሪሁ ለምጽአትከ ወለኅልቀተ ዓለም።
ለምንት ዘመጠነ ዝ ዕፍረት አህጐለት ዛቲ ብእሲት።
ለምንት ታሠርሕዋ ለዛቲ ብእሲት።
ዝ ውእቱ ብሂል አምላኪየ አምላኪየ ለምንት ኀደገኒ።
ወይቤ ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ናዝራዊ።
ምንትኑ ዝንቱ ትምህርት ሐዲስ።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝ ዘከመ ዝ ይነብብ ፅርፈተ።
ወይቤሎሙ ለምንት ከመ ዝ ትኄልዩ በልብክሙ።
ምንት ይቀልል እምብሂሎቱ ለዝ መፃጕዕ።
ለምንት ሊቅክሙ ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ኃጥኣን ወመጸብሓን።
ወይቤ በምንት አስተማስላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ምንትኑ ያፈርሀክሙ ኦ ድኩማን።
ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
ወቦአ ወይቤሎሙ ለምንት ትትሀወኩ ወትበክዩ።
ወምንትኑ ዛቲ ጥበብ እንተ ተውህበት ሎቱ።
ለምንት ኢየሐውሩ አርዳኢከ በከመ ሠርዑ ረበናት።
ወተከዘ በመንፈሱ ወይቤ ለምንት ተኀሥሥ ትእምርተ ዛቲ ትውልድ።
ምንት ውእቱ ተንሥኦ እምነ ምዉታን።
በምንት እንከ ይቄስምዎ።
ይብለነ ለምንት ኢአመንክምዎ።
ለምንት ታሜክሩኒ አምጽኡ ዲናረ ወአርእዩኒ።
ወቦ እለ ተምዕዑ ወይቤሉ ለምንት ዘመጠነ ዝ ሀጕል ዘዝ ዕፍረት።
ዘበትርጓሜሁ ይብል አምላኪየ አምላኪየ ለምንት ኀደገኒ።
በምንት አአምር ከመ ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
ወምንትኑ አነ ከመ ትምጽኢ ኀቤየ እሙ ለእግዚእየ።
ምንትኑ እንጋ ይከውን እምዝንቱ ሕፃን።
ወልድየ ለምንት ከመ ዝ ረሰይከነ።
ወይቤሎሙ ለምንት ትኀሥሡኒ።
ወአርአዮ መንግሥታተ ኵሉ ዓለም ከመ ወኢ ምንትኒ።
ወይቤ ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ናዝራዊ።
ወወፅአ እምኔሁ ወኢነከዮ ወኢ ምንትኒ።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝ ነገር።
ምንትኑ ውእቱ ዝንቱ ዘይነብብ ፅርፈተ።
ምንት ይቀልል እምብሂለ ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ለምንት ትበልዑ ወትሰትዩ ምስለ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ወይቤልዎ ለምንት አርዳኢሁ ለዮሐንስ ጽፉቀ ይጸውሙ ወጸሎተ 
ይገብሩ።
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Luke06:2

Luke06:32
Luke06:33
Luke06:34
Luke06:46
Luke07:25
Luke07:25
Luke07:31
Luke08:9
Luke08:28
Luke10:26
Luke10:41 ማርታ ማርታ ለምንት ትሠርሒ ብዙኀ ወታስተዳልዊ።
Luke11:19
Luke12:26
Luke12:57
Luke13:18
Luke13:20
Luke14:33
Luke15:26
Luke16:2
Luke18:19
Luke18:36
Luke19:23
Luke19:31
Luke19:33
Luke20:17
Luke20:23

Luke21:7
Luke22:46

Luke24:17

Luke24:19
John01:3
John02:4
John07:19
John07:23
John07:36
John08:46
John12:5

ወይቤልዎሙ ፈሪሳውያን ለምንት ትገብሩ ዘኢይከውን ለገቢር 
በሰንበት።
ምንትኑ እንከ ዕሴትክሙ።
ምንትኑ እንከ ዕሴትክሙ።
ምንትኑ እንከ ዕሴትክሙ።
ለምንት እንከ ትብሉኒ እግዚኦ እግዚኦ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሱይ በቀጠንተ አልባስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ።
በምንት አስተማስሎሙ ለሰብአ ዛቲ ትውልድ።
ምንትኑ ይእቲ ዛቲ ምሳሌ።
ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
ወይቤሎ ውስተ ኦሪት ምንት ጽሑፍ ወእፎ ታነብብ።

ደቂቅክሙ በምንትኑ ያወፅእዎሙ።
ወሶበ ኢትክሉ ዘንተ ዘይቀልል ለምንት ትኄልዩ ዘየዐጽብ።
ወምንትኑ ለሊክሙ ኢትፈትሑ ጽድቀ።
ምንተ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ወበምንት አስተማስላ።
ወካዕበ ይቤ በምንት አስተማስላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወእመሰ ጼው ለስሐ በምንት እንከ ይቄስምዎ።
ምንትኑ ዝንቱ ዘእሰምዕ።
ወጸውዖ እግዚኡ ወይቤሎ ምንትኑ ዝ ዘእሰምዕ በእንቲኣከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለምንት ትብለኒ ኄር።
ወሰሚዖ ድምፀ ሰብእ ዘየኀልፍ ይቤ ምንትኑ ዝ።
ወለምንት ኢያግባእከ ወርቅየ ውስተ ማእድየ።
ወእመ ቦ ዘይቤለክሙ ለምንት ትፈትሑ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ለምንት ትፈትሕዎ ለዕዋል።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ምንትኑመ ጽሑፍ ዘይብል።
ወአእመሮሙ ትምይንቶሙ ወይቤሎሙ ለምንት ታሜክሩኒ አርእዩኒ 
ዲናረ።
ወምንት ተኣምሪሁ አመ ይከውን ዝንቱ።
ወይቤሎሙ ምንትኑ ያነውመክሙ ተንሥኡ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ 
ውስተ መንሱት።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘትትናገሩ በበይናቲክሙ 
እንዘ ተሐውሩ ትኩዛኒክሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ምንትኑ ውእቱ።
ወኵሉ ቦቱ ኮነ ወዘእንበሌሁስ አልቦ ዘኮነ ወኢ ምንትኒ እምዘኮነ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ምንት ብየ ምስሌኪ።
ለምንት እንከ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ።
ለምንት እንከ ትግእዙኒ።
ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘይብለነ ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
ወእመሰ አነ ጽድቀ እነግር ለምንት ኢተአምኑኒ።
ለምንት ኢሤጥዎ ለዝንቱ ዕፍረት።
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111 ምንት

John13:28
John13:37
John14:22
John16:17
John16:18
John18:21

John18:23
John18:29
John18:38
John20:13
John20:15

5 ምንዳቤ Matt13:21
Matt24:9
Matt24:21
MK04:17
Luke21:23

2 ምእመነ Matt25:21
Matt25:23

7 ምእመን Matt24:45
Matt25:21
Matt25:23
Luke12:42
Luke16:10
Luke16:10
Luke19:17

13 ምእተ Matt13:8
Matt13:23
Matt18:12
Matt18:28
Matt19:29
MK08:9
MK10:30
Luke07:41
Luke08:8
Luke16:5
Luke18:30
John19:39
John21:11

27 ምእት Matt08:5
Matt08:8

በእንተ ምንት ይቤሎ ዘንተ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ በእንተ ምንት ኢይክል ተሊዎተከ ይእዜ።
እግዚኦ ምንትኑ ዘትቤ።
ምንትኑ ዝንቱ ዘይብለነ ዓዲ ኅዳጠ ኢትሬእዩኒ።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝንቱ ዘይብለነ።
ለምንት እንከ ትሴአለኒ ሊተ ተሰአሎሙ ለእለ ሰምዑኒ 
ዘተናገርክዎሙ።
ወእመሰ ሠናየ ነበብኩ ለምንት ትዘብጠኒ።
ምንትኑ ጌጋዩ ለዝ ብእሲ በዘአምጻእክምዎ ኀቤየ።
ወይቤሎ ጲላጦስ ምንትኑ ውእቱ ጽድቅ።
ወይቤልዋ እሙንቱ መላእክት ምንት ያበክየኪ ኦ ብእሲቶ።
ወይብላ እግዚእ ኢየሱስ ብእሲቶ ምንት ያበክየኪ።
ዳእሙ ውእቱ ወከዊኖሰ ምንዳቤ ወስደት።
አሜሃ ይትባጽሑክሙ ወይሜጥዉክሙ ለምንዳቤ።
እስመ ይከውን ይእተ አሚረ ዐቢይ ሕማም ወምንዳቤ።
ዳእሙ እሙንቱ ወእምከመሰ ኮነ ምንዳቤ ወስደት።
እስመ ይከውን ዐቢይ ምንዳቤ ዲበ ምድር ወመቅሠፍት ዲበ ዝንቱ 
ሕዝብ።
ዘበውኁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሠይመከ።
ዘበውኁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሠይመከ።
መኑ እንጋ ገብር ምእመን ወጠቢብ።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወምእመን ወጠቢብ ዘይሠይሞ እግዚኡ ላዕለ ኵሉ ሰብአ ቤቱ።
ወዘሰ በውኁድ ምእመን በብዙኅኒ ምእመን ውእቱ።
ወዘሰ በውኁድ ምእመን በብዙኅኒ ምእመን ውእቱ።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወወሀበ ፍሬ ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ምንተ ትብሉ እመ ቦ ብእሲ ዘቦቱ ምእተ አባግዕ።
ዘይፈድዮ ምእተ ዲናረ ወአኀዞ ወኀነቆ።
ምእተ ምክዕቢተ ይረክብ ወሕይወተ ዘለዓለም ይወርስ።
ወእለሰ በልዕዎ የአክሉ አርብዓ ምእተ።
ዘኢይትዐሰይ ምእተ ምክዕቢተ በዝንቱ ዓለም።
አሐዱ ይፈድዮ ኀምስተ ምእተ ዲናረ ወካልኡኒ ኀምሳ።
ወበቈለሂ ወፈረየሂ ምእተ ምክዕቢተ።
ወይቤሎ ምእተ በመስፈርተ ባዶስ ቅብዐ።
ወዘኢይትዐሰይ ምእተ ምክዕቢተ በዝንቱ ዓለም።
ወአምጽአ ምእተ ልጥረ ከርቤ ወዓልወ ሕውሰ በዘቦቱ ይቀብርዎ።
ወምሉእ ውስቴቱ ዓሣተ ዐበይተ ምእተ ወኀምሳ ወሠለስተ።
ወበዊኦ ቅፍርናሆም መጽአ ኀቤሁ መስፍነ ምእት።
ወአውሥአ ሐቤ ምእት ወይቤሎ።
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27 ምእት

Matt08:13
Matt14:21
Matt15:38
Matt16:9
Matt16:10
Matt27:54
MK04:8
MK04:20
MK05:13
MK06:37
MK06:40
MK06:44
MK08:19
MK08:20
MK14:5
MK15:39
Luke09:14
Luke15:4
Luke16:7
Luke23:47
John06:7
John06:10
John12:5
John18:12
John21:8

1 ምክር Luke02:52
1 ምክሮሙ Luke23:51
4 ምክንያተ Matt23:13

Luke06:7
John08:6
John15:22

1 ምክንያት Luke20:45
4 ምክዕቢተ Matt19:29

MK10:30
Luke08:8
Luke18:30

3 ምክያደ Matt21:33
MK12:1
Luke20:9

8 ምኵራበ MK01:21

ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ሐቤ ምእት።
ወእለሰ በልዕዎ እሙንቱ ሰብእ የአክሉ ኀምሳ ምእት ብእሲ።
ወእለሰ በልዕዎ ዕደው የአክሉ አርብዓ ምእት ብእሲ።
እለ ለኀምሳ ምእት ብእሲ ሚ መጠነ መዛርዐ አግሐሥክሙ።
ወአመ ሰብዑ ኅብስት እለ ለአርባዕ ምእት።
ወመኰንነ ምእትሰ ወእለ ምስሌሁ የዐቅብዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ቦ ዘሠላሳ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘምእት።
ወይፈርዩ አሐዱ በሠላሳ ወአሐዱ በስሳ ወአሐዱ በምእት።
ወጸድፉ ውስተ ባሕር ወኮኑ መጠነ ዕሥራ ምእት።
ወይቤልዎ ንሑርኑ ንሣየጥ በክልኤ ምእት ዲናር ኅብስተ።
ወረፈቁ በበ ምርፋቃቲሆሙ በበ ምእት ወበበ ኀምሳ።
ወእለሰ በልዕዎ ለውእቱ ኅብስት ዕደው ኀምሳ ምእት።
ወኢትዜከሩኑ ዘአመ ኀምሰ ኅብስት ፈተትኩ ለኀምሳ ምእት ብእሲ።
ወይቤሎሙ አመኬ ሰብዑ ኅብስተ ለአርባዕ ምእት ብእሲ።
እምሠለስቱ ምእት ዲናር ወይትወሀብ ለነዳያን።
ወርእዮ ሐራዊ ሊቀ ምእት ዘይቀውም መንጸረ።
ወየአክሉ ዕደው ኀምሳ ምእት ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
እመ ቦ ብእሲ እምኔክሙ ዘቦ ምእት አባግዕ።
ወይቤሎ ምእት በመስፈርተ ቆሮስ ሥርናየ።
ወርእዮ መስፍነ ምእት ዘኮነ አእኰቶ ለእግዚአብሔር ወይቤ።
ዘክልኤቱ ምእት ዲናር ኅብስት ኢየአክሎሙ።
ወየአክሉ ኍልቆሙ መጠነ ኀምሳ ምእት ብእሲ።
ለሠለስቱ ምእት ዲናር የሀብዎ ለነዳያን።
ወሊቀ ዐሠርቱ ምእት ወወዓልያኒሆሙ ለአይሁድ ወኀመይዎ።
እስመ ኢኮኑ ርሑቃነ እምድር ዘእንበለ መጠነ ክልኤ ምእት በእመት።

ወበምክር ወበጸጋ በኀበ እግዚአብሔር ወበኀበ ሰብእ።
ወውእቱሰ ኢሀሎ ውስተ ምክሮሙ ወምግባሮሙ ለአይሁድ።
እለ ትበልዑ አብያተ መበለታት በምክንያተ አንኆ ጸሎትክሙ።
ከመ ይርከቡ ምክንያተ በዘያስተዋድይዎ።
ወዘንተ ይቤሉ እንዘ ያሜክርዎ ከመ ይርከቡ ምክንያተ ላዕሌሁ።
ወይእዜሰ ባሕቱ አልቦሙ ምክንያተ ለጌጋዮሙ።
እለ ይውኅጥዎን ለአብያተ መበለታት ወበምክንያት ያነውኁ ጸሎተ።
ምእተ ምክዕቢተ ይረክብ ወሕይወተ ዘለዓለም ይወርስ።
ዘኢይትዐሰይ ምእተ ምክዕቢተ በዝንቱ ዓለም።
ወበቈለሂ ወፈረየሂ ምእተ ምክዕቢተ።
ወዘኢይትዐሰይ ምእተ ምክዕቢተ በዝንቱ ዓለም።
ወገብረ ሎቱ ጸቈነ ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ።
ብእሲ ተከለ ወይነ ወጸቈኖ ወአክረየ ምክያደ።
ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወጐንደየ 
አቲወ።
ወቦአ በሰንበት ምኵራበ ወአኀዘ ይምሀሮሙ።
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8 ምኵራበ
MK03:1
Luke02:27
Luke04:16
Luke06:6
Luke19:45

John07:14
John08:2

1 ምኵራበነ Luke07:5
5 ምኵራባቲሆሙ Matt04:23

Matt09:35
MK01:39
Luke04:15
John16:2

48 ምኵራብ Matt12:19
Matt26:55

Matt27:5
MK01:23
MK01:29
MK05:22
MK05:35
MK05:36
MK05:38
MK06:2
MK11:15
MK11:16
MK11:27
MK12:36
MK12:42
MK13:1
MK13:3
MK14:49
MK15:38
Luke02:37
Luke02:46
Luke04:20

Luke04:28
Luke04:33
Luke04:35
Luke04:38

ወቦአ ካዕበ ምኵራበ በሰንበት።
ወወሰዶ መንፈስ ምኵራበ።
ወቦአ ምኵራበ በዕለተ ሰንበት በከመ ያለምድ።
ወእምዝ በካልእት ሰንበት ቦአ ምኵራበ ወመሀሮሙ።
ወቦአ ምኵራበ ወሰደደ ኵሎሙ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በህየ በቤተ 
መቅደስ።
ወበማእከለ መዋዕለ በዓል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ምኵራበ።
ወአንግሀ በጽባሕ ወቦአ ካዕበ ምኵራበ።
እስመ ያፈቅር ሕዝበነ ወምኵራበነኒ ውእቱ ሐነጸ ለነ።
እንዘ ይሜህር በምኵራባቲሆሙ ወይሰብክ ወንጌለ መንግሥት።
እንዘ ይሜህር በምኵራባቲሆሙ ወይሰብክ ወንጌለ መንግሥት።
ወሖረ ወሰበከ በምኵራባቲሆሙ በኵሉ ገሊላ ወያወፅእ አጋንንተ።
ወይሜህሮሙ በኵሉ ምኵራባቲሆሙ ወያነክሩ ምህሮቶ።
እስመ እምኵራባቲሆሙ ያወፅኡክሙ።
እንዘ ይሜህር በምኵራብ።
ወእንዘ ዘልፈ እነብር ምስሌክሙ በምኵራብ ወእሜህር ኢአኀዝክሙኒ።

ወገደፈ ውእቱ ብሩረ ውስተ ምኵራብ።
ወሀሎ ብእሲ ዘጋኔን ውስተ ምኵራብ ወዐውየወ።
ወወፂኦ እምኵራብ ቦአ ቤተ ስምዖን።
ወመጽአ ኀቤሁ አሐዱ ብእሲ መጋቤ ምኵራብ ዘስሙ ኢያኢሮስ።
ወእንዘ ይትናገር ምስሌሃ መጽኡ ሰብእ ኀበ መጋቤ ምኵራብ።
ይቤሎ ለመጋቤ ምኵራብ ኢትፍራህ ተአመን ዳእሙ።
ወቦአ ቤቶ ለመጋቤ ምኵራብ።
ወበሰንበት መሀሮሙ በምኵራብ ወብዙኃን ያጸምእዎ ወያነክሩ።
ወአኀዘ ይሰድድ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በምኵራብ።
ወከልአ አልቦ ዘየኀልፍ ንዋየ እንተ ምኵራብ።
ወሖረ ካዕበ ኢየሩሳሌም ወእንዘ ያንሶሱ በምኵራብ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይሜህሮሙ በምኵራብ።
ወነቢሮ እግዚእ ኢየሱስ ኆኅተ ምኵራብ።
ወወፂኦ እምኵራብ ይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ።
ወእንዘ ይነብር ውስተ ደብረ ዘይት አንጻረ ምኵራብ።
ወኵሎ አሚረ ሀሎኩ ምስሌክሙ እሜህር በምኵራብ።
ወተሰጠ መንጦላዕተ ምኵራብ ለክልኤ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ።
ወኢትወፅእ እምኵራብ መዓልተ ወሌሊተ።
ወእምዝ በሣልስታ ረከብዎ በምኵራብ።
ወአንሥኡ አዕይንቲሆሙ ኵሎሙ እለ ሀለዉ ውስተ ምኵራብ 
ወነጸርዎ።
ወተምዕዑ ኵሎሙ እለ ሀለዉ በምኵራብ ሰሚዖሙ ዘንተ።
ወሀሎ በምኵራብ አሐዱ ብእሲ ዘጋኔን እኩይ ላዕሌሁ።
ወነፅኆ ጋኔኑ ማእከለ ምኵራብ።
ወወፂኦ እምኵራብ ቦአ ቤተ ስምዖን።
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48 ምኵራብ

Luke08:41
Luke08:49
Luke08:50
Luke13:10
Luke13:13
Luke19:47
Luke20:1

Luke21:36
Luke21:37
Luke22:52
Luke22:53

Luke23:45

John02:14
John02:15

John05:14
John06:59
John07:28
John08:20
John08:59
John09:22

John12:42
John18:20

1 ምኵራቦሙ Matt13:54
2 ምኵናነ Luke04:6

Luke23:7
3 ምኵናን Matt27:27

MK15:16
John18:28

2 ምዉታ Matt08:22
Matt10:8

1 ምዉታኒሆሙ Luke09:60

41 ምዉታን Matt08:22
Matt11:5
Matt14:2
Matt17:9
Matt22:23
Matt22:28

ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ኢያኢሮስ ወውእቱ መጋቤ ምኵራብ።
ወእንዘ ይትናገር መጽአ አሐዱ ብእሲ እምቤተ መጋቤ ምኵራብ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎ ለመጋቤ ምኵራብ።
ወእንዘ ይሜህሮሙ በሰንበት በአሐዱ ምኵራብ።
ወአውሥአ መጋቤ ምኵራብ እንዘ ይትመዐዕ።
ወኵሎ አሚረ ይሜህሮሙ በምኵራብ።
ወእምዝ አሐተ ዕለተ እንዘ ይሜህሮሙ ለሕዝብ በምኵራብ 
ወይነግሮሙ።
ወኮነ መዓልተ ይሜህር በምኵራብ ወሌሊተ ይወፅእ።
ወኵሉ ሕዝብ ይገይሡ ኀቤሁ ውስተ ምኵራብ ያጽምእዎ ቃሎ።
የአኀዝዎ ሊቃነ ካህናት ወመገብተ ምኵራብ ወረበናት።
ወእንዘ ኵሎ አሚረ ሀለውኩ ምስሌክሙ በምኵራብ እዴክሙ ጥቀ 
ኢሰፋሕክሙ ላዕሌየ።
ወጸልመ ፀሓይ ወተሠጠ መንጦላዕተ ምኵራብ እምላዕሉ እስከ 
ታሕቱ።
ወረከበ በምኵራብ እለ ይሠይጡ አልሕምተ ወአባግዐ ወአርጋበ።
ወሰደደ ኵሎ እምኵራብ አባግዐኒ ወአልሕምተኒ ወዘረወ ወርቆሙ 
ለመወልጣን።
እንዘ ይሜህር በምኵራብ ወይቤሎ።
ወከመ ዝ ይቤሎሙ በምኵራብ ዘቅፍርናሆም እንዘ ይሜህሮሙ።
ወአልዐለ ቃሎ እግዚእ ኢየሱስ በምኵራብ እንዘ ይሜህር ወይቤ።
እንዘ ይሜህሮሙ በምኵራብ።
ወተኀብኦሙ እግዚእ ኢየሱስ ወወፅአ እምኵራብ።
እስመ አዘዙ አይሁድ ለእመ ቦ ዘአምነ ቦቱ ከመ ውእቱ ክርስቶስ 
ይሰደድ እምኵራብ።
ከመ ኢይስድድዎሙ እምነ ምኵራብ።
ወበኵሉ ጊዜ መሀርኩ በምኵራብ።
ወሖረ ሀገሮ ወመሀሮሙ በምኵራቦሙ።
ወይቤሎ ሰይጣን ዘንተ ኵሎ ምኵናነ ለከ እሁበከ።
ወአእሚሮ ከመ እምኵናነ ሄሮድስ ውእቱ።
ወወሰድዎ ውስተ ዐውደ ምኵናን።
ወአብእዎ ሐራ ውሳጤ ዐጸድ ኀበ ምኵናን።
ወጎህ ውእቱ ወኢቦኡ አይሁድ ውስተ ዐውደ ምኵናን።
ወኅድጎሙ ለምዉታን ይቅብሩ ምዉታኒሆሙ።
ድዉያነ ፈውሱ ምዉታነ አንሥኡ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጎሙ ለምዉታን ይቅብሩ 
ምዉታኒሆሙ።
ወኅድጎሙ ለምዉታን ይቅብሩ ምዉታኒሆሙ።
ምዉታን ይትነሥኡ ወነዳያን ይዜነዉ።
ውእቱ ተንሥአ እምዉታን።
እስከ አመ ይትነሣእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እምዉታን።
እለ ይብሉ አልቦ ትንሣኤ ምዉታን።
ወአመ ይትነሥኡ እንከ ምዉታን።
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41 ምዉታን

Matt22:30
Matt22:31
Matt22:32
Matt27:64
Matt28:7
MK06:14 ወይቤ ዮሐንስ መጥምቅ ተንሥአ እምዉታን።
MK06:16
MK09:8
MK09:9
MK12:19
MK12:24
MK12:26
MK12:27
MK12:28
MK16:8
Luke07:22
Luke09:7 ዮሐንስ ተንሥአ እምነ ምዉታን።
Luke09:60

Luke16:30
Luke16:31
Luke20:27
Luke20:33
Luke20:35
Luke20:37

Luke20:38
Luke24:5
John02:22

John05:21
John05:25

John11:24
John12:1
John12:9

John12:17
John20:9
John21:14

1 ምዉት John11:44
3 ምዕረ Matt03:15

MK07:27

እመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
ወበእንተ ትንሣኤ ምዉታንሰ ኢያንበብክሙኑ።
ኢኮነኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
ወኢይበሉ ለሕዝብ ተንሥአ እምዉታን።
ከመ ተንሥአ እምዉታን ወናሁ ይቀድመክሙ ገሊላ።

ውእቱ ተንሥአ እምዉታን።
ዘእንበለ አመ ተንሥአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እምነ ምዉታን።
ምንት ውእቱ ተንሥኦ እምነ ምዉታን።
ወመጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን እለ ይብሉ አልቦ ትንሣኤ ምዉታን።
አመ የሐይዉ ምዉታን ለመኑ እምኔሆሙ ትከውኖ ብእሲተ።
እመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያንበብክሙኑ በውስተ መጽሐፈ ሙሴ።
ኢኮንኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
አስተርአዮሙ እግዚእነ እምድኅረ ተንሥአ እምዉታን።
ወጽሙማን ይሰምዑ ወምዉታን ይትነሥኡ።

ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጎሙ ለምዉታን ይቅብሩ ምዉታኒሆሙ።

ወይቤሎ አልቦ አባ አብርሃም አሐዱ እምነ ምዉታን።
እመሂ ቦ ዘተንሥአ እምዉታን ኢይሰምዕዎ ወኢየአምንዎ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን እለ ይብሉ ኢየሐይዉ ምዉታን።
ወአመ የሐይዉ እንከ ምዉታን ለመኑ እምኔሆሙ ትከውኖ ብእሲተ።
አመ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ሙሴሂ ነገረ ዘከመ ይቤሎ እግዚአብሔር 
በኀበ ዕፀ ጳጦስ።
ኢኮነኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
ምንተ ተኀሥሣሁ ለሕያው ምስለ ምዉታን።
ወአመ ተንሥአ እምነ ምዉታን ተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ በእንተ ዝ 
ይቤሎሙ።
ወበከመ አብ ያነሥኦሙ ለምዉታን ወያሐይዎሙ።
ወይእዜ ውእቱ ከመ ምዉታን ይሰምዕዎ ቃሎ ለወልደ እግዚአብሔር።

አመ ትንሣኤ ምዉታን በደኃሪት ዕለት።
ወበጽሐ ቢታንያ ኀበ ሀሎ አልአዛር ዘአንሥኦ እምነ ምዉታን።
ዳእሙ ከመ ይርአይዎ ለአልአዛርሂ ዘአንሥኦ እግዚእ ኢየሱስ 
እምዉታን።
አመ ጸውዖ ለአልአዛር እመቃብር ወአንሥኦ እምነ ምዉታን።
ከመ ሀለዎ ይትነሣእ እምነ ምዉታን።
ተንሢኦ እምነ ምዉታን።
ወወፅአ ውእቱ ምዉት እንዘ ግኑዝ ወእሱር እደዊሁ ወእገሪሁ።
ኅድግ ምዕረሰ እስመ ከመ ዝ ውእቱ ተድላ ለነ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጊ ቅድመ ምዕረ ይጽገቡ ውሉድ።
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3 ምዕረ

MK14:41
2 ምዕራብ Matt08:11

Luke13:29
3 ምዕራፈ Matt05:41

Matt05:41
John14:23

5 ምዕራፍ Matt14:24
Luke24:13

John06:19
John11:18

John14:2
1 ምዝባሬ Matt24:15
1 ምዝጋና Luke17:9
17 ምድረ Matt02:6

Matt02:20

Matt02:21
Matt04:15

Matt04:15

Matt10:15
Matt11:24

Matt14:34
Matt25:18
Matt25:25
MK06:53
Luke08:27
Luke10:19
John03:22
John04:3
John07:1
John21:9

1 ምድረነ Luke13:7
1 ምድራዊ John03:31
87 ምድር Matt03:7

Matt05:5
Matt05:18
Matt05:35

ወመጽአ በሣልስ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ ምዕረ።
ወባሕቱ እብለክሙ ብዙኃን ይመጽኡ እምሥራቅ ወእምዕራብ።
ወይመጽኡ እምጽባሕ ወእምዕራብ ወእምሰሜን ወእምደቡብ።
ወለዘሂ ዐበጠከ አሐደ ምዕራፈ።
ሑር ምስሌሁ ክልኤተ ምዕራፈ።
ወንገብር ምዕራፈ ውስቴቱ።
ወርሑቅ እምሐይቅ መጠነ ዕሥራ ወኀምስቱ ምዕራፍ።
እንተ ርሕቅት እምኢየሩሳሌም መጠነ ስሳ ምዕራፍ እንተ ስማ 
ኤማኁስ።
ወኀሊፎሙ መጠነ ዕሥራ ወኀምስቱ ምዕራፍ አው ሠላሳ።
ወቢታንያሰ ቅርብት ይእቲ ለኢየሩሳሌም መጠነ ዐሠርቱ ወኀምስቱ 
ምዕራፍ።
እስመ ውስተ ቤተ አቡየ ብዙኅ ማኅደር ወምዕራፍ ቦቱ።
ወእምከመ ርኢክሙ ትእምርተ ርኩስ ዘምዝባሬ።
ቦኑ እንጋ ምዝጋና ለውእቱ ገብር ለእመ ገብረ ዘአዘዞ እግዚኡ።
ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትቴሐቲ እምነገሥተ ይሁዳ።
ወሑር ውስተ ምድረ እስራኤል እስመ ሞቱ እለ የኀሥሥዎ ለነፍሰ ዝ 
ሕፃን።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ ወቦአ ውስተ ምድረ እስራኤል።
ምድረ ዛብሎን ወምድረ ንፍታሌም ፍኖተ ባሕር ማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ምድረ ዛብሎን ወምድረ ንፍታሌም ፍኖተ ባሕር ማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
አማን እብለክሙ ከመ ይረክባ ሣሕተ ምድረ ሰዶም ወገሞራ።
ወባሕቱ እብለኪ ከመ ምድረ ሰዶም ትረክብ ሣሕተ በዕለተ ደይን 
እምኔኪ።
ወዐዲዎሙ ባሕረ በጽሑ ምድረ ጌንሴሬጥ።
ወዘአሐተሰ መክሊተ ነሥአ ሖረ ወከረየ ምድረ።
ወፈሪህየ ሖርኩ ወከረይኩ ምድረ።
ወሶበ ዐደዉ ወበጽሑ ምድረ ጌንሴሬጥ።
ወወሪዶሙ ምድረ ተቀበሎ ብእሲ ዘጋኔን ወፂኦ እምሀገር።
ወዲበ አራዊተ ምድረ ወዲበ ኵሉ ኀይለ ጸላኢ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ምድረ ይሁዳ።
ወኀደጋ ለምድረ ይሁዳ ወሖረ ካዕበ ገሊላ።
ወኢፈቀደ ይሑር ምድረ ይሁዳ።
ወወሪዶሙ ምድረ ረከቡ ፍሕመ ብቊጸ ወዓሣ ጥቡሰ ወኅብስተ 
ሥሩዐ።
ወኢረከብኩ ግዝማ እንከሰ ከመ ኢታፅርእ ምድረነ።
ወዘእምድርሰ ምድራዊ ውእቱ ወዘበምድር ይነግር።
ኦ ትውልደ አራዊተ ምድር።
ብፁዓን የዋሃን እስመ እሙንቱ ይወርስዋ ለምድር።
አማን እብለክሙ እስከ አመ የኀልፍ ሰማይ ወምድር።
ወኢ በምድር እስመ መከየደ እገሪሁ ይእቲ።
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87 ምድር

Matt06:10
Matt06:19
Matt07:10
Matt09:6
Matt10:16
Matt10:29
Matt10:34
Matt11:25
Matt12:34
Matt12:41
Matt12:43
Matt13:8
Matt13:23
Matt15:35
Matt16:19
Matt16:19
Matt17:6
Matt17:25
Matt18:18
Matt18:18
Matt18:19
Matt23:8
Matt23:9
Matt23:10
Matt23:33
Matt23:35
Matt24:30
Matt24:35
Matt25:25
Matt27:51
Matt28:18
MK02:10
MK04:1
MK04:8
MK04:20
MK04:28
MK04:31
MK04:31
MK06:47
MK08:6
MK09:3

በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር።
ኢትዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበምድር ኀበ ይበሊ ወይማስን።
ወእመሂ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኑ ይሁቦ።
ይኅድግ ኀጢአተ በዲበ ምድር።
ኩኑ እንከ ጠቢባነ ከመ አርዌ ምድር ወየዋሃነ ከመ ርግብ።
ወአሐቲ እምኔሆን ኢትወድቅ ውስተ ምድር።
ኢይምሰልክሙ ዘአምጻእኩ ሰላመ ለምድር አላ መጥባሕተ።
ኣአምነከ አባ እግዚአ ሰማያት ወምድር።
ኦ ትውልደ አራዊተ ምድር በእፎ ትክሉ ሠናየ ተናግሮ።
ውስተ ልበ ምድር ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ ለያልየ።
እስመ መጽአት እምአጽናፈ ምድር ትስማዕ ጥበቢሁ ለሰሎሞን።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወዘሰ ተዘርዐ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወአዘዞሙ ለሕዝብ ይርፍቁ ዲበ ምድር።
ወዘአሰርከ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት።
ወዘፈታሕከ በምድር ይከውን ፍቱሐ በሰማያት።
ወወድቁ በገጾሙ ዲበ ምድር።
ምንተ ትብል ስምዖን ነገሥተ ምድር።
አማን እብለክሙ ዘአሰርክሙ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት።
ወዘፈታሕክሙ በምድር ይከውን ፍቱሐ በሰማያት።
በውስተ ምድር በእንተ ኵሉ ግብር ዘሰአሉ።
አንትሙሰኬ ኢትረስዩ መምህረ በዲበ ምድር።
ወኢትረስዩ አበ በዲበ ምድር።
ወኢትረስዩ እግዚአ በዲበ ምድር።
ኦ ትውልደ አራዊተ ምድር።
ከመ ይብጻሕ ላዕሌክሙ ደመ ኵሎሙ ጻድቃን ዘተክዕወ ዲበ ምድር።
አሜሃ ይበክዩ ኵሎሙ አሕዛበ ምድር።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ወኀባእኩ መክሊተከ ውስተ ምድር።
ወኮነ ለክልኤ ክፍል ወአድለቅለቀት ምድር ወነቅዐ ኰኵሕ።
ተውህበ ሊተ ኵሉ ኵነኔ ሰማይ ወምድር።
ከመ ይኅድግ ኀጢአተ በዲበ ምድር።
ወኵሉ ሰብእ ውስተ ምድር ይቀውሙ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወውእቱሰ የአምር ከመ ባሕቲታ ምድር ትሁብ ፍሬሃ ቀዳማዌ ሣዕረ።
ከመ ኅጠተ ስናፔ እንተ ተዘርዐት ውስተ ምድር።
ወትንእስ እምኵሉ አዝርዕት ዘውስተ ምድር።
ወውእቱሰ ባሕቲቱ ሀሎ ውስተ ምድር።
ወአዘዞሙ ለሰብእ ይርፍቁ ዲበ ምድር።
ዘኢይክል መሃፒል ከማሁ አጻዕድዎቶ በዲበ ምድር።
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MK09:20
MK13:27
MK13:31
MK14:35
MK16:18
Luke02:14
Luke04:25
Luke05:3
Luke05:11
Luke05:24
Luke06:49
Luke08:8
Luke08:15
Luke10:21
Luke11:2
Luke11:11
Luke11:31

Luke12:51
Luke12:56
Luke16:17
Luke18:8
Luke19:38
Luke21:23

Luke21:25

Luke21:32
Luke21:34
Luke22:44

Luke24:5
John03:12
John03:14
John03:31
John03:31
John06:21
John08:6
John08:8
John09:6
John12:24

ነፅኆ ሶቤሃ ውስተ ምድር ወአስተራገፆ ወአሠወኖ።
እምአርባዕቱ ነፋሳት እምአጽናፈ ምድር እስከ አጽናፈ ሰማይ።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ወእምዝ ተአተተ ሕቀ ወሰገደ ውስተ ምድር።
ወአራዊተ ምድር ይእኅዙ በእደዊሆሙ።
ወሰላም በምድር ለዕጓለ እመሕያው ሥምረቱ።
እስከ ኮነ ረኀብ ዐቢይ ውስተ ኵሉ ምድር።
ወይቤሎ ከመ ያርሕቃ ሕቀ እምነ ምድር።
ወአውፅኡ አሕማሪሆሙ ውስተ ምድር ወኀደጉ ኵሎ ወተለውዎ።
ይኅድግ ኀጢአተ በዲበ ምድር።
ይመስል ብእሴ ዘሐነጸ ቤቶ መልዕልተ ምድር ዘእንበለ መሠረት።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወዘሰ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወይቤ አአምነከ አባ እግዚአ ሰማይ ወምድር።
ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር።
ወእመኒ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኒ ይሁቦ ህየንተ ዓሣ።
ወትትኳነኖሙ እስመ መጽአት እምአጽናፈ ምድር ትስማዕ ጥበቢሁ 
ለሰሎሞን።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ ይመስለክሙኑ ሰላመ ዘአምጻእኩ ለምድር።
ኦ መደልዋን ለገጸ ሰማይ ወምድር ተአምሩ አመክሮቶ።
ወባሕቱ ይቀልል ሰማይ ወምድር ይኅልፍ።
ይረክብኑ እንጋ ሃይማኖተ በዲበ ምድር።
ወቡሩክ ንጉሠ እስራኤል ሰላም በምድር ወስብሐት በአርያም።
እስመ ይከውን ዐቢይ ምንዳቤ ዲበ ምድር ወመቅሠፍት ዲበ ዝንቱ 
ሕዝብ።
ወይከውን ተኣምር ውስተ ፀሓይ ወወርኅ ወከዋክብትኒ ይወድቁ 
እምሰማይ ዲበ ምድር።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ከመ መሥገርት እንተ ትወርድ ዲበ ኵሎሙ እለ ይነብሩ ዲበ ምድር።
ወፈርሀ ወአውተረ ጸልዮ ወኮነ ሐፉ ከመ ነፀፍፃፈ ደም ዘይወርድ 
ውስተ ምድር።
ወፈርሃ ወአትሐታ ገጾን ውስተ ምድር ወይቤልዎን።
ወሶበ እንዘ ዘበምድር እነግረክሙ ኢተአምኑኒ።
ወበከመ ሙሴ ሰቀሎ ለአርዌ ምድር በገዳም።
ወዘእምድርሰ ምድራዊ ውእቱ ወዘበምድር ይነግር።
ወዘእምድርሰ ምድራዊ ውእቱ ወዘበምድር ይነግር።
በጽሐት ሐመር ሶቤሃ ውስተ ምድር ኀበ ዘፈቀዱ ይሑሩ።
ወአትሐተ እግዚእ ኢየሱስ አዕይንቲሁ ውስተ ምድር።
ወካዕበ ደነነ ወጸሐፈ ኀበ ምድር በአጽባዕቱ።
ወዘንተ ብሂሎ ወረቀ ውስተ ምድር።
እመ ኢወድቀት ኅጠተ ሥርናይ ውስተ ምድር ወኢሞተት ባሕቲታ 
ትነብር።
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John12:32
John17:4
John18:6
John21:8
John21:11

6 ምግባሩ Matt16:27
Luke24:19

John03:19
John03:20
John03:20

John03:21
1 ምግባሪነ Luke23:41
1 ምግባሪክሙ Matt05:16
5 ምግባሮሙ Matt23:3

Matt23:5
Luke11:48
Luke23:51
John07:7

1 ምግብናከ Luke16:2
2 ምግብናየ Luke16:3

Luke16:4
1 ምጣነ Matt09:15
2 ምጥማቃተ John09:7

John09:11
3 ምጥማቃት John05:2

John05:4

John05:7
2 ምጻእ Matt10:34

Matt11:14
1 ምጽላል Luke09:58
2 ምጽባሕ MK02:14

Luke05:27
6 ምጽአቱ Matt24:27

Matt24:37
Matt24:39
Luke17:24
Luke17:26
Luke17:30

1 ምጽአትከ Matt24:3

ወአነኒ እምከመ ተለዐልኩ እምድር እስሕብ ኵሎ ኀቤየ።
አንሰ ሰባሕኩከ በዲበ ምድር ፈጺምየ ግብረ ዘወሀብከኒ ከመ እግበር።
ገብኡ ድኅሬሆሙ ወወድቁ ዲበ ምድር።
እስመ ኢኮኑ ርሑቃነ እምድር ዘእንበለ መጠነ ክልኤ ምእት በእመት።
ወሰሐበ መሥገርተ ውስተ ምድር።
ወአሜሃ የዐስዮ ለኵሉ በከመ ምግባሩ።
ዘኮነ ከሃሌ በቃሉ ወበምግባሩ በቅድመ እግዚአብሔር ወበቅድመ 
ሰብእ።
ወአብደረ ሰብእ ጽልመተ እምብርሃን እስመ እኩይ ምግባሩ።
እስመ ኵሉ ዘእኩይ ምግባሩ ይጸልእ ብርሃነ።
ወኢይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ኢይትከሠቶ ምግባሩ እስመ እኩይ 
ውእቱ።
ወዘሰ ጽድቀ ይገብር ይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ያስተርኢ ምግባሩ።
ወለነሰ ዘበርቱዕ ረከበነ ዘይደልወነ በከመ ምግባሪነ ተፈደይነ።
ከመ ይርአዩ ምግባሪክሙ ሠናየ።
ወዘከመ ምግባሮሙሰ ኢትግበሩ።
ወኵሎ ምግባሮሙ ዘይገብሩ ለዐይነ ሰብእ ይገብሩ።
አደመክሙኑ ምግባሮሙ ለአበዊክሙ ወለሊክሙ ሰማዕቶሙ።
ወውእቱሰ ኢሀሎ ውስተ ምክሮሙ ወምግባሮሙ ለአይሁድ።
እስመ አነ ስምዕ ላዕሌሆሙ ወእዛለፎሙ በከመ እከየ ምግባሮሙ።
እንከሰ አግብእ ሐሳበ ምግብናከ።
ምንተ እሬሲ ናሁ ይስዕረኒ እግዚእየ እምግብናየ።
ኣአምር እንከሰ ዘእገብር እምከመ ሰዐረኒ እግዚእየ እምግብናየ።
አምጣነ ሀሎ መርዓዊ ምስሌሆሙ።
ወይቤሎ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ ሰሊሆም ዘበትርጓሜሁ ሐዋርያ።
ወቀብዐኒ አዕይንትየ ወይቤለኒ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ ሰሊሆም።
ወቦ ውስተ ኢየሩሳሌም ምጥማቃት ዘጵሩጳጥቄ ቅልንብቲራ።
እስመ መልአከ እግዚአብሔር በጊዜ ይወርድ ውስተ ምጥማቃት 
ይትሀወክ ማይ።
ከመ ሶበ ይትሀወክ ማይ ያውርደኒ ወይደየኒ ውስተ ምጥማቃት።
ኢይምሰልክሙ ዘአምጻእኩ ሰላመ ለምድር አላ መጥባሕተ።
ዝ ውእቱ ኤልያስ ዘሀለዎ ይምጻእ።
ወለአዕዋፈ ሰማይኒ ምጽላል ቦሙ።
እንዘ ይነብር ኀበ ምጽባሕ።
እንዘ ይነብር ኀበ ምጽባሕ ወይቤሎ ትልወኒ።
ከማሁኬ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁኬ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ ውእቱ ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ ይከውን በምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ ውእቱ ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ኢይትዐወቅ።
ወምንት ተኣምሪሁ ለምጽአትከ ወለኅልቀተ ዓለም።
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1 ምጽኡ Matt27:64
1 ምጽእ Matt14:18
4 ምጽዋተ Matt23:23

Matt26:9
Luke12:32
John12:6

1 ምጽዋተከ Matt06:3
2 ምጽዋተክሙ Matt06:1

Matt06:2
8 ምጽዋት MK12:42

MK12:42
MK12:44
Luke11:41
Luke21:1

John08:20
John13:29
John13:29

1 ምጽዋትከ Matt06:4

6 ሞቅሕ Matt11:2 ወሰሚዖ ዮሐንስ ምግባሮ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ሀሎ በቤተ ሞቅሕ።
Matt14:3
Matt14:10 ወመተሩ ርእሶ ለዮሐንስ በቤተ ሞቅሕ።
MK06:28 ወሖሩ ወመተሩ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ በቤተ ሞቅሕ።
Luke03:20
John03:24 እስመ ዓዲሁ ኢተወድየ ዮሐንስ ውስተ ቤተ ሞቅሕ።

1 ሞቅሕዎ MK01:14 ወእምድኅረ አኀዝዎ ወሞቅሕዎ ለዮሐንስ።
3 ሞቅሖ Matt14:3

Matt18:30
MK06:17 እስመ ውእቱ ሄሮድስ ፈነወ አግብርቲሁ ወአኀዞ ለዮሐንስ ወሞቅሖ።

31 ሞተ Matt09:18
Matt09:24
Matt15:4
Matt22:24
Matt22:25
Matt27:5
MK07:10
MK09:1
MK09:26
MK12:20
MK12:21
MK12:22

ከመ ኢምጽኡ አርዳኢሁ ወኢይስርቅዎ ሌሊተ።
ወይቤሎሙ አምጽእዎን ሊተ ዝየ።
ፍትሐ ወጽድቀ ወምጽዋተ ወሃይማኖተ።
እምኢተሠይጠኑ ለብዙኅ ንዋይ ወየሀብዎ ምጽዋተ ለነዳያን።
ሢጡ ንዋየክሙ ወሀቡ ምጽዋተ ለነዳያን።
ወቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋተ ሀሎ ውስተ እዴሁ።
ወአንተሰ ሶበ ትገብር ምጽዋተከ።
ወባሕቱ ዑቁ ምጽዋተክሙ ኢትግበሩ ለዐይነ ሰብእ ከመ ታስተርእዩ 
ሎሙ።
ሶበሰኬ ትገብሩ ምጽዋተክሙ ኢትንፍኁ ቀርነ ቅድሜክሙ።
መንጸረ ሙዳየ ምጽዋት ይሬኢ ሰብአ ዘያበውኡ ጸራይቀ።
ወይወድዩ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።
አብዝኀት አብኦ እምኵሎሙ እለ አብኡ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።
ወባሕቱ ዘይትፈቀድሰ ሀቡ ለምጽዋት።
ወነጸረ ወርእየ አብዕልተ ዘያበውኡ መባኦሙ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።

ወዘንተ ነገረ ተናገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በኀበ ሙዳየ ምጽዋት።
ወቦ እለ መሰሎሙ ከመ በእንተ አስከሬነ ቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋት።
እስመ ውእቱ የዐቅብ አስከሬነ ቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋት።
ከመ በኅቡእ ይኩን ምጽዋትከ ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ 
ክሡተ።

ወሞቅሖ በቤተ ሞቅሕ።

ወዐጸዎ ውስተ ቤተ ሞቅሕ።

ወሞቅሖ በቤተ ሞቅሕ።
ወአበዮ ወሖረ ወሞቅሖ እስከ ይፈድዮ።

ወሰገደ ሎቱ እንዘ ይብል ወለትየ ይእዜ ሞተት።
ወይቤሎሙ ተገሐሡ እስመ አኮ ዘሞተት ሕፃን አላ ትነውም።
ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
እመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ እንዘ አልቦ ውሉደ።
ወዘይልህቅ አውሰበ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉደ።
ወሖረ ወተኀንቀ ወሞተ።
ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
እለ ኢይጥዕምዎ ለሞተ እስከ ይሬእይዋ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወኮነ ከመ በድን እስከ ይብሉ ብዙኃን ሞተ።
ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ ለእመ ቦ ዘሞተ እኁሁ።
ወአውሰበ ዘይልህቅ ብእሲተ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወአውሰባ ካልኡኒ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
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31 ሞተ

MK15:39
MK15:44
MK15:44
MK15:44
MK15:45
Luke15:24
Luke15:32
Luke16:22
Luke16:22
Luke20:28
Luke20:29
Luke23:44

John08:52
John08:53
John11:14
John11:21
John11:25
John11:32
John11:39 ወትቤሎ ማርታ እኅቱ ለዘሞተ።

10 ሞተት Matt22:27
MK05:35
MK05:39
MK12:23
Luke08:49
Luke08:52
Luke08:53
Luke20:32
John12:24

John12:24
16 ሞቱ Matt02:15

Matt02:20

Matt08:32
Matt10:38
Matt16:24
Matt22:26
MK05:13
MK08:34
Luke08:33
Luke09:23

ከመ ከመ ዝ ግዒሮ ሞተ ይቤ።
ወአንከረ ጲላጦስ ወይቤ እፎ ሞተ።
ወጸውዖ ለሐራዊ ወይቤሎ ወድአኑ ሞተ።
ወይቤ እወ ሞተ።
ወአእሚሮ እምኀበ ሐራዊ ከመ ሞተ።
እስመ ዝንቱ ወልድየ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
እስመ ዝንቱ እኁከ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
ወእምዝ ሞተ ዝኩ ነዳይ ወወሰድዎ መላእክት ውስተ ሕፅነ አብርሃም።
ወሞተ ባዕልኒ ወተቀብረ።
ለእመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ ወኀደገ ብእሲቶ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወቀቲሮ ጊዜ ስሱ ሰዓት ሞተ ፀሓይ ወጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ጊዜ 
ተሱዓት ሰዓት።
አብርሃም ጥቀ ሞተ ወነቢያትኒ ሞቱ።
አንተኑ ተዐቢ እምአብርሃም አቡነ ዘሞተ።
ገሃደ አልአዛር ሞተ።
እግዚእየ ሶበሰ ሀሎከ ዝየ እምኢሞተ እኁየ።
ዘየአምን ብየ እመኒ ሞተ የሐዩ።
እግዚእየ ሶበሰ ሀሎከ ዝየ እምኢሞተ እኁየ።

ወድኅረ ኵሎሙ ሞተት ይእቲ ብእሲት።
ወይቤልዎ ወለትከሰ ሞተት ወኢታጻምዎ እንከ ለሊቅ።
ሕፃንሰ ኢሞተት አላ ትነውም ወሠሐቅዎ።
ወድኅረ ኵሎሙ ሞተት ይእቲ ብእሲት።
ወይቤሎ ወለትከሰ ሞተት ወኢታጻምዎ እንከ ለሊቅ።
ኢትብክዩ ሕፃንሰ ኢሞተት አላ ትነውም።
ወሠሐቅዎ እስመ አእመሩ ከመ ሞተት።
ወድኅረ ኵሎሙ ሞተት ይእቲ ብእሲት።
እመ ኢወድቀት ኅጠተ ሥርናይ ውስተ ምድር ወኢሞተት ባሕቲታ 
ትነብር።
ወእመሰ ሞተት ብዙኀ ፍሬ ትፈሪ።
ወነበረ ህየ እስከ አመ ሞቱ ለሄሮድስ።
ወሑር ውስተ ምድረ እስራኤል እስመ ሞቱ እለ የኀሥሥዎ ለነፍሰ ዝ 
ሕፃን።
ወሞቱ ውስተ ማይ።
ወኢያጥብዐ ወዘኢነሥአ መስቀለ ሞቱ ወዘኢተለወ ድኅሬየ።
ወይንሣእ መስቀለ ሞቱ ወይትልወኒ።
ወሞቱ እንዘ አልቦሙ ውሉድ።
ወሞቱ በውስተ ባሕር።
ወይጹር መስቀለ ሞቱ ወይትልወኒ።
ወወድቁ እንተ ጽድፍ ወውስተ ቀላይ ወሞቱ።
ወያጥብዕ ወይንሣእ መስቀለ ሞቱ።
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16 ሞቱ

Luke20:31
John06:49
John06:58
John08:52
John08:53
John11:13

19 ሞት Matt04:16

Matt10:21
Matt16:28
Matt20:18
Matt26:38
Matt26:66
MK10:34
MK13:12
MK14:34
Luke01:79
Luke09:27
Luke24:20

John05:24

John08:51
John08:52
John11:4
John12:33
John18:32
John21:19

1 ሞትከ MK10:21
1 ሞእክዎ John16:33
3 ሞገሰ Luke01:30

Luke04:22
John01:14

2 ሞገድ Matt14:24
MK04:37

1 ሠለስ Luke13:21
5 ሠለስተ Matt17:4

MK09:5
Luke04:25
Luke09:33

ወሰብዐቲሆሙ ከማሁ አውሰብዋ ወሞቱ እንዘ አልቦሙ ውሉድ።
አበዊክሙሰ መና በልዑ በገዳም ወሞቱ።
ወአኮ በከመ በልዑ አበዊክሙ መና ወሞቱ።
አብርሃም ጥቀ ሞተ ወነቢያትኒ ሞቱ።
ወእምነቢያትኒ እለ ሞቱ።
ወእግዚእ ኢየሱስ ይቤ በእንተ ንዋመ ሞቱ።
ወለእለሂ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት ብርሃን ሠረቀ 
ሎሙ።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ውሉዶ።
እለ ኢይጥዕምዎ ለሞት።
ወያገብእዎ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወይኴንንዎ በሞት።
ወእምዝ ይቤሎሙ ተከዘት ነፍስየ እስከ ለሞት።
ወአውሥኡ ወይቤሉ ዝንቱ ድልው ለሞት።
ወይኴንንዎ በሞት ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ወልዶ።
ወይቤሎሙ ተከዘት ነፍስየ እስከ ለሞት።
ለእለ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት።
እለ ኢይጥዕምዎ ለሞት እስከ ይሬእይዋ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወዘከመ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት ለመኳንንት ወኰነንዎ ለሞት 
ወሰቀልዎ።
ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።
ዘዐቀበ ቃልየ ኢይጥዕሞ ለሞት ለዓለም።
ወአንተሰ ትብል ዘዐቀበ ቃልየ ኢይጥዕሞ ለሞት ለዓለም።
ዝንቱ ደዌ ኢኮነ ለሞት አላ በእንተ ስብሐተ እግዚአብሔር።
ወዘንተ ዘይቤ እንዘ ይኤምሮሙ በአይ ሞት ሀለዎ ይሙት።
እንዘ ይኤምሮሙ በአይ ሞት ሀለዎ ይሙት።
ወዘንተ ይቤሎ እንዘ ይኤምሮ በአይ ሞት ሀለዎ ይሰብሖ 
ለእግዚአብሔር።
ወጹር መስቀለ ሞትከ ወነዐ ትልወኒ።
ወባሕቱ ጽንዑ እስመ አነ ሞእክዎ ለዓለም።
ወይቤላ መልአክ ኢትፍርሂ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ 
እግዚአብሔር።
ወእለ ሰምዕዎ ኵሎሙ አንከርዎ ሞገሰ ቃሉ ወሣዕሣዐ አፉሁ።
ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ዘምሉእ ጸጋ 
ወጽድቀ ወሞገሰ።
ወይትሀወክ እሞገድ ወያመነድቦሙ ማዕበለ ባሕር።
ወይሰወጥ ማይ እሞገድ ውስተ ሐመር።
ወደፈነቶ ውስተ ኀሪጽ ዘሠለስቱ መስፈርት ወአብሕአ ኵሎ።
ወእመሰ ትፈቅድ ንግበር በዝየ ሠለስተ ማኅደረ።
ረቢ ይኄይሰነ ንንበር ዝየ ወንግበር ሠለስተ ማኅደረ።
ሠለስተ ዓመተ ወስድስተ አውራኀ።
ሊቅ ይኄይሰነ ንንበር ዝየ ወንግበር ሠለስተ ሰቃልወ።
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5 ሠለስተ

John21:11
14 ሠለስቱ Matt13:33

Matt18:16
Matt18:19
Matt18:20
Matt20:3
MK14:5
MK15:25
Luke01:56 ወነበረት ማርያም ኀቤሃ መጠነ ሠለስቱ አውራኅ።
Luke10:36
Luke12:52
Luke12:52
Luke13:7
John02:6
John12:5

1 ሠለጠ John19:33
1 ሠለጥክሙ Luke06:24
4 ሠሉሰ Matt12:40

Matt12:40

Matt12:41
Matt12:41

8 ሠሉስ Matt15:32
Matt27:40
Matt27:64
MK14:58
MK15:29
Luke24:21
John02:19
John02:20

1 ሠሊጦሙ Luke02:43
1 ሠላሰ Luke11:5
12 ሠላሳ Matt13:8

Matt13:23
Matt26:15
Matt27:3
Matt27:9
MK04:8
MK04:20
MK14:11
Luke03:23

ወምሉእ ውስቴቱ ዓሣተ ዐበይተ ምእተ ወኀምሳ ወሠለስተ።
ወአብሕአቶ ውስተ ሠለስቱ መስፈርተ ሐሪጽ ወአብሕአ ኵሎ።
እስመ በስምዐ ክልኤቱ ወሠለስቱ ሰማዕት ይቀውም ኵሉ ነገር።
ወዓዲ እብለክሙ ለእመ ኀብሩ ክልኤቱ አው ሠለስቱ እምኔክሙ።
እስመ ኀበ ሀለዉ ክልኤቱ ወሠለስቱ ግቡኣን በስምየ።
ወወፂኦ ጊዜ ሠለስቱ ሰዓት ርእየ ካልኣነ።
እምሠለስቱ ምእት ዲናር ወይትወሀብ ለነዳያን።
ወሠለስቱ ሰዓት ውእቱ ጊዜ ይሰቅልዎ።

መኑ እንከ እምእለ ሠለስቱ ዘይከውኖ ቢጾ ለዘዘበጥዎ ፈያት።
ይትፈለጡ ሠለስቱ እምክልኤቱ ወይትፈለጡ ክልኤቱ እምሠለስቱ።
ይትፈለጡ ሠለስቱ እምክልኤቱ ወይትፈለጡ ክልኤቱ እምሠለስቱ።
ናሁ ሠለስቱ ዓመት እንዘ እመጽእ እንሣእ ፍሬሃ ለዛቲ በለስ።
ወያገምራ በበ ክልኤቱ ወበበ ሠለስቱ መስፈርት ዘቀሡት።
ለሠለስቱ ምእት ዲናር የሀብዎ ለነዳያን።
ወሶበ ሖሩ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ርእይዎ ከመ ሠለጠ መዊተ።
እስመ ሠለጥክሙ ትፍሥሕተክሙ።
እስመ በከመ ነበረ ዮናስ ውስተ ከርሠ አንበሪ ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ 
ለያልየ።
እስመ በከመ ነበረ ዮናስ ውስተ ከርሠ አንበሪ ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ 
ለያልየ።
ውስተ ልበ ምድር ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ ለያልየ።
ውስተ ልበ ምድር ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ ለያልየ።
ያምሕሩኒ እሉ ሕዝብ እስመ ናሁ ሠሉስ መዋዕለ እምዘበልዑ እክለ።
ወይብሉ ኦ ዘይነሥቶ ለቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት የሐንጾ።
አዝዝ እንከ ይዕቀቡ መቃብሪሁ እስከ ሠሉስ መዋዕል።
ወበሠሉስ ዕለት ኣሐንጽ ካልእ ዘእድ ኢገብሮ።
ወበሠሉስ ዕለት የሐንጾ።
ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ሠሉስ ዮም እምዘኮነ ዝንቱ።
ንሥትዎ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት አነሥኦ።
ወአንተሰ በሠሉስ መዋዕል ታነሥኦ።
ወሠሊጦሙ ግብሮሙ አተዉ ገሊላ ሀገሮሙ።
ወይቤሎ ዐርክየ ለቅሐኒ ሠላሰ ኅብስተ።
ወወሀበ ፍሬ ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ወተናገሩ ምስሌሁ ወተሰናአዉ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ነስሐ ወአግብአ ውእተ ሠላሳ ብሩረ።
ነሥኡ ሠላሳ ብሩረ ሤጦ ለክቡር ዘአክበርዎ ደቂቀ እስራኤል።
ቦ ዘሠላሳ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘምእት።
ወይፈርዩ አሐዱ በሠላሳ ወአሐዱ በስሳ ወአሐዱ በምእት።
ወሰሚዖሙ ተፈሥሑ ወተናገርዎ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ወየአክል ሠላሳ ክረምቱ ለእግዚእ ኢየሱስ።
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12 ሠላሳ

Luke22:5
John05:5
John06:19

1 ሠልጥ Luke12:58
1 ሠሐቅ Matt09:24
2 ሠሐቅዎ MK05:39

Luke08:53
4 ሠመርኩ Matt03:17

Matt17:5
MK01:11
Luke03:22

3 ሠምረ Matt12:18
Luke12:16
Luke12:32

5 ሠረቀ Matt04:16

Matt13:6
MK16:3
Luke01:78
Luke02:9

3 ሠረጸ Matt13:5
Matt24:32
MK13:28

1 ሠረጹ Luke21:29

1 ሠሪቆ MK04:6
1 ሠሪቦ John19:30
1 ሠራዊተ Matt26:53
1 ሠራዊት Luke21:20

1 ሠራዕክሙ MK07:13
1 ሠርከ Matt28:1 ወሠርከ ሰንበት ለጸቢሐ እሑድ መጽአት ማርያም መግደላዊት።
1 ሠርክ MK13:35
7 ሠርዌ Matt07:3

Matt07:4
Matt07:5
Matt27:27
Luke06:41
Luke06:42
Luke06:42

1 ሠርዐ John08:5
1 ሠርዑ MK07:5

ወተፈሥሑ ወተሰናአዉ ምስሌሁ ወተናገርዎ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ወሀሎ ህየ አሐዱ ብእሲ ዘሠላሳ ወሰመንቱ ክረምት እምዘ ደወየ።
ወኀሊፎሙ መጠነ ዕሥራ ወኀምስቱ ምዕራፍ አው ሠላሳ።
ተዐረቅ በፍኖት ወሠልጥ ዘትፈድዮ።
ወሠሐቅዎ።
ሕፃንሰ ኢሞተት አላ ትነውም ወሠሐቅዎ።
ወሠሐቅዎ እስመ አእመሩ ከመ ሞተት።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዘቦቱ ሠመርኩ።
ዘቦቱ ሠመርኩ ወሎቱ ስምዕዎ።
ወኪያከ ሠመርኩ።
አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወኪያከ ሠመርኩ።
ናሁ ቊልዔየ ዘኀረይኩ ፍቁርየ ዘሠምረቶ ነፍስየ።
አሐዱ ብእሲ ባዕል ዘሠምረ ሎቱ ተግባሩ ወደለዎ ብሔር።
እስመ ሠምረ አቡክሙ የሀብክሙ መንግሥቶ።
ወለእለሂ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት ብርሃን ሠረቀ 
ሎሙ።
ወሶበ ሠረቀ ፀሓይ መጽለወ ወየብሰ።
ወሶበ ሠረቀ ፀሓይ ይቤላ በበይናቲሆን።
ወሠረቀ ከመ ያርእዮሙ ብርሃኖ።
ወስብሐተ እግዚአብሔር ሠረቀ ላዕሌሆሙ።
ወውእተ ጊዜ ሠረጸ እስመ አልቦ ዕመቅ ለመሬቱ።
እምከመ ለምለመ አዕፁቂሁ ወሠረጸ ቈጽሉ።
ወሠረጸ ቈጽላ ይትዐወቅ ከመ አልጸቀ ማእረር።
እምከመ ርኢክምዋ ለበለስ ወለኵሉ ዕፀው ከመ ሠረጹ ተአምሩ ከመ 
አልጸቀ ማእረር።
ወሠሪቆ ፀሓይ አውዐዮ እስመ ኢኮነ ዕሙቀ መሬቱ።
ወሠሪቦ ብኂአ እግዚእ ኢየሱስ ይቤ ተፈጸመ ኵሉ።
ይፈኑ ሊተ ዘይበዝኁ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ሠራዊተ መላእክት።
ወአመ ርኢክሙ የዐግትዋ ሠራዊት ለኢየሩሳሌም አእምሩ ከመ በጽሐ 
ሙስናሃ።
ወትስዕሩ ቃለ እግዚአብሔር በእንተ ትእዛዝክሙ ዘሠራዕክሙ።

እመሂ ሠርክ ወእመሂ መንፈቀ ሌሊት።
ወኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ ኢታቤይንኑ።
ወናሁ ሠርዌ ውስተ ዐይንከ።
ኦ መደልው አውፅእ ቅድመ ሠርዌ እምውስተ ዐይንከ።
ወአስተጋብኡ ላዕሌሁ ኵሎ ሠርዌ ሐራ።
ወኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ።
ወአንተሰ ኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ።
ኦ መደልው አውፅእ ቅድመ ሠርዌ እምዐይንከ።
ወበሕግነሰ ሠርዐ ሙሴ ከመ ትትወገር በእብን።
ለምንት ኢየሐውሩ አርዳኢከ በከመ ሠርዑ ረበናት።
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1 ሠቀ Luke10:13
1 ሠቅ Matt11:21
44 ሠናየ Matt03:8

Matt03:10
Matt05:16
Matt05:44
Matt07:11
Matt07:11
Matt07:17
Matt07:18
Matt07:19
Matt12:33
Matt12:33
Matt12:34
Matt13:24
Matt13:27
Matt13:37

Matt13:45

Matt15:7
Matt15:26
Matt26:10
MK04:26
MK07:6
MK07:27
MK12:29
MK12:33
MK12:39
MK14:6
Luke03:9
Luke06:26
Luke06:27
Luke06:38
Luke06:43
Luke07:43
Luke10:28
Luke10:42 ወማርያምሰ ኀርየት መክፈልተ ሠናየ ዘኢየሀይድዋ።
Luke11:13
Luke11:13
Luke18:18
Luke20:39

ሠቀ እምለብሱ ወውስተ ሐመድ እምነበሩ ወእምነስሑ።
ዘተገብረ በውስቴትክን በሠቅ ወበሐመድ እምነስሓ።
ግበሩኬ እንከ ፍሬ ሠናየ ዘይደልወክሙ ለንስሓ።
ኵሉኬ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ ወውስተ እሳት ይወድይዎ።
ከመ ይርአዩ ምግባሪክሙ ሠናየ።
ሠናየ ግበሩ ለእለ ይጸልኡክሙ።
ተአምሩ ሠናየ ሀብተ ውሂበ ለውሉድክሙ።
ይሁብ ሠናየ ለእለ ይስእልዎ።
ከማሁኬ ኵሉ ዕፅ ሠናይ ፍሬ ሠናየ ይፈሪ።
ወኢ ዕፅ እኩይ ፍሬ ሠናየ ፈርየ።
ኵሉ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ።
እመ አኮ ግበሩ ዕፀ ሠናየ።
ወፍሬሁኒ ሠናየ ወእመ አኮ ግበሩ ዕፀ እኩየ ወፍሬሁኒ እኩየ።
ኦ ትውልደ አራዊተ ምድር በእፎ ትክሉ ሠናየ ተናግሮ።
ትመስል መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ዘዘርዐ ሠናየ ዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
እግዚኦ አኮሁ ሠናየ ዘርዐ ዘራዕከ ውስተ ገራህትከ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘይዘርዕሰ ሠናየ ዘርዐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው 
ውእቱ።
ወካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ሠያጤ ዘየኀሥሥ ባሕርየ 
ሠናየ።
ኦ መደልዋን ሠናየ ተነበየ ኢሳይያስ ላዕሌክሙ እንዘ ይብል።
ኢኮነ ሠናየ ነሢአ ኅብስተ ውሉድ ወውሂብ ለከለባት።
ሠናየ ግብረ ገብረት ላዕሌየ።
ከመ ብእሲ ዘዘርዐ ሠናየ ዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
ኦ መደልዋን ሠናየ ተነበየ ኢሳይያስ ላዕሌክሙ እንዘ ይብል።
እስመ ኢኮነ ሠናየ ነሢአ ኅብስተ ውሉድ ወውሂብ ለከለባት።
ወሶበ ርእየ ከመ ሠናየ ተሠጥዎሙ ተስእሎ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ውእቱ ጸሓፊ ሠናየ ትቤ ሊቅ።
ወኵሉ ሕዝብ ሠናየ ያጸምእዎ ወይቤሎሙ።
ሠናየ ግብረ ገብረት ላዕሌየ።
ወኵሉ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ።
አሌ ለክሙ ሶበ ሠናየ ይብል ሰብእ ላዕሌክሙ ወይዌድሱክሙ።
አፍቅሩ ጸላእተክሙ ወግበሩ ሠናየ ለእለ ይፃረሩክሙ።
ሀቡ ወይትወሀበክሙ መስፈርተ ሠናየ።
ወአልቦ ዕፅ እኩይ ዘይፈሪ ፍሬ ሠናየ።
ወይቤሎ ሠናየ ፈታሕከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሠናየ ተሰጠውከ።

ተአምሩ ሠናየ ሀብተ ውሂበ ለውሉድክሙ።
ይሁብ ሠናየ ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ለእለ ይስእልዎ።
ምንተ ሠናየ ገቢርየ እረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወአውሥኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወይቤሉ ሊቅ ሠናየ ትቤ።
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44 ሠናየ

John04:17
John05:29
John08:48
John10:32
John13:13
John18:23

1 ሠናያት Matt19:16
1 ሠናያነ Matt23:27
17 ሠናይ Matt07:17

Matt07:18
Matt11:30
Matt12:12
Matt12:35
Matt13:38
Matt17:4
MK03:4
MK07:37
MK09:47
Luke06:10
Luke06:43
Luke06:45
Luke08:15
Luke14:33
Luke21:5

John10:33
8 ሠናይት Matt12:35

Matt13:8
Matt13:23
MK04:8
MK04:20
Luke06:45
Luke08:8
Luke08:15

1 ሠናዮ Matt13:48
1 ሠወሮ John01:14
1 ሠየጣ Matt10:29
1 ሠያጤ Matt13:45

4 ሠገራተ Matt27:65
MK15:16

ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ሠናየ ትቤሊ አልብየ ምት።
ወይወፅኡ እለ ሠናየ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ዘለሕይወት።
አኮኑ ሠናየ ንቤለከ ከመ ሳምራዊ አንተ ወጋኔን ብከ።
ብዙኀ ግብረ ሠናየ አርአይኩክሙ ዘእምኀበ አቡየ።
ወሠናየ ትብሉ እስመ ከማሁ አነ።
ወእመሰ ሠናየ ነበብኩ ለምንት ትዘብጠኒ።
ሊቅ ኄር ምንተ እግበር እምሠናያት ከመ እረስ ሕይወተ ዘለዓለም።
እለ እንተ አፍኣሆሙ ያስተርእዩ ሠናያነ።
ከማሁኬ ኵሉ ዕፅ ሠናይ ፍሬ ሠናየ ይፈሪ።
ኢይክል ዕፅ ሠናይ ፍሬ እኩየ ፈርየ።
እስመ አርዑትየኒ ሠናይ ወጾርየኒ ቀሊል ውእቱ።
ይከውንኬ በሰንበት ገቢረ ሠናይ።
ኄር ብእሲ እምሠናይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለሠናይት።
ወሠናይኒ ዘርዕ ውሉደ መንግሥት እሙንቱ።
እግዚኦ ሠናይ ውእቱ ለነ ሀልዎ ዝየ።
ወይቤሎሙ ይከውንኑ በሰንበት ገቢረ ሠናይ አው ገቢረ እኩይ።
ሚ ሠናይ ኵሎ ዘገብረ ዝንቱ ብእሲ።
ሠናይ ውእቱ ጼወ ወእመሰ ጼው ለስሐ።
ገቢረ ሠናይኑ አው ገቢረ እከይ።
አልቦ ዕፅ ሠናይ ዘይፈሪ ፍሬ እኩየ።
ኄር ብእሲ እምሠናይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለሠናይት።
እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ በሠናይ ልብ።
ሠናይ ውእቱ ጼው።
ወቦ እለ ይቤልዎ በእንተ ቤተ መቅደስ ሠናይ እበኒሁ ወስርግው 
ንድቁ።
በእንተ ሠናይሰ ግብርከ ኢንዌግረከ ወባሕቱ በበይነ ፅርፈትከ።
ኄር ብእሲ እምሠናይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለሠናይት።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወዘሰ ተዘርዐ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ምድር ሠናይት።
ኄር ብእሲ እምሠናይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለሠናይት።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወዘሰ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወነቢሮሙ አረዩ ሠናዮ ወወደዩ ውስተ ሙዳዮሙ።
ወውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሠወሮ እምኔነ።
አኮኑ ክልኤቲ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
ወካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ሠያጤ ዘየኀሥሥ ባሕርየ 
ሠናየ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥኡ ሠገራተ።
ወጸውዑ ኵሎ ሠገራተ ሰጲራ።
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4 ሠገራተ

John18:3

John18:12
4 ሠገራት Matt27:66

Matt28:11
Matt28:12
Matt28:15

1 ሢጡ Luke12:32
3 ሢጥ Matt19:21

MK10:21
Luke18:22

1 ሣሀለነ Matt09:27
1 ሣሀሎሙ Matt09:36
1 ሣህለ Luke10:12
2 ሣህሉ Luke01:50

Luke01:78
1 ሣህል John05:2
1 ሣህልኪ Luke19:44

3 ሣህሎ Luke01:54
Luke01:58
Luke01:72

2 ሣልሰ Luke20:12
John21:17

6 ሣልሱ Matt22:26
MK12:22
Luke14:20
Luke19:20
Luke20:30
John21:14

1 ሣልሱኒ Luke09:61
1 ሣልሳየ MK12:5
3 ሣልስ Matt26:44

MK14:41
Luke23:22

2 ሣልስተ MK08:31
Luke13:33

1 ሣልስታ Luke02:46
13 ሣልስት Matt16:21

Matt17:22
Matt20:19
Matt26:61

ወነሥኦሙ ይሁዳ ለሠገራተ ሰጲራ እምኀበ ሊቃነ ካህናት 
ወፈሪሳውያን።
ወአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ሠገራተ ሰጲራ።
ወኀተምዋ ለይእቲ እብን ምስለ ሠገራት።
ወኀሊፎን እማንቱ አተዉ ሠገራት ሀገረ።
ወወሀብዎሙ ብዙኀ ወርቀ ለሠገራት።
ወነሢኦሙ ሠገራት ውእተ ብሩረ ኀለፉ ወገብሩ በከመ መሀርዎሙ።
ሢጡ ንዋየክሙ ወሀቡ ምጽዋተ ለነዳያን።
እመሰ ትፈቅድ ፍጹመ ትኩን ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ።
ሑር ሢጥ ኵሎ ዘብከ ወሀብ ለነዳያን።
አሐቲ ተርፈተከ ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ ንዋየ።
ወይብሉ ተሣሀለነ ወልደ ዳዊት።
ወርእዮ ብዙኃነ ሰብአ አምሐርዎ ወተሣሀሎሙ።
ወትረክብ ሣህለ ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር በዕለተ ደይን።
ወሣህሉኒ ለትውልደ ትውልድ ለእለ ይፈርህዎ።
በሣህሉ ወበምሕረቱ ለአምላክነ ለዘሐወጸነ እምአርያም።
ወይብልዋ ስማ በዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ዘይእቲ ቤተ ሣህል።
ወኢየኀድጉ እብነ ዲበ እብን በውስቴትኪ እስመ ኢያእመርኪ መዋዕለ 
ሣህልኪ።
ወተወክፎ ለእስራኤል ቊልዔሁ ወተዘከረ ሣህሎ።
ከመ አዕበየ እግዚአብሔር ሣህሎ ላዕሌሃ ተፈሥሑ ላቲ።
ከመ ይግበር ሣህሎ ምስለ አበዊነ ወከመ ይዘከር ኪዳኖ ቅዱሰ።
ወካዕበ ፈነወ ሣልሰኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ፈቅዕዎ ወሰደድዎ።
ወይቤሎ ሣልሰ ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ።
ወከማሁ ካዕበ ካልኡኒ ወሣልሱሂ እስከ ሰብዐቲሆሙ።
ወሣልሱኒ ከማሁ።
ወሣልሱኒ ይቤሎ ብእሲተ አውሰብኩ።
ወመጽአ ሣልሱኒ ወይቤሎ እግዚኦ ነያ ምናንከ።
ወከማሁ አውሰባ ካልኡሂ ወሣልሱሂ ነሥኣ ከማሁ ወኢኀደጉ ውሉደ።
ወዝንቱ ሣልሱ እንዘ ያስተርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወይቤሎ ሣልሱኒ እትሉከኑ እግዚኦ።
ወፈነወ ሣልሳየኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ቀተልዎ።
ወኀደጎሙ ወሖረ ካዕበ በሣልስ።
ወመጽአ በሣልስ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ ምዕረ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ በሣልስ ምንተ እኩየ ገብረ።
ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስተ ዕለት።
ወባሕቱ ዮምሰ ወጌሠመ ሀለውኩ ወበሣልስተ ኣሐውር።
ወእምዝ በሣልስታ ረከብዎ በምኵራብ።
ወይትቀተል ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወይቀትልዎ ወአመ ሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወይሰቅልዎ ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወበሣልስት ዕለት አንሥኦቶ።
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13 ሣልስት

Matt27:63
MK09:31
MK10:34
Luke09:22
Luke12:38
Luke13:32
Luke18:33
Luke24:7
John02:1

1 ሣልሶሙ MK08:2
6 ሣሕተ Matt10:15

Matt11:22
Matt11:24

Matt26:16
MK06:11
Luke22:6

1 ሣረረ Luke06:48
1 ሣሪሮ Luke14:29
1 ሣቅየ Matt08:29
1 ሣእነ Matt10:10
2 ሣዕሣዐ Luke04:22

Luke20:26
2 ሣዕረ Matt06:30

MK04:28
1 ሣዕሩ John06:10
3 ሣዕር Matt14:18

MK06:39

John06:10
1 ሣየጡ Matt14:15
3 ሤመ Matt21:33

MK12:1
Luke20:9

1 ሤመኒ Luke12:14
1 ሤምኩኒ John15:16
1 ሤምኩክሙ John15:16
3 ሤጠ Matt13:44

Matt13:46
Matt27:6

3 ሤጡ Matt26:7

አመ ሕያወ ውእቱ አመ ሣልስት ዕለት እትነሣእ።
ወይቀትልዎ ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወይዌርቅዎ ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወእመኒ በካልእት ወእመኒ በሣልስት ሰዓተ ሌሊት።
ወጌሠመ ወበሣልስት እፌጽም።
ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወይሰቅልዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወአመ ሣልስት ዕለት ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ።
ያምሕሩኒ እሉ ሰብእ ሣልሶሙ ዮም።
አማን እብለክሙ ከመ ይረክባ ሣሕተ ምድረ ሰዶም ወገሞራ።
ወባሕቱ እብለክን ጢሮስ ወሲዶና ይረክባ ሣሕተ።
ወባሕቱ እብለኪ ከመ ምድረ ሰዶም ትረክብ ሣሕተ በዕለተ ደይን 
እምኔኪ።
ወእምይእቲ ዕለት ኮነ የኀሥሥ ሣሕተ ከመ ያግብኦ ሎሙ።
አማን እብለክሙ ከመ ይረክባ ሣሕተ ሰዶም ወገሞራ።
ወአስተኃለቁ ነገረ ወየኀሥሥ ሣሕተ ያግብኦ ሎሙ እንዘ አልቦ 
ሰብእ።
ወከረየ ወአዕመቀ ወሣረረ መሠረቶ ዲበ ኰኵሕ።
ከመ ሣሪሮ መሠረተ ለእመ ስእነ ፈጽሞ።
መጻእከኑ ዝየሂ ትስድደነ ወትሣቅየነ።
ወኢ አሣእነ ወኢ በትረ እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
ወእለ ሰምዕዎ ኵሎሙ አንከርዎ ሞገሰ ቃሉ ወሣዕሣዐ አፉሁ።
ወአንከሩ ሣዕሣዐ አፉሁ ወአውሥኦቶ ወአርመሙ።
ወናሁ ሣዕረ ገዳም ዘዮም ሀሎ።
ወውእቱሰ የአምር ከመ ባሕቲታ ምድር ትሁብ ፍሬሃ ቀዳማዌ ሣዕረ።
ወብዙኅ ሣዕሩ ለውእቱ መካን ወረፈቁ ዲበ ሣዕር ዕደዊሆሙ።
ወአዘዞሙ ለሰብእ ይርፍቁ ዲበ ሣዕር።
ወአዘዞሙ ለኵሎሙ ይርፍቁ በበ ምርፋቃቲሆሙ ዲበ ሐመልማል 
ሣዕር።
ወብዙኅ ሣዕሩ ለውእቱ መካን ወረፈቁ ዲበ ሣዕር ዕደዊሆሙ።
ወይሣየጡ ለርእሶሙ መብልዐ።
ወሤመ ሎቱ ዐቀብተ ወወሀቦሙ ወነገደ።
ወሤመ ሎቱ ገባረ ወዐቀብተ ወይን ወነገደ።
ብእሲ ተከለ ወይነ ወሤመ ሎቱ ዐቀብተ ለወይኑ።
አንተ ብእሲ መኑ ሤመኒ ከፋሌ ወመኰንነ ላዕሌክሙ።
አኮ አንትሙ ዘኀረይክሙኒ ወሤምኩኒ።
አላ አነ ኀረይኩክሙ ወሤምኩክሙ።
ወረኪቦ ብእሲ ኀብኣ ወእምፍሥሓሁ ሖረ ወሤጠ ኵሎ ዘቦ።
ሖረ ወሤጠ ኵሎ ዘቦ።
ኢይደልወነ ንደዮ ውስተ ቤተ መባእ እስመ ሤጠ ደም ውእቱ።
እንተ ባቲ ቢረሌ ዘምሉእ ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ ዘብዙኅ ሤጡ።
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3 ሤጡ
MK14:3
John12:3 ወማርያሰ ነሥአት ዕፍረተ ልጥረ ዘናርዱ ጵስጥቂስ ዘዕጹብ ሤጡ።

1 ሤጣ Matt13:46
1 ሤጥ John12:5
1 ሤጦ Matt27:9
8 ሥልሰ Matt26:34

Matt26:75
MK14:30
MK14:72
Luke22:34

Luke22:61
John13:38
John21:17

7 ሥልጣነ Matt09:8
Matt10:1
Matt15:31
Matt21:23
Luke10:19
John01:12

John05:27
1 ሥልጣኑ Luke22:53
3 ሥልጣን Matt10:28

Matt21:24
Matt21:27

1 ሥምረ Matt11:26
1 ሥምረተ John01:13
1 ሥምረቱ Luke02:14
1 ሥምረትከ Luke10:21
2 ሥምረቶ John07:17

John08:29
1 ሥረይ Luke23:34

1 ሥሩዐ John21:9

6 ሥራይ Matt09:12
MK02:17
MK05:26
Luke04:23
Luke05:31
Luke08:43

ዘናርዱ ቅድው ዘዕጹብ ሤጡ።

ወረኪቦ አሐተ ባሕርየ እንተ ብዙኅ ሤጣ።
ለምንት ኢሤጥዎ ለዝንቱ ዕፍረት።
ነሥኡ ሠላሳ ብሩረ ሤጦ ለክቡር ዘአክበርዎ ደቂቀ እስራኤል።
ከመ በዛቲ ሌሊት ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
ዘይቤሎ ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
አንተ ትክሕደኒ ዮም ሥልሰ በዛቲ ሌሊት።
ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ክልኤ ጊዜ ወበከየ።
ወይቤሎ እብለከ ኦ ጴጥሮስ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ሥልሰ 
ትክሕደኒ ከመ ዘኢተአምረኒ።
ሥልሰ ትክሕደኒ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ እስከ ሥልሰ ትክሕደኒ።
ወተከዘ ጴጥሮስ እስመ ይቤሎ ሥልሰ ታፈቅረኒኑ።
ዘወሀበ ዘከመ ዝ ሥልጣነ ለሰብእ።
ወወሀቦሙ ሥልጣነ ዲበ መናፍስት ርኩሳን።
ወሰብሕዎ ለአምላከ እስራኤል ዘወሀበ ዘከመ ዝ ሥልጣነ ለሰብእ።
ወመኑ ወሀበከ ዘንተ ሥልጣነ።
ወናሁ ወሀብኩክሙ ሥልጣነ ትኪዱ ዲበ አቃርብት።
ወለእለሰ ተወክፍዎ ወሀቦሙ ሥልጣነ ውሉደ እግዚአብሔር ይኩኑ 
ለእለ አምኑ በስሙ።
ወወሀቦ ሥልጣነ ከመ ይግበር ፍትሐ ወኵነኔ።
ወባሕቱ ዝንቱ ውእቱ ሰዓትክሙ ወሥልጣኑ ለመኰንነ ጽልመት።
ወባሕቱ ፍርህዎ ለዘቦ ሥልጣን።
በአይ ሥልጣን እገብር ዘንተ።
ወይቤሎሙ ውእቱኒ አነሂ ኢያየድዐክሙ በአይ ሥልጣን እገብር 
ዘንተ።
እወ አባ እስመ ከማሁ ኮነ ሥምረትከ በቅድሜከ።
እለ ኢኮኑ እምነ ዘሥጋ ወደም ወኢ እምሥምረተ ብእሲ ወብእሲት።
ወሰላም በምድር ለዕጓለ እመሕያው ሥምረቱ።
እወ አባ እስመ ከማሁ ኮነ ሥምረትከ በቅድሜከ።
ወዘሰ ይፈቅድ ይግበር ሥምረቶ።
እስመ አነ ሥምረቶ እገብር ዘልፈ።
ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ አባ ሥረይ ሎሙ እስመ በዘኢየአምሩ ይገብሩ።

ወወሪዶሙ ምድረ ረከቡ ፍሕመ ብቊጸ ወዓሣ ጥቡሰ ወኅብስተ 
ሥሩዐ።
ሕሙማን ይፈቅድዎ ለዐቃቤ ሥራይ ወአኮ ጥዑያን።
ሕሙማን ይፈቅድዎ ለዐቃቤ ሥራይ።
ወብዙኀ አሕመምዋ ብዙኃን ዐቀብተ ሥራይ።
ዐቃቤ ሥራይ ፈውስ ርእሰከ።
ሕሙማን ይፈቅድዎ ለዐቃቤ ሥራይ ወአኮ ጥዑያን።
ወአኅለቀት ኵሎ ንዋያ ለዐቀብተ ሥራይ ወአልቦ ዘክህለ ፈውሶታ።
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3 ሥርናየ Matt13:29

MK04:28
Luke16:7

4 ሥርናይ Matt13:25
Matt13:26
Matt13:36
John12:24

3 ሥርናዮ Matt03:12
Matt13:30
Luke03:17

1 ሥርወ Luke12:28
1 ሥርዋ MK11:20
6 ሥርው Matt13:6

Matt13:21
MK04:6
MK04:17
Luke08:6
Luke08:13

1 ሥርውኪ Luke17:6
2 ሥርዐተ Matt15:2

Matt19:10
2 ሥርዐታተ Matt15:9

MK07:7
3 ሥርዐት Matt26:28

MK14:24
Luke22:19

2 ሥርዐትክሙ Matt15:3

Matt15:6 ወሰዐርክሙ ቃሎ ለእግዚአብሔር በእንተ ሥርዐትክሙ።
1 ሥርዐቶሙ MK07:3
2 ሥዋዕ Matt09:13

Matt12:7
6 ሥዕርተ Matt05:36

Matt05:36

Matt10:30
Luke07:38
Luke12:7
Luke21:18

3 ሥዕርታ Luke07:44

ወይቤሎሙ አልቦ ከመ እንዘ ትጸሐይዩ ክርዳደ ኢትምሐዉ ምስሌሁ 
ሥርናየኒ።
ወእምዝ ሰብለ ወእምሰብሉ ይመልእ ፍጹመ ሥርናየ።
ወይቤሎ ምእት በመስፈርተ ቆሮስ ሥርናየ።
ወዘርዐ ክርዳደ ማእከለ ሥርናይ ወኀለፈ።
ወሶበ በቈለ ሥርናይ ወፈርየ ፍሬ።
ፈክር ለነ ምሳሌ ዘክርዳድ ወዘሥርናይ ወዘገራህት።
እመ ኢወድቀት ኅጠተ ሥርናይ ውስተ ምድር ወኢሞተት ባሕቲታ 
ትነብር።
ወያስተጋብእ ሥርናዮ ውስተ መዛግብቲሁ።
ወሥርናዮሰ አስተጋብኡ ውስተ መዛግብትየ።
ወያስተጋብእ ሥርናዮ ውስተ መዛግብቲሁ።
ወለእመ ኮነ ሥርወ ጽጌ ዘዮም ሀሎ።
ወበግብአቶሙ በነግህ ረከብዋ ለይእቲ በለስ ይብስት እምሥርዋ።
እስመ አልቦ ሥርው።
ወባሕቱ አልቦ ሥርው ላዕሌሁ ለጊዜሃ።
ወአልቦ ሥርው የብሰ።
ወአልቦሙ ሥርው ለጊዜሃ።
ወበቊሎ የብሰ በጊዜሃ እስመ አልቦ ሥርው።
ወባሕቱ ሥርው አልቦሙ ለሶቤሃ።
ተመልኂ እምሥርውኪ ወተተከሊ ውስተ ባሕር ትትኤዘዝ ለክሙ።
ለምንት ይትዐደዉ አርዳኢከ ሥርዐተ ረበናት ወትእዛዞሙ ለሊቃነ 
ካህናት።
እመሰ ከመ ዝ ውእቱ ሥርዐተ ብእሲ ወብእሲት ኢ ርቱዕ ያውስቡ።
ወከንቶ ያመልኩኒ እንዘ ይሜህሩ ትምህርተ ሥርዐታተ ሰብእ።
ወከንቶ ያመልኩኒ እንዘ ይሜህሩ ሥርዐታተ ትእዛዛተ ሰብእ።
ዝ ውእቱ ደምየ ዘሐዲስ ሥርዐት።
ወይቤሎሙ ዝ ውእቱ ደምየ ዘሐዲስ ሥርዐት።
ዝንቱ ጽዋዕ ዘሐዲስ ሥርዐት ደምየ ውእቱ።
ለምንት አንትሙኒ ትትዐደዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር በእንተ 
ሥርዐትክሙ።

እስመ የዐቅቡ ሥርዐቶሙ ለረበናት።
ሑሩ ወአእምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕተ።
ሶበሰ ተአምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕት።
ወኢ በርእስክሙ ኢትምሐሉ ወኢ በሥዕርተ ርእስክሙ።
እስመ ኢትክሉ አሐተ እምሥዕርተ ርእስክሙ ኢ አጻዕድዎ ወኢ 
አጽልሞ።
ወለክሙሰ ሥዕርተ ርእስክሙኒ ኵሉ ኍሉቅ ውእቱ።
ወትመዘምዝ በሥዕርተ ርእሳ።
ወለክሙሰ ሥዕርተ ርእስክሙኒ ኵሉ ኍሉቅ ውእቱ።
ወኢትትሀጐል አሐቲ እምሥዕርተ ርእስክሙ።
ወበሥዕርታ መዝመዘተኒ።
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3 ሥዕርታ
John11:2
John12:3

1 ሥዩም Luke02:34
1 ሥያጥ Matt11:16
21 ሥጋ Matt06:25

Matt10:28

Matt16:17
Matt19:5
Matt19:6
Matt24:22
Matt26:41
MK10:8
MK10:8
MK13:20
MK14:38
Luke03:22
Luke12:5

Luke12:23
John01:13
John01:14
John03:6
John03:6
John06:63
John08:15
John17:2

18 ሥጋሁ Matt27:58
Matt27:59
MK05:5
MK15:43
MK15:45
MK16:1
Luke23:52
Luke23:53
Luke23:55
Luke24:3
Luke24:23
John02:21
John06:52
John06:53

ወመዝመዘት እገሪሁ በሥዕርታ።
ወቀብዐቶ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወመዝመዘቶ በሥዕርታ።
ናሁ ዝንቱ ሕፃን ሥዩም ለድቀቶሙ።
ይመስሉ ደቂቀ እለ ይነብሩ ውስተ ምሥያጥ ወይጼውዑ ቢጾሙ።
አኮሁ ነፍስ ተዐጽብ እምሲሲት ወሥጋ የዐጽብ እምዐራዝ።
ወይክል እምድኅረ ቀተለ ነፍሰ ወሥጋ ኅቡረ አህጕሎ በውስተ ገሃነም።

እስመ ኢከሠተ ለከ ሥጋ ወደም አላ አቡየ ዘበሰማያት።
ወይተልዋ ለብእሲቱ ወይከውኑ ክልኤሆሙ አሐደ ሥጋ።
እንከሰኬ ኢኮኑ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ።
እምኢድኅነ መኑሂ ኵሉ ዘሥጋ።
እስመ መንፈስ ይፈቱ ወሥጋ ይደክም።
ወይከውኑ ክልኤሆሙ አሐደ ሥጋ።
ናሁኬ ኢኮኑ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ።
እምኢድኅነ ኵሉ ዘሥጋ።
እስመ መንፈስ ይፈቅድ ወሥጋ ይደክም።
በአምሳለ ሥጋ ርእየተ ርግብ ጸዐዳ።
ለዘእምድኅረ ቀተለ ብዉሕ ሎቱ ይደይ ነፍሰኒ ወሥጋኒ ውስተ ገሃነም።

ወሥጋ የዐጽብ እምዐራዝ።
እለ ኢኮኑ እምነ ዘሥጋ ወደም ወኢ እምሥምረተ ብእሲ ወብእሲት።
ወውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሠወሮ እምኔነ።
እስመ ዘተወልደ እምሥጋ ሥጋ ውእቱ።
እስመ ዘተወልደ እምሥጋ ሥጋ ውእቱ።
ወሥጋሰ አልቦ ዘይበቊዕ ወኢ ምንተኒ።
አንትሙሰ ሕገ ዘሥጋ ትኴንኑ።
በከመ አኰነንኮ ላዕለ ኵሉ ዘሥጋ ወነፍስ።
ወሖረ ኀበ ጲላጦስ ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወነሢኦ ዮሴፍ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ገነዞ በሰንዱናት ንጹሕ።
ወበውስተ አድባር ወይጌምድ ሥጋሁ በእብን።
ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአዘዘ ይጸግውዎ ለዮሴፍ ሥጋሁ።
ተሣየጣ አፈወ ከመ ይምጽኣ ወይቅብዓ ሥጋሁ።
ወሖረ ኀበ ጲላጦስ ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውረደ ሥጋሁ ወገነዞ በስንዱናት።
ወርእያ መቃብሮ ወዘከመ ተወድየ ሥጋሁ።
ወቦአ ወኢረከባ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወኢረከባ ሥጋሁ ወተሠውጣ ወነገራነ ከመ ርእያ ርእየተ መላእክት።
ወውእቱሰ በእንተ ቤተ ሥጋሁ ይቤሎሙ።
እፎ ይክል ዝንቱ የሀበነ ሥጋሁ ንብላዕ።
እመ ኢበላዕክሙ ሥጋሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢሰተይክሙ 
ደሞ።
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18 ሥጋሁ

John19:38
John19:38
John19:40
John20:12

1 ሥጋት John19:31
5 ሥጋከ Matt05:30

Matt06:22
Matt06:22
Matt06:22
Luke11:34

3 ሥጋክሙ Matt06:25
Matt10:28
Luke12:22

9 ሥጋየ Matt26:26
MK14:8
MK14:22
Luke22:18
John06:51
John06:54
John06:55
John06:56
John06:57

1 ሥጠት Luke05:36
13 ሦክ Matt13:7

Matt13:7
Matt13:22
Matt27:29
MK04:7
MK04:7
MK04:18
MK15:17
Luke08:7
Luke08:7
Luke08:14
John19:2
John19:5

2 ሦጠ MK14:3
Luke10:34

2 ሦጠት Matt26:7
Matt26:12

2 ረሐቁ Matt07:23

ከመ ይንሣእ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአብሖ ጲላጦስ ወሖረ ውእቱኒ ወነሥአ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወነሥኡ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ኀበ ነበረ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
እላንቱ ሥጋት ኢይቢታ ዲበ መሳቅሊሆን በእንተ ሰንበት።
እምኵሉ ሥጋከ ይትወደይ ውስተ እሳተ ገሃነም።
ማኅቶቱ ለሥጋከ ዐይንከ ውእቱ።
ኵሉ ሥጋከ ብሩሀ ይከውን።
ኵሉ ሥጋከ ጽልመተ ይከውን።
ማኅቶቱ ለሥጋከ ዐይንከ ውእቱ።
ወኢ ለሥጋክሙ ዘትለብሱ።
ወኢትፍርህዎሙ ለእለ ይቀትሉ ሥጋክሙ።
ኢተኀልዩ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ ወለሥጋክሙ ዘትለብሱ።
እንክሙ ብልዑ ዝ ውእቱ ሥጋየ።
ወዛቲኒ ዘባቲ ገብረት ወአቅደመት ወቀብዐተኒ ሥጋየ ለቀበርየ።
ንሥኡ ብልዑ ዝ ውእቱ ሥጋየ።
ዝንቱ ውእቱ ሥጋየ ዘይትወሀብ በእንቲኣክሙ ለቤዛ ብዙኃን።
ወዝኒ ኅብስት ዘአነ እሁቦ ሥጋየ ውእቱ በእንተ ሕይወት ዘለዓለም።
ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
እስመ ሥጋየኒ መብልዐ ጽድቅ ዘበአማነ ውእቱ።
ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ይሄሉ ምስሌየ።
ወዘበልዐ ሥጋየ የሐዩ በእንቲኣየ።
አልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ልብስ ውስተ ሥጠት ብሉይ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ሦክ።
ወበቊሎ ጠበቆ ሦክ ወኀነቆ።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ተዘርዐ ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ።
ወፀፈሩ ሐራ አክሊለ ዘሦክ ወአስተቀጸልዎ ዲበ ርእሱ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ሦክ።
ወሐነቆ ሦክ ወኢፈርየ።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ሦክ ተዘርዑ እለ ይሰምዕዎ ለቃል።
ወአልበስዎ ሜላተ ወፀፈሩ አክሊለ ዘሦክ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ሦክ።
ወበቊሎ ጠበቆ ሦክ።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ወድቀ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ።
ወጸፈሩ ሐራ አክሊለ ዘሦክ።
እንዘ ይትቄጸል አክሊለ ዘሦክ ወይለብስ ሜላተ።
ወአኮሰቶ ወሦጠት ዲበ ርእሱ።
ወቀርበ ኀቤሁ ወሦጠ ወይነ ወቅብዐ ውስተ ቊሰሊሁ።
ወሦጠት ዲበ ርእሱ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይረፍቅ።
ወዘንተሰ ዕፍረተ ዘሦጠት ዲበ ርእስየ ለቀበርየ ገብረት።
ረሐቁ እምኔየ ኵልክሙ እለ ትገብሩ ዐመፃ።
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2 ረሐቁ
Luke13:27

3 ረሐኑ Matt21:7
MK11:7
Luke19:35

1 ረሓብ Matt07:13
2 ረሰየ John04:46

John19:7
1 ረሰየኒ Luke01:25 ከመ ዝኑ ረሰየኒ ሊተ እግዚአብሔር አመ ሐውጾ ሐወጸኒ።
2 ረሰያ Matt05:32

Matt19:9
1 ረሰይከነ Luke02:48
1 ረሰይከኒ Luke18:11
3 ረሰይክምዎ Matt21:13

MK11:17
Luke19:46

1 ረሰይዎ John19:23
3 ረሰይዎሙ Matt21:36

Luke06:23
Luke06:26

1 ረሰዮሙ MK03:14
3 ረሲ Matt20:21

Luke14:18
Luke14:19

4 ረስሐ Matt05:21
Matt05:22

Matt05:22
Matt05:22

2 ረስዑ Matt16:5
MK08:14

2 ረስየኒ Luke15:19
Luke15:21

2 ረበናተ Matt27:1
Luke07:3

13 ረበናት Matt15:2

Matt16:21
Matt27:20
MK07:3
MK07:5
MK08:31

ረሐቁ እምኔየ ኵልክሙ ገበርተ ዐመፃ።
ወረሐኑ አልባሲሆሙ ላዕሌሆን።
ወረሐኑ ላዕሌሁ አልባሲሆሙ ወአጽዐንዎ።
ወረሐኑ አልባሲሆሙ ዲበ ዕዋል ወአጽዐንዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ዲቤሁ።

እስመ ረሓብ አንቀጽ ወስፍሕት ፍኖት።
ኀበ ረሰየ ማየ ወይነ።
እስመ ወልደ እግዚአብሔር ረሰየ ርእሶ።

ለሊሁ ረሰያ ዘማ።
ለሊሁ ረሰያ ዘማ።
ወልድየ ለምንት ከመ ዝ ረሰይከነ።
ዘኢረሰይከኒ ከመ ባዕዳን ሰብእ ኀያድያን ወዐማፅያን።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወረሰይዎ አርባዕተ ክፍለ ለለ አሐዱ እምሐራ።
ወኪያሆሙኒ ከማሆሙ ረሰይዎሙ።
እስመ ከማሁ ረሰይዎሙ ለነቢያት ቀደምት አበዊሆሙ።
እስመ ከማሁ ረሰይዎሙ ለነቢያተ ሐሰት አበዊሆሙ።
ወረሰዮሙ ከመ የሀልዉ ምስሌሁ ወፈነዎሙ ይስብኩ።
ወትቤሎ ረሲ ሊተ ከመ ይንበሩ እሉ ደቂቅየ ክልኤሆሙ።
ወበሎ ረሲ ሊተ ከመ ዘኢአበይኩ።
ወበሎ ረሲ ሊተ ከመ ዘመጻእኩ ወኢአበይኩ።
ወዘሰ ቀተለ ነፍሰ ረስሐ ውእቱ ለኵነኔ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘያምዕዕ እኅዋሁ በከንቱ ረስሐ ውእቱ 
ለኵነኔ።
ወዘሂ ይቤሎ ለእኁሁ ሕሡር ዘፀርቅ ረስሐ ወይትኴነን በዐውድ።
ወዘሰ ይቤሎ አብድ ረስሐ ውእቱ ወይትኴነን በእሳተ ገሃነም።
ወበጺሖሙ አርዳኢሁ ማዕዶተ ረስዑ ነሢአ ኅብስት።
ወረስዑ ነሢአ ኅብስት።
አላ ረስየኒ ከመ አሐዱ እምአግብርቲከ።
አላ ረስየኒ ከመ አሐዱ እምአግብርቲከ።
ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወረበናተ ሕዝብ።
ለአከ ኀቤሁ ረበናተ አይሁድ ያስተብቊዕዎ።
ለምንት ይትዐደዉ አርዳኢከ ሥርዐተ ረበናት ወትእዛዞሙ ለሊቃነ 
ካህናት።
ወብዙኀ ያሐምምዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወሊቃነ ካህናትሰ ወረበናት ኄጥዎሙ ለሕዝብ ወኦሆ አበልዎሙ።
እስመ የዐቅቡ ሥርዐቶሙ ለረበናት።
ለምንት ኢየሐውሩ አርዳኢከ በከመ ሠርዑ ረበናት።
ብዙኀ ያሐምምዎ ወያመክርዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
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13 ረበናት

MK11:27
MK14:43
MK14:53
MK15:1
Luke09:22
Luke20:1
Luke22:52

2 ረቡኒ MK10:51
John20:16

2 ረቡዐ John11:17
John11:39

12 ረቢ Matt26:25
Matt26:49
MK09:5
MK14:45
John01:39
John01:50

John03:2

John03:26

John04:31
John06:25
John09:2
John11:8

1 ረባሑ Luke19:23
2 ረባሕከ Matt15:5

MK07:11
4 ረባሕኩ Matt25:20

Matt25:22
Luke19:16
Luke19:18

1 ረባሕኮ Matt18:15
4 ረብሐ Matt16:26

Matt25:16
Matt25:17

MK08:36
1 ረብኀ Luke09:25
1 ረትዐት Luke13:12

መጽኡ ኀቤሁ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
እምኀበ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወሶበ ጸብሐ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወረበናት።
ወያመክርዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ቆሙ ላዕሌሁ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
የአኀዝዎ ሊቃነ ካህናት ወመገብተ ምኵራብ ወረበናት።
ወይቤሎ ውእቱ ዕዉር ረቡኒ ከመ እርአይ።
ወተመይጠት ወትቤሎ በነገረ ዕብራይስጥ ረቡኒ።
ወበጺሖ ህየ ረከቦ በዘወድአ ረቡዐ መዋዕለ እምዘተቀብረ።
እግዚእየ ወድአ ጼአ እስመ ረቡዐ ኮነ ዮም እምዘተቀብረ።
አነኑ እንጋ ረቢ።
ወሰዐሞ ወይቤሎ በሓ ረቢ።
ረቢ ይኄይሰነ ንንበር ዝየ ወንግበር ሠለስተ ማኅደረ።
ወሶቤሃ መጽአ ኀቤሁ ወይቤሎ ረቢ ወሰዐሞ።
ወይቤልዎ ረቢ ዘበትርጓሜሁ ሊቅ ብሂል አይቴ ተኀድር።
ረቢ አማን አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ወንጉሠ እስራኤል 
አንተ።
ረቢ ነአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር መጻእከ ከመ ትኩን 
መምህረ።
ወሖሩ ኀበ ዮሐንስ ወይቤልዎ ረቢ ዝኩ ዘምስሌከ ሀሎ በማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ወእምዝ ይቤልዎ አርዳኢሁ ረቢ ብላዕ እክለ።
ረቢ ማእዜ መጻእከ ወበጻሕከ ዝየ።
ረቢ በኀጢአተ መኑ ተወልደ ዝንቱ ዕዉር።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ረቢ አኮኑ ይእዜ የኀሥሡ አይሁድ ይውግሩከ።
ወለሊየ አነ አቲውየ እምአስተገበርክዎ ምስለ ረባሑ።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ ወለእሙ ሀብተ ቊርባን ዘረባሕከ 
እምኔየ።
ቊርባን ዘረባሕከ እምኔየ ብሂል።
ወናሁ ኀምስ መካልየ እለ ረባሕኩ ዲቤሆን።
ወናሁ ክልኤተ ካልኣተ መካልየ እለ ረባሕኩ ዲቤሆን።
ወዐሠርተ ምናናተ ረባሕኩ።
ወኀምስተ ምናናተ ረባሕኩ።
ወእመ ሰምዐከ ረባሕኮ ለእኁከ።
ወምንተ ይበቁዖ ለሰብእ ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብሐ ወነፍሶ ሀጕለ።
ወረብሐ ካልኣተ ኀምስተ መካልየ።
ወከማሁ ዘሂ ክልኤተ መካልየ ነሥአ ረብሐ ካልኣተ ክልኤተ መካልየ።

ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብሐ ወነፍሶ ሀጕለ።
ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብኀ ወነፍሶ ሀጕለ።
ወረትዐት ሶቤሃ ወአእኰተቶ ለእግዚአብሔር።
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3 ረትዐኒ Matt20:4
Matt20:7
Luke01:3

6 ረኀብ Matt24:7
MK13:8
Luke04:25
Luke15:14
Luke15:17
Luke21:11

17 ረከበ Matt09:9
Matt18:28
Matt20:6
Matt21:19
Matt22:11
MK09:13
MK11:13
Luke04:17
Luke07:12
Luke09:32
Luke11:24
Luke13:6
Luke13:7
Luke19:2
John02:14
John12:14
John20:6

2 ረከበታ MK07:30
Luke15:9

2 ረከበት Luke01:36
John20:1

1 ረከበቶሙ Luke13:2
1 ረከበነ Luke23:41
7 ረከቡ Matt22:10

Matt27:32
MK11:4
MK14:16
Luke19:32
Luke22:12
John21:9

6 ረከባ Matt08:14
Matt10:39

ተቀነዩ ወዘረትዐኒ እሁበክሙ።
ተቀነዩ ወዘረትዐኒ እሁበክሙ።
ወረትዐኒ ሊተኒ እትልዎ እምጥንቱ።
ወይመጽእ ረኀብ ወብድብድ ወድልቅልቅ ወሀከክ በበ ብሔሩ።
ወይመጽእ ረኀብ ወዝንቱ ቀዳሚሁ ለጻዕር።
እስከ ኮነ ረኀብ ዐቢይ ውስተ ኵሉ ምድር።
ወአኅሊቆ ኵሎ ንዋዮ መጽአ ረኀብ ዐቢይ ውስተ ውእቱ ብሔር።
ወአንሰ እመውት በረኀብ በዝየ።
ወይመጽእ ዐቢይ ድልቅልቅ ወረኀብ በበ ብሔሩ።
ወኀሊፎ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ረከበ ብእሴ።
ወወፂኦ ውእቱ ገብር ረከበ አሐደ ገብረ እምነ አብያጺሁ።
ወፂኦ ረከበ ካልኣነ ፅሩዓነ እንዘ ይቀውሙ።
ወአልቦ ዘረከበ ውስቴታ ዘእንበለ ቈጽል ባሕቲቱ።
ረከበ በህየ ብእሴ ዘኢለብሰ ልብሰ መርዓ።
ወበጽሐ ኀበ አርዳኢሁ ወረከበ ብዙኀ ሰብአ ኀቤሆሙ።
ወበጺሖ ኀቤሃ አልቦ ዘረከበ ዘእንበለ ቈጽል ባሕቲቱ።
ወከሢቶ መጽሐፈ ረከበ መካነ ኀበ ይብል።
ረከበ ቀበረ ፅዉረ ዘወልደ ብእሲት መበለት።
ወፀአቶሂ ረከበ ጴጥሮስሃ ወእለ ምስሌሁ።
ወየኀሥሥ ምንባረ ኀበ የዐርፍ ወእምከመ ኢረከበ ይብል።
ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬሃ ወኢረከበ።
ወሶበ ኢረከበ ይቤሎ ለዐቃቤ ወይን።
ወናሁ ረከበ ብእሴ ዘስሙ ዘኬዎስ።
ወረከበ በምኵራብ እለ ይሠይጡ አልሕምተ ወአባግዐ ወአርጋበ።
ወረከበ እግዚእ ኢየሱስ ዕዋለ አድግ ወተጽዕነ ዲቤሃ።
ወረከበ መዋጥሐ ንቡረ ውስተ አሐዱ ገጽ።
ወሖረት ወአተወት ቤታ ወረከበታ ለወለታ ልብስታ።
ወእምከመ ረከበታ ትጼውዕ አዕርክቲሃ ወጎራ ወትብሎን።
ፀንሰት ወረከበት ወልደ በልህቃቲሃ ወበርስዐቲሃ።
ወረከበት እብነ እቱተ እምአፈ መቃብር።
እስመ ዛቲ ሕማም ረከበቶሙ።
ወለነሰ ዘበርቱዕ ረከበነ ዘይደልወነ በከመ ምግባሪነ ተፈደይነ።
አስተጋብኡ ኵሎ ዘረከቡ እኩያነ ወኄራነ።
ወእንዘ ይወፅኡ ረከቡ ብእሴ ቀሬናዌ ዘስሙ ስምዖን።
ወሖሩ ወረከቡ ዕዋለ እሱረ ኀበ አንቀጽ ውስተ ፍኖት ወፈትሕዎ።
ወሖሩ አርዳኢሁ ሀገረ ወረከቡ በከመ ይቤሎሙ።
ወሐዊሮሙ እለ ተፈነዉ ረከቡ በከመ ይቤሎሙ።
ወሐዊሮሙ ረከቡ በከመ ይቤሎሙ ወአስተዳለዉ ፍሥሐ።
ወወሪዶሙ ምድረ ረከቡ ፍሕመ ብቊጸ ወዓሣ ጥቡሰ ወኅብስተ 
ሥሩዐ።
ረከባ ለሐማተ ጴጥሮስ እንዘ ትሰክብ ወትፈፅን።
ዘረከባ ለነፍሱ ለይግድፋ።
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6 ረከባ

MK16:5

Luke15:5
Luke24:3
Luke24:23

1 ረከባሃ Luke24:2
1 ረከብነ John21:6
3 ረከብናሁ Luke23:2

John01:42
John01:46

1 ረከብናሃ John08:4
11 ረከብኩ Matt08:10

Luke07:9
Luke13:7
Luke15:6
Luke15:9
Luke23:4
Luke23:14

Luke23:22

John18:38
John19:4
John19:6

1 ረከብኪ Luke01:30

1 ረከብክሙ Matt22:9
1 ረከብክምዎ Matt02:8

1 ረከብዋ MK11:20
10 ረከብዎ Matt02:11 ወበዊኦሙ ውስተ ቤት ረከብዎ ለሕፃን ምስለ ማርያም እሙ።

MK01:37
MK05:15
Luke02:44
Luke02:45
Luke02:46
Luke07:10
Luke08:35
Luke10:30
John06:25

1 ረከብዎሙ Luke02:16 ወሖሩ ፍጡነ ወረከብዎሙ ለማርያም ወለዮሴፍ።

ወበዊኦን ውስተ መቃብር ረከባ አሐደ ወሬዛ እንዘ ይነብር መንገለ 
የማን።
ወእምከመ ረከባ ይጸውራ ዲበ መትከፍቱ እንዘ ይትፌሣሕ።
ወቦአ ወኢረከባ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወኢረከባ ሥጋሁ ወተሠውጣ ወነገራነ ከመ ርእያ ርእየተ መላእክት።
ወረከባሃ ለይእቲ እብን ኀበ አንኰርኰረት እምነ መቃብር።
ወአልቦ ዘረከብነ ወኢ ምንተኒ።
ወአኀዙ ያስተዋድይዎ ወይቤሉ ረከብናሁ ለዝንቱ እንዘ ያዐልዎሙ 
ለሕዝብነ።
ረከብናሁ ለማስያስ ዘበትርጓሜሁ ይብልዎ ክርስቶስ።
ረከብናሁ ለኢየሱስ ወልደ ዮሴፍ ዘእምናዝሬት።
ወይቤልዎ ኦ ሊቅ ረከብናሃ ለዛቲ ብእሲት እንዘ ትኤብስ በዝሙት።
አማን እብለክሙ ኢረከብኩ ከመ ዝ ዘየአምን በውስተ ኵሉ 
እስራኤል።
ኢረከብኩ ዘከመ ዝ ዘይትአመን በውስተ እስራኤል።
ወኢረከብኩ ግዝማ እንከሰ ከመ ኢታፅርእ ምድረነ።
ተፈሥሑ ሊተ እስመ ረከብኩ በግዕትየ እንተ ተገድፈተኒ።
ተፈሥሓ ሊተ እስመ ረከብኩ ገመስየ እንተ ተገድፈተኒ።
አልቦ ዘረከብኩ አበሳ ላዕለ ዝንቱ ብእሲ።
ወአልቦ ዘረከብኩ ሎቱ ጌጋየ ለዝንቱ ብእሲ እምዘአንትሙ 
አስተዋደይክምዎ።
ናሁ አልቦ ዘረከብኩ በላዕሌሁ በዘይመውት እቅሥፎኬ እንከሰ 
ወአሕይዎ።
አንሰ አልቦ ዘረከብኩ ጌጋየ ላዕሌሁ ወኢ አሐተኒ።
ከመ ታእምሩ ከመ አልቦ ዘረከብኩ ላዕሌሁ ጌጋየ ወኢ አሐተኒ።
አንሰ ኢረከብኩ ላዕሌሁ ጌጋየ።
ወይቤላ መልአክ ኢትፍርሂ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ 
እግዚአብሔር።
ወኵሎ ዘረከብክሙ ጸውዑ ውስተ ከብካብ።
ወእምከመ ረከብክምዎ ግብኡ ኀቤየ ወዜንዉኒ ከመ እምጻእ አነሂ 
ወእስግድ ሎቱ።
ወበግብአቶሙ በነግህ ረከብዋ ለይእቲ በለስ ይብስት እምሥርዋ።

ወሶበ ረከብዎ ይቤልዎ እንጋ ኵሉ ሕዝብ የኀሥሡከ።
ወመጽኡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወረከብዎ ለዘጋኔን አኀዞ።
ወኀበ እለ የአምርዎ ወኢረከብዎ።
ወሶበ ኢረከብዎ ተሠውጡ ኢየሩሳሌም እንዘ የኀሥሥዎ።
ወእምዝ በሣልስታ ረከብዎ በምኵራብ።
ወአቲዎሙ እለ ተፈነዉ ረከብዎ ለገብሩ በዘሐይወ።
ወረከብዎ ለውእቱ ብእሲ ዘወፅኡ እምኔሁ አጋንንት።
ረከብዎ ፈያት ወዘበጥዎ ወፈቅዕዎ ወአቊሰልዎ ወሰለብዎ።
ወሶበ ረከብዎ በማዕዶተ ባሕር ይቤልዎ።
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11 ረከቦ Matt08:13
Matt18:13
MK09:17
Luke10:32
Luke10:33
Luke15:27
John01:44
John01:46
John05:14
John09:35
John11:17

9 ረከቦሙ Matt26:40
Matt26:43
MK01:16
MK01:19 ረከቦሙ ለያዕቆብ ወለዮሐንስ እኁሁ ደቂቀ ዘብዴዎስ።
MK05:38
MK14:37
MK14:40
Luke12:38
Luke22:45

1 ረከኮ John19:24
1 ረኪበ John01:42
2 ረኪቦ Matt13:44

Matt13:46
2 ረኪቦቶ Luke08:19

John07:35
3 ረክባ Matt10:15

Matt10:39
Matt11:22

1 ረክብ Matt11:24

1 ረኵስ Matt12:5
1 ረዊጾን MK16:4
1 ረውጹ John20:4
1 ረዐዩ Matt08:30
3 ረዐይ John21:15

John21:16
John21:17

3 ረዓድ Matt28:8

MK16:8
Luke01:12

ወገቢኦ መስፍን ውስተ ቤቱ ረከቦ ለቊልዔሁ ሐይዎ።
ወእምከመ ረከቦ አማን እብለክሙ።
ወኀበ ረከቦ ይነፅኆ ወያስተራግፆ ወያሤውኖ።
ወከማሁ ሌዋዊሂ ረከቦ በውእቱ መካን።
ወረከቦ አሐዱ ሳምራዊ እንዘ የሐውር ይእተ ፍኖተ ወርእዮ ወምሕሮ።
እስመ ረከቦ ሕያዎ።
ወረከቦ እግዚእ ኢየሱስ ለፊልጶስ ወይቤሎ ትልወኒ።
ወረከቦ ፊልጶስ ለናትናኤል ወይቤሎ።
ወእምዝ ረከቦ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ዘሐይወ።
ወረከቦ ወይቤሎ ተአምንሁ አንተ በወልድ እግዚአብሔር።
ወበጺሖ ህየ ረከቦ በዘወድአ ረቡዐ መዋዕለ እምዘተቀብረ።
ወሖረ ኀበ አርዳኢሁ ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ረከቦሙ ለስምዖን ወለእንድርያስ እኁሁ።

ወረከቦሙ እንዘ ይትሀወኩ ወይበክዩ ወየዐወይዉ ብዙኀ።
ወገቢኦ ረከቦሙ እንዘ ይነውሙ ወይቤሎ ለጴጥሮስ ስምዖን።
ወገቢኦ ካዕበ ረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ሶበ መጽአ ወረከቦሙ።
ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ እምሐዘን።
አላ ንትፋሰስ ለዘረከኮ ይርከቦ።
ወለሊሁ አቅደመ ውእቱ ረኪበ እኅዋሁ ስምዖንሃ ወይቤሎ።
ወረኪቦ ብእሲ ኀብኣ ወእምፍሥሓሁ ሖረ ወሤጠ ኵሎ ዘቦ።
ወረኪቦ አሐተ ባሕርየ እንተ ብዙኅ ሤጣ።
ወመጽኡ ኀቤሁ እሙ ወአኀዊሁ ወስእኑ ረኪቦቶ።
አይቴኑ ሀለዎ ለዝንቱ ይሑር ዘኢንክል ረኪቦቶ ንሕነ።
አማን እብለክሙ ከመ ይረክባ ሣሕተ ምድረ ሰዶም ወገሞራ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ይረክባ።
ወባሕቱ እብለክን ጢሮስ ወሲዶና ይረክባ ሣሕተ።
ወባሕቱ እብለኪ ከመ ምድረ ሰዶም ትረክብ ሣሕተ በዕለተ ደይን 
እምኔኪ።
ከመ ካህናት እለ ውስተ ቤተ መቅደስ ያረኵስዋ ለሰንበት።
ወረዊጾን ርእያሃ ለእብን ኀበ አንኰርኰረት።
ወእንዘ ይረውጹ ክልኤሆሙ ኅቡረ።
ይትረዐዩ ርሑቀ እምኔሆሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ረዐይኬ አባግዕየ።
ወይቤሎ ረዐይኬ መሐስእየ።
ወይቤሎ ረዐይኬ አባግዕትየ።
ወኀለፋ ፍጡነ እምኀበ መቃብር በፍርሀት ወበረዓድ ወበፍሥሓ 
ዐቢይ።
ወወፅኣ እምነ መቃብር ወጐያ እስመ አኀዞን ረዓድ ወድንጋፄ።
ፍርሀት ወረዓድ ወረደ ላዕሌሁ።
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1 ረዲ Matt11:23
1 ረዳእያነ Luke22:25
6 ረድ Matt27:40

MK15:30
Luke04:9
Luke07:4
Luke19:5
John04:49

2 ረድኡ John19:26

John19:27
1 ረድኤተ John18:3
18 ረድእ Matt10:24

Matt10:25
Matt10:42
Luke06:40
John13:25
John18:15

John18:15
John18:16
John19:27
John20:2
John20:3
John20:4
John20:8
John21:7
John21:20

John21:20

John21:23
John21:24

3 ረድእየ Luke14:26
Luke14:27
Luke14:32

2 ረድኦ John09:28
John19:38

1 ረገምካ MK11:21
1 ረገዞ John19:34
7 ረፈቀ Matt26:20

Luke07:36

ሀለወኪ እስከ ሲኦል ትረዲ እስመ ሶበሁ በሰዶም ዘተገብረ ኀይል።
ወዐበይቶሙ ይቀንይዎሙ ወለመኳንንቲሆሙ ረዳእያነ ይብልዎሙ።
ረድ እስኩ እመስቀልከ።
አድኅን ርእሰከ ወረድ እመስቀልከ።
ረድ ለሊከ ታሕተ እም ዝየ ወተወረው።
ፍጡነ ረድ እስመ ይደልዎ ትግበር ምስሌሁ ዘንተ።
ዘኬዎስ አፍጥን ወረድ እስመ ዮም ሀለወኒ አዐል ቤተከ።
እግዚኦ ረድ ፍጡነ ዘእንበለ ይሙት ወልድየ።
ወሶበ ርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእሙ ወለረድኡ ዘያፈቅር ይቀውሙ።

ወይቤሎ ለውእቱኒ ረድኡ ነያ እምከ።
ወነሥአ ረድኤተ ወዓልያኒሆሙ።
አልቦ ረድእ ዘየዐቢ እምሊቁ።
መጠኑ ለረድእ እምከመ ኮነ ከመ ሊቁ ወለገብርኒ ከመ እግዚኡ።
ባሕቲቶ በስመ ረድእየ።
አልቦ ረድእ ዘየዐቢ እምሊቁ።
ወሖረ ወረፈቀ ውእቱ ረድእ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምርሑቅ ስምዖን ጴጥሮስ ወካልእኒ 
ረድእ።
ወውእቱሰ ረድእ ልሙድ በኀበ ሊቀ ካህናት።
ወወፅአ ዝኩ ረድእ ዘልሙድ በኀበ ሊቀ ካህናት።
ወእምይእቲ ሰዓት ነሥኣ ውእቱ ረድእ ወአእተዋ ቤቶ።
ወኀበ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ወወፅኡ ጴጥሮስ ወዝኩ ካልእ ረድእ።
በደሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ በጺሖ ኀበ መቃብር።
ወእምዝ ቦአ ዝኩኒ ካልእ ረድእ ዘበደሮ በጺሐ ኀበ መቃብር።
ወይቤሎ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ወተመይጦ ጴጥሮስ ርእዮ ለዝኩ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይተልዎ።
ወውእቱ ረድእ ዘረፈቀ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይዴረሩ።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አኀው ከመ ውእቱ ረድእ ኢይመውት።
ወዝንቱ ውእቱ ረድእ ዘኮነ ሰማዕተ በእንተ ዝ።
ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
ወዘኢይትናከር ኵሎ ዘዚኣሁ ንዋየ ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
ወጸዐልዎ ወይቤልዎ አንተ ኩን ረድኦ ሎቱ።
ዘኮነ ረድኦ ለእግዚእ ኢየሱስ በኅቡእ በእንተ ፍርሀቶሙ ለአይሁድ።
ኦ ሊቅ ነያ እንታክቲ በለስ እንተ ረገምካ የብሰት።
አላ አሐዱ እምሐራ ረገዞ ገቦሁ ዘየማን በኲናት።
ወምሴተ ከዊኖ ረፈቀ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወቦአ ቤተ ፈሪሳዊ ወረፈቀ።
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7 ረፈቀ

Luke11:37
Luke22:13

John13:12
John13:25
John21:20

6 ረፈቁ Matt09:10
MK02:15

MK06:40
Luke05:29
Luke09:15
John06:10

1 ሩት Matt01:5
1 ራሄል Matt02:18
1 ራማ Matt02:18
1 ራባ John01:28

1 ራብዕ John04:35
2 ራብዕት Matt14:25

MK06:48
1 ራትዓ Matt14:10
1 ራትዕ Matt22:16
1 ራእዩ MK09:2
1 ራእይ MK16:12
1 ራእዮ John05:37
1 ራኬብ Matt01:5
3 ራዕየ Matt08:30

Matt08:31
Matt08:32

1 ራግው Luke03:35
1 ሬስ Luke03:27
1 ሬኢ John10:12
1 ሬእዩ Matt11:5
5 ርሑቀ Matt08:30

MK12:35
Luke15:13
Luke19:12
Luke20:9

1 ርሑቃነ John21:8

ወቦአ ወረፈቀ።
ወሶበ ኮነ ጊዜሁ ለድራር ረፈቀ እግዚእ ኢየሱስ ወዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ሐዋርያቲሁ ምስሌሁ።
ወሶበ ኀፀቦሙ እገሪሆሙ ነሥአ አልባሲሁ ወረፈቀ ካዕበ ምስሌሆሙ።
ወሖረ ወረፈቀ ውእቱ ረድእ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወውእቱ ረድእ ዘረፈቀ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይዴረሩ።
ወረፈቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ ወአርዳኢሁ።
ወብዙኃን ኃጥኣን ወመጸብሓን ረፈቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ 
ወአርዳኢሁ።
ወረፈቁ በበ ምርፋቃቲሆሙ በበ ምእት ወበበ ኀምሳ።
እለ ረፈቁ ምስሌሆሙ ወባዕዳንሂ ብዙኃን።
ወገብሩ ከማሁ ወረፈቁ ኵሎሙ።
ወብዙኅ ሣዕሩ ለውእቱ መካን ወረፈቁ ዲበ ሣዕር ዕደዊሆሙ።
ወቦኤዝኒ ወለደ ኢዮቤድሃ እምነ ሩት።
ራሄል እንዘ ትበኪ በእንተ ውሉዳ።
ቃል በራማ ተሰምዐ ብካይ ወገዓር ወሰቆቃው ወሕማም ብዙኅ።
ወከመ ዝ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ በኀበ ሀሎ 
ዮሐንስ ያጠምቅ።
አኮኑ አንትሙ እለ ትብሉ እስከ ራብዕ ወርኅ ማእረር።
ወበራብዕት ሰዓተ ሌሊት መጽአ ኀቤሆሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወበራብዕት ሰዓተ ሌሊት መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ኀቤሆሙ።
ወፈነወ ሶቤሃ መስተራትዓተ ሐራ።
ወይቤልዎ ሊቅ ነአምር ከመ ራትዕ አንተ።
ወአዕረጎሙ ደብረ ነዋኀ በባሕቲቶሙ ራእዩ።
ወእምዝ አስተርአዮሙ ለክልኤቱ እምኔሆሙ በካልእ ራእይ።
ወእምአመ ኮንክሙ ቃሎ ኢሰማዕክሙ ወራእዮሂ ኢርኢክሙ።
ወሰልሞንኒ ወለደ ቦኤዝሃ እምራኬብ።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ከመ ንባእ ዲበ መራዕየ አሕርው።
ወአብዱ ኵሉ መራዕየ አሕርው።
ወልደ ሴሩኅ ወልደ ራግው ወልደ ፋሌቅ።
ወልደ ዮናን ወልደ ሬስ ወልደ ዘሩባቤል።
ዘዚኣሁ ሶበ ይሬኢ ተኵላ እንዘ ይመጽእ ይጐይይ።
ዕዉራን ይሬእዩ ሐንካሳን የሐውሩ።
ይትረዐዩ ርሑቀ እምኔሆሙ።
ኢኮንከ ርሑቀ እመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወሖረ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወበህየ ዘረወ ወአማሰነ ኵሎ ንዋዮ።
ወይቤ አሐዱ ብእሲ ክቡር ሖረ ብሔረ ርሑቀ።
ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወጐንደየ 
አቲወ።
እስመ ኢኮኑ ርሑቃነ እምድር ዘእንበለ መጠነ ክልኤ ምእት በእመት።
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16 ርሑቅ Matt14:24
Matt26:58
Matt27:55
MK05:6
MK08:3
MK11:12
MK14:54
MK15:40
Luke14:31
Luke15:20
Luke16:23
Luke17:12
Luke18:13
Luke22:54
Luke23:49
John18:15

1 ርሕቅት Luke24:13

1 ርሡይ Matt11:8
2 ርሱየ MK14:15

Luke11:21
1 ርሱያን Luke07:25
1 ርሱይ Luke07:25
1 ርስቱ Matt21:38
2 ርስትየ Luke12:13

Luke15:12
2 ርስቶ MK12:7

Luke20:15
1 ርስዐቲሃ Luke01:36
5 ርቱዐ MK07:35

Luke03:5
Luke07:15
Luke13:10
Luke20:21

10 ርቱዕ Matt19:10
MK07:9
Luke07:42
Luke11:42
Luke13:16
Luke15:32
Luke23:41

ወርሑቅ እምሐይቅ መጠነ ዕሥራ ወኀምስቱ ምዕራፍ።
ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ እስከ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወሀለዋ ህየ ብዙኃት አንስት እለ ይሬእያ እምርሑቅ ኵሎ ዘኮነ።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ እምርሑቅ።
ይደክሙ በፍኖት እስመ ቦ እምኔሆሙ እምርሑቅ ዘመጽኡ።
ወበሳኒታ ወፂኦ እምቢታንያ ርኅበ ወርእየ በለሰ እምርሑቅ።
ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ እስከ ውሳጤ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወሀለዋ አንስት ይቀውማ ወይኔጽራ እምርሑቅ።
ወእመ አኮሰ እንዘ ርሑቅ ውእቱ።
ወርእዮ አቡሁ እምርሑቅ ምሕሮ።
ወርእዮ ለአብርሃም እምርሑቅ ወአልአዛርሃ ውስተ ሕፅኑ።
ተቀበልዎ ዐሠርቱ ዕደው እለ ለምጽ ወቆሙ እምርሑቅ።
ወመጸብሓዊሰ ቆመ እምርሑቅ።
ወአኀዝዎ ወወሰድዎ ቤተ ሊቀ ካህናት ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ።
ወይቀውሙ ኵሎሙ እለ የአምርዎ እምርሑቅ።
ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምርሑቅ ስምዖን ጴጥሮስ ወካልእኒ 
ረድእ።
እንተ ርሕቅት እምኢየሩሳሌም መጠነ ስሳ ምዕራፍ እንተ ስማ 
ኤማኁስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሡይ በቀጠንት አልባስ።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወርሱየ።
ወአምጣነ የዐቅብ ኀያል ዐጸዶ ርሱየ።
ናሁ እለሰ ርሱያን አልባሰ ክብር ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሱይ በቀጠንተ አልባስ።
ነዋ ዝ ውእቱ ወራሲሁ ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቱ።
ሊቅ በሎ ለእኁየ ይክፍለኒ ርስትየ።
አባ ሀበኒ መክፈልተ ርስትየ ዘይረክበኒ እምንዋይከ።
ዝንቱ ውእቱ ወራሲሁ ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቶ።
ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቶ።
ፀንሰት ወረከበት ወልደ በልህቃቲሃ ወበርስዐቲሃ።
ወሶቤሃ ተከሥታ እዘኒሁ ወተፈትሐ ማእሰረ ልሳኑ ወተናገረ ርቱዐ።
ወይኩን መብእስ መጽያሕተ ርቱዐ።
ወተናገረ ርቱዐ ወአወፈዮ ለእሙ።
ወጕሕቈት ወኢትክል ርቱዐ ቀዊመ ግሙራ።
ወኢታደሉ ለገጽ ወኢ ለመኑሂ ወርቱዐ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
እመሰ ከመ ዝ ውእቱ ሥርዐተ ብእሲ ወብእሲት ኢ ርቱዕ ያውስቡ።
ወይቤሎሙ ርቱዕኑ ትዕልዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
መኑ እንከ ርቱዕ ፈድፋደ ያፍቅሮ እምኔሆሙ።
ወዘንተኒ ርቱዕ ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
አኮኑ ርቱዕ ትትፈታሕ እምነ ማእሰራ ይእቲሂ በዕለተ ሰንበት።
ወባሕቱ ርቱዕሰ ንትፈሣሕ።
ወለነሰ ዘበርቱዕ ረከበነ ዘይደልወነ በከመ ምግባሪነ ተፈደይነ።
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10 ርቱዕ

John04:23

John09:4
John19:7

1 ርትዕ Luke01:75
1 ርትዕት Luke09:62
2 ርኁበከ Matt25:37

Matt25:44
1 ርኁባ Matt14:16
2 ርኁባኒሆሙ Matt15:32

MK08:3
1 ርኁባን Luke01:53
7 ርኅበ Matt04:2

Matt12:3
Matt21:18
MK02:25
MK11:12
Luke04:2
Luke06:3

1 ርኅቡ Matt12:1
2 ርኅብኩ Matt25:35

Matt25:42
1 ርአየ Matt09:33
3 ርአዩ Matt11:7

Matt11:8
Matt11:9

1 ርአይ Luke09:38
1 ርአይኩክሙ John10:32
7 ርኢ Matt11:4 ሐዊረክሙ ዜንውዎ ለዮሐንስ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።

Matt12:2
MK02:24
MK13:1
Luke18:42
John20:25
John20:27

7 ርኢነ Matt02:2
MK02:12
MK09:38
Luke05:26
Luke09:49
John01:14

አመ እለ በርቱዕ በአማን ሰጋድያን ይሰግዱ ለአብ በመንፈስ 
ወበጽድቅ።
ወባሕቱ ርቱዕ ሊተ እግበር ግብሮ ለዘፈነወኒ እንዘ መዓልት ውእቱ።
ንሕነሰ ሕግ ብነ ወበከመ ሕግነ ርቱዕ ይሙት።
ያድኅነነ ናምልኮ በጽድቅ ወበርትዕ በቅድሜሁ ወበኵሉ መዋዕሊነ።
እስመ ርትዕት ይእቲ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ርኁበከ ወአብላዕናከ ወጽሙአከ ወአስተይናከ።
ርኁበከ ወኢያብላዕናከ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አኮ መፍትው ይሑሩ ርኁባኒሆሙ።
ወአልቦሙ ዘይበልዑ ወኢይፈቅድ እፈንዎሙ ርኁባኒሆሙ።
ወእመኒ ሰዐርክዎሙ ርኁባኒሆሙ ይእትዉ አብያቲሆሙ።
ወአጽገቦሙ እምበረከቱ ለርኁባን።
ወጾመ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወእምድኅረ ዝ ርኅበ።
ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ።
ወጸቢሖ እንዘ የዐርግ እግዚእ ኢየሱስ ሀገረ ርኅበ።
ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱኒ ወእለሂ ምስሌሁ።
ወበሳኒታ ወፂኦ እምቢታንያ ርኅበ ወርእየ በለሰ እምርሑቅ።
ወተፈጺሞን እማንቱ መዋዕል ርኅበ።
ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱሂ ወእለ ምስሌሁ።
ወአርዳኢሁሰ ርኅቡ ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ።
እስመ ርኅብኩ ወአብላዕክሙኒ።
እስመ ርኅብኩ ወኢያብላዕክሙኒ።
ወአንከሩ ሰብእ እንዘ ይብሉ ግሙራ ኢያስተርአየ።
ምንትኑመ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርዐኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሡይ በቀጠንት አልባስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ እወ እብለክሙ።
ወይቤሎ ኦ ሊቅ ብቊዐኒ ርአይ ሊተ ወልድየ።
ብዙኀ ግብረ ሠናየ አርአይኩክሙ ዘእምኀበ አቡየ።

ናሁ ርኢ አርዳኢከ ዘይገብሩ ዘኢይከውን ገቢረ በሰንበት።
ወይቤልዎ ፈሪሳውያን ርኢ ዘይገብሩ አርዳኢከ።
ሊቅ ርኢ ምንተ ይመስል ንድቁ ወእበኒሁ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ርኢ ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ወይቤሎሙ እመ ኢርኢኩ እደዊሁ ወእገሪሁ ኀበ ቀነውዎ።
ወርኢ እደውየ ወእገርየ።
እስመ ርኢነ ኮከበ ዚኣሁ በምሥራቅ ወመጻእነ ከመ ንስግድ ሎቱ።
ወይቤሉ ግሙራ ኢርኢነ ዘከመ ዝ።
ቦ ዘርኢነ ዘያወፅእ አጋንንተ በስምከ።
ወፈርሁ ብዙኀ ወይቤሉ ርኢነ መንክረ ዮም።
ሊቅ ቦ ዘርኢነ አሐደ ብእሴ እንዘ ያወፅእ አጋንንተ በስምከ።
ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ዘምሉእ ጸጋ 
ወጽድቀ ወሞገሰ።
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7 ርኢነ

John03:11

1 ርኢናሁ John20:25
4 ርኢናከ Matt25:37

Matt25:38
Matt25:44
Matt25:44

2 ርኢከ John01:33
John08:57

1 ርኢከኒሁ John20:28
5 ርኢኩ John01:32

John01:34

John08:38

John09:11
John09:15

3 ርኢኩከ John01:49
John01:51
John18:26

13 ርኢክሙ Matt17:9
Matt21:32
Matt24:15
Matt24:33
MK13:14
MK13:29
Luke07:22 ሑሩ ንግርዎ ለዮሐንስ ዘሰማዕክሙ ወዘርኢክሙ።
Luke21:20

Luke21:30
John04:48

John05:37
John06:26
John08:38

1 ርኢክሙኒ John06:36
1 ርኢክምዋ Luke21:29

2 ርኢክምዎ John06:62
John14:7

1 ርኢክምዎሙ Luke13:28

አማን አማን እብለከ ከመ ዘነአምር ንነግር ወበዘርኢነ ሰማዕተ ንከውን።

ወይቤልዎ ካልኣኒሁ አርዳእ ርኢናሁ ለእግዚእነ።
እግዚኦ ማእዜኑ ርኢናከ።
ወማእዜ ርኢናከ እንግዳከ ወተወከፍናከ።
አሜሃ ያወሥኡ እለ በጸጋሙ ወይብሉ እግዚኦ ማእዜ ርኢናከ።
ወማእዜ ርኢናከ ጽሙአከ ወኢያስተይናከ።
ውእቱ ይቤለኒ ዲበ ዘርኢከ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ።
ወይቤልዎ አይሁድ ኀምሳ ዓመት አልብከ ወአብርሃምሃ ርኢከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እስመ ርኢከኒሁ አመንከኒ።
ወነገረ ስምዖ ዮሐንስ ወይቤ ርኢኩ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ይወርድ 
እምሰማይ።
ወለልየ ርኢኩ ወአነ ሰማዕቱ ከመ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ 
ለእግዚአብሔር።
ወአንሰ ዘርኢኩ በኀበ አቡየ እነግር ወአንትሙሂ ዘርኢክሙ በኀበ 
አቡክሙ ትገብሩ።
ወሖርኩ ወተኀፀብኩ ወርኢኩ።
ወሖርኩ ወተኀፀብኩ ወርኢኩ።
እምቅድመ ይጸውዕከ ፊልጶስ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ።
እስመ እመ እቤለከሁ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ ተአምን።
አኮኑ አነ ርኢኩከ ውስተ ገነት ምስሌሁ።
ኢትንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።
አምንዎ ወአንትሙሰ ርኢክሙሂ ኢነሳሕክሙ ድኅረ ለአሚን ቦቱ።
ወእምከመ ርኢክሙ ትእምርተ ርኩስ ዘምዝባሬ።
ከማሁኬ አንትሙሂ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ።
ወሶበ ርኢክሙ ኀሣሮ ለሙስና ዘይቤ ዳንኤል ነቢይ።
ከማሁኬ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ ከመ ኮነ።

ወአመ ርኢክሙ የዐግትዋ ሠራዊት ለኢየሩሳሌም አእምሩ ከመ በጽሐ 
ሙስናሃ።
ከማሁ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ከመ ኮነ ዝንቱ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እመ ተኣምረ ወመንክረ ኢርኢክሙ 
ኢተአምኑ።
ወእምአመ ኮንክሙ ቃሎ ኢሰማዕክሙ ወራእዮሂ ኢርኢክሙ።
ከመ አኮ ዘተኀሥሡኒ አንትሙ በእንተ ዘርኢክሙ ተኣምራተ።
ወአንሰ ዘርኢኩ በኀበ አቡየ እነግር ወአንትሙሂ ዘርኢክሙ በኀበ 
አቡክሙ ትገብሩ።
ወእቤለክሙ ባሕቱ ርኢክሙኒሂ ወኢአመንክሙኒ።
እምከመ ርኢክምዋ ለበለስ ወለኵሉ ዕፀው ከመ ሠረጹ ተአምሩ ከመ 
አልጸቀ ማእረር።
እፎ እንከ እመ ርኢክምዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይእዜሰ አእመርክምዎሂ ወርኢክምዎሂ።
ወአመ ርኢክምዎሙ ለአብርሃም ወለይስሐቅ ወለያዕቆብ።
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2 ርኢክዎ Luke10:18
John20:18

12 ርእሰ Matt21:42
Matt23:6
MK12:10
MK12:40
Luke04:9
Luke04:29
Luke08:11
Luke11:43
Luke14:7
Luke14:8
Luke20:17
Luke20:44

14 ርእሰከ Matt08:4
Matt27:40
MK01:44
MK15:30
Luke04:23
Luke05:14
Luke23:37
Luke23:39
John01:22
John07:4
John08:13
John08:53
John10:33
John14:22

6 ርእሰክሙ Matt06:17
MK13:9

Luke17:3
Luke17:14
Luke21:28

Luke21:33

12 ርእሱ Matt26:7
Matt27:29
Matt27:37
MK14:3

ወይቤሎሙ ርኢክዎ ለሰይጣን ከመ መብረቅ ወድቀ እምሰማይ።
ወትቤሎሙ ርኢክዎ ለእግዚእነ ወነገረቶሙ ዘከመ ይቤላ።
ወይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማእዘንት።
ወያፈቅሩ ርእሰ ምርፋቃት በውስተ ምሳሓት።
እብን እንተ መነንዋ ነደቅት ይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማዕዘንት።
ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ ምሳሓት።
ወወሰዶ ኢየሩሳሌም ወአቀሞ ዲበ ርእሰ ማዕዘንተ ቤተ መቅደስ።
ወወሰድዎ ውስተ ሕፅነ ርእሰ ደብር።
ዘርእሰ ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ።
ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ ምሳሓት።
ሶበ ርእዮሙ እንዘ ይትባደሩ ውስተ ርእሰ ምርፋቅ።
ኢትርፍቅ ውስተ ርእሰ ምርፋቅ ክቡር።
እብን እንተ መነንዋ ነደቅት ይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማእዘንት።
ወነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ 
ምሳሓት።
ወባሕቱ ሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን።
አድኅን ርእሰከ እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ወሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን ወአብእ መባአከ በእንተ ዘነጻሕከ።
አድኅን ርእሰከ ወረድ እመስቀልከ።
ዐቃቤ ሥራይ ፈውስ ርእሰከ።
ሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን።
ወይቤልዎ እመሰ ንጉሦሙ አንተ ለአይሁድ አድኅን ርእሰከ።
እመሰ አንተ ክርስቶስ አድኅን ርእሰከ ወኪያነሂ።
ለእለ ለአኩነ ወፈነዉነ መነ ትብል ርእሰከ።
ወእመሰ ዘንተ ትገብር አርኢ ርእሰከ ለዓለም።
ለሊከኑ ትንእድ ርእሰከ ኢኮነ ጽድቀ ስምዕከ።
መነ ትሬሲ ርእሰከ።
እስመ እንዘ ሰብእ አንተ እግዚአብሔርሃ ትሬሲ ርእሰከ።
ከመ ለነ ዳእሙ ሀለወከ ታርኢ ርእሰከ ወአኮ ለዓለም።
ወአንትሙሰ ሶበ ትጸውሙ ቅብኡ ርእሰክሙ ወኅፅቡ ገጸክሙ።
ወአንትሙሰ ዑቁ ርእሰክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወይቀሥፉክሙ 
በመኳርብት።
ዑቁ ርእሰክሙ ለእመ አበሰ ለከ እኁከ ገሥጾ በባሕቲትከ።
ወርእዮሙ ወይቤሎሙ ሑሩ ኀበ ካህን ወአፍትኑ ርእሰክሙ።
ወአመ ኮነ ዝንቱ ኵሉ ስግዱ ወአንሥኡ ርእሰክሙ እስመ በጽሐ 
ዘያድኅነክሙ።
ዑቁ ርእሰክሙ ኢታክብዱ ልበክሙ በበሊዕ ወበስታይ ወበፈጊዕ 
ወበኀልዮ መንበርት።
ወሦጠት ዲበ ርእሱ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይረፍቅ።
ወፀፈሩ ሐራ አክሊለ ዘሦክ ወአስተቀጸልዎ ዲበ ርእሱ።
ወአንበሩ መልዕልተ ርእሱ ጽሒፎሙ መጽሐፈ ጌጋዩ ዘይብል።
ወአኮሰቶ ወሦጠት ዲበ ርእሱ።
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12 ርእሱ

MK15:17
Luke23:53

John07:18
John07:18
John09:2
John09:21
John19:2
John20:7

3 ርእሳ Matt06:34
MK05:29
Luke07:38

6 ርእስክሙ Matt05:36
Matt05:36

Matt10:30
MK07:9
Luke12:7
Luke21:18

1 ርእስክን Luke23:28
9 ርእስየ Matt26:12

Luke07:46
John05:31
John08:14
John08:18
John08:50
John08:54
John14:21
John17:19

1 ርእስየኒ John13:9
37 ርእሶ Matt08:20

Matt14:8 ሀበኒ ይእዜ በዝየ በጻሕል ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ።
Matt14:10 ወመተሩ ርእሶ ለዮሐንስ በቤተ ሞቅሕ።
Matt14:11
Matt14:15
Matt18:4
Matt23:12
Matt23:12
Matt26:67
Matt27:30
Matt27:42
MK06:16 ወሰሚዖ ሄሮድስ ይቤ ዮሐንስ ውእቱ ዘአነ መተርኩ ርእሶ።

ወአስተቀጸልዎ ላዕለ ርእሱ ወይሣለቅዎ።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ዘአውቅረ ለርእሱ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።

ወዘሰ ለርእሱ ይነግር ተድላ ርእሱ የኀሥሥ።
ወዘሰ ለርእሱ ይነግር ተድላ ርእሱ የኀሥሥ።
በዘርእሱኑ ወሚመ በዘአዝማዲሁ።
ተሰአልዎ እስመ ልሂቅ ውእቱ ወይክል ተናግሮ ለርእሱ።
ወአስተቀጸልዎ ላዕለ ርእሱ ወአልበስዎ ልብሰ ሜላት።
ወሰበነኒ ዘዲበ ርእሱ እንተ ባሕቲቱ ጥብሉለ።
ኢትበሉኬ ለጌሠም እስመ ጌሠምሰ ትኄሊ ለርእሳ።
ወሶቤሃ ነፅፈ ነቅዐ ደማ ወአንከረት ርእሳ።
ወትመዘምዝ በሥዕርተ ርእሳ።
ወኢ በርእስክሙ ኢትምሐሉ ወኢ በሥዕርተ ርእስክሙ።
እስመ ኢትክሉ አሐተ እምሥዕርተ ርእስክሙ ኢ አጻዕድዎ ወኢ 
አጽልሞ።
ወለክሙሰ ሥዕርተ ርእስክሙኒ ኵሉ ኍሉቅ ውእቱ።
ከመ ትዕቀቡ ትእዛዘ ርእስክሙ።
ወለክሙሰ ሥዕርተ ርእስክሙኒ ኵሉ ኍሉቅ ውእቱ።
ወኢትትሀጐል አሐቲ እምሥዕርተ ርእስክሙ።
አላ ብክያ ላዕለ ርእስክን ወላዕለ ውሉድክን።
ወዘንተሰ ዕፍረተ ዘሦጠት ዲበ ርእስየ ለቀበርየ ገብረት።
ወአንተሰ ኢቀባዕከኒ በዘይት ርእስየ።
ወእመሰ ለልየ ስምዐ ኮንኩ ለርእስየ ኢኮነ ጽድቀ ስምዕየ።
እመኒ ለልየ ስምዐ ኮንኩ ለርእስየ።
ወአነሂ ሰማዕት ለርእስየ።
አንሰ ኢየኀሥሥ ተድላ ለርእስየ።
እመሰ ለልየ ሰባሕኩ ርእስየ።
ወአነሂ አፈቅሮ ወአርእዮ ርእስየ።
ወበእንቲኣሆሙ አነ እቄድስ ርእስየ።
እግዚኦ አኮ እገርየ ባሕቲቶ ዘተኀፅበኒ ወዓዲ እደውየኒ ወርእስየኒ።
ወለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያሰምክ ርእሶ።

ወአምጽኡ ርእሶ በጻሕል ወወሀብዋ ለይእቲ ወለት።
ወይሣየጡ ለርእሶሙ መብልዐ።
ወዘአትሐተ ርእሶ ከመ ዝንቱ ሕፃን።
እስመ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
እስመ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
ወኰርዕዎ ርእሶ በኅለት ወጸፍዕዎ ገጾ።
ወይወርቁ ላዕሌሁ ወይኰርዕዎ ርእሶ በኅለት።
ዘባዕደ ያድኅን ወርእሶ ኢይክል አድኅኖ።
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37 ርእሶ

MK06:24 ወትቤላ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ።
MK06:25 እፈቅድ ይእዜኒ ተሀበኒ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ በፃሕል።
MK06:27
MK06:28 ወሖሩ ወመተሩ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ በቤተ ሞቅሕ።
MK06:28
MK09:35
MK14:65
MK15:19
MK15:31
Luke09:9 ወይቤ ሄሮድስ ለዮሐንስሰ አነ መተርኩ ርእሶ።
Luke09:48
Luke09:58
Luke10:29
Luke14:11
Luke14:11
Luke18:14
Luke18:14
Luke23:2
Luke23:35

John05:18

John08:22
John11:33
John19:7
John19:12
John19:30

8 ርእሶሙ Matt19:12
Matt27:35
Matt27:39
MK15:28
Luke18:9
Luke20:20

John11:55
John19:24

43 ርእየ Matt02:16
Matt03:7
Matt03:16
Matt04:16
Matt04:18
Matt04:21
Matt05:1

ወአዘዘ ያምጽኡ ርእሶ።

ወአምጽኡ ርእሶ በፃሕል ወወሀብዋ ለይእቲ ወለት።
ዘይፈቅድ ሊቀ ይኩን ለያትሕት ርእሶ ለኵሉ።
ወይኵርዕዎ ርእሶ ወይቤልዎ ተነበይ ለነ ክርስቶስ መኑ ጸፍዐከ።
ወይኰርዕዎ ርእሶ በኅለት።
ወይብልዎ ዘባዕደ ያድኅን ወርእሶ ኢይክል አድኅኖ።

እስመ ዘአትሐተ ርእሶ እምኵሉ ውእቱ የዐቢ።
ለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያስምክ ርእሶ።
ወፈቀደ ያጽድቅ ርእሶ ወይመንን ቢጾ።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
ወይሬሲ ርእሶ ክርስቶስሃ ንጉሠ እስራኤል።
ዘባዕደ ያድኅን ርእሶ ለያድኅን እመሰ ክርስቶስ ውእቱ ወኅሩዩ 
ለእግዚአብሔር።
ዳእሙ ዓዲ አባሁ ይሬስዮ ለእግዚአብሔር ወያዔሪ ርእሶ ምስለ 
እግዚአብሔር።
ወይቤሉ አይሁድ ይቀትልኑ እንጋ ርእሶ ለሊሁ።
ገዐረ በመንፈሱ ወሆከ ርእሶ።
እስመ ወልደ እግዚአብሔር ረሰየ ርእሶ።
እስመ ኵሉ ዘያነግሥ ርእሶ ዐላዌ ነጋሢ ውእቱ።
ወአጽነነ ርእሶ ወመጠወ ነፍሶ።
ወቦ ሕጽዋነ እለ ሐጸዉ ርእሶሙ።
ተካፈሉ አልባስየ ለርእሶሙ ወትዐፀዉ ዲበ ዓራዝየ።
ወእለሂ የኀልፉ ይፀርፉ ላዕሌሁ እንዘ የሐውሱ ርእሶሙ።
ወኀለፍትኒ ይፀርፉ ላዕሌሁ ወየሐውሱ ርእሶሙ።
ወይቤሎሙ ለእለ ያጸድቁ ርእሶሙ ወይሜንኑ ቢጾሙ።
ወፈነዉ ኀቤሁ ሰብአ ዐይን እለ ያጸድቁ ርእሶሙ ከመ ያስሕትዎ 
በቃሉ።
እምቅድመ በዓለ ፋሲካ ያንጽሑ ርእሶሙ።
ተካፈሉ አልባስየ ለርእሶሙ ወተዐፀዉ ዲበ ዐራዝየ።
ወሶበ ርእየ ሄሮድስ ከመ ተሣለቁ ላዕሌሁ ሰብአ ሰገል ተምዕዐ ጥቀ።
ወሶበ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ እምፈሪሳውያን ወእምሰዱቃውያን።
ወርእየ መንፈሰ እግዚአብሔር እንዘ ይወርድ በአምሳለ ርግብ።
ሕዝብ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ርእየ ብርሃነ ዐቢየ።
ወእንዘ ያንሶሱ መንገለ ባሕረ ገሊላ ርእየ ክልኤተ አኀወ።
ወዐዲዎ ሕቀ እምህየ ርእየ ካልኣነ ክልኤተ አኀወ።
ሶበ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ ዐርገ ውስተ ደብር ወነበረ።
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43 ርእየ

Matt08:18
Matt09:23
Matt12:22

Matt14:14
Matt14:30
Matt20:3
Matt21:19
Matt27:3
Matt27:24
MK01:10
MK04:12
MK06:34
MK08:25
MK10:52
MK11:12
MK12:29
Luke01:48
Luke05:2
Luke05:27
Luke18:43
Luke21:1
Luke21:2
Luke24:12

John03:32
John06:5
John08:56
John09:1
John09:15
John09:18
John09:18
John12:41
John12:45
John14:9
John19:28
John19:35
John20:5

3 ርእየተ Luke03:22
Luke09:29
Luke24:23

1 ርእየቱ Matt28:3

ወሶበ ርእየ እግዚእ ኢየሱስ ብዙኃነ ሰብአ ዘተለውዎ።
ርእየ መብክያነ ወሰብእ እንዘ ይትሀወኩ ወያስቆቅዉ።
ወፈወሶ እስከ ውእቱ ዕዉር ወጽሙም ወበሃም ነበበሂ ወርእየሂ 
ወሰምዐሂ።
ወወፂኦ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ።
ወሶበ ርእየ ነፋሰ ኀያለ ፈርሀ ወአኀዘ ይሰጠም።
ወወፂኦ ጊዜ ሠለስቱ ሰዓት ርእየ ካልኣነ።
ወርእየ ዕፀ በለስ በፍኖት ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬ እምኔሃ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ይሁዳ ዘአግብኦ ከመ አርስሕዎ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ጲላጦስ ከመ አልቦ ዘይበቊዕ።
ወወፂኦ እማይ ርእየ ተሠጥቀ ሰማይ።
ከመ ርእየ ይርአዩ ወኢያእምሩ ወሰሚዐ ይሰምዑ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ ርእየ ብዙኃነ ሰብአ።
ወገሰሶ አዕይንቲሁ ካዕበ ወርእየ ዳኅነ።
ወርእየ ሶቤሃ ወተለዎ በፍኖት።
ወበሳኒታ ወፂኦ እምቢታንያ ርኅበ ወርእየ በለሰ እምርሑቅ።
ወሶበ ርእየ ከመ ሠናየ ተሠጥዎሙ ተስእሎ ወይቤሎ።
እስመ ርእየ ሕማማ ለአመቱ።
ወርእየ ክልኤተ አሕማረ ኀበ ውእቱ ሐይቅ።
ወእምዝ ወፂኦ እምህየ ርእየ ብእሴ መጸብሓዌ ዘስሙ ሌዊ።
ወርእየ ሶቤሃ ወተለዎ ወአእኰቶ ለእግዚአብሔር።
ወነጸረ ወርእየ አብዕልተ ዘያበውኡ መባኦሙ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።
ወርእየ ዕቤረ መበለተ እንዘ ታበውእ ክልኤ ጸራይቀ።
ወተንሥአ ጴጥሮስ ወሮጸ ኀበ መቃብር ወሐወጸ ወርእየ መዋጥሐ 
ባሕቲቶ ንቡረ።
ወበዘርእየ ወበዘሰምዐ ሰማዕተ ይከውን ወስምዖሰ አልቦ ዘይትዌክፎ።
ወርእየ ብዙኃነ ሰብአ እንዘ ይመጽኡ ኀቤሁ።
ወርእየሂ ወተፈሥሐ።
ወእንዘ የኀልፍ እምህየ ርእየ ብእሴ ዘዕዉሩ ተወልደ።
ወተስእልዎ ካዕበ ፈሪሳውያን ዘከመ እፎ ርእየ።
ወኢአምንዎ አይሁድ ከመ ዕዉሩ ተወልደ ወይእዜ ርእየ።
እስከ ጸወዑ አዝማዲሁ ለዘርእየ።
ወዘንተ ይቤ ኢሳይያስ እስመ ርእየ ስብሐቲሁ ወነገረ በእንቲኣሁ።
ወዘርእየ ኪያየ ርእዮ ለዘፈነወኒ።
ዘርእየ ኪያየ ርእዮ ለአብ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ተፈጸመ ኵሉ።
ወዘርእየ ስምዐ ኮነ ወጽድቅ ውእቱ ስምዑ።
ወሶበ ሐወጸ ርእየ መዋጥሐ ንቡረ ወኢቦአ ባሕቱ።
በአምሳለ ሥጋ ርእየተ ርግብ ጸዐዳ።
ወእንዘ ይጼሊ ተወለጠ ርእየተ ገጹ።
ወኢረከባ ሥጋሁ ወተሠውጣ ወነገራነ ከመ ርእያ ርእየተ መላእክት።
ወርእየቱ ከመ ዘመብረቅ ወልብሱ ጸዐዳ ከመ ዘበረድ።
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1 ርእየት John20:12
6 ርእየቶ Matt26:71

MK14:67
MK14:69
Luke22:56

John11:32 ወሶበ በጽሐት ማርያ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ርእየቶ።
John20:14

26 ርእዩ Matt02:9

Matt06:28
Matt13:17
Matt17:8
Matt21:15
MK05:16
MK06:38
MK09:7
MK09:8
Luke02:20
Luke08:36
Luke09:32
Luke09:36
Luke10:24
Luke12:24
Luke12:27
Luke19:37
Luke23:48

John01:40
John02:23
John04:45
John06:2
John06:24

John11:36
John15:24
John20:8

14 ርእያ Matt05:28
Matt09:22
MK15:47 ወማርያም መግደላዊት ወማርያም እንተ ዮሳ ርእያ ኀበ ቀበርዎ።
Luke01:29
Luke02:30
Luke07:13

ወርእየት ክልኤተ መላእክተ በጸዐድው አልባስ።
ወወፂኦ ኆኅተ ርእየቶ ካልእት ወለት።
ወርእየቶ ለጴጥሮስ ይስሕን ወነጸረቶ ወትቤሎ።
ወርእየቶ ካዕበ ካልእተ ወለት ወትቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ወርእየቶ ወለት እንዘ ይነብር መንገለ በርህ ወተጠየቀቶ ወትቤ ዝኒ 
ምስሌሁ ሀሎ።

ወርእየቶ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይቀውም።
ወናሁ ኮከብ ዘርእዩ በምሥራቅ ይመርሖሙ እስከ ሶበ አብጽሖሙ 
ቤተልሔም።
ርእዩ ጽጌያተ ገዳም ከመ ይልህቁ።
ፈተዉ ይርአዩ አንትሙ ዘትሬእዩ ወኢርእዩ።
ወአንሥኡ አዕይንቲሆሙ ወአልቦ ዘርእዩ።
ወሶበ ርእዩ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት መንክረ ዘገብረ።
ወዜነውዎሙ እለ ርእዩ ዘከመ ኮነ ዘጋኔን ወዘበእንተ አሕርው።
ወይቤሎሙ ሑሩ ርእዩ ሚ መጠን ኅብስት ብክሙ።
ወእምዝ ግብተ ነጺሮሙ አልቦ ዘርእዩ።
ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘርእዩ።
በእንተ ኵሉ ዘርእዩ ወሰምዑ ዘከመ ይቤልዎሙ።
ወነገርዎሙ እለሂ ርእዩ ዘከመ ሐይወ ዘጋኔን።
ወነቂሆሙ ርእዩ ስብሐቲሁ።
ዘርእዩ ወዘሰምዑ ውእተ አሚረ።
ፈተዉ ይርአዩ ዘትሬእዩ አንትሙ ወኢርእዩ።
ርእዩ ዕጕለ ቋዓት ዘኢይዘርዑ ወኢየአርሩ።
ናሁ ጽጌያተ ገዳም ርእዩ ዘከመ ይልህቁ።
በእንተ ኵሉ ኀይል ዘርእዩ።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሶበ ርእዩ ዘኮነ ጐድኡ እንግድዓቲሆሙ ወተሠውጡ 
ወአተዉ አብያቲሆሙ።
ወይቤሎሙ ንዑ ትርአዩ ኀበ አኀድር ወሖሩ ወርእዩ ኀበ የኀድር።
ብዙኃን አምኑ ቦቱ ሶበ ርእዩ ተኣምረ ዘገብረ።
እስመ ርእዩ ኵሎ ተኣምረ ዘገብረ በኢየሩሳሌም አመ በዓል።
እስመ ርእዩ ተኣምረ ዘገብረ በላዕለ ድዉያን።
ወሶበ ርእዩ እሙንቱ ሰብእ ከመ ኢሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ወኢ 
አርዳኢሁ።
ወይቤሉ አይሁድ ርእዩ መጠነ ያፈቅሮ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ርእዩኒሂ ወጸልኡኒሂ ኪያየሂ ወአቡየሂ።
ወርእዩ ወአምኑ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘርእያ ለብእሲት ወፈተዋ።
ወተመይጦቶ እግዚእ ኢየሱስ ርእያ ወይቤላ።

ወርእያ ደንገፀት እምቃሉ ወኀለየት ወትቤ።
እስመ ርእያ አዕይንትየ አድኅኖተከ።
ወሶበ ርእያ እግዚእነ መሐራ ወተሣሀላ ወይቤላ ኢትብክዪ።
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14 ርእያ

Luke08:47
Luke10:23
Luke13:11
Luke19:41
Luke23:49
Luke23:55
Luke24:23
John11:33

1 ርእያሃ MK16:4
2 ርእይ Matt08:29

Matt08:34
1 ርእይዋ John11:31 ወሶበ ርእይዋ ለማርያ አይሁድ እለ ሀለዉ ምስሌሃ ውስተ ቤት።
17 ርእይዎ Matt14:26

Matt21:38
Matt28:17
MK03:11
MK06:49
MK06:50
MK09:14
MK12:7
MK16:14
Luke02:48
Luke14:29
Luke20:14
John06:19
John19:6
John19:33
John20:20
John21:4

2 ርእይዎሙ MK06:33
MK07:2

43 ርእዮ Matt09:2
Matt09:36
MK02:5
MK02:14
MK05:6
MK05:22
MK09:20
MK09:25
MK10:14
MK11:11

ወርእያ ይእቲ ብእሲት ከመ ኢተከብተ ላቲ።
ብፁዓት አዕይንት እለ ርእያ ዘትሬእዩ አንትሙ።
ወርእያ እግዚእ ኢየሱስ ወመሐራ ወጸውዓ ወይቤላ።
ወበጺሖ ርእያ ለሀገር ወበከየ ላዕሌሃ።
ወአንስትኒ እለ ተለዋሁ እምገሊላ ርእያ ዘንተ።
ወርእያ መቃብሮ ወዘከመ ተወድየ ሥጋሁ።
ወኢረከባ ሥጋሁ ወተሠውጣ ወነገራነ ከመ ርእያ ርእየተ መላእክት።
ወሶበ ርእያ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ትበኪ።
ወረዊጾን ርእያሃ ለእብን ኀበ አንኰርኰረት።
ወሶበ ርእይዎ ጸርሑ እንዘ ይብሉ።
ወሶበ ርእይዎ አስተብቊዕዎ ይኅልፍ እምደወሎሙ።

ወሶበ ርእይዎ አርዳኢሁ እንዘ ዲበ ባሕር የሐውር።
ወሶበ ርእይዎ እሉ ዐቀብት ለወልዱ ይቤሉ በበይናቲሆሙ።
ወሶበ ርእይዎ ሰገዱ ሎቱ ወመንፈቆሙሰ ናፈቁ።
ወእለሂ እኁዛነ አጋንንት ርኩሳን እምከመ ርእይዎ።
ወሶበ ርእይዎ እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር መሰሎሙ ምትሀተ።
ወኵሎሙ ርእይዎ ወደንገፁ ወዐውየዉ ወነበቦሙ ሶቤሃ።
ወሶበ ርእይዎ ኵሎሙ ሰብእ ደንገፁ።
ወሶበ ርእይዎ ዐቀብት ይቤሉ።
እስመ ለእለ ርእይዎ ከመ ተንሥአ ኢአምንዎሙ።
ወሶበ ርእይዎ ደንገፁ ወትቤሎ እሙ።
ኵሎሙ እለ ርእይዎ ይእኅዙ ይሣለቁ ላዕሌሁ።
ወሶበ ርእይዎ ዐቀብተ ወይን ተማከሩ።
ርእይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር።
ወሶበ ርእይዎ ሊቃነ ካህናት ወወዓልያኒሆሙ ከልሑ።
ወሶበ ሖሩ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ርእይዎ ከመ ሠለጠ መዊተ።
ወተፈሥሑ አርዳኢሁ ሶበ ርእይዎ ለእግዚእነ።
ወርእይዎ አርዳኢሁ ወኢያእመሩ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ።
ወርእይዎሙ እንዘ የሐውሩ ወአእመርዎሙ ብዙኃን።
ወርእይዎሙ ለአርዳኢሁ እንዘ ይበልዑ እክለ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ወርእዮ ብዙኃነ ሰብአ አምሐርዎ ወተሣሀሎሙ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ወኀሊፎ እምህየ ርእዮ ለሌዊ መጸብሓዊ ወልደ እልፍዮስ።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ እምርሑቅ።
ወርእዮ ሰገደ ሎቱ ታሕተ እገሪሁ።
ወወሰድዎ ኀቤሁ ወሶበ ርእዮ ውእቱ ጋኔን።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ይትራወጽ ሰብእ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ተምዕዐ ወይቤሎሙ።
ወርእዮ ኵሎ ሶበ መስየ ሖረ ቢታንያ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ።
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43 ርእዮ

MK12:35
MK15:39
Luke01:12
Luke05:8
Luke05:12
Luke05:20
Luke07:39
Luke08:28
Luke10:31
Luke10:32
Luke10:33
Luke11:38
Luke15:20
Luke16:23
Luke17:15
Luke18:24
Luke22:58
Luke23:8

Luke23:47
John01:18
John01:29 ወአመ ሳኒታ ርእዮ ዮሐንስ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ።
John01:36
John01:43

John01:48
John05:6
John05:19
John06:40
John06:46
John06:46
John12:45
John14:9
John21:20

John21:21
26 ርእዮሙ Matt02:10

Matt09:8
Matt09:11
Matt12:2
Matt18:31
Matt21:20

ወርእዮ ከመ ጠቢብ ውእቱ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወርእዮ ሐራዊ ሊቀ ምእት ዘይቀውም መንጸረ።
ወሶበ ርእዮ ደንገፀ ዘካርያስ።
ወርእዮ ስምዖን ጴጥሮስ አስተብረከ።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ሰገደ ሎቱ በገጹ።
ወርእዮ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ።
ወርእዮ ፈሪሳዊ ዘጸውዖ ኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከልሐ ወሮጸ ወሰገደ ሎቱ።
ወርእዮ ተዐደወ ወኀለፈ።
ወርእዮ ተዐደወ ወኀለፈ ከመ ቀዳሚ።
ወረከቦ አሐዱ ሳምራዊ እንዘ የሐውር ይእተ ፍኖተ ወርእዮ ወምሕሮ።
ወርእዮ ፈሪሳዊ አንከረ እስመ ኢተኀፅበ እዴሁ ለመሲሕ።
ወርእዮ አቡሁ እምርሑቅ ምሕሮ።
ወርእዮ ለአብርሃም እምርሑቅ ወአልአዛርሃ ውስተ ሕፅኑ።
ወርእዮ አሐዱ እምኔሆሙ ከመ ነጽሐ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይቴክዝ ብዙኀ ይቤ።
ወእምድኅረ ሕቅ ርእዮ ካልእ ወይቤሎ አንተሂ እምኔሆሙ አንተ።
ወሶበ ርእዮ ሄሮድስ ለእግዚእ ኢየሱስ ተፈሥሐ ፈድፋደ እስመ 
ይፈቅድ ይርአዮ እምጕንዱይ ዕለት።
ወርእዮ መስፍነ ምእት ዘኮነ አእኰቶ ለእግዚአብሔር ወይቤ።
ለእግዚአብሔርሰ አልቦ ዘርእዮ ግሙራ።

ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ የሐውር ወይቤ።
ወውእቱ ወሰዶ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ 
ይቤሎ።
ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ለናትናኤል እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ ይቤ።
ወኪያሁ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ይሰክብ ውስተ ዐራቱ።
ወኢ ምንተኒ ዘእንበለ ዘርእዮ ለአብ ይገብር።
ከመ ኵሉ ዘርእዮ ለወልድ ወአምነ ቦቱ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
አልቦ ዘርእዮ ለአብ ዘእንበለ ዘእምኀቤሁ ለእግዚአብሔር ውእቱ።
ወውእቱ ርእዮ ለአብ።
ወዘርእየ ኪያየ ርእዮ ለዘፈነወኒ።
ዘርእየ ኪያየ ርእዮ ለአብ።
ወተመይጦ ጴጥሮስ ርእዮ ለዝኩ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይተልዎ።
ወኪያሁ ርእዮ ጴጥሮስ ይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወርእዮሙ ኮከበ ተፈሥሑ ዐቢየ ፍሥሓ።
ወርእዮሙ ሕዝብ አንከሩ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ወርእዮሙ ፈሪሳውያን ይቤልዎሙ ለአርዳኢሁ።
ወርእዮሙ ፈሪሳውያን ይቤልዎ።
ወርእዮሙ አብያጺሁ አግብርት ዘገብረ ተከዙ ጥቀ።
ወርእዮሙ አርዳኢሁ አንከሩ ወይቤሉ።
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26 ርእዮሙ

Matt26:8
Matt27:54
MK02:16
MK06:38
MK06:48
Luke02:17
Luke08:34
Luke09:54 ወርእዮሙ አርዳኢሁ ያዕቆብ ወዮሐንስ ዘንተ ይቤልዎ።
Luke14:7
Luke17:14
Luke18:15
Luke18:43
Luke19:7

Luke20:13
Luke22:49
John01:38

John06:14
John06:22
John11:45
John19:26

1 ርእዮሙኒ Luke08:10
1 ርእዮቶ Luke01:2
1 ርከቡ MK09:48
1 ርኩሰ Matt23:27
1 ርኩሳ Matt10:1
2 ርኩሳን MK01:27

MK03:11
3 ርኩስ Matt12:44

Matt24:15
MK03:30

2 ርዑ Matt11:29
Matt11:30

2 ርዕደት MK05:33
Luke08:47

3 ርድአኒ Matt15:25
MK09:22
MK09:23

1 ርድኦ MK09:24
2 ርጉማን Matt25:41

ወርእዮሙ ዘንተ አርዳኢሁ ተምዕዑ ወአንጐርጐሩ ወይቤሉ።
ርእዮሙ ውእተ ድልቅልቀ ዘኮኑ ፈርሁ ጥቀ ወይቤሉ።
ወርእዮሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወርእዮሙ ይቤልዎ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወርእዮሙ እንዘ የሐውሩ ወጥቀ ይትመነደቡ።
ወርእዮሙ አእመሩ ከመ በእንተ ውእቱ ሕፃን ዘነገርዎሙ።
ወርእዮሙ ኖሎት ዘኮነ ጐዩ ወሖሩ።

ሶበ ርእዮሙ እንዘ ይትባደሩ ውስተ ርእሰ ምርፋቅ።
ወርእዮሙ ወይቤሎሙ ሑሩ ኀበ ካህን ወአፍትኑ ርእሰክሙ።
ወርእዮሙ አርዳኢሁ ገሠጽዎሙ።
ወርእዮሙ ኵሉ ሕዝብ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር።
ወርእዮሙ ኵሎሙ አንጐርጐሩ ወይቤሉ ኀበ ብእሲ ኃጥእ ቦአ የዐል።

ለእመ ኪያሁ የኀፍሩ ርእዮሙ ወፈነዎ።
ወርእዮሙ እለ ምስሌሁ ዘኮነ ይቤልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወተመይጦ ኢየሱስ ርእዮሙ እንዘ ይተልውዎ ወይቤሎሙ ምንተ 
ተኀሥሡ።
ወርእዮሙ ሕዝብ ዘገብረ ተኣምረ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሉ።
ርእዮሙ ከመ አልቦ ህየ ካልእ ሐመር ዘእንበለ አሐቲ ሐመር።
ርእዮሙ ዘገብረ ኢየሱስ አምኑ ቦቱ።
ወሶበ ርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእሙ ወለረድኡ ዘያፈቅር 
ይቀውሙ።
ወለእልክቱሰ በምሳሌ ከመ ርእዮሙኒ ኢይርእዩ።
በከመ መሀሩነ እለ ቀደሙነ ርእዮቶ ወተልእክዎ ለቃሉ።
ጼወ ርከቡ በበይናቲክሙ ወተሰናአዉ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉኣን አዕጽምተ ወኵሎ ርኩሰ።
ወወሀቦሙ ሥልጣነ ዲበ መናፍስት ርኩሳን።
እስመ በትእዛዝ ይኤዝዞሙ ለአጋንንት ርኩሳን ወይትኤዘዙ ሎቱ።
ወእለሂ እኁዛነ አጋንንት ርኩሳን እምከመ ርእይዎ።
ወእምከመ ወፅአ መንፈስ ርኩስ እምሰብእ።
ወእምከመ ርኢክሙ ትእምርተ ርኩስ ዘምዝባሬ።
እስመ ይቤሉ ጋኔን ርኩስ አኀዞ።
ንሥኡ አርዑትየ ላዕሌክሙ ወተመሀሩ እምኔየ።
እስመ አርዑትየኒ ሠናይ ወጾርየኒ ቀሊል ውእቱ።
ወፈርሀት ይእቲ ብእሲት ወርዕደት ጥቀ።
ርዕደት ወሖረት ወሰገደት ሎቱ።
ወቀሪባ ሰገደት ሎቱ እንዘ ትብል እግዚኦ ርድአኒ።
ወባሕቱ በዘትክል ርድአኒ ወመሐረኒ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እስመ ትቤ በዘትክል ርድአኒ።
ኣአምን እግዚኦ ባሕቱ ርድኦ ለኢ አሚኖትየ።
ሑሩ እምኔየ ርጉማን ውስተ እሳት ዘለዓለም።
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2 ርጉማን
John07:49

5 ርግበ Matt21:12
MK11:15
Luke02:24
Luke19:45

John02:15

5 ርግብ Matt03:16
Matt10:16
MK01:10
Luke03:22
John01:32

1 ርግዝዎሙ Luke19:27
1 ርጡብ Luke23:31
1 ርፍቁ Matt14:18
2 ርፍቅ Luke14:10

Luke17:7
1 ርፍአተ John19:23
2 ሮማይስጥ Luke23:38

John19:20
1 ሮሜ John11:48
2 ሮብዓም Matt01:7

Matt01:7
7 ሮጸ Matt27:48

MK05:6
MK15:36
Luke08:28
Luke15:20
Luke19:4
Luke24:12

1 ሮጸት John20:2
3 ሮጹ Matt08:32

MK06:55
MK09:14

1 ሮጻ Matt28:8
618 ሰ Matt01:19

Matt03:11
Matt03:12
Matt03:14 ወዮሐንስሰ አበዮ እንዘ ይብል።

ወእሙንቱሰ ርጉማን።
ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ።
ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ።
ዘውገ ማዕነቅ ወእመ አኮ ክልኤቲ ዕጕለ ርግበ።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ለመወልጣን ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ 
ርግበ ገንጰለ።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ 
ገንጰለ።
ወርእየ መንፈሰ እግዚአብሔር እንዘ ይወርድ በአምሳለ ርግብ።
ኩኑ እንከ ጠቢባነ ከመ አርዌ ምድር ወየዋሃነ ከመ ርግብ።
ወወረደ መንፈስ ቅዱስ ከመ ርግብ ወነበረ ዲቤሁ።
በአምሳለ ሥጋ ርእየተ ርግብ ጸዐዳ።
ከመ እንተ ርግብ ወይነብር ዲቤሁ።
አምጽእዎሙ ዝየ ወርግዝዎሙ በቅድሜየ።
በዝ ዕፅ ርጡብ ከመ ዝ ዘገብሩ እፎኑመ ይከውን በይቡስ።
ወአዘዞሙ ለሰብእ ይርፍቁ ዲበ ሣዕር።
ወእመሰ ቦ ዘጸውዐከ ወሖርከ ርፍቅ ውስተ ታሕታይ ምርፋቅ።
ዕርግ ወነዐ ርፍቅ ምስሌየ።
ወክዳኖሂ አልታሕ ዘአልቦ ርፍአተ ዘእምላዕሉ እንመቱ።
ወጸሐፉ መጽሐፈ ላዕሌሁ ወጽሕፈቱ በሮማይስጥ ወበጽርእ 
ወበዕብራይስጥ ዘይብል።
ወጽሕፈቱ ጽሑፍ ውእቱ በዕብራይስጥ ወበሮማይስጥ ወበጽርእ።
ወይመጽኡ ሰብአ ሮሜ ወይነሥኡነ ብሔረነ ወሕዝበነኒ።
ወሰሎሞንኒ ወለደ ሮብዓምሃ።
ወሮብዓምኒ ወለደ አብያሃ።
ወውእተ ጊዜ ሮጸ አሐዱ እምኔሆሙ ወነሥአ ሰፍነገ።
ሮጸ ወሰገደ ሎቱ።
ወሮጸ አሐዱ ወመልአ ሰፍነገ ብኂአ።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከልሐ ወሮጸ ወሰገደ ሎቱ።
ወሮጸ ወሐቀፎ ክሳዶ ወሰዐሞ።
ወሮጸ ቅድሜሁ ወዐርገ ዲበ ሰግላ ከመ ይርአዮ።
ወተንሥአ ጴጥሮስ ወሮጸ ኀበ መቃብር ወሐወጸ ወርእየ መዋጥሐ 
ባሕቲቶ ንቡረ።
ወሮጸት ወበጽሐት ኀበ ስምዖን ጴጥሮስ።
ወሮጹ ወጸድፉ ውስተ ባሕር።
ወሮጹ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ወሮጹ ሶቤሃ ወአምኅዎ።
ወሮጻ ይንግራሆሙ ለአርዳኢሁ።
ወዮሴፍሰ ፈኃሪሃ እስመ ጻድቅ ውእቱ ኢፈቀደ ይክሥታ።
ወዘእምድኅሬየሰ ይመጽእ ውእቱ ይጸንዕ እምኔየ።
ወኀሠሮሰ ያውዒ በእሳት ዘኢይጠፍእ።
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618 ሰ

Matt03:15
Matt04:3

Matt04:6
Matt05:19
Matt05:21
Matt05:22
Matt05:32
Matt05:46
Matt05:46
Matt05:47
Matt05:48
Matt06:1
Matt06:2
Matt06:3
Matt06:6
Matt06:9
Matt06:15
Matt06:17
Matt06:22
Matt06:24
Matt06:32
Matt06:32
Matt06:33
Matt06:33
Matt06:34
Matt07:15
Matt07:17
Matt08:2
Matt08:12
Matt08:20
Matt08:22
Matt08:24
Matt08:31
Matt09:3

Matt09:14
Matt09:17
Matt09:17
Matt09:34
Matt09:37
Matt10:13

ኅድግ ምዕረሰ እስመ ከመ ዝ ውእቱ ተድላ ለነ።
እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ በል ከመ እላ አእባን ኅብስተ 
ይኩና።
ወይቤሎ እመሰ አማን ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ወዘሰ ይሜህር ወይገብር ከመ ዝ።
ወዘሰ ቀተለ ነፍሰ ረስሐ ውእቱ ለኵነኔ።
ወዘሰ ይቤሎ አብድ ረስሐ ውእቱ ወይትኴነን በእሳተ ገሃነም።
ወዘሰ ኅድገተ አውሰበ ዘመወ።
ወእመሰ ታፈቅሩ ዘያፈቅረክሙ ምንትኑ ዕሴትክሙ።
አኮሁ መጸብሓንሂ ከማሁሰ ይገብሩ።
አኮኑ አሕዛብኒ ከማሁሰ ይገብሩ።
አንትሙሰ ኩኑ ፍጹማነ።
ወእመ አኮሰ ዐስበ አልብክሙ በኀበ አቡክሙ ዘበሰማያት።
ሶበሰኬ ትገብሩ ምጽዋተክሙ ኢትንፍኁ ቀርነ ቅድሜክሙ።
ወአንተሰ ሶበ ትገብር ምጽዋተከ።
ወአንተሰ ሶበ ትጼሊ ባእ ቤተከ ወዕፁ ኆኅተከ።
አንትሙሰ ሶበ ትጼልዩ ከመ ዝ በሉ።
ወእመሰ ኢኀደግሙ ለሰብእ አበሳሆሙ።
ወአንትሙሰ ሶበ ትጸውሙ ቅብኡ ርእሰክሙ ወኅፅቡ ገጸክሙ።
ወእመሰ ዐይንከ ሐማሚ ውእቱ።
ወእመ አኮሰ አሐደ ይጸልእ ወካልኦ ያፈቅር።
እስመ ዘንተሰ ኵሎ አሕዛበ ዓለም ዘአፍኣ የኀሥሥዎ።
ወለክሙሰ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ከመ ትፈቅዱ ዘንተ ኵሎ።
አንትሙሰ ኅሡ መቅድመ መንግሥቶ ወጽድቆ።
ወዝንቱሰ ኵሉ ይትዌሰከክሙ።
ኢትበሉኬ ለጌሠም እስመ ጌሠምሰ ትኄሊ ለርእሳ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ተኵላት መሰጥ እሙንቱ።
ወእኩይሰ ዕፅ ፍሬ እኩየ ይፈሪ።
እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።
ወለውሉደ መንግሥትሰ ያወፅእዎሙ ውስተ ጸናፌ ጽልመት።
ወለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያሰምክ ርእሶ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተሰ ትልወኒ።
ወውእቱሰ ይነውም።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ከመ ንባእ ዲበ መራዕየ አሕርው።
ወሰሚዖሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ይቤሉ በበይናቲሆሙ ዝንቱሰ 
ይፀርፍ።
ንሕነ ወፈሪሳውያን ንጸውም ብዙኀ ወአርዳኢከሰ በእፎ ኢይጸውሙ።
ወእመ አኮሰ ዝቁ ይነቅዕ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወባሕቱ ለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ ይወድይዎ።
ወፈሪሳውያንሰ ይቤሉ በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ማእረሩሰ ብዙኅ ወገባሩ ኅዳጥ።
ወእመሰ ኢይደልዎ ይግባእ ሰላምክሙ ላዕሌክሙ።
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Matt10:14
Matt10:22
Matt10:28
Matt10:30
Matt10:33
Matt10:35
Matt10:39
Matt11:8
Matt11:11
Matt11:14
Matt12:1
Matt12:7
Matt12:24
Matt12:24
Matt12:26
Matt12:27
Matt12:28
Matt12:31
Matt12:32
Matt12:32
Matt12:35
Matt12:39
Matt12:45
Matt13:11
Matt13:12
Matt13:16
Matt13:20
Matt13:21
Matt13:22
Matt13:23
Matt13:28
Matt13:30
Matt13:34
Matt13:37

Matt14:8
Matt14:21
Matt14:24
Matt14:28
Matt15:4
Matt15:5

ወለዘሰ ኢተወክፈክሙ ወኢሰምዐክሙ ነገረክሙ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ወለነፍስክሙሰ ኢይክሉ ቀቲሎታ።
ወለክሙሰ ሥዕርተ ርእስክሙኒ ኵሉ ኍሉቅ ውእቱ።
ወለዘሰ ክሕደኒ በቅድመ ሰብእ።
ወመጻእኩሰ እፍልጥ ብእሴ እምአቡሁ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ይረክባ።
እለሰ ቀጠንተ ይለብሱ ናሁ ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
ወበመንግሥተ ሰማያትሰ ዘይንእሶ የዐብዮ።
ወእመሰ ትፈቅዱ ትትወከፍዎ።
ወአርዳኢሁሰ ርኅቡ ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ።
ሶበሰ ተአምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕት።
ወፈሪሳውያንሰ ሰሚዖሙ ይቤሉ ዝንቱሰ ኢያወፅእ አጋንንተ።
ወፈሪሳውያንሰ ሰሚዖሙ ይቤሉ ዝንቱሰ ኢያወፅእ አጋንንተ።
ወእመሰ ሰይጣን ለሰይጣን ያወፅኦ ተናፈቀኬ በበይናቲሁ።
ወእመሰ አነ በብዔል ዜቡል አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወእመሰ አነ በመንፈሰ እግዚአብሔር አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወዘሰ ፀረፈ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወእምዝ ይብል እገብእ እንከሰ ውስተ ቤትየ እምኀበ ወፃእኩ።
ወሎሙሰ ኢተውህቦሙ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወለክሙሰ ብፁዓት አዕይንቲክሙ እስመ ይሬእያ።
ወዘሰ ውስተ ኰኵሕ ተዘርዐ።
ዳእሙ ውእቱ ወከዊኖሰ ምንዳቤ ወስደት።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ተዘርዐ ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ።
ወዘሰ ተዘርዐ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወአግብርቲሁሰ ይቤልዎ ትፈቅድኑ እንከ ንሑር ወንጻሕይዮ ለከ።
ወሥርናዮሰ አስተጋብኡ ውስተ መዛግብትየ።
ወዘእንበለ ምሳሌሰ ኢተናገሮሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘይዘርዕሰ ሠናየ ዘርዐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው 
ውእቱ።
ወይእቲሰ አቅደመት አእምሮ በኀበ እማ ወትቤሎ።
ወእለሰ በልዕዎ እሙንቱ ሰብእ የአክሉ ኀምሳ ምእት ብእሲ።
ወሐመርሰ ናሁ ሀሎ ማእከለ ባሕር።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤ እመሰ አንተሁ እግዚኦ።
ወእግዚአብሔርሰ ይቤ አክብር አባከ ወእመከ።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ ወለእሙ ሀብተ ቊርባን ዘረባሕከ 
እምኔየ።
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Matt15:8
Matt15:18
Matt15:20
Matt15:38
Matt16:3
Matt16:3
Matt16:4
Matt16:15
Matt16:25
Matt17:4
Matt17:15
Matt17:24
Matt17:26
Matt18:16
Matt18:17
Matt18:17
Matt19:6
Matt19:8
Matt19:8
Matt19:10
Matt19:12
Matt19:17
Matt19:20
Matt19:21
Matt19:26
Matt20:23
Matt20:23
Matt20:26
Matt20:31
Matt21:9
Matt21:13
Matt21:13
Matt21:32
Matt21:32
Matt21:37
Matt21:44
Matt22:5
Matt22:6
Matt22:8
Matt22:30
Matt22:31

ወበልቦሙሰ ነዋኀ ይርሕቁ እምኔየ።
ወዘሰ ይወፅእ እምውስተ አፍ እምልብ ይወፅእ።
ወዘእንበለ ተኀፅቦ እድሰ በሊዕ ኢያረኵሶ ለሰብእ።
ወእለሰ በልዕዎ ዕደው የአክሉ አርብዓ ምእት ብእሲ።
ወእምከመ ጸብሐ ትብሉ ዮምሰኬ ይዘንም።
ወተአምረ መዋዕልሰ እፎ ኢተአምሩ።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰኬ መነ ትብሉኒ ከዊነ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ይረክባ።
ወእመሰ ትፈቅድ ንግበር በዝየ ሠለስተ ማኅደረ።
ወመብዝኅቶሰ ይወድቆ ውስተ እሳት።
ሊቅክሙሰ ኢይሁብኑ ጸባሕተ።
እንጋ ውሉዶሙሰኬ አግኣዝያንኑ እሙንቱ።
ወእመሰ ኢሰምዐከ ንሣእ ምስሌከ በዳግም አሐደ አው ክልኤተ።
ወእመሰ ኢሰምዖሙ ሎሙሂ ንግራ ለቤተ ክርስቲያን።
ወእመሰ ለቤተ ክርስቲያንሂ ኢሰምዓ።
እንከሰኬ ኢኮኑ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ።
ወይቤሎሙ ሙሴሰ አዘዘክሙ በከመ እከየ ልብክሙ።
ትድኀሩ አንስቲያክሙ ትካትሰ ኢኮነ ከመ ዝ።
እመሰ ከመ ዝ ውእቱ ሥርዐተ ብእሲ ወብእሲት ኢ ርቱዕ ያውስቡ።
በእንተ መንግሥተ ሰማያት ወዘሰ ይክል ተዐግሦ ለይትዐገሥ።
ወእመሰ ትፈቅድ ትባእ ውስተ ሕይወት ዕቀብ ትእዛዛተ።
ወይቤሎ ውእቱ ወሬዛ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ።
እመሰ ትፈቅድ ፍጹመ ትኩን ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ።
ወበኀበ እግዚአብሔርሰ ኵሉ ይትከሀል።
ወይቤሎሙ ጽዋዕየሰ ትሰትዩ ወጥምቀትየኒ ትጠመቁ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበፀጋምየ አኮ አነ ዘእሁብ።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ ወባሕቱ ዘይፈቅድ እምኔክሙ።
ወሰብእሰ ይጌሥጽዎሙ ከመ ያርምሙ ወአፈድፈዱ ጸሪሐ።
ወሕዝብሰ እለ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይጸርሑ ወይብሉ።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወኢአመንክምዎ ኃጥኣንሰ ወመጸብሓን ወዘማውያን።
አምንዎ ወአንትሙሰ ርኢክሙሂ ኢነሳሕክሙ ድኅረ ለአሚን ቦቱ።
እንዘ ይብል ለወልድየሰ የኀፍርዎ።
ወዘሰ ወድቀ ዲበ ይእቲ እብን ይትቀጠቀጥ።
ወእሙንቱሰ ተሀየዩ ወኀለፉ።
ወእለሰ ተርፉ አኀዝዎሙ ለአግብርቲሁ ወቀተልዎሙ።
ከብካብየሰ ድልው ውእቱ።
እመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
ወበእንተ ትንሣኤ ምዉታንሰ ኢያንበብክሙኑ።
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Matt23:3
Matt23:4
Matt23:8
Matt23:8
Matt23:16
Matt23:18
Matt23:24
Matt23:25
Matt23:27
Matt23:28
Matt23:30
Matt23:39
Matt24:13
Matt24:24
Matt24:35
Matt24:36
Matt24:48
Matt25:3
Matt25:4
Matt25:18
Matt25:29
Matt25:30
Matt25:46
Matt26:11
Matt26:11
Matt26:12
Matt26:24
Matt26:39
Matt26:42
Matt26:45
Matt26:57
Matt26:64
Matt26:69
Matt27:20
Matt27:40
Matt27:42
Matt27:47
Matt27:54
Matt28:5
Matt28:6
Matt28:16

ወዘከመ ምግባሮሙሰ ኢትግበሩ።
ወለሊሆሙሰ ኢይለክፍዎ በአጽባዕቶሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
አንትሙሰኬ ኢትረስዩ መምህረ በዲበ ምድር።
ወአንትሙሰ አኀው ኵልክሙ።
ወዘሰ መሐለ በወርቀ ቤተ መቅደስ ይጌጊ ትብሉ።
ወዘሰ መሐለ በጽንሐሕ ዘላዕሌሁ ይጌጊ ትብሉ።
አምርሕተ ዕዉራን እለ ጻጹተ ትነጥፉ ወገመለሰ ትውኅጡ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉእ ኀይደ ወዐመፃ ወትዕግልተ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉኣን አዕጽምተ ወኵሎ ርኩሰ።
ወእንተ ውስጥክሙሰ ምሉኣን አንትሙ ዐመፃ ወኀይደ ወአድልዎ።
ወትብሉ ሶበሰ ሀለውነ በመዋዕለ አበዊነ።
አማን እብለክሙ እምይእዜሰ ኢትሬእዩኒ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ሶበሰ ይትከሀሎሙ ለኅሩያንሂ እምአስሐትዎሙ።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ወእመሰ ይቤ ውእቱ ገብር እኩይ በልቡ።
ወአብዳትሰ ነሢኦን መኃትዊሆን ኢነሥኣ ቅብዐ ምስሌሆን።
ወጠባባትሰ ነሥኣ ቅብዐ በገማዕዊሆን ምስለ መኃትዊሆን።
ወዘአሐተሰ መክሊተ ነሥአ ሖረ ወከረየ ምድረ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወለገብርሰ እኩይ ወሀካይ አውፅእዎ አፍኣ።
ወጻድቃንሰ ውስተ ሕይወት ዘለዓለም።
ወለነዳያንሰ ዘልፈ ትረክብዎሙ ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ ሎሙ።
ወኪያየሰ አኮ ዘልፈ ዘትረክቡኒ።
ወዘንተሰ ዕፍረተ ዘሦጠት ዲበ ርእስየ ለቀበርየ ገብረት።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
ወጸለየ ወይቤ አቡየ እመሰ ይትከሀል ይኅልፍ እምኔየ ዝንቱ ጽዋዕ።
አቡየ እመሰ ይትከሀል ዝንቱ ጽዋዕ ይኅልፍ ዘእንበለ እስትዮ።
ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ።
ወእለሰ አኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰድዎ።
ወባሕቱ እብለክሙ እምይእዜሰ ትሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወጴጥሮስሰ ሀሎ ይነብር አፍኣ ውስተ ዐጸድ።
ወሊቃነ ካህናትሰ ወረበናት ኄጥዎሙ ለሕዝብ ወኦሆ አበልዎሙ።
አድኅን ርእሰከ እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
እመሰ ንጉሠ እስራኤል ውእቱ።
ወሰሚዖሙ እለ ይቀውሙ ህየ ይቤሉ ዝሰ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ወመኰንነ ምእትሰ ወእለ ምስሌሁ የዐቅብዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ኢትፍርሃ አንትንሰ እስመ ኣአምር።
ኢሀሎ ዝየሰ ተንሥአ በከመ ይቤ።
ወአርዳኢሁሰ ዐሠርቱ ወአሐዱ ሖሩ ውስተ ገሊላ።
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Matt28:17
MK01:8
MK01:40
MK02:18 ወአርዳኢሁሰ ለዮሐንስ ወእለሂ ፈሪሳውያን ኮኑ ይጸውሙ።
MK02:18

MK02:21
MK02:22
MK02:27
MK03:29
MK04:11
MK04:14
MK04:17
MK04:25
MK04:28
MK04:34
MK04:38
MK05:12
MK05:31
MK05:39
MK06:44
MK06:47
MK07:3
MK07:6
MK07:11
MK08:9
MK08:35
MK09:23
MK09:47
MK10:6
MK10:20
MK10:21
MK10:27
MK10:30
MK10:39
MK10:40
MK10:43
MK11:17
MK11:17
MK11:26
MK12:6
MK12:26

ወሶበ ርእይዎ ሰገዱ ሎቱ ወመንፈቆሙሰ ናፈቁ።
ወውእቱሰ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ።
እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።

ወአርዳኢሆሙ ለፈሪሳውያን ይጸውሙ ወአርዳኢከሰ በእፎ 
ኢይጸውሙ።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ጥቅበቱ ሐዲስ ለብሉይ ወያዐብዮ ለስጠቱ።
ወለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ።
ወይቤሎሙ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት።
ወዘሰ ፀረፈ ዲበ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ ለዓለም።
ወለእለ አፍኣሰ በምሳሌ ኵሉ ይከውኖሙ።
ዘይዘርዕሰ ቃለ እግዚአብሔር ይዘርዕ።
ዳእሙ እሙንቱ ወእምከመሰ ኮነ ምንዳቤ ወስደት።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የኀይድዎ።
ወውእቱሰ የአምር ከመ ባሕቲታ ምድር ትሁብ ፍሬሃ ቀዳማዌ ሣዕረ።
ወዘእንበለ ምሳሌሰ ኢተናገሮሙ።
ወውእቱሰ መንገለ ከዋላ ሐመር ተተርኢሶ ኖመ።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ውስተ አሕርው ከመ ንባእ ላዕሌሆሙ።
አንተሰ ትብል መኑ ገሰሰኒ ልብስየ።
ሕፃንሰ ኢሞተት አላ ትነውም ወሠሐቅዎ።
ወእለሰ በልዕዎ ለውእቱ ኅብስት ዕደው ኀምሳ ምእት።
ወውእቱሰ ባሕቲቱ ሀሎ ውስተ ምድር።
እስመ ፈሪሳውያንሰ ወኵሎሙ አይሁድ።
ወበልቦሙሰ ነዋኀ ይርሕቁ እምኔየ።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ አው ለእሙ።
ወእለሰ በልዕዎ የአክሉ አርብዓ ምእተ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ወበእንተ ወንጌል ይረክባ።
እመሰ ተአምን ኵሉ ይትከሀል ለዘየአምን።
ሠናይ ውእቱ ጼወ ወእመሰ ጼው ለስሐ።
ወእምፍጥረትሰ ተባዕተ ወአንስተ ገብረ እግዚአብሔር።
ሊቅ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ።
እመሰ ትፈቅድ ፍጹመ ትኩን አሐቲ ተርፈተከ።
ወበኀበ እግዚአብሔርሰ ኵሉ ይትከሀል።
ወበዓለምሰ ዘይመጽእ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ጽዋዕየሰ ዘአነ እሰቲ ትሰትዩ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበጸጋምየ አኮ አነ ዘእሁበክሙ።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ አላ ዘይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ።
ቤተየሰ ቤተ ጸሎት ይኩን ለኵሉ አሕዛብ።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወእመሰ አንትሙ ኢኀደግሙ።
እንዘ ይብል የኀፍርዎ ለወልድየሰ።
እመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
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MK12:27
MK12:28
MK12:37
MK12:45
MK13:9

MK13:13
MK13:22
MK13:23
MK13:31
MK13:32
MK14:7
MK14:7
MK14:21
MK14:41
MK15:3
MK15:11
MK15:32
MK16:6
MK16:16
MK16:19
Luke01:21
Luke01:48
Luke02:19 ወማርያምሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።
Luke02:33
Luke02:35
Luke02:36
Luke02:43
Luke02:50
Luke02:51
Luke03:17
Luke04:3
Luke04:7
Luke04:9
Luke04:30
Luke05:1
Luke05:10
Luke05:12
Luke05:16
Luke05:33
Luke05:36
Luke05:37

ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያንበብክሙኑ በውስተ መጽሐፈ ሙሴ።
ወአንትሙሰ ብዙኀ ትጌግዩ።
ወለሊሁሰ ዳዊት ይቤ በመንፈስ ቅዱስ።
ወይእቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ዘባቲ አብአት ወኵሎ መንበርታ።
ወአንትሙሰ ዑቁ ርእሰክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወይቀሥፉክሙ 
በመኳርብት።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ወሶበሰ ይትከሀሎሙ እምአስሐትዎሙ ለኅሩያንሂ።
ወአንትሙሰ ዑቁ ናሁ አቅደምኩ ነጊሮተክሙ ኵሎ።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ወለነዳያንሰ ዘልፈ ትረክብዎሙ በኀቤክሙ።
ወኪያየሰ አኮ ዘልፈ ዘትረክቡኒ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
ወመጽአ በሣልስ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ ምዕረ።
ወውእቱሰ አልቦ ዘአውሥአ።
ወሊቃነ ካህናትሰ ሆክዎሙ ለሕዝብ።
እመሰ ክርስቶስ ውእቱ ንጉሠ እስራኤል።
ኢየሱስሃኑ ናራዝዌ ዘተሰቅለ ተኀሥሣ ተንሥአ ወኢሀሎ ዝየሰ።
ዘአምነ ወዘተጠምቀ ይድኅን ወዘሰ ኢአምነ ይደየን።
ወእግዚእነሰ ኢየሱስ እምድኅረ ተናገሮሙ።
ወሀለዉ ሕዝብሰ ይጼልዩ ወይጸንሕዎ ለዘካርያስ።
ናሁ እምይእዜሰ ያስተበፅዑኒ ኵሉ ትውልድ።

ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ።
ወለኪሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኲናተ ኑፋቄ።
ወኀለፈ መዋዕሊሃ ወምስለ ምታሰ ነበረት ሰብዐተ ክረምተ።
ወሕፃንሰ እግዚእ ኢየሱስ ነበረ ኢየሩሳሌም።
ወእሙንቱሰ ኢለበዉ ቃሎ ዘይቤሎሙ።
ወእሙሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።
ወሐሠሮሰ ያውዒ በእሳት ዘኢይጠፍእ።
ወይቤሎ ሰይጣን እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ወእምከመሰ ሰገድከ ሊተ አንተ ቅድሜየ ለከ ይኩንከ ኵሉ።
ወይቤሎ እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ወውእቱሰ ኀለፈ እንተ ማእከሎሙ ወሖረ።
ወውእቱሰ ይቀውም መንገለ ሐይቅ ባሕረ ጌንሴሬጥ።
ኢትፍራህ እምይእዜሰ ሰብአ ታሤግር።
ወአስተብቊዖ ወይቤሎ እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።
ወውእቱሰ ይወፅእ ገዳመ ወይጼሊ በህየ።
ወከማሁ እለሂ ፈሪሳውያን ወአርዳኢከሰ እሊኣከ ይበልዑ ወይሰትዩ።
ወእመ አኮሰ ይሠጦ ሐዲስ ለብሉይ።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
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Luke05:38
Luke06:8
Luke06:11
Luke06:20
Luke06:27
Luke06:32
Luke06:32
Luke06:33
Luke06:42
Luke06:45
Luke06:49
Luke07:25
Luke07:28
Luke07:30
Luke07:43
Luke07:44
Luke07:45
Luke07:45
Luke07:46
Luke07:46
Luke07:48
Luke07:48
Luke08:10
Luke08:12
Luke08:13
Luke08:14
Luke08:15
Luke08:18
Luke08:49
Luke08:50
Luke08:52
Luke09:5
Luke09:9 ወይቤ ሄሮድስ ለዮሐንስሰ አነ መተርኩ ርእሶ።
Luke09:20
Luke09:24
Luke09:24
Luke09:36
Luke09:44
Luke09:58
Luke09:60
Luke10:2

ወለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ ይወድይዎ።
ወውእቱሰ የአምሮሙ ዘይኄልዩ።
ወእሙንቱሰ የአብዱ ፈድፋደ ወተማከሩ በበይናቲሆሙ።
ወውእቱሰ አንሥአ አዕይንቲሁ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወለክሙሰ እለ ትሰምዑኒ እብለክሙ።
ወእመሰ ዳእሙ ዘአፍቀረክሙ አፍቀርክሙ።
ኃጥኣንሂ ዘሰ ይገብሩ ዘያፈቅሮሙ ያፈቅሩ።
ኃጥኣንሂ ከማሁሰ ይገብሩ።
ወአንተሰ ኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ።
ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
ወዘሰ ይሰምዐኒ ቃልየ ወኢይገብሮ።
ናሁ እለሰ ርሱያን አልባሰ ክብር ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
ወበመንግሥተ እግዚአብሔርሰ ዘይንእሶ የዐብዮ።
ወፈሪሳውያንሰ ወጸሐፍተ ሕግ ዐለዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
ወተሰጥወ ስምዖን ወይቤሎ እብልሰ ዘብዙኀ ኀደገ ሎቱ።
ወይእቲሰ በከየት ወበአንብዓ አርሐሰት እገርየ።
ወአንተሰ ኢተአማኅከኒ።
ወይእቲሰ እምዘቦእኩ ኢያንተገት ስዒመ እገርየ።
ወአንተሰ ኢቀባዕከኒ በዘይት ርእስየ።
ወይእቲሰ ዕፍረተ ቀብዐተኒ እገርየ።
ወዘሰ ውኁደ አፍቀረኒ ውኁድ ኀጢአቱ ይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ብዙኀ አፍቀረኒ ብዙኀ ይትኀደግ ሎቱ።
ወለእልክቱሰ በምሳሌ ከመ ርእዮሙኒ ኢይርእዩ።
ወዘሰ ውስተ ፍኖት እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ።
ወዘሰ ውስተ ኰኵሕ እለ ሰሚዖሙ ይትዌከፍዎ ለነገር በፍሥሓ።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ወድቀ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ።
ወዘሰ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወይቤሎ ወለትከሰ ሞተት ወኢታጻምዎ እንከ ለሊቅ።
ኢትፍራህ ዳእሙ ተአመን ወለትከሰ ተሐዩ።
ኢትብክዩ ሕፃንሰ ኢሞተት አላ ትነውም።
ወዘሰ ኢተወክፉክሙ ወፂአክሙ እምይእቲ ሀገር።

ወይቤሎሙ አንትሙሰኬ መነ ትብሉኒ።
ወዘሰ ይፈቅድ ያድኅና ለነፍሱ ለይገድፋ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ያድኅና።
ወእሙንቱሰ አርመሙ ወኢነገሩ ወኢ ለመኑሂ።
አንትሙሰ ደይዎ ውስተ ልብክሙ ለዝንቱ ነገር።
ለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያስምክ ርእሶ።
ወአንተሰ ሑር ወስብክ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ማእረሩሰ ብዙኀ ወገባሩ ኅዳጥ።
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Luke10:6
Luke10:10
Luke10:13
Luke10:20
Luke10:20
Luke10:40 ወማርታሰ ትሠርሕ በአስተዳልዎ ብዙኀ።
Luke10:42 ወማርያምሰ ኀርየት መክፈልተ ሠናየ ዘኢየሀይድዋ።
Luke11:17
Luke11:18
Luke11:19
Luke11:20
Luke11:20
Luke11:22
Luke11:28
Luke11:29
Luke11:34
Luke11:36
Luke11:39
Luke11:39
Luke11:41
Luke11:46
Luke12:5
Luke12:7
Luke12:9
Luke12:10
Luke12:19
Luke12:30
Luke12:30
Luke12:31
Luke12:45
Luke12:47
Luke12:48
Luke12:52
Luke13:3
Luke13:5
Luke13:7
Luke13:9
Luke13:15
Luke13:28
Luke13:33
Luke14:1
Luke14:10

ወእመ አኮሰ ይግባእ ሰላምክሙ ላዕሌክሙ።
ወሀገረሰ ኀበ ቦእክሙ ወኢተወክፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ሶበሰ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል ዘተገብረ በውስቴትክን።
ወባሕቱ በዝሰ ኢትትፈሥሑ እስመ አጋንንት ይገንዩ ለክሙ።
ተፈሥሑሰ ባሕቱ እስመ ተጽሕፈ አስማቲክሙ በሰማያት።

ወውእቱሰ አእመሮሙ ዘይኄልዩ ወይቤሎሙ።
ወእመሰ ሰይጣን ተናፈቀ በበይናቲሁ።
ወእመሰ አነ በብዔልዜቡል አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወእመሰ አነ በአጽባዕተ እግዚአብሔር አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ዮጊኬ በጽሐት እንከሰ ኀቤክሙ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወእመሰ ይመጽእ ዘይኄይሎ ይመውኦ ወይሰልቦ ንዋየ ሐቅሉ።
ብፁዓንሰ እለ ይሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር ወየዐቅቡ።
ወትእምርትሰ ኢይሁብዋ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወእመሰ ዐይንከ ሐማሚ ውእቱ ኵሉ ነፍስትከ ጽልመት ውእቱ።
ወእምከመሰ ኵሉ ነፍስትከ ብሩህ ውእቱ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንትሙሰ ፈሪሳውያን።
ወእንተ ውስጡሰ ምሉእ ሀይደ ወእከየ።
ወባሕቱ ዘይትፈቀድሰ ሀቡ ለምጽዋት።
ወለሊክሙሰ ኢትለክፍዎ በአሐቲ አጽባዕትክሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
ወባሕቱ አርእየክሙ ዘትፈርሁ ፍርህዎሰ።
ወለክሙሰ ሥዕርተ ርእስክሙኒ ኵሉ ኍሉቅ ውእቱ።
ወዘሰ ክሕደኒ በቅድመ ዕጓለ እመሕያው።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
አዕርፊ እንከሰ ብልዒ ወስትዪ ወተፈሥሒ።
እስመ ዘንተሰ ኵሉ አሕዛበ ዓለም ዘአፍኣ የኀሥሥዎ።
ወለክሙሰ የአምር አቡክሙ ከመ ተኀሥሥዎ ለዝንቱ ኵሉ።
ወዝሰ ኵሉ ይትዌሰክ ለክሙ።
ወእመሰ ይቤ ውእቱ ገብር እኩይ በልቡ።
ወለገብርሰ ዘየአምር ፈቃደ እግዚኡ።
ወዘሰ ኢየአምር ለእመ ኢገብረ ውኁድ መቅሠፍቱ።
ወእምይእዜሰ ለእመ ኀምስቱ ሀለዉ ውስተ አሐዱ ቤት።
አልቦ እብለክሙ እመሰ ኢነሳሕክሙ አንትሙኒ።
አልቦ እብለክሙ እመሰ ኢነሳሕክሙ።
ወኢረከብኩ ግዝማ እንከሰ ከመ ኢታፅርእ ምድረነ።
ወእመ አኮሰ ንገዝማ ለእመ ሐዮነ።
አንትሙሰ ኢትፈትሑኑ አድገክሙ ወላሕመክሙ እምነ ምቅማሑ።
ወለክሙሰ ያወፅኡክሙ አፍኣ።
ወባሕቱ ዮምሰ ወጌሠመ ሀለውኩ ወበሣልስተ ኣሐውር።
በሰንበት ከመ ይብላዕ እክለ ወእሙንቱሰ ይትዐቀብዎ።
ወእመሰ ቦ ዘጸውዐከ ወሖርከ ርፍቅ ውስተ ታሕታይ ምርፋቅ።
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Luke14:31
Luke14:33
Luke15:2
Luke15:25
Luke15:29
Luke15:30 ወአቲዎሰ ዝንቱ ወልድከ ዘአኅለቀ ወዘበልዐ ኵሎ ንዋየከ ምስለ ዘማት።
Luke15:31
Luke15:32
Luke16:2
Luke16:4
Luke16:7
Luke16:10
Luke16:10
Luke16:15
Luke16:25
Luke16:25
Luke16:25
Luke16:31
Luke17:3
Luke17:18
Luke17:21
Luke17:33
Luke18:13
Luke18:21
Luke18:30
Luke18:34
Luke19:9
Luke19:14
Luke19:26
Luke19:27
Luke19:42
Luke19:42
Luke19:46
Luke19:46
Luke20:35
Luke20:37

Luke21:4
Luke21:32
Luke22:21
Luke22:26

ወእመ አኮሰ እንዘ ርሑቅ ውእቱ።
ወእመሰ ጼው ለስሐ በምንት እንከ ይቄስምዎ።
ዝንቱሰ ኃጥኣነ ይትዌከፍ ወይበልዕ ምስሌሆሙ።
ወወልዱሰ ዘይልህቅ ሀለወ ውስተ ሐቅል።
ወሊተሰ ኢወሀብከኒ ማሕስአ ጠሊ ጥቀ።

ወይቤሎ አቡሁ ወልድየ አንተሰ ጓ ዘልፈ ሀለውከ ምስሌየ።
ወባሕቱ ርቱዕሰ ንትፈሣሕ።
እንከሰ አግብእ ሐሳበ ምግብናከ።
ኣአምር እንከሰ ዘእገብር እምከመ ሰዐረኒ እግዚእየ እምግብናየ።
ወይቤሎ ለካልኡሂ አንተሰ ሚ መጠነ ትፈድዮ ለእግዚእየ።
ወዘሰ በውኁድ ምእመን በብዙኅኒ ምእመን ውእቱ።
ወዘሰ በኅዳጥ ዐማፂ በብዙኅኒ ዐማፂ ውእቱ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰ ትጼደቁ ለዐይነ ሰብእ።
ወአልአዛርሰ ከማሁ ክመ በተጽናስ።
ወይእዜሰ ከማሁ ክመ ውእቱ ይትፌሣሕ በዝየ ወአንተሰ ተሐምም።
ወይእዜሰ ከማሁ ክመ ውእቱ ይትፌሣሕ በዝየ ወአንተሰ ተሐምም።
ወይቤሎ አብርሃም ለእመሰኬ ሙሴሃ ወነቢያተ ኢይሰምዑ።
ወለእመሰ ነስሐ ኅድግ ሎቱ።
ሎሙሰ ተስእኖሙኑ ተመይጦ ወአእኵቶቶ ለእግዚአብሔር።
መንግሥተ እግዚአብሔርሰ ነያ ማእከሌክሙ ይእቲ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ያሐይዋ።
ወመጸብሓዊሰ ቆመ እምርሑቅ።
ወይቤሎ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ እስከ ይእዜ።
ወበዓለምሰ ዘይመጽእ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወእሙንቱሰ አልቦ ዘለበዉ እምዘይቤሎሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዮምሰ ሕይወት ኮነ ለሰብአ ዝንቱ ቤት።
ወሰብአ ሀገሩሰ ይጸልእዎ ወፈነዉ ተናብልተ ድኅሬሁ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወባሕቱ ለእልክቱሰ ጸላእትየ እለ ኢይፈቅዱ እንግሥ ላዕሌሆሙ።
ወይቤላ ሶበሰ ተአምሪ ዮም ሰላምኪ።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ተሰወረ እምአዕይንትኪ።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወእለሰ ይደልዎሙ ይርከብዎ ለዝክቱ ዓለም።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ሙሴሂ ነገረ ዘከመ ይቤሎ እግዚአብሔር 
በኀበ ዕፀ ጳጦስ።
ወዛቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ጥሪታ ዘባ አብአት።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
ወለክሙሰ አኮ ከመ ዝ አላ ዘየዐቢ እምኔክሙ ይኩንክሙ ከመ 
ዘይንእስ።
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Luke22:28
Luke22:36

Luke22:36
Luke22:38
Luke22:51
Luke22:69

Luke23:19

Luke23:22

Luke23:28

Luke23:35

Luke23:37
Luke23:39
Luke23:40

Luke23:41
Luke23:41
Luke23:51
Luke24:6
Luke24:10 ወእማንቱሰ ማርያም መግደላዊት ወዮሐና ወማርያም እንተ ያዕቆብ።
Luke24:21
John01:4
John01:5

John01:8
John01:9
John01:10
John01:11
John01:12

John01:17
John01:18
John01:24
John01:45
John01:51
John01:52
John02:9
John02:10

ወአንትሙሰ ባሕቱ እለ በእንቲኣየ ተዐገሥክሙ ምስሌየ በሕማምየ።
ወይቤሎሙ ይእዜሰኬ ዘቦ ቊናማት ይንሣእ ሎቱ ወከማሁ ዘሂ 
ጽፍነት።
ወዘሰ አልቦ መጥባሕት ይሢጥ ልብሶ ወይሣየጥ ሎቱ መጥባሕተ።
ወይቤሎሙ የአክለክሙ እንከሰ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ኅድግ ዘንተሰ።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው በየማነ ኀይለ 
እግዚአብሔር።
ወውእቱሰ በርባን ዘገብረ ሀከከ በውስተ ሀገር ወበቀቲለ ነፍስ ተሞቅሐ።

ናሁ አልቦ ዘረከብኩ በላዕሌሁ በዘይመውት እቅሥፎኬ እንከሰ 
ወአሕይዎ።
ወተመይጦን እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎን አዋልደ ኢየሩሳሌም 
ኢትብክያኒ ኪያየሰ።
ዘባዕደ ያድኅን ርእሶ ለያድኅን እመሰ ክርስቶስ ውእቱ ወኅሩዩ 
ለእግዚአብሔር።
ወይቤልዎ እመሰ ንጉሦሙ አንተ ለአይሁድ አድኅን ርእሰከ።
እመሰ አንተ ክርስቶስ አድኅን ርእሰከ ወኪያነሂ።
ኢትፈርሆኑ ለእግዚአብሔር አምላክከ አንተሰ ወአነ እንዘ ውስተ ዝንቱ 
ኵነኔ ሀለውነ።
ወለነሰ ዘበርቱዕ ረከበነ ዘይደልወነ በከመ ምግባሪነ ተፈደይነ።
ወዝንቱሰ አልቦ እኩይ ዘገብረ።
ወውእቱሰ ኢሀሎ ውስተ ምክሮሙ ወምግባሮሙ ለአይሁድ።
ተንሥኣ ኢሀሎ ዝየሰ።

ወንሕነሰ ነአምን ቦቱ ከመ ውእቱ ሀለዎ ያድኅኖሙ ለእስራኤል።
ወሕይወትሰ ብርሃኑ ለዕጓለ እመሕያው ውእቱ።
ወብርሃንሰ ዘውስተ ጽልመት ያበርህ ወያርኢ ወጽልመትኒ ኢይረክቦ 
ወኢይቀርቦ።
ወለሊሁሰ ኢኮነ ብርሃነ ዳእሙ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን።
ወብርሃነ ጽድቅሰ ዘያበርህ ለኵሉ ሰብእ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።
ወውስተ ዓለም ሀሎ ወዓለምኒ ቦቱ ኮነ ወዓለምሰ ኢያእመሮ።
ውስተ ዚኣሁ መጽአ ወእሊኣሁሰ ኢተወክፍዎ።
ወለእለሰ ተወክፍዎ ወሀቦሙ ሥልጣነ ውሉደ እግዚአብሔር ይኩኑ 
ለእለ አምኑ በስሙ።
ጸጋሰ ወጽድቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ለነ።
ለእግዚአብሔርሰ አልቦ ዘርእዮ ግሙራ።
ወእለሰ ተፈነዉ እምፈሪሳውያን እሙንቱ።
ወውእቱሰ ፊልጶስ ዘቤተ ሳይዳ እምሀገረ እንድርያስ ወጴጥሮስ።
እምይእዜሰ ዘየዐቢ እምዝ ትሬኢ።
እምይእዜሰ ትሬእዩ እንዘ ይትረኀዋ ሰማያት።
ወገዛእትሰ እለ ቀድሕዎ የአምሩ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
ወአንተሰ ዘይሤኒ ወይነ ዐቀብከ ወአስተደኀርከ እስከ ይእዜ።
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John02:20
John02:21
John02:24

John03:11
John03:18
John03:21
John03:29
John03:29
John03:30
John03:30
John03:31
John03:31
John03:32
John03:33
John03:35
John03:36
John04:2
John04:8
John04:10

John04:14
John04:18
John04:18
John04:18
John04:20
John04:20
John04:22
John04:22
John04:34
John04:50
John04:51
John04:53
John05:13
John05:22
John05:23
John05:25
John05:28
John05:29
John05:31
John05:46
John05:47

ወአንተሰ በሠሉስ መዋዕል ታነሥኦ።
ወውእቱሰ በእንተ ቤተ ሥጋሁ ይቤሎሙ።
ወውእቱሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢየአምኖሙ እስመ የአምሮ በኵሉ ለለ 
አሐዱ።
ወስምዐነሰ ተአብዩነ ነሢአ።
ዘየአምን ቦቱ ኢይትኴነን ወዘሰ ኢየአምን ቦቱ ወድአ ተኰነነ።
ወዘሰ ጽድቀ ይገብር ይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ያስተርኢ ምግባሩ።
ወዐርኩሰ ለመርዓዊ ዘይቀውም ወይሰምዖ።
ወፍሥሓ ዚኣየሰ ናሁ ተፈጸመት።
ወእንቲኣሁሰ ትበዝኅ ወእንቲኣየሰ ተሠልጠት።
ወእንቲኣሁሰ ትበዝኅ ወእንቲኣየሰ ተሠልጠት።
ወዘእምድርሰ ምድራዊ ውእቱ ወዘበምድር ይነግር።
ወዘሰ እምሰማይ መጽአ መልዕልተ ኵሉ ውእቱ።
ወበዘርእየ ወበዘሰምዐ ሰማዕተ ይከውን ወስምዖሰ አልቦ ዘይትዌክፎ።
ወለዘሰ ተወክፎ ስምዖ ዐተቦ እግዚአብሔር እስመ ጻድቅ ውእቱ።
አብሰ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ኵነኔሁ አወፈዮ ውስተ እዴሁ።
ወዘሰ ኢየአምን በወልድ ኢይሬእያ ለሕይወት።
ወባሕቱ ለሊሁሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢያጥመቀ ዳእሙ አርዳኢሁ።
እስመ አርዳኢሁሰ ሖሩ ሀገረ ከመ ይሣየጡ ሲሳዮሙ።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ሶበሰ ተአምሪ ጸጋሁ 
ለእግዚአብሔር።
ወዘሰ ይሰቲ እማይ ዘእሁቦ አነ ኢይጸምእ ለዓለም።
ቀዲሙሰ ኀምስቱ ዕደው ነበሩ ምስሌኪ።
ወይእዜሰ ዘሀሎ ምስሌኪ ኢኮነ ምተኪ ወዘንተሰ አማነ ትቤሊ።
ወይእዜሰ ዘሀሎ ምስሌኪ ኢኮነ ምተኪ ወዘንተሰ አማነ ትቤሊ።
አበዊነሰ በዝንቱ ደብር ሰገዱ።
ወአንትሙሰ ትብሉ ከመ በኢየሩሳሌም መካን ውእቱ ኀበ ይሰግዱ።
አንትሙሰ ትሰግዱ ለዘኢተአምሩ ወንሕነሰ ንሰግድ ለዘነአምር።
አንትሙሰ ትሰግዱ ለዘኢተአምሩ ወንሕነሰ ንሰግድ ለዘነአምር።
ሊተሰ መብልዕየ ውእቱ ከመ እግበር ፈቃዶ ለአቡየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር ወልድከሰ ሐይወ።
ወዜነውዎ ወይቤልዎ ወልድከሰ ሐይወ።
እንተ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ወልድከሰ ሐይወ።
ወውእቱሰ ዘሐይወ ኢያእመረ መኑ ውእቱ ዘአሕየዎ።
እስመ አብሰ ኢይኴንን ወኢ መነሂ።
ወዘሰ ኢያከብሮ ለወልድ ኢያከብሮ ለአብ ዘፈነዎ።
ወእለሰ ሰምዕዎ የሐይዉ።
ወበእንተ ዝንቱሰ ኢታንክሩ።
ወእለሰ እኩየ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ዘለደይን።
ወእመሰ ለልየ ስምዐ ኮንኩ ለርእስየ ኢኮነ ጽድቀ ስምዕየ።
ሶበሰ አመንክምዎ ለሙሴ ኪያየኒ እምአመንክሙኒ።
ወእመሰ ዘጸሐፈ ሙሴ ኢተአምኑ እፎ ቃልየ ተአምኑ።
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John06:6
John06:18
John06:27
John06:27

John06:31
John06:49
John06:58
John06:63
John06:69
John06:71
John07:4
John07:6
John07:6
John07:7
John07:7
John07:8
John07:13

John07:16
John07:17
John07:18
John07:18
John07:23
John07:27
John07:27
John07:49
John08:5
John08:5
John08:14
John08:15
John08:19
John08:23
John08:23
John08:35
John08:35
John08:36
John08:39
John08:39
John08:40
John08:40
John08:41

ወዘንተ ይቤ እንዘ ያሜክሮ ወውእቱሰ የአምር ዘሀለዎ ይግበር።
ወባሕርሰ ይትሀወክ እስመ ዐቢይ ነፋስ ይነፍኅ ውስቴቱ።
ተገበሩ እንከሰ አኮ ለመብልዕ ኀላፊ።
ዘይሁበክሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እስመ ለዝሰ እግዚአብሔር አብ 
ኀተሞ።
አበዊነሰ መና በልዑ በገዳም።
አበዊክሙሰ መና በልዑ በገዳም ወሞቱ።
ወዘበልዖሰ ለዝንቱ ኅብስት የሐዩ ለዓለም።
ወሥጋሰ አልቦ ዘይበቊዕ ወኢ ምንተኒ።
ወንሕነሰ አመነ ወአእመርነ።
ወዘንተሰ ይቤ እንበይነ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ።
ወእመሰ ዘንተ ትገብር አርኢ ርእሰከ ለዓለም።
ጊዜየሰ ዓዲ እስከ ይእዜ ኢበጽሐ።
ወጊዜ ዚኣክሙሰ ዘልፈ ድልው ውእቱ።
ለክሙሰ ኢይክል ዓለም ጸሊኦተክሙ ወሊተሰ ይጸልኡኒ።
ለክሙሰ ኢይክል ዓለም ጸሊኦተክሙ ወሊተሰ ይጸልኡኒ።
አንትሙሰ ዕርጉ ውስተ ዝንቱ በዓል።
ወባሕቱ ክሡተሰ አልቦ ዘተናገረ በእንቲኣሁ በእንተ ፍርሀቶሙ 
ለአይሁድ።
ትምህርትየሰ ኢኮነት እንቲኣየ አላ እንቲኣሁ ለዘፈነወኒ።
ወዘሰ ይፈቅድ ይግበር ሥምረቶ።
ወዘሰ ለርእሱ ይነግር ተድላ ርእሱ የኀሥሥ።
ወዘሰ ይፈቅድ ያድሉ ለዘፈነዎ ጻድቅ ውእቱ።
ወእመሰ በሰንበት ግዝረተ ይነሥእ ብእሲ ከመ ኢይሰዐር ሕጉ ለሙሴ።
ወባሕቱ ለዝንቱሰ ነአምሮ እምአይቴ ውእቱ።
ወክርስቶስሰ አመ ይመጽእ አልቦ ዘየአምሮ እምኀበ ይመጽእ።
ወእሙንቱሰ ርጉማን።
ወበሕግነሰ ሠርዐ ሙሴ ከመ ትትወገር በእብን።
ወአንተሰ እንከ ምንተ ትብል በእንቲኣሃ።
ወአንትሙሰ ኢተአምሩ እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
አንትሙሰ ሕገ ዘሥጋ ትኴንኑ።
ሶበሰ ኪያየ አእመርክሙ እምአእመርክምዎ ለአቡየኒ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰ እምታሕቱ አንትሙ ወአንሰ እምላዕሉ አነ።
አንትሙሰ እምዝንቱ ዓለም አንትሙ።
ወገብርሰ ኢይነብር ውስተ ቤት ለዝሉፉ።
ወወልድሰ ይነብር ለዓለም።
ወእምከመሰ ወልድ አግዐዘክሙ አማን ግዑዛን አንትሙ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ለነሰ አብርሃም አቡነ።
ሶበሰ ውሉደ አብርሃም አንትሙ ግብረ አብርሃም እምገበርክሙ።
ወይእዜሰ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ ብእሴ ጻድቀ።
ወአብርሃምሰ ኢገብረ ከመ ዝ።
አንትሙሰ ትገብሩ ግብረ አቡክሙ።
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John08:41
John08:42
John08:44
John08:44
John08:46
John08:47
John08:47
John08:49
John08:52
John08:54
John08:55
John09:8
John09:10
John09:21

John09:24
John09:28
John09:29
John09:31
John09:33
John09:41
John09:41
John10:2
John10:3
John10:5
John10:6
John10:10
John10:11
John10:12
John10:13
John10:26

John10:27
John10:33
John10:36
John10:37
John10:37
John11:2 ወማርያሰ ይእቲ እንተ ቀብዐቶ ለእግዚእነ ዕፍረተ።
John11:10
John11:12
John11:13

ወይቤልዎ ንሕነሰ ኢተወለድነ እምዝሙት።
ሶበሰ እግዚአብሔር አቡክሙ እምአፍቀርክሙኒ ኪያየ።
አንትሙሰ እምአቡክሙ ሰይጣን አንትሙ።
ወውእቱሰ ቀታሌ ነፍሰ ሰብእ ውእቱ እምትካት።
ወእመሰ አነ ጽድቀ እነግር ለምንት ኢተአምኑኒ።
ዘሰ እምእግዚአብሔር ውእቱ ቃለ እግዚአብሔር ይሰምዕ።
ወበእንተ ዝንቱ አንትሙሰ ኢትሰምዑኒ።
ወአንትሙሰ ታስተሐቅሩኒ።
ወአንተሰ ትብል ዘዐቀበ ቃልየ ኢይጥዕሞ ለሞት ለዓለም።
እመሰ ለልየ ሰባሕኩ ርእስየ።
ወእመሰ እቤ ኢየአምሮ እከውን ከማክሙ ሐሳዌ።
ወአግዋሪሁሰ ወእለሂ የአምርዎ ትካት ወይሬእይዎ እንዘ ይስእል።
ወለሊሁሰ ይቤ አነ ውእቱ።
ወይእዜሰ ዘከመ እፎ ይሬኢ አው መኑ ከሠቶ አዕይንቲሁ ኢነአምር 
ኪያሁ።
ንሕነሰ ነአምር ከመ ኃጥእ ውእቱ ዝ ብእሲ።
ወንሕነሰ አርዳኢሁ ለሙሴ ንሕነ።
ወለዝንቱሰ ኢነአምሮ ከመ እምአይቴ ውእቱ።
ወንሕነሰ ነአምር ባሕቱ ከመ ለኃጥኣን ኢይሰምዖሙ እግዚአብሔር።
ሶበሰ ኢኮነ እምኀበ እግዚአብሔር ዝንቱ ብእሲ።
ሶበሰ ዕዉራን አንትሙ እምኢኮነክሙ ጌጋየ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ንቡር ጌጋይክሙ።
ወዘሰ እንተ አንቀጽ ይበውእ ኖላዌ አባግዕ ውእቱ።
ወሎቱሰ ዐጻዊኒ ያርኅዎ ወአባግዕኒ ይሰምዓሁ ቃሎ።
ወለነኪርሰ ኢይተልዋሁ አላ ይጐይያ እምኔሁ።
ወእሙንቱሰ ኢያእመሩ ዘይቤሎሙ።
ወሰራቂሰ ኢይመጽእ ዘእንበለ ከመ ይስርቅ ወያህጕል።
ወኖላዊሰ ኄር ይሜጡ ነፍሶ ቤዛ አባግዒሁ።
ወዐሳብሰ ዘኢኮነ ኖላዌ ወዘኢኮና አባግዕ።
ወዐሳብሰ ይጐይይ እስመ ዐሳብ ውእቱ።
ወአንትሙሰ ኢተአምኑኒ እስመ ኢኮንክሙ እምነ አባግዕየ በከመ 
እቤለክሙ።
አባግዕየሰ እሊኣየ ይሰምዓኒ ቃልየ።
በእንተ ሠናይሰ ግብርከ ኢንዌግረከ ወባሕቱ በበይነ ፅርፈትከ።
ወዘሰ ቀደሶ አብ ወፈነዎ ውስተ ዓለም።
ወእመሰ ኢይገብር ግብሮ ለአቡየ ኢትእመኑ ብየ።
ወእመሰ እገብር ለእመ ኪያየ ኢአመንክሙ ለግብርየ።

ወዘሰ የሐውር ሌሊተ ይትዐቀፍ።
እግዚኦ እመሰ ኖመ ይነቅሕ ወይጥዒ።
ወሎሙሰ መሰሎሙ በእንተ ንዋመ ድቃስ ዘይቤሎሙ።
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John11:18

John11:20 ወማርያሰ ነበረት ቤተ።
John11:21
John11:23
John11:32
John11:44
John11:49
John11:51
John12:3 ወማርያሰ ነሥአት ዕፍረተ ልጥረ ዘናርዱ ጵስጥቂስ ዘዕጹብ ሤጡ።
John12:8
John12:8
John12:16
John12:24
John12:25
John12:25
John12:27
John12:29
John12:31
John12:34
John12:48
John13:7
John13:10
John13:10
John13:13
John13:17
John13:19
John13:32
John13:36
John13:36
John14:2

John14:4
John14:7
John14:11
John14:15
John14:17

John14:19
John14:24
John14:28
John15:3

ወቢታንያሰ ቅርብት ይእቲ ለኢየሩሳሌም መጠነ ዐሠርቱ ወኀምስቱ 
ምዕራፍ።

እግዚእየ ሶበሰ ሀሎከ ዝየ እምኢሞተ እኁየ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እኁኪሰ ይትነሣእ።
እግዚእየ ሶበሰ ሀሎከ ዝየ እምኢሞተ እኁየ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ፍትሕዎኬ እንከሰ ወኅድግዎ ይሑር።
አንትሙሰ ኢተአምሩ ወኢ ምንተኒ ወኢሂ ትመክሩ።
ወዘንተሰ አኮ እምልቡ ዘይቤ።

ወነዳያንሰ በኵሉ ጊዜ ሀለዉ ምስሌክሙ ወዘልፈ ትረክብዎሙ።
ወኪያየሰ አኮ በኵሉ ጊዜ ዘትረክቡኒ።
ወቀዲሙሰ ኢያእመሩ አርዳኢሁ ዘንተ ነገረ።
ወእመሰ ሞተት ብዙኀ ፍሬ ትፈሪ።
ወዘሰ ያፈቅራ ለነፍሱ ለይገድፋ።
ወዘሰ ጸልኣ ለነፍሱ በዝንቱ ዓለም የዐቅባ ለሕይወት ዘለዓለም።
ወይእዜሰ ተሀውከተኒ ነፍስየ ወምንተ እብል።
ወሕዝብሰ እለ ይቀውሙ ወይሰምዑ ይቤሉ ነጐድጓድ ውእቱ።
ወእምይእዜሰ ይሰድድዎ ለመልአከ ዝንቱ ዓለም ወያወፅእዎ አፍኣ።
ንሕነሰ ሰማዕነ በውስተ ኦሪት ከመ ለዓለም ይነብር ክርስቶስ።
ወዘሰ ክሕደኒ ወኢተወክፈ ቃልየ።
ወባሕቱ ድኅረሰ ተአምሮ።
ዘሰ ወድአ ተኀፅበ ኢይፈቅድ ይትኀፀብ ዘእንበለ እገሪሁ።
ዳእሙ እስመ ንጹሕ ኵለንታሁ ወአንትሙሰ ንጹሓን አንትሙ።
አንትሙሰ ትብሉኒ ሊቅነ ወእግዚእነ።
ወእመሰ ዘንተ ተአምሩ ብፁዓን አንትሙ እመ ገበርክምዎ።
ወይእዜሰ እነግረክሙ ዘእንበለ ይኩን።
ወእመሰ እግዚአብሔር ተሰብሐ ቦቱ ወእግዚአብሔርኒ ይሴብሖ።
ኀበሰ አነ ኣሐውር ኢትክል ተሊዎትየ ይእዜ።
ወባሕቱ ድኅረሰ ትተልወኒ።
ወእመ አኮሰ እምኢይቤለክሙ ከመ ኣሐውር አስተዳሉ ለክሙ 
ማኅደረ።
ወለሊክሙ ኢተአምሩ ኀበ ኣሐውር ወፍኖቶሰ ተአምሩ።
ወይእዜሰ አእመርክምዎሂ ወርኢክምዎሂ።
ወእመ አኮሰ በእንተ ግብርየ እመኑኒ።
ወእመሰ ታፈቅሩኒ ዕቀቡ ትእዛዝየ።
ወአንትሙሰ ተአምርዎ እስመ ኀቤክሙ ይነብር ወውስቴትክሙ 
ይሄሉ።
ወአንትሙሰ ትሬእዩኒ እስመ አነ ሕያው።
ወዘሰ ኢያፈቅረኒ ኢየዐቅብ ቃልየ።
ሶበሰ ታፈቅሩኒ እምተፈሣሕክሙ በሐዊሮትየ ኀበ አብ።
ወአንትሙሰ ወዳእክሙ ንጹሓን አንትሙ በእንተ ቃል ዘነገርኩክሙ።
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John15:5
John15:7
John15:10
John15:14
John15:15
John15:15
John15:19
John15:20
John15:22
John15:22
John15:24
John16:4
John16:5
John16:7
John16:9
John16:11
John16:20
John16:20
John16:24
John16:25
John16:29
John16:31
John16:33
John17:11
John17:12
John17:13
John17:14
John17:24
John17:25
John18:8
John18:9
John18:14
John18:15
John18:16
John18:23
John18:23
John18:30

John18:31
John18:36
John18:36
John18:36

እስመ ዘእንበሌየሰ አልቦ ዘትክሉ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
ወእመሰ ነበርክሙ ብየ ወነበረ ቃልየ ኀቤክሙ።
ወእመሰ ታፈቅሩኒ ዕቀቡ ትእዛዝየ።
አንትሙሰኬ አዕርክትየ አንትሙ።
እስመ ገብርሰ ኢየአምር ዘይሬስዮ እግዚኡ።
ወለክሙሰ አዕርክትየ እብለክሙ።
ሶበሰ እምዓለም እምአፍቀረክሙ ዓለም።
ወሶበሰ ዐቀቡ ቃልየ ቃልክሙኒ እምዐቀቡ።
ሶበሰ ኢመጻእኩ ወኢነገርክዎሙ እምድኅኑ ወእምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ወይእዜሰ ባሕቱ አልቦሙ ምክንያተ ለጌጋዮሙ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ርእዩኒሂ ወጸልኡኒሂ ኪያየሂ ወአቡየሂ።
ወቀዲሙሰ ኢነገርኩክሙ ዘንተ እስመ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ኣሐውር ኀበ አብ ዘፈነወኒ።
ወእመሰ ሖርኩ አነ እፌንዎ ለክሙ።
በእንተ ኀጢአትሰ እስመ ኢአምኑ ብየ።
ወበእንተሰ ኵነኔ እስመ ይትኴነን መልአኩ ለዝንቱ ዓለም።
ከመ ትበክዩ ወትላሕዉ አንትሙ ወዓለምሰ ይትፌሣሕ።
ወአንትሙሰ ተሐዝኑ አላ ሐዘንክሙ ፍሥሓ ይከውነክሙ።
ወእስከ ይእዜሰ ኢሰአልክምዎ ወኢ ምንተኒ በስምየ ሰአሉ።
ወይእዜሰ በምሳሌ ነገርኩክሙ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ይእዜሰ ገሃደ ተናገርከነ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይእዜሰኬ አእምሩ ወእመኑ።
ወበዓለምሰ ሀለወክሙ ሕማመ ትርከቡ።
ወእሙንቱሰ ውስተ ዓለም ይሄልዉ ወአንሰ ኀቤከ እመጽእ።
አመሰ ሀሎኩ አነ ምስሌሆሙ ውስተ ዓለም።
ወይእዜሰ ባሕቱ እመጽእ ኀቤከ።
ወአንሰ ፈጺምየ ወሀብክዎሙ ቃለከ ወዓለምሰ ጸልኦሙ።
አባ እለሰ ወሀብከኒ እፈቅድ ከመ የሀልዉ ኀበ ሀሎኩ አነ ምስሌየ።
አባ ጻድቅ ወዓለምሰ ኢያእመረከ ወአንሰ አእመርኩከ።
ወእመሰ ኪያየ ተኀሥሡ ኅድግዎሙ ለእለ ይሑሩ።
እለሰ ወሀብከኒ ኢተሀጕለ ወኢ አሐዱሂ እምኔሆሙ።
ወቀያፋሰ ውእቱ ዘአምከሮሙ ለአይሁድ ወይቤሎሙ።
ወውእቱሰ ረድእ ልሙድ በኀበ ሊቀ ካህናት።
ወጴጥሮስሰ ቆመ አፍኣ ኀበ ኆኅት።
እመሰ እኩየ ነበብኩ ስምዐ ኩን ላዕሌየ ወአስተዋድየኒ በእንተ እኩይ።
ወእመሰ ሠናየ ነበብኩ ለምንት ትዘብጠኒ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ሶበሰ ኢኮነ ገባሬ እኪት እምኢያግባእናሁ 
ኀቤከ።
ወይቤልዎ አይሁድ ለነሰ ኢይከውነነ ንቅትል ወኢ መነሂ።
መንግሥትየሰ ኢኮነት እምዝንቱ ዓለም።
ሶበሰ በዝንቱ ዓለም መንግሥትየ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ኢኮነት እም ዝየ መንግሥትየ።
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John18:37
John18:40
John19:7
John19:23
John19:31
John20:11 ወማርያምሰ ቆመት ኀበ መቃብር አፍኣ ወትበኪ።
John20:15
John20:23
John20:29
John20:31
John21:6
John21:8
John21:18
John21:22

4 ሰለብዎ Matt27:28
Matt27:31
MK15:20
Luke10:30

1 ሰሊሆሙ Luke13:4
2 ሰሊሆም John09:7

John09:11
5 ሰላመ Matt10:34

Luke12:51
Luke14:31
John14:27
John16:33

17 ሰላም Matt05:9
Matt10:11
Matt10:12
Matt10:13
MK05:34
Luke01:79
Luke02:14
Luke02:29
Luke07:50
Luke08:48
Luke10:5
Luke10:6
Luke19:38
John08:11
John20:19

ወይቤሎ ጲላጦስ እንከሰኬ ንጉሥ አንተ።
ወበርባንሰ ሊቀ ፊያት ውእቱ።
ንሕነሰ ሕግ ብነ ወበከመ ሕግነ ርቱዕ ይሙት።
ወሐራሰ ሶበ ሰቀልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ነሥኡ አልባሲሁ።
ወአይሁድሰ እስመ ዐርብ ውእቱ ይቤሉ።

ወመሰላ ላቲሰ ዐቃቤ ገነት ውእቱ።
ወለእለሰ ኢኀደግሙ ኢይትኀደግ ሎሙ።
ብፁዓንሰ እለ እንዘ ኢይሬእዩኒ የአምኑኒ።
ወዝንቱሰ ተጽሕፈ እምኔሆን ከመ ትእመኑ አንትሙ።
ወበቃልከሰ ናወርድ።
ወካልኣንሰ አርዳእ በሐመር በጽሑ።
ወአመሰ ልህቀ ታነሥእ እደዊከ ወባዕድ ያቀንተከ ሐቌከ።
ወአንተሰ ትልወኒ።
ወሰለብዎ አልባሲሁ ወአልበስዎ ከለሜዳ ዘለይ።
ወተሣሊቆሙ ላዕሌሁ ሰለብዎ ውእተ ከለሜዳ ዘለይ።
ወሶበ ተሣለቁ ላዕሌሁ ሰለብዎ ውእተ ሜላተ።
ረከብዎ ፈያት ወዘበጥዎ ወፈቅዕዎ ወአቊሰልዎ ወሰለብዎ።
እለ ወድቀ ላዕሌሆሙ ማኅፈድ በሰሊሆሙ ወቀተሎሙ።
ወይቤሎ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ ሰሊሆም ዘበትርጓሜሁ ሐዋርያ።
ወቀብዐኒ አዕይንትየ ወይቤለኒ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ ሰሊሆም።
ኢይምሰልክሙ ዘአምጻእኩ ሰላመ ለምድር አላ መጥባሕተ።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ ይመስለክሙኑ ሰላመ ዘአምጻእኩ ለምድር።
ይፌኑ ሐዋርያተ ትንብልና ኀቤሁ ወይዜንውዎ ሰላመ።
ሰላምየ አኀድግ ለክሙ ወሰላመ አቡየ እሁበክሙ።
ወዝንቱ ውእቱ ዘነገርኩክሙ ከመ በኀቤየ ሰላመ ትርከቡ።
ብፁዓን ገባርያነ ሰላም።
ለመኑ ይደልዎ ሰላም በውስቴታ።
ይኅድር ሰላምክሙ ላዕሌሁ።
ወእመሰ ኢይደልዎ ይግባእ ሰላምክሙ ላዕሌክሙ።
እትዊ በሰላም ወሕየዊ እምደዌኪ።
ከመ ያርትዕ እገሪነ ውስተ ፍኖተ ሰላም።
ወሰላም በምድር ለዕጓለ እመሕያው ሥምረቱ።
በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ።
ሃይማኖትኪ አድኀነተኪ እትዊ በሰላም።
እትዊ በሰላም።
በሉ ሰላም ለሰብአ ዝንቱ ቤት።
ወእመሂ ቦ ህየ ወልደ ሰላም ያዕርፍ ሰላምክሙ ላዕሌሁ።
ወቡሩክ ንጉሠ እስራኤል ሰላም በምድር ወስብሐት በአርያም።
ሑሪ እትዊ በሰላም ወእምዝ ዳግመ ኢተአብሲ።
ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ።
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17 ሰላም

John20:21
John20:26

1 ሰላምኪ Luke19:42
2 ሰላምክሙ Luke10:6

Luke10:6
1 ሰላምየ John14:27
3 ሰላትያል Matt01:12

Matt01:12
Luke03:27

3 ሰልሞን Matt01:4
Matt01:5
Luke03:32

2 ሰሎሜ MK15:40
MK16:1 ወማርያም እንተ ያዕቆብ ወሰሎሜ።

9 ሰሎሞን Matt01:6
Matt01:7
Matt06:29

Matt12:43
Matt12:43
Luke11:31

Luke11:31
Luke12:27
John10:23

1 ሰሐበ John21:11
1 ሰሐቦ John06:44
1 ሰመንተ Luke13:10

3 ሰመንቱ Luke13:4
Luke13:16

John05:5
1 ሰመይ Luke15:21
2 ሰመይዎ Luke01:59

Luke02:21

2 ሰመዮ MK03:16
Luke02:21

4 ሰመዮሙ MK03:14
MK03:16
MK03:17

ወይቤሎሙ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ ሰላም ለክሙ።
ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ።
ወይቤላ ሶበሰ ተአምሪ ዮም ሰላምኪ።
ወእመሂ ቦ ህየ ወልደ ሰላም ያዕርፍ ሰላምክሙ ላዕሌሁ።
ወእመ አኮሰ ይግባእ ሰላምክሙ ላዕሌክሙ።
ሰላምየ አኀድግ ለክሙ ወሰላመ አቡየ እሁበክሙ።
ወእምድኅረ ፍልሰተ ባቢሎን ኢኮንያንኒ ወለደ ሰላትያልሃ።
ወሰላትያልኒ ወለደ ዘሩባቤልሃ።
ወልደ ሰላትያል ወልደ ኔሪ።
ወነአሶንኒ ወለደ ሰልሞንሃ።
ወሰልሞንኒ ወለደ ቦኤዝሃ እምራኬብ።
ወልደ ሰልሞን ወልደ ነአሶን።
ወእሙ ለዮሳ ወለሰሎሜ።

ወዳዊትኒ ንጉሥ ወለደ ሰሎሞንሃ እምነ ብእሲተ ኦርዮ።
ወሰሎሞንኒ ወለደ ሮብዓምሃ።
እብለክሙ ከመ ሰሎሞን ጥቀ ኢለብሰ በኵሉ ክብሩ ከመ አሐዱ 
እምእሉ።
እስመ መጽአት እምአጽናፈ ምድር ትስማዕ ጥበቢሁ ለሰሎሞን።
ወናሁ ዘየዐቢ እምሰሎሞን ሀሎ ዝየ።
ወትትኳነኖሙ እስመ መጽአት እምአጽናፈ ምድር ትስማዕ ጥበቢሁ 
ለሰሎሞን።
ወናሁ ዘየዐቢ እምሰሎሞን ሀሎ ዝየ።
እብለክሙ ከመ ሰሎሞን ጥቀ ኢለብሰ።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ በቤተ መቅደስ በሕዋረ ሰሎሞን።
ወሰሐበ መሥገርተ ውስተ ምድር።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ እመ ኢሰሐቦ አብ ዘፈነወኒ።
ሀለወት አሐቲ ብእሲት እንተ አድወያ ጋኔን ዐሠርተ ወሰመንተ 
ዓመተ።
ወሚመ ይመስለክሙኑ እሉ ዐሠርቱ ወሰመንቱ።
ወዛቲ ወለተ አብርሃም ናሁ ዐሠርቱ ወሰመንቱ ዓመት እምዘአሰራ 
ሰይጣን።
ወሀሎ ህየ አሐዱ ብእሲ ዘሠላሳ ወሰመንቱ ክረምት እምዘ ደወየ።
ወኢይደልወኒ እንከ እሰመይ ወልደከ።
ወሰመይዎ በስመ አቡሁ ዘካርያስ።
ወሰመይዎ ስሞ ኢየሱስ በከመ ሰመዮ መልአከ እምቅድመ ትፅንሶ 
በከርሣ።
ወሰመዮሙ በበ አስማቲሆሙ ወሰመዮ ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወሰመይዎ ስሞ ኢየሱስ በከመ ሰመዮ መልአከ እምቅድመ ትፅንሶ 
በከርሣ።
ወኀረየ ዐሠርተ ወክልኤተ ወሰመዮሙ ሐዋርያተ።
ወሰመዮሙ በበ አስማቲሆሙ ወሰመዮ ለስምዖን ጴጥሮስ።
ሰመዮሙ በአኔርጌስ ደቂቀ ነጐድጓድ ብሂል።
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4 ሰመዮሙ

Luke06:13
3 ሰሙን Luke01:59

Luke02:21
John20:26

12 ሰሚዐ Matt11:15
Matt13:9
Matt13:14
Matt13:43
MK04:9
MK04:12
MK04:23
MK04:33
MK07:16
Luke08:8
Luke14:35
John08:43

1 ሰሚዓ MK05:27
1 ሰሚዕ Matt13:15
27 ሰሚዖ Matt02:3

Matt02:22
Matt04:12 ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ከመ አኀዝዎ ለዮሐንስ።
Matt08:10
Matt09:12
Matt11:2 ወሰሚዖ ዮሐንስ ምግባሮ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ሀሎ በቤተ ሞቅሕ።
Matt14:13

Matt19:22
Matt22:7
MK02:17
MK05:36
MK06:16 ወሰሚዖ ሄሮድስ ይቤ ዮሐንስ ውእቱ ዘአነ መተርኩ ርእሶ።
MK10:47
MK12:29
Luke07:3
Luke07:9
Luke08:50
Luke14:15
Luke18:22
Luke18:23
Luke18:36
Luke23:6

ወኀረየ እምውስቴቶሙ ዐሠርተ ወክልኤተ ወሰመዮሙ ሐዋርያተ።
ወእምዝ አመ ሰሙን ዕለት መጽኡ ከመ ይግዝርዎ ለሕፃን።
ወአመ ተፈጸመ ሰሙን ዕለት ወሰድዎ ለሕፃን ከመ ይግዝርዎ።
ወእምድኅረ ሰሙን መዋዕል እንዘ ሀለዉ ካዕበ አርዳኢሁ ውስጠ።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ሰሚዐ ትሰምዑ ወኢትሌብዉ።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ወይቤሎሙ ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ከመ ርእየ ይርአዩ ወኢያእምሩ ወሰሚዐ ይሰምዑ።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ወበዘከመ ዝ አምሳል ተናገሮሙ ቃሎ በአምጣነ ይክሉ ሰሚዐ።
ዘቦ እዘን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ወዘንተ ብሂሎ ይቤሎሙ ዘቦ እዘን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ዘቦ እዘን ሰሚዐ ለይስማዕ።
እስመ ኢትክሉ ሰሚዐ ነገረ ዚኣየ።
ወሰሚዓ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ መጽአት ወቦአት ማእከለ ሰብእ።
ወእዘኒሆሙ ደንቀወ እምሰሚዕ።
ወሰሚዖ ሄሮድስ ንጉሥ ደንገፀ ወተሀውከ።
ወሰሚዖ ከመ አርኬላኦስ ነግሠ ለይሁዳ ህየንተ አቡሁ ሄሮድስ።

ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ አንከረ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎሙ።

ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ በሐመር ውስተ ገዳም እንተ 
ባሕቲቱ።
ወሰሚዖ ወሬዛ ዘንተ ነገረ ኀለፈ ትኩዞ።
ወሰሚዖ ንጉሥ ተምዕዐ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎሙ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይትናገርዎ።

ወሰሚዖ ከመ ኢየሱስ ናዝራዊ የኀልፍ ከልሐ ወይቤ።
ወመጽአ አሐዱ ጸሓፊ ሰሚዖ ከመ ተኀሠሥዎ።
ወሰሚዖ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ እምኔሁ አንከሮ ወተመይጦ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎ ለመጋቤ ምኵራብ።
ወሰሚዖ ዘንተ አሐዱ እምእለ ይረፍቁ ይቤሎ።
ወሰሚዖ ዘንተ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎ።
ወሰሚዖ ዘንተ ተከዘ ፈድፋደ።
ወሰሚዖ ድምፀ ሰብእ ዘየኀልፍ ይቤ ምንትኑ ዝ።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ስመ ገሊላ ተስእለ ገሊላውያነ ለእመ ገሊላዊ 
ብእሲሁ።
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27 ሰሚዖ

John04:47

John11:4
John19:8
John19:13
John21:7

27 ሰሚዖሙ Matt02:9
Matt09:3

Matt12:24
Matt14:13
Matt15:12
Matt17:6
Matt17:23
Matt19:25
Matt20:24
Matt20:30
Matt21:45
Matt22:22
Matt22:33
Matt22:34
Matt27:47
MK03:8
MK03:21
MK06:29 ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ ሖሩ ወነሥኡ በድኖ ለዮሐንስ ወቀበርዎ።
MK10:41 ወሰሚዖሙ ዐሠርቱ ተምዕዑ ዲበ ክልኤቱ አኀው ያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK14:11
Luke04:28
Luke07:29
Luke08:13
Luke16:14
Luke20:16
John07:40
John08:9

1 ሰሚዖሙኒ Luke08:10
1 ሰሚዖቶ John06:60
3 Luke17:11 ኀለፈ ማእከለ ሰማርያ ወገሊላ።

John04:3 ወእንዘ ሀለዎ ይኅልፍ እንተ ሰማርያ።
John04:7 ወናሁ መጽአት ብእሲት እምሰማርያ ከመ ትቅዳሕ ማየ።

2 ሰማንያ Luke02:37
Luke16:7

17 ሰማዕተ Matt26:59

ወሰሚዖ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምይሁዳ ውስተ ገሊላ ሖረ 
ኀቤሁ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤ።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ዘንተ ነገረ ፈርሀ ፈድፋደ።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ዘንተ ነገረ አውፅኦ ለእግዚእ ኢየሱስ አፍኣ።
ወሰሚዖ ስምዖን ጴጥሮስ ከመ እግዚእነ ውእቱ።
ወሰሚዖሙ እምኀበ ንጉሥ ሖሩ።
ወሰሚዖሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ይቤሉ በበይናቲሆሙ ዝንቱሰ 
ይፀርፍ።
ወፈሪሳውያንሰ ሰሚዖሙ ይቤሉ ዝንቱሰ ኢያወፅእ አጋንንተ።
ወሰሚዖሙ አሕዛብ ተለውዎ በእግር እምአህጉር።
ኢተአምርሁ ከመ ፈሪሳውያን ሰሚዖሙ ቃለከ አንጐርጐሩ።
ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ ደንገፁ ወፈርሁ ጥቀ።
ወተከዙ ጥቀ አርዳኢሁ ሰሚዖሙ ዘንተ።
ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ አንከሩ ጥቀ።
ወሰሚዖሙ ዐሠርቱ አንጐርጐሩ በእንተ ክልኤሆሙ አኀው።
ወሰሚዖሙ ከመ እግዚእ ኢየሱስ የኀልፍ ጸርሑ።
ወሰሚዖሙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ምሳሌያቲሁ።
ወሰሚዖሙ አንከሩ ወኀደግዎ ወኀለፉ።
ወሰሚዖሙ ሕዝብ አንከሩ ምህሮቶ።
ወሰሚዖሙ ፈሪሳውያን ከመ ፈፀሞሙ አፉሆሙ ለሰዱቃውያን።
ወሰሚዖሙ እለ ይቀውሙ ህየ ይቤሉ ዝሰ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ወብዙኃን ጥቀ መጽኡ ኀቤሁ ሰሚዖሙ ኵሎ ዘገብረ።
ወሰሚዖሙ አዝማዲሁ መጽኡ የአኀዝዎ።

ወሰሚዖሙ ተፈሥሑ ወተናገርዎ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ወተምዕዑ ኵሎሙ እለ ሀለዉ በምኵራብ ሰሚዖሙ ዘንተ።
ወሰሚዖሙ ኵሎሙ ሕዝብ ወመጸብሓን አጽደቅዎ ለእግዚአብሔር።
ወዘሰ ውስተ ኰኵሕ እለ ሰሚዖሙ ይትዌከፍዎ ለነገር በፍሥሓ።
ወሰሚዖሙ ዘንተ ኵሎሙ ፈሪሳውያን ተቃጸብዎ።
ወሰሚዖሙ ቃሎ ይቤሉ ሐሰ ኢይከውን ከመ ዝ።
ወብዙኃን እምሕዝብ ሰሚዖሙ ዘንተ ነገረ ይቤሉ።
ወሰሚዖሙ እሙንቱ ዘንተ ዘለፋ በለብዎ አኀዙ ይሑሩ በበ አሐዱ።
ወሰሚዖሙኒ ኢይስምዑ ወኢይለብዉ።
ወይቤሉ ዕጹብ ዝንቱ ነገር ወመኑ ይክል ሰሚዖቶ።

ሰMKያ

ወኮነት መዐስብተ ሰማንያ ወአርባዕተ ክረምተ።
ወጸሐፍ ፍጡነ ሰማንያ ላዕሌከ።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናት ወኵሉ ዐውድ ሰማዕተ 
ሐሰት።
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17 ሰማዕተ

Matt26:60
Matt26:65
MK14:55
MK14:57
MK14:63
Luke22:72

John01:7

John01:8
John03:11

John03:26
John03:32
John04:44
John05:36 ወአንሰ ብየ ሰማዕተ ዘየዐቢ እምስምዐ ዮሐንስ።
John12:17
John18:37
John21:24

2 ሰማዕቱ John01:15 ዮሐንስ ሰማዕቱ በእንቲኣሁ ከልሐ ወይቤ።
John01:34

2 ሰማዕት Matt18:16
John08:18

8 ሰማዕትየ John03:28

John05:32
John05:36
John05:37
John08:18
John10:25
John15:26
John15:27

1 ሰማዕቶሙ Luke11:48
4 ሰማዕነ Luke04:23

Luke22:72

John04:42
John12:34

1 ሰማዕናሁ MK14:58
1 ሰማዕከኒ John11:41
5 ሰማዕኩ Luke01:44

John05:30

ወመጽኡ ብዙኃን ሰማዕተ ሐሰት ወስእኑ።
ምንተ እንከ ትፈቅዱ ሎቱ ሰማዕተ።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወኵሉ ዐውድ ሰማዕተ ሐሰት።
ወቦ ሰማዕተ ሐሰት እለ ተንሥኡ ወነበቡ ሐሰተ።
ምንተ እንከ ትፈቅዱ ሎቱ ሰማዕተ።
ወይቤሉ ምንተ እንከ ንፈቅድ ሰማዕተ በእንቲኣሁ ናሁ ለሊነ ሰማዕነ 
እምአፉሁ።
ወውእቱ መጽአ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን ከመ ኵሉ ይእመን 
ቦቱ።
ወለሊሁሰ ኢኮነ ብርሃነ ዳእሙ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን።
አማን አማን እብለከ ከመ ዘነአምር ንነግር ወበዘርኢነ ሰማዕተ 
ንከውን።
ዘአንተ ሰማዕተ ኮንከ በእንቲኣሁ ናሁ ሀሎ ውእቱሂ ያጠምቅ።
ወበዘርእየ ወበዘሰምዐ ሰማዕተ ይከውን ወስምዖሰ አልቦ ዘይትዌክፎ።
ወለሊሁ እግዚእ ኢየሱስ ሰማዕተ ኮነ ከመ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።

ወሰማዕተ ኮንዎ እሙንቱ ሕዝብ እለ ሀለዉ ምስሌሁ።
ከመ እኩን ሰማዕተ በጽድቅ።
ወዝንቱ ውእቱ ረድእ ዘኮነ ሰማዕተ በእንተ ዝ።

ወለልየ ርኢኩ ወአነ ሰማዕቱ ከመ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ 
ለእግዚአብሔር።
እስመ በስምዐ ክልኤቱ ወሠለስቱ ሰማዕት ይቀውም ኵሉ ነገር።
ወአነሂ ሰማዕት ለርእስየ።
አንትሙ ለሊክሙ ሰማዕትየ ከመ እቤለክሙ አንሰ ኢኮንኩ 
ክርስቶስሃ።
ወባሕቱ ካልእ ውእቱ ሰማዕትየ።
ወእፈጽም ውእቱ ሰማዕትየ ከመ አብ ፈነወኒ።
ወአቡየ ዘፈነወኒ ውእቱ ሰማዕትየ።
ወአብ ዘፈነወኒ ሰማዕትየ።
ውእቱ ሰማዕትየ።
መንፈሰ ጽድቅ ዘይወፅእ እምኀበ አብ ውእቱ ሰማዕትየ።
ወአንትሙሂ ሰማዕትየ እስመ እምትካት ሀለውክሙ ምስሌየ።
አደመክሙኑ ምግባሮሙ ለአበዊክሙ ወለሊክሙ ሰማዕቶሙ።
ኵሎ ዘሰማዕነ ዘገበርከ በቅፍርናሆም ግበር በዝየኒ በሀገርከ።
ወይቤሉ ምንተ እንከ ንፈቅድ ሰማዕተ በእንቲኣሁ ናሁ ለሊነ ሰማዕነ 
እምአፉሁ።
አላ ለሊነ ሰማዕነ ወጠየቅነ።
ንሕነሰ ሰማዕነ በውስተ ኦሪት ከመ ለዓለም ይነብር ክርስቶስ።
ወይቤሉ ንሕነ ሰማዕናሁ እንዘ ይብል።
አአኵተከ አባ እስመ ሰማዕከኒ።
እስመ ናሁ ሶበ ሰማዕኩ ቃለኪ።
አላ በከመ ሰማዕኩ እኴንን ወኵነኔየኒ ጽድቅ ውእቱ።
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5 ሰማዕኩ

John08:26
John08:40
John15:15

16 ሰማዕክሙ Matt05:21
Matt05:27
Matt05:32
Matt05:33
Matt05:38
Matt05:43
Matt11:4 ሐዊረክሙ ዜንውዎ ለዮሐንስ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።
Matt17:9
Matt24:6
Matt26:65
MK13:7
MK14:64
Luke07:22 ሑሩ ንግርዎ ለዮሐንስ ዘሰማዕክሙ ወዘርኢክሙ።
Luke21:9

John05:37
John14:28

4 ሰማየ Matt05:34
MK06:41
MK07:34
Luke09:16

84 ሰማያት Matt03:2
Matt04:17
Matt05:3
Matt05:10
Matt05:12
Matt05:16
Matt05:19
Matt05:19
Matt05:20
Matt05:29
Matt05:31
Matt05:45
Matt06:1
Matt06:10
Matt06:20
Matt07:11
Matt07:21

ወአንሰ ዘሰማዕኩ በኀቤሁ እነግር ለዓለም።
ዘጽድቀ እነግረክሙ ዘሰማዕኩ በኀበ እግዚአብሔር።
እስመ ኵሎ ዘሰማዕኩ በኀበ አቡየ ነገርኩክሙ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኢትቅትል ነፍሰ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኢትዘሙ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ።
ወካዕበ ሰማዕክሙ ዘከመ ተብህለ ለቀደምትክሙ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ።

ኢትንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።
ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወድምፀ ጸባኢት።
ናሁ ፀረፈ ወሰማዕክሙ ፅርፈቶ ምንተ እንከ ትብሉ።
ወእመ ሰማዕክሙ አፅባዕተ ወድምፀ ፀባኢት ኢትደንግፁ።
ናሁ ለሊክሙ ሰማዕክሙ ፅርፈቶ ምንተ እንከ ትብሉ።

ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወሀከከ ኢትደንግፁ እስመ ይከውን ቅድመ 
ከመ ዝ።
ወእምአመ ኮንክሙ ቃሎ ኢሰማዕክሙ ወራእዮሂ ኢርኢክሙ።
ሰማዕክሙ ዘእቤለክሙ ከመ አነ ኣሐውር ወእሠወጥ ኀቤክሙ።

ወአንሰ እብለክሙ ኢትምሐሉ ግሙራ ኢ በሰማየ።
ወነጸረ ሰማየ ወባረከ ወፈተተ ኅብስተ።
ወነጸረ ሰማየ ወአስተምሐረ።
ወነጸረ ሰማየ ወባረከ ወፈተተ።
እንዘ ይብል ነስሑ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
ነስሑ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
እስመ ሎሙ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
እስመ ሎሙ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
ተፈሥሑ ወተሐሠዩ እስመ ብዙኅ ዕሴትክሙ በሰማያት።
ወይሰብሕዎ ለአቡክሙ ዘበሰማያት።
ወይሜህር ከመ ዝ ለሰብእ ሕጹጸ ይከውን በመንግሥተ ሰማያት።
ውእቱ ዐቢየ ይከውን በመንግሥተ ሰማያት።
ኢትበውኡ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እስመ ይኄይሰከ ሐንካሰከ ትባእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
ከመ ትኩኑ ውሉዶ ለአቡክሙ ዘበሰማያት።
ወእመ አኮሰ ዐስበ አልብክሙ በኀበ አቡክሙ ዘበሰማያት።
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ።
አላ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት።
እፎ እንከ ፈድፋደ አቡክሙ ዘበሰማያት።
አኮ ኵሉ ዘይብለኒ እግዚኦ ዘይበውእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
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Matt07:21
Matt08:11

Matt10:7
Matt10:32
Matt10:33
Matt11:11
Matt11:12
Matt11:25
Matt12:51
Matt13:11
Matt13:19
Matt13:24

Matt13:31
Matt13:33
Matt13:43
Matt13:44
Matt13:45

Matt13:47
Matt13:52

Matt16:17
Matt16:19
Matt16:19
Matt16:19
Matt18:1
Matt18:3
Matt18:4
Matt18:10

Matt18:10

Matt18:14
Matt18:18
Matt18:18
Matt18:19
Matt18:23
Matt19:12
Matt19:14
Matt19:21
Matt19:23

ዘእንበለ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡየ ዘበሰማያት።
ወይረፍቁ ውስተ ሕፅነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በመንግሥተ 
ሰማያት።
ወሐዊረክሙ ስብኩ እንዘ ትብሉ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
አነኒ አአምኖ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
አነኒ እክሕዶ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
ወበመንግሥተ ሰማያትሰ ዘይንእሶ የዐብዮ።
ትትገፋዕ መንግሥተ ሰማያት ወግፉዓን ይትማሠጥዋ።
ኣአምነከ አባ እግዚአ ሰማያት ወምድር።
እስመ ኵሉ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡየ ዘበሰማያት።
እስመ ለክሙ ተውህበ አእምሮ ምሥጢራቲሃ ለመንግሥተ ሰማያት።
ኵሉ ዘይሰምዕ ነገረ መንግሥተ ሰማያት ወኢይሌቡ።
ትመስል መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ዘዘርዐ ሠናየ ዘርዐ ውስተ ገራህቱ።

አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ኅጠተ ስናፔ።
አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብሑአ ዘነሥአት ብእሲት።
እምብርሃነ ፀሓይ በመንግሥተ አቡሆሙ ዘበሰማያት።
ካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት መድፍነ ዘኅቡእ ውስተ ገራህት።
ወካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ሠያጤ ዘየኀሥሥ ባሕርየ 
ሠናየ።
ወካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ገሪፈ።
ወይቤሎሙ በእንተ ዝንቱ ኵሉ ጸሓፊ ዘይፀመድ ለመንግሥተ 
ሰማያት።
እስመ ኢከሠተ ለከ ሥጋ ወደም አላ አቡየ ዘበሰማያት።
ወእሁበከ መራኁተ መንግሥተ ሰማያት።
ወዘአሰርከ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት።
ወዘፈታሕከ በምድር ይከውን ፍቱሐ በሰማያት።
እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ የዐቢ በመንግሥተ ሰማያት።
ኢትበውኡ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
ዝ ውእቱ ዘየዐቢ በመንግሥተ ሰማያት።
እብለክሙ ከመ መላእክቲሆሙ በሰማያት ወትረ ይሬእዩ ገጾ ለአቡየ 
ዘበሰማያት።
እብለክሙ ከመ መላእክቲሆሙ በሰማያት ወትረ ይሬእዩ ገጾ ለአቡየ 
ዘበሰማያት።
ከማሁኬ ኢይፈቅድ አቡየኒ ዘበሰማያት።
አማን እብለክሙ ዘአሰርክሙ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት።
ወዘፈታሕክሙ በምድር ይከውን ፍቱሐ በሰማያት።
ይትገበር ሎሙ በኀበ አቡየ ዘበሰማያት።
በእንተ ዝ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት።
በእንተ መንግሥተ ሰማያት ወዘሰ ይክል ተዐግሦ ለይትዐገሥ።
እስመ ለዘከመ እሉ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
ወታጠሪ ለከ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
ከመ ባዕል እምዕጹብ ይበውእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
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Matt20:1
Matt20:23
Matt22:2
Matt22:30
Matt23:14
Matt24:29
Matt25:1
Matt25:34
MK01:15
MK04:26
MK10:21
MK10:23
MK10:40
MK11:25
MK12:26
MK13:25
Luke02:14
Luke06:23
Luke10:20
Luke11:2
Luke11:13
Luke12:33
Luke13:18
Luke14:15
Luke15:7
Luke15:10
Luke18:22
Luke21:26
John01:52
John03:12

14 ሰማያዊ Matt05:48
Matt06:6
Matt06:8

Matt06:14
Matt06:15
Matt06:26
Matt06:32
Matt10:20
Matt10:29
Matt15:13
Matt18:35

እስመ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብእሴ በዓለ ቤት።
ዘእንበለ ለእለ አስተዳለወ ሎሙ አቡየ ዘበሰማያት።
አምጽአ መንግሥት ሰማያት ብእሴ ንጉሠ።
አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር በሰማያት እሙንቱ።
እስመ ተዐጽዉ መንግሥተ ሰማያት ቅድመ ገጹ ለሰብእ።
ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወያንቀለቅል ኀይለ ሰማያት።
አሜሃ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ዐሥሮን ደናግለ።
ንዑ ኀቤየ ቡሩካኑ ለአቡየ ትረሱ መንግሥተ ሰማያት።
ወይቤ በጽሐ ጊዜሁ ወቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
ወይቤሎሙ ከመ ዝ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
ወትረክብ መዝገበ በሰማያት።
እፎ ዕጹብ ለዘቦ ንዋይ በዊእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
አላ ለካልኣን አስተዳለወ ሎሙ አቡየ ዘበሰማያት።
ከመ ይኅድግ ለክሙ አቡክሙ ዘበሰማያት አበሳክሙ።
አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር እሙንቱ በሰማያት።
ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወይትከወስ ኀይለ ሰማያት።
ወይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት።
ወአንፈርዕፁ እስመ ብዙኅ ዕሴትክሙ በሰማያት።
ተፈሥሑሰ ባሕቱ እስመ ተጽሕፈ አስማቲክሙ በሰማያት።
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ።
እፎ ፈድፋደ አቡክሙ ዘበሰማያት።
ግበሩ ለክሙ ቊናማተ ዘኢይበሊ ወመዛግብተ በሰማያት ዘኢየኀልቅ።
ምንተ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ወበምንት አስተማስላ።
ብፁዕ ውእቱ ዘይበልዕ እክለ በመንግሥተ ሰማያት።
እብለክሙ ከመ ከመ ዝ ይከውን ትፍሥሕት በሰማያት።
እብለክሙ ከመ ከማሁ ይከውን ፍሥሓ በሰማያት።
ወሀብ ለነዳያን ወትረክብ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
እስመ ይትከወስ ኀይለ ሰማያት ይእተ አሚረ።
እምይእዜሰ ትሬእዩ እንዘ ይትረኀዋ ሰማያት።
እፎ እንከ ተአምኑኒ እመ ነገርኩክሙ ዘበሰማያት።
ከመ አቡክሙ ሰማያዊ ፍጹም ውእቱ።
ወጸሊ ለአቡከ ሰማያዊ በኅቡእ።
ኢትትመሰልዎሙኬ እስመ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ዘትፈቅዱ 
ዘእንበለ ትስአልዎ።
ለክሙኒ የኀድግ አቡክሙ ሰማያዊ አበሳክሙ።
አቡክሙ ሰማያዊ ኢየኀድግ አበሳክሙ።
ወአቡክሙ ሰማያዊ ይሴስዮሙ።
ወለክሙሰ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ከመ ትፈቅዱ ዘንተ ኵሎ።
አላ መንፈሱ ለአቡክሙ ሰማያዊ።
ዘእንበለ ያእምር አቡክሙ ሰማያዊ።
ወአውሥአ ወይቤ ኵላ ተክል እንተ ኢተከላ አቡየ ሰማያዊ ትሤሮ።
ከማሁኬ አቡየኒ ሰማያዊ ይገብር ለክሙ።
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14 ሰማያዊ

Matt23:9
MK11:26
Luke06:36

86 ሰማይ Matt03:16
Matt03:17
Matt05:18
Matt06:10
Matt06:26
Matt08:20
Matt11:23
Matt13:4
Matt13:32
Matt14:19
Matt16:1
Matt16:2
Matt16:3
Matt16:3
Matt21:25
Matt21:25
Matt23:22

Matt24:29
Matt24:30

Matt24:30
Matt24:31
Matt24:35
Matt24:36
Matt26:64
Matt28:2
Matt28:18
MK01:10
MK01:11
MK04:32
MK08:11
MK11:30
MK11:31
MK13:25
MK13:27
MK13:31
MK13:32
MK14:62

እስመ አሐዱ ውእቱ አቡክሙ ሰማያዊ።
አቡክሙኒ ሰማያዊ ኢየኀድግ ለክሙ አበሳክሙ።
ወኩኑ መሓርያነ ከመ አቡክሙ ሰማያዊ መሓሪ ውእቱ።
ወናሁ ተርኅወ ሎቱ ሰማይ።
ወናሁ መጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል።
አማን እብለክሙ እስከ አመ የኀልፍ ሰማይ ወምድር።
በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር።
ነጽሩ አዕዋፈ ሰማይ ከመ ኢይዘርዑ።
ወለአዕዋፈ ሰማይኒ ምጽላል ቦሙ።
ወአንቲኒ ቅፍርናሆም ለእመ እስከ ሰማይ ትትሌዐሊ።
ወመጽኡ አዕዋፈ ሰማይ ወበልዕዎ።
ወትከውን ዕፀ ዐባየ እስከ ያጸልሉ አዕዋፈ ሰማይ ታሕተ አዕፁቂሃ።
ወነጸረ ኀበ ሰማይ ባረከ ወፈተተ።
ወይሰአልዎ ትእምርተ እምሰማይ ያርእዮሙ።
እስመ ያቅየሐይሕ ሰማይ።
እስመ ያቅየሐይሕ ሰማይ ድሙነ።
ኦ መደልዋን ለገጸ ሰማይኑ ተአምሩ ፈክሮቶ።
እምሰማይኑ ወሚመ እምሰብእ።
እመ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ በእፎኬ ዘኢአመንክምዎ።
ወዘሂ መሐለ በሰማይ መሐለ በመንበሩ ለእግዚአብሔር ወበዘይነብር 
ዲቤሁ።
ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወያንቀለቅል ኀይለ ሰማያት።
ወይእተ አሚረ ያስተርኢ ተኣምሪሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው 
በሰማይ።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ወስብሐት ብዙኅ።
እምአጽናፈ ሰማይ እስከ አጽናፊሃ።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወእንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ።
እስመ መልአከ እግዚአብሔር ወረደ እምሰማይ።
ተውህበ ሊተ ኵሉ ኵነኔ ሰማይ ወምድር።
ወወፂኦ እማይ ርእየ ተሠጥቀ ሰማይ።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር።
ወትገብር አዕፁቀ ዐበይተ እስከ ይክሉ አዕዋፈ ሰማይ።
ወይሰአልዎ ትእምርተ እምሰማይ እንዘ ያሜክርዎ።
እምሰማይኑ አው እምሰብእኑ አይድዑኒ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ ለእመ ንብሎ እምሰማይ።
ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወይትከወስ ኀይለ ሰማያት።
እምአርባዕቱ ነፋሳት እምአጽናፈ ምድር እስከ አጽናፈ ሰማይ።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወይመጽእ በደመና ሰማይ።
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86 ሰማይ

MK16:19
Luke02:13
Luke02:15
Luke03:22
Luke03:22
Luke04:25
Luke08:5
Luke09:54
Luke09:58
Luke10:15
Luke10:18
Luke10:21
Luke11:2
Luke11:16
Luke12:56
Luke13:19
Luke15:18
Luke15:21
Luke16:17
Luke17:24
Luke17:24
Luke17:29
Luke18:13
Luke20:4
Luke20:5

Luke21:11
Luke21:25

Luke21:27
Luke21:32
Luke22:43
John01:32

John03:13

John03:13

John03:13
John03:27
John03:31
John06:31
John06:32

ዐርገ ውስተ ሰማይ ወነበረ በየማነ እግዚአብሔር አቡሁ።
ብዙኃን ሐራ ሰማይ እንዘ ይሴብሕዎ ለእግዚአብሔር።
ወእምዝ ዐሪጎሙ መላእክት እምኀቤሆሙ ውስተ ሰማይ።
ወእንዘ ይጼሊ ተርኅወ ሰማይ።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል።
በመዋዕለ ኤልያስ ነቢይ አመ ተዐጽወ ሰማይ።
ወመጽኡ ሰብእ ወኬድዎ ወበልዕዎ አዕዋፈ ሰማይ።
እግዚኦ ትፈቅድኑ ንበል ይረድ እሳት እምሰማይ።
ወለአዕዋፈ ሰማይኒ ምጽላል ቦሙ።
ወአንቲኒ ቅፍርናሆም እመ እስከ ሰማይ ትትሌዐሊ።
ወይቤሎሙ ርኢክዎ ለሰይጣን ከመ መብረቅ ወድቀ እምሰማይ።
ወይቤ አአምነከ አባ እግዚአ ሰማይ ወምድር።
ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር።
ወቦ እለ ያሜክርዎ ወየኀሥሡ ትእምርተ እምሰማይ በኀቤሁ።
ኦ መደልዋን ለገጸ ሰማይ ወምድር ተአምሩ አመክሮቶ።
ወአጽለሉ አዕዋፈ ሰማይ ውስተ አዕጹቂሃ።
አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
ወይቤሎ ወልዱ አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
ወባሕቱ ይቀልል ሰማይ ወምድር ይኅልፍ።
ወያበርህ እምአጽናፈ ሰማይ እስከ አጽናፈ ሰማይ።
ወያበርህ እምአጽናፈ ሰማይ እስከ አጽናፈ ሰማይ።
ወአዝነመ እግዚአብሔር እሳት ወተይ እምሰማይ ወአጥፍአ ኵሎ።
ወኢፈቀደ ያንሥእ አዕይንቲሁ ላዕለ ውስተ ሰማይ።
እምሰማይኑ ወሚመ እምሰብእ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ እመሂ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ እፎ 
ኢአመንክምዎ።
ወፍርሀት ላዕለ ሰብእ ወተኣምር ዐቢይ ይከውን እምሰማይ።
ወይከውን ተኣምር ውስተ ፀሓይ ወወርኅ ወከዋክብትኒ ይወድቁ 
እምሰማይ ዲበ ምድር።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ብዙኀ ወስብሐት።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ወአስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር እምሰማይ ዘይጼንዖ።
ወነገረ ስምዖ ዮሐንስ ወይቤ ርኢኩ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ይወርድ 
እምሰማይ።
ወአልቦ ዘዐርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወአልቦ ዘዐርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ዘውእቱ ይነብር ውስተ ሰማይ።
ወኢ ምንተኒ እመ ኢተውህበ ሎቱ እምሰማይ።
ወዘሰ እምሰማይ መጽአ መልዕልተ ኵሉ ውእቱ።
በከመ ጽሑፍ ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ ይብልዑ።
አኮ ሙሴ ዘወሀበክሙ ውእተ ኅብስተ እምሰማይ።
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86 ሰማይ

John06:32
John06:33
John06:38
John06:41
John06:42
John06:50
John06:51
John06:58
John12:28
John17:1

John19:11
1 ሰሜን Luke13:29
1 ሰምክ Matt08:20
17 ሰምዐ Matt09:33

Matt10:14
Matt12:22

Matt14:1
MK06:14
Luke09:7
Luke10:16
Luke10:16
Luke10:16
Luke11:14
Luke15:25
John03:32
John06:45
John09:35
John11:6
John12:47
John16:13

4 ሰምዐት MK07:25
Luke01:41 ወሶበ ሰምዐት ኤልሳቤጥ ቃላ ለማርያም እንዘ ትትአምኃ።
John11:20 ወሶበ ሰምዐት ማርታ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወፅአት ወተቀበለቶ።

John11:29 ወሶበ ሰምዐት ማርያ ተንሥአት ፍጡነ ወሖረት ኀቤሁ።
2 ሰምዐከ Matt18:15

Matt18:16
21 ሰምዑ Matt11:5

Matt13:17
MK02:1

አላ አቡየ ወሀበክሙ ኅብስተ ጽድቅ እምሰማይ።
እስመ ኅብስቱ ለእግዚአብሔር ውእቱ ዘወረደ እምሰማይ።
እስመ ወረድኩ እምሰማይ አኮ ከመ እግበር ፈቃድየ።
እስመ ይቤሎሙ አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማይ።
ወእፎ እንከ ይብለነ እምሰማይ ወረድኩ።
ዝንቱ ውእቱ ኅብስት ዘእምሰማይ ወረደ።
አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማይ።
ዝኬ ውእቱ ኅብስት ዘእምሰማይ ወረደ።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል ሰባሕኩከሂ።
ወዘንተ ነገረ ተናጊሮ እግዚእ ኢየሱስ አንሥአ አዕይንቲሁ ውስተ 
ሰማይ።
ሶበ ኢተውህበ ለከ እምሰማይ።
ወይመጽኡ እምጽባሕ ወእምዕራብ ወእምሰሜን ወእምደቡብ።
ወለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያሰምክ ርእሶ።
ወወፂኦ ጋኔኑ ነበበ ውእቱ በሃም ወጽሙም ሰምዐ።
ወለዘሰ ኢተወክፈክሙ ወኢሰምዐክሙ ነገረክሙ።
ወፈወሶ እስከ ውእቱ ዕዉር ወጽሙም ወበሃም ነበበሂ ወርእየሂ 
ወሰምዐሂ።
ወበውእቱ መዋዕል ሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ነገሮ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ እስመ ክሡተ ኮነ ስሙ።
ወሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ኵሎ ዘኮነ ወዘከመ ገብረ።
ዘኪያክሙ ሰምዐ ኪያየ ሰምዐ።
ዘኪያክሙ ሰምዐ ኪያየ ሰምዐ።
ወዘኪያየ ሰምዐ ሰምዖ ለዘፈነወኒ።
ወወፂኦ ጋኔኑ ነበበ ወሰምዐ ውእቱ በሃም ወጽሙም።
ወሶበ በጽሐ ኀበ ጽንፈ ሀገር ሰምዐ እንዚራ ወማሕሌተ።
ወበዘርእየ ወበዘሰምዐ ሰማዕተ ይከውን ወስምዖሰ አልቦ ዘይትዌክፎ።
ወኵሉ እንከ ዘሰምዐ በኀበ አቡየ ተምሂሮ ይመጽእ ኀቤየ።
ወሰምዐ እግዚእ ኢየሱስ ከመ አውፅእዎ አፍኣ።
ወሶበ ሰምዐ ከመ ይደዊ ነበረ ኀበ ሀለወ ብሔረ ሰኑየ መዋዕለ።
ወዘኒ ሰምዐ ቃልየ ወኢዐቀቦ አኮ አነ ዘእኴንኖ።
እስመ ኢይነግር ዘእምኀቤሁ ወዘሰምዐ።
ወእምዝ ሰምዐት በእንቲኣሁ አሐቲ ብእሲት።

ወእመ ሰምዐከ ረባሕኮ ለእኁከ።
ወእመሰ ኢሰምዐከ ንሣእ ምስሌከ በዳግም አሐደ አው ክልኤተ።
እለ ለምጽ ይነጽሑ ወጽሙማን ይሰምዑ።
ወፈተዉ ይስምዑ አንትሙ ዘትሰምዑ ወኢሰምዑ።
ሰምዑ ሰብእ ዜናሁ ከመ ሀሎ ውስተ ቤት።
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21 ሰምዑ

MK04:15
MK06:55
MK11:18
MK16:11
Luke01:58
Luke02:18
Luke02:20
Luke02:47
Luke09:36
Luke10:24
Luke18:26
John01:41 እምክልኤቱ እለ ሰምዑ በኀበ ዮሐንስ ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
John04:1
John06:60
John07:32
John09:40
John12:12
John12:18

1 ሰምዑኒ John18:21

1 ሰምዑክሙ MK06:10
1 ሰምዓ Matt18:17
5 ሰምዕዎ MK11:14

Luke01:66
Luke04:22
John01:37

John05:25
1 ሰምዖ Luke10:16
1 ሰምዖሙ Matt18:17
6 ሰረቅት Matt06:19

Matt06:20
Matt21:13
MK11:17
Luke19:46
John10:8

1 ሰረቅዎ Matt28:13
3 ሰራሕነ Luke02:48

Luke05:5
John21:6

9 ሰራቂ Matt24:43
Matt26:55

ወእምከመ ሰምዑ ቃለ ይመጽእ ሰይጣን ሶቤሃ።
ወይወስዱ ኀበ ሰምዑ ከመ ሀሎ ውእቱ ህየ።
ወሰምዑ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወእሙንቱሂ ሶበ ሰምዑ ከመ አስተርአያ ወሕያው ውእቱ ኢአምንዋ።
ወሶበ ሰምዑ አዝማዲሃ ወአግዋሪሃ።
ወኵሎሙ እለ ሰምዑ አንከሩ ዘነገርዎሙ ኖሎት።
በእንተ ኵሉ ዘርእዩ ወሰምዑ ዘከመ ይቤልዎሙ።
ወያነክርዎ ኵሎሙ እለ ሰምዑ ጥበቦ ወአውሥኦቶ።
ዘርእዩ ወዘሰምዑ ውእተ አሚረ።
ወይስምዑ ዘትሰምዑ አንትሙ ወኢሰምዑ።
ወይቤሉ እለ ሰምዑ መኑ እንከ ይክል ድኂነ።

ወአእሚሮ እግዚእነ ከመ ሰምዑ ፈሪሳውያን።
ወብዙኃን እምአርዳኢሁ እለ ሰምዑ ዘንተ።
ወሰምዑ ፈሪሳውያን ከመ አንጐርጐሩ ሕዝብ በእንቲኣሁ።
ወቦ እምፈሪሳውያን እለ ሀለዉ ምስሌሁ እለ ሰምዑ ዘንተ።
ሶበ ሰምዑ ከመ ይመጽእ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም።
እስመ ሰምዑ ተኣምረ ዘገብረ ወዘንተሂ መንክረ።
ለምንት እንከ ትሴአለኒ ሊተ ተሰአሎሙ ለእለ ሰምዑኒ 
ዘተናገርክዎሙ።
ወብሔረ ኀበ ኢተወክፉክሙ ወኢሰምዑክሙ ወፂአክሙ።
ወእመሰ ለቤተ ክርስቲያንሂ ኢሰምዓ።
ወሰምዕዎ አርዳኢሁ።
ወዐቀብዎ በልቦሙ ኵሎሙ እለ ሰምዕዎ ወይቤሉ።
ወእለ ሰምዕዎ ኵሎሙ አንከርዎ ሞገሰ ቃሉ ወሣዕሣዐ አፉሁ።
ወሰምዕዎ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ እንዘ ይብል ከመ ዝ ወተለውዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእለሰ ሰምዕዎ የሐይዉ።
ወዘኪያየ ሰምዐ ሰምዖ ለዘፈነወኒ።
ወእመሰ ኢሰምዖሙ ሎሙሂ ንግራ ለቤተ ክርስቲያን።
ወኀበ ሰረቅት ይከርዩ ወይሰርቁ።
ወኀበ ሰረቅት ኢይከርዩ ወኢይሰርቁ።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ኵሎሙ እለ መጽኡ እምቅድሜየ ሰረቅት ወጕሕልያ እሙንቱ።
ወሰረቅዎ እንዘ ንነውም ንሕነ።
እስመ ናሁ አቡከኒ ወአነኒ ሰራሕነ እንዘ ነኀሥሠከ።
ሊቅ ሰራሕነ ኵላ ሌሊተ እንዘ ናወርድ መሣግሪነ።
ወይቤልዎ ሰራሕነ ኵላ ሌሊተ።
ሶበሁ የአምር በዓለ ቤት ጊዜ ይመጽእ ሰራቂ እምተግሀ።
ከመ ሰራቂኑ መጻእክሙ ትዴግኑኒ ወተአኀዙኒ በዕፀው ወበመጣብሕ።
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9 ሰራቂ

MK14:48
Luke12:33
Luke12:39
Luke22:52
John10:1
John10:10
John12:6

1 ሰራጵታ Luke04:26
4 ሰቀሉ Matt27:38

MK15:26 ወሰቀሉ ምስሌሁ ክልኤተ ፈያተ።
Luke23:33
John19:18

9 ሰቀልዎ Matt27:35
MK15:24
Luke23:33
Luke24:20

John19:18
John19:20
John19:23
John19:41
John19:42

1 ሰቀሎ John03:14
1 ሰቃልወ Luke09:33
1 ሰቆቃው Matt02:18
2 ሰበሩ John19:32

John19:33
2 ሰበቅታኒ Matt27:46

MK15:34
1 ሰበነኒ John20:7
2 ሰበን Luke19:20

John11:44
6 ሰበከ MK01:7

MK01:14
MK01:39
Luke03:3
Luke08:1
Luke11:32

4 ሰበኩ MK06:12
MK16:20
Luke09:6

ከመ ሰራቂኑ ትዴግኑኒ መጻእክሙ።
ኀበ ኢይረክቦ ሰራቂ ወኢያማስኖ ፃፄ ወቊንቊኔ።
እንተ ጊዜ ይመጽእ ሰራቂ።
ከመ ሰራቂኑ ተእኅዙኒ መጻእክሙ ምስለ መጣብሕ ወዕፀው።
ሰራቂ ወጕሕልያ ውእቱ።
ወሰራቂሰ ኢይመጽእ ዘእንበለ ከመ ይስርቅ ወያህጕል።
አላ እስመ ሰራቂ ውእቱ ወየዐቅብ አስከሬነ።
ዘሀለወት በሰራጵታ ዘሲዶና።
ወእምዝ ሰቀሉ ምስሌሁ ክልኤቱ ፈያተ።

ወእልክተኒ ክልኤተ ፈያተ አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ ሰቀሉ።
ወሰቀሉ ምስሌሁ ካልኣነ ክልኤተ ፈያት።
ወእምዝ ሰቀልዎ ወተካፈሉ አልባሲሁ ወተዐፀዉ ላዕሌሁ።
ወሰቀልዎ ወተዐፀዉ ዲበ አልባሲሁ።
ወበጺሖሙ ብሔረ ዘስሙ ቀራንዮ በህየ ሰቀልዎ።
ወዘከመ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት ለመኳንንት ወኰነንዎ ለሞት 
ወሰቀልዎ።
ወበዕብራይስጥ ይብልዎ ጎልጎታ ኀበ ሰቀልዎ።
እስመ ቅሩብ ውእቱ መካን ለሀገር ኀበ ሰቀልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሐራሰ ሶበ ሰቀልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ነሥኡ አልባሲሁ።
ወቦ ህየ ገነት ውስተ ውእቱ መካን ኀበ ሰቀልዎ።
ወቅሩብ ውእቱ መቃብር ኀበ ሰቀልዎ።
ወበከመ ሙሴ ሰቀሎ ለአርዌ ምድር በገዳም።
ሊቅ ይኄይሰነ ንንበር ዝየ ወንግበር ሠለስተ ሰቃልወ።
ቃል በራማ ተሰምዐ ብካይ ወገዓር ወሰቆቃው ወሕማም ብዙኅ።
ወሖሩ ሐራ ወሰበሩ ቊይጾ ለቀዳማዊ ወለካልኡኒ እለ ተሰቅሉ 
ምስሌሁ።
ወኢሰበሩ ቊይጾ።
እንዘ ይብል ኤሎሄ ኤሎሄ ኤልማስ ላማ ሰበቅታኒ።
ወይቤ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ።
ወሰበነኒ ዘዲበ ርእሱ እንተ ባሕቲቱ ጥብሉለ።
እንተ ኀቤየ ጠብለልክዋ ወአንበርክዋ ውስተ ሰበንየ።
ወገጹኒ ጥብሉል በሰበን።
ወሰበከ ወይቤ ይመጽእ እምድኅሬየ ዘይጸንዕ እምኔየ።
ወሰበከ ወንጌለ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወሖረ ወሰበከ በምኵራባቲሆሙ በኵሉ ገሊላ ወያወፅእ አጋንንተ።
ወሰበከ ጥምቀተ ለንስሓ በዘይትኀደግ ኀጢአት።
ውስተ አህጉር ወአዕጻዳት ወሰበከ ሎሙ።
ወይትኳነንዋ ወያስተኃፍርዋ እስመ ነስሑ አመ ሰበከ ዮናስ።
ወወፂኦሙ ሰበኩ ውስተ ኵሉ አህጉር ከመ ኵሉ ይነስሑ።
ወወፂኦሙ እሙንቱ ሰበኩ በኵለሄ።
ወወፂኦሙ ዖዱ አህጉረ አድያም ወሰበኩ ወፈወሱ በኵለሄ።



Tabelle1

Seite 224

4 ሰበኩ

Luke16:16
2 ሰበክዋ Matt26:13

MK14:9
1 ሰበድዓት Luke03:7
2 ሰቢሖሙ Matt26:30

MK14:26
1 ሰባሕኩ John08:54
2 ሰባሕኩከ John12:28 ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል ሰባሕኩከሂ።

John17:4
1 ሰብለ MK04:28
1 ሰብሉ MK04:28
1 ሰብሐኒ John17:5
3 ሰብሕዎ Matt15:31

Luke07:16
Luke18:43

1 ሰብሖ John12:28
1 ሰብር Matt12:20
51 ሰብአ Matt02:7

Matt02:16
Matt02:16
Matt03:5
Matt08:18
Matt09:36
Matt10:25
Matt10:35
Matt11:16
Matt12:42
Matt14:35
Matt22:16
MK01:5
MK01:33
MK03:6
MK05:30
MK06:34
MK06:36
MK06:54
MK08:24
MK09:13
MK12:13
MK12:42
Luke05:10

ሰበኩ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል በውስተ ኵሉ ዓለም።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል ውስተ ኵሉ ዓለም።
ያጥምቆሙ ትውልደ ሰበድዓት።
አንቢቦሙ ወሰቢሖሙ ወፅኡ ወሖሩ ውስተ ደብረ ዘይት።
ሰቢሖሙ ወአንቢቦሙ ወፅኡ ውስተ ደብረ ዘይት።
እመሰ ለልየ ሰባሕኩ ርእስየ።

አንሰ ሰባሕኩከ በዲበ ምድር ፈጺምየ ግብረ ዘወሀብከኒ ከመ እግበር።
ወእምዝ ሰብለ ወእምሰብሉ ይመልእ ፍጹመ ሥርናየ።
ወእምዝ ሰብለ ወእምሰብሉ ይመልእ ፍጹመ ሥርናየ።
ወይእዜኒ አንተ አባ ሰብሐኒ በስብሐትየ።
ወሰብሕዎ ለአምላከ እስራኤል ዘወሀበ ዘከመ ዝ ሥልጣነ ለሰብእ።
ወፈርሁ ኵሎሙ ወሰብሕዎ ለእግዚአብሔር።
ወርእዮሙ ኵሉ ሕዝብ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር።
አባ ሰብሖ ለወልድከ።
ብርዐ ቅጥቁጠ ኢይሰብር ወሱዐኒ ዘይጠይስ ኢያጠፍእ።
ወእምዝ ጸውዖሙ ሄሮድስ ለሰብአ ሰገል ጽሚተ።
ወሶበ ርእየ ሄሮድስ ከመ ተሣለቁ ላዕሌሁ ሰብአ ሰገል ተምዕዐ ጥቀ።
በከመ ሐሳበ መዋዕል ዘተጠየቀ እምኀበ ሰብአ ሰገል።
ወየሐውሩ ኀቤሁ ኵሎሙ ሰብአ ኢየሩሳሌም።
ወሶበ ርእየ እግዚእ ኢየሱስ ብዙኃነ ሰብአ ዘተለውዎ።
ወርእዮ ብዙኃነ ሰብአ አምሐርዎ ወተሣሀሎሙ።
እፎ ፈድፋደ ለሰብአ ቤቱ።
ወሰብአ ቤቱ ይፃረሮ ለሰብእ።
በመኑ አስተማስሎሙ ለሰብአ ዛቲ ትውልድ።
ሰብአ ነነዌ ይትነሥኡ አመ ዕለተ ደይን።
ወአእመርዎ ሰብአ ውእቱ ብሔር ወፈነዉ ኀበ ኵሉ አድያም።
ወፈነዉ ኀቤሁ አርዳኢሆሙ ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
ወየሐውሩ ኀቤሁ ኵሉ ሰብአ ይሁዳ ወኢየሩሳሌም።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ሰብአ ሀገር ኀበ አንቀጽ።
ወወፂኦሙ ፈሪሳውያን ሶቤሃ ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
ወተመይጦ ኀበ ሰብአ ይቤሎሙ መኑ ገሰሰኒ ጽንፈ ልብስየ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ ርእየ ብዙኃነ ሰብአ።
ሰዐር ሰብአ ይሑሩ ውስተ አህጉር ወአዕጻዳተ።
ወወፂኦሙ እምሐመር አእመርዎ ሶቤሃ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወነጸረ ወይቤ እሬኢ ሰብአ ከመ ዕፀው ያንሶስዉ።
ወበጽሐ ኀበ አርዳኢሁ ወረከበ ብዙኀ ሰብአ ኀቤሆሙ።
ወፈነዉ ኀቤሁ እምፈሪሳውያን ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
መንጸረ ሙዳየ ምጽዋት ይሬኢ ሰብአ ዘያበውኡ ጸራይቀ።
ኢትፍራህ እምይእዜሰ ሰብአ ታሤግር።
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51 ሰብአ

Luke07:12
Luke07:31
Luke07:37
Luke08:37
Luke09:12
Luke09:61
Luke10:5
Luke10:8
Luke10:10
Luke11:30
Luke11:32
Luke12:42
Luke13:2
Luke13:4
Luke15:15
Luke17:4
Luke18:2
Luke18:4
Luke19:9
Luke19:14
Luke20:20

John04:28

John04:53
John06:5
John07:25
John11:48
John12:20

1 ሰብኡ Matt13:25
192 ሰብእ Matt04:4

Matt04:19
Matt05:13
Matt05:16
Matt05:19
Matt06:1

Matt06:2
Matt06:5
Matt06:14
Matt06:15
Matt06:16

ወብዙኃን ሰብአ ሀገር ምስሌሃ።
በምንት አስተማስሎሙ ለሰብአ ዛቲ ትውልድ።
ወመጽአት ብእሲት ኃጥእት እምሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወአስተብቊዕዎ ኵሎሙ ሰብአ አድያም ዘጌርጌሴኖን።
ወይቤልዎ ፈኑ ሰብአ ይእትዉ አህጉረ አድያም።
ወባሕቱ አብሐኒ እሑር እሥራዕ ኵሎ ሰብአ ቤትየ።
በሉ ሰላም ለሰብአ ዝንቱ ቤት።
ወሀገረኒ እንተ ኀበ ቦእክሙ ወተወከፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወሀገረሰ ኀበ ቦእክሙ ወኢተወክፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወበከመ ዮናስ ኮኖሙ ትእምርተ ለሰብአ ነነዌ።
ሰብአ ነነዌ ይትነሥኡ አመ ደይን ምስለ ዛቲ ትውልድ።
ወምእመን ወጠቢብ ዘይሠይሞ እግዚኡ ላዕለ ኵሉ ሰብአ ቤቱ።
ይመስለክሙኑ እሙንቱ ገሊላውያን ኃጥኣን እምኵሉ ሰብአ ገሊላ።
ከመ እሙንቱ ኃጥኣን እምኵሉ ሰብአ ኢየሩሳሌም።
ወሖረ ወተፀምደ ኀበ አሐዱ እምሰብአ ውእቱ ብሔር።
ወእመኒ ስብአ ለለ ዕለቱ አበሰ ወሰብአ ለለ ዕለቱ ተጋነየ ኅድግ ሎቱ።
ዘኢይፈርህ እግዚአብሔርሃ ወኢየኀፍር ሰብአ።
እመ ኢይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወኢየኀፍር ሰብአ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዮምሰ ሕይወት ኮነ ለሰብአ ዝንቱ ቤት።
ወሰብአ ሀገሩሰ ይጸልእዎ ወፈነዉ ተናብልተ ድኅሬሁ።
ወፈነዉ ኀቤሁ ሰብአ ዐይን እለ ያጸድቁ ርእሶሙ ከመ ያስሕትዎ 
በቃሉ።
ወኀደገት ቀሡታ ይእቲ ብእሲት ወአተወት ሀገረ ወነገረት ለሰብአ 
ቤታ።
ወአምነ ቦቱ ውእቱ ወኵሉ ሰብአ ቤቱ።
ወርእየ ብዙኃነ ሰብአ እንዘ ይመጽኡ ኀቤሁ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምሰብአ ኢየሩሳሌም።
ወይመጽኡ ሰብአ ሮሜ ወይነሥኡነ ብሔረነ ወሕዝበነኒ።
ወቦ እምሰብአ ጽርእ እምውስተ አረሚ እለ ዐርጉ ይስግዱ ለበዓል።
ወእንዘ ይነውሙ ሰብኡ መጽአ ጸላኢሁ።
ጽሑፍ ከመ አኮ በኅብስት ክመ ዘየሐዩ ሰብእ።
ወእሬስየክሙ ትኩኑ መሠግራነ ሰብእ።
ዘእንበለ ዘይገድፍዎ አፍኣ ወይከይድዎ ሰብእ በእገሪሆሙ።
ከማሁኬ ይብራህ ብርሃንክሙ በቅድመ ሰብእ።
ወይሜህር ከመ ዝ ለሰብእ ሕጹጸ ይከውን በመንግሥተ ሰማያት።
ወባሕቱ ዑቁ ምጽዋተክሙ ኢትግበሩ ለዐይነ ሰብእ ከመ ታስተርእዩ 
ሎሙ።
ከመ ይትአኰቱ እምኀበ ሰብእ።
ወጸልዮ ከመ ያስተርእዩ ለሰብእ።
እስመ እመ ኀደግሙ ለሰብእ አበሳሆሙ።
ወእመሰ ኢኀደግሙ ለሰብእ አበሳሆሙ።
ከመ ያእምር ሰብእ ከመ ጾሙ።
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Matt06:18
Matt07:12
Matt08:1
Matt08:27
Matt08:33
Matt09:8
Matt09:19
Matt09:23
Matt09:25
Matt09:33
Matt10:17
Matt10:22
Matt10:32
Matt10:33
Matt10:35
Matt12:12
Matt12:16
Matt12:36
Matt12:38
Matt12:44
Matt13:2
Matt13:2
Matt14:18
Matt14:21
Matt15:9
Matt15:11
Matt15:11
Matt15:18
Matt15:20
Matt15:20
Matt15:31
Matt16:13
Matt16:23
Matt16:26
Matt16:26
Matt17:22
Matt19:6
Matt19:12
Matt19:26
Matt20:29
Matt20:31

ከመ ኢያእምር ሰብእ ከመ ጾምክሙ።
ኵሎኬ ዘትፈቅዱ ይስእልዎ ለክሙ ሰብእ።
ወእንዘ ይወርድ እምደብር ተለውዎ ሰብእ ብዙኃን።
ወአንከሩ ሰብእ ወይቤሉ መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ።
ወዜነዉ ለሰብእ ኵሎ ዘኮነ ወበእንተ እለ አጋንንትሂ።
ዘወሀበ ዘከመ ዝ ሥልጣነ ለሰብእ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ርእየ መብክያነ ወሰብእ እንዘ ይትሀወኩ ወያስቆቅዉ።
ወእምዘወፅኡ ሰብእ ቦአ።
ወአንከሩ ሰብእ እንዘ ይብሉ ግሙራ ኢያስተርአየ።
ወተዐቀቡ እምሰብእ እኩያን እስመ ያገብኡክሙ ውስተ አዕዋዳት።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ኵሉ ዘየአምን ብየ በቅድመ ሰብእ።
ወለዘሰ ክሕደኒ በቅድመ ሰብእ።
ወሰብአ ቤቱ ይፃረሮ ለሰብእ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ይኄይስ ሰብእ እምበግዕ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ ወአሕየዎሙ ለኵሎሙ።
አንሰ እብለክሙ ኵሉ ሰብእ ዘይነብብ ንባብ ፅሩዐ።
ወአሜሃ መጽኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
ወእምከመ ወፅአ መንፈስ ርኩስ እምሰብእ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ሰብእ ብዙኃን።
ወኵሉ ሰብእ ውስተ ሐይቅ ይቀውሙ።
ወአዘዞሙ ለሰብእ ይርፍቁ ዲበ ሣዕር።
ወእለሰ በልዕዎ እሙንቱ ሰብእ የአክሉ ኀምሳ ምእት ብእሲ።
ወከንቶ ያመልኩኒ እንዘ ይሜህሩ ትምህርተ ሥርዐታተ ሰብእ።
ከመ አኮ ዘይበውእ ውስተ አፍ ዘያረኵሶ ለሰብእ።
አላ ዘይወፅእ እምውስተ አፍ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ወዝ ውእቱ ዘያረኵሶ ለሰብእ።
እሉኬ ዘያረኵስዎ ለሰብእ።
ወዘእንበለ ተኀፅቦ እድሰ በሊዕ ኢያረኵሶ ለሰብእ።
ወሰብሕዎ ለአምላከ እስራኤል ዘወሀበ ዘከመ ዝ ሥልጣነ ለሰብእ።
መነ ይብለኒ ሰብእ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስመ ኢትኄሊ ዘእግዚአብሔር ዘእንበለ ዘሰብእ።
ወምንተ ይበቁዖ ለሰብእ ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብሐ ወነፍሶ ሀጕለ።
ወምንተ እምወሀበ ሰብእ ቤዛሃ ለነፍሱ።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ያግብእዎ ውስተ እደ ሰብእ።
ዘእግዚአብሔር አስተፃመረ ሰብእ ኢይፍልጥ።
ወቦ ሕጽዋን እለ ሐጸውዎሙ ሰብእ።
በኀበ ሰብእ ኢይትከሀል ዝ።
ወወፂኦ እምኢያሪሆ ተለውዎ ሰብእ ብዙኃን።
ወሰብእሰ ይጌሥጽዎሙ ከመ ያርምሙ ወአፈድፈዱ ጸሪሐ።
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Matt21:25
Matt21:26
Matt22:16
Matt23:3
Matt23:4
Matt23:5
Matt23:7
Matt23:14
Matt23:28
Matt24:9
Matt26:47
Matt27:16
MK01:17
MK02:1
MK02:2
MK02:4
MK02:12
MK02:27
MK02:27
MK03:9
MK03:32
MK04:1
MK04:1
MK05:21
MK05:24

MK05:27
MK05:31
MK05:35
MK07:7
MK07:15
MK07:15
MK07:15
MK07:18
MK07:20
MK07:20
MK07:21
MK07:23
MK07:33
MK08:1
MK08:2
MK08:6

እምሰማይኑ ወሚመ እምሰብእ።
ወእመሂ ንብሎ እምሰብእ ንፈርሆሙ ለሕዝብ።
ወኢተሐስብ መነሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
እስመ እሙንቱ ዘይሜህሩ ለሰብእ ኢይገብሩ።
ወየአስሩ ጾረ ዐቢየ ወክቡደ ወያሰክምዎ ለሰብእ ዲበ መትከፍቱ።
ወኵሎ ምግባሮሙ ዘይገብሩ ለዐይነ ሰብእ ይገብሩ።
ወተአምኆ በውስተ ምሥያጣት ከመ ይበሎሙ ሰብእ መምህራን።
እስመ ተዐጽዉ መንግሥተ ሰማያት ቅድመ ገጹ ለሰብእ።
ከማሁኬ አንትሙኒ እንተ አፍኣክሙ ትጼደቁ ለዐይነ ሰብእ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ወምስሌሁ መጽኡ ብዙኃን ሰብእ ምስለ መጣብሕ ወዕፀው።
ወቦ አሜሃ ሙቁሕ ዘስሙ በርባን ስሙዕ ወየአምሮ ኵሉ ሰብእ።
ወእሬስየክሙ መሠግራነ ሰብእ።
ሰምዑ ሰብእ ዜናሁ ከመ ሀሎ ውስተ ቤት።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ።
ወሶበ ስእኑ አብኦቱ ኀቤሁ እስመ ጽፉቅ ሰብእ።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ወወፅአ በቅድመ ኵሉ ሰብእ።
ወይቤሎሙ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት።
ወአኮ ሰብእ በእንተ ሰንበት።
ከመ ኢይትጋፍዕዎ ሰብእ።
ወይነብሩ ሰብእ ብዙኃን ምስሌሁ ወይቤልዎ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ።
ወኵሉ ሰብእ ውስተ ምድር ይቀውሙ።
ወተጋብኡ ብዙኅ ሰብእ ኀቤሁ በኀበ ሐይቀ ባሕር።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስሌሁ ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ 
ወይትጋፍዕዎ።
ወሰሚዓ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ መጽአት ወቦአት ማእከለ ሰብእ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ኢትሬኢኑ ሰብእ እንዘ ይትጋፍዐከ።
ወእንዘ ይትናገር ምስሌሃ መጽኡ ሰብእ ኀበ መጋቤ ምኵራብ።
ወከንቶ ያመልኩኒ እንዘ ይሜህሩ ሥርዐታተ ትእዛዛተ ሰብእ።
አልቦ ዘይበውእ እምአፍኣ ውስተ አፉሁ ለሰብእ ዘይክል አርኵሶቶ።
ዘእንበለ ዳእሙ ዘይወፅእ እምልቡ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ዘእንበለ ዳእሙ ዘይወፅእ እምልቡ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘእምአፍኣ ይበውእ ውስተ አፈ ሰብእ።
ወይቤሎሙ ዘይወፅእ እምኔሁ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ወይቤሎሙ ዘይወፅእ እምኔሁ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
እስመ እምውስጠ ልቡ ለሰብእ ይወፅእ ኵሉ ኅሊና እኩይ።
ዝንቱ ኵሉ እኩይ ዘይወፅእ እምውስጥ ያረኵሶ ለሰብእ።
ወአግሐሦ እምኀበ ሰብእ በባሕቲቶሙ።
ወይእተ አሚረ ካዕበ ብዙኃን ሰብእ ሀለዉ።
ያምሕሩኒ እሉ ሰብእ ሣልሶሙ ዮም።
ወአዘዞሙ ለሰብእ ይርፍቁ ዲበ ምድር።
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MK08:6
MK08:27
MK08:36
MK08:37
MK09:14
MK09:25
MK09:31
MK10:9
MK10:27
MK10:46
MK11:2

MK11:30
MK11:32
MK12:14
MK13:13
MK14:43
Luke01:25
Luke01:65
Luke02:3
Luke02:15
Luke02:44
Luke02:52
Luke04:4
Luke05:1
Luke05:15
Luke05:19
Luke05:29
Luke06:17
Luke06:22
Luke06:26
Luke06:31
Luke08:5
Luke08:19
Luke08:35
Luke08:43
Luke08:45
Luke09:16
Luke09:18
Luke09:25
Luke09:44
Luke09:56

ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ ሎሙ ወአቅረቡ ለሰብእ።
መነ ይብለኒ ሰብእ።
ወምንተ ይበቊዕዎ ለሰብእ።
ወምንተ እምወሀበ ሰብእ ቤዛሃ ለነፍሱ።
ወሶበ ርእይዎ ኵሎሙ ሰብእ ደንገፁ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ይትራወጽ ሰብእ።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ ኃጥኣን።
ዘእግዚአብሔር እንከ አስተፃመረ ሰብእ ኢይፍልጥ።
በኀበ ሰብእ ኢይትከሀል ዝ።
ወሰብእኒ ብዙኀ ወሀሎ ጤሜዎስ ወልደ በርጤሜዎስ ዕዉር።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ሶቤሃ ዕዋለ አድግ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ 
ዲቤሁ።
እምሰማይኑ አው እምሰብእኑ አይድዑኒ።
ወለእመኒ ንብሎ እምሰብእ ንፈርሆሙ ለሕዝብ።
ወአልቦ ዘያሐዝነከ ወኢ መኑሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ወምስሌሁ ብዙኃን ሰብእ ምስለ መጣብሕ ወዕፀወ።
በዝንቱ መዋዕል ያእትት ዝንጓጔየ እምሰብእ።
ወኮነ ፍርሀት ላዕለ ኵሉ ሰብእ ዘውእቱ ብሔር።
ወሖረ ኵሉ ሰብእ ይጸሐፍ በበ ሀገሩ።
ይቤሉ እሙንቱ ሰብእ ኖሎት በበይናቲሆሙ።
ወይመስሎሙ ከመ ዘበፍኖት ሀሎ ምስለ ሰብእ።
ወበምክር ወበጸጋ በኀበ እግዚአብሔር ወበኀበ ሰብእ።
ጽሑፍ ዘይብል አኮ በኅብስት ክመ ዘየሐዩ ሰብእ።
ወሀለዉ ኀቤሁ ሰብእ ብዙኃን።
ወተሰምዐ ነገሩ ፈድፋደ ወይመጽኡ ብዙኃን ሰብእ ኀቤሁ።
ወኀጥኡ እንተ ኀበ ያበውእዎ እስመ ጽፉቅ ሰብእ።
ወብዙኃን ሰብእ ምስሌሁ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ወብዙኃን ሰብእ እምአርዳኢሁኒ ወብዙኃን ጥቀ እምሕዝበ።
ብፁዓን አንትሙ ሶበ ይጸልኡክሙ ሰብእ።
አሌ ለክሙ ሶበ ሠናየ ይብል ሰብእ ላዕሌክሙ ወይዌድሱክሙ።
ወበከመ ትፈቅዱ ይስእልዎ ለክሙ ሰብእ።
ወመጽኡ ሰብእ ወኬድዎ ወበልዕዎ አዕዋፈ ሰማይ።
እስመ ጽፉቅ ሰብእ።
ወወፅኡ ሰብእ ከመ ይርአዩ ዘኮነ።
ወእምዝ እንዘ የሐውር ምስሌሁ እግዚእ ኢየሱስ ይትጋፍዕዎ ሰብእ።
ሊቅ አኮኑ ሰብእ ይጣወቅ ወይጻዐቅ ወትብል መኑ ገሰሰኒ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ ለሰብእ።
ተስእሎሙ ወይቤሎሙ መነ ይብለኒ ሰብእ።
ወምንተ ይበቊዖ ለሰብእ።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ።
እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ያጥፍእ ነፍሳተ ሰብእ።
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Luke11:14
Luke11:24
Luke11:27
Luke11:29
Luke11:44
Luke11:46
Luke12:1
Luke12:15
Luke13:1

Luke13:31
Luke14:23
Luke14:24
Luke14:25
Luke16:15
Luke16:15
Luke18:11
Luke18:27
Luke18:36
Luke19:3
Luke19:30
Luke20:4
Luke20:6
Luke20:39
Luke21:11
Luke22:6

Luke24:7
Luke24:19

John01:9
John02:10
John02:25
John02:25
John03:19
John03:23

John03:27 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤ ኢይክል ሰብእ ነሢአ ጸጋ ለሊሁ።
John04:33
John04:47
John04:49
John05:7

ወአንከርዎ ሰብእ።
ወሶበ ይወፅእ ጋኔን እኩይ እምሰብእ የዐውድ በድወ ኀበ አልቦ ማይ።
ከልሐት አሐቲ ብእሲት በማእከለ ሰብእ ወትቤሎ።
ወእንዘ ጉቡኣን ብዙኃን ሰብእ አኀዘ ይበሎሙ።
ዘያንሶሱ ሰብእ ላዕሌሁ ወኢየአምሮ።
እስመ ታጸውርዎ ለሰብእ ጾረ ክቡደ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ አእላፍ ሰብእ እስከ ይትካየዱ በበይናቲሆሙ።
እስመ አኮ በአብዝኆ ንዋይ ዘየሐዩ ሰብእ።
ወበውእቱ መዋዕል መጽኡ ሰብእ ኀቤሁ ወዜነውዎ በእንተ 
ገሊላውያን።
ወበይእቲ ዕለት መጽኡ ሰብእ እምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
አብእ ሰብእ ከመ ይምላእ ቤትየ።
እብለክሙ ከመ አሐዱሂ እምእልክቱ ሰብእ እለ ጸዋዕኩ።
ወእምዝ እንዘ የሐውሩ ምስሌሁ ብዙኃን ሰብእ ተመይጠ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰ ትጼደቁ ለዐይነ ሰብእ።
እስመ በኀበ ሰብእ ዐቢይ በኀበ እግዚአብሔር ትሑት ወምኑን ውእቱ።
ዘኢረሰይከኒ ከመ ባዕዳን ሰብእ ኀያድያን ወዐማፅያን።
ወይቤሎሙ ዘበኀበ ሰብእ ይሰአን በኀበ እግዚአብሔር ይትከሀል።
ወሰሚዖ ድምፀ ሰብእ ዘየኀልፍ ይቤ ምንትኑ ዝ።
ወኢያበውሖ ሰብእ እስመ ኀጺር ውእቱ በቆሙ።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ዕዋለ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ።
እምሰማይኑ ወሚመ እምሰብእ።
ወእመሂ ንብሎ እምሰብእ ይዌግሩነ ኵሎ ሕዝብ።
ወአውሥኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወይቤሉ ሊቅ ሠናየ ትቤ።
ወፍርሀት ላዕለ ሰብእ ወተኣምር ዐቢይ ይከውን እምሰማይ።
ወአስተኃለቁ ነገረ ወየኀሥሥ ሣሕተ ያግብኦ ሎሙ እንዘ አልቦ ሰብእ።

ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ ኃጥኣን።
ዘኮነ ከሃሌ በቃሉ ወበምግባሩ በቅድመ እግዚአብሔር ወበቅድመ 
ሰብእ።
ወብርሃነ ጽድቅሰ ዘያበርህ ለኵሉ ሰብእ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።
ወይቤሎ ኵሉ ሰብእ ዘይሤኒ ወይነ ያቀድም እስትዮ።
ወኢይፈቅድ ይንግርዎ ግዕዞ ለሰብእ እስመ ለሊሁ የአምሮ ለሰብእ።
ወኢይፈቅድ ይንግርዎ ግዕዞ ለሰብእ እስመ ለሊሁ የአምሮ ለሰብእ።
ወአብደረ ሰብእ ጽልመተ እምብርሃን እስመ እኩይ ምግባሩ።
እስመ ቦቱ ህየ ብዙኅ ማያት ወይመጽኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ 
ወያጠምቆሙ።

ቦኑ እንጋ ሰብእ ዘአምጽአ ሎቱ ዘይበልዕ ወሚመ ዛቲ ብእሲት።
ወሀሎ አሐዱ ገብረ ንጉሥ ሰብእ አብያታዊ።
ወይቤሎ ውእቱ ገብረ ንጉሥ ሰብእ አብያዊ።
ወአውሥአ ውእቱ ድዉይ ወይቤሎ እወ እግዚኦ አላ ሰብእ አልብየ።
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John05:13

John05:23
John05:34
John05:41
John06:9
John06:10
John06:11
John06:22
John06:24

John07:22
John07:30
John07:46
John07:51
John08:17
John08:44
John10:33
John11:42
John12:12
John12:43
John17:6

3 ሰብዐ Luke10:1
Luke10:17
John04:52

6 ሰብዐተ Matt12:46

Matt15:37
MK08:8
MK16:9
Luke02:36
Luke11:26

4 ሰብዐቱ Matt22:25
MK12:21
Luke08:2
Luke20:29

6 ሰብዐቲሆሙ Matt22:26
Matt22:28
MK12:23
MK12:24
Luke20:31
Luke20:33

እስመ ተሰወረ እግዚእ ኢየሱስ ማእከለ ብዙኃን ሰብእ እለ ሀለዉ 
በውእቱ መካን።
ከመ ኵሉ ሰብእ ያክብርዎ ለወልድ በከመ ያከብርዎ ለአብ።
ወአንሰ አኮ ስምዐ ሰብእ ዘእፈቅድ ወባሕቱ ዘንተ እብል።
አንሰ ኢይፈቅድ ያድሉ ሊተ ሰብእ።
ወባሕቱ ምንተ ይብቊዓ እማንቱ ለዘመጠነ ዝ ሰብእ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ግበሩ ምርፋቃተ ለሰብእ።
ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሰብእ ወእምዓሣሁኒ ከማሁ መጠነ ፈቀዱ።
ወበሳኒታ ሰብእ እለ ይቀውሙ ማዕዶተ ባሕር።
ወሶበ ርእዩ እሙንቱ ሰብእ ከመ ኢሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ወኢ 
አርዳኢሁ።
ወበሰንበት ትገዝርዎ ለሰብእ።
ወእምውእቶሙ ሰብእ ብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ።
ግሙራ ኢተናገረ ሰብእ ዘከመ ተናገረ ውእቱ ብእሲ።
ኦሪትክሙኑ ትኴንኖ ለሰብእ ዘእንበለ ይሕትትዎ ቅድመ።
ከመ ስምዐ ክልኤቱ ሰብእ እሙን ውእቱ።
ወውእቱሰ ቀታሌ ነፍሰ ሰብእ ውእቱ እምትካት።
እስመ እንዘ ሰብእ አንተ እግዚአብሔርሃ ትሬሲ ርእሰከ።
ወባሕቱ በእንተ እለ ይቀውሙ ሰብእ እብል ዘንተ።
ወበሳኒታ ሰብእ ብዙኃን እለ መጽኡ ለበዓል።
እስመ አብደሩ ስብሐተ ሰብእ ፈድፋደ እምስብሐተ እግዚአብሔር።
ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ለእለ ወሀብከኒ እምዓለም።
ወእምዝ ኀረየ እግዚእነ ካልኣነ ሰብዐ።
ወተመይጡ እልክቱ ሰብዐ እለ ተፈነዉ።
ወይቤልዎ ትማልም ጊዜ ሰብዐቱ ሰዓት ኀደጎ ፈፀንቱ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ካልኣነ ሰብዐተ አጋንንተ እለ 
የአክዩ እምኔሁ።
ወመልአ ሰብዐተ አስፈሬዳተ ምሉአ።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ መልአ ሰብዐተ አስፈሬዳተ።
እንተ እምኔሃ አውፅአ ሰብዐተ አጋንንተ።
ወኀለፈ መዋዕሊሃ ወምስለ ምታሰ ነበረት ሰብዐተ ክረምተ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ሰብዐተ ቢጾ አጋንንተ።
ሀለዉ እንከ ኀቤነ ሰብዐቱ አኀው።
ወሀለዉ እንከ በኀቤነ ሰብዐቱ አኀው።
እንተ ሰብዐቱ አጋንንት ወፅኡ እምኔሃ።
ወሀለዉ እንከ ኀቤነ ሰብዐቱ አኀው ወአውሰበ ዘይልህቅ ብእሲተ።
ወከማሁ ካዕበ ካልኡኒ ወሣልሱሂ እስከ ሰብዐቲሆሙ።
ለመኑ እምሰብዐቲሆሙ ትከውን ብእሲተ።
ወእስከ ሰብዐቲሆሙ አውሰብዋ ወኢኀደጉ ውሉደ።
እስመ ሰብዐቲሆሙ አውሰብዋ።
ወሰብዐቲሆሙ ከማሁ አውሰብዋ ወሞቱ እንዘ አልቦሙ ውሉድ።
እስመ ናሁ ሰብዐቲሆሙ አውሰብዋ።
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8 ሰብዑ Matt15:34
Matt15:35
Matt16:10
Matt16:10
MK08:5
MK08:6
MK08:20
MK08:20

1 ሰብዓ Matt18:22
1 ሰተይነ Luke13:26
1 ሰተይክሙ John06:53

2 ሰቲ Matt11:18 እስመ መጽአ ዮሐንስ እንዘ ኢይበልዕ ወኢይሰቲ።
Matt11:19

2 ሰታዬ Matt11:19
Luke07:34

8 ሰትየ Matt20:22
Matt27:34
MK10:38
MK15:23
Luke04:2
John04:12

John06:54
John06:56

1 ሰትዩ MK16:18
1 ሰኂነ Matt02:11
2 ሰኑየ John04:40

John11:6
2 ሰኑይ MK14:1

John04:43

1 ሰናስለ MK05:4
1 ሰናብት Luke18:12
2 ሰንበተ John05:18

John09:16
53 ሰንበት Matt12:1

Matt12:2
Matt12:5
Matt12:8
Matt12:10

ወይቤልዎ ሰብዑ ኅብስት ወኅዳጥ ዓሣ።
ወነሥአ ሰብዑ ኅብስተ ወዓሣኒ።
ወአመ ሰብዑ ኅብስት እለ ለአርባዕ ምእት።
ሚ መጠነ አስፈሬዳተ ዘአግሐሥክሙ ወይቤልዎ ሰብዑ።
ወይቤሎሙ ሚ መጠን ኀባውዝ ብክሙ ወይቤልዎ ሰብዑ።
ወነሥኦን ለሰብዑ ኅብስት ወአእኰተ ወፈተተ።
ወይቤሎሙ አመኬ ሰብዑ ኅብስተ ለአርባዕ ምእት ብእሲ።
ወይቤልዎ ሰብዑ።
አላ እስከ ሰብዓ በበ ስብዕ።
በላዕነሂ ወሰተይነሂ በቅድሜከ ወመሀርከ በመራሕብቲነ።
እመ ኢበላዕክሙ ሥጋሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢሰተይክሙ 
ደሞ።

ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እንዘ ይበልዕ ወይሰቲ።
ወይቤልዎ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን።
ወትቤሉ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን ዐርከ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ኢተአምሩ ዘትስእሉ ትክሉኑ ሰትየ ጽዋዕ ዘአነ እሰቲ።
ወጥዒሞ አበየ ሰትየ።
ትክሉኑ እንከ ሰትየ ጽዋዕ ዘአነ እሰቲ።
ወወሀብዎ ይስተይ ወይነ ምስለ ከርቤ ቱሱሐ ወአበየ ሰትየ።
ወያሜክሮ ሰይጣን ወኢበልዐ ወኢሰትየ ምንተኒ በውእቶን መዋዕል።
ወውእቱኒ ሰትየ እምኔሃ ወአንስቲያሁኒ ወደቂቁኒ ወእንስሳሁኒ 
ወጥሪቱኒ።
ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ይሄሉ ምስሌየ።
ለእመ በልዑ ወሰትዩ አልቦ ዘይነክዮሙ።
ወአብኡ ሎቱ አምኃ ወርቀ ወከርቤ ወሰኂነ።
ወነበረ ህየ ሰኑየ መዋዕለ።
ወሶበ ሰምዐ ከመ ይደዊ ነበረ ኀበ ሀለወ ብሔረ ሰኑየ መዋዕለ።
ወእስከ ሰኑይ መዋዕል ይከውን ፋሲካ በዓለ መጸለት።
ወእምድኅረ ሰኑይ መዋዕል ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወሖረ 
ገሊላ።
እስመ መዋቅሕተኒ ይሰብር ወሰናስለኒ ይቀጠቅጥ ወየዐቅብዎ ደቅ።
አንሰ እጸውም ካዕበ ክልኤተ ዕለተ በሰናብት።
እስመ አኮ ክመ ሰንበተ ባሕቲቶ ዘይስዕር።
ዝንቱ ብእሲ ኢኮነ እምእግዚአብሔር ዘኢየዐቅብ ሰንበተ።
ወበውእቱ መዋዕል ኀለፈ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት እንተ መንገለ 
ገራውህ።
ናሁ ርኢ አርዳኢከ ዘይገብሩ ዘኢይከውን ገቢረ በሰንበት።
ከመ ካህናት እለ ውስተ ቤተ መቅደስ ያረኵስዋ ለሰንበት።
እስመ እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ ይከውንኑ በሰንበት ፈውሶ ከመ 
ያስተዋድይዎ።
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53 ሰንበት

Matt12:11
Matt12:12
Matt24:20
Matt28:1 ወሠርከ ሰንበት ለጸቢሐ እሑድ መጽአት ማርያም መግደላዊት።
MK01:21
MK02:23
MK02:24
MK02:27
MK02:27
MK02:28
MK03:1
MK03:2
MK03:4
MK06:2
MK15:42
MK16:1 ወሶበ ኀለፈት ሰንበት ማርያም መግደላዊት።
MK16:2
MK16:9
Luke04:16
Luke04:31
Luke06:1
Luke06:2

Luke06:5
Luke06:6
Luke06:7
Luke06:9
Luke13:10
Luke13:13
Luke13:14

Luke13:15
Luke13:16
Luke14:1
Luke14:3
Luke14:5
Luke23:54
Luke23:56

Luke24:1
John05:9
John05:10

ወእመ ወድቆ በሰንበት ውስተ ግብ አኮኑ ይእኅዞ ወያነሥኦ።
ይከውንኬ በሰንበት ገቢረ ሠናይ።
ወጸልዩ ባሕቱ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት ወበሰንበት።

ወቦአ በሰንበት ምኵራበ ወአኀዘ ይምሀሮሙ።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት።
ዘኢይከውን ገቢረ በሰንበት።
ወይቤሎሙ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት።
ወአኮ ሰብእ በእንተ ሰንበት።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያው ውእቱ እግዚኣ ለሰንበት።
ወቦአ ካዕበ ምኵራበ በሰንበት።
ወይትዐቀብዎ ለእመ ይፌውሶ በሰንበት ከመ ያስተዋድይዎ።
ወይቤሎሙ ይከውንኑ በሰንበት ገቢረ ሠናይ አው ገቢረ እኩይ።
ወበሰንበት መሀሮሙ በምኵራብ ወብዙኃን ያጸምእዎ ወያነክሩ።
ወመስዮ ዐርብ አሜሃ በአተ ሰንበት ውእቱ።

ወሖራ ወአንግሃ ጥቀ ሐዊረ ኀበ መቃብር በእሑድ ሰንበት።
ወተንሢኦ በጽባሕ በእሑድ ሰንበት።
ወቦአ ምኵራበ በዕለተ ሰንበት በከመ ያለምድ።
ወወረደ ቅፍርናሆም ሀገረ ገሊላ ወመሀሮሙ በሰንበት።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ እንተ ገራውህ በሰንበት።
ወይቤልዎሙ ፈሪሳውያን ለምንት ትገብሩ ዘኢይከውን ለገቢር 
በሰንበት።
ወይቤሎሙ እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወእምዝ በካልእት ሰንበት ቦአ ምኵራበ ወመሀሮሙ።
ወይትዐቀብዎ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ለእመ ይፌውሶ በሰንበት።
እሴአለክሙ ዘይከውን በሰንበት።
ወእንዘ ይሜህሮሙ በሰንበት በአሐዱ ምኵራብ።
እስመ በሰንበት ፈወሰ እግዚእ ኢየሱስ።
ውእተ አሚረ ንዑኬ ተፈወሱ በውእቶን ዕለታት ወአኮ በዕለተ 
ሰንበት።

ወኢትወሰድዎኑ ታስትይዎ ማየ በዕለተ ሰንበት።
አኮኑ ርቱዕ ትትፈታሕ እምነ ማእሰራ ይእቲሂ በዕለተ ሰንበት።
በሰንበት ከመ ይብላዕ እክለ ወእሙንቱሰ ይትዐቀብዎ።
ወይቤሎሙ ይከውንሁ በሰንበት ፈውሶ ወሚመ ኢይከውንሁ።
አኮኑ በጊዜሃ ያነሥኦ በዕለተ ሰንበት።
ወዐርብ ውእቱ ዕለት አሜሁ ለጸቢሕ ሰንበት።
ወአተዋ ወአስተዳለዋ አፈዋተ ወኀደጋ በሰንበት ሐዊረ እስመ ከማሁ 
ሕጎሙ።
ወበእሑድ ሰንበት በጽባሕ አሌለያ ገይሠ ወሖራ ኀበ መቃብር።
ወሰንበት አሜሃ ይእቲ ዕለት።
ሰንበት ውእቱ ዮም ወኢይከውነከ ትንሣእ ወትጹር ዐራተከ።
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53 ሰንበት

John05:16
John07:22
John07:23

John07:23
John09:14
John19:31
John19:31
John20:1

John20:19
2 ሰንዱነ MK14:51

John21:7
1 ሰንዱናተ MK15:46
3 ሰንዱናት Matt27:59

MK15:46
John19:40

1 ሰንዱኖ MK14:52
8 ሰአለ Matt07:8

Matt14:7
Matt27:58
MK15:43
Luke01:63
Luke11:10
Luke22:31

Luke23:52
3 ሰአለቶ MK06:23

MK06:25
MK07:26

2 ሰአለከ Matt05:42
Luke06:30

6 ሰአሉ Matt07:7

Matt18:19
MK15:8
Luke11:9
Luke23:23
John16:24

2 ሰአል Matt09:38
MK06:22

1 ሰአልናከ MK10:35

ወየኀሥሡ ይቅትልዎ እስመ ከመ ዝ ይገብር በሰንበት።
ወበሰንበት ትገዝርዎ ለሰብእ።
ወእመሰ በሰንበት ግዝረተ ይነሥእ ብእሲ ከመ ኢይሰዐር ሕጉ ለሙሴ።

ለእመ አሕየውክዎ ለብእሲ ኵለንታሁ በሰንበት።
እስመ ሰንበት አሜሁ።
እላንቱ ሥጋት ኢይቢታ ዲበ መሳቅሊሆን በእንተ ሰንበት።
እስመ ዐባይ ዕለታ ለይእቲ ሰንበት።
ወበእሑድ ሰንበት መጽአት ማርያም መግደላዊት በጽባሕ ኀበ 
መቃብር።
ወመስዮ በይእቲ ዕለት ዘውእቱ እሑድ ሰንበት።
ወተለዎ አሐዱ ወሬዛ ዘይትዐጸፍ ሰንዱነ ወአኀዝዎ ወራዙት።
ነሥአ ዐራዘ ሰንዱነ ዘይትዐጸፍ ወቀነተ ውስተ ሐቌሁ።
ወተሣየጠ ዮሴፍ ሰንዱናተ ወአውረዶ ወገነዞ በሰንዱናት።
ወነሢኦ ዮሴፍ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ገነዞ በሰንዱናት ንጹሕ።
ወተሣየጠ ዮሴፍ ሰንዱናተ ወአውረዶ ወገነዞ በሰንዱናት።
ወገነዝዎ በመዋጥሐ ክታን ዘሰንዱናት ምስለ አፈው።
ወኀደገ ሰንዱኖ ወጐየ ዕራቆ።
እስመ ኵሉ ዘሰአለ ይነሥእ።
ወበእንተ ዝ መሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ።
ወሖረ ኀበ ጲላጦስ ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሰአለ ለውሀ ወጸሐፈ እንዘ ይብል።
እስመ ኵሉ ዘሰአለ ይነሥእ።
ስምዖን ስምዖን ናሁ ስኢለ ሰአለ ሰይጣን የኀንጽክሙ ወየኀንፍጽክሙ 
ከመ ዐለስ።
ወሖረ ኀበ ጲላጦስ ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወመሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ እስመ መንፈቀ መንግሥቱ።
ወቦአት ሶቤሃ ኀበ ንጉሥ እንዘ ትጔጕእ ወሰአለቶ ወትቤሎ።
ወሰአለቶ ያውፅእ ጋኔነ እምወለታ።
ወለኵሉ ዘሰአለከ ሀቦ።
ለኵሉ ዘሰአለከ ሀብ።
ሰአሉ ወይትወሀበክሙ ኅሡ ወትረክቡ ጐድጕዱ 
ወይትረኀወክሙ።
በውስተ ምድር በእንተ ኵሉ ግብር ዘሰአሉ።
ወዐርጉ ሕዝብ ወከልሑ ወሰአሉ ይግበር ሎሙ በከመ ያለምድ።
ወአነሂ እብለክሙ ሰአሉ ወይትወሀበክሙ።
ወዐውየዉ በዐቢይ ቃል ወሰአሉ ወይቤሉ ይስቅልዎ።
ወእስከ ይእዜሰ ኢሰአልክምዎ ወኢ ምንተኒ በስምየ ሰአሉ።
ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ገባረ ለማእረሩ።
ወይቤላ ንጉሥ ለይእቲ ወለት ሰአልኒ ዘትፈቅዲ ወእሁበኪ።
ሊቅ ንፈቅድ ትግበር ለነ ዘሰአልናከ።
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1 ሰአልኩ Luke22:32
1 ሰአልኪዮ John04:10
4 ሰአልክሙ Matt21:22

MK11:24
John14:13
John14:14

3 ሰአልክምዎ John15:16
John16:23
John16:24

1 ሰአልኮ John11:22

5 ሰአልዎ Luke04:38
Luke10:2

Luke23:24
John12:21
John19:31

6 ሰአሎ Matt07:10
Luke11:11

Luke11:11
Luke11:12
John04:47
John19:38

2 ሰካርያን Matt24:49
Luke12:45

1 ሰክሩ John02:10
1 ሰክብ Matt08:14
1 ሰኰናሁ John13:18
3 ሰዊተ Matt12:1

MK02:23
Luke06:1

2 ሰዐምክዎ MK14:44
Luke22:47

4 ሰዐሞ Matt26:49
MK14:45
Luke15:20
Luke22:47

1 ሰዐረኒ Luke16:4
1 ሰዐር MK06:36
1 ሰዐርክሙ Matt15:6

ወአንሰ ሰአልኩ በእንቲኣክሙ ከመ ኢይድክም ሃይማኖትክሙ።
አንቲኒ ዓዲ እምሰአልኪዮ ወውእቱኒ እምወሀበኪ ማየ ሕይወት።
ወኵሎ ዘሰአልክሙ በጸሎት እንዘ ትትአመኑ ትነሥኡ።
ወበእንተ ዝንቱ እብለክሙ ኵሎ ዘጸለይክሙ ወሰአልክሙ።
ወኵሎ ዘሰአልክሙ በስምየ ይገብር ለክሙ።
ወእመ ቦ ዘሰአልክሙ በስምየ እገብር ለክሙ ኪያሁ።
ከመ እመ ቦ ዘሰአልክምዎ ለአብ በስምየ ኵሎ ይሁበክሙ።
ከመ አመ ሰአልክምዎ ለአብ በስምየ ኵሎ ይሁበክሙ።
ወእስከ ይእዜሰ ኢሰአልክምዎ ወኢ ምንተኒ በስምየ ሰአሉ።
ወይእዜኒ አአምር ከመ ዘሰአልኮ ለእግዚአብሔር ይሁበከ 
እግዚአብሔር።
ወነገርዎ ወሰአልዎ በእንቲኣሃ።
ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ወይፈኑ ገባረ 
ለማእረሩ።
ወአሕየወ ሎሙ ዘሰአልዎ ዘበቀቲለ ነፍስ ወበገቢረ ሁከት ተሞቅሐ።
ወሰአልዎ ወይቤልዎ እግዚኦ ንፈቅድ ንርአዮ ለኢየሱስ።
ወሰአልዎ ለጲላጦስ ከመ ይስብሩ ቊየጺሆሙ ወያውርድዎሙ።
ወእመሂ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኑ ይሁቦ።
ወእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘሰአሎ ወልዱ ለአቡሁ ኅብስተ እብነኑ 
ይሁቦ።
ወእመኒ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኒ ይሁቦ ህየንተ ዓሣ።
ወእመኒ አንቆቅሖ ሰአሎ ዐቅራበኑ ይሁቦ ህየንቴሁ።
ወሰአሎ ከመ ይረድ ወያሕዩ ሎቱ ወልዶ እስመ አልጸቀ ይሙት።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሰአሎ ለጲላጦስ ዮሴፍ ዘአርማትያስ።
ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ሰካርያን።
ወይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ሰካርያን ወይሰክር።
ወእምድኅረ ሰክሩ ያሰቲ ዘይቴሐት።
ረከባ ለሐማተ ጴጥሮስ እንዘ ትሰክብ ወትፈፅን።
ዘይሴሰይ እክልየ አንሥአ ሰኰናሁ ላዕሌየ።
ወአርዳኢሁሰ ርኅቡ ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ።
ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ ወይጺሑ ሎቱ ፍኖተ።
ወመሐዉ አርዳኢሁ ሰዊተ ወሐሰዩ በእደዊሆሙ ወበልዑ።
ዘሰዐምክዎ ውእቱ አኀዝዎ ወአጽንዕዎ ወሰድዎ።
ወይቤሎሙ ዘሰዐምክዎ ውእቱ ኪያሁ አኀዙ አጽኒዐክሙ።
ወሰዐሞ ወይቤሎ በሓ ረቢ።
ወሶቤሃ መጽአ ኀቤሁ ወይቤሎ ረቢ ወሰዐሞ።
ወሮጸ ወሐቀፎ ክሳዶ ወሰዐሞ።
ወቀርበ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰዐሞ ወዝ ውእቱ ትእምርት 
ዘወሀቦሙ።
ኣአምር እንከሰ ዘእገብር እምከመ ሰዐረኒ እግዚእየ እምግብናየ።
ሰዐር ሰብአ ይሑሩ ውስተ አህጉር ወአዕጻዳተ።
ወሰዐርክሙ ቃሎ ለእግዚአብሔር በእንተ ሥርዐትክሙ።
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1 ሰዐርክዎሙ MK08:3
8 ሰዓተ Matt14:25

Matt20:12
Matt26:40
MK06:48
MK14:37
Luke01:10

Luke12:38
John05:35

3 ሰዓቱ Matt14:15
MK06:35
John11:9

2 ሰዓታ Matt25:13
John04:52

36 ሰዓት Matt08:13
Matt10:19
Matt15:28
Matt17:18
Matt18:1
Matt20:3
Matt20:5
Matt20:6
Matt20:9
Matt24:36
Matt24:42
Matt27:45
Matt27:45
Matt27:46
MK06:35
MK13:32
MK14:35
MK15:25
MK15:33
MK15:34
Luke10:21
Luke22:59
Luke23:44

Luke23:44

John01:40

ወእመኒ ሰዐርክዎሙ ርኁባኒሆሙ ይእትዉ አብያቲሆሙ።
ወበራብዕት ሰዓተ ሌሊት መጽአ ኀቤሆሙ እግዚእ ኢየሱስ።
አሐተ ሰዓተ ተቀንዩ ወአስተዐረይኮሙ ምስሌነ።
ስእንክሙ ተጊሀ አሐተ ሰዓተ ምስሌየ።
ወበራብዕት ሰዓተ ሌሊት መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ኀቤሆሙ።
ትነውምኑ ወኢትክል ተዐግሦ አሐተ ሰዓተ።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሀለዉ በምልኦሙ ይጼልዩ በአፍኣ በጊዜ ሰዓተ 
ዕጣን።
ወእመኒ በካልእት ወእመኒ በሣልስት ሰዓተ ሌሊት።
ወአንትሙ ፈቀድክሙ ትትፈሥሑ በብርሃኑ አሐተ ሰዓተ።
ገዳም ውእቱ ብሔር ወሰዓቱኒ ኀለፈ።
ሐቅል ውእቱ ዝ ብሔር ወሰዓቱኒ ወድአ መስየ።
አኮኑ ዐሠርቱ ወክልኤቱ ሰዓቱ ለዕለት።
ትግሁኬ እስመ ኢተአምሩ ዕለታ ወሰዓታ።
ወተስእሎሙ ሰዓታ እንተ ባቲ ሐይወ።
ወሐይወ ወልዱ በይእቲ ሰዓት።
እስመ ይትወሀበክሙ በይእቲ ሰዓት ዘትትናገሩ።
ወሐይወት ወለታ እምይእቲ ሰዓት።
ወሐይወ ወልዱ በይእቲ ሰዓት።
ወበይእቲ ሰዓት ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወወፂኦ ጊዜ ሠለስቱ ሰዓት ርእየ ካልኣነ።
ወካዕበ ወፂኦ ጊዜ ስሱ ወተሱዑ ሰዓት ገብረ ከማሁ።
ወጊዜ ዐሥሩ ወአሐዱ ሰዓት።
ወመጽኡ እለ ዐሥሩ ወአሐዱ ሰዓት።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ትግሁ እንከ እስመ ኢተአምሩ በአይ ሰዓት ይመጽእ እግዚእክሙ።
ወእምስሱ ሰዓት ጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ተስዑ ሰዓት።
ወእምስሱ ሰዓት ጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ተስዑ ሰዓት።
ወጊዜ ተስዐቱ ሰዓት ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወእምድኅረ ብዙኅ ሰዓት መጽኡ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ወጸለየ ከመ ትኅልፍ እምኔሁ ይእቲ ሰዓት ለእመ ይትከሀል።
ወሠለስቱ ሰዓት ውእቱ ጊዜ ይሰቅልዎ።
ወኵሉ ዓለም ጸልመ እስከ ተሱዓት ሰዓት።
ወጊዜ ተሱዓት ሰዓት ገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወበይእቲ ሰዓት ተፈሥሐ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ቅዱስ።
ወኀሊፎ መጠነ አሐቲ ሰዓት አጥወቆ አሐዱ ካልእ እንዘ ይብል።
ወቀቲሮ ጊዜ ስሱ ሰዓት ሞተ ፀሓይ ወጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ጊዜ 
ተሱዓት ሰዓት።
ወቀቲሮ ጊዜ ስሱ ሰዓት ሞተ ፀሓይ ወጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ጊዜ 
ተሱዓት ሰዓት።
ወወዐሉ ኀቤሁ ይእተ ዕለተ እስከ ዐሥሩ ሰዓት።
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36 ሰዓት

John04:6
John04:21
John04:23
John04:52
John04:53
John05:28

John12:27
John12:27
John16:2
John19:14
John19:27

1 ሰዓትክሙ Luke22:53
29 ሰይጣን Matt04:10

Matt12:26
Matt12:26
Matt16:23
Matt25:41
MK01:13
MK03:23
MK03:23
MK03:26
MK04:15
MK08:33
Luke04:2
Luke04:3
Luke04:5
Luke04:6
Luke04:8
Luke04:13
Luke08:12
Luke10:18
Luke11:15
Luke11:15
Luke11:18
Luke13:16

Luke22:3

Luke22:31

John06:70

ወቀትር ሶቤሃ ጊዜ ስሱ ሰዓት።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እመንኒ ብእሲቶ ከመ ትመጽእ ሰዓት።
ወባሕቱ ትመጽእ ሰዓት ወይእዜ ይእቲ።
ወይቤልዎ ትማልም ጊዜ ሰብዐቱ ሰዓት ኀደጎ ፈፀንቱ።
ወአእመረ አቡሁ ከመ ጊዜ ይእቲ ሰዓት።
እስመ ትመጽእ ሰዓት በዘይሰምዕዎ ቃሎ ኵሎሙ እለ ውስተ 
መቃብር።
አባ አድኅና ለነፍስየ እምዛቲ ሰዓት።
ወባሕቱ በእንተ ዝንቱ መጻእኩ ወበጻሕክዋ ለዛቲ ሰዓት።
ወባሕቱ ትመጽእ ሰዓት።
ወዐርበ ፋሲካ ወውእቱ ጊዜ ቀትር ዘስሱ ሰዓት።
ወእምይእቲ ሰዓት ነሥኣ ውእቱ ረድእ ወአእተዋ ቤቶ።
ወባሕቱ ዝንቱ ውእቱ ሰዓትክሙ ወሥልጣኑ ለመኰንነ ጽልመት።
ወእምዝ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን።
ወእመሰ ሰይጣን ለሰይጣን ያወፅኦ ተናፈቀኬ በበይናቲሁ።
ወእመሰ ሰይጣን ለሰይጣን ያወፅኦ ተናፈቀኬ በበይናቲሁ።
ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን እስመ ኮንከ ማዕቀፍየ።
ዘድልው ለሰይጣን ወለመላእክቲሁ።
ወነበረ ሐቅለ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወያሜክሮ ሰይጣን።
እፎ ይክል ሰይጣን ለሰይጣን አውፅኦቶ።
እፎ ይክል ሰይጣን ለሰይጣን አውፅኦቶ።
ወሰይጣንሂ ለእመ ተንሥአ በበይናቲሁ ወተናፈቀ።
ወእምከመ ሰምዑ ቃለ ይመጽእ ሰይጣን ሶቤሃ።
ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን እስመ ኢትኄሊ ዘእግዚአብሔር።
ወያሜክሮ ሰይጣን ወኢበልዐ ወኢሰትየ ምንተኒ በውእቶን መዋዕል።
ወይቤሎ ሰይጣን እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ወአዕረጎ ሰይጣን ውስተ ደብር ነዋኅ።
ወይቤሎ ሰይጣን ዘንተ ኵሎ ምኵናነ ለከ እሁበከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን።
ወፈጺሞ ሰይጣን አመክሮቶ በኵሉ ኀደጎ እስከ ጊዜሁ።
ወይመጽእ ሰይጣን ወይነሥኦ ለቃል እምልቦሙ።
ወይቤሎሙ ርኢክዎ ለሰይጣን ከመ መብረቅ ወድቀ እምሰማይ።
ወአውሥአ ወይቤ እፎ ይክል ሰይጣን ለሰይጣን አውፅኦቶ።
ወአውሥአ ወይቤ እፎ ይክል ሰይጣን ለሰይጣን አውፅኦቶ።
ወእመሰ ሰይጣን ተናፈቀ በበይናቲሁ።
ወዛቲ ወለተ አብርሃም ናሁ ዐሠርቱ ወሰመንቱ ዓመት እምዘአሰራ 
ሰይጣን።
ወቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ አስቆሮታዊ ዘእምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ኍልቁ።
ስምዖን ስምዖን ናሁ ስኢለ ሰአለ ሰይጣን የኀንጽክሙ ወየኀንፍጽክሙ 
ከመ ዐለስ።
ወባሕቱ አሐዱ እምኔክሙ ሰይጣን ውእቱ።
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29 ሰይጣን

John08:44
John13:2

John13:27
4 ሰደደ Matt21:12

MK05:40
Luke19:45

John02:15

1 ሰደዱ John15:20
2 ሰደድዎ Luke20:12

John09:34
1 ሰደድዎሙ Matt05:12
1 ሰዱ John02:8

3 ሰዱስ MK09:2
Luke13:14

John12:1
10 ሰዱቃውያን Matt03:7

Matt16:1
Matt16:6

Matt16:11
Matt16:12
Matt16:12
Matt22:23
Matt22:34
MK12:19
Luke20:27

1 ሰድዎ MK14:44
6 ሰዶም Matt10:15

Matt11:23
Matt11:24

MK06:11
Luke10:12
Luke17:29

3 ሰገል Matt02:7
Matt02:16
Matt02:16

2 ሰገም John06:9

አንትሙሰ እምአቡክሙ ሰይጣን አንትሙ።
ወእንዘ ይዴረሩ ቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ 
ከመ ያግብኦ።
ወምስለ ውእቱ ኅብስት ቦአ ሶቤሃ ሰይጣን ውስተ ልቡ።
ወሰደደ ኵሎ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በቤተ መቅደስ።
ወእምዝ ሰደደ ኵሎ።
ወቦአ ምኵራበ ወሰደደ ኵሎሙ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በህየ በቤተ 
መቅደስ።
ወሰደደ ኵሎ እምኵራብ አባግዐኒ ወአልሕምተኒ ወዘረወ ወርቆሙ 
ለመወልጣን።
እምከመ ኪያየ ሰደዱ ኪያክሙኒ ይሰድዱክሙ።
ወካዕበ ፈነወ ሣልሰኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ፈቅዕዎ ወሰደድዎ።
ወሰደድዎ ወአውፅእዎ አፍኣ።
እስመ ከማሁ ሰደድዎሙ ለነቢያት እለ እምቅድሜክሙ።
ወይቤሎሙ ቅድሑኬ ይእዜ ወሰዱ ወሀብዎ ለሊቀ ምርፋቅ ወወሰዱ 
ወወሀብዎ።
ወአመ ሰዱስ ዕለት ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ አኮኑ ሰዱስ መዋዕል ውእቱ በዘትገብሩ 
ግብረክሙ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ እምቅድመ ሰዱስ መዋዕል ዘፋሲካ።
ወሶበ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ እምፈሪሳውያን ወእምሰዱቃውያን።
ወመጽኡ ፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን ያመክርዎ።
ወይቤሎሙ ኢየሱስ ዑቁ ወተዐቀቡ እምብሑኦሙ ለፈሪሳውያን 
ወሰዱቃውያን።
ዑቁ ወተዐቀቡ እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
ተዐቀቡ እምነ ብሕአቶሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
አላ እምነ ትምህርቶሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
ወበይእቲ ዕለት መጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን።
ወሰሚዖሙ ፈሪሳውያን ከመ ፈፀሞሙ አፉሆሙ ለሰዱቃውያን።
ወመጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን እለ ይብሉ አልቦ ትንሣኤ ምዉታን።
ወመጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን እለ ይብሉ ኢየሐይዉ ምዉታን።
ዘሰዐምክዎ ውእቱ አኀዝዎ ወአጽንዕዎ ወሰድዎ።
አማን እብለክሙ ከመ ይረክባ ሣሕተ ምድረ ሰዶም ወገሞራ።
ሀለወኪ እስከ ሲኦል ትረዲ እስመ ሶበሁ በሰዶም ዘተገብረ ኀይል።
ወባሕቱ እብለኪ ከመ ምድረ ሰዶም ትረክብ ሣሕተ በዕለተ ደይን 
እምኔኪ።
አማን እብለክሙ ከመ ይረክባ ሣሕተ ሰዶም ወገሞራ።
እብለክሙ ከመ ሰዶም ትኄይስ።
እስከ አመ ዕለተ ወፅአ ሎጥ እምሰዶም።
ወእምዝ ጸውዖሙ ሄሮድስ ለሰብአ ሰገል ጽሚተ።
ወሶበ ርእየ ሄሮድስ ከመ ተሣለቁ ላዕሌሁ ሰብአ ሰገል ተምዕዐ ጥቀ።
በከመ ሐሳበ መዋዕል ዘተጠየቀ እምኀበ ሰብአ ሰገል።
ሀሎ ዝየ ወልድ ዘቦቱ ኀምስ ኅብስተ ሰገም ወክልኤቲ ዓሣ።
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2 ሰገም
John06:13

17 ሰገደ Matt08:2
Matt09:18
Matt17:14
Matt18:26
Matt18:29
Matt26:39
MK05:6
MK05:22
MK10:17
MK14:35
Luke05:8
Luke05:12
Luke08:28
Luke08:41
Luke17:16
Luke22:41
John09:38

6 ሰገደት Matt15:25
Matt20:20
MK05:33
MK07:25
Luke08:47
John11:32

4 ሰገዱ Matt02:11
Matt14:33
Matt28:17
John04:20

1 ሰገዳ Matt28:9
2 ሰገድከ Matt04:9

Luke04:7
1 ሰጋድያን John04:23

2 ሰግላ Luke17:6
Luke19:4

2 ሰጠጠ Matt26:65
MK14:63

1 ሰጢጥራስ Matt17:27
3 ሰጲራ MK15:16

John18:3

John18:12

እምኀምስቱ ኅብስተ ሰገም ዘተርፈ እምዘበልዑ ወጸግቡ።
ወቀርበ ኀቤሁ ወሰገደ ሎቱ እንዘ ይብል።
ወሰገደ ሎቱ እንዘ ይብል ወለትየ ይእዜ ሞተት።
ወቀርበ ኀቤሁ ብእሲ ወሰገደ ሎቱ።
ወሰገደ ሎቱ ወአስተብቊዖ እንዘ ይብል።
ወወድቀ ውእቱ ገብር ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ።
ወተአተተ ሕቀ እምኔሆሙ ወሰገደ በገጹ።
ሮጸ ወሰገደ ሎቱ።
ወርእዮ ሰገደ ሎቱ ታሕተ እገሪሁ።
ወሰገደ ሎቱ ወይቤሎ ሊቅ ኄር።
ወእምዝ ተአተተ ሕቀ ወሰገደ ውስተ ምድር።
ወሰገደ ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ሰገደ ሎቱ በገጹ።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከልሐ ወሮጸ ወሰገደ ሎቱ።
ወሰገደ ሎቱ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ በገጹ ወአእኰቶ።
ወተአተተ እምኔሆሙ መጠነ ሙጋረ እብን ወሰገደ ወጸለየ።
ወይቤ አአምን እግዚኦ ወሰገደ ሎቱ።
ወቀሪባ ሰገደት ሎቱ እንዘ ትብል እግዚኦ ርድአኒ።
ወሰገደት ሎቱ እንዘ ትስእል።
ወሰገደት ሎቱ ወነገረቶ ኵሎ ጽድቀ።
ወቦአት ወሰገደት ሎቱ ታሕተ እገሪሁ።
ርዕደት ወሖረት ወሰገደት ሎቱ።
ወሰገደት ሎቱ ታሕተ እገሪሁ ወትቤሎ።
ወወድቁ ወሰገዱ ሎቱ ወአርኀዉ መዛግብቲሆሙ።
ወእለ ውስተ ሐመር ሰገዱ ሎቱ።
ወሶበ ርእይዎ ሰገዱ ሎቱ ወመንፈቆሙሰ ናፈቁ።
አበዊነሰ በዝንቱ ደብር ሰገዱ።
ወቀርባ ወአኀዛ እገሪሁ ወሰገዳ ሎቱ።
ወይቤሎ ዘንተ ኵሎ እሁበከ እምከመ ሰገድከ ሊተ ወአማኅከኒ።
ወእምከመሰ ሰገድከ ሊተ አንተ ቅድሜየ ለከ ይኩንከ ኵሉ።
አመ እለ በርቱዕ በአማን ሰጋድያን ይሰግዱ ለአብ በመንፈስ 
ወበጽድቅ።
እመ ብክሙ ሃይማኖት መጠነ ኅጠተ ስናፔ ወትብልዋ ለዛቲ ሰግላ።
ወሮጸ ቅድሜሁ ወዐርገ ዲበ ሰግላ ከመ ይርአዮ።
ወሰጠጠ አልባሲሁ ሊቀ ካህናት እንዘ ይብል።
ወሰጠጠ አልባሲሁ ሊቀ ካህናት ወይቤ።
ወትረክብ ውስቴቱ ዲናረ ሰጢጥራስ ዘውእቱ አርባዕቱ ድርኅም።
ወጸውዑ ኵሎ ሠገራተ ሰጲራ።
ወነሥኦሙ ይሁዳ ለሠገራተ ሰጲራ እምኀበ ሊቃነ ካህናት 
ወፈሪሳውያን።
ወአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ሠገራተ ሰጲራ።
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3 ሰፈርክሙ Matt07:2
MK04:24
Luke06:38

1 ሰፋሕክሙ Luke22:53

9 ሰፍሐ Matt08:3
Matt12:13
Matt12:50
Matt14:31
Matt26:51
MK01:41
MK03:5
Luke05:13
Luke06:10

1 ሰፍሑ MK14:46
3 ሰፍነገ Matt27:48

MK15:36
John19:29

1 ሱዐ Matt12:20
1 ሲለን Matt23:23
1 ሲሮፊኒቂሳዊት MK07:26
2 ሲሲት Matt06:25

Luke12:23
1 ሲሳየ MK06:36
2 ሲሳየነ Matt06:11

Luke11:3
2 ሲሳዩ Matt03:4

MK01:6
1 ሲሳይክሙ Luke03:14
1 ሲሳዮ Matt24:45
2 ሲሳዮሙ Luke12:42

John04:8
5 ሲኦል Matt11:23

Matt16:18
Luke08:31
Luke10:15
Luke16:23

1 ሲካር John04:4
10 ሲዶና Matt11:21

Matt11:22
Matt15:21
MK03:8

ወበመስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ።
በውእቱ መስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ ወይዌስኩክሙ።
ወበመስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ።
ወእንዘ ኵሎ አሚረ ሀለውኩ ምስሌክሙ በምኵራብ እዴክሙ ጥቀ 
ኢሰፋሕክሙ ላዕሌየ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ ወይቤሎ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወሐይወት ሶቤሃ።
ወሰፍሐ ወአመረ እዴሁ ኀበ አርዳኢሁ።
ወሶቤሃ ሰፍሐ እዴሁ እግዚእ ኢየሱስ ወአኀዞ።
ሰፍሐ እዴሁ ወመልኀ መጥባሕቶ።
ወምሕሮ እግዚእ ኢየሱስ ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወሐይወት ወኮነት ከመ ካልእታ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ ወይቤሎ።
ወሰፍሐ ወሐይወት እዴሁ ወኮነት ከመ ካልእታ።
ወሰፍሑ እደዊሆሙ ላዕሌሁ ወአኀዝዎ።
ወውእተ ጊዜ ሮጸ አሐዱ እምኔሆሙ ወነሥአ ሰፍነገ።
ወሮጸ አሐዱ ወመልአ ሰፍነገ ብኂአ።
ወመልኡ ሰፍነገ እምውእቱ ብኂእ።
ብርዐ ቅጥቁጠ ኢይሰብር ወሱዐኒ ዘይጠይስ ኢያጠፍእ።
እለ ታበውኡ ዐሥራተ እዴሁ ለአዛብ ወለሲለን ወለከሙን።
ወአረማዊት ይእቲ ብእሲት ወሲሮፊኒቂሳዊት።
አኮሁ ነፍስ ተዐጽብ እምሲሲት ወሥጋ የዐጽብ እምዐራዝ።
እስመ ነፍስ ተዐጽብ እምሲሲት።
ወይሣየጡ ሎሙ ሲሳየ እስመ አልቦሙ ዘይበልዑ።
ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም።
ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም።
ወሲሳዩ አንበጣ ወመዓረ ገዳም።
ወሲሳዩ አንበጣ ወመዓረ ጸደና።
አላ ንበሩ በበ ሲሳይክሙ።
ከመ የሀቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ።
ከመ የሀቦሙ ሲሳዮሙ በበ ጊዜሁ።
እስመ አርዳኢሁሰ ሖሩ ሀገረ ከመ ይሣየጡ ሲሳዮሙ።
ሀለወኪ እስከ ሲኦል ትረዲ እስመ ሶበሁ በሰዶም ዘተገብረ ኀይል።
ወአናቅጸ ሲኦል ኢይኄይልዋ።
ወአስተብቊዕዎ ከመ ኢይፈንዎሙ ይረዱ ውስተ ሲኦል።
ሀለወኪ ትረዲ እስከ ሲኦል።
ወበሲኦል አንሥአ አዕይንቲሁ እንዘ ሀሎ ውስተ ደይን።
በጽሐ ሀገረ ሳምር እንተ ስማ ሲካር።
እስመ ሶበሁ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል።
ወባሕቱ እብለክን ጢሮስ ወሲዶና ይረክባ ሣሕተ።
ውስተ ደወለ ጢሮስ ወሲዶና።
ወእምጢሮስ ወእምሲዶና።
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10 ሲዶና

MK07:24
MK07:31
Luke04:26
Luke06:17
Luke10:13
Luke10:14

1 ሳላ Luke03:35
1 ሳሌም John03:23 ወሀሎ ዮሐንስኒ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በማዕዶተ ኢየሩሳሌም።

3 ሳምራዊ Luke10:33
Luke17:16
John08:48

2 ሳምራዊት John04:9
John04:9

2 ሳምራውያን John04:9

John04:40

4 ሳምር Matt10:5
Luke09:52
John04:4
John04:39

1 ሳምንት Luke09:28
1 ሳብላኔስ Luke03:1
11 ሳኒታ Matt27:62

MK11:12
Luke07:11
Luke08:1
Luke09:37
Luke10:35
John01:29 ወአመ ሳኒታ ርእዮ ዮሐንስ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ።
John01:35 ወበሳኒታ ካዕበ እንዘ ይቀውም ዮሐንስ ወክልኤቱ እምአርዳኢሁ።
John01:44
John06:22
John12:12

6 ሳይዳ MK06:45
MK08:22
Luke09:10
Luke10:13
John01:45
John05:2

2 ሳድስ Luke01:26

ወተንሢኦ እምህየ ሖረ ብሔረ ጢሮስ ወሲዶና።
ወኀሊፎ ካዕበ እምጢሮስ ሖረ እንተ ሲዶና።
ዘሀለወት በሰራጵታ ዘሲዶና።
ወእምጰራልያስ ወጰራልዩ ወእምጢሮስ ወሲዶና።
ሶበሰ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል ዘተገብረ በውስቴትክን።
ወባሕቱ ጢሮስ ወሲዶና ይኄይሳ እምኔክን በዕለተ ደይን።
ወልደ ኤቦር ወልደ ሳላ።

ወረከቦ አሐዱ ሳምራዊ እንዘ የሐውር ይእተ ፍኖተ ወርእዮ ወምሕሮ።
ወሳምራዊ ውእቱ ብእሲሁ።
አኮኑ ሠናየ ንቤለከ ከመ ሳምራዊ አንተ ወጋኔን ብከ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ሳምራዊት እፎኑ እንዘ አይሁዳዊ አንተ።
ተስእል እምኀቤየ ትስተይ ማየ እንዘ ሳምራዊት አነ።
እስመ ኢየኀብሩ ሕርመተ አይሁድ ምስለ ሳምራውያን ወኢይትሐወሱ 
ወኢይዴመሩ።
ወበጺሖሙ ኀቤሁ ኵሎሙ ሳምራውያን አስተብቊዕዎ ከመ ይንበር 
ኀቤሆሙ።
ወሀገረ ሳምር ኢትባኡ።
ወሐዊሮሙ ቦኡ ሀገረ ሳምር ከመ ያስተዳልዉ ሎቱ።
በጽሐ ሀገረ ሳምር እንተ ስማ ሲካር።
ወብዙኃን እምይእቲ ሀገረ ሳምር እለ አምኑ ቦቱ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ነገር አመ ሳምንት ዕለት።
ወለብሔረ ጥራኮኒዶስ ወሊሳንዩስ ሀቢ እንተ ሳብላኔስ።
ወበሳኒታ እንተ ይእቲ እምድኅረ ዐርብ።
ወበሳኒታ ወፂኦ እምቢታንያ ርኅበ ወርእየ በለሰ እምርሑቅ።
ወበሳኒታ ሖረ ሀገረ እንተ ስማ ናይን።
ወእምዝ በሳኒታ አንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ በሳኒታ ዕለት ወረዱ እምደብር።
ወበሳኒታ አውፅአ ክልኤተ ዲናረ ወወሀቦ ለዐቃቤ ነግድ።

ወበሳኒታ ፈቀደ ይሑር ገሊላ።
ወበሳኒታ ሰብእ እለ ይቀውሙ ማዕዶተ ባሕር።
ወበሳኒታ ሰብእ ብዙኃን እለ መጽኡ ለበዓል።
ወይቅድምዎ ማዕዶተ ቤተ ሳይዳ እስከ ሶበ ይሥዕሮሙ ለሕዝብ።
ወበጽሑ ቤተ ሳይዳ ወአምጽኡ ኀቤሁ ዕዉረ።
ወወፅኡ ሐቅለ ሀገር እንተ ስማ ቤተ ሳይዳ።
አሌ ለኪ ኰራዚ አሌ ለኪ ቤተ ሳይዳ።
ወውእቱሰ ፊልጶስ ዘቤተ ሳይዳ እምሀገረ እንድርያስ ወጴጥሮስ።
ወይብልዋ ስማ በዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ዘይእቲ ቤተ ሣህል።
ወበሳድስ ወርኅ ተፈነወ ገብርኤል መልአክ እምኀበ እግዚአብሔር።
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2 ሳድስ
Luke01:36

2 ሳዶቅ Matt01:14
Matt01:14

1 ሳፍን Matt10:18
1 ሴሜይ Luke03:26
1 ሴም Luke03:36
1 ሴሩኅ Luke03:35
1 ሴት Luke03:38
2 ሴፎ Matt11:3

Luke23:8
3 ስ Matt09:23

MK11:30 ጥምቀቱ ለዮሐንስ እምአይቴኑ።
John01:3

1 ስሒበ John21:6

2 ስሕትክሙ Matt22:29
MK12:25

1 ስሕወ MK03:21
23 ስመ Matt10:41

Matt10:41
Matt10:42
Matt12:21
Matt21:9
Matt23:39
Matt26:3
Matt28:19
MK11:9
MK11:10
MK16:17
Luke01:59
Luke06:22
Luke10:39 ወስመ እኅታ ማርያ።
Luke13:35
Luke19:38
Luke23:6

John03:18
John05:43
John10:25
John12:13
John17:6
John20:31

ወናሁ ሳድስ ዝንቱ ወርኅ ለእንተ ይብልዋ መካን።
ወአዛርኒ ወለደ ሳዶቅሃ።
ወሳዶቅኒ ወለደ አኪምሃ።
ወያገብኡክሙ ኀበ መሳፍንት ወነገሥት በእንቲኣየ።
ወልደ ማአት ወልደ ማታትዩ ወልደ ሴሜይ።
ወልደ ቃይንም ወልደ አርፋክስድ ወልደ ሴም።
ወልደ ሴሩኅ ወልደ ራግው ወልደ ፋሌቅ።
ወልደ ሄኖስ ወልደ ሴት።
ወይቤሎ አንተኑ ዘትመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
እስመ ይሰምዕ ነገሮ ወይሴፎ ይርአይ ተኣምረ በኀቤሁ ዘይገብር።
ርእየ መብክያነ ወሰብእ እንዘ ይትሀወኩ ወያስቆቅዉ።

ወኵሉ ቦቱ ኮነ ወዘእንበሌሁስ አልቦ ዘኮነ ወኢ ምንትኒ እምዘኮነ።
ወአውሪዶሙ መሣግሪሆሙ ስእኑ እንከ ስሒበ እምብዝኀ ዓሣት 
ዘተሠግረ።
ስሕትክሙ በኢያእምሮ መጻሕፍት።
አኮኑ በእንተ ዝንቱ ስሕትክሙ።
እስመ ስሕወ ልቡ ይቤልዎሙ።
ዘተወክፈ ነቢየ በስመ ነቢይ ዐስበ ነቢይ ይነሥእ።
ወዘተወክፈ ጻድቀ በስመ ጻድቅ ዐስበ ጻድቅ ይነሥእ።
ባሕቲቶ በስመ ረድእየ።
ወበስመ ዚኣሁ አሕዛብ ይትአመኑ።
ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
እስከ ሶበ ትብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ውስተ ዐጸደ ሊቀ ካህናት ዘስመ ቀያፋ።
ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ።
ሆሣዕና ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ወቡርክት እንተ ትመጽእ መንግሥት በስመ እግዚአብሔር።
በስመ ዚኣየ አጋንንተ ያወፅኡ።
ወሰመይዎ በስመ አቡሁ ዘካርያስ።
ወያወፅኡ ለክሙ ስመ እኩየ በእንተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።

እስከ ሶበ ትብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
እንዘ ይብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ስመ ገሊላ ተስእለ ገሊላውያነ ለእመ ገሊላዊ 
ብእሲሁ።
እስመ ኢአምነ በስመ ወልደ እግዚአብሔር ዋሕድ።
አነ መጻእኩ በስመ አቡየ ወኢተወከፍክሙኒ።
ነገርኩክሙ ወኢተአምኑኒ ግብር ዘእገብር አነ በስመ አቡየ።
ሆሣዕና ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወንጉሦሙ ለእስራኤል።
ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ለእለ ወሀብከኒ እምዓለም።
ወአሚነክሙ ሕይወተ ዘለዓለም ትርከቡ በስመ ዚኣሁ።
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1 ስመከ John17:26
37 ስሙ Matt01:23

Matt09:9 እንዘ ይነብር ውስተ ምጽባሕ ዘስሙ ማቴዎስ።
Matt26:14
Matt26:36
Matt27:16
Matt27:32
Matt27:33
Matt27:57
MK05:22
MK06:14
MK15:7
Luke01:5
Luke01:27
Luke01:49
Luke01:60 ወአውሥአት እሙ ወትቤ አልቦ አላ ዮሐንስ ይሰመይ ስሙ።
Luke01:61
Luke01:63 ዮሐንስ ይሰመይ ስሙ ወአንከሩ ኵሎሙ።
Luke02:25
Luke05:27
Luke08:41
Luke16:20
Luke19:2
Luke19:29
Luke21:36
Luke22:1
Luke23:33
Luke23:50
Luke24:18
John01:6 ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘተፈነወ እምኀበ እግዚአብሔር ዘስሙ ዮሐንስ።
John01:12

John03:1

John09:11
John11:1 ዘስሙ አልአዛር በቢታንያ ዘሀገረ ማርያ ወማርታ እኅታ።
John11:49
John18:10
John19:13
John19:17

2 ስሙዓተ Matt04:24
Matt09:26

ወነገርክዎሙ ስመከ።
ወይሰመይ ስሙ አማኑኤል ዘበትርጓሜሁ እግዚአብሔር ምስሌነ።

ዘስሙ ይሁዳ አስቆሮታዊ ኀበ ሊቃነ ካህናት።
ወእምዝ ሖረ ምስሌሆሙ ውስተ ዐጸደ ወይን ዘስሙ ጌቴሴማን።
ወቦ አሜሃ ሙቁሕ ዘስሙ በርባን ስሙዕ ወየአምሮ ኵሉ ሰብእ።
ወእንዘ ይወፅኡ ረከቡ ብእሴ ቀሬናዌ ዘስሙ ስምዖን።
ወበጺሖሙ ብሔረ ዘስሙ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ቀራንዮ።
ወመስዮ መጽአ ብእሲ ባዕል እምአርማትያስ ዘስሙ ዮሴፍ።
ወመጽአ ኀቤሁ አሐዱ ብእሲ መጋቤ ምኵራብ ዘስሙ ኢያኢሮስ።
ወሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ እስመ ክሡተ ኮነ ስሙ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘስሙ በርባን።
ሀሎ አሐዱ ካህን ዘስሙ ዘካርያስ በመዋዕለ አብያ።
ዘስሙ ዮሴፍ ዘእምቤተ ዳዊት።
እስመ ገብረ ሊተ ኀይለ ዐቢያተ ወቅዱስ ስሙ።

ወይቤልዋ አልቦ እምአዝማድኪ ዘከማሁ ስሙ።

ወሀሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን።
ወእምዝ ወፂኦ እምህየ ርእየ ብእሴ መጸብሓዌ ዘስሙ ሌዊ።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ኢያኢሮስ ወውእቱ መጋቤ ምኵራብ።
ወሀሎ አሐዱ ነዳይ ዘስሙ አልአዛር።
ወናሁ ረከበ ብእሴ ዘስሙ ዘኬዎስ።
ወሶበ በጽሐ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ ኀበ ደብር ዘስሙ ኤሌዎን።
ወይበይት ውስተ ደብረ ዘይት ዘስሙ ኤሌዎን።
ወቀርበ በዓለ መጸለት ዘስሙ ፋሲካ።
ወበጺሖሙ ብሔረ ዘስሙ ቀራንዮ በህየ ሰቀልዎ።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ዮሴፍ ብእሲ ባዕል ኄር ወጻድቅ ወጠቢብ።
ወአውሥአ አሐዱ እምኔሆሙ ዘስሙ ቀለዮጳ ወይቤሎ።

ወለእለሰ ተወክፍዎ ወሀቦሙ ሥልጣነ ውሉደ እግዚአብሔር ይኩኑ ለእለ 
አምኑ በስሙ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ እምፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዲሞስ መልአኮሙ 
ለአይሁድ።
ብእሲ ዘስሙ ኢየሱስ ጽቡረ ገብረ በምራቁ።

ወይቤሎሙ አሐዱ እምኔሆሙ ዘስሙ ቀያፋ።
ወስሙ ለውእቱ ገብር ማልኮስ።
ወነበረ ዲበ መንበር ውስተ መካን ዘስሙ ሊቶስጥሮስ።
ወወሰድዎ እንዘ ይጸውር መስቀሎ ውስተ መካን ዘስሙ ቀራንዮ።
ወወፅአ ስሙዓተ ነገሩ ውስተ ኵላ ሶርያ።
ወወፅአ ስሙዓተ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
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1 ስሙዕ Matt27:16
14 ስማ Matt02:23

Matt10:2
Matt13:55 ወስማ ለእሙ ማርያም።
MK14:32
Luke01:5
Luke01:26
Luke01:27 ወስማ ለይእቲ ድንግል ማርያም።
Luke02:4
Luke07:11
Luke09:10
Luke10:38 ወተቀበለቶ አሐቲ ብእሲት በቤታ እንተ ስማ ማርታ።
Luke24:13

John04:4
John05:2

2 ስማዕ Matt11:15
MK12:30

1 ስማዕትየ John05:39
2 ስም Matt10:22

Matt24:9
12 ስምከ Matt06:10 አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ።

Matt07:22
Matt07:22 ወበስምከ አጋንንተ አውፃእነ።
Matt07:22
MK05:9
MK09:38
Luke08:30
Luke09:49
Luke10:17
Luke11:2
John17:11
John17:12

25 ስምዐ Matt08:4
Matt10:18
Matt18:16
Matt19:18
Matt23:31
Matt24:14
MK01:44
MK06:10
MK10:19

ወቦ አሜሃ ሙቁሕ ዘስሙ በርባን ስሙዕ ወየአምሮ ኵሉ ሰብእ።
ወበጺሖ ኀደረ ውስተ ብሔር እንተ ስማ ናዝሬት።
ወለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ከመ ዝ አስማቲሆሙ።

ወሖሩ ዐጸደ ወይን እንተ ስማ ጌቴሴማን።
ወብእሲቱኒ እምአዋልደ አሮን ወስማ ኤልሳቤጥ።
ኀበ አሐቲ ሀገር ዘገሊላ እንተ ስማ ናዝሬት።

ኀበ ሀገረ ዳዊት እንተ ስማ ቤተልሔም።
ወበሳኒታ ሖረ ሀገረ እንተ ስማ ናይን።
ወወፅኡ ሐቅለ ሀገር እንተ ስማ ቤተ ሳይዳ።

እንተ ርሕቅት እምኢየሩሳሌም መጠነ ስሳ ምዕራፍ እንተ ስማ 
ኤማኁስ።
በጽሐ ሀገረ ሳምር እንተ ስማ ሲካር።
ወይብልዋ ስማ በዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ዘይእቲ ቤተ ሣህል።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ስማዕ እስራኤል አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክከ።
ወእማንቱ ስማዕትየ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።

እግዚኦ አኮኑ በስምከ ተነበይነ።

ወበስምከ ኀይላተ ብዙኀ ገበርነ።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ መኑ ስምከ።
ቦ ዘርኢነ ዘያወፅእ አጋንንተ በስምከ።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ መኑ ስምከ።
ሊቅ ቦ ዘርኢነ አሐደ ብእሴ እንዘ ያወፅእ አጋንንተ በስምከ።
እግዚኦ አጋንንትሂ ገረሩ ለነ በስምከ።
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ።
ኦ አባ ቅዱስ ዕቀቦሙ በስምከ ለእለ ወሀብከኒ።
ዐቀብክዎሙ በስምከ ለእለ ወሀብከኒ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ ወላዕለ አሕዛብ።
እስመ በስምዐ ክልኤቱ ወሠለስቱ ሰማዕት ይቀውም ኵሉ ነገር።
ኢትዘሙ ኢትስርቅ ኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
ናሁኬ ለሊክሙ ትከውኑ ስምዐ።
ከመ ይኩን ስምዐ ላዕለ ኵሉ አሕዛብ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ኢትኩን ስምዐ በሐሰት ኢትሂድ።
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25 ስምዐ

MK13:9
Luke05:14
Luke09:5
Luke18:20
Luke21:13
John04:39
John05:31
John05:32
John05:34
John05:36 ወአንሰ ብየ ሰማዕተ ዘየዐቢ እምስምዐ ዮሐንስ።
John05:43
John08:14
John08:17
John13:21
John18:23
John19:35

2 ስምዐነ John03:11
John12:38

10 ስምዑ Matt13:18
Matt15:10
Matt21:33
MK04:3
MK07:14
Luke18:6
John01:19 ወዝንቱ ውእቱ ስምዑ ለዮሐንስ አመ ለአኩ ኀቤሁ አይሁድ።
John05:32
John19:35
John21:24

2 ስምዕ Matt15:19
John07:7

1 ስምዕከ John08:13
3 ስምዕዎ Matt17:5

MK09:6
Luke09:35

2 ስምዕየ John05:31
John08:14

4 ስምዖ John01:32

John03:32
John03:33
John05:33

1 ስምዖሙ MK14:59

ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ወኢትዘሙ ወኢትስርቅ ወኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
ወዝንቱ ይረክበክሙ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
በእንተ ዘትቤሎሙ ይእቲ ብእሲት ዘስምዐ ኮነት።
ወእመሰ ለልየ ስምዐ ኮንኩ ለርእስየ ኢኮነ ጽድቀ ስምዕየ።
ወአአምር ከመ ጽድቅ ውእቱ ስምዑ ዘስምዐ ኮነ በእንቲኣየ።
ወአንሰ አኮ ስምዐ ሰብእ ዘእፈቅድ ወባሕቱ ዘንተ እብል።

ወአመ መጽአ ካልእ በስምዐ ነፍሱ ኪያሁ ትትዌከፉ።
እመኒ ለልየ ስምዐ ኮንኩ ለርእስየ።
ከመ ስምዐ ክልኤቱ ሰብእ እሙን ውእቱ።
ወስምዐ ኮነ ወይቤ።
እመሰ እኩየ ነበብኩ ስምዐ ኩን ላዕሌየ ወአስተዋድየኒ በእንተ እኩይ።
ወዘርእየ ስምዐ ኮነ ወጽድቅ ውእቱ ስምዑ።
ወስምዐነሰ ተአብዩነ ነሢአ።
እግዚኦ መኑ የአምነነ ስምዐነ።
አንትሙኬ ስምዑ ምሳሌሁ ለዘይዘርዕ።
ወጸውዖሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ስምዑ ወለብዉ።
ስምዑ ብእሲ በዓለ ቤት ተከለ ዐጸደ ወይን።
ስምዑ ወፈረ ዘይዘርዕ ይዝራዕ።
ስምዑ ኵልክሙ ወለብዉ።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ስምዑ ዘይቤ መኰንነ ዐመፃ።

ወአአምር ከመ ጽድቅ ውእቱ ስምዑ ዘስምዐ ኮነ በእንቲኣየ።
ወዘርእየ ስምዐ ኮነ ወጽድቅ ውእቱ ስምዑ።
ወንሕነ ነአምር ከመ ጽድቅ ውእቱ ስምዑ።
ዘውእቱ ቀቲል ወዝሙት ስርቅ ስምዕ በሐሰት።
እስመ አነ ስምዕ ላዕሌሆሙ ወእዛለፎሙ በከመ እከየ ምግባሮሙ።
ለሊከኑ ትንእድ ርእሰከ ኢኮነ ጽድቀ ስምዕከ።
ዘቦቱ ሠመርኩ ወሎቱ ስምዕዎ።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወሎቱ ስምዕዎ።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘኀረይኩ ወሎቱ ስምዕዎ።
ወእመሰ ለልየ ስምዐ ኮንኩ ለርእስየ ኢኮነ ጽድቀ ስምዕየ።
ጽድቅ ውእቱ ስምዕየ።
ወነገረ ስምዖ ዮሐንስ ወይቤ ርኢኩ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ይወርድ 
እምሰማይ።
ወበዘርእየ ወበዘሰምዐ ሰማዕተ ይከውን ወስምዖሰ አልቦ ዘይትዌክፎ።
ወለዘሰ ተወክፎ ስምዖ ዐተቦ እግዚአብሔር እስመ ጻድቅ ውእቱ።
ወነገረክሙ ስምዖ በጽድቅ በእንቲኣየ።
ወምስለ ዝኒ ኢኀበረ ስምዖሙ።
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67 ስምዖን Matt04:18
Matt09:10
Matt10:2
Matt10:4
Matt13:55
Matt16:16
Matt16:17
Matt17:25
Matt26:6
Matt27:32
MK01:16
MK01:29
MK01:30
MK01:36
MK03:16
MK03:18
MK06:3
MK14:3
MK14:37
MK15:21
Luke02:25
Luke02:34 ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም።
Luke03:30
Luke04:38
Luke04:38
Luke05:3
Luke05:4
Luke05:5
Luke05:8
Luke05:10 ወከማሁ ያዕቆብኒ ወዮሐንስ ደቂቀ ዘብዴዎስ አዕርክቲሁ ለስምዖን።
Luke05:10
Luke06:14
Luke06:15
Luke07:40
Luke07:43
Luke07:44
Luke22:31
Luke22:31

Luke22:31

Luke23:26

ስምዖንሃ ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስሃ እኅዋሁ።
ወእንዘ ይረፍቅ ውስተ ቤተ ስምዖን ናሁ።
ቀዳሚ ስምዖን ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስ እኁሁ።
ወስምዖን ቀነናዊ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘአግብኦ።
ወአኀዊሁ ያዕቆብ ወዮሳ ወስምዖን ወይሁዳ።
ወአውሥአ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤ።
ብፁዕ አንተ ስምዖን ወልደ ዮና።
ምንተ ትብል ስምዖን ነገሥተ ምድር።
ቦአ ቤተ ስምዖን ዘለምጽ።
ወእንዘ ይወፅኡ ረከቡ ብእሴ ቀሬናዌ ዘስሙ ስምዖን።
ረከቦሙ ለስምዖን ወለእንድርያስ እኁሁ።
ወወፂኦ እምኵራብ ቦአ ቤተ ስምዖን።
ወሐማቱ ለስምዖን ትፈፅን ወነገርዎ በእንቲኣሃ።
ወዴገንዎ ስምዖን ወእለ ምስሌሁ።
ወሰመዮሙ በበ አስማቲሆሙ ወሰመዮ ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ወታዴዎስ ወስምዖን ቀነናዊ።
ወአኀዊሁኒ ያዕቆብ ወዮሳ ወይሁዳ ወስምዖን።
ወእንዘ ሀሎ ቢታንያ በቤተ ስምዖን ዘለምጽ እንዘ ይረፍቅ።
ወገቢኦ ረከቦሙ እንዘ ይነውሙ ወይቤሎ ለጴጥሮስ ስምዖን።
ወዐበጡ አሐደ ኀላፌ ፍኖት ስምዖንሃ ቀሬናዌ እትወቶ እምሐቅል።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን።

ወልደ ስምዖን ወልደ ይሁዳ ወልደ ዮሴፍ።
ወወፂኦ እምኵራብ ቦአ ቤተ ስምዖን።
ወሐማቱ ለስምዖን ተሐምም ዐቢየ ፈፀንተ።
ወይእቲ ሐመር እንተ ስምዖን።
ወሶበ ፈጸመ ነገሮ አርመመ ወይቤሎ ለስምዖን።
ወአውሥአ ስምዖን ወይቤሎ።
ወርእዮ ስምዖን ጴጥሮስ አስተብረከ።

ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን።
እሉ እሙንቱ ስምዖን ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስ እኁሁ።
ወስምዖን ዘይብልዎ ቀናኢ።
ስምዖን ብየ ዘእብለከ ወይቤሎ ሊቅ በል።
ወተሰጥወ ስምዖን ወይቤሎ እብልሰ ዘብዙኀ ኀደገ ሎቱ።
ወተመይጠ ኀበ ይእቲ ብእሲት ወይቤሎ ለስምዖን።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን።
ስምዖን ስምዖን ናሁ ስኢለ ሰአለ ሰይጣን የኀንጽክሙ 
ወየኀንፍጽክሙ ከመ ዐለስ።
ስምዖን ስምዖን ናሁ ስኢለ ሰአለ ሰይጣን የኀንጽክሙ 
ወየኀንፍጽክሙ ከመ ዐለስ።
ወሶበ ወሰድዎ አኀዝዎ ለስምዖን ቀሬናዊ እትወቶ እምሐቅል።
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67 ስምዖን

John01:41
John01:42
John01:43

John06:8

John06:68
John06:71
John12:4

John13:2

John13:6
John13:9
John13:24
John13:26
John13:36
John13:38
John18:10
John18:15

John18:25
John20:2
John20:6
John21:2
John21:3
John21:7
John21:11
John21:15
John21:15
John21:16
John21:17

24 ስምየ Matt18:5
Matt18:20
Matt19:29
Matt24:5
MK05:9
MK09:36
MK09:39
MK09:41
MK13:6
MK13:13

ወአሐዱ ውእቱ እንድርያስ እኁሁ ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወለሊሁ አቅደመ ውእቱ ረኪበ እኅዋሁ ስምዖንሃ ወይቤሎ።
አንተኑ ስምዖን ወልደ ዮና አንተኬ ትሰመይ ኬፋ ዘበትርጓሜሁ 
ጴጥሮስ።
ወይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘውእቱ እንድርያስ እኁሁ ለስምዖን 
ጴጥሮስ።
ወአውሥአ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤሎ እግዚኦ ኀበ መኑ ነሐውር።
ወዘንተሰ ይቤ እንበይነ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ።
ወይቤ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘሀለዎ 
ያግብኦ።
ወእንዘ ይዴረሩ ቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ 
ከመ ያግብኦ።
በበጽሐ ኀበ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ስምዖን ጴጥሮስ።
ወቀጸቦ ስምዖን ጴጥሮስ ሎቱ ወይቤሎ።
ወጸብሐ ኅብስተ ወመጠዎ ለይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ።
ወይቤሎ ስምዖን ጴጥሮስ እግዚኦ አይቴኑ ተሐውር።
ነፍስከኑ ትሜጡ በእንቲኣየ ኦ ስምዖን።
ወቦ መጥባሕት ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምርሑቅ ስምዖን ጴጥሮስ ወካልእኒ 
ረድእ።
ወሀሎ ስምዖን ጴጥሮስ ይቀውም ወይስኅን ወይቤልዎ።
ወሮጸት ወበጽሐት ኀበ ስምዖን ጴጥሮስ።
ወተለዎ ስምዖን ጴጥሮስ ወበጽሐ ወቦአ ውስተ መቃብር።
ወከመ ዝ አስተርአዮሙ እንዘ ሀለዉ ኅቡረ ስምዖን ጴጥሮስ።
ወይቤሎሙ ስምዖን ጴጥሮስ አንሰ ኣሐውር ከመ እሥግር ዓሣ።
ወሰሚዖ ስምዖን ጴጥሮስ ከመ እግዚእነ ውእቱ።
ወዐርገ ስምዖን ጴጥሮስ ውስተ ሐመር።
ወእምድኅረ መስሑ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን ጴጥሮስ።
ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ ፈድፋደ እምእሉ።
ወካዕበ ይብሎ ዳግመ ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ።
ወይቤሎ ሣልሰ ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ።
ወዘሂ ተወክፈ አሐደ ሕፃነ ዘከመ ዝ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
እስመ ኀበ ሀለዉ ክልኤቱ ወሠለስቱ ግቡኣን በስምየ።
ወብእሲተ ወውሉደ ወገራውሀ በእንተ ስምየ።
እስመ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ።
ወይቤሎ ውእቱ ጋኔን ሌጌዎን ስምየ እስመ ብዙኃን ንሕነ።
ዘተወክፈ አሐደ ዘከመ ዝ ሕፃነ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
እስመ አልቦ ዘይገብር ኀይለ በስምየ።
ወዘአስተየክሙ ጽዋዐ ማይ ቈሪር በስምየ።
እስመ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ እንዘ ይብሉ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
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24 ስምየ

MK16:17
Luke08:30
Luke09:48
Luke21:8
Luke21:12

Luke21:17
John14:13
John14:14
John14:26
John15:16
John15:21
John16:23
John16:24
John16:26

5 ስሞ Matt01:21
Matt01:25
Luke01:13 ወትሰምዮ ስሞ ዮሐንስ።
Luke01:31
Luke02:21

1 ስረይ Luke18:13
2 ስሩሓ Matt09:36

Matt11:28
1 ስራሓ Matt06:34
2 ስርቅ Matt15:19

MK07:21
2 ስርግወ Luke11:25

Luke22:11

1 ስርግው Luke21:5

6 ስሱ Matt17:1
Matt20:5
Matt27:45
Luke23:44

John04:6
John19:14

5 ስሳ Matt13:8
Matt13:23
MK04:8
MK04:20

ወዛቲ ተኣምር ለእለ አምኑ በስምየ ትተልዎሙ።
ወይቤሎ ሌጌዎን ስምየ እስመ ብዙኃን አጋንንት አኀዝዎ።
ወይቤሎሙ ዘተወክፈ ዘመጠነ ዝ ሕፃን በስምየ ኪያየ ተወከፈ።
ወይቤሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ።
ወይሰድዱክሙ ወይሞቅሑክሙ ወይወስዱክሙ ኀበ ነገሥት 
ወመሳፍንት በእንተ ስምየ።
ወኵሉ ይጸልኡክሙ በእንተ ስምየ ወይቀትሉክሙ።
ወኵሎ ዘሰአልክሙ በስምየ ይገብር ለክሙ።
ወእመ ቦ ዘሰአልክሙ በስምየ እገብር ለክሙ ኪያሁ።
ወባሕቱ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ዘይፌኑ አብ በስምየ።
ከመ እመ ቦ ዘሰአልክምዎ ለአብ በስምየ ኵሎ ይሁበክሙ።
ወባሕቱ ዘንተ ኵሎ ይገብሩ ላዕሌክሙ በእንተ ስምየ።
ከመ አመ ሰአልክምዎ ለአብ በስምየ ኵሎ ይሁበክሙ።
ወእስከ ይእዜሰ ኢሰአልክምዎ ወኢ ምንተኒ በስምየ ሰአሉ።
ወይእተ አሚረ ትስእሉ በስምየ።
ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ ኢየሱስሃ።
ወጸውዑ ስሞ ኢየሱስሃ።

ወትሰምዪዮ ስሞ ኢየሱስ።
ወሰመይዎ ስሞ ኢየሱስ በከመ ሰመዮ መልአከ እምቅድመ ትፅንሶ 
በከርሣ።
ወጐድዐ እንግድዓሁ ወይቤ ስረይ ሊተ እግዚኦ እስመ አነ ኃጥእ።
እስመ ስሩሓን እሙንቱ።
ንዑ ኀቤየ ኵልክሙ ስሩሓን ወጽዑራን ወክቡዳነ ጾር።
የአክላ ለዕለት እክያ ወስራሓ።
ዘውእቱ ቀቲል ወዝሙት ስርቅ ስምዕ በሐሰት።
ዘውእቱ ዝሙት ወስርቅ ወቀቲል።
እዳወ ወስርግወ ወኵስቱረ ወምሩገ።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወስርግወ ወበህየ 
አስተዳልዉ ለነ።
ወቦ እለ ይቤልዎ በእንተ ቤተ መቅደስ ሠናይ እበኒሁ ወስርግው 
ንድቁ።
ወእምድኅረ ስሱ መዋዕል ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወካዕበ ወፂኦ ጊዜ ስሱ ወተሱዑ ሰዓት ገብረ ከማሁ።
ወእምስሱ ሰዓት ጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ተስዑ ሰዓት።
ወቀቲሮ ጊዜ ስሱ ሰዓት ሞተ ፀሓይ ወጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ጊዜ 
ተሱዓት ሰዓት።
ወቀትር ሶቤሃ ጊዜ ስሱ ሰዓት።
ወዐርበ ፋሲካ ወውእቱ ጊዜ ቀትር ዘስሱ ሰዓት።
ወወሀበ ፍሬ ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ቦ ዘሠላሳ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘምእት።
ወይፈርዩ አሐዱ በሠላሳ ወአሐዱ በስሳ ወአሐዱ በምእት።
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5 ስሳ

Luke24:13

1 ስቀለ Matt10:38
1 ስቀሉ John19:19
1 ስቅልዎ John19:6
11 ስቅሎ Matt27:22

Matt27:23
Matt27:23
MK15:13
MK15:14
Luke23:18
Luke23:21
Luke23:21
John19:6
John19:6
John19:14

2 ስቊረተ Matt19:24
Luke18:25

2 ስቡራነ Luke14:13
Luke14:21

1 ስቡራን Luke07:22
12 ስብሐተ Matt16:27

Matt16:28
Matt21:16
MK08:38
Luke02:9
Luke09:26
John01:14

John09:24
John11:4
John11:40
John12:43
John12:43

9 ስብሐቲሁ Matt19:28

Matt25:31
Matt25:31
Luke09:26
Luke09:31
Luke09:32

እንተ ርሕቅት እምኢየሩሳሌም መጠነ ስሳ ምዕራፍ እንተ ስማ 
ኤማኁስ።
ወኢያጥብዐ ወዘኢነሥአ መስቀለ ሞቱ ወዘኢተለወ ድኅሬየ።
ወጸሐፈ ጲላጦስ መጽሐፈ ወአንበረ ዲበ መስቀሉ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥእዎ ለሊክሙ ወስቅልዎ።
ወይቤሉ ኵሎሙ ስቅሎ።
ወአፈድፈዱ ጸሪሐ እንዘ ይብሉ ስቅሎ ስቅሎ።
ወአፈድፈዱ ጸሪሐ እንዘ ይብሉ ስቅሎ ስቅሎ።
ወካዕበ ከልሑ ኵሎሙ ወይቤሉ ስቅሎ።
ወፈድፋደ ጸርሑ ወይቤሉ ስቅሎ።
አእትቶ ወስቅሎ ለዝ ወአሕዩ ለነ በርባንሃ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ ስቅሎ ስቅሎ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ ስቅሎ ስቅሎ።
ወይቤሉ ስቅሎ ስቅሎ።
ወይቤሉ ስቅሎ ስቅሎ።
ወከልሑ ወይቤሉ አእትቶ ወስቅሎ።
ወካዕበ እብለክሙ ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ስቊረተ መርፍእ።
ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ስቊረተ መርፍእ።
ጸውዕ ነዳያነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ ወስቡራነ።
ወአምጽእ ሊተ ዝየ ነዳያነ ወጽኑሳነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ ወስቡራነ።
ዕዉራን ይሬእዩ ወስቡራን የሐውሩ ወእለ ለምጽ ይነጽሑ።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይምጻእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ 
መላእክቲሁ።
እስከ አመ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው በስብሐተ አቡሁ።
ዘይቤ እምአፈ ደቂቅ ወሕፃናት አስተዳሎከ ስብሐተ።
አመ ይመጽእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ መላእክቲሁ ቅዱሳን።
ወስብሐተ እግዚአብሔር ሠረቀ ላዕሌሆሙ።
ወበስብሐተ አቡሁ ወዘቅዱሳን መላእክቲሁ።
ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ዘምሉእ ጸጋ 
ወጽድቀ ወሞገሰ።
ሑር ሀብ ስብሐተ ለእግዚአብሔር።
ዝንቱ ደዌ ኢኮነ ለሞት አላ በእንተ ስብሐተ እግዚአብሔር።
ኢይቤለኪኑ ከመ እመ ተአመንኪ ትሬእዪ ስብሐተ እግዚአብሔር።
እስመ አብደሩ ስብሐተ ሰብእ ፈድፋደ እምስብሐተ እግዚአብሔር።
እስመ አብደሩ ስብሐተ ሰብእ ፈድፋደ እምስብሐተ እግዚአብሔር።
አመ ዳግም ልደት አመ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ዲበ መንበረ 
ስብሐቲሁ።
ወአመ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው በስብሐቲሁ።
አሜሃ ይነብር ዲበ መንበረ ስብሐቲሁ።
አመ ይመጽእ በስብሐቲሁ።
ወነገሩ ስብሐቲሁ ዘሀለዎ ይኩን በኢየሩሳሌም።
ወነቂሆሙ ርእዩ ስብሐቲሁ።
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9 ስብሐቲሁ

John01:14

John02:11
John12:41

1 ስብሐቲከ MK10:37
8 ስብሐት Matt06:13

Matt24:30
Matt24:31
MK13:26
Luke02:14
Luke09:31
Luke19:38
Luke21:27

3 ስብሐትየ John08:54
John17:5
John17:24

1 ስብአ Luke17:4

1 ስብከተ Matt12:42
2 ስብኩ Matt10:7

MK16:15
3 ስብክ Matt10:27

MK01:38
Luke09:60

3 ስብዕ Matt18:21
Matt18:22
Matt18:22

3 ስተ Matt09:33
Matt12:10

Matt14:10
1 ስተራትዓተ MK06:27
1 ስተየ Matt10:42
1 ስተይ Luke17:8
1 ስታይ Luke21:33

1 ስቴ John06:55
3 ስትዩ Matt26:27

MK14:23
Luke10:7

1 ስትዪ Luke12:19
2 ስነ Matt08:12

ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ዘምሉእ ጸጋ 
ወጽድቀ ወሞገሰ።
ወአርአየ ስብሐቲሁ ወአምኑ ቦቱ አርዳኢሁ።
ወዘንተ ይቤ ኢሳይያስ እስመ ርእየ ስብሐቲሁ ወነገረ በእንቲኣሁ።
ወአሐድነ በጸጋምከ በውስተ ስብሐቲከ።
ኀይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ወስብሐት ብዙኅ።
ወይፌንዎሙ ለመላእክቲሁ ምስለ ቃለ ቀርን ወስብሐት ዐቢይ።
እንዘ ይመጽእ በደመና ምስለ ኀይል ወብዙኅ ስብሐት።
ወይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት።
እለ አስተርአዩ በስብሐት።
ወቡሩክ ንጉሠ እስራኤል ሰላም በምድር ወስብሐት በአርያም።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ብዙኀ ወስብሐት።
ኢይበቊዐኒ ስብሐትየ ወኢ ምንተኒ።
ወይእዜኒ አንተ አባ ሰብሐኒ በስብሐትየ።
ከመ ይርአዩ ስብሐትየ ዘወሀብከኒ።
ወእመኒ ስብአ ለለ ዕለቱ አበሰ ወሰብአ ለለ ዕለቱ ተጋነየ ኅድግ ሎቱ።

ወያስተኃፍርዋ እስመ ነስሑ በስብከተ ዮናስ።
ወሐዊረክሙ ስብኩ እንዘ ትብሉ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
ወስብኩ ወንጌለ ለኵሉ ፍጥረት።
ወዘኒ አልኆሰስኩ ውስተ እዝንክሙ ስብክዎ በዲበ አንሕስት።
ከመ በህየኒ እስብክ እስመ እንበይነ ዝ ግብር መጻእኩ።
ወአንተሰ ሑር ወስብክ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እኅድግ ሎቱ እስከ ስብዕኑ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢይብለከ እስከ ስብዕ።
አላ እስከ ሰብዓ በበ ስብዕ።
ወአንከሩ ሰብእ እንዘ ይብሉ ግሙራ ኢያስተርአየ።
ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ ይከውንኑ በሰንበት ፈውሶ ከመ 
ያስተዋድይዎ።
ወፈነወ ሶቤሃ መስተራትዓተ ሐራ።
ወፈነወ ንጉሥ ሶቤሃ መስተራትዓተ ሐራ።
ወዘአስተየ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን ጽዋዐ ማይ ቈሪር።
ወእምዝ ብላዕ ወስተይ አንተሂ።
ዑቁ ርእሰክሙ ኢታክብዱ ልበክሙ በበሊዕ ወበስታይ ወበፈጊዕ 
ወበኀልዮ መንበርት።
ወደምየኒ ስቴ ሕይወት ዘበአማን ውእቱ።
እንዘ ይብል ስትዩ እምኔሁ ኵልክሙ።
ንሥኡ ወስትዩ እምኔሁ ኵልክሙ።
ወውእተ ቤተ ንበሩ ወብልዑ ወስትዩ ዘእምኀቤሆሙ።
አዕርፊ እንከሰ ብልዒ ወስትዪ ወተፈሥሒ።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
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2 ስነ
Matt13:42

1 ስነኒሁ MK09:18
5 ስነን Matt13:50

Matt22:13
Matt24:51
Matt25:30
Luke13:28

5 ስናፔ Matt13:31
Matt17:20
MK04:31
Luke13:19
Luke17:6

2 ስን Matt05:38
Matt05:38

1 ስንዱናት Luke23:53
2 ስኢለ Luke16:3

Luke22:31

1 ስእል Matt12:10

7 ስእነ Matt17:19
MK01:45
MK07:24
MK09:28
Luke01:22
Luke14:29
Luke14:29

1 ስእነት MK06:19
8 ስእኑ Matt17:16

Matt26:60
MK02:4
Luke06:48
Luke08:19
Luke14:6
John12:39
John21:6

1 ስእንክሙ Matt26:40
1 ስእንክን Matt25:12
4 ስእንዎ MK05:3

MK09:18
Luke09:40

ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ወያሐቅዮ ስነኒሁ ወያየብሶ።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ውስተ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ወሑሩ ውስተ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ኅጠተ ስናፔ።
አማነ እብለክሙ እመ ብክሙ ሃይማኖት መጠነ ኅጠተ ስናፔ።
ከመ ኅጠተ ስናፔ እንተ ተዘርዐት ውስተ ምድር።
አምጽአ ኅጠተ ስናፔ እንተ ነሥአ ብእሲ ወዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
እመ ብክሙ ሃይማኖት መጠነ ኅጠተ ስናፔ ወትብልዋ ለዛቲ ሰግላ።
ዐይን ቤዛ ዐይን ወስን ቤዛ ስን።
ዐይን ቤዛ ዐይን ወስን ቤዛ ስን።
ወአውረደ ሥጋሁ ወገነዞ በስንዱናት።
ሐሪሰሂ ኢይክል ወስኢለሂ አኀፍር።
ስምዖን ስምዖን ናሁ ስኢለ ሰአለ ሰይጣን የኀንጽክሙ ወየኀንፍጽክሙ 
ከመ ዐለስ።
ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ ይከውንኑ በሰንበት ፈውሶ ከመ 
ያስተዋድይዎ።
በእንተ ምንት ንሕነ ስእነ አውፅኦቶ።
ወስእነ በዊአ ሀገር ክሡተ።
ወቦአ ቤተ ወኢፈቀደ ያእምሮ መኑሂ ወስእነ ተከብቶ።
በእፎ ስእነ ንሕነ አውፅኦቶ።
ወወፂኦ ኀቤሆሙ አፍኣ ስእነ ተናግሮቶሙ።
ከመ ሣሪሮ መሠረተ ለእመ ስእነ ፈጽሞ።
እንዘ ይብሉ ዝንቱ ብእሲ አኀዘ ይሕንጽ ወስእነ ፈጽሞ።
ወተቀየመቶ ሄሮድያዳ ወፈቀደት ታቅትሎ ወስእነት።
ወአምጻእክዎ ኀበ አርዳኢከ ወስእኑ ፈውሶቶ።
ወመጽኡ ብዙኃን ሰማዕተ ሐሰት ወስእኑ።
ወሶበ ስእኑ አብኦቱ ኀቤሁ እስመ ጽፉቅ ሰብእ።
ወስእኑ አንቀልቅሎቶ እስመ ዲበ ኰኵሕ ተሣረረ።
ወመጽኡ ኀቤሁ እሙ ወአኀዊሁ ወስእኑ ረኪቦቶ።
ወስእኑ አውሥኦቶ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወበእንተ ዝንቱ ስእኑ አሚነ።
ወአውሪዶሙ መሣግሪሆሙ ስእኑ እንከ ስሒበ እምብዝኀ ዓሣት 
ዘተሠግረ።
ስእንክሙ ተጊሀ አሐተ ሰዓተ ምስሌየ።
ከመ ኢየአምረክን እስመ ስእንክን ተጊሀ ወአምስዮ ምስሌየ።
ወይነብር ውስተ መቃብር ወስእንዎ አጽንዖቶ በመዋቅሕትኒ።
ወእቤሎሙ ለአርዳኢከ ወስእንዎ ፈውሶቶ።
ወስእንዎ ፈውሶቶ ወአውፅኦቶ።
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4 ስእንዎ

Luke20:26
1 ስኩበ Luke02:12
2 ስዉር Luke09:45

Luke18:34
1 ስዒመ Luke07:45
1 ስዒም Luke22:48

3 ስደት Matt13:21
MK04:17
MK10:30

1 ስድስተ Luke04:25
2 ስድስቱ John02:6

John02:20

1 ስድደ Matt08:29
1 ስግዱ Luke21:28

3 ስጠ Matt09:16
Matt09:16
Matt09:16

1 ስጠተ MK02:21
1 ስጠቱ MK02:21
1 ስፉሕ Matt06:22
3 ስፋሕ Matt12:13

MK03:5
Luke06:10

1 ስፍሕት Matt07:13
1 ስፍን Matt08:13
1 ስፍጠተ Matt13:22
2 ሶርያ Matt04:24

Luke02:2
1 ሶርያዊ Luke04:27
1 ሶስና Luke08:3

191 ሶበ Matt02:9

Matt02:16
Matt03:7
Matt05:1
Matt05:11
Matt05:18

Matt05:26

ወስእንዎ አስሕቶቶ በቃሉ በቅድመ ኵሉ ሕዝብ።
ወጥብሉለ በአጽርቅት ወስኩበ ውስተ ጎል።
ወኢለበውዎ ለዝንቱ ነገር እስመ ስዉር ውእቱ እምኔሆሙ።
እስመ ስዉር ውእቱ ዝ ነገር እምኔሆሙ ወኢየአምሩ ዘይብል።
ወይእቲሰ እምዘቦእኩ ኢያንተገት ስዒመ እገርየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለይሁዳ በስዒምኑ ታገብኦ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ዳእሙ ውእቱ ወከዊኖሰ ምንዳቤ ወስደት።
ዳእሙ እሙንቱ ወእምከመሰ ኮነ ምንዳቤ ወስደት።
አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ ወውሉደ ወገራውሀ በስደት።
ሠለስተ ዓመተ ወስድስተ አውራኀ።
ወሀለዋ ህየ መሣብክት ስድስቱ እለ እብን።
ወይቤልዎ አይሁድ በአርብዓ ወስድስቱ ዓመት ተሐንጸ ዝንቱ ቤተ 
መቅደስ።
መጻእከኑ ዝየሂ ትስድደነ ወትሣቅየነ።
ወአመ ኮነ ዝንቱ ኵሉ ስግዱ ወአንሥኡ ርእሰክሙ እስመ በጽሐ 
ዘያድኅነክሙ።
ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
እስመ ይትማላእ ሕያዎ ለልብስ ወያዐብዮ ለስጠቱ።
ወፈድፋደ ይከውን ስጠቱ ዐቢየ።
ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ጥቅበቱ ሐዲስ ለብሉይ ወያዐብዮ ለስጠቱ።
እምከመ ዐይንከ ብሩህ ወስፉሕ ውእቱ።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ወነጺሮ ኵሎሙ በመዓት ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
እስመ ረሓብ አንቀጽ ወስፍሕት ፍኖት።
ወገቢኦ መስፍን ውስተ ቤቱ ረከቦ ለቊልዔሁ ሐይዎ።
ወትካዘ ዝ ዓለም ወስፍጠተ ብዕል ተኀንቆ ለነገር።
ወወፅአ ስሙዓተ ነገሩ ውስተ ኵላ ሶርያ።
ወውእቱ ጻሕፍ ቀዳሚ አመ ቄሬኔዎስ መስፍን ለሶርያ።
ወኢነጽሐ አሐዱሂ እምኔሆሙ ዘእንበለ ንእማን ሶርያዊ።
ወሶስና ወካልኣትሂ ብዙኃት እለ ተልእካሁ በንዋዮን።
ወናሁ ኮከብ ዘርእዩ በምሥራቅ ይመርሖሙ እስከ ሶበ አብጽሖሙ 
ቤተልሔም።
ወሶበ ርእየ ሄሮድስ ከመ ተሣለቁ ላዕሌሁ ሰብአ ሰገል ተምዕዐ ጥቀ።
ወሶበ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ እምፈሪሳውያን ወእምሰዱቃውያን።
ሶበ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ ዐርገ ውስተ ደብር ወነበረ።
ብፁዓን አንትሙ ሶበ ይሰድዱክሙ ወይዘነጕጉክሙ።
ኢተኀልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኵሉ ይትገበር 
ወይከውን።
እስከ ሶበ ትፈዲ ደኃሪተ ገመስ ዘላዕሌከ።
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Matt06:2
Matt06:3
Matt06:5
Matt06:6
Matt06:9
Matt06:16
Matt06:17
Matt06:23
Matt07:11
Matt07:28
Matt08:18
Matt08:24
Matt08:29
Matt08:34
Matt10:19
Matt10:23
Matt10:23
Matt11:1

Matt11:21
Matt11:23
Matt12:7
Matt13:2
Matt13:6
Matt13:26
Matt13:32
Matt13:48
Matt13:54
Matt14:22
Matt14:26
Matt14:30
Matt15:2
Matt15:31
Matt18:24
Matt19:1
Matt20:8
Matt21:15
Matt21:38
Matt23:30
Matt23:39
Matt24:22
Matt24:24

ሶበሰኬ ትገብሩ ምጽዋተክሙ ኢትንፍኁ ቀርነ ቅድሜክሙ።
ወአንተሰ ሶበ ትገብር ምጽዋተከ።
ወሶበሂ ትጼልዩ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን።
ወአንተሰ ሶበ ትጼሊ ባእ ቤተከ ወዕፁ ኆኅተከ።
አንትሙሰ ሶበ ትጼልዩ ከመ ዝ በሉ።
ወሶበሂ ትጸውሙ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን።
ወአንትሙሰ ሶበ ትጸውሙ ቅብኡ ርእሰክሙ ወኅፅቡ ገጸክሙ።
ወሶበ ብርሃን ዘላዕሌከ ጽልመት ውእቱ።
ወሶበ እንዘ እኩያን አንትሙ።
ወሶበ ፈጸመ ኢየሱስ ዘንተ ነገረ።
ወሶበ ርእየ እግዚእ ኢየሱስ ብዙኃነ ሰብአ ዘተለውዎ።
እስከ ሶበ ይደፍኖ ለሐመር ማዕበለ ባሕር እሞገድ።
ወሶበ ርእይዎ ጸርሑ እንዘ ይብሉ።
ወሶበ ርእይዎ አስተብቊዕዎ ይኅልፍ እምደወሎሙ።
ወሶበ ያገብኡክሙ ኢተኀልዩ ዘትነብቡ ወዘትትናገሩ።
ወሶበ ይሰድዱክሙ እምዛቲ ሀገር ጕዩ ውስተ ካልእታ።
እስከ ሶበ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ አዝዞቶሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
እስመ ሶበሁ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል።
ሀለወኪ እስከ ሲኦል ትረዲ እስመ ሶበሁ በሰዶም ዘተገብረ ኀይል።
ሶበሰ ተአምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕት።
እስከ ሶበ የዐርግ ውስተ ሐመር ወይነብር።
ወሶበ ሠረቀ ፀሓይ መጽለወ ወየብሰ።
ወሶበ በቈለ ሥርናይ ወፈርየ ፍሬ።
ወሶበ ልህቀት ተዐቢ እምኵሎን አሕማላት።
ወሶበ መልአት አዕረግዋ ውስተ ሐይቅ።
እስከ ሶበ ይዴመሙ ወይብሉ።
እስከ ሶበ ይፌንዎሙ ለአሕዛብ።
ወሶበ ርእይዎ አርዳኢሁ እንዘ ዲበ ባሕር የሐውር።
ወሶበ ርእየ ነፋሰ ኀያለ ፈርሀ ወአኀዘ ይሰጠም።
እስመ ኢይትኀፀቡ እደዊሆሙ ሶበ ይበልዑ ኅብስተ።
እስከ ሶበ ያነክሩ አሕዛብ እንዘ ይሬእዩ።
ወሶበ አኀዘ ይትሐሰቦሙ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ነገረ።
ወሶበ መስየ ይቤሎ በዓለ ዐጸደ ወይን ለመጋቢሁ።
ወሶበ ርእዩ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት መንክረ ዘገብረ።
ወሶበ ርእይዎ እሉ ዐቀብት ለወልዱ ይቤሉ በበይናቲሆሙ።
ወትብሉ ሶበሰ ሀለውነ በመዋዕለ አበዊነ።
እስከ ሶበ ትብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ወሶበ አኮ ዘአሐጸሮን ለእማንቱ መዋዕል።
ሶበሰ ይትከሀሎሙ ለኅሩያንሂ እምአስሐትዎሙ።
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Matt24:30
Matt24:43
Matt26:1
Matt26:24
Matt26:36
Matt27:3
Matt27:24
Matt28:17
MK01:37
MK01:42
MK02:4
MK04:1
MK04:29
MK05:6
MK06:45
MK06:49
MK06:53
MK09:14
MK09:20
MK11:11
MK11:19
MK11:25
MK12:7
MK12:29
MK13:11
MK13:14
MK13:20
MK13:22
MK14:21
MK15:1
MK15:20
MK15:33
MK16:1 ወሶበ ኀለፈት ሰንበት ማርያም መግደላዊት።
MK16:3
MK16:11
Luke01:12
Luke01:41 ወሶበ ሰምዐት ኤልሳቤጥ ቃላ ለማርያም እንዘ ትትአምኃ።
Luke01:44
Luke01:58
Luke02:27
Luke02:45
Luke02:48

ሶበ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ሶበሁ የአምር በዓለ ቤት ጊዜ ይመጽእ ሰራቂ እምተግሀ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ኵሎ ነገረ።
እምኀየሶ ሶበ ኢተወልደ ለውእቱ ብእሲ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ሶበ ኣሐውር ከሃ ወእጸሊ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ይሁዳ ዘአግብኦ ከመ አርስሕዎ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ጲላጦስ ከመ አልቦ ዘይበቊዕ።
ወሶበ ርእይዎ ሰገዱ ሎቱ ወመንፈቆሙሰ ናፈቁ።
ወሶበ ረከብዎ ይቤልዎ እንጋ ኵሉ ሕዝብ የኀሥሡከ።
ወሶበ ከመ ዝ ይቤሎ ሐይወ እምለምጹ ሶቤሃ።
ወሶበ ስእኑ አብኦቱ ኀቤሁ እስመ ጽፉቅ ሰብእ።
እስከ ሶበ የዐርግ ውስተ ሐመር ወይነብር።
ወእምዝ ሶበ ፈጸመ ፈርዮተ።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ እምርሑቅ።
ወይቅድምዎ ማዕዶተ ቤተ ሳይዳ እስከ ሶበ ይሥዕሮሙ ለሕዝብ።
ወሶበ ርእይዎ እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር መሰሎሙ ምትሀተ።
ወሶበ ዐደዉ ወበጽሑ ምድረ ጌንሴሬጥ።
ወሶበ ርእይዎ ኵሎሙ ሰብእ ደንገፁ።
ወወሰድዎ ኀቤሁ ወሶበ ርእዮ ውእቱ ጋኔን።
ወርእዮ ኵሎ ሶበ መስየ ሖረ ቢታንያ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወሶበ መስየ ወፅአ አፍኣ እምሀገር።
ወሶበሂ ትጼልዩ ኅድጉ ለቢጽክሙ ዘተኀየስክምዎሙ።
ወሶበ ርእይዎ ዐቀብት ይቤሉ።
ወሶበ ርእየ ከመ ሠናየ ተሠጥዎሙ ተስእሎ ወይቤሎ።
ወሶበሂ ያበጽሑክሙ ኢትቅድሙ ተኀልዩ ዘትብሉ ወዘትነብቡ።
ወሶበ ርኢክሙ ኀሣሮ ለሙስና ዘይቤ ዳንኤል ነቢይ።
ወሶበ አኮ ዘአኅጸሮን እግዚአብሔር ለእማንቱ መዋዕል።
ወሶበሰ ይትከሀሎሙ እምአስሐትዎሙ ለኅሩያንሂ።
ሶበ ኢተወልደ ለውእቱ ብእሲ።
ወሶበ ጸብሐ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወረበናት።
ወሶበ ተሣለቁ ላዕሌሁ ሰለብዎ ውእተ ሜላተ።
ወሶበ ኮነ ጊዜ ቀትር ጸልመ ፀሓይ።

ወሶበ ሠረቀ ፀሓይ ይቤላ በበይናቲሆን።
ወእሙንቱሂ ሶበ ሰምዑ ከመ አስተርአያ ወሕያው ውእቱ ኢአምንዋ።
ወሶበ ርእዮ ደንገፀ ዘካርያስ።

እስመ ናሁ ሶበ ሰማዕኩ ቃለኪ።
ወሶበ ሰምዑ አዝማዲሃ ወአግዋሪሃ።
ወሶበ አብእዎ አዝማዲሁ ለሕፃን እግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ኢረከብዎ ተሠውጡ ኢየሩሳሌም እንዘ የኀሥሥዎ።
ወሶበ ርእይዎ ደንገፁ ወትቤሎ እሙ።
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Luke04:40
Luke05:4
Luke05:12
Luke06:22
Luke06:26
Luke07:13
Luke07:39
Luke08:28
Luke08:40
Luke09:10
Luke09:33
Luke09:34
Luke10:13
Luke11:2
Luke11:13
Luke11:24
Luke12:11

Luke12:26
Luke12:38
Luke12:54

Luke12:55
Luke12:58
Luke12:59
Luke13:7
Luke13:35
Luke14:1
Luke14:7
Luke14:10
Luke14:12
Luke14:13
Luke14:17
Luke14:17
Luke15:25
Luke16:11
Luke16:12
Luke19:29
Luke19:42
Luke20:14
Luke20:16
Luke22:7

ወሶበ የዐርብ ፀሓይ።
ወሶበ ፈጸመ ነገሮ አርመመ ወይቤሎ ለስምዖን።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ሰገደ ሎቱ በገጹ።
ብፁዓን አንትሙ ሶበ ይጸልኡክሙ ሰብእ።
አሌ ለክሙ ሶበ ሠናየ ይብል ሰብእ ላዕሌክሙ ወይዌድሱክሙ።
ወሶበ ርእያ እግዚእነ መሐራ ወተሣሀላ ወይቤላ ኢትብክዪ።
ሶበሁ ነቢይ ውእቱ ዝንቱ።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከልሐ ወሮጸ ወሰገደ ሎቱ።
ወሶበ ተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ተቀበልዎ ሕዝብ ኅቡረ።
ወሶበ ተሠውጡ ሐዋርያት ነገርዎ ኵሎ ዘገብሩ።
ወእምዝ ሶበ ፈቀዱ ይትሌለዩ እምኔሁ።
ወፈርሁ ሶበ ቦኡ ውስተ ደመና።
ሶበሰ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል ዘተገብረ በውስቴትክን።
ወይቤሎሙ ሶበ ትጼልዩ ከመ ዝ በሉ።
ወሶበ አንትሙ እንዘ እኩያን አንትሙ።
ወሶበ ይወፅእ ጋኔን እኩይ እምሰብእ የዐውድ በድወ ኀበ አልቦ ማይ።
ወሶበሂ ይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወኀበሂ መላእክት ወነገሥት 
ወመኳንንት።
ወሶበ ኢትክሉ ዘንተ ዘይቀልል ለምንት ትኄልዩ ዘየዐጽብ።
ሶበ መጽአ ወረከቦሙ።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለሕዝብ ሶበ ትሬእዩ ደመና ዘይዴምን መንገለ 
ዐረብ።
ወሶበ ይነፍኅ ነፋሰ አዜብ።
ሶበ ተሐውር ምስለ ዕድውከ ኀበ መልአክ።
እስከ ሶበ ትሤልጥ ደኃሪተ ገመስ ዘላዕሌከ።
ወሶበ ኢረከበ ይቤሎ ለዐቃቤ ወይን።
እስከ ሶበ ትብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ወእምዝ ሶበ ሖረ ቦአ ቤተ አሐዱ ብእሲ።
ሶበ ርእዮሙ እንዘ ይትባደሩ ውስተ ርእሰ ምርፋቅ።
ከመ ሶበ መጽአ ዘጸውዐከ ይብለከ።
ወይቤሎ ለዘጸውዖ ሶበ ትገብር በዓለ ወምሳሐ አው ድራረ።
አላ ሶበ ትገብር በዓለ ወምሳሐ።
ወሶበ በጽሐ ዐሡር ፈነወ ገብሮ ይጸውዖሙ ለእለ ዐሠሮሙ።
ወሶበ በጽሐ ጊዜ ምሳሕ ሖረ ገብሩ ወይቤሎሙ ለእለ ዐሠሮሙ።
ወሶበ በጽሐ ኀበ ጽንፈ ሀገር ሰምዐ እንዚራ ወማሕሌተ።
ወሶበ በንዋየ ዐመፃ ሃይማኖት አልብክሙ።
ወሶበ በንዋየ ባዕድ ሃይማኖት አልብክሙ።
ወሶበ በጽሐ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ ኀበ ደብር ዘስሙ ኤሌዎን።
ወይቤላ ሶበሰ ተአምሪ ዮም ሰላምኪ።
ወሶበ ርእይዎ ዐቀብተ ወይን ተማከሩ።
ወሶበ መጽአ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ ይሬስዮሙ።
ወሶበ በጽሐት ዕለተ መጸለት አመ ይጠብሑ ፍሥሐ።
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Luke22:13

Luke23:8

Luke23:26
Luke23:48

John01:43

John01:48
John02:3

John02:23
John03:12
John04:10

John05:7
John05:7
John05:46
John06:24

John06:25
John08:7
John08:19
John08:39
John08:42
John08:44
John09:33
John09:41
John10:4
John10:12
John10:35

John11:6
John11:20 ወሶበ ሰምዐት ማርታ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወፅአት ወተቀበለቶ።

John11:21
John11:29 ወሶበ ሰምዐት ማርያ ተንሥአት ፍጡነ ወሖረት ኀቤሁ።
John11:31 ወሶበ ርእይዋ ለማርያ አይሁድ እለ ሀለዉ ምስሌሃ ውስተ ቤት።
John11:32 ወሶበ በጽሐት ማርያ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ርእየቶ።
John11:32
John11:33
John12:12
John13:1

ወሶበ ኮነ ጊዜሁ ለድራር ረፈቀ እግዚእ ኢየሱስ ወዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ሐዋርያቲሁ ምስሌሁ።
ወሶበ ርእዮ ሄሮድስ ለእግዚእ ኢየሱስ ተፈሥሐ ፈድፋደ እስመ 
ይፈቅድ ይርአዮ እምጕንዱይ ዕለት።
ወሶበ ወሰድዎ አኀዝዎ ለስምዖን ቀሬናዊ እትወቶ እምሐቅል።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሶበ ርእዩ ዘኮነ ጐድኡ እንግድዓቲሆሙ ወተሠውጡ 
ወአተዉ አብያቲሆሙ።
ወውእቱ ወሰዶ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ 
ይቤሎ።
ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ለናትናኤል እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ ይቤ።
ወሶበ ኀልቀ ወይኖሙ ትቤሎ እሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይንኬ 
አልቦሙ።
ብዙኃን አምኑ ቦቱ ሶበ ርእዩ ተኣምረ ዘገብረ።
ወሶበ እንዘ ዘበምድር እነግረክሙ ኢተአምኑኒ።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ሶበሰ ተአምሪ ጸጋሁ 
ለእግዚአብሔር።
ከመ ሶበ ይትሀወክ ማይ ያውርደኒ ወይደየኒ ውስተ ምጥማቃት።
ወሶበ እመጽእ አነ ባዕድ ይቀድመኒ ወሪደ።
ሶበሰ አመንክምዎ ለሙሴ ኪያየኒ እምአመንክሙኒ።
ወሶበ ርእዩ እሙንቱ ሰብእ ከመ ኢሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ወኢ 
አርዳኢሁ።
ወሶበ ረከብዎ በማዕዶተ ባሕር ይቤልዎ።
ወሶበ ቆሙ ብዙኀ ወአጐንደዩ ተስእሎቶ።
ሶበሰ ኪያየ አእመርክሙ እምአእመርክምዎ ለአቡየኒ።
ሶበሰ ውሉደ አብርሃም አንትሙ ግብረ አብርሃም እምገበርክሙ።
ሶበሰ እግዚአብሔር አቡክሙ እምአፍቀርክሙኒ ኪያየ።
ወሶበሂ ይነብብ ሐሰተ እምዚኣሁ ይነብብ።
ሶበሰ ኢኮነ እምኀበ እግዚአብሔር ዝንቱ ብእሲ።
ሶበሰ ዕዉራን አንትሙ እምኢኮነክሙ ጌጋየ።
ወሶበ አውፅኦን ወአውፈሮን ለኵሎን የሐውር ቅድሜሆን።
ዘዚኣሁ ሶበ ይሬኢ ተኵላ እንዘ ይመጽእ ይጐይይ።
ወሶበ ለእልክቱ አማልክት ይቤሎሙ እለ ኮነ ቃለ እግዚአብሔር 
ኀቤሆሙ።
ወሶበ ሰምዐ ከመ ይደዊ ነበረ ኀበ ሀለወ ብሔረ ሰኑየ መዋዕለ።

እግዚእየ ሶበሰ ሀሎከ ዝየ እምኢሞተ እኁየ።

እግዚእየ ሶበሰ ሀሎከ ዝየ እምኢሞተ እኁየ።
ወሶበ ርእያ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ትበኪ።
ሶበ ሰምዑ ከመ ይመጽእ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም።
ወእምቅድመ በዓለ ፋሲካ ሶበ ኮነ።
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John13:3
John13:12
John13:14
John14:28
John15:19
John15:20
John15:22
John15:23
John15:26
John16:21
John18:6
John18:30

John18:36
John19:6
John19:11
John19:23
John19:26

John19:28
John19:33
John19:40
John20:5
John20:20
John20:24
John21:22
John21:23
John21:25

1 ሶቤ Luke12:39
75 ሶቤሃ Matt03:16

Matt09:22
Matt09:29
Matt12:13
Matt13:20
Matt14:10
Matt14:22
Matt14:30
Matt14:31
Matt21:1
Matt26:55
Matt27:50

ወሶበ ኮነ የአምር እግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ኀፀቦሙ እገሪሆሙ ነሥአ አልባሲሁ ወረፈቀ ካዕበ ምስሌሆሙ።
ወሶበ እንዘ አነ እንከ ሊቅክሙ ወእግዚእክሙ ኀፀብኩክሙ እገሪክሙ።
ሶበሰ ታፈቅሩኒ እምተፈሣሕክሙ በሐዊሮትየ ኀበ አብ።
ሶበሰ እምዓለም እምአፍቀረክሙ ዓለም።
ወሶበሰ ዐቀቡ ቃልየ ቃልክሙኒ እምዐቀቡ።
ሶበሰ ኢመጻእኩ ወኢነገርክዎሙ እምድኅኑ ወእምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ወሶበ ኢገበርኩ ሎሙ ግብረ ዘባዕድ ኢገብሮ እምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ወሶበ መጽአ ጰራቅሊጦስ ዘአነ እፌኑ ለክሙ እምኀበ አብ።
በከመ ብእሲት ትቴክዝ ሶበ አልጸቀት ትለድ።
ወሶበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ሶበሰ ኢኮነ ገባሬ እኪት እምኢያግባእናሁ 
ኀቤከ።
ሶበሰ በዝንቱ ዓለም መንግሥትየ።
ወሶበ ርእይዎ ሊቃነ ካህናት ወወዓልያኒሆሙ ከልሑ።
ሶበ ኢተውህበ ለከ እምሰማይ።
ወሐራሰ ሶበ ሰቀልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ነሥኡ አልባሲሁ።
ወሶበ ርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእሙ ወለረድኡ ዘያፈቅር ይቀውሙ።

ወእምዝ ሶበ ርእየ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ተፈጸመ ኵሉ።
ወሶበ ሖሩ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ርእይዎ ከመ ሠለጠ መዊተ።
በከመ ሕገ አይሁድ ሶበ ይገንዙ ወይቀብሩ።
ወሶበ ሐወጸ ርእየ መዋጥሐ ንቡረ ወኢቦአ ባሕቱ።
ወተፈሥሑ አርዳኢሁ ሶበ ርእይዎ ለእግዚእነ።
ኢሀሎ ምስሌሆሙ ሶበ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ።
እመኬ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።
አላ ይቤ አመ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።
ወሶበ ተጽሕፈ ኵሉ በበ አሐዱ እምኢያግመሮ ዓለም ጥቀ መጻሕፍቲሁ 
ዘተጽሕፈ።
ወዘንተ ባሕቱ አእምሩ ሶቤሁ የአምር በዓለ ቤት።
ወተጠሚቆ እግዚእ ኢየሱስ ሶቤሃ ወፅአ እማይ።
ወሐይወት ይእቲ ብእሲት ሶቤሃ።
ወሶቤሃ ተከሥታ አዕይንቲሆሙ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወሐይወት ሶቤሃ።
ወሶቤሃ በፍሥሓ ይትዌከፎ።
ወፈነወ ሶቤሃ መስተራትዓተ ሐራ።
ወአዘዞሙ ሶቤሃ ለአርዳኢሁ ከመ ይዕርጉ ውስተ ሐመር።
ወዐውየወ ሶቤሃ እንዘ ይብል እግዚኦ አድኅነኒ።
ወሶቤሃ ሰፍሐ እዴሁ እግዚእ ኢየሱስ ወአኀዞ።
ወሶቤሃ ፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለሕዝብ ሶቤሃ።
ወወፅአት መንፈሱ ሶቤሃ።
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MK01:12
MK01:18
MK01:31
MK01:42
MK02:12
MK03:6
MK04:15
MK04:16
MK04:17
MK04:29
MK05:2
MK05:29
MK05:30
MK05:42
MK05:42
MK06:25
MK06:27
MK06:45
MK06:50
MK06:54
MK07:35
MK08:9
MK09:14
MK09:20
MK10:52
MK11:2

MK11:3
MK13:7
MK13:11
MK14:43
MK14:45
MK14:71
Luke01:64
Luke02:38
Luke04:29
Luke04:39
Luke05:13
Luke05:25
Luke06:49
Luke07:21
Luke08:13

ወአውፅኦ መንፈስ ሶቤሃ ገዳመ።
ወኀደጉ መሣግሪሆሙ ወተለውዎ ሶቤሃ።
ወኀደጋ ፈፀንታ ሶቤሃ ወተንሥአት ወተልእከቶሙ።
ወሶበ ከመ ዝ ይቤሎ ሐይወ እምለምጹ ሶቤሃ።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ወወፅአ በቅድመ ኵሉ ሰብእ።
ወወፂኦሙ ፈሪሳውያን ሶቤሃ ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
ወእምከመ ሰምዑ ቃለ ይመጽእ ሰይጣን ሶቤሃ።
እለ ይሰምዑ ቃለ ወይትዌከፍዎ ሶቤሃ በፍሥሓ።
በእንተ ዝ ቃል የዐልዉ ሶቤሃ።
ሶቤሃ ይፌኑ ማዕጸደ እስመ በጽሐ ማእረር።
ወወሪዶ እምሐመር ተቀበሎ ሶቤሃ ብእሲ።
ወሶቤሃ ነፅፈ ነቅዐ ደማ ወአንከረት ርእሳ።
ወአእመረ እግዚእ ኢየሱስ ሶቤሃ ከመ ወፅአ ኀይል እምኔሁ።
ወተንሥአት ሶቤሃ ይእቲ ወለት ወአንሶሰወት።
ወደንገፁ ሶቤሃ ዐቢየ ድንጋፄ።
ወቦአት ሶቤሃ ኀበ ንጉሥ እንዘ ትጔጕእ ወሰአለቶ ወትቤሎ።
ወፈነወ ንጉሥ ሶቤሃ መስተራትዓተ ሐራ።
ወአገበሮሙ ሶቤሃ ለአርዳኢሁ ወአዘዞሙ ይዕርጉ ሐመረ።
ወኵሎሙ ርእይዎ ወደንገፁ ወዐውየዉ ወነበቦሙ ሶቤሃ።
ወወፂኦሙ እምሐመር አእመርዎ ሶቤሃ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወሶቤሃ ተከሥታ እዘኒሁ ወተፈትሐ ማእሰረ ልሳኑ ወተናገረ ርቱዐ።
ወእምዝ ፈነዎሙ ሶቤሃ ይሑሩ።
ወሮጹ ሶቤሃ ወአምኅዎ።
ነፅኆ ሶቤሃ ውስተ ምድር ወአስተራገፆ ወአሠወኖ።
ወርእየ ሶቤሃ ወተለዎ በፍኖት።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ሶቤሃ ዕዋለ አድግ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ 
ዲቤሁ።
ወሶቤሃ ካዕበ ይፌንወክሙ ዝየ።
እስመ ሀለዎ ይኩን ዝንቱ ወባሕቱ አኮ ሶቤሃ ዘየኀልቅ።
ወዘአንበበክሙ ሶቤሃ ንበቡ እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ ዘትነብቡ።
ወእንዘ ይትናገሮሙ በጽሐ ሶቤሃ ይሁዳ አስቆሮታዊ።
ወሶቤሃ መጽአ ኀቤሁ ወይቤሎ ረቢ ወሰዐሞ።
ወሶቤሃ ነቀወ ካዕበ ዶርሆ።
ወተከሥተ አፉሁ ሶቤሃ ወልሳኑ ነበበ ወባረኮ ለእግዚአብሔር።
ወተንሥአት ሶቤሃ ወገነየት ወአእኰተቶ ለእግዚአብሔር።
ወተንሥኡ ሶቤሃ ወአውፅእዎ አፍኣ እምሀገር።
ወኀደጋ ወተንሥአት ሶቤሃ ወተልእከቶሙ።
እፈቅድ ንጻሕ ወኀደጎ ለምጹ ሶቤሃ።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ዘዲቤሁ ይሰክብ በቅድሜሆሙ።
ወገፍዕዎ ወሓይዝት ወወድቀ ሶቤሃ።
ወፈወሶሙ ለብዙኃን ሶቤሃ እምደዌሆሙ።
ወባሕቱ ሥርው አልቦሙ ለሶቤሃ።
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Luke08:44
Luke08:47
Luke08:55
Luke08:55
Luke12:12
Luke12:36
Luke13:12
Luke18:43
Luke19:11
Luke20:19
Luke21:9
Luke22:51
Luke22:60
Luke23:46
John04:6
John05:9
John06:21
John13:27
John13:30
John13:32
John18:27
John19:34

2 ቀለዮጳ Luke24:18
John19:25 እመ ወእኅታ ለእመ ወማርያም እንተ ቀለዮጳ ወማርያም መግደላዊት።

1 ቀሊል Matt11:30
2 ቀላየ Luke17:2

John05:2
2 ቀላይ Luke08:22

Luke08:33
1 ቀልል Matt09:5
3 ቀምጠራ John12:6

John13:29
John13:29

2 ቀሠፉ Matt21:35
MK12:5

1 ቀሠፍዎ MK12:3
3 ቀሠፎ Matt27:26

MK15:15
John19:1

1 ቀሡታ John04:28

1 ቀሡት John02:6

ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ ወቆመ ሶቤሃ ውሕዘተ ደማ።
ወነገረት በቅድመ ኵሉ ሕዝብ ዘከመ ሐይወት ሶቤሃ።
ወሶቤሃ ገብአ ነፍሳ ወተሠውጠ መንፈሳ ላዕሌሃ።
ወተንሥአት ሶቤሃ ወአዘዘ የሀብዋ ዘትበልዕ።
እስመ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ዘይነብብ በላዕሌክሙ ሶቤሃ።
ከመ መጺኦ ወጐድጕዶ ያርኅውዎ ሶቤሃ።
ወረትዐት ሶቤሃ ወአእኰተቶ ለእግዚአብሔር።
ወርእየ ሶቤሃ ወተለዎ ወአእኰቶ ለእግዚአብሔር።
ወይመስሎሙ ከመ ሶቤሃ ታስተርኢ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወፈቀዱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት የአኀዝዎ ሶቤሃ።
ወባሕቱ አኮ ሶቤሃ ዘየኀልቅ።
ወገሰሶ እዝኖ ሶቤሃ ወአሕየዎ።
ወእንዘ ውእቱ ይትናገር ዘንተ ነቀወ ዶርሆ ሶቤሃ።
ወሶቤሃ ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወቀትር ሶቤሃ ጊዜ ስሱ ሰዓት።
ወሐይወ ሶቤሃ ውእቱ ብእሲ ወነሥአ ዐራቶ ወሖረ።
በጽሐት ሐመር ሶቤሃ ውስተ ምድር ኀበ ዘፈቀዱ ይሑሩ።
ወምስለ ውእቱ ኅብስት ቦአ ሶቤሃ ሰይጣን ውስተ ልቡ።
ወተመጢዎ ይሁዳ ውእተ ኅብስተ ወፅአ ሶቤሃ በሌሊት።
ወሶቤሃ ይሴብሖ ወዓዲ ካዕበ ይሴብሖ።
ወሶቤሃ ነቀወ ዶርሆ።
ወሶቤሃ ወፅአ እምኔሁ ደም ወማይ።
ወአውሥአ አሐዱ እምኔሆሙ ዘስሙ ቀለዮጳ ወይቤሎ።

እስመ አርዑትየኒ ሠናይ ወጾርየኒ ቀሊል ውእቱ።
እምኀየሶ ይእስሩ በክሣዱ አድግ ወያስጥምዎ ውስተ ቀላየ ባሕር።
ወይእቲ ቀላየ አባግዕ ወባቲ ኀምስቱ ሕዋራት።
ወአርዳኢሁኒ ወይቤሎሙ ንዑ ንዕዱ ማዕዶተ ቀላይ ወሖሩ።
ወወድቁ እንተ ጽድፍ ወውስተ ቀላይ ወሞቱ።
ምንት ይቀልል እምብሂለ ተኀደገ ለከ ኀጢአትከ።
ወቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋተ ሀሎ ውስተ እዴሁ።
ወቦ እለ መሰሎሙ ከመ በእንተ አስከሬነ ቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋት።
እስመ ውእቱ የዐቅብ አስከሬነ ቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋት።
ቦ ዘቀሠፉ ወቦ ዘወገሩ ወቦ ዘቀተሉ።
ቦ ዘቀሠፉ ወቦ ዘቀተሉ።
ወአኀዝዎ ወቀሠፍዎ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወእምዝ አሕየወ ሎሙ በርባንሃ ወቀሠፎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቀሠፎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወወሀቦሙ ይስቅልዎ።
ወእምዝ ነሥኦ ጲላጦስ ለእግዚእ ኢየሱስ ወቀሠፎ።
ወኀደገት ቀሡታ ይእቲ ብእሲት ወአተወት ሀገረ ወነገረት ለሰብአ 
ቤታ።
ወያገምራ በበ ክልኤቱ ወበበ ሠለስቱ መስፈርት ዘቀሡት።
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1 ቀሥፉ Matt10:17
1 ቀሥፎ Luke23:16
1 ቀሪባ Matt15:25
1 ቀሪቦ Matt21:1
4 ቀሪቦሙ Matt13:10

Matt15:12
Matt15:23
Matt17:19

4 ቀራንዮ Matt27:33
MK15:22
Luke23:33
John19:17

1 ቀሬናዊ Luke23:26
2 ቀሬናዌ Matt27:32

MK15:21
24 ቀርበ Matt04:3

Matt08:2
Matt17:7
Matt17:14
Matt18:21
Matt24:32
Matt24:33
Matt25:20
Matt26:18
Matt26:46
Matt26:49
Matt28:2
Matt28:18
MK01:31
MK08:32
Luke07:14
Luke10:34
Luke22:1
Luke22:47

John02:13

John06:4
John06:19
John07:2
John11:55

8 ቀርበት Matt03:2

ወይቀሥፉክሙ በመኳርብቲሆሙ።
እቀሥፎኬ ወእኅድጎ።
ወቀሪባ ሰገደት ሎቱ እንዘ ትብል እግዚኦ ርድአኒ።
ወቀሪቦ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም።
ወቀሪቦሙ አርዳኢሁ ይቤልዎ።
ወእምዝ ቀሪቦሙ አርዳኢሁ ይቤልዎ።
ወቀሪቦሙ አርዳኢሁ አስተብቊዕዎ እንዘ ይብሉ።
ወእምዝ ቀሪቦሙ አርዳኢሁ እንተ ባሕቲቶሙ።
ወበጺሖሙ ብሔረ ዘስሙ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ቀራንዮ።
ወወሰድዎ ብሔረ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ይብልዎ መካነ ቀራንዮ።
ወበጺሖሙ ብሔረ ዘስሙ ቀራንዮ በህየ ሰቀልዎ።
ወወሰድዎ እንዘ ይጸውር መስቀሎ ውስተ መካን ዘስሙ ቀራንዮ።
ወሶበ ወሰድዎ አኀዝዎ ለስምዖን ቀሬናዊ እትወቶ እምሐቅል።
ወእንዘ ይወፅኡ ረከቡ ብእሴ ቀሬናዌ ዘስሙ ስምዖን።
ወዐበጡ አሐደ ኀላፌ ፍኖት ስምዖንሃ ቀሬናዌ እትወቶ እምሐቅል።
ወቀርበ ዘያሜክሮ ወይቤሎ።
ወቀርበ ኀቤሁ ወሰገደ ሎቱ እንዘ ይብል።
ወቀርበ እግዚእ ኢየሱስ ወለከፎሙ።
ወቀርበ ኀቤሁ ብእሲ ወሰገደ ሎቱ።
ወእምዝ ቀርበ ኀቤሁ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ተአምሩ ከመ ቀርበ ማእረር።
አእምሩ ከመ ቀርበ ወበጽሐ ኀበ ኆኅት።
ወቀርበ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወአምጽአ ካልኣተ ኀምሰ መካልየ።
ይቤለከ ሊቅ ጊዜየ ቀርበ።
ተንሥኡ ንሑር ናሁ ቀርበ ዘያገብአኒ።
ወይእተ ጊዜ ቀርበ ይሁዳ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወቀርበ ወአንኰርኰራ ለይእቲ እብን እምአፈ መቃብር።
ወቀርበ እግዚእ ኢየሱስ ወተናገሮሙ እንዘ ይብል።
ወቀርበ ኀቤሃ ወአኀዛ እዴሃ ወአንሥኣ።
ወገሃደ ነገሮሙ ዘንተ ነገረ ወቀርበ ጴጥሮስ ወአኀዘ ይክልኦ።
ወቀርበ ወአኀዘ ነፍቆ ወቆሙ እለ ይጸውርዎ።
ወቀርበ ኀቤሁ ወሦጠ ወይነ ወቅብዐ ውስተ ቊሰሊሁ።
ወቀርበ በዓለ መጸለት ዘስሙ ፋሲካ።
ወቀርበ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰዐሞ ወዝ ውእቱ ትእምርት 
ዘወሀቦሙ።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ ወዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ።
ወቀርበ ኀበ ሐመር ወፈርሁ።
ወቀርበ በዓለ መጸለቶሙ ለአይሁድ።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ።
እንዘ ይብል ነስሑ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
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8 ቀርበት
Matt04:17
Matt10:7
MK01:15
Luke08:44
Luke10:9
Luke10:11
Luke16:18

11 ቀርቡ Matt05:1
Matt08:25
Matt13:36
Matt14:15
Matt15:30
Matt18:1
Matt24:1
Matt24:3
Matt26:17
Matt26:50
Luke15:1

1 ቀርባ Matt28:9
1 ቀርቦሙ Luke24:15

2 ቀርነ Matt06:2
Luke01:69

1 ቀርን Matt24:31
2 ቀበላ Matt25:1

Matt25:7
1 ቀበላሁ Matt25:6
2 ቀበል Matt08:28

Matt08:34
1 ቀበረ Luke07:12
1 ቀበር Matt14:12
1 ቀበርክምዎ John11:34
3 ቀበርዎ MK06:29 ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ ሖሩ ወነሥኡ በድኖ ለዮሐንስ ወቀበርዎ።

MK15:47 ወማርያም መግደላዊት ወማርያም እንተ ዮሳ ርእያ ኀበ ቀበርዎ።
John19:42

3 ቀበርየ Matt26:12
MK14:8
John12:7

3 ቀበሮ Matt27:60
MK15:46
Luke23:53

ነስሑ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
ወሐዊረክሙ ስብኩ እንዘ ትብሉ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
ወይቤ በጽሐ ጊዜሁ ወቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
ወቀርበት ወቆመት እንተ ድኅሬሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወበልዎሙ ቀርበት መንግሥተ እግዚአብሔር ኀቤክሙ።
ከመ ቀርበት መንግሥተ እግዚአብሔር ላዕሌክሙ።
ወእንተኒ ደሐራ ምታ ለእመ ቀርበት ካልአ ዘመወት።
ወቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ።
ወቀርቡ አርዳኢሁ ወአንቅህዎ ወይቤልዎ።
ወቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወምሴተ ከዊኖ ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወቀርቡ ኀቤሁ አሕዛብ ብዙኃን።
ወበይእቲ ሰዓት ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቀርቡ አርዳኢሁ ወአርአይዎ ንድቀ ሕንጻሁ ለቤተ መቅደስ።
ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ እንተ ባሕቲቶሙ።
ወበቀዳሚት ዕለተ ፍሥሕ ቀርቡ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ቀርቡ ወአንሥኡ እደዊሆሙ ወአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቀርቡ ኀቤሁ መጸብሓን ወኃጥኣን ይስምዕዎ።
ወቀርባ ወአኀዛ እገሪሁ ወሰገዳ ሎቱ።
ወእንዘ ይትናገሩ ወይትኀሠሥዎ ለዝንቱ ቀርቦሙ እግዚእ ኢየሱስ 
ወሖረ ምስሌሆሙ።
ሶበሰኬ ትገብሩ ምጽዋተክሙ ኢትንፍኁ ቀርነ ቅድሜክሙ።
አንሥአ ለነ ቀርነ መድኀኒትነ እምቤተ ዳዊት ገብሩ።
ወይፌንዎሙ ለመላእክቲሁ ምስለ ቃለ ቀርን ወስብሐት ዐቢይ።
እለ ነሥኣ መኃትዊሆን ወወፅኣ ውስተ ቀበላ መርዓዊ።
ወአሠነያ መኃትዊሆን ወወፅኣ ለቀበላ መርዓዊ።
ናሁ መርዓዊ መጽአ ፃኡ ውስተ ቀበላሁ።
ተቀበልዎ ክልኤቱ እለ አጋንንት ወፂኦሙ እመቃብራት።
ወናሁ ወፅኡ ኵሉ እለ ውስተ ሀገር ይትቀበልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ረከበ ቀበረ ፅዉረ ዘወልደ ብእሲት መበለት።
ወቀበርዎ ወመጺኦሙ ዜነውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤ አይቴ ቀበርክምዎ።

ወህየ ቀበርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወዘንተሰ ዕፍረተ ዘሦጠት ዲበ ርእስየ ለቀበርየ ገብረት።
ወዛቲኒ ዘባቲ ገብረት ወአቅደመት ወቀብዐተኒ ሥጋየ ለቀበርየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጋ እስመ ተዐቅቦ ለዕለተ ቀበርየ።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ሐዲስ ዘሎቱ አውቀረ ውስተ ኰኵሕ።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ሐዲስ ዘአውቀረ ውስተ ኰኵሕ።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ዘአውቅረ ለርእሱ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።
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1 ቀባዕከኒ Luke07:46
1 ቀብዐተ MK14:8
1 ቀብዐተኒ Luke07:46
2 ቀብዐቶ John11:2 ወማርያሰ ይእቲ እንተ ቀብዐቶ ለእግዚእነ ዕፍረተ።

John12:3
2 ቀብዐኒ Luke04:18

John09:11
1 ቀብዖ John09:6
3 ቀተለ Matt05:21

Matt10:28

Luke12:5

3 ቀተሉ Matt21:35
MK12:5
Luke11:48

2 ቀተልተ Matt23:31
MK15:7

1 ቀተልት Matt22:7
1 ቀተልክምዎ Matt23:35
5 ቀተልዎ Matt21:39

MK12:5
MK12:8
Luke11:51
Luke20:15

3 ቀተልዎሙ Matt22:6
Matt22:7
Luke11:47

1 ቀተሎሙ Luke13:4
1 ቀተሩ Matt27:66
1 ቀተርነ Luke11:7
2 ቀቲለ Luke23:19

Luke23:24
4 ቀቲል Matt15:19

MK03:4
MK07:21
Luke06:10

1 ቀቲሎ Matt10:28
1 ቀቲሮ Luke23:44

1 ቀታሌ John08:44

ወአንተሰ ኢቀባዕከኒ በዘይት ርእስየ።
ወዛቲኒ ዘባቲ ገብረት ወአቅደመት ወቀብዐተኒ ሥጋየ ለቀበርየ።
ወይእቲሰ ዕፍረተ ቀብዐተኒ እገርየ።

ወቀብዐቶ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወመዝመዘቶ በሥዕርታ።
መንፈሰ እግዚአብሔር ላዕሌየ ዘበእንቲኣሁ ቀብዐኒ።
ወቀብዐኒ አዕይንትየ ወይቤለኒ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ ሰሊሆም።
ወገብረ ጽቡረ በምራቁ ወቀብዖ አዕይንቲሁ ለውእቱ ዕዉር።
ወዘሰ ቀተለ ነፍሰ ረስሐ ውእቱ ለኵነኔ።
ወይክል እምድኅረ ቀተለ ነፍሰ ወሥጋ ኅቡረ አህጕሎ በውስተ ገሃነም።

ለዘእምድኅረ ቀተለ ብዉሕ ሎቱ ይደይ ነፍሰኒ ወሥጋኒ ውስተ ገሃነም።

ቦ ዘቀሠፉ ወቦ ዘወገሩ ወቦ ዘቀተሉ።
ቦ ዘቀሠፉ ወቦ ዘቀተሉ።
እስመ ዘእሙንቱ ቀተሉ አንትሙ ተሐንጹ መቃብሪሆሙ።
ከመ ደቂቆሙ አንትሙ ለቀተልተ ነቢያት።
ሙቁሕ ምስለ እለ ገብሩ ሀከከ ወምስለ ቀተልተ ነፍስ።
ወፈነወ ሐራሁ ይቅትልዎሙ ለእልክቱ ቀተልት።
ዘቀተልክምዎ በማእከለ ቤተ መቅደስ ወምሥዋዕ።
ወነሥእዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወፈነወ ሣልሳየኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ቀተልዎ።
ወአኀዝዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ዘቀተልዎ በማእከለ ቤተ መቅደስ ወምሥዋዕ።
ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወእለሰ ተርፉ አኀዝዎሙ ለአግብርቲሁ ወቀተልዎሙ።
ወቀተልዎሙ ወሀገሮሙኒ አውዐዩ በእሳት።
እስመ ተሐንጹ መቃብሪሆሙ ለነቢያት እለ አበዊክሙ ቀተልዎሙ።
እለ ወድቀ ላዕሌሆሙ ማኅፈድ በሰሊሆሙ ወቀተሎሙ።
ወሖሩ ወአጽንዑ ወቀተሩ መቃብሮ።
ኢታንጥየኒ ወዳእነ ቀተርነ ኆኅተ።
ወውእቱሰ በርባን ዘገብረ ሀከከ በውስተ ሀገር ወበቀቲለ ነፍስ 
ተሞቅሐ።
ወአሕየወ ሎሙ ዘሰአልዎ ዘበቀቲለ ነፍስ ወበገቢረ ሁከት ተሞቅሐ።
ዘውእቱ ቀቲል ወዝሙት ስርቅ ስምዕ በሐሰት።
አሕይዎ ነፍስኑ ወሚመ ቀቲል ወአርመሙ።
ዘውእቱ ዝሙት ወስርቅ ወቀቲል።
አሕድዎ ነፍስኑ ወሚመ ቀቲል።
ወለነፍስክሙሰ ኢይክሉ ቀቲሎታ።
ወቀቲሮ ጊዜ ስሱ ሰዓት ሞተ ፀሓይ ወጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ጊዜ 
ተሱዓት ሰዓት።
ወውእቱሰ ቀታሌ ነፍሰ ሰብእ ውእቱ እምትካት።
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2 ቀትለ Matt24:6
Luke21:9

1 ቀትሉ Matt10:28
1 ቀትል Matt10:21
3 ቀትር MK15:33

John04:6
John19:14

3 ቀነተ John13:4
John13:5
John21:7

2 ቀነናዊ Matt10:4
MK03:18

1 ቀነውዎ John20:25
1 ቀነይ Matt10:10
1 ቀናኢ Luke06:15
2 ቀዊመ Matt06:5

Luke13:10
1 ቀዊሞ Luke01:11
2 ቀውም Matt12:25

Matt12:26
8 ቀያፋ Matt26:3

Matt26:57
Luke03:2
John11:49
John18:13
John18:14
John18:24
John18:28

1 ቀይሐ Luke23:11
3 ቀደመ Matt12:29

MK03:27
John15:18

1 ቀደመኒ John01:15
1 ቀደሙ Matt12:23
1 ቀደሙነ Luke01:2
3 ቀደምተ Matt19:30

Matt20:16
Luke13:30

11 ቀደምት Matt16:14
Matt19:30

ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወድምፀ ጸባኢት።
ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወሀከከ ኢትደንግፁ እስመ ይከውን ቅድመ 
ከመ ዝ።
ወኢትፍርህዎሙ ለእለ ይቀትሉ ሥጋክሙ።
ወይትነሥኡ ውሉድ ላዕለ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ።
ወሶበ ኮነ ጊዜ ቀትር ጸልመ ፀሓይ።
ወቀትር ሶቤሃ ጊዜ ስሱ ሰዓት።
ወዐርበ ፋሲካ ወውእቱ ጊዜ ቀትር ዘስሱ ሰዓት።
ወነሥአ መክፌ ዘለንጽ ወቀነተ ሐቌሁ።
ወመዝመዘ በውእቱ መክፌ ዘቀነተ።
ነሥአ ዐራዘ ሰንዱነ ዘይትዐጸፍ ወቀነተ ውስተ ሐቌሁ።
ወስምዖን ቀነናዊ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘአግብኦ።
ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ወታዴዎስ ወስምዖን ቀነናዊ።
ወይቤሎሙ እመ ኢርኢኩ እደዊሁ ወእገሪሁ ኀበ ቀነውዎ።
ወኢ አሣእነ ወኢ በትረ እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
ወስምዖን ዘይብልዎ ቀናኢ።
እስመ እሙንቱ ያፈቅሩ በመኳርብት ወውስተ መዐዝነ መራኅብት 
ቀዊመ።
ወጕሕቈት ወኢትክል ርቱዐ ቀዊመ ግሙራ።
ቀዊሞ መንገለ የማነ ምሥዋዕ ዘዕጣን።
ወኵላ ሀገር ወእመሂ ቤት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ኢትቀውም።
እፎ እንከ ትቀውም መንግሥቱ።
ውስተ ዐጸደ ሊቀ ካህናት ዘስመ ቀያፋ።
ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ወኀበ ተጋብኡ ጸሐፍት ወሊቃናት።
ወአመ ሐና ወቀያፋ ሊቃነ ካህናት።
ወይቤሎሙ አሐዱ እምኔሆሙ ዘስሙ ቀያፋ።
ወወሰድዎ ኀበ ሐና ቀዲሙ እስመ ሐሙሁ ውእቱ ለቀያፋ።
ወቀያፋሰ ውእቱ ዘአምከሮሙ ለአይሁድ ወይቤሎሙ።
ወፈነዎ ሐና ኅሙዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት።
ወወሰድዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምኀበ ቀያፋ ኀበ ዐውድ።
ወአልበስዎ ልብሰ ቀይሐ ወፈነዎ ኀበ ጲላጦስ።
ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
እመሂ ዓለም ጸልአክሙ አእምሩ ከመ ኪያየ ቀደመ ጸሊአ።
ብእሲ ዘሀሎ እምቅድሜየ እስመ ውእቱ ቀደመኒ።
ወቀደሙ ኵሎሙ አሕዛብ ወይቤሉ።
በከመ መሀሩነ እለ ቀደሙነ ርእዮቶ ወተልእክዎ ለቃሉ።
ወደኀርትኒ ይከውኑ ቀደምተ።
ከማሁኬ ይከውኑ ደኀርት ቀደምተ ወቀደምትኒ ይከውኑ ደኀርተ።
ወይከውኑ ደኀርት ቀደምተ ወቀደምት ይከውኑ ደኀርተ።
ወእመ አኮ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት።
ወብዙኃን ቀደምት ይከውኑ ደኀርተ።
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11 ቀደምት

Matt20:8
Matt20:10
Matt20:16
Matt21:36
MK10:31
Luke06:23
Luke09:8
Luke09:19
Luke13:30

6 ቀደምትክሙ Matt05:21
Matt05:27
Matt05:32
Matt05:33
Matt05:38
Matt05:43

1 ቀደሶ John10:36
1 ቀደዋተ Luke15:22
1 ቀዲመ John05:4

12 ቀዲሙ MK16:10
John01:2
John03:2
John04:18
John06:62
John07:50
John08:7
John10:39 ወሖረ ካዕበ ማዕዶተ ዮርዳኖስ ብሔረ ኀበ አጥመቀ ዮሐንስ ቀዲሙ።
John12:16
John16:4
John18:13
John19:39

7 ቀዳሚ Matt10:2
Matt17:27
MK01:1
Luke02:2
Luke10:32
John08:9
John08:25

4 ቀዳሚሁ Matt24:8
MK13:8
John01:1
John01:2

ወአኀዝ ቅድመ እምደኀርት እስከ ቀደምት።
ወመጽኡ ቀደምት ወመሰሎሙ ዘያፈደፍድ ሎሙ ውሂበ እምእሉ።
ከማሁኬ ይከውኑ ደኀርት ቀደምተ ወቀደምትኒ ይከውኑ ደኀርተ።
ወእምዝ ፈነወ ካልኣነ አግብርተ እለ ይበዝኁ እምቀደምት።
ወብዙኃን ቀደምት ይከውኑ ደኀርተ።
እስመ ከማሁ ረሰይዎሙ ለነቢያት ቀደምት አበዊሆሙ።
ወቦ እለ ይብሉ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት ተንሥአ።
ወቦ እለ ይብሉከ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት ተንሥአ።
ወይከውኑ ደኀርት ቀደምተ ወቀደምት ይከውኑ ደኀርተ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኢትቅትል ነፍሰ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኢትዘሙ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ።
ወካዕበ ሰማዕክሙ ዘከመ ተብህለ ለቀደምትክሙ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ።
ወዘሰ ቀደሶ አብ ወፈነዎ ውስተ ዓለም።
አምጽኡ ፍጡነ አልባሰ ቀደዋተ ወአልብስዎ።
ወዘይወርድ ቀዲመ እምድኅረ ሁከተ ማይ ወይትኀፀብ የሐዩ እምኵሉ 
ደዌ ዘቦ።
ወይእቲ ሐዊራ ዜነወቶሙ ለእለ ምስሌሁ ሀለዉ ቀዲሙ።
ወዝንቱ ቀዳሚሁ እምቀዲሙ ኀበ እግዚአብሔር ውእቱ።
ወውእቱ መጽአ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ ወይቤሎ።
ቀዲሙሰ ኀምስቱ ዕደው ነበሩ ምስሌኪ።
እንዘ የዐርግ ኀበ ሀሎ ቀዲሙ።
ቀዲሙ ሌሊተ አሐዱ እምኔሆሙ።
ወይቤሎሙ ዘአልቦ ኀጢአተ እምኔክሙ ቀዲሙ ለይገራ በእብን።

ወቀዲሙሰ ኢያእመሩ አርዳኢሁ ዘንተ ነገረ።
ወቀዲሙሰ ኢነገርኩክሙ ዘንተ እስመ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ወወሰድዎ ኀበ ሐና ቀዲሙ እስመ ሐሙሁ ውእቱ ለቀያፋ።
ወመጽአ ኒቆዲሞስኒ ዘሖረ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ።
ቀዳሚ ስምዖን ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስ እኁሁ።
ወዘቀዳሚ አሥገርከ ዓሣ ንሣእ ወክሥት አፉሁ።
ቀዳሚሁ ለወንጌለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ።
ወውእቱ ጻሕፍ ቀዳሚ አመ ቄሬኔዎስ መስፍን ለሶርያ።
ወርእዮ ተዐደወ ወኀለፈ ከመ ቀዳሚ።
እስከ ወፅኡ ሊቃውንቲሆሙ እምቀዳሚ እስከ ደኃሪ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ቀዳሚኒ ነገርኩክሙ።
ወዝንቱ ኵሉ ቀዳሚሁ ለሕማም።
ወይመጽእ ረኀብ ወዝንቱ ቀዳሚሁ ለጻዕር።
ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ።
ወዝንቱ ቀዳሚሁ እምቀዲሙ ኀበ እግዚአብሔር ውእቱ።
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2 ቀዳሚቱ Matt12:46

Luke11:26
7 ቀዳሚት Matt22:38

Matt26:17
Matt27:64
MK12:29
MK12:30
MK12:31
MK14:12

2 ቀዳማ Luke19:16
John19:32

3 ቀዳማዊ Matt21:28
Luke14:18
Luke16:5

1 ቀዳማዌ MK04:28

1 ቀዳሜ John02:11
1 ቀድሕዎ John02:9
1 ቀድሶሙ John17:17
2 ቀጠን Matt11:8

Matt11:8
2 ቀጠንተ Luke07:25

Luke16:19
1 ቀጥቂጦ Luke09:39
1 ቀጸብዎ Luke01:62
1 ቀጸቦ John13:24
1 ቀፈረ MK10:25
1 ቁሚ MK05:41
2 ቁም MK03:3

Luke06:8
2 ቂሳርያ Matt16:13

MK08:27
57 ቃለ Matt03:3

Matt08:17
Matt12:32
Matt12:36
Matt13:19
Matt15:4
Matt15:23
Matt21:24

ወበዊኦሙ የኀድሩ ህየ ወይከውን ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ ዘየአኪ 
እምቀዳሚቱ።
ወይብእሶ ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ እምቀዳሚቱ።
ዛቲ ትእዛዝ ዐባይ ወቀዳሚት።
ወበቀዳሚት ዕለተ ፍሥሕ ቀርቡ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወትከውን ደኃሪተ ጌጋዩ እንተ ተአኪ እምቀዳሚት።
አይኑ ትእዛዝ ቀዳሚት እምኵሉ።
ዛቲ ይእቲ ቀዳሚት እምኵሉ ትእዛዝ ።
ዛቲ ይእቲ ቀዳሚት ትእዛዝ ።
ወአመ ቀዳሚት ዕለት በዓለ መጸለት ፋሲካ አመ ይጠብሑ ፍሥሓ።
ወመጽአ ቀዳማዊ ወይቤሎ እግዚኦ ምናንከ ዐሠርቱ።
ወሖሩ ሐራ ወሰበሩ ቊይጾ ለቀዳማዊ ወለካልኡኒ እለ ተሰቅሉ 
ምስሌሁ።
ወይቤሎ ለቀዳማዊ ወልድየ ሑር።
ወይቤሎ ቀዳማዊ ገራህተ ተሣየጥኩ ዘእጽሕቅ።
ወጸውዖሙ ለእለ ይፈድይዎ ዕዳ ለእግዚኡ ወይቤሎ ለቀዳማዊ።
ወውእቱሰ የአምር ከመ ባሕቲታ ምድር ትሁብ ፍሬሃ ቀዳማዌ ሣዕረ።

ወዝንቱ ቀዳሜ ተኣምር ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቃና ዘገሊላ።
ወገዛእትሰ እለ ቀድሕዎ የአምሩ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
ቀድሶሙ በጽድቅከ እስመ ጽድቅ ውእቱ ቃልከ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሡይ በቀጠንት አልባስ።
እለሰ ቀጠንተ ይለብሱ ናሁ ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሱይ በቀጠንተ አልባስ።
ወልብሰ ቢሶስ ወቀጠንተ አልባስ።
ወያስተራግፆ ወያሴውኖ ወእምዕጹብ የኀድጎ ቀጥቂጦ።
ወቀጸብዎ ለአቡሁ ወይቤልዎ መነ ትፈቅድ ይስምይዎ።
ወቀጸቦ ስምዖን ጴጥሮስ ሎቱ ወይቤሎ።
ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ቀፈረ ሐጽ።
ጣቢታ ቁሚ ተንሥኢ ወለትየ ብሂል በትርጓሜሁ።
ተንሥእ ወቁም ማእከለ።
ተንሥእ ወቁም ማእከለ ወተንሥአ ወቆመ።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ብሔረ ቂሳርያ ዘፊልጶስ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ወአርዳኢሁ ውስተ አህጉረ ቂሳርያ ዘፊልጶስ።
እንዘ ይብል ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም።
ከመ ይትፈጸም ቃለ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ ሎቱ።
ያገብኡ ሎቱ ቃለ በዕለተ ደይን።
ይመጽእ እኩይ ወይመሥጥ ቃለ።
ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
ወኢያውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ቃለ።
እሴአለክሙ አነሂ አሐተ ቃለ።
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57 ቃለ

Matt22:46
Matt24:31
Matt26:44
Matt26:54
Matt26:56
Matt27:9
Matt27:14
Matt27:35
MK01:3
MK04:14
MK04:15
MK04:15
MK04:16
MK04:20
MK07:10
MK07:13
Luke03:2 መጽአ ቃለ እግዚአብሔር ላዕለ ዮሐንስ ወልደ ዘካርያስ በገዳም።
Luke03:4
Luke03:4
Luke04:21
Luke05:1
Luke08:11
Luke08:12
Luke08:15
Luke08:21

Luke11:28
Luke11:54
Luke12:10

Luke12:10
Luke23:9
Luke23:23
John01:23
John02:22
John02:22
John03:29
John03:34
John04:37
John06:68
John08:47

ወአልቦ ዘክህለ አውሥኦቶ ቃለ።
ወይፌንዎሙ ለመላእክቲሁ ምስለ ቃለ ቀርን ወስብሐት ዐቢይ።
ወጸለየ ኪያሁ ክመ ቃለ እንዘ ይብል።
ወእፎ እንከ ይትፌጸም ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ ነቢያት።
ወይእተ አሚረ በጽሐ ቃለ ኤርምያስ ነቢይ ዘይቤ።
ወኢያውሥኦ ወኢ አሐተኒ ቃለ እስከ ያነክር መልአክ።
ከመ ይትፈጸም ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል።
ዘይዘርዕሰ ቃለ እግዚአብሔር ይዘርዕ።
ወእምከመ ሰምዑ ቃለ ይመጽእ ሰይጣን ሶቤሃ።
ወይነሥእ እምልቦሙ ቃለ ዘተዘርዐ።
እለ ይሰምዑ ቃለ ወይትዌከፍዎ ሶቤሃ በፍሥሓ።
ተዘርዑ እለ ይሰምዑ ቃለ ወይትዌከፍዎ።
ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
ወትስዕሩ ቃለ እግዚአብሔር በእንተ ትእዛዝክሙ ዘሠራዕክሙ።

በከመ ይብል ቃለ መጽሐፈ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
ናሁ ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል።
ወአኀዘ ይበሎሙ ዮም በጽሐ ቃለ ዝንቱ መጽሐፍ።
ወያጸምእዎ ቃለ እግዚአብሔር።
ዘርእሰ ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ።
ወዘሰ ውስተ ፍኖት እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ።
እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ በሠናይ ልብ።
እምየ ወአኀውየ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር 
ወይገብሩ።
ብፁዓንሰ እለ ይሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር ወየዐቅቡ።
ወያስሕትዎ በቃለ አፉሁ በዘያስተዋድይዎ።
ወኵሉ ዘነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ 
ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ወሐተቶ በብዙኅ ነገር ወአልቦ ዘተሰጥዎ አሐተ ቃለ።
ወኀየለ ቃሎሙ ወቃለ ሊቃነ ካህናት።
ወይቤ አንሰ ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም።
ወአምኑ በቃለ መጻሕፍት ወበቃለ እግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎሙ።
ወአምኑ በቃለ መጻሕፍት ወበቃለ እግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎሙ።
ፍሥሓ ይትፌሣሕ በእንተ ቃለ መርዓዊ ወመርዓት።
ወዘእግዚአብሔር ፈነዎ ቃለ እግዚአብሔር ይነግር።
ወዝንቱ ነገር ቃለ ጽድቅ እሙን ውእቱ።
እንዘ ቃለ ሕይወት ዘለዓለም ብከ።
ዘሰ እምእግዚአብሔር ውእቱ ቃለ እግዚአብሔር ይሰምዕ።
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57 ቃለ

John10:35

John10:35
John12:38
John13:18
John14:24
John17:8
John17:12
John19:24
John19:28
John19:36

4 ቃለከ Matt15:12
John17:6
John17:14
John17:22

1 ቃለኪ Luke01:44
14 ቃሉ Matt08:16

Matt22:15
MK12:13
Luke01:2
Luke01:29
Luke04:22
Luke04:32
Luke20:20

Luke20:26
Luke24:19

John04:41
John14:24
John18:9
John18:32

1 ቃላ Luke01:41 ወሶበ ሰምዐት ኤልሳቤጥ ቃላ ለማርያም እንዘ ትትአምኃ።
46 ቃል Matt02:18

Matt03:17
Matt04:4
Matt17:5
Matt27:46
Matt27:50
MK01:11
MK01:26

ወሶበ ለእልክቱ አማልክት ይቤሎሙ እለ ኮነ ቃለ እግዚአብሔር 
ኀቤሆሙ።
ኢይትከሀል ይትነሠት ወይትሐሰው ቃለ መጽሐፍ።
ከመ ይብጻሕ ቃለ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወዝኒ ቃል ዘትሰምዑ ኢኮነ ቃለ ዚኣየ።
እስመ ወሀብክዎሙ ቃለ ዘወሀብከኒ።
ዘእንበለ ወልደ ሀጕል ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ።
ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ይቤ ጸማእኩ።
ወዝንቱ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ኢተአምርሁ ከመ ፈሪሳውያን ሰሚዖሙ ቃለከ አንጐርጐሩ።
እስመ እሊኣከ እሙንቱ ወሊተ ወሀብከኒዮሙ ወዐቀቡ ቃለከ።
ወአንሰ ፈጺምየ ወሀብክዎሙ ቃለከ ወዓለምሰ ጸልኦሙ።
ወአነሂ ወሀብክዎሙ ቃለከ ዘወሀብከኒ።
እስመ ናሁ ሶበ ሰማዕኩ ቃለኪ።
ወአውፅኦሙ ለመናፍስት በቃሉ።
ከመ ያስሕትዎ በቃሉ።
ከመ ያስሕትዎ በቃሉ።
በከመ መሀሩነ እለ ቀደሙነ ርእዮቶ ወተልእክዎ ለቃሉ።
ወርእያ ደንገፀት እምቃሉ ወኀለየት ወትቤ።
ወእለ ሰምዕዎ ኵሎሙ አንከርዎ ሞገሰ ቃሉ ወሣዕሣዐ አፉሁ።
ወያነክሩ ምህሮቶ እስመ በትእዛዝ ውእቱ ቃሉ።
ወፈነዉ ኀቤሁ ሰብአ ዐይን እለ ያጸድቁ ርእሶሙ ከመ ያስሕትዎ 
በቃሉ።
ወስእንዎ አስሕቶቶ በቃሉ በቅድመ ኵሉ ሕዝብ።
ዘኮነ ከሃሌ በቃሉ ወበምግባሩ በቅድመ እግዚአብሔር ወበቅድመ 
ሰብእ።
ወብዙኃን ጥቀ እምኔሆሙ እለ አምኑ ቦቱ በእንተ ቃሉ።
አላ ቃሉ ውእቱ ለአብ ዘፈነወኒ።
ከመ ይብጻሕ ቃሉ ዘይቤ።
ከመ ይብጻሕ ቃሉ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘይቤ።

ቃል በራማ ተሰምዐ ብካይ ወገዓር ወሰቆቃው ወሕማም ብዙኅ።

ወናሁ መጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል።
አላ በኵሉ ቃል ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር።
ወናሁ መጽአ ቃል እምውስተ ደመና ዘይብል።
ወጊዜ ተስዐቱ ሰዓት ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወጸርሐ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር።
ወዐውየወ በዐቢይ ቃል ወወፅአ እምኔሁ።
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46 ቃል

MK04:15
MK04:17
MK04:18
MK04:19
MK05:7
MK09:6
MK09:39
MK15:34
MK15:37
Luke01:42
Luke01:45
Luke03:22
Luke04:4
Luke04:33
Luke08:12
Luke08:28
Luke09:35
Luke09:36
Luke14:17
Luke16:17
Luke17:15
Luke19:37

Luke23:23
Luke23:46
John01:1
John01:1
John01:1
John01:14
John04:50
John06:63
John11:43
John12:28
John12:30
John12:48
John14:10
John14:24
John15:3
John15:25

8 ቃልከ Matt08:8
Matt12:37
Matt12:37

ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ፍኖት ኀበ ተዘርዐ ቃል።
በእንተ ዝ ቃል የዐልዉ ሶቤሃ።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ሦክ ተዘርዑ እለ ይሰምዕዎ ለቃል።
ይበውኡ ወየሐንቅዎ ለቃል ወኢይፈሪ።
ወጸርሐ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወመጽአ ቃል እምደመና ዘይብል።
ወይክል ፍጡነ አሕሥሞ ቃል ላዕሌየ።
ወጊዜ ተሱዓት ሰዓት ገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወመጠወ ነፍሶ።
ወከልሐት በዐቢይ ቃል ወትቤ።
ከመ ይከውን ቃል ዘነገሩኪ እምኀበ እግዚአብሔር።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል።
አላ በኵሉ ቃል ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር።
ወከልሐ በዐቢይ ቃል።
ወይመጽእ ሰይጣን ወይነሥኦ ለቃል እምልቦሙ።
ወዐውየወ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወመጽአ ቃል እምውስተ ደመና ዘይብል።
ወመጺኦ ቃል ተረክበ ኢየሱስ ባሕቲቱ።
ወአበይዎ ኵሎሙ ኅቡረ በአሐዱ ቃል።
እምትደቅ አሐቲ ቃል እምኦሪት ወእምነቢያት።
ተመይጠ እንዘ የአኵቶ ለእግዚአብሔር በዐቢይ ቃል።
አኀዙ ኵሎሙ አርዳኢሁ ይትፈሥሑ ወይሰብሕዎ ለእግዚአብሔር 
በዐቢይ ቃል።
ወዐውየዉ በዐቢይ ቃል ወሰአሉ ወይቤሉ ይስቅልዎ።
ወሶቤሃ ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ።
ወውእቱ ቃል ኀበ እግዚአብሔር ውእቱ።
ወእግዚአብሔር ውእቱ ቃል።
ወውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሠወሮ እምኔነ።
ወአምነ ውእቱ ብእሲ በቃል ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ መንፈስ ውእቱ ወሕይወት ውእቱ።
ወዘንተ ብሂሎ ከልሐ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል ሰባሕኩከሂ።
አኮ በእንቲኣየ ዘመጽአ ዝ ቃል አላ በእንቲኣክሙ።
ሀሎ ዘይኴንኖ ቃል ዘአነ ነበብኩ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ አኮ እምኀቤየ ዘነበብኩ።
ወዝኒ ቃል ዘትሰምዑ ኢኮነ ቃለ ዚኣየ።
ወአንትሙሰ ወዳእክሙ ንጹሓን አንትሙ በእንተ ቃል ዘነገርኩክሙ።
ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ቃል ዘጽሑፍ ውስተ ኦሪቶሙ ዘይቤ።
ዳእሙ አዝዝ በቃልከ ወየሐዩ ወልድየ።
እስመ እምቃልከ ትጸድቅ ወእምቃልከ ትትኴነን።
እስመ እምቃልከ ትጸድቅ ወእምቃልከ ትትኴነን።
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8 ቃልከ

MK14:70
Luke07:7
Luke19:22
John17:17
John21:6

1 ቃልኪ MK07:29
1 ቃልክሙ John15:20
28 ቃልየ Matt07:24

Matt07:26
Matt24:35
MK08:38
MK13:31
Luke06:47
Luke06:49
Luke09:26
Luke21:32
John05:24

John05:47
John08:31
John08:37
John08:42
John08:43
John08:51
John08:52
John10:16
John10:27
John12:47
John12:48
John14:23
John14:23
John14:24
John15:7
John15:20
John15:20
John18:37

25 ቃሎ Matt12:19
Matt15:6
Matt26:75
MK02:2
MK04:33
MK09:9

አማን እምኔሆሙ አንተ ወገሊላዊ አንተ ወቃልከ ያዔውቀከ።
ወባሕቱ አዝዝ በቃልከ ወየሐዩ ቊልዔየ።
ወይቤሎ እግዚኡ በከመ ቃልከ እኴንነከ ገብር እኩይ ወሐካይ።
ቀድሶሙ በጽድቅከ እስመ ጽድቅ ውእቱ ቃልከ።
ወበቃልከሰ ናወርድ።
ወይቤላ በእንተ ዝ ቃልኪ ሑሪ።
ወሶበሰ ዐቀቡ ቃልየ ቃልክሙኒ እምዐቀቡ።
ኵሉኬ ዘይሰምዕ ዘንተ ቃልየ ወይገብሮ።
ወኵሉ ዘይሰምዕ ዘንተ ቃልየ ወኢይገብሮ።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ በዛቲ ትውልድ ዘማ ወኃጥእት።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ኵሉ ዘይመጽእ ኀቤየ ወይሰምዐኒ ቃልየ።
ወዘሰ ይሰምዐኒ ቃልየ ወኢይገብሮ።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።
ወእመሰ ዘጸሐፈ ሙሴ ኢተአምኑ እፎ ቃልየ ተአምኑ።
አንትሙሂ ለእመ ነበርክሙ በቃልየ አማን አርዳእየ አንትሙ።
ወባሕቱ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ እስመ ኢይነብር ቃልየ ኀቤክሙ።
ወቃልየኒ እምዐቀብክሙ።
እፎ እንከ ኢተአምኑ ቃልየ።
ዘዐቀበ ቃልየ ኢይጥዕሞ ለሞት ለዓለም።
ወአንተሰ ትብል ዘዐቀበ ቃልየ ኢይጥዕሞ ለሞት ለዓለም።
ወኪያሆንሂ ሀለወኒ አምጽኦን ወይሰምዐኒ ቃልየ።
አባግዕየሰ እሊኣየ ይሰምዓኒ ቃልየ።
ወዘኒ ሰምዐ ቃልየ ወኢዐቀቦ አኮ አነ ዘእኴንኖ።
ወዘሰ ክሕደኒ ወኢተወክፈ ቃልየ።
ዘያፈቅረኒ ይዕቀብ ቃልየ ወያፈቅሮ አቡየ።
ወእመ ቦ ዘዐቀበ ቃልየ አነ ወአቡየ ንመጽእ ኀቤሁ።
ወዘሰ ኢያፈቅረኒ ኢየዐቅብ ቃልየ።
ወእመሰ ነበርክሙ ብየ ወነበረ ቃልየ ኀቤክሙ።
ተዘከሩ ቃልየ ዘአነ እቤለክሙ።
ወሶበሰ ዐቀቡ ቃልየ ቃልክሙኒ እምዐቀቡ።
ወኵሉ ዘእምጽድቅ ውእቱ ይሰምዐኒ ቃልየ።
ኢይደምፅ ወኢይጸርሕ ወአልቦ ዘይሰምዕ ቃሎ።
ወሰዐርክሙ ቃሎ ለእግዚአብሔር በእንተ ሥርዐትክሙ።
ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወኮነ ይነግሮሙ ቃሎ ለእለ መጽኡ ኀቤሁ።
ወበዘከመ ዝ አምሳል ተናገሮሙ ቃሎ በአምጣነ ይክሉ ሰሚዐ።
ወዐቀቡ ቃሎ ወተኀሠሡ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
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25 ቃሎ

MK14:72
MK16:20
Luke02:50
Luke07:1
Luke20:16
Luke21:37
Luke22:61

Luke24:7
Luke24:8
John03:8
John05:25
John05:28

John05:37
John05:38
John07:28
John08:55
John10:3
John10:4
John10:5

3 ቃሎሙ MK14:56
Luke23:23
John17:20

1 ቃብራ Matt08:28
4 ቃና John02:1

John02:11
John04:46
John21:2

1 ቃይናን Luke03:37
1 ቃይንም Luke03:36
12 ቄሣር Matt22:17

Matt22:21
Matt22:21
Luke02:1
Luke03:1
Luke20:22
Luke20:24
Luke20:25
Luke20:25
Luke23:2
John19:12

ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎ።
እንዘ እግዚእ ይረድእ ወቃሎ ያጸንዕ በተኣምር ዘይተሉ።
ወእሙንቱሰ ኢለበዉ ቃሎ ዘይቤሎሙ።
ወፈጺሞ ነጊሮቶሙ ቃሎ ለሕዝብ ቦአ ቅፍርናሆም።
ወሰሚዖሙ ቃሎ ይቤሉ ሐሰ ኢይከውን ከመ ዝ።
ወኵሉ ሕዝብ ይገይሡ ኀቤሁ ውስተ ምኵራብ ያጽምእዎ ቃሎ።
ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ወነጸሮ ለጴጥሮስ ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ 
ለእግዚእነ ዘይቤሎ።
ተዘከራ ቃሎ ዘይቤለክን በገሊላ።
ወተዘከራ ቃሎ።
እስመ መንፈስ ኀበ ፈቀደ ይነፍኅ ወቃሎ ትሰምዕ።
ወይእዜ ውእቱ ከመ ምዉታን ይሰምዕዎ ቃሎ ለወልደ እግዚአብሔር።
እስመ ትመጽእ ሰዓት በዘይሰምዕዎ ቃሎ ኵሎሙ እለ ውስተ 
መቃብር።
ወእምአመ ኮንክሙ ቃሎ ኢሰማዕክሙ ወራእዮሂ ኢርኢክሙ።
ወቃሎሂ ኢዐቀብክሙ ወኢይነብር ኀቤክሙ።
ወአልዐለ ቃሎ እግዚእ ኢየሱስ በምኵራብ እንዘ ይሜህር ወይቤ።
ወአንሰ አአምሮሂ ወቃሎሂ አዐቅብ።
ወሎቱሰ ዐጻዊኒ ያርኅዎ ወአባግዕኒ ይሰምዓሁ ቃሎ።
ወይተልዋሁ አባግዒሁ እስመ የአምራ ቃሎ።
እስመ ኢየአምራ ቃሎ ለነኪር።
ወብዙኃን እለ አስተዋደይዎ ወኢኀበረ ቃሎሙ።
ወኀየለ ቃሎሙ ወቃለ ሊቃነ ካህናት።
አላ በእንተሂ እለ የአምኑ ብየ በቃሎሙ።
ተቀበልዎ ክልኤቱ እለ አጋንንት ወፂኦሙ እመቃብራት።
ወአመ ሣልስት ዕለት ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ።
ወዝንቱ ቀዳሜ ተኣምር ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቃና ዘገሊላ።
ወሖረ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ቃና ዘገሊላ።
ወናትናኤል ዘቃና ዘገሊላ ወደቂቀ ዘብዴዎስ።
ወልደ መላልኤል ወልደ ቃይናን።
ወልደ ቃይንም ወልደ አርፋክስድ ወልደ ሴም።
ይከውንሁ ነሀብ ጸባሕተ ዲናር ለቄሣር ወሚመ ኢይከውንሁ።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር።
ወኮነ በውእቱ መዋዕል ወፅአ ትእዛዝ እምኀበ አውግስጦስ ቄሣር።
ወአመ ዐሠርቱ ወኀምስቱ ዓመተ መንግሥቱ ለጢባርዮስ ቄሣር።
ይከውነነሁ ነሀብ ጸባሕተ ለቄሣር ወሚመ አልቦኑ።
ዘመኑ መልክዑ ወመጽሐፉ ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ዘቄሣር።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር።
ወይከልኦሙ ኢየሀቡ ጸባሕተ ለቄሣር።
እመ አሕየውኮ ለዝንቱ ኢኮንከ ዐርኮ ለቄሣር።
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12 ቄሣር

John19:15
1 ቄሬኔዎስ Luke02:2
1 ቄድሮስ John18:1

1 ቅልንብቲራ John05:2
3 ቅሩበ John03:23 ወሀሎ ዮሐንስኒ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በማዕዶተ ኢየሩሳሌም።

John04:4
John06:23 ወመጽአ ካልኣትኒ አሕማር አምጥብርያዶስ ቅሩበ ብሔር።

3 ቅሩብ Luke19:11
John19:20
John19:42

1 ቅርብት John11:18

1 ቅርፀታ Matt05:18
1 ቅብሩ Matt08:22
1 ቅብሮ Matt08:21
1 ቅብኡ Matt06:17
1 ቅብው Luke14:2
6 ቅብዐ Matt25:3

Matt25:4
Matt25:8
MK06:13
Luke10:34
Luke16:5

1 ቅብዕክን Matt25:8
1 ቅትል Matt12:14
1 ቅኑተ Luke12:35
2 ቅናቱ Matt03:4

MK01:6
1 ቅናቶሙ MK06:8
1 ቅናውቲ Matt10:9
1 ቅንት Luke17:8
1 ቅንአተ John02:17

2 ቅንአቶሙ Matt27:18
MK15:10

1 ቅንዋቲሁ John20:25
1 ቅንጽ Matt04:6
1 ቅደመ Matt14:8
3 ቅዱሰ Luke01:72

Luke02:23
John20:22

ወአውሥኡ ሊቃነ ካህናት ወይቤሉ አልብነ ንጉሥ ዘእንበለ ቄሣር።
ወውእቱ ጻሕፍ ቀዳሚ አመ ቄሬኔዎስ መስፍን ለሶርያ።
ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ማዕዶተ 
ቄድሮስ ፈለገ አርዝ።
ወቦ ውስተ ኢየሩሳሌም ምጥማቃት ዘጵሩጳጥቄ ቅልንብቲራ።

ቅሩበ ዐጸደ ወይን ዘወሀቦ ያዕቆብ ለዮሴፍ ወልዱ።

እስመ ቅሩብ ውእቱ ለኢየሩሳሌም።
እስመ ቅሩብ ውእቱ መካን ለሀገር ኀበ ሰቀልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቅሩብ ውእቱ መቃብር ኀበ ሰቀልዎ።
ወቢታንያሰ ቅርብት ይእቲ ለኢየሩሳሌም መጠነ ዐሠርቱ ወኀምስቱ 
ምዕራፍ።
የውጣ እንተ አሐቲ ሕርመታ ወአሐቲ ቅርፀታ።
ወኅድጎሙ ለምዉታን ይቅብሩ ምዉታኒሆሙ።
እግዚኦ አብሐኒ ቅድመ እሑር ወእቅብሮ ለአቡየ።
ወአንትሙሰ ሶበ ትጸውሙ ቅብኡ ርእሰክሙ ወኅፅቡ ገጸክሙ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ቅብው ቅድሜሁ።
ወአብዳትሰ ነሢኦን መኃትዊሆን ኢነሥኣ ቅብዐ ምስሌሆን።
ወጠባባትሰ ነሥኣ ቅብዐ በገማዕዊሆን ምስለ መኃትዊሆን።
ሀባነ ቅብዐ እምቅብዕክን እስመ መኃትዊነ ጠፍአነ።
ወይቀብጽዎሙ ቅብዐ ለብዙኃን ድዉያን ወየሐይዉ።
ወቀርበ ኀቤሁ ወሦጠ ወይነ ወቅብዐ ውስተ ቊሰሊሁ።
ወይቤሎ ምእተ በመስፈርተ ባዶስ ቅብዐ።
ሀባነ ቅብዐ እምቅብዕክን እስመ መኃትዊነ ጠፍአነ።
ወወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ በእንቲኣሁ ከመ ይቅትልዎ።
ወይኩን ቅኑተ ሐቌክሙ ወኀትወ መኃትዊክሙ።
ወቅናቱ ዘአዲም ውስተ ሐቌሁ።
ወቅናቱ ዘአዲም ውስተ ሐቌሁ።
ወኢ ኅብስተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ ጸሪቀ ውስተ ቅናቶሙ።
ወኢ ጸሪቀ ውስተ ቅናውቲክሙ።
ወቅንት ወመጥወኒ እስከ እበልዕ ወእሰቲ።
ወተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ ጽሑፍ ውእቱ ዘይብል ቅንአተ ቤትከ 
በልዐኒ።
እስመ የአምር ከመ በቅንአቶሙ አግብእዎ።
እስመ የአምሮሙ ከመ በቅንአቶሙ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት።
ወእመ ኢወደይኩ አጽባዕትየ ውስተ ቅንዋቲሁ።
ቅንጽ እም ዝየ ወተወረው ታሕተ።
ወይእቲሰ አቅደመት አእምሮ በኀበ እማ ወትቤሎ።
ከመ ይግበር ሣህሎ ምስለ አበዊነ ወከመ ይዘከር ኪዳኖ ቅዱሰ።
ቅዱሰ ይሰመይ ለእግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ንሥኡ መንፈሰ ቅዱሰ።
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2 ቅዱሱ MK01:24
Luke04:34

1 ቅዱሳነ John17:19
4 ቅዱሳን Matt25:31

MK08:38
Luke01:70
Luke09:26

44 ቅዱስ Matt01:18
Matt01:20
Matt03:11
Matt12:31
Matt12:32
Matt22:44
Matt24:15
Matt28:19
MK01:8
MK01:10
MK03:29
MK06:20
MK12:37
MK13:11
MK13:14
MK16:8
Luke01:15
Luke01:17
Luke01:35
Luke01:35
Luke01:42
Luke01:49
Luke01:67
Luke01:80
Luke02:25
Luke02:26
Luke02:40
Luke03:16
Luke03:22
Luke04:1
Luke04:14
Luke10:21
Luke11:13
Luke12:10

መጻእክኑ ታጥፍአነ ነአምረከ ከመ አንተ ቅዱሱ ለእግዚአብሔር።
መጻእከኑ ታጥፍአነ አአምረከ መኑ አንተ ቅዱሱ ለእግዚአብሔር።
ከመ ይኩኑ እሙንቱኒ ቅዱሳነ በጽድቅ።
ወኵሎሙ መላእክቲሁ ቅዱሳን ምስሌሁ።
አመ ይመጽእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ መላእክቲሁ ቅዱሳን።
በከመ ነበበ በአፈ ነቢያቲሁ ቅዱሳን እለ እምዓለም።
ወበስብሐተ አቡሁ ወዘቅዱሳን መላእክቲሁ።
ወእንበለ ይትቃረቡ ተረክበት ፅንስተ እመንፈስ ቅዱስ።
እስመ ዘይትወለድ እምኔሃ እመንፈስ ቅዱስ ውእቱ።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወዘሰ ፀረፈ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
እፎ እንከ ለሊሁ ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ ይቤ።
ወይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ዘያነብብ ለይለቡ።
ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ።
ወውእቱሰ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ።
ወወረደ መንፈስ ቅዱስ ከመ ርግብ ወነበረ ዲቤሁ።
ወዘሰ ፀረፈ ዲበ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ ለዓለም።
እስመ የአምር ከመ ብእሲ ጻድቅ ወቅዱስ ውእቱ።
ወለሊሁሰ ዳዊት ይቤ በመንፈስ ቅዱስ።
ዘእንበለ መንፈስ ቅዱስ።
ዘይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ኀበ ኢይከውን ዘያነብብ ለይለቡ።
ለኵሉ ፍጥረት በወንጌል ቅዱስ ለሕይወት ዘለዓለም።
ወይመልእ ላዕሌሁ መንፈስ ቅዱስ እምከርሠ እሙ።
ወውእቱ የሐውር ቅድሜሁ በመንፈስ ቅዱስ ወበኀይለ ኤልያስ።
መንፈሰ እግዚአብሔር ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ።
ወዘኒ ይትወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ።
ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ኤልሳቤጥ።
እስመ ገብረ ሊተ ኀይለ ዐቢያተ ወቅዱስ ስሙ።
ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ዘካርያስ አቡሁ ወተነበየ ወይቤ።
ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በኀይለ መንፈስ ቅዱስ።
ወመንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ።
ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት።
ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በመንፈስ ቅዱስ ወምሉእ ጥበበ።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ።
ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ እግዚእ ኢየሱስ።
ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ በኀይለ መንፈስ ቅዱስ።
ወበይእቲ ሰዓት ተፈሥሐ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ቅዱስ።
ይሁብ ሠናየ ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ለእለ ይስእልዎ።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
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44 ቅዱስ

Luke12:12
John01:27
John01:32

John01:33
John01:33
John03:5

John03:8
John07:39
John07:39
John17:11

1 ቅድሑ John02:8

69 ቅድመ Matt05:16
Matt05:24
Matt05:24
Matt07:5
Matt07:6
Matt08:21
Matt10:32
Matt10:32
Matt10:33
Matt10:33
Matt11:10
Matt13:30
Matt13:40
Matt17:10
Matt20:8
Matt23:14
Matt23:26
Matt24:38
Matt25:34
Matt26:70
Matt27:61
MK01:2
MK02:12
MK07:27
MK09:11
MK10:31
MK16:9 አስተርአያ ቅድመ ለማርያም መግደላዊት።
Luke01:6

እስመ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ዘይነብብ በላዕሌክሙ ሶቤሃ።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወነገረ ስምዖ ዮሐንስ ወይቤ ርኢኩ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ይወርድ 
እምሰማይ።
ውእቱ ይቤለኒ ዲበ ዘርኢከ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ።
ወይነብር ዲቤሁ ውእቱኬ ዘያጠምቅ በመንፈስ ቅዱስ።
ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢይክል በዊአ ውስተ 
መንግሥተ እግዚአብሔር።
ከማሁኬ ውእቱ ኵሉ ዘይትወለድ እመንፈስ ቅዱስ።
ወዘንተ ይቤ በእንተ መንፈስ ቅዱስ ዘሀለዎሙ።
እስመ ዓዲ ኢመጽአ መንፈስ ቅዱስ።
ኦ አባ ቅዱስ ዕቀቦሙ በስምከ ለእለ ወሀብከኒ።
ወይቤሎሙ ቅድሑኬ ይእዜ ወሰዱ ወሀብዎ ለሊቀ ምርፋቅ ወወሰዱ 
ወወሀብዎ።
ከማሁኬ ይብራህ ብርሃንክሙ በቅድመ ሰብእ።
ኅድግ ህየ መባአከ ቅድመ ምሥዋዕ።
ወሑር ቅድመ ተኳነን ምስለ እኁከ።
ኦ መደልው አውፅእ ቅድመ ሠርዌ እምውስተ ዐይንከ።
ኢተሀቡ ቅድሳተ ለከለባት ወኢትደዩ ባሕርየክሙ ቅድመ አሕርው።
እግዚኦ አብሐኒ ቅድመ እሑር ወእቅብሮ ለአቡየ።
ኵሉ ዘየአምን ብየ በቅድመ ሰብእ።
አነኒ አአምኖ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
ወለዘሰ ክሕደኒ በቅድመ ሰብእ።
አነኒ እክሕዶ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ።
እርዩ ቅድመ ክርዳደ ወእስርዎ በበ ከላስስቲሁ።
ከመኬ የአርይዎ ለክርዳድ ቅድመ ወበእሳት ያውዕይዎ።
እፎ ይብሉ ጸሐፍት ኤልያስ ሀለዎ ይምጻእ ቅድመ።
ወአኀዝ ቅድመ እምደኀርት እስከ ቀደምት።
እስመ ተዐጽዉ መንግሥተ ሰማያት ቅድመ ገጹ ለሰብእ።
ኦ ፈሪሳዊ ዕዉር ቅድመ ኅፅቦ ለጽዋዕ ወለፃሕል።
እስመ በከመ ኮነ በመዋዕለ ኖኅ እምቅድመ ማየ አይኅ።
ዘድልው ለክሙ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
ወክሕደ በቅድመ ኵሉ እንዘ ይብል ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
ይነብራ ቅድመ መቃብር።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ ዘይጸይሕ ፍኖተከ።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ወወፅአ በቅድመ ኵሉ ሰብእ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጊ ቅድመ ምዕረ ይጽገቡ ውሉድ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኤልያስ ይመጽእ ቅድመ ወያስተራትዕ ኵሎ።
ወደኀርትኒ ይከውኑ ቅድመ።

ወክልኤሆሙ ጻድቃን እሙንቱ በቅድመ እግዚአብሔር።
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69 ቅድመ

Luke01:8
Luke01:13
Luke01:15
Luke01:19
Luke01:76
Luke02:21

Luke02:22
Luke02:31
Luke06:42
Luke07:27
Luke08:47
Luke09:52
Luke09:59
Luke10:1
Luke10:5
Luke11:54
Luke12:6
Luke12:8
Luke12:8
Luke12:9
Luke12:9
Luke14:10
Luke15:10
Luke17:25
Luke19:28
Luke20:26
Luke21:9

Luke21:12
Luke24:19

Luke24:19

John01:49
John07:51
John08:3
John08:58
John11:55
John12:1
John13:1
John17:5

በዕብሬቱ ቅድመ እግዚአብሔር።
እስመ ናሁ ተሰምዐ ጸሎትከ ቅድመ እግዚአብሔር።
እስመ ዐቢየ ይከውን ውእቱ በቅድመ እግዚአብሔር።
ዘእቀውም ቅድመ እግዚአብሔር ዘተፈኖኩ ኀቤከ።
እስመ ተሐውር ቅድመ እግዚአብሔር ከመ ትጺሕ ፍኖቶ።
ወሰመይዎ ስሞ ኢየሱስ በከመ ሰመዮ መልአከ እምቅድመ ትፅንሶ 
በከርሣ።
ወሰድዎ ኢየሩሳሌም ያቅምዎ ቅድመ እግዚአብሔር።
ዘአስተዳሎከ ቅድመ ኵሉ ሕዝብከ።
ኦ መደልው አውፅእ ቅድመ ሠርዌ እምዐይንከ።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ።
ወነገረት በቅድመ ኵሉ ሕዝብ ዘከመ ሐይወት ሶቤሃ።
ወፈነወ ሐዋርያተ ቅድመ ገጹ።
ወባሕቱ አብሐኒ እሑር ቅድመ እቅብሮ ለአቡየ።
ወፈነዎሙ በበ ክልኤቱ ቅድመ ገጹ።
ወኀበ ቦእክሙ ቤት ቅድመ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ዘንተ በቅድመ ኵሉ ሕዝብ።
ወኢ አሐቲ እምኔሆን ኢትትረሳዕ በቅድመ እግዚአብሔር።
እብለክሙ ኵሉ ዘየአምን ብየ በቅድመ ዕጓለ እመሕያው።
አአምኖ አነሂ በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር።
ወዘሰ ክሕደኒ በቅድመ ዕጓለ እመሕያው።
እክሕዶ አነሂ በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር።
በቅድመ ኵሎሙ እለ ይረፍቁ ወይመስሑ ምስሌከ።
በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር በእንተ አሐዱ ኃጥእ ዘይኔስሕ።
ወባሕቱ እምቅድመ ዝንቱ ኵሉ።
ወዘንተ ብሂሎ አመልአ ቅድመ ወዐርገ ኢየሩሳሌም።
ወስእንዎ አስሕቶቶ በቃሉ በቅድመ ኵሉ ሕዝብ።
ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወሀከከ ኢትደንግፁ እስመ ይከውን ቅድመ 
ከመ ዝ።
ወእምቅድመ ዝንቱ ኵሉ ይእኅዙክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ።
ዘኮነ ከሃሌ በቃሉ ወበምግባሩ በቅድመ እግዚአብሔር ወበቅድመ 
ሰብእ።
ዘኮነ ከሃሌ በቃሉ ወበምግባሩ በቅድመ እግዚአብሔር ወበቅድመ 
ሰብእ።
እምቅድመ ይጸውዕከ ፊልጶስ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ።
ኦሪትክሙኑ ትኴንኖ ለሰብእ ዘእንበለ ይሕትትዎ ቅድመ።
ወአብእዋ ውስጠ ወአቀምዋ ቅድመ እግዚእ ኢየሱስ።
እምቅድመ ይትወለድ አብርሃም ሀሎኩ አነ።
እምቅድመ በዓለ ፋሲካ ያንጽሑ ርእሶሙ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ እምቅድመ ሰዱስ መዋዕል ዘፋሲካ።
ወእምቅድመ በዓለ ፋሲካ ሶበ ኮነ።
ዘሀሎ ምስሌከ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
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69 ቅድመ

John17:24
John18:28
John20:30

1 ቅድሙ Luke12:1
2 ቅድሜ Matt11:10

Matt11:26
10 ቅድሜሁ Matt25:32

Matt27:11
Matt27:29
Luke01:17
Luke01:75
Luke05:19
Luke14:2
Luke19:4
Luke21:35

John03:28
7 ቅድሜሆሙ Matt14:24

Matt17:2
Matt27:24
MK09:2
Luke05:25
Luke24:11

John12:37
1 ቅድሜሆን John10:4
5 ቅድሜከ Luke07:27

Luke10:21
Luke13:26
Luke15:18
Luke15:21

7 ቅድሜክሙ Matt05:12
Matt06:2
Matt21:2
MK11:2
MK14:13
Luke19:30
Luke23:14

7 ቅድሜየ Luke04:7
Luke19:27
John01:15

እስመ አፍቀርከኒ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
ከመ ኢይርኰሱ እምቅድመ ይብልዑ ፍሥሐ።
ወብዙኃተ ካልኣተ ተኣምራተ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቅድመ 
አርዳኢሁ።
ወአኀዘ ይበሎሙ ለአርዳኢሁ ቅድሙ ወተዐቀቡ።
ዘይጸይሕ ፍኖተከ በቅድሜከ።
እወ አባ እስመ ከማሁ ኮነ ሥምረትከ በቅድሜከ።
ወይትጋብኡ ኵሎሙ አሕዛብ ቅድሜሁ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ቅድሜሁ ለመልአከ አሕዛብ።
ወአስተአኀዝዎ ኅለተ በየማኑ ወአስተብረኩ ቅድሜሁ።
ወውእቱ የሐውር ቅድሜሁ በመንፈስ ቅዱስ ወበኀይለ ኤልያስ።
ያድኅነነ ናምልኮ በጽድቅ ወበርትዕ በቅድሜሁ ወበኵሉ መዋዕሊነ።
ወአውረድዎ ምስለ ዐራቱ ውስተ ቤት ቅድሜሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ቅብው ቅድሜሁ።
ወሮጸ ቅድሜሁ ወዐርገ ዲበ ሰግላ ከመ ይርአዮ።
እምነ ዝንቱ ኵሉ ዘይመጽእ ወትቁሙ ቅድሜሁ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ዳእሙ ተፈነውኩ ቅድሜሁ እስብክ።
እስመ እምቅድሜሆሙ ውእቱ ነፋስ።
ወተወለጠ አርአያሁ በቅድሜሆሙ ወአብርሀ ገጹ ከመ ፀሓይ።
ነሥአ ማየ ወተኀፅበ እዴሁ በቅድሜሆሙ ለሕዝብ።
ወተወለጠ በቅድሜሆሙ።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ዘዲቤሁ ይሰክብ በቅድሜሆሙ።
ወኮነ ዝንቱ ነገር በቅድሜሆሙ ከመ ዝንጋዔ ወኢአምንዎን 
ወአክሐድዎን።
ወእንዘ መጠነ ዝ ተኣምረ ይገብር በቅድሜሆሙ ኢአምኑ ቦቱ።
ወሶበ አውፅኦን ወአውፈሮን ለኵሎን የሐውር ቅድሜሆን።
ዘይጸይሕ ፍኖተከ በቅድሜከ።
እወ አባ እስመ ከማሁ ኮነ ሥምረትከ በቅድሜከ።
በላዕነሂ ወሰተይነሂ በቅድሜከ ወመሀርከ በመራሕብቲነ።
አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
ወይቤሎ ወልዱ አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
እስመ ከማሁ ሰደድዎሙ ለነቢያት እለ እምቅድሜክሙ።
ሶበሰኬ ትገብሩ ምጽዋተክሙ ኢትንፍኁ ቀርነ ቅድሜክሙ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ውስተ ሀገር እንተ ቅድሜክሙ።
ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ ወትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ።
ወናሁ አነ ሐተትክዎ በቅድሜክሙ።
ወእምከመሰ ሰገድከ ሊተ አንተ ቅድሜየ ለከ ይኩንከ ኵሉ።
አምጽእዎሙ ዝየ ወርግዝዎሙ በቅድሜየ።
ብእሲ ዘሀሎ እምቅድሜየ እስመ ውእቱ ቀደመኒ።
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7 ቅድሜየ

John01:27
John01:30
John01:30
John10:8

1 ቅድም Luke23:12

1 ቅድሳተ Matt07:6
2 ቅድስት Matt04:5

Matt27:53
1 ቅድው MK14:3
1 ቅጥቁጠ Matt12:20
16 ቅፍርናሆም Matt04:13

Matt08:5
Matt11:23
Matt17:24
MK01:21
MK02:1
MK09:33
Luke04:23
Luke04:31
Luke07:1
Luke10:15
John02:12

John04:47
John06:17
John06:24

John06:59
19 ቆመ Matt02:9

Matt09:20
Matt20:32
Matt27:11
MK10:49
Luke02:9
Luke04:39
Luke06:8
Luke06:17
Luke08:44
Luke18:11
Luke18:13
Luke18:40

ዘይመጽእ እምድኅሬየ ውእቱ ዘሀሎ እምቅድሜየ።
ብእሲ ዘሀሎ እምቅድሜየ እስመ እምቅድሜየ ውእቱ ኮነ።
ብእሲ ዘሀሎ እምቅድሜየ እስመ እምቅድሜየ ውእቱ ኮነ።
ኵሎሙ እለ መጽኡ እምቅድሜየ ሰረቅት ወጕሕልያ እሙንቱ።
ወይእተ አሚረ ተኳነኑ ሄሮድስ ወጲላጦስ እስመ ጋእዘ ቦሙ 
እምቅድም።
ኢተሀቡ ቅድሳተ ለከለባት ወኢትደዩ ባሕርየክሙ ቅድመ አሕርው።
ወወሰዶ ውስተ ቅድስት ሀገር።
ወወፅኡ እመቃብሪሆሙ ወቦኡ ውስተ ሀገር ቅድስት።
ዘናርዱ ቅድው ዘዕጹብ ሤጡ።
ብርዐ ቅጥቁጠ ኢይሰብር ወሱዐኒ ዘይጠይስ ኢያጠፍእ።
ወኀደጋ ለናዝሬት ወመጺኦ ኀደረ ቅፍርናሆም።
ወበዊኦ ቅፍርናሆም መጽአ ኀቤሁ መስፍነ ምእት።
ወአንቲኒ ቅፍርናሆም ለእመ እስከ ሰማይ ትትሌዐሊ።
ወበጺሖሙ ቅፍርናሆም መጽኡ እለ ጸባሕተ ዲናር።
ወሖሩ ቅፍርናሆም።
ወቦአ ካዕበ ሀገረ ቅፍርናሆም ወጐንድዮ ሕቀ።
ወበጺሖ ቅፍርናሆም ወበዊኦ ቤተ ይቤሎሙ።
ኵሎ ዘሰማዕነ ዘገበርከ በቅፍርናሆም ግበር በዝየኒ በሀገርከ።
ወወረደ ቅፍርናሆም ሀገረ ገሊላ ወመሀሮሙ በሰንበት።
ወፈጺሞ ነጊሮቶሙ ቃሎ ለሕዝብ ቦአ ቅፍርናሆም።
ወአንቲኒ ቅፍርናሆም እመ እስከ ሰማይ ትትሌዐሊ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ኅዱር ቅፍርናሆም ውእቱ ወእሙ ወአኀዊሁ 
ወአርዳኢሁ።
ወይደዊ ወልዱ በቅፍርናሆም።
ወዐርጉ ሐመረ ወሖሩ ማዕዶተ ባሕር ኀበ ቅፍርናሆም።
ዐርጉ ውስተ ውእቶን አሕማር ወበጽሑ ቅፍርናሆም ይኅሥሥዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወከመ ዝ ይቤሎሙ በምኵራብ ዘቅፍርናሆም እንዘ ይሜህሮሙ።
ወቆመ መልዕልተ በአት ኀበ ሀሎ ሕፃን።
መጽአት ወቆመት እንተ ድኅሬሁ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወጸውዖሙ ወይቤሎሙ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ቅድሜሁ ለመልአከ አሕዛብ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወአዘዘ ይጸውዕዎ ለውእቱ ዕዉር።
ወናሁ ቆመ መልአከ እግዚአብሔር ኀቤሆሙ።
ወቆመ ኀቤሃ ወገሠጾ ለፈፀንታ።
ተንሥእ ወቁም ማእከለ ወተንሥአ ወቆመ።
ወወረደ ምስሌሆሙ ወቆመ በገዳም።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ ወቆመ ሶቤሃ ውሕዘተ ደማ።
ወቆመ ፈሪሳዊ ወጸለየ ወይቤ አአኵተከ እግዚኦ።
ወመጸብሓዊሰ ቆመ እምርሑቅ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወአዘዘ ያምጽእዎ ኀቤሁ።
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19 ቆመ

Luke19:8
Luke24:4

John07:37
John18:16
John20:19
John20:26

4 ቆመት Luke07:38
Luke08:44
Luke10:40
John20:11 ወማርያምሰ ቆመት ኀበ መቃብር አፍኣ ወትበኪ።

9 ቆሙ Matt06:27
MK03:31
Luke07:14
Luke12:25
Luke13:17
Luke17:12
Luke19:3
Luke20:1
John08:7

1 ቆምክሙ Matt20:6
1 ቆሮስ Luke16:7
1 ቆሳም Luke03:28
1 ቆቀው Matt11:17
1 ቆቅዉ Matt09:23
1 ቆንደራጢስ MK12:43
2 ቈሪር Matt10:42

MK09:41
1 ቈሳቊሳተ MK07:4
1 ቈሳቊሳት MK07:8
2 ቈናጽል Matt08:20

Luke09:58
3 ቈጽለ MK11:8

MK11:12
John19:29

1 ቈጽሉ Matt24:32
1 ቈጽላ MK13:28
2 ቈጽል Matt21:19

MK11:13
1 ቊልዔ Matt08:13
2 ቊልዔሁ Luke01:54

ወቆመ ዘኬዎስ ወይቤሎ ለእግዚእነ።
አስተርአይዎን ክልኤቱ ዕደው ወቆመ ኀቤሆን ወይበርቅ አልባሲሆሙ።

ቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወከልሐ ወይቤ።
ወጴጥሮስሰ ቆመ አፍኣ ኀበ ኆኅት።
መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወቆመ ማእከሎሙ።
መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወቆመ ማእከሎሙ።
ወቆመት ድኅሬሁ ኀበ እገሪሁ።
ወቀርበት ወቆመት እንተ ድኅሬሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቆመት ወትቤሎ እግዚእየ ኢያጽሕቀከኑ ግብርየ።

መኑ እምኔክሙ በተክዞ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
ወመጽኡ እሙ ወአኀዊሁ ወቆሙ አፍኣ።
ወቀርበ ወአኀዘ ነፍቆ ወቆሙ እለ ይጸውርዎ።
መኑ እምኔክሙ ኀልዮ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
ወዘንተ ብሂሎ ተኀፍሩ ኵሎሙ እለ ቆሙ ላዕሌሁ።
ተቀበልዎ ዐሠርቱ ዕደው እለ ለምጽ ወቆሙ እምርሑቅ።
ወኢያበውሖ ሰብእ እስመ ኀጺር ውእቱ በቆሙ።
ቆሙ ላዕሌሁ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወሶበ ቆሙ ብዙኀ ወአጐንደዩ ተስእሎቶ።
ወይቤሎሙ ለምንት ቆምክሙ ዝየ ኵሎ ዕለተ ፅሩዓኒክሙ።
ወይቤሎ ምእት በመስፈርተ ቆሮስ ሥርናየ።
ወልደ ቆሳም ወልደ ኤልሞዳም ወልደ ኤር።
አስቆቀውነሂ ለክሙ ወኢበከይክሙ።
ርእየ መብክያነ ወሰብእ እንዘ ይትሀወኩ ወያስቆቅዉ።
ወአብአት ክልኤ ጸራይቀ ዘይብልዎ ቆንደራጢስ።
ወዘአስተየ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን ጽዋዐ ማይ ቈሪር።
ወዘአስተየክሙ ጽዋዐ ማይ ቈሪር በስምየ።
ወያጠምቁ ጽዋዓተኒ ወቈሳቊሳተኒ ወጻሕራተኒ ወዐራታተ።
ጥምቀታተ ቈሳቊሳት ወጻሕራት ወጽዋዓት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለቈናጽልኒ ግበብ ቦሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለቈናጽልኒ ግበብ ቦሙ።
ወብዙኃን እለ ነጸፉ ቈጽለ መቲሮሙ እምዕፀው።
ወባቲ ቈጽለ ወሖረ ይርአይ እመ ቦ ዘይረክብ ፍሬ በውስቴታ።
ወአሰሩ በቈጽለ ሁስጱ ዲበ ሕለት ወአስተርከቡ ውስተ አፉሁ 
ወዐጸሩ።
እምከመ ለምለመ አዕፁቂሁ ወሠረጸ ቈጽሉ።
ወሠረጸ ቈጽላ ይትዐወቅ ከመ አልጸቀ ማእረር።
ወአልቦ ዘረከበ ውስቴታ ዘእንበለ ቈጽል ባሕቲቱ።
ወበጺሖ ኀቤሃ አልቦ ዘረከበ ዘእንበለ ቈጽል ባሕቲቱ።
ወገቢኦ መስፍን ውስተ ቤቱ ረከቦ ለቊልዔሁ ሐይዎ።
ወተወክፎ ለእስራኤል ቊልዔሁ ወተዘከረ ሣህሎ።
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2 ቊልዔሁ
Luke07:3

3 ቊልዔየ Matt08:6
Matt12:18
Luke07:7

1 ቊራ John18:18
1 ቊርባ Matt12:4
3 ቊርባን Matt15:5

MK07:11
Luke06:4

2 ቊሰሊሁ Luke10:34
Luke16:21

1 ቊሱላን Luke04:19
1 ቊስል Luke16:20
2 ቊናማተ Luke10:4

Luke12:33
2 ቊናማት Luke22:35

Luke22:36

3 ቊንቊኔ Matt06:19
Matt06:20
Luke12:33

1 ቊንጽል Luke13:32
1 ቊየጺሆሙ John19:31
2 ቊይጾ John19:32

John19:33
1 ቋዓት Luke12:24

1469 በ Matt01:20
Matt01:22

Matt01:23
Matt01:24

Matt02:1

Matt02:1

Matt02:2
Matt02:4
Matt02:5
Matt02:5

ከመ ይምጻእ ወያሕዩ ሎቱ ቊልዔሁ።
ወይቤሎ እግዚኦ ብቊዐኒ ቊልዔየ ድዉይ።
ናሁ ቊልዔየ ዘኀረይኩ ፍቁርየ ዘሠምረቶ ነፍስየ።
ወባሕቱ አዝዝ በቃልከ ወየሐዩ ቊልዔየ።
ወይስኅኑ እስመ ብዙኅ ቊራ ለይእቲ ሌሊት።
ዘከመ ቦአ ቤቶ ለእግዚአብሔር ወበልዐ ኀባውዘ ቊርባን።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ ወለእሙ ሀብተ ቊርባን ዘረባሕከ 
እምኔየ።
ቊርባን ዘረባሕከ እምኔየ ብሂል።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር ወነሥአ ኅብስተ ቊርባን ዘይሠርዑ።
ወቀርበ ኀቤሁ ወሦጠ ወይነ ወቅብዐ ውስተ ቊሰሊሁ።
ወከለባትሂ ይመጽኡ ወይልሕሱ ቊሰሊሁ።
ወእፍትሖሙ ለሙቁሓን ወእፈውሶሙ ለቊሱላን።
ግዱፍ ውስተ ዴዴሁ ለባዕል እንዘ ይደዊ በሕማመ ቊስል።
ወኢትጹሩ ቊናማተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ አሳእነ ወኢ ምንተኒ።
ግበሩ ለክሙ ቊናማተ ዘኢይበሊ ወመዛግብተ በሰማያት ዘኢየኀልቅ።
ወይቤሎሙ አመ ፈነውኩክሙ ዘእንበለ ቊናማት ወጽፍነት ወአሣእን።

ወይቤሎሙ ይእዜሰኬ ዘቦ ቊናማት ይንሣእ ሎቱ ወከማሁ ዘሂ 
ጽፍነት።
ወኀበ ፃፄ ወቊንቊኔ ያማስኖ።
ወኀበ ኢያማስኖ ፃፄ ወቊንቊኔ።
ኀበ ኢይረክቦ ሰራቂ ወኢያማስኖ ፃፄ ወቊንቊኔ።
ወይቤሎሙ ሑሩ በልዋ ለዛቲ ቊንጽል።
ወሰአልዎ ለጲላጦስ ከመ ይስብሩ ቊየጺሆሙ ወያውርድዎሙ።
ወሖሩ ሐራ ወሰበሩ ቊይጾ ለቀዳማዊ ወለካልኡኒ እለ ተሰቅሉ 
ምስሌሁ።
ወኢሰበሩ ቊይጾ።
ርእዩ ዕጕለ ቋዓት ዘኢይዘርዑ ወኢየአርሩ።
ወእንዘ ዘንተ ይኄሊ ናሁ አስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር በሕልም።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብሀለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ 
እንዘ ይብል።
ወይሰመይ ስሙ አማኑኤል ዘበትርጓሜሁ እግዚአብሔር ምስሌነ።
ወተንሢኦ ዮሴፍ እምንዋሙ ገብረ በከመ አዘዞ መልአከ እግዚአብሔር።

ወተወሊዶ እግዚእ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ በመዋዕለ ሄሮድስ 
ንጉሥ።
ወተወሊዶ እግዚእ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ በመዋዕለ ሄሮድስ 
ንጉሥ።
እስመ ርኢነ ኮከበ ዚኣሁ በምሥራቅ ወመጻእነ ከመ ንስግድ ሎቱ።
ተስእሎሙ በአይቴ ይትወለድ ክርስቶስ።
ወይቤልዎ በቤተልሔም ዘይሁዳ እስመ ከማሁ ጽሑፍ በነቢይ።
ወይቤልዎ በቤተልሔም ዘይሁዳ እስመ ከማሁ ጽሑፍ በነቢይ።
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Matt02:7
Matt02:9

Matt02:12
Matt02:13

Matt02:14
Matt02:15
Matt02:16
Matt02:17
Matt02:18
Matt02:19

Matt02:19

Matt02:22
Matt02:23
Matt03:1

Matt03:1

Matt03:3
Matt03:3
Matt03:6

Matt03:9
Matt03:11
Matt03:11
Matt03:11
Matt03:12 ወኀሠሮሰ ያውዒ በእሳት ዘኢይጠፍእ።
Matt03:16
Matt04:4
Matt04:4
Matt04:6
Matt04:6
Matt04:6
Matt04:14
Matt04:20
Matt04:22
Matt04:23
Matt05:3
Matt05:12
Matt05:13

ወተጠየቀ እምኔሆሙ መዋዕሊሁ በዘአስተርአዮሙ ኮከብ።
ወናሁ ኮከብ ዘርእዩ በምሥራቅ ይመርሖሙ እስከ ሶበ አብጽሖሙ 
ቤተልሔም።
ወነገሮሙ በሕልም ከመ ኢይግብኡ ኀበ ሄሮድስ።
ወእምድኅረ ኀለፉ እሉ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ በሕልም 
ለዮሴፍ።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ በሌሊት ወሖረ ብሔረ ግብጽ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ።
በከመ ሐሳበ መዋዕል ዘተጠየቀ እምኀበ ሰብአ ሰገል።
አሜሃ ተፈጸመ ዘተብህለ በኤርምያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ቃል በራማ ተሰምዐ ብካይ ወገዓር ወሰቆቃው ወሕማም ብዙኅ።
ወመዊቶ ሄሮድስ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ በሕልም 
ለዮሴፍ በብሔረ ግብጽ።
ወመዊቶ ሄሮድስ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ በሕልም 
ለዮሴፍ በብሔረ ግብጽ።
ወአስተርአዮ ካዕበ በሕልም።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ ከመ ናዝራዊ ይሰመይ ወልድየ።
ወበውእቱ መዋዕል በጽሐ ዮሐንስ መጥምቅ እንዘ ይሰብክ በገዳመ 
ይሁዳ ዘዮርዳኖስ።
ወበውእቱ መዋዕል በጽሐ ዮሐንስ መጥምቅ እንዘ ይሰብክ በገዳመ 
ይሁዳ ዘዮርዳኖስ።
እስመ ዝንቱ ውእቱ ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ።
እንዘ ይብል ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም።
ወያጠምቆሙ ለኵሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይትአመኑ 
ኀጣውኢሆሙ።
ወኢይምሰልክሙ ዘታመሥጡ በብሂለ አብ ብነ አብርሃም።
አንሰኬ አጠምቀክሙ በማይ ለንስሓ።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።

ወርእየ መንፈሰ እግዚአብሔር እንዘ ይወርድ በአምሳለ ርግብ።
ጽሑፍ ከመ አኮ በኅብስት ክመ ዘየሐዩ ሰብእ።
አላ በኵሉ ቃል ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር።
ከመ ይዕቀቡከ በኵሉ ፍናዊከ።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ወበጊዜሃ ኀደጉ መሣግሪሆሙ ወተለውዎ።
ወበጊዜሃ ኀደጉ ሐመሮሙ ወአባሆሙ ወተለውዎ።
እንዘ ይሜህር በምኵራባቲሆሙ ወይሰብክ ወንጌለ መንግሥት።
ብፁዓን ነዳያን በመንፈስ።
ተፈሥሑ ወተሐሠዩ እስመ ብዙኅ ዕሴትክሙ በሰማያት።
በምንትኑ እንከ ይቄስምዎ አልቦኬ እንከ ዘይበቊዕ።
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Matt05:13
Matt05:16
Matt05:16
Matt05:19
Matt05:19
Matt05:22

Matt05:22
Matt05:22
Matt05:23
Matt05:28
Matt05:32
Matt05:33
Matt05:34
Matt05:35
Matt05:35
Matt05:36
Matt05:39
Matt05:45
Matt06:1
Matt06:1
Matt06:2
Matt06:2
Matt06:2
Matt06:2
Matt06:4

Matt06:4

Matt06:5

Matt06:6
Matt06:6
Matt06:7
Matt06:10
Matt06:10
Matt06:10
Matt06:10
Matt06:18
Matt06:19
Matt06:20
Matt06:27

ዘእንበለ ዘይገድፍዎ አፍኣ ወይከይድዎ ሰብእ በእገሪሆሙ።
ከማሁኬ ይብራህ ብርሃንክሙ በቅድመ ሰብእ።
ወይሰብሕዎ ለአቡክሙ ዘበሰማያት።
ወይሜህር ከመ ዝ ለሰብእ ሕጹጸ ይከውን በመንግሥተ ሰማያት።
ውእቱ ዐቢየ ይከውን በመንግሥተ ሰማያት።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘያምዕዕ እኅዋሁ በከንቱ ረስሐ ውእቱ 
ለኵነኔ።
ወዘሂ ይቤሎ ለእኁሁ ሕሡር ዘፀርቅ ረስሐ ወይትኴነን በዐውድ።
ወዘሰ ይቤሎ አብድ ረስሐ ውእቱ ወይትኴነን በእሳተ ገሃነም።
ወበህየ ተዘከርከ ከመ ቦ እኁከ ዘተሐየሰከ።
ወድአ ዘመወ ባቲ በልቡ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ በላዕሌሁ።
ኢትምሐሉ በሐሰት ባሕቱ አግብኡ መሐላክሙ ለእግዚአብሔር።
ወአንሰ እብለክሙ ኢትምሐሉ ግሙራ ኢ በሰማየ።
ወኢ በምድር እስመ መከየደ እገሪሁ ይእቲ።
ወኢ በኢየሩሳሌም እስመ ሀገሩ ይእቲ ለንጉሥ ዐቢይ።
ወኢ በርእስክሙ ኢትምሐሉ ወኢ በሥዕርተ ርእስክሙ።
ወአንሰ እብለክሙ ኢትትቃወምዎ ለእኩይ በእኩይ።
ከመ ትኩኑ ውሉዶ ለአቡክሙ ዘበሰማያት።
ወእመ አኮሰ ዐስበ አልብክሙ በኀበ አቡክሙ ዘበሰማያት።
ወእመ አኮሰ ዐስበ አልብክሙ በኀበ አቡክሙ ዘበሰማያት።
በከመ ይገብሩ መድልዋን በመኳርብት ወበአስኳት ወበፍናው።
በከመ ይገብሩ መድልዋን በመኳርብት ወበአስኳት ወበፍናው።
በከመ ይገብሩ መድልዋን በመኳርብት ወበአስኳት ወበፍናው።
በከመ ይገብሩ መድልዋን በመኳርብት ወበአስኳት ወበፍናው።
ከመ በኅቡእ ይኩን ምጽዋትከ ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ 
ክሡተ።
ከመ በኅቡእ ይኩን ምጽዋትከ ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ 
ክሡተ።
እስመ እሙንቱ ያፈቅሩ በመኳርብት ወውስተ መዐዝነ መራኅብት 
ቀዊመ።
ወጸሊ ለአቡከ ሰማያዊ በኅቡእ።
ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ ክሡተ።
እስመ ይመስሎሙ በአብዝኆ ንባቦሙ ዘይሰምዖሙ።
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ።
በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር።
በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር።
በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር።
ወአቡክሙ ዘይሬእየክሙ በኅቡእ የዐስየክሙ ክሡተ።
ኢትዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበምድር ኀበ ይበሊ ወይማስን።
አላ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት።
መኑ እምኔክሙ በተክዞ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
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Matt06:27
Matt06:29

Matt07:2
Matt07:2
Matt07:6
Matt07:11
Matt07:15

Matt07:21
Matt07:22
Matt07:22
Matt07:22
Matt07:22
Matt08:3
Matt08:4
Matt08:8
Matt08:10

Matt08:11

Matt08:13
Matt08:13
Matt08:16
Matt08:24
Matt09:2
Matt09:3

Matt09:4
Matt09:6
Matt09:14
Matt09:17
Matt09:21
Matt09:29
Matt09:33
Matt09:34
Matt09:35
Matt10:8
Matt10:8
Matt10:8
Matt10:8
Matt10:11

መኑ እምኔክሙ በተክዞ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
እብለክሙ ከመ ሰሎሞን ጥቀ ኢለብሰ በኵሉ ክብሩ ከመ አሐዱ 
እምእሉ።
እስመ በኵነኔ ዘኰነንክሙ ትትኴነኑ አንትሙ።
ወበመስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ።
ከመ ኢይኪድዎ በእገሪሆሙ ወተመይጦሙ ይነጽሑክሙ።
እፎ እንከ ፈድፋደ አቡክሙ ዘበሰማያት።
ተዐቀቡኬ እምሐሳውያን ነቢያት እለ ይመጽኡ ኀቤክሙ በአልባሰ 
አባግዕ።
ዘእንበለ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡየ ዘበሰማያት።
ወብዙኃን ይብሉኒ በይእቲ ዕለት።
እግዚኦ አኮኑ በስምከ ተነበይነ።
ወበስምከ አጋንንተ አውፃእነ።
ወበስምከ ኀይላተ ብዙኀ ገበርነ።
እፈቅድ ንጻሕ ወነጽሐ እምለምጹ በጊዜሃ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ዳእሙ አዝዝ በቃልከ ወየሐዩ ወልድየ።
አማን እብለክሙ ኢረከብኩ ከመ ዝ ዘየአምን በውስተ ኵሉ እስራኤል።

ወይረፍቁ ውስተ ሕፅነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በመንግሥተ 
ሰማያት።
ሑርኬ ይኩንከ በከመ ተአመንከ።
ወሐይወ ወልዱ በይእቲ ሰዓት።
ወአውፅኦሙ ለመናፍስት በቃሉ።
ወናሁ ዐቢይ ድልቅልቅ ኮነ በውስተ ባሕር።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ድዉየ ወመፃጕዐ እንዘ ይጸውርዎ በዐራት።
ወሰሚዖሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ይቤሉ በበይናቲሆሙ ዝንቱሰ 
ይፀርፍ።
ለምንት ትኄልዩ እኩየ በአልባቢክሙ።
ይኅድግ ኀጢአተ በዲበ ምድር።
ንሕነ ወፈሪሳውያን ንጸውም ብዙኀ ወአርዳኢከሰ በእፎ ኢይጸውሙ።
ወይትዐቀቡ ክልኤሆሙ በበይናቲሆሙ ኅቡረ።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ እንዘ ትብል በልባ።
በከመ ሃይማኖትክሙ ይኩንክሙ።
ዘከመ ዝ በውስተ እስራኤል።
ወፈሪሳውያንሰ ይቤሉ በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
እንዘ ይሜህር በምኵራባቲሆሙ ወይሰብክ ወንጌለ መንግሥት።
በከንቱ ዘነሣእክሙ በከንቱ ሀቡ።
በከንቱ ዘነሣእክሙ በከንቱ ሀቡ።
በጸጋ ዘነሣእክሙ በጸጋ ሀቡ።
በጸጋ ዘነሣእክሙ በጸጋ ሀቡ።
ለመኑ ይደልዎ ሰላም በውስቴታ።
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Matt10:17
Matt10:19
Matt10:20
Matt10:22
Matt10:25
Matt10:27
Matt10:27
Matt10:27
Matt10:28

Matt10:29
Matt10:32
Matt10:32
Matt10:32
Matt10:33
Matt10:33
Matt10:33
Matt10:41
Matt10:41
Matt10:42
Matt11:2 ወሰሚዖ ዮሐንስ ምግባሮ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ሀሎ በቤተ ሞቅሕ።
Matt11:8
Matt11:10
Matt11:11
Matt11:16
Matt11:20
Matt11:21
Matt11:21
Matt11:21
Matt11:21
Matt11:21
Matt11:23
Matt11:23
Matt11:24

Matt11:25
Matt11:26
Matt12:1

Matt12:1

Matt12:2

ወይቀሥፉክሙ በመኳርብቲሆሙ።
እስመ ይትወሀበክሙ በይእቲ ሰዓት ዘትትናገሩ።
ውእቱ ይትናገር በላዕሌክሙ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ወለእመ ይቤልዎ ለበዓለ ቤት በብዔል ዜቡል ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ዘነገርኩክሙ በጽልመት ንግርዎ በብርሃን።
ዘነገርኩክሙ በጽልመት ንግርዎ በብርሃን።
ወዘኒ አልኆሰስኩ ውስተ እዝንክሙ ስብክዎ በዲበ አንሕስት።
ወይክል እምድኅረ ቀተለ ነፍሰ ወሥጋ ኅቡረ አህጕሎ በውስተ ገሃነም።

አኮኑ ክልኤቲ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
ኵሉ ዘየአምን ብየ በቅድመ ሰብእ።
አነኒ አአምኖ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
አነኒ አአምኖ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
ወለዘሰ ክሕደኒ በቅድመ ሰብእ።
አነኒ እክሕዶ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
አነኒ እክሕዶ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
ዘተወክፈ ነቢየ በስመ ነቢይ ዐስበ ነቢይ ይነሥእ።
ወዘተወክፈ ጻድቀ በስመ ጻድቅ ዐስበ ጻድቅ ይነሥእ።
ባሕቲቶ በስመ ረድእየ።

ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሡይ በቀጠንት አልባስ።
ዘይጸይሕ ፍኖተከ በቅድሜከ።
ወበመንግሥተ ሰማያትሰ ዘይንእሶ የዐብዮ።
በመኑ አስተማስሎሙ ለሰብአ ዛቲ ትውልድ።
እለ በውስቴቶን ገብረ ኀይለ ብዙኀ እስመ ኢነስሓ።
እስመ ሶበሁ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል።
እስመ ሶበሁ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል።
ዘተገብረ በውስቴትክን በሠቅ ወበሐመድ እምነስሓ።
ዘተገብረ በውስቴትክን በሠቅ ወበሐመድ እምነስሓ።
ዘተገብረ በውስቴትክን በሠቅ ወበሐመድ እምነስሓ።
ሀለወኪ እስከ ሲኦል ትረዲ እስመ ሶበሁ በሰዶም ዘተገብረ ኀይል።
ተገብረ በውስቴትኪ እምሀለወት እስከ ዮም።
ወባሕቱ እብለኪ ከመ ምድረ ሰዶም ትረክብ ሣሕተ በዕለተ ደይን 
እምኔኪ።
በይእተ ጊዜ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
እወ አባ እስመ ከማሁ ኮነ ሥምረትከ በቅድሜከ።
ወበውእቱ መዋዕል ኀለፈ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት እንተ መንገለ 
ገራውህ።
ወበውእቱ መዋዕል ኀለፈ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት እንተ መንገለ 
ገራውህ።
ናሁ ርኢ አርዳኢከ ዘይገብሩ ዘኢይከውን ገቢረ በሰንበት።
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Matt12:10

Matt12:11
Matt12:12
Matt12:17
Matt12:19
Matt12:21
Matt12:24
Matt12:25
Matt12:25
Matt12:26
Matt12:27
Matt12:27
Matt12:28
Matt12:32
Matt12:32
Matt12:34
Matt12:36
Matt12:40

Matt12:42
Matt12:51
Matt13:1
Matt13:3
Matt13:10
Matt13:13
Matt13:15
Matt13:15
Matt13:15
Matt13:20
Matt13:21
Matt13:30
Matt13:30
Matt13:34
Matt13:35
Matt13:35
Matt13:40
Matt13:40
Matt13:43
Matt13:43
Matt13:49
Matt13:54

ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ ይከውንኑ በሰንበት ፈውሶ ከመ 
ያስተዋድይዎ።
ወእመ ወድቆ በሰንበት ውስተ ግብ አኮኑ ይእኅዞ ወያነሥኦ።
ይከውንኬ በሰንበት ገቢረ ሠናይ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
እንዘ ይሜህር በምኵራብ።
ወበስመ ዚኣሁ አሕዛብ ይትአመኑ።
ዘእንበለ በብዔል ዜቡል መልአኮሙ ለአጋንንት።
ኵላ መንግሥት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ትማስን።
ወኵላ ሀገር ወእመሂ ቤት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ኢትቀውም።
ወእመሰ ሰይጣን ለሰይጣን ያወፅኦ ተናፈቀኬ በበይናቲሁ።
ወእመሰ አነ በብዔል ዜቡል አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ውሉድክሙ በምንት ያወፅእዎሙ።
ወእመሰ አነ በመንፈሰ እግዚአብሔር አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ኢ በዝ ዓለም ወኢ በዘይመጽእ።
ኢ በዝ ዓለም ወኢ በዘይመጽእ።
ኦ ትውልደ አራዊተ ምድር በእፎ ትክሉ ሠናየ ተናግሮ።
ያገብኡ ሎቱ ቃለ በዕለተ ደይን።
እስመ በከመ ነበረ ዮናስ ውስተ ከርሠ አንበሪ ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ 
ለያልየ።
ወያስተኃፍርዋ እስመ ነስሑ በስብከተ ዮናስ።
እስመ ኵሉ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡየ ዘበሰማያት።
ወበይእቲ ዕለት ወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምቤት።
ወነገሮሙ ብዙኀ በምሳሌ እንዘ ይብል።
በእንተ ምንት በአምሳል ትትናገሮሙ ለሕዝብ።
ወበእንተ ዝንቱ በአምሳል እትናገሮሙ።
ወከደኑ አዕይንቲሆሙ ከመ ኢይርአዩ በአዕይንቲሆሙ።
ወበእዘኒሆሙ ኢይስምዑ ወበልቦሙ ኢይለብዉ።
ወበእዘኒሆሙ ኢይስምዑ ወበልቦሙ ኢይለብዉ።
ወሶቤሃ በፍሥሓ ይትዌከፎ።
በእንተ ዝ ነገር በጊዜሃ የዐሉ።
ወበጊዜ ማእረር እብሎሙ ለእለ የዐጽዱ።
ወአውዕይዎ በእሳት።
ዘንተ ኵሎ ተናገረ እግዚእ ኢየሱስ በምሳሌ ለአሕዛብ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ እንዘ ይብል።
እከሥት በምሳሌ አፉየ ወእነግር አምሳለ ዘእምትካት።
ከመኬ የአርይዎ ለክርዳድ ቅድመ ወበእሳት ያውዕይዎ።
ከማሁ ይከውን በኅልቀተ ዓለም።
እምብርሃነ ፀሓይ በመንግሥተ አቡሆሙ ዘበሰማያት።
እምብርሃነ ፀሓይ በመንግሥተ አቡሆሙ ዘበሰማያት።
ከማሁ ይከውን በኅልቀተ ዓለም ይመጽኡ መላእክት።
ወሖረ ሀገሮ ወመሀሮሙ በምኵራቦሙ።
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Matt13:56
Matt13:57
Matt13:57
Matt13:58
Matt14:1
Matt14:3
Matt14:6
Matt14:8
Matt14:8 ሀበኒ ይእዜ በዝየ በጻሕል ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ።
Matt14:8 ሀበኒ ይእዜ በዝየ በጻሕል ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ።
Matt14:10 ወመተሩ ርእሶ ለዮሐንስ በቤተ ሞቅሕ።
Matt14:11
Matt14:13

Matt14:13
Matt14:25
Matt14:27
Matt15:8
Matt15:8
Matt15:19
Matt15:23
Matt15:28
Matt15:32
Matt15:33
Matt16:7
Matt16:8
Matt16:17
Matt16:19
Matt16:19
Matt16:19
Matt16:19
Matt16:21
Matt16:27

Matt16:27
Matt16:28
Matt17:2
Matt17:4
Matt17:6
Matt17:15
Matt17:18
Matt17:21

ወአኀዙ ያንጐርጕሩ በእንቲኣሁ።
ኢይትሜነን ነቢይ ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ።
ኢይትሜነን ነቢይ ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ።
ወኢገብረ በህየ ኀይለ ብዙኀ በእንተ ሕጸጸ አሚኖቶሙ።
ወበውእቱ መዋዕል ሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ነገሮ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሞቅሖ በቤተ ሞቅሕ።
ወዘፈነት ሎቱ በማእከሎሙ ወአደመቶ ለሄሮድስ።
ወይእቲሰ አቅደመት አእምሮ በኀበ እማ ወትቤሎ።

ወአምጽኡ ርእሶ በጻሕል ወወሀብዋ ለይእቲ ወለት።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ በሐመር ውስተ ገዳም እንተ 
ባሕቲቱ።
ወሰሚዖሙ አሕዛብ ተለውዎ በእግር እምአህጉር።
ወበራብዕት ሰዓተ ሌሊት መጽአ ኀቤሆሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወበጊዜሃ ተናገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ዝ ሕዝብ በከናፍሪሆሙ ያከብሩኒ።
ወበልቦሙሰ ነዋኀ ይርሕቁ እምኔየ።
ዘውእቱ ቀቲል ወዝሙት ስርቅ ስምዕ በሐሰት።
ፈንዋ ለዛቲ ብእሲት እስመ ትጸርሕ በድኅሬነ።
ኦ ብእሲቶ ዐቢይ ሃይማኖትኪ ይኩንኪ በከመ ተአመንኪ።
ከመ ኢይመጽልዉ በፍኖት።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ እምአይቴ እንከ ለነ በገዳም።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ምንተ ትኄልዩ በበይናቲክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
እስመ ኢከሠተ ለከ ሥጋ ወደም አላ አቡየ ዘበሰማያት።
ወዘአሰርከ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት።
ወዘአሰርከ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት።
ወዘፈታሕከ በምድር ይከውን ፍቱሐ በሰማያት።
ወዘፈታሕከ በምድር ይከውን ፍቱሐ በሰማያት።
ወይትቀተል ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይምጻእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ 
መላእክቲሁ።
ወአሜሃ የዐስዮ ለኵሉ በከመ ምግባሩ።
እስከ አመ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው በስብሐተ አቡሁ።
ወተወለጠ አርአያሁ በቅድሜሆሙ ወአብርሀ ገጹ ከመ ፀሓይ።
ወእመሰ ትፈቅድ ንግበር በዝየ ሠለስተ ማኅደረ።
ወወድቁ በገጾሙ ዲበ ምድር።
እስመ እኩይ ጋኔን አኀዞ ወያንገረግሮ ወበአርእስተ አውራኅ ይሣቅዮ።
ወሐይወ ወልዱ በይእቲ ሰዓት።
ወዝንቱ ዘመድ ኢይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት።
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Matt17:21
Matt18:1
Matt18:1
Matt18:4
Matt18:5 ወዘሂ ተወክፈ አሐደ ሕፃነ ዘከመ ዝ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
Matt18:6
Matt18:10

Matt18:10

Matt18:13
Matt18:14
Matt18:15
Matt18:15
Matt18:16
Matt18:16
Matt18:18
Matt18:18
Matt18:18
Matt18:18
Matt18:19
Matt18:19
Matt18:19
Matt18:20
Matt18:33
Matt19:2
Matt19:3
Matt19:8
Matt19:18
Matt19:21
Matt19:26
Matt19:26
Matt20:1
Matt20:13
Matt20:15
Matt20:18
Matt20:19
Matt20:21
Matt20:21
Matt20:21
Matt20:23
Matt20:23

ወዝንቱ ዘመድ ኢይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት።
ወበይእቲ ሰዓት ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ የዐቢ በመንግሥተ ሰማያት።
ዝ ውእቱ ዘየዐቢ በመንግሥተ ሰማያት።

ይኄይሶ ከመ ይእስሩ በክሳዱ ማሕረጸ አድግ።
እብለክሙ ከመ መላእክቲሆሙ በሰማያት ወትረ ይሬእዩ ገጾ ለአቡየ 
ዘበሰማያት።
እብለክሙ ከመ መላእክቲሆሙ በሰማያት ወትረ ይሬእዩ ገጾ ለአቡየ 
ዘበሰማያት።

ከመ ይትፌሣሕ በእንቲኣሁ ፈድፋደ።
ከማሁኬ ኢይፈቅድ አቡየኒ ዘበሰማያት።
ሑር ወገሥጾ በባሕቲትከ በባሕቲቱ አንተ ወውእቱ።
ሑር ወገሥጾ በባሕቲትከ በባሕቲቱ አንተ ወውእቱ።
ወእመሰ ኢሰምዐከ ንሣእ ምስሌከ በዳግም አሐደ አው ክልኤተ።
እስመ በስምዐ ክልኤቱ ወሠለስቱ ሰማዕት ይቀውም ኵሉ ነገር።
አማን እብለክሙ ዘአሰርክሙ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት።
አማን እብለክሙ ዘአሰርክሙ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት።
ወዘፈታሕክሙ በምድር ይከውን ፍቱሐ በሰማያት።
ወዘፈታሕክሙ በምድር ይከውን ፍቱሐ በሰማያት።
በውስተ ምድር በእንተ ኵሉ ግብር ዘሰአሉ።
ይትገበር ሎሙ በኀበ አቡየ ዘበሰማያት።
ይትገበር ሎሙ በኀበ አቡየ ዘበሰማያት።
እስመ ኀበ ሀለዉ ክልኤቱ ወሠለስቱ ግቡኣን በስምየ።
በከመ አነ መሐርኩከ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሕሙማን ወፈወሶሙ በህየ።
ይከውኖሁ ለብእሲ ይድኀር ብእሲቶ በኵሉ ዘአበሰት ሎቱ።
ወይቤሎሙ ሙሴሰ አዘዘክሙ በከመ እከየ ልብክሙ።
ኢትዘሙ ኢትስርቅ ኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
ወታጠሪ ለከ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
በኀበ ሰብእ ኢይትከሀል ዝ።
ወበኀበ እግዚአብሔርሰ ኵሉ ይትከሀል።
ዘወፅአ በነግህ ይትዐሰብ ገባእተ ለዐጸደ ወይኑ።
ኢዐመፅኩከ ዐርክየ አኮኑ በዲናር ተከሀልኩከ።
ወሚመ ኢይከውነኒሁ እግበር ዘፈቀድኩ በንዋይየ።
ወያገብእዎ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወይኴንንዎ በሞት።
ወይሰቅልዎ ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
አሐዱ በየማንከ ወአሐዱ በፀጋምከ በመንግሥትከ።
አሐዱ በየማንከ ወአሐዱ በፀጋምከ በመንግሥትከ።
አሐዱ በየማንከ ወአሐዱ በፀጋምከ በመንግሥትከ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበፀጋምየ አኮ አነ ዘእሁብ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበፀጋምየ አኮ አነ ዘእሁብ።



Tabelle1

Seite 285

1469 በ

Matt20:23
Matt20:34
Matt21:3
Matt21:4
Matt21:6
Matt21:9
Matt21:9
Matt21:12
Matt21:14
Matt21:15
Matt21:19
Matt21:19
Matt21:20
Matt21:22
Matt21:23
Matt21:24
Matt21:25
Matt21:25
Matt21:27

Matt21:32 እስመ መጽአ ኀቤክሙ ዮሐንስ በፍኖተ ጽድቅ።
Matt21:38
Matt21:41
Matt21:45
Matt21:46
Matt22:1
Matt22:7
Matt22:11
Matt22:15
Matt22:16
Matt22:23
Matt22:29
Matt22:30
Matt22:36
Matt22:37

Matt22:37
Matt22:37
Matt22:37
Matt22:40
Matt22:44
Matt22:44

ዘእንበለ ለእለ አስተዳለወ ሎሙ አቡየ ዘበሰማያት።
ወበጊዜሃ ነጸሩ ወተለውዎ።
በሉ እግዚኦሙ ይፈቅዶሙ ወበጊዜሃ ይፌንዉክሙ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ።
ወሐዊሮሙ አርዳኢሁ ገብሩ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ሆሣዕና በአርያም።
ወሰደደ ኵሎ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በቤተ መቅደስ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ዕዉራን ወሐንካሳን በቤተ መቅደስ ወአሕየዎሙ።
ወደቂቅኒ እንዘ ይጸርሑ በቤተ መቅደስ ወይብሉ።
ወርእየ ዕፀ በለስ በፍኖት ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬ እምኔሃ።
ወየብሰት በጊዜሃ ይእቲ በለስ።
እፎ በጊዜሃ የብሰት ዛቲ በለስ።
ወኵሎ ዘሰአልክሙ በጸሎት እንዘ ትትአመኑ ትነሥኡ።
ወይቤልዎ በመባሕተ መኑ ትገብር ዘንተ።
በአይ ሥልጣን እገብር ዘንተ።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ ወይቤሉ።
እመ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ በእፎኬ ዘኢአመንክምዎ።
ወይቤሎሙ ውእቱኒ አነሂ ኢያየድዐክሙ በአይ ሥልጣን እገብር 
ዘንተ።

ወሶበ ርእይዎ እሉ ዐቀብት ለወልዱ ይቤሉ በበይናቲሆሙ።
ወይቤልዎ በእኪት ይቀትሎሙ ለእኩያን።
አንከሩ ወአእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ ይብል።
እስመ ከመ ነቢይ ውእቱ በኀቤሆሙ።
ወተናገረ በምሳሌ እንዘ ይብል።
ወቀተልዎሙ ወሀገሮሙኒ አውዐዩ በእሳት።
ረከበ በህየ ብእሴ ዘኢለብሰ ልብሰ መርዓ።
ከመ ያስሕትዎ በቃሉ።
ወበጽድቅ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
ወበይእቲ ዕለት መጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን።
ስሕትክሙ በኢያእምሮ መጻሕፍት።
አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር በሰማያት እሙንቱ።
ወይቤሎ ሊቅ አይኑ ትእዛዝ የዐቢ በውስተ ኦሪት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ 
ልብከ።
ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
በእላ ክልኤቲ ትእዛዛት ተሰቅሉ ኵሉ ኦሪት ወነቢያት።
እፎ እንከ ለሊሁ ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ ይቤ።
ይቤሎ እግዚእ ለእግዚእየ ንበር በየማንየ።
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Matt23:4
Matt23:6
Matt23:6
Matt23:7
Matt23:8
Matt23:9
Matt23:10
Matt23:13
Matt23:16
Matt23:16
Matt23:18
Matt23:18
Matt23:20
Matt23:20
Matt23:21
Matt23:21
Matt23:22

Matt23:22

Matt23:22

Matt23:30
Matt23:30
Matt23:33
Matt23:34
Matt23:35
Matt23:39
Matt24:5
Matt24:6
Matt24:9
Matt24:10
Matt24:15
Matt24:19
Matt24:20
Matt24:20
Matt24:30

Matt24:30
Matt24:37
Matt24:37
Matt24:38

ወለሊሆሙሰ ኢይለክፍዎ በአጽባዕቶሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
ወያፈቅሩ ርእሰ ምርፋቃት በውስተ ምሳሓት።
ወነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት።
ወተአምኆ በውስተ ምሥያጣት ከመ ይበሎሙ ሰብእ መምህራን።
አንትሙሰኬ ኢትረስዩ መምህረ በዲበ ምድር።
ወኢትረስዩ አበ በዲበ ምድር።
ወኢትረስዩ እግዚአ በዲበ ምድር።
እለ ትበልዑ አብያተ መበለታት በምክንያተ አንኆ ጸሎትክሙ።
እለ ትብሉ ዘመሐለ በቤተ መቅደስ ኢይጌጊ።
ወዘሰ መሐለ በወርቀ ቤተ መቅደስ ይጌጊ ትብሉ።
ወዘመሐለ በምሥዋዕ ኢይጌጊ ትብሉ።
ወዘሰ መሐለ በጽንሐሕ ዘላዕሌሁ ይጌጊ ትብሉ።
ዘኬ መሐለ በምሥዋዕ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ዲቤሁ።
ዘኬ መሐለ በምሥዋዕ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ዲቤሁ።
ወዘሂ መሐለ በቤተ መቅደስ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ውስቴቱ።
ወዘሂ መሐለ በቤተ መቅደስ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ውስቴቱ።
ወዘሂ መሐለ በሰማይ መሐለ በመንበሩ ለእግዚአብሔር ወበዘይነብር 
ዲቤሁ።
ወዘሂ መሐለ በሰማይ መሐለ በመንበሩ ለእግዚአብሔር ወበዘይነብር 
ዲቤሁ።
ወዘሂ መሐለ በሰማይ መሐለ በመንበሩ ለእግዚአብሔር ወበዘይነብር 
ዲቤሁ።
ወትብሉ ሶበሰ ሀለውነ በመዋዕለ አበዊነ።
እመ ኢተሳተፍነ ምስሌሆሙ በደመ ነቢያተ።
በእፎ ትክሉ አምስጦ እምኵነኔ ገሃነም።
ቦ እምኔሆሙ ዘትቀትሉ ወቦ ዘትቀሥፉ በመኳርብቲክሙ።
ዘቀተልክምዎ በማእከለ ቤተ መቅደስ ወምሥዋዕ።
እስከ ሶበ ትብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
እስመ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ።
ወባሕቱ አኮ በጊዜሃ ዘየኀልቅ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ወይጻልኡ በበይናቲሆሙ ወይትቃተሉ።
ዘተብህለ በዳንኤል ነቢይ።
ወለእለ የሐፅና በውእቱ መዋዕል።
ወጸልዩ ባሕቱ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት ወበሰንበት።
ወጸልዩ ባሕቱ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት ወበሰንበት።
ወይእተ አሚረ ያስተርኢ ተኣምሪሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው 
በሰማይ።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ወስብሐት ብዙኅ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለኖኅ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለኖኅ።
እስመ በከመ ኮነ በመዋዕለ ኖኅ እምቅድመ ማየ አይኅ።
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Matt24:38
Matt24:41
Matt24:42
Matt24:44
Matt24:45
Matt24:48
Matt24:50
Matt24:50
Matt25:4
Matt25:15
Matt25:15
Matt25:21
Matt25:23
Matt25:31
Matt25:33
Matt25:33
Matt25:34
Matt25:40
Matt25:41
Matt25:44
Matt26:4
Matt26:5
Matt26:5
Matt26:13
Matt26:13
Matt26:17
Matt26:17
Matt26:18
Matt26:19
Matt26:24
Matt26:29

Matt26:31
Matt26:34
Matt26:39
Matt26:43
Matt26:44
Matt26:52
Matt26:52
Matt26:55
Matt26:55
Matt26:55

እስመ በከመ ኮነ በመዋዕለ ኖኅ እምቅድመ ማየ አይኅ።
ወክልኤቲ የሐርጻ በአሐቲ ማሕረጽ።
ትግሁ እንከ እስመ ኢተአምሩ በአይ ሰዓት ይመጽእ እግዚእክሙ።
እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከመ የሀቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ።
ወእመሰ ይቤ ውእቱ ገብር እኩይ በልቡ።
በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ ኢያእመረ።
በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ ኢያእመረ።
ወጠባባትሰ ነሥኣ ቅብዐ በገማዕዊሆን ምስለ መኃትዊሆን።
ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ በአምጣነ ይክሉ ወሀቦሙ ወነገደ በጊዜሃ።
ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ በአምጣነ ይክሉ ወሀቦሙ ወነገደ በጊዜሃ።
ዘበውኁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሠይመከ።
ዘበውኁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሠይመከ።
ወአመ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው በስብሐቲሁ።
ወያቀውም አባግዐ በየማኑ ወአጣሌ በጸጋሙ።
ወያቀውም አባግዐ በየማኑ ወአጣሌ በጸጋሙ።
አሜሃ ይብሎሙ ንጉሥ ለእለ በየማኑ።
ወእምዝ ያወሥኦሙ ንጉሥ ለእለ በየማኑ ወይብሎሙ።
ወእምዝ ይብሎሙ ለእለ በጸጋሙ።
አሜሃ ያወሥኡ እለ በጸጋሙ ወይብሉ እግዚኦ ማእዜ ርኢናከ።
ወተማከሩ ከመ በሕብል የአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቅትልዎ።
ወይቤሉ ባሕቱ አኮኬ በበዓል።
ከመ ኢይኩን ሀከክ በውስተ ሕዝብ።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል በውስተ ኵሉ ዓለም።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል በውስተ ኵሉ ዓለም።
ወበቀዳሚት ዕለተ ፍሥሕ ቀርቡ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤልዎ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ትብላዕ ፍሥሓ።
ወበኀቤከ እገብር ፋሲካ ምስለ አርዳእየ።
ወገብሩ አርዳኢሁ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
እስከ እንታክቲ ዕለት አመ እሰትዮ ሐዲሰ ምስሌክሙ በመንግሥተ 
አቡየ።
ኵልክሙ ትክሕዱኒ በዛቲ ሌሊት።
ከመ በዛቲ ሌሊት ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
ወተአተተ ሕቀ እምኔሆሙ ወሰገደ በገጹ።
እስመ ከብዳ አዕይንቲሆሙ በድቃስ።
ወኀደጎሙ ወሖረ ካዕበ በሣልስ።
እስመ ኵሉ ዘይቀትል በመጥባሕተ ይመውት በመጥባሕት።
እስመ ኵሉ ዘይቀትል በመጥባሕተ ይመውት በመጥባሕት።
ከመ ሰራቂኑ መጻእክሙ ትዴግኑኒ ወተአኀዙኒ በዕፀው ወበመጣብሕ።
ከመ ሰራቂኑ መጻእክሙ ትዴግኑኒ ወተአኀዙኒ በዕፀው ወበመጣብሕ።
ወእንዘ ዘልፈ እነብር ምስሌክሙ በምኵራብ ወእሜህር ኢአኀዝክሙኒ።
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Matt26:59
Matt26:61
Matt26:63
Matt26:64
Matt26:64
Matt26:67
Matt26:70
Matt26:74
Matt27:10
Matt27:18
Matt27:19
Matt27:19
Matt27:24
Matt27:29
Matt27:30
Matt27:33
Matt27:38
Matt27:38
Matt27:40
Matt27:43
Matt27:46
Matt27:50
Matt27:59
Matt27:62
Matt27:65
Matt28:6
Matt28:7
Matt28:8

Matt28:8

Matt28:8

Matt28:9
Matt28:10
Matt28:14
Matt28:15
Matt28:15
Matt28:19
Matt28:20
MK01:2
MK01:3

በዘይቀትልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወኢረከቡ ሎቱ ጌጋየ።
ወበሣልስት ዕለት አንሥኦቶ።
አምሐልኩከ በእግዚአብሔር ሕያው ከመ ትንግረኒ።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወእንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወእንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ።
ወኰርዕዎ ርእሶ በኅለት ወጸፍዕዎ ገጾ።
ወክሕደ በቅድመ ኵሉ እንዘ ይብል ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
ወበጊዜሃ ነቀወ ዶርሆ።
ወወሀብዎ ለገራህተ ለብሓዊ በከመ አዘዘኒ እግዚአብሔር።
እስመ የአምር ከመ በቅንአቶሙ አግብእዎ።
እስመ ብዙኀ ሐመምኩ በዛቲ ሌሊት በሕልምየ በእንቲኣሁ።
እስመ ብዙኀ ሐመምኩ በዛቲ ሌሊት በሕልምየ በእንቲኣሁ።
ነሥአ ማየ ወተኀፅበ እዴሁ በቅድሜሆሙ ለሕዝብ።
ወአስተአኀዝዎ ኅለተ በየማኑ ወአስተብረኩ ቅድሜሁ።
ወይወርቁ ላዕሌሁ ወይኰርዕዎ ርእሶ በኅለት።
ወበጺሖሙ ብሔረ ዘስሙ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ቀራንዮ።
አሐደ በየማኑ ወአሐደ በፀጋሙ።
አሐደ በየማኑ ወአሐደ በፀጋሙ።
ወይብሉ ኦ ዘይነሥቶ ለቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት የሐንጾ።
ወለእመ ተአመነ በእግዚአብሔር ናሁ ይእዜ ለያድኅኖ እመ ይፈቅዶ።
ወጊዜ ተስዐቱ ሰዓት ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወጸርሐ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወነሢኦ ዮሴፍ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ገነዞ በሰንዱናት ንጹሕ።
ወበሳኒታ እንተ ይእቲ እምድኅረ ዐርብ።
ወሑሩ ወአጽንዑ መቃብሪሁ በከመ ተአምሩ።
ኢሀሎ ዝየሰ ተንሥአ በከመ ይቤ።
ወበህየ ትሬእይዎ ናሁ አይዳዕኩክን።
ወኀለፋ ፍጡነ እምኀበ መቃብር በፍርሀት ወበረዓድ ወበፍሥሓ 
ዐቢይ።
ወኀለፋ ፍጡነ እምኀበ መቃብር በፍርሀት ወበረዓድ ወበፍሥሓ 
ዐቢይ።
ወኀለፋ ፍጡነ እምኀበ መቃብር በፍርሀት ወበረዓድ ወበፍሥሓ 
ዐቢይ።
ተራከቦን እግዚእ ኢየሱስ በፍኖት ወይቤሎን በሓክን።
ከመ ይሑሩ ገሊላ ወበህየ ይሬእዩኒ።
ወእምከመ ተሰምዐ ዝ ነገር በኀበ መልአከ አሕዛብ።
ወነሢኦሙ ሠገራት ውእተ ብሩረ ኀለፉ ወገብሩ በከመ መሀርዎሙ።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አይሁድ እስከ ዮም።
ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ።
ወናሁ አነ እሄሉ ምስሌክሙ በኵሉ መዋዕል እስከ ኅልቀተ ዓለም።
በከመ ጽሑፍ ውስተ መጻሕፍተ ነቢያት።
ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል።
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MK01:4 ወሀሎ ዮሐንስ ያጠምቅ በገዳም ወይሰብክ ጥምቀተ።
MK01:5
MK01:8
MK01:8
MK01:9 ወአጥመቆ ዮሐንስ በፈለገ ዮርዳኖስ።
MK01:15
MK01:20

MK01:21
MK01:26
MK01:27
MK01:27
MK01:30
MK01:35
MK01:35
MK01:38
MK01:39
MK01:39
MK01:44
MK02:3
MK02:6
MK02:8
MK02:8
MK02:9
MK02:10
MK02:12
MK02:15
MK02:18

MK02:22
MK02:23
MK02:24
MK03:1
MK03:2
MK03:4
MK03:22
MK03:24
MK03:25
MK03:26
MK03:29
MK04:10
MK04:11

ወያጠምቆሙ ለኵሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይትአመኑ ኀጢአቶሙ።
ወአንሰ አጠምቀክሙ በማይ።
ወውእቱሰ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ።

ነስሑ ወእመኑ በወንጌል።
ወጸውዖሙ በጊዜሃ ወኀደጉ ዘብዴዎስሃ አቡሆሙ ምስለ ዐሳቡ ውስተ 
ሐመር።
ወቦአ በሰንበት ምኵራበ ወአኀዘ ይምሀሮሙ።
ወዐውየወ በዐቢይ ቃል ወወፅአ እምኔሁ።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወይቤሉ በበይናቲሆሙ።
እስመ በትእዛዝ ይኤዝዞሙ ለአጋንንት ርኩሳን ወይትኤዘዙ ሎቱ።
ወሐማቱ ለስምዖን ትፈፅን ወነገርዎ በእንቲኣሃ።
ወበጽባሕ ተንሥአ ወአሌለየ ጥቀ።
ወወፂኦ ሖረ ሐቅለ ወጸለየ በህየ።
ከመ በህየኒ እስብክ እስመ እንበይነ ዝ ግብር መጻእኩ።
ወሖረ ወሰበከ በምኵራባቲሆሙ በኵሉ ገሊላ ወያወፅእ አጋንንተ።
ወሖረ ወሰበከ በምኵራባቲሆሙ በኵሉ ገሊላ ወያወፅእ አጋንንተ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
እንዘ ይጸውርዎ በዐራት አርባዕቱ ዕደው።
ወሀለዉ ህየ ጸሐፍት ይነብሩ ወኀለዩ በልቦሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ከመ ከመ ዝ ይኄልዩ።
ወይቤሎሙ ለምንት ከመ ዝ ትኄልዩ በልብክሙ።
ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር በእገሪከ።
ከመ ይኅድግ ኀጢአተ በዲበ ምድር።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ወወፅአ በቅድመ ኵሉ ሰብእ።
ወእምዝ መስሐ በቤቱ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአርዳኢሆሙ ለፈሪሳውያን ይጸውሙ ወአርዳኢከሰ በእፎ 
ኢይጸውሙ።
ይወድይዎ ወይትዐቀቡ በበይናቲሆሙ።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት።
ዘኢይከውን ገቢረ በሰንበት።
ወቦአ ካዕበ ምኵራበ በሰንበት።
ወይትዐቀብዎ ለእመ ይፌውሶ በሰንበት ከመ ያስተዋድይዎ።
ወይቤሎሙ ይከውንኑ በሰንበት ገቢረ ሠናይ አው ገቢረ እኩይ።
ብዔል ዜቡል አኀዞ ወበመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወመንግሥትኒ ዘበበይናቲሃ ትትናፈቅ ኢትቀውም ይእቲ መንግሥት።
ወእመኒ ቤት ተናፈቀት በበይናቲሃ ኢትቀውም ይእቲ ቤት።
ወሰይጣንሂ ለእመ ተንሥአ በበይናቲሁ ወተናፈቀ።
ወይትኴነን በደይን ለዝሉፉ።
ወእምዝ በባሕቲቶሙ ተስእልዎ እሊኣሁ።
ወለእለ አፍኣሰ በምሳሌ ኵሉ ይከውኖሙ።
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MK04:16
MK04:20
MK04:20
MK04:20 ወይፈርዩ አሐዱ በሠላሳ ወአሐዱ በስሳ ወአሐዱ በምእት።
MK04:24
MK04:30
MK04:33
MK04:33
MK04:34
MK04:36
MK04:41
MK05:3
MK05:5
MK05:5
MK05:5
MK05:7
MK05:7
MK05:13
MK05:20
MK05:21
MK05:21
MK05:34
MK05:41
MK06:2
MK06:2
MK06:2
MK06:3
MK06:4
MK06:4
MK06:4
MK06:5
MK06:20
MK06:25 እፈቅድ ይእዜኒ ተሀበኒ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ በፃሕል።
MK06:28 ወሖሩ ወመተሩ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ በቤተ ሞቅሕ።
MK06:28
MK06:33
MK06:37
MK06:48
MK06:55
MK07:3
MK07:4
MK07:5

እለ ይሰምዑ ቃለ ወይትዌከፍዎ ሶቤሃ በፍሥሓ።
ወይፈርዩ አሐዱ በሠላሳ ወአሐዱ በስሳ ወአሐዱ በምእት።
ወይፈርዩ አሐዱ በሠላሳ ወአሐዱ በስሳ ወአሐዱ በምእት።

በውእቱ መስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ ወይዌስኩክሙ።
ወይቤ በምንት አስተማስላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወበዘከመ ዝ አምሳል ተናገሮሙ ቃሎ በአምጣነ ይክሉ ሰሚዐ።
ወበዘከመ ዝ አምሳል ተናገሮሙ ቃሎ በአምጣነ ይክሉ ሰሚዐ።
ወበባሕቲቶሙ ይፌክር ለአርዳኢሁ ኵሎ።
ወኀደጎሙ ለሕዝብ ወነሥእዎ በሐመር።
ወፈርሁ ዐቢየ ፍርሀተ ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ።
ወይነብር ውስተ መቃብር ወስእንዎ አጽንዖቶ በመዋቅሕትኒ።
ወዘልፈ የዐውዩ መዓልተ ወሌሊተ በውስተ መቃብር።
ወበውስተ አድባር ወይጌምድ ሥጋሁ በእብን።
ወበውስተ አድባር ወይጌምድ ሥጋሁ በእብን።
ወጸርሐ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
አምሕለከ በእግዚአብሔር ሕያው ከመ ኢትሣቅየኒ።
ወሞቱ በውስተ ባሕር።
ወሖረ ወአኀዘ ይስብክ በዐሥሩ አህጉር።
ወካዕበ ዐደወ እግዚእ ኢየሱስ በሐመር ማዕዶተ።
ወተጋብኡ ብዙኅ ሰብእ ኀቤሁ በኀበ ሐይቀ ባሕር።
እትዊ በሰላም ወሕየዊ እምደዌኪ።
ጣቢታ ቁሚ ተንሥኢ ወለትየ ብሂል በትርጓሜሁ።
ወበሰንበት መሀሮሙ በምኵራብ ወብዙኃን ያጸምእዎ ወያነክሩ።
ወበሰንበት መሀሮሙ በምኵራብ ወብዙኃን ያጸምእዎ ወያነክሩ።
ወዝኒ ኀይል ዘይትገበር በእደዊሁ።
ወተዐቅፉ በእንቲኣሁ።
ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ ወበኀበ አዝማዲሁ።
ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ ወበኀበ አዝማዲሁ።
ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ ወበኀበ አዝማዲሁ።
ወኢገብረ ኀይለ በህየ ዘእንበለ ኅዳጣን ድዉያን።
ወይትዐቀቦ ወብዙኀ ይሰምዕ በኀቤሁ።

ወአምጽኡ ርእሶ በፃሕል ወወሀብዋ ለይእቲ ወለት።
ወሖሩ ሐቅለ በሐመር ባሕቲቶሙ።
ወይቤልዎ ንሑርኑ ንሣየጥ በክልኤ ምእት ዲናር ኅብስተ።
ወበራብዕት ሰዓተ ሌሊት መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ኀቤሆሙ።
ወአምጽኡ ድዉያነ በዐራታት።
ለእመ በሕቁ ኢተኀፅቡ እደዊሆሙ ኢይበልዑ እክለ።
ለእመ ኢያጥመቅዎ በማይ።
ለምንት ኢየሐውሩ አርዳኢከ በከመ ሠርዑ ረበናት።
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MK07:6
MK07:6
MK07:13
MK07:25
MK07:28
MK07:33
MK08:3
MK08:4
MK08:4
MK08:12
MK08:16
MK08:17
MK08:23
MK08:26
MK08:27
MK08:30
MK08:31
MK08:38
MK08:38
MK09:1
MK09:2
MK09:2
MK09:3
MK09:9
MK09:12 ወገብሩ ላዕሌሁ ኵሎ ዘፈቀዱ በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
MK09:12
MK09:22
MK09:23
MK09:27
MK09:28
MK09:28
MK09:29
MK09:29
MK09:31
MK09:33
MK09:33
MK09:34
MK09:36
MK09:38
MK09:39
MK09:41

ዝንቱ ሕዝብ በከናፍሪሆሙ ያከብሩኒ።
ወበልቦሙሰ ነዋኀ ይርሕቁ እምኔየ።
ወዓዲ ብዙኀ በአምሳለ ዝንቱ ዘትገብሩ።
ወእምዝ ሰምዐት በእንቲኣሁ አሐቲ ብእሲት።
በታሕተ ማእድ ፍርፋራተ ዘያወድቁ ደቂቅ።
ወአግሐሦ እምኀበ ሰብእ በባሕቲቶሙ።
ይደክሙ በፍኖት እስመ ቦ እምኔሆሙ እምርሑቅ ዘመጽኡ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ መኑ ዘይክል በዝየ በገዳም አጽግቦቶሙ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ መኑ ዘይክል በዝየ በገዳም አጽግቦቶሙ።
ወተከዘ በመንፈሱ ወይቤ ለምንት ተኀሥሥ ትእምርተ ዛቲ ትውልድ።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ ወይቤሉ።
ምንተኑ ትኄልዩ በልብክሙ እስመሁ ኅብስት አልብክሙ።
ወአኀዞ በእዴሁ ለውእቱ ዕዉር ወአውፅኦ አፍኣ እምሀገር።
ወአልቦ ዘትነግር በውስተ ሀገርኒ።
ወተስእሎሙ ለአርዳኢሁ በፍኖት ወይቤሎሙ።
ወገሠጾሙ ከመ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ በእንቲኣሁ።
ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስተ ዕለት።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ በዛቲ ትውልድ ዘማ ወኃጥእት።
አመ ይመጽእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ መላእክቲሁ ቅዱሳን።
እንዘ ትመጽእ በኀይል።
ወአዕረጎሙ ደብረ ነዋኀ በባሕቲቶሙ ራእዩ።
ወተወለጠ በቅድሜሆሙ።
ዘኢይክል መሃፒል ከማሁ አጻዕድዎቶ በዲበ ምድር።
ወዐቀቡ ቃሎ ወተኀሠሡ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።

ወገብሩ ላዕሌሁ ኵሎ ዘፈቀዱ በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
ወባሕቱ በዘትክል ርድአኒ ወመሐረኒ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እስመ ትቤ በዘትክል ርድአኒ።
ወአኀዞ እግዚእ ኢየሱስ በእዴሁ ወአንሥኦ ወተንሥአ።
ወበዊኦሙ ቤተ ይቤልዎ አርዳኢሁ በባሕቲቶሙ።
በእፎ ስእነ ንሕነ አውፅኦቶ።
ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት።
ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት።
ወይቀትልዎ ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ምንተኑ ኀለይክሙ በፍኖት በበይናቲክሙ።
ምንተኑ ኀለይክሙ በፍኖት በበይናቲክሙ።
ወአርመሙ እስመ ተበሃሉ በበይናቲሆሙ በፍኖት።
ዘተወክፈ አሐደ ዘከመ ዝ ሕፃነ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
ቦ ዘርኢነ ዘያወፅእ አጋንንተ በስምከ።
እስመ አልቦ ዘይገብር ኀይለ በስምየ።
ወዘአስተየክሙ ጽዋዐ ማይ ቈሪር በስምየ።
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MK09:42
MK09:46
MK09:46
MK09:47
MK10:1
MK10:5
MK10:10
MK10:17
MK10:19
MK10:21
MK10:27
MK10:27
MK10:30
MK10:30
MK10:30
MK10:32
MK10:34
MK10:34
MK10:37
MK10:37
MK10:37
MK10:40
MK10:40
MK10:40
MK10:45
MK10:52
MK11:1
MK11:6
MK11:9
MK11:10
MK11:10
MK11:12
MK11:12
MK11:15
MK11:20
MK11:20
MK11:23
MK11:25
MK11:27
MK11:28
MK11:29

ይኄይሶ ይስቅሉ ማሕረጸ አድግ በክሳዱ።
እስመ ለኵሉ በእሳት ይሜልሕዎ።
ወኵሉ ዘይጠባሕ ይትሜላሕ በጼው።
በምንት እንከ ይቄስምዎ።
ወሖሩ ካዕበ ምስሌሁ ሕዝብ ወመሀሮሙ በከመ ያለምድ።
በከመ እከየ ልብክሙ ወሀበክሙ ሙሴ።
ወበቤት ካዕበ ተስእልዎ አርዳኢሁ በእንተ ዝንቱ።
ወእንዘ የሐውር በፍኖት መጽአ አሐዱ ብእሲ።
ኢትኩን ስምዐ በሐሰት ኢትሂድ።
ወትረክብ መዝገበ በሰማያት።
በኀበ ሰብእ ኢይትከሀል ዝ።
ወበኀበ እግዚአብሔርሰ ኵሉ ይትከሀል።
ዘኢይትዐሰይ ምእተ ምክዕቢተ በዝንቱ ዓለም።
አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ ወውሉደ ወገራውሀ በስደት።
ወበዓለምሰ ዘይመጽእ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወበፍኖት እንዘ የዐርጉ ኢየሩሳሌም ይቀድሞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይኴንንዎ በሞት ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ።
ወይዌርቅዎ ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወይቤልዎ ሀበነ ንንበር አሐድነ በየማንከ።
ወአሐድነ በጸጋምከ በውስተ ስብሐቲከ።
ወአሐድነ በጸጋምከ በውስተ ስብሐቲከ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበጸጋምየ አኮ አነ ዘእሁበክሙ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበጸጋምየ አኮ አነ ዘእሁበክሙ።
አላ ለካልኣን አስተዳለወ ሎሙ አቡየ ዘበሰማያት።
ወከመ ይቤዝዎሙ ለብዙኃን በነፍሱ።
ወርእየ ሶቤሃ ወተለዎ በፍኖት።
በኀበ ደብረ ዘይት ፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወይቤልዎሙ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ ወኀደግዎሙ።
ሆሣዕና ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ወቡርክት እንተ ትመጽእ መንግሥት በስመ እግዚአብሔር።
እንተ አቡነ ዳዊት ሆሣዕና በአርያም።
ወበሳኒታ ወፂኦ እምቢታንያ ርኅበ ወርእየ በለሰ እምርሑቅ።
ወባቲ ቈጽለ ወሖረ ይርአይ እመ ቦ ዘይረክብ ፍሬ በውስቴታ።
ወአኀዘ ይሰድድ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በምኵራብ።
ወበግብአቶሙ በነግህ ረከብዋ ለይእቲ በለስ ይብስት እምሥርዋ።
ወበግብአቶሙ በነግህ ረከብዋ ለይእቲ በለስ ይብስት እምሥርዋ።
ወኢናፈቅሙ በልብክሙ ወተአመንክሙ ከመ ዘነበብክሙ።
ከመ ይኅድግ ለክሙ አቡክሙ ዘበሰማያት አበሳክሙ።
ወሖረ ካዕበ ኢየሩሳሌም ወእንዘ ያንሶሱ በምኵራብ።
ወይቤልዎ በመባሕተ መኑ ትገብር ከመ ዝ።
ወንግሩኒ ወአነሂ እነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ዘንተ።
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MK11:31
MK11:34
MK12:2
MK12:12
MK12:13
MK12:14
MK12:21
MK12:25
MK12:26
MK12:27
MK12:27
MK12:31
MK12:31
MK12:31
MK12:31
MK12:34
MK12:34
MK12:34
MK12:34
MK12:36
MK12:37
MK12:37
MK12:39
MK12:40
MK12:40
MK12:41
MK13:3 ተስእልዎ በባሕቲቶሙ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወእንድርያስ።
MK13:6
MK13:9

MK13:13
MK13:17
MK13:18
MK13:26
MK14:2
MK14:3
MK14:7
MK14:9
MK14:11
MK14:12
MK14:15
MK14:16

ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ ለእመ ንብሎ እምሰማይ።
አነኒ ኢይነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ከመ ዝ።
ወፈነወ ገብሮ ኀበ ዐቀብተ ወይን በጊዜሁ።
እስመ አእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ ይቤ ዘንተ አምሳለ።
ከመ ያስሕትዎ በቃሉ።
ወበጽድቅ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
ወሀለዉ እንከ በኀቤነ ሰብዐቱ አኀው።
በኢያእምሮ መጻሕፍት ወኢ ኀይለ እግዚአብሔር።
አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር እሙንቱ በሰማያት።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያንበብክሙኑ በውስተ መጽሐፈ ሙሴ።
ዘይቤሎ እግዚአብሔር በኀበ ዕፀ ጳጦስ እንዘ ይብል።
ወአፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ።
ወአፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ።
ወበኵሉ ኅሊናከ ወበኵሉ ኀይልከ።
ወበኵሉ ኅሊናከ ወበኵሉ ኀይልከ።
ወከመ ታፍቅሮ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ።
ወከመ ታፍቅሮ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ።
ወበኵሉ ኅሊናከ ወበኵሉ ኀይልከ።
ወበኵሉ ኅሊናከ ወበኵሉ ኀይልከ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይሜህሮሙ በምኵራብ።
ወለሊሁሰ ዳዊት ይቤ በመንፈስ ቅዱስ።
ይቤሎ እግዚእ ለእግዚእየ ንበር በየማንየ።
እለ ይፈቅዱ ያንሶስዉ ተላቢሶሙ ወይትአምኅዎሙ በምሥያጣት።
ወይነብሩ ፍጽመ በውስተ አዕዋዳት።
ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ ምሳሓት።
እለ ይውኅጥዎን ለአብያተ መበለታት ወይትሜየኑ በነዋኅ ጸሎቶሙ።

እስመ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ እንዘ ይብሉ።
ወአንትሙሰ ዑቁ ርእሰክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወይቀሥፉክሙ 
በመኳርብት።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ወለእለ የሐፅና ይእተ አሚረ በውእቱ መዋዕል።
ወጸልዩ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት።
እንዘ ይመጽእ በደመና ምስለ ኀይል ወብዙኅ ስብሐት።
ወይቤሉ አኮ በበዓል ከመ ኢይትሀወኩ ሕዝብ።
ወእንዘ ሀሎ ቢታንያ በቤተ ስምዖን ዘለምጽ እንዘ ይረፍቅ።
ወለነዳያንሰ ዘልፈ ትረክብዎሙ በኀቤክሙ።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል ውስተ ኵሉ ዓለም።
ወፈቀደ በጽሚት ያግብኦ ሎሙ።
ይቤልዎ አርዳኢሁ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ትብላዕ ፍሥሓ።
ወበህየ አስተዳልዉ ለነ።
ወሖሩ አርዳኢሁ ሀገረ ወረከቡ በከመ ይቤሎሙ።
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MK14:16
MK14:21
MK14:25
MK14:27
MK14:30
MK14:41
MK14:49
MK14:58
MK14:62
MK14:62
MK14:65
MK15:8
MK15:10
MK15:19
MK15:22
MK15:26
MK15:26
MK15:29
MK15:34
MK15:34
MK15:36
MK15:37
MK15:46
MK16:2
MK16:7
MK16:7
MK16:8
MK16:9
MK16:9
MK16:12
MK16:17
MK16:17
MK16:17
MK16:18
MK16:19
MK16:20
MK16:20
Luke01:1
Luke01:2
Luke01:5
Luke01:5

ወአስተዳለዉ በህየ ፍሥሓ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
እስከ እንታክቲ ዕለት አመ እሰትዮ ሐዲሰ በመንግሥተ እግዚአብሔር።
ኵልክሙ ትክሕዱኒ በዛቲ ሌሊት።
አንተ ትክሕደኒ ዮም ሥልሰ በዛቲ ሌሊት።
ወመጽአ በሣልስ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ ምዕረ።
ወኵሎ አሚረ ሀሎኩ ምስሌክሙ እሜህር በምኵራብ።
ወበሠሉስ ዕለት ኣሐንጽ ካልእ ዘእድ ኢገብሮ።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወይመጽእ በደመና ሰማይ።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወይመጽእ በደመና ሰማይ።
ወኮኑ ወዓልት ይጸፍዕዎ በሕቁ።
ወዐርጉ ሕዝብ ወከልሑ ወሰአሉ ይግበር ሎሙ በከመ ያለምድ።
እስመ የአምሮሙ ከመ በቅንአቶሙ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት።
ወይኰርዕዎ ርእሶ በኅለት።
ወወሰድዎ ብሔረ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ይብልዎ መካነ ቀራንዮ።
አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ።
አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ።
ወበሠሉስ ዕለት የሐንጾ።
ወጊዜ ተሱዓት ሰዓት ገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ዘበትርጓሜሁ ይብል አምላኪየ አምላኪየ ለምንት ኀደገኒ።
ወአሰረ በኅለት ወአስተዮ ወይቤ።
ወገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወመጠወ ነፍሶ።
ወተሣየጠ ዮሴፍ ሰንዱናተ ወአውረዶ ወገነዞ በሰንዱናት።
ወሖራ ወአንግሃ ጥቀ ሐዊረ ኀበ መቃብር በእሑድ ሰንበት።
ከመ ይቀድሞሙ ገሊላ ወበህየ ይሬእይዎ በከመ ይቤሎሙ።
ከመ ይቀድሞሙ ገሊላ ወበህየ ይሬእይዎ በከመ ይቤሎሙ።
ለኵሉ ፍጥረት በወንጌል ቅዱስ ለሕይወት ዘለዓለም።
ወተንሢኦ በጽባሕ በእሑድ ሰንበት።
ወተንሢኦ በጽባሕ በእሑድ ሰንበት።
ወእምዝ አስተርአዮሙ ለክልኤቱ እምኔሆሙ በካልእ ራእይ።
ወዛቲ ተኣምር ለእለ አምኑ በስምየ ትተልዎሙ።
በስመ ዚኣየ አጋንንተ ያወፅኡ።
ወበካልእ ልሳን ይትናገሩ ሐዲሳተ።
ወአራዊተ ምድር ይእኅዙ በእደዊሆሙ።
ዐርገ ውስተ ሰማይ ወነበረ በየማነ እግዚአብሔር አቡሁ።
ወወፂኦሙ እሙንቱ ሰበኩ በኵለሄ።
እንዘ እግዚእ ይረድእ ወቃሎ ያጸንዕ በተኣምር ዘይተሉ።
ወይምሀሩ በእንተ ግብር ዘአምኑ በላዕሌነ።
በከመ መሀሩነ እለ ቀደሙነ ርእዮቶ ወተልእክዎ ለቃሉ።
ወኮነ በመዋዕለ ሄሮድስ ንጉሠ ይሁዳ።
ሀሎ አሐዱ ካህን ዘስሙ ዘካርያስ በመዋዕለ አብያ።
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Luke01:6
Luke01:6
Luke01:8
Luke01:9
Luke01:10

Luke01:10

Luke01:10

Luke01:14
Luke01:15
Luke01:17
Luke01:17
Luke01:18
Luke01:20
Luke01:22
Luke01:22
Luke01:25
Luke01:26
Luke01:30

Luke01:36
Luke01:36
Luke01:38
Luke01:39 ወተንሥአት ማርያም ፍጡነ በውእቱ መዋዕል።
Luke01:41
Luke01:42
Luke01:44

Luke01:44

Luke01:44

Luke01:47
Luke01:51
Luke01:59
Luke01:65
Luke01:66
Luke01:70
Luke01:70
Luke01:74
Luke01:75

ወክልኤሆሙ ጻድቃን እሙንቱ በቅድመ እግዚአብሔር።
ወየሐውሩ በኵሉ ትእዛዙ ወሕጉ ወኵነኔሁ ለእግዚአብሔር።
በዕብሬቱ ቅድመ እግዚአብሔር።
በከመ ይገብሩ ካህናት በጽሐ ጊዜ የዐጥን።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሀለዉ በምልኦሙ ይጼልዩ በአፍኣ በጊዜ ሰዓተ 
ዕጣን።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሀለዉ በምልኦሙ ይጼልዩ በአፍኣ በጊዜ ሰዓተ 
ዕጣን።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሀለዉ በምልኦሙ ይጼልዩ በአፍኣ በጊዜ ሰዓተ 
ዕጣን።
ወይከውነከ ትፍሥሕተ ወሐሤተ ወብዙኃን ይትፌሥሑ በልደቱ።
እስመ ዐቢየ ይከውን ውእቱ በቅድመ እግዚአብሔር።
ወውእቱ የሐውር ቅድሜሁ በመንፈስ ቅዱስ ወበኀይለ ኤልያስ።
ወውእቱ የሐውር ቅድሜሁ በመንፈስ ቅዱስ ወበኀይለ ኤልያስ።
በምንት አአምር ከመ ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
እስመ ኢአመንከኒ ነገርየ ዘይከውን ወይትፌጸም በዕድሜሁ።
ወአእመሩ ከመ ቦ ዘአስተርአዮ በቤተ መቅደስ።
ወነበረ ከማሁ እንዘ በሃም ውእቱ ወይኤምሮሙ በእዴሁ።
በዝንቱ መዋዕል ያእትት ዝንጓጔየ እምሰብእ።
ወበሳድስ ወርኅ ተፈነወ ገብርኤል መልአክ እምኀበ እግዚአብሔር።
ወይቤላ መልአክ ኢትፍርሂ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ 
እግዚአብሔር።
ፀንሰት ወረከበት ወልደ በልህቃቲሃ ወበርስዐቲሃ።
ፀንሰት ወረከበት ወልደ በልህቃቲሃ ወበርስዐቲሃ።
ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ።

አንፈርዐፀ ዕጓል በውስተ ከርሣ።
ወከልሐት በዐቢይ ቃል ወትቤ።
እንዘ ትትአምኅኒ አንፈርዐፀ ዕጓል በውስተ ከርሥየ በፍሥሓ 
ወበሐሤት።

እንዘ ትትአምኅኒ አንፈርዐፀ ዕጓል በውስተ ከርሥየ በፍሥሓ 
ወበሐሤት።
እንዘ ትትአምኅኒ አንፈርዐፀ ዕጓል በውስተ ከርሥየ በፍሥሓ 
ወበሐሤት።

ወትትሐሠይ መንፈስየ በአምላኪየ ወመድኀኒየ።
ወገብረ ኀይለ በመዝራዕቱ።
ወሰመይዎ በስመ አቡሁ ዘካርያስ።
ወተናገርዎ ለዝንቱ ነገር በኵሉ ብሔረ ይሁዳ።
ወዐቀብዎ በልቦሙ ኵሎሙ እለ ሰምዕዎ ወይቤሉ።
በከመ ነበበ በአፈ ነቢያቲሁ ቅዱሳን እለ እምዓለም።
በከመ ነበበ በአፈ ነቢያቲሁ ቅዱሳን እለ እምዓለም።
ከመ የሀበነ በዘኢንፈርህ እምእደ ፀርነ።
ያድኅነነ ናምልኮ በጽድቅ ወበርትዕ በቅድሜሁ ወበኵሉ መዋዕሊነ።
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Luke01:75
Luke01:75
Luke01:75
Luke01:77
Luke01:78
Luke01:78
Luke01:80
Luke02:1
Luke02:7
Luke02:11
Luke02:12
Luke02:14
Luke02:14
Luke02:15
Luke02:21

Luke02:21

Luke02:22
Luke02:23
Luke02:24
Luke02:24
Luke02:25
Luke02:27
Luke02:29
Luke02:29
Luke02:34
Luke02:36
Luke02:37
Luke02:37
Luke02:38
Luke02:39
Luke02:40
Luke02:40
Luke02:42
Luke02:44
Luke02:44
Luke02:46
Luke02:46
Luke02:46
Luke02:52
Luke02:52

ያድኅነነ ናምልኮ በጽድቅ ወበርትዕ በቅድሜሁ ወበኵሉ መዋዕሊነ።
ያድኅነነ ናምልኮ በጽድቅ ወበርትዕ በቅድሜሁ ወበኵሉ መዋዕሊነ።
ያድኅነነ ናምልኮ በጽድቅ ወበርትዕ በቅድሜሁ ወበኵሉ መዋዕሊነ።
በዘይትኀደግ ሎሙ ኀጢአቶሙ።
በሣህሉ ወበምሕረቱ ለአምላክነ ለዘሐወጸነ እምአርያም።
በሣህሉ ወበምሕረቱ ለአምላክነ ለዘሐወጸነ እምአርያም።
ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በኀይለ መንፈስ ቅዱስ።
ወኮነ በውእቱ መዋዕል ወፅአ ትእዛዝ እምኀበ አውግስጦስ ቄሣር።
ወአስከበቶ ውስተ ጎል ወጠብለለቶ በአጽርቅት።
ዘውእቱ ክርስቶስ እግዚእ ቡሩክ በሀገረ ዳዊት።
ወጥብሉለ በአጽርቅት ወስኩበ ውስተ ጎል።
ወይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት።
ወሰላም በምድር ለዕጓለ እመሕያው ሥምረቱ።
ይቤሉ እሙንቱ ሰብእ ኖሎት በበይናቲሆሙ።
ወሰመይዎ ስሞ ኢየሱስ በከመ ሰመዮ መልአከ እምቅድመ ትፅንሶ 
በከርሣ።
ወሰመይዎ ስሞ ኢየሱስ በከመ ሰመዮ መልአከ እምቅድመ ትፅንሶ 
በከርሣ።

ወአመ ተፈጸመ መዋዕለ ንጽሖሙ በከመ ሕገ ሙሴ።
በከመ ጽሑፍ ውስተ ሕገ እግዚአብሔር።
ወከመ ያብኡ መሥዋዕተ በእንቲኣሁ።
በከመ ተብህለ ውስተ ሕገ እግዚአብሔር።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን።
ከመ ይስእልዎ ሎቱ ዘበሕጉ።
በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ።
በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ።
ወለትእምርት በዘይትወቀሡ።
እምድኅረ ነበረት በድንግልናሃ።
እንዘ ትትቀነይ በጾም ወበጸሎት።
እንዘ ትትቀነይ በጾም ወበጸሎት።
ወነገረት በእንቲኣሁ ለኵሎሙ እለ ይሴፈዉ መድኀኒታ ለኢየሩሳሌም።
ወፈጺሞሙ ኵሎ ዘበሕገ እግዚአብሔር።
ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በመንፈስ ቅዱስ ወምሉእ ጥበበ።
ወፍጹም በጸጋ እግዚአብሔር ዘላዕሌሁ።
ዐርጉ ለበዓል ኢየሩሳሌም በከመ ያለምዱ።
ወይመስሎሙ ከመ ዘበፍኖት ሀሎ ምስለ ሰብእ።
ወበጺሖሙ ኀሠሥዎ በዕለታ ኀበ አዝማዲሁ።
ወእምዝ በሣልስታ ረከብዎ በምኵራብ።
ወእምዝ በሣልስታ ረከብዎ በምኵራብ።
እንዘ ይነብር በማእከለ ሊቃውንት ወያጸምኦሙ ወይሴአሎሙ።
ወእግዚእ ኢየሱስ ልህቀ ወዐብየ በጥበብ።
ወበምክር ወበጸጋ በኀበ እግዚአብሔር ወበኀበ ሰብእ።
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Luke02:52
Luke02:52
Luke02:52
Luke03:2 መጽአ ቃለ እግዚአብሔር ላዕለ ዮሐንስ ወልደ ዘካርያስ በገዳም።
Luke03:3
Luke03:4
Luke03:4
Luke03:8
Luke03:15
Luke03:16
Luke03:16
Luke03:16
Luke03:17
Luke03:22
Luke04:2
Luke04:4
Luke04:4
Luke04:10
Luke04:10
Luke04:11
Luke04:11
Luke04:13
Luke04:14
Luke04:14
Luke04:15
Luke04:16
Luke04:16
Luke04:18
Luke04:23
Luke04:23
Luke04:23
Luke04:24
Luke04:25
Luke04:25
Luke04:26
Luke04:27
Luke04:28
Luke04:31
Luke04:32
Luke04:33
Luke04:33

ወበምክር ወበጸጋ በኀበ እግዚአብሔር ወበኀበ ሰብእ።
ወበምክር ወበጸጋ በኀበ እግዚአብሔር ወበኀበ ሰብእ።
ወበምክር ወበጸጋ በኀበ እግዚአብሔር ወበኀበ ሰብእ።

ወሰበከ ጥምቀተ ለንስሓ በዘይትኀደግ ኀጢአት።
በከመ ይብል ቃለ መጽሐፈ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
ናሁ ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል።
ወኢይምሰልክሙ በብሂለ ዘትብሉ ሀሎ አቡነ አብርሃም።
ወኀለዩ ኵሉ ሕዝብ በልቦሙ።
አንሰ አጠምቀክሙ በማይ ወይመጽእ ዘይጸንዐኒ።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወሐሠሮሰ ያውዒ በእሳት ዘኢይጠፍእ።
በአምሳለ ሥጋ ርእየተ ርግብ ጸዐዳ።
ወያሜክሮ ሰይጣን ወኢበልዐ ወኢሰትየ ምንተኒ በውእቶን መዋዕል።
ጽሑፍ ዘይብል አኮ በኅብስት ክመ ዘየሐዩ ሰብእ።
አላ በኵሉ ቃል ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር።
እስመ ጽሑፍ ከመ ለመላእክቲሁ ይኤዝዞሙ በእንቲኣከ።
ከመ ይዕቀቡከ በኵሉ ፍናዊከ።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
ወፈጺሞ ሰይጣን አመክሮቶ በኵሉ ኀደጎ እስከ ጊዜሁ።
ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ በኀይለ መንፈስ ቅዱስ።
ወሖረ ገሊላ ወተሰምዐ ነገሩ በኵሉ በሓውርት።
ወይሜህሮሙ በኵሉ ምኵራባቲሆሙ ወያነክሩ ምህሮቶ።
ወቦአ ምኵራበ በዕለተ ሰንበት በከመ ያለምድ።
ወቦአ ምኵራበ በዕለተ ሰንበት በከመ ያለምድ።
መንፈሰ እግዚአብሔር ላዕሌየ ዘበእንቲኣሁ ቀብዐኒ።
ኵሎ ዘሰማዕነ ዘገበርከ በቅፍርናሆም ግበር በዝየኒ በሀገርከ።
ኵሎ ዘሰማዕነ ዘገበርከ በቅፍርናሆም ግበር በዝየኒ በሀገርከ።
ኵሎ ዘሰማዕነ ዘገበርከ በቅፍርናሆም ግበር በዝየኒ በሀገርከ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።
አማን እብለክሙ ብዙኃት መበለታት ሀለዋ በውስተ እስራኤል።
በመዋዕለ ኤልያስ ነቢይ አመ ተዐጽወ ሰማይ።
ዘሀለወት በሰራጵታ ዘሲዶና።
ወብዙኃን እለ ለምጽ ሀለዉ በውስተ እስራኤል።
ወተምዕዑ ኵሎሙ እለ ሀለዉ በምኵራብ ሰሚዖሙ ዘንተ።
ወወረደ ቅፍርናሆም ሀገረ ገሊላ ወመሀሮሙ በሰንበት።
ወያነክሩ ምህሮቶ እስመ በትእዛዝ ውእቱ ቃሉ።
ወሀሎ በምኵራብ አሐዱ ብእሲ ዘጋኔን እኩይ ላዕሌሁ።
ወከልሐ በዐቢይ ቃል።
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Luke04:36
Luke04:36
Luke04:36
Luke04:37
Luke04:44
Luke05:12
Luke05:14
Luke05:16
Luke05:17
Luke05:17
Luke05:18

Luke05:22
Luke05:24
Luke05:25
Luke05:29
Luke05:36
Luke05:38
Luke06:1
Luke06:1
Luke06:2

Luke06:6
Luke06:7
Luke06:7
Luke06:9
Luke06:10
Luke06:12
Luke06:12
Luke06:17
Luke06:23
Luke06:31
Luke06:38
Luke07:2
Luke07:7
Luke07:9
Luke07:10
Luke07:11
Luke07:17
Luke07:17
Luke07:17
Luke07:25

ወደንገፁ ኵሎሙ ወተናገሩ በበይናቲሆሙ።
እስመ በትእዛዝ ወበኀይል ይኤዝዞሙ ለአጋንንት እኩያን ወይወፅኡ።
እስመ በትእዛዝ ወበኀይል ይኤዝዞሙ ለአጋንንት እኩያን ወይወፅኡ።
ወወፅአ ወተሰምዐ ነገሩ በኵሉ በሓውርተ አድያም።
ወይሰብክ በምኵራባተ ገሊላ።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ሰገደ ሎቱ በገጹ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ወውእቱሰ ይወፅእ ገዳመ ወይጼሊ በህየ።
ወእምዝ ኮነ በአሐቲ ዕለት እመዋዕል እንዘ ሀሎ ይሜህሮሙ።
ወኀይለ እግዚአብሔር ውእቱ በዘይፌውስ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ብእሴ መፃጕዕ እንዘ ይጸውርዎ አርባዕቱ ዕደው 
በዐራት።
ምንተኑ ትኄልዩ በልብክሙ።
ይኅድግ ኀጢአተ በዲበ ምድር።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ዘዲቤሁ ይሰክብ በቅድሜሆሙ።
ወተንሢኦ ገብረ ሎቱ ሌዊ ዐቢየ ምሳሐ በቤቱ።
ወይቤሎሙ በምሳሌ።
ወይትዐቀቡ በበይናቲሆሙ።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ እንተ ገራውህ በሰንበት።
ወመሐዉ አርዳኢሁ ሰዊተ ወሐሰዩ በእደዊሆሙ ወበልዑ።
ወይቤልዎሙ ፈሪሳውያን ለምንት ትገብሩ ዘኢይከውን ለገቢር 
በሰንበት።
ወእምዝ በካልእት ሰንበት ቦአ ምኵራበ ወመሀሮሙ።
ወይትዐቀብዎ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ለእመ ይፌውሶ በሰንበት።
ከመ ይርከቡ ምክንያተ በዘያስተዋድይዎ።
እሴአለክሙ ዘይከውን በሰንበት።
ወነጺሮ ኵሎሙ በመዓት ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ወእምዝ ኮነ በውእቱ መዋዕል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ደብር።
ይጸሊ ወያሌሊ በጸሎት ኀበ እግዚአብሔር።
ወወረደ ምስሌሆሙ ወቆመ በገዳም።
ወአንፈርዕፁ እስመ ብዙኅ ዕሴትክሙ በሰማያት።
ወበከመ ትፈቅዱ ይስእልዎ ለክሙ ሰብእ።
ወበመስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ።
ወክቡር ውእቱ በኀቤሁ።
ወባሕቱ አዝዝ በቃልከ ወየሐዩ ቊልዔየ።
ኢረከብኩ ዘከመ ዝ ዘይትአመን በውስተ እስራኤል።
ወአቲዎሙ እለ ተፈነዉ ረከብዎ ለገብሩ በዘሐይወ።
ወበሳኒታ ሖረ ሀገረ እንተ ስማ ናይን።
ወተሰምዐ በእንቲኣሁ ዝንቱ ነገር።
በኵሉ በሓውርተ ይሁዳ ወበኵሉ አድያሚሃ።
በኵሉ በሓውርተ ይሁዳ ወበኵሉ አድያሚሃ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሱይ በቀጠንተ አልባስ።
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Luke07:27
Luke07:28
Luke07:30
Luke07:31
Luke07:36
Luke07:38
Luke07:38
Luke07:39
Luke07:44
Luke07:44
Luke07:46
Luke07:50
Luke08:1
Luke08:3
Luke08:6
Luke08:10
Luke08:13
Luke08:15
Luke08:15
Luke08:22
Luke08:26
Luke08:28
Luke08:29
Luke08:47
Luke08:48
Luke09:6
Luke09:18
Luke09:22
Luke09:26
Luke09:26
Luke09:31
Luke09:31
Luke09:32
Luke09:37
Luke09:38
Luke09:47
Luke09:47
Luke09:48
Luke09:49
Luke09:54
Luke09:57

ዘይጸይሕ ፍኖተከ በቅድሜከ።
ወበመንግሥተ እግዚአብሔርሰ ዘይንእሶ የዐብዮ።
ወኢተጠምቁ በኀቤሁ።
በምንት አስተማስሎሙ ለሰብአ ዛቲ ትውልድ።
ወይቤሎ አሐዱ እምፈሪሳውያን ከመ ይምሳሕ በኀቤሁ።
ወበከየት ወአርሐሰት እገሪሁ በአንብዓ።
ወትመዘምዝ በሥዕርተ ርእሳ።
ወርእዮ ፈሪሳዊ ዘጸውዖ ኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወይእቲሰ በከየት ወበአንብዓ አርሐሰት እገርየ።
ወበሥዕርታ መዝመዘተኒ።
ወአንተሰ ኢቀባዕከኒ በዘይት ርእስየ።
ሃይማኖትኪ አድኀነተኪ እትዊ በሰላም።
ወእምዝ በሳኒታ አንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሶስና ወካልኣትሂ ብዙኃት እለ ተልእካሁ በንዋዮን።
ወበቊሎ የብሰ በጊዜሃ እስመ አልቦ ሥርው።
ወለእልክቱሰ በምሳሌ ከመ ርእዮሙኒ ኢይርእዩ።
ወዘሰ ውስተ ኰኵሕ እለ ሰሚዖሙ ይትዌከፍዎ ለነገር በፍሥሓ።
እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ በሠናይ ልብ።
ወየዐቅብዎ ወበጥቡዕ ይትዔገሡ ወያጠብዑ ወይፈርዩ።
ወኮነ በአሐቲ ዕለት ዐርገ ውእቱ ውስተ ሐመር።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ በሐመር ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወዐውየወ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
እስመ ዘልፈ ያአብዶ ወይሞቅሕዎ በመዋቅሕት።
ወነገረት በቅድመ ኵሉ ሕዝብ ዘከመ ሐይወት ሶቤሃ።
እትዊ በሰላም።
ወወፂኦሙ ዖዱ አህጉረ አድያም ወሰበኩ ወፈወሱ በኵለሄ።
ወእምዝ እንዘ ይጼሊ በባሕቲቱ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
አመ ይመጽእ በስብሐቲሁ።
ወበስብሐተ አቡሁ ወዘቅዱሳን መላእክቲሁ።
እለ አስተርአዩ በስብሐት።
ወነገሩ ስብሐቲሁ ዘሀለዎ ይኩን በኢየሩሳሌም።
ክቡዳን አዕይንቲሆሙ በድቃስ።
ወእምዝ በሳኒታ ዕለት ወረዱ እምደብር።
ወዐውየወ አሐዱ ብእሲ በማእከለ ሕዝብ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘይኄልዩ በልቦሙ።
ነሥአ ሕፃነ ወአቀሞ በማእከሎሙ።
ወይቤሎሙ ዘተወክፈ ዘመጠነ ዝ ሕፃን በስምየ ኪያየ ተወከፈ።
ሊቅ ቦ ዘርኢነ አሐደ ብእሴ እንዘ ያወፅእ አጋንንተ በስምከ።
ወያጥፍኦሙ በከመ ገብረ ኤልያስ።
ወእምዝ እንዘ የሐውሩ በፍኖት ይቤሎ አሐዱ ሊቅ።
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Luke10:4
Luke10:12
Luke10:13
Luke10:13
Luke10:13
Luke10:14
Luke10:17
Luke10:20
Luke10:20
Luke10:21
Luke10:21
Luke10:21
Luke10:27
Luke10:27
Luke10:27
Luke10:27
Luke10:32
Luke10:34
Luke10:35
Luke10:35
Luke10:38 ወተቀበለቶ አሐቲ ብእሲት በቤታ እንተ ስማ ማርታ።
Luke10:40 ወማርታሰ ትሠርሕ በአስተዳልዎ ብዙኀ።
Luke11:1
Luke11:1 እግዚኦ መሀረነ ጸሎተ በከመ መሀሮሙ ዮሐንስ ለአርዳኢሁ።
Luke11:2
Luke11:2
Luke11:2
Luke11:2
Luke11:13
Luke11:15
Luke11:15
Luke11:16
Luke11:17
Luke11:18
Luke11:18
Luke11:19
Luke11:19
Luke11:20
Luke11:21
Luke11:27
Luke11:30
Luke11:43

ወኢተአምኁ ወኢ መነሂ በፍኖት።
ወትረክብ ሣህለ ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር በዕለተ ደይን።
ሶበሰ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል ዘተገብረ በውስቴትክን።
ሶበሰ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል ዘተገብረ በውስቴትክን።
ሶበሰ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል ዘተገብረ በውስቴትክን።
ወባሕቱ ጢሮስ ወሲዶና ይኄይሳ እምኔክን በዕለተ ደይን።
እግዚኦ አጋንንትሂ ገረሩ ለነ በስምከ።
ወባሕቱ በዝሰ ኢትትፈሥሑ እስመ አጋንንት ይገንዩ ለክሙ።
ተፈሥሑሰ ባሕቱ እስመ ተጽሕፈ አስማቲክሙ በሰማያት።
ወበይእቲ ሰዓት ተፈሥሐ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ቅዱስ።
ወበይእቲ ሰዓት ተፈሥሐ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ቅዱስ።
እወ አባ እስመ ከማሁ ኮነ ሥምረትከ በቅድሜከ።
በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
ወከማሁ ሌዋዊሂ ረከቦ በውእቱ መካን።
ከመ ይፈውሶ ወአስተሐመመ በግብሩ።
ወበሳኒታ አውፅአ ክልኤተ ዲናረ ወወሀቦ ለዐቃቤ ነግድ።
ወይቤሎ ፈውሶ ሊተ በእሎን።

ወእምዝ ጸለየ በአሐቲ መካን።

አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ።
ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር።
ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር።
ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር።
እፎ ፈድፋደ አቡክሙ ዘበሰማያት።
ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ይቤሉ በብዔልዜቡል።
በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወቦ እለ ያሜክርዎ ወየኀሥሡ ትእምርተ እምሰማይ በኀቤሁ።
ወቤትኒ እመ ተናፈቀ በበይናሁ ይወድቅ ውእቱ ቤት።
እስመ ትብሉ በብዔልዜቡል።
በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወእመሰ አነ በብዔልዜቡል አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ደቂቅክሙ በምንትኑ ያወፅእዎሙ።
ወእመሰ አነ በአጽባዕተ እግዚአብሔር አወፅኦሙ ለአጋንንት።
በንዋየ ሐቅሉ ዳኅን ኵሉ ጥሪቱ።
ከልሐት አሐቲ ብእሲት በማእከለ ሰብእ ወትቤሎ።
ወበከመ ዮናስ ኮኖሙ ትእምርተ ለሰብአ ነነዌ።
እስመ ታፈቅሩ ነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት።
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Luke11:43
Luke11:43
Luke11:46
Luke11:51
Luke11:54
Luke11:54
Luke11:54
Luke12:1
Luke12:3
Luke12:3
Luke12:3
Luke12:3
Luke12:3
Luke12:6
Luke12:6
Luke12:8
Luke12:8
Luke12:9
Luke12:9
Luke12:10
Luke12:10
Luke12:12
Luke12:15
Luke12:17
Luke12:20

Luke12:25
Luke12:27
Luke12:33
Luke12:38
Luke12:38
Luke12:40
Luke12:45
Luke12:46

Luke12:46

Luke12:58
Luke13:1

Luke13:4
Luke13:10

ወተአምኆ በውስተ ምሥያጣት።
ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ ምሳሓት።
ወለሊክሙሰ ኢትለክፍዎ በአሐቲ አጽባዕትክሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
ዘቀተልዎ በማእከለ ቤተ መቅደስ ወምሥዋዕ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ዘንተ በቅድመ ኵሉ ሕዝብ።
ወያስሕትዎ በቃለ አፉሁ በዘያስተዋድይዎ።
ወያስሕትዎ በቃለ አፉሁ በዘያስተዋድይዎ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ አእላፍ ሰብእ እስከ ይትካየዱ በበይናቲሆሙ።
ወዘተናገሩ በጽልመት ይትናገርዎ በብርሃን።
ወዘተናገሩ በጽልመት ይትናገርዎ በብርሃን።
ወዘሂ አልኆሰሱ በእዝን ይሰብክዎ በአጽራሕ ወበአንሕስት።
ወዘሂ አልኆሰሱ በእዝን ይሰብክዎ በአጽራሕ ወበአንሕስት።
ወዘሂ አልኆሰሱ በእዝን ይሰብክዎ በአጽራሕ ወበአንሕስት።
አኮኑ ኀምስ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
ወኢ አሐቲ እምኔሆን ኢትትረሳዕ በቅድመ እግዚአብሔር።
እብለክሙ ኵሉ ዘየአምን ብየ በቅድመ ዕጓለ እመሕያው።
አአምኖ አነሂ በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር።
ወዘሰ ክሕደኒ በቅድመ ዕጓለ እመሕያው።
እክሕዶ አነሂ በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር።
ኢ በዝ ዓለም ወኢ በዘይመጽእ ዓለም።
ኢ በዝ ዓለም ወኢ በዘይመጽእ ዓለም።
እስመ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ዘይነብብ በላዕሌክሙ ሶቤሃ።
እስመ አኮ በአብዝኆ ንዋይ ዘየሐዩ ሰብእ።
ወኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወይቤሎ እግዚአብሔር ኦ አብድ በዛቲ ሌሊት ይነሥእዋ ለነፍስከ 
እምላዕሌከ።
መኑ እምኔክሙ ኀልዮ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
ከመ አሐዱ እምእሉ በኵሉ መዋዕለ ክብሩ።
ግበሩ ለክሙ ቊናማተ ዘኢይበሊ ወመዛግብተ በሰማያት ዘኢየኀልቅ።
ወእመኒ በካልእት ወእመኒ በሣልስት ሰዓተ ሌሊት።
ወእመኒ በካልእት ወእመኒ በሣልስት ሰዓተ ሌሊት።
እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወእመሰ ይቤ ውእቱ ገብር እኩይ በልቡ።
ወይበጽሕ እግዚኡ ለውእቱ ገብር በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ 
ኢያእመረ።
ወይበጽሕ እግዚኡ ለውእቱ ገብር በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ 
ኢያእመረ።
ተዐረቅ በፍኖት ወሠልጥ ዘትፈድዮ።
ወበውእቱ መዋዕል መጽኡ ሰብእ ኀቤሁ ወዜነውዎ በእንተ 
ገሊላውያን።
እለ ወድቀ ላዕሌሆሙ ማኅፈድ በሰሊሆሙ ወቀተሎሙ።
ወእንዘ ይሜህሮሙ በሰንበት በአሐዱ ምኵራብ።
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Luke14:15
Luke14:17
Luke14:22
Luke14:23
Luke14:30
Luke14:33
Luke15:7
Luke15:7
Luke15:10
Luke15:10
Luke15:13
Luke15:13
Luke15:17

ወእንዘ ይሜህሮሙ በሰንበት በአሐዱ ምኵራብ።
እስመ በሰንበት ፈወሰ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ አኮኑ ሰዱስ መዋዕል ውእቱ በዘትገብሩ 
ግብረክሙ።
ውእተ አሚረ ንዑኬ ተፈወሱ በውእቶን ዕለታት ወአኮ በዕለተ 
ሰንበት።

ውእተ አሚረ ንዑኬ ተፈወሱ በውእቶን ዕለታት ወአኮ በዕለተ 
ሰንበት።

ወኢትወሰድዎኑ ታስትይዎ ማየ በዕለተ ሰንበት።
አኮኑ ርቱዕ ትትፈታሕ እምነ ማእሰራ ይእቲሂ በዕለተ ሰንበት።
ምንተ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ወበምንት አስተማስላ።
ወካዕበ ይቤ በምንት አስተማስላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወየሐውር አህጉረ ወአዕጻዳተ ወያንሶሱ በኢየሩሳሌም ወይሜህር።
በላዕነሂ ወሰተይነሂ በቅድሜከ ወመሀርከ በመራሕብቲነ።
በላዕነሂ ወሰተይነሂ በቅድሜከ ወመሀርከ በመራሕብቲነ።
ወለኵሎሙ ነቢያት በመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይትፌሥሑ በመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወበይእቲ ዕለት መጽኡ ሰብእ እምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
ወጌሠመ ወበሣልስት እፌጽም።
ወባሕቱ ዮምሰ ወጌሠመ ሀለውኩ ወበሣልስተ ኣሐውር።
እስመ ኢይደልዎ ለነቢይ መዊት በአፍኣ ዘእንበለ በኢየሩሳሌም።
እስመ ኢይደልዎ ለነቢይ መዊት በአፍኣ ዘእንበለ በኢየሩሳሌም።
እስከ ሶበ ትብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
በሰንበት ከመ ይብላዕ እክለ ወእሙንቱሰ ይትዐቀብዎ።
ወይቤሎሙ ይከውንሁ በሰንበት ፈውሶ ወሚመ ኢይከውንሁ።
አኮኑ በጊዜሃ ያነሥኦ በዕለተ ሰንበት።
አኮኑ በጊዜሃ ያነሥኦ በዕለተ ሰንበት።
በቅድመ ኵሎሙ እለ ይረፍቁ ወይመስሑ ምስሌከ።
ከመ ይጸውዑከ እሙንቱሂ ወይከውነከ ፍዳ በኀቤሆሙ።
ብፁዕ ውእቱ ዘይበልዕ እክለ በመንግሥተ ሰማያት።
ወአበይዎ ኵሎሙ ኅቡረ በአሐዱ ቃል።
ወእምዝ ይቤሎ ገብሩ ገበርኩ እግዚኦ በከመ አዘዝከኒ።
ሑር ፍጡነ ውስተ ፍናው ወውስተ ጥቅመ ሀገር ወበግብር።
በእልፍ ጸቢኦቶ ለዘይመጽእ ኀቤሁ ምስለ ክልኤ እልፍ።
ወእመሰ ጼው ለስሐ በምንት እንከ ይቄስምዎ።
እብለክሙ ከመ ከመ ዝ ይከውን ትፍሥሕት በሰማያት።
በበይነ አሐዱ ኃጥእ ዘይኔስሕ።
እብለክሙ ከመ ከማሁ ይከውን ፍሥሓ በሰማያት።
በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር በእንተ አሐዱ ኃጥእ ዘይኔስሕ።
ወሖረ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወበህየ ዘረወ ወአማሰነ ኵሎ ንዋዮ።
እንዘ የሐዩ በምርዓት።
ወኀለየ በልቡ ወይቤ።
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ወአንሰ እመውት በረኀብ በዝየ።
ወአንሰ እመውት በረኀብ በዝየ።
አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
ወይቤሎ ወልዱ አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
ወይቤሎ ወልዱ አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
በዘእትፌሣሕ ቦቱ ምስለ አዕርክትየ ወቢጽየ።
ወይቤሎ ምእተ በመስፈርተ ባዶስ ቅብዐ።
ወይቤሎ ምእት በመስፈርተ ቆሮስ ሥርናየ።
እስመ ውሉደ ዝ ዓለም ይጠበቡ እምውሉደ ብርሃን በዓለሞሙ።
ወዘሰ በውኁድ ምእመን በብዙኅኒ ምእመን ውእቱ።
ወዘሰ በውኁድ ምእመን በብዙኅኒ ምእመን ውእቱ።
ወዘሰ በኅዳጥ ዐማፂ በብዙኅኒ ዐማፂ ውእቱ።
ወዘሰ በኅዳጥ ዐማፂ በብዙኅኒ ዐማፂ ውእቱ።
ወሶበ በንዋየ ዐመፃ ሃይማኖት አልብክሙ።
በንዋየ ጽድቅ መኑ የአምነክሙ።
ወሶበ በንዋየ ባዕድ ሃይማኖት አልብክሙ።
እስመ በኀበ ሰብእ ዐቢይ በኀበ እግዚአብሔር ትሑት ወምኑን ውእቱ።

እስመ በኀበ ሰብእ ዐቢይ በኀበ እግዚአብሔር ትሑት ወምኑን ውእቱ።

ግዱፍ ውስተ ዴዴሁ ለባዕል እንዘ ይደዊ በሕማመ ቊስል።
ወበሲኦል አንሥአ አዕይንቲሁ እንዘ ሀሎ ውስተ ደይን።
እስመ ሐመምኩ ፈድፋደ በዛቲ እሳት።
ወይቤሎ አብርሃም ተዘከር ወልድየ ዘከመ ፈጋዕከ ወተፈሣሕከ 
በሕይወትከ።
ወአልአዛርሰ ከማሁ ክመ በተጽናስ።
ወይእዜሰ ከማሁ ክመ ውእቱ ይትፌሣሕ በዝየ ወአንተሰ ተሐምም።
እምኀየሶ ይእስሩ በክሣዱ አድግ ወያስጥምዎ ውስተ ቀላየ ባሕር።
ዑቁ ርእሰክሙ ለእመ አበሰ ለከ እኁከ ገሥጾ በባሕቲትከ።
ተመይጠ እንዘ የአኵቶ ለእግዚአብሔር በዐቢይ ቃል።
ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ በገጹ ወአእኰቶ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢትመጽእ መንግሥተ እግዚአብሔር 
በተዐቅቦ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለኖኅ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለኖኅ።
ከማሁ ይከውን በምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወበከመ ኮነ እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወያወስቡ ወይትዋሰቡ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለሎጥ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለሎጥ።
እብለክሙ በይእቲ ሌሊት ክልኤቱ ይሰክቡ ውስተ አሐዱ ዐራት።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ በአይቴኑ እግዚኦ።
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Luke18:27
Luke18:30
Luke18:30
Luke18:33
Luke19:3
Luke19:17
Luke19:22
Luke19:27
Luke19:32
Luke19:37

Luke19:38
Luke19:38
Luke19:38
Luke19:39
Luke19:44

Luke19:45

Luke19:45

Luke19:47
Luke19:47
Luke19:48
Luke20:1

Luke20:2
Luke20:8
Luke20:19

Luke20:20

Luke20:26
Luke20:26

ወይቤሎሙ በምሳሌ ከመ ዘልፈ ይጸልዩ ወኢይትሀከዩ።
ወይቤሎሙ ሀሎ በአሐቲ ሀገር አሐዱ መኰንን።
ወሀለወት አሐቲ ዕቤርት በይእቲ ሀገር።
ወእምዝ ኀለየ በልቡ ወይቤ።
ይረክብኑ እንጋ ሃይማኖተ በዲበ ምድር።
አንሰ እጸውም ካዕበ ክልኤተ ዕለተ በሰናብት።
ወኢትዘሙ ወኢትስርቅ ወኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
ወሀብ ለነዳያን ወትረክብ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
ወይቤሎሙ ዘበኀበ ሰብእ ይሰአን በኀበ እግዚአብሔር ይትከሀል።
ወይቤሎሙ ዘበኀበ ሰብእ ይሰአን በኀበ እግዚአብሔር ይትከሀል።
ወዘኢይትዐሰይ ምእተ ምክዕቢተ በዝንቱ ዓለም።
ወበዓለምሰ ዘይመጽእ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወኢያበውሖ ሰብእ እስመ ኀጺር ውእቱ በቆሙ።
ዘበውኁድ ማእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኀ።
ወይቤሎ እግዚኡ በከመ ቃልከ እኴንነከ ገብር እኩይ ወሐካይ።
አምጽእዎሙ ዝየ ወርግዝዎሙ በቅድሜየ።
ወሐዊሮሙ እለ ተፈነዉ ረከቡ በከመ ይቤሎሙ።
አኀዙ ኵሎሙ አርዳኢሁ ይትፈሥሑ ወይሰብሕዎ ለእግዚአብሔር 
በዐቢይ ቃል።
እንዘ ይብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ወቡሩክ ንጉሠ እስራኤል ሰላም በምድር ወስብሐት በአርያም።
ወቡሩክ ንጉሠ እስራኤል ሰላም በምድር ወስብሐት በአርያም።
ወቦ እምፈሪሳውያን እለ ይቤልዎ በማእከለ ሕዝብ።
ወኢየኀድጉ እብነ ዲበ እብን በውስቴትኪ እስመ ኢያእመርኪ መዋዕለ 
ሣህልኪ።
ወቦአ ምኵራበ ወሰደደ ኵሎሙ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በህየ በቤተ 
መቅደስ።
ወቦአ ምኵራበ ወሰደደ ኵሎሙ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በህየ በቤተ 
መቅደስ።
ወኵሎ አሚረ ይሜህሮሙ በምኵራብ።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ በዘይቀትልዎ።
ወኀጥኡ ዘይሬስይዎ እስመ ኵሎሙ ሕዝብ ይሰቀሉ በአጽምኦቱ።
ወእምዝ አሐተ ዕለተ እንዘ ይሜህሮሙ ለሕዝብ በምኵራብ 
ወይነግሮሙ።
ወይቤልዎ ንግረነ በመባሕተ መኑ ትገብር ዘንተ።
በመባሕተ መኑ እገብር ከመ ዝ።
ወፈርህዎሙ ለሕዝብ እስመ አእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ መሰለ ከመ 
ዝ።
ወፈነዉ ኀቤሁ ሰብአ ዐይን እለ ያጸድቁ ርእሶሙ ከመ ያስሕትዎ 
በቃሉ።
ወስእንዎ አስሕቶቶ በቃሉ በቅድመ ኵሉ ሕዝብ።
ወስእንዎ አስሕቶቶ በቃሉ በቅድመ ኵሉ ሕዝብ።
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Luke20:37

Luke20:38
Luke20:42
Luke20:42
Luke20:44
Luke20:44

Luke20:44

Luke20:45
Luke21:8
Luke21:14
Luke21:15
Luke21:19
Luke21:22

Luke21:23
Luke21:24
Luke21:26

Luke21:27
Luke21:33

Luke21:33

Luke21:33

Luke21:33

Luke21:35
Luke21:35
Luke21:36
Luke22:2

Luke22:8
Luke22:11

Luke22:12
Luke22:15
Luke22:17
Luke22:21
Luke22:22

ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ሙሴሂ ነገረ ዘከመ ይቤሎ እግዚአብሔር 
በኀበ ዕፀ ጳጦስ።
እስመ ኵሎሙ ሕያዋን እሙንቱ በኀቤሁ።
ወለሊሁ ዳዊት ይቤ በመጽሐፈ መዝሙር ይቤሎ።
እግዚእ ለእግዚእየ ንበር በየማንየ።
ወያፈቅሩ ተአምኆ በምሥያጣት።
ወነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ 
ምሳሓት።
ወነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ 
ምሳሓት።
እለ ይውኅጥዎን ለአብያተ መበለታት ወበምክንያት ያነውኁ ጸሎተ።
ወይቤሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ።
ዑቁ ኢተኀልዩ በልብክሙ ዘትብሉ።
አነ እሁበክሙ አፈ ወጥበበ በዘኢይክሉ ተዋሥኦተክሙ።
ወበትዕግሥትክሙ ታጠርይዋ ለነፍስክሙ።
እስመ ዕድሜሃ ውእቱ በዘይትቤቀልዋ ከመ ይብጻሕ ኵሉ ዘጽሑፍ 
ላዕሌሃ።
ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት ወለእለ የሐፅና በውእቱ መዋዕል።
ወይወድቁ በኵናት ወይፄወዉ ውስተ ኵሉ አሕዛብ።
ወትወፅእ ነፍሰ ዕጓለ እመሕያው እምፍርሀት ወእምትሕዝብት ዘይመጽእ 
በዓለም።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ብዙኀ ወስብሐት።
ዑቁ ርእሰክሙ ኢታክብዱ ልበክሙ በበሊዕ ወበስታይ ወበፈጊዕ 
ወበኀልዮ መንበርት።

ዑቁ ርእሰክሙ ኢታክብዱ ልበክሙ በበሊዕ ወበስታይ ወበፈጊዕ 
ወበኀልዮ መንበርት።
ዑቁ ርእሰክሙ ኢታክብዱ ልበክሙ በበሊዕ ወበስታይ ወበፈጊዕ 
ወበኀልዮ መንበርት።

ዑቁ ርእሰክሙ ኢታክብዱ ልበክሙ በበሊዕ ወበስታይ ወበፈጊዕ 
ወበኀልዮ መንበርት።

ትግሁ እንከ በኵሉ ጊዜ ከመ ትክሀሉ እምስጦ በጸሎትክሙ።
ትግሁ እንከ በኵሉ ጊዜ ከመ ትክሀሉ እምስጦ በጸሎትክሙ።
ወኮነ መዓልተ ይሜህር በምኵራብ ወሌሊተ ይወፅእ።
ወየኀሥሡ ሎቱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት በዘይቀትልዎ ወኮኑ 
ይፍርህዎሙ ለሕዝብ።
ወይቤልዎ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ፍሥሐ።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወስርግወ ወበህየ አስተዳልዉ 
ለነ።
ወሐዊሮሙ ረከቡ በከመ ይቤሎሙ ወአስተዳለዉ ፍሥሐ።
እንከ እምኔሁ እስከ ይትፌጸም በመንግሥተ እግዚአብሔር።
እስከ አመ እሰትዮ ሐዲሰ በመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
ዘበውስተ እዴሁ ይትሜጠውዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
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Luke22:27
Luke22:28
Luke22:29
Luke22:30
Luke22:30
Luke22:37
Luke22:39

Luke22:48

Luke22:49
Luke22:53

Luke22:69

Luke23:1
Luke23:5

Luke23:7
Luke23:7
Luke23:8
Luke23:9
Luke23:14
Luke23:15

Luke23:17
Luke23:18
Luke23:19

Luke23:19

Luke23:22
Luke23:22

Luke23:22

Luke23:23
Luke23:24
Luke23:24
Luke23:31
Luke23:31
Luke23:33
Luke23:33
Luke23:33

ወአንሰ ናሁ ከመ ላእከ በማእከሌክሙ።
ወአንትሙሰ ባሕቱ እለ በእንቲኣየ ተዐገሥክሙ ምስሌየ በሕማምየ።
አነኒ አስተዳሉ ለክሙ መንግሥተ በከመ ሊተ ወሀበኒ አቡየ።
ከመ ትብልዑ ወትስትዩ በማእድየ በመንግሥትየ።
ከመ ትብልዑ ወትስትዩ በማእድየ በመንግሥትየ።
እብለክሙ ከመ ይበጽሐኒ ዘጽሑፍ ወይትፌጸም በላዕሌየ ዘይብል።
ወወፂኦ ሖረ በከመ ያለምድ ይጸሊ ደብረ ዘይት ወተለውዎ አርዳኢሁ።

ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለይሁዳ በስዒምኑ ታገብኦ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
እግዚኦ ትፈቅድኑ ንዝብጦሙ በመጥባሕት።
ወእንዘ ኵሎ አሚረ ሀለውኩ ምስሌክሙ በምኵራብ እዴክሙ ጥቀ 
ኢሰፋሕክሙ ላዕሌየ።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው በየማነ ኀይለ 
እግዚአብሔር።
ወተንሥኡ ኵሎሙ በምልኦሙ ወወሰድዎ ኀበ ጲላጦስ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ የሀውኮሙ ለሕዝብ ወይሜህር በኵሉ ይሁዳ እኂዞ 
እምገሊላ እስከ ዝየ።
ፈነዎ ኀበ ሄሮድስ እንዘ ሀሎ ውእቱ በኢየሩሳሌም በውእቱ መዋዕል።
ፈነዎ ኀበ ሄሮድስ እንዘ ሀሎ ውእቱ በኢየሩሳሌም በውእቱ መዋዕል።
እስመ ይሰምዕ ነገሮ ወይሴፎ ይርአይ ተኣምረ በኀቤሁ ዘይገብር።
ወሐተቶ በብዙኅ ነገር ወአልቦ ዘተሰጥዎ አሐተ ቃለ።
ወናሁ አነ ሐተትክዎ በቅድሜክሙ።
ወኀበ ሄሮድስኒ ፈነውክዎ ወውእቱኒ ፈነዎ ኀቤነ ወናሁ አልቦ ዘገብረ 
በዘይመውት።
ወቦ ልማድ በበዓል ያሕዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን።
ወዐውየዉ ኵሎሙ ኅቡረ በምልኦሙ ወይቤሉ።
ወውእቱሰ በርባን ዘገብረ ሀከከ በውስተ ሀገር ወበቀቲለ ነፍስ 
ተሞቅሐ።
ወውእቱሰ በርባን ዘገብረ ሀከከ በውስተ ሀገር ወበቀቲለ ነፍስ 
ተሞቅሐ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ በሣልስ ምንተ እኩየ ገብረ።
ናሁ አልቦ ዘረከብኩ በላዕሌሁ በዘይመውት እቅሥፎኬ እንከሰ 
ወአሕይዎ።
ናሁ አልቦ ዘረከብኩ በላዕሌሁ በዘይመውት እቅሥፎኬ እንከሰ 
ወአሕይዎ።
ወዐውየዉ በዐቢይ ቃል ወሰአሉ ወይቤሉ ይስቅልዎ።
ወአሕየወ ሎሙ ዘሰአልዎ ዘበቀቲለ ነፍስ ወበገቢረ ሁከት ተሞቅሐ።
ወአሕየወ ሎሙ ዘሰአልዎ ዘበቀቲለ ነፍስ ወበገቢረ ሁከት ተሞቅሐ።
በዝ ዕፅ ርጡብ ከመ ዝ ዘገብሩ እፎኑመ ይከውን በይቡስ።
በዝ ዕፅ ርጡብ ከመ ዝ ዘገብሩ እፎኑመ ይከውን በይቡስ።
ወበጺሖሙ ብሔረ ዘስሙ ቀራንዮ በህየ ሰቀልዎ።
ወእልክተኒ ክልኤተ ፈያተ አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ ሰቀሉ።
ወእልክተኒ ክልኤተ ፈያተ አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ ሰቀሉ።
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Luke23:34
Luke23:38

Luke23:38

Luke23:38

Luke23:41
Luke23:41
Luke23:42

Luke23:46
Luke23:53
Luke23:56

Luke24:1
Luke24:1
Luke24:7
Luke24:7
Luke24:11

Luke24:14
Luke24:14
Luke24:18

Luke24:18

Luke24:19

Luke24:19

Luke24:19

Luke24:19

John01:12

John01:16
John01:17
John01:17
John01:23
John01:23
John01:25
John01:26 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎሙ አንሰ አጠምቀክሙ በማይ።

ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ አባ ሥረይ ሎሙ እስመ በዘኢየአምሩ ይገብሩ።
ወጸሐፉ መጽሐፈ ላዕሌሁ ወጽሕፈቱ በሮማይስጥ ወበጽርእ 
ወበዕብራይስጥ ዘይብል።

ወጸሐፉ መጽሐፈ ላዕሌሁ ወጽሕፈቱ በሮማይስጥ ወበጽርእ 
ወበዕብራይስጥ ዘይብል።
ወጸሐፉ መጽሐፈ ላዕሌሁ ወጽሕፈቱ በሮማይስጥ ወበጽርእ 
ወበዕብራይስጥ ዘይብል።

ወለነሰ ዘበርቱዕ ረከበነ ዘይደልወነ በከመ ምግባሪነ ተፈደይነ።
ወለነሰ ዘበርቱዕ ረከበነ ዘይደልወነ በከመ ምግባሪነ ተፈደይነ።
ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ ተዘከረኒ እግዚኦ አመ ትመጽእ 
በመንግሥትከ።
ወሶቤሃ ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወአውረደ ሥጋሁ ወገነዞ በስንዱናት።
ወአተዋ ወአስተዳለዋ አፈዋተ ወኀደጋ በሰንበት ሐዊረ እስመ ከማሁ 
ሕጎሙ።
ወበእሑድ ሰንበት በጽባሕ አሌለያ ገይሠ ወሖራ ኀበ መቃብር።
ወበእሑድ ሰንበት በጽባሕ አሌለያ ገይሠ ወሖራ ኀበ መቃብር።
ተዘከራ ቃሎ ዘይቤለክን በገሊላ።
ወይሰቅልዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወኮነ ዝንቱ ነገር በቅድሜሆሙ ከመ ዝንጋዔ ወኢአምንዎን 
ወአክሐድዎን።
ወይትናገሩ በበይናቲሆሙ በእንት ኵሉ ዘኮነ።
ወይትናገሩ በበይናቲሆሙ በእንት ኵሉ ዘኮነ።
አንተኑ ባሕቲትከ ነግድ ለኢየሩሳሌም ወኢያእመርከኑ ዘኮነ በውስቴታ 
በዝንቱ መዋዕል።

አንተኑ ባሕቲትከ ነግድ ለኢየሩሳሌም ወኢያእመርከኑ ዘኮነ በውስቴታ 
በዝንቱ መዋዕል።

ዘኮነ ከሃሌ በቃሉ ወበምግባሩ በቅድመ እግዚአብሔር ወበቅድመ 
ሰብእ።
ዘኮነ ከሃሌ በቃሉ ወበምግባሩ በቅድመ እግዚአብሔር ወበቅድመ 
ሰብእ።
ዘኮነ ከሃሌ በቃሉ ወበምግባሩ በቅድመ እግዚአብሔር ወበቅድመ 
ሰብእ።
ዘኮነ ከሃሌ በቃሉ ወበምግባሩ በቅድመ እግዚአብሔር ወበቅድመ 
ሰብእ።
ወለእለሰ ተወክፍዎ ወሀቦሙ ሥልጣነ ውሉደ እግዚአብሔር ይኩኑ ለእለ 
አምኑ በስሙ።
ጸጋ ህየንተ ጸጋ በዲበ ጸጋ።
እስመ ኦሪት በሙሴ ተውህበት ለነ።
ጸጋሰ ወጽድቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ለነ።
ወይቤ አንሰ ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም።
ወይብል ጺሑአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር በከመ ይቤ ኢሳይያስ ነቢይ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ በእፎ እንከ ታጠምቅ።
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John01:27
John01:27
John01:28

John01:28

John01:28

John01:28

John01:30
John01:31
John01:33
John01:33
John01:35 ወበሳኒታ ካዕበ እንዘ ይቀውም ዮሐንስ ወክልኤቱ እምአርዳኢሁ።
John01:39
John01:41 እምክልኤቱ እለ ሰምዑ በኀበ ዮሐንስ ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
John01:42
John01:43

John01:44
John01:48
John01:49

John01:49
John01:51
John02:1
John02:6
John02:11
John02:14
John02:19
John02:20

John02:20
John02:22
John02:22
John02:23
John02:24

John03:11

John03:12
John03:12
John03:14

ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወከመ ዝ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ በኀበ ሀሎ 
ዮሐንስ ያጠምቅ።
ወከመ ዝ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ በኀበ ሀሎ 
ዮሐንስ ያጠምቅ።
ወከመ ዝ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ በኀበ ሀሎ 
ዮሐንስ ያጠምቅ።
ወከመ ዝ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ በኀበ ሀሎ 
ዮሐንስ ያጠምቅ።
ዝንቱ ውእቱ ዘእቤለክሙ አነ በእንቲኣሁ ይመጽእ እምድኅሬየ።
በእንተ ዝ መጻእኩ አነ ከመ አጥምቅ በማይ።
ወአንሰ ኢየአምሮ ወባሕቱ ዘፈነወኒ ከመ አጥምቅ በማይ።
ወይነብር ዲቤሁ ውእቱኬ ዘያጠምቅ በመንፈስ ቅዱስ።

ወይቤልዎ ረቢ ዘበትርጓሜሁ ሊቅ ብሂል አይቴ ተኀድር።

ረከብናሁ ለማስያስ ዘበትርጓሜሁ ይብልዎ ክርስቶስ።
አንተኑ ስምዖን ወልደ ዮና አንተኬ ትሰመይ ኬፋ ዘበትርጓሜሁ 
ጴጥሮስ።
ወበሳኒታ ፈቀደ ይሑር ገሊላ።
በእንቲኣሁ ነዋ ዘበአማን እስራኤላዊ ዘአልቦ ጽልሑተ ውስተ ልቡ።
ወይቤሎ ናትናኤል በአይቴ ተአምረኒ ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ 
ወይቤሎ።
እምቅድመ ይጸውዕከ ፊልጶስ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ።
እስመ እመ እቤለከሁ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ ተአምን።
ወአመ ሣልስት ዕለት ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ።
በዘያጥህሩ ቦቶን አይሁድ ንቡራት ህየ።
ወዝንቱ ቀዳሜ ተኣምር ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቃና ዘገሊላ።
ወረከበ በምኵራብ እለ ይሠይጡ አልሕምተ ወአባግዐ ወአርጋበ።
ንሥትዎ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት አነሥኦ።
ወይቤልዎ አይሁድ በአርብዓ ወስድስቱ ዓመት ተሐንጸ ዝንቱ ቤተ 
መቅደስ።
ወአንተሰ በሠሉስ መዋዕል ታነሥኦ።
ወአምኑ በቃለ መጻሕፍት ወበቃለ እግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎሙ።
ወአምኑ በቃለ መጻሕፍት ወበቃለ እግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎሙ።
ወእንዘ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም በበዓለ ፋሲካ።
ወውእቱሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢየአምኖሙ እስመ የአምሮ በኵሉ ለለ 
አሐዱ።
አማን አማን እብለከ ከመ ዘነአምር ንነግር ወበዘርኢነ ሰማዕተ ንከውን።

ወሶበ እንዘ ዘበምድር እነግረክሙ ኢተአምኑኒ።
እፎ እንከ ተአምኑኒ እመ ነገርኩክሙ ዘበሰማያት።
ወበከመ ሙሴ ሰቀሎ ለአርዌ ምድር በገዳም።
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John03:14
John03:18
John03:23 ወሀሎ ዮሐንስኒ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በማዕዶተ ኢየሩሳሌም።

John03:23 ወሀሎ ዮሐንስኒ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በማዕዶተ ኢየሩሳሌም።

John03:23 ወሀሎ ዮሐንስኒ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በማዕዶተ ኢየሩሳሌም።

John03:26

John03:31
John03:32
John03:32
John03:34
John03:36
John03:36
John04:6
John04:20
John04:20
John04:21
John04:21
John04:21
John04:23

John04:23

John04:23

John04:23

John04:24
John04:24
John04:42
John04:42
John04:44
John04:45
John04:47
John04:50
John05:1

John05:2
John05:4

ወበከመ ሙሴ ሰቀሎ ለአርዌ ምድር በገዳም።
እስመ ኢአምነ በስመ ወልደ እግዚአብሔር ዋሕድ።

ወሖሩ ኀበ ዮሐንስ ወይቤልዎ ረቢ ዝኩ ዘምስሌከ ሀሎ በማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ወዘእምድርሰ ምድራዊ ውእቱ ወዘበምድር ይነግር።
ወበዘርእየ ወበዘሰምዐ ሰማዕተ ይከውን ወስምዖሰ አልቦ ዘይትዌክፎ።
ወበዘርእየ ወበዘሰምዐ ሰማዕተ ይከውን ወስምዖሰ አልቦ ዘይትዌክፎ።
እስመ አኮ በመስፈርት ዘይሁብ እግዚአብሔር መንፈሶ።
ዘየአምን በወልድ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ወዘሰ ኢየአምን በወልድ ኢይሬእያ ለሕይወት።
ወደኪሞ እግዚእ ኢየሱስ በሐዊረ ፍኖት ነበረ ህየ ኀበ ውእቱ ዐዘቅት።
አበዊነሰ በዝንቱ ደብር ሰገዱ።
ወአንትሙሰ ትብሉ ከመ በኢየሩሳሌም መካን ውእቱ ኀበ ይሰግዱ።
ወይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢ በዝንቱ ደብር ወኢ በኢየሩሳሌም።
ወይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢ በዝንቱ ደብር ወኢ በኢየሩሳሌም።
ዘኢይሰግዱ ለአብ አላ በዝንቱ መካን ይሰግዱ።
አመ እለ በርቱዕ በአማን ሰጋድያን ይሰግዱ ለአብ በመንፈስ 
ወበጽድቅ።

አመ እለ በርቱዕ በአማን ሰጋድያን ይሰግዱ ለአብ በመንፈስ 
ወበጽድቅ።

አመ እለ በርቱዕ በአማን ሰጋድያን ይሰግዱ ለአብ በመንፈስ 
ወበጽድቅ።

አመ እለ በርቱዕ በአማን ሰጋድያን ይሰግዱ ለአብ በመንፈስ 
ወበጽድቅ።

ወእለሂ ይሰግዱ ሎቱ በመንፈስ ወበጽድቅ ሀለዎሙ ይስግዱ ሎቱ።
ወእለሂ ይሰግዱ ሎቱ በመንፈስ ወበጽድቅ ሀለዎሙ ይስግዱ ሎቱ።
ወይቤልዋ ለይእቲ ብእሲት አኮ እንከ በነገረ ዚኣኪ ዘአምነ ቦቱ።
ከመ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ በአማን መድኅነ ዓለም።
ወለሊሁ እግዚእ ኢየሱስ ሰማዕተ ኮነ ከመ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።
እስመ ርእዩ ኵሎ ተኣምረ ዘገብረ በኢየሩሳሌም አመ በዓል።
ወይደዊ ወልዱ በቅፍርናሆም።
ወአምነ ውእቱ ብእሲ በቃል ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ።
ወእምድኅረ ዝ ኮነ በበዓሎሙ ለአይሁድ ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወይብልዋ ስማ በዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ዘይእቲ ቤተ ሣህል።
እስመ መልአከ እግዚአብሔር በጊዜ ይወርድ ውስተ ምጥማቃት 
ይትሀወክ ማይ።
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John05:13

John05:14
John05:16
John05:19
John05:21
John05:23
John05:24

John05:26
John05:28

John05:30
John05:33
John05:35
John05:38
John05:43
John05:43
John06:2
John06:22
John06:25
John06:29
John06:30
John06:31
John06:31
John06:34
John06:39
John06:40
John06:44
John06:45
John06:49
John06:54
John06:55
John06:55
John06:57
John06:58
John06:59
John06:61
John07:7
John07:11
John07:14
John07:18

እስመ ተሰወረ እግዚእ ኢየሱስ ማእከለ ብዙኃን ሰብእ እለ ሀለዉ 
በውእቱ መካን።
እንዘ ይሜህር በምኵራብ ወይቤሎ።
ወየኀሥሡ ይቅትልዎ እስመ ከመ ዝ ይገብር በሰንበት።
እስመ ግብረ ዘይገብር አብ ወልድኒ ኪያሁ ይገብር በአምሳሉ።
ወበከመ አብ ያነሥኦሙ ለምዉታን ወያሐይዎሙ።
ከመ ኵሉ ሰብእ ያክብርዎ ለወልድ በከመ ያከብርዎ ለአብ።
ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።
ወበከመ ለአብ ቦቱ ሕይወት ኀቤሁ ከማሁ ለወልድኒ ወሀቦ ሕይወተ።
እስመ ትመጽእ ሰዓት በዘይሰምዕዎ ቃሎ ኵሎሙ እለ ውስተ 
መቃብር።
አላ በከመ ሰማዕኩ እኴንን ወኵነኔየኒ ጽድቅ ውእቱ።
ወነገረክሙ ስምዖ በጽድቅ በእንቲኣየ።
ወአንትሙ ፈቀድክሙ ትትፈሥሑ በብርሃኑ አሐተ ሰዓተ።
እስመ በዘውእቱ ፈነወ ኢአመንክሙ።
አነ መጻእኩ በስመ አቡየ ወኢተወከፍክሙኒ።
ወአመ መጽአ ካልእ በስምዐ ነፍሱ ኪያሁ ትትዌከፉ።
እስመ ርእዩ ተኣምረ ዘገብረ በላዕለ ድዉያን።
ወበሳኒታ ሰብእ እለ ይቀውሙ ማዕዶተ ባሕር።
ወሶበ ረከብዎ በማዕዶተ ባሕር ይቤልዎ።
ከመ ትእመኑ በዘፈነወ ውእቱ።
ከመ ንርአይ ወንእመን ብከ በዘገበርከ።
አበዊነሰ መና በልዑ በገዳም።
በከመ ጽሑፍ ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ ይብልዑ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ሀበነ በኵሉ ጊዜ እምውእቱ ኅብስት።
ወኢ አሐዱሂ አላ አነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወአነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወአነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወኵሉ እንከ ዘሰምዐ በኀበ አቡየ ተምሂሮ ይመጽእ ኀቤየ።
አበዊክሙሰ መና በልዑ በገዳም ወሞቱ።
ወአነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
እስመ ሥጋየኒ መብልዐ ጽድቅ ዘበአማነ ውእቱ።
ወደምየኒ ስቴ ሕይወት ዘበአማን ውእቱ።
ወበከመ ዘፈነወኒ አብ ሕያው ወአነሂ ሕያው በእንተ አብ።
ወአኮ በከመ በልዑ አበዊክሙ መና ወሞቱ።
ወከመ ዝ ይቤሎሙ በምኵራብ ዘቅፍርናሆም እንዘ ይሜህሮሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ።
እስመ አነ ስምዕ ላዕሌሆሙ ወእዛለፎሙ በከመ እከየ ምግባሮሙ።
ወአኀዙ አይሁድ ይኀሥሥዎ በበዓል።
ወበማእከለ መዋዕለ በዓል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ምኵራበ።
ወአልቦ ዐመፃ በኀቤሁ።



Tabelle1

Seite 311

1469 በ

John07:22
John07:23
John07:23
John07:24
John07:26
John07:28
John07:37
John07:38
John08:2
John08:3
John08:4
John08:5
John08:5
John08:5
John08:6
John08:7
John08:8
John08:9
John08:11
John08:20
John08:20
John08:21
John08:24
John08:24
John08:26
John08:28
John08:31
John08:38

John08:38

John08:40
John08:44
John08:44
John09:2
John09:2
John09:2
John09:3
John09:6
John09:7
John09:7
John09:11

ወበሰንበት ትገዝርዎ ለሰብእ።
ወእመሰ በሰንበት ግዝረተ ይነሥእ ብእሲ ከመ ኢይሰዐር ሕጉ ለሙሴ።
ለእመ አሕየውክዎ ለብእሲ ኵለንታሁ በሰንበት።
ኢትፍትሑ በአድልዎ ለገጽ አላ ፍትሐ ጽድቅ ፍትሑ።
ከመ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ በአማን።
ወአልዐለ ቃሎ እግዚእ ኢየሱስ በምኵራብ እንዘ ይሜህር ወይቤ።
ወበደኃሪት ዕለት ዘበዓል ዐባይ።
ወዘሂ የአምን ብየ በከመ ይቤ መጽሐፍ።
ወአንግሀ በጽባሕ ወቦአ ካዕበ ምኵራበ።
ብእሲተ እስርተ እንተ ተረክበት በዝሙት።
ወይቤልዎ ኦ ሊቅ ረከብናሃ ለዛቲ ብእሲት እንዘ ትኤብስ በዝሙት።
ወበሕግነሰ ሠርዐ ሙሴ ከመ ትትወገር በእብን።
ወበሕግነሰ ሠርዐ ሙሴ ከመ ትትወገር በእብን።
እስመ ናሁ ተረክበት በዝሙት።
ወጸሐፈ በአጽባዕቱ።
ወይቤሎሙ ዘአልቦ ኀጢአተ እምኔክሙ ቀዲሙ ለይገራ በእብን።
ወካዕበ ደነነ ወጸሐፈ ኀበ ምድር በአጽባዕቱ።
ወሰሚዖሙ እሙንቱ ዘንተ ዘለፋ በለብዎ አኀዙ ይሑሩ በበ አሐዱ።
ሑሪ እትዊ በሰላም ወእምዝ ዳግመ ኢተአብሲ።
ወዘንተ ነገረ ተናገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በኀበ ሙዳየ ምጽዋት።
እንዘ ይሜህሮሙ በምኵራብ።
ወትመውቱ በኀጢአትክሙ።
ወናሁ እቤለክሙ ከመ ትመውቱ በኀጢአትክሙ።
ለእመ ኢአመንክሙ ከመ አነ ውእቱ ትመውቱ በኀጢአትክሙ።
ወአንሰ ዘሰማዕኩ በኀቤሁ እነግር ለዓለም።
አላ በከመ መሀረኒ አቡየ ከማሁ እነግር።
አንትሙሂ ለእመ ነበርክሙ በቃልየ አማን አርዳእየ አንትሙ።
ወአንሰ ዘርኢኩ በኀበ አቡየ እነግር ወአንትሙሂ ዘርኢክሙ በኀበ 
አቡክሙ ትገብሩ።
ወአንሰ ዘርኢኩ በኀበ አቡየ እነግር ወአንትሙሂ ዘርኢክሙ በኀበ 
አቡክሙ ትገብሩ።
ዘጽድቀ እነግረክሙ ዘሰማዕኩ በኀበ እግዚአብሔር።
ወኢይቀውም በጽድቅ እስመ አልቦ ጽድቅ በኀቤሁ።
ወኢይቀውም በጽድቅ እስመ አልቦ ጽድቅ በኀቤሁ።
ረቢ በኀጢአተ መኑ ተወልደ ዝንቱ ዕዉር።
በዘርእሱኑ ወሚመ በዘአዝማዲሁ።
በዘርእሱኑ ወሚመ በዘአዝማዲሁ።
ዳእሙ ከመ ያስተርኢ ግብረ እግዚአብሔር በላዕሌሁ።
ወገብረ ጽቡረ በምራቁ ወቀብዖ አዕይንቲሁ ለውእቱ ዕዉር።
ወይቤሎ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ ሰሊሆም ዘበትርጓሜሁ ሐዋርያ።
ወይቤሎ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ ሰሊሆም ዘበትርጓሜሁ ሐዋርያ።
ብእሲ ዘስሙ ኢየሱስ ጽቡረ ገብረ በምራቁ።
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John09:11
John09:14
John09:15
John09:16
John09:19
John09:30
John09:34
John09:35
John10:9
John10:15
John10:18
John10:22
John10:23
John10:23
John10:25
John10:26

John10:32
John10:33
John10:37
John10:41
John11:1 ዘስሙ አልአዛር በቢታንያ ዘሀገረ ማርያ ወማርታ እኅታ።
John11:2
John11:17
John11:24
John11:31
John11:33
John11:37
John11:38
John11:43
John11:44
John12:2 ወገብሩ ሎቱ ምሳሐ በህየ ወማርታ ትሜጥዎሙ።
John12:3
John12:8
John12:8
John12:11
John12:12
John12:13
John12:15
John12:25
John12:33
John12:34

ወቀብዐኒ አዕይንትየ ወይቤለኒ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ ሰሊሆም።
አመ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ ጽቡረ በምራቁ ወከሠቶ አዕይንቲሁ።
ወይቤሎሙ ጽቡረ ገብረ በምራቁ።
ወቦ እለ ይቤሉ በአይቴ ይክል ብእሲ ኃጥእ ገቢረ ዘከመ ዝ ተኣምረ።
ወበእፎ ይእዜ ይሬኢ።
ዓዲ በዝንቱ ጥቀ መንክር ውእቱ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ዘለሊከ በኀጢአት ተወለድከ።
ወረከቦ ወይቤሎ ተአምንሁ አንተ በወልድ እግዚአብሔር።
አነ ውእቱ አንቀጸ አባግዕ ዘበአማን።
ወበከመ የአምረኒ አብ አነኒ አአምሮ ለአብ።
ወአልቦ ዘየሀይደንያ አላ ለልየ እሜጥዋ በፈቃድየ።
ወኮነ በውእቱ መዋዕል ሐድሶ ሕንጸታ ለኢየሩሳሌም።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ በቤተ መቅደስ በሕዋረ ሰሎሞን።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ በቤተ መቅደስ በሕዋረ ሰሎሞን።
ነገርኩክሙ ወኢተአምኑኒ ግብር ዘእገብር አነ በስመ አቡየ።
ወአንትሙሰ ኢተአምኑኒ እስመ ኢኮንክሙ እምነ አባግዕየ በከመ 
እቤለክሙ።
በአይ ግብር እምኔሆሙ ትዌግሩኒ።
በእንተ ሠናይሰ ግብርከ ኢንዌግረከ ወባሕቱ በበይነ ፅርፈትከ።
እመኑ ከመ ታእምሩ ወትጤይቁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ወብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ በህየ።

ወመዝመዘት እገሪሁ በሥዕርታ።
ወበጺሖ ህየ ረከቦ በዘወድአ ረቡዐ መዋዕለ እምዘተቀብረ።
አመ ትንሣኤ ምዉታን በደኃሪት ዕለት።
ተለውዋ ወመሰሎሙ ዘተሐውር ኀበ መቃብሩ ትብክዮ በህየ።
ገዐረ በመንፈሱ ወሆከ ርእሶ።
ከመ ይግበር በዘኢይመውት ዝንቱኒ።
ወካዕበ ተከዘ በልቡ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ ኀበ መቃብሩ።
ወዘንተ ብሂሎ ከልሐ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወገጹኒ ጥብሉል በሰበን።

ወቀብዐቶ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወመዝመዘቶ በሥዕርታ።
ወነዳያንሰ በኵሉ ጊዜ ሀለዉ ምስሌክሙ ወዘልፈ ትረክብዎሙ።
ወኪያየሰ አኮ በኵሉ ጊዜ ዘትረክቡኒ።
ወየአምኑ በእግዚእ ኢየሱስ።
ወበሳኒታ ሰብእ ብዙኃን እለ መጽኡ ለበዓል።
ሆሣዕና ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወንጉሦሙ ለእስራኤል።
በከመ ጽሑፍ ኢትፍርሂ ወለተ ጽዮን።
ወዘሰ ጸልኣ ለነፍሱ በዝንቱ ዓለም የዐቅባ ለሕይወት ዘለዓለም።
ወዘንተ ዘይቤ እንዘ ይኤምሮሙ በአይ ሞት ሀለዎ ይሙት።
ንሕነሰ ሰማዕነ በውስተ ኦሪት ከመ ለዓለም ይነብር ክርስቶስ።
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John15:10
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አምጣነ ብክሙ ብርሃን እመኑ በብርሃን።
ወእንዘ መጠነ ዝ ተኣምረ ይገብር በቅድሜሆሙ ኢአምኑ ቦቱ።
ከመ ኢይርአዩ በአዕይንቲሆሙ ወኢይለብዉ በአልባቢሆሙ።
ከመ ኢይርአዩ በአዕይንቲሆሙ ወኢይለብዉ በአልባቢሆሙ።
ዘየአምን ብየ አኮ ብየ ባሕቲቶ ዘየአምን ዘእንበለ በዘፈነወኒ።
ውእቱ ይኴንኖ በደኃሪት ዕለት።
ወዘሂ እነግር አነ በከመ ይቤለኒ አብ ከማሁ እነግር።
ወመዝመዘ በውእቱ መክፌ ዘቀነተ።
በበጽሐ ኀበ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ከመ ትግበሩ አንትሙኒ በከመ ገበርኩ ለክሙ አነ።
ወዘንተ ብሂሎ እግዚእ ኢየሱስ ተሀወከ በመንፈሱ።
ዘሀሎ በኀበ ይሁዳ።
ወተመጢዎ ይሁዳ ውእተ ኅብስተ ወፅአ ሶቤሃ በሌሊት።
ተኀሥሡኒ ወበከመ እቤሎሙ ለአይሁድ።
በከመ አነ አፍቀርኩክሙ ከማሁ አንትሙኒ ተፋቀሩ በበይናቲክሙ።
ወበዝንቱ የአምረክሙ ኵሉ ከመ አርዳእየ አንትሙ።
ኢይደንግፅክሙ ልብክሙ እመኑ በእግዚአብሔር ወእመኑ ብየ።
በእፎ እንከ ነአምር ፍኖቶ።
ኢተአምንሁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
እመኑ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ወኵሎ ዘሰአልክሙ በስምየ ይገብር ለክሙ።
ከመ ይሰባሕ አብ በወልድ።
ወእመ ቦ ዘሰአልክሙ በስምየ እገብር ለክሙ ኪያሁ።
ይእተ አሚረ ተአምሩ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ወባሕቱ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ዘይፌኑ አብ በስምየ።
አኮ በከመ ይሁብ ዓለም ዘእሁበክሙ አነ።
ሶበሰ ታፈቅሩኒ እምተፈሣሕክሙ በሐዊሮትየ ኀበ አብ።
ወኢይረክብ በላዕሌየ ወኢ ምንተኒ።
ወበከመ ወሀበኒ አብ ትእዛዞ ከማሁ እገብር።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘኢይፈሪ በላዕሌየ ይገዝምዎ ወያአትትዎ።
ወበከመ ዐጽቅ ኢይክል ፈርየ ባሕቲቱ እመ ኢሀሎ ውስተ ጕንደ 
ወይኑ።
ወያስተጋብእዎ ወያውዕይዎ በእሳት።
ወበዝንቱ ይሴባሕ አቡየ እምከመ ብዙኀ ፍሬ ትፈርዩ።
ወበከመ አፍቀረኒ አብ ከማሁ አነሂ አፍቀርኩክሙ።
ንበሩ በፍቅረ ዚኣየ።
ወሀልዉ በፍቀረ ዚኣየ።
በከመ ዐቀብኩ አነ ትእዛዞ ለአቡየ ወእሄሉ በፍቅሩ።
በከመ ዐቀብኩ አነ ትእዛዞ ለአቡየ ወእሄሉ በፍቅሩ።
ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ በከመ አነ አፍቀርኩክሙ።
እስመ ኵሎ ዘሰማዕኩ በኀበ አቡየ ነገርኩክሙ።
ከመ እመ ቦ ዘሰአልክምዎ ለአብ በስምየ ኵሎ ይሁበክሙ።
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ጸልኡኒ በከንቱ።
በከመ ብእሲት ትቴክዝ ሶበ አልጸቀት ትለድ።
ከመ አመ ሰአልክምዎ ለአብ በስምየ ኵሎ ይሁበክሙ።
ወእስከ ይእዜሰ ኢሰአልክምዎ ወኢ ምንተኒ በስምየ ሰአሉ።
ወይእዜሰ በምሳሌ ነገርኩክሙ።
ወባሕቱ ይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢይነግረክሙ በምሳሌ።
ወይእተ አሚረ ትስእሉ በስምየ።
ወበዝንቱ አእመርነ ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእከ።
ወዝንቱ ውእቱ ዘነገርኩክሙ ከመ በኀቤየ ሰላመ ትርከቡ።
ወበዓለምሰ ሀለወክሙ ሕማመ ትርከቡ።
በከመ አኰነንኮ ላዕለ ኵሉ ዘሥጋ ወነፍስ።
ለአሐዱ ዘበአማን አምላከ ጽድቅ ባሕቲትከ።
አንሰ ሰባሕኩከ በዲበ ምድር ፈጺምየ ግብረ ዘወሀብከኒ ከመ እግበር።
ወይእዜኒ አንተ አባ ሰብሐኒ በስብሐትየ።
ኦ አባ ቅዱስ ዕቀቦሙ በስምከ ለእለ ወሀብከኒ።
ዐቀብክዎሙ በስምከ ለእለ ወሀብከኒ።
ከመ ይኩን ፍሥሓየ ፍጹመ በላዕሌሆሙ።
በከመ ኢኮንኩ አነ እምዓለም።
በከመ ኢኮንኩ አነ እምዓለም።
ቀድሶሙ በጽድቅከ እስመ ጽድቅ ውእቱ ቃልከ።
በከመ ፈነውከኒ ውስተ ዓለም ኪያየ።
ከመ ይኩኑ እሙንቱኒ ቅዱሳነ በጽድቅ።
አላ በእንተሂ እለ የአምኑ ብየ በቃሎሙ።
በከመ አንተ አብ ብየ ወአነሂ ብከ።
ከመ ይኩኑ አሐደ ከማነ በከመ አሐዱ ንሕነ።
ወአነሂ ቦሙ ወአንተሂ ብየ ከመ ይኩኑ ፍጹማነ በአሐዱ።
ወአፍቀርክዎሙ አነ በከመ ኪያየ አፍቀርከኒ።
ወሖረ ህየ በመኀትወ ጽጕ ወበፓናት ወበንዋየ ሐቅል።
ወሖረ ህየ በመኀትወ ጽጕ ወበፓናት ወበንዋየ ሐቅል።
ወሖረ ህየ በመኀትወ ጽጕ ወበፓናት ወበንዋየ ሐቅል።
ወውእቱሰ ረድእ ልሙድ በኀበ ሊቀ ካህናት።
ወወፅአ ዝኩ ረድእ ዘልሙድ በኀበ ሊቀ ካህናት።
አንሰ ክሡተ ተናገርኩ በውስተ ዓለም።
ወበኵሉ ጊዜ መሀርኩ በምኵራብ።
ወበኵሉ ጊዜ መሀርኩ በምኵራብ።
ወበቤተ መቅደስ ኀበ ይትጋብኡ ኵሎሙ አይሁድ።
ምንትኑ ጌጋዩ ለዝ ብእሲ በዘአምጻእክምዎ ኀቤየ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥእዎ አንትሙ ወበከመ ሕግክሙ ኰንንዎ።
እንዘ ይኤምሮሙ በአይ ሞት ሀለዎ ይሙት።
ሶበሰ በዝንቱ ዓለም መንግሥትየ።
ከመ እኩን ሰማዕተ በጽድቅ።
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John19:34
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John20:1

John20:12
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John20:31
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John21:3
John21:6
John21:8
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John21:23
4 በሃመ Matt09:32

MK07:32
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2 በሃማን Matt15:31
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7 በሃም Matt09:33
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ንሕነሰ ሕግ ብነ ወበከመ ሕግነ ርቱዕ ይሙት።
ወበዕብራይስጥ ይብልዎ ገቦታ።
ወበዕብራይስጥ ይብልዎ ጎልጎታ ኀበ ሰቀልዎ።
ወጽሕፈቱ ጽሑፍ ውእቱ በዕብራይስጥ ወበሮማይስጥ ወበጽርእ።
ወጽሕፈቱ ጽሑፍ ውእቱ በዕብራይስጥ ወበሮማይስጥ ወበጽርእ።
ወጽሕፈቱ ጽሑፍ ውእቱ በዕብራይስጥ ወበሮማይስጥ ወበጽርእ።
ወአሰሩ በቈጽለ ሁስጱ ዲበ ሕለት ወአስተርከቡ ውስተ አፉሁ 
ወዐጸሩ።
አላ አሐዱ እምሐራ ረገዞ ገቦሁ ዘየማን በኲናት።
ዘኮነ ረድኦ ለእግዚእ ኢየሱስ በኅቡእ በእንተ ፍርሀቶሙ ለአይሁድ።
ወአምጽአ ምእተ ልጥረ ከርቤ ወዓልወ ሕውሰ በዘቦቱ ይቀብርዎ።
ወገነዝዎ በመዋጥሐ ክታን ዘሰንዱናት ምስለ አፈው።
በከመ ሕገ አይሁድ ሶበ ይገንዙ ወይቀብሩ።
ወበእሑድ ሰንበት መጽአት ማርያም መግደላዊት በጽባሕ ኀበ 
መቃብር።
ወበእሑድ ሰንበት መጽአት ማርያም መግደላዊት በጽባሕ ኀበ 
መቃብር።
ወርእየት ክልኤተ መላእክተ በጸዐድው አልባስ።
ወተመይጠት ወትቤሎ በነገረ ዕብራይስጥ ረቡኒ።
ዘበትርጓሜሁ ሊቅ ብሂል።
ወመስዮ በይእቲ ዕለት ዘውእቱ እሑድ ሰንበት።
ወበከመ ፈነወኒ አብ ከማሁ አነሂ እፌንወክሙ።
ወብዙኃተ ካልኣተ ተኣምራተ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቅድመ 
አርዳኢሁ።
ወአሚነክሙ ሕይወተ ዘለዓለም ትርከቡ በስመ ዚኣሁ።
ወእምዝ ካዕበ አስተርአዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ በብሔረ 
ጥብርያዶስ።
ወአልቦ ዘአሥገሩ በይእቲ ሌሊት ወኢ ምንተኒ።
ወበቃልከሰ ናወርድ።
ወካልኣንሰ አርዳእ በሐመር በጽሑ።
እስመ ኢኮኑ ርሑቃነ እምድር ዘእንበለ መጠነ ክልኤ ምእት በእመት።
ወዘንተ ይቤሎ እንዘ ይኤምሮ በአይ ሞት ሀለዎ ይሰብሖ 
ለእግዚአብሔር።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አኀው ከመ ውእቱ ረድእ ኢይመውት።
አምጽኡ ኀቤሁ ብእሴ ዘጋኔን ጽሙመ ወበሃመ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ በሃመ ወጽሙመ።
ወናሁ ትከውን በሃመ ወትስእን ነቢበ እስከ አመ ይከውን ዝንቱ።
ወሀሎ ያወፅእ ጋኔነ በሃመ ወጽሙመ።
ከመ በሃማን ይትናገሩ ወሐንካሳን የሐውሩ ወዕዉራን ይሬእዩ።
ለጽሙማን ያስምዖሙ ወለበሃማን ያነብቦሙ።
ወወፂኦ ጋኔኑ ነበበ ውእቱ በሃም ወጽሙም ሰምዐ።
ወእምዝ አምጽኡ ሎቱ ዘጋኔን ዕዉረ ወጽሙመ ወበሃም።
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7 በሃም

Matt12:22

MK09:16
MK09:25
Luke01:22
Luke11:14

3 በለሰ Matt07:16

MK11:12
Luke06:44

13 በለስ Matt21:19
Matt21:19
Matt21:20
Matt24:32
MK11:13
MK11:20
MK11:21
MK13:28
Luke13:6

Luke13:7
Luke21:29

John01:49
John01:51

11 በሉ Matt06:9
Matt10:11
Matt21:3
Matt28:13
Matt28:19
MK11:3
Luke05:21
Luke10:5
Luke11:2
Luke17:10
Luke19:31

5 በሊዕ Matt12:4
Matt15:20
MK02:26
Luke06:4
Luke21:33

ወፈወሶ እስከ ውእቱ ዕዉር ወጽሙም ወበሃም ነበበሂ ወርእየሂ 
ወሰምዐሂ።
ሊቅ አምጻእክዎ ለወልድየ ኀቤከ እስመ ጋኔን በሃም አኀዞ።
ጋኔን በሃም ወጽሙም አነ እኤዝዘከ ትፃእ እምኔሁ።
ወነበረ ከማሁ እንዘ በሃም ውእቱ ወይኤምሮሙ በእዴሁ።
ወወፂኦ ጋኔኑ ነበበ ወሰምዐ ውእቱ በሃም ወጽሙም።
ወእምፍሬሆሙ ተአምርዎሙ ይቀሥሙሁ እምአሥዋከ አስካለ 
ወእምአሜከላ በለሰ።
ወበሳኒታ ወፂኦ እምቢታንያ ርኅበ ወርእየ በለሰ እምርሑቅ።
ወኢየአርሩ በለሰ እምአሥዋክ።
ወርእየ ዕፀ በለስ በፍኖት ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬ እምኔሃ።
ወየብሰት በጊዜሃ ይእቲ በለስ።
እፎ በጊዜሃ የብሰት ዛቲ በለስ።
ወእምበለስ አእምሩ አምሳሊሁ።
እስመ ኢኮነ ጊዜሁ ለበለስ።
ወበግብአቶሙ በነግህ ረከብዋ ለይእቲ በለስ ይብስት እምሥርዋ።
ኦ ሊቅ ነያ እንታክቲ በለስ እንተ ረገምካ የብሰት።
ወእምበለስ አእምሩ አምሳሊሁ እምከመ ኮነ አጽቃ ድኩመ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ በለስ ቦቱ ውስተ ዐጸደ 
ወይኑ እምርት።
ናሁ ሠለስቱ ዓመት እንዘ እመጽእ እንሣእ ፍሬሃ ለዛቲ በለስ።
እምከመ ርኢክምዋ ለበለስ ወለኵሉ ዕፀው ከመ ሠረጹ ተአምሩ ከመ 
አልጸቀ ማእረር።
እምቅድመ ይጸውዕከ ፊልጶስ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ።
እስመ እመ እቤለከሁ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ ተአምን።
አንትሙሰ ሶበ ትጼልዩ ከመ ዝ በሉ።
ወእመኒ አብያት ተሰአሉ ወበሉ።
በሉ እግዚኦሙ ይፈቅዶሙ ወበጊዜሃ ይፌንዉክሙ።
ወይቤልዎሙ በሉ አርዳኢሁ ሌሊተ መጽኡ።
ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ።
ወለእመ ቦ ዘይቤለክሙ ምንተ ትገብሩ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ወአኀዙ የኀልዩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ወይበሉ።
በሉ ሰላም ለሰብአ ዝንቱ ቤት።
ወይቤሎሙ ሶበ ትጼልዩ ከመ ዝ በሉ።
በሉ አግብርት ፅሩዓን ንሕነ ወዘይደልወነ ለገቢር ገበርነ።
ወእመ ቦ ዘይቤለክሙ ለምንት ትፈትሑ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ዘኢይከውኖ ለበሊዕ ወኢ ለእለ ምስሌሁ።
ወዘእንበለ ተኀፅቦ እድሰ በሊዕ ኢያረኵሶ ለሰብእ።
ወበልዐ ኅብስተ መሥዋዕት ዘኢይከውኖ ለበሊዕ።
ዘኢይከውኖሙ ለበሊዕ ዘእንበለ ለካህናት ለባሕቲቶሙ።
ዑቁ ርእሰክሙ ኢታክብዱ ልበክሙ በበሊዕ ወበስታይ ወበፈጊዕ 
ወበኀልዮ መንበርት።
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1 በሊዮሙ John20:17

1 በላ Luke10:40
2 በላዒ Matt11:19

Luke07:34
1 በላዕነ Luke13:26
2 በላዕክሙ John06:26

John06:53

3 በል Matt04:3

Luke04:3
Luke07:40

2 በልዋ Matt21:5
Luke13:32

3 በልዎ Matt26:18
MK14:14
Luke22:10

2 በልዎሙ Matt22:4
Luke10:9

9 በልዐ Matt12:4
MK02:26
Luke04:2
Luke15:30

John06:50
John06:51
John06:54
John06:56
John06:57

1 በልዐኒ John02:17

15 በልዑ Matt14:20
Matt15:32
Matt15:37
MK06:43
MK08:8
MK16:18
Luke06:1
Luke06:4
Luke09:17
John06:12

ወበሊዮሙ አዐርግ ኀበ አቡየ ወአቡክሙ ኀበ አምላክየ 
ወአምላክክሙ።
ዘተኀድገኒ እኅትየ ባሕቲትየ እንዘ አስተዳሉ በላኬ ትርድአኒ።
ወይቤልዎ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን።
ወትቤሉ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን ዐርከ መጸብሓን ወኃጥኣን።
በላዕነሂ ወሰተይነሂ በቅድሜከ ወመሀርከ በመራሕብቲነ።
አላ በእንተ ዘበላዕክሙ ኅብስተ ወጸገብክሙ።
እመ ኢበላዕክሙ ሥጋሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢሰተይክሙ 
ደሞ።
እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ በል ከመ እላ አእባን ኅብስተ 
ይኩና።
በል ዝንቱ እብን ይኩን ኅብስተ።
ስምዖን ብየ ዘእብለከ ወይቤሎ ሊቅ በል።
በልዋ ለወለተ ጽዮን ነዋ ንጉሥኪ ይመጽእ ኀቤኪ።
ወይቤሎሙ ሑሩ በልዋ ለዛቲ ቊንጽል።
ሑሩ ኀበ እገሌ ወበልዎ ለበዓለ ውእቱ ቤት።
ወበልዎ ለበዓለ ቤት ይቤለከ ሊቅ።
ወበልዎ ለበዓለ ውእቱ ቤት።
በልዎሙ ለእለ ዐሠርናሆሙ ናሁ ምሳሕየ አስተዳሎኩ።
ወበልዎሙ ቀርበት መንግሥተ እግዚአብሔር ኀቤክሙ።
ዘከመ ቦአ ቤቶ ለእግዚአብሔር ወበልዐ ኀባውዘ ቊርባን።
ወበልዐ ኅብስተ መሥዋዕት ዘኢይከውኖ ለበሊዕ።
ወያሜክሮ ሰይጣን ወኢበልዐ ወኢሰትየ ምንተኒ በውእቶን መዋዕል።
ወአቲዎሰ ዝንቱ ወልድከ ዘአኅለቀ ወዘበልዐ ኵሎ ንዋየከ ምስለ 
ዘማት።
ወኵሉ ዘበልዐ እምኔሁ ኢይመውት።
ወዘበልዐ እምዝንቱ ኅብስት የሐዩ ለዓለም።
ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ይሄሉ ምስሌየ።
ወዘበልዐ ሥጋየ የሐዩ በእንቲኣየ።
ወተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ ጽሑፍ ውእቱ ዘይብል ቅንአተ ቤትከ 
በልዐኒ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ያምሕሩኒ እሉ ሕዝብ እስመ ናሁ ሠሉስ መዋዕለ እምዘበልዑ እክለ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ።
ወበልዑ ወጸግቡ።
ለእመ በልዑ ወሰትዩ አልቦ ዘይነክዮሙ።
ወመሐዉ አርዳኢሁ ሰዊተ ወሐሰዩ በእደዊሆሙ ወበልዑ።
ወበልዑ ውእቱኒ ወወሀቦሙ ለእለ ምስሌሁ።
ወአቅረቡ ወበልዑ ወጸግቡ ኵሎሙ።
ወእምድኅረ በልዑ ወጸግቡ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
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15 በልዑ

John06:13
John06:23
John06:31
John06:49
John06:58

3 በልዕ Matt09:11
Matt11:18 እስመ መጽአ ዮሐንስ እንዘ ኢይበልዕ ወኢይሰቲ።
Matt11:19

7 በልዕዎ Matt13:4
Matt14:21
Matt15:38
MK04:4
MK06:44
MK08:9
Luke08:5

1 በልዖ John06:58
4 በሎ Luke12:13

Luke14:18
Luke14:19
John21:12

3 በሓ Matt26:49
Matt27:29
MK15:18

1 በሓከ John19:3
1 በሓክን Matt28:9
3 በሓውር Matt09:26

Matt09:31
Matt09:35

3 በሓውርተ MK01:28
Luke04:37
Luke07:17

1 በሓውርቲሃ Luke21:21

5 በሓውርት MK06:55
Luke04:14
Luke10:1
John04:35
John11:55

2 በረቀ MK09:3
Luke09:29

1 በረከቱ Luke01:53
1 በረከት Luke12:19

እምኀምስቱ ኅብስተ ሰገም ዘተርፈ እምዘበልዑ ወጸግቡ።
ኀበ በልዑ ኅብስተ ዘባረከ እግዚእነ።
አበዊነሰ መና በልዑ በገዳም።
አበዊክሙሰ መና በልዑ በገዳም ወሞቱ።
ወአኮ በከመ በልዑ አበዊክሙ መና ወሞቱ።
ለምንት ምስለ መጸብሓን ወኃጥኣን ይበልዕ ሊቅክሙ።

ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እንዘ ይበልዕ ወይሰቲ።
ወመጽኡ አዕዋፈ ሰማይ ወበልዕዎ።
ወእለሰ በልዕዎ እሙንቱ ሰብእ የአክሉ ኀምሳ ምእት ብእሲ።
ወእለሰ በልዕዎ ዕደው የአክሉ አርብዓ ምእት ብእሲ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት ወመጽኡ አዕዋፍ ወበልዕዎ።
ወእለሰ በልዕዎ ለውእቱ ኅብስት ዕደው ኀምሳ ምእት።
ወእለሰ በልዕዎ የአክሉ አርብዓ ምእተ።
ወመጽኡ ሰብእ ወኬድዎ ወበልዕዎ አዕዋፈ ሰማይ።
ወዘበልዖሰ ለዝንቱ ኅብስት የሐዩ ለዓለም።
ሊቅ በሎ ለእኁየ ይክፍለኒ ርስትየ።
ወበሎ ረሲ ሊተ ከመ ዘኢአበይኩ።
ወበሎ ረሲ ሊተ ከመ ዘመጻእኩ ወኢአበይኩ።
ወአልቦ ዘተኀበለ እምአርዳኢሁ ይሰአሎ ወይበሎ መኑ አንተ።
ወሰዐሞ ወይቤሎ በሓ ረቢ።
ወተሣለቁ ላዕሌሁ ወይቤልዎ በሓ ንጉሠ አይሁድ።
ወይብልዎ በሓ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወይመጽኡ ኀቤሁ ወይብልዎ በሓከ ንጉሠ አይሁድ።
ተራከቦን እግዚእ ኢየሱስ በፍኖት ወይቤሎን በሓክን።
ወወፅአ ስሙዓተ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ወወፂኦሙ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኵሉ አህጉር ወበሓውርት።
ወተሰምዐ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርተ ገሊላ።
ወወፅአ ወተሰምዐ ነገሩ በኵሉ በሓውርተ አድያም።
በኵሉ በሓውርተ ይሁዳ ወበኵሉ አድያሚሃ።
ወእለሂ ማእከላ ይወፅኡ እምኔሃ ወእለሂ ውስተ በሓውርቲሃ 
ኢይበውእዋ።
ወሮጹ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ወሖረ ገሊላ ወተሰምዐ ነገሩ በኵሉ በሓውርት።
ውስተ ኵሉ አህጉር ወበሓውርት ኀበ ሀለዎ ይባእ።
ወናሁ እብለክሙ አንሥኡ አዕይንቲክሙ ወነጽሩ ኀበ በሓውርት።
ወዐርጉ ብዙኃን ለኢየሩሳሌም እምበሓውርት።
ወአልባሲሁኒ በረቀ ወጻዕደወ ጥቀ።
ወአልባሲሁኒ ጻዕደወ ወበረቀ ከመ መብረቅ።
ወአጽገቦሙ እምበረከቱ ለርኁባን።
ወእብላ ለነፍስየ ኦ ነፍስየ ብኪ ብዙኀ በረከት ዘዘገብኩ ለኪ።
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2 በረከትየ Luke12:17
Luke12:18

2 በረድ Matt17:2
Matt28:3

1 በራክዩ Matt23:35
1 በርሁ Matt13:43
2 በርህ MK14:54

Luke22:56

1 በርበሮ Luke11:22
11 በርባን Matt27:16

Matt27:17
Matt27:21
Matt27:26
MK15:7
MK15:11
MK15:15
Luke23:18
Luke23:19

John18:40
John18:40

1 በርባንሃ Matt27:20
2 በርብሮተ Matt12:29

MK03:27
3 በርተሎሜዎስ Matt10:3 ፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ቶማስ ወማቴዎስ መጸብሓዊ።

MK03:18 ወእንድርያስ ወፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ወማቴዎስ ወቶማስ።
Luke06:14 ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ።

1 በርእስክሙ Matt05:36
1 በርዴ Matt25:27
1 በርጤሜዎስ MK10:46
1 በቀልት John12:13
4 በቈለ Matt13:26

MK04:5
MK04:8
Luke08:8

3 በቊሎ Matt13:7
Luke08:6
Luke08:7

1 በቊዐ MK05:26
31 በበ Matt13:30

Matt18:22

ምንተ እሬሲ ዘአልብየ ኀበ እዘግብ እክልየ ወበረከትየ።
ወእዘግብ ህየ እክልየ ወበረከትየ።
ወአልባሲሁኒ ኮነ ጸዐዳ ከመ በረድ።
ወርእየቱ ከመ ዘመብረቅ ወልብሱ ጸዐዳ ከመ ዘበረድ።
እምደመ አቤል ጻድቅ እስከ ደመ ዘካርያስ ወልደ በራክዩ።
አሜሃ ይበርሁ ጻድቃን ምስብዒተ እደ።
ወነበረ ምስለ ወዓልያንሆሙ ይስሕን መንገለ በርህ።
ወርእየቶ ወለት እንዘ ይነብር መንገለ በርህ ወተጠየቀቶ ወትቤ ዝኒ 
ምስሌሁ ሀሎ።
ዘቦቱ ይትአመን ወይትካፈል በርበሮ ወምህርካሁ።
ወቦ አሜሃ ሙቁሕ ዘስሙ በርባን ስሙዕ ወየአምሮ ኵሉ ሰብእ።
በርባንሃኑ ወሚመ ኢየሱስሃ ዘይብልዎ ክርስቶስ።
ወይቤሉ በርባንሃ።
ወእምዝ አሕየወ ሎሙ በርባንሃ ወቀሠፎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘስሙ በርባን።
ከመ በርባንሃ ይስእሉ ያሕዩ ሎሙ።
ወአሕየወ ሎሙ በርባንሃ።
አእትቶ ወስቅሎ ለዝ ወአሕዩ ለነ በርባንሃ።
ወውእቱሰ በርባን ዘገብረ ሀከከ በውስተ ሀገር ወበቀቲለ ነፍስ 
ተሞቅሐ።
አኮ ዘንተ ዘታሐዩ አላ በርባንሃ።
ወበርባንሰ ሊቀ ፊያት ውእቱ።
ከመ በርባንሃ ይስእሉ ያሕዩ ሎሙ ወኢየሱስሃ ይስቅሉ።
ወአልቦ ዘይክል መኑሂ በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
ወአልቦ ዘይክል በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።

ወኢ በርእስክሙ ኢትምሐሉ ወኢ በሥዕርተ ርእስክሙ።
ወመጺእየ እምአስተገበርክዎ ለልየ በርዴ።
ወሰብእኒ ብዙኀ ወሀሎ ጤሜዎስ ወልደ በርጤሜዎስ ዕዉር።
ነሥኡ ጸበርተ ተመርት ዘበቀልት።
ወሶበ በቈለ ሥርናይ ወፈርየ ፍሬ።
ወፍጡነ በቈለ እስመ አልቦ ዕመቅ ለመሬቱ።
ወበቈለ ወልህቀ ወፈረየ ወወሀበ ፍሬ።
ወበቈለሂ ወፈረየሂ ምእተ ምክዕቢተ።
ወበቊሎ ጠበቆ ሦክ ወኀነቆ።
ወበቊሎ የብሰ በጊዜሃ እስመ አልቦ ሥርው።
ወበቊሎ ጠበቆ ሦክ።
ወአልቦ ዘበቊዐ ዘእንበለ ዳእሙ ዘአልሐማ ፈድፋደ።
እርዩ ቅድመ ክርዳደ ወእስርዎ በበ ከላስስቲሁ።
አላ እስከ ሰብዓ በበ ስብዕ።
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31 በበ

Matt20:2
Matt20:9
Matt20:10
Matt21:41
Matt21:41
Matt24:7
Matt26:22
MK03:16
MK06:7
MK06:39

MK06:40
MK06:40
MK06:40
MK13:8
MK14:19
Luke01:3
Luke02:3
Luke02:8
Luke03:14
Luke09:14
Luke10:1
Luke12:42
Luke21:11
John02:6
John02:6
John06:7
John08:9
John10:3
John21:25

1 በበይናቲሁ Luke11:18
1 በበይናቲሃ Luke11:17
20 በበይናቲሆሙ MK09:34

MK10:26
Luke06:11
Luke07:49
Luke08:25
Luke09:46
Luke20:5

ወተከሀሎሙ ዐስቦሙ በበ ዲናር ለዕለት።
ወወሀቦሙ በበ ዲናር።
ወነሥኡ በበ ዲናር እሙንቱሂ።
እለ ይሁብዎ ፍሬሁ በበ ጊዜሁ ወበበ አግዋሊሁ።
እለ ይሁብዎ ፍሬሁ በበ ጊዜሁ ወበበ አግዋሊሁ።
ወይመጽእ ረኀብ ወብድብድ ወድልቅልቅ ወሀከክ በበ ብሔሩ።
ወተከዙ ጥቀ ወአኀዙ ይበሉ በበ አሐዱ።
ወሰመዮሙ በበ አስማቲሆሙ ወሰመዮ ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወፈነዎሙ በበ ክልኤቱ።
ወአዘዞሙ ለኵሎሙ ይርፍቁ በበ ምርፋቃቲሆሙ ዲበ ሐመልማል 
ሣዕር።
ወረፈቁ በበ ምርፋቃቲሆሙ በበ ምእት ወበበ ኀምሳ።
ወረፈቁ በበ ምርፋቃቲሆሙ በበ ምእት ወበበ ኀምሳ።
ወረፈቁ በበ ምርፋቃቲሆሙ በበ ምእት ወበበ ኀምሳ።
ወይከውን ድልቅልቅ በበ ብሔሩ።
ወአኀዙ ይተክዙ ወይበሉ በበ አሐዱ አነኑ እንጋ ውእቱ።
ወጥዩቀ ኵሎ በበ መትልው እጽሐፍ ለከ ኦ አዚዝ ታኦፊላ።
ወሖረ ኵሉ ሰብእ ይጸሐፍ በበ ሀገሩ።
ወየዐቅቡ መራዕይሆሙ ሌሊተ በበ ዕብሬቶሙ።
አላ ንበሩ በበ ሲሳይክሙ።
አርፍቅዎሙ በበ ኀምሳ ለለ ምርፋቆሙ።
ወፈነዎሙ በበ ክልኤቱ ቅድመ ገጹ።
ከመ የሀቦሙ ሲሳዮሙ በበ ጊዜሁ።
ወይመጽእ ዐቢይ ድልቅልቅ ወረኀብ በበ ብሔሩ።
ወያገምራ በበ ክልኤቱ ወበበ ሠለስቱ መስፈርት ዘቀሡት።
ወያገምራ በበ ክልኤቱ ወበበ ሠለስቱ መስፈርት ዘቀሡት።
ከመ ይንሥኡ በበ ሕቅ ለለ አሐዱ እምኔሆሙ።
ወሰሚዖሙ እሙንቱ ዘንተ ዘለፋ በለብዎ አኀዙ ይሑሩ በበ አሐዱ።
ወይጼውዖን ለአባግዒሁ በበ አስማቲሆን።
ወሶበ ተጽሕፈ ኵሉ በበ አሐዱ እምኢያግመሮ ዓለም ጥቀ መጻሕፍቲሁ 
ዘተጽሕፈ።
ወእመሰ ሰይጣን ተናፈቀ በበይናቲሁ።
ኵላ መንግሥት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ትማስን።
ወአርመሙ እስመ ተበሃሉ በበይናቲሆሙ በፍኖት።
ወፈድፋደ አንከሩ ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ።
ወእሙንቱሰ የአብዱ ፈድፋደ ወተማከሩ በበይናቲሆሙ።
ወአኀዙ እለ ይረፍቁ ይበሉ በበይናቲሆሙ።
ወፈርሁ ወአንከሩ ወይቤሉ በበይናቲሆሙ።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ እመሂ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ እፎ 
ኢአመንክምዎ።
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20 በበይናቲሆሙ

Luke22:23

Luke22:24

John04:33
John06:52
John07:35
John07:43
John09:16
John10:19
John11:56
John12:19
John13:22
John16:17
John19:24

1 በበይናቲሆን MK16:3
9 በበይናቲክሙ MK09:48

Luke24:17

John06:43

John13:34
John13:34
John13:35
John15:12
John15:17
John16:19

1 በባሕቲቶሙ Luke09:10
2 በትረ Matt10:10

Luke09:3
1 በትር MK06:8
4 በአተ Matt21:13

MK11:17
MK15:42
Luke19:46

2 በአት Matt02:9
John11:38

1 በአኔርጌስ MK03:17
189 በእንተ Matt02:8

Matt02:18
Matt05:6
Matt05:10

ወይቤሉ በበይናቲሆሙ አርዳኢሁ መኑ እንጋ ውእቱ እምኔሆሙ 
ዘዘንተ ይገብር።
ወእምዝ ተዋክሑ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ የዐቢ 
እምኔሆሙ።
ወተባሀሉ አርዳኢሁ በበይናቲሆሙ።
ወተጋአዙ አይሁድ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ወይቤሉ አይሁድ በበይናቲሆሙ።
ወተናፈቁ ሕዝብ በበይናቲሆሙ በእንቲኣሁ።
ወተናፈቁ በበይናቲሆሙ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወተናፈቁ እንከ ካዕበ አይሁድ በበይናቲሆሙ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወይቤሉ በበይናቲሆሙ እንዘ ይቀውሙ ውስተ ቤተ መቅደስ።
ወይቤሉ ፈሪሳውያን በበይናቲሆሙ ትሬእዩኑ።
ወተናጸሩ አርዳኢሁ በበይናቲሆሙ እስመ ኢያእመሩ።
ወተባሀሉ አርዳኢሁ በበይናቲሆሙ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ ኢንግምድ ወኢንስጥጥ።
ወሶበ ሠረቀ ፀሓይ ይቤላ በበይናቲሆን።
ጼወ ርከቡ በበይናቲክሙ ወተሰናአዉ።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘትትናገሩ በበይናቲክሙ 
እንዘ ተሐውሩ ትኩዛኒክሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ኢታንጐርጕሩ 
በበይናቲክሙ።
ወእሁበክሙ ሐዲሰ ትእዛዘ ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ።
በከመ አነ አፍቀርኩክሙ ከማሁ አንትሙኒ ተፋቀሩ በበይናቲክሙ።
እምከመ ተፋቀርክሙ በበይናቲክሙ።
ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ በከመ አነ አፍቀርኩክሙ።
ወዘንተ እኤዝዘክሙ ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ።
በእንተ ዝንቱኑ ትትኀሠሡ በበይናቲክሙ።
ወነሥኦሙ በባሕቲቶሙ ወተግሕሡ።
ወኢ አሣእነ ወኢ በትረ እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
ወይቤሎሙ ኢትንሥኡ ለፍኖት ወኢ ምንተኒ ኢ በትረ ወኢ 
ጽፍነተ።ወኢይንሥኡ ዘእንበለ በትር ባሕቲታ።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወመስዮ ዐርብ አሜሃ በአተ ሰንበት ውእቱ።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወቆመ መልዕልተ በአት ኀበ ሀሎ ሕፃን።
ወበአት ውእቱ ወክዱን እብን ዐቢይ ዲቤሁ።
ሰመዮሙ በአኔርጌስ ደቂቀ ነጐድጓድ ብሂል።
ወይቤሎሙ ሐዊረክሙ ተሰአሉ ጥዩቀ በእንተ ውእቱ ሕፃን።
ራሄል እንዘ ትበኪ በእንተ ውሉዳ።
ብፁዓን እለ ይርኅቡ ወይጸምኡ በእንተ ጽድቅ።
ብፁዓን እለ ይሰደዱ በእንተ ጽድቅ።



Tabelle1

Seite 322

189 በእንተ

Matt05:44
Matt06:25
Matt06:27
Matt08:4
Matt08:33
Matt10:22
Matt11:7 አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎሙ ለአሕዛብ በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ።
Matt12:27
Matt12:31

Matt13:10
Matt13:13
Matt13:21
Matt13:52

Matt13:58
Matt14:2
Matt14:3
Matt14:7
Matt14:9
Matt14:9
Matt15:3

Matt15:6
Matt16:11
Matt16:12

Matt17:13 ከመ በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ ይቤሎሙ።
Matt17:19
Matt17:20
Matt18:19
Matt18:23
Matt19:5
Matt19:12
Matt19:29
Matt20:24
Matt21:43
Matt22:31
Matt22:42
Matt23:13
Matt23:34

Matt24:9

ወጸልዩ በእንተ እለ ይሰድዱክሙ ወይትዔገሉክሙ።
ወበእንተ ዝ እብለክሙ ኢትተክዙ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ።
ወበእንተ ዐራዝኒ ምንተኑ ትኄልዩ።
ወአብእ መባአከ በእንተ ዘነጻሕከ።
ወዜነዉ ለሰብእ ኵሎ ዘኮነ ወበእንተ እለ አጋንንትሂ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።

ወበእንተ ዝ እሙንቱ ፈታሕተ ይከውኑክሙ።
በእንተ ዝ እብለክሙ ኵሉ ኀጢአት ወፅርፈት ይትኀደግ ለሰብእ።

በእንተ ምንት በአምሳል ትትናገሮሙ ለሕዝብ።
ወበእንተ ዝንቱ በአምሳል እትናገሮሙ።
በእንተ ዝ ነገር በጊዜሃ የዐሉ።
ወይቤሎሙ በእንተ ዝንቱ ኵሉ ጸሓፊ ዘይፀመድ ለመንግሥተ 
ሰማያት።
ወኢገብረ በህየ ኀይለ ብዙኀ በእንተ ሕጸጸ አሚኖቶሙ።
ወበእንተ ዝንቱ ይትገበራ ኀይላት ቦቱ።
በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ።
ወበእንተ ዝ መሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ።
ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ለምንት አንትሙኒ ትትዐደዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር በእንተ 
ሥርዐትክሙ።
ወሰዐርክሙ ቃሎ ለእግዚአብሔር በእንተ ሥርዐትክሙ።
ወይቤሎሙ እፎ ዘኢትሌብዉ ከመ አኮ በእንተ ኅብስት ዘእቤለክሙ።
ወእምዝ ለበዉ አርዳኢሁ ከመ አኮ ዘይቤሎሙ በእንተ ብሕአተ 
ኅብስት።

በእንተ ምንት ንሕነ ስእነ አውፅኦቶ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ በእንተ ሕጸጸ ሃይማኖትክሙ።
በውስተ ምድር በእንተ ኵሉ ግብር ዘሰአሉ።
በእንተ ዝ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት።
ወበእንተ ዝ የኀድግ ብእሲ አባሁ ወእሞ።
በእንተ መንግሥተ ሰማያት ወዘሰ ይክል ተዐግሦ ለይትዐገሥ።
ወብእሲተ ወውሉደ ወገራውሀ በእንተ ስምየ።
ወሰሚዖሙ ዐሠርቱ አንጐርጐሩ በእንተ ክልኤሆሙ አኀው።
በእንተ ዝንቱ እብለክሙ።
ወበእንተ ትንሣኤ ምዉታንሰ ኢያንበብክሙኑ።
ምንተ ትብሉ በእንተ ክርስቶስ ወልደ መኑ ውእቱ።
ወበእንተ ዝንቱ ትረክቡ ኵነኔ ፈድፋደ።
ወበእንተ ዝ ናሁ አነ እፌኑ ኀቤክሙ ነቢያት ወሐዋርያት ወጠቢባን 
ወጸሐፍተ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
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Matt24:22
Matt24:36
Matt26:28
Matt26:50
MK01:44
MK02:27
MK02:27
MK03:5
MK04:17
MK05:16
MK05:27
MK06:14
MK06:17

MK06:26
MK06:26
MK07:13
MK07:29
MK08:35
MK09:11
MK10:7
MK10:10
MK10:22
MK10:29
MK11:24
MK12:25
MK13:13
MK13:20
MK13:32
MK14:24
MK16:14
Luke01:1
Luke01:4
Luke02:17
Luke02:20
Luke02:33
Luke03:19
Luke03:19
Luke04:43
Luke05:9
Luke05:14

ወባሕቱ በእንተ ኅሩያኒሁ የሐጽራ እማንቱ መዋዕል።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ዘይትከዐው በእንተ ብዙኃን ለኅድገተ ኀጢአት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ በእንተ ዝኑ መጻእከ ዐርክየ።
ወሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን ወአብእ መባአከ በእንተ ዘነጻሕከ።
ወይቤሎሙ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት።
ወአኮ ሰብእ በእንተ ሰንበት።
ወይቴክዝ በእንተ ዑረተ ልቦሙ።
በእንተ ዝ ቃል የዐልዉ ሶቤሃ።
ወዜነውዎሙ እለ ርእዩ ዘከመ ኮነ ዘጋኔን ወዘበእንተ አሕርው።
ወሰሚዓ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ መጽአት ወቦአት ማእከለ ሰብእ።
ወበእንተ ዝ ይረድኦ ኀይል።
በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ እስመ ኪያሃ አውሰበ።

ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተሂ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተሂ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወትስዕሩ ቃለ እግዚአብሔር በእንተ ትእዛዝክሙ ዘሠራዕክሙ።
ወይቤላ በእንተ ዝ ቃልኪ ሑሪ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ወበእንተ ወንጌል ይረክባ።
ወእፎ ጽሑፍ በእንተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወበእንተ ዝንቱ የኀድግ ብእሲ አባሁ ወእሞ።
ወበቤት ካዕበ ተስእልዎ አርዳኢሁ በእንተ ዝንቱ።
ወተከዘ በእንተ ዝንቱ ነገር።
በእንቲኣየ ወበእንተ ወንጌልየ።
ወበእንተ ዝንቱ እብለክሙ ኵሎ ዘጸለይክሙ ወሰአልክሙ።
አኮኑ በእንተ ዝንቱ ስሕትክሙ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ወባሕቱ በእንተ ኅሩያኒሁ እለ ኀረየ እግዚአብሔር።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ዘይትከዐው በእንተ ብዙኃን።
አስተርአዮሙ ወገሠጾሙ በእንተ ሕጸተ አሚኖቶሙ።
ወይምሀሩ በእንተ ግብር ዘአምኑ በላዕሌነ።
ከመ ታእምር ጥዩቀ በእንተ ኵሉ ኀይለ ነገር ትምህርተ ዘተመሀርከ።
ወርእዮሙ አእመሩ ከመ በእንተ ውእቱ ሕፃን ዘነገርዎሙ።
በእንተ ኵሉ ዘርእዩ ወሰምዑ ዘከመ ይቤልዎሙ።
ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ።
ወይዘልፎ በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ።
ወበእንተ ኵሉ እኩይ ዘገብረ ሄሮድስ።
በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወኵሎሙ እለ ምስሌሁ ደንገፁ በእንተ ዓሣት ዘተሠግሩ።
ወአብእ መባእከ በእንተ ዘነጻሕከ።
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Luke06:22
Luke07:3
Luke07:24 አኀዘ ይበሎሙ ለሕዝብ በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ።
Luke07:47
Luke08:1
Luke09:11
Luke09:43
Luke09:45
Luke11:19
Luke11:49
Luke11:50
Luke12:22
Luke13:1

Luke13:17
Luke14:6
Luke14:20
Luke15:10
Luke16:16
Luke18:29

Luke19:37 በእንተ ኵሉ ኀይል ዘርእዩ።
Luke21:5

Luke21:12

Luke21:17
Luke22:19
Luke24:4
Luke24:19
John01:7

John01:8
John01:31
John02:21
John02:22

John03:7

John03:21
John03:25

John03:29
John04:39

ወያወፅኡ ለክሙ ስመ እኩየ በእንተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወሰሚዖ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ።

በእንተ ዝንቱ እብለከ ተኀድገ ላቲ ኀጢአታ ብዙኅ።
ወመሀሮሙ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወተቀበሎሙ ወነገሮሙ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወአንኪሮሙ ኵሎሙ በእንተ ኵሉ ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ከመ ኢይሕንክዎ ወይፈርህዎ ተጠይቆቶ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወበእንተ ዝንቱ እሙንቱ ይዛለፉክሙ።
ወበእንተ ዝንቱ ትቤ ጥበቢሁ ለእግዚአብሔር።
ከመ ይትበቀሎሙ በእንተ ደመ ኵሉ ነቢያት።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ በእንተ ዝንቱ እብለክሙ።
ወበውእቱ መዋዕል መጽኡ ሰብእ ኀቤሁ ወዜነውዎ በእንተ 
ገሊላውያን።
ወተፈሥሑ ኵሉ ሕዝብ በእንተ ኵሉ መንክር ዘይትገበር እምኔሁ።
ወስእኑ አውሥኦቶ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወበእንተ ዝ ኢይክል መጺአ።
በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር በእንተ አሐዱ ኃጥእ ዘይኔስሕ።
ሰበኩ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወአዝማዲሁ ወአኀዊሁ ወብእሲቶ ወውሉዶ በእንተ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።

ወቦ እለ ይቤልዎ በእንተ ቤተ መቅደስ ሠናይ እበኒሁ ወስርግው 
ንድቁ።
ወይሰድዱክሙ ወይሞቅሑክሙ ወይወስዱክሙ ኀበ ነገሥት 
ወመሳፍንት በእንተ ስምየ።
ወኵሉ ይጸልኡክሙ በእንተ ስምየ ወይቀትሉክሙ።
ዘይትከዐው በእንቲኣክሙ ወበእንተ ብዙኃን።
ወእንዘ ያነክራ ወየኀጥኣ ዘይብላ በእንተ ዝንቱ።
ወይቤልዎ በእንተ ኢየሱስ ናዝራዊ ብእሲ ጻድቅ ወነቢይ።
ወውእቱ መጽአ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን ከመ ኵሉ ይእመን 
ቦቱ።
ወለሊሁሰ ኢኮነ ብርሃነ ዳእሙ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን።
በእንተ ዝ መጻእኩ አነ ከመ አጥምቅ በማይ።
ወውእቱሰ በእንተ ቤተ ሥጋሁ ይቤሎሙ።
ወአመ ተንሥአ እምነ ምዉታን ተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ በእንተ ዝ 
ይቤሎሙ።
ወበእንተ ዝንቱ ኢታንክር እስመ እቤለከ ሀለወክሙ ትትወለዱ 
ዳግመ።
እስመ በእንተ እግዚአብሔር ይገብር።
ወእምዝ ኮነ ተኀሥሦ ማእከለ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ምስለ አይሁድ 
በእንተ አጥህሮ።
ፍሥሓ ይትፌሣሕ በእንተ ቃለ መርዓዊ ወመርዓት።
በእንተ ዘትቤሎሙ ይእቲ ብእሲት ዘስምዐ ኮነት።
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John04:41
John05:16
John05:18
John05:28
John06:26
John06:26
John06:51
John06:57
John06:61
John06:65
John06:66
John07:13

John07:22
John07:39
John07:39
John08:27
John08:46
John08:47
John09:16
John09:23
John09:41
John10:13
John10:17
John10:19
John10:33
John10:40 ወባሕቱ ኵሉ ዘይቤ ዮሐንስ በእንተ ዝ ብእሲ እሙነ ኮነ።
John11:4
John11:13
John11:13
John11:19
John11:42
John11:51

John11:52
John12:9
John12:18
John12:27
John12:39
John12:42
John13:11
John13:18

ወብዙኃን ጥቀ እምኔሆሙ እለ አምኑ ቦቱ በእንተ ቃሉ።
ወበእንተ ዝንቱ ያስተዋድይዎ አይሁድ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወበእንተ ዝንቱ ፈድፋደ የኀሥሡ አይሁድ ይቅትልዎ።
ወበእንተ ዝንቱሰ ኢታንክሩ።
ከመ አኮ ዘተኀሥሡኒ አንትሙ በእንተ ዘርኢክሙ ተኣምራተ።
አላ በእንተ ዘበላዕክሙ ኅብስተ ወጸገብክሙ።
ወዝኒ ኅብስት ዘአነ እሁቦ ሥጋየ ውእቱ በእንተ ሕይወት ዘለዓለም።
ወበከመ ዘፈነወኒ አብ ሕያው ወአነሂ ሕያው በእንተ አብ።
ከመ አንጐርጐሩ አርዳኢሁ በእንተ ዝንቱ።
ወይቤሎሙ በእንተ ዝንቱ እብለክሙ።
ወበእንተ ዝንቱ ብዙኃን እምአርዳኢሁ እለ ገብኡ ድኅሬሆሙ።
ወባሕቱ ክሡተሰ አልቦ ዘተናገረ በእንቲኣሁ በእንተ ፍርሀቶሙ 
ለአይሁድ።
በእንተ ዝንቱ ወሀበክሙ ሙሴ ግዝረተ።
ወዘንተ ይቤ በእንተ መንፈስ ቅዱስ ዘሀለዎሙ።
በእንተ ዘኢተሰብሐ ዓዲሁ እግዚእ ኢየሱስ።
ወኢያእመሩ ከመ በእንተ አብ ይቤሎሙ።
መኑ እምኔክሙ ዘይዛለፈኒ በእንተ ኀጢአት።
ወበእንተ ዝንቱ አንትሙሰ ኢትሰምዑኒ።
ወተናፈቁ በበይናቲሆሙ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወበእንተ ዝንቱ ይቤሉ አዝማዲሁ።
ወበእንተ ዝ ኢይትኀደግ ለክሙ ጌጋይክሙ።
ወኢያሐዝኖ በእንተ አባግዕ።
ወበእንተ ዝንቱ ያፈቅረኒ አብ።
ወተናፈቁ እንከ ካዕበ አይሁድ በበይናቲሆሙ በእንተ ዝንቱ ነገር።
በእንተ ሠናይሰ ግብርከ ኢንዌግረከ ወባሕቱ በበይነ ፅርፈትከ።

ዝንቱ ደዌ ኢኮነ ለሞት አላ በእንተ ስብሐተ እግዚአብሔር።
ወእግዚእ ኢየሱስ ይቤ በእንተ ንዋመ ሞቱ።
ወሎሙሰ መሰሎሙ በእንተ ንዋመ ድቃስ ዘይቤሎሙ።
ከመ ያላቅስዎን በእንተ እኁሆን።
ወባሕቱ በእንተ እለ ይቀውሙ ሰብእ እብል ዘንተ።
ተነበየ ዘንተ እስመ ሀለዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ይሙት በእንተ ኵሉ 
ሕዝብ።
ወአኮ በእንተ ሕዝብ ባሕቲቶሙ።
ወሖሩ ኀቤሁ ወአኮ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቱ ዘሖሩ።
ወበእንተ ዝንቱ ወፅኡ ኵሉ ሕዝብ ይትቀበልዎ።
ወባሕቱ በእንተ ዝንቱ መጻእኩ ወበጻሕክዋ ለዛቲ ሰዓት።
ወበእንተ ዝንቱ ስእኑ አሚነ።
ወባሕቱ ኢያግሀዱ በእንተ ፍርሀቶሙ ለፈሪሳውያን።
ወበእንተ ዝንቱ ይቤ አኮ ኵልክሙ ንጹሓን።
ወአኮ በእንተ ኵልክሙ ዘእብል ዘንተ።



Tabelle1

Seite 326

189 በእንተ

John13:28
John13:29
John13:37
John14:11
John15:3
John15:19
John15:21
John16:8
John16:8
John16:8
John16:9
John16:10
John16:11
John16:15
John16:19
John16:21
John16:25
John17:9
John17:9
John17:20
John17:20
John18:19

John18:19

John18:23
John18:37
John19:11
John19:12
John19:31
John19:38
John20:19
John21:24

26 በእንቲኣሁ Matt11:10
Matt12:14
Matt26:24
Matt27:19
MK14:21
Luke07:27
Luke09:9
Luke22:21

በእንተ ምንት ይቤሎ ዘንተ።
ወቦ እለ መሰሎሙ ከመ በእንተ አስከሬነ ቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋት።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ በእንተ ምንት ኢይክል ተሊዎተከ ይእዜ።
ወእመ አኮሰ በእንተ ግብርየ እመኑኒ።
ወአንትሙሰ ወዳእክሙ ንጹሓን አንትሙ በእንተ ቃል ዘነገርኩክሙ።
ወበእንተ ዝንቱ ይጸልአክሙ ዓለም።
ወባሕቱ ዘንተ ኵሎ ይገብሩ ላዕሌክሙ በእንተ ስምየ።
በእንተ ኀጢአት ወበእንተ ጽድቅ ወበእንተ ኵነኔ።
በእንተ ኀጢአት ወበእንተ ጽድቅ ወበእንተ ኵነኔ።
በእንተ ኀጢአት ወበእንተ ጽድቅ ወበእንተ ኵነኔ።
በእንተ ኀጢአትሰ እስመ ኢአምኑ ብየ።
ወበእንተ ጽድቅኒ እስመ አነ ኣሐውር ኀበ አብ።
ወበእንተሰ ኵነኔ እስመ ይትኴነን መልአኩ ለዝንቱ ዓለም።
ወበእንተ ዝንቱ እብለክሙ እምዚኣየ ይነሥአ ወይነግረክሙ።
በእንተ ዝንቱኑ ትትኀሠሡ በበይናቲክሙ።
ወእምከመ ወለደት ዕጓለ ኢትዜከሮ እንከ ለሕማማ በእንተ ፍሥሓሃ።
አላ አየድዐክሙ ክሡተ በእንተ አብ።
ወአንሰ በእንቲኣሆሙ እስእል ወአኮ በእንተ ዓለም ዘእስእለከ።
አላ በእንተ እለ ወሀብከኒ እስመ እሊኣከ እሙንቱ።
ወአኮ በእንተ እሉ ባሕቲቶሙ ዘእስእለከ።
አላ በእንተሂ እለ የአምኑ ብየ በቃሎሙ።
ወተስእሎ ሊቀ ካህናት ለእግዚእ ኢየሱስ በእንተ አርዳኢሁ ወበእንተ 
ትምህርቱ።
ወተስእሎ ሊቀ ካህናት ለእግዚእ ኢየሱስ በእንተ አርዳኢሁ ወበእንተ 
ትምህርቱ።
እመሰ እኩየ ነበብኩ ስምዐ ኩን ላዕሌየ ወአስተዋድየኒ በእንተ እኩይ።
ወአንሰ በእንተ ዝንቱ ተወለድኩ።
ወበእንተ ዝንቱ ለዘአግብአኒ ኀቤከ ዘየዐቢ ጌጋይ ላዕሌሁ።
ወበእንተ ዝ ፈቀደ ጲላጦስ ያሕይዎ።
እላንቱ ሥጋት ኢይቢታ ዲበ መሳቅሊሆን በእንተ ሰንበት።
ዘኮነ ረድኦ ለእግዚእ ኢየሱስ በኅቡእ በእንተ ፍርሀቶሙ ለአይሁድ።
በእንተ ፍርሀቶሙ ለአይሁድ።
ወዝንቱ ውእቱ ረድእ ዘኮነ ሰማዕተ በእንተ ዝ።
እስመ ዝንቱ ውእቱ ዘበእንቲኣሁ ተጽሕፈ።
ወወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ በእንቲኣሁ ከመ ይቅትልዎ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
እስመ ብዙኀ ሐመምኩ በዛቲ ሌሊት በሕልምየ በእንቲኣሁ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
ዝ ውእቱ ዘበእንቲኣሁ ተጽሕፈ።
መኑ እንከ ውእቱ ዝንቱ ዘእሰምዕ በእንቲኣሁ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
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26 በእንቲኣሁ

Luke22:72

John01:4
John01:15 ዮሐንስ ሰማዕቱ በእንቲኣሁ ከልሐ ወይቤ።
John01:15
John01:46
John01:48

John03:17
John03:26
John06:41
John07:12
John07:13

John07:32
John07:43
John11:4
John12:11
John12:16
John12:41
John21:24

1 በእንቲኣሁሁ John09:17
3 በእንቲኣሃ Luke04:38

Luke16:16
John08:5

2 በእንቲኣሆሙ John17:9
John17:19

3 በእንቲኣከ Matt04:6
Luke16:2
John13:37

8 በእንቲኣክሙ Luke22:18
Luke22:19
Luke22:32
John08:26
John11:15
John12:30
John16:26
John16:27

19 በእንቲኣየ Matt05:11
Matt10:18
Matt10:39
Matt16:25

ወይቤሉ ምንተ እንከ ንፈቅድ ሰማዕተ በእንቲኣሁ ናሁ ለሊነ ሰማዕነ 
እምአፉሁ።
ወዘሂ ኮነ በእንቲኣሁ ቦቱ ሕይወት ውእቱ።

ዝ ውእቱ ዘእቤለክሙ አነ በእንቲኣሁ ይመጽእ እምድኅሬየ።
ዘጸሐፈ ሙሴ ውስተ ኦሪት ወነቢያትኒ ተነበዩ በእንቲኣሁ።
በእንቲኣሁ ነዋ ዘበአማን እስራኤላዊ ዘአልቦ ጽልሑተ ውስተ 
ልቡ።
ዘእንበለ ከመ ያሕይዎ ለዓለም በእንቲኣሁ።
ዘአንተ ሰማዕተ ኮንከ በእንቲኣሁ ናሁ ሀሎ ውእቱሂ ያጠምቅ።
ወአንጐርጐሩ አይሁድ በእንቲኣሁ።
ወብዙኀ አንጐርጐሩ ሕዝብ በእንቲኣሁ።
ወባሕቱ ክሡተሰ አልቦ ዘተናገረ በእንቲኣሁ በእንተ ፍርሀቶሙ 
ለአይሁድ።
ወሰምዑ ፈሪሳውያን ከመ አንጐርጐሩ ሕዝብ በእንቲኣሁ።
ወተናፈቁ ሕዝብ በበይናቲሆሙ በእንቲኣሁ።
ወከመ ይሰባሕ ወልደ እግዚአብሔር በእንቲኣሁ።
እስመ ብዙኃን እምውስተ አይሁድ የሐውሩ በእንቲኣሁ።
ተዘከሩ ከመ ጽሑፍ ዝንቱ በእንቲኣሁ ወከመ ዝ ገብሩ ሎቱ።
ወዘንተ ይቤ ኢሳይያስ እስመ ርእየ ስብሐቲሁ ወነገረ በእንቲኣሁ።
ወዘሂ ጸሐፈ በእንቲኣሁ ዘንተ።
ምንተ ትብል አንተ በእንቲኣሁሁ እስመ ከሠተከ አዕይንቲከ።
ወነገርዎ ወሰአልዎ በእንቲኣሃ።
ወኵሉ ይትገፋዕ በእንቲኣሃ።
ወአንተሰ እንከ ምንተ ትብል በእንቲኣሃ።
ወአንሰ በእንቲኣሆሙ እስእል ወአኮ በእንተ ዓለም ዘእስእለከ።
ወበእንቲኣሆሙ አነ እቄድስ ርእስየ።
እስመ ጽሑፍ ከመ ለመላእክቲሁ ይኤዝዞሙ በእንቲኣከ።
ወጸውዖ እግዚኡ ወይቤሎ ምንትኑ ዝ ዘእሰምዕ በእንቲኣከ።
ወአነ ነፍስየ ጥቀ እሜጡ በእንቲኣከ።
ዝንቱ ውእቱ ሥጋየ ዘይትወሀብ በእንቲኣክሙ ለቤዛ ብዙኃን።
ዘይትከዐው በእንቲኣክሙ ወበእንተ ብዙኃን።
ወአንሰ ሰአልኩ በእንቲኣክሙ ከመ ኢይድክም ሃይማኖትክሙ።
ወብዙኅ ብየ ዘእብል በእንቲኣክሙ ወእኴንን ቦቱ።
ወአንሰ እትፌሣሕ በእንቲኣክሙ እስመ ኢሀሎኩ ህየ።
አኮ በእንቲኣየ ዘመጽአ ዝ ቃል አላ በእንቲኣክሙ።
ወኢይብለክሙ ከመ አነ ዘእስእሎ ለአብ በእንቲኣክሙ።
ወአኮ አነ ዘእስእሎ ለአብ በእንቲኣክሙ።
እንዘ ይሔስዉ በእንቲኣየ።
ወያገብኡክሙ ኀበ መሳፍንት ወነገሥት በእንቲኣየ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ይረክባ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ይረክባ።
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19 በእንቲኣየ

MK08:35
MK10:29
MK13:9
Luke09:24
Luke17:33
Luke22:18
Luke22:28
Luke22:37
John05:32
John05:33
John05:46
John06:57
John12:30
John13:38
John18:34

4 በከየ Matt26:75
MK14:72
Luke19:41
Luke22:62

2 በከየት Luke07:38
Luke07:44

1 በከይ Matt11:17
1 በከይክሙ Luke07:32
2 በኵራ Matt01:25

Luke02:7
10 በዊአ Matt10:12

Matt12:29
Matt21:31
Matt23:14
MK01:45
MK03:27
Luke11:53
Luke15:28
John03:4
John03:5

3 በዊአክሙ MK11:2

Luke19:30
Luke22:9

3 በዊእ MK10:23
MK10:24

ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ወበእንተ ወንጌል ይረክባ።
በእንቲኣየ ወበእንተ ወንጌልየ።
ወይትባጽሑክሙ ኀበ መላእክት ወነገሥት በእንቲኣየ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ያድኅና።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ያሐይዋ።
ወከመ ዝ ግበሩ ተዝካርየ በእንቲኣየ።
ወአንትሙሰ ባሕቱ እለ በእንቲኣየ ተዐገሥክሙ ምስሌየ በሕማምየ።
ምስለ ኃጥኣን ተኈለቈ ወኵሉ ዘበእንቲኣየ ይትፌጸም።
ወአአምር ከመ ጽድቅ ውእቱ ስምዑ ዘስምዐ ኮነ በእንቲኣየ።
ወነገረክሙ ስምዖ በጽድቅ በእንቲኣየ።
እስመ በእንቲኣየ ጸሐፈ ውእቱ።
ወዘበልዐ ሥጋየ የሐዩ በእንቲኣየ።
አኮ በእንቲኣየ ዘመጽአ ዝ ቃል አላ በእንቲኣክሙ።
ነፍስከኑ ትሜጡ በእንቲኣየ ኦ ስምዖን።
ወሚመ ቦኑ ባዕድ ዘነገረከ በእንቲኣየ።
ወወፅአ አፍኣ ወበከየ ብካየ መሪረ።
ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ክልኤ ጊዜ ወበከየ።
ወበጺሖ ርእያ ለሀገር ወበከየ ላዕሌሃ።
ወወፂኦ ጴጥሮስ አፍኣ በከየ ብካየ መሪረ።
ወበከየት ወአርሐሰት እገሪሁ በአንብዓ።
ወይእቲሰ በከየት ወበአንብዓ አርሐሰት እገርየ።
አስቆቀውነሂ ለክሙ ወኢበከይክሙ።
አስቆቀውነሂ ለክሙ ወኢበከይክሙ።
ወኢያእመራ እስከ አመ ወለደት ወልደ ዘበኵራ።
ወወለደት ወልደ ዘበኵራ ወአሰረቶ መንኮብያቲሁ።
ወበዊአክሙ ውስተ ቤት ተአምኅዎሙ።
ወአልቦ ዘይክል መኑሂ በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
ይቀድሙክሙ በዊአ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
አንትሙሂ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
ወስእነ በዊአ ሀገር ክሡተ።
ወአልቦ ዘይክል በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
ለሊክሙኒ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
ወተምዕዐ ወአበየ በዊአ ወወፅአ አቡሁ ወአስተብቊዖ።
ይክልኑ በዊአ ወገቢኦ ውስተ ከርሠ እሙ ወይትወለድ ዳግመ።
ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢይክል በዊአ ውስተ 
መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ሶቤሃ ዕዋለ አድግ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ 
ዲቤሁ።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ዕዋለ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ።
ወይቤሎሙ በዊአክሙ ሀገረ ትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።
እፎ ዕጹብ ለዘቦ ንዋይ በዊእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
በዊእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
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3 በዊእ

Luke18:24
12 በዊኦ Matt08:5

Matt08:14
Matt09:28
Matt17:25
Matt21:10
Matt21:23
Matt22:11
MK03:20
MK07:17
MK09:33
Luke08:51
John04:45

3 በዊኦሙ Matt02:11 ወበዊኦሙ ውስተ ቤት ረከብዎ ለሕፃን ምስለ ማርያም እሙ።
Matt12:46

MK09:28
1 በዊኦን MK16:5

1 በውሑ Matt08:28
36 በዓለ Matt09:38

Matt10:25
Matt13:27
Matt13:52
Matt20:1
Matt20:8
Matt20:11
Matt21:33
Matt21:40
Matt24:43
Matt26:18
MK06:21
MK12:9
MK13:35
MK14:1
MK14:12
MK14:14
Luke02:41
Luke07:41
Luke10:2
Luke12:39
Luke13:25

እፎ ዕጹብ ለእለ ቦሙ ንዋይ በዊእ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወበዊኦ ቅፍርናሆም መጽአ ኀቤሁ መስፍነ ምእት።
ወበዊኦ እግዚእ ኢየሱስ ቤቶ ለጴጥሮስ።
ወበዊኦ ቤተ መጽኡ ኀቤሁ እሙንቱ ዕዉራን።
ወይቤ እወ ወበዊኦ ውስተ ቤት አቅደመ እግዚእ ኢየሱስ ብሂሎቶ።
ወበዊኦ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ተሀውከት ኵላ ሀገር።
ወበዊኦ ቤተ መቅደስ እንዘ ይሜህር።
ወበዊኦ ንጉሥ ይርአዮሙ ለእለ ይረፍቁ።
ወበዊኦ ቤተ መጽኡ ካዕበ አሕዛብ ብዙኃን።
ወበዊኦ ቤተ እምኀበ ሕዝብ ተስእልዎ አርዳኢሁ ዘንተ አምሳለ።
ወበጺሖ ቅፍርናሆም ወበዊኦ ቤተ ይቤሎሙ።
ወበዊኦ ቤተ ከልአ ባዕደ ኢይባእ ምስሌሁ።
ወበዊኦ ካዕበ ገሊላ ተቀበልዎ ኵሎሙ ገሊላውያን።

ወበዊኦሙ የኀድሩ ህየ ወይከውን ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ ዘየአኪ 
እምቀዳሚቱ።
ወበዊኦሙ ቤተ ይቤልዎ አርዳኢሁ በባሕቲቶሙ።
ወበዊኦን ውስተ መቃብር ረከባ አሐደ ወሬዛ እንዘ ይነብር መንገለ 
የማን።
ወኢያበውሑ መነሂ ይኅልፍ እንተ ይእቲ ፍኖት።
ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ገባረ ለማእረሩ።
ወለእመ ይቤልዎ ለበዓለ ቤት በብዔል ዜቡል ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወመጺኦሙ አግብርቲሁ ለበዓለ ገራህት ወይቤልዎ።
ይመስል ብእሴ በዓለ ቤት ዘያወፅእ እመዝገቡ ሐዲሰ ወብሉየ።
እስመ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብእሴ በዓለ ቤት።
ወሶበ መስየ ይቤሎ በዓለ ዐጸደ ወይን ለመጋቢሁ።
ወነሢኦሙ አንጐርጐሩ ላዕሌሁ ለበዓለ ቤት።
ስምዑ ብእሲ በዓለ ቤት ተከለ ዐጸደ ወይን።
ወአመ መጽአ በዓለ ዐጸደ ወይን።
ሶበሁ የአምር በዓለ ቤት ጊዜ ይመጽእ ሰራቂ እምተግሀ።
ሑሩ ኀበ እገሌ ወበልዎ ለበዓለ ውእቱ ቤት።
ወኮነት ዕለት አመ ይገብር ሄሮድስ በዓለ ዘዕለተ ተወልደ።
ምንተ እንከ ይሬስዮሙ በዓለ ወይን።
ትግሁ እንከ እስመ ኢተአምሩ ማእዜ ይመጽእ በዓለ ቤት።
ወእስከ ሰኑይ መዋዕል ይከውን ፋሲካ በዓለ መጸለት።
ወአመ ቀዳሚት ዕለት በዓለ መጸለት ፋሲካ አመ ይጠብሑ ፍሥሓ።
ወበልዎ ለበዓለ ቤት ይቤለከ ሊቅ።
ወየሐውሩ አዝማዲሁ ኢየሩሳሌም ለለ ዓመት ለበዓለ ፋሲካ።
ወይቤሎ ክልኤቱ ይፈድይዎ ለአሐዱ በዓለ ዕዳ።
ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ወይፈኑ ገባረ ለማእረሩ።
ወዘንተ ባሕቱ አእምሩ ሶቤሁ የአምር በዓለ ቤት።
እስመ ይትነሣእ በዓለ ቤት ወየዐጹ ኆኅቶ።
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36 በዓለ

Luke14:12
Luke14:13
Luke14:21
Luke20:13

Luke20:16
Luke22:1
Luke22:10
John02:13

John02:23
John06:4
John07:2
John11:55
John11:55
John13:1

19 በዓል Matt22:10
Matt26:5
Matt27:15
MK14:2
MK15:6
Luke02:42
Luke23:17
John04:45
John04:45
John07:8
John07:8
John07:10
John07:11
John07:14
John07:37
John11:56
John12:12
John12:20
John13:29

1 በዓልየ Luke14:24
1 በዓሎሙ John05:1

1 በዝኁ John04:1

2 በይነ Luke15:7
John10:33

ወይቤሎ ለዘጸውዖ ሶበ ትገብር በዓለ ወምሳሐ አው ድራረ።
አላ ሶበ ትገብር በዓለ ወምሳሐ።
ወይእተ ጊዜ ተምዕዐ በዓለ ቤት ወይቤሎ ለገብሩ።
ወይቤ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ እሬሲ እፌኑ ወልድየ ዘአፈቅሮ።

ወሶበ መጽአ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ ይሬስዮሙ።
ወቀርበ በዓለ መጸለት ዘስሙ ፋሲካ።
ወበልዎ ለበዓለ ውእቱ ቤት።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ ወዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወእንዘ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም በበዓለ ፋሲካ።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ።
ወቀርበ በዓለ መጸለቶሙ ለአይሁድ።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ።
እምቅድመ በዓለ ፋሲካ ያንጽሑ ርእሶሙ።
ወእምቅድመ በዓለ ፋሲካ ሶበ ኮነ።
ወመልአ ቤተ በዓል እምእለ ይረፍቁ።
ወይቤሉ ባሕቱ አኮኬ በበዓል።
ወቦ ልማድ ለመስፍን ለለ በዓል ያሕዩ ሎሙ።
ወይቤሉ አኮ በበዓል ከመ ኢይትሀወኩ ሕዝብ።
ወለለ በዓል ያሐዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ዘአብደሩ።
ዐርጉ ለበዓል ኢየሩሳሌም በከመ ያለምዱ።
ወቦ ልማድ በበዓል ያሕዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን።
እስመ ርእዩ ኵሎ ተኣምረ ዘገብረ በኢየሩሳሌም አመ በዓል።
እስመ እሙንቱሂ ሖሩ ለበዓል።
አንትሙሰ ዕርጉ ውስተ ዝንቱ በዓል።
ወአንሰ ኢየዐርግ ይእዜ ውስተ ዝንቱ በዓል።
ወዐሪጎሙ አኀዊሁ ለበዓል ውእተ አሚረ።
ወአኀዙ አይሁድ ይኀሥሥዎ በበዓል።
ወበማእከለ መዋዕለ በዓል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ምኵራበ።
ወበደኃሪት ዕለት ዘበዓል ዐባይ።
ምንተ ትብሉ ናሁ ኢመጽአ ለበዓል።
ወበሳኒታ ሰብእ ብዙኃን እለ መጽኡ ለበዓል።
ወቦ እምሰብአ ጽርእ እምውስተ አረሚ እለ ዐርጉ ይስግዱ ለበዓል።
ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ተሣየጥ ዘንፈቅድ ለበዓል።
ኢይጥዕምዋ ለበዓልየ።
ወእምድኅረ ዝ ኮነ በበዓሎሙ ለአይሁድ ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ከመ በዝኁ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወአብዝኁ አጥምቆ 
እምዮሐንስ።
በበይነ አሐዱ ኃጥእ ዘይኔስሕ።
በእንተ ሠናይሰ ግብርከ ኢንዌግረከ ወባሕቱ በበይነ ፅርፈትከ።
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5 በይና Matt09:3

Matt09:17
Matt12:25
Matt12:25
Matt12:26

1 በይናሁ Luke11:17
1 በይናቲሁ MK03:26
2 በይናቲሃ MK03:24

MK03:25
15 በይናቲሆሙ Matt16:7

Matt21:25
Matt21:38
Matt24:10
MK01:27
MK02:22
MK04:41
MK08:16
MK09:9
MK11:31
Luke02:15
Luke04:36
Luke05:38
Luke12:1
Luke24:14

2 በይናቲክሙ Matt16:8
MK09:33

2 በደሮ John20:4
John20:8

2 በድር Matt09:13
Matt12:7

2 በድን MK09:26
Luke07:15

2 በድኖ Matt14:12
MK06:29 ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ ሖሩ ወነሥኡ በድኖ ለዮሐንስ ወቀበርዎ።

3 በድወ Matt23:38
Luke11:24
Luke13:34

2 በድው Matt12:44
John11:54

2 በግዑ John01:29
John01:36

ወሰሚዖሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ይቤሉ በበይናቲሆሙ ዝንቱሰ 
ይፀርፍ።
ወይትዐቀቡ ክልኤሆሙ በበይናቲሆሙ ኅቡረ።
ኵላ መንግሥት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ትማስን።
ወኵላ ሀገር ወእመሂ ቤት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ኢትቀውም።
ወእመሰ ሰይጣን ለሰይጣን ያወፅኦ ተናፈቀኬ በበይናቲሁ።
ወቤትኒ እመ ተናፈቀ በበይናሁ ይወድቅ ውእቱ ቤት።
ወሰይጣንሂ ለእመ ተንሥአ በበይናቲሁ ወተናፈቀ።
ወመንግሥትኒ ዘበበይናቲሃ ትትናፈቅ ኢትቀውም ይእቲ መንግሥት።
ወእመኒ ቤት ተናፈቀት በበይናቲሃ ኢትቀውም ይእቲ ቤት።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ ወይቤሉ።
ወሶበ ርእይዎ እሉ ዐቀብት ለወልዱ ይቤሉ በበይናቲሆሙ።
ወይጻልኡ በበይናቲሆሙ ወይትቃተሉ።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወይቤሉ በበይናቲሆሙ።
ይወድይዎ ወይትዐቀቡ በበይናቲሆሙ።
ወፈርሁ ዐቢየ ፍርሀተ ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ ወይቤሉ።
ወዐቀቡ ቃሎ ወተኀሠሡ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ ለእመ ንብሎ እምሰማይ።
ይቤሉ እሙንቱ ሰብእ ኖሎት በበይናቲሆሙ።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወተናገሩ በበይናቲሆሙ።
ወይትዐቀቡ በበይናቲሆሙ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ አእላፍ ሰብእ እስከ ይትካየዱ በበይናቲሆሙ።
ወይትናገሩ በበይናቲሆሙ በእንት ኵሉ ዘኮነ።
ምንተ ትኄልዩ በበይናቲክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
ምንተኑ ኀለይክሙ በፍኖት በበይናቲክሙ።
በደሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ በጺሖ ኀበ መቃብር።
ወእምዝ ቦአ ዝኩኒ ካልእ ረድእ ዘበደሮ በጺሐ ኀበ መቃብር።
ሑሩ ወአእምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕተ።
ሶበሰ ተአምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕት።
ወኮነ ከመ በድን እስከ ይብሉ ብዙኃን ሞተ።
ወተንሥአ ወነበረ ውእቱ በድን።
ወመጽኡ አርዳኢሁ ወነሥኡ በድኖ።

ናሁ ይትኀደግ ለክሙ ቤትክሙ በድወ።
ወሶበ ይወፅእ ጋኔን እኩይ እምሰብእ የዐውድ በድወ ኀበ አልቦ ማይ።
ወአበይክሙ ወናሁ ይትኀደግ ለክሙ ቤትክሙ በድወ።
የዐውድ በድው ኀበ አልቦ ማይ።
አላ ሖረ ኀበ ሀገር እንተ ትሰመይ ሀገረ ኤፍሬም አቅርብት ለበድው።
ወይቤ ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ ዓለም።
ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ ዓለም።
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2 በግዕ Matt12:11
Matt12:12

1 በግዕትየ Luke15:6
1 በጺሐ John20:8
16 በጺሖ Matt02:23

Matt08:28
Matt09:23
Matt16:13
Matt17:14
Matt26:6
MK09:33
MK11:13
Luke07:12
Luke18:40
Luke19:5
Luke19:41
Luke22:40
John11:17
John16:32
John20:4

9 በጺሖሙ Matt16:5
Matt17:24
Matt27:33
MK05:1
Luke02:44
Luke07:20
Luke19:37
Luke23:33
John04:40

1 በጻሕከ John06:25
1 በጻሕክዋ John12:27
47 በጽሐ Matt03:1

Matt09:1
Matt15:29
Matt19:1
Matt21:1
Matt21:34
Matt24:33
Matt25:10

ወይቤሎሙ መኑ እምውስቴትክሙ ብእሲ ዘቦቱ አሐዱ በግዕ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ይኄይስ ሰብእ እምበግዕ።
ተፈሥሑ ሊተ እስመ ረከብኩ በግዕትየ እንተ ተገድፈተኒ።
ወእምዝ ቦአ ዝኩኒ ካልእ ረድእ ዘበደሮ በጺሐ ኀበ መቃብር።
ወበጺሖ ኀደረ ውስተ ብሔር እንተ ስማ ናዝሬት።
ወበጺሖ ማዕዶተ ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ቤቶ ለውእቱ መኰንን።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ብሔረ ቂሳርያ ዘፊልጶስ።
ወበጺሖ ኀበ ሕዝብ ይቤሎሙ።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ቢታንያ።
ወበጺሖ ቅፍርናሆም ወበዊኦ ቤተ ይቤሎሙ።
ወበጺሖ ኀቤሃ አልቦ ዘረከበ ዘእንበለ ቈጽል ባሕቲቱ።
ወበጺሖ ኀበ አንቀጸ ሀገር።
ወበጺሖ ኀቤሁ ይቤሎ ምንተ ትፈቅድ እግበር ለከ።
ወበጺሖ ህየ ነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወበጺሖ ርእያ ለሀገር ወበከየ ላዕሌሃ።
ወበጺሖ ህየ ይቤሎሙ ጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ወበጺሖ ህየ ረከቦ በዘወድአ ረቡዐ መዋዕለ እምዘተቀብረ።
ወበጺሖሂ ከመ ኵልክሙ ትዘረዉ ለለ አሐዱ ውስተ መካኑ።
በደሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ በጺሖ ኀበ መቃብር።
ወበጺሖሙ አርዳኢሁ ማዕዶተ ረስዑ ነሢአ ኅብስት።
ወበጺሖሙ ቅፍርናሆም መጽኡ እለ ጸባሕተ ዲናር።
ወበጺሖሙ ብሔረ ዘስሙ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ቀራንዮ።
ወበጺሖሙ ማዕዶተ ባሕር ኀበ ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወበጺሖሙ ኀሠሥዎ በዕለታ ኀበ አዝማዲሁ።
ወበጺሖሙ እለ ለአኮሙ ኀቤሁ ይቤልዎ።
ወበጺሖሙ ኀበ ሙራደ ዐቀብ ዘደብረ ዘይት።
ወበጺሖሙ ብሔረ ዘስሙ ቀራንዮ በህየ ሰቀልዎ።
ወበጺሖሙ ኀቤሁ ኵሎሙ ሳምራውያን አስተብቊዕዎ ከመ ይንበር 
ኀቤሆሙ።
ረቢ ማእዜ መጻእከ ወበጻሕከ ዝየ።
ወባሕቱ በእንተ ዝንቱ መጻእኩ ወበጻሕክዋ ለዛቲ ሰዓት።
ወበውእቱ መዋዕል በጽሐ ዮሐንስ መጥምቅ እንዘ ይሰብክ በገዳመ 
ይሁዳ ዘዮርዳኖስ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ዐደወ ወበጽሐ ሀገሮ።
ወኀሊፎ እምህየ እግዚእ ኢየሱስ በጽሐ ኀበ ሐይቀ ባሕር ዘገሊላ።
ተንሥአ እምገሊላ ወበጽሐ ውስተ ብሔረ ይሁዳ ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
በጽሐ ቤተ ፋጌ እንተ ገቦ ደብረ ዘይት።
ወአመ በጽሐ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ አግብርቲሁ ኀበ ዐቀብተ ወይን።
አእምሩ ከመ ቀርበ ወበጽሐ ኀበ ኆኅት።
ወሐዊሮን ይሣየጣ በጽሐ መርዓዊ።
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Matt26:45

Matt26:47

Matt27:9
MK01:15
MK04:29
MK08:10
MK09:13
MK11:15
MK13:29
MK14:41
MK14:42
MK14:43
Luke01:9
Luke01:57
Luke02:6
Luke04:21
Luke14:17
Luke14:17
Luke15:25
Luke19:29
Luke21:8
Luke21:20

Luke21:28

John02:4
John04:4
John04:35
John07:6
John07:8
John07:30
John08:20
John12:1
John12:23
John12:31
John13:1

John13:6
John16:4

John16:21

ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ዘያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ 
ኃጥኣን።
ወእንዘ ዘንተ ይትናገር ናሁ በጽሐ ይሁዳ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
ወይእተ አሚረ በጽሐ ቃለ ኤርምያስ ነቢይ ዘይቤ።
ወይቤ በጽሐ ጊዜሁ ወቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
ሶቤሃ ይፌኑ ማዕጸደ እስመ በጽሐ ማእረር።
ወበጽሐ ውስተ ደወለ ድልማኑታ።
ወበጽሐ ኀበ አርዳኢሁ ወረከበ ብዙኀ ሰብአ ኀቤሆሙ።
ወበጽሐ ኢየሩሳሌም ወቦአ ቤተ መቅደስ።
አእምሩ ከመ በጽሐ ኀበ ኆኅት።
እስመ ናሁ በጽሐ ጊዜሁ።
ተንሥኡ ንሑር ናሁ በጽሐ ዘያገብአኒ።
ወእንዘ ይትናገሮሙ በጽሐ ሶቤሃ ይሁዳ አስቆሮታዊ።
በከመ ይገብሩ ካህናት በጽሐ ጊዜ የዐጥን።
ወበጽሐ ወርኃ ለኤልሳቤጥ ከመ ትለድ ወወለደት ወልደ።
ወእምዝ እንዘ ሀለዉ ህየ በጽሐ ዕለተ ወሊዶታ።
ወአኀዘ ይበሎሙ ዮም በጽሐ ቃለ ዝንቱ መጽሐፍ።
ወሶበ በጽሐ ዐሡር ፈነወ ገብሮ ይጸውዖሙ ለእለ ዐሠሮሙ።
ወሶበ በጽሐ ጊዜ ምሳሕ ሖረ ገብሩ ወይቤሎሙ ለእለ ዐሠሮሙ።
ወሶበ በጽሐ ኀበ ጽንፈ ሀገር ሰምዐ እንዚራ ወማሕሌተ።
ወሶበ በጽሐ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ ኀበ ደብር ዘስሙ ኤሌዎን።
እንዘ ይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ ወበጽሐ ዕድሜሁ።
ወአመ ርኢክሙ የዐግትዋ ሠራዊት ለኢየሩሳሌም አእምሩ ከመ በጽሐ 
ሙስናሃ።
ወአመ ኮነ ዝንቱ ኵሉ ስግዱ ወአንሥኡ ርእሰክሙ እስመ በጽሐ 
ዘያድኅነክሙ።
ኦ ብእሲቶ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜየ።
በጽሐ ሀገረ ሳምር እንተ ስማ ሲካር።
ከመ ጻዕደወ ወበጽሐ ማእረር።
ጊዜየሰ ዓዲ እስከ ይእዜ ኢበጽሐ።
እስመ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜየ።
እስመ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜሁ።
ወኢአኀዝዎ እስመ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜሁ።
ወበጽሐ ቢታንያ ኀበ ሀሎ አልአዛር ዘአንሥኦ እምነ ምዉታን።
ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይሰባሕ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወናሁ እብለክሙ ይእዜ በጽሐ ኵነኔሁ ለዝንቱ ዓለም።
የአምር እግዚእ ኢየሱስ ከመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይፈልስ እምዝንቱ 
ዓለም።
በበጽሐ ኀበ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወባሕቱ ዘንተ ነገርኩክሙ ከመ ትዘከርዎ አመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ አነ 
እቤለክሙ።
እስመ በጽሐ ጊዜሃ።
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John17:1
John20:6

8 በጽሐት Matt12:28
Luke01:39
Luke11:20
Luke21:30
Luke22:7
John06:21
John11:32 ወሶበ በጽሐት ማርያ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ርእየቶ።
John20:2

1 በጽሐኒ Luke11:6
8 በጽሑ Matt02:1

Matt14:34
MK06:53
MK08:22
Luke08:35
Luke22:47
John06:24

John21:8
1 ቡሩካ Matt25:34
10 ቡሩክ Matt21:9

Matt23:39
MK11:9
MK14:61
Luke01:42
Luke02:11
Luke13:35
Luke19:38
Luke19:38
John12:13

3 ቡርክት MK11:10
Luke01:28
Luke01:42

1 ቡዔዝ Luke03:32
1 ቢረሌ Matt26:7
1 ቢሶስ Luke16:19
12 ቢታንያ Matt21:17

Matt26:6
MK11:1
MK11:11

ወይቤ አባ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ትሰብሖ ለወልድከ።
ወተለዎ ስምዖን ጴጥሮስ ወበጽሐ ወቦአ ውስተ መቃብር።
ዮጊኬ በጽሐት ላዕሌክሙ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወሖረት ደወለ ዐይነ ከርም ወበጽሐት ሀገረ ዳዊት ዘይሁዳ።
ዮጊኬ በጽሐት እንከሰ ኀቤክሙ መንግሥተ እግዚአብሔር።
አእምሩ ከመ በጽሐት መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወሶበ በጽሐት ዕለተ መጸለት አመ ይጠብሑ ፍሥሐ።
በጽሐት ሐመር ሶቤሃ ውስተ ምድር ኀበ ዘፈቀዱ ይሑሩ።

ወሮጸት ወበጽሐት ኀበ ስምዖን ጴጥሮስ።
እስመ በጽሐኒ ማኅፈርየ እምሐቅል።
ናሁ መጽኡ መሰግላን እምብሔረ ጽባሕ ወበጽሑ ውስተ ኢየሩሳሌም።

ወዐዲዎሙ ባሕረ በጽሑ ምድረ ጌንሴሬጥ።
ወሶበ ዐደዉ ወበጽሑ ምድረ ጌንሴሬጥ።
ወበጽሑ ቤተ ሳይዳ ወአምጽኡ ኀቤሁ ዕዉረ።
ወሖሩ ወበጽሑ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእንዘ ዘንተ ይብሎሙ በጽሑ ሕዝብ።
ዐርጉ ውስተ ውእቶን አሕማር ወበጽሑ ቅፍርናሆም ይኅሥሥዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወካልኣንሰ አርዳእ በሐመር በጽሑ።
ንዑ ኀቤየ ቡሩካኑ ለአቡየ ትረሱ መንግሥተ ሰማያት።
ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
እስከ ሶበ ትብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ሆሣዕና ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
አንተኑ ውእቱ ክርስቶስ ወልዱ ለቡሩክ።
ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ።
ዘውእቱ ክርስቶስ እግዚእ ቡሩክ በሀገረ ዳዊት።
እስከ ሶበ ትብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
እንዘ ይብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ወቡሩክ ንጉሠ እስራኤል ሰላም በምድር ወስብሐት በአርያም።
ሆሣዕና ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወንጉሦሙ ለእስራኤል።
ወቡርክት እንተ ትመጽእ መንግሥት በስመ እግዚአብሔር።
ወቡርክት አንቲ እምአንስት።
ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ።
ወልደ ዕሤይ ወልደ ኢዮቤድ ወልደ ቡዔዝ።
እንተ ባቲ ቢረሌ ዘምሉእ ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ ዘብዙኅ ሤጡ።
ወልብሰ ቢሶስ ወቀጠንተ አልባስ።
ወቦአ ቢታንያ ወቤተ ህየ።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ቢታንያ።
ወአልጺቆሙ ኢየሩሳሌም ኀበ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ።
ወርእዮ ኵሎ ሶበ መስየ ሖረ ቢታንያ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ።



Tabelle1

Seite 335

12 ቢታንያ

MK11:12
MK14:3
Luke19:29
John01:28

John11:1 ዘስሙ አልአዛር በቢታንያ ዘሀገረ ማርያ ወማርታ እኅታ።
John11:17
John11:18

John12:1
8 ቢጸከ Matt05:43

Matt18:33
Matt19:19
Matt22:39
MK12:32
MK12:34
Luke10:27
Luke14:12

2 ቢጹ John11:16
John15:13

3 ቢጽከ Luke06:41
Luke06:42
Luke06:42

7 ቢጽክሙ Matt18:35
MK09:40
MK11:25
Luke09:50
Luke21:16

John05:44
John13:14

2 ቢጽየ Luke10:29
Luke15:29

4 ቢጾ Matt11:16
Luke10:29
Luke10:36
Luke11:26

5 ቢጾሙ MK16:13
Luke05:7
Luke07:32
Luke18:9

ወበሳኒታ ወፂኦ እምቢታንያ ርኅበ ወርእየ በለሰ እምርሑቅ።
ወእንዘ ሀሎ ቢታንያ በቤተ ስምዖን ዘለምጽ እንዘ ይረፍቅ።
ወሶበ በጽሐ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ ኀበ ደብር ዘስሙ ኤሌዎን።
ወከመ ዝ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ በኀበ ሀሎ 
ዮሐንስ ያጠምቅ።

ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ቢታንያ።
ወቢታንያሰ ቅርብት ይእቲ ለኢየሩሳሌም መጠነ ዐሠርቱ ወኀምስቱ 
ምዕራፍ።
ወበጽሐ ቢታንያ ኀበ ሀሎ አልአዛር ዘአንሥኦ እምነ ምዉታን።
አፍቅር ቢጸከ ወጽላእ ጸላኢከ።
አኮሁ መፍትው አንተሂ ትምሐር ቢጸከ።
ወአፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ወካልእታሂ እንተ ትመስላ አፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
አፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ወከመ ታፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ወአፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ኢትጸውዕ አዕርክቲከ ወአኀዊከ ወአዝማዲከ ወጎረከ ወቢጸከ 
አብዕልተ።
ወይቤሎሙ ቶማስ ዘይብልዎ ዲዲሞስ ለቢጹ ለአርዳእ።
ከመ ብእሲ ዘይሜጡ ነፍሶ ቤዛ ነፍሰ ቢጹ።
ምንተኑ ትኔጽር ኀሰረ ዘውስተ ዐይነ ቢጽከ።
ወእፎ ትክል ብሂሎቶ ለቢጽከ።
ወእምዝ ትኔጽር ታውፅእ ኀሰረ እምዐይነ ቢጽከ።
እመ ኢኀደግሙ አበሳሆሙ ለቢጽክሙ እምኵሉ ልብክሙ።
እስመ እምከመ ኢኮነ ዕድውክሙ ቢጽክሙ ውእቱ።
ወሶበሂ ትጼልዩ ኅድጉ ለቢጽክሙ ዘተኀየስክምዎሙ።
እስመ እምከመ ኢኮነ ዕድውክሙ ቢጽክሙ ውእቱ።
ወያገብኡክሙ አዝማዲክሙ ወአኀዊክሙ ወአዕርክቲክሙ 
ወቢጽክሙ።
እፎ ትክሉ አንትሙ አሚነ ዘተኀሥሡ ክብረ እምቢጽክሙ።
ከማሁኬ አንትሙኒ ይደልወክሙ ትኀፅቡ እግረ ቢጽክሙ።
ወይቤሎ መኑ ውእቱ ቢጽየ።
በዘእትፌሣሕ ቦቱ ምስለ አዕርክትየ ወቢጽየ።
ይመስሉ ደቂቀ እለ ይነብሩ ውስተ ምሥያጥ ወይጼውዑ ቢጾሙ።
ወፈቀደ ያጽድቅ ርእሶ ወይመንን ቢጾ።
መኑ እንከ እምእለ ሠለስቱ ዘይከውኖ ቢጾ ለዘዘበጥዎ ፈያት።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ሰብዐተ ቢጾ አጋንንተ።
ወሖሩ እሙንቱሂ ወዜነዉ ለቢጾሙ ወሎሙኒ ኢአምንዎሙ።
ወጸውዕዎሙ ለቢጾሙ እለ ውስተ ካልእ ሐመር።
ወይጼውዑ ቢጾሙ ወይብልዎሙ።
ወይቤሎሙ ለእለ ያጸድቁ ርእሶሙ ወይሜንኑ ቢጾሙ።
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5 ቢጾሙ

Luke24:9

1 ቢጾን Luke24:10
1 ባ Luke21:4
2 ባልሐነ Matt06:13

Luke11:4
6 ባሕረ Matt04:18

Matt14:34
Matt23:15
MK01:16
Luke05:1
John06:1

50 ባሕር Matt04:13
Matt04:15
Matt04:18
Matt08:18
Matt08:24
Matt08:24
Matt08:26
Matt08:27
Matt08:32
Matt13:1
Matt13:47
Matt14:22
Matt14:24
Matt14:24
Matt14:25
Matt14:26
Matt15:29
Matt17:27
Matt18:6
Matt21:21
MK01:16
MK02:13
MK03:7
MK04:1
MK04:39
MK04:41
MK05:1
MK05:13
MK05:13

ወአቲዎን እምኀበ መቃብር ነገራሆሙ ዘንተ ለዐሠርቱ ወአሐዱ 
ወለቢጾሙኒ ኵሎሙ።
ወቢጾንሂ እለ ምስሌሆን ነገራሆሙ ዘንተ ለሐዋርያት።
ወዛቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ጥሪታ ዘባ አብአት።
አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኵሉ እኩይ።
አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኵሉ እኩይ።
ወእንዘ ያንሶሱ መንገለ ባሕረ ገሊላ ርእየ ክልኤተ አኀወ።
ወዐዲዎሙ ባሕረ በጽሑ ምድረ ጌንሴሬጥ።
እስመ ተዐውዱ ባሕረ ወየብሰ ከመ ታጥምቁ አሐደ ፈላሴ።
ወእንዘ የኀልፍ መንገለ ባሕረ ገሊላ።
ወውእቱሰ ይቀውም መንገለ ሐይቅ ባሕረ ጌንሴሬጥ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ማዕዶተ ባሕረ ገሊላ ኀበ 
ጥብርያዶስ።
እንተ መንገለ ባሕር ውስተ አድባረ ዛብሎን ወንፍታሌም።
ምድረ ዛብሎን ወምድረ ንፍታሌም ፍኖተ ባሕር ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
እንዘ ያወርዱ መርበብቶሙ ውስተ ባሕር እስመ መሠግራን እሙንቱ።
አዘዘ ከመ ይሑሩ ማዕዶተ ባሕር።
ወናሁ ዐቢይ ድልቅልቅ ኮነ በውስተ ባሕር።
እስከ ሶበ ይደፍኖ ለሐመር ማዕበለ ባሕር እሞገድ።
ወተንሢኦ ገሠጾሙ ለነፍሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።
ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ወሮጹ ወጸድፉ ውስተ ባሕር።
ነበረ መንገለ ሐይቅ ባሕር።
እንተ ተወድየት ውስተ ባሕር ወአስተጋብአት ኵሎ ዘመደ ዓሣት።
ወይቅድምዎ ወይሑሩ ኀበ ማዕዶተ ባሕር።
ወሐመርሰ ናሁ ሀሎ ማእከለ ባሕር።
ወይትሀወክ እሞገድ ወያመነድቦሙ ማዕበለ ባሕር።
እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር።
ወሶበ ርእይዎ አርዳኢሁ እንዘ ዲበ ባሕር የሐውር።
ወኀሊፎ እምህየ እግዚእ ኢየሱስ በጽሐ ኀበ ሐይቀ ባሕር ዘገሊላ።
ወባሕቱ ከመ ኢያንጐርጕሩ ሑር ውስተ ባሕር ወደይ መቃጥነ።
ወያስጥምዎ ውስተ ልጐተ ባሕር።
ተንሥእ ወተወረው ውስተ ባሕር ይከውን ለክሙ።
እንዘ ያሤግሩ ውስተ ባሕር።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ካዕበ መንገለ ጽንፈ ባሕር።
ወተግሕሠ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ መንገለ ባሕር።
ወአኀዘ ካዕበ ይምሀሮሙ ለአሕዛብ እንተ መንገለ ባሕር።
ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳት ወይቤላ ለባሕር ተፈፀሚ ወአርምሚ።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ወበጺሖሙ ማዕዶተ ባሕር ኀበ ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወጸድፉ ውስተ ባሕር ወኮኑ መጠነ ዕሥራ ምእት።
ወሞቱ በውስተ ባሕር።
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50 ባሕር

MK05:21
MK06:47
MK06:48
MK06:49
MK09:42
MK11:23
Luke05:4
Luke08:23
Luke08:24
Luke08:25
Luke17:2
Luke17:6
Luke21:25

Luke21:25

John06:16
John06:17
John06:18
John06:19
John06:22
John06:25
John21:7

2 ባሕርየ Matt13:45

Matt13:46
1 ባሕርየክሙ Matt07:6
1 ባሕርይ Matt13:46

135 ባሕቱ Matt05:33
Matt05:37
Matt06:1

Matt08:4
Matt08:11
Matt09:15
Matt09:17
Matt09:18
Matt10:6
Matt10:28
Matt11:22
Matt11:24

ወተጋብኡ ብዙኅ ሰብእ ኀቤሁ በኀበ ሐይቀ ባሕር።
ወመስዮ ብሔር ሀለወት ሐመር ማእከለ ባሕር።
እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር ወፈቀደ ይትዐደዎሙ።
ወሶበ ርእይዎ እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር መሰሎሙ ምትሀተ።
ወያስጥምዎ ውስተ ባሕር።
ተንሥእ ወተወረው ውስተ ባሕር።
አእትቱ መንገለ ዕመቀ ባሕር።
ወመጽአ ነፋሰ ዐውሎ ውስተ ባሕር።
ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
እምኀየሶ ይእስሩ በክሣዱ አድግ ወያስጥምዎ ውስተ ቀላየ ባሕር።
ተመልኂ እምሥርውኪ ወተተከሊ ውስተ ባሕር ትትኤዘዝ ለክሙ።
ወይትመነደቡ አሕዛብ ወየኀስሩ እምድምፀ ባሕር ወባሕርኒ ትደምፅ 
ወትትከወስ።
ወይትመነደቡ አሕዛብ ወየኀስሩ እምድምፀ ባሕር ወባሕርኒ ትደምፅ 
ወትትከወስ።
ወመስዮ ወረዱ አርዳኢሁ ውስተ ባሕር።
ወዐርጉ ሐመረ ወሖሩ ማዕዶተ ባሕር ኀበ ቅፍርናሆም።
ወባሕርሰ ይትሀወክ እስመ ዐቢይ ነፋስ ይነፍኅ ውስቴቱ።
ርእይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር።
ወበሳኒታ ሰብእ እለ ይቀውሙ ማዕዶተ ባሕር።
ወሶበ ረከብዎ በማዕዶተ ባሕር ይቤልዎ።
እስመ ዕራቁ ውእቱ ወተወርወ ውስተ ባሕር።
ወካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ሠያጤ ዘየኀሥሥ ባሕርየ 
ሠናየ።
ወረኪቦ አሐተ ባሕርየ እንተ ብዙኅ ሤጣ።
ኢተሀቡ ቅድሳተ ለከለባት ወኢትደዩ ባሕርየክሙ ቅድመ አሕርው።
ወተሣየጣ ለይእቲ ባሕርይ።
ኢትምሐሉ በሐሰት ባሕቱ አግብኡ መሐላክሙ ለእግዚአብሔር።
ባሕቱ ይኩን ነገርክሙ አሐደ።
ወባሕቱ ዑቁ ምጽዋተክሙ ኢትግበሩ ለዐይነ ሰብእ ከመ ታስተርእዩ 
ሎሙ።
ወባሕቱ ሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን።
ወባሕቱ እብለክሙ ብዙኃን ይመጽኡ እምሥራቅ ወእምዕራብ።
ወባሕቱ ይመጽእ መዋዕለ አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።
ወባሕቱ ለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ ይወድይዎ።
ወባሕቱ ነዐ አንብር እዴከ ላዕሌሃ ወተሐዩ።
ወሑሩ ባሕቱ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
ወባሕቱ ፍርህዎ ለዘቦ ሥልጣን።
ወባሕቱ እብለክን ጢሮስ ወሲዶና ይረክባ ሣሕተ።
ወባሕቱ እብለኪ ከመ ምድረ ሰዶም ትረክብ ሣሕተ በዕለተ ደይን 
እምኔኪ።
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Matt13:21
Matt17:12
Matt17:12
Matt17:27
Matt18:7
Matt20:26
Matt22:8
Matt23:11
Matt24:6
Matt24:19
Matt24:20
Matt24:22
Matt24:43
Matt26:5
Matt26:24

Matt26:39
Matt26:42
Matt26:64
Matt28:6
MK02:20
MK05:23
MK09:12
MK09:22
MK09:24
MK13:7
MK13:17
MK13:20
MK13:24
MK14:21
MK14:36
MK14:49
MK16:7
Luke01:7
Luke05:5
Luke05:35
Luke06:24
Luke07:7
Luke08:13
Luke09:59
Luke09:61
Luke10:11

ወባሕቱ አልቦ ሥርው ላዕሌሁ ለጊዜሃ።
ወባሕቱ እብለክሙ ከመ ኤልያስ ወድአ መጽአ ወኢያእመርዎ።
ወባሕቱ ገብሩ ላዕሌሁ ኵሎ ዘከመ ፈቀዱ።
ወባሕቱ ከመ ኢያንጐርጕሩ ሑር ውስተ ባሕር ወደይ መቃጥነ።
ወባሕቱ አሌሎ ለውእቱ ብእሲ ዘያመጽኣ ለመንሱት።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ ወባሕቱ ዘይፈቅድ እምኔክሙ።
ወባሕቱ ኢደልዎሙ ለእለ ዐሠርናሆሙ።
ወባሕቱ ዘይልህቀክሙ ይኩንክሙ ላእከ።
ወባሕቱ አኮ በጊዜሃ ዘየኀልቅ።
ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት።
ወጸልዩ ባሕቱ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት ወበሰንበት።
ወባሕቱ በእንተ ኅሩያኒሁ የሐጽራ እማንቱ መዋዕል።
ወዘንተ ባሕቱ አእምሩ።
ወይቤሉ ባሕቱ አኮኬ በበዓል።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ ዘያገብኦ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።

ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃድ ዚኣየ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወባሕቱ እብለክሙ እምይእዜሰ ትሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወባሕቱ ነዓ ትርአያ ኀበ ተቀብረ።
ወባሕቱ ይበጽሕ መዋዕል አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።
ወባሕቱ ነዐ ደይ እዴከ ላዕሌሃ ወተሐዩ።
ወባሕቱ እብለክሙ ኤልያስ ወድአ መጽአ።
ወባሕቱ በዘትክል ርድአኒ ወመሐረኒ።
ኣአምን እግዚኦ ባሕቱ ርድኦ ለኢ አሚኖትየ።
እስመ ሀለዎ ይኩን ዝንቱ ወባሕቱ አኮ ሶቤሃ ዘየኀልቅ።
ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት።
ወባሕቱ በእንተ ኅሩያኒሁ እለ ኀረየ እግዚአብሔር።
ወባሕቱ ይእተ አሚረ ምስለ ዝ ኵሉ ሕማም።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ለይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወኢአኀዝክሙኒ ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ዘውስተ መጻሕፍት።
ወባሕቱ ሑራ ንግራሆሙ ለአርዳኢሁ ወለጴጥሮስ።
ወባሕቱ አልቦሙ ውሉድ እስመ መካን ይእቲ ኤልሳቤጥ።
ወአልቦ ዘአኀዝነ ወባሕቱ እስመ አዘዝከነ ናወርድ መሣግሪነ።
ወባሕቱ ይመጽእ መዋዕል አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።
ወባሕቱ አሌ ለክሙ አብዕልት።
ወባሕቱ አዝዝ በቃልከ ወየሐዩ ቊልዔየ።
ወባሕቱ ሥርው አልቦሙ ለሶቤሃ።
ወባሕቱ አብሐኒ እሑር ቅድመ እቅብሮ ለአቡየ።
ወባሕቱ አብሐኒ እሑር እሥራዕ ኵሎ ሰብአ ቤትየ።
ወባሕቱ ዘንተ አእምሩ።
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Luke10:14
Luke10:20
Luke10:20
Luke11:41
Luke12:5
Luke12:31
Luke12:39
Luke12:50
Luke13:33
Luke14:14
Luke15:32
Luke16:17
Luke17:1
Luke17:1
Luke17:25
Luke18:8
Luke19:27
Luke19:42
Luke21:9
Luke21:23
Luke22:15
Luke22:20
Luke22:22
Luke22:28
Luke22:42
Luke22:53
Luke22:69

John01:33
John04:2
John04:23
John04:27
John05:32
John05:34
John05:42

John06:9
John06:36
John06:64
John06:70
John07:13

ወባሕቱ ጢሮስ ወሲዶና ይኄይሳ እምኔክን በዕለተ ደይን።
ወባሕቱ በዝሰ ኢትትፈሥሑ እስመ አጋንንት ይገንዩ ለክሙ።
ተፈሥሑሰ ባሕቱ እስመ ተጽሕፈ አስማቲክሙ በሰማያት።
ወባሕቱ ዘይትፈቀድሰ ሀቡ ለምጽዋት።
ወባሕቱ አርእየክሙ ዘትፈርሁ ፍርህዎሰ።
ወባሕቱ ኅሡ መንግሥቶ ወጽድቆ።
ወዘንተ ባሕቱ አእምሩ ሶቤሁ የአምር በዓለ ቤት።
ወባሕቱ ብየ ጥምቀት ዘእጠመቅ።
ወባሕቱ ዮምሰ ወጌሠመ ሀለውኩ ወበሣልስተ ኣሐውር።
ወባሕቱ ትትዐሰይ አመ ይትነሥኡ ጻድቃን።
ወባሕቱ ርቱዕሰ ንትፈሣሕ።
ወባሕቱ ይቀልል ሰማይ ወምድር ይኅልፍ።
ግብር ይመጽእ መንሱት ወባሕቱ አሌ ሎቱ።
ባሕቱ ለዘያመጽኣ ለመንሱት እምኀቤሁ።
ወባሕቱ እምቅድመ ዝንቱ ኵሉ።
ወባሕቱ ወልደ ዕጓለ እመሕያው መጺኦ።
ወባሕቱ ለእልክቱሰ ጸላእትየ እለ ኢይፈቅዱ እንግሥ ላዕሌሆሙ።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ተሰወረ እምአዕይንትኪ።
ወባሕቱ አኮ ሶቤሃ ዘየኀልቅ።
ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት ወለእለ የሐፅና በውእቱ መዋዕል።
እብለክሙ ባሕቱ ከመ ኢይበልዕ።
ወባሕቱ ናሁ እዴሁ ለዘያገብአኒ ምስሌየ ውስተ ማእድ።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ።
ወአንትሙሰ ባሕቱ እለ በእንቲኣየ ተዐገሥክሙ ምስሌየ በሕማምየ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወባሕቱ ዝንቱ ውእቱ ሰዓትክሙ ወሥልጣኑ ለመኰንነ ጽልመት።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው በየማነ ኀይለ 
እግዚአብሔር።
ወአንሰ ኢየአምሮ ወባሕቱ ዘፈነወኒ ከመ አጥምቅ በማይ።
ወባሕቱ ለሊሁሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢያጥመቀ ዳእሙ አርዳኢሁ።
ወባሕቱ ትመጽእ ሰዓት ወይእዜ ይእቲ።
ወባሕቱ አልቦ ዘይቤሎ ምንተ ተኀሥሥ ወምንተ ትትናገር ምስሌሃ።
ወባሕቱ ካልእ ውእቱ ሰማዕትየ።
ወአንሰ አኮ ስምዐ ሰብእ ዘእፈቅድ ወባሕቱ ዘንተ እብል።
ወባሕቱ አእመርኩክሙ ከመ አልብክሙ ፍቅረ እግዚአብሔር 
ላዕሌክሙ።
ወባሕቱ ምንተ ይብቊዓ እማንቱ ለዘመጠነ ዝ ሰብእ።
ወእቤለክሙ ባሕቱ ርኢክሙኒሂ ወኢአመንክሙኒ።
ወባሕቱ ቦቱ እምውስቴትክሙ እለ ኢየአምኑ።
ወባሕቱ አሐዱ እምኔክሙ ሰይጣን ውእቱ።
ወባሕቱ ክሡተሰ አልቦ ዘተናገረ በእንቲኣሁ በእንተ ፍርሀቶሙ 
ለአይሁድ።
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John07:27
John07:30
John07:44
John08:26
John08:37
John08:49
John09:4
John09:25
John09:31
John09:41
John10:8
John10:33
John10:40 ወባሕቱ ኵሉ ዘይቤ ዮሐንስ በእንተ ዝ ብእሲ እሙነ ኮነ።
John11:11
John11:15
John11:42
John12:27
John12:42
John13:7
John13:10
John13:18
John13:36
John14:26
John14:31
John15:19
John15:21
John15:22
John15:24
John15:25
John16:2
John16:4

John16:5
John16:6
John16:12
John16:22
John16:25
John16:33
John17:13
John18:36
John18:39

ወባሕቱ ለዝንቱሰ ነአምሮ እምአይቴ ውእቱ።
ወፈቀዱ የአኀዝዎ ወባሕቱ አልቦ ዘአንሥአ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወባሕቱ አልቦ ዘአንሥአ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወባሕቱ ዘፈነወኒ ጻድቅ ውእቱ።
ወባሕቱ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ እስመ ኢይነብር ቃልየ ኀቤክሙ።
አንሰ ጋኔን አልብየ ወባሕቱ አከብር አባየ።
ወባሕቱ ርቱዕ ሊተ እግበር ግብሮ ለዘፈነወኒ እንዘ መዓልት ውእቱ።
ወዘንተ ባሕቱ አአምር ከመ ዕዉር አነ ወይእዜ እሬኢ።
ወንሕነሰ ነአምር ባሕቱ ከመ ለኃጥኣን ኢይሰምዖሙ እግዚአብሔር።
ወይእዜሰ ባሕቱ ንቡር ጌጋይክሙ።
ወባሕቱ ኢይሰምዓሆሙ አባግዕ።
በእንተ ሠናይሰ ግብርከ ኢንዌግረከ ወባሕቱ በበይነ ፅርፈትከ።

ወባሕቱ ኣሐውር አንቅሖ።
ትእመኑ አንትሙ ወባሕቱ ንዑ ንሑር ኀቤሁ።
ወባሕቱ በእንተ እለ ይቀውሙ ሰብእ እብል ዘንተ።
ወባሕቱ በእንተ ዝንቱ መጻእኩ ወበጻሕክዋ ለዛቲ ሰዓት።
ወባሕቱ ኢያግሀዱ በእንተ ፍርሀቶሙ ለፈሪሳውያን።
ወባሕቱ ድኅረሰ ተአምሮ።
ወባሕቱ አኮ ኵልክሙ ንጹሓን።
ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወባሕቱ ድኅረሰ ትተልወኒ።
ወባሕቱ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ዘይፌኑ አብ በስምየ።
ወባሕቱ ከመ ያእመር ዓለም ከመ አነ አፈቅሮ ለአብ።
እስመ ዓለም ያፈቅር እሊኣሁ ወባሕቱ እስመ ኢኮንክሙ እምዓለም።
ወባሕቱ ዘንተ ኵሎ ይገብሩ ላዕሌክሙ በእንተ ስምየ።
ወይእዜሰ ባሕቱ አልቦሙ ምክንያተ ለጌጋዮሙ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ርእዩኒሂ ወጸልኡኒሂ ኪያየሂ ወአቡየሂ።
ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ቃል ዘጽሑፍ ውስተ ኦሪቶሙ ዘይቤ።
ወባሕቱ ትመጽእ ሰዓት።
ወባሕቱ ዘንተ ነገርኩክሙ ከመ ትዘከርዎ አመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ አነ 
እቤለክሙ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ኣሐውር ኀበ አብ ዘፈነወኒ።
ወባሕቱ እስመ ዘንተ ነገርኩክሙ ሐዘን መልአ ውስተ ልብክሙ።
ወባሕቱ ኢትክሉ ጸዊሮቶ ይእዜ።
ወባሕቱ ካዕበ እሬእየክሙ ወይትፌሥሐክሙ ልብክሙ።
ወባሕቱ ይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢይነግረክሙ በምሳሌ።
ወባሕቱ ጽንዑ እስመ አነ ሞእክዎ ለዓለም።
ወይእዜሰ ባሕቱ እመጽእ ኀቤከ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ኢኮነት እም ዝየ መንግሥትየ።
ወባሕቱ ሀሎ ዘናለምድ ዘአሐዩ ለክሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ለለ 
ፋሲካ።
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John20:5
John20:17
John21:23

2 ባሕቲ Matt14:13

John12:9
1 ባሕቲተነ MK06:31
14 ባሕቲቱ Matt14:23

Matt14:23
Matt18:15
Matt21:19
Matt24:36
MK06:47
MK11:13
MK13:32
Luke05:21
Luke09:18
Luke09:36
John06:15
John15:4

John20:7
3 ባሕቲታ MK04:28

MK06:8
John12:24

4 ባሕቲትከ Matt18:15
Luke17:3
Luke24:18

John17:3
4 ባሕቲትየ Luke10:40

John08:16
John08:29
John16:32

14 ባሕቲቶ Matt04:10
Matt05:47
Matt10:42
Matt12:4
Matt17:8
Matt21:21

ወሶበ ሐወጸ ርእየ መዋጥሐ ንቡረ ወኢቦአ ባሕቱ።
ወሑሪ ባሕቱ ኀበ አኀውየ።
ወባሕቱ እግዚእ ኢየሱስ ኢይቤሎ ኢይመውት።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ በሐመር ውስተ ገዳም እንተ 
ባሕቲቱ።
ወሖሩ ኀቤሁ ወአኮ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቱ ዘሖሩ።
ወይቤሎሙ ንዑ ንፃእ ገዳመ ባሕቲተነ ወታዕርፉ ሕቀ።
እንተ ባሕቲቱ ይጸሊ።
ወምሴተ ከዊኖ ባሕቲቱ ሀሎ ህየ።
ሑር ወገሥጾ በባሕቲትከ በባሕቲቱ አንተ ወውእቱ።
ወአልቦ ዘረከበ ውስቴታ ዘእንበለ ቈጽል ባሕቲቱ።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
ወውእቱሰ ባሕቲቱ ሀሎ ውስተ ምድር።
ወበጺሖ ኀቤሃ አልቦ ዘረከበ ዘእንበለ ቈጽል ባሕቲቱ።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
መኑ ይክል ኀዲገ ኀጢአት ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር ባሕቲቱ።
ወእምዝ እንዘ ይጼሊ በባሕቲቱ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወመጺኦ ቃል ተረክበ ኢየሱስ ባሕቲቱ።
ወተግሕሠ ውስተ ደብር ባሕቲቱ።
ወበከመ ዐጽቅ ኢይክል ፈርየ ባሕቲቱ እመ ኢሀሎ ውስተ ጕንደ 
ወይኑ።
ወሰበነኒ ዘዲበ ርእሱ እንተ ባሕቲቱ ጥብሉለ።
ወውእቱሰ የአምር ከመ ባሕቲታ ምድር ትሁብ ፍሬሃ ቀዳማዌ ሣዕረ።

ወኢይንሥኡ ዘእንበለ በትር ባሕቲታ።
እመ ኢወድቀት ኅጠተ ሥርናይ ውስተ ምድር ወኢሞተት ባሕቲታ 
ትነብር።
ሑር ወገሥጾ በባሕቲትከ በባሕቲቱ አንተ ወውእቱ።
ዑቁ ርእሰክሙ ለእመ አበሰ ለከ እኁከ ገሥጾ በባሕቲትከ።
አንተኑ ባሕቲትከ ነግድ ለኢየሩሳሌም ወኢያእመርከኑ ዘኮነ በውስቴታ 
በዝንቱ መዋዕል።
ለአሐዱ ዘበአማን አምላከ ጽድቅ ባሕቲትከ።
ዘተኀድገኒ እኅትየ ባሕቲትየ እንዘ አስተዳሉ በላኬ ትርድአኒ።
እስመ ኢኮንኩ አነ ባሕቲትየ።
ወዘፈነወኒ ሀሎ ምስሌየ ወኢየኀድገኒ አብ ባሕቲትየ።
ወተኀድጉኒ ባሕቲትየ እስመ አብ ምስሌየ ውእቱ።
ወኪያሁ ባሕቲቶ ታምልክ።
ወእመሂ ተአማኅክሙ አኀዊክሙ ባሕቲቶ።
ባሕቲቶ በስመ ረድእየ።
ዘእንበለ ለካህናት ለባሕቲቶሙ።
ወኢ መነሂ ዘእንበለ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ።
አኮ ክመ ዕፀ ባሕቲቶ ዘትገብሩ።
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MK09:7
MK09:37
Luke04:8
Luke24:12

John05:18
John08:9
John12:44
John13:9

17 ባሕቲቶሙ Matt17:1
Matt17:19
Matt20:17
Matt24:3
MK02:26
MK04:10
MK04:34
MK06:33
MK07:33
MK09:2
MK09:28
MK13:3 ተስእልዎ በባሕቲቶሙ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወእንድርያስ።
Luke06:4
Luke10:23
John06:22
John11:52
John17:20

7 ባረከ Matt14:19
Matt26:26
MK06:41
MK08:7
MK14:22
Luke09:16
John06:23

2 ባረኮ Luke01:64
Luke02:28

2 ባረኮሙ MK10:16
Luke02:34 ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም።

1 ባርክዎሙ Matt05:44
4 ባቢሎን Matt01:11

Matt01:12
Matt01:17
Matt01:17

ዘእንበለ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ ምስሌሆሙ።
አኮ ኪያየ ባሕቲቶ ዘተወክፈ ዘእንበለ ዘፈነወኒ።
ወኪያሁ ባሕቲቶ ታምልክ።
ወተንሥአ ጴጥሮስ ወሮጸ ኀበ መቃብር ወሐወጸ ወርእየ መዋጥሐ 
ባሕቲቶ ንቡረ።
እስመ አኮ ክመ ሰንበተ ባሕቲቶ ዘይስዕር።
ወተርፈ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ።
ዘየአምን ብየ አኮ ብየ ባሕቲቶ ዘየአምን ዘእንበለ በዘፈነወኒ።
እግዚኦ አኮ እገርየ ባሕቲቶ ዘተኀፅበኒ ወዓዲ እደውየኒ ወርእስየኒ።
ወአዕረጎሙ ደብረ ነዋኀ እንተ ባሕቲቶሙ።
ወእምዝ ቀሪቦሙ አርዳኢሁ እንተ ባሕቲቶሙ።
እንተ ባሕቲቶሙ ወአግሐሦሙ እምፍኖት።
ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ እንተ ባሕቲቶሙ።
ዘእንበለ ለካህናት ለባሕቲቶሙ።
ወእምዝ በባሕቲቶሙ ተስእልዎ እሊኣሁ።
ወበባሕቲቶሙ ይፌክር ለአርዳኢሁ ኵሎ።
ወሖሩ ሐቅለ በሐመር ባሕቲቶሙ።
ወአግሐሦ እምኀበ ሰብእ በባሕቲቶሙ።
ወአዕረጎሙ ደብረ ነዋኀ በባሕቲቶሙ ራእዩ።
ወበዊኦሙ ቤተ ይቤልዎ አርዳኢሁ በባሕቲቶሙ።

ዘኢይከውኖሙ ለበሊዕ ዘእንበለ ለካህናት ለባሕቲቶሙ።
ወካዕበ ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ እንተ ባሕቲቶሙ።
አላ አርዳኢሁ ባሕቲቶሙ ሖሩ።
ወአኮ በእንተ ሕዝብ ባሕቲቶሙ።
ወአኮ በእንተ እሉ ባሕቲቶሙ ዘእስእለከ።
ወነጸረ ኀበ ሰማይ ባረከ ወፈተተ።
ባረከ ወፈተተ ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወነጸረ ሰማየ ወባረከ ወፈተተ ኅብስተ።
ወቦሙ ዓሣኒ ኅዳጥ ወባረከ ኪያሁኒ።
ወባረከ ወፈተተ ወወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወነጸረ ሰማየ ወባረከ ወፈተተ።
ኀበ በልዑ ኅብስተ ዘባረከ እግዚእነ።
ወተከሥተ አፉሁ ሶቤሃ ወልሳኑ ነበበ ወባረኮ ለእግዚአብሔር።
ወባረኮ ለእግዚአብሔር።
ወአንበሮሙ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮሙ።

ባርክዎሙ ለእለ ይሰድዱክሙ።
ወኢዮስያስኒ ወለደ ኢኮንያንሃ ወአኀዊሁ አመ ፍልሰተ ባቢሎን።
ወእምድኅረ ፍልሰተ ባቢሎን ኢኮንያንኒ ወለደ ሰላትያልሃ።
ወእምዳዊት እስከ ፍልሰተ ባቢሎን ትውልድ ዐሠርቱ ወአርባዕቱ።
ወእምፍልሰተ ባቢሎን እስከ ክርስቶስ ትውልድ ዐሠርቱ ወአርባዕቱ።
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10 ባቲ Matt05:28
Matt25:13
Matt26:7
MK09:19
MK11:12
MK12:45
MK14:8
Luke15:8
John04:52
John05:2

2 ባኡ Matt07:13
Matt10:5

4 ባእ Matt06:6
Matt08:31
Matt25:21
Matt25:23

14 ባዕል Matt19:23
Matt19:24
Matt27:57
MK10:25
Luke12:16
Luke16:1
Luke16:19
Luke16:20
Luke16:21
Luke16:22
Luke18:23
Luke18:25
Luke19:2
Luke23:50

7 ባዕደ Matt27:42
MK04:19
MK07:4
MK07:8
MK15:31
Luke08:51
Luke23:35

1 ባዕደኒ Luke22:65
2 ባዕዳት MK15:41

John21:25
1 ባዕዳነ Matt15:30

ወድአ ዘመወ ባቲ በልቡ።
እንተ ባቲ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እንተ ባቲ ቢረሌ ዘምሉእ ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ ዘብዙኅ ሤጡ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኦ ትውልድ እንተ አልባቲ ሃይማኖት።
ወባቲ ቈጽለ ወሖረ ይርአይ እመ ቦ ዘይረክብ ፍሬ በውስቴታ።
ወይእቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ዘባቲ አብአት ወኵሎ መንበርታ።
ወዛቲኒ ዘባቲ ገብረት ወአቅደመት ወቀብዐተኒ ሥጋየ ለቀበርየ።
ወእመኒ ብእሲት ዘባቲ ዐሥሩ ጠፋልሐ አግሙስ።
ወተስእሎሙ ሰዓታ እንተ ባቲ ሐይወ።
ወይእቲ ቀላየ አባግዕ ወባቲ ኀምስቱ ሕዋራት።
ባኡ እንተ ጸባብ አንቀጽ።
ወሀገረ ሳምር ኢትባኡ።
ወአንተሰ ሶበ ትጼሊ ባእ ቤተከ ወዕፁ ኆኅተከ።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ከመ ንባእ ዲበ መራዕየ አሕርው።
ባእ ውስተ ፍሥሓሁ ለእግዚእከ።
ባእ ውስተ ፍሥሓሁ ለእግዚእከ።
ከመ ባዕል እምዕጹብ ይበውእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እምባዕል ይባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወመስዮ መጽአ ብእሲ ባዕል እምአርማትያስ ዘስሙ ዮሴፍ።
እምባዕል ይባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
አሐዱ ብእሲ ባዕል ዘሠምረ ሎቱ ተግባሩ ወደለዎ ብሔር።
አሐዱ ብእሲ ባዕል ቦቱ መጋቢ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ባዕል ወይለብስ ሜላተ።
ግዱፍ ውስተ ዴዴሁ ለባዕል እንዘ ይደዊ በሕማመ ቊስል።
ወይፈቱ ይጽገብ እምፍርፋራት ዘይወድቅ እማእዱ ለባዕል።
ወሞተ ባዕልኒ ወተቀብረ።
እስመ ባዕል ውእቱ ጥቀ ወብዙኅ ጥሪቱ።
እምባዕል ይባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
መልአኮሙ ለመጸብሓን ወባዕል ውእቱ።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ዮሴፍ ብእሲ ባዕል ኄር ወጻድቅ ወጠቢብ።
ዘባዕደ ያድኅን ወርእሶ ኢይክል አድኅኖ።
ወኅሊና ዝንቱ ዓለም ወፍትወተ ብዕል ወባዕደኒ ኵሉ ፍትወት።
ወባዕደኒ ብዙኀ ሕርመተ ይትዐቀቡ።
ወባዕደኒ ብዙኀ ዘይመስሎ ለዝንቱ ይገብሩ።
ወይብልዎ ዘባዕደ ያድኅን ወርእሶ ኢይክል አድኅኖ።
ወበዊኦ ቤተ ከልአ ባዕደ ኢይባእ ምስሌሁ።
ዘባዕደ ያድኅን ርእሶ ለያድኅን እመሰ ክርስቶስ ውእቱ ወኅሩዩ 
ለእግዚአብሔር።
ወባዕደኒ ብዙኀ ይቤልዎ እንዘ ይፀርፉ ላዕሌሁ።
ወባዕዳትሂ ብዙኃት እለ ዐርጋ ምስሌሁ ኢየሩሳሌም።
ወቦ ባዕዳትኒ ብዙኃት ግብራት ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ጽሙማነ ወፅዉሳነ ወባዕዳነኒ ብዙኃነ ድዉያነ።
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2 ባዕዳን Luke05:29
Luke18:11

8 ባዕድ MK12:33
Luke03:18
Luke16:12
John04:38
John05:7
John15:23
John18:34
John21:18

1 ባዶስ Luke16:5
4 ቤ MK09:23

Luke11:49
Luke22:56

John18:37
103 ቤተ Matt04:5

Matt09:10
Matt09:28
Matt10:6
Matt11:2 ወሰሚዖ ዮሐንስ ምግባሮ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ሀሎ በቤተ ሞቅሕ።
Matt12:5
Matt12:6
Matt12:29
Matt14:3
Matt14:10 ወመተሩ ርእሶ ለዮሐንስ በቤተ ሞቅሕ።
Matt15:24
Matt16:18
Matt18:17
Matt18:17
Matt21:1
Matt21:12
Matt21:12
Matt21:13
Matt21:14
Matt21:15
Matt21:17
Matt21:23
Matt22:10
Matt23:16
Matt23:16
Matt23:17

እለ ረፈቁ ምስሌሆሙ ወባዕዳንሂ ብዙኃን።
ዘኢረሰይከኒ ከመ ባዕዳን ሰብእ ኀያድያን ወዐማፅያን።
አማን አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር ወአልቦ ባዕድ ዘእንበሌሁ።
ወቦ ባዕድኒ ብዙኀ ዘመሀሮሙ ለሕዝብ ወገሠጾሙ።
ወሶበ በንዋየ ባዕድ ሃይማኖት አልብክሙ።
ወአንሰ ፈነውኩክሙ ትእርሩ ዘኢጻመውክሙ ዘባዕድ ጻመወ።
ወሶበ እመጽእ አነ ባዕድ ይቀድመኒ ወሪደ።
ወሶበ ኢገበርኩ ሎሙ ግብረ ዘባዕድ ኢገብሮ እምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ወሚመ ቦኑ ባዕድ ዘነገረከ በእንቲኣየ።
ወአመሰ ልህቀ ታነሥእ እደዊከ ወባዕድ ያቀንተከ ሐቌከ።
ወይቤሎ ምእተ በመስፈርተ ባዶስ ቅብዐ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እስመ ትቤ በዘትክል ርድአኒ።
ወበእንተ ዝንቱ ትቤ ጥበቢሁ ለእግዚአብሔር።
ወርእየቶ ወለት እንዘ ይነብር መንገለ በርህ ወተጠየቀቶ ወትቤ ዝኒ 
ምስሌሁ ሀሎ።
ለሊከ ትቤ ከመ ንጉሥ አነ።
ወአቀሞ ውስተ ተድባበ ቤተ መቅደስ።
ወእንዘ ይረፍቅ ውስተ ቤተ ስምዖን ናሁ።
ወበዊኦ ቤተ መጽኡ ኀቤሁ እሙንቱ ዕዉራን።
ወሑሩ ባሕቱ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።

ከመ ካህናት እለ ውስተ ቤተ መቅደስ ያረኵስዋ ለሰንበት።
ወናሁ እብለክሙ ከመ ዘየዐቢ እምቤተ መቅደስ ሀሎ ዝየ።
ወአልቦ ዘይክል መኑሂ በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
ወሞቅሖ በቤተ ሞቅሕ።

ኢተፈነውኩ ዘእንበለ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
ወዲበ ዛቲ ኰኵሕ አሐንፃ ለቤተ ክርስቲያንየ።
ወእመሰ ኢሰምዖሙ ሎሙሂ ንግራ ለቤተ ክርስቲያን።
ወእመሰ ለቤተ ክርስቲያንሂ ኢሰምዓ።
በጽሐ ቤተ ፋጌ እንተ ገቦ ደብረ ዘይት።
ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ቤተ መቅደስ።
ወሰደደ ኵሎ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በቤተ መቅደስ።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ዕዉራን ወሐንካሳን በቤተ መቅደስ ወአሕየዎሙ።
ወደቂቅኒ እንዘ ይጸርሑ በቤተ መቅደስ ወይብሉ።
ወቦአ ቢታንያ ወቤተ ህየ።
ወበዊኦ ቤተ መቅደስ እንዘ ይሜህር።
ወመልአ ቤተ በዓል እምእለ ይረፍቁ።
እለ ትብሉ ዘመሐለ በቤተ መቅደስ ኢይጌጊ።
ወዘሰ መሐለ በወርቀ ቤተ መቅደስ ይጌጊ ትብሉ።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ወርቅኑ ወሚመ ቤተ መቅደስ።
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Matt23:17
Matt23:21
Matt23:35
Matt24:1
Matt24:1
Matt26:6
Matt26:61
Matt27:6
Matt27:40
Matt27:51
MK01:29
MK02:26
MK03:20
MK03:27
MK06:9
MK06:28 ወሖሩ ወመተሩ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ በቤተ ሞቅሕ።
MK06:45
MK07:17
MK07:24
MK08:22
MK09:28
MK09:33
MK11:1
MK11:11
MK11:15
MK11:17
MK14:3
MK14:58
MK15:29
Luke01:9
Luke01:21
Luke01:22
Luke01:27
Luke01:33
Luke01:40
Luke01:69
Luke02:4
Luke03:20
Luke04:9
Luke04:38
Luke06:4

አኮኑ ቤተ መቅደስ ዘይቄድሶ ለወርቅ።
ወዘሂ መሐለ በቤተ መቅደስ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ውስቴቱ።
ዘቀተልክምዎ በማእከለ ቤተ መቅደስ ወምሥዋዕ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምቤተ መቅደስ ሖረ።
ወቀርቡ አርዳኢሁ ወአርአይዎ ንድቀ ሕንጻሁ ለቤተ መቅደስ።
ቦአ ቤተ ስምዖን ዘለምጽ።
ወይቤሉ ይቤ ዝንቱ እክል ነሢቶቶ ለቤተ መቅደስ።
ኢይደልወነ ንደዮ ውስተ ቤተ መባእ እስመ ሤጠ ደም ውእቱ።
ወይብሉ ኦ ዘይነሥቶ ለቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት የሐንጾ።
ወእምዝ ተሰጠ መንጦላዕተ ቤተ መቅደስ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ።
ወወፂኦ እምኵራብ ቦአ ቤተ ስምዖን።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር እንዘ አብያታር ሊቀ ካህናት።
ወበዊኦ ቤተ መጽኡ ካዕበ አሕዛብ ብዙኃን።
ወአልቦ ዘይክል በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
ወይቤሎሙ ቤተ ኀበ ቦእክሙ ህየ ንበሩ።

ወይቅድምዎ ማዕዶተ ቤተ ሳይዳ እስከ ሶበ ይሥዕሮሙ ለሕዝብ።
ወበዊኦ ቤተ እምኀበ ሕዝብ ተስእልዎ አርዳኢሁ ዘንተ አምሳለ።
ወቦአ ቤተ ወኢፈቀደ ያእምሮ መኑሂ ወስእነ ተከብቶ።
ወበጽሑ ቤተ ሳይዳ ወአምጽኡ ኀቤሁ ዕዉረ።
ወበዊኦሙ ቤተ ይቤልዎ አርዳኢሁ በባሕቲቶሙ።
ወበጺሖ ቅፍርናሆም ወበዊኦ ቤተ ይቤሎሙ።
ወአልጺቆሙ ኢየሩሳሌም ኀበ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ።
ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ኀበ ቤተ መቅደስ።
ወበጽሐ ኢየሩሳሌም ወቦአ ቤተ መቅደስ።
ቤተየሰ ቤተ ጸሎት ይኩን ለኵሉ አሕዛብ።
ወእንዘ ሀሎ ቢታንያ በቤተ ስምዖን ዘለምጽ እንዘ ይረፍቅ።
አነ እነሥቶ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ዘእድ ገብሮ።
ወይብልዎ ኦ ዘይነሥቶ ለቤተ መቅደስ።
ወቦአ ቤተ መቅደሱ ለእግዚአብሔር።
ወአንከርዎ እስመ ጐንደየ ውስተ ቤተ መቅደስ።
ወአእመሩ ከመ ቦ ዘአስተርአዮ በቤተ መቅደስ።
ዘስሙ ዮሴፍ ዘእምቤተ ዳዊት።
ወይነግሥ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም።
ወቦአት ቤተ ዘካርያስ ወአምኀታ ለኤልሳቤጥ።
አንሥአ ለነ ቀርነ መድኀኒትነ እምቤተ ዳዊት ገብሩ።
እስመ እምቤተ ዳዊት ወእምአዝማደ ቤቱ ውእቱ።
ወዐጸዎ ውስተ ቤተ ሞቅሕ።
ወወሰዶ ኢየሩሳሌም ወአቀሞ ዲበ ርእሰ ማዕዘንተ ቤተ መቅደስ።
ወወፂኦ እምኵራብ ቦአ ቤተ ስምዖን።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር ወነሥአ ኅብስተ ቊርባን ዘይሠርዑ።
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Luke07:36
Luke07:37
Luke08:27
Luke08:49
Luke08:51
Luke09:4
Luke09:10
Luke10:7
Luke10:13
Luke10:34
Luke11:51
Luke12:45
Luke14:1
Luke16:27
Luke18:10
Luke19:29
Luke19:45

Luke19:46
Luke21:5

Luke22:54
John01:28

John01:45
John02:16
John02:16
John02:19
John02:20

John02:21
John03:24 እስመ ዓዲሁ ኢተወድየ ዮሐንስ ውስተ ቤተ ሞቅሕ።
John05:2
John05:2
John10:23
John11:20 ወማርያሰ ነበረት ቤተ።
John11:56
John12:3
John14:2
John18:20

9 ቤተልሔም Matt02:1

Matt02:5

ወቦአ ቤተ ፈሪሳዊ ወረፈቀ።
አእሚራ ከመ ይመስሕ ውስተ ቤተ ፈሪሳዊ።
ወኢቦአ ቤተ ዳእሙ ይነብር ውስተ መቃብር።
ወእንዘ ይትናገር መጽአ አሐዱ ብእሲ እምቤተ መጋቤ ምኵራብ።
ወበዊኦ ቤተ ከልአ ባዕደ ኢይባእ ምስሌሁ።
ወቤተ ኀበ ቦእክሙ ህየ ኅድሩ።
ወወፅኡ ሐቅለ ሀገር እንተ ስማ ቤተ ሳይዳ።
ወውእተ ቤተ ንበሩ ወብልዑ ወስትዩ ዘእምኀቤሆሙ።
አሌ ለኪ ኰራዚ አሌ ለኪ ቤተ ሳይዳ።
ወጸዐኖ ዲበ አድጉ ወወሰዶ ኀበ ዐቃቤ ቤተ ነግድ።
ዘቀተልዎ በማእከለ ቤተ መቅደስ ወምሥዋዕ።
ወይእኅዝ ይዝብጥ ወያመንዝዝ ደቀ ወአዋልደ ዘቤተ እግዚኡ።
ወእምዝ ሶበ ሖረ ቦአ ቤተ አሐዱ ብእሲ።
ወይቤሎ እስእለከ አባ አብርሃም ትፈንዎ ለአልአዛር ቤተ አቡየ።
ክልኤቱ ዕደው ዐርጉ ቤተ መቅደስ ይጸልዩ።
ወሶበ በጽሐ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ ኀበ ደብር ዘስሙ ኤሌዎን።
ወቦአ ምኵራበ ወሰደደ ኵሎሙ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በህየ በቤተ 
መቅደስ።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
ወቦ እለ ይቤልዎ በእንተ ቤተ መቅደስ ሠናይ እበኒሁ ወስርግው 
ንድቁ።
ወአኀዝዎ ወወሰድዎ ቤተ ሊቀ ካህናት ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ።
ወከመ ዝ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ በኀበ ሀሎ 
ዮሐንስ ያጠምቅ።
ወውእቱሰ ፊልጶስ ዘቤተ ሳይዳ እምሀገረ እንድርያስ ወጴጥሮስ።
ወኢትረስዩ ቤተ አቡየ ቤተ ምሥያጥ።
ወኢትረስዩ ቤተ አቡየ ቤተ ምሥያጥ።
ንሥትዎ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት አነሥኦ።
ወይቤልዎ አይሁድ በአርብዓ ወስድስቱ ዓመት ተሐንጸ ዝንቱ ቤተ 
መቅደስ።
ወውእቱሰ በእንተ ቤተ ሥጋሁ ይቤሎሙ።

ወይብልዋ ስማ በዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ዘይእቲ ቤተ ሣህል።
ወይብልዋ ስማ በዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ዘይእቲ ቤተ ሣህል።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ በቤተ መቅደስ በሕዋረ ሰሎሞን።

ወይቤሉ በበይናቲሆሙ እንዘ ይቀውሙ ውስተ ቤተ መቅደስ።
ወመልአ ቤተ መዐዛሁ ለውእቱ ዕፍረት።
እስመ ውስተ ቤተ አቡየ ብዙኅ ማኅደር ወምዕራፍ ቦቱ።
ወበቤተ መቅደስ ኀበ ይትጋብኡ ኵሎሙ አይሁድ።
ወተወሊዶ እግዚእ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ በመዋዕለ ሄሮድስ 
ንጉሥ።
ወይቤልዎ በቤተልሔም ዘይሁዳ እስመ ከማሁ ጽሑፍ በነቢይ።
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9 ቤተልሔም

Matt02:6

Matt02:8
Matt02:9

Matt02:16

Luke02:4
Luke02:15

John07:42

2 ቤተሳይዳ Matt11:21
John12:21

9 ቤተከ Matt06:6
Matt09:5
Matt09:6
MK02:11
MK05:19
Luke05:24
Luke07:44
Luke08:38
Luke19:5

1 ቤተየ MK11:17
14 ቤቱ Matt08:13

Matt10:25
Matt10:35
Matt13:57
Matt24:17
Matt24:45
MK02:15
MK06:4
Luke02:4
Luke05:29
Luke07:6
Luke12:42
Luke19:6
John04:53

7 ቤታ Matt26:52
MK07:30
Luke01:56
Luke10:38 ወተቀበለቶ አሐቲ ብእሲት በቤታ እንተ ስማ ማርታ።
Luke15:8

ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትቴሐቲ እምነገሥተ ይሁዳ።

ወፈነዎሙ ቤተልሔምሃ።
ወናሁ ኮከብ ዘርእዩ በምሥራቅ ይመርሖሙ እስከ ሶበ አብጽሖሙ 
ቤተልሔም።
ወፈነወ ሐራሁ ወአዘዘ ይቅትሉ ኵሎ ሕፃናተ ዘቤተልሔም ወዘውስተ 
ኵሉ አድያሚሃ።
ኀበ ሀገረ ዳዊት እንተ ስማ ቤተልሔም።
ንሑር እስከ ቤተልሔም ወናእምር ዘንተ ነገረ ዘአርአየነ 
እግዚአብሔር።
ከመ እምነ ዘርዐ ዳዊት ወእምነ ቤተልሔም ሀገሩ ለዳዊት ይመጽእ 
ክርስቶስ።
ወይቤሎን አሌ ለኪ ኰራዚ አሌ ለኪ ቤተሳይዳ።
ወሖሩ እሙንቱሂ ኀበ ፊልጶስ ዘቤተሳይዳ ዘገሊላ።
ወአንተሰ ሶበ ትጼሊ ባእ ቤተከ ወዕፁ ኆኅተከ።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር ቤተከ።
ተንሥእ ወንሣእ ወጹር ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ለከ እብለከ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ሑር ቤተከ ኀበ እሊኣከ።
ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ቦእኩ ቤተከ ወኢወሀብከኒ ማየ ጥቀ ለእገርየ።
ሑር ወእቱ ቤተከ ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር።
ዘኬዎስ አፍጥን ወረድ እስመ ዮም ሀለወኒ አዐል ቤተከ።
ቤተየሰ ቤተ ጸሎት ይኩን ለኵሉ አሕዛብ።
ወገቢኦ መስፍን ውስተ ቤቱ ረከቦ ለቊልዔሁ ሐይዎ።
እፎ ፈድፋደ ለሰብአ ቤቱ።
ወሰብአ ቤቱ ይፃረሮ ለሰብእ።
ኢይትሜነን ነቢይ ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ።
ወዘሂ ሀሎ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ይንሣእ ዘውስተ ቤቱ።
ዘይሠይሞ እግዚኡ ውስተ ኵሉ ቤቱ።
ወእምዝ መስሐ በቤቱ እግዚእ ኢየሱስ።
ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ ወበኀበ አዝማዲሁ።
እስመ እምቤተ ዳዊት ወእምአዝማደ ቤቱ ውእቱ።
ወተንሢኦ ገብረ ሎቱ ሌዊ ዐቢየ ምሳሐ በቤቱ።
ወአልጺቆ ኀበ ቤቱ።
ወምእመን ወጠቢብ ዘይሠይሞ እግዚኡ ላዕለ ኵሉ ሰብአ ቤቱ።
ወአፍጠነ ወሪዶ ወአግሐሦ ኀበ ቤቱ እንዘ ይትፌሣሕ።
ወአምነ ቦቱ ውእቱ ወኵሉ ሰብአ ቤቱ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አግብኣ ለመጥባሕትከ ውስተ ቤታ።
ወሖረት ወአተወት ቤታ ወረከበታ ለወለታ ልብስታ።
ወእምድኅሬሁ አተወት ቤታ።

አኮኑ ታኀቱ ማኅቶተ ወትፈነቅል ኵሎ ዘውስተ ቤታ።
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7 ቤታ

John04:28

John18:11
50 ቤት Matt02:11 ወበዊኦሙ ውስተ ቤት ረከብዎ ለሕፃን ምስለ ማርያም እሙ።

Matt05:15
Matt07:25
Matt07:27
Matt08:6
Matt10:12
Matt10:12
Matt10:14
Matt10:25
Matt12:25
Matt13:1
Matt13:36
Matt13:52
Matt17:25
Matt20:1
Matt20:11
Matt21:33
Matt24:43
Matt26:18
MK02:1
MK02:2
MK03:25
MK03:25
MK10:10
MK13:15
MK13:15
MK13:35
MK14:13
MK14:14
Luke02:49
Luke05:19
Luke06:48
Luke06:49
Luke10:5
Luke10:5
Luke10:7
Luke10:7
Luke11:17
Luke11:17

ወኀደገት ቀሡታ ይእቲ ብእሲት ወአተወት ሀገረ ወነገረት ለሰብአ 
ቤታ።
አግብኣ ለመጥባሕትከ ውስተ ቤታ።

ወታበርህ ለኵሎሙ እለ ውስተ ቤት።
ወገፍዕዎ ለውእቱ ቤት ወኢወድቀ።
ወገፍዕዎ ለውእቱ ቤት ወወድቀ።
ወይሰክብ ውስተ ቤት ወመፃጕዕ ወጥቀ ጽዑር።
ወበዊአክሙ ውስተ ቤት ተአምኅዎሙ።
ወለእመ ይደልዎ ለውእቱ ቤት።
ወፂአክሙ አፍኣ እምውእቱ ቤት ወእምይእቲ ሀገር።
ወለእመ ይቤልዎ ለበዓለ ቤት በብዔል ዜቡል ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወኵላ ሀገር ወእመሂ ቤት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ኢትቀውም።
ወበይእቲ ዕለት ወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምቤት።
ወእምዝ ኀደጎሙ ለአሕዛብ ወቦአ ውስተ ቤት።
ይመስል ብእሴ በዓለ ቤት ዘያወፅእ እመዝገቡ ሐዲሰ ወብሉየ።
ወይቤ እወ ወበዊኦ ውስተ ቤት አቅደመ እግዚእ ኢየሱስ ብሂሎቶ።
እስመ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብእሴ በዓለ ቤት።
ወነሢኦሙ አንጐርጐሩ ላዕሌሁ ለበዓለ ቤት።
ስምዑ ብእሲ በዓለ ቤት ተከለ ዐጸደ ወይን።
ሶበሁ የአምር በዓለ ቤት ጊዜ ይመጽእ ሰራቂ እምተግሀ።
ሑሩ ኀበ እገሌ ወበልዎ ለበዓለ ውእቱ ቤት።
ሰምዑ ሰብእ ዜናሁ ከመ ሀሎ ውስተ ቤት።
እስከ ኢያገምሮሙ መካን ውስተ ቤት ወኢ ኀበ ኆኅት።
ወእመኒ ቤት ተናፈቀት በበይናቲሃ ኢትቀውም ይእቲ ቤት።
ወእመኒ ቤት ተናፈቀት በበይናቲሃ ኢትቀውም ይእቲ ቤት።
ወበቤት ካዕበ ተስእልዎ አርዳኢሁ በእንተ ዝንቱ።
ወዘኒ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ውስተ ቤት።
ወኢይባእ ይንሣእ ዘኮነ ውስተ ቤት።
ትግሁ እንከ እስመ ኢተአምሩ ማእዜ ይመጽእ በዓለ ቤት።
ወትልውዎ ኀበ ቦአ ቤት።
ወበልዎ ለበዓለ ቤት ይቤለከ ሊቅ።
ኢያእመርክሙኑ ከመ ይደልወኒ አሀሉ ውስተ ዘአቡየ ቤት።
ወአውረድዎ ምስለ ዐራቱ ውስተ ቤት ቅድሜሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወብዙኃን አፍላግ መጺኦሙ ገፍዕዎ ወሓይዝት ለውእቱ ቤት።
ወኮነ ድቀቱ ለውእቱ ቤት ዐቢየ።
ወኀበ ቦእክሙ ቤት ቅድመ።
በሉ ሰላም ለሰብአ ዝንቱ ቤት።
ወኢትትፋለሱ እምቤት ውስተ ቤት።
ወኢትትፋለሱ እምቤት ውስተ ቤት።
ወቤትኒ እመ ተናፈቀ በበይናሁ ይወድቅ ውእቱ ቤት።
ወቤትኒ እመ ተናፈቀ በበይናሁ ይወድቅ ውእቱ ቤት።
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50 ቤት

Luke12:39
Luke12:52
Luke13:25
Luke14:21
Luke17:31
Luke19:9
Luke22:9
Luke22:10
Luke22:10
John08:35
John11:31 ወሶበ ርእይዋ ለማርያ አይሁድ እለ ሀለዉ ምስሌሃ ውስተ ቤት።

1 ቤትከ John02:17

2 ቤትክሙ Matt23:38
Luke13:34

8 ቤትየ Matt08:8
Matt12:45
Matt21:13
Luke07:6

Luke09:61
Luke11:24
Luke14:23
Luke19:46

23 ቤቶ Matt07:24
Matt07:26
Matt08:14
Matt09:7
Matt09:23
Matt12:4
Matt12:29
Matt24:43
MK03:27
MK05:38
MK08:26
MK13:34
Luke01:23
Luke05:25
Luke06:48
Luke06:49
Luke08:41
Luke12:39

ወዘንተ ባሕቱ አእምሩ ሶቤሁ የአምር በዓለ ቤት።
ወእምይእዜሰ ለእመ ኀምስቱ ሀለዉ ውስተ አሐዱ ቤት።
እስመ ይትነሣእ በዓለ ቤት ወየዐጹ ኆኅቶ።
ወይእተ ጊዜ ተምዕዐ በዓለ ቤት ወይቤሎ ለገብሩ።
ይእተ አሚረ ዘሀሎ ውስተ ናሕስ ወንዋዩ ውስተ ቤት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዮምሰ ሕይወት ኮነ ለሰብአ ዝንቱ ቤት።
ወትልውዎ ኪያሁ ኀበ ቦአ ቤት።
ወበልዎ ለበዓለ ውእቱ ቤት።
ይቤለከ ሊቅ አይቴኑ ቤት ኀበ አበልዕ ፍሥሐ ምስለ አርዳኢየ።
ወገብርሰ ኢይነብር ውስተ ቤት ለዝሉፉ።

ወተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ ጽሑፍ ውእቱ ዘይብል ቅንአተ ቤትከ 
በልዐኒ።
ናሁ ይትኀደግ ለክሙ ቤትክሙ በድወ።
ወአበይክሙ ወናሁ ይትኀደግ ለክሙ ቤትክሙ በድወ።
እግዚኦ ኢይደልወኒ ከመ አንተ ትባእ ታሕተ ጠፈረ ቤትየ።
ወእምዝ ይብል እገብእ እንከሰ ውስተ ቤትየ እምኀበ ወፃእኩ።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
እግዚኦ ኢትጻሙ እስመ ኢይደልወኒ ከመ ትባእ ታሕተ ጠፈረ ቤትየ።

ወባሕቱ አብሐኒ እሑር እሥራዕ ኵሎ ሰብአ ቤትየ።
እገብእ ቤትየ እምኀበ ወፃእኩ።
አብእ ሰብእ ከመ ይምላእ ቤትየ።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
ይመስል ብእሴ ጠቢበ ዘሐነጸ ቤቶ ዲበ ኰኵሕ።
ይመስል ብእሴ አብደ ዘሐነጸ ቤቶ ዲበ ኆጻ።
ወበዊኦ እግዚእ ኢየሱስ ቤቶ ለጴጥሮስ።
ወተንሢኦ ነሥአ ዐራቶ ወሖረ ቤቶ።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ቤቶ ለውእቱ መኰንን።
ዘከመ ቦአ ቤቶ ለእግዚአብሔር ወበልዐ ኀባውዘ ቊርባን።
ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
ወእምሀለወ ወእምኢኀደገ ይክርዩ ቤቶ።
ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
ወቦአ ቤቶ ለመጋቤ ምኵራብ።
ወፈነዎ ቤቶ ወይቤሎ ኢትባእ ውስተ አዕጻዳት።
እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወየኀድግ ቤቶ።
ወእምዝ ፈጺሞ መዋዕለ ዕብሬቱ አተወ ቤቶ።
ወአተወ ቤቶ እንዘ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር።
ይመስል ብእሴ ጠቢበ ዘሐነጸ ቤቶ።
ይመስል ብእሴ ዘሐነጸ ቤቶ መልዕልተ ምድር ዘእንበለ መሠረት።
ወአስተብቊዖ ይባእ ቤቶ።
እምተግሀ ወእምሀለወ ወእምኢያብሐ ይክርዩ ቤቶ።



Tabelle1

Seite 350

23 ቤቶ

Luke14:26
Luke15:6
Luke18:14
Luke18:29
John19:27

2 ቤቶሙ John07:53
John20:10

10 ቤዛ Matt05:38
Matt05:38
Matt20:28
MK08:37
Luke22:18
John03:16
John10:11
John10:15
John10:17
John15:13

1 ቤዛሃ Matt16:26
3 ብ Matt08:29

Matt14:17
John08:41

6 ብሂለ Matt03:9
Matt09:5
Matt09:5
Luke03:8
Luke05:23
Luke05:23

2 ብሂላ John11:28 ወዘንተ ብሂላ ሖረት ወጸውዐታ ለማርያ እኅታ ጽሚተ።
John20:14

8 ብሂል Matt15:5
Matt27:46
MK03:17
MK05:41
MK07:11
MK07:34
John01:39
John20:16

16 ብሂሎ Luke08:8
Luke09:34
Luke13:17
Luke19:28

ለእመ ኢጸልእ አባሁ ወእሞ ወብእሲቶ ወቤቶ።
ወአቲዎ ቤቶ ይጼውዕ አዕርክቲሁ ወጎሮ ወይቤሎሙ።
አተወ ቤቶ ዝንቱ እንዘ ይጸድቅ እምዝክቱ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ አልቦ መኑሂ ዘየኀድግ ቤቶ።
ወእምይእቲ ሰዓት ነሥኣ ውእቱ ረድእ ወአእተዋ ቤቶ።
ወገብኡ ኵሉ ለለ አሐዱ ውስተ ቤቶሙ።
ወእምዝ ሖሩ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ ወአተዉ ቤቶሙ።
ዐይን ቤዛ ዐይን ወስን ቤዛ ስን።
ዐይን ቤዛ ዐይን ወስን ቤዛ ስን።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ይትለአክ ወየሀብ ነፍሶ ቤዛ ብዙኃን።
ወምንተ እምወሀበ ሰብእ ቤዛሃ ለነፍሱ።
ዝንቱ ውእቱ ሥጋየ ዘይትወሀብ በእንቲኣክሙ ለቤዛ ብዙኃን።
እስከ ወልዶ ዋሕዶ መጠወ ወወሀበ ቤዛ ለኵሉ።
ወኖላዊሰ ኄር ይሜጡ ነፍሶ ቤዛ አባግዒሁ።
ወእሜጡ ነፍስየ ቤዛ አባግዕየ።
እስመ አነ እሜጡ ነፍስየ ቤዛ አባግዕየ።
ከመ ብእሲ ዘይሜጡ ነፍሶ ቤዛ ነፍሰ ቢጹ።
ወምንተ እምወሀበ ሰብእ ቤዛሃ ለነፍሱ።
ምንት ብነ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
አላ አሐዱ አብ ብነ ወውእቱ እግዚአብሔር።
ወኢይምሰልክሙ ዘታመሥጡ በብሂለ አብ ብነ አብርሃም።
ምንት ይቀልል እምብሂለ ተኀደገ ለከ ኀጢአትከ።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር ቤተከ።
ወኢይምሰልክሙ በብሂለ ዘትብሉ ሀሎ አቡነ አብርሃም።
ምንት ይቀልል እምብሂለ ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።

ወዘንተ ብሂላ ተመይጠት ድኅሬሃ።
ዝ ብሂል ኢያከብር አባሁ ወእሞ።
ዝ ውእቱ ብሂል አምላኪየ አምላኪየ ለምንት ኀደገኒ።
ሰመዮሙ በአኔርጌስ ደቂቀ ነጐድጓድ ብሂል።
ጣቢታ ቁሚ ተንሥኢ ወለትየ ብሂል በትርጓሜሁ።
ቊርባን ዘረባሕከ እምኔየ ብሂል።
ወይቤሎ ኤፍታሔ ኤፍታሔ ተረኀው ብሂል።
ወይቤልዎ ረቢ ዘበትርጓሜሁ ሊቅ ብሂል አይቴ ተኀድር።
ዘበትርጓሜሁ ሊቅ ብሂል።
ወዘንተ ብሂሎ ይቤሎሙ ዘቦ እዘን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ወዘንተ ብሂሎ ጸለሎሙ ደመና።
ወዘንተ ብሂሎ ተኀፍሩ ኵሎሙ እለ ቆሙ ላዕሌሁ።
ወዘንተ ብሂሎ አመልአ ቅድመ ወዐርገ ኢየሩሳሌም።
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16 ብሂሎ

Luke23:46
John08:30
John09:6
John11:43
John12:36
John13:21
John18:1

John18:22
John18:38
John20:20
John20:22
John21:19

2 ብሂሎቱ MK02:9
MK02:9

2 ብሂሎቶ Matt17:25
Luke06:42

2 ብለ Matt11:22
Matt11:24

1 ብሉየ Matt13:52
10 ብሉይ Matt09:16

Matt09:17
MK02:21
MK02:21
MK02:22
MK02:22
Luke05:36
Luke05:36
Luke05:36
Luke05:37

2 ብላዕ Luke17:8
John04:31

1 ብል John12:49
1 ብልዐ Matt14:15
4 ብልዑ Matt26:26

MK14:22
Luke10:7
Luke10:8

1 ብልዒ Luke12:19
1 ብሐ Matt08:21
2 ብሑአ Matt13:33

አባ ውስተ እዴከ አመሐፅን ነፍስየ ወዘንተ ብሂሎ መጠወ ነፍሶ።
ወዘንተ ብሂሎ ብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ።
ወዘንተ ብሂሎ ወረቀ ውስተ ምድር።
ወዘንተ ብሂሎ ከልሐ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወዘንተ ብሂሎ እግዚእ ኢየሱስ ሖረ ወተኀብኦሙ።
ወዘንተ ብሂሎ እግዚእ ኢየሱስ ተሀወከ በመንፈሱ።
ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ማዕዶተ 
ቄድሮስ ፈለገ አርዝ።
ወዘንተ ብሂሎ ጸፍዖ መልታሕቶ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ ካዕበ ኀበ አይሁድ ወይቤሎሙ።
ወዘንተ ብሂሎ አርአዮሙ እደዊሁ ወእገሪሁ ወገቦሁ።
ወዘንተ ብሂሎ ነፍኀ ላዕሌሆሙ።
ወዘንተ ብሂሎ ይቤሎ ትልወኒ።
ምንት ይቀልል እምብሂሎቱ ለዝ መፃጕዕ።
ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ ወእምብሂሎቱ።
ወይቤ እወ ወበዊኦ ውስተ ቤት አቅደመ እግዚእ ኢየሱስ ብሂሎቶ።
ወእፎ ትክል ብሂሎቶ ለቢጽከ።
ወባሕቱ እብለክን ጢሮስ ወሲዶና ይረክባ ሣሕተ።
ወባሕቱ እብለኪ ከመ ምድረ ሰዶም ትረክብ ሣሕተ በዕለተ ደይን 
እምኔኪ።
ይመስል ብእሴ በዓለ ቤት ዘያወፅእ እመዝገቡ ሐዲሰ ወብሉየ።
ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
ወኢይወድዩ ወይነ ሐዲሰ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ጥቅበቱ ሐዲስ ለብሉይ ወያዐብዮ ለስጠቱ።
ወአልቦ ዘይወዲ ወይነ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
እስመ ያነቅዖ ወይን ሐዲስ ለዝቅ ብሉይ።
አልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ልብስ ውስተ ሥጠት ብሉይ።
ወእመ አኮሰ ይሠጦ ሐዲስ ለብሉይ።
ወምስለ ብሉይ ኢየዐሪ።
ወአልቦ ዘይወዲ ወይነ ሐዲሰ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ወእምዝ ብላዕ ወስተይ አንተሂ።
ወእምዝ ይቤልዎ አርዳኢሁ ረቢ ብላዕ እክለ።
ዘከመ እነብብ ወዘከመ እብል።
ወይሣየጡ ለርእሶሙ መብልዐ።
እንክሙ ብልዑ ዝ ውእቱ ሥጋየ።
ንሥኡ ብልዑ ዝ ውእቱ ሥጋየ።
ወውእተ ቤተ ንበሩ ወብልዑ ወስትዩ ዘእምኀቤሆሙ።
ብልዑ ዘአቅረቡ ለክሙ።
አዕርፊ እንከሰ ብልዒ ወስትዪ ወተፈሥሒ።
እግዚኦ አብሐኒ ቅድመ እሑር ወእቅብሮ ለአቡየ።
አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብሑአ ዘነሥአት ብእሲት።
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2 ብሑአ
Luke13:21

5 ብሑኦሙ Matt16:6

Matt16:11
MK08:15
MK08:15
Luke12:1

27 ብሔረ Matt02:1
Matt02:13
Matt02:14
Matt02:19

Matt08:28
Matt16:13
Matt19:1
Matt27:33
MK05:1
MK06:10
MK07:24
MK10:1
MK15:22
Luke01:65
Luke03:1
Luke08:26
Luke15:13
Luke16:28
Luke19:12
Luke20:9

Luke23:33
John07:3
John07:35
John10:39 ወሖረ ካዕበ ማዕዶተ ዮርዳኖስ ብሔረ ኀበ አጥመቀ ዮሐንስ ቀዲሙ።
John11:6
John11:7
John21:1

1 ብሔረነ John11:48
3 ብሔሩ Matt24:7

MK13:8
Luke21:11

15 ብሔር Matt02:23

አምጽአ ብሑአ ዘነሥአት ብእሲት።
ወይቤሎሙ ኢየሱስ ዑቁ ወተዐቀቡ እምብሑኦሙ ለፈሪሳውያን 
ወሰዱቃውያን።
ዑቁ ወተዐቀቡ እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ወእምነ ብሑኦሙ ለሄሮድሳውያን።
እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ወእምነ ብሑኦሙ ለሄሮድሳውያን።
እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ዘውእቱ አድልዎ።
ናሁ መጽኡ መሰግላን እምብሔረ ጽባሕ ወበጽሑ ውስተ ኢየሩሳሌም።
ወጕየይ ውስተ ብሔረ ግብጽ ወሀሉ ህየ እስከ አመ እነግረከ።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ በሌሊት ወሖረ ብሔረ ግብጽ።
ወመዊቶ ሄሮድስ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ በሕልም 
ለዮሴፍ በብሔረ ግብጽ።
ወበጺሖ ማዕዶተ ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ብሔረ ቂሳርያ ዘፊልጶስ።
ተንሥአ እምገሊላ ወበጽሐ ውስተ ብሔረ ይሁዳ ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወበጺሖሙ ብሔረ ዘስሙ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ቀራንዮ።
ወበጺሖሙ ማዕዶተ ባሕር ኀበ ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወብሔረ ኀበ ኢተወክፉክሙ ወኢሰምዑክሙ ወፂአክሙ።
ወተንሢኦ እምህየ ሖረ ብሔረ ጢሮስ ወሲዶና።
ወተንሢኦ እምህየ ሖረ ብሔረ ይሁዳ እንተ ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወወሰድዎ ብሔረ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ይብልዎ መካነ ቀራንዮ።
ወተናገርዎ ለዝንቱ ነገር በኵሉ ብሔረ ይሁዳ።
ወለብሔረ ጥራኮኒዶስ ወሊሳንዩስ ሀቢ እንተ ሳብላኔስ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ በሐመር ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወሖረ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወበህየ ዘረወ ወአማሰነ ኵሎ ንዋዮ።
ወይስምዑ ወኢይምጽኡ እሙንቱሂ ውስተ ዛቲ ብሔረ ሕማም።
ወይቤ አሐዱ ብእሲ ክቡር ሖረ ብሔረ ርሑቀ።
ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወጐንደየ 
አቲወ።
ወበጺሖሙ ብሔረ ዘስሙ ቀራንዮ በህየ ሰቀልዎ።
ወሑር ብሔረ ይሁዳ።
ውስተ ብሔረ አረሚኑ የሐውር እንጋ ወይሜህሮሙ ለአረሚ።

ወሶበ ሰምዐ ከመ ይደዊ ነበረ ኀበ ሀለወ ብሔረ ሰኑየ መዋዕለ።
ንሑር ብሔረ ይሁዳ ካዕበ።
ወእምዝ ካዕበ አስተርአዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ በብሔረ 
ጥብርያዶስ።
ወይመጽኡ ሰብአ ሮሜ ወይነሥኡነ ብሔረነ ወሕዝበነኒ።
ወይመጽእ ረኀብ ወብድብድ ወድልቅልቅ ወሀከክ በበ ብሔሩ።
ወይከውን ድልቅልቅ በበ ብሔሩ።
ወይመጽእ ዐቢይ ድልቅልቅ ወረኀብ በበ ብሔሩ።
ወበጺሖ ኀደረ ውስተ ብሔር እንተ ስማ ናዝሬት።
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15 ብሔር
Matt14:15
Matt14:35
Matt16:2
MK05:10
MK06:35
MK06:47
Luke01:65
Luke02:8
Luke12:16
Luke12:49
Luke15:14
Luke15:15
John06:23 ወመጽአ ካልኣትኒ አሕማር አምጥብርያዶስ ቅሩበ ብሔር።
John11:30 አላ ሀሎ ውስተ ብሔር ኀበ ተቀበለቶ ማርታ።

1 ብሔሮሙ Matt02:12
1 ብሕአተ Matt16:12

1 ብሕአቶሙ Matt16:12
3 ብሩሀ Matt06:22

MK08:25
Luke11:36

6 ብሩህ Matt06:22
Matt17:5
MK09:6
Luke11:34
Luke11:34
Luke11:36

9 ብሩረ Matt10:9
Matt26:15
Matt27:3
Matt27:5
Matt27:6
Matt27:9
Matt28:15
MK14:11
Luke22:5

1 ብርሀኑ Luke07:24
11 ብርሃነ Matt04:16

Matt06:23
Matt13:43
Luke02:32
Luke07:21

ገዳም ውእቱ ብሔር ወሰዓቱኒ ኀለፈ።
ወአእመርዎ ሰብአ ውእቱ ብሔር ወፈነዉ ኀበ ኵሉ አድያም።
እምከመ መስየ ወኮነ ሕዋየ ትብሉ ጽሕወ ብሔር።
ወአስተብቊዖ ብዙኀ ከመ ኢይስድዶ አፍኣ እምብሔር።
ሐቅል ውእቱ ዝ ብሔር ወሰዓቱኒ ወድአ መስየ።
ወመስዮ ብሔር ሀለወት ሐመር ማእከለ ባሕር።
ወኮነ ፍርሀት ላዕለ ኵሉ ሰብእ ዘውእቱ ብሔር።
ወሀለዉ ኖሎት ውስተ ውእቱ ብሔር ይተግሁ ወይኄልዉ።
አሐዱ ብእሲ ባዕል ዘሠምረ ሎቱ ተግባሩ ወደለዎ ብሔር።
እሳተ አምጻእኩ ለብሔር ወምንተ እፈቅድ ዘእንበለ አንድዶታ።
ወአኅሊቆ ኵሎ ንዋዮ መጽአ ረኀብ ዐቢይ ውስተ ውእቱ ብሔር።
ወሖረ ወተፀምደ ኀበ አሐዱ እምሰብአ ውእቱ ብሔር።

ወእንተ ካልእ ፍኖት ገብኡ ወአተዉ ብሔሮሙ።
ወእምዝ ለበዉ አርዳኢሁ ከመ አኮ ዘይቤሎሙ በእንተ ብሕአተ 
ኅብስት።
ተዐቀቡ እምነ ብሕአቶሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
ኵሉ ሥጋከ ብሩሀ ይከውን።
ወነጸረ ኵሎ ብሩሀ።
ወትከውን ኵለንታከ ብሩሀ ወከመ ማኅቶተ መብረቅ ያበርሀከ።
እምከመ ዐይንከ ብሩህ ወስፉሕ ውእቱ።
ወእንዘ ዘንተ ይትናገሩ መጽአ ደመና ብሩህ ወጸለሎሙ።
ወመጽአ ደመና ብሩህ ወጸለሎሙ።
ወአምጣነ ዐይንከ ብሩህ ውእቱ ኵሉ ነፍስትከ ብሩህ ውእቱ።
ወአምጣነ ዐይንከ ብሩህ ውእቱ ኵሉ ነፍስትከ ብሩህ ውእቱ።
ወእምከመሰ ኵሉ ነፍስትከ ብሩህ ውእቱ።
ኢታጥርዩ ለክሙ ወርቀ ወብሩረ።
ወተናገሩ ምስሌሁ ወተሰናአዉ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ነስሐ ወአግብአ ውእተ ሠላሳ ብሩረ።
ወገደፈ ውእቱ ብሩረ ውስተ ምኵራብ።
ወነሥኡ ሊቃነ ካህናት ውእቱ ብሩረ ወይቤሉ።
ነሥኡ ሠላሳ ብሩረ ሤጦ ለክቡር ዘአክበርዎ ደቂቀ እስራኤል።
ወነሢኦሙ ሠገራት ውእተ ብሩረ ኀለፉ ወገብሩ በከመ መሀርዎሙ።
ወሰሚዖሙ ተፈሥሑ ወተናገርዎ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ወተፈሥሑ ወተሰናአዉ ምስሌሁ ወተናገርዎ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ምንተኑ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርሀኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ሕዝብ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ርእየ ብርሃነ ዐቢየ።
ጽልመትከ እፎ ብርሃነ ይከውነከ።
እምብርሃነ ፀሓይ በመንግሥተ አቡሆሙ ዘበሰማያት።
ከመ ትክሥት ብርሃነ ለአሕዛብ።
ወለብዙኃን ዕዉራን ጸገዎሙ ብርሃነ ይርአዩ።
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11 ብርሃነ

Luke08:16
Luke11:33
John01:8
John01:9
John03:20
John08:12

5 ብርሃኑ Matt05:14
John01:4
John05:35
John08:12
John09:5

19 ብርሃን Matt04:16

Matt06:23
Matt10:27
Luke12:3
Luke16:8
John01:5

John01:7

John01:8
John03:19
John03:19
John03:20

John03:21
John11:10
John12:35
John12:35
John12:36
John12:36
John12:36
John12:46

1 ብርሃንከ Luke11:35
1 ብርሃንክሙ Matt05:16
4 ብርሃኖ Matt24:29

MK13:24
Luke01:78
John11:9

2 ብርዐ Matt11:7
Matt12:20

ከመ ይርአዩ ብርሃነ እለ ያንሶስዉ።
ከመ ይርአዩ ብርሃነ እለ ያንሶስዉ።
ወለሊሁሰ ኢኮነ ብርሃነ ዳእሙ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን።
ወብርሃነ ጽድቅሰ ዘያበርህ ለኵሉ ሰብእ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።
እስመ ኵሉ ዘእኩይ ምግባሩ ይጸልእ ብርሃነ።
አላ ይረክብ ብርሃነ ሕይወት።
አንትሙ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም።
ወሕይወትሰ ብርሃኑ ለዕጓለ እመሕያው ውእቱ።
ወአንትሙ ፈቀድክሙ ትትፈሥሑ በብርሃኑ አሐተ ሰዓተ።
አነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም።
አነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም።
ወለእለሂ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት ብርሃን ሠረቀ 
ሎሙ።
ወሶበ ብርሃን ዘላዕሌከ ጽልመት ውእቱ።
ዘነገርኩክሙ በጽልመት ንግርዎ በብርሃን።
ወዘተናገሩ በጽልመት ይትናገርዎ በብርሃን።
እስመ ውሉደ ዝ ዓለም ይጠበቡ እምውሉደ ብርሃን በዓለሞሙ።
ወብርሃንሰ ዘውስተ ጽልመት ያበርህ ወያርኢ ወጽልመትኒ ኢይረክቦ 
ወኢይቀርቦ።
ወውእቱ መጽአ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን ከመ ኵሉ ይእመን 
ቦቱ።
ወለሊሁሰ ኢኮነ ብርሃነ ዳእሙ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን።
ወዝ ውእቱ ኵነኔሁ እስመ ብርሃን መጽአ ውስተ ዓለም።
ወአብደረ ሰብእ ጽልመተ እምብርሃን እስመ እኩይ ምግባሩ።
ወኢይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ኢይትከሠቶ ምግባሩ እስመ እኩይ 
ውእቱ።
ወዘሰ ጽድቀ ይገብር ይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ያስተርኢ ምግባሩ።
እስመ አልቦ ውስቴቱ ብርሃን ዘይሬኢ።
ዓዲ ኅዳጠ መዋዕለ ሀሎ ምስሌክሙ ብርሃን።
አንሶስዉ እንዘ ብክሙ ብርሃን ዘእንበለ ይርከብክሙ ጽልመት።
አምጣነ ብክሙ ብርሃን እመኑ በብርሃን።
አምጣነ ብክሙ ብርሃን እመኑ በብርሃን።
ከመ ትኩኑ ውሉደ ብርሃን።
ወአንሰ ብርሃን መጻእኩ ውስተ ዓለም።
ዑቅ እንከ ብርሃንከ ጽልመተ ኢይኩን።
ከማሁኬ ይብራህ ብርሃንክሙ በቅድመ ሰብእ።
ፀሓይኒ ይጸልም ወወርኅኒ ኢይሁብ ብርሃኖ።
ፀሓይኒ ይጸልም ወወርኅ ኢይሁብ ብርሃኖ።
ወሠረቀ ከመ ያርእዮሙ ብርሃኖ።
እስመ ይሬኢ ብርሃኖ ለዝንቱ ዓለም።
ምንትኑመ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርዐኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ብርዐ ቅጥቁጠ ኢይሰብር ወሱዐኒ ዘይጠይስ ኢያጠፍእ።
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2 ብቊዐኒ Matt08:6
Luke09:38

2 ብቊዕ Matt08:31
Matt08:34

1 ብቊጸ John21:9

5 ብኂአ Matt27:48
MK15:36
Luke23:36
John19:29
John19:30

1 ብኂእ John19:29
4 ብነ Matt03:9

John17:11
John17:21
John19:7

153 ብእሲ Matt01:6
Matt07:9

Matt08:2
Matt08:9
Matt11:19
Matt12:10
Matt12:11
Matt12:13
Matt12:35
Matt12:35
Matt12:46

Matt13:28
Matt13:31
Matt13:44
Matt14:3
Matt14:4
Matt14:21
Matt15:19
Matt15:38
Matt16:9
Matt17:14
Matt18:7
Matt18:12
Matt19:3

ወይቤሎ እግዚኦ ብቊዐኒ ቊልዔየ ድዉይ።
ወይቤሎ ኦ ሊቅ ብቊዐኒ ርአይ ሊተ ወልድየ።
ወአስተብቊዕዎ እሙንቱ አጋንንት ወይቤልዎ።
ወሶበ ርእይዎ አስተብቊዕዎ ይኅልፍ እምደወሎሙ።
ወወሪዶሙ ምድረ ረከቡ ፍሕመ ብቊጸ ወዓሣ ጥቡሰ ወኅብስተ 
ሥሩዐ።
ወመልአ ብኂአ ወአሰረ ውስተ ኅለት ወአስዖዘዞ ውስተ አፉሁ።
ወሮጸ አሐዱ ወመልአ ሰፍነገ ብኂአ።
ወይሣለቁ ላዕሌሁ ሐራ ወይቀርቡ ወአምጽኡ ሎቱ ብኂአ ይስተይ።
ወቦ ህየ ግምዔ ዘምሉእ ብኂአ።
ወሠሪቦ ብኂአ እግዚእ ኢየሱስ ይቤ ተፈጸመ ኵሉ።
ወመልኡ ሰፍነገ እምውእቱ ብኂእ።
ወኢይምሰልክሙ ዘታመሥጡ በብሂለ አብ ብነ አብርሃም።
ከመ ይኩኑ አሐደ ብነ ከማነ።
ከመ ይኩኑ እሙንቱሂ አሐደ ብነ ከማነ።
ንሕነሰ ሕግ ብነ ወበከመ ሕግነ ርቱዕ ይሙት።
ወዳዊትኒ ንጉሥ ወለደ ሰሎሞንሃ እምነ ብእሲተ ኦርዮ።
መኑ ውእቱ እምኔክሙ ብእሲ ዘይስእሎ ወልዱ ኅብስተ ወእብነ 
ይሁቦ።
ወናሁ መጽአ አሐዱ ብእሲ ዘለምጽ።
እስመ አነሂ ብእሲ መኰንን አነ።
ወይቤልዎ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን።
ወናሁ ሀሎ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ወይቤሎሙ መኑ እምውስቴትክሙ ብእሲ ዘቦቱ አሐዱ በግዕ።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ኄር ብእሲ እምሠናይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለሠናይት።
ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
ወበዊኦሙ የኀድሩ ህየ ወይከውን ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ ዘየአኪ 
እምቀዳሚቱ።
ወይቤሎሙ ብእሲ ፀራዊ ገብረ ዘንተ።
እንተ ነሥኣ ብእሲ ወዘርዓ ውስተ ገራህቱ።
ወረኪቦ ብእሲ ኀብኣ ወእምፍሥሓሁ ሖረ ወሤጠ ኵሎ ዘቦ።
በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ።
ኢይከውነከ ታውስብ ብእሲተ እኁከ ፊልጶስ።
ወእለሰ በልዕዎ እሙንቱ ሰብእ የአክሉ ኀምሳ ምእት ብእሲ።
ወፅርፈት ወሐዊር ኀበ ብእሲተ ብእሲ።
ወእለሰ በልዕዎ ዕደው የአክሉ አርብዓ ምእት ብእሲ።
እለ ለኀምሳ ምእት ብእሲ ሚ መጠነ መዛርዐ አግሐሥክሙ።
ወቀርበ ኀቤሁ ብእሲ ወሰገደ ሎቱ።
ወባሕቱ አሌሎ ለውእቱ ብእሲ ዘያመጽኣ ለመንሱት።
ምንተ ትብሉ እመ ቦ ብእሲ ዘቦቱ ምእተ አባግዕ።
ይከውኖሁ ለብእሲ ይድኀር ብእሲቶ በኵሉ ዘአበሰት ሎቱ።
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153 ብእሲ

Matt19:5
Matt19:10
Matt21:28
Matt21:33
Matt22:12
Matt22:24
Matt25:14
Matt25:24
Matt25:26
Matt26:24

Matt26:24
Matt26:72
Matt26:74
Matt27:24

Matt27:57
MK01:23
MK03:1
MK03:3
MK03:5
MK04:26
MK05:2
MK05:22
MK06:20
MK07:22
MK07:37
MK08:19
MK08:20
MK10:2
MK10:7
MK10:17
MK10:19
MK12:1
MK12:20
MK13:34
MK14:21
MK14:21
MK14:71
MK15:7
MK15:39
MK15:43

ወበእንተ ዝ የኀድግ ብእሲ አባሁ ወእሞ።
እመሰ ከመ ዝ ውእቱ ሥርዐተ ብእሲ ወብእሲት ኢ ርቱዕ ያውስቡ።
ወምንተ ትብሉ ለአሐዱ ብእሲ ቦቱ ክልኤቱ ደቂቅ አኀው።
ስምዑ ብእሲ በዓለ ቤት ተከለ ዐጸደ ወይን።
ወተፈፅመ ውእቱ ብእሲ።
እመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ እንዘ አልቦ ውሉደ።
እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወጸውዐ አግብርቲሁ።
እግዚኦ ኣአምረከ ከመ ድሩክ ብእሲ አንተ።
ተአምረኒኑ ከመ ድሩክ ብእሲ አነ።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ ዘያገብኦ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።

እምኀየሶ ሶበ ኢተወልደ ለውእቱ ብእሲ።
ወክሕደ ካዕበ ወመሐለ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
ወእምዝ መሐለ ወተረግመ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
እንዘ ይብል ንጹሕ አነ እምደሙ ለዝ ብእሲ ጻድቅ ወአንትሙ 
ለሊክሙ አእምሩ።
ወመስዮ መጽአ ብእሲ ባዕል እምአርማትያስ ዘስሙ ዮሴፍ።
ወሀሎ ብእሲ ዘጋኔን ውስተ ምኵራብ ወዐውየወ።
ወሀሎ ህየ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ወይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ዘፅዉስት እዴሁ።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ከመ ብእሲ ዘዘርዐ ሠናየ ዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
ወወሪዶ እምሐመር ተቀበሎ ሶቤሃ ብእሲ።
ወመጽአ ኀቤሁ አሐዱ ብእሲ መጋቤ ምኵራብ ዘስሙ ኢያኢሮስ።
እስመ የአምር ከመ ብእሲ ጻድቅ ወቅዱስ ውእቱ።
ወሐዊረ ብእሲተ ብእሲ ወትዕግልት ወእከይ ወጕሕሉት ወጽልሑት።
ሚ ሠናይ ኵሎ ዘገብረ ዝንቱ ብእሲ።
ወኢትዜከሩኑ ዘአመ ኀምሰ ኅብስት ፈተትኩ ለኀምሳ ምእት ብእሲ።
ወይቤሎሙ አመኬ ሰብዑ ኅብስተ ለአርባዕ ምእት ብእሲ።
ይከውኖሁ ለብእሲ ኀዲገ ብእሲቱ እንዘ ያሜክርዎ።
ወበእንተ ዝንቱ የኀድግ ብእሲ አባሁ ወእሞ።
ወእንዘ የሐውር በፍኖት መጽአ አሐዱ ብእሲ።
ተአምር ትእዛዛተ ኢትሑር ብእሲተ ብእሲ።
ብእሲ ተከለ ወይነ ወጸቈኖ ወአክረየ ምክያደ።
ያውስባ እኁሁ ለብእሲቱ ወያቅም ዘርዐ ለእኁሁ።
እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወየኀድግ ቤቶ።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ።
ሶበ ኢተወልደ ለውእቱ ብእሲ።
ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ ዘትብሉ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘስሙ በርባን።
አማን ዝንቱ ብእሲ ወልደ እግዚአብሔር ውእቱ።
መጽአ ዮሴፍ እምአርማትያስ ብእሲ ኄር ወጠቢብ።
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Luke01:27
Luke02:25
Luke04:33
Luke05:8
Luke05:12
Luke05:20
Luke06:7
Luke06:8
Luke06:10
Luke06:45
Luke06:45
Luke07:8
Luke07:34
Luke08:27
Luke08:29
Luke08:33
Luke08:35
Luke08:38
Luke08:41
Luke08:49
Luke09:38
Luke10:30
Luke11:26
Luke12:14
Luke12:16
Luke13:6

Luke13:19
Luke14:1
Luke14:2
Luke14:16

Luke14:29
Luke15:4
Luke15:11
Luke16:1
Luke16:19
Luke18:11
Luke18:20
Luke19:7

Luke19:12

ኀበ ድንግል እንተ ተፍኅረት ለብእሲ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን።
ወሀሎ በምኵራብ አሐዱ ብእሲ ዘጋኔን እኩይ ላዕሌሁ።
ኅድገኒ እግዚኦ ወሑር እምኔየ እስመ ብእሲ ኃጥእ አነ።
ወእንዘ ሀሎ ውስተ አሐቲ ሀገር መጽአ ብእሲ ዘለምጽ ኵለንታሁ።
ወርእዮ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ።
ወሀሎ ህየ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ እንተ የማን።
ወይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ወነጺሮ ኵሎሙ በመዓት ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ኄር ብእሲ እምሠናይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለሠናይት።
ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
እስመ አነሂ ብእሲ መኰንን አነ ወብየ ወዓልት።
ወትቤሉ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን ዐርከ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ወወሪዶሙ ምድረ ተቀበሎ ብእሲ ዘጋኔን ወፂኦ እምሀገር።
እስመ አዘዞ ለውእቱ ጋኔን እኩይ ይፃእ እምላዕለ ውእቱ ብእሲ።
ወወፂኦሙ እሙንቱ አጋንንት እምላዕለ ውእቱ ብእሲ።
ወረከብዎ ለውእቱ ብእሲ ዘወፅኡ እምኔሁ አጋንንት።
ውእቱ ብእሲ ዘወፅኡ እምኔሁ አጋንንት ከመ ይሑር ምስሌሁ።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ኢያኢሮስ ወውእቱ መጋቤ ምኵራብ።
ወእንዘ ይትናገር መጽአ አሐዱ ብእሲ እምቤተ መጋቤ ምኵራብ።
ወዐውየወ አሐዱ ብእሲ በማእከለ ሕዝብ።
አሐዱ ብእሲ እንዘ ይወርድ እምኢየሩሳሌም ለኢያሪሆ።
ወይብእሶ ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ እምቀዳሚቱ።
አንተ ብእሲ መኑ ሤመኒ ከፋሌ ወመኰንነ ላዕሌክሙ።
አሐዱ ብእሲ ባዕል ዘሠምረ ሎቱ ተግባሩ ወደለዎ ብሔር።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ በለስ ቦቱ ውስተ ዐጸደ 
ወይኑ እምርት።
አምጽአ ኅጠተ ስናፔ እንተ ነሥአ ብእሲ ወዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
ወእምዝ ሶበ ሖረ ቦአ ቤተ አሐዱ ብእሲ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ቅብው ቅድሜሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አሐዱ ብእሲ ገብረ ምሳሐ ዐቢየ 
ወዐሠሮሙ ለብዙኃን።
እንዘ ይብሉ ዝንቱ ብእሲ አኀዘ ይሕንጽ ወስእነ ፈጽሞ።
እመ ቦ ብእሲ እምኔክሙ ዘቦ ምእት አባግዕ።
ወካዕበ ይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ ቦቱ ክልኤተ ደቂቅ።
አሐዱ ብእሲ ባዕል ቦቱ መጋቢ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ባዕል ወይለብስ ሜላተ።
ወእለ የሐውሩ ብእሲተ ብእሲ ወኢ ከመ ዝንቱ መጸብሓዊ።
ተአምር ትእዛዛቲሁ ኢትቅትል ነፍሰ ወኢትሑር ብእሲተ ብእሲ።
ወርእዮሙ ኵሎሙ አንጐርጐሩ ወይቤሉ ኀበ ብእሲ ኃጥእ ቦአ የዐል።

ወይቤ አሐዱ ብእሲ ክቡር ሖረ ብሔረ ርሑቀ።
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Luke19:21
Luke19:22
Luke20:9
Luke20:28
Luke22:22
Luke22:58
Luke22:60
Luke23:4
Luke23:14
Luke23:14

Luke23:47
Luke23:50
Luke23:50
Luke24:19
John01:6 ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘተፈነወ እምኀበ እግዚአብሔር ዘስሙ ዮሐንስ።
John01:13
John01:15
John01:30
John01:47
John03:1

John03:4

John04:50
John05:5
John05:9
John05:11
John05:15
John06:10
John07:23

John07:23
John07:46
John09:11
John09:16
John09:16
John09:24
John09:24
John09:25
John09:30
John09:33

እስመ ፈራህኩከ እስመ አአምረከ ከመ ዕጹብ ብእሲ አንተ።
ተአምረኒኑ ከመ ብእሲ ዕጹብ አነ እነሥእ ዘኢያንበርኩ።
ብእሲ ተከለ ወይነ ወሤመ ሎቱ ዐቀብተ ለወይኑ።
ለእመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ ወኀደገ ብእሲቶ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ አንተ ብእሲ ኢኮንኩ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ አንተ ብእሲ ኢየአምሮ ለዘትብል።
አልቦ ዘረከብኩ አበሳ ላዕለ ዝንቱ ብእሲ።
ወይቤሎሙ አምጻእክምዎ ኀቤየ ለዝንቱ ብእሲ ከመ ዐላዌ ሕዝብ።
ወአልቦ ዘረከብኩ ሎቱ ጌጋየ ለዝንቱ ብእሲ እምዘአንትሙ 
አስተዋደይክምዎ።
አማን ጻድቅ ውእቱ ዝ ብእሲ።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ዮሴፍ ብእሲ ባዕል ኄር ወጻድቅ ወጠቢብ።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ዮሴፍ ብእሲ ባዕል ኄር ወጻድቅ ወጠቢብ።
ወይቤልዎ በእንተ ኢየሱስ ናዝራዊ ብእሲ ጻድቅ ወነቢይ።

እለ ኢኮኑ እምነ ዘሥጋ ወደም ወኢ እምሥምረተ ብእሲ ወብእሲት።
ብእሲ ዘሀሎ እምቅድሜየ እስመ ውእቱ ቀደመኒ።
ብእሲ ዘሀሎ እምቅድሜየ እስመ እምቅድሜየ ውእቱ ኮነ።
ወይቤሎ ናትናኤል ቦኑ ይትከሀል እምናዝሬት ከመ ይፃእ ብእሲ ኄር።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ እምፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዲሞስ መልአኮሙ 
ለአይሁድ።
ወይቤሎ ኒቆዲሞስ እፎ ይክል ብእሲ ዳግመ ተወልዶ እምድኅረ 
ልህቀ።
ወአምነ ውእቱ ብእሲ በቃል ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ።
ወሀሎ ህየ አሐዱ ብእሲ ዘሠላሳ ወሰመንቱ ክረምት እምዘ ደወየ።
ወሐይወ ሶቤሃ ውእቱ ብእሲ ወነሥአ ዐራቶ ወሖረ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤሎሙ።
ወሖረ ውእቱ ብእሲ።
ወየአክሉ ኍልቆሙ መጠነ ኀምሳ ምእት ብእሲ።
ወእመሰ በሰንበት ግዝረተ ይነሥእ ብእሲ ከመ ኢይሰዐር ሕጉ ለሙሴ።

ለእመ አሕየውክዎ ለብእሲ ኵለንታሁ በሰንበት።
ግሙራ ኢተናገረ ሰብእ ዘከመ ተናገረ ውእቱ ብእሲ።
ብእሲ ዘስሙ ኢየሱስ ጽቡረ ገብረ በምራቁ።
ዝንቱ ብእሲ ኢኮነ እምእግዚአብሔር ዘኢየዐቅብ ሰንበተ።
ወቦ እለ ይቤሉ በአይቴ ይክል ብእሲ ኃጥእ ገቢረ ዘከመ ዝ ተኣምረ።
ወጸውዕዎ ዳግመ ለውእቱ ብእሲ ዕዉር ወይቤልዎ።
ንሕነሰ ነአምር ከመ ኃጥእ ውእቱ ዝ ብእሲ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤሎሙ።
ሶበሰ ኢኮነ እምኀበ እግዚአብሔር ዝንቱ ብእሲ።
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153 ብእሲ

John09:36
John10:9
John10:40 ወባሕቱ ኵሉ ዘይቤ ዮሐንስ በእንተ ዝ ብእሲ እሙነ ኮነ።
John11:1
John11:9
John11:47
John15:13
John18:14
John18:17
John18:25
John18:29
John19:5

5 ብእሲሁ Luke17:16
Luke22:59
Luke23:6

John05:12
John09:12

21 ብእሲተ Matt15:19
Matt19:4
Matt19:29
Matt22:24
Matt22:28
MK06:17
MK06:18 እስመ ይቤሎ ዮሐንስ ለሄሮድስ ኢይከውነከ ታውስብ ብእሲተ እኁከ።
MK07:22
MK10:19
MK10:29
MK12:21
MK12:24
Luke03:19
Luke08:3 ወዮሐና ብእሲተ ኩዛ መጋቢሁ ለሄሮድስ።
Luke14:20
Luke17:32
Luke18:11
Luke18:20
Luke20:29
Luke20:33
John08:3

8 ብእሲቱ Matt18:25
Matt19:5
Matt27:19

ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤ።
ዘቦአ ብእሲ እንተ ኀቤየ ይድኅን።

ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘይደዊ።
ብእሲ ዘየሐውር መዓልተ ኢይትዐቀፍ።
ምንተ ንሬሲ ናሁ ዝንቱ ብእሲ ብዙኀ ተኣምረ ይገብር።
ከመ ብእሲ ዘይሜጡ ነፍሶ ቤዛ ነፍሰ ቢጹ።
ይኄይስ ይሙት አሐዱ ብእሲ እምይትሀጐል ኵሉ ሕዝብ።
አንተሂ እምአርዳኢሁኒ ለውእቱ ብእሲ አንተ።
አንተሂ እምአርዳኢሁኑ ለውእቱ ብእሲ አንተ።
ምንትኑ ጌጋዩ ለዝ ብእሲ በዘአምጻእክምዎ ኀቤየ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ነዋ ውእቱ ብእሲ።
ወሳምራዊ ውእቱ ብእሲሁ።
አማን ዝንቱሂ ምስሌሁ ሀሎ ወገሊላዊ ውእቱ ብእሲሁ።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ስመ ገሊላ ተስእለ ገሊላውያነ ለእመ ገሊላዊ 
ብእሲሁ።
መኑ ውእቱ ብእሲሁ ዘይቤለከ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።
ወይቤልዎ አይሁድ አይቴ ውእቱ ብእሲሁ።
ወፅርፈት ወሐዊር ኀበ ብእሲተ ብእሲ።
ተባዕተ ወአንስተ ብእሴ ወብእሲተ ገብሮሙ።
ወብእሲተ ወውሉደ ወገራውሀ በእንተ ስምየ።
ያውስባ ለብእሲተ እኁሁ ወያቅም ዘርዕ ለእኁሁ።
ለመኑ እምሰብዐቲሆሙ ትከውን ብእሲተ።
በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ እስመ ኪያሃ አውሰበ።

ወሐዊረ ብእሲተ ብእሲ ወትዕግልት ወእከይ ወጕሕሉት ወጽልሑት።
ተአምር ትእዛዛተ ኢትሑር ብእሲተ ብእሲ።
አበ ወእመ ብእሲተ ወውሉደ ወገራውሀ።
ወአውሰበ ዘይልህቅ ብእሲተ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
አመ የሐይዉ ምዉታን ለመኑ እምኔሆሙ ትከውኖ ብእሲተ።
ወይዘልፎ በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ።

ወሣልሱኒ ይቤሎ ብእሲተ አውሰብኩ።
ተዘከርዋ ለብእሲተ ሎጥ።
ወእለ የሐውሩ ብእሲተ ብእሲ ወኢ ከመ ዝንቱ መጸብሓዊ።
ተአምር ትእዛዛቲሁ ኢትቅትል ነፍሰ ወኢትሑር ብእሲተ ብእሲ።
ወሀለዉ እንከ ኀቤነ ሰብዐቱ አኀው ወአውሰበ ዘይልህቅ ብእሲተ።
ወአመ የሐይዉ እንከ ምዉታን ለመኑ እምኔሆሙ ትከውኖ ብእሲተ።
ብእሲተ እስርተ እንተ ተረክበት በዝሙት።
ወኀጢኦ ዘይፈድዮ አዘዘ እግዚኡ ይሢጥዎ ምስለ ብእሲቱ።
ወይተልዋ ለብእሲቱ ወይከውኑ ክልኤሆሙ አሐደ ሥጋ።
ወእንዘ ይነብር ጲላጦስ ዐውደ ለአከት ኀቤሁ ብእሲቱ እንዘ ትብል።
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8 ብእሲቱ

MK10:2
MK10:7
Luke01:5
Luke01:24
Luke20:28

53 ብእሲት Matt05:28
Matt09:20
Matt09:22
Matt13:33
Matt15:22
Matt15:23
Matt19:10
Matt22:27
Matt26:7
Matt26:8
Matt26:10
Matt26:13
MK05:25

MK05:33
MK07:25
MK07:26
MK12:23
MK12:43
MK14:3
MK14:6
MK14:9
Luke04:26
Luke07:12
Luke07:37
Luke07:39
Luke07:44
Luke07:44
Luke07:48
Luke07:50
Luke08:43

Luke08:47
Luke10:38 ወተቀበለቶ አሐቲ ብእሲት በቤታ እንተ ስማ ማርታ።
Luke11:27
Luke13:10

ይከውኖሁ ለብእሲ ኀዲገ ብእሲቱ እንዘ ያሜክርዎ።
ወይተልዋ ለብእሲቱ።
ወብእሲቱኒ እምአዋልደ አሮን ወስማ ኤልሳቤጥ።
ወእምድኅረ ክልኤ መዋዕል ፀንሰት ኤልሳቤጥ ብእሲቱ።
ያውስባ እኁሁ ለብእሲቱ ወያቅም ዘርዐ ለእኁሁ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘርእያ ለብእሲት ወፈተዋ።
ወናሁ ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምት።
ወሐይወት ይእቲ ብእሲት ሶቤሃ።
አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብሑአ ዘነሥአት ብእሲት።
ወናሁ ብእሲት ከነናዊት እምውእቱ አድዋል መጽአት።
ፈንዋ ለዛቲ ብእሲት እስመ ትጸርሕ በድኅሬነ።
እመሰ ከመ ዝ ውእቱ ሥርዐተ ብእሲ ወብእሲት ኢ ርቱዕ ያውስቡ።
ወድኅረ ኵሎሙ ሞተት ይእቲ ብእሲት።
ወመጽአት ኀቤሁ ብእሲት።
ለምንት ዘመጠነ ዝ ዕፍረት አህጐለት ዛቲ ብእሲት።
ለምንት ታሠርሕዋ ለዛቲ ብእሲት።
ያንብቡ ላቲ ዘገብረት ዛቲ ብእሲት ወይዝክርዋ።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወፈርሀት ይእቲ ብእሲት ወርዕደት ጥቀ።
ወእምዝ ሰምዐት በእንቲኣሁ አሐቲ ብእሲት።
ወአረማዊት ይእቲ ብእሲት ወሲሮፊኒቂሳዊት።
ወድኅረ ኵሎሙ ሞተት ይእቲ ብእሲት።
ወመጽአት አሐቲ ብእሲት ነዳይት መበለተ።
መጽአት ብእሲት ወአምጽአት ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኅድግዋ ለብእሲት ወኢታሥርሕዋ።
ይነግሩ ዘገብረት ዛቲ ብእሲት ወይዜክርዋ።
ዘእንበለ ኀበ አሐቲ ብእሲት መበለት።
ረከበ ቀበረ ፅዉረ ዘወልደ ብእሲት መበለት።
ወመጽአት ብእሲት ኃጥእት እምሰብአ ይእቲ ሀገር።
እምኢያእመረኑ ከመ ኃጥእት ይእቲ ዛቲ ብእሲት እንተ ትገስሶ።
ወተመይጠ ኀበ ይእቲ ብእሲት ወይቤሎ ለስምዖን።
ትሬእያኑ ለዛቲ ብእሲት።
ወይቤላ ለይእቲ ብእሲት ተኀድገ ለኪ ኀጢአተኪ።
ወይቤላ ለይእቲ ብእሲት።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወርእያ ይእቲ ብእሲት ከመ ኢተከብተ ላቲ።

ከልሐት አሐቲ ብእሲት በማእከለ ሰብእ ወትቤሎ።
ሀለወት አሐቲ ብእሲት እንተ አድወያ ጋኔን ዐሠርተ ወሰመንተ 
ዓመተ።
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53 ብእሲት

Luke13:21
Luke15:8
Luke20:32
John01:13
John04:7 ወናሁ መጽአት ብእሲት እምሰማርያ ከመ ትቅዳሕ ማየ።
John04:9
John04:11
John04:15
John04:17
John04:19
John04:25

John04:27

John04:28

John04:33
John04:39
John04:42
John08:4
John08:9
John16:21

1 ብእሲትከ Luke01:13
1 ብእሲትየ Luke01:18
20 ብእሲቶ Matt05:32

Matt05:32

Matt15:28
Matt19:3
Matt19:9
Matt22:25
MK10:11
MK12:20
Luke13:11
Luke14:26
Luke16:18
Luke18:29

Luke20:28
Luke22:57
John02:4
John04:21
John08:10

አምጽአ ብሑአ ዘነሥአት ብእሲት።
ወእመኒ ብእሲት ዘባቲ ዐሥሩ ጠፋልሐ አግሙስ።
ወድኅረ ኵሎሙ ሞተት ይእቲ ብእሲት።
እለ ኢኮኑ እምነ ዘሥጋ ወደም ወኢ እምሥምረተ ብእሲ ወብእሲት።

ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ሳምራዊት እፎኑ እንዘ አይሁዳዊ አንተ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት እግዚእየ ሀበኒዮ እምውእቱ ማይ።
ወአውሥአቶ ይእቲ ብእሲት ወትቤሎ አልብየ ምተ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት እግዚእየ እሬእየከ ከመ ነቢይ አንተ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ነአምር ከመ ይመጽእ ማስያስ ዘይብልዎ 
ክርስቶስ።
ወእምዝ መጽኡ አርዳኢሁ ወአንከርዎ እስመ ምስለ ብእሲት 
ይትናገር።
ወኀደገት ቀሡታ ይእቲ ብእሲት ወአተወት ሀገረ ወነገረት ለሰብአ 
ቤታ።
ቦኑ እንጋ ሰብእ ዘአምጽአ ሎቱ ዘይበልዕ ወሚመ ዛቲ ብእሲት።
በእንተ ዘትቤሎሙ ይእቲ ብእሲት ዘስምዐ ኮነት።
ወይቤልዋ ለይእቲ ብእሲት አኮ እንከ በነገረ ዚኣኪ ዘአምነ ቦቱ።
ወይቤልዎ ኦ ሊቅ ረከብናሃ ለዛቲ ብእሲት እንዘ ትኤብስ በዝሙት።
ወይእቲኒ ብእሲት ትቀውም ውስጠ።
በከመ ብእሲት ትቴክዝ ሶበ አልጸቀት ትለድ።
ወብእሲትከኒ ኤልሳቤጥ ትወልድ ለከ ወልደ።
ናሁ አነሂ ልሂቅ ወለብእሲትየኒ ኀለፈ መዋዕሊሃ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ በላዕሌሁ።

ኦ ብእሲቶ ዐቢይ ሃይማኖትኪ ይኩንኪ በከመ ተአመንኪ።
ይከውኖሁ ለብእሲ ይድኀር ብእሲቶ በኵሉ ዘአበሰት ሎቱ።
አንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድኅር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ ላዕሌሁ።
ወኀደገ ብእሲቶ ለእኁሁ።
ወይቤሎሙ ዘደሐረ ብእሲቶ ወሖረ ካልእተ ዘመወ ላዕሌሃ።
ወኀደገ ብእሲቶ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ኦ ብእሲቶ ተስዕርኪ እምደዌኪ።
ለእመ ኢጸልእ አባሁ ወእሞ ወብእሲቶ ወቤቶ።
ወኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ወያወስብ ካልእተ ዘመወ።
ወአዝማዲሁ ወአኀዊሁ ወብእሲቶ ወውሉዶ በእንተ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ለእመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ ወኀደገ ብእሲቶ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወክሕደ ወይቤላ ብእሲቶ ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
ኦ ብእሲቶ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜየ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እመንኒ ብእሲቶ ከመ ትመጽእ ሰዓት።
ኦ ብእሲቶ አይቴ ሀለዉ እለ ይኴንኑኪ።
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20 ብእሲቶ

John19:26
John20:13
John20:15

31 ብእሴ Matt07:24
Matt07:26
Matt09:9
Matt09:32
Matt10:35
Matt11:8
Matt13:24

Matt13:45

Matt13:52
Matt18:23
Matt19:4
Matt20:1
Matt22:2
Matt22:11
Matt27:3

Matt27:32
MK14:13
Luke01:34
Luke05:18

Luke05:27
Luke06:48
Luke06:49
Luke07:25
Luke09:49
Luke19:2
Luke22:9
John04:29
John08:40
John09:1
John11:50
John16:21

11 ብከ Matt18:8
Matt18:9
Matt19:21
MK10:21

ይቤላ ለእሙ ብእሲቶ ነዋ ወልድኪ።
ወይቤልዋ እሙንቱ መላእክት ምንት ያበክየኪ ኦ ብእሲቶ።
ወይብላ እግዚእ ኢየሱስ ብእሲቶ ምንት ያበክየኪ።
ይመስል ብእሴ ጠቢበ ዘሐነጸ ቤቶ ዲበ ኰኵሕ።
ይመስል ብእሴ አብደ ዘሐነጸ ቤቶ ዲበ ኆጻ።
ወኀሊፎ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ረከበ ብእሴ።
አምጽኡ ኀቤሁ ብእሴ ዘጋኔን ጽሙመ ወበሃመ።
ወመጻእኩሰ እፍልጥ ብእሴ እምአቡሁ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሡይ በቀጠንት አልባስ።
ትመስል መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ዘዘርዐ ሠናየ ዘርዐ ውስተ ገራህቱ።

ወካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ሠያጤ ዘየኀሥሥ ባሕርየ 
ሠናየ።
ይመስል ብእሴ በዓለ ቤት ዘያወፅእ እመዝገቡ ሐዲሰ ወብሉየ።
ብእሴ ንጉሠ ዘፈቀደ ይትሐሰቦሙ ለአግብርቲሁ።
ተባዕተ ወአንስተ ብእሴ ወብእሲተ ገብሮሙ።
እስመ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብእሴ በዓለ ቤት።
አምጽአ መንግሥት ሰማያት ብእሴ ንጉሠ።
ረከበ በህየ ብእሴ ዘኢለብሰ ልብሰ መርዓ።
እንዘ ይብል አበስኩ ዘአግባእኩ ደመ ንጹሕ ወዘአቅተልኩ ብእሴ 
ጻድቅ።
ወእንዘ ይወፅኡ ረከቡ ብእሴ ቀሬናዌ ዘስሙ ስምዖን።
ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ ወትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።
እንዘ ኢየአምር ብእሴ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ብእሴ መፃጕዕ እንዘ ይጸውርዎ አርባዕቱ ዕደው 
በዐራት።
ወእምዝ ወፂኦ እምህየ ርእየ ብእሴ መጸብሓዌ ዘስሙ ሌዊ።
ይመስል ብእሴ ጠቢበ ዘሐነጸ ቤቶ።
ይመስል ብእሴ ዘሐነጸ ቤቶ መልዕልተ ምድር ዘእንበለ መሠረት።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሱይ በቀጠንተ አልባስ።
ሊቅ ቦ ዘርኢነ አሐደ ብእሴ እንዘ ያወፅእ አጋንንተ በስምከ።
ወናሁ ረከበ ብእሴ ዘስሙ ዘኬዎስ።
ወይቤሎሙ በዊአክሙ ሀገረ ትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።
ወትቤ ንዑ ትርአዩ ብእሴ ዘነገረኒ ኵሎ ዘገበርኩ።
ወይእዜሰ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ ብእሴ ጻድቀ።
ወእንዘ የኀልፍ እምህየ ርእየ ብእሴ ዘዕዉሩ ተወልደ።
ይኄይሰነ አሐደ ብእሴ ንቅትል ወይሙት ህየንተ ሕዝብ።
እስመ ወለደት ብእሴ ውስተ ዓለም።
እምእንዘ ብከ ክልኤ እድ ወክልኤ እግር።
እምእንዘ ክልኤ ዐይን ብከ ትትወደይ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እመሰ ትፈቅድ ፍጹመ ትኩን ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ።
ሑር ሢጥ ኵሎ ዘብከ ወሀብ ለነዳያን።
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11 ብከ

Luke18:22
John06:30
John06:68
John07:20
John08:48
John08:52
John17:21

1 ብኪ Luke12:19
2 ብካየ Matt26:75 ወወፅአ አፍኣ ወበከየ ብካየ መሪረ።

Luke22:62
8 ብካይ Matt02:18

Matt08:12
Matt13:42
Matt13:50
Matt22:13
Matt24:51
Matt25:30
Luke13:28

14 ብክሙ Matt15:34
Matt17:20
Matt21:21
MK06:38
MK08:5
MK08:18
MK08:18
MK11:22
Luke17:6
John12:35
John12:36
John14:20
John15:4
John21:5

2 ብክያ Matt09:23
Luke23:28

1 ብዉሐ John19:11
8 ብዉሕ Matt09:6

MK02:10
Luke05:24
Luke12:5

John10:18
John10:18

አሐቲ ተርፈተከ ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ ንዋየ።
ከመ ንርአይ ወንእመን ብከ በዘገበርከ።
እንዘ ቃለ ሕይወት ዘለዓለም ብከ።
ጋኔንኑ ብከ መኑ የኀሥሥ ይቅትልከ።
አኮኑ ሠናየ ንቤለከ ከመ ሳምራዊ አንተ ወጋኔን ብከ።
ወይቤልዎ አይሁድ ይእዜኬ አእመርናከ ከመ ጋኔን ብከ።
በከመ አንተ አብ ብየ ወአነሂ ብከ።
ወእብላ ለነፍስየ ኦ ነፍስየ ብኪ ብዙኀ በረከት ዘዘገብኩ ለኪ።

ወወፂኦ ጴጥሮስ አፍኣ በከየ ብካየ መሪረ።
ቃል በራማ ተሰምዐ ብካይ ወገዓር ወሰቆቃው ወሕማም ብዙኅ።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ውስተ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ወሑሩ ውስተ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ሚ መጠነ ኀባውዝ ብክሙ።
አማነ እብለክሙ እመ ብክሙ ሃይማኖት መጠነ ኅጠተ ስናፔ።
አማን እብለክሙ እመ ብክሙ ሃይማኖተ ወኢትናፍቁ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ርእዩ ሚ መጠን ኅብስት ብክሙ።
ወይቤሎሙ ሚ መጠን ኀባውዝ ብክሙ ወይቤልዎ ሰብዑ።
አዕይንት ብክሙ ወኢትሬእዩ።
ወእዝን ብክሙ ወኢትሰምዑ።
እመ ብክሙ ሃይማኖተ እግዚአብሔር።
እመ ብክሙ ሃይማኖት መጠነ ኅጠተ ስናፔ ወትብልዋ ለዛቲ ሰግላ።
አንሶስዉ እንዘ ብክሙ ብርሃን ዘእንበለ ይርከብክሙ ጽልመት።
አምጣነ ብክሙ ብርሃን እመኑ በብርሃን።
ወአንትሙሂ ብየ ወአነሂ ብክሙ።
ንበሩ ብየ ወአነሂ ብክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ደቂቅየ ቦኑ ብክሙ ዘንበልዕ።
ርእየ መብክያነ ወሰብእ እንዘ ይትሀወኩ ወያስቆቅዉ።
አላ ብክያ ላዕለ ርእስክን ወላዕለ ውሉድክን።
ኢኮንከ ብዉሐ ላዕሌየ ወኢ ምንተኒ።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ለዘእምድኅረ ቀተለ ብዉሕ ሎቱ ይደይ ነፍሰኒ ወሥጋኒ ውስተ 
ገሃነም።
እስመ ብዉሕ ሊተ አንብራሂ ወእሢማ።
ወብዉሕ ሊተ ካዕበ አንሥኣ ዘንተ ትእዛዘ ነሣእኩ እምኀበ አቡየ።
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8 ብዉሕ

John19:10
John19:10

1 ብዑላን Luke01:53
4 ብዔል Matt10:25

Matt12:24
Matt12:27
MK03:22

3 ብዔልዜቡል Luke11:15
Luke11:18
Luke11:19

1 ብዕሉ Luke12:21
3 ብዕል Matt13:22

MK04:19
Luke08:14

62 ብዙኀ Matt07:22
Matt09:14
Matt11:20
Matt13:3
Matt13:5
Matt13:58
Matt16:21
Matt27:19
Matt28:12
MK01:45
MK03:12
MK04:2
MK05:10
MK05:23
MK05:26
MK05:38
MK05:43
MK06:20
MK06:34
MK07:4
MK07:8
MK07:13
MK08:31

MK09:11
MK09:13
MK09:26

ኢተአምርሁ ከመ ብዉሕ ሊተ እቅትልከሂ ወብዉሕ ሊተ አሕዩከሂ።
ኢተአምርሁ ከመ ብዉሕ ሊተ እቅትልከሂ ወብዉሕ ሊተ አሕዩከሂ።
ወፈነዎሙ ዕራቆሙ ለብዑላን።
ወለእመ ይቤልዎ ለበዓለ ቤት በብዔል ዜቡል ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ዘእንበለ በብዔል ዜቡል መልአኮሙ ለአጋንንት።
ወእመሰ አነ በብዔል ዜቡል አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ብዔል ዜቡል አኀዞ ወበመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ 
ለአጋንንት።
ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ይቤሉ በብዔልዜቡል።
እስመ ትብሉ በብዔልዜቡል።
ወእመሰ አነ በብዔልዜቡል አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ከማሁኬ ዘይዘግብ ሎቱ መዝገበ ዘኢኮነ እምእግዚአብሔር ብዕሉ።
ወትካዘ ዝ ዓለም ወስፍጠተ ብዕል ተኀንቆ ለነገር።
ወኅሊና ዝንቱ ዓለም ወፍትወተ ብዕል ወባዕደኒ ኵሉ ፍትወት።
ወኅሊና ብዕል ወትካዘ መንበርት ወሐውዘ ተድላ።
ወበስምከ ኀይላተ ብዙኀ ገበርነ።
ንሕነ ወፈሪሳውያን ንጸውም ብዙኀ ወአርዳኢከሰ በእፎ ኢይጸውሙ።
እለ በውስቴቶን ገብረ ኀይለ ብዙኀ እስመ ኢነስሓ።
ወነገሮሙ ብዙኀ በምሳሌ እንዘ ይብል።
ወቦ ዘወድቀ ዲበ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኀ።
ወኢገብረ በህየ ኀይለ ብዙኀ በእንተ ሕጸጸ አሚኖቶሙ።
ወብዙኀ ያሐምምዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
እስመ ብዙኀ ሐመምኩ በዛቲ ሌሊት በሕልምየ በእንቲኣሁ።
ወወሀብዎሙ ብዙኀ ወርቀ ለሠገራት።
ወወፂኦ አኀዘ ይስብክ ወይንግር ብዙኀ እስከ ያነክሩ ኵሉ ሀገር።
ወኮነ ብዙኀ ይጌሥጾሙ ከመ ኢያግህድዎ።
ወመሀሮሙ ወመሰለ ሎሙ ብዙኀ።
ወአስተብቊዖ ብዙኀ ከመ ኢይስድዶ አፍኣ እምብሔር።
ወብዙኀ አስተብቊዖ ወይቤ ወለትየ አልጸቀት ትሙት።
ወብዙኀ አሕመምዋ ብዙኃን ዐቀብተ ሥራይ።
ወረከቦሙ እንዘ ይትሀወኩ ወይበክዩ ወየዐወይዉ ብዙኀ።
ወገሠጾሙ ለአቡሃ ወለእማ ብዙኀ ከመ አልቦ ዘየአምር ዘንተ።
ወይትዐቀቦ ወብዙኀ ይሰምዕ በኀቤሁ።
ወአኀዘ ይምሀሮሙ ብዙኀ።
ወባዕደኒ ብዙኀ ሕርመተ ይትዐቀቡ።
ወባዕደኒ ብዙኀ ዘይመስሎ ለዝንቱ ይገብሩ።
ወዓዲ ብዙኀ በአምሳለ ዝንቱ ዘትገብሩ።
ብዙኀ ያሐምምዎ ወያመክርዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት 
ወጸሐፍት።
ከመ ብዙኀ ያሐምምዎ ወይሜንንዎ።
ወበጽሐ ኀበ አርዳኢሁ ወረከበ ብዙኀ ሰብአ ኀቤሆሙ።
ወአግዐሮ ብዙኀ ወአስተራገፆ ወወፅአ።
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62 ብዙኀ

MK10:46
MK12:28
MK12:42
MK15:3
Luke03:18
Luke05:26
Luke06:35
Luke07:43
Luke07:47
Luke07:48
Luke07:48
Luke09:22
Luke10:2
Luke10:40 ወማርታሰ ትሠርሕ በአስተዳልዎ ብዙኀ።
Luke10:41 ማርታ ማርታ ለምንት ትሠርሒ ብዙኀ ወታስተዳልዊ።
Luke12:19
Luke12:48
Luke12:48
Luke17:25
Luke18:24
Luke19:17
Luke21:27
Luke22:65
Luke23:10
John02:12
John07:12
John08:7
John10:32
John11:47
John12:24
John14:30
John15:2
John15:5
John15:8
John18:2
John21:6

1 ብዙኃተ John20:30

5 ብዙኃት Matt27:55
MK15:41
Luke04:25
Luke08:3

ወሰብእኒ ብዙኀ ወሀሎ ጤሜዎስ ወልደ በርጤሜዎስ ዕዉር።
ወአንትሙሰ ብዙኀ ትጌግዩ።
ወብዙኃን አብዕልት እለ አብኡ ብዙኀ።
ወአስተዋደይዎ ሊቃነ ካህናት ብዙኀ።
ወቦ ባዕድኒ ብዙኀ ዘመሀሮሙ ለሕዝብ ወገሠጾሙ።
ወፈርሁ ብዙኀ ወይቤሉ ርኢነ መንክረ ዮም።
ወይከውን ብዙኀ ዕሴትክሙ ወትከውኑ ውሉዶ ለልዑል።
ወተሰጥወ ስምዖን ወይቤሎ እብልሰ ዘብዙኀ ኀደገ ሎቱ።
እስመ ብዙኀ አፍቀረተኒ።
ወዘሰ ብዙኀ አፍቀረኒ ብዙኀ ይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ብዙኀ አፍቀረኒ ብዙኀ ይትኀደግ ሎቱ።
ወይቤሎሙ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ብዙኀ ያሐምምዎ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ማእረሩሰ ብዙኀ ወገባሩ ኅዳጥ።

ወእብላ ለነፍስየ ኦ ነፍስየ ብኪ ብዙኀ በረከት ዘዘገብኩ ለኪ።
ወለኵሉ ዘብዙኀ ወሀብዎ ብዙኀ ይትኀሠሥዎ።
ወለኵሉ ዘብዙኀ ወሀብዎ ብዙኀ ይትኀሠሥዎ።
ብዙኀ የሐምም ወትሜንኖ ወታሜክሮ ዛቲ ትውልድ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይቴክዝ ብዙኀ ይቤ።
ዘበውኁድ ማእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኀ።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ብዙኀ ወስብሐት።
ወባዕደኒ ብዙኀ ይቤልዎ እንዘ ይፀርፉ ላዕሌሁ።
ወይቀውሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወብዙኀ ያስተዋድይዎ።
ወነበሩ ህየ ኅዳጠ መዋዕለ ወአኮ ብዙኀ።
ወብዙኀ አንጐርጐሩ ሕዝብ በእንቲኣሁ።
ወሶበ ቆሙ ብዙኀ ወአጐንደዩ ተስእሎቶ።
ብዙኀ ግብረ ሠናየ አርአይኩክሙ ዘእምኀበ አቡየ።
ምንተ ንሬሲ ናሁ ዝንቱ ብእሲ ብዙኀ ተኣምረ ይገብር።
ወእመሰ ሞተት ብዙኀ ፍሬ ትፈሪ።
ወኢይትናገር እንከ ብዙኀ ምስሌክሙ።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘይፈሪ ያስተናጽሕዎ ከመ ብዙኀ ይፍረይ።
ውእቱኬ ዘይፈሪ ብዙኀ።
ወበዝንቱ ይሴባሕ አቡየ እምከመ ብዙኀ ፍሬ ትፈርዩ።
እስመ ብዙኀ ጊዜ ይትኀባእ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ምስለ አርዳኢሁ።
ወትረክቡ ብዙኀ።
ወብዙኃተ ካልኣተ ተኣምራተ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቅድመ 
አርዳኢሁ።
ወሀለዋ ህየ ብዙኃት አንስት እለ ይሬእያ እምርሑቅ ኵሎ ዘኮነ።
ወባዕዳትሂ ብዙኃት እለ ዐርጋ ምስሌሁ ኢየሩሳሌም።
አማን እብለክሙ ብዙኃት መበለታት ሀለዋ በውስተ እስራኤል።
ወሶስና ወካልኣትሂ ብዙኃት እለ ተልእካሁ በንዋዮን።
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John21:25
11 ብዙኃነ Matt03:7

Matt05:1
Matt08:16
Matt08:18
Matt09:36
Matt14:14
Matt15:30
MK06:13
MK06:34
MK12:5
John06:5

112 ብዙኃን Matt04:25
Matt07:13
Matt07:22
Matt08:1
Matt08:11
Matt09:10
Matt09:19
Matt12:16
Matt13:2
Matt13:17
Matt15:30
Matt19:2
Matt19:30
Matt20:16
Matt20:28
Matt20:29
Matt22:14
Matt24:5
Matt24:5 ወያስሕትዎሙ ለብዙኃን።
Matt24:10
Matt24:11
Matt24:11
Matt24:12
Matt24:12
Matt26:28
Matt26:47
Matt26:60
Matt27:52

Matt27:53

ወቦ ባዕዳትኒ ብዙኃት ግብራት ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ እምፈሪሳውያን ወእምሰዱቃውያን።
ሶበ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ ዐርገ ውስተ ደብር ወነበረ።
ወምሴተ ከዊኖ አምጽኡ ኀቤሁ ብዙኃነ እለ አጋንንት።
ወሶበ ርእየ እግዚእ ኢየሱስ ብዙኃነ ሰብአ ዘተለውዎ።
ወርእዮ ብዙኃነ ሰብአ አምሐርዎ ወተሣሀሎሙ።
ወወፂኦ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ።
ጽሙማነ ወፅዉሳነ ወባዕዳነኒ ብዙኃነ ድዉያነ።
ወብዙኃነ አጋንንተ ያወፅኡ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ ርእየ ብዙኃነ ሰብአ።
ወፈነወ ካልኣነ አግብርተ ብዙኃነ።
ወርእየ ብዙኃነ ሰብአ እንዘ ይመጽኡ ኀቤሁ።
ወተለውዎ ብዙኃን አሕዛብ እምገሊላ።
ወብዙኃን እሙንቱ እለ ይበውኡ ውስቴታ።
ወብዙኃን ይብሉኒ በይእቲ ዕለት።
ወእንዘ ይወርድ እምደብር ተለውዎ ሰብእ ብዙኃን።
ወባሕቱ እብለክሙ ብዙኃን ይመጽኡ እምሥራቅ ወእምዕራብ።
መጽኡ ብዙኃን መጸብሓን ወኃጥኣን።
ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ ወአሕየዎሙ ለኵሎሙ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ሰብእ ብዙኃን።
አማን እብለክሙ ከመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን።
ወቀርቡ ኀቤሁ አሕዛብ ብዙኃን።
ወተለውዎ ብዙኃን ሕሙማን ወፈወሶሙ በህየ።
ወብዙኃን ቀደምት ይከውኑ ደኀርተ።
እስመ ብዙኃን ጽዉዓን ወኅዳጣን ኅሩያን።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ይትለአክ ወየሀብ ነፍሶ ቤዛ ብዙኃን።
ወወፂኦ እምኢያሪሆ ተለውዎ ሰብእ ብዙኃን።
እስመ ብዙኃን እሙንቱ ጽዉዓን ወኅዳጣን ኅሩያን።
እስመ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ።

ወአሜሃ የዐልዉ ብዙኃን ሃይማኖቶሙ።
ወይትነሥኡ ብዙኃን ሐሳውያነ ነቢያት ወለብዙኃን ያስሕትዎሙ።
ወይትነሥኡ ብዙኃን ሐሳውያነ ነቢያት ወለብዙኃን ያስሕትዎሙ።
ወእምብዝኀ ዐመፃ ወእከይ ትሴኵስ ፍቅር እምብዙኃን።
ወብዙኃን የዐልዉ ሃይማኖቶሙ ወፍቅሮሙ።
ዘይትከዐው በእንተ ብዙኃን ለኅድገተ ኀጢአት።
ወምስሌሁ መጽኡ ብዙኃን ሰብእ ምስለ መጣብሕ ወዕፀው።
ወመጽኡ ብዙኃን ሰማዕተ ሐሰት ወስእኑ።
ወተከሥቱ መቃብራት ወተንሥኡ ብዙኃን እምአብድንቲሆሙ 
ለጻድቃን።
እምድኅረ ተንሥኡ ወአስተርአይዎሙ ለብዙኃን።
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MK01:34
MK01:34
MK02:2
MK02:15

MK02:15
MK03:7
MK03:8
MK03:10
MK03:20
MK03:32
MK04:1
MK05:9
MK05:24

MK05:26
MK06:2
MK06:13
MK06:32
MK06:33
MK08:1
MK09:26
MK10:31
MK10:45
MK10:48
MK11:8
MK12:42
MK13:6
MK13:6
MK14:24
MK14:43
MK14:56
Luke01:1
Luke01:14
Luke01:16

Luke02:13
Luke02:34
Luke02:35
Luke04:27
Luke04:41
Luke05:1

ወፈወሶሙ ለብዙኃን ድዉያን ወሕሙማን።
ወአውፅኦሙ ለብዙኃን አጋንንት ወኢያብሖሙ ይንብቡ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ።
ወብዙኃን ኃጥኣን ወመጸብሓን ረፈቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ 
ወአርዳኢሁ።
እስመ ብዙኃን እሙንቱ እለ ተለውዎ።
ወተለውዎ ብዙኃን ጥቀ እምገሊላ ወእምይሁዳ።
ወብዙኃን ጥቀ መጽኡ ኀቤሁ ሰሚዖሙ ኵሎ ዘገብረ።
እስመ ለብዙኃን አሕየዎሙ ወኮኑ ይትጋፍዕዎ።
ወበዊኦ ቤተ መጽኡ ካዕበ አሕዛብ ብዙኃን።
ወይነብሩ ሰብእ ብዙኃን ምስሌሁ ወይቤልዎ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ።
ወይቤሎ ውእቱ ጋኔን ሌጌዎን ስምየ እስመ ብዙኃን ንሕነ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስሌሁ ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ 
ወይትጋፍዕዎ።
ወብዙኀ አሕመምዋ ብዙኃን ዐቀብተ ሥራይ።
ወበሰንበት መሀሮሙ በምኵራብ ወብዙኃን ያጸምእዎ ወያነክሩ።
ወይቀብጽዎሙ ቅብዐ ለብዙኃን ድዉያን ወየሐይዉ።
እስመ ብዙኃን እለ የሐውሩ ወይመጽኡ።
ወርእይዎሙ እንዘ የሐውሩ ወአእመርዎሙ ብዙኃን።
ወይእተ አሚረ ካዕበ ብዙኃን ሰብእ ሀለዉ።
ወኮነ ከመ በድን እስከ ይብሉ ብዙኃን ሞተ።
ወብዙኃን ቀደምት ይከውኑ ደኀርተ።
ወከመ ይቤዝዎሙ ለብዙኃን በነፍሱ።
ወገሠጽዎ ብዙኃን ከመ ያርምም ወአፈድፈደ ከሊሐ ወይቤ።
ወብዙኃን እለ ነጸፉ ቈጽለ መቲሮሙ እምዕፀው።
ወብዙኃን አብዕልት እለ አብኡ ብዙኀ።
እስመ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ እንዘ ይብሉ።
አነ ውእቱ ክርስቶስ ወያስሕትዎሙ ለብዙኃን።
ዘይትከዐው በእንተ ብዙኃን።
ወምስሌሁ ብዙኃን ሰብእ ምስለ መጣብሕ ወዕፀወ።
ወብዙኃን እለ አስተዋደይዎ ወኢኀበረ ቃሎሙ።
እስመ ብዙኃን እለ ወጠኑ ይንግሩ።
ወይከውነከ ትፍሥሕተ ወሐሤተ ወብዙኃን ይትፌሥሑ በልደቱ።
ወለብዙኃን እምደቂቀ እስራኤል ይመይጦሙ ኀበ እግዚአብሔር 
አምላኮሙ።
ብዙኃን ሐራ ሰማይ እንዘ ይሴብሕዎ ለእግዚአብሔር።
ወለተንሥኦቶሙ ለብዙኃን እምውስተ እስራኤል።
ከመ ይክሥት ኅሊና ልቦሙ ለብዙኃን።
ወብዙኃን እለ ለምጽ ሀለዉ በውስተ እስራኤል።
ወብዙኃን አጋንንት ይወፅኡ ወይኬልሑ ወይብልዎ።
ወሀለዉ ኀቤሁ ሰብእ ብዙኃን።
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Luke05:6
Luke05:15
Luke05:29
Luke05:29
Luke06:17
Luke06:17
Luke06:48
Luke07:12
Luke07:21
Luke07:21
Luke08:30
Luke09:37
Luke10:24
Luke11:29
Luke13:24
Luke14:16

Luke14:25

Luke21:8
Luke22:18
Luke22:19
Luke23:27
John02:23
John03:23

John04:39
John04:41
John05:3
John05:13

John06:2
John06:60
John06:66
John07:30
John07:40
John08:30
John10:20
John10:40
John10:41
John11:19 ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ ሖሩ ኀበ ማርያ ወማርታ።
John11:45 ወብዙኃን እምአይሁድ እለ መጽኡ ኀበ ማርያ ወማርታ።
John11:55

ወገቢሮሙ ከማሁ ተእኅዙ ብዙኃን ዓሣት።
ወተሰምዐ ነገሩ ፈድፋደ ወይመጽኡ ብዙኃን ሰብእ ኀቤሁ።
ወብዙኃን ሰብእ ምስሌሁ መጸብሓን ወኃጥኣን።
እለ ረፈቁ ምስሌሆሙ ወባዕዳንሂ ብዙኃን።
ወብዙኃን ሰብእ እምአርዳኢሁኒ ወብዙኃን ጥቀ እምሕዝበ።
ወብዙኃን ሰብእ እምአርዳኢሁኒ ወብዙኃን ጥቀ እምሕዝበ።
ወብዙኃን አፍላግ መጺኦሙ ገፍዕዎ ወሓይዝት ለውእቱ ቤት።
ወብዙኃን ሰብአ ሀገር ምስሌሃ።
ወፈወሶሙ ለብዙኃን ሶቤሃ እምደዌሆሙ።
ወለብዙኃን ዕዉራን ጸገዎሙ ብርሃነ ይርአዩ።
ወይቤሎ ሌጌዎን ስምየ እስመ ብዙኃን አጋንንት አኀዝዎ።
ወተቀበልዎ ሕዝብ ብዙኃን።
እብለክሙ ከመ ብዙኃን ነቢያተ ወነገሥት።
ወእንዘ ጉቡኣን ብዙኃን ሰብእ አኀዘ ይበሎሙ።
እብለክሙ ብዙኃን እለ የኀሥሡ ይባኡ ወኢይክሉ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አሐዱ ብእሲ ገብረ ምሳሐ ዐቢየ 
ወዐሠሮሙ ለብዙኃን።
ወእምዝ እንዘ የሐውሩ ምስሌሁ ብዙኃን ሰብእ ተመይጠ ወይቤሎሙ።

ወይቤሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ።
ዝንቱ ውእቱ ሥጋየ ዘይትወሀብ በእንቲኣክሙ ለቤዛ ብዙኃን።
ዘይትከዐው በእንቲኣክሙ ወበእንተ ብዙኃን።
ወተለውዎ ብዙኃን ሕዝብ ወአንስትኒ ይበክያሁ ወያስቆቅዋሁ።
ብዙኃን አምኑ ቦቱ ሶበ ርእዩ ተኣምረ ዘገብረ።
እስመ ቦቱ ህየ ብዙኅ ማያት ወይመጽኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ 
ወያጠምቆሙ።
ወብዙኃን እምይእቲ ሀገረ ሳምር እለ አምኑ ቦቱ።
ወብዙኃን ጥቀ እምኔሆሙ እለ አምኑ ቦቱ በእንተ ቃሉ።
ወህየ ይሰክቡ ብዙኃን ድዉያን ዕዉራን ወሐንካሳን።
እስመ ተሰወረ እግዚእ ኢየሱስ ማእከለ ብዙኃን ሰብእ እለ ሀለዉ 
በውእቱ መካን።
ወተለውዎ ብዙኃን አሕዛብ።
ወብዙኃን እምአርዳኢሁ እለ ሰምዑ ዘንተ።
ወበእንተ ዝንቱ ብዙኃን እምአርዳኢሁ እለ ገብኡ ድኅሬሆሙ።
ወእምውእቶሙ ሰብእ ብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ።
ወብዙኃን እምሕዝብ ሰሚዖሙ ዘንተ ነገረ ይቤሉ።
ወዘንተ ብሂሎ ብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ።
ወይቤሉ ብዙኃን እምኔሆሙ።
ወብዙኃን ሖሩ ኀቤሁ።
ወብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ በህየ።

ወዐርጉ ብዙኃን ለኢየሩሳሌም እምበሓውርት።
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112 ብዙኃን

John12:9

John12:11
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John12:42
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Matt25:21
Matt25:23
Matt26:7
Matt26:9
MK04:5
MK05:11
MK05:12
MK05:21
MK06:35
MK10:22
MK13:26
Luke06:23
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Luke23:9
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John06:10
John08:26
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ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ አእመሩ ከመ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ።

እስመ ብዙኃን እምውስተ አይሁድ የሐውሩ በእንቲኣሁ።
ወበሳኒታ ሰብእ ብዙኃን እለ መጽኡ ለበዓል።
ወቦ ብዙኃን እመላእክተ ሕዝብ እለ አምኑ ቦቱ።
ወብዙኃን እምአይሁድ እለ አንበብዋ ለይእቲ መጽሐፍ።
ቃል በራማ ተሰምዐ ብካይ ወገዓር ወሰቆቃው ወሕማም ብዙኅ።
ተፈሥሑ ወተሐሠዩ እስመ ብዙኅ ዕሴትክሙ በሰማያት።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ማእረሩሰ ብዙኅ ወገባሩ ኅዳጥ።
ኢትፍርሁኬ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
ወረኪቦ አሐተ ባሕርየ እንተ ብዙኅ ሤጣ።
እስመ ብዙኅ ጥሪቱ።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ወስብሐት ብዙኅ።
ወእምድኅረ ብዙኅ መዋዕል አተወ እግዚኦሙ ለእሉ አግብርት።
ዘበውኁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሠይመከ።
ዘበውኁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሠይመከ።
እንተ ባቲ ቢረሌ ዘምሉእ ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ ዘብዙኅ ሤጡ።
እምኢተሠይጠኑ ለብዙኅ ንዋይ ወየሀብዎ ምጽዋተ ለነዳያን።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኅ።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ ይትረዐይ መንገለ ደብር።
ወአስተብቊዕዎ ብዙኅ እሉ አጋንንት ወይቤልዎ።
ወተጋብኡ ብዙኅ ሰብእ ኀቤሁ በኀበ ሐይቀ ባሕር።
ወእምድኅረ ብዙኅ ሰዓት መጽኡ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወሖረ ትኩዞ እስመ ብዙኅ ጥሪቱ።
እንዘ ይመጽእ በደመና ምስለ ኀይል ወብዙኅ ስብሐት።
ወአንፈርዕፁ እስመ ብዙኅ ዕሴትክሙ በሰማያት።
ወሖሩ ምስሌሁ አርዳኢሁ ወሕዝብኒ ብዙኅ።
በእንተ ዝንቱ እብለከ ተኀድገ ላቲ ኀጢአታ ብዙኅ።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ ይትረዐይ ውስተ ደብር።
ኢትፍርሁ እንከ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
ንቡረ ዘየአክለኪ ለብዙኅ ዓመታት።
ወኢይገብር ወኢያስተዳሉ ዘከመ ይፈቅድ ብዙኅ መቅሠፍቱ።
ወዘሰ በውኁድ ምእመን በብዙኅኒ ምእመን ውእቱ።
ወዘሰ በኅዳጥ ዐማፂ በብዙኅኒ ዐማፂ ውእቱ።
እስመ ባዕል ውእቱ ጥቀ ወብዙኅ ጥሪቱ።
ወሐተቶ በብዙኅ ነገር ወአልቦ ዘተሰጥዎ አሐተ ቃለ።
እስመ ቦቱ ህየ ብዙኅ ማያት ወይመጽኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ 
ወያጠምቆሙ።
ወብዙኅ ሣዕሩ ለውእቱ መካን ወረፈቁ ዲበ ሣዕር ዕደዊሆሙ።
ወብዙኅ ብየ ዘእብል በእንቲኣክሙ ወእኴንን ቦቱ።
እስመ ውስተ ቤተ አቡየ ብዙኅ ማኅደር ወምዕራፍ ቦቱ።
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37 ብዙኅ

John16:12
John18:18

2 ብዝኀ Matt24:12
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1 ብዝኁ John21:11
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John05:36 ወአንሰ ብየ ሰማዕተ ዘየዐቢ እምስምዐ ዮሐንስ።
John06:35
John06:47
John07:38
John08:26
John10:16
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John10:37
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John12:46
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ወብየ ብዙኅ ነገር ዘእነግረክሙ።
ወይስኅኑ እስመ ብዙኅ ቊራ ለይእቲ ሌሊት።
ወእምብዝኀ ዐመፃ ወእከይ ትሴኵስ ፍቅር እምብዙኃን።
ወአውሪዶሙ መሣግሪሆሙ ስእኑ እንከ ስሒበ እምብዝኀ ዓሣት 
ዘተሠግረ።
ወእንዘ መጠነ ዝ ብዝኁ ኢተሰጠ መሥገርቱ።
ወብየ ሐራ እለ ዘእኴንን።
ኵሉ ዘየአምን ብየ በቅድመ ሰብእ።
ወብፁዕ ውእቱ ዘኢተዐቅፈ ብየ።
ወለዘሂ አስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ እለ የአምኑ ብየ ሊተ ገበርክሙ።
ወይቤ ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ናዝራዊ።
ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
ወዘአስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
ወይቤ ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ናዝራዊ።
እስመ አነሂ ብእሲ መኰንን አነ ወብየ ወዓልት።
ወብፁዓን እለ ኢይትዐቀፉ ብየ።
ስምዖን ብየ ዘእብለከ ወይቤሎ ሊቅ በል።
ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
እብለክሙ ኵሉ ዘየአምን ብየ በቅድመ ዕጓለ እመሕያው።
ወባሕቱ ብየ ጥምቀት ዘእጠመቅ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ምንት ብየ ምስሌኪ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አንሰ ብየ መብልዕ ዘእበልዕ ዘኢተአምሩ 
አንትሙ።

ወዘሂ የአምን ብየ ኢይጸምእ ለዝሉፉ።
አማን አማን እብለክሙ ዘየአምን ብየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ወዘሂ የአምን ብየ በከመ ይቤ መጽሐፍ።
ወብዙኅ ብየ ዘእብል በእንቲኣክሙ ወእኴንን ቦቱ።
ወብየ ካልኣትኒ አባግዕ እለ ኢኮና እምዝንቱ ዐጸድ።
ወእመሰ ኢይገብር ግብሮ ለአቡየ ኢትእመኑ ብየ።
እመኑ ከመ ታእምሩ ወትጤይቁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ዘየአምን ብየ እመኒ ሞተ የሐዩ።
ወኵሉ ዘሕያው ወየአምን ብየ ኢይመውት ለዓለም ተአምኒኑ ዘንተ።
ዘየአምን ብየ አኮ ብየ ባሕቲቶ ዘየአምን ዘእንበለ በዘፈነወኒ።
ዘየአምን ብየ አኮ ብየ ባሕቲቶ ዘየአምን ዘእንበለ በዘፈነወኒ።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ብየ ኢይንበር ውስተ ጽልመት።
ኢይደንግፅክሙ ልብክሙ እመኑ በእግዚአብሔር ወእመኑ ብየ።
ኢተአምንሁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
አላ አብ ዘሀሎ ብየ ውእቱ ይገብሮ ለዝንቱ ግብር።
እመኑ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ዘየአምን ብየ ግብረ ዘአነ እገብር።
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47 ብየ

John14:20
John14:20
John15:4
John15:4
John15:5
John15:6
John15:7
John16:9
John16:12
John17:20
John17:21
John17:23

1 ብድብድ Matt24:7
1 ብጻሕ Matt08:29
3 ብፁዓት Matt13:16

Luke10:23
Luke23:29

19 ብፁዓን Matt05:3
Matt05:4
Matt05:5
Matt05:6
Matt05:7
Matt05:8
Matt05:9
Matt05:10
Matt05:11
Luke06:20

Luke06:21
Luke06:21
Luke06:22
Luke07:23 ወብፁዓን እለ ኢይትዐቀፉ ብየ።
Luke11:28 ብፁዓንሰ እለ ይሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር ወየዐቅቡ።
Luke12:37

Luke12:38
John13:17
John20:29

6 ብፁዕ Matt11:6
Matt16:17
Matt24:46

ይእተ አሚረ ተአምሩ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ወአንትሙሂ ብየ ወአነሂ ብክሙ።
ንበሩ ብየ ወአነሂ ብክሙ።
ከማሁ አንትሙኒ ኢትክሉ ፈርየ ለእመ ኢነበርክሙ ብየ።
ወአንትሙሂ አዕጹቂሁ ዘነበረ ብየ ወአነሂ ቦቱ።
ወእመ ቦ ዘኢነበረ ብየ ይገድፍዎ አፍኣ ከመ ዐጽቅ ይቡስ።
ወእመሰ ነበርክሙ ብየ ወነበረ ቃልየ ኀቤክሙ።
በእንተ ኀጢአትሰ እስመ ኢአምኑ ብየ።
ወብየ ብዙኅ ነገር ዘእነግረክሙ።
አላ በእንተሂ እለ የአምኑ ብየ በቃሎሙ።
በከመ አንተ አብ ብየ ወአነሂ ብከ።
ወአነሂ ቦሙ ወአንተሂ ብየ ከመ ይኩኑ ፍጹማነ በአሐዱ።
ወይመጽእ ረኀብ ወብድብድ ወድልቅልቅ ወሀከክ በበ ብሔሩ።
ዘእንበለ ይብጻሕ ጊዜሁ።
ወለክሙሰ ብፁዓት አዕይንቲክሙ እስመ ይሬእያ።
ብፁዓት አዕይንት እለ ርእያ ዘትሬእዩ አንትሙ።
ብፁዓት መካናት ወከርሥኒ እንተ ኢወለደት ወአጥባትኒ እለ 
ኢሐፀና።
ብፁዓን ነዳያን በመንፈስ።
ብፁዓን እለ ይላሕዉ ይእዜ።
ብፁዓን የዋሃን እስመ እሙንቱ ይወርስዋ ለምድር።
ብፁዓን እለ ይርኅቡ ወይጸምኡ በእንተ ጽድቅ።
ብፁዓን መሓርያን እስመ ሎሙኒ ይምሕርዎሙ።
ብፁዓን ንጹሓነ ልብ።
ብፁዓን ገባርያነ ሰላም።
ብፁዓን እለ ይሰደዱ በእንተ ጽድቅ።
ብፁዓን አንትሙ ሶበ ይሰድዱክሙ ወይዘነጕጉክሙ።
ብፁዓን አንትሙ ነዳያን እስመ ለክሙ ይእቲ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ብፁዓን እለ ትርኅቡ ይእዜ እስመ ትጸግቡ።
ብፁዓን እለ ትበክዩ ይእዜ እስመ ትሥሕቁ።
ብፁዓን አንትሙ ሶበ ይጸልኡክሙ ሰብእ።

ብፁዓን እሙንቱ አግብርት እለ ይረክቦሙ እግዚኦሙ መጺኦ።

ከመ ዝ ብፁዓን እሙንቱ እልክቱ አግብርት።
ወእመሰ ዘንተ ተአምሩ ብፁዓን አንትሙ እመ ገበርክምዎ።
ብፁዓንሰ እለ እንዘ ኢይሬእዩኒ የአምኑኒ።
ወብፁዕ ውእቱ ዘኢተዐቅፈ ብየ።
ብፁዕ አንተ ስምዖን ወልደ ዮና።
ብፁዕ ውእቱ ገብር ዘመጺኦ እግዚኡ።
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6 ብፁዕ

Luke12:43
Luke14:14
Luke14:15

2 ብፅዕት Luke01:45
Luke11:27

169 ቦ Matt05:23
Matt08:20
Matt08:20
Matt08:30
Matt10:28
Matt11:3
Matt11:15
Matt13:4
Matt13:5
Matt13:7
Matt13:8
Matt13:8
Matt13:8
Matt13:8
Matt13:9
Matt13:12
Matt13:12
Matt13:23
Matt13:23
Matt13:23
Matt13:43
Matt13:44
Matt13:46
Matt16:14 ወይቤልዎ ቦ እለ ይብሉከ ዮሐንስሃ መጥምቀ።
Matt16:28
Matt17:15
Matt18:12
Matt18:25
Matt19:12
Matt19:12
Matt19:12
Matt21:3
Matt21:35
Matt21:35
Matt21:35
Matt22:5

ብፁዕ ውእቱ ገብር ዘመጺኦ እግዚኡ ይረክቦ።
ወብፁዕ አንተ እስመ አልቦሙ ዘይፈድዩከ።
ብፁዕ ውእቱ ዘይበልዕ እክለ በመንግሥተ ሰማያት።
ወብፅዕት አንቲ እንተ ተአምኒ።
ብፅዕት ከርሥ እንተ ጾረተከ ወአጥባት እለ ሐፀናከ።
ወበህየ ተዘከርከ ከመ ቦ እኁከ ዘተሐየሰከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለቈናጽልኒ ግበብ ቦሙ።
ወለአዕዋፈ ሰማይኒ ምጽላል ቦሙ።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ።
ወባሕቱ ፍርህዎ ለዘቦ ሥልጣን።
ወይቤሎ አንተኑ ዘትመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት።
ወቦ ዘወድቀ ዲበ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኀ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ሦክ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወወሀበ ፍሬ ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ወወሀበ ፍሬ ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ወወሀበ ፍሬ ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
እስመ ለዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ወረኪቦ ብእሲ ኀብኣ ወእምፍሥሓሁ ሖረ ወሤጠ ኵሎ ዘቦ።
ሖረ ወሤጠ ኵሎ ዘቦ።

ቦ እምእለ ሀለዉ ይቀውሙ ዝየ።
ወቦ አመ ያወድቆ ውስተ ማይ።
ምንተ ትብሉ እመ ቦ ብእሲ ዘቦቱ ምእተ አባግዕ።
ወምስለ ውሉዱ ወኵሎ ዘቦ እስከ ይፈዲ።
እስመ ቦ ሕጽዋን እለ ከማሁ ተወልዱ እምከርሠ እሞሙ።
ወቦ ሕጽዋን እለ ሐጸውዎሙ ሰብእ።
ወቦ ሕጽዋነ እለ ሐጸዉ ርእሶሙ።
ወእመ ቦ ዘይቤለክሙ ምንተ ትገብሩ።
ቦ ዘቀሠፉ ወቦ ዘወገሩ ወቦ ዘቀተሉ።
ቦ ዘቀሠፉ ወቦ ዘወገሩ ወቦ ዘቀተሉ።
ቦ ዘቀሠፉ ወቦ ዘወገሩ ወቦ ዘቀተሉ።
ቦ ዘሖረ ውስተ ገራህቱ።
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169 ቦ

Matt22:5
Matt22:5
Matt22:24
Matt23:34
Matt23:34
Matt24:23 አሜሃ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
Matt24:26 እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ገዳመ ሀሎ ኢትፃኡ።
Matt25:15
Matt25:15
Matt25:15
Matt25:29
Matt25:29
Matt27:15
Matt27:16
Matt27:49
MK04:4
MK04:5
MK04:7
MK04:8
MK04:8
MK04:8
MK04:8
MK04:9
MK04:23
MK04:25
MK04:25
MK04:36 ወቦ ካልኣትኒ አሕማር ምስሌሆሙ።
MK05:11
MK06:15
MK06:15
MK07:16
MK08:3
MK09:38
MK10:23
MK11:3
MK11:8
MK11:12
MK12:5
MK12:5
MK12:20
MK13:21
MK14:4

ወቦ ዘሖረ ውስተ ንግዱ።
ወቦ ዘሖረ ውስተ ዐጸደ ወይኑ።
እመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ እንዘ አልቦ ውሉደ።
ቦ እምኔሆሙ ዘትቀትሉ ወቦ ዘትቀሥፉ በመኳርብቲክሙ።
ቦ እምኔሆሙ ዘትቀትሉ ወቦ ዘትቀሥፉ በመኳርብቲክሙ።

ቦ ለዘወሀቦ ኀምስተ መክሊተ።
ወቦ ለዘወሀቦ ክልኤተ መክሊተ።
ወቦ ለዘወሀቦ አሐደ መክሊተ።
እስመ ለዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወቦ ልማድ ለመስፍን ለለ በዓል ያሕዩ ሎሙ።
ወቦ አሜሃ ሙቁሕ ዘስሙ በርባን ስሙዕ ወየአምሮ ኵሉ ሰብእ።
ወቦ እለ ይቤሉ ኅድጉ ንርአይ ለእመ ይመጽእ ኤልያስ ያድኅኖ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት ወመጽኡ አዕዋፍ ወበልዕዎ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኅ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ሦክ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ቦ ዘሠላሳ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘምእት።
ቦ ዘሠላሳ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘምእት።
ቦ ዘሠላሳ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘምእት።
ወይቤሎሙ ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
እስመ ለዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የኀይድዎ።

ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ ይትረዐይ መንገለ ደብር።
ወቦ እለ ይቤሉ ኤልያስ ውእቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ ነቢይ ውእቱ።
ዘቦ እዘን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ይደክሙ በፍኖት እስመ ቦ እምኔሆሙ እምርሑቅ ዘመጽኡ።
ቦ ዘርኢነ ዘያወፅእ አጋንንተ በስምከ።
እፎ ዕጹብ ለዘቦ ንዋይ በዊእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
ወለእመ ቦ ዘይቤለክሙ ምንተ ትገብሩ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ወቦ እለ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
ወባቲ ቈጽለ ወሖረ ይርአይ እመ ቦ ዘይረክብ ፍሬ በውስቴታ።
ቦ ዘቀሠፉ ወቦ ዘቀተሉ።
ቦ ዘቀሠፉ ወቦ ዘቀተሉ።
ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ ለእመ ቦ ዘሞተ እኁሁ።
ወይእተ አሚረ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
ወቦ እለ ተምዕዑ ወይቤሉ ለምንት ዘመጠነ ዝ ሀጕል ዘዝ ዕፍረት።
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MK14:57
MK15:35
Luke01:22
Luke03:11
Luke03:11
Luke03:18
Luke07:19
Luke07:20
Luke08:5
Luke08:6
Luke08:7
Luke08:8
Luke08:8
Luke08:18
Luke08:18
Luke08:32
Luke08:46
Luke09:7
Luke09:8
Luke09:8
Luke09:19 ቦ እለ ይብሉከ ዮሐንስሃ መጥምቀ።
Luke09:19
Luke09:19
Luke09:49
Luke10:6
Luke10:35
Luke11:5
Luke11:5
Luke11:11

Luke11:15
Luke11:16
Luke13:9
Luke14:5
Luke14:8
Luke14:10
Luke14:22
Luke14:28
Luke14:28
Luke14:35
Luke15:4
Luke15:4

ወቦ ሰማዕተ ሐሰት እለ ተንሥኡ ወነበቡ ሐሰተ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምእለ ይቀውሙ ህየ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ወአእመሩ ከመ ቦ ዘአስተርአዮ በቤተ መቅደስ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘቦ ክልኤ ልብስ ክዳናተ የሀብ ለዘአልቦ።
ወዘሂ ቦ እክል ከማሁ ይግበር።
ወቦ ባዕድኒ ብዙኀ ዘመሀሮሙ ለሕዝብ ወገሠጾሙ።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወሚመ ቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ኰኵሕ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ሦክ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወዘንተ ብሂሎ ይቤሎሙ ዘቦ እዘን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ወአእምሩ እንከ ዘከመ ትሰምዑ እስመ ለዘቦ ይሁብዎ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ ይትረዐይ ውስተ ደብር።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ቦ ዘገሰሰኒ።
ወየኀጥእ ዘይብል እስመ ቦ እለ ይብሉ።
ወቦ እለ ይብሉ ኤልያስ አስተርአየ።
ወቦ እለ ይብሉ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት ተንሥአ።

ወቦ እለ ይብሉከ ኤልያስሃ።
ወቦ እለ ይብሉከ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት ተንሥአ።
ሊቅ ቦ ዘርኢነ አሐደ ብእሴ እንዘ ያወፅእ አጋንንተ በስምከ።
ወእመሂ ቦ ህየ ወልደ ሰላም ያዕርፍ ሰላምክሙ ላዕሌሁ።
ወእመ ቦ ዘአስተዋፃእከ ሎቱ ዘይበዝኅ እምዝ።
ለእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘቦ ዐርክ ወሖረ ኀቤሁ መንፈቀ ሌሊት።
ለእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘቦ ዐርክ ወሖረ ኀቤሁ መንፈቀ ሌሊት።
ወእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘሰአሎ ወልዱ ለአቡሁ ኅብስተ እብነኑ 
ይሁቦ።
ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ይቤሉ በብዔልዜቡል።
ወቦ እለ ያሜክርዎ ወየኀሥሡ ትእምርተ እምሰማይ በኀቤሁ።
ለእመ ቦ ከመ ትፈሪ ለዓም ዘይመጽእ።
ወይቤሎሙ እመ ቦ አሐዱ እምኔክሙ።
ወይቤ እመ ቦ ዘጸውዐከ ውስተ ምሳሕ ወሖርከ።
ወእመሰ ቦ ዘጸውዐከ ወሖርከ ርፍቅ ውስተ ታሕታይ ምርፋቅ።
ወዓዲ ቦ መካን።
ወእመ ቦ አሐዱ እምኔክሙ ዘይፈቅድ ይሕንጽ ማኅፈደ።
እመ ቦ ዘየአክሎ ከመ ይሣርር መሠረቶ።
ዘቦ እዘን ሰሚዐ ለይስማዕ።
እመ ቦ ብእሲ እምኔክሙ ዘቦ ምእት አባግዕ።
እመ ቦ ብእሲ እምኔክሙ ዘቦ ምእት አባግዕ።
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Luke16:31
Luke17:7
Luke17:9
Luke19:8
Luke19:26
Luke19:26
Luke19:31
Luke19:39
Luke20:28
Luke21:5

Luke22:35
Luke22:36

Luke23:17
Luke24:22
John03:36
John05:2
John05:4

John06:47
John06:54
John07:12
John07:25
John07:31

John07:41
John07:44
John07:48
John09:9
John09:16
John09:16
John09:22

John09:32
John09:40
John10:21
John11:37
John11:46
John11:57
John12:20
John12:26

እመሂ ቦ ዘተንሥአ እምዉታን ኢይሰምዕዎ ወኢየአምንዎ።
ወመኑ እምኔክሙ ዘቦ ገብር ሐረሳዊ።
ቦኑ እንጋ ምዝጋና ለውእቱ ገብር ለእመ ገብረ ዘአዘዞ እግዚኡ።
ወእምሂ ቦ ዘገፋዕክዎ እፈድዮ ህየንተ አሐዱ ትርብዕተ።
ወይቤሎሙ እብለክሙ ለኵሉ ዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወእመ ቦ ዘይቤለክሙ ለምንት ትፈትሑ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ወቦ እምፈሪሳውያን እለ ይቤልዎ በማእከለ ሕዝብ።
ለእመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ ወኀደገ ብእሲቶ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወቦ እለ ይቤልዎ በእንተ ቤተ መቅደስ ሠናይ እበኒሁ ወስርግው 
ንድቁ።
ቦኑ ዘተጸነስክሙ ወይቤልዎ አልቦ።
ወይቤሎሙ ይእዜሰኬ ዘቦ ቊናማት ይንሣእ ሎቱ ወከማሁ ዘሂ 
ጽፍነት።
ወቦ ልማድ በበዓል ያሕዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን።
ወቦ አንስትኒ እለ አንከራ ወነገራነ ለነ እለ ጌሣ ኀበ መቃብር።
ዘየአምን በወልድ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ወቦ ውስተ ኢየሩሳሌም ምጥማቃት ዘጵሩጳጥቄ ቅልንብቲራ።
ወዘይወርድ ቀዲመ እምድኅረ ሁከተ ማይ ወይትኀፀብ የሐዩ እምኵሉ 
ደዌ ዘቦ።
አማን አማን እብለክሙ ዘየአምን ብየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ወቦ እለ ይቤሉ ኄር ውእቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምሰብአ ኢየሩሳሌም።
ወይቤሉ አመ ይመጽእ ክርስቶስ ቦኑ ፈድፋደ ተኣምረ ዘይገብር 
እምዘገብረ ዝንቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ ክርስቶስ ውእቱ።
ወቦ እለ ፈቀዱ የአኀዝዎ።
ቦኑ እመላእክት ወእምፈሪሳውያን እለ አምኑ ቦቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ ውእቱ ዝንቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምፈሪሳውያን።
ወቦ እለ ይቤሉ በአይቴ ይክል ብእሲ ኃጥእ ገቢረ ዘከመ ዝ ተኣምረ።
እስመ አዘዙ አይሁድ ለእመ ቦ ዘአምነ ቦቱ ከመ ውእቱ ክርስቶስ 
ይሰደድ እምኵራብ።
ከመ ቦ ዘዕዉሩ ተወልደ ወተከሥተ አዕይንቲሁ።
ወቦ እምፈሪሳውያን እለ ሀለዉ ምስሌሁ እለ ሰምዑ ዘንተ።
ወቦ እለ ይቤሉ ዝንቱ ነገር ኢኮነ ዘእምጋኔን።
ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ይቤሉ።
ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ሖሩ ኀበ ፈሪሳውያን።
እምከመ ቦ ዘአእመረ ኀበ ሀሎ ይቅጽብዎሙ ከመ የአኀዝዎ።
ወቦ እምሰብአ ጽርእ እምውስተ አረሚ እለ ዐርጉ ይስግዱ ለበዓል።
ወእመ ቦ ዘይትለአከኒ ሊተ ለይትልወኒ።
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John12:29
John12:42
John13:29
John14:14
John14:23
John15:6
John15:16
John16:15
John18:10
John18:34
John19:29
John19:41
John21:25

9 ቦሙ MK08:7
MK10:24
Luke09:58
Luke09:58
Luke16:29
Luke18:24
Luke23:12

John17:10
John17:23

71 ቦቱ Matt03:12
Matt03:17
Matt11:18
Matt12:11
Matt14:2
Matt17:5
Matt18:12
Matt21:28
Matt21:32
Matt23:20
Matt23:21
Matt25:14
Matt25:28
Matt27:7
Matt27:42
MK12:6
MK15:32
Luke07:33
Luke08:42

ወቦ እለ ይቤሉ መልአክ ተናገሮ።
ወቦ ብዙኃን እመላእክተ ሕዝብ እለ አምኑ ቦቱ።
ወቦ እለ መሰሎሙ ከመ በእንተ አስከሬነ ቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋት።
ወእመ ቦ ዘሰአልክሙ በስምየ እገብር ለክሙ ኪያሁ።
ወእመ ቦ ዘዐቀበ ቃልየ አነ ወአቡየ ንመጽእ ኀቤሁ።
ወእመ ቦ ዘኢነበረ ብየ ይገድፍዎ አፍኣ ከመ ዐጽቅ ይቡስ።
ከመ እመ ቦ ዘሰአልክምዎ ለአብ በስምየ ኵሎ ይሁበክሙ።
እስመ ኵሉ ዘቦ ለአቡየ ዚኣየ ውእቱ።
ወቦ መጥባሕት ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወሚመ ቦኑ ባዕድ ዘነገረከ በእንቲኣየ።
ወቦ ህየ ግምዔ ዘምሉእ ብኂአ።
ወቦ ህየ ገነት ውስተ ውእቱ መካን ኀበ ሰቀልዎ።
ወቦ ባዕዳትኒ ብዙኃት ግብራት ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወቦሙ ዓሣኒ ኅዳጥ ወባረከ ኪያሁኒ።
ደቂቅየ እፎ ዕጹብ ለእለ ቦሙ ንዋይ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለቈናጽልኒ ግበብ ቦሙ።
ወለአዕዋፈ ሰማይኒ ምጽላል ቦሙ።
ወይቤሎ አብርሃም ቦሙ ሙሴ ወነቢያት ኪያሆሙ ለይስምዑ።
እፎ ዕጹብ ለእለ ቦሙ ንዋይ በዊእ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይእተ አሚረ ተኳነኑ ሄሮድስ ወጲላጦስ እስመ ጋእዘ ቦሙ 
እምቅድም።
ወዘዚኣከኒ ዚኣየ ውእቱ ወተሰባሕኩ ቦሙ።
ወአነሂ ቦሙ ወአንተሂ ብየ ከመ ይኩኑ ፍጹማነ በአሐዱ።
ዘመሥኤ ውስተ እዴሁ ዘቦቱ ያነጽሕ ዐውደ እክሉ።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዘቦቱ ሠመርኩ።
ወይቤልዎ ጋኔን ቦቱ።
ወይቤሎሙ መኑ እምውስቴትክሙ ብእሲ ዘቦቱ አሐዱ በግዕ።
ወበእንተ ዝንቱ ይትገበራ ኀይላት ቦቱ።
ዘቦቱ ሠመርኩ ወሎቱ ስምዕዎ።
ምንተ ትብሉ እመ ቦ ብእሲ ዘቦቱ ምእተ አባግዕ።
ወምንተ ትብሉ ለአሐዱ ብእሲ ቦቱ ክልኤቱ ደቂቅ አኀው።
አምንዎ ወአንትሙሰ ርኢክሙሂ ኢነሳሕክሙ ድኅረ ለአሚን ቦቱ።
ዘኬ መሐለ በምሥዋዕ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ዲቤሁ።
ወዘሂ መሐለ በቤተ መቅደስ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ውስቴቱ።
ወወሀቦሙ ንዋዮ ይትገበሩ ቦቱ።
ወሀብዎ ለዘቦቱ ዐሠርቱ መክሊት።
ወተማኪሮሙ ተሣየጡ ቦቱ ገራህተ ለብሓዊ ለመቃብረ እንግዳ።
ለይረድኬ ይእዜ እመስቀሉ ንርአይ ወንእመን ቦቱ።
ወቦቱ አሐዱ ወልድ ዘያፈቅር ወፈነዎ ኀቤሆሙ ድኅረ ኵሉ።
ለይረድኬ ይእዜ እምነ መስቀሉ ንርአይ ወንእመን ቦቱ።
ወትቤልዎ ጋኔን ቦቱ።
እስመ ቦቱ አሐቲ ወለት ዘዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምታ።
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Luke11:22
Luke13:6

Luke15:11
Luke15:29
Luke16:1
Luke19:24
Luke19:25
Luke24:21
John01:3
John01:4
John01:7

John01:10
John02:11
John02:23
John03:15
John03:16
John03:18
John03:18
John03:23

John03:29
John04:39
John04:41
John04:42
John04:53
John05:26
John06:9
John06:40
John06:64
John06:64
John07:5
John07:30
John07:39
John07:48
John08:26
John08:30
John08:31
John09:4
John09:22

ዘቦቱ ይትአመን ወይትካፈል በርበሮ ወምህርካሁ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ በለስ ቦቱ ውስተ ዐጸደ 
ወይኑ እምርት።
ወካዕበ ይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ ቦቱ ክልኤተ ደቂቅ።
በዘእትፌሣሕ ቦቱ ምስለ አዕርክትየ ወቢጽየ።
አሐዱ ብእሲ ባዕል ቦቱ መጋቢ።
ንሥኡ እምላዕሌሁ ዘንተ ምናነ ወሀብዎ ለዘቦቱ ዐሠርቱ ምናናተ።
ወይቤልዎ እግዚኦ አኮኑ ቦቱ ዐሠርቱ ምናናተ።
ወንሕነሰ ነአምን ቦቱ ከመ ውእቱ ሀለዎ ያድኅኖሙ ለእስራኤል።
ወኵሉ ቦቱ ኮነ ወዘእንበሌሁስ አልቦ ዘኮነ ወኢ ምንትኒ እምዘኮነ።
ወዘሂ ኮነ በእንቲኣሁ ቦቱ ሕይወት ውእቱ።
ወውእቱ መጽአ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን ከመ ኵሉ ይእመን 
ቦቱ።
ወውስተ ዓለም ሀሎ ወዓለምኒ ቦቱ ኮነ ወዓለምሰ ኢያእመሮ።
ወአርአየ ስብሐቲሁ ወአምኑ ቦቱ አርዳኢሁ።
ብዙኃን አምኑ ቦቱ ሶበ ርእዩ ተኣምረ ዘገብረ።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ የሐዩ ለዓለም።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ዘየአምን ቦቱ ኢይትኴነን ወዘሰ ኢየአምን ቦቱ ወድአ ተኰነነ።
ዘየአምን ቦቱ ኢይትኴነን ወዘሰ ኢየአምን ቦቱ ወድአ ተኰነነ።
እስመ ቦቱ ህየ ብዙኅ ማያት ወይመጽኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ 
ወያጠምቆሙ።
ዘቦቱ መርዓት መርዓዊ ውእቱ።
ወብዙኃን እምይእቲ ሀገረ ሳምር እለ አምኑ ቦቱ።
ወብዙኃን ጥቀ እምኔሆሙ እለ አምኑ ቦቱ በእንተ ቃሉ።
ወይቤልዋ ለይእቲ ብእሲት አኮ እንከ በነገረ ዚኣኪ ዘአምነ ቦቱ።
ወአምነ ቦቱ ውእቱ ወኵሉ ሰብአ ቤቱ።
ወበከመ ለአብ ቦቱ ሕይወት ኀቤሁ ከማሁ ለወልድኒ ወሀቦ ሕይወተ።
ሀሎ ዝየ ወልድ ዘቦቱ ኀምስ ኅብስተ ሰገም ወክልኤቲ ዓሣ።
ከመ ኵሉ ዘርእዮ ለወልድ ወአምነ ቦቱ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወባሕቱ ቦቱ እምውስቴትክሙ እለ ኢየአምኑ።
መኑ እሙንቱ እለ ኢየአምኑ ቦቱ።
እስመ አኀዊሁኒ ኢአምኑ ቦቱ።
ወእምውእቶሙ ሰብእ ብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ።
ይንሥኡ እለ የአምኑ ቦቱ።
ቦኑ እመላእክት ወእምፈሪሳውያን እለ አምኑ ቦቱ።
ወብዙኅ ብየ ዘእብል በእንቲኣክሙ ወእኴንን ቦቱ።
ወዘንተ ብሂሎ ብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእለ አምኑ ቦቱ አይሁድ።
እስመ ትመጽእ ሌሊት ዘኢይክል ቦቱ አሐዱሂ ገቢረ።
እስመ አዘዙ አይሁድ ለእመ ቦ ዘአምነ ቦቱ ከመ ውእቱ ክርስቶስ 
ይሰደድ እምኵራብ።
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John09:36
John10:41
John11:45
John11:48
John12:37
John12:42
John13:31
John13:32
John14:2
John14:21
John15:5
John16:18
John18:1
John19:39

3 ቦቶን Matt25:16
John02:6
John05:39

6 ቦኑ MK04:21
Luke04:23
John01:47
John04:33

John07:41
John21:5

57 ቦአ Matt02:21
Matt09:25
Matt12:4
Matt12:9
Matt13:36
Matt21:12
Matt21:17
Matt24:38
Matt25:10
Matt26:6
Matt26:58
MK01:21
MK01:29
MK02:1
MK02:26
MK03:1
MK05:38

መኑ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር እግዚኦ ከመ አእመን ቦቱ።
ወብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ በህየ።
ርእዮሙ ዘገብረ ኢየሱስ አምኑ ቦቱ።
ወእመኒ ኀደግናሁ ከመ ዝ ኵሉ የአምን ቦቱ።
ወእንዘ መጠነ ዝ ተኣምረ ይገብር በቅድሜሆሙ ኢአምኑ ቦቱ።
ወቦ ብዙኃን እመላእክተ ሕዝብ እለ አምኑ ቦቱ።
ወእግዚአብሔርኒ ተሰብሐ ቦቱ።
ወእመሰ እግዚአብሔር ተሰብሐ ቦቱ ወእግዚአብሔርኒ ይሴብሖ።
እስመ ውስተ ቤተ አቡየ ብዙኅ ማኅደር ወምዕራፍ ቦቱ።
ዘቦቱ ትእዛዝየ ወየዐቅቦ ውእቱ ዘያፈቅረኒ።
ወአንትሙሂ አዕጹቂሁ ዘነበረ ብየ ወአነሂ ቦቱ።
ኅዳጠ ኢነአምር ዘይትናገር ቦቱ።
ወቦቱ ህየ ገነት ዐጸደ ሐምል።
ወአምጽአ ምእተ ልጥረ ከርቤ ወዓልወ ሕውሰ በዘቦቱ ይቀብርዎ።
ወሖረ ዝኩ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወተገበረ ቦቶን።
በዘያጥህሩ ቦቶን አይሁድ ንቡራት ህየ።
እስመ ቦቶን ይመስለክሙ ዘትረክቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወይቤሎሙ ቦኑ የኀትዉ ማኅቶተ።
ወይቤሎሙ ቦኑ ትብሉኒ ኵልክሙ ዛተ ምሳሌ።
ወይቤሎ ናትናኤል ቦኑ ይትከሀል እምናዝሬት ከመ ይፃእ ብእሲ ኄር።
ቦኑ እንጋ ሰብእ ዘአምጽአ ሎቱ ዘይበልዕ ወሚመ ዛቲ ብእሲት።

ወመንፈቆሙ ይቤሉ ቦኑ እምገሊላ ይመጽእ ክርስቶስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ደቂቅየ ቦኑ ብክሙ ዘንበልዕ።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ ወቦአ ውስተ ምድረ እስራኤል።
ወእምዘወፅኡ ሰብእ ቦአ።
ዘከመ ቦአ ቤቶ ለእግዚአብሔር ወበልዐ ኀባውዘ ቊርባን።
ወፈለሰ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወቦአ ውስተ ምኵራቦሙ።
ወእምዝ ኀደጎሙ ለአሕዛብ ወቦአ ውስተ ቤት።
ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ቤተ መቅደስ።
ወቦአ ቢታንያ ወቤተ ህየ።
እስከ አመ ቦአ ኖኅ ውስተ ንፍቀ ታቦት።
ወቦአ ምስሌሁ እልኩ ድልዋት ውስተ ከብካብ ወተዐጽወ ኆኅት።
ቦአ ቤተ ስምዖን ዘለምጽ።
ወቦአ ውስጠ ወነበረ ምስለ ወዓልት።
ወቦአ በሰንበት ምኵራበ ወአኀዘ ይምሀሮሙ።
ወወፂኦ እምኵራብ ቦአ ቤተ ስምዖን።
ወቦአ ካዕበ ሀገረ ቅፍርናሆም ወጐንድዮ ሕቀ።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር እንዘ አብያታር ሊቀ ካህናት።
ወቦአ ካዕበ ምኵራበ በሰንበት።
ወቦአ ቤቶ ለመጋቤ ምኵራብ።
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MK05:39
MK05:40
MK06:1
MK06:56
MK07:24
MK11:11
MK11:15
MK14:13
MK15:43
Luke01:9
Luke01:28
Luke04:16
Luke04:38
Luke06:4
Luke06:6
Luke07:1
Luke07:36
Luke08:27
Luke11:37
Luke14:1
Luke17:27
Luke19:1
Luke19:7

Luke19:45

Luke22:3

Luke22:9
Luke24:3
John08:2
John10:1
John10:9
John11:30
John13:2

John13:27
John18:1
John18:15
John18:33
John19:9
John20:5

ወቦአ ወይቤሎሙ ለምንት ትትሀወኩ ወትበክዩ።
ወቦአ ኀበ ሀለወት ሕፃን።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ቦአ ሀገሮ ወተለውዎ አርዳኢሁ።
ኀበ ቦአ ያነብርዎሙ ለድዉያን።
ወቦአ ቤተ ወኢፈቀደ ያእምሮ መኑሂ ወስእነ ተከብቶ።
ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ኀበ ቤተ መቅደስ።
ወበጽሐ ኢየሩሳሌም ወቦአ ቤተ መቅደስ።
ወትልውዎ ኀበ ቦአ ቤት።
ወተሐበለ ወቦአ ኀበ ጲላጦስ።
ወቦአ ቤተ መቅደሱ ለእግዚአብሔር።
ወቦአ መልአክ ኀቤሃ ወይቤላ ተፈሥሒ ፍሥሕት።
ወቦአ ምኵራበ በዕለተ ሰንበት በከመ ያለምድ።
ወወፂኦ እምኵራብ ቦአ ቤተ ስምዖን።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር ወነሥአ ኅብስተ ቊርባን ዘይሠርዑ።
ወእምዝ በካልእት ሰንበት ቦአ ምኵራበ ወመሀሮሙ።
ወፈጺሞ ነጊሮቶሙ ቃሎ ለሕዝብ ቦአ ቅፍርናሆም።
ወቦአ ቤተ ፈሪሳዊ ወረፈቀ።
ወኢቦአ ቤተ ዳእሙ ይነብር ውስተ መቃብር።
ወቦአ ወረፈቀ።
ወእምዝ ሶበ ሖረ ቦአ ቤተ አሐዱ ብእሲ።
እስከ አመ ቦአ ኖኅ ውስተ ንፍቀ ታቦት።
ወቦአ ኢያሪሆ እግዚእ ኢየሱስ ወአንሶሰወ።
ወርእዮሙ ኵሎሙ አንጐርጐሩ ወይቤሉ ኀበ ብእሲ ኃጥእ ቦአ የዐል።

ወቦአ ምኵራበ ወሰደደ ኵሎሙ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በህየ በቤተ 
መቅደስ።
ወቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ አስቆሮታዊ ዘእምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ኍልቁ።
ወትልውዎ ኪያሁ ኀበ ቦአ ቤት።
ወቦአ ወኢረከባ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአንግሀ በጽባሕ ወቦአ ካዕበ ምኵራበ።
ዘኢቦአ እንተ አንቀጽ ውስተ ዐጸደ አባግዕ ወዐርገ እንተ ካልእ ገጽ።
ዘቦአ ብእሲ እንተ ኀቤየ ይድኅን።
ወዓዲሁ ኢቦአ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ሀገር።
ወእንዘ ይዴረሩ ቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ 
ከመ ያግብኦ።
ወምስለ ውእቱ ኅብስት ቦአ ሶቤሃ ሰይጣን ውስተ ልቡ።
ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ውስቴታ ምስለ አርዳኢሁ።
ወቦአ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወቦአ ካዕበ ጲላጦስ ውስተ ዐውድ።
ወቦአ ካዕበ ኀበ ዐውድ።
ወሶበ ሐወጸ ርእየ መዋጥሐ ንቡረ ወኢቦአ ባሕቱ።
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John20:6
John20:8

5 ቦአት MK05:27
MK06:22
MK06:25
MK07:25
Luke01:40

9 ቦኡ Matt08:32
Matt27:53
MK05:13
MK10:46
Luke08:33
Luke09:34
Luke09:52
Luke10:38
John18:28

2 ቦኤዝ Matt01:5
Matt01:5

1 ቦእ Matt10:11
1 ቦእከ Matt22:12
2 ቦእኩ Luke07:44

Luke07:45
5 ቦእክሙ MK06:9

Luke09:4
Luke10:5
Luke10:8
Luke10:10

62 ተ Matt01:6
Matt02:20
Matt08:13
Matt08:15
Matt08:16
Matt08:26
Matt08:28
Matt09:2
Matt09:2
Matt09:5
Matt09:6
Matt09:13
Matt09:16
Matt09:18

ወተለዎ ስምዖን ጴጥሮስ ወበጽሐ ወቦአ ውስተ መቃብር።
ወእምዝ ቦአ ዝኩኒ ካልእ ረድእ ዘበደሮ በጺሐ ኀበ መቃብር።
ወሰሚዓ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ መጽአት ወቦአት ማእከለ ሰብእ።
ወቦአት ወለተ ሄሮድያዳ ወዘፈነት ሎቱ።
ወቦአት ሶቤሃ ኀበ ንጉሥ እንዘ ትጔጕእ ወሰአለቶ ወትቤሎ።
ወቦአት ወሰገደት ሎቱ ታሕተ እገሪሁ።
ወቦአት ቤተ ዘካርያስ ወአምኀታ ለኤልሳቤጥ።
ወወፂኦሙ ሖሩ ወቦኡ ውስተ አሕርው።
ወወፅኡ እመቃብሪሆሙ ወቦኡ ውስተ ሀገር ቅድስት።
ቦኡ ላዕለ አሕርው ወአብዱ እሙንቱ መራዕይ።
ወቦኡ ኢያሪሆ ወወፂኦ እምኢያሪሆ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ቦኡ ላዕለ አሕርው ወአብዱ ኵሉ መራዕየ አሕርው።
ወፈርሁ ሶበ ቦኡ ውስተ ደመና።
ወሐዊሮሙ ቦኡ ሀገረ ሳምር ከመ ያስተዳልዉ ሎቱ።
ወእምዝ ሐዊሮሙ ቦኡ አሐተ ሀገረ።
ወጎህ ውእቱ ወኢቦኡ አይሁድ ውስተ ዐውደ ምኵናን።
ወሰልሞንኒ ወለደ ቦኤዝሃ እምራኬብ።
ወቦኤዝኒ ወለደ ኢዮቤድሃ እምነ ሩት።
ወውስተ ሀገር እንተ ቦእክሙ።
ወይቤሎ ዐርክየ እፎ ቦእከ ዝየ ዘኢለበስከ ልብሰ መርዓ።
ቦእኩ ቤተከ ወኢወሀብከኒ ማየ ጥቀ ለእገርየ።
ወይእቲሰ እምዘቦእኩ ኢያንተገት ስዒመ እገርየ።
ወይቤሎሙ ቤተ ኀበ ቦእክሙ ህየ ንበሩ።
ወቤተ ኀበ ቦእክሙ ህየ ኅድሩ።
ወኀበ ቦእክሙ ቤት ቅድመ።
ወሀገረኒ እንተ ኀበ ቦእክሙ ወተወከፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወሀገረሰ ኀበ ቦእክሙ ወኢተወክፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወዳዊትኒ ንጉሥ ወለደ ሰሎሞንሃ እምነ ብእሲተ ኦርዮ።
እንዘ ይብል ተንሣእ ወንሣእ ሕፃነ ወእሞ።
ሑርኬ ይኩንከ በከመ ተአመንከ።
ወተንሥአት ወተልእክቶሙ።
ወምሴተ ከዊኖ አምጽኡ ኀቤሁ ብዙኃነ እለ አጋንንት።
ወይቤሎሙ ምንት ያፈርሀክሙ አንትሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖተ።
ተቀበልዎ ክልኤቱ እለ አጋንንት ወፂኦሙ እመቃብራት።
ተአመን ወልድየ ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ተአመን ወልድየ ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ምንት ይቀልል እምብሂለ ተኀደገ ለከ ኀጢአትከ።
ይኅድግ ኀጢአተ በዲበ ምድር።
ሑሩ ወአእምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕተ።
ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
ወባሕቱ ነዐ አንብር እዴከ ላዕሌሃ ወተሐዩ።
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Matt09:22
Matt09:22
Matt09:24
Matt09:27
Matt09:28
Matt09:29
Matt09:36
Matt10:5
Matt10:5
Matt10:6
Matt10:10
Matt10:12
Matt10:14
Matt10:19
Matt10:34
Matt10:35
Matt10:40
Matt10:40
Matt10:40
Matt10:40
Matt10:41
Matt10:41
Matt11:6
Matt11:8
Matt11:10
Matt11:10
Matt11:13 እስመ ኵሎሙ ኦሪት ወነቢያት እስከ ዮሐንስ ተነበዩ።
Matt11:21
Matt11:21
Matt11:23
Matt11:23
Matt11:27
Matt11:29
Matt11:29
Matt12:10

Matt12:14
Matt12:26
Matt12:39
Matt13:39
Matt13:40
Matt14:3

ተአመኒ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
ተአመኒ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
ወይቤሎሙ ተገሐሡ እስመ አኮ ዘሞተት ሕፃን አላ ትነውም።
ወይብሉ ተሣሀለነ ወልደ ዳዊት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ተአምኑሁ ከመ እክል ዘንተ ገቢረ።
ወሶቤሃ ተከሥታ አዕይንቲሆሙ።
ወርእዮ ብዙኃነ ሰብአ አምሐርዎ ወተሣሀሎሙ።
እሎንተ ዐሠርተ ወክልኤተ ፈነዎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአዘዞሙ እንዘ ይብል ፍኖተ አሕዛብ ኢትሑሩ።
ወሑሩ ባሕቱ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
ወኢ ጽፍነተ ለፍኖት ወኢ ክልኤ ክዳናተ።
ወበዊአክሙ ውስተ ቤት ተአምኅዎሙ።
ወለዘሰ ኢተወክፈክሙ ወኢሰምዐክሙ ነገረክሙ።
ወሶበ ያገብኡክሙ ኢተኀልዩ ዘትነብቡ ወዘትትናገሩ።
ኢይምሰልክሙ ዘአምጻእኩ ሰላመ ለምድር አላ መጥባሕተ።
ወወለተኒ እምእማ ወመርዓተኒ እምሐማታ።
ዘኪያክሙ ተወክፈ ኪያየ ተወክፈ።
ዘኪያክሙ ተወክፈ ኪያየ ተወክፈ።
ወዘኪያየ ተወክፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ወዘኪያየ ተወክፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ዘተወክፈ ነቢየ በስመ ነቢይ ዐስበ ነቢይ ይነሥእ።
ወዘተወክፈ ጻድቀ በስመ ጻድቅ ዐስበ ጻድቅ ይነሥእ።
ወብፁዕ ውእቱ ዘኢተዐቅፈ ብየ።
እለሰ ቀጠንተ ይለብሱ ናሁ ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
እስመ ዝንቱ ውእቱ ዘበእንቲኣሁ ተጽሕፈ።
ዘይጸይሕ ፍኖተከ በቅድሜከ።

እስመ ሶበሁ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል።
ዘተገብረ በውስቴትክን በሠቅ ወበሐመድ እምነስሓ።
ሀለወኪ እስከ ሲኦል ትረዲ እስመ ሶበሁ በሰዶም ዘተገብረ ኀይል።
ተገብረ በውስቴትኪ እምሀለወት እስከ ዮም።
ኵሉ ተውህበኒ እምኀበ አቡየ።
ንሥኡ አርዑትየ ላዕሌክሙ ወተመሀሩ እምኔየ።
ወትረክቡ ዕረፍተ ለነፍስክሙ።
ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ ይከውንኑ በሰንበት ፈውሶ ከመ 
ያስተዋድይዎ።
ወወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ በእንቲኣሁ ከመ ይቅትልዎ።
ወእመሰ ሰይጣን ለሰይጣን ያወፅኦ ተናፈቀኬ በበይናቲሁ።
ትውልድ ዕሉት ወዐማፂት ወዘማዊት ትእምርተ ተኀሥሥ።
ወማእረሩኒ ኅልቀተ ዓለም ውእቱ።
ከማሁ ይከውን በኅልቀተ ዓለም።
በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ።
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Matt14:4
Matt14:10
Matt14:15
MK04:39
MK09:7
MK11:21
John09:16

1 ተሀልዉ John14:3
1 ተሀበለ Matt22:46
1 ተሀበኒ MK06:25 እፈቅድ ይእዜኒ ተሀበኒ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ በፃሕል።
1 ተሀቡ Matt07:6
1 ተሀቦሙ Luke01:77
1 ተሀወከ John13:21
1 ተሀውከ Matt02:3
1 ተሀውከተኒ John12:27
1 ተሀውከት Matt21:10
1 ተሀውኩ Matt28:4
1 ተሀየዩ Matt22:5
6 ተሀጕለ Matt18:11

Luke15:24
Luke15:32
Luke19:10
John17:12
John18:9

1 ተሀጕላ Matt15:24
1 ተለወ Matt10:38
1 ተለወነ Luke10:11
1 ተለወኒ John08:12
2 ተለወከ MK09:38

Luke09:49
1 ተለዋ Matt27:55
3 ተለዋሁ MK15:41

Luke23:49
Luke23:55

1 ተለውክሙኒ Matt19:28
1 ተለውዋ John11:31
28 ተለውዎ Matt04:20

Matt04:22
Matt04:25
Matt08:1
Matt08:18

ኢይከውነከ ታውስብ ብእሲተ እኁከ ፊልጶስ።
ወፈነወ ሶቤሃ መስተራትዓተ ሐራ።
ወምሴተ ከዊኖ ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳት ወይቤላ ለባሕር ተፈፀሚ ወአርምሚ።
ወእምዝ ግብተ ነጺሮሙ አልቦ ዘርእዩ።
ወተዘከረ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወተናፈቁ በበይናቲሆሙ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወእነሥእክሙ ኀቤየ ከመ ተሀልዉ አንትሙኒ ኀበ ሀሎኩ አነ።
ወአልቦ ዘተሀበለ እምይእቲ ዕለት ይሰአሎ ምንተኒ።

ኢተሀቡ ቅድሳተ ለከለባት ወኢትደዩ ባሕርየክሙ ቅድመ አሕርው።
ከመ ተሀቦሙ ለአሕዛብ ያእምሩ መድኀኒቶሙ።
ወዘንተ ብሂሎ እግዚእ ኢየሱስ ተሀወከ በመንፈሱ።
ወሰሚዖ ሄሮድስ ንጉሥ ደንገፀ ወተሀውከ።
ወይእዜሰ ተሀውከተኒ ነፍስየ ወምንተ እብል።
ወበዊኦ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ተሀውከት ኵላ ሀገር።
ወእምግርማሁ ተሀውኩ ወኮኑ ከመ አብድንት እለ የዐቅቡ መቃብረ።
ወእሙንቱሰ ተሀየዩ ወኀለፉ።
እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
እስመ ዝንቱ ወልድየ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
እስመ ዝንቱ እኁከ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
ወኢተሀጕለ አሐዱሂ እምኔሆሙ።
እለሰ ወሀብከኒ ኢተሀጕለ ወኢ አሐዱሂ እምኔሆሙ።
ኢተፈነውኩ ዘእንበለ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
ወኢያጥብዐ ወዘኢነሥአ መስቀለ ሞቱ ወዘኢተለወ ድኅሬየ።
ጸበለክሙኒ ዘተለወነ እምሀገርክሙ ንነግፍ ለክሙ።
ዘተለወኒ ኢየሐውር ውስተ ጽልመት።
ወከላእናሁ እስመ ኢተለወከ ምስሌነ።
ወከላእናሁ እስመ ኢተለወከ ምስሌነ።
ወውእቶን እለ ተለዋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ እለ ይትለአካሁ።
እለ ተለዋሁ እምገሊላ ወተልእካሁ።
ወአንስትኒ እለ ተለዋሁ እምገሊላ ርእያ ዘንተ።
ወተለዋሁ ክልኤቲ አንስት እለ መጽኣ እምገሊላ።
አንትሙ እለ ተለውክሙኒ።
ተለውዋ ወመሰሎሙ ዘተሐውር ኀበ መቃብሩ ትብክዮ በህየ።
ወበጊዜሃ ኀደጉ መሣግሪሆሙ ወተለውዎ።
ወበጊዜሃ ኀደጉ ሐመሮሙ ወአባሆሙ ወተለውዎ።
ወተለውዎ ብዙኃን አሕዛብ እምገሊላ።
ወእንዘ ይወርድ እምደብር ተለውዎ ሰብእ ብዙኃን።
ወሶበ ርእየ እግዚእ ኢየሱስ ብዙኃነ ሰብአ ዘተለውዎ።
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Matt08:23
Matt09:19
Matt09:27
Matt12:16
Matt14:13
Matt19:2
Matt20:29
Matt20:34
MK01:18
MK01:20
MK02:15
MK03:7
MK05:24

MK06:1
Luke05:11
Luke07:9
Luke09:11
Luke22:39

Luke23:27
John01:37

John01:41 እምክልኤቱ እለ ሰምዑ በኀበ ዮሐንስ ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
John06:2
John18:15

11 ተለዎ Matt09:9
Matt26:58
MK02:14
MK10:52
MK14:51
MK14:54
Luke05:28
Luke18:43
Luke22:54
John12:19
John20:6

1 ተለዐለ John08:28
1 ተለዐልኩ John12:32
1 ተሊዎተከ John13:37
1 ተሊዎትየ John13:36

ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ተለውዎ አርዳኢሁ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ተለውዎ ክልኤቱ ዕዉራን እንዘ ይጸርሑ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ ወአሕየዎሙ ለኵሎሙ።
ወሰሚዖሙ አሕዛብ ተለውዎ በእግር እምአህጉር።
ወተለውዎ ብዙኃን ሕሙማን ወፈወሶሙ በህየ።
ወወፂኦ እምኢያሪሆ ተለውዎ ሰብእ ብዙኃን።
ወበጊዜሃ ነጸሩ ወተለውዎ።
ወኀደጉ መሣግሪሆሙ ወተለውዎ ሶቤሃ።
ወሖሩ ወተለውዎ።
እስመ ብዙኃን እሙንቱ እለ ተለውዎ።
ወተለውዎ ብዙኃን ጥቀ እምገሊላ ወእምይሁዳ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስሌሁ ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ 
ወይትጋፍዕዎ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ቦአ ሀገሮ ወተለውዎ አርዳኢሁ።
ወአውፅኡ አሕማሪሆሙ ውስተ ምድር ወኀደጉ ኵሎ ወተለውዎ።
ይቤሎሙ ለሕዝብ እለ ተለውዎ።
ወአእሚሮሙ ሕዝብ ተለውዎ።
ወወፂኦ ሖረ በከመ ያለምድ ይጸሊ ደብረ ዘይት ወተለውዎ 
አርዳኢሁ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሕዝብ ወአንስትኒ ይበክያሁ ወያስቆቅዋሁ።
ወሰምዕዎ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ እንዘ ይብል ከመ ዝ ወተለውዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።

ወተለውዎ ብዙኃን አሕዛብ።
ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምርሑቅ ስምዖን ጴጥሮስ ወካልእኒ 
ረድእ።
ወይቤሎ ትልወኒ ወተንሢኦ ተለዎ።
ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ እስከ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወይቤሎ ነዐ ትልወኒ ወተንሥአ ወተለዎ።
ወርእየ ሶቤሃ ወተለዎ በፍኖት።
ወተለዎ አሐዱ ወሬዛ ዘይትዐጸፍ ሰንዱነ ወአኀዝዎ ወራዙት።
ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ እስከ ውሳጤ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወኀደገ ኵሎ ወተለዎ።
ወርእየ ሶቤሃ ወተለዎ ወአእኰቶ ለእግዚአብሔር።
ወአኀዝዎ ወወሰድዎ ቤተ ሊቀ ካህናት ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ።
ናሁ ኵሉ ዓለም ተለዎ ድኅሬሁ።
ወተለዎ ስምዖን ጴጥሮስ ወበጽሐ ወቦአ ውስተ መቃብር።
አመ ተለዐለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይእተ አሚረ።
ወአነኒ እምከመ ተለዐልኩ እምድር እስሕብ ኵሎ ኀቤየ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ በእንተ ምንት ኢይክል ተሊዎተከ ይእዜ።
ኀበሰ አነ ኣሐውር ኢትክል ተሊዎትየ ይእዜ።
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2 ተላቢሶሙ MK12:39
Luke20:44

2 ተልእከቶሙ MK01:31
Luke04:39

1 ተልእከኒ John12:26
2 ተልእካሁ MK15:41

Luke08:3
1 ተልእክዎ Luke01:2
3 ተሎናከ Matt19:27

MK10:28
Luke18:28

2 ተሐምም Luke04:38
Luke16:25

2 ተሐሠዩ Matt05:12
Luke06:23

1 ተሐስብ Matt22:16
2 ተሐበለ MK12:35

MK15:43
1 ተሐንጸ John02:20

1 ተሐንጸት Matt05:14
3 ተሐንጹ Matt23:29

Luke11:47  
Luke11:48

1 ተሐውሩ Luke24:17

8 ተሐውር Luke01:76
Luke12:58
John11:8
John11:31
John13:36
John14:5
John16:5
John21:18

2 ተሐዘበ Matt24:50
Luke12:46

2 ተሐዘብክሙ Matt24:44
Luke12:40

1 ተሐዝኑ John16:20
1 ተሐየሰከ Matt05:23
4 ተሐዩ MK05:23

እለ ይፈቅዱ ያንሶስዉ ተላቢሶሙ ወይትአምኅዎሙ በምሥያጣት።
ተዐቀብዎሙ ለጸሐፍት እለ ይፈቅዱ ያንሶስዉ ተላቢሶሙ።
ወኀደጋ ፈፀንታ ሶቤሃ ወተንሥአት ወተልእከቶሙ።
ወኀደጋ ወተንሥአት ሶቤሃ ወተልእከቶሙ።
ወለዘሊተ ተልእከኒ ያከብሮ አቡየ።
እለ ተለዋሁ እምገሊላ ወተልእካሁ።
ወሶስና ወካልኣትሂ ብዙኃት እለ ተልእካሁ በንዋዮን።
በከመ መሀሩነ እለ ቀደሙነ ርእዮቶ ወተልእክዎ ለቃሉ።
ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ ወተሎናከ።
ወአኀዘ ጴጥሮስ ይበሎ ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ ወተሎናከ።
ወተሎናከ ምንተ እንጋ ንረክብ።
ወሐማቱ ለስምዖን ተሐምም ዐቢየ ፈፀንተ።
ወይእዜሰ ከማሁ ክመ ውእቱ ይትፌሣሕ በዝየ ወአንተሰ ተሐምም።
ተፈሥሑ ወተሐሠዩ እስመ ብዙኅ ዕሴትክሙ በሰማያት።
ተፈሥሑ ወተሐሠዩ ይእተ አሚረ።
ወኢተሐስብ መነሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ወአልቦ እንከ ዘተሐበለ ይሰአሎ።
ወተሐበለ ወቦአ ኀበ ጲላጦስ።
ወይቤልዎ አይሁድ በአርብዓ ወስድስቱ ዓመት ተሐንጸ ዝንቱ ቤተ 
መቅደስ።
ኢትክል ተከብቶ ሀገር እንተ ተሐንጸት መልዕልተ ደብር።
እለ ተሐንጹ መቃብሪሆሙ ለነቢያት።

እስመ ዘእሙንቱ ቀተሉ አንትሙ ተሐንጹ መቃብሪሆሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘትትናገሩ በበይናቲክሙ እንዘ 
ተሐውሩ ትኩዛኒክሙ።
እስመ ተሐውር ቅድመ እግዚአብሔር ከመ ትጺሕ ፍኖቶ።
ሶበ ተሐውር ምስለ ዕድውከ ኀበ መልአክ።
ወካዕበ ተሐውር ህየ።
ተለውዋ ወመሰሎሙ ዘተሐውር ኀበ መቃብሩ ትብክዮ በህየ።
ወይቤሎ ስምዖን ጴጥሮስ እግዚኦ አይቴኑ ተሐውር።
ወይቤሎ ቶማስ እግዚኦ ዘኢነአምር ኀበ ተሐውር።
ወኢ አሐዱሂ እምኔክሙ ኢትብሉኒ አይቴ ተሐውር።
ወተሐውር ኀበ ፈቀድከ።
በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ ኢያእመረ።
ወይበጽሕ እግዚኡ ለውእቱ ገብር በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ 
ኢያእመረ።
እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወአንትሙሰ ተሐዝኑ አላ ሐዘንክሙ ፍሥሓ ይከውነክሙ።
ወበህየ ተዘከርከ ከመ ቦ እኁከ ዘተሐየሰከ።
ወባሕቱ ነዐ ደይ እዴከ ላዕሌሃ ወተሐዩ።
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4 ተሐዩ
Luke08:50
Luke10:28
Luke10:37

1 ተሐይዉ John14:19
1 ተሐጽጽ Matt05:19
1 ተሐፅነ Luke04:16
1 ተመሀርከ Luke01:4
1 ተመልኂ Luke17:6

1 ተመርት John12:13
1 ተመነየ John08:56
2 ተመንደቡ Luke08:13

Luke08:23
1 ተመየጥክሙ Matt18:3
12 ተመይጠ MK05:32

MK08:33
Luke04:1
Luke04:14
Luke07:44
Luke08:37
Luke08:40
Luke09:55
Luke10:22
Luke14:25

Luke17:15
Luke22:61

2 ተመይጠት John20:14
John20:16

1 ተመይጠከ Luke22:32
2 ተመይጡ Luke02:20

Luke10:17
8 ተመይጦ Matt08:10

Matt09:22
Matt16:23
MK05:30
Luke07:9
Luke17:18
John01:38

ኢትፍራህ ዳእሙ ተአመን ወለትከሰ ተሐዩ።
ከማሁኬ ግበር ወተሐዩ።
ወይቤሎ ዘገብረ ምሕረተ ላዕሌሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑርኬ 
አንተኒ ግበር ከማሁ ወተሐዩ።
ወአንትሙሂ ተሐይዉ።
ዘኬ ፈትሐ አሐተ እምእላ ትእዛዛት እንተ ተሐጽጽ።
ወሖረ ናዝሬተ ኀበ ተሐፅነ።
ከመ ታእምር ጥዩቀ በእንተ ኵሉ ኀይለ ነገር ትምህርተ ዘተመሀርከ።
ተመልኂ እምሥርውኪ ወተተከሊ ውስተ ባሕር ትትኤዘዝ 
ለክሙ።
ነሥኡ ጸበርተ ተመርት ዘበቀልት።
አብርሃም አቡክሙ ተመነየ ከመ ይርአይ ዕለትየ።
ዳእሙ የአምኑ ወእምከመ ተመንደቡ የዐልዉ።
ወመልአ ማየ ሐመሮሙ ወተመንደቡ።
እመ ኢተመየጥክሙ ወኢኮንክሙ ከመ ዝንቱ ሕፃን።
ወተመይጠ ከመ ይርአይ ዘገብረ ዘንተ።
ወተመይጠ ወነጸረ ኀበ አርዳኢሁ ወገሠጾ ለጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወተመይጠ እምዮርዳኖስ ወወሰዶ መንፈስ ገዳመ።
ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ በኀይለ መንፈስ ቅዱስ።
ወተመይጠ ኀበ ይእቲ ብእሲት ወይቤሎ ለስምዖን።
ወዐርገ ሐመረ ወተመይጠ።
ወሶበ ተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ተቀበልዎ ሕዝብ ኅቡረ።
ወተመይጠ ወገሠጾሙ ወይቤሎሙ።
ወተመይጠ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወእምዝ እንዘ የሐውሩ ምስሌሁ ብዙኃን ሰብእ ተመይጠ ወይቤሎሙ።

ተመይጠ እንዘ የአኵቶ ለእግዚአብሔር በዐቢይ ቃል።
ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ወነጸሮ ለጴጥሮስ ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ 
ለእግዚእነ ዘይቤሎ።
ወዘንተ ብሂላ ተመይጠት ድኅሬሃ።
ወተመይጠት ወትቤሎ በነገረ ዕብራይስጥ ረቡኒ።
ወአንተኒ ተመይጠከ ጽንዖሙ ለአኀዊከ።
ወተመይጡ ኖሎት እንዘ ይሴብሕዎ ወየአኵትዎ ለእግዚአብሔር።
ወተመይጡ እልክቱ ሰብዐ እለ ተፈነዉ።
ወተመይጦ ይቤሎሙ ለእለ ይተልውዎ።
ወተመይጦቶ እግዚእ ኢየሱስ ርእያ ወይቤላ።
ወተመይጦ ይቤሎ ለጴጥሮስ።
ወተመይጦ ኀበ ሰብአ ይቤሎሙ መኑ ገሰሰኒ ጽንፈ ልብስየ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ እምኔሁ አንከሮ ወተመይጦ።
ሎሙሰ ተስእኖሙኑ ተመይጦ ወአእኵቶቶ ለእግዚአብሔር።
ወተመይጦ ኢየሱስ ርእዮሙ እንዘ ይተልውዎ ወይቤሎሙ ምንተ 
ተኀሥሡ።
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8 ተመይጦ

John21:20

1 ተመይጦሙ Matt07:6
1 ተመይጦን Luke23:28

1 ተመጠወ Luke22:16

1 ተመጠውዎ John19:16
1 ተመጢዎ John13:30
1 ተማሐፀንክዎሙ John17:12
10 ተማከሩ Matt22:15

Matt26:4
Matt27:1
Matt28:12
MK03:6
MK15:1
Luke06:11
Luke20:14
John11:53
John12:10

1 ተማኪሮሙ Matt27:7
1 ተምሂሮ John06:45
6 ተምዕዐ Matt02:16

Matt18:34
Matt22:7
MK10:14
Luke14:21
Luke15:28

4 ተምዕዑ Matt26:8
MK10:41 ወሰሚዖሙ ዐሠርቱ ተምዕዑ ዲበ ክልኤቱ አኀው ያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK14:4
Luke04:28

2 ተሞቃሕኩ Matt25:36
Matt25:43

2 ተሞቅሐ Luke23:19

Luke23:24
1 ተሞቅሖ Luke22:33
1 ተሠልጠ Luke04:21
1 ተሠልጠት John03:30
2 ተሠርዐ Matt26:24

Luke22:21

ወተመይጦ ጴጥሮስ ርእዮ ለዝኩ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይተልዎ።
ከመ ኢይኪድዎ በእገሪሆሙ ወተመይጦሙ ይነጽሑክሙ።
ወተመይጦን እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎን አዋልደ ኢየሩሳሌም 
ኢትብክያኒ ኪያየሰ።
ወተመጠወ ጽዋዐ ወአእኰተ ወይቤ ንሥኡ ዘንተ ወተካፈልዎ 
ኵልክሙ።
ወእምዝ ወሀቦሙ ይስቅልዎ ወተመጠውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወተመጢዎ ይሁዳ ውእተ ኅብስተ ወፅአ ሶቤሃ በሌሊት።
ናሁ ዐቀብክዎሙ ወተማሐፀንክዎሙ።
ወእምዝ ወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ ላዕለ እግዚእ ኢየሱስ።
ወተማከሩ ከመ በሕብል የአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቅትልዎ።
ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወረበናተ ሕዝብ።
ወተጋብኡ ወተማከሩ ምስለ ሊቃውንት።
ተማከሩ ከመ ይቅትልዎ።
ወሶበ ጸብሐ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወረበናት።
ወእሙንቱሰ የአብዱ ፈድፋደ ወተማከሩ በበይናቲሆሙ።
ወሶበ ርእይዎ ዐቀብተ ወይን ተማከሩ።
ወእምይእቲ ዕለት ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ከመ ይቅትልዎ።
ወተማከሩ ሊቃነ ካህናት ከመ ይቅትልዎ ለአልአዛር።
ወተማኪሮሙ ተሣየጡ ቦቱ ገራህተ ለብሓዊ ለመቃብረ እንግዳ።
ወኵሉ እንከ ዘሰምዐ በኀበ አቡየ ተምሂሮ ይመጽእ ኀቤየ።
ወሶበ ርእየ ሄሮድስ ከመ ተሣለቁ ላዕሌሁ ሰብአ ሰገል ተምዕዐ ጥቀ።
ወተምዕዐ እግዚኡ ወመጠዎሙ ለእለ ይሣቅይዎ።
ወሰሚዖ ንጉሥ ተምዕዐ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ተምዕዐ ወይቤሎሙ።
ወይእተ ጊዜ ተምዕዐ በዓለ ቤት ወይቤሎ ለገብሩ።
ወተምዕዐ ወአበየ በዊአ ወወፅአ አቡሁ ወአስተብቊዖ።
ወርእዮሙ ዘንተ አርዳኢሁ ተምዕዑ ወአንጐርጐሩ ወይቤሉ።

ወቦ እለ ተምዕዑ ወይቤሉ ለምንት ዘመጠነ ዝ ሀጕል ዘዝ ዕፍረት።
ወተምዕዑ ኵሎሙ እለ ሀለዉ በምኵራብ ሰሚዖሙ ዘንተ።
ተሞቃሕኩ ወመጻእክሙ ኀቤየ ወነበብክሙኒ።
ተሞቃሕኩ ወኢመጻእክሙ ኀቤየ ወኢነበብክሙኒ።
ወውእቱሰ በርባን ዘገብረ ሀከከ በውስተ ሀገር ወበቀቲለ ነፍስ 
ተሞቅሐ።

ወአሕየወ ሎሙ ዘሰአልዎ ዘበቀቲለ ነፍስ ወበገቢረ ሁከት ተሞቅሐ።
እመኒ ለተሞቅሖ ወእመኒ ለመዊት።
ወተሠልጠ ውስተ እዘኒክሙ።
ወእንቲኣሁሰ ትበዝኅ ወእንቲኣየሰ ተሠልጠት።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
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1 ተሠውጠ Luke08:55
4 ተሠውጡ Luke02:45

Luke09:10
Luke23:48

John07:45
1 ተሠውጣ Luke24:23
2 ተሠየም Luke19:17

Luke19:19
2 ተሠይመ Matt03:10

Luke03:9
1 ተሠይጠ Matt26:9
1 ተሠግረ John21:6

1 ተሠግሩ Luke05:9
1 ተሠጠ Luke23:45

1 ተሠጥቀ MK01:10
1 ተሠጥውዎ MK11:33
2 ተሠጥዎሙ Matt27:12

MK12:29
4 ተሣሀለነ Matt20:30

Matt20:31
Luke01:68
Luke17:13

5 ተሣሀለኒ MK10:47
MK10:48
Luke16:24
Luke18:38
Luke18:39

1 ተሣሀለከ MK05:19
1 ተሣሀላ Luke07:13
1 ተሣሀል Matt17:15
1 ተሣሀሎሙ Luke07:16
4 ተሣለቁ Matt02:16

Matt27:29
MK15:20
Luke23:11

1 ተሣሊቆሙ Matt27:31
2 ተሣረረ Matt07:25

Luke06:48
1 ተሣየጠ MK15:46

ወሶቤሃ ገብአ ነፍሳ ወተሠውጠ መንፈሳ ላዕሌሃ።
ወሶበ ኢረከብዎ ተሠውጡ ኢየሩሳሌም እንዘ የኀሥሥዎ።
ወሶበ ተሠውጡ ሐዋርያት ነገርዎ ኵሎ ዘገብሩ።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሶበ ርእዩ ዘኮነ ጐድኡ እንግድዓቲሆሙ ወተሠውጡ 
ወአተዉ አብያቲሆሙ።
ወተሠውጡ ወዓልያኒሆሙ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን።
ወኢረከባ ሥጋሁ ወተሠውጣ ወነገራነ ከመ ርእያ ርእየተ መላእክት።
እሠይመከ ተሠየም ላዕለ ዐሠርቱ አህጉር።
ወይቤሎ ሎቱኒ አንተኒ ተሠየም ላዕለ ኀምስቱ አህጉር።
እስመ ናሁ ወድአ ማሕጼ ተሠይመ ውስተ ጕንደ ዕፀው ይንበር።
እስመ ናሁ ወድአ ተሠይመ ጕድብ ኀበ ጕንደ ዕፀው።
እምኢተሠይጠኑ ለብዙኅ ንዋይ ወየሀብዎ ምጽዋተ ለነዳያን።
ወአውሪዶሙ መሣግሪሆሙ ስእኑ እንከ ስሒበ እምብዝኀ ዓሣት 
ዘተሠግረ።
ወኵሎሙ እለ ምስሌሁ ደንገፁ በእንተ ዓሣት ዘተሠግሩ።
ወጸልመ ፀሓይ ወተሠጠ መንጦላዕተ ምኵራብ እምላዕሉ እስከ 
ታሕቱ።
ወወፂኦ እማይ ርእየ ተሠጥቀ ሰማይ።
ወተሠጥውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤልዎ ኢነአምር።
አልቦ ዘተሠጥዎሙ ወኢ ምንተኒ።
ወሶበ ርእየ ከመ ሠናየ ተሠጥዎሙ ተስእሎ ወይቤሎ።
እንዘ ይብሉ ተሣሀለነ እግዚኦ ወልደ ዳዊት።
እንዘ ይብሉ ተሣሀለነ እግዚኦ ወልደ ዳዊት።
ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ዘተሣሀለነ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ ኢየሱስ ሊቅ ተሣሀለነ።
ተሣሀለኒ ኢየሱስ ወልደ ዳዊት።
ወልደ ዳዊት ተሣሀለኒ።
ወጸውዐ ወይቤ አባ አብርሃም ተሣሀለኒ።
ወዐውየወ ወይቤ ኢየሱስ ወልደ ዳዊት ተሣሀለኒ።
ወዐውየወ ፈድፋደ ወይቤ ወልደ ዳዊት ተሣሀለኒ።
ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር ወተሣሀለከ።
ወሶበ ርእያ እግዚእነ መሐራ ወተሣሀላ ወይቤላ ኢትብክዪ።
እግዚኦ ተሣሀል ሊተ ወልድየ።
ወተሣሀሎሙ እግዚአብሔር ለሕዝቡ።
ወሶበ ርእየ ሄሮድስ ከመ ተሣለቁ ላዕሌሁ ሰብአ ሰገል ተምዕዐ ጥቀ።
ወተሣለቁ ላዕሌሁ ወይቤልዎ በሓ ንጉሠ አይሁድ።
ወሶበ ተሣለቁ ላዕሌሁ ሰለብዎ ውእተ ሜላተ።
ወአስተአከዮ ሄሮድስ ወተሣለቁ ላዕሌሁ ወዓልያኒሁ።
ወተሣሊቆሙ ላዕሌሁ ሰለብዎ ውእተ ከለሜዳ ዘለይ።
እስመ ዲበ ኰኵሕ ተሣረረ።
ወስእኑ አንቀልቅሎቶ እስመ ዲበ ኰኵሕ ተሣረረ።
ወተሣየጠ ዮሴፍ ሰንዱናተ ወአውረዶ ወገነዞ በሰንዱናት።
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1 ተሣየጠት Luke07:37
2 ተሣየጡ Matt27:7

MK07:4
4 ተሣየጣ Matt13:44

Matt13:46
Matt25:9
MK16:1

1 ተሣየጥ John13:29
2 ተሣየጥኩ Luke14:18

Luke14:19
1 ተረኀው MK07:34
3 ተረክበ Luke09:36

Luke15:24
Luke15:32

3 ተረክበት Matt01:18
John08:3
John08:5

1 ተረግመ Matt26:74
3 ተረፈ Matt12:34

Luke06:45
John01:16

2 ተረፎሙ MK12:45
Luke21:4

1 ተራከቦን Matt28:9
2 ተርኅወ Matt03:16

Luke03:22
11 ተርፈ Matt14:20

Matt15:37
Matt19:20
MK06:43
MK08:8
MK08:19
MK08:20
Luke09:17
John06:12
John06:13
John08:9

3 ተርፈተከ Matt19:21
MK10:21
Luke18:22

1 ተርፉ Matt22:6

ወተሣየጠት ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ።
ወተማኪሮሙ ተሣየጡ ቦቱ ገራህተ ለብሓዊ ለመቃብረ እንግዳ።
ወዘሂ ተሣየጡ እምሥያጥ ኢይበልዑ።
ወተሣየጣ ለይእቲ ገራህተ።
ወተሣየጣ ለይእቲ ባሕርይ።
አላ ሑራ እምኀበ እለ ይሠይጡ ወተሣየጣ ለክን።
ተሣየጣ አፈወ ከመ ይምጽኣ ወይቅብዓ ሥጋሁ።
ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ተሣየጥ ዘንፈቅድ ለበዓል።
ወይቤሎ ቀዳማዊ ገራህተ ተሣየጥኩ ዘእጽሕቅ።
ወይቤሎ ካልኡኒ ኀምስተ ፅምደ አልሕምት ተሣየጥኩ።
ወይቤሎ ኤፍታሔ ኤፍታሔ ተረኀው ብሂል።
ወመጺኦ ቃል ተረክበ ኢየሱስ ባሕቲቱ።
እስመ ዝንቱ ወልድየ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
እስመ ዝንቱ እኁከ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
ወእንበለ ይትቃረቡ ተረክበት ፅንስተ እመንፈስ ቅዱስ።
ብእሲተ እስርተ እንተ ተረክበት በዝሙት።
እስመ ናሁ ተረክበት በዝሙት።
ወእምዝ መሐለ ወተረግመ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
እስመ እምተረፈ ልብ ይነብብ አፍ።
እስመ እምተረፈ ልብ ይነብብ አፍ።
እስመ እምተረፈ ዚኣሁ ነሣእነ ንሕነ ኵልነ።
እስመ ኵሎሙ እለ አብኡ እምተረፎሙ አብኡ።
እስመ እሉ ኵሎሙ እምተረፎሙ አብኡ መባአ ለእግዚአብሔር።
ተራከቦን እግዚእ ኢየሱስ በፍኖት ወይቤሎን በሓክን።
ወናሁ ተርኅወ ሎቱ ሰማይ።
ወእንዘ ይጼሊ ተርኅወ ሰማይ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ምንት እንከ ዘተርፈኒ።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ መልአ ሰብዐተ አስፈሬዳተ።
ሚ መጠነ አግሐሥክሙ አክፋረ ዘመልአ ፍተታተ ዘተርፈ።
ሚ መጠነ አግሐሥክሙ አስፈሬዳተ ዘመልአ ፍተታተ ዘተርፈ።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታት።
አስተጋብኡ ዘተርፈ ፍተታተ።
እምኀምስቱ ኅብስተ ሰገም ዘተርፈ እምዘበልዑ ወጸግቡ።
ወተርፈ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ።
ወነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወአፍቀሮ ወይቤሎ አሐቲ ተርፈተከ።
እመሰ ትፈቅድ ፍጹመ ትኩን አሐቲ ተርፈተከ።
አሐቲ ተርፈተከ ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ ንዋየ።
ወእለሰ ተርፉ አኀዝዎሙ ለአግብርቲሁ ወቀተልዎሙ።
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9 ተሰምዐ Matt02:18
Matt28:14
MK01:28
Luke01:13
Luke04:14
Luke04:37
Luke05:15
Luke07:17
John09:32

2 ተሰምየ Matt01:8
Matt04:18

2 ተሰቅለ Matt28:5
MK16:6

5 ተሰቅሉ Matt22:40
Matt27:44
MK15:32
Luke23:39
John19:32

1 ተሰባሕኩ John17:10
5 ተሰብሐ John07:39

John12:16
John13:31
John13:31
John13:32

3 ተሰናአዉ Matt26:15
MK09:48
Luke22:5

2 ተሰአሉ Matt02:8
Matt10:11

1 ተሰአል John13:24
2 ተሰአልዎ John09:21

John09:23
1 ተሰአሎሙ John18:21

2 ተሰወረ Luke19:42
John05:13

3 ተሰጠ Matt27:51
MK15:38
John21:11

1 ተሰጠውከ Luke10:28

ቃል በራማ ተሰምዐ ብካይ ወገዓር ወሰቆቃው ወሕማም ብዙኅ።
ወእምከመ ተሰምዐ ዝ ነገር በኀበ መልአከ አሕዛብ።
ወተሰምዐ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርተ ገሊላ።
እስመ ናሁ ተሰምዐ ጸሎትከ ቅድመ እግዚአብሔር።
ወሖረ ገሊላ ወተሰምዐ ነገሩ በኵሉ በሓውርት።
ወወፅአ ወተሰምዐ ነገሩ በኵሉ በሓውርተ አድያም።
ወተሰምዐ ነገሩ ፈድፋደ ወይመጽኡ ብዙኃን ሰብእ ኀቤሁ።
ወተሰምዐ በእንቲኣሁ ዝንቱ ነገር።
እምአመ ተፈጥረ ዓለም ኢተሰምዐ ግሙራ።
ወአሜስያስኒ ወለደ ዖዝያንሃ ዘተሰምየ አዛርያስ።
ስምዖንሃ ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስሃ እኅዋሁ።
ከመ ኢየሱስሃ ዘተሰቅለ ተኀሥሣ።
ኢየሱስሃኑ ናራዝዌ ዘተሰቅለ ተኀሥሣ ተንሥአ ወኢሀሎ ዝየሰ።
በእላ ክልኤቲ ትእዛዛት ተሰቅሉ ኵሉ ኦሪት ወነቢያት።
ወከማሁ ፈያትኒ እለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ይዘነጕጕዎ።
ወእለሂ ተሰቅሉ ምስሌሁ ይዘነጕጕዎ።
ወአሐዱ ፈያታዊ እምእለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ፀረፈ ወይቤሎ።
ወሖሩ ሐራ ወሰበሩ ቊይጾ ለቀዳማዊ ወለካልኡኒ እለ ተሰቅሉ 
ምስሌሁ።
ወዘዚኣከኒ ዚኣየ ውእቱ ወተሰባሕኩ ቦሙ።
በእንተ ዘኢተሰብሐ ዓዲሁ እግዚእ ኢየሱስ።
ዘእንበለ አመ ተሰብሐ እግዚእ ኢየሱስ አሜሃ።
ይእዜኬ እንከ ተሰብሐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወእግዚአብሔርኒ ተሰብሐ ቦቱ።
ወእመሰ እግዚአብሔር ተሰብሐ ቦቱ ወእግዚአብሔርኒ ይሴብሖ።
ወተናገሩ ምስሌሁ ወተሰናአዉ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ጼወ ርከቡ በበይናቲክሙ ወተሰናአዉ።
ወተፈሥሑ ወተሰናአዉ ምስሌሁ ወተናገርዎ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ወይቤሎሙ ሐዊረክሙ ተሰአሉ ጥዩቀ በእንተ ውእቱ ሕፃን።
ወእመኒ አብያት ተሰአሉ ወበሉ።
ተሰአል ወንግረነ እንበይነ መኑ ይብል ዘንተ።
ተሰአልዎ እስመ ልሂቅ ውእቱ ወይክል ተናግሮ ለርእሱ።
ልሂቅ ውእቱ ሎቱ ተሰአልዎ።
ለምንት እንከ ትሴአለኒ ሊተ ተሰአሎሙ ለእለ ሰምዑኒ 
ዘተናገርክዎሙ።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ተሰወረ እምአዕይንትኪ።
እስመ ተሰወረ እግዚእ ኢየሱስ ማእከለ ብዙኃን ሰብእ እለ ሀለዉ 
በውእቱ መካን።
ወእምዝ ተሰጠ መንጦላዕተ ቤተ መቅደስ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ።
ወተሰጠ መንጦላዕተ ምኵራብ ለክልኤ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ።
ወእንዘ መጠነ ዝ ብዝኁ ኢተሰጠ መሥገርቱ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሠናየ ተሰጠውከ።
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1 ተሰጥወ Luke07:43
1 ተሰጥወቶ MK07:28
2 ተሰጥውዎ Luke09:19

John08:48
9 ተሰጥዎ Matt16:22

MK08:29
MK14:61
MK15:5
Luke01:19
Luke09:20
Luke10:30
Luke23:9
John19:9

1 ተሱዑ Matt20:5
3 ተሱዓት MK15:33

MK15:34
Luke23:44

1 ተሳተፍነ Matt23:30
1 ተስእለ Luke23:6

1 ተስእል John04:9
1 ተስእልኩክሙ Luke22:68
21 ተስእልዎ Matt17:10

Matt22:24
MK04:10
MK07:17
MK09:10
MK10:2
MK10:10
MK12:20
MK13:3 ተስእልዎ በባሕቲቶሙ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወእንድርያስ።
Luke03:10
Luke03:12
Luke03:14
Luke08:9
Luke17:20
Luke20:21
Luke20:28
Luke21:7
John01:25
John05:12

ወተሰጥወ ስምዖን ወይቤሎ እብልሰ ዘብዙኀ ኀደገ ሎቱ።
ወተሰጥወቶ ወትቤሎ እወ እግዚኦ ከለባትኒ ይበልዑ።
ወተሰጥውዎ ወይቤልዎ።
ወተሰጥውዎ አይሁድ ወይቤልዎ።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወአኀዘ ይከልኦ እንዘ ይብል።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወይቤሎ አንተ ውእቱ ክርስቶስ።
ወአርመመ ወኢተሰጥዎ ወኢ ምንተኒ።
ወኢተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወተሰጥዎ መልአክ ወይቤሎ አነ ውእቱ ገብርኤል።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወሐተቶ በብዙኅ ነገር ወአልቦ ዘተሰጥዎ አሐተ ቃለ።
ወኢተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ ወኢ ምንተኒ።
ወካዕበ ወፂኦ ጊዜ ስሱ ወተሱዑ ሰዓት ገብረ ከማሁ።
ወኵሉ ዓለም ጸልመ እስከ ተሱዓት ሰዓት።
ወጊዜ ተሱዓት ሰዓት ገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወቀቲሮ ጊዜ ስሱ ሰዓት ሞተ ፀሓይ ወጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ጊዜ 
ተሱዓት ሰዓት።
እመ ኢተሳተፍነ ምስሌሆሙ በደመ ነቢያተ።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ስመ ገሊላ ተስእለ ገሊላውያነ ለእመ ገሊላዊ 
ብእሲሁ።
ተስእል እምኀቤየ ትስተይ ማየ እንዘ ሳምራዊት አነ።
ወእመኒ ተስእልኩክሙ ኢትነግሩኒ ወኢሂ ተኀድጉኒ።
ወተስእልዎ አርዳኢሁ እንዘ ይብሉ።
ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ።
ወእምዝ በባሕቲቶሙ ተስእልዎ እሊኣሁ።
ወበዊኦ ቤተ እምኀበ ሕዝብ ተስእልዎ አርዳኢሁ ዘንተ አምሳለ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ይብሉ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወመጽኡ ፈሪሳውያን ወተስእልዎ ወይቤልዎ።
ወበቤት ካዕበ ተስእልዎ አርዳኢሁ በእንተ ዝንቱ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ።

ወተስእልዎ ሕዝብ ወይቤልዎ ምንተ ንግበር።
ወመጽኡ መጸብሓንሂ ያጥምቆሙ ወተስእልዎ።
ወተስእልዎ ሐራሂ ወይቤልዎ ንሕነኬ ምንተ ንግበር።
ወተስእልዎ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወተስእልዎ ፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ነአምር ከመ ጽድቀ ትነግር ወትሜህር።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ እንዘ ይብል።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ማእዜ ይከውን ዝንቱ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ በእፎ እንከ ታጠምቅ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ።
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21 ተስእልዎ

John09:2
John09:15

1 ተስእልዎሙ John09:19
10 ተስእሎ Matt22:35

Matt27:11
MK05:9
MK09:21
MK12:29
MK15:2
Luke08:30
Luke18:18
Luke23:3
John18:19

9 ተስእሎሙ Matt02:4
Matt16:13
Matt22:41
MK08:27
MK09:15
Luke09:18
Luke14:3

John04:52
John18:7

2 ተስእሎቶ MK09:32
John08:7

1 ተስእኖሙ Luke17:18
2 ተስዐተ Matt18:12

Luke15:4
4 ተስዐቱ Matt18:13

Matt27:46
Luke15:7
Luke17:17

1 ተስዑ Matt27:45
4 ተስዓ Matt18:12

Matt18:13
Luke15:4
Luke15:7

1 ተስዕርኪ Luke13:11
3 ተቀበለቶ Luke10:38 ወተቀበለቶ አሐቲ ብእሲት በቤታ እንተ ስማ ማርታ።

John11:20 ወሶበ ሰምዐት ማርታ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወፅአት ወተቀበለቶ።

ወተስእልዎ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወተስእልዎ ካዕበ ፈሪሳውያን ዘከመ እፎ ርእየ።
ወተስእልዎሙ ወይቤልዎሙ።
ወተስእሎ እምውስቴቶሙ አሐዱ ጸሓፌ ሀገር እንዘ ያሜክሮ።
ወተስእሎ መልአከ አሕዛብ ወይቤሎ አንተሁ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ መኑ ስምከ።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ለአቡሁ ወይቤሎ።
ወሶበ ርእየ ከመ ሠናየ ተሠጥዎሙ ተስእሎ ወይቤሎ።
ወተስእሎ ጲላጦስ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ መኑ ስምከ።
ወተስእሎ አሐዱ መልአክ ወይቤሎ ሊቅ ኄር።
ወሐተቶ ጲላጦስ ወተስእሎ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወተስእሎ ሊቀ ካህናት ለእግዚእ ኢየሱስ በእንተ አርዳኢሁ ወበእንተ 
ትምህርቱ።
ተስእሎሙ በአይቴ ይትወለድ ክርስቶስ።
ተስእሎሙ ለአርዳኢሁ እንዘ ይብል።
ወእንዘ ጉቡኣን ፈሪሳውያን ተስእሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ወተስእሎሙ ለአርዳኢሁ በፍኖት ወይቤሎሙ።
ወተስእሎሙ ለጸሐፍት እንዘ ይብል ምንተኑ ትትኀሠሥዎሙ።
ተስእሎሙ ወይቤሎሙ መነ ይብለኒ ሰብእ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወተስእሎሙ ለጸሐፍተ ሀገር 
ወለፈሪሳውያን።
ወተስእሎሙ ሰዓታ እንተ ባቲ ሐይወ።
ወእምዝ ካዕበ ተስእሎሙ ወይቤሎሙ።
ወኢያእመሩ ዘይቤሎሙ ወይፈርህዎ ተስእሎቶ።
ወሶበ ቆሙ ብዙኀ ወአጐንደዩ ተስእሎቶ።
ሎሙሰ ተስእኖሙኑ ተመይጦ ወአእኵቶቶ ለእግዚአብሔር።
አኮኑ የኀድግ ተስዓ ወተስዐተ ውስተ ገዳም።
አኮኑ የኀድግ ተስዓ ወተስዐተ ውስተ ገዳም።
እምተስዓ ወተስዐቱ እለ ኢተገድፉ።
ወጊዜ ተስዐቱ ሰዓት ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ፈድፋደ እምነ ተስዓ ወተስዐቱ ጻድቃን እለ ኢይፈቅዱ ይነስሑ።
አይቴኑ እንከ ተስዐቱ።
ወእምስሱ ሰዓት ጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ተስዑ ሰዓት።
አኮኑ የኀድግ ተስዓ ወተስዐተ ውስተ ገዳም።
እምተስዓ ወተስዐቱ እለ ኢተገድፉ።
አኮኑ የኀድግ ተስዓ ወተስዐተ ውስተ ገዳም።
ፈድፋደ እምነ ተስዓ ወተስዐቱ ጻድቃን እለ ኢይፈቅዱ ይነስሑ።
ኦ ብእሲቶ ተስዕርኪ እምደዌኪ።
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3 ተቀበለቶ

John11:30 አላ ሀሎ ውስተ ብሔር ኀበ ተቀበለቶ ማርታ።
2 ተቀበላ MK10:15

Luke18:17

6 ተቀበልዎ Luke08:40
Luke09:37
Luke17:12
John04:45
John04:51
John12:13

2 ተቀበሎ MK05:2
Luke08:27

1 ተቀበሎሙ Luke09:11
7 ተቀብረ Matt28:6

MK16:6
Luke16:22
Luke23:53

John11:17
John11:39
John19:41

2 ተቀነዩ Matt20:4
Matt20:7

1 ተቀነይ Matt21:28
1 ተቀነይነ John08:33
1 ተቀነይኩ Luke15:29
1 ተቀንዩ Matt20:12
4 ተቀንዮ Matt06:24

Matt06:24
Luke16:13
Luke16:13

1 ተቀየመቶ MK06:19
1 ተቀየሞ Luke03:20 ወዓዲ ወሰከ እንበይነ ዝኒ ተቀየሞ ለዮሐንስ።
1 ተቃደምዎሙ MK06:33
1 ተቃጸብዎ Luke16:14
4 ተቅዋማ Matt05:15

MK04:21
Luke08:16
Luke11:33

1 ተቈልቈለ Luke09:12
1 ተበሃሉ MK09:34
1 ተበአሱ John18:36

ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃን ኢይበውኣ።
አማን እብለክሙ ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃናት 
ኢይበውኣ።
ወሶበ ተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ተቀበልዎ ሕዝብ ኅቡረ።
ወተቀበልዎ ሕዝብ ብዙኃን።
ተቀበልዎ ዐሠርቱ ዕደው እለ ለምጽ ወቆሙ እምርሑቅ።
ወበዊኦ ካዕበ ገሊላ ተቀበልዎ ኵሎሙ ገሊላውያን።
ወእንዘ ይወርድ ተቀበልዎ አግብርቲሁ።
ወተቀበልዎ ወፂኦሙ እንዘ ይጸርሑ ወይብሉ።
ወወሪዶ እምሐመር ተቀበሎ ሶቤሃ ብእሲ።
ወወሪዶሙ ምድረ ተቀበሎ ብእሲ ዘጋኔን ወፂኦ እምሀገር።
ወተቀበሎሙ ወነገሮሙ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወባሕቱ ነዓ ትርአያ ኀበ ተቀብረ።
ወናሁ መካኑ ኀበ ተቀብረ።
ወሞተ ባዕልኒ ወተቀብረ።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ዘአውቅረ ለርእሱ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።

ወበጺሖ ህየ ረከቦ በዘወድአ ረቡዐ መዋዕለ እምዘተቀብረ።
እግዚእየ ወድአ ጼአ እስመ ረቡዐ ኮነ ዮም እምዘተቀብረ።
ወውስተ ውእቱ ገነት ዝኅር ሐዲስ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።
ተቀነዩ ወዘረትዐኒ እሁበክሙ።
ተቀነዩ ወዘረትዐኒ እሁበክሙ።
ተቀነይ ዮም ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ወእምአመ ኮነ ግሙራ ኢተቀነይነ ወኢ ለመኑሂ።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለአቡሁ ናሁ መጠነ ዝ ዓመተ ተቀነይኩ ለከ።
አሐተ ሰዓተ ተቀንዩ ወአስተዐረይኮሙ ምስሌነ።
ኢይክል አሐዱ ገብር ለክልኤ አጋእዝት ተቀንዮ።
ኢትክሉኬ ተቀንዮ ለእግዚአብሔር ወለንዋይ።
አልቦ ገብር ዘይክል ተቀንዮ ለክልኤቱ አጋእዝት።
ኢትክሉኬ ለእግዚአብሔር ተቀንዮ እንዘ ንዋየ ታፈቅሩ።
ወተቀየመቶ ሄሮድያዳ ወፈቀደት ታቅትሎ ወስእነት።

ወተቃደምዎሙ ወመጽኡ ኀቤሁ።
ወሰሚዖሙ ዘንተ ኵሎሙ ፈሪሳውያን ተቃጸብዎ።
አላ ያነብርዋ ዲበ ተቅዋማ።
አላ ከመ ያንብርዋ ዲበ ተቅዋማ።
ወያነብራ ታሕተ ዐራት ዘእንበለ ዲበ ተቅዋማ።
ወእመ አኮ ታሕተ ከፈር ዘእንበለ ዲበ ተቅዋማ።
ወተቈልቈለ ፀሓይ ወመጽኡ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወአርመሙ እስመ ተበሃሉ በበይናቲሆሙ በፍኖት።
እምተበአሱ ሊተ ወዓልያንየ ከመ ኢያግብኡኒ አይሁድ ኀቤከ።
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7 ተባሀሉ MK04:41
MK10:26
MK11:31
Luke20:5

John04:33
John16:17
John19:24

2 ተባዕተ Matt19:4
MK10:6

1 ተባዕት Luke02:23
1 ተብሀለ Matt01:22

21 ተብህለ Matt01:16
Matt02:15  
Matt02:17
Matt02:23
Matt03:3
Matt04:14
Matt05:21
Matt05:27
Matt05:32
Matt05:33
Matt05:38
Matt05:43
Matt12:17
Matt13:35
Matt21:4
Matt22:31
Matt24:15
Matt27:22

MK15:12
Luke02:24
Luke04:12

1 ተተርኢሶ MK04:38
1 ተተከሊ Luke17:6
4 ተኀልዩ MK13:11

Luke12:11
Luke12:22
Luke21:14

1 ተኀልፉ Luke09:4

ወፈርሁ ዐቢየ ፍርሀተ ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ።
ወፈድፋደ አንከሩ ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ ለእመ ንብሎ እምሰማይ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ እመሂ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ እፎ 
ኢአመንክምዎ።
ወተባሀሉ አርዳኢሁ በበይናቲሆሙ።
ወተባሀሉ አርዳኢሁ በበይናቲሆሙ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ ኢንግምድ ወኢንስጥጥ።
ተባዕተ ወአንስተ ብእሴ ወብእሲተ ገብሮሙ።
ወእምፍጥረትሰ ተባዕተ ወአንስተ ገብረ እግዚአብሔር።
ኵሉ ተባዕት ዘይፈትሕ ማሕፀነ እሙ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብሀለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ 
እንዘ ይብል።
እንተ እምኔሃ ተወልደ እግዚእ ኢየሱስ ዘተብህለ ክርስቶስ።

አሜሃ ተፈጸመ ዘተብህለ በኤርምያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ ከመ ናዝራዊ ይሰመይ ወልድየ።
እስመ ዝንቱ ውእቱ ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኢትቅትል ነፍሰ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኢትዘሙ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ።
ወካዕበ ሰማዕክሙ ዘከመ ተብህለ ለቀደምትክሙ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ እንዘ ይብል።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ።
ዘተብህለ ለክሙ እምኀበ እግዚአብሔር።
ዘተብህለ በዳንኤል ነቢይ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ምንተ እንከ እረስዮ ለኢየሱስ ዘተብህለ 
ክርስቶስ።
ምንተ እንከ ትፈቅዱ እረስዮ ለዘተብህለ ንጉሠ አይሁድ።
በከመ ተብህለ ውስተ ሕገ እግዚአብሔር።
ተብህለ ኢታመክሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ።
ወውእቱሰ መንገለ ከዋላ ሐመር ተተርኢሶ ኖመ።
ተመልኂ እምሥርውኪ ወተተከሊ ውስተ ባሕር ትትኤዘዝ ለክሙ።
ወሶበሂ ያበጽሑክሙ ኢትቅድሙ ተኀልዩ ዘትብሉ ወዘትነብቡ።
ኢተኀልዩ ዘከመ ትብሉ ወዘከመሂ ትትናገሩ።
ኢተኀልዩ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ ወለሥጋክሙ ዘትለብሱ።
ዑቁ ኢተኀልዩ በልብክሙ ዘትብሉ።
ወኢትፃኡ እምህየ እስከ ተኀልፉ።
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4 ተኀልፍ Matt05:18

Matt24:34
MK13:30
Luke21:31

1 ተኀልፎተ MK14:31
1 ተኀሠሡ MK09:9
1 ተኀሠሥዎ MK12:29
9 ተኀሥሡ John01:38

John05:44
John05:44
John07:19
John08:37
John08:40
John18:4
John18:7
John18:8

5 ተኀሥሡኒ John06:26
John07:34
John07:36
John08:21
John13:33

2 ተኀሥሢ John20:13
John20:15

2 ተኀሥሣ Matt28:5
MK16:6

1 ተኀሥሣሁ Luke24:5
5 ተኀሥሥ Matt16:4

MK08:12
Luke11:29
Luke15:8
John04:27

1 ተኀሥሥዎ Luke12:30
1 ተኀሥሦ John03:25

2 ተኀበለ Luke20:40
John21:12

1 ተኀብኡ Luke11:52
2 ተኀብኦሙ John08:59

John12:36

ኢተኀልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኵሉ ይትገበር 
ወይከውን።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ እስከ አመ ይከውን 
ዝንቱ ኵሉ።
ወአፈድፈደ ጴጥሮስ ትምክሕተ ወተኀልፎተ።
ወዐቀቡ ቃሎ ወተኀሠሡ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ወመጽአ አሐዱ ጸሓፊ ሰሚዖ ከመ ተኀሠሥዎ።
ወተመይጦ ኢየሱስ ርእዮሙ እንዘ ይተልውዎ ወይቤሎሙ ምንተ 
ተኀሥሡ።
እፎ ትክሉ አንትሙ አሚነ ዘተኀሥሡ ክብረ እምቢጽክሙ።
ወኢተኀሥሡ ክብረ እምእግዚአብሔር ዋሕድ።
ለምንት እንከ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ።
ወባሕቱ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ እስመ ኢይነብር ቃልየ ኀቤክሙ።
ወይእዜሰ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ ብእሴ ጻድቀ።
ወፅአ አፍኣ ኀቤሆሙ ወይቤሎሙ መነ ተኀሥሡ።
መነ ተኀሥሡ ወይቤልዎ ኢየሱስሃ ናዝራዌ።
ወእመሰ ኪያየ ተኀሥሡ ኅድግዎሙ ለእለ ይሑሩ።
ከመ አኮ ዘተኀሥሡኒ አንትሙ በእንተ ዘርኢክሙ ተኣምራተ።
ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘይብለነ ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
አንሰ ኣሐውር ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
ተኀሥሡኒ ወበከመ እቤሎሙ ለአይሁድ።
ወመነ ተኀሥሢ።
ወመነ ተኀሥሢ።
ከመ ኢየሱስሃ ዘተሰቅለ ተኀሥሣ።
ኢየሱስሃኑ ናራዝዌ ዘተሰቅለ ተኀሥሣ ተንሥአ ወኢሀሎ ዝየሰ።
ምንተ ተኀሥሣሁ ለሕያው ምስለ ምዉታን።
ወይቤሎሙ ኦ ትወልድ ዕሉት ወዘማ ትእምርተ ተኀሥሥ።
ወተከዘ በመንፈሱ ወይቤ ለምንት ተኀሥሥ ትእምርተ ዛቲ ትውልድ።
ዛቲ ትውልድ እኪት ይእቲ ትእምርተ ተኀሥሥ።
ወተኀሥሥ አስተሐሚማ እስከ ትረክባ።
ወባሕቱ አልቦ ዘይቤሎ ምንተ ተኀሥሥ ወምንተ ትትናገር ምስሌሃ።
ወለክሙሰ የአምር አቡክሙ ከመ ተኀሥሥዎ ለዝንቱ ኵሉ።
ወእምዝ ኮነ ተኀሥሦ ማእከለ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ምስለ አይሁድ 
በእንተ አጥህሮ።
ወአልቦ እንከ መኑሂ ዘተኀበለ ይሰአሎ።
ወአልቦ ዘተኀበለ እምአርዳኢሁ ይሰአሎ ወይበሎ መኑ አንተ።
እስመ ትነሥኡ መራኁተ ጽድቅ ወአእምሮ ወተኀብኡ።
ወተኀብኦሙ እግዚእ ኢየሱስ ወወፅአ እምኵራብ።
ወዘንተ ብሂሎ እግዚእ ኢየሱስ ሖረ ወተኀብኦሙ።
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1 ተኀንቀ Matt27:5
1 ተኀንቆ Matt13:22
1 ተኀየሱ Luke13:24
1 ተኀየስክምዎሙ MK11:25
1 ተኀድር John01:39
6 ተኀድገ MK02:5

MK02:9
Luke05:20
Luke05:23
Luke07:47
Luke07:48

1 ተኀድገኒ Luke10:40
2 ተኀድጉኒ Luke22:68

John16:32
2 ተኀፀብ John09:7

John09:11
2 ተኀፀብኩ John09:11

John09:15
4 ተኀፅበ Matt27:24

Luke11:38
John09:7
John13:10

2 ተኀፅበኒ John13:6
John13:9

1 ተኀፅቡ MK07:3
1 ተኀፅብዎ Luke11:39
1 ተኀፅብዎሙ Matt23:25
1 ተኀፅቦ Matt15:20
1 ተኀፍሩ Luke13:17
2 ተኈለቈ MK15:27

Luke22:37
4 ተነበየ Matt15:7

MK07:6
Luke01:67
John11:51

1 ተነበዩ John01:46
3 ተነበይ Matt26:68

MK14:65
Luke22:64

1 ተነበይነ Matt07:22

ወሖረ ወተኀንቀ ወሞተ።
ወትካዘ ዝ ዓለም ወስፍጠተ ብዕል ተኀንቆ ለነገር።
ወይቤሎሙ ተኀየሱ ትባኡ እንተ ጸባብ አንቀጽ።
ወሶበሂ ትጼልዩ ኅድጉ ለቢጽክሙ ዘተኀየስክምዎሙ።
ወይቤልዎ ረቢ ዘበትርጓሜሁ ሊቅ ብሂል አይቴ ተኀድር።
ወልድየ ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ ወእምብሂሎቱ።
ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ምንት ይቀልል እምብሂለ ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
በእንተ ዝንቱ እብለከ ተኀድገ ላቲ ኀጢአታ ብዙኅ።
ወይቤላ ለይእቲ ብእሲት ተኀድገ ለኪ ኀጢአተኪ።
ዘተኀድገኒ እኅትየ ባሕቲትየ እንዘ አስተዳሉ በላኬ ትርድአኒ።
ወእመኒ ተስእልኩክሙ ኢትነግሩኒ ወኢሂ ተኀድጉኒ።
ወተኀድጉኒ ባሕቲትየ እስመ አብ ምስሌየ ውእቱ።
ወይቤሎ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ ሰሊሆም ዘበትርጓሜሁ ሐዋርያ።
ወቀብዐኒ አዕይንትየ ወይቤለኒ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ ሰሊሆም።
ወሖርኩ ወተኀፀብኩ ወርኢኩ።
ወሖርኩ ወተኀፀብኩ ወርኢኩ።
ነሥአ ማየ ወተኀፅበ እዴሁ በቅድሜሆሙ ለሕዝብ።
ወርእዮ ፈሪሳዊ አንከረ እስመ ኢተኀፅበ እዴሁ ለመሲሕ።
ወሖረ ወተኀፅበ ወገብአ እንዘ ይሬኢ።
ዘሰ ወድአ ተኀፅበ ኢይፈቅድ ይትኀፀብ ዘእንበለ እገሪሁ።
አንተኑ እግዚኦ ዘተኀፅበኒ እገርየ።
እግዚኦ አኮ እገርየ ባሕቲቶ ዘተኀፅበኒ ወዓዲ እደውየኒ ወርእስየኒ።
ለእመ በሕቁ ኢተኀፅቡ እደዊሆሙ ኢይበልዑ እክለ።
ይእዜ እንተ አፍኣሁ ተኀፅብዎ ወታነጽሕዎ ለጽዋዕኒ ወለጻሕልኒ።
እለ ተኀፅብዎሙ ለጽዋዕ ወለፃሕል እንተ አፍኣሆሙ።
ወዘእንበለ ተኀፅቦ እድሰ በሊዕ ኢያረኵሶ ለሰብእ።
ወዘንተ ብሂሎ ተኀፍሩ ኵሎሙ እለ ቆሙ ላዕሌሁ።
ወተፈጸመ መጽሐፍ ዘይቤ ተኈለቈ ምስለ ገበርተ ዐመፃ።
ምስለ ኃጥኣን ተኈለቈ ወኵሉ ዘበእንቲኣየ ይትፌጸም።
ኦ መደልዋን ሠናየ ተነበየ ኢሳይያስ ላዕሌክሙ እንዘ ይብል።
ኦ መደልዋን ሠናየ ተነበየ ኢሳይያስ ላዕሌክሙ እንዘ ይብል።
ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ዘካርያስ አቡሁ ወተነበየ ወይቤ።
ተነበየ ዘንተ እስመ ሀለዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ይሙት በእንተ ኵሉ 
ሕዝብ።
ዘጸሐፈ ሙሴ ውስተ ኦሪት ወነቢያትኒ ተነበዩ በእንቲኣሁ።
እንዘ ይብሉ ተነበይ ለነ ክርስቶስ።
ወይኵርዕዎ ርእሶ ወይቤልዎ ተነበይ ለነ ክርስቶስ መኑ ጸፍዐከ።
ተነበይ ለነ መኑ ውእቱ ዘጸፍዐከ።
እግዚኦ አኮኑ በስምከ ተነበይነ።
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1 ተነብበኒሁ John19:10
1 ተነድቀት Luke04:29
1 ተናብልተ Luke19:14
1 ተናዝዞ Matt02:18
7 ተናገረ Matt13:34

Matt22:1
MK07:35
Luke07:15
John07:13

John07:46
John07:46

3 ተናገሩ Matt26:15
Luke04:36
Luke12:3

1 ተናገራ John18:16
1 ተናገርከነ John16:29
3 ተናገርኩ John18:20

John18:20
John18:21

1 ተናገርክዎሙ John18:21

3 ተናገርዎ MK14:11
Luke01:65
Luke22:5

2 ተናገሮ John09:29
John12:29

8 ተናገሮሙ Matt13:34
Matt14:27
Matt28:18
MK04:33
MK04:34
MK16:19
Luke22:4
John08:20

1 ተናጊሮ John17:1

2 ተናግሮ Matt12:34
John09:21

1 ተናግሮቶሙ Luke01:22
1 ተናጸሩ John13:22
3 ተናፈቀ MK03:26

ወይቤሎ ጲላጦስ ሊተሂ ኢተነብበኒሁ።
ዘተነድቀት ላዕሌሁ ሀገሮሙ ከመ ያጽድፍዎ።
ወሰብአ ሀገሩሰ ይጸልእዎ ወፈነዉ ተናብልተ ድኅሬሁ።
ወአበየት ተናዝዞ ወነጊፈ ላህ።
ዘንተ ኵሎ ተናገረ እግዚእ ኢየሱስ በምሳሌ ለአሕዛብ።
ወተናገረ በምሳሌ እንዘ ይብል።
ወሶቤሃ ተከሥታ እዘኒሁ ወተፈትሐ ማእሰረ ልሳኑ ወተናገረ ርቱዐ።
ወተናገረ ርቱዐ ወአወፈዮ ለእሙ።
ወባሕቱ ክሡተሰ አልቦ ዘተናገረ በእንቲኣሁ በእንተ ፍርሀቶሙ 
ለአይሁድ።
ግሙራ ኢተናገረ ሰብእ ዘከመ ተናገረ ውእቱ ብእሲ።
ግሙራ ኢተናገረ ሰብእ ዘከመ ተናገረ ውእቱ ብእሲ።
ወተናገሩ ምስሌሁ ወተሰናአዉ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወተናገሩ በበይናቲሆሙ።
ወዘተናገሩ በጽልመት ይትናገርዎ በብርሃን።
ወተናገራ ለዐጻዊት ወአብኦ ለጴጥሮስ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ይእዜሰ ገሃደ ተናገርከነ።
አንሰ ክሡተ ተናገርኩ በውስተ ዓለም።
ወአልቦ ዘተናገርኩ ጽሚተ ወኢ ምንተኒ።
እስመ እሙንቱ የአምሩ ዘተናገርኩ አነ።
ለምንት እንከ ትሴአለኒ ሊተ ተሰአሎሙ ለእለ ሰምዑኒ 
ዘተናገርክዎሙ።
ወሰሚዖሙ ተፈሥሑ ወተናገርዎ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ወተናገርዎ ለዝንቱ ነገር በኵሉ ብሔረ ይሁዳ።
ወተፈሥሑ ወተሰናአዉ ምስሌሁ ወተናገርዎ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ወንሕነ ነአምር ከመ ለሙሴ ተናገሮ እግዚአብሔር ገጽ ለገጽ።
ወቦ እለ ይቤሉ መልአክ ተናገሮ።
ወዘእንበለ ምሳሌሰ ኢተናገሮሙ።
ወበጊዜሃ ተናገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ወቀርበ እግዚእ ኢየሱስ ወተናገሮሙ እንዘ ይብል።
ወበዘከመ ዝ አምሳል ተናገሮሙ ቃሎ በአምጣነ ይክሉ ሰሚዐ።
ወዘእንበለ ምሳሌሰ ኢተናገሮሙ።
ወእግዚእነሰ ኢየሱስ እምድኅረ ተናገሮሙ።
ወሖረ ወተናገሮሙ ለሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍት ዘከመ ያገብኦ ሎሙ።
ወዘንተ ነገረ ተናገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በኀበ ሙዳየ ምጽዋት።
ወዘንተ ነገረ ተናጊሮ እግዚእ ኢየሱስ አንሥአ አዕይንቲሁ ውስተ 
ሰማይ።
ኦ ትውልደ አራዊተ ምድር በእፎ ትክሉ ሠናየ ተናግሮ።
ተሰአልዎ እስመ ልሂቅ ውእቱ ወይክል ተናግሮ ለርእሱ።
ወወፂኦ ኀቤሆሙ አፍኣ ስእነ ተናግሮቶሙ።
ወተናጸሩ አርዳኢሁ በበይናቲሆሙ እስመ ኢያእመሩ።
ወሰይጣንሂ ለእመ ተንሥአ በበይናቲሁ ወተናፈቀ።
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3 ተናፈቀ
Luke11:17
Luke11:18

1 ተናፈቀት MK03:25
2 ተናፈቁ John07:43

John10:19
12 ተንሢኦ Matt01:24

Matt02:14
Matt02:21
Matt08:26
Matt09:7
Matt09:9
MK07:24
MK10:1
MK16:9
Luke05:29
Luke22:45
John21:14

2 ተንሣእኩ Matt26:32
MK14:28

42 ተንሥአ Matt08:15
Matt09:19
Matt09:25
Matt11:11

Matt13:53
Matt14:2
Matt19:1

Matt26:62
Matt27:64
Matt28:6
Matt28:7
MK01:35
MK02:12
MK02:14
MK03:26
MK04:39
MK06:14 ወይቤ ዮሐንስ መጥምቅ ተንሥአ እምዉታን።
MK06:16
MK09:8
MK09:27

ወቤትኒ እመ ተናፈቀ በበይናሁ ይወድቅ ውእቱ ቤት።
ወእመሰ ሰይጣን ተናፈቀ በበይናቲሁ።
ወእመኒ ቤት ተናፈቀት በበይናቲሃ ኢትቀውም ይእቲ ቤት።
ወተናፈቁ ሕዝብ በበይናቲሆሙ በእንቲኣሁ።
ወተናፈቁ እንከ ካዕበ አይሁድ በበይናቲሆሙ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወተንሢኦ ዮሴፍ እምንዋሙ ገብረ በከመ አዘዞ መልአከ 
እግዚአብሔር።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ በሌሊት ወሖረ ብሔረ ግብጽ።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ ወቦአ ውስተ ምድረ እስራኤል።
ወተንሢኦ ገሠጾሙ ለነፍሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።
ወተንሢኦ ነሥአ ዐራቶ ወሖረ ቤቶ።
ወይቤሎ ትልወኒ ወተንሢኦ ተለዎ።
ወተንሢኦ እምህየ ሖረ ብሔረ ጢሮስ ወሲዶና።
ወተንሢኦ እምህየ ሖረ ብሔረ ይሁዳ እንተ ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወተንሢኦ በጽባሕ በእሑድ ሰንበት።
ወተንሢኦ ገብረ ሎቱ ሌዊ ዐቢየ ምሳሐ በቤቱ።
ወተንሢኦ እምኀበ ይጼሊ ሖረ ኀበ አርዳኢሁ።
ተንሢኦ እምነ ምዉታን።
ወእምድኅረ ተንሣእኩ እቀድመክሙ ገሊላ።
ወእምድኅረ ተንሣእኩ እቀድመክሙ ገሊላ።
ወተንሥአት ወተልእክቶሙ።
ወተንሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ።
ወአኀዛ እዴሃ ወተንሥአት ሕፃን።
አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት ዘየዐቢ እምዮሐንስ 
መጥምቅ።
ወፈጺሞ እግዚእ ኢየሱስ እሎንተ ምሳልያተ ተንሥአ እምህየ።
ውእቱ ተንሥአ እምዉታን።
ተንሥአ እምገሊላ ወበጽሐ ውስተ ብሔረ ይሁዳ ማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ወተንሥአ ሊቀ ካህናት ወይቤሎ።
ወኢይበሉ ለሕዝብ ተንሥአ እምዉታን።
ኢሀሎ ዝየሰ ተንሥአ በከመ ይቤ።
ከመ ተንሥአ እምዉታን ወናሁ ይቀድመክሙ ገሊላ።
ወበጽባሕ ተንሥአ ወአሌለየ ጥቀ።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ወወፅአ በቅድመ ኵሉ ሰብእ።
ወይቤሎ ነዐ ትልወኒ ወተንሥአ ወተለዎ።
ወሰይጣንሂ ለእመ ተንሥአ በበይናቲሁ ወተናፈቀ።
ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳት ወይቤላ ለባሕር ተፈፀሚ ወአርምሚ።

ውእቱ ተንሥአ እምዉታን።
ዘእንበለ አመ ተንሥአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እምነ ምዉታን።
ወአኀዞ እግዚእ ኢየሱስ በእዴሁ ወአንሥኦ ወተንሥአ።



Tabelle1

Seite 398

42 ተንሥአ

MK10:50
MK14:60
MK16:6
MK16:8
MK16:14
Luke04:16
Luke05:25
Luke06:8
Luke07:15
Luke07:16
Luke07:28
Luke08:24
Luke09:7 ዮሐንስ ተንሥአ እምነ ምዉታን።
Luke09:8
Luke09:19
Luke10:25
Luke11:8
Luke15:20
Luke16:31
Luke24:12

John02:22

John13:4
8 ተንሥአት MK01:31

MK05:42
Luke01:39 ወተንሥአት ማርያም ፍጡነ በውእቱ መዋዕል።
Luke02:38
Luke04:39
Luke08:55
John11:29 ወሶበ ሰምዐት ማርያ ተንሥአት ፍጡነ ወሖረት ኀቤሁ።
John11:31

11 ተንሥኡ Matt17:7
Matt26:46
Matt27:52

Matt27:53
MK01:38
MK14:42
MK14:57
Luke04:29
Luke22:46

ወተንሥአ ወገደፈ ልብሶ ወለብሰ ልብሶ።
ወተንሥአ ሊቀ ካህናት ወሐተቶ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ኢየሱስሃኑ ናራዝዌ ዘተሰቅለ ተኀሥሣ ተንሥአ ወኢሀሎ ዝየሰ።
አስተርአዮሙ እግዚእነ እምድኅረ ተንሥአ እምዉታን።
እስመ ለእለ ርእይዎ ከመ ተንሥአ ኢአምንዎሙ።
ወተንሥአ ያንብብ።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ዘዲቤሁ ይሰክብ በቅድሜሆሙ።
ተንሥእ ወቁም ማእከለ ወተንሥአ ወቆመ።
ወተንሥአ ወነበረ ውእቱ በድን።
ወይቤሉ ዐቢይ ነቢይ ተንሥአ ለነ።
አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት።
ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።

ወቦ እለ ይብሉ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት ተንሥአ።
ወቦ እለ ይብሉከ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት ተንሥአ።
ወእምዝ ተንሥአ አሐዱ ጸሓፌ ሀገር ያመክሮ ወይቤሎ።
እብለክሙ ለእመሂ ኢተንሥአ የሀቦ እስመ ዐርኩ ውእቱ።
ወተንሥአ ወሖረ ኀበ አቡሁ።
እመሂ ቦ ዘተንሥአ እምዉታን ኢይሰምዕዎ ወኢየአምንዎ።
ወተንሥአ ጴጥሮስ ወሮጸ ኀበ መቃብር ወሐወጸ ወርእየ መዋጥሐ 
ባሕቲቶ ንቡረ።
ወአመ ተንሥአ እምነ ምዉታን ተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ በእንተ ዝ 
ይቤሎሙ።
ተንሥአ እምኀበ ይዴረሩ ወአንበረ አልባሲሁ።
ወኀደጋ ፈፀንታ ሶቤሃ ወተንሥአት ወተልእከቶሙ።
ወተንሥአት ሶቤሃ ይእቲ ወለት ወአንሶሰወት።

ወተንሥአት ሶቤሃ ወገነየት ወአእኰተቶ ለእግዚአብሔር።
ወኀደጋ ወተንሥአት ሶቤሃ ወተልእከቶሙ።
ወተንሥአት ሶቤሃ ወአዘዘ የሀብዋ ዘትበልዕ።

እለ መጽኡ ከመ ያላቅስዋ ከመ ተንሥአት ፍጡነ ወመጽአት።
ወይቤሎሙ ተንሥኡ ወኢትፍርሁ።
ተንሥኡ ንሑር ናሁ ቀርበ ዘያገብአኒ።
ወተከሥቱ መቃብራት ወተንሥኡ ብዙኃን እምአብድንቲሆሙ 
ለጻድቃን።
እምድኅረ ተንሥኡ ወአስተርአይዎሙ ለብዙኃን።
ወይቤሎሙ ተንሥኡ ንሑር ካልኣተኒ አህጉረ።
ተንሥኡ ንሑር ናሁ በጽሐ ዘያገብአኒ።
ወቦ ሰማዕተ ሐሰት እለ ተንሥኡ ወነበቡ ሐሰተ።
ወተንሥኡ ሶቤሃ ወአውፅእዎ አፍኣ እምሀገር።
ወይቤሎሙ ምንትኑ ያነውመክሙ ተንሥኡ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ 
ውስተ መንሱት።
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11 ተንሥኡ

Luke23:1
John14:31

2 ተንሥኢ MK05:41
Luke08:54

1 ተንሥኣ Luke24:6
16 ተንሥእ Matt02:13

Matt09:5
Matt09:6
Matt21:21
MK02:9
MK02:11
MK03:3
MK10:49
MK11:23
Luke05:23
Luke05:24
Luke06:8
Luke07:14
Luke17:19
John05:8
John05:12

2 ተንሥኦ MK09:9
Luke11:7

1 ተንሥኦቶሙ Luke02:34
1 ተአመነ Matt27:43
2 ተአመኑ Matt14:27

MK06:50
2 ተአመን MK05:36

Luke08:50
2 ተአመንኪ Matt15:28

John11:40
1 ተአመንክሙ MK11:23
1 ተአመንዎ Luke20:6 እስመ ኵሎሙ ተአመንዎ ለዮሐንስ ከመ ነቢይ ውእቱ።
1 ተአማኅከኒ Luke07:45
1 ተአማኅክሙ Matt05:47
1 ተአምረ Matt16:3
4 ተአምረኒ Matt25:26

Luke19:22
Luke22:34

John01:49

ወተንሥኡ ኵሎሙ በምልኦሙ ወወሰድዎ ኀበ ጲላጦስ።
ተንሥኡ ንሑር እም ዝየ።
ጣቢታ ቁሚ ተንሥኢ ወለትየ ብሂል በትርጓሜሁ።
ወይቤላ ተንሥኢ ወለትየ።
ተንሥኣ ኢሀሎ ዝየሰ።
እንዘ ይብል ተንሥእ ወንሣእ ሕፃነ ወእሞ።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር ቤተከ።
ተንሥእ ወንሣእ ወጹር ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ተንሥእ ወተወረው ውስተ ባሕር ይከውን ለክሙ።
ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር በእገሪከ።
ለከ እብለከ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ተንሥእ ወቁም ማእከለ።
ወጸውዕዎ ወይቤልዎ እመን ወተንሥእ ይጼውዐከ ሊቅ።
ተንሥእ ወተወረው ውስተ ባሕር።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።
ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ተንሥእ ወቁም ማእከለ ወተንሥአ ወቆመ።
ወይቤሎ ለከ እብለከ ወሬዛ ተንሥእ።
ወይቤሎ ተንሥእ ወሑር ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር።
መኑ ውእቱ ብእሲሁ ዘይቤለከ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።
ምንት ውእቱ ተንሥኦ እምነ ምዉታን።
ወኢይክል ተንሥኦ አሀብከ።
ወለተንሥኦቶሙ ለብዙኃን እምውስተ እስራኤል።
ወለእመ ተአመነ በእግዚአብሔር ናሁ ይእዜ ለያድኅኖ እመ ይፈቅዶ።
ተአመኑ አነ ውእቱ ኢትፍርሁ።
ወይቤሎሙ ተአመኑ ከመ አነ ውእቱ ወኢትፍርሁ።
ይቤሎ ለመጋቤ ምኵራብ ኢትፍራህ ተአመን ዳእሙ።
ኢትፍራህ ዳእሙ ተአመን ወለትከሰ ተሐዩ።
ኦ ብእሲቶ ዐቢይ ሃይማኖትኪ ይኩንኪ በከመ ተአመንኪ።
ኢይቤለኪኑ ከመ እመ ተአመንኪ ትሬእዪ ስብሐተ እግዚአብሔር።
ወኢናፈቅሙ በልብክሙ ወተአመንክሙ ከመ ዘነበብክሙ።

ወአንተሰ ኢተአማኅከኒ።
ወእመሂ ተአማኅክሙ አኀዊክሙ ባሕቲቶ።
ወተአምረ መዋዕልሰ እፎ ኢተአምሩ።
ተአምረኒኑ ከመ ድሩክ ብእሲ አነ።
ተአምረኒኑ ከመ ብእሲ ዕጹብ አነ እነሥእ ዘኢያንበርኩ።
ወይቤሎ እብለከ ኦ ጴጥሮስ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ሥልሰ 
ትክሕደኒ ከመ ዘኢተአምረኒ።
ወይቤሎ ናትናኤል በአይቴ ተአምረኒ ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ 
ወይቤሎ።
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36 ተአምሩ Matt07:11
Matt12:7
Matt15:17
Matt16:3
Matt16:3
Matt20:22
Matt20:25
Matt24:32
Matt24:42
Matt25:13
Matt26:2
Matt27:65
MK04:13
MK04:13
MK07:18
MK08:17
MK10:38
MK10:42
MK13:33
MK13:35
Luke09:55
Luke11:13
Luke12:56
Luke12:56
Luke21:29

John04:22
John04:32

John07:28
John08:14
John08:19
John08:28
John11:49
John13:17
John14:4
John14:4
John14:20

1 ተአምሩኒ John07:28
2 ተአምሪ Luke19:42

John04:10

ተአምሩ ሠናየ ሀብተ ውሂበ ለውሉድክሙ።
ሶበሰ ተአምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕት።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘይበውእ ውስተ አፍ።
ኦ መደልዋን ለገጸ ሰማይኑ ተአምሩ ፈክሮቶ።
ወተአምረ መዋዕልሰ እፎ ኢተአምሩ።
ኢተአምሩ ዘትስእሉ ትክሉኑ ሰትየ ጽዋዕ ዘአነ እሰቲ።
ኢተአምሩኑ ከመ መኳንንቲሆሙ ለአሕዛብ ይኴንንዎሙ።
ተአምሩ ከመ ቀርበ ማእረር።
ትግሁ እንከ እስመ ኢተአምሩ በአይ ሰዓት ይመጽእ እግዚእክሙ።
ትግሁኬ እስመ ኢተአምሩ ዕለታ ወሰዓታ።
ተአምሩሁ ከመ እምድኅረ ክልኤ መዋዕል ይከውን ፋሲካ።
ወሑሩ ወአጽንዑ መቃብሪሁ በከመ ተአምሩ።
ወይቤሎሙ ኢተአምሩኑ ዛተ ምሳሌ።
እፎ እንከ ተአምሩ ኵሎ አምሳለ።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘእምአፍኣ ይበውእ ውስተ አፈ ሰብእ።
ዓዲኑ ኢተአምሩ ወኢትሌብዉ ልብክሙኑ ጽሉል።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢተአምሩ ዘትስእሉ።
ኢተአምሩኑ ከመ መላእክቲሆሙ ለአሕዛብ ይኴንንዎሙ።
ዑቁ ትግሁ ወጸልዩ እስመ ኢተአምሩ ማእዜ መዋዕለ ጊዜሁ።
ትግሁ እንከ እስመ ኢተአምሩ ማእዜ ይመጽእ በዓለ ቤት።
ኢተአምሩኑ ዘአይ መንፈስ አንትሙ።
ተአምሩ ሠናየ ሀብተ ውሂበ ለውሉድክሙ።
ኦ መደልዋን ለገጸ ሰማይ ወምድር ተአምሩ አመክሮቶ።
ወእፎ ኢተአምሩ አመክሮቶን ለእላንቱ መዋዕል።
እምከመ ርኢክምዋ ለበለስ ወለኵሉ ዕፀው ከመ ሠረጹ ተአምሩ ከመ 
አልጸቀ ማእረር።
አንትሙሰ ትሰግዱ ለዘኢተአምሩ ወንሕነሰ ንሰግድ ለዘነአምር።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አንሰ ብየ መብልዕ ዘእበልዕ ዘኢተአምሩ 
አንትሙ።
ኪያየኑ ተአምሩኒ ወተአምሩኑ እምኀበ አይቴ አነ።
ወአንትሙሰ ኢተአምሩ እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
ኢ ኪያየ ተአምሩ ወኢ አቡየ።
ተአምሩ ከመ አነ ውእቱ።
አንትሙሰ ኢተአምሩ ወኢ ምንተኒ ወኢሂ ትመክሩ።
ወእመሰ ዘንተ ተአምሩ ብፁዓን አንትሙ እመ ገበርክምዎ።
ወለሊክሙ ኢተአምሩ ኀበ ኣሐውር ወፍኖቶሰ ተአምሩ።
ወለሊክሙ ኢተአምሩ ኀበ ኣሐውር ወፍኖቶሰ ተአምሩ።
ይእተ አሚረ ተአምሩ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ኪያየኑ ተአምሩኒ ወተአምሩኑ እምኀበ አይቴ አነ።
ወይቤላ ሶበሰ ተአምሪ ዮም ሰላምኪ።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ሶበሰ ተአምሪ ጸጋሁ 
ለእግዚአብሔር።
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9 ተአምር MK10:19
Luke18:20

John03:8
John03:10
John13:7
John16:30
John21:15
John21:16
John21:17

2 ተአምርሁ Matt15:12
John19:10

1 ተአምርዋ John08:32
5 ተአምርዎ John01:26

John07:28
John08:54
John09:30
John14:17

2 ተአምርዎሙ Matt07:16

Matt07:20
1 ተአምሮ John13:7
1 ተአምኁ Luke10:4
3 ተአምኆ Matt23:7

Luke11:43
Luke20:44

6 ተአምኑ John03:12
John03:12
John04:48

John05:47
John05:47
John08:43

5 ተአምኑኒ Luke22:67
John08:45
John08:46
John10:25
John10:26

2 ተአምኒ Luke01:45
John11:26

ተአምር ትእዛዛተ ኢትሑር ብእሲተ ብእሲ።
ተአምር ትእዛዛቲሁ ኢትቅትል ነፍሰ ወኢትሑር ብእሲተ ብእሲ።

ወኢተአምር እምኀበ ይመጽእ ወኀበሂ የሐውር።
አንተ ሊቆሙ ለእስራኤል ወዘንተ ነገረ ኢተአምር።
ዘእገብር አነ አንተ ኢተአምር ይእዜ።
ወይእዜ አእመርነ ከመ ኵሎ ተአምር አንተ።
ወይቤሎ እወ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ።
ወይቤሎ እወ እግዚኦ አንተ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ።
ወይቤሎ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ኵሎ ወለሊከ ትጤይቅ ከመ አነ 
አፈቅረከ።
ኢተአምርሁ ከመ ፈሪሳውያን ሰሚዖሙ ቃለከ አንጐርጐሩ።
ኢተአምርሁ ከመ ብዉሕ ሊተ እቅትልከሂ ወብዉሕ ሊተ አሕዩከሂ።
ወተአምርዋ ለጽድቅ ወጽድቅኒ ታግዕዘክሙ።
ወማእከሌክሙ ሀሎ ይቀውም ዘኢተአምርዎ አንትሙ።
አላ ሀሎ ጻድቅ ዘፈነወኒ ዘኢተአምርዎ አንትሙ።
ዘአንትሙ ትብልዎ አምላክነ ውእቱ ወኢተአምርዎ።
ዘኢተአምርዎ አንትሙ እምአይቴ ውእቱ ወከሠተኒ አዕይንትየ።
ወአንትሙሰ ተአምርዎ እስመ ኀቤክሙ ይነብር ወውስቴትክሙ 
ይሄሉ።
ወእምፍሬሆሙ ተአምርዎሙ ይቀሥሙሁ እምአሥዋከ አስካለ 
ወእምአሜከላ በለሰ።
ወእምፍሬሆሙ እንከ ተአምርዎሙ።
ወባሕቱ ድኅረሰ ተአምሮ።
ወኢተአምኁ ወኢ መነሂ በፍኖት።
ወተአምኆ በውስተ ምሥያጣት ከመ ይበሎሙ ሰብእ መምህራን።
ወተአምኆ በውስተ ምሥያጣት።
ወያፈቅሩ ተአምኆ በምሥያጣት።
ወሶበ እንዘ ዘበምድር እነግረክሙ ኢተአምኑኒ።
እፎ እንከ ተአምኑኒ እመ ነገርኩክሙ ዘበሰማያት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እመ ተኣምረ ወመንክረ ኢርኢክሙ 
ኢተአምኑ።
ወእመሰ ዘጸሐፈ ሙሴ ኢተአምኑ እፎ ቃልየ ተአምኑ።
ወእመሰ ዘጸሐፈ ሙሴ ኢተአምኑ እፎ ቃልየ ተአምኑ።
እፎ እንከ ኢተአምኑ ቃልየ።
ወይቤሎሙ እመኒ አይዳዕኩክሙ ኢተአምኑኒ።
ወአንሰ እስመ ጽድቀ እነግር ኢተአምኑኒ።
ወእመሰ አነ ጽድቀ እነግር ለምንት ኢተአምኑኒ።
ነገርኩክሙ ወኢተአምኑኒ ግብር ዘእገብር አነ በስመ አቡየ።
ወአንትሙሰ ኢተአምኑኒ እስመ ኢኮንክሙ እምነ አባግዕየ በከመ 
እቤለክሙ።
ወብፅዕት አንቲ እንተ ተአምኒ።
ወኵሉ ዘሕያው ወየአምን ብየ ኢይመውት ለዓለም ተአምኒኑ ዘንተ።
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3 ተአምን MK09:23
John01:51
John14:10

1 ተአምንሁ John09:35
2 ተአርር Matt25:24

Luke19:21

1 ተአብሲ John08:11
2 ተአብስ Matt27:19

John05:14
1 ተአብዩነ John03:11
3 ተአተተ Matt26:39

MK14:35
Luke22:41

2 ተአኀዙኒ Matt26:55
MK14:48

1 ተአኪ Matt27:64
1 ተአዘዝክሙ Luke03:13
17 ተኣምረ MK06:20

MK13:22
Luke23:8
John02:23
John03:2

John04:45
John04:48

John04:54
John06:2
John06:14
John06:30
John07:31

John09:16
John10:40 ወይቤሉ ዮሐንስ አልቦ ዘገብረ ተኣምረ ወኢ ምንተኒ።
John11:47
John12:18
John12:37

3 ተኣምሪሁ Matt24:3
Matt24:30

Luke21:7
3 ተኣምራተ Matt24:24

እመሰ ተአምን ኵሉ ይትከሀል ለዘየአምን።
እስመ እመ እቤለከሁ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ ተአምን።
ኢተአምንሁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ወረከቦ ወይቤሎ ተአምንሁ አንተ በወልድ እግዚአብሔር።
ተአርር እምኀበ ኢዘራዕከ ወታስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውከ።
ወትነሥእ ዘኢያንበርከ ወተአርር ዘኢዘራዕከ ወታስተጋብእ 
ዘኢዘረውከ።
ሑሪ እትዊ በሰላም ወእምዝ ዳግመ ኢተአብሲ።
ዑቅ ኢተአብስ ወኢትትኀለፍ ላዕለ ውእቱ ጻድቅ።
ናሁኬ ሐየውከ ዑቅ ኢተአብስ ዳግመ።
ወስምዐነሰ ተአብዩነ ነሢአ።
ወተአተተ ሕቀ እምኔሆሙ ወሰገደ በገጹ።
ወእምዝ ተአተተ ሕቀ ወሰገደ ውስተ ምድር።
ወተአተተ እምኔሆሙ መጠነ ሙጋረ እብን ወሰገደ ወጸለየ።
ከመ ሰራቂኑ መጻእክሙ ትዴግኑኒ ወተአኀዙኒ በዕፀው ወበመጣብሕ።
ምስለ መጣብሕ ወአብትር ተአኀዙኒ።
ወትከውን ደኃሪተ ጌጋዩ እንተ ተአኪ እምቀዳሚት።
ወይቤሎሙ አልቦ ዘትገብሩ ፈድፋደ እምዘተአዘዝክሙ።
ወይፈቅድ ይርአይ ተኣምረ ዘይገብር።
ወይገብሩ ተኣምረ ወመንክረ ከመ ያስሕቱ።
እስመ ይሰምዕ ነገሮ ወይሴፎ ይርአይ ተኣምረ በኀቤሁ ዘይገብር።
ብዙኃን አምኑ ቦቱ ሶበ ርእዩ ተኣምረ ዘገብረ።
እስመ አልቦ ዘይክል ይግበር ዘንተ ተኣምረ ዘአንተ ትገብር ዘእንበለ 
ዘእግዚአብሔር ምስሌሁ።
እስመ ርእዩ ኵሎ ተኣምረ ዘገብረ በኢየሩሳሌም አመ በዓል።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እመ ተኣምረ ወመንክረ ኢርኢክሙ 
ኢተአምኑ።
ወዝንተ ካዕበ ዳግሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘገብረ ተኣምረ።
እስመ ርእዩ ተኣምረ ዘገብረ በላዕለ ድዉያን።
ወርእዮሙ ሕዝብ ዘገብረ ተኣምረ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሉ።
ወይቤልዎ ምንተ ተኣምረ ትገብር።
ወይቤሉ አመ ይመጽእ ክርስቶስ ቦኑ ፈድፋደ ተኣምረ ዘይገብር 
እምዘገብረ ዝንቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ በአይቴ ይክል ብእሲ ኃጥእ ገቢረ ዘከመ ዝ ተኣምረ።

ምንተ ንሬሲ ናሁ ዝንቱ ብእሲ ብዙኀ ተኣምረ ይገብር።
እስመ ሰምዑ ተኣምረ ዘገብረ ወዘንተሂ መንክረ።
ወእንዘ መጠነ ዝ ተኣምረ ይገብር በቅድሜሆሙ ኢአምኑ ቦቱ።
ወምንት ተኣምሪሁ ለምጽአትከ ወለኅልቀተ ዓለም።
ወይእተ አሚረ ያስተርኢ ተኣምሪሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው 
በሰማይ።
ወምንት ተኣምሪሁ አመ ይከውን ዝንቱ።
ወይገብሩ ተኣምራተ ወመንክራተ ዐበይተ ለአስሕቶ።
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3 ተኣምራተ
John06:26
John20:30

5 ተኣምር MK16:17
MK16:20
Luke21:11
Luke21:25

John02:11
1 ተእኅዘ Luke24:16
1 ተእኅዙ Luke05:6
1 ተእኅዙኒ Luke22:52
1 ተከሀልኩከ Matt20:13
1 ተከሀሎሙ Matt20:2
3 ተከለ Matt21:33

MK12:1
Luke20:9

1 ተከላ Matt15:13
4 ተከሥተ Luke01:64

John09:10
John09:32
John12:38

1 ተከሥቱ Matt27:52

1 ተከሥታ MK07:35
1 ተከብተ Luke08:47
2 ተከብቶ Matt05:14

MK07:24
7 ተከዘ Matt14:9

MK06:26
MK08:12
MK10:22
Luke18:23
John11:38
John21:17

2 ተከዘት Matt26:38
MK14:34

3 ተከዙ Matt17:23
Matt18:31
Matt26:22

1 ተካሊሁ John15:1
5 ተካፈሉ Matt27:35

ከመ አኮ ዘተኀሥሡኒ አንትሙ በእንተ ዘርኢክሙ ተኣምራተ።
ወብዙኃተ ካልኣተ ተኣምራተ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቅድመ 
አርዳኢሁ።
ወዛቲ ተኣምር ለእለ አምኑ በስምየ ትተልዎሙ።
እንዘ እግዚእ ይረድእ ወቃሎ ያጸንዕ በተኣምር ዘይተሉ።
ወፍርሀት ላዕለ ሰብእ ወተኣምር ዐቢይ ይከውን እምሰማይ።
ወይከውን ተኣምር ውስተ ፀሓይ ወወርኅ ወከዋክብትኒ ይወድቁ 
እምሰማይ ዲበ ምድር።
ወዝንቱ ቀዳሜ ተኣምር ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቃና ዘገሊላ።
ወተእኅዘ አዕይንቲሆሙ ከመ ኢያእምርዎ።
ወገቢሮሙ ከማሁ ተእኅዙ ብዙኃን ዓሣት።
ከመ ሰራቂኑ ተእኅዙኒ መጻእክሙ ምስለ መጣብሕ ወዕፀው።
ኢዐመፅኩከ ዐርክየ አኮኑ በዲናር ተከሀልኩከ።
ወተከሀሎሙ ዐስቦሙ በበ ዲናር ለዕለት።
ስምዑ ብእሲ በዓለ ቤት ተከለ ዐጸደ ወይን።
ብእሲ ተከለ ወይነ ወጸቈኖ ወአክረየ ምክያደ።
ብእሲ ተከለ ወይነ ወሤመ ሎቱ ዐቀብተ ለወይኑ።
ወአውሥአ ወይቤ ኵላ ተክል እንተ ኢተከላ አቡየ ሰማያዊ ትሤሮ።
ወተከሥተ አፉሁ ሶቤሃ ወልሳኑ ነበበ ወባረኮ ለእግዚአብሔር።
ወይቤልዎ እፎ ተከሥተ አዕይንቲከ።
ከመ ቦ ዘዕዉሩ ተወልደ ወተከሥተ አዕይንቲሁ።
ወለመኑ ተከሥተ መዝራዕቱ ለእግዚአብሔር።
ወተከሥቱ መቃብራት ወተንሥኡ ብዙኃን እምአብድንቲሆሙ 
ለጻድቃን።
ወሶቤሃ ተከሥታ እዘኒሁ ወተፈትሐ ማእሰረ ልሳኑ ወተናገረ ርቱዐ።
ወርእያ ይእቲ ብእሲት ከመ ኢተከብተ ላቲ።
ኢትክል ተከብቶ ሀገር እንተ ተሐንጸት መልዕልተ ደብር።
ወቦአ ቤተ ወኢፈቀደ ያእምሮ መኑሂ ወስእነ ተከብቶ።
ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተሂ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወተከዘ በመንፈሱ ወይቤ ለምንት ተኀሥሥ ትእምርተ ዛቲ ትውልድ።
ወተከዘ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወሰሚዖ ዘንተ ተከዘ ፈድፋደ።
ወካዕበ ተከዘ በልቡ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ ኀበ መቃብሩ።
ወተከዘ ጴጥሮስ እስመ ይቤሎ ሥልሰ ታፈቅረኒኑ።
ወእምዝ ይቤሎሙ ተከዘት ነፍስየ እስከ ለሞት።
ወይቤሎሙ ተከዘት ነፍስየ እስከ ለሞት።
ወተከዙ ጥቀ አርዳኢሁ ሰሚዖሙ ዘንተ።
ወርእዮሙ አብያጺሁ አግብርት ዘገብረ ተከዙ ጥቀ።
ወተከዙ ጥቀ ወአኀዙ ይበሉ በበ አሐዱ።
ወአቡየ ተካሊሁ ውእቱ።
ወእምዝ ሰቀልዎ ወተካፈሉ አልባሲሁ ወተዐፀዉ ላዕሌሁ።
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5 ተካፈሉ
Matt27:35
MK15:24
Luke23:34
John19:24

1 ተካፈልዎ Luke22:16

1 ተክሀለ MK14:5
1 ተክል Matt15:13
2 ተክዕወ Matt23:35

Luke11:50
1 ተክዞ Matt06:27
1 ተኰነነ John03:18
1 ተኳነኑ Luke23:12

1 ተኳነን Matt05:24
2 ተኵላ John10:12

John10:12
3 ተኵላት Matt07:15

Matt10:16
Luke10:3

1 ተወለድነ John08:41
1 ተወለድከ John09:34
1 ተወለድኩ John18:37
3 ተወለጠ Matt17:2

MK09:2
Luke09:29

1 ተወሊዶ Matt02:1

18 ተወልደ Matt01:16
Matt02:2
Matt26:24
MK06:21
MK14:21
Luke02:11
John03:3
John03:5

John03:6
John03:6
John09:1
John09:2

ተካፈሉ አልባስየ ለርእሶሙ ወትዐፀዉ ዲበ ዓራዝየ።
ወተካፈሉ ዘከመ ይነሥኡ።
ወተዐፀዉ ዲበ አልባሲሁ ወተካፈሉ።
ተካፈሉ አልባስየ ለርእሶሙ ወተዐፀዉ ዲበ ዐራዝየ።
ወተመጠወ ጽዋዐ ወአእኰተ ወይቤ ንሥኡ ዘንተ ወተካፈልዎ 
ኵልክሙ።
እምኢተክሀለኑ ይሠየጥ ዝንቱ ዕፍረት ፈድፋደ።
ወአውሥአ ወይቤ ኵላ ተክል እንተ ኢተከላ አቡየ ሰማያዊ ትሤሮ።
ከመ ይብጻሕ ላዕሌክሙ ደመ ኵሎሙ ጻድቃን ዘተክዕወ ዲበ ምድር።

ዘተክዕወ እምፍጥረተ ዓለም እስከ ዛቲ ትውልድ።
መኑ እምኔክሙ በተክዞ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
ዘየአምን ቦቱ ኢይትኴነን ወዘሰ ኢየአምን ቦቱ ወድአ ተኰነነ።
ወይእተ አሚረ ተኳነኑ ሄሮድስ ወጲላጦስ እስመ ጋእዘ ቦሙ 
እምቅድም።
ወሑር ቅድመ ተኳነን ምስለ እኁከ።
ዘዚኣሁ ሶበ ይሬኢ ተኵላ እንዘ ይመጽእ ይጐይይ።
ወየኀድግ አባግዒሁ ወይመስጦን ተኵላ ወይዘርዎን ለአባግዕ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ተኵላት መሰጥ እሙንቱ።
ወናሁ አነ እፌንወክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኵላት።
ሑሩ ናሁ አነ እፌንወክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኵላት።
ወይቤልዎ ንሕነሰ ኢተወለድነ እምዝሙት።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ዘለሊከ በኀጢአት ተወለድከ።
ወአንሰ በእንተ ዝንቱ ተወለድኩ።
ወተወለጠ አርአያሁ በቅድሜሆሙ ወአብርሀ ገጹ ከመ ፀሓይ።
ወተወለጠ በቅድሜሆሙ።
ወእንዘ ይጼሊ ተወለጠ ርእየተ ገጹ።
ወተወሊዶ እግዚእ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ በመዋዕለ ሄሮድስ 
ንጉሥ።
እንተ እምኔሃ ተወልደ እግዚእ ኢየሱስ ዘተብህለ ክርስቶስ።
እንዘ ይብሉ አይቴ ሀሎ ዘተወልደ ንጉሠ አይሁድ።
እምኀየሶ ሶበ ኢተወልደ ለውእቱ ብእሲ።
ወኮነት ዕለት አመ ይገብር ሄሮድስ በዓለ ዘዕለተ ተወልደ።
ሶበ ኢተወልደ ለውእቱ ብእሲ።
እስመ ናሁ ተወልደ ለክሙ ዮም መድኅን።
ዘኢተወልደ ዳግመ ኢይሬእያ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢይክል በዊአ ውስተ 
መንግሥተ እግዚአብሔር።
እስመ ዘተወልደ እምሥጋ ሥጋ ውእቱ።
ወዘተወልደ እመንፈስ መንፈሰ ውእቱ።
ወእንዘ የኀልፍ እምህየ ርእየ ብእሴ ዘዕዉሩ ተወልደ።
ረቢ በኀጢአተ መኑ ተወልደ ዝንቱ ዕዉር።
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18 ተወልደ

John09:13
John09:18
John09:19
John09:20
John09:32
John11:37

2 ተወልዱ Matt19:12
John01:13

1 ተወልዶ John03:4

4 ተወረው Matt04:6
Matt21:21
MK11:23
Luke04:9

1 ተወርወ John21:7
2 ተወከፈ Luke09:48

Luke09:48
1 ተወከፉክሙ Luke10:8
2 ተወከፍናከ Matt25:38

Matt25:44
2 ተወከፍክሙ Matt25:35

John05:43
1 ተወከፍክሙኒ Matt25:43
10 ተወክፈ Matt18:5

Matt18:5
MK09:36
MK09:36
MK09:37
MK09:37
Luke09:48
John12:48
John13:20
John13:20

3 ተወክፉክሙ MK06:10
Luke09:5
Luke10:10

2 ተወክፍዎ John01:11
John01:12

1 ተወክፍዎሙ Luke09:53
6 ተወክፎ Luke01:54

Luke02:28

ወወሰድዎ ኀበ ፈሪሳውያን ለውእቱ ዘዕዉሩ ተወልደ።
ወኢአምንዎ አይሁድ ከመ ዕዉሩ ተወልደ ወይእዜ ርእየ።
ዝኑ ውእቱ ወልድክሙ ዘትብሉ ዕዉሩ ተወልደ።
ወከመሂ ዕዉሩ ተወልደ።
ከመ ቦ ዘዕዉሩ ተወልደ ወተከሥተ አዕይንቲሁ።
እምኢክህለኑ ዝንቱ ዘከሠተ አዕይንቲሁ ለዘዕዉሩ ተወልደ።
እስመ ቦ ሕጽዋን እለ ከማሁ ተወልዱ እምከርሠ እሞሙ።
አላ እምእግዚአብሔር ተወልዱ።
ወይቤሎ ኒቆዲሞስ እፎ ይክል ብእሲ ዳግመ ተወልዶ እምድኅረ 
ልህቀ።
ቅንጽ እም ዝየ ወተወረው ታሕተ።
ተንሥእ ወተወረው ውስተ ባሕር ይከውን ለክሙ።
ተንሥእ ወተወረው ውስተ ባሕር።
ረድ ለሊከ ታሕተ እም ዝየ ወተወረው።
እስመ ዕራቁ ውእቱ ወተወርወ ውስተ ባሕር።
ወይቤሎሙ ዘተወክፈ ዘመጠነ ዝ ሕፃን በስምየ ኪያየ ተወከፈ።
ወዘኒ ኪያየ ተወከፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ወሀገረኒ እንተ ኀበ ቦእክሙ ወተወከፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወማእዜ ርኢናከ እንግዳከ ወተወከፍናከ።
ወእንግዳከ ወኢተወከፍናከ።
ነግደ ኮንኩ ወተወከፍክሙኒ።
አነ መጻእኩ በስመ አቡየ ወኢተወከፍክሙኒ።
ነግደ ኮንኩ ወኢተወከፍክሙኒ።
ወዘሂ ተወክፈ አሐደ ሕፃነ ዘከመ ዝ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
ወዘሂ ተወክፈ አሐደ ሕፃነ ዘከመ ዝ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
ዘተወክፈ አሐደ ዘከመ ዝ ሕፃነ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
ዘተወክፈ አሐደ ዘከመ ዝ ሕፃነ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
ወዘኒ ኪያየ ተወክፈ።
አኮ ኪያየ ባሕቲቶ ዘተወክፈ ዘእንበለ ዘፈነወኒ።
ወይቤሎሙ ዘተወክፈ ዘመጠነ ዝ ሕፃን በስምየ ኪያየ ተወከፈ።
ወዘሰ ክሕደኒ ወኢተወክፈ ቃልየ።
ዘተወክፎ ለዘፈነውኩ አነ ኪያየ ተወክፈ።
ወዘኪያየ ተወክፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ወብሔረ ኀበ ኢተወክፉክሙ ወኢሰምዑክሙ ወፂአክሙ።
ወዘሰ ኢተወክፉክሙ ወፂአክሙ እምይእቲ ሀገር።
ወሀገረሰ ኀበ ቦእክሙ ወኢተወክፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ውስተ ዚኣሁ መጽአ ወእሊኣሁሰ ኢተወክፍዎ።
ወለእለሰ ተወክፍዎ ወሀቦሙ ሥልጣነ ውሉደ እግዚአብሔር ይኩኑ 
ለእለ አምኑ በስሙ።
ወኢተወክፍዎሙ እስመ ኅሉፍ ገጹ ለኢየሩሳሌም።
ወተወክፎ ለእስራኤል ቊልዔሁ ወተዘከረ ሣህሎ።
ተወክፎ ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ።
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6 ተወክፎ

Luke09:48
John03:33
John13:20
John13:20

2 ተወድየ Luke23:55
John03:24 እስመ ዓዲሁ ኢተወድየ ዮሐንስ ውስተ ቤተ ሞቅሕ።

1 ተወድየት Matt13:47
1 ተዋሥኦተክሙ Luke21:15
1 ተዋቅሦተክሙ Luke21:15
1 ተዋክሑ Luke22:24

9 ተውህበ Matt13:11
Matt28:18
MK04:11
Luke04:6
Luke08:10

Luke10:22
John03:27
John06:65
John19:11

2 ተውህበት MK06:2
John01:17

1 ተውህቦ Matt19:11
1 ተውህቦሙ Matt13:11
1 ተዐሠሩ Matt22:3
1 ተዐረቅ Luke12:58
1 ተዐሰበነ Matt20:7
9 ተዐቀቡ Matt07:15

Matt10:17
Matt16:6

Matt16:11
Matt16:12
MK08:15
MK12:39
Luke12:1
Luke12:15

1 ተዐቀብዎሙ Luke20:44
2 ተዐቅብ Luke02:19 ወማርያምሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።

Luke02:51

ወዘኒ ኪያየ ተወከፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ወለዘሰ ተወክፎ ስምዖ ዐተቦ እግዚአብሔር እስመ ጻድቅ ውእቱ።
ዘተወክፎ ለዘፈነውኩ አነ ኪያየ ተወክፈ።
ወዘኪያየ ተወክፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ወርእያ መቃብሮ ወዘከመ ተወድየ ሥጋሁ።

እንተ ተወድየት ውስተ ባሕር ወአስተጋብአት ኵሎ ዘመደ ዓሣት።
አነ እሁበክሙ አፈ ወጥበበ በዘኢይክሉ ተዋሥኦተክሙ።
ወተዋቅሦተክሙ እለ ይትነሥኡ ላዕሌክሙ።
ወእምዝ ተዋክሑ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ የዐቢ 
እምኔሆሙ።
እስመ ለክሙ ተውህበ አእምሮ ምሥጢራቲሃ ለመንግሥተ ሰማያት።
ተውህበ ሊተ ኵሉ ኵነኔ ሰማይ ወምድር።
ለክሙ ተውህበ ታእምሩ ምሥጢራ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወዘንተኒ ክብረ እስመ ሊተ ተውህበ ወለዘፈቀድኩ እሁቦ።
ወይቤሎሙ ለክሙ ተውህበ ታእምሩ ምሥጢራ ለመንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ኵሉ ተውህበ ሊተ እምኀበ አቡየ።
ወኢ ምንተኒ እመ ኢተውህበ ሎቱ እምሰማይ።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ ለእመ ኢተውህበ ሎቱ እምኀበ አብ።
ሶበ ኢተውህበ ለከ እምሰማይ።
ወምንትኑ ዛቲ ጥበብ እንተ ተውህበት ሎቱ።
እስመ ኦሪት በሙሴ ተውህበት ለነ።
ወይቤሎሙ አኮ ለኵሉ ዘይትከሀል ዝንቱ ዘእንበለ ለዘተውህቦ።
ወሎሙሰ ኢተውህቦሙ።
ወፈነወ አግብርቲሁ ይጸውዕዎሙ ለእለ ተዐሠሩ ውስተ ከብካብ።
ተዐረቅ በፍኖት ወሠልጥ ዘትፈድዮ።
ወይቤልዎ እስመ አልቦ ዘተዐሰበነ።
ተዐቀቡኬ እምሐሳውያን ነቢያት እለ ይመጽኡ ኀቤክሙ በአልባሰ 
አባግዕ።
ወተዐቀቡ እምሰብእ እኩያን እስመ ያገብኡክሙ ውስተ አዕዋዳት።
ወይቤሎሙ ኢየሱስ ዑቁ ወተዐቀቡ እምብሑኦሙ ለፈሪሳውያን 
ወሰዱቃውያን።
ዑቁ ወተዐቀቡ እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
ተዐቀቡ እምነ ብሕአቶሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
ወአዘዞሙ ወይቤሎሙ ዑቁ ወተዐቀቡ።
እንዘ ይሜህሮሙ ዑቁ ወተዐቀቡ እምጸሐፍት።
ወአኀዘ ይበሎሙ ለአርዳኢሁ ቅድሙ ወተዐቀቡ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ዑቁ ወተዐቀቡ እምነ ኵሉ ትዕግልት።
ተዐቀብዎሙ ለጸሐፍት እለ ይፈቅዱ ያንሶስዉ ተላቢሶሙ።

ወእሙሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።
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2 ተዐቅቦ Luke17:20

John12:7
1 ተዐቅፉ MK06:3
4 ተዐቢ Matt13:32

MK04:32
John04:12
John08:53

1 ተዐውዱ Matt23:15
2 ተዐደወ Luke10:31

Luke10:32
2 ተዐገሠኒ Matt18:26

Matt18:29
1 ተዐገሥ Luke06:42
1 ተዐገሥክሙ Luke22:28
2 ተዐግሦ Matt19:12

MK14:37
2 ተዐጽብ Matt06:25

Luke12:23
2 ተዐጽወ Matt25:10

Luke04:25
1 ተዐጽዉ Matt23:14
4 ተዐፀዉ Matt27:35

MK15:24
Luke23:34
John19:24

1 ተዘርዉ John11:52
7 ተዘርዐ Matt13:19

Matt13:19
Matt13:20
Matt13:22
Matt13:23
MK04:15
MK04:15

1 ተዘርዐት MK04:31
3 ተዘርዑ MK04:16

MK04:18
MK04:20

4 ተዘከረ Matt26:75
MK14:72
Luke01:54

ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢትመጽእ መንግሥተ እግዚአብሔር 
በተዐቅቦ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጋ እስመ ተዐቅቦ ለዕለተ ቀበርየ።
ወተዐቅፉ በእንቲኣሁ።
ወሶበ ልህቀት ተዐቢ እምኵሎን አሕማላት።
ወተዐቢ እምኵሎን አሕማላት።
አንተኑ ተዐቢ እምያዕቆብ አቡነ ዘወሀበነ ዘንተ ዐዘቅተ።
አንተኑ ተዐቢ እምአብርሃም አቡነ ዘሞተ።
እስመ ተዐውዱ ባሕረ ወየብሰ ከመ ታጥምቁ አሐደ ፈላሴ።
ወርእዮ ተዐደወ ወኀለፈ።
ወርእዮ ተዐደወ ወኀለፈ ከመ ቀዳሚ።
እግዚኦ ተዐገሠኒ ወኵሎ እፈድየከ።
ወአስተብቊዖ እንዘ ይብል እግዚኦ ተዐገሠኒ ወኵሎ እፈድየከ።
ተዐገሥ እኁየ አውፅእ ኀሰረ እምዐይንከ።
ወአንትሙሰ ባሕቱ እለ በእንቲኣየ ተዐገሥክሙ ምስሌየ በሕማምየ።
በእንተ መንግሥተ ሰማያት ወዘሰ ይክል ተዐግሦ ለይትዐገሥ።
ትነውምኑ ወኢትክል ተዐግሦ አሐተ ሰዓተ።
አኮሁ ነፍስ ተዐጽብ እምሲሲት ወሥጋ የዐጽብ እምዐራዝ።
እስመ ነፍስ ተዐጽብ እምሲሲት።
ወቦአ ምስሌሁ እልኩ ድልዋት ውስተ ከብካብ ወተዐጽወ ኆኅት።
በመዋዕለ ኤልያስ ነቢይ አመ ተዐጽወ ሰማይ።
እስመ ተዐጽዉ መንግሥተ ሰማያት ቅድመ ገጹ ለሰብእ።
ወእምዝ ሰቀልዎ ወተካፈሉ አልባሲሁ ወተዐፀዉ ላዕሌሁ።
ወሰቀልዎ ወተዐፀዉ ዲበ አልባሲሁ።
ወተዐፀዉ ዲበ አልባሲሁ ወተካፈሉ።
ተካፈሉ አልባስየ ለርእሶሙ ወተዐፀዉ ዲበ ዐራዝየ።
አላ ከመ ያስትጋብኦሙ ለውሉደ እግዚአብሔር እለ ተዘርዉ አሐተኔ።
ዘተዘርዐ ውስተ ልቡ ውእቱኬ ዘተዘርዐ ውስተ ፍኖት።
ዘተዘርዐ ውስተ ልቡ ውእቱኬ ዘተዘርዐ ውስተ ፍኖት።
ወዘሰ ውስተ ኰኵሕ ተዘርዐ።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ተዘርዐ ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ።
ወዘሰ ተዘርዐ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ፍኖት ኀበ ተዘርዐ ቃል።
ወይነሥእ እምልቦሙ ቃለ ዘተዘርዐ።
ከመ ኅጠተ ስናፔ እንተ ተዘርዐት ውስተ ምድር።
ወእሉ ካዕበ እሙንቱ ዘውስተ ኰኵሕ ተዘርዑ።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ሦክ ተዘርዑ እለ ይሰምዕዎ ለቃል።
ተዘርዑ እለ ይሰምዑ ቃለ ወይትዌከፍዎ።
ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎ።
ወተወክፎ ለእስራኤል ቊልዔሁ ወተዘከረ ሣህሎ።
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4 ተዘከረ

Luke22:61

1 ተዘከረኒ Luke23:42

4 ተዘከሩ John02:17

John02:22

John12:16
John15:20

2 ተዘከራ Luke24:7
Luke24:8

1 ተዘከር Luke16:25

1 ተዘከርነ Matt27:63
1 ተዘከርከ Matt05:23
1 ተዘከርዋ Luke17:32
1 ተዝካርየ Luke22:18
1 ተይ Luke17:29
2 ተደሙ Matt07:28

MK06:51
1 ተደሩ Luke22:19
1 ተዳደቆ Luke10:31
4 ተድላ Matt03:15

Luke08:14
John07:18
John08:50

1 ተድባበ Matt04:5
1 ተገበረ Matt25:16
3 ተገበሩ Luke19:13

Luke19:15
John06:27

2 ተገብረ Luke10:13
Luke10:13

2 ተገድፈተኒ Luke15:6
Luke15:9

1 ተገድፈታ Luke15:8
2 ተገድፈቶ Luke15:4

Luke15:4
1 ተገድፉ Matt18:13
2 ተገድፎ Matt18:12

Matt18:12

ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ወነጸሮ ለጴጥሮስ ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ 
ለእግዚእነ ዘይቤሎ።
ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ ተዘከረኒ እግዚኦ አመ ትመጽእ 
በመንግሥትከ።
ወተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ ጽሑፍ ውእቱ ዘይብል ቅንአተ ቤትከ 
በልዐኒ።
ወአመ ተንሥአ እምነ ምዉታን ተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ በእንተ ዝ 
ይቤሎሙ።
ተዘከሩ ከመ ጽሑፍ ዝንቱ በእንቲኣሁ ወከመ ዝ ገብሩ ሎቱ።
ተዘከሩ ቃልየ ዘአነ እቤለክሙ።
ተዘከራ ቃሎ ዘይቤለክን በገሊላ።
ወተዘከራ ቃሎ።
ወይቤሎ አብርሃም ተዘከር ወልድየ ዘከመ ፈጋዕከ ወተፈሣሕከ 
በሕይወትከ።
ወይቤልዎ ተዘከርነ እግዚኦ ዘይቤ ዝኩ መስሐቲ።
ወበህየ ተዘከርከ ከመ ቦ እኁከ ዘተሐየሰከ።
ተዘከርዋ ለብእሲተ ሎጥ።
ወከመ ዝ ግበሩ ተዝካርየ በእንቲኣየ።
ወአዝነመ እግዚአብሔር እሳት ወተይ እምሰማይ ወአጥፍአ ኵሎ።
ተደሙ አሕዛብ ወአንከሩ ምህሮቶ።
ወፈድፋደ ተደሙ ወአንከርዎ።
ወከማሁ ጽዋዐኒ እምድኅረ ተደሩ ይቤሎሙ።
ወተዳደቆ አሐዱ ካህን እንዘ ይወርድ ይእተ ፍኖተ።
ኅድግ ምዕረሰ እስመ ከመ ዝ ውእቱ ተድላ ለነ።
ወኅሊና ብዕል ወትካዘ መንበርት ወሐውዘ ተድላ።
ወዘሰ ለርእሱ ይነግር ተድላ ርእሱ የኀሥሥ።
አንሰ ኢየኀሥሥ ተድላ ለርእስየ።
ወአቀሞ ውስተ ተድባበ ቤተ መቅደስ።
ወሖረ ዝኩ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወተገበረ ቦቶን።
ወይቤሎሙ ተገበሩ እንከ እስከ ኣአቱ።
እለ ወሀቦሙ ወርቆ ከመ ያእምር ዘከመ ተገበሩ።
ተገበሩ እንከሰ አኮ ለመብልዕ ኀላፊ።
ሶበሰ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል ዘተገብረ በውስቴትክን።
ሶበሰ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል ዘተገብረ በውስቴትክን።
ተፈሥሑ ሊተ እስመ ረከብኩ በግዕትየ እንተ ተገድፈተኒ።
ተፈሥሓ ሊተ እስመ ረከብኩ ገመስየ እንተ ተገድፈተኒ።
ወለእመ ተገድፈታ አሐቲ እምኔሆን።
ወለእመ ተገድፈቶ አሐቲ እምኔሆን።
ወየሐውር ኀበ እንተ ተገድፈቶ እስከ ይረክባ።
እምተስዓ ወተስዐቱ እለ ኢተገድፉ።
ወእመ ተገድፎ አሐዱ እምውስቴቶሙ።
ወየሐውር ይኅሥሥ ዘተገድፎ።
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2 ተጊሀ Matt25:12
Matt26:40

16 ተጋብኡ Matt13:2
Matt22:34
Matt26:3
Matt26:57
Matt27:62
Matt28:12
MK01:33
MK02:2
MK04:1
MK05:21
MK06:30
MK07:1
MK14:53
Luke12:1
Luke22:66
John08:2

1 ተጋነየ Luke17:4

1 ተጋአዙ John06:52
2 ተግሀ Matt24:43

Luke12:39
1 ተግሒሶሙ Luke20:20
7 ተግሕሠ Matt02:22

Matt04:12
Matt12:15
Matt14:13

Matt15:21
MK03:7
John06:15

1 ተግሕሡ Luke09:10
1 ተግባሩ Luke12:16
2 ተጠሚቆ Matt03:16

Matt23:15
2 ተጠምቀ MK16:16

Luke03:21
3 ተጠምቁ Luke03:21

Luke07:29 እስመ ተጠምቁ ጥምቀተ ዮሐንስ።
Luke07:30

2 ተጠየቀ Matt02:7

ከመ ኢየአምረክን እስመ ስእንክን ተጊሀ ወአምስዮ ምስሌየ።
ስእንክሙ ተጊሀ አሐተ ሰዓተ ምስሌየ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ሰብእ ብዙኃን።
ተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ኅቡረ።
ወእምዝ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ወኀበ ተጋብኡ ጸሐፍት ወሊቃናት።
ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ኀበ ጲላጦስ።
ወተጋብኡ ወተማከሩ ምስለ ሊቃውንት።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ሰብአ ሀገር ኀበ አንቀጽ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ።
ወተጋብኡ ብዙኅ ሰብእ ኀቤሁ በኀበ ሐይቀ ባሕር።
ወተጋብኡ ሐዋርያት ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መጺኦሙ እምኢየሩሳሌም።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወተጋብኡ ኀቤሁ አእላፍ ሰብእ እስከ ይትካየዱ በበይናቲሆሙ።
ወጸቢሖ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወተጋብኡ ኵሉ ሕዝብ ኀቤሁ።
ወእመኒ ስብአ ለለ ዕለቱ አበሰ ወሰብአ ለለ ዕለቱ ተጋነየ ኅድግ ሎቱ።

ወተጋአዙ አይሁድ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ሶበሁ የአምር በዓለ ቤት ጊዜ ይመጽእ ሰራቂ እምተግሀ።
እምተግሀ ወእምሀለወ ወእምኢያብሐ ይክርዩ ቤቶ።
ወተግሒሶሙ እምኔሁ አጽንሑ ሎቱ እለ ይትዐቀብዎ።
ወተግሕሠ ውስተ ደወለ ገሊላ።
ተግሕሠ ውስተ ደወለ ገሊላ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ በሐመር ውስተ ገዳም እንተ 
ባሕቲቱ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ።
ወተግሕሠ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ መንገለ ባሕር።
ወተግሕሠ ውስተ ደብር ባሕቲቱ።
ወነሥኦሙ በባሕቲቶሙ ወተግሕሡ።
አሐዱ ብእሲ ባዕል ዘሠምረ ሎቱ ተግባሩ ወደለዎ ብሔር።
ወተጠሚቆ እግዚእ ኢየሱስ ሶቤሃ ወፅአ እማይ።
ወተጠሚቆ ትሬስይዎ ካዕበተክሙ ወልደ ገሃነም።
ዘአምነ ወዘተጠምቀ ይድኅን ወዘሰ ኢአምነ ይደየን።
ወእምድኅረ ተጠምቁ ኵሉ ሕዝብ ተጠምቀ እግዚእ ኢየሱስኒ።
ወእምድኅረ ተጠምቁ ኵሉ ሕዝብ ተጠምቀ እግዚእ ኢየሱስኒ።

ወኢተጠምቁ በኀቤሁ።
ወተጠየቀ እምኔሆሙ መዋዕሊሁ በዘአስተርአዮሙ ኮከብ።
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2 ተጠየቀ
Matt02:16

1 ተጠየቀቶ Luke22:56

1 ተጠይቆቶ Luke09:45
1 ተጸነሰ Luke15:14
1 ተጸነስክሙ Luke22:35
6 ተጽሕፈ Luke07:27

Luke10:20
John20:30
John20:31
John21:25

John21:25

2 ተጽናሳ MK12:45
Luke21:4

1 ተጽናስ Luke16:25
2 ተጽዕነ Matt21:7

John12:14
2 ተጽዕኖ MK11:2

Luke19:30
1 ተፀምደ Luke15:15
1 ተፈሣሕከ Luke16:25

1 ተፈሣሕክሙ John14:28
3 ተፈሥሐ Luke10:21

Luke23:8

John08:56
10 ተፈሥሑ Matt02:10

Matt05:12
MK14:11
Luke01:58
Luke06:23
Luke10:20
Luke13:17
Luke15:6
Luke22:5
John20:20

2 ተፈሥሒ Luke01:28
Luke12:19

1 ተፈሥሓ Luke15:9

በከመ ሐሳበ መዋዕል ዘተጠየቀ እምኀበ ሰብአ ሰገል።
ወርእየቶ ወለት እንዘ ይነብር መንገለ በርህ ወተጠየቀቶ ወትቤ ዝኒ 
ምስሌሁ ሀሎ።
ከመ ኢይሕንክዎ ወይፈርህዎ ተጠይቆቶ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወተጸነሰ።
ቦኑ ዘተጸነስክሙ ወይቤልዎ አልቦ።
ዝ ውእቱ ዘበእንቲኣሁ ተጽሕፈ።
ተፈሥሑሰ ባሕቱ እስመ ተጽሕፈ አስማቲክሙ በሰማያት።
ዘኢተጽሕፈ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ።
ወዝንቱሰ ተጽሕፈ እምኔሆን ከመ ትእመኑ አንትሙ።
ወሶበ ተጽሕፈ ኵሉ በበ አሐዱ እምኢያግመሮ ዓለም ጥቀ 
መጻሕፍቲሁ ዘተጽሕፈ።
ወሶበ ተጽሕፈ ኵሉ በበ አሐዱ እምኢያግመሮ ዓለም ጥቀ 
መጻሕፍቲሁ ዘተጽሕፈ።

ወይእቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ዘባቲ አብአት ወኵሎ መንበርታ።
ወዛቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ጥሪታ ዘባ አብአት።
ወአልአዛርሰ ከማሁ ክመ በተጽናስ።
ወተጽዕነ እግዚእ ኢየሱስ ዲቤሆሙ።
ወረከበ እግዚእ ኢየሱስ ዕዋለ አድግ ወተጽዕነ ዲቤሃ።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ሶቤሃ ዕዋለ አድግ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ 
ዲቤሁ።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ዕዋለ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ።
ወሖረ ወተፀምደ ኀበ አሐዱ እምሰብአ ውእቱ ብሔር።
ወይቤሎ አብርሃም ተዘከር ወልድየ ዘከመ ፈጋዕከ ወተፈሣሕከ 
በሕይወትከ።
ሶበሰ ታፈቅሩኒ እምተፈሣሕክሙ በሐዊሮትየ ኀበ አብ።
ወበይእቲ ሰዓት ተፈሥሐ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ቅዱስ።
ወሶበ ርእዮ ሄሮድስ ለእግዚእ ኢየሱስ ተፈሥሐ ፈድፋደ እስመ 
ይፈቅድ ይርአዮ እምጕንዱይ ዕለት።
ወርእየሂ ወተፈሥሐ።
ወርእዮሙ ኮከበ ተፈሥሑ ዐቢየ ፍሥሓ።
ተፈሥሑ ወተሐሠዩ እስመ ብዙኅ ዕሴትክሙ በሰማያት።
ወሰሚዖሙ ተፈሥሑ ወተናገርዎ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ከመ አዕበየ እግዚአብሔር ሣህሎ ላዕሌሃ ተፈሥሑ ላቲ።
ተፈሥሑ ወተሐሠዩ ይእተ አሚረ።
ተፈሥሑሰ ባሕቱ እስመ ተጽሕፈ አስማቲክሙ በሰማያት።
ወተፈሥሑ ኵሉ ሕዝብ በእንተ ኵሉ መንክር ዘይትገበር እምኔሁ።
ተፈሥሑ ሊተ እስመ ረከብኩ በግዕትየ እንተ ተገድፈተኒ።
ወተፈሥሑ ወተሰናአዉ ምስሌሁ ወተናገርዎ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ወተፈሥሑ አርዳኢሁ ሶበ ርእይዎ ለእግዚእነ።
ወቦአ መልአክ ኀቤሃ ወይቤላ ተፈሥሒ ፍሥሕት።
አዕርፊ እንከሰ ብልዒ ወስትዪ ወተፈሥሒ።
ተፈሥሓ ሊተ እስመ ረከብኩ ገመስየ እንተ ተገድፈተኒ።
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1 ተፈትሐ MK07:35
3 ተፈነወ Luke01:26

Luke04:26
John01:6 ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘተፈነወ እምኀበ እግዚአብሔር ዘስሙ ዮሐንስ።

6 ተፈነዉ Matt23:37
Luke07:10
Luke10:17
Luke13:34
Luke19:32
John01:24

3 ተፈነውኩ Matt15:24
Luke04:43
John03:28

1 ተፈኖኩ Luke01:19
1 ተፈወሱ Luke13:14

1 ተፈደይነ Luke23:41
2 ተፈጥረ Matt24:21

John09:32
1 ተፈጥረት MK02:27
6 ተፈጸመ Matt02:17

MK15:27
Luke02:21
Luke02:22
John19:28
John19:30

1 ተፈጸመት John03:29
1 ተፈጺሞ Luke09:51
1 ተፈጺሞን Luke04:2
2 ተፈፀም MK01:25

Luke04:35
1 ተፈፅመ Matt22:12
1 ተፋቀሩ John13:34
1 ተፋቀርክሙ John13:35
1 ተፍኀረት Matt01:18 ወተፍኀረት እሙ ማርያም ለዮሴፍ።
1 ተፍኅረት Luke01:27
2 ተፍአ MK07:33

MK08:23
1 ተፍጻሜተ John19:42
11 ቱ Matt09:16

Matt09:16
Matt12:20

ወሶቤሃ ተከሥታ እዘኒሁ ወተፈትሐ ማእሰረ ልሳኑ ወተናገረ ርቱዐ።
ወበሳድስ ወርኅ ተፈነወ ገብርኤል መልአክ እምኀበ እግዚአብሔር።
ወኢተፈነወ ኤልያስ ኀበ አሐቲ እምኔሆን።

ወትዌግሮሙ ለሐዋርያት እለ ተፈነዉ ኀቤሃ።
ወአቲዎሙ እለ ተፈነዉ ረከብዎ ለገብሩ በዘሐይወ።
ወተመይጡ እልክቱ ሰብዐ እለ ተፈነዉ።
ወትዌግርዮሙ ለሐዋርያት እለ ተፈነዉ ኀቤኪ።
ወሐዊሮሙ እለ ተፈነዉ ረከቡ በከመ ይቤሎሙ።
ወእለሰ ተፈነዉ እምፈሪሳውያን እሙንቱ።
ኢተፈነውኩ ዘእንበለ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
እስመ እንበይነ ዝንቱ ተፈነውኩ።
ዳእሙ ተፈነውኩ ቅድሜሁ እስብክ።
ዘእቀውም ቅድመ እግዚአብሔር ዘተፈኖኩ ኀቤከ።
ውእተ አሚረ ንዑኬ ተፈወሱ በውእቶን ዕለታት ወአኮ በዕለተ 
ሰንበት።
ወለነሰ ዘበርቱዕ ረከበነ ዘይደልወነ በከመ ምግባሪነ ተፈደይነ።
ዘኢኮነ ከማሁ እምአመ ተፈጥረ ዓለም እስከ ዮም ወኢይከውንሂ።
እምአመ ተፈጥረ ዓለም ኢተሰምዐ ግሙራ።
ወይቤሎሙ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት።
አሜሃ ተፈጸመ ዘተብህለ በኤርምያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ወተፈጸመ መጽሐፍ ዘይቤ ተኈለቈ ምስለ ገበርተ ዐመፃ።
ወአመ ተፈጸመ ሰሙን ዕለት ወሰድዎ ለሕፃን ከመ ይግዝርዎ።
ወአመ ተፈጸመ መዋዕለ ንጽሖሙ በከመ ሕገ ሙሴ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ተፈጸመ ኵሉ።
ወሠሪቦ ብኂአ እግዚእ ኢየሱስ ይቤ ተፈጸመ ኵሉ።
ወፍሥሓ ዚኣየሰ ናሁ ተፈጸመት።
ወተፈጺሞ መዋዕለ ዕርገቱ አንጸረ ገጾ ለሐዊር ውስተ ኢየሩሳሌም።
ወተፈጺሞን እማንቱ መዋዕል ርኅበ።
ተፈፀም ወፃእ እምኔሁ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ተፈፀም ወፃእ እምኔሁ።
ወተፈፅመ ውእቱ ብእሲ።
በከመ አነ አፍቀርኩክሙ ከማሁ አንትሙኒ ተፋቀሩ በበይናቲክሙ።
እምከመ ተፋቀርክሙ በበይናቲክሙ።

ኀበ ድንግል እንተ ተፍኅረት ለብእሲ።
ወወደየ አጻብዒሁ ውስተ እዘኒሁ ወተፍአ ወገሰሰ ልሳኖ።
ወተፍአ ውስተ አዕይንቲሁ ወገሰሶ ወይቤሎ ምንተ ትሬኢ።
እስመ ተፍጻሜተ ዐርቦሙ ውእቱ ለአይሁድ።
እስመ ይትማላእ ሕያዎ ለልብስ ወያዐብዮ ለስጠቱ።
ወፈድፋደ ይከውን ስጠቱ ዐቢየ።
እስከ ያገብእ ፍትሐ መዊኦቱ።
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11 ቱ

Matt12:26
Matt13:41
Matt14:13

MK12:20
Luke04:38
Luke13:21
John04:52
John12:9

1 ቱሱሐ MK15:23
9 ቲ Matt09:3

Matt09:17
Matt10:2
Matt10:17
Matt10:29
Matt12:25
Matt12:25
Matt12:26
Matt14:17

7 ታ Matt08:15
Matt08:31
Matt09:6
Matt10:9
Matt10:28
Matt10:35
Matt14:4

1 ታሐዩ John18:40
27 ታሕተ Matt04:6

Matt05:15
Matt08:8
Matt13:32
Matt18:26
Matt18:29
Matt22:44
Matt23:37
MK04:21
MK04:21
MK04:32
MK05:22
MK07:25
MK07:28

እፎ እንከ ትቀውም መንግሥቱ።
ወየአርዩ እመንግሥቱ ኵሎ ዐላውያነ ወእለ ይገብሩ አበሳ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ በሐመር ውስተ ገዳም እንተ 
ባሕቲቱ።
ያውስባ እኁሁ ለብእሲቱ ወያቅም ዘርዐ ለእኁሁ።
ወሐማቱ ለስምዖን ተሐምም ዐቢየ ፈፀንተ።
ወደፈነቶ ውስተ ኀሪጽ ዘሠለስቱ መስፈርት ወአብሕአ ኵሎ።
ወይቤልዎ ትማልም ጊዜ ሰብዐቱ ሰዓት ኀደጎ ፈፀንቱ።
ወሖሩ ኀቤሁ ወአኮ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቱ ዘሖሩ።
ወወሀብዎ ይስተይ ወይነ ምስለ ከርቤ ቱሱሐ ወአበየ ሰትየ።
ወሰሚዖሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ይቤሉ በበይናቲሆሙ ዝንቱሰ 
ይፀርፍ።
ወይትዐቀቡ ክልኤሆሙ በበይናቲሆሙ ኅቡረ።
ወለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ከመ ዝ አስማቲሆሙ።
ወይቀሥፉክሙ በመኳርብቲሆሙ።
አኮኑ ክልኤቲ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
ኵላ መንግሥት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ትማስን።
ወኵላ ሀገር ወእመሂ ቤት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ኢትቀውም።
ወእመሰ ሰይጣን ለሰይጣን ያወፅኦ ተናፈቀኬ በበይናቲሁ።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወገሰሳ ወአኀዛ እዴሃ ወኀደጋ ፈፀንታ።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ከመ ንባእ ዲበ መራዕየ አሕርው።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ኢታጥርዩ ለክሙ ወርቀ ወብሩረ።
ወለነፍስክሙሰ ኢይክሉ ቀቲሎታ።
ወወለተኒ እምእማ ወመርዓተኒ እምሐማታ።
ኢይከውነከ ታውስብ ብእሲተ እኁከ ፊልጶስ።
አኮ ዘንተ ዘታሐዩ አላ በርባንሃ።
ቅንጽ እም ዝየ ወተወረው ታሕተ።
ወኢያኀትዉ ማኅቶተ ከመ ያንብርዋ ታሕተ ከፈር።
እግዚኦ ኢይደልወኒ ከመ አንተ ትባእ ታሕተ ጠፈረ ቤትየ።
ወትከውን ዕፀ ዐባየ እስከ ያጸልሉ አዕዋፈ ሰማይ ታሕተ አዕፁቂሃ።
ወወድቀ እንከ ውእቱ ገብር ታሕተ እገሪሁ።
ወወድቀ ውእቱ ገብር ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ።
እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ።
ከመ እንተ ታስተጋብእ ዶርሆ ዕጐሊሃ ታሕተ ክነፊሃ ወአበይክሙ።
ከመ ያንብርዋ ታሕተ ከፈር አው ታሕተ ዐራት።
ከመ ያንብርዋ ታሕተ ከፈር አው ታሕተ ዐራት።
አጽልሎ ታሕተ አዕፁቂሃ።
ወርእዮ ሰገደ ሎቱ ታሕተ እገሪሁ።
ወቦአት ወሰገደት ሎቱ ታሕተ እገሪሁ።
በታሕተ ማእድ ፍርፋራተ ዘያወድቁ ደቂቅ።
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27 ታሕተ

MK12:37
MK14:66
Luke04:9
Luke07:6

Luke08:16
Luke08:41
Luke11:33
Luke13:34
Luke17:16
Luke20:42
John01:49
John01:51
John11:32

4 ታሕቱ Matt27:51
MK15:38
Luke23:45

John08:23
1 ታሕታይ Luke14:10
1 ታሕቴሃ Luke13:8
1 ታመሥጡ Matt03:9
1 ታመነድበነ John10:24
2 ታመክሮ Matt04:7

Luke04:12
3 ታሜክሩኒ Matt22:18

MK12:16
Luke20:23

1 ታሜክሮ Luke17:25
2 ታምልክ Matt04:10

Luke04:8
2 ታምሥጡ Matt03:7

Luke03:7
1 ታሠርሕዋ Matt26:10
3 ታሤንዩ Matt26:11

MK14:7
John12:8

1 ታሤግር Luke05:10
1 ታሥርሕዋ MK14:6
1 ታራ Luke03:34

እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ።
ወእንዘ ሀሎ ጴጥሮስ ታሕተ ውስተ ውሳጤ ዐጸድ።
ረድ ለሊከ ታሕተ እም ዝየ ወተወረው።
እግዚኦ ኢትጻሙ እስመ ኢይደልወኒ ከመ ትባእ ታሕተ ጠፈረ ቤትየ።

ወያነብራ ታሕተ ዐራት ዘእንበለ ዲበ ተቅዋማ።
ወሰገደ ሎቱ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእመ አኮ ታሕተ ከፈር ዘእንበለ ዲበ ተቅዋማ።
ከመ እንተ ታስተጋብእ ዶርሆ ዕጐሊሃ ታሕተ ክነፊሃ።
ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ በገጹ ወአእኰቶ።
እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ።
እምቅድመ ይጸውዕከ ፊልጶስ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ።
እስመ እመ እቤለከሁ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ ተአምን።
ወሰገደት ሎቱ ታሕተ እገሪሁ ወትቤሎ።
ወእምዝ ተሰጠ መንጦላዕተ ቤተ መቅደስ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ።
ወተሰጠ መንጦላዕተ ምኵራብ ለክልኤ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ።
ወጸልመ ፀሓይ ወተሠጠ መንጦላዕተ ምኵራብ እምላዕሉ እስከ 
ታሕቱ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰ እምታሕቱ አንትሙ ወአንሰ እምላዕሉ አነ።
ወእመሰ ቦ ዘጸውዐከ ወሖርከ ርፍቅ ውስተ ታሕታይ ምርፋቅ።
ወእወዲ ወእክዑ ድኵዐ ታሕቴሃ።
ወኢይምሰልክሙ ዘታመሥጡ በብሂለ አብ ብነ አብርሃም።
እስከ ማእዜኑ ታመነድበነ ወትነሥአነ ነፍሰነ።
ካዕበ ጽሑፍ ኢታመክሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ።
ተብህለ ኢታመክሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ።
ወይቤሎሙ ለምንት ታሜክሩኒ ኦ መደልዋን።
ለምንት ታሜክሩኒ አምጽኡ ዲናረ ወአርእዩኒ።
ወአእመሮሙ ትምይንቶሙ ወይቤሎሙ ለምንት ታሜክሩኒ አርእዩኒ 
ዲናረ።
ብዙኀ የሐምም ወትሜንኖ ወታሜክሮ ዛቲ ትውልድ።
ወኪያሁ ባሕቲቶ ታምልክ።
ወኪያሁ ባሕቲቶ ታምልክ።
መኑ አመረክሙ ከመ ታምሥጡ እመቅሠፍት ወእመንሱት ወእመዐት 
ዘይመጽእ።
መኑ ነገረክሙ ታምሥጡ እመቅሠፍት ዘይመጽእ።
ለምንት ታሠርሕዋ ለዛቲ ብእሲት።
ወለነዳያንሰ ዘልፈ ትረክብዎሙ ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ ሎሙ።
ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ ሎሙ።
ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ ሎሙ።
ኢትፍራህ እምይእዜሰ ሰብአ ታሤግር።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኅድግዋ ለብእሲት ወኢታሥርሕዋ።
ወልደ ታራ ወልደ ናኮር።
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2 ታርኢ John02:18

John14:22
1 ታሰረግዉ Matt23:29
8 ታስሕተከ Matt05:29

Matt05:30
Matt05:31
Matt18:8
Matt18:9
MK09:43
MK09:44
MK09:45

1 ታስርሐኒ Luke18:5
1 ታስተሐቅሩኒ John08:49
1 ታስተሕቅርዎ Matt18:10
1 ታስተርኢ Luke19:11
1 ታስተርእዩ Matt06:1

1 ታስተኃፍራ Matt12:43
1 ታስተዳልዊ Luke10:41 ማርታ ማርታ ለምንት ትሠርሒ ብዙኀ ወታስተዳልዊ።
4 ታስተጋብእ Matt23:37

Matt25:24
Luke13:34
Luke19:21

1 ታስትይዎ Luke13:15
2 ታቅትሎ MK06:19

Luke22:48
1 ታበርህ Matt05:15
1 ታበውሕዎ MK07:12
2 ታበውኡ Matt23:23

Luke11:42

2 ታበውእ Matt05:23
Luke21:2

1 ታቤይንኑ Matt07:3
2 ታብአነ Matt06:13

Luke11:4
2 ታቦት Matt24:38

Luke17:27
1 ታኀቱ Luke15:8
1 ታነሥእ John21:18

ወአውሥእዎ አይሁድ ወይቤልዎ ምንተ ትእምርተ ታርኢ ዘዘንተ 
ትገብር።
ከመ ለነ ዳእሙ ሀለወከ ታርኢ ርእሰከ ወአኮ ለዓለም።
ወታሰረግዉ ዝኅሮሙ ለጻድቃን።
እመኒ ዐይንከ እንተ የማን ታስሕተከ።
ወእመኒ እዴከ እንተ የማን ታስሕተከ።
ወእመኒ እግርከ ዘየማን ታስሕተከ።
ወእመኒ እዴከ አው እግርከ ታስሕተከ።
ወእመሂ ዐይንከ ታስሕተከ ምልኃ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ወእመኒ እዴከ ታስሕተከ ምትራ።
ወእመኒ እግርከ ታስሕተከ ምትራ።
ወእመኒ ዐይንከ ታስሕተከ ምልኃ።
ከመ ኢትምጻእ ወኢታስርሐኒ ዘልፈ።
ወአንትሙሰ ታስተሐቅሩኒ።
ዑቁ ኢታስተሕቅርዎ ለአሐዱሂ እምእሉ ንኡሳን።
ወይመስሎሙ ከመ ሶቤሃ ታስተርኢ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወባሕቱ ዑቁ ምጽዋተክሙ ኢትግበሩ ለዐይነ ሰብእ ከመ ታስተርእዩ 
ሎሙ።
ወትትፋትሓ ወታስተኃፍራ።

ከመ እንተ ታስተጋብእ ዶርሆ ዕጐሊሃ ታሕተ ክነፊሃ ወአበይክሙ።
ተአርር እምኀበ ኢዘራዕከ ወታስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውከ።
ከመ እንተ ታስተጋብእ ዶርሆ ዕጐሊሃ ታሕተ ክነፊሃ።
ወትነሥእ ዘኢያንበርከ ወተአርር ዘኢዘራዕከ ወታስተጋብእ 
ዘኢዘረውከ።
ወኢትወሰድዎኑ ታስትይዎ ማየ በዕለተ ሰንበት።
ወተቀየመቶ ሄሮድያዳ ወፈቀደት ታቅትሎ ወስእነት።
አኮኑ ከመ ታቅትሎ።
ወታበርህ ለኵሎሙ እለ ውስተ ቤት።
ኢታበውሕዎ ይግበር ምንተኒ ለአቡሁ ወለእሙ።
እለ ታበውኡ ዐሥራተ እዴሁ ለአዛብ ወለሲለን ወለከሙን።
እለ ታበውኡ ዐሥራተ እዴሁ ለአሕዛብ ወለጼናታም ወለኵሉ 
አሕማላት።
ወእምከመኬ ታበውእ መባአከ ውስተ ምሥዋዕ።
ወርእየ ዕቤረ መበለተ እንዘ ታበውእ ክልኤ ጸራይቀ።
ወኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ ኢታቤይንኑ።
ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት።
ወኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት።
እስከ አመ ቦአ ኖኅ ውስተ ንፍቀ ታቦት።
እስከ አመ ቦአ ኖኅ ውስተ ንፍቀ ታቦት።
አኮኑ ታኀቱ ማኅቶተ ወትፈነቅል ኵሎ ዘውስተ ቤታ።
ወአመሰ ልህቀ ታነሥእ እደዊከ ወባዕድ ያቀንተከ ሐቌከ።
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1 ታነሥኦ John02:20
1 ታነብብ Luke10:26
1 ታነጽሕዎ Luke11:39
2 ታንክሩ John05:20

John05:28
1 ታንክር John03:7
1 ታንጐርጕሩ John06:43

2 ታንጥየኒ Luke11:7
Luke18:5

6 ታእምሩ MK02:10
MK04:11
Luke05:24
Luke08:10

John10:37
John19:4

2 ታእምር Matt06:3
Luke01:4

1 ታኦፊላ Luke01:3
1 ታክብዱ Luke21:33

1 ታወፅአነ MK05:12
1 ታውስብ MK06:18 እስመ ይቤሎ ዮሐንስ ለሄሮድስ ኢይከውነከ ታውስብ ብእሲተ እኁከ።
1 ታውፅእ Luke06:42
1 ታዐብዮ Luke01:46 ወትቤ ማርያም ታዐብዮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር።
1 ታዕርፉ MK06:31
3 ታደሉ Matt22:16

MK12:14
Luke20:21

2 ታዴዎስ Matt10:3
MK03:18

1 ታገብኦ Luke22:48

1 ታግብእ Matt25:27
1 ታግዕዘክሙ John08:32
1 ታጠምቅ John01:25
1 ታጠምቅዎሙ Matt28:19
1 ታጠሪ Matt19:21
1 ታጠርይዋ Luke21:19
1 ታጥምቁ Matt23:15
1 ታጥፍአ MK01:24
1 ታጥፍአነ Luke04:34

ወአንተሰ በሠሉስ መዋዕል ታነሥኦ።
ወይቤሎ ውስተ ኦሪት ምንት ጽሑፍ ወእፎ ታነብብ።
ይእዜ እንተ አፍኣሁ ተኀፅብዎ ወታነጽሕዎ ለጽዋዕኒ ወለጻሕልኒ።
ወዘየዐቢ እምዝ ያሬእዮ ግብረ ከመ አንትሙ ታንክሩ።
ወበእንተ ዝንቱሰ ኢታንክሩ።
ወበእንተ ዝንቱ ኢታንክር እስመ እቤለከ ሀለወክሙ ትትወለዱ 
ዳግመ።ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ኢታንጐርጕሩ 
በበይናቲክሙ።
ኢታንጥየኒ ወዳእነ ቀተርነ ኆኅተ።
ከመ ኢታንጥየኒ ዛቲ ዕቤር እትቤቀል ላቲ።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ለክሙ ተውህበ ታእምሩ ምሥጢራ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይቤሎሙ ለክሙ ተውህበ ታእምሩ ምሥጢራ ለመንግሥተ 
እግዚአብሔር።
እመኑ ከመ ታእምሩ ወትጤይቁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ከመ ታእምሩ ከመ አልቦ ዘረከብኩ ላዕሌሁ ጌጋየ ወኢ አሐተኒ።
ኢታእምር ፀጋምከ ዘትገብር የማንከ።
ከመ ታእምር ጥዩቀ በእንተ ኵሉ ኀይለ ነገር ትምህርተ ዘተመሀርከ።
ወጥዩቀ ኵሎ በበ መትልው እጽሐፍ ለከ ኦ አዚዝ ታኦፊላ።
ዑቁ ርእሰክሙ ኢታክብዱ ልበክሙ በበሊዕ ወበስታይ ወበፈጊዕ 
ወበኀልዮ መንበርት።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ውስተ አሕርው ከመ ንባእ ላዕሌሆሙ።

ወእምዝ ትኔጽር ታውፅእ ኀሰረ እምዐይነ ቢጽከ።

ወይቤሎሙ ንዑ ንፃእ ገዳመ ባሕቲተነ ወታዕርፉ ሕቀ።
ወኢተሐስብ መነሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ወአልቦ ዘያሐዝነከ ወኢ መኑሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ወኢታደሉ ለገጽ ወኢ ለመኑሂ ወርቱዐ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ወልብድዮስ ዘተሰምየ ታዴዎስ።
ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ወታዴዎስ ወስምዖን ቀነናዊ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለይሁዳ በስዒምኑ ታገብኦ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
እምደለወከ ታግብእ ወርቅየ ውስተ ማእድየ።
ወተአምርዋ ለጽድቅ ወጽድቅኒ ታግዕዘክሙ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ በእፎ እንከ ታጠምቅ።
ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ።
ወታጠሪ ለከ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
ወበትዕግሥትክሙ ታጠርይዋ ለነፍስክሙ።
እስመ ተዐውዱ ባሕረ ወየብሰ ከመ ታጥምቁ አሐደ ፈላሴ።
መጻእክኑ ታጥፍአነ ነአምረከ ከመ አንተ ቅዱሱ ለእግዚአብሔር።
መጻእከኑ ታጥፍአነ አአምረከ መኑ አንተ ቅዱሱ ለእግዚአብሔር።
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1 ታጸምእዎ John10:20
1 ታጸውርዎ Luke11:46
2 ታጻምዎ MK05:35

Luke08:49
1 ታፅርእ Luke13:7
4 ታፈቅረኒ John21:15

John21:16
John21:17
John21:17

3 ታፈቅሩ Matt05:46
Luke11:43
Luke16:13

3 ታፈቅሩኒ John14:15
John14:28
John15:10

1 ታፈቅር John11:3
1 ታፍቅር MK12:34
1 ታፍቅሮ MK12:34

110 ት Matt06:19
Matt08:14
Matt08:14
Matt08:15
Matt08:16
Matt08:26
Matt08:27
Matt08:28
Matt08:29
Matt08:29
Matt08:30
Matt08:33
Matt08:34
Matt09:16
Matt09:17
Matt09:17
Matt09:18
Matt09:20
Matt09:21
Matt09:22
Matt09:23
Matt09:24
Matt09:24

ጋኔን አኀዞ ወየአብድ ምንተኑ ታጸምእዎ።
እስመ ታጸውርዎ ለሰብእ ጾረ ክቡደ።
ወይቤልዎ ወለትከሰ ሞተት ወኢታጻምዎ እንከ ለሊቅ።
ወይቤሎ ወለትከሰ ሞተት ወኢታጻምዎ እንከ ለሊቅ።
ወኢረከብኩ ግዝማ እንከሰ ከመ ኢታፅርእ ምድረነ።
ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ ፈድፋደ እምእሉ።
ወካዕበ ይብሎ ዳግመ ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ።
ወይቤሎ ሣልሰ ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ።
ወተከዘ ጴጥሮስ እስመ ይቤሎ ሥልሰ ታፈቅረኒኑ።
ወእመሰ ታፈቅሩ ዘያፈቅረክሙ ምንትኑ ዕሴትክሙ።
እስመ ታፈቅሩ ነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት።
ኢትክሉኬ ለእግዚአብሔር ተቀንዮ እንዘ ንዋየ ታፈቅሩ።
ወእመሰ ታፈቅሩኒ ዕቀቡ ትእዛዝየ።
ሶበሰ ታፈቅሩኒ እምተፈሣሕክሙ በሐዊሮትየ ኀበ አብ።
ወእመሰ ታፈቅሩኒ ዕቀቡ ትእዛዝየ።
እንዘ ይብላ እግዚእነ ናሁ ዘታፈቅር ይደዊ።
ወከመ ታፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ወከመ ታፍቅሮ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ።
ኢትዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበምድር ኀበ ይበሊ ወይማስን።
ረከባ ለሐማተ ጴጥሮስ እንዘ ትሰክብ ወትፈፅን።
ረከባ ለሐማተ ጴጥሮስ እንዘ ትሰክብ ወትፈፅን።
ወተንሥአት ወተልእክቶሙ።
ወአውፅኦሙ ለመናፍስት በቃሉ።
ወተንሢኦ ገሠጾሙ ለነፍሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።
ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ተቀበልዎ ክልኤቱ እለ አጋንንት ወፂኦሙ እመቃብራት።
መጻእከኑ ዝየሂ ትስድደነ ወትሣቅየነ።
መጻእከኑ ዝየሂ ትስድደነ ወትሣቅየነ።
ይትረዐዩ ርሑቀ እምኔሆሙ።
ወጐዩ ኖሎት ወአተዉ ሀገረ።
ወናሁ ወፅኡ ኵሉ እለ ውስተ ሀገር ይትቀበልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
እስመ ይትማላእ ሕያዎ ለልብስ ወያዐብዮ ለስጠቱ።
ወእመ አኮሰ ዝቁ ይነቅዕ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወይትዐቀቡ ክልኤሆሙ በበይናቲሆሙ ኅቡረ።
ወሰገደ ሎቱ እንዘ ይብል ወለትየ ይእዜ ሞተት።
መጽአት ወቆመት እንተ ድኅሬሁ።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ እንዘ ትብል በልባ።
ወሐይወት ይእቲ ብእሲት ሶቤሃ።
ርእየ መብክያነ ወሰብእ እንዘ ይትሀወኩ ወያስቆቅዉ።
ወይቤሎሙ ተገሐሡ እስመ አኮ ዘሞተት ሕፃን አላ ትነውም።
ወይቤሎሙ ተገሐሡ እስመ አኮ ዘሞተት ሕፃን አላ ትነውም።
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110 ት

Matt09:25
Matt09:26
Matt09:30
Matt09:31
Matt09:35
Matt10:1
Matt10:5
Matt10:5
Matt10:10
Matt10:11
Matt10:17
Matt10:18
Matt10:18
Matt10:19
Matt10:19
Matt10:19
Matt10:19
Matt10:19
Matt10:20
Matt10:20
Matt10:21
Matt10:22
Matt10:23
Matt10:26
Matt10:26
Matt10:26
Matt10:27
Matt10:28
Matt10:29
Matt10:31
Matt10:31
Matt11:5
Matt11:7
Matt11:7
Matt11:8
Matt11:8
Matt11:8
Matt11:9
Matt11:11

Matt11:12
Matt11:12

ወአኀዛ እዴሃ ወተንሥአት ሕፃን።
ወወፅአ ስሙዓተ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ዑቁ ኢትንግሩ ወኢ ለመኑሂ።
ወወፂኦሙ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኵሉ አህጉር ወበሓውርት።
ወወሀቦሙ ሥልጣነ ዲበ መናፍስት ርኩሳን።
ወአዘዞሙ እንዘ ይብል ፍኖተ አሕዛብ ኢትሑሩ።
ወሀገረ ሳምር ኢትባኡ።
ወኢ አሣእነ ወኢ በትረ እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
ወህየ ኅድሩ እስከ አመ ትወፅኡ።
ወተዐቀቡ እምሰብእ እኩያን እስመ ያገብኡክሙ ውስተ አዕዋዳት።
ወያገብኡክሙ ኀበ መሳፍንት ወነገሥት በእንቲኣየ።
ወያገብኡክሙ ኀበ መሳፍንት ወነገሥት በእንቲኣየ።
ወሶበ ያገብኡክሙ ኢተኀልዩ ዘትነብቡ ወዘትትናገሩ።
ወሶበ ያገብኡክሙ ኢተኀልዩ ዘትነብቡ ወዘትትናገሩ።
ወሶበ ያገብኡክሙ ኢተኀልዩ ዘትነብቡ ወዘትትናገሩ።
እስመ ይትወሀበክሙ በይእቲ ሰዓት ዘትትናገሩ።
እስመ ይትወሀበክሙ በይእቲ ሰዓት ዘትትናገሩ።
እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ ዘትነብቡ።
ውእቱ ይትናገር በላዕሌክሙ።
ወይትነሥኡ ውሉድ ላዕለ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
አማን እብለክሙ ኢይትፌጸማ አህጉረ እስራኤል።
ኢትፍርህዎሙኬ እንከ እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ኢትፍርህዎሙኬ እንከ እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትዐወቅ።
ወዘኒ አልኆሰስኩ ውስተ እዝንክሙ ስብክዎ በዲበ አንሕስት።
ወኢትፍርህዎሙ ለእለ ይቀትሉ ሥጋክሙ።
ወአሐቲ እምኔሆን ኢትወድቅ ውስተ ምድር።
ኢትፍርሁኬ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
ኢትፍርሁኬ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
ምዉታን ይትነሥኡ ወነዳያን ይዜነዉ።
ምንትኑመ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርዐኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ምንትኑመ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርዐኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሡይ በቀጠንት አልባስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሡይ በቀጠንት አልባስ።
እለሰ ቀጠንተ ይለብሱ ናሁ ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ እወ እብለክሙ።
አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት ዘየዐቢ እምዮሐንስ 
መጥምቅ።
ትትገፋዕ መንግሥተ ሰማያት ወግፉዓን ይትማሠጥዋ።
ትትገፋዕ መንግሥተ ሰማያት ወግፉዓን ይትማሠጥዋ።
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Matt11:12
Matt11:14
Matt11:14
Matt11:19
Matt11:23
Matt11:23
Matt11:23
Matt11:23
Matt11:24

Matt11:25
Matt11:26
Matt11:29
Matt11:30
Matt12:7
Matt12:10
Matt12:13
Matt12:25
Matt12:25
Matt12:25
Matt12:25
Matt12:25
Matt12:25
Matt12:26
Matt12:39
Matt12:39
Matt12:39
Matt12:39
Matt12:39
Matt14:2
Matt14:2
Matt14:6
Matt14:8
Matt14:11
Matt14:11
Matt14:17
Matt16:9
Matt19:8
MK09:23
MK10:5
MK14:3
Luke02:15

ትትገፋዕ መንግሥተ ሰማያት ወግፉዓን ይትማሠጥዋ።
ወእመሰ ትፈቅዱ ትትወከፍዎ።
ወእመሰ ትፈቅዱ ትትወከፍዎ።
ወጸድቀት ጥበብ እምደቂቃ ወእምግባራ።
ወአንቲኒ ቅፍርናሆም ለእመ እስከ ሰማይ ትትሌዐሊ።
ወአንቲኒ ቅፍርናሆም ለእመ እስከ ሰማይ ትትሌዐሊ።
ሀለወኪ እስከ ሲኦል ትረዲ እስመ ሶበሁ በሰዶም ዘተገብረ ኀይል።
ተገብረ በውስቴትኪ እምሀለወት እስከ ዮም።
ወባሕቱ እብለኪ ከመ ምድረ ሰዶም ትረክብ ሣሕተ በዕለተ ደይን 
እምኔኪ።
እስመ ኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእማእምራን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
እወ አባ እስመ ከማሁ ኮነ ሥምረትከ በቅድሜከ።
ንሥኡ አርዑትየ ላዕሌክሙ ወተመሀሩ እምኔየ።
እስመ አርዑትየኒ ሠናይ ወጾርየኒ ቀሊል ውእቱ።
ሶበሰ ተአምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕት።
ወናሁ ሀሎ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወሐይወት ሶቤሃ።
ኵላ መንግሥት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ትማስን።
ኵላ መንግሥት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ትማስን።
ኵላ መንግሥት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ትማስን።
ወኵላ ሀገር ወእመሂ ቤት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ኢትቀውም።
ወኵላ ሀገር ወእመሂ ቤት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ኢትቀውም።
ወኵላ ሀገር ወእመሂ ቤት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ኢትቀውም።
እፎ እንከ ትቀውም መንግሥቱ።
ትውልድ ዕሉት ወዐማፂት ወዘማዊት ትእምርተ ተኀሥሥ።
ትውልድ ዕሉት ወዐማፂት ወዘማዊት ትእምርተ ተኀሥሥ።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወበእንተ ዝንቱ ይትገበራ ኀይላት ቦቱ።
ወበእንተ ዝንቱ ይትገበራ ኀይላት ቦቱ።
ወዘፈነት ሎቱ በማእከሎሙ ወአደመቶ ለሄሮድስ።
ወይእቲሰ አቅደመት አእምሮ በኀበ እማ ወትቤሎ።
ወይእቲኒ ወሰደት ወወሀበት ለእማ።
ወይእቲኒ ወሰደት ወወሀበት ለእማ።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ዓዲሁ ኢትሌብዉኑ ወኢትዜከሩ ዘአመ ኀምስ ኅብስት።
ትድኀሩ አንስቲያክሙ ትካትሰ ኢኮነ ከመ ዝ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እስመ ትቤ በዘትክል ርድአኒ።
ዘንተ ትእዛዘ ትድኀሩ አንስቲያክሙ።
ወአኮሰቶ ወሦጠት ዲበ ርእሱ።
ይቤሉ እሙንቱ ሰብእ ኖሎት በበይናቲሆሙ።
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Luke02:18
Luke11:49
Luke22:56

John13:34
John18:37

1 ትሁቡኒ Matt26:15
1 ትሁብ MK04:28

1 ትሂዱ Luke03:14
1 ትሂድ MK10:19
1 ትሄሎ Luke23:43
2 ትለብሱ Matt06:25

Luke12:22
1 ትለብዉ MK08:21
1 ትለክፍዎ Luke11:46
2 ትለድ Luke01:57

John16:21
1 ትሉ Matt08:19
2 ትላሕዉ Luke06:25

John16:20
3 ትሌብዉ Matt16:11

MK07:17
MK08:17

1 ትሌብዉኑ Matt16:9
1 ትልክፍኒ John20:17
2 ትልወ Matt08:22

Matt09:9
8 ትልወኒ Matt19:21

MK02:14
MK10:21
Luke05:27
Luke18:22
John01:44
John21:19
John21:22

2 ትልዉኒ Matt04:19
MK01:17

2 ትልውዎ MK14:13
Luke22:9

1 ትሐሰቦሙ Matt25:19
3 ትሑሩ Luke21:8

ወኵሎሙ እለ ሰምዑ አንከሩ ዘነገርዎሙ ኖሎት።
ወበእንተ ዝንቱ ትቤ ጥበቢሁ ለእግዚአብሔር።
ወርእየቶ ወለት እንዘ ይነብር መንገለ በርህ ወተጠየቀቶ ወትቤ ዝኒ 
ምስሌሁ ሀሎ።
ወእሁበክሙ ሐዲሰ ትእዛዘ ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ።
ለሊከ ትቤ ከመ ንጉሥ አነ።
ወይቤሎሙ ሚ መጠነ ትሁቡኒ እመ አገብኦ ለክሙ።
ወውእቱሰ የአምር ከመ ባሕቲታ ምድር ትሁብ ፍሬሃ ቀዳማዌ ሣዕረ።

ወይቤሎሙ ኢትትዐገሉ ወኢ መነሂ ወኢትሂዱ።
ኢትኩን ስምዐ በሐሰት ኢትሂድ።
እመን ፈድፋደ ከመ ዮም ትሄሎ ምስሌየ ውስተ ገነት።
ወኢ ለሥጋክሙ ዘትለብሱ።
ኢተኀልዩ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ ወለሥጋክሙ ዘትለብሱ።
ወይቤሎሙ እፎ እንከ ዘኢትለብዉ።
ወለሊክሙሰ ኢትለክፍዎ በአሐቲ አጽባዕትክሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
ወበጽሐ ወርኃ ለኤልሳቤጥ ከመ ትለድ ወወለደት ወልደ።
በከመ ብእሲት ትቴክዝ ሶበ አልጸቀት ትለድ።
ሊቅ እትሉከኑ ኀበ ሖርከ።
እስመ ትበክዩ ወትላሕዉ።
ከመ ትበክዩ ወትላሕዉ አንትሙ ወዓለምሰ ይትፌሣሕ።
ወይቤሎሙ እፎ ዘኢትሌብዉ ከመ አኮ በእንተ ኅብስት ዘእቤለክሙ።
ወይቤሎሙ ከመ ዝኑ አንትሙሂ ኢትሌብዉ።
ዓዲኑ ኢተአምሩ ወኢትሌብዉ ልብክሙኑ ጽሉል።
ዓዲሁ ኢትሌብዉኑ ወኢትዜከሩ ዘአመ ኀምስ ኅብስት።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኢትልክፍኒ እስመ ዓዲ ኢዐረጉ ኀበ አቡየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተሰ ትልወኒ።
ወይቤሎ ትልወኒ ወተንሢኦ ተለዎ።
ወታጠሪ ለከ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
ወይቤሎ ነዐ ትልወኒ ወተንሥአ ወተለዎ።
ወጹር መስቀለ ሞትከ ወነዐ ትልወኒ።
እንዘ ይነብር ኀበ ምጽባሕ ወይቤሎ ትልወኒ።
ወሀብ ለነዳያን ወትረክብ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
ወረከቦ እግዚእ ኢየሱስ ለፊልጶስ ወይቤሎ ትልወኒ።
ወዘንተ ብሂሎ ይቤሎ ትልወኒ።
ወአንተሰ ትልወኒ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ንዑ ትልዉኒ ድኅሬየ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ንዑ ትልዉኒ።
ወትልውዎ ኀበ ቦአ ቤት።
ወትልውዎ ኪያሁ ኀበ ቦአ ቤት።
ወአኀዘ ይትሐሰቦሙ።
ወኢትሑሩ ወኢትትልውዎሙ።
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3 ትሑሩ
John06:67
John15:16

2 ትሑር MK10:19
Luke18:20

1 ትሑታን Luke01:52
2 ትሑት Matt11:29

Luke16:15

1 ትሕዝብት Luke21:26

1 ትሕየው John05:6
1 ትመስሉ Matt23:27
2 ትመስላ Matt22:39

MK12:32
1 ትመስል Matt13:24

1 ትመክሩ John11:49
3 ትመውቱ John08:21

John08:24
John08:24

1 ትመዘምዝ Luke07:38
1 ትመጸለዉ Matt06:16
13 ትመጽእ Matt03:14

Matt11:3
MK09:1
MK11:10
Luke17:20
Luke17:20

Luke18:3

Luke23:42

John04:21
John04:23
John05:28

John09:4
John16:2

2 ትሙት MK05:23
Luke08:42

1 ትማልም John04:52
1 ትማስን Luke11:17

አንትሙኒ ትፈቅዱኑ ትሑሩ።
ወእሬስየክሙ ከመ ትሑሩ ወፍሬ ትፍረዩ።
ተአምር ትእዛዛተ ኢትሑር ብእሲተ ብእሲ።
ተአምር ትእዛዛቲሁ ኢትቅትል ነፍሰ ወኢትሑር ብእሲተ ብእሲ።
ወነሠቶሙ ለኀያላን እመናብርቲሆሙ አዕበዮሙ ለትሑታን።
ወአእምሩ ከመ የዋህ አነ ወትሑት ልብየ።
እስመ በኀበ ሰብእ ዐቢይ በኀበ እግዚአብሔር ትሑት ወምኑን ውእቱ።

ወትወፅእ ነፍሰ ዕጓለ እመሕያው እምፍርሀት ወእምትሕዝብት 
ዘይመጽእ በዓለም።
አእመረ ከመ ጐንደየ ውስተ ደዌሁ ወይቤሎ ትፈቅድኑ ትሕየው።
እለ ትመስሉ መቃብራተ ግብሱሳነ።
ወካልእታሂ እንተ ትመስላ አፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ወካልእታሂ እንተ ትመስላ ዛቲ ይእቲ።
ትመስል መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ዘዘርዐ ሠናየ ዘርዐ ውስተ 
ገራህቱ።
አንትሙሰ ኢተአምሩ ወኢ ምንተኒ ወኢሂ ትመክሩ።
ወትመውቱ በኀጢአትክሙ።
ወናሁ እቤለክሙ ከመ ትመውቱ በኀጢአትክሙ።
ለእመ ኢአመንክሙ ከመ አነ ውእቱ ትመውቱ በኀጢአትክሙ።
ወትመዘምዝ በሥዕርተ ርእሳ።
እስመ እሙንቱ ይትመጸለዉ ወይቈጽሩ ገጾሙ ወያማስኑ።
ወአንተኑ ትመጽእ ኀቤየ።
ወይቤሎ አንተኑ ዘትመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
እንዘ ትመጽእ በኀይል።
ወቡርክት እንተ ትመጽእ መንግሥት በስመ እግዚአብሔር።
ማእዜ ትመጽእ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢትመጽእ መንግሥተ እግዚአብሔር 
በተዐቅቦ።
ወኮነት ትመጽእ ኀቤሁ ወትብሎ ኰንነኒ እምዕድውየ ወአበያ 
ወአጐንደያ።
ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ ተዘከረኒ እግዚኦ አመ ትመጽእ 
በመንግሥትከ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እመንኒ ብእሲቶ ከመ ትመጽእ ሰዓት።
ወባሕቱ ትመጽእ ሰዓት ወይእዜ ይእቲ።
እስመ ትመጽእ ሰዓት በዘይሰምዕዎ ቃሎ ኵሎሙ እለ ውስተ 
መቃብር።
እስመ ትመጽእ ሌሊት ዘኢይክል ቦቱ አሐዱሂ ገቢረ።
ወባሕቱ ትመጽእ ሰዓት።
ወብዙኀ አስተብቊዖ ወይቤ ወለትየ አልጸቀት ትሙት።
ወይእቲ አልጸቀት ትሙት።
ወይቤልዎ ትማልም ጊዜ ሰብዐቱ ሰዓት ኀደጎ ፈፀንቱ።
ኵላ መንግሥት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ትማስን።
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1 ትሜህረነ John09:34
4 ትሜህር Matt22:16

MK12:14
Luke20:21
Luke20:21

1 ትሜላሕ MK09:46
1 ትሜስል Luke12:41
1 ትሜንኖ Luke17:25
1 ትሜጡ John13:38
1 ትሜጥዎሙ John12:2 ወገብሩ ሎቱ ምሳሐ በህየ ወማርታ ትሜጥዎሙ።
2 ትምህርተ Matt15:9

Luke01:4
1 ትምህርቱ John18:19

2 ትምህርት MK01:27
MK06:2

2 ትምህርትየ John07:16
John07:17

1 ትምህርቶሙ Matt16:12
3 ትምሐሉ Matt05:33

Matt05:34
Matt05:36

1 ትምሐር Matt18:33
1 ትምሐዉ Matt13:29

1 ትምክሕተ MK14:31
1 ትምይንቶሙ Luke20:23

3 ትምጻእ Matt06:10
Luke11:2
Luke18:5

1 ትምጽኡ John05:40
1 ትምጽኢ Luke01:43
1 ትሠርሒ Luke10:41 ማርታ ማርታ ለምንት ትሠርሒ ብዙኀ ወታስተዳልዊ።
1 ትሠርሕ Luke10:40 ወማርታሰ ትሠርሕ በአስተዳልዎ ብዙኀ።
1 ትሣቅየ MK05:7
1 ትሤልጥ Luke12:59
1 ትሤሮ Matt15:13
2 ትሥሕቁ Luke06:21

Luke06:25
1 ትረሱ Matt25:34
4 ትረስዩ Matt23:8

አንተሁ ትሜህረነ ለነ።
ወበጽድቅ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
ወበጽድቅ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ነአምር ከመ ጽድቀ ትነግር ወትሜህር።
ወኢታደሉ ለገጽ ወኢ ለመኑሂ ወርቱዐ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
ወኵሉ ዘይጠባሕ ይትሜላሕ በጼው።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ ለነኑ ትሜስል ዘንተ ምሳሌ አው ለኵሉኑ።
ብዙኀ የሐምም ወትሜንኖ ወታሜክሮ ዛቲ ትውልድ።
ነፍስከኑ ትሜጡ በእንቲኣየ ኦ ስምዖን።

ወከንቶ ያመልኩኒ እንዘ ይሜህሩ ትምህርተ ሥርዐታተ ሰብእ።
ከመ ታእምር ጥዩቀ በእንተ ኵሉ ኀይለ ነገር ትምህርተ ዘተመሀርከ።
ወተስእሎ ሊቀ ካህናት ለእግዚእ ኢየሱስ በእንተ አርዳኢሁ ወበእንተ 
ትምህርቱ።
ምንትኑ ዝንቱ ትምህርት ሐዲስ።
እንዘ ይብሉ እምአይቴ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ትምህርት።
ትምህርትየሰ ኢኮነት እንቲኣየ አላ እንቲኣሁ ለዘፈነወኒ።
ውእቱ የአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ውእቱ ትምህርትየ።
አላ እምነ ትምህርቶሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
ኢትምሐሉ በሐሰት ባሕቱ አግብኡ መሐላክሙ ለእግዚአብሔር።
ወአንሰ እብለክሙ ኢትምሐሉ ግሙራ ኢ በሰማየ።
ወኢ በርእስክሙ ኢትምሐሉ ወኢ በሥዕርተ ርእስክሙ።
አኮሁ መፍትው አንተሂ ትምሐር ቢጸከ።
ወይቤሎሙ አልቦ ከመ እንዘ ትጸሐይዩ ክርዳደ ኢትምሐዉ ምስሌሁ 
ሥርናየኒ።
ወአፈድፈደ ጴጥሮስ ትምክሕተ ወተኀልፎተ።
ወአእመሮሙ ትምይንቶሙ ወይቤሎሙ ለምንት ታሜክሩኒ አርእዩኒ 
ዲናረ።
ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ።
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ።
ከመ ኢትምጻእ ወኢታስርሐኒ ዘልፈ።
ወኢትፈቅዱ ትምጽኡ ኀቤየ ከመ ትርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወምንትኑ አነ ከመ ትምጽኢ ኀቤየ እሙ ለእግዚእየ።

አምሕለከ በእግዚአብሔር ሕያው ከመ ኢትሣቅየኒ።
እስከ ሶበ ትሤልጥ ደኃሪተ ገመስ ዘላዕሌከ።
ወአውሥአ ወይቤ ኵላ ተክል እንተ ኢተከላ አቡየ ሰማያዊ ትሤሮ።
ብፁዓን እለ ትበክዩ ይእዜ እስመ ትሥሕቁ።
አሌ ለክሙ እለ ትሥሕቁ ይእዜ።
ንዑ ኀቤየ ቡሩካኑ ለአቡየ ትረሱ መንግሥተ ሰማያት።
አንትሙሰኬ ኢትረስዩ መምህረ በዲበ ምድር።
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4 ትረስዩ
Matt23:9
Matt23:10
John02:16

15 ትረክቡ Matt07:7
Matt11:29
Matt21:2
Matt23:13
MK11:2

MK11:23
MK11:24
MK14:7
MK14:13
Luke02:12
Luke11:9
Luke19:30
Luke22:9
John05:39
John21:6

5 ትረክቡኒ Matt26:11
John07:34
John07:36
John08:21
John12:8

1 ትረክባ Luke15:8
4 ትረክብ Matt17:27

MK10:21
Luke10:12
Luke18:22

3 ትረክብዎሙ Matt26:11
MK14:7
John12:8

1 ትረዲ Luke10:15
2 ትሬሲ John08:53

John10:33
1 ትሬስይዎ Matt23:15
9 ትሬኢ Matt07:3

Matt07:3
Matt07:5
MK05:31
MK08:23
MK13:2

ወኢትረስዩ አበ በዲበ ምድር።
ወኢትረስዩ እግዚአ በዲበ ምድር።
ወኢትረስዩ ቤተ አቡየ ቤተ ምሥያጥ።
ሰአሉ ወይትወሀበክሙ ኅሡ ወትረክቡ ጐድጕዱ ወይትረኀወክሙ።
ወትረክቡ ዕረፍተ ለነፍስክሙ።
ወይእተ ጊዜ ትረክቡ እድግተ እስርተ ምስለ ዕዋለ።
ወበእንተ ዝንቱ ትረክቡ ኵነኔ ፈድፋደ።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ሶቤሃ ዕዋለ አድግ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ 
ዲቤሁ።
ይከውን ወትረክቡ።
እንዘ ትትአመኑ ከመ ትረክቡ ወይከውን ለክሙ።
ወኪያየሰ አኮ ዘልፈ ዘትረክቡኒ።
ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ ወትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።
ትረክቡ ሕፃነ እሱረ መንኮብያቲሁ።
ኀሥሡ ወትረክቡ።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ዕዋለ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ።
ወይቤሎሙ በዊአክሙ ሀገረ ትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።
እስመ ቦቶን ይመስለክሙ ዘትረክቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወትረክቡ ብዙኀ።
ወኪያየሰ አኮ ዘልፈ ዘትረክቡኒ።
ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘይብለነ ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
አንሰ ኣሐውር ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
ወኪያየሰ አኮ በኵሉ ጊዜ ዘትረክቡኒ።
ወተኀሥሥ አስተሐሚማ እስከ ትረክባ።
ወትረክብ ውስቴቱ ዲናረ ሰጢጥራስ ዘውእቱ አርባዕቱ ድርኅም።
ወትረክብ መዝገበ በሰማያት።
ወትረክብ ሣህለ ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር በዕለተ ደይን።
ወሀብ ለነዳያን ወትረክብ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
ወለነዳያንሰ ዘልፈ ትረክብዎሙ ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ ሎሙ።
ወለነዳያንሰ ዘልፈ ትረክብዎሙ በኀቤክሙ።
ወነዳያንሰ በኵሉ ጊዜ ሀለዉ ምስሌክሙ ወዘልፈ ትረክብዎሙ።
ሀለወኪ ትረዲ እስከ ሲኦል።
መነ ትሬሲ ርእሰከ።
እስመ እንዘ ሰብእ አንተ እግዚአብሔርሃ ትሬሲ ርእሰከ።
ወተጠሚቆ ትሬስይዎ ካዕበተክሙ ወልደ ገሃነም።
ለምንት ትሬኢ ኀሠረ ዘውስተ ዐይነ እኁከ።
ወኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ ኢታቤይንኑ።
ወእምዝ ትሬኢ ለአውፅኦ ኀሠር ዘውስተ ዐይነ እኁከ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ኢትሬኢኑ ሰብእ እንዘ ይትጋፍዐከ።
ወተፍአ ውስተ አዕይንቲሁ ወገሰሶ ወይቤሎ ምንተ ትሬኢ።
ትሬኢኑ ዘንተ ኵሎ ንድቀ ዐቢየ።
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9 ትሬኢ

Luke06:41
Luke06:42
John01:51

10 ትሬእዩ Matt13:14
Matt13:17
Matt24:2
MK08:18
Luke10:23
Luke10:24
Luke12:54

Luke17:22
John01:52
John09:41

2 ትሬእዩኑ Luke21:6
John12:19

10 ትሬእዩኒ Matt23:39
Luke13:35
John14:19
John16:10
John16:16
John16:16
John16:17
John16:17
John16:19
John16:19

1 ትሬእዪ John11:40
1 ትሬእያ Luke07:44
3 ትሬእይዎ Matt26:64

Matt28:7
MK14:62

1 ትሬእዮ John09:37
1 ትርብዕተ Luke19:8
2 ትርኅቡ Luke06:21

Luke06:25
1 ትርአሰ John20:12
7 ትርአዩ Luke07:24

Luke07:25
Luke07:25
Luke17:22
John01:40
John04:29

ወኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ።
ወአንተሰ ኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ።
እምይእዜሰ ዘየዐቢ እምዝ ትሬኢ።
ወነጽሮ ትኔጽሩ ወኢትሬእዩ።
ፈተዉ ይርአዩ አንትሙ ዘትሬእዩ ወኢርእዩ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ትሬእዩኑ ዘንተ ኵሎ።
አዕይንት ብክሙ ወኢትሬእዩ።
ብፁዓት አዕይንት እለ ርእያ ዘትሬእዩ አንትሙ።
ፈተዉ ይርአዩ ዘትሬእዩ አንትሙ ወኢርእዩ።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለሕዝብ ሶበ ትሬእዩ ደመና ዘይዴምን መንገለ 
ዐረብ።
አሐተ እምነ መዋዕሊሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢትሬእዩ።
እምይእዜሰ ትሬእዩ እንዘ ይትረኀዋ ሰማያት።
እስመ ትብሉ ንሬኢ ወኢትሬእዩ።
ወይቤሎሙ ትሬእዩኑ ዘንተ ይመጽእ መዋዕል።
ወይቤሉ ፈሪሳውያን በበይናቲሆሙ ትሬእዩኑ።
አማን እብለክሙ እምይእዜሰ ኢትሬእዩኒ።
እብለክሙ ከመ ኢትሬእዩኒ እምይእዜ።
ወአንትሙሰ ትሬእዩኒ እስመ አነ ሕያው።
ወኢትሬእዩኒ እንከ።
ዓዲ ኅዳጠ ኢትሬእዩኒ።
ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ እስመ ኣሐውር ኀበ አብ።
ምንትኑ ዝንቱ ዘይብለነ ዓዲ ኅዳጠ ኢትሬእዩኒ።
ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ እስመ ኣሐውር ኀበ አብ።
እስመ እቤለክሙ ዓዲ ኅዳጠ ኢትሬእዩኒ።
ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ።
ኢይቤለኪኑ ከመ እመ ተአመንኪ ትሬእዪ ስብሐተ እግዚአብሔር።
ትሬእያኑ ለዛቲ ብእሲት።
ወባሕቱ እብለክሙ እምይእዜሰ ትሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወበህየ ትሬእይዎ ናሁ አይዳዕኩክን።
ወትሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ዘትሬእዮ ወዘይትናገር ምስሌከ ውእቱ ዝንቱ።
ወእምሂ ቦ ዘገፋዕክዎ እፈድዮ ህየንተ አሐዱ ትርብዕተ።
ብፁዓን እለ ትርኅቡ ይእዜ እስመ ትጸግቡ።
አሌ ለክሙ እለ ትጸግቡ ይእዜ እስመ ትርኅቡ።
ወይነብሩ አሐዱ ትርአሰ ወአሐዱ ትርጋፀ።
ምንተኑ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርሀኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሱይ በቀጠንተ አልባስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ይመጽእ መዋዕል አመ ትፈትዉ ትርአዩ።
ወይቤሎሙ ንዑ ትርአዩ ኀበ አኀድር ወሖሩ ወርእዩ ኀበ የኀድር።
ወትቤ ንዑ ትርአዩ ብእሴ ዘነገረኒ ኵሎ ዘገበርኩ።
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7 ትርአዩ

John05:39
1 ትርአያ Matt28:6
3 ትርአይ John01:47

John07:52
John11:34

4 ትርከቡ John05:40
John16:33
John16:33
John20:31

1 ትርድአኒ Luke10:40
1 ትርጋፀ John20:12
10 ትርጓሜሁ Matt01:23

Matt27:33
MK05:41
MK15:22
MK15:34
John01:39
John01:42
John01:43

John09:7
John20:16

1 ትርፍቅ Luke14:8
3 ትሰመይ Luke01:76

John01:43

John11:54
1 ትሰምዐኒ John11:42
9 ትሰምዑ Matt13:14

Matt13:17
MK04:24
MK08:18
Luke06:27
Luke08:18
Luke10:24
John09:27
John14:24

1 ትሰምዑኒ John08:47
4 ትሰምዕ Matt21:16

Matt27:13
Luke10:39
John03:8

ኅሡ ትርአዩ ውስተ መጻሕፍት።
ወባሕቱ ነዓ ትርአያ ኀበ ተቀብረ።
ወይቤሎ ፊልጶስ ነዐ ትርአይ።
አንተ ኅሥሥ መጽሐፈ ትርአይ ከመ እምገሊላ ኢይትነሣእ ነቢይ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ነዐ ትርአይ።
ወኢትፈቅዱ ትምጽኡ ኀቤየ ከመ ትርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወዝንቱ ውእቱ ዘነገርኩክሙ ከመ በኀቤየ ሰላመ ትርከቡ።
ወበዓለምሰ ሀለወክሙ ሕማመ ትርከቡ።
ወአሚነክሙ ሕይወተ ዘለዓለም ትርከቡ በስመ ዚኣሁ።
ዘተኀድገኒ እኅትየ ባሕቲትየ እንዘ አስተዳሉ በላኬ ትርድአኒ።
ወይነብሩ አሐዱ ትርአሰ ወአሐዱ ትርጋፀ።
ወይሰመይ ስሙ አማኑኤል ዘበትርጓሜሁ እግዚአብሔር ምስሌነ።
ወበጺሖሙ ብሔረ ዘስሙ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ቀራንዮ።
ጣቢታ ቁሚ ተንሥኢ ወለትየ ብሂል በትርጓሜሁ።
ወወሰድዎ ብሔረ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ይብልዎ መካነ ቀራንዮ።
ዘበትርጓሜሁ ይብል አምላኪየ አምላኪየ ለምንት ኀደገኒ።
ወይቤልዎ ረቢ ዘበትርጓሜሁ ሊቅ ብሂል አይቴ ተኀድር።
ረከብናሁ ለማስያስ ዘበትርጓሜሁ ይብልዎ ክርስቶስ።
አንተኑ ስምዖን ወልደ ዮና አንተኬ ትሰመይ ኬፋ ዘበትርጓሜሁ 
ጴጥሮስ።
ወይቤሎ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ ሰሊሆም ዘበትርጓሜሁ ሐዋርያ።
ዘበትርጓሜሁ ሊቅ ብሂል።
ኢትርፍቅ ውስተ ርእሰ ምርፋቅ ክቡር።
ወአንተኒ ሕፃን ነቢየ ልዑል ትሰመይ።
አንተኑ ስምዖን ወልደ ዮና አንተኬ ትሰመይ ኬፋ ዘበትርጓሜሁ 
ጴጥሮስ።
አላ ሖረ ኀበ ሀገር እንተ ትሰመይ ሀገረ ኤፍሬም አቅርብት ለበድው።
ወአንሰ አአምር ከመ ዘልፈ ትሰምዐኒ።
ሰሚዐ ትሰምዑ ወኢትሌብዉ።
ወፈተዉ ይስምዑ አንትሙ ዘትሰምዑ ወኢሰምዑ።
ወይቤሎሙ ለብዉ ዘትሰምዑ።
ወእዝን ብክሙ ወኢትሰምዑ።
ወለክሙሰ እለ ትሰምዑኒ እብለክሙ።
ወአእምሩ እንከ ዘከመ ትሰምዑ እስመ ለዘቦ ይሁብዎ።
ወይስምዑ ዘትሰምዑ አንትሙ ወኢሰምዑ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ነገርኩክሙ ወኢትሰምዑ።
ወዝኒ ቃል ዘትሰምዑ ኢኮነ ቃለ ዚኣየ።
ወበእንተ ዝንቱ አንትሙሰ ኢትሰምዑኒ።
ወይቤልዎ ኢትሰምዕኑ ዘይብሉ እሉ ደቂቅ።
ወእምዝ ይቤሎ ጲላጦስ ኢትሰምዕኑ እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
እንተ ነበረት ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወትሰምዕ ነገሮ።
እስመ መንፈስ ኀበ ፈቀደ ይነፍኅ ወቃሎ ትሰምዕ።
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1 ትሰምዪዮ Luke01:31
2 ትሰምዮ Matt01:21

Luke01:13 ወትሰምዮ ስሞ ዮሐንስ።
1 ትሰብሖ John17:1
6 ትሰትዩ Matt06:25

Matt20:23
MK10:39
Luke05:30
Luke12:22
Luke12:29

1 ትሰድድዎሙ Matt23:34
1 ትሰግዱ John04:22
3 ትሰጠው Matt26:62

MK14:60
MK15:4

1 ትሴአለኒ John18:21

1 ትሴኵስ Matt24:12
2 ትሴፈዉ Luke06:34

Luke06:35
2 ትስማዕ Matt12:43

Luke11:31

1 ትስምዑ John09:27
3 ትስርቅ Matt19:18

MK10:19
Luke18:20

1 ትስብሩ John19:36
1 ትስተይ John04:9
1 ትስትዩ Luke22:30
1 ትስአልዎ Matt06:8

4 ትስእሉ Matt20:22
MK10:38
John15:7
John16:26

1 ትስእሉኒ John16:23
1 ትስእል Matt20:20
1 ትስእን Luke01:20
1 ትስዕም Luke07:38
1 ትስዕሩ MK07:13
1 ትስዕሮ Luke02:29

ወትሰምዪዮ ስሞ ኢየሱስ።
ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ ኢየሱስሃ።

ወይቤ አባ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ትሰብሖ ለወልድከ።
ወበእንተ ዝ እብለክሙ ኢትተክዙ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ።
ወይቤሎሙ ጽዋዕየሰ ትሰትዩ ወጥምቀትየኒ ትጠመቁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ጽዋዕየሰ ዘአነ እሰቲ ትሰትዩ።
ለምንት ትበልዑ ወትሰትዩ ምስለ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ኢተኀልዩ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ ወለሥጋክሙ ዘትለብሱ።
አንትሙሂ ኢትኅሥሡ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ።
ወትሰድድዎሙ እምሀገር ውስተ ሀገር።
አንትሙሰ ትሰግዱ ለዘኢተአምሩ ወንሕነሰ ንሰግድ ለዘነአምር።
ኢትሰጠውኑ እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
አልቦኑ ዘትሰጠው እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
ወሐተቶ ካዕበ ጲላጦስ ወይቤሎ አልቦኑ ዘትሰጠው።
ለምንት እንከ ትሴአለኒ ሊተ ተሰአሎሙ ለእለ ሰምዑኒ 
ዘተናገርክዎሙ።
ወእምብዝኀ ዐመፃ ወእከይ ትሴኵስ ፍቅር እምብዙኃን።
ወእመኒ ለቃሕክሙ እምኀበ ዘትሴፈዉ ትትፈደዩ እምኔሁ።
ወለቅሑ እንዘ ኢትሴፈዉ ትትፈደዩ።
እስመ መጽአት እምአጽናፈ ምድር ትስማዕ ጥበቢሁ ለሰሎሞን።
ወትትኳነኖሙ እስመ መጽአት እምአጽናፈ ምድር ትስማዕ ጥበቢሁ 
ለሰሎሞን።
ምንተ እንከ ካዕበ ትፈቅዱ ትስምዑ።
ኢትዘሙ ኢትስርቅ ኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
ኢትቅትል ነፍሰ ኢትስርቅ።
ወኢትዘሙ ወኢትስርቅ ወኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
ዐፅሞ ኢትስብሩ እምኔሁ።
ተስእል እምኀቤየ ትስተይ ማየ እንዘ ሳምራዊት አነ።
ከመ ትብልዑ ወትስትዩ በማእድየ በመንግሥትየ።
ኢትትመሰልዎሙኬ እስመ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ዘትፈቅዱ 
ዘእንበለ ትስአልዎ።
ኢተአምሩ ዘትስእሉ ትክሉኑ ሰትየ ጽዋዕ ዘአነ እሰቲ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢተአምሩ ዘትስእሉ።
ኵሎ ዘፈቀድክሙ ትስእሉ ይከውን ለክሙ።
ወይእተ አሚረ ትስእሉ በስምየ።
ወይእተ አሚረ አልቦ ዘትስእሉኒ ኪያየ ወኢ ምንተኒ።
ወሰገደት ሎቱ እንዘ ትስእል።
ወናሁ ትከውን በሃመ ወትስእን ነቢበ እስከ አመ ይከውን ዝንቱ።
ወትስዕም እገሪሁ ወትቀብኦ ዕፍረተ።
ወትስዕሩ ቃለ እግዚአብሔር በእንተ ትእዛዝክሙ ዘሠራዕክሙ።
ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ።
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2 ትስግድ Matt04:10
Luke04:8

1 ትቀሥፉ Matt23:34
1 ትቀብኦ Luke07:38
1 ትቀትሉ Matt23:34
1 ትቀትልዮሙ Luke13:34
1 ትቀትሎሙ Matt23:37
1 ትቀንተ John21:18
3 ትቀውም MK03:24

MK03:25
John08:9

1 ትቀጠቅጦ Luke20:18
1 ትቁሙ Luke21:35

3 ትቅትሉኒ John07:19
John08:37
John08:40

4 ትቅትል Matt05:21
Matt19:18
MK10:19
Luke18:20

1 ትቅዳሕ John04:7 ወናሁ መጽአት ብእሲት እምሰማርያ ከመ ትቅዳሕ ማየ።
1 ትቅድሙ MK13:11
1 ትበሉ Matt06:34
5 ትበልዑ Matt06:25

Matt23:13
Luke05:30
Luke12:22
Luke12:29

2 ትበልዕ MK05:43
Luke08:55

1 ትበቊል MK04:32
1 ትበቊዑ John12:19
4 ትበኪ Matt02:18

John11:33
John20:11 ወማርያምሰ ቆመት ኀበ መቃብር አፍኣ ወትበኪ።
John20:11

4 ትበክዩ MK05:39
Luke06:21
Luke06:25
John16:20

5 ትበውኡ Matt05:20

ጽሑፍ ውእቱ ለእግዚአብሔር አምላክከ ትስግድ።
ጽሑፍ ለእግዚአብሔር አምላክከ ትስግድ።
ቦ እምኔሆሙ ዘትቀትሉ ወቦ ዘትቀሥፉ በመኳርብቲክሙ።
ወትስዕም እገሪሁ ወትቀብኦ ዕፍረተ።
ቦ እምኔሆሙ ዘትቀትሉ ወቦ ዘትቀሥፉ በመኳርብቲክሙ።
ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም እንተ ትቀትልዮሙ ለነቢያት።
ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም እንተ ትቀትሎሙ ለነቢያት።
አመ ወሬዛ አንተ ለሊከ ትቀንተ ሐቌከ።
ወመንግሥትኒ ዘበበይናቲሃ ትትናፈቅ ኢትቀውም ይእቲ መንግሥት።
ወእመኒ ቤት ተናፈቀት በበይናቲሃ ኢትቀውም ይእቲ ቤት።
ወይእቲኒ ብእሲት ትቀውም ውስጠ።
ወለዘኒ ወድቀት ላዕሌሁ ትቀጠቅጦ።
እምነ ዝንቱ ኵሉ ዘይመጽእ ወትቁሙ ቅድሜሁ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ለምንት እንከ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ።
ወባሕቱ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ እስመ ኢይነብር ቃልየ ኀቤክሙ።
ወይእዜሰ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ ብእሴ ጻድቀ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኢትቅትል ነፍሰ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢትቅትል ነፍሰ።
ኢትቅትል ነፍሰ ኢትስርቅ።
ተአምር ትእዛዛቲሁ ኢትቅትል ነፍሰ ወኢትሑር ብእሲተ ብእሲ።

ወሶበሂ ያበጽሑክሙ ኢትቅድሙ ተኀልዩ ዘትብሉ ወዘትነብቡ።
ኢትበሉኬ ለጌሠም እስመ ጌሠምሰ ትኄሊ ለርእሳ።
ወበእንተ ዝ እብለክሙ ኢትተክዙ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ።
እለ ትበልዑ አብያተ መበለታት በምክንያተ አንኆ ጸሎትክሙ።
ለምንት ትበልዑ ወትሰትዩ ምስለ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ኢተኀልዩ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ ወለሥጋክሙ ዘትለብሱ።
አንትሙሂ ኢትኅሥሡ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ።
ወአዘዘ የሀብዋ ዘትበልዕ።
ወተንሥአት ሶቤሃ ወአዘዘ የሀብዋ ዘትበልዕ።
ወእምከመ ዘርዕዋ ትበቊል።
ከመ አልቦ ዘትበቊዑ ወኢ ምንተኒ።
ራሄል እንዘ ትበኪ በእንተ ውሉዳ።
ወሶበ ርእያ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ትበኪ።

ወእንዘ ትበኪ ሐወጸት ውስተ መቃብር።
ወቦአ ወይቤሎሙ ለምንት ትትሀወኩ ወትበክዩ።
ብፁዓን እለ ትበክዩ ይእዜ እስመ ትሥሕቁ።
እስመ ትበክዩ ወትላሕዉ።
ከመ ትበክዩ ወትላሕዉ አንትሙ ወዓለምሰ ይትፌሣሕ።
ኢትበውኡ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
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5 ትበውኡ
Matt18:3
Matt23:14
Luke11:53
John04:38

1 ትበዝኅ John03:30
1 ትበጽሐክሙ Luke21:33
5 ትባኡ Matt26:41

MK14:38
Luke13:24
Luke22:40
Luke22:46

16 ትባእ Matt05:29
Matt05:29
Matt05:31
Matt05:31
Matt08:8
Matt18:8
Matt18:9
Matt19:17
MK08:26
MK09:43
MK09:43
MK09:44
MK09:44
MK09:45
MK09:45
Luke07:6

12 ትቤ Matt15:27
Matt26:25
Matt26:64
Matt27:11
MK12:33
Luke01:29
Luke01:42
Luke01:46 ወትቤ ማርያም ታዐብዮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር።
Luke01:60 ወአውሥአት እሙ ወትቤ አልቦ አላ ዮሐንስ ይሰመይ ስሙ።
Luke20:39
John04:29
John14:22

1 ትቤለኒ Luke01:38

ኢትበውኡ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
አንትሙሂ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
ለሊክሙኒ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
አንትሙ ትበውኡ ውስተ ጻማሆሙ ለእልክቱ።
ወእንቲኣሁሰ ትበዝኅ ወእንቲኣየሰ ተሠልጠት።
ወትበጽሐክሙ ይእቲ ዕለት ግብተ።
ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ወይቤሎሙ ተኀየሱ ትባኡ እንተ ጸባብ አንቀጽ።
ወበጺሖ ህየ ይቤሎሙ ጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ወይቤሎሙ ምንትኑ ያነውመክሙ ተንሥኡ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ 
ውስተ መንሱት።
እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን አዕይንቲከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እስመ ይኄይሰከ ሐንካሰከ ትባእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እገሪከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እግዚኦ ኢይደልወኒ ከመ አንተ ትባእ ታሕተ ጠፈረ ቤትየ።
እስመ ይኄይሰከ ትባእ ውስተ ሕይወት ሐንካሰከ ወፅዉሰከ።
እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ ሕይወት።
ወእመሰ ትፈቅድ ትባእ ውስተ ሕይወት ዕቀብ ትእዛዛተ።
ወፈነዎ ቤቶ ወይቤሎ ኢትባእ ውስተ አዕጻዳት።
ይኄይሰከ ምቱረ እድ ትባእ ውስተ ሕይወት።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እደዊከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
ይኄይሰከ ሐንካሰከ ትባእ ውስተ ሕይወት።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እገሪከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን አዕይንቲከ ውስተ ገሃነም ዘእሳት።
እግዚኦ ኢትጻሙ እስመ ኢይደልወኒ ከመ ትባእ ታሕተ ጠፈረ ቤትየ።

ወትቤ እወ እግዚኦ ከለባትኒ ጓ ይበልዑ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተ ትቤ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተ ትቤ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተ ትቤ።
ወይቤሎ ውእቱ ጸሓፊ ሠናየ ትቤ ሊቅ።
ወርእያ ደንገፀት እምቃሉ ወኀለየት ወትቤ።
ወከልሐት በዐቢይ ቃል ወትቤ።

ወአውሥኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወይቤሉ ሊቅ ሠናየ ትቤ።
ወትቤ ንዑ ትርአዩ ብእሴ ዘነገረኒ ኵሎ ዘገበርኩ።
እግዚኦ ምንትኑ ዘትቤ።
ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ።
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1 ትቤሉ Luke07:34
2 ትቤሊ John04:17

John04:18
3 ትቤላ MK06:24

MK06:24 ወትቤላ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ።
John11:28

1 ትቤልዎ Luke07:33
27 ትቤሎ Matt14:8

Matt20:21
Matt26:69
MK06:25
MK07:28
MK14:67
Luke01:34 ወትቤሎ ማርያም ለመልአክ እፎኑ ይከውነኒ ዝንቱ።
Luke01:38 ወትቤሎ ማርያም ለመልአክ ነየ አመተ እግዚአብሔር።
Luke02:48
Luke10:40
Luke11:27
John02:3

John04:9
John04:11
John04:15
John04:17
John04:19
John04:25

John08:11
John11:21 ወትቤሎ ማርታ ለእግዚእ ኢየሱስ።
John11:24 ወትቤሎ ማርታ አአምር ከመ ይትነሣእ።
John11:27
John11:32
John11:39 ወትቤሎ ማርታ እኅቱ ለዘሞተ።
John18:17
John20:15
John20:16

7 ትቤሎሙ Matt26:71
MK14:69
John02:5
John04:39
John20:2
John20:13
John20:18

ወትቤሉ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን ዐርከ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ሠናየ ትቤሊ አልብየ ምት።
ወይእዜሰ ዘሀሎ ምስሌኪ ኢኮነ ምተኪ ወዘንተሰ አማነ ትቤሊ።
ወወፅአት ወትቤላ ለእማ ምንተ እስአሎ።

ወትቤላ ናሁ መጽአ ሊቅነ ወይጼውዐኪ።
ወትቤልዎ ጋኔን ቦቱ።
ወይእቲሰ አቅደመት አእምሮ በኀበ እማ ወትቤሎ።
ወትቤሎ ረሲ ሊተ ከመ ይንበሩ እሉ ደቂቅየ ክልኤሆሙ።
ወመጽአት ኀቤሁ አሐቲ ወለት ወትቤሎ።
ወቦአት ሶቤሃ ኀበ ንጉሥ እንዘ ትጔጕእ ወሰአለቶ ወትቤሎ።
ወተሰጥወቶ ወትቤሎ እወ እግዚኦ ከለባትኒ ይበልዑ።
ወርእየቶ ለጴጥሮስ ይስሕን ወነጸረቶ ወትቤሎ።

ወሶበ ርእይዎ ደንገፁ ወትቤሎ እሙ።
ወቆመት ወትቤሎ እግዚእየ ኢያጽሕቀከኑ ግብርየ።
ከልሐት አሐቲ ብእሲት በማእከለ ሰብእ ወትቤሎ።
ወሶበ ኀልቀ ወይኖሙ ትቤሎ እሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይንኬ 
አልቦሙ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ሳምራዊት እፎኑ እንዘ አይሁዳዊ አንተ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት እግዚእየ ሀበኒዮ እምውእቱ ማይ።
ወአውሥአቶ ይእቲ ብእሲት ወትቤሎ አልብየ ምተ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት እግዚእየ እሬእየከ ከመ ነቢይ አንተ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ነአምር ከመ ይመጽእ ማስያስ ዘይብልዎ 
ክርስቶስ።
ወአውሥአት ወትቤሎ አልቦ ዘእሬኢ እግዚእየ።

ወትቤሎ እወ እግዚኦ አንሰ አአምን።
ወሰገደት ሎቱ ታሕተ እገሪሁ ወትቤሎ።

ወትቤሎ ይእቲ አመት ዐጻዊት ለጴጥሮስ።
ወትቤሎ እግዚእየ እመኒ እንተ ነሣእኮ ንግረኒ ኀበ ወሰድኮ።
ወተመይጠት ወትቤሎ በነገረ ዕብራይስጥ ረቡኒ።
ወትቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ወርእየቶ ካዕበ ካልእተ ወለት ወትቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ወትቤሎሙ እሙ ለእለ ይትለአኩ ኵሎ ዘይቤለክሙ ግበሩ።
በእንተ ዘትቤሎሙ ይእቲ ብእሲት ዘስምዐ ኮነት።
ወትቤሎሙ ነሥእዎ ለእግዚእየ እምውስተ መቃብር።
ወትቤሎሙ ነሥእዎ ለእግዚእየ እምውስተ መቃብር።
ወትቤሎሙ ርኢክዎ ለእግዚእነ ወነገረቶሙ ዘከመ ይቤላ።
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2 ትብለነ John08:33
John12:34

3 ትብለኒ Matt19:17
MK10:18
Luke18:19

34 ትብሉ Matt06:31
Matt10:7
Matt15:5

Matt16:2
Matt16:3
Matt18:12
Matt21:28
Matt22:42
Matt23:16
Matt23:16
Matt23:18
Matt23:18
Matt23:30
Matt23:39
Matt26:65
MK07:11
MK13:11
MK14:64
MK14:71
Luke03:8
Luke10:10
Luke11:18
Luke12:11
Luke12:54
Luke12:55
Luke13:35
Luke21:14
Luke22:71
John04:20
John04:35
John09:19
John09:41
John11:56
John13:13

8 ትብሉኒ Matt16:15
MK08:29

እፎ እንከ ትብለነ ግዑዛነ ትኩኑ።
ወእፎ እንከ ትብለነ አንተ።
ወይቤሎ ለምንት ትብለኒ ኄር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ምንተ ትብለኒ ኄር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለምንት ትብለኒ ኄር።
ኢትተክዙኬ እንከ እንዘ ትብሉ።
ወሐዊረክሙ ስብኩ እንዘ ትብሉ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ ወለእሙ ሀብተ ቊርባን ዘረባሕከ 
እምኔየ።
እምከመ መስየ ወኮነ ሕዋየ ትብሉ ጽሕወ ብሔር።
ወእምከመ ጸብሐ ትብሉ ዮምሰኬ ይዘንም።
ምንተ ትብሉ እመ ቦ ብእሲ ዘቦቱ ምእተ አባግዕ።
ወምንተ ትብሉ ለአሐዱ ብእሲ ቦቱ ክልኤቱ ደቂቅ አኀው።
ምንተ ትብሉ በእንተ ክርስቶስ ወልደ መኑ ውእቱ።
እለ ትብሉ ዘመሐለ በቤተ መቅደስ ኢይጌጊ።
ወዘሰ መሐለ በወርቀ ቤተ መቅደስ ይጌጊ ትብሉ።
ወዘመሐለ በምሥዋዕ ኢይጌጊ ትብሉ።
ወዘሰ መሐለ በጽንሐሕ ዘላዕሌሁ ይጌጊ ትብሉ።
ወትብሉ ሶበሰ ሀለውነ በመዋዕለ አበዊነ።
እስከ ሶበ ትብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ናሁ ፀረፈ ወሰማዕክሙ ፅርፈቶ ምንተ እንከ ትብሉ።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ አው ለእሙ።
ወሶበሂ ያበጽሑክሙ ኢትቅድሙ ተኀልዩ ዘትብሉ ወዘትነብቡ።
ናሁ ለሊክሙ ሰማዕክሙ ፅርፈቶ ምንተ እንከ ትብሉ።
ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ ዘትብሉ።
ወኢይምሰልክሙ በብሂለ ዘትብሉ ሀሎ አቡነ አብርሃም።
ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ እንዘ ትብሉ።
እስመ ትብሉ በብዔልዜቡል።
ኢተኀልዩ ዘከመ ትብሉ ወዘከመሂ ትትናገሩ።
ዝናም ለመጺእ ከመ ዝ ይከውን ትብሉ።
ሐሩር ለመጺእ ከመ ዝ ይከውን ትብሉ።
እስከ ሶበ ትብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ዑቁ ኢተኀልዩ በልብክሙ ዘትብሉ።
ወይቤሎሙ አንትሙ ትብሉ ከመ አነ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ወአንትሙሰ ትብሉ ከመ በኢየሩሳሌም መካን ውእቱ ኀበ ይሰግዱ።
አኮኑ አንትሙ እለ ትብሉ እስከ ራብዕ ወርኅ ማእረር።
ዝኑ ውእቱ ወልድክሙ ዘትብሉ ዕዉሩ ተወልደ።
እስመ ትብሉ ንሬኢ ወኢትሬእዩ።
ምንተ ትብሉ ናሁ ኢመጽአ ለበዓል።
ወሠናየ ትብሉ እስመ ከማሁ አነ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰኬ መነ ትብሉኒ ከዊነ።
ወይቤሎሙ አንትሙኬ መነ ትብሉኒ።
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8 ትብሉኒ

Luke04:23
Luke06:46
Luke09:20
John10:36

John13:13
John16:5

3 ትብሊ Matt26:70
MK14:68
Luke22:57

2 ትብላዕ Matt26:17
MK14:12

23 ትብል Matt09:21
Matt15:22
Matt15:25
Matt17:25
Matt21:10
Matt22:17
Matt27:19
MK05:28
MK05:31
MK15:3
Luke01:24
Luke08:45
Luke11:45
Luke22:60
Luke23:3
John01:22
John04:39
John07:52
John08:5
John08:52
John09:17
John14:9
John18:34

1 ትብልዋ Luke17:6
4 ትብልዎ Matt17:20

Matt21:21
MK11:23
John08:54

1 ትብልዑ Luke22:30
2 ትብሎ Matt07:4

ወይቤሎሙ ቦኑ ትብሉኒ ኵልክሙ ዛተ ምሳሌ።
ለምንት እንከ ትብሉኒ እግዚኦ እግዚኦ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰኬ መነ ትብሉኒ።
እፎ እንከ ትብሉኒ ትፀርፍ ለእመ እቤለክሙ ወልደ እግዚአብሔር 
አነ።
አንትሙሰ ትብሉኒ ሊቅነ ወእግዚእነ።
ወኢ አሐዱሂ እምኔክሙ ኢትብሉኒ አይቴ ተሐውር።
ወክሕደ በቅድመ ኵሉ እንዘ ይብል ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
ወክሕደ ወይቤላ ኢየአምር ወኢይጤይቅ ዘትብሊ።
ወክሕደ ወይቤላ ብእሲቶ ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
ወይቤልዎ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ትብላዕ ፍሥሓ።
ይቤልዎ አርዳኢሁ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ትብላዕ ፍሥሓ።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ እንዘ ትብል በልባ።
እንዘ ትጸርሕ ወትብል መሐረኒ እግዚእየ ወልደ ዳዊት።
ወቀሪባ ሰገደት ሎቱ እንዘ ትብል እግዚኦ ርድአኒ።
ምንተ ትብል ስምዖን ነገሥተ ምድር።
እንዘ ትብል መኑ ውእቱ ዝንቱ።
ንግረነኬ እንከ ዘይረትዕ ምንተ ትብል።
ወእንዘ ይነብር ጲላጦስ ዐውደ ለአከት ኀቤሁ ብእሲቱ እንዘ ትብል።
እንዘ ትብል እምከመ ገሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አሐዩ።
አንተሰ ትብል መኑ ገሰሰኒ ልብስየ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ትብል።
ወከበተት ፅንሳ ኀምስተ አውራኀ እንዘ ትብል።
ሊቅ አኮኑ ሰብእ ይጣወቅ ወይጻዐቅ ወትብል መኑ ገሰሰኒ።
ሊቅ ዘንተ እንዘ ትብል ኪያነሂ ትጼዕል።
ወይቤሎ ጴጥሮስ አንተ ብእሲ ኢየአምሮ ለዘትብል።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ትብል ከመ አነ ውእቱ።
ለእለ ለአኩነ ወፈነዉነ መነ ትብል ርእሰከ።
እንዘ ትብል ነገረኒ ኵሎ ዘገበርኩ።
ወአውሥእዎ ወይቤልዎ አንተሂ እምገሊላኑ ትብል።
ወአንተሰ እንከ ምንተ ትብል በእንቲኣሃ።
ወአንተሰ ትብል ዘዐቀበ ቃልየ ኢይጥዕሞ ለሞት ለዓለም።
ምንተ ትብል አንተ በእንቲኣሁሁ እስመ ከሠተከ አዕይንቲከ።
እፎ እንከ ትብል አርእየነሁ ለአብ።
ዘእምልብከኑ ትብል ዘንተ።
እመ ብክሙ ሃይማኖት መጠነ ኅጠተ ስናፔ ወትብልዋ ለዛቲ ሰግላ።
ወትብልዎ ለዝ ደብር ፍልስ እም ዝየ ኀበ ከሃ።
አላ ለዝንቱ ደብር ለእመ ትብልዎ።
አማን እብለክሙ ለእመ ትብልዎ ለዝ ደብር።
ዘአንትሙ ትብልዎ አምላክነ ውእቱ ወኢተአምርዎ።
ከመ ትብልዑ ወትስትዩ በማእድየ በመንግሥትየ።
ወእፎ ትብሎ ለእኁከ ኅድገኒ።
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2 ትብሎ
Luke18:3

1 ትብሎን Luke15:9
1 ትብክዩ Luke08:52
1 ትብክዪ Luke07:13
1 ትብክያኒ Luke23:28

1 ትብክዮ John11:31
1 ትተልወኒ John13:36
1 ትተልዎሙ MK16:17
2 ትተክዙ Matt06:25

Matt06:31
1 ትቴሐቲ Matt02:6

1 ትቴክዙ John16:22
1 ትቴክዝ John16:21
1 ትትሀወኩ MK05:39
2 ትትሀጐሉ Luke13:3

Luke13:5
1 ትትሀጐል Luke21:18
1 ትትሌዐሊ Luke10:15
1 ትትልውዎሙ Luke21:8
1 ትትሐሠይ Luke01:47
1 ትትመሰልዎሙ Matt06:8

1 ትትረሳዕ Luke12:6
1 ትትቀነይ Luke02:37
1 ትትቃወምዎ Matt05:39
1 ትትኀለፍ Matt27:19
1 ትትኀሠሡ John16:19
2 ትትኀሠሥዎሙ Matt17:14

MK09:15 ወተስእሎሙ ለጸሐፍት እንዘ ይብል ምንተኑ ትትኀሠሥዎሙ።
1 ትትኀፈር Luke14:9

2 ትትነሣእ Matt12:43
Luke11:31

2 ትትናገሩ Luke12:11
Luke24:17

1 ትትናገር John04:27
1 ትትናገሮሙ Matt13:10
2 ትትናፈቅ MK03:24

Luke11:17

ወኮነት ትመጽእ ኀቤሁ ወትብሎ ኰንነኒ እምዕድውየ ወአበያ 
ወአጐንደያ።
ወእምከመ ረከበታ ትጼውዕ አዕርክቲሃ ወጎራ ወትብሎን።
ኢትብክዩ ሕፃንሰ ኢሞተት አላ ትነውም።
ወሶበ ርእያ እግዚእነ መሐራ ወተሣሀላ ወይቤላ ኢትብክዪ።
ወተመይጦን እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎን አዋልደ ኢየሩሳሌም 
ኢትብክያኒ ኪያየሰ።
ተለውዋ ወመሰሎሙ ዘተሐውር ኀበ መቃብሩ ትብክዮ በህየ።
ወባሕቱ ድኅረሰ ትተልወኒ።
ወዛቲ ተኣምር ለእለ አምኑ በስምየ ትተልዎሙ።
ወበእንተ ዝ እብለክሙ ኢትተክዙ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ።
ኢትተክዙኬ እንከ እንዘ ትብሉ።
ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትቴሐቲ እምነገሥተ ይሁዳ።

ወከማሁ አንትሙኒ ትቴክዙ ይእዜ።
በከመ ብእሲት ትቴክዝ ሶበ አልጸቀት ትለድ።
ወቦአ ወይቤሎሙ ለምንት ትትሀወኩ ወትበክዩ።
ከማሆሙ ትትሀጐሉ ኵልክሙ።
ከማሆሙ ትትሀጐሉ አንትሙሂ ኵልክሙ።
ወኢትትሀጐል አሐቲ እምሥዕርተ ርእስክሙ።
ወአንቲኒ ቅፍርናሆም እመ እስከ ሰማይ ትትሌዐሊ።
ወኢትሑሩ ወኢትትልውዎሙ።
ወትትሐሠይ መንፈስየ በአምላኪየ ወመድኀኒየ።
ኢትትመሰልዎሙኬ እስመ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ዘትፈቅዱ 
ዘእንበለ ትስአልዎ።
ወኢ አሐቲ እምኔሆን ኢትትረሳዕ በቅድመ እግዚአብሔር።
እንዘ ትትቀነይ በጾም ወበጸሎት።
ወአንሰ እብለክሙ ኢትትቃወምዎ ለእኩይ በእኩይ።
ዑቅ ኢተአብስ ወኢትትኀለፍ ላዕለ ውእቱ ጻድቅ።
በእንተ ዝንቱኑ ትትኀሠሡ በበይናቲክሙ።
ምንትኑ ትትኀሠሥዎሙ።

ወትገብእ ወትትኀፈር ውእተ ጊዜ ወትወርድ ውስተ ምርፋቅ 
ዘይቴሐት።
ንግሥተ አዜብ ትትነሣእ አመ ዕለተ ደይን ምስለ ዛ ትውልድ።
ንግሥተ አዜብ ትትነሣእ ምስለ ዛቲ ትውልድ አመ ዕለተ ደይን።
ኢተኀልዩ ዘከመ ትብሉ ወዘከመሂ ትትናገሩ።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘትትናገሩ በበይናቲክሙ 
እንዘ ተሐውሩ ትኩዛኒክሙ።
ወባሕቱ አልቦ ዘይቤሎ ምንተ ተኀሥሥ ወምንተ ትትናገር ምስሌሃ።
በእንተ ምንት በአምሳል ትትናገሮሙ ለሕዝብ።
ወመንግሥትኒ ዘበበይናቲሃ ትትናፈቅ ኢትቀውም ይእቲ መንግሥት።
ኵላ መንግሥት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ትማስን።
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2 ትትአመኑ Matt21:22
MK11:24

1 ትትአምኃ Luke01:41 ወሶበ ሰምዐት ኤልሳቤጥ ቃላ ለማርያም እንዘ ትትአምኃ።
1 ትትአምኅኒ Luke01:44

1 ትትኤዘዝ Luke17:6
1 ትትከወስ Luke21:25

2 ትትኰነኑ Matt07:1
Luke06:37

1 ትትኳነኖሙ Luke11:31

1 ትትኴነኑ Matt07:2
1 ትትኴነን Matt12:37
1 ትትወለዱ John03:7

2 ትትወደይ Matt18:8
Matt18:9

1 ትትወገር John08:5
1 ትትዋሥኦ John18:22
2 ትትዌከፉ John05:43

John05:45
1 ትትዐሰይ Luke14:14
1 ትትዐቀፉ John16:1
2 ትትዐቀፍ Matt04:6

Luke04:11
1 ትትዐደዉ Matt15:3

1 ትትዐገሉ Luke03:14
1 ትትዔወርዎ Luke11:42
1 ትትፈለጥ Luke12:53
2 ትትፈሥሑ Luke10:20

John05:35
1 ትትፈታሕ Luke13:16
2 ትትፈደዩ Luke06:34

Luke06:35
2 ትትፋለሱ Luke10:7

Luke12:29
3 ትትፋቀሩ John13:34

John15:12
John15:17

1 ትትፋትሓ Matt12:43
1 ትኀሠሥዎ MK08:11

ወኵሎ ዘሰአልክሙ በጸሎት እንዘ ትትአመኑ ትነሥኡ።
እንዘ ትትአመኑ ከመ ትረክቡ ወይከውን ለክሙ።

እንዘ ትትአምኅኒ አንፈርዐፀ ዕጓል በውስተ ከርሥየ በፍሥሓ 
ወበሐሤት።
ተመልኂ እምሥርውኪ ወተተከሊ ውስተ ባሕር ትትኤዘዝ ለክሙ።
ወይትመነደቡ አሕዛብ ወየኀስሩ እምድምፀ ባሕር ወባሕርኒ ትደምፅ 
ወትትከወስ።
ኢትኰንኑ ከመ ኢትትኰነኑ።
ኢትኰንኑ ወኢትትኰነኑ ኢትግፍዑ ወኢይግፍዑክሙ።
ወትትኳነኖሙ እስመ መጽአት እምአጽናፈ ምድር ትስማዕ ጥበቢሁ 
ለሰሎሞን።
እስመ በኵነኔ ዘኰነንክሙ ትትኴነኑ አንትሙ።
እስመ እምቃልከ ትጸድቅ ወእምቃልከ ትትኴነን።
ወበእንተ ዝንቱ ኢታንክር እስመ እቤለከ ሀለወክሙ ትትወለዱ 
ዳግመ።
ትትወደይ ውስተ እሳት ዘለዓለም።
እምእንዘ ክልኤ ዐይን ብከ ትትወደይ ውስተ እሳተ ገሃነም።
ወበሕግነሰ ሠርዐ ሙሴ ከመ ትትወገር በእብን።
ወይቤሎ ከመ ዝኑ ትትዋሥኦ ለሊቀ ካህናት።
ወአመ መጽአ ካልእ በስምዐ ነፍሱ ኪያሁ ትትዌከፉ።
ሙሴ ዘያስተዋድየክሙ ዘኪያሁ ትትዌከፉ።
ወባሕቱ ትትዐሰይ አመ ይትነሥኡ ጻድቃን።
ዘንተ ነገርኩክሙ ከመ ኢትትዐቀፉ።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
ለምንት አንትሙኒ ትትዐደዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር በእንተ 
ሥርዐትክሙ።
ወይቤሎሙ ኢትትዐገሉ ወኢ መነሂ ወኢትሂዱ።
ወትትዔወርዎ ለጽድቅ ወለፍቅረ እግዚአብሔር።
ወትትፈለጥ እም እምወለታ ወወለትኒ እምእማ።
ወባሕቱ በዝሰ ኢትትፈሥሑ እስመ አጋንንት ይገንዩ ለክሙ።
ወአንትሙ ፈቀድክሙ ትትፈሥሑ በብርሃኑ አሐተ ሰዓተ።
አኮኑ ርቱዕ ትትፈታሕ እምነ ማእሰራ ይእቲሂ በዕለተ ሰንበት።
ወእመኒ ለቃሕክሙ እምኀበ ዘትሴፈዉ ትትፈደዩ እምኔሁ።
ወለቅሑ እንዘ ኢትሴፈዉ ትትፈደዩ።
ወኢትትፋለሱ እምቤት ውስተ ቤት።
ወኢትትፋለሱ ወኢትጽሐቅዎ።
ወእሁበክሙ ሐዲሰ ትእዛዘ ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ።
ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ በከመ አነ አፍቀርኩክሙ።
ወዘንተ እኤዝዘክሙ ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ።
ወትትፋትሓ ወታስተኃፍራ።
ወወፅኡ ፈሪሳውያን ወአኀዙ ይትኀሠሥዎ።
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1 ትኀሥሡኒ Luke02:49
1 ትኀፅቡ John13:14
3 ትኄሊ Matt06:34

Matt16:23
MK08:33

7 ትኄልዩ Matt06:27
Matt09:4
Matt16:8
MK02:8
MK08:17
Luke05:22
Luke12:26

2 ትኄይሱ Luke12:7
Luke12:24

1 ትኄይስ Luke10:12
1 ትኄይስዎሙ Matt06:26
1 ትኅልፍ MK14:35
1 ትኅሥሡ Luke12:29
2 ትኅድጉ Matt23:23

Luke11:42
1 ትኅፅበኒ John13:8
1 ትነሣእ Matt20:19
1 ትነሥአነ John10:24
3 ትነሥኡ Matt21:22

Luke11:52
John16:24

1 ትነሥእ Luke19:21

2 ትነብሩ Matt19:28
Luke22:30

2 ትነብር MK07:30
John12:24

2 ትነብቡ MK13:11
MK13:11

1 ትነውሙ MK13:36
3 ትነውም MK05:39

MK14:37
Luke08:52

1 ትነግሩኒ Luke22:68
2 ትነግር MK08:26

ወይቤሎሙ ለምንት ትኀሥሡኒ።
ከማሁኬ አንትሙኒ ይደልወክሙ ትኀፅቡ እግረ ቢጽክሙ።
ኢትበሉኬ ለጌሠም እስመ ጌሠምሰ ትኄሊ ለርእሳ።
እስመ ኢትኄሊ ዘእግዚአብሔር ዘእንበለ ዘሰብእ።
ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን እስመ ኢትኄሊ ዘእግዚአብሔር።
ወበእንተ ዐራዝኒ ምንተኑ ትኄልዩ።
ለምንት ትኄልዩ እኩየ በአልባቢክሙ።
ምንተ ትኄልዩ በበይናቲክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
ወይቤሎሙ ለምንት ከመ ዝ ትኄልዩ በልብክሙ።
ምንተኑ ትኄልዩ በልብክሙ እስመሁ ኅብስት አልብክሙ።
ምንተኑ ትኄልዩ በልብክሙ።
ወሶበ ኢትክሉ ዘንተ ዘይቀልል ለምንት ትኄልዩ ዘየዐጽብ።
ኢትፍርሁ እንከ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ትኄይሱ አንትሙ እምአዕዋፍ።
እብለክሙ ከመ ሰዶም ትኄይስ።
አኮኑ አንትሙ ፈድፋደ ትኄይስዎሙ።
ወጸለየ ከመ ትኅልፍ እምኔሁ ይእቲ ሰዓት ለእመ ይትከሀል።
አንትሙሂ ኢትኅሥሡ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ።
ዘኒ መፍትው ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
ወዘንተኒ ርቱዕ ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ኢትኅፅበኒ እገርየ ለዓለም።
ወይሰቅልዎ ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
እስከ ማእዜኑ ታመነድበነ ወትነሥአነ ነፍሰነ።
ወኵሎ ዘሰአልክሙ በጸሎት እንዘ ትትአመኑ ትነሥኡ።
እስመ ትነሥኡ መራኁተ ጽድቅ ወአእምሮ ወተኀብኡ።
ወትነሥኡ ከመ ፍጹመ ይኩን ፍሥሓክሙ።
ወትነሥእ ዘኢያንበርከ ወተአርር ዘኢዘራዕከ ወታስተጋብእ 
ዘኢዘረውከ።
አንትሙኒ ትነብሩ ዲበ ዐሠርቱ ወክልኤቱ መናብርት።
ወትነብሩ ዲበ መናብርት ወትኴንኑ ዐሠርተ ወክልኤተ ሕዝበ 
እስራኤል።
ወትነብር ዲበ ዐራታ ወኀደጋ ጋኔና።
እመ ኢወድቀት ኅጠተ ሥርናይ ውስተ ምድር ወኢሞተት ባሕቲታ 
ትነብር።
ወሶበሂ ያበጽሑክሙ ኢትቅድሙ ተኀልዩ ዘትብሉ ወዘትነብቡ።
ወዘአንበበክሙ ሶቤሃ ንበቡ እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ ዘትነብቡ።
ኢይምጻእክሙ ግብተ ወኢይርከብክሙ እንዘ ትነውሙ።
ሕፃንሰ ኢሞተት አላ ትነውም ወሠሐቅዎ።
ትነውምኑ ወኢትክል ተዐግሦ አሐተ ሰዓተ።
ኢትብክዩ ሕፃንሰ ኢሞተት አላ ትነውም።
ወእመኒ ተስእልኩክሙ ኢትነግሩኒ ወኢሂ ተኀድጉኒ።
ወአልቦ ዘትነግር በውስተ ሀገርኒ።
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2 ትነግር
Luke20:21

1 ትነጥፉ Matt23:24
1 ትኑሙ Matt26:38
1 ትናገሩ Matt17:3
1 ትናገሮሙ Matt13:13
1 ትናፍቁ Matt21:21
1 ትኔጽሩ Matt13:14
2 ትኔጽር Luke06:41

Luke06:42
7 ትንሣኤ Matt22:23

Matt22:31
MK12:19
John05:29
John05:29
John11:24
John11:25

1 ትንሣእ John05:10
1 ትንሥኡ Luke09:3

1 ትንሥኦሙ John17:15
1 ትንቢተ Matt13:14
1 ትንብልና Luke14:31
2 ትንእስ Matt13:32

MK04:31
1 ትንእድ John08:13
1 ትንግረኒ Matt26:63
1 ትንግሩ Matt17:9
1 ትንግሩኒ Luke20:3
2 ትንግር Matt08:4

MK01:43
1 ትንፍኁ Matt06:2
2 ትአመኑ Matt03:6

Matt12:21
1 ትኤብስ John08:4
11 ትእመኑ Matt24:23

Matt24:26
MK13:21
John05:34
John06:29
John10:37
John11:15

ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ነአምር ከመ ጽድቀ ትነግር ወትሜህር።
አምርሕተ ዕዉራን እለ ጻጹተ ትነጥፉ ወገመለሰ ትውኅጡ።
ንበሩ ዝየ ወትግሁ ምስሌየ ወኢትኑሙ።
ወናሁ አስተርአዩ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስሌሁ።
ወበእንተ ዝንቱ በአምሳል እትናገሮሙ።
አማን እብለክሙ እመ ብክሙ ሃይማኖተ ወኢትናፍቁ።
ወነጽሮ ትኔጽሩ ወኢትሬእዩ።
ምንተኑ ትኔጽር ኀሰረ ዘውስተ ዐይነ ቢጽከ።
ወእምዝ ትኔጽር ታውፅእ ኀሰረ እምዐይነ ቢጽከ።
እለ ይብሉ አልቦ ትንሣኤ ምዉታን።
ወበእንተ ትንሣኤ ምዉታንሰ ኢያንበብክሙኑ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን እለ ይብሉ አልቦ ትንሣኤ ምዉታን።
ወይወፅኡ እለ ሠናየ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ዘለሕይወት።
ወእለሰ እኩየ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ዘለደይን።
አመ ትንሣኤ ምዉታን በደኃሪት ዕለት።
አነ ውእቱ ትንሣኤ ወሕይወት።
ሰንበት ውእቱ ዮም ወኢይከውነከ ትንሣእ ወትጹር ዐራተከ።
ወይቤሎሙ ኢትንሥኡ ለፍኖት ወኢ ምንተኒ ኢ በትረ ወኢ 
ጽፍነተ።
አኮ ዘእስእለከ ከመ ትንሥኦሙ እምዓለም።
ከመ ይትፈጸም ላዕሌሆሙ ትንቢተ ኢሳይያስ ዘይቤ።
ይፌኑ ሐዋርያተ ትንብልና ኀቤሁ ወይዜንውዎ ሰላመ።
ወይእቲ ትንእስ እምኵሉ አዝርዕት።
ወትንእስ እምኵሉ አዝርዕት ዘውስተ ምድር።
ለሊከኑ ትንእድ ርእሰከ ኢኮነ ጽድቀ ስምዕከ።
አምሐልኩከ በእግዚአብሔር ሕያው ከመ ትንግረኒ።
ኢትንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እሴአለክሙ አነሂ አሐተ ነገረ ዘትንግሩኒ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዑቅ ኢትንግር ወኢ ለመኑሂ።
ዑቅ ኢትንግር ወኢ ለመኑሂ።
ሶበሰኬ ትገብሩ ምጽዋተክሙ ኢትንፍኁ ቀርነ ቅድሜክሙ።
ወያጠምቆሙ ለኵሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይትአመኑ 
ኀጣውኢሆሙ።
ወበስመ ዚኣሁ አሕዛብ ይትአመኑ።
ወይቤልዎ ኦ ሊቅ ረከብናሃ ለዛቲ ብእሲት እንዘ ትኤብስ በዝሙት።
ወነዋ ከሃከ ኢትእመኑ።
ወነዋ ውስተ አብያት ኢትእመኑ።
ወነዋ ከሃከ ኢትእመኑ።
ከመ አንትሙ ትእመኑ ወትድኀኑ።
ከመ ትእመኑ በዘፈነወ ውእቱ።
ወእመሰ ኢይገብር ግብሮ ለአቡየ ኢትእመኑ ብየ።
ትእመኑ አንትሙ ወባሕቱ ንዑ ንሑር ኀቤሁ።
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11 ትእመኑ

John13:19
John14:29
John19:35
John20:31

1 Matt01:3 ወይሁዳኒ ወለደ ፋሬስሃ ወዛራሃ እምትእማር።
17 ትእምርተ Matt12:38

Matt12:39
Matt12:39
Matt16:1
Matt16:4
Matt16:4
Matt24:15
Matt26:48
MK08:11
MK08:12

MK14:44
Luke11:16
Luke11:29
Luke11:29
Luke11:30
Luke11:30
John02:18

1 ትእምርቱ Luke02:12
5 ትእምርት Matt16:4

MK08:12
Luke02:34
Luke11:29
Luke22:47

1 ትእርሩ John04:38
9 ትእዛዘ Matt15:3

MK07:8
MK07:9
MK07:9
MK10:5
Luke07:30
John10:18
John12:49
John15:12

ከመ አመ ኮነ ትእመኑ ከመ አነ ውእቱ።
ከመ አመ ኮነ ትእመኑ።
ወአእመረ ውእቱ ከመ ጽድቀ ይነግር ከመ አንትሙሂ ትእመኑ።
ወዝንቱሰ ተጽሕፈ እምኔሆን ከመ ትእመኑ አንትሙ።

ትእMK
ሊቅ ንፈቅድ እምኀቤከ ትእምርተ ንርአይ።
ትውልድ ዕሉት ወዐማፂት ወዘማዊት ትእምርተ ተኀሥሥ።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወይሰአልዎ ትእምርተ እምሰማይ ያርእዮሙ።
ወይቤሎሙ ኦ ትወልድ ዕሉት ወዘማ ትእምርተ ተኀሥሥ።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወእምከመ ርኢክሙ ትእምርተ ርኩስ ዘምዝባሬ።
ወዘያገብኦ ወሀቦሙ ትእምርተ እንዘ ይብል።
ወይሰአልዎ ትእምርተ እምሰማይ እንዘ ያሜክርዎ።
ወተከዘ በመንፈሱ ወይቤ ለምንት ተኀሥሥ ትእምርተ ዛቲ ትውልድ።

ወወሀቦሙ ትእምርተ ዘያገብኦ ወይቤሎሙ።
ወቦ እለ ያሜክርዎ ወየኀሥሡ ትእምርተ እምሰማይ በኀቤሁ።
ዛቲ ትውልድ እኪት ይእቲ ትእምርተ ተኀሥሥ።
ወትእምርትሰ ኢይሁብዋ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወበከመ ዮናስ ኮኖሙ ትእምርተ ለሰብአ ነነዌ።
ከማሁ ይከውና ትእምርተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ለዛቲ ትውልድ።
ወአውሥእዎ አይሁድ ወይቤልዎ ምንተ ትእምርተ ታርኢ ዘዘንተ 
ትገብር።
ወከመ ዝ ትእምርቱ ለክሙ።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢይትወሀባ ለዛቲ ትውልድ ትእምርት።
ወለትእምርት በዘይትወቀሡ።
ወትእምርትሰ ኢይሁብዋ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወቀርበ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰዐሞ ወዝ ውእቱ ትእምርት 
ዘወሀቦሙ።
ወአንሰ ፈነውኩክሙ ትእርሩ ዘኢጻመውክሙ ዘባዕድ ጻመወ።
ለምንት አንትሙኒ ትትዐደዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር በእንተ 
ሥርዐትክሙ።
ወየኀድጉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ርቱዕኑ ትዕልዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
ከመ ትዕቀቡ ትእዛዘ ርእስክሙ።
ዘንተ ትእዛዘ ትድኀሩ አንስቲያክሙ።
ወፈሪሳውያንሰ ወጸሐፍተ ሕግ ዐለዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
ወብዉሕ ሊተ ካዕበ አንሥኣ ዘንተ ትእዛዘ ነሣእኩ እምኀበ አቡየ።
አላ አብ ዘፈነወኒ ውእቱ ትእዛዘ ወሀበኒ።
ወዛቲ ይእቲ ትእዛዘ እንቲኣየ።
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2 ትእዛዙ Luke01:6
John12:50

5 ትእዛዛተ Matt19:17
Matt23:23
MK07:7
MK07:8
MK10:19

1 ትእዛዛቲሁ Luke18:20
3 ትእዛዛት Matt05:19

Matt22:40
MK12:32

9 ትእዛዝ Matt22:36
Matt22:38
MK01:27
MK12:29
MK12:30
MK12:31
Luke02:1
Luke04:32
Luke04:36

1 ትእዛዝከ Luke15:29
1 ትእዛዝክሙ MK07:13
3 ትእዛዝየ John14:15

John14:21
John15:10

2 ትእዛዞ John14:31
John15:10

1 ትእዛዞሙ Matt15:2

1 ትከሀል Matt26:39
2 ትከልእዎሙ Matt23:14

Luke11:53
1 ትከውነኒ Luke16:2
6 ትከውኑ Matt10:22

Matt23:31
Matt24:9
MK13:13
Luke06:35
John15:8

5 ትከውን Matt13:32
Matt22:28
Matt27:64

ወየሐውሩ በኵሉ ትእዛዙ ወሕጉ ወኵነኔሁ ለእግዚአብሔር።
ወአአምር ከመ ትእዛዙ ሕይወት ውእቱ ዘለዓለም።
ወእመሰ ትፈቅድ ትባእ ውስተ ሕይወት ዕቀብ ትእዛዛተ።
ወኀደግሙ ዘየዐቢ ትእዛዛተ ኦሪት።
ወከንቶ ያመልኩኒ እንዘ ይሜህሩ ሥርዐታተ ትእዛዛተ ሰብእ።
ወየዐቅቡ ትእዛዛተ ዕጓለ እመሕያው።
ተአምር ትእዛዛተ ኢትሑር ብእሲተ ብእሲ።
ተአምር ትእዛዛቲሁ ኢትቅትል ነፍሰ ወኢትሑር ብእሲተ ብእሲ።
ዘኬ ፈትሐ አሐተ እምእላ ትእዛዛት እንተ ተሐጽጽ።
በእላ ክልኤቲ ትእዛዛት ተሰቅሉ ኵሉ ኦሪት ወነቢያት።
ወዘየዐቢ እምእላንቱ ትእዛዛት አልቦ።
ወይቤሎ ሊቅ አይኑ ትእዛዝ የዐቢ በውስተ ኦሪት።
ዛቲ ትእዛዝ ዐባይ ወቀዳሚት።
እስመ በትእዛዝ ይኤዝዞሙ ለአጋንንት ርኩሳን ወይትኤዘዙ ሎቱ።
አይኑ ትእዛዝ ቀዳሚት እምኵሉ።
ዛቲ ይእቲ ቀዳሚት እምኵሉ ትእዛዝ ።
ዛቲ ይእቲ ቀዳሚት ትእዛዝ ።
ወኮነ በውእቱ መዋዕል ወፅአ ትእዛዝ እምኀበ አውግስጦስ ቄሣር።
ወያነክሩ ምህሮቶ እስመ በትእዛዝ ውእቱ ቃሉ።
እስመ በትእዛዝ ወበኀይል ይኤዝዞሙ ለአጋንንት እኩያን ወይወፅኡ።
ወግሙራ ኢኀለፍኩ እምትእዛዝከ።
ወትስዕሩ ቃለ እግዚአብሔር በእንተ ትእዛዝክሙ ዘሠራዕክሙ።
ወእመሰ ታፈቅሩኒ ዕቀቡ ትእዛዝየ።
ዘቦቱ ትእዛዝየ ወየዐቅቦ ውእቱ ዘያፈቅረኒ።
ወእመሰ ታፈቅሩኒ ዕቀቡ ትእዛዝየ።
ወበከመ ወሀበኒ አብ ትእዛዞ ከማሁ እገብር።
በከመ ዐቀብኩ አነ ትእዛዞ ለአቡየ ወእሄሉ በፍቅሩ።
ለምንት ይትዐደዉ አርዳኢከ ሥርዐተ ረበናት ወትእዛዞሙ ለሊቃነ 
ካህናት።
ወጸለየ ወይቤ አቡየ እመሰ ይትከሀል ይኅልፍ እምኔየ ዝንቱ ጽዋዕ።
አንትሙሂ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
ለሊክሙኒ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
እስመ ኢትከውነኒ እንከ መጋቤ ሊተ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ናሁኬ ለሊክሙ ትከውኑ ስምዐ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ወይከውን ብዙኀ ዕሴትክሙ ወትከውኑ ውሉዶ ለልዑል።
ወትከውኑኒ አርዳእየ።
ወትከውን ዕፀ ዐባየ እስከ ያጸልሉ አዕዋፈ ሰማይ ታሕተ አዕፁቂሃ።
ለመኑ እምሰብዐቲሆሙ ትከውን ብእሲተ።
ወትከውን ደኃሪተ ጌጋዩ እንተ ተአኪ እምቀዳሚት።
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5 ትከውን

Luke01:20
Luke11:36

2 ትከውኖ MK12:24
Luke20:33

8 ትኩኑ Matt04:19
Matt05:45
Matt06:5
Matt06:16
John08:33
John09:27
John12:36
John14:18

7 ትኩን Matt19:18
Matt19:21
MK10:19
MK10:21
Luke18:20
John03:2

John20:27
1 ትኩዛኒክሙ Luke24:17

2 ትኩዞ Matt19:22
MK10:22

1 ትኪዱ Luke10:19
9 ትካት Matt13:35

Matt19:4
Matt19:8
Luke12:18
Luke16:16 ኦሪትኒ ወነቢያትኒ እስከ ዮሐንስ እምትካት።
John06:64
John08:44
John09:8
John15:27

2 ትካዘ Matt13:22
Luke08:14

1 ትክሀሉ Luke21:35
18 ትክሉ Matt05:36

Matt06:24
Matt12:34
Matt20:22

ወናሁ ትከውን በሃመ ወትስእን ነቢበ እስከ አመ ይከውን ዝንቱ።
ወትከውን ኵለንታከ ብሩሀ ወከመ ማኅቶተ መብረቅ ያበርሀከ።
አመ የሐይዉ ምዉታን ለመኑ እምኔሆሙ ትከውኖ ብእሲተ።
ወአመ የሐይዉ እንከ ምዉታን ለመኑ እምኔሆሙ ትከውኖ ብእሲተ።
ወእሬስየክሙ ትኩኑ መሠግራነ ሰብእ።
ከመ ትኩኑ ውሉዶ ለአቡክሙ ዘበሰማያት።
ወሶበሂ ትጼልዩ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን።
ወሶበሂ ትጸውሙ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን።
እፎ እንከ ትብለነ ግዑዛነ ትኩኑ።
አንትሙሂ አርዳኢሁኒ ትኩኑ ትፈቅዱ።
ከመ ትኩኑ ውሉደ ብርሃን።
ወኢየኀድገክሙ ዕጓለ ማውታ ትኩኑ።
ኢትዘሙ ኢትስርቅ ኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
እመሰ ትፈቅድ ፍጹመ ትኩን ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ።
ኢትኩን ስምዐ በሐሰት ኢትሂድ።
እመሰ ትፈቅድ ፍጹመ ትኩን አሐቲ ተርፈተከ።
ወኢትዘሙ ወኢትስርቅ ወኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
ረቢ ነአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር መጻእከ ከመ ትኩን 
መምህረ።
ወኢትኩን ናፋቄ አላ እመን።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘትትናገሩ በበይናቲክሙ እንዘ 
ተሐውሩ ትኩዛኒክሙ።
ወሰሚዖ ወሬዛ ዘንተ ነገረ ኀለፈ ትኩዞ።
ወሖረ ትኩዞ እስመ ብዙኅ ጥሪቱ።
ወናሁ ወሀብኩክሙ ሥልጣነ ትኪዱ ዲበ አቃርብት።
እከሥት በምሳሌ አፉየ ወእነግር አምሳለ ዘእምትካት።
ዘከመ ፈጠሮሙ እግዚአብሔር እምትካት።
ትድኀሩ አንስቲያክሙ ትካትሰ ኢኮነ ከመ ዝ።
ወይቤ ከመ ዝ እገብር እነሥት ዘትካት መዛግብትየ።

እስመ የአምር እግዚእ ኢየሱስ እምትካት።
ወውእቱሰ ቀታሌ ነፍሰ ሰብእ ውእቱ እምትካት።
ወአግዋሪሁሰ ወእለሂ የአምርዎ ትካት ወይሬእይዎ እንዘ ይስእል።
ወአንትሙሂ ሰማዕትየ እስመ እምትካት ሀለውክሙ ምስሌየ።
ወትካዘ ዝ ዓለም ወስፍጠተ ብዕል ተኀንቆ ለነገር።
ወኅሊና ብዕል ወትካዘ መንበርት ወሐውዘ ተድላ።
ትግሁ እንከ በኵሉ ጊዜ ከመ ትክሀሉ እምስጦ በጸሎትክሙ።
እስመ ኢትክሉ አሐተ እምሥዕርተ ርእስክሙ ኢ አጻዕድዎ ወኢ 
አጽልሞ።
ኢትክሉኬ ተቀንዮ ለእግዚአብሔር ወለንዋይ።
ኦ ትውልደ አራዊተ ምድር በእፎ ትክሉ ሠናየ ተናግሮ።
ኢተአምሩ ዘትስእሉ ትክሉኑ ሰትየ ጽዋዕ ዘአነ እሰቲ።
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18 ትክሉ

Matt23:33
MK10:38
Luke12:26
Luke16:13
John05:44
John07:34
John07:36
John08:21
John08:22
John08:43
John13:33
John15:4
John15:5
John16:12

10 ትክል Matt05:14
Matt08:2
MK01:40
MK09:22
MK09:23
MK14:37
Luke05:12
Luke06:42
Luke13:10
John13:36

2 ትክልእዎ MK09:39
Luke09:50

3 ትክልእዎሙ Matt19:14
MK10:14

Luke18:16
3 ትክልኦ Matt05:42

Luke06:29
Luke06:30

7 ትክሕደኒ Matt26:34
Matt26:75
MK14:30
MK14:72
Luke22:34

Luke22:61
John13:38

1 ትክሕዱ MK14:27

በእፎ ትክሉ አምስጦ እምኵነኔ ገሃነም።
ትክሉኑ እንከ ሰትየ ጽዋዕ ዘአነ እሰቲ።
ወሶበ ኢትክሉ ዘንተ ዘይቀልል ለምንት ትኄልዩ ዘየዐጽብ።
ኢትክሉኬ ለእግዚአብሔር ተቀንዮ እንዘ ንዋየ ታፈቅሩ።
እፎ ትክሉ አንትሙ አሚነ ዘተኀሥሡ ክብረ እምቢጽክሙ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ዘይብለነ ኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
እስመ ኢትክሉ ሰሚዐ ነገረ ዚኣየ።
ኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ከማሁ አንትሙኒ ኢትክሉ ፈርየ ለእመ ኢነበርክሙ ብየ።
እስመ ዘእንበሌየሰ አልቦ ዘትክሉ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
ወባሕቱ ኢትክሉ ጸዊሮቶ ይእዜ።
ኢትክል ተከብቶ ሀገር እንተ ተሐንጸት መልዕልተ ደብር።
እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።
እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።
ወባሕቱ በዘትክል ርድአኒ ወመሐረኒ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እስመ ትቤ በዘትክል ርድአኒ።
ትነውምኑ ወኢትክል ተዐግሦ አሐተ ሰዓተ።
ወአስተብቊዖ ወይቤሎ እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።
ወእፎ ትክል ብሂሎቶ ለቢጽከ።
ወጕሕቈት ወኢትክል ርቱዐ ቀዊመ ግሙራ።
ኀበሰ አነ ኣሐውር ኢትክል ተሊዎትየ ይእዜ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢትክልእዎ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢትክልእዎ።
ወኢትክልእዎሙ ይምጽኡ ኀቤየ።
ወኢትክልእዎሙ እስመ ለዘከመ እሉ ይእቲ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ኅድጉ ሕፃናተ ይምጽኡ ኀቤየ ወኢትክልእዎሙ።
ወለዘሂ ይፈቅድ እምኔከ ይትለቃሕ ኢትክልኦ።
ወለዘኒ ነሥአከ ልብሰከ ክዳነከሂ ኢትክልኦ።
ወለዘኒ ሄደከ ንዋየከ ኢትክልኦ።
ከመ በዛቲ ሌሊት ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
ዘይቤሎ ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
አንተ ትክሕደኒ ዮም ሥልሰ በዛቲ ሌሊት።
ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ክልኤ ጊዜ ወበከየ።
ወይቤሎ እብለከ ኦ ጴጥሮስ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ሥልሰ 
ትክሕደኒ ከመ ዘኢተአምረኒ።
ሥልሰ ትክሕደኒ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ እስከ ሥልሰ ትክሕደኒ።
ኵልክሙ ትክሕዱኒ በዛቲ ሌሊት።
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1 ትክሕዱኒ Matt26:31
1 ትክሥት Luke02:32
2 ትኰንኑ Matt07:1

Luke06:37
3 ትኴንኑ Matt19:28

Luke22:30

John08:15
1 ትኴንኖ John07:51
1 ትወልዲ Luke01:31
4 ትወልድ Matt01:21

Matt01:23
Matt16:4
Luke01:13

2 ትወርድ Luke14:9

Luke21:34

1 ትወሰድዎ Luke13:15
2 ትወስድ Matt07:13

Matt07:14
2 ትወድዮ Luke02:19 ወማርያምሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።

Luke02:51
1 ትወፅኡ MK06:9
4 ትወፅእ Matt05:26

Luke02:37
Luke12:59
Luke21:26

1 ትዌከፍዎ Luke08:13
1 ትዌከፎ Matt13:20
1 ትዌግሩኒ John10:32
1 ትዌግርዮሙ Luke13:34
1 ትዌግሮሙ Matt23:37
7 ትውልደ Matt03:7

Matt11:11

Matt12:34
Matt23:33
Luke01:50
Luke03:7
Luke07:28

ኵልክሙ ትክሕዱኒ በዛቲ ሌሊት።
ከመ ትክሥት ብርሃነ ለአሕዛብ።
ኢትኰንኑ ከመ ኢትትኰነኑ።
ኢትኰንኑ ወኢትትኰነኑ ኢትግፍዑ ወኢይግፍዑክሙ።
ወትኴንኑ ዐሠርተ ወክልኤተ ሕዝበ እስራኤል።
ወትነብሩ ዲበ መናብርት ወትኴንኑ ዐሠርተ ወክልኤተ ሕዝበ 
እስራኤል።
አንትሙሰ ሕገ ዘሥጋ ትኴንኑ።
ኦሪትክሙኑ ትኴንኖ ለሰብእ ዘእንበለ ይሕትትዎ ቅድመ።
ወናሁ ትፀንሲ ወትወልዲ ወልደ።
ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ ኢየሱስሃ።
ናሁ ድንግል ትፀንስ ወትወልድ ወልደ።
ወይቤሎሙ ኦ ትወልድ ዕሉት ወዘማ ትእምርተ ተኀሥሥ።
ወብእሲትከኒ ኤልሳቤጥ ትወልድ ለከ ወልደ።
ወትገብእ ወትትኀፈር ውእተ ጊዜ ወትወርድ ውስተ ምርፋቅ 
ዘይቴሐት።
ከመ መሥገርት እንተ ትወርድ ዲበ ኵሎሙ እለ ይነብሩ ዲበ ምድር።

ወኢትወሰድዎኑ ታስትይዎ ማየ በዕለተ ሰንበት።
እንተ ትወስድ ውስተ ሀጕል።
እንተ ትወስድ ውስተ ሕይወት።

ወእሙሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።
እስከ አመ ትወፅኡ እምህየ።
አማን እብለከ ኢትወፅእ እምህየ።
ወኢትወፅእ እምኵራብ መዓልተ ወሌሊተ።
እብለከ ከመ ኢትወፅእ እምህየ።
ወትወፅእ ነፍሰ ዕጓለ እመሕያው እምፍርሀት ወእምትሕዝብት 
ዘይመጽእ በዓለም።
ወዘሰ ውስተ ኰኵሕ እለ ሰሚዖሙ ይትዌከፍዎ ለነገር በፍሥሓ።
ወሶቤሃ በፍሥሓ ይትዌከፎ።
በአይ ግብር እምኔሆሙ ትዌግሩኒ።
ወትዌግርዮሙ ለሐዋርያት እለ ተፈነዉ ኀቤኪ።
ወትዌግሮሙ ለሐዋርያት እለ ተፈነዉ ኀቤሃ።
ኦ ትውልደ አራዊተ ምድር።
አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት ዘየዐቢ እምዮሐንስ 
መጥምቅ።
ኦ ትውልደ አራዊተ ምድር በእፎ ትክሉ ሠናየ ተናግሮ።
ኦ ትውልደ አራዊተ ምድር።
ወሣህሉኒ ለትውልደ ትውልድ ለእለ ይፈርህዎ።
ያጥምቆሙ ትውልደ ሰበድዓት።
አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት።
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31 ትውልድ Matt01:17

Matt01:17

Matt01:17
Matt01:17
Matt01:17

Matt01:17

Matt11:16
Matt12:39
Matt12:42
Matt12:43
Matt12:46
Matt17:17
Matt23:36
Matt24:34
MK08:12
MK08:12
MK08:38
MK09:19
MK13:30
Luke01:48
Luke01:50
Luke07:31
Luke09:41
Luke11:29
Luke11:30
Luke11:31
Luke11:32
Luke11:50
Luke11:51
Luke17:25
Luke21:31

1 ትውኅጡ Matt23:24
1 ትዐወቅ Matt12:33
1 ትዐፀዉ Matt27:35
1 ትዕልዉ MK07:9
1 ትዕቀቡ MK07:9
1 ትዕቀቦሙ John17:15

ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ዳዊት ትውልድ ዐሠርቱ 
ወአርባዕቱ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ዳዊት ትውልድ ዐሠርቱ 
ወአርባዕቱ።
ወእምዳዊት እስከ ፍልሰተ ባቢሎን ትውልድ ዐሠርቱ ወአርባዕቱ።
ወእምፍልሰተ ባቢሎን እስከ ክርስቶስ ትውልድ ዐሠርቱ ወአርባዕቱ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ክርስቶስ ትውልድ አርብዓ 
ወክልኤቱ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ክርስቶስ ትውልድ አርብዓ 
ወክልኤቱ።
በመኑ አስተማስሎሙ ለሰብአ ዛቲ ትውልድ።
ትውልድ ዕሉት ወዐማፂት ወዘማዊት ትእምርተ ተኀሥሥ።
ወይትፋትሕዋ ለዛቲ ትውልድ።
ንግሥተ አዜብ ትትነሣእ አመ ዕለተ ደይን ምስለ ዛ ትውልድ።
ከማሁ ይከውና ለዛቲ ትውልድ እኪት።
ኦ ትውልድ ኢ አማኒት ወዕሉት።
አማን እብለክሙ ከመ ዝንቱ ኵሉ ይበጽሓ ለዛቲ ትውልድ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ።
ወተከዘ በመንፈሱ ወይቤ ለምንት ተኀሥሥ ትእምርተ ዛቲ ትውልድ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢይትወሀባ ለዛቲ ትውልድ ትእምርት።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ በዛቲ ትውልድ ዘማ ወኃጥእት።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኦ ትውልድ እንተ አልባቲ ሃይማኖት።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ።
ናሁ እምይእዜሰ ያስተበፅዑኒ ኵሉ ትውልድ።
ወሣህሉኒ ለትውልደ ትውልድ ለእለ ይፈርህዎ።
በምንት አስተማስሎሙ ለሰብአ ዛቲ ትውልድ።
ኦ ትውልድ ዕልዉት ወግፍትዕት እንተ አልባቲ ሃይማኖት።
ዛቲ ትውልድ እኪት ይእቲ ትእምርተ ተኀሥሥ።
ከማሁ ይከውና ትእምርተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ለዛቲ ትውልድ።
ንግሥተ አዜብ ትትነሣእ ምስለ ዛቲ ትውልድ አመ ዕለተ ደይን።
ሰብአ ነነዌ ይትነሥኡ አመ ደይን ምስለ ዛቲ ትውልድ።
ዘተክዕወ እምፍጥረተ ዓለም እስከ ዛቲ ትውልድ።
እወ እብለክሙ ይትኀሠሥዋ ለዛቲ ትውልድ።
ብዙኀ የሐምም ወትሜንኖ ወታሜክሮ ዛቲ ትውልድ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ እስከ አመ ይከውን 
ዝንቱ ኵሉ።
አምርሕተ ዕዉራን እለ ጻጹተ ትነጥፉ ወገመለሰ ትውኅጡ።
እስመ እምፍሬሁ ይትዐወቅ ዕፅ።
ተካፈሉ አልባስየ ለርእሶሙ ወትዐፀዉ ዲበ ዓራዝየ።
ወይቤሎሙ ርቱዕኑ ትዕልዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
ከመ ትዕቀቡ ትእዛዘ ርእስክሙ።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ትዕቀቦሙ እምእኩይ።
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1 ትዕቢት MK07:22
1 ትዕግልተ Matt23:25
2 ትዕግልት MK07:22

Luke12:15
1 ትዕግሥትክሙ Luke21:19
2 ትዕግሥቶ Matt24:13

MK13:13
5 ትዘሙ Matt05:27

Matt05:32

Matt19:9
Matt19:18
Luke18:20

1 ትዘረዉ John16:32
1 ትዘብጠኒ John18:23
1 ትዘንግዑ Matt06:7
1 ትዘከርዎ John16:4

1 ትዜከሩኑ MK08:19
1 ትዜከሮ John16:21
1 ትደምቆ Matt21:44
1 ትደምፅ Luke21:25

1 ትደቅ Luke16:17
3 ትደንግፁ Matt24:6

MK13:7
Luke21:9

1 ትደንግፃ MK16:6
1 ትደዩ Matt07:6
2 ትዴግኑ Matt26:55

Luke17:23
1 ትዴግኑኒ MK14:48
1 ትድኀኑ John05:34
1 ትገስሶ Luke07:39
1 ትገበሩ Matt25:14
1 ትገበር Matt05:18

13 ትገብሩ Matt06:2
Matt07:23
Matt21:3
Matt21:21
MK07:13

ወምርዓት ወፅርፈት ወትዕቢት ወሕመሜ ዐይን ወእበድ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉእ ኀይደ ወዐመፃ ወትዕግልተ።
ወሐዊረ ብእሲተ ብእሲ ወትዕግልት ወእከይ ወጕሕሉት ወጽልሑት።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ዑቁ ወተዐቀቡ እምነ ኵሉ ትዕግልት።
ወበትዕግሥትክሙ ታጠርይዋ ለነፍስክሙ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኢትዘሙ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ በላዕሌሁ።

አንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድኅር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ ላዕሌሁ።
ኢትዘሙ ኢትስርቅ ኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
ወኢትዘሙ ወኢትስርቅ ወኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
ወበጺሖሂ ከመ ኵልክሙ ትዘረዉ ለለ አሐዱ ውስተ መካኑ።
ወእመሰ ሠናየ ነበብኩ ለምንት ትዘብጠኒ።
ወእንዘ ትጼልዩ ኢትዘንግዑ ከመ አሕዛብ።
ወባሕቱ ዘንተ ነገርኩክሙ ከመ ትዘከርዎ አመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ አነ 
እቤለክሙ።
ወኢትዜከሩኑ ዘአመ ኀምሰ ኅብስት ፈተትኩ ለኀምሳ ምእት ብእሲ።
ወእምከመ ወለደት ዕጓለ ኢትዜከሮ እንከ ለሕማማ በእንተ ፍሥሓሃ።
ወለዘሂ ወድቀት ዲቤሁ ትደምቆ።
ወይትመነደቡ አሕዛብ ወየኀስሩ እምድምፀ ባሕር ወባሕርኒ ትደምፅ 
ወትትከወስ።
እምትደቅ አሐቲ ቃል እምኦሪት ወእምነቢያት።
ዑቁ ኢትደንግፁ እስመ ግብር ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
ወእመ ሰማዕክሙ አፅባዕተ ወድምፀ ፀባኢት ኢትደንግፁ።
ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወሀከከ ኢትደንግፁ እስመ ይከውን ቅድመ 
ከመ ዝ።
ወይቤሎን መልአክ ኢትደንግፃ።
ኢተሀቡ ቅድሳተ ለከለባት ወኢትደዩ ባሕርየክሙ ቅድመ አሕርው።
ከመ ሰራቂኑ መጻእክሙ ትዴግኑኒ ወተአኀዙኒ በዕፀው ወበመጣብሕ።
ኢትፃኡ ወኢትዴግኑ።
ከመ ሰራቂኑ ትዴግኑኒ መጻእክሙ።
ከመ አንትሙ ትእመኑ ወትድኀኑ።
እምኢያእመረኑ ከመ ኃጥእት ይእቲ ዛቲ ብእሲት እንተ ትገስሶ።
ወወሀቦሙ ንዋዮ ይትገበሩ ቦቱ።
ኢተኀልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኵሉ ይትገበር 
ወይከውን።
ሶበሰኬ ትገብሩ ምጽዋተክሙ ኢትንፍኁ ቀርነ ቅድሜክሙ።
ረሐቁ እምኔየ ኵልክሙ እለ ትገብሩ ዐመፃ።
ወእመ ቦ ዘይቤለክሙ ምንተ ትገብሩ።
አኮ ክመ ዕፀ ባሕቲቶ ዘትገብሩ።
ወዓዲ ብዙኀ በአምሳለ ዝንቱ ዘትገብሩ።
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13 ትገብሩ

MK11:3
MK11:5
Luke03:13
Luke06:2

Luke06:46
Luke13:14

John08:38

John08:41
14 ትገብር Matt06:3

Matt06:3
Matt21:23
MK04:32
MK11:28
Luke14:12
Luke14:13
Luke20:2
John02:18

John03:2

John06:30
John07:3
John07:4
John13:27

1 ትገብእ Luke14:9

1 ትገዝርዎ John07:22
2 ትጌግዩ MK12:28

John07:47
10 ትግሁ Matt24:42

Matt25:13
Matt26:38
Matt26:41
MK13:33
MK13:35
MK13:37
MK14:34
MK14:38
Luke21:35

ወለእመ ቦ ዘይቤለክሙ ምንተ ትገብሩ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ምንተ ትገብሩ ዘትፈትሑ ዕዋለ።
ወይቤሎሙ አልቦ ዘትገብሩ ፈድፋደ እምዘተአዘዝክሙ።
ወይቤልዎሙ ፈሪሳውያን ለምንት ትገብሩ ዘኢይከውን ለገቢር 
በሰንበት።
ወኢትገብሩ ዘእቤለክሙ።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ አኮኑ ሰዱስ መዋዕል ውእቱ በዘትገብሩ 
ግብረክሙ።
ወአንሰ ዘርኢኩ በኀበ አቡየ እነግር ወአንትሙሂ ዘርኢክሙ በኀበ 
አቡክሙ ትገብሩ።
አንትሙሰ ትገብሩ ግብረ አቡክሙ።
ወአንተሰ ሶበ ትገብር ምጽዋተከ።
ኢታእምር ፀጋምከ ዘትገብር የማንከ።
ወይቤልዎ በመባሕተ መኑ ትገብር ዘንተ።
ወትገብር አዕፁቀ ዐበይተ እስከ ይክሉ አዕዋፈ ሰማይ።
ወይቤልዎ በመባሕተ መኑ ትገብር ከመ ዝ።
ወይቤሎ ለዘጸውዖ ሶበ ትገብር በዓለ ወምሳሐ አው ድራረ።
አላ ሶበ ትገብር በዓለ ወምሳሐ።
ወይቤልዎ ንግረነ በመባሕተ መኑ ትገብር ዘንተ።
ወአውሥእዎ አይሁድ ወይቤልዎ ምንተ ትእምርተ ታርኢ ዘዘንተ 
ትገብር።
እስመ አልቦ ዘይክል ይግበር ዘንተ ተኣምረ ዘአንተ ትገብር ዘእንበለ 
ዘእግዚአብሔር ምስሌሁ።
ወይቤልዎ ምንተ ተኣምረ ትገብር።
ከመ አርዳኢከኒ ይርአዩ ግብረከ ዘትገብር ወይእመኑ።
ወእመሰ ዘንተ ትገብር አርኢ ርእሰከ ለዓለም።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዘትገብር እንከ ፍጡነ ግበር።
ወትገብእ ወትትኀፈር ውእተ ጊዜ ወትወርድ ውስተ ምርፋቅ 
ዘይቴሐት።
ወበሰንበት ትገዝርዎ ለሰብእ።
ወአንትሙሰ ብዙኀ ትጌግዩ።
ወአውሥኡ ፈሪሳውያን ወይቤልዎሙ ትጌግዩኑ አንትሙኒ።
ትግሁ እንከ እስመ ኢተአምሩ በአይ ሰዓት ይመጽእ 
እግዚእክሙ።
ትግሁኬ እስመ ኢተአምሩ ዕለታ ወሰዓታ።
ንበሩ ዝየ ወትግሁ ምስሌየ ወኢትኑሙ።
ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ዑቁ ትግሁ ወጸልዩ እስመ ኢተአምሩ ማእዜ መዋዕለ ጊዜሁ።
ትግሁ እንከ እስመ ኢተአምሩ ማእዜ ይመጽእ በዓለ ቤት።
ወናሁ እብለክሙ ለኵልክሙ ትግሁ።
ንበሩ ዝየ ወትግሁ እንከ።
ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ትግሁ እንከ በኵሉ ጊዜ ከመ ትክሀሉ እምስጦ በጸሎትክሙ።
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6 ትግበሩ Matt06:1

Matt23:3
Matt23:23
Luke11:42
John08:44
John13:15

4 ትግበር MK10:35
MK11:28
Luke07:4
Luke20:2

1 ትግባእ MK09:25
1 ትግእዙኒ John07:23
1 ትግፍዑ Luke06:37
1 ትጔጕእ MK06:25
3 ትጠመቁ Matt20:22

Matt20:23
MK10:39

1 ትጠመቁኑ MK10:38
1 ትጤይቁ John10:37
1 ትጤይቅ John21:17

1 ትጸሐይዩ Matt13:29

2 ትጸርሕ Matt15:22
Matt15:23

2 ትጸውሙ Matt06:16
Matt06:17

1 ትጸውዕ Luke14:12

1 ትጸድቅ Matt12:37
2 ትጸግቡ Luke06:21

Luke06:25
1 ትጹሩ Luke10:4
1 ትጹር John05:10
1 ትጺሕ Luke01:76
1 ትጻሙ Luke07:6

1 ትጼሊ Matt06:6
5 ትጼልዩ Matt06:5

Matt06:7
Matt06:9

ወባሕቱ ዑቁ ምጽዋተክሙ ኢትግበሩ ለዐይነ ሰብእ ከመ ታስተርእዩ 
ሎሙ።
ወዘከመ ምግባሮሙሰ ኢትግበሩ።
ዘኒ መፍትው ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
ወዘንተኒ ርቱዕ ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
ወፍትወቶ ለአቡክሙ ትግበሩ ትፈቅዱ።
ከመ ትግበሩ አንትሙኒ በከመ ገበርኩ ለክሙ አነ።
ሊቅ ንፈቅድ ትግበር ለነ ዘሰአልናከ።
ወመኑ አብሐከ ትግበር ዘንተ።
ፍጡነ ረድ እስመ ይደልዎ ትግበር ምስሌሁ ዘንተ።
ወመኑ አብሐከ ትግበር ከመ ዝ።
ወኢትግባእ እንከ ላዕሌሁ።
ለምንት እንከ ትግእዙኒ።
ኢትኰንኑ ወኢትትኰነኑ ኢትግፍዑ ወኢይግፍዑክሙ።
ወቦአት ሶቤሃ ኀበ ንጉሥ እንዘ ትጔጕእ ወሰአለቶ ወትቤሎ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁኑ።
ወይቤሎሙ ጽዋዕየሰ ትሰትዩ ወጥምቀትየኒ ትጠመቁ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁኑ።
እመኑ ከመ ታእምሩ ወትጤይቁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ወይቤሎ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ኵሎ ወለሊከ ትጤይቅ ከመ አነ 
አፈቅረከ።
ወይቤሎሙ አልቦ ከመ እንዘ ትጸሐይዩ ክርዳደ ኢትምሐዉ ምስሌሁ 
ሥርናየኒ።
እንዘ ትጸርሕ ወትብል መሐረኒ እግዚእየ ወልደ ዳዊት።
ፈንዋ ለዛቲ ብእሲት እስመ ትጸርሕ በድኅሬነ።
ወሶበሂ ትጸውሙ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን።
ወአንትሙሰ ሶበ ትጸውሙ ቅብኡ ርእሰክሙ ወኅፅቡ ገጸክሙ።
ኢትጸውዕ አዕርክቲከ ወአኀዊከ ወአዝማዲከ ወጎረከ ወቢጸከ 
አብዕልተ።
እስመ እምቃልከ ትጸድቅ ወእምቃልከ ትትኴነን።
ብፁዓን እለ ትርኅቡ ይእዜ እስመ ትጸግቡ።
አሌ ለክሙ እለ ትጸግቡ ይእዜ እስመ ትርኅቡ።
ወኢትጹሩ ቊናማተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ አሳእነ ወኢ ምንተኒ።
ሰንበት ውእቱ ዮም ወኢይከውነከ ትንሣእ ወትጹር ዐራተከ።
እስመ ተሐውር ቅድመ እግዚአብሔር ከመ ትጺሕ ፍኖቶ።
እግዚኦ ኢትጻሙ እስመ ኢይደልወኒ ከመ ትባእ ታሕተ ጠፈረ ቤትየ።

ወአንተሰ ሶበ ትጼሊ ባእ ቤተከ ወዕፁ ኆኅተከ።
ወሶበሂ ትጼልዩ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን።
ወእንዘ ትጼልዩ ኢትዘንግዑ ከመ አሕዛብ።
አንትሙሰ ሶበ ትጼልዩ ከመ ዝ በሉ።
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5 ትጼልዩ

MK11:25
Luke11:2

1 ትጼውዕ Luke15:9
1 ትጼዕል Luke11:45
2 ትጼደቁ Matt23:28

Luke16:15
1 ትጽሐቅዎ Luke12:29
1 ትጽሐፍ John19:21
1 ትፀርፍ John10:36

1 ትፀንሲ Luke01:31
1 ትፀንስ Matt01:23
3 ትፃኡ Matt24:26

Luke09:4
Luke17:23

1 ትፃእ MK09:25
1 ትፅንሶ Luke02:21

2 ትፈሪ Luke13:9
John12:24

1 ትፈርሁ Luke12:5
1 ትፈርሆ Luke23:40

1 ትፈርዩ John15:8
20 ትፈቅዱ Matt06:8

Matt06:32
Matt07:12
Matt11:14
Matt20:32
Matt26:65
Matt27:17
Matt27:21
MK10:36
MK14:63
MK15:9
MK15:12
Luke06:31
Luke23:20
John05:40
John06:67
John08:44

ወሶበሂ ትጼልዩ ኅድጉ ለቢጽክሙ ዘተኀየስክምዎሙ።
ወይቤሎሙ ሶበ ትጼልዩ ከመ ዝ በሉ።
ወእምከመ ረከበታ ትጼውዕ አዕርክቲሃ ወጎራ ወትብሎን።
ሊቅ ዘንተ እንዘ ትብል ኪያነሂ ትጼዕል።
ከማሁኬ አንትሙኒ እንተ አፍኣክሙ ትጼደቁ ለዐይነ ሰብእ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰ ትጼደቁ ለዐይነ ሰብእ።
ወኢትትፋለሱ ወኢትጽሐቅዎ።
ኢትጽሐፍ ንጉሥሙ ለአይሁድ።
እፎ እንከ ትብሉኒ ትፀርፍ ለእመ እቤለክሙ ወልደ እግዚአብሔር 
አነ።
ወናሁ ትፀንሲ ወትወልዲ ወልደ።
ናሁ ድንግል ትፀንስ ወትወልድ ወልደ።
እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ገዳመ ሀሎ ኢትፃኡ።
ወኢትፃኡ እምህየ እስከ ተኀልፉ።
ኢትፃኡ ወኢትዴግኑ።
ጋኔን በሃም ወጽሙም አነ እኤዝዘከ ትፃእ እምኔሁ።
ወሰመይዎ ስሞ ኢየሱስ በከመ ሰመዮ መልአከ እምቅድመ ትፅንሶ 
በከርሣ።
ለእመ ቦ ከመ ትፈሪ ለዓም ዘይመጽእ።
ወእመሰ ሞተት ብዙኀ ፍሬ ትፈሪ።
ወባሕቱ አርእየክሙ ዘትፈርሁ ፍርህዎሰ።
ኢትፈርሆኑ ለእግዚአብሔር አምላክከ አንተሰ ወአነ እንዘ ውስተ ዝንቱ 
ኵነኔ ሀለውነ።
ወበዝንቱ ይሴባሕ አቡየ እምከመ ብዙኀ ፍሬ ትፈርዩ።
ኢትትመሰልዎሙኬ እስመ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ዘትፈቅዱ 
ዘእንበለ ትስአልዎ።
ወለክሙሰ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ከመ ትፈቅዱ ዘንተ ኵሎ።
ኵሎኬ ዘትፈቅዱ ይስእልዎ ለክሙ ሰብእ።
ወእመሰ ትፈቅዱ ትትወከፍዎ።
ምንተ ትፈቅዱ እግበር ለክሙ።
ምንተ እንከ ትፈቅዱ ሎቱ ሰማዕተ።
መነ ትፈቅዱ አሕዩ ለክሙ።
መነ ትፈቅዱ እምክልኤሆሙ አሕዩ ለክሙ።
ወይቤሎሙ ምንተ ትፈቅዱ እግበር ለክሙ።
ምንተ እንከ ትፈቅዱ ሎቱ ሰማዕተ።
ትፈቅዱኑ አሕይዎ ለክሙ ለንጉሠ አይሁድ።
ምንተ እንከ ትፈቅዱ እረስዮ ለዘተብህለ ንጉሠ አይሁድ።
ወበከመ ትፈቅዱ ይስእልዎ ለክሙ ሰብእ።
ወካዕበ ይቤሎሙ ጲላጦስ ትፈቅዱኑ አሕይዎ ለክሙ ለኢየሱስ።
ወኢትፈቅዱ ትምጽኡ ኀቤየ ከመ ትርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
አንትሙኒ ትፈቅዱኑ ትሑሩ።
ወፍትወቶ ለአቡክሙ ትግበሩ ትፈቅዱ።
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20 ትፈቅዱ

John09:27
John09:27
John18:39

2 ትፈቅዲ Matt20:21
MK06:22

16 ትፈቅድ Matt13:28
Matt17:4
Matt19:17
Matt19:21
Matt26:17
MK10:21
MK10:51
MK14:12
Luke01:62
Luke09:54
Luke18:40
Luke22:8
Luke22:42
Luke22:49
John05:6
John16:30

4 ትፈትሑ MK11:5
Luke12:57
Luke13:15
Luke19:31

1 ትፈትሕዎ Luke19:33
1 ትፈትዉ Luke17:22
1 ትፈነቅል Luke15:8
1 ትፈንዎ Luke16:27
1 ትፈዲ Matt05:26
1 ትፈድየኒ Matt18:28
3 ትፈድዮ Luke12:58

Luke16:5
Luke16:7

1 ትፈፅን MK01:30
1 ትፌሣሕ Matt18:13
1 ትፍሥሕተ Luke01:14
1 ትፍሥሕተክሙ Luke06:24
1 ትፍሥሕት Luke15:7
1 ትፍረዩ John15:16
6 ትፍራህ Matt01:20

ምንተ እንከ ካዕበ ትፈቅዱ ትስምዑ።
አንትሙሂ አርዳኢሁኒ ትኩኑ ትፈቅዱ።
ትፈቅዱኑ እንከ አሕይዎ ለክሙ ለንጉሠ አይሁድ።
ወይቤላ ምንተ ትፈቅዲ እግበር ለኪ።
ወይቤላ ንጉሥ ለይእቲ ወለት ሰአልኒ ዘትፈቅዲ ወእሁበኪ።
ወአግብርቲሁሰ ይቤልዎ ትፈቅድኑ እንከ ንሑር ወንጻሕይዮ ለከ።
ወእመሰ ትፈቅድ ንግበር በዝየ ሠለስተ ማኅደረ።
ወእመሰ ትፈቅድ ትባእ ውስተ ሕይወት ዕቀብ ትእዛዛተ።
እመሰ ትፈቅድ ፍጹመ ትኩን ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ።
ወይቤልዎ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ትብላዕ ፍሥሓ።
እመሰ ትፈቅድ ፍጹመ ትኩን አሐቲ ተርፈተከ።
ምንተ ትፈቅድ እግበር ለከ።
ይቤልዎ አርዳኢሁ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ትብላዕ ፍሥሓ።
ወቀጸብዎ ለአቡሁ ወይቤልዎ መነ ትፈቅድ ይስምይዎ።
እግዚኦ ትፈቅድኑ ንበል ይረድ እሳት እምሰማይ።
ወበጺሖ ኀቤሁ ይቤሎ ምንተ ትፈቅድ እግበር ለከ።
ወይቤልዎ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ፍሥሐ።
እንዘ ይብል አባ ለእመ ትፈቅድ አግሕሦ ለዝንቱ ጽዋዕ እምኔየ።
እግዚኦ ትፈቅድኑ ንዝብጦሙ በመጥባሕት።
አእመረ ከመ ጐንደየ ውስተ ደዌሁ ወይቤሎ ትፈቅድኑ ትሕየው።
ወኢትፈቅድ ይንግርከ መኑሂ።
ምንተ ትገብሩ ዘትፈትሑ ዕዋለ።
ወምንትኑ ለሊክሙ ኢትፈትሑ ጽድቀ።
አንትሙሰ ኢትፈትሑኑ አድገክሙ ወላሕመክሙ እምነ ምቅማሑ።
ወእመ ቦ ዘይቤለክሙ ለምንት ትፈትሑ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ለምንት ትፈትሕዎ ለዕዋል።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ይመጽእ መዋዕል አመ ትፈትዉ ትርአዩ።
አኮኑ ታኀቱ ማኅቶተ ወትፈነቅል ኵሎ ዘውስተ ቤታ።
ወይቤሎ እስእለከ አባ አብርሃም ትፈንዎ ለአልአዛር ቤተ አቡየ።
እስከ ሶበ ትፈዲ ደኃሪተ ገመስ ዘላዕሌከ።
እንዘ ይብል ሀበኒ ዘትፈድየኒ።
ተዐረቅ በፍኖት ወሠልጥ ዘትፈድዮ።
ሚ መጠን ዕዳ ዘትፈድዮ ለእግዚእየ።
ወይቤሎ ለካልኡሂ አንተሰ ሚ መጠነ ትፈድዮ ለእግዚእየ።
ወሐማቱ ለስምዖን ትፈፅን ወነገርዎ በእንቲኣሃ።
ከመ ይትፌሣሕ በእንቲኣሁ ፈድፋደ።
ወይከውነከ ትፍሥሕተ ወሐሤተ ወብዙኃን ይትፌሥሑ በልደቱ።
እስመ ሠለጥክሙ ትፍሥሕተክሙ።
እብለክሙ ከመ ከመ ዝ ይከውን ትፍሥሕት በሰማያት።
ወእሬስየክሙ ከመ ትሑሩ ወፍሬ ትፍረዩ።
እንዘ ይብል ኦ ዮሴፍ ወልደ ዳዊት ኢትፍራህ ነሢኦታ ለማርያም 
ፍኅርትከ።
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6 ትፍራህ

MK05:36
Luke01:13
Luke05:10
Luke08:50
Luke12:32

7 ትፍርሁ Matt14:27
Matt17:7
MK06:50
Luke02:10
Luke12:7
John06:20
John14:27

2 ትፍርሂ Luke01:30

John12:15
2 ትፍርሃ Matt28:5

Matt28:10
1 ትፍርህዎሙ Luke12:4
1 ትፍትሑ John07:24
9 ቶ Matt08:15

Matt09:2
Matt09:22
Matt10:22
Matt11:1

Matt12:18
Matt14:6
Matt14:7
Luke09:40

10 ቶማስ Matt10:3 ፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ቶማስ ወማቴዎስ መጸብሓዊ።
MK03:18 ወእንድርያስ ወፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ወማቴዎስ ወቶማስ።
Luke06:15 ወማቴዎስ ወቶማስ ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ።
John11:16
John14:5
John20:24
John20:26
John20:27
John20:28
John21:2

3 ቶታነ MK01:7
Luke03:16
John01:27

ይቤሎ ለመጋቤ ምኵራብ ኢትፍራህ ተአመን ዳእሙ።
ወይቤሎ መልአክ ኢትፍራህ ዘካርያስ።
ኢትፍራህ እምይእዜሰ ሰብአ ታሤግር።
ኢትፍራህ ዳእሙ ተአመን ወለትከሰ ተሐዩ።
ኢትፍራህ ኦ ንኡስ መርዔት።
ተአመኑ አነ ውእቱ ኢትፍርሁ።
ወይቤሎሙ ተንሥኡ ወኢትፍርሁ።
ወይቤሎሙ ተአመኑ ከመ አነ ውእቱ ወኢትፍርሁ።
ወይቤሎሙ መልአክ ኢትፍርሁ።
ኢትፍርሁ እንከ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
ወይቤሎሙ አነ ውእቱ ኢትፍርሁ።
ኢይደንግፅክሙ ልብክሙ ወኢትፍርሁ።
ወይቤላ መልአክ ኢትፍርሂ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ 
እግዚአብሔር።
በከመ ጽሑፍ ኢትፍርሂ ወለተ ጽዮን።
ኢትፍርሃ አንትንሰ እስመ ኣአምር።
ኢትፍርሃ ሑራ ንግራሆሙ ለአኀውየ።
ኢትፍርህዎሙ ለእለ ይቀትሉክሙ ነፍስተክሙ።
ኢትፍትሑ በአድልዎ ለገጽ አላ ፍትሐ ጽድቅ ፍትሑ።
ወተንሥአት ወተልእክቶሙ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ወተመይጦቶ እግዚእ ኢየሱስ ርእያ ወይቤላ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ አዝዞቶሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
ናሁ ቊልዔየ ዘኀረይኩ ፍቁርየ ዘሠምረቶ ነፍስየ።
ወዘፈነት ሎቱ በማእከሎሙ ወአደመቶ ለሄሮድስ።
ወበእንተ ዝ መሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ።
ወስእንዎ ፈውሶቶ ወአውፅኦቶ።

ወይቤሎሙ ቶማስ ዘይብልዎ ዲዲሞስ ለቢጹ ለአርዳእ።
ወይቤሎ ቶማስ እግዚኦ ዘኢነአምር ኀበ ተሐውር።
ወቶማስ አሐዱ እምዐሠርቱ ወአሐዱ አርዳኢሁ ዘይብልዎ ዲዲሞስ።
ወቶማስኒ ሀሎ ምስሌሆሙ እንዘ ዕጽው ኆኅት።
ወእምዝ ይቤሎ ለቶማስ አምጽእ አጽባዕተከ ዝየ።
ወአውሥአ ቶማስ ወይቤሎ እግዚእየ ወአምላክየ።
ወቶማስ ዘይብልዎ ዲዲሞስ።
ዘኢይደልወኒ እድንን ወእፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ዘኢይደልወኒ እፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ዘኢይደልወኒ እፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
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5 ኀለየ Luke07:39
Luke12:17
Luke15:17
Luke16:3
Luke18:4

1 ኀለየት Luke01:29
6 ኀለዩ Matt16:7

Matt21:25
MK02:6
MK08:16
Luke03:15
Luke09:46

1 ኀለይክሙ MK09:33
18 ኀለፈ Matt11:1

Matt12:1

Matt13:25
Matt14:15
Matt19:15
Matt19:22
Matt27:60
MK06:46
Luke01:7
Luke01:18
Luke01:38
Luke02:36
Luke04:30
Luke10:31
Luke10:32
Luke17:11 ኀለፈ ማእከለ ሰማርያ ወገሊላ።
Luke23:53
John08:59

1 ኀለፈት MK16:1 ወሶበ ኀለፈት ሰንበት ማርያም መግደላዊት።
6 ኀለፉ Matt02:13

Matt11:7 ወእምድኅረ ኀለፉ ላእካነ ዮሐንስ።
Matt22:5
Matt22:22
Matt28:15
Luke10:30

1 ኀለፋ Matt28:8

ወርእዮ ፈሪሳዊ ዘጸውዖ ኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወኀለየ ውእቱ መጋቢ ወይቤ።
ወእምዝ ኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወርእያ ደንገፀት እምቃሉ ወኀለየት ወትቤ።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ ወይቤሉ።
ወሀለዉ ህየ ጸሐፍት ይነብሩ ወኀለዩ በልቦሙ።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ ወይቤሉ።
ወኀለዩ ኵሉ ሕዝብ በልቦሙ።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ምንተኑ ኀለይክሙ በፍኖት በበይናቲክሙ።
ኀለፈ እምህየ ከመ ይምሀር ወይስብክ ውስተ አህጉሪሆሙ።
ወበውእቱ መዋዕል ኀለፈ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት እንተ መንገለ 
ገራውህ።
ወዘርዐ ክርዳደ ማእከለ ሥርናይ ወኀለፈ።
ገዳም ውእቱ ብሔር ወሰዓቱኒ ኀለፈ።
ወአንበረ እዴሁ ላዕሌሆሙ ወኀለፈ እምህየ።
ወሰሚዖ ወሬዛ ዘንተ ነገረ ኀለፈ ትኩዞ።
ወአንበረ ውስተ አፈ መቃብር ወኀለፈ።
ወፈነዎሙ ወኀለፈ እምህየ ወዐርገ ደብረ ከመ ይጸሊ።
ወክልኤሆሙ ልሂቃን እሙንቱ ወኀለፈ መዋዕሊሆሙ።
ናሁ አነሂ ልሂቅ ወለብእሲትየኒ ኀለፈ መዋዕሊሃ።
ወእምዝ ሖረ ወኀለፈ እምኀቤሃ መልአክ።
ወኀለፈ መዋዕሊሃ ወምስለ ምታሰ ነበረት ሰብዐተ ክረምተ።
ወውእቱሰ ኀለፈ እንተ ማእከሎሙ ወሖረ።
ወርእዮ ተዐደወ ወኀለፈ።
ወርእዮ ተዐደወ ወኀለፈ ከመ ቀዳሚ።

ወአንኰርኰረ እብነ ዐቢየ ወአንበረ ውስተ አፈ መቃብር ወኀለፈ።
ወኀለፈ እንተ ማእከሎሙ ወሖረ።

ወእምድኅረ ኀለፉ እሉ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ 
በሕልም ለዮሴፍ።

ወእሙንቱሰ ተሀየዩ ወኀለፉ።
ወሰሚዖሙ አንከሩ ወኀደግዎ ወኀለፉ።
ወነሢኦሙ ሠገራት ውእተ ብሩረ ኀለፉ ወገብሩ በከመ መሀርዎሙ።
ወገደፍዎ ወኀለፉ ወአልጸቀ ይሙት።
ወኀለፋ ፍጡነ እምኀበ መቃብር በፍርሀት ወበረዓድ ወበፍሥሓ 
ዐቢይ።
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1 ኀለፍት MK15:28
1 ኀለፍኩ Luke15:29
7 ኀሊፎ Matt09:9

Matt09:27
Matt15:29
MK01:19
MK02:14
MK07:31
Luke22:59

2 ኀሊፎሙ Luke07:24 ወኀሊፎሙ አርዳኢሁ ለዮሐንስ።
John06:19

1 ኀሊፎን Matt28:11
1 ኀላፊ John06:27
1 ኀላፌ MK15:21
1 ኀልቀ John02:3

1 ኀልዩ Matt10:19
2 ኀልዮ Luke12:25

Luke21:33

1 ኀመይዎ John18:12
6 ኀምሰ Matt14:19

Matt25:16
Matt25:20
Matt25:20
Matt25:20
MK08:19

12 ኀምሳ Matt14:21
Matt16:9
MK06:40
MK06:44
MK08:19
Luke07:41
Luke09:14
Luke09:14
Luke16:6
John06:10
John08:57
John21:11

11 ኀምስ Matt14:17
Matt16:9
Matt25:2

ወኀለፍትኒ ይፀርፉ ላዕሌሁ ወየሐውሱ ርእሶሙ።
ወግሙራ ኢኀለፍኩ እምትእዛዝከ።
ወኀሊፎ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ረከበ ብእሴ።
ወኀሊፎ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ።
ወኀሊፎ እምህየ እግዚእ ኢየሱስ በጽሐ ኀበ ሐይቀ ባሕር ዘገሊላ።
ወኀሊፎ እምህየ ሕቀ።
ወኀሊፎ እምህየ ርእዮ ለሌዊ መጸብሓዊ ወልደ እልፍዮስ።
ወኀሊፎ ካዕበ እምጢሮስ ሖረ እንተ ሲዶና።
ወኀሊፎ መጠነ አሐቲ ሰዓት አጥወቆ አሐዱ ካልእ እንዘ ይብል።

ወኀሊፎሙ መጠነ ዕሥራ ወኀምስቱ ምዕራፍ አው ሠላሳ።
ወኀሊፎን እማንቱ አተዉ ሠገራት ሀገረ።
ተገበሩ እንከሰ አኮ ለመብልዕ ኀላፊ።
ወዐበጡ አሐደ ኀላፌ ፍኖት ስምዖንሃ ቀሬናዌ እትወቶ እምሐቅል።
ወሶበ ኀልቀ ወይኖሙ ትቤሎ እሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይንኬ 
አልቦሙ።
ወሶበ ያገብኡክሙ ኢተኀልዩ ዘትነብቡ ወዘትትናገሩ።
መኑ እምኔክሙ ኀልዮ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
ዑቁ ርእሰክሙ ኢታክብዱ ልበክሙ በበሊዕ ወበስታይ ወበፈጊዕ 
ወበኀልዮ መንበርት።
ወሊቀ ዐሠርቱ ምእት ወወዓልያኒሆሙ ለአይሁድ ወኀመይዎ።
ወነሥአ ውእተ ኀምሰ ኅብስተ ወክልኤ ዓሣ።
ወሖረ ዝኩ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወተገበረ ቦቶን።
ወቀርበ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወአምጽአ ካልኣተ ኀምሰ መካልየ።
ወቀርበ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወአምጽአ ካልኣተ ኀምሰ መካልየ።
እንዘ ይብል አኮኑ እግዚኦ ኀምሰ መካልየ ወሀብከኒ።
ወኢትዜከሩኑ ዘአመ ኀምሰ ኅብስት ፈተትኩ ለኀምሳ ምእት ብእሲ።
ወእለሰ በልዕዎ እሙንቱ ሰብእ የአክሉ ኀምሳ ምእት ብእሲ።
እለ ለኀምሳ ምእት ብእሲ ሚ መጠነ መዛርዐ አግሐሥክሙ።
ወረፈቁ በበ ምርፋቃቲሆሙ በበ ምእት ወበበ ኀምሳ።
ወእለሰ በልዕዎ ለውእቱ ኅብስት ዕደው ኀምሳ ምእት።
ወኢትዜከሩኑ ዘአመ ኀምሰ ኅብስት ፈተትኩ ለኀምሳ ምእት ብእሲ።
አሐዱ ይፈድዮ ኀምስተ ምእተ ዲናረ ወካልኡኒ ኀምሳ።
ወየአክሉ ዕደው ኀምሳ ምእት ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
አርፍቅዎሙ በበ ኀምሳ ለለ ምርፋቆሙ።
ወጸሐፍ ፍጡነ ኀምሳ ላዕሌከ።
ወየአክሉ ኍልቆሙ መጠነ ኀምሳ ምእት ብእሲ።
ወይቤልዎ አይሁድ ኀምሳ ዓመት አልብከ ወአብርሃምሃ ርኢከ።
ወምሉእ ውስቴቱ ዓሣተ ዐበይተ ምእተ ወኀምሳ ወሠለስተ።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ዓዲሁ ኢትሌብዉኑ ወኢትዜከሩ ዘአመ ኀምስ ኅብስት።
ወኀምስ እምውስቴቶን አብዳት እማንቱ ወኀምስ ጠባባት።
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11 ኀምስ

Matt25:2
Matt25:20
MK06:38
MK06:41
Luke09:13
Luke09:16
Luke12:6
John06:9

6 ኀምስተ Matt25:15
Matt25:16
Luke01:24
Luke07:41
Luke14:19
Luke19:18

11 ኀምስቱ Matt14:24
Luke03:1
Luke12:52
Luke16:28
Luke19:18
Luke19:19
John04:18
John05:2
John06:13
John06:19
John11:18

1 ኀሠሠ Luke11:10
3 ኀሠሡ MK11:18

MK14:1

MK14:55
2 ኀሠሥዎ Luke02:44

Luke04:42
2 ኀሠረ Matt07:3

Matt07:4
1 ኀሠር Matt07:5
1 ኀሠሮ Matt03:12
1 ኀሣሮ MK13:14
1 ኀሥሡ Luke11:9
1 ኀሥሡከ MK01:37
2 ኀሥሥ Matt07:8

Matt12:39

ወኀምስ እምውስቴቶን አብዳት እማንቱ ወኀምስ ጠባባት።
ወናሁ ኀምስ መካልየ እለ ረባሕኩ ዲቤሆን።
ወርእዮሙ ይቤልዎ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወነሥኦን ለኀምስ ኅብስት ወለክልኤቲ ዓሣት።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወነሥኦን ለኀምስ ኅብስት ወለክልኤቲ ዓሣት።
አኮኑ ኀምስ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
ሀሎ ዝየ ወልድ ዘቦቱ ኀምስ ኅብስተ ሰገም ወክልኤቲ ዓሣ።
ቦ ለዘወሀቦ ኀምስተ መክሊተ።
ወረብሐ ካልኣተ ኀምስተ መካልየ።
ወከበተት ፅንሳ ኀምስተ አውራኀ እንዘ ትብል።
አሐዱ ይፈድዮ ኀምስተ ምእተ ዲናረ ወካልኡኒ ኀምሳ።
ወይቤሎ ካልኡኒ ኀምስተ ፅምደ አልሕምት ተሣየጥኩ።
ወኀምስተ ምናናተ ረባሕኩ።
ወርሑቅ እምሐይቅ መጠነ ዕሥራ ወኀምስቱ ምዕራፍ።
ወአመ ዐሠርቱ ወኀምስቱ ዓመተ መንግሥቱ ለጢባርዮስ ቄሣር።
ወእምይእዜሰ ለእመ ኀምስቱ ሀለዉ ውስተ አሐዱ ቤት።
እስመ ሀለዉ ኀምስቱ አኀውየ ይንግሮሙ።
ወመጽአ ካልኡሂ ወይቤሎ እግዚኦ ምናንከ ኀምስቱ።
ወይቤሎ ሎቱኒ አንተኒ ተሠየም ላዕለ ኀምስቱ አህጉር።
ቀዲሙሰ ኀምስቱ ዕደው ነበሩ ምስሌኪ።
ወይእቲ ቀላየ አባግዕ ወባቲ ኀምስቱ ሕዋራት።
እምኀምስቱ ኅብስተ ሰገም ዘተርፈ እምዘበልዑ ወጸግቡ።
ወኀሊፎሙ መጠነ ዕሥራ ወኀምስቱ ምዕራፍ አው ሠላሳ።
ወቢታንያሰ ቅርብት ይእቲ ለኢየሩሳሌም መጠነ ዐሠርቱ ወኀምስቱ 
ምዕራፍ።
ወዘሂ ኀሠሠ ይረክብ።
ወኀሠሡ እንተ ኀበ ይቀትልዎ።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ይትመየንዎ ወየአኀዝዎ 
ወይቅትልዎ።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወኵሉ ዐውድ ሰማዕተ ሐሰት።
ወበጺሖሙ ኀሠሥዎ በዕለታ ኀበ አዝማዲሁ።
ወኀሠሥዎ ሕዝብ ወሖሩ ኀቤሁ።
ለምንት ትሬኢ ኀሠረ ዘውስተ ዐይነ እኁከ።
አውፅእ ኀሠረ እምውስተ ዐይንከ።
ወእምዝ ትሬኢ ለአውፅኦ ኀሠር ዘውስተ ዐይነ እኁከ።
ወኀሠሮሰ ያውዒ በእሳት ዘኢይጠፍእ።
ወሶበ ርኢክሙ ኀሣሮ ለሙስና ዘይቤ ዳንኤል ነቢይ።
ኀሥሡ ወትረክቡ።
ወሶበ ረከብዎ ይቤልዎ እንጋ ኵሉ ሕዝብ የኀሥሡከ።
ወዘሂ ኀሥሥ ይረክብ ወለዘሂ ጐድጐደ ይትረኀዎ።
ትውልድ ዕሉት ወዐማፂት ወዘማዊት ትእምርተ ተኀሥሥ።
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4 ኀረየ MK03:14
MK13:20
Luke06:13
Luke10:1

1 ኀረይ Matt12:18
2 ኀረይኩ Luke09:35

John13:18
3 ኀረይኩክሙ John06:70

John15:16
John15:19

1 ኀረይክሙኒ John15:16
1 ኀሪጽ Luke13:21
1 ኀሪፈኒ Luke13:8
1 ኀርየት Luke10:42 ወማርያምሰ ኀርየት መክፈልተ ሠናየ ዘኢየሀይድዋ።
3 ኀሰረ Luke06:41

Luke06:42
Luke06:42

374 ኀበ Matt01:22

Matt02:9
Matt02:9
Matt02:12
Matt02:15
Matt02:16
Matt03:13 ከመ ይጠመቅ እምኀበ ዮሐንስ።
Matt04:1
Matt06:1
Matt06:2
Matt06:19
Matt06:19
Matt06:19
Matt06:20
Matt06:20
Matt06:20
Matt06:21
Matt08:12
Matt08:19
Matt08:20
Matt10:6
Matt10:18
Matt10:22
Matt11:27

ወኀረየ ዐሠርተ ወክልኤተ ወሰመዮሙ ሐዋርያተ።
ወባሕቱ በእንተ ኅሩያኒሁ እለ ኀረየ እግዚአብሔር።
ወኀረየ እምውስቴቶሙ ዐሠርተ ወክልኤተ ወሰመዮሙ ሐዋርያተ።
ወእምዝ ኀረየ እግዚእነ ካልኣነ ሰብዐ።
ናሁ ቊልዔየ ዘኀረይኩ ፍቁርየ ዘሠምረቶ ነፍስየ።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘኀረይኩ ወሎቱ ስምዕዎ።
እስመ አነ አአምር መኑ እሙንቱ እለ ኀረይኩ።
አኮኑ አነ ኀረይኩክሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ።
አላ አነ ኀረይኩክሙ ወሤምኩክሙ።
አላ አነ ኀረይኩክሙ እምውስተ ዓለም።
አኮ አንትሙ ዘኀረይክሙኒ ወሤምኩኒ።
ወደፈነቶ ውስተ ኀሪጽ ዘሠለስቱ መስፈርት ወአብሕአ ኵሎ።
ኅድጋ እግዚኦ ኀሪፈኒ እስከ እከሪ መሬተ።

ምንተኑ ትኔጽር ኀሰረ ዘውስተ ዐይነ ቢጽከ።
ተዐገሥ እኁየ አውፅእ ኀሰረ እምዐይንከ።
ወእምዝ ትኔጽር ታውፅእ ኀሰረ እምዐይነ ቢጽከ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብሀለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ 
እንዘ ይብል።
ወሰሚዖሙ እምኀበ ንጉሥ ሖሩ።
ወቆመ መልዕልተ በአት ኀበ ሀሎ ሕፃን።
ወነገሮሙ በሕልም ከመ ኢይግብኡ ኀበ ሄሮድስ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ።
በከመ ሐሳበ መዋዕል ዘተጠየቀ እምኀበ ሰብአ ሰገል።

ከመ ይትመከር እምኀበ ዲያብሎስ።
ወእመ አኮሰ ዐስበ አልብክሙ በኀበ አቡክሙ ዘበሰማያት።
ከመ ይትአኰቱ እምኀበ ሰብእ።
ኢትዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበምድር ኀበ ይበሊ ወይማስን።
ወኀበ ፃፄ ወቊንቊኔ ያማስኖ።
ወኀበ ሰረቅት ይከርዩ ወይሰርቁ።
ኀበ ኢይበሊ ወኢይማስን።
ወኀበ ኢያማስኖ ፃፄ ወቊንቊኔ።
ወኀበ ሰረቅት ኢይከርዩ ወኢይሰርቁ።
እስመ ኀበ ሀሎ መዝገብክሙ ህየ ይሄሉ ልብክሙኒ።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ሊቅ እትሉከኑ ኀበ ሖርከ።
ወለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያሰምክ ርእሶ።
ወሑሩ ባሕቱ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
ወያገብኡክሙ ኀበ መሳፍንት ወነገሥት በእንቲኣየ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ኵሉ ተውህበኒ እምኀበ አቡየ።
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Matt12:44
Matt12:45
Matt12:50
Matt13:5
Matt13:42
Matt13:50
Matt14:8
Matt14:19
Matt14:22
Matt14:29
Matt14:35
Matt15:1
Matt15:19
Matt15:24
Matt15:29
Matt15:30
Matt17:14
Matt17:16
Matt17:20
Matt17:24
Matt17:25
Matt17:25
Matt17:25
Matt17:25
Matt18:19
Matt18:20
Matt19:26
Matt19:26
Matt20:18
Matt21:34
Matt21:42
Matt22:31
Matt24:9
Matt24:28
Matt24:33
Matt24:51
Matt25:9
Matt25:24
Matt25:24
Matt25:26
Matt25:26

የዐውድ በድው ኀበ አልቦ ማይ።
ወእምዝ ይብል እገብእ እንከሰ ውስተ ቤትየ እምኀበ ወፃእኩ።
ወሰፍሐ ወአመረ እዴሁ ኀበ አርዳኢሁ።
ወቦ ዘወድቀ ዲበ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኀ።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ወይእቲሰ አቅደመት አእምሮ በኀበ እማ ወትቤሎ።
ወነጸረ ኀበ ሰማይ ባረከ ወፈተተ።
ወይቅድምዎ ወይሑሩ ኀበ ማዕዶተ ባሕር።
ሖረ ዲበ ማይ ይብጻሕ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአእመርዎ ሰብአ ውእቱ ብሔር ወፈነዉ ኀበ ኵሉ አድያም።
ኀበ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብሉ።
ወፅርፈት ወሐዊር ኀበ ብእሲተ ብእሲ።
ኢተፈነውኩ ዘእንበለ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
ወኀሊፎ እምህየ እግዚእ ኢየሱስ በጽሐ ኀበ ሐይቀ ባሕር ዘገሊላ።
ወገደፍዎሙ ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወፈወሶሙ።
ወበጺሖ ኀበ ሕዝብ ይቤሎሙ።
ወአምጻእክዎ ኀበ አርዳኢከ ወስእኑ ፈውሶቶ።
ወትብልዎ ለዝ ደብር ፍልስ እም ዝየ ኀበ ከሃ።
ይነሥኡ እምኀበ ጴጥሮስ ወይቤልዎ።
እምኀበ መኑ ይነሥኡ ጸባሕተ ወጋዳ።
እምኀበ ውሉዶሙኑ ወሚመ እምኀበ ነኪር።
እምኀበ ውሉዶሙኑ ወሚመ እምኀበ ነኪር።
ወይቤ እምኀበ ነኪር።
ይትገበር ሎሙ በኀበ አቡየ ዘበሰማያት።
እስመ ኀበ ሀለዉ ክልኤቱ ወሠለስቱ ግቡኣን በስምየ።
በኀበ ሰብእ ኢይትከሀል ዝ።
ወበኀበ እግዚአብሔርሰ ኵሉ ይትከሀል።
ወያገብእዎ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወይኴንንዎ በሞት።
ወአመ በጽሐ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ አግብርቲሁ ኀበ ዐቀብተ ወይን።
እምኀበ እግዚአብሔር ኮነት ዛቲ።
ዘተብህለ ለክሙ እምኀበ እግዚአብሔር።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ኀበ ሀሎ ገደላ ህየ ይትጋብኡ አንስርት።
አእምሩ ከመ ቀርበ ወበጽሐ ኀበ ኆኅት።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
አላ ሑራ እምኀበ እለ ይሠይጡ ወተሣየጣ ለክን።
ተአርር እምኀበ ኢዘራዕከ ወታስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውከ።
ተአርር እምኀበ ኢዘራዕከ ወታስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውከ።
ኣአርር እምኀበ ኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውኩ።
ኣአርር እምኀበ ኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውኩ።
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Matt25:30
Matt26:13
Matt26:14
Matt26:18
Matt26:40
Matt26:43
Matt26:45
Matt26:49
Matt26:57
Matt26:57
Matt27:3
Matt27:58
Matt27:62
Matt28:6
Matt28:8

Matt28:14
Matt28:15
Matt28:16
MK01:33
MK02:2
MK02:4
MK02:14
MK04:5
MK04:15
MK05:1
MK05:15
MK05:19
MK05:21
MK05:30
MK05:33
MK05:35
MK05:40
MK06:4
MK06:9
MK06:10
MK06:25
MK06:30
MK06:55
MK06:56
MK07:17
MK07:33

ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል በውስተ ኵሉ ዓለም።
ዘስሙ ይሁዳ አስቆሮታዊ ኀበ ሊቃነ ካህናት።
ሑሩ ኀበ እገሌ ወበልዎ ለበዓለ ውእቱ ቤት።
ወሖረ ኀበ አርዳኢሁ ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ።
ወይእተ ጊዜ ቀርበ ይሁዳ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ወኀበ ተጋብኡ ጸሐፍት ወሊቃናት።
ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ወኀበ ተጋብኡ ጸሐፍት ወሊቃናት።
ዘነሥአ እምኀበ ሊቃነ ካህናት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወሖረ ኀበ ጲላጦስ ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ኀበ ጲላጦስ።
ወባሕቱ ነዓ ትርአያ ኀበ ተቀብረ።
ወኀለፋ ፍጡነ እምኀበ መቃብር በፍርሀት ወበረዓድ ወበፍሥሓ 
ዐቢይ።
ወእምከመ ተሰምዐ ዝ ነገር በኀበ መልአከ አሕዛብ።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አይሁድ እስከ ዮም።
ኀበ ደብረ ዘአዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ሰብአ ሀገር ኀበ አንቀጽ።
እስከ ኢያገምሮሙ መካን ውስተ ቤት ወኢ ኀበ ኆኅት።
ኀበ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ዐርጉ ናሕሰ።
እንዘ ይነብር ኀበ ምጽባሕ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኅ።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ፍኖት ኀበ ተዘርዐ ቃል።
ወበጺሖሙ ማዕዶተ ባሕር ኀበ ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወመጽኡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወረከብዎ ለዘጋኔን አኀዞ።
ሑር ቤተከ ኀበ እሊኣከ።
ወተጋብኡ ብዙኅ ሰብእ ኀቤሁ በኀበ ሐይቀ ባሕር።
ወተመይጦ ኀበ ሰብአ ይቤሎሙ መኑ ገሰሰኒ ጽንፈ ልብስየ።
እስመ አእመረት ዘኮነ ላዕሌሃ ወመጽአት ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእንዘ ይትናገር ምስሌሃ መጽኡ ሰብእ ኀበ መጋቤ ምኵራብ።
ወቦአ ኀበ ሀለወት ሕፃን።
ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ ወበኀበ አዝማዲሁ።
ወይቤሎሙ ቤተ ኀበ ቦእክሙ ህየ ንበሩ።
ወብሔረ ኀበ ኢተወክፉክሙ ወኢሰምዑክሙ ወፂአክሙ።
ወቦአት ሶቤሃ ኀበ ንጉሥ እንዘ ትጔጕእ ወሰአለቶ ወትቤሎ።
ወተጋብኡ ሐዋርያት ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይወስዱ ኀበ ሰምዑ ከመ ሀሎ ውእቱ ህየ።
ኀበ ቦአ ያነብርዎሙ ለድዉያን።
ወበዊኦ ቤተ እምኀበ ሕዝብ ተስእልዎ አርዳኢሁ ዘንተ አምሳለ።
ወአግሐሦ እምኀበ ሰብእ በባሕቲቶሙ።
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MK08:33
MK09:13
MK09:17
MK09:22
MK09:43
MK09:44
MK09:45
MK10:27
MK10:27
MK10:50
MK11:1
MK11:1
MK11:4
MK11:7
MK11:11
MK11:18
MK12:2
MK12:11
MK12:27
MK13:9
MK13:13
MK13:14
MK13:29
MK14:9
MK14:10
MK14:13
MK14:14
MK14:43
MK14:53
MK14:68
MK15:16
MK15:20
MK15:43
MK15:45
MK15:47 ወማርያም መግደላዊት ወማርያም እንተ ዮሳ ርእያ ኀበ ቀበርዎ።
MK16:2
MK16:4
MK16:6
Luke01:16

Luke01:17
Luke01:17

ወተመይጠ ወነጸረ ኀበ አርዳኢሁ ወገሠጾ ለጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወበጽሐ ኀበ አርዳኢሁ ወረከበ ብዙኀ ሰብአ ኀቤሆሙ።
ወኀበ ረከቦ ይነፅኆ ወያስተራግፆ ወያሤውኖ።
ወዘልፈ ያወድቆ ኀበ ጽድፍ ወውስተ እሳት ወማይ ከመ ይቀትሎ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
በኀበ ሰብእ ኢይትከሀል ዝ።
ወበኀበ እግዚአብሔርሰ ኵሉ ይትከሀል።
ወመጽአ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአልጺቆሙ ኢየሩሳሌም ኀበ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ።
በኀበ ደብረ ዘይት ፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወሖሩ ወረከቡ ዕዋለ እሱረ ኀበ አንቀጽ ውስተ ፍኖት ወፈትሕዎ።
ወወሰድዎ ለዕዋል ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ኀበ ቤተ መቅደስ።
ወኀሠሡ እንተ ኀበ ይቀትልዎ።
ወፈነወ ገብሮ ኀበ ዐቀብተ ወይን በጊዜሁ።
እምኀበ እግዚአብሔር ኮነት ዛቲ።
ዘይቤሎ እግዚአብሔር በኀበ ዕፀ ጳጦስ እንዘ ይብል።
ወይትባጽሑክሙ ኀበ መላእክት ወነገሥት በእንቲኣየ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ዘይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ኀበ ኢይከውን ዘያነብብ ለይለቡ።
አእምሩ ከመ በጽሐ ኀበ ኆኅት።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል ውስተ ኵሉ ዓለም።
ሖረ ኀበ ሊቃነ ካህናት ከመ ያግብኦ ሎሙ።
ወትልውዎ ኀበ ቦአ ቤት።
አይቴኑ ጽርሕ ኀበ እበልዕ ፍሥሓ ምስለ አርዳእየ።
እምኀበ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወወሰድዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኀበ ሊቀ ካህናት።
ወወፅአ አፍኣ ኀበ ጸናፌ ዐጸድ ወነቀወ ዶርሆ።
ወአብእዎ ሐራ ውሳጤ ዐጸድ ኀበ ምኵናን።
ወአልበስዎ አልባሲሁ ወወሰድዎ ኀበ ይሰቅልዎ።
ወተሐበለ ወቦአ ኀበ ጲላጦስ።
ወአእሚሮ እምኀበ ሐራዊ ከመ ሞተ።

ወሖራ ወአንግሃ ጥቀ ሐዊረ ኀበ መቃብር በእሑድ ሰንበት።
ወረዊጾን ርእያሃ ለእብን ኀበ አንኰርኰረት።
ወናሁ መካኑ ኀበ ተቀብረ።
ወለብዙኃን እምደቂቀ እስራኤል ይመይጦሙ ኀበ እግዚአብሔር 
አምላኮሙ።
ከመ ይሚጥ ልበ አበው ኀበ ውሉድ።
ወኅሊና ከሓድያን ኀበ አእምሮ ጻድቃን።
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Luke01:26
Luke01:26
Luke01:27
Luke01:30

Luke01:45
Luke01:80
Luke02:1
Luke02:4
Luke02:44
Luke02:44
Luke02:52
Luke02:52
Luke03:9
Luke04:16
Luke04:17
Luke04:26
Luke04:26
Luke05:2
Luke05:4
Luke05:8
Luke05:19
Luke05:27
Luke06:12
Luke06:20
Luke06:34
Luke07:4
Luke07:6
Luke07:12
Luke07:19
Luke07:38
Luke07:44
Luke08:35
Luke08:35
Luke09:4
Luke09:12
Luke09:57
Luke09:58
Luke10:1
Luke10:5
Luke10:8
Luke10:10

ወበሳድስ ወርኅ ተፈነወ ገብርኤል መልአክ እምኀበ እግዚአብሔር።
ኀበ አሐቲ ሀገር ዘገሊላ እንተ ስማ ናዝሬት።
ኀበ ድንግል እንተ ተፍኅረት ለብእሲ።
ወይቤላ መልአክ ኢትፍርሂ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ 
እግዚአብሔር።
ከመ ይከውን ቃል ዘነገሩኪ እምኀበ እግዚአብሔር።
ወነበረ ሐቅለ እስከ አመ ያገይሥዎ ኀበ እስራኤል።
ወኮነ በውእቱ መዋዕል ወፅአ ትእዛዝ እምኀበ አውግስጦስ ቄሣር።
ኀበ ሀገረ ዳዊት እንተ ስማ ቤተልሔም።
ወበጺሖሙ ኀሠሥዎ በዕለታ ኀበ አዝማዲሁ።
ወኀበ እለ የአምርዎ ወኢረከብዎ።
ወበምክር ወበጸጋ በኀበ እግዚአብሔር ወበኀበ ሰብእ።
ወበምክር ወበጸጋ በኀበ እግዚአብሔር ወበኀበ ሰብእ።
እስመ ናሁ ወድአ ተሠይመ ጕድብ ኀበ ጕንደ ዕፀው።
ወሖረ ናዝሬተ ኀበ ተሐፅነ።
ወከሢቶ መጽሐፈ ረከበ መካነ ኀበ ይብል።
ወኢተፈነወ ኤልያስ ኀበ አሐቲ እምኔሆን።
ዘእንበለ ኀበ አሐቲ ብእሲት መበለት።
ወርእየ ክልኤተ አሕማረ ኀበ ውእቱ ሐይቅ።
ወአውርዱ መሣግሪክሙ ኀበ ይምነ ሐመር።
ወሰገደ ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወኀጥኡ እንተ ኀበ ያበውእዎ እስመ ጽፉቅ ሰብእ።
እንዘ ይነብር ኀበ ምጽባሕ ወይቤሎ ትልወኒ።
ይጸሊ ወያሌሊ በጸሎት ኀበ እግዚአብሔር።
ወውእቱሰ አንሥአ አዕይንቲሁ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወእመኒ ለቃሕክሙ እምኀበ ዘትሴፈዉ ትትፈደዩ እምኔሁ።
ወመጽኡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወአስተብቊዕዎ ወይቤልዎ።
ወአልጺቆ ኀበ ቤቱ።
ወበጺሖ ኀበ አንቀጸ ሀገር።
ወለአኮሙ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወቆመት ድኅሬሁ ኀበ እገሪሁ።
ወተመይጠ ኀበ ይእቲ ብእሲት ወይቤሎ ለስምዖን።
ወሖሩ ወበጽሑ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
እንዘ ይነብር ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቤተ ኀበ ቦእክሙ ህየ ኅድሩ።
እስመ ሐቅል ውእቱ ኀበ ሀለውነ።
እትሉከኑ ኀበ ሖርከ።
ለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያስምክ ርእሶ።
ውስተ ኵሉ አህጉር ወበሓውርት ኀበ ሀለዎ ይባእ።
ወኀበ ቦእክሙ ቤት ቅድመ።
ወሀገረኒ እንተ ኀበ ቦእክሙ ወተወከፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወሀገረሰ ኀበ ቦእክሙ ወኢተወክፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
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Luke10:22
Luke10:22
Luke10:34
Luke10:39
Luke11:24
Luke11:24
Luke11:24
Luke12:11

Luke12:17
Luke12:33
Luke12:34
Luke12:58
Luke12:58
Luke15:4
Luke15:15
Luke15:18
Luke15:20
Luke15:25
Luke16:15
Luke16:15
Luke17:14
Luke17:37
Luke18:27
Luke18:27
Luke19:6
Luke19:7

Luke19:29
Luke19:35
Luke19:37
Luke20:7
Luke20:10
Luke20:37

Luke21:12

Luke22:9
Luke22:10
Luke22:45
Luke22:45
Luke23:1

ወተመይጠ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ኵሉ ተውህበ ሊተ እምኀበ አቡየ።
ወጸዐኖ ዲበ አድጉ ወወሰዶ ኀበ ዐቃቤ ቤተ ነግድ።
እንተ ነበረት ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወትሰምዕ ነገሮ።
ወሶበ ይወፅእ ጋኔን እኩይ እምሰብእ የዐውድ በድወ ኀበ አልቦ ማይ።
ወየኀሥሥ ምንባረ ኀበ የዐርፍ ወእምከመ ኢረከበ ይብል።
እገብእ ቤትየ እምኀበ ወፃእኩ።
ወሶበሂ ይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወኀበሂ መላእክት ወነገሥት 
ወመኳንንት።
ምንተ እሬሲ ዘአልብየ ኀበ እዘግብ እክልየ ወበረከትየ።
ኀበ ኢይረክቦ ሰራቂ ወኢያማስኖ ፃፄ ወቊንቊኔ።
ወኀበ ሀሎ መዝገብክሙ ህየ ይሄሉ ልብክሙ።
ሶበ ተሐውር ምስለ ዕድውከ ኀበ መልአክ።
ከመ ኢይትባጻሕከ ኀበ መኰንን።
ወየሐውር ኀበ እንተ ተገድፈቶ እስከ ይረክባ።
ወሖረ ወተፀምደ ኀበ አሐዱ እምሰብአ ውእቱ ብሔር።
እትነሣእ ወኣሐውር ኀበ አቡየ ወእብሎ።
ወተንሥአ ወሖረ ኀበ አቡሁ።
ወሶበ በጽሐ ኀበ ጽንፈ ሀገር ሰምዐ እንዚራ ወማሕሌተ።
እስመ በኀበ ሰብእ ዐቢይ በኀበ እግዚአብሔር ትሑት ወምኑን ውእቱ።
እስመ በኀበ ሰብእ ዐቢይ በኀበ እግዚአብሔር ትሑት ወምኑን ውእቱ።
ወርእዮሙ ወይቤሎሙ ሑሩ ኀበ ካህን ወአፍትኑ ርእሰክሙ።
ወይቤሎሙ ኀበ ሀሎ ገደላ ህየ ይትጋብኡ አንስርት።
ወይቤሎሙ ዘበኀበ ሰብእ ይሰአን በኀበ እግዚአብሔር ይትከሀል።
ወይቤሎሙ ዘበኀበ ሰብእ ይሰአን በኀበ እግዚአብሔር ይትከሀል።
ወአፍጠነ ወሪዶ ወአግሐሦ ኀበ ቤቱ እንዘ ይትፌሣሕ።
ወርእዮሙ ኵሎሙ አንጐርጐሩ ወይቤሉ ኀበ ብእሲ ኃጥእ ቦአ የዐል።

ወሶበ በጽሐ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ ኀበ ደብር ዘስሙ ኤሌዎን።
ወነሥእዎ ወወሰድዎ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወበጺሖሙ ኀበ ሙራደ ዐቀብ ዘደብረ ዘይት።
ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ኢነአምር እምኀበ ኮነት።
ወአመ ኮነ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ ገብሮ ኀበ ዐቀብተ ወይን።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ሙሴሂ ነገረ ዘከመ ይቤሎ እግዚአብሔር 
በኀበ ዕፀ ጳጦስ።
ወይሰድዱክሙ ወይሞቅሑክሙ ወይወስዱክሙ ኀበ ነገሥት 
ወመሳፍንት በእንተ ስምየ።
ወትልውዎ ኪያሁ ኀበ ቦአ ቤት።
ይቤለከ ሊቅ አይቴኑ ቤት ኀበ አበልዕ ፍሥሐ ምስለ አርዳኢየ።
ወተንሢኦ እምኀበ ይጼሊ ሖረ ኀበ አርዳኢሁ።
ወተንሢኦ እምኀበ ይጼሊ ሖረ ኀበ አርዳኢሁ።
ወተንሥኡ ኵሎሙ በምልኦሙ ወወሰድዎ ኀበ ጲላጦስ።
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Luke23:7
Luke23:11
Luke23:15

Luke23:52
Luke24:1
Luke24:2
Luke24:9

Luke24:12

Luke24:22
John01:1
John01:2
John01:6 ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘተፈነወ እምኀበ እግዚአብሔር ዘስሙ ዮሐንስ።
John01:28

John01:40
John01:40
John01:41 እምክልኤቱ እለ ሰምዑ በኀበ ዮሐንስ ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
John01:43

John01:52

John02:9
John03:2
John03:2

John03:8
John03:8
John03:8
John03:20

John03:21
John03:26

John04:6
John04:20
John04:35
John04:46
John05:33 አኮኑ አንትሙ ለአክሙ ኀበ ዮሐንስ።
John05:45
John06:1

ፈነዎ ኀበ ሄሮድስ እንዘ ሀሎ ውእቱ በኢየሩሳሌም በውእቱ መዋዕል።
ወአልበስዎ ልብሰ ቀይሐ ወፈነዎ ኀበ ጲላጦስ።
ወኀበ ሄሮድስኒ ፈነውክዎ ወውእቱኒ ፈነዎ ኀቤነ ወናሁ አልቦ ዘገብረ 
በዘይመውት።
ወሖረ ኀበ ጲላጦስ ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወበእሑድ ሰንበት በጽባሕ አሌለያ ገይሠ ወሖራ ኀበ መቃብር።
ወረከባሃ ለይእቲ እብን ኀበ አንኰርኰረት እምነ መቃብር።
ወአቲዎን እምኀበ መቃብር ነገራሆሙ ዘንተ ለዐሠርቱ ወአሐዱ 
ወለቢጾሙኒ ኵሎሙ።
ወተንሥአ ጴጥሮስ ወሮጸ ኀበ መቃብር ወሐወጸ ወርእየ መዋጥሐ 
ባሕቲቶ ንቡረ።
ወቦ አንስትኒ እለ አንከራ ወነገራነ ለነ እለ ጌሣ ኀበ መቃብር።
ወውእቱ ቃል ኀበ እግዚአብሔር ውእቱ።
ወዝንቱ ቀዳሚሁ እምቀዲሙ ኀበ እግዚአብሔር ውእቱ።

ወከመ ዝ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ በኀበ ሀሎ 
ዮሐንስ ያጠምቅ።
ወይቤሎሙ ንዑ ትርአዩ ኀበ አኀድር ወሖሩ ወርእዩ ኀበ የኀድር።
ወይቤሎሙ ንዑ ትርአዩ ኀበ አኀድር ወሖሩ ወርእዩ ኀበ የኀድር።

ወውእቱ ወሰዶ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ 
ይቤሎ።
ወመላእክተ እግዚአብሔር እንዘ የዐርጉ ወይወርዱ ኀበ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወኢያእመረ እምኀበ አምጽእዎ።
ወውእቱ መጽአ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ ወይቤሎ።
ረቢ ነአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር መጻእከ ከመ ትኩን መምህረ።

እስመ መንፈስ ኀበ ፈቀደ ይነፍኅ ወቃሎ ትሰምዕ።
ወኢተአምር እምኀበ ይመጽእ ወኀበሂ የሐውር።
ወኢተአምር እምኀበ ይመጽእ ወኀበሂ የሐውር።
ወኢይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ኢይትከሠቶ ምግባሩ እስመ እኩይ 
ውእቱ።
ወዘሰ ጽድቀ ይገብር ይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ያስተርኢ ምግባሩ።
ወሖሩ ኀበ ዮሐንስ ወይቤልዎ ረቢ ዝኩ ዘምስሌከ ሀሎ በማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ወደኪሞ እግዚእ ኢየሱስ በሐዊረ ፍኖት ነበረ ህየ ኀበ ውእቱ ዐዘቅት።
ወአንትሙሰ ትብሉ ከመ በኢየሩሳሌም መካን ውእቱ ኀበ ይሰግዱ።
ወናሁ እብለክሙ አንሥኡ አዕይንቲክሙ ወነጽሩ ኀበ በሓውርት።
ኀበ ረሰየ ማየ ወይነ።

ኢይምሰልክሙ ዘአነ አስተዋድየክሙ ኀበ አብ ሀሎ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ማዕዶተ ባሕረ ገሊላ ኀበ 
ጥብርያዶስ።
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John06:17
John06:19
John06:21
John06:23
John06:45
John06:45
John06:62
John06:65
John06:68
John07:17
John07:22
John07:27
John07:28
John07:33
John07:34
John07:36
John07:45
John08:8
John08:14
John08:14
John08:14
John08:14
John08:20
John08:21
John08:22
John08:38

John08:38

John08:40
John08:42
John09:13
John09:33
John10:18
John10:32 ብዙኀ ግብረ ሠናየ አርአይኩክሙ ዘእምኀበ አቡየ።
John10:39 ወሖረ ካዕበ ማዕዶተ ዮርዳኖስ ብሔረ ኀበ አጥመቀ ዮሐንስ ቀዲሙ።
John11:3
John11:6
John11:19 ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ ሖሩ ኀበ ማርያ ወማርታ።
John11:30 አላ ሀሎ ውስተ ብሔር ኀበ ተቀበለቶ ማርታ።
John11:31
John11:32 ወሶበ በጽሐት ማርያ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ርእየቶ።

ወዐርጉ ሐመረ ወሖሩ ማዕዶተ ባሕር ኀበ ቅፍርናሆም።
ወቀርበ ኀበ ሐመር ወፈርሁ።
በጽሐት ሐመር ሶቤሃ ውስተ ምድር ኀበ ዘፈቀዱ ይሑሩ።
ኀበ በልዑ ኅብስተ ዘባረከ እግዚእነ።
ከመ ይከውኑ ኵሎሙ ምሁራነ እምኀበ እግዚአብሔር።
ወኵሉ እንከ ዘሰምዐ በኀበ አቡየ ተምሂሮ ይመጽእ ኀቤየ።
እንዘ የዐርግ ኀበ ሀሎ ቀዲሙ።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ ለእመ ኢተውህበ ሎቱ እምኀበ አብ።
ወአውሥአ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤሎ እግዚኦ ኀበ መኑ ነሐውር።
ውእቱ የአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ውእቱ ትምህርትየ።
ወኢኮነት እምኀበ ሙሴ አላ እምአበው ይእቲ።
ወክርስቶስሰ አመ ይመጽእ አልቦ ዘየአምሮ እምኀበ ይመጽእ።
ኪያየኑ ተአምሩኒ ወተአምሩኑ እምኀበ አይቴ አነ።
ወእምዝ ኣሐውር ኀበ አብ ዘፈነወኒ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወተሠውጡ ወዓልያኒሆሙ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን።
ወካዕበ ደነነ ወጸሐፈ ኀበ ምድር በአጽባዕቱ።
እስመ አነ አአምር እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
እስመ አነ አአምር እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
ወአንትሙሰ ኢተአምሩ እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
ወአንትሙሰ ኢተአምሩ እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
ወዘንተ ነገረ ተናገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በኀበ ሙዳየ ምጽዋት።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ዘይብለነ ኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወአንሰ ዘርኢኩ በኀበ አቡየ እነግር ወአንትሙሂ ዘርኢክሙ በኀበ 
አቡክሙ ትገብሩ።
ወአንሰ ዘርኢኩ በኀበ አቡየ እነግር ወአንትሙሂ ዘርኢክሙ በኀበ 
አቡክሙ ትገብሩ።
ዘጽድቀ እነግረክሙ ዘሰማዕኩ በኀበ እግዚአብሔር።
እስመ አነ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእኩ ወመጻእኩ።
ወወሰድዎ ኀበ ፈሪሳውያን ለውእቱ ዘዕዉሩ ተወልደ።
ሶበሰ ኢኮነ እምኀበ እግዚአብሔር ዝንቱ ብእሲ።
ወብዉሕ ሊተ ካዕበ አንሥኣ ዘንተ ትእዛዘ ነሣእኩ እምኀበ አቡየ።

ወለአካ አኃቲሁ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ሰምዐ ከመ ይደዊ ነበረ ኀበ ሀለወ ብሔረ ሰኑየ መዋዕለ።

ተለውዋ ወመሰሎሙ ዘተሐውር ኀበ መቃብሩ ትብክዮ በህየ።
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John11:38
John11:45 ወብዙኃን እምአይሁድ እለ መጽኡ ኀበ ማርያ ወማርታ።
John11:46
John11:54
John11:57
John12:1
John12:21
John12:26
John12:35
John13:1
John13:3
John13:3
John13:4
John13:6
John13:29
John13:33
John13:36
John14:3
John14:4
John14:5
John14:6
John14:12
John14:28
John15:15
John15:26 ወሶበ መጽአ ጰራቅሊጦስ ዘአነ እፌኑ ለክሙ እምኀበ አብ።
John15:26
John16:5
John16:7
John16:10
John16:13
John16:16
John16:17
John16:27
John16:28
John16:30
John17:24
John18:3

John18:13
John18:15
John18:16
John18:16

ወካዕበ ተከዘ በልቡ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ ኀበ መቃብሩ።

ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ሖሩ ኀበ ፈሪሳውያን።
አላ ሖረ ኀበ ሀገር እንተ ትሰመይ ሀገረ ኤፍሬም አቅርብት ለበድው።
እምከመ ቦ ዘአእመረ ኀበ ሀሎ ይቅጽብዎሙ ከመ የአኀዝዎ።
ወበጽሐ ቢታንያ ኀበ ሀሎ አልአዛር ዘአንሥኦ እምነ ምዉታን።
ወሖሩ እሙንቱሂ ኀበ ፊልጶስ ዘቤተሳይዳ ዘገሊላ።
እስመ ኀበ ሀሎኩ አነ ህየ ይሄሉ ዘይትለአከኒ።
እስመ ዘየሐውር ውስተ ጽልመት ኢየአምር ኀበ የሐውር።
ወየሐውር ኀበ አብ ዘፈነዎ።
ወከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፅአ ወኀበ እግዚአብሔር የሐውር።
ወከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፅአ ወኀበ እግዚአብሔር የሐውር።
ተንሥአ እምኀበ ይዴረሩ ወአንበረ አልባሲሁ።
በበጽሐ ኀበ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ዘሀሎ በኀበ ይሁዳ።
ኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ኀበሰ አነ ኣሐውር ኢትክል ተሊዎትየ ይእዜ።
ወእነሥእክሙ ኀቤየ ከመ ተሀልዉ አንትሙኒ ኀበ ሀሎኩ አነ።
ወለሊክሙ ኢተአምሩ ኀበ ኣሐውር ወፍኖቶሰ ተአምሩ።
ወይቤሎ ቶማስ እግዚኦ ዘኢነአምር ኀበ ተሐውር።
ወአልቦ ዘይመጽእ ኀበ አብ ዘእንበለ እንተ ኀቤየ።
እስመ አነ ኣሐውር ኀበ አብ።
ሶበሰ ታፈቅሩኒ እምተፈሣሕክሙ በሐዊሮትየ ኀበ አብ።
እስመ ኵሎ ዘሰማዕኩ በኀበ አቡየ ነገርኩክሙ።

መንፈሰ ጽድቅ ዘይወፅእ እምኀበ አብ ውእቱ ሰማዕትየ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ኣሐውር ኀበ አብ ዘፈነወኒ።
ይኄይሰክሙ እሑር አነ ኀበ አብ።
ወበእንተ ጽድቅኒ እስመ አነ ኣሐውር ኀበ አብ።
ወመጺኦ ውእቱ መንፈሰ ጽድቅ ይመርሐክሙ ኀበ ኵሉ ጽድቅ።
ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ እስመ ኣሐውር ኀበ አብ።
ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ እስመ ኣሐውር ኀበ አብ።
ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእኩ።
ወኣሐውር ኀበ አብ።
ወበዝንቱ አእመርነ ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእከ።
አባ እለሰ ወሀብከኒ እፈቅድ ከመ የሀልዉ ኀበ ሀሎኩ አነ ምስሌየ።
ወነሥኦሙ ይሁዳ ለሠገራተ ሰጲራ እምኀበ ሊቃነ ካህናት 
ወፈሪሳውያን።
ወወሰድዎ ኀበ ሐና ቀዲሙ እስመ ሐሙሁ ውእቱ ለቀያፋ።
ወውእቱሰ ረድእ ልሙድ በኀበ ሊቀ ካህናት።
ወጴጥሮስሰ ቆመ አፍኣ ኀበ ኆኅት።
ወወፅአ ዝኩ ረድእ ዘልሙድ በኀበ ሊቀ ካህናት።
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John18:20
John18:24
John18:28
John18:28
John18:38
John19:9
John19:18
John19:20
John19:25
John19:33
John19:41
John19:42
John20:1

John20:2
John20:2
John20:2
John20:3
John20:4
John20:8
John20:11 ወማርያምሰ ቆመት ኀበ መቃብር አፍኣ ወትበኪ።
John20:12
John20:13
John20:15
John20:17
John20:17
John20:17

John20:17

John20:19
John20:25
John21:6

John21:18
John21:18
John21:23

2 ኀበረ MK14:56
MK14:59

1 ኀባእ Matt11:25
1 ኀባእኩ Matt25:25
1 ኀባእኮ Luke10:21
1 ኀባውዘ Matt12:4

ወበቤተ መቅደስ ኀበ ይትጋብኡ ኵሎሙ አይሁድ።
ወፈነዎ ሐና ኅሙዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት።
ወወሰድዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምኀበ ቀያፋ ኀበ ዐውድ።
ወወሰድዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምኀበ ቀያፋ ኀበ ዐውድ።
ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ ካዕበ ኀበ አይሁድ ወይቤሎሙ።
ወቦአ ካዕበ ኀበ ዐውድ።
ወበዕብራይስጥ ይብልዎ ጎልጎታ ኀበ ሰቀልዎ።
እስመ ቅሩብ ውእቱ መካን ለሀገር ኀበ ሰቀልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቀውማ ኀበ መስቀሉ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ሖሩ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ርእይዎ ከመ ሠለጠ መዊተ።
ወቦ ህየ ገነት ውስተ ውእቱ መካን ኀበ ሰቀልዎ።
ወቅሩብ ውእቱ መቃብር ኀበ ሰቀልዎ።
ወበእሑድ ሰንበት መጽአት ማርያም መግደላዊት በጽባሕ ኀበ 
መቃብር።
ወሮጸት ወበጽሐት ኀበ ስምዖን ጴጥሮስ።
ወኀበ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ወኢየአምር ኀበ ወሰድዎ።
ወሖሩ ኀበ መቃብር።
በደሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ በጺሖ ኀበ መቃብር።
ወእምዝ ቦአ ዝኩኒ ካልእ ረድእ ዘበደሮ በጺሐ ኀበ መቃብር።

ኀበ ነበረ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወኢየአምር ኀበ ወሰድዎ።
ወትቤሎ እግዚእየ እመኒ እንተ ነሣእኮ ንግረኒ ኀበ ወሰድኮ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኢትልክፍኒ እስመ ዓዲ ኢዐረጉ ኀበ አቡየ።
ወሑሪ ባሕቱ ኀበ አኀውየ።
ወበሊዮሙ አዐርግ ኀበ አቡየ ወአቡክሙ ኀበ አምላክየ ወአምላክክሙ።

ወበሊዮሙ አዐርግ ኀበ አቡየ ወአቡክሙ ኀበ አምላክየ ወአምላክክሙ።

እንዘ ዕጽው ኆኅት ኀበ ሀለዉ አርዳኢሁ ጉቡኣነ።
ወይቤሎሙ እመ ኢርኢኩ እደዊሁ ወእገሪሁ ኀበ ቀነውዎ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አውርዱ መሣግሪክሙ ኀበ ይምነ ሐመር።

ወተሐውር ኀበ ፈቀድከ።
ወይወስደከ ኀበ ኢፈቀድከ።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አኀው ከመ ውእቱ ረድእ ኢይመውት።
ወብዙኃን እለ አስተዋደይዎ ወኢኀበረ ቃሎሙ።
ወምስለ ዝኒ ኢኀበረ ስምዖሙ።
እስመ ኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእማእምራን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
ወኀባእኩ መክሊተከ ውስተ ምድር።
ዘኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእምለባውያን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
ዘከመ ቦአ ቤቶ ለእግዚአብሔር ወበልዐ ኀባውዘ ቊርባን።
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127 ኀቤሁ Matt03:5
Matt04:24
Matt05:1
Matt08:2
Matt08:5
Matt08:16
Matt08:19
Matt09:2
Matt09:14 ወእምዝ መጽኡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ወይቤልዎ።
Matt09:28
Matt09:32
Matt11:2
Matt13:2
Matt13:36
Matt14:15
Matt15:30
Matt17:14
Matt18:1
Matt18:21
Matt19:3
Matt20:20
Matt21:14
Matt21:23
Matt22:16
Matt22:23
Matt22:34
Matt24:3
Matt26:7
Matt26:69
Matt27:19
MK01:5
MK01:32
MK01:33
MK01:40
MK01:45
MK02:2
MK02:2
MK02:3
MK02:4

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ሚ መጠነ ኀባውዝ ብክሙ።
ወይቤሎሙ ሚ መጠን ኀባውዝ ብክሙ ወይቤልዎ ሰብዑ።
ወየሐውሩ ኀቤሁ ኵሎሙ ሰብአ ኢየሩሳሌም።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ።
ወቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ።
ወቀርበ ኀቤሁ ወሰገደ ሎቱ እንዘ ይብል።
ወበዊኦ ቅፍርናሆም መጽአ ኀቤሁ መስፍነ ምእት።
ወምሴተ ከዊኖ አምጽኡ ኀቤሁ ብዙኃነ እለ አጋንንት።
ወመጽአ ኀቤሁ አሐዱ ጸሓፊ ወይቤሎ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ድዉየ ወመፃጕዐ እንዘ ይጸውርዎ በዐራት።

ወበዊኦ ቤተ መጽኡ ኀቤሁ እሙንቱ ዕዉራን።
አምጽኡ ኀቤሁ ብእሴ ዘጋኔን ጽሙመ ወበሃመ።
ፈነወ ኀቤሁ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ሰብእ ብዙኃን።
ወቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወምሴተ ከዊኖ ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወቀርቡ ኀቤሁ አሕዛብ ብዙኃን።
ወቀርበ ኀቤሁ ብእሲ ወሰገደ ሎቱ።
ወበይእቲ ሰዓት ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ቀርበ ኀቤሁ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ፈሪሳውያን ያመክርዎ ወይቤልዎ።
ወእምዝ መጽአት ኀቤሁ እሞሙ ለደቂቀ ዘብዴዎስ ምስለ ደቂቃ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ዕዉራን ወሐንካሳን በቤተ መቅደስ ወአሕየዎሙ።
መጽኡ ኀቤሁ ሊቃነ ካህናት ወመላህቅተ ሕዝብ።
ወፈነዉ ኀቤሁ አርዳኢሆሙ ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
ወበይእቲ ዕለት መጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን።
ተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ኅቡረ።
ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ እንተ ባሕቲቶሙ።
ወመጽአት ኀቤሁ ብእሲት።
ወመጽአት ኀቤሁ አሐቲ ወለት ወትቤሎ።
ወእንዘ ይነብር ጲላጦስ ዐውደ ለአከት ኀቤሁ ብእሲቱ እንዘ ትብል።
ወየሐውሩ ኀቤሁ ኵሉ ሰብአ ይሁዳ ወኢየሩሳሌም።
አምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ ወእለሂ እኁዛነ አጋንንት።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ሰብአ ሀገር ኀበ አንቀጽ።
ወመጽአ ኀቤሁ ዘለምጽ ወአስተብረከ ወአስተብቊዖ ወይቤሎ።
ወይመጽኡ ኀቤሁ እምኵለሄ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ።
ወኮነ ይነግሮሙ ቃሎ ለእለ መጽኡ ኀቤሁ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ድዉየ ወመፃጕዐ።
ወሶበ ስእኑ አብኦቱ ኀቤሁ እስመ ጽፉቅ ሰብእ።
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MK02:13
MK03:8
MK03:13
MK03:31
MK04:1
MK05:21
MK05:22
MK06:20
MK06:33
MK06:33
MK07:1
MK07:32
MK08:22
MK09:20
MK10:13
MK11:27
MK12:13
MK12:14
MK12:19
MK14:45
MK14:53
Luke03:7 ወይቤሎሙ ዮሐንስ ለሕዝብ እለ መጽኡ ኀቤሁ።
Luke04:40
Luke04:42
Luke05:1
Luke05:15
Luke05:18

Luke05:18
Luke07:2
Luke07:3
Luke07:6
Luke07:20
Luke07:30
Luke07:36
Luke08:4
Luke08:19
Luke10:34
Luke11:5
Luke11:16
Luke11:37
Luke12:1

ወሖሩ ኀቤሁ ኵሉ ሕዝብ ወመሀሮሙ።
ወብዙኃን ጥቀ መጽኡ ኀቤሁ ሰሚዖሙ ኵሎ ዘገብረ።
ወዐርገ ደብረ ወጸውዐ እለ ፈቀደ ወመጽኡ ኀቤሁ።
ወለአኩ ኀቤሁ ይጸውዕዎ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ።
ወተጋብኡ ብዙኅ ሰብእ ኀቤሁ በኀበ ሐይቀ ባሕር።
ወመጽአ ኀቤሁ አሐዱ ብእሲ መጋቤ ምኵራብ ዘስሙ ኢያኢሮስ።
ወይትዐቀቦ ወብዙኀ ይሰምዕ በኀቤሁ።
ወሖሩ እንተ እግር ኀቤሁ እምኵሉ አህጉር።
ወተቃደምዎሙ ወመጽኡ ኀቤሁ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መጺኦሙ እምኢየሩሳሌም።
ወአምጽኡ ኀቤሁ በሃመ ወጽሙመ።
ወበጽሑ ቤተ ሳይዳ ወአምጽኡ ኀቤሁ ዕዉረ።
ወወሰድዎ ኀቤሁ ወሶበ ርእዮ ውእቱ ጋኔን።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ሕፃናተ ይግስሶሙ።
መጽኡ ኀቤሁ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወፈነዉ ኀቤሁ እምፈሪሳውያን ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ወይቤልዎ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን እለ ይብሉ አልቦ ትንሣኤ ምዉታን።
ወሶቤሃ መጽአ ኀቤሁ ወይቤሎ ረቢ ወሰዐሞ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።

አምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ ደዌ ዘዘ ዚኣሁ።
ወኀሠሥዎ ሕዝብ ወሖሩ ኀቤሁ።
ወሀለዉ ኀቤሁ ሰብእ ብዙኃን።
ወተሰምዐ ነገሩ ፈድፋደ ወይመጽኡ ብዙኃን ሰብእ ኀቤሁ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ብእሴ መፃጕዕ እንዘ ይጸውርዎ አርባዕቱ ዕደው 
በዐራት።
ወፈቀዱ ያብእዎ ኀቤሁ ይፈውሶ።
ወክቡር ውእቱ በኀቤሁ።
ለአከ ኀቤሁ ረበናተ አይሁድ ያስተብቊዕዎ።
ለአከ አዕርክቲሁ ውእቱ መስፍን ኀቤሁ እንዘ ይብል።
ወበጺሖሙ እለ ለአኮሙ ኀቤሁ ይቤልዎ።
ወኢተጠምቁ በኀቤሁ።
ወይቤሎ አሐዱ እምፈሪሳውያን ከመ ይምሳሕ በኀቤሁ።
ወእለሂ መጽኡ ኀቤሁ እምኵሉ አህጉር።
ወመጽኡ ኀቤሁ እሙ ወአኀዊሁ ወስእኑ ረኪቦቶ።
ወቀርበ ኀቤሁ ወሦጠ ወይነ ወቅብዐ ውስተ ቊሰሊሁ።
ለእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘቦ ዐርክ ወሖረ ኀቤሁ መንፈቀ ሌሊት።
ወቦ እለ ያሜክርዎ ወየኀሥሡ ትእምርተ እምሰማይ በኀቤሁ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ዘንተ ይቤሎ አሐዱ ፈሪሳዊ ከመ ይምሳሕ ኀቤሁ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ አእላፍ ሰብእ እስከ ይትካየዱ በበይናቲሆሙ።
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Luke13:1

Luke14:30
Luke14:31
Luke15:1
Luke16:1
Luke17:1
Luke18:3

Luke18:7
Luke18:15
Luke18:40
Luke18:40
Luke20:20

Luke20:27
Luke20:38
Luke21:37
Luke22:47

Luke22:52
Luke23:8
John01:19 ወዝንቱ ውእቱ ስምዑ ለዮሐንስ አመ ለአኩ ኀቤሁ አይሁድ።
John01:29 ወአመ ሳኒታ ርእዮ ዮሐንስ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ።
John01:40
John01:48
John03:23

John03:26
John04:30
John04:40

John04:47

John05:19
John05:26
John05:26
John06:5
John06:46
John07:18
John07:29
John07:50
John08:2

ወበውእቱ መዋዕል መጽኡ ሰብእ ኀቤሁ ወዜነውዎ በእንተ 
ገሊላውያን።
በእልፍ ጸቢኦቶ ለዘይመጽእ ኀቤሁ ምስለ ክልኤ እልፍ።
ይፌኑ ሐዋርያተ ትንብልና ኀቤሁ ወይዜንውዎ ሰላመ።
ወቀርቡ ኀቤሁ መጸብሓን ወኃጥኣን ይስምዕዎ።
ወአስተዋደይዎ ኀቤሁ ከመ ዘይዘሩ ሎቱ ኵሎ ንዋዮ።
ባሕቱ ለዘያመጽኣ ለመንሱት እምኀቤሁ።
ወኮነት ትመጽእ ኀቤሁ ወትብሎ ኰንነኒ እምዕድውየ ወአበያ 
ወአጐንደያ።
እለ ይግዕሩ ኀቤሁ መዓልተ ወሌሊተ ወይትዔገሦሙኑ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ሕፃናተ ይግስሶሙ ወያንብር እዴሁ ላዕሌሆሙ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወአዘዘ ያምጽእዎ ኀቤሁ።
ወበጺሖ ኀቤሁ ይቤሎ ምንተ ትፈቅድ እግበር ለከ።
ወፈነዉ ኀቤሁ ሰብአ ዐይን እለ ያጸድቁ ርእሶሙ ከመ ያስሕትዎ 
በቃሉ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን እለ ይብሉ ኢየሐይዉ ምዉታን።
እስመ ኵሎሙ ሕያዋን እሙንቱ በኀቤሁ።
ወኵሉ ሕዝብ ይገይሡ ኀቤሁ ውስተ ምኵራብ ያጽምእዎ ቃሎ።
ወቀርበ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰዐሞ ወዝ ውእቱ ትእምርት 
ዘወሀቦሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእለ መጽኡ ኀቤሁ።
እስመ ይሰምዕ ነገሮ ወይሴፎ ይርአይ ተኣምረ በኀቤሁ ዘይገብር።

ወወዐሉ ኀቤሁ ይእተ ዕለተ እስከ ዐሥሩ ሰዓት።
ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ለናትናኤል እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ ይቤ።
እስመ ቦቱ ህየ ብዙኅ ማያት ወይመጽኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ 
ወያጠምቆሙ።
ወኵሉ የሐውር ኀቤሁ።
ወወፅኡ እምሀገር ወሖሩ ኀቤሁ።
ወበጺሖሙ ኀቤሁ ኵሎሙ ሳምራውያን አስተብቊዕዎ ከመ ይንበር 
ኀቤሆሙ።
ወሰሚዖ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምይሁዳ ውስተ ገሊላ ሖረ 
ኀቤሁ።
አማን አማን እብለክሙ ኢይክል ወልድ ገቢረ ዘእምኀቤሁ።
ወበከመ ለአብ ቦቱ ሕይወት ኀቤሁ ከማሁ ለወልድኒ ወሀቦ ሕይወተ።
ከመ ይኩን ሕይወት ኀቤሁ።
ወርእየ ብዙኃነ ሰብአ እንዘ ይመጽኡ ኀቤሁ።
አልቦ ዘርእዮ ለአብ ዘእንበለ ዘእምኀቤሁ ለእግዚአብሔር ውእቱ።
ወአልቦ ዐመፃ በኀቤሁ።
ወአንሰ አአምሮ እስመ እምኀቤሁ አነ ወውእቱ ፈነወኒ።
ወይቤሎሙ ኒቆዲሞስ ዘሖረ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወተጋብኡ ኵሉ ሕዝብ ኀቤሁ።
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John08:3
John08:26
John08:44
John10:40
John11:15
John11:29 ወሶበ ሰምዐት ማርያ ተንሥአት ፍጡነ ወሖረት ኀቤሁ።
John12:9
John14:23
John16:13
John19:3
John19:39

10 ኀቤሃ Matt21:19
Matt23:37
MK01:31
MK11:13
Luke01:28
Luke01:38
Luke01:56 ወነበረት ማርያም ኀቤሃ መጠነ ሠለስቱ አውራኅ።
Luke04:39
Luke13:6
John08:10

24 ኀቤሆሙ Matt14:25
Matt21:37
Matt21:46
Matt26:47
MK06:48
MK06:51
MK09:13
MK12:4
MK12:6
Luke01:22
Luke02:9
Luke02:15
Luke08:37
Luke10:7
Luke11:49
Luke14:12
Luke16:30
John04:40

John06:17
John08:7

ወአምጽኡ ኀቤሁ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወአንሰ ዘሰማዕኩ በኀቤሁ እነግር ለዓለም።
ወኢይቀውም በጽድቅ እስመ አልቦ ጽድቅ በኀቤሁ።
ወብዙኃን ሖሩ ኀቤሁ።
ትእመኑ አንትሙ ወባሕቱ ንዑ ንሑር ኀቤሁ።

ወሖሩ ኀቤሁ ወአኮ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቱ ዘሖሩ።
ወእመ ቦ ዘዐቀበ ቃልየ አነ ወአቡየ ንመጽእ ኀቤሁ።
እስመ ኢይነግር ዘእምኀቤሁ ወዘሰምዐ።
ወይመጽኡ ኀቤሁ ወይብልዎ በሓከ ንጉሠ አይሁድ።
ወመጽአ ኒቆዲሞስኒ ዘሖረ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ።
ወርእየ ዕፀ በለስ በፍኖት ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬ እምኔሃ።
ወትዌግሮሙ ለሐዋርያት እለ ተፈነዉ ኀቤሃ።
ወቀርበ ኀቤሃ ወአኀዛ እዴሃ ወአንሥኣ።
ወበጺሖ ኀቤሃ አልቦ ዘረከበ ዘእንበለ ቈጽል ባሕቲቱ።
ወቦአ መልአክ ኀቤሃ ወይቤላ ተፈሥሒ ፍሥሕት።
ወእምዝ ሖረ ወኀለፈ እምኀቤሃ መልአክ።

ወቆመ ኀቤሃ ወገሠጾ ለፈፀንታ።
ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬሃ ወኢረከበ።
ወአንሥአ እግዚእ ኢየሱስ አዕይንቲሁ ወነጸረ ኀቤሃ ወይቤላ።
ወበራብዕት ሰዓተ ሌሊት መጽአ ኀቤሆሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወድኅረ ፈነወ ኀቤሆሙ ወልዶ።
እስመ ከመ ነቢይ ውእቱ በኀቤሆሙ።
እምኀቤሆሙ ለሊቃነ ካህናት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወበራብዕት ሰዓተ ሌሊት መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ኀቤሆሙ።
ወዐርገ ኀቤሆሙ ውስተ ሐመር ወኀደገ ነፋስ።
ወበጽሐ ኀበ አርዳኢሁ ወረከበ ብዙኀ ሰብአ ኀቤሆሙ።
ወካዕበ ፈነወ ኀቤሆሙ ካልአ ገብሮ።
ወቦቱ አሐዱ ወልድ ዘያፈቅር ወፈነዎ ኀቤሆሙ ድኅረ ኵሉ።
ወወፂኦ ኀቤሆሙ አፍኣ ስእነ ተናግሮቶሙ።
ወናሁ ቆመ መልአከ እግዚአብሔር ኀቤሆሙ።
ወእምዝ ዐሪጎሙ መላእክት እምኀቤሆሙ ውስተ ሰማይ።
ወይቤልዎ ከመ ይሑር እምኀቤሆሙ።
ወውእተ ቤተ ንበሩ ወብልዑ ወስትዩ ዘእምኀቤሆሙ።
ናሁ አነ እፌኑ ኀቤሆሙ ነቢያተ ወሐዋርያተ።
ከመ ይጸውዑከ እሙንቱሂ ወይከውነከ ፍዳ በኀቤሆሙ።
ለእመ ኢሖረ ኀቤሆሙ ወለእመ ኢነገሮሙ ኢየአምኑ ወኢይኔስሑ።
ወበጺሖሙ ኀቤሁ ኵሎሙ ሳምራውያን አስተብቊዕዎ ከመ ይንበር 
ኀቤሆሙ።
ወዓዲሁ ኢመጽአ እግዚእ ኢየሱስ ኀቤሆሙ።
አንሥአ አዕይንቲሁ ወነጸረ ኀቤሆሙ።
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24 ኀቤሆሙ

John10:35

John17:26
John18:4
John18:29

1 ኀቤሆን Luke24:4

8 ኀቤነ Matt13:56
Matt22:25
MK06:3
MK12:21
Luke16:26
Luke20:29
Luke22:38
Luke23:15

16 ኀቤከ Matt03:14
Matt12:38
Matt14:28
Matt25:39
Matt26:18
MK09:16
Luke01:19
Luke07:7
Luke07:20 ዮሐንስ መጥምቅ ለአከነ ኀቤከ ወይቤ።
John17:7
John17:8
John17:11
John17:13
John18:30

John18:36
John19:11

2 ኀቤኪ Matt21:5
Luke13:34

15 ኀቤክሙ Matt07:15

Matt21:32 እስመ መጽአ ኀቤክሙ ዮሐንስ በፍኖተ ጽድቅ።
Matt23:34

MK14:7 ወለነዳያንሰ ዘልፈ ትረክብዎሙ በኀቤክሙ።
Luke10:9
Luke11:20

ወሶበ ለእልክቱ አማልክት ይቤሎሙ እለ ኮነ ቃለ እግዚአብሔር 
ኀቤሆሙ።
ወዓዲ እነግሮሙ ከመ የሀሉ ኀቤሆሙ ፍቅር ዘአፍቀርከኒ።
ወፅአ አፍኣ ኀቤሆሙ ወይቤሎሙ መነ ተኀሥሡ።
ወወፅአ ጲላጦስ አፍኣ ኀቤሆሙ ወይቤሎሙ።
አስተርአይዎን ክልኤቱ ዕደው ወቆመ ኀቤሆን ወይበርቅ አልባሲሆሙ።

ወአኀቲሁኒ ኵሎን ኀቤነ ሀለዋ።
ሀለዉ እንከ ኀቤነ ሰብዐቱ አኀው።
ወአኮኑ አኀቲሁኒ ሀለዋ ዝየ ኀቤነ።
ወሀለዉ እንከ በኀቤነ ሰብዐቱ አኀው።
ወእለሂ እመንገሌክሙ ኢይዕድዉ ኀቤነ።
ወሀለዉ እንከ ኀቤነ ሰብዐቱ አኀው ወአውሰበ ዘይልህቅ ብእሲተ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ነዋ ሀለዉ ኀቤነ ክልኤቱ መጣብሕ ዝየ።
ወኀበ ሄሮድስኒ ፈነውክዎ ወውእቱኒ ፈነዎ ኀቤነ ወናሁ አልቦ ዘገብረ 
በዘይመውት።
አነ እፈቅድ እምኀቤከ እጠመቅ።
ሊቅ ንፈቅድ እምኀቤከ ትእምርተ ንርአይ።
አዝዘኒ እምጻእ ኀቤከ እንተ ዲበ ማይ።
ወሙቁሐከኒ ወመጻእነ ኀቤከ ወነበብናከ።
ወበኀቤከ እገብር ፋሲካ ምስለ አርዳእየ።
ሊቅ አምጻእክዎ ለወልድየ ኀቤከ እስመ ጋኔን በሃም አኀዞ።
ዘእቀውም ቅድመ እግዚአብሔር ዘተፈኖኩ ኀቤከ።
ወለልየኒ ኢይደልወኒ እምጻእ ኀቤከ።

ወይእዜኒ አእመሩ ከመ ኵሉ ዘወሀብከኒ እምኀቤከ ውእቱ።
ወእሙንቱሂ ነሢኦሙ አማን አእመሩ ከመ እምኀቤከ ወፃእኩ።
ወእሙንቱሰ ውስተ ዓለም ይሄልዉ ወአንሰ ኀቤከ እመጽእ።
ወይእዜሰ ባሕቱ እመጽእ ኀቤከ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ሶበሰ ኢኮነ ገባሬ እኪት እምኢያግባእናሁ 
ኀቤከ።
እምተበአሱ ሊተ ወዓልያንየ ከመ ኢያግብኡኒ አይሁድ ኀቤከ።
ወበእንተ ዝንቱ ለዘአግብአኒ ኀቤከ ዘየዐቢ ጌጋይ ላዕሌሁ።
በልዋ ለወለተ ጽዮን ነዋ ንጉሥኪ ይመጽእ ኀቤኪ።
ወትዌግርዮሙ ለሐዋርያት እለ ተፈነዉ ኀቤኪ።
ተዐቀቡኬ እምሐሳውያን ነቢያት እለ ይመጽኡ ኀቤክሙ በአልባሰ 
አባግዕ።

ወበእንተ ዝ ናሁ አነ እፌኑ ኀቤክሙ ነቢያት ወሐዋርያት ወጠቢባን 
ወጸሐፍተ።

ወበልዎሙ ቀርበት መንግሥተ እግዚአብሔር ኀቤክሙ።
ዮጊኬ በጽሐት እንከሰ ኀቤክሙ መንግሥተ እግዚአብሔር።
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15 ኀቤክሙ

Luke16:26
John05:38
John08:37
John14:17

John14:18
John14:28
John15:7
John15:11
John16:7

39 ኀቤየ Matt02:8

Matt03:14
Matt11:28
Matt13:15
Matt19:14
Matt25:34
Matt25:36
Matt25:43
MK09:19
MK10:14
Luke01:43
Luke06:47
Luke14:26
Luke18:16
Luke19:20
Luke23:14
John04:9
John05:30
John05:40
John06:35
John06:37
John06:37
John06:44
John06:45
John06:65
John07:17
John07:37
John08:28
John10:9
John12:32
John12:40

ከመ እለሂ ይፈቅዱ እምለፌ ይኅልፉ ኢይክሀሉ መጺአ ኀቤክሙ።
ወቃሎሂ ኢዐቀብክሙ ወኢይነብር ኀቤክሙ።
ወባሕቱ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ እስመ ኢይነብር ቃልየ ኀቤክሙ።
ወአንትሙሰ ተአምርዎ እስመ ኀቤክሙ ይነብር ወውስቴትክሙ 
ይሄሉ።
እስመ አነ እመጽእ ኀቤክሙ።
ሰማዕክሙ ዘእቤለክሙ ከመ አነ ኣሐውር ወእሠወጥ ኀቤክሙ።
ወእመሰ ነበርክሙ ብየ ወነበረ ቃልየ ኀቤክሙ።
ወነገርኩክሙ ዘንተ ከመ የሀሉ ልብየ ወፍሥሓየ ወፍቅርየ ኀቤክሙ።
እስመ እመ ኢሖርኩ አነ ኢይመጽእ ጰራቅሊጦስ ኀቤክሙ።
ወእምከመ ረከብክምዎ ግብኡ ኀቤየ ወዜንዉኒ ከመ እምጻእ አነሂ 
ወእስግድ ሎቱ።
ወአንተኑ ትመጽእ ኀቤየ።
ንዑ ኀቤየ ኵልክሙ ስሩሓን ወጽዑራን ወክቡዳነ ጾር።
ወኢይትመየጡ ኀቤየ ከመ ኢይሣሀሎሙ።
ወኢትክልእዎሙ ይምጽኡ ኀቤየ።
ንዑ ኀቤየ ቡሩካኑ ለአቡየ ትረሱ መንግሥተ ሰማያት።
ተሞቃሕኩ ወመጻእክሙ ኀቤየ ወነበብክሙኒ።
ተሞቃሕኩ ወኢመጻእክሙ ኀቤየ ወኢነበብክሙኒ።
አምጽእዎ ዝየ ኀቤየ።
ኅድጉ ሕፃናት ይምጽኡ ኀቤየ።
ወምንትኑ አነ ከመ ትምጽኢ ኀቤየ እሙ ለእግዚእየ።
ኵሉ ዘይመጽእ ኀቤየ ወይሰምዐኒ ቃልየ።
ዘይመጽእ ኀቤየ ወይፈቅድ ይትልወኒ።
ኅድጉ ሕፃናተ ይምጽኡ ኀቤየ ወኢትክልእዎሙ።
እንተ ኀቤየ ጠብለልክዋ ወአንበርክዋ ውስተ ሰበንየ።
ወይቤሎሙ አምጻእክምዎ ኀቤየ ለዝንቱ ብእሲ ከመ ዐላዌ ሕዝብ።
ተስእል እምኀቤየ ትስተይ ማየ እንዘ ሳምራዊት አነ።
ኢይክል አንሰ ገቢረ ለልየ ዘእምኀቤየ ወኢ ምንተኒ።
ወኢትፈቅዱ ትምጽኡ ኀቤየ ከመ ትርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
ዘይመጽእ ኀቤየ ኢይርኅብ።
ወኵሉ ዘወሀበኒ አቡየ ይመጽእ ኀቤየ።
ወለዘሂ መጽአ ኀቤየ ኢይሰድዶ ወኢያወፅኦ አፍኣ።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ እመ ኢሰሐቦ አብ ዘፈነወኒ።
ወኵሉ እንከ ዘሰምዐ በኀበ አቡየ ተምሂሮ ይመጽእ ኀቤየ።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ ለእመ ኢተውህበ ሎቱ እምኀበ አብ።
ወአኮ ዘእምኀቤየ ዘእነግር።
ዘጸምአ ይምጻእ ኀቤየ ወይስተይ።
ወአኮ ዘእምኀቤየ ዘእነግር።
ዘቦአ ብእሲ እንተ ኀቤየ ይድኅን።
ወአነኒ እምከመ ተለዐልኩ እምድር እስሕብ ኵሎ ኀቤየ።
ወከመ ኢይትመየጡ ኀቤየ ወኢይሣሀሎሙ።
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39 ኀቤየ

John12:49
John14:3
John14:6
John14:10
John16:33
John18:29
John18:35
John20:15

1 ኀብሩ Matt18:19
1 ኀብአ Matt25:18
1 ኀብኣ Matt13:44
1 ኀተምዋ Matt27:66
1 ኀተሞ John06:27

1 ኀትወ Luke12:35
2 ኀነቆ Matt13:7

Matt18:28
1 ኀየለ Luke23:23
3 ኀየሶ Matt26:24

MK14:21
Luke17:2

1 ኀያለ Matt14:30
1 ኀያላን Luke01:52
5 ኀያል Matt12:29

Matt12:29
MK03:27
MK03:27
Luke11:21

1 ኀያድያን Luke18:11
20 ኀይለ Matt11:20

Matt13:58
Matt22:29
Matt24:29
MK06:5
MK09:39
MK12:25 በኢያእምሮ መጻሕፍት ወኢ ኀይለ እግዚአብሔር።
MK13:25
Luke01:4
Luke01:17
Luke01:35
Luke01:49
Luke01:51

እስመ አኮ ዘእምኀቤየ ዘነበብኩ።
ወእነሥእክሙ ኀቤየ ከመ ተሀልዉ አንትሙኒ ኀበ ሀሎኩ አነ።
ወአልቦ ዘይመጽእ ኀበ አብ ዘእንበለ እንተ ኀቤየ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ አኮ እምኀቤየ ዘነበብኩ።
ወዝንቱ ውእቱ ዘነገርኩክሙ ከመ በኀቤየ ሰላመ ትርከቡ።
ምንትኑ ጌጋዩ ለዝ ብእሲ በዘአምጻእክምዎ ኀቤየ።
አኮኑ ሕዝብከ ወሊቃነ ካህናት አግብኡከ ኀቤየ ምንተኑ እግበርከ።
ከመ እሑር አነ ወእንሥኦ ኀቤየ ወእቅብዖ ዕፍረት።
ወዓዲ እብለክሙ ለእመ ኀብሩ ክልኤቱ አው ሠለስቱ እምኔክሙ።
ወኀብአ ወርቀ እግዚኡ።
ወረኪቦ ብእሲ ኀብኣ ወእምፍሥሓሁ ሖረ ወሤጠ ኵሎ ዘቦ።
ወኀተምዋ ለይእቲ እብን ምስለ ሠገራት።
ዘይሁበክሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እስመ ለዝሰ እግዚአብሔር አብ 
ኀተሞ።
ወይኩን ቅኑተ ሐቌክሙ ወኀትወ መኃትዊክሙ።
ወበቊሎ ጠበቆ ሦክ ወኀነቆ።
ዘይፈድዮ ምእተ ዲናረ ወአኀዞ ወኀነቆ።
ወኀየለ ቃሎሙ ወቃለ ሊቃነ ካህናት።
እምኀየሶ ሶበ ኢተወልደ ለውእቱ ብእሲ።
ዘእምኔሁ ይትሜጠውዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው እምኀየሶ።
እምኀየሶ ይእስሩ በክሣዱ አድግ ወያስጥምዎ ውስተ ቀላየ ባሕር።
ወሶበ ርእየ ነፋሰ ኀያለ ፈርሀ ወአኀዘ ይሰጠም።
ወነሠቶሙ ለኀያላን እመናብርቲሆሙ አዕበዮሙ ለትሑታን።
ወአልቦ ዘይክል መኑሂ በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
ወአልቦ ዘይክል በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
ወአምጣነ የዐቅብ ኀያል ዐጸዶ ርሱየ።
ዘኢረሰይከኒ ከመ ባዕዳን ሰብእ ኀያድያን ወዐማፅያን።
እለ በውስቴቶን ገብረ ኀይለ ብዙኀ እስመ ኢነስሓ።
ወኢገብረ በህየ ኀይለ ብዙኀ በእንተ ሕጸጸ አሚኖቶሙ።
ወኢ ኀይለ እግዚአብሔር።
ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወያንቀለቅል ኀይለ ሰማያት።
ወኢገብረ ኀይለ በህየ ዘእንበለ ኅዳጣን ድዉያን።
እስመ አልቦ ዘይገብር ኀይለ በስምየ።

ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወይትከወስ ኀይለ ሰማያት።
ከመ ታእምር ጥዩቀ በእንተ ኵሉ ኀይለ ነገር ትምህርተ ዘተመሀርከ።
ወውእቱ የሐውር ቅድሜሁ በመንፈስ ቅዱስ ወበኀይለ ኤልያስ።
ወኀይለ ልዑል ይጼልለኪ።
እስመ ገብረ ሊተ ኀይለ ዐቢያተ ወቅዱስ ስሙ።
ወገብረ ኀይለ በመዝራዕቱ።
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20 ኀይለ

Luke01:80
Luke04:14
Luke05:17
Luke09:1
Luke10:19
Luke21:26
Luke22:69

1 ኀይላ Matt14:2
1 ኀይላተ Matt07:22
19 ኀይል Matt06:13

Matt11:21
Matt11:23
Matt13:54
Matt13:56
Matt24:30
Matt26:64
MK05:30
MK06:2
MK06:14
MK09:1
MK13:26
MK14:62
Luke04:36
Luke06:19
Luke08:46
Luke10:13
Luke19:37
Luke21:27

4 ኀይልከ Matt22:37
MK12:31
MK12:34
Luke10:27

2 ኀይደ Matt23:25
Matt23:28

3 ኀደረ Matt02:23
Matt04:13
John01:14

14 ኀደገ Matt09:5
Matt14:32
Matt18:27
Matt19:29

ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በኀይለ መንፈስ ቅዱስ።
ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ በኀይለ መንፈስ ቅዱስ።
ወኀይለ እግዚአብሔር ውእቱ በዘይፌውስ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወወሀቦሙ ኀይለ።
ወዲበ አራዊተ ምድረ ወዲበ ኵሉ ኀይለ ጸላኢ።
እስመ ይትከወስ ኀይለ ሰማያት ይእተ አሚረ።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው በየማነ ኀይለ 
እግዚአብሔር።
ወበእንተ ዝንቱ ይትገበራ ኀይላት ቦቱ።
ወበስምከ ኀይላተ ብዙኀ ገበርነ።
ኀይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም።
እስመ ሶበሁ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል።
ሀለወኪ እስከ ሲኦል ትረዲ እስመ ሶበሁ በሰዶም ዘተገብረ ኀይል።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ጥበብ ወኀይል።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ጥበብ ወኀይል።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ወስብሐት ብዙኅ።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወእንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ።
ወአእመረ እግዚእ ኢየሱስ ሶቤሃ ከመ ወፅአ ኀይል እምኔሁ።
ወዝኒ ኀይል ዘይትገበር በእደዊሁ።
ወበእንተ ዝ ይረድኦ ኀይል።
እንዘ ትመጽእ በኀይል።
እንዘ ይመጽእ በደመና ምስለ ኀይል ወብዙኅ ስብሐት።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወይመጽእ በደመና ሰማይ።
እስመ በትእዛዝ ወበኀይል ይኤዝዞሙ ለአጋንንት እኩያን ወይወፅኡ።
እስመ ኀይል ይወፅእ እምኔሁ ወያሐይዎሙ ለኵሎሙ።
እስመ አነ አአምር ከመ ኀይል ወፅአ እምኔየ።
ሶበሰ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል ዘተገብረ በውስቴትክን።
በእንተ ኵሉ ኀይል ዘርእዩ።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ብዙኀ ወስብሐት።
ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
ወበኵሉ ኅሊናከ ወበኵሉ ኀይልከ።
ወበኵሉ ኅሊናከ ወበኵሉ ኀይልከ።
በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉእ ኀይደ ወዐመፃ ወትዕግልተ።
ወእንተ ውስጥክሙሰ ምሉኣን አንትሙ ዐመፃ ወኀይደ ወአድልዎ።
ወበጺሖ ኀደረ ውስተ ብሔር እንተ ስማ ናዝሬት።
ወኀደጋ ለናዝሬት ወመጺኦ ኀደረ ቅፍርናሆም።
ወውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሠወሮ እምኔነ።
ምንት ይቀልል እምብሂለ ተኀደገ ለከ ኀጢአትከ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ይእተ ጊዜ ኀደገ ነፋስ ወኮነ ዛኅነ።
ወምሕሮ እግዚኡ ለውእቱ ገብር ወዕዳሁኒ ኀደገ ሎቱ።
ወኵሉ ዘኀደገ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ።
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14 ኀደገ

Matt22:25
Matt24:43
MK04:39
MK06:51
MK12:20
MK14:52
Luke05:28
Luke07:42
Luke07:43
Luke20:28

1 ኀደገት John04:28

2 ኀደገኒ Matt27:46
MK15:34

8 ኀደጉ Matt04:20
Matt04:22
Matt18:32
MK01:18
MK01:20

MK12:23
Luke05:11
Luke20:30

7 ኀደጋ Matt04:13
Matt08:15
MK01:31
MK07:30
Luke04:39
Luke23:56

John04:3
7 ኀደግሙ Matt06:14

Matt06:15
Matt18:35
Matt23:23
MK11:26
John20:23
John20:23

3 ኀደግነ Matt19:27
MK10:28
Luke18:28

1 ኀደግናሁ John11:48

ወኀደገ ብእሲቶ ለእኁሁ።
ወእምሀለወ ወእምኢኀደገ ይክርዩ ቤቶ።
ወኀደገ ነፋስ ወኮነ ዛኅነ ዐቢየ።
ወዐርገ ኀቤሆሙ ውስተ ሐመር ወኀደገ ነፋስ።
ወኀደገ ብእሲቶ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወኀደገ ሰንዱኖ ወጐየ ዕራቆ።
ወኀደገ ኵሎ ወተለዎ።
ወኀጢኦሙ ዘይፈድዎ ኀደገ ሎሙ ለክልኤሆሙ።
ወተሰጥወ ስምዖን ወይቤሎ እብልሰ ዘብዙኀ ኀደገ ሎቱ።
ለእመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ ወኀደገ ብእሲቶ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወኀደገት ቀሡታ ይእቲ ብእሲት ወአተወት ሀገረ ወነገረት ለሰብአ 
ቤታ።
ዝ ውእቱ ብሂል አምላኪየ አምላኪየ ለምንት ኀደገኒ።
ዘበትርጓሜሁ ይብል አምላኪየ አምላኪየ ለምንት ኀደገኒ።
ወበጊዜሃ ኀደጉ መሣግሪሆሙ ወተለውዎ።
ወበጊዜሃ ኀደጉ ሐመሮሙ ወአባሆሙ ወተለውዎ።
ኦ ገብረ እኩይ ኵሎ ዕዳ ኀደጉ ለከ እስመ አስተብቋዕከኒ።
ወኀደጉ መሣግሪሆሙ ወተለውዎ ሶቤሃ።
ወጸውዖሙ በጊዜሃ ወኀደጉ ዘብዴዎስሃ አቡሆሙ ምስለ ዐሳቡ ውስተ 
ሐመር።
ወእስከ ሰብዐቲሆሙ አውሰብዋ ወኢኀደጉ ውሉደ።
ወአውፅኡ አሕማሪሆሙ ውስተ ምድር ወኀደጉ ኵሎ ወተለውዎ።
ወከማሁ አውሰባ ካልኡሂ ወሣልሱሂ ነሥኣ ከማሁ ወኢኀደጉ ውሉደ።
ወኀደጋ ለናዝሬት ወመጺኦ ኀደረ ቅፍርናሆም።
ወገሰሳ ወአኀዛ እዴሃ ወኀደጋ ፈፀንታ።
ወኀደጋ ፈፀንታ ሶቤሃ ወተንሥአት ወተልእከቶሙ።
ወትነብር ዲበ ዐራታ ወኀደጋ ጋኔና።
ወኀደጋ ወተንሥአት ሶቤሃ ወተልእከቶሙ።
ወአተዋ ወአስተዳለዋ አፈዋተ ወኀደጋ በሰንበት ሐዊረ እስመ ከማሁ 
ሕጎሙ።
ወኀደጋ ለምድረ ይሁዳ ወሖረ ካዕበ ገሊላ።
እስመ እመ ኀደግሙ ለሰብእ አበሳሆሙ።
ወእመሰ ኢኀደግሙ ለሰብእ አበሳሆሙ።
እመ ኢኀደግሙ አበሳሆሙ ለቢጽክሙ እምኵሉ ልብክሙ።
ወኀደግሙ ዘየዐቢ ትእዛዛተ ኦሪት።
ወእመሰ አንትሙ ኢኀደግሙ።
ለእለ ኀደግሙ ኀጢአት ይትኀደግ ሎሙ።
ወለእለሰ ኢኀደግሙ ኢይትኀደግ ሎሙ።
ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ ወተሎናከ።
ወአኀዘ ጴጥሮስ ይበሎ ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ ወተሎናከ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ።
ወእመኒ ኀደግናሁ ከመ ዝ ኵሉ የአምን ቦቱ።
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4 ኀደግዎ Matt22:22
Matt26:56
MK12:12
MK14:50

1 ኀደግዎሙ MK11:6
5 ኀደጎ Matt03:15

Matt04:11
Luke04:13
Luke05:13
John04:52

6 ኀደጎሙ Matt13:36
Matt16:4
Matt21:17
Matt26:44
MK04:36
MK08:13

3 ኀዲገ MK02:7
MK10:2
Luke05:21

1 ኀድገ Matt09:2
1 ኀጢአ Matt09:6
7 ኀጢአተ MK02:10

Luke05:24
Luke07:49
John01:29
John01:36
John08:7
John09:2

1 ኀጢአተኪ Luke07:48
1 ኀጢአቱ Luke07:48
1 ኀጢአቲሆሙ Matt01:21
1 ኀጢአታ Luke07:47
16 ኀጢአት Matt09:2

Matt09:5
Matt12:31
Matt26:28
MK02:7
MK03:28

Luke01:6
Luke03:3
Luke05:21

ወሰሚዖሙ አንከሩ ወኀደግዎ ወኀለፉ።
ወእምዝ ኵሎሙ አርዳኢሁ ኀደግዎ ወጐዩ።
ወኀደግዎ ወሖሩ።
ወኀደግዎ ኵሎሙ አርዳኢሁ ወጐዩ።
ወይቤልዎሙ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ ወኀደግዎሙ።
ወይደልወነ ከመ ንፈጽም ኵሎ ጽድቀ ወእምዝ ኀደጎ።
ወእምዝ ኀደጎ ዲያብሎስ።
ወፈጺሞ ሰይጣን አመክሮቶ በኵሉ ኀደጎ እስከ ጊዜሁ።
እፈቅድ ንጻሕ ወኀደጎ ለምጹ ሶቤሃ።
ወይቤልዎ ትማልም ጊዜ ሰብዐቱ ሰዓት ኀደጎ ፈፀንቱ።
ወእምዝ ኀደጎሙ ለአሕዛብ ወቦአ ውስተ ቤት።
ወእምዝ ኀደጎሙ ወሖረ።
ወኀደጎሙ ወወፅአ አፍኣ እምሀገር።
ወኀደጎሙ ወሖረ ካዕበ በሣልስ።
ወኀደጎሙ ለሕዝብ ወነሥእዎ በሐመር።
ወኀደጎሙ ወዐርገ ካዕበ ሐመረ ወሖረ ማዕዶተ።
ወመኑ ይክል ኀዲገ ኀጢአት ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
ይከውኖሁ ለብእሲ ኀዲገ ብእሲቱ እንዘ ያሜክርዎ።
መኑ ይክል ኀዲገ ኀጢአት ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር ባሕቲቱ።
ተአመን ወልድየ ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ይኅድግ ኀጢአተ በዲበ ምድር።
ከመ ይኅድግ ኀጢአተ በዲበ ምድር።
ይኅድግ ኀጢአተ በዲበ ምድር።
መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘየኀድግ ኀጢአተ።
ወይቤ ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ ዓለም።
ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ ዓለም።
ወይቤሎሙ ዘአልቦ ኀጢአተ እምኔክሙ ቀዲሙ ለይገራ በእብን።
ረቢ በኀጢአተ መኑ ተወልደ ዝንቱ ዕዉር።
ወይቤላ ለይእቲ ብእሲት ተኀድገ ለኪ ኀጢአተኪ።
ወዘሰ ውኁደ አፍቀረኒ ውኁድ ኀጢአቱ ይትኀደግ ሎቱ።
እስመ ውእቱ ያድኅኖሙ ለሕዝቡ እምኀጢአቲሆሙ።
በእንተ ዝንቱ እብለከ ተኀድገ ላቲ ኀጢአታ ብዙኅ።
ተአመን ወልድየ ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ምንት ይቀልል እምብሂለ ተኀደገ ለከ ኀጢአትከ።
በእንተ ዝ እብለክሙ ኵሉ ኀጢአት ወፅርፈት ይትኀደግ ለሰብእ።
ዘይትከዐው በእንተ ብዙኃን ለኅድገተ ኀጢአት።
ወመኑ ይክል ኀዲገ ኀጢአት ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
አማን እብለክሙ ኵሉ ኀጢአት ወፅርፈት ይትኀደግ ለዕጓለ 
እመሕያው።
ወንጹሓን እሙንቱ እምኀጢአት።
ወሰበከ ጥምቀተ ለንስሓ በዘይትኀደግ ኀጢአት።
መኑ ይክል ኀዲገ ኀጢአት ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር ባሕቲቱ።
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16 ኀጢአት

John08:34
John08:34
John08:46
John09:34
John16:8
John16:9
John20:23

4 ኀጢአትከ MK02:5
MK02:9
Luke05:20
Luke05:23

3 ኀጢአትክሙ John08:21
John08:24
John08:24

4 ኀጢአቶሙ MK01:4
MK01:5

MK04:12
Luke01:77

1 ኀጢኦ Matt18:25
1 ኀጢኦሙ Luke07:42
1 ኀጣውኢሆሙ Matt03:6

4 ኀጥኡ MK14:55
Luke05:19
Luke19:48
John13:22

1 ኀጺር Luke19:3
1 ኀፀብኩከ John13:8
1 ኀፀብኩክሙ John13:14

1 ኀፀቦሙ John13:12
2 ኀፈረ MK08:38

Luke09:26
2 ኀፈረኒ MK08:38

Luke09:26
1 ኂሶ Matt11:20
1 ኃጥኣ Matt09:13 እስመ ኢመጻእኩ እጸውዕ ጻድቃነ አላ ኃጥኣነ ለንስሓ።
3 ኃጥኣነ MK02:17

Luke05:32
Luke15:2

25 ኃጥኣን Matt05:45

ኵሉ ዘይገብራ ለኀጢአት ገብራ ውእቱ ለኀጢአት።
ኵሉ ዘይገብራ ለኀጢአት ገብራ ውእቱ ለኀጢአት።
መኑ እምኔክሙ ዘይዛለፈኒ በእንተ ኀጢአት።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ዘለሊከ በኀጢአት ተወለድከ።
በእንተ ኀጢአት ወበእንተ ጽድቅ ወበእንተ ኵነኔ።
በእንተ ኀጢአትሰ እስመ ኢአምኑ ብየ።
ለእለ ኀደግሙ ኀጢአት ይትኀደግ ሎሙ።
ወልድየ ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ ወእምብሂሎቱ።
ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ምንት ይቀልል እምብሂለ ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ወትመውቱ በኀጢአትክሙ።
ወናሁ እቤለክሙ ከመ ትመውቱ በኀጢአትክሙ።
ለእመ ኢአመንክሙ ከመ አነ ውእቱ ትመውቱ በኀጢአትክሙ።
ከመ ይነስሑ ወይትኀደግ ሎሙ ኀጢአቶሙ።
ወያጠምቆሙ ለኵሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይትአመኑ 
ኀጢአቶሙ።
ወኢይትኀደግ ሎሙ ኀጢአቶሙ።
በዘይትኀደግ ሎሙ ኀጢአቶሙ።
ወኀጢኦ ዘይፈድዮ አዘዘ እግዚኡ ይሢጥዎ ምስለ ብእሲቱ።
ወኀጢኦሙ ዘይፈድዎ ኀደገ ሎሙ ለክልኤሆሙ።
ወያጠምቆሙ ለኵሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይትአመኑ 
ኀጣውኢሆሙ።
ዘያስተዋድይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ከመ ይቅትልዎ ወኀጥኡ።
ወኀጥኡ እንተ ኀበ ያበውእዎ እስመ ጽፉቅ ሰብእ።
ወኀጥኡ ዘይሬስይዎ እስመ ኵሎሙ ሕዝብ ይሰቀሉ በአጽምኦቱ።
ወኀጥኡ ከመ እንበይነ መኑ ይብል ዘንተ።
ወኢያበውሖ ሰብእ እስመ ኀጺር ውእቱ በቆሙ።
እመ አነ ኢኀፀብኩከ እገሪከ አልብከ ክፍለ ምስሌየ።
ወሶበ እንዘ አነ እንከ ሊቅክሙ ወእግዚእክሙ ኀፀብኩክሙ እገሪክሙ።

ወሶበ ኀፀቦሙ እገሪሆሙ ነሥአ አልባሲሁ ወረፈቀ ካዕበ ምስሌሆሙ።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ በዛቲ ትውልድ ዘማ ወኃጥእት።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ በዛቲ ትውልድ ዘማ ወኃጥእት።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ።
ወእምዝ አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይኂሶን ለአህጉር።

ወአኮ ጥዑያን ኃጥኣነ እጸውዕ መጻእኩ ወአኮ ጻድቃነ።
ኢመጻእኩ እጸውዕ ጻድቃነ አላ ኃጥኣነ ለንስሓ።
ዝንቱሰ ኃጥኣነ ይትዌከፍ ወይበልዕ ምስሌሆሙ።
ወያዘንም ዝናመ ላዕለ ጻድቃን ወኃጥኣን።
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25 ኃጥኣን
Matt09:10
Matt09:11
Matt11:19
Matt21:31
Matt21:32
Matt26:45

MK02:15

MK02:16
MK02:16
MK09:31
MK14:41
Luke05:29
Luke05:30
Luke06:32
Luke06:33
Luke06:34
Luke06:34
Luke07:34
Luke13:2
Luke13:4
Luke15:1
Luke22:37
Luke24:7
John09:31

8 ኃጥእ Luke05:8
Luke15:7
Luke15:10
Luke18:13
Luke19:7

John09:16
John09:24
John09:25

3 ኃጥእት MK08:38
Luke07:37
Luke07:39

1 ኄራነ Matt22:10
2 ኄራን Matt05:45

Luke06:35
24 ኄር Matt12:35

መጽኡ ብዙኃን መጸብሓን ወኃጥኣን።
ለምንት ምስለ መጸብሓን ወኃጥኣን ይበልዕ ሊቅክሙ።
ዐርከ መጸብሓን ወኃጥኣን።
አማን እብለክሙ ከመ ኃጥኣን ወመጸብሓን ወዘማውያን።
ወኢአመንክምዎ ኃጥኣንሰ ወመጸብሓን ወዘማውያን።
ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ዘያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ 
ኃጥኣን።
ወብዙኃን ኃጥኣን ወመጸብሓን ረፈቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ 
ወአርዳኢሁ።
ከመ ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ኃጥኣን ወመጸብሓን።
ለምንት ሊቅክሙ ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ኃጥኣን ወመጸብሓን።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ ኃጥኣን።
ወናሁ ያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ ኃጥኣን።
ወብዙኃን ሰብእ ምስሌሁ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ለምንት ትበልዑ ወትሰትዩ ምስለ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ኃጥኣንሂ ዘሰ ይገብሩ ዘያፈቅሮሙ ያፈቅሩ።
ኃጥኣንሂ ከማሁሰ ይገብሩ።
ኃጥኣንሂ ይሌቅሕዎሙ ለኃጥኣን ከመ ይትፈደይዎሙ ዕሩየ።
ኃጥኣንሂ ይሌቅሕዎሙ ለኃጥኣን ከመ ይትፈደይዎሙ ዕሩየ።
ወትቤሉ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን ዐርከ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ይመስለክሙኑ እሙንቱ ገሊላውያን ኃጥኣን እምኵሉ ሰብአ ገሊላ።
ከመ እሙንቱ ኃጥኣን እምኵሉ ሰብአ ኢየሩሳሌም።
ወቀርቡ ኀቤሁ መጸብሓን ወኃጥኣን ይስምዕዎ።
ምስለ ኃጥኣን ተኈለቈ ወኵሉ ዘበእንቲኣየ ይትፌጸም።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ ኃጥኣን።
ወንሕነሰ ነአምር ባሕቱ ከመ ለኃጥኣን ኢይሰምዖሙ እግዚአብሔር።
ኅድገኒ እግዚኦ ወሑር እምኔየ እስመ ብእሲ ኃጥእ አነ።
በበይነ አሐዱ ኃጥእ ዘይኔስሕ።
በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር በእንተ አሐዱ ኃጥእ ዘይኔስሕ።
ወጐድዐ እንግድዓሁ ወይቤ ስረይ ሊተ እግዚኦ እስመ አነ ኃጥእ።
ወርእዮሙ ኵሎሙ አንጐርጐሩ ወይቤሉ ኀበ ብእሲ ኃጥእ ቦአ የዐል።

ወቦ እለ ይቤሉ በአይቴ ይክል ብእሲ ኃጥእ ገቢረ ዘከመ ዝ ተኣምረ።
ንሕነሰ ነአምር ከመ ኃጥእ ውእቱ ዝ ብእሲ።
ኢየአምር ለእመ ኃጥእ ውእቱ።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ በዛቲ ትውልድ ዘማ ወኃጥእት።
ወመጽአት ብእሲት ኃጥእት እምሰብአ ይእቲ ሀገር።
እምኢያእመረኑ ከመ ኃጥእት ይእቲ ዛቲ ብእሲት እንተ ትገስሶ።
አስተጋብኡ ኵሎ ዘረከቡ እኩያነ ወኄራነ።
እስመ ውእቱ ያሠርቅ ፀሓየ ላዕለ ኄራን ወእኩያን።
እስመ ውእቱ ኄር ላዕለ ኄራን ወላዕለ እኩያን።
ኄር ብእሲ እምሠናይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለሠናይት።
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24 ኄር
Matt19:16
Matt19:17
Matt19:17
Matt20:15
Matt25:21
Matt25:23
MK10:17
MK10:18
MK10:18
MK15:43
Luke06:35
Luke06:45
Luke12:42 ወይቤሎ እግዚእነ መኑ እንጋ ውእቱ መጋቢ ኄር።
Luke18:18
Luke18:19
Luke18:19
Luke19:17
Luke23:50
John01:47
John07:12
John10:11
John10:11
John10:14

1 ኄይሱ Matt10:31
1 ኄይስ Matt12:12
1 ኄጥዎሙ Matt27:20
1 ኅለተ Matt27:29
5 ኅለት Matt26:67

Matt27:30
Matt27:48
MK15:19
MK15:36

1 ኅሉፍ Luke09:53
2 ኅሊ Matt09:4

Matt12:25
7 ኅሊና Matt15:19

MK04:19
MK07:21
Luke01:17
Luke01:51
Luke02:35

ሊቅ ኄር ምንተ እግበር እምሠናያት ከመ እረስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወይቤሎ ለምንት ትብለኒ ኄር።
አልቦ ኄር ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
አው ዐይንከኑ ሐማሚ ውእቱ ወአንሰ ኄር አነ።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወሰገደ ሎቱ ወይቤሎ ሊቅ ኄር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ምንተ ትብለኒ ኄር።
አልቦ ኄር ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
መጽአ ዮሴፍ እምአርማትያስ ብእሲ ኄር ወጠቢብ።
እስመ ውእቱ ኄር ላዕለ ኄራን ወላዕለ እኩያን።
ኄር ብእሲ እምሠናይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለሠናይት።

ወተስእሎ አሐዱ መልአክ ወይቤሎ ሊቅ ኄር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለምንት ትብለኒ ኄር።
አልቦ ኄር ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ዮሴፍ ብእሲ ባዕል ኄር ወጻድቅ ወጠቢብ።
ወይቤሎ ናትናኤል ቦኑ ይትከሀል እምናዝሬት ከመ ይፃእ ብእሲ ኄር።
ወቦ እለ ይቤሉ ኄር ውእቱ።
አነ ውእቱ ኖላዊ ኄር።
ወኖላዊሰ ኄር ይሜጡ ነፍሶ ቤዛ አባግዒሁ።
አነ ውእቱ ኖላዊ ኄር።
ኢትፍርሁኬ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ይኄይስ ሰብእ እምበግዕ።
ወሊቃነ ካህናትሰ ወረበናት ኄጥዎሙ ለሕዝብ ወኦሆ አበልዎሙ።
ወአስተአኀዝዎ ኅለተ በየማኑ ወአስተብረኩ ቅድሜሁ።
ወኰርዕዎ ርእሶ በኅለት ወጸፍዕዎ ገጾ።
ወይወርቁ ላዕሌሁ ወይኰርዕዎ ርእሶ በኅለት።
ወመልአ ብኂአ ወአሰረ ውስተ ኅለት ወአስዖዘዞ ውስተ አፉሁ።
ወይኰርዕዎ ርእሶ በኅለት።
ወአሰረ በኅለት ወአስተዮ ወይቤ።
ወኢተወክፍዎሙ እስመ ኅሉፍ ገጹ ለኢየሩሳሌም።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኅሊናሆሙ ወይቤሎሙ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኅሊናሆሙ ይቤሎሙ።
እስመ እምውስተ ልብ ይወፅእ ኅሊና እኩይ።
ወኅሊና ዝንቱ ዓለም ወፍትወተ ብዕል ወባዕደኒ ኵሉ ፍትወት።
እስመ እምውስጠ ልቡ ለሰብእ ይወፅእ ኵሉ ኅሊና እኩይ።
ወኅሊና ከሓድያን ኀበ አእምሮ ጻድቃን።
ወዘረዎሙ ለእለ ያዐብዩ ኅሊና ልቦሙ።
ከመ ይክሥት ኅሊና ልቦሙ ለብዙኃን።



Tabelle1

Seite 473

7 ኅሊና

Luke08:14
4 ኅሊናከ Matt22:37

MK12:31
MK12:34
Luke10:27

2 ኅልቀ Matt13:39
Matt13:40

4 ኅልቀተ Matt13:49
Matt24:3
Matt28:20
Luke15:22

1 ኅልቀት Matt24:14
2 ኅልፍ Matt08:28

Matt08:34
1 ኅሙዮ John18:24
4 ኅሡ Matt06:33

Matt07:7
Luke12:31
John05:39

2 ኅሥሥ Matt18:12
John07:52

1 ኅሩዩ Luke23:35

5 ኅሩያኒሁ Matt24:22
Matt24:31
MK13:20
MK13:27

Luke18:7
4 ኅሩያን Matt20:16

Matt22:14
Matt24:24
MK13:22

1 ኅሪተ Luke04:19
11 ኅቡረ Matt09:17

Matt10:28

Matt13:30
Matt22:34
Luke08:40
Luke14:17
Luke17:27

ወኅሊና ብዕል ወትካዘ መንበርት ወሐውዘ ተድላ።
ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
ወበኵሉ ኅሊናከ ወበኵሉ ኀይልከ።
ወበኵሉ ኅሊናከ ወበኵሉ ኀይልከ።
በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
ወማእረሩኒ ኅልቀተ ዓለም ውእቱ።
ከማሁ ይከውን በኅልቀተ ዓለም።
ከማሁ ይከውን በኅልቀተ ዓለም ይመጽኡ መላእክት።
ወምንት ተኣምሪሁ ለምጽአትከ ወለኅልቀተ ዓለም።
ወናሁ አነ እሄሉ ምስሌክሙ በኵሉ መዋዕል እስከ ኅልቀተ ዓለም።
ወደዩ ኅልቀተ ውስተ አጻብዒሁ ወአሣእነ ውስተ እገሪሁ።
ወይእተ አሚረ ይበጽሕ ኅልቀት።
ወኢያበውሑ መነሂ ይኅልፍ እንተ ይእቲ ፍኖት።
ወሶበ ርእይዎ አስተብቊዕዎ ይኅልፍ እምደወሎሙ።
ወፈነዎ ሐና ኅሙዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት።
አንትሙሰ ኅሡ መቅድመ መንግሥቶ ወጽድቆ።
ሰአሉ ወይትወሀበክሙ ኅሡ ወትረክቡ ጐድጕዱ ወይትረኀወክሙ።
ወባሕቱ ኅሡ መንግሥቶ ወጽድቆ።
ኅሡ ትርአዩ ውስተ መጻሕፍት።
ወየሐውር ይኅሥሥ ዘተገድፎ።
አንተ ኅሥሥ መጽሐፈ ትርአይ ከመ እምገሊላ ኢይትነሣእ ነቢይ።
ዘባዕደ ያድኅን ርእሶ ለያድኅን እመሰ ክርስቶስ ውእቱ ወኅሩዩ 
ለእግዚአብሔር።
ወባሕቱ በእንተ ኅሩያኒሁ የሐጽራ እማንቱ መዋዕል።
ወያስተጋብእዎሙ ለኅሩያኒሁ እምአርባዕቱ ነፋሳት።
ወባሕቱ በእንተ ኅሩያኒሁ እለ ኀረየ እግዚአብሔር።
ወይእተ አሚረ ይፌንዎሙ ለመላእክቲሁ ወያስተጋብእዎሙ 
ለኅሩያኒሁ።
ኢይፈትሕኑ እንከ እግዚአብሔር ለኅሩያኒሁ።
እስመ ብዙኃን ጽዉዓን ወኅዳጣን ኅሩያን።
እስመ ብዙኃን እሙንቱ ጽዉዓን ወኅዳጣን ኅሩያን።
ሶበሰ ይትከሀሎሙ ለኅሩያንሂ እምአስሐትዎሙ።
ወሶበሰ ይትከሀሎሙ እምአስሐትዎሙ ለኅሩያንሂ።
ወእስብክ ዓመተ እግዚአብሔር ኅሪተ ወዘኮነ መዋዕለ።
ወይትዐቀቡ ክልኤሆሙ በበይናቲሆሙ ኅቡረ።
ወይክል እምድኅረ ቀተለ ነፍሰ ወሥጋ ኅቡረ አህጕሎ በውስተ ገሃነም።

ኅድግዎሙ ይልሀቁ ኅቡረ እስከ ጊዜ ማእረር።
ተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ኅቡረ።
ወሶበ ተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ተቀበልዎ ሕዝብ ኅቡረ።
ወአበይዎ ኵሎሙ ኅቡረ በአሐዱ ቃል።
ወመጽአ ማየ አይኅ ወአጥፍአ ኵሎ ኅቡረ።
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11 ኅቡረ

Luke23:18
John04:36
John20:4
John21:2

1 ኅቡኣት Matt06:18
11 ኅቡእ Matt06:4

Matt06:4

Matt06:6
Matt06:6
Matt06:18
Matt10:26
Matt13:44
MK04:22
Luke08:17
Luke12:2
John19:38

41 ኅብስተ Matt04:3

Matt07:9

Matt14:19
Matt15:2
Matt15:26
Matt15:35
Matt16:7
Matt26:26
MK02:26
MK06:8
MK06:37
MK06:41
MK07:27
MK08:4
MK08:16
MK08:20
MK14:22
Luke04:3
Luke06:4
Luke11:5
Luke11:11

ወዐውየዉ ኵሎሙ ኅቡረ በምልኦሙ ወይቤሉ።
ከመ ኅቡረ ይትፈሥሑ ዘሂ ይዘርዕ ወዘሂ የአርር።
ወእንዘ ይረውጹ ክልኤሆሙ ኅቡረ።
ወከመ ዝ አስተርአዮሙ እንዘ ሀለዉ ኅቡረ ስምዖን ጴጥሮስ።
ዘእንበለ አቡክሙ ማእምረ ኅቡኣት።
ከመ በኅቡእ ይኩን ምጽዋትከ ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ 
ክሡተ።
ከመ በኅቡእ ይኩን ምጽዋትከ ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ 
ክሡተ።
ወጸሊ ለአቡከ ሰማያዊ በኅቡእ።
ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ ክሡተ።
ወአቡክሙ ዘይሬእየክሙ በኅቡእ የዐስየክሙ ክሡተ።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትዐወቅ።
ካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት መድፍነ ዘኅቡእ ውስተ ገራህት።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከበት ወአልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከሠት ወአልቦ ክዱን ዘኢያስተርኢ።
እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት ወአልቦ ኅቡእ ዘኢያስተርኢ።
ዘኮነ ረድኦ ለእግዚእ ኢየሱስ በኅቡእ በእንተ ፍርሀቶሙ ለአይሁድ።
እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ በል ከመ እላ አእባን ኅብስተ 
ይኩና።
መኑ ውእቱ እምኔክሙ ብእሲ ዘይስእሎ ወልዱ ኅብስተ ወእብነ 
ይሁቦ።
ወነሥአ ውእተ ኀምሰ ኅብስተ ወክልኤ ዓሣ።
እስመ ኢይትኀፀቡ እደዊሆሙ ሶበ ይበልዑ ኅብስተ።
ኢኮነ ሠናየ ነሢአ ኅብስተ ውሉድ ወውሂብ ለከለባት።
ወነሥአ ሰብዑ ኅብስተ ወዓሣኒ።
እስመሁ እንጋ ኅብስተ ኢነሣእነ ይብለነ።
ወእንዘ ይበልዑ ነሥአ ኅብስተ እግዚእ ኢየሱስ።
ወበልዐ ኅብስተ መሥዋዕት ዘኢይከውኖ ለበሊዕ።
ወኢ ኅብስተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ ጸሪቀ ውስተ ቅናቶሙ።
ወይቤልዎ ንሑርኑ ንሣየጥ በክልኤ ምእት ዲናር ኅብስተ።
ወነጸረ ሰማየ ወባረከ ወፈተተ ኅብስተ።
እስመ ኢኮነ ሠናየ ነሢአ ኅብስተ ውሉድ ወውሂብ ለከለባት።
ኅብስተ ለኵሉ ዝንቱ ሕዝብ።
እስመሁ እንጋ ኅብስተ ኢነሣእነ ይብለነ።
ወይቤሎሙ አመኬ ሰብዑ ኅብስተ ለአርባዕ ምእት ብእሲ።
ወእንዘ ይበልዑ ነሥአ እግዚእ ኢየሱስ ኅብስተ።
በል ዝንቱ እብን ይኩን ኅብስተ።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር ወነሥአ ኅብስተ ቊርባን ዘይሠርዑ።
ወይቤሎ ዐርክየ ለቅሐኒ ሠላሰ ኅብስተ።
ወእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘሰአሎ ወልዱ ለአቡሁ ኅብስተ እብነኑ 
ይሁቦ።
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41 ኅብስተ

Luke22:18
John06:5
John06:9
John06:11
John06:13
John06:23
John06:26
John06:31
John06:32
John06:32
John06:35
John06:41
John06:48
John06:51
John13:26
John13:26
John13:27
John13:30
John21:9

John21:13
1 ኅብስቱ John06:33
32 ኅብስት Matt04:4

Matt14:17
Matt15:33
Matt15:34
Matt16:5
Matt16:8
Matt16:9
Matt16:10
Matt16:11
Matt16:12

MK06:38
MK06:38
MK06:41
MK06:44
MK06:52
MK08:6
MK08:14
MK08:14
MK08:17

ወነሥአ ኅብስተ ወአእኵቶ ፈተተ ወወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎ ለፊልጶስ እምአይቴ ንሣየጥ ኅብስተ ዘናበልዖሙ ለእሉ።
ሀሎ ዝየ ወልድ ዘቦቱ ኀምስ ኅብስተ ሰገም ወክልኤቲ ዓሣ።
ወነሥአ እግዚእ ኢየሱስ ውእተ ኅብስተ።
እምኀምስቱ ኅብስተ ሰገም ዘተርፈ እምዘበልዑ ወጸግቡ።
ኀበ በልዑ ኅብስተ ዘባረከ እግዚእነ።
አላ በእንተ ዘበላዕክሙ ኅብስተ ወጸገብክሙ።
በከመ ጽሑፍ ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ ይብልዑ።
አኮ ሙሴ ዘወሀበክሙ ውእተ ኅብስተ እምሰማይ።
አላ አቡየ ወሀበክሙ ኅብስተ ጽድቅ እምሰማይ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት።
እስመ ይቤሎሙ አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማይ።
አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት።
አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማይ።
ዝ ውእቱ ዘአነ እጸብሕ ሎቱ ኅብስተ ወእሜጥዎ።
ወጸብሐ ኅብስተ ወመጠዎ ለይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ።
ወእምድኅረ ውእቱ ኅብስት ወሀቦ ኅብስተ።
ወተመጢዎ ይሁዳ ውእተ ኅብስተ ወፅአ ሶቤሃ በሌሊት።
ወወሪዶሙ ምድረ ረከቡ ፍሕመ ብቊጸ ወዓሣ ጥቡሰ ወኅብስተ 
ሥሩዐ።
ወመጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወነሥአ ኅብስተ።
እስመ ኅብስቱ ለእግዚአብሔር ውእቱ ዘወረደ እምሰማይ።
ጽሑፍ ከመ አኮ በኅብስት ክመ ዘየሐዩ ሰብእ።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ኅብስት ዘያጸግብ ለዘመጠነ ዝ ሕዝብ።
ወይቤልዎ ሰብዑ ኅብስት ወኅዳጥ ዓሣ።
ወበጺሖሙ አርዳኢሁ ማዕዶተ ረስዑ ነሢአ ኅብስት።
እስመሁ ኅብስት አልብክሙ።
ዓዲሁ ኢትሌብዉኑ ወኢትዜከሩ ዘአመ ኀምስ ኅብስት።
ወአመ ሰብዑ ኅብስት እለ ለአርባዕ ምእት።
ወይቤሎሙ እፎ ዘኢትሌብዉ ከመ አኮ በእንተ ኅብስት ዘእቤለክሙ።
ወእምዝ ለበዉ አርዳኢሁ ከመ አኮ ዘይቤሎሙ በእንተ ብሕአተ 
ኅብስት።
ወይቤሎሙ ሑሩ ርእዩ ሚ መጠን ኅብስት ብክሙ።
ወርእዮሙ ይቤልዎ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወነሥኦን ለኀምስ ኅብስት ወለክልኤቲ ዓሣት።
ወእለሰ በልዕዎ ለውእቱ ኅብስት ዕደው ኀምሳ ምእት።
ወአመሂ ኅብስት ኢለበውዎ እስመ ጽሉል ልቦሙ።
ወነሥኦን ለሰብዑ ኅብስት ወአእኰተ ወፈተተ።
ወረስዑ ነሢአ ኅብስት።
ወአልቦሙ ዘእንበለ አሐቲ ኅብስት ምስሌሆሙ ውስተ ሐመር።
ምንተኑ ትኄልዩ በልብክሙ እስመሁ ኅብስት አልብክሙ።



Tabelle1

Seite 476

32 ኅብስት

MK08:19
Luke04:4
Luke09:13
Luke09:16
John06:7
John06:34
John06:50
John06:51
John06:51
John06:58
John06:58
John13:27
John13:27

1 ኅዱር John02:12

2 ኅዳጋቲሃ Matt05:32
Matt19:7

11 ኅዳጠ John02:12
John07:33
John12:35
John13:33
John16:16
John16:16
John16:17
John16:17
John16:18
John16:19
John16:19

3 ኅዳጣን Matt20:16
Matt22:14
MK06:5

8 ኅዳጥ Matt09:37
Matt15:34
MK08:7
Luke10:2
Luke10:42
Luke15:13

Luke16:10
John14:19

2 ኅድሩ Matt10:11
Luke09:4

ወኢትዜከሩኑ ዘአመ ኀምሰ ኅብስት ፈተትኩ ለኀምሳ ምእት ብእሲ።
ጽሑፍ ዘይብል አኮ በኅብስት ክመ ዘየሐዩ ሰብእ።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወነሥኦን ለኀምስ ኅብስት ወለክልኤቲ ዓሣት።
ዘክልኤቱ ምእት ዲናር ኅብስት ኢየአክሎሙ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ሀበነ በኵሉ ጊዜ እምውእቱ ኅብስት።
ዝንቱ ውእቱ ኅብስት ዘእምሰማይ ወረደ።
ወዘበልዐ እምዝንቱ ኅብስት የሐዩ ለዓለም።
ወዝኒ ኅብስት ዘአነ እሁቦ ሥጋየ ውእቱ በእንተ ሕይወት ዘለዓለም።
ዝኬ ውእቱ ኅብስት ዘእምሰማይ ወረደ።
ወዘበልዖሰ ለዝንቱ ኅብስት የሐዩ ለዓለም።
ወእምድኅረ ውእቱ ኅብስት ወሀቦ ኅብስተ።
ወምስለ ውእቱ ኅብስት ቦአ ሶቤሃ ሰይጣን ውስተ ልቡ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ኅዱር ቅፍርናሆም ውእቱ ወእሙ ወአኀዊሁ 
ወአርዳኢሁ።
ይጽሐፍ ላቲ መጽሐፈ ኅዳጋቲሃ የሀባ ወይድሐራ።
ከመ የሀብዋ መጽሐፈ ኅዳጋቲሃ ወይድኀርዋ።
ወነበሩ ህየ ኅዳጠ መዋዕለ ወአኮ ብዙኀ።
ዓዲ ኅዳጠ መዋዕለ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ዓዲ ኅዳጠ መዋዕለ ሀሎ ምስሌክሙ ብርሃን።
ደቂቅየ ዓዲ ኅዳጠ መዋዕለ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ዓዲ ኅዳጠ ኢትሬእዩኒ።
ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ እስመ ኣሐውር ኀበ አብ።
ምንትኑ ዝንቱ ዘይብለነ ዓዲ ኅዳጠ ኢትሬእዩኒ።
ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ እስመ ኣሐውር ኀበ አብ።
ኅዳጠ ኢነአምር ዘይትናገር ቦቱ።
እስመ እቤለክሙ ዓዲ ኅዳጠ ኢትሬእዩኒ።
ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ።
እስመ ብዙኃን ጽዉዓን ወኅዳጣን ኅሩያን።
እስመ ብዙኃን እሙንቱ ጽዉዓን ወኅዳጣን ኅሩያን።
ወኢገብረ ኀይለ በህየ ዘእንበለ ኅዳጣን ድዉያን።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ማእረሩሰ ብዙኅ ወገባሩ ኅዳጥ።
ወይቤልዎ ሰብዑ ኅብስት ወኅዳጥ ዓሣ።
ወቦሙ ዓሣኒ ኅዳጥ ወባረከ ኪያሁኒ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ማእረሩሰ ብዙኀ ወገባሩ ኅዳጥ።
ወኅዳጥ የአክል ወእመ አኮ አሐቲ መክፈልት።
ወእምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል አስተጋብአ ኵሎ ንዋዮ ዝኩ ወልዱ 
ዘይንእስ።
ወዘሰ በኅዳጥ ዐማፂ በብዙኅኒ ዐማፂ ውእቱ።
እምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል ወኢይሬእየኒ እንከ ዓለም።
ወህየ ኅድሩ እስከ አመ ትወፅኡ።
ወቤተ ኀበ ቦእክሙ ህየ ኅድሩ።
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1 ኅድር Matt10:12
2 ኅድገተ Matt05:32

Matt26:28
2 ኅድገኒ Matt07:4

Luke05:8
6 ኅድጉ Matt27:49

MK10:14
MK11:25
MK15:36
Luke06:37
Luke18:16

1 ኅድጊ MK07:27
2 ኅድጋ Luke13:8

John12:7
1 ኅድጋቲሃ MK10:4
10 ኅድግ Matt03:15

Matt05:24
Matt05:40
Matt06:12
Matt09:6
Luke11:4
Luke14:9
Luke17:3
Luke17:4
Luke22:51

1 ኅድግተ Luke16:18
1 ኅድግዋ MK14:6
1 ኅድግዎ John11:44
4 ኅድግዎሙ Matt13:30

Matt15:14
Matt19:14
John18:8

1 ኅድጎ Matt08:22
1 ኅድጎሙ Luke09:60

6 ኅጠተ Matt13:31
Matt17:20
MK04:31
Luke13:19
Luke17:6
John12:24

ይኅድር ሰላምክሙ ላዕሌሁ።
ወዘሰ ኅድገተ አውሰበ ዘመወ።
ዘይትከዐው በእንተ ብዙኃን ለኅድገተ ኀጢአት።
ወእፎ ትብሎ ለእኁከ ኅድገኒ።
ኅድገኒ እግዚኦ ወሑር እምኔየ እስመ ብእሲ ኃጥእ አነ።
ወቦ እለ ይቤሉ ኅድጉ ንርአይ ለእመ ይመጽእ ኤልያስ ያድኅኖ።
ኅድጉ ሕፃናት ይምጽኡ ኀቤየ።
ወሶበሂ ትጼልዩ ኅድጉ ለቢጽክሙ ዘተኀየስክምዎሙ።
ኅድጉ ንርአይ ለእመ ይመጽእ ኤልያስ ያውርዶ።
ኅድጉ ወየኀድጉ ለክሙ።
ኅድጉ ሕፃናተ ይምጽኡ ኀቤየ ወኢትክልእዎሙ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጊ ቅድመ ምዕረ ይጽገቡ ውሉድ።
ኅድጋ እግዚኦ ኀሪፈኒ እስከ እከሪ መሬተ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጋ እስመ ተዐቅቦ ለዕለተ ቀበርየ።
ወይቤልዎ አዘዘነ ሙሴ ንጽሐፍ ላቲ መጽሐፈ ኅድጋቲሃ ወንድኀራ።
ኅድግ ምዕረሰ እስመ ከመ ዝ ውእቱ ተድላ ለነ።
ኅድግ ህየ መባአከ ቅድመ ምሥዋዕ።
ኅድግ ሎቱ ክዳነከሂ።
ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋይነ።
ይኅድግ ኀጢአተ በዲበ ምድር።
ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ።
ኅድግ ሎቱ ዘንተ ገጸ።
ወለእመሰ ነስሐ ኅድግ ሎቱ።
ወእመኒ ስብአ ለለ ዕለቱ አበሰ ወሰብአ ለለ ዕለቱ ተጋነየ ኅድግ ሎቱ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ኅድግ ዘንተሰ።
ወዘኒ ያወስብ ኅድግተ ዘማዊ ውእቱ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኅድግዋ ለብእሲት ወኢታሥርሕዋ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ፍትሕዎኬ እንከሰ ወኅድግዎ ይሑር።
ኅድግዎሙ ይልሀቁ ኅቡረ እስከ ጊዜ ማእረር።
ኅድግዎሙ ለእሉ እስመ ዕዉራን እሙንቱ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኅድግዎሙ ለእሉ ሕፃናት።
ወእመሰ ኪያየ ተኀሥሡ ኅድግዎሙ ለእለ ይሑሩ።
ወኅድጎሙ ለምዉታን ይቅብሩ ምዉታኒሆሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጎሙ ለምዉታን ይቅብሩ ምዉታኒሆሙ።

አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ኅጠተ ስናፔ።
አማነ እብለክሙ እመ ብክሙ ሃይማኖት መጠነ ኅጠተ ስናፔ።
ከመ ኅጠተ ስናፔ እንተ ተዘርዐት ውስተ ምድር።
አምጽአ ኅጠተ ስናፔ እንተ ነሥአ ብእሲ ወዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
እመ ብክሙ ሃይማኖት መጠነ ኅጠተ ስናፔ ወትብልዋ ለዛቲ ሰግላ።
እመ ኢወድቀት ኅጠተ ሥርናይ ውስተ ምድር ወኢሞተት ባሕቲታ 
ትነብር።
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1 ኅፅቡ Matt06:17
1 ኅፅቦ Matt23:26
4 ኆኅተ Matt26:71

MK12:42
MK16:3
Luke11:7

1 ኆኅተከ Matt06:6
7 ኆኅት Matt24:33

Matt25:10
MK02:2
MK13:29
John18:16
John20:19
John20:26

1 ኆኅቶ Luke13:25
1 ኆጻ Matt07:26
2 ኍሉቅ Matt10:30

Luke12:7
1 ኍልቁ Luke22:3

1 ኍልቆሙ John06:10
25 ነ Matt08:17

Matt08:17
Matt08:29
Matt08:29
Matt08:29
Matt08:31
Matt08:31
Matt09:13
Matt09:13
Matt09:23
Matt10:8
Matt10:16
Matt10:16
Matt10:22
Matt11:7 ወእምድኅረ ኀለፉ ላእካነ ዮሐንስ።
Matt11:17
Matt11:17
Matt11:28
Matt14:17
Matt22:17
MK01:1

ወአንትሙሰ ሶበ ትጸውሙ ቅብኡ ርእሰክሙ ወኅፅቡ ገጸክሙ።
ኦ ፈሪሳዊ ዕዉር ቅድመ ኅፅቦ ለጽዋዕ ወለፃሕል።
ወወፂኦ ኆኅተ ርእየቶ ካልእት ወለት።
ወነቢሮ እግዚእ ኢየሱስ ኆኅተ ምኵራብ።
መኑ ይከሥታ ለነ ለእብን እምኆኅተ መቃብር።
ኢታንጥየኒ ወዳእነ ቀተርነ ኆኅተ።
ወአንተሰ ሶበ ትጼሊ ባእ ቤተከ ወዕፁ ኆኅተከ።
አእምሩ ከመ ቀርበ ወበጽሐ ኀበ ኆኅት።
ወቦአ ምስሌሁ እልኩ ድልዋት ውስተ ከብካብ ወተዐጽወ ኆኅት።
እስከ ኢያገምሮሙ መካን ውስተ ቤት ወኢ ኀበ ኆኅት።
አእምሩ ከመ በጽሐ ኀበ ኆኅት።
ወጴጥሮስሰ ቆመ አፍኣ ኀበ ኆኅት።
እንዘ ዕጽው ኆኅት ኀበ ሀለዉ አርዳኢሁ ጉቡኣነ።
ወቶማስኒ ሀሎ ምስሌሆሙ እንዘ ዕጽው ኆኅት።
እስመ ይትነሣእ በዓለ ቤት ወየዐጹ ኆኅቶ።
ይመስል ብእሴ አብደ ዘሐነጸ ቤቶ ዲበ ኆጻ።
ወለክሙሰ ሥዕርተ ርእስክሙኒ ኵሉ ኍሉቅ ውእቱ።
ወለክሙሰ ሥዕርተ ርእስክሙኒ ኵሉ ኍሉቅ ውእቱ።
ወቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ አስቆሮታዊ ዘእምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ኍልቁ።
ወየአክሉ ኍልቆሙ መጠነ ኀምሳ ምእት ብእሲ።
ውእቱ ነሥአ ደዌነ ወጾረ ሕማመነ።
ውእቱ ነሥአ ደዌነ ወጾረ ሕማመነ።
ምንት ብነ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው።
መጻእከኑ ዝየሂ ትስድደነ ወትሣቅየነ።
መጻእከኑ ዝየሂ ትስድደነ ወትሣቅየነ።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ከመ ንባእ ዲበ መራዕየ አሕርው።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ከመ ንባእ ዲበ መራዕየ አሕርው።
እስመ ኢመጻእኩ እጸውዕ ጻድቃነ አላ ኃጥኣነ ለንስሓ።
እስመ ኢመጻእኩ እጸውዕ ጻድቃነ አላ ኃጥኣነ ለንስሓ።
ርእየ መብክያነ ወሰብእ እንዘ ይትሀወኩ ወያስቆቅዉ።
ድዉያነ ፈውሱ ምዉታነ አንሥኡ።
ኩኑ እንከ ጠቢባነ ከመ አርዌ ምድር ወየዋሃነ ከመ ርግብ።
ኩኑ እንከ ጠቢባነ ከመ አርዌ ምድር ወየዋሃነ ከመ ርግብ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።

ወይብልዎሙ ሐለይነ ለክሙ ወኢዘፈንክሙ።
አስቆቀውነሂ ለክሙ ወኢበከይክሙ።
ንዑ ኀቤየ ኵልክሙ ስሩሓን ወጽዑራን ወክቡዳነ ጾር።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ይከውንሁ ነሀብ ጸባሕተ ዲናር ለቄሣር ወሚመ ኢይከውንሁ።
ቀዳሚሁ ለወንጌለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ።
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25 ነ

MK01:24
John06:71
John08:41
John17:11

2 ነሀብ MK12:15
Luke20:22

1 ነሀቦሙ MK06:37
1 ነሐውር John06:68
2 ነሠቱ MK02:4

Luke05:19
1 ነሠቶሙ Luke01:52
1 ነሢቶቶ Matt26:61
6 ነሢአ Matt15:26

Matt16:5
MK07:27
MK08:14
John03:11
John03:27 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤ ኢይክል ሰብእ ነሢአ ጸጋ ለሊሁ።

2 ነሢኦ Matt27:59
Luke19:15

3 ነሢኦሙ Matt20:11
Matt28:15
John17:8

1 ነሢኦታ Matt01:20

1 ነሢኦቶ John14:17

1 ነሢኦን Matt25:3
2 ነሣእ Matt10:8

Matt10:8
3 ነሣእነ Matt16:7

MK08:16
John01:16

1 ነሣእኩ John10:18
1 ነሣእኮ John20:15
35 ነሥአ Matt02:14

Matt02:21
Matt08:17
Matt09:7
Matt10:38
Matt14:19
Matt15:35

መጻእክኑ ታጥፍአነ ነአምረከ ከመ አንተ ቅዱሱ ለእግዚአብሔር።
ወዘንተሰ ይቤ እንበይነ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ።
አላ አሐዱ አብ ብነ ወውእቱ እግዚአብሔር።
ከመ ይኩኑ አሐደ ብነ ከማነ።
ይከውነነሁ ነሀብ ጸባሕተ ዲናር ለነጋሢ አው አልቦ።
ይከውነነሁ ነሀብ ጸባሕተ ለቄሣር ወሚመ አልቦኑ።
ወነሀቦሙ ይብልዑ።
ወአውሥአ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤሎ እግዚኦ ኀበ መኑ ነሐውር።
ወነሠቱ ጠፈረ ወአውረድዎ ምስለ ዐራቱ።
ወዐርጉ ናሕሰ ወነሠቱ ጠፈረ።
ወነሠቶሙ ለኀያላን እመናብርቲሆሙ አዕበዮሙ ለትሑታን።
ወይቤሉ ይቤ ዝንቱ እክል ነሢቶቶ ለቤተ መቅደስ።
ኢኮነ ሠናየ ነሢአ ኅብስተ ውሉድ ወውሂብ ለከለባት።
ወበጺሖሙ አርዳኢሁ ማዕዶተ ረስዑ ነሢአ ኅብስት።
እስመ ኢኮነ ሠናየ ነሢአ ኅብስተ ውሉድ ወውሂብ ለከለባት።
ወረስዑ ነሢአ ኅብስት።
ወስምዐነሰ ተአብዩነ ነሢአ።

ወነሢኦ ዮሴፍ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ገነዞ በሰንዱናት ንጹሕ።
ወእምዝ አተወ ነሢኦ መንግሥተ አዘዘ ያምጽእዎሙ ለአግብርቲሁ።
ወነሢኦሙ አንጐርጐሩ ላዕሌሁ ለበዓለ ቤት።
ወነሢኦሙ ሠገራት ውእተ ብሩረ ኀለፉ ወገብሩ በከመ መሀርዎሙ።
ወእሙንቱሂ ነሢኦሙ አማን አእመሩ ከመ እምኀቤከ ወፃእኩ።
እንዘ ይብል ኦ ዮሴፍ ወልደ ዳዊት ኢትፍራህ ነሢኦታ ለማርያም 
ፍኅርትከ።
መንፈሰ ጽድቅ ዘኢይክል ዓለም ነሢኦቶ እስመ ኢይሬእዮ 
ወኢየአምሮ።
ወአብዳትሰ ነሢኦን መኃትዊሆን ኢነሥኣ ቅብዐ ምስሌሆን።
በከንቱ ዘነሣእክሙ በከንቱ ሀቡ።
በጸጋ ዘነሣእክሙ በጸጋ ሀቡ።
እስመሁ እንጋ ኅብስተ ኢነሣእነ ይብለነ።
እስመሁ እንጋ ኅብስተ ኢነሣእነ ይብለነ።
እስመ እምተረፈ ዚኣሁ ነሣእነ ንሕነ ኵልነ።
ወብዉሕ ሊተ ካዕበ አንሥኣ ዘንተ ትእዛዘ ነሣእኩ እምኀበ አቡየ።
ወትቤሎ እግዚእየ እመኒ እንተ ነሣእኮ ንግረኒ ኀበ ወሰድኮ።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ በሌሊት ወሖረ ብሔረ ግብጽ።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ ወቦአ ውስተ ምድረ እስራኤል።
ውእቱ ነሥአ ደዌነ ወጾረ ሕማመነ።
ወተንሢኦ ነሥአ ዐራቶ ወሖረ ቤቶ።
ወኢያጥብዐ ወዘኢነሥአ መስቀለ ሞቱ ወዘኢተለወ ድኅሬየ።
ወነሥአ ውእተ ኀምሰ ኅብስተ ወክልኤ ዓሣ።
ወነሥአ ሰብዑ ኅብስተ ወዓሣኒ።
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35 ነሥአ

Matt25:16
Matt25:17

Matt25:18
Matt25:20
Matt25:22
Matt25:24
Matt26:26
Matt26:27
Matt27:3
Matt27:24
Matt27:48
MK02:12
MK09:36

MK14:22
MK14:23
Luke05:25
Luke06:4
Luke09:47
Luke13:19
Luke22:18
John05:9
John06:11
John13:4
John13:12
John18:3
John19:38
John21:7
John21:13

3 ነሥአት Matt13:33
Luke13:21
John12:3 ወማርያሰ ነሥአት ዕፍረተ ልጥረ ዘናርዱ ጵስጥቂስ ዘዕጹብ ሤጡ።

1 ነሥአከ Luke06:29
13 ነሥኡ Matt06:16

Matt10:21
Matt11:5
Matt14:12
Matt20:10
Matt27:6
Matt27:9
MK06:29 ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ ሖሩ ወነሥኡ በድኖ ለዮሐንስ ወቀበርዎ።

ወሖረ ዝኩ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወተገበረ ቦቶን።
ወከማሁ ዘሂ ክልኤተ መካልየ ነሥአ ረብሐ ካልኣተ ክልኤተ መካልየ።

ወዘአሐተሰ መክሊተ ነሥአ ሖረ ወከረየ ምድረ።
ወቀርበ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወአምጽአ ካልኣተ ኀምሰ መካልየ።
ወመጽአ ዘክልኤተ መክሊተ ነሥአ ወይቤ።
ወመጽአ ዘአሐተኒ መክሊተ ነሥአ ወይቤ።
ወእንዘ ይበልዑ ነሥአ ኅብስተ እግዚእ ኢየሱስ።
ወነሥአ ጽዋዐኒ ወአእኰተ ወወሀቦሙ።
ዘነሥአ እምኀበ ሊቃነ ካህናት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ነሥአ ማየ ወተኀፅበ እዴሁ በቅድሜሆሙ ለሕዝብ።
ወውእተ ጊዜ ሮጸ አሐዱ እምኔሆሙ ወነሥአ ሰፍነገ።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ወወፅአ በቅድመ ኵሉ ሰብእ።
ወነሥአ ሕፃነ ወአቀሞ ማእከሎሙ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ 
ወይቤሎሙ።
ወእንዘ ይበልዑ ነሥአ እግዚእ ኢየሱስ ኅብስተ።
ወነሥአ ጽዋዐኒ ወአእኰቶ ወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ዘዲቤሁ ይሰክብ በቅድሜሆሙ።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር ወነሥአ ኅብስተ ቊርባን ዘይሠርዑ።
ነሥአ ሕፃነ ወአቀሞ በማእከሎሙ።
አምጽአ ኅጠተ ስናፔ እንተ ነሥአ ብእሲ ወዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
ወነሥአ ኅብስተ ወአእኵቶ ፈተተ ወወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወሐይወ ሶቤሃ ውእቱ ብእሲ ወነሥአ ዐራቶ ወሖረ።
ወነሥአ እግዚእ ኢየሱስ ውእተ ኅብስተ።
ወነሥአ መክፌ ዘለንጽ ወቀነተ ሐቌሁ።
ወሶበ ኀፀቦሙ እገሪሆሙ ነሥአ አልባሲሁ ወረፈቀ ካዕበ ምስሌሆሙ።
ወነሥአ ረድኤተ ወዓልያኒሆሙ።
ወአብሖ ጲላጦስ ወሖረ ውእቱኒ ወነሥአ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ነሥአ ዐራዘ ሰንዱነ ዘይትዐጸፍ ወቀነተ ውስተ ሐቌሁ።
ወመጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወነሥአ ኅብስተ።
አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብሑአ ዘነሥአት ብእሲት።
አምጽአ ብሑአ ዘነሥአት ብእሲት።

ወለዘኒ ነሥአከ ልብሰከ ክዳነከሂ ኢትክልኦ።
አማን እብለክሙ ነሥኡ ዕሴቶሙ።
ወይትነሥኡ ውሉድ ላዕለ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ።
ምዉታን ይትነሥኡ ወነዳያን ይዜነዉ።
ወመጽኡ አርዳኢሁ ወነሥኡ በድኖ።
ወነሥኡ በበ ዲናር እሙንቱሂ።
ወነሥኡ ሊቃነ ካህናት ውእቱ ብሩረ ወይቤሉ።
ነሥኡ ሠላሳ ብሩረ ሤጦ ለክቡር ዘአክበርዎ ደቂቀ እስራኤል።
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13 ነሥኡ

John08:59
John10:31
John12:13
John19:23
John19:40

7 ነሥኣ Matt01:24 ወነሥኣ ለማርያም ፍኅርቱ።
Matt13:31
Matt25:1
Matt25:3
Matt25:4
Luke20:30
John19:27

6 ነሥእዎ Matt21:39
Matt27:27
MK04:36
Luke19:35
John20:2
John20:13

5 ነሥኦ Matt04:5
Matt04:8
Matt12:11
Luke14:4
John19:1

11 ነሥኦሙ Matt17:1
Matt20:17
Matt26:37
MK05:40
MK09:2
MK10:32
MK14:33 ወነሥኦሙ ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ ምስሌሁ።
Luke09:10
Luke09:28 ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ።
Luke18:31
John18:3

3 ነሥኦን MK06:41
MK08:6
Luke09:16

3 ነሳሕክሙ Matt21:32
Luke13:3
Luke13:5

3 ነስሐ Matt21:30

ወነሥኡ እብነ ከመ ይውግርዎ።
ወነሥኡ አይሁድ እብነ ካዕበ ከመ ይውግርዎ።
ነሥኡ ጸበርተ ተመርት ዘበቀልት።
ወሐራሰ ሶበ ሰቀልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ነሥኡ አልባሲሁ።
ወነሥኡ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።

እንተ ነሥኣ ብእሲ ወዘርዓ ውስተ ገራህቱ።
እለ ነሥኣ መኃትዊሆን ወወፅኣ ውስተ ቀበላ መርዓዊ።
ወአብዳትሰ ነሢኦን መኃትዊሆን ኢነሥኣ ቅብዐ ምስሌሆን።
ወጠባባትሰ ነሥኣ ቅብዐ በገማዕዊሆን ምስለ መኃትዊሆን።
ወከማሁ አውሰባ ካልኡሂ ወሣልሱሂ ነሥኣ ከማሁ ወኢኀደጉ ውሉደ።
ወእምይእቲ ሰዓት ነሥኣ ውእቱ ረድእ ወአእተዋ ቤቶ።
ወነሥእዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወእምዝ ነሥእዎ መስተራትዓተ ሐራ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወኀደጎሙ ለሕዝብ ወነሥእዎ በሐመር።
ወነሥእዎ ወወሰድዎ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወትቤሎሙ ነሥእዎ ለእግዚእየ እምውስተ መቃብር።
ወትቤሎሙ ነሥእዎ ለእግዚእየ እምውስተ መቃብር።
ወእምዝ ነሥኦ ዲያብሎስ።
ወእምዝ ዓዲ ነሥኦ ዲያብሎስ ወአዕረጎ ውስተ ደብር ነዋኅ ጥቀ።
ወእመ ወድቆ በሰንበት ውስተ ግብ አኮኑ ይእኅዞ ወያነሥኦ።
ወአርመሙ ወነሥኦ ወፈወሶ ወፈነዎ።
ወእምዝ ነሥኦ ጲላጦስ ለእግዚእ ኢየሱስ ወቀሠፎ።
ወእምድኅረ ስሱ መዋዕል ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወነሥኦሙ ምስሌሁ ለጴጥሮስ ወለክልኤቱ ደቂቀ ዘብዴዎስ።
ወነሥኦሙ ለአቡሃ ወለእማ ለሕፃን ወእለ ምስሌሆሙ።
ወአመ ሰዱስ ዕለት ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወአኀዘ ይንግሮሙ ዘሀለዎ ይረከቦ።

ወነሥኦሙ በባሕቲቶሙ ወተግሕሡ።

ወነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወይቤሎሙ።
ወነሥኦሙ ይሁዳ ለሠገራተ ሰጲራ እምኀበ ሊቃነ ካህናት 
ወፈሪሳውያን።
ወነሥኦን ለኀምስ ኅብስት ወለክልኤቲ ዓሣት።
ወነሥኦን ለሰብዑ ኅብስት ወአእኰተ ወፈተተ።
ወነሥኦን ለኀምስ ኅብስት ወለክልኤቲ ዓሣት።
አምንዎ ወአንትሙሰ ርኢክሙሂ ኢነሳሕክሙ ድኅረ ለአሚን ቦቱ።
አልቦ እብለክሙ እመሰ ኢነሳሕክሙ አንትሙኒ።
አልቦ እብለክሙ እመሰ ኢነሳሕክሙ።
ወእምድኅረ ዝ ነስሐ ወሖረ።
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3 ነስሐ
Matt27:3
Luke17:3

6 ነስሑ Matt03:2
Matt04:17
Matt12:42
MK01:15
Luke10:13
Luke11:32

2 ነስሓ Matt11:20
Matt11:21

5 ነቀወ Matt26:74
MK14:68
MK14:71
Luke22:60
John18:27

1 ነቂሆሙ Luke09:32
1 ነቅሓ Matt25:7
3 ነቅዐ Matt27:51

MK05:29
John04:14

1 ነቅዕ Matt09:17
3 ነቋረከ Matt05:29

Matt18:9
MK09:45

35 ነበረ Matt02:15
Matt03:16
Matt05:1
Matt12:40

Matt13:1
Matt15:29
Matt26:58
Matt28:2
MK01:10
MK01:13
MK01:13
MK09:35
MK14:54
MK16:19
Luke01:22
Luke01:80
Luke02:43

ነስሐ ወአግብአ ውእተ ሠላሳ ብሩረ።
ወለእመሰ ነስሐ ኅድግ ሎቱ።
እንዘ ይብል ነስሑ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
ነስሑ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
ወያስተኃፍርዋ እስመ ነስሑ በስብከተ ዮናስ።
ነስሑ ወእመኑ በወንጌል።
ሠቀ እምለብሱ ወውስተ ሐመድ እምነበሩ ወእምነስሑ።
ወይትኳነንዋ ወያስተኃፍርዋ እስመ ነስሑ አመ ሰበከ ዮናስ።
እለ በውስቴቶን ገብረ ኀይለ ብዙኀ እስመ ኢነስሓ።
ዘተገብረ በውስቴትክን በሠቅ ወበሐመድ እምነስሓ።
ወበጊዜሃ ነቀወ ዶርሆ።
ወወፅአ አፍኣ ኀበ ጸናፌ ዐጸድ ወነቀወ ዶርሆ።
ወሶቤሃ ነቀወ ካዕበ ዶርሆ።
ወእንዘ ውእቱ ይትናገር ዘንተ ነቀወ ዶርሆ ሶቤሃ።
ወሶቤሃ ነቀወ ዶርሆ።
ወነቂሆሙ ርእዩ ስብሐቲሁ።
ወእምዝ ነቅሓ እልኩ ደናግል ኵሎን።
ወኮነ ለክልኤ ክፍል ወአድለቅለቀት ምድር ወነቅዐ ኰኵሕ።
ወሶቤሃ ነፅፈ ነቅዐ ደማ ወአንከረት ርእሳ።
አላ ውእቱ ማይ ዘእሁቦ አነ ይከውን ውስቴቱ ነቅዐ ማይ።
ወእመ አኮሰ ዝቁ ይነቅዕ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ ሕይወት።
እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወነበረ ህየ እስከ አመ ሞቱ ለሄሮድስ።
ወነበረ ላዕሌሁ።
ሶበ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ ዐርገ ውስተ ደብር ወነበረ።
እስመ በከመ ነበረ ዮናስ ውስተ ከርሠ አንበሪ ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ 
ለያልየ።
ነበረ መንገለ ሐይቅ ባሕር።
ወዐሪጎ ደብረ ነበረ ህየ።
ወቦአ ውስጠ ወነበረ ምስለ ወዓልት።
ወነበረ ዲቤሃ።
ወወረደ መንፈስ ቅዱስ ከመ ርግብ ወነበረ ዲቤሁ።
ወነበረ ሐቅለ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወያሜክሮ ሰይጣን።
ወነበረ ምስለ አራዊት ወይትለአክዎ መላእክት።
ወነበረ ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወይቤሎሙ።
ወነበረ ምስለ ወዓልያንሆሙ ይስሕን መንገለ በርህ።
ዐርገ ውስተ ሰማይ ወነበረ በየማነ እግዚአብሔር አቡሁ።
ወነበረ ከማሁ እንዘ በሃም ውእቱ ወይኤምሮሙ በእዴሁ።
ወነበረ ሐቅለ እስከ አመ ያገይሥዎ ኀበ እስራኤል።
ወሕፃንሰ እግዚእ ኢየሱስ ነበረ ኢየሩሳሌም።
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35 ነበረ

Luke04:20
Luke05:3
Luke07:15
Luke22:55

John03:22
John04:6

John04:40
John06:3
John07:9
John08:2
John10:39
John11:6
John11:54
John15:5
John15:6
John15:7
John19:13
John20:12

5 ነበረት Luke01:56 ወነበረት ማርያም ኀቤሃ መጠነ ሠለስቱ አውራኅ።
Luke02:36
Luke02:36
Luke10:39
John11:20 ወማርያሰ ነበረት ቤተ።

6 ነበሩ Matt23:2
Matt27:36
Luke10:13
Luke22:55

John02:12
John04:18

3 ነበርክሙ John08:31
John15:4
John15:7

9 ነበበ Matt09:33
Matt12:22

Matt12:32
Matt12:32
Luke01:64
Luke01:70
Luke11:14

ወከደነ መጽሐፈ ወመጠዎ ለላእክ ወነበረ።
ወነበረ ውስተ ሐመር ወመሀሮሙ ለሕዝብ።
ወተንሥአ ወነበረ ውእቱ በድን።
ወአንደዱ እሳተ ማእከለ ዐጸድ ወነበሩ ወጴጥሮስኒ ነበረ ምስሌሆሙ 
ማእከሎሙ።
ወህየ ነበረ ምስሌሆሙ እንዘ ያጠምቅ።
ወደኪሞ እግዚእ ኢየሱስ በሐዊረ ፍኖት ነበረ ህየ ኀበ ውእቱ ዐዘቅት።

ወነበረ ህየ ሰኑየ መዋዕለ።
ወህየ ነበረ ምስለ አርዳኢሁ።
ወከመ ዝ ይቤሎሙ ወነበረ ውስተ ገሊላ።
ወነበረ እንዘ ይሜህሮሙ ወአኀዘ ይምሀሮሙ።
ወነበረ ህየ።
ወሶበ ሰምዐ ከመ ይደዊ ነበረ ኀበ ሀለወ ብሔረ ሰኑየ መዋዕለ።
ወነበረ ህየ ምስለ አርዳኢሁ።
ወአንትሙሂ አዕጹቂሁ ዘነበረ ብየ ወአነሂ ቦቱ።
ወእመ ቦ ዘኢነበረ ብየ ይገድፍዎ አፍኣ ከመ ዐጽቅ ይቡስ።
ወእመሰ ነበርክሙ ብየ ወነበረ ቃልየ ኀቤክሙ።
ወነበረ ዲበ መንበር ውስተ መካን ዘስሙ ሊቶስጥሮስ።
ኀበ ነበረ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።

ወኀለፈ መዋዕሊሃ ወምስለ ምታሰ ነበረት ሰብዐተ ክረምተ።
እምድኅረ ነበረት በድንግልናሃ።
እንተ ነበረት ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወትሰምዕ ነገሮ።

ዲበ መንበረ ሙሴ ነበሩ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወነበሩ የዐቅብዎ ህየ።
ሠቀ እምለብሱ ወውስተ ሐመድ እምነበሩ ወእምነስሑ።
ወአንደዱ እሳተ ማእከለ ዐጸድ ወነበሩ ወጴጥሮስኒ ነበረ ምስሌሆሙ 
ማእከሎሙ።
ወነበሩ ህየ ኅዳጠ መዋዕለ ወአኮ ብዙኀ።
ቀዲሙሰ ኀምስቱ ዕደው ነበሩ ምስሌኪ።
አንትሙሂ ለእመ ነበርክሙ በቃልየ አማን አርዳእየ አንትሙ።
ከማሁ አንትሙኒ ኢትክሉ ፈርየ ለእመ ኢነበርክሙ ብየ።
ወእመሰ ነበርክሙ ብየ ወነበረ ቃልየ ኀቤክሙ።
ወወፂኦ ጋኔኑ ነበበ ውእቱ በሃም ወጽሙም ሰምዐ።
ወፈወሶ እስከ ውእቱ ዕዉር ወጽሙም ወበሃም ነበበሂ ወርእየሂ 
ወሰምዐሂ።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ወተከሥተ አፉሁ ሶቤሃ ወልሳኑ ነበበ ወባረኮ ለእግዚአብሔር።
በከመ ነበበ በአፈ ነቢያቲሁ ቅዱሳን እለ እምዓለም።
ወወፂኦ ጋኔኑ ነበበ ወሰምዐ ውእቱ በሃም ወጽሙም።
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9 ነበበ

Luke12:10

Luke12:10
1 ነበቡ MK14:57
2 ነበብናከ Matt25:39

Matt25:44
5 ነበብኩ John12:48

John12:49
John14:10
John18:23
John18:23

1 ነበብክሙ MK11:23
2 ነበብክሙኒ Matt25:36

Matt25:43
2 ነበቦሙ MK06:50

John08:12
1 ነበዩ Matt11:13 እስመ ኵሎሙ ኦሪት ወነቢያት እስከ ዮሐንስ ተነበዩ።
5 ነቢረ Matt20:23

Matt23:6
MK10:40
Luke11:43
Luke20:44

1 ነቢሮ MK12:42
1 ነቢሮሙ Matt13:48
1 ነቢበ Luke01:20
5 ነቢየ Matt10:41

Matt11:9
Luke01:76
Luke07:25
John01:25

5 ነቢያተ Matt23:30
Luke06:26
Luke10:24
Luke11:49
Luke16:31

1 ነቢያቲሁ Luke01:70
33 ነቢያት Matt05:18

Matt07:12
Matt07:15

ወኵሉ ዘነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ 
ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ወቦ ሰማዕተ ሐሰት እለ ተንሥኡ ወነበቡ ሐሰተ።
ወሙቁሐከኒ ወመጻእነ ኀቤከ ወነበብናከ።
ወሙቁሐከኒ ወኢነበብናከ።
ሀሎ ዘይኴንኖ ቃል ዘአነ ነበብኩ።
እስመ አኮ ዘእምኀቤየ ዘነበብኩ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ አኮ እምኀቤየ ዘነበብኩ።
እመሰ እኩየ ነበብኩ ስምዐ ኩን ላዕሌየ ወአስተዋድየኒ በእንተ እኩይ።
ወእመሰ ሠናየ ነበብኩ ለምንት ትዘብጠኒ።
ወኢናፈቅሙ በልብክሙ ወተአመንክሙ ከመ ዘነበብክሙ።
ተሞቃሕኩ ወመጻእክሙ ኀቤየ ወነበብክሙኒ።
ተሞቃሕኩ ወኢመጻእክሙ ኀቤየ ወኢነበብክሙኒ።
ወኵሎሙ ርእይዎ ወደንገፁ ወዐውየዉ ወነበቦሙ ሶቤሃ።
ወካዕበ ነበቦሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።

ወነቢረሰ በየማንየ ወበፀጋምየ አኮ አነ ዘእሁብ።
ወነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበጸጋምየ አኮ አነ ዘእሁበክሙ።
እስመ ታፈቅሩ ነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት።
ወነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ 
ምሳሓት።
ወነቢሮ እግዚእ ኢየሱስ ኆኅተ ምኵራብ።
ወነቢሮሙ አረዩ ሠናዮ ወወደዩ ውስተ ሙዳዮሙ።
ወናሁ ትከውን በሃመ ወትስእን ነቢበ እስከ አመ ይከውን ዝንቱ።
ዘተወክፈ ነቢየ በስመ ነቢይ ዐስበ ነቢይ ይነሥእ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ እወ እብለክሙ።
ወአንተኒ ሕፃን ነቢየ ልዑል ትሰመይ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ።
ለእመ ኢኮንከ ክርስቶስሃ ወኢ ኤልያስሃ ወኢ ነቢየ።
እመ ኢተሳተፍነ ምስሌሆሙ በደመ ነቢያተ።
እስመ ከማሁ ረሰይዎሙ ለነቢያተ ሐሰት አበዊሆሙ።
እብለክሙ ከመ ብዙኃን ነቢያተ ወነገሥት።
ናሁ አነ እፌኑ ኀቤሆሙ ነቢያተ ወሐዋርያተ።
ወይቤሎ አብርሃም ለእመሰኬ ሙሴሃ ወነቢያተ ኢይሰምዑ።
በከመ ነበበ በአፈ ነቢያቲሁ ቅዱሳን እለ እምዓለም።
ኢተኀልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኵሉ ይትገበር 
ወይከውን።
እስመ ከማሁ ኦሪትኒ ወነቢያትኒ።
ተዐቀቡኬ እምሐሳውያን ነቢያት እለ ይመጽኡ ኀቤክሙ በአልባሰ 
አባግዕ።
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33 ነቢያት

Matt11:9
Matt11:13 እስመ ኵሎሙ ኦሪት ወነቢያት እስከ ዮሐንስ ተነበዩ።
Matt13:17
Matt16:14
Matt22:40
Matt23:31
Matt23:34

Matt23:37
Matt24:11
Matt24:24
Matt26:56
MK01:2
MK06:15
MK08:28 ወይቤልዎ ዮሐንስሃ መጥምቀ አው ኤልያስሃ አው አሐዱ እምነቢያት።
MK13:22
Luke06:23
Luke09:8
Luke09:19
Luke11:47
Luke11:50
Luke13:28
Luke13:34
Luke16:16 ኦሪትኒ ወነቢያትኒ እስከ ዮሐንስ እምትካት።
Luke16:17
Luke16:29
Luke18:31
John01:46
John06:45
John08:52
John08:53

47 ነቢይ Matt01:22

Matt02:5
Matt02:15
Matt02:17
Matt02:23
Matt03:3
Matt04:14
Matt08:17
Matt10:41
Matt10:41

ወዝንቱ ፈድፋደ የዐቢ እምነቢያት።

አማን እብለክሙ ከመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን።
ወእመ አኮ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት።
በእላ ክልኤቲ ትእዛዛት ተሰቅሉ ኵሉ ኦሪት ወነቢያት።
ከመ ደቂቆሙ አንትሙ ለቀተልተ ነቢያት።
ወበእንተ ዝ ናሁ አነ እፌኑ ኀቤክሙ ነቢያት ወሐዋርያት ወጠቢባን 
ወጸሐፍተ።
ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም እንተ ትቀትሎሙ ለነቢያት።
ወይትነሥኡ ብዙኃን ሐሳውያነ ነቢያት ወለብዙኃን ያስሕትዎሙ።
እስመ ይመጽኡ ሐሳውያነ መሲሕ ወሐሳውያነ ነቢያት።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ ነቢያት።
በከመ ጽሑፍ ውስተ መጻሕፍተ ነቢያት።
ወእመ አኮ ይቤሉ ከመ አሐዱ እምነቢያት።

እስመ ይመጽኡ ሐሳውያነ መሲሕ ወሐሳውያነ ነቢያት።
እስመ ከማሁ ረሰይዎሙ ለነቢያት ቀደምት አበዊሆሙ።
ወቦ እለ ይብሉ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት ተንሥአ።
ወቦ እለ ይብሉከ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት ተንሥአ።
እስመ ተሐንጹ መቃብሪሆሙ ለነቢያት እለ አበዊክሙ ቀተልዎሙ።
ከመ ይትበቀሎሙ በእንተ ደመ ኵሉ ነቢያት።
ወለኵሎሙ ነቢያት በመንግሥተ እግዚአብሔር።
ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም እንተ ትቀትልዮሙ ለነቢያት።

እምትደቅ አሐቲ ቃል እምኦሪት ወእምነቢያት።
ወይቤሎ አብርሃም ቦሙ ሙሴ ወነቢያት ኪያሆሙ ለይስምዑ።
ዘጸሑፍ ውስተ መጻሕፍተ ነቢያት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ዘጸሐፈ ሙሴ ውስተ ኦሪት ወነቢያትኒ ተነበዩ በእንቲኣሁ።
ወሀሎ ጽሑፍ ውስተ መጽሐፈ ነቢያት።
አብርሃም ጥቀ ሞተ ወነቢያትኒ ሞቱ።
ወእምነቢያትኒ እለ ሞቱ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብሀለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ 
እንዘ ይብል።
ወይቤልዎ በቤተልሔም ዘይሁዳ እስመ ከማሁ ጽሑፍ በነቢይ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ።
አሜሃ ተፈጸመ ዘተብህለ በኤርምያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ ከመ ናዝራዊ ይሰመይ ወልድየ።
እስመ ዝንቱ ውእቱ ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ከመ ይትፈጸም ቃለ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
ዘተወክፈ ነቢየ በስመ ነቢይ ዐስበ ነቢይ ይነሥእ።
ዘተወክፈ ነቢየ በስመ ነቢይ ዐስበ ነቢይ ይነሥእ።
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47 ነቢይ

Matt12:17
Matt12:39
Matt13:35
Matt13:57
Matt14:5 እስመ ከመ ነቢይ ይሬእይዎ ለዮሐንስ።
Matt16:4
Matt21:4
Matt21:11
Matt21:26 እስመ ከመ ነቢይ ይሬእይዎ ለዮሐንስ።
Matt21:46
Matt24:15
Matt27:9
MK06:4
MK06:15
MK11:32 እስመ ኵሎሙ ከመ ነቢይ ይሬእይዎ ለዮሐንስ።
MK13:14
Luke03:4
Luke04:17
Luke04:24
Luke04:25
Luke04:27
Luke07:16
Luke07:26
Luke07:39
Luke11:29
Luke13:33
Luke20:6 እስመ ኵሎሙ ተአመንዎ ለዮሐንስ ከመ ነቢይ ውእቱ።
Luke24:19
John01:21
John01:23
John04:19
John04:44
John06:14
John07:40
John07:52
John09:17
John12:38

1 ነቢይት Luke02:36
1 ነብር Matt12:18
2 ነብቡ Matt10:19

Matt10:20
1 ነኀሥሠከ Luke02:48

ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ እንዘ ይብል።
ኢይትሜነን ነቢይ ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ።

ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ።
ወይቤሉ ሕዝብ ዝ ውእቱ ኢየሱስ ነቢይ ዘእምናዝሬት ዘገሊላ።

እስመ ከመ ነቢይ ውእቱ በኀቤሆሙ።
ዘተብህለ በዳንኤል ነቢይ።
ወይእተ አሚረ በጽሐ ቃለ ኤርምያስ ነቢይ ዘይቤ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢኮነ ምኑነ ነቢይ።
ወቦ እለ ይቤሉ ነቢይ ውእቱ።

ወሶበ ርኢክሙ ኀሣሮ ለሙስና ዘይቤ ዳንኤል ነቢይ።
በከመ ይብል ቃለ መጽሐፈ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
ወወሀብዎ መጽሐፈ ኢሳይያስ ነቢይ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።
በመዋዕለ ኤልያስ ነቢይ አመ ተዐጽወ ሰማይ።
አመ መዋዕለ ኤልሳዕ ነቢይ።
ወይቤሉ ዐቢይ ነቢይ ተንሥአ ለነ።
እወ እብለክሙ የዐቢ እምነቢይ።
ሶበሁ ነቢይ ውእቱ ዝንቱ።
ወትእምርትሰ ኢይሁብዋ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
እስመ ኢይደልዎ ለነቢይ መዊት በአፍኣ ዘእንበለ በኢየሩሳሌም።

ወይቤልዎ በእንተ ኢየሱስ ናዝራዊ ብእሲ ጻድቅ ወነቢይ።
ወይቤልዎ ነቢይኑ አንተ ወይቤ አልቦ።
ወይብል ጺሑአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር በከመ ይቤ ኢሳይያስ ነቢይ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት እግዚእየ እሬእየከ ከመ ነቢይ አንተ።
ወለሊሁ እግዚእ ኢየሱስ ሰማዕተ ኮነ ከመ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።
አማን ነቢይ ውእቱ ዝንቱ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።
አማን ነቢይ ውእቱ ዝንቱ።
አንተ ኅሥሥ መጽሐፈ ትርአይ ከመ እምገሊላ ኢይትነሣእ ነቢይ።
ወይቤሎሙ ነቢይ ውእቱ።
ከመ ይብጻሕ ቃለ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
ወሀለወት ሐና ነቢይት ወለተ ፋኑኤል እንተ እምነገደ አሴር።
ወኣነብር መንፈስየ ላዕሌሁ።
ወሶበ ያገብኡክሙ ኢተኀልዩ ዘትነብቡ ወዘትትናገሩ።
እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ ዘትነብቡ።
እስመ ናሁ አቡከኒ ወአነኒ ሰራሕነ እንዘ ነኀሥሠከ።
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3 ነነዌ Matt12:42
Luke11:30
Luke11:32

1 ነአምረከ MK01:24
20 ነአምር Matt21:27

Matt22:16
MK11:33
MK12:14
Luke20:7
Luke20:21
John03:2

John03:11

John04:22
John04:25

John06:42
John09:20
John09:21

John09:24
John09:29
John09:31
John14:5
John14:5
John16:18
John21:24

2 ነአምሮ John07:27
John09:29

1 ነአምን Luke24:21
3 ነአሶን Matt01:4

Matt01:4
Luke03:32

1 ነከዮ Luke04:35
4 ነኪር Matt17:25

Matt17:25
John10:5
John10:5

2 ነካር Matt21:42
MK12:11

1 ነዊሞ MK04:27

ሰብአ ነነዌ ይትነሥኡ አመ ዕለተ ደይን።
ወበከመ ዮናስ ኮኖሙ ትእምርተ ለሰብአ ነነዌ።
ሰብአ ነነዌ ይትነሥኡ አመ ደይን ምስለ ዛቲ ትውልድ።
መጻእክኑ ታጥፍአነ ነአምረከ ከመ አንተ ቅዱሱ ለእግዚአብሔር።
ወአውሥእዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤልዎ ኢነአምር።
ወይቤልዎ ሊቅ ነአምር ከመ ራትዕ አንተ።
ወተሠጥውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤልዎ ኢነአምር።
ሊቅ ነአምር ከመ ጻድቅ አንተ።
ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ኢነአምር እምኀበ ኮነት።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ነአምር ከመ ጽድቀ ትነግር ወትሜህር።
ረቢ ነአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር መጻእከ ከመ ትኩን 
መምህረ።
አማን አማን እብለከ ከመ ዘነአምር ንነግር ወበዘርኢነ ሰማዕተ 
ንከውን።
አንትሙሰ ትሰግዱ ለዘኢተአምሩ ወንሕነሰ ንሰግድ ለዘነአምር።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ነአምር ከመ ይመጽእ ማስያስ ዘይብልዎ 
ክርስቶስ።
ዘለሊነ ነአምር አባሁ ወእሞ።
ነአምር ከመ ዝንቱ ውእቱ ወልድነ።
ወይእዜሰ ዘከመ እፎ ይሬኢ አው መኑ ከሠቶ አዕይንቲሁ ኢነአምር 
ኪያሁ።
ንሕነሰ ነአምር ከመ ኃጥእ ውእቱ ዝ ብእሲ።
ወንሕነ ነአምር ከመ ለሙሴ ተናገሮ እግዚአብሔር ገጽ ለገጽ።
ወንሕነሰ ነአምር ባሕቱ ከመ ለኃጥኣን ኢይሰምዖሙ እግዚአብሔር።
ወይቤሎ ቶማስ እግዚኦ ዘኢነአምር ኀበ ተሐውር።
በእፎ እንከ ነአምር ፍኖቶ።
ኅዳጠ ኢነአምር ዘይትናገር ቦቱ።
ወንሕነ ነአምር ከመ ጽድቅ ውእቱ ስምዑ።
ወባሕቱ ለዝንቱሰ ነአምሮ እምአይቴ ውእቱ።
ወለዝንቱሰ ኢነአምሮ ከመ እምአይቴ ውእቱ።
ወንሕነሰ ነአምን ቦቱ ከመ ውእቱ ሀለዎ ያድኅኖሙ ለእስራኤል።
ወአሚናዳብኒ ወለደ ነአሶንሃ።
ወነአሶንኒ ወለደ ሰልሞንሃ።
ወልደ ሰልሞን ወልደ ነአሶን።
ወወፅአ እምኔሁ ወኢነከዮ ወኢ ምንትኒ።
እምኀበ ውሉዶሙኑ ወሚመ እምኀበ ነኪር።
ወይቤ እምኀበ ነኪር።
ወለነኪርሰ ኢይተልዋሁ አላ ይጐይያ እምኔሁ።
እስመ ኢየአምራ ቃሎ ለነኪር።
ወነካር ይእቲ ለአዕይንቲነ።
ወነካር ይእቲ ለአዕይንቲነ።
ወነዊሞ ይትነሣእ መዓልተ ወሌሊተ ወይዋሕዮ።
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20 ነዋ Matt11:19
Matt21:5
Matt21:38
Matt24:23
Matt24:23
Matt24:26
Matt24:26
MK13:21
MK13:21
Luke07:34
Luke17:23
Luke17:23
Luke22:38
John01:29
John01:36

John01:48
John12:15
John19:5
John19:14
John19:26

4 ነዋኀ Matt15:8
Matt17:1
MK07:6
MK09:2

3 ነዋኅ Matt04:8
MK12:41
Luke04:5

2 ነውም Matt08:24
Matt09:24

13 ነዐ Matt08:9
Matt09:18
Matt14:29
Matt19:21
MK02:14
MK05:23
MK10:21
Luke07:8
Luke17:7
Luke18:22
John01:47

ወይቤልዎ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን።
በልዋ ለወለተ ጽዮን ነዋ ንጉሥኪ ይመጽእ ኀቤኪ።
ነዋ ዝ ውእቱ ወራሲሁ ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቱ።
አሜሃ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
ወነዋ ከሃከ ኢትእመኑ።
እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ገዳመ ሀሎ ኢትፃኡ።
ወነዋ ውስተ አብያት ኢትእመኑ።
ወይእተ አሚረ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
ወነዋ ከሃከ ኢትእመኑ።
ወትቤሉ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን ዐርከ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ወለእመ ይብሉክሙ ነዋ ዝየ ወነዋ ከሃከ።
ወለእመ ይብሉክሙ ነዋ ዝየ ወነዋ ከሃከ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ነዋ ሀለዉ ኀቤነ ክልኤቱ መጣብሕ ዝየ።
ወይቤ ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ ዓለም።
ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ ዓለም።

በእንቲኣሁ ነዋ ዘበአማን እስራኤላዊ ዘአልቦ ጽልሑተ ውስተ ልቡ።
ነዋ ንጉሥኪ ይመጽእ እንዘ ይጼዐን ዲበ ዕዋለ አድግ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ነዋ ውእቱ ብእሲ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለአይሁድ ነዋ ንጉሥክሙ።
ይቤላ ለእሙ ብእሲቶ ነዋ ወልድኪ።
ወበልቦሙሰ ነዋኀ ይርሕቁ እምኔየ።
ወአዕረጎሙ ደብረ ነዋኀ እንተ ባሕቲቶሙ።
ወበልቦሙሰ ነዋኀ ይርሕቁ እምኔየ።
ወአዕረጎሙ ደብረ ነዋኀ በባሕቲቶሙ ራእዩ።
ወእምዝ ዓዲ ነሥኦ ዲያብሎስ ወአዕረጎ ውስተ ደብር ነዋኅ ጥቀ።
እለ ይውኅጥዎን ለአብያተ መበለታት ወይትሜየኑ በነዋኅ ጸሎቶሙ።
ወአዕረጎ ሰይጣን ውስተ ደብር ነዋኅ።
ወውእቱሰ ይነውም።
ወይቤሎሙ ተገሐሡ እስመ አኮ ዘሞተት ሕፃን አላ ትነውም።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ወባሕቱ ነዐ አንብር እዴከ ላዕሌሃ ወተሐዩ።
ወይቤሎ ነዐ ወወሪዶ ጴጥሮስ እምዲበ ሐመር።
ወታጠሪ ለከ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
ወይቤሎ ነዐ ትልወኒ ወተንሥአ ወተለዎ።
ወባሕቱ ነዐ ደይ እዴከ ላዕሌሃ ወተሐዩ።
ወጹር መስቀለ ሞትከ ወነዐ ትልወኒ።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ዕርግ ወነዐ ርፍቅ ምስሌየ።
ወሀብ ለነዳያን ወትረክብ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
ወይቤሎ ፊልጶስ ነዐ ትርአይ።
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13 ነዐ

John11:34
John11:43

3 ነዐርግ Matt20:18
MK10:33
Luke18:31

1 ነዓ Matt28:6
2 ነየ Matt08:7

Luke01:38 ወትቤሎ ማርያም ለመልአክ ነየ አመተ እግዚአብሔር።
6 ነያ MK11:21

Luke17:21
Luke17:21
Luke17:21
Luke19:20
John19:27

3 ነዮሙ Matt12:50
MK03:32
MK03:34

3 ነደቅት Matt21:42
MK12:10
Luke20:17

2 ነዳያነ Luke14:13
Luke14:21

15 ነዳያን Matt05:3
Matt11:5
Matt19:21
Matt26:9
Matt26:11
MK14:7
Luke04:18
Luke06:20

Luke07:22
Luke12:32
Luke19:8
John12:5
John12:6
John12:8
John13:29

2 ነዳይ Luke16:20
Luke16:22

3 ነዳይት MK12:43
MK12:44

ወይቤልዎ እግዚኦ ነዐ ትርአይ።
አልአዛር አልአዛር ነዐ ፃእ አፍኣ።
ወይቤሎሙ ናሁ ነዐርግ ኢየሩሳሌም።
ወይቤሎሙ ናሁ ነዐርግ ኢየሩሳሌም።
ናሁ ነዐርግ ኢየሩሳሌም ወይትፌጸም ኵሉ።
ወባሕቱ ነዓ ትርአያ ኀበ ተቀብረ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ነየ እመጽእ አነ ወእፌውሶ።

ኦ ሊቅ ነያ እንታክቲ በለስ እንተ ረገምካ የብሰት።
ወኢይብልዋ ነያ ዝየ ወነያ ከሃከ።
ወኢይብልዋ ነያ ዝየ ወነያ ከሃከ።
መንግሥተ እግዚአብሔርሰ ነያ ማእከሌክሙ ይእቲ።
ወመጽአ ሣልሱኒ ወይቤሎ እግዚኦ ነያ ምናንከ።
ወይቤሎ ለውእቱኒ ረድኡ ነያ እምከ።
ወይቤ ነዮሙ እምየ ወአኀውየ።
ነዮሙ እምከኒ ወአኀዊከኒ አፍኣ ይቀውሙ ወየኀሥሡከ።
ነዮሙ እምየኒ ወአኀውየኒ።
እብን እንተ መነንዋ ነደቅት።
እብን እንተ መነንዋ ነደቅት ይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማዕዘንት።
እብን እንተ መነንዋ ነደቅት ይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማእዘንት።
ጸውዕ ነዳያነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ ወስቡራነ።
ወአምጽእ ሊተ ዝየ ነዳያነ ወጽኑሳነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ ወስቡራነ።
ብፁዓን ነዳያን በመንፈስ።
ምዉታን ይትነሥኡ ወነዳያን ይዜነዉ።
ወሀብ ለነዳያን ወለምስኪናን።
እምኢተሠይጠኑ ለብዙኅ ንዋይ ወየሀብዎ ምጽዋተ ለነዳያን።
ወለነዳያንሰ ዘልፈ ትረክብዎሙ ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ ሎሙ።
ወለነዳያንሰ ዘልፈ ትረክብዎሙ በኀቤክሙ።
እዜንዎሙ ለነዳያን ፈነወኒ።
ብፁዓን አንትሙ ነዳያን እስመ ለክሙ ይእቲ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወነዳያን ይዜነዉ ወይትፌሥሑ።
ሢጡ ንዋየክሙ ወሀቡ ምጽዋተ ለነዳያን።
ናሁ እግዚእየ መንፈቀ ንዋይየ እሁብ ለነዳያን።
ለሠለስቱ ምእት ዲናር የሀብዎ ለነዳያን።
ወዘንተ ዘይቤ አኮ ዘያጽሕቅዎ ነዳያን።
ወነዳያንሰ በኵሉ ጊዜ ሀለዉ ምስሌክሙ ወዘልፈ ትረክብዎሙ።
አው ዘንሁብ ለነዳያን።
ወሀሎ አሐዱ ነዳይ ዘስሙ አልአዛር።
ወእምዝ ሞተ ዝኩ ነዳይ ወወሰድዎ መላእክት ውስተ ሕፅነ አብርሃም።
ወመጽአት አሐቲ ብእሲት ነዳይት መበለተ።
አማን እብለክሙ ከመ ዛቲ ነዳይት መበለት።
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3 ነዳይት

Luke21:3
2 ነገሥ Matt10:18

Matt11:8
2 ነገሥተ Matt02:6

Matt17:25
11 ነገሥት Matt24:7

Matt24:7
MK13:8
MK13:8
MK13:9
Luke07:25
Luke10:24
Luke12:11

Luke21:10
Luke21:10
Luke21:12

1 ነገሥቶሙ Luke22:25
32 ነገረ Matt07:28

Matt10:14
Matt13:19
Matt13:20
Matt13:22
Matt13:23
Matt19:1
Matt19:22
Matt26:1
MK08:32
MK10:24
MK11:29
Luke02:15

Luke02:19 ወማርያምሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።
Luke02:51
Luke08:39
Luke20:3
Luke20:37

Luke22:6

John01:32

ከመ ዛቲ ዕቤር ነዳይት አብዝኀት አብኦ መባአ ለእግዚአብሔር።
ወያገብኡክሙ ኀበ መሳፍንት ወነገሥት በእንቲኣየ።
እለሰ ቀጠንተ ይለብሱ ናሁ ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትቴሐቲ እምነገሥተ ይሁዳ።
ምንተ ትብል ስምዖን ነገሥተ ምድር።
ወይትነሥኡ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ላዕለ ነገሥት።
ወይትነሥኡ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ላዕለ ነገሥት።
ወይትነሣእ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ዲበ ነገሥት።
ወይትነሣእ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ዲበ ነገሥት።
ወይትባጽሑክሙ ኀበ መላእክት ወነገሥት በእንቲኣየ።
ናሁ እለሰ ርሱያን አልባሰ ክብር ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
እብለክሙ ከመ ብዙኃን ነቢያተ ወነገሥት።
ወሶበሂ ይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወኀበሂ መላእክት ወነገሥት 
ወመኳንንት።
ወይቤሎሙ ይትነሥኡ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ዲበ ነገሥት።
ወይቤሎሙ ይትነሥኡ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ዲበ ነገሥት።
ወይሰድዱክሙ ወይሞቅሑክሙ ወይወስዱክሙ ኀበ ነገሥት 
ወመሳፍንት በእንተ ስምየ።
ወይቤሎሙ ነገሥቶሙ ለአሕዛብ ይኴንንዎሙ።
ወሶበ ፈጸመ ኢየሱስ ዘንተ ነገረ።
ወለዘሰ ኢተወክፈክሙ ወኢሰምዐክሙ ነገረክሙ።
ኵሉ ዘይሰምዕ ነገረ መንግሥተ ሰማያት ወኢይሌቡ።
ውእቱ ዝ ዘነገረ ይሰምዕ።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ተዘርዐ ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ።
ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ ወይሌቡ ወይፈሪ ወይገብር።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ነገረ።
ወሰሚዖ ወሬዛ ዘንተ ነገረ ኀለፈ ትኩዞ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ኵሎ ነገረ።
ወገሃደ ነገሮሙ ዘንተ ነገረ ወቀርበ ጴጥሮስ ወአኀዘ ይክልኦ።
ወአንከሩ አርዳኢሁ ዘንተ ነገረ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ እሴአለክሙ አሐተ ነገረ።
ንሑር እስከ ቤተልሔም ወናእምር ዘንተ ነገረ ዘአርአየነ 
እግዚአብሔር።

ወእሙሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።
ወነገረ ኵሎ ዘገብረ ሎቱ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እሴአለክሙ አነሂ አሐተ ነገረ ዘትንግሩኒ።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ሙሴሂ ነገረ ዘከመ ይቤሎ እግዚአብሔር 
በኀበ ዕፀ ጳጦስ።
ወአስተኃለቁ ነገረ ወየኀሥሥ ሣሕተ ያግብኦ ሎሙ እንዘ አልቦ ሰብእ።

ወነገረ ስምዖ ዮሐንስ ወይቤ ርኢኩ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ይወርድ 
እምሰማይ።



Tabelle1

Seite 491

32 ነገረ

John03:10
John04:42
John07:40
John08:20
John08:43
John11:11
John12:16
John12:41
John17:1

John19:8
John19:13
John20:16

3 ነገረት Luke02:38

Luke08:47
John04:28

1 ነገረቶ MK05:33
1 ነገረቶሙ John20:18
1 ነገረነ John01:18
2 ነገረኒ John04:29

John04:39
1 ነገረከ John18:34
3 ነገረክሙ Matt28:14

Luke03:7
John05:33

10 ነገሩ Matt04:24
Matt09:26
Matt09:31
Matt28:11
MK01:28
Luke04:14
Luke04:37
Luke05:15
Luke09:31
Luke09:36

1 ነገሩኪ Luke01:45
1 ነገራ MK16:8
2 ነገራሆሙ Luke24:9

Luke24:10

አንተ ሊቆሙ ለእስራኤል ወዘንተ ነገረ ኢተአምር።
ወይቤልዋ ለይእቲ ብእሲት አኮ እንከ በነገረ ዚኣኪ ዘአምነ ቦቱ።
ወብዙኃን እምሕዝብ ሰሚዖሙ ዘንተ ነገረ ይቤሉ።
ወዘንተ ነገረ ተናገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በኀበ ሙዳየ ምጽዋት።
እስመ ኢትክሉ ሰሚዐ ነገረ ዚኣየ።
ወዘንተ ነገረ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወቀዲሙሰ ኢያእመሩ አርዳኢሁ ዘንተ ነገረ።
ወዘንተ ይቤ ኢሳይያስ እስመ ርእየ ስብሐቲሁ ወነገረ በእንቲኣሁ።
ወዘንተ ነገረ ተናጊሮ እግዚእ ኢየሱስ አንሥአ አዕይንቲሁ ውስተ 
ሰማይ።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ዘንተ ነገረ ፈርሀ ፈድፋደ።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ዘንተ ነገረ አውፅኦ ለእግዚእ ኢየሱስ አፍኣ።
ወተመይጠት ወትቤሎ በነገረ ዕብራይስጥ ረቡኒ።
ወነገረት በእንቲኣሁ ለኵሎሙ እለ ይሴፈዉ መድኀኒታ ለኢየሩሳሌም።

ወነገረት በቅድመ ኵሉ ሕዝብ ዘከመ ሐይወት ሶቤሃ።
ወኀደገት ቀሡታ ይእቲ ብእሲት ወአተወት ሀገረ ወነገረት ለሰብአ 
ቤታ።
ወሰገደት ሎቱ ወነገረቶ ኵሎ ጽድቀ።
ወትቤሎሙ ርኢክዎ ለእግዚእነ ወነገረቶሙ ዘከመ ይቤላ።
አላ ወልድ ዋሕድ ዘሀሎ ውስተ ሕፅነ አቡሁ ውእቱ ነገረነ።
ወትቤ ንዑ ትርአዩ ብእሴ ዘነገረኒ ኵሎ ዘገበርኩ።
እንዘ ትብል ነገረኒ ኵሎ ዘገበርኩ።
ወሚመ ቦኑ ባዕድ ዘነገረከ በእንቲኣየ።
ወናጸድቅ ነገረክሙ ወዘእንበለ ሐዘን ንሬስየክሙ።
መኑ ነገረክሙ ታምሥጡ እመቅሠፍት ዘይመጽእ።
ወነገረክሙ ስምዖ በጽድቅ በእንቲኣየ።
ወወፅአ ስሙዓተ ነገሩ ውስተ ኵላ ሶርያ።
ወወፅአ ስሙዓተ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ወወፂኦሙ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ወነገሩ ለሊቃነ ካህናት ኵሎ ዘኮነ።
ወተሰምዐ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርተ ገሊላ።
ወሖረ ገሊላ ወተሰምዐ ነገሩ በኵሉ በሓውርት።
ወወፅአ ወተሰምዐ ነገሩ በኵሉ በሓውርተ አድያም።
ወተሰምዐ ነገሩ ፈድፋደ ወይመጽኡ ብዙኃን ሰብእ ኀቤሁ።
ወነገሩ ስብሐቲሁ ዘሀለዎ ይኩን በኢየሩሳሌም።
ወእሙንቱሰ አርመሙ ወኢነገሩ ወኢ ለመኑሂ።
ከመ ይከውን ቃል ዘነገሩኪ እምኀበ እግዚአብሔር።
ወኢነገራ ወኢ ለመኑሂ እስመ ፈርሃ።
ወአቲዎን እምኀበ መቃብር ነገራሆሙ ዘንተ ለዐሠርቱ ወአሐዱ 
ወለቢጾሙኒ ኵሎሙ።
ወቢጾንሂ እለ ምስሌሆን ነገራሆሙ ዘንተ ለሐዋርያት።
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2 ነገራነ Luke24:22
Luke24:23

31 ነገር Matt10:27
Matt13:21
Matt13:22
Matt18:16
Matt26:58
Matt28:14
Matt28:15
MK10:22
Luke01:4
Luke01:37
Luke01:65
Luke04:36
Luke07:17
Luke08:13
Luke09:28
Luke09:44
Luke09:45
Luke09:45
Luke14:6
Luke18:34
Luke23:9
Luke24:11

Luke24:17

John04:37
John06:60
John07:36
John09:16
John10:19
John10:21
John16:12
John21:23

1 ነገርከ Matt26:73
1 ነገርኩ John17:6
18 ነገርኩክሙ John03:12

John06:63
John08:25
John09:27
John10:25

ወቦ አንስትኒ እለ አንከራ ወነገራነ ለነ እለ ጌሣ ኀበ መቃብር።
ወኢረከባ ሥጋሁ ወተሠውጣ ወነገራነ ከመ ርእያ ርእየተ መላእክት።
ዘነገርኩክሙ በጽልመት ንግርዎ በብርሃን።
በእንተ ዝ ነገር በጊዜሃ የዐሉ።
ወትካዘ ዝ ዓለም ወስፍጠተ ብዕል ተኀንቆ ለነገር።
እስመ በስምዐ ክልኤቱ ወሠለስቱ ሰማዕት ይቀውም ኵሉ ነገር።
ይርአይ ማኅለቅቶ ለነገር።
ወእምከመ ተሰምዐ ዝ ነገር በኀበ መልአከ አሕዛብ።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አይሁድ እስከ ዮም።
ወተከዘ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ከመ ታእምር ጥዩቀ በእንተ ኵሉ ኀይለ ነገር ትምህርተ ዘተመሀርከ።
እስመ አልቦ ነገር ዘይሰአኖ ለእግዚአብሔር።
ወተናገርዎ ለዝንቱ ነገር በኵሉ ብሔረ ይሁዳ።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝ ነገር።
ወተሰምዐ በእንቲኣሁ ዝንቱ ነገር።
ወዘሰ ውስተ ኰኵሕ እለ ሰሚዖሙ ይትዌከፍዎ ለነገር በፍሥሓ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ነገር አመ ሳምንት ዕለት።
አንትሙሰ ደይዎ ውስተ ልብክሙ ለዝንቱ ነገር።
ወኢለበውዎ ለዝንቱ ነገር እስመ ስዉር ውእቱ እምኔሆሙ።
ከመ ኢይሕንክዎ ወይፈርህዎ ተጠይቆቶ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወስእኑ አውሥኦቶ በእንተ ዝንቱ ነገር።
እስመ ስዉር ውእቱ ዝ ነገር እምኔሆሙ ወኢየአምሩ ዘይብል።
ወሐተቶ በብዙኅ ነገር ወአልቦ ዘተሰጥዎ አሐተ ቃለ።
ወኮነ ዝንቱ ነገር በቅድሜሆሙ ከመ ዝንጋዔ ወኢአምንዎን 
ወአክሐድዎን።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘትትናገሩ በበይናቲክሙ 
እንዘ ተሐውሩ ትኩዛኒክሙ።
ወዝንቱ ነገር ቃለ ጽድቅ እሙን ውእቱ።
ወይቤሉ ዕጹብ ዝንቱ ነገር ወመኑ ይክል ሰሚዖቶ።
ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘይብለነ ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
ወተናፈቁ በበይናቲሆሙ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወተናፈቁ እንከ ካዕበ አይሁድ በበይናቲሆሙ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወቦ እለ ይቤሉ ዝንቱ ነገር ኢኮነ ዘእምጋኔን።
ወብየ ብዙኅ ነገር ዘእነግረክሙ።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አኀው ከመ ውእቱ ረድእ ኢይመውት።
አማን አንተሂ እምኔሆሙ ወገሊላዊ አንተ ወነገርከ ያዔውቀከ።
ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ለእለ ወሀብከኒ እምዓለም።
እፎ እንከ ተአምኑኒ እመ ነገርኩክሙ ዘበሰማያት።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ መንፈስ ውእቱ ወሕይወት ውእቱ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ቀዳሚኒ ነገርኩክሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ነገርኩክሙ ወኢትሰምዑ።
ነገርኩክሙ ወኢተአምኑኒ ግብር ዘእገብር አነ በስመ አቡየ።
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18 ነገርኩክሙ

John14:10
John14:25
John14:26
John14:29
John15:3
John15:11
John15:15
John16:1
John16:4

John16:4
John16:6
John16:25
John16:33

2 ነገርክሙ Matt05:37
Matt21:24

2 ነገርክዎሙ John15:22
John17:26

7 ነገርዎ Matt18:31
MK01:30
MK06:30
Luke04:38
Luke07:18 ወነገርዎ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ዘንተ ኵሎ።
Luke09:10
John12:22

4 ነገርዎሙ Luke02:17
Luke02:18
Luke08:36
John11:46

1 ነገርየ Luke01:20
1 ነገርጋር Matt04:24
7 ነገሮ Matt12:49

Matt14:1
Luke05:4
Luke10:39
Luke14:21
Luke23:8
John12:22

7 ነገሮሙ Matt02:12
Matt13:3
Matt23:1
MK08:32

ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ አኮ እምኀቤየ ዘነበብኩ።
ወዘንተ ነገርኩክሙ እንዘ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ውእቱ ይሜህረክሙ ኵሎ ወያዜክረክሙ ኵሎ ዘነገርኩክሙ አነ።
ወይእዜ ነገርኩክሙ ዘእንበለ ይኩን።
ወአንትሙሰ ወዳእክሙ ንጹሓን አንትሙ በእንተ ቃል ዘነገርኩክሙ።
ወነገርኩክሙ ዘንተ ከመ የሀሉ ልብየ ወፍሥሓየ ወፍቅርየ ኀቤክሙ።
እስመ ኵሎ ዘሰማዕኩ በኀበ አቡየ ነገርኩክሙ።
ዘንተ ነገርኩክሙ ከመ ኢትትዐቀፉ።
ወባሕቱ ዘንተ ነገርኩክሙ ከመ ትዘከርዎ አመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ አነ 
እቤለክሙ።
ወቀዲሙሰ ኢነገርኩክሙ ዘንተ እስመ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ወባሕቱ እስመ ዘንተ ነገርኩክሙ ሐዘን መልአ ውስተ ልብክሙ።
ወይእዜሰ በምሳሌ ነገርኩክሙ።
ወዝንቱ ውእቱ ዘነገርኩክሙ ከመ በኀቤየ ሰላመ ትርከቡ።
ባሕቱ ይኩን ነገርክሙ አሐደ።
ወእምከመ ነገርክሙኒ አነሂ አየድዐክሙ።
ሶበሰ ኢመጻእኩ ወኢነገርክዎሙ እምድኅኑ ወእምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ወነገርክዎሙ ስመከ።
ወሐዊሮሙ ነገርዎ ለእግዚኦሙ ኵሎ ዘገብረ።
ወሐማቱ ለስምዖን ትፈፅን ወነገርዎ በእንቲኣሃ።
ወነገርዎ ኵሎ ዘገብሩ ወዘከመ መሀሩ።
ወነገርዎ ወሰአልዎ በእንቲኣሃ።

ወሶበ ተሠውጡ ሐዋርያት ነገርዎ ኵሎ ዘገብሩ።
ወሖሩ እንድርያስ ወፊልጶስ ወነገርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወርእዮሙ አእመሩ ከመ በእንተ ውእቱ ሕፃን ዘነገርዎሙ።
ወኵሎሙ እለ ሰምዑ አንከሩ ዘነገርዎሙ ኖሎት።
ወነገርዎሙ እለሂ ርእዩ ዘከመ ሐይወ ዘጋኔን።
ወአስተዋደይዎ ወነገርዎሙ ኵሎ ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
እስመ ኢአመንከኒ ነገርየ ዘይከውን ወይትፌጸም በዕድሜሁ።
ወእለሂ ነገርጋር ወመፃጕዓነ ወአሕየዎሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለዘነገሮ።
ወበውእቱ መዋዕል ሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ነገሮ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ፈጸመ ነገሮ አርመመ ወይቤሎ ለስምዖን።
እንተ ነበረት ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወትሰምዕ ነገሮ።
ወገብአ ገብሩ ወነገሮ ከመ ዝ ለእግዚኡ።
እስመ ይሰምዕ ነገሮ ወይሴፎ ይርአይ ተኣምረ በኀቤሁ ዘይገብር።
ወሖረ ፊልጶስ ወነገሮ ለእንድርያስ።
ወነገሮሙ በሕልም ከመ ኢይግብኡ ኀበ ሄሮድስ።
ወነገሮሙ ብዙኀ በምሳሌ እንዘ ይብል።
ወእምዝ ነገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለሕዝብ።
ወገሃደ ነገሮሙ ዘንተ ነገረ ወቀርበ ጴጥሮስ ወአኀዘ ይክልኦ።
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7 ነገሮሙ

Luke09:11
Luke16:30
John05:15

6 ነገደ Matt21:33
Matt25:15
MK12:1
Luke02:36
Luke15:13
Luke20:9

1 ነጊረ MK16:8
2 ነጊሮተክሙ Matt24:25

MK13:23
1 ነጊሮቶሙ Luke07:1
1 ነጊፈ Matt02:18
5 ነጋሢ Matt22:21

MK12:15
MK12:17
MK12:18
John19:12

2 ነግህ Matt20:1
MK11:20

1 ነግሠ Matt02:22
1 ነግር Matt12:18
1 ነግሮ Matt09:18
2 ነግደ Matt25:35

Matt25:43
3 ነግድ Luke10:34

Luke10:35
Luke24:18

2 ነጐድጓድ MK03:17
John12:29

10 ነጸረ Matt14:19
MK06:41
MK07:34
MK08:24
MK08:25
MK08:33
Luke09:16
Luke21:1
John08:7

ወተቀበሎሙ ወነገሮሙ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ለእመ ኢሖረ ኀቤሆሙ ወለእመ ኢነገሮሙ ኢየአምኑ ወኢይኔስሑ።
ወነገሮሙ ለአይሁድ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ ዘአሕየዎ።
ወሤመ ሎቱ ዐቀብተ ወወሀቦሙ ወነገደ።
ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ በአምጣነ ይክሉ ወሀቦሙ ወነገደ በጊዜሃ።
ወሤመ ሎቱ ገባረ ወዐቀብተ ወይን ወነገደ።
ወሀለወት ሐና ነቢይት ወለተ ፋኑኤል እንተ እምነገደ አሴር።
ወሖረ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወበህየ ዘረወ ወአማሰነ ኵሎ ንዋዮ።
ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወጐንደየ 
አቲወ።
ወኵሎ ዘአዘዞን ለጴጥሮስ ወለእሊኣሁ ፈጺሞን ነጊረ።
ናሁ አቅደምኩ ነጊሮተክሙ።
ወአንትሙሰ ዑቁ ናሁ አቅደምኩ ነጊሮተክሙ ኵሎ።
ወፈጺሞ ነጊሮቶሙ ቃሎ ለሕዝብ ቦአ ቅፍርናሆም።
ወአበየት ተናዝዞ ወነጊፈ ላህ።
ወይቤልዎ ዘነጋሢ።
ይከውነነሁ ነሀብ ጸባሕተ ዲናር ለነጋሢ አው አልቦ።
ወይቤልዎ ዘነጋሢ።
ሀቡ ዘነጋሢ ለነጋሢ ወዘእግዚአብሔርኒ ግበሩ ለእግዚአብሔር።
እስመ ኵሉ ዘያነግሥ ርእሶ ዐላዌ ነጋሢ ውእቱ።
ዘወፅአ በነግህ ይትዐሰብ ገባእተ ለዐጸደ ወይኑ።
ወበግብአቶሙ በነግህ ረከብዋ ለይእቲ በለስ ይብስት እምሥርዋ።
ወሰሚዖ ከመ አርኬላኦስ ነግሠ ለይሁዳ ህየንተ አቡሁ ሄሮድስ።
ወኵነኔየ ለሕዝብ ይነግር።
ወእንዘ ዘንተ ይነግሮሙ ናሁ መጽአ አሐዱ መኰንን።
ነግደ ኮንኩ ወተወከፍክሙኒ።
ነግደ ኮንኩ ወኢተወከፍክሙኒ።
ወጸዐኖ ዲበ አድጉ ወወሰዶ ኀበ ዐቃቤ ቤተ ነግድ።
ወበሳኒታ አውፅአ ክልኤተ ዲናረ ወወሀቦ ለዐቃቤ ነግድ።
አንተኑ ባሕቲትከ ነግድ ለኢየሩሳሌም ወኢያእመርከኑ ዘኮነ በውስቴታ 
በዝንቱ መዋዕል።
ሰመዮሙ በአኔርጌስ ደቂቀ ነጐድጓድ ብሂል።
ወሕዝብሰ እለ ይቀውሙ ወይሰምዑ ይቤሉ ነጐድጓድ ውእቱ።
ወነጸረ ኀበ ሰማይ ባረከ ወፈተተ።
ወነጸረ ሰማየ ወባረከ ወፈተተ ኅብስተ።
ወነጸረ ሰማየ ወአስተምሐረ።
ወነጸረ ወይቤ እሬኢ ሰብአ ከመ ዕፀው ያንሶስዉ።
ወነጸረ ኵሎ ብሩሀ።
ወተመይጠ ወነጸረ ኀበ አርዳኢሁ ወገሠጾ ለጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወነጸረ ሰማየ ወባረከ ወፈተተ።
ወነጸረ ወርእየ አብዕልተ ዘያበውኡ መባኦሙ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።
አንሥአ አዕይንቲሁ ወነጸረ ኀቤሆሙ።
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10 ነጸረ

John08:10
1 ነጸረቶ MK14:67
1 ነጸሩ Matt20:34
1 ነጸርዎ Luke04:20

4 ነጸሮ Matt19:21
MK10:21
Luke19:5
Luke22:61

6 ነጸሮሙ Matt19:26
MK03:5
MK03:34
MK10:23
MK10:27
Luke20:17

4 ነጸፉ Matt21:8
MK11:8
MK11:8
Luke19:36

1 ነጺሮ Luke06:10
1 ነጺሮሙ MK09:7
3 ነጻሕከ Matt08:4

MK01:44
Luke05:14

1 ነጻሕክሙ Luke17:17
3 ነጽሐ Matt08:3

Luke04:27
Luke17:15

2 ነጽሑ Matt11:5
Luke17:14

2 ነጽሩ Matt06:26
John04:35

1 ነጽሮ Matt13:14
1 ነፀፍፃፈ Luke22:44

3 ነፅኆ MK09:20
Luke04:35
Luke09:42

1 ነፅፈ MK05:29
3 ነፋሰ Matt14:30

Luke08:23

ወአንሥአ እግዚእ ኢየሱስ አዕይንቲሁ ወነጸረ ኀቤሃ ወይቤላ።
ወርእየቶ ለጴጥሮስ ይስሕን ወነጸረቶ ወትቤሎ።
ወበጊዜሃ ነጸሩ ወተለውዎ።
ወአንሥኡ አዕይንቲሆሙ ኵሎሙ እለ ሀለዉ ውስተ ምኵራብ 
ወነጸርዎ።
ወነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወአፍቀሮ ወይቤሎ አሐቲ ተርፈተከ።
ወነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወአፍቀሮ ወይቤሎ።
ወበጺሖ ህየ ነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ወነጸሮ ለጴጥሮስ ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ 
ለእግዚእነ ዘይቤሎ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይትመዐዕ።
ወነጸሮሙ ለእለ ይነብሩ ዐውዶ ወይቤ።
ወነጸሮሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ምንትኑመ ጽሑፍ ዘይብል።
ወዘይበዝኁ ሕዝብ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
ወብዙኃን እለ ነጸፉ ቈጽለ መቲሮሙ እምዕፀው።
ወቦ እለ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
ወእንዘ የሐውሩ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
ወነጺሮ ኵሎሙ በመዓት ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ወእምዝ ግብተ ነጺሮሙ አልቦ ዘርእዩ።
ወአብእ መባአከ በእንተ ዘነጻሕከ።
ወሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን ወአብእ መባአከ በእንተ ዘነጻሕከ።
ወአብእ መባእከ በእንተ ዘነጻሕከ።
አኮኑ ዐሠርቱ እሙንቱ አንትሙ እለ ነጻሕክሙ።
እፈቅድ ንጻሕ ወነጽሐ እምለምጹ በጊዜሃ።
ወኢነጽሐ አሐዱሂ እምኔሆሙ ዘእንበለ ንእማን ሶርያዊ።
ወርእዮ አሐዱ እምኔሆሙ ከመ ነጽሐ።
እለ ለምጽ ይነጽሑ ወጽሙማን ይሰምዑ።
ወእንዘ የሐውሩ ነጽሑ።
ነጽሩ አዕዋፈ ሰማይ ከመ ኢይዘርዑ።
ወናሁ እብለክሙ አንሥኡ አዕይንቲክሙ ወነጽሩ ኀበ በሓውርት።
ወነጽሮ ትኔጽሩ ወኢትሬእዩ።
ወፈርሀ ወአውተረ ጸልዮ ወኮነ ሐፉ ከመ ነፀፍፃፈ ደም ዘይወርድ 
ውስተ ምድር።
ነፅኆ ሶቤሃ ውስተ ምድር ወአስተራገፆ ወአሠወኖ።
ወነፅኆ ጋኔኑ ማእከለ ምኵራብ።
ወእንዘ ያመጽኦ ነፅኆ ጋኔኑ ወአስተራገፆ።
ወሶቤሃ ነፅፈ ነቅዐ ደማ ወአንከረት ርእሳ።
ወሶበ ርእየ ነፋሰ ኀያለ ፈርሀ ወአኀዘ ይሰጠም።
ወመጽአ ነፋሰ ዐውሎ ውስተ ባሕር።
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3 ነፋሰ

Luke12:55
8 ነፋሳት Matt07:25

Matt07:27
Matt08:27
Matt24:31
MK04:41
MK13:27
Luke08:24
Luke08:25

9 ነፋስ Matt11:7
Matt14:24
Matt14:32
MK04:37
MK04:39
MK06:48
MK06:51
Luke07:24
John06:18

10 ነፍሰ Matt05:21
Matt05:21
Matt10:28

Matt19:18
MK10:19
Luke12:5

Luke18:20
Luke21:26

John08:44
John15:13

1 ነፍሰነ John10:24
12 ነፍሱ Matt16:24

Matt16:25
Matt16:26
MK08:35
MK08:37
MK10:45
Luke09:23
Luke09:24
Luke09:24
Luke17:33

ወሶበ ይነፍኅ ነፋሰ አዜብ።
ዘንሙ ዝናማት ወውሕዙ ወሓይዝት ወነፍኁ ነፋሳት።
ዘንሙ ዝናማት ወውሕዙ ወሓይዝት ወነፍኁ ነፋሳት።
ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ወያስተጋብእዎሙ ለኅሩያኒሁ እምአርባዕቱ ነፋሳት።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
እምአርባዕቱ ነፋሳት እምአጽናፈ ምድር እስከ አጽናፈ ሰማይ።
ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ምንትኑመ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርዐኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
እስመ እምቅድሜሆሙ ውእቱ ነፋስ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ይእተ ጊዜ ኀደገ ነፋስ ወኮነ ዛኅነ።
ወመጽአ ዐውሎ ዐቢይ ነፋስ።
ወኀደገ ነፋስ ወኮነ ዛኅነ ዐቢየ።
ወያሐሞሙ ነፋስ እስመ እምገጾሙ ውእቱ።
ወዐርገ ኀቤሆሙ ውስተ ሐመር ወኀደገ ነፋስ።
ምንተኑ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርሀኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ወባሕርሰ ይትሀወክ እስመ ዐቢይ ነፋስ ይነፍኅ ውስቴቱ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኢትቅትል ነፍሰ።
ወዘሰ ቀተለ ነፍሰ ረስሐ ውእቱ ለኵነኔ።
ወይክል እምድኅረ ቀተለ ነፍሰ ወሥጋ ኅቡረ አህጕሎ በውስተ ገሃነም።

ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢትቅትል ነፍሰ።
ኢትቅትል ነፍሰ ኢትስርቅ።
ለዘእምድኅረ ቀተለ ብዉሕ ሎቱ ይደይ ነፍሰኒ ወሥጋኒ ውስተ 
ገሃነም።
ተአምር ትእዛዛቲሁ ኢትቅትል ነፍሰ ወኢትሑር ብእሲተ ብእሲ።
ወትወፅእ ነፍሰ ዕጓለ እመሕያው እምፍርሀት ወእምትሕዝብት 
ዘይመጽእ በዓለም።
ወውእቱሰ ቀታሌ ነፍሰ ሰብእ ውእቱ እምትካት።
ከመ ብእሲ ዘይሜጡ ነፍሶ ቤዛ ነፍሰ ቢጹ።
እስከ ማእዜኑ ታመነድበነ ወትነሥአነ ነፍሰነ።
ዘይፈቅድ ይትልወኒ ይጽላእ ነፍሱ ወያጥብዕ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ይረክባ።
ወምንተ እምወሀበ ሰብእ ቤዛሃ ለነፍሱ።
ወዘይፈቅድ ያድኅና ነፍሱ ይግድፋ።
ወምንተ እምወሀበ ሰብእ ቤዛሃ ለነፍሱ።
ወከመ ይቤዝዎሙ ለብዙኃን በነፍሱ።
ወይቤሎሙ ለኵሎሙ ዘይፈቅድ ይትልወኒ ይጽልኣ ለነፍሱ።
ወዘሰ ይፈቅድ ያድኅና ለነፍሱ ለይገድፋ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ያድኅና።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ያሐይዋ።
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12 ነፍሱ

John05:43
John12:25

1 ነፍሳ Luke08:55
1 ነፍሳተ Luke09:56
9 ነፍስ Matt06:25

MK03:4
MK15:7
Luke03:6
Luke06:10
Luke12:23
Luke23:19

Luke23:24
John17:2

1 ነፍስተክሙ Luke12:4
3 ነፍስትከ Luke11:34

Luke11:34
Luke11:36

11 ነፍስከ Matt19:19
Matt22:37
Matt22:39
MK12:31
MK12:32
MK12:34
MK12:34
Luke10:27
Luke10:27
Luke12:20

John13:38
2 ነፍስክሙ Luke12:22

Luke21:19
12 ነፍስየ Matt12:18

Matt26:38
MK14:34
Luke01:46 ወትቤ ማርያም ታዐብዮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር።
Luke12:19
Luke12:19
Luke23:46
John10:15
John10:17
John12:27

ወአመ መጽአ ካልእ በስምዐ ነፍሱ ኪያሁ ትትዌከፉ።
ወዘሰ ያፈቅራ ለነፍሱ ለይገድፋ።
ወሶቤሃ ገብአ ነፍሳ ወተሠውጠ መንፈሳ ላዕሌሃ።
እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ያጥፍእ ነፍሳተ ሰብእ።
አኮሁ ነፍስ ተዐጽብ እምሲሲት ወሥጋ የዐጽብ እምዐራዝ።
አሕይዎ ነፍስኑ ወሚመ ቀቲል ወአርመሙ።
ሙቁሕ ምስለ እለ ገብሩ ሀከከ ወምስለ ቀተልተ ነፍስ።
ወይርአይ ኵሉ ዘነፍስ አድኅኖቶ ለእግዚአብሔር።
አሕድዎ ነፍስኑ ወሚመ ቀቲል።
እስመ ነፍስ ተዐጽብ እምሲሲት።
ወውእቱሰ በርባን ዘገብረ ሀከከ በውስተ ሀገር ወበቀቲለ ነፍስ 
ተሞቅሐ።
ወአሕየወ ሎሙ ዘሰአልዎ ዘበቀቲለ ነፍስ ወበገቢረ ሁከት ተሞቅሐ።
በከመ አኰነንኮ ላዕለ ኵሉ ዘሥጋ ወነፍስ።
ኢትፍርህዎሙ ለእለ ይቀትሉክሙ ነፍስተክሙ።
ወአምጣነ ዐይንከ ብሩህ ውእቱ ኵሉ ነፍስትከ ብሩህ ውእቱ።
ወእመሰ ዐይንከ ሐማሚ ውእቱ ኵሉ ነፍስትከ ጽልመት ውእቱ።
ወእምከመሰ ኵሉ ነፍስትከ ብሩህ ውእቱ።
ወአፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
ወካልእታሂ እንተ ትመስላ አፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ወአፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ።
አፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ወከመ ታፍቅሮ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ።
ወከመ ታፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
ወአፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ወይቤሎ እግዚአብሔር ኦ አብድ በዛቲ ሌሊት ይነሥእዋ ለነፍስከ 
እምላዕሌከ።
ነፍስከኑ ትሜጡ በእንቲኣየ ኦ ስምዖን።
ኢተኀልዩ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ ወለሥጋክሙ ዘትለብሱ።
ወበትዕግሥትክሙ ታጠርይዋ ለነፍስክሙ።
ናሁ ቊልዔየ ዘኀረይኩ ፍቁርየ ዘሠምረቶ ነፍስየ።
ወእምዝ ይቤሎሙ ተከዘት ነፍስየ እስከ ለሞት።
ወይቤሎሙ ተከዘት ነፍስየ እስከ ለሞት።

ወእብላ ለነፍስየ ኦ ነፍስየ ብኪ ብዙኀ በረከት ዘዘገብኩ ለኪ።
ወእብላ ለነፍስየ ኦ ነፍስየ ብኪ ብዙኀ በረከት ዘዘገብኩ ለኪ።
አባ ውስተ እዴከ አመሐፅን ነፍስየ ወዘንተ ብሂሎ መጠወ ነፍሶ።
ወእሜጡ ነፍስየ ቤዛ አባግዕየ።
እስመ አነ እሜጡ ነፍስየ ቤዛ አባግዕየ።
ወይእዜሰ ተሀውከተኒ ነፍስየ ወምንተ እብል።
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12 ነፍስየ

John12:27
John13:37

10 ነፍሶ Matt16:26
Matt20:28
MK08:36
MK15:37
Luke09:25
Luke14:26
Luke23:46
John10:11
John15:13
John19:30

1 ነፍቆ Luke07:14
1 ነፍኀ John20:22
2 ነፍኁ Matt07:25

Matt07:27
294 ኑ Matt03:14

Matt05:13
Matt05:46
Matt05:47
Matt06:26
Matt06:27
Matt07:10
Matt07:22
Matt08:19
Matt08:29
Matt10:29
Matt11:3
Matt11:3
Matt11:7
Matt11:7
Matt11:8
Matt11:8
Matt11:9
Matt11:9
Matt12:3
Matt12:5
Matt12:10

Matt12:11
Matt12:23
Matt13:28

አባ አድኅና ለነፍስየ እምዛቲ ሰዓት።
ወአነ ነፍስየ ጥቀ እሜጡ በእንቲኣከ።
ወምንተ ይበቁዖ ለሰብእ ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብሐ ወነፍሶ ሀጕለ።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ይትለአክ ወየሀብ ነፍሶ ቤዛ ብዙኃን።
ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብሐ ወነፍሶ ሀጕለ።
ወገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወመጠወ ነፍሶ።
ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብኀ ወነፍሶ ሀጕለ።
ወውሉዶ ወአኀዊሁ ወአኀቲሁ ወዓዲ ነፍሶሂ።
አባ ውስተ እዴከ አመሐፅን ነፍስየ ወዘንተ ብሂሎ መጠወ ነፍሶ።
ወኖላዊሰ ኄር ይሜጡ ነፍሶ ቤዛ አባግዒሁ።
ከመ ብእሲ ዘይሜጡ ነፍሶ ቤዛ ነፍሰ ቢጹ።
ወአጽነነ ርእሶ ወመጠወ ነፍሶ።
ወቀርበ ወአኀዘ ነፍቆ ወቆሙ እለ ይጸውርዎ።
ወዘንተ ብሂሎ ነፍኀ ላዕሌሆሙ።
ዘንሙ ዝናማት ወውሕዙ ወሓይዝት ወነፍኁ ነፋሳት።
ዘንሙ ዝናማት ወውሕዙ ወሓይዝት ወነፍኁ ነፋሳት።
ወአንተኑ ትመጽእ ኀቤየ።
በምንትኑ እንከ ይቄስምዎ አልቦኬ እንከ ዘይበቊዕ።
ወእመሰ ታፈቅሩ ዘያፈቅረክሙ ምንትኑ ዕሴትክሙ።
አኮኑ አሕዛብኒ ከማሁሰ ይገብሩ።
አኮኑ አንትሙ ፈድፋደ ትኄይስዎሙ።
ወበእንተ ዐራዝኒ ምንተኑ ትኄልዩ።
ወእመሂ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኑ ይሁቦ።
እግዚኦ አኮኑ በስምከ ተነበይነ።
ሊቅ እትሉከኑ ኀበ ሖርከ።
መጻእከኑ ዝየሂ ትስድደነ ወትሣቅየነ።
አኮኑ ክልኤቲ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
ወይቤሎ አንተኑ ዘትመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
ወይቤሎ አንተኑ ዘትመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
ምንትኑመ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርዐኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ምንትኑመ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርዐኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሡይ በቀጠንት አልባስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሡይ በቀጠንት አልባስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ እወ እብለክሙ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ እወ እብለክሙ።
ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ።
ወኢያንበብክሙኑ ዘሀሎ ውስተ ኦሪት።
ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ ይከውንኑ በሰንበት ፈውሶ ከመ 
ያስተዋድይዎ።
ወእመ ወድቆ በሰንበት ውስተ ግብ አኮኑ ይእኅዞ ወያነሥኦ።
አኮኑ ዝንቱ ወልደ ዳዊት።
ወአግብርቲሁሰ ይቤልዎ ትፈቅድኑ እንከ ንሑር ወንጻሕይዮ ለከ።
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294 ኑ

Matt13:51
Matt13:55
Matt15:16
Matt15:17
Matt16:3
Matt17:14
Matt17:17
Matt17:17
Matt17:24
Matt17:25
Matt17:26
Matt18:12
Matt18:21
Matt19:4
Matt19:18
Matt20:13
Matt20:15
Matt20:22
Matt20:22
Matt20:25
Matt21:16
Matt21:25
Matt22:31
Matt22:36
Matt23:17
Matt23:17
Matt23:17
Matt23:19
Matt23:19
Matt23:19
Matt24:2
Matt25:20
Matt25:26
Matt25:34
Matt25:37
Matt26:9
Matt26:22
Matt26:25
Matt26:40
Matt26:50
Matt26:53

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለበውክሙኑ እንከ ዘንተ ኵሎ።
አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ለጸራቢ።
ዓዲሁ አንትሙኒ ኢለበውክሙኑ ዘንተ።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘይበውእ ውስተ አፍ።
ኦ መደልዋን ለገጸ ሰማይኑ ተአምሩ ፈክሮቶ።
ምንትኑ ትትኀሠሥዎሙ።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።
ሊቅክሙሰ ኢይሁብኑ ጸባሕተ።
እምኀበ ውሉዶሙኑ ወሚመ እምኀበ ነኪር።
እንጋ ውሉዶሙሰኬ አግኣዝያንኑ እሙንቱ።
አኮኑ የኀድግ ተስዓ ወተስዐተ ውስተ ገዳም።
እኅድግ ሎቱ እስከ ስብዕኑ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘውስተ ኦሪት።
ወይቤሎ አያተኑ ዘአዐቅብ።
ኢዐመፅኩከ ዐርክየ አኮኑ በዲናር ተከሀልኩከ።
አው ዐይንከኑ ሐማሚ ውእቱ ወአንሰ ኄር አነ።
ኢተአምሩ ዘትስእሉ ትክሉኑ ሰትየ ጽዋዕ ዘአነ እሰቲ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁኑ።
ኢተአምሩኑ ከመ መኳንንቲሆሙ ለአሕዛብ ይኴንንዎሙ።
ወይቤልዎ ኢትሰምዕኑ ዘይብሉ እሉ ደቂቅ።
እምሰማይኑ ወሚመ እምሰብእ።
ወበእንተ ትንሣኤ ምዉታንሰ ኢያንበብክሙኑ።
ወይቤሎ ሊቅ አይኑ ትእዛዝ የዐቢ በውስተ ኦሪት።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ወርቅኑ ወሚመ ቤተ መቅደስ።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ወርቅኑ ወሚመ ቤተ መቅደስ።
አኮኑ ቤተ መቅደስ ዘይቄድሶ ለወርቅ።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ጽንሐሕኑ ወሚመ ምሥዋዕ።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ጽንሐሕኑ ወሚመ ምሥዋዕ።
አኮኑ ምሥዋዕ ዘይቄድሶ ለውእቱ ጽንሐሕ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ትሬእዩኑ ዘንተ ኵሎ።
እንዘ ይብል አኮኑ እግዚኦ ኀምሰ መካልየ ወሀብከኒ።
ተአምረኒኑ ከመ ድሩክ ብእሲ አነ።
ንዑ ኀቤየ ቡሩካኑ ለአቡየ ትረሱ መንግሥተ ሰማያት።
እግዚኦ ማእዜኑ ርኢናከ።
እምኢተሠይጠኑ ለብዙኅ ንዋይ ወየሀብዎ ምጽዋተ ለነዳያን።
አነኑ እንጋ እግዚኦ።
አነኑ እንጋ ረቢ።
ወይቤሎ ለጴጥሮስ ከመ ዝኑ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ በእንተ ዝኑ መጻእከ ዐርክየ።
ይመስለከኑ ዘኢይክል አስተብቊዖቶ ለአቡየ።
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Matt26:55
Matt26:62
Matt27:13
Matt27:17
MK01:24
MK01:27
MK02:7
MK02:19
MK02:25
MK03:4
MK03:4
MK04:13
MK04:38
MK04:40
MK04:40
MK05:31
MK06:2
MK06:3 አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ለጸራቢ ወወልደ ማርያም።
MK06:3
MK06:37
MK07:9
MK07:17
MK07:18
MK08:17
MK08:17
MK08:17
MK09:15
MK09:19
MK09:19
MK09:33
MK10:3
MK10:38
MK10:42
MK11:17
MK11:30 ጥምቀቱ ለዮሐንስ እምአይቴኑ።
MK11:30
MK11:30
MK12:10
MK12:25
MK12:27
MK12:29
MK13:2

ከመ ሰራቂኑ መጻእክሙ ትዴግኑኒ ወተአኀዙኒ በዕፀው ወበመጣብሕ።
ኢትሰጠውኑ እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
ወእምዝ ይቤሎ ጲላጦስ ኢትሰምዕኑ እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
በርባንሃኑ ወሚመ ኢየሱስሃ ዘይብልዎ ክርስቶስ።
መጻእክኑ ታጥፍአነ ነአምረከ ከመ አንተ ቅዱሱ ለእግዚአብሔር።
ምንትኑ ዝንቱ ትምህርት ሐዲስ።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝ ዘከመ ዝ ይነብብ ፅርፈተ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይክሉኑ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ግሙራ ኢያንበብክሙኑ።
ወይቤሎሙ ይከውንኑ በሰንበት ገቢረ ሠናይ አው ገቢረ እኩይ።
አሕይዎ ነፍስኑ ወሚመ ቀቲል ወአርመሙ።
ወይቤሎሙ ኢተአምሩኑ ዛተ ምሳሌ።
ወአንቅህዎ ወይቤልዎ ሊቅ ኢያሐዝነከኑ እንዘ ንመውት።
ወይቤሎሙ ምንትኑ ያፈርሀክሙ ኦ ድኩማን።
ከመ ዝኑ አልብክሙ ሃይማኖት።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ኢትሬኢኑ ሰብእ እንዘ ይትጋፍዐከ።
ወምንትኑ ዛቲ ጥበብ እንተ ተውህበት ሎቱ።

ወአኮኑ አኀቲሁኒ ሀለዋ ዝየ ኀቤነ።
ወይቤልዎ ንሑርኑ ንሣየጥ በክልኤ ምእት ዲናር ኅብስተ።
ወይቤሎሙ ርቱዕኑ ትዕልዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ከመ ዝኑ አንትሙሂ ኢትሌብዉ።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘእምአፍኣ ይበውእ ውስተ አፈ ሰብእ።
ምንተኑ ትኄልዩ በልብክሙ እስመሁ ኅብስት አልብክሙ።
ዓዲኑ ኢተአምሩ ወኢትሌብዉ ልብክሙኑ ጽሉል።
ዓዲኑ ኢተአምሩ ወኢትሌብዉ ልብክሙኑ ጽሉል።
ወተስእሎሙ ለጸሐፍት እንዘ ይብል ምንተኑ ትትኀሠሥዎሙ።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።
ምንተኑ ኀለይክሙ በፍኖት በበይናቲክሙ።
ምንተኑመ አዘዘክሙ ሙሴ።
ትክሉኑ እንከ ሰትየ ጽዋዕ ዘአነ እሰቲ።
ኢተአምሩኑ ከመ መላእክቲሆሙ ለአሕዛብ ይኴንንዎሙ።
ወመሀሮሙ ወይቤሎሙ አኮኑ ጽሑፍ ዘይብል።

እምሰማይኑ አው እምሰብእኑ አይድዑኒ።
እምሰማይኑ አው እምሰብእኑ አይድዑኒ።
ወዘኒ ኢያንበብክሙኑ ውስተ መጽሐፍ።
አኮኑ በእንተ ዝንቱ ስሕትክሙ።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያንበብክሙኑ በውስተ መጽሐፈ ሙሴ።
አይኑ ትእዛዝ ቀዳሚት እምኵሉ።
ትሬኢኑ ዘንተ ኵሎ ንድቀ ዐቢየ።
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MK14:5
MK14:14
MK14:19
MK14:37
MK14:48
MK14:60
MK14:61
MK15:2
MK15:4
MK15:9
MK15:44
MK16:6
Luke01:25
Luke01:29
Luke01:34 ወትቤሎ ማርያም ለመልአክ እፎኑ ይከውነኒ ዝንቱ።
Luke01:43
Luke01:66
Luke02:49
Luke04:22
Luke04:34
Luke04:36
Luke05:21
Luke05:22
Luke06:3
Luke06:10
Luke06:10
Luke06:32
Luke06:33
Luke06:34
Luke06:39
Luke06:40
Luke06:41
Luke07:19
Luke07:19
Luke07:20
Luke07:20
Luke07:24
Luke07:25
Luke07:25
Luke07:25
Luke07:25

እምኢተክሀለኑ ይሠየጥ ዝንቱ ዕፍረት ፈድፋደ።
አይቴኑ ጽርሕ ኀበ እበልዕ ፍሥሓ ምስለ አርዳእየ።
ወአኀዙ ይተክዙ ወይበሉ በበ አሐዱ አነኑ እንጋ ውእቱ።
ትነውምኑ ወኢትክል ተዐግሦ አሐተ ሰዓተ።
ከመ ሰራቂኑ ትዴግኑኒ መጻእክሙ።
አልቦኑ ዘትሰጠው እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
አንተኑ ውእቱ ክርስቶስ ወልዱ ለቡሩክ።
ወተስእሎ ጲላጦስ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወሐተቶ ካዕበ ጲላጦስ ወይቤሎ አልቦኑ ዘትሰጠው።
ትፈቅዱኑ አሕይዎ ለክሙ ለንጉሠ አይሁድ።
ወጸውዖ ለሐራዊ ወይቤሎ ወድአኑ ሞተ።
ኢየሱስሃኑ ናራዝዌ ዘተሰቅለ ተኀሥሣ ተንሥአ ወኢሀሎ ዝየሰ።
ከመ ዝኑ ረሰየኒ ሊተ እግዚአብሔር አመ ሐውጾ ሐወጸኒ።
እፎኑ እንጋ ዘከመ ዝ አምኃ ይትአምኁ።

ወምንትኑ አነ ከመ ትምጽኢ ኀቤየ እሙ ለእግዚእየ።
ምንትኑ እንጋ ይከውን እምዝንቱ ሕፃን።
ኢያእመርክሙኑ ከመ ይደልወኒ አሀሉ ውስተ ዘአቡየ ቤት።
ወይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልደ ዮሴፍ።
መጻእከኑ ታጥፍአነ አአምረከ መኑ አንተ ቅዱሱ ለእግዚአብሔር።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝ ነገር።
ምንትኑ ውእቱ ዝንቱ ዘይነብብ ፅርፈተ።
ምንተኑ ትኄልዩ በልብክሙ።
ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱሂ ወእለ ምስሌሁ።
ገቢረ ሠናይኑ አው ገቢረ እከይ።
አሕድዎ ነፍስኑ ወሚመ ቀቲል።
ምንትኑ እንከ ዕሴትክሙ።
ምንትኑ እንከ ዕሴትክሙ።
ምንትኑ እንከ ዕሴትክሙ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ ይክልኑ ዕዉር ለዕዉር መሪሖቶ።
አኮኑ ክልኤሆሙ ይወድቁ ውስተ ግብ።
ምንተኑ ትኔጽር ኀሰረ ዘውስተ ዐይነ ቢጽከ።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወሚመ ቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወሚመ ቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
ምንተኑ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርሀኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሱይ በቀጠንተ አልባስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሱይ በቀጠንተ አልባስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ።
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Luke07:39
Luke07:44
Luke08:9
Luke08:25
Luke08:45
Luke09:41
Luke09:54
Luke09:55
Luke09:57
Luke09:59
Luke09:61
Luke10:40
Luke11:11

Luke11:12
Luke11:19
Luke11:40
Luke11:48
Luke12:6
Luke12:41
Luke12:41
Luke12:51
Luke12:57
Luke13:2
Luke13:4
Luke13:14

Luke13:15
Luke13:15
Luke13:16
Luke13:23
Luke14:5
Luke14:28
Luke14:30
Luke14:34
Luke15:4
Luke15:8
Luke15:26
Luke16:2
Luke17:7
Luke17:8
Luke17:9

እምኢያእመረኑ ከመ ኃጥእት ይእቲ ዛቲ ብእሲት እንተ ትገስሶ።
ትሬእያኑ ለዛቲ ብእሲት።
ምንትኑ ይእቲ ዛቲ ምሳሌ።
ወይቤሎሙ አይቴኑ ሃይማኖትክሙ።
ሊቅ አኮኑ ሰብእ ይጣወቅ ወይጻዐቅ ወትብል መኑ ገሰሰኒ።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእትዔገሠክሙ።
እግዚኦ ትፈቅድኑ ንበል ይረድ እሳት እምሰማይ።
ኢተአምሩኑ ዘአይ መንፈስ አንትሙ።
እትሉከኑ ኀበ ሖርከ።
ወይቤሎ ካልኡኒ እትሉከኑ እግዚኦ።
ወይቤሎ ሣልሱኒ እትሉከኑ እግዚኦ።
ወቆመት ወትቤሎ እግዚእየ ኢያጽሕቀከኑ ግብርየ።
ወእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘሰአሎ ወልዱ ለአቡሁ ኅብስተ እብነኑ 
ይሁቦ።
ወእመኒ አንቆቅሖ ሰአሎ ዐቅራበኑ ይሁቦ ህየንቴሁ።
ደቂቅክሙ በምንትኑ ያወፅእዎሙ።
ኦ አብዳን አኮኑ ዘፈጠረ እንተ አፍኣ ወእንተ ውስጥኒ ፈጠረ።
አደመክሙኑ ምግባሮሙ ለአበዊክሙ ወለሊክሙ ሰማዕቶሙ።
አኮኑ ኀምስ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ ለነኑ ትሜስል ዘንተ ምሳሌ አው ለኵሉኑ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ ለነኑ ትሜስል ዘንተ ምሳሌ አው ለኵሉኑ።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ ይመስለክሙኑ ሰላመ ዘአምጻእኩ ለምድር።
ወምንትኑ ለሊክሙ ኢትፈትሑ ጽድቀ።
ይመስለክሙኑ እሙንቱ ገሊላውያን ኃጥኣን እምኵሉ ሰብአ ገሊላ።
ወሚመ ይመስለክሙኑ እሉ ዐሠርቱ ወሰመንቱ።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ አኮኑ ሰዱስ መዋዕል ውእቱ በዘትገብሩ 
ግብረክሙ።
አንትሙሰ ኢትፈትሑኑ አድገክሙ ወላሕመክሙ እምነ ምቅማሑ።
ወኢትወሰድዎኑ ታስትይዎ ማየ በዕለተ ሰንበት።
አኮኑ ርቱዕ ትትፈታሕ እምነ ማእሰራ ይእቲሂ በዕለተ ሰንበት።
ወይቤሎ አሐዱ እግዚኦ ውኁዳንኑ እንጋ እሙንቱ እለ ይድኅኑ።
አኮኑ በጊዜሃ ያነሥኦ በዕለተ ሰንበት።
አኮኑ ይቀድም ይንበር ወየሐስብ ፃእፃአ።
አኮኑ ያቀድም ወይነብር ወይመክር ለእመ ይክል።
አኮኑ ይገድፍዎ አፍኣ ውስተ መሬት።
አኮኑ የኀድግ ተስዓ ወተስዐተ ውስተ ገዳም።
አኮኑ ታኀቱ ማኅቶተ ወትፈነቅል ኵሎ ዘውስተ ቤታ።
ምንትኑ ዝንቱ ዘእሰምዕ።
ወጸውዖ እግዚኡ ወይቤሎ ምንትኑ ዝ ዘእሰምዕ በእንቲኣከ።
ወእመኒ ኖላዊ አቲዎ እምወፍሩ ይብሎኑ።
አኮኑ ይብሎ አስተዳሉ ሊተ ዘእዴረር።
ቦኑ እንጋ ምዝጋና ለውእቱ ገብር ለእመ ገብረ ዘአዘዞ እግዚኡ።
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Luke17:17
Luke17:17
Luke17:18
Luke17:37
Luke18:7
Luke18:7
Luke18:8
Luke18:36
Luke19:22
Luke19:25
Luke20:4
Luke20:17
Luke20:22
Luke22:10
Luke22:27
Luke22:27
Luke22:35
Luke22:46

Luke22:48

Luke22:48
Luke22:49
Luke22:52
Luke22:70
Luke23:3
Luke23:20
Luke23:31
Luke23:40

Luke24:17

Luke24:18

Luke24:18

Luke24:19
John01:21
John01:21
John01:43

John03:4
John04:9

አኮኑ ዐሠርቱ እሙንቱ አንትሙ እለ ነጻሕክሙ።
አይቴኑ እንከ ተስዐቱ።
ሎሙሰ ተስእኖሙኑ ተመይጦ ወአእኵቶቶ ለእግዚአብሔር።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ በአይቴኑ እግዚኦ።
ኢይፈትሕኑ እንከ እግዚአብሔር ለኅሩያኒሁ።
እለ ይግዕሩ ኀቤሁ መዓልተ ወሌሊተ ወይትዔገሦሙኑ።
ይረክብኑ እንጋ ሃይማኖተ በዲበ ምድር።
ወሰሚዖ ድምፀ ሰብእ ዘየኀልፍ ይቤ ምንትኑ ዝ።
ተአምረኒኑ ከመ ብእሲ ዕጹብ አነ እነሥእ ዘኢያንበርኩ።
ወይቤልዎ እግዚኦ አኮኑ ቦቱ ዐሠርቱ ምናናተ።
እምሰማይኑ ወሚመ እምሰብእ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ምንትኑመ ጽሑፍ ዘይብል።
ይከውነነሁ ነሀብ ጸባሕተ ለቄሣር ወሚመ አልቦኑ።
ይቤለከ ሊቅ አይቴኑ ቤት ኀበ አበልዕ ፍሥሐ ምስለ አርዳኢየ።
መኑ ውእቱ ዘየዐቢ ዘይረፍቅኑ ወሚመ ዘይትለአክ አኮኑ ዘይረፍቅ።
መኑ ውእቱ ዘየዐቢ ዘይረፍቅኑ ወሚመ ዘይትለአክ አኮኑ ዘይረፍቅ።
ቦኑ ዘተጸነስክሙ ወይቤልዎ አልቦ።
ወይቤሎሙ ምንትኑ ያነውመክሙ ተንሥኡ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ 
ውስተ መንሱት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለይሁዳ በስዒምኑ ታገብኦ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
አኮኑ ከመ ታቅትሎ።
እግዚኦ ትፈቅድኑ ንዝብጦሙ በመጥባሕት።
ከመ ሰራቂኑ ተእኅዙኒ መጻእክሙ ምስለ መጣብሕ ወዕፀው።
ወይቤልዎ ኵሎሙ አንተኑ እንከ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ወሐተቶ ጲላጦስ ወተስእሎ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወካዕበ ይቤሎሙ ጲላጦስ ትፈቅዱኑ አሕይዎ ለክሙ ለኢየሱስ።
በዝ ዕፅ ርጡብ ከመ ዝ ዘገብሩ እፎኑመ ይከውን በይቡስ።
ኢትፈርሆኑ ለእግዚአብሔር አምላክከ አንተሰ ወአነ እንዘ ውስተ ዝንቱ 
ኵነኔ ሀለውነ።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘትትናገሩ በበይናቲክሙ 
እንዘ ተሐውሩ ትኩዛኒክሙ።
አንተኑ ባሕቲትከ ነግድ ለኢየሩሳሌም ወኢያእመርከኑ ዘኮነ በውስቴታ 
በዝንቱ መዋዕል።
አንተኑ ባሕቲትከ ነግድ ለኢየሩሳሌም ወኢያእመርከኑ ዘኮነ በውስቴታ 
በዝንቱ መዋዕል።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ምንትኑ ውእቱ።
ወይቤልዎ መኑ አንተ ኤልያስኑ አንተ ወይቤ ኢኮንኩ።
ወይቤልዎ ነቢይኑ አንተ ወይቤ አልቦ።
አንተኑ ስምዖን ወልደ ዮና አንተኬ ትሰመይ ኬፋ ዘበትርጓሜሁ 
ጴጥሮስ።
ይክልኑ በዊአ ወገቢኦ ውስተ ከርሠ እሙ ወይትወለድ ዳግመ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ሳምራዊት እፎኑ እንዘ አይሁዳዊ አንተ።
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John04:12
John04:35
John05:6
John05:33 አኮኑ አንትሙ ለአክሙ ኀበ ዮሐንስ።
John06:42
John06:61
John06:67
John06:70
John07:19 አኮኑ ሙሴ ወሀበክሙ ኦሪተ።
John07:20
John07:25
John07:26
John07:28
John07:28
John07:31

John07:35
John07:35
John07:36
John07:42
John07:45
John07:47
John07:48
John07:51
John07:52
John08:13
John08:17
John08:22
John08:48
John08:53
John09:2
John09:8
John09:19
John09:40
John10:20
John10:21
John10:24
John10:34
John11:8
John11:9
John11:26
John11:37

አንተኑ ተዐቢ እምያዕቆብ አቡነ ዘወሀበነ ዘንተ ዐዘቅተ።
አኮኑ አንትሙ እለ ትብሉ እስከ ራብዕ ወርኅ ማእረር።
አእመረ ከመ ጐንደየ ውስተ ደዌሁ ወይቤሎ ትፈቅድኑ ትሕየው።

ወይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ወልደ ዮሴፍ።
ወይቤሎሙ ዝኑ ያዐቅፈክሙ።
አንትሙኒ ትፈቅዱኑ ትሑሩ።
አኮኑ አነ ኀረይኩክሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ።

ጋኔንኑ ብከ መኑ የኀሥሥ ይቅትልከ።
አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ዘየኀሥሡ አይሁድ ይቅትልዎ።
ወአልቦ ዘይቤልዎ ምንተኒ አእመሩኑ እንጋ መላእክት ወሊቃውንት።
ኪያየኑ ተአምሩኒ ወተአምሩኑ እምኀበ አይቴ አነ።
ኪያየኑ ተአምሩኒ ወተአምሩኑ እምኀበ አይቴ አነ።
ወይቤሉ አመ ይመጽእ ክርስቶስ ቦኑ ፈድፋደ ተኣምረ ዘይገብር 
እምዘገብረ ዝንቱ።
አይቴኑ ሀለዎ ለዝንቱ ይሑር ዘኢንክል ረኪቦቶ ንሕነ።
ውስተ ብሔረ አረሚኑ የሐውር እንጋ ወይሜህሮሙ ለአረሚ።
ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘይብለነ ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
አኮኑ ይብል መጽሐፍ።
ወይቤልዎሙ እሙንቱ እፎኑመ ዘኢያምጻእክምዎ።
ወአውሥኡ ፈሪሳውያን ወይቤልዎሙ ትጌግዩኑ አንትሙኒ።
ቦኑ እመላእክት ወእምፈሪሳውያን እለ አምኑ ቦቱ።
ኦሪትክሙኑ ትኴንኖ ለሰብእ ዘእንበለ ይሕትትዎ ቅድመ።
ወአውሥእዎ ወይቤልዎ አንተሂ እምገሊላኑ ትብል።
ለሊከኑ ትንእድ ርእሰከ ኢኮነ ጽድቀ ስምዕከ።
አኮኑ ጽሑፍ ውስተ ኦሪትክሙ።
ወይቤሉ አይሁድ ይቀትልኑ እንጋ ርእሶ ለሊሁ።
አኮኑ ሠናየ ንቤለከ ከመ ሳምራዊ አንተ ወጋኔን ብከ።
አንተኑ ተዐቢ እምአብርሃም አቡነ ዘሞተ።
በዘርእሱኑ ወሚመ በዘአዝማዲሁ።
ይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ዘይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
ዝኑ ውእቱ ወልድክሙ ዘትብሉ ዕዉሩ ተወልደ።
ወይቤልዎ ንሕነኒኬ ዕዉራንኑ ንሕነ።
ጋኔን አኀዞ ወየአብድ ምንተኑ ታጸምእዎ።
ዘጋኔንኑ ይክል ከሢተ አዕይንቲሆሙ ለዕዉራን።
እስከ ማእዜኑ ታመነድበነ ወትነሥአነ ነፍሰነ።
አኮኑ ጽሑፍ ውስተ ኦሪትክሙ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ረቢ አኮኑ ይእዜ የኀሥሡ አይሁድ ይውግሩከ።
አኮኑ ዐሠርቱ ወክልኤቱ ሰዓቱ ለዕለት።
ወኵሉ ዘሕያው ወየአምን ብየ ኢይመውት ለዓለም ተአምኒኑ ዘንተ።
እምኢክህለኑ ዝንቱ ዘከሠተ አዕይንቲሁ ለዘዕዉሩ ተወልደ።
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John11:40
John13:6
John13:12
John13:36
John13:38
John14:9
John14:22
John16:17
John16:18
John16:19
John18:8
John18:22
John18:25
John18:26
John18:29
John18:33
John18:34
John18:34
John18:35
John18:35
John18:35
John18:38
John18:39
John19:15
John21:15
John21:16
John21:17
John21:17

2 ኑሙ Matt26:45
MK14:41

1 ኑፋቄ Luke02:35
523 ኒ Matt01:2

Matt01:2
Matt01:3 ወይሁዳኒ ወለደ ፋሬስሃ ወዛራሃ እምትእማር።
Matt01:3
Matt01:3
Matt01:4
Matt01:4
Matt01:4
Matt01:5
Matt01:5

ኢይቤለኪኑ ከመ እመ ተአመንኪ ትሬእዪ ስብሐተ እግዚአብሔር።
አንተኑ እግዚኦ ዘተኀፅበኒ እገርየ።
ወይቤሎሙ አእመርክሙኑ ዘገበርኩ ለክሙ።
ወይቤሎ ስምዖን ጴጥሮስ እግዚኦ አይቴኑ ተሐውር።
ነፍስከኑ ትሜጡ በእንቲኣየ ኦ ስምዖን።
መጠነ ዝ መዋዕል ሀሎኩ ምስሌክሙ ኢያእመርከኒኑ ፊልጶስ።
እግዚኦ ምንትኑ ዘትቤ።
ምንትኑ ዝንቱ ዘይብለነ ዓዲ ኅዳጠ ኢትሬእዩኒ።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝንቱ ዘይብለነ።
በእንተ ዝንቱኑ ትትኀሠሡ በበይናቲክሙ።
አኮኑ እቤለክሙ አነ ውእቱ።
ወይቤሎ ከመ ዝኑ ትትዋሥኦ ለሊቀ ካህናት።
አንተሂ እምአርዳኢሁኑ ለውእቱ ብእሲ አንተ።
አኮኑ አነ ርኢኩከ ውስተ ገነት ምስሌሁ።
ምንትኑ ጌጋዩ ለዝ ብእሲ በዘአምጻእክምዎ ኀቤየ።
አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ዘእምልብከኑ ትብል ዘንተ።
ወሚመ ቦኑ ባዕድ ዘነገረከ በእንቲኣየ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎ አነሂ አይሁዳዊኑ አነ።
አኮኑ ሕዝብከ ወሊቃነ ካህናት አግብኡከ ኀቤየ ምንተኑ እግበርከ።
አኮኑ ሕዝብከ ወሊቃነ ካህናት አግብኡከ ኀቤየ ምንተኑ እግበርከ።
ወይቤሎ ጲላጦስ ምንትኑ ውእቱ ጽድቅ።
ትፈቅዱኑ እንከ አሕይዎ ለክሙ ለንጉሠ አይሁድ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለንጉሥክሙኑ እስቅሎ።
ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ ፈድፋደ እምእሉ።
ወካዕበ ይብሎ ዳግመ ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ።
ወይቤሎ ሣልሰ ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ።
ወተከዘ ጴጥሮስ እስመ ይቤሎ ሥልሰ ታፈቅረኒኑ።
ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ።
ወመጽአ በሣልስ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ ምዕረ።
ወለኪሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኲናተ ኑፋቄ።
አብርሃም ወለዶ ለይስሐቅ ወይስሐቅኒ ወለዶ ለያዕቆብ።
ወያዕቆብኒ ወለደ ይሁዳሃ ወአኀዊሁ።

ወፋሬስኒ ወለደ ኤስሮምሃ።
ወኤስሮምኒ ወለደ አራምሃ።
ወአራምኒ ወለደ አሚናዳብሃ።
ወአሚናዳብኒ ወለደ ነአሶንሃ።
ወነአሶንኒ ወለደ ሰልሞንሃ።
ወሰልሞንኒ ወለደ ቦኤዝሃ እምራኬብ።
ወቦኤዝኒ ወለደ ኢዮቤድሃ እምነ ሩት።
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Matt01:5
Matt01:6
Matt01:6
Matt01:7
Matt01:7
Matt01:7
Matt01:8
Matt01:8
Matt01:8
Matt01:8
Matt01:8
Matt01:8
Matt01:9
Matt01:9
Matt01:9
Matt01:10
Matt01:10
Matt01:10
Matt01:11
Matt01:12
Matt01:12
Matt01:13
Matt01:13
Matt01:13
Matt01:14
Matt01:14
Matt01:14
Matt01:15
Matt01:15
Matt01:15
Matt01:16 ወያዕቆብኒ ወለደ ዮሴፍሃ ፈኃሪሃ ለማርያም።
Matt02:6
Matt05:7
Matt05:25
Matt05:29
Matt05:30
Matt05:31
Matt05:47
Matt06:12
Matt06:14
Matt06:21

ወኢዮቤድኒ ወለደ እሴይሃ።
ወእሴይኒ ወለደ ዳዊትሃ ንጉሠ።
ወዳዊትኒ ንጉሥ ወለደ ሰሎሞንሃ እምነ ብእሲተ ኦርዮ።
ወሰሎሞንኒ ወለደ ሮብዓምሃ።
ወሮብዓምኒ ወለደ አብያሃ።
ወአብያኒ ወለደ አሳፍሃ።
ወአሳፍኒ ወለደ ኢዮሳፍጥሃ።
ወኢዮሳፍጥኒ ወለደ ኢዮራምሃ።
ወኢዮራምኒ ወለደ አካዝያስሃ።
ወአካዝያስኒ ወለደ ኢዮአስሃ።
ወኢዮአስኒ ወለደ አሜስያስሃ።
ወአሜስያስኒ ወለደ ዖዝያንሃ ዘተሰምየ አዛርያስ።
ወዖዝያንኒ ወለደ ኢዮአታምሃ።
ወኢዮአታምኒ ወለደ አካዝሃ።
ወአካዝኒ ወለደ ሕዝቅያስሃ።
ወሕዝቅያስኒ ወለደ ምናሴሃ።
ወምናሴኒ ወለደ አሞጽሃ።
ወአሞጽኒ ወለደ ኢዮስያስሃ።
ወኢዮስያስኒ ወለደ ኢኮንያንሃ ወአኀዊሁ አመ ፍልሰተ ባቢሎን።
ወእምድኅረ ፍልሰተ ባቢሎን ኢኮንያንኒ ወለደ ሰላትያልሃ።
ወሰላትያልኒ ወለደ ዘሩባቤልሃ።
ወዘሩባቤልኒ ወለደ አብዩድሃ።
ወአብዩድኒ ወለደ ኤልያቄምሃ።
ወኤልያቄምኒ ወለደ አዛርሃ።
ወአዛርኒ ወለደ ሳዶቅሃ።
ወሳዶቅኒ ወለደ አኪምሃ።
ወአኪምኒ ወለደ ኤልዩድሃ።
ወኤልዩድኒ ወለደ አልአዛርሃ።
ወአልአዛርኒ ወለደ ማትያንሃ።
ወማትያንኒ ወለደ ያዕቆብሃ።

ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትቴሐቲ እምነገሥተ ይሁዳ።
ብፁዓን መሓርያን እስመ ሎሙኒ ይምሕርዎሙ።
ወመኰንን ይሜጥወከ ለወዓሊሁ ወወዓሊሁኒ ይሞቅሐከ።
እመኒ ዐይንከ እንተ የማን ታስሕተከ።
ወእመኒ እዴከ እንተ የማን ታስሕተከ።
ወእመኒ እግርከ ዘየማን ታስሕተከ።
አኮኑ አሕዛብኒ ከማሁሰ ይገብሩ።
ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ።
ለክሙኒ የኀድግ አቡክሙ ሰማያዊ አበሳክሙ።
እስመ ኀበ ሀሎ መዝገብክሙ ህየ ይሄሉ ልብክሙኒ።
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Matt06:27
Matt07:12
Matt07:12
Matt07:12
Matt08:9
Matt08:9
Matt08:20
Matt08:20
Matt08:21
Matt08:22
Matt08:22
Matt08:26
Matt08:26
Matt08:27
Matt08:27
Matt09:9
Matt09:19
Matt10:11
Matt10:21
Matt10:25
Matt10:27
Matt10:30
Matt10:32
Matt10:33
Matt10:33
Matt10:35
Matt10:35 ወወለተኒ እምእማ ወመርዓተኒ እምሐማታ።
Matt10:36
Matt10:37
Matt10:38
Matt10:40
Matt11:23
Matt11:27
Matt11:27
Matt11:30
Matt11:30
Matt12:3
Matt12:20
Matt12:33
Matt12:33
Matt12:51

ወበእንተ ዐራዝኒ ምንተኑ ትኄልዩ።
ከማሁ ግበሩ ሎሙ አንትሙኒ።
እስመ ከማሁ ኦሪትኒ ወነቢያትኒ።
እስመ ከማሁ ኦሪትኒ ወነቢያትኒ።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ወለገብርየኒ ግበር ከመ ዝ ወይገብር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለቈናጽልኒ ግበብ ቦሙ።
ወለአዕዋፈ ሰማይኒ ምጽላል ቦሙ።
እግዚኦ አብሐኒ ቅድመ እሑር ወእቅብሮ ለአቡየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተሰ ትልወኒ።
ወኅድጎሙ ለምዉታን ይቅብሩ ምዉታኒሆሙ።
ወተንሢኦ ገሠጾሙ ለነፍሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።
ወተንሢኦ ገሠጾሙ ለነፍሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።
ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ወይቤሎ ትልወኒ ወተንሢኦ ተለዎ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወእመኒ አብያት ተሰአሉ ወበሉ።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ውሉዶ።
መጠኑ ለረድእ እምከመ ኮነ ከመ ሊቁ ወለገብርኒ ከመ እግዚኡ።
ወዘኒ አልኆሰስኩ ውስተ እዝንክሙ ስብክዎ በዲበ አንሕስት።
ወለክሙሰ ሥዕርተ ርእስክሙኒ ኵሉ ኍሉቅ ውእቱ።
አነኒ አአምኖ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
ወለዘሰ ክሕደኒ በቅድመ ሰብእ።
አነኒ እክሕዶ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
ወወለተኒ እምእማ ወመርዓተኒ እምሐማታ።

ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ወዘኪያየ ተወክፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ወአንቲኒ ቅፍርናሆም ለእመ እስከ ሰማይ ትትሌዐሊ።
ኵሉ ተውህበኒ እምኀበ አቡየ።
ወለአብኒ አልቦ ዘየአምሮ ዘእንበለ ወልድ።
እስመ አርዑትየኒ ሠናይ ወጾርየኒ ቀሊል ውእቱ።
እስመ አርዑትየኒ ሠናይ ወጾርየኒ ቀሊል ውእቱ።
ውእቱኒ ወእለ ምስሌሁ።
ብርዐ ቅጥቁጠ ኢይሰብር ወሱዐኒ ዘይጠይስ ኢያጠፍእ።
ወፍሬሁኒ ሠናየ ወእመ አኮ ግበሩ ዕፀ እኩየ ወፍሬሁኒ እኩየ።
ወፍሬሁኒ ሠናየ ወእመ አኮ ግበሩ ዕፀ እኩየ ወፍሬሁኒ እኩየ።
ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ ውእቱ።
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Matt12:51
Matt12:51
Matt13:26
Matt13:29

Matt13:38
Matt13:38
Matt13:38
Matt13:39
Matt13:39
Matt13:39
Matt13:56
Matt14:8 ሀበኒ ይእዜ በዝየ በጻሕል ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ።
Matt14:11
Matt14:14
Matt14:15
Matt14:16
Matt14:19
Matt15:3

Matt15:16
Matt15:27
Matt15:30
Matt15:35
Matt15:36
Matt17:2
Matt17:12
Matt18:8
Matt18:14
Matt18:15
Matt18:27
Matt18:35
Matt19:20
Matt19:28
Matt20:4
Matt20:4
Matt20:7
Matt20:16
Matt20:22
Matt20:23
Matt21:15
Matt21:24

ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ ውእቱ።
ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ ውእቱ።
አሜሃ አስተርአየ ክርዳድኒ።
ወይቤሎሙ አልቦ ከመ እንዘ ትጸሐይዩ ክርዳደ ኢትምሐዉ ምስሌሁ 
ሥርናየኒ።
ወገራህቱኒ ዓለም ውእቱ።
ወሠናይኒ ዘርዕ ውሉደ መንግሥት እሙንቱ።
ወክርዳድኒ ውሉዱ ለእኩይ።
ወፀራዊኒ ዘዘርዖ ዲያብሎስ ውእቱ።
ወማእረሩኒ ኅልቀተ ዓለም ውእቱ።
ወዐጸዱኒ መላእክት እሙንቱ።
ወአኀቲሁኒ ኵሎን ኀቤነ ሀለዋ።

ወይእቲኒ ወሰደት ወወሀበት ለእማ።
ወምሕሮሙ ወአሕየወ ድዉያኒሆሙ።
ገዳም ውእቱ ብሔር ወሰዓቱኒ ኀለፈ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አኮ መፍትው ይሑሩ ርኁባኒሆሙ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሕዝብ።
ለምንት አንትሙኒ ትትዐደዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር በእንተ 
ሥርዐትክሙ።
ዓዲሁ አንትሙኒ ኢለበውክሙኑ ዘንተ።
ወትቤ እወ እግዚኦ ከለባትኒ ጓ ይበልዑ።
ጽሙማነ ወፅዉሳነ ወባዕዳነኒ ብዙኃነ ድዉያነ።
ወነሥአ ሰብዑ ኅብስተ ወዓሣኒ።
ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሕዝብ።
ወአልባሲሁኒ ኮነ ጸዐዳ ከመ በረድ።
ወከማሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ሀለዎ ይሕምም እምኔሆሙ።
ወእመኒ እዴከ አው እግርከ ታስሕተከ።
ከማሁኬ ኢይፈቅድ አቡየኒ ዘበሰማያት።
ወእመኒ አበሰ ለከ እኁከ።
ወምሕሮ እግዚኡ ለውእቱ ገብር ወዕዳሁኒ ኀደገ ሎቱ።
ከማሁኬ አቡየኒ ሰማያዊ ይገብር ለክሙ።
ምንት እንከ ዘተርፈኒ።
አንትሙኒ ትነብሩ ዲበ ዐሠርቱ ወክልኤቱ መናብርት።
ወሎሙኒ ይቤሎሙ ሑሩ አንትሙኒ ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ወሎሙኒ ይቤሎሙ ሑሩ አንትሙኒ ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ወይቤሎሙ ሑሩ አንትሙኒ ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ከማሁኬ ይከውኑ ደኀርት ቀደምተ ወቀደምትኒ ይከውኑ ደኀርተ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁኑ።
ወይቤሎሙ ጽዋዕየሰ ትሰትዩ ወጥምቀትየኒ ትጠመቁ።
ወደቂቅኒ እንዘ ይጸርሑ በቤተ መቅደስ ወይብሉ።
ወእምከመ ነገርክሙኒ አነሂ አየድዐክሙ።
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Matt21:27

Matt21:30
Matt21:36
Matt22:6
Matt22:7
Matt22:26
Matt22:46
Matt23:23
Matt23:23
Matt23:26
Matt23:28
Matt24:29
Matt24:29
Matt24:29
Matt25:20
Matt25:24
Matt25:35
Matt25:35
Matt25:35
Matt25:36
Matt25:36
Matt26:55
Matt26:55
Matt26:71
Matt27:12
Matt27:14
Matt27:44
Matt28:1 ወካልእታኒ ማርያም ይርአያ መቃብሮ።
Matt28:14
MK01:19
MK01:38
MK01:38
MK02:23
MK02:25
MK03:22
MK03:24
MK03:25
MK03:32
MK03:32
MK03:34
MK03:34

ወይቤሎሙ ውእቱኒ አነሂ ኢያየድዐክሙ በአይ ሥልጣን እገብር 
ዘንተ።
ወለካልኡኒ ዘይንእስ ይቤሎ ከማሁ ወአውሥአ ወይቤ አንብየ።
ወኪያሆሙኒ ከማሆሙ ረሰይዎሙ።
ወኪያሁኒ ጸአልዎ።
ወቀተልዎሙ ወሀገሮሙኒ አውዐዩ በእሳት።
ወከማሁ ካዕበ ካልኡኒ ወሣልሱሂ እስከ ሰብዐቲሆሙ።
ወአልቦ ዘተሀበለ እምይእቲ ዕለት ይሰአሎ ምንተኒ።
ዘኒ መፍትው ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
ዘኒ መፍትው ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
እንተ ውስጡ ከመ ይኩን ንጹሐ እንተ አፍኣሁኒ።
ከማሁኬ አንትሙኒ እንተ አፍኣክሙ ትጼደቁ ለዐይነ ሰብእ።
ፀሓይኒ ይጸልም ወወርኅኒ ኢይሁብ ብርሃኖ።
ፀሓይኒ ይጸልም ወወርኅኒ ኢይሁብ ብርሃኖ።
ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወያንቀለቅል ኀይለ ሰማያት።
እንዘ ይብል አኮኑ እግዚኦ ኀምሰ መካልየ ወሀብከኒ።
ወመጽአ ዘአሐተኒ መክሊተ ነሥአ ወይቤ።
እስመ ርኅብኩ ወአብላዕክሙኒ።
ጸማእኩ ወአስተይክሙኒ።
ነግደ ኮንኩ ወተወከፍክሙኒ።
ዐረቁ ወአልበስክሙኒ።
ደወይኩ ወሐወጽክሙኒ።
ከመ ሰራቂኑ መጻእክሙ ትዴግኑኒ ወተአኀዙኒ በዕፀው ወበመጣብሕ።
ወእንዘ ዘልፈ እነብር ምስሌክሙ በምኵራብ ወእሜህር ኢአኀዝክሙኒ።
ዝኒ ሀሎ ምስለ ኢየሱስ ናዝራዊ።
አልቦ ዘተሠጥዎሙ ወኢ ምንተኒ።
ወኢያውሥኦ ወኢ አሐተኒ ቃለ እስከ ያነክር መልአክ።
ወከማሁ ፈያትኒ እለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ይዘነጕጕዎ።

ንሕነ ናአምኖ ወለክሙኒ ናድኅነክሙ።
ወለሊሁኒ ምስሌሆሙ ውስተ ሐመር።
ወይቤሎሙ ተንሥኡ ንሑር ካልኣተኒ አህጉረ።
ከመ በህየኒ እስብክ እስመ እንበይነ ዝ ግብር መጻእኩ።
እንተ ማእከለ ገራውህ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱኒ ወእለሂ ምስሌሁ።
ወጸሐፍትኒ እለ ወረዱ እምኢየሩሳሌም ይቤሉ።
ወመንግሥትኒ ዘበበይናቲሃ ትትናፈቅ ኢትቀውም ይእቲ መንግሥት።
ወእመኒ ቤት ተናፈቀት በበይናቲሃ ኢትቀውም ይእቲ ቤት።
ነዮሙ እምከኒ ወአኀዊከኒ አፍኣ ይቀውሙ ወየኀሥሡከ።
ነዮሙ እምከኒ ወአኀዊከኒ አፍኣ ይቀውሙ ወየኀሥሡከ።
ነዮሙ እምየኒ ወአኀውየኒ።
ነዮሙ እምየኒ ወአኀውየኒ።
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MK03:35
MK03:35
MK03:35
MK04:19
MK04:36 ወቦ ካልኣትኒ አሕማር ምስሌሆሙ።
MK04:41
MK04:41
MK05:3
MK05:4
MK05:4
MK05:7
MK05:30
MK05:31
MK06:2
MK06:3
MK06:3
MK06:22
MK06:25 እፈቅድ ይእዜኒ ተሀበኒ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ በፃሕል።
MK06:28
MK06:35
MK06:42
MK06:43
MK07:4
MK07:4
MK07:4
MK07:4
MK07:8
MK07:12
MK08:3
MK08:7
MK08:7
MK08:7
MK08:26
MK08:38
MK08:38
MK09:3
MK09:13
MK09:37
MK09:43
MK09:44
MK09:45
MK10:31

ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ።
ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ።
ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ።
ወኅሊና ዝንቱ ዓለም ወፍትወተ ብዕል ወባዕደኒ ኵሉ ፍትወት።

መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ወይነብር ውስተ መቃብር ወስእንዎ አጽንዖቶ በመዋቅሕትኒ።
እስመ መዋቅሕተኒ ይሰብር ወሰናስለኒ ይቀጠቅጥ ወየዐቅብዎ ደቅ።
እስመ መዋቅሕተኒ ይሰብር ወሰናስለኒ ይቀጠቅጥ ወየዐቅብዎ ደቅ።
አምሕለከ በእግዚአብሔር ሕያው ከመ ኢትሣቅየኒ።
ወተመይጦ ኀበ ሰብአ ይቤሎሙ መኑ ገሰሰኒ ጽንፈ ልብስየ።
አንተሰ ትብል መኑ ገሰሰኒ ልብስየ።
ወዝኒ ኀይል ዘይትገበር በእደዊሁ።
ወአኀዊሁኒ ያዕቆብ ወዮሳ ወይሁዳ ወስምዖን።
ወአኮኑ አኀቲሁኒ ሀለዋ ዝየ ኀቤነ።
ወይቤላ ንጉሥ ለይእቲ ወለት ሰአልኒ ዘትፈቅዲ ወእሁበኪ።

ወይእቲኒ ወለት ወሀበት ለእማ።
ሐቅል ውእቱ ዝ ብሔር ወሰዓቱኒ ወድአ መስየ።
ወከፈሎሙ ለኵሎሙ እምክልኤቲ ዓሣትኒ።
መልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ ወእምዓሣሁኒ።
ወባዕደኒ ብዙኀ ሕርመተ ይትዐቀቡ።
ወያጠምቁ ጽዋዓተኒ ወቈሳቊሳተኒ ወጻሕራተኒ ወዐራታተ።
ወያጠምቁ ጽዋዓተኒ ወቈሳቊሳተኒ ወጻሕራተኒ ወዐራታተ።
ወያጠምቁ ጽዋዓተኒ ወቈሳቊሳተኒ ወጻሕራተኒ ወዐራታተ።
ወባዕደኒ ብዙኀ ዘይመስሎ ለዝንቱ ይገብሩ።
ኢታበውሕዎ ይግበር ምንተኒ ለአቡሁ ወለእሙ።
ወእመኒ ሰዐርክዎሙ ርኁባኒሆሙ ይእትዉ አብያቲሆሙ።
ወቦሙ ዓሣኒ ኅዳጥ ወባረከ ኪያሁኒ።
ወቦሙ ዓሣኒ ኅዳጥ ወባረከ ኪያሁኒ።
ወይቤሎሙ አቅርቡ ሎሙ ዘኒ።
ወአልቦ ዘትነግር በውስተ ሀገርኒ።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ በዛቲ ትውልድ ዘማ ወኃጥእት።
ወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ የኀፍሮ።
ወአልባሲሁኒ በረቀ ወጻዕደወ ጥቀ።
ወጸሐፍትኒ እንዘ ይሴአልዎሙ።
ወዘኒ ኪያየ ተወክፈ።
ወእመኒ እዴከ ታስሕተከ ምትራ።
ወእመኒ እግርከ ታስሕተከ ምትራ።
ወእመኒ ዐይንከ ታስሕተከ ምልኃ።
ወደኀርትኒ ይከውኑ ቅድመ።
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MK10:38
MK10:39
MK10:45
MK10:46
MK10:46
MK11:26
MK11:30
MK11:32
MK11:34
MK12:4
MK12:5
MK12:5
MK12:10
MK12:18
MK12:22
MK12:22
MK13:12
MK13:15
MK13:16
MK13:24
MK13:25
MK13:29
MK14:7
MK14:8
MK14:8
MK14:23
MK14:27
MK14:29
MK14:59
MK14:61
MK14:69
MK15:5
MK15:28
MK15:31
MK16:13
Luke01:3
Luke01:5
Luke01:13
Luke01:18
Luke01:35
Luke01:36

ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁኑ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁ።
እስመ ወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ኢመጽአ ከመ ይትለአክዎ።
ወቦኡ ኢያሪሆ ወወፂኦ እምኢያሪሆ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወሰብእኒ ብዙኀ ወሀሎ ጤሜዎስ ወልደ በርጤሜዎስ ዕዉር።
አቡክሙኒ ሰማያዊ ኢየኀድግ ለክሙ አበሳክሙ።
እምሰማይኑ አው እምሰብእኑ አይድዑኒ።
ወለእመኒ ንብሎ እምሰብእ ንፈርሆሙ ለሕዝብ።
አነኒ ኢይነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ከመ ዝ።
ወኪያሁኒ ወገርዎ ወኰርዕዎ ወፈነውዎ አኅሢሮሙ።
ወፈነወ ሣልሳየኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ቀተልዎ።
ወፈነወ ሣልሳየኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ቀተልዎ።
ወዘኒ ኢያንበብክሙኑ ውስተ መጽሐፍ።
ሀቡ ዘነጋሢ ለነጋሢ ወዘእግዚአብሔርኒ ግበሩ ለእግዚአብሔር።
ወአውሰባ ካልኡኒ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወሣልሱኒ ከማሁ።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ወልዶ።
ወዘኒ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ውስተ ቤት።
ወዘኒ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ከመ ይንሣእ ልብሶ።
ፀሓይኒ ይጸልም ወወርኅ ኢይሁብ ብርሃኖ።
ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወይትከወስ ኀይለ ሰማያት።
ከማሁኬ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ ከመ ኮነ።
ወኪያየሰ አኮ ዘልፈ ዘትረክቡኒ።
ወዛቲኒ ዘባቲ ገብረት ወአቅደመት ወቀብዐተኒ ሥጋየ ለቀበርየ።
ወዛቲኒ ዘባቲ ገብረት ወአቅደመት ወቀብዐተኒ ሥጋየ ለቀበርየ።
ወነሥአ ጽዋዐኒ ወአእኰቶ ወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ኵልክሙ ትክሕዱኒ በዛቲ ሌሊት።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ለእመኒ ኵሎሙ ክሕዱከ አንሰ ኢይክሕደከ።
ወምስለ ዝኒ ኢኀበረ ስምዖሙ።
ወአርመመ ወኢተሰጥዎ ወኢ ምንተኒ።
ዝንቱኒ እምኔሆሙ ውእቱ ወክሕደ ካዕበ።
ወኢ ምንተኒ እስከ አንከሮ ጲላጦስ።
ወኀለፍትኒ ይፀርፉ ላዕሌሁ ወየሐውሱ ርእሶሙ።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትኒ ወጸሐፍት ይሣለቁ ላዕሌሁ።
ወሖሩ እሙንቱሂ ወዜነዉ ለቢጾሙ ወሎሙኒ ኢአምንዎሙ።
ወረትዐኒ ሊተኒ እትልዎ እምጥንቱ።
ወብእሲቱኒ እምአዋልደ አሮን ወስማ ኤልሳቤጥ።
ወብእሲትከኒ ኤልሳቤጥ ትወልድ ለከ ወልደ።
ናሁ አነሂ ልሂቅ ወለብእሲትየኒ ኀለፈ መዋዕሊሃ።
ወዘኒ ይትወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ።
ወናሁ ኤልሳቤጥኒ እንተ እምአዝማድኪ ይእቲኒ።
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Luke01:36
Luke01:50
Luke01:76
Luke02:4
Luke02:16
Luke02:28
Luke02:48
Luke02:48
Luke03:18
Luke03:20 ወዓዲ ወሰከ እንበይነ ዝኒ ተቀየሞ ለዮሐንስ።
Luke03:21
Luke04:2
Luke04:5
Luke04:6
Luke04:23
Luke04:35
Luke05:10 ወከማሁ ያዕቆብኒ ወዮሐንስ ደቂቀ ዘብዴዎስ አዕርክቲሁ ለስምዖን።
Luke06:4
Luke06:17
Luke06:27
Luke06:29
Luke06:29
Luke06:30
Luke06:31
Luke06:33
Luke06:34
Luke06:35
Luke07:5
Luke07:7
Luke07:8
Luke07:8
Luke07:11
Luke07:41
Luke08:2
Luke08:22
Luke08:24
Luke08:24
Luke08:25
Luke08:25
Luke09:3
Luke09:18
Luke09:26

ወናሁ ኤልሳቤጥኒ እንተ እምአዝማድኪ ይእቲኒ።
ወሣህሉኒ ለትውልደ ትውልድ ለእለ ይፈርህዎ።
ወአንተኒ ሕፃን ነቢየ ልዑል ትሰመይ።
ወዐርገ ዮሴፍኒ እምገሊላ እምሀገረ ናዝሬት መንገለ ይሁዳ።
ወሕፃንኒ ይሰክብ ውስተ ጎል።
ተወክፎ ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ።
እስመ ናሁ አቡከኒ ወአነኒ ሰራሕነ እንዘ ነኀሥሠከ።
እስመ ናሁ አቡከኒ ወአነኒ ሰራሕነ እንዘ ነኀሥሠከ።
ወቦ ባዕድኒ ብዙኀ ዘመሀሮሙ ለሕዝብ ወገሠጾሙ።

ወእምድኅረ ተጠምቁ ኵሉ ሕዝብ ተጠምቀ እግዚእ ኢየሱስኒ።
ወያሜክሮ ሰይጣን ወኢበልዐ ወኢሰትየ ምንተኒ በውእቶን መዋዕል።
ወአርአዮ መንግሥታተ ኵሉ ዓለም ከመ ወኢ ምንትኒ።
ወዘንተኒ ክብረ እስመ ሊተ ተውህበ ወለዘፈቀድኩ እሁቦ።
ኵሎ ዘሰማዕነ ዘገበርከ በቅፍርናሆም ግበር በዝየኒ በሀገርከ።
ወወፅአ እምኔሁ ወኢነከዮ ወኢ ምንትኒ።

ወበልዑ ውእቱኒ ወወሀቦሙ ለእለ ምስሌሁ።
ወብዙኃን ሰብእ እምአርዳኢሁኒ ወብዙኃን ጥቀ እምሕዝበ።
ወለክሙሰ እለ ትሰምዑኒ እብለክሙ።
ወለዘሂ ጸፍዐከ መልታሕቴከ መጥዎ ካልእታኒ።
ወለዘኒ ነሥአከ ልብሰከ ክዳነከሂ ኢትክልኦ።
ወለዘኒ ሄደከ ንዋየከ ኢትክልኦ።
ከማሁ ግበሩ ሎሙ አንትሙኒ።
ወእመኒ አሠነይክሙ ለእለ ያሤንዩ ለክሙ።
ወእመኒ ለቃሕክሙ እምኀበ ዘትሴፈዉ ትትፈደዩ እምኔሁ።
ወይእዜኒ አፍቅሩ ጸላእተክሙ ወአሠንዩ ሎሙ።
እስመ ያፈቅር ሕዝበነ ወምኵራበነኒ ውእቱ ሐነጸ ለነ።
ወለልየኒ ኢይደልወኒ እምጻእ ኀቤከ።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ወለገብርየኒ ግበር ከመ ዝ ወይገብር።
ወሖሩ ምስሌሁ አርዳኢሁ ወሕዝብኒ ብዙኅ።
አሐዱ ይፈድዮ ኀምስተ ምእተ ዲናረ ወካልኡኒ ኀምሳ።
ወአንስትኒ እለ አሕየዎን እምአጋንንት እኩያን ወእምደዌሆን።
ወአርዳኢሁኒ ወይቤሎሙ ንዑ ንዕዱ ማዕዶተ ቀላይ ወሖሩ።
ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።
ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ወይቤሎሙ ኢትንሥኡ ለፍኖት ወኢ ምንተኒ ኢ በትረ ወኢ ጽፍነተ።
ወእምዝ እንዘ ይጼሊ በባሕቲቱ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ።
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Luke09:26
Luke09:29
Luke09:32
Luke09:40
Luke09:48
Luke09:58
Luke09:58
Luke09:59
Luke10:4
Luke10:8
Luke10:11
Luke10:15
Luke10:37

Luke11:4
Luke11:11
Luke11:11
Luke11:12
Luke11:17
Luke11:28
Luke11:36
Luke11:39
Luke11:39
Luke11:40
Luke11:42
Luke11:42
Luke11:53
Luke12:5

Luke12:5

Luke12:7
Luke12:36
Luke12:38
Luke12:38
Luke12:48
Luke12:53
Luke12:53
Luke12:53
Luke13:3
Luke14:19
Luke14:20

የኀፍሮ ሎቱኒ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወአልባሲሁኒ ጻዕደወ ወበረቀ ከመ መብረቅ።
ወዕደውኒ ክልኤቱ እለ ይቀውሙ ምስሌሁ።
ወአስተብቋዕክዎሙ ለአርዳኢከኒ ከመ ያውፅእዎ።
ወዘኒ ኪያየ ተወከፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለቈናጽልኒ ግበብ ቦሙ።
ወለአዕዋፈ ሰማይኒ ምጽላል ቦሙ።
ወይቤሎ ካልኡኒ እትሉከኑ እግዚኦ።
ወኢትጹሩ ቊናማተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ አሳእነ ወኢ ምንተኒ።
ወሀገረኒ እንተ ኀበ ቦእክሙ ወተወከፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ጸበለክሙኒ ዘተለወነ እምሀገርክሙ ንነግፍ ለክሙ።
ወአንቲኒ ቅፍርናሆም እመ እስከ ሰማይ ትትሌዐሊ።
ወይቤሎ ዘገብረ ምሕረተ ላዕሌሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑርኬ 
አንተኒ ግበር ከማሁ ወተሐዩ።
ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ።
ወእመኒ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኒ ይሁቦ ህየንተ ዓሣ።
ወእመኒ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኒ ይሁቦ ህየንተ ዓሣ።
ወእመኒ አንቆቅሖ ሰአሎ ዐቅራበኑ ይሁቦ ህየንቴሁ።
ወቤትኒ እመ ተናፈቀ በበይናሁ ይወድቅ ውእቱ ቤት።
ወይብላ ውእቱኒ።
አልቦ ምንተኒ ጽልመት ላዕሌከ።
ይእዜ እንተ አፍኣሁ ተኀፅብዎ ወታነጽሕዎ ለጽዋዕኒ ወለጻሕልኒ።
ይእዜ እንተ አፍኣሁ ተኀፅብዎ ወታነጽሕዎ ለጽዋዕኒ ወለጻሕልኒ።
ኦ አብዳን አኮኑ ዘፈጠረ እንተ አፍኣ ወእንተ ውስጥኒ ፈጠረ።
ወዘንተኒ ርቱዕ ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
ወዘንተኒ ርቱዕ ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
ለሊክሙኒ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
ለዘእምድኅረ ቀተለ ብዉሕ ሎቱ ይደይ ነፍሰኒ ወሥጋኒ ውስተ ገሃነም።

ለዘእምድኅረ ቀተለ ብዉሕ ሎቱ ይደይ ነፍሰኒ ወሥጋኒ ውስተ ገሃነም።

ወለክሙሰ ሥዕርተ ርእስክሙኒ ኵሉ ኍሉቅ ውእቱ።
ወአንትሙኒ ኩኑ ከመ ዕደው።
ወእመኒ በካልእት ወእመኒ በሣልስት ሰዓተ ሌሊት።
ወእመኒ በካልእት ወእመኒ በሣልስት ሰዓተ ሌሊት።
ወለዘኒ ውኁደ አማኅፀንዎ ውኁደ ይትኀሠሥዎ።
ወይትፈለጥ አብ እምወልዱ ወወልድኒ እምአቡሁ።
ወትትፈለጥ እም እምወለታ ወወለትኒ እምእማ።
ወሐማት እመርዓታ ወመርዓትኒ እምሐማታ።
አልቦ እብለክሙ እመሰ ኢነሳሕክሙ አንትሙኒ።
ወይቤሎ ካልኡኒ ኀምስተ ፅምደ አልሕምት ተሣየጥኩ።
ወሣልሱኒ ይቤሎ ብእሲተ አውሰብኩ።
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Luke14:30
Luke15:8
Luke15:18
Luke15:18
Luke15:21
Luke15:21
Luke16:10
Luke16:10
Luke16:16 ኦሪትኒ ወነቢያትኒ እስከ ዮሐንስ እምትካት።
Luke16:16 ኦሪትኒ ወነቢያትኒ እስከ ዮሐንስ እምትካት።
Luke16:18
Luke16:18
Luke16:22
Luke17:4
Luke17:7
Luke17:10
Luke18:3

Luke19:19
Luke19:19
Luke19:20
Luke20:11
Luke20:11
Luke20:12
Luke20:12
Luke20:18
Luke21:25

Luke21:25

Luke21:30
Luke22:19
Luke22:26
Luke22:29
Luke22:32
Luke22:33
Luke22:33
Luke22:55

Luke22:56

Luke22:63

ወእመኒ ፈቀደ ንጉሥ ይሑር ይጽብኦ ለካልእ ንጉሥ።
ወእመኒ ብእሲት ዘባቲ ዐሥሩ ጠፋልሐ አግሙስ።
አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
ወይቤሎ ወልዱ አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
ወይቤሎ ወልዱ አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
ወዘሰ በውኁድ ምእመን በብዙኅኒ ምእመን ውእቱ።
ወዘሰ በኅዳጥ ዐማፂ በብዙኅኒ ዐማፂ ውእቱ።

ወዘኒ ያወስብ ኅድግተ ዘማዊ ውእቱ።
ወእንተኒ ደሐራ ምታ ለእመ ቀርበት ካልአ ዘመወት።
ወሞተ ባዕልኒ ወተቀብረ።
ወእመኒ ስብአ ለለ ዕለቱ አበሰ ወሰብአ ለለ ዕለቱ ተጋነየ ኅድግ ሎቱ።
ወእመኒ ኖላዊ አቲዎ እምወፍሩ ይብሎኑ።
ከማሁኬ አንትሙኒ ገቢረክሙ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
ወኮነት ትመጽእ ኀቤሁ ወትብሎ ኰንነኒ እምዕድውየ ወአበያ 
ወአጐንደያ።
ወይቤሎ ሎቱኒ አንተኒ ተሠየም ላዕለ ኀምስቱ አህጉር።
ወይቤሎ ሎቱኒ አንተኒ ተሠየም ላዕለ ኀምስቱ አህጉር።
ወመጽአ ሣልሱኒ ወይቤሎ እግዚኦ ነያ ምናንከ።
ወዳግመ ፈነወ ካልአኒ ገብሮ።
ወኪያሁኒ ዘበጥዎ ወአኅሰርዎ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወካዕበ ፈነወ ሣልሰኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ፈቅዕዎ ወሰደድዎ።
ወካዕበ ፈነወ ሣልሰኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ፈቅዕዎ ወሰደድዎ።
ወለዘኒ ወድቀት ላዕሌሁ ትቀጠቅጦ።
ወይከውን ተኣምር ውስተ ፀሓይ ወወርኅ ወከዋክብትኒ ይወድቁ 
እምሰማይ ዲበ ምድር።
ወይትመነደቡ አሕዛብ ወየኀስሩ እምድምፀ ባሕር ወባሕርኒ ትደምፅ 
ወትትከወስ።
ከማሁ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ከመ ኮነ ዝንቱ።
ወከማሁ ጽዋዐኒ እምድኅረ ተደሩ ይቤሎሙ።
ወሊቅኒ ይኩን ከመ ላእክ።
አነኒ አስተዳሉ ለክሙ መንግሥተ በከመ ሊተ ወሀበኒ አቡየ።
ወአንተኒ ተመይጠከ ጽንዖሙ ለአኀዊከ።
እመኒ ለተሞቅሖ ወእመኒ ለመዊት።
እመኒ ለተሞቅሖ ወእመኒ ለመዊት።
ወአንደዱ እሳተ ማእከለ ዐጸድ ወነበሩ ወጴጥሮስኒ ነበረ ምስሌሆሙ 
ማእከሎሙ።
ወርእየቶ ወለት እንዘ ይነብር መንገለ በርህ ወተጠየቀቶ ወትቤ ዝኒ 
ምስሌሁ ሀሎ።
ወዕደውኒ እለ አኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኮኑ ይሣለቁ ላዕሌሁ 
ወይዘብጥዎ።
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Luke22:67
Luke22:68
Luke23:15

Luke23:15

Luke23:27
Luke23:29
Luke23:29
Luke23:30
Luke23:33
Luke23:35
Luke23:49
Luke23:51
Luke24:1
Luke24:9

Luke24:22
John01:3
John01:5

John01:10
John01:46
John02:15

John02:15

John03:12
John03:12
John03:23 ወሀሎ ዮሐንስኒ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በማዕዶተ ኢየሩሳሌም።

John03:27
John04:10
John04:10
John04:11
John04:11
John04:12

John04:12

John04:12

John04:12

ወይቤሎሙ እመኒ አይዳዕኩክሙ ኢተአምኑኒ።
ወእመኒ ተስእልኩክሙ ኢትነግሩኒ ወኢሂ ተኀድጉኒ።
ወኀበ ሄሮድስኒ ፈነውክዎ ወውእቱኒ ፈነዎ ኀቤነ ወናሁ አልቦ ዘገብረ 
በዘይመውት።
ወኀበ ሄሮድስኒ ፈነውክዎ ወውእቱኒ ፈነዎ ኀቤነ ወናሁ አልቦ ዘገብረ 
በዘይመውት።
ወተለውዎ ብዙኃን ሕዝብ ወአንስትኒ ይበክያሁ ወያስቆቅዋሁ።
ብፁዓት መካናት ወከርሥኒ እንተ ኢወለደት ወአጥባትኒ እለ ኢሐፀና።
ብፁዓት መካናት ወከርሥኒ እንተ ኢወለደት ወአጥባትኒ እለ ኢሐፀና።
ይእተ አሚረ ይብልዎሙ ለአድባር ደቁ ላዕሌነ ወለአውግርኒ ድፍኑነ።
ወእልክተኒ ክልኤተ ፈያተ አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ ሰቀሉ።
ወይቀውሙ ሕዝብ ወይሬእዩ ወመላእክትኒ ይዘነጕጕዎ ወይብልዎ።
ወአንስትኒ እለ ተለዋሁ እምገሊላ ርእያ ዘንተ።
ወኮነ ይሴፈዋ ውእቱኒ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወወሰዳ ውእተ አፈዋተ ዘአስተዳለዋ ወካልኣትኒ አንስት ምስሌሆን።
ወአቲዎን እምኀበ መቃብር ነገራሆሙ ዘንተ ለዐሠርቱ ወአሐዱ 
ወለቢጾሙኒ ኵሎሙ።
ወቦ አንስትኒ እለ አንከራ ወነገራነ ለነ እለ ጌሣ ኀበ መቃብር።
ወኵሉ ቦቱ ኮነ ወዘእንበሌሁስ አልቦ ዘኮነ ወኢ ምንትኒ እምዘኮነ።
ወብርሃንሰ ዘውስተ ጽልመት ያበርህ ወያርኢ ወጽልመትኒ ኢይረክቦ 
ወኢይቀርቦ።
ወውስተ ዓለም ሀሎ ወዓለምኒ ቦቱ ኮነ ወዓለምሰ ኢያእመሮ።
ዘጸሐፈ ሙሴ ውስተ ኦሪት ወነቢያትኒ ተነበዩ በእንቲኣሁ።
ወሰደደ ኵሎ እምኵራብ አባግዐኒ ወአልሕምተኒ ወዘረወ ወርቆሙ 
ለመወልጣን።
ወሰደደ ኵሎ እምኵራብ አባግዐኒ ወአልሕምተኒ ወዘረወ ወርቆሙ 
ለመወልጣን።
ወሶበ እንዘ ዘበምድር እነግረክሙ ኢተአምኑኒ።
እፎ እንከ ተአምኑኒ እመ ነገርኩክሙ ዘበሰማያት።

ወኢ ምንተኒ እመ ኢተውህበ ሎቱ እምሰማይ።
አንቲኒ ዓዲ እምሰአልኪዮ ወውእቱኒ እምወሀበኪ ማየ ሕይወት።
አንቲኒ ዓዲ እምሰአልኪዮ ወውእቱኒ እምወሀበኪ ማየ ሕይወት።
እግዚእየ ማሕየብኒ አልብከ ወዐዘቅቱኒ ዕሙቀ ውእቱ።
እግዚእየ ማሕየብኒ አልብከ ወዐዘቅቱኒ ዕሙቀ ውእቱ።
ወውእቱኒ ሰትየ እምኔሃ ወአንስቲያሁኒ ወደቂቁኒ ወእንስሳሁኒ 
ወጥሪቱኒ።
ወውእቱኒ ሰትየ እምኔሃ ወአንስቲያሁኒ ወደቂቁኒ ወእንስሳሁኒ 
ወጥሪቱኒ።
ወውእቱኒ ሰትየ እምኔሃ ወአንስቲያሁኒ ወደቂቁኒ ወእንስሳሁኒ 
ወጥሪቱኒ።
ወውእቱኒ ሰትየ እምኔሃ ወአንስቲያሁኒ ወደቂቁኒ ወእንስሳሁኒ 
ወጥሪቱኒ።



Tabelle1

Seite 516

523 ኒ

John04:12

John04:23
John05:19
John05:19
John05:21
John05:26
John05:30
John05:30
John05:43
John05:46
John05:46
John06:11
John06:11
John06:12
John06:23 ወመጽአ ካልኣትኒ አሕማር አምጥብርያዶስ ቅሩበ ብሔር።
John06:36
John06:51
John06:55
John06:55
John06:63
John06:63
John06:67
John07:3
John07:4
John07:5
John07:10
John07:26
John07:47
John08:1
John08:9
John08:14
John08:19
John08:25
John08:32
John08:42
John08:52
John08:53
John08:54
John09:27
John09:33
John09:39

ወውእቱኒ ሰትየ እምኔሃ ወአንስቲያሁኒ ወደቂቁኒ ወእንስሳሁኒ 
ወጥሪቱኒ።
እስመ አብኒ ዘከመ ዝ የኀሥሥ እለ ይሰግዱ ሎቱ።
ወኢ ምንተኒ ዘእንበለ ዘርእዮ ለአብ ይገብር።
እስመ ግብረ ዘይገብር አብ ወልድኒ ኪያሁ ይገብር በአምሳሉ።
ከማሁ ወልድኒ ለዘፈቀደ ያሐዩ።
ወበከመ ለአብ ቦቱ ሕይወት ኀቤሁ ከማሁ ለወልድኒ ወሀቦ ሕይወተ።
ኢይክል አንሰ ገቢረ ለልየ ዘእምኀቤየ ወኢ ምንተኒ።
አላ በከመ ሰማዕኩ እኴንን ወኵነኔየኒ ጽድቅ ውእቱ።
አነ መጻእኩ በስመ አቡየ ወኢተወከፍክሙኒ።
ሶበሰ አመንክምዎ ለሙሴ ኪያየኒ እምአመንክሙኒ።
ሶበሰ አመንክምዎ ለሙሴ ኪያየኒ እምአመንክሙኒ።
ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሰብእ ወእምዓሣሁኒ ከማሁ መጠነ ፈቀዱ።
ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሰብእ ወእምዓሣሁኒ ከማሁ መጠነ ፈቀዱ።
ከመ አልቦ ዘይትገደፍ ወኢ ምንተኒ እምኔሆን።

ወእቤለክሙ ባሕቱ ርኢክሙኒሂ ወኢአመንክሙኒ።
ወዝኒ ኅብስት ዘአነ እሁቦ ሥጋየ ውእቱ በእንተ ሕይወት ዘለዓለም።
እስመ ሥጋየኒ መብልዐ ጽድቅ ዘበአማነ ውእቱ።
ወደምየኒ ስቴ ሕይወት ዘበአማን ውእቱ።
ወሥጋሰ አልቦ ዘይበቊዕ ወኢ ምንተኒ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ መንፈስ ውእቱ ወሕይወት ውእቱ።
አንትሙኒ ትፈቅዱኑ ትሑሩ።
ከመ አርዳኢከኒ ይርአዩ ግብረከ ዘትገብር ወይእመኑ።
እስመ አልቦ ዘይገብር ምንተኒ ጽሚተ።
እስመ አኀዊሁኒ ኢአምኑ ቦቱ።
ዐርገ ውእቱኒ ጽሚተ ወአኮ ገሃደ።
ወአልቦ ዘይቤልዎ ምንተኒ አእመሩኑ እንጋ መላእክት ወሊቃውንት።
ወአውሥኡ ፈሪሳውያን ወይቤልዎሙ ትጌግዩኑ አንትሙኒ።
ወእግዚእ ኢየሱስኒ ሖረ ውስተ ደብረ ዘይት።
ወይእቲኒ ብእሲት ትቀውም ውስጠ።
እመኒ ለልየ ስምዐ ኮንኩ ለርእስየ።
ሶበሰ ኪያየ አእመርክሙ እምአእመርክምዎ ለአቡየኒ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ቀዳሚኒ ነገርኩክሙ።
ወተአምርዋ ለጽድቅ ወጽድቅኒ ታግዕዘክሙ።
ወቃልየኒ እምዐቀብክሙ።
አብርሃም ጥቀ ሞተ ወነቢያትኒ ሞቱ።
ወእምነቢያትኒ እለ ሞቱ።
ኢይበቊዐኒ ስብሐትየ ወኢ ምንተኒ።
አንትሙሂ አርዳኢሁኒ ትኩኑ ትፈቅዱ።
እምኢክህለ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
ከመ እለ ኢይሬእዩ ይርአዩ ወእለኒ ይሬእዩ ይዑሩ።
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John09:40
John10:3
John10:15
John10:16
John10:40 ወይቤሉ ዮሐንስ አልቦ ዘገብረ ተኣምረ ወኢ ምንተኒ።
John11:16
John11:22

John11:25
John11:33
John11:37
John11:44
John11:48
John11:48
John11:49
John12:19
John12:32
John12:47
John13:14
John13:15
John13:31
John13:32
John13:33
John13:34
John14:3
John14:7
John14:10
John14:11
John14:12
John14:24
John14:30
John15:4
John15:5
John15:8
John15:20
John15:20
John15:24
John15:24
John16:3
John16:10
John16:22
John16:22

ወይቤልዎ ንሕነኒኬ ዕዉራንኑ ንሕነ።
ወሎቱሰ ዐጻዊኒ ያርኅዎ ወአባግዕኒ ይሰምዓሁ ቃሎ።
ወበከመ የአምረኒ አብ አነኒ አአምሮ ለአብ።
ወብየ ካልኣትኒ አባግዕ እለ ኢኮና እምዝንቱ ዐጸድ።

ንሑርኬ ንሕነኒ ከመ ንሙት ምስሌሁ።
ወይእዜኒ አአምር ከመ ዘሰአልኮ ለእግዚአብሔር ይሁበከ 
እግዚአብሔር።
ዘየአምን ብየ እመኒ ሞተ የሐዩ።
ወአይሁድኒ እለ መጽኡ ምስሌሃ ከመ ይበክዩ።
ከመ ይግበር በዘኢይመውት ዝንቱኒ።
ወገጹኒ ጥብሉል በሰበን።
ወእመኒ ኀደግናሁ ከመ ዝ ኵሉ የአምን ቦቱ።
ወይመጽኡ ሰብአ ሮሜ ወይነሥኡነ ብሔረነ ወሕዝበነኒ።
አንትሙሰ ኢተአምሩ ወኢ ምንተኒ ወኢሂ ትመክሩ።
ከመ አልቦ ዘትበቊዑ ወኢ ምንተኒ።
ወአነኒ እምከመ ተለዐልኩ እምድር እስሕብ ኵሎ ኀቤየ።
ወዘኒ ሰምዐ ቃልየ ወኢዐቀቦ አኮ አነ ዘእኴንኖ።
ከማሁኬ አንትሙኒ ይደልወክሙ ትኀፅቡ እግረ ቢጽክሙ።
ከመ ትግበሩ አንትሙኒ በከመ ገበርኩ ለክሙ አነ።
ወእግዚአብሔርኒ ተሰብሐ ቦቱ።
ወእመሰ እግዚአብሔር ተሰብሐ ቦቱ ወእግዚአብሔርኒ ይሴብሖ።
ወለክሙኒ ይእዜ እነግረክሙ።
በከመ አነ አፍቀርኩክሙ ከማሁ አንትሙኒ ተፋቀሩ በበይናቲክሙ።
ወእነሥእክሙ ኀቤየ ከመ ተሀልዉ አንትሙኒ ኀበ ሀሎኩ አነ።
እምከመ ሊተ አእመርክሙኒ እምአእመርክምዎ ለአቡየኒ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ አኮ እምኀቤየ ዘነበብኩ።
ወእመ አኮሰ በእንተ ግብርየ እመኑኒ።
ውእቱኒ ይገብር ወዘየዐቢ እምኔሁ ይገብር።
ወዝኒ ቃል ዘትሰምዑ ኢኮነ ቃለ ዚኣየ።
ወኢይረክብ በላዕሌየ ወኢ ምንተኒ።
ከማሁ አንትሙኒ ኢትክሉ ፈርየ ለእመ ኢነበርክሙ ብየ።
እስመ ዘእንበሌየሰ አልቦ ዘትክሉ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
ወትከውኑኒ አርዳእየ።
እምከመ ኪያየ ሰደዱ ኪያክሙኒ ይሰድዱክሙ።
ወሶበሰ ዐቀቡ ቃልየ ቃልክሙኒ እምዐቀቡ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ርእዩኒሂ ወጸልኡኒሂ ኪያየሂ ወአቡየሂ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ርእዩኒሂ ወጸልኡኒሂ ኪያየሂ ወአቡየሂ።
ወዘንተኒ ዘይገብሩ ላዕሌክሙ እስመ ኢየአምርዎ ለአብ ወኢ ኪያየ።
ወበእንተ ጽድቅኒ እስመ አነ ኣሐውር ኀበ አብ።
ወከማሁ አንትሙኒ ትቴክዙ ይእዜ።
ወፍሥሓክሙኒ አልቦ ዘይሀይደክሙ።



Tabelle1

Seite 518

523 ኒ

John16:23
John16:24
John16:27
John16:27
John16:29
John17:1
John17:5
John17:7
John17:10
John17:18
John17:19
John17:21
John18:5
John18:15

John18:17
John18:17
John18:18
John18:20
John18:38
John19:4
John19:9
John19:11
John19:27
John19:37
John19:38
John19:39
John20:8
John20:15
John20:26
John21:3
John21:3
John21:6
John21:13
John21:25

5 ኒቆዲሞስ John03:1

John03:4

John03:9
John07:50
John19:39

ወይእተ አሚረ አልቦ ዘትስእሉኒ ኪያየ ወኢ ምንተኒ።
ወእስከ ይእዜሰ ኢሰአልክምዎ ወኢ ምንተኒ በስምየ ሰአሉ።
እስመ አንትሙ አፍቀርክሙኒ ወአመንክሙኒ።
እስመ አንትሙ አፍቀርክሙኒ ወአመንክሙኒ።
ወአልቦ ዘመሰልከ ወኢ ምንተኒ።
ወከመ ወልድከኒ ይሰብሕከ።
ወይእዜኒ አንተ አባ ሰብሐኒ በስብሐትየ።
ወይእዜኒ አእመሩ ከመ ኵሉ ዘወሀብከኒ እምኀቤከ ውእቱ።
ወዘዚኣከኒ ዚኣየ ውእቱ ወተሰባሕኩ ቦሙ።
አነኒ ፈነውክዎሙ ውስተ ዓለም።
ከመ ይኩኑ እሙንቱኒ ቅዱሳነ በጽድቅ።
ከመ ይእመን ዓለም ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ወሀለወ ይሁዳኒ ዘያገብኦ ይቀውም ምስሌሆሙ።
ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምርሑቅ ስምዖን ጴጥሮስ ወካልእኒ 
ረድእ።
አንተሂ እምአርዳኢሁኒ ለውእቱ ብእሲ አንተ።
ወይቤላ ውእቱኒ ኢኮንኩ።
ወይቀውም ጴጥሮስኒ ወይስኅን ምስሌሆሙ።
ወአልቦ ዘተናገርኩ ጽሚተ ወኢ ምንተኒ።
አንሰ አልቦ ዘረከብኩ ጌጋየ ላዕሌሁ ወኢ አሐተኒ።
ከመ ታእምሩ ከመ አልቦ ዘረከብኩ ላዕሌሁ ጌጋየ ወኢ አሐተኒ።
ወኢተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ ወኢ ምንተኒ።
ኢኮንከ ብዉሐ ላዕሌየ ወኢ ምንተኒ።
ወይቤሎ ለውእቱኒ ረድኡ ነያ እምከ።
ወካዕበ ይብል ካልእኒ መጽሐፍ።
ወአብሖ ጲላጦስ ወሖረ ውእቱኒ ወነሥአ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወመጽአ ኒቆዲሞስኒ ዘሖረ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ።
ወእምዝ ቦአ ዝኩኒ ካልእ ረድእ ዘበደሮ በጺሐ ኀበ መቃብር።
ወትቤሎ እግዚእየ እመኒ እንተ ነሣእኮ ንግረኒ ኀበ ወሰድኮ።
ወቶማስኒ ሀሎ ምስሌሆሙ እንዘ ዕጽው ኆኅት።
ወይቤልዎ ካልኣኒሁ አርድእ ንሕነኒ ንመጽእ ምስሌከ።
ወአልቦ ዘአሥገሩ በይእቲ ሌሊት ወኢ ምንተኒ።
ወአልቦ ዘረከብነ ወኢ ምንተኒ።
ወወሀቦሙ ወእምዓሣሁኒ ከማሁ።
ወቦ ባዕዳትኒ ብዙኃት ግብራት ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ እምፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዲሞስ መልአኮሙ 
ለአይሁድ።
ወይቤሎ ኒቆዲሞስ እፎ ይክል ብእሲ ዳግመ ተወልዶ እምድኅረ 
ልህቀ።
ወአውሥአ ኒቆዲሞስ ወይቤሎ እፎ ይትከሀል ዝንቱ ይኩን።
ወይቤሎሙ ኒቆዲሞስ ዘሖረ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወመጽአ ኒቆዲሞስኒ ዘሖረ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ።
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136 ናሁ Matt01:20
Matt01:23
Matt02:1

Matt02:9

Matt02:13

Matt02:19

Matt03:10
Matt03:16
Matt03:17
Matt04:11
Matt05:20

Matt06:30
Matt07:4
Matt08:2
Matt08:24
Matt08:34
Matt09:10
Matt09:18
Matt09:20
Matt10:16
Matt11:8
Matt11:10
Matt12:2
Matt12:6
Matt12:10
Matt12:18
Matt12:42
Matt12:43
Matt12:47
Matt12:48
Matt13:3
Matt14:24
Matt15:22
Matt15:32
Matt17:3
Matt17:5
Matt19:16

ወእንዘ ዘንተ ይኄሊ ናሁ አስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር በሕልም።
ናሁ ድንግል ትፀንስ ወትወልድ ወልደ።
ናሁ መጽኡ መሰግላን እምብሔረ ጽባሕ ወበጽሑ ውስተ 
ኢየሩሳሌም።
ወናሁ ኮከብ ዘርእዩ በምሥራቅ ይመርሖሙ እስከ ሶበ አብጽሖሙ 
ቤተልሔም።
ወእምድኅረ ኀለፉ እሉ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ 
በሕልም ለዮሴፍ።
ወመዊቶ ሄሮድስ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ በሕልም 
ለዮሴፍ በብሔረ ግብጽ።
እስመ ናሁ ወድአ ማሕጼ ተሠይመ ውስተ ጕንደ ዕፀው ይንበር።
ወናሁ ተርኅወ ሎቱ ሰማይ።
ወናሁ መጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል።
ወናሁ መላእክት መጽኡ ይትለአክዎ።
ናሁ እብለክሙ ከመ ለእመ ኢፈድፈደ ጽድቅክሙ ፈድፋደ 
እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን።
ወናሁ ሣዕረ ገዳም ዘዮም ሀሎ።
ወናሁ ሠርዌ ውስተ ዐይንከ።
ወናሁ መጽአ አሐዱ ብእሲ ዘለምጽ።
ወናሁ ዐቢይ ድልቅልቅ ኮነ በውስተ ባሕር።
ወናሁ ወፅኡ ኵሉ እለ ውስተ ሀገር ይትቀበልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእንዘ ይረፍቅ ውስተ ቤተ ስምዖን ናሁ።
ወእንዘ ዘንተ ይነግሮሙ ናሁ መጽአ አሐዱ መኰንን።
ወናሁ ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምት።
ወናሁ አነ እፌንወክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኵላት።
እለሰ ቀጠንተ ይለብሱ ናሁ ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ።
ናሁ ርኢ አርዳኢከ ዘይገብሩ ዘኢይከውን ገቢረ በሰንበት።
ወናሁ እብለክሙ ከመ ዘየዐቢ እምቤተ መቅደስ ሀሎ ዝየ።
ወናሁ ሀሎ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ናሁ ቊልዔየ ዘኀረይኩ ፍቁርየ ዘሠምረቶ ነፍስየ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምዮናስ ሀሎ ዝየ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምሰሎሞን ሀሎ ዝየ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ለሕዝብ ናሁ እሙ ወአኀዊሁ ይቀውሙ አፍኣ።
ናሁ እምከ ወአኀዊከ አፍኣ ይቀውሙ።
ናሁ ወፅአ ይዝራዕ ዘይዘርዕ።
ወሐመርሰ ናሁ ሀሎ ማእከለ ባሕር።
ወናሁ ብእሲት ከነናዊት እምውእቱ አድዋል መጽአት።
ያምሕሩኒ እሉ ሕዝብ እስመ ናሁ ሠሉስ መዋዕለ እምዘበልዑ እክለ።
ወናሁ አስተርአዩ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስሌሁ።
ወናሁ መጽአ ቃል እምውስተ ደመና ዘይብል።
ወናሁ መጽአ አሐዱ ወሬዛ ወይቤሎ።
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Matt19:27
Matt20:18
Matt20:30
Matt22:4
Matt23:31
Matt23:34

Matt23:38
Matt24:25
Matt25:6
Matt25:20
Matt25:22
Matt25:25
Matt26:29

Matt26:45

Matt26:46
Matt26:47

Matt26:51
Matt26:65
Matt27:43
Matt28:2
Matt28:7
Matt28:7
Matt28:20
MK01:2
MK10:8
MK10:28
MK10:33
MK13:23
MK13:37
MK14:41
MK14:41
MK14:42
MK14:64
MK16:6
Luke01:13
Luke01:18
Luke01:20
Luke01:31

ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ ወተሎናከ።
ወይቤሎሙ ናሁ ነዐርግ ኢየሩሳሌም።
ወናሁ ክልኤቱ ዕዉራን ይነብሩ ጥቃ ፍኖት።
በልዎሙ ለእለ ዐሠርናሆሙ ናሁ ምሳሕየ አስተዳሎኩ።
ናሁኬ ለሊክሙ ትከውኑ ስምዐ።
ወበእንተ ዝ ናሁ አነ እፌኑ ኀቤክሙ ነቢያት ወሐዋርያት ወጠቢባን 
ወጸሐፍተ።
ናሁ ይትኀደግ ለክሙ ቤትክሙ በድወ።
ናሁ አቅደምኩ ነጊሮተክሙ።
ናሁ መርዓዊ መጽአ ፃኡ ውስተ ቀበላሁ።
ወናሁ ኀምስ መካልየ እለ ረባሕኩ ዲቤሆን።
ወናሁ ክልኤተ ካልኣተ መካልየ እለ ረባሕኩ ዲቤሆን።
ናሁ እንከ መክሊተከ።
ወናሁ እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምይእዜ እምዝንቱ አጺረ ፍሬ 
ወይን።
ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ዘያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ 
እደ ኃጥኣን።
ተንሥኡ ንሑር ናሁ ቀርበ ዘያገብአኒ።
ወእንዘ ዘንተ ይትናገር ናሁ በጽሐ ይሁዳ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
ወናሁ አሐዱ እምእለ ምስሌሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ናሁ ፀረፈ ወሰማዕክሙ ፅርፈቶ ምንተ እንከ ትብሉ።
ወለእመ ተአመነ በእግዚአብሔር ናሁ ይእዜ ለያድኅኖ እመ ይፈቅዶ።
ወናሁ ኮነ ድልቅልቅ ዐቢይ።
ከመ ተንሥአ እምዉታን ወናሁ ይቀድመክሙ ገሊላ።
ወበህየ ትሬእይዎ ናሁ አይዳዕኩክን።
ወናሁ አነ እሄሉ ምስሌክሙ በኵሉ መዋዕል እስከ ኅልቀተ ዓለም።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ ዘይጸይሕ ፍኖተከ።
ናሁኬ ኢኮኑ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ።
ወአኀዘ ጴጥሮስ ይበሎ ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ ወተሎናከ።
ወይቤሎሙ ናሁ ነዐርግ ኢየሩሳሌም።
ወአንትሙሰ ዑቁ ናሁ አቅደምኩ ነጊሮተክሙ ኵሎ።
ወናሁ እብለክሙ ለኵልክሙ ትግሁ።
እስመ ናሁ በጽሐ ጊዜሁ።
ወናሁ ያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ ኃጥኣን።
ተንሥኡ ንሑር ናሁ በጽሐ ዘያገብአኒ።
ናሁ ለሊክሙ ሰማዕክሙ ፅርፈቶ ምንተ እንከ ትብሉ።
ወናሁ መካኑ ኀበ ተቀብረ።
እስመ ናሁ ተሰምዐ ጸሎትከ ቅድመ እግዚአብሔር።
ናሁ አነሂ ልሂቅ ወለብእሲትየኒ ኀለፈ መዋዕሊሃ።
ወናሁ ትከውን በሃመ ወትስእን ነቢበ እስከ አመ ይከውን ዝንቱ።
ወናሁ ትፀንሲ ወትወልዲ ወልደ።



Tabelle1

Seite 521

136 ናሁ

Luke01:36
Luke01:36
Luke01:44
Luke01:48
Luke02:9 ወናሁ ቆመ መልአከ እግዚአብሔር ኀቤሆሙ።
Luke02:10
Luke02:11
Luke02:34
Luke02:48
Luke03:4
Luke03:9
Luke07:25

Luke07:27
Luke09:30
Luke09:39
Luke10:3
Luke10:19
Luke11:31
Luke11:32
Luke11:49
Luke12:27
Luke13:7
Luke13:16

Luke13:32
Luke13:34
Luke15:29
Luke16:3
Luke16:6
Luke16:7
Luke18:28
Luke18:31
Luke19:2
Luke19:8
Luke20:33
Luke22:20
Luke22:27
Luke22:31

Luke22:72

ወናሁ ኤልሳቤጥኒ እንተ እምአዝማድኪ ይእቲኒ።
ወናሁ ሳድስ ዝንቱ ወርኅ ለእንተ ይብልዋ መካን።
እስመ ናሁ ሶበ ሰማዕኩ ቃለኪ።
ናሁ እምይእዜሰ ያስተበፅዑኒ ኵሉ ትውልድ።

እስመ ናሁ እዜንወክሙ ዐቢየ ዜና።
እስመ ናሁ ተወልደ ለክሙ ዮም መድኅን።
ናሁ ዝንቱ ሕፃን ሥዩም ለድቀቶሙ።
እስመ ናሁ አቡከኒ ወአነኒ ሰራሕነ እንዘ ነኀሥሠከ።
ናሁ ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል።
እስመ ናሁ ወድአ ተሠይመ ጕድብ ኀበ ጕንደ ዕፀው።
ናሁ እለሰ ርሱያን አልባሰ ክብር ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።

ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ።
ወናሁ መጽኡ ክልኤቱ ዕደው ወይትናገሩ ምስሌሁ።
ወናሁ ጋኔን የሀይደንዮ ወያዌግቦ ወይነፅኆ።
ሑሩ ናሁ አነ እፌንወክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኵላት።
ወናሁ ወሀብኩክሙ ሥልጣነ ትኪዱ ዲበ አቃርብት።
ወናሁ ዘየዐቢ እምሰሎሞን ሀሎ ዝየ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምዮናስ ሀሎ ዝየ።
ናሁ አነ እፌኑ ኀቤሆሙ ነቢያተ ወሐዋርያተ።
ናሁ ጽጌያተ ገዳም ርእዩ ዘከመ ይልህቁ።
ናሁ ሠለስቱ ዓመት እንዘ እመጽእ እንሣእ ፍሬሃ ለዛቲ በለስ።
ወዛቲ ወለተ አብርሃም ናሁ ዐሠርቱ ወሰመንቱ ዓመት እምዘአሰራ 
ሰይጣን።
ናሁ አወፅእ አጋንንተ ወእሁብ ሕይወተ ዮም።
ወአበይክሙ ወናሁ ይትኀደግ ለክሙ ቤትክሙ በድወ።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለአቡሁ ናሁ መጠነ ዝ ዓመተ ተቀነይኩ ለከ።
ምንተ እሬሲ ናሁ ይስዕረኒ እግዚእየ እምግብናየ።
ወይቤሎ ናሁኬ መጽሐፍከ ንበር።
ወይቤሎ ናሁኬ መጽሐፍከ ንበር።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ።
ናሁ ነዐርግ ኢየሩሳሌም ወይትፌጸም ኵሉ።
ወናሁ ረከበ ብእሴ ዘስሙ ዘኬዎስ።
ናሁ እግዚእየ መንፈቀ ንዋይየ እሁብ ለነዳያን።
እስመ ናሁ ሰብዐቲሆሙ አውሰብዋ።
ወባሕቱ ናሁ እዴሁ ለዘያገብአኒ ምስሌየ ውስተ ማእድ።
ወአንሰ ናሁ ከመ ላእከ በማእከሌክሙ።
ስምዖን ስምዖን ናሁ ስኢለ ሰአለ ሰይጣን የኀንጽክሙ ወየኀንፍጽክሙ 
ከመ ዐለስ።
ወይቤሉ ምንተ እንከ ንፈቅድ ሰማዕተ በእንቲኣሁ ናሁ ለሊነ ሰማዕነ 
እምአፉሁ።
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136 ናሁ

Luke23:14
Luke23:15

Luke23:22

John03:26
John03:29
John04:7 ወናሁ መጽአት ብእሲት እምሰማርያ ከመ ትቅዳሕ ማየ።
John04:35
John05:14
John06:17
John07:26
John08:5
John08:24
John11:3
John11:28
John11:47
John11:56
John12:19
John12:23
John12:31
John14:2
John16:32
John17:12
John19:4

1 ናሆም Luke03:25
1 ናለምድ John18:39

2 ናሕሰ MK02:4
Luke05:19

3 ናሕስ Matt24:17
MK13:15
Luke17:31

1 ናምልኮ Luke01:75
1 ናራዝዌ MK16:6
2 ናርዱ MK14:3

John12:3 ወማርያሰ ነሥአት ዕፍረተ ልጥረ ዘናርዱ ጵስጥቂስ ዘዕጹብ ሤጡ።
3 ናስተዳሉ Matt26:17

MK14:12
Luke22:8

1 ናበልዖሙ John06:5
1 ናታን Luke03:31

ወናሁ አነ ሐተትክዎ በቅድሜክሙ።
ወኀበ ሄሮድስኒ ፈነውክዎ ወውእቱኒ ፈነዎ ኀቤነ ወናሁ አልቦ ዘገብረ 
በዘይመውት።
ናሁ አልቦ ዘረከብኩ በላዕሌሁ በዘይመውት እቅሥፎኬ እንከሰ 
ወአሕይዎ።
ዘአንተ ሰማዕተ ኮንከ በእንቲኣሁ ናሁ ሀሎ ውእቱሂ ያጠምቅ።
ወፍሥሓ ዚኣየሰ ናሁ ተፈጸመት።

ወናሁ እብለክሙ አንሥኡ አዕይንቲክሙ ወነጽሩ ኀበ በሓውርት።
ናሁኬ ሐየውከ ዑቅ ኢተአብስ ዳግመ።
ወናሁ ወድአ ኮነ ጽልመት።
ወናሁ ገሃደ ይትናገሮሙ።
እስመ ናሁ ተረክበት በዝሙት።
ወናሁ እቤለክሙ ከመ ትመውቱ በኀጢአትክሙ።
እንዘ ይብላ እግዚእነ ናሁ ዘታፈቅር ይደዊ።
ወትቤላ ናሁ መጽአ ሊቅነ ወይጼውዐኪ።
ምንተ ንሬሲ ናሁ ዝንቱ ብእሲ ብዙኀ ተኣምረ ይገብር።
ምንተ ትብሉ ናሁ ኢመጽአ ለበዓል።
ናሁ ኵሉ ዓለም ተለዎ ድኅሬሁ።
ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይሰባሕ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወናሁ እብለክሙ ይእዜ በጽሐ ኵነኔሁ ለዝንቱ ዓለም።
ወናሁ እብለክሙ ከመ አነ ኣሐውር ወአስተዳሉ ለክሙ መካነ።
ናሁኬ ከመ ይበጽሕ ጊዜሁ።
ናሁ ዐቀብክዎሙ ወተማሐፀንክዎሙ።
ናሁ አወፅኦ ለክሙ አፍኣ።
ወልደ ማታትዩ ወልደ አሞጽ ወልደ ናሆም።
ወባሕቱ ሀሎ ዘናለምድ ዘአሐዩ ለክሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ለለ 
ፋሲካ።
ኀበ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ዐርጉ ናሕሰ።
ወዐርጉ ናሕሰ ወነሠቱ ጠፈረ።
ወዘሂ ሀሎ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ይንሣእ ዘውስተ ቤቱ።
ወዘኒ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ውስተ ቤት።
ይእተ አሚረ ዘሀሎ ውስተ ናሕስ ወንዋዩ ውስተ ቤት።
ያድኅነነ ናምልኮ በጽድቅ ወበርትዕ በቅድሜሁ ወበኵሉ መዋዕሊነ።
ኢየሱስሃኑ ናራዝዌ ዘተሰቅለ ተኀሥሣ ተንሥአ ወኢሀሎ ዝየሰ።
ዘናርዱ ቅድው ዘዕጹብ ሤጡ።

ወይቤልዎ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ትብላዕ ፍሥሓ።
ይቤልዎ አርዳኢሁ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ትብላዕ ፍሥሓ።
ወይቤልዎ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ፍሥሐ።
ወይቤሎ ለፊልጶስ እምአይቴ ንሣየጥ ኅብስተ ዘናበልዖሙ ለእሉ።
ወልደ ናታን ወልደ ዳዊት።
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6 ናትናኤል John01:46
John01:47

John01:48
John01:49

John01:50
John21:2

1 ናአምኖ Matt28:14
1 ናእምር Luke02:15

1 ናኮር Luke03:34
3 ናወርድ Luke05:5

Luke05:5
John21:6

8 ናዝራዊ Matt02:23
Matt26:71
MK01:24
MK10:47
Luke04:34
Luke18:37
Luke24:19
John19:19

2 ናዝራዌ John18:5
John18:7

3 ናዝሬተ Luke02:39
Luke02:51
Luke04:16

8 ናዝሬት Matt02:23
Matt04:13
Matt21:11
MK01:9
Luke01:26
Luke02:4
John01:46
John01:47

1 ናይን Luke07:11
1 ናይድዖሙ John01:22
1 ናድኅነክሙ Matt28:14

Matt10:19
1 ናጌ Luke03:25

ወረከቦ ፊልጶስ ለናትናኤል ወይቤሎ።
ወይቤሎ ናትናኤል ቦኑ ይትከሀል እምናዝሬት ከመ ይፃእ ብእሲ ኄር።

ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ለናትናኤል እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ ይቤ።
ወይቤሎ ናትናኤል በአይቴ ተአምረኒ ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ 
ወይቤሎ።
ወአውሥአ ናትናኤል ወይቤሎ።
ወናትናኤል ዘቃና ዘገሊላ ወደቂቀ ዘብዴዎስ።
ንሕነ ናአምኖ ወለክሙኒ ናድኅነክሙ።
ንሑር እስከ ቤተልሔም ወናእምር ዘንተ ነገረ ዘአርአየነ 
እግዚአብሔር።
ወልደ ታራ ወልደ ናኮር።
ሊቅ ሰራሕነ ኵላ ሌሊተ እንዘ ናወርድ መሣግሪነ።
ወአልቦ ዘአኀዝነ ወባሕቱ እስመ አዘዝከነ ናወርድ መሣግሪነ።
ወበቃልከሰ ናወርድ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ ከመ ናዝራዊ ይሰመይ ወልድየ።
ዝኒ ሀሎ ምስለ ኢየሱስ ናዝራዊ።
ወይቤ ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ናዝራዊ።
ወሰሚዖ ከመ ኢየሱስ ናዝራዊ የኀልፍ ከልሐ ወይቤ።
ወይቤ ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ናዝራዊ።
ወይቤልዎ ኢየሱስ ናዝራዊ የኀልፍ።
ወይቤልዎ በእንተ ኢየሱስ ናዝራዊ ብእሲ ጻድቅ ወነቢይ።
ወይብል መጽሐፉ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሦሙ ለአይሁድ ውእቱ ዝንቱ።

ወአውሥኡ ወይቤልዎ ኢየሱስሃ ናዝራዌ።
መነ ተኀሥሡ ወይቤልዎ ኢየሱስሃ ናዝራዌ።
አተዉ ገሊላ ሀገሮሙ ናዝሬተ።
ወሖረ ወወረደ ምስሌሆሙ ናዝሬተ ወኮነ ይትኤዘዝ ሎሙ።
ወሖረ ናዝሬተ ኀበ ተሐፅነ።
ወበጺሖ ኀደረ ውስተ ብሔር እንተ ስማ ናዝሬት።
ወኀደጋ ለናዝሬት ወመጺኦ ኀደረ ቅፍርናሆም።
ወይቤሉ ሕዝብ ዝ ውእቱ ኢየሱስ ነቢይ ዘእምናዝሬት ዘገሊላ።
ወይእተ አሚረ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምናዝሬት ዘገሊላ።
ኀበ አሐቲ ሀገር ዘገሊላ እንተ ስማ ናዝሬት።
ወዐርገ ዮሴፍኒ እምገሊላ እምሀገረ ናዝሬት መንገለ ይሁዳ።
ረከብናሁ ለኢየሱስ ወልደ ዮሴፍ ዘእምናዝሬት።
ወይቤሎ ናትናኤል ቦኑ ይትከሀል እምናዝሬት ከመ ይፃእ ብእሲ ኄር።
ወበሳኒታ ሖረ ሀገረ እንተ ስማ ናይን።
ወይቤልዎ መኑመ አንተ እንከ ከመ ናይድዖሙ ወናጠይቆሙ።
ንሕነ ናአምኖ ወለክሙኒ ናድኅነክሙ።
እስመ ይትወሀበክሙ በይእቲ ሰዓት ዘትትናገሩ።
ወልደ ኤሴሌም ወልደ ናጌ።
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1 ናጠይቆሙ John01:22
1 ናጸድቅ Matt28:14
2 ናፈቀ Matt12:26

Matt14:31
2 ናፈቁ Matt28:17

John09:16
Matt12:25

1 ናፈቅሙ MK11:23
1 ናፋቄ John20:27

Matt10:1
1 ኔ John11:52
1 ኔሪ Luke03:27
1 ንሁብ John13:29
10 ንሑር Matt13:28

Matt26:46
MK01:38
MK06:37
MK14:42
Luke02:15

John11:7
John11:15
John11:16
John14:31

1 ንሕስ Matt10:27
35 ንሕነ Matt06:12

Matt09:14

Matt17:19
Matt19:27
Matt28:13
Matt28:14
MK05:9
MK09:28
MK10:28
MK14:58
Luke03:14
Luke11:4
Luke17:10
Luke18:28
Luke24:21
John01:16

ወይቤልዎ መኑመ አንተ እንከ ከመ ናይድዖሙ ወናጠይቆሙ።
ወናጸድቅ ነገረክሙ ወዘእንበለ ሐዘን ንሬስየክሙ።
ወእመሰ ሰይጣን ለሰይጣን ያወፅኦ ተናፈቀኬ በበይናቲሁ።
ወይቤሎ ውኁደ ሃይማኖት ለምንት ናፈቀ።
ወሶበ ርእይዎ ሰገዱ ሎቱ ወመንፈቆሙሰ ናፈቁ።
ወተናፈቁ በበይናቲሆሙ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወኵላ ሀገር ወእመሂ ቤት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ኢትቀውም።
ወኢናፈቅሙ በልብክሙ ወተአመንክሙ ከመ ዘነበብክሙ።
ወኢትኩን ናፋቄ አላ እመን።
ወወሀቦሙ ሥልጣነ ዲበ መናፍስት ርኩሳን።
አላ ከመ ያስትጋብኦሙ ለውሉደ እግዚአብሔር እለ ተዘርዉ አሐተኔ።
ወልደ ሰላትያል ወልደ ኔሪ።
አው ዘንሁብ ለነዳያን።
ወአግብርቲሁሰ ይቤልዎ ትፈቅድኑ እንከ ንሑር ወንጻሕይዮ ለከ።
ተንሥኡ ንሑር ናሁ ቀርበ ዘያገብአኒ።
ወይቤሎሙ ተንሥኡ ንሑር ካልኣተኒ አህጉረ።
ወይቤልዎ ንሑርኑ ንሣየጥ በክልኤ ምእት ዲናር ኅብስተ።
ተንሥኡ ንሑር ናሁ በጽሐ ዘያገብአኒ።
ንሑር እስከ ቤተልሔም ወናእምር ዘንተ ነገረ ዘአርአየነ 
እግዚአብሔር።
ንሑር ብሔረ ይሁዳ ካዕበ።
ትእመኑ አንትሙ ወባሕቱ ንዑ ንሑር ኀቤሁ።
ንሑርኬ ንሕነኒ ከመ ንሙት ምስሌሁ።
ተንሥኡ ንሑር እም ዝየ።
ወዘኒ አልኆሰስኩ ውስተ እዝንክሙ ስብክዎ በዲበ አንሕስት።
ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ።
ንሕነ ወፈሪሳውያን ንጸውም ብዙኀ ወአርዳኢከሰ በእፎ 
ኢይጸውሙ።
በእንተ ምንት ንሕነ ስእነ አውፅኦቶ።
ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ ወተሎናከ።
ወሰረቅዎ እንዘ ንነውም ንሕነ።
ንሕነ ናአምኖ ወለክሙኒ ናድኅነክሙ።
ወይቤሎ ውእቱ ጋኔን ሌጌዎን ስምየ እስመ ብዙኃን ንሕነ።
በእፎ ስእነ ንሕነ አውፅኦቶ።
ወአኀዘ ጴጥሮስ ይበሎ ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ ወተሎናከ።
ወይቤሉ ንሕነ ሰማዕናሁ እንዘ ይብል።
ወተስእልዎ ሐራሂ ወይቤልዎ ንሕነኬ ምንተ ንግበር።
ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ።
በሉ አግብርት ፅሩዓን ንሕነ ወዘይደልወነ ለገቢር ገበርነ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ።
ወንሕነሰ ነአምን ቦቱ ከመ ውእቱ ሀለዎ ያድኅኖሙ ለእስራኤል።
እስመ እምተረፈ ዚኣሁ ነሣእነ ንሕነ ኵልነ።
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35 ንሕነ

John04:22
John06:69
John07:35
John08:33
John08:41
John09:24
John09:28
John09:28
John09:29
John09:31
John09:40
John09:40
John10:30
John11:16
John12:34
John17:22
John19:7
John21:3
John21:24

1 ንሕኑሐ Luke06:38
1 ንመውት MK04:38
2 ንመጽእ John14:23

John21:3
2 ንሙት Luke08:24

John11:16
1 ንምሳሕ John21:12
14 ንሣእ Matt02:13

Matt02:20
Matt02:20
Matt09:5
Matt09:6
Matt17:27
Matt17:27
Matt18:16
Matt20:14
MK02:9
MK02:11
MK13:15
Luke05:24
John05:8

3 ንሣየጥ MK06:37

አንትሙሰ ትሰግዱ ለዘኢተአምሩ ወንሕነሰ ንሰግድ ለዘነአምር።
ወንሕነሰ አመነ ወአእመርነ።
አይቴኑ ሀለዎ ለዝንቱ ይሑር ዘኢንክል ረኪቦቶ ንሕነ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ዘርዐ አብርሃም ንሕነ።
ወይቤልዎ ንሕነሰ ኢተወለድነ እምዝሙት።
ንሕነሰ ነአምር ከመ ኃጥእ ውእቱ ዝ ብእሲ።
ወንሕነሰ አርዳኢሁ ለሙሴ ንሕነ።
ወንሕነሰ አርዳኢሁ ለሙሴ ንሕነ።
ወንሕነ ነአምር ከመ ለሙሴ ተናገሮ እግዚአብሔር ገጽ ለገጽ።
ወንሕነሰ ነአምር ባሕቱ ከመ ለኃጥኣን ኢይሰምዖሙ እግዚአብሔር።
ወይቤልዎ ንሕነኒኬ ዕዉራንኑ ንሕነ።
ወይቤልዎ ንሕነኒኬ ዕዉራንኑ ንሕነ።
አነ ወአብ አሐዱ ንሕነ።
ንሑርኬ ንሕነኒ ከመ ንሙት ምስሌሁ።
ንሕነሰ ሰማዕነ በውስተ ኦሪት ከመ ለዓለም ይነብር ክርስቶስ።
ከመ ይኩኑ አሐደ ከማነ በከመ አሐዱ ንሕነ።
ንሕነሰ ሕግ ብነ ወበከመ ሕግነ ርቱዕ ይሙት።
ወይቤልዎ ካልኣኒሁ አርድእ ንሕነኒ ንመጽእ ምስሌከ።
ወንሕነ ነአምር ከመ ጽድቅ ውእቱ ስምዑ።
ንሕኑሐ ወምሉአ ወዝሕዙሐ ይሁቡክሙ ውስተ ሕፅንክሙ።
ወአንቅህዎ ወይቤልዎ ሊቅ ኢያሐዝነከኑ እንዘ ንመውት።
ወእመ ቦ ዘዐቀበ ቃልየ አነ ወአቡየ ንመጽእ ኀቤሁ።
ወይቤልዎ ካልኣኒሁ አርድእ ንሕነኒ ንመጽእ ምስሌከ።
ኦ ሊቅ አድኅነነ ከመ ኢንሙት።
ንሑርኬ ንሕነኒ ከመ ንሙት ምስሌሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ንዑ ንምሳሕ።
እንዘ ይብል ተንሥእ ወንሣእ ሕፃነ ወእሞ።
እንዘ ይብል ተንሣእ ወንሣእ ሕፃነ ወእሞ።
እንዘ ይብል ተንሣእ ወንሣእ ሕፃነ ወእሞ።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር ቤተከ።
ተንሥእ ወንሣእ ወጹር ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ወዘቀዳሚ አሥገርከ ዓሣ ንሣእ ወክሥት አፉሁ።
ኪያሁ ንሣእ ወሀቦሙ ህየንቴየ ወህየንቴከ።
ወእመሰ ኢሰምዐከ ንሣእ ምስሌከ በዳግም አሐደ አው ክልኤተ።
ንሣእ ዘይረክበከ ወሑር።
ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር በእገሪከ።
ለከ እብለከ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ወኢይባእ ይንሣእ ዘኮነ ውስተ ቤት።
ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር።
ወይቤልዎ ንሑርኑ ንሣየጥ በክልኤ ምእት ዲናር ኅብስተ።
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3 ንሣየጥ
Luke09:13
John06:5

1 ንሥትዎ John02:19
9 ንሥኡ Matt10:8

Matt11:29
Matt25:28
Matt27:65
MK14:22
MK14:23
Luke19:24

Luke22:16

John20:22
2 ንሥእዎ John18:31

John19:6
2 ንረክብ Matt19:27

Luke18:28
2 ንሬሲ John06:28

John11:47
1 ንሬስየክሙ Matt28:14
1 ንሬኢ John09:41
6 ንርአይ Matt12:38

Matt27:42
Matt27:49
MK15:32
MK15:36
John06:30

1 ንርአዮ John12:21
3 ንርከብ Matt21:38

MK12:7
Luke20:15

1 ንሰቲ Matt06:31
1 ንሰግድ John04:22
2 ንሴፎ Luke07:19

Luke07:20
1 ንስ Matt11:11

6 ንስሓ Matt03:8
Matt03:11
Matt09:13
Luke03:3

እመ ኢሖርነ ንሣየጥ መብልዐ ለኵሉ ዝንቱ ሕዝብ።
ወይቤሎ ለፊልጶስ እምአይቴ ንሣየጥ ኅብስተ ዘናበልዖሙ ለእሉ።
ንሥትዎ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት አነሥኦ።
ድዉያነ ፈውሱ ምዉታነ አንሥኡ።
ንሥኡ አርዑትየ ላዕሌክሙ ወተመሀሩ እምኔየ።
ንሥኡ እምኔሁ ዘንተ መክሊተ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥኡ ሠገራተ።
ንሥኡ ብልዑ ዝ ውእቱ ሥጋየ።
ንሥኡ ወስትዩ እምኔሁ ኵልክሙ።
ንሥኡ እምላዕሌሁ ዘንተ ምናነ ወሀብዎ ለዘቦቱ ዐሠርቱ 
ምናናተ።
ወተመጠወ ጽዋዐ ወአእኰተ ወይቤ ንሥኡ ዘንተ ወተካፈልዎ 
ኵልክሙ።
ወይቤሎሙ ንሥኡ መንፈሰ ቅዱሰ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥእዎ አንትሙ ወበከመ ሕግክሙ ኰንንዎ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥእዎ ለሊክሙ ወስቅልዎ።
ምንተ እንጋ ንረክብ።
ወተሎናከ ምንተ እንጋ ንረክብ።
ወይቤልዎ ምንተ ንሬሲ ከመ ንግበር ግብረ እግዚአብሔር።
ምንተ ንሬሲ ናሁ ዝንቱ ብእሲ ብዙኀ ተኣምረ ይገብር።
ወናጸድቅ ነገረክሙ ወዘእንበለ ሐዘን ንሬስየክሙ።
እስመ ትብሉ ንሬኢ ወኢትሬእዩ።
ሊቅ ንፈቅድ እምኀቤከ ትእምርተ ንርአይ።
ለይረድኬ ይእዜ እመስቀሉ ንርአይ ወንእመን ቦቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ ኅድጉ ንርአይ ለእመ ይመጽእ ኤልያስ ያድኅኖ።
ለይረድኬ ይእዜ እምነ መስቀሉ ንርአይ ወንእመን ቦቱ።
ኅድጉ ንርአይ ለእመ ይመጽእ ኤልያስ ያውርዶ።
ከመ ንርአይ ወንእመን ብከ በዘገበርከ።
ወሰአልዎ ወይቤልዎ እግዚኦ ንፈቅድ ንርአዮ ለኢየሱስ።
ነዋ ዝ ውእቱ ወራሲሁ ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቱ።
ዝንቱ ውእቱ ወራሲሁ ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቶ።
ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቶ።
ምንተ ንበልዕ ወምንተ ንሰቲ ወምንተ ንትከደን።
አንትሙሰ ትሰግዱ ለዘኢተአምሩ ወንሕነሰ ንሰግድ ለዘነአምር።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወሚመ ቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት ዘየዐቢ እምዮሐንስ 
መጥምቅ።
ግበሩኬ እንከ ፍሬ ሠናየ ዘይደልወክሙ ለንስሓ።
አንሰኬ አጠምቀክሙ በማይ ለንስሓ።
እስመ ኢመጻእኩ እጸውዕ ጻድቃነ አላ ኃጥኣነ ለንስሓ።
ወሰበከ ጥምቀተ ለንስሓ በዘይትኀደግ ኀጢአት።
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6 ንስሓ

Luke03:8
Luke05:32

1 ንስግድ Matt02:2
1 ንስጥጥ John19:24
1 ንቅህ Matt08:25
2 ንቅትል John11:50

John18:31
3 ንቅትሎ Matt21:38

MK12:7
Luke20:15

1 ንበል Luke09:54
3 ንበልዕ Matt06:31

Luke22:7
John21:5

1 ንበረ John19:19
9 ንበሩ Matt26:36

Matt26:38
MK06:9
MK14:32
MK14:34
Luke03:14
Luke10:7
John15:4
John15:9

1 ንበሪ Matt12:40

5 ንበር Matt22:44
MK12:37
Luke16:6
Luke16:7
Luke20:42

1 ንበቡ MK13:11
2 ንበብ Matt12:3

Matt12:5
4 ንቡረ Luke12:19

Luke24:12

John20:5
John20:6

1 ንቡራት John02:6
1 ንቡር John09:41
1 ንባብ Matt12:36

ግበሩ እንከ ፍሬ ዘይደልወክሙ ለንስሓ።
ኢመጻእኩ እጸውዕ ጻድቃነ አላ ኃጥኣነ ለንስሓ።
እስመ ርኢነ ኮከበ ዚኣሁ በምሥራቅ ወመጻእነ ከመ ንስግድ ሎቱ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ ኢንግምድ ወኢንስጥጥ።
ወቀርቡ አርዳኢሁ ወአንቅህዎ ወይቤልዎ።
ይኄይሰነ አሐደ ብእሴ ንቅትል ወይሙት ህየንተ ሕዝብ።
ወይቤልዎ አይሁድ ለነሰ ኢይከውነነ ንቅትል ወኢ መነሂ።
ነዋ ዝ ውእቱ ወራሲሁ ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቱ።
ዝንቱ ውእቱ ወራሲሁ ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቶ።
ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቶ።
እግዚኦ ትፈቅድኑ ንበል ይረድ እሳት እምሰማይ።
ምንተ ንበልዕ ወምንተ ንሰቲ ወምንተ ንትከደን።
ሑሩ ወአስተዳልዉ ለነ ፍሥሐ ዘንበልዕ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ደቂቅየ ቦኑ ብክሙ ዘንበልዕ።
ወጸሐፈ ጲላጦስ መጽሐፈ ወአንበረ ዲበ መስቀሉ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ሶበ ኣሐውር ከሃ ወእጸሊ።
ንበሩ ዝየ ወትግሁ ምስሌየ ወኢትኑሙ።
ወይቤሎሙ ቤተ ኀበ ቦእክሙ ህየ ንበሩ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ኣሐውር ከሃ ወእጸሊ።
ንበሩ ዝየ ወትግሁ እንከ።
አላ ንበሩ በበ ሲሳይክሙ።
ወውእተ ቤተ ንበሩ ወብልዑ ወስትዩ ዘእምኀቤሆሙ።
ንበሩ ብየ ወአነሂ ብክሙ።
ንበሩ በፍቅረ ዚኣየ።
እስመ በከመ ነበረ ዮናስ ውስተ ከርሠ አንበሪ ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ 
ለያልየ።
ይቤሎ እግዚእ ለእግዚእየ ንበር በየማንየ።
ይቤሎ እግዚእ ለእግዚእየ ንበር በየማንየ።
ወይቤሎ ናሁኬ መጽሐፍከ ንበር።
ወይቤሎ ናሁኬ መጽሐፍከ ንበር።
እግዚእ ለእግዚእየ ንበር በየማንየ።
ወዘአንበበክሙ ሶቤሃ ንበቡ እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ ዘትነብቡ።
ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ።
ወኢያንበብክሙኑ ዘሀሎ ውስተ ኦሪት።
ንቡረ ዘየአክለኪ ለብዙኅ ዓመታት።
ወተንሥአ ጴጥሮስ ወሮጸ ኀበ መቃብር ወሐወጸ ወርእየ መዋጥሐ 
ባሕቲቶ ንቡረ።
ወሶበ ሐወጸ ርእየ መዋጥሐ ንቡረ ወኢቦአ ባሕቱ።
ወረከበ መዋጥሐ ንቡረ ውስተ አሐዱ ገጽ።
በዘያጥህሩ ቦቶን አይሁድ ንቡራት ህየ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ንቡር ጌጋይክሙ።
አንሰ እብለክሙ ኵሉ ሰብእ ዘይነብብ ንባብ ፅሩዐ።
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1 ንባቦሙ Matt06:7
1 ንባእ MK05:12
1 ንቤለከ John08:48
2 ንብላዕ Luke15:23

John06:52
6 ንብሎ Matt21:25

Matt21:26
MK11:31
MK11:32
Luke20:5

Luke20:6
1 ንብር Matt09:18
1 ንብቲራ John13:5
1 ንትከደን Matt06:31
2 ንትፈሣሕ Luke15:23

Luke15:32
1 ንትፋሰስ John19:24
2 ንኅድግ Matt06:12

Luke11:4
1 ንነውም Matt28:13
1 ንነግር John03:11

1 ንነግፍ Luke10:11
3 ንንበር MK09:5

MK10:37
Luke09:33

8 ንኡሳን Matt10:42
Matt18:6
Matt18:10
Matt18:14
Matt25:40
Matt25:45
MK09:42
Luke17:2

1 ንኡስ Luke12:32
3 ንእመን Matt27:42

MK15:32
John06:30

1 ንእማን Luke04:27
1 ንእሱ MK09:21
3 ንእስየ Matt19:20

እስመ ይመስሎሙ በአብዝኆ ንባቦሙ ዘይሰምዖሙ።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ውስተ አሕርው ከመ ንባእ ላዕሌሆሙ።
አኮኑ ሠናየ ንቤለከ ከመ ሳምራዊ አንተ ወጋኔን ብከ።
ወአምጽኡ ላሕመ መግዝአ ወጥብሑ ንብላዕ ወንትፈሣሕ።
እፎ ይክል ዝንቱ የሀበነ ሥጋሁ ንብላዕ።
እመ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ በእፎኬ ዘኢአመንክምዎ።
ወእመሂ ንብሎ እምሰብእ ንፈርሆሙ ለሕዝብ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ ለእመ ንብሎ እምሰማይ።
ወለእመኒ ንብሎ እምሰብእ ንፈርሆሙ ለሕዝብ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ እመሂ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ እፎ 
ኢአመንክምዎ።
ወእመሂ ንብሎ እምሰብእ ይዌግሩነ ኵሎ ሕዝብ።
ወባሕቱ ነዐ አንብር እዴከ ላዕሌሃ ወተሐዩ።
ወወደየ ማየ ውስተ ንብቲራ ወአኀዘ ይኅፅብ እገሪሆሙ ለአርዳኢሁ።
ምንተ ንበልዕ ወምንተ ንሰቲ ወምንተ ንትከደን።
ወአምጽኡ ላሕመ መግዝአ ወጥብሑ ንብላዕ ወንትፈሣሕ።
ወባሕቱ ርቱዕሰ ንትፈሣሕ።
አላ ንትፋሰስ ለዘረከኮ ይርከቦ።
ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ።
ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ።
ወሰረቅዎ እንዘ ንነውም ንሕነ።
አማን አማን እብለከ ከመ ዘነአምር ንነግር ወበዘርኢነ ሰማዕተ 
ንከውን።
ጸበለክሙኒ ዘተለወነ እምሀገርክሙ ንነግፍ ለክሙ።
ረቢ ይኄይሰነ ንንበር ዝየ ወንግበር ሠለስተ ማኅደረ።
ወይቤልዎ ሀበነ ንንበር አሐድነ በየማንከ።
ሊቅ ይኄይሰነ ንንበር ዝየ ወንግበር ሠለስተ ሰቃልወ።
ወዘአስተየ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን ጽዋዐ ማይ ቈሪር።
ወለዘሂ አስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
ዑቁ ኢታስተሕቅርዎ ለአሐዱሂ እምእሉ ንኡሳን።
ከመ ይትሀጐል አሐዱ እምእሉ ንኡሳን።
ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ እለ የአምኑ ብየ ሊተ ገበርክሙ።
ዘኢገበርክሙ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ ሊተ ኢገበርክሙ።
ወዘአስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
እምያስሕቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን።
ኢትፍራህ ኦ ንኡስ መርዔት።
ለይረድኬ ይእዜ እመስቀሉ ንርአይ ወንእመን ቦቱ።
ለይረድኬ ይእዜ እምነ መስቀሉ ንርአይ ወንእመን ቦቱ።
ከመ ንርአይ ወንእመን ብከ በዘገበርከ።
ወኢነጽሐ አሐዱሂ እምኔሆሙ ዘእንበለ ንእማን ሶርያዊ።
እማእዜ ዘአኀዞ ወይቤሎ እምንእሱ።
ወይቤሎ ውእቱ ወሬዛ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ።
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3 ንእስየ
MK10:20
Luke18:21

1 ንእሶ Matt11:11
1 ንእዶ Luke16:8
1 ንከውን John03:11

3 ንክል Matt20:22
MK10:38
John07:35

2 ንዋመ John11:13
John11:13

1 ንዋሙ Matt01:24

12 ንዋየ MK11:16
Luke08:16
Luke11:21
Luke11:22
Luke14:32
Luke16:9
Luke16:11
Luke16:11
Luke16:12
Luke16:13
Luke18:22
John18:3

2 ንዋየከ Luke06:30
Luke15:30

1 ንዋየክሙ Luke12:32
5 ንዋዩ Matt12:29

Matt24:47
MK03:27
Luke12:44
Luke17:31

2 ንዋያ MK05:26
Luke08:43

7 ንዋይ Matt06:24
Matt26:9
MK10:23
MK10:24
Luke12:15
Luke16:14

ሊቅ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ።
ወይቤሎ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ እስከ ይእዜ።
ወበመንግሥተ ሰማያትሰ ዘይንእሶ የዐብዮ።
ወንእዶ እግዚአብሔር ለመጋቤ ዐመፃ እስመ ከመ ጠቢብ ገብረ።
አማን አማን እብለከ ከመ ዘነአምር ንነግር ወበዘርኢነ ሰማዕተ 
ንከውን።
ወይቤልዎ እወ ንክል።
ወይቤልዎ እወ ንክል።
አይቴኑ ሀለዎ ለዝንቱ ይሑር ዘኢንክል ረኪቦቶ ንሕነ።
ወእግዚእ ኢየሱስ ይቤ በእንተ ንዋመ ሞቱ።
ወሎሙሰ መሰሎሙ በእንተ ንዋመ ድቃስ ዘይቤሎሙ።
ወተንሢኦ ዮሴፍ እምንዋሙ ገብረ በከመ አዘዞ መልአከ 
እግዚአብሔር።
ወከልአ አልቦ ዘየኀልፍ ንዋየ እንተ ምኵራብ።
ወአልቦ ዘያኀቱ ማኅቶተ ወይከድና ንዋየ።
በንዋየ ሐቅሉ ዳኅን ኵሉ ጥሪቱ።
ወእመሰ ይመጽእ ዘይኄይሎ ይመውኦ ወይሰልቦ ንዋየ ሐቅሉ።
ወዘኢይትናከር ኵሎ ዘዚኣሁ ንዋየ ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
ወአነሂ እብለክሙ ግበሩ ለክሙ አዕርክተ እምንዋየ ዐመፃ።
ወሶበ በንዋየ ዐመፃ ሃይማኖት አልብክሙ።
በንዋየ ጽድቅ መኑ የአምነክሙ።
ወሶበ በንዋየ ባዕድ ሃይማኖት አልብክሙ።
ኢትክሉኬ ለእግዚአብሔር ተቀንዮ እንዘ ንዋየ ታፈቅሩ።
አሐቲ ተርፈተከ ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ ንዋየ።
ወሖረ ህየ በመኀትወ ጽጕ ወበፓናት ወበንዋየ ሐቅል።
ወለዘኒ ሄደከ ንዋየከ ኢትክልኦ።
ወአቲዎሰ ዝንቱ ወልድከ ዘአኅለቀ ወዘበልዐ ኵሎ ንዋየከ ምስለ 
ዘማት።
ሢጡ ንዋየክሙ ወሀቡ ምጽዋተ ለነዳያን።
ወአልቦ ዘይክል መኑሂ በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
አማን እብለክሙ ከመ ዲበ ኵሉ ንዋዩ ይሠይሞ።
ወአልቦ ዘይክል በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
አማን እብለክሙ ከመ ላዕለ ኵሉ ንዋዩ ያሜግቦ።
ይእተ አሚረ ዘሀሎ ውስተ ናሕስ ወንዋዩ ውስተ ቤት።
እንዘ ይፌውስዋ ወአስተዋፅአት ኵሎ ንዋያ ወአኅለቀት።
ወአኅለቀት ኵሎ ንዋያ ለዐቀብተ ሥራይ ወአልቦ ዘክህለ ፈውሶታ።
ኢትክሉኬ ተቀንዮ ለእግዚአብሔር ወለንዋይ።
እምኢተሠይጠኑ ለብዙኅ ንዋይ ወየሀብዎ ምጽዋተ ለነዳያን።
እፎ ዕጹብ ለዘቦ ንዋይ በዊእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
ደቂቅየ እፎ ዕጹብ ለእለ ቦሙ ንዋይ።
እስመ አኮ በአብዝኆ ንዋይ ዘየሐዩ ሰብእ።
እስመ መፍቀርያነ ንዋይ እሙንቱ።
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7 ንዋይ

Luke18:24
1 ንዋይከ Luke15:12
1 ንዋይክሙ Luke16:9
2 ንዋይየ Matt20:15

Luke19:8
6 ንዋዮ Matt25:14

Luke15:12
Luke15:13

Luke15:13
Luke15:14
Luke16:1

1 ንዋዮን Luke08:3
1 ንዌግረከ John10:33
16 ንዑ Matt04:19

Matt11:28
Matt21:38
Matt22:4
Matt25:34
MK01:17
MK06:31
MK12:7
Luke08:22
Luke13:14

Luke14:17
Luke20:15
John01:40
John04:29
John11:15
John21:12

1 ንዒ John04:16
2 ንዕዱ MK04:35

Luke08:22
1 ንዝብጦሙ Luke22:49
1 ንደዮ Matt27:6
2 ንድቀ Matt24:1

MK13:2
2 ንድቁ MK13:1

Luke21:5

1 ንድኀራ MK10:4

እፎ ዕጹብ ለእለ ቦሙ ንዋይ በዊእ መንግሥተ እግዚአብሔር።
አባ ሀበኒ መክፈልተ ርስትየ ዘይረክበኒ እምንዋይከ።
ከመ አመ የኀልቅ ንዋይክሙ።
ወሚመ ኢይከውነኒሁ እግበር ዘፈቀድኩ በንዋይየ።
ናሁ እግዚእየ መንፈቀ ንዋይየ እሁብ ለነዳያን።
ወወሀቦሙ ንዋዮ ይትገበሩ ቦቱ።
ወከፈሎ ንዋዮ።
ወእምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል አስተጋብአ ኵሎ ንዋዮ ዝኩ ወልዱ 
ዘይንእስ።
ወሖረ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወበህየ ዘረወ ወአማሰነ ኵሎ ንዋዮ።
ወአኅሊቆ ኵሎ ንዋዮ መጽአ ረኀብ ዐቢይ ውስተ ውእቱ ብሔር።
ወአስተዋደይዎ ኀቤሁ ከመ ዘይዘሩ ሎቱ ኵሎ ንዋዮ።
ወሶስና ወካልኣትሂ ብዙኃት እለ ተልእካሁ በንዋዮን።
በእንተ ሠናይሰ ግብርከ ኢንዌግረከ ወባሕቱ በበይነ ፅርፈትከ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ንዑ ትልዉኒ ድኅሬየ።
ንዑ ኀቤየ ኵልክሙ ስሩሓን ወጽዑራን ወክቡዳነ ጾር።
ነዋ ዝ ውእቱ ወራሲሁ ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቱ።
ንዑ ውስተ ከብካብየ።
ንዑ ኀቤየ ቡሩካኑ ለአቡየ ትረሱ መንግሥተ ሰማያት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ንዑ ትልዉኒ።
ወይቤሎሙ ንዑ ንፃእ ገዳመ ባሕቲተነ ወታዕርፉ ሕቀ።
ዝንቱ ውእቱ ወራሲሁ ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቶ።
ወአርዳኢሁኒ ወይቤሎሙ ንዑ ንዕዱ ማዕዶተ ቀላይ ወሖሩ።
ውእተ አሚረ ንዑኬ ተፈወሱ በውእቶን ዕለታት ወአኮ በዕለተ 
ሰንበት።
ንዑአ እስመ ወዳእነ አስተዳለውነ ምሳሐ።
ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቶ።
ወይቤሎሙ ንዑ ትርአዩ ኀበ አኀድር ወሖሩ ወርእዩ ኀበ የኀድር።
ወትቤ ንዑ ትርአዩ ብእሴ ዘነገረኒ ኵሎ ዘገበርኩ።
ትእመኑ አንትሙ ወባሕቱ ንዑ ንሑር ኀቤሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ንዑ ንምሳሕ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ሑሪኬ ጸውዒ ምተኪ ወንዒ ዝየ።
ወይእተ አሚረ መስዮ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንዕዱ ማዕዶተ።
ወአርዳኢሁኒ ወይቤሎሙ ንዑ ንዕዱ ማዕዶተ ቀላይ ወሖሩ።
እግዚኦ ትፈቅድኑ ንዝብጦሙ በመጥባሕት።
ኢይደልወነ ንደዮ ውስተ ቤተ መባእ እስመ ሤጠ ደም ውእቱ።
ወቀርቡ አርዳኢሁ ወአርአይዎ ንድቀ ሕንጻሁ ለቤተ መቅደስ።
ትሬኢኑ ዘንተ ኵሎ ንድቀ ዐቢየ።
ሊቅ ርኢ ምንተ ይመስል ንድቁ ወእበኒሁ።
ወቦ እለ ይቤልዎ በእንተ ቤተ መቅደስ ሠናይ እበኒሁ ወስርግው 
ንድቁ።

ወይቤልዎ አዘዘነ ሙሴ ንጽሐፍ ላቲ መጽሐፈ ኅድጋቲሃ ወንድኀራ።
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1 ንገብር John14:23
1 ንገዝማ Luke13:9
15 ንጉሠ Matt01:6

Matt02:2
Matt18:23
Matt22:2
Matt27:29
Matt27:42
MK15:9
MK15:12
MK15:32
Luke01:5
Luke19:38
Luke23:2
John01:50

John18:39
John19:3

28 ንጉሥ Matt01:6
Matt02:1

Matt02:3
Matt02:6
Matt02:9
Matt05:35
Matt14:1
Matt14:9
Matt22:7
Matt22:11
Matt22:13
Matt25:34
Matt25:40
Matt25:45
MK06:14
MK06:22
MK06:25
MK06:26
MK06:27
Luke03:1
Luke09:7
Luke14:30
Luke14:30

ወንገብር ምዕራፈ ውስቴቱ።
ወእመ አኮሰ ንገዝማ ለእመ ሐዮነ።
ወእሴይኒ ወለደ ዳዊትሃ ንጉሠ።
እንዘ ይብሉ አይቴ ሀሎ ዘተወልደ ንጉሠ አይሁድ።
ብእሴ ንጉሠ ዘፈቀደ ይትሐሰቦሙ ለአግብርቲሁ።
አምጽአ መንግሥት ሰማያት ብእሴ ንጉሠ።
ወተሣለቁ ላዕሌሁ ወይቤልዎ በሓ ንጉሠ አይሁድ።
እመሰ ንጉሠ እስራኤል ውእቱ።
ትፈቅዱኑ አሕይዎ ለክሙ ለንጉሠ አይሁድ።
ምንተ እንከ ትፈቅዱ እረስዮ ለዘተብህለ ንጉሠ አይሁድ።
እመሰ ክርስቶስ ውእቱ ንጉሠ እስራኤል።
ወኮነ በመዋዕለ ሄሮድስ ንጉሠ ይሁዳ።
ወቡሩክ ንጉሠ እስራኤል ሰላም በምድር ወስብሐት በአርያም።
ወይሬሲ ርእሶ ክርስቶስሃ ንጉሠ እስራኤል።
ረቢ አማን አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ወንጉሠ እስራኤል 
አንተ።
ትፈቅዱኑ እንከ አሕይዎ ለክሙ ለንጉሠ አይሁድ።
ወይመጽኡ ኀቤሁ ወይብልዎ በሓከ ንጉሠ አይሁድ።
ወዳዊትኒ ንጉሥ ወለደ ሰሎሞንሃ እምነ ብእሲተ ኦርዮ።
ወተወሊዶ እግዚእ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ በመዋዕለ ሄሮድስ 
ንጉሥ።
ወሰሚዖ ሄሮድስ ንጉሥ ደንገፀ ወተሀውከ።
እስመ እምኔኪ ይወፅእ ንጉሥ ዘይርዕዮሙ ለሕዝብየ እስራኤል።
ወሰሚዖሙ እምኀበ ንጉሥ ሖሩ።
ወኢ በኢየሩሳሌም እስመ ሀገሩ ይእቲ ለንጉሥ ዐቢይ።
ወበውእቱ መዋዕል ሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ነገሮ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወሰሚዖ ንጉሥ ተምዕዐ።
ወበዊኦ ንጉሥ ይርአዮሙ ለእለ ይረፍቁ።
ወእምዝ አዘዞሙ ንጉሥ ለአግብርቲሁ ይእስርዎ እደዊሁ ወእገሪሁ።
አሜሃ ይብሎሙ ንጉሥ ለእለ በየማኑ።
ወእምዝ ያወሥኦሙ ንጉሥ ለእለ በየማኑ ወይብሎሙ።
ወእምዝ ያወሥኦሙ ንጉሥ እንዘ ይብል።
ወሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ እስመ ክሡተ ኮነ ስሙ።
ወይቤላ ንጉሥ ለይእቲ ወለት ሰአልኒ ዘትፈቅዲ ወእሁበኪ።
ወቦአት ሶቤሃ ኀበ ንጉሥ እንዘ ትጔጕእ ወሰአለቶ ወትቤሎ።
ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተሂ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወፈነወ ንጉሥ ሶቤሃ መስተራትዓተ ሐራ።
ወሄሮድስ ንጉሥ ላዕለ ገሊላ።
ወሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ኵሎ ዘኮነ ወዘከመ ገብረ።
ወእመኒ ፈቀደ ንጉሥ ይሑር ይጽብኦ ለካልእ ንጉሥ።
ወእመኒ ፈቀደ ንጉሥ ይሑር ይጽብኦ ለካልእ ንጉሥ።
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28 ንጉሥ

John04:47
John04:49
John18:37
John18:37
John19:15

1 ንጉሥሙ John19:21
2 ንጉሥኪ Matt21:5

John12:15
2 ንጉሥክሙ John19:14

John19:15
12 ንጉሦሙ Matt27:11

Matt27:37
MK15:2
MK15:18
MK15:25
Luke23:3
Luke23:37
Luke23:38
John12:13

John18:33
John19:19

John19:21
1 ንግምድ John19:24
2 ንግሥ Matt12:26

Matt13:41
2 ንግሥተ Matt12:43

Luke11:31

7 ንግረነ Matt22:17
Matt24:3
MK13:4
Luke20:2
Luke22:67
John10:24
John13:24

1 ንግረኒ John20:15
1 ንግሩ Matt09:30
1 ንግሩኒ MK11:29
1 ንግራ Matt18:17

ወሀሎ አሐዱ ገብረ ንጉሥ ሰብእ አብያታዊ።
ወይቤሎ ውእቱ ገብረ ንጉሥ ሰብእ አብያዊ።
ወይቤሎ ጲላጦስ እንከሰኬ ንጉሥ አንተ።
ለሊከ ትቤ ከመ ንጉሥ አነ።
ወአውሥኡ ሊቃነ ካህናት ወይቤሉ አልብነ ንጉሥ ዘእንበለ ቄሣር።
ኢትጽሐፍ ንጉሥሙ ለአይሁድ።
በልዋ ለወለተ ጽዮን ነዋ ንጉሥኪ ይመጽእ ኀቤኪ።
ነዋ ንጉሥኪ ይመጽእ እንዘ ይጼዐን ዲበ ዕዋለ አድግ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለአይሁድ ነዋ ንጉሥክሙ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለንጉሥክሙኑ እስቅሎ።
ወተስእሎ መልአከ አሕዛብ ወይቤሎ አንተሁ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወተስእሎ ጲላጦስ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወይብልዎ በሓ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወይብል መጽሐፈ ጌጋዩ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወሐተቶ ጲላጦስ ወተስእሎ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወይቤልዎ እመሰ ንጉሦሙ አንተ ለአይሁድ አድኅን ርእሰከ።
ዝንቱ ውእቱ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ሆሣዕና ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወንጉሦሙ ለእስራኤል።

አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወይብል መጽሐፉ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሦሙ ለአይሁድ ውእቱ ዝንቱ።

አላ ለሊሁ ይቤ ንጉሦሙ ለአይሁድ አነ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ ኢንግምድ ወኢንስጥጥ።
እፎ እንከ ትቀውም መንግሥቱ።
ወየአርዩ እመንግሥቱ ኵሎ ዐላውያነ ወእለ ይገብሩ አበሳ።
ንግሥተ አዜብ ትትነሣእ አመ ዕለተ ደይን ምስለ ዛ ትውልድ።

ንግሥተ አዜብ ትትነሣእ ምስለ ዛቲ ትውልድ አመ ዕለተ ደይን።

ንግረነኬ እንከ ዘይረትዕ ምንተ ትብል።
ንግረነ ማእዜ ይከውን ዝንቱ።
ወይቤልዎ ንግረነ ማእዜ ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
ወይቤልዎ ንግረነ በመባሕተ መኑ ትገብር ዘንተ።
ወይቤልዎ እመ አንተሁ ክርስቶስ ንግረነ ገሃደ።
ለእመ አንተሁ ውእቱ ክርስቶስ ንግረነ ገሃደ።
ተሰአል ወንግረነ እንበይነ መኑ ይብል ዘንተ።
ወትቤሎ እግዚእየ እመኒ እንተ ነሣእኮ ንግረኒ ኀበ ወሰድኮ።
ዑቁ ኢትንግሩ ወኢ ለመኑሂ።
ወንግሩኒ ወአነሂ እነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ዘንተ።
ወእመሰ ኢሰምዖሙ ሎሙሂ ንግራ ለቤተ ክርስቲያን።
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3 ንግራሆሙ Matt28:7
Matt28:10
MK16:7

3 ንግር Matt10:27
MK05:19
Luke08:38

1 ንግርዎ Luke07:22 ሑሩ ንግርዎ ለዮሐንስ ዘሰማዕክሙ ወዘርኢክሙ።
7 ንግበር Matt17:4

MK09:5
Luke03:10
Luke03:12
Luke03:14
Luke09:33
John06:28

1 ንግዱ Matt22:5
4 ንግፉ Matt10:14

MK06:10
Luke09:5
Luke10:10

3 ንጹሐ Matt23:26
MK16:5
Luke11:41

1 ንጹሓነ Matt05:8
5 ንጹሓን Luke01:6

John13:10
John13:10
John13:11
John15:3

4 ንጹሕ Matt27:3

Matt27:24

Matt27:59
John13:10

2 ንጹፈ MK14:15
Luke22:11

3 ንጻሕ Matt08:3
MK01:41
Luke05:13

1 ንጻሕይዮ Matt13:28
1 ንጽሐፍ MK10:4

ወፍጡነ ሑራ ንግራሆሙ ለአርዳኢሁ።
ኢትፍርሃ ሑራ ንግራሆሙ ለአኀውየ።
ወባሕቱ ሑራ ንግራሆሙ ለአርዳኢሁ ወለጴጥሮስ።
ዘነገርኩክሙ በጽልመት ንግርዎ በብርሃን።
ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር ወተሣሀለከ።
ሑር ወእቱ ቤተከ ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር።

ወእመሰ ትፈቅድ ንግበር በዝየ ሠለስተ ማኅደረ።
ረቢ ይኄይሰነ ንንበር ዝየ ወንግበር ሠለስተ ማኅደረ።
ወተስእልዎ ሕዝብ ወይቤልዎ ምንተ ንግበር።
ወይቤልዎ ሊቅ ምንተ ንግበር።
ወተስእልዎ ሐራሂ ወይቤልዎ ንሕነኬ ምንተ ንግበር።
ሊቅ ይኄይሰነ ንንበር ዝየ ወንግበር ሠለስተ ሰቃልወ።
ወይቤልዎ ምንተ ንሬሲ ከመ ንግበር ግብረ እግዚአብሔር።
ወቦ ዘሖረ ውስተ ንግዱ።
ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ።
እምህየ ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ።
ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ እንዘ ትብሉ።
እንተ ውስጡ ከመ ይኩን ንጹሐ እንተ አፍኣሁኒ።
ወይለብስ አልባሰ ንጹሐ ወደንገፃ።
ወኵሉ ንጹሐ ይከውነክሙ።
ብፁዓን ንጹሓነ ልብ።
ወንጹሓን እሙንቱ እምኀጢአት።
ዳእሙ እስመ ንጹሕ ኵለንታሁ ወአንትሙሰ ንጹሓን አንትሙ።
ወባሕቱ አኮ ኵልክሙ ንጹሓን።
ወበእንተ ዝንቱ ይቤ አኮ ኵልክሙ ንጹሓን።
ወአንትሙሰ ወዳእክሙ ንጹሓን አንትሙ በእንተ ቃል ዘነገርኩክሙ።
እንዘ ይብል አበስኩ ዘአግባእኩ ደመ ንጹሕ ወዘአቅተልኩ ብእሴ 
ጻድቅ።
እንዘ ይብል ንጹሕ አነ እምደሙ ለዝ ብእሲ ጻድቅ ወአንትሙ 
ለሊክሙ አእምሩ።
ወነሢኦ ዮሴፍ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ገነዞ በሰንዱናት ንጹሕ።
ዳእሙ እስመ ንጹሕ ኵለንታሁ ወአንትሙሰ ንጹሓን አንትሙ።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወርሱየ።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወስርግወ ወበህየ 
አስተዳልዉ ለነ።
እፈቅድ ንጻሕ ወነጽሐ እምለምጹ በጊዜሃ።
ወይቤሎ እፈቅድ ንጻሕ።
እፈቅድ ንጻሕ ወኀደጎ ለምጹ ሶቤሃ።
ወአግብርቲሁሰ ይቤልዎ ትፈቅድኑ እንከ ንሑር ወንጻሕይዮ ለከ።
ወይቤልዎ አዘዘነ ሙሴ ንጽሐፍ ላቲ መጽሐፈ ኅድጋቲሃ ወንድኀራ።
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1 ንጽሑ Matt10:8
1 ንጽሖሙ Luke02:22
1 ንፃእ MK06:31
1 ንፈርህ Luke01:74
1 ንፈርሆ Matt21:26
1 ንፈርሆሙ MK11:32
2 ንፈሱ Matt10:20

John06:61
5 ንፈቅድ Matt12:38 ሊቅ ንፈቅድ እምኀቤከ ትእምርተ ንርአይ።

MK10:35
Luke22:72

John12:21
John13:29

1 ንፈቅዶ Luke19:14
1 ንፈጽም Matt03:15
2 ንፍቀ Matt24:38

Luke17:27
2 ንፍታሌም Matt04:13

Matt04:15
10 ኖላዊ Matt09:36

Matt25:32
Matt26:31
MK06:34
MK14:27
Luke17:7
John10:11
John10:11
John10:14
John10:16

2 ኖላዌ John10:2
John10:12

3 ኖሎ Matt08:33
Luke02:15
Luke02:18

4 ኖሎት MK05:14
Luke02:8
Luke02:20
Luke08:34

4 ኖመ MK04:38
Luke08:23
John11:11

እለ ለምጽ አንጽሑ አጋንንተ አውፅኡ።
ወአመ ተፈጸመ መዋዕለ ንጽሖሙ በከመ ሕገ ሙሴ።
ወይቤሎሙ ንዑ ንፃእ ገዳመ ባሕቲተነ ወታዕርፉ ሕቀ።
ከመ የሀበነ በዘኢንፈርህ እምእደ ፀርነ።
ወእመሂ ንብሎ እምሰብእ ንፈርሆሙ ለሕዝብ።
ወለእመኒ ንብሎ እምሰብእ ንፈርሆሙ ለሕዝብ።
አላ መንፈሱ ለአቡክሙ ሰማያዊ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ።

ሊቅ ንፈቅድ ትግበር ለነ ዘሰአልናከ።
ወይቤሉ ምንተ እንከ ንፈቅድ ሰማዕተ በእንቲኣሁ ናሁ ለሊነ ሰማዕነ 
እምአፉሁ።
ወሰአልዎ ወይቤልዎ እግዚኦ ንፈቅድ ንርአዮ ለኢየሱስ።
ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ተሣየጥ ዘንፈቅድ ለበዓል።
እንዘ ይብሉ ኢንፈቅዶ ለዝንቱ ይንግሥ ላዕሌነ።
ወይደልወነ ከመ ንፈጽም ኵሎ ጽድቀ ወእምዝ ኀደጎ።
እስከ አመ ቦአ ኖኅ ውስተ ንፍቀ ታቦት።
እስከ አመ ቦአ ኖኅ ውስተ ንፍቀ ታቦት።
እንተ መንገለ ባሕር ውስተ አድባረ ዛብሎን ወንፍታሌም።
ምድረ ዛብሎን ወምድረ ንፍታሌም ፍኖተ ባሕር ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወግዱፋን ከመ አባግዕ ዘአልቦ ኖላዊ።
ከመ እንተ ይፈልጥ ኖላዊ አባግዐ እምአጣሊ።
እስመ ይቤ መጽሐፍ እቀትሎ ለኖላዊ።
ወምህሮሙ እስመ ከመ አባግዕ ዘአልቦ ኖላዊ እሙንቱ።
እስመ ጽሑፍ ዘይብል እቀትሎ ለኖላዊ ወይዘረዋ አባግዒሁ።
ወእመኒ ኖላዊ አቲዎ እምወፍሩ ይብሎኑ።
አነ ውእቱ ኖላዊ ኄር።
ወኖላዊሰ ኄር ይሜጡ ነፍሶ ቤዛ አባግዒሁ።
አነ ውእቱ ኖላዊ ኄር።
ወይከውና አሐደ መርዔተ ለአሐዱ ኖላዊ።
ወዘሰ እንተ አንቀጽ ይበውእ ኖላዌ አባግዕ ውእቱ።
ወዐሳብሰ ዘኢኮነ ኖላዌ ወዘኢኮና አባግዕ።
ወጐዩ ኖሎት ወአተዉ ሀገረ።
ይቤሉ እሙንቱ ሰብእ ኖሎት በበይናቲሆሙ።
ወኵሎሙ እለ ሰምዑ አንከሩ ዘነገርዎሙ ኖሎት።
ወጐዩ ኖሎት ወዜነዉ ለአህጉር ወለአዕጻዳት።
ወሀለዉ ኖሎት ውስተ ውእቱ ብሔር ይተግሁ ወይኄልዉ።
ወተመይጡ ኖሎት እንዘ ይሴብሕዎ ወየአኵትዎ ለእግዚአብሔር።
ወርእዮሙ ኖሎት ዘኮነ ጐዩ ወሖሩ።
ወውእቱሰ መንገለ ከዋላ ሐመር ተተርኢሶ ኖመ።
ወእንዘ የሐውሩ ኖመ።
ወእምዝ ይቤሎሙ አልአዛር ዐርክነ ኖመ።
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4 ኖመ

John11:12
1 ኖማ Matt25:5
6 ኖኅ Matt24:37

Matt24:38
Matt24:38
Luke03:36
Luke17:26
Luke17:27

59 አ Matt08:21
Matt08:25
Matt09:4
Matt09:4 ለምንት ትኄልዩ እኩየ በአልባቢክሙ።
Matt09:8
Matt09:13
Matt09:13
Matt09:15
Matt09:18
Matt09:21
Matt09:22
Matt09:36
Matt10:2
Matt10:4
Matt10:8
Matt10:8
Matt10:8
Matt10:10
Matt10:17
Matt10:21
Matt10:22
Matt10:23
Matt10:27
Matt10:27
Matt10:28

Matt10:29
Matt10:31
Matt10:32
Matt10:34
Matt10:42
Matt11:1
Matt11:8

እግዚኦ እመሰ ኖመ ይነቅሕ ወይጥዒ።
ወጐንድዮ መርዓዊ ደቀሳ ኵሎን ወኖማ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለኖኅ።
እስመ በከመ ኮነ በመዋዕለ ኖኅ እምቅድመ ማየ አይኅ።
እስከ አመ ቦአ ኖኅ ውስተ ንፍቀ ታቦት።
ወልደ ኖኅ ወልደ ላሜሕ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለኖኅ።
እስከ አመ ቦአ ኖኅ ውስተ ንፍቀ ታቦት።
እግዚኦ አብሐኒ ቅድመ እሑር ወእቅብሮ ለአቡየ።
ወቀርቡ አርዳኢሁ ወአንቅህዎ ወይቤልዎ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኅሊናሆሙ ወይቤሎሙ።

ወርእዮሙ ሕዝብ አንከሩ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ሑሩ ወአእምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕተ።
ሑሩ ወአእምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕተ።
አምጣነ ሀሎ መርዓዊ ምስሌሆሙ።
ወባሕቱ ነዐ አንብር እዴከ ላዕሌሃ ወተሐዩ።
እምከመ ገሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አሐዩ።
ተአመኒ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
ወርእዮ ብዙኃነ ሰብአ አምሐርዎ ወተሣሀሎሙ።
ወለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ከመ ዝ አስማቲሆሙ።
ወስምዖን ቀነናዊ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘአግብኦ።
ድዉያነ ፈውሱ ምዉታነ አንሥኡ።
እለ ለምጽ አንጽሑ አጋንንተ አውፅኡ።
እለ ለምጽ አንጽሑ አጋንንተ አውፅኡ።
ወኢ አሣእነ ወኢ በትረ እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
ወተዐቀቡ እምሰብእ እኩያን እስመ ያገብኡክሙ ውስተ አዕዋዳት።
ወይትነሥኡ ውሉድ ላዕለ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
አማን እብለክሙ ኢይትፌጸማ አህጉረ እስራኤል።
ወዘኒ አልኆሰስኩ ውስተ እዝንክሙ ስብክዎ በዲበ አንሕስት።
ወዘኒ አልኆሰስኩ ውስተ እዝንክሙ ስብክዎ በዲበ አንሕስት።
ወይክል እምድኅረ ቀተለ ነፍሰ ወሥጋ ኅቡረ አህጕሎ በውስተ ገሃነም።

አኮኑ ክልኤቲ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
ኢትፍርሁኬ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
አነኒ አአምኖ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
ኢይምሰልክሙ ዘአምጻእኩ ሰላመ ለምድር አላ መጥባሕተ።
ወዘአስተየ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን ጽዋዐ ማይ ቈሪር።
ኀለፈ እምህየ ከመ ይምሀር ወይስብክ ውስተ አህጉሪሆሙ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሡይ በቀጠንት አልባስ።
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59 አ

Matt11:11

Matt11:29
Matt11:29
Matt11:30
Matt12:7
Matt12:15
Matt12:25
Matt12:27
Matt12:40

Matt14:8
Matt14:8
Matt14:14
Matt14:18
Matt21:8
MK05:33
MK12:37
Luke07:19
Luke07:20
Luke14:17
Luke22:59
Luke23:28

John03:16
John04:1
John07:29 ወአንሰ አአምሮ እስመ እምኀቤሁ አነ ወውእቱ ፈነወኒ።
John10:32
John11:24 ወትቤሎ ማርታ አአምር ከመ ይትነሣእ።
John19:19

1 አሀሉ Luke02:49
1 አሀብከ Luke11:7
1 አሀቦ Matt20:14
7 አህጉረ MK01:38

MK06:6
MK08:27
Luke05:17
Luke09:6
Luke09:12
Luke13:22

20 አህጉር Matt04:25

Matt09:35

አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት ዘየዐቢ እምዮሐንስ 
መጥምቅ።
ንሥኡ አርዑትየ ላዕሌክሙ ወተመሀሩ እምኔየ።
ወአእምሩ ከመ የዋህ አነ ወትሑት ልብየ።
እስመ አርዑትየኒ ሠናይ ወጾርየኒ ቀሊል ውእቱ።
ሶበሰ ተአምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕት።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኅሊናሆሙ ይቤሎሙ።
ወእመሰ አነ በብዔል ዜቡል አወፅኦሙ ለአጋንንት።
እስመ በከመ ነበረ ዮናስ ውስተ ከርሠ አንበሪ ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ 
ለያልየ።
ወይእቲሰ አቅደመት አእምሮ በኀበ እማ ወትቤሎ።
ወይእቲሰ አቅደመት አእምሮ በኀበ እማ ወትቤሎ።
ወምሕሮሙ ወአሕየወ ድዉያኒሆሙ።
ወይቤሎሙ አምጽእዎን ሊተ ዝየ።
ወዘይበዝኁ ሕዝብ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
እስመ አእመረት ዘኮነ ላዕሌሃ ወመጽአት ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወሚመ ቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
ንዑአ እስመ ወዳእነ አስተዳለውነ ምሳሐ።
ወኀሊፎ መጠነ አሐቲ ሰዓት አጥወቆ አሐዱ ካልእ እንዘ ይብል።
ወተመይጦን እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎን አዋልደ ኢየሩሳሌም 
ኢትብክያኒ ኪያየሰ።
እስመ ከመ ዝ አፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም።
ወአእሚሮ እግዚእነ ከመ ሰምዑ ፈሪሳውያን።

ብዙኀ ግብረ ሠናየ አርአይኩክሙ ዘእምኀበ አቡየ።

ወጸሐፈ ጲላጦስ መጽሐፈ ወአንበረ ዲበ መስቀሉ።
ኢያእመርክሙኑ ከመ ይደልወኒ አሀሉ ውስተ ዘአቡየ ቤት።
ወኢይክል ተንሥኦ አሀብከ።
ፈቀድኩ አነ ለዝንቱ ደኃራዊ አሀቦ ከማከ።
ወይቤሎሙ ተንሥኡ ንሑር ካልኣተኒ አህጉረ።
ውስተ አህጉረ አድያም እንዘ ይሜህር።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ወአርዳኢሁ ውስተ አህጉረ ቂሳርያ ዘፊልጶስ።
ወእምኵሉ አህጉረ ይሁዳ ወእምኢየሩሳሌም።
ወወፂኦሙ ዖዱ አህጉረ አድያም ወሰበኩ ወፈወሱ በኵለሄ።
ወይቤልዎ ፈኑ ሰብአ ይእትዉ አህጉረ አድያም።
ወየሐውር አህጉረ ወአዕጻዳተ ወያንሶሱ በኢየሩሳሌም ወይሜህር።
ወእምዐሡሩ አህጉር ወእምኢየሩሳሌም ወእምይሁዳ ወእማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኵሉ አህጉር ወበሓውርት።
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20 አህጉር

Matt11:20
Matt14:13
Matt14:15
MK05:14
MK05:20
MK06:12
MK06:33
MK06:36
MK06:56
MK07:31
Luke04:43
Luke08:1
Luke08:4
Luke08:34
Luke08:39
Luke10:1
Luke19:17
Luke19:19

1 አህጐለት Matt26:8
96 አላ Matt01:19

Matt04:4
Matt05:15
Matt06:13
Matt06:20
Matt09:13
Matt09:24
Matt10:20
Matt10:34
Matt14:16
Matt15:11
Matt16:12
Matt16:17
Matt18:22
Matt19:6
Matt21:15
Matt21:21
Matt22:30
Matt22:32
Matt25:9
MK01:45
MK03:26

ወእምዝ አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይኂሶን ለአህጉር።
ወሰሚዖሙ አሕዛብ ተለውዎ በእግር እምአህጉር።
ፈንዎሙ ለሕዝብ ከመ ይሑሩ ውስተ አህጉር።
ወጐዩ ኖሎት ወዜነዉ ለአህጉር ወለአዕጻዳት።
ወሖረ ወአኀዘ ይስብክ በዐሥሩ አህጉር።
ወወፂኦሙ ሰበኩ ውስተ ኵሉ አህጉር ከመ ኵሉ ይነስሑ።
ወሖሩ እንተ እግር ኀቤሁ እምኵሉ አህጉር።
ሰዐር ሰብአ ይሑሩ ውስተ አህጉር ወአዕጻዳተ።
ወውስተ አህጉር ወአዕጻዳት ወውስተ ምሥያጣት።
ላዕለ ገሊላ ማእከለ ዐሠርቱ አህጉር።
ወይቤሎሙ ለካልኣትኒ አህጉር ሀለወኒ እዜንዎን።
ውስተ አህጉር ወአዕጻዳት ወሰበከ ሎሙ።
ወእለሂ መጽኡ ኀቤሁ እምኵሉ አህጉር።
ወአተዉ ወዜነዉ ለአህጉር ወለአዕጻዳት።
ወሖረ ውስተ ኵሉ አህጉር።
ውስተ ኵሉ አህጉር ወበሓውርት ኀበ ሀለዎ ይባእ።
እሠይመከ ተሠየም ላዕለ ዐሠርቱ አህጉር።
ወይቤሎ ሎቱኒ አንተኒ ተሠየም ላዕለ ኀምስቱ አህጉር።
ለምንት ዘመጠነ ዝ ዕፍረት አህጐለት ዛቲ ብእሲት።
አላ መከረ ጽሚተ ይኀድጋ።
አላ በኵሉ ቃል ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር።
አላ ያነብርዋ ዲበ ተቅዋማ።
አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኵሉ እኩይ።
አላ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት።
እስመ ኢመጻእኩ እጸውዕ ጻድቃነ አላ ኃጥኣነ ለንስሓ።
ወይቤሎሙ ተገሐሡ እስመ አኮ ዘሞተት ሕፃን አላ ትነውም።
አላ መንፈሱ ለአቡክሙ ሰማያዊ።
ኢይምሰልክሙ ዘአምጻእኩ ሰላመ ለምድር አላ መጥባሕተ።
አላ አንትሙ ሀብዎሙ ዘይበልዑ።
አላ ዘይወፅእ እምውስተ አፍ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
አላ እምነ ትምህርቶሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
እስመ ኢከሠተ ለከ ሥጋ ወደም አላ አቡየ ዘበሰማያት።
አላ እስከ ሰብዓ በበ ስብዕ።
እንከሰኬ ኢኮኑ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ።
ሆሣዕና ለወልደ ዳዊት ኢሐወዞሙ አላ አንጐርጐሩ።
አላ ለዝንቱ ደብር ለእመ ትብልዎ።
አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር በሰማያት እሙንቱ።
ኢኮነኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
አላ ሑራ እምኀበ እለ ይሠይጡ ወተሣየጣ ለክን።
አላ አፍኣ ገዳመ ይነብር።
ወኢይቀውም አላ ማኅለቅተ ይረክብ።
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MK04:21
MK05:39
MK10:8
MK10:40
MK10:43
MK12:26
MK12:28
Luke01:60 ወአውሥአት እሙ ወትቤ አልቦ አላ ዮሐንስ ይሰመይ ስሙ።
Luke03:14
Luke04:4
Luke05:32
Luke08:52
Luke11:4
Luke14:13
Luke15:19
Luke15:21
Luke20:36

Luke20:38
Luke22:26

Luke23:28
John01:13
John01:18
John03:15
John03:16
John03:36
John04:14
John04:21
John04:42
John05:7
John05:22
John05:24

John05:30
John06:22
John06:26
John06:27
John06:32
John06:39
John07:12
John07:16

አላ ከመ ያንብርዋ ዲበ ተቅዋማ።
ሕፃንሰ ኢሞተት አላ ትነውም ወሠሐቅዎ።
ናሁኬ ኢኮኑ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ።
አላ ለካልኣን አስተዳለወ ሎሙ አቡየ ዘበሰማያት።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ አላ ዘይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ።
አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር እሙንቱ በሰማያት።
ኢኮንኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።

አላ ንበሩ በበ ሲሳይክሙ።
አላ በኵሉ ቃል ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር።
ኢመጻእኩ እጸውዕ ጻድቃነ አላ ኃጥኣነ ለንስሓ።
ኢትብክዩ ሕፃንሰ ኢሞተት አላ ትነውም።
አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኵሉ እኩይ።
አላ ሶበ ትገብር በዓለ ወምሳሐ።
አላ ረስየኒ ከመ አሐዱ እምአግብርቲከ።
አላ ረስየኒ ከመ አሐዱ እምአግብርቲከ።
ወኢሂ ይትከሀሎሙ እንከ መዊት አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር 
እሙንቱ።
ኢኮነኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
ወለክሙሰ አኮ ከመ ዝ አላ ዘየዐቢ እምኔክሙ ይኩንክሙ ከመ 
ዘይንእስ።
አላ ብክያ ላዕለ ርእስክን ወላዕለ ውሉድክን።
አላ እምእግዚአብሔር ተወልዱ።
አላ ወልድ ዋሕድ ዘሀሎ ውስተ ሕፅነ አቡሁ ውእቱ ነገረነ።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ የሐዩ ለዓለም።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
አላ መቅሠፍተ መዓቱ ለእግዚአብሔር ይነብር ላዕሌሁ።
አላ ውእቱ ማይ ዘእሁቦ አነ ይከውን ውስቴቱ ነቅዐ ማይ።
ዘኢይሰግዱ ለአብ አላ በዝንቱ መካን ይሰግዱ።
አላ ለሊነ ሰማዕነ ወጠየቅነ።
ወአውሥአ ውእቱ ድዉይ ወይቤሎ እወ እግዚኦ አላ ሰብእ አልብየ።
አላ ኵሎ ኵነኔሁ አወፈዮ ለወልዱ።
ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።
አላ በከመ ሰማዕኩ እኴንን ወኵነኔየኒ ጽድቅ ውእቱ።
አላ አርዳኢሁ ባሕቲቶሙ ሖሩ።
አላ በእንተ ዘበላዕክሙ ኅብስተ ወጸገብክሙ።
አላ ለመብልዕ ዘይነብር ለሕይወት ዘለዓለም።
አላ አቡየ ወሀበክሙ ኅብስተ ጽድቅ እምሰማይ።
ወኢ አሐዱሂ አላ አነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወካልኣነ ይቤሉ አልቦ አላ ያስሕቶሙ ለሕዝብ።
ትምህርትየሰ ኢኮነት እንቲኣየ አላ እንቲኣሁ ለዘፈነወኒ።



Tabelle1

Seite 539

96 አላ

John07:22
John07:24
John07:28
John08:12
John08:16
John08:28
John08:41
John08:42
John08:54
John09:9
John10:5
John10:18
John11:4
John11:30 አላ ሀሎ ውስተ ብሔር ኀበ ተቀበለቶ ማርታ።
John11:51
John11:52

John11:54

John12:6
John12:30
John12:49
John14:10
John14:24
John15:15
John15:16
John15:19
John16:20
John16:25
John17:9
John17:20
John18:40
John19:21
John19:24
John19:34
John20:27
John21:23

30 አሌ Matt11:21
Matt11:21
Matt18:7
Matt23:13
Matt23:14

ወኢኮነት እምኀበ ሙሴ አላ እምአበው ይእቲ።
ኢትፍትሑ በአድልዎ ለገጽ አላ ፍትሐ ጽድቅ ፍትሑ።
አላ ሀሎ ጻድቅ ዘፈነወኒ ዘኢተአምርዎ አንትሙ።
አላ ይረክብ ብርሃነ ሕይወት።
አላ አነ ወአብ ዘፈነወኒ።
አላ በከመ መሀረኒ አቡየ ከማሁ እነግር።
አላ አሐዱ አብ ብነ ወውእቱ እግዚአብሔር።
ወአኮ ለልየ ዘመጻእኩ አላ ውእቱ ፈነወኒ።
አላ ሀሎ አቡየ ዘይሴብሐኒ።
ወካልኣን ይቤሉ አልቦ አላ ይመስሎ።
ወለነኪርሰ ኢይተልዋሁ አላ ይጐይያ እምኔሁ።
ወአልቦ ዘየሀይደንያ አላ ለልየ እሜጥዋ በፈቃድየ።
ዝንቱ ደዌ ኢኮነ ለሞት አላ በእንተ ስብሐተ እግዚአብሔር።

አላ እስመ ሊቀ ካህናት ውእቱ ወእብሬቱ ይእቲ ዓመት።
አላ ከመ ያስትጋብኦሙ ለውሉደ እግዚአብሔር እለ ተዘርዉ 
አሐተኔ።
አላ ሖረ ኀበ ሀገር እንተ ትሰመይ ሀገረ ኤፍሬም አቅርብት 
ለበድው።
አላ እስመ ሰራቂ ውእቱ ወየዐቅብ አስከሬነ።
አኮ በእንቲኣየ ዘመጽአ ዝ ቃል አላ በእንቲኣክሙ።
አላ አብ ዘፈነወኒ ውእቱ ትእዛዘ ወሀበኒ።
አላ አብ ዘሀሎ ብየ ውእቱ ይገብሮ ለዝንቱ ግብር።
አላ ቃሉ ውእቱ ለአብ ዘፈነወኒ።
ኢይብለክሙ እንከ አግብርትየ አላ አዕርክትየ አንትሙ።
አላ አነ ኀረይኩክሙ ወሤምኩክሙ።
አላ አነ ኀረይኩክሙ እምውስተ ዓለም።
ወአንትሙሰ ተሐዝኑ አላ ሐዘንክሙ ፍሥሓ ይከውነክሙ።
አላ አየድዐክሙ ክሡተ በእንተ አብ።
አላ በእንተ እለ ወሀብከኒ እስመ እሊኣከ እሙንቱ።
አላ በእንተሂ እለ የአምኑ ብየ በቃሎሙ።
አኮ ዘንተ ዘታሐዩ አላ በርባንሃ።
አላ ለሊሁ ይቤ ንጉሦሙ ለአይሁድ አነ።
አላ ንትፋሰስ ለዘረከኮ ይርከቦ።
አላ አሐዱ እምሐራ ረገዞ ገቦሁ ዘየማን በኲናት።
ወኢትኩን ናፋቄ አላ እመን።
አላ ይቤ አመ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።
ወይቤሎን አሌ ለኪ ኰራዚ አሌ ለኪ ቤተሳይዳ።
ወይቤሎን አሌ ለኪ ኰራዚ አሌ ለኪ ቤተሳይዳ።
አሌ ሎቱ ለዓለም እመንሱት ዘይመጽእ።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
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Matt23:15
Matt23:16
Matt23:23
Matt23:25
Matt23:27
Matt23:29
Matt24:19
Matt26:24

MK13:17
MK14:21
Luke06:24
Luke06:25
Luke06:25
Luke06:26

Luke10:13
Luke10:13
Luke11:42
Luke11:43
Luke11:44
Luke11:46
Luke11:47
Luke11:52
Luke17:1
Luke21:23
Luke22:22

1 አሌለየ MK01:35
1 አሌለያ Luke24:1
1 አሌሎ Matt18:7
2 አል Matt14:17

MK09:19
1 አልሐማ MK05:26
2 አልሕምተ John02:14

John02:15

1 አልሕምት Luke14:19
1 አልበስናከ Matt25:38
1 አልበስክሙ Matt25:36
6 አልበስዎ Matt27:28

Matt27:31
MK15:17

አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን አምርሕተ ዕዉራን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ ዘያገብኦ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።

ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ።
ወባሕቱ አሌ ለክሙ አብዕልት።
አሌ ለክሙ እለ ትጸግቡ ይእዜ እስመ ትርኅቡ።
አሌ ለክሙ እለ ትሥሕቁ ይእዜ።
አሌ ለክሙ ሶበ ሠናየ ይብል ሰብእ ላዕሌክሙ ወይዌድሱክሙ።

አሌ ለኪ ኰራዚ አሌ ለኪ ቤተ ሳይዳ።
አሌ ለኪ ኰራዚ አሌ ለኪ ቤተ ሳይዳ።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
ወይቤሎ ለክሙሂ ለጸሐፍተ ሀገር አሌ ለክሙ።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍተ ሀገር ወፈሪሳውያን።
ግብር ይመጽእ መንሱት ወባሕቱ አሌ ሎቱ።
ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት ወለእለ የሐፅና በውእቱ መዋዕል።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ።
ወበጽባሕ ተንሥአ ወአሌለየ ጥቀ።
ወበእሑድ ሰንበት በጽባሕ አሌለያ ገይሠ ወሖራ ኀበ መቃብር።
ወባሕቱ አሌሎ ለውእቱ ብእሲ ዘያመጽኣ ለመንሱት።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኦ ትውልድ እንተ አልባቲ ሃይማኖት።
ወአልቦ ዘበቊዐ ዘእንበለ ዳእሙ ዘአልሐማ ፈድፋደ።
ወረከበ በምኵራብ እለ ይሠይጡ አልሕምተ ወአባግዐ ወአርጋበ።
ወሰደደ ኵሎ እምኵራብ አባግዐኒ ወአልሕምተኒ ወዘረወ ወርቆሙ 
ለመወልጣን።
ወይቤሎ ካልኡኒ ኀምስተ ፅምደ አልሕምት ተሣየጥኩ።
ወዕሩቀከ ወአልበስናከ።
ዐረቁ ወአልበስክሙኒ።
ወሰለብዎ አልባሲሁ ወአልበስዎ ከለሜዳ ዘለይ።
ወአልበስዎ አልባሲሁ ወወሰድዎ ይስቅልዎ።
ወአልበስዎ ሜላተ ወፀፈሩ አክሊለ ዘሦክ።
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6 አልበስዎ

MK15:20
Luke23:11
John19:2

4 አልባሰ Matt07:15

MK16:5
Luke07:25
Luke15:22

14 አልባሲሁ Matt17:2
Matt26:65
Matt27:28
Matt27:31
Matt27:35
MK09:3
MK14:63
MK15:20
MK15:24
Luke09:29
Luke23:34
John13:4
John13:12
John19:23

ልብስ
7 አልባሲሆሙ Matt21:7

Matt23:5
MK11:7
MK11:8
Luke19:35

Luke19:36
Luke24:4

3 አልባስ Luke07:25
Luke16:19
John20:12

2 አልባስየ Matt27:35
John19:24

3 አልባስጥሮስ Matt26:7
MK14:3
Luke07:37

2 አልባቢሆሙ John12:40
John12:40

ወአልበስዎ አልባሲሁ ወወሰድዎ ኀበ ይሰቅልዎ።
ወአልበስዎ ልብሰ ቀይሐ ወፈነዎ ኀበ ጲላጦስ።
ወአስተቀጸልዎ ላዕለ ርእሱ ወአልበስዎ ልብሰ ሜላት።
ተዐቀቡኬ እምሐሳውያን ነቢያት እለ ይመጽኡ ኀቤክሙ በአልባሰ 
አባግዕ።
ወይለብስ አልባሰ ንጹሐ ወደንገፃ።
ናሁ እለሰ ርሱያን አልባሰ ክብር ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
አምጽኡ ፍጡነ አልባሰ ቀደዋተ ወአልብስዎ።
ወአልባሲሁኒ ኮነ ጸዐዳ ከመ በረድ።
ወሰጠጠ አልባሲሁ ሊቀ ካህናት እንዘ ይብል።
ወሰለብዎ አልባሲሁ ወአልበስዎ ከለሜዳ ዘለይ።
ወአልበስዎ አልባሲሁ ወወሰድዎ ይስቅልዎ።
ወእምዝ ሰቀልዎ ወተካፈሉ አልባሲሁ ወተዐፀዉ ላዕሌሁ።
ወአልባሲሁኒ በረቀ ወጻዕደወ ጥቀ።
ወሰጠጠ አልባሲሁ ሊቀ ካህናት ወይቤ።
ወአልበስዎ አልባሲሁ ወወሰድዎ ኀበ ይሰቅልዎ።
ወሰቀልዎ ወተዐፀዉ ዲበ አልባሲሁ።
ወአልባሲሁኒ ጻዕደወ ወበረቀ ከመ መብረቅ።
ወተዐፀዉ ዲበ አልባሲሁ ወተካፈሉ።
ተንሥአ እምኀበ ይዴረሩ ወአንበረ አልባሲሁ።
ወሶበ ኀፀቦሙ እገሪሆሙ ነሥአ አልባሲሁ ወረፈቀ ካዕበ ምስሌሆሙ።
ወሐራሰ ሶበ ሰቀልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ነሥኡ አልባሲሁ።

ወረሐኑ አልባሲሆሙ ላዕሌሆን።
ወይሰፍሑ ኵርበታቲሆሙ ወያዐብዩ አዝፋረ አልባሲሆሙ።
ወረሐኑ ላዕሌሁ አልባሲሆሙ ወአጽዐንዎ።
ወቦ እለ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
ወረሐኑ አልባሲሆሙ ዲበ ዕዋል ወአጽዐንዎ ለእግዚእ ኢየሱስ 
ዲቤሁ።
ወእንዘ የሐውሩ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
አስተርአይዎን ክልኤቱ ዕደው ወቆመ ኀቤሆን ወይበርቅ 
አልባሲሆሙ።

ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሱይ በቀጠንተ አልባስ።
ወልብሰ ቢሶስ ወቀጠንተ አልባስ።
ወርእየት ክልኤተ መላእክተ በጸዐድው አልባስ።
ተካፈሉ አልባስየ ለርእሶሙ ወትዐፀዉ ዲበ ዓራዝየ።
ተካፈሉ አልባስየ ለርእሶሙ ወተዐፀዉ ዲበ ዐራዝየ።
እንተ ባቲ ቢረሌ ዘምሉእ ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ ዘብዙኅ ሤጡ።
መጽአት ብእሲት ወአምጽአት ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ።
ወተሣየጠት ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ።
ዖራ አዕይንቲሆሙ ወገዝፋ አልባቢሆሙ።
ከመ ኢይርአዩ በአዕይንቲሆሙ ወኢይለብዉ በአልባቢሆሙ።
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1 አልባቲ Luke09:41
1 አልብስዎ Luke15:22
2 አልብነ Luke09:13

John19:15
3 አልብከ John04:11

John08:57
John13:8

8 አልብክሙ Matt06:1
Matt16:8
MK04:40
MK08:17
Luke16:11
Luke16:12
John05:42

John06:53
6 አልብየ Luke11:6

Luke12:17
John04:17
John04:17
John05:7
John08:49

180 አልቦ Matt05:13
Matt05:37
Matt05:37
Matt09:16
Matt09:36
Matt10:24
Matt10:26
Matt10:26
Matt11:27
Matt11:27
Matt12:19
Matt12:29
Matt12:44
Matt13:5
Matt13:5
Matt13:6
Matt13:12
Matt13:21
Matt13:29

ኦ ትውልድ ዕልዉት ወግፍትዕት እንተ አልባቲ ሃይማኖት።
አምጽኡ ፍጡነ አልባሰ ቀደዋተ ወአልብስዎ።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወአውሥኡ ሊቃነ ካህናት ወይቤሉ አልብነ ንጉሥ ዘእንበለ ቄሣር።
እግዚእየ ማሕየብኒ አልብከ ወዐዘቅቱኒ ዕሙቀ ውእቱ።
ወይቤልዎ አይሁድ ኀምሳ ዓመት አልብከ ወአብርሃምሃ ርኢከ።
እመ አነ ኢኀፀብኩከ እገሪከ አልብከ ክፍለ ምስሌየ።
ወእመ አኮሰ ዐስበ አልብክሙ በኀበ አቡክሙ ዘበሰማያት።
እስመሁ ኅብስት አልብክሙ።
ከመ ዝኑ አልብክሙ ሃይማኖት።
ምንተኑ ትኄልዩ በልብክሙ እስመሁ ኅብስት አልብክሙ።
ወሶበ በንዋየ ዐመፃ ሃይማኖት አልብክሙ።
ወሶበ በንዋየ ባዕድ ሃይማኖት አልብክሙ።
ወባሕቱ አእመርኩክሙ ከመ አልብክሙ ፍቅረ እግዚአብሔር 
ላዕሌክሙ።
አልብክሙ ሕይወት ላዕሌክሙ።
ወአልብየ ዘአቀርብ ሎቱ ወዘአሠብጦ።
ምንተ እሬሲ ዘአልብየ ኀበ እዘግብ እክልየ ወበረከትየ።
ወአውሥአቶ ይእቲ ብእሲት ወትቤሎ አልብየ ምተ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ሠናየ ትቤሊ አልብየ ምት።
ወአውሥአ ውእቱ ድዉይ ወይቤሎ እወ እግዚኦ አላ ሰብእ አልብየ።
አንሰ ጋኔን አልብየ ወባሕቱ አከብር አባየ።
በምንትኑ እንከ ይቄስምዎ አልቦኬ እንከ ዘይበቊዕ።
እመሂ እወ እወ ወእመሂ አልቦ አልቦ።
እመሂ እወ እወ ወእመሂ አልቦ አልቦ።
ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
ወግዱፋን ከመ አባግዕ ዘአልቦ ኖላዊ።
አልቦ ረድእ ዘየዐቢ እምሊቁ።
ኢትፍርህዎሙኬ እንከ እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትዐወቅ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ዘእንበለ አብ።
ወለአብኒ አልቦ ዘየአምሮ ዘእንበለ ወልድ።
ኢይደምፅ ወኢይጸርሕ ወአልቦ ዘይሰምዕ ቃሎ።
ወአልቦ ዘይክል መኑሂ በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
የዐውድ በድው ኀበ አልቦ ማይ።
ወቦ ዘወድቀ ዲበ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኀ።
ወውእተ ጊዜ ሠረጸ እስመ አልቦ ዕመቅ ለመሬቱ።
እስመ አልቦ ሥርው።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወባሕቱ አልቦ ሥርው ላዕሌሁ ለጊዜሃ።
ወይቤሎሙ አልቦ ከመ እንዘ ትጸሐይዩ ክርዳደ ኢትምሐዉ ምስሌሁ 
ሥርናየኒ።
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Matt17:8
Matt17:20
Matt19:17
Matt20:7
Matt21:16
Matt21:19
Matt21:42
Matt22:23
Matt22:24
Matt22:25
Matt22:46
Matt22:46
Matt24:36
Matt25:9
Matt25:29
Matt27:12
Matt27:24
MK02:21
MK02:22
MK03:27
MK04:5
MK04:5
MK04:6
MK04:22
MK04:22
MK04:25
MK05:3
MK05:26
MK05:37
MK05:43
MK06:8
MK06:34
MK07:15

MK08:26
MK09:7
MK09:39
MK10:18
MK10:29
MK11:13
MK11:14

ወአንሥኡ አዕይንቲሆሙ ወአልቦ ዘርእዩ።
ወይፈልስ ወአልቦ ዘይሰአነክሙ።
አልቦ ኄር ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
ወይቤልዎ እስመ አልቦ ዘተዐሰበነ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እወ አልቦሁ አመ አንበብክሙ።
ወአልቦ ዘረከበ ውስቴታ ዘእንበለ ቈጽል ባሕቲቱ።
አልቦሁ አመ አንበብክሙ ውስተ መጻሕፍት።
እለ ይብሉ አልቦ ትንሣኤ ምዉታን።
እመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ እንዘ አልቦ ውሉደ።
ወዘይልህቅ አውሰበ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉደ።
ወአልቦ ዘክህለ አውሥኦቶ ቃለ።
ወአልቦ ዘተሀበለ እምይእቲ ዕለት ይሰአሎ ምንተኒ።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ወአውሥኣሆን ጠባባት ወይቤላሆን አልቦ ዘየአክል ለነ ወለክን።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
አልቦ ዘተሠጥዎሙ ወኢ ምንተኒ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ጲላጦስ ከመ አልቦ ዘይበቊዕ።
ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
ወአልቦ ዘይወዲ ወይነ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ወአልቦ ዘይክል በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኅ።
ወፍጡነ በቈለ እስመ አልቦ ዕመቅ ለመሬቱ።
ወአልቦ ሥርው የብሰ።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከበት ወአልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከበት ወአልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የኀይድዎ።
እንዘ ዘልፈ ይሞቅሕዎ ወአልቦ ዘይክል አድክሞቶ።
ወአልቦ ዘበቊዐ ዘእንበለ ዳእሙ ዘአልሐማ ፈድፋደ።
ወከልአ ከመ አልቦ ዘይተልዎ ዘእንበለ ጴጥሮስ።
ወገሠጾሙ ለአቡሃ ወለእማ ብዙኀ ከመ አልቦ ዘየአምር ዘንተ።
ወአዘዞሙ ከመ አልቦ ዘይሰንቁ ለፍኖት።
ወምህሮሙ እስመ ከመ አባግዕ ዘአልቦ ኖላዊ እሙንቱ።
አልቦ ዘይበውእ እምአፍኣ ውስተ አፉሁ ለሰብእ ዘይክል 
አርኵሶቶ።
ወአልቦ ዘትነግር በውስተ ሀገርኒ።
ወእምዝ ግብተ ነጺሮሙ አልቦ ዘርእዩ።
እስመ አልቦ ዘይገብር ኀይለ በስምየ።
አልቦ ኄር ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
አማን እብለክሙ አልቦ ዘየኀድግ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ።
ወበጺሖ ኀቤሃ አልቦ ዘረከበ ዘእንበለ ቈጽል ባሕቲቱ።
ወአውሥአ ወይቤላ አልቦ ዘይበልዕ ፍሬ እምኔኪ ለዓለም እንከ።
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MK11:16
MK12:14
MK12:15
MK12:19
MK12:20
MK12:21
MK12:22
MK12:32
MK12:33
MK12:35
MK13:32
MK14:60
MK15:3
MK15:4
MK16:18
MK16:18
Luke01:33
Luke01:37
Luke01:60 ወአውሥአት እሙ ወትቤ አልቦ አላ ዮሐንስ ይሰመይ ስሙ።
Luke01:61
Luke03:11
Luke03:13
Luke05:5
Luke05:36
Luke05:37
Luke05:39
Luke06:40
Luke06:43
Luke06:43
Luke08:6
Luke08:16
Luke08:17
Luke08:17
Luke08:18
Luke08:43
Luke09:62
Luke10:19
Luke10:22
Luke10:22
Luke11:24
Luke11:33

ወከልአ አልቦ ዘየኀልፍ ንዋየ እንተ ምኵራብ።
ወአልቦ ዘያሐዝነከ ወኢ መኑሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ይከውነነሁ ነሀብ ጸባሕተ ዲናር ለነጋሢ አው አልቦ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን እለ ይብሉ አልቦ ትንሣኤ ምዉታን።
ወኀደገ ብእሲቶ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወአውሰበ ዘይልህቅ ብእሲተ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወአውሰባ ካልኡኒ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወዘየዐቢ እምእላንቱ ትእዛዛት አልቦ።
አማን አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር ወአልቦ ባዕድ ዘእንበሌሁ።
ወአልቦ እንከ ዘተሐበለ ይሰአሎ።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
አልቦኑ ዘትሰጠው እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
ወውእቱሰ አልቦ ዘአውሥአ።
ወሐተቶ ካዕበ ጲላጦስ ወይቤሎ አልቦኑ ዘትሰጠው።
ወአልቦ ዘየሐሥሞሙ ወዘሂ ይቀትል ለእመ ሕምዘ።
ለእመ በልዑ ወሰትዩ አልቦ ዘይነክዮሙ።
ወአልቦ ማኅለቅት ለመንግሥቱ።
እስመ አልቦ ነገር ዘይሰአኖ ለእግዚአብሔር።

ወይቤልዋ አልቦ እምአዝማድኪ ዘከማሁ ስሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘቦ ክልኤ ልብስ ክዳናተ የሀብ ለዘአልቦ።
ወይቤሎሙ አልቦ ዘትገብሩ ፈድፋደ እምዘተአዘዝክሙ።
ወአልቦ ዘአኀዝነ ወባሕቱ እስመ አዘዝከነ ናወርድ መሣግሪነ።
አልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ልብስ ውስተ ሥጠት ብሉይ።
ወአልቦ ዘይወዲ ወይነ ሐዲሰ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ወአልቦ ዘይሰቲ ጻዕፈ እንዘ ይፈቅድ ከራሜ።
አልቦ ረድእ ዘየዐቢ እምሊቁ።
አልቦ ዕፅ ሠናይ ዘይፈሪ ፍሬ እኩየ።
ወአልቦ ዕፅ እኩይ ዘይፈሪ ፍሬ ሠናየ።
ወበቊሎ የብሰ በጊዜሃ እስመ አልቦ ሥርው።
ወአልቦ ዘያኀቱ ማኅቶተ ወይከድና ንዋየ።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከሠት ወአልቦ ክዱን ዘኢያስተርኢ።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከሠት ወአልቦ ክዱን ዘኢያስተርኢ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወአኅለቀት ኵሎ ንዋያ ለዐቀብተ ሥራይ ወአልቦ ዘክህለ ፈውሶታ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አልቦ ዘይእኅዝ ዕርፈ ወየሐርስ ድኅሪተ።
ወአልቦ ዘይነክየክሙ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ከመ መኑ ውእቱ ወልድ ዘእንበለ አብ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለአብ ከመ መኑ ውእቱ አብ ዘእንበለ ወልድ።
ወሶበ ይወፅእ ጋኔን እኩይ እምሰብእ የዐውድ በድወ ኀበ አልቦ ማይ።
ወአልቦ ዘያኀቱ ማኅቶተ ከመ ያንብራ ውስተ ምኀባእ።
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Luke11:36
Luke12:2
Luke12:2
Luke12:4
Luke12:52
Luke13:3
Luke13:5
Luke15:16
Luke16:13
Luke16:30
Luke18:19
Luke18:29
Luke18:34
Luke19:26
Luke20:22
Luke20:28
Luke20:29
Luke20:40
Luke22:6

Luke22:35
Luke22:36
Luke23:4
Luke23:9
Luke23:14

Luke23:15

Luke23:22

Luke23:41
Luke23:53

John01:3
John01:18
John01:21
John01:48
John03:2

John03:13

John03:32
John04:27

አልቦ ምንተኒ ጽልመት ላዕሌከ።
እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት ወአልቦ ኅቡእ ዘኢያስተርኢ።
እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት ወአልቦ ኅቡእ ዘኢያስተርኢ።
ወእምዝ አልቦ ፈድፋደ ዘይክሉ ገቢረ።
አልቦ እብለክሙ ዘእንበለ መጥባሕተ ወፍልጣን።
አልቦ እብለክሙ እመሰ ኢነሳሕክሙ አንትሙኒ።
አልቦ እብለክሙ እመሰ ኢነሳሕክሙ።
ዘይሴሰዩ አሕርው ወአልቦ ዘይሁቦ።
አልቦ ገብር ዘይክል ተቀንዮ ለክልኤቱ አጋእዝት።
ወይቤሎ አልቦ አባ አብርሃም አሐዱ እምነ ምዉታን።
አልቦ ኄር ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ አልቦ መኑሂ ዘየኀድግ ቤቶ።
ወእሙንቱሰ አልቦ ዘለበዉ እምዘይቤሎሙ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ይከውነነሁ ነሀብ ጸባሕተ ለቄሣር ወሚመ አልቦኑ።
ለእመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ ወኀደገ ብእሲቶ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወአልቦ እንከ መኑሂ ዘተኀበለ ይሰአሎ።
ወአስተኃለቁ ነገረ ወየኀሥሥ ሣሕተ ያግብኦ ሎሙ እንዘ አልቦ 
ሰብእ።
ቦኑ ዘተጸነስክሙ ወይቤልዎ አልቦ።
ወዘሰ አልቦ መጥባሕት ይሢጥ ልብሶ ወይሣየጥ ሎቱ መጥባሕተ።
አልቦ ዘረከብኩ አበሳ ላዕለ ዝንቱ ብእሲ።
ወሐተቶ በብዙኅ ነገር ወአልቦ ዘተሰጥዎ አሐተ ቃለ።
ወአልቦ ዘረከብኩ ሎቱ ጌጋየ ለዝንቱ ብእሲ እምዘአንትሙ 
አስተዋደይክምዎ።
ወኀበ ሄሮድስኒ ፈነውክዎ ወውእቱኒ ፈነዎ ኀቤነ ወናሁ አልቦ ዘገብረ 
በዘይመውት።
ናሁ አልቦ ዘረከብኩ በላዕሌሁ በዘይመውት እቅሥፎኬ እንከሰ 
ወአሕይዎ።
ወዝንቱሰ አልቦ እኩይ ዘገብረ።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ዘአውቅረ ለርእሱ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።

ወኵሉ ቦቱ ኮነ ወዘእንበሌሁስ አልቦ ዘኮነ ወኢ ምንትኒ እምዘኮነ።
ለእግዚአብሔርሰ አልቦ ዘርእዮ ግሙራ።
ወይቤልዎ ነቢይኑ አንተ ወይቤ አልቦ።
በእንቲኣሁ ነዋ ዘበአማን እስራኤላዊ ዘአልቦ ጽልሑተ ውስተ ልቡ።
እስመ አልቦ ዘይክል ይግበር ዘንተ ተኣምረ ዘአንተ ትገብር ዘእንበለ 
ዘእግዚአብሔር ምስሌሁ።
ወአልቦ ዘዐርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወበዘርእየ ወበዘሰምዐ ሰማዕተ ይከውን ወስምዖሰ አልቦ ዘይትዌክፎ።
ወባሕቱ አልቦ ዘይቤሎ ምንተ ተኀሥሥ ወምንተ ትትናገር ምስሌሃ።
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John06:12
John06:22
John06:44
John06:46

John06:63
John06:65

John07:4
John07:12
John07:13

John07:18
John07:19
John07:26
John07:27
John07:30
John07:44
John08:7
John08:11
John08:11
John08:44
John09:9
John10:18
John10:28
John10:29
John10:40 ወይቤሉ ዮሐንስ አልቦ ዘገብረ ተኣምረ ወኢ ምንተኒ።
John11:10
John12:19
John13:16
John13:16
John14:6
John15:5
John15:13
John15:20
John16:22
John16:23
John16:29
John18:20
John18:38
John19:4
John19:23

ከመ አልቦ ዘይትገደፍ ወኢ ምንተኒ እምኔሆን።
ርእዮሙ ከመ አልቦ ህየ ካልእ ሐመር ዘእንበለ አሐቲ ሐመር።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ እመ ኢሰሐቦ አብ ዘፈነወኒ።
አልቦ ዘርእዮ ለአብ ዘእንበለ ዘእምኀቤሁ ለእግዚአብሔር ውእቱ።

ወሥጋሰ አልቦ ዘይበቊዕ ወኢ ምንተኒ።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ ለእመ ኢተውህበ ሎቱ እምኀበ 
አብ።
እስመ አልቦ ዘይገብር ምንተኒ ጽሚተ።
ወካልኣነ ይቤሉ አልቦ አላ ያስሕቶሙ ለሕዝብ።
ወባሕቱ ክሡተሰ አልቦ ዘተናገረ በእንቲኣሁ በእንተ ፍርሀቶሙ 
ለአይሁድ።
ወአልቦ ዐመፃ በኀቤሁ።
ወአልቦ አሐዱሂ እምኔክሙ ዘይገብራ ለኦሪት።
ወአልቦ ዘይቤልዎ ምንተኒ አእመሩኑ እንጋ መላእክት ወሊቃውንት።
ወክርስቶስሰ አመ ይመጽእ አልቦ ዘየአምሮ እምኀበ ይመጽእ።
ወፈቀዱ የአኀዝዎ ወባሕቱ አልቦ ዘአንሥአ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወባሕቱ አልቦ ዘአንሥአ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወይቤሎሙ ዘአልቦ ኀጢአተ እምኔክሙ ቀዲሙ ለይገራ በእብን።
ወአውሥአት ወትቤሎ አልቦ ዘእሬኢ እግዚእየ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ አልቦ ዘእኴንነኪ።
ወኢይቀውም በጽድቅ እስመ አልቦ ጽድቅ በኀቤሁ።
ወካልኣን ይቤሉ አልቦ አላ ይመስሎ።
ወአልቦ ዘየሀይደንያ አላ ለልየ እሜጥዋ በፈቃድየ።
ወኢይትሀጐላ ለዓለም ወአልቦ ዘየሀይደኒዮን እምእዴየ።
ወአልቦ ዘይክል ሀይደ እምእዴሁ ለአቡየ።

እስመ አልቦ ውስቴቱ ብርሃን ዘይሬኢ።
ከመ አልቦ ዘትበቊዑ ወኢ ምንተኒ።
አልቦ ገብር ዘየዐቢ እምእግዚኡ።
ወአልቦ ሐዋርያ ዘየዐቢ እምዘፈነዎ።
ወአልቦ ዘይመጽእ ኀበ አብ ዘእንበለ እንተ ኀቤየ።
እስመ ዘእንበሌየሰ አልቦ ዘትክሉ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
አልቦ ዘየዐቢ እምዝ ፍቅር።
አልቦ ገብር ዘየዐቢ እምእግዚኡ።
ወፍሥሓክሙኒ አልቦ ዘይሀይደክሙ።
ወይእተ አሚረ አልቦ ዘትስእሉኒ ኪያየ ወኢ ምንተኒ።
ወአልቦ ዘመሰልከ ወኢ ምንተኒ።
ወአልቦ ዘተናገርኩ ጽሚተ ወኢ ምንተኒ።
አንሰ አልቦ ዘረከብኩ ጌጋየ ላዕሌሁ ወኢ አሐተኒ።
ከመ ታእምሩ ከመ አልቦ ዘረከብኩ ላዕሌሁ ጌጋየ ወኢ አሐተኒ።
ወክዳኖሂ አልታሕ ዘአልቦ ርፍአተ ዘእምላዕሉ እንመቱ።
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John19:41
John21:3
John21:5
John21:6
John21:12

15 አልቦሙ Matt15:32
Matt22:26
MK04:17
MK06:36
MK08:1
MK08:2
MK08:14
Luke01:7
Luke02:7
Luke08:13
Luke12:24
Luke14:14
Luke20:31
John02:3

John15:22
2 አልቦቱ Matt08:20

Luke09:58
1 አልታሕ John19:23
1 አልኆሰሱ Luke12:3
20 አልአዛር Matt01:15

Matt01:15
Luke03:29
Luke16:20
Luke16:23
Luke16:24

Luke16:25
Luke16:27
John11:1 ዘስሙ አልአዛር በቢታንያ ዘሀገረ ማርያ ወማርታ እኅታ።
John11:2
John11:5 ወያፈቅሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለማርታ ወለማርያ እኅታ ወለአልአዛር።
John11:11
John11:14
John11:43
John11:43
John12:1

ወውስተ ውእቱ ገነት ዝኅር ሐዲስ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።
ወአልቦ ዘአሥገሩ በይእቲ ሌሊት ወኢ ምንተኒ።
ወይቤልዎ አልቦ።
ወአልቦ ዘረከብነ ወኢ ምንተኒ።
ወአልቦ ዘተኀበለ እምአርዳኢሁ ይሰአሎ ወይበሎ መኑ አንተ።
ወአልቦሙ ዘይበልዑ ወኢይፈቅድ እፈንዎሙ ርኁባኒሆሙ።
ወሞቱ እንዘ አልቦሙ ውሉድ።
ወአልቦሙ ሥርው ለጊዜሃ።
ወይሣየጡ ሎሙ ሲሳየ እስመ አልቦሙ ዘይበልዑ።
ወአልቦሙ ዘይበልዑ ወጸውዖሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
እንዘ ይጸንሑኒ ወአልቦሙ ዘይበልዑ።
ወአልቦሙ ዘእንበለ አሐቲ ኅብስት ምስሌሆሙ ውስተ ሐመር።
ወባሕቱ አልቦሙ ውሉድ እስመ መካን ይእቲ ኤልሳቤጥ።
እስመ አልቦሙ መካን ውስተ ማኅደሮሙ።
ወባሕቱ ሥርው አልቦሙ ለሶቤሃ።
ወአልቦሙ መዛግብት ወኢ ውሳጥያት ወእግዚአብሔር ይሴስዮሙ።
ወብፁዕ አንተ እስመ አልቦሙ ዘይፈድዩከ።
ወሰብዐቲሆሙ ከማሁ አውሰብዋ ወሞቱ እንዘ አልቦሙ ውሉድ።
ወሶበ ኀልቀ ወይኖሙ ትቤሎ እሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይንኬ 
አልቦሙ።
ወይእዜሰ ባሕቱ አልቦሙ ምክንያተ ለጌጋዮሙ።
ወለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያሰምክ ርእሶ።
ለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያስምክ ርእሶ።
ወክዳኖሂ አልታሕ ዘአልቦ ርፍአተ ዘእምላዕሉ እንመቱ።
ወዘሂ አልኆሰሱ በእዝን ይሰብክዎ በአጽራሕ ወበአንሕስት።
ወኤልዩድኒ ወለደ አልአዛርሃ።
ወአልአዛርኒ ወለደ ማትያንሃ።
ወልደ ዮሴዕ ወልደ አልአዛር ወልደ ዮራም።
ወሀሎ አሐዱ ነዳይ ዘስሙ አልአዛር።
ወርእዮ ለአብርሃም እምርሑቅ ወአልአዛርሃ ውስተ ሕፅኑ።
ወፈንዎ ለአልአዛር ከመ ይጥማዕ ጽንፈ አጽባዕቱ ማየ ወያቊርረኒ 
ልሳንየ።
ወአልአዛርሰ ከማሁ ክመ በተጽናስ።
ወይቤሎ እስእለከ አባ አብርሃም ትፈንዎ ለአልአዛር ቤተ አቡየ።

ወእኁሃ ላቲ አልአዛር ይደዊ።

ወእምዝ ይቤሎሙ አልአዛር ዐርክነ ኖመ።
ገሃደ አልአዛር ሞተ።
አልአዛር አልአዛር ነዐ ፃእ አፍኣ።
አልአዛር አልአዛር ነዐ ፃእ አፍኣ።
ወበጽሐ ቢታንያ ኀበ ሀሎ አልአዛር ዘአንሥኦ እምነ ምዉታን።
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20 አልአዛር

John12:2
John12:9

John12:10
John12:17

1 አልዐለ John07:28
5 አልጸቀ MK13:28

Luke07:2
Luke10:30
Luke21:29

John04:47
3 አልጸቀት MK05:23

Luke08:42
John16:21

1 አልጺቆ Luke07:6
2 አልጺቆሙ MK11:1

Luke18:35
23 አሐተ Matt05:19

Matt05:36

Matt13:46
Matt20:12
Matt21:24
Matt24:41
Matt25:18
Matt25:24
Matt26:40
Matt27:14
MK11:29
MK14:37
Luke10:38
Luke17:12
Luke17:22

Luke17:35
Luke20:1

Luke20:3
Luke23:9
John05:35

ወአልአዛር አሐዱ ውእቱ እምእለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ዳእሙ ከመ ይርአይዎ ለአልአዛርሂ ዘአንሥኦ እግዚእ ኢየሱስ 
እምዉታን።
ወተማከሩ ሊቃነ ካህናት ከመ ይቅትልዎ ለአልአዛር።
አመ ጸውዖ ለአልአዛር እመቃብር ወአንሥኦ እምነ ምዉታን።
ወአልዐለ ቃሎ እግዚእ ኢየሱስ በምኵራብ እንዘ ይሜህር ወይቤ።
ወሠረጸ ቈጽላ ይትዐወቅ ከመ አልጸቀ ማእረር።
ወሀሎ አሐዱ መስፍን ወገብሩ ይደዊ ወአልጸቀ ይሙት።
ወገደፍዎ ወኀለፉ ወአልጸቀ ይሙት።
እምከመ ርኢክምዋ ለበለስ ወለኵሉ ዕፀው ከመ ሠረጹ ተአምሩ ከመ 
አልጸቀ ማእረር።
ወሰአሎ ከመ ይረድ ወያሕዩ ሎቱ ወልዶ እስመ አልጸቀ ይሙት።
ወብዙኀ አስተብቊዖ ወይቤ ወለትየ አልጸቀት ትሙት።
ወይእቲ አልጸቀት ትሙት።
በከመ ብእሲት ትቴክዝ ሶበ አልጸቀት ትለድ።
ወአልጺቆ ኀበ ቤቱ።
ወአልጺቆሙ ኢየሩሳሌም ኀበ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ።
ወእምዝ አልጺቆሙ ኢያሪሆ ሀሎ አሐዱ ዕዉር።
ዘኬ ፈትሐ አሐተ እምእላ ትእዛዛት እንተ ተሐጽጽ።
እስመ ኢትክሉ አሐተ እምሥዕርተ ርእስክሙ ኢ አጻዕድዎ ወኢ 
አጽልሞ።
ወረኪቦ አሐተ ባሕርየ እንተ ብዙኅ ሤጣ።
አሐተ ሰዓተ ተቀንዩ ወአስተዐረይኮሙ ምስሌነ።
እሴአለክሙ አነሂ አሐተ ቃለ።
አሐተ ይነሥኡ ወካልእታ የኀድጉ።
ወዘአሐተሰ መክሊተ ነሥአ ሖረ ወከረየ ምድረ።
ወመጽአ ዘአሐተኒ መክሊተ ነሥአ ወይቤ።
ስእንክሙ ተጊሀ አሐተ ሰዓተ ምስሌየ።
ወኢያውሥኦ ወኢ አሐተኒ ቃለ እስከ ያነክር መልአክ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ እሴአለክሙ አሐተ ነገረ።
ትነውምኑ ወኢትክል ተዐግሦ አሐተ ሰዓተ።
ወእምዝ ሐዊሮሙ ቦኡ አሐተ ሀገረ።
ወእንዘ ይበውእ አሐተ ሀገረ።
አሐተ እምነ መዋዕሊሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢትሬእዩ።

አሐተ ይነሥኡ ወካልእታ የኀድጉ።
ወእምዝ አሐተ ዕለተ እንዘ ይሜህሮሙ ለሕዝብ በምኵራብ 
ወይነግሮሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እሴአለክሙ አነሂ አሐተ ነገረ ዘትንግሩኒ።
ወሐተቶ በብዙኅ ነገር ወአልቦ ዘተሰጥዎ አሐተ ቃለ።
ወአንትሙ ፈቀድክሙ ትትፈሥሑ በብርሃኑ አሐተ ሰዓተ።
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23 አሐተ

John11:52

John18:38
John19:4

36 አሐቲ Matt05:18
Matt05:18
Matt10:29
Matt19:21
Matt24:41
Matt26:69
MK07:25
MK08:14
MK10:21
MK12:43
MK14:66
Luke01:26
Luke04:26
Luke04:26
Luke05:3
Luke05:12
Luke05:17
Luke08:22
Luke08:42
Luke10:38 ወተቀበለቶ አሐቲ ብእሲት በቤታ እንተ ስማ ማርታ።
Luke10:42
Luke11:1
Luke11:27
Luke11:46
Luke12:6
Luke13:10

Luke15:4
Luke15:8
Luke16:17
Luke17:35
Luke18:2
Luke18:3
Luke18:22
Luke21:18
Luke22:59
John06:22

1 አሐንጽ Luke12:18

አላ ከመ ያስትጋብኦሙ ለውሉደ እግዚአብሔር እለ ተዘርዉ አሐተኔ።

አንሰ አልቦ ዘረከብኩ ጌጋየ ላዕሌሁ ወኢ አሐተኒ።
ከመ ታእምሩ ከመ አልቦ ዘረከብኩ ላዕሌሁ ጌጋየ ወኢ አሐተኒ።
የውጣ እንተ አሐቲ ሕርመታ ወአሐቲ ቅርፀታ።
የውጣ እንተ አሐቲ ሕርመታ ወአሐቲ ቅርፀታ።
ወአሐቲ እምኔሆን ኢትወድቅ ውስተ ምድር።
ወነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወአፍቀሮ ወይቤሎ አሐቲ ተርፈተከ።
ወክልኤቲ የሐርጻ በአሐቲ ማሕረጽ።
ወመጽአት ኀቤሁ አሐቲ ወለት ወትቤሎ።
ወእምዝ ሰምዐት በእንቲኣሁ አሐቲ ብእሲት።
ወአልቦሙ ዘእንበለ አሐቲ ኅብስት ምስሌሆሙ ውስተ ሐመር።
እመሰ ትፈቅድ ፍጹመ ትኩን አሐቲ ተርፈተከ።
ወመጽአት አሐቲ ብእሲት ነዳይት መበለተ።
መጽአት አሐቲ ወለት እምአእማተ ሊቀ ካህናት።
ኀበ አሐቲ ሀገር ዘገሊላ እንተ ስማ ናዝሬት።
ወኢተፈነወ ኤልያስ ኀበ አሐቲ እምኔሆን።
ዘእንበለ ኀበ አሐቲ ብእሲት መበለት።
ወዐርገ ውስተ አሐቲ ሐመር እምኔሆን።
ወእንዘ ሀሎ ውስተ አሐቲ ሀገር መጽአ ብእሲ ዘለምጽ ኵለንታሁ።
ወእምዝ ኮነ በአሐቲ ዕለት እመዋዕል እንዘ ሀሎ ይሜህሮሙ።
ወኮነ በአሐቲ ዕለት ዐርገ ውእቱ ውስተ ሐመር።
እስመ ቦቱ አሐቲ ወለት ዘዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምታ።

ወኅዳጥ የአክል ወእመ አኮ አሐቲ መክፈልት።
ወእምዝ ጸለየ በአሐቲ መካን።
ከልሐት አሐቲ ብእሲት በማእከለ ሰብእ ወትቤሎ።
ወለሊክሙሰ ኢትለክፍዎ በአሐቲ አጽባዕትክሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
ወኢ አሐቲ እምኔሆን ኢትትረሳዕ በቅድመ እግዚአብሔር።
ሀለወት አሐቲ ብእሲት እንተ አድወያ ጋኔን ዐሠርተ ወሰመንተ 
ዓመተ።
ወለእመ ተገድፈቶ አሐቲ እምኔሆን።
ወለእመ ተገድፈታ አሐቲ እምኔሆን።
እምትደቅ አሐቲ ቃል እምኦሪት ወእምነቢያት።
ወክልኤቲ የሐርጻ ውስተ አሐቲ ማሕረጽ።
ወይቤሎሙ ሀሎ በአሐቲ ሀገር አሐዱ መኰንን።
ወሀለወት አሐቲ ዕቤርት በይእቲ ሀገር።
አሐቲ ተርፈተከ ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ ንዋየ።
ወኢትትሀጐል አሐቲ እምሥዕርተ ርእስክሙ።
ወኀሊፎ መጠነ አሐቲ ሰዓት አጥወቆ አሐዱ ካልእ እንዘ ይብል።
ርእዮሙ ከመ አልቦ ህየ ካልእ ሐመር ዘእንበለ አሐቲ ሐመር።
ወአሐንጽ ካልአ ዘየዐቢ እምኔሁ።
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1 አሐንፃ Matt16:18
2 አሐዩ MK05:28

John18:39

51 አሐደ Matt05:37
Matt05:41
Matt06:24
Matt06:27
Matt17:4
Matt17:4
Matt17:4
Matt18:5
Matt18:16
Matt18:24
Matt18:28
Matt19:5
Matt23:15
Matt24:40
Matt24:41
Matt25:15
Matt27:15
Matt27:38
Matt27:38
MK09:5
MK09:5
MK09:5
MK09:36
MK10:8
MK15:6
MK15:21
MK15:26
MK15:26
MK16:5

Luke09:33
Luke09:33
Luke09:33
Luke09:49
Luke12:25
Luke15:26
Luke16:13
Luke17:34

ወዲበ ዛቲ ኰኵሕ አሐንፃ ለቤተ ክርስቲያንየ።
እንዘ ትብል እምከመ ገሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አሐዩ።
ወባሕቱ ሀሎ ዘናለምድ ዘአሐዩ ለክሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ለለ 
ፋሲካ።
ባሕቱ ይኩን ነገርክሙ አሐደ።
ወለዘሂ ዐበጠከ አሐደ ምዕራፈ።
ወእመ አኮሰ አሐደ ይጸልእ ወካልኦ ያፈቅር።
መኑ እምኔክሙ በተክዞ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
ወዘሂ ተወክፈ አሐደ ሕፃነ ዘከመ ዝ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
ወእመሰ ኢሰምዐከ ንሣእ ምስሌከ በዳግም አሐደ አው ክልኤተ።
አምጽኡ ሎቱ አሐደ ዘይፈድዮ እልፈ መካልየ።
ወወፂኦ ውእቱ ገብር ረከበ አሐደ ገብረ እምነ አብያጺሁ።
ወይተልዋ ለብእሲቱ ወይከውኑ ክልኤሆሙ አሐደ ሥጋ።
እስመ ተዐውዱ ባሕረ ወየብሰ ከመ ታጥምቁ አሐደ ፈላሴ።
አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።
አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።
ወቦ ለዘወሀቦ አሐደ መክሊተ።
አሐደ ለሕዝብ እምነ ሙቁሓን ዘፈቀዱ።
አሐደ በየማኑ ወአሐደ በፀጋሙ።
አሐደ በየማኑ ወአሐደ በፀጋሙ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
ዘተወክፈ አሐደ ዘከመ ዝ ሕፃነ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
ወይከውኑ ክልኤሆሙ አሐደ ሥጋ።
ወለለ በዓል ያሐዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ዘአብደሩ።
ወዐበጡ አሐደ ኀላፌ ፍኖት ስምዖንሃ ቀሬናዌ እትወቶ እምሐቅል።
አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ።
አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ።
ወበዊኦን ውስተ መቃብር ረከባ አሐደ ወሬዛ እንዘ ይነብር መንገለ 
የማን።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
ሊቅ ቦ ዘርኢነ አሐደ ብእሴ እንዘ ያወፅእ አጋንንተ በስምከ።
መኑ እምኔክሙ ኀልዮ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
ወጸውዐ አሐደ እምአግብርተ አቡሁ ወይቤሎ።
ወእመ አኮ አሐደ ያፈቅር ወካልኦ ይጸልእ።
አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።
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Luke17:36
Luke23:17
Luke23:33
Luke23:33
John07:21
John10:16
John11:50
John17:11
John17:21
John17:21
John17:22
John18:39

John19:18
John19:18

179 አሐዱ Matt05:30
Matt06:24
Matt06:24
Matt06:29

Matt08:2
Matt08:19
Matt09:18
Matt10:42
Matt12:11
Matt12:48
Matt16:14
Matt18:6
Matt18:10
Matt18:12
Matt18:14
Matt19:6
Matt19:16
Matt19:17
Matt20:6
Matt20:9
Matt20:13
Matt20:21
Matt20:21
Matt21:28
Matt22:35
Matt23:8

አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።
ወቦ ልማድ በበዓል ያሕዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን።
ወእልክተኒ ክልኤተ ፈያተ አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ ሰቀሉ።
ወእልክተኒ ክልኤተ ፈያተ አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ ሰቀሉ።
አሐደ ግብረ ገበርኩ ወኵልክሙ አንከርክሙ።
ወይከውና አሐደ መርዔተ ለአሐዱ ኖላዊ።
ይኄይሰነ አሐደ ብእሴ ንቅትል ወይሙት ህየንተ ሕዝብ።
ከመ ይኩኑ አሐደ ብነ ከማነ።
ከመ ይኩኑ አሐደ ኵሎሙ።
ከመ ይኩኑ እሙንቱሂ አሐደ ብነ ከማነ።
ከመ ይኩኑ አሐደ ከማነ በከመ አሐዱ ንሕነ።
ወባሕቱ ሀሎ ዘናለምድ ዘአሐዩ ለክሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ለለ 
ፋሲካ።
አሐደ እምለፌ ወአሐደ እምለፌ ወማእከሎሙ ኢየሱስሃ።
አሐደ እምለፌ ወአሐደ እምለፌ ወማእከሎሙ ኢየሱስሃ።
እስመ ይኄይሰከ ይትሀጐል አሐዱ እምነ አባልከ።
ኢይክል አሐዱ ገብር ለክልኤ አጋእዝት ተቀንዮ።
ወእመ አኮ ለአሐዱ ይትኤዘዝ ወለካልኡ ኢይትኤዘዝ።
እብለክሙ ከመ ሰሎሞን ጥቀ ኢለብሰ በኵሉ ክብሩ ከመ አሐዱ 
እምእሉ።
ወናሁ መጽአ አሐዱ ብእሲ ዘለምጽ።
ወመጽአ ኀቤሁ አሐዱ ጸሓፊ ወይቤሎ።
ወእንዘ ዘንተ ይነግሮሙ ናሁ መጽአ አሐዱ መኰንን።
ወዘአስተየ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን ጽዋዐ ማይ ቈሪር።
ወይቤሎሙ መኑ እምውስቴትክሙ ብእሲ ዘቦቱ አሐዱ በግዕ።
ወመጽአ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘይቤሎ።
ወእመ አኮ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት።
ወለዘሂ አስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
ዑቁ ኢታስተሕቅርዎ ለአሐዱሂ እምእሉ ንኡሳን።
ወእመ ተገድፎ አሐዱ እምውስቴቶሙ።
ከመ ይትሀጐል አሐዱ እምእሉ ንኡሳን።
እንከሰኬ ኢኮኑ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ።
ወናሁ መጽአ አሐዱ ወሬዛ ወይቤሎ።
አልቦ ኄር ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
ወጊዜ ዐሥሩ ወአሐዱ ሰዓት።
ወመጽኡ እለ ዐሥሩ ወአሐዱ ሰዓት።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለአሐዱ እምኔሆሙ።
አሐዱ በየማንከ ወአሐዱ በፀጋምከ በመንግሥትከ።
አሐዱ በየማንከ ወአሐዱ በፀጋምከ በመንግሥትከ።
ወምንተ ትብሉ ለአሐዱ ብእሲ ቦቱ ክልኤቱ ደቂቅ አኀው።
ወተስእሎ እምውስቴቶሙ አሐዱ ጸሓፌ ሀገር እንዘ ያሜክሮ።
እስመ አሐዱ ውእቱ መምህርክሙ ዘውእቱ ክርስቶስ።
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Matt23:9
Matt23:10
Matt24:40
Matt24:41
Matt25:15
Matt25:40
Matt25:45
Matt26:14
Matt26:21
Matt26:22
Matt26:51
Matt27:48
Matt28:16
MK02:7
MK04:20
MK04:20
MK04:20
MK05:22
MK06:15
MK08:28 ወይቤልዎ ዮሐንስሃ መጥምቀ አው ኤልያስሃ አው አሐዱ እምነቢያት።
MK09:16
MK09:42
MK10:8
MK10:17
MK10:18
MK12:6
MK12:29
MK12:30
MK12:33
MK13:1
MK13:34
MK14:10
MK14:18
MK14:19
MK14:20
MK14:43
MK14:47
MK14:51
MK15:7
MK15:36
MK16:14

እስመ አሐዱ ውእቱ አቡክሙ ሰማያዊ።
እስመ አሐዱ ውእቱ እግዚአክሙ ክርስቶስ።
አሜሃ ክልኤቱ ይሄልዉ ውስተ አሐዱ ገራህት።
ወክልኤቱ ይሰክቡ ውስተ አሐዱ ዐራት።
ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ በአምጣነ ይክሉ ወሀቦሙ ወነገደ በጊዜሃ።
ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ እለ የአምኑ ብየ ሊተ ገበርክሙ።
ዘኢገበርክሙ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ ሊተ ኢገበርክሙ።
ወእምዝ ሖረ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
አማን እብለክሙ ከመ አሐዱ እምኔክሙ ያገብአኒ።
ወተከዙ ጥቀ ወአኀዙ ይበሉ በበ አሐዱ።
ወናሁ አሐዱ እምእለ ምስሌሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወውእተ ጊዜ ሮጸ አሐዱ እምኔሆሙ ወነሥአ ሰፍነገ።
ወአርዳኢሁሰ ዐሠርቱ ወአሐዱ ሖሩ ውስተ ገሊላ።
ወመኑ ይክል ኀዲገ ኀጢአት ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
ወይፈርዩ አሐዱ በሠላሳ ወአሐዱ በስሳ ወአሐዱ በምእት።
ወይፈርዩ አሐዱ በሠላሳ ወአሐዱ በስሳ ወአሐዱ በምእት።
ወይፈርዩ አሐዱ በሠላሳ ወአሐዱ በስሳ ወአሐዱ በምእት።
ወመጽአ ኀቤሁ አሐዱ ብእሲ መጋቤ ምኵራብ ዘስሙ ኢያኢሮስ።
ወእመ አኮ ይቤሉ ከመ አሐዱ እምነቢያት።

ወአውሥአ አሐዱ እምውስተ ሕዝብ ወይቤሎ።
ወዘአስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
ናሁኬ ኢኮኑ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ።
ወእንዘ የሐውር በፍኖት መጽአ አሐዱ ብእሲ።
አልቦ ኄር ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
ወቦቱ አሐዱ ወልድ ዘያፈቅር ወፈነዎ ኀቤሆሙ ድኅረ ኵሉ።
ወመጽአ አሐዱ ጸሓፊ ሰሚዖ ከመ ተኀሠሥዎ።
ስማዕ እስራኤል አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክከ።
አማን አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር ወአልቦ ባዕድ ዘእንበሌሁ።
ወወፂኦ እምኵራብ ይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ።
ወይሁቦሙ ሙ ለአግብርቲሁ ለለ አሐዱ እምኔሆሙ።
ወይሁዳ አስቆሮታዊ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
አማን እብለክሙ አሐዱ እምኔክሙ ዘይበልዕ ምስሌየ ያገብአኒ።
ወአኀዙ ይተክዙ ወይበሉ በበ አሐዱ አነኑ እንጋ ውእቱ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወመልኀ መጥባሕቶ አሐዱ እምእለ ምስሌሁ ይቀውሙ።
ወተለዎ አሐዱ ወሬዛ ዘይትዐጸፍ ሰንዱነ ወአኀዝዎ ወራዙት።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘስሙ በርባን።
ወሮጸ አሐዱ ወመልአ ሰፍነገ ብኂአ።
ወእምድኅረ ዝ ካዕበ እንዘ ይረፍቁ ዐሠርቱ ወአሐዱ።
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Luke01:5
Luke02:25
Luke04:27
Luke04:33
Luke04:40
Luke05:21
Luke07:2
Luke07:12
Luke07:36
Luke07:41
Luke07:41
Luke08:49
Luke09:8
Luke09:19
Luke09:38
Luke09:38
Luke09:57
Luke10:25
Luke10:30
Luke10:31
Luke10:33
Luke11:1
Luke11:37
Luke11:45
Luke12:13
Luke12:16
Luke12:27
Luke12:52
Luke12:52
Luke13:6

Luke13:10
Luke13:23
Luke14:1
Luke14:2
Luke14:5
Luke14:15
Luke14:16

Luke14:17
Luke14:24
Luke14:28

ሀሎ አሐዱ ካህን ዘስሙ ዘካርያስ በመዋዕለ አብያ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን።
ወኢነጽሐ አሐዱሂ እምኔሆሙ ዘእንበለ ንእማን ሶርያዊ።
ወሀሎ በምኵራብ አሐዱ ብእሲ ዘጋኔን እኩይ ላዕሌሁ።
ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ አንበረ እዴሁ ዲቤሆሙ ወፈወሶሙ።
መኑ ይክል ኀዲገ ኀጢአት ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር ባሕቲቱ።
ወሀሎ አሐዱ መስፍን ወገብሩ ይደዊ ወአልጸቀ ይሙት።
ዘውእቱ አሐዱ ለእሙ።
ወይቤሎ አሐዱ እምፈሪሳውያን ከመ ይምሳሕ በኀቤሁ።
ወይቤሎ ክልኤቱ ይፈድይዎ ለአሐዱ በዓለ ዕዳ።
አሐዱ ይፈድዮ ኀምስተ ምእተ ዲናረ ወካልኡኒ ኀምሳ።
ወእንዘ ይትናገር መጽአ አሐዱ ብእሲ እምቤተ መጋቤ ምኵራብ።
ወቦ እለ ይብሉ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት ተንሥአ።
ወቦ እለ ይብሉከ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት ተንሥአ።
ወዐውየወ አሐዱ ብእሲ በማእከለ ሕዝብ።
እስመ አሐዱ ሊተ ውእቱ።
ወእምዝ እንዘ የሐውሩ በፍኖት ይቤሎ አሐዱ ሊቅ።
ወእምዝ ተንሥአ አሐዱ ጸሓፌ ሀገር ያመክሮ ወይቤሎ።
አሐዱ ብእሲ እንዘ ይወርድ እምኢየሩሳሌም ለኢያሪሆ።
ወተዳደቆ አሐዱ ካህን እንዘ ይወርድ ይእተ ፍኖተ።
ወረከቦ አሐዱ ሳምራዊ እንዘ የሐውር ይእተ ፍኖተ ወርእዮ ወምሕሮ።
ወፈጺሞ ጸሎቶ ይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ዘንተ ይቤሎ አሐዱ ፈሪሳዊ ከመ ይምሳሕ ኀቤሁ።
ወአውሥአ አሐዱ እምጸሐፍተ ሀገር ወይቤሎ።
ወይቤሎ አሐዱ እምሕዝብ።
አሐዱ ብእሲ ባዕል ዘሠምረ ሎቱ ተግባሩ ወደለዎ ብሔር።
ከመ አሐዱ እምእሉ በኵሉ መዋዕለ ክብሩ።
ወእምይእዜሰ ለእመ ኀምስቱ ሀለዉ ውስተ አሐዱ ቤት።
ወይትፈለጥ አሐዱ እምካልኡ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ በለስ ቦቱ ውስተ ዐጸደ 
ወይኑ እምርት።
ወእንዘ ይሜህሮሙ በሰንበት በአሐዱ ምኵራብ።
ወይቤሎ አሐዱ እግዚኦ ውኁዳንኑ እንጋ እሙንቱ እለ ይድኅኑ።
ወእምዝ ሶበ ሖረ ቦአ ቤተ አሐዱ ብእሲ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ቅብው ቅድሜሁ።
ወይቤሎሙ እመ ቦ አሐዱ እምኔክሙ።
ወሰሚዖ ዘንተ አሐዱ እምእለ ይረፍቁ ይቤሎ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አሐዱ ብእሲ ገብረ ምሳሐ ዐቢየ 
ወዐሠሮሙ ለብዙኃን።
ወአበይዎ ኵሎሙ ኅቡረ በአሐዱ ቃል።
እብለክሙ ከመ አሐዱሂ እምእልክቱ ሰብእ እለ ጸዋዕኩ።
ወእመ ቦ አሐዱ እምኔክሙ ዘይፈቅድ ይሕንጽ ማኅፈደ።
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Luke15:7
Luke15:10
Luke15:11
Luke15:15
Luke15:19
Luke15:21
Luke16:1
Luke16:13
Luke16:19
Luke16:20
Luke16:30
Luke17:2
Luke17:15
Luke17:34
Luke17:36
Luke18:2
Luke18:10
Luke18:18
Luke18:19
Luke18:35
Luke19:8
Luke19:12
Luke22:47
Luke22:50

Luke22:59
Luke23:39
Luke24:9

Luke24:18
John01:6 ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘተፈነወ እምኀበ እግዚአብሔር ዘስሙ ዮሐንስ።
John01:14

John01:41
John02:24

John03:1

John04:47
John05:5
John06:7
John06:8

በበይነ አሐዱ ኃጥእ ዘይኔስሕ።
በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር በእንተ አሐዱ ኃጥእ ዘይኔስሕ።
ወካዕበ ይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ ቦቱ ክልኤተ ደቂቅ።
ወሖረ ወተፀምደ ኀበ አሐዱ እምሰብአ ውእቱ ብሔር።
አላ ረስየኒ ከመ አሐዱ እምአግብርቲከ።
አላ ረስየኒ ከመ አሐዱ እምአግብርቲከ።
አሐዱ ብእሲ ባዕል ቦቱ መጋቢ።
ወእመ አኮ ለአሐዱ ይትኤዘዝ ወለካልኡ የአቢ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ባዕል ወይለብስ ሜላተ።
ወሀሎ አሐዱ ነዳይ ዘስሙ አልአዛር።
ወይቤሎ አልቦ አባ አብርሃም አሐዱ እምነ ምዉታን።
እምያስሕቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን።
ወርእዮ አሐዱ እምኔሆሙ ከመ ነጽሐ።
እብለክሙ በይእቲ ሌሊት ክልኤቱ ይሰክቡ ውስተ አሐዱ ዐራት።
ወክልኤቱ ይኄልዉ ውስተ አሐዱ ገራህት።
ወይቤሎሙ ሀሎ በአሐቲ ሀገር አሐዱ መኰንን።
ወአሐዱ ፈሪሳዊ ወካልኡ መጸብሓዊ።
ወተስእሎ አሐዱ መልአክ ወይቤሎ ሊቅ ኄር።
አልቦ ኄር ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
ወእምዝ አልጺቆሙ ኢያሪሆ ሀሎ አሐዱ ዕዉር።
ወእምሂ ቦ ዘገፋዕክዎ እፈድዮ ህየንተ አሐዱ ትርብዕተ።
ወይቤ አሐዱ ብእሲ ክቡር ሖረ ብሔረ ርሑቀ።
ወይሁዳ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ ይመርሖሙ።
ወዘበጦ አሐዱ እምኔሆሙ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ 
ዘየማን።
ወኀሊፎ መጠነ አሐቲ ሰዓት አጥወቆ አሐዱ ካልእ እንዘ ይብል።
ወአሐዱ ፈያታዊ እምእለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ፀረፈ ወይቤሎ።
ወአቲዎን እምኀበ መቃብር ነገራሆሙ ዘንተ ለዐሠርቱ ወአሐዱ 
ወለቢጾሙኒ ኵሎሙ።
ወአውሥአ አሐዱ እምኔሆሙ ዘስሙ ቀለዮጳ ወይቤሎ።

ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ዘምሉእ ጸጋ 
ወጽድቀ ወሞገሰ።
ወአሐዱ ውእቱ እንድርያስ እኁሁ ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወውእቱሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢየአምኖሙ እስመ የአምሮ በኵሉ ለለ 
አሐዱ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ እምፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዲሞስ መልአኮሙ 
ለአይሁድ።
ወሀሎ አሐዱ ገብረ ንጉሥ ሰብእ አብያታዊ።
ወሀሎ ህየ አሐዱ ብእሲ ዘሠላሳ ወሰመንቱ ክረምት እምዘ ደወየ።
ከመ ይንሥኡ በበ ሕቅ ለለ አሐዱ እምኔሆሙ።
ወይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘውእቱ እንድርያስ እኁሁ ለስምዖን 
ጴጥሮስ።
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179 አሐዱ

John06:39
John06:70
John06:71
John07:19
John07:50
John07:53
John08:9
John08:41
John09:4
John10:16
John10:30
John11:1
John11:49
John12:2
John12:4

John13:21
John13:23

John16:5
John16:32
John17:3
John17:12
John17:22
John17:23
John18:9
John18:14
John18:22
John18:26
John19:23
John19:34
John20:6
John20:12
John20:12
John20:24
John20:24
John21:25

2 አሐድነ MK10:37
MK10:37

1 አሐጸሮን Matt24:22
1 አሕመምዋ MK05:26

ወኢ አሐዱሂ አላ አነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወባሕቱ አሐዱ እምኔክሙ ሰይጣን ውእቱ።
ወውእቱ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወአልቦ አሐዱሂ እምኔክሙ ዘይገብራ ለኦሪት።
ቀዲሙ ሌሊተ አሐዱ እምኔሆሙ።
ወገብኡ ኵሉ ለለ አሐዱ ውስተ ቤቶሙ።
ወሰሚዖሙ እሙንቱ ዘንተ ዘለፋ በለብዎ አኀዙ ይሑሩ በበ አሐዱ።
አላ አሐዱ አብ ብነ ወውእቱ እግዚአብሔር።
እስመ ትመጽእ ሌሊት ዘኢይክል ቦቱ አሐዱሂ ገቢረ።
ወይከውና አሐደ መርዔተ ለአሐዱ ኖላዊ።
አነ ወአብ አሐዱ ንሕነ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘይደዊ።
ወይቤሎሙ አሐዱ እምኔሆሙ ዘስሙ ቀያፋ።
ወአልአዛር አሐዱ ውእቱ እምእለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወይቤ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘሀለዎ 
ያግብኦ።
ከመ አሐዱ እምኔክሙ ያገብአኒ።
ወሀሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘይረፍቅ ውስተ ሕፅኑ ለእግዚእ ኢየሱስ።

ወኢ አሐዱሂ እምኔክሙ ኢትብሉኒ አይቴ ተሐውር።
ወበጺሖሂ ከመ ኵልክሙ ትዘረዉ ለለ አሐዱ ውስተ መካኑ።
ለአሐዱ ዘበአማን አምላከ ጽድቅ ባሕቲትከ።
ወኢተሀጕለ አሐዱሂ እምኔሆሙ።
ከመ ይኩኑ አሐደ ከማነ በከመ አሐዱ ንሕነ።
ወአነሂ ቦሙ ወአንተሂ ብየ ከመ ይኩኑ ፍጹማነ በአሐዱ።
እለሰ ወሀብከኒ ኢተሀጕለ ወኢ አሐዱሂ እምኔሆሙ።
ይኄይስ ይሙት አሐዱ ብእሲ እምይትሀጐል ኵሉ ሕዝብ።
አሐዱ እምእለ ይቀውሙ ወዓልት።
ወይቤሎ አሐዱ እምአግብርቲሁ ለሊቀ ካህናት።
ወረሰይዎ አርባዕተ ክፍለ ለለ አሐዱ እምሐራ።
አላ አሐዱ እምሐራ ረገዞ ገቦሁ ዘየማን በኲናት።
ወረከበ መዋጥሐ ንቡረ ውስተ አሐዱ ገጽ።
ወይነብሩ አሐዱ ትርአሰ ወአሐዱ ትርጋፀ።
ወይነብሩ አሐዱ ትርአሰ ወአሐዱ ትርጋፀ።
ወቶማስ አሐዱ እምዐሠርቱ ወአሐዱ አርዳኢሁ ዘይብልዎ ዲዲሞስ።
ወቶማስ አሐዱ እምዐሠርቱ ወአሐዱ አርዳኢሁ ዘይብልዎ ዲዲሞስ።
ወሶበ ተጽሕፈ ኵሉ በበ አሐዱ እምኢያግመሮ ዓለም ጥቀ 
መጻሕፍቲሁ ዘተጽሕፈ።
ወይቤልዎ ሀበነ ንንበር አሐድነ በየማንከ።
ወአሐድነ በጸጋምከ በውስተ ስብሐቲከ።
ወሶበ አኮ ዘአሐጸሮን ለእማንቱ መዋዕል።
ወብዙኀ አሕመምዋ ብዙኃን ዐቀብተ ሥራይ።
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3 አሕማላት Matt13:32
MK04:32
Luke11:42

2 አሕማረ Luke05:2
Luke05:7

1 አሕማሪሆሙ Luke05:11
3 MK04:36 ወቦ ካልኣትኒ አሕማር ምስሌሆሙ።

John06:23 ወመጽአ ካልኣትኒ አሕማር አምጥብርያዶስ ቅሩበ ብሔር።
John06:24

2 አሕሠመ Matt15:4
MK07:10

1 አሕሥሞ MK09:39
1 አሕርወ Luke15:15
14 አሕርው Matt07:6

Matt08:30
Matt08:31
Matt08:32
Matt08:32
MK05:11
MK05:12
MK05:13
MK05:16
Luke08:32
Luke08:32
Luke08:33
Luke08:33
Luke15:16

9 አሕዛበ Matt03:7
Matt05:1
Matt06:32
Matt14:14
Matt14:23
Matt15:39
Matt24:30
Matt28:19
Luke12:30

41 አሕዛብ Matt04:15
Matt04:25
Matt05:47
Matt06:7

ወሶበ ልህቀት ተዐቢ እምኵሎን አሕማላት።
ወተዐቢ እምኵሎን አሕማላት።
እለ ታበውኡ ዐሥራተ እዴሁ ለአሕዛብ ወለጼናታም ወለኵሉ 
አሕማላት።
ወርእየ ክልኤተ አሕማረ ኀበ ውእቱ ሐይቅ።
ወመጽኡ ወመልኡ ክልኤሆን አሕማረ እስከ ይሰጠማ።
ወአውፅኡ አሕማሪሆሙ ውስተ ምድር ወኀደጉ ኵሎ ወተለውዎ።

አሕMK

ዐርጉ ውስተ ውእቶን አሕማር ወበጽሑ ቅፍርናሆም ይኅሥሥዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
ወይክል ፍጡነ አሕሥሞ ቃል ላዕሌየ።
ወፈነዎ ውስተ አዕጻደ ወፍሩ ይርአይ አሕርወ።
ኢተሀቡ ቅድሳተ ለከለባት ወኢትደዩ ባሕርየክሙ ቅድመ አሕርው።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ከመ ንባእ ዲበ መራዕየ አሕርው።
ወወፂኦሙ ሖሩ ወቦኡ ውስተ አሕርው።
ወአብዱ ኵሉ መራዕየ አሕርው።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ ይትረዐይ መንገለ ደብር።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ውስተ አሕርው ከመ ንባእ ላዕሌሆሙ።
ቦኡ ላዕለ አሕርው ወአብዱ እሙንቱ መራዕይ።
ወዜነውዎሙ እለ ርእዩ ዘከመ ኮነ ዘጋኔን ወዘበእንተ አሕርው።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ ይትረዐይ ውስተ ደብር።
ከመ ያብሖሙ ይባኡ ላዕለ አሕርው ወአብሖሙ።
ቦኡ ላዕለ አሕርው ወአብዱ ኵሉ መራዕየ አሕርው።
ቦኡ ላዕለ አሕርው ወአብዱ ኵሉ መራዕየ አሕርው።
ዘይሴሰዩ አሕርው ወአልቦ ዘይሁቦ።
ወሶበ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ እምፈሪሳውያን ወእምሰዱቃውያን።
ሶበ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ ዐርገ ውስተ ደብር ወነበረ።
እስመ ዘንተሰ ኵሎ አሕዛበ ዓለም ዘአፍኣ የኀሥሥዎ።
ወወፂኦ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ።
ወእምዝ ፈነወ አሕዛበ ወዐርገ ውስተ ደብር።
ወፈቲሖ አሕዛበ ዐርገ ውስተ ሐመር።
አሜሃ ይበክዩ ኵሎሙ አሕዛበ ምድር።
ሑሩ ወመሀሩ ኵሎ አሕዛበ።
እስመ ዘንተሰ ኵሉ አሕዛበ ዓለም ዘአፍኣ የኀሥሥዎ።
ጰራልዩ ወጰራልያስ ወገሊላ ዘአሕዛብ።
ወተለውዎ ብዙኃን አሕዛብ እምገሊላ።
አኮኑ አሕዛብኒ ከማሁሰ ይገብሩ።
ወእንዘ ትጼልዩ ኢትዘንግዑ ከመ አሕዛብ።
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41 አሕዛብ

Matt07:28
Matt10:5
Matt10:18
Matt11:7 አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎሙ ለአሕዛብ በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ።
Matt12:18
Matt12:21
Matt12:23
Matt13:34
Matt13:36
Matt14:13
Matt14:22
Matt15:30
Matt15:31
Matt20:25
Matt24:14
Matt25:32
Matt27:2

Matt27:11
Matt27:11
Matt28:14
MK03:20
MK04:1
MK10:34
MK10:42
MK11:17
MK13:10
Luke01:77
Luke02:32
Luke06:19
Luke11:42

Luke18:32
Luke21:24
Luke21:24

Luke21:24

Luke21:25

Luke22:25
John06:2

3 አሕየወ Matt27:26

ተደሙ አሕዛብ ወአንከሩ ምህሮቶ።
ወአዘዞሙ እንዘ ይብል ፍኖተ አሕዛብ ኢትሑሩ።
ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ ወላዕለ አሕዛብ።

ውእቱ ይሜህሮሙ ፍትሕየ ለአሕዛብ።
ወበስመ ዚኣሁ አሕዛብ ይትአመኑ።
ወቀደሙ ኵሎሙ አሕዛብ ወይቤሉ።
ዘንተ ኵሎ ተናገረ እግዚእ ኢየሱስ በምሳሌ ለአሕዛብ።
ወእምዝ ኀደጎሙ ለአሕዛብ ወቦአ ውስተ ቤት።
ወሰሚዖሙ አሕዛብ ተለውዎ በእግር እምአህጉር።
እስከ ሶበ ይፌንዎሙ ለአሕዛብ።
ወቀርቡ ኀቤሁ አሕዛብ ብዙኃን።
እስከ ሶበ ያነክሩ አሕዛብ እንዘ ይሬእዩ።
ኢተአምሩኑ ከመ መኳንንቲሆሙ ለአሕዛብ ይኴንንዎሙ።
ከመ ይኩን ስምዐ ላዕለ ኵሉ አሕዛብ።
ወይትጋብኡ ኵሎሙ አሕዛብ ቅድሜሁ።
ወአሲሮሙ ወሰድዎ ወመጠውዎ ለጲላጦስ ጰንጤናዊ መልአከ 
አሕዛብ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ቅድሜሁ ለመልአከ አሕዛብ።
ወተስእሎ መልአከ አሕዛብ ወይቤሎ አንተሁ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወእምከመ ተሰምዐ ዝ ነገር በኀበ መልአከ አሕዛብ።
ወበዊኦ ቤተ መጽኡ ካዕበ አሕዛብ ብዙኃን።
ወአኀዘ ካዕበ ይምሀሮሙ ለአሕዛብ እንተ መንገለ ባሕር።
ወይኴንንዎ በሞት ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ።
ኢተአምሩኑ ከመ መላእክቲሆሙ ለአሕዛብ ይኴንንዎሙ።
ቤተየሰ ቤተ ጸሎት ይኩን ለኵሉ አሕዛብ።
ወለኵሎሙ አሕዛብ ይደሉ ይቅድሙ ወይስብክዎ ለወንጌል።
ከመ ተሀቦሙ ለአሕዛብ ያእምሩ መድኀኒቶሙ።
ከመ ትክሥት ብርሃነ ለአሕዛብ።
ወኵሎሙ አሕዛብ ይፈቅዱ ይግስስዎ።
እለ ታበውኡ ዐሥራተ እዴሁ ለአሕዛብ ወለጼናታም ወለኵሉ 
አሕማላት።
ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ ወይጼእልዎ ወይዌርቅዎ።
ወይወድቁ በኵናት ወይፄወዉ ውስተ ኵሉ አሕዛብ።
ወይከይድዋ አሕዛብ ለኢየሩሳሌም እስከ ይበጽሕ ዕድሜሆሙ 
ለአሕዛብ።
ወይከይድዋ አሕዛብ ለኢየሩሳሌም እስከ ይበጽሕ ዕድሜሆሙ 
ለአሕዛብ።
ወይትመነደቡ አሕዛብ ወየኀስሩ እምድምፀ ባሕር ወባሕርኒ ትደምፅ 
ወትትከወስ።
ወይቤሎሙ ነገሥቶሙ ለአሕዛብ ይኴንንዎሙ።
ወተለውዎ ብዙኃን አሕዛብ።
ወእምዝ አሕየወ ሎሙ በርባንሃ ወቀሠፎ ለእግዚእ ኢየሱስ።



Tabelle1

Seite 558

3 አሕየወ
MK15:15
Luke23:24

3 አሕየወተከ MK10:52
Luke17:19
Luke18:42

2 አሕየወተኪ MK05:34
Luke08:48

1 አሕየወኒ John05:11
1 አሕየውክዎ John07:23
1 አሕየውኮ John19:12
4 አሕየዎ Luke09:42

Luke22:51
John05:13
John05:15

6 አሕየዎሙ Matt04:24
Matt12:16
Matt21:14
MK03:10
MK06:5
Luke09:11

1 አሕየዎን Luke08:2
3 አሕዩ Matt27:17

Matt27:21
Luke23:18

1 አሕዩከ John19:10
6 አሕይዎ MK03:4

MK15:9
Luke23:20
Luke23:22

John12:47
John18:39

1 አሕድዎ Luke06:10
121 አመ Matt01:11

Matt01:25
Matt02:13
Matt02:15
Matt05:18
Matt09:15
Matt10:11
Matt10:15
Matt11:22

ወአሕየወ ሎሙ በርባንሃ።
ወአሕየወ ሎሙ ዘሰአልዎ ዘበቀቲለ ነፍስ ወበገቢረ ሁከት ተሞቅሐ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ወይቤሎ ተንሥእ ወሑር ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ርኢ ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ወይቤላ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
ወይብላ እመኒ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
ዘአሕየወኒ ውእቱ ይቤለኒ ጹር ዐራተከ ወሑር።
ለእመ አሕየውክዎ ለብእሲ ኵለንታሁ በሰንበት።
እመ አሕየውኮ ለዝንቱ ኢኮንከ ዐርኮ ለቄሣር።
ወአሕየዎ ለውእቱ ወልድ ወአወፈዮ ለአቡሁ።
ወገሰሶ እዝኖ ሶቤሃ ወአሕየዎ።
ወውእቱሰ ዘሐይወ ኢያእመረ መኑ ውእቱ ዘአሕየዎ።
ወነገሮሙ ለአይሁድ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ ዘአሕየዎ።
ወእለሂ ነገርጋር ወመፃጕዓነ ወአሕየዎሙ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ ወአሕየዎሙ ለኵሎሙ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ዕዉራን ወሐንካሳን በቤተ መቅደስ ወአሕየዎሙ።
እስመ ለብዙኃን አሕየዎሙ ወኮኑ ይትጋፍዕዎ።
እለ አንበረ እዴሁ ዲቤሆሙ ወአሕየዎሙ።
ወለእለሂ ይፈቅዱ ይትፈወሱ አሕየዎሙ።
ወአንስትኒ እለ አሕየዎን እምአጋንንት እኩያን ወእምደዌሆን።
መነ ትፈቅዱ አሕዩ ለክሙ።
መነ ትፈቅዱ እምክልኤሆሙ አሕዩ ለክሙ።
አእትቶ ወስቅሎ ለዝ ወአሕዩ ለነ በርባንሃ።
ኢተአምርሁ ከመ ብዉሕ ሊተ እቅትልከሂ ወብዉሕ ሊተ አሕዩከሂ።
አሕይዎ ነፍስኑ ወሚመ ቀቲል ወአርመሙ።
ትፈቅዱኑ አሕይዎ ለክሙ ለንጉሠ አይሁድ።
ወካዕበ ይቤሎሙ ጲላጦስ ትፈቅዱኑ አሕይዎ ለክሙ ለኢየሱስ።
ናሁ አልቦ ዘረከብኩ በላዕሌሁ በዘይመውት እቅሥፎኬ እንከሰ 
ወአሕይዎ።
ዘእንበለ ከመ አሕይዎ ለዓለም።
ትፈቅዱኑ እንከ አሕይዎ ለክሙ ለንጉሠ አይሁድ።
አሕድዎ ነፍስኑ ወሚመ ቀቲል።
ወኢዮስያስኒ ወለደ ኢኮንያንሃ ወአኀዊሁ አመ ፍልሰተ ባቢሎን።
ወኢያእመራ እስከ አመ ወለደት ወልደ ዘበኵራ።
ወጕየይ ውስተ ብሔረ ግብጽ ወሀሉ ህየ እስከ አመ እነግረከ።
ወነበረ ህየ እስከ አመ ሞቱ ለሄሮድስ።
አማን እብለክሙ እስከ አመ የኀልፍ ሰማይ ወምድር።
ወባሕቱ ይመጽእ መዋዕለ አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።
ወህየ ኅድሩ እስከ አመ ትወፅኡ።
አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር።
አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምኔክን።
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121 አመ

Matt12:3
Matt12:42
Matt12:43
Matt16:9
Matt16:10
Matt16:28
Matt17:9
Matt17:15
Matt17:22
Matt18:34
Matt19:28

Matt19:28

Matt21:16
Matt21:34
Matt21:40
Matt21:42
Matt22:28
Matt24:6
Matt24:21
Matt24:38
Matt24:39
Matt25:31
Matt26:29

Matt27:63
Matt27:63
MK02:20
MK02:25
MK06:9
MK06:11
MK06:21
MK06:52
MK08:19
MK08:20
MK08:38
MK09:2
MK09:8
MK12:24
MK13:19
MK13:19

ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ።
ሰብአ ነነዌ ይትነሥኡ አመ ዕለተ ደይን።
ንግሥተ አዜብ ትትነሣእ አመ ዕለተ ደይን ምስለ ዛ ትውልድ።
ዓዲሁ ኢትሌብዉኑ ወኢትዜከሩ ዘአመ ኀምስ ኅብስት።
ወአመ ሰብዑ ኅብስት እለ ለአርባዕ ምእት።
እስከ አመ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው በስብሐተ አቡሁ።
እስከ አመ ይትነሣእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እምዉታን።
ወቦ አመ ያወድቆ ውስተ ማይ።
ወይቀትልዎ ወአመ ሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
እስከ አመ ይሤልጥ ኵሎ ዘይፈድዮ።
አመ ዳግም ልደት አመ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ዲበ 
መንበረ ስብሐቲሁ።
አመ ዳግም ልደት አመ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ዲበ 
መንበረ ስብሐቲሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እወ አልቦሁ አመ አንበብክሙ።
ወአመ በጽሐ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ አግብርቲሁ ኀበ ዐቀብተ ወይን።
ወአመ መጽአ በዓለ ዐጸደ ወይን።
አልቦሁ አመ አንበብክሙ ውስተ መጻሕፍት።
ወአመ ይትነሥኡ እንከ ምዉታን።
ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወድምፀ ጸባኢት።
ዘኢኮነ ከማሁ እምአመ ተፈጥረ ዓለም እስከ ዮም ወኢይከውንሂ።
እስከ አመ ቦአ ኖኅ ውስተ ንፍቀ ታቦት።
ወኢያእመሩ እስከ አመ መጽአ ማየ አይኅ ወአጥፍአ ኵሎ።
ወአመ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው በስብሐቲሁ።
እስከ እንታክቲ ዕለት አመ እሰትዮ ሐዲሰ ምስሌክሙ በመንግሥተ 
አቡየ።
አመ ሕያወ ውእቱ አመ ሣልስት ዕለት እትነሣእ።
አመ ሕያወ ውእቱ አመ ሣልስት ዕለት እትነሣእ።
ወባሕቱ ይበጽሕ መዋዕል አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።
ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱኒ ወእለሂ ምስሌሁ።
እስከ አመ ትወፅኡ እምህየ።
አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር።
ወኮነት ዕለት አመ ይገብር ሄሮድስ በዓለ ዘዕለተ ተወልደ።
ወአመሂ ኅብስት ኢለበውዎ እስመ ጽሉል ልቦሙ።
ወኢትዜከሩኑ ዘአመ ኀምሰ ኅብስት ፈተትኩ ለኀምሳ ምእት ብእሲ።
ወይቤሎሙ አመኬ ሰብዑ ኅብስተ ለአርባዕ ምእት ብእሲ።
አመ ይመጽእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ መላእክቲሁ ቅዱሳን።
ወአመ ሰዱስ ዕለት ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ዘእንበለ አመ ተንሥአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እምነ ምዉታን።
አመ የሐይዉ ምዉታን ለመኑ እምኔሆሙ ትከውኖ ብእሲተ።
ዘእምአመ ኮነ ዓለም ኢኮነ ከማሁ።
ወእምአመ ፈጠረ እግዚአብሔር ኢኮነ ወኢይከውንሂ።
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MK14:12
MK14:12
MK14:25
Luke01:8
Luke01:20
Luke01:25
Luke01:59
Luke01:80
Luke02:2
Luke02:21
Luke02:22
Luke02:42
Luke03:1
Luke03:2
Luke04:25
Luke04:27
Luke05:35
Luke06:3
Luke09:26
Luke09:28
Luke10:35
Luke11:31
Luke11:32
Luke11:32
Luke13:28
Luke14:14
Luke16:9
Luke17:22
Luke17:27
Luke17:29
Luke19:43
Luke20:10
Luke20:33
Luke20:35
Luke21:6
Luke21:7
Luke21:9

Luke21:20

Luke21:28

ወአመ ቀዳሚት ዕለት በዓለ መጸለት ፋሲካ አመ ይጠብሑ ፍሥሓ።
ወአመ ቀዳሚት ዕለት በዓለ መጸለት ፋሲካ አመ ይጠብሑ ፍሥሓ።
እስከ እንታክቲ ዕለት አመ እሰትዮ ሐዲሰ በመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወእምዝ አመ ይገብር ግብረ ክህነት።
ወናሁ ትከውን በሃመ ወትስእን ነቢበ እስከ አመ ይከውን ዝንቱ።
ከመ ዝኑ ረሰየኒ ሊተ እግዚአብሔር አመ ሐውጾ ሐወጸኒ።
ወእምዝ አመ ሰሙን ዕለት መጽኡ ከመ ይግዝርዎ ለሕፃን።
ወነበረ ሐቅለ እስከ አመ ያገይሥዎ ኀበ እስራኤል።
ወውእቱ ጻሕፍ ቀዳሚ አመ ቄሬኔዎስ መስፍን ለሶርያ።
ወአመ ተፈጸመ ሰሙን ዕለት ወሰድዎ ለሕፃን ከመ ይግዝርዎ።
ወአመ ተፈጸመ መዋዕለ ንጽሖሙ በከመ ሕገ ሙሴ።
ወአመ ኮኖ ፍጹመ ሎቱ ዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምቱ።
ወአመ ዐሠርቱ ወኀምስቱ ዓመተ መንግሥቱ ለጢባርዮስ ቄሣር።
ወአመ ሐና ወቀያፋ ሊቃነ ካህናት።
በመዋዕለ ኤልያስ ነቢይ አመ ተዐጽወ ሰማይ።
አመ መዋዕለ ኤልሳዕ ነቢይ።
ወባሕቱ ይመጽእ መዋዕል አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።
ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱሂ ወእለ ምስሌሁ።
አመ ይመጽእ በስብሐቲሁ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ነገር አመ ሳምንት ዕለት።
እፈድየከ አነ አመ ግብአትየ።
ንግሥተ አዜብ ትትነሣእ ምስለ ዛቲ ትውልድ አመ ዕለተ ደይን።
ሰብአ ነነዌ ይትነሥኡ አመ ደይን ምስለ ዛቲ ትውልድ።
ወይትኳነንዋ ወያስተኃፍርዋ እስመ ነስሑ አመ ሰበከ ዮናስ።
ወአመ ርኢክምዎሙ ለአብርሃም ወለይስሐቅ ወለያዕቆብ።
ወባሕቱ ትትዐሰይ አመ ይትነሥኡ ጻድቃን።
ከመ አመ የኀልቅ ንዋይክሙ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ይመጽእ መዋዕል አመ ትፈትዉ ትርአዩ።
እስከ አመ ቦአ ኖኅ ውስተ ንፍቀ ታቦት።
እስከ አመ ዕለተ ወፅአ ሎጥ እምሰዶም።
ወይበጽሐኪ መዋዕል አመ የዐግቱኪ ፀርኪ።
ወአመ ኮነ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ ገብሮ ኀበ ዐቀብተ ወይን።
ወአመ የሐይዉ እንከ ምዉታን ለመኑ እምኔሆሙ ትከውኖ ብእሲተ።
አመ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
አመ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
ወምንት ተኣምሪሁ አመ ይከውን ዝንቱ።
ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወሀከከ ኢትደንግፁ እስመ ይከውን ቅድመ 
ከመ ዝ።
ወአመ ርኢክሙ የዐግትዋ ሠራዊት ለኢየሩሳሌም አእምሩ ከመ በጽሐ 
ሙስናሃ።
ወአመ ኮነ ዝንቱ ኵሉ ስግዱ ወአንሥኡ ርእሰክሙ እስመ በጽሐ 
ዘያድኅነክሙ።
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Luke21:31

Luke22:7
Luke22:17
Luke22:35
Luke23:29
Luke23:42

John01:19 ወዝንቱ ውእቱ ስምዑ ለዮሐንስ አመ ለአኩ ኀቤሁ አይሁድ።
John01:29 ወአመ ሳኒታ ርእዮ ዮሐንስ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ።
John02:1
John02:22

John04:21
John04:23

John04:25
John04:45
John05:37
John05:43
John07:27
John07:31

John08:28
John08:33
John09:14

John09:32
John11:24
John12:16
John12:17
John13:19
John14:29
John16:4

John16:23
John16:25
John17:12
John21:18
John21:18
John21:23

1 አመልአ Luke19:28
1 አመሐፅን Luke23:46

አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ እስከ አመ ይከውን 
ዝንቱ ኵሉ።
ወሶበ በጽሐት ዕለተ መጸለት አመ ይጠብሑ ፍሥሐ።
እስከ አመ እሰትዮ ሐዲሰ በመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ አመ ፈነውኩክሙ ዘእንበለ ቊናማት ወጽፍነት ወአሣእን።
እስመ ይመጽእ መዋዕል አመ ይብሉ።
ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ ተዘከረኒ እግዚኦ አመ ትመጽእ 
በመንግሥትከ።

ወአመ ሣልስት ዕለት ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ።
ወአመ ተንሥአ እምነ ምዉታን ተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ በእንተ ዝ 
ይቤሎሙ።
ወይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢ በዝንቱ ደብር ወኢ በኢየሩሳሌም።
አመ እለ በርቱዕ በአማን ሰጋድያን ይሰግዱ ለአብ በመንፈስ 
ወበጽድቅ።
ወአመ መጽአ ውእቱ ይነግረነ ኵሎ።
እስመ ርእዩ ኵሎ ተኣምረ ዘገብረ በኢየሩሳሌም አመ በዓል።
ወእምአመ ኮንክሙ ቃሎ ኢሰማዕክሙ ወራእዮሂ ኢርኢክሙ።
ወአመ መጽአ ካልእ በስምዐ ነፍሱ ኪያሁ ትትዌከፉ።
ወክርስቶስሰ አመ ይመጽእ አልቦ ዘየአምሮ እምኀበ ይመጽእ።
ወይቤሉ አመ ይመጽእ ክርስቶስ ቦኑ ፈድፋደ ተኣምረ ዘይገብር 
እምዘገብረ ዝንቱ።
አመ ተለዐለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይእተ አሚረ።
ወእምአመ ኮነ ግሙራ ኢተቀነይነ ወኢ ለመኑሂ።
አመ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ ጽቡረ በምራቁ ወከሠቶ አዕይንቲሁ።

እምአመ ተፈጥረ ዓለም ኢተሰምዐ ግሙራ።
አመ ትንሣኤ ምዉታን በደኃሪት ዕለት።
ዘእንበለ አመ ተሰብሐ እግዚእ ኢየሱስ አሜሃ።
አመ ጸውዖ ለአልአዛር እመቃብር ወአንሥኦ እምነ ምዉታን።
ከመ አመ ኮነ ትእመኑ ከመ አነ ውእቱ።
ከመ አመ ኮነ ትእመኑ።
ወባሕቱ ዘንተ ነገርኩክሙ ከመ ትዘከርዎ አመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ አነ 
እቤለክሙ።
ከመ አመ ሰአልክምዎ ለአብ በስምየ ኵሎ ይሁበክሙ።
ወባሕቱ ይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢይነግረክሙ በምሳሌ።
አመሰ ሀሎኩ አነ ምስሌሆሙ ውስተ ዓለም።
አመ ወሬዛ አንተ ለሊከ ትቀንተ ሐቌከ።
ወአመሰ ልህቀ ታነሥእ እደዊከ ወባዕድ ያቀንተከ ሐቌከ።
አላ ይቤ አመ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።
ወዘንተ ብሂሎ አመልአ ቅድመ ወዐርገ ኢየሩሳሌም።
አባ ውስተ እዴከ አመሐፅን ነፍስየ ወዘንተ ብሂሎ መጠወ ነፍሶ።
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1 አመረ Matt12:50
1 አመረክሙ Matt03:7

1 አመተ Luke01:38 ወትቤሎ ማርያም ለመልአክ ነየ አመተ እግዚአብሔር።
1 አመቱ Luke01:48
1 አመት John18:17
1 አመነ John06:69
1 አመኒ Matt09:22
2 አመን Matt08:13

Matt09:2
2 አመንከኒ Luke01:20

John20:28
6 አመንክሙ John05:38

John05:46
John06:36
John08:24
John10:37
John16:27

5 አመንክምዎ Matt21:25
Matt21:32
MK11:31
Luke20:5

John05:46
2 አመክሮቶ Luke04:13

Luke12:56
1 አመክሮቶን Luke12:56
33 አሚረ Matt09:15

Matt24:14
Matt24:21
Matt24:30

Matt27:9
MK01:9
MK02:20
MK04:35
MK08:1
MK13:15
MK13:17
MK13:19
MK13:21
MK13:24

ወሰፍሐ ወአመረ እዴሁ ኀበ አርዳኢሁ።
መኑ አመረክሙ ከመ ታምሥጡ እመቅሠፍት ወእመንሱት ወእመዐት 
ዘይመጽእ።

እስመ ርእየ ሕማማ ለአመቱ።
ወትቤሎ ይእቲ አመት ዐጻዊት ለጴጥሮስ።
ወንሕነሰ አመነ ወአእመርነ።
ተአመኒ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
ሑርኬ ይኩንከ በከመ ተአመንከ።
ተአመን ወልድየ ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
እስመ ኢአመንከኒ ነገርየ ዘይከውን ወይትፌጸም በዕድሜሁ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እስመ ርኢከኒሁ አመንከኒ።
እስመ በዘውእቱ ፈነወ ኢአመንክሙ።
ሶበሰ አመንክምዎ ለሙሴ ኪያየኒ እምአመንክሙኒ።
ወእቤለክሙ ባሕቱ ርኢክሙኒሂ ወኢአመንክሙኒ።
ለእመ ኢአመንክሙ ከመ አነ ውእቱ ትመውቱ በኀጢአትክሙ።
ወእመሰ እገብር ለእመ ኪያየ ኢአመንክሙ ለግብርየ።
እስመ አንትሙ አፍቀርክሙኒ ወአመንክሙኒ።
እመ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ በእፎኬ ዘኢአመንክምዎ።
ወኢአመንክምዎ ኃጥኣንሰ ወመጸብሓን ወዘማውያን።
ይብለነ ለምንት ኢአመንክምዎ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ እመሂ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ እፎ 
ኢአመንክምዎ።
ሶበሰ አመንክምዎ ለሙሴ ኪያየኒ እምአመንክሙኒ።
ወፈጺሞ ሰይጣን አመክሮቶ በኵሉ ኀደጎ እስከ ጊዜሁ።
ኦ መደልዋን ለገጸ ሰማይ ወምድር ተአምሩ አመክሮቶ።
ወእፎ ኢተአምሩ አመክሮቶን ለእላንቱ መዋዕል።
ውእተ አሚረ ይጸውሙ።
ወይእተ አሚረ ይበጽሕ ኅልቀት።
እስመ ይከውን ይእተ አሚረ ዐቢይ ሕማም ወምንዳቤ።
ወይእተ አሚረ ያስተርኢ ተኣምሪሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው 
በሰማይ።
ወይእተ አሚረ በጽሐ ቃለ ኤርምያስ ነቢይ ዘይቤ።
ወይእተ አሚረ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምናዝሬት ዘገሊላ።
ወይእተ አሚረ ይጸውሙ።
ወይእተ አሚረ መስዮ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንዕዱ ማዕዶተ።
ወይእተ አሚረ ካዕበ ብዙኃን ሰብእ ሀለዉ።
ይእተ አሚረ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
ወለእለ የሐፅና ይእተ አሚረ በውእቱ መዋዕል።
እስመ ይከውን ይእተ አሚረ ዐቢይ ሕማም።
ወይእተ አሚረ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
ወባሕቱ ይእተ አሚረ ምስለ ዝ ኵሉ ሕማም።
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33 አሚረ

MK13:27

MK14:49
Luke05:35
Luke06:23
Luke09:36
Luke13:14

Luke16:19
Luke17:31
Luke19:47
Luke21:21
Luke21:26
Luke22:53

Luke23:12

Luke23:30

John07:10
John08:28
John14:20
John16:23
John16:26

2 አሚነ John05:44
John12:39

1 አሚነክሙ John20:31
3 አሚናዳብ Matt01:4

Matt01:4
Luke03:33

1 አሚን Matt21:32
1 አሚኖትየ MK09:24
3 አሚኖቶሙ Matt13:58

MK06:6
MK16:14

2 አማልክት John10:34
John10:35

1 አማሰነ Luke15:13
1 አማኅከኒ Matt04:9
1 አማኅፀንዎ Luke12:48
3 አማነ Matt17:20

ወይእተ አሚረ ይፌንዎሙ ለመላእክቲሁ ወያስተጋብእዎሙ 
ለኅሩያኒሁ።
ወኵሎ አሚረ ሀሎኩ ምስሌክሙ እሜህር በምኵራብ።
ወይእተ አሚረ ይጸውሙ።
ተፈሥሑ ወተሐሠዩ ይእተ አሚረ።
ዘርእዩ ወዘሰምዑ ውእተ አሚረ።
ውእተ አሚረ ንዑኬ ተፈወሱ በውእቶን ዕለታት ወአኮ በዕለተ 
ሰንበት።
ወይትፌሣሕ ወይፌጋዕ ኵሎ አሚረ።
ይእተ አሚረ ዘሀሎ ውስተ ናሕስ ወንዋዩ ውስተ ቤት።
ወኵሎ አሚረ ይሜህሮሙ በምኵራብ።
ወይእተ አሚረ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
እስመ ይትከወስ ኀይለ ሰማያት ይእተ አሚረ።
ወእንዘ ኵሎ አሚረ ሀለውኩ ምስሌክሙ በምኵራብ እዴክሙ ጥቀ 
ኢሰፋሕክሙ ላዕሌየ።
ወይእተ አሚረ ተኳነኑ ሄሮድስ ወጲላጦስ እስመ ጋእዘ ቦሙ 
እምቅድም።
ይእተ አሚረ ይብልዎሙ ለአድባር ደቁ ላዕሌነ ወለአውግርኒ ድፍኑነ።

ወዐሪጎሙ አኀዊሁ ለበዓል ውእተ አሚረ።
አመ ተለዐለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይእተ አሚረ።
ይእተ አሚረ ተአምሩ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ወይእተ አሚረ አልቦ ዘትስእሉኒ ኪያየ ወኢ ምንተኒ።
ወይእተ አሚረ ትስእሉ በስምየ።
እፎ ትክሉ አንትሙ አሚነ ዘተኀሥሡ ክብረ እምቢጽክሙ።
ወበእንተ ዝንቱ ስእኑ አሚነ።
ወአሚነክሙ ሕይወተ ዘለዓለም ትርከቡ በስመ ዚኣሁ።
ወአራምኒ ወለደ አሚናዳብሃ።
ወአሚናዳብኒ ወለደ ነአሶንሃ።
ወልደ አሚናዳብ ወልደ አራም ወልደ ኦርኒ።
አምንዎ ወአንትሙሰ ርኢክሙሂ ኢነሳሕክሙ ድኅረ ለአሚን ቦቱ።
ኣአምን እግዚኦ ባሕቱ ርድኦ ለኢ አሚኖትየ።
ወኢገብረ በህየ ኀይለ ብዙኀ በእንተ ሕጸጸ አሚኖቶሙ።
ወአንከረ ኢ አሚኖቶሙ ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ።
አስተርአዮሙ ወገሠጾሙ በእንተ ሕጸተ አሚኖቶሙ።
አንሰ እቤ አማልክት አንትሙ።
ወሶበ ለእልክቱ አማልክት ይቤሎሙ እለ ኮነ ቃለ እግዚአብሔር 
ኀቤሆሙ።
ወሖረ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወበህየ ዘረወ ወአማሰነ ኵሎ ንዋዮ።
ወይቤሎ ዘንተ ኵሎ እሁበከ እምከመ ሰገድከ ሊተ ወአማኅከኒ።
ወለዘኒ ውኁደ አማኅፀንዎ ውኁደ ይትኀሠሥዎ።
አማነ እብለክሙ እመ ብክሙ ሃይማኖት መጠነ ኅጠተ ስናፔ።
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3 አማነ

John04:18
John06:55

1 አማኑኤል Matt01:23
1 አማኒት Matt17:17

132 አማን Matt04:6
Matt05:18
Matt05:26
Matt06:2
Matt06:5
Matt06:16
Matt08:10

Matt10:15
Matt10:23
Matt10:42
Matt11:11

Matt13:17
Matt14:33
Matt16:28
Matt18:3
Matt18:13
Matt18:18

Matt19:23
Matt19:28
Matt21:21
Matt21:31
Matt23:36
Matt23:39
Matt24:2

Matt24:34
Matt24:47
Matt25:12
Matt25:40
Matt25:45
Matt25:45
Matt26:13

Matt26:21
Matt26:34

ወይእዜሰ ዘሀሎ ምስሌኪ ኢኮነ ምተኪ ወዘንተሰ አማነ ትቤሊ።
እስመ ሥጋየኒ መብልዐ ጽድቅ ዘበአማነ ውእቱ።
ወይሰመይ ስሙ አማኑኤል ዘበትርጓሜሁ እግዚአብሔር ምስሌነ።
ኦ ትውልድ ኢ አማኒት ወዕሉት።
ወይቤሎ እመሰ አማን ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
አማን እብለክሙ እስከ አመ የኀልፍ ሰማይ ወምድር።
አማን እብለከ ኢትወፅእ እምህየ።
አማን እብለክሙ ሀጕሉ ዕሴቶሙ።
አማን እብለክሙ ሀጕሉ ዕሴቶሙ።
አማን እብለክሙ ነሥኡ ዕሴቶሙ።
አማን እብለክሙ ኢረከብኩ ከመ ዝ ዘየአምን በውስተ ኵሉ 
እስራኤል።
አማን እብለክሙ ከመ ይረክባ ሣሕተ ምድረ ሰዶም ወገሞራ።
አማን እብለክሙ ኢይትፌጸማ አህጉረ እስራኤል።
አማን እብለክሙ ኢየሀጕል ዐስቦ።
አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት ዘየዐቢ እምዮሐንስ 
መጥምቅ።
አማን እብለክሙ ከመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን።
እንዘ ይብሉ አማን ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
አማን እብለክሙ።
ወይቤ አማን እብለክሙ።
ወእምከመ ረከቦ አማን እብለክሙ።
አማን እብለክሙ ዘአሰርክሙ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ አማን እብለክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለክሙ።
አማን እብለክሙ እመ ብክሙ ሃይማኖተ ወኢትናፍቁ።
አማን እብለክሙ ከመ ኃጥኣን ወመጸብሓን ወዘማውያን።
አማን እብለክሙ ከመ ዝንቱ ኵሉ ይበጽሓ ለዛቲ ትውልድ።
አማን እብለክሙ እምይእዜሰ ኢትሬእዩኒ።
አማን እብለክሙ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን 
ዘኢይትነሠት።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ።
አማን እብለክሙ ከመ ዲበ ኵሉ ንዋዩ ይሠይሞ።
ወአውሥኦን ወይቤሎን አማን እብለክን።
አማን እብለክሙ ኵሎ ዘገበርክሙ።
አማን እብለክሙ አማን እብለክሙ።
አማን እብለክሙ አማን እብለክሙ።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል በውስተ ኵሉ 
ዓለም።
አማን እብለክሙ ከመ አሐዱ እምኔክሙ ያገብአኒ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለከ።
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Matt26:73

Matt27:54
MK03:28

MK06:11
MK08:12

MK09:1
MK09:41
MK10:15
MK10:29
MK11:23
MK12:33
MK12:44
MK13:30
MK14:9

MK14:18

MK14:25
MK14:30
MK14:70
MK15:39
Luke04:24
Luke04:25

Luke07:28
Luke09:27
Luke09:27
Luke12:37
Luke12:44
Luke18:17

Luke18:29
Luke21:3
Luke21:31

Luke22:59
Luke23:43
Luke23:47
John01:48

አማን አንተሂ እምኔሆሙ ወገሊላዊ አንተ ወነገርከ ያዔውቀከ።

አማን ወልደ እግዚአብሔር ውእቱ ዝንቱ።
አማን እብለክሙ ኵሉ ኀጢአት ወፅርፈት ይትኀደግ ለዕጓለ 
እመሕያው።
አማን እብለክሙ ከመ ይረክባ ሣሕተ ሰዶም ወገሞራ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢይትወሀባ ለዛቲ ትውልድ ትእምርት።

ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ ሀለዉ እምእለ ይቀውሙ ዝየ።
አማን እብለክሙ ኢየሀጕል ዕሴቶ።
አማን እብለክሙ።
አማን እብለክሙ አልቦ ዘየኀድግ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ።
አማን እብለክሙ ለእመ ትብልዎ ለዝ ደብር።
አማን አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር ወአልቦ ባዕድ ዘእንበሌሁ።
አማን እብለክሙ ከመ ዛቲ ነዳይት መበለት።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል ውስተ ኵሉ 
ዓለም።
አማን እብለክሙ አሐዱ እምኔክሙ ዘይበልዕ ምስሌየ ያገብአኒ።

አማን እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምዝንቱ ፍሬ ወይን።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለከ።
አማን እምኔሆሙ አንተ ወገሊላዊ አንተ ወቃልከ ያዔውቀከ።
አማን ዝንቱ ብእሲ ወልደ እግዚአብሔር ውእቱ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።
አማን እብለክሙ ብዙኃት መበለታት ሀለዋ በውስተ እስራኤል።

አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት።
አማን አማን እብለክሙ ሀለዉ እምእለ ይቀውሙ ዝየ።
አማን አማን እብለክሙ ሀለዉ እምእለ ይቀውሙ ዝየ።
አማን እብለክሙ ከመ ይቀንት ሐቌሁ።
አማን እብለክሙ ከመ ላዕለ ኵሉ ንዋዩ ያሜግቦ።
አማን እብለክሙ ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ 
ሕፃናት ኢይበውኣ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ አልቦ መኑሂ ዘየኀድግ ቤቶ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ እስከ አመ 
ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
አማን ዝንቱሂ ምስሌሁ ሀሎ ወገሊላዊ ውእቱ ብእሲሁ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን እብለከ።
አማን ጻድቅ ውእቱ ዝ ብእሲ።
በእንቲኣሁ ነዋ ዘበአማን እስራኤላዊ ዘአልቦ ጽልሑተ ውስተ ልቡ።
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John01:50

John01:52
John01:52
John03:3
John03:3
John03:5
John03:5
John03:11

John03:11

John04:23

John04:42
John05:19
John05:19
John05:24
John05:24
John05:25
John05:25
John06:14
John06:26
John06:26
John06:32
John06:32
John06:47
John06:47
John06:53
John06:53
John06:55
John07:26
John07:40
John08:31
John08:34
John08:34
John08:36
John08:51
John08:51
John08:58
John08:58
John10:1

ረቢ አማን አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ወንጉሠ እስራኤል 
አንተ።
ወይቤሎሙ አማን አማን እብለክሙ።
ወይቤሎሙ አማን አማን እብለክሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ።
አማን አማን እብለከ ከመ ዘነአምር ንነግር ወበዘርኢነ ሰማዕተ 
ንከውን።
አማን አማን እብለከ ከመ ዘነአምር ንነግር ወበዘርኢነ ሰማዕተ 
ንከውን።
አመ እለ በርቱዕ በአማን ሰጋድያን ይሰግዱ ለአብ በመንፈስ 
ወበጽድቅ።
ከመ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ በአማን መድኅነ ዓለም።
አማን አማን እብለክሙ ኢይክል ወልድ ገቢረ ዘእምኀቤሁ።
አማን አማን እብለክሙ ኢይክል ወልድ ገቢረ ዘእምኀቤሁ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ ከመ ይበጽሕ ጊዜሁ።
አማን አማን እብለክሙ ከመ ይበጽሕ ጊዜሁ።
አማን ነቢይ ውእቱ ዝንቱ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን አማን እብለክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ ዘየአምን ብየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
አማን አማን እብለክሙ ዘየአምን ብየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን አማን እብለክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን አማን እብለክሙ።
ወደምየኒ ስቴ ሕይወት ዘበአማን ውእቱ።
ከመ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ በአማን።
አማን ነቢይ ውእቱ ዝንቱ።
አንትሙሂ ለእመ ነበርክሙ በቃልየ አማን አርዳእየ አንትሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
ወእምከመሰ ወልድ አግዐዘክሙ አማን ግዑዛን አንትሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
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John10:1
John10:7
John10:7
John10:9
John12:24
John12:24
John13:8
John13:8
John13:16
John13:16
John13:20
John13:20
John13:21
John13:21
John13:38
John13:38
John14:12
John14:12
John16:7
John16:20
John16:20
John16:23
John16:23
John17:3
John17:8
John21:18
John21:18

2 አሜሁ Luke23:54
John09:14

25 አሜሃ Matt02:17
Matt03:13
Matt04:17
Matt12:38
Matt13:26
Matt13:43
Matt16:21
Matt16:27
Matt24:9
Matt24:10
Matt24:16
Matt24:23

አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አነ ውእቱ አንቀጸ አባግዕ ዘበአማን።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለከ።
አማን አማን እብለከ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለከ።
አማን አማን እብለከ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
ወአንሰ አማን ህልወ እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
ለአሐዱ ዘበአማን አምላከ ጽድቅ ባሕቲትከ።
ወእሙንቱሂ ነሢኦሙ አማን አእመሩ ከመ እምኀቤከ ወፃእኩ።
አማን አማን እብለከ።
አማን አማን እብለከ።
ወዐርብ ውእቱ ዕለት አሜሁ ለጸቢሕ ሰንበት።
እስመ ሰንበት አሜሁ።
አሜሃ ተፈጸመ ዘተብህለ በኤርምያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
አሜሃ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ ውስተ ዮርዳኖስ።
እምአሜሃ አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይስብክ ወይብል።
ወአሜሃ መጽኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
አሜሃ አስተርአየ ክርዳድኒ።
አሜሃ ይበርሁ ጻድቃን ምስብዒተ እደ።
ወእምአሜሃ እግዚእ ኢየሱስ አኀዘ ይንግሮሙ ለአርዳኢሁ።
ወአሜሃ የዐስዮ ለኵሉ በከመ ምግባሩ።
አሜሃ ይትባጽሑክሙ ወይሜጥዉክሙ ለምንዳቤ።
ወአሜሃ የዐልዉ ብዙኃን ሃይማኖቶሙ።
አሜሃ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
አሜሃ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
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25 አሜሃ

Matt24:30
Matt24:40
Matt25:1
Matt25:31
Matt25:34
Matt25:37
Matt25:44

Matt27:16
MK13:26
MK15:42
Luke21:27
John05:9
John12:16

2 አሜስያስ Matt01:8
Matt01:8

2 አሜከላ Matt07:16

Luke06:44
1 አም John06:23 ወመጽአ ካልኣትኒ አሕማር አምጥብርያዶስ ቅሩበ ብሔር።
18 አምላከ Matt15:31

Matt22:32
Matt22:32
Matt22:32
Matt22:32
Matt22:32
MK12:27
MK12:27
MK12:27
MK12:28
MK12:28
Luke01:68
Luke20:37
Luke20:37
Luke20:37
Luke20:38
Luke20:38
John17:3

5 አምላኪየ Matt27:46
Matt27:46
MK15:34
MK15:34

አሜሃ ይበክዩ ኵሎሙ አሕዛበ ምድር።
አሜሃ ክልኤቱ ይሄልዉ ውስተ አሐዱ ገራህት።
አሜሃ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ዐሥሮን ደናግለ።
አሜሃ ይነብር ዲበ መንበረ ስብሐቲሁ።
አሜሃ ይብሎሙ ንጉሥ ለእለ በየማኑ።
አሜሃ ያወሥኡ ጻድቃን ወይብሉ።
አሜሃ ያወሥኡ እለ በጸጋሙ ወይብሉ እግዚኦ ማእዜ ርኢናከ።

ወቦ አሜሃ ሙቁሕ ዘስሙ በርባን ስሙዕ ወየአምሮ ኵሉ ሰብእ።
ወአሜሃ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወመስዮ ዐርብ አሜሃ በአተ ሰንበት ውእቱ።
አሜሃ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወሰንበት አሜሃ ይእቲ ዕለት።
ዘእንበለ አመ ተሰብሐ እግዚእ ኢየሱስ አሜሃ።
ወኢዮአስኒ ወለደ አሜስያስሃ።
ወአሜስያስኒ ወለደ ዖዝያንሃ ዘተሰምየ አዛርያስ።
ወእምፍሬሆሙ ተአምርዎሙ ይቀሥሙሁ እምአሥዋከ አስካለ 
ወእምአሜከላ በለሰ።
ወኢይቀሥሙ አስካለ እምአሜከላ።

ወሰብሕዎ ለአምላከ እስራኤል ዘወሀበ ዘከመ ዝ ሥልጣነ ለሰብእ።
ዘይቤ አነ ውእቱ እግዚአብሔር አምላከ አብርሃም።
ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።
ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።
ኢኮነኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
ኢኮነኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
አነ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክከ አምላከ አብርሃም።
ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።
ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።
ኢኮንኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
ኢኮንኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ዘተሣሀለነ።
አነ ውእቱ አምላከ አብርሃም ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።
አነ ውእቱ አምላከ አብርሃም ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።
አነ ውእቱ አምላከ አብርሃም ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።
ኢኮነኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
ኢኮነኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
ለአሐዱ ዘበአማን አምላከ ጽድቅ ባሕቲትከ።
ዝ ውእቱ ብሂል አምላኪየ አምላኪየ ለምንት ኀደገኒ።
ዝ ውእቱ ብሂል አምላኪየ አምላኪየ ለምንት ኀደገኒ።
ዘበትርጓሜሁ ይብል አምላኪየ አምላኪየ ለምንት ኀደገኒ።
ዘበትርጓሜሁ ይብል አምላኪየ አምላኪየ ለምንት ኀደገኒ።
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5 አምላኪየ

Luke01:47
1 አምላክ Luke01:32
2 አምላክነ Luke01:78

John08:54
10 አምላክከ Matt04:7

Matt04:10
Matt22:37

MK12:27
MK12:30
MK12:31
Luke04:8
Luke04:12
Luke10:27
Luke23:40

1 አምላክክሙ John20:17

2 አምላክየ John20:17

John20:28
1 አምላኮሙ Luke01:16

1 አምሐልኩከ Matt26:63
1 አምሐርዎ Matt20:34
1 አምሕለከ MK05:7
1 አምሠጠ John10:38
1 አምሩ John18:21
1 አምር John11:24 ወትቤሎ ማርታ አአምር ከመ ይትነሣእ።
3 አምርሕተ Matt15:14

Matt23:16
Matt23:24

3 አምሮ Matt11:27
Matt11:27
John07:29

7 አምሳለ Matt03:16
Matt13:35
MK04:13
MK07:13
MK07:17
MK12:12
Luke03:22

1 አምሳሉ John05:19

ወትትሐሠይ መንፈስየ በአምላኪየ ወመድኀኒየ።
ወይሁቦ እግዚአብሔር አምላክ መንበረ ዳዊት አቡሁ።
በሣህሉ ወበምሕረቱ ለአምላክነ ለዘሐወጸነ እምአርያም።
ዘአንትሙ ትብልዎ አምላክነ ውእቱ ወኢተአምርዎ።
ካዕበ ጽሑፍ ኢታመክሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ።
ጽሑፍ ውእቱ ለእግዚአብሔር አምላክከ ትስግድ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ 
ልብከ።
አነ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክከ አምላከ አብርሃም።
ስማዕ እስራኤል አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክከ።
ወአፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ።
ጽሑፍ ለእግዚአብሔር አምላክከ ትስግድ።
ተብህለ ኢታመክሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ።
ወአውሥአ ወይቤሎ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ።
ኢትፈርሆኑ ለእግዚአብሔር አምላክከ አንተሰ ወአነ እንዘ ውስተ ዝንቱ 
ኵነኔ ሀለውነ።
ወበሊዮሙ አዐርግ ኀበ አቡየ ወአቡክሙ ኀበ አምላክየ 
ወአምላክክሙ።
ወበሊዮሙ አዐርግ ኀበ አቡየ ወአቡክሙ ኀበ አምላክየ 
ወአምላክክሙ።
ወአውሥአ ቶማስ ወይቤሎ እግዚእየ ወአምላክየ።
ወለብዙኃን እምደቂቀ እስራኤል ይመይጦሙ ኀበ እግዚአብሔር 
አምላኮሙ።
አምሐልኩከ በእግዚአብሔር ሕያው ከመ ትንግረኒ።
ወአምሐርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወገሰሶሙ አዕይንቲሆሙ።
አምሕለከ በእግዚአብሔር ሕያው ከመ ኢትሣቅየኒ።
ወየኀሥሡ ካዕበ የአኀዝዎ ወአምሠጠ እምእዴሆሙ።
እስመ እሙንቱ የአምሩ ዘተናገርኩ አነ።

ወአምርሕተ ዕዉራን ዕዉር ዕዉረ።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን አምርሕተ ዕዉራን።
አምርሕተ ዕዉራን እለ ጻጹተ ትነጥፉ ወገመለሰ ትውኅጡ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ዘእንበለ አብ።
ወለአብኒ አልቦ ዘየአምሮ ዘእንበለ ወልድ።
ወአንሰ አአምሮ እስመ እምኀቤሁ አነ ወውእቱ ፈነወኒ።
ወርእየ መንፈሰ እግዚአብሔር እንዘ ይወርድ በአምሳለ ርግብ።
እከሥት በምሳሌ አፉየ ወእነግር አምሳለ ዘእምትካት።
እፎ እንከ ተአምሩ ኵሎ አምሳለ።
ወዓዲ ብዙኀ በአምሳለ ዝንቱ ዘትገብሩ።
ወበዊኦ ቤተ እምኀበ ሕዝብ ተስእልዎ አርዳኢሁ ዘንተ አምሳለ።
እስመ አእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ ይቤ ዘንተ አምሳለ።
በአምሳለ ሥጋ ርእየተ ርግብ ጸዐዳ።
እስመ ግብረ ዘይገብር አብ ወልድኒ ኪያሁ ይገብር በአምሳሉ።
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2 አምሳሊሁ Matt24:32
MK13:28

3 አምሳል Matt13:10
Matt13:13
MK04:33

1 አምስሐ MK06:21
1 አምስዮ Matt25:12
1 አምስጦ Matt23:33
1 አምኀታ Luke01:40
2 አምኃ Matt02:11

Luke01:29
1 አምኅ Matt10:12
1 አምኅዎ MK09:14
10 አምነ Matt11:25

MK16:16
MK16:16
John01:20
John03:18
John04:42
John04:50
John04:53
John06:40
John09:22

22 አምኑ Matt09:28
MK16:17
Luke01:1
John01:12

John02:11
John02:22
John02:23
John04:39
John04:41
John07:5
John07:30
John07:48
John08:30
John08:31
John10:41
John11:45
John12:11

ወእምበለስ አእምሩ አምሳሊሁ።
ወእምበለስ አእምሩ አምሳሊሁ እምከመ ኮነ አጽቃ ድኩመ።
በእንተ ምንት በአምሳል ትትናገሮሙ ለሕዝብ።
ወበእንተ ዝንቱ በአምሳል እትናገሮሙ።
ወበዘከመ ዝ አምሳል ተናገሮሙ ቃሎ በአምጣነ ይክሉ ሰሚዐ።
ወአምስሐ መኳንንቲሁ ወመላእክቲሁ ወመሳፍንቲሁ።
ከመ ኢየአምረክን እስመ ስእንክን ተጊሀ ወአምስዮ ምስሌየ።
በእፎ ትክሉ አምስጦ እምኵነኔ ገሃነም።
ወቦአት ቤተ ዘካርያስ ወአምኀታ ለኤልሳቤጥ።
ወአብኡ ሎቱ አምኃ ወርቀ ወከርቤ ወሰኂነ።
እፎኑ እንጋ ዘከመ ዝ አምኃ ይትአምኁ።
ወበዊአክሙ ውስተ ቤት ተአምኅዎሙ።
ወሮጹ ሶቤሃ ወአምኅዎ።
ኣአምነከ አባ እግዚአ ሰማያት ወምድር።
ዘአምነ ወዘተጠምቀ ይድኅን ወዘሰ ኢአምነ ይደየን።
ዘአምነ ወዘተጠምቀ ይድኅን ወዘሰ ኢአምነ ይደየን።
ወአምነ ወኢክሕደ ከመ ኢኮነ ውእቱ ክርስቶስሃ።
እስመ ኢአምነ በስመ ወልደ እግዚአብሔር ዋሕድ።
ወይቤልዋ ለይእቲ ብእሲት አኮ እንከ በነገረ ዚኣኪ ዘአምነ ቦቱ።
ወአምነ ውእቱ ብእሲ በቃል ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ።
ወአምነ ቦቱ ውእቱ ወኵሉ ሰብአ ቤቱ።
ከመ ኵሉ ዘርእዮ ለወልድ ወአምነ ቦቱ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
እስመ አዘዙ አይሁድ ለእመ ቦ ዘአምነ ቦቱ ከመ ውእቱ ክርስቶስ 
ይሰደድ እምኵራብ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ተአምኑሁ ከመ እክል ዘንተ ገቢረ።
ወዛቲ ተኣምር ለእለ አምኑ በስምየ ትተልዎሙ።
ወይምሀሩ በእንተ ግብር ዘአምኑ በላዕሌነ።
ወለእለሰ ተወክፍዎ ወሀቦሙ ሥልጣነ ውሉደ እግዚአብሔር ይኩኑ ለእለ 
አምኑ በስሙ።
ወአርአየ ስብሐቲሁ ወአምኑ ቦቱ አርዳኢሁ።
ወአምኑ በቃለ መጻሕፍት ወበቃለ እግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎሙ።
ብዙኃን አምኑ ቦቱ ሶበ ርእዩ ተኣምረ ዘገብረ።
ወብዙኃን እምይእቲ ሀገረ ሳምር እለ አምኑ ቦቱ።
ወብዙኃን ጥቀ እምኔሆሙ እለ አምኑ ቦቱ በእንተ ቃሉ።
እስመ አኀዊሁኒ ኢአምኑ ቦቱ።
ወእምውእቶሙ ሰብእ ብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ።
ቦኑ እመላእክት ወእምፈሪሳውያን እለ አምኑ ቦቱ።
ወዘንተ ብሂሎ ብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእለ አምኑ ቦቱ አይሁድ።
ወብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ በህየ።
ርእዮሙ ዘገብረ ኢየሱስ አምኑ ቦቱ።
ወየአምኑ በእግዚእ ኢየሱስ።
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22 አምኑ

John12:37
John12:42
John16:9
John17:8
John20:8

1 አምንዋ MK16:11
2 አምንዎ Matt21:32

John09:18 ወኢአምንዎ አይሁድ ከመ ዕዉሩ ተወልደ ወይእዜ ርእየ።
2 አምንዎሙ MK16:13

MK16:14
1 አምንዎን Luke24:11

1 አምኖ Matt10:32
1 አምከሮሙ John18:14
7 አምጣነ Matt25:15

MK02:19
MK04:33
MK07:36
Luke11:21
Luke11:34
John12:36

2 አምጻእኩ Luke12:49
Luke12:51

2 አምጻእክምዎ Luke23:14
John18:29

2 አምጻእክዎ Matt17:16
MK09:16

19 አምጽአ Matt13:24
Matt13:31
Matt13:31
Matt13:33
Matt13:33
Matt13:44
Matt13:45

Matt13:47
Matt18:23
Matt20:1
Matt22:2
Matt25:1
Matt25:20

ወእንዘ መጠነ ዝ ተኣምረ ይገብር በቅድሜሆሙ ኢአምኑ ቦቱ።
ወቦ ብዙኃን እመላእክተ ሕዝብ እለ አምኑ ቦቱ።
በእንተ ኀጢአትሰ እስመ ኢአምኑ ብየ።
ወአምኑ ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ወርእዩ ወአምኑ።
ወእሙንቱሂ ሶበ ሰምዑ ከመ አስተርአያ ወሕያው ውእቱ ኢአምንዋ።
አምንዎ ወአንትሙሰ ርኢክሙሂ ኢነሳሕክሙ ድኅረ ለአሚን 
ቦቱ።

ወሖሩ እሙንቱሂ ወዜነዉ ለቢጾሙ ወሎሙኒ ኢአምንዎሙ።
እስመ ለእለ ርእይዎ ከመ ተንሥአ ኢአምንዎሙ።
ወኮነ ዝንቱ ነገር በቅድሜሆሙ ከመ ዝንጋዔ ወኢአምንዎን 
ወአክሐድዎን።
አነኒ አአምኖ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
ወቀያፋሰ ውእቱ ዘአምከሮሙ ለአይሁድ ወይቤሎሙ።
ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ በአምጣነ ይክሉ ወሀቦሙ ወነገደ በጊዜሃ።
አምጣነ ሀሎ መርዓዊ ምስሌሆሙ።
ወበዘከመ ዝ አምሳል ተናገሮሙ ቃሎ በአምጣነ ይክሉ ሰሚዐ።
ወአምጣነ ይከልኦሙ ውእቱ ፈድፋደ ይነግሩ ሎቱ።
ወአምጣነ የዐቅብ ኀያል ዐጸዶ ርሱየ።
ወአምጣነ ዐይንከ ብሩህ ውእቱ ኵሉ ነፍስትከ ብሩህ ውእቱ።
አምጣነ ብክሙ ብርሃን እመኑ በብርሃን።
እሳተ አምጻእኩ ለብሔር ወምንተ እፈቅድ ዘእንበለ አንድዶታ።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ ይመስለክሙኑ ሰላመ ዘአምጻእኩ ለምድር።
ወይቤሎሙ አምጻእክምዎ ኀቤየ ለዝንቱ ብእሲ ከመ ዐላዌ ሕዝብ።
ምንትኑ ጌጋዩ ለዝ ብእሲ በዘአምጻእክምዎ ኀቤየ።
ወአምጻእክዎ ኀበ አርዳኢከ ወስእኑ ፈውሶቶ።
ሊቅ አምጻእክዎ ለወልድየ ኀቤከ እስመ ጋኔን በሃም አኀዞ።
ካልእተ ምሳሌ አምጽአ ሎሙ እንዘ ይብል።
ካልእተ ምሳሌ አምጽአ ሎሙ እንዘ ይብል።
አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ኅጠተ ስናፔ።
ካልእተ ምሳሌ አምጽአ ሎሙ።
አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብሑአ ዘነሥአት ብእሲት።
ካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት መድፍነ ዘኅቡእ ውስተ ገራህት።
ወካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ሠያጤ ዘየኀሥሥ ባሕርየ 
ሠናየ።
ወካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ገሪፈ።
በእንተ ዝ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት።
እስመ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብእሴ በዓለ ቤት።
አምጽአ መንግሥት ሰማያት ብእሴ ንጉሠ።
አሜሃ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ዐሥሮን ደናግለ።
ወቀርበ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወአምጽአ ካልኣተ ኀምሰ መካልየ።



Tabelle1

Seite 572

19 አምጽአ

MK04:30
Luke13:18
Luke13:19

Luke13:21
John04:33
John19:39

1 አምጽአት MK14:3
30 አምጽኡ Matt04:24

Matt08:16
Matt09:2
Matt09:32
Matt12:22
Matt14:11
Matt14:35
Matt15:30
Matt18:24
Matt19:13
Matt21:7
Matt22:19
MK01:32
MK02:3
MK06:28
MK06:55
MK07:32
MK08:22
MK10:13
MK12:16
MK12:17
Luke04:40
Luke05:18

Luke15:22
Luke15:23
Luke18:15
Luke20:24
Luke23:36
John08:3
John21:10

2 አምጽእ Luke14:21
John20:27

6 አምጽእዎ Matt17:17

ወምንተ አምጽአ።
ምንተ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ወበምንት አስተማስላ።
አምጽአ ኅጠተ ስናፔ እንተ ነሥአ ብእሲ ወዘርዐ ውስተ ገራህቱ።

አምጽአ ብሑአ ዘነሥአት ብእሲት።
ቦኑ እንጋ ሰብእ ዘአምጽአ ሎቱ ዘይበልዕ ወሚመ ዛቲ ብእሲት።
ወአምጽአ ምእተ ልጥረ ከርቤ ወዓልወ ሕውሰ በዘቦቱ ይቀብርዎ።
መጽአት ብእሲት ወአምጽአት ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ።
ወምሴተ ከዊኖ አምጽኡ ኀቤሁ ብዙኃነ እለ አጋንንት።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ድዉየ ወመፃጕዐ እንዘ ይጸውርዎ በዐራት።
አምጽኡ ኀቤሁ ብእሴ ዘጋኔን ጽሙመ ወበሃመ።
ወእምዝ አምጽኡ ሎቱ ዘጋኔን ዕዉረ ወጽሙመ ወበሃም።
ወአምጽኡ ርእሶ በጻሕል ወወሀብዋ ለይእቲ ወለት።
ወአምጽኡ ሎቱ ኵሎ ሕሙማነ።
ወአምጽኡ ምስሌሆሙ ሐንካሳነ ወዕዉራነ።
አምጽኡ ሎቱ አሐደ ዘይፈድዮ እልፈ መካልየ።
ወእምዝ አምጽኡ ሎቱ ሕፃናተ ።
ወአምጽኡ ሎቱ እድግተ ወዕዋላ።
ወአምጽኡ ሎቱ ዲናረ።
አምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ ወእለሂ እኁዛነ አጋንንት።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ድዉየ ወመፃጕዐ።
ወአምጽኡ ርእሶ በፃሕል ወወሀብዋ ለይእቲ ወለት።
ወአምጽኡ ድዉያነ በዐራታት።
ወአምጽኡ ኀቤሁ በሃመ ወጽሙመ።
ወበጽሑ ቤተ ሳይዳ ወአምጽኡ ኀቤሁ ዕዉረ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ሕፃናተ ይግስሶሙ።
ለምንት ታሜክሩኒ አምጽኡ ዲናረ ወአርእዩኒ።
ወአምጽኡ ሎቱ ወይቤሎሙ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወመጽሐፉ።
አምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ ደዌ ዘዘ ዚኣሁ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ብእሴ መፃጕዕ እንዘ ይጸውርዎ አርባዕቱ ዕደው 
በዐራት።
አምጽኡ ፍጡነ አልባሰ ቀደዋተ ወአልብስዎ።
ወአምጽኡ ላሕመ መግዝአ ወጥብሑ ንብላዕ ወንትፈሣሕ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ሕፃናተ ይግስሶሙ ወያንብር እዴሁ ላዕሌሆሙ።
ወአምጽኡ ወአርአይዎ ወይቤሎሙ።
ወይሣለቁ ላዕሌሁ ሐራ ወይቀርቡ ወአምጽኡ ሎቱ ብኂአ ይስተይ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አምጽኡ እምዓሣት ዘአኀዝክሙ ይእዜ።
ወአምጽእ ሊተ ዝየ ነዳያነ ወጽኑሳነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ ወስቡራነ።
ወእምዝ ይቤሎ ለቶማስ አምጽእ አጽባዕተከ ዝየ።
አምጽእዎ ሊተ ዝየ ወአምጽእዎ።
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6 አምጽእዎ
Matt17:17
MK09:19
MK11:2
Luke19:30
John02:9

3 አምጽእዎሙ Matt19:13
Matt21:2
Luke19:27

1 አምጽኦ Luke09:41
1 አምጽኦን John10:16
3 አሞጽ Matt01:10

Matt01:10
Luke03:25

1 አሠብጦ Luke11:6
1 አሠነያ Matt25:7
1 አሠነይክሙ Luke06:33
1 አሠንዩ Luke06:35
1 አሠወኖ MK09:20 ነፅኆ ሶቤሃ ውስተ ምድር ወአስተራገፆ ወአሠወኖ።
1 አሣእነ Luke15:22
3 አሣእኒሁ MK01:7

Luke03:16
John01:27

2 አሣእን MK06:8
Luke22:35

1 አሣእኖ Matt03:11
1 አሥመረቶ MK06:22
1 አሥዋከ Matt07:16

1 አሥዋክ Luke06:44
1 አሥገሩ John21:3
1 አሥገርከ Matt17:27
3 አረሚ John07:35

John07:35
John12:20

1 አረማዊ Matt18:17
1 አረማዊት MK07:26
1 አረዩ Matt13:48
3 አራም Matt01:3

Matt01:4
Luke03:33

5 አራዊተ Matt03:7
Matt12:34

አምጽእዎ ሊተ ዝየ ወአምጽእዎ።
አምጽእዎ ዝየ ኀቤየ።
ፍትሕዎ ወአምጽእዎ ሊተ።
ፍትሕዎ ወአምጽእዎ ሊተ።
ወኢያእመረ እምኀበ አምጽእዎ።
ወገሠጽዎሙ አርዳኢሁ ለእለ አምጽእዎሙ።
ፍትሕዎሙ ወአምጽእዎሙ ሊተ።
አምጽእዎሙ ዝየ ወርግዝዎሙ በቅድሜየ።
አምጽኦ ዝየ ለወልድከ።
ወኪያሆንሂ ሀለወኒ አምጽኦን ወይሰምዐኒ ቃልየ።
ወምናሴኒ ወለደ አሞጽሃ።
ወአሞጽኒ ወለደ ኢዮስያስሃ።
ወልደ ማታትዩ ወልደ አሞጽ ወልደ ናሆም።
ወአልብየ ዘአቀርብ ሎቱ ወዘአሠብጦ።
ወአሠነያ መኃትዊሆን ወወፅኣ ለቀበላ መርዓዊ።
ወእመኒ አሠነይክሙ ለእለ ያሤንዩ ለክሙ።
ወይእዜኒ አፍቅሩ ጸላእተክሙ ወአሠንዩ ሎሙ።

ወደዩ ኅልቀተ ውስተ አጻብዒሁ ወአሣእነ ውስተ እገሪሁ።
ዘኢይደልወኒ እድንን ወእፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ዘኢይደልወኒ እፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ዘኢይደልወኒ እፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ዘእንበለ አሣእን ዘውስተ እገሪሆሙ።
ወይቤሎሙ አመ ፈነውኩክሙ ዘእንበለ ቊናማት ወጽፍነት ወአሣእን።
ዘኢይደልወኒ እጹር አሣእኖ።
ወአሥመረቶ ለሄሮድስ ወለእለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወእምፍሬሆሙ ተአምርዎሙ ይቀሥሙሁ እምአሥዋከ አስካለ 
ወእምአሜከላ በለሰ።
ወኢየአርሩ በለሰ እምአሥዋክ።
ወአልቦ ዘአሥገሩ በይእቲ ሌሊት ወኢ ምንተኒ።
ወዘቀዳሚ አሥገርከ ዓሣ ንሣእ ወክሥት አፉሁ።
ውስተ ብሔረ አረሚኑ የሐውር እንጋ ወይሜህሮሙ ለአረሚ።
ውስተ ብሔረ አረሚኑ የሐውር እንጋ ወይሜህሮሙ ለአረሚ።
ወቦ እምሰብአ ጽርእ እምውስተ አረሚ እለ ዐርጉ ይስግዱ ለበዓል።
ይኩን ከመ አረማዊ ወመጸብሓዊ።
ወአረማዊት ይእቲ ብእሲት ወሲሮፊኒቂሳዊት።
ወነቢሮሙ አረዩ ሠናዮ ወወደዩ ውስተ ሙዳዮሙ።
ወኤስሮምኒ ወለደ አራምሃ።
ወአራምኒ ወለደ አሚናዳብሃ።
ወልደ አሚናዳብ ወልደ አራም ወልደ ኦርኒ።
ኦ ትውልደ አራዊተ ምድር።
ኦ ትውልደ አራዊተ ምድር በእፎ ትክሉ ሠናየ ተናግሮ።
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5 አራዊተ

Matt23:33
MK16:18
Luke10:19

1 አራዊት MK01:13
2 አርሐሰት Luke07:38

Luke07:44
2 አርመመ MK14:61

Luke05:4
8 አርመሙ MK03:4

MK09:34
Luke06:10
Luke08:24
Luke09:36
Luke14:4
Luke19:40

Luke20:26
4 አርማትያስ Matt27:57

MK15:43
Luke23:51
John19:38

1 አርምሚ MK04:39
1 አርሰዩ MK06:53
1 አርስሕዎ Matt27:3
1 አርባዕ Matt16:10
2 አርባዕተ Luke02:37

John19:23
8 አርባዕቱ Matt01:17

Matt01:17
Matt01:17
Matt17:27
Matt24:31
MK02:3
MK13:27
Luke05:18

10 አርብዓ Matt01:17

Matt04:2
Matt04:2
Matt15:38

ኦ ትውልደ አራዊተ ምድር።
ወአራዊተ ምድር ይእኅዙ በእደዊሆሙ።
ወዲበ አራዊተ ምድረ ወዲበ ኵሉ ኀይለ ጸላኢ።
ወነበረ ምስለ አራዊት ወይትለአክዎ መላእክት።
ወበከየት ወአርሐሰት እገሪሁ በአንብዓ።
ወይእቲሰ በከየት ወበአንብዓ አርሐሰት እገርየ።
ወአርመመ ወኢተሰጥዎ ወኢ ምንተኒ።
ወሶበ ፈጸመ ነገሮ አርመመ ወይቤሎ ለስምዖን።
አሕይዎ ነፍስኑ ወሚመ ቀቲል ወአርመሙ።
ወአርመሙ እስመ ተበሃሉ በበይናቲሆሙ በፍኖት።
ወአርመሙ።
ወአርመሙ ወኮነ ዛኅን ዐቢየ።
ወእሙንቱሰ አርመሙ ወኢነገሩ ወኢ ለመኑሂ።
ወአርመሙ ወነሥኦ ወፈወሶ ወፈነዎ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እብለክሙ ለእመ አርመሙ እሉ እሎንቱ 
አእባን ይኬልሑ።
ወአንከሩ ሣዕሣዐ አፉሁ ወአውሥኦቶ ወአርመሙ።
ወመስዮ መጽአ ብእሲ ባዕል እምአርማትያስ ዘስሙ ዮሴፍ።
መጽአ ዮሴፍ እምአርማትያስ ብእሲ ኄር ወጠቢብ።
ወሀገሩ አርማትያስ ዘእምሀገረ ይሁዳ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሰአሎ ለጲላጦስ ዮሴፍ ዘአርማትያስ።
ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳት ወይቤላ ለባሕር ተፈፀሚ ወአርምሚ።
አርሰዩ ህየ ሐመሮሙ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ይሁዳ ዘአግብኦ ከመ አርስሕዎ።
ወአመ ሰብዑ ኅብስት እለ ለአርባዕ ምእት።
ወኮነት መዐስብተ ሰማንያ ወአርባዕተ ክረምተ።
ወረሰይዎ አርባዕተ ክፍለ ለለ አሐዱ እምሐራ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ዳዊት ትውልድ ዐሠርቱ 
ወአርባዕቱ።
ወእምዳዊት እስከ ፍልሰተ ባቢሎን ትውልድ ዐሠርቱ ወአርባዕቱ።
ወእምፍልሰተ ባቢሎን እስከ ክርስቶስ ትውልድ ዐሠርቱ ወአርባዕቱ።
ወትረክብ ውስቴቱ ዲናረ ሰጢጥራስ ዘውእቱ አርባዕቱ ድርኅም።
ወያስተጋብእዎሙ ለኅሩያኒሁ እምአርባዕቱ ነፋሳት።
እንዘ ይጸውርዎ በዐራት አርባዕቱ ዕደው።
እምአርባዕቱ ነፋሳት እምአጽናፈ ምድር እስከ አጽናፈ ሰማይ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ብእሴ መፃጕዕ እንዘ ይጸውርዎ አርባዕቱ ዕደው 
በዐራት።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ክርስቶስ ትውልድ አርብዓ 
ወክልኤቱ።
ወጾመ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወእምድኅረ ዝ ርኅበ።
ወጾመ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወእምድኅረ ዝ ርኅበ።
ወእለሰ በልዕዎ ዕደው የአክሉ አርብዓ ምእት ብእሲ።
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10 አርብዓ

MK01:13

MK01:13
MK08:9
Luke04:2
Luke04:2
John02:20

1 አርኀዉ Matt02:11
2 አርኅወነ Matt25:11

Luke13:25
1 አርአየ John02:11
1 አርአየነ Luke02:15

1 አርአያሁ Matt17:2
1 አርአያየ John13:15
2 አርአይዎ Matt24:1

Luke20:24
3 አርአዮ Matt04:8

Luke02:26
Luke04:5

1 አርአዮሙ John20:20
1 አርኢ John07:4
1 አርእስተ Matt17:15
1 አርእየነ John14:9
1 አርእየነሁ John14:8
2 አርእየክሙ Luke06:47

Luke12:5
3 አርእዩኒ Matt22:19

MK12:16
Luke20:23

1 አርእዮ John14:21
1 አርኬላኦስ Matt02:22
2 አርኵሶቶ MK07:15

MK07:18
4 አርዌ Matt07:10

Matt10:16
Luke11:11
John03:14

1 አርዝ John18:1

ወነበረ ሐቅለ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወያሜክሮ ሰይጣን።

ወነበረ ሐቅለ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወያሜክሮ ሰይጣን።
ወእለሰ በልዕዎ የአክሉ አርብዓ ምእተ።
ወጾመ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ።
ወጾመ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ።
ወይቤልዎ አይሁድ በአርብዓ ወስድስቱ ዓመት ተሐንጸ ዝንቱ ቤተ 
መቅደስ።
ወወድቁ ወሰገዱ ሎቱ ወአርኀዉ መዛግብቲሆሙ።
ወይቤላ እግዚኦ እግዚኦ አርኅወነ።
እንዘ ይብሉ እግዚኦ እግዚኦ አርኅወነ።
ወአርአየ ስብሐቲሁ ወአምኑ ቦቱ አርዳኢሁ።
ንሑር እስከ ቤተልሔም ወናእምር ዘንተ ነገረ ዘአርአየነ 
እግዚአብሔር።
ወተወለጠ አርአያሁ በቅድሜሆሙ ወአብርሀ ገጹ ከመ ፀሓይ።
እስመ አርአያየ ወሀብኩክሙ።
ወቀርቡ አርዳኢሁ ወአርአይዎ ንድቀ ሕንጻሁ ለቤተ መቅደስ።
ወአምጽኡ ወአርአይዎ ወይቤሎሙ።
ወአርአዮ ኵሎ መንግሥታተ ዓለም ወኵሎ ክብሮ።
ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት።
ወአርአዮ መንግሥታተ ኵሉ ዓለም ከመ ወኢ ምንትኒ።
ወዘንተ ብሂሎ አርአዮሙ እደዊሁ ወእገሪሁ ወገቦሁ።
ወእመሰ ዘንተ ትገብር አርኢ ርእሰከ ለዓለም።
እስመ እኩይ ጋኔን አኀዞ ወያንገረግሮ ወበአርእስተ አውራኅ ይሣቅዮ።
እፎ እንከ ትብል አርእየነሁ ለአብ።
ወይቤሎ ፊልጶስ እግዚኦ አርእየነሁ ለአብ ወየአክለነ።
ወይገብሮ አርእየክሙ ዘይመስል።
ወባሕቱ አርእየክሙ ዘትፈርሁ ፍርህዎሰ።
አርእዩኒ መልክዐ ዲናሩ።
ለምንት ታሜክሩኒ አምጽኡ ዲናረ ወአርእዩኒ።
ወአእመሮሙ ትምይንቶሙ ወይቤሎሙ ለምንት ታሜክሩኒ አርእዩኒ 
ዲናረ።
ወአነሂ አፈቅሮ ወአርእዮ ርእስየ።
ወሰሚዖ ከመ አርኬላኦስ ነግሠ ለይሁዳ ህየንተ አቡሁ ሄሮድስ።
አልቦ ዘይበውእ እምአፍኣ ውስተ አፉሁ ለሰብእ ዘይክል አርኵሶቶ።
ኢይክል አርኵሶቶ።
ወእመሂ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኑ ይሁቦ።
ኩኑ እንከ ጠቢባነ ከመ አርዌ ምድር ወየዋሃነ ከመ ርግብ።
ወእመኒ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኒ ይሁቦ ህየንተ ዓሣ።
ወበከመ ሙሴ ሰቀሎ ለአርዌ ምድር በገዳም።
ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ማዕዶተ ቄድሮስ 
ፈለገ አርዝ።
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1 አርዩ Matt13:41
4 አርያም Matt21:9

MK11:10
Luke01:78
Luke19:38

1 አርይ Matt13:40
216 አርዳኢሁ Matt05:1

Matt08:21
Matt08:23
Matt08:25
Matt09:10
Matt09:11
Matt09:14 ወእምዝ መጽኡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ወይቤልዎ።
Matt09:19
Matt09:37
Matt10:1
Matt11:1

Matt11:2
Matt12:1
Matt12:48
Matt12:50
Matt13:10
Matt13:36
Matt14:12
Matt14:15
Matt14:19
Matt14:19
Matt14:22
Matt14:26
Matt15:12
Matt15:23
Matt15:32
Matt15:33
Matt15:36
Matt15:36
Matt16:5
Matt16:12

Matt16:13
Matt16:20
Matt16:21

ወየአርዩ እመንግሥቱ ኵሎ ዐላውያነ ወእለ ይገብሩ አበሳ።
ሆሣዕና በአርያም።
እንተ አቡነ ዳዊት ሆሣዕና በአርያም።
በሣህሉ ወበምሕረቱ ለአምላክነ ለዘሐወጸነ እምአርያም።
ወቡሩክ ንጉሠ እስራኤል ሰላም በምድር ወስብሐት በአርያም።
ከመኬ የአርይዎ ለክርዳድ ቅድመ ወበእሳት ያውዕይዎ።
ወቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ።
ወይቤሎ ካልእ እምአርዳኢሁ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ተለውዎ አርዳኢሁ።
ወቀርቡ አርዳኢሁ ወአንቅህዎ ወይቤልዎ።
ወረፈቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ ወአርዳኢሁ።
ወርእዮሙ ፈሪሳውያን ይቤልዎሙ ለአርዳኢሁ።

ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ማእረሩሰ ብዙኅ ወገባሩ ኅዳጥ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ አዝዞቶሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
ፈነወ ኀቤሁ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወአርዳኢሁሰ ርኅቡ ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ።
ወመጽአ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘይቤሎ።
ወሰፍሐ ወአመረ እዴሁ ኀበ አርዳኢሁ።
ወቀሪቦሙ አርዳኢሁ ይቤልዎ።
ወቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወመጽኡ አርዳኢሁ ወነሥኡ በድኖ።
ወምሴተ ከዊኖ ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሕዝብ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሕዝብ።
ወአዘዞሙ ሶቤሃ ለአርዳኢሁ ከመ ይዕርጉ ውስተ ሐመር።
ወሶበ ርእይዎ አርዳኢሁ እንዘ ዲበ ባሕር የሐውር።
ወእምዝ ቀሪቦሙ አርዳኢሁ ይቤልዎ።
ወቀሪቦሙ አርዳኢሁ አስተብቊዕዎ እንዘ ይብሉ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ እምአይቴ እንከ ለነ በገዳም።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ።
ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሕዝብ።
ወበጺሖሙ አርዳኢሁ ማዕዶተ ረስዑ ነሢአ ኅብስት።
ወእምዝ ለበዉ አርዳኢሁ ከመ አኮ ዘይቤሎሙ በእንተ ብሕአተ 
ኅብስት።
ተስእሎሙ ለአርዳኢሁ እንዘ ይብል።
ወእምዝ ገሠጾሙ ለአርዳኢሁ ከመ ኢይንግሩ።
ወእምአሜሃ እግዚእ ኢየሱስ አኀዘ ይንግሮሙ ለአርዳኢሁ።
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Matt16:24
Matt17:6
Matt17:10
Matt17:13
Matt17:19
Matt17:23
Matt18:1
Matt19:10
Matt19:13
Matt19:23
Matt19:25
Matt20:17
Matt21:1
Matt21:6
Matt21:20
Matt23:1
Matt24:1
Matt24:3
Matt26:1
Matt26:8
Matt26:14
Matt26:17
Matt26:19
Matt26:20
Matt26:26
Matt26:35
Matt26:36
Matt26:40
Matt26:43
Matt26:45
Matt26:47

Matt26:56
Matt27:64
Matt28:7
Matt28:8
Matt28:9
Matt28:13
Matt28:16
MK02:15

MK02:16

ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ ደንገፁ ወፈርሁ ጥቀ።
ወተስእልዎ አርዳኢሁ እንዘ ይብሉ።
ወእምዝ አእመሩ አርዳኢሁ።
ወእምዝ ቀሪቦሙ አርዳኢሁ እንተ ባሕቲቶሙ።
ወተከዙ ጥቀ አርዳኢሁ ሰሚዖሙ ዘንተ።
ወበይእቲ ሰዓት ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ።
ወገሠጽዎሙ አርዳኢሁ ለእለ አምጽእዎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ አማን እብለክሙ።
ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ አንከሩ ጥቀ።
ነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወሶቤሃ ፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወሐዊሮሙ አርዳኢሁ ገብሩ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወርእዮሙ አርዳኢሁ አንከሩ ወይቤሉ።
ወለአርዳኢሁ እንዘ ይብል።
ወቀርቡ አርዳኢሁ ወአርአይዎ ንድቀ ሕንጻሁ ለቤተ መቅደስ።
ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ እንተ ባሕቲቶሙ።
ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወርእዮሙ ዘንተ አርዳኢሁ ተምዕዑ ወአንጐርጐሩ ወይቤሉ።
ወእምዝ ሖረ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወበቀዳሚት ዕለተ ፍሥሕ ቀርቡ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወገብሩ አርዳኢሁ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወምሴተ ከዊኖ ረፈቀ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ባረከ ወፈተተ ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወከማሁ ይቤሉ ኵሎሙ አርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ሶበ ኣሐውር ከሃ ወእጸሊ።
ወሖረ ኀበ አርዳኢሁ ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ።
ወእንዘ ዘንተ ይትናገር ናሁ በጽሐ ይሁዳ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
ወእምዝ ኵሎሙ አርዳኢሁ ኀደግዎ ወጐዩ።
ከመ ኢምጽኡ አርዳኢሁ ወኢይስርቅዎ ሌሊተ።
ወፍጡነ ሑራ ንግራሆሙ ለአርዳኢሁ።
ወሮጻ ይንግራሆሙ ለአርዳኢሁ።
ወእንዘ የሐውራ ይንግራሆሙ ለአርዳኢሁ።
ወይቤልዎሙ በሉ አርዳኢሁ ሌሊተ መጽኡ።
ወአርዳኢሁሰ ዐሠርቱ ወአሐዱ ሖሩ ውስተ ገሊላ።
ወብዙኃን ኃጥኣን ወመጸብሓን ረፈቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ 
ወአርዳኢሁ።
ይቤልዎሙ ለአርዳኢሁ።



Tabelle1

Seite 578

216 አርዳኢሁ

MK02:18 ወአርዳኢሁሰ ለዮሐንስ ወእለሂ ፈሪሳውያን ኮኑ ይጸውሙ።
MK02:18 ወሖሩ ወይቤልዎ አርዳኢሁ ለዮሐንስ።
MK02:23
MK03:7
MK03:9
MK04:10
MK04:34
MK04:35
MK05:31
MK06:1
MK06:29 ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ ሖሩ ወነሥኡ በድኖ ለዮሐንስ ወቀበርዎ።
MK06:35
MK06:41
MK06:45
MK07:2
MK07:17
MK08:1
MK08:4
MK08:6
MK08:10
MK08:27
MK08:27
MK08:33
MK08:34
MK09:13
MK09:28
MK09:31
MK10:10
MK10:13
MK10:23
MK10:24
MK10:24
MK10:46
MK11:1
MK11:14
MK12:44
MK13:1
MK14:12
MK14:13
MK14:16
MK14:17
MK14:27

እንተ ማእከለ ገራውህ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወተግሕሠ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ መንገለ ባሕር።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ያጽንሑ ሎቱ ሐመረ።
ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ ምሳሌሁ።
ወበባሕቲቶሙ ይፌክር ለአርዳኢሁ ኵሎ።
ወይእተ አሚረ መስዮ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንዕዱ ማዕዶተ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ኢትሬኢኑ ሰብእ እንዘ ይትጋፍዐከ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ቦአ ሀገሮ ወተለውዎ አርዳኢሁ።

ወእምድኅረ ብዙኅ ሰዓት መጽኡ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ ሎሙ።
ወአገበሮሙ ሶቤሃ ለአርዳኢሁ ወአዘዞሙ ይዕርጉ ሐመረ።
ወርእይዎሙ ለአርዳኢሁ እንዘ ይበልዑ እክለ።
ወበዊኦ ቤተ እምኀበ ሕዝብ ተስእልዎ አርዳኢሁ ዘንተ አምሳለ።
ወአልቦሙ ዘይበልዑ ወጸውዖሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ መኑ ዘይክል በዝየ በገዳም አጽግቦቶሙ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ ሎሙ ወአቅረቡ ለሰብእ።
ወእምዝ ዐርገ ሐመረ ምስለ አርዳኢሁ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ወአርዳኢሁ ውስተ አህጉረ ቂሳርያ ዘፊልጶስ።
ወተስእሎሙ ለአርዳኢሁ በፍኖት ወይቤሎሙ።
ወተመይጠ ወነጸረ ኀበ አርዳኢሁ ወገሠጾ ለጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወጸውዖሙ ለሕዝብ ምስለ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወበጽሐ ኀበ አርዳኢሁ ወረከበ ብዙኀ ሰብአ ኀቤሆሙ።
ወበዊኦሙ ቤተ ይቤልዎ አርዳኢሁ በባሕቲቶሙ።
ወመሀሮሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወበቤት ካዕበ ተስእልዎ አርዳኢሁ በእንተ ዝንቱ።
ወገሠጽዎሙ አርዳኢሁ ለእለ አቅረብዎሙ።
ወነጸሮሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወአንከሩ አርዳኢሁ ዘንተ ነገረ።
ወካዕበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወቦኡ ኢያሪሆ ወወፂኦ እምኢያሪሆ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
በኀበ ደብረ ዘይት ፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወሰምዕዎ አርዳኢሁ።
ወጸውዖሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወወፂኦ እምኵራብ ይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ።
ይቤልዎ አርዳኢሁ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ትብላዕ ፍሥሓ።
ወፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወሖሩ አርዳኢሁ ሀገረ ወረከቡ በከመ ይቤሎሙ።
ወመስዮ ሖረ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
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MK14:32
MK14:50
MK16:7
Luke05:30

Luke05:33

Luke06:1
Luke06:13
Luke06:17
Luke06:20
Luke07:11
Luke07:18 ወነገርዎ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ዘንተ ኵሎ።
Luke07:19 ወጸውዐ ዮሐንስ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
Luke07:24 ወኀሊፎሙ አርዳኢሁ ለዮሐንስ።
Luke08:1
Luke08:9
Luke08:22
Luke09:12
Luke09:14
Luke09:16
Luke09:18
Luke09:43
Luke09:54 ወርእዮሙ አርዳኢሁ ያዕቆብ ወዮሐንስ ዘንተ ይቤልዎ።
Luke10:22
Luke10:23
Luke11:1
Luke11:1 እግዚኦ መሀረነ ጸሎተ በከመ መሀሮሙ ዮሐንስ ለአርዳኢሁ።
Luke12:1
Luke12:15
Luke12:22
Luke16:1
Luke17:1
Luke17:22
Luke18:15
Luke19:29
Luke19:37

Luke20:44
Luke22:23

Luke22:39

ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ኣሐውር ከሃ ወእጸሊ።
ወኀደግዎ ኵሎሙ አርዳኢሁ ወጐዩ።
ወባሕቱ ሑራ ንግራሆሙ ለአርዳኢሁ ወለጴጥሮስ።
ወአንጐርጐሩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ላዕሌሁ ወይቤልዎሙ 
ለአርዳኢሁ።
ወይቤልዎ ለምንት አርዳኢሁ ለዮሐንስ ጽፉቀ ይጸውሙ ወጸሎተ 
ይገብሩ።
ወመሐዉ አርዳኢሁ ሰዊተ ወሐሰዩ በእደዊሆሙ ወበልዑ።
ወጸቢሖ ጸውዖሙ ለአርዳኢሁ።
ወብዙኃን ሰብእ እምአርዳኢሁኒ ወብዙኃን ጥቀ እምሕዝበ።
ወውእቱሰ አንሥአ አዕይንቲሁ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወሖሩ ምስሌሁ አርዳኢሁ ወሕዝብኒ ብዙኅ።

ወምስሌሁ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወተስእልዎ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወአርዳኢሁኒ ወይቤሎሙ ንዑ ንዕዱ ማዕዶተ ቀላይ ወሖሩ።
ወተቈልቈለ ፀሓይ ወመጽኡ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወየአክሉ ዕደው ኀምሳ ምእት ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ ለሰብእ።
ወእምዝ እንዘ ይጼሊ በባሕቲቱ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።

ወተመይጠ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወካዕበ ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ እንተ ባሕቲቶሙ።
ወፈጺሞ ጸሎቶ ይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ።

ወአኀዘ ይበሎሙ ለአርዳኢሁ ቅድሙ ወተዐቀቡ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ዑቁ ወተዐቀቡ እምነ ኵሉ ትዕግልት።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ በእንተ ዝንቱ እብለክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ይመጽእ መዋዕል አመ ትፈትዉ ትርአዩ።
ወርእዮሙ አርዳኢሁ ገሠጽዎሙ።
ፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
አኀዙ ኵሎሙ አርዳኢሁ ይትፈሥሑ ወይሰብሕዎ ለእግዚአብሔር 
በዐቢይ ቃል።
ወእንዘ ኵሎሙ ሕዝብ ይሰምዑ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወይቤሉ በበይናቲሆሙ አርዳኢሁ መኑ እንጋ ውእቱ እምኔሆሙ 
ዘዘንተ ይገብር።
ወወፂኦ ሖረ በከመ ያለምድ ይጸሊ ደብረ ዘይት ወተለውዎ 
አርዳኢሁ።
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Luke22:45
Luke22:47
John01:35 ወበሳኒታ ካዕበ እንዘ ይቀውም ዮሐንስ ወክልኤቱ እምአርዳኢሁ።
John01:37

John02:2
John02:11
John02:12

John02:17

John02:22

John03:22
John03:25

John04:1

John04:2
John04:8
John04:27

John04:31
John04:33
John06:3
John06:8

John06:11
John06:11
John06:12
John06:16
John06:22
John06:22
John06:24

John06:60
John06:61
John06:66
John09:2
John09:27
John09:28
John11:7
John11:8
John11:11

ወተንሢኦ እምኀበ ይጼሊ ሖረ ኀበ አርዳኢሁ።
ወይሁዳ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ ይመርሖሙ።

ወሰምዕዎ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ እንዘ ይብል ከመ ዝ ወተለውዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወጸውዕዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወለአርዳኢሁ ውስተ ከብካብ።
ወአርአየ ስብሐቲሁ ወአምኑ ቦቱ አርዳኢሁ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ኅዱር ቅፍርናሆም ውእቱ ወእሙ ወአኀዊሁ 
ወአርዳኢሁ።
ወተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ ጽሑፍ ውእቱ ዘይብል ቅንአተ ቤትከ 
በልዐኒ።
ወአመ ተንሥአ እምነ ምዉታን ተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ በእንተ ዝ 
ይቤሎሙ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ምድረ ይሁዳ።
ወእምዝ ኮነ ተኀሥሦ ማእከለ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ምስለ አይሁድ 
በእንተ አጥህሮ።
ከመ በዝኁ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወአብዝኁ አጥምቆ 
እምዮሐንስ።
ወባሕቱ ለሊሁሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢያጥመቀ ዳእሙ አርዳኢሁ።
እስመ አርዳኢሁሰ ሖሩ ሀገረ ከመ ይሣየጡ ሲሳዮሙ።
ወእምዝ መጽኡ አርዳኢሁ ወአንከርዎ እስመ ምስለ ብእሲት 
ይትናገር።
ወእምዝ ይቤልዎ አርዳኢሁ ረቢ ብላዕ እክለ።
ወተባሀሉ አርዳኢሁ በበይናቲሆሙ።
ወህየ ነበረ ምስለ አርዳኢሁ።
ወይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘውእቱ እንድርያስ እኁሁ ለስምዖን 
ጴጥሮስ።
ወአእኰተ ወፈተተ ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ።
ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሰብእ ወእምዓሣሁኒ ከማሁ መጠነ ፈቀዱ።
ወእምድኅረ በልዑ ወጸግቡ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወመስዮ ወረዱ አርዳኢሁ ውስተ ባሕር።
ወከመሂ ኢዐረገ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ሐመር።
አላ አርዳኢሁ ባሕቲቶሙ ሖሩ።
ወሶበ ርእዩ እሙንቱ ሰብእ ከመ ኢሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ወኢ 
አርዳኢሁ።
ወብዙኃን እምአርዳኢሁ እለ ሰምዑ ዘንተ።
ከመ አንጐርጐሩ አርዳኢሁ በእንተ ዝንቱ።
ወበእንተ ዝንቱ ብዙኃን እምአርዳኢሁ እለ ገብኡ ድኅሬሆሙ።
ወተስእልዎ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
አንትሙሂ አርዳኢሁኒ ትኩኑ ትፈቅዱ።
ወንሕነሰ አርዳኢሁ ለሙሴ ንሕነ።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ረቢ አኮኑ ይእዜ የኀሥሡ አይሁድ ይውግሩከ።
ወዘንተ ነገረ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
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John11:12
John11:54
John12:4

John12:16
John13:5
John13:22
John13:23

John16:17
John16:29
John18:1

John18:1
John18:2
John18:17
John18:19

John18:25
John20:10
John20:18 ወሖረት ማርያም መግደላዊት ወአብሠረቶሙ ለአርዳኢሁ።
John20:19
John20:20
John20:24
John20:26
John20:30

John21:1

John21:2
John21:4
John21:12
John21:14

2 አርዳኢሆሙ Matt22:16
MK02:18

12 አርዳኢከ Matt09:14
Matt12:2
Matt15:2

Matt17:16
MK02:18

ወይቤልዎ አርዳኢሁ።
ወነበረ ህየ ምስለ አርዳኢሁ።
ወይቤ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘሀለዎ 
ያግብኦ።
ወቀዲሙሰ ኢያእመሩ አርዳኢሁ ዘንተ ነገረ።
ወወደየ ማየ ውስተ ንብቲራ ወአኀዘ ይኅፅብ እገሪሆሙ ለአርዳኢሁ።
ወተናጸሩ አርዳኢሁ በበይናቲሆሙ እስመ ኢያእመሩ።
ወሀሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘይረፍቅ ውስተ ሕፅኑ ለእግዚእ 
ኢየሱስ።
ወተባሀሉ አርዳኢሁ በበይናቲሆሙ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ይእዜሰ ገሃደ ተናገርከነ።
ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ማዕዶተ 
ቄድሮስ ፈለገ አርዝ።
ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ውስቴታ ምስለ አርዳኢሁ።
እስመ ብዙኀ ጊዜ ይትኀባእ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ምስለ አርዳኢሁ።
አንተሂ እምአርዳኢሁኒ ለውእቱ ብእሲ አንተ።
ወተስእሎ ሊቀ ካህናት ለእግዚእ ኢየሱስ በእንተ አርዳኢሁ ወበእንተ 
ትምህርቱ።
አንተሂ እምአርዳኢሁኑ ለውእቱ ብእሲ አንተ።
ወእምዝ ሖሩ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ ወአተዉ ቤቶሙ።

እንዘ ዕጽው ኆኅት ኀበ ሀለዉ አርዳኢሁ ጉቡኣነ።
ወተፈሥሑ አርዳኢሁ ሶበ ርእይዎ ለእግዚእነ።
ወቶማስ አሐዱ እምዐሠርቱ ወአሐዱ አርዳኢሁ ዘይብልዎ ዲዲሞስ።
ወእምድኅረ ሰሙን መዋዕል እንዘ ሀለዉ ካዕበ አርዳኢሁ ውስጠ።
ወብዙኃተ ካልኣተ ተኣምራተ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቅድመ 
አርዳኢሁ።
ወእምዝ ካዕበ አስተርአዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ በብሔረ 
ጥብርያዶስ።
ወዓዲ ካልኣን ክልኤቱ እምውስተ አርዳኢሁ።
ወርእይዎ አርዳኢሁ ወኢያእመሩ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ።
ወአልቦ ዘተኀበለ እምአርዳኢሁ ይሰአሎ ወይበሎ መኑ አንተ።
ወዝንቱ ሣልሱ እንዘ ያስተርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወፈነዉ ኀቤሁ አርዳኢሆሙ ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
ወአርዳኢሆሙ ለፈሪሳውያን ይጸውሙ ወአርዳኢከሰ በእፎ 
ኢይጸውሙ።
ንሕነ ወፈሪሳውያን ንጸውም ብዙኀ ወአርዳኢከሰ በእፎ ኢይጸውሙ።
ናሁ ርኢ አርዳኢከ ዘይገብሩ ዘኢይከውን ገቢረ በሰንበት።
ለምንት ይትዐደዉ አርዳኢከ ሥርዐተ ረበናት ወትእዛዞሙ ለሊቃነ 
ካህናት።
ወአምጻእክዎ ኀበ አርዳኢከ ወስእኑ ፈውሶቶ።
ወአርዳኢሆሙ ለፈሪሳውያን ይጸውሙ ወአርዳኢከሰ በእፎ 
ኢይጸውሙ።
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12 አርዳኢከ

MK02:24
MK07:5
MK09:18
Luke05:33
Luke09:40
Luke19:39
John07:3

1 አርዳኢየ Luke22:10
3 አርዳእ John11:16

John20:25
John21:8

5 አርዳእየ Matt26:18
MK14:14
John08:31
John13:35
John15:8

1 አርድእ John21:3
2 አርጋበ John02:14

John02:16

1 አርፋክስድ Luke03:36
1 አርፍቅዎሙ Luke09:14
1 አሮን Luke01:5
2 አሰረ Matt27:48

MK15:36
1 አሰረቶ Luke02:7
1 አሰሩ John19:29
1 አሰራ Luke13:16

1 አሰርከ Matt16:19
1 አሰርክሙ Matt18:18
1 አሰስሉ John02:16

1 አሲሮሙ Matt27:2

2 አሲሮቶ Matt12:29
MK03:27

1 አሳእነ Luke10:4
2 አሳፍ Matt01:7

Matt01:8
1 አሴር Luke02:36
1 አስ Matt11:17

ወይቤልዎ ፈሪሳውያን ርኢ ዘይገብሩ አርዳኢከ።
ለምንት ኢየሐውሩ አርዳኢከ በከመ ሠርዑ ረበናት።
ወእቤሎሙ ለአርዳኢከ ወስእንዎ ፈውሶቶ።
ወከማሁ እለሂ ፈሪሳውያን ወአርዳኢከሰ እሊኣከ ይበልዑ ወይሰትዩ።
ወአስተብቋዕክዎሙ ለአርዳኢከኒ ከመ ያውፅእዎ።
ሊቅ ገሥጾሙ ለአርዳኢከ።
ከመ አርዳኢከኒ ይርአዩ ግብረከ ዘትገብር ወይእመኑ።
ይቤለከ ሊቅ አይቴኑ ቤት ኀበ አበልዕ ፍሥሐ ምስለ አርዳኢየ።
ወይቤሎሙ ቶማስ ዘይብልዎ ዲዲሞስ ለቢጹ ለአርዳእ።
ወይቤልዎ ካልኣኒሁ አርዳእ ርኢናሁ ለእግዚእነ።
ወካልኣንሰ አርዳእ በሐመር በጽሑ።
ወበኀቤከ እገብር ፋሲካ ምስለ አርዳእየ።
አይቴኑ ጽርሕ ኀበ እበልዕ ፍሥሓ ምስለ አርዳእየ።
አንትሙሂ ለእመ ነበርክሙ በቃልየ አማን አርዳእየ አንትሙ።
ወበዝንቱ የአምረክሙ ኵሉ ከመ አርዳእየ አንትሙ።
ወትከውኑኒ አርዳእየ።
ወይቤልዎ ካልኣኒሁ አርድእ ንሕነኒ ንመጽእ ምስሌከ።
ወረከበ በምኵራብ እለ ይሠይጡ አልሕምተ ወአባግዐ ወአርጋበ።
ወይቤሎሙ ለእለ ይሠይጡ አርጋበ አሰስሉ ወአውፅኡ ዘንተ እም 
ዝየ።
ወልደ ቃይንም ወልደ አርፋክስድ ወልደ ሴም።
አርፍቅዎሙ በበ ኀምሳ ለለ ምርፋቆሙ።
ወብእሲቱኒ እምአዋልደ አሮን ወስማ ኤልሳቤጥ።
ወመልአ ብኂአ ወአሰረ ውስተ ኅለት ወአስዖዘዞ ውስተ አፉሁ።
ወአሰረ በኅለት ወአስተዮ ወይቤ።
ወወለደት ወልደ ዘበኵራ ወአሰረቶ መንኮብያቲሁ።
ወአሰሩ በቈጽለ ሁስጱ ዲበ ሕለት ወአስተርከቡ ውስተ አፉሁ 
ወዐጸሩ።ወዛቲ ወለተ አብርሃም ናሁ ዐሠርቱ ወሰመንቱ ዓመት እምዘአሰራ 
ሰይጣን።
ወዘአሰርከ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት።
አማን እብለክሙ ዘአሰርክሙ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት።
ወይቤሎሙ ለእለ ይሠይጡ አርጋበ አሰስሉ ወአውፅኡ ዘንተ እም 
ዝየ።
ወአሲሮሙ ወሰድዎ ወመጠውዎ ለጲላጦስ ጰንጤናዊ መልአከ 
አሕዛብ።
ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
ወኢትጹሩ ቊናማተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ አሳእነ ወኢ ምንተኒ።
ወአብያኒ ወለደ አሳፍሃ።
ወአሳፍኒ ወለደ ኢዮሳፍጥሃ።
ወሀለወት ሐና ነቢይት ወለተ ፋኑኤል እንተ እምነገደ አሴር።
አስቆቀውነሂ ለክሙ ወኢበከይክሙ።
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2 አስሐትዎሙ Matt24:24
MK13:22

2 አስሐቶ Matt18:6
MK09:42

1 አስሕቶ Matt24:24
1 አስሕቶቶ Luke20:26
1 አስማቲሆሙ MK03:16
1 አስማቲሆን John10:3
1 አስማቲክሙ Luke10:20
12 አስቆሮታዊ Matt10:4

Matt26:14
MK03:19
MK14:10
MK14:43
Luke06:16
Luke22:3

John06:71
John12:4

John13:2

John13:26
John14:22

1 አስቆቀውነ Luke07:32
3 አስተ Matt08:31

Matt08:34
Matt11:16

1 አስተሐመመ Luke10:34
1 አስተሐሚማ Luke15:8
3 አስተማስላ MK04:30

Luke13:18
Luke13:20

1 አስተማስሎሙ Luke07:31
1 አስተምሐረ MK07:34
4 አስተራገፆ MK01:26

MK09:20
MK09:26
Luke09:42

2 አስተርአየ Matt13:26
Luke09:8

2 አስተርአዩ Matt17:3

ሶበሰ ይትከሀሎሙ ለኅሩያንሂ እምአስሐትዎሙ።
ወሶበሰ ይትከሀሎሙ እምአስሐትዎሙ ለኅሩያንሂ።
ወለዘሂ አስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
ወዘአስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
ወይገብሩ ተኣምራተ ወመንክራተ ዐበይተ ለአስሕቶ።
ወስእንዎ አስሕቶቶ በቃሉ በቅድመ ኵሉ ሕዝብ።
ወሰመዮሙ በበ አስማቲሆሙ ወሰመዮ ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወይጼውዖን ለአባግዒሁ በበ አስማቲሆን።
ተፈሥሑሰ ባሕቱ እስመ ተጽሕፈ አስማቲክሙ በሰማያት።
ወስምዖን ቀነናዊ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘአግብኦ።
ዘስሙ ይሁዳ አስቆሮታዊ ኀበ ሊቃነ ካህናት።
ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘአግብኦ።
ወይሁዳ አስቆሮታዊ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወእንዘ ይትናገሮሙ በጽሐ ሶቤሃ ይሁዳ አስቆሮታዊ።
ወይሁዳ ዘያዕቆብ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘዐለዎ ወዘአግብኦ።
ወቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ አስቆሮታዊ ዘእምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ኍልቁ።
ወዘንተሰ ይቤ እንበይነ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ።
ወይቤ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘሀለዎ 
ያግብኦ።
ወእንዘ ይዴረሩ ቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ 
ከመ ያግብኦ።
ወጸብሐ ኅብስተ ወመጠዎ ለይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ።
ወይቤሎ ይሁዳ ዘአኮ አስቆሮታዊ።
አስቆቀውነሂ ለክሙ ወኢበከይክሙ።
ወአስተብቊዕዎ እሙንቱ አጋንንት ወይቤልዎ።
ወሶበ ርእይዎ አስተብቊዕዎ ይኅልፍ እምደወሎሙ።
በመኑ አስተማስሎሙ ለሰብአ ዛቲ ትውልድ።
ከመ ይፈውሶ ወአስተሐመመ በግብሩ።
ወተኀሥሥ አስተሐሚማ እስከ ትረክባ።
ወይቤ በምንት አስተማስላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ምንተ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ወበምንት አስተማስላ።
ወካዕበ ይቤ በምንት አስተማስላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
በምንት አስተማስሎሙ ለሰብአ ዛቲ ትውልድ።
ወነጸረ ሰማየ ወአስተምሐረ።
ወአስተራገፆ ውእቱ ጋኔን እኩይ።
ነፅኆ ሶቤሃ ውስተ ምድር ወአስተራገፆ ወአሠወኖ።
ወአግዐሮ ብዙኀ ወአስተራገፆ ወወፅአ።
ወእንዘ ያመጽኦ ነፅኆ ጋኔኑ ወአስተራገፆ።
አሜሃ አስተርአየ ክርዳድኒ።
ወቦ እለ ይብሉ ኤልያስ አስተርአየ።
ወናሁ አስተርአዩ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስሌሁ።
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2 አስተርአዩ
Luke09:31

2 አስተርአያ MK16:9 አስተርአያ ቅድመ ለማርያም መግደላዊት።
MK16:11

2 አስተርአይዎሙ Matt27:53
MK09:4

1 አስተርአይዎን Luke24:4

7 አስተርአዮ Matt01:20
Matt02:13

Matt02:19

Matt02:22
Luke01:11
Luke01:22
Luke22:43

6 አስተርአዮሙ Matt02:7
MK16:8
MK16:12
MK16:14
John21:1

John21:2
1 አስተርከቡ John19:29

3 አስተቀጸልዎ Matt27:29
MK15:17
John19:2

2 አስተብረከ MK01:40
Luke05:8

1 አስተብረኩ Matt27:29
10 አስተብቊዕዎ Matt14:36

Matt15:23
MK05:12
MK07:32
MK08:22
Luke07:4
Luke08:31
Luke08:32
Luke08:37
John04:40

እለ አስተርአዩ በስብሐት።

ወእሙንቱሂ ሶበ ሰምዑ ከመ አስተርአያ ወሕያው ውእቱ ኢአምንዋ።
እምድኅረ ተንሥኡ ወአስተርአይዎሙ ለብዙኃን።
ወአስተርአይዎሙ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስለ እግዚእ 
ኢየሱስ።
አስተርአይዎን ክልኤቱ ዕደው ወቆመ ኀቤሆን ወይበርቅ 
አልባሲሆሙ።
ወእንዘ ዘንተ ይኄሊ ናሁ አስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር በሕልም።
ወእምድኅረ ኀለፉ እሉ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ 
በሕልም ለዮሴፍ።
ወመዊቶ ሄሮድስ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ በሕልም 
ለዮሴፍ በብሔረ ግብጽ።
ወአስተርአዮ ካዕበ በሕልም።
ወአስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር።
ወአእመሩ ከመ ቦ ዘአስተርአዮ በቤተ መቅደስ።
ወአስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር እምሰማይ ዘይጼንዖ።
ወተጠየቀ እምኔሆሙ መዋዕሊሁ በዘአስተርአዮሙ ኮከብ።
አስተርአዮሙ እግዚእነ እምድኅረ ተንሥአ እምዉታን።
ወእምዝ አስተርአዮሙ ለክልኤቱ እምኔሆሙ በካልእ ራእይ።
አስተርአዮሙ ወገሠጾሙ በእንተ ሕጸተ አሚኖቶሙ።
ወእምዝ ካዕበ አስተርአዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ በብሔረ 
ጥብርያዶስ።
ወከመ ዝ አስተርአዮሙ እንዘ ሀለዉ ኅቡረ ስምዖን ጴጥሮስ።
ወአሰሩ በቈጽለ ሁስጱ ዲበ ሕለት ወአስተርከቡ ውስተ አፉሁ 
ወዐጸሩ።
ወፀፈሩ ሐራ አክሊለ ዘሦክ ወአስተቀጸልዎ ዲበ ርእሱ።
ወአስተቀጸልዎ ላዕለ ርእሱ ወይሣለቅዎ።
ወአስተቀጸልዎ ላዕለ ርእሱ ወአልበስዎ ልብሰ ሜላት።
ወመጽአ ኀቤሁ ዘለምጽ ወአስተብረከ ወአስተብቊዖ ወይቤሎ።
ወርእዮ ስምዖን ጴጥሮስ አስተብረከ።
ወአስተአኀዝዎ ኅለተ በየማኑ ወአስተብረኩ ቅድሜሁ።
ወአስተብቊዕዎ ከመ ይግስሱ ጽንፈ ልብሱ።
ወቀሪቦሙ አርዳኢሁ አስተብቊዕዎ እንዘ ይብሉ።
ወአስተብቊዕዎ ብዙኅ እሉ አጋንንት ወይቤልዎ።
ወአስተብቊዕዎ ከመ ይደይ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወአስተብቊዕዎ ይግስሶ።
ወመጽኡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወአስተብቊዕዎ ወይቤልዎ።
ወአስተብቊዕዎ ከመ ኢይፈንዎሙ ይረዱ ውስተ ሲኦል።
ወአስተብቊዕዎ እሙንቱ አጋንንት።
ወአስተብቊዕዎ ኵሎሙ ሰብአ አድያም ዘጌርጌሴኖን።
ወበጺሖሙ ኀቤሁ ኵሎሙ ሳምራውያን አስተብቊዕዎ ከመ ይንበር 
ኀቤሆሙ።
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11 አስተብቊዖ Matt18:26
Matt18:29
MK01:40
MK05:10
MK05:18
MK05:23
Luke05:12
Luke08:28
Luke08:38
Luke08:41
Luke15:28

1 አስተብቊዖቶ Matt26:53
1 አስተብቋዕከኒ Matt18:32
1 አስተብቋዕክዎሙ Luke09:40
1 አስተኃለቁ Luke22:6

1 አስተአኀዝዎ Matt27:29
1 አስተአከዮ Luke23:11
1 አስተዋደይክምዎ Luke23:14

4 አስተዋደይዎ MK14:56
MK15:3
Luke16:1
John11:46

1 አስተዋድየኒ John18:23

1 አስተዋድየክሙ John05:45
1 አስተዋፃእከ Luke10:35
1 አስተዋፅአት MK05:26
1 አስተዐረይኮሙ Matt20:12
1 አስተየክሙ MK09:41
1 አስተይናከ Matt25:37
1 አስተይክሙ Matt25:35
1 አስተዮ MK15:36
1 አስተደኀርከ John02:10
2 አስተዳለወ Matt20:23

MK10:40
3 አስተዳለዉ Matt26:19

MK14:16
Luke22:12

2 አስተዳለዋ Luke23:56

ወሰገደ ሎቱ ወአስተብቊዖ እንዘ ይብል።
ወአስተብቊዖ እንዘ ይብል እግዚኦ ተዐገሠኒ ወኵሎ እፈድየከ።
ወመጽአ ኀቤሁ ዘለምጽ ወአስተብረከ ወአስተብቊዖ ወይቤሎ።
ወአስተብቊዖ ብዙኀ ከመ ኢይስድዶ አፍኣ እምብሔር።
ወዐሪጎ ሐመረ አስተብቊዖ ውእቱ ዘጋኔን ይሑር ምስሌሁ።
ወብዙኀ አስተብቊዖ ወይቤ ወለትየ አልጸቀት ትሙት።
ወአስተብቊዖ ወይቤሎ እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።
ወአስተብቊዖ ኢይሣቅዮ።
ወአስተብቊዖ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአስተብቊዖ ይባእ ቤቶ።
ወተምዕዐ ወአበየ በዊአ ወወፅአ አቡሁ ወአስተብቊዖ።
ይመስለከኑ ዘኢይክል አስተብቊዖቶ ለአቡየ።
ኦ ገብረ እኩይ ኵሎ ዕዳ ኀደጉ ለከ እስመ አስተብቋዕከኒ።
ወአስተብቋዕክዎሙ ለአርዳኢከኒ ከመ ያውፅእዎ።
ወአስተኃለቁ ነገረ ወየኀሥሥ ሣሕተ ያግብኦ ሎሙ እንዘ አልቦ 
ሰብእ።
ወአስተአኀዝዎ ኅለተ በየማኑ ወአስተብረኩ ቅድሜሁ።
ወአስተአከዮ ሄሮድስ ወተሣለቁ ላዕሌሁ ወዓልያኒሁ።
ወአልቦ ዘረከብኩ ሎቱ ጌጋየ ለዝንቱ ብእሲ እምዘአንትሙ 
አስተዋደይክምዎ።
ወብዙኃን እለ አስተዋደይዎ ወኢኀበረ ቃሎሙ።
ወአስተዋደይዎ ሊቃነ ካህናት ብዙኀ።
ወአስተዋደይዎ ኀቤሁ ከመ ዘይዘሩ ሎቱ ኵሎ ንዋዮ።
ወአስተዋደይዎ ወነገርዎሙ ኵሎ ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
እመሰ እኩየ ነበብኩ ስምዐ ኩን ላዕሌየ ወአስተዋድየኒ በእንተ እኩይ።

ኢይምሰልክሙ ዘአነ አስተዋድየክሙ ኀበ አብ ሀሎ።
ወእመ ቦ ዘአስተዋፃእከ ሎቱ ዘይበዝኅ እምዝ።
እንዘ ይፌውስዋ ወአስተዋፅአት ኵሎ ንዋያ ወአኅለቀት።
አሐተ ሰዓተ ተቀንዩ ወአስተዐረይኮሙ ምስሌነ።
ወዘአስተየክሙ ጽዋዐ ማይ ቈሪር በስምየ።
ርኁበከ ወአብላዕናከ ወጽሙአከ ወአስተይናከ።
ጸማእኩ ወአስተይክሙኒ።
ወአሰረ በኅለት ወአስተዮ ወይቤ።
ወአንተሰ ዘይሤኒ ወይነ ዐቀብከ ወአስተደኀርከ እስከ ይእዜ።
ዘእንበለ ለእለ አስተዳለወ ሎሙ አቡየ ዘበሰማያት።
አላ ለካልኣን አስተዳለወ ሎሙ አቡየ ዘበሰማያት።
ወአስተዳለዉ ሎቱ ፍሥሓ።
ወአስተዳለዉ በህየ ፍሥሓ።
ወሐዊሮሙ ረከቡ በከመ ይቤሎሙ ወአስተዳለዉ ፍሥሐ።
ወአተዋ ወአስተዳለዋ አፈዋተ ወኀደጋ በሰንበት ሐዊረ እስመ ከማሁ 
ሕጎሙ።
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2 አስተዳለዋ

Luke24:1
1 አስተዳለውነ Luke14:17
5 አስተዳሉ Luke10:40

Luke17:8
Luke22:29
John14:2
John14:2

2 አስተዳልዉ MK14:15
Luke22:11

1 አስተዳልዎ Luke10:40 ወማርታሰ ትሠርሕ በአስተዳልዎ ብዙኀ።
3 አስተዳሎከ Matt21:16

Luke02:31
Luke12:20

2 አስተዳሎኩ Matt22:4
John14:3

2 አስተገበርክዎ Matt25:27
Luke19:23

1 አስተጋብአ Luke15:13

1 አስተጋብአት Matt13:47
5 አስተጋብኡ Matt13:30

Matt22:10
Matt27:27
John06:12
John06:13

2 አስተጋብእ Matt25:26
Luke19:22

1 አስተጋብእዎሙ John11:47

3 አስተጋብኦሙ Matt02:4
Matt23:37
Luke13:34

2 አስተፃመረ Matt19:6
MK10:9

1 አስተፍሥሖሙ Luke04:19
2 አስትይኒ John04:7

John04:10
3 አስከሬነ John12:6

John13:29
John13:29

ወወሰዳ ውእተ አፈዋተ ዘአስተዳለዋ ወካልኣትኒ አንስት ምስሌሆን።
ንዑአ እስመ ወዳእነ አስተዳለውነ ምሳሐ።
ዘተኀድገኒ እኅትየ ባሕቲትየ እንዘ አስተዳሉ በላኬ ትርድአኒ።
አኮኑ ይብሎ አስተዳሉ ሊተ ዘእዴረር።
አነኒ አስተዳሉ ለክሙ መንግሥተ በከመ ሊተ ወሀበኒ አቡየ።
ወናሁ እብለክሙ ከመ አነ ኣሐውር ወአስተዳሉ ለክሙ መካነ።
ወእመ አኮሰ እምኢይቤለክሙ ከመ ኣሐውር አስተዳሉ ለክሙ 
ማኅደረ።
ወበህየ አስተዳልዉ ለነ።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወስርግወ ወበህየ 
አስተዳልዉ ለነ።

ዘይቤ እምአፈ ደቂቅ ወሕፃናት አስተዳሎከ ስብሐተ።
ዘአስተዳሎከ ቅድመ ኵሉ ሕዝብከ።
ለመኑ እንከ ይከውን ዘአስተዳሎከ።
በልዎሙ ለእለ ዐሠርናሆሙ ናሁ ምሳሕየ አስተዳሎኩ።
ወእምከመ ሖርኩ ወአስተዳሎኩ ለክሙ መካነ እመጽእ ካዕበ።
ወመጺእየ እምአስተገበርክዎ ለልየ በርዴ።
ወለሊየ አነ አቲውየ እምአስተገበርክዎ ምስለ ረባሑ።
ወእምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል አስተጋብአ ኵሎ ንዋዮ ዝኩ ወልዱ 
ዘይንእስ።
እንተ ተወድየት ውስተ ባሕር ወአስተጋብአት ኵሎ ዘመደ ዓሣት።
ወሥርናዮሰ አስተጋብኡ ውስተ መዛግብትየ።
አስተጋብኡ ኵሎ ዘረከቡ እኩያነ ወኄራነ።
ወአስተጋብኡ ላዕሌሁ ኵሎ ሠርዌ ሐራ።
አስተጋብኡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወአስተጋብኡ ወመልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ።
ኣአርር እምኀበ ኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውኩ።
ወኣአርር ዘኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ ዘኢዘረውኩ።
ወአስተጋብእዎሙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ለሕዝብ 
ወይቤልዎሙ።
ወአስተጋብኦሙ ሄሮድስ ለኵሎሙ ሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍተ 
ሕዝብ።ሚ መጠነ ፈቀድኩ አስተጋብኦሙ ለውሉድኪ።
ሚ መጠነ ፈቀድኩ አስተጋብኦሙ ለደቂቅኪ።
ዘእግዚአብሔር አስተፃመረ ሰብእ ኢይፍልጥ።
ዘእግዚአብሔር እንከ አስተፃመረ ሰብእ ኢይፍልጥ።
ወእስብክ ሎሙ ግዕዛነ ለፂዉዋን ወአስተፍሥሖሙ ለሕዙናን።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አስትይኒ ማየ።
ወመኑ ውእቱ ዘይስእለኪ ወይብለኪ አስትይኒ ማየ።
አላ እስመ ሰራቂ ውእቱ ወየዐቅብ አስከሬነ።
ወቦ እለ መሰሎሙ ከመ በእንተ አስከሬነ ቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋት።
እስመ ውእቱ የዐቅብ አስከሬነ ቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋት።
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1 አስከበቶ Luke02:7
2 አስካለ Matt07:16

Luke06:44
1 አስኳተ Luke14:21
1 አስኳት Matt06:2
1 አስዋርየ Matt22:4
1 አስዖዘዞ Matt27:48
4 አስፈሬዳተ Matt15:37

Matt16:10
MK08:8
MK08:20

2 አሶርዮን Matt10:29
Luke12:6

1 አቀምዋ John08:3
1 አቀምዎ Luke04:42
5 አቀሞ Matt04:5

Matt18:2
MK09:36

Luke04:9
Luke09:47

1 አቀርብ Luke11:6
1 አቃርብት Luke10:19
6 አቅረቡ Matt14:19

Matt15:36
MK08:6
Luke09:17
Luke10:8
John06:11

1 አቅረብዎሙ MK10:13
1 አቅርቡ MK08:7
1 አቅርብት John11:54
1 አቅተልኩ Matt27:3

2 አቅደመ Matt17:25
John01:42

1 አቅደመት MK14:8
2 አቅደምኩ Matt24:25

MK13:23
1 አቊሰልዎ Luke10:30
4 አበ Matt19:29

ወአስከበቶ ውስተ ጎል ወጠብለለቶ በአጽርቅት።
ወእምፍሬሆሙ ተአምርዎሙ ይቀሥሙሁ እምአሥዋከ አስካለ 
ወእምአሜከላ በለሰ።
ወኢይቀሥሙ አስካለ እምአሜከላ።
ሑር ፍጡነ ውስተ መራሕብት ወውስተ አስኳተ ሀገር።
በከመ ይገብሩ መድልዋን በመኳርብት ወበአስኳት ወበፍናው።
ወጠባሕኩ መጋዝእትየ ወአስዋርየ ወኵሉ ድልው።
ወመልአ ብኂአ ወአሰረ ውስተ ኅለት ወአስዖዘዞ ውስተ አፉሁ።
ወመልአ ሰብዐተ አስፈሬዳተ ምሉአ።
ሚ መጠነ አስፈሬዳተ ዘአግሐሥክሙ ወይቤልዎ ሰብዑ።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ መልአ ሰብዐተ አስፈሬዳተ።
ሚ መጠነ አግሐሥክሙ አስፈሬዳተ ዘመልአ ፍተታተ ዘተርፈ።
አኮኑ ክልኤቲ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
አኮኑ ኀምስ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
ወአብእዋ ውስጠ ወአቀምዋ ቅድመ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአኀዝዎ ወአቀምዎ ከመ ኢይኅልፍ እምኔሆሙ።
ወአቀሞ ውስተ ተድባበ ቤተ መቅደስ።
ወጸውዐ ሕፃነ ወአቀሞ ማእከሎሙ።
ወነሥአ ሕፃነ ወአቀሞ ማእከሎሙ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ 
ወይቤሎሙ።
ወወሰዶ ኢየሩሳሌም ወአቀሞ ዲበ ርእሰ ማዕዘንተ ቤተ መቅደስ።
ነሥአ ሕፃነ ወአቀሞ በማእከሎሙ።
ወአልብየ ዘአቀርብ ሎቱ ወዘአሠብጦ።
ወናሁ ወሀብኩክሙ ሥልጣነ ትኪዱ ዲበ አቃርብት።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሕዝብ።
ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሕዝብ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ ሎሙ ወአቅረቡ ለሰብእ።
ወአቅረቡ ወበልዑ ወጸግቡ ኵሎሙ።
ብልዑ ዘአቅረቡ ለክሙ።
ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሰብእ ወእምዓሣሁኒ ከማሁ መጠነ ፈቀዱ።
ወገሠጽዎሙ አርዳኢሁ ለእለ አቅረብዎሙ።
ወይቤሎሙ አቅርቡ ሎሙ ዘኒ።
አላ ሖረ ኀበ ሀገር እንተ ትሰመይ ሀገረ ኤፍሬም አቅርብት ለበድው።
እንዘ ይብል አበስኩ ዘአግባእኩ ደመ ንጹሕ ወዘአቅተልኩ ብእሴ 
ጻድቅ።
ወይቤ እወ ወበዊኦ ውስተ ቤት አቅደመ እግዚእ ኢየሱስ ብሂሎቶ።
ወለሊሁ አቅደመ ውእቱ ረኪበ እኅዋሁ ስምዖንሃ ወይቤሎ።
ወዛቲኒ ዘባቲ ገብረት ወአቅደመት ወቀብዐተኒ ሥጋየ ለቀበርየ።
ናሁ አቅደምኩ ነጊሮተክሙ።
ወአንትሙሰ ዑቁ ናሁ አቅደምኩ ነጊሮተክሙ ኵሎ።
ረከብዎ ፈያት ወዘበጥዎ ወፈቅዕዎ ወአቊሰልዎ ወሰለብዎ።
ወኵሉ ዘኀደገ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ።
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4 አበ
Matt23:9
MK10:29
MK10:30

1 አበልዎሙ Matt27:20
1 አበልዕ Luke22:10
7 አበሰ Matt06:12

Matt18:15
Matt18:21
Luke11:4
Luke17:3
Luke17:4
John09:3

1 አበሰት Matt19:3
2 አበሳ Matt13:41

Luke23:4
3 አበሳሆሙ Matt06:14

Matt06:15
Matt18:35

2 አበሳነ Matt06:12
Luke11:4

4 አበሳክሙ Matt06:14
Matt06:15
MK11:25
MK11:26

3 አበስኩ Matt27:3

Luke15:18
Luke15:21

2 አበዊሆሙ Luke06:23
Luke06:26

5 አበዊነ Matt23:30
Luke01:55
Luke01:72
John04:20
John06:31

5 አበዊክሙ Matt23:32
Luke11:47
Luke11:48
John06:49
John06:58

2 አበው Luke01:17
John07:22

ወኢትረስዩ አበ በዲበ ምድር።
አበ ወእመ ብእሲተ ወውሉደ ወገራውሀ።
አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ ወውሉደ ወገራውሀ በስደት።
ወሊቃነ ካህናትሰ ወረበናት ኄጥዎሙ ለሕዝብ ወኦሆ አበልዎሙ።
ይቤለከ ሊቅ አይቴኑ ቤት ኀበ አበልዕ ፍሥሐ ምስለ አርዳኢየ።
ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ።
ወእመኒ አበሰ ለከ እኁከ።
እግዚኦ ሚ መጠን እመ አበሰ ሊተ እኁየ።
ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ።
ዑቁ ርእሰክሙ ለእመ አበሰ ለከ እኁከ ገሥጾ በባሕቲትከ።
ወእመኒ ስብአ ለለ ዕለቱ አበሰ ወሰብአ ለለ ዕለቱ ተጋነየ ኅድግ ሎቱ።
ኢ ውእቱ አበሰ ወኢ አዝማዲሁ።
ይከውኖሁ ለብእሲ ይድኀር ብእሲቶ በኵሉ ዘአበሰት ሎቱ።
ወየአርዩ እመንግሥቱ ኵሎ ዐላውያነ ወእለ ይገብሩ አበሳ።
አልቦ ዘረከብኩ አበሳ ላዕለ ዝንቱ ብእሲ።
እስመ እመ ኀደግሙ ለሰብእ አበሳሆሙ።
ወእመሰ ኢኀደግሙ ለሰብእ አበሳሆሙ።
እመ ኢኀደግሙ አበሳሆሙ ለቢጽክሙ እምኵሉ ልብክሙ።
ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋይነ።
ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ።
ለክሙኒ የኀድግ አቡክሙ ሰማያዊ አበሳክሙ።
አቡክሙ ሰማያዊ ኢየኀድግ አበሳክሙ።
ከመ ይኅድግ ለክሙ አቡክሙ ዘበሰማያት አበሳክሙ።
አቡክሙኒ ሰማያዊ ኢየኀድግ ለክሙ አበሳክሙ።
እንዘ ይብል አበስኩ ዘአግባእኩ ደመ ንጹሕ ወዘአቅተልኩ ብእሴ 
ጻድቅ።
አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
ወይቤሎ ወልዱ አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
እስመ ከማሁ ረሰይዎሙ ለነቢያት ቀደምት አበዊሆሙ።
እስመ ከማሁ ረሰይዎሙ ለነቢያተ ሐሰት አበዊሆሙ።
ወትብሉ ሶበሰ ሀለውነ በመዋዕለ አበዊነ።
ዘይቤሎሙ ለአበዊነ ለአብርሃም ወለዘርዑ እስከ ለዓለም።
ከመ ይግበር ሣህሎ ምስለ አበዊነ ወከመ ይዘከር ኪዳኖ ቅዱሰ።
አበዊነሰ በዝንቱ ደብር ሰገዱ።
አበዊነሰ መና በልዑ በገዳም።
አንትሙሂ ፈጽሙ መስፈርተ አበዊክሙ።
እስመ ተሐንጹ መቃብሪሆሙ ለነቢያት እለ አበዊክሙ ቀተልዎሙ።
አደመክሙኑ ምግባሮሙ ለአበዊክሙ ወለሊክሙ ሰማዕቶሙ።
አበዊክሙሰ መና በልዑ በገዳም ወሞቱ።
ወአኮ በከመ በልዑ አበዊክሙ መና ወሞቱ።
ከመ ይሚጥ ልበ አበው ኀበ ውሉድ።
ወኢኮነት እምኀበ ሙሴ አላ እምአበው ይእቲ።
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6 አበየ Matt27:34
MK15:23
Luke10:16
Luke10:16
Luke10:16
Luke15:28

1 አበየት Matt02:18
1 አበዩ Matt22:3
1 አበያ Luke18:3

2 አበይኩ Luke14:18
Luke14:19

2 አበይክሙ Matt23:37
Luke13:34

1 አበይዎ Luke14:17
3 አበዮ Matt03:14 ወዮሐንስሰ አበዮ እንዘ ይብል።

Matt18:30
Luke10:16

2 አቡ MK05:40
MK05:43

33 አቡሁ Matt02:22
Matt10:35
Matt15:4
Matt15:5

Matt16:27

Matt16:28
Matt21:31
MK07:10
MK07:11
MK07:12
MK08:38
MK09:21
MK09:24
MK16:19
Luke01:32
Luke01:59
Luke01:62
Luke01:67
Luke09:26
Luke09:42

ወጥዒሞ አበየ ሰትየ።
ወወሀብዎ ይስተይ ወይነ ምስለ ከርቤ ቱሱሐ ወአበየ ሰትየ።
ወዘለክሙ አበየ ሊተ አበየ።
ወዘለክሙ አበየ ሊተ አበየ።
ወዘሊተ አበየ አበዮ ለዘፈነወኒ።
ወተምዕዐ ወአበየ በዊአ ወወፅአ አቡሁ ወአስተብቊዖ።
ወአበየት ተናዝዞ ወነጊፈ ላህ።
ወአበዩ መጺአ።
ወኮነት ትመጽእ ኀቤሁ ወትብሎ ኰንነኒ እምዕድውየ ወአበያ 
ወአጐንደያ።
ወበሎ ረሲ ሊተ ከመ ዘኢአበይኩ።
ወበሎ ረሲ ሊተ ከመ ዘመጻእኩ ወኢአበይኩ።
ከመ እንተ ታስተጋብእ ዶርሆ ዕጐሊሃ ታሕተ ክነፊሃ ወአበይክሙ።
ወአበይክሙ ወናሁ ይትኀደግ ለክሙ ቤትክሙ በድወ።
ወአበይዎ ኵሎሙ ኅቡረ በአሐዱ ቃል።

ወአበዮ ወሖረ ወሞቅሖ እስከ ይፈድዮ።
ወዘሊተ አበየ አበዮ ለዘፈነወኒ።
ወነሥኦሙ ለአቡሃ ወለእማ ለሕፃን ወእለ ምስሌሆሙ።
ወገሠጾሙ ለአቡሃ ወለእማ ብዙኀ ከመ አልቦ ዘየአምር ዘንተ።
ወሰሚዖ ከመ አርኬላኦስ ነግሠ ለይሁዳ ህየንተ አቡሁ ሄሮድስ።
ወመጻእኩሰ እፍልጥ ብእሴ እምአቡሁ።
ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ ወለእሙ ሀብተ ቊርባን ዘረባሕከ 
እምኔየ።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይምጻእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ 
መላእክቲሁ።
እስከ አመ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው በስብሐተ አቡሁ።
መኑ እንከ እምክልኤሆሙ ዘገብረ ፈቃደ አቡሁ።
ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ አው ለእሙ።
ኢታበውሕዎ ይግበር ምንተኒ ለአቡሁ ወለእሙ።
አመ ይመጽእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ መላእክቲሁ ቅዱሳን።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ለአቡሁ ወይቤሎ።
ወጸርሐ አቡሁ ለውእቱ ወልድ ወይቤ።
ዐርገ ውስተ ሰማይ ወነበረ በየማነ እግዚአብሔር አቡሁ።
ወይሁቦ እግዚአብሔር አምላክ መንበረ ዳዊት አቡሁ።
ወሰመይዎ በስመ አቡሁ ዘካርያስ።
ወቀጸብዎ ለአቡሁ ወይቤልዎ መነ ትፈቅድ ይስምይዎ።
ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ዘካርያስ አቡሁ ወተነበየ ወይቤ።
ወበስብሐተ አቡሁ ወዘቅዱሳን መላእክቲሁ።
ወአሕየዎ ለውእቱ ወልድ ወአወፈዮ ለአቡሁ።
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33 አቡሁ

Luke11:11

Luke12:53
Luke15:12
Luke15:20
Luke15:20
Luke15:22
Luke15:26
Luke15:28
Luke15:29
Luke15:31
John01:14

John01:18
John04:53

3 አቡሃ Luke08:51

Luke08:56
John08:44

4 አቡሆሙ Matt04:21
Matt13:43
MK01:20

MK15:21
8 አቡነ Matt06:10

MK11:10
Luke01:73
Luke03:8
Luke11:2
John04:12
John08:39
John08:53

6 አቡከ Matt06:4

Matt06:6
Matt06:6
Luke02:48
Luke15:27
John08:19

28 አቡክሙ Matt05:16
Matt05:45
Matt05:48
Matt06:1

ወእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘሰአሎ ወልዱ ለአቡሁ ኅብስተ እብነኑ 
ይሁቦ።
ወይትፈለጥ አብ እምወልዱ ወወልድኒ እምአቡሁ።
ወይቤሎ ዘይንእስ ለአቡሁ።
ወተንሥአ ወሖረ ኀበ አቡሁ።
ወርእዮ አቡሁ እምርሑቅ ምሕሮ።
ወይቤሎሙ አቡሁ ለአግብርቲሁ።
ወጸውዐ አሐደ እምአግብርተ አቡሁ ወይቤሎ።
ወተምዕዐ ወአበየ በዊአ ወወፅአ አቡሁ ወአስተብቊዖ።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለአቡሁ ናሁ መጠነ ዝ ዓመተ ተቀነይኩ ለከ።
ወይቤሎ አቡሁ ወልድየ አንተሰ ጓ ዘልፈ ሀለውከ ምስሌየ።
ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ዘምሉእ ጸጋ 
ወጽድቀ ወሞገሰ።
አላ ወልድ ዋሕድ ዘሀሎ ውስተ ሕፅነ አቡሁ ውእቱ ነገረነ።
ወአእመረ አቡሁ ከመ ጊዜ ይእቲ ሰዓት።
ወኢ መኑሂ ዘእንበለ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወአቡሃ ወእማ 
ለሕፃን።
ወደንገፁ አቡሃ ወእማ።
እስመ ሐሳዊ ውእቱ ወአቡሃ ለሐሰት።
ውስተ ሐመር ምስለ ዘብዴዎስ አቡሆሙ።
እምብርሃነ ፀሓይ በመንግሥተ አቡሆሙ ዘበሰማያት።
ወጸውዖሙ በጊዜሃ ወኀደጉ ዘብዴዎስሃ አቡሆሙ ምስለ ዐሳቡ ውስተ 
ሐመር።
ወውእቱ አቡሆሙ ለእለ እስክንድሮስ ወለሮፎስ።
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ።
እንተ አቡነ ዳዊት ሆሣዕና በአርያም።
መሐላሁ ዘመሐለ ለአብርሃም አቡነ።
ወኢይምሰልክሙ በብሂለ ዘትብሉ ሀሎ አቡነ አብርሃም።
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ።
አንተኑ ተዐቢ እምያዕቆብ አቡነ ዘወሀበነ ዘንተ ዐዘቅተ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ለነሰ አብርሃም አቡነ።
አንተኑ ተዐቢ እምአብርሃም አቡነ ዘሞተ።
ከመ በኅቡእ ይኩን ምጽዋትከ ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ 
ክሡተ።
ወጸሊ ለአቡከ ሰማያዊ በኅቡእ።
ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ ክሡተ።
እስመ ናሁ አቡከኒ ወአነኒ ሰራሕነ እንዘ ነኀሥሠከ።
ወይቤሎ እስመ አተወ እኁከ ወጠብሐ አቡከ ላሕመ መግዝአ።
ወይቤልዎ አይቴ ውእቱ አቡከ።
ወይሰብሕዎ ለአቡክሙ ዘበሰማያት።
ከመ ትኩኑ ውሉዶ ለአቡክሙ ዘበሰማያት።
ከመ አቡክሙ ሰማያዊ ፍጹም ውእቱ።
ወእመ አኮሰ ዐስበ አልብክሙ በኀበ አቡክሙ ዘበሰማያት።
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28 አቡክሙ

Matt06:8

Matt06:14
Matt06:15
Matt06:18
Matt06:18
Matt06:26
Matt06:32
Matt07:11
Matt10:20
Matt10:29
Matt23:9
MK11:25
MK11:26
Luke06:36
Luke11:13
Luke12:30
Luke12:32
John08:38

John08:41
John08:42
John08:44
John08:44
John08:56
John20:17

65 አቡየ Matt07:21
Matt08:21
Matt10:32
Matt10:33
Matt11:27
Matt12:51
Matt15:13
Matt16:17
Matt18:10

Matt18:14
Matt18:19
Matt18:35
Matt20:23
Matt25:34

ኢትትመሰልዎሙኬ እስመ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ዘትፈቅዱ 
ዘእንበለ ትስአልዎ።
ለክሙኒ የኀድግ አቡክሙ ሰማያዊ አበሳክሙ።
አቡክሙ ሰማያዊ ኢየኀድግ አበሳክሙ።
ዘእንበለ አቡክሙ ማእምረ ኅቡኣት።
ወአቡክሙ ዘይሬእየክሙ በኅቡእ የዐስየክሙ ክሡተ።
ወአቡክሙ ሰማያዊ ይሴስዮሙ።
ወለክሙሰ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ከመ ትፈቅዱ ዘንተ ኵሎ።
እፎ እንከ ፈድፋደ አቡክሙ ዘበሰማያት።
አላ መንፈሱ ለአቡክሙ ሰማያዊ።
ዘእንበለ ያእምር አቡክሙ ሰማያዊ።
እስመ አሐዱ ውእቱ አቡክሙ ሰማያዊ።
ከመ ይኅድግ ለክሙ አቡክሙ ዘበሰማያት አበሳክሙ።
አቡክሙኒ ሰማያዊ ኢየኀድግ ለክሙ አበሳክሙ።
ወኩኑ መሓርያነ ከመ አቡክሙ ሰማያዊ መሓሪ ውእቱ።
እፎ ፈድፋደ አቡክሙ ዘበሰማያት።
ወለክሙሰ የአምር አቡክሙ ከመ ተኀሥሥዎ ለዝንቱ ኵሉ።
እስመ ሠምረ አቡክሙ የሀብክሙ መንግሥቶ።
ወአንሰ ዘርኢኩ በኀበ አቡየ እነግር ወአንትሙሂ ዘርኢክሙ በኀበ 
አቡክሙ ትገብሩ።
አንትሙሰ ትገብሩ ግብረ አቡክሙ።
ሶበሰ እግዚአብሔር አቡክሙ እምአፍቀርክሙኒ ኪያየ።
አንትሙሰ እምአቡክሙ ሰይጣን አንትሙ።
ወፍትወቶ ለአቡክሙ ትግበሩ ትፈቅዱ።
አብርሃም አቡክሙ ተመነየ ከመ ይርአይ ዕለትየ።
ወበሊዮሙ አዐርግ ኀበ አቡየ ወአቡክሙ ኀበ አምላክየ 
ወአምላክክሙ።
ዘእንበለ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡየ ዘበሰማያት።
እግዚኦ አብሐኒ ቅድመ እሑር ወእቅብሮ ለአቡየ።
አነኒ አአምኖ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
አነኒ እክሕዶ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
ኵሉ ተውህበኒ እምኀበ አቡየ።
እስመ ኵሉ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡየ ዘበሰማያት።
ወአውሥአ ወይቤ ኵላ ተክል እንተ ኢተከላ አቡየ ሰማያዊ ትሤሮ።
እስመ ኢከሠተ ለከ ሥጋ ወደም አላ አቡየ ዘበሰማያት።
እብለክሙ ከመ መላእክቲሆሙ በሰማያት ወትረ ይሬእዩ ገጾ ለአቡየ 
ዘበሰማያት።
ከማሁኬ ኢይፈቅድ አቡየኒ ዘበሰማያት።
ይትገበር ሎሙ በኀበ አቡየ ዘበሰማያት።
ከማሁኬ አቡየኒ ሰማያዊ ይገብር ለክሙ።
ዘእንበለ ለእለ አስተዳለወ ሎሙ አቡየ ዘበሰማያት።
ንዑ ኀቤየ ቡሩካኑ ለአቡየ ትረሱ መንግሥተ ሰማያት።
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65 አቡየ

Matt26:29

Matt26:39
Matt26:42
Matt26:53
MK10:40
MK14:36
Luke02:49
Luke09:59
Luke10:22
Luke15:17
Luke15:18
Luke16:27
Luke22:29
John02:16
John04:34
John05:17
John05:36
John05:37
John05:43
John06:32
John06:37
John06:40
John06:45
John08:19
John08:19
John08:28
John08:38

John08:54
John10:18
John10:25
John10:29
John10:29
John10:32
John10:37
John12:26
John14:2
John14:7
John14:21
John14:23
John14:23

እስከ እንታክቲ ዕለት አመ እሰትዮ ሐዲሰ ምስሌክሙ በመንግሥተ 
አቡየ።
ወጸለየ ወይቤ አቡየ እመሰ ይትከሀል ይኅልፍ እምኔየ ዝንቱ ጽዋዕ።
አቡየ እመሰ ይትከሀል ዝንቱ ጽዋዕ ይኅልፍ ዘእንበለ እስትዮ።
ይመስለከኑ ዘኢይክል አስተብቊዖቶ ለአቡየ።
አላ ለካልኣን አስተዳለወ ሎሙ አቡየ ዘበሰማያት።
ወይቤ አባ ወአቡየ ኵሉ ይትከሀለከ።
ኢያእመርክሙኑ ከመ ይደልወኒ አሀሉ ውስተ ዘአቡየ ቤት።
ወባሕቱ አብሐኒ እሑር ቅድመ እቅብሮ ለአቡየ።
ኵሉ ተውህበ ሊተ እምኀበ አቡየ።
ሚ መጠን አግብርቲሁ ወገባእቱ ለአቡየ እለ ያተርፍዎ ለእክል።
እትነሣእ ወኣሐውር ኀበ አቡየ ወእብሎ።
ወይቤሎ እስእለከ አባ አብርሃም ትፈንዎ ለአልአዛር ቤተ አቡየ።
አነኒ አስተዳሉ ለክሙ መንግሥተ በከመ ሊተ ወሀበኒ አቡየ።
ወኢትረስዩ ቤተ አቡየ ቤተ ምሥያጥ።
ሊተሰ መብልዕየ ውእቱ ከመ እግበር ፈቃዶ ለአቡየ።
አቡየሂ እስከ ይእዜ ይገብር ወአነሂ እገብር።
እስመ ግብር ዘወሀበኒ አቡየ ከመ እግበር።
ወአቡየ ዘፈነወኒ ውእቱ ሰማዕትየ።
አነ መጻእኩ በስመ አቡየ ወኢተወከፍክሙኒ።
አላ አቡየ ወሀበክሙ ኅብስተ ጽድቅ እምሰማይ።
ወኵሉ ዘወሀበኒ አቡየ ይመጽእ ኀቤየ።
ወዝንቱ ውእቱ ፈቃዱ ለአቡየ።
ወኵሉ እንከ ዘሰምዐ በኀበ አቡየ ተምሂሮ ይመጽእ ኀቤየ።
ኢ ኪያየ ተአምሩ ወኢ አቡየ።
ሶበሰ ኪያየ አእመርክሙ እምአእመርክምዎ ለአቡየኒ።
አላ በከመ መሀረኒ አቡየ ከማሁ እነግር።
ወአንሰ ዘርኢኩ በኀበ አቡየ እነግር ወአንትሙሂ ዘርኢክሙ በኀበ 
አቡክሙ ትገብሩ።
አላ ሀሎ አቡየ ዘይሴብሐኒ።
ወብዉሕ ሊተ ካዕበ አንሥኣ ዘንተ ትእዛዘ ነሣእኩ እምኀበ አቡየ።
ነገርኩክሙ ወኢተአምኑኒ ግብር ዘእገብር አነ በስመ አቡየ።
እስመ አቡየ ዘወሀበኒዮን ውእቱ የዐቢ እምኵሉ።
ወአልቦ ዘይክል ሀይደ እምእዴሁ ለአቡየ።
ብዙኀ ግብረ ሠናየ አርአይኩክሙ ዘእምኀበ አቡየ።
ወእመሰ ኢይገብር ግብሮ ለአቡየ ኢትእመኑ ብየ።
ወለዘሊተ ተልእከኒ ያከብሮ አቡየ።
እስመ ውስተ ቤተ አቡየ ብዙኅ ማኅደር ወምዕራፍ ቦቱ።
እምከመ ሊተ አእመርክሙኒ እምአእመርክምዎ ለአቡየኒ።
ወለዘያፈቅረኒ ያፈቅሮ አቡየ።
ዘያፈቅረኒ ይዕቀብ ቃልየ ወያፈቅሮ አቡየ።
ወእመ ቦ ዘዐቀበ ቃልየ አነ ወአቡየ ንመጽእ ኀቤሁ።
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65 አቡየ

John14:27
John15:1
John15:8
John15:10
John15:15
John15:23
John15:24
John16:15
John18:11
John20:17
John20:17

23 አባ Matt10:36
Matt11:25
Matt11:26
MK14:36
Luke10:21
Luke10:21
Luke15:12
Luke15:18
Luke15:21
Luke16:24
Luke16:27
Luke16:30
Luke22:42
Luke23:34

Luke23:46

John11:41
John12:27
John12:28
John17:1
John17:5
John17:11
John17:24

John17:25
6 አባሁ Matt15:5

Matt19:5
MK10:7
Luke14:26

ሰላምየ አኀድግ ለክሙ ወሰላመ አቡየ እሁበክሙ።
ወአቡየ ተካሊሁ ውእቱ።
ወበዝንቱ ይሴባሕ አቡየ እምከመ ብዙኀ ፍሬ ትፈርዩ።
በከመ ዐቀብኩ አነ ትእዛዞ ለአቡየ ወእሄሉ በፍቅሩ።
እስመ ኵሎ ዘሰማዕኩ በኀበ አቡየ ነገርኩክሙ።
ዘጸልአ ኪያየ ጸልኦ ለአቡየ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ርእዩኒሂ ወጸልኡኒሂ ኪያየሂ ወአቡየሂ።
እስመ ኵሉ ዘቦ ለአቡየ ዚኣየ ውእቱ።
ጽዋዐ ዘወሀበኒ አቡየ ኢየኀድግ ዘእንበለ እስተይ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኢትልክፍኒ እስመ ዓዲ ኢዐረጉ ኀበ አቡየ።
ወበሊዮሙ አዐርግ ኀበ አቡየ ወአቡክሙ ኀበ አምላክየ 
ወአምላክክሙ።
ዘያፈቅር አባሁ ወእሞ እምኔየ።
ኣአምነከ አባ እግዚአ ሰማያት ወምድር።
እወ አባ እስመ ከማሁ ኮነ ሥምረትከ በቅድሜከ።
ወይቤ አባ ወአቡየ ኵሉ ይትከሀለከ።
ወይቤ አአምነከ አባ እግዚአ ሰማይ ወምድር።
እወ አባ እስመ ከማሁ ኮነ ሥምረትከ በቅድሜከ።
አባ ሀበኒ መክፈልተ ርስትየ ዘይረክበኒ እምንዋይከ።
አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
ወይቤሎ ወልዱ አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
ወጸውዐ ወይቤ አባ አብርሃም ተሣሀለኒ።
ወይቤሎ እስእለከ አባ አብርሃም ትፈንዎ ለአልአዛር ቤተ አቡየ።
ወይቤሎ አልቦ አባ አብርሃም አሐዱ እምነ ምዉታን።
እንዘ ይብል አባ ለእመ ትፈቅድ አግሕሦ ለዝንቱ ጽዋዕ እምኔየ።
ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ አባ ሥረይ ሎሙ እስመ በዘኢየአምሩ ይገብሩ።

አባ ውስተ እዴከ አመሐፅን ነፍስየ ወዘንተ ብሂሎ መጠወ ነፍሶ።

አአኵተከ አባ እስመ ሰማዕከኒ።
አባ አድኅና ለነፍስየ እምዛቲ ሰዓት።
አባ ሰብሖ ለወልድከ።
ወይቤ አባ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ትሰብሖ ለወልድከ።
ወይእዜኒ አንተ አባ ሰብሐኒ በስብሐትየ።
ኦ አባ ቅዱስ ዕቀቦሙ በስምከ ለእለ ወሀብከኒ።
አባ እለሰ ወሀብከኒ እፈቅድ ከመ የሀልዉ ኀበ ሀሎኩ አነ 
ምስሌየ።
አባ ጻድቅ ወዓለምሰ ኢያእመረከ ወአንሰ አእመርኩከ።
ዝ ብሂል ኢያከብር አባሁ ወእሞ።
ወበእንተ ዝ የኀድግ ብእሲ አባሁ ወእሞ።
ወበእንተ ዝንቱ የኀድግ ብእሲ አባሁ ወእሞ።
ለእመ ኢጸልእ አባሁ ወእሞ ወብእሲቶ ወቤቶ።
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6 አባሁ

John05:18

John06:42
1 አባሆሙ Matt04:22
1 አባልከ Matt05:30
5 አባከ Matt15:4

Matt19:19
MK07:10
MK10:19
Luke18:20

1 አባየ John08:49
5 አባግዐ Matt25:32

Matt25:33
Matt26:31
John02:14
John02:15

5 አባግዒሁ MK14:27
John10:3
John10:4
John10:11
John10:12

20 አባግዕ Matt07:15

Matt09:36
Matt10:6
Matt10:16
Matt15:24
Matt18:12
MK06:34
Luke10:3
Luke15:4
John05:2
John10:1
John10:2
John10:3
John10:7
John10:8
John10:9
John10:12
John10:12
John10:13

ዳእሙ ዓዲ አባሁ ይሬስዮ ለእግዚአብሔር ወያዔሪ ርእሶ ምስለ 
እግዚአብሔር።
ዘለሊነ ነአምር አባሁ ወእሞ።
ወበጊዜሃ ኀደጉ ሐመሮሙ ወአባሆሙ ወተለውዎ።
እስመ ይኄይሰከ ይትሀጐል አሐዱ እምነ አባልከ።
ወእግዚአብሔርሰ ይቤ አክብር አባከ ወእመከ።
አክብር አባከ ወእመከ።
ወሙሴ ይቤለክሙ አክብር አባከ ወእምከ።
ወአክብር አባከ ወእመከ።
ወአክብር አባከ ወእመከ።
አንሰ ጋኔን አልብየ ወባሕቱ አከብር አባየ።
ከመ እንተ ይፈልጥ ኖላዊ አባግዐ እምአጣሊ።
ወያቀውም አባግዐ በየማኑ ወአጣሌ በጸጋሙ።
ወይዘረዉ አባግዐ መርዔቱ።
ወረከበ በምኵራብ እለ ይሠይጡ አልሕምተ ወአባግዐ ወአርጋበ።
ወሰደደ ኵሎ እምኵራብ አባግዐኒ ወአልሕምተኒ ወዘረወ ወርቆሙ 
ለመወልጣን።
እስመ ጽሑፍ ዘይብል እቀትሎ ለኖላዊ ወይዘረዋ አባግዒሁ።
ወይጼውዖን ለአባግዒሁ በበ አስማቲሆን።
ወይተልዋሁ አባግዒሁ እስመ የአምራ ቃሎ።
ወኖላዊሰ ኄር ይሜጡ ነፍሶ ቤዛ አባግዒሁ።
ወየኀድግ አባግዒሁ ወይመስጦን ተኵላ ወይዘርዎን ለአባግዕ።
ተዐቀቡኬ እምሐሳውያን ነቢያት እለ ይመጽኡ ኀቤክሙ በአልባሰ 
አባግዕ።
ወግዱፋን ከመ አባግዕ ዘአልቦ ኖላዊ።
ወሑሩ ባሕቱ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
ወናሁ አነ እፌንወክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኵላት።
ኢተፈነውኩ ዘእንበለ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
ምንተ ትብሉ እመ ቦ ብእሲ ዘቦቱ ምእተ አባግዕ።
ወምህሮሙ እስመ ከመ አባግዕ ዘአልቦ ኖላዊ እሙንቱ።
ሑሩ ናሁ አነ እፌንወክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኵላት።
እመ ቦ ብእሲ እምኔክሙ ዘቦ ምእት አባግዕ።
ወይእቲ ቀላየ አባግዕ ወባቲ ኀምስቱ ሕዋራት።
ዘኢቦአ እንተ አንቀጽ ውስተ ዐጸደ አባግዕ ወዐርገ እንተ ካልእ ገጽ።
ወዘሰ እንተ አንቀጽ ይበውእ ኖላዌ አባግዕ ውእቱ።
ወሎቱሰ ዐጻዊኒ ያርኅዎ ወአባግዕኒ ይሰምዓሁ ቃሎ።
አነ ውእቱ አንቀጸ አባግዕ።
ወባሕቱ ኢይሰምዓሆሙ አባግዕ።
አነ ውእቱ አንቀጸ አባግዕ ዘበአማን።
ወዐሳብሰ ዘኢኮነ ኖላዌ ወዘኢኮና አባግዕ።
ወየኀድግ አባግዒሁ ወይመስጦን ተኵላ ወይዘርዎን ለአባግዕ።
ወኢያሐዝኖ በእንተ አባግዕ።
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20 አባግዕ

John10:16
1 አባግዕትየ John21:17
5 አባግዕየ John10:15

John10:17
John10:26

John10:27
John21:15

2 አቤል Matt23:35
Luke11:51

90 አብ Matt03:9
Matt10:21
Matt11:27
Matt11:27
Matt24:36
Matt28:19
MK13:12
MK13:32
Luke10:22
Luke10:22
Luke10:22
Luke12:53
John03:35
John04:21
John04:23

John04:23
John05:19
John05:19
John05:20
John05:21
John05:22
John05:23
John05:23
John05:26
John05:36
John05:45
John06:27

John06:39
John06:44
John06:46

ወብየ ካልኣትኒ አባግዕ እለ ኢኮና እምዝንቱ ዐጸድ።
ወይቤሎ ረዐይኬ አባግዕትየ።
ወእሜጡ ነፍስየ ቤዛ አባግዕየ።
እስመ አነ እሜጡ ነፍስየ ቤዛ አባግዕየ።
ወአንትሙሰ ኢተአምኑኒ እስመ ኢኮንክሙ እምነ አባግዕየ በከመ 
እቤለክሙ።
አባግዕየሰ እሊኣየ ይሰምዓኒ ቃልየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ረዐይኬ አባግዕየ።
እምደመ አቤል ጻድቅ እስከ ደመ ዘካርያስ ወልደ በራክዩ።
እምደመ አቤል ጻድቅ እስከ ደመ ዘካርያስ።
ወኢይምሰልክሙ ዘታመሥጡ በብሂለ አብ ብነ አብርሃም።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ውሉዶ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ዘእንበለ አብ።
ወለአብኒ አልቦ ዘየአምሮ ዘእንበለ ወልድ።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ወልዶ።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ከመ መኑ ውእቱ ወልድ ዘእንበለ አብ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለአብ ከመ መኑ ውእቱ አብ ዘእንበለ ወልድ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለአብ ከመ መኑ ውእቱ አብ ዘእንበለ ወልድ።
ወይትፈለጥ አብ እምወልዱ ወወልድኒ እምአቡሁ።
አብሰ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ኵነኔሁ አወፈዮ ውስተ እዴሁ።
ዘኢይሰግዱ ለአብ አላ በዝንቱ መካን ይሰግዱ።
አመ እለ በርቱዕ በአማን ሰጋድያን ይሰግዱ ለአብ በመንፈስ 
ወበጽድቅ።
እስመ አብኒ ዘከመ ዝ የኀሥሥ እለ ይሰግዱ ሎቱ።
ወኢ ምንተኒ ዘእንበለ ዘርእዮ ለአብ ይገብር።
እስመ ግብረ ዘይገብር አብ ወልድኒ ኪያሁ ይገብር በአምሳሉ።
እስመ አብ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ያሬእዮ ዘውእቱ ይገብር።
ወበከመ አብ ያነሥኦሙ ለምዉታን ወያሐይዎሙ።
እስመ አብሰ ኢይኴንን ወኢ መነሂ።
ከመ ኵሉ ሰብእ ያክብርዎ ለወልድ በከመ ያከብርዎ ለአብ።
ወዘሰ ኢያከብሮ ለወልድ ኢያከብሮ ለአብ ዘፈነዎ።
ወበከመ ለአብ ቦቱ ሕይወት ኀቤሁ ከማሁ ለወልድኒ ወሀቦ ሕይወተ።
ወእፈጽም ውእቱ ሰማዕትየ ከመ አብ ፈነወኒ።
ኢይምሰልክሙ ዘአነ አስተዋድየክሙ ኀበ አብ ሀሎ።
ዘይሁበክሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እስመ ለዝሰ እግዚአብሔር አብ 
ኀተሞ።
ወዝንቱ ውእቱ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ አብ።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ እመ ኢሰሐቦ አብ ዘፈነወኒ።
አልቦ ዘርእዮ ለአብ ዘእንበለ ዘእምኀቤሁ ለእግዚአብሔር ውእቱ።
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John06:46
John06:57
John06:57
John06:65
John07:33
John08:16
John08:18
John08:27
John08:29
John08:41
John10:15
John10:15
John10:17
John10:30
John10:36
John10:37
John10:37
John12:49
John12:50
John13:1
John13:3
John14:6
John14:8
John14:9
John14:9
John14:10
John14:10
John14:10
John14:11
John14:11
John14:12
John14:13
John14:16
John14:20
John14:20
John14:24
John14:26
John14:28
John14:28
John14:31
John14:31

ወውእቱ ርእዮ ለአብ።
ወበከመ ዘፈነወኒ አብ ሕያው ወአነሂ ሕያው በእንተ አብ።
ወበከመ ዘፈነወኒ አብ ሕያው ወአነሂ ሕያው በእንተ አብ።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ ለእመ ኢተውህበ ሎቱ እምኀበ አብ።
ወእምዝ ኣሐውር ኀበ አብ ዘፈነወኒ።
አላ አነ ወአብ ዘፈነወኒ።
ወአብ ዘፈነወኒ ሰማዕትየ።
ወኢያእመሩ ከመ በእንተ አብ ይቤሎሙ።
ወዘፈነወኒ ሀሎ ምስሌየ ወኢየኀድገኒ አብ ባሕቲትየ።
አላ አሐዱ አብ ብነ ወውእቱ እግዚአብሔር።
ወበከመ የአምረኒ አብ አነኒ አአምሮ ለአብ።
ወበከመ የአምረኒ አብ አነኒ አአምሮ ለአብ።
ወበእንተ ዝንቱ ያፈቅረኒ አብ።
አነ ወአብ አሐዱ ንሕነ።
ወዘሰ ቀደሶ አብ ወፈነዎ ውስተ ዓለም።
እመኑ ከመ ታእምሩ ወትጤይቁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
እመኑ ከመ ታእምሩ ወትጤይቁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
አላ አብ ዘፈነወኒ ውእቱ ትእዛዘ ወሀበኒ።
ወዘሂ እነግር አነ በከመ ይቤለኒ አብ ከማሁ እነግር።
ወየሐውር ኀበ አብ ዘፈነዎ።
ከመ አወፈዮ አብ ኵሎ ውስተ እዴሁ።
ወአልቦ ዘይመጽእ ኀበ አብ ዘእንበለ እንተ ኀቤየ።
ወይቤሎ ፊልጶስ እግዚኦ አርእየነሁ ለአብ ወየአክለነ።
ዘርእየ ኪያየ ርእዮ ለአብ።
እፎ እንከ ትብል አርእየነሁ ለአብ።
ኢተአምንሁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ኢተአምንሁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
አላ አብ ዘሀሎ ብየ ውእቱ ይገብሮ ለዝንቱ ግብር።
እመኑ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
እመኑ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
እስመ አነ ኣሐውር ኀበ አብ።
ከመ ይሰባሕ አብ በወልድ።
ወአነ እስእሎ ለአብ ይፈኑ ለክሙ ጰራቅሊጦስሃ።
ይእተ አሚረ ተአምሩ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ይእተ አሚረ ተአምሩ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
አላ ቃሉ ውእቱ ለአብ ዘፈነወኒ።
ወባሕቱ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ዘይፌኑ አብ በስምየ።
ሶበሰ ታፈቅሩኒ እምተፈሣሕክሙ በሐዊሮትየ ኀበ አብ።
እስመ ውእቱ አብ የዐብየኒ።
ወባሕቱ ከመ ያእመር ዓለም ከመ አነ አፈቅሮ ለአብ።
ወበከመ ወሀበኒ አብ ትእዛዞ ከማሁ እገብር።
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John15:9
John15:16
John15:26
John15:26
John16:3
John16:5
John16:7
John16:10
John16:16
John16:17
John16:23
John16:25
John16:26
John16:27
John16:27
John16:28
John16:32
John17:21
John20:21

1 አብላዕናከ Matt25:37
1 አብላዕክሙ Matt25:35
2 አብሐኒ Luke09:59

Luke09:61
2 አብሐከ MK11:28

Luke20:2
2 አብሕአ Matt13:33

Luke13:21
1 አብሕአቶ Matt13:33
1 አብሖ John19:38
5 አብሖሙ MK03:15

MK05:13
MK06:7
Luke08:32
Luke09:1

1 አብሠረቶሙ John20:18 ወሖረት ማርያም መግደላዊት ወአብሠረቶሙ ለአርዳኢሁ።
1 አብርሀ Matt17:2
37 አብርሃም Matt01:1

Matt01:2
Matt01:17

Matt01:17

ወበከመ አፍቀረኒ አብ ከማሁ አነሂ አፍቀርኩክሙ።
ከመ እመ ቦ ዘሰአልክምዎ ለአብ በስምየ ኵሎ ይሁበክሙ።
ወሶበ መጽአ ጰራቅሊጦስ ዘአነ እፌኑ ለክሙ እምኀበ አብ።
መንፈሰ ጽድቅ ዘይወፅእ እምኀበ አብ ውእቱ ሰማዕትየ።
ወዘንተኒ ዘይገብሩ ላዕሌክሙ እስመ ኢየአምርዎ ለአብ ወኢ ኪያየ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ኣሐውር ኀበ አብ ዘፈነወኒ።
ይኄይሰክሙ እሑር አነ ኀበ አብ።
ወበእንተ ጽድቅኒ እስመ አነ ኣሐውር ኀበ አብ።
ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ እስመ ኣሐውር ኀበ አብ።
ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ እስመ ኣሐውር ኀበ አብ።
ከመ አመ ሰአልክምዎ ለአብ በስምየ ኵሎ ይሁበክሙ።
አላ አየድዐክሙ ክሡተ በእንተ አብ።
ወኢይብለክሙ ከመ አነ ዘእስእሎ ለአብ በእንቲኣክሙ።
ወአኮ አነ ዘእስእሎ ለአብ በእንቲኣክሙ።
እስመ ለሊሁ አብ ያፈቅረክሙ።
ወኣሐውር ኀበ አብ።
ወተኀድጉኒ ባሕቲትየ እስመ አብ ምስሌየ ውእቱ።
በከመ አንተ አብ ብየ ወአነሂ ብከ።
ወበከመ ፈነወኒ አብ ከማሁ አነሂ እፌንወክሙ።
ርኁበከ ወአብላዕናከ ወጽሙአከ ወአስተይናከ።
እስመ ርኅብኩ ወአብላዕክሙኒ።
ወባሕቱ አብሐኒ እሑር ቅድመ እቅብሮ ለአቡየ።
ወባሕቱ አብሐኒ እሑር እሥራዕ ኵሎ ሰብአ ቤትየ።
ወመኑ አብሐከ ትግበር ዘንተ።
ወመኑ አብሐከ ትግበር ከመ ዝ።
ወአብሕአቶ ውስተ ሠለስቱ መስፈርተ ሐሪጽ ወአብሕአ ኵሎ።
ወደፈነቶ ውስተ ኀሪጽ ዘሠለስቱ መስፈርት ወአብሕአ ኵሎ።
ወአብሕአቶ ውስተ ሠለስቱ መስፈርተ ሐሪጽ ወአብሕአ ኵሎ።
ወአብሖ ጲላጦስ ወሖረ ውእቱኒ ወነሥአ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአብሖሙ ያውፅኡ አጋንንተ ወይፈውሱ ድዉያነ።
ወአብሖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወወፂኦሙ እሙንቱ አጋንንት።
ወአብሖሙ ላዕለ አጋንንት እኩያን።
ከመ ያብሖሙ ይባኡ ላዕለ አሕርው ወአብሖሙ።
ወአብሖሙ ላዕለ ኵሉ አጋንንት ያሕይዉ ድዉያነ።

ወተወለጠ አርአያሁ በቅድሜሆሙ ወአብርሀ ገጹ ከመ ፀሓይ።
ወልደ ዳዊት ወልደ አብርሃም።
አብርሃም ወለዶ ለይስሐቅ ወይስሐቅኒ ወለዶ ለያዕቆብ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ዳዊት ትውልድ ዐሠርቱ 
ወአርባዕቱ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ክርስቶስ ትውልድ አርብዓ 
ወክልኤቱ።
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37 አብርሃም

Matt03:9
Matt03:9

Matt08:11

Matt22:32
MK12:27
Luke01:55
Luke01:73
Luke03:8
Luke03:8

Luke03:34
Luke13:16

Luke13:28
Luke16:22

Luke16:23
Luke16:24
Luke16:25

Luke16:27
Luke16:29
Luke16:30
Luke16:31
Luke19:9
Luke20:37
John08:33
John08:37
John08:39
John08:39
John08:39
John08:40
John08:52
John08:53
John08:56
John08:57
John08:58

1 አብትር MK14:48
3 አብአት MK12:43

MK12:45
Luke21:4

ወኢይምሰልክሙ ዘታመሥጡ በብሂለ አብ ብነ አብርሃም።
እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር እምእላንቱ አእባን አንሥኦ 
ውሉድ ለአብርሃም።
ወይረፍቁ ውስተ ሕፅነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በመንግሥተ 
ሰማያት።
ዘይቤ አነ ውእቱ እግዚአብሔር አምላከ አብርሃም።
አነ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክከ አምላከ አብርሃም።
ዘይቤሎሙ ለአበዊነ ለአብርሃም ወለዘርዑ እስከ ለዓለም።
መሐላሁ ዘመሐለ ለአብርሃም አቡነ።
ወኢይምሰልክሙ በብሂለ ዘትብሉ ሀሎ አቡነ አብርሃም።
እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር አንሥኦ ውሉድ ለአብርሃም 
እምእላንቱ አእባን።
ወልደ ያዕቆብ ወልደ ይስሐቅ ወልደ አብርሃም።
ወዛቲ ወለተ አብርሃም ናሁ ዐሠርቱ ወሰመንቱ ዓመት እምዘአሰራ 
ሰይጣን።
ወአመ ርኢክምዎሙ ለአብርሃም ወለይስሐቅ ወለያዕቆብ።
ወእምዝ ሞተ ዝኩ ነዳይ ወወሰድዎ መላእክት ውስተ ሕፅነ አብርሃም።

ወርእዮ ለአብርሃም እምርሑቅ ወአልአዛርሃ ውስተ ሕፅኑ።
ወጸውዐ ወይቤ አባ አብርሃም ተሣሀለኒ።
ወይቤሎ አብርሃም ተዘከር ወልድየ ዘከመ ፈጋዕከ ወተፈሣሕከ 
በሕይወትከ።
ወይቤሎ እስእለከ አባ አብርሃም ትፈንዎ ለአልአዛር ቤተ አቡየ።
ወይቤሎ አብርሃም ቦሙ ሙሴ ወነቢያት ኪያሆሙ ለይስምዑ።
ወይቤሎ አልቦ አባ አብርሃም አሐዱ እምነ ምዉታን።
ወይቤሎ አብርሃም ለእመሰኬ ሙሴሃ ወነቢያተ ኢይሰምዑ።
እስመ አንተሂ ወልደ አብርሃም አንተ።
አነ ውእቱ አምላከ አብርሃም ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ዘርዐ አብርሃም ንሕነ።
ወአአምር ከመ ዘርዐ አብርሃም አንትሙ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ለነሰ አብርሃም አቡነ።
ሶበሰ ውሉደ አብርሃም አንትሙ ግብረ አብርሃም እምገበርክሙ።
ሶበሰ ውሉደ አብርሃም አንትሙ ግብረ አብርሃም እምገበርክሙ።
ወአብርሃምሰ ኢገብረ ከመ ዝ።
አብርሃም ጥቀ ሞተ ወነቢያትኒ ሞቱ።
አንተኑ ተዐቢ እምአብርሃም አቡነ ዘሞተ።
አብርሃም አቡክሙ ተመነየ ከመ ይርአይ ዕለትየ።
ወይቤልዎ አይሁድ ኀምሳ ዓመት አልብከ ወአብርሃምሃ ርኢከ።
እምቅድመ ይትወለድ አብርሃም ሀሎኩ አነ።
ምስለ መጣብሕ ወአብትር ተአኀዙኒ።
ወአብአት ክልኤ ጸራይቀ ዘይብልዎ ቆንደራጢስ።
ወይእቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ዘባቲ አብአት ወኵሎ መንበርታ።
ወዛቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ጥሪታ ዘባ አብአት።
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6 አብኡ Matt02:11
MK12:42
MK12:44
MK12:45
MK12:45
Luke21:4

6 አብእ Matt05:24
Matt08:4
MK01:44
Luke05:14
Luke14:23
John20:27

1 አብእዋ John08:3
2 አብእዎ MK15:16

Luke02:27
3 አብኦ MK12:44

Luke21:3
John18:16

1 አብኦቱ MK02:4
2 አብዕልተ Luke14:12

Luke21:1

2 አብዕልት MK12:42
Luke06:24

2 አብዝኀት MK12:44

Luke21:3
1 አብዝኁ John04:1

2 አብዝኆ Matt06:7
Luke12:15

2 አብዩድ Matt01:13
Matt01:13

3 አብያ Matt01:7
Matt01:7
Luke01:5

8 አብያተ Matt11:8
Matt19:29
Matt23:13
MK10:29

ወአብኡ ሎቱ አምኃ ወርቀ ወከርቤ ወሰኂነ።
ወብዙኃን አብዕልት እለ አብኡ ብዙኀ።
አብዝኀት አብኦ እምኵሎሙ እለ አብኡ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።
እስመ ኵሎሙ እለ አብኡ እምተረፎሙ አብኡ።
እስመ ኵሎሙ እለ አብኡ እምተረፎሙ አብኡ።
እስመ እሉ ኵሎሙ እምተረፎሙ አብኡ መባአ ለእግዚአብሔር።
ወእምዝ ገቢአከ አብእ መባአከ።
ወአብእ መባአከ በእንተ ዘነጻሕከ።
ወሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን ወአብእ መባአከ በእንተ ዘነጻሕከ።
ወአብእ መባእከ በእንተ ዘነጻሕከ።
አብእ ሰብእ ከመ ይምላእ ቤትየ።
ወሀብ እዴከ ወአብእ ውስተ ገቦየ።
ወአብእዋ ውስጠ ወአቀምዋ ቅድመ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአብእዎ ሐራ ውሳጤ ዐጸድ ኀበ ምኵናን።
ወሶበ አብእዎ አዝማዲሁ ለሕፃን እግዚእ ኢየሱስ።
አብዝኀት አብኦ እምኵሎሙ እለ አብኡ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።
ከመ ዛቲ ዕቤር ነዳይት አብዝኀት አብኦ መባአ ለእግዚአብሔር።
ወተናገራ ለዐጻዊት ወአብኦ ለጴጥሮስ።
ወሶበ ስእኑ አብኦቱ ኀቤሁ እስመ ጽፉቅ ሰብእ።
ኢትጸውዕ አዕርክቲከ ወአኀዊከ ወአዝማዲከ ወጎረከ ወቢጸከ 
አብዕልተ።
ወነጸረ ወርእየ አብዕልተ ዘያበውኡ መባኦሙ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።

ወብዙኃን አብዕልት እለ አብኡ ብዙኀ።
ወባሕቱ አሌ ለክሙ አብዕልት።
አብዝኀት አብኦ እምኵሎሙ እለ አብኡ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።

ከመ ዛቲ ዕቤር ነዳይት አብዝኀት አብኦ መባአ ለእግዚአብሔር።
ከመ በዝኁ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወአብዝኁ አጥምቆ 
እምዮሐንስ።
እስመ ይመስሎሙ በአብዝኆ ንባቦሙ ዘይሰምዖሙ።
እስመ አኮ በአብዝኆ ንዋይ ዘየሐዩ ሰብእ።
ወዘሩባቤልኒ ወለደ አብዩድሃ።
ወአብዩድኒ ወለደ ኤልያቄምሃ።
ወሮብዓምኒ ወለደ አብያሃ።
ወአብያኒ ወለደ አሳፍሃ።
ሀሎ አሐዱ ካህን ዘስሙ ዘካርያስ በመዋዕለ አብያ።
እለሰ ቀጠንተ ይለብሱ ናሁ ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
ወኵሉ ዘኀደገ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ።
እለ ትበልዑ አብያተ መበለታት በምክንያተ አንኆ ጸሎትክሙ።
አማን እብለክሙ አልቦ ዘየኀድግ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ።
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8 አብያተ

MK10:30

MK12:41
Luke07:25
Luke20:45

4 አብያቲሆሙ MK08:3
Luke16:4
Luke16:9
Luke23:48

1 አብያታር MK02:26
1 አብያታዊ John04:47
3 አብያት Matt06:26

Matt10:11
Matt24:26

1 አብያዊ John04:49
3 አብያጺሁ Matt18:28

Matt18:31
Matt24:49

1 አብደ Matt07:26
1 አብደረ John03:19
2 አብደሩ MK15:6

John12:43
3 አብዱ Matt08:32

MK05:13
Luke08:33

3 አብዳት Matt25:2
Matt25:3
Matt25:8

3 አብዳን Matt23:17
Matt23:19
Luke11:40

2 አብድ Matt05:22
Luke12:20

1 አብድንቲሆሙ Matt27:52

1 አብድንት Matt28:4
1 አብጽሖሙ Matt02:9

7 አተወ Matt25:19
Luke01:23

አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ ወውሉደ ወገራውሀ 
በስደት።
እለ ይውኅጥዎን ለአብያተ መበለታት ወይትሜየኑ በነዋኅ ጸሎቶሙ።
ናሁ እለሰ ርሱያን አልባሰ ክብር ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
እለ ይውኅጥዎን ለአብያተ መበለታት ወበምክንያት ያነውኁ ጸሎተ።
ወእመኒ ሰዐርክዎሙ ርኁባኒሆሙ ይእትዉ አብያቲሆሙ።
ከመ ይትወከፉኒ ውስተ አብያቲሆሙ።
ይትወከፉክሙ እሙንቱሂ ውስተ አብያቲሆሙ ዘለዓለም።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሶበ ርእዩ ዘኮነ ጐድኡ እንግድዓቲሆሙ ወተሠውጡ 
ወአተዉ አብያቲሆሙ።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር እንዘ አብያታር ሊቀ ካህናት።
ወሀሎ አሐዱ ገብረ ንጉሥ ሰብእ አብያታዊ።
ወኢየአርሩ ወኢያስተጋብኡ ውስተ አብያት።
ወእመኒ አብያት ተሰአሉ ወበሉ።
ወነዋ ውስተ አብያት ኢትእመኑ።
ወይቤሎ ውእቱ ገብረ ንጉሥ ሰብእ አብያዊ።
ወወፂኦ ውእቱ ገብር ረከበ አሐደ ገብረ እምነ አብያጺሁ።
ወርእዮሙ አብያጺሁ አግብርት ዘገብረ ተከዙ ጥቀ።
ወይዘብጥ አብያጺሁ አግብርተ።
ይመስል ብእሴ አብደ ዘሐነጸ ቤቶ ዲበ ኆጻ።
ወአብደረ ሰብእ ጽልመተ እምብርሃን እስመ እኩይ ምግባሩ።
ወለለ በዓል ያሐዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ዘአብደሩ።
እስመ አብደሩ ስብሐተ ሰብእ ፈድፋደ እምስብሐተ እግዚአብሔር።
ወአብዱ ኵሉ መራዕየ አሕርው።
ቦኡ ላዕለ አሕርው ወአብዱ እሙንቱ መራዕይ።
ቦኡ ላዕለ አሕርው ወአብዱ ኵሉ መራዕየ አሕርው።
ወኀምስ እምውስቴቶን አብዳት እማንቱ ወኀምስ ጠባባት።
ወአብዳትሰ ነሢኦን መኃትዊሆን ኢነሥኣ ቅብዐ ምስሌሆን።
ወእልኩ አብዳት ይቤላሆን ለጠባባት።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ወርቅኑ ወሚመ ቤተ መቅደስ።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ጽንሐሕኑ ወሚመ ምሥዋዕ።
ኦ አብዳን አኮኑ ዘፈጠረ እንተ አፍኣ ወእንተ ውስጥኒ ፈጠረ።
ወዘሰ ይቤሎ አብድ ረስሐ ውእቱ ወይትኴነን በእሳተ ገሃነም።
ወይቤሎ እግዚአብሔር ኦ አብድ በዛቲ ሌሊት ይነሥእዋ ለነፍስከ 
እምላዕሌከ።
ወተከሥቱ መቃብራት ወተንሥኡ ብዙኃን እምአብድንቲሆሙ 
ለጻድቃን።
ወእምግርማሁ ተሀውኩ ወኮኑ ከመ አብድንት እለ የዐቅቡ መቃብረ።
ወናሁ ኮከብ ዘርእዩ በምሥራቅ ይመርሖሙ እስከ ሶበ አብጽሖሙ 
ቤተልሔም።
ወእምድኅረ ብዙኅ መዋዕል አተወ እግዚኦሙ ለእሉ አግብርት።
ወእምዝ ፈጺሞ መዋዕለ ዕብሬቱ አተወ ቤቶ።
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7 አተወ

Luke05:25
Luke15:27
Luke18:14
Luke19:15
Luke24:12

3 አተወት MK07:30
Luke01:56
John04:28

8 አተዉ Matt02:12
Matt08:33
Matt28:11
Luke02:39
Luke02:43
Luke08:34
Luke23:48

John20:10
1 አተዋ Luke23:56

3 አቲወ Matt24:48
Luke12:45
Luke20:9

1 አቲውየ Luke19:23
3 አቲዎ Luke15:6

Luke15:30

Luke17:7
1 አቲዎሙ Luke07:10
1 አቲዎን Luke24:9

6 አትሐተ Matt18:4
Matt23:12
Luke09:48
Luke14:11
Luke18:14
John08:6

1 አትሐታ Luke24:5
3 አኀተ Matt19:29

MK10:29
MK10:30

3 አኀቲሁ Matt13:56

ወአተወ ቤቶ እንዘ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር።
ወይቤሎ እስመ አተወ እኁከ ወጠብሐ አቡከ ላሕመ መግዝአ።
አተወ ቤቶ ዝንቱ እንዘ ይጸድቅ እምዝክቱ።
ወእምዝ አተወ ነሢኦ መንግሥተ አዘዘ ያምጽእዎሙ ለአግብርቲሁ።
ወአተወ እንዘ ያነክር ዘኮነ።
ወሖረት ወአተወት ቤታ ወረከበታ ለወለታ ልብስታ።
ወእምድኅሬሁ አተወት ቤታ።
ወኀደገት ቀሡታ ይእቲ ብእሲት ወአተወት ሀገረ ወነገረት ለሰብአ 
ቤታ።
ወእንተ ካልእ ፍኖት ገብኡ ወአተዉ ብሔሮሙ።
ወጐዩ ኖሎት ወአተዉ ሀገረ።
ወኀሊፎን እማንቱ አተዉ ሠገራት ሀገረ።
አተዉ ገሊላ ሀገሮሙ ናዝሬተ።
ወሠሊጦሙ ግብሮሙ አተዉ ገሊላ ሀገሮሙ።
ወአተዉ ወዜነዉ ለአህጉር ወለአዕጻዳት።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሶበ ርእዩ ዘኮነ ጐድኡ እንግድዓቲሆሙ ወተሠውጡ 
ወአተዉ አብያቲሆሙ።
ወእምዝ ሖሩ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ ወአተዉ ቤቶሙ።
ወአተዋ ወአስተዳለዋ አፈዋተ ወኀደጋ በሰንበት ሐዊረ እስመ ከማሁ 
ሕጎሙ።
ይጐነዲ አቲወ እግዚእየ።
ይጐነዲ አቲወ እግዚእየ።
ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወጐንደየ 
አቲወ።
ወለሊየ አነ አቲውየ እምአስተገበርክዎ ምስለ ረባሑ።
ወአቲዎ ቤቶ ይጼውዕ አዕርክቲሁ ወጎሮ ወይቤሎሙ።
ወአቲዎሰ ዝንቱ ወልድከ ዘአኅለቀ ወዘበልዐ ኵሎ ንዋየከ ምስለ 
ዘማት።
ወእመኒ ኖላዊ አቲዎ እምወፍሩ ይብሎኑ።
ወአቲዎሙ እለ ተፈነዉ ረከብዎ ለገብሩ በዘሐይወ።
ወአቲዎን እምኀበ መቃብር ነገራሆሙ ዘንተ ለዐሠርቱ ወአሐዱ 
ወለቢጾሙኒ ኵሎሙ።
ወዘአትሐተ ርእሶ ከመ ዝንቱ ሕፃን።
እስመ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
እስመ ዘአትሐተ ርእሶ እምኵሉ ውእቱ የዐቢ።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
ወአትሐተ እግዚእ ኢየሱስ አዕይንቲሁ ውስተ ምድር።
ወፈርሃ ወአትሐታ ገጾን ውስተ ምድር ወይቤልዎን።
ወኵሉ ዘኀደገ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ።
አማን እብለክሙ አልቦ ዘየኀድግ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ።
አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ ወውሉደ ወገራውሀ በስደት።
ወአኀቲሁኒ ኵሎን ኀቤነ ሀለዋ።
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3 አኀቲሁ
MK06:3
Luke14:26

5 አኀወ Matt04:18
Matt04:21
Matt19:29
MK10:29
MK10:30

13 አኀዊሁ Matt01:2
Matt01:11
Matt12:47
Matt13:55
MK03:31
MK06:3
Luke08:19
Luke14:26
Luke18:29

John02:12

John07:3
John07:5
John07:10

5 አኀዊከ Matt12:48
MK03:32
Luke08:20
Luke14:12

Luke22:32
2 አኀዊክሙ Matt05:47

Luke21:16

8 አኀው Matt20:24
Matt21:28
Matt22:25
Matt23:8
MK10:41 ወሰሚዖሙ ዐሠርቱ ተምዕዑ ዲበ ክልኤቱ አኀው ያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK12:21
Luke20:29
John21:23

10 አኀውየ Matt12:49
Matt12:50
Matt25:40

ወአኮኑ አኀቲሁኒ ሀለዋ ዝየ ኀቤነ።
ወውሉዶ ወአኀዊሁ ወአኀቲሁ ወዓዲ ነፍሶሂ።
ወእንዘ ያንሶሱ መንገለ ባሕረ ገሊላ ርእየ ክልኤተ አኀወ።
ወዐዲዎ ሕቀ እምህየ ርእየ ካልኣነ ክልኤተ አኀወ።
ወኵሉ ዘኀደገ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ።
አማን እብለክሙ አልቦ ዘየኀድግ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ።
አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ ወውሉደ ወገራውሀ በስደት።
ወያዕቆብኒ ወለደ ይሁዳሃ ወአኀዊሁ።
ወኢዮስያስኒ ወለደ ኢኮንያንሃ ወአኀዊሁ አመ ፍልሰተ ባቢሎን።
ወእንዘ ይነግሮሙ ለሕዝብ ናሁ እሙ ወአኀዊሁ ይቀውሙ አፍኣ።
ወአኀዊሁ ያዕቆብ ወዮሳ ወስምዖን ወይሁዳ።
ወመጽኡ እሙ ወአኀዊሁ ወቆሙ አፍኣ።
ወአኀዊሁኒ ያዕቆብ ወዮሳ ወይሁዳ ወስምዖን።
ወመጽኡ ኀቤሁ እሙ ወአኀዊሁ ወስእኑ ረኪቦቶ።
ወውሉዶ ወአኀዊሁ ወአኀቲሁ ወዓዲ ነፍሶሂ።
ወአዝማዲሁ ወአኀዊሁ ወብእሲቶ ወውሉዶ በእንተ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወእምድኅረ ዝንቱ ኅዱር ቅፍርናሆም ውእቱ ወእሙ ወአኀዊሁ 
ወአርዳኢሁ።
ወይቤልዎ አኀዊሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ፍልስ እምዝየ።
እስመ አኀዊሁኒ ኢአምኑ ቦቱ።
ወዐሪጎሙ አኀዊሁ ለበዓል ውእተ አሚረ።
ናሁ እምከ ወአኀዊከ አፍኣ ይቀውሙ።
ነዮሙ እምከኒ ወአኀዊከኒ አፍኣ ይቀውሙ ወየኀሥሡከ።
ወይቤልዎ እምከ ወአኀዊከ አፍኣ ይቀውሙ።
ኢትጸውዕ አዕርክቲከ ወአኀዊከ ወአዝማዲከ ወጎረከ ወቢጸከ 
አብዕልተ።
ወአንተኒ ተመይጠከ ጽንዖሙ ለአኀዊከ።
ወእመሂ ተአማኅክሙ አኀዊክሙ ባሕቲቶ።
ወያገብኡክሙ አዝማዲክሙ ወአኀዊክሙ ወአዕርክቲክሙ 
ወቢጽክሙ።
ወሰሚዖሙ ዐሠርቱ አንጐርጐሩ በእንተ ክልኤሆሙ አኀው።
ወምንተ ትብሉ ለአሐዱ ብእሲ ቦቱ ክልኤቱ ደቂቅ አኀው።
ሀለዉ እንከ ኀቤነ ሰብዐቱ አኀው።
ወአንትሙሰ አኀው ኵልክሙ።

ወሀለዉ እንከ በኀቤነ ሰብዐቱ አኀው።
ወሀለዉ እንከ ኀቤነ ሰብዐቱ አኀው ወአውሰበ ዘይልህቅ ብእሲተ።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አኀው ከመ ውእቱ ረድእ ኢይመውት።
መኑ ይእቲ እምየ ወእለ መኑ እሙንቱ አኀውየ።
ወይቤ ነዮሙ እምየ ወአኀውየ።
ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ እለ የአምኑ ብየ ሊተ ገበርክሙ።
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10 አኀውየ

Matt25:45
Matt28:10
MK03:33
MK03:34
Luke08:21

Luke16:28
John20:17

34 አኀዘ Matt04:17
Matt11:7 አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎሙ ለአሕዛብ በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ።
Matt11:20
Matt14:30
Matt16:21
Matt16:22
Matt18:24
Matt25:19
Matt26:37
MK01:21
MK01:45
MK04:1
MK05:20
MK06:34
MK07:25
MK08:31
MK08:32
MK10:28
MK10:32
MK11:15
MK12:1
MK13:5
MK14:33
MK14:71
Luke04:21
Luke07:14
Luke07:24 አኀዘ ይበሎሙ ለሕዝብ በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ።
Luke11:29
Luke12:1
Luke14:29
Luke20:9
John07:14
John08:2
John13:5

ዘኢገበርክሙ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ ሊተ ኢገበርክሙ።
ኢትፍርሃ ሑራ ንግራሆሙ ለአኀውየ።
ወእለ መኑ እሙንቱ አኀውየ።
ነዮሙ እምየኒ ወአኀውየኒ።
እምየ ወአኀውየ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር 
ወይገብሩ።
እስመ ሀለዉ ኀምስቱ አኀውየ ይንግሮሙ።
ወሑሪ ባሕቱ ኀበ አኀውየ።
እምአሜሃ አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይስብክ ወይብል።

ወእምዝ አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይኂሶን ለአህጉር።
ወሶበ ርእየ ነፋሰ ኀያለ ፈርሀ ወአኀዘ ይሰጠም።
ወእምአሜሃ እግዚእ ኢየሱስ አኀዘ ይንግሮሙ ለአርዳኢሁ።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወአኀዘ ይከልኦ እንዘ ይብል።
ወሶበ አኀዘ ይትሐሰቦሙ።
ወአኀዘ ይትሐሰቦሙ።
ወአኀዘ ይተክዝ ወይሕዝን።
ወቦአ በሰንበት ምኵራበ ወአኀዘ ይምሀሮሙ።
ወወፂኦ አኀዘ ይስብክ ወይንግር ብዙኀ እስከ ያነክሩ ኵሉ ሀገር።
ወአኀዘ ካዕበ ይምሀሮሙ ለአሕዛብ እንተ መንገለ ባሕር።
ወሖረ ወአኀዘ ይስብክ በዐሥሩ አህጉር።
ወአኀዘ ይምሀሮሙ ብዙኀ።
እንተ ጋኔን እኩይ አኀዘ ላቲ ወለታ።
ወአኀዘ ይምሀሮሙ ከመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወገሃደ ነገሮሙ ዘንተ ነገረ ወቀርበ ጴጥሮስ ወአኀዘ ይክልኦ።
ወአኀዘ ጴጥሮስ ይበሎ ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ ወተሎናከ።
ወነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወአኀዘ ይንግሮሙ ዘሀለዎ ይረከቦ።
ወአኀዘ ይሰድድ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በምኵራብ።
ወአኀዘ ይመስል ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወአኀዘ ይበሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ።
ወአኀዘ ይተክዝ ወይሕዝን።
ወአኀዘ ይትረገም ወይምሐል እንዘ ይብል።
ወአኀዘ ይበሎሙ ዮም በጽሐ ቃለ ዝንቱ መጽሐፍ።
ወቀርበ ወአኀዘ ነፍቆ ወቆሙ እለ ይጸውርዎ።

ወእንዘ ጉቡኣን ብዙኃን ሰብእ አኀዘ ይበሎሙ።
ወአኀዘ ይበሎሙ ለአርዳኢሁ ቅድሙ ወተዐቀቡ።
እንዘ ይብሉ ዝንቱ ብእሲ አኀዘ ይሕንጽ ወስእነ ፈጽሞ።
ወአኀዘ ይመስል ሎሙ ለሕዝብ ዘንተ ምሳሌ ወይቤሎሙ።
ወአኀዘ ይምሀር።
ወነበረ እንዘ ይሜህሮሙ ወአኀዘ ይምሀሮሙ።
ወወደየ ማየ ውስተ ንብቲራ ወአኀዘ ይኅፅብ እገሪሆሙ ለአርዳኢሁ።
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19 አኀዙ Matt12:1
Matt13:56
Matt26:22
Matt26:48
MK02:23
MK05:17
MK08:11
MK14:19
MK14:65
Luke05:21
Luke07:49
Luke11:54

Luke15:24
Luke19:37

Luke22:47
Luke23:2

John07:11
John08:9
John11:56

7 አኀዛ Matt08:15
Matt09:25
Matt15:22
Matt28:9
MK01:31
MK05:41
Luke08:54

1 አኀዝ Matt20:8
1 አኀዝነ Luke05:5
2 አኀዝክሙ Matt26:55

John21:10
1 አኀዝክሙኒ MK14:49
16 አኀዝዎ Matt04:12 ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ከመ አኀዝዎ ለዮሐንስ።

Matt26:50
Matt26:57
MK01:14 ወእምድኅረ አኀዝዎ ወሞቅሕዎ ለዮሐንስ።
MK12:3
MK12:8
MK14:44

ወአርዳኢሁሰ ርኅቡ ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ።
ወአኀዙ ያንጐርጕሩ በእንቲኣሁ።
ወተከዙ ጥቀ ወአኀዙ ይበሉ በበ አሐዱ።
ዘእስዕሞ ውእቱ ኪያሁ አኀዙ።
ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ ወይጺሑ ሎቱ ፍኖተ።
ወአኀዙ ያስተብቊዕዎ ከመ ይፃእ እምደወሎሙ።
ወወፅኡ ፈሪሳውያን ወአኀዙ ይትኀሠሥዎ።
ወአኀዙ ይተክዙ ወይበሉ በበ አሐዱ አነኑ እንጋ ውእቱ።
ወአኀዙ እምውስቴቶሙ ይውርቅዎ ወይጽፍዕዎ ገጾ።
ወአኀዙ የኀልዩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ወይበሉ።
ወአኀዙ እለ ይረፍቁ ይበሉ በበይናቲሆሙ።
አኀዙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያነ ያመንዝዝዎ ወይትቀየምዎ 
ወይንዕውዎ።
ወአኀዙ ይትፈሥሑ።
አኀዙ ኵሎሙ አርዳኢሁ ይትፈሥሑ ወይሰብሕዎ ለእግዚአብሔር 
በዐቢይ ቃል።
ወይቤሎሙ ዘሰዐምክዎ ውእቱ ኪያሁ አኀዙ አጽኒዐክሙ።
ወአኀዙ ያስተዋድይዎ ወይቤሉ ረከብናሁ ለዝንቱ እንዘ ያዐልዎሙ 
ለሕዝብነ።
ወአኀዙ አይሁድ ይኀሥሥዎ በበዓል።
ወሰሚዖሙ እሙንቱ ዘንተ ዘለፋ በለብዎ አኀዙ ይሑሩ በበ አሐዱ።
ወአኀዙ አይሁድ ይኅሥሥዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወገሰሳ ወአኀዛ እዴሃ ወኀደጋ ፈፀንታ።
ወአኀዛ እዴሃ ወተንሥአት ሕፃን።
እስመ ለወለትየ እኩይ ጋኔን አኀዛ ወያአብዳ።
ወቀርባ ወአኀዛ እገሪሁ ወሰገዳ ሎቱ።
ወቀርበ ኀቤሃ ወአኀዛ እዴሃ ወአንሥኣ።
ወአኀዛ እዴሃ ለሕፃን ወይቤላ።
ወአውፅኣ አፍኣ ኵሎ ወአኀዛ እዴሃ ወጸውዓ።
ወአኀዝ ቅድመ እምደኀርት እስከ ቀደምት።
ወአልቦ ዘአኀዝነ ወባሕቱ እስመ አዘዝከነ ናወርድ መሣግሪነ።
ወእንዘ ዘልፈ እነብር ምስሌክሙ በምኵራብ ወእሜህር ኢአኀዝክሙኒ።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አምጽኡ እምዓሣት ዘአኀዝክሙ ይእዜ።
ወኢአኀዝክሙኒ ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ዘውስተ መጻሕፍት።

ወእምዝ ቀርቡ ወአንሥኡ እደዊሆሙ ወአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእለሰ አኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰድዎ።

ወአኀዝዎ ወቀሠፍዎ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወአኀዝዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ዘሰዐምክዎ ውእቱ አኀዝዎ ወአጽንዕዎ ወሰድዎ።



Tabelle1

Seite 605

16 አኀዝዎ

MK14:46
MK14:51
Luke04:42
Luke08:30
Luke22:54
Luke22:63

Luke23:26
John08:20
John18:12

2 አኀዝዎሙ Matt21:35
Matt22:6

15 አኀዞ Matt14:3 እስመ ውእቱ ሄሮድስ አኀዞ ለዮሐንስ።
Matt14:31
Matt17:15
Matt18:28
MK03:22
MK03:30
MK05:15
MK05:15
MK06:17 እስመ ውእቱ ሄሮድስ ፈነወ አግብርቲሁ ወአኀዞ ለዮሐንስ ወሞቅሖ።
MK08:23
MK09:16
MK09:21
MK09:27
Luke05:9
John10:20

1 አኀዞሙ Luke08:37
1 አኀዞን MK16:8
1 አኀድር John01:40
1 አኀድግ John14:27
1 አኀድጎ John16:28
1 አኀፍር Luke16:3
1 አኃቲሁ John11:3
1 አኅለቀ Luke15:30

2 አኅለቀት MK05:26
Luke08:43

1 አኅሊቆ Luke15:14
1 አኅልፋ MK14:36
1 አኅሢሮሙ MK12:4
1 አኅሰርዎ Luke20:11

ወሰፍሑ እደዊሆሙ ላዕሌሁ ወአኀዝዎ።
ወተለዎ አሐዱ ወሬዛ ዘይትዐጸፍ ሰንዱነ ወአኀዝዎ ወራዙት።
ወአኀዝዎ ወአቀምዎ ከመ ኢይኅልፍ እምኔሆሙ።
ወይቤሎ ሌጌዎን ስምየ እስመ ብዙኃን አጋንንት አኀዝዎ።
ወአኀዝዎ ወወሰድዎ ቤተ ሊቀ ካህናት ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ።
ወዕደውኒ እለ አኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኮኑ ይሣለቁ ላዕሌሁ 
ወይዘብጥዎ።
ወሶበ ወሰድዎ አኀዝዎ ለስምዖን ቀሬናዊ እትወቶ እምሐቅል።
ወኢአኀዝዎ እስመ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜሁ።
ወአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ሠገራተ ሰጲራ።
ወአኀዝዎሙ እሉ ዐቀብት ለአግብርቲሁ።
ወእለሰ ተርፉ አኀዝዎሙ ለአግብርቲሁ ወቀተልዎሙ።

ወሶቤሃ ሰፍሐ እዴሁ እግዚእ ኢየሱስ ወአኀዞ።
እስመ እኩይ ጋኔን አኀዞ ወያንገረግሮ ወበአርእስተ አውራኅ ይሣቅዮ።
ዘይፈድዮ ምእተ ዲናረ ወአኀዞ ወኀነቆ።
ብዔል ዜቡል አኀዞ ወበመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
እስመ ይቤሉ ጋኔን ርኩስ አኀዞ።
ወመጽኡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወረከብዎ ለዘጋኔን አኀዞ።
ዝኩ ዘአኀዞ ሌጌዎን ወፈርሁ።

ወአኀዞ በእዴሁ ለውእቱ ዕዉር ወአውፅኦ አፍኣ እምሀገር።
ሊቅ አምጻእክዎ ለወልድየ ኀቤከ እስመ ጋኔን በሃም አኀዞ።
እማእዜ ዘአኀዞ ወይቤሎ እምንእሱ።
ወአኀዞ እግዚእ ኢየሱስ በእዴሁ ወአንሥኦ ወተንሥአ።
እስመ አኀዞ ድንጋፄ ወፍርሀት።
ጋኔን አኀዞ ወየአብድ ምንተኑ ታጸምእዎ።
እስመ ፍርሀት ዐቢይ አኀዞሙ።
ወወፅኣ እምነ መቃብር ወጐያ እስመ አኀዞን ረዓድ ወድንጋፄ።
ወይቤሎሙ ንዑ ትርአዩ ኀበ አኀድር ወሖሩ ወርእዩ ኀበ የኀድር።
ሰላምየ አኀድግ ለክሙ ወሰላመ አቡየ እሁበክሙ።
ወመጻእኩ ውስተ ዓለም ወካዕበ አኀድጎ ለዓለም።
ሐሪሰሂ ኢይክል ወስኢለሂ አኀፍር።
ወለአካ አኃቲሁ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአቲዎሰ ዝንቱ ወልድከ ዘአኅለቀ ወዘበልዐ ኵሎ ንዋየከ ምስለ 
ዘማት።
እንዘ ይፌውስዋ ወአስተዋፅአት ኵሎ ንዋያ ወአኅለቀት።
ወአኅለቀት ኵሎ ንዋያ ለዐቀብተ ሥራይ ወአልቦ ዘክህለ ፈውሶታ።
ወአኅሊቆ ኵሎ ንዋዮ መጽአ ረኀብ ዐቢይ ውስተ ውእቱ ብሔር።
አኅልፋ እምኔየ ለዛቲ ጽዋዕ።
ወኪያሁኒ ወገርዎ ወኰርዕዎ ወፈነውዎ አኅሢሮሙ።
ወኪያሁኒ ዘበጥዎ ወአኅሰርዎ ወፈነውዎ ዕራቆ።
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1 አኅጸሮን MK13:20
226 አነ Matt02:8

Matt03:14
Matt08:7
Matt08:9
Matt08:9
Matt10:16
Matt10:32
Matt10:33
Matt11:10
Matt11:28
Matt11:29
Matt12:27
Matt12:28
Matt14:27
Matt18:20
Matt18:33
Matt20:14
Matt20:15
Matt20:22
Matt20:22
Matt20:23
Matt21:24
Matt21:24
Matt21:27

Matt22:32
Matt23:34

Matt24:5
Matt25:26
Matt26:22
Matt26:25
Matt27:24

Matt27:43
Matt28:20
MK01:2
MK06:16 ወሰሚዖ ሄሮድስ ይቤ ዮሐንስ ውእቱ ዘአነ መተርኩ ርእሶ።
MK06:50
MK09:25

ወሶበ አኮ ዘአኅጸሮን እግዚአብሔር ለእማንቱ መዋዕል።
ወእምከመ ረከብክምዎ ግብኡ ኀቤየ ወዜንዉኒ ከመ እምጻእ አነሂ 
ወእስግድ ሎቱ።
አነ እፈቅድ እምኀቤከ እጠመቅ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ነየ እመጽእ አነ ወእፌውሶ።
እስመ አነሂ ብእሲ መኰንን አነ።
እስመ አነሂ ብእሲ መኰንን አነ።
ወናሁ አነ እፌንወክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኵላት።
አነኒ አአምኖ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
አነኒ እክሕዶ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ።
ወአነ ኣዐርፈክሙ።
ወአእምሩ ከመ የዋህ አነ ወትሑት ልብየ።
ወእመሰ አነ በብዔል ዜቡል አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወእመሰ አነ በመንፈሰ እግዚአብሔር አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ተአመኑ አነ ውእቱ ኢትፍርሁ።
ህየ እሄሉ አነ ማእከሎሙ።
በከመ አነ መሐርኩከ።
ፈቀድኩ አነ ለዝንቱ ደኃራዊ አሀቦ ከማከ።
አው ዐይንከኑ ሐማሚ ውእቱ ወአንሰ ኄር አነ።
ኢተአምሩ ዘትስእሉ ትክሉኑ ሰትየ ጽዋዕ ዘአነ እሰቲ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁኑ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበፀጋምየ አኮ አነ ዘእሁብ።
እሴአለክሙ አነሂ አሐተ ቃለ።
ወእምከመ ነገርክሙኒ አነሂ አየድዐክሙ።
ወይቤሎሙ ውእቱኒ አነሂ ኢያየድዐክሙ በአይ ሥልጣን እገብር 
ዘንተ።
ዘይቤ አነ ውእቱ እግዚአብሔር አምላከ አብርሃም።
ወበእንተ ዝ ናሁ አነ እፌኑ ኀቤክሙ ነቢያት ወሐዋርያት ወጠቢባን 
ወጸሐፍተ።
እንዘ ይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ።
ተአምረኒኑ ከመ ድሩክ ብእሲ አነ።
አነኑ እንጋ እግዚኦ።
አነኑ እንጋ ረቢ።
እንዘ ይብል ንጹሕ አነ እምደሙ ለዝ ብእሲ ጻድቅ ወአንትሙ 
ለሊክሙ አእምሩ።
እስመ ይብል ወልደ እግዚአብሔር አነ።
ወናሁ አነ እሄሉ ምስሌክሙ በኵሉ መዋዕል እስከ ኅልቀተ ዓለም።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ ዘይጸይሕ ፍኖተከ።

ወይቤሎሙ ተአመኑ ከመ አነ ውእቱ ወኢትፍርሁ።
ጋኔን በሃም ወጽሙም አነ እኤዝዘከ ትፃእ እምኔሁ።
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MK10:38
MK10:38
MK10:39
MK10:39
MK10:40
MK11:29
MK11:29
MK11:34
MK12:27
MK13:6
MK14:19
MK14:58
MK14:62
Luke01:18
Luke01:19
Luke01:43
Luke02:48
Luke05:8
Luke07:8
Luke07:8
Luke07:27
Luke08:46
Luke09:9 ወይቤ ሄሮድስ ለዮሐንስሰ አነ መተርኩ ርእሶ።
Luke10:3
Luke10:35
Luke11:9
Luke11:19
Luke11:20
Luke11:49
Luke12:8
Luke12:9
Luke16:9
Luke18:13
Luke19:22
Luke19:23
Luke20:3
Luke20:8
Luke20:37

Luke21:8
Luke21:15
Luke22:29

ትክሉኑ እንከ ሰትየ ጽዋዕ ዘአነ እሰቲ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁኑ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ጽዋዕየሰ ዘአነ እሰቲ ትሰትዩ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበጸጋምየ አኮ አነ ዘእሁበክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ እሴአለክሙ አሐተ ነገረ።
ወንግሩኒ ወአነሂ እነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ዘንተ።
አነኒ ኢይነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ከመ ዝ።
አነ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክከ አምላከ አብርሃም።
አነ ውእቱ ክርስቶስ ወያስሕትዎሙ ለብዙኃን።
ወአኀዙ ይተክዙ ወይበሉ በበ አሐዱ አነኑ እንጋ ውእቱ።
አነ እነሥቶ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ዘእድ ገብሮ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እወ አነ ውእቱ።
ናሁ አነሂ ልሂቅ ወለብእሲትየኒ ኀለፈ መዋዕሊሃ።
ወተሰጥዎ መልአክ ወይቤሎ አነ ውእቱ ገብርኤል።
ወምንትኑ አነ ከመ ትምጽኢ ኀቤየ እሙ ለእግዚእየ።
እስመ ናሁ አቡከኒ ወአነኒ ሰራሕነ እንዘ ነኀሥሠከ።
ኅድገኒ እግዚኦ ወሑር እምኔየ እስመ ብእሲ ኃጥእ አነ።
እስመ አነሂ ብእሲ መኰንን አነ ወብየ ወዓልት።
እስመ አነሂ ብእሲ መኰንን አነ ወብየ ወዓልት።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ።
እስመ አነ አአምር ከመ ኀይል ወፅአ እምኔየ።

ሑሩ ናሁ አነ እፌንወክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኵላት።
እፈድየከ አነ አመ ግብአትየ።
ወአነሂ እብለክሙ ሰአሉ ወይትወሀበክሙ።
ወእመሰ አነ በብዔልዜቡል አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወእመሰ አነ በአጽባዕተ እግዚአብሔር አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ናሁ አነ እፌኑ ኀቤሆሙ ነቢያተ ወሐዋርያተ።
አአምኖ አነሂ በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር።
እክሕዶ አነሂ በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር።
ወአነሂ እብለክሙ ግበሩ ለክሙ አዕርክተ እምንዋየ ዐመፃ።
ወጐድዐ እንግድዓሁ ወይቤ ስረይ ሊተ እግዚኦ እስመ አነ ኃጥእ።
ተአምረኒኑ ከመ ብእሲ ዕጹብ አነ እነሥእ ዘኢያንበርኩ።
ወለሊየ አነ አቲውየ እምአስተገበርክዎ ምስለ ረባሑ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እሴአለክሙ አነሂ አሐተ ነገረ ዘትንግሩኒ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ ኢይነግረክሙ።
አነ ውእቱ አምላከ አብርሃም ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ 
ያዕቆብ።
እንዘ ይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ ወበጽሐ ዕድሜሁ።
አነ እሁበክሙ አፈ ወጥበበ በዘኢይክሉ ተዋሥኦተክሙ።
አነኒ አስተዳሉ ለክሙ መንግሥተ በከመ ሊተ ወሀበኒ አቡየ።



Tabelle1

Seite 608

226 አነ

Luke22:71
Luke23:3
Luke23:14
Luke23:40

John01:15
John01:30
John01:31
John01:34

John04:9
John04:14
John04:14
John04:26
John05:7
John05:17
John05:43
John05:45
John06:20
John06:35
John06:39
John06:40
John06:41
John06:44
John06:48
John06:51
John06:51
John06:54
John06:56
John06:57
John06:63
John06:70
John07:7
John07:28
John07:29
John07:34
John07:36
John08:11
John08:12
John08:14
John08:16
John08:16

ወይቤሎሙ አንትሙ ትብሉ ከመ አነ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ትብል ከመ አነ ውእቱ።
ወናሁ አነ ሐተትክዎ በቅድሜክሙ።
ኢትፈርሆኑ ለእግዚአብሔር አምላክከ አንተሰ ወአነ እንዘ ውስተ ዝንቱ 
ኵነኔ ሀለውነ።
ዝ ውእቱ ዘእቤለክሙ አነ በእንቲኣሁ ይመጽእ እምድኅሬየ።
ዝንቱ ውእቱ ዘእቤለክሙ አነ በእንቲኣሁ ይመጽእ እምድኅሬየ።
በእንተ ዝ መጻእኩ አነ ከመ አጥምቅ በማይ።
ወለልየ ርኢኩ ወአነ ሰማዕቱ ከመ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ 
ለእግዚአብሔር።
ተስእል እምኀቤየ ትስተይ ማየ እንዘ ሳምራዊት አነ።
ወዘሰ ይሰቲ እማይ ዘእሁቦ አነ ኢይጸምእ ለዓለም።
አላ ውእቱ ማይ ዘእሁቦ አነ ይከውን ውስቴቱ ነቅዐ ማይ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ ዘእትናገረኪ።
ወሶበ እመጽእ አነ ባዕድ ይቀድመኒ ወሪደ።
አቡየሂ እስከ ይእዜ ይገብር ወአነሂ እገብር።
አነ መጻእኩ በስመ አቡየ ወኢተወከፍክሙኒ።
ኢይምሰልክሙ ዘአነ አስተዋድየክሙ ኀበ አብ ሀሎ።
ወይቤሎሙ አነ ውእቱ ኢትፍርሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት።
ወኢ አሐዱሂ አላ አነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወአነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
እስመ ይቤሎሙ አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማይ።
ወአነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት።
አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማይ።
ወዝኒ ኅብስት ዘአነ እሁቦ ሥጋየ ውእቱ በእንተ ሕይወት ዘለዓለም።
ወአነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወአነሂ እሄሉ ምስሌሁ።
ወበከመ ዘፈነወኒ አብ ሕያው ወአነሂ ሕያው በእንተ አብ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ መንፈስ ውእቱ ወሕይወት ውእቱ።
አኮኑ አነ ኀረይኩክሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ።
እስመ አነ ስምዕ ላዕሌሆሙ ወእዛለፎሙ በከመ እከየ ምግባሮሙ።
ኪያየኑ ተአምሩኒ ወተአምሩኑ እምኀበ አይቴ አነ።
ወአንሰ አአምሮ እስመ እምኀቤሁ አነ ወውእቱ ፈነወኒ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ አልቦ ዘእኴንነኪ።
አነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም።
እስመ አነ አአምር እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
ወእመሂ ኰነንኩ አነ ጽድቀ እኴንን።
እስመ ኢኮንኩ አነ ባሕቲትየ።
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John08:16
John08:18
John08:21
John08:22
John08:23
John08:24
John08:28
John08:29
John08:42
John08:46
John08:58
John09:5
John09:10
John09:25
John10:7
John10:9
John10:11
John10:14
John10:15
John10:17
John10:25
John10:27
John10:28
John10:30
John10:36

John10:37
John11:25
John12:26
John12:32 ወአነኒ እምከመ ተለዐልኩ እምድር እስሕብ ኵሎ ኀቤየ።
John12:47
John12:48
John12:50
John13:7
John13:8
John13:13
John13:14
John13:15
John13:18
John13:19
John13:20
John13:26

አላ አነ ወአብ ዘፈነወኒ።
ወአነሂ ሰማዕት ለርእስየ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ዘይብለነ ኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰ እምታሕቱ አንትሙ ወአንሰ እምላዕሉ አነ።
ለእመ ኢአመንክሙ ከመ አነ ውእቱ ትመውቱ በኀጢአትክሙ።
ተአምሩ ከመ አነ ውእቱ።
እስመ አነ ሥምረቶ እገብር ዘልፈ።
እስመ አነ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእኩ ወመጻእኩ።
ወእመሰ አነ ጽድቀ እነግር ለምንት ኢተአምኑኒ።
እምቅድመ ይትወለድ አብርሃም ሀሎኩ አነ።
አነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም።
ወለሊሁሰ ይቤ አነ ውእቱ።
ወዘንተ ባሕቱ አአምር ከመ ዕዉር አነ ወይእዜ እሬኢ።
አነ ውእቱ አንቀጸ አባግዕ።
አነ ውእቱ አንቀጸ አባግዕ ዘበአማን።
አነ ውእቱ ኖላዊ ኄር።
አነ ውእቱ ኖላዊ ኄር።
ወበከመ የአምረኒ አብ አነኒ አአምሮ ለአብ።
እስመ አነ እሜጡ ነፍስየ ቤዛ አባግዕየ።
ነገርኩክሙ ወኢተአምኑኒ ግብር ዘእገብር አነ በስመ አቡየ።
ወአነሂ አአምሮን ወእማንቱ ይተልዋኒ።
ወአነሂ እሁቦን ሕይወተ ዘለዓለም።
አነ ወአብ አሐዱ ንሕነ።
እፎ እንከ ትብሉኒ ትፀርፍ ለእመ እቤለክሙ ወልደ እግዚአብሔር 
አነ።
እመኑ ከመ ታእምሩ ወትጤይቁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
አነ ውእቱ ትንሣኤ ወሕይወት።
እስመ ኀበ ሀሎኩ አነ ህየ ይሄሉ ዘይትለአከኒ።

ወዘኒ ሰምዐ ቃልየ ወኢዐቀቦ አኮ አነ ዘእኴንኖ።
ሀሎ ዘይኴንኖ ቃል ዘአነ ነበብኩ።
ወዘሂ እነግር አነ በከመ ይቤለኒ አብ ከማሁ እነግር።
ዘእገብር አነ አንተ ኢተአምር ይእዜ።
እመ አነ ኢኀፀብኩከ እገሪከ አልብከ ክፍለ ምስሌየ።
ወሠናየ ትብሉ እስመ ከማሁ አነ።
ወሶበ እንዘ አነ እንከ ሊቅክሙ ወእግዚእክሙ ኀፀብኩክሙ እገሪክሙ።
ከመ ትግበሩ አንትሙኒ በከመ ገበርኩ ለክሙ አነ።
እስመ አነ አአምር መኑ እሙንቱ እለ ኀረይኩ።
ከመ አመ ኮነ ትእመኑ ከመ አነ ውእቱ።
ዘተወክፎ ለዘፈነውኩ አነ ኪያየ ተወክፈ።
ዝ ውእቱ ዘአነ እጸብሕ ሎቱ ኅብስተ ወእሜጥዎ።
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John13:33
John13:34
John13:36
John13:37
John14:2
John14:3
John14:6
John14:10
John14:10
John14:11
John14:12
John14:12
John14:16
John14:18
John14:19
John14:20
John14:20
John14:21
John14:23
John14:26
John14:27
John14:28
John14:31
John15:1
John15:4
John15:5
John15:5
John15:9
John15:10
John15:12
John15:16
John15:19
John15:20
John15:26
John16:4

John16:7
John16:7
John16:7
John16:10
John16:26
John16:27

ኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
በከመ አነ አፍቀርኩክሙ ከማሁ አንትሙኒ ተፋቀሩ በበይናቲክሙ።
ኀበሰ አነ ኣሐውር ኢትክል ተሊዎትየ ይእዜ።
ወአነ ነፍስየ ጥቀ እሜጡ በእንቲኣከ።
ወናሁ እብለክሙ ከመ አነ ኣሐውር ወአስተዳሉ ለክሙ መካነ።
ወእነሥእክሙ ኀቤየ ከመ ተሀልዉ አንትሙኒ ኀበ ሀሎኩ አነ።
አነ ውእቱ ፍኖተ ጽድቅ ወሕይወት።
ኢተአምንሁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ አኮ እምኀቤየ ዘነበብኩ።
እመኑ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ዘየአምን ብየ ግብረ ዘአነ እገብር።
እስመ አነ ኣሐውር ኀበ አብ።
ወአነ እስእሎ ለአብ ይፈኑ ለክሙ ጰራቅሊጦስሃ።
እስመ አነ እመጽእ ኀቤክሙ።
ወአንትሙሰ ትሬእዩኒ እስመ አነ ሕያው።
ይእተ አሚረ ተአምሩ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ወአንትሙሂ ብየ ወአነሂ ብክሙ።
ወአነሂ አፈቅሮ ወአርእዮ ርእስየ።
ወእመ ቦ ዘዐቀበ ቃልየ አነ ወአቡየ ንመጽእ ኀቤሁ።
ውእቱ ይሜህረክሙ ኵሎ ወያዜክረክሙ ኵሎ ዘነገርኩክሙ አነ።
አኮ በከመ ይሁብ ዓለም ዘእሁበክሙ አነ።
ሰማዕክሙ ዘእቤለክሙ ከመ አነ ኣሐውር ወእሠወጥ ኀቤክሙ።
ወባሕቱ ከመ ያእመር ዓለም ከመ አነ አፈቅሮ ለአብ።
አነ ውእቱ ሐረገ ወይን ዘጽድቅ።
ንበሩ ብየ ወአነሂ ብክሙ።
አነ ውእቱ ጕንደ ወይን።
ወአንትሙሂ አዕጹቂሁ ዘነበረ ብየ ወአነሂ ቦቱ።
ወበከመ አፍቀረኒ አብ ከማሁ አነሂ አፍቀርኩክሙ።
በከመ ዐቀብኩ አነ ትእዛዞ ለአቡየ ወእሄሉ በፍቅሩ።
ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ በከመ አነ አፍቀርኩክሙ።
አላ አነ ኀረይኩክሙ ወሤምኩክሙ።
አላ አነ ኀረይኩክሙ እምውስተ ዓለም።
ተዘከሩ ቃልየ ዘአነ እቤለክሙ።
ወሶበ መጽአ ጰራቅሊጦስ ዘአነ እፌኑ ለክሙ እምኀበ አብ።
ወባሕቱ ዘንተ ነገርኩክሙ ከመ ትዘከርዎ አመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ አነ 
እቤለክሙ።
ይኄይሰክሙ እሑር አነ ኀበ አብ።
እስመ እመ ኢሖርኩ አነ ኢይመጽእ ጰራቅሊጦስ ኀቤክሙ።
ወእመሰ ሖርኩ አነ እፌንዎ ለክሙ።
ወበእንተ ጽድቅኒ እስመ አነ ኣሐውር ኀበ አብ።
ወኢይብለክሙ ከመ አነ ዘእስእሎ ለአብ በእንቲኣክሙ።
ወአኮ አነ ዘእስእሎ ለአብ በእንቲኣክሙ።
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John16:33
John17:12
John17:14
John17:16
John17:18
John17:19
John17:21
John17:22
John17:23
John17:23
John17:24
John17:26
John18:5
John18:6
John18:8
John18:21
John18:26
John18:35
John18:35
John18:37
John19:21
John20:15
John20:21
John21:15
John21:16
John21:17

5 አነሥኦ John02:19
John06:39
John06:40
John06:44
John06:54

1 አናቅጸ Matt16:18
1 አናቅጽ Matt22:9
1 አንሕስት Luke12:3
11 አንሥአ Luke01:69

Luke06:20
Luke16:23
John06:5
John07:30
John07:44
John08:7

ወባሕቱ ጽንዑ እስመ አነ ሞእክዎ ለዓለም።
አመሰ ሀሎኩ አነ ምስሌሆሙ ውስተ ዓለም።
በከመ ኢኮንኩ አነ እምዓለም።
በከመ ኢኮንኩ አነ እምዓለም።
አነኒ ፈነውክዎሙ ውስተ ዓለም።
ወበእንቲኣሆሙ አነ እቄድስ ርእስየ።
በከመ አንተ አብ ብየ ወአነሂ ብከ።
ወአነሂ ወሀብክዎሙ ቃለከ ዘወሀብከኒ።
ወአነሂ ቦሙ ወአንተሂ ብየ ከመ ይኩኑ ፍጹማነ በአሐዱ።
ወአፍቀርክዎሙ አነ በከመ ኪያየ አፍቀርከኒ።
አባ እለሰ ወሀብከኒ እፈቅድ ከመ የሀልዉ ኀበ ሀሎኩ አነ ምስሌየ።
ወአነሂ ምስሌሆሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ።
ወሶበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ።
አኮኑ እቤለክሙ አነ ውእቱ።
እስመ እሙንቱ የአምሩ ዘተናገርኩ አነ።
አኮኑ አነ ርኢኩከ ውስተ ገነት ምስሌሁ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎ አነሂ አይሁዳዊኑ አነ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎ አነሂ አይሁዳዊኑ አነ።
ለሊከ ትቤ ከመ ንጉሥ አነ።
አላ ለሊሁ ይቤ ንጉሦሙ ለአይሁድ አነ።
ከመ እሑር አነ ወእንሥኦ ኀቤየ ወእቅብዖ ዕፍረት።
ወበከመ ፈነወኒ አብ ከማሁ አነሂ እፌንወክሙ።
ወይቤሎ እወ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ።
ወይቤሎ እወ እግዚኦ አንተ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ።
ወይቤሎ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ኵሎ ወለሊከ ትጤይቅ ከመ አነ 
አፈቅረከ።
ንሥትዎ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት አነሥኦ።
ወኢ አሐዱሂ አላ አነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወአነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወአነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወአነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወአናቅጸ ሲኦል ኢይኄይልዋ።
ሑሩኬ እንከ ውስተ መራሕብት ወአናቅጽ።
ወዘሂ አልኆሰሱ በእዝን ይሰብክዎ በአጽራሕ ወበአንሕስት።
አንሥአ ለነ ቀርነ መድኀኒትነ እምቤተ ዳዊት ገብሩ።
ወውእቱሰ አንሥአ አዕይንቲሁ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወበሲኦል አንሥአ አዕይንቲሁ እንዘ ሀሎ ውስተ ደይን።
ወአንሥአ አዕይንቲሁ እግዚእ ኢየሱስ።
ወፈቀዱ የአኀዝዎ ወባሕቱ አልቦ ዘአንሥአ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወባሕቱ አልቦ ዘአንሥአ እዴሁ ላዕሌሁ።
አንሥአ አዕይንቲሁ ወነጸረ ኀቤሆሙ።
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11 አንሥአ

John08:10
John11:41
John13:18
John17:1

5 አንሥኡ Matt17:8
Matt26:50
Luke04:20

Luke21:28

John04:35
3 አንሥኣ MK01:31

John10:17
John10:18

6 አንሥኦ Matt03:9

MK09:27
Luke03:8

John12:1
John12:9

John12:17
1 አንሥኦቶ Matt26:61
62 አንሰ Matt03:11

Matt05:22

Matt05:28
Matt05:32
Matt05:34
Matt05:39
Matt05:44
Matt12:36
Matt16:18
Matt19:9

Matt20:15
Matt26:33
MK01:8
MK14:29
Luke03:16
Luke15:17

ወአንሥአ እግዚእ ኢየሱስ አዕይንቲሁ ወነጸረ ኀቤሃ ወይቤላ።
ወአንሥአ አዕይንቲሁ እግዚእ ኢየሱስ ላዕለ ወይቤ።
ዘይሴሰይ እክልየ አንሥአ ሰኰናሁ ላዕሌየ።
ወዘንተ ነገረ ተናጊሮ እግዚእ ኢየሱስ አንሥአ አዕይንቲሁ ውስተ 
ሰማይ።
ወአንሥኡ አዕይንቲሆሙ ወአልቦ ዘርእዩ።
ወእምዝ ቀርቡ ወአንሥኡ እደዊሆሙ ወአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአንሥኡ አዕይንቲሆሙ ኵሎሙ እለ ሀለዉ ውስተ ምኵራብ 
ወነጸርዎ።
ወአመ ኮነ ዝንቱ ኵሉ ስግዱ ወአንሥኡ ርእሰክሙ እስመ በጽሐ 
ዘያድኅነክሙ።
ወናሁ እብለክሙ አንሥኡ አዕይንቲክሙ ወነጽሩ ኀበ በሓውርት።
ወቀርበ ኀቤሃ ወአኀዛ እዴሃ ወአንሥኣ።
ከመ ካዕበ አንሥኣ።
ወብዉሕ ሊተ ካዕበ አንሥኣ ዘንተ ትእዛዘ ነሣእኩ እምኀበ አቡየ።
እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር እምእላንቱ አእባን አንሥኦ 
ውሉድ ለአብርሃም።
ወአኀዞ እግዚእ ኢየሱስ በእዴሁ ወአንሥኦ ወተንሥአ።
እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር አንሥኦ ውሉድ ለአብርሃም 
እምእላንቱ አእባን።
ወበጽሐ ቢታንያ ኀበ ሀሎ አልአዛር ዘአንሥኦ እምነ ምዉታን።
ዳእሙ ከመ ይርአይዎ ለአልአዛርሂ ዘአንሥኦ እግዚእ ኢየሱስ 
እምዉታን።
አመ ጸውዖ ለአልአዛር እመቃብር ወአንሥኦ እምነ ምዉታን።
ወበሣልስት ዕለት አንሥኦቶ።
አንሰኬ አጠምቀክሙ በማይ ለንስሓ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘያምዕዕ እኅዋሁ በከንቱ ረስሐ ውእቱ 
ለኵነኔ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘርእያ ለብእሲት ወፈተዋ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ በላዕሌሁ።
ወአንሰ እብለክሙ ኢትምሐሉ ግሙራ ኢ በሰማየ።
ወአንሰ እብለክሙ ኢትትቃወምዎ ለእኩይ በእኩይ።
ወአንሰ እብለክሙ አፍቅሩ ጸላእተክሙ።
አንሰ እብለክሙ ኵሉ ሰብእ ዘይነብብ ንባብ ፅሩዐ።
ወአንሰ እብለከ ከመ አንተ ኰኵሕ።
አንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድኅር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ 
ላዕሌሁ።
አው ዐይንከኑ ሐማሚ ውእቱ ወአንሰ ኄር አነ።
እመሂ ኵሎሙ ክሕዱከ አንሰ ኢይክሕደከ ግሙራ።
ወአንሰ አጠምቀክሙ በማይ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ለእመኒ ኵሎሙ ክሕዱከ አንሰ ኢይክሕደከ።
አንሰ አጠምቀክሙ በማይ ወይመጽእ ዘይጸንዐኒ።
ወአንሰ እመውት በረኀብ በዝየ።
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Luke18:12
Luke22:27
Luke22:32
Luke22:33
John01:23
John01:26 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎሙ አንሰ አጠምቀክሙ በማይ።
John01:31
John01:33
John03:28

John04:32

John04:38
John05:30
John05:34
John05:36 ወአንሰ ብየ ሰማዕተ ዘየዐቢ እምስምዐ ዮሐንስ።
John05:41
John07:8
John07:29
John08:15
John08:21
John08:23
John08:23
John08:26
John08:38

John08:45
John08:49
John08:50
John08:55
John08:55
John09:39
John10:10
John10:34
John11:15
John11:27
John11:42
John12:46
John16:7
John17:4

John17:9

አንሰ እጸውም ካዕበ ክልኤተ ዕለተ በሰናብት።
ወአንሰ ናሁ ከመ ላእከ በማእከሌክሙ።
ወአንሰ ሰአልኩ በእንቲኣክሙ ከመ ኢይድክም ሃይማኖትክሙ።
ወይቤሎ እግዚኦ አንሰኬ ጥቡዕ ለሐዊር ምስሌከ ውስተ ኢየሩሳሌም።
ወይቤ አንሰ ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም።

ወአንሰ ኢየአምሮ ዳእሙ ከመ ያእምርዎ እስራኤል።
ወአንሰ ኢየአምሮ ወባሕቱ ዘፈነወኒ ከመ አጥምቅ በማይ።
አንትሙ ለሊክሙ ሰማዕትየ ከመ እቤለክሙ አንሰ ኢኮንኩ 
ክርስቶስሃ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አንሰ ብየ መብልዕ ዘእበልዕ ዘኢተአምሩ 
አንትሙ።
ወአንሰ ፈነውኩክሙ ትእርሩ ዘኢጻመውክሙ ዘባዕድ ጻመወ።
ኢይክል አንሰ ገቢረ ለልየ ዘእምኀቤየ ወኢ ምንተኒ።
ወአንሰ አኮ ስምዐ ሰብእ ዘእፈቅድ ወባሕቱ ዘንተ እብል።

አንሰ ኢይፈቅድ ያድሉ ሊተ ሰብእ።
ወአንሰ ኢየዐርግ ይእዜ ውስተ ዝንቱ በዓል።
ወአንሰ አአምሮ እስመ እምኀቤሁ አነ ወውእቱ ፈነወኒ።
ወአንሰ ኢይኴንን ወኢ መነሂ።
አንሰ ኣሐውር ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰ እምታሕቱ አንትሙ ወአንሰ እምላዕሉ አነ።
ወአንሰ ኢኮንኩ እምዝንቱ ዓለም።
ወአንሰ ዘሰማዕኩ በኀቤሁ እነግር ለዓለም።
ወአንሰ ዘርኢኩ በኀበ አቡየ እነግር ወአንትሙሂ ዘርኢክሙ በኀበ 
አቡክሙ ትገብሩ።
ወአንሰ እስመ ጽድቀ እነግር ኢተአምኑኒ።
አንሰ ጋኔን አልብየ ወባሕቱ አከብር አባየ።
አንሰ ኢየኀሥሥ ተድላ ለርእስየ።
ወአንሰ አአምሮ።
ወአንሰ አአምሮሂ ወቃሎሂ አዐቅብ።
አንሰኬ መጻእኩ ለኵነኔ ዝንቱ ዓለም።
ወአንሰኬ መጻእኩ ከመ ይርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
አንሰ እቤ አማልክት አንትሙ።
ወአንሰ እትፌሣሕ በእንቲኣክሙ እስመ ኢሀሎኩ ህየ።
ወትቤሎ እወ እግዚኦ አንሰ አአምን።
ወአንሰ አአምር ከመ ዘልፈ ትሰምዐኒ።
ወአንሰ ብርሃን መጻእኩ ውስተ ዓለም።
ወአንሰ አማን ህልወ እብለክሙ።
አንሰ ሰባሕኩከ በዲበ ምድር ፈጺምየ ግብረ ዘወሀብከኒ ከመ 
እግበር።
ወአንሰ በእንቲኣሆሙ እስእል ወአኮ በእንተ ዓለም ዘእስእለከ።
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John17:11
John17:14
John17:25
John18:20
John18:37
John18:38
John19:6
John21:3

2 አንስርት Matt24:28
Luke17:37

2 አንስተ Matt19:4
MK10:6

1 አንስቲያሁ John04:12

2 አንስቲያክሙ Matt19:8
MK10:5

14 አንስት Matt14:21
Matt15:38
Matt27:55
Matt28:5
MK15:40
Luke01:28
Luke01:42
Luke07:28
Luke08:2
Luke23:27
Luke23:49
Luke23:55
Luke24:1
Luke24:22

6 አንሶሰወ Matt04:23
Matt09:35
MK06:6
Luke08:1
Luke19:1
John10:23

1 አንሶሰወት MK05:42
1 አንሶስዉ John12:35
1 አንቀልቅሎቶ Luke06:48
3 አንቀጸ Luke07:12

John10:7
John10:9

ወእሙንቱሰ ውስተ ዓለም ይሄልዉ ወአንሰ ኀቤከ እመጽእ።
ወአንሰ ፈጺምየ ወሀብክዎሙ ቃለከ ወዓለምሰ ጸልኦሙ።
አባ ጻድቅ ወዓለምሰ ኢያእመረከ ወአንሰ አእመርኩከ።
አንሰ ክሡተ ተናገርኩ በውስተ ዓለም።
ወአንሰ በእንተ ዝንቱ ተወለድኩ።
አንሰ አልቦ ዘረከብኩ ጌጋየ ላዕሌሁ ወኢ አሐተኒ።
አንሰ ኢረከብኩ ላዕሌሁ ጌጋየ።
ወይቤሎሙ ስምዖን ጴጥሮስ አንሰ ኣሐውር ከመ እሥግር ዓሣ።
ኀበ ሀሎ ገደላ ህየ ይትጋብኡ አንስርት።
ወይቤሎሙ ኀበ ሀሎ ገደላ ህየ ይትጋብኡ አንስርት።
ተባዕተ ወአንስተ ብእሴ ወብእሲተ ገብሮሙ።
ወእምፍጥረትሰ ተባዕተ ወአንስተ ገብረ እግዚአብሔር።
ወውእቱኒ ሰትየ እምኔሃ ወአንስቲያሁኒ ወደቂቁኒ ወእንስሳሁኒ 
ወጥሪቱኒ።
ትድኀሩ አንስቲያክሙ ትካትሰ ኢኮነ ከመ ዝ።
ዘንተ ትእዛዘ ትድኀሩ አንስቲያክሙ።
ዘእንበለ አንስት ወደቅ።
ዘእንበለ አንስት ወደቅ።
ወሀለዋ ህየ ብዙኃት አንስት እለ ይሬእያ እምርሑቅ ኵሎ ዘኮነ።
ወአውሥአ ውእቱ መልአከ ወይቤሎን ለአንስት።
ወሀለዋ አንስት ይቀውማ ወይኔጽራ እምርሑቅ።
ወቡርክት አንቲ እምአንስት።
ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ።
አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት።
ወአንስትኒ እለ አሕየዎን እምአጋንንት እኩያን ወእምደዌሆን።
ወተለውዎ ብዙኃን ሕዝብ ወአንስትኒ ይበክያሁ ወያስቆቅዋሁ።
ወአንስትኒ እለ ተለዋሁ እምገሊላ ርእያ ዘንተ።
ወተለዋሁ ክልኤቲ አንስት እለ መጽኣ እምገሊላ።
ወወሰዳ ውእተ አፈዋተ ዘአስተዳለዋ ወካልኣትኒ አንስት ምስሌሆን።
ወቦ አንስትኒ እለ አንከራ ወነገራነ ለነ እለ ጌሣ ኀበ መቃብር።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኵሉ ገሊላ።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኵሉ አህጉር ወበሓውርት።
ወአንከረ ኢ አሚኖቶሙ ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ በሳኒታ አንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ።
ወቦአ ኢያሪሆ እግዚእ ኢየሱስ ወአንሶሰወ።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ በቤተ መቅደስ በሕዋረ ሰሎሞን።
ወተንሥአት ሶቤሃ ይእቲ ወለት ወአንሶሰወት።
አንሶስዉ እንዘ ብክሙ ብርሃን ዘእንበለ ይርከብክሙ ጽልመት።
ወስእኑ አንቀልቅሎቶ እስመ ዲበ ኰኵሕ ተሣረረ።
ወበጺሖ ኀበ አንቀጸ ሀገር።
አነ ውእቱ አንቀጸ አባግዕ።
አነ ውእቱ አንቀጸ አባግዕ ዘበአማን።
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8 አንቀጽ Matt07:13
Matt07:13
Matt07:14
MK01:33
MK11:4
Luke13:24
John10:1
John10:2

1 አንቅህዎ MK04:38
1 አንቅሕዎ Luke08:24
1 አንቅሖ John11:11
1 አንቆቅሖ Luke11:12
7 አንበረ Matt19:15

Matt27:60
MK06:5
Luke04:40
Luke13:12
Luke23:53
John13:4

1 አንበሩ Matt27:37
1 አንበርክዋ Luke19:20
2 አንበሮ MK09:36

Luke02:28
1 አንበሮሙ MK10:16
1 አንበበክሙ MK13:11
2 አንበብክሙ Matt21:16

Matt21:42
1 አንበብዋ John19:20
2 አንበጣ Matt03:4

MK01:6
2 አንቢቦሙ Matt26:30

MK14:26
1 አንብራ John10:18
1 አንብዐ John11:35
2 አንብዓ Luke07:38

Luke07:44
1 አንብየ Matt21:30

133 አንተ Matt03:14
Matt04:3

Matt04:6

ባኡ እንተ ጸባብ አንቀጽ።
እስመ ረሓብ አንቀጽ ወስፍሕት ፍኖት።
ጥቀ ጸባብ አንቀጽ ወጽዕቅት ፍኖት።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ሰብአ ሀገር ኀበ አንቀጽ።
ወሖሩ ወረከቡ ዕዋለ እሱረ ኀበ አንቀጽ ውስተ ፍኖት ወፈትሕዎ።
ወይቤሎሙ ተኀየሱ ትባኡ እንተ ጸባብ አንቀጽ።
ዘኢቦአ እንተ አንቀጽ ውስተ ዐጸደ አባግዕ ወዐርገ እንተ ካልእ ገጽ።
ወዘሰ እንተ አንቀጽ ይበውእ ኖላዌ አባግዕ ውእቱ።
ወአንቅህዎ ወይቤልዎ ሊቅ ኢያሐዝነከኑ እንዘ ንመውት።
ወሖሩ ወአንቅሕዎ ወይቤልዎ።
ወባሕቱ ኣሐውር አንቅሖ።
ወእመኒ አንቆቅሖ ሰአሎ ዐቅራበኑ ይሁቦ ህየንቴሁ።
ወአንበረ እዴሁ ላዕሌሆሙ ወኀለፈ እምህየ።
ወአንበረ ውስተ አፈ መቃብር ወኀለፈ።
እለ አንበረ እዴሁ ዲቤሆሙ ወአሕየዎሙ።
ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ አንበረ እዴሁ ዲቤሆሙ ወፈወሶሙ።
ወአንበረ እዴሁ ላዕሌሃ።
ወአንኰርኰረ እብነ ዐቢየ ወአንበረ ውስተ አፈ መቃብር ወኀለፈ።
ተንሥአ እምኀበ ይዴረሩ ወአንበረ አልባሲሁ።
ወአንበሩ መልዕልተ ርእሱ ጽሒፎሙ መጽሐፈ ጌጋዩ ዘይብል።
እንተ ኀቤየ ጠብለልክዋ ወአንበርክዋ ውስተ ሰበንየ።
ወነሥአ ሕፃነ ወአቀሞ ማእከሎሙ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ 
ወይቤሎሙ።
ተወክፎ ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ።
ወአንበሮሙ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮሙ።
ወዘአንበበክሙ ሶቤሃ ንበቡ እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ ዘትነብቡ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እወ አልቦሁ አመ አንበብክሙ።
አልቦሁ አመ አንበብክሙ ውስተ መጻሕፍት።
ወብዙኃን እምአይሁድ እለ አንበብዋ ለይእቲ መጽሐፍ።
ወሲሳዩ አንበጣ ወመዓረ ገዳም።
ወሲሳዩ አንበጣ ወመዓረ ጸደና።
አንቢቦሙ ወሰቢሖሙ ወፅኡ ወሖሩ ውስተ ደብረ ዘይት።
ሰቢሖሙ ወአንቢቦሙ ወፅኡ ውስተ ደብረ ዘይት።
እስመ ብዉሕ ሊተ አንብራሂ ወእሢማ።
ወአንብዐ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወበከየት ወአርሐሰት እገሪሁ በአንብዓ።
ወይእቲሰ በከየት ወበአንብዓ አርሐሰት እገርየ።
ወለካልኡኒ ዘይንእስ ይቤሎ ከማሁ ወአውሥአ ወይቤ አንብየ።
ወአንተኑ ትመጽእ ኀቤየ።
እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ በል ከመ እላ አእባን ኅብስተ 
ይኩና።
ወይቤሎ እመሰ አማን ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
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Matt06:3
Matt06:6
Matt08:8
Matt08:22
Matt11:3
Matt14:28
Matt14:33
Matt16:16
Matt16:17
Matt16:18
Matt18:15
Matt18:33
Matt22:16
Matt25:24
Matt26:25
Matt26:63
Matt26:64
Matt26:69
Matt26:73
Matt26:73
Matt27:11
Matt27:11
Matt27:40
MK01:11
MK01:24
MK03:11
MK05:31
MK08:29
MK12:14
MK14:30
MK14:61
MK14:67
MK14:70
MK14:70
MK15:2
MK15:3
Luke01:76
Luke03:22
Luke04:3
Luke04:7
Luke04:9

ወአንተሰ ሶበ ትገብር ምጽዋተከ።
ወአንተሰ ሶበ ትጼሊ ባእ ቤተከ ወዕፁ ኆኅተከ።
እግዚኦ ኢይደልወኒ ከመ አንተ ትባእ ታሕተ ጠፈረ ቤትየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተሰ ትልወኒ።
ወይቤሎ አንተኑ ዘትመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤ እመሰ አንተሁ እግዚኦ።
እንዘ ይብሉ አማን ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው።
ብፁዕ አንተ ስምዖን ወልደ ዮና።
ወአንሰ እብለከ ከመ አንተ ኰኵሕ።
ሑር ወገሥጾ በባሕቲትከ በባሕቲቱ አንተ ወውእቱ።
አኮሁ መፍትው አንተሂ ትምሐር ቢጸከ።
ወይቤልዎ ሊቅ ነአምር ከመ ራትዕ አንተ።
እግዚኦ ኣአምረከ ከመ ድሩክ ብእሲ አንተ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተ ትቤ።
እመ አንተሁ ክርስቶስ ወልዱ ለእግዚአብሔር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተ ትቤ።
አንተሂ ምስለ ኢየሱስ ገሊላዊ ሀለውከ።
አማን አንተሂ እምኔሆሙ ወገሊላዊ አንተ ወነገርከ ያዔውቀከ።
አማን አንተሂ እምኔሆሙ ወገሊላዊ አንተ ወነገርከ ያዔውቀከ።
ወተስእሎ መልአከ አሕዛብ ወይቤሎ አንተሁ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተ ትቤ።
አድኅን ርእሰከ እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር።
መጻእክኑ ታጥፍአነ ነአምረከ ከመ አንተ ቅዱሱ ለእግዚአብሔር።
አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
አንተሰ ትብል መኑ ገሰሰኒ ልብስየ።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወይቤሎ አንተ ውእቱ ክርስቶስ።
ሊቅ ነአምር ከመ ጻድቅ አንተ።
አንተ ትክሕደኒ ዮም ሥልሰ በዛቲ ሌሊት።
አንተኑ ውእቱ ክርስቶስ ወልዱ ለቡሩክ።
አንተሂ ምስለ ኢየሱስ ገሊላዊ ሀሎከ።
አማን እምኔሆሙ አንተ ወገሊላዊ አንተ ወቃልከ ያዔውቀከ።
አማን እምኔሆሙ አንተ ወገሊላዊ አንተ ወቃልከ ያዔውቀከ።
ወተስእሎ ጲላጦስ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ትብል።
ወአንተኒ ሕፃን ነቢየ ልዑል ትሰመይ።
አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወኪያከ ሠመርኩ።
ወይቤሎ ሰይጣን እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ወእምከመሰ ሰገድከ ሊተ አንተ ቅድሜየ ለከ ይኩንከ ኵሉ።
ወይቤሎ እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
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Luke04:34
Luke04:41
Luke06:42
Luke07:19
Luke07:20
Luke07:45
Luke07:46
Luke09:20
Luke09:60
Luke10:37

Luke12:14
Luke14:14
Luke15:31
Luke16:7
Luke16:25
Luke17:8
Luke19:9
Luke19:9
Luke19:19
Luke19:21
Luke22:32
Luke22:58
Luke22:58
Luke22:58
Luke22:60
Luke22:67
Luke22:70
Luke23:3
Luke23:3
Luke23:37
Luke23:39
Luke23:40

Luke24:18

John01:19

John01:21
John01:21
John01:21
John01:22

መጻእከኑ ታጥፍአነ አአምረከ መኑ አንተ ቅዱሱ ለእግዚአብሔር።
አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር።
ወአንተሰ ኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወሚመ ቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
ወአንተሰ ኢተአማኅከኒ።
ወአንተሰ ኢቀባዕከኒ በዘይት ርእስየ።
አንተ ውእቱ መሲሑ ለእግዚአብሔር።
ወአንተሰ ሑር ወስብክ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይቤሎ ዘገብረ ምሕረተ ላዕሌሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑርኬ 
አንተኒ ግበር ከማሁ ወተሐዩ።
አንተ ብእሲ መኑ ሤመኒ ከፋሌ ወመኰንነ ላዕሌክሙ።
ወብፁዕ አንተ እስመ አልቦሙ ዘይፈድዩከ።
ወይቤሎ አቡሁ ወልድየ አንተሰ ጓ ዘልፈ ሀለውከ ምስሌየ።
ወይቤሎ ለካልኡሂ አንተሰ ሚ መጠነ ትፈድዮ ለእግዚእየ።
ወይእዜሰ ከማሁ ክመ ውእቱ ይትፌሣሕ በዝየ ወአንተሰ ተሐምም።
ወእምዝ ብላዕ ወስተይ አንተሂ።
እስመ አንተሂ ወልደ አብርሃም አንተ።
እስመ አንተሂ ወልደ አብርሃም አንተ።
ወይቤሎ ሎቱኒ አንተኒ ተሠየም ላዕለ ኀምስቱ አህጉር።
እስመ ፈራህኩከ እስመ አአምረከ ከመ ዕጹብ ብእሲ አንተ።
ወአንተኒ ተመይጠከ ጽንዖሙ ለአኀዊከ።
ወእምድኅረ ሕቅ ርእዮ ካልእ ወይቤሎ አንተሂ እምኔሆሙ አንተ።
ወእምድኅረ ሕቅ ርእዮ ካልእ ወይቤሎ አንተሂ እምኔሆሙ አንተ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ አንተ ብእሲ ኢኮንኩ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ አንተ ብእሲ ኢየአምሮ ለዘትብል።
ወይቤልዎ እመ አንተሁ ክርስቶስ ንግረነ ገሃደ።
ወይቤልዎ ኵሎሙ አንተኑ እንከ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ወሐተቶ ጲላጦስ ወተስእሎ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ትብል ከመ አነ ውእቱ።
ወይቤልዎ እመሰ ንጉሦሙ አንተ ለአይሁድ አድኅን ርእሰከ።
እመሰ አንተ ክርስቶስ አድኅን ርእሰከ ወኪያነሂ።
ኢትፈርሆኑ ለእግዚአብሔር አምላክከ አንተሰ ወአነ እንዘ ውስተ ዝንቱ 
ኵነኔ ሀለውነ።
አንተኑ ባሕቲትከ ነግድ ለኢየሩሳሌም ወኢያእመርከኑ ዘኮነ በውስቴታ 
በዝንቱ መዋዕል።
እምኢየሩሳሌም ካህናተ ወሌዋውያነ ከመ ይሰአልዎ ወይበልዎ መኑ 
አንተ።
ወይቤልዎ መኑ አንተ ኤልያስኑ አንተ ወይቤ ኢኮንኩ።
ወይቤልዎ መኑ አንተ ኤልያስኑ አንተ ወይቤ ኢኮንኩ።
ወይቤልዎ ነቢይኑ አንተ ወይቤ አልቦ።
ወይቤልዎ መኑመ አንተ እንከ ከመ ናይድዖሙ ወናጠይቆሙ።
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John01:43

John01:43

John01:50

John01:50

John02:10
John02:20
John03:2

John03:10
John03:26
John04:9
John04:12
John04:19
John06:69
John07:52
John07:52

John08:5 ወአንተሰ እንከ ምንተ ትብል በእንቲኣሃ።
John08:25
John08:25
John08:48
John08:52
John08:53
John09:17
John09:28
John09:34
John09:35
John10:24
John10:33
John11:27

John11:42
John12:34
John13:6
John13:7
John16:30
John17:5
John17:8
John17:21

አንተኑ ስምዖን ወልደ ዮና አንተኬ ትሰመይ ኬፋ ዘበትርጓሜሁ 
ጴጥሮስ።
አንተኑ ስምዖን ወልደ ዮና አንተኬ ትሰመይ ኬፋ ዘበትርጓሜሁ 
ጴጥሮስ።
ረቢ አማን አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ወንጉሠ እስራኤል 
አንተ።
ረቢ አማን አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ወንጉሠ እስራኤል 
አንተ።
ወአንተሰ ዘይሤኒ ወይነ ዐቀብከ ወአስተደኀርከ እስከ ይእዜ።
ወአንተሰ በሠሉስ መዋዕል ታነሥኦ።
እስመ አልቦ ዘይክል ይግበር ዘንተ ተኣምረ ዘአንተ ትገብር ዘእንበለ 
ዘእግዚአብሔር ምስሌሁ።
አንተ ሊቆሙ ለእስራኤል ወዘንተ ነገረ ኢተአምር።
ዘአንተ ሰማዕተ ኮንከ በእንቲኣሁ ናሁ ሀሎ ውእቱሂ ያጠምቅ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ሳምራዊት እፎኑ እንዘ አይሁዳዊ አንተ።
አንተኑ ተዐቢ እምያዕቆብ አቡነ ዘወሀበነ ዘንተ ዐዘቅተ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት እግዚእየ እሬእየከ ከመ ነቢይ አንተ።
ከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልዱ ለእግዚአብሔር ሕያው።
ወአውሥእዎ ወይቤልዎ አንተሂ እምገሊላኑ ትብል።
አንተ ኅሥሥ መጽሐፈ ትርአይ ከመ እምገሊላ ኢይትነሣእ 
ነቢይ።

ወይቤልዎ አንተ መኑ አንተ።
ወይቤልዎ አንተ መኑ አንተ።
አኮኑ ሠናየ ንቤለከ ከመ ሳምራዊ አንተ ወጋኔን ብከ።
ወአንተሰ ትብል ዘዐቀበ ቃልየ ኢይጥዕሞ ለሞት ለዓለም።
አንተኑ ተዐቢ እምአብርሃም አቡነ ዘሞተ።
ምንተ ትብል አንተ በእንቲኣሁሁ እስመ ከሠተከ አዕይንቲከ።
ወጸዐልዎ ወይቤልዎ አንተ ኩን ረድኦ ሎቱ።
አንተሁ ትሜህረነ ለነ።
ወረከቦ ወይቤሎ ተአምንሁ አንተ በወልድ እግዚአብሔር።
ለእመ አንተሁ ውእቱ ክርስቶስ ንግረነ ገሃደ።
እስመ እንዘ ሰብእ አንተ እግዚአብሔርሃ ትሬሲ ርእሰከ።
ከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘመጽአ ውስተ 
ዓለም።
ከመ ይእመኑ ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ወእፎ እንከ ትብለነ አንተ።
አንተኑ እግዚኦ ዘተኀፅበኒ እገርየ።
ዘእገብር አነ አንተ ኢተአምር ይእዜ።
ወይእዜ አእመርነ ከመ ኵሎ ተአምር አንተ።
ወይእዜኒ አንተ አባ ሰብሐኒ በስብሐትየ።
ወአምኑ ከመ አንተ ፈነውከኒ።
በከመ አንተ አብ ብየ ወአነሂ ብከ።
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John17:21
John17:23
John17:23
John17:25
John18:17
John18:17
John18:25
John18:25
John18:33
John18:37
John19:9
John21:12
John21:16
John21:18
John21:22

7 አንቲ Matt02:6
Matt11:23
Luke01:28
Luke01:42
Luke01:45
Luke10:15
John04:10

160 አንትሙ Matt05:11
Matt05:13
Matt05:14
Matt05:48
Matt06:9
Matt06:17
Matt06:26
Matt06:33
Matt07:2
Matt07:11
Matt07:12
Matt08:26
Matt10:20
Matt10:31
Matt12:34
Matt13:17
Matt13:17
Matt13:18
Matt14:16

ከመ ይእመን ዓለም ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ወአነሂ ቦሙ ወአንተሂ ብየ ከመ ይኩኑ ፍጹማነ በአሐዱ።
ከመ ያእምር ዓለም ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ወእሉሂ አእመሩከ ከመ አንተ ፈነውከኒ።
አንተሂ እምአርዳኢሁኒ ለውእቱ ብእሲ አንተ።
አንተሂ እምአርዳኢሁኒ ለውእቱ ብእሲ አንተ።
አንተሂ እምአርዳኢሁኑ ለውእቱ ብእሲ አንተ።
አንተሂ እምአርዳኢሁኑ ለውእቱ ብእሲ አንተ።
አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወይቤሎ ጲላጦስ እንከሰኬ ንጉሥ አንተ።
ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምአይቴ አንተ።
ወአልቦ ዘተኀበለ እምአርዳኢሁ ይሰአሎ ወይበሎ መኑ አንተ።
ወይቤሎ እወ እግዚኦ አንተ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ።
አመ ወሬዛ አንተ ለሊከ ትቀንተ ሐቌከ።
ወአንተሰ ትልወኒ።
ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትቴሐቲ እምነገሥተ ይሁዳ።
ወአንቲኒ ቅፍርናሆም ለእመ እስከ ሰማይ ትትሌዐሊ።
ወቡርክት አንቲ እምአንስት።
ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ።
ወብፅዕት አንቲ እንተ ተአምኒ።
ወአንቲኒ ቅፍርናሆም እመ እስከ ሰማይ ትትሌዐሊ።
አንቲኒ ዓዲ እምሰአልኪዮ ወውእቱኒ እምወሀበኪ ማየ ሕይወት።
ብፁዓን አንትሙ ሶበ ይሰድዱክሙ ወይዘነጕጉክሙ።
አንትሙ ውእቱ ጼው ለስሐ።
አንትሙ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም።
አንትሙሰ ኩኑ ፍጹማነ።
አንትሙሰ ሶበ ትጼልዩ ከመ ዝ በሉ።
ወአንትሙሰ ሶበ ትጸውሙ ቅብኡ ርእሰክሙ ወኅፅቡ ገጸክሙ።
አኮኑ አንትሙ ፈድፋደ ትኄይስዎሙ።
አንትሙሰ ኅሡ መቅድመ መንግሥቶ ወጽድቆ።
እስመ በኵነኔ ዘኰነንክሙ ትትኴነኑ አንትሙ።
ወሶበ እንዘ እኩያን አንትሙ።
ከማሁ ግበሩ ሎሙ አንትሙኒ።
ወይቤሎሙ ምንት ያፈርሀክሙ አንትሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖተ።
እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ ዘትነብቡ።
ኢትፍርሁኬ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
እንዘ እኩያን አንትሙ።
ፈተዉ ይርአዩ አንትሙ ዘትሬእዩ ወኢርእዩ።
ወፈተዉ ይስምዑ አንትሙ ዘትሰምዑ ወኢሰምዑ።
አንትሙኬ ስምዑ ምሳሌሁ ለዘይዘርዕ።
አላ አንትሙ ሀብዎሙ ዘይበልዑ።
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Matt15:3

Matt15:5

Matt15:16
Matt16:15
Matt19:28
Matt19:28
Matt20:4
Matt20:7
Matt21:13
Matt21:32
Matt23:8
Matt23:8
Matt23:14
Matt23:28
Matt23:28
Matt23:31
Matt23:32
Matt24:33
Matt24:44
Matt27:24

MK06:37
MK07:11
MK07:17
MK08:29
MK09:41
MK11:17
MK11:26
MK12:28
MK13:9

MK13:11
MK13:23
MK13:29
Luke06:20

Luke06:22
Luke06:31
Luke09:13
Luke09:20

ለምንት አንትሙኒ ትትዐደዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር በእንተ 
ሥርዐትክሙ።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ ወለእሙ ሀብተ ቊርባን ዘረባሕከ 
እምኔየ።
ዓዲሁ አንትሙኒ ኢለበውክሙኑ ዘንተ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰኬ መነ ትብሉኒ ከዊነ።
አንትሙ እለ ተለውክሙኒ።
አንትሙኒ ትነብሩ ዲበ ዐሠርቱ ወክልኤቱ መናብርት።
ወሎሙኒ ይቤሎሙ ሑሩ አንትሙኒ ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ወይቤሎሙ ሑሩ አንትሙኒ ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
አምንዎ ወአንትሙሰ ርኢክሙሂ ኢነሳሕክሙ ድኅረ ለአሚን ቦቱ።
አንትሙሰኬ ኢትረስዩ መምህረ በዲበ ምድር።
ወአንትሙሰ አኀው ኵልክሙ።
አንትሙሂ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
ከማሁኬ አንትሙኒ እንተ አፍኣክሙ ትጼደቁ ለዐይነ ሰብእ።
ወእንተ ውስጥክሙሰ ምሉኣን አንትሙ ዐመፃ ወኀይደ ወአድልዎ።
ከመ ደቂቆሙ አንትሙ ለቀተልተ ነቢያት።
አንትሙሂ ፈጽሙ መስፈርተ አበዊክሙ።
ከማሁኬ አንትሙሂ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ።
ከማሁ አንትሙሂ ድልዋኒክሙ ሀልዉ።
እንዘ ይብል ንጹሕ አነ እምደሙ ለዝ ብእሲ ጻድቅ ወአንትሙ 
ለሊክሙ አእምሩ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ሀብዎሙ አንትሙ ዘይበልዑ።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ አው ለእሙ።
ወይቤሎሙ ከመ ዝኑ አንትሙሂ ኢትሌብዉ።
ወይቤሎሙ አንትሙኬ መነ ትብሉኒ።
እስመ እለ ክርስቶስ አንትሙ።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወእመሰ አንትሙ ኢኀደግሙ።
ወአንትሙሰ ብዙኀ ትጌግዩ።
ወአንትሙሰ ዑቁ ርእሰክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወይቀሥፉክሙ 
በመኳርብት።
ወዘአንበበክሙ ሶቤሃ ንበቡ እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ ዘትነብቡ።
ወአንትሙሰ ዑቁ ናሁ አቅደምኩ ነጊሮተክሙ ኵሎ።
ከማሁኬ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ ከመ ኮነ።
ብፁዓን አንትሙ ነዳያን እስመ ለክሙ ይእቲ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ብፁዓን አንትሙ ሶበ ይጸልኡክሙ ሰብእ።
ከማሁ ግበሩ ሎሙ አንትሙኒ።
ወይቤሎሙ ሀብዎሙ አንትሙ ዘይበልዑ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰኬ መነ ትብሉኒ።
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Luke09:44
Luke09:55
Luke10:23
Luke10:24
Luke10:24
Luke11:13
Luke11:13
Luke11:39
Luke11:44
Luke11:48
Luke12:7
Luke12:24
Luke12:29
Luke12:36
Luke12:40
Luke13:3
Luke13:5
Luke13:15
Luke13:25
Luke13:27
Luke16:15
Luke17:10
Luke17:17
Luke19:46
Luke21:30
Luke22:28
Luke22:71
Luke23:14

John01:26
John03:28

John04:20
John04:22
John04:32

John04:35
John04:38
John05:20
John05:33 አኮኑ አንትሙ ለአክሙ ኀበ ዮሐንስ።
John05:34
John05:35

አንትሙሰ ደይዎ ውስተ ልብክሙ ለዝንቱ ነገር።
ኢተአምሩኑ ዘአይ መንፈስ አንትሙ።
ብፁዓት አዕይንት እለ ርእያ ዘትሬእዩ አንትሙ።
ፈተዉ ይርአዩ ዘትሬእዩ አንትሙ ወኢርእዩ።
ወይስምዑ ዘትሰምዑ አንትሙ ወኢሰምዑ።
ወሶበ አንትሙ እንዘ እኩያን አንትሙ።
ወሶበ አንትሙ እንዘ እኩያን አንትሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንትሙሰ ፈሪሳውያን።
እስመ አንትሙ ከመ መቃብር ዘኢይትዐወቅ።
እስመ ዘእሙንቱ ቀተሉ አንትሙ ተሐንጹ መቃብሪሆሙ።
ኢትፍርሁ እንከ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ትኄይሱ አንትሙ እምአዕዋፍ።
አንትሙሂ ኢትኅሥሡ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ።
ወአንትሙኒ ኩኑ ከመ ዕደው።
ወአንትሙሂ ድልዋኒክሙ ሀልዉ።
አልቦ እብለክሙ እመሰ ኢነሳሕክሙ አንትሙኒ።
ከማሆሙ ትትሀጐሉ አንትሙሂ ኵልክሙ።
አንትሙሰ ኢትፈትሑኑ አድገክሙ ወላሕመክሙ እምነ ምቅማሑ።
ወያወሥእ ወይብሎሙ ኢየአምረክሙ እምአይቴ አንትሙ።
ወይብሎሙ እብለክሙ ኢየአምረክሙ እምአይቴ አንትሙ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰ ትጼደቁ ለዐይነ ሰብእ።
ከማሁኬ አንትሙኒ ገቢረክሙ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
አኮኑ ዐሠርቱ እሙንቱ አንትሙ እለ ነጻሕክሙ።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ከማሁ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ከመ ኮነ ዝንቱ።
ወአንትሙሰ ባሕቱ እለ በእንቲኣየ ተዐገሥክሙ ምስሌየ በሕማምየ።
ወይቤሎሙ አንትሙ ትብሉ ከመ አነ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ወአልቦ ዘረከብኩ ሎቱ ጌጋየ ለዝንቱ ብእሲ እምዘአንትሙ 
አስተዋደይክምዎ።
ወማእከሌክሙ ሀሎ ይቀውም ዘኢተአምርዎ አንትሙ።
አንትሙ ለሊክሙ ሰማዕትየ ከመ እቤለክሙ አንሰ ኢኮንኩ 
ክርስቶስሃ።
ወአንትሙሰ ትብሉ ከመ በኢየሩሳሌም መካን ውእቱ ኀበ ይሰግዱ።
አንትሙሰ ትሰግዱ ለዘኢተአምሩ ወንሕነሰ ንሰግድ ለዘነአምር።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አንሰ ብየ መብልዕ ዘእበልዕ ዘኢተአምሩ 
አንትሙ።
አኮኑ አንትሙ እለ ትብሉ እስከ ራብዕ ወርኅ ማእረር።
አንትሙ ትበውኡ ውስተ ጻማሆሙ ለእልክቱ።
ወዘየዐቢ እምዝ ያሬእዮ ግብረ ከመ አንትሙ ታንክሩ።

ከመ አንትሙ ትእመኑ ወትድኀኑ።
ወአንትሙ ፈቀድክሙ ትትፈሥሑ በብርሃኑ አሐተ ሰዓተ።
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John05:44
John06:26
John06:67
John07:8
John07:28
John07:34
John07:36
John07:47
John08:14
John08:15
John08:21
John08:22
John08:23
John08:23
John08:23
John08:23
John08:31
John08:31
John08:36
John08:37
John08:38

John08:39
John08:41
John08:44
John08:44
John08:47
John08:49
John08:54
John09:27
John09:30
John09:41
John10:26

John10:34
John11:15
John11:49
John13:10
John13:10
John13:13
John13:14
John13:15

እፎ ትክሉ አንትሙ አሚነ ዘተኀሥሡ ክብረ እምቢጽክሙ።
ከመ አኮ ዘተኀሥሡኒ አንትሙ በእንተ ዘርኢክሙ ተኣምራተ።
አንትሙኒ ትፈቅዱኑ ትሑሩ።
አንትሙሰ ዕርጉ ውስተ ዝንቱ በዓል።
አላ ሀሎ ጻድቅ ዘፈነወኒ ዘኢተአምርዎ አንትሙ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወአውሥኡ ፈሪሳውያን ወይቤልዎሙ ትጌግዩኑ አንትሙኒ።
ወአንትሙሰ ኢተአምሩ እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
አንትሙሰ ሕገ ዘሥጋ ትኴንኑ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ዘይብለነ ኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰ እምታሕቱ አንትሙ ወአንሰ እምላዕሉ አነ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰ እምታሕቱ አንትሙ ወአንሰ እምላዕሉ አነ።
አንትሙሰ እምዝንቱ ዓለም አንትሙ።
አንትሙሰ እምዝንቱ ዓለም አንትሙ።
አንትሙሂ ለእመ ነበርክሙ በቃልየ አማን አርዳእየ አንትሙ።
አንትሙሂ ለእመ ነበርክሙ በቃልየ አማን አርዳእየ አንትሙ።
ወእምከመሰ ወልድ አግዐዘክሙ አማን ግዑዛን አንትሙ።
ወአአምር ከመ ዘርዐ አብርሃም አንትሙ።
ወአንሰ ዘርኢኩ በኀበ አቡየ እነግር ወአንትሙሂ ዘርኢክሙ በኀበ 
አቡክሙ ትገብሩ።
ሶበሰ ውሉደ አብርሃም አንትሙ ግብረ አብርሃም እምገበርክሙ።
አንትሙሰ ትገብሩ ግብረ አቡክሙ።
አንትሙሰ እምአቡክሙ ሰይጣን አንትሙ።
አንትሙሰ እምአቡክሙ ሰይጣን አንትሙ።
ወበእንተ ዝንቱ አንትሙሰ ኢትሰምዑኒ።
ወአንትሙሰ ታስተሐቅሩኒ።
ዘአንትሙ ትብልዎ አምላክነ ውእቱ ወኢተአምርዎ።
አንትሙሂ አርዳኢሁኒ ትኩኑ ትፈቅዱ።
ዘኢተአምርዎ አንትሙ እምአይቴ ውእቱ ወከሠተኒ አዕይንትየ።
ሶበሰ ዕዉራን አንትሙ እምኢኮነክሙ ጌጋየ።
ወአንትሙሰ ኢተአምኑኒ እስመ ኢኮንክሙ እምነ አባግዕየ በከመ 
እቤለክሙ።
አንሰ እቤ አማልክት አንትሙ።
ትእመኑ አንትሙ ወባሕቱ ንዑ ንሑር ኀቤሁ።
አንትሙሰ ኢተአምሩ ወኢ ምንተኒ ወኢሂ ትመክሩ።
ዳእሙ እስመ ንጹሕ ኵለንታሁ ወአንትሙሰ ንጹሓን አንትሙ።
ዳእሙ እስመ ንጹሕ ኵለንታሁ ወአንትሙሰ ንጹሓን አንትሙ።
አንትሙሰ ትብሉኒ ሊቅነ ወእግዚእነ።
ከማሁኬ አንትሙኒ ይደልወክሙ ትኀፅቡ እግረ ቢጽክሙ።
ከመ ትግበሩ አንትሙኒ በከመ ገበርኩ ለክሙ አነ።
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John13:17
John13:33
John13:34
John13:35
John14:3
John14:17

John14:19
John14:19
John14:20
John15:3

John15:3

John15:4
John15:5
John15:14
John15:14
John15:15
John15:16
John15:27
John16:20
John16:20
John16:22
John16:27
John18:31
John19:35
John20:31

1 አንትን Matt28:5
1 አንኆ Matt23:13
5 አንከረ Matt08:10

MK06:6
MK15:44
Luke11:38
John02:9

1 አንከረት MK05:29
19 አንከሩ Matt07:28

Matt08:27
Matt09:8
Matt09:33
Matt19:25
Matt21:20

ወእመሰ ዘንተ ተአምሩ ብፁዓን አንትሙ እመ ገበርክምዎ።
ኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
በከመ አነ አፍቀርኩክሙ ከማሁ አንትሙኒ ተፋቀሩ በበይናቲክሙ።
ወበዝንቱ የአምረክሙ ኵሉ ከመ አርዳእየ አንትሙ።
ወእነሥእክሙ ኀቤየ ከመ ተሀልዉ አንትሙኒ ኀበ ሀሎኩ አነ።
ወአንትሙሰ ተአምርዎ እስመ ኀቤክሙ ይነብር ወውስቴትክሙ 
ይሄሉ።
ወአንትሙሰ ትሬእዩኒ እስመ አነ ሕያው።
ወአንትሙሂ ተሐይዉ።
ወአንትሙሂ ብየ ወአነሂ ብክሙ።
ወአንትሙሰ ወዳእክሙ ንጹሓን አንትሙ በእንተ ቃል ዘነገርኩክሙ።

ወአንትሙሰ ወዳእክሙ ንጹሓን አንትሙ በእንተ ቃል ዘነገርኩክሙ።

ከማሁ አንትሙኒ ኢትክሉ ፈርየ ለእመ ኢነበርክሙ ብየ።
ወአንትሙሂ አዕጹቂሁ ዘነበረ ብየ ወአነሂ ቦቱ።
አንትሙሰኬ አዕርክትየ አንትሙ።
አንትሙሰኬ አዕርክትየ አንትሙ።
ኢይብለክሙ እንከ አግብርትየ አላ አዕርክትየ አንትሙ።
አኮ አንትሙ ዘኀረይክሙኒ ወሤምኩኒ።
ወአንትሙሂ ሰማዕትየ እስመ እምትካት ሀለውክሙ ምስሌየ።
ከመ ትበክዩ ወትላሕዉ አንትሙ ወዓለምሰ ይትፌሣሕ።
ወአንትሙሰ ተሐዝኑ አላ ሐዘንክሙ ፍሥሓ ይከውነክሙ።
ወከማሁ አንትሙኒ ትቴክዙ ይእዜ።
እስመ አንትሙ አፍቀርክሙኒ ወአመንክሙኒ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥእዎ አንትሙ ወበከመ ሕግክሙ ኰንንዎ።
ወአእመረ ውእቱ ከመ ጽድቀ ይነግር ከመ አንትሙሂ ትእመኑ።
ወዝንቱሰ ተጽሕፈ እምኔሆን ከመ ትእመኑ አንትሙ።
ኢትፍርሃ አንትንሰ እስመ ኣአምር።
እለ ትበልዑ አብያተ መበለታት በምክንያተ አንኆ ጸሎትክሙ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ አንከረ።
ወአንከረ ኢ አሚኖቶሙ ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአንከረ ጲላጦስ ወይቤ እፎ ሞተ።
ወርእዮ ፈሪሳዊ አንከረ እስመ ኢተኀፅበ እዴሁ ለመሲሕ።
ወጥዒሞ አንከረ ሊቀ ምርፋቅ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
ወሶቤሃ ነፅፈ ነቅዐ ደማ ወአንከረት ርእሳ።
ተደሙ አሕዛብ ወአንከሩ ምህሮቶ።
ወአንከሩ ሰብእ ወይቤሉ መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ።
ወርእዮሙ ሕዝብ አንከሩ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ወአንከሩ ሰብእ እንዘ ይብሉ ግሙራ ኢያስተርአየ።
ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ አንከሩ ጥቀ።
ወርእዮሙ አርዳኢሁ አንከሩ ወይቤሉ።



Tabelle1

Seite 624

19 አንከሩ

Matt21:45
Matt22:22
Matt22:33
MK01:22
MK05:20
MK10:24
MK10:26
Luke01:63 ዮሐንስ ይሰመይ ስሙ ወአንከሩ ኵሎሙ።
Luke02:18
Luke08:25
Luke09:42
Luke20:26
John07:15

1 አንከራ Luke24:22
1 አንከር MK12:18
1 አንከርክሙ John07:21
5 አንከርዎ MK06:51

Luke01:21
Luke04:22
Luke11:14
John04:27

2 አንከሮ MK15:5
Luke07:9

1 አንኪሮሙ Luke09:43
3 አንኰርኰረ Matt27:60

MK15:46
Luke23:53

2 አንኰርኰረት MK16:4
Luke24:2

1 አንኰርኰራ Matt28:2
1 አንደዱ Luke22:55

1 አንድዶታ Luke12:49
1 አንግሀ John08:2
1 አንግሃ MK16:2
1 አንግፎሙ Luke04:19
12 አንጐርጐሩ Matt15:12

Matt20:11
Matt20:24
Matt21:15
Matt26:8

አንከሩ ወአእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ ይብል።
ወሰሚዖሙ አንከሩ ወኀደግዎ ወኀለፉ።
ወሰሚዖሙ ሕዝብ አንከሩ ምህሮቶ።
ወአንከሩ ምህሮቶ እስመ ከመ መኰንን ይሜህሮሙ።
ኵሎ ዘገብረ ሎቱ እግዚእ ኢየሱስ ወአንከሩ ኵሎሙ።
ወአንከሩ አርዳኢሁ ዘንተ ነገረ።
ወፈድፋደ አንከሩ ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ።

ወኵሎሙ እለ ሰምዑ አንከሩ ዘነገርዎሙ ኖሎት።
ወፈርሁ ወአንከሩ ወይቤሉ በበይናቲሆሙ።
ወአንከሩ ኵሎሙ እምዕበዩ ለእግዚአብሔር።
ወአንከሩ ሣዕሣዐ አፉሁ ወአውሥኦቶ ወአርመሙ።
ወአንከሩ አይሁድ ምህሮቶ እንዘ ይብሉ።
ወቦ አንስትኒ እለ አንከራ ወነገራነ ለነ እለ ጌሣ ኀበ መቃብር።
ወአንከርዎ።
አሐደ ግብረ ገበርኩ ወኵልክሙ አንከርክሙ።
ወፈድፋደ ተደሙ ወአንከርዎ።
ወአንከርዎ እስመ ጐንደየ ውስተ ቤተ መቅደስ።
ወእለ ሰምዕዎ ኵሎሙ አንከርዎ ሞገሰ ቃሉ ወሣዕሣዐ አፉሁ።
ወአንከርዎ ሰብእ።
ወእምዝ መጽኡ አርዳኢሁ ወአንከርዎ እስመ ምስለ ብእሲት 
ይትናገር።
ወኢ ምንተኒ እስከ አንከሮ ጲላጦስ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ እምኔሁ አንከሮ ወተመይጦ።
ወአንኪሮሙ ኵሎሙ በእንተ ኵሉ ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአንኰርኰረ እብነ ዐቢየ።
ወአንኰርኰረ እብነ ውስተ አፈ መቃብር።
ወአንኰርኰረ እብነ ዐቢየ ወአንበረ ውስተ አፈ መቃብር ወኀለፈ።
ወረዊጾን ርእያሃ ለእብን ኀበ አንኰርኰረት።
ወረከባሃ ለይእቲ እብን ኀበ አንኰርኰረት እምነ መቃብር።
ወቀርበ ወአንኰርኰራ ለይእቲ እብን እምአፈ መቃብር።
ወአንደዱ እሳተ ማእከለ ዐጸድ ወነበሩ ወጴጥሮስኒ ነበረ ምስሌሆሙ 
ማእከሎሙ።
እሳተ አምጻእኩ ለብሔር ወምንተ እፈቅድ ዘእንበለ አንድዶታ።
ወአንግሀ በጽባሕ ወቦአ ካዕበ ምኵራበ።
ወሖራ ወአንግሃ ጥቀ ሐዊረ ኀበ መቃብር በእሑድ ሰንበት።
ወይርአዩ ዕዉራን ወአንግፎሙ ለግፉዓን።
ኢተአምርሁ ከመ ፈሪሳውያን ሰሚዖሙ ቃለከ አንጐርጐሩ።
ወነሢኦሙ አንጐርጐሩ ላዕሌሁ ለበዓለ ቤት።
ወሰሚዖሙ ዐሠርቱ አንጐርጐሩ በእንተ ክልኤሆሙ አኀው።
ሆሣዕና ለወልደ ዳዊት ኢሐወዞሙ አላ አንጐርጐሩ።
ወርእዮሙ ዘንተ አርዳኢሁ ተምዕዑ ወአንጐርጐሩ ወይቤሉ።
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12 አንጐርጐሩ

Luke05:30

Luke15:2
Luke19:7

John06:41
John06:61
John07:12
John07:32

1 አንጸረ Luke09:51
2 አንጻረ MK13:3

Luke08:26
3 አንጽሖትየ Matt08:2

MK01:40
Luke05:12

2 አንፈርዐፀ Luke01:41
Luke01:44

1 አንፈርዕፁ Luke06:23
2 አአምረከ Luke04:34

Luke19:21
11 አአምር Luke01:18

Luke08:46
John05:32
John08:14
John08:37
John09:25
John10:14
John11:22

John11:42
John12:50
John13:18

3 አአምሮ John08:55
John08:55
John10:15

1 አአምሮን John10:27
1 አአምነከ Luke10:21
2 አአምን John09:38

John11:27
1 አአምኖ Luke12:8
2 አአኵተከ Luke18:11

ወአንጐርጐሩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ላዕሌሁ ወይቤልዎሙ 
ለአርዳኢሁ።
ወአንጐርጐሩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን እንዘ ይብሉ።
ወርእዮሙ ኵሎሙ አንጐርጐሩ ወይቤሉ ኀበ ብእሲ ኃጥእ ቦአ 
የዐል።
ወአንጐርጐሩ አይሁድ በእንቲኣሁ።
ከመ አንጐርጐሩ አርዳኢሁ በእንተ ዝንቱ።
ወብዙኀ አንጐርጐሩ ሕዝብ በእንቲኣሁ።
ወሰምዑ ፈሪሳውያን ከመ አንጐርጐሩ ሕዝብ በእንቲኣሁ።
ወተፈጺሞ መዋዕለ ዕርገቱ አንጸረ ገጾ ለሐዊር ውስተ ኢየሩሳሌም።
ወእንዘ ይነብር ውስተ ደብረ ዘይት አንጻረ ምኵራብ።
ዘአንጻረ ማዕዶተ ገሊላ።
እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።
እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።
ወአስተብቊዖ ወይቤሎ እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።
አንፈርዐፀ ዕጓል በውስተ ከርሣ።
እንዘ ትትአምኅኒ አንፈርዐፀ ዕጓል በውስተ ከርሥየ በፍሥሓ 
ወበሐሤት።
ወአንፈርዕፁ እስመ ብዙኅ ዕሴትክሙ በሰማያት።
መጻእከኑ ታጥፍአነ አአምረከ መኑ አንተ ቅዱሱ ለእግዚአብሔር።
እስመ ፈራህኩከ እስመ አአምረከ ከመ ዕጹብ ብእሲ አንተ።
በምንት አአምር ከመ ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
እስመ አነ አአምር ከመ ኀይል ወፅአ እምኔየ።
ወአአምር ከመ ጽድቅ ውእቱ ስምዑ ዘስምዐ ኮነ በእንቲኣየ።
እስመ አነ አአምር እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
ወአአምር ከመ ዘርዐ አብርሃም አንትሙ።
ወዘንተ ባሕቱ አአምር ከመ ዕዉር አነ ወይእዜ እሬኢ።
ወአአምር ዘዚኣየ መርዔትየ ወየአምራኒ እሊኣየ።
ወይእዜኒ አአምር ከመ ዘሰአልኮ ለእግዚአብሔር ይሁበከ 
እግዚአብሔር።
ወአንሰ አአምር ከመ ዘልፈ ትሰምዐኒ።
ወአአምር ከመ ትእዛዙ ሕይወት ውእቱ ዘለዓለም።
እስመ አነ አአምር መኑ እሙንቱ እለ ኀረይኩ።
ወአንሰ አአምሮ።
ወአንሰ አአምሮሂ ወቃሎሂ አዐቅብ።
ወበከመ የአምረኒ አብ አነኒ አአምሮ ለአብ።
ወአነሂ አአምሮን ወእማንቱ ይተልዋኒ።
ወይቤ አአምነከ አባ እግዚአ ሰማይ ወምድር።
ወይቤ አአምን እግዚኦ ወሰገደ ሎቱ።
ወትቤሎ እወ እግዚኦ አንሰ አአምን።
አአምኖ አነሂ በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር።
ወቆመ ፈሪሳዊ ወጸለየ ወይቤ አአኵተከ እግዚኦ።
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2 አአኵተከ
John11:41

1 አእላፍ Luke12:1
5 አእመረ MK05:30

John04:53
John05:6

John11:57
John19:35

12 አእመሩ Matt17:13
Matt21:45
MK12:12
Luke01:22
Luke02:17
Luke08:53
Luke20:19

John07:26
John12:9

John17:7
John17:8
John21:12

1 አእመሩከ John17:25
3 አእመርነ John06:69

John16:30
John16:30

1 አእመርናከ John08:52
1 አእመርኩከ John17:25
1 አእመርኩክሙ John05:42

2 አእመርክሙ John08:19
John13:12

1 አእመርክሙኒ John14:7
3 አእመርክምዎ John08:19

John14:7
John14:7

3 አእመርዎ Matt14:35
MK01:34
MK06:54

1 አእመርዎሙ MK06:33
1 አእመሮ John06:61
12 አእመሮሙ Matt16:8

አአኵተከ አባ እስመ ሰማዕከኒ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ አእላፍ ሰብእ እስከ ይትካየዱ በበይናቲሆሙ።
ወአእመረ እግዚእ ኢየሱስ ሶቤሃ ከመ ወፅአ ኀይል እምኔሁ።
ወአእመረ አቡሁ ከመ ጊዜ ይእቲ ሰዓት።
አእመረ ከመ ጐንደየ ውስተ ደዌሁ ወይቤሎ ትፈቅድኑ 
ትሕየው።
እምከመ ቦ ዘአእመረ ኀበ ሀሎ ይቅጽብዎሙ ከመ የአኀዝዎ።
ወአእመረ ውእቱ ከመ ጽድቀ ይነግር ከመ አንትሙሂ ትእመኑ።
ወእምዝ አእመሩ አርዳኢሁ።
አንከሩ ወአእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ ይብል።
እስመ አእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ ይቤ ዘንተ አምሳለ።
ወአእመሩ ከመ ቦ ዘአስተርአዮ በቤተ መቅደስ።
ወርእዮሙ አእመሩ ከመ በእንተ ውእቱ ሕፃን ዘነገርዎሙ።
ወሠሐቅዎ እስመ አእመሩ ከመ ሞተት።
ወፈርህዎሙ ለሕዝብ እስመ አእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ መሰለ ከመ 
ዝ።
ወአልቦ ዘይቤልዎ ምንተኒ አእመሩኑ እንጋ መላእክት ወሊቃውንት።
ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ አእመሩ ከመ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ።

ወይእዜኒ አእመሩ ከመ ኵሉ ዘወሀብከኒ እምኀቤከ ውእቱ።
ወእሙንቱሂ ነሢኦሙ አማን አእመሩ ከመ እምኀቤከ ወፃእኩ።
እስመ አእመሩ ከመ እግዚእነ ውእቱ።
ወእሉሂ አእመሩከ ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ወንሕነሰ አመነ ወአእመርነ።
ወይእዜ አእመርነ ከመ ኵሎ ተአምር አንተ።
ወበዝንቱ አእመርነ ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእከ።
ወይቤልዎ አይሁድ ይእዜኬ አእመርናከ ከመ ጋኔን ብከ።
አባ ጻድቅ ወዓለምሰ ኢያእመረከ ወአንሰ አእመርኩከ።
ወባሕቱ አእመርኩክሙ ከመ አልብክሙ ፍቅረ እግዚአብሔር 
ላዕሌክሙ።
ሶበሰ ኪያየ አእመርክሙ እምአእመርክምዎ ለአቡየኒ።
ወይቤሎሙ አእመርክሙኑ ዘገበርኩ ለክሙ።
እምከመ ሊተ አእመርክሙኒ እምአእመርክምዎ ለአቡየኒ።
ሶበሰ ኪያየ አእመርክሙ እምአእመርክምዎ ለአቡየኒ።
እምከመ ሊተ አእመርክሙኒ እምአእመርክምዎ ለአቡየኒ።
ወይእዜሰ አእመርክምዎሂ ወርኢክምዎሂ።
ወአእመርዎ ሰብአ ውእቱ ብሔር ወፈነዉ ኀበ ኵሉ አድያም።
እስመ አእመርዎ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
ወወፂኦሙ እምሐመር አእመርዎ ሶቤሃ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወርእይዎሙ እንዘ የሐውሩ ወአእመርዎሙ ብዙኃን።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
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12 አእመሮሙ
Matt22:18
Matt26:10
MK02:8
MK08:17
MK12:16
Luke05:22
Luke09:47
Luke11:17
Luke20:23

John06:15
John16:19

1 አእመን John09:36
1 አእሚራ Luke07:37
3 አእሚሮ MK15:45

Luke23:7
John18:4

1 አእሚሮሙ Luke09:11
1 አእማተ MK14:66
13 አእምሩ Matt24:32

Matt24:33
Matt24:43
Matt27:24

MK13:28
MK13:29
Luke08:18
Luke10:11
Luke12:39
Luke21:20

Luke21:30
John15:18
John16:31

1 አእምር Matt27:4
3 አእምሮ Matt13:11

Luke01:17
Luke11:52

4 አእባን Matt03:9

Matt04:3

ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ እከዮሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ከመ ከመ ዝ ይኄልዩ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ጉሕሉቶሙ ወይቤሎሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘይኄልዩ ወይቤሎሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘይኄልዩ በልቦሙ።
ወውእቱሰ አእመሮሙ ዘይኄልዩ ወይቤሎሙ።
ወአእመሮሙ ትምይንቶሙ ወይቤሎሙ ለምንት ታሜክሩኒ አርእዩኒ 
ዲናረ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ይፈቅዱ ይሰአልዎ ወይቤሎሙ።
መኑ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር እግዚኦ ከመ አእመን ቦቱ።
አእሚራ ከመ ይመስሕ ውስተ ቤተ ፈሪሳዊ።
ወአእሚሮ እምኀበ ሐራዊ ከመ ሞተ።
ወአእሚሮ ከመ እምኵናነ ሄሮድስ ውእቱ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኵሎ ዘይበጽሕ ላዕሌሁ።
ወአእሚሮሙ ሕዝብ ተለውዎ።
መጽአት አሐቲ ወለት እምአእማተ ሊቀ ካህናት።
ወእምበለስ አእምሩ አምሳሊሁ።
አእምሩ ከመ ቀርበ ወበጽሐ ኀበ ኆኅት።
ወዘንተ ባሕቱ አእምሩ።
እንዘ ይብል ንጹሕ አነ እምደሙ ለዝ ብእሲ ጻድቅ ወአንትሙ 
ለሊክሙ አእምሩ።
ወእምበለስ አእምሩ አምሳሊሁ እምከመ ኮነ አጽቃ ድኩመ።
አእምሩ ከመ በጽሐ ኀበ ኆኅት።
ወአእምሩ እንከ ዘከመ ትሰምዑ እስመ ለዘቦ ይሁብዎ።
ወባሕቱ ዘንተ አእምሩ።
ወዘንተ ባሕቱ አእምሩ ሶቤሁ የአምር በዓለ ቤት።
ወአመ ርኢክሙ የዐግትዋ ሠራዊት ለኢየሩሳሌም አእምሩ ከመ በጽሐ 
ሙስናሃ።
አእምሩ ከመ በጽሐት መንግሥተ እግዚአብሔር።
እመሂ ዓለም ጸልአክሙ አእምሩ ከመ ኪያየ ቀደመ ጸሊአ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይእዜሰኬ አእምሩ ወእመኑ።
ወይቤልዎ ሚ ላዕሌነ ወሚ ላዕሌከ ለሊከ አእምር።
እስመ ለክሙ ተውህበ አእምሮ ምሥጢራቲሃ ለመንግሥተ ሰማያት።
ወኅሊና ከሓድያን ኀበ አእምሮ ጻድቃን።
እስመ ትነሥኡ መራኁተ ጽድቅ ወአእምሮ ወተኀብኡ።
እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር እምእላንቱ አእባን አንሥኦ 
ውሉድ ለአብርሃም።
እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ በል ከመ እላ አእባን ኅብስተ 
ይኩና።
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4 አእባን

Luke03:8

Luke19:40

1 አእተትዋ John11:40
1 አእተዋ John19:27
1 አእትቱ Luke05:4
1 አእትትዋ John11:39
2 አእትቶ Luke23:18

John19:14
5 አእኰተ Matt15:36

Matt26:27
MK08:6
Luke22:16

John06:11
2 አእኰተቶ Luke02:38

Luke13:12
2 አእኰትዎ MK02:12

Luke05:26
4 አእኰቶ MK14:23

Luke17:16
Luke18:43
Luke23:47

1 አእኵቶ Luke22:18
1 አእኵቶቶ Luke17:18
1 አእዛኒክሙ Matt13:16
1 አከብር John08:49
2 አኪም Matt01:14

Matt01:14
2 አካዝ Matt01:9

Matt01:9
2 አካዝያስ Matt01:8

Matt01:8
4 አክሊለ Matt27:29

MK15:17
John19:2
John19:5

1 አክሐድዎን Luke24:11

3 አክረየ Matt21:33
MK12:1

እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር አንሥኦ ውሉድ ለአብርሃም 
እምእላንቱ አእባን።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እብለክሙ ለእመ አርመሙ እሉ እሎንቱ 
አእባን ይኬልሑ።

ወአእተትዋ ለይእቲ ለእብን።
ወእምይእቲ ሰዓት ነሥኣ ውእቱ ረድእ ወአእተዋ ቤቶ።
አእትቱ መንገለ ዕመቀ ባሕር።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አእትትዋ ለእብን።
አእትቶ ወስቅሎ ለዝ ወአሕዩ ለነ በርባንሃ።
ወከልሑ ወይቤሉ አእትቶ ወስቅሎ።
ወይእተ ጊዜ አእኰተ ወፈተተ።
ወነሥአ ጽዋዐኒ ወአእኰተ ወወሀቦሙ።
ወነሥኦን ለሰብዑ ኅብስት ወአእኰተ ወፈተተ።
ወተመጠወ ጽዋዐ ወአእኰተ ወይቤ ንሥኡ ዘንተ ወተካፈልዎ 
ኵልክሙ።
ወአእኰተ ወፈተተ ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ።
ወተንሥአት ሶቤሃ ወገነየት ወአእኰተቶ ለእግዚአብሔር።
ወረትዐት ሶቤሃ ወአእኰተቶ ለእግዚአብሔር።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ወነሥአ ጽዋዐኒ ወአእኰቶ ወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ በገጹ ወአእኰቶ።
ወርእየ ሶቤሃ ወተለዎ ወአእኰቶ ለእግዚአብሔር።
ወርእዮ መስፍነ ምእት ዘኮነ አእኰቶ ለእግዚአብሔር ወይቤ።
ወነሥአ ኅብስተ ወአእኵቶ ፈተተ ወወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ሎሙሰ ተስእኖሙኑ ተመይጦ ወአእኵቶቶ ለእግዚአብሔር።
ወአእዛኒክሙ እስመ ይሰምዓ።
አንሰ ጋኔን አልብየ ወባሕቱ አከብር አባየ።
ወሳዶቅኒ ወለደ አኪምሃ።
ወአኪምኒ ወለደ ኤልዩድሃ።
ወኢዮአታምኒ ወለደ አካዝሃ።
ወአካዝኒ ወለደ ሕዝቅያስሃ።
ወኢዮራምኒ ወለደ አካዝያስሃ።
ወአካዝያስኒ ወለደ ኢዮአስሃ።
ወፀፈሩ ሐራ አክሊለ ዘሦክ ወአስተቀጸልዎ ዲበ ርእሱ።
ወአልበስዎ ሜላተ ወፀፈሩ አክሊለ ዘሦክ።
ወጸፈሩ ሐራ አክሊለ ዘሦክ።
እንዘ ይትቄጸል አክሊለ ዘሦክ ወይለብስ ሜላተ።
ወኮነ ዝንቱ ነገር በቅድሜሆሙ ከመ ዝንጋዔ ወኢአምንዎን 
ወአክሐድዎን።
ወገብረ ሎቱ ጸቈነ ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ።
ብእሲ ተከለ ወይነ ወጸቈኖ ወአክረየ ምክያደ።
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3 አክረየ

Luke20:9

1 አክበርዎ Matt27:9
5 አክብር Matt15:4

Matt19:19
MK07:10
MK10:19
Luke18:20

1 አክፋረ MK08:19
153 አኮ Matt04:4

Matt05:46
Matt05:47
Matt06:1
Matt06:24
Matt06:24
Matt06:25
Matt06:26
Matt07:21

Matt07:22
Matt07:24
Matt09:12
Matt09:17
Matt09:24
Matt10:29
Matt12:11
Matt12:23
Matt12:33
Matt12:33
Matt13:27
Matt13:55
Matt14:16
Matt15:11
Matt16:11
Matt16:12

Matt16:14
Matt18:12
Matt18:33
Matt19:11
Matt20:13
Matt20:23 ወነቢረሰ በየማንየ ወበፀጋምየ አኮ አነ ዘእሁብ።

ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወጐንደየ 
አቲወ።
ነሥኡ ሠላሳ ብሩረ ሤጦ ለክቡር ዘአክበርዎ ደቂቀ እስራኤል።
ወእግዚአብሔርሰ ይቤ አክብር አባከ ወእመከ።
አክብር አባከ ወእመከ።
ወሙሴ ይቤለክሙ አክብር አባከ ወእምከ።
ወአክብር አባከ ወእመከ።
ወአክብር አባከ ወእመከ።
ሚ መጠነ አግሐሥክሙ አክፋረ ዘመልአ ፍተታተ ዘተርፈ።
ጽሑፍ ከመ አኮ በኅብስት ክመ ዘየሐዩ ሰብእ።
አኮሁ መጸብሓንሂ ከማሁሰ ይገብሩ።
አኮኑ አሕዛብኒ ከማሁሰ ይገብሩ።
ወእመ አኮሰ ዐስበ አልብክሙ በኀበ አቡክሙ ዘበሰማያት።
ወእመ አኮሰ አሐደ ይጸልእ ወካልኦ ያፈቅር።
ወእመ አኮ ለአሐዱ ይትኤዘዝ ወለካልኡ ኢይትኤዘዝ።
አኮሁ ነፍስ ተዐጽብ እምሲሲት ወሥጋ የዐጽብ እምዐራዝ።
አኮኑ አንትሙ ፈድፋደ ትኄይስዎሙ።
አኮ ኵሉ ዘይብለኒ እግዚኦ ዘይበውእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።

እግዚኦ አኮኑ በስምከ ተነበይነ።
ወአኮ ከመ ጸሐፍቶሙ።
ሕሙማን ይፈቅድዎ ለዐቃቤ ሥራይ ወአኮ ጥዑያን።
ወእመ አኮሰ ዝቁ ይነቅዕ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወይቤሎሙ ተገሐሡ እስመ አኮ ዘሞተት ሕፃን አላ ትነውም።
አኮኑ ክልኤቲ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
ወእመ ወድቆ በሰንበት ውስተ ግብ አኮኑ ይእኅዞ ወያነሥኦ።
አኮኑ ዝንቱ ወልደ ዳዊት።
እመ አኮ ግበሩ ዕፀ ሠናየ።
ወፍሬሁኒ ሠናየ ወእመ አኮ ግበሩ ዕፀ እኩየ ወፍሬሁኒ እኩየ።
እግዚኦ አኮሁ ሠናየ ዘርዐ ዘራዕከ ውስተ ገራህትከ።
አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ለጸራቢ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አኮ መፍትው ይሑሩ ርኁባኒሆሙ።
ከመ አኮ ዘይበውእ ውስተ አፍ ዘያረኵሶ ለሰብእ።
ወይቤሎሙ እፎ ዘኢትሌብዉ ከመ አኮ በእንተ ኅብስት ዘእቤለክሙ።
ወእምዝ ለበዉ አርዳኢሁ ከመ አኮ ዘይቤሎሙ በእንተ ብሕአተ 
ኅብስት።
ወእመ አኮ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት።
አኮኑ የኀድግ ተስዓ ወተስዐተ ውስተ ገዳም።
አኮሁ መፍትው አንተሂ ትምሐር ቢጸከ።
ወይቤሎሙ አኮ ለኵሉ ዘይትከሀል ዝንቱ ዘእንበለ ለዘተውህቦ።
ኢዐመፅኩከ ዐርክየ አኮኑ በዲናር ተከሀልኩከ።
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Matt20:26
Matt21:21
Matt23:17
Matt23:19
Matt24:6
Matt24:22
Matt25:20
Matt25:22
Matt26:5
Matt26:11
Matt26:39
Matt26:42
MK01:22
MK02:17
MK02:17
MK02:21
MK02:27
MK06:3 አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ለጸራቢ ወወልደ ማርያም።
MK06:3
MK06:15
MK09:37
MK10:40
MK10:43
MK11:17
MK12:25
MK13:7
MK13:20
MK14:2
MK14:7
MK14:36
Luke02:24
Luke04:4
Luke04:22
Luke05:31
Luke05:36
Luke05:37
Luke06:40
Luke08:45
Luke10:6
Luke10:42
Luke11:33

ወለክሙሰ አኮ ከማሁ ወባሕቱ ዘይፈቅድ እምኔክሙ።
አኮ ክመ ዕፀ ባሕቲቶ ዘትገብሩ።
አኮኑ ቤተ መቅደስ ዘይቄድሶ ለወርቅ።
አኮኑ ምሥዋዕ ዘይቄድሶ ለውእቱ ጽንሐሕ።
ወባሕቱ አኮ በጊዜሃ ዘየኀልቅ።
ወሶበ አኮ ዘአሐጸሮን ለእማንቱ መዋዕል።
እንዘ ይብል አኮኑ እግዚኦ ኀምሰ መካልየ ወሀብከኒ።
እግዚኦ አኮሁ ክልኤተ መካልየ ወሀብከኒ።
ወይቤሉ ባሕቱ አኮኬ በበዓል።
ወኪያየሰ አኮ ዘልፈ ዘትረክቡኒ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃድ ዚኣየ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወአኮ ከመ ጸሐፍቶሙ።
ወአኮ ጥዑያን ኃጥኣነ እጸውዕ መጻእኩ ወአኮ ጻድቃነ።
ወአኮ ጥዑያን ኃጥኣነ እጸውዕ መጻእኩ ወአኮ ጻድቃነ።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ጥቅበቱ ሐዲስ ለብሉይ ወያዐብዮ ለስጠቱ።
ወአኮ ሰብእ በእንተ ሰንበት።

ወአኮኑ አኀቲሁኒ ሀለዋ ዝየ ኀቤነ።
ወእመ አኮ ይቤሉ ከመ አሐዱ እምነቢያት።
አኮ ኪያየ ባሕቲቶ ዘተወክፈ ዘእንበለ ዘፈነወኒ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበጸጋምየ አኮ አነ ዘእሁበክሙ።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ አላ ዘይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ።
ወመሀሮሙ ወይቤሎሙ አኮኑ ጽሑፍ ዘይብል።
አኮኑ በእንተ ዝንቱ ስሕትክሙ።
እስመ ሀለዎ ይኩን ዝንቱ ወባሕቱ አኮ ሶቤሃ ዘየኀልቅ።
ወሶበ አኮ ዘአኅጸሮን እግዚአብሔር ለእማንቱ መዋዕል።
ወይቤሉ አኮ በበዓል ከመ ኢይትሀወኩ ሕዝብ።
ወኪያየሰ አኮ ዘልፈ ዘትረክቡኒ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ለይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ዘውገ ማዕነቅ ወእመ አኮ ክልኤቲ ዕጕለ ርግበ።
ጽሑፍ ዘይብል አኮ በኅብስት ክመ ዘየሐዩ ሰብእ።
ወይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልደ ዮሴፍ።
ሕሙማን ይፈቅድዎ ለዐቃቤ ሥራይ ወአኮ ጥዑያን።
ወእመ አኮሰ ይሠጦ ሐዲስ ለብሉይ።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
አኮኑ ክልኤሆሙ ይወድቁ ውስተ ግብ።
ሊቅ አኮኑ ሰብእ ይጣወቅ ወይጻዐቅ ወትብል መኑ ገሰሰኒ።
ወእመ አኮሰ ይግባእ ሰላምክሙ ላዕሌክሙ።
ወኅዳጥ የአክል ወእመ አኮ አሐቲ መክፈልት።
ወእመ አኮ ታሕተ ከፈር ዘእንበለ ዲበ ተቅዋማ።
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Luke11:40
Luke12:6
Luke12:15
Luke13:9
Luke13:14

Luke13:14

Luke13:16
Luke14:5
Luke14:28
Luke14:30
Luke14:31
Luke14:34
Luke15:4
Luke15:8
Luke16:13
Luke16:13
Luke17:8
Luke17:17
Luke19:25
Luke21:9
Luke22:26

Luke22:27
Luke22:42
Luke22:48
John02:12
John03:34
John04:35
John04:42
John05:18
John05:33 አኮኑ አንትሙ ለአክሙ ኀበ ዮሐንስ።
John05:34
John06:26
John06:27
John06:32
John06:38
John06:42
John06:58
John06:70
John07:10

ኦ አብዳን አኮኑ ዘፈጠረ እንተ አፍኣ ወእንተ ውስጥኒ ፈጠረ።
አኮኑ ኀምስ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
እስመ አኮ በአብዝኆ ንዋይ ዘየሐዩ ሰብእ።
ወእመ አኮሰ ንገዝማ ለእመ ሐዮነ።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ አኮኑ ሰዱስ መዋዕል ውእቱ በዘትገብሩ 
ግብረክሙ።
ውእተ አሚረ ንዑኬ ተፈወሱ በውእቶን ዕለታት ወአኮ በዕለተ 
ሰንበት።
አኮኑ ርቱዕ ትትፈታሕ እምነ ማእሰራ ይእቲሂ በዕለተ ሰንበት።
አኮኑ በጊዜሃ ያነሥኦ በዕለተ ሰንበት።
አኮኑ ይቀድም ይንበር ወየሐስብ ፃእፃአ።
አኮኑ ያቀድም ወይነብር ወይመክር ለእመ ይክል።
ወእመ አኮሰ እንዘ ርሑቅ ውእቱ።
አኮኑ ይገድፍዎ አፍኣ ውስተ መሬት።
አኮኑ የኀድግ ተስዓ ወተስዐተ ውስተ ገዳም።
አኮኑ ታኀቱ ማኅቶተ ወትፈነቅል ኵሎ ዘውስተ ቤታ።
ወእመ አኮ አሐደ ያፈቅር ወካልኦ ይጸልእ።
ወእመ አኮ ለአሐዱ ይትኤዘዝ ወለካልኡ የአቢ።
አኮኑ ይብሎ አስተዳሉ ሊተ ዘእዴረር።
አኮኑ ዐሠርቱ እሙንቱ አንትሙ እለ ነጻሕክሙ።
ወይቤልዎ እግዚኦ አኮኑ ቦቱ ዐሠርቱ ምናናተ።
ወባሕቱ አኮ ሶቤሃ ዘየኀልቅ።
ወለክሙሰ አኮ ከመ ዝ አላ ዘየዐቢ እምኔክሙ ይኩንክሙ ከመ 
ዘይንእስ።
መኑ ውእቱ ዘየዐቢ ዘይረፍቅኑ ወሚመ ዘይትለአክ አኮኑ ዘይረፍቅ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
አኮኑ ከመ ታቅትሎ።
ወነበሩ ህየ ኅዳጠ መዋዕለ ወአኮ ብዙኀ።
እስመ አኮ በመስፈርት ዘይሁብ እግዚአብሔር መንፈሶ።
አኮኑ አንትሙ እለ ትብሉ እስከ ራብዕ ወርኅ ማእረር።
ወይቤልዋ ለይእቲ ብእሲት አኮ እንከ በነገረ ዚኣኪ ዘአምነ ቦቱ።
እስመ አኮ ክመ ሰንበተ ባሕቲቶ ዘይስዕር።

ወአንሰ አኮ ስምዐ ሰብእ ዘእፈቅድ ወባሕቱ ዘንተ እብል።
ከመ አኮ ዘተኀሥሡኒ አንትሙ በእንተ ዘርኢክሙ ተኣምራተ።
ተገበሩ እንከሰ አኮ ለመብልዕ ኀላፊ።
አኮ ሙሴ ዘወሀበክሙ ውእተ ኅብስተ እምሰማይ።
እስመ ወረድኩ እምሰማይ አኮ ከመ እግበር ፈቃድየ።
ወይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ወልደ ዮሴፍ።
ወአኮ በከመ በልዑ አበዊክሙ መና ወሞቱ።
አኮኑ አነ ኀረይኩክሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ዐርገ ውእቱኒ ጽሚተ ወአኮ ገሃደ።
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John07:17
John07:19
John07:25
John07:28
John07:42
John08:17
John08:28
John08:42
John08:48
John09:8
John10:34
John11:8
John11:9
John11:51
John11:52
John12:6
John12:8
John12:9
John12:30
John12:44
John12:47
John12:49
John13:9
John13:10
John13:11
John13:18
John14:2

John14:10
John14:11
John14:22
John14:22
John14:27
John15:16
John16:27
John17:9
John17:15
John17:20
John18:8
John18:26
John18:35
John18:40

ወአኮ ዘእምኀቤየ ዘእነግር።
አኮኑ ሙሴ ወሀበክሙ ኦሪተ።
አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ዘየኀሥሡ አይሁድ ይቅትልዎ።
ወአኮ ለልየ ዘመጻእኩ።
አኮኑ ይብል መጽሐፍ።
አኮኑ ጽሑፍ ውስተ ኦሪትክሙ።
ወአኮ ዘእምኀቤየ ዘእነግር።
ወአኮ ለልየ ዘመጻእኩ አላ ውእቱ ፈነወኒ።
አኮኑ ሠናየ ንቤለከ ከመ ሳምራዊ አንተ ወጋኔን ብከ።
ይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ዘይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
አኮኑ ጽሑፍ ውስተ ኦሪትክሙ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ረቢ አኮኑ ይእዜ የኀሥሡ አይሁድ ይውግሩከ።
አኮኑ ዐሠርቱ ወክልኤቱ ሰዓቱ ለዕለት።
ወዘንተሰ አኮ እምልቡ ዘይቤ።
ወአኮ በእንተ ሕዝብ ባሕቲቶሙ።
ወዘንተ ዘይቤ አኮ ዘያጽሕቅዎ ነዳያን።
ወኪያየሰ አኮ በኵሉ ጊዜ ዘትረክቡኒ።
ወሖሩ ኀቤሁ ወአኮ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቱ ዘሖሩ።
አኮ በእንቲኣየ ዘመጽአ ዝ ቃል አላ በእንቲኣክሙ።
ዘየአምን ብየ አኮ ብየ ባሕቲቶ ዘየአምን ዘእንበለ በዘፈነወኒ።
ወዘኒ ሰምዐ ቃልየ ወኢዐቀቦ አኮ አነ ዘእኴንኖ።
እስመ አኮ ዘእምኀቤየ ዘነበብኩ።
እግዚኦ አኮ እገርየ ባሕቲቶ ዘተኀፅበኒ ወዓዲ እደውየኒ ወርእስየኒ።
ወባሕቱ አኮ ኵልክሙ ንጹሓን።
ወበእንተ ዝንቱ ይቤ አኮ ኵልክሙ ንጹሓን።
ወአኮ በእንተ ኵልክሙ ዘእብል ዘንተ።
ወእመ አኮሰ እምኢይቤለክሙ ከመ ኣሐውር አስተዳሉ ለክሙ 
ማኅደረ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ አኮ እምኀቤየ ዘነበብኩ።
ወእመ አኮሰ በእንተ ግብርየ እመኑኒ።
ወይቤሎ ይሁዳ ዘአኮ አስቆሮታዊ።
ከመ ለነ ዳእሙ ሀለወከ ታርኢ ርእሰከ ወአኮ ለዓለም።
አኮ በከመ ይሁብ ዓለም ዘእሁበክሙ አነ።
አኮ አንትሙ ዘኀረይክሙኒ ወሤምኩኒ።
ወአኮ አነ ዘእስእሎ ለአብ በእንቲኣክሙ።
ወአንሰ በእንቲኣሆሙ እስእል ወአኮ በእንተ ዓለም ዘእስእለከ።
አኮ ዘእስእለከ ከመ ትንሥኦሙ እምዓለም።
ወአኮ በእንተ እሉ ባሕቲቶሙ ዘእስእለከ።
አኮኑ እቤለክሙ አነ ውእቱ።
አኮኑ አነ ርኢኩከ ውስተ ገነት ምስሌሁ።
አኮኑ ሕዝብከ ወሊቃነ ካህናት አግብኡከ ኀቤየ ምንተኑ እግበርከ።
አኮ ዘንተ ዘታሐዩ አላ በርባንሃ።
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John20:7
1 አኮሰቶ MK14:3
1 አኰነንኮ John17:2
1 አኵቶ Luke17:15
1 አወፅእ Luke13:32
1 አወፅኦ John19:4
3 አወፅኦሙ Matt12:28

Luke11:19
Luke11:20

5 አወፈዮ Luke07:15
Luke09:42
John03:35
John05:22
John13:3

2 አዋልደ Luke01:5
Luke12:45

18 አው Matt18:8
Matt18:16
Matt18:19
Matt20:15
MK03:4
MK04:21
MK07:11
MK08:28 ወይቤልዎ ዮሐንስሃ መጥምቀ አው ኤልያስሃ አው አሐዱ እምነቢያት።
MK08:28 ወይቤልዎ ዮሐንስሃ መጥምቀ አው ኤልያስሃ አው አሐዱ እምነቢያት።
MK11:30
MK12:15
Luke06:10
Luke12:41
Luke14:5
Luke14:12
John06:19
John09:21

John13:29
152 አውሥአ Matt03:15

Matt04:4
Matt04:7
Matt08:8
Matt11:4
Matt11:25
Matt12:39

ወአኮ ምስለ መዋጥሕ።
ወአኮሰቶ ወሦጠት ዲበ ርእሱ።
በከመ አኰነንኮ ላዕለ ኵሉ ዘሥጋ ወነፍስ።
ተመይጠ እንዘ የአኵቶ ለእግዚአብሔር በዐቢይ ቃል።
ናሁ አወፅእ አጋንንተ ወእሁብ ሕይወተ ዮም።
ናሁ አወፅኦ ለክሙ አፍኣ።
ወእመሰ አነ በመንፈሰ እግዚአብሔር አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወእመሰ አነ በብዔልዜቡል አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወእመሰ አነ በአጽባዕተ እግዚአብሔር አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወተናገረ ርቱዐ ወአወፈዮ ለእሙ።
ወአሕየዎ ለውእቱ ወልድ ወአወፈዮ ለአቡሁ።
አብሰ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ኵነኔሁ አወፈዮ ውስተ እዴሁ።
አላ ኵሎ ኵነኔሁ አወፈዮ ለወልዱ።
ከመ አወፈዮ አብ ኵሎ ውስተ እዴሁ።
ወብእሲቱኒ እምአዋልደ አሮን ወስማ ኤልሳቤጥ።
ወይእኅዝ ይዝብጥ ወያመንዝዝ ደቀ ወአዋልደ ዘቤተ እግዚኡ።
ወእመኒ እዴከ አው እግርከ ታስሕተከ።
ወእመሰ ኢሰምዐከ ንሣእ ምስሌከ በዳግም አሐደ አው ክልኤተ።
ወዓዲ እብለክሙ ለእመ ኀብሩ ክልኤቱ አው ሠለስቱ እምኔክሙ።
አው ዐይንከኑ ሐማሚ ውእቱ ወአንሰ ኄር አነ።
ወይቤሎሙ ይከውንኑ በሰንበት ገቢረ ሠናይ አው ገቢረ እኩይ።
ከመ ያንብርዋ ታሕተ ከፈር አው ታሕተ ዐራት።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ አው ለእሙ።

እምሰማይኑ አው እምሰብእኑ አይድዑኒ።
ይከውነነሁ ነሀብ ጸባሕተ ዲናር ለነጋሢ አው አልቦ።
ገቢረ ሠናይኑ አው ገቢረ እከይ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ ለነኑ ትሜስል ዘንተ ምሳሌ አው ለኵሉኑ።
ለእመ ወድቆ ላሕሙ አው አድጉ ውስተ ዐዘቅት።
ወይቤሎ ለዘጸውዖ ሶበ ትገብር በዓለ ወምሳሐ አው ድራረ።
ወኀሊፎሙ መጠነ ዕሥራ ወኀምስቱ ምዕራፍ አው ሠላሳ።
ወይእዜሰ ዘከመ እፎ ይሬኢ አው መኑ ከሠቶ አዕይንቲሁ ኢነአምር 
ኪያሁ።
አው ዘንሁብ ለነዳያን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ ሐቤ ምእት ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
በይእተ ጊዜ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
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Matt12:49
Matt13:11
Matt13:37

Matt14:28
Matt15:3
Matt15:13
Matt15:15
Matt15:24
Matt16:2
Matt16:16
Matt16:17
Matt17:4
Matt17:11
Matt17:17
Matt19:4
Matt19:27
Matt20:13
Matt20:22
Matt21:21
Matt21:24
Matt21:29
Matt21:30
Matt22:1
Matt22:29
Matt24:2
Matt24:4
Matt26:23
Matt26:25
Matt26:33
Matt27:21
Matt28:5
MK03:33
MK06:37
MK07:6
MK09:5
MK09:11
MK09:16
MK09:19
MK09:38 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎ ሊቅ።
MK10:3
MK10:5

ወአውሥአ ወይቤሎ ለዘነገሮ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘይዘርዕሰ ሠናየ ዘርዐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው 
ውእቱ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤ እመሰ አንተሁ እግዚኦ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ወይቤ ኵላ ተክል እንተ ኢተከላ አቡየ ሰማያዊ ትሤሮ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ፈክር ለነ ዘንተ ምሳሌ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወእምዝ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘውስተ ኦሪት።
ወእምዝ አውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለአሐዱ እምኔሆሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ወይቤ ኦሆ እግዚእየ ወኢሖረ።
ወለካልኡኒ ዘይንእስ ይቤሎ ከማሁ ወአውሥአ ወይቤ አንብየ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ዳግመ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ትሬእዩኑ ዘንተ ኵሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘያወርድ እዴሁ ምስሌየ ውስተ መጽብሕየ።
ወአውሥአ ይሁዳ ዘያገብኦ ወይቤ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ መስፍን ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ውእቱ መልአከ ወይቤሎን ለአንስት።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ መኑ ይእቲ እምየ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ሀብዎሙ አንትሙ ዘይበልዑ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኤልያስ ይመጽእ ቅድመ ወያስተራትዕ ኵሎ።
ወአውሥአ አሐዱ እምውስተ ሕዝብ ወይቤሎ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኦ ትውልድ እንተ አልባቲ ሃይማኖት።

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
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MK10:20
MK10:29
MK10:51
MK11:14
MK11:22
MK11:34
MK12:18
MK12:25
MK12:30
MK13:2
MK13:5
MK14:20
MK14:48
MK15:3
MK15:3
MK15:9
MK15:12
Luke01:35
Luke03:11
Luke03:16 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎሙ ለኵሎሙ።
Luke04:4
Luke04:12
Luke05:5
Luke05:31
Luke06:3
Luke07:22
Luke07:40
Luke08:21
Luke09:41
Luke09:49 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎ።
Luke10:27
Luke10:41
Luke11:15
Luke11:45
Luke13:2
Luke13:8
Luke13:13
Luke13:15
Luke14:3

Luke15:29
Luke17:17

ወአውሥአ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎ ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ ወይቤላ አልቦ ዘይበልዕ ፍሬ እምኔኪ ለዓለም እንከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወአኀዘ ይበሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ትብል።
ወውእቱሰ አልቦ ዘአውሥአ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ።
ወካዕበ አውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ መልአክ ወይቤላ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘቦ ክልኤ ልብስ ክዳናተ የሀብ ለዘአልቦ።

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ ስምዖን ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።

ወአውሥአ ወይቤሎ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ።
ወአውሥአ ወይቤ እፎ ይክል ሰይጣን ለሰይጣን አውፅኦቶ።
ወአውሥአ አሐዱ እምጸሐፍተ ሀገር ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ዐቃቤ ወይን ወይቤሎ።
ወአውሥአ መጋቤ ምኵራብ እንዘ ይትመዐዕ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ኦ መደልዋን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወተስእሎሙ ለጸሐፍተ ሀገር 
ወለፈሪሳውያን።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለአቡሁ ናሁ መጠነ ዝ ዓመተ ተቀነይኩ ለከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
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Luke17:20

Luke19:40

Luke20:3
Luke20:34
Luke22:51
Luke23:3
Luke23:40
Luke23:43
Luke24:18
John01:26 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎሙ አንሰ አጠምቀክሙ በማይ።
John01:49

John01:50
John01:51
John02:19
John03:3
John03:5
John03:9
John03:10
John03:27 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤ ኢይክል ሰብእ ነሢአ ጸጋ ለሊሁ።
John05:7
John05:11
John05:17
John05:19
John06:7
John06:26
John06:29
John06:43

John06:68
John06:70
John07:16
John07:21
John08:14
John08:19
John08:34
John08:49
John08:54
John09:11
John09:25
John09:27

ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢትመጽእ መንግሥተ እግዚአብሔር 
በተዐቅቦ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እብለክሙ ለእመ አርመሙ እሉ እሎንቱ 
አእባን ይኬልሑ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እሴአለክሙ አነሂ አሐተ ነገረ ዘትንግሩኒ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ኅድግ ዘንተሰ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ትብል ከመ አነ ውእቱ።
ወአውሥአ ካልኡ ወገሠጾ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን እብለከ።
ወአውሥአ አሐዱ እምኔሆሙ ዘስሙ ቀለዮጳ ወይቤሎ።

ወይቤሎ ናትናኤል በአይቴ ተአምረኒ ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ 
ወይቤሎ።
ወአውሥአ ናትናኤል ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ።
ወአውሥአ ኒቆዲሞስ ወይቤሎ እፎ ይትከሀል ዝንቱ ይኩን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።

ወአውሥአ ውእቱ ድዉይ ወይቤሎ እወ እግዚኦ አላ ሰብእ አልብየ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወእምዝ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ፊልጶስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ኢታንጐርጕሩ በበይናቲክሙ።

ወአውሥአ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤሎ እግዚኦ ኀበ መኑ ነሐውር።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ነገርኩክሙ ወኢትሰምዑ።
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152 አውሥአ

John09:30
John09:36
John10:25
John10:32
John10:34
John11:9
John12:23
John12:30
John13:7
John13:8
John13:26
John13:36
John13:38
John14:23
John18:8
John18:20
John18:23
John18:34
John18:35
John18:36
John18:37
John19:11
John19:22
John20:28

2 አውሥአት Luke01:60 ወአውሥአት እሙ ወትቤ አልቦ አላ ዮሐንስ ይሰመይ ስሙ።
John08:11

1 አውሥአቶ John04:17
16 አውሥኡ Matt26:66

Matt27:25
Luke17:37
Luke20:39
John07:20
John07:46
John07:47
John08:33
John08:39
John09:20
John09:34
John10:33
John18:5
John18:30

ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚኦ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎ አነሂ አይሁዳዊኑ አነ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ ዘጸሐፍኩ ጸሐፍኩ።
ወአውሥአ ቶማስ ወይቤሎ እግዚእየ ወአምላክየ።

ወአውሥአት ወትቤሎ አልቦ ዘእሬኢ እግዚእየ።
ወአውሥአቶ ይእቲ ብእሲት ወትቤሎ አልብየ ምተ።
ወአውሥኡ ወይቤሉ ዝንቱ ድልው ለሞት።
ወአውሥኡ ወይቤሉ ኵሎሙ ሕዝብ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ በአይቴኑ እግዚኦ።
ወአውሥኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወይቤሉ ሊቅ ሠናየ ትቤ።
ወአውሥኡ ሕዝብ ወይቤልዎ።
ወአውሥኡ ወዓልያኒሆሙ ወይቤልዎሙ።
ወአውሥኡ ፈሪሳውያን ወይቤልዎሙ ትጌግዩኑ አንትሙኒ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ዘርዐ አብርሃም ንሕነ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ለነሰ አብርሃም አቡነ።
ወአውሥኡ አዝማዲሁ ወይቤሉ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ዘለሊከ በኀጢአት ተወለድከ።
ወአውሥኡ አይሁድ ወይቤልዎ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ኢየሱስሃ ናዝራዌ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ሶበሰ ኢኮነ ገባሬ እኪት እምኢያግባእናሁ 
ኀቤከ።
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16 አውሥኡ

John19:7
John19:15

4 አውሥኣ Matt15:26
Matt15:28
John04:10

John04:13

1 አውሥኣሆን Matt25:9
6 አውሥእዎ Matt21:27

Luke20:7
Luke20:24
John02:18

John07:52
John12:34

1 አውሥኦ Matt25:26
4 አውሥኦቶ Matt22:46

Luke02:47
Luke14:6
Luke20:26

1 አውሥኦን Matt25:12
1 አውረደ Luke23:53
2 አውረድዎ MK02:4

Luke05:19
1 አውረዶ MK15:46
1 አውሪዶሙ John21:6

2 አውራኀ Luke01:24
Luke04:25

2 አውራኅ Matt17:15
Luke01:56 ወነበረት ማርያም ኀቤሃ መጠነ ሠለስቱ አውራኅ።

2 አውርዱ Luke05:4
John21:6

7 አውሰበ Matt05:32
Matt14:3
Matt19:9
Matt22:25
MK06:17
MK12:21
Luke20:29

2 አውሰባ MK12:22

ወአውሥኡ አይሁድ ወይቤልዎ።
ወአውሥኡ ሊቃነ ካህናት ወይቤሉ አልብነ ንጉሥ ዘእንበለ ቄሣር።
ወአውሥኣ ወይቤላ።
ወእምዝ አውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ሶበሰ ተአምሪ ጸጋሁ 
ለእግዚአብሔር።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ኵሉ ዘይሰቲ እምዝ ማይ ይጸምእ 
ዳግመ።
ወአውሥኣሆን ጠባባት ወይቤላሆን አልቦ ዘየአክል ለነ ወለክን።
ወአውሥእዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤልዎ ኢነአምር።
ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ኢነአምር እምኀበ ኮነት።
ዘመኑ መልክዑ ወመጽሐፉ ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ዘቄሣር።
ወአውሥእዎ አይሁድ ወይቤልዎ ምንተ ትእምርተ ታርኢ ዘዘንተ 
ትገብር።
ወአውሥእዎ ወይቤልዎ አንተሂ እምገሊላኑ ትብል።
ወአውሥእዎ ሕዝብ ወይቤልዎ።
ወአውሥኦ እግዚኡ ወይቤሎ ኦ ገብር ሀካይ ወእኩይ።
ወአልቦ ዘክህለ አውሥኦቶ ቃለ።
ወያነክርዎ ኵሎሙ እለ ሰምዑ ጥበቦ ወአውሥኦቶ።
ወስእኑ አውሥኦቶ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወአንከሩ ሣዕሣዐ አፉሁ ወአውሥኦቶ ወአርመሙ።
ወአውሥኦን ወይቤሎን አማን እብለክን።
ወአውረደ ሥጋሁ ወገነዞ በስንዱናት።
ወነሠቱ ጠፈረ ወአውረድዎ ምስለ ዐራቱ።
ወአውረድዎ ምስለ ዐራቱ ውስተ ቤት ቅድሜሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወተሣየጠ ዮሴፍ ሰንዱናተ ወአውረዶ ወገነዞ በሰንዱናት።
ወአውሪዶሙ መሣግሪሆሙ ስእኑ እንከ ስሒበ እምብዝኀ ዓሣት 
ዘተሠግረ።
ወከበተት ፅንሳ ኀምስተ አውራኀ እንዘ ትብል።
ሠለስተ ዓመተ ወስድስተ አውራኀ።
እስመ እኩይ ጋኔን አኀዞ ወያንገረግሮ ወበአርእስተ አውራኅ ይሣቅዮ።

ወአውርዱ መሣግሪክሙ ኀበ ይምነ ሐመር።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አውርዱ መሣግሪክሙ ኀበ ይምነ 
ሐመር።
ወዘሰ ኅድገተ አውሰበ ዘመወ።
እስመ ኪያሃ አውሰበ።
ወእንተሂ ደኀርዋ ዘአውሰበ ዘመወ።
ወዘይልህቅ አውሰበ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉደ።
በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ እስመ ኪያሃ አውሰበ።
ወአውሰበ ዘይልህቅ ብእሲተ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወሀለዉ እንከ ኀቤነ ሰብዐቱ አኀው ወአውሰበ ዘይልህቅ ብእሲተ።
ወአውሰባ ካልኡኒ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
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2 አውሰባ
Luke20:30

1 አውሰብኩ Luke14:20
5 አውሰብዋ Matt22:28

MK12:23
MK12:24
Luke20:31
Luke20:33

2 አውቀረ Matt27:60
MK15:46

1 አውቅረ Luke23:53

1 አውተረ Luke22:44

1 አውዐዩ Matt22:7
1 አውዐዮ MK04:6
1 አውዕይዎ Matt13:30
1 አውግር Luke23:30

1 አውግስጦስ Luke02:1
1 አውፃእነ Matt07:22
2 አውፅአ MK16:9

Luke10:35
2 አውፅኡ Luke05:11

John02:16

1 አውፅኣ Luke08:54
4 አውፅእ Matt07:4

Matt07:5
Luke06:42
Luke06:42

8 አውፅእዎ Matt21:39
Matt25:30
MK12:8
Luke04:29
Luke20:15
John09:34
John09:35
John19:16

5 አውፅኦ Matt07:5
Matt08:16
MK01:12
MK08:23

ወከማሁ አውሰባ ካልኡሂ ወሣልሱሂ ነሥኣ ከማሁ ወኢኀደጉ ውሉደ።
ወሣልሱኒ ይቤሎ ብእሲተ አውሰብኩ።
እስመ ኵሎሙ አውሰብዋ።
ወእስከ ሰብዐቲሆሙ አውሰብዋ ወኢኀደጉ ውሉደ።
እስመ ሰብዐቲሆሙ አውሰብዋ።
ወሰብዐቲሆሙ ከማሁ አውሰብዋ ወሞቱ እንዘ አልቦሙ ውሉድ።
እስመ ናሁ ሰብዐቲሆሙ አውሰብዋ።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ሐዲስ ዘሎቱ አውቀረ ውስተ ኰኵሕ።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ሐዲስ ዘአውቀረ ውስተ ኰኵሕ።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ዘአውቅረ ለርእሱ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።

ወፈርሀ ወአውተረ ጸልዮ ወኮነ ሐፉ ከመ ነፀፍፃፈ ደም ዘይወርድ 
ውስተ ምድር።
ወቀተልዎሙ ወሀገሮሙኒ አውዐዩ በእሳት።
ወሠሪቆ ፀሓይ አውዐዮ እስመ ኢኮነ ዕሙቀ መሬቱ።
ወአውዕይዎ በእሳት።
ይእተ አሚረ ይብልዎሙ ለአድባር ደቁ ላዕሌነ ወለአውግርኒ ድፍኑነ።

ወኮነ በውእቱ መዋዕል ወፅአ ትእዛዝ እምኀበ አውግስጦስ ቄሣር።
ወበስምከ አጋንንተ አውፃእነ።
እንተ እምኔሃ አውፅአ ሰብዐተ አጋንንተ።
ወበሳኒታ አውፅአ ክልኤተ ዲናረ ወወሀቦ ለዐቃቤ ነግድ።
ወአውፅኡ አሕማሪሆሙ ውስተ ምድር ወኀደጉ ኵሎ ወተለውዎ።
ወይቤሎሙ ለእለ ይሠይጡ አርጋበ አሰስሉ ወአውፅኡ ዘንተ እም 
ዝየ።
ወአውፅኣ አፍኣ ኵሎ ወአኀዛ እዴሃ ወጸውዓ።
አውፅእ ኀሠረ እምውስተ ዐይንከ።
ኦ መደልው አውፅእ ቅድመ ሠርዌ እምውስተ ዐይንከ።
ተዐገሥ እኁየ አውፅእ ኀሰረ እምዐይንከ።
ኦ መደልው አውፅእ ቅድመ ሠርዌ እምዐይንከ።
ወነሥእዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወለገብርሰ እኩይ ወሀካይ አውፅእዎ አፍኣ።
ወአኀዝዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወተንሥኡ ሶቤሃ ወአውፅእዎ አፍኣ እምሀገር።
ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወሰደድዎ ወአውፅእዎ አፍኣ።
ወሰምዐ እግዚእ ኢየሱስ ከመ አውፅእዎ አፍኣ።
ወአውፅእዎ አፍኣ።
ወእምዝ ትሬኢ ለአውፅኦ ኀሠር ዘውስተ ዐይነ እኁከ።
ወአውፅኦሙ ለመናፍስት በቃሉ።
ወአውፅኦ መንፈስ ሶቤሃ ገዳመ።
ወአኀዞ በእዴሁ ለውእቱ ዕዉር ወአውፅኦ አፍኣ እምሀገር።
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5 አውፅኦ

John19:13
1 አውፅኦሙ MK01:34
5 አውፅኦቶ Matt17:19

MK03:23
MK09:28
Luke09:40
Luke11:15

1 አውፅኦን John10:4
1 አውፈሮን John10:4
1 አዐል Luke19:5
1 አዐርግ John20:17

2 አዐቅብ Matt19:18
John08:55

1 አዕመቀ Luke06:48
1 አዕረግዋ Matt13:48
2 አዕረጎ Matt04:8

Luke04:5
2 አዕረጎሙ Matt17:1

MK09:2
1 አዕርክተ Luke16:9
3 አዕርክቲሁ Luke05:10 ወከማሁ ያዕቆብኒ ወዮሐንስ ደቂቀ ዘብዴዎስ አዕርክቲሁ ለስምዖን።

Luke07:6
Luke15:6

1 አዕርክቲሃ Luke15:9
1 አዕርክቲከ Luke14:12

1 አዕርክቲክሙ Luke21:16

5 አዕርክትየ Luke12:4
Luke15:29
John15:14
John15:15
John15:15

2 አዕርፉ Matt26:45
MK14:41

1 አዕርፊ Luke12:19
4 አዕበየ Matt23:12

Luke01:58
Luke14:11
Luke18:14

1 አዕበዮሙ Luke01:52

ወሰሚዖ ጲላጦስ ዘንተ ነገረ አውፅኦ ለእግዚእ ኢየሱስ አፍኣ።
ወአውፅኦሙ ለብዙኃን አጋንንት ወኢያብሖሙ ይንብቡ።
በእንተ ምንት ንሕነ ስእነ አውፅኦቶ።
እፎ ይክል ሰይጣን ለሰይጣን አውፅኦቶ።
በእፎ ስእነ ንሕነ አውፅኦቶ።
ወስእንዎ ፈውሶቶ ወአውፅኦቶ።
ወአውሥአ ወይቤ እፎ ይክል ሰይጣን ለሰይጣን አውፅኦቶ።
ወሶበ አውፅኦን ወአውፈሮን ለኵሎን የሐውር ቅድሜሆን።
ወሶበ አውፅኦን ወአውፈሮን ለኵሎን የሐውር ቅድሜሆን።
ዘኬዎስ አፍጥን ወረድ እስመ ዮም ሀለወኒ አዐል ቤተከ።
ወበሊዮሙ አዐርግ ኀበ አቡየ ወአቡክሙ ኀበ አምላክየ ወአምላክክሙ።

ወይቤሎ አያተኑ ዘአዐቅብ።
ወአንሰ አአምሮሂ ወቃሎሂ አዐቅብ።
ወከረየ ወአዕመቀ ወሣረረ መሠረቶ ዲበ ኰኵሕ።
ወሶበ መልአት አዕረግዋ ውስተ ሐይቅ።
ወእምዝ ዓዲ ነሥኦ ዲያብሎስ ወአዕረጎ ውስተ ደብር ነዋኅ ጥቀ።
ወአዕረጎ ሰይጣን ውስተ ደብር ነዋኅ።
ወአዕረጎሙ ደብረ ነዋኀ እንተ ባሕቲቶሙ።
ወአዕረጎሙ ደብረ ነዋኀ በባሕቲቶሙ ራእዩ።
ወአነሂ እብለክሙ ግበሩ ለክሙ አዕርክተ እምንዋየ ዐመፃ።

ለአከ አዕርክቲሁ ውእቱ መስፍን ኀቤሁ እንዘ ይብል።
ወአቲዎ ቤቶ ይጼውዕ አዕርክቲሁ ወጎሮ ወይቤሎሙ።
ወእምከመ ረከበታ ትጼውዕ አዕርክቲሃ ወጎራ ወትብሎን።
ኢትጸውዕ አዕርክቲከ ወአኀዊከ ወአዝማዲከ ወጎረከ ወቢጸከ 
አብዕልተ።
ወያገብኡክሙ አዝማዲክሙ ወአኀዊክሙ ወአዕርክቲክሙ 
ወቢጽክሙ።
እብለክሙ ለክሙ ለአዕርክትየ።
በዘእትፌሣሕ ቦቱ ምስለ አዕርክትየ ወቢጽየ።
አንትሙሰኬ አዕርክትየ አንትሙ።
ኢይብለክሙ እንከ አግብርትየ አላ አዕርክትየ አንትሙ።
ወለክሙሰ አዕርክትየ እብለክሙ።
ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ።
ወመጽአ በሣልስ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ ምዕረ።
አዕርፊ እንከሰ ብልዒ ወስትዪ ወተፈሥሒ።
እስመ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
ከመ አዕበየ እግዚአብሔር ሣህሎ ላዕሌሃ ተፈሥሑ ላቲ።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
ወነሠቶሙ ለኀያላን እመናብርቲሆሙ አዕበዮሙ ለትሑታን።
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3 አዕዋዳተ MK13:9

Luke12:11

Luke21:12
4 አዕዋዳት Matt23:6

MK12:40
Luke11:43
Luke20:44

8 አዕዋፈ Matt06:26
Matt08:20
Matt13:4
Matt13:32
MK04:32
Luke08:5
Luke09:58
Luke13:19

4 አዕዋፍ MK04:4
Luke12:6
Luke12:7
Luke12:24

16 አዕይንቲሁ MK08:23
MK08:25
Luke06:20
Luke16:23
Luke18:13
John06:5
John08:6
John08:7
John08:10
John09:6
John09:14
John09:21

John09:32
John11:37
John11:41
John17:1

14 አዕይንቲሆሙ Matt09:29
Matt09:29

ወአንትሙሰ ዑቁ ርእሰክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወይቀሥፉክሙ 
በመኳርብት።
ወሶበሂ ይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወኀበሂ መላእክት ወነገሥት 
ወመኳንንት።
ወእምቅድመ ዝንቱ ኵሉ ይእኅዙክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ።
ወነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት።
ወይነብሩ ፍጽመ በውስተ አዕዋዳት።
እስመ ታፈቅሩ ነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት።
ወነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ 
ምሳሓት።
ነጽሩ አዕዋፈ ሰማይ ከመ ኢይዘርዑ።
ወለአዕዋፈ ሰማይኒ ምጽላል ቦሙ።
ወመጽኡ አዕዋፈ ሰማይ ወበልዕዎ።
ወትከውን ዕፀ ዐባየ እስከ ያጸልሉ አዕዋፈ ሰማይ ታሕተ አዕፁቂሃ።
ወትገብር አዕፁቀ ዐበይተ እስከ ይክሉ አዕዋፈ ሰማይ።
ወመጽኡ ሰብእ ወኬድዎ ወበልዕዎ አዕዋፈ ሰማይ።
ወለአዕዋፈ ሰማይኒ ምጽላል ቦሙ።
ወአጽለሉ አዕዋፈ ሰማይ ውስተ አዕጹቂሃ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት ወመጽኡ አዕዋፍ ወበልዕዎ።
አኮኑ ኀምስ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
ኢትፍርሁ እንከ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ትኄይሱ አንትሙ እምአዕዋፍ።
ወተፍአ ውስተ አዕይንቲሁ ወገሰሶ ወይቤሎ ምንተ ትሬኢ።
ወገሰሶ አዕይንቲሁ ካዕበ ወርእየ ዳኅነ።
ወውእቱሰ አንሥአ አዕይንቲሁ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወበሲኦል አንሥአ አዕይንቲሁ እንዘ ሀሎ ውስተ ደይን።
ወኢፈቀደ ያንሥእ አዕይንቲሁ ላዕለ ውስተ ሰማይ።
ወአንሥአ አዕይንቲሁ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአትሐተ እግዚእ ኢየሱስ አዕይንቲሁ ውስተ ምድር።
አንሥአ አዕይንቲሁ ወነጸረ ኀቤሆሙ።
ወአንሥአ እግዚእ ኢየሱስ አዕይንቲሁ ወነጸረ ኀቤሃ ወይቤላ።
ወገብረ ጽቡረ በምራቁ ወቀብዖ አዕይንቲሁ ለውእቱ ዕዉር።
አመ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ ጽቡረ በምራቁ ወከሠቶ አዕይንቲሁ።
ወይእዜሰ ዘከመ እፎ ይሬኢ አው መኑ ከሠቶ አዕይንቲሁ ኢነአምር 
ኪያሁ።
ከመ ቦ ዘዕዉሩ ተወልደ ወተከሥተ አዕይንቲሁ።
እምኢክህለኑ ዝንቱ ዘከሠተ አዕይንቲሁ ለዘዕዉሩ ተወልደ።
ወአንሥአ አዕይንቲሁ እግዚእ ኢየሱስ ላዕለ ወይቤ።
ወዘንተ ነገረ ተናጊሮ እግዚእ ኢየሱስ አንሥአ አዕይንቲሁ ውስተ 
ሰማይ።
ወገሰሶሙ አዕይንቲሆሙ እንዘ ይብል።
ወሶቤሃ ተከሥታ አዕይንቲሆሙ።
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14 አዕይንቲሆሙ

Matt13:15
Matt13:15
Matt17:8
Matt20:34
Matt26:43
MK14:40
Luke04:20

Luke09:32
Luke24:16
John10:21
John12:40
John12:40

3 አዕይንቲነ Matt20:33
Matt21:42
MK12:11

5 አዕይንቲከ Matt05:29
MK09:45
John09:10
John09:17
John09:26

2 አዕይንቲክሙ Matt13:16
John04:35

2 አዕይንት MK08:18
Luke10:23

1 አዕይንትኪ Luke19:42
5 አዕይንትየ Luke02:30

Luke18:41
John09:11
John09:15
John09:30

1 አዕጹቀ Matt21:8
1 አዕጹቂሁ John15:5
1 አዕጹቂሃ Luke13:19
1 አዕጻደ Luke15:15
2 አዕጻዳተ MK06:36

Luke13:22
6 አዕጻዳት MK05:14

MK06:56
MK08:26
Luke08:1
Luke08:34

ወከደኑ አዕይንቲሆሙ ከመ ኢይርአዩ በአዕይንቲሆሙ።
ወከደኑ አዕይንቲሆሙ ከመ ኢይርአዩ በአዕይንቲሆሙ።
ወአንሥኡ አዕይንቲሆሙ ወአልቦ ዘርእዩ።
ወአምሐርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወገሰሶሙ አዕይንቲሆሙ።
እስመ ከብዳ አዕይንቲሆሙ በድቃስ።
እስመ ከብዳ አዕይንቲሆሙ ወኢየአምሩ ዘይነብቡ።
ወአንሥኡ አዕይንቲሆሙ ኵሎሙ እለ ሀለዉ ውስተ ምኵራብ 
ወነጸርዎ።
ክቡዳን አዕይንቲሆሙ በድቃስ።
ወተእኅዘ አዕይንቲሆሙ ከመ ኢያእምርዎ።
ዘጋኔንኑ ይክል ከሢተ አዕይንቲሆሙ ለዕዉራን።
ዖራ አዕይንቲሆሙ ወገዝፋ አልባቢሆሙ።
ከመ ኢይርአዩ በአዕይንቲሆሙ ወኢይለብዉ በአልባቢሆሙ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ከመ ይትከሠታ አዕይንቲነ።
ወነካር ይእቲ ለአዕይንቲነ።
ወነካር ይእቲ ለአዕይንቲነ።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን አዕይንቲከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን አዕይንቲከ ውስተ ገሃነም ዘእሳት።
ወይቤልዎ እፎ ተከሥተ አዕይንቲከ።
ምንተ ትብል አንተ በእንቲኣሁሁ እስመ ከሠተከ አዕይንቲከ።
ወእፎ ከሠተከ አዕይንቲከ።
ወለክሙሰ ብፁዓት አዕይንቲክሙ እስመ ይሬእያ።
ወናሁ እብለክሙ አንሥኡ አዕይንቲክሙ ወነጽሩ ኀበ በሓውርት።
አዕይንት ብክሙ ወኢትሬእዩ።
ብፁዓት አዕይንት እለ ርእያ ዘትሬእዩ አንትሙ።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ተሰወረ እምአዕይንትኪ።
እስመ ርእያ አዕይንትየ አድኅኖተከ።
ወይቤሎ እግዚኦ ከመ ይርአያ አዕይንትየ።
ወቀብዐኒ አዕይንትየ ወይቤለኒ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ ሰሊሆም።
ወወደየ ውስተ አዕይንትየ።
ዘኢተአምርዎ አንትሙ እምአይቴ ውእቱ ወከሠተኒ አዕይንትየ።
ወካልኣንሂ ይመትሩ አዕጹቀ እምውስተ ዕፀው።
ወአንትሙሂ አዕጹቂሁ ዘነበረ ብየ ወአነሂ ቦቱ።
ወአጽለሉ አዕዋፈ ሰማይ ውስተ አዕጹቂሃ።
ወፈነዎ ውስተ አዕጻደ ወፍሩ ይርአይ አሕርወ።
ሰዐር ሰብአ ይሑሩ ውስተ አህጉር ወአዕጻዳተ።
ወየሐውር አህጉረ ወአዕጻዳተ ወያንሶሱ በኢየሩሳሌም ወይሜህር።
ወጐዩ ኖሎት ወዜነዉ ለአህጉር ወለአዕጻዳት።
ወውስተ አህጉር ወአዕጻዳት ወውስተ ምሥያጣት።
ወፈነዎ ቤቶ ወይቤሎ ኢትባእ ውስተ አዕጻዳት።
ውስተ አህጉር ወአዕጻዳት ወሰበከ ሎሙ።
ወአተዉ ወዜነዉ ለአህጉር ወለአዕጻዳት።



Tabelle1

Seite 643

6 አዕጻዳት

Luke09:12
1 አዕጽምተ Matt23:27
1 አዕፁቀ MK04:32
1 አዕፁቂሁ Matt24:32
2 አዕፁቂሃ Matt13:32

MK04:32
16 አዘዘ Matt02:16

Matt08:4
Matt08:18
Matt14:9
Matt18:25
Matt19:7
Matt27:58
MK01:44
MK05:43
MK06:27
MK10:49
MK15:45
Luke05:14
Luke08:55
Luke18:40
Luke19:15

1 አዘዘነ MK10:4
1 አዘዘኒ Matt27:10
2 አዘዘክሙ Matt19:8

MK10:3
2 አዘዙ John09:22

John11:57
1 አዘዝከ Luke02:29
1 አዘዝከነ Luke05:5
1 አዘዝከኒ Luke14:22
3 አዘዝኩክሙ Matt28:20

Luke17:10
John15:14

6 አዘዞ Matt01:24

Matt10:5
Matt14:18
Luke05:14
Luke08:29

ወይቢቱ ውስተ አዕጻዳት ወይርከቡ ዘይበልዑ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉኣን አዕጽምተ ወኵሎ ርኩሰ።
ወትገብር አዕፁቀ ዐበይተ እስከ ይክሉ አዕዋፈ ሰማይ።
እምከመ ለምለመ አዕፁቂሁ ወሠረጸ ቈጽሉ።
ወትከውን ዕፀ ዐባየ እስከ ያጸልሉ አዕዋፈ ሰማይ ታሕተ አዕፁቂሃ።
አጽልሎ ታሕተ አዕፁቂሃ።
ወፈነወ ሐራሁ ወአዘዘ ይቅትሉ ኵሎ ሕፃናተ ዘቤተልሔም ወዘውስተ 
ኵሉ አድያሚሃ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
አዘዘ ከመ ይሑሩ ማዕዶተ ባሕር።
ወአዘዘ የሀብዋ።
ወኀጢኦ ዘይፈድዮ አዘዘ እግዚኡ ይሢጥዎ ምስለ ብእሲቱ።
ወይቤልዎ ለምንት እንከ አዘዘ ሙሴ።
ወአዘዘ ጲላጦስ የሀብዎ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ወአዘዘ የሀብዋ ዘትበልዕ።
ወአዘዘ ያምጽኡ ርእሶ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወአዘዘ ይጸውዕዎ ለውእቱ ዕዉር።
ወአዘዘ ይጸግውዎ ለዮሴፍ ሥጋሁ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ወተንሥአት ሶቤሃ ወአዘዘ የሀብዋ ዘትበልዕ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወአዘዘ ያምጽእዎ ኀቤሁ።
ወእምዝ አተወ ነሢኦ መንግሥተ አዘዘ ያምጽእዎሙ ለአግብርቲሁ።
ወይቤልዎ አዘዘነ ሙሴ ንጽሐፍ ላቲ መጽሐፈ ኅድጋቲሃ ወንድኀራ።
ወወሀብዎ ለገራህተ ለብሓዊ በከመ አዘዘኒ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ሙሴሰ አዘዘክሙ በከመ እከየ ልብክሙ።
ምንተኑመ አዘዘክሙ ሙሴ።
እስመ አዘዙ አይሁድ ለእመ ቦ ዘአምነ ቦቱ ከመ ውእቱ ክርስቶስ 
ይሰደድ እምኵራብ።
ወአዘዙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን።
በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ።
ወአልቦ ዘአኀዝነ ወባሕቱ እስመ አዘዝከነ ናወርድ መሣግሪነ።
ወእምዝ ይቤሎ ገብሩ ገበርኩ እግዚኦ በከመ አዘዝከኒ።
ወመሀርዎሙ ይዕቀቡ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
ከማሁኬ አንትሙኒ ገቢረክሙ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
እምከመ ገበርክሙ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
ወተንሢኦ ዮሴፍ እምንዋሙ ገብረ በከመ አዘዞ መልአከ 
እግዚአብሔር።
ወአዘዞሙ እንዘ ይብል ፍኖተ አሕዛብ ኢትሑሩ።
ወአዘዞሙ ለሰብእ ይርፍቁ ዲበ ሣዕር።
ወከልኦ ኢይንግር ወኢ ለመኑሂ ወአዘዞ ወይቤሎ።
እስመ አዘዞ ለውእቱ ጋኔን እኩይ ይፃእ እምላዕለ ውእቱ ብእሲ።
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6 አዘዞ

Luke17:9
14 አዘዞሙ Matt14:22

Matt15:35
Matt17:9
Matt21:6
Matt22:13
Matt26:19
Matt28:16
MK06:8
MK06:39

MK06:45
MK08:6
MK08:15
MK09:8
MK11:6

1 አዘዞን MK16:8
1 አዚዝ Luke01:3
2 አዛር Matt01:13

Matt01:14
1 አዛርያስ Matt01:8
1 አዛብ Matt23:23
3 አዜብ Matt12:43

Luke11:31
Luke12:55

2 አዝለፈ Matt24:13
MK13:13

1 አዝማደ Luke02:4
13 አዝማዲሁ MK03:21

MK06:4
Luke02:27
Luke02:41
Luke02:44
Luke18:29

John09:2
John09:3
John09:18
John09:20
John09:22
John09:23
John18:26

ቦኑ እንጋ ምዝጋና ለውእቱ ገብር ለእመ ገብረ ዘአዘዞ እግዚኡ።
ወአዘዞሙ ሶቤሃ ለአርዳኢሁ ከመ ይዕርጉ ውስተ ሐመር።
ወአዘዞሙ ለሕዝብ ይርፍቁ ዲበ ምድር።
ወእንዘ ይወርዱ እምደብር አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ወሐዊሮሙ አርዳኢሁ ገብሩ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ አዘዞሙ ንጉሥ ለአግብርቲሁ ይእስርዎ እደዊሁ ወእገሪሁ።
ወገብሩ አርዳኢሁ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ኀበ ደብረ ዘአዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአዘዞሙ ከመ አልቦ ዘይሰንቁ ለፍኖት።
ወአዘዞሙ ለኵሎሙ ይርፍቁ በበ ምርፋቃቲሆሙ ዲበ ሐመልማል 
ሣዕር።
ወአገበሮሙ ሶቤሃ ለአርዳኢሁ ወአዘዞሙ ይዕርጉ ሐመረ።
ወአዘዞሙ ለሰብእ ይርፍቁ ዲበ ምድር።
ወአዘዞሙ ወይቤሎሙ ዑቁ ወተዐቀቡ።
ወእንዘ ይወርዱ እምደብር አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤልዎሙ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ ወኀደግዎሙ።
ወኵሎ ዘአዘዞን ለጴጥሮስ ወለእሊኣሁ ፈጺሞን ነጊረ።
ወጥዩቀ ኵሎ በበ መትልው እጽሐፍ ለከ ኦ አዚዝ ታኦፊላ።
ወኤልያቄምኒ ወለደ አዛርሃ።
ወአዛርኒ ወለደ ሳዶቅሃ።
ወአሜስያስኒ ወለደ ዖዝያንሃ ዘተሰምየ አዛርያስ።
እለ ታበውኡ ዐሥራተ እዴሁ ለአዛብ ወለሲለን ወለከሙን።
ንግሥተ አዜብ ትትነሣእ አመ ዕለተ ደይን ምስለ ዛ ትውልድ።
ንግሥተ አዜብ ትትነሣእ ምስለ ዛቲ ትውልድ አመ ዕለተ ደይን።
ወሶበ ይነፍኅ ነፋሰ አዜብ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
እስመ እምቤተ ዳዊት ወእምአዝማደ ቤቱ ውእቱ።
ወሰሚዖሙ አዝማዲሁ መጽኡ የአኀዝዎ።
ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ ወበኀበ አዝማዲሁ።
ወሶበ አብእዎ አዝማዲሁ ለሕፃን እግዚእ ኢየሱስ።
ወየሐውሩ አዝማዲሁ ኢየሩሳሌም ለለ ዓመት ለበዓለ ፋሲካ።
ወበጺሖሙ ኀሠሥዎ በዕለታ ኀበ አዝማዲሁ።
ወአዝማዲሁ ወአኀዊሁ ወብእሲቶ ወውሉዶ በእንተ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
በዘርእሱኑ ወሚመ በዘአዝማዲሁ።
ኢ ውእቱ አበሰ ወኢ አዝማዲሁ።
እስከ ጸወዑ አዝማዲሁ ለዘርእየ።
ወአውሥኡ አዝማዲሁ ወይቤሉ።
ወዘንተ ይቤሉ አዝማዲሁ እስመ ይፈርህዎሙ ለአይሁድ።
ወበእንተ ዝንቱ ይቤሉ አዝማዲሁ።
ዘእምአዝማዲሁ ለዝኩ ዘመተሮ ጴጥሮስ እዝኖ።
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1 አዝማዲሃ Luke01:58
1 አዝማዲሆሙ MK13:12
1 አዝማዲከ Luke14:12

1 አዝማዲክሙ Luke21:16

2 አዝማድኪ Luke01:36
Luke01:61

2 አዝርዕት Matt13:32
MK04:31

1 አዝነመ Luke17:29
1 አዝዘኒ Matt14:28
3 አዝዝ Matt08:8

Matt27:64
Luke07:7

1 አዝዞ Matt11:1

1 አዝፋረ Matt23:5
2 አየድዐክሙ Matt21:24

John16:25
1 አያተ Matt19:18
12 አይ Matt21:24

Matt21:27

Matt22:36
Matt23:17
Matt23:19
Matt24:42
MK12:29
Luke09:55
John10:32
John12:33
John18:32
John21:19

2 አይሁዳዊ John04:9
John18:35

87 አይሁድ Matt02:2
Matt27:11
Matt27:29
Matt27:37
Matt28:15

ወሶበ ሰምዑ አዝማዲሃ ወአግዋሪሃ።
ወውሉድ ይትነሥኡ ዲበ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ።
ኢትጸውዕ አዕርክቲከ ወአኀዊከ ወአዝማዲከ ወጎረከ ወቢጸከ 
አብዕልተ።
ወያገብኡክሙ አዝማዲክሙ ወአኀዊክሙ ወአዕርክቲክሙ 
ወቢጽክሙ።
ወናሁ ኤልሳቤጥኒ እንተ እምአዝማድኪ ይእቲኒ።
ወይቤልዋ አልቦ እምአዝማድኪ ዘከማሁ ስሙ።
ወይእቲ ትንእስ እምኵሉ አዝርዕት።
ወትንእስ እምኵሉ አዝርዕት ዘውስተ ምድር።
ወአዝነመ እግዚአብሔር እሳት ወተይ እምሰማይ ወአጥፍአ ኵሎ።
አዝዘኒ እምጻእ ኀቤከ እንተ ዲበ ማይ።
ዳእሙ አዝዝ በቃልከ ወየሐዩ ወልድየ።
አዝዝ እንከ ይዕቀቡ መቃብሪሁ እስከ ሠሉስ መዋዕል።
ወባሕቱ አዝዝ በቃልከ ወየሐዩ ቊልዔየ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ አዝዞቶሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
ወይሰፍሑ ኵርበታቲሆሙ ወያዐብዩ አዝፋረ አልባሲሆሙ።
ወእምከመ ነገርክሙኒ አነሂ አየድዐክሙ።
አላ አየድዐክሙ ክሡተ በእንተ አብ።
ወይቤሎ አያተኑ ዘአዐቅብ።
በአይ ሥልጣን እገብር ዘንተ።
ወይቤሎሙ ውእቱኒ አነሂ ኢያየድዐክሙ በአይ ሥልጣን እገብር 
ዘንተ።
ወይቤሎ ሊቅ አይኑ ትእዛዝ የዐቢ በውስተ ኦሪት።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ወርቅኑ ወሚመ ቤተ መቅደስ።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ጽንሐሕኑ ወሚመ ምሥዋዕ።
ትግሁ እንከ እስመ ኢተአምሩ በአይ ሰዓት ይመጽእ እግዚእክሙ።
አይኑ ትእዛዝ ቀዳሚት እምኵሉ።
ኢተአምሩኑ ዘአይ መንፈስ አንትሙ።
በአይ ግብር እምኔሆሙ ትዌግሩኒ።
ወዘንተ ዘይቤ እንዘ ይኤምሮሙ በአይ ሞት ሀለዎ ይሙት።
እንዘ ይኤምሮሙ በአይ ሞት ሀለዎ ይሙት።
ወዘንተ ይቤሎ እንዘ ይኤምሮ በአይ ሞት ሀለዎ ይሰብሖ 
ለእግዚአብሔር።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ሳምራዊት እፎኑ እንዘ አይሁዳዊ አንተ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎ አነሂ አይሁዳዊኑ አነ።
እንዘ ይብሉ አይቴ ሀሎ ዘተወልደ ንጉሠ አይሁድ።
ወተስእሎ መልአከ አሕዛብ ወይቤሎ አንተሁ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወተሣለቁ ላዕሌሁ ወይቤልዎ በሓ ንጉሠ አይሁድ።
ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አይሁድ እስከ ዮም።
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MK07:3
MK15:2
MK15:9
MK15:12
MK15:18
MK15:25
Luke07:3
Luke23:3
Luke23:37
Luke23:38
Luke23:51
John01:19 ወዝንቱ ውእቱ ስምዑ ለዮሐንስ አመ ለአኩ ኀቤሁ አይሁድ።
John02:6
John02:13

John02:18

John02:20

John03:1

John03:25

John04:9

John04:22
John05:1

John05:10
John05:15
John05:16
John05:18
John06:4
John06:41
John06:52
John07:1
John07:2
John07:11
John07:13

John07:15
John07:25
John07:35

እስመ ፈሪሳውያንሰ ወኵሎሙ አይሁድ።
ወተስእሎ ጲላጦስ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ትፈቅዱኑ አሕይዎ ለክሙ ለንጉሠ አይሁድ።
ምንተ እንከ ትፈቅዱ እረስዮ ለዘተብህለ ንጉሠ አይሁድ።
ወይብልዎ በሓ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወይብል መጽሐፈ ጌጋዩ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ለአከ ኀቤሁ ረበናተ አይሁድ ያስተብቊዕዎ።
ወሐተቶ ጲላጦስ ወተስእሎ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወይቤልዎ እመሰ ንጉሦሙ አንተ ለአይሁድ አድኅን ርእሰከ።
ዝንቱ ውእቱ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወውእቱሰ ኢሀሎ ውስተ ምክሮሙ ወምግባሮሙ ለአይሁድ።

በዘያጥህሩ ቦቶን አይሁድ ንቡራት ህየ።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ ወዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወአውሥእዎ አይሁድ ወይቤልዎ ምንተ ትእምርተ ታርኢ ዘዘንተ 
ትገብር።
ወይቤልዎ አይሁድ በአርብዓ ወስድስቱ ዓመት ተሐንጸ ዝንቱ ቤተ 
መቅደስ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ እምፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዲሞስ መልአኮሙ 
ለአይሁድ።
ወእምዝ ኮነ ተኀሥሦ ማእከለ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ምስለ አይሁድ 
በእንተ አጥህሮ።
እስመ ኢየኀብሩ ሕርመተ አይሁድ ምስለ ሳምራውያን ወኢይትሐወሱ 
ወኢይዴመሩ።
እስመ መድኀኒት እምነ አይሁድ ውእቱ።
ወእምድኅረ ዝ ኮነ በበዓሎሙ ለአይሁድ ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወይቤልዎ አይሁድ ለዘሐይወ።
ወነገሮሙ ለአይሁድ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ ዘአሕየዎ።
ወበእንተ ዝንቱ ያስተዋድይዎ አይሁድ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወበእንተ ዝንቱ ፈድፋደ የኀሥሡ አይሁድ ይቅትልዎ።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ።
ወአንጐርጐሩ አይሁድ በእንቲኣሁ።
ወተጋአዙ አይሁድ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
እስመ የኀሥሥዎ አይሁድ ይቅትልዎ።
ወቀርበ በዓለ መጸለቶሙ ለአይሁድ።
ወአኀዙ አይሁድ ይኀሥሥዎ በበዓል።
ወባሕቱ ክሡተሰ አልቦ ዘተናገረ በእንቲኣሁ በእንተ ፍርሀቶሙ 
ለአይሁድ።
ወአንከሩ አይሁድ ምህሮቶ እንዘ ይብሉ።
አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ዘየኀሥሡ አይሁድ ይቅትልዎ።
ወይቤሉ አይሁድ በበይናቲሆሙ።
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John08:22
John08:31
John08:48
John08:52
John08:57
John09:12
John09:18
John09:22
John09:22

John10:19
John10:24
John10:31
John10:33
John11:8
John11:19 ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ ሖሩ ኀበ ማርያ ወማርታ።
John11:31 ወሶበ ርእይዋ ለማርያ አይሁድ እለ ሀለዉ ምስሌሃ ውስተ ቤት።
John11:33
John11:36
John11:45 ወብዙኃን እምአይሁድ እለ መጽኡ ኀበ ማርያ ወማርታ።
John11:54
John11:55
John11:56
John12:9

John12:11
John13:33
John18:12
John18:14
John18:20
John18:28
John18:31
John18:33
John18:36
John18:38
John18:39
John19:3
John19:7
John19:12
John19:14
John19:19

ወይቤሉ አይሁድ ይቀትልኑ እንጋ ርእሶ ለሊሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእለ አምኑ ቦቱ አይሁድ።
ወተሰጥውዎ አይሁድ ወይቤልዎ።
ወይቤልዎ አይሁድ ይእዜኬ አእመርናከ ከመ ጋኔን ብከ።
ወይቤልዎ አይሁድ ኀምሳ ዓመት አልብከ ወአብርሃምሃ ርኢከ።
ወይቤልዎ አይሁድ አይቴ ውእቱ ብእሲሁ።
ወኢአምንዎ አይሁድ ከመ ዕዉሩ ተወልደ ወይእዜ ርእየ።
ወዘንተ ይቤሉ አዝማዲሁ እስመ ይፈርህዎሙ ለአይሁድ።
እስመ አዘዙ አይሁድ ለእመ ቦ ዘአምነ ቦቱ ከመ ውእቱ ክርስቶስ 
ይሰደድ እምኵራብ።
ወተናፈቁ እንከ ካዕበ አይሁድ በበይናቲሆሙ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወዐገትዎ አይሁድ ወይቤልዎ።
ወነሥኡ አይሁድ እብነ ካዕበ ከመ ይውግርዎ።
ወአውሥኡ አይሁድ ወይቤልዎ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ረቢ አኮኑ ይእዜ የኀሥሡ አይሁድ ይውግሩከ።

ወአይሁድኒ እለ መጽኡ ምስሌሃ ከመ ይበክዩ።
ወይቤሉ አይሁድ ርእዩ መጠነ ያፈቅሮ።

ወኢያንሶሰወ እንከ እግዚእ ኢየሱስ ገሃደ ማእከለ አይሁድ።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ።
ወአኀዙ አይሁድ ይኅሥሥዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ አእመሩ ከመ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ።

እስመ ብዙኃን እምውስተ አይሁድ የሐውሩ በእንቲኣሁ።
ተኀሥሡኒ ወበከመ እቤሎሙ ለአይሁድ።
ወሊቀ ዐሠርቱ ምእት ወወዓልያኒሆሙ ለአይሁድ ወኀመይዎ።
ወቀያፋሰ ውእቱ ዘአምከሮሙ ለአይሁድ ወይቤሎሙ።
ወበቤተ መቅደስ ኀበ ይትጋብኡ ኵሎሙ አይሁድ።
ወጎህ ውእቱ ወኢቦኡ አይሁድ ውስተ ዐውደ ምኵናን።
ወይቤልዎ አይሁድ ለነሰ ኢይከውነነ ንቅትል ወኢ መነሂ።
አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
እምተበአሱ ሊተ ወዓልያንየ ከመ ኢያግብኡኒ አይሁድ ኀቤከ።
ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ ካዕበ ኀበ አይሁድ ወይቤሎሙ።
ትፈቅዱኑ እንከ አሕይዎ ለክሙ ለንጉሠ አይሁድ።
ወይመጽኡ ኀቤሁ ወይብልዎ በሓከ ንጉሠ አይሁድ።
ወአውሥኡ አይሁድ ወይቤልዎ።
ወከልሑ አይሁድ ወይቤሉ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለአይሁድ ነዋ ንጉሥክሙ።
ወይብል መጽሐፉ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሦሙ ለአይሁድ ውእቱ ዝንቱ።
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John19:20
John19:21
John19:21
John19:31
John19:38
John19:40
John19:42
John20:19

38 አይቴ Matt02:2
Matt02:4
Matt13:27
Matt13:54
Matt13:56
Matt15:33
Matt21:25 ጥምቀቱ ለዮሐንስ እምአይቴ ውእቱ።
Matt26:17
MK06:2
MK11:30 ጥምቀቱ ለዮሐንስ እምአይቴኑ።
MK14:12
MK14:14
Luke08:25
Luke13:25
Luke13:27
Luke17:17
Luke17:37
Luke20:4 ጥምቀቱ ለዮሐንስ እምአይቴ ይእቲ።
Luke22:8
Luke22:10
John01:39
John01:49

John04:11
John06:5
John07:11
John07:27
John07:28
John07:35
John08:10
John08:19
John09:12
John09:16
John09:29

ወብዙኃን እምአይሁድ እለ አንበብዋ ለይእቲ መጽሐፍ።
ኢትጽሐፍ ንጉሥሙ ለአይሁድ።
አላ ለሊሁ ይቤ ንጉሦሙ ለአይሁድ አነ።
ወአይሁድሰ እስመ ዐርብ ውእቱ ይቤሉ።
ዘኮነ ረድኦ ለእግዚእ ኢየሱስ በኅቡእ በእንተ ፍርሀቶሙ ለአይሁድ።
በከመ ሕገ አይሁድ ሶበ ይገንዙ ወይቀብሩ።
እስመ ተፍጻሜተ ዐርቦሙ ውእቱ ለአይሁድ።
በእንተ ፍርሀቶሙ ለአይሁድ።
እንዘ ይብሉ አይቴ ሀሎ ዘተወልደ ንጉሠ አይሁድ።
ተስእሎሙ በአይቴ ይትወለድ ክርስቶስ።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ክርዳድ።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ጥበብ ወኀይል።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ጥበብ ወኀይል።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ እምአይቴ እንከ ለነ በገዳም።

ወይቤልዎ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ትብላዕ ፍሥሓ።
እንዘ ይብሉ እምአይቴ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ትምህርት።

ይቤልዎ አርዳኢሁ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ትብላዕ ፍሥሓ።
አይቴኑ ጽርሕ ኀበ እበልዕ ፍሥሓ ምስለ አርዳእየ።
ወይቤሎሙ አይቴኑ ሃይማኖትክሙ።
ወያወሥእ ወይብሎሙ ኢየአምረክሙ እምአይቴ አንትሙ።
ወይብሎሙ እብለክሙ ኢየአምረክሙ እምአይቴ አንትሙ።
አይቴኑ እንከ ተስዐቱ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ በአይቴኑ እግዚኦ።

ወይቤልዎ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ፍሥሐ።
ይቤለከ ሊቅ አይቴኑ ቤት ኀበ አበልዕ ፍሥሐ ምስለ አርዳኢየ።
ወይቤልዎ ረቢ ዘበትርጓሜሁ ሊቅ ብሂል አይቴ ተኀድር።
ወይቤሎ ናትናኤል በአይቴ ተአምረኒ ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ 
ወይቤሎ።
እምአይቴ እንከ ለከ ማየ ሕይወት።
ወይቤሎ ለፊልጶስ እምአይቴ ንሣየጥ ኅብስተ ዘናበልዖሙ ለእሉ።
ወይቤሉ አይቴ ውእቱ ዝንቱ።
ወባሕቱ ለዝንቱሰ ነአምሮ እምአይቴ ውእቱ።
ኪያየኑ ተአምሩኒ ወተአምሩኑ እምኀበ አይቴ አነ።
አይቴኑ ሀለዎ ለዝንቱ ይሑር ዘኢንክል ረኪቦቶ ንሕነ።
ኦ ብእሲቶ አይቴ ሀለዉ እለ ይኴንኑኪ።
ወይቤልዎ አይቴ ውእቱ አቡከ።
ወይቤልዎ አይሁድ አይቴ ውእቱ ብእሲሁ።
ወቦ እለ ይቤሉ በአይቴ ይክል ብእሲ ኃጥእ ገቢረ ዘከመ ዝ ተኣምረ።
ወለዝንቱሰ ኢነአምሮ ከመ እምአይቴ ውእቱ።
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38 አይቴ

John09:30
John11:34
John13:36
John16:5
John19:9

3 አይኅ Matt24:38
Matt24:39
Luke17:27

1 አይዳዕኩክሙ Luke22:67
1 አይዳዕኩክን Matt28:7
1 አይድዑ MK11:30
1 አደመ Matt14:6
1 አደመክሙ Luke11:48
2 አዲም Matt03:4

MK01:6
1 አዳም Luke03:38
1 አድለቅለቀት Matt27:51
3 አድልዎ Matt23:28

Luke12:1
John07:24

1 አድባረ Matt04:13
5 አድባር Matt24:16

MK05:5
MK13:15
Luke21:21
Luke23:30

1 አድኀነተኪ Luke07:50
4 አድኅነነ Matt06:13

Matt08:25
Luke08:24
Luke11:4

1 አድኅነኒ Matt14:30
1 አድኅና John12:27
4 አድኅን Matt27:40

MK15:30
Luke23:37
Luke23:39

2 አድኅኖ Matt27:42
MK15:31

1 አድኅኖተከ Luke02:30
1 አድኅኖቶ Luke03:6

ዘኢተአምርዎ አንትሙ እምአይቴ ውእቱ ወከሠተኒ አዕይንትየ።
ወይቤ አይቴ ቀበርክምዎ።
ወይቤሎ ስምዖን ጴጥሮስ እግዚኦ አይቴኑ ተሐውር።
ወኢ አሐዱሂ እምኔክሙ ኢትብሉኒ አይቴ ተሐውር።
ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምአይቴ አንተ።
እስመ በከመ ኮነ በመዋዕለ ኖኅ እምቅድመ ማየ አይኅ።
ወኢያእመሩ እስከ አመ መጽአ ማየ አይኅ ወአጥፍአ ኵሎ።
ወመጽአ ማየ አይኅ ወአጥፍአ ኵሎ ኅቡረ።
ወይቤሎሙ እመኒ አይዳዕኩክሙ ኢተአምኑኒ።
ወበህየ ትሬእይዎ ናሁ አይዳዕኩክን።
እምሰማይኑ አው እምሰብእኑ አይድዑኒ።
ወዘፈነት ሎቱ በማእከሎሙ ወአደመቶ ለሄሮድስ።
አደመክሙኑ ምግባሮሙ ለአበዊክሙ ወለሊክሙ ሰማዕቶሙ።
ወቅናቱ ዘአዲም ውስተ ሐቌሁ።
ወቅናቱ ዘአዲም ውስተ ሐቌሁ።
ወልደ አዳም ወልደ እግዚአብሔር።
ወኮነ ለክልኤ ክፍል ወአድለቅለቀት ምድር ወነቅዐ ኰኵሕ።
ወእንተ ውስጥክሙሰ ምሉኣን አንትሙ ዐመፃ ወኀይደ ወአድልዎ።
እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ዘውእቱ አድልዎ።
ኢትፍትሑ በአድልዎ ለገጽ አላ ፍትሐ ጽድቅ ፍትሑ።
እንተ መንገለ ባሕር ውስተ አድባረ ዛብሎን ወንፍታሌም።
አሜሃ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
ወበውስተ አድባር ወይጌምድ ሥጋሁ በእብን።
ይእተ አሚረ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
ወይእተ አሚረ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
ይእተ አሚረ ይብልዎሙ ለአድባር ደቁ ላዕሌነ ወለአውግርኒ ድፍኑነ።

ሃይማኖትኪ አድኀነተኪ እትዊ በሰላም።
አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኵሉ እኩይ።
እግዚኦ አድኅነነ ከመ ኢንሙት።
ኦ ሊቅ አድኅነነ ከመ ኢንሙት።
አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኵሉ እኩይ።
ወዐውየወ ሶቤሃ እንዘ ይብል እግዚኦ አድኅነኒ።
አባ አድኅና ለነፍስየ እምዛቲ ሰዓት።
አድኅን ርእሰከ እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
አድኅን ርእሰከ ወረድ እመስቀልከ።
ወይቤልዎ እመሰ ንጉሦሙ አንተ ለአይሁድ አድኅን ርእሰከ።
እመሰ አንተ ክርስቶስ አድኅን ርእሰከ ወኪያነሂ።
ዘባዕደ ያድኅን ወርእሶ ኢይክል አድኅኖ።
ወይብልዎ ዘባዕደ ያድኅን ወርእሶ ኢይክል አድኅኖ።
እስመ ርእያ አዕይንትየ አድኅኖተከ።
ወይርአይ ኵሉ ዘነፍስ አድኅኖቶ ለእግዚአብሔር።
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1 አድክሞቶ MK05:3
1 አድወያ Luke13:10

1 አድዋል Matt15:22
1 አድያመ Luke03:3
3 አድያሚሃ Matt02:16

Matt03:5
Luke07:17

6 አድያም Matt14:35
MK06:6
Luke04:37
Luke08:37
Luke09:6
Luke09:12

1 አድገክሙ Luke13:15
2 አድጉ Luke10:34

Luke14:5
6 አድግ Matt18:6

MK09:42
MK11:2

Luke17:2
John12:14
John12:15

1 አገበሮሙ MK06:45
1 አገብኦ Matt26:15
2 አገብኦሙ Matt22:44

Luke20:42
13 አጋንንተ Matt07:22

Matt10:8
Matt12:24
Matt12:46

MK01:39
MK03:15
MK06:13
MK09:38
MK16:9
MK16:17
Luke09:49
Luke11:26

እንዘ ዘልፈ ይሞቅሕዎ ወአልቦ ዘይክል አድክሞቶ።
ሀለወት አሐቲ ብእሲት እንተ አድወያ ጋኔን ዐሠርተ ወሰመንተ 
ዓመተ።
ወናሁ ብእሲት ከነናዊት እምውእቱ አድዋል መጽአት።
ወዖደ አድያመ ዮርዳኖስ።
ወፈነወ ሐራሁ ወአዘዘ ይቅትሉ ኵሎ ሕፃናተ ዘቤተልሔም ወዘውስተ 
ኵሉ አድያሚሃ።
ወኵሉ ይሁዳ ወኵሉ አድያሚሃ ለዮርዳኖስ።
በኵሉ በሓውርተ ይሁዳ ወበኵሉ አድያሚሃ።
ወአእመርዎ ሰብአ ውእቱ ብሔር ወፈነዉ ኀበ ኵሉ አድያም።
ውስተ አህጉረ አድያም እንዘ ይሜህር።
ወወፅአ ወተሰምዐ ነገሩ በኵሉ በሓውርተ አድያም።
ወአስተብቊዕዎ ኵሎሙ ሰብአ አድያም ዘጌርጌሴኖን።
ወወፂኦሙ ዖዱ አህጉረ አድያም ወሰበኩ ወፈወሱ በኵለሄ።
ወይቤልዎ ፈኑ ሰብአ ይእትዉ አህጉረ አድያም።
አንትሙሰ ኢትፈትሑኑ አድገክሙ ወላሕመክሙ እምነ ምቅማሑ።
ወጸዐኖ ዲበ አድጉ ወወሰዶ ኀበ ዐቃቤ ቤተ ነግድ።
ለእመ ወድቆ ላሕሙ አው አድጉ ውስተ ዐዘቅት።
ይኄይሶ ከመ ይእስሩ በክሳዱ ማሕረጸ አድግ።
ይኄይሶ ይስቅሉ ማሕረጸ አድግ በክሳዱ።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ሶቤሃ ዕዋለ አድግ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ 
ዲቤሁ።
እምኀየሶ ይእስሩ በክሣዱ አድግ ወያስጥምዎ ውስተ ቀላየ ባሕር።
ወረከበ እግዚእ ኢየሱስ ዕዋለ አድግ ወተጽዕነ ዲቤሃ።
ነዋ ንጉሥኪ ይመጽእ እንዘ ይጼዐን ዲበ ዕዋለ አድግ።
ወአገበሮሙ ሶቤሃ ለአርዳኢሁ ወአዘዞሙ ይዕርጉ ሐመረ።
ወይቤሎሙ ሚ መጠነ ትሁቡኒ እመ አገብኦ ለክሙ።
እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ።
እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ።
ወበስምከ አጋንንተ አውፃእነ።
እለ ለምጽ አንጽሑ አጋንንተ አውፅኡ።
ወፈሪሳውያንሰ ሰሚዖሙ ይቤሉ ዝንቱሰ ኢያወፅእ አጋንንተ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ካልኣነ ሰብዐተ አጋንንተ እለ 
የአክዩ እምኔሁ።
ወሖረ ወሰበከ በምኵራባቲሆሙ በኵሉ ገሊላ ወያወፅእ አጋንንተ።
ወአብሖሙ ያውፅኡ አጋንንተ ወይፈውሱ ድዉያነ።
ወብዙኃነ አጋንንተ ያወፅኡ።
ቦ ዘርኢነ ዘያወፅእ አጋንንተ በስምከ።
እንተ እምኔሃ አውፅአ ሰብዐተ አጋንንተ።
በስመ ዚኣየ አጋንንተ ያወፅኡ።
ሊቅ ቦ ዘርኢነ አሐደ ብእሴ እንዘ ያወፅእ አጋንንተ በስምከ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ሰብዐተ ቢጾ አጋንንተ።
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13 አጋንንተ

Luke13:32
40 አጋንንት Matt04:24

Matt08:16
Matt08:28
Matt08:31
Matt08:33
Matt09:34
Matt09:34
Matt10:25
Matt12:24
Matt12:27
Matt12:28
MK01:27
MK01:32
MK01:34
MK03:11
MK03:22
MK03:22
MK05:12
MK05:13
MK06:7
Luke04:36
Luke04:41
Luke06:18
Luke07:21
Luke08:2
Luke08:2
Luke08:30
Luke08:32
Luke08:33
Luke08:35
Luke08:38
Luke09:1
Luke10:17
Luke10:20
Luke11:15
Luke11:15
Luke11:18
Luke11:18
Luke11:19
Luke11:20

ናሁ አወፅእ አጋንንተ ወእሁብ ሕይወተ ዮም።
ወጽዑራነ ወእለሂ አጋንንት ወወርኃውያነ።
ወምሴተ ከዊኖ አምጽኡ ኀቤሁ ብዙኃነ እለ አጋንንት።
ተቀበልዎ ክልኤቱ እለ አጋንንት ወፂኦሙ እመቃብራት።
ወአስተብቊዕዎ እሙንቱ አጋንንት ወይቤልዎ።
ወዜነዉ ለሰብእ ኵሎ ዘኮነ ወበእንተ እለ አጋንንትሂ።
ወፈሪሳውያንሰ ይቤሉ በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወፈሪሳውያንሰ ይቤሉ በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወለእመ ይቤልዎ ለበዓለ ቤት በብዔል ዜቡል ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ዘእንበለ በብዔል ዜቡል መልአኮሙ ለአጋንንት።
ወእመሰ አነ በብዔል ዜቡል አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወእመሰ አነ በመንፈሰ እግዚአብሔር አወፅኦሙ ለአጋንንት።
እስመ በትእዛዝ ይኤዝዞሙ ለአጋንንት ርኩሳን ወይትኤዘዙ ሎቱ።
አምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ ወእለሂ እኁዛነ አጋንንት።
ወአውፅኦሙ ለብዙኃን አጋንንት ወኢያብሖሙ ይንብቡ።
ወእለሂ እኁዛነ አጋንንት ርኩሳን እምከመ ርእይዎ።
ብዔል ዜቡል አኀዞ ወበመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ብዔል ዜቡል አኀዞ ወበመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወአስተብቊዕዎ ብዙኅ እሉ አጋንንት ወይቤልዎ።
ወአብሖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወወፂኦሙ እሙንቱ አጋንንት።
ወአብሖሙ ላዕለ አጋንንት እኩያን።
እስመ በትእዛዝ ወበኀይል ይኤዝዞሙ ለአጋንንት እኩያን ወይወፅኡ።
ወብዙኃን አጋንንት ይወፅኡ ወይኬልሑ ወይብልዎ።
ወእለሂ አጋንንት እኩያን የሐይዉ።
ወእምሕማሞሙ ወእምአጋንንት እኩያን።
ወአንስትኒ እለ አሕየዎን እምአጋንንት እኩያን ወእምደዌሆን።
እንተ ሰብዐቱ አጋንንት ወፅኡ እምኔሃ።
ወይቤሎ ሌጌዎን ስምየ እስመ ብዙኃን አጋንንት አኀዝዎ።
ወአስተብቊዕዎ እሙንቱ አጋንንት።
ወወፂኦሙ እሙንቱ አጋንንት እምላዕለ ውእቱ ብእሲ።
ወረከብዎ ለውእቱ ብእሲ ዘወፅኡ እምኔሁ አጋንንት።
ውእቱ ብእሲ ዘወፅኡ እምኔሁ አጋንንት ከመ ይሑር ምስሌሁ።
ወአብሖሙ ላዕለ ኵሉ አጋንንት ያሕይዉ ድዉያነ።
እግዚኦ አጋንንትሂ ገረሩ ለነ በስምከ።
ወባሕቱ በዝሰ ኢትትፈሥሑ እስመ አጋንንት ይገንዩ ለክሙ።
በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወእመሰ አነ በብዔልዜቡል አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወእመሰ አነ በአጽባዕተ እግዚአብሔር አወፅኦሙ ለአጋንንት።
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1 አጋእዝቲሁ Luke19:33
1 አጋእዝቲሆሙ Matt15:27
2 አጋእዝት Matt06:24

Luke16:13
5 አግሐሡ Matt14:20

Matt15:37
MK06:43
MK08:8
Luke09:17

4 አግሐሥክሙ Matt16:9
Matt16:10
MK08:19
MK08:20

2 አግሐሦ MK07:33
Luke19:6

1 አግሐሦሙ Matt20:17
1 አግሕሦ Luke22:42
1 አግሙስ Luke15:8
1 አግባእኩ Matt27:3

5 አግብርተ Matt21:36
Matt22:4
Matt24:49
MK12:5
Luke15:26

19 አግብርቲሁ Matt13:27
Matt13:28
Matt14:2 ወይቤሎሙ ለአግብርቲሁ ዝ ውእቱ ዮሐንስ መጥምቅ።
Matt18:23
Matt21:34
Matt21:35
Matt22:3
Matt22:6
Matt22:8
Matt22:13
Matt25:14
MK06:17 እስመ ውእቱ ሄሮድስ ፈነወ አግብርቲሁ ወአኀዞ ለዮሐንስ ወሞቅሖ።
MK13:34
Luke15:17
Luke15:22
Luke19:13
Luke19:15

ወፈትሑ ዕዋለ ወእንዘ ይፈትሑ ዕዋለ ይቤልዎሙ አጋእዝቲሁ።
እምፍርፋራት ዘይወድቅ እማእደ አጋእዝቲሆሙ።
ኢይክል አሐዱ ገብር ለክልኤ አጋእዝት ተቀንዮ።
አልቦ ገብር ዘይክል ተቀንዮ ለክልኤቱ አጋእዝት።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ መልአ ሰብዐተ አስፈሬዳተ።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታት።
እለ ለኀምሳ ምእት ብእሲ ሚ መጠነ መዛርዐ አግሐሥክሙ።
ሚ መጠነ አስፈሬዳተ ዘአግሐሥክሙ ወይቤልዎ ሰብዑ።
ሚ መጠነ አግሐሥክሙ አክፋረ ዘመልአ ፍተታተ ዘተርፈ።
ሚ መጠነ አግሐሥክሙ አስፈሬዳተ ዘመልአ ፍተታተ ዘተርፈ።
ወአግሐሦ እምኀበ ሰብእ በባሕቲቶሙ።
ወአፍጠነ ወሪዶ ወአግሐሦ ኀበ ቤቱ እንዘ ይትፌሣሕ።
እንተ ባሕቲቶሙ ወአግሐሦሙ እምፍኖት።
እንዘ ይብል አባ ለእመ ትፈቅድ አግሕሦ ለዝንቱ ጽዋዕ እምኔየ።
ወእመኒ ብእሲት ዘባቲ ዐሥሩ ጠፋልሐ አግሙስ።
እንዘ ይብል አበስኩ ዘአግባእኩ ደመ ንጹሕ ወዘአቅተልኩ ብእሴ 
ጻድቅ።
ወእምዝ ፈነወ ካልኣነ አግብርተ እለ ይበዝኁ እምቀደምት።
ወዳግመ ፈነወ ካልኣነ አግብርተ እንዘ ይብል።
ወይዘብጥ አብያጺሁ አግብርተ።
ወፈነወ ካልኣነ አግብርተ ብዙኃነ።
ወጸውዐ አሐደ እምአግብርተ አቡሁ ወይቤሎ።
ወመጺኦሙ አግብርቲሁ ለበዓለ ገራህት ወይቤልዎ።
ወአግብርቲሁሰ ይቤልዎ ትፈቅድኑ እንከ ንሑር ወንጻሕይዮ ለከ።

ብእሴ ንጉሠ ዘፈቀደ ይትሐሰቦሙ ለአግብርቲሁ።
ወአመ በጽሐ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ አግብርቲሁ ኀበ ዐቀብተ ወይን።
ወአኀዝዎሙ እሉ ዐቀብት ለአግብርቲሁ።
ወፈነወ አግብርቲሁ ይጸውዕዎሙ ለእለ ተዐሠሩ ውስተ ከብካብ።
ወእለሰ ተርፉ አኀዝዎሙ ለአግብርቲሁ ወቀተልዎሙ።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለአግብርቲሁ።
ወእምዝ አዘዞሙ ንጉሥ ለአግብርቲሁ ይእስርዎ እደዊሁ ወእገሪሁ።
እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወጸውዐ አግብርቲሁ።

ወይሁቦሙ ሙ ለአግብርቲሁ ለለ አሐዱ እምኔሆሙ።
ሚ መጠን አግብርቲሁ ወገባእቱ ለአቡየ እለ ያተርፍዎ ለእክል።
ወይቤሎሙ አቡሁ ለአግብርቲሁ።
ወጸውዐ አግብርቲሁ ዐሠርተ ወወሀቦሙ ዐሠርተ ምናናተ።
ወእምዝ አተወ ነሢኦ መንግሥተ አዘዘ ያምጽእዎሙ ለአግብርቲሁ።
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19 አግብርቲሁ

John04:51
John18:26

1 አግብርቲሆሙ John18:18

2 አግብርቲከ Luke15:19
Luke15:21

6 አግብርት Matt18:31
Matt22:10
Matt25:19
Luke12:37
Luke12:38
Luke17:10

1 አግብርትየ John15:15
1 አግብአ Matt27:3
1 አግብአኒ John19:11
2 አግብኡ Matt05:33

MK14:64
1 አግብኡከ John18:35
2 አግብኣ Matt26:52

John18:11
1 አግብእ Luke16:2
3 አግብእዎ Matt27:18

MK15:10
Luke24:20

3 አግብኦ Matt27:3
MK03:19
Luke06:16

1 አግኣዝያን Matt17:26
1 አግዋሊሁ Matt21:41
1 አግዋሪሁ John09:8
1 አግዋሪሃ Luke01:58
1 አግዐሮ MK09:26
1 አግዐዘክሙ John08:36
1 አጐንደዩ John08:7
1 አጐንደያ Luke18:3

4 አጠምቀክሙ Matt03:11
MK01:8
Luke03:16
John01:26 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎሙ አንሰ አጠምቀክሙ በማይ።

1 አጣሊ Matt25:32

ወእንዘ ይወርድ ተቀበልዎ አግብርቲሁ።
ወይቤሎ አሐዱ እምአግብርቲሁ ለሊቀ ካህናት።
ወሀለዉ ይቀውሙ አግብርቲሆሙ ወወዓልያኒሆሙ ወይበቊጹ 
አፍሐመ።
አላ ረስየኒ ከመ አሐዱ እምአግብርቲከ።
አላ ረስየኒ ከመ አሐዱ እምአግብርቲከ።
ወርእዮሙ አብያጺሁ አግብርት ዘገብረ ተከዙ ጥቀ።
ወወፂኦሙ እሙንቱ አግብርት ውስተ ፍናው።
ወእምድኅረ ብዙኅ መዋዕል አተወ እግዚኦሙ ለእሉ አግብርት።
ብፁዓን እሙንቱ አግብርት እለ ይረክቦሙ እግዚኦሙ መጺኦ።
ከመ ዝ ብፁዓን እሙንቱ እልክቱ አግብርት።
በሉ አግብርት ፅሩዓን ንሕነ ወዘይደልወነ ለገቢር ገበርነ።
ኢይብለክሙ እንከ አግብርትየ አላ አዕርክትየ አንትሙ።
ነስሐ ወአግብአ ውእተ ሠላሳ ብሩረ።
ወበእንተ ዝንቱ ለዘአግብአኒ ኀቤከ ዘየዐቢ ጌጋይ ላዕሌሁ።
ኢትምሐሉ በሐሰት ባሕቱ አግብኡ መሐላክሙ ለእግዚአብሔር።
ወአግብኡ ፍትሐ ኵሎሙ ወይቤሉ ይቅትልዎ።
አኮኑ ሕዝብከ ወሊቃነ ካህናት አግብኡከ ኀቤየ ምንተኑ እግበርከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አግብኣ ለመጥባሕትከ ውስተ ቤታ።
አግብኣ ለመጥባሕትከ ውስተ ቤታ።
እንከሰ አግብእ ሐሳበ ምግብናከ።
እስመ የአምር ከመ በቅንአቶሙ አግብእዎ።
እስመ የአምሮሙ ከመ በቅንአቶሙ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት።
ወዘከመ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት ለመኳንንት ወኰነንዎ ለሞት 
ወሰቀልዎ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ይሁዳ ዘአግብኦ ከመ አርስሕዎ።
ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘአግብኦ።
ወይሁዳ ዘያዕቆብ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘዐለዎ ወዘአግብኦ።
እንጋ ውሉዶሙሰኬ አግኣዝያንኑ እሙንቱ።
እለ ይሁብዎ ፍሬሁ በበ ጊዜሁ ወበበ አግዋሊሁ።
ወአግዋሪሁሰ ወእለሂ የአምርዎ ትካት ወይሬእይዎ እንዘ ይስእል።
ወሶበ ሰምዑ አዝማዲሃ ወአግዋሪሃ።
ወአግዐሮ ብዙኀ ወአስተራገፆ ወወፅአ።
ወእምከመሰ ወልድ አግዐዘክሙ አማን ግዑዛን አንትሙ።
ወሶበ ቆሙ ብዙኀ ወአጐንደዩ ተስእሎቶ።
ወኮነት ትመጽእ ኀቤሁ ወትብሎ ኰንነኒ እምዕድውየ ወአበያ 
ወአጐንደያ።
አንሰኬ አጠምቀክሙ በማይ ለንስሓ።
ወአንሰ አጠምቀክሙ በማይ።
አንሰ አጠምቀክሙ በማይ ወይመጽእ ዘይጸንዐኒ።

ከመ እንተ ይፈልጥ ኖላዊ አባግዐ እምአጣሊ።
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1 አጣሌ Matt25:33
1 አጥህሮ John03:25

1 አጥመቀ John10:39 ወሖረ ካዕበ ማዕዶተ ዮርዳኖስ ብሔረ ኀበ አጥመቀ ዮሐንስ ቀዲሙ።
1 አጥመቆ MK01:9 ወአጥመቆ ዮሐንስ በፈለገ ዮርዳኖስ።
2 አጥምቅ John01:31

John01:33
1 አጥምቆ John04:1

1 አጥረይኩ Luke18:12
2 አጥባት Luke11:27

Luke23:29
3 አጥፍአ Matt24:39

Luke17:27
Luke17:29

1 አጺረ Matt26:29

2 አጻብዒሁ MK07:33
Luke15:22

1 አጻዕድዎ Matt05:36

1 አጻዕድዎቶ MK09:3
1 አጽለሉ Luke13:19
1 አጽልሎ MK04:32
1 አጽልሞ Matt05:36

1 አጽምኦቱ Luke19:48
1 አጽራሕ Luke12:3
2 አጽርቅት Luke02:7

Luke02:12
1 አጽቃ MK13:28
1 አጽባዕተ Luke11:20
1 አጽባዕተከ John20:27
3 አጽባዕቱ Luke16:24

John08:6
John08:8

1 አጽባዕትክሙ Luke11:46
1 አጽባዕትየ John20:25
1 አጽባዕቶሙ Matt23:4
1 አጽነነ John19:30
1 አጽኒዐክሙ Luke22:47
7 አጽናፈ Matt12:43

ወያቀውም አባግዐ በየማኑ ወአጣሌ በጸጋሙ።
ወእምዝ ኮነ ተኀሥሦ ማእከለ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ምስለ አይሁድ 
በእንተ አጥህሮ።

በእንተ ዝ መጻእኩ አነ ከመ አጥምቅ በማይ።
ወአንሰ ኢየአምሮ ወባሕቱ ዘፈነወኒ ከመ አጥምቅ በማይ።
ከመ በዝኁ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወአብዝኁ አጥምቆ 
እምዮሐንስ።
ወኣበውእ ዐሥራተ እዴሁ ለኵሉ ዘአጥረይኩ።
ብፅዕት ከርሥ እንተ ጾረተከ ወአጥባት እለ ሐፀናከ።
ብፁዓት መካናት ወከርሥኒ እንተ ኢወለደት ወአጥባትኒ እለ ኢሐፀና።
ወኢያእመሩ እስከ አመ መጽአ ማየ አይኅ ወአጥፍአ ኵሎ።
ወመጽአ ማየ አይኅ ወአጥፍአ ኵሎ ኅቡረ።
ወአዝነመ እግዚአብሔር እሳት ወተይ እምሰማይ ወአጥፍአ ኵሎ።
ወናሁ እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምይእዜ እምዝንቱ አጺረ ፍሬ 
ወይን።
ወወደየ አጻብዒሁ ውስተ እዘኒሁ ወተፍአ ወገሰሰ ልሳኖ።
ወደዩ ኅልቀተ ውስተ አጻብዒሁ ወአሣእነ ውስተ እገሪሁ።
እስመ ኢትክሉ አሐተ እምሥዕርተ ርእስክሙ ኢ አጻዕድዎ ወኢ 
አጽልሞ።
ዘኢይክል መሃፒል ከማሁ አጻዕድዎቶ በዲበ ምድር።
ወአጽለሉ አዕዋፈ ሰማይ ውስተ አዕጹቂሃ።
አጽልሎ ታሕተ አዕፁቂሃ።
እስመ ኢትክሉ አሐተ እምሥዕርተ ርእስክሙ ኢ አጻዕድዎ ወኢ 
አጽልሞ።
ወኀጥኡ ዘይሬስይዎ እስመ ኵሎሙ ሕዝብ ይሰቀሉ በአጽምኦቱ።
ወዘሂ አልኆሰሱ በእዝን ይሰብክዎ በአጽራሕ ወበአንሕስት።
ወአስከበቶ ውስተ ጎል ወጠብለለቶ በአጽርቅት።
ወጥብሉለ በአጽርቅት ወስኩበ ውስተ ጎል።
ወእምበለስ አእምሩ አምሳሊሁ እምከመ ኮነ አጽቃ ድኩመ።
ወእመሰ አነ በአጽባዕተ እግዚአብሔር አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወእምዝ ይቤሎ ለቶማስ አምጽእ አጽባዕተከ ዝየ።
ወፈንዎ ለአልአዛር ከመ ይጥማዕ ጽንፈ አጽባዕቱ ማየ ወያቊርረኒ 
ልሳንየ።
ወጸሐፈ በአጽባዕቱ።
ወካዕበ ደነነ ወጸሐፈ ኀበ ምድር በአጽባዕቱ።
ወለሊክሙሰ ኢትለክፍዎ በአሐቲ አጽባዕትክሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
ወእመ ኢወደይኩ አጽባዕትየ ውስተ ቅንዋቲሁ።
ወለሊሆሙሰ ኢይለክፍዎ በአጽባዕቶሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
ወአጽነነ ርእሶ ወመጠወ ነፍሶ።
ወይቤሎሙ ዘሰዐምክዎ ውእቱ ኪያሁ አኀዙ አጽኒዐክሙ።
እስመ መጽአት እምአጽናፈ ምድር ትስማዕ ጥበቢሁ ለሰሎሞን።
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7 አጽናፈ
Matt24:31
MK13:27
MK13:27
Luke11:31

Luke17:24
Luke17:24

1 አጽናፊሃ Matt24:31
1 አጽንሑ Luke20:20
2 አጽንዑ Matt27:65

Matt27:66
1 አጽንዕዎ MK14:44
1 አጽንዖቶ MK05:3
2 አጽዐንዎ MK11:7

Luke19:35

1 አጽደቅዎ Luke07:29
1 አጽገቦሙ Luke01:53
1 አጽግቦቶሙ MK08:4
1 አጾርዎ Luke23:26
1 አፅባዕተ MK13:7
9 አፈ Matt21:16

Matt27:60
Matt28:2
MK07:18
MK15:46
Luke01:70
Luke21:15
Luke23:53
John20:1

3 አፈቅረከ John21:15
John21:16
John21:17

5 አፈቅር Matt03:17
Matt17:5
MK01:11
MK09:6
Luke03:22

3 አፈቅሮ Luke20:13

John14:21

እምአጽናፈ ሰማይ እስከ አጽናፊሃ።
እምአርባዕቱ ነፋሳት እምአጽናፈ ምድር እስከ አጽናፈ ሰማይ።
እምአርባዕቱ ነፋሳት እምአጽናፈ ምድር እስከ አጽናፈ ሰማይ።
ወትትኳነኖሙ እስመ መጽአት እምአጽናፈ ምድር ትስማዕ ጥበቢሁ 
ለሰሎሞን።
ወያበርህ እምአጽናፈ ሰማይ እስከ አጽናፈ ሰማይ።
ወያበርህ እምአጽናፈ ሰማይ እስከ አጽናፈ ሰማይ።
እምአጽናፈ ሰማይ እስከ አጽናፊሃ።
ወተግሒሶሙ እምኔሁ አጽንሑ ሎቱ እለ ይትዐቀብዎ።
ወሑሩ ወአጽንዑ መቃብሪሁ በከመ ተአምሩ።
ወሖሩ ወአጽንዑ ወቀተሩ መቃብሮ።
ዘሰዐምክዎ ውእቱ አኀዝዎ ወአጽንዕዎ ወሰድዎ።
ወይነብር ውስተ መቃብር ወስእንዎ አጽንዖቶ በመዋቅሕትኒ።
ወረሐኑ ላዕሌሁ አልባሲሆሙ ወአጽዐንዎ።
ወረሐኑ አልባሲሆሙ ዲበ ዕዋል ወአጽዐንዎ ለእግዚእ ኢየሱስ 
ዲቤሁ።
ወሰሚዖሙ ኵሎሙ ሕዝብ ወመጸብሓን አጽደቅዎ ለእግዚአብሔር።
ወአጽገቦሙ እምበረከቱ ለርኁባን።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ መኑ ዘይክል በዝየ በገዳም አጽግቦቶሙ።
ወአጾርዎ መስቀል ይትልዎ ለኢየሱስ።
ወእመ ሰማዕክሙ አፅባዕተ ወድምፀ ፀባኢት ኢትደንግፁ።
ዘይቤ እምአፈ ደቂቅ ወሕፃናት አስተዳሎከ ስብሐተ።
ወአንበረ ውስተ አፈ መቃብር ወኀለፈ።
ወቀርበ ወአንኰርኰራ ለይእቲ እብን እምአፈ መቃብር።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘእምአፍኣ ይበውእ ውስተ አፈ ሰብእ።
ወአንኰርኰረ እብነ ውስተ አፈ መቃብር።
በከመ ነበበ በአፈ ነቢያቲሁ ቅዱሳን እለ እምዓለም።
አነ እሁበክሙ አፈ ወጥበበ በዘኢይክሉ ተዋሥኦተክሙ።
ወአንኰርኰረ እብነ ዐቢየ ወአንበረ ውስተ አፈ መቃብር ወኀለፈ።
ወረከበት እብነ እቱተ እምአፈ መቃብር።
ወይቤሎ እወ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ።
ወይቤሎ እወ እግዚኦ አንተ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ።
ወይቤሎ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ኵሎ ወለሊከ ትጤይቅ ከመ አነ 
አፈቅረከ።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዘቦቱ ሠመርኩ።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወሎቱ ስምዕዎ።
አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወኪያከ ሠመርኩ።
ወይቤ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ እሬሲ እፌኑ ወልድየ ዘአፈቅሮ።

ወአነሂ አፈቅሮ ወአርእዮ ርእስየ።
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3 አፈቅሮ

John14:31
1 አፈወ MK16:1
2 አፈዋተ Luke23:56

Luke24:1
1 አፈው John19:40
2 አፈድፈደ MK10:48

MK14:31
2 አፈድፈዱ Matt20:31

Matt27:23
1 አፉ Matt22:34
12 አፉሁ Matt04:4

Matt05:2
Matt17:27
Matt27:48
MK07:15
Luke01:64
Luke04:4
Luke04:22
Luke11:54
Luke20:26
Luke22:72

John19:29

1 አፉሆን John02:7
1 አፉየ Matt13:35
6 አፍ Matt12:34

Matt15:11
Matt15:11
Matt15:17
Matt15:18
Luke06:45

1 አፍላገ John07:38
1 አፍላግ Luke06:48
1 አፍሐመ John18:18

1 አፍቀረተኒ Luke07:47
3 አፍቀረኒ Luke07:48

Luke07:48
John15:9

2 አፍቀረክሙ Luke06:32

ወባሕቱ ከመ ያእመር ዓለም ከመ አነ አፈቅሮ ለአብ።
ተሣየጣ አፈወ ከመ ይምጽኣ ወይቅብዓ ሥጋሁ።
ወአተዋ ወአስተዳለዋ አፈዋተ ወኀደጋ በሰንበት ሐዊረ እስመ ከማሁ 
ሕጎሙ።
ወወሰዳ ውእተ አፈዋተ ዘአስተዳለዋ ወካልኣትኒ አንስት ምስሌሆን።
ወገነዝዎ በመዋጥሐ ክታን ዘሰንዱናት ምስለ አፈው።
ወገሠጽዎ ብዙኃን ከመ ያርምም ወአፈድፈደ ከሊሐ ወይቤ።
ወአፈድፈደ ጴጥሮስ ትምክሕተ ወተኀልፎተ።
ወሰብእሰ ይጌሥጽዎሙ ከመ ያርምሙ ወአፈድፈዱ ጸሪሐ።
ወአፈድፈዱ ጸሪሐ እንዘ ይብሉ ስቅሎ ስቅሎ።
ወሰሚዖሙ ፈሪሳውያን ከመ ፈፀሞሙ አፉሆሙ ለሰዱቃውያን።
አላ በኵሉ ቃል ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር።
ወከሠተ አፉሁ ወመሀሮሙ እንዘ ይብል።
ወዘቀዳሚ አሥገርከ ዓሣ ንሣእ ወክሥት አፉሁ።
ወመልአ ብኂአ ወአሰረ ውስተ ኅለት ወአስዖዘዞ ውስተ አፉሁ።
አልቦ ዘይበውእ እምአፍኣ ውስተ አፉሁ ለሰብእ ዘይክል አርኵሶቶ።
ወተከሥተ አፉሁ ሶቤሃ ወልሳኑ ነበበ ወባረኮ ለእግዚአብሔር።
አላ በኵሉ ቃል ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር።
ወእለ ሰምዕዎ ኵሎሙ አንከርዎ ሞገሰ ቃሉ ወሣዕሣዐ አፉሁ።
ወያስሕትዎ በቃለ አፉሁ በዘያስተዋድይዎ።
ወአንከሩ ሣዕሣዐ አፉሁ ወአውሥኦቶ ወአርመሙ።
ወይቤሉ ምንተ እንከ ንፈቅድ ሰማዕተ በእንቲኣሁ ናሁ ለሊነ ሰማዕነ 
እምአፉሁ።
ወአሰሩ በቈጽለ ሁስጱ ዲበ ሕለት ወአስተርከቡ ውስተ አፉሁ 
ወዐጸሩ።
ወመልእዎን እስከ አፉሆን ወእስከ ላዕሎን።
እከሥት በምሳሌ አፉየ ወእነግር አምሳለ ዘእምትካት።
እስመ እምተረፈ ልብ ይነብብ አፍ።
ከመ አኮ ዘይበውእ ውስተ አፍ ዘያረኵሶ ለሰብእ።
አላ ዘይወፅእ እምውስተ አፍ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘይበውእ ውስተ አፍ።
ወዘሰ ይወፅእ እምውስተ አፍ እምልብ ይወፅእ።
እስመ እምተረፈ ልብ ይነብብ አፍ።
አፍላገ ማየ ሕይወት ይውሕዝ እምከርሡ።
ወብዙኃን አፍላግ መጺኦሙ ገፍዕዎ ወሓይዝት ለውእቱ ቤት።
ወሀለዉ ይቀውሙ አግብርቲሆሙ ወወዓልያኒሆሙ ወይበቊጹ 
አፍሐመ።
እስመ ብዙኀ አፍቀረተኒ።
ወዘሰ ውኁደ አፍቀረኒ ውኁድ ኀጢአቱ ይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ብዙኀ አፍቀረኒ ብዙኀ ይትኀደግ ሎቱ።
ወበከመ አፍቀረኒ አብ ከማሁ አነሂ አፍቀርኩክሙ።
ወእመሰ ዳእሙ ዘአፍቀረክሙ አፍቀርክሙ።
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2 አፍቀረክሙ
John15:19

3 አፍቀርከኒ John17:23
John17:24
John17:26

3 አፍቀርኩክሙ John13:34
John15:9
John15:12

2 አፍቀርክሙ Luke06:32
John16:27

1 አፍቀርክሙኒ John08:42
1 አፍቀርክዎሙ John17:23
2 አፍቀሮ Matt19:21

MK10:21
2 አፍቀሮሙ John13:1

John13:1
3 አፍቅሩ Matt05:44

Luke06:27
Luke06:35

5 አፍቅር Matt05:43
Matt19:19
Matt22:39
MK12:32
Luke10:27

3 አፍቅሮ Matt22:37

MK12:31
Luke10:27

1 አፍትኑ Luke17:14
3 አፍትን Matt08:4

MK01:44
Luke05:14

50 አፍኣ Matt05:13
Matt06:32
Matt10:14
Matt12:47
Matt12:48
Matt13:48
Matt21:17
Matt21:39
Matt25:30
Matt26:69
Matt26:75

ሶበሰ እምዓለም እምአፍቀረክሙ ዓለም።
ወአፍቀርክዎሙ አነ በከመ ኪያየ አፍቀርከኒ።
እስመ አፍቀርከኒ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
ወዓዲ እነግሮሙ ከመ የሀሉ ኀቤሆሙ ፍቅር ዘአፍቀርከኒ።
በከመ አነ አፍቀርኩክሙ ከማሁ አንትሙኒ ተፋቀሩ በበይናቲክሙ።
ወበከመ አፍቀረኒ አብ ከማሁ አነሂ አፍቀርኩክሙ።
ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ በከመ አነ አፍቀርኩክሙ።
ወእመሰ ዳእሙ ዘአፍቀረክሙ አፍቀርክሙ።
እስመ አንትሙ አፍቀርክሙኒ ወአመንክሙኒ።
ሶበሰ እግዚአብሔር አቡክሙ እምአፍቀርክሙኒ ኪያየ።
ወአፍቀርክዎሙ አነ በከመ ኪያየ አፍቀርከኒ።
ወነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወአፍቀሮ ወይቤሎ አሐቲ ተርፈተከ።
ወነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወአፍቀሮ ወይቤሎ።
ወአፍቀሮሙ ለእሊኣሁ እለ ውስተ ዓለም ወለዝሉፉ አፍቀሮሙ።
ወአፍቀሮሙ ለእሊኣሁ እለ ውስተ ዓለም ወለዝሉፉ አፍቀሮሙ።
ወአንሰ እብለክሙ አፍቅሩ ጸላእተክሙ።
አፍቅሩ ጸላእተክሙ ወግበሩ ሠናየ ለእለ ይፃረሩክሙ።
ወይእዜኒ አፍቅሩ ጸላእተክሙ ወአሠንዩ ሎሙ።
አፍቅር ቢጸከ ወጽላእ ጸላኢከ።
ወአፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ወካልእታሂ እንተ ትመስላ አፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
አፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ወአፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ 
ልብከ።
ወአፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ።
ወአውሥአ ወይቤሎ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ።
ወርእዮሙ ወይቤሎሙ ሑሩ ኀበ ካህን ወአፍትኑ ርእሰክሙ።
ወባሕቱ ሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን።
ወሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን ወአብእ መባአከ በእንተ ዘነጻሕከ።
ሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን።
ዘእንበለ ዘይገድፍዎ አፍኣ ወይከይድዎ ሰብእ በእገሪሆሙ።
እስመ ዘንተሰ ኵሎ አሕዛበ ዓለም ዘአፍኣ የኀሥሥዎ።
ወፂአክሙ አፍኣ እምውእቱ ቤት ወእምይእቲ ሀገር።
ወእንዘ ይነግሮሙ ለሕዝብ ናሁ እሙ ወአኀዊሁ ይቀውሙ አፍኣ።
ናሁ እምከ ወአኀዊከ አፍኣ ይቀውሙ።
ወእኩዮሰ ገደፍዎ አፍኣ።
ወኀደጎሙ ወወፅአ አፍኣ እምሀገር።
ወነሥእዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወለገብርሰ እኩይ ወሀካይ አውፅእዎ አፍኣ።
ወጴጥሮስሰ ሀሎ ይነብር አፍኣ ውስተ ዐጸድ።
ወወፅአ አፍኣ ወበከየ ብካየ መሪረ።
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MK01:45
MK03:31
MK03:32
MK04:11
MK05:10
MK07:15
MK07:18
MK08:23
MK11:19
MK12:8
MK14:68
Luke01:10

Luke01:22
Luke04:29
Luke08:20
Luke08:54
Luke11:40
Luke12:30
Luke13:25
Luke13:28
Luke13:33
Luke14:34
Luke20:15
Luke22:62
John06:37
John09:34
John09:35
John11:43
John12:31
John15:6
John18:4
John18:16
John18:29
John19:4
John19:4
John19:5
John19:13
John19:16
John20:11 ወማርያምሰ ቆመት ኀበ መቃብር አፍኣ ወትበኪ።

2 አፍኣሁ Matt23:26
Luke11:39

አላ አፍኣ ገዳመ ይነብር።
ወመጽኡ እሙ ወአኀዊሁ ወቆሙ አፍኣ።
ነዮሙ እምከኒ ወአኀዊከኒ አፍኣ ይቀውሙ ወየኀሥሡከ።
ወለእለ አፍኣሰ በምሳሌ ኵሉ ይከውኖሙ።
ወአስተብቊዖ ብዙኀ ከመ ኢይስድዶ አፍኣ እምብሔር።
አልቦ ዘይበውእ እምአፍኣ ውስተ አፉሁ ለሰብእ ዘይክል አርኵሶቶ።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘእምአፍኣ ይበውእ ውስተ አፈ ሰብእ።
ወአኀዞ በእዴሁ ለውእቱ ዕዉር ወአውፅኦ አፍኣ እምሀገር።
ወሶበ መስየ ወፅአ አፍኣ እምሀገር።
ወአኀዝዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወወፅአ አፍኣ ኀበ ጸናፌ ዐጸድ ወነቀወ ዶርሆ።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሀለዉ በምልኦሙ ይጼልዩ በአፍኣ በጊዜ ሰዓተ 
ዕጣን።
ወወፂኦ ኀቤሆሙ አፍኣ ስእነ ተናግሮቶሙ።
ወተንሥኡ ሶቤሃ ወአውፅእዎ አፍኣ እምሀገር።
ወይቤልዎ እምከ ወአኀዊከ አፍኣ ይቀውሙ።
ወአውፅኣ አፍኣ ኵሎ ወአኀዛ እዴሃ ወጸውዓ።
ኦ አብዳን አኮኑ ዘፈጠረ እንተ አፍኣ ወእንተ ውስጥኒ ፈጠረ።
እስመ ዘንተሰ ኵሉ አሕዛበ ዓለም ዘአፍኣ የኀሥሥዎ።
ወይእተ ጊዜ ይእኅዙ ይቁሙ አፍኣ ወይጐድጕዱ።
ወለክሙሰ ያወፅኡክሙ አፍኣ።
እስመ ኢይደልዎ ለነቢይ መዊት በአፍኣ ዘእንበለ በኢየሩሳሌም።
አኮኑ ይገድፍዎ አፍኣ ውስተ መሬት።
ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወወፂኦ ጴጥሮስ አፍኣ በከየ ብካየ መሪረ።
ወለዘሂ መጽአ ኀቤየ ኢይሰድዶ ወኢያወፅኦ አፍኣ።
ወሰደድዎ ወአውፅእዎ አፍኣ።
ወሰምዐ እግዚእ ኢየሱስ ከመ አውፅእዎ አፍኣ።
አልአዛር አልአዛር ነዐ ፃእ አፍኣ።
ወእምይእዜሰ ይሰድድዎ ለመልአከ ዝንቱ ዓለም ወያወፅእዎ አፍኣ።
ወእመ ቦ ዘኢነበረ ብየ ይገድፍዎ አፍኣ ከመ ዐጽቅ ይቡስ።
ወፅአ አፍኣ ኀቤሆሙ ወይቤሎሙ መነ ተኀሥሡ።
ወጴጥሮስሰ ቆመ አፍኣ ኀበ ኆኅት።
ወወፅአ ጲላጦስ አፍኣ ኀቤሆሙ ወይቤሎሙ።
ወወፅአ ካዕበ ጲላጦስ አፍኣ ወይቤሎሙ።
ናሁ አወፅኦ ለክሙ አፍኣ።
ወወፅአ እግዚእ ኢየሱስ አፍኣ።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ዘንተ ነገረ አውፅኦ ለእግዚእ ኢየሱስ አፍኣ።
ወአውፅእዎ አፍኣ።

እንተ ውስጡ ከመ ይኩን ንጹሐ እንተ አፍኣሁኒ።
ይእዜ እንተ አፍኣሁ ተኀፅብዎ ወታነጽሕዎ ለጽዋዕኒ ወለጻሕልኒ።
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2 አፍኣሆሙ Matt23:25
Matt23:27

1 አፍኣክሙ Matt23:28
1 አፍጠነ Luke19:6
1 አፍጥን Luke19:5

1252 ኢ Matt01:19
Matt01:20

Matt01:25
Matt02:6
Matt02:12
Matt02:18
Matt02:18
Matt03:9
Matt03:10
Matt03:11
Matt03:12
Matt04:6
Matt04:7
Matt05:14
Matt05:15
Matt05:17
Matt05:18

Matt05:20

Matt05:20
Matt05:21
Matt05:25
Matt05:26
Matt05:27
Matt05:33
Matt05:34
Matt05:34
Matt05:35
Matt05:35
Matt05:36
Matt05:36
Matt05:36
Matt05:36

Matt05:36

እለ ተኀፅብዎሙ ለጽዋዕ ወለፃሕል እንተ አፍኣሆሙ።
እለ እንተ አፍኣሆሙ ያስተርእዩ ሠናያነ።
ከማሁኬ አንትሙኒ እንተ አፍኣክሙ ትጼደቁ ለዐይነ ሰብእ።
ወአፍጠነ ወሪዶ ወአግሐሦ ኀበ ቤቱ እንዘ ይትፌሣሕ።
ዘኬዎስ አፍጥን ወረድ እስመ ዮም ሀለወኒ አዐል ቤተከ።
ወዮሴፍሰ ፈኃሪሃ እስመ ጻድቅ ውእቱ ኢፈቀደ ይክሥታ።
እንዘ ይብል ኦ ዮሴፍ ወልደ ዳዊት ኢትፍራህ ነሢኦታ ለማርያም 
ፍኅርትከ።
ወኢያእመራ እስከ አመ ወለደት ወልደ ዘበኵራ።
ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትቴሐቲ እምነገሥተ ይሁዳ።
ወነገሮሙ በሕልም ከመ ኢይግብኡ ኀበ ሄሮድስ።
እስመ ኢኮንዋ ውሉዳ ውሉደ ወኢሀለዉ።
እስመ ኢኮንዋ ውሉዳ ውሉደ ወኢሀለዉ።
ወኢይምሰልክሙ ዘታመሥጡ በብሂለ አብ ብነ አብርሃም።
ኵሉኬ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ ወውስተ እሳት ይወድይዎ።
ዘኢይደልወኒ እጹር አሣእኖ።
ወኀሠሮሰ ያውዒ በእሳት ዘኢይጠፍእ።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
ካዕበ ጽሑፍ ኢታመክሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ።
ኢትክል ተከብቶ ሀገር እንተ ተሐንጸት መልዕልተ ደብር።
ወኢያኀትዉ ማኅቶተ ከመ ያንብርዋ ታሕተ ከፈር።
ኢይምሰልክሙ ዘመጻእኩ እስዐሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት።
ኢተኀልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኵሉ ይትገበር 
ወይከውን።
ናሁ እብለክሙ ከመ ለእመ ኢፈድፈደ ጽድቅክሙ ፈድፋደ 
እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን።
ኢትበውኡ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኢትቅትል ነፍሰ።
ከመ ኢይመጡከ ዕድውከ ለመኰንን።
አማን እብለከ ኢትወፅእ እምህየ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኢትዘሙ።
ኢትምሐሉ በሐሰት ባሕቱ አግብኡ መሐላክሙ ለእግዚአብሔር።
ወአንሰ እብለክሙ ኢትምሐሉ ግሙራ ኢ በሰማየ።
ወአንሰ እብለክሙ ኢትምሐሉ ግሙራ ኢ በሰማየ።
ወኢ በምድር እስመ መከየደ እገሪሁ ይእቲ።
ወኢ በኢየሩሳሌም እስመ ሀገሩ ይእቲ ለንጉሥ ዐቢይ።
ወኢ በርእስክሙ ኢትምሐሉ ወኢ በሥዕርተ ርእስክሙ።
ወኢ በርእስክሙ ኢትምሐሉ ወኢ በሥዕርተ ርእስክሙ።
ወኢ በርእስክሙ ኢትምሐሉ ወኢ በሥዕርተ ርእስክሙ።
እስመ ኢትክሉ አሐተ እምሥዕርተ ርእስክሙ ኢ አጻዕድዎ ወኢ 
አጽልሞ።
እስመ ኢትክሉ አሐተ እምሥዕርተ ርእስክሙ ኢ አጻዕድዎ ወኢ 
አጽልሞ።
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Matt05:36

Matt05:39
Matt05:42
Matt06:1

Matt06:2
Matt06:3
Matt06:5
Matt06:7
Matt06:8

Matt06:13
Matt06:15
Matt06:15
Matt06:16
Matt06:18
Matt06:19
Matt06:20
Matt06:20
Matt06:20
Matt06:20
Matt06:20
Matt06:24
Matt06:24
Matt06:24
Matt06:25
Matt06:25
Matt06:26
Matt06:26
Matt06:26
Matt06:28
Matt06:28
Matt06:29

Matt06:31
Matt06:34
Matt07:1
Matt07:1
Matt07:3
Matt07:3

እስመ ኢትክሉ አሐተ እምሥዕርተ ርእስክሙ ኢ አጻዕድዎ ወኢ 
አጽልሞ።
ወአንሰ እብለክሙ ኢትትቃወምዎ ለእኩይ በእኩይ።
ወለዘሂ ይፈቅድ እምኔከ ይትለቃሕ ኢትክልኦ።
ወባሕቱ ዑቁ ምጽዋተክሙ ኢትግበሩ ለዐይነ ሰብእ ከመ ታስተርእዩ 
ሎሙ።
ሶበሰኬ ትገብሩ ምጽዋተክሙ ኢትንፍኁ ቀርነ ቅድሜክሙ።
ኢታእምር ፀጋምከ ዘትገብር የማንከ።
ወሶበሂ ትጼልዩ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን።
ወእንዘ ትጼልዩ ኢትዘንግዑ ከመ አሕዛብ።
ኢትትመሰልዎሙኬ እስመ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ዘትፈቅዱ 
ዘእንበለ ትስአልዎ።
ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት።
ወእመሰ ኢኀደግሙ ለሰብእ አበሳሆሙ።
አቡክሙ ሰማያዊ ኢየኀድግ አበሳክሙ።
ወሶበሂ ትጸውሙ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን።
ከመ ኢያእምር ሰብእ ከመ ጾምክሙ።
ኢትዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበምድር ኀበ ይበሊ ወይማስን።
ኀበ ኢይበሊ ወኢይማስን።
ኀበ ኢይበሊ ወኢይማስን።
ወኀበ ኢያማስኖ ፃፄ ወቊንቊኔ።
ወኀበ ሰረቅት ኢይከርዩ ወኢይሰርቁ።
ወኀበ ሰረቅት ኢይከርዩ ወኢይሰርቁ።
ኢይክል አሐዱ ገብር ለክልኤ አጋእዝት ተቀንዮ።
ወእመ አኮ ለአሐዱ ይትኤዘዝ ወለካልኡ ኢይትኤዘዝ።
ኢትክሉኬ ተቀንዮ ለእግዚአብሔር ወለንዋይ።
ወበእንተ ዝ እብለክሙ ኢትተክዙ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ።
ወኢ ለሥጋክሙ ዘትለብሱ።
ነጽሩ አዕዋፈ ሰማይ ከመ ኢይዘርዑ።
ወኢየአርሩ ወኢያስተጋብኡ ውስተ አብያት።
ወኢየአርሩ ወኢያስተጋብኡ ውስተ አብያት።
ኢይጻምዉ ወኢይፈትሉ።
ኢይጻምዉ ወኢይፈትሉ።
እብለክሙ ከመ ሰሎሞን ጥቀ ኢለብሰ በኵሉ ክብሩ ከመ አሐዱ 
እምእሉ።
ኢትተክዙኬ እንከ እንዘ ትብሉ።
ኢትበሉኬ ለጌሠም እስመ ጌሠምሰ ትኄሊ ለርእሳ።
ኢትኰንኑ ከመ ኢትትኰነኑ።
ኢትኰንኑ ከመ ኢትትኰነኑ።
ወኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ ኢታቤይንኑ።
ወኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ ኢታቤይንኑ።
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Matt07:6

Matt07:6

Matt07:6
Matt07:18
Matt07:18
Matt07:19
Matt07:23
Matt07:25
Matt07:26
Matt08:4
Matt08:4
Matt08:8
Matt08:10

Matt08:25
Matt08:28
Matt09:13
Matt09:14
Matt09:15

Matt09:17
Matt09:30
Matt09:30
Matt09:33
Matt10:5
Matt10:5
Matt10:9
Matt10:9
Matt10:10
Matt10:10
Matt10:10
Matt10:10
Matt10:13
Matt10:14
Matt10:14
Matt10:19
Matt10:20
Matt10:23
Matt10:24
Matt10:26

ኢተሀቡ ቅድሳተ ለከለባት ወኢትደዩ ባሕርየክሙ ቅድመ 
አሕርው።
ኢተሀቡ ቅድሳተ ለከለባት ወኢትደዩ ባሕርየክሙ ቅድመ 
አሕርው።
ከመ ኢይኪድዎ በእገሪሆሙ ወተመይጦሙ ይነጽሑክሙ።
ኢይክል ዕፅ ሠናይ ፍሬ እኩየ ፈርየ።
ወኢ ዕፅ እኩይ ፍሬ ሠናየ ፈርየ።
ኵሉ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ።
ወይእተ ጊዜ እብሎሙ ግሙራ ኢየአምረክሙ።
ወገፍዕዎ ለውእቱ ቤት ወኢወድቀ።
ወኵሉ ዘይሰምዕ ዘንተ ቃልየ ወኢይገብሮ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዑቅ ኢትንግር ወኢ ለመኑሂ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዑቅ ኢትንግር ወኢ ለመኑሂ።
እግዚኦ ኢይደልወኒ ከመ አንተ ትባእ ታሕተ ጠፈረ ቤትየ።
አማን እብለክሙ ኢረከብኩ ከመ ዝ ዘየአምን በውስተ ኵሉ 
እስራኤል።
እግዚኦ አድኅነነ ከመ ኢንሙት።
ወኢያበውሑ መነሂ ይኅልፍ እንተ ይእቲ ፍኖት።
እስመ ኢመጻእኩ እጸውዕ ጻድቃነ አላ ኃጥኣነ ለንስሓ።
ንሕነ ወፈሪሳውያን ንጸውም ብዙኀ ወአርዳኢከሰ በእፎ ኢይጸውሙ።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ ወላህዎ።

ወኢይወድዩ ወይነ ሐዲሰ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ዑቁ ኢትንግሩ ወኢ ለመኑሂ።
ዑቁ ኢትንግሩ ወኢ ለመኑሂ።
ወአንከሩ ሰብእ እንዘ ይብሉ ግሙራ ኢያስተርአየ።
ወአዘዞሙ እንዘ ይብል ፍኖተ አሕዛብ ኢትሑሩ።
ወሀገረ ሳምር ኢትባኡ።
ኢታጥርዩ ለክሙ ወርቀ ወብሩረ።
ወኢ ጸሪቀ ውስተ ቅናውቲክሙ።
ወኢ ጽፍነተ ለፍኖት ወኢ ክልኤ ክዳናተ።
ወኢ ጽፍነተ ለፍኖት ወኢ ክልኤ ክዳናተ።
ወኢ አሣእነ ወኢ በትረ እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
ወኢ አሣእነ ወኢ በትረ እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
ወእመሰ ኢይደልዎ ይግባእ ሰላምክሙ ላዕሌክሙ።
ወለዘሰ ኢተወክፈክሙ ወኢሰምዐክሙ ነገረክሙ።
ወለዘሰ ኢተወክፈክሙ ወኢሰምዐክሙ ነገረክሙ።
ወሶበ ያገብኡክሙ ኢተኀልዩ ዘትነብቡ ወዘትትናገሩ።
እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ ዘትነብቡ።
አማን እብለክሙ ኢይትፌጸማ አህጉረ እስራኤል።
ወኢ ገብር ዘየዐቢ እምእግዚኡ።
ኢትፍርህዎሙኬ እንከ እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
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Matt10:26
Matt10:26
Matt10:28
Matt10:28
Matt10:29
Matt10:31
Matt10:34
Matt10:36
Matt10:36
Matt10:37
Matt10:37
Matt10:38
Matt10:38
Matt10:38
Matt10:38
Matt10:38
Matt10:42
Matt11:6
Matt11:11

Matt11:17
Matt11:17
Matt11:18 እስመ መጽአ ዮሐንስ እንዘ ኢይበልዕ ወኢይሰቲ።
Matt11:18 እስመ መጽአ ዮሐንስ እንዘ ኢይበልዕ ወኢይሰቲ።
Matt11:20
Matt12:2
Matt12:3
Matt12:4
Matt12:4
Matt12:5
Matt12:5
Matt12:7
Matt12:7
Matt12:16
Matt12:19
Matt12:19
Matt12:20
Matt12:20
Matt12:24
Matt12:25
Matt12:29
Matt12:30

ኢትፍርህዎሙኬ እንከ እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትዐወቅ።
ወኢትፍርህዎሙ ለእለ ይቀትሉ ሥጋክሙ።
ወለነፍስክሙሰ ኢይክሉ ቀቲሎታ።
ወአሐቲ እምኔሆን ኢትወድቅ ውስተ ምድር።
ኢትፍርሁኬ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
ኢይምሰልክሙ ዘአምጻእኩ ሰላመ ለምድር አላ መጥባሕተ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ወኢያጥብዐ ወዘኢነሥአ መስቀለ ሞቱ ወዘኢተለወ ድኅሬየ።
ወኢያጥብዐ ወዘኢነሥአ መስቀለ ሞቱ ወዘኢተለወ ድኅሬየ።
ወኢያጥብዐ ወዘኢነሥአ መስቀለ ሞቱ ወዘኢተለወ ድኅሬየ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
አማን እብለክሙ ኢየሀጕል ዐስቦ።
ወብፁዕ ውእቱ ዘኢተዐቅፈ ብየ።
አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት ዘየዐቢ እምዮሐንስ 
መጥምቅ።
ወይብልዎሙ ሐለይነ ለክሙ ወኢዘፈንክሙ።
አስቆቀውነሂ ለክሙ ወኢበከይክሙ።

እለ በውስቴቶን ገብረ ኀይለ ብዙኀ እስመ ኢነስሓ።
ናሁ ርኢ አርዳኢከ ዘይገብሩ ዘኢይከውን ገቢረ በሰንበት።
ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ።
ዘኢይከውኖ ለበሊዕ ወኢ ለእለ ምስሌሁ።
ዘኢይከውኖ ለበሊዕ ወኢ ለእለ ምስሌሁ።
ወኢያንበብክሙኑ ዘሀሎ ውስተ ኦሪት።
ወኢይከውኖሙ ጌጋየ።
እምኢኰነንክምዎሙ ለእለ ኢይኤብሱ።
እምኢኰነንክምዎሙ ለእለ ኢይኤብሱ።
ወገሠጾሙ ከመ ኢያግህድዎ።
ኢይደምፅ ወኢይጸርሕ ወአልቦ ዘይሰምዕ ቃሎ።
ኢይደምፅ ወኢይጸርሕ ወአልቦ ዘይሰምዕ ቃሎ።
ብርዐ ቅጥቁጠ ኢይሰብር ወሱዐኒ ዘይጠይስ ኢያጠፍእ።
ብርዐ ቅጥቁጠ ኢይሰብር ወሱዐኒ ዘይጠይስ ኢያጠፍእ።
ወፈሪሳውያንሰ ሰሚዖሙ ይቤሉ ዝንቱሰ ኢያወፅእ አጋንንተ።
ወኵላ ሀገር ወእመሂ ቤት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ኢትቀውም።
ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
ዘኢኮነ ምስሌየ ዕድውየ ውእቱ።
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Matt12:30
Matt12:31
Matt12:32
Matt12:32
Matt12:32
Matt12:39
Matt13:11
Matt13:13
Matt13:13
Matt13:14
Matt13:15
Matt13:15
Matt13:15
Matt13:15
Matt13:15
Matt13:17
Matt13:17
Matt13:19
Matt13:29

Matt13:34
Matt13:57
Matt13:58
Matt14:4
Matt14:27
Matt15:2
Matt15:5
Matt15:12
Matt15:13
Matt15:16
Matt15:17
Matt15:20
Matt15:23
Matt15:24
Matt15:26
Matt15:32
Matt15:32
Matt16:3
Matt16:4
Matt16:7
Matt16:9
Matt16:9

ወዘኢይትጋባእ ምስሌየ ይዘርወኒ ዝርወተ።
ወዘሰ ፀረፈ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ኢ በዝ ዓለም ወኢ በዘይመጽእ።
ኢ በዝ ዓለም ወኢ በዘይመጽእ።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወሎሙሰ ኢተውህቦሙ።
እስመ እንዘ ይሬእዩ ኢይሬእዩ።
ወእንዘ ይሰምዑ ኢይሰምዑ ወኢይሌብዉ።
ወነጽሮ ትኔጽሩ ወኢትሬእዩ።
ወከደኑ አዕይንቲሆሙ ከመ ኢይርአዩ በአዕይንቲሆሙ።
ወበእዘኒሆሙ ኢይስምዑ ወበልቦሙ ኢይለብዉ።
ወበእዘኒሆሙ ኢይስምዑ ወበልቦሙ ኢይለብዉ።
ወኢይትመየጡ ኀቤየ ከመ ኢይሣሀሎሙ።
ወኢይትመየጡ ኀቤየ ከመ ኢይሣሀሎሙ።
ፈተዉ ይርአዩ አንትሙ ዘትሬእዩ ወኢርእዩ።
ወፈተዉ ይስምዑ አንትሙ ዘትሰምዑ ወኢሰምዑ።
ኵሉ ዘይሰምዕ ነገረ መንግሥተ ሰማያት ወኢይሌቡ።
ወይቤሎሙ አልቦ ከመ እንዘ ትጸሐይዩ ክርዳደ ኢትምሐዉ ምስሌሁ 
ሥርናየኒ።
ወዘእንበለ ምሳሌሰ ኢተናገሮሙ።
ኢይትሜነን ነቢይ ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ።
ወኢገብረ በህየ ኀይለ ብዙኀ በእንተ ሕጸጸ አሚኖቶሙ።
ኢይከውነከ ታውስብ ብእሲተ እኁከ ፊልጶስ።
ተአመኑ አነ ውእቱ ኢትፍርሁ።
እስመ ኢይትኀፀቡ እደዊሆሙ ሶበ ይበልዑ ኅብስተ።
ዝ ብሂል ኢያከብር አባሁ ወእሞ።
ኢተአምርሁ ከመ ፈሪሳውያን ሰሚዖሙ ቃለከ አንጐርጐሩ።
ወአውሥአ ወይቤ ኵላ ተክል እንተ ኢተከላ አቡየ ሰማያዊ ትሤሮ።
ዓዲሁ አንትሙኒ ኢለበውክሙኑ ዘንተ።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘይበውእ ውስተ አፍ።
ወዘእንበለ ተኀፅቦ እድሰ በሊዕ ኢያረኵሶ ለሰብእ።
ወኢያውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ቃለ።
ኢተፈነውኩ ዘእንበለ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
ኢኮነ ሠናየ ነሢአ ኅብስተ ውሉድ ወውሂብ ለከለባት።
ወአልቦሙ ዘይበልዑ ወኢይፈቅድ እፈንዎሙ ርኁባኒሆሙ።
ከመ ኢይመጽልዉ በፍኖት።
ወተአምረ መዋዕልሰ እፎ ኢተአምሩ።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
እስመሁ እንጋ ኅብስተ ኢነሣእነ ይብለነ።
ዓዲሁ ኢትሌብዉኑ ወኢትዜከሩ ዘአመ ኀምስ ኅብስት።
ዓዲሁ ኢትሌብዉኑ ወኢትዜከሩ ዘአመ ኀምስ ኅብስት።
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Matt16:11
Matt16:17
Matt16:18
Matt16:20
Matt16:20
Matt16:23
Matt16:28
Matt17:7
Matt17:8
Matt17:9
Matt17:9
Matt17:12
Matt17:17
Matt17:21
Matt17:24
Matt17:27
Matt18:3
Matt18:3
Matt18:3
Matt18:10
Matt18:13
Matt18:14
Matt18:16
Matt18:17
Matt18:17
Matt18:22
Matt18:35
Matt19:4
Matt19:6
Matt19:6
Matt19:8
Matt19:10
Matt19:14
Matt19:18
Matt19:18
Matt19:18
Matt19:18
Matt19:26
Matt20:13
Matt20:15
Matt20:22

ወይቤሎሙ እፎ ዘኢትሌብዉ ከመ አኮ በእንተ ኅብስት ዘእቤለክሙ።
እስመ ኢከሠተ ለከ ሥጋ ወደም አላ አቡየ ዘበሰማያት።
ወአናቅጸ ሲኦል ኢይኄይልዋ።
ወእምዝ ገሠጾሙ ለአርዳኢሁ ከመ ኢይንግሩ።
ወኢ ለመኑሂ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
እስመ ኢትኄሊ ዘእግዚአብሔር ዘእንበለ ዘሰብእ።
እለ ኢይጥዕምዎ ለሞት።
ወይቤሎሙ ተንሥኡ ወኢትፍርሁ።
ወኢ መነሂ ዘእንበለ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ።
ኢትንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።
ኢትንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።
ወባሕቱ እብለክሙ ከመ ኤልያስ ወድአ መጽአ ወኢያእመርዎ።
ኦ ትውልድ ኢ አማኒት ወዕሉት።
ወዝንቱ ዘመድ ኢይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት።
ሊቅክሙሰ ኢይሁብኑ ጸባሕተ።
ወባሕቱ ከመ ኢያንጐርጕሩ ሑር ውስተ ባሕር ወደይ መቃጥነ።
እመ ኢተመየጥክሙ ወኢኮንክሙ ከመ ዝንቱ ሕፃን።
እመ ኢተመየጥክሙ ወኢኮንክሙ ከመ ዝንቱ ሕፃን።
ኢትበውኡ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
ዑቁ ኢታስተሕቅርዎ ለአሐዱሂ እምእሉ ንኡሳን።
እምተስዓ ወተስዐቱ እለ ኢተገድፉ።
ከማሁኬ ኢይፈቅድ አቡየኒ ዘበሰማያት።
ወእመሰ ኢሰምዐከ ንሣእ ምስሌከ በዳግም አሐደ አው ክልኤተ።
ወእመሰ ኢሰምዖሙ ሎሙሂ ንግራ ለቤተ ክርስቲያን።
ወእመሰ ለቤተ ክርስቲያንሂ ኢሰምዓ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢይብለከ እስከ ስብዕ።
እመ ኢኀደግሙ አበሳሆሙ ለቢጽክሙ እምኵሉ ልብክሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘውስተ ኦሪት።
እንከሰኬ ኢኮኑ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ።
ዘእግዚአብሔር አስተፃመረ ሰብእ ኢይፍልጥ።
ትድኀሩ አንስቲያክሙ ትካትሰ ኢኮነ ከመ ዝ።
እመሰ ከመ ዝ ውእቱ ሥርዐተ ብእሲ ወብእሲት ኢ ርቱዕ ያውስቡ።
ወኢትክልእዎሙ ይምጽኡ ኀቤየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢትቅትል ነፍሰ።
ኢትዘሙ ኢትስርቅ ኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
ኢትዘሙ ኢትስርቅ ኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
ኢትዘሙ ኢትስርቅ ኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
በኀበ ሰብእ ኢይትከሀል ዝ።
ኢዐመፅኩከ ዐርክየ አኮኑ በዲናር ተከሀልኩከ።
ወሚመ ኢይከውነኒሁ እግበር ዘፈቀድኩ በንዋይየ።
ኢተአምሩ ዘትስእሉ ትክሉኑ ሰትየ ጽዋዕ ዘአነ እሰቲ።
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Matt20:25
Matt20:28
Matt21:15
Matt21:16
Matt21:19
Matt21:21
Matt21:25
Matt21:27
Matt21:27

Matt21:29
Matt21:32
Matt21:32
Matt22:8
Matt22:11
Matt22:12
Matt22:16
Matt22:16
Matt22:17
Matt22:29
Matt22:29
Matt22:30
Matt22:30
Matt22:31
Matt22:32
Matt23:3
Matt23:3
Matt23:4
Matt23:8
Matt23:9
Matt23:10
Matt23:14
Matt23:16
Matt23:18
Matt23:23
Matt23:30
Matt23:39
Matt24:2
Matt24:2
Matt24:4
Matt24:6
Matt24:17

ኢተአምሩኑ ከመ መኳንንቲሆሙ ለአሕዛብ ይኴንንዎሙ።
እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ይትለአክዎ።
ሆሣዕና ለወልደ ዳዊት ኢሐወዞሙ አላ አንጐርጐሩ።
ወይቤልዎ ኢትሰምዕኑ ዘይብሉ እሉ ደቂቅ።
ወይቤላ ኢይኩን እንከ ፍሬ እምውስቴትኪ ለዓለም።
አማን እብለክሙ እመ ብክሙ ሃይማኖተ ወኢትናፍቁ።
እመ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ በእፎኬ ዘኢአመንክምዎ።
ወአውሥእዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤልዎ ኢነአምር።
ወይቤሎሙ ውእቱኒ አነሂ ኢያየድዐክሙ በአይ ሥልጣን እገብር 
ዘንተ።
ወአውሥአ ወይቤ ኦሆ እግዚእየ ወኢሖረ።
ወኢአመንክምዎ ኃጥኣንሰ ወመጸብሓን ወዘማውያን።
አምንዎ ወአንትሙሰ ርኢክሙሂ ኢነሳሕክሙ ድኅረ ለአሚን ቦቱ።
ወባሕቱ ኢደልዎሙ ለእለ ዐሠርናሆሙ።
ረከበ በህየ ብእሴ ዘኢለብሰ ልብሰ መርዓ።
ወይቤሎ ዐርክየ እፎ ቦእከ ዝየ ዘኢለበስከ ልብሰ መርዓ።
ወኢተሐስብ መነሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ወኢተሐስብ መነሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ይከውንሁ ነሀብ ጸባሕተ ዲናር ለቄሣር ወሚመ ኢይከውንሁ።
ስሕትክሙ በኢያእምሮ መጻሕፍት።
ወኢ ኀይለ እግዚአብሔር።
እመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
እመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
ወበእንተ ትንሣኤ ምዉታንሰ ኢያንበብክሙኑ።
ኢኮነኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
ወዘከመ ምግባሮሙሰ ኢትግበሩ።
እስመ እሙንቱ ዘይሜህሩ ለሰብእ ኢይገብሩ።
ወለሊሆሙሰ ኢይለክፍዎ በአጽባዕቶሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
አንትሙሰኬ ኢትረስዩ መምህረ በዲበ ምድር።
ወኢትረስዩ አበ በዲበ ምድር።
ወኢትረስዩ እግዚአ በዲበ ምድር።
አንትሙሂ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
እለ ትብሉ ዘመሐለ በቤተ መቅደስ ኢይጌጊ።
ወዘመሐለ በምሥዋዕ ኢይጌጊ ትብሉ።
ዘኒ መፍትው ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
እመ ኢተሳተፍነ ምስሌሆሙ በደመ ነቢያተ።
አማን እብለክሙ እምይእዜሰ ኢትሬእዩኒ።
አማን እብለክሙ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
አማን እብለክሙ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ።
ዑቁ ኢትደንግፁ እስመ ግብር ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
ወዘሂ ሀሎ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ይንሣእ ዘውስተ ቤቱ።
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Matt24:18
Matt24:20
Matt24:21
Matt24:21
Matt24:22
Matt24:23
Matt24:26
Matt24:26
Matt24:29
Matt24:34
Matt24:35
Matt24:36
Matt24:36
Matt24:39
Matt24:42
Matt24:43
Matt24:44
Matt24:50
Matt24:50
Matt25:3
Matt25:12
Matt25:13
Matt25:24
Matt25:24
Matt25:26
Matt25:26
Matt25:42
Matt25:42
Matt25:43
Matt25:43
Matt25:43
Matt25:43
Matt25:43
Matt25:44
Matt25:44
Matt25:44
Matt25:44
Matt25:44
Matt25:44
Matt25:45
Matt25:45

ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ይንሣእ ልብሶ።
ወጸልዩ ባሕቱ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት ወበሰንበት።
ዘኢኮነ ከማሁ እምአመ ተፈጥረ ዓለም እስከ ዮም ወኢይከውንሂ።
ዘኢኮነ ከማሁ እምአመ ተፈጥረ ዓለም እስከ ዮም ወኢይከውንሂ።
እምኢድኅነ መኑሂ ኵሉ ዘሥጋ።
ወነዋ ከሃከ ኢትእመኑ።
እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ገዳመ ሀሎ ኢትፃኡ።
ወነዋ ውስተ አብያት ኢትእመኑ።
ፀሓይኒ ይጸልም ወወርኅኒ ኢይሁብ ብርሃኖ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
ወኢያእመሩ እስከ አመ መጽአ ማየ አይኅ ወአጥፍአ ኵሎ።
ትግሁ እንከ እስመ ኢተአምሩ በአይ ሰዓት ይመጽእ እግዚእክሙ።
ወእምሀለወ ወእምኢኀደገ ይክርዩ ቤቶ።
እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ ኢያእመረ።
በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ ኢያእመረ።
ወአብዳትሰ ነሢኦን መኃትዊሆን ኢነሥኣ ቅብዐ ምስሌሆን።
ከመ ኢየአምረክን እስመ ስእንክን ተጊሀ ወአምስዮ ምስሌየ።
ትግሁኬ እስመ ኢተአምሩ ዕለታ ወሰዓታ።
ተአርር እምኀበ ኢዘራዕከ ወታስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውከ።
ተአርር እምኀበ ኢዘራዕከ ወታስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውከ።
ኣአርር እምኀበ ኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውኩ።
ኣአርር እምኀበ ኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውኩ።
እስመ ርኅብኩ ወኢያብላዕክሙኒ።
ጸማእኩ ወኢያስተይክሙኒ።
ነግደ ኮንኩ ወኢተወከፍክሙኒ።
ዐረቁ ወኢያልበስክሙኒ።
ደወይኩ ወኢሐወጽክሙኒ።
ተሞቃሕኩ ወኢመጻእክሙ ኀቤየ ወኢነበብክሙኒ።
ተሞቃሕኩ ወኢመጻእክሙ ኀቤየ ወኢነበብክሙኒ።
ርኁበከ ወኢያብላዕናከ።
ወማእዜ ርኢናከ ጽሙአከ ወኢያስተይናከ።
ወእንግዳከ ወኢተወከፍናከ።
ወዕሩቀከ ወኢያልበስናከ።
ወድውየከኒ ወኢሐወጽናከ።
ወሙቁሐከኒ ወኢነበብናከ።
ዘኢገበርክሙ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ ሊተ ኢገበርክሙ።
ዘኢገበርክሙ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ ሊተ ኢገበርክሙ።
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Matt26:5
Matt26:9
Matt26:24
Matt26:29

Matt26:33
Matt26:35
Matt26:38
Matt26:41
Matt26:53
Matt26:55
Matt26:62
Matt26:63
Matt26:70
Matt26:72
Matt26:74
Matt27:6

Matt27:12
Matt27:13
Matt27:14
Matt27:14
Matt27:19
Matt27:19
Matt27:42
Matt27:64
Matt27:64
Matt27:64
Matt28:5
Matt28:6
Matt28:10
MK01:7
MK01:34
MK01:43
MK01:43
MK02:2
MK02:2
MK02:12
MK02:18

MK02:24
MK02:25

ከመ ኢይኩን ሀከክ በውስተ ሕዝብ።
እምኢተሠይጠኑ ለብዙኅ ንዋይ ወየሀብዎ ምጽዋተ ለነዳያን።
እምኀየሶ ሶበ ኢተወልደ ለውእቱ ብእሲ።
ወናሁ እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምይእዜ እምዝንቱ አጺረ ፍሬ 
ወይን።
እመሂ ኵሎሙ ክሕዱከ አንሰ ኢይክሕደከ ግሙራ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እመውትሂ ምስሌከ ወኢይክሕደከ።
ንበሩ ዝየ ወትግሁ ምስሌየ ወኢትኑሙ።
ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ይመስለከኑ ዘኢይክል አስተብቊዖቶ ለአቡየ።
ወእንዘ ዘልፈ እነብር ምስሌክሙ በምኵራብ ወእሜህር ኢአኀዝክሙኒ።
ኢትሰጠውኑ እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
ወኢያውሥኦ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ሊቀ ካህናት።
ወክሕደ በቅድመ ኵሉ እንዘ ይብል ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
ወክሕደ ካዕበ ወመሐለ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
ወእምዝ መሐለ ወተረግመ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።

ኢይደልወነ ንደዮ ውስተ ቤተ መባእ እስመ ሤጠ ደም ውእቱ።

አልቦ ዘተሠጥዎሙ ወኢ ምንተኒ።
ወእምዝ ይቤሎ ጲላጦስ ኢትሰምዕኑ እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
ወኢያውሥኦ ወኢ አሐተኒ ቃለ እስከ ያነክር መልአክ።
ወኢያውሥኦ ወኢ አሐተኒ ቃለ እስከ ያነክር መልአክ።
ዑቅ ኢተአብስ ወኢትትኀለፍ ላዕለ ውእቱ ጻድቅ።
ዑቅ ኢተአብስ ወኢትትኀለፍ ላዕለ ውእቱ ጻድቅ።
ዘባዕደ ያድኅን ወርእሶ ኢይክል አድኅኖ።
ከመ ኢምጽኡ አርዳኢሁ ወኢይስርቅዎ ሌሊተ።
ከመ ኢምጽኡ አርዳኢሁ ወኢይስርቅዎ ሌሊተ።
ወኢይበሉ ለሕዝብ ተንሥአ እምዉታን።
ኢትፍርሃ አንትንሰ እስመ ኣአምር።
ኢሀሎ ዝየሰ ተንሥአ በከመ ይቤ።
ኢትፍርሃ ሑራ ንግራሆሙ ለአኀውየ።
ዘኢይደልወኒ እድንን ወእፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ወአውፅኦሙ ለብዙኃን አጋንንት ወኢያብሖሙ ይንብቡ።
ዑቅ ኢትንግር ወኢ ለመኑሂ።
ዑቅ ኢትንግር ወኢ ለመኑሂ።
እስከ ኢያገምሮሙ መካን ውስተ ቤት ወኢ ኀበ ኆኅት።
እስከ ኢያገምሮሙ መካን ውስተ ቤት ወኢ ኀበ ኆኅት።
ወይቤሉ ግሙራ ኢርኢነ ዘከመ ዝ።
ወአርዳኢሆሙ ለፈሪሳውያን ይጸውሙ ወአርዳኢከሰ በእፎ 
ኢይጸውሙ።

ዘኢይከውን ገቢረ በሰንበት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ግሙራ ኢያንበብክሙኑ።



Tabelle1

Seite 668

1252 ኢ

MK02:26
MK03:9
MK03:12
MK03:20
MK03:24
MK03:25
MK03:26
MK03:27
MK03:29
MK04:6
MK04:7
MK04:12
MK04:12
MK04:12
MK04:12
MK04:12
MK04:13
MK04:19
MK04:22
MK04:22
MK04:34
MK04:38
MK05:7
MK05:10
MK05:31
MK05:35
MK05:36
MK05:39
MK06:4
MK06:5
MK06:6
MK06:8
MK06:8
MK06:8
MK06:8
MK06:8
MK06:10
MK06:10
MK06:18 እስመ ይቤሎ ዮሐንስ ለሄሮድስ ኢይከውነከ ታውስብ ብእሲተ እኁከ።
MK06:26
MK06:32

ወበልዐ ኅብስተ መሥዋዕት ዘኢይከውኖ ለበሊዕ።
ከመ ኢይትጋፍዕዎ ሰብእ።
ወኮነ ብዙኀ ይጌሥጾሙ ከመ ኢያግህድዎ።
እስከ ኢያበውእዎ ይብላዕ እክለ።
ወመንግሥትኒ ዘበበይናቲሃ ትትናፈቅ ኢትቀውም ይእቲ መንግሥት።
ወእመኒ ቤት ተናፈቀት በበይናቲሃ ኢትቀውም ይእቲ ቤት።
ወኢይቀውም አላ ማኅለቅተ ይረክብ።
ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
ወዘሰ ፀረፈ ዲበ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ ለዓለም።
ወሠሪቆ ፀሓይ አውዐዮ እስመ ኢኮነ ዕሙቀ መሬቱ።
ወሐነቆ ሦክ ወኢፈርየ።
ከመ ርእየ ይርአዩ ወኢያእምሩ ወሰሚዐ ይሰምዑ።
ወኢይሌብዉ ከመ ኢይነስሑ ወኢይሣሀሎሙ።
ወኢይሌብዉ ከመ ኢይነስሑ ወኢይሣሀሎሙ።
ወኢይሌብዉ ከመ ኢይነስሑ ወኢይሣሀሎሙ።
ወኢይትኀደግ ሎሙ ኀጢአቶሙ።
ወይቤሎሙ ኢተአምሩኑ ዛተ ምሳሌ።
ይበውኡ ወየሐንቅዎ ለቃል ወኢይፈሪ።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከበት ወአልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከበት ወአልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ወዘእንበለ ምሳሌሰ ኢተናገሮሙ።
ወአንቅህዎ ወይቤልዎ ሊቅ ኢያሐዝነከኑ እንዘ ንመውት።
አምሕለከ በእግዚአብሔር ሕያው ከመ ኢትሣቅየኒ።
ወአስተብቊዖ ብዙኀ ከመ ኢይስድዶ አፍኣ እምብሔር።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ኢትሬኢኑ ሰብእ እንዘ ይትጋፍዐከ።
ወይቤልዎ ወለትከሰ ሞተት ወኢታጻምዎ እንከ ለሊቅ።
ይቤሎ ለመጋቤ ምኵራብ ኢትፍራህ ተአመን ዳእሙ።
ሕፃንሰ ኢሞተት አላ ትነውም ወሠሐቅዎ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢኮነ ምኑነ ነቢይ።
ወኢገብረ ኀይለ በህየ ዘእንበለ ኅዳጣን ድዉያን።
ወአንከረ ኢ አሚኖቶሙ ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ።
ወኢይንሥኡ ዘእንበለ በትር ባሕቲታ።
ወኢ ኅብስተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ ጸሪቀ ውስተ ቅናቶሙ።
ወኢ ኅብስተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ ጸሪቀ ውስተ ቅናቶሙ።
ወኢ ኅብስተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ ጸሪቀ ውስተ ቅናቶሙ።
ወኢይልበሱ ክልኤ ክዳናተ።
ወብሔረ ኀበ ኢተወክፉክሙ ወኢሰምዑክሙ ወፂአክሙ።
ወብሔረ ኀበ ኢተወክፉክሙ ወኢሰምዑክሙ ወፂአክሙ።

ወኢፈቀደ ይእበያ።
ወኢያበውሕዎሙ ይብልዑ እክለ እስመ ኢያስተርከቡ።
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MK06:32
MK06:50
MK06:52
MK07:3
MK07:3
MK07:4
MK07:4
MK07:5
MK07:12
MK07:17
MK07:18

MK07:18
MK07:19
MK07:24
MK07:27
MK07:36
MK07:36
MK08:12
MK08:16
MK08:17
MK08:17
MK08:18
MK08:18
MK08:19
MK08:21
MK08:26
MK08:30
MK08:30
MK08:33
MK09:1
MK09:3
MK09:5
MK09:8
MK09:8
MK09:24
MK09:25
MK09:29
MK09:30
MK09:32
MK09:38

ወኢያበውሕዎሙ ይብልዑ እክለ እስመ ኢያስተርከቡ።
ወይቤሎሙ ተአመኑ ከመ አነ ውእቱ ወኢትፍርሁ።
ወአመሂ ኅብስት ኢለበውዎ እስመ ጽሉል ልቦሙ።
ለእመ በሕቁ ኢተኀፅቡ እደዊሆሙ ኢይበልዑ እክለ።
ለእመ በሕቁ ኢተኀፅቡ እደዊሆሙ ኢይበልዑ እክለ።
ወዘሂ ተሣየጡ እምሥያጥ ኢይበልዑ።
ለእመ ኢያጥመቅዎ በማይ።
ለምንት ኢየሐውሩ አርዳኢከ በከመ ሠርዑ ረበናት።
ኢታበውሕዎ ይግበር ምንተኒ ለአቡሁ ወለእሙ።
ወይቤሎሙ ከመ ዝኑ አንትሙሂ ኢትሌብዉ።

ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘእምአፍኣ ይበውእ ውስተ አፈ ሰብእ።

ኢይክል አርኵሶቶ።
እስመ ኢይበውእ ውስተ ልቡ ዘእንበለ ዳእሙ ውስተ ከርሡ ክመ።
ወቦአ ቤተ ወኢፈቀደ ያእምሮ መኑሂ ወስእነ ተከብቶ።
እስመ ኢኮነ ሠናየ ነሢአ ኅብስተ ውሉድ ወውሂብ ለከለባት።
ወገሠጾሙ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ።
ወገሠጾሙ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢይትወሀባ ለዛቲ ትውልድ ትእምርት።
እስመሁ እንጋ ኅብስተ ኢነሣእነ ይብለነ።
ዓዲኑ ኢተአምሩ ወኢትሌብዉ ልብክሙኑ ጽሉል።
ዓዲኑ ኢተአምሩ ወኢትሌብዉ ልብክሙኑ ጽሉል።
አዕይንት ብክሙ ወኢትሬእዩ።
ወእዝን ብክሙ ወኢትሰምዑ።
ወኢትዜከሩኑ ዘአመ ኀምሰ ኅብስት ፈተትኩ ለኀምሳ ምእት ብእሲ።
ወይቤሎሙ እፎ እንከ ዘኢትለብዉ።
ወፈነዎ ቤቶ ወይቤሎ ኢትባእ ውስተ አዕጻዳት።
ወገሠጾሙ ከመ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ በእንቲኣሁ።
ወገሠጾሙ ከመ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ በእንቲኣሁ።
ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን እስመ ኢትኄሊ ዘእግዚአብሔር።
እለ ኢይጥዕምዎ ለሞተ እስከ ይሬእይዋ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ዘኢይክል መሃፒል ከማሁ አጻዕድዎቶ በዲበ ምድር።
ወኢየአምር ዘይብል እስመ ድንጉፃን እሙንቱ።
ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘርእዩ።
ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘርእዩ።
ኣአምን እግዚኦ ባሕቱ ርድኦ ለኢ አሚኖትየ።
ወኢትግባእ እንከ ላዕሌሁ።
ወይቤሎሙ ዝንቱ ዘመድ ኢይክል ይፃእ።
ወኢፈቀደ ያእምርዎ።
ወኢያእመሩ ዘይቤሎሙ ወይፈርህዎ ተስእሎቶ።
ወከላእናሁ እስመ ኢተለወከ ምስሌነ።
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MK09:39
MK09:40
MK09:41
MK09:43
MK09:43
MK09:44
MK09:44
MK09:45
MK09:45
MK10:8
MK10:9
MK10:14
MK10:15
MK10:15
MK10:19
MK10:19
MK10:19
MK10:19
MK10:19
MK10:27
MK10:30
MK10:38
MK10:42
MK10:45
MK11:2

MK11:13
MK11:23
MK11:26
MK11:26
MK11:31
MK11:33
MK11:34
MK12:10
MK12:14
MK12:14
MK12:23
MK12:25
MK12:25
MK12:26
MK12:26
MK12:27

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢትክልእዎ።
እስመ እምከመ ኢኮነ ዕድውክሙ ቢጽክሙ ውእቱ።
አማን እብለክሙ ኢየሀጕል ዕሴቶ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ናሁኬ ኢኮኑ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ።
ዘእግዚአብሔር እንከ አስተፃመረ ሰብእ ኢይፍልጥ።
ወኢትክልእዎሙ እስመ ለዘከመ እሉ ይእቲ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃን ኢይበውኣ።
ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃን ኢይበውኣ።
ተአምር ትእዛዛተ ኢትሑር ብእሲተ ብእሲ።
ኢትቅትል ነፍሰ ኢትስርቅ።
ኢትቅትል ነፍሰ ኢትስርቅ።
ኢትኩን ስምዐ በሐሰት ኢትሂድ።
ኢትኩን ስምዐ በሐሰት ኢትሂድ።
በኀበ ሰብእ ኢይትከሀል ዝ።
ዘኢይትዐሰይ ምእተ ምክዕቢተ በዝንቱ ዓለም።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢተአምሩ ዘትስእሉ።
ኢተአምሩኑ ከመ መላእክቲሆሙ ለአሕዛብ ይኴንንዎሙ።
እስመ ወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ኢመጽአ ከመ ይትለአክዎ።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ሶቤሃ ዕዋለ አድግ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ 
ዲቤሁ።
እስመ ኢኮነ ጊዜሁ ለበለስ።
ወኢናፈቅሙ በልብክሙ ወተአመንክሙ ከመ ዘነበብክሙ።
ወእመሰ አንትሙ ኢኀደግሙ።
አቡክሙኒ ሰማያዊ ኢየኀድግ ለክሙ አበሳክሙ።
ይብለነ ለምንት ኢአመንክምዎ።
ወተሠጥውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤልዎ ኢነአምር።
አነኒ ኢይነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ከመ ዝ።
ወዘኒ ኢያንበብክሙኑ ውስተ መጽሐፍ።
ወአልቦ ዘያሐዝነከ ወኢ መኑሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ወአልቦ ዘያሐዝነከ ወኢ መኑሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ወእስከ ሰብዐቲሆሙ አውሰብዋ ወኢኀደጉ ውሉደ።
በኢያእምሮ መጻሕፍት ወኢ ኀይለ እግዚአብሔር።
በኢያእምሮ መጻሕፍት ወኢ ኀይለ እግዚአብሔር።
እመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
እመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያንበብክሙኑ በውስተ መጽሐፈ ሙሴ።
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MK12:28
MK12:35
MK13:2
MK13:2
MK13:5
MK13:7
MK13:11
MK13:11
MK13:14
MK13:15
MK13:15
MK13:16
MK13:18
MK13:19
MK13:19
MK13:19
MK13:20
MK13:21
MK13:24
MK13:30
MK13:31
MK13:32
MK13:32
MK13:33
MK13:35
MK13:36
MK13:36
MK14:2
MK14:5
MK14:6
MK14:21
MK14:25
MK14:29
MK14:31
MK14:37
MK14:38
MK14:40
MK14:49
MK14:56
MK14:58
MK14:59

ኢኮንኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
ኢኮንከ ርሑቀ እመንግሥተ እግዚአብሔር።
ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወአኀዘ ይበሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ።
ወእመ ሰማዕክሙ አፅባዕተ ወድምፀ ፀባኢት ኢትደንግፁ።
ወሶበሂ ያበጽሑክሙ ኢትቅድሙ ተኀልዩ ዘትብሉ ወዘትነብቡ።
ወዘአንበበክሙ ሶቤሃ ንበቡ እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ ዘትነብቡ።
ዘይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ኀበ ኢይከውን ዘያነብብ ለይለቡ።
ወዘኒ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ውስተ ቤት።
ወኢይባእ ይንሣእ ዘኮነ ውስተ ቤት።
ወዘኒ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ከመ ይንሣእ ልብሶ።
ወጸልዩ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት።
ዘእምአመ ኮነ ዓለም ኢኮነ ከማሁ።
ወእምአመ ፈጠረ እግዚአብሔር ኢኮነ ወኢይከውንሂ።
ወእምአመ ፈጠረ እግዚአብሔር ኢኮነ ወኢይከውንሂ።
እምኢድኅነ ኵሉ ዘሥጋ።
ወነዋ ከሃከ ኢትእመኑ።
ፀሓይኒ ይጸልም ወወርኅ ኢይሁብ ብርሃኖ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
ዑቁ ትግሁ ወጸልዩ እስመ ኢተአምሩ ማእዜ መዋዕለ ጊዜሁ።
ትግሁ እንከ እስመ ኢተአምሩ ማእዜ ይመጽእ በዓለ ቤት።
ኢይምጻእክሙ ግብተ ወኢይርከብክሙ እንዘ ትነውሙ።
ኢይምጻእክሙ ግብተ ወኢይርከብክሙ እንዘ ትነውሙ።
ወይቤሉ አኮ በበዓል ከመ ኢይትሀወኩ ሕዝብ።
እምኢተክሀለኑ ይሠየጥ ዝንቱ ዕፍረት ፈድፋደ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኅድግዋ ለብእሲት ወኢታሥርሕዋ።
ሶበ ኢተወልደ ለውእቱ ብእሲ።
አማን እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምዝንቱ ፍሬ ወይን።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ለእመኒ ኵሎሙ ክሕዱከ አንሰ ኢይክሕደከ።
እንዘ ይብል እመውትሂ ምስሌከ ወኢይክሕደከ።
ትነውምኑ ወኢትክል ተዐግሦ አሐተ ሰዓተ።
ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
እስመ ከብዳ አዕይንቲሆሙ ወኢየአምሩ ዘይነብቡ።
ወኢአኀዝክሙኒ ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ዘውስተ መጻሕፍት።
ወብዙኃን እለ አስተዋደይዎ ወኢኀበረ ቃሎሙ።
ወበሠሉስ ዕለት ኣሐንጽ ካልእ ዘእድ ኢገብሮ።
ወምስለ ዝኒ ኢኀበረ ስምዖሙ።
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MK14:61
MK14:61
MK14:68
MK14:68
MK14:71
MK15:5
MK15:5
MK15:31
MK16:6
MK16:6

MK16:8
MK16:8
MK16:11
MK16:13
MK16:14
MK16:16
Luke01:13
Luke01:15
Luke01:15
Luke01:15
Luke01:15
Luke01:20
Luke01:30

Luke01:34
Luke01:74
Luke02:10
Luke02:26
Luke02:37
Luke02:43
Luke02:44
Luke02:45
Luke02:49
Luke02:50
Luke03:8
Luke03:9
Luke03:14
Luke03:14
Luke03:14
Luke03:16
Luke03:17

ወአርመመ ወኢተሰጥዎ ወኢ ምንተኒ።
ወአርመመ ወኢተሰጥዎ ወኢ ምንተኒ።
ወክሕደ ወይቤላ ኢየአምር ወኢይጤይቅ ዘትብሊ።
ወክሕደ ወይቤላ ኢየአምር ወኢይጤይቅ ዘትብሊ።
ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ ዘትብሉ።
ወኢተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወኢ ምንተኒ እስከ አንከሮ ጲላጦስ።
ወይብልዎ ዘባዕደ ያድኅን ወርእሶ ኢይክል አድኅኖ።
ወይቤሎን መልአክ ኢትደንግፃ።

ኢየሱስሃኑ ናራዝዌ ዘተሰቅለ ተኀሥሣ ተንሥአ ወኢሀሎ ዝየሰ።

ወኢነገራ ወኢ ለመኑሂ እስመ ፈርሃ።
ወኢነገራ ወኢ ለመኑሂ እስመ ፈርሃ።
ወእሙንቱሂ ሶበ ሰምዑ ከመ አስተርአያ ወሕያው ውእቱ ኢአምንዋ።
ወሖሩ እሙንቱሂ ወዜነዉ ለቢጾሙ ወሎሙኒ ኢአምንዎሙ።
እስመ ለእለ ርእይዎ ከመ ተንሥአ ኢአምንዎሙ።
ዘአምነ ወዘተጠምቀ ይድኅን ወዘሰ ኢአምነ ይደየን።
ወይቤሎ መልአክ ኢትፍራህ ዘካርያስ።
ወኢይሰቲ ወይነ ወሜሰ ኢ ዘያሰክር ወኢ ዘኢያሰክር።
ወኢይሰቲ ወይነ ወሜሰ ኢ ዘያሰክር ወኢ ዘኢያሰክር።
ወኢይሰቲ ወይነ ወሜሰ ኢ ዘያሰክር ወኢ ዘኢያሰክር።
ወኢይሰቲ ወይነ ወሜሰ ኢ ዘያሰክር ወኢ ዘኢያሰክር።
እስመ ኢአመንከኒ ነገርየ ዘይከውን ወይትፌጸም በዕድሜሁ።
ወይቤላ መልአክ ኢትፍርሂ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ 
እግዚአብሔር።
እንዘ ኢየአምር ብእሴ።
ከመ የሀበነ በዘኢንፈርህ እምእደ ፀርነ።
ወይቤሎሙ መልአክ ኢትፍርሁ።
ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት።
ወኢትወፅእ እምኵራብ መዓልተ ወሌሊተ።
ወኢያእመሩ ዮሴፍ ወእሙ።
ወኀበ እለ የአምርዎ ወኢረከብዎ።
ወሶበ ኢረከብዎ ተሠውጡ ኢየሩሳሌም እንዘ የኀሥሥዎ።
ኢያእመርክሙኑ ከመ ይደልወኒ አሀሉ ውስተ ዘአቡየ ቤት።
ወእሙንቱሰ ኢለበዉ ቃሎ ዘይቤሎሙ።
ወኢይምሰልክሙ በብሂለ ዘትብሉ ሀሎ አቡነ አብርሃም።
ወኵሉ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ።
ወይቤሎሙ ኢትትዐገሉ ወኢ መነሂ ወኢትሂዱ።
ወይቤሎሙ ኢትትዐገሉ ወኢ መነሂ ወኢትሂዱ።
ወይቤሎሙ ኢትትዐገሉ ወኢ መነሂ ወኢትሂዱ።
ዘኢይደልወኒ እፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ወሐሠሮሰ ያውዒ በእሳት ዘኢይጠፍእ።
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Luke04:2
Luke04:2
Luke04:5
Luke04:11
Luke04:12
Luke04:24
Luke04:26
Luke04:27
Luke04:35
Luke04:35
Luke04:41
Luke04:42
Luke05:10
Luke05:14
Luke05:14
Luke05:32
Luke05:34

Luke05:36
Luke06:2

Luke06:3

Luke06:4
Luke06:29
Luke06:30
Luke06:35
Luke06:37
Luke06:37
Luke06:37
Luke06:37
Luke06:41
Luke06:42
Luke06:44
Luke06:44
Luke06:46
Luke06:49
Luke07:6

Luke07:6

Luke07:7

ወያሜክሮ ሰይጣን ወኢበልዐ ወኢሰትየ ምንተኒ በውእቶን መዋዕል።
ወያሜክሮ ሰይጣን ወኢበልዐ ወኢሰትየ ምንተኒ በውእቶን መዋዕል።
ወአርአዮ መንግሥታተ ኵሉ ዓለም ከመ ወኢ ምንትኒ።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
ተብህለ ኢታመክሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።
ወኢተፈነወ ኤልያስ ኀበ አሐቲ እምኔሆን።
ወኢነጽሐ አሐዱሂ እምኔሆሙ ዘእንበለ ንእማን ሶርያዊ።
ወወፅአ እምኔሁ ወኢነከዮ ወኢ ምንትኒ።
ወወፅአ እምኔሁ ወኢነከዮ ወኢ ምንትኒ።
ወይጌሥጾሙ ወኢያበውሖሙ ይንብቡ ዘንተ።
ወአኀዝዎ ወአቀምዎ ከመ ኢይኅልፍ እምኔሆሙ።
ኢትፍራህ እምይእዜሰ ሰብአ ታሤግር።
ወከልኦ ኢይንግር ወኢ ለመኑሂ ወአዘዞ ወይቤሎ።
ወከልኦ ኢይንግር ወኢ ለመኑሂ ወአዘዞ ወይቤሎ።
ኢመጻእኩ እጸውዕ ጻድቃነ አላ ኃጥኣነ ለንስሓ።
ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ እንዘ ሀሎ መርዓዊ 
ምስሌሆሙ።
ወምስለ ብሉይ ኢየዐሪ።
ወይቤልዎሙ ፈሪሳውያን ለምንት ትገብሩ ዘኢይከውን ለገቢር 
በሰንበት።
ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱሂ ወእለ 
ምስሌሁ።
ዘኢይከውኖሙ ለበሊዕ ዘእንበለ ለካህናት ለባሕቲቶሙ።
ወለዘኒ ነሥአከ ልብሰከ ክዳነከሂ ኢትክልኦ።
ወለዘኒ ሄደከ ንዋየከ ኢትክልኦ።
ወለቅሑ እንዘ ኢትሴፈዉ ትትፈደዩ።
ኢትኰንኑ ወኢትትኰነኑ ኢትግፍዑ ወኢይግፍዑክሙ።
ኢትኰንኑ ወኢትትኰነኑ ኢትግፍዑ ወኢይግፍዑክሙ።
ኢትኰንኑ ወኢትትኰነኑ ኢትግፍዑ ወኢይግፍዑክሙ።
ኢትኰንኑ ወኢትትኰነኑ ኢትግፍዑ ወኢይግፍዑክሙ።
ወኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ።
ወአንተሰ ኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ።
ወኢየአርሩ በለሰ እምአሥዋክ።
ወኢይቀሥሙ አስካለ እምአሜከላ።
ወኢትገብሩ ዘእቤለክሙ።
ወዘሰ ይሰምዐኒ ቃልየ ወኢይገብሮ።

እግዚኦ ኢትጻሙ እስመ ኢይደልወኒ ከመ ትባእ ታሕተ ጠፈረ ቤትየ።

እግዚኦ ኢትጻሙ እስመ ኢይደልወኒ ከመ ትባእ ታሕተ ጠፈረ ቤትየ።

ወለልየኒ ኢይደልወኒ እምጻእ ኀቤከ።
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Luke07:9
Luke07:13
Luke07:23
Luke07:28
Luke07:28 ዘየዐቢ እምዮሐንስ መጥምቅ ወኢ መኑሂ።
Luke07:30
Luke07:32
Luke07:32
Luke07:33 እስመ መጽአ ዮሐንስ መጥምቅ ኢይበልዕ እክለ ወኢይሰቲ ወይነ።
Luke07:33 እስመ መጽአ ዮሐንስ መጥምቅ ኢይበልዕ እክለ ወኢይሰቲ ወይነ።
Luke07:39
Luke07:44
Luke07:45
Luke07:45
Luke07:46
Luke08:10
Luke08:10
Luke08:10
Luke08:12
Luke08:12
Luke08:14
Luke08:17
Luke08:17
Luke08:24
Luke08:27
Luke08:27
Luke08:28
Luke08:31
Luke08:47
Luke08:49
Luke08:50
Luke08:51
Luke08:51

Luke08:52
Luke08:52
Luke08:56
Luke08:56
Luke09:3

Luke09:3

ኢረከብኩ ዘከመ ዝ ዘይትአመን በውስተ እስራኤል።
ወሶበ ርእያ እግዚእነ መሐራ ወተሣሀላ ወይቤላ ኢትብክዪ።
ወብፁዓን እለ ኢይትዐቀፉ ብየ።
አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት።

ወኢተጠምቁ በኀቤሁ።
ሐለይነ ለክሙ ወኢዘፈንክሙ።
አስቆቀውነሂ ለክሙ ወኢበከይክሙ።

እምኢያእመረኑ ከመ ኃጥእት ይእቲ ዛቲ ብእሲት እንተ ትገስሶ።
ቦእኩ ቤተከ ወኢወሀብከኒ ማየ ጥቀ ለእገርየ።
ወአንተሰ ኢተአማኅከኒ።
ወይእቲሰ እምዘቦእኩ ኢያንተገት ስዒመ እገርየ።
ወአንተሰ ኢቀባዕከኒ በዘይት ርእስየ።
ወለእልክቱሰ በምሳሌ ከመ ርእዮሙኒ ኢይርእዩ።
ወሰሚዖሙኒ ኢይስምዑ ወኢይለብዉ።
ወሰሚዖሙኒ ኢይስምዑ ወኢይለብዉ።
ከመ ኢይእመኑ ወኢይሕየዉ።
ከመ ኢይእመኑ ወኢይሕየዉ።
ወፈጊዕ ያጠውቆሙ ወኢይገብሩ።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከሠት ወአልቦ ክዱን ዘኢያስተርኢ።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከሠት ወአልቦ ክዱን ዘኢያስተርኢ።
ኦ ሊቅ አድኅነነ ከመ ኢንሙት።
ወጕንዱይ መዋዕል እምዘኢለብሰ ልብሶ።
ወኢቦአ ቤተ ዳእሙ ይነብር ውስተ መቃብር።
ወአስተብቊዖ ኢይሣቅዮ።
ወአስተብቊዕዎ ከመ ኢይፈንዎሙ ይረዱ ውስተ ሲኦል።
ወርእያ ይእቲ ብእሲት ከመ ኢተከብተ ላቲ።
ወይቤሎ ወለትከሰ ሞተት ወኢታጻምዎ እንከ ለሊቅ።
ኢትፍራህ ዳእሙ ተአመን ወለትከሰ ተሐዩ።
ወበዊኦ ቤተ ከልአ ባዕደ ኢይባእ ምስሌሁ።
ወኢ መኑሂ ዘእንበለ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወአቡሃ ወእማ 
ለሕፃን።
ኢትብክዩ ሕፃንሰ ኢሞተት አላ ትነውም።
ኢትብክዩ ሕፃንሰ ኢሞተት አላ ትነውም።
ወከልኦሙ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘኮነ።
ወከልኦሙ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘኮነ።
ወይቤሎሙ ኢትንሥኡ ለፍኖት ወኢ ምንተኒ ኢ በትረ ወኢ 
ጽፍነተ።
ወይቤሎሙ ኢትንሥኡ ለፍኖት ወኢ ምንተኒ ኢ በትረ ወኢ 
ጽፍነተ።
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Luke09:3

Luke09:3

Luke09:3
Luke09:3
Luke09:3
Luke09:4
Luke09:5
Luke09:13
Luke09:21
Luke09:21
Luke09:27
Luke09:33
Luke09:36
Luke09:36
Luke09:45
Luke09:45
Luke09:49
Luke09:50
Luke09:50
Luke09:53
Luke09:55
Luke09:56
Luke10:4
Luke10:4
Luke10:4
Luke10:4
Luke10:4
Luke10:4
Luke10:7
Luke10:10
Luke10:20
Luke10:24
Luke10:24
Luke10:40
Luke10:42 ወማርያምሰ ኀርየት መክፈልተ ሠናየ ዘኢየሀይድዋ።
Luke11:4
Luke11:7
Luke11:7
Luke11:8
Luke11:8

ወይቤሎሙ ኢትንሥኡ ለፍኖት ወኢ ምንተኒ ኢ በትረ ወኢ 
ጽፍነተ።
ወይቤሎሙ ኢትንሥኡ ለፍኖት ወኢ ምንተኒ ኢ በትረ ወኢ 
ጽፍነተ።
ወኢ እክለ ወኢ ወርቀ ወኢ ክልኤተ ክዳናተ።
ወኢ እክለ ወኢ ወርቀ ወኢ ክልኤተ ክዳናተ።
ወኢ እክለ ወኢ ወርቀ ወኢ ክልኤተ ክዳናተ።
ወኢትፃኡ እምህየ እስከ ተኀልፉ።
ወዘሰ ኢተወክፉክሙ ወፂአክሙ እምይእቲ ሀገር።
እመ ኢሖርነ ንሣየጥ መብልዐ ለኵሉ ዝንቱ ሕዝብ።
ወገሠጾሙ ወከልኦሙ ኢይንግሩ ዘንተ ወኢ ለመኑሂ።
ወገሠጾሙ ወከልኦሙ ኢይንግሩ ዘንተ ወኢ ለመኑሂ።
እለ ኢይጥዕምዎ ለሞት እስከ ይሬእይዋ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወኢየአምር ዘይብል።
ወእሙንቱሰ አርመሙ ወኢነገሩ ወኢ ለመኑሂ።
ወእሙንቱሰ አርመሙ ወኢነገሩ ወኢ ለመኑሂ።
ወኢለበውዎ ለዝንቱ ነገር እስመ ስዉር ውእቱ እምኔሆሙ።
ከመ ኢይሕንክዎ ወይፈርህዎ ተጠይቆቶ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወከላእናሁ እስመ ኢተለወከ ምስሌነ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢትክልእዎ።
እስመ እምከመ ኢኮነ ዕድውክሙ ቢጽክሙ ውእቱ።
ወኢተወክፍዎሙ እስመ ኅሉፍ ገጹ ለኢየሩሳሌም።
ኢተአምሩኑ ዘአይ መንፈስ አንትሙ።
እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ያጥፍእ ነፍሳተ ሰብእ።
ወኢትጹሩ ቊናማተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ አሳእነ ወኢ ምንተኒ።
ወኢትጹሩ ቊናማተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ አሳእነ ወኢ ምንተኒ።
ወኢትጹሩ ቊናማተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ አሳእነ ወኢ ምንተኒ።
ወኢትጹሩ ቊናማተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ አሳእነ ወኢ ምንተኒ።
ወኢተአምኁ ወኢ መነሂ በፍኖት።
ወኢተአምኁ ወኢ መነሂ በፍኖት።
ወኢትትፋለሱ እምቤት ውስተ ቤት።
ወሀገረሰ ኀበ ቦእክሙ ወኢተወክፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወባሕቱ በዝሰ ኢትትፈሥሑ እስመ አጋንንት ይገንዩ ለክሙ።
ፈተዉ ይርአዩ ዘትሬእዩ አንትሙ ወኢርእዩ።
ወይስምዑ ዘትሰምዑ አንትሙ ወኢሰምዑ።
ወቆመት ወትቤሎ እግዚእየ ኢያጽሕቀከኑ ግብርየ።

ወኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት።
ኢታንጥየኒ ወዳእነ ቀተርነ ኆኅተ።
ወኢይክል ተንሥኦ አሀብከ።
እብለክሙ ለእመሂ ኢተንሥአ የሀቦ እስመ ዐርኩ ውእቱ።
ከመ ኢያንጥዮ ይትነሣእ ወይሁቦ መጠነ ፈቀደ።
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Luke11:23
Luke11:23
Luke11:24
Luke11:29
Luke11:35
Luke11:38
Luke11:42
Luke11:44
Luke11:44
Luke11:46
Luke11:53
Luke12:2
Luke12:2
Luke12:4
Luke12:6
Luke12:6
Luke12:7

Luke12:10
Luke12:10
Luke12:10
Luke12:11
Luke12:21
Luke12:22

Luke12:24
Luke12:24
Luke12:24
Luke12:26
Luke12:27
Luke12:27
Luke12:27
Luke12:29
Luke12:29
Luke12:29
Luke12:32
Luke12:33
Luke12:33
Luke12:33
Luke12:33
Luke12:39
Luke12:40

ዘኢሀሎ ምስሌየ ዕድውየ ውእቱ።
ወዘኢይትጋባእ ምስሌየ ይዘርወኒ።
ወየኀሥሥ ምንባረ ኀበ የዐርፍ ወእምከመ ኢረከበ ይብል።
ወትእምርትሰ ኢይሁብዋ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ዑቅ እንከ ብርሃንከ ጽልመተ ኢይኩን።
ወርእዮ ፈሪሳዊ አንከረ እስመ ኢተኀፅበ እዴሁ ለመሲሕ።
ወዘንተኒ ርቱዕ ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
እስመ አንትሙ ከመ መቃብር ዘኢይትዐወቅ።
ዘያንሶሱ ሰብእ ላዕሌሁ ወኢየአምሮ።
ወለሊክሙሰ ኢትለክፍዎ በአሐቲ አጽባዕትክሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
ለሊክሙኒ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት ወአልቦ ኅቡእ ዘኢያስተርኢ።
እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት ወአልቦ ኅቡእ ዘኢያስተርኢ።
ኢትፍርህዎሙ ለእለ ይቀትሉክሙ ነፍስተክሙ።
ወኢ አሐቲ እምኔሆን ኢትትረሳዕ በቅድመ እግዚአብሔር።
ወኢ አሐቲ እምኔሆን ኢትትረሳዕ በቅድመ እግዚአብሔር።

ኢትፍርሁ እንከ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።

ወዘሰ ነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ኢ በዝ ዓለም ወኢ በዘይመጽእ ዓለም።
ኢ በዝ ዓለም ወኢ በዘይመጽእ ዓለም።
ኢተኀልዩ ዘከመ ትብሉ ወዘከመሂ ትትናገሩ።
ከማሁኬ ዘይዘግብ ሎቱ መዝገበ ዘኢኮነ እምእግዚአብሔር ብዕሉ።
ኢተኀልዩ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ ወለሥጋክሙ 
ዘትለብሱ።
ርእዩ ዕጕለ ቋዓት ዘኢይዘርዑ ወኢየአርሩ።
ርእዩ ዕጕለ ቋዓት ዘኢይዘርዑ ወኢየአርሩ።
ወአልቦሙ መዛግብት ወኢ ውሳጥያት ወእግዚአብሔር ይሴስዮሙ።
ወሶበ ኢትክሉ ዘንተ ዘይቀልል ለምንት ትኄልዩ ዘየዐጽብ።
ኢይፈትሉ ወኢይጻምዉ።
ኢይፈትሉ ወኢይጻምዉ።
እብለክሙ ከመ ሰሎሞን ጥቀ ኢለብሰ።
አንትሙሂ ኢትኅሥሡ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ።
ወኢትትፋለሱ ወኢትጽሐቅዎ።
ወኢትትፋለሱ ወኢትጽሐቅዎ።
ኢትፍራህ ኦ ንኡስ መርዔት።
ግበሩ ለክሙ ቊናማተ ዘኢይበሊ ወመዛግብተ በሰማያት ዘኢየኀልቅ።
ግበሩ ለክሙ ቊናማተ ዘኢይበሊ ወመዛግብተ በሰማያት ዘኢየኀልቅ።
ኀበ ኢይረክቦ ሰራቂ ወኢያማስኖ ፃፄ ወቊንቊኔ።
ኀበ ኢይረክቦ ሰራቂ ወኢያማስኖ ፃፄ ወቊንቊኔ።
እምተግሀ ወእምሀለወ ወእምኢያብሐ ይክርዩ ቤቶ።
እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
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Luke12:46

Luke12:46

Luke12:46
Luke12:47
Luke12:47
Luke12:48
Luke12:48
Luke12:56
Luke12:57
Luke12:58
Luke12:59
Luke13:3
Luke13:5
Luke13:6
Luke13:7
Luke13:7
Luke13:7
Luke13:10
Luke13:15
Luke13:15
Luke13:24
Luke13:25
Luke13:27
Luke13:33
Luke13:35
Luke14:3
Luke14:8
Luke14:12

Luke14:18
Luke14:19
Luke14:20
Luke14:24
Luke14:26
Luke14:26
Luke14:27
Luke14:27
Luke14:27
Luke14:32
Luke14:32

ወይበጽሕ እግዚኡ ለውእቱ ገብር በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ 
ኢያእመረ።

ወይበጽሕ እግዚኡ ለውእቱ ገብር በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ 
ኢያእመረ።
ወይመትሮ እማእከሉ ወያገብእ መክፈልቶ ምስለ እለ ኢየአምኑ።
ወኢይገብር ወኢያስተዳሉ ዘከመ ይፈቅድ ብዙኅ መቅሠፍቱ።
ወኢይገብር ወኢያስተዳሉ ዘከመ ይፈቅድ ብዙኅ መቅሠፍቱ።
ወዘሰ ኢየአምር ለእመ ኢገብረ ውኁድ መቅሠፍቱ።
ወዘሰ ኢየአምር ለእመ ኢገብረ ውኁድ መቅሠፍቱ።
ወእፎ ኢተአምሩ አመክሮቶን ለእላንቱ መዋዕል።
ወምንትኑ ለሊክሙ ኢትፈትሑ ጽድቀ።
ከመ ኢይትባጻሕከ ኀበ መኰንን።
እብለከ ከመ ኢትወፅእ እምህየ።
አልቦ እብለክሙ እመሰ ኢነሳሕክሙ አንትሙኒ።
አልቦ እብለክሙ እመሰ ኢነሳሕክሙ።
ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬሃ ወኢረከበ።
ወሶበ ኢረከበ ይቤሎ ለዐቃቤ ወይን።
ወኢረከብኩ ግዝማ እንከሰ ከመ ኢታፅርእ ምድረነ።
ወኢረከብኩ ግዝማ እንከሰ ከመ ኢታፅርእ ምድረነ።
ወጕሕቈት ወኢትክል ርቱዐ ቀዊመ ግሙራ።
አንትሙሰ ኢትፈትሑኑ አድገክሙ ወላሕመክሙ እምነ ምቅማሑ።
ወኢትወሰድዎኑ ታስትይዎ ማየ በዕለተ ሰንበት።
እብለክሙ ብዙኃን እለ የኀሥሡ ይባኡ ወኢይክሉ።
ወያወሥእ ወይብሎሙ ኢየአምረክሙ እምአይቴ አንትሙ።
ወይብሎሙ እብለክሙ ኢየአምረክሙ እምአይቴ አንትሙ።
እስመ ኢይደልዎ ለነቢይ መዊት በአፍኣ ዘእንበለ በኢየሩሳሌም።
እብለክሙ ከመ ኢትሬእዩኒ እምይእዜ።
ወይቤሎሙ ይከውንሁ በሰንበት ፈውሶ ወሚመ ኢይከውንሁ።
ኢትርፍቅ ውስተ ርእሰ ምርፋቅ ክቡር።
ኢትጸውዕ አዕርክቲከ ወአኀዊከ ወአዝማዲከ ወጎረከ ወቢጸከ 
አብዕልተ።
ወበሎ ረሲ ሊተ ከመ ዘኢአበይኩ።
ወበሎ ረሲ ሊተ ከመ ዘመጻእኩ ወኢአበይኩ።
ወበእንተ ዝ ኢይክል መጺአ።
ኢይጥዕምዋ ለበዓልየ።
ለእመ ኢጸልእ አባሁ ወእሞ ወብእሲቶ ወቤቶ።
ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
ወዘኢይጸውር መስቀሎ ወኢይመጽእ ይትልወኒ።
ወዘኢይጸውር መስቀሎ ወኢይመጽእ ይትልወኒ።
ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
ወከመ ዝ እንከ ኵሉ ዘእምኔክሙ ዘኢወፅአ እምኵሉ።
ወዘኢይትናከር ኵሎ ዘዚኣሁ ንዋየ ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
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Luke14:32
Luke15:7
Luke15:19
Luke15:21
Luke15:29
Luke15:29
Luke16:2
Luke16:3
Luke16:13
Luke16:26
Luke16:26
Luke16:28
Luke16:30
Luke16:30
Luke16:30
Luke16:30
Luke16:31
Luke16:31
Luke16:31
Luke17:20

Luke17:21
Luke17:22
Luke17:23
Luke17:23
Luke17:30
Luke17:31
Luke17:31
Luke18:1
Luke18:2
Luke18:2
Luke18:4
Luke18:4
Luke18:5
Luke18:5
Luke18:5
Luke18:7
Luke18:11
Luke18:11
Luke18:13
Luke18:14
Luke18:16

ወዘኢይትናከር ኵሎ ዘዚኣሁ ንዋየ ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
ፈድፋደ እምነ ተስዓ ወተስዐቱ ጻድቃን እለ ኢይፈቅዱ ይነስሑ።
ወኢይደልወኒ እንከ እሰመይ ወልደከ።
ወኢይደልወኒ እንከ እሰመይ ወልደከ።
ወግሙራ ኢኀለፍኩ እምትእዛዝከ።
ወሊተሰ ኢወሀብከኒ ማሕስአ ጠሊ ጥቀ።
እስመ ኢትከውነኒ እንከ መጋቤ ሊተ።
ሐሪሰሂ ኢይክል ወስኢለሂ አኀፍር።
ኢትክሉኬ ለእግዚአብሔር ተቀንዮ እንዘ ንዋየ ታፈቅሩ።
ከመ እለሂ ይፈቅዱ እምለፌ ይኅልፉ ኢይክሀሉ መጺአ ኀቤክሙ።
ወእለሂ እመንገሌክሙ ኢይዕድዉ ኀቤነ።
ወይስምዑ ወኢይምጽኡ እሙንቱሂ ውስተ ዛቲ ብሔረ ሕማም።
ለእመ ኢሖረ ኀቤሆሙ ወለእመ ኢነገሮሙ ኢየአምኑ ወኢይኔስሑ።
ለእመ ኢሖረ ኀቤሆሙ ወለእመ ኢነገሮሙ ኢየአምኑ ወኢይኔስሑ።
ለእመ ኢሖረ ኀቤሆሙ ወለእመ ኢነገሮሙ ኢየአምኑ ወኢይኔስሑ።
ለእመ ኢሖረ ኀቤሆሙ ወለእመ ኢነገሮሙ ኢየአምኑ ወኢይኔስሑ።
ወይቤሎ አብርሃም ለእመሰኬ ሙሴሃ ወነቢያተ ኢይሰምዑ።
እመሂ ቦ ዘተንሥአ እምዉታን ኢይሰምዕዎ ወኢየአምንዎ።
እመሂ ቦ ዘተንሥአ እምዉታን ኢይሰምዕዎ ወኢየአምንዎ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢትመጽእ መንግሥተ እግዚአብሔር 
በተዐቅቦ።
ወኢይብልዋ ነያ ዝየ ወነያ ከሃከ።
አሐተ እምነ መዋዕሊሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢትሬእዩ።
ኢትፃኡ ወኢትዴግኑ።
ኢትፃኡ ወኢትዴግኑ።
ከማሁ ውእቱ ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ኢይትዐወቅ።
ኢይረድ ይንሣእ ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይግባእ ድኅሬሁ።
ኢይረድ ይንሣእ ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይግባእ ድኅሬሁ።
ወይቤሎሙ በምሳሌ ከመ ዘልፈ ይጸልዩ ወኢይትሀከዩ።
ዘኢይፈርህ እግዚአብሔርሃ ወኢየኀፍር ሰብአ።
ዘኢይፈርህ እግዚአብሔርሃ ወኢየኀፍር ሰብአ።
እመ ኢይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወኢየኀፍር ሰብአ።
እመ ኢይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወኢየኀፍር ሰብአ።
ከመ ኢታንጥየኒ ዛቲ ዕቤር እትቤቀል ላቲ።
ከመ ኢትምጻእ ወኢታስርሐኒ ዘልፈ።
ከመ ኢትምጻእ ወኢታስርሐኒ ዘልፈ።
ኢይፈትሕኑ እንከ እግዚአብሔር ለኅሩያኒሁ።
ዘኢረሰይከኒ ከመ ባዕዳን ሰብእ ኀያድያን ወዐማፅያን።
ወእለ የሐውሩ ብእሲተ ብእሲ ወኢ ከመ ዝንቱ መጸብሓዊ።
ወኢፈቀደ ያንሥእ አዕይንቲሁ ላዕለ ውስተ ሰማይ።
ዘኢይደልወኒ እቁም ውስተ መካነ መቅደስከ ወእብለክሙ።
ኅድጉ ሕፃናተ ይምጽኡ ኀቤየ ወኢትክልእዎሙ።
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Luke18:17

Luke18:17

Luke18:20
Luke18:20
Luke18:20
Luke18:20
Luke18:20
Luke18:30
Luke18:34
Luke19:3
Luke19:14
Luke19:21

Luke19:21

Luke19:21

Luke19:22
Luke19:22
Luke19:22
Luke19:23
Luke19:27
Luke19:30
Luke19:44

Luke19:44

Luke20:5

Luke20:7
Luke20:8
Luke20:16
Luke20:21
Luke20:21
Luke20:27
Luke20:30
Luke20:35
Luke20:35
Luke20:36

Luke20:38

አማን እብለክሙ ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃናት 
ኢይበውኣ።

አማን እብለክሙ ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃናት 
ኢይበውኣ።
ተአምር ትእዛዛቲሁ ኢትቅትል ነፍሰ ወኢትሑር ብእሲተ ብእሲ።
ተአምር ትእዛዛቲሁ ኢትቅትል ነፍሰ ወኢትሑር ብእሲተ ብእሲ።
ወኢትዘሙ ወኢትስርቅ ወኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
ወኢትዘሙ ወኢትስርቅ ወኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
ወኢትዘሙ ወኢትስርቅ ወኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
ወዘኢይትዐሰይ ምእተ ምክዕቢተ በዝንቱ ዓለም።
እስመ ስዉር ውእቱ ዝ ነገር እምኔሆሙ ወኢየአምሩ ዘይብል።
ወኢያበውሖ ሰብእ እስመ ኀጺር ውእቱ በቆሙ።
እንዘ ይብሉ ኢንፈቅዶ ለዝንቱ ይንግሥ ላዕሌነ።
ወትነሥእ ዘኢያንበርከ ወተአርር ዘኢዘራዕከ ወታስተጋብእ 
ዘኢዘረውከ።

ወትነሥእ ዘኢያንበርከ ወተአርር ዘኢዘራዕከ ወታስተጋብእ 
ዘኢዘረውከ።

ወትነሥእ ዘኢያንበርከ ወተአርር ዘኢዘራዕከ ወታስተጋብእ 
ዘኢዘረውከ።

ተአምረኒኑ ከመ ብእሲ ዕጹብ አነ እነሥእ ዘኢያንበርኩ።
ወኣአርር ዘኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ ዘኢዘረውኩ።
ወኣአርር ዘኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ ዘኢዘረውኩ።
ወለምንት ኢያግባእከ ወርቅየ ውስተ ማእድየ።
ወባሕቱ ለእልክቱሰ ጸላእትየ እለ ኢይፈቅዱ እንግሥ ላዕሌሆሙ።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ዕዋለ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ።
ወኢየኀድጉ እብነ ዲበ እብን በውስቴትኪ እስመ ኢያእመርኪ መዋዕለ 
ሣህልኪ።
ወኢየኀድጉ እብነ ዲበ እብን በውስቴትኪ እስመ ኢያእመርኪ መዋዕለ 
ሣህልኪ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ እመሂ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ እፎ 
ኢአመንክምዎ።
ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ኢነአምር እምኀበ ኮነት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ ኢይነግረክሙ።
ወሰሚዖሙ ቃሎ ይቤሉ ሐሰ ኢይከውን ከመ ዝ።
ወኢታደሉ ለገጽ ወኢ ለመኑሂ ወርቱዐ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
ወኢታደሉ ለገጽ ወኢ ለመኑሂ ወርቱዐ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
ወመጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን እለ ይብሉ ኢየሐይዉ ምዉታን።
ወከማሁ አውሰባ ካልኡሂ ወሣልሱሂ ነሥኣ ከማሁ ወኢኀደጉ ውሉደ።
አመ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
አመ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
ወኢሂ ይትከሀሎሙ እንከ መዊት አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር 
እሙንቱ።
ኢኮነኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
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Luke21:6
Luke21:6
Luke21:8
Luke21:8
Luke21:8
Luke21:9

Luke21:14
Luke21:15
Luke21:18
Luke21:21

Luke21:31

Luke21:32
Luke21:33

Luke22:15
Luke22:17
Luke22:32
Luke22:34

Luke22:40
Luke22:46

Luke22:53

Luke22:57
Luke22:58
Luke22:60
Luke22:67
Luke22:68
Luke22:68
Luke23:2
Luke23:28

Luke23:29
Luke23:29
Luke23:34

Luke23:40

Luke23:51

አመ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
አመ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
ወይቤሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ።
ወኢትሑሩ ወኢትትልውዎሙ።
ወኢትሑሩ ወኢትትልውዎሙ።
ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወሀከከ ኢትደንግፁ እስመ ይከውን ቅድመ 
ከመ ዝ።
ዑቁ ኢተኀልዩ በልብክሙ ዘትብሉ።
አነ እሁበክሙ አፈ ወጥበበ በዘኢይክሉ ተዋሥኦተክሙ።
ወኢትትሀጐል አሐቲ እምሥዕርተ ርእስክሙ።
ወእለሂ ማእከላ ይወፅኡ እምኔሃ ወእለሂ ውስተ በሓውርቲሃ 
ኢይበውእዋ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ እስከ አመ ይከውን 
ዝንቱ ኵሉ።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ዑቁ ርእሰክሙ ኢታክብዱ ልበክሙ በበሊዕ ወበስታይ ወበፈጊዕ 
ወበኀልዮ መንበርት።
እብለክሙ ባሕቱ ከመ ኢይበልዕ።
እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምዝንቱ ፍሬ ወይን።
ወአንሰ ሰአልኩ በእንቲኣክሙ ከመ ኢይድክም ሃይማኖትክሙ።
ወይቤሎ እብለከ ኦ ጴጥሮስ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ሥልሰ 
ትክሕደኒ ከመ ዘኢተአምረኒ።
ወበጺሖ ህየ ይቤሎሙ ጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ወይቤሎሙ ምንትኑ ያነውመክሙ ተንሥኡ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ 
ውስተ መንሱት።
ወእንዘ ኵሎ አሚረ ሀለውኩ ምስሌክሙ በምኵራብ እዴክሙ ጥቀ 
ኢሰፋሕክሙ ላዕሌየ።
ወክሕደ ወይቤላ ብእሲቶ ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ አንተ ብእሲ ኢኮንኩ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ አንተ ብእሲ ኢየአምሮ ለዘትብል።
ወይቤሎሙ እመኒ አይዳዕኩክሙ ኢተአምኑኒ።
ወእመኒ ተስእልኩክሙ ኢትነግሩኒ ወኢሂ ተኀድጉኒ።
ወእመኒ ተስእልኩክሙ ኢትነግሩኒ ወኢሂ ተኀድጉኒ።
ወይከልኦሙ ኢየሀቡ ጸባሕተ ለቄሣር።
ወተመይጦን እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎን አዋልደ ኢየሩሳሌም 
ኢትብክያኒ ኪያየሰ።
ብፁዓት መካናት ወከርሥኒ እንተ ኢወለደት ወአጥባትኒ እለ ኢሐፀና።
ብፁዓት መካናት ወከርሥኒ እንተ ኢወለደት ወአጥባትኒ እለ ኢሐፀና።

ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ አባ ሥረይ ሎሙ እስመ በዘኢየአምሩ ይገብሩ።

ኢትፈርሆኑ ለእግዚአብሔር አምላክከ አንተሰ ወአነ እንዘ ውስተ 
ዝንቱ ኵነኔ ሀለውነ።
ወውእቱሰ ኢሀሎ ውስተ ምክሮሙ ወምግባሮሙ ለአይሁድ።
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Luke24:3
Luke24:6
Luke24:11

Luke24:16
Luke24:18

Luke24:23
John01:3
John01:5

John01:5

John01:8
John01:10
John01:11
John01:13
John01:13
John01:20
John01:20
John01:21
John01:25
John01:25
John01:25
John01:26
John01:27
John01:31
John01:33
John02:4
John02:9
John02:16
John02:24

John02:25
John03:3
John03:3
John03:5

John03:5

John03:7
John03:8
John03:10

ወቦአ ወኢረከባ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ተንሥኣ ኢሀሎ ዝየሰ።
ወኮነ ዝንቱ ነገር በቅድሜሆሙ ከመ ዝንጋዔ ወኢአምንዎን 
ወአክሐድዎን።
ወተእኅዘ አዕይንቲሆሙ ከመ ኢያእምርዎ።
አንተኑ ባሕቲትከ ነግድ ለኢየሩሳሌም ወኢያእመርከኑ ዘኮነ በውስቴታ 
በዝንቱ መዋዕል።
ወኢረከባ ሥጋሁ ወተሠውጣ ወነገራነ ከመ ርእያ ርእየተ መላእክት።
ወኵሉ ቦቱ ኮነ ወዘእንበሌሁስ አልቦ ዘኮነ ወኢ ምንትኒ እምዘኮነ።
ወብርሃንሰ ዘውስተ ጽልመት ያበርህ ወያርኢ ወጽልመትኒ ኢይረክቦ 
ወኢይቀርቦ።

ወብርሃንሰ ዘውስተ ጽልመት ያበርህ ወያርኢ ወጽልመትኒ ኢይረክቦ 
ወኢይቀርቦ።
ወለሊሁሰ ኢኮነ ብርሃነ ዳእሙ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን።
ወውስተ ዓለም ሀሎ ወዓለምኒ ቦቱ ኮነ ወዓለምሰ ኢያእመሮ።
ውስተ ዚኣሁ መጽአ ወእሊኣሁሰ ኢተወክፍዎ።
እለ ኢኮኑ እምነ ዘሥጋ ወደም ወኢ እምሥምረተ ብእሲ ወብእሲት።
እለ ኢኮኑ እምነ ዘሥጋ ወደም ወኢ እምሥምረተ ብእሲ ወብእሲት።
ወአምነ ወኢክሕደ ከመ ኢኮነ ውእቱ ክርስቶስሃ።
ወአምነ ወኢክሕደ ከመ ኢኮነ ውእቱ ክርስቶስሃ።
ወይቤልዎ መኑ አንተ ኤልያስኑ አንተ ወይቤ ኢኮንኩ።
ለእመ ኢኮንከ ክርስቶስሃ ወኢ ኤልያስሃ ወኢ ነቢየ።
ለእመ ኢኮንከ ክርስቶስሃ ወኢ ኤልያስሃ ወኢ ነቢየ።
ለእመ ኢኮንከ ክርስቶስሃ ወኢ ኤልያስሃ ወኢ ነቢየ።
ወማእከሌክሙ ሀሎ ይቀውም ዘኢተአምርዎ አንትሙ።
ዘኢይደልወኒ እፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ወአንሰ ኢየአምሮ ዳእሙ ከመ ያእምርዎ እስራኤል።
ወአንሰ ኢየአምሮ ወባሕቱ ዘፈነወኒ ከመ አጥምቅ በማይ።
ኦ ብእሲቶ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜየ።
ወኢያእመረ እምኀበ አምጽእዎ።
ወኢትረስዩ ቤተ አቡየ ቤተ ምሥያጥ።
ወውእቱሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢየአምኖሙ እስመ የአምሮ በኵሉ ለለ 
አሐዱ።
ወኢይፈቅድ ይንግርዎ ግዕዞ ለሰብእ እስመ ለሊሁ የአምሮ ለሰብእ።
ዘኢተወልደ ዳግመ ኢይሬእያ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ዘኢተወልደ ዳግመ ኢይሬእያ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢይክል በዊአ ውስተ 
መንግሥተ እግዚአብሔር።
ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢይክል በዊአ ውስተ 
መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወበእንተ ዝንቱ ኢታንክር እስመ እቤለከ ሀለወክሙ ትትወለዱ ዳግመ።
ወኢተአምር እምኀበ ይመጽእ ወኀበሂ የሐውር።
አንተ ሊቆሙ ለእስራኤል ወዘንተ ነገረ ኢተአምር።
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John03:12
John03:15
John03:16
John03:17

John03:18
John03:18
John03:18
John03:20

John03:20

John03:24 እስመ ዓዲሁ ኢተወድየ ዮሐንስ ውስተ ቤተ ሞቅሕ።
John03:27 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤ ኢይክል ሰብእ ነሢአ ጸጋ ለሊሁ።
John03:27
John03:27
John03:28

John03:36
John03:36
John04:2
John04:9

John04:9

John04:9

John04:14
John04:15
John04:15
John04:18
John04:21
John04:21
John04:21
John04:22
John04:32

John04:38
John04:44
John04:48

John04:48

ወሶበ እንዘ ዘበምድር እነግረክሙ ኢተአምኑኒ።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ የሐዩ ለዓለም።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
እስመ ኢፈነዎ እግዚአብሔር ለወልዱ ውስተ ዓለም ከመ ይኰንኖ 
ለዓለም።
ዘየአምን ቦቱ ኢይትኴነን ወዘሰ ኢየአምን ቦቱ ወድአ ተኰነነ።
ዘየአምን ቦቱ ኢይትኴነን ወዘሰ ኢየአምን ቦቱ ወድአ ተኰነነ።
እስመ ኢአምነ በስመ ወልደ እግዚአብሔር ዋሕድ።
ወኢይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ኢይትከሠቶ ምግባሩ እስመ እኩይ 
ውእቱ።
ወኢይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ኢይትከሠቶ ምግባሩ እስመ እኩይ 
ውእቱ።

ወኢ ምንተኒ እመ ኢተውህበ ሎቱ እምሰማይ።
ወኢ ምንተኒ እመ ኢተውህበ ሎቱ እምሰማይ።

አንትሙ ለሊክሙ ሰማዕትየ ከመ እቤለክሙ አንሰ ኢኮንኩ ክርስቶስሃ።

ወዘሰ ኢየአምን በወልድ ኢይሬእያ ለሕይወት።
ወዘሰ ኢየአምን በወልድ ኢይሬእያ ለሕይወት።
ወባሕቱ ለሊሁሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢያጥመቀ ዳእሙ አርዳኢሁ።
እስመ ኢየኀብሩ ሕርመተ አይሁድ ምስለ ሳምራውያን ወኢይትሐወሱ 
ወኢይዴመሩ።

እስመ ኢየኀብሩ ሕርመተ አይሁድ ምስለ ሳምራውያን ወኢይትሐወሱ 
ወኢይዴመሩ።

እስመ ኢየኀብሩ ሕርመተ አይሁድ ምስለ ሳምራውያን ወኢይትሐወሱ 
ወኢይዴመሩ።

ወዘሰ ይሰቲ እማይ ዘእሁቦ አነ ኢይጸምእ ለዓለም።
ከመ ኢይጽማእ ወኢይምጻእ ዝየ ዳግመ እቅዳሕ ማየ።
ከመ ኢይጽማእ ወኢይምጻእ ዝየ ዳግመ እቅዳሕ ማየ።
ወይእዜሰ ዘሀሎ ምስሌኪ ኢኮነ ምተኪ ወዘንተሰ አማነ ትቤሊ።
ወይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢ በዝንቱ ደብር ወኢ በኢየሩሳሌም።
ወይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢ በዝንቱ ደብር ወኢ በኢየሩሳሌም።
ዘኢይሰግዱ ለአብ አላ በዝንቱ መካን ይሰግዱ።
አንትሙሰ ትሰግዱ ለዘኢተአምሩ ወንሕነሰ ንሰግድ ለዘነአምር።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አንሰ ብየ መብልዕ ዘእበልዕ ዘኢተአምሩ 
አንትሙ።
ወአንሰ ፈነውኩክሙ ትእርሩ ዘኢጻመውክሙ ዘባዕድ ጻመወ።
ወለሊሁ እግዚእ ኢየሱስ ሰማዕተ ኮነ ከመ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እመ ተኣምረ ወመንክረ ኢርኢክሙ 
ኢተአምኑ።

ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እመ ተኣምረ ወመንክረ ኢርኢክሙ 
ኢተአምኑ።
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John05:10
John05:13
John05:14
John05:14
John05:19
John05:19
John05:22
John05:22
John05:23
John05:23
John05:24

John05:28
John05:30
John05:30
John05:30
John05:31
John05:37
John05:37
John05:38
John05:38
John05:38
John05:40
John05:41
John05:43
John05:44
John05:45
John05:47
John06:7
John06:12
John06:17
John06:20
John06:22
John06:24

John06:24

John06:35
John06:35
John06:36
John06:37
John06:37

ሰንበት ውእቱ ዮም ወኢይከውነከ ትንሣእ ወትጹር ዐራተከ።
ወውእቱሰ ዘሐይወ ኢያእመረ መኑ ውእቱ ዘአሕየዎ።
ናሁኬ ሐየውከ ዑቅ ኢተአብስ ዳግመ።
ከመ ዘየአኪ እምዝ ኢይርከብከ።
አማን አማን እብለክሙ ኢይክል ወልድ ገቢረ ዘእምኀቤሁ።
ወኢ ምንተኒ ዘእንበለ ዘርእዮ ለአብ ይገብር።
እስመ አብሰ ኢይኴንን ወኢ መነሂ።
እስመ አብሰ ኢይኴንን ወኢ መነሂ።
ወዘሰ ኢያከብሮ ለወልድ ኢያከብሮ ለአብ ዘፈነዎ።
ወዘሰ ኢያከብሮ ለወልድ ኢያከብሮ ለአብ ዘፈነዎ።
ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።
ወበእንተ ዝንቱሰ ኢታንክሩ።
ኢይክል አንሰ ገቢረ ለልየ ዘእምኀቤየ ወኢ ምንተኒ።
ኢይክል አንሰ ገቢረ ለልየ ዘእምኀቤየ ወኢ ምንተኒ።
እስመ ኢየኀሥሥ ፈቃደ ዚኣየ ዘእንበለ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ።
ወእመሰ ለልየ ስምዐ ኮንኩ ለርእስየ ኢኮነ ጽድቀ ስምዕየ።
ወእምአመ ኮንክሙ ቃሎ ኢሰማዕክሙ ወራእዮሂ ኢርኢክሙ።
ወእምአመ ኮንክሙ ቃሎ ኢሰማዕክሙ ወራእዮሂ ኢርኢክሙ።
ወቃሎሂ ኢዐቀብክሙ ወኢይነብር ኀቤክሙ።
ወቃሎሂ ኢዐቀብክሙ ወኢይነብር ኀቤክሙ።
እስመ በዘውእቱ ፈነወ ኢአመንክሙ።
ወኢትፈቅዱ ትምጽኡ ኀቤየ ከመ ትርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
አንሰ ኢይፈቅድ ያድሉ ሊተ ሰብእ።
አነ መጻእኩ በስመ አቡየ ወኢተወከፍክሙኒ።
ወኢተኀሥሡ ክብረ እምእግዚአብሔር ዋሕድ።
ኢይምሰልክሙ ዘአነ አስተዋድየክሙ ኀበ አብ ሀሎ።
ወእመሰ ዘጸሐፈ ሙሴ ኢተአምኑ እፎ ቃልየ ተአምኑ።
ዘክልኤቱ ምእት ዲናር ኅብስት ኢየአክሎሙ።
ከመ አልቦ ዘይትገደፍ ወኢ ምንተኒ እምኔሆን።
ወዓዲሁ ኢመጽአ እግዚእ ኢየሱስ ኀቤሆሙ።
ወይቤሎሙ አነ ውእቱ ኢትፍርሁ።
ወከመሂ ኢዐረገ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ሐመር።

ወሶበ ርእዩ እሙንቱ ሰብእ ከመ ኢሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ወኢ 
አርዳኢሁ።
ወሶበ ርእዩ እሙንቱ ሰብእ ከመ ኢሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ወኢ 
አርዳኢሁ።
ዘይመጽእ ኀቤየ ኢይርኅብ።
ወዘሂ የአምን ብየ ኢይጸምእ ለዝሉፉ።
ወእቤለክሙ ባሕቱ ርኢክሙኒሂ ወኢአመንክሙኒ።
ወለዘሂ መጽአ ኀቤየ ኢይሰድዶ ወኢያወፅኦ አፍኣ።
ወለዘሂ መጽአ ኀቤየ ኢይሰድዶ ወኢያወፅኦ አፍኣ።



Tabelle1

Seite 684

1252 ኢ

John06:39
John06:39
John06:43

John06:44
John06:50
John06:53

John06:53

John06:63
John06:64
John06:64
John06:65
John06:66
John07:1
John07:5
John07:6
John07:7
John07:8
John07:8
John07:15
John07:16
John07:22
John07:23
John07:24
John07:28
John07:30
John07:34
John07:34
John07:35
John07:36
John07:36
John07:39
John07:39
John07:45
John07:46
John07:49
John07:51
John07:52
John08:11
John08:12

ከመ ኵሉ ዘወሀበኒ ኢይትሀጐል እምኔሆሙ።
ወኢ አሐዱሂ አላ አነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ኢታንጐርጕሩ በበይናቲክሙ።

አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ እመ ኢሰሐቦ አብ ዘፈነወኒ።
ወኵሉ ዘበልዐ እምኔሁ ኢይመውት።
እመ ኢበላዕክሙ ሥጋሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢሰተይክሙ 
ደሞ።
እመ ኢበላዕክሙ ሥጋሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢሰተይክሙ 
ደሞ።
ወሥጋሰ አልቦ ዘይበቊዕ ወኢ ምንተኒ።
ወባሕቱ ቦቱ እምውስቴትክሙ እለ ኢየአምኑ።
መኑ እሙንቱ እለ ኢየአምኑ ቦቱ።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ ለእመ ኢተውህበ ሎቱ እምኀበ አብ።
ወኢሖሩ እንከ ምስሌሁ።
ወኢፈቀደ ይሑር ምድረ ይሁዳ።
እስመ አኀዊሁኒ ኢአምኑ ቦቱ።
ጊዜየሰ ዓዲ እስከ ይእዜ ኢበጽሐ።
ለክሙሰ ኢይክል ዓለም ጸሊኦተክሙ ወሊተሰ ይጸልኡኒ።
ወአንሰ ኢየዐርግ ይእዜ ውስተ ዝንቱ በዓል።
እስመ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜየ።
እፎ የአምር ዝንቱ መጽሐፈ ዘኢመሀሮ መኑሂ።
ትምህርትየሰ ኢኮነት እንቲኣየ አላ እንቲኣሁ ለዘፈነወኒ።
ወኢኮነት እምኀበ ሙሴ አላ እምአበው ይእቲ።
ወእመሰ በሰንበት ግዝረተ ይነሥእ ብእሲ ከመ ኢይሰዐር ሕጉ ለሙሴ።
ኢትፍትሑ በአድልዎ ለገጽ አላ ፍትሐ ጽድቅ ፍትሑ።
አላ ሀሎ ጻድቅ ዘፈነወኒ ዘኢተአምርዎ አንትሙ።
እስመ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜሁ።
ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
አይቴኑ ሀለዎ ለዝንቱ ይሑር ዘኢንክል ረኪቦቶ ንሕነ።
ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘይብለነ ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
እስመ ዓዲ ኢመጽአ መንፈስ ቅዱስ።
በእንተ ዘኢተሰብሐ ዓዲሁ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤልዎሙ እሙንቱ እፎኑመ ዘኢያምጻእክምዎ።
ግሙራ ኢተናገረ ሰብእ ዘከመ ተናገረ ውእቱ ብእሲ።
ዘእንበለ እሉ ጊጉያን ሕዝብ እለ ኢየአምሩ ኦሪተ።
ወኢያእምሩ ግብሮ ዘገብረ።
አንተ ኅሥሥ መጽሐፈ ትርአይ ከመ እምገሊላ ኢይትነሣእ ነቢይ።
ሑሪ እትዊ በሰላም ወእምዝ ዳግመ ኢተአብሲ።
ዘተለወኒ ኢየሐውር ውስተ ጽልመት።
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John08:13
John08:14
John08:15
John08:15
John08:16
John08:19
John08:19
John08:20
John08:20
John08:21
John08:21
John08:22
John08:23
John08:24
John08:27
John08:29
John08:33
John08:33
John08:35
John08:37
John08:40
John08:41
John08:43
John08:43
John08:44
John08:45
John08:46
John08:47
John08:47
John08:50
John08:51
John08:52
John08:54
John08:54
John08:54
John08:55
John09:3
John09:3
John09:4
John09:12
John09:16

ለሊከኑ ትንእድ ርእሰከ ኢኮነ ጽድቀ ስምዕከ።
ወአንትሙሰ ኢተአምሩ እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
ወአንሰ ኢይኴንን ወኢ መነሂ።
ወአንሰ ኢይኴንን ወኢ መነሂ።
እስመ ኢኮንኩ አነ ባሕቲትየ።
ኢ ኪያየ ተአምሩ ወኢ አቡየ።
ኢ ኪያየ ተአምሩ ወኢ አቡየ።
ወኢአኀዝዎ እስመ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜሁ።
ወኢአኀዝዎ እስመ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜሁ።
አንሰ ኣሐውር ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ዘይብለነ ኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወአንሰ ኢኮንኩ እምዝንቱ ዓለም።
ለእመ ኢአመንክሙ ከመ አነ ውእቱ ትመውቱ በኀጢአትክሙ።
ወኢያእመሩ ከመ በእንተ አብ ይቤሎሙ።
ወዘፈነወኒ ሀሎ ምስሌየ ወኢየኀድገኒ አብ ባሕቲትየ።
ወእምአመ ኮነ ግሙራ ኢተቀነይነ ወኢ ለመኑሂ።
ወእምአመ ኮነ ግሙራ ኢተቀነይነ ወኢ ለመኑሂ።
ወገብርሰ ኢይነብር ውስተ ቤት ለዝሉፉ።
ወባሕቱ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ እስመ ኢይነብር ቃልየ ኀቤክሙ።
ወአብርሃምሰ ኢገብረ ከመ ዝ።
ወይቤልዎ ንሕነሰ ኢተወለድነ እምዝሙት።
እፎ እንከ ኢተአምኑ ቃልየ።
እስመ ኢትክሉ ሰሚዐ ነገረ ዚኣየ።
ወኢይቀውም በጽድቅ እስመ አልቦ ጽድቅ በኀቤሁ።
ወአንሰ እስመ ጽድቀ እነግር ኢተአምኑኒ።
ወእመሰ አነ ጽድቀ እነግር ለምንት ኢተአምኑኒ።
ወበእንተ ዝንቱ አንትሙሰ ኢትሰምዑኒ።
እስመ ኢኮንክሙ እምእግዚአብሔር።
አንሰ ኢየኀሥሥ ተድላ ለርእስየ።
ዘዐቀበ ቃልየ ኢይጥዕሞ ለሞት ለዓለም።
ወአንተሰ ትብል ዘዐቀበ ቃልየ ኢይጥዕሞ ለሞት ለዓለም።
ኢይበቊዐኒ ስብሐትየ ወኢ ምንተኒ።
ኢይበቊዐኒ ስብሐትየ ወኢ ምንተኒ።
ዘአንትሙ ትብልዎ አምላክነ ውእቱ ወኢተአምርዎ።
ወእመሰ እቤ ኢየአምሮ እከውን ከማክሙ ሐሳዌ።
ኢ ውእቱ አበሰ ወኢ አዝማዲሁ።
ኢ ውእቱ አበሰ ወኢ አዝማዲሁ።
እስመ ትመጽእ ሌሊት ዘኢይክል ቦቱ አሐዱሂ ገቢረ።
ወይቤሎሙ ኢየአምር።
ዝንቱ ብእሲ ኢኮነ እምእግዚአብሔር ዘኢየዐቅብ ሰንበተ።
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John09:16
John09:18
John09:21

John09:25
John09:27
John09:29
John09:30
John09:31
John09:32
John09:33
John09:33
John09:33
John09:39
John09:41
John09:41
John09:41
John10:1
John10:5
John10:5
John10:6
John10:8
John10:10
John10:12
John10:12
John10:13
John10:16
John10:21
John10:25
John10:26

John10:26

John10:28
John10:33
John10:35
John10:37
John10:37
John10:37
John10:40 ወይቤሉ ዮሐንስ አልቦ ዘገብረ ተኣምረ ወኢ ምንተኒ።
John11:4
John11:9

ዝንቱ ብእሲ ኢኮነ እምእግዚአብሔር ዘኢየዐቅብ ሰንበተ።
ወኢአምንዎ አይሁድ ከመ ዕዉሩ ተወልደ ወይእዜ ርእየ።
ወይእዜሰ ዘከመ እፎ ይሬኢ አው መኑ ከሠቶ አዕይንቲሁ ኢነአምር 
ኪያሁ።
ኢየአምር ለእመ ኃጥእ ውእቱ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ነገርኩክሙ ወኢትሰምዑ።
ወለዝንቱሰ ኢነአምሮ ከመ እምአይቴ ውእቱ።
ዘኢተአምርዎ አንትሙ እምአይቴ ውእቱ ወከሠተኒ አዕይንትየ።
ወንሕነሰ ነአምር ባሕቱ ከመ ለኃጥኣን ኢይሰምዖሙ እግዚአብሔር።
እምአመ ተፈጥረ ዓለም ኢተሰምዐ ግሙራ።
ሶበሰ ኢኮነ እምኀበ እግዚአብሔር ዝንቱ ብእሲ።
እምኢክህለ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
እምኢክህለ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
ከመ እለ ኢይሬእዩ ይርአዩ ወእለኒ ይሬእዩ ይዑሩ።
ሶበሰ ዕዉራን አንትሙ እምኢኮነክሙ ጌጋየ።
እስመ ትብሉ ንሬኢ ወኢትሬእዩ።
ወበእንተ ዝ ኢይትኀደግ ለክሙ ጌጋይክሙ።
ዘኢቦአ እንተ አንቀጽ ውስተ ዐጸደ አባግዕ ወዐርገ እንተ ካልእ ገጽ።
ወለነኪርሰ ኢይተልዋሁ አላ ይጐይያ እምኔሁ።
እስመ ኢየአምራ ቃሎ ለነኪር።
ወእሙንቱሰ ኢያእመሩ ዘይቤሎሙ።
ወባሕቱ ኢይሰምዓሆሙ አባግዕ።
ወሰራቂሰ ኢይመጽእ ዘእንበለ ከመ ይስርቅ ወያህጕል።
ወዐሳብሰ ዘኢኮነ ኖላዌ ወዘኢኮና አባግዕ።
ወዐሳብሰ ዘኢኮነ ኖላዌ ወዘኢኮና አባግዕ።
ወኢያሐዝኖ በእንተ አባግዕ።
ወብየ ካልኣትኒ አባግዕ እለ ኢኮና እምዝንቱ ዐጸድ።
ወቦ እለ ይቤሉ ዝንቱ ነገር ኢኮነ ዘእምጋኔን።
ነገርኩክሙ ወኢተአምኑኒ ግብር ዘእገብር አነ በስመ አቡየ።
ወአንትሙሰ ኢተአምኑኒ እስመ ኢኮንክሙ እምነ አባግዕየ በከመ 
እቤለክሙ።
ወአንትሙሰ ኢተአምኑኒ እስመ ኢኮንክሙ እምነ አባግዕየ በከመ 
እቤለክሙ።
ወኢይትሀጐላ ለዓለም ወአልቦ ዘየሀይደኒዮን እምእዴየ።
በእንተ ሠናይሰ ግብርከ ኢንዌግረከ ወባሕቱ በበይነ ፅርፈትከ።
ኢይትከሀል ይትነሠት ወይትሐሰው ቃለ መጽሐፍ።
ወእመሰ ኢይገብር ግብሮ ለአቡየ ኢትእመኑ ብየ።
ወእመሰ ኢይገብር ግብሮ ለአቡየ ኢትእመኑ ብየ።
ወእመሰ እገብር ለእመ ኪያየ ኢአመንክሙ ለግብርየ።

ዝንቱ ደዌ ኢኮነ ለሞት አላ በእንተ ስብሐተ እግዚአብሔር።
ብእሲ ዘየሐውር መዓልተ ኢይትዐቀፍ።
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John11:15
John11:21
John11:26
John11:30
John11:32
John11:37
John11:37
John11:40

John11:49
John11:49
John11:49
John11:54
John11:56
John12:5
John12:15
John12:16
John12:19
John12:24

John12:24

John12:35
John12:37
John12:40
John12:40
John12:40
John12:40
John12:42
John12:42
John12:46
John12:47
John12:47
John12:48
John13:7
John13:8
John13:8
John13:10
John13:22
John13:28
John13:33
John13:36

ወአንሰ እትፌሣሕ በእንቲኣክሙ እስመ ኢሀሎኩ ህየ።
እግዚእየ ሶበሰ ሀሎከ ዝየ እምኢሞተ እኁየ።
ወኵሉ ዘሕያው ወየአምን ብየ ኢይመውት ለዓለም ተአምኒኑ ዘንተ።
ወዓዲሁ ኢቦአ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ሀገር።
እግዚእየ ሶበሰ ሀሎከ ዝየ እምኢሞተ እኁየ።
እምኢክህለኑ ዝንቱ ዘከሠተ አዕይንቲሁ ለዘዕዉሩ ተወልደ።
ከመ ይግበር በዘኢይመውት ዝንቱኒ።
ኢይቤለኪኑ ከመ እመ ተአመንኪ ትሬእዪ ስብሐተ 
እግዚአብሔር።
አንትሙሰ ኢተአምሩ ወኢ ምንተኒ ወኢሂ ትመክሩ።
አንትሙሰ ኢተአምሩ ወኢ ምንተኒ ወኢሂ ትመክሩ።
አንትሙሰ ኢተአምሩ ወኢ ምንተኒ ወኢሂ ትመክሩ።
ወኢያንሶሰወ እንከ እግዚእ ኢየሱስ ገሃደ ማእከለ አይሁድ።
ምንተ ትብሉ ናሁ ኢመጽአ ለበዓል።
ለምንት ኢሤጥዎ ለዝንቱ ዕፍረት።
በከመ ጽሑፍ ኢትፍርሂ ወለተ ጽዮን።
ወቀዲሙሰ ኢያእመሩ አርዳኢሁ ዘንተ ነገረ።
ከመ አልቦ ዘትበቊዑ ወኢ ምንተኒ።
እመ ኢወድቀት ኅጠተ ሥርናይ ውስተ ምድር ወኢሞተት ባሕቲታ 
ትነብር።
እመ ኢወድቀት ኅጠተ ሥርናይ ውስተ ምድር ወኢሞተት ባሕቲታ 
ትነብር።
እስመ ዘየሐውር ውስተ ጽልመት ኢየአምር ኀበ የሐውር።
ወእንዘ መጠነ ዝ ተኣምረ ይገብር በቅድሜሆሙ ኢአምኑ ቦቱ።
ከመ ኢይርአዩ በአዕይንቲሆሙ ወኢይለብዉ በአልባቢሆሙ።
ከመ ኢይርአዩ በአዕይንቲሆሙ ወኢይለብዉ በአልባቢሆሙ።
ወከመ ኢይትመየጡ ኀቤየ ወኢይሣሀሎሙ።
ወከመ ኢይትመየጡ ኀቤየ ወኢይሣሀሎሙ።
ወባሕቱ ኢያግሀዱ በእንተ ፍርሀቶሙ ለፈሪሳውያን።
ከመ ኢይስድድዎሙ እምነ ምኵራብ።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ብየ ኢይንበር ውስተ ጽልመት።
ወዘኒ ሰምዐ ቃልየ ወኢዐቀቦ አኮ አነ ዘእኴንኖ።
እስመ ኢመጻእኩ ከመ እኰንኖ ለዓለም።
ወዘሰ ክሕደኒ ወኢተወክፈ ቃልየ።
ዘእገብር አነ አንተ ኢተአምር ይእዜ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ኢትኅፅበኒ እገርየ ለዓለም።
እመ አነ ኢኀፀብኩከ እገሪከ አልብከ ክፍለ ምስሌየ።
ዘሰ ወድአ ተኀፅበ ኢይፈቅድ ይትኀፀብ ዘእንበለ እገሪሁ።
ወተናጸሩ አርዳኢሁ በበይናቲሆሙ እስመ ኢያእመሩ።
ወኢያእመሩ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ኀበሰ አነ ኣሐውር ኢትክል ተሊዎትየ ይእዜ።
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John13:37
John14:1

John14:2

John14:4
John14:5
John14:9
John14:10
John14:17

John14:17

John14:17

John14:18
John14:19
John14:24
John14:24
John14:24
John14:27
John14:27
John14:30
John14:30
John14:30
John15:2
John15:4

John15:4

John15:4
John15:4
John15:5
John15:6
John15:15
John15:15
John15:19
John15:20
John15:21
John15:22
John15:22
John15:22

ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ በእንተ ምንት ኢይክል ተሊዎተከ ይእዜ።

ኢይደንግፅክሙ ልብክሙ እመኑ በእግዚአብሔር ወእመኑ ብየ።

ወእመ አኮሰ እምኢይቤለክሙ ከመ ኣሐውር አስተዳሉ ለክሙ 
ማኅደረ።
ወለሊክሙ ኢተአምሩ ኀበ ኣሐውር ወፍኖቶሰ ተአምሩ።
ወይቤሎ ቶማስ እግዚኦ ዘኢነአምር ኀበ ተሐውር።
መጠነ ዝ መዋዕል ሀሎኩ ምስሌክሙ ኢያእመርከኒኑ ፊልጶስ።
ኢተአምንሁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
መንፈሰ ጽድቅ ዘኢይክል ዓለም ነሢኦቶ እስመ ኢይሬእዮ 
ወኢየአምሮ።

መንፈሰ ጽድቅ ዘኢይክል ዓለም ነሢኦቶ እስመ ኢይሬእዮ 
ወኢየአምሮ።
መንፈሰ ጽድቅ ዘኢይክል ዓለም ነሢኦቶ እስመ ኢይሬእዮ 
ወኢየአምሮ።
ወኢየኀድገክሙ ዕጓለ ማውታ ትኩኑ።
እምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል ወኢይሬእየኒ እንከ ዓለም።
ወዘሰ ኢያፈቅረኒ ኢየዐቅብ ቃልየ።
ወዘሰ ኢያፈቅረኒ ኢየዐቅብ ቃልየ።
ወዝኒ ቃል ዘትሰምዑ ኢኮነ ቃለ ዚኣየ።
ኢይደንግፅክሙ ልብክሙ ወኢትፍርሁ።
ኢይደንግፅክሙ ልብክሙ ወኢትፍርሁ።
ወኢይትናገር እንከ ብዙኀ ምስሌክሙ።
ወኢይረክብ በላዕሌየ ወኢ ምንተኒ።
ወኢይረክብ በላዕሌየ ወኢ ምንተኒ።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘኢይፈሪ በላዕሌየ ይገዝምዎ ወያአትትዎ።
ወበከመ ዐጽቅ ኢይክል ፈርየ ባሕቲቱ እመ ኢሀሎ ውስተ ጕንደ 
ወይኑ።
ወበከመ ዐጽቅ ኢይክል ፈርየ ባሕቲቱ እመ ኢሀሎ ውስተ ጕንደ 
ወይኑ።
ከማሁ አንትሙኒ ኢትክሉ ፈርየ ለእመ ኢነበርክሙ ብየ።
ከማሁ አንትሙኒ ኢትክሉ ፈርየ ለእመ ኢነበርክሙ ብየ።
እስመ ዘእንበሌየሰ አልቦ ዘትክሉ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
ወእመ ቦ ዘኢነበረ ብየ ይገድፍዎ አፍኣ ከመ ዐጽቅ ይቡስ።
ኢይብለክሙ እንከ አግብርትየ አላ አዕርክትየ አንትሙ።
እስመ ገብርሰ ኢየአምር ዘይሬስዮ እግዚኡ።
እስመ ዓለም ያፈቅር እሊኣሁ ወባሕቱ እስመ ኢኮንክሙ እምዓለም።
ወኢ ሐዋርያ እምዘፈነዎ።
እስመ ኢየአምርዎ ለዘፈነወኒ።
ሶበሰ ኢመጻእኩ ወኢነገርክዎሙ እምድኅኑ ወእምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ሶበሰ ኢመጻእኩ ወኢነገርክዎሙ እምድኅኑ ወእምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ሶበሰ ኢመጻእኩ ወኢነገርክዎሙ እምድኅኑ ወእምኢኮኖሙ ጌጋየ።
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John15:23
John15:23
John15:23
John16:1
John16:3
John16:3
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John16:5
John16:5
John16:7
John16:7
John16:9
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John16:12
John16:13
John16:16
John16:17
John16:18
John16:19
John16:21
John16:23
John16:24
John16:24
John16:25
John16:26
John16:29
John16:30
John17:11
John17:12
John17:14
John17:14
John17:16
John17:16
John17:25
John18:9
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John18:17
John18:20
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John18:28

ወሶበ ኢገበርኩ ሎሙ ግብረ ዘባዕድ ኢገብሮ እምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ወሶበ ኢገበርኩ ሎሙ ግብረ ዘባዕድ ኢገብሮ እምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ወሶበ ኢገበርኩ ሎሙ ግብረ ዘባዕድ ኢገብሮ እምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ዘንተ ነገርኩክሙ ከመ ኢትትዐቀፉ።
ወዘንተኒ ዘይገብሩ ላዕሌክሙ እስመ ኢየአምርዎ ለአብ ወኢ ኪያየ።
ወዘንተኒ ዘይገብሩ ላዕሌክሙ እስመ ኢየአምርዎ ለአብ ወኢ ኪያየ።
ወቀዲሙሰ ኢነገርኩክሙ ዘንተ እስመ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ወኢ አሐዱሂ እምኔክሙ ኢትብሉኒ አይቴ ተሐውር።
ወኢ አሐዱሂ እምኔክሙ ኢትብሉኒ አይቴ ተሐውር።
እስመ እመ ኢሖርኩ አነ ኢይመጽእ ጰራቅሊጦስ ኀቤክሙ።
እስመ እመ ኢሖርኩ አነ ኢይመጽእ ጰራቅሊጦስ ኀቤክሙ።
በእንተ ኀጢአትሰ እስመ ኢአምኑ ብየ።
ወኢትሬእዩኒ እንከ።
ወባሕቱ ኢትክሉ ጸዊሮቶ ይእዜ።
እስመ ኢይነግር ዘእምኀቤሁ ወዘሰምዐ።
ዓዲ ኅዳጠ ኢትሬእዩኒ።
ምንትኑ ዝንቱ ዘይብለነ ዓዲ ኅዳጠ ኢትሬእዩኒ።
ኅዳጠ ኢነአምር ዘይትናገር ቦቱ።
እስመ እቤለክሙ ዓዲ ኅዳጠ ኢትሬእዩኒ።
ወእምከመ ወለደት ዕጓለ ኢትዜከሮ እንከ ለሕማማ በእንተ ፍሥሓሃ።
ወይእተ አሚረ አልቦ ዘትስእሉኒ ኪያየ ወኢ ምንተኒ።
ወእስከ ይእዜሰ ኢሰአልክምዎ ወኢ ምንተኒ በስምየ ሰአሉ።
ወእስከ ይእዜሰ ኢሰአልክምዎ ወኢ ምንተኒ በስምየ ሰአሉ።
ወባሕቱ ይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢይነግረክሙ በምሳሌ።
ወኢይብለክሙ ከመ አነ ዘእስእሎ ለአብ በእንቲኣክሙ።
ወአልቦ ዘመሰልከ ወኢ ምንተኒ።
ወኢትፈቅድ ይንግርከ መኑሂ።
ወኢይሄሉ እንከ ውስተ ዓለም።
ወኢተሀጕለ አሐዱሂ እምኔሆሙ።
እስመ ኢኮኑ እሙንቱ እምዓለም።
በከመ ኢኮንኩ አነ እምዓለም።
እስመ እሙንቱ ኢኮኑ እምዓለም።
በከመ ኢኮንኩ አነ እምዓለም።
አባ ጻድቅ ወዓለምሰ ኢያእመረከ ወአንሰ አእመርኩከ።
እለሰ ወሀብከኒ ኢተሀጕለ ወኢ አሐዱሂ እምኔሆሙ።
እለሰ ወሀብከኒ ኢተሀጕለ ወኢ አሐዱሂ እምኔሆሙ።
ጽዋዐ ዘወሀበኒ አቡየ ኢየኀድግ ዘእንበለ እስተይ።
ወይቤላ ውእቱኒ ኢኮንኩ።
ወአልቦ ዘተናገርኩ ጽሚተ ወኢ ምንተኒ።
ወክሕደ ወይቤ ኢኮንኩ።
ወጎህ ውእቱ ወኢቦኡ አይሁድ ውስተ ዐውደ ምኵናን።
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John18:28
John18:30

John18:30

John18:31
John18:31
John18:36
John18:36
John18:36
John18:38
John19:4
John19:6
John19:9
John19:9
John19:10
John19:10

John19:11
John19:11
John19:11
John19:12
John19:21
John19:24
John19:24
John19:31
John19:33
John19:36
John20:2
John20:5
John20:9
John20:13
John20:14
John20:17
John20:17
John20:23
John20:23
John20:24
John20:25
John20:25
John20:25
John20:25

ከመ ኢይርኰሱ እምቅድመ ይብልዑ ፍሥሐ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ሶበሰ ኢኮነ ገባሬ እኪት እምኢያግባእናሁ 
ኀቤከ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ሶበሰ ኢኮነ ገባሬ እኪት እምኢያግባእናሁ 
ኀቤከ።
ወይቤልዎ አይሁድ ለነሰ ኢይከውነነ ንቅትል ወኢ መነሂ።
ወይቤልዎ አይሁድ ለነሰ ኢይከውነነ ንቅትል ወኢ መነሂ።
መንግሥትየሰ ኢኮነት እምዝንቱ ዓለም።
እምተበአሱ ሊተ ወዓልያንየ ከመ ኢያግብኡኒ አይሁድ ኀቤከ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ኢኮነት እም ዝየ መንግሥትየ።
አንሰ አልቦ ዘረከብኩ ጌጋየ ላዕሌሁ ወኢ አሐተኒ።
ከመ ታእምሩ ከመ አልቦ ዘረከብኩ ላዕሌሁ ጌጋየ ወኢ አሐተኒ።
አንሰ ኢረከብኩ ላዕሌሁ ጌጋየ።
ወኢተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ ወኢ ምንተኒ።
ወኢተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ ወኢ ምንተኒ።
ወይቤሎ ጲላጦስ ሊተሂ ኢተነብበኒሁ።
ኢተአምርሁ ከመ ብዉሕ ሊተ እቅትልከሂ ወብዉሕ ሊተ 
አሕዩከሂ።
ኢኮንከ ብዉሐ ላዕሌየ ወኢ ምንተኒ።
ኢኮንከ ብዉሐ ላዕሌየ ወኢ ምንተኒ።
ሶበ ኢተውህበ ለከ እምሰማይ።
እመ አሕየውኮ ለዝንቱ ኢኮንከ ዐርኮ ለቄሣር።
ኢትጽሐፍ ንጉሥሙ ለአይሁድ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ ኢንግምድ ወኢንስጥጥ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ ኢንግምድ ወኢንስጥጥ።
እላንቱ ሥጋት ኢይቢታ ዲበ መሳቅሊሆን በእንተ ሰንበት።
ወኢሰበሩ ቊይጾ።
ዐፅሞ ኢትስብሩ እምኔሁ።
ወኢየአምር ኀበ ወሰድዎ።
ወሶበ ሐወጸ ርእየ መዋጥሐ ንቡረ ወኢቦአ ባሕቱ።
እስመ ዓዲሁ ኢያእመሩ ዘውስተ መጻሕፍት።
ወኢየአምር ኀበ ወሰድዎ።
ወኢያእመረት ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኢትልክፍኒ እስመ ዓዲ ኢዐረጉ ኀበ አቡየ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኢትልክፍኒ እስመ ዓዲ ኢዐረጉ ኀበ አቡየ።
ወለእለሰ ኢኀደግሙ ኢይትኀደግ ሎሙ።
ወለእለሰ ኢኀደግሙ ኢይትኀደግ ሎሙ።
ኢሀሎ ምስሌሆሙ ሶበ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እመ ኢርኢኩ እደዊሁ ወእገሪሁ ኀበ ቀነውዎ።
ወእመ ኢወደይኩ አጽባዕትየ ውስተ ቅንዋቲሁ።
ወእመ ኢያባእኩ እዴየ ውስተ ገቦሁ ኢየአምን።
ወእመ ኢያባእኩ እዴየ ውስተ ገቦሁ ኢየአምን።
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John20:27
John20:29
John20:30
John21:3
John21:4
John21:6
John21:8
John21:11
John21:18
John21:23
John21:23
John21:23
John21:25

1 ኢረከቡ Matt26:59
13 ኢሳይያስ Matt03:3

Matt04:14
Matt08:17
Matt12:17
Matt13:14
Matt15:7
MK07:6
Luke03:4
Luke04:17
John01:23
John12:38
John12:39
John12:41

1 ኢትሌብዉ Matt13:14
2 ኢኮንያን Matt01:11

Matt01:12
68 ኢየሩሳሌም Matt02:1

Matt02:3
Matt03:5
Matt04:25

Matt05:35
Matt15:1
Matt16:21
Matt20:17
Matt20:18

ወኢትኩን ናፋቄ አላ እመን።
ብፁዓንሰ እለ እንዘ ኢይሬእዩኒ የአምኑኒ።
ዘኢተጽሕፈ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ።
ወአልቦ ዘአሥገሩ በይእቲ ሌሊት ወኢ ምንተኒ።
ወርእይዎ አርዳኢሁ ወኢያእመሩ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ።
ወአልቦ ዘረከብነ ወኢ ምንተኒ።
እስመ ኢኮኑ ርሑቃነ እምድር ዘእንበለ መጠነ ክልኤ ምእት በእመት።
ወእንዘ መጠነ ዝ ብዝኁ ኢተሰጠ መሥገርቱ።
ወይወስደከ ኀበ ኢፈቀድከ።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አኀው ከመ ውእቱ ረድእ ኢይመውት።
ወባሕቱ እግዚእ ኢየሱስ ኢይቤሎ ኢይመውት።
ወባሕቱ እግዚእ ኢየሱስ ኢይቤሎ ኢይመውት።
ወሶበ ተጽሕፈ ኵሉ በበ አሐዱ እምኢያግመሮ ዓለም ጥቀ መጻሕፍቲሁ 
ዘተጽሕፈ።
በዘይቀትልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወኢረከቡ ሎቱ ጌጋየ።
እስመ ዝንቱ ውእቱ ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ከመ ይትፈጸም ቃለ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ከመ ይትፈጸም ላዕሌሆሙ ትንቢተ ኢሳይያስ ዘይቤ።
ኦ መደልዋን ሠናየ ተነበየ ኢሳይያስ ላዕሌክሙ እንዘ ይብል።
ኦ መደልዋን ሠናየ ተነበየ ኢሳይያስ ላዕሌክሙ እንዘ ይብል።
በከመ ይብል ቃለ መጽሐፈ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
ወወሀብዎ መጽሐፈ ኢሳይያስ ነቢይ።
ወይብል ጺሑአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር በከመ ይቤ ኢሳይያስ ነቢይ።
ከመ ይብጻሕ ቃለ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
እስመ ካዕበ ይቤ ኢሳይያስ።
ወዘንተ ይቤ ኢሳይያስ እስመ ርእየ ስብሐቲሁ ወነገረ በእንቲኣሁ።
ሰሚዐ ትሰምዑ ወኢትሌብዉ።
ወኢዮስያስኒ ወለደ ኢኮንያንሃ ወአኀዊሁ አመ ፍልሰተ ባቢሎን።
ወእምድኅረ ፍልሰተ ባቢሎን ኢኮንያንኒ ወለደ ሰላትያልሃ።
ናሁ መጽኡ መሰግላን እምብሔረ ጽባሕ ወበጽሑ ውስተ 
ኢየሩሳሌም።
ወኵላ ኢየሩሳሌም ምስሌሁ።
ወየሐውሩ ኀቤሁ ኵሎሙ ሰብአ ኢየሩሳሌም።
ወእምዐሡሩ አህጉር ወእምኢየሩሳሌም ወእምይሁዳ ወእማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ወኢ በኢየሩሳሌም እስመ ሀገሩ ይእቲ ለንጉሥ ዐቢይ።
ወእምዝ መጽኡ እምኢየሩሳሌም ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ከመ ሀለዎ ይሑር ኢየሩሳሌም።
ወእንዘ የዐርግ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም።
ወይቤሎሙ ናሁ ነዐርግ ኢየሩሳሌም።
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Matt21:1
Matt21:10
Matt23:37
Matt23:37
MK01:5
MK03:8
MK03:22
MK07:1
MK10:32
MK10:33
MK11:1
MK11:11
MK11:15
MK11:27
MK15:41
Luke02:22
Luke02:25
Luke02:38

Luke02:41
Luke02:42
Luke02:43
Luke02:45
Luke04:9
Luke05:17
Luke06:17
Luke09:31
Luke09:51
Luke09:53
Luke10:30
Luke13:4
Luke13:22
Luke13:33
Luke13:34
Luke13:34
Luke17:11
Luke18:31
Luke19:11
Luke19:28
Luke21:20

ወቀሪቦ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም።
ወበዊኦ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ተሀውከት ኵላ ሀገር።
ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም እንተ ትቀትሎሙ ለነቢያት።
ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም እንተ ትቀትሎሙ ለነቢያት።
ወየሐውሩ ኀቤሁ ኵሉ ሰብአ ይሁዳ ወኢየሩሳሌም።
ወእምኢየሩሳሌም ወእምኤዶምያስ ወእማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወጸሐፍትኒ እለ ወረዱ እምኢየሩሳሌም ይቤሉ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መጺኦሙ እምኢየሩሳሌም።
ወበፍኖት እንዘ የዐርጉ ኢየሩሳሌም ይቀድሞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ ናሁ ነዐርግ ኢየሩሳሌም።
ወአልጺቆሙ ኢየሩሳሌም ኀበ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ።
ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ኀበ ቤተ መቅደስ።
ወበጽሐ ኢየሩሳሌም ወቦአ ቤተ መቅደስ።
ወሖረ ካዕበ ኢየሩሳሌም ወእንዘ ያንሶሱ በምኵራብ።
ወባዕዳትሂ ብዙኃት እለ ዐርጋ ምስሌሁ ኢየሩሳሌም።
ወሰድዎ ኢየሩሳሌም ያቅምዎ ቅድመ እግዚአብሔር።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን።
ወነገረት በእንቲኣሁ ለኵሎሙ እለ ይሴፈዉ መድኀኒታ 
ለኢየሩሳሌም።
ወየሐውሩ አዝማዲሁ ኢየሩሳሌም ለለ ዓመት ለበዓለ ፋሲካ።
ዐርጉ ለበዓል ኢየሩሳሌም በከመ ያለምዱ።
ወሕፃንሰ እግዚእ ኢየሱስ ነበረ ኢየሩሳሌም።
ወሶበ ኢረከብዎ ተሠውጡ ኢየሩሳሌም እንዘ የኀሥሥዎ።
ወወሰዶ ኢየሩሳሌም ወአቀሞ ዲበ ርእሰ ማዕዘንተ ቤተ መቅደስ።
ወእምኵሉ አህጉረ ይሁዳ ወእምኢየሩሳሌም።
ዘእምኵሉ ይሁዳ ወእምኢየሩሳሌም።
ወነገሩ ስብሐቲሁ ዘሀለዎ ይኩን በኢየሩሳሌም።
ወተፈጺሞ መዋዕለ ዕርገቱ አንጸረ ገጾ ለሐዊር ውስተ ኢየሩሳሌም።
ወኢተወክፍዎሙ እስመ ኅሉፍ ገጹ ለኢየሩሳሌም።
አሐዱ ብእሲ እንዘ ይወርድ እምኢየሩሳሌም ለኢያሪሆ።
ከመ እሙንቱ ኃጥኣን እምኵሉ ሰብአ ኢየሩሳሌም።
ወየሐውር አህጉረ ወአዕጻዳተ ወያንሶሱ በኢየሩሳሌም ወይሜህር።
እስመ ኢይደልዎ ለነቢይ መዊት በአፍኣ ዘእንበለ በኢየሩሳሌም።
ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም እንተ ትቀትልዮሙ ለነቢያት።
ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም እንተ ትቀትልዮሙ ለነቢያት።
ወእምዝ እንዘ የሐውር ኢየሩሳሌም።
ናሁ ነዐርግ ኢየሩሳሌም ወይትፌጸም ኵሉ።
እስመ ቅሩብ ውእቱ ለኢየሩሳሌም።
ወዘንተ ብሂሎ አመልአ ቅድመ ወዐርገ ኢየሩሳሌም።
ወአመ ርኢክሙ የዐግትዋ ሠራዊት ለኢየሩሳሌም አእምሩ ከመ በጽሐ 
ሙስናሃ።
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Luke21:24

Luke22:33
Luke23:7
Luke23:28

Luke24:13

Luke24:18

John01:19

John02:13

John02:23
John03:23 ወሀሎ ዮሐንስኒ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በማዕዶተ ኢየሩሳሌም።

John04:20
John04:21
John04:45
John05:1

John05:2
John07:25
John10:22
John11:18

John11:55
John12:12

687 ኢየሱስ Matt01:1
Matt01:16
Matt01:18
Matt01:21
Matt01:25
Matt02:1

Matt03:13
Matt03:15
Matt03:16
Matt04:1
Matt04:4
Matt04:7
Matt04:10
Matt04:12 ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ከመ አኀዝዎ ለዮሐንስ።

ወይከይድዋ አሕዛብ ለኢየሩሳሌም እስከ ይበጽሕ ዕድሜሆሙ 
ለአሕዛብ።
ወይቤሎ እግዚኦ አንሰኬ ጥቡዕ ለሐዊር ምስሌከ ውስተ ኢየሩሳሌም።
ፈነዎ ኀበ ሄሮድስ እንዘ ሀሎ ውእቱ በኢየሩሳሌም በውእቱ መዋዕል።
ወተመይጦን እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎን አዋልደ ኢየሩሳሌም 
ኢትብክያኒ ኪያየሰ።
እንተ ርሕቅት እምኢየሩሳሌም መጠነ ስሳ ምዕራፍ እንተ ስማ 
ኤማኁስ።
አንተኑ ባሕቲትከ ነግድ ለኢየሩሳሌም ወኢያእመርከኑ ዘኮነ በውስቴታ 
በዝንቱ መዋዕል።
እምኢየሩሳሌም ካህናተ ወሌዋውያነ ከመ ይሰአልዎ ወይበልዎ መኑ 
አንተ።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ ወዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወእንዘ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም በበዓለ ፋሲካ።

ወአንትሙሰ ትብሉ ከመ በኢየሩሳሌም መካን ውእቱ ኀበ ይሰግዱ።
ወይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢ በዝንቱ ደብር ወኢ በኢየሩሳሌም።
እስመ ርእዩ ኵሎ ተኣምረ ዘገብረ በኢየሩሳሌም አመ በዓል።
ወእምድኅረ ዝ ኮነ በበዓሎሙ ለአይሁድ ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወቦ ውስተ ኢየሩሳሌም ምጥማቃት ዘጵሩጳጥቄ ቅልንብቲራ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምሰብአ ኢየሩሳሌም።
ወኮነ በውእቱ መዋዕል ሐድሶ ሕንጸታ ለኢየሩሳሌም።
ወቢታንያሰ ቅርብት ይእቲ ለኢየሩሳሌም መጠነ ዐሠርቱ ወኀምስቱ 
ምዕራፍ።
ወዐርጉ ብዙኃን ለኢየሩሳሌም እምበሓውርት።
ሶበ ሰምዑ ከመ ይመጽእ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም።
መጽሐፈ ልደቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ።
እንተ እምኔሃ ተወልደ እግዚእ ኢየሱስ ዘተብህለ ክርስቶስ።
ወለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ዝ ውእቱ ልደቱ።
ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ ኢየሱስሃ።
ወጸውዑ ስሞ ኢየሱስሃ።
ወተወሊዶ እግዚእ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ በመዋዕለ ሄሮድስ 
ንጉሥ።
አሜሃ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ ውስተ ዮርዳኖስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወተጠሚቆ እግዚእ ኢየሱስ ሶቤሃ ወፅአ እማይ።
ወእምዝ ወሰዶ መንፈስ ገዳመ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወእምዝ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን።
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Matt04:17
Matt04:19
Matt04:23
Matt07:28
Matt08:4
Matt08:7
Matt08:10
Matt08:13
Matt08:14
Matt08:18
Matt08:20
Matt08:22
Matt08:29
Matt08:34
Matt09:2
Matt09:4
Matt09:9
Matt09:10
Matt09:12
Matt09:15

Matt09:19
Matt09:22
Matt09:23
Matt09:27
Matt09:28
Matt09:30
Matt09:35
Matt10:5
Matt11:1

Matt11:2 ወሰሚዖ ዮሐንስ ምግባሮ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ሀሎ በቤተ ሞቅሕ።
Matt11:4
Matt11:7 አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎሙ ለአሕዛብ በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ።
Matt11:20
Matt11:25
Matt12:1

Matt12:9
Matt12:15
Matt12:25
Matt12:39

እምአሜሃ አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይስብክ ወይብል።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ንዑ ትልዉኒ ድኅሬየ።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኵሉ ገሊላ።
ወሶበ ፈጸመ ኢየሱስ ዘንተ ነገረ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዑቅ ኢትንግር ወኢ ለመኑሂ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ነየ እመጽእ አነ ወእፌውሶ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ አንከረ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ሐቤ ምእት።
ወበዊኦ እግዚእ ኢየሱስ ቤቶ ለጴጥሮስ።
ወሶበ ርእየ እግዚእ ኢየሱስ ብዙኃነ ሰብአ ዘተለውዎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለቈናጽልኒ ግበብ ቦሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተሰ ትልወኒ።
ምንት ብነ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው።
ወናሁ ወፅኡ ኵሉ እለ ውስተ ሀገር ይትቀበልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኅሊናሆሙ ወይቤሎሙ።
ወኀሊፎ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ረከበ ብእሴ።
ወረፈቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ ወአርዳኢሁ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ 
ወላህዎ።
ወተንሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ።
ወተመይጦቶ እግዚእ ኢየሱስ ርእያ ወይቤላ።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ቤቶ ለውእቱ መኰንን።
ወኀሊፎ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ተአምኑሁ ከመ እክል ዘንተ ገቢረ።
ወገሠጾሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኵሉ አህጉር ወበሓውርት።
እሎንተ ዐሠርተ ወክልኤተ ፈነዎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ አዝዞቶሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።

ወእምዝ አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይኂሶን ለአህጉር።
በይእተ ጊዜ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወበውእቱ መዋዕል ኀለፈ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት እንተ መንገለ 
ገራውህ።
ወፈለሰ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወቦአ ውስተ ምኵራቦሙ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኅሊናሆሙ ይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
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Matt13:1
Matt13:11
Matt13:34
Matt13:51
Matt13:53
Matt13:57
Matt14:1
Matt14:12
Matt14:13

Matt14:16
Matt14:25
Matt14:27
Matt14:29
Matt14:31
Matt15:1
Matt15:16
Matt15:21
Matt15:23
Matt15:28
Matt15:29
Matt15:30
Matt15:32
Matt15:34
Matt16:2
Matt16:6

Matt16:8
Matt16:13
Matt16:17
Matt16:21
Matt16:24
Matt17:1
Matt17:4
Matt17:7
Matt17:8
Matt17:9
Matt17:11
Matt17:17
Matt17:18
Matt17:19
Matt17:20

ወበይእቲ ዕለት ወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምቤት።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ዘንተ ኵሎ ተናገረ እግዚእ ኢየሱስ በምሳሌ ለአሕዛብ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለበውክሙኑ እንከ ዘንተ ኵሎ።
ወፈጺሞ እግዚእ ኢየሱስ እሎንተ ምሳልያተ ተንሥአ እምህየ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወበውእቱ መዋዕል ሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ነገሮ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቀበርዎ ወመጺኦሙ ዜነውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ በሐመር ውስተ ገዳም እንተ 
ባሕቲቱ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አኮ መፍትው ይሑሩ ርኁባኒሆሙ።
ወበራብዕት ሰዓተ ሌሊት መጽአ ኀቤሆሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወበጊዜሃ ተናገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ሖረ ዲበ ማይ ይብጻሕ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሶቤሃ ሰፍሐ እዴሁ እግዚእ ኢየሱስ ወአኀዞ።
ኀበ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብሉ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ።
ወኢያውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ቃለ።
ወእምዝ አውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ።
ወኀሊፎ እምህየ እግዚእ ኢየሱስ በጽሐ ኀበ ሐይቀ ባሕር ዘገሊላ።
ወገደፍዎሙ ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወፈወሶሙ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ሚ መጠነ ኀባውዝ ብክሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ኢየሱስ ዑቁ ወተዐቀቡ እምብሑኦሙ ለፈሪሳውያን 
ወሰዱቃውያን።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ብሔረ ቂሳርያ ዘፊልጶስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወእምአሜሃ እግዚእ ኢየሱስ አኀዘ ይንግሮሙ ለአርዳኢሁ።
ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወእምድኅረ ስሱ መዋዕል ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቀርበ እግዚእ ኢየሱስ ወለከፎሙ።
ወኢ መነሂ ዘእንበለ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ።
ወእንዘ ይወርዱ እምደብር አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወእምዝ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወወፅአ ጋኔኑ እምላዕሌሁ።
ይቤልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ በእንተ ሕጸጸ ሃይማኖትክሙ።
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Matt17:22
Matt17:25
Matt17:26
Matt18:1
Matt18:22
Matt19:1
Matt19:14
Matt19:18
Matt19:21
Matt19:23
Matt19:26
Matt19:28
Matt20:17
Matt20:22
Matt20:25
Matt20:30
Matt20:32
Matt20:34
Matt21:1
Matt21:6
Matt21:7
Matt21:10
Matt21:11
Matt21:12
Matt21:16
Matt21:18
Matt21:21
Matt21:24
Matt21:27
Matt21:31
Matt21:42
Matt22:1
Matt22:15
Matt22:18
Matt22:20
Matt22:29
Matt22:37

Matt22:41
Matt22:44
Matt23:1
Matt24:1

ወእንዘ ያንሶስዉ ውስተ ገሊላ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤ እወ ወበዊኦ ውስተ ቤት አቅደመ እግዚእ ኢየሱስ ብሂሎቶ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወበይእቲ ሰዓት ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢይብለከ እስከ ስብዕ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ነገረ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኅድግዎሙ ለእሉ ሕፃናት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢትቅትል ነፍሰ።
ወነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወአፍቀሮ ወይቤሎ አሐቲ ተርፈተከ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ አማን እብለክሙ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለክሙ።
ወእንዘ የዐርግ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወሰሚዖሙ ከመ እግዚእ ኢየሱስ የኀልፍ ጸርሑ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወጸውዖሙ ወይቤሎሙ።
ወአምሐርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወገሰሶሙ አዕይንቲሆሙ።
ወቀሪቦ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም።
ወሐዊሮሙ አርዳኢሁ ገብሩ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወተጽዕነ እግዚእ ኢየሱስ ዲቤሆሙ።
ወበዊኦ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ተሀውከት ኵላ ሀገር።
ወይቤሉ ሕዝብ ዝ ውእቱ ኢየሱስ ነቢይ ዘእምናዝሬት ዘገሊላ።
ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ቤተ መቅደስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እወ አልቦሁ አመ አንበብክሙ።
ወጸቢሖ እንዘ የዐርግ እግዚእ ኢየሱስ ሀገረ ርኅበ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥእዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤልዎ ኢነአምር።
ወይቤልዎ ደኃራዊ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ዳግመ።
ወእምዝ ወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ ላዕለ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ እከዮሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወጽሕፈቱ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ 
ልብከ።
ወእንዘ ጉቡኣን ፈሪሳውያን ተስእሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ነገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለሕዝብ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምቤተ መቅደስ ሖረ።
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Matt24:4
Matt26:1
Matt26:4
Matt26:6
Matt26:7
Matt26:10
Matt26:17
Matt26:18
Matt26:19
Matt26:25
Matt26:26
Matt26:31
Matt26:34
Matt26:49
Matt26:50
Matt26:50
Matt26:51
Matt26:52
Matt26:55
Matt26:57
Matt26:59
Matt26:63
Matt26:64
Matt26:69
Matt26:71
Matt26:75
Matt27:1
Matt27:11
Matt27:11
Matt27:17
Matt27:20
Matt27:22

Matt27:26
Matt27:27
Matt27:37
Matt27:46
Matt27:50
Matt27:54
Matt27:55
Matt27:57
Matt27:58

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ኵሎ ነገረ።
ወተማከሩ ከመ በሕብል የአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቅትልዎ።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ቢታንያ።
ወሦጠት ዲበ ርእሱ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይረፍቅ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወበቀዳሚት ዕለተ ፍሥሕ ቀርቡ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወገብሩ አርዳኢሁ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተ ትቤ።
ወእንዘ ይበልዑ ነሥአ ኅብስተ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለከ።
ወይእተ ጊዜ ቀርበ ይሁዳ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ በእንተ ዝኑ መጻእከ ዐርክየ።
ወእምዝ ቀርቡ ወአንሥኡ እደዊሆሙ ወአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወናሁ አሐዱ እምእለ ምስሌሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አግብኣ ለመጥባሕትከ ውስተ ቤታ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለሕዝብ ሶቤሃ።
ወእለሰ አኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰድዎ።
በዘይቀትልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወኢረከቡ ሎቱ ጌጋየ።
ወኢያውሥኦ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ሊቀ ካህናት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተ ትቤ።
አንተሂ ምስለ ኢየሱስ ገሊላዊ ሀለውከ።
ዝኒ ሀሎ ምስለ ኢየሱስ ናዝራዊ።
ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ይቅትልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ቅድሜሁ ለመልአከ አሕዛብ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተ ትቤ።
በርባንሃኑ ወሚመ ኢየሱስሃ ዘይብልዎ ክርስቶስ።
ከመ በርባንሃ ይስእሉ ያሕዩ ሎሙ ወኢየሱስሃ ይስቅሉ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ምንተ እንከ እረስዮ ለኢየሱስ ዘተብህለ 
ክርስቶስ።
ወእምዝ አሕየወ ሎሙ በርባንሃ ወቀሠፎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ነሥእዎ መስተራትዓተ ሐራ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወጊዜ ተስዐቱ ሰዓት ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወጸርሐ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወመኰንነ ምእትሰ ወእለ ምስሌሁ የዐቅብዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወውእቶን እለ ተለዋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ እለ ይትለአካሁ።
ወውእቱ ኮነ ይፀመዶ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሖረ ኀበ ጲላጦስ ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
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Matt27:59
Matt28:5
Matt28:9
Matt28:10
Matt28:16
Matt28:18
MK01:1
MK01:9
MK01:14
MK01:17
MK01:24
MK01:25
MK01:41
MK02:4
MK02:5
MK02:8
MK02:13
MK02:15
MK02:15

MK02:17
MK02:19
MK02:23
MK02:25
MK03:5
MK03:7
MK03:23
MK04:11
MK05:6
MK05:7
MK05:9
MK05:13
MK05:15
MK05:19
MK05:20
MK05:21
MK05:24

MK05:27
MK05:30
MK05:33
MK05:36

ወነሢኦ ዮሴፍ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ገነዞ በሰንዱናት ንጹሕ።
ከመ ኢየሱስሃ ዘተሰቅለ ተኀሥሣ።
ተራከቦን እግዚእ ኢየሱስ በፍኖት ወይቤሎን በሓክን።
ወእምዝ ይቤሎን እግዚእ ኢየሱስ።
ኀበ ደብረ ዘአዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወቀርበ እግዚእ ኢየሱስ ወተናገሮሙ እንዘ ይብል።
ቀዳሚሁ ለወንጌለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ።
ወይእተ አሚረ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምናዝሬት ዘገሊላ።
መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ገሊላ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ንዑ ትልዉኒ።
ወይቤ ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ናዝራዊ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወምሕሮ እግዚእ ኢየሱስ ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ።
ኀበ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ዐርጉ ናሕሰ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ከመ ከመ ዝ ይኄልዩ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ካዕበ መንገለ ጽንፈ ባሕር።
ወእምዝ መስሐ በቤቱ እግዚእ ኢየሱስ።
ወብዙኃን ኃጥኣን ወመጸብሓን ረፈቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ 
ወአርዳኢሁ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይክሉኑ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ግሙራ ኢያንበብክሙኑ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይትመዐዕ።
ወተግሕሠ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ መንገለ ባሕር።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ እምርሑቅ።
ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ መኑ ስምከ።
ወአብሖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወወፂኦሙ እሙንቱ አጋንንት።
ወመጽኡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወረከብዎ ለዘጋኔን አኀዞ።
ወከልኦ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ኵሎ ዘገብረ ሎቱ እግዚእ ኢየሱስ ወአንከሩ ኵሎሙ።
ወካዕበ ዐደወ እግዚእ ኢየሱስ በሐመር ማዕዶተ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስሌሁ ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ 
ወይትጋፍዕዎ።
ወሰሚዓ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ መጽአት ወቦአት ማእከለ ሰብእ።
ወአእመረ እግዚእ ኢየሱስ ሶቤሃ ከመ ወፅአ ኀይል እምኔሁ።
እስመ አእመረት ዘኮነ ላዕሌሃ ወመጽአት ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይትናገርዎ።
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MK06:1
MK06:4
MK06:6
MK06:30
MK06:34
MK06:48
MK07:6
MK07:27
MK08:17
MK08:27
MK09:2
MK09:4

MK09:5
MK09:7 ዘእንበለ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ ምስሌሆሙ።
MK09:8
MK09:21
MK09:23
MK09:25
MK09:27
MK09:39
MK10:3
MK10:5
MK10:14
MK10:18
MK10:21
MK10:23
MK10:24
MK10:27
MK10:29
MK10:32
MK10:38
MK10:39
MK10:42
MK10:47
MK10:47
MK10:49
MK10:50
MK10:51
MK10:52
MK11:6
MK11:7

ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ቦአ ሀገሮ ወተለውዎ አርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢኮነ ምኑነ ነቢይ።
ወአንከረ ኢ አሚኖቶሙ ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ።
ወተጋብኡ ሐዋርያት ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ ርእየ ብዙኃነ ሰብአ።
ወበራብዕት ሰዓተ ሌሊት መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ኀቤሆሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጊ ቅድመ ምዕረ ይጽገቡ ውሉድ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ወአርዳኢሁ ውስተ አህጉረ ቂሳርያ ዘፊልጶስ።
ወአመ ሰዱስ ዕለት ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአስተርአይዎሙ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስለ እግዚእ 
ኢየሱስ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።

ወእንዘ ይወርዱ እምደብር አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ለአቡሁ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እስመ ትቤ በዘትክል ርድአኒ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ይትራወጽ ሰብእ።
ወአኀዞ እግዚእ ኢየሱስ በእዴሁ ወአንሥኦ ወተንሥአ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢትክልእዎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ተምዕዐ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ምንተ ትብለኒ ኄር።
ወነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወአፍቀሮ ወይቤሎ።
ወነጸሮሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወካዕበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወበፍኖት እንዘ የዐርጉ ኢየሩሳሌም ይቀድሞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢተአምሩ ዘትስእሉ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ጽዋዕየሰ ዘአነ እሰቲ ትሰትዩ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወሰሚዖ ከመ ኢየሱስ ናዝራዊ የኀልፍ ከልሐ ወይቤ።
ተሣሀለኒ ኢየሱስ ወልደ ዳዊት።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወአዘዘ ይጸውዕዎ ለውእቱ ዕዉር።
ወመጽአ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ወይቤልዎሙ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ ወኀደግዎሙ።
ወወሰድዎ ለዕዋል ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
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MK11:11
MK11:22
MK11:29
MK11:33
MK11:34
MK12:16
MK12:18
MK12:25
MK12:30
MK12:35
MK12:36
MK12:42
MK13:2
MK13:5
MK14:6
MK14:18
MK14:22
MK14:27
MK14:30
MK14:48
MK14:53
MK14:55
MK14:60
MK14:62
MK14:67
MK14:72
MK15:1
MK15:3
MK15:5
MK15:15
MK15:34
MK15:37
MK15:43
MK16:6
MK16:19
Luke01:31
Luke02:21

Luke02:27
Luke02:43
Luke02:52
Luke03:21

ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ኀበ ቤተ መቅደስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ እሴአለክሙ አሐተ ነገረ።
ወተሠጥውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤልዎ ኢነአምር።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ጉሕሉቶሙ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወርእዮ ከመ ጠቢብ ውእቱ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይሜህሮሙ በምኵራብ።
ወነቢሮ እግዚእ ኢየሱስ ኆኅተ ምኵራብ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወአኀዘ ይበሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኅድግዋ ለብእሲት ወኢታሥርሕዋ።
ወእንዘ ይረፍቁ ወይበልዑ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእንዘ ይበልዑ ነሥአ እግዚእ ኢየሱስ ኅብስተ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወወሰድዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኀበ ሊቀ ካህናት።
ዘያስተዋድይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ከመ ይቅትልዎ ወኀጥኡ።
ወተንሥአ ሊቀ ካህናት ወሐተቶ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እወ አነ ውእቱ።
አንተሂ ምስለ ኢየሱስ ገሊላዊ ሀሎከ።
ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎ።
ወሐመይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወወሰድዎ ወመጠውዎ ለጲላጦስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ትብል።
ወኢተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወቀሠፎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወወሀቦሙ ይስቅልዎ።
ወጊዜ ተሱዓት ሰዓት ገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወመጠወ ነፍሶ።
ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ኢየሱስሃኑ ናራዝዌ ዘተሰቅለ ተኀሥሣ ተንሥአ ወኢሀሎ ዝየሰ።
ወእግዚእነሰ ኢየሱስ እምድኅረ ተናገሮሙ።
ወትሰምዪዮ ስሞ ኢየሱስ።
ወሰመይዎ ስሞ ኢየሱስ በከመ ሰመዮ መልአከ እምቅድመ ትፅንሶ 
በከርሣ።
ወሶበ አብእዎ አዝማዲሁ ለሕፃን እግዚእ ኢየሱስ።
ወሕፃንሰ እግዚእ ኢየሱስ ነበረ ኢየሩሳሌም።
ወእግዚእ ኢየሱስ ልህቀ ወዐብየ በጥበብ።
ወእምድኅረ ተጠምቁ ኵሉ ሕዝብ ተጠምቀ እግዚእ ኢየሱስኒ።
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Luke03:23
Luke04:1
Luke04:4
Luke04:8
Luke04:12
Luke04:14
Luke04:34
Luke04:35
Luke05:8
Luke05:10
Luke05:12
Luke05:19
Luke05:22
Luke05:31
Luke05:34
Luke06:1
Luke06:3
Luke06:9
Luke06:11
Luke06:12
Luke07:3
Luke07:4
Luke07:6
Luke07:9
Luke07:19
Luke07:22
Luke07:40
Luke08:1
Luke08:26
Luke08:28
Luke08:28
Luke08:30
Luke08:35
Luke08:35
Luke08:38
Luke08:39
Luke08:40
Luke08:41
Luke08:43
Luke08:44
Luke08:44

ወየአክል ሠላሳ ክረምቱ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ በኀይለ መንፈስ ቅዱስ።
ወይቤ ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ናዝራዊ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ተፈፀም ወፃእ እምኔሁ።
ወሰገደ ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ሰገደ ሎቱ በገጹ።
ወአውረድዎ ምስለ ዐራቱ ውስተ ቤት ቅድሜሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘይኄልዩ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ እንተ ገራውህ በሰንበት።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ዘከመ ይሬስይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ኮነ በውእቱ መዋዕል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ደብር።
ወሰሚዖ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ።
ወመጽኡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወአስተብቊዕዎ ወይቤልዎ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስሌሆሙ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ እምኔሁ አንከሮ ወተመይጦ።
ወለአኮሙ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወእምዝ በሳኒታ አንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ በሐመር ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከልሐ ወሮጸ ወሰገደ ሎቱ።
ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ መኑ ስምከ።
ወሖሩ ወበጽሑ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
እንዘ ይነብር ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአስተብቊዖ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወነገረ ኵሎ ዘገብረ ሎቱ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ተቀበልዎ ሕዝብ ኅቡረ።
ወሰገደ ሎቱ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ እንዘ የሐውር ምስሌሁ እግዚእ ኢየሱስ ይትጋፍዕዎ ሰብእ።
ወቀርበት ወቆመት እንተ ድኅሬሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ መኑ ገሰሰኒ ወክሕዱ ኵሎሙ።
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Luke08:46
Luke08:50
Luke08:52
Luke09:28 ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ።
Luke09:33
Luke09:36
Luke09:41
Luke09:42
Luke09:43
Luke09:47
Luke09:50
Luke09:58
Luke09:60

Luke09:62
Luke10:2
Luke10:21
Luke10:28
Luke10:30
Luke10:37

Luke10:39
Luke10:41
Luke11:39
Luke12:14
Luke13:2
Luke13:11
Luke13:13
Luke13:15
Luke13:18
Luke14:3

Luke14:16

Luke16:1
Luke17:1
Luke17:6
Luke17:13
Luke17:16
Luke17:17
Luke18:16
Luke18:19

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ቦ ዘገሰሰኒ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎ ለመጋቤ ምኵራብ።
ወኵሎሙ ይበክዩ ወያስቆቅውዋ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።

ይቤሎ ጴጥሮስ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወመጺኦ ቃል ተረክበ ኢየሱስ ባሕቲቱ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ጋኔን እኩይ።
ወአንኪሮሙ ኵሎሙ በእንተ ኵሉ ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘይኄልዩ በልቦሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢትክልእዎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለቈናጽልኒ ግበብ ቦሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጎሙ ለምዉታን ይቅብሩ ምዉታኒሆሙ።

ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አልቦ ዘይእኅዝ ዕርፈ ወየሐርስ ድኅሪተ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ማእረሩሰ ብዙኀ ወገባሩ ኅዳጥ።
ወበይእቲ ሰዓት ተፈሥሐ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ቅዱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሠናየ ተሰጠውከ።
ወተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ዘገብረ ምሕረተ ላዕሌሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑርኬ 
አንተኒ ግበር ከማሁ ወተሐዩ።
እንተ ነበረት ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወትሰምዕ ነገሮ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንትሙሰ ፈሪሳውያን።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወርእያ እግዚእ ኢየሱስ ወመሐራ ወጸውዓ ወይቤላ።
እስመ በሰንበት ፈወሰ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ኦ መደልዋን።
ወይእተ ዕለት ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወተስእሎሙ ለጸሐፍተ ሀገር 
ወለፈሪሳውያን።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አሐዱ ብእሲ ገብረ ምሳሐ ዐቢየ 
ወዐሠሮሙ ለብዙኃን።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ ኢየሱስ ሊቅ ተሣሀለነ።
ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ በገጹ ወአእኰቶ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለምንት ትብለኒ ኄር።
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Luke18:22
Luke18:24
Luke18:37
Luke18:38
Luke18:40
Luke18:42
Luke19:1
Luke19:3
Luke19:5
Luke19:9
Luke19:35
Luke19:35

Luke20:8
Luke20:17
Luke20:34
Luke22:7 ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ወለዮሐንስ።
Luke22:13

Luke22:31
Luke22:47

Luke22:48

Luke22:49
Luke22:51
Luke22:52
Luke22:61

Luke22:63

Luke23:3
Luke23:8

Luke23:20
Luke23:25
Luke23:26
Luke23:28

Luke23:34

Luke23:42

Luke23:43

ወሰሚዖ ዘንተ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይቴክዝ ብዙኀ ይቤ።
ወይቤልዎ ኢየሱስ ናዝራዊ የኀልፍ።
ወዐውየወ ወይቤ ኢየሱስ ወልደ ዳዊት ተሣሀለኒ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወአዘዘ ያምጽእዎ ኀቤሁ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ርኢ ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ወቦአ ኢያሪሆ እግዚእ ኢየሱስ ወአንሶሰወ።
ወየኀሥሥ ይርአዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከመ ያአምር መኑ ውእቱ።
ወበጺሖ ህየ ነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዮምሰ ሕይወት ኮነ ለሰብአ ዝንቱ ቤት።
ወነሥእዎ ወወሰድዎ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወረሐኑ አልባሲሆሙ ዲበ ዕዋል ወአጽዐንዎ ለእግዚእ ኢየሱስ 
ዲቤሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ ኢይነግረክሙ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ምንትኑመ ጽሑፍ ዘይብል።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።

ወሶበ ኮነ ጊዜሁ ለድራር ረፈቀ እግዚእ ኢየሱስ ወዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ሐዋርያቲሁ ምስሌሁ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን።
ወቀርበ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰዐሞ ወዝ ውእቱ ትእምርት 
ዘወሀቦሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለይሁዳ በስዒምኑ ታገብኦ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወርእዮሙ እለ ምስሌሁ ዘኮነ ይቤልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ኅድግ ዘንተሰ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእለ መጽኡ ኀቤሁ።
ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ወነጸሮ ለጴጥሮስ ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ 
ለእግዚእነ ዘይቤሎ።
ወዕደውኒ እለ አኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኮኑ ይሣለቁ ላዕሌሁ 
ወይዘብጥዎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ትብል ከመ አነ ውእቱ።
ወሶበ ርእዮ ሄሮድስ ለእግዚእ ኢየሱስ ተፈሥሐ ፈድፋደ እስመ 
ይፈቅድ ይርአዮ እምጕንዱይ ዕለት።
ወካዕበ ይቤሎሙ ጲላጦስ ትፈቅዱኑ አሕይዎ ለክሙ ለኢየሱስ።
ወኢየሱስሃ መጠዎሙ ለፈቃዶሙ።
ወአጾርዎ መስቀል ይትልዎ ለኢየሱስ።
ወተመይጦን እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎን አዋልደ ኢየሩሳሌም 
ኢትብክያኒ ኪያየሰ።
ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ አባ ሥረይ ሎሙ እስመ በዘኢየአምሩ ይገብሩ።

ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ ተዘከረኒ እግዚኦ አመ ትመጽእ 
በመንግሥትከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን እብለከ።
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Luke23:46
Luke23:52
Luke24:3
Luke24:15

Luke24:19
Luke24:19
John01:17
John01:29 ወአመ ሳኒታ ርእዮ ዮሐንስ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ።
John01:36
John01:37

John01:38

John01:41 እምክልኤቱ እለ ሰምዑ በኀበ ዮሐንስ ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
John01:43

John01:43

John01:44
John01:46
John01:48
John01:49

John01:51
John02:1
John02:2
John02:3

John02:4
John02:7
John02:11
John02:13

John02:19
John02:22
John02:23
John02:24

John03:2
John03:3
John03:5
John03:10
John03:22

ወሶቤሃ ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወሖረ ኀበ ጲላጦስ ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቦአ ወኢረከባ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእንዘ ይትናገሩ ወይትኀሠሥዎ ለዝንቱ ቀርቦሙ እግዚእ ኢየሱስ 
ወሖረ ምስሌሆሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ምንትኑ ውእቱ።
ወይቤልዎ በእንተ ኢየሱስ ናዝራዊ ብእሲ ጻድቅ ወነቢይ።
ጸጋሰ ወጽድቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ለነ።

ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ የሐውር ወይቤ።
ወሰምዕዎ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ እንዘ ይብል ከመ ዝ ወተለውዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወተመይጦ ኢየሱስ ርእዮሙ እንዘ ይተልውዎ ወይቤሎሙ ምንተ 
ተኀሥሡ።

ወውእቱ ወሰዶ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ 
ይቤሎ።
ወውእቱ ወሰዶ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ 
ይቤሎ።
ወረከቦ እግዚእ ኢየሱስ ለፊልጶስ ወይቤሎ ትልወኒ።
ረከብናሁ ለኢየሱስ ወልደ ዮሴፍ ዘእምናዝሬት።
ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ለናትናኤል እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ ይቤ።
ወይቤሎ ናትናኤል በአይቴ ተአምረኒ ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ 
ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወሀለወት ህየ እሙ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወጸውዕዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወለአርዳኢሁ ውስተ ከብካብ።
ወሶበ ኀልቀ ወይኖሙ ትቤሎ እሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይንኬ 
አልቦሙ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ምንት ብየ ምስሌኪ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ምልእዎንኬ ለእላ መሣብክት ማየ።
ወዝንቱ ቀዳሜ ተኣምር ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቃና ዘገሊላ።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ ወዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአምኑ በቃለ መጻሕፍት ወበቃለ እግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎሙ።
ወእንዘ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም በበዓለ ፋሲካ።
ወውእቱሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢየአምኖሙ እስመ የአምሮ በኵሉ ለለ 
አሐዱ።
ወውእቱ መጽአ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ምድረ ይሁዳ።
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John04:1

John04:2
John04:6

John04:7
John04:10

John04:13

John04:16
John04:17
John04:21
John04:26
John04:32

John04:34
John04:43

John04:44
John04:46
John04:47

John04:48

John04:50
John04:50
John04:53
John04:54
John05:1

John05:6
John05:8
John05:13

John05:14
John05:15
John05:16
John05:17
John05:19
John06:1

John06:3
John06:5

ከመ በዝኁ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወአብዝኁ አጥምቆ 
እምዮሐንስ።
ወባሕቱ ለሊሁሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢያጥመቀ ዳእሙ አርዳኢሁ።
ወደኪሞ እግዚእ ኢየሱስ በሐዊረ ፍኖት ነበረ ህየ ኀበ ውእቱ ዐዘቅት።

ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አስትይኒ ማየ።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ሶበሰ ተአምሪ ጸጋሁ 
ለእግዚአብሔር።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ኵሉ ዘይሰቲ እምዝ ማይ ይጸምእ 
ዳግመ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ሑሪኬ ጸውዒ ምተኪ ወንዒ ዝየ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ሠናየ ትቤሊ አልብየ ምት።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እመንኒ ብእሲቶ ከመ ትመጽእ ሰዓት።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ ዘእትናገረኪ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አንሰ ብየ መብልዕ ዘእበልዕ ዘኢተአምሩ 
አንትሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምድኅረ ሰኑይ መዋዕል ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወሖረ 
ገሊላ።
ወለሊሁ እግዚእ ኢየሱስ ሰማዕተ ኮነ ከመ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።
ወሖረ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ቃና ዘገሊላ።
ወሰሚዖ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምይሁዳ ውስተ ገሊላ ሖረ 
ኀቤሁ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እመ ተኣምረ ወመንክረ ኢርኢክሙ 
ኢተአምኑ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር ወልድከሰ ሐይወ።
ወአምነ ውእቱ ብእሲ በቃል ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ።
እንተ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ወልድከሰ ሐይወ።
ወዝንተ ካዕበ ዳግሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘገብረ ተኣምረ።
ወእምድኅረ ዝ ኮነ በበዓሎሙ ለአይሁድ ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወኪያሁ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ይሰክብ ውስተ ዐራቱ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር።
እስመ ተሰወረ እግዚእ ኢየሱስ ማእከለ ብዙኃን ሰብእ እለ ሀለዉ 
በውእቱ መካን።
ወእምዝ ረከቦ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ዘሐይወ።
ወነገሮሙ ለአይሁድ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ ዘአሕየዎ።
ወበእንተ ዝንቱ ያስተዋድይዎ አይሁድ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወእምዝ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ማዕዶተ ባሕረ ገሊላ ኀበ 
ጥብርያዶስ።
ወዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ደብር።
ወአንሥአ አዕይንቲሁ እግዚእ ኢየሱስ።
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John06:22
John06:24

John06:24

John06:26
John06:29
John06:32
John06:35
John06:42
John06:43

John06:53
John06:61
John06:64
John06:67
John06:70
John07:1
John07:3
John07:6
John07:14
John07:16
John07:21
John07:28
John07:33
John07:37
John07:39
John07:50
John08:1
John08:3
John08:6
John08:9
John08:10
John08:11
John08:12
John08:14

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ግበሩ ምርፋቃተ ለሰብእ።
ወነሥአ እግዚእ ኢየሱስ ውእተ ኅብስተ።
ወርእዮሙ ሕዝብ ዘገብረ ተኣምረ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሉ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወዓዲሁ ኢመጽአ እግዚእ ኢየሱስ ኀቤሆሙ።
ርእይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር።
ወከመሂ ኢዐረገ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ሐመር።
ወሶበ ርእዩ እሙንቱ ሰብእ ከመ ኢሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ወኢ 
አርዳኢሁ።
ዐርጉ ውስተ ውእቶን አሕማር ወበጽሑ ቅፍርናሆም ይኅሥሥዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን አማን እብለክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት።
ወይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ወልደ ዮሴፍ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ኢታንጐርጕሩ በበይናቲክሙ።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን አማን እብለክሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ።
እስመ የአምር እግዚእ ኢየሱስ እምትካት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ገሊላ።
ወይቤልዎ አኀዊሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ፍልስ እምዝየ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወበማእከለ መዋዕለ በዓል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ምኵራበ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአልዐለ ቃሎ እግዚእ ኢየሱስ በምኵራብ እንዘ ይሜህር ወይቤ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወከልሐ ወይቤ።
በእንተ ዘኢተሰብሐ ዓዲሁ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ ኒቆዲሞስ ዘሖረ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእግዚእ ኢየሱስኒ ሖረ ውስተ ደብረ ዘይት።
ወአብእዋ ውስጠ ወአቀምዋ ቅድመ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአትሐተ እግዚእ ኢየሱስ አዕይንቲሁ ውስተ ምድር።
ወተርፈ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ።
ወአንሥአ እግዚእ ኢየሱስ አዕይንቲሁ ወነጸረ ኀቤሃ ወይቤላ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ አልቦ ዘእኴንነኪ።
ወካዕበ ነበቦሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።



Tabelle1

Seite 707

687 ኢየሱስ

John08:19
John08:20
John08:21
John08:25
John08:28
John08:31
John08:34
John08:39
John08:42
John08:49
John08:54
John08:58
John08:59
John09:3
John09:11
John09:14
John09:35
John09:37
John09:39
John09:41
John10:6
John10:7
John10:23
John10:25
John10:32
John10:34
John11:3
John11:4
John11:5 ወያፈቅሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለማርታ ወለማርያ እኅታ ወለአልአዛር።
John11:9
John11:13
John11:14
John11:17
John11:20 ወሶበ ሰምዐት ማርታ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወፅአት ወተቀበለቶ።

John11:21 ወትቤሎ ማርታ ለእግዚእ ኢየሱስ።
John11:23
John11:25
John11:30
John11:32 ወሶበ በጽሐት ማርያ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ርእየቶ።
John11:33
John11:35

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወዘንተ ነገረ ተናገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በኀበ ሙዳየ ምጽዋት።
ወካዕበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ቀዳሚኒ ነገርኩክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእለ አምኑ ቦቱ አይሁድ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወተኀብኦሙ እግዚእ ኢየሱስ ወወፅአ እምኵራብ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ብእሲ ዘስሙ ኢየሱስ ጽቡረ ገብረ በምራቁ።
አመ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ ጽቡረ በምራቁ ወከሠቶ አዕይንቲሁ።
ወሰምዐ እግዚእ ኢየሱስ ከመ አውፅእዎ አፍኣ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ዘንተ ምሳሌ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወካዕበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ በቤተ መቅደስ በሕዋረ ሰሎሞን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወለአካ አኃቲሁ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤ።

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወእግዚእ ኢየሱስ ይቤ በእንተ ንዋመ ሞቱ።
ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ቢታንያ።

ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እኁኪሰ ይትነሣእ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ።
ወዓዲሁ ኢቦአ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ሀገር።

ወሶበ ርእያ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ትበኪ።
ወአንብዐ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ።
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John11:38
John11:39
John11:40
John11:41
John11:44
John11:45
John11:46
John11:51

John11:54
John11:56
John12:1
John12:3
John12:7
John12:9

John12:9
John12:9

John12:11
John12:12
John12:14
John12:16
John12:21
John12:22
John12:23
John12:30
John12:35
John12:36
John12:44
John13:1

John13:3
John13:7
John13:8
John13:10
John13:11
John13:21
John13:23
John13:23
John13:25
John13:26

ወካዕበ ተከዘ በልቡ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ ኀበ መቃብሩ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አእትትዋ ለእብን።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአንሥአ አዕይንቲሁ እግዚእ ኢየሱስ ላዕለ ወይቤ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ፍትሕዎኬ እንከሰ ወኅድግዎ ይሑር።
ርእዮሙ ዘገብረ ኢየሱስ አምኑ ቦቱ።
ወአስተዋደይዎ ወነገርዎሙ ኵሎ ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ተነበየ ዘንተ እስመ ሀለዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ይሙት በእንተ ኵሉ 
ሕዝብ።
ወኢያንሶሰወ እንከ እግዚእ ኢየሱስ ገሃደ ማእከለ አይሁድ።
ወአኀዙ አይሁድ ይኅሥሥዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ እምቅድመ ሰዱስ መዋዕል ዘፋሲካ።
ወቀብዐቶ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወመዝመዘቶ በሥዕርታ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጋ እስመ ተዐቅቦ ለዕለተ ቀበርየ።
ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ አእመሩ ከመ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ።

ወሖሩ ኀቤሁ ወአኮ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቱ ዘሖሩ።
ዳእሙ ከመ ይርአይዎ ለአልአዛርሂ ዘአንሥኦ እግዚእ ኢየሱስ 
እምዉታን።
ወየአምኑ በእግዚእ ኢየሱስ።
ሶበ ሰምዑ ከመ ይመጽእ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም።
ወረከበ እግዚእ ኢየሱስ ዕዋለ አድግ ወተጽዕነ ዲቤሃ።
ዘእንበለ አመ ተሰብሐ እግዚእ ኢየሱስ አሜሃ።
ወሰአልዎ ወይቤልዎ እግዚኦ ንፈቅድ ንርአዮ ለኢየሱስ።
ወሖሩ እንድርያስ ወፊልጶስ ወነገርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወዘንተ ብሂሎ እግዚእ ኢየሱስ ሖረ ወተኀብኦሙ።
ወጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
የአምር እግዚእ ኢየሱስ ከመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይፈልስ እምዝንቱ 
ዓለም።
ወሶበ ኮነ የአምር እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
እስመ የአምር እግዚእ ኢየሱስ ዘያገብኦ።
ወዘንተ ብሂሎ እግዚእ ኢየሱስ ተሀወከ በመንፈሱ።
ወሀሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘይረፍቅ ውስተ ሕፅኑ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሖረ ወረፈቀ ውእቱ ረድእ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
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John13:27
John13:29
John13:31
John13:36
John13:38
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John14:23
John16:19
John16:31
John17:1

John17:3
John18:1

John18:1
John18:2
John18:4
John18:5
John18:5
John18:6
John18:7
John18:8
John18:11
John18:12
John18:15

John18:15
John18:19

John18:20
John18:22
John18:23
John18:24
John18:28
John18:32
John18:33
John18:34
John18:36
John18:37
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ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዘትገብር እንከ ፍጡነ ግበር።
ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ተሣየጥ ዘንፈቅድ ለበዓል።
ወወፂኦ ይሁዳ ውእተ ጊዜ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚኦ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ይፈቅዱ ይሰአልዎ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይእዜሰኬ አእምሩ ወእመኑ።
ወዘንተ ነገረ ተናጊሮ እግዚእ ኢየሱስ አንሥአ አዕይንቲሁ ውስተ 
ሰማይ።
ወዘፈነውኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድከ።
ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ማዕዶተ 
ቄድሮስ ፈለገ አርዝ።
ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ውስቴታ ምስለ አርዳኢሁ።
እስመ ብዙኀ ጊዜ ይትኀባእ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ምስለ አርዳኢሁ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኵሎ ዘይበጽሕ ላዕሌሁ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ኢየሱስሃ ናዝራዌ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ።
ወሶበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ።
መነ ተኀሥሡ ወይቤልዎ ኢየሱስሃ ናዝራዌ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ።
ወአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ሠገራተ ሰጲራ።
ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምርሑቅ ስምዖን ጴጥሮስ ወካልእኒ 
ረድእ።
ወቦአ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወተስእሎ ሊቀ ካህናት ለእግዚእ ኢየሱስ በእንተ አርዳኢሁ ወበእንተ 
ትምህርቱ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወዘንተ ብሂሎ ጸፍዖ መልታሕቶ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወፈነዎ ሐና ኅሙዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት።
ወወሰድዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምኀበ ቀያፋ ኀበ ዐውድ።
ከመ ይብጻሕ ቃሉ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘይቤ።
ወጸውዖ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወእምዝ ነሥኦ ጲላጦስ ለእግዚእ ኢየሱስ ወቀሠፎ።
ወወፅአ እግዚእ ኢየሱስ አፍኣ።
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John19:9
John19:9
John19:11
John19:13
John19:16
John19:18
John19:19

John19:20
John19:23
John19:25
John19:26

John19:28
John19:30
John19:33
John19:38
John19:38
John19:38
John19:39
John19:40
John19:42
John20:2
John20:12
John20:14
John20:14
John20:15
John20:16 ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ማርያም።
John20:17
John20:19
John20:21
John20:24
John20:26
John20:28
John20:30

John20:31
John21:1

John21:4
John21:4
John21:5

ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምአይቴ አንተ።
ወኢተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ ወኢ ምንተኒ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ዘንተ ነገረ አውፅኦ ለእግዚእ ኢየሱስ አፍኣ።
ወእምዝ ወሀቦሙ ይስቅልዎ ወተመጠውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
አሐደ እምለፌ ወአሐደ እምለፌ ወማእከሎሙ ኢየሱስሃ።
ወይብል መጽሐፉ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሦሙ ለአይሁድ ውእቱ ዝንቱ።

እስመ ቅሩብ ውእቱ መካን ለሀገር ኀበ ሰቀልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሐራሰ ሶበ ሰቀልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ነሥኡ አልባሲሁ።
ወይቀውማ ኀበ መስቀሉ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእሙ ወለረድኡ ዘያፈቅር 
ይቀውሙ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ተፈጸመ ኵሉ።
ወሠሪቦ ብኂአ እግዚእ ኢየሱስ ይቤ ተፈጸመ ኵሉ።
ወሶበ ሖሩ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ርእይዎ ከመ ሠለጠ መዊተ።
ዘኮነ ረድኦ ለእግዚእ ኢየሱስ በኅቡእ በእንተ ፍርሀቶሙ ለአይሁድ።
ከመ ይንሣእ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአብሖ ጲላጦስ ወሖረ ውእቱኒ ወነሥአ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወመጽአ ኒቆዲሞስኒ ዘሖረ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ።
ወነሥኡ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወህየ ቀበርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወኀበ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ኀበ ነበረ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወርእየቶ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይቀውም።
ወኢያእመረት ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ።
ወይብላ እግዚእ ኢየሱስ ብእሲቶ ምንት ያበክየኪ።

ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኢትልክፍኒ እስመ ዓዲ ኢዐረጉ ኀበ አቡየ።
መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወቆመ ማእከሎሙ።
ወይቤሎሙ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ ሰላም ለክሙ።
ኢሀሎ ምስሌሆሙ ሶበ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ።
መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወቆመ ማእከሎሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እስመ ርኢከኒሁ አመንከኒ።
ወብዙኃተ ካልኣተ ተኣምራተ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቅድመ 
አርዳኢሁ።
ከመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ወእምዝ ካዕበ አስተርአዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ በብሔረ 
ጥብርያዶስ።
ወጸቢሖ ይቀውም እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ሐይቅ።
ወርእይዎ አርዳኢሁ ወኢያእመሩ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ደቂቅየ ቦኑ ብክሙ ዘንበልዕ።
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John21:6

John21:7
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John21:12
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John21:15
John21:15
John21:20

John21:20

John21:21
John21:22
John21:23
John21:25
John21:25

6 ኢያሪሆ Matt20:29
MK10:46
MK10:46
Luke10:30
Luke18:35
Luke19:1

2 ኢያኢሮስ MK05:22
Luke08:41

1 ኢይሌብዉ Matt13:13
2 ኢዮራም Matt01:8

Matt01:8
2 ኢዮሳፍጥ Matt01:8

Matt01:8
2 ኢዮስያስ Matt01:10

Matt01:11
3 ኢዮቤድ Matt01:5

Matt01:5
Luke03:32

2 ኢዮአስ Matt01:8
Matt01:8

2 ኢዮአታም Matt01:9
Matt01:9

1 ኢጡርያስ Luke03:1
3 ኣ Matt11:25

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አውርዱ መሣግሪክሙ ኀበ ይምነ 
ሐመር።
ወይቤሎ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አምጽኡ እምዓሣት ዘአኀዝክሙ ይእዜ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ንዑ ንምሳሕ።
ወመጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወነሥአ ኅብስተ።
ወዝንቱ ሣልሱ እንዘ ያስተርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወእምድኅረ መስሑ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ረዐይኬ አባግዕየ።
ወተመይጦ ጴጥሮስ ርእዮ ለዝኩ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይተልዎ።
ወውእቱ ረድእ ዘረፈቀ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይዴረሩ።
ወኪያሁ ርእዮ ጴጥሮስ ይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወባሕቱ እግዚእ ኢየሱስ ኢይቤሎ ኢይመውት።
ወዘንተ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወቦ ባዕዳትኒ ብዙኃት ግብራት ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወወፂኦ እምኢያሪሆ ተለውዎ ሰብእ ብዙኃን።
ወቦኡ ኢያሪሆ ወወፂኦ እምኢያሪሆ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወቦኡ ኢያሪሆ ወወፂኦ እምኢያሪሆ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
አሐዱ ብእሲ እንዘ ይወርድ እምኢየሩሳሌም ለኢያሪሆ።
ወእምዝ አልጺቆሙ ኢያሪሆ ሀሎ አሐዱ ዕዉር።
ወቦአ ኢያሪሆ እግዚእ ኢየሱስ ወአንሶሰወ።
ወመጽአ ኀቤሁ አሐዱ ብእሲ መጋቤ ምኵራብ ዘስሙ ኢያኢሮስ።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ኢያኢሮስ ወውእቱ መጋቤ ምኵራብ።
ወእንዘ ይሰምዑ ኢይሰምዑ ወኢይሌብዉ።
ወኢዮሳፍጥኒ ወለደ ኢዮራምሃ።
ወኢዮራምኒ ወለደ አካዝያስሃ።
ወአሳፍኒ ወለደ ኢዮሳፍጥሃ።
ወኢዮሳፍጥኒ ወለደ ኢዮራምሃ።
ወአሞጽኒ ወለደ ኢዮስያስሃ።
ወኢዮስያስኒ ወለደ ኢኮንያንሃ ወአኀዊሁ አመ ፍልሰተ ባቢሎን።
ወቦኤዝኒ ወለደ ኢዮቤድሃ እምነ ሩት።
ወኢዮቤድኒ ወለደ እሴይሃ።
ወልደ ዕሤይ ወልደ ኢዮቤድ ወልደ ቡዔዝ።
ወአካዝያስኒ ወለደ ኢዮአስሃ።
ወኢዮአስኒ ወለደ አሜስያስሃ።
ወዖዝያንኒ ወለደ ኢዮአታምሃ።
ወኢዮአታምኒ ወለደ አካዝሃ።
ወፊልጶስ እኁሁ መልአከ ኢጡርያስ።
ኣአምነከ አባ እግዚአ ሰማያት ወምድር።
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3 ኣ
Matt11:28
Matt12:18

1 ኣሐንጽ MK14:58
27 ኣሐውር Matt26:36

MK14:32
Luke13:33
Luke14:19
Luke15:18
John07:33
John07:34
John07:36
John08:14
John08:14
John08:21
John08:21
John08:22
John11:11
John13:33
John13:36
John14:2
John14:2

John14:4
John14:12
John14:28
John16:5
John16:10
John16:16
John16:17
John16:28
John21:3

1 ኣበውእ Luke18:12
1 ኣአምረከ Matt25:24
2 ኣአምር Matt28:5

Luke16:4
1 ኣአምን MK09:24
2 ኣአርር Matt25:26

Luke19:22
1 ኣአቱ Luke19:13
1 ኤሊ Luke03:24
2 ኤሌዎን Luke19:29

Luke21:36

ወአነ ኣዐርፈክሙ።
ወኣነብር መንፈስየ ላዕሌሁ።
ወበሠሉስ ዕለት ኣሐንጽ ካልእ ዘእድ ኢገብሮ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ሶበ ኣሐውር ከሃ ወእጸሊ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ኣሐውር ከሃ ወእጸሊ።
ወባሕቱ ዮምሰ ወጌሠመ ሀለውኩ ወበሣልስተ ኣሐውር።
ወኣሐውር እርአዮሙ ወእፍትኖሙ።
እትነሣእ ወኣሐውር ኀበ አቡየ ወእብሎ።
ወእምዝ ኣሐውር ኀበ አብ ዘፈነወኒ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
እስመ አነ አአምር እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
ወአንትሙሰ ኢተአምሩ እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
አንሰ ኣሐውር ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ዘይብለነ ኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወባሕቱ ኣሐውር አንቅሖ።
ኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ኀበሰ አነ ኣሐውር ኢትክል ተሊዎትየ ይእዜ።
ወናሁ እብለክሙ ከመ አነ ኣሐውር ወአስተዳሉ ለክሙ መካነ።
ወእመ አኮሰ እምኢይቤለክሙ ከመ ኣሐውር አስተዳሉ ለክሙ 
ማኅደረ።
ወለሊክሙ ኢተአምሩ ኀበ ኣሐውር ወፍኖቶሰ ተአምሩ።
እስመ አነ ኣሐውር ኀበ አብ።
ሰማዕክሙ ዘእቤለክሙ ከመ አነ ኣሐውር ወእሠወጥ ኀቤክሙ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ኣሐውር ኀበ አብ ዘፈነወኒ።
ወበእንተ ጽድቅኒ እስመ አነ ኣሐውር ኀበ አብ።
ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ እስመ ኣሐውር ኀበ አብ።
ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ እስመ ኣሐውር ኀበ አብ።
ወኣሐውር ኀበ አብ።
ወይቤሎሙ ስምዖን ጴጥሮስ አንሰ ኣሐውር ከመ እሥግር ዓሣ።
ወኣበውእ ዐሥራተ እዴሁ ለኵሉ ዘአጥረይኩ።
እግዚኦ ኣአምረከ ከመ ድሩክ ብእሲ አንተ።
ኢትፍርሃ አንትንሰ እስመ ኣአምር።
ኣአምር እንከሰ ዘእገብር እምከመ ሰዐረኒ እግዚእየ እምግብናየ።
ኣአምን እግዚኦ ባሕቱ ርድኦ ለኢ አሚኖትየ።
ኣአርር እምኀበ ኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውኩ።
ወኣአርር ዘኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ ዘኢዘረውኩ።
ወይቤሎሙ ተገበሩ እንከ እስከ ኣአቱ።
ወልደ ኤሊ ወልደ ማቲ ወልደ ሌዊ።
ወሶበ በጽሐ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ ኀበ ደብር ዘስሙ ኤሌዎን።
ወይበይት ውስተ ደብረ ዘይት ዘስሙ ኤሌዎን።
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1 ኤልማስ Matt27:46
1 ኤልሞዳም Luke03:28
9 ኤልሳቤጥ Luke01:5

Luke01:7
Luke01:13
Luke01:24
Luke01:36
Luke01:40
Luke01:41 ወሶበ ሰምዐት ኤልሳቤጥ ቃላ ለማርያም እንዘ ትትአምኃ።
Luke01:42
Luke01:57

1 ኤልሳዕ Luke04:27
2 ኤልዩድ Matt01:14

Matt01:15
28 ኤልያስ Matt11:14

Matt16:14
Matt17:3
Matt17:4
Matt17:10
Matt17:11
Matt17:12
Matt27:47
Matt27:49
MK06:15
MK08:28 ወይቤልዎ ዮሐንስሃ መጥምቀ አው ኤልያስሃ አው አሐዱ እምነቢያት።
MK09:4

MK09:5
MK09:10
MK09:11
MK09:12
MK15:35
MK15:36
Luke01:17
Luke04:25
Luke04:26
Luke09:8
Luke09:19
Luke09:30
Luke09:33
Luke09:54
John01:21

እንዘ ይብል ኤሎሄ ኤሎሄ ኤልማስ ላማ ሰበቅታኒ።
ወልደ ቆሳም ወልደ ኤልሞዳም ወልደ ኤር።
ወብእሲቱኒ እምአዋልደ አሮን ወስማ ኤልሳቤጥ።
ወባሕቱ አልቦሙ ውሉድ እስመ መካን ይእቲ ኤልሳቤጥ።
ወብእሲትከኒ ኤልሳቤጥ ትወልድ ለከ ወልደ።
ወእምድኅረ ክልኤ መዋዕል ፀንሰት ኤልሳቤጥ ብእሲቱ።
ወናሁ ኤልሳቤጥኒ እንተ እምአዝማድኪ ይእቲኒ።
ወቦአት ቤተ ዘካርያስ ወአምኀታ ለኤልሳቤጥ።

ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ኤልሳቤጥ።
ወበጽሐ ወርኃ ለኤልሳቤጥ ከመ ትለድ ወወለደት ወልደ።
አመ መዋዕለ ኤልሳዕ ነቢይ።
ወአኪምኒ ወለደ ኤልዩድሃ።
ወኤልዩድኒ ወለደ አልአዛርሃ።
ዝ ውእቱ ኤልያስ ዘሀለዎ ይምጻእ።
ወካልኣን ይብሉከ ኤልያስሃ።
ወናሁ አስተርአዩ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስሌሁ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
እፎ ይብሉ ጸሐፍት ኤልያስ ሀለዎ ይምጻእ ቅድመ።
ኤልያስ ይቀድም መጺአ ወያስተራትዕ ኵሎ።
ወባሕቱ እብለክሙ ከመ ኤልያስ ወድአ መጽአ ወኢያእመርዎ።
ወሰሚዖሙ እለ ይቀውሙ ህየ ይቤሉ ዝሰ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ወቦ እለ ይቤሉ ኅድጉ ንርአይ ለእመ ይመጽእ ኤልያስ ያድኅኖ።
ወቦ እለ ይቤሉ ኤልያስ ውእቱ።

ወአስተርአይዎሙ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስለ እግዚእ 
ኢየሱስ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
ኤልያስ ይቀድም መጺአ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኤልያስ ይመጽእ ቅድመ ወያስተራትዕ ኵሎ።
ወባሕቱ እብለክሙ ኤልያስ ወድአ መጽአ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምእለ ይቀውሙ ህየ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ኅድጉ ንርአይ ለእመ ይመጽእ ኤልያስ ያውርዶ።
ወውእቱ የሐውር ቅድሜሁ በመንፈስ ቅዱስ ወበኀይለ ኤልያስ።
በመዋዕለ ኤልያስ ነቢይ አመ ተዐጽወ ሰማይ።
ወኢተፈነወ ኤልያስ ኀበ አሐቲ እምኔሆን።
ወቦ እለ ይብሉ ኤልያስ አስተርአየ።
ወቦ እለ ይብሉከ ኤልያስሃ።
እሉ እሙንቱ ሙሴ ወኤልያስ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
ወያጥፍኦሙ በከመ ገብረ ኤልያስ።
ወይቤልዎ መኑ አንተ ኤልያስኑ አንተ ወይቤ ኢኮንኩ።
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28 ኤልያስ

John01:25
3 ኤልያቄም Matt01:13

Matt01:13
Luke03:30

4 ኤሎሄ Matt27:46
Matt27:46
MK15:34
MK15:34

1 ኤማኁስ Luke24:13

1 ኤር Luke03:28
3 ኤርምያስ Matt02:17

Matt16:14
Matt27:9

1 ኤሴሌም Luke03:25
3 ኤስሮም Matt01:3

Matt01:3
Luke03:33

1 ኤብሱ Matt12:7
1 ኤቦር Luke03:35
1 ኤዘዙ Matt08:27
1 ኤዶምያስ MK03:8
1 ኤፍራታ Matt02:6
1 ኤፍሬም John11:54
2 ኤፍታሔ MK07:34

MK07:34
92 እ Matt01:18

Matt01:20
Matt03:7

Matt03:7

Matt03:7

Matt03:16
Matt04:25

Matt08:11
Matt08:11
Matt08:19
Matt08:21
Matt08:21

ለእመ ኢኮንከ ክርስቶስሃ ወኢ ኤልያስሃ ወኢ ነቢየ።
ወአብዩድኒ ወለደ ኤልያቄምሃ።
ወኤልያቄምኒ ወለደ አዛርሃ።
ወልደ ዮናን ወልደ ኤልያቄም።
እንዘ ይብል ኤሎሄ ኤሎሄ ኤልማስ ላማ ሰበቅታኒ።
እንዘ ይብል ኤሎሄ ኤሎሄ ኤልማስ ላማ ሰበቅታኒ።
ወይቤ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ።
ወይቤ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ።
እንተ ርሕቅት እምኢየሩሳሌም መጠነ ስሳ ምዕራፍ እንተ ስማ 
ኤማኁስ።
ወልደ ቆሳም ወልደ ኤልሞዳም ወልደ ኤር።
አሜሃ ተፈጸመ ዘተብህለ በኤርምያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ወመንፈቆሙ ይብሉከ ኤርምያስሃ።
ወይእተ አሚረ በጽሐ ቃለ ኤርምያስ ነቢይ ዘይቤ።
ወልደ ኤሴሌም ወልደ ናጌ።
ወፋሬስኒ ወለደ ኤስሮምሃ።
ወኤስሮምኒ ወለደ አራምሃ።
ወልደ ኤስሮም ወልደ ፋሬስ ወልደ ይሁዳ።
እምኢኰነንክምዎሙ ለእለ ኢይኤብሱ።
ወልደ ኤቦር ወልደ ሳላ።
ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ወእምኢየሩሳሌም ወእምኤዶምያስ ወእማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትቴሐቲ እምነገሥተ ይሁዳ።
አላ ሖረ ኀበ ሀገር እንተ ትሰመይ ሀገረ ኤፍሬም አቅርብት ለበድው።
ወይቤሎ ኤፍታሔ ኤፍታሔ ተረኀው ብሂል።
ወይቤሎ ኤፍታሔ ኤፍታሔ ተረኀው ብሂል።
ወእንበለ ይትቃረቡ ተረክበት ፅንስተ እመንፈስ ቅዱስ።
እስመ ዘይትወለድ እምኔሃ እመንፈስ ቅዱስ ውእቱ።
መኑ አመረክሙ ከመ ታምሥጡ እመቅሠፍት ወእመንሱት ወእመዐት 
ዘይመጽእ።
መኑ አመረክሙ ከመ ታምሥጡ እመቅሠፍት ወእመንሱት ወእመዐት 
ዘይመጽእ።
መኑ አመረክሙ ከመ ታምሥጡ እመቅሠፍት ወእመንሱት ወእመዐት 
ዘይመጽእ።
ወተጠሚቆ እግዚእ ኢየሱስ ሶቤሃ ወፅአ እማይ።
ወእምዐሡሩ አህጉር ወእምኢየሩሳሌም ወእምይሁዳ ወእማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ወባሕቱ እብለክሙ ብዙኃን ይመጽኡ እምሥራቅ ወእምዕራብ።
ወባሕቱ እብለክሙ ብዙኃን ይመጽኡ እምሥራቅ ወእምዕራብ።
ሊቅ እትሉከኑ ኀበ ሖርከ።
እግዚኦ አብሐኒ ቅድመ እሑር ወእቅብሮ ለአቡየ።
እግዚኦ አብሐኒ ቅድመ እሑር ወእቅብሮ ለአቡየ።
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Matt08:24
Matt08:28
Matt09:13
Matt09:13
Matt09:28
Matt10:16
Matt10:33
Matt10:35
Matt11:10
Matt11:12 ወእመዋዕለ ዮሐንስ መጥምቅ እስከ ይእዜ።
Matt11:19
Matt11:22
Matt11:24

Matt11:25
Matt12:7
Matt12:8
Matt13:13
Matt13:41
Matt13:49
Matt13:52
Matt14:2
Matt14:24
Matt15:27
Matt17:9
Matt18:7
Matt24:50
Matt27:40
Matt27:42
Matt27:53
Matt27:64
Matt28:7
MK01:10
MK01:29
MK01:38
MK03:8
MK04:37
MK05:2
MK06:14 ወይቤ ዮሐንስ መጥምቅ ተንሥአ እምዉታን።
MK06:16
MK07:4
MK09:21

እስከ ሶበ ይደፍኖ ለሐመር ማዕበለ ባሕር እሞገድ።
ተቀበልዎ ክልኤቱ እለ አጋንንት ወፂኦሙ እመቃብራት።
ሑሩ ወአእምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕተ።
እስመ ኢመጻእኩ እጸውዕ ጻድቃነ አላ ኃጥኣነ ለንስሓ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ተአምኑሁ ከመ እክል ዘንተ ገቢረ።
ወናሁ አነ እፌንወክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኵላት።
አነኒ እክሕዶ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
ወመጻእኩሰ እፍልጥ ብእሴ እምአቡሁ።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ።

ወጸድቀት ጥበብ እምደቂቃ ወእምግባራ።
ወባሕቱ እብለክን ጢሮስ ወሲዶና ይረክባ ሣሕተ።
ወባሕቱ እብለኪ ከመ ምድረ ሰዶም ትረክብ ሣሕተ በዕለተ ደይን 
እምኔኪ።

እስመ ኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእማእምራን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
ሶበሰ ተአምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕት።
እስመ እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወበእንተ ዝንቱ በአምሳል እትናገሮሙ።
ወየአርዩ እመንግሥቱ ኵሎ ዐላውያነ ወእለ ይገብሩ አበሳ።
ወይፈልጡ እኩያነ እማእከሎሙ ለጻድቃን።
ይመስል ብእሴ በዓለ ቤት ዘያወፅእ እመዝገቡ ሐዲሰ ወብሉየ።
ውእቱ ተንሥአ እምዉታን።
ወይትሀወክ እሞገድ ወያመነድቦሙ ማዕበለ ባሕር።
እምፍርፋራት ዘይወድቅ እማእደ አጋእዝቲሆሙ።
እስከ አመ ይትነሣእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እምዉታን።
አሌ ሎቱ ለዓለም እመንሱት ዘይመጽእ።
ወይሠጥቆ እማእከሉ።
ረድ እስኩ እመስቀልከ።
ለይረድኬ ይእዜ እመስቀሉ ንርአይ ወንእመን ቦቱ።
ወወፅኡ እመቃብሪሆሙ ወቦኡ ውስተ ሀገር ቅድስት።
ወኢይበሉ ለሕዝብ ተንሥአ እምዉታን።
ከመ ተንሥአ እምዉታን ወናሁ ይቀድመክሙ ገሊላ።
ወወፂኦ እማይ ርእየ ተሠጥቀ ሰማይ።
ወወፂኦ እምኵራብ ቦአ ቤተ ስምዖን።
ከመ በህየኒ እስብክ እስመ እንበይነ ዝ ግብር መጻእኩ።
ወእምኢየሩሳሌም ወእምኤዶምያስ ወእማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወይሰወጥ ማይ እሞገድ ውስተ ሐመር።
ዘእኩይ ጋኔን ላዕሌሁ ወፂኦ እመቃብር።

ውእቱ ተንሥአ እምዉታን።
ወዘሂ ተሣየጡ እምሥያጥ ኢይበልዑ።
እማእዜ ዘአኀዞ ወይቤሎ እምንእሱ።
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MK12:35
MK13:1
MK15:30
MK16:8
MK16:8
Luke01:52
Luke02:37
Luke03:7
Luke04:38
Luke05:17
Luke12:46
Luke12:53
Luke13:29
Luke15:21
Luke16:3
Luke16:4
Luke16:21
Luke16:26
Luke16:31
Luke23:7
Luke23:16
John02:15

John03:5

John03:5

John03:6
John03:8
John03:31
John04:14
John05:24

John07:48
John08:59
John09:22

John12:9

John12:17
John12:32
John12:42

ኢኮንከ ርሑቀ እመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወወፂኦ እምኵራብ ይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ።
አድኅን ርእሰከ ወረድ እመስቀልከ።
አስተርአዮሙ እግዚእነ እምድኅረ ተንሥአ እምዉታን።
ወፈነዎሙ ይስብኩ እምሥራቀ ፀሓይ እስከ ዐረብ።
ወነሠቶሙ ለኀያላን እመናብርቲሆሙ አዕበዮሙ ለትሑታን።
ወኢትወፅእ እምኵራብ መዓልተ ወሌሊተ።
መኑ ነገረክሙ ታምሥጡ እመቅሠፍት ዘይመጽእ።
ወወፂኦ እምኵራብ ቦአ ቤተ ስምዖን።
ወእምዝ ኮነ በአሐቲ ዕለት እመዋዕል እንዘ ሀሎ ይሜህሮሙ።
ወይመትሮ እማእከሉ ወያገብእ መክፈልቶ ምስለ እለ ኢየአምኑ።
ወሐማት እመርዓታ ወመርዓትኒ እምሐማታ።
ወይመጽኡ እምጽባሕ ወእምዕራብ ወእምሰሜን ወእምደቡብ።
ወኢይደልወኒ እንከ እሰመይ ወልደከ።
ምንተ እሬሲ ናሁ ይስዕረኒ እግዚእየ እምግብናየ።
ኣአምር እንከሰ ዘእገብር እምከመ ሰዐረኒ እግዚእየ እምግብናየ።
ወይፈቱ ይጽገብ እምፍርፋራት ዘይወድቅ እማእዱ ለባዕል።
ወእለሂ እመንገሌክሙ ኢይዕድዉ ኀቤነ።
እመሂ ቦ ዘተንሥአ እምዉታን ኢይሰምዕዎ ወኢየአምንዎ።
ወአእሚሮ ከመ እምኵናነ ሄሮድስ ውእቱ።
እቀሥፎኬ ወእኅድጎ።
ወሰደደ ኵሎ እምኵራብ አባግዐኒ ወአልሕምተኒ ወዘረወ ወርቆሙ 
ለመወልጣን።
ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢይክል በዊአ ውስተ 
መንግሥተ እግዚአብሔር።
ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢይክል በዊአ ውስተ 
መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወዘተወልደ እመንፈስ መንፈሰ ውእቱ።
ከማሁኬ ውእቱ ኵሉ ዘይትወለድ እመንፈስ ቅዱስ።
ወዘእምድርሰ ምድራዊ ውእቱ ወዘበምድር ይነግር።
ወዘሰ ይሰቲ እማይ ዘእሁቦ አነ ኢይጸምእ ለዓለም።
ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።
ቦኑ እመላእክት ወእምፈሪሳውያን እለ አምኑ ቦቱ።
ወተኀብኦሙ እግዚእ ኢየሱስ ወወፅአ እምኵራብ።
እስመ አዘዙ አይሁድ ለእመ ቦ ዘአምነ ቦቱ ከመ ውእቱ ክርስቶስ 
ይሰደድ እምኵራብ።

ዳእሙ ከመ ይርአይዎ ለአልአዛርሂ ዘአንሥኦ እግዚእ ኢየሱስ 
እምዉታን።

አመ ጸውዖ ለአልአዛር እመቃብር ወአንሥኦ እምነ ምዉታን።
ወአነኒ እምከመ ተለዐልኩ እምድር እስሕብ ኵሎ ኀቤየ።
ወቦ ብዙኃን እመላእክተ ሕዝብ እለ አምኑ ቦቱ።
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John12:49
John16:2
John21:8

3 እሁበከ Matt04:9
Matt16:19
Luke04:6

1 እሁበኪ MK06:22
7 እሁበክሙ Matt20:4

Matt20:7
MK10:40
Luke21:15
John13:34
John14:27
John14:27

3 እሁብ Matt20:23
Luke13:32
Luke19:8

4 እሁቦ Luke04:6
John04:14
John04:14
John06:51

1 እሁቦን John10:28
7 እሄሉ Matt17:17

Matt18:20
Matt28:20
MK09:19
Luke09:41
John06:56
John15:10

415 እለ Matt02:20

Matt04:16

Matt04:24
Matt04:24
Matt05:4
Matt05:6
Matt05:10
Matt05:12
Matt05:15
Matt05:44
Matt05:44

ዘከመ እነብብ ወዘከመ እብል።
እስመ እምኵራባቲሆሙ ያወፅኡክሙ።
እስመ ኢኮኑ ርሑቃነ እምድር ዘእንበለ መጠነ ክልኤ ምእት በእመት።
ወይቤሎ ዘንተ ኵሎ እሁበከ እምከመ ሰገድከ ሊተ ወአማኅከኒ።
ወእሁበከ መራኁተ መንግሥተ ሰማያት።
ወይቤሎ ሰይጣን ዘንተ ኵሎ ምኵናነ ለከ እሁበከ።
ወይቤላ ንጉሥ ለይእቲ ወለት ሰአልኒ ዘትፈቅዲ ወእሁበኪ።
ተቀነዩ ወዘረትዐኒ እሁበክሙ።
ተቀነዩ ወዘረትዐኒ እሁበክሙ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበጸጋምየ አኮ አነ ዘእሁበክሙ።
አነ እሁበክሙ አፈ ወጥበበ በዘኢይክሉ ተዋሥኦተክሙ።
ወእሁበክሙ ሐዲሰ ትእዛዘ ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ።
ሰላምየ አኀድግ ለክሙ ወሰላመ አቡየ እሁበክሙ።
አኮ በከመ ይሁብ ዓለም ዘእሁበክሙ አነ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበፀጋምየ አኮ አነ ዘእሁብ።
ናሁ አወፅእ አጋንንተ ወእሁብ ሕይወተ ዮም።
ናሁ እግዚእየ መንፈቀ ንዋይየ እሁብ ለነዳያን።
ወዘንተኒ ክብረ እስመ ሊተ ተውህበ ወለዘፈቀድኩ እሁቦ።
ወዘሰ ይሰቲ እማይ ዘእሁቦ አነ ኢይጸምእ ለዓለም።
አላ ውእቱ ማይ ዘእሁቦ አነ ይከውን ውስቴቱ ነቅዐ ማይ።
ወዝኒ ኅብስት ዘአነ እሁቦ ሥጋየ ውእቱ በእንተ ሕይወት ዘለዓለም።
ወአነሂ እሁቦን ሕይወተ ዘለዓለም።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።
ህየ እሄሉ አነ ማእከሎሙ።
ወናሁ አነ እሄሉ ምስሌክሙ በኵሉ መዋዕል እስከ ኅልቀተ ዓለም።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእትዔገሠክሙ።
ወአነሂ እሄሉ ምስሌሁ።
በከመ ዐቀብኩ አነ ትእዛዞ ለአቡየ ወእሄሉ በፍቅሩ።
ወሑር ውስተ ምድረ እስራኤል እስመ ሞቱ እለ የኀሥሥዎ ለነፍሰ ዝ 
ሕፃን።
ወለእለሂ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት ብርሃን ሠረቀ 
ሎሙ።
ወጽዑራነ ወእለሂ አጋንንት ወወርኃውያነ።
ወእለሂ ነገርጋር ወመፃጕዓነ ወአሕየዎሙ።
ብፁዓን እለ ይላሕዉ ይእዜ።
ብፁዓን እለ ይርኅቡ ወይጸምኡ በእንተ ጽድቅ።
ብፁዓን እለ ይሰደዱ በእንተ ጽድቅ።
እስመ ከማሁ ሰደድዎሙ ለነቢያት እለ እምቅድሜክሙ።
ወታበርህ ለኵሎሙ እለ ውስተ ቤት።
ባርክዎሙ ለእለ ይሰድዱክሙ።
ሠናየ ግበሩ ለእለ ይጸልኡክሙ።
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Matt05:44
Matt07:11
Matt07:13
Matt07:14
Matt07:15

Matt07:23
Matt08:9
Matt08:10
Matt08:16
Matt08:28
Matt08:33
Matt08:34
Matt10:8
Matt10:28
Matt11:5
Matt11:8
Matt11:16
Matt11:20
Matt12:3
Matt12:4
Matt12:5
Matt12:7
Matt12:46

Matt12:49
Matt13:12
Matt13:30
Matt13:41
Matt14:9
Matt14:21
Matt14:33
Matt14:36
Matt15:38
Matt16:9
Matt16:10
Matt16:14 ወይቤልዎ ቦ እለ ይብሉከ ዮሐንስሃ መጥምቀ።
Matt16:28
Matt16:28
Matt17:24
Matt18:6
Matt18:13

ወጸልዩ በእንተ እለ ይሰድዱክሙ ወይትዔገሉክሙ።
ይሁብ ሠናየ ለእለ ይስእልዎ።
ወብዙኃን እሙንቱ እለ ይበውኡ ውስቴታ።
ወውኁዳን እሙንቱ እለ ይበውእዋ።
ተዐቀቡኬ እምሐሳውያን ነቢያት እለ ይመጽኡ ኀቤክሙ በአልባሰ 
አባግዕ።
ረሐቁ እምኔየ ኵልክሙ እለ ትገብሩ ዐመፃ።
ወብየ ሐራ እለ ዘእኴንን።
ወተመይጦ ይቤሎሙ ለእለ ይተልውዎ።
ወምሴተ ከዊኖ አምጽኡ ኀቤሁ ብዙኃነ እለ አጋንንት።
ተቀበልዎ ክልኤቱ እለ አጋንንት ወፂኦሙ እመቃብራት።
ወዜነዉ ለሰብእ ኵሎ ዘኮነ ወበእንተ እለ አጋንንትሂ።
ወናሁ ወፅኡ ኵሉ እለ ውስተ ሀገር ይትቀበልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
እለ ለምጽ አንጽሑ አጋንንተ አውፅኡ።
ወኢትፍርህዎሙ ለእለ ይቀትሉ ሥጋክሙ።
እለ ለምጽ ይነጽሑ ወጽሙማን ይሰምዑ።
እለሰ ቀጠንተ ይለብሱ ናሁ ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
ይመስሉ ደቂቀ እለ ይነብሩ ውስተ ምሥያጥ ወይጼውዑ ቢጾሙ።
እለ በውስቴቶን ገብረ ኀይለ ብዙኀ እስመ ኢነስሓ።
ውእቱኒ ወእለ ምስሌሁ።
ዘኢይከውኖ ለበሊዕ ወኢ ለእለ ምስሌሁ።
ከመ ካህናት እለ ውስተ ቤተ መቅደስ ያረኵስዋ ለሰንበት።
እምኢኰነንክምዎሙ ለእለ ኢይኤብሱ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ካልኣነ ሰብዐተ አጋንንተ እለ 
የአክዩ እምኔሁ።
መኑ ይእቲ እምየ ወእለ መኑ እሙንቱ አኀውየ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወበጊዜ ማእረር እብሎሙ ለእለ የዐጽዱ።
ወየአርዩ እመንግሥቱ ኵሎ ዐላውያነ ወእለ ይገብሩ አበሳ።
ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወእለሰ በልዕዎ እሙንቱ ሰብእ የአክሉ ኀምሳ ምእት ብእሲ።
ወእለ ውስተ ሐመር ሰገዱ ሎቱ።
እስመ ኵሎሙ እለ ገሰስዎ የሐይዉ።
ወእለሰ በልዕዎ ዕደው የአክሉ አርብዓ ምእት ብእሲ።
እለ ለኀምሳ ምእት ብእሲ ሚ መጠነ መዛርዐ አግሐሥክሙ።
ወአመ ሰብዑ ኅብስት እለ ለአርባዕ ምእት።

ቦ እምእለ ሀለዉ ይቀውሙ ዝየ።
እለ ኢይጥዕምዎ ለሞት።
ወበጺሖሙ ቅፍርናሆም መጽኡ እለ ጸባሕተ ዲናር።
ወለዘሂ አስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
እምተስዓ ወተስዐቱ እለ ኢተገድፉ።
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Matt18:34
Matt19:12
Matt19:12
Matt19:12
Matt19:13
Matt19:28
Matt20:9
Matt20:12
Matt20:23
Matt21:9
Matt21:9
Matt21:12
Matt21:12
Matt21:36
Matt21:41
Matt21:43
Matt22:3
Matt22:4
Matt22:6
Matt22:8
Matt22:10
Matt22:11
Matt22:23
Matt23:13

Matt23:14
Matt23:16
Matt23:23
Matt23:24
Matt23:25
Matt23:27
Matt23:27
Matt23:29
Matt23:37
Matt24:16
Matt24:19
Matt25:1
Matt25:9
Matt25:20
Matt25:22
Matt25:28

ወተምዕዐ እግዚኡ ወመጠዎሙ ለእለ ይሣቅይዎ።
እስመ ቦ ሕጽዋን እለ ከማሁ ተወልዱ እምከርሠ እሞሙ።
ወቦ ሕጽዋን እለ ሐጸውዎሙ ሰብእ።
ወቦ ሕጽዋነ እለ ሐጸዉ ርእሶሙ።
ወገሠጽዎሙ አርዳኢሁ ለእለ አምጽእዎሙ።
አንትሙ እለ ተለውክሙኒ።
ወመጽኡ እለ ዐሥሩ ወአሐዱ ሰዓት።
ለእለ ጾርነ ክበዳ ወላህባ ለዕለት።
ዘእንበለ ለእለ አስተዳለወ ሎሙ አቡየ ዘበሰማያት።
ወሕዝብሰ እለ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይጸርሑ ወይብሉ።
ወሕዝብሰ እለ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይጸርሑ ወይብሉ።
ወሰደደ ኵሎ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በቤተ መቅደስ።
ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ።
ወእምዝ ፈነወ ካልኣነ አግብርተ እለ ይበዝኁ እምቀደምት።
እለ ይሁብዎ ፍሬሁ በበ ጊዜሁ ወበበ አግዋሊሁ።
ወይሁብዋ ለካልኣን እለ ይገብሩ ፍሬሃ።
ወፈነወ አግብርቲሁ ይጸውዕዎሙ ለእለ ተዐሠሩ ውስተ ከብካብ።
በልዎሙ ለእለ ዐሠርናሆሙ ናሁ ምሳሕየ አስተዳሎኩ።
ወእለሰ ተርፉ አኀዝዎሙ ለአግብርቲሁ ወቀተልዎሙ።
ወባሕቱ ኢደልዎሙ ለእለ ዐሠርናሆሙ።
ወመልአ ቤተ በዓል እምእለ ይረፍቁ።
ወበዊኦ ንጉሥ ይርአዮሙ ለእለ ይረፍቁ።
እለ ይብሉ አልቦ ትንሣኤ ምዉታን።
እለ ትበልዑ አብያተ መበለታት በምክንያተ አንኆ ጸሎትክሙ።

አንትሙሂ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
እለ ትብሉ ዘመሐለ በቤተ መቅደስ ኢይጌጊ።
እለ ታበውኡ ዐሥራተ እዴሁ ለአዛብ ወለሲለን ወለከሙን።
አምርሕተ ዕዉራን እለ ጻጹተ ትነጥፉ ወገመለሰ ትውኅጡ።
እለ ተኀፅብዎሙ ለጽዋዕ ወለፃሕል እንተ አፍኣሆሙ።
እለ ትመስሉ መቃብራተ ግብሱሳነ።
እለ እንተ አፍኣሆሙ ያስተርእዩ ሠናያነ።
እለ ተሐንጹ መቃብሪሆሙ ለነቢያት።
ወትዌግሮሙ ለሐዋርያት እለ ተፈነዉ ኀቤሃ።
አሜሃ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
ወለእለ የሐፅና በውእቱ መዋዕል።
እለ ነሥኣ መኃትዊሆን ወወፅኣ ውስተ ቀበላ መርዓዊ።
አላ ሑራ እምኀበ እለ ይሠይጡ ወተሣየጣ ለክን።
ወናሁ ኀምስ መካልየ እለ ረባሕኩ ዲቤሆን።
ወናሁ ክልኤተ ካልኣተ መካልየ እለ ረባሕኩ ዲቤሆን።
ወይቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
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Matt25:29
Matt25:34
Matt25:40
Matt25:40
Matt25:41
Matt25:44
Matt26:51
Matt26:57
Matt26:71
Matt26:73
Matt27:39
Matt27:44
Matt27:47
Matt27:49
Matt27:54
Matt27:55
Matt27:55
Matt27:55
Matt28:4
MK01:32
MK01:36
MK02:2
MK02:15
MK02:18 ወአርዳኢሁሰ ለዮሐንስ ወእለሂ ፈሪሳውያን ኮኑ ይጸውሙ።
MK02:25
MK02:26
MK03:11
MK03:13
MK03:22
MK03:33
MK03:34
MK04:11
MK04:15
MK04:16
MK04:18
MK04:18
MK04:20
MK04:20
MK04:25
MK05:16
MK05:40

ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
አሜሃ ይብሎሙ ንጉሥ ለእለ በየማኑ።
ወእምዝ ያወሥኦሙ ንጉሥ ለእለ በየማኑ ወይብሎሙ።
ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ እለ የአምኑ ብየ ሊተ ገበርክሙ።
ወእምዝ ይብሎሙ ለእለ በጸጋሙ።
አሜሃ ያወሥኡ እለ በጸጋሙ ወይብሉ እግዚኦ ማእዜ ርኢናከ።
ወናሁ አሐዱ እምእለ ምስሌሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእለሰ አኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰድዎ።
ወትቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ወጐንደየ ሕቀ መጽኡ እለ ይቀውሙ ወይቤልዎ ለጴጥሮስ።
ወእለሂ የኀልፉ ይፀርፉ ላዕሌሁ እንዘ የሐውሱ ርእሶሙ።
ወከማሁ ፈያትኒ እለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ይዘነጕጕዎ።
ወሰሚዖሙ እለ ይቀውሙ ህየ ይቤሉ ዝሰ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ወቦ እለ ይቤሉ ኅድጉ ንርአይ ለእመ ይመጽእ ኤልያስ ያድኅኖ።
ወመኰንነ ምእትሰ ወእለ ምስሌሁ የዐቅብዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሀለዋ ህየ ብዙኃት አንስት እለ ይሬእያ እምርሑቅ ኵሎ ዘኮነ።
ወውእቶን እለ ተለዋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ እለ ይትለአካሁ።
ወውእቶን እለ ተለዋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ እለ ይትለአካሁ።
ወእምግርማሁ ተሀውኩ ወኮኑ ከመ አብድንት እለ የዐቅቡ መቃብረ።
አምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ ወእለሂ እኁዛነ አጋንንት።
ወዴገንዎ ስምዖን ወእለ ምስሌሁ።
ወኮነ ይነግሮሙ ቃሎ ለእለ መጽኡ ኀቤሁ።
እስመ ብዙኃን እሙንቱ እለ ተለውዎ።

ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱኒ ወእለሂ ምስሌሁ።
ወወሀቦሙ ለእለ ምስሌሁ።
ወእለሂ እኁዛነ አጋንንት ርኩሳን እምከመ ርእይዎ።
ወዐርገ ደብረ ወጸውዐ እለ ፈቀደ ወመጽኡ ኀቤሁ።
ወጸሐፍትኒ እለ ወረዱ እምኢየሩሳሌም ይቤሉ።
ወእለ መኑ እሙንቱ አኀውየ።
ወነጸሮሙ ለእለ ይነብሩ ዐውዶ ወይቤ።
ወለእለ አፍኣሰ በምሳሌ ኵሉ ይከውኖሙ።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ፍኖት ኀበ ተዘርዐ ቃል።
እለ ይሰምዑ ቃለ ወይትዌከፍዎ ሶቤሃ በፍሥሓ።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ሦክ ተዘርዑ እለ ይሰምዕዎ ለቃል።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ሦክ ተዘርዑ እለ ይሰምዕዎ ለቃል።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ምድር ሠናይት።
ተዘርዑ እለ ይሰምዑ ቃለ ወይትዌከፍዎ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የኀይድዎ።
ወዜነውዎሙ እለ ርእዩ ዘከመ ኮነ ዘጋኔን ወዘበእንተ አሕርው።
ወነሥኦሙ ለአቡሃ ወለእማ ለሕፃን ወእለ ምስሌሆሙ።
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MK06:5
MK06:15
MK06:15
MK06:22
MK06:26
MK06:32
MK06:44
MK06:56
MK08:9
MK09:1
MK09:1

MK09:41
MK09:42
MK10:13
MK10:24
MK10:32
MK11:5
MK11:8
MK11:8
MK11:9
MK11:9
MK11:15
MK11:15
MK12:19
MK12:39

MK12:41

MK12:42
MK12:44
MK12:45
MK13:15
MK13:17
MK13:20
MK14:4
MK14:47
MK14:56
MK14:57
MK14:69
MK14:70
MK15:7

እለ አንበረ እዴሁ ዲቤሆሙ ወአሕየዎሙ።
ወቦ እለ ይቤሉ ኤልያስ ውእቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ ነቢይ ውእቱ።
ወአሥመረቶ ለሄሮድስ ወለእለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተሂ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
እስመ ብዙኃን እለ የሐውሩ ወይመጽኡ።
ወእለሰ በልዕዎ ለውእቱ ኅብስት ዕደው ኀምሳ ምእት።
ወኵሎሙ እለ ገሰስዎ የሐይዉ።
ወእለሰ በልዕዎ የአክሉ አርብዓ ምእተ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ ሀለዉ እምእለ ይቀውሙ ዝየ።
እለ ኢይጥዕምዎ ለሞተ እስከ ይሬእይዋ ለመንግሥተ 
እግዚአብሔር።
እስመ እለ ክርስቶስ አንትሙ።
ወዘአስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
ወገሠጽዎሙ አርዳኢሁ ለእለ አቅረብዎሙ።
ደቂቅየ እፎ ዕጹብ ለእለ ቦሙ ንዋይ።
ወደንገፁ ወእለሂ ይተልውዎ ፈርሁ።
ወይቤልዎሙ እለ ይቀውሙ ህየ።
ወብዙኃን እለ ነጸፉ ቈጽለ መቲሮሙ እምዕፀው።
ወቦ እለ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
እለሂ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይኬልሑ ወይብሉ።
እለሂ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይኬልሑ ወይብሉ።
ወአኀዘ ይሰድድ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በምኵራብ።
ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን እለ ይብሉ አልቦ ትንሣኤ ምዉታን።
እለ ይፈቅዱ ያንሶስዉ ተላቢሶሙ ወይትአምኅዎሙ 
በምሥያጣት።
እለ ይውኅጥዎን ለአብያተ መበለታት ወይትሜየኑ በነዋኅ 
ጸሎቶሙ።
ወብዙኃን አብዕልት እለ አብኡ ብዙኀ።
አብዝኀት አብኦ እምኵሎሙ እለ አብኡ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።
እስመ ኵሎሙ እለ አብኡ እምተረፎሙ አብኡ።
ይእተ አሚረ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
ወለእለ የሐፅና ይእተ አሚረ በውእቱ መዋዕል።
ወባሕቱ በእንተ ኅሩያኒሁ እለ ኀረየ እግዚአብሔር።
ወቦ እለ ተምዕዑ ወይቤሉ ለምንት ዘመጠነ ዝ ሀጕል ዘዝ ዕፍረት።
ወመልኀ መጥባሕቶ አሐዱ እምእለ ምስሌሁ ይቀውሙ።
ወብዙኃን እለ አስተዋደይዎ ወኢኀበረ ቃሎሙ።
ወቦ ሰማዕተ ሐሰት እለ ተንሥኡ ወነበቡ ሐሰተ።
ወርእየቶ ካዕበ ካልእተ ወለት ወትቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ወእምድኅረ ሕቅ ካዕበ ይበልዎ ለጴጥሮስ እለ ይቀውሙ።
ሙቁሕ ምስለ እለ ገብሩ ሀከከ ወምስለ ቀተልተ ነፍስ።
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MK15:21
MK15:32
MK15:35
MK15:35
MK15:41
MK15:41
MK16:10
MK16:14
MK16:17
Luke01:1
Luke01:2
Luke01:50
Luke01:51
Luke01:66
Luke01:70
Luke01:71
Luke01:79
Luke02:18
Luke02:38
Luke02:44
Luke02:47
Luke03:7 ወይቤሎሙ ዮሐንስ ለሕዝብ እለ መጽኡ ኀቤሁ።
Luke04:20

Luke04:22
Luke04:27
Luke04:28
Luke05:7
Luke05:9
Luke05:17
Luke05:29
Luke05:33
Luke06:3
Luke06:4
Luke06:17
Luke06:18
Luke06:21
Luke06:21
Luke06:25
Luke06:25
Luke06:27
Luke06:27

ወውእቱ አቡሆሙ ለእለ እስክንድሮስ ወለሮፎስ።
ወእለሂ ተሰቅሉ ምስሌሁ ይዘነጕጕዎ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምእለ ይቀውሙ ህየ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምእለ ይቀውሙ ህየ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
እለ ተለዋሁ እምገሊላ ወተልእካሁ።
ወባዕዳትሂ ብዙኃት እለ ዐርጋ ምስሌሁ ኢየሩሳሌም።
ወይእቲ ሐዊራ ዜነወቶሙ ለእለ ምስሌሁ ሀለዉ ቀዲሙ።
እስመ ለእለ ርእይዎ ከመ ተንሥአ ኢአምንዎሙ።
ወዛቲ ተኣምር ለእለ አምኑ በስምየ ትተልዎሙ።
እስመ ብዙኃን እለ ወጠኑ ይንግሩ።
በከመ መሀሩነ እለ ቀደሙነ ርእዮቶ ወተልእክዎ ለቃሉ።
ወሣህሉኒ ለትውልደ ትውልድ ለእለ ይፈርህዎ።
ወዘረዎሙ ለእለ ያዐብዩ ኅሊና ልቦሙ።
ወዐቀብዎ በልቦሙ ኵሎሙ እለ ሰምዕዎ ወይቤሉ።
በከመ ነበበ በአፈ ነቢያቲሁ ቅዱሳን እለ እምዓለም።
ወእምእዴሆሙ ለኵሎሙ እለ ይጸልኡነ።
ለእለ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት።
ወኵሎሙ እለ ሰምዑ አንከሩ ዘነገርዎሙ ኖሎት።
ወነገረት በእንቲኣሁ ለኵሎሙ እለ ይሴፈዉ መድኀኒታ ለኢየሩሳሌም።
ወኀበ እለ የአምርዎ ወኢረከብዎ።
ወያነክርዎ ኵሎሙ እለ ሰምዑ ጥበቦ ወአውሥኦቶ።

ወአንሥኡ አዕይንቲሆሙ ኵሎሙ እለ ሀለዉ ውስተ ምኵራብ 
ወነጸርዎ።
ወእለ ሰምዕዎ ኵሎሙ አንከርዎ ሞገሰ ቃሉ ወሣዕሣዐ አፉሁ።
ወብዙኃን እለ ለምጽ ሀለዉ በውስተ እስራኤል።
ወተምዕዑ ኵሎሙ እለ ሀለዉ በምኵራብ ሰሚዖሙ ዘንተ።
ወጸውዕዎሙ ለቢጾሙ እለ ውስተ ካልእ ሐመር።
ወኵሎሙ እለ ምስሌሁ ደንገፁ በእንተ ዓሣት ዘተሠግሩ።
ወይነብሩ ፈሪሳውያን ወሊቃናተ ኦሪት እለ መጽኡ እምገሊላ።
እለ ረፈቁ ምስሌሆሙ ወባዕዳንሂ ብዙኃን።
ወከማሁ እለሂ ፈሪሳውያን ወአርዳኢከሰ እሊኣከ ይበልዑ ወይሰትዩ።
ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱሂ ወእለ ምስሌሁ።
ወበልዑ ውእቱኒ ወወሀቦሙ ለእለ ምስሌሁ።
እለ መጽኡ ይስምዕዎ ወይትፈወሱ እምደዌሆሙ።
ወእለሂ አጋንንት እኩያን የሐይዉ።
ብፁዓን እለ ትርኅቡ ይእዜ እስመ ትጸግቡ።
ብፁዓን እለ ትበክዩ ይእዜ እስመ ትሥሕቁ።
አሌ ለክሙ እለ ትጸግቡ ይእዜ እስመ ትርኅቡ።
አሌ ለክሙ እለ ትሥሕቁ ይእዜ።
ወለክሙሰ እለ ትሰምዑኒ እብለክሙ።
አፍቅሩ ጸላእተክሙ ወግበሩ ሠናየ ለእለ ይፃረሩክሙ።
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Luke06:28
Luke06:28
Luke06:33
Luke07:9
Luke07:10
Luke07:14
Luke07:20
Luke07:22
Luke07:23
Luke07:25
Luke07:32
Luke07:49
Luke08:2
Luke08:3
Luke08:4
Luke08:12
Luke08:13
Luke08:14
Luke08:15
Luke08:16
Luke08:18
Luke08:21

Luke08:36
Luke08:45
Luke09:7
Luke09:8
Luke09:8
Luke09:11
Luke09:19 ቦ እለ ይብሉከ ዮሐንስሃ መጥምቀ።
Luke09:19
Luke09:19
Luke09:27
Luke09:27

Luke09:31
Luke09:32
Luke09:32
Luke10:9
Luke10:17
Luke10:23
Luke10:36

ወደሐርዎሙ ለእለ ይረግሙክሙ።
ወጸልዩ ዲበ እለ ይትዔገሉክሙ።
ወእመኒ አሠነይክሙ ለእለ ያሤንዩ ለክሙ።
ይቤሎሙ ለሕዝብ እለ ተለውዎ።
ወአቲዎሙ እለ ተፈነዉ ረከብዎ ለገብሩ በዘሐይወ።
ወቀርበ ወአኀዘ ነፍቆ ወቆሙ እለ ይጸውርዎ።
ወበጺሖሙ እለ ለአኮሙ ኀቤሁ ይቤልዎ።
ዕዉራን ይሬእዩ ወስቡራን የሐውሩ ወእለ ለምጽ ይነጽሑ።
ወብፁዓን እለ ኢይትዐቀፉ ብየ።
ናሁ እለሰ ርሱያን አልባሰ ክብር ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
ይመስሉ ደቂቀ እለ ይነብሩ ውስተ ምሥያጥ።
ወአኀዙ እለ ይረፍቁ ይበሉ በበይናቲሆሙ።
ወአንስትኒ እለ አሕየዎን እምአጋንንት እኩያን ወእምደዌሆን።
ወሶስና ወካልኣትሂ ብዙኃት እለ ተልእካሁ በንዋዮን።
ወእለሂ መጽኡ ኀቤሁ እምኵሉ አህጉር።
ወዘሰ ውስተ ፍኖት እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ።
ወዘሰ ውስተ ኰኵሕ እለ ሰሚዖሙ ይትዌከፍዎ ለነገር በፍሥሓ።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ወድቀ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ።
እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ በሠናይ ልብ።
ከመ ይርአዩ ብርሃነ እለ ያንሶስዉ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
እምየ ወአኀውየ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር 
ወይገብሩ።
ወነገርዎሙ እለሂ ርእዩ ዘከመ ሐይወ ዘጋኔን።
ወይቤልዎ ጴጥሮስ ወእለሂ ምስሌሁ።
ወየኀጥእ ዘይብል እስመ ቦ እለ ይብሉ።
ወቦ እለ ይብሉ ኤልያስ አስተርአየ።
ወቦ እለ ይብሉ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት ተንሥአ።
ወለእለሂ ይፈቅዱ ይትፈወሱ አሕየዎሙ።

ወቦ እለ ይብሉከ ኤልያስሃ።
ወቦ እለ ይብሉከ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት ተንሥአ።
አማን አማን እብለክሙ ሀለዉ እምእለ ይቀውሙ ዝየ።
እለ ኢይጥዕምዎ ለሞት እስከ ይሬእይዋ ለመንግሥተ 
እግዚአብሔር።
እለ አስተርአዩ በስብሐት።
ወፀአቶሂ ረከበ ጴጥሮስሃ ወእለ ምስሌሁ።
ወዕደውኒ ክልኤቱ እለ ይቀውሙ ምስሌሁ።
ወፈውሱ ድዉያነ እለ ውስቴታ።
ወተመይጡ እልክቱ ሰብዐ እለ ተፈነዉ።
ብፁዓት አዕይንት እለ ርእያ ዘትሬእዩ አንትሙ።
መኑ እንከ እምእለ ሠለስቱ ዘይከውኖ ቢጾ ለዘዘበጥዎ ፈያት።
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Luke11:13
Luke11:15
Luke11:16
Luke11:26
Luke11:27
Luke11:28
Luke11:33
Luke11:42

Luke11:47
Luke11:53
Luke12:4
Luke12:36
Luke12:37
Luke12:46
Luke13:1
Luke13:4
Luke13:17
Luke13:23
Luke13:24
Luke13:34
Luke14:7
Luke14:10
Luke14:15
Luke14:17
Luke14:17
Luke14:24
Luke14:29
Luke15:7
Luke15:17
Luke16:5
Luke16:26
Luke16:26
Luke17:12
Luke17:17
Luke18:7
Luke18:9
Luke18:11
Luke18:24
Luke18:26
Luke18:39

ይሁብ ሠናየ ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ለእለ ይስእልዎ።
ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ይቤሉ በብዔልዜቡል።
ወቦ እለ ያሜክርዎ ወየኀሥሡ ትእምርተ እምሰማይ በኀቤሁ።
እለ የአክይዎ ወይበውኡ ወየኀድሩ ውስቴቱ።
ብፅዕት ከርሥ እንተ ጾረተከ ወአጥባት እለ ሐፀናከ።
ብፁዓንሰ እለ ይሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር ወየዐቅቡ።
ከመ ይርአዩ ብርሃነ እለ ያንሶስዉ።
እለ ታበውኡ ዐሥራተ እዴሁ ለአሕዛብ ወለጼናታም ወለኵሉ 
አሕማላት።
እስመ ተሐንጹ መቃብሪሆሙ ለነቢያት እለ አበዊክሙ ቀተልዎሙ።
ለሊክሙኒ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
ኢትፍርህዎሙ ለእለ ይቀትሉክሙ ነፍስተክሙ።
እለ ይጸንሑ እግዚኦሙ እስከ የአቱ እምከብካብ።
ብፁዓን እሙንቱ አግብርት እለ ይረክቦሙ እግዚኦሙ መጺኦ።
ወይመትሮ እማእከሉ ወያገብእ መክፈልቶ ምስለ እለ ኢየአምኑ።
እለ ደመረ ጲላጦስ ደሞሙ ምስለ መሥዋዕቶሙ።
እለ ወድቀ ላዕሌሆሙ ማኅፈድ በሰሊሆሙ ወቀተሎሙ።
ወዘንተ ብሂሎ ተኀፍሩ ኵሎሙ እለ ቆሙ ላዕሌሁ።
ወይቤሎ አሐዱ እግዚኦ ውኁዳንኑ እንጋ እሙንቱ እለ ይድኅኑ።
እብለክሙ ብዙኃን እለ የኀሥሡ ይባኡ ወኢይክሉ።
ወትዌግርዮሙ ለሐዋርያት እለ ተፈነዉ ኀቤኪ።
ወይቤሎሙ ለእለ ሀለዉ ውስተ ምሳሕ ወመሰለ ሎሙ ወመሀሮሙ።
በቅድመ ኵሎሙ እለ ይረፍቁ ወይመስሑ ምስሌከ።
ወሰሚዖ ዘንተ አሐዱ እምእለ ይረፍቁ ይቤሎ።
ወሶበ በጽሐ ዐሡር ፈነወ ገብሮ ይጸውዖሙ ለእለ ዐሠሮሙ።
ወሶበ በጽሐ ጊዜ ምሳሕ ሖረ ገብሩ ወይቤሎሙ ለእለ ዐሠሮሙ።
እብለክሙ ከመ አሐዱሂ እምእልክቱ ሰብእ እለ ጸዋዕኩ።
ኵሎሙ እለ ርእይዎ ይእኅዙ ይሣለቁ ላዕሌሁ።
ፈድፋደ እምነ ተስዓ ወተስዐቱ ጻድቃን እለ ኢይፈቅዱ ይነስሑ።
ሚ መጠን አግብርቲሁ ወገባእቱ ለአቡየ እለ ያተርፍዎ ለእክል።
ወጸውዖሙ ለእለ ይፈድይዎ ዕዳ ለእግዚኡ ወይቤሎ ለቀዳማዊ።
ከመ እለሂ ይፈቅዱ እምለፌ ይኅልፉ ኢይክሀሉ መጺአ ኀቤክሙ።
ወእለሂ እመንገሌክሙ ኢይዕድዉ ኀቤነ።
ተቀበልዎ ዐሠርቱ ዕደው እለ ለምጽ ወቆሙ እምርሑቅ።
አኮኑ ዐሠርቱ እሙንቱ አንትሙ እለ ነጻሕክሙ።
እለ ይግዕሩ ኀቤሁ መዓልተ ወሌሊተ ወይትዔገሦሙኑ።
ወይቤሎሙ ለእለ ያጸድቁ ርእሶሙ ወይሜንኑ ቢጾሙ።
ወእለ የሐውሩ ብእሲተ ብእሲ ወኢ ከመ ዝንቱ መጸብሓዊ።
እፎ ዕጹብ ለእለ ቦሙ ንዋይ በዊእ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይቤሉ እለ ሰምዑ መኑ እንከ ይክል ድኂነ።
ወገሠጽዎ እለ ይመርሕዎ ከመ ያርምም።
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Luke19:15
Luke19:24
Luke19:26
Luke19:27
Luke19:32
Luke19:39
Luke19:45

Luke19:45

Luke20:20
Luke20:20

Luke20:27
Luke20:35
Luke20:44
Luke20:45

Luke21:5

Luke21:15
Luke21:21
Luke21:21

Luke21:21

Luke21:23
Luke21:34
Luke22:28
Luke22:49
Luke22:52
Luke22:63

Luke23:29
Luke23:39
Luke23:49
Luke23:49
Luke23:55
Luke24:10
Luke24:22
Luke24:22
John01:12

እለ ወሀቦሙ ወርቆ ከመ ያእምር ዘከመ ተገበሩ።
ወይቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወባሕቱ ለእልክቱሰ ጸላእትየ እለ ኢይፈቅዱ እንግሥ ላዕሌሆሙ።
ወሐዊሮሙ እለ ተፈነዉ ረከቡ በከመ ይቤሎሙ።
ወቦ እምፈሪሳውያን እለ ይቤልዎ በማእከለ ሕዝብ።
ወቦአ ምኵራበ ወሰደደ ኵሎሙ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በህየ በቤተ 
መቅደስ።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ለመወልጣን ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ 
ርግበ ገንጰለ።
ወተግሒሶሙ እምኔሁ አጽንሑ ሎቱ እለ ይትዐቀብዎ።
ወፈነዉ ኀቤሁ ሰብአ ዐይን እለ ያጸድቁ ርእሶሙ ከመ ያስሕትዎ 
በቃሉ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን እለ ይብሉ ኢየሐይዉ ምዉታን።
ወእለሰ ይደልዎሙ ይርከብዎ ለዝክቱ ዓለም።
ተዐቀብዎሙ ለጸሐፍት እለ ይፈቅዱ ያንሶስዉ ተላቢሶሙ።
እለ ይውኅጥዎን ለአብያተ መበለታት ወበምክንያት ያነውኁ 
ጸሎተ።
ወቦ እለ ይቤልዎ በእንተ ቤተ መቅደስ ሠናይ እበኒሁ ወስርግው 
ንድቁ።
ወተዋቅሦተክሙ እለ ይትነሥኡ ላዕሌክሙ።
ወይእተ አሚረ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
ወእለሂ ማእከላ ይወፅኡ እምኔሃ ወእለሂ ውስተ በሓውርቲሃ 
ኢይበውእዋ።
ወእለሂ ማእከላ ይወፅኡ እምኔሃ ወእለሂ ውስተ በሓውርቲሃ 
ኢይበውእዋ።
ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት ወለእለ የሐፅና በውእቱ መዋዕል።
ከመ መሥገርት እንተ ትወርድ ዲበ ኵሎሙ እለ ይነብሩ ዲበ ምድር።
ወአንትሙሰ ባሕቱ እለ በእንቲኣየ ተዐገሥክሙ ምስሌየ በሕማምየ።
ወርእዮሙ እለ ምስሌሁ ዘኮነ ይቤልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእለ መጽኡ ኀቤሁ።
ወዕደውኒ እለ አኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኮኑ ይሣለቁ ላዕሌሁ 
ወይዘብጥዎ።
ብፁዓት መካናት ወከርሥኒ እንተ ኢወለደት ወአጥባትኒ እለ ኢሐፀና።
ወአሐዱ ፈያታዊ እምእለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ፀረፈ ወይቤሎ።
ወይቀውሙ ኵሎሙ እለ የአምርዎ እምርሑቅ።
ወአንስትኒ እለ ተለዋሁ እምገሊላ ርእያ ዘንተ።
ወተለዋሁ ክልኤቲ አንስት እለ መጽኣ እምገሊላ።
ወቢጾንሂ እለ ምስሌሆን ነገራሆሙ ዘንተ ለሐዋርያት።
ወቦ አንስትኒ እለ አንከራ ወነገራነ ለነ እለ ጌሣ ኀበ መቃብር።
ወቦ አንስትኒ እለ አንከራ ወነገራነ ለነ እለ ጌሣ ኀበ መቃብር።
ወለእለሰ ተወክፍዎ ወሀቦሙ ሥልጣነ ውሉደ እግዚአብሔር ይኩኑ 
ለእለ አምኑ በስሙ።
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John01:12

John01:13

John01:22
John01:24
John01:41 እምክልኤቱ እለ ሰምዑ በኀበ ዮሐንስ ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
John02:5
John02:6
John02:9
John02:14
John02:15
John02:16

John04:23

John04:23
John04:24
John04:35
John04:39
John04:41
John05:13

John05:25
John05:28

John05:29
John05:29
John06:22
John06:60
John06:64
John06:64
John06:66
John07:12
John07:25
John07:30
John07:39
John07:41
John07:44
John07:48
John07:49
John08:10
John08:30

ወለእለሰ ተወክፍዎ ወሀቦሙ ሥልጣነ ውሉደ እግዚአብሔር ይኩኑ 
ለእለ አምኑ በስሙ።
እለ ኢኮኑ እምነ ዘሥጋ ወደም ወኢ እምሥምረተ ብእሲ 
ወብእሲት።
ለእለ ለአኩነ ወፈነዉነ መነ ትብል ርእሰከ።
ወእለሰ ተፈነዉ እምፈሪሳውያን እሙንቱ።

ወትቤሎሙ እሙ ለእለ ይትለአኩ ኵሎ ዘይቤለክሙ ግበሩ።
ወሀለዋ ህየ መሣብክት ስድስቱ እለ እብን።
ወገዛእትሰ እለ ቀድሕዎ የአምሩ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
ወረከበ በምኵራብ እለ ይሠይጡ አልሕምተ ወአባግዐ ወአርጋበ።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ ገንጰለ።
ወይቤሎሙ ለእለ ይሠይጡ አርጋበ አሰስሉ ወአውፅኡ ዘንተ እም ዝየ።

አመ እለ በርቱዕ በአማን ሰጋድያን ይሰግዱ ለአብ በመንፈስ 
ወበጽድቅ።
እስመ አብኒ ዘከመ ዝ የኀሥሥ እለ ይሰግዱ ሎቱ።
ወእለሂ ይሰግዱ ሎቱ በመንፈስ ወበጽድቅ ሀለዎሙ ይስግዱ ሎቱ።
አኮኑ አንትሙ እለ ትብሉ እስከ ራብዕ ወርኅ ማእረር።
ወብዙኃን እምይእቲ ሀገረ ሳምር እለ አምኑ ቦቱ።
ወብዙኃን ጥቀ እምኔሆሙ እለ አምኑ ቦቱ በእንተ ቃሉ።
እስመ ተሰወረ እግዚእ ኢየሱስ ማእከለ ብዙኃን ሰብእ እለ ሀለዉ 
በውእቱ መካን።
ወእለሰ ሰምዕዎ የሐይዉ።
እስመ ትመጽእ ሰዓት በዘይሰምዕዎ ቃሎ ኵሎሙ እለ ውስተ 
መቃብር።
ወይወፅኡ እለ ሠናየ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ዘለሕይወት።
ወእለሰ እኩየ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ዘለደይን።
ወበሳኒታ ሰብእ እለ ይቀውሙ ማዕዶተ ባሕር።
ወብዙኃን እምአርዳኢሁ እለ ሰምዑ ዘንተ።
ወባሕቱ ቦቱ እምውስቴትክሙ እለ ኢየአምኑ።
መኑ እሙንቱ እለ ኢየአምኑ ቦቱ።
ወበእንተ ዝንቱ ብዙኃን እምአርዳኢሁ እለ ገብኡ ድኅሬሆሙ።
ወቦ እለ ይቤሉ ኄር ውእቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምሰብአ ኢየሩሳሌም።
ወእምውእቶሙ ሰብእ ብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ።
ይንሥኡ እለ የአምኑ ቦቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ ክርስቶስ ውእቱ።
ወቦ እለ ፈቀዱ የአኀዝዎ።
ቦኑ እመላእክት ወእምፈሪሳውያን እለ አምኑ ቦቱ።
ዘእንበለ እሉ ጊጉያን ሕዝብ እለ ኢየአምሩ ኦሪተ።
ኦ ብእሲቶ አይቴ ሀለዉ እለ ይኴንኑኪ።
ወዘንተ ብሂሎ ብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ።
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John08:31
John08:53
John09:8
John09:9
John09:16
John09:16
John09:39
John09:39
John09:40
John09:40
John10:8
John10:16
John10:21
John10:35

John10:41
John11:19 ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ ሖሩ ኀበ ማርያ ወማርታ።
John11:31 ወሶበ ርእይዋ ለማርያ አይሁድ እለ ሀለዉ ምስሌሃ ውስተ ቤት።
John11:31

John11:33
John11:37
John11:42
John11:45 ወብዙኃን እምአይሁድ እለ መጽኡ ኀበ ማርያ ወማርታ።
John11:46
John11:52
John12:2
John12:9

John12:12
John12:17
John12:20
John12:29
John12:29
John12:42
John13:1
John13:18
John13:28
John13:29
John17:2
John17:6
John17:9

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእለ አምኑ ቦቱ አይሁድ።
ወእምነቢያትኒ እለ ሞቱ።
ወአግዋሪሁሰ ወእለሂ የአምርዎ ትካት ወይሬእይዎ እንዘ ይስእል።
ወቦ እለ ይቤሉ ውእቱ ዝንቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምፈሪሳውያን።
ወቦ እለ ይቤሉ በአይቴ ይክል ብእሲ ኃጥእ ገቢረ ዘከመ ዝ ተኣምረ።
ከመ እለ ኢይሬእዩ ይርአዩ ወእለኒ ይሬእዩ ይዑሩ።
ከመ እለ ኢይሬእዩ ይርአዩ ወእለኒ ይሬእዩ ይዑሩ።
ወቦ እምፈሪሳውያን እለ ሀለዉ ምስሌሁ እለ ሰምዑ ዘንተ።
ወቦ እምፈሪሳውያን እለ ሀለዉ ምስሌሁ እለ ሰምዑ ዘንተ።
ኵሎሙ እለ መጽኡ እምቅድሜየ ሰረቅት ወጕሕልያ እሙንቱ።
ወብየ ካልኣትኒ አባግዕ እለ ኢኮና እምዝንቱ ዐጸድ።
ወቦ እለ ይቤሉ ዝንቱ ነገር ኢኮነ ዘእምጋኔን።
ወሶበ ለእልክቱ አማልክት ይቤሎሙ እለ ኮነ ቃለ እግዚአብሔር 
ኀቤሆሙ።
ወብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ በህየ።

እለ መጽኡ ከመ ያላቅስዋ ከመ ተንሥአት ፍጡነ ወመጽአት።

ወአይሁድኒ እለ መጽኡ ምስሌሃ ከመ ይበክዩ።
ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ይቤሉ።
ወባሕቱ በእንተ እለ ይቀውሙ ሰብእ እብል ዘንተ።

ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ሖሩ ኀበ ፈሪሳውያን።
አላ ከመ ያስትጋብኦሙ ለውሉደ እግዚአብሔር እለ ተዘርዉ አሐተኔ።
ወአልአዛር አሐዱ ውእቱ እምእለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ አእመሩ ከመ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ።

ወበሳኒታ ሰብእ ብዙኃን እለ መጽኡ ለበዓል።
ወሰማዕተ ኮንዎ እሙንቱ ሕዝብ እለ ሀለዉ ምስሌሁ።
ወቦ እምሰብአ ጽርእ እምውስተ አረሚ እለ ዐርጉ ይስግዱ ለበዓል።
ወሕዝብሰ እለ ይቀውሙ ወይሰምዑ ይቤሉ ነጐድጓድ ውእቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ መልአክ ተናገሮ።
ወቦ ብዙኃን እመላእክተ ሕዝብ እለ አምኑ ቦቱ።
ወአፍቀሮሙ ለእሊኣሁ እለ ውስተ ዓለም ወለዝሉፉ አፍቀሮሙ።
እስመ አነ አአምር መኑ እሙንቱ እለ ኀረይኩ።
ወኢያእመሩ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወቦ እለ መሰሎሙ ከመ በእንተ አስከሬነ ቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋት።
ከመ የሀቦሙ ሕይወተ ዘለዓለም ለኵሎሙ እለ ወሀብካሁ።
ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ለእለ ወሀብከኒ እምዓለም።
አላ በእንተ እለ ወሀብከኒ እስመ እሊኣከ እሙንቱ።
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415 እለ

John17:11
John17:12
John17:20
John17:24
John18:8
John18:9
John18:21

John18:22
John19:20
John19:32

John20:23
John20:23
John20:29

49 እሉ Matt02:13

Matt05:37
Matt06:29

Matt10:42
Matt15:14
Matt15:20
Matt15:32
Matt18:6
Matt18:10
Matt18:14
Matt19:14
Matt19:14
Matt20:10
Matt20:12
Matt20:21
Matt21:16
Matt21:35
Matt21:38
Matt21:40
Matt25:19
Matt25:40
Matt25:45
Matt25:46
MK04:15
MK04:16

ኦ አባ ቅዱስ ዕቀቦሙ በስምከ ለእለ ወሀብከኒ።
ዐቀብክዎሙ በስምከ ለእለ ወሀብከኒ።
አላ በእንተሂ እለ የአምኑ ብየ በቃሎሙ።
አባ እለሰ ወሀብከኒ እፈቅድ ከመ የሀልዉ ኀበ ሀሎኩ አነ ምስሌየ።
ወእመሰ ኪያየ ተኀሥሡ ኅድግዎሙ ለእለ ይሑሩ።
እለሰ ወሀብከኒ ኢተሀጕለ ወኢ አሐዱሂ እምኔሆሙ።
ለምንት እንከ ትሴአለኒ ሊተ ተሰአሎሙ ለእለ ሰምዑኒ 
ዘተናገርክዎሙ።
አሐዱ እምእለ ይቀውሙ ወዓልት።
ወብዙኃን እምአይሁድ እለ አንበብዋ ለይእቲ መጽሐፍ።
ወሖሩ ሐራ ወሰበሩ ቊይጾ ለቀዳማዊ ወለካልኡኒ እለ ተሰቅሉ 
ምስሌሁ።
ለእለ ኀደግሙ ኀጢአት ይትኀደግ ሎሙ።
ወለእለሰ ኢኀደግሙ ኢይትኀደግ ሎሙ።
ብፁዓንሰ እለ እንዘ ኢይሬእዩኒ የአምኑኒ።
ወእምድኅረ ኀለፉ እሉ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ በሕልም 
ለዮሴፍ።
ወፈድፋደሰ እምእሉ እምእኩይ ውእቱ።
እብለክሙ ከመ ሰሎሞን ጥቀ ኢለብሰ በኵሉ ክብሩ ከመ አሐዱ 
እምእሉ።
ወዘአስተየ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን ጽዋዐ ማይ ቈሪር።
ኅድግዎሙ ለእሉ እስመ ዕዉራን እሙንቱ።
እሉኬ ዘያረኵስዎ ለሰብእ።
ያምሕሩኒ እሉ ሕዝብ እስመ ናሁ ሠሉስ መዋዕለ እምዘበልዑ እክለ።
ወለዘሂ አስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
ዑቁ ኢታስተሕቅርዎ ለአሐዱሂ እምእሉ ንኡሳን።
ከመ ይትሀጐል አሐዱ እምእሉ ንኡሳን።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኅድግዎሙ ለእሉ ሕፃናት።
እስመ ለዘከመ እሉ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
ወመጽኡ ቀደምት ወመሰሎሙ ዘያፈደፍድ ሎሙ ውሂበ እምእሉ።
እንዘ ይብሉ እሉ ደኀርት።
ወትቤሎ ረሲ ሊተ ከመ ይንበሩ እሉ ደቂቅየ ክልኤሆሙ።
ወይቤልዎ ኢትሰምዕኑ ዘይብሉ እሉ ደቂቅ።
ወአኀዝዎሙ እሉ ዐቀብት ለአግብርቲሁ።
ወሶበ ርእይዎ እሉ ዐቀብት ለወልዱ ይቤሉ በበይናቲሆሙ።
ምንተ እንከ ይሬስዮሙ ለእሉ ዐቀብት።
ወእምድኅረ ብዙኅ መዋዕል አተወ እግዚኦሙ ለእሉ አግብርት።
ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ እለ የአምኑ ብየ ሊተ ገበርክሙ።
ዘኢገበርክሙ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ ሊተ ኢገበርክሙ።
ወየሐውሩ እሉሂ ውስተ ኵነኔ ዘለዓለም።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ፍኖት ኀበ ተዘርዐ ቃል።
ወእሉ ካዕበ እሙንቱ ዘውስተ ኰኵሕ ተዘርዑ።
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MK04:18
MK04:20
MK05:12
MK08:2
MK09:42
MK10:14

MK12:41
Luke06:14
Luke08:12
Luke08:14
Luke08:15
Luke08:21

Luke09:30
Luke12:27
Luke13:4
Luke17:2
Luke18:16
Luke19:40

Luke21:4
John06:5
John07:49
John17:20
John17:25
John21:15

5 እሊኣሁ MK04:10
MK16:8
John01:11
John13:1
John15:19

4 እሊኣከ MK05:19
Luke05:33
John17:6
John17:9

2 እሊኣየ John10:14
John10:27

4 እላ Matt04:3

Matt05:19
Matt22:40

ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ሦክ ተዘርዑ እለ ይሰምዕዎ ለቃል።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወአስተብቊዕዎ ብዙኅ እሉ አጋንንት ወይቤልዎ።
ያምሕሩኒ እሉ ሰብእ ሣልሶሙ ዮም።
ወዘአስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
ወኢትክልእዎሙ እስመ ለዘከመ እሉ ይእቲ መንግሥተ እግዚአብሔር።

እሉ ይረክቡ ዘየዐቢ ኵነኔ።
እሉ እሙንቱ ስምዖን ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስ እኁሁ።
ወዘሰ ውስተ ፍኖት እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ወድቀ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ።
እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ በሠናይ ልብ።
እምየ ወአኀውየ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር 
ወይገብሩ።
እሉ እሙንቱ ሙሴ ወኤልያስ።
ከመ አሐዱ እምእሉ በኵሉ መዋዕለ ክብሩ።
ወሚመ ይመስለክሙኑ እሉ ዐሠርቱ ወሰመንቱ።
እምያስሕቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን።
እስመ ለዘከመ መጠነ እሉ ይእቲ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እብለክሙ ለእመ አርመሙ እሉ እሎንቱ 
አእባን ይኬልሑ።
እስመ እሉ ኵሎሙ እምተረፎሙ አብኡ መባአ ለእግዚአብሔር።
ወይቤሎ ለፊልጶስ እምአይቴ ንሣየጥ ኅብስተ ዘናበልዖሙ ለእሉ።
ዘእንበለ እሉ ጊጉያን ሕዝብ እለ ኢየአምሩ ኦሪተ።
ወአኮ በእንተ እሉ ባሕቲቶሙ ዘእስእለከ።
ወእሉሂ አእመሩከ ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ ፈድፋደ እምእሉ።
ወእምዝ በባሕቲቶሙ ተስእልዎ እሊኣሁ።
ወኵሎ ዘአዘዞን ለጴጥሮስ ወለእሊኣሁ ፈጺሞን ነጊረ።
ውስተ ዚኣሁ መጽአ ወእሊኣሁሰ ኢተወክፍዎ።
ወአፍቀሮሙ ለእሊኣሁ እለ ውስተ ዓለም ወለዝሉፉ አፍቀሮሙ።
እስመ ዓለም ያፈቅር እሊኣሁ ወባሕቱ እስመ ኢኮንክሙ እምዓለም።
ሑር ቤተከ ኀበ እሊኣከ።
ወከማሁ እለሂ ፈሪሳውያን ወአርዳኢከሰ እሊኣከ ይበልዑ ወይሰትዩ።
እስመ እሊኣከ እሙንቱ ወሊተ ወሀብከኒዮሙ ወዐቀቡ ቃለከ።
አላ በእንተ እለ ወሀብከኒ እስመ እሊኣከ እሙንቱ።
ወአአምር ዘዚኣየ መርዔትየ ወየአምራኒ እሊኣየ።
አባግዕየሰ እሊኣየ ይሰምዓኒ ቃልየ።
እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ በል ከመ እላ አእባን ኅብስተ 
ይኩና።
ዘኬ ፈትሐ አሐተ እምእላ ትእዛዛት እንተ ተሐጽጽ።
በእላ ክልኤቲ ትእዛዛት ተሰቅሉ ኵሉ ኦሪት ወነቢያት።
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4 እላ

John02:7
5 እላንቱ Matt03:9

MK12:32
Luke03:8

Luke12:56
John19:31

3 እልኩ Matt25:7
Matt25:8
Matt25:10

1 እልክተ Luke23:33
11 እልክቱ Matt22:7

Matt25:11
MK12:9
Luke08:10
Luke10:17
Luke12:38
Luke14:24
Luke19:27
Luke20:16
John04:38
John10:35

1 እልፈ Matt18:24
2 እልፍ Luke14:30

Luke14:30
4 እልፍዮስ Matt10:3

MK02:14
MK03:18
Luke06:15 ወማቴዎስ ወቶማስ ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ።

1 እሎን Luke10:35
2 እሎንተ Matt10:5

Matt13:53
1 እሎንቱ Luke19:40

5 እሑር Luke09:59
Luke09:61
Luke14:18
John16:7
John20:15

6 እሑድ Matt28:1 ወሠርከ ሰንበት ለጸቢሐ እሑድ መጽአት ማርያም መግደላዊት።
MK16:2

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ምልእዎንኬ ለእላ መሣብክት ማየ።
እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር እምእላንቱ አእባን አንሥኦ 
ውሉድ ለአብርሃም።
ወዘየዐቢ እምእላንቱ ትእዛዛት አልቦ።
እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር አንሥኦ ውሉድ ለአብርሃም 
እምእላንቱ አእባን።
ወእፎ ኢተአምሩ አመክሮቶን ለእላንቱ መዋዕል።
እላንቱ ሥጋት ኢይቢታ ዲበ መሳቅሊሆን በእንተ ሰንበት።
ወእምዝ ነቅሓ እልኩ ደናግል ኵሎን።
ወእልኩ አብዳት ይቤላሆን ለጠባባት።
ወቦአ ምስሌሁ እልኩ ድልዋት ውስተ ከብካብ ወተዐጽወ ኆኅት።
ወእልክተኒ ክልኤተ ፈያተ አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ ሰቀሉ።
ወፈነወ ሐራሁ ይቅትልዎሙ ለእልክቱ ቀተልት።
ወድኅረ መጽኣ እልክቱሂ ደናግል።
ይመጽእ ወይቀትሎሙ ለእልክቱ ገባር ወይሁብ ወይኖ ለካልኣን።
ወለእልክቱሰ በምሳሌ ከመ ርእዮሙኒ ኢይርእዩ።
ወተመይጡ እልክቱ ሰብዐ እለ ተፈነዉ።
ከመ ዝ ብፁዓን እሙንቱ እልክቱ አግብርት።
እብለክሙ ከመ አሐዱሂ እምእልክቱ ሰብእ እለ ጸዋዕኩ።
ወባሕቱ ለእልክቱሰ ጸላእትየ እለ ኢይፈቅዱ እንግሥ ላዕሌሆሙ።
ይመጽእ ወይቀትሎሙ ለእልክቱ ዐቀብተ ዐጸደ ወይን።
አንትሙ ትበውኡ ውስተ ጻማሆሙ ለእልክቱ።
ወሶበ ለእልክቱ አማልክት ይቤሎሙ እለ ኮነ ቃለ እግዚአብሔር 
ኀቤሆሙ።
አምጽኡ ሎቱ አሐደ ዘይፈድዮ እልፈ መካልየ።
በእልፍ ጸቢኦቶ ለዘይመጽእ ኀቤሁ ምስለ ክልኤ እልፍ።
በእልፍ ጸቢኦቶ ለዘይመጽእ ኀቤሁ ምስለ ክልኤ እልፍ።
ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ወልብድዮስ ዘተሰምየ ታዴዎስ።
ወኀሊፎ እምህየ ርእዮ ለሌዊ መጸብሓዊ ወልደ እልፍዮስ።
ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ወታዴዎስ ወስምዖን ቀነናዊ።

ወይቤሎ ፈውሶ ሊተ በእሎን።
እሎንተ ዐሠርተ ወክልኤተ ፈነዎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወፈጺሞ እግዚእ ኢየሱስ እሎንተ ምሳልያተ ተንሥአ እምህየ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እብለክሙ ለእመ አርመሙ እሉ እሎንቱ 
አእባን ይኬልሑ።
ወባሕቱ አብሐኒ እሑር ቅድመ እቅብሮ ለአቡየ።
ወባሕቱ አብሐኒ እሑር እሥራዕ ኵሎ ሰብአ ቤትየ።
ከመ እፃእ ወእሑር እርአያ።
ይኄይሰክሙ እሑር አነ ኀበ አብ።
ከመ እሑር አነ ወእንሥኦ ኀቤየ ወእቅብዖ ዕፍረት።

ወሖራ ወአንግሃ ጥቀ ሐዊረ ኀበ መቃብር በእሑድ ሰንበት።
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MK16:9
Luke24:1
John20:1

John20:19
362 እመ Matt04:3

Matt04:6
Matt05:20

Matt05:29
Matt05:30
Matt05:31
Matt05:37
Matt05:37
Matt05:46
Matt05:47
Matt06:1
Matt06:14
Matt06:15
Matt06:22
Matt06:24
Matt06:24
Matt07:10
Matt08:2
Matt08:20
Matt08:31
Matt09:6
Matt09:17
Matt10:11
Matt10:12
Matt10:13
Matt10:23
Matt10:25
Matt11:14
Matt11:19
Matt11:23
Matt12:8
Matt12:11
Matt12:25
Matt12:26
Matt12:27

ወተንሢኦ በጽባሕ በእሑድ ሰንበት።
ወበእሑድ ሰንበት በጽባሕ አሌለያ ገይሠ ወሖራ ኀበ መቃብር።
ወበእሑድ ሰንበት መጽአት ማርያም መግደላዊት በጽባሕ ኀበ 
መቃብር።
ወመስዮ በይእቲ ዕለት ዘውእቱ እሑድ ሰንበት።
እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ በል ከመ እላ አእባን ኅብስተ 
ይኩና።
ወይቤሎ እመሰ አማን ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ናሁ እብለክሙ ከመ ለእመ ኢፈድፈደ ጽድቅክሙ ፈድፋደ 
እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን።
እመኒ ዐይንከ እንተ የማን ታስሕተከ።
ወእመኒ እዴከ እንተ የማን ታስሕተከ።
ወእመኒ እግርከ ዘየማን ታስሕተከ።
እመሂ እወ እወ ወእመሂ አልቦ አልቦ።
እመሂ እወ እወ ወእመሂ አልቦ አልቦ።
ወእመሰ ታፈቅሩ ዘያፈቅረክሙ ምንትኑ ዕሴትክሙ።
ወእመሂ ተአማኅክሙ አኀዊክሙ ባሕቲቶ።
ወእመ አኮሰ ዐስበ አልብክሙ በኀበ አቡክሙ ዘበሰማያት።
እስመ እመ ኀደግሙ ለሰብእ አበሳሆሙ።
ወእመሰ ኢኀደግሙ ለሰብእ አበሳሆሙ።
ወእመሰ ዐይንከ ሐማሚ ውእቱ።
ወእመ አኮሰ አሐደ ይጸልእ ወካልኦ ያፈቅር።
ወእመ አኮ ለአሐዱ ይትኤዘዝ ወለካልኡ ኢይትኤዘዝ።
ወእመሂ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኑ ይሁቦ።
እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።
ወለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያሰምክ ርእሶ።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ከመ ንባእ ዲበ መራዕየ አሕርው።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወእመ አኮሰ ዝቁ ይነቅዕ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወእመኒ አብያት ተሰአሉ ወበሉ።
ወለእመ ይደልዎ ለውእቱ ቤት።
ወእመሰ ኢይደልዎ ይግባእ ሰላምክሙ ላዕሌክሙ።
እስከ ሶበ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወለእመ ይቤልዎ ለበዓለ ቤት በብዔል ዜቡል ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወእመሰ ትፈቅዱ ትትወከፍዎ።
ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እንዘ ይበልዕ ወይሰቲ።
ወአንቲኒ ቅፍርናሆም ለእመ እስከ ሰማይ ትትሌዐሊ።
እስመ እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወእመ ወድቆ በሰንበት ውስተ ግብ አኮኑ ይእኅዞ ወያነሥኦ።
ወኵላ ሀገር ወእመሂ ቤት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ኢትቀውም።
ወእመሰ ሰይጣን ለሰይጣን ያወፅኦ ተናፈቀኬ በበይናቲሁ።
ወእመሰ አነ በብዔል ዜቡል አወፅኦሙ ለአጋንንት።
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Matt12:28
Matt12:29
Matt12:32
Matt12:33
Matt12:33
Matt12:41
Matt13:37

Matt13:41
Matt14:28
Matt15:14
Matt16:13
Matt16:14
Matt16:26
Matt16:27

Matt16:28
Matt17:4
Matt17:9
Matt17:12
Matt17:20
Matt17:22
Matt18:3
Matt18:8
Matt18:9
Matt18:11
Matt18:12
Matt18:12
Matt18:15
Matt18:15
Matt18:16
Matt18:17
Matt18:17
Matt18:19
Matt18:21
Matt18:35
Matt19:10
Matt19:17
Matt19:21
Matt19:28

Matt19:29

ወእመሰ አነ በመንፈሰ እግዚአብሔር አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ ሎቱ።
እመ አኮ ግበሩ ዕፀ ሠናየ።
ወፍሬሁኒ ሠናየ ወእመ አኮ ግበሩ ዕፀ እኩየ ወፍሬሁኒ እኩየ።
ከማሁ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘይዘርዕሰ ሠናየ ዘርዐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው 
ውእቱ።
ይፌንዎሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ለመላእክቲሁ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤ እመሰ አንተሁ እግዚኦ።
ለእመ መርሐ ክልኤሆሙ ይውድቁ ውስተ ግብ።
መነ ይብለኒ ሰብእ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወእመ አኮ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት።
ወምንተ ይበቁዖ ለሰብእ ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብሐ ወነፍሶ ሀጕለ።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይምጻእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ 
መላእክቲሁ።
እስከ አመ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው በስብሐተ አቡሁ።
ወእመሰ ትፈቅድ ንግበር በዝየ ሠለስተ ማኅደረ።
እስከ አመ ይትነሣእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እምዉታን።
ወከማሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ሀለዎ ይሕምም እምኔሆሙ።
አማነ እብለክሙ እመ ብክሙ ሃይማኖት መጠነ ኅጠተ ስናፔ።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ያግብእዎ ውስተ እደ ሰብእ።
እመ ኢተመየጥክሙ ወኢኮንክሙ ከመ ዝንቱ ሕፃን።
ወእመኒ እዴከ አው እግርከ ታስሕተከ።
ወእመሂ ዐይንከ ታስሕተከ ምልኃ ወግድፋ እምላዕሌከ።
እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
ምንተ ትብሉ እመ ቦ ብእሲ ዘቦቱ ምእተ አባግዕ።
ወእመ ተገድፎ አሐዱ እምውስቴቶሙ።
ወእመኒ አበሰ ለከ እኁከ።
ወእመ ሰምዐከ ረባሕኮ ለእኁከ።
ወእመሰ ኢሰምዐከ ንሣእ ምስሌከ በዳግም አሐደ አው ክልኤተ።
ወእመሰ ኢሰምዖሙ ሎሙሂ ንግራ ለቤተ ክርስቲያን።
ወእመሰ ለቤተ ክርስቲያንሂ ኢሰምዓ።
ወዓዲ እብለክሙ ለእመ ኀብሩ ክልኤቱ አው ሠለስቱ እምኔክሙ።
እግዚኦ ሚ መጠን እመ አበሰ ሊተ እኁየ።
እመ ኢኀደግሙ አበሳሆሙ ለቢጽክሙ እምኵሉ ልብክሙ።
እመሰ ከመ ዝ ውእቱ ሥርዐተ ብእሲ ወብእሲት ኢ ርቱዕ ያውስቡ።
ወእመሰ ትፈቅድ ትባእ ውስተ ሕይወት ዕቀብ ትእዛዛተ።
እመሰ ትፈቅድ ፍጹመ ትኩን ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ።
አመ ዳግም ልደት አመ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ዲበ መንበረ 
ስብሐቲሁ።
ወኵሉ ዘኀደገ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ።
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Matt20:18
Matt20:28
Matt21:3
Matt21:21
Matt21:21
Matt21:25
Matt21:26
Matt22:24
Matt22:30
Matt23:30
Matt24:23
Matt24:26
Matt24:27
Matt24:30

Matt24:30
Matt24:37
Matt24:39
Matt24:44
Matt24:48
Matt25:13
Matt25:31
Matt26:2
Matt26:15
Matt26:24
Matt26:24

Matt26:33
Matt26:39
Matt26:42
Matt26:45

Matt26:63
Matt26:64
Matt27:40
Matt27:42
Matt27:43
Matt27:43
Matt27:49
MK01:40
MK02:10
MK02:21

ወይኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ይትለአክዎ።
ወእመ ቦ ዘይቤለክሙ ምንተ ትገብሩ።
አማን እብለክሙ እመ ብክሙ ሃይማኖተ ወኢትናፍቁ።
አላ ለዝንቱ ደብር ለእመ ትብልዎ።
እመ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ በእፎኬ ዘኢአመንክምዎ።
ወእመሂ ንብሎ እምሰብእ ንፈርሆሙ ለሕዝብ።
እመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ እንዘ አልቦ ውሉደ።
እመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
እመ ኢተሳተፍነ ምስሌሆሙ በደመ ነቢያተ።
አሜሃ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ገዳመ ሀሎ ኢትፃኡ።
ከማሁኬ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይእተ አሚረ ያስተርኢ ተኣምሪሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው 
በሰማይ።
ሶበ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁኬ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወእመሰ ይቤ ውእቱ ገብር እኩይ በልቡ።
እንተ ባቲ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወአመ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው በስብሐቲሁ።
ወይእኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወይሰቅልዎ።
ወይቤሎሙ ሚ መጠነ ትሁቡኒ እመ አገብኦ ለክሙ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ ዘያገብኦ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።

እመሂ ኵሎሙ ክሕዱከ አንሰ ኢይክሕደከ ግሙራ።
ወጸለየ ወይቤ አቡየ እመሰ ይትከሀል ይኅልፍ እምኔየ ዝንቱ ጽዋዕ።
አቡየ እመሰ ይትከሀል ዝንቱ ጽዋዕ ይኅልፍ ዘእንበለ እስትዮ።
ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ዘያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ 
ኃጥኣን።
እመ አንተሁ ክርስቶስ ወልዱ ለእግዚአብሔር።
ወባሕቱ እብለክሙ እምይእዜሰ ትሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
አድኅን ርእሰከ እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
እመሰ ንጉሠ እስራኤል ውእቱ።
ወለእመ ተአመነ በእግዚአብሔር ናሁ ይእዜ ለያድኅኖ እመ ይፈቅዶ።
ወለእመ ተአመነ በእግዚአብሔር ናሁ ይእዜ ለያድኅኖ እመ ይፈቅዶ።
ወቦ እለ ይቤሉ ኅድጉ ንርአይ ለእመ ይመጽእ ኤልያስ ያድኅኖ።
እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ጥቅበቱ ሐዲስ ለብሉይ ወያዐብዮ ለስጠቱ።
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MK02:28
MK03:2
MK03:25
MK03:26
MK03:27
MK03:28

MK05:12
MK06:15
MK07:3
MK07:4
MK07:8
MK08:3
MK08:31
MK08:33
MK08:36
MK08:38
MK09:8
MK09:11
MK09:23
MK09:31
MK09:43
MK09:44
MK09:45
MK09:47
MK10:21
MK10:29
MK10:30
MK10:33
MK10:45
MK11:3
MK11:12
MK11:22
MK11:23
MK11:26
MK11:31
MK11:32
MK12:20
MK12:26
MK13:7
MK13:21
MK13:26

ወወልደ ዕጓለ እመሕያው ውእቱ እግዚኣ ለሰንበት።
ወይትዐቀብዎ ለእመ ይፌውሶ በሰንበት ከመ ያስተዋድይዎ።
ወእመኒ ቤት ተናፈቀት በበይናቲሃ ኢትቀውም ይእቲ ቤት።
ወሰይጣንሂ ለእመ ተንሥአ በበይናቲሁ ወተናፈቀ።
ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
አማን እብለክሙ ኵሉ ኀጢአት ወፅርፈት ይትኀደግ ለዕጓለ 
እመሕያው።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ውስተ አሕርው ከመ ንባእ ላዕሌሆሙ።
ወእመ አኮ ይቤሉ ከመ አሐዱ እምነቢያት።
ለእመ በሕቁ ኢተኀፅቡ እደዊሆሙ ኢይበልዑ እክለ።
ለእመ ኢያጥመቅዎ በማይ።
ወየዐቅቡ ትእዛዛተ ዕጓለ እመሕያው።
ወእመኒ ሰዐርክዎሙ ርኁባኒሆሙ ይእትዉ አብያቲሆሙ።
ወአኀዘ ይምሀሮሙ ከመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ዘእንበለ ዘዕጓለ እመሕያው።
ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብሐ ወነፍሶ ሀጕለ።
ወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ የኀፍሮ።
ዘእንበለ አመ ተንሥአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እምነ ምዉታን።
ወእፎ ጽሑፍ በእንተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እመሰ ተአምን ኵሉ ይትከሀል ለዘየአምን።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ ኃጥኣን።
ወእመኒ እዴከ ታስሕተከ ምትራ።
ወእመኒ እግርከ ታስሕተከ ምትራ።
ወእመኒ ዐይንከ ታስሕተከ ምልኃ።
ሠናይ ውእቱ ጼወ ወእመሰ ጼው ለስሐ።
እመሰ ትፈቅድ ፍጹመ ትኩን አሐቲ ተርፈተከ።
አበ ወእመ ብእሲተ ወውሉደ ወገራውሀ።
አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ ወውሉደ ወገራውሀ በስደት።
ወይእኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
እስመ ወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ኢመጽአ ከመ ይትለአክዎ።
ወለእመ ቦ ዘይቤለክሙ ምንተ ትገብሩ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ወባቲ ቈጽለ ወሖረ ይርአይ እመ ቦ ዘይረክብ ፍሬ በውስቴታ።
እመ ብክሙ ሃይማኖተ እግዚአብሔር።
አማን እብለክሙ ለእመ ትብልዎ ለዝ ደብር።
ወእመሰ አንትሙ ኢኀደግሙ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ ለእመ ንብሎ እምሰማይ።
ወለእመኒ ንብሎ እምሰብእ ንፈርሆሙ ለሕዝብ።
ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ ለእመ ቦ ዘሞተ እኁሁ።
እመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
ወእመ ሰማዕክሙ አፅባዕተ ወድምፀ ፀባኢት ኢትደንግፁ።
ወይእተ አሚረ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
ወአሜሃ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
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MK13:35
MK13:35
MK13:35
MK13:35
MK14:21
MK14:21
MK14:29
MK14:35
MK14:41
MK14:62
MK15:32
MK15:36
MK16:18
MK16:18
Luke02:14
Luke02:24
Luke04:3
Luke04:9
Luke05:12
Luke05:24
Luke05:36
Luke05:37
Luke06:5
Luke06:7
Luke06:22
Luke06:32
Luke06:33
Luke06:34
Luke07:34
Luke09:13
Luke09:22
Luke09:25
Luke09:26
Luke09:44
Luke09:56
Luke09:58
Luke10:6
Luke10:6
Luke10:15
Luke10:35
Luke10:42

እመሂ ሠርክ ወእመሂ መንፈቀ ሌሊት።
እመሂ ሠርክ ወእመሂ መንፈቀ ሌሊት።
ወእመሂ ጊዜ ይነቁ ዶርሆ ወእመሂ ጸቢሖ።
ወእመሂ ጊዜ ይነቁ ዶርሆ ወእመሂ ጸቢሖ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
ዘእምኔሁ ይትሜጠውዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው እምኀየሶ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ለእመኒ ኵሎሙ ክሕዱከ አንሰ ኢይክሕደከ።
ወጸለየ ከመ ትኅልፍ እምኔሁ ይእቲ ሰዓት ለእመ ይትከሀል።
ወናሁ ያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ ኃጥኣን።
ወትሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እመሰ ክርስቶስ ውእቱ ንጉሠ እስራኤል።
ኅድጉ ንርአይ ለእመ ይመጽእ ኤልያስ ያውርዶ።
ወአልቦ ዘየሐሥሞሙ ወዘሂ ይቀትል ለእመ ሕምዘ።
ለእመ በልዑ ወሰትዩ አልቦ ዘይነክዮሙ።
ወሰላም በምድር ለዕጓለ እመሕያው ሥምረቱ።
ዘውገ ማዕነቅ ወእመ አኮ ክልኤቲ ዕጕለ ርግበ።
ወይቤሎ ሰይጣን እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ወይቤሎ እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ወአስተብቊዖ ወይቤሎ እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።
ከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወእመ አኮሰ ይሠጦ ሐዲስ ለብሉይ።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወይቤሎሙ እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይትዐቀብዎ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ለእመ ይፌውሶ በሰንበት።
ወያወፅኡ ለክሙ ስመ እኩየ በእንተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወእመሰ ዳእሙ ዘአፍቀረክሙ አፍቀርክሙ።
ወእመኒ አሠነይክሙ ለእለ ያሤንዩ ለክሙ።
ወእመኒ ለቃሕክሙ እምኀበ ዘትሴፈዉ ትትፈደዩ እምኔሁ።
ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይበልዕ ወይሰቲ።
እመ ኢሖርነ ንሣየጥ መብልዐ ለኵሉ ዝንቱ ሕዝብ።
ወይቤሎሙ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ብዙኀ ያሐምምዎ።
ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብኀ ወነፍሶ ሀጕለ።
የኀፍሮ ሎቱኒ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ።
እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ያጥፍእ ነፍሳተ ሰብእ።
ለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያስምክ ርእሶ።
ወእመሂ ቦ ህየ ወልደ ሰላም ያዕርፍ ሰላምክሙ ላዕሌሁ።
ወእመ አኮሰ ይግባእ ሰላምክሙ ላዕሌክሙ።
ወአንቲኒ ቅፍርናሆም እመ እስከ ሰማይ ትትሌዐሊ።
ወእመ ቦ ዘአስተዋፃእከ ሎቱ ዘይበዝኅ እምዝ።
ወኅዳጥ የአክል ወእመ አኮ አሐቲ መክፈልት።
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Luke11:5
Luke11:8
Luke11:11

Luke11:11
Luke11:12
Luke11:17
Luke11:18
Luke11:19
Luke11:20
Luke11:22
Luke11:30
Luke11:33
Luke11:34
Luke12:8
Luke12:9
Luke12:10

Luke12:28
Luke12:38
Luke12:38
Luke12:40
Luke12:45
Luke12:48
Luke12:52
Luke13:3
Luke13:5
Luke13:9
Luke13:9
Luke13:9
Luke14:5
Luke14:5
Luke14:8
Luke14:10
Luke14:26
Luke14:28
Luke14:28
Luke14:29
Luke14:30
Luke14:30
Luke14:31
Luke14:33

ለእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘቦ ዐርክ ወሖረ ኀቤሁ መንፈቀ ሌሊት።
እብለክሙ ለእመሂ ኢተንሥአ የሀቦ እስመ ዐርኩ ውእቱ።
ወእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘሰአሎ ወልዱ ለአቡሁ ኅብስተ እብነኑ 
ይሁቦ።
ወእመኒ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኒ ይሁቦ ህየንተ ዓሣ።
ወእመኒ አንቆቅሖ ሰአሎ ዐቅራበኑ ይሁቦ ህየንቴሁ።
ወቤትኒ እመ ተናፈቀ በበይናሁ ይወድቅ ውእቱ ቤት።
ወእመሰ ሰይጣን ተናፈቀ በበይናቲሁ።
ወእመሰ አነ በብዔልዜቡል አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወእመሰ አነ በአጽባዕተ እግዚአብሔር አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወእመሰ ይመጽእ ዘይኄይሎ ይመውኦ ወይሰልቦ ንዋየ ሐቅሉ።
ከማሁ ይከውና ትእምርተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ለዛቲ ትውልድ።
ወእመ አኮ ታሕተ ከፈር ዘእንበለ ዲበ ተቅዋማ።
ወእመሰ ዐይንከ ሐማሚ ውእቱ ኵሉ ነፍስትከ ጽልመት ውእቱ።
እብለክሙ ኵሉ ዘየአምን ብየ በቅድመ ዕጓለ እመሕያው።
ወዘሰ ክሕደኒ በቅድመ ዕጓለ እመሕያው።
ወኵሉ ዘነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ 
ሎቱ።
ወለእመ ኮነ ሥርወ ጽጌ ዘዮም ሀሎ።
ወእመኒ በካልእት ወእመኒ በሣልስት ሰዓተ ሌሊት።
ወእመኒ በካልእት ወእመኒ በሣልስት ሰዓተ ሌሊት።
እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወእመሰ ይቤ ውእቱ ገብር እኩይ በልቡ።
ወዘሰ ኢየአምር ለእመ ኢገብረ ውኁድ መቅሠፍቱ።
ወእምይእዜሰ ለእመ ኀምስቱ ሀለዉ ውስተ አሐዱ ቤት።
አልቦ እብለክሙ እመሰ ኢነሳሕክሙ አንትሙኒ።
አልቦ እብለክሙ እመሰ ኢነሳሕክሙ።
ለእመ ቦ ከመ ትፈሪ ለዓም ዘይመጽእ።
ወእመ አኮሰ ንገዝማ ለእመ ሐዮነ።
ወእመ አኮሰ ንገዝማ ለእመ ሐዮነ።
ወይቤሎሙ እመ ቦ አሐዱ እምኔክሙ።
ለእመ ወድቆ ላሕሙ አው አድጉ ውስተ ዐዘቅት።
ወይቤ እመ ቦ ዘጸውዐከ ውስተ ምሳሕ ወሖርከ።
ወእመሰ ቦ ዘጸውዐከ ወሖርከ ርፍቅ ውስተ ታሕታይ ምርፋቅ።
ለእመ ኢጸልእ አባሁ ወእሞ ወብእሲቶ ወቤቶ።
ወእመ ቦ አሐዱ እምኔክሙ ዘይፈቅድ ይሕንጽ ማኅፈደ።
እመ ቦ ዘየአክሎ ከመ ይሣርር መሠረቶ።
ከመ ሣሪሮ መሠረተ ለእመ ስእነ ፈጽሞ።
ወእመኒ ፈቀደ ንጉሥ ይሑር ይጽብኦ ለካልእ ንጉሥ።
አኮኑ ያቀድም ወይነብር ወይመክር ለእመ ይክል።
ወእመ አኮሰ እንዘ ርሑቅ ውእቱ።
ወእመሰ ጼው ለስሐ በምንት እንከ ይቄስምዎ።
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Luke15:4
Luke15:4
Luke15:8
Luke15:8
Luke16:13
Luke16:13
Luke16:18
Luke16:30
Luke16:30
Luke16:31
Luke16:31
Luke17:3
Luke17:3
Luke17:4
Luke17:6

Luke17:7
Luke17:9
Luke17:22
Luke17:23
Luke17:24
Luke17:26
Luke17:30
Luke18:4
Luke18:8
Luke18:31
Luke19:10
Luke19:31
Luke19:40

Luke20:5

Luke20:6
Luke20:13
Luke20:28
Luke21:26

Luke21:27
Luke21:35

Luke22:21
Luke22:22

እመ ቦ ብእሲ እምኔክሙ ዘቦ ምእት አባግዕ።
ወለእመ ተገድፈቶ አሐቲ እምኔሆን።
ወእመኒ ብእሲት ዘባቲ ዐሥሩ ጠፋልሐ አግሙስ።
ወለእመ ተገድፈታ አሐቲ እምኔሆን።
ወእመ አኮ አሐደ ያፈቅር ወካልኦ ይጸልእ።
ወእመ አኮ ለአሐዱ ይትኤዘዝ ወለካልኡ የአቢ።
ወእንተኒ ደሐራ ምታ ለእመ ቀርበት ካልአ ዘመወት።
ለእመ ኢሖረ ኀቤሆሙ ወለእመ ኢነገሮሙ ኢየአምኑ ወኢይኔስሑ።
ለእመ ኢሖረ ኀቤሆሙ ወለእመ ኢነገሮሙ ኢየአምኑ ወኢይኔስሑ።
ወይቤሎ አብርሃም ለእመሰኬ ሙሴሃ ወነቢያተ ኢይሰምዑ።
እመሂ ቦ ዘተንሥአ እምዉታን ኢይሰምዕዎ ወኢየአምንዎ።
ዑቁ ርእሰክሙ ለእመ አበሰ ለከ እኁከ ገሥጾ በባሕቲትከ።
ወለእመሰ ነስሐ ኅድግ ሎቱ።
ወእመኒ ስብአ ለለ ዕለቱ አበሰ ወሰብአ ለለ ዕለቱ ተጋነየ ኅድግ ሎቱ።
እመ ብክሙ ሃይማኖት መጠነ ኅጠተ ስናፔ ወትብልዋ ለዛቲ 
ሰግላ።
ወእመኒ ኖላዊ አቲዎ እምወፍሩ ይብሎኑ።
ቦኑ እንጋ ምዝጋና ለውእቱ ገብር ለእመ ገብረ ዘአዘዞ እግዚኡ።
አሐተ እምነ መዋዕሊሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢትሬእዩ።
ወለእመ ይብሉክሙ ነዋ ዝየ ወነዋ ከሃከ።
ከማሁ ውእቱ ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ ይከውን በምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ ውእቱ ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ኢይትዐወቅ።
እመ ኢይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወኢየኀፍር ሰብአ።
ወባሕቱ ወልደ ዕጓለ እመሕያው መጺኦ።
ዘጸሑፍ ውስተ መጻሕፍተ ነቢያት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
ወእመ ቦ ዘይቤለክሙ ለምንት ትፈትሑ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እብለክሙ ለእመ አርመሙ እሉ እሎንቱ 
አእባን ይኬልሑ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ እመሂ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ እፎ 
ኢአመንክምዎ።
ወእመሂ ንብሎ እምሰብእ ይዌግሩነ ኵሎ ሕዝብ።
ለእመ ኪያሁ የኀፍሩ ርእዮሙ ወፈነዎ።
ለእመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ ወኀደገ ብእሲቶ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወትወፅእ ነፍሰ ዕጓለ እመሕያው እምፍርሀት ወእምትሕዝብት 
ዘይመጽእ በዓለም።
አሜሃ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እምነ ዝንቱ ኵሉ ዘይመጽእ ወትቁሙ ቅድሜሁ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
ዘበውስተ እዴሁ ይትሜጠውዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
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Luke22:33
Luke22:33
Luke22:42
Luke22:48

Luke22:67
Luke22:67
Luke22:68
Luke22:69

Luke23:6

Luke23:35

Luke23:37
Luke23:39
Luke24:7
John01:4
John01:25
John01:51
John01:52

John03:12
John03:13

John03:14
John03:27
John04:29
John04:48

John05:27
John05:31
John05:47
John06:27

John06:44
John06:53

John06:53

John06:62
John06:62
John06:65

እመኒ ለተሞቅሖ ወእመኒ ለመዊት።
እመኒ ለተሞቅሖ ወእመኒ ለመዊት።
እንዘ ይብል አባ ለእመ ትፈቅድ አግሕሦ ለዝንቱ ጽዋዕ እምኔየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለይሁዳ በስዒምኑ ታገብኦ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወይቤልዎ እመ አንተሁ ክርስቶስ ንግረነ ገሃደ።
ወይቤሎሙ እመኒ አይዳዕኩክሙ ኢተአምኑኒ።
ወእመኒ ተስእልኩክሙ ኢትነግሩኒ ወኢሂ ተኀድጉኒ።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው በየማነ ኀይለ 
እግዚአብሔር።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ስመ ገሊላ ተስእለ ገሊላውያነ ለእመ ገሊላዊ 
ብእሲሁ።
ዘባዕደ ያድኅን ርእሶ ለያድኅን እመሰ ክርስቶስ ውእቱ ወኅሩዩ 
ለእግዚአብሔር።
ወይቤልዎ እመሰ ንጉሦሙ አንተ ለአይሁድ አድኅን ርእሰከ።
እመሰ አንተ ክርስቶስ አድኅን ርእሰከ ወኪያነሂ።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ ኃጥኣን።
ወሕይወትሰ ብርሃኑ ለዕጓለ እመሕያው ውእቱ።
ለእመ ኢኮንከ ክርስቶስሃ ወኢ ኤልያስሃ ወኢ ነቢየ።
እስመ እመ እቤለከሁ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ ተአምን።
ወመላእክተ እግዚአብሔር እንዘ የዐርጉ ወይወርዱ ኀበ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
እፎ እንከ ተአምኑኒ እመ ነገርኩክሙ ዘበሰማያት።
ወአልቦ ዘዐርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ከማሁ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይሰቀል።
ወኢ ምንተኒ እመ ኢተውህበ ሎቱ እምሰማይ።
እንዳዒ ለእመ ውእቱ ክርስቶስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እመ ተኣምረ ወመንክረ ኢርኢክሙ 
ኢተአምኑ።
እስመ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ውእቱ።
ወእመሰ ለልየ ስምዐ ኮንኩ ለርእስየ ኢኮነ ጽድቀ ስምዕየ።
ወእመሰ ዘጸሐፈ ሙሴ ኢተአምኑ እፎ ቃልየ ተአምኑ።
ዘይሁበክሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እስመ ለዝሰ እግዚአብሔር አብ 
ኀተሞ።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ እመ ኢሰሐቦ አብ ዘፈነወኒ።
እመ ኢበላዕክሙ ሥጋሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው 
ወኢሰተይክሙ ደሞ።
እመ ኢበላዕክሙ ሥጋሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው 
ወኢሰተይክሙ ደሞ።
እፎ እንከ እመ ርኢክምዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እፎ እንከ እመ ርኢክምዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ ለእመ ኢተውህበ ሎቱ እምኀበ አብ።



Tabelle1

Seite 739

362 እመ

John07:4
John07:23
John07:23
John08:14
John08:16
John08:24
John08:28
John08:46
John08:54
John08:55
John09:22

John09:25
John10:24
John10:36

John10:37
John10:37
John10:37
John11:12
John11:25
John11:40
John11:48
John12:23
John12:24

John12:24
John12:26
John12:34
John12:34
John13:8
John13:17
John13:17
John13:31
John13:32
John14:2

John14:11
John14:14
John14:15
John14:23

ወእመሰ ዘንተ ትገብር አርኢ ርእሰከ ለዓለም።
ወእመሰ በሰንበት ግዝረተ ይነሥእ ብእሲ ከመ ኢይሰዐር ሕጉ ለሙሴ።
ለእመ አሕየውክዎ ለብእሲ ኵለንታሁ በሰንበት።
እመኒ ለልየ ስምዐ ኮንኩ ለርእስየ።
ወእመሂ ኰነንኩ አነ ጽድቀ እኴንን።
ለእመ ኢአመንክሙ ከመ አነ ውእቱ ትመውቱ በኀጢአትክሙ።
አመ ተለዐለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይእተ አሚረ።
ወእመሰ አነ ጽድቀ እነግር ለምንት ኢተአምኑኒ።
እመሰ ለልየ ሰባሕኩ ርእስየ።
ወእመሰ እቤ ኢየአምሮ እከውን ከማክሙ ሐሳዌ።
እስመ አዘዙ አይሁድ ለእመ ቦ ዘአምነ ቦቱ ከመ ውእቱ ክርስቶስ 
ይሰደድ እምኵራብ።
ኢየአምር ለእመ ኃጥእ ውእቱ።
ለእመ አንተሁ ውእቱ ክርስቶስ ንግረነ ገሃደ።
እፎ እንከ ትብሉኒ ትፀርፍ ለእመ እቤለክሙ ወልደ እግዚአብሔር 
አነ።
ወእመሰ ኢይገብር ግብሮ ለአቡየ ኢትእመኑ ብየ።
ወእመሰ እገብር ለእመ ኪያየ ኢአመንክሙ ለግብርየ።
ወእመሰ እገብር ለእመ ኪያየ ኢአመንክሙ ለግብርየ።
እግዚኦ እመሰ ኖመ ይነቅሕ ወይጥዒ።
ዘየአምን ብየ እመኒ ሞተ የሐዩ።
ኢይቤለኪኑ ከመ እመ ተአመንኪ ትሬእዪ ስብሐተ እግዚአብሔር።
ወእመኒ ኀደግናሁ ከመ ዝ ኵሉ የአምን ቦቱ።
ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይሰባሕ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እመ ኢወድቀት ኅጠተ ሥርናይ ውስተ ምድር ወኢሞተት 
ባሕቲታ ትነብር።
ወእመሰ ሞተት ብዙኀ ፍሬ ትፈሪ።
ወእመ ቦ ዘይትለአከኒ ሊተ ለይትልወኒ።
ሀለዎ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይትለዐል።
መኑ እንከ ዝንቱ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እመ አነ ኢኀፀብኩከ እገሪከ አልብከ ክፍለ ምስሌየ።
ወእመሰ ዘንተ ተአምሩ ብፁዓን አንትሙ እመ ገበርክምዎ።
ወእመሰ ዘንተ ተአምሩ ብፁዓን አንትሙ እመ ገበርክምዎ።
ይእዜኬ እንከ ተሰብሐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወእመሰ እግዚአብሔር ተሰብሐ ቦቱ ወእግዚአብሔርኒ ይሴብሖ።
ወእመ አኮሰ እምኢይቤለክሙ ከመ ኣሐውር አስተዳሉ ለክሙ 
ማኅደረ።
ወእመ አኮሰ በእንተ ግብርየ እመኑኒ።
ወእመ ቦ ዘሰአልክሙ በስምየ እገብር ለክሙ ኪያሁ።
ወእመሰ ታፈቅሩኒ ዕቀቡ ትእዛዝየ።
ወእመ ቦ ዘዐቀበ ቃልየ አነ ወአቡየ ንመጽእ ኀቤሁ።
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362 እመ

John15:4

John15:4
John15:6
John15:7
John15:10
John15:16
John15:18
John16:7
John16:7
John18:8
John18:23
John18:23
John19:12
John19:25 እመ ወእኅታ ለእመ ወማርያም እንተ ቀለዮጳ ወማርያም መግደላዊት።
John19:25 እመ ወእኅታ ለእመ ወማርያም እንተ ቀለዮጳ ወማርያም መግደላዊት።
John20:15
John20:25
John20:25
John20:25
John21:22

1 እመረት MK05:33
2 እመተ Matt06:27

Luke12:25
1 እመት John21:8

8 እመኑ MK01:15
John10:37
John12:36
John14:1
John14:1
John14:11
John14:11
John16:31

1 እመኒ Luke08:48
3 እመን MK10:49

Luke23:43
John20:27

1 እመንኒ John04:21
4 እመከ Matt15:4

Matt19:19
MK10:19

ወበከመ ዐጽቅ ኢይክል ፈርየ ባሕቲቱ እመ ኢሀሎ ውስተ ጕንደ 
ወይኑ።
ከማሁ አንትሙኒ ኢትክሉ ፈርየ ለእመ ኢነበርክሙ ብየ።
ወእመ ቦ ዘኢነበረ ብየ ይገድፍዎ አፍኣ ከመ ዐጽቅ ይቡስ።
ወእመሰ ነበርክሙ ብየ ወነበረ ቃልየ ኀቤክሙ።
ወእመሰ ታፈቅሩኒ ዕቀቡ ትእዛዝየ።
ከመ እመ ቦ ዘሰአልክምዎ ለአብ በስምየ ኵሎ ይሁበክሙ።
እመሂ ዓለም ጸልአክሙ አእምሩ ከመ ኪያየ ቀደመ ጸሊአ።
እስመ እመ ኢሖርኩ አነ ኢይመጽእ ጰራቅሊጦስ ኀቤክሙ።
ወእመሰ ሖርኩ አነ እፌንዎ ለክሙ።
ወእመሰ ኪያየ ተኀሥሡ ኅድግዎሙ ለእለ ይሑሩ።
እመሰ እኩየ ነበብኩ ስምዐ ኩን ላዕሌየ ወአስተዋድየኒ በእንተ እኩይ።
ወእመሰ ሠናየ ነበብኩ ለምንት ትዘብጠኒ።
እመ አሕየውኮ ለዝንቱ ኢኮንከ ዐርኮ ለቄሣር።

ወትቤሎ እግዚእየ እመኒ እንተ ነሣእኮ ንግረኒ ኀበ ወሰድኮ።
ወይቤሎሙ እመ ኢርኢኩ እደዊሁ ወእገሪሁ ኀበ ቀነውዎ።
ወእመ ኢወደይኩ አጽባዕትየ ውስተ ቅንዋቲሁ።
ወእመ ኢያባእኩ እዴየ ውስተ ገቦሁ ኢየአምን።
እመኬ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።
እስመ አእመረት ዘኮነ ላዕሌሃ ወመጽአት ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
መኑ እምኔክሙ በተክዞ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
መኑ እምኔክሙ ኀልዮ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
እስመ ኢኮኑ ርሑቃነ እምድር ዘእንበለ መጠነ ክልኤ ምእት በእመት።

ነስሑ ወእመኑ በወንጌል።
እመኑ ከመ ታእምሩ ወትጤይቁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
አምጣነ ብክሙ ብርሃን እመኑ በብርሃን።
ኢይደንግፅክሙ ልብክሙ እመኑ በእግዚአብሔር ወእመኑ ብየ።
ኢይደንግፅክሙ ልብክሙ እመኑ በእግዚአብሔር ወእመኑ ብየ።
እመኑ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ወእመ አኮሰ በእንተ ግብርየ እመኑኒ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይእዜሰኬ አእምሩ ወእመኑ።
ወይብላ እመኒ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
ወጸውዕዎ ወይቤልዎ እመን ወተንሥእ ይጼውዐከ ሊቅ።
እመን ፈድፋደ ከመ ዮም ትሄሎ ምስሌየ ውስተ ገነት።
ወኢትኩን ናፋቄ አላ እመን።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እመንኒ ብእሲቶ ከመ ትመጽእ ሰዓት።
ወእግዚአብሔርሰ ይቤ አክብር አባከ ወእመከ።
አክብር አባከ ወእመከ።
ወአክብር አባከ ወእመከ።
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4 እመከ

Luke18:20
3 እመውት Matt26:35

MK14:31
Luke15:17

9 እመጽእ Matt08:7
Luke13:7
John05:7
John14:3
John14:18
John17:11
John17:13
John21:22
John21:23

31 እሙ Matt01:18 ወተፍኀረት እሙ ማርያም ለዮሴፍ።
Matt02:11 ወበዊኦሙ ውስተ ቤት ረከብዎ ለሕፃን ምስለ ማርያም እሙ።
Matt12:47
Matt13:55 ወስማ ለእሙ ማርያም።
Matt15:4
Matt15:5

Matt27:56
MK03:31
MK07:10
MK07:11
MK07:12
MK15:40
Luke01:15
Luke01:43
Luke01:60 ወአውሥአት እሙ ወትቤ አልቦ አላ ዮሐንስ ይሰመይ ስሙ።
Luke02:23
Luke02:33
Luke02:34 ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም።
Luke02:43
Luke02:48
Luke02:51
Luke07:12
Luke07:15
Luke08:19
John02:1
John02:3

John02:5

ወአክብር አባከ ወእመከ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እመውትሂ ምስሌከ ወኢይክሕደከ።
እንዘ ይብል እመውትሂ ምስሌከ ወኢይክሕደከ።
ወአንሰ እመውት በረኀብ በዝየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ነየ እመጽእ አነ ወእፌውሶ።
ናሁ ሠለስቱ ዓመት እንዘ እመጽእ እንሣእ ፍሬሃ ለዛቲ በለስ።
ወሶበ እመጽእ አነ ባዕድ ይቀድመኒ ወሪደ።
ወእምከመ ሖርኩ ወአስተዳሎኩ ለክሙ መካነ እመጽእ ካዕበ።
እስመ አነ እመጽእ ኀቤክሙ።
ወእሙንቱሰ ውስተ ዓለም ይሄልዉ ወአንሰ ኀቤከ እመጽእ።
ወይእዜሰ ባሕቱ እመጽእ ኀቤከ።
እመኬ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።
አላ ይቤ አመ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።

ወእንዘ ይነግሮሙ ለሕዝብ ናሁ እሙ ወአኀዊሁ ይቀውሙ አፍኣ።

ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ ወለእሙ ሀብተ ቊርባን ዘረባሕከ 
እምኔየ።
ወእሙ ለዮሳ ወእሞሙ ለደቂቀ ዘብዴዎስ።
ወመጽኡ እሙ ወአኀዊሁ ወቆሙ አፍኣ።
ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ አው ለእሙ።
ኢታበውሕዎ ይግበር ምንተኒ ለአቡሁ ወለእሙ።
ወእሙ ለዮሳ ወለሰሎሜ።
ወይመልእ ላዕሌሁ መንፈስ ቅዱስ እምከርሠ እሙ።
ወምንትኑ አነ ከመ ትምጽኢ ኀቤየ እሙ ለእግዚእየ።

ኵሉ ተባዕት ዘይፈትሕ ማሕፀነ እሙ።
ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ።

ወኢያእመሩ ዮሴፍ ወእሙ።
ወሶበ ርእይዎ ደንገፁ ወትቤሎ እሙ።
ወእሙሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።
ዘውእቱ አሐዱ ለእሙ።
ወተናገረ ርቱዐ ወአወፈዮ ለእሙ።
ወመጽኡ ኀቤሁ እሙ ወአኀዊሁ ወስእኑ ረኪቦቶ።
ወሀለወት ህየ እሙ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ኀልቀ ወይኖሙ ትቤሎ እሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይንኬ 
አልቦሙ።
ወትቤሎሙ እሙ ለእለ ይትለአኩ ኵሎ ዘይቤለክሙ ግበሩ።
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31 እሙ

John02:12

John03:4
John19:26

John19:26
1 እሙነ John10:40 ወባሕቱ ኵሉ ዘይቤ ዮሐንስ በእንተ ዝ ብእሲ እሙነ ኮነ።
2 እሙን John04:37

John08:17
106 እሙንቱ Matt04:18

Matt05:4
Matt05:5 ብፁዓን የዋሃን እስመ እሙንቱ ይወርስዋ ለምድር።
Matt05:6
Matt05:8 እስመ እሙንቱ ይሬእይዎ ለእግዚአብሔር።
Matt05:9
Matt06:5

Matt06:16
Matt07:13
Matt07:14
Matt07:15
Matt08:28
Matt08:31
Matt09:28
Matt09:32
Matt09:36
Matt12:27
Matt12:49
Matt13:38
Matt13:39
Matt14:21
Matt15:14
Matt17:26
Matt19:6
Matt20:4
Matt20:10
Matt22:5
Matt22:10
Matt22:14
Matt22:30
Matt23:3
Matt27:17

ወእምድኅረ ዝንቱ ኅዱር ቅፍርናሆም ውእቱ ወእሙ ወአኀዊሁ 
ወአርዳኢሁ።
ይክልኑ በዊአ ወገቢኦ ውስተ ከርሠ እሙ ወይትወለድ ዳግመ።
ወሶበ ርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእሙ ወለረድኡ ዘያፈቅር ይቀውሙ።

ይቤላ ለእሙ ብእሲቶ ነዋ ወልድኪ።

ወዝንቱ ነገር ቃለ ጽድቅ እሙን ውእቱ።
ከመ ስምዐ ክልኤቱ ሰብእ እሙን ውእቱ።
እንዘ ያወርዱ መርበብቶሙ ውስተ ባሕር እስመ መሠግራን እሙንቱ።
እስመ እሙንቱ ይትፌሥሑ።

እስመ እሙንቱ ይጸግቡ።

እስመ እሙንቱ ውሉደ እግዚአብሔር ይሰመዩ።
እስመ እሙንቱ ያፈቅሩ በመኳርብት ወውስተ መዐዝነ መራኅብት 
ቀዊመ።
እስመ እሙንቱ ይትመጸለዉ ወይቈጽሩ ገጾሙ ወያማስኑ።
ወብዙኃን እሙንቱ እለ ይበውኡ ውስቴታ።
ወውኁዳን እሙንቱ እለ ይበውእዋ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ተኵላት መሰጥ እሙንቱ።
ወእኩያን ጥቀ እሙንቱ።
ወአስተብቊዕዎ እሙንቱ አጋንንት ወይቤልዎ።
ወበዊኦ ቤተ መጽኡ ኀቤሁ እሙንቱ ዕዉራን።
ወእምዝ ወፅኡ እሙንቱ።
እስመ ስሩሓን እሙንቱ።
ወበእንተ ዝ እሙንቱ ፈታሕተ ይከውኑክሙ።
መኑ ይእቲ እምየ ወእለ መኑ እሙንቱ አኀውየ።
ወሠናይኒ ዘርዕ ውሉደ መንግሥት እሙንቱ።
ወዐጸዱኒ መላእክት እሙንቱ።
ወእለሰ በልዕዎ እሙንቱ ሰብእ የአክሉ ኀምሳ ምእት ብእሲ።
ኅድግዎሙ ለእሉ እስመ ዕዉራን እሙንቱ።
እንጋ ውሉዶሙሰኬ አግኣዝያንኑ እሙንቱ።
እንከሰኬ ኢኮኑ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ።
ወእሙንቱሂ ሖሩ።
ወነሥኡ በበ ዲናር እሙንቱሂ።
ወእሙንቱሰ ተሀየዩ ወኀለፉ።
ወወፂኦሙ እሙንቱ አግብርት ውስተ ፍናው።
እስመ ብዙኃን እሙንቱ ጽዉዓን ወኅዳጣን ኅሩያን።
አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር በሰማያት እሙንቱ።
እስመ እሙንቱ ዘይሜህሩ ለሰብእ ኢይገብሩ።
ወእንዘ ጉቡኣን እሙንቱ ይቤሎሙ ጲላጦስ ለሕዝብ።
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MK01:16
MK02:15
MK03:33
MK04:15
MK04:16
MK04:17
MK04:18
MK04:20
MK05:13
MK05:13
MK06:34
MK09:5
MK10:8
MK12:26
MK16:11
MK16:13
MK16:18
MK16:20
Luke01:6
Luke01:6
Luke01:7
Luke02:15
Luke02:50
Luke06:11
Luke06:14
Luke08:12
Luke08:14
Luke08:15
Luke08:21

Luke08:32
Luke08:33
Luke09:30
Luke09:36
Luke11:19
Luke11:48
Luke12:37
Luke12:38
Luke13:2
Luke13:4
Luke13:23
Luke14:1

እስመ መሠግራነ ዓሣ እሙንቱ።
እስመ ብዙኃን እሙንቱ እለ ተለውዎ።
ወእለ መኑ እሙንቱ አኀውየ።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ፍኖት ኀበ ተዘርዐ ቃል።
ወእሉ ካዕበ እሙንቱ ዘውስተ ኰኵሕ ተዘርዑ።
ዳእሙ እሙንቱ ወእምከመሰ ኮነ ምንዳቤ ወስደት።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ሦክ ተዘርዑ እለ ይሰምዕዎ ለቃል።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወአብሖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወወፂኦሙ እሙንቱ አጋንንት።
ቦኡ ላዕለ አሕርው ወአብዱ እሙንቱ መራዕይ።
ወምህሮሙ እስመ ከመ አባግዕ ዘአልቦ ኖላዊ እሙንቱ።
ወኢየአምር ዘይብል እስመ ድንጉፃን እሙንቱ።
ናሁኬ ኢኮኑ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ።
አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር እሙንቱ በሰማያት።
ወእሙንቱሂ ሶበ ሰምዑ ከመ አስተርአያ ወሕያው ውእቱ ኢአምንዋ።
ወሖሩ እሙንቱሂ ወዜነዉ ለቢጾሙ ወሎሙኒ ኢአምንዎሙ።
ወይሜጥኑ ወእሙንቱሂ ይትፌወሱ።
ወወፂኦሙ እሙንቱ ሰበኩ በኵለሄ።
ወክልኤሆሙ ጻድቃን እሙንቱ በቅድመ እግዚአብሔር።
ወንጹሓን እሙንቱ እምኀጢአት።
ወክልኤሆሙ ልሂቃን እሙንቱ ወኀለፈ መዋዕሊሆሙ።
ይቤሉ እሙንቱ ሰብእ ኖሎት በበይናቲሆሙ።
ወእሙንቱሰ ኢለበዉ ቃሎ ዘይቤሎሙ።
ወእሙንቱሰ የአብዱ ፈድፋደ ወተማከሩ በበይናቲሆሙ።
እሉ እሙንቱ ስምዖን ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስ እኁሁ።
ወዘሰ ውስተ ፍኖት እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ወድቀ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ።
እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ በሠናይ ልብ።
እምየ ወአኀውየ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር 
ወይገብሩ።
ወአስተብቊዕዎ እሙንቱ አጋንንት።
ወወፂኦሙ እሙንቱ አጋንንት እምላዕለ ውእቱ ብእሲ።
እሉ እሙንቱ ሙሴ ወኤልያስ።
ወእሙንቱሰ አርመሙ ወኢነገሩ ወኢ ለመኑሂ።
ወበእንተ ዝንቱ እሙንቱ ይዛለፉክሙ።
እስመ ዘእሙንቱ ቀተሉ አንትሙ ተሐንጹ መቃብሪሆሙ።
ብፁዓን እሙንቱ አግብርት እለ ይረክቦሙ እግዚኦሙ መጺኦ።
ከመ ዝ ብፁዓን እሙንቱ እልክቱ አግብርት።
ይመስለክሙኑ እሙንቱ ገሊላውያን ኃጥኣን እምኵሉ ሰብአ ገሊላ።
ከመ እሙንቱ ኃጥኣን እምኵሉ ሰብአ ኢየሩሳሌም።
ወይቤሎ አሐዱ እግዚኦ ውኁዳንኑ እንጋ እሙንቱ እለ ይድኅኑ።
በሰንበት ከመ ይብላዕ እክለ ወእሙንቱሰ ይትዐቀብዎ።
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Luke14:12
Luke16:9
Luke16:14
Luke16:28
Luke17:17
Luke18:34
Luke20:36

Luke20:36
Luke20:38
Luke20:46
John01:24
John02:9
John04:45
John06:24

John06:64
John07:45
John07:49
John08:9
John10:6
John10:8
John12:17
John12:21
John13:18
John17:6
John17:8
John17:9
John17:11
John17:14
John17:16
John17:19
John17:21
John18:21
John20:13

4 እሚሮ Matt09:4
Matt12:15
Matt12:25
John04:1

10 እማ Matt10:35
Matt14:8
Matt14:11

ከመ ይጸውዑከ እሙንቱሂ ወይከውነከ ፍዳ በኀቤሆሙ።
ይትወከፉክሙ እሙንቱሂ ውስተ አብያቲሆሙ ዘለዓለም።
እስመ መፍቀርያነ ንዋይ እሙንቱ።
ወይስምዑ ወኢይምጽኡ እሙንቱሂ ውስተ ዛቲ ብሔረ ሕማም።
አኮኑ ዐሠርቱ እሙንቱ አንትሙ እለ ነጻሕክሙ።
ወእሙንቱሰ አልቦ ዘለበዉ እምዘይቤሎሙ።
ወኢሂ ይትከሀሎሙ እንከ መዊት አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር 
እሙንቱ።
ወውሉደ እግዚአብሔር ይከውኑ ወውሉደ ሕይወት እሙንቱ።
እስመ ኵሎሙ ሕያዋን እሙንቱ በኀቤሁ።
እሙንቱ ይነሥኡ ዘየዐቢ ኵነኔ።
ወእለሰ ተፈነዉ እምፈሪሳውያን እሙንቱ።
እስመ እሙንቱ መልኡ ማየ ወጸውዖ ሊቀ ምርፋቅ ለመርዓዊ።
እስመ እሙንቱሂ ሖሩ ለበዓል።
ወሶበ ርእዩ እሙንቱ ሰብእ ከመ ኢሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ወኢ 
አርዳኢሁ።
መኑ እሙንቱ እለ ኢየአምኑ ቦቱ።
ወይቤልዎሙ እሙንቱ እፎኑመ ዘኢያምጻእክምዎ።
ወእሙንቱሰ ርጉማን።
ወሰሚዖሙ እሙንቱ ዘንተ ዘለፋ በለብዎ አኀዙ ይሑሩ በበ አሐዱ።
ወእሙንቱሰ ኢያእመሩ ዘይቤሎሙ።
ኵሎሙ እለ መጽኡ እምቅድሜየ ሰረቅት ወጕሕልያ እሙንቱ።
ወሰማዕተ ኮንዎ እሙንቱ ሕዝብ እለ ሀለዉ ምስሌሁ።
ወሖሩ እሙንቱሂ ኀበ ፊልጶስ ዘቤተሳይዳ ዘገሊላ።
እስመ አነ አአምር መኑ እሙንቱ እለ ኀረይኩ።
እስመ እሊኣከ እሙንቱ ወሊተ ወሀብከኒዮሙ ወዐቀቡ ቃለከ።
ወእሙንቱሂ ነሢኦሙ አማን አእመሩ ከመ እምኀቤከ ወፃእኩ።
አላ በእንተ እለ ወሀብከኒ እስመ እሊኣከ እሙንቱ።
ወእሙንቱሰ ውስተ ዓለም ይሄልዉ ወአንሰ ኀቤከ እመጽእ።
እስመ ኢኮኑ እሙንቱ እምዓለም።
እስመ እሙንቱ ኢኮኑ እምዓለም።
ከመ ይኩኑ እሙንቱኒ ቅዱሳነ በጽድቅ።
ከመ ይኩኑ እሙንቱሂ አሐደ ብነ ከማነ።
እስመ እሙንቱ የአምሩ ዘተናገርኩ አነ።
ወይቤልዋ እሙንቱ መላእክት ምንት ያበክየኪ ኦ ብእሲቶ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኅሊናሆሙ ወይቤሎሙ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኅሊናሆሙ ይቤሎሙ።
ወአእሚሮ እግዚእነ ከመ ሰምዑ ፈሪሳውያን።
ወወለተኒ እምእማ ወመርዓተኒ እምሐማታ።
ወይእቲሰ አቅደመት አእምሮ በኀበ እማ ወትቤሎ።
ወይእቲኒ ወሰደት ወወሀበት ለእማ።
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10 እማ

MK05:40
MK05:43
MK06:24
MK06:28
Luke08:51

Luke08:56
Luke12:53

14 እማንቱ Matt24:22
Matt24:22
Matt24:29
Matt25:2
Matt27:56 ወእማንቱ ማርያ መግደላዊት ወማርያም እንተ ያዕቆብ።
Matt28:11
MK13:20
MK13:20
Luke04:2
Luke08:2 ወእማንቱ ማርያም እንተ ይብልዋ መግደላዊት።
Luke24:10 ወእማንቱሰ ማርያም መግደላዊት ወዮሐና ወማርያም እንተ ያዕቆብ።
John05:39
John06:9
John10:27

2 እሜህር Matt26:55

MK14:49
3 እሜጡ John10:15

John10:17
John13:37

1 እሜጥዋ John10:18
1 እሜጥዎ John13:26

1124 እም Matt01:3 ወይሁዳኒ ወለደ ፋሬስሃ ወዛራሃ እምትእማር።
Matt01:5
Matt01:12
Matt01:17

Matt01:17
Matt01:17
Matt01:17

Matt01:21
Matt01:22

ወነሥኦሙ ለአቡሃ ወለእማ ለሕፃን ወእለ ምስሌሆሙ።
ወገሠጾሙ ለአቡሃ ወለእማ ብዙኀ ከመ አልቦ ዘየአምር ዘንተ።
ወወፅአት ወትቤላ ለእማ ምንተ እስአሎ።
ወይእቲኒ ወለት ወሀበት ለእማ።
ወኢ መኑሂ ዘእንበለ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወአቡሃ ወእማ 
ለሕፃን።
ወደንገፁ አቡሃ ወእማ።
ወትትፈለጥ እም እምወለታ ወወለትኒ እምእማ።
ወሶበ አኮ ዘአሐጸሮን ለእማንቱ መዋዕል።
ወባሕቱ በእንተ ኅሩያኒሁ የሐጽራ እማንቱ መዋዕል።
ወእምድኅረ ሕማሞን ለእማንቱ መዋዕል።
ወኀምስ እምውስቴቶን አብዳት እማንቱ ወኀምስ ጠባባት።

ወኀሊፎን እማንቱ አተዉ ሠገራት ሀገረ።
ወሶበ አኮ ዘአኅጸሮን እግዚአብሔር ለእማንቱ መዋዕል።
የኀጽራ እማንቱ መዋዕል።
ወተፈጺሞን እማንቱ መዋዕል ርኅበ።

ወእማንቱ ስማዕትየ።
ወባሕቱ ምንተ ይብቊዓ እማንቱ ለዘመጠነ ዝ ሰብእ።
ወአነሂ አአምሮን ወእማንቱ ይተልዋኒ።
ወእንዘ ዘልፈ እነብር ምስሌክሙ በምኵራብ ወእሜህር ኢአኀዝክሙኒ።

ወኵሎ አሚረ ሀሎኩ ምስሌክሙ እሜህር በምኵራብ።
ወእሜጡ ነፍስየ ቤዛ አባግዕየ።
እስመ አነ እሜጡ ነፍስየ ቤዛ አባግዕየ።
ወአነ ነፍስየ ጥቀ እሜጡ በእንቲኣከ።
ወአልቦ ዘየሀይደንያ አላ ለልየ እሜጥዋ በፈቃድየ።
ዝ ውእቱ ዘአነ እጸብሕ ሎቱ ኅብስተ ወእሜጥዎ።

ወሰልሞንኒ ወለደ ቦኤዝሃ እምራኬብ።
ወእምድኅረ ፍልሰተ ባቢሎን ኢኮንያንኒ ወለደ ሰላትያልሃ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ዳዊት ትውልድ ዐሠርቱ 
ወአርባዕቱ።
ወእምዳዊት እስከ ፍልሰተ ባቢሎን ትውልድ ዐሠርቱ ወአርባዕቱ።
ወእምፍልሰተ ባቢሎን እስከ ክርስቶስ ትውልድ ዐሠርቱ ወአርባዕቱ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ክርስቶስ ትውልድ አርብዓ 
ወክልኤቱ።
እስመ ውእቱ ያድኅኖሙ ለሕዝቡ እምኀጢአቲሆሙ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብሀለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ 
እንዘ ይብል።
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Matt01:24

Matt02:1
Matt02:6
Matt02:7
Matt02:8

Matt02:9
Matt02:13

Matt02:15
Matt02:15
Matt02:16
Matt03:4 ወልብሱ ለዮሐንስ ኮነ እምጸጕረ ገመል።
Matt03:7
Matt03:7
Matt03:9

Matt03:11
Matt03:13
Matt03:13 ከመ ይጠመቅ እምኀበ ዮሐንስ።
Matt03:14
Matt03:15
Matt03:17
Matt04:1
Matt04:1
Matt04:2
Matt04:4
Matt04:5
Matt04:6
Matt04:8
Matt04:9
Matt04:10
Matt04:10
Matt04:11
Matt04:17
Matt04:21
Matt04:25
Matt04:25

Matt04:25

ወተንሢኦ ዮሴፍ እምንዋሙ ገብረ በከመ አዘዞ መልአከ 
እግዚአብሔር።
ናሁ መጽኡ መሰግላን እምብሔረ ጽባሕ ወበጽሑ ውስተ ኢየሩሳሌም።
ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትቴሐቲ እምነገሥተ ይሁዳ።
ወእምዝ ጸውዖሙ ሄሮድስ ለሰብአ ሰገል ጽሚተ።
ወእምከመ ረከብክምዎ ግብኡ ኀቤየ ወዜንዉኒ ከመ እምጻእ አነሂ 
ወእስግድ ሎቱ።
ወሰሚዖሙ እምኀበ ንጉሥ ሖሩ።
ወእምድኅረ ኀለፉ እሉ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ 
በሕልም ለዮሴፍ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ።
እንዘ ይብል እምግብጽ ጸዋዕክዎ ለወልድየ።
በከመ ሐሳበ መዋዕል ዘተጠየቀ እምኀበ ሰብአ ሰገል።

ወሶበ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ እምፈሪሳውያን ወእምሰዱቃውያን።
ወሶበ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ እምፈሪሳውያን ወእምሰዱቃውያን።
እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር እምእላንቱ አእባን አንሥኦ 
ውሉድ ለአብርሃም።
ወዘእምድኅሬየሰ ይመጽእ ውእቱ ይጸንዕ እምኔየ።
አሜሃ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ ውስተ ዮርዳኖስ።

አነ እፈቅድ እምኀቤከ እጠመቅ።
ወይደልወነ ከመ ንፈጽም ኵሎ ጽድቀ ወእምዝ ኀደጎ።
ወናሁ መጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል።
ወእምዝ ወሰዶ መንፈስ ገዳመ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ከመ ይትመከር እምኀበ ዲያብሎስ።
ወጾመ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወእምድኅረ ዝ ርኅበ።
አላ በኵሉ ቃል ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር።
ወእምዝ ነሥኦ ዲያብሎስ።
ቅንጽ እም ዝየ ወተወረው ታሕተ።
ወእምዝ ዓዲ ነሥኦ ዲያብሎስ ወአዕረጎ ውስተ ደብር ነዋኅ ጥቀ።
ወይቤሎ ዘንተ ኵሎ እሁበከ እምከመ ሰገድከ ሊተ ወአማኅከኒ።
ወእምዝ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን።
ወእምዝ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን።
ወእምዝ ኀደጎ ዲያብሎስ።
እምአሜሃ አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይስብክ ወይብል።
ወዐዲዎ ሕቀ እምህየ ርእየ ካልኣነ ክልኤተ አኀወ።
ወተለውዎ ብዙኃን አሕዛብ እምገሊላ።
ወእምዐሡሩ አህጉር ወእምኢየሩሳሌም ወእምይሁዳ ወእማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ወእምዐሡሩ አህጉር ወእምኢየሩሳሌም ወእምይሁዳ ወእማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
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Matt04:25

Matt05:12
Matt05:18

Matt05:18

Matt05:19
Matt05:20

Matt05:20

Matt05:23
Matt05:24
Matt05:26
Matt05:29
Matt05:29
Matt05:30
Matt05:30
Matt05:31
Matt05:31
Matt05:36

Matt05:37
Matt05:37
Matt06:2
Matt06:13
Matt06:22
Matt06:25
Matt06:25
Matt06:29

Matt07:4
Matt07:5
Matt07:5
Matt07:15

Matt07:16

Matt07:16

Matt07:16

ወእምዐሡሩ አህጉር ወእምኢየሩሳሌም ወእምይሁዳ ወእማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
እስመ ከማሁ ሰደድዎሙ ለነቢያት እለ እምቅድሜክሙ።
ኢተኀልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኵሉ ይትገበር 
ወይከውን።
ኢተኀልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኵሉ ይትገበር 
ወይከውን።
ዘኬ ፈትሐ አሐተ እምእላ ትእዛዛት እንተ ተሐጽጽ።
ናሁ እብለክሙ ከመ ለእመ ኢፈድፈደ ጽድቅክሙ ፈድፋደ 
እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን።
ናሁ እብለክሙ ከመ ለእመ ኢፈድፈደ ጽድቅክሙ ፈድፋደ 
እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን።
ወእምከመኬ ታበውእ መባአከ ውስተ ምሥዋዕ።
ወእምዝ ገቢአከ አብእ መባአከ።
አማን እብለከ ኢትወፅእ እምህየ።
ምልኃ ወግድፋ እምላዕሌከ።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን አዕይንቲከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
ምትራ ወግድፋ እምላዕሌከ።
እምኵሉ ሥጋከ ይትወደይ ውስተ እሳተ ገሃነም።
ምትራ ወግድፋ እምላዕሌከ።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እገሪከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እስመ ኢትክሉ አሐተ እምሥዕርተ ርእስክሙ ኢ አጻዕድዎ ወኢ 
አጽልሞ።
ወፈድፋደሰ እምእሉ እምእኩይ ውእቱ።
ወፈድፋደሰ እምእሉ እምእኩይ ውእቱ።
ከመ ይትአኰቱ እምኀበ ሰብእ።
አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኵሉ እኩይ።
እምከመ ዐይንከ ብሩህ ወስፉሕ ውእቱ።
አኮሁ ነፍስ ተዐጽብ እምሲሲት ወሥጋ የዐጽብ እምዐራዝ።
አኮሁ ነፍስ ተዐጽብ እምሲሲት ወሥጋ የዐጽብ እምዐራዝ።
እብለክሙ ከመ ሰሎሞን ጥቀ ኢለብሰ በኵሉ ክብሩ ከመ አሐዱ 
እምእሉ።
አውፅእ ኀሠረ እምውስተ ዐይንከ።
ኦ መደልው አውፅእ ቅድመ ሠርዌ እምውስተ ዐይንከ።
ወእምዝ ትሬኢ ለአውፅኦ ኀሠር ዘውስተ ዐይነ እኁከ።
ተዐቀቡኬ እምሐሳውያን ነቢያት እለ ይመጽኡ ኀቤክሙ በአልባሰ 
አባግዕ።
ወእምፍሬሆሙ ተአምርዎሙ ይቀሥሙሁ እምአሥዋከ አስካለ 
ወእምአሜከላ በለሰ።

ወእምፍሬሆሙ ተአምርዎሙ ይቀሥሙሁ እምአሥዋከ አስካለ 
ወእምአሜከላ በለሰ።

ወእምፍሬሆሙ ተአምርዎሙ ይቀሥሙሁ እምአሥዋከ አስካለ 
ወእምአሜከላ በለሰ።
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Matt07:20
Matt08:1
Matt08:3
Matt08:21
Matt08:34
Matt09:5
Matt09:5
Matt09:6
Matt09:9
Matt09:14 ወእምዝ መጽኡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ወይቤልዎ።
Matt09:20
Matt09:21
Matt09:25
Matt09:27
Matt09:32
Matt10:14
Matt10:14
Matt10:15
Matt10:17
Matt10:23
Matt10:24
Matt10:24
Matt10:25
Matt10:28

Matt10:31
Matt10:35
Matt10:35
Matt10:35
Matt10:42
Matt11:1
Matt11:2
Matt11:7 ወእምድኅረ ኀለፉ ላእካነ ዮሐንስ።
Matt11:7
Matt11:9
Matt11:11

Matt11:11

Matt11:19
Matt11:20
Matt11:21
Matt11:23

ወእምፍሬሆሙ እንከ ተአምርዎሙ።
ወእንዘ ይወርድ እምደብር ተለውዎ ሰብእ ብዙኃን።
እፈቅድ ንጻሕ ወነጽሐ እምለምጹ በጊዜሃ።
ወይቤሎ ካልእ እምአርዳኢሁ።
ወሶበ ርእይዎ አስተብቊዕዎ ይኅልፍ እምደወሎሙ።
ምንት ይቀልል እምብሂለ ተኀደገ ለከ ኀጢአትከ።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር ቤተከ።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ወኀሊፎ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ረከበ ብእሴ።

ወናሁ ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምት።
እምከመ ገሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አሐዩ።
ወእምዘወፅኡ ሰብእ ቦአ።
ወኀሊፎ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ።
ወእምዝ ወፅኡ እሙንቱ።
ወፂአክሙ አፍኣ እምውእቱ ቤት ወእምይእቲ ሀገር።
ወፂአክሙ አፍኣ እምውእቱ ቤት ወእምይእቲ ሀገር።
አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር።
ወተዐቀቡ እምሰብእ እኩያን እስመ ያገብኡክሙ ውስተ አዕዋዳት።
ወሶበ ይሰድዱክሙ እምዛቲ ሀገር ጕዩ ውስተ ካልእታ።
አልቦ ረድእ ዘየዐቢ እምሊቁ።
ወኢ ገብር ዘየዐቢ እምእግዚኡ።
መጠኑ ለረድእ እምከመ ኮነ ከመ ሊቁ ወለገብርኒ ከመ እግዚኡ።
ወይክል እምድኅረ ቀተለ ነፍሰ ወሥጋ ኅቡረ አህጕሎ በውስተ ገሃነም።

ኢትፍርሁኬ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
ወመጻእኩሰ እፍልጥ ብእሴ እምአቡሁ።
ወወለተኒ እምእማ ወመርዓተኒ እምሐማታ።
ወወለተኒ እምእማ ወመርዓተኒ እምሐማታ።
ወዘአስተየ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን ጽዋዐ ማይ ቈሪር።
ኀለፈ እምህየ ከመ ይምሀር ወይስብክ ውስተ አህጉሪሆሙ።
ፈነወ ኀቤሁ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።

ምንትኑመ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርዐኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ወዝንቱ ፈድፋደ የዐቢ እምነቢያት።
አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት ዘየዐቢ እምዮሐንስ 
መጥምቅ።
አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት ዘየዐቢ እምዮሐንስ 
መጥምቅ።
ወጸድቀት ጥበብ እምደቂቃ ወእምግባራ።
ወእምዝ አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይኂሶን ለአህጉር።
ዘተገብረ በውስቴትክን በሠቅ ወበሐመድ እምነስሓ።
ተገብረ በውስቴትኪ እምሀለወት እስከ ዮም።
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Matt11:25
Matt11:27
Matt12:6
Matt12:7
Matt12:9
Matt12:11
Matt12:12
Matt12:13
Matt12:15
Matt12:22
Matt12:29
Matt12:33
Matt12:34
Matt12:35
Matt12:35
Matt12:37
Matt12:37
Matt12:38
Matt12:38
Matt12:38
Matt12:42
Matt12:43
Matt12:43
Matt12:44
Matt12:45
Matt12:45
Matt12:46

Matt12:46

Matt12:48
Matt13:1
Matt13:15
Matt13:27
Matt13:32
Matt13:32
Matt13:35
Matt13:36
Matt13:43
Matt13:44
Matt13:53
Matt13:54

እስመ ኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእማእምራን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
ኵሉ ተውህበኒ እምኀበ አቡየ።
ወናሁ እብለክሙ ከመ ዘየዐቢ እምቤተ መቅደስ ሀሎ ዝየ።
እምኢኰነንክምዎሙ ለእለ ኢይኤብሱ።
ወፈለሰ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወቦአ ውስተ ምኵራቦሙ።
ወይቤሎሙ መኑ እምውስቴትክሙ ብእሲ ዘቦቱ አሐዱ በግዕ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ይኄይስ ሰብእ እምበግዕ።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ።
ወእምዝ አምጽኡ ሎቱ ዘጋኔን ዕዉረ ወጽሙመ ወበሃም።
ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
እስመ እምፍሬሁ ይትዐወቅ ዕፅ።
እስመ እምተረፈ ልብ ይነብብ አፍ።
ኄር ብእሲ እምሠናይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለሠናይት።
ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
እስመ እምቃልከ ትጸድቅ ወእምቃልከ ትትኴነን።
እስመ እምቃልከ ትጸድቅ ወእምቃልከ ትትኴነን።
ወአሜሃ መጽኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
ወአሜሃ መጽኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
ሊቅ ንፈቅድ እምኀቤከ ትእምርተ ንርአይ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምዮናስ ሀሎ ዝየ።
እስመ መጽአት እምአጽናፈ ምድር ትስማዕ ጥበቢሁ ለሰሎሞን።
ወናሁ ዘየዐቢ እምሰሎሞን ሀሎ ዝየ።
ወእምከመ ወፅአ መንፈስ ርኩስ እምሰብእ።
ወእምዝ ይብል እገብእ እንከሰ ውስተ ቤትየ እምኀበ ወፃእኩ።
ወእምዝ ይብል እገብእ እንከሰ ውስተ ቤትየ እምኀበ ወፃእኩ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ካልኣነ ሰብዐተ አጋንንተ እለ 
የአክዩ እምኔሁ።
ወበዊኦሙ የኀድሩ ህየ ወይከውን ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ ዘየአኪ 
እምቀዳሚቱ።
ወመጽአ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘይቤሎ።
ወበይእቲ ዕለት ወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምቤት።
ወእዘኒሆሙ ደንቀወ እምሰሚዕ።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ክርዳድ።
ወይእቲ ትንእስ እምኵሉ አዝርዕት።
ወሶበ ልህቀት ተዐቢ እምኵሎን አሕማላት።
እከሥት በምሳሌ አፉየ ወእነግር አምሳለ ዘእምትካት።
ወእምዝ ኀደጎሙ ለአሕዛብ ወቦአ ውስተ ቤት።
እምብርሃነ ፀሓይ በመንግሥተ አቡሆሙ ዘበሰማያት።
ወረኪቦ ብእሲ ኀብኣ ወእምፍሥሓሁ ሖረ ወሤጠ ኵሎ ዘቦ።
ወፈጺሞ እግዚእ ኢየሱስ እሎንተ ምሳልያተ ተንሥአ እምህየ።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ጥበብ ወኀይል።
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Matt13:56
Matt14:13

Matt14:13
Matt14:23
Matt14:24
Matt14:24
Matt14:26
Matt14:29
Matt15:1
Matt15:1
Matt15:11
Matt15:12
Matt15:18
Matt15:18
Matt15:19
Matt15:21
Matt15:22
Matt15:27
Matt15:28
Matt15:28
Matt15:29
Matt15:32
Matt15:33
Matt16:1
Matt16:2
Matt16:3
Matt16:4
Matt16:6

Matt16:12

Matt16:14
Matt16:20
Matt16:21
Matt16:23
Matt16:24
Matt16:26
Matt16:28
Matt17:1
Matt17:5
Matt17:9

እምአይቴ እንከ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ጥበብ ወኀይል።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ በሐመር ውስተ ገዳም እንተ 
ባሕቲቱ።
ወሰሚዖሙ አሕዛብ ተለውዎ በእግር እምአህጉር።
ወእምዝ ፈነወ አሕዛበ ወዐርገ ውስተ ደብር።
ወርሑቅ እምሐይቅ መጠነ ዕሥራ ወኀምስቱ ምዕራፍ።
እስመ እምቅድሜሆሙ ውእቱ ነፋስ።
ወእምግርማሁ ዐውየዉ።
ወይቤሎ ነዐ ወወሪዶ ጴጥሮስ እምዲበ ሐመር።
ወእምዝ መጽኡ እምኢየሩሳሌም ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወእምዝ መጽኡ እምኢየሩሳሌም ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
አላ ዘይወፅእ እምውስተ አፍ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ወእምዝ ቀሪቦሙ አርዳኢሁ ይቤልዎ።
ወዘሰ ይወፅእ እምውስተ አፍ እምልብ ይወፅእ።
ወዘሰ ይወፅእ እምውስተ አፍ እምልብ ይወፅእ።
እስመ እምውስተ ልብ ይወፅእ ኅሊና እኩይ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ።
ወናሁ ብእሲት ከነናዊት እምውእቱ አድዋል መጽአት።
እምፍርፋራት ዘይወድቅ እማእደ አጋእዝቲሆሙ።
ወእምዝ አውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ።
ወሐይወት ወለታ እምይእቲ ሰዓት።
ወኀሊፎ እምህየ እግዚእ ኢየሱስ በጽሐ ኀበ ሐይቀ ባሕር ዘገሊላ።
ያምሕሩኒ እሉ ሕዝብ እስመ ናሁ ሠሉስ መዋዕለ እምዘበልዑ እክለ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ እምአይቴ እንከ ለነ በገዳም።
ወይሰአልዎ ትእምርተ እምሰማይ ያርእዮሙ።
እምከመ መስየ ወኮነ ሕዋየ ትብሉ ጽሕወ ብሔር።
ወእምከመ ጸብሐ ትብሉ ዮምሰኬ ይዘንም።
ወእምዝ ኀደጎሙ ወሖረ።
ወይቤሎሙ ኢየሱስ ዑቁ ወተዐቀቡ እምብሑኦሙ ለፈሪሳውያን 
ወሰዱቃውያን።
ወእምዝ ለበዉ አርዳኢሁ ከመ አኮ ዘይቤሎሙ በእንተ ብሕአተ 
ኅብስት።
ወእመ አኮ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት።
ወእምዝ ገሠጾሙ ለአርዳኢሁ ከመ ኢይንግሩ።
ወእምአሜሃ እግዚእ ኢየሱስ አኀዘ ይንግሮሙ ለአርዳኢሁ።
ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን እስመ ኮንከ ማዕቀፍየ።
ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወምንተ እምወሀበ ሰብእ ቤዛሃ ለነፍሱ።
ቦ እምእለ ሀለዉ ይቀውሙ ዝየ።
ወእምድኅረ ስሱ መዋዕል ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወናሁ መጽአ ቃል እምውስተ ደመና ዘይብል።
ወእንዘ ይወርዱ እምደብር አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
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Matt17:13
Matt17:17
Matt17:18
Matt17:19
Matt17:20
Matt17:24
Matt17:25
Matt17:25
Matt17:25
Matt17:25
Matt18:6
Matt18:8
Matt18:8
Matt18:9
Matt18:9
Matt18:10
Matt18:12
Matt18:13
Matt18:13
Matt18:14
Matt18:21
Matt18:32
Matt18:35
Matt19:1
Matt19:4
Matt19:12
Matt19:13
Matt19:15
Matt19:16
Matt19:20
Matt19:23
Matt19:24
Matt19:27
Matt20:8
Matt20:10
Matt20:17
Matt20:20
Matt20:29
Matt21:1
Matt21:8
Matt21:11

ወእምዝ አእመሩ አርዳኢሁ።
ወእምዝ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወወፅአ ጋኔኑ እምላዕሌሁ።
ወእምዝ ቀሪቦሙ አርዳኢሁ እንተ ባሕቲቶሙ።
ወትብልዎ ለዝ ደብር ፍልስ እም ዝየ ኀበ ከሃ።
ይነሥኡ እምኀበ ጴጥሮስ ወይቤልዎ።
እምኀበ መኑ ይነሥኡ ጸባሕተ ወጋዳ።
እምኀበ ውሉዶሙኑ ወሚመ እምኀበ ነኪር።
እምኀበ ውሉዶሙኑ ወሚመ እምኀበ ነኪር።
ወይቤ እምኀበ ነኪር።
ወለዘሂ አስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
ምትራ ወግድፋ እምላዕሌከ።
እምእንዘ ብከ ክልኤ እድ ወክልኤ እግር።
ወእመሂ ዐይንከ ታስሕተከ ምልኃ ወግድፋ እምላዕሌከ።
እምእንዘ ክልኤ ዐይን ብከ ትትወደይ ውስተ እሳተ ገሃነም።
ዑቁ ኢታስተሕቅርዎ ለአሐዱሂ እምእሉ ንኡሳን።
ወእመ ተገድፎ አሐዱ እምውስቴቶሙ።
ወእምከመ ረከቦ አማን እብለክሙ።
እምተስዓ ወተስዐቱ እለ ኢተገድፉ።
ከመ ይትሀጐል አሐዱ እምእሉ ንኡሳን።
ወእምዝ ቀርበ ኀቤሁ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወእምዝ ጸውዖ እግዚኡ ወይቤሎ።
እመ ኢኀደግሙ አበሳሆሙ ለቢጽክሙ እምኵሉ ልብክሙ።
ተንሥአ እምገሊላ ወበጽሐ ውስተ ብሔረ ይሁዳ ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ዘከመ ፈጠሮሙ እግዚአብሔር እምትካት።
እስመ ቦ ሕጽዋን እለ ከማሁ ተወልዱ እምከርሠ እሞሙ።
ወእምዝ አምጽኡ ሎቱ ሕፃናተ ።
ወአንበረ እዴሁ ላዕሌሆሙ ወኀለፈ እምህየ።
ሊቅ ኄር ምንተ እግበር እምሠናያት ከመ እረስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወይቤሎ ውእቱ ወሬዛ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ።
ከመ ባዕል እምዕጹብ ይበውእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እምባዕል ይባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወእምዝ አውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወአኀዝ ቅድመ እምደኀርት እስከ ቀደምት።
ወመጽኡ ቀደምት ወመሰሎሙ ዘያፈደፍድ ሎሙ ውሂበ እምእሉ።
እንተ ባሕቲቶሙ ወአግሐሦሙ እምፍኖት።
ወእምዝ መጽአት ኀቤሁ እሞሙ ለደቂቀ ዘብዴዎስ ምስለ ደቂቃ።
ወወፂኦ እምኢያሪሆ ተለውዎ ሰብእ ብዙኃን።
ወሶቤሃ ፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወካልኣንሂ ይመትሩ አዕጹቀ እምውስተ ዕፀው።
ወይቤሉ ሕዝብ ዝ ውእቱ ኢየሱስ ነቢይ ዘእምናዝሬት ዘገሊላ።
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Matt21:16
Matt21:17
Matt21:19
Matt21:24
Matt21:25 ጥምቀቱ ለዮሐንስ እምአይቴ ውእቱ።
Matt21:25
Matt21:25
Matt21:25
Matt21:26
Matt21:30
Matt21:31
Matt21:34
Matt21:36
Matt21:36
Matt21:39
Matt21:42
Matt22:8
Matt22:10
Matt22:13
Matt22:15
Matt22:28
Matt22:31
Matt22:35
Matt22:46
Matt23:1
Matt23:33
Matt23:34
Matt23:35
Matt23:39
Matt24:1
Matt24:12
Matt24:12
Matt24:15
Matt24:21
Matt24:22
Matt24:24
Matt24:27
Matt24:29
Matt24:29
Matt24:31
Matt24:31

ዘይቤ እምአፈ ደቂቅ ወሕፃናት አስተዳሎከ ስብሐተ።
ወኀደጎሙ ወወፅአ አፍኣ እምሀገር።
ወይቤላ ኢይኩን እንከ ፍሬ እምውስቴትኪ ለዓለም።
ወእምከመ ነገርክሙኒ አነሂ አየድዐክሙ።

እምሰማይኑ ወሚመ እምሰብእ።
እምሰማይኑ ወሚመ እምሰብእ።
እመ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ በእፎኬ ዘኢአመንክምዎ።
ወእመሂ ንብሎ እምሰብእ ንፈርሆሙ ለሕዝብ።
ወእምድኅረ ዝ ነስሐ ወሖረ።
መኑ እንከ እምክልኤሆሙ ዘገብረ ፈቃደ አቡሁ።
ከመ ይምጽእ ሎቱ እምፍሬ ወይኑ።
ወእምዝ ፈነወ ካልኣነ አግብርተ እለ ይበዝኁ እምቀደምት።
ወእምዝ ፈነወ ካልኣነ አግብርተ እለ ይበዝኁ እምቀደምት።
ወነሥእዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
እምኀበ እግዚአብሔር ኮነት ዛቲ።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለአግብርቲሁ።
ወመልአ ቤተ በዓል እምእለ ይረፍቁ።
ወእምዝ አዘዞሙ ንጉሥ ለአግብርቲሁ ይእስርዎ እደዊሁ ወእገሪሁ።
ወእምዝ ወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ ላዕለ እግዚእ ኢየሱስ።
ለመኑ እምሰብዐቲሆሙ ትከውን ብእሲተ።
ዘተብህለ ለክሙ እምኀበ እግዚአብሔር።
ወተስእሎ እምውስቴቶሙ አሐዱ ጸሓፌ ሀገር እንዘ ያሜክሮ።
ወአልቦ ዘተሀበለ እምይእቲ ዕለት ይሰአሎ ምንተኒ።
ወእምዝ ነገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለሕዝብ።
በእፎ ትክሉ አምስጦ እምኵነኔ ገሃነም።
ወትሰድድዎሙ እምሀገር ውስተ ሀገር።
እምደመ አቤል ጻድቅ እስከ ደመ ዘካርያስ ወልደ በራክዩ።
አማን እብለክሙ እምይእዜሰ ኢትሬእዩኒ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምቤተ መቅደስ ሖረ።
ወእምብዝኀ ዐመፃ ወእከይ ትሴኵስ ፍቅር እምብዙኃን።
ወእምብዝኀ ዐመፃ ወእከይ ትሴኵስ ፍቅር እምብዙኃን።
ወእምከመ ርኢክሙ ትእምርተ ርኩስ ዘምዝባሬ።
ዘኢኮነ ከማሁ እምአመ ተፈጥረ ዓለም እስከ ዮም ወኢይከውንሂ።
እምኢድኅነ መኑሂ ኵሉ ዘሥጋ።
ሶበሰ ይትከሀሎሙ ለኅሩያንሂ እምአስሐትዎሙ።
እስመ ከመ መብረቅ ዘይወፅእ እምጽባሕ ወያስተርኢ እስከ ዐረብ።
ወእምድኅረ ሕማሞን ለእማንቱ መዋዕል።
ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወያንቀለቅል ኀይለ ሰማያት።
ወያስተጋብእዎሙ ለኅሩያኒሁ እምአርባዕቱ ነፋሳት።
እምአጽናፈ ሰማይ እስከ አጽናፊሃ።
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Matt24:32
Matt24:32
Matt24:33
Matt24:38
Matt24:43
Matt24:43
Matt24:43
Matt25:2
Matt25:7
Matt25:8
Matt25:9
Matt25:19
Matt25:24
Matt25:24
Matt25:26
Matt25:26
Matt25:27
Matt25:27
Matt25:32
Matt25:34
Matt25:40
Matt25:40
Matt25:41
Matt25:45
Matt25:45
Matt26:2
Matt26:3
Matt26:9
Matt26:14
Matt26:14
Matt26:16
Matt26:24
Matt26:29

Matt26:29

Matt26:31
Matt26:32
Matt26:36
Matt26:38
Matt26:47

ወእምበለስ አእምሩ አምሳሊሁ።
እምከመ ለምለመ አዕፁቂሁ ወሠረጸ ቈጽሉ።
ከማሁኬ አንትሙሂ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ።
እስመ በከመ ኮነ በመዋዕለ ኖኅ እምቅድመ ማየ አይኅ።
ሶበሁ የአምር በዓለ ቤት ጊዜ ይመጽእ ሰራቂ እምተግሀ።
ወእምሀለወ ወእምኢኀደገ ይክርዩ ቤቶ።
ወእምሀለወ ወእምኢኀደገ ይክርዩ ቤቶ።
ወኀምስ እምውስቴቶን አብዳት እማንቱ ወኀምስ ጠባባት።
ወእምዝ ነቅሓ እልኩ ደናግል ኵሎን።
ሀባነ ቅብዐ እምቅብዕክን እስመ መኃትዊነ ጠፍአነ።
አላ ሑራ እምኀበ እለ ይሠይጡ ወተሣየጣ ለክን።
ወእምድኅረ ብዙኅ መዋዕል አተወ እግዚኦሙ ለእሉ አግብርት።
ተአርር እምኀበ ኢዘራዕከ ወታስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውከ።
ተአርር እምኀበ ኢዘራዕከ ወታስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውከ።
ኣአርር እምኀበ ኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውኩ።
ኣአርር እምኀበ ኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውኩ።
እምደለወከ ታግብእ ወርቅየ ውስተ ማእድየ።
ወመጺእየ እምአስተገበርክዎ ለልየ በርዴ።
ከመ እንተ ይፈልጥ ኖላዊ አባግዐ እምአጣሊ።
ዘድልው ለክሙ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
ወእምዝ ያወሥኦሙ ንጉሥ ለእለ በየማኑ ወይብሎሙ።
ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ እለ የአምኑ ብየ ሊተ ገበርክሙ።
ወእምዝ ይብሎሙ ለእለ በጸጋሙ።
ወእምዝ ያወሥኦሙ ንጉሥ እንዘ ይብል።
ዘኢገበርክሙ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ ሊተ ኢገበርክሙ።
ተአምሩሁ ከመ እምድኅረ ክልኤ መዋዕል ይከውን ፋሲካ።
ወእምዝ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
እምኢተሠይጠኑ ለብዙኅ ንዋይ ወየሀብዎ ምጽዋተ ለነዳያን።
ወእምዝ ሖረ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወእምዝ ሖረ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወእምይእቲ ዕለት ኮነ የኀሥሥ ሣሕተ ከመ ያግብኦ ሎሙ።
እምኀየሶ ሶበ ኢተወልደ ለውእቱ ብእሲ።
ወናሁ እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምይእዜ እምዝንቱ አጺረ ፍሬ 
ወይን።
ወናሁ እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምይእዜ እምዝንቱ አጺረ ፍሬ 
ወይን።
ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምድኅረ ተንሣእኩ እቀድመክሙ ገሊላ።
ወእምዝ ሖረ ምስሌሆሙ ውስተ ዐጸደ ወይን ዘስሙ ጌቴሴማን።
ወእምዝ ይቤሎሙ ተከዘት ነፍስየ እስከ ለሞት።
ወእንዘ ዘንተ ይትናገር ናሁ በጽሐ ይሁዳ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
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Matt26:47
Matt26:50
Matt26:51
Matt26:53
Matt26:56
Matt26:58
Matt26:64
Matt26:67
Matt26:74
Matt27:3
Matt27:3
Matt27:13
Matt27:21
Matt27:24
Matt27:24

Matt27:26
Matt27:27
Matt27:35
Matt27:38
Matt27:45
Matt27:51
Matt27:51
Matt27:52

Matt27:53
Matt27:55
Matt27:55
Matt27:57
Matt27:62
Matt27:64
Matt28:2
Matt28:2
Matt28:4
Matt28:8

Matt28:10
Matt28:14
MK01:7
MK01:7
MK01:9
MK01:11

እምኀቤሆሙ ለሊቃነ ካህናት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወእምዝ ቀርቡ ወአንሥኡ እደዊሆሙ ወአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወናሁ አሐዱ እምእለ ምስሌሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ይፈኑ ሊተ ዘይበዝኁ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ሠራዊተ መላእክት።
ወእምዝ ኵሎሙ አርዳኢሁ ኀደግዎ ወጐዩ።
ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ እስከ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወባሕቱ እብለክሙ እምይእዜሰ ትሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወእምዝ ወረቁ ውስተ ገጹ።
ወእምዝ መሐለ ወተረግመ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ይሁዳ ዘአግብኦ ከመ አርስሕዎ።
ዘነሥአ እምኀበ ሊቃነ ካህናት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወእምዝ ይቤሎ ጲላጦስ ኢትሰምዕኑ እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
መነ ትፈቅዱ እምክልኤሆሙ አሕዩ ለክሙ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ጲላጦስ ከመ አልቦ ዘይበቊዕ።
እንዘ ይብል ንጹሕ አነ እምደሙ ለዝ ብእሲ ጻድቅ ወአንትሙ 
ለሊክሙ አእምሩ።
ወእምዝ አሕየወ ሎሙ በርባንሃ ወቀሠፎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ነሥእዎ መስተራትዓተ ሐራ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ሰቀልዎ ወተካፈሉ አልባሲሁ ወተዐፀዉ ላዕሌሁ።
ወእምዝ ሰቀሉ ምስሌሁ ክልኤቱ ፈያተ።
ወእምስሱ ሰዓት ጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ተስዑ ሰዓት።
ወእምዝ ተሰጠ መንጦላዕተ ቤተ መቅደስ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ።
ወእምዝ ተሰጠ መንጦላዕተ ቤተ መቅደስ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ።
ወተከሥቱ መቃብራት ወተንሥኡ ብዙኃን እምአብድንቲሆሙ 
ለጻድቃን።
እምድኅረ ተንሥኡ ወአስተርአይዎሙ ለብዙኃን።
ወሀለዋ ህየ ብዙኃት አንስት እለ ይሬእያ እምርሑቅ ኵሎ ዘኮነ።
ወውእቶን እለ ተለዋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ እለ ይትለአካሁ።
ወመስዮ መጽአ ብእሲ ባዕል እምአርማትያስ ዘስሙ ዮሴፍ።
ወበሳኒታ እንተ ይእቲ እምድኅረ ዐርብ።
ወትከውን ደኃሪተ ጌጋዩ እንተ ተአኪ እምቀዳሚት።
እስመ መልአከ እግዚአብሔር ወረደ እምሰማይ።
ወቀርበ ወአንኰርኰራ ለይእቲ እብን እምአፈ መቃብር።
ወእምግርማሁ ተሀውኩ ወኮኑ ከመ አብድንት እለ የዐቅቡ መቃብረ።
ወኀለፋ ፍጡነ እምኀበ መቃብር በፍርሀት ወበረዓድ ወበፍሥሓ 
ዐቢይ።
ወእምዝ ይቤሎን እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምከመ ተሰምዐ ዝ ነገር በኀበ መልአከ አሕዛብ።
ወሰበከ ወይቤ ይመጽእ እምድኅሬየ ዘይጸንዕ እምኔየ።
ዘኢይደልወኒ እድንን ወእፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ወይእተ አሚረ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምናዝሬት ዘገሊላ።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር።
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MK01:14 ወእምድኅረ አኀዝዎ ወሞቅሕዎ ለዮሐንስ።
MK01:19
MK01:42
MK01:45
MK02:9
MK02:9
MK02:13
MK02:14
MK02:15
MK02:23
MK03:5
MK03:7
MK03:7
MK03:8
MK03:8
MK03:8
MK03:8
MK03:11
MK03:22
MK03:27
MK03:32
MK04:10
MK04:15
MK04:15
MK04:17
MK04:28
MK04:28
MK04:29
MK04:31
MK04:32
MK04:32
MK05:2
MK05:6
MK05:8
MK05:10
MK05:17
MK05:25

MK05:28
MK05:29
MK05:34
MK05:40

ወኀሊፎ እምህየ ሕቀ።
ወሶበ ከመ ዝ ይቤሎ ሐይወ እምለምጹ ሶቤሃ።
ወይመጽኡ ኀቤሁ እምኵለሄ።
ምንት ይቀልል እምብሂሎቱ ለዝ መፃጕዕ።
ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ ወእምብሂሎቱ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ካዕበ መንገለ ጽንፈ ባሕር።
ወኀሊፎ እምህየ ርእዮ ለሌዊ መጸብሓዊ ወልደ እልፍዮስ።
ወእምዝ መስሐ በቤቱ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ወተለውዎ ብዙኃን ጥቀ እምገሊላ ወእምይሁዳ።
ወተለውዎ ብዙኃን ጥቀ እምገሊላ ወእምይሁዳ።
ወእምኢየሩሳሌም ወእምኤዶምያስ ወእማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወእምኢየሩሳሌም ወእምኤዶምያስ ወእማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወእምጢሮስ ወእምሲዶና።
ወእምጢሮስ ወእምሲዶና።
ወእለሂ እኁዛነ አጋንንት ርኩሳን እምከመ ርእይዎ።
ወጸሐፍትኒ እለ ወረዱ እምኢየሩሳሌም ይቤሉ።
ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
ነዮሙ እምከኒ ወአኀዊከኒ አፍኣ ይቀውሙ ወየኀሥሡከ።
ወእምዝ በባሕቲቶሙ ተስእልዎ እሊኣሁ።
ወእምከመ ሰምዑ ቃለ ይመጽእ ሰይጣን ሶቤሃ።
ወይነሥእ እምልቦሙ ቃለ ዘተዘርዐ።
ዳእሙ እሙንቱ ወእምከመሰ ኮነ ምንዳቤ ወስደት።
ወእምዝ ሰብለ ወእምሰብሉ ይመልእ ፍጹመ ሥርናየ።
ወእምዝ ሰብለ ወእምሰብሉ ይመልእ ፍጹመ ሥርናየ።
ወእምዝ ሶበ ፈጸመ ፈርዮተ።
ወትንእስ እምኵሉ አዝርዕት ዘውስተ ምድር።
ወእምከመ ዘርዕዋ ትበቊል።
ወተዐቢ እምኵሎን አሕማላት።
ወወሪዶ እምሐመር ተቀበሎ ሶቤሃ ብእሲ።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ እምርሑቅ።
ፃእ እምላዕሌሁ።
ወአስተብቊዖ ብዙኀ ከመ ኢይስድዶ አፍኣ እምብሔር።
ወአኀዙ ያስተብቊዕዎ ከመ ይፃእ እምደወሎሙ።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
እንዘ ትብል እምከመ ገሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አሐዩ።
ከመ ሐይወት እምደዌሃ።
እትዊ በሰላም ወሕየዊ እምደዌኪ።
ወእምዝ ሰደደ ኵሎ።
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MK06:1
MK06:2
MK06:9
MK06:10
MK06:11
MK06:15
MK06:33
MK06:35
MK06:42
MK06:43
MK06:46
MK06:48
MK06:54
MK07:1
MK07:15
MK07:15
MK07:17
MK07:18
MK07:21
MK07:23
MK07:24
MK07:25
MK07:26
MK07:29
MK07:31
MK07:33
MK08:3
MK08:9
MK08:10
MK08:11
MK08:23
MK08:28 ወይቤልዎ ዮሐንስሃ መጥምቀ አው ኤልያስሃ አው አሐዱ እምነቢያት።
MK08:33
MK08:37
MK09:1
MK09:6
MK09:7
MK09:8
MK09:16
MK09:21
MK09:30

ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ቦአ ሀገሮ ወተለውዎ አርዳኢሁ።
እንዘ ይብሉ እምአይቴ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ትምህርት።
እስከ አመ ትወፅኡ እምህየ።
እምህየ ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ።
አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር።
ወእመ አኮ ይቤሉ ከመ አሐዱ እምነቢያት።
ወሖሩ እንተ እግር ኀቤሁ እምኵሉ አህጉር።
ወእምድኅረ ብዙኅ ሰዓት መጽኡ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወከፈሎሙ ለኵሎሙ እምክልኤቲ ዓሣትኒ።
መልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ ወእምዓሣሁኒ።
ወፈነዎሙ ወኀለፈ እምህየ ወዐርገ ደብረ ከመ ይጸሊ።
ወያሐሞሙ ነፋስ እስመ እምገጾሙ ውእቱ።
ወወፂኦሙ እምሐመር አእመርዎ ሶቤሃ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መጺኦሙ እምኢየሩሳሌም።
አልቦ ዘይበውእ እምአፍኣ ውስተ አፉሁ ለሰብእ ዘይክል አርኵሶቶ።
ዘእንበለ ዳእሙ ዘይወፅእ እምልቡ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ወበዊኦ ቤተ እምኀበ ሕዝብ ተስእልዎ አርዳኢሁ ዘንተ አምሳለ።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘእምአፍኣ ይበውእ ውስተ አፈ ሰብእ።
እስመ እምውስጠ ልቡ ለሰብእ ይወፅእ ኵሉ ኅሊና እኩይ።
ዝንቱ ኵሉ እኩይ ዘይወፅእ እምውስጥ ያረኵሶ ለሰብእ።
ወተንሢኦ እምህየ ሖረ ብሔረ ጢሮስ ወሲዶና።
ወእምዝ ሰምዐት በእንቲኣሁ አሐቲ ብእሲት።
ወሰአለቶ ያውፅእ ጋኔነ እምወለታ።
ወፅአ ውእቱ ጋኔን እምወለትኪ።
ወኀሊፎ ካዕበ እምጢሮስ ሖረ እንተ ሲዶና።
ወአግሐሦ እምኀበ ሰብእ በባሕቲቶሙ።
ይደክሙ በፍኖት እስመ ቦ እምኔሆሙ እምርሑቅ ዘመጽኡ።
ወእምዝ ፈነዎሙ ሶቤሃ ይሑሩ።
ወእምዝ ዐርገ ሐመረ ምስለ አርዳኢሁ።
ወይሰአልዎ ትእምርተ እምሰማይ እንዘ ያሜክርዎ።
ወአኀዞ በእዴሁ ለውእቱ ዕዉር ወአውፅኦ አፍኣ እምሀገር።

ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን እስመ ኢትኄሊ ዘእግዚአብሔር።
ወምንተ እምወሀበ ሰብእ ቤዛሃ ለነፍሱ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ ሀለዉ እምእለ ይቀውሙ ዝየ።
ወመጽአ ቃል እምደመና ዘይብል።
ወእምዝ ግብተ ነጺሮሙ አልቦ ዘርእዩ።
ወእንዘ ይወርዱ እምደብር አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ አሐዱ እምውስተ ሕዝብ ወይቤሎ።
እማእዜ ዘአኀዞ ወይቤሎ እምንእሱ።
ወወፂኦ እምህየ ሖረ እንተ ገሊላ።
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MK09:40
MK09:42
MK09:43
MK09:44
MK09:45
MK10:1
MK10:6
MK10:20
MK10:25
MK10:46
MK11:1
MK11:8
MK11:12
MK11:12
MK11:19
MK11:20
MK11:30 ጥምቀቱ ለዮሐንስ እምአይቴኑ።
MK11:30
MK11:30
MK11:31
MK11:32
MK12:2
MK12:8
MK12:11
MK12:13
MK12:29
MK12:30
MK12:32
MK12:34
MK12:34
MK12:39
MK12:44
MK12:45
MK12:45
MK13:1
MK13:19
MK13:19
MK13:20
MK13:22
MK13:25
MK13:27

እስመ እምከመ ኢኮነ ዕድውክሙ ቢጽክሙ ውእቱ።
ወዘአስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እደዊከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እገሪከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን አዕይንቲከ ውስተ ገሃነም ዘእሳት።
ወተንሢኦ እምህየ ሖረ ብሔረ ይሁዳ እንተ ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወእምፍጥረትሰ ተባዕተ ወአንስተ ገብረ እግዚአብሔር።
ሊቅ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ።
እምባዕል ይባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወቦኡ ኢያሪሆ ወወፂኦ እምኢያሪሆ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
በኀበ ደብረ ዘይት ፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወብዙኃን እለ ነጸፉ ቈጽለ መቲሮሙ እምዕፀው።
ወበሳኒታ ወፂኦ እምቢታንያ ርኅበ ወርእየ በለሰ እምርሑቅ።
ወበሳኒታ ወፂኦ እምቢታንያ ርኅበ ወርእየ በለሰ እምርሑቅ።
ወሶበ መስየ ወፅአ አፍኣ እምሀገር።
ወበግብአቶሙ በነግህ ረከብዋ ለይእቲ በለስ ይብስት እምሥርዋ።

እምሰማይኑ አው እምሰብእኑ አይድዑኒ።
እምሰማይኑ አው እምሰብእኑ አይድዑኒ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ ለእመ ንብሎ እምሰማይ።
ወለእመኒ ንብሎ እምሰብእ ንፈርሆሙ ለሕዝብ።
ያምጽእ ሎቱ እምፍሬ ወይኑ።
ወአኀዝዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
እምኀበ እግዚአብሔር ኮነት ዛቲ።
ወፈነዉ ኀቤሁ እምፈሪሳውያን ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
አይኑ ትእዛዝ ቀዳሚት እምኵሉ።
ዛቲ ይእቲ ቀዳሚት እምኵሉ ትእዛዝ ።
ወዘየዐቢ እምእላንቱ ትእዛዛት አልቦ።
ወዝንቱ ይኄይስ እምኵሉ መባእ ወእምኵሉ መሥዋዕት።
ወዝንቱ ይኄይስ እምኵሉ መባእ ወእምኵሉ መሥዋዕት።
እንዘ ይሜህሮሙ ዑቁ ወተዐቀቡ እምጸሐፍት።
አብዝኀት አብኦ እምኵሎሙ እለ አብኡ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።
እስመ ኵሎሙ እለ አብኡ እምተረፎሙ አብኡ።
ወይእቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ዘባቲ አብአት ወኵሎ መንበርታ።
ወወፂኦ እምኵራብ ይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ።
ዘእምአመ ኮነ ዓለም ኢኮነ ከማሁ።
ወእምአመ ፈጠረ እግዚአብሔር ኢኮነ ወኢይከውንሂ።
እምኢድኅነ ኵሉ ዘሥጋ።
ወሶበሰ ይትከሀሎሙ እምአስሐትዎሙ ለኅሩያንሂ።
ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወይትከወስ ኀይለ ሰማያት።

እምአርባዕቱ ነፋሳት እምአጽናፈ ምድር እስከ አጽናፈ ሰማይ።
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MK13:27

MK13:28
MK13:28
MK13:29
MK14:5
MK14:5
MK14:10
MK14:13
MK14:20
MK14:21
MK14:25
MK14:28
MK14:35
MK14:43
MK14:43
MK14:47
MK14:54
MK14:65
MK14:66
MK14:70
MK15:21
MK15:35
MK15:38
MK15:40
MK15:41
MK15:43
MK15:45
MK16:3
MK16:8
MK16:12
MK16:14
MK16:19
Luke01:3
Luke01:5
Luke01:6
Luke01:8
Luke01:15
Luke01:16

Luke01:23
Luke01:24

እምአርባዕቱ ነፋሳት እምአጽናፈ ምድር እስከ አጽናፈ ሰማይ።

ወእምበለስ አእምሩ አምሳሊሁ እምከመ ኮነ አጽቃ ድኩመ።
ወእምበለስ አእምሩ አምሳሊሁ እምከመ ኮነ አጽቃ ድኩመ።
ከማሁኬ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ ከመ ኮነ።
እምኢተክሀለኑ ይሠየጥ ዝንቱ ዕፍረት ፈድፋደ።
እምሠለስቱ ምእት ዲናር ወይትወሀብ ለነዳያን።
ወይሁዳ አስቆሮታዊ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ዘእምኔሁ ይትሜጠውዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው እምኀየሶ።
አማን እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምዝንቱ ፍሬ ወይን።
ወእምድኅረ ተንሣእኩ እቀድመክሙ ገሊላ።
ወእምዝ ተአተተ ሕቀ ወሰገደ ውስተ ምድር።
አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
እምኀበ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወመልኀ መጥባሕቶ አሐዱ እምእለ ምስሌሁ ይቀውሙ።
ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ እስከ ውሳጤ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወአኀዙ እምውስቴቶሙ ይውርቅዎ ወይጽፍዕዎ ገጾ።
መጽአት አሐቲ ወለት እምአእማተ ሊቀ ካህናት።
ወእምድኅረ ሕቅ ካዕበ ይበልዎ ለጴጥሮስ እለ ይቀውሙ።
ወዐበጡ አሐደ ኀላፌ ፍኖት ስምዖንሃ ቀሬናዌ እትወቶ እምሐቅል።
ወቦ እለ ይቤሉ እምእለ ይቀውሙ ህየ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ወተሰጠ መንጦላዕተ ምኵራብ ለክልኤ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ።
ወሀለዋ አንስት ይቀውማ ወይኔጽራ እምርሑቅ።
እለ ተለዋሁ እምገሊላ ወተልእካሁ።
መጽአ ዮሴፍ እምአርማትያስ ብእሲ ኄር ወጠቢብ።
ወአእሚሮ እምኀበ ሐራዊ ከመ ሞተ።
መኑ ይከሥታ ለነ ለእብን እምኆኅተ መቃብር።
አስተርአዮሙ እግዚእነ እምድኅረ ተንሥአ እምዉታን።
ወእምዝ አስተርአዮሙ ለክልኤቱ እምኔሆሙ በካልእ ራእይ።
ወእምድኅረ ዝ ካዕበ እንዘ ይረፍቁ ዐሠርቱ ወአሐዱ።
ወእግዚእነሰ ኢየሱስ እምድኅረ ተናገሮሙ።
ወረትዐኒ ሊተኒ እትልዎ እምጥንቱ።
ወብእሲቱኒ እምአዋልደ አሮን ወስማ ኤልሳቤጥ።
ወንጹሓን እሙንቱ እምኀጢአት።
ወእምዝ አመ ይገብር ግብረ ክህነት።
ወይመልእ ላዕሌሁ መንፈስ ቅዱስ እምከርሠ እሙ።
ወለብዙኃን እምደቂቀ እስራኤል ይመይጦሙ ኀበ እግዚአብሔር 
አምላኮሙ።
ወእምዝ ፈጺሞ መዋዕለ ዕብሬቱ አተወ ቤቶ።
ወእምድኅረ ክልኤ መዋዕል ፀንሰት ኤልሳቤጥ ብእሲቱ።
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Luke01:25
Luke01:26
Luke01:27
Luke01:28
Luke01:29
Luke01:36
Luke01:38
Luke01:38
Luke01:42
Luke01:45
Luke01:48
Luke01:53
Luke01:56
Luke01:59
Luke01:61
Luke01:66
Luke01:69
Luke01:70
Luke01:71
Luke01:71
Luke01:74
Luke01:78
Luke02:1
Luke02:4
Luke02:4
Luke02:4
Luke02:4
Luke02:6
Luke02:15
Luke02:15
Luke02:21

Luke02:34
Luke02:36
Luke02:36
Luke02:46
Luke03:8

Luke03:13
Luke03:16
Luke03:21
Luke03:22

በዝንቱ መዋዕል ያእትት ዝንጓጔየ እምሰብእ።
ወበሳድስ ወርኅ ተፈነወ ገብርኤል መልአክ እምኀበ እግዚአብሔር።
ዘስሙ ዮሴፍ ዘእምቤተ ዳዊት።
ወቡርክት አንቲ እምአንስት።
ወርእያ ደንገፀት እምቃሉ ወኀለየት ወትቤ።
ወናሁ ኤልሳቤጥኒ እንተ እምአዝማድኪ ይእቲኒ።
ወእምዝ ሖረ ወኀለፈ እምኀቤሃ መልአክ።
ወእምዝ ሖረ ወኀለፈ እምኀቤሃ መልአክ።
ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ።
ከመ ይከውን ቃል ዘነገሩኪ እምኀበ እግዚአብሔር።
ናሁ እምይእዜሰ ያስተበፅዑኒ ኵሉ ትውልድ።
ወአጽገቦሙ እምበረከቱ ለርኁባን።
ወእምድኅሬሁ አተወት ቤታ።
ወእምዝ አመ ሰሙን ዕለት መጽኡ ከመ ይግዝርዎ ለሕፃን።
ወይቤልዋ አልቦ እምአዝማድኪ ዘከማሁ ስሙ።
ምንትኑ እንጋ ይከውን እምዝንቱ ሕፃን።
አንሥአ ለነ ቀርነ መድኀኒትነ እምቤተ ዳዊት ገብሩ።
በከመ ነበበ በአፈ ነቢያቲሁ ቅዱሳን እለ እምዓለም።
ከመ ያድኅነነ እምእደ ፀርነ።
ወእምእዴሆሙ ለኵሎሙ እለ ይጸልኡነ።
ከመ የሀበነ በዘኢንፈርህ እምእደ ፀርነ።
በሣህሉ ወበምሕረቱ ለአምላክነ ለዘሐወጸነ እምአርያም።
ወኮነ በውእቱ መዋዕል ወፅአ ትእዛዝ እምኀበ አውግስጦስ ቄሣር።
ወዐርገ ዮሴፍኒ እምገሊላ እምሀገረ ናዝሬት መንገለ ይሁዳ።
ወዐርገ ዮሴፍኒ እምገሊላ እምሀገረ ናዝሬት መንገለ ይሁዳ።
እስመ እምቤተ ዳዊት ወእምአዝማደ ቤቱ ውእቱ።
እስመ እምቤተ ዳዊት ወእምአዝማደ ቤቱ ውእቱ።
ወእምዝ እንዘ ሀለዉ ህየ በጽሐ ዕለተ ወሊዶታ።
ወእምዝ ዐሪጎሙ መላእክት እምኀቤሆሙ ውስተ ሰማይ።
ወእምዝ ዐሪጎሙ መላእክት እምኀቤሆሙ ውስተ ሰማይ።
ወሰመይዎ ስሞ ኢየሱስ በከመ ሰመዮ መልአከ እምቅድመ ትፅንሶ 
በከርሣ።
ወለተንሥኦቶሙ ለብዙኃን እምውስተ እስራኤል።
ወሀለወት ሐና ነቢይት ወለተ ፋኑኤል እንተ እምነገደ አሴር።
እምድኅረ ነበረት በድንግልናሃ።
ወእምዝ በሣልስታ ረከብዎ በምኵራብ።
እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር አንሥኦ ውሉድ ለአብርሃም 
እምእላንቱ አእባን።
ወይቤሎሙ አልቦ ዘትገብሩ ፈድፋደ እምዘተአዘዝክሙ።
ዘኢይደልወኒ እፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ወእምድኅረ ተጠምቁ ኵሉ ሕዝብ ተጠምቀ እግዚእ ኢየሱስኒ።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል።
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Luke04:1
Luke04:4
Luke04:7
Luke04:8
Luke04:9
Luke04:29
Luke05:10
Luke05:15
Luke05:17
Luke05:17
Luke05:17
Luke05:17
Luke05:23
Luke05:23
Luke05:27
Luke05:27
Luke05:39
Luke06:1
Luke06:6
Luke06:12
Luke06:13
Luke06:17
Luke06:17
Luke06:17
Luke06:17
Luke06:17
Luke06:17
Luke06:17
Luke06:34
Luke06:40
Luke06:42
Luke06:42
Luke06:42
Luke06:42
Luke06:44
Luke06:44
Luke06:44
Luke06:45
Luke06:45
Luke06:45
Luke07:19 ወጸውዐ ዮሐንስ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።

ወተመይጠ እምዮርዳኖስ ወወሰዶ መንፈስ ገዳመ።
አላ በኵሉ ቃል ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር።
ወእምከመሰ ሰገድከ ሊተ አንተ ቅድሜየ ለከ ይኩንከ ኵሉ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን።
ረድ ለሊከ ታሕተ እም ዝየ ወተወረው።
ወተንሥኡ ሶቤሃ ወአውፅእዎ አፍኣ እምሀገር።
ኢትፍራህ እምይእዜሰ ሰብአ ታሤግር።
ይስምዕዎ ወይትፈወሱ እምደዌሆሙ።
ወእምዝ ኮነ በአሐቲ ዕለት እመዋዕል እንዘ ሀሎ ይሜህሮሙ።
ወይነብሩ ፈሪሳውያን ወሊቃናተ ኦሪት እለ መጽኡ እምገሊላ።
ወእምኵሉ አህጉረ ይሁዳ ወእምኢየሩሳሌም።
ወእምኵሉ አህጉረ ይሁዳ ወእምኢየሩሳሌም።
ምንት ይቀልል እምብሂለ ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።
ወእምዝ ወፂኦ እምህየ ርእየ ብእሴ መጸብሓዌ ዘስሙ ሌዊ።
ወእምዝ ወፂኦ እምህየ ርእየ ብእሴ መጸብሓዌ ዘስሙ ሌዊ።
እስመ ይኄይስ ከራሚ እምሐዲስ።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ እንተ ገራውህ በሰንበት።
ወእምዝ በካልእት ሰንበት ቦአ ምኵራበ ወመሀሮሙ።
ወእምዝ ኮነ በውእቱ መዋዕል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ደብር።
ወኀረየ እምውስቴቶሙ ዐሠርተ ወክልኤተ ወሰመዮሙ ሐዋርያተ።
ወብዙኃን ሰብእ እምአርዳኢሁኒ ወብዙኃን ጥቀ እምሕዝበ።
ወብዙኃን ሰብእ እምአርዳኢሁኒ ወብዙኃን ጥቀ እምሕዝበ።
ዘእምኵሉ ይሁዳ ወእምኢየሩሳሌም።
ዘእምኵሉ ይሁዳ ወእምኢየሩሳሌም።
ወእምጰራልያስ ወጰራልዩ ወእምጢሮስ ወሲዶና።
ወእምጰራልያስ ወጰራልዩ ወእምጢሮስ ወሲዶና።
እለ መጽኡ ይስምዕዎ ወይትፈወሱ እምደዌሆሙ።
ወእመኒ ለቃሕክሙ እምኀበ ዘትሴፈዉ ትትፈደዩ እምኔሁ።
አልቦ ረድእ ዘየዐቢ እምሊቁ።
ተዐገሥ እኁየ አውፅእ ኀሰረ እምዐይንከ።
ኦ መደልው አውፅእ ቅድመ ሠርዌ እምዐይንከ።
ወእምዝ ትኔጽር ታውፅእ ኀሰረ እምዐይነ ቢጽከ።
ወእምዝ ትኔጽር ታውፅእ ኀሰረ እምዐይነ ቢጽከ።
ወኵሉ ዕፅ እምፍሬሁ ይትዐወቅ።
ወኢየአርሩ በለሰ እምአሥዋክ።
ወኢይቀሥሙ አስካለ እምአሜከላ።
ኄር ብእሲ እምሠናይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለሠናይት።
ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
እስመ እምተረፈ ልብ ይነብብ አፍ።
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Luke07:21
Luke07:21
Luke07:21
Luke07:24
Luke07:26
Luke07:28
Luke07:28 ዘየዐቢ እምዮሐንስ መጥምቅ ወኢ መኑሂ።
Luke07:35
Luke07:36
Luke07:37
Luke07:39

Luke07:45
Luke08:1
Luke08:2
Luke08:2
Luke08:4
Luke08:12
Luke08:13
Luke08:20
Luke08:26
Luke08:27
Luke08:27
Luke08:29
Luke08:33
Luke08:37
Luke08:43
Luke08:43

Luke08:49
Luke09:4
Luke09:5
Luke09:8
Luke09:18
Luke09:19
Luke09:27
Luke09:28
Luke09:33
Luke09:35
Luke09:37
Luke09:37
Luke09:39

ወፈወሶሙ ለብዙኃን ሶቤሃ እምደዌሆሙ።
ወእምሕማሞሙ ወእምአጋንንት እኩያን።
ወእምሕማሞሙ ወእምአጋንንት እኩያን።
ምንተኑ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርሀኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
እወ እብለክሙ የዐቢ እምነቢይ።
አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት።

ወጸድቀት ጥበብ እምኵሉ ውሉዳ።
ወይቤሎ አሐዱ እምፈሪሳውያን ከመ ይምሳሕ በኀቤሁ።
ወመጽአት ብእሲት ኃጥእት እምሰብአ ይእቲ ሀገር።

እምኢያእመረኑ ከመ ኃጥእት ይእቲ ዛቲ ብእሲት እንተ ትገስሶ።

ወይእቲሰ እምዘቦእኩ ኢያንተገት ስዒመ እገርየ።
ወእምዝ በሳኒታ አንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአንስትኒ እለ አሕየዎን እምአጋንንት እኩያን ወእምደዌሆን።
ወአንስትኒ እለ አሕየዎን እምአጋንንት እኩያን ወእምደዌሆን።
ወእለሂ መጽኡ ኀቤሁ እምኵሉ አህጉር።
ወይመጽእ ሰይጣን ወይነሥኦ ለቃል እምልቦሙ።
ዳእሙ የአምኑ ወእምከመ ተመንደቡ የዐልዉ።
ወይቤልዎ እምከ ወአኀዊከ አፍኣ ይቀውሙ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ በሐመር ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወወሪዶሙ ምድረ ተቀበሎ ብእሲ ዘጋኔን ወፂኦ እምሀገር።
ወጕንዱይ መዋዕል እምዘኢለብሰ ልብሶ።
እስመ አዘዞ ለውእቱ ጋኔን እኩይ ይፃእ እምላዕለ ውእቱ ብእሲ።
ወወፂኦሙ እሙንቱ አጋንንት እምላዕለ ውእቱ ብእሲ።
ወይቤልዎ ከመ ይሑር እምኀቤሆሙ።
ወእምዝ እንዘ የሐውር ምስሌሁ እግዚእ ኢየሱስ ይትጋፍዕዎ ሰብእ።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወእንዘ ይትናገር መጽአ አሐዱ ብእሲ እምቤተ መጋቤ ምኵራብ።
ወኢትፃኡ እምህየ እስከ ተኀልፉ።
ወዘሰ ኢተወክፉክሙ ወፂአክሙ እምይእቲ ሀገር።
ወቦ እለ ይብሉ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት ተንሥአ።
ወእምዝ እንዘ ይጼሊ በባሕቲቱ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወቦ እለ ይብሉከ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት ተንሥአ።
አማን አማን እብለክሙ ሀለዉ እምእለ ይቀውሙ ዝየ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ነገር አመ ሳምንት ዕለት።
ወእምዝ ሶበ ፈቀዱ ይትሌለዩ እምኔሁ።
ወመጽአ ቃል እምውስተ ደመና ዘይብል።
ወእምዝ በሳኒታ ዕለት ወረዱ እምደብር።
ወእምዝ በሳኒታ ዕለት ወረዱ እምደብር።
ወያስተራግፆ ወያሴውኖ ወእምዕጹብ የኀድጎ ቀጥቂጦ።
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Luke09:42
Luke09:48
Luke09:50
Luke09:54
Luke09:57
Luke10:1
Luke10:7
Luke10:7
Luke10:11
Luke10:12
Luke10:13
Luke10:13
Luke10:13
Luke10:18
Luke10:21
Luke10:21
Luke10:22
Luke10:25
Luke10:30
Luke10:35
Luke10:36
Luke10:38
Luke11:1
Luke11:1
Luke11:4
Luke11:5
Luke11:6
Luke11:7
Luke11:11

Luke11:15
Luke11:16
Luke11:24
Luke11:24
Luke11:24
Luke11:26
Luke11:26
Luke11:27
Luke11:31

Luke11:31
Luke11:32

ወአንከሩ ኵሎሙ እምዕበዩ ለእግዚአብሔር።
እስመ ዘአትሐተ ርእሶ እምኵሉ ውእቱ የዐቢ።
እስመ እምከመ ኢኮነ ዕድውክሙ ቢጽክሙ ውእቱ።
እግዚኦ ትፈቅድኑ ንበል ይረድ እሳት እምሰማይ።
ወእምዝ እንዘ የሐውሩ በፍኖት ይቤሎ አሐዱ ሊቅ።
ወእምዝ ኀረየ እግዚእነ ካልኣነ ሰብዐ።
ወውእተ ቤተ ንበሩ ወብልዑ ወስትዩ ዘእምኀቤሆሙ።
ወኢትትፋለሱ እምቤት ውስተ ቤት።
ጸበለክሙኒ ዘተለወነ እምሀገርክሙ ንነግፍ ለክሙ።
ወትረክብ ሣህለ ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር በዕለተ ደይን።
ሠቀ እምለብሱ ወውስተ ሐመድ እምነበሩ ወእምነስሑ።
ሠቀ እምለብሱ ወውስተ ሐመድ እምነበሩ ወእምነስሑ።
ሠቀ እምለብሱ ወውስተ ሐመድ እምነበሩ ወእምነስሑ።
ወይቤሎሙ ርኢክዎ ለሰይጣን ከመ መብረቅ ወድቀ እምሰማይ።
ዘኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእምለባውያን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
ዘኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእምለባውያን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
ኵሉ ተውህበ ሊተ እምኀበ አቡየ።
ወእምዝ ተንሥአ አሐዱ ጸሓፌ ሀገር ያመክሮ ወይቤሎ።
አሐዱ ብእሲ እንዘ ይወርድ እምኢየሩሳሌም ለኢያሪሆ።
ወእመ ቦ ዘአስተዋፃእከ ሎቱ ዘይበዝኅ እምዝ።
መኑ እንከ እምእለ ሠለስቱ ዘይከውኖ ቢጾ ለዘዘበጥዎ ፈያት።
ወእምዝ ሐዊሮሙ ቦኡ አሐተ ሀገረ።
ወእምዝ ጸለየ በአሐቲ መካን።
ወፈጺሞ ጸሎቶ ይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ።
አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኵሉ እኩይ።
ለእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘቦ ዐርክ ወሖረ ኀቤሁ መንፈቀ ሌሊት።
እስመ በጽሐኒ ማኅፈርየ እምሐቅል።
ወይሰጠዎ ዝኩ ዐርኩ እምውስጥ ወይቤሎ።
ወእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘሰአሎ ወልዱ ለአቡሁ ኅብስተ እብነኑ 
ይሁቦ።
ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ይቤሉ በብዔልዜቡል።
ወቦ እለ ያሜክርዎ ወየኀሥሡ ትእምርተ እምሰማይ በኀቤሁ።
ወሶበ ይወፅእ ጋኔን እኩይ እምሰብእ የዐውድ በድወ ኀበ አልቦ ማይ።
ወየኀሥሥ ምንባረ ኀበ የዐርፍ ወእምከመ ኢረከበ ይብል።
እገብእ ቤትየ እምኀበ ወፃእኩ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ሰብዐተ ቢጾ አጋንንተ።
ወይብእሶ ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ እምቀዳሚቱ።
ወእምዝ እንዘ ዘንተ ይትናገር።
ወትትኳነኖሙ እስመ መጽአት እምአጽናፈ ምድር ትስማዕ ጥበቢሁ 
ለሰሎሞን።
ወናሁ ዘየዐቢ እምሰሎሞን ሀሎ ዝየ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምዮናስ ሀሎ ዝየ።
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Luke11:36
Luke11:45
Luke11:50
Luke11:51
Luke12:4
Luke12:5

Luke12:7
Luke12:13
Luke12:20

Luke12:21
Luke12:23
Luke12:23
Luke12:24
Luke12:27
Luke12:36
Luke12:39
Luke12:39
Luke12:39
Luke12:52
Luke12:52
Luke12:52
Luke12:52
Luke12:53
Luke12:53
Luke12:53
Luke12:53
Luke12:53
Luke12:53
Luke12:54

Luke12:59
Luke13:2
Luke13:4
Luke13:11
Luke13:16

Luke13:25
Luke13:26
Luke13:27
Luke13:29

ወእምከመሰ ኵሉ ነፍስትከ ብሩህ ውእቱ።
ወአውሥአ አሐዱ እምጸሐፍተ ሀገር ወይቤሎ።
ዘተክዕወ እምፍጥረተ ዓለም እስከ ዛቲ ትውልድ።
እምደመ አቤል ጻድቅ እስከ ደመ ዘካርያስ።
ወእምዝ አልቦ ፈድፋደ ዘይክሉ ገቢረ።

ለዘእምድኅረ ቀተለ ብዉሕ ሎቱ ይደይ ነፍሰኒ ወሥጋኒ ውስተ ገሃነም።

ኢትፍርሁ እንከ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
ወይቤሎ አሐዱ እምሕዝብ።
ወይቤሎ እግዚአብሔር ኦ አብድ በዛቲ ሌሊት ይነሥእዋ ለነፍስከ 
እምላዕሌከ።
ከማሁኬ ዘይዘግብ ሎቱ መዝገበ ዘኢኮነ እምእግዚአብሔር ብዕሉ።
እስመ ነፍስ ተዐጽብ እምሲሲት።
ወሥጋ የዐጽብ እምዐራዝ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ትኄይሱ አንትሙ እምአዕዋፍ።
ከመ አሐዱ እምእሉ በኵሉ መዋዕለ ክብሩ።
እለ ይጸንሑ እግዚኦሙ እስከ የአቱ እምከብካብ።
እምተግሀ ወእምሀለወ ወእምኢያብሐ ይክርዩ ቤቶ።
እምተግሀ ወእምሀለወ ወእምኢያብሐ ይክርዩ ቤቶ።
እምተግሀ ወእምሀለወ ወእምኢያብሐ ይክርዩ ቤቶ።
ወእምይእዜሰ ለእመ ኀምስቱ ሀለዉ ውስተ አሐዱ ቤት።
ይትፈለጡ ሠለስቱ እምክልኤቱ ወይትፈለጡ ክልኤቱ እምሠለስቱ።
ይትፈለጡ ሠለስቱ እምክልኤቱ ወይትፈለጡ ክልኤቱ እምሠለስቱ።
ወይትፈለጥ አሐዱ እምካልኡ።
ወይትፈለጥ አብ እምወልዱ ወወልድኒ እምአቡሁ።
ወይትፈለጥ አብ እምወልዱ ወወልድኒ እምአቡሁ።
ወትትፈለጥ እም እምወለታ ወወለትኒ እምእማ።
ወትትፈለጥ እም እምወለታ ወወለትኒ እምእማ።
ወትትፈለጥ እም እምወለታ ወወለትኒ እምእማ።
ወሐማት እመርዓታ ወመርዓትኒ እምሐማታ።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለሕዝብ ሶበ ትሬእዩ ደመና ዘይዴምን መንገለ 
ዐረብ።
እብለከ ከመ ኢትወፅእ እምህየ።
ይመስለክሙኑ እሙንቱ ገሊላውያን ኃጥኣን እምኵሉ ሰብአ ገሊላ።
ከመ እሙንቱ ኃጥኣን እምኵሉ ሰብአ ኢየሩሳሌም።
ኦ ብእሲቶ ተስዕርኪ እምደዌኪ።
ወዛቲ ወለተ አብርሃም ናሁ ዐሠርቱ ወሰመንቱ ዓመት እምዘአሰራ 
ሰይጣን።
ወያወሥእ ወይብሎሙ ኢየአምረክሙ እምአይቴ አንትሙ።
ወእምዝ ይእኅዙ ይበልዎ።
ወይብሎሙ እብለክሙ ኢየአምረክሙ እምአይቴ አንትሙ።
ወይመጽኡ እምጽባሕ ወእምዕራብ ወእምሰሜን ወእምደቡብ።
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Luke13:29
Luke13:29
Luke13:31
Luke13:31
Luke13:35
Luke14:1
Luke14:15
Luke14:22
Luke14:24
Luke14:25
Luke14:32
Luke15:5
Luke15:9
Luke15:12
Luke15:13

Luke15:15
Luke15:16
Luke15:19
Luke15:20
Luke15:21
Luke15:26
Luke15:29
Luke16:4
Luke16:8
Luke16:9
Luke16:16 ኦሪትኒ ወነቢያትኒ እስከ ዮሐንስ እምትካት።
Luke16:17
Luke16:17
Luke16:17
Luke16:21
Luke16:22
Luke16:23
Luke16:26
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Luke17:2
Luke17:6
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ወይመጽኡ እምጽባሕ ወእምዕራብ ወእምሰሜን ወእምደቡብ።
ወይመጽኡ እምጽባሕ ወእምዕራብ ወእምሰሜን ወእምደቡብ።
ወበይእቲ ዕለት መጽኡ ሰብእ እምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
ሑር እም ዝየ እስመ ሄሮድስ ይፈቅድ ይቅትልከ።
እብለክሙ ከመ ኢትሬእዩኒ እምይእዜ።
ወእምዝ ሶበ ሖረ ቦአ ቤተ አሐዱ ብእሲ።
ወሰሚዖ ዘንተ አሐዱ እምእለ ይረፍቁ ይቤሎ።
ወእምዝ ይቤሎ ገብሩ ገበርኩ እግዚኦ በከመ አዘዝከኒ።
እብለክሙ ከመ አሐዱሂ እምእልክቱ ሰብእ እለ ጸዋዕኩ።
ወእምዝ እንዘ የሐውሩ ምስሌሁ ብዙኃን ሰብእ ተመይጠ ወይቤሎሙ።
ወከመ ዝ እንከ ኵሉ ዘእምኔክሙ ዘኢወፅአ እምኵሉ።
ወእምከመ ረከባ ይጸውራ ዲበ መትከፍቱ እንዘ ይትፌሣሕ።
ወእምከመ ረከበታ ትጼውዕ አዕርክቲሃ ወጎራ ወትብሎን።
አባ ሀበኒ መክፈልተ ርስትየ ዘይረክበኒ እምንዋይከ።
ወእምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል አስተጋብአ ኵሎ ንዋዮ ዝኩ ወልዱ 
ዘይንእስ።
ወሖረ ወተፀምደ ኀበ አሐዱ እምሰብአ ውእቱ ብሔር።
ወፈተወ ይጽገብ እምሐማረ ጽራእ።
አላ ረስየኒ ከመ አሐዱ እምአግብርቲከ።
ወርእዮ አቡሁ እምርሑቅ ምሕሮ።
አላ ረስየኒ ከመ አሐዱ እምአግብርቲከ።
ወጸውዐ አሐደ እምአግብርተ አቡሁ ወይቤሎ።
ወግሙራ ኢኀለፍኩ እምትእዛዝከ።
ኣአምር እንከሰ ዘእገብር እምከመ ሰዐረኒ እግዚእየ እምግብናየ።
እስመ ውሉደ ዝ ዓለም ይጠበቡ እምውሉደ ብርሃን በዓለሞሙ።
ወአነሂ እብለክሙ ግበሩ ለክሙ አዕርክተ እምንዋየ ዐመፃ።

እምትደቅ አሐቲ ቃል እምኦሪት ወእምነቢያት።
እምትደቅ አሐቲ ቃል እምኦሪት ወእምነቢያት።
እምትደቅ አሐቲ ቃል እምኦሪት ወእምነቢያት።
ወይፈቱ ይጽገብ እምፍርፋራት ዘይወድቅ እማእዱ ለባዕል።
ወእምዝ ሞተ ዝኩ ነዳይ ወወሰድዎ መላእክት ውስተ ሕፅነ አብርሃም።
ወርእዮ ለአብርሃም እምርሑቅ ወአልአዛርሃ ውስተ ሕፅኑ።
ከመ እለሂ ይፈቅዱ እምለፌ ይኅልፉ ኢይክሀሉ መጺአ ኀቤክሙ።
ባሕቱ ለዘያመጽኣ ለመንሱት እምኀቤሁ።
እምኀየሶ ይእስሩ በክሣዱ አድግ ወያስጥምዎ ውስተ ቀላየ 
ባሕር።
እምያስሕቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን።
እምያስሕቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን።
ተመልኂ እምሥርውኪ ወተተከሊ ውስተ ባሕር ትትኤዘዝ ለክሙ።
ወእመኒ ኖላዊ አቲዎ እምወፍሩ ይብሎኑ።
ወእምዝ ብላዕ ወስተይ አንተሂ።
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Luke17:11
Luke17:12
Luke17:24
Luke17:25
Luke17:29
Luke17:29
Luke18:3

Luke18:4
Luke18:13
Luke18:14
Luke18:21
Luke18:25
Luke18:34
Luke18:35
Luke19:8
Luke19:15
Luke19:23
Luke19:24
Luke19:29
Luke19:39
Luke19:42
Luke19:42
Luke19:43
Luke20:1

Luke20:4 ጥምቀቱ ለዮሐንስ እምአይቴ ይእቲ።
Luke20:4
Luke20:4
Luke20:5

Luke20:6
Luke20:7
Luke20:10
Luke20:15
Luke20:39
Luke21:4
Luke21:4
Luke21:11
Luke21:12
Luke21:18

ወእምዝ እንዘ የሐውር ኢየሩሳሌም።
ተቀበልዎ ዐሠርቱ ዕደው እለ ለምጽ ወቆሙ እምርሑቅ።
ወያበርህ እምአጽናፈ ሰማይ እስከ አጽናፈ ሰማይ።
ወባሕቱ እምቅድመ ዝንቱ ኵሉ።
እስከ አመ ዕለተ ወፅአ ሎጥ እምሰዶም።
ወአዝነመ እግዚአብሔር እሳት ወተይ እምሰማይ ወአጥፍአ ኵሎ።
ወኮነት ትመጽእ ኀቤሁ ወትብሎ ኰንነኒ እምዕድውየ ወአበያ 
ወአጐንደያ።
ወእምዝ ኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወመጸብሓዊሰ ቆመ እምርሑቅ።
አተወ ቤቶ ዝንቱ እንዘ ይጸድቅ እምዝክቱ።
ወይቤሎ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ እስከ ይእዜ።
እምባዕል ይባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወእሙንቱሰ አልቦ ዘለበዉ እምዘይቤሎሙ።
ወእምዝ አልጺቆሙ ኢያሪሆ ሀሎ አሐዱ ዕዉር።
ወእምሂ ቦ ዘገፋዕክዎ እፈድዮ ህየንተ አሐዱ ትርብዕተ።
ወእምዝ አተወ ነሢኦ መንግሥተ አዘዘ ያምጽእዎሙ ለአግብርቲሁ።
ወለሊየ አነ አቲውየ እምአስተገበርክዎ ምስለ ረባሑ።
ንሥኡ እምላዕሌሁ ዘንተ ምናነ ወሀብዎ ለዘቦቱ ዐሠርቱ ምናናተ።
ፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወቦ እምፈሪሳውያን እለ ይቤልዎ በማእከለ ሕዝብ።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ተሰወረ እምአዕይንትኪ።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ተሰወረ እምአዕይንትኪ።
ወይትዐየኑኪ ወየሐጽሩኪ ወያስተጋብኡኪ እምኵለሄ።
ወእምዝ አሐተ ዕለተ እንዘ ይሜህሮሙ ለሕዝብ በምኵራብ 
ወይነግሮሙ።

እምሰማይኑ ወሚመ እምሰብእ።
እምሰማይኑ ወሚመ እምሰብእ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ እመሂ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ እፎ 
ኢአመንክምዎ።
ወእመሂ ንብሎ እምሰብእ ይዌግሩነ ኵሎ ሕዝብ።
ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ኢነአምር እምኀበ ኮነት።
ከመ ይፈንዉ ሎቱ እምፍሬ ወይኑ።
ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወአውሥኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወይቤሉ ሊቅ ሠናየ ትቤ።
እስመ እሉ ኵሎሙ እምተረፎሙ አብኡ መባአ ለእግዚአብሔር።
ወዛቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ጥሪታ ዘባ አብአት።
ወፍርሀት ላዕለ ሰብእ ወተኣምር ዐቢይ ይከውን እምሰማይ።
ወእምቅድመ ዝንቱ ኵሉ ይእኅዙክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ።
ወኢትትሀጐል አሐቲ እምሥዕርተ ርእስክሙ።



Tabelle1

Seite 766

1124 እም

Luke21:25

Luke21:25

Luke21:26

Luke21:26

Luke21:29

Luke21:30
Luke22:3

Luke22:17
Luke22:19
Luke22:24

Luke22:43
Luke22:45
Luke22:45
Luke22:47
Luke22:54
Luke22:58
Luke22:69

Luke22:72

Luke23:5

Luke23:8

Luke23:12

Luke23:14

Luke23:26
Luke23:39
Luke23:45

Luke23:49
Luke23:49
Luke23:51
Luke23:55

ወይከውን ተኣምር ውስተ ፀሓይ ወወርኅ ወከዋክብትኒ ይወድቁ 
እምሰማይ ዲበ ምድር።
ወይትመነደቡ አሕዛብ ወየኀስሩ እምድምፀ ባሕር ወባሕርኒ ትደምፅ 
ወትትከወስ።
ወትወፅእ ነፍሰ ዕጓለ እመሕያው እምፍርሀት ወእምትሕዝብት 
ዘይመጽእ በዓለም።
ወትወፅእ ነፍሰ ዕጓለ እመሕያው እምፍርሀት ወእምትሕዝብት 
ዘይመጽእ በዓለም።
እምከመ ርኢክምዋ ለበለስ ወለኵሉ ዕፀው ከመ ሠረጹ ተአምሩ 
ከመ አልጸቀ ማእረር።
ከማሁ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ከመ ኮነ ዝንቱ።
ወቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ አስቆሮታዊ ዘእምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ኍልቁ።
እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምዝንቱ ፍሬ ወይን።
ወከማሁ ጽዋዐኒ እምድኅረ ተደሩ ይቤሎሙ።
ወእምዝ ተዋክሑ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ የዐቢ 
እምኔሆሙ።

ወአስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር እምሰማይ ዘይጼንዖ።
ወተንሢኦ እምኀበ ይጼሊ ሖረ ኀበ አርዳኢሁ።
ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ እምሐዘን።
ወይሁዳ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ ይመርሖሙ።
ወአኀዝዎ ወወሰድዎ ቤተ ሊቀ ካህናት ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ።
ወእምድኅረ ሕቅ ርእዮ ካልእ ወይቤሎ አንተሂ እምኔሆሙ አንተ።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው በየማነ ኀይለ 
እግዚአብሔር።
ወይቤሉ ምንተ እንከ ንፈቅድ ሰማዕተ በእንቲኣሁ ናሁ ለሊነ ሰማዕነ 
እምአፉሁ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ የሀውኮሙ ለሕዝብ ወይሜህር በኵሉ ይሁዳ እኂዞ 
እምገሊላ እስከ ዝየ።
ወሶበ ርእዮ ሄሮድስ ለእግዚእ ኢየሱስ ተፈሥሐ ፈድፋደ እስመ 
ይፈቅድ ይርአዮ እምጕንዱይ ዕለት።
ወይእተ አሚረ ተኳነኑ ሄሮድስ ወጲላጦስ እስመ ጋእዘ ቦሙ 
እምቅድም።
ወአልቦ ዘረከብኩ ሎቱ ጌጋየ ለዝንቱ ብእሲ እምዘአንትሙ 
አስተዋደይክምዎ።
ወሶበ ወሰድዎ አኀዝዎ ለስምዖን ቀሬናዊ እትወቶ እምሐቅል።
ወአሐዱ ፈያታዊ እምእለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ፀረፈ ወይቤሎ።
ወጸልመ ፀሓይ ወተሠጠ መንጦላዕተ ምኵራብ እምላዕሉ እስከ 
ታሕቱ።
ወይቀውሙ ኵሎሙ እለ የአምርዎ እምርሑቅ።
ወአንስትኒ እለ ተለዋሁ እምገሊላ ርእያ ዘንተ።
ወሀገሩ አርማትያስ ዘእምሀገረ ይሁዳ።
ወተለዋሁ ክልኤቲ አንስት እለ መጽኣ እምገሊላ።
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Luke24:9

Luke24:13
Luke24:13

Luke24:21
John01:2
John01:3
John01:6 ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘተፈነወ እምኀበ እግዚአብሔር ዘስሙ ዮሐንስ።
John01:13
John01:13
John01:15
John01:15
John01:16
John01:19

John01:24
John01:27
John01:27
John01:27
John01:30
John01:30
John01:30
John01:32

John01:35 ወበሳኒታ ካዕበ እንዘ ይቀውም ዮሐንስ ወክልኤቱ እምአርዳኢሁ።
John01:41 እምክልኤቱ እለ ሰምዑ በኀበ ዮሐንስ ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
John01:45
John01:46
John01:47
John01:49
John01:51
John01:51
John01:52
John02:9
John02:10
John02:12

John02:16

John03:1

John03:2

ወአቲዎን እምኀበ መቃብር ነገራሆሙ ዘንተ ለዐሠርቱ ወአሐዱ 
ወለቢጾሙኒ ኵሎሙ።
ወይእተ ዕለተ እንዘ የሐውሩ ክልኤቱ እምውስቴቶሙ ሀገረ።
እንተ ርሕቅት እምኢየሩሳሌም መጠነ ስሳ ምዕራፍ እንተ ስማ 
ኤማኁስ።
ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ሠሉስ ዮም እምዘኮነ ዝንቱ።
ወዝንቱ ቀዳሚሁ እምቀዲሙ ኀበ እግዚአብሔር ውእቱ።
ወኵሉ ቦቱ ኮነ ወዘእንበሌሁስ አልቦ ዘኮነ ወኢ ምንትኒ እምዘኮነ።

እለ ኢኮኑ እምነ ዘሥጋ ወደም ወኢ እምሥምረተ ብእሲ ወብእሲት።
አላ እምእግዚአብሔር ተወልዱ።
ዝ ውእቱ ዘእቤለክሙ አነ በእንቲኣሁ ይመጽእ እምድኅሬየ።
ብእሲ ዘሀሎ እምቅድሜየ እስመ ውእቱ ቀደመኒ።
እስመ እምተረፈ ዚኣሁ ነሣእነ ንሕነ ኵልነ።
እምኢየሩሳሌም ካህናተ ወሌዋውያነ ከመ ይሰአልዎ ወይበልዎ 
መኑ አንተ።
ወእለሰ ተፈነዉ እምፈሪሳውያን እሙንቱ።
ዘይመጽእ እምድኅሬየ ውእቱ ዘሀሎ እምቅድሜየ።
ዘይመጽእ እምድኅሬየ ውእቱ ዘሀሎ እምቅድሜየ።
ዘኢይደልወኒ እፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ዝንቱ ውእቱ ዘእቤለክሙ አነ በእንቲኣሁ ይመጽእ እምድኅሬየ።
ብእሲ ዘሀሎ እምቅድሜየ እስመ እምቅድሜየ ውእቱ ኮነ።
ብእሲ ዘሀሎ እምቅድሜየ እስመ እምቅድሜየ ውእቱ ኮነ።
ወነገረ ስምዖ ዮሐንስ ወይቤ ርኢኩ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ይወርድ 
እምሰማይ።

ወውእቱሰ ፊልጶስ ዘቤተ ሳይዳ እምሀገረ እንድርያስ ወጴጥሮስ።
ረከብናሁ ለኢየሱስ ወልደ ዮሴፍ ዘእምናዝሬት።
ወይቤሎ ናትናኤል ቦኑ ይትከሀል እምናዝሬት ከመ ይፃእ ብእሲ ኄር።
እምቅድመ ይጸውዕከ ፊልጶስ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ።
እምይእዜሰ ዘየዐቢ እምዝ ትሬኢ።
እምይእዜሰ ዘየዐቢ እምዝ ትሬኢ።
እምይእዜሰ ትሬእዩ እንዘ ይትረኀዋ ሰማያት።
ወኢያእመረ እምኀበ አምጽእዎ።
ወእምድኅረ ሰክሩ ያሰቲ ዘይቴሐት።
ወእምድኅረ ዝንቱ ኅዱር ቅፍርናሆም ውእቱ ወእሙ ወአኀዊሁ 
ወአርዳኢሁ።

ወይቤሎሙ ለእለ ይሠይጡ አርጋበ አሰስሉ ወአውፅኡ ዘንተ እም ዝየ።

ወሀሎ አሐዱ ብእሲ እምፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዲሞስ መልአኮሙ 
ለአይሁድ።

ረቢ ነአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር መጻእከ ከመ ትኩን መምህረ።
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John03:4

John03:6
John03:8
John03:13

John03:19
John03:22
John03:25

John03:27
John03:31
John03:31
John04:1

John04:7 ወናሁ መጽአት ብእሲት እምሰማርያ ከመ ትቅዳሕ ማየ።
John04:9
John04:10
John04:10
John04:11
John04:12
John04:13

John04:15
John04:27

John04:30
John04:31
John04:39
John04:43

John04:43

John04:47

John04:54
John05:1

John05:4

John05:4

John05:5
John05:14

ወይቤሎ ኒቆዲሞስ እፎ ይክል ብእሲ ዳግመ ተወልዶ እምድኅረ 
ልህቀ።
እስመ ዘተወልደ እምሥጋ ሥጋ ውእቱ።
ወኢተአምር እምኀበ ይመጽእ ወኀበሂ የሐውር።
ወአልቦ ዘዐርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወአብደረ ሰብእ ጽልመተ እምብርሃን እስመ እኩይ ምግባሩ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ምድረ ይሁዳ።
ወእምዝ ኮነ ተኀሥሦ ማእከለ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ምስለ አይሁድ 
በእንተ አጥህሮ።
ወኢ ምንተኒ እመ ኢተውህበ ሎቱ እምሰማይ።
እስመ ዘእምላዕሉ መጽአ መልዕልተ ኵሉ ውእቱ።
ወዘሰ እምሰማይ መጽአ መልዕልተ ኵሉ ውእቱ።
ከመ በዝኁ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወአብዝኁ አጥምቆ 
እምዮሐንስ።

ተስእል እምኀቤየ ትስተይ ማየ እንዘ ሳምራዊት አነ።
አንቲኒ ዓዲ እምሰአልኪዮ ወውእቱኒ እምወሀበኪ ማየ ሕይወት።
አንቲኒ ዓዲ እምሰአልኪዮ ወውእቱኒ እምወሀበኪ ማየ ሕይወት።
እምአይቴ እንከ ለከ ማየ ሕይወት።
አንተኑ ተዐቢ እምያዕቆብ አቡነ ዘወሀበነ ዘንተ ዐዘቅተ።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ኵሉ ዘይሰቲ እምዝ ማይ ይጸምእ 
ዳግመ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት እግዚእየ ሀበኒዮ እምውእቱ ማይ።
ወእምዝ መጽኡ አርዳኢሁ ወአንከርዎ እስመ ምስለ ብእሲት 
ይትናገር።
ወወፅኡ እምሀገር ወሖሩ ኀቤሁ።
ወእምዝ ይቤልዎ አርዳኢሁ ረቢ ብላዕ እክለ።
ወብዙኃን እምይእቲ ሀገረ ሳምር እለ አምኑ ቦቱ።
ወእምድኅረ ሰኑይ መዋዕል ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወሖረ 
ገሊላ።
ወእምድኅረ ሰኑይ መዋዕል ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወሖረ 
ገሊላ።
ወሰሚዖ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምይሁዳ ውስተ ገሊላ ሖረ 
ኀቤሁ።
መጺኦ እምይሁዳ ውስተ ገሊላ።
ወእምድኅረ ዝ ኮነ በበዓሎሙ ለአይሁድ ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወዘይወርድ ቀዲመ እምድኅረ ሁከተ ማይ ወይትኀፀብ የሐዩ እምኵሉ 
ደዌ ዘቦ።
ወዘይወርድ ቀዲመ እምድኅረ ሁከተ ማይ ወይትኀፀብ የሐዩ እምኵሉ 
ደዌ ዘቦ።
ወሀሎ ህየ አሐዱ ብእሲ ዘሠላሳ ወሰመንቱ ክረምት እምዘ ደወየ።
ወእምዝ ረከቦ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ዘሐይወ።
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John05:14
John05:19
John05:19
John05:20
John05:30
John05:36 ወአንሰ ብየ ሰማዕተ ዘየዐቢ እምስምዐ ዮሐንስ።
John05:37
John05:44
John05:44
John05:46
John06:1

John06:5
John06:8

John06:11
John06:12
John06:13
John06:13
John06:31
John06:32
John06:32
John06:33
John06:34
John06:38
John06:41
John06:42
John06:45
John06:46
John06:50
John06:51
John06:51
John06:58
John06:60
John06:64
John06:64
John06:65
John06:66
John06:71
John07:1
John07:3
John07:17

ከመ ዘየአኪ እምዝ ኢይርከብከ።
ወእምዝ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
አማን አማን እብለክሙ ኢይክል ወልድ ገቢረ ዘእምኀቤሁ።
ወዘየዐቢ እምዝ ያሬእዮ ግብረ ከመ አንትሙ ታንክሩ።
ኢይክል አንሰ ገቢረ ለልየ ዘእምኀቤየ ወኢ ምንተኒ።

ወእምአመ ኮንክሙ ቃሎ ኢሰማዕክሙ ወራእዮሂ ኢርኢክሙ።
እፎ ትክሉ አንትሙ አሚነ ዘተኀሥሡ ክብረ እምቢጽክሙ።
ወኢተኀሥሡ ክብረ እምእግዚአብሔር ዋሕድ።
ሶበሰ አመንክምዎ ለሙሴ ኪያየኒ እምአመንክሙኒ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ማዕዶተ ባሕረ ገሊላ ኀበ 
ጥብርያዶስ።
ወይቤሎ ለፊልጶስ እምአይቴ ንሣየጥ ኅብስተ ዘናበልዖሙ ለእሉ።
ወይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘውእቱ እንድርያስ እኁሁ ለስምዖን 
ጴጥሮስ።
ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሰብእ ወእምዓሣሁኒ ከማሁ መጠነ ፈቀዱ።
ወእምድኅረ በልዑ ወጸግቡ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
እምኀምስቱ ኅብስተ ሰገም ዘተርፈ እምዘበልዑ ወጸግቡ።
እምኀምስቱ ኅብስተ ሰገም ዘተርፈ እምዘበልዑ ወጸግቡ።
በከመ ጽሑፍ ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ ይብልዑ።
አኮ ሙሴ ዘወሀበክሙ ውእተ ኅብስተ እምሰማይ።
አላ አቡየ ወሀበክሙ ኅብስተ ጽድቅ እምሰማይ።
እስመ ኅብስቱ ለእግዚአብሔር ውእቱ ዘወረደ እምሰማይ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ሀበነ በኵሉ ጊዜ እምውእቱ ኅብስት።
እስመ ወረድኩ እምሰማይ አኮ ከመ እግበር ፈቃድየ።
እስመ ይቤሎሙ አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማይ።
ወእፎ እንከ ይብለነ እምሰማይ ወረድኩ።
ከመ ይከውኑ ኵሎሙ ምሁራነ እምኀበ እግዚአብሔር።
አልቦ ዘርእዮ ለአብ ዘእንበለ ዘእምኀቤሁ ለእግዚአብሔር ውእቱ።
ዝንቱ ውእቱ ኅብስት ዘእምሰማይ ወረደ።
አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማይ።
ወዘበልዐ እምዝንቱ ኅብስት የሐዩ ለዓለም።
ዝኬ ውእቱ ኅብስት ዘእምሰማይ ወረደ።
ወብዙኃን እምአርዳኢሁ እለ ሰምዑ ዘንተ።
ወባሕቱ ቦቱ እምውስቴትክሙ እለ ኢየአምኑ።
እስመ የአምር እግዚእ ኢየሱስ እምትካት።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ ለእመ ኢተውህበ ሎቱ እምኀበ አብ።
ወበእንተ ዝንቱ ብዙኃን እምአርዳኢሁ እለ ገብኡ ድኅሬሆሙ።
ወውእቱ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ገሊላ።
ወይቤልዎ አኀዊሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ፍልስ እምዝየ።
ውእቱ የአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ውእቱ ትምህርትየ።
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John07:17
John07:22
John07:22
John07:25
John07:27
John07:27
John07:28
John07:29
John07:30
John07:31

John07:33
John07:38
John07:40
John07:41
John07:48
John07:52
John07:52
John08:9
John08:11
John08:14
John08:14
John08:19
John08:23
John08:23
John08:23
John08:23
John08:28
John08:33
John08:36
John08:39
John08:41
John08:42
John08:42
John08:42
John08:44
John08:44
John08:44
John08:47
John08:47
John08:53
John08:53

ወአኮ ዘእምኀቤየ ዘእነግር።
ወኢኮነት እምኀበ ሙሴ አላ እምአበው ይእቲ።
ወኢኮነት እምኀበ ሙሴ አላ እምአበው ይእቲ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምሰብአ ኢየሩሳሌም።
ወባሕቱ ለዝንቱሰ ነአምሮ እምአይቴ ውእቱ።
ወክርስቶስሰ አመ ይመጽእ አልቦ ዘየአምሮ እምኀበ ይመጽእ።
ኪያየኑ ተአምሩኒ ወተአምሩኑ እምኀበ አይቴ አነ።
ወአንሰ አአምሮ እስመ እምኀቤሁ አነ ወውእቱ ፈነወኒ።
ወእምውእቶሙ ሰብእ ብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ።
ወይቤሉ አመ ይመጽእ ክርስቶስ ቦኑ ፈድፋደ ተኣምረ ዘይገብር 
እምዘገብረ ዝንቱ።
ወእምዝ ኣሐውር ኀበ አብ ዘፈነወኒ።
አፍላገ ማየ ሕይወት ይውሕዝ እምከርሡ።
ወብዙኃን እምሕዝብ ሰሚዖሙ ዘንተ ነገረ ይቤሉ።
ወመንፈቆሙ ይቤሉ ቦኑ እምገሊላ ይመጽእ ክርስቶስ።
ቦኑ እመላእክት ወእምፈሪሳውያን እለ አምኑ ቦቱ።
ወአውሥእዎ ወይቤልዎ አንተሂ እምገሊላኑ ትብል።
አንተ ኅሥሥ መጽሐፈ ትርአይ ከመ እምገሊላ ኢይትነሣእ ነቢይ።
እስከ ወፅኡ ሊቃውንቲሆሙ እምቀዳሚ እስከ ደኃሪ።
ሑሪ እትዊ በሰላም ወእምዝ ዳግመ ኢተአብሲ።
እስመ አነ አአምር እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
ወአንትሙሰ ኢተአምሩ እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
ሶበሰ ኪያየ አእመርክሙ እምአእመርክምዎ ለአቡየኒ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰ እምታሕቱ አንትሙ ወአንሰ እምላዕሉ አነ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰ እምታሕቱ አንትሙ ወአንሰ እምላዕሉ አነ።
አንትሙሰ እምዝንቱ ዓለም አንትሙ።
ወአንሰ ኢኮንኩ እምዝንቱ ዓለም።
ወአኮ ዘእምኀቤየ ዘእነግር።
ወእምአመ ኮነ ግሙራ ኢተቀነይነ ወኢ ለመኑሂ።
ወእምከመሰ ወልድ አግዐዘክሙ አማን ግዑዛን አንትሙ።
ሶበሰ ውሉደ አብርሃም አንትሙ ግብረ አብርሃም እምገበርክሙ።
ወይቤልዎ ንሕነሰ ኢተወለድነ እምዝሙት።
ሶበሰ እግዚአብሔር አቡክሙ እምአፍቀርክሙኒ ኪያየ።
ወቃልየኒ እምዐቀብክሙ።
እስመ አነ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእኩ ወመጻእኩ።
አንትሙሰ እምአቡክሙ ሰይጣን አንትሙ።
ወውእቱሰ ቀታሌ ነፍሰ ሰብእ ውእቱ እምትካት።
ወሶበሂ ይነብብ ሐሰተ እምዚኣሁ ይነብብ።
ዘሰ እምእግዚአብሔር ውእቱ ቃለ እግዚአብሔር ይሰምዕ።
እስመ ኢኮንክሙ እምእግዚአብሔር።
አንተኑ ተዐቢ እምአብርሃም አቡነ ዘሞተ።
ወእምነቢያትኒ እለ ሞቱ።
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John08:58
John09:1
John09:16
John09:16
John09:29
John09:30
John09:32
John09:33
John09:33
John09:40
John09:41
John10:8
John10:16
John10:18
John10:21
John10:28
John10:29
John10:29
John10:32
John10:38
John11:7
John11:11
John11:14
John11:17
John11:21
John11:32
John11:37
John11:37
John11:39
John11:45 ወብዙኃን እምአይሁድ እለ መጽኡ ኀበ ማርያ ወማርታ።
John11:46
John11:50
John11:51
John11:53
John11:55
John11:55
John11:57
John12:1
John12:1
John12:2
John12:4

እምቅድመ ይትወለድ አብርሃም ሀሎኩ አነ።
ወእንዘ የኀልፍ እምህየ ርእየ ብእሴ ዘዕዉሩ ተወልደ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምፈሪሳውያን።
ዝንቱ ብእሲ ኢኮነ እምእግዚአብሔር ዘኢየዐቅብ ሰንበተ።
ወለዝንቱሰ ኢነአምሮ ከመ እምአይቴ ውእቱ።
ዘኢተአምርዎ አንትሙ እምአይቴ ውእቱ ወከሠተኒ አዕይንትየ።
እምአመ ተፈጥረ ዓለም ኢተሰምዐ ግሙራ።
ሶበሰ ኢኮነ እምኀበ እግዚአብሔር ዝንቱ ብእሲ።
እምኢክህለ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
ወቦ እምፈሪሳውያን እለ ሀለዉ ምስሌሁ እለ ሰምዑ ዘንተ።
ሶበሰ ዕዉራን አንትሙ እምኢኮነክሙ ጌጋየ።
ኵሎሙ እለ መጽኡ እምቅድሜየ ሰረቅት ወጕሕልያ እሙንቱ።
ወብየ ካልኣትኒ አባግዕ እለ ኢኮና እምዝንቱ ዐጸድ።
ወብዉሕ ሊተ ካዕበ አንሥኣ ዘንተ ትእዛዘ ነሣእኩ እምኀበ አቡየ።
ወቦ እለ ይቤሉ ዝንቱ ነገር ኢኮነ ዘእምጋኔን።
ወኢይትሀጐላ ለዓለም ወአልቦ ዘየሀይደኒዮን እምእዴየ።
እስመ አቡየ ዘወሀበኒዮን ውእቱ የዐቢ እምኵሉ።
ወአልቦ ዘይክል ሀይደ እምእዴሁ ለአቡየ።
ብዙኀ ግብረ ሠናየ አርአይኩክሙ ዘእምኀበ አቡየ።
ወየኀሥሡ ካዕበ የአኀዝዎ ወአምሠጠ እምእዴሆሙ።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወእምዝ ይቤሎሙ አልአዛር ዐርክነ ኖመ።
ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወበጺሖ ህየ ረከቦ በዘወድአ ረቡዐ መዋዕለ እምዘተቀብረ።
እግዚእየ ሶበሰ ሀሎከ ዝየ እምኢሞተ እኁየ።
እግዚእየ ሶበሰ ሀሎከ ዝየ እምኢሞተ እኁየ።
ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ይቤሉ።
እምኢክህለኑ ዝንቱ ዘከሠተ አዕይንቲሁ ለዘዕዉሩ ተወልደ።
እግዚእየ ወድአ ጼአ እስመ ረቡዐ ኮነ ዮም እምዘተቀብረ።

ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ሖሩ ኀበ ፈሪሳውያን።
እምይትሀጐል ኵሉ ሕዝብ።
ወዘንተሰ አኮ እምልቡ ዘይቤ።
ወእምይእቲ ዕለት ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ከመ ይቅትልዎ።
ወዐርጉ ብዙኃን ለኢየሩሳሌም እምበሓውርት።
እምቅድመ በዓለ ፋሲካ ያንጽሑ ርእሶሙ።
እምከመ ቦ ዘአእመረ ኀበ ሀሎ ይቅጽብዎሙ ከመ የአኀዝዎ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ እምቅድመ ሰዱስ መዋዕል ዘፋሲካ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ እምቅድመ ሰዱስ መዋዕል ዘፋሲካ።
ወአልአዛር አሐዱ ውእቱ እምእለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወይቤ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘሀለዎ 
ያግብኦ።



Tabelle1

Seite 772

1124 እም

John12:6
John12:11
John12:20
John12:20
John12:27
John12:28
John12:31
John12:32
John12:43
John12:49
John13:1
John13:1

John13:3
John13:4
John13:16
John13:16
John13:23
John13:27
John13:35
John14:2

John14:3
John14:7
John14:7
John14:10
John14:19
John14:28
John14:31
John15:8
John15:13
John15:14
John15:19
John15:19
John15:19
John15:19
John15:20
John15:20
John15:20
John15:20
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ወይነሥእ እምዘይትወደይ ውስቴቱ።
እስመ ብዙኃን እምውስተ አይሁድ የሐውሩ በእንቲኣሁ።
ወቦ እምሰብአ ጽርእ እምውስተ አረሚ እለ ዐርጉ ይስግዱ ለበዓል።
ወቦ እምሰብአ ጽርእ እምውስተ አረሚ እለ ዐርጉ ይስግዱ ለበዓል።
አባ አድኅና ለነፍስየ እምዛቲ ሰዓት።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል ሰባሕኩከሂ።
ወእምይእዜሰ ይሰድድዎ ለመልአከ ዝንቱ ዓለም ወያወፅእዎ አፍኣ።
ወአነኒ እምከመ ተለዐልኩ እምድር እስሕብ ኵሎ ኀቤየ።
እስመ አብደሩ ስብሐተ ሰብእ ፈድፋደ እምስብሐተ እግዚአብሔር።
እስመ አኮ ዘእምኀቤየ ዘነበብኩ።
ወእምቅድመ በዓለ ፋሲካ ሶበ ኮነ።
የአምር እግዚእ ኢየሱስ ከመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይፈልስ እምዝንቱ 
ዓለም።
ወከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፅአ ወኀበ እግዚአብሔር የሐውር።
ተንሥአ እምኀበ ይዴረሩ ወአንበረ አልባሲሁ።
አልቦ ገብር ዘየዐቢ እምእግዚኡ።
ወአልቦ ሐዋርያ ዘየዐቢ እምዘፈነዎ።
ወሀሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘይረፍቅ ውስተ ሕፅኑ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምድኅረ ውእቱ ኅብስት ወሀቦ ኅብስተ።
እምከመ ተፋቀርክሙ በበይናቲክሙ።
ወእመ አኮሰ እምኢይቤለክሙ ከመ ኣሐውር አስተዳሉ ለክሙ 
ማኅደረ።
ወእምከመ ሖርኩ ወአስተዳሎኩ ለክሙ መካነ እመጽእ ካዕበ።
እምከመ ሊተ አእመርክሙኒ እምአእመርክምዎ ለአቡየኒ።
እምከመ ሊተ አእመርክሙኒ እምአእመርክምዎ ለአቡየኒ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ አኮ እምኀቤየ ዘነበብኩ።
እምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል ወኢይሬእየኒ እንከ ዓለም።
ሶበሰ ታፈቅሩኒ እምተፈሣሕክሙ በሐዊሮትየ ኀበ አብ።
ተንሥኡ ንሑር እም ዝየ።
ወበዝንቱ ይሴባሕ አቡየ እምከመ ብዙኀ ፍሬ ትፈርዩ።
አልቦ ዘየዐቢ እምዝ ፍቅር።
እምከመ ገበርክሙ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
ሶበሰ እምዓለም እምአፍቀረክሙ ዓለም።
ሶበሰ እምዓለም እምአፍቀረክሙ ዓለም።
እስመ ዓለም ያፈቅር እሊኣሁ ወባሕቱ እስመ ኢኮንክሙ እምዓለም።
አላ አነ ኀረይኩክሙ እምውስተ ዓለም።
አልቦ ገብር ዘየዐቢ እምእግዚኡ።
ወኢ ሐዋርያ እምዘፈነዎ።
እምከመ ኪያየ ሰደዱ ኪያክሙኒ ይሰድዱክሙ።
ወሶበሰ ዐቀቡ ቃልየ ቃልክሙኒ እምዐቀቡ።
ሶበሰ ኢመጻእኩ ወኢነገርክዎሙ እምድኅኑ ወእምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ሶበሰ ኢመጻእኩ ወኢነገርክዎሙ እምድኅኑ ወእምኢኮኖሙ ጌጋየ።



Tabelle1

Seite 773

1124 እም

John15:23
John15:26
John15:26
John15:27
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John16:21
John16:27
John16:30
John17:5
John17:6
John17:7
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John17:14
John17:14
John17:15
John17:15
John17:16
John17:16
John17:24
John18:3

John18:7
John18:14
John18:15

John18:17
John18:22
John18:25
John18:26
John18:26
John18:28
John18:28
John18:30

John18:34
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ወሶበ ኢገበርኩ ሎሙ ግብረ ዘባዕድ ኢገብሮ እምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ወሶበ መጽአ ጰራቅሊጦስ ዘአነ እፌኑ ለክሙ እምኀበ አብ።
መንፈሰ ጽድቅ ዘይወፅእ እምኀበ አብ ውእቱ ሰማዕትየ።
ወአንትሙሂ ሰማዕትየ እስመ እምትካት ሀለውክሙ ምስሌየ።
እስመ ኢይነግር ዘእምኀቤሁ ወዘሰምዐ።
ወኪያየ ይሴብሕ ውእቱ እስመ እምዚኣየ ይነሥእ።
ወበእንተ ዝንቱ እብለክሙ እምዚኣየ ይነሥአ ወይነግረክሙ።
ወእምከመ ወለደት ዕጓለ ኢትዜከሮ እንከ ለሕማማ በእንተ ፍሥሓሃ።
ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእኩ።
ወበዝንቱ አእመርነ ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእከ።
ዘሀሎ ምስሌከ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ለእለ ወሀብከኒ እምዓለም።
ወይእዜኒ አእመሩ ከመ ኵሉ ዘወሀብከኒ እምኀቤከ ውእቱ።
ወእሙንቱሂ ነሢኦሙ አማን አእመሩ ከመ እምኀቤከ ወፃእኩ።
እስመ ኢኮኑ እሙንቱ እምዓለም።
በከመ ኢኮንኩ አነ እምዓለም።
አኮ ዘእስእለከ ከመ ትንሥኦሙ እምዓለም።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ትዕቀቦሙ እምእኩይ።
እስመ እሙንቱ ኢኮኑ እምዓለም።
በከመ ኢኮንኩ አነ እምዓለም።
እስመ አፍቀርከኒ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
ወነሥኦሙ ይሁዳ ለሠገራተ ሰጲራ እምኀበ ሊቃነ ካህናት 
ወፈሪሳውያን።
ወእምዝ ካዕበ ተስእሎሙ ወይቤሎሙ።
ይኄይስ ይሙት አሐዱ ብእሲ እምይትሀጐል ኵሉ ሕዝብ።
ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምርሑቅ ስምዖን ጴጥሮስ ወካልእኒ 
ረድእ።
አንተሂ እምአርዳኢሁኒ ለውእቱ ብእሲ አንተ።
አሐዱ እምእለ ይቀውሙ ወዓልት።
አንተሂ እምአርዳኢሁኑ ለውእቱ ብእሲ አንተ።
ወይቤሎ አሐዱ እምአግብርቲሁ ለሊቀ ካህናት።
ዘእምአዝማዲሁ ለዝኩ ዘመተሮ ጴጥሮስ እዝኖ።
ወወሰድዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምኀበ ቀያፋ ኀበ ዐውድ።
ከመ ኢይርኰሱ እምቅድመ ይብልዑ ፍሥሐ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ሶበሰ ኢኮነ ገባሬ እኪት እምኢያግባእናሁ 
ኀቤከ።
ዘእምልብከኑ ትብል ዘንተ።
መንግሥትየሰ ኢኮነት እምዝንቱ ዓለም።

እምተበአሱ ሊተ ወዓልያንየ ከመ ኢያግብኡኒ አይሁድ ኀቤከ።

ወይእዜሰ ባሕቱ ኢኮነት እም ዝየ መንግሥትየ።
ወኵሉ ዘእምጽድቅ ውእቱ ይሰምዐኒ ቃልየ።
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1124 እም

John19:1
John19:9
John19:11
John19:16
John19:18
John19:18
John19:20
John19:23
John19:23
John19:27
John19:28
John19:29
John19:34
John19:38
John20:1
John20:2
John20:8
John20:10
John20:13
John20:24
John20:26
John20:27
John21:1

John21:2
John21:6

John21:10
John21:12
John21:13
John21:15
John21:15
John21:25

3 እምሩ Matt09:6
Matt09:13
Matt11:29

1 እምራ Matt11:25
1 እምር Matt12:39
1 እምርት Luke13:6

1 እምሮ Matt14:8

ወእምዝ ነሥኦ ጲላጦስ ለእግዚእ ኢየሱስ ወቀሠፎ።
ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምአይቴ አንተ።
ሶበ ኢተውህበ ለከ እምሰማይ።
ወእምዝ ወሀቦሙ ይስቅልዎ ወተመጠውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
አሐደ እምለፌ ወአሐደ እምለፌ ወማእከሎሙ ኢየሱስሃ።
አሐደ እምለፌ ወአሐደ እምለፌ ወማእከሎሙ ኢየሱስሃ።
ወብዙኃን እምአይሁድ እለ አንበብዋ ለይእቲ መጽሐፍ።
ወረሰይዎ አርባዕተ ክፍለ ለለ አሐዱ እምሐራ።
ወክዳኖሂ አልታሕ ዘአልቦ ርፍአተ ዘእምላዕሉ እንመቱ።
ወእምይእቲ ሰዓት ነሥኣ ውእቱ ረድእ ወአእተዋ ቤቶ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ተፈጸመ ኵሉ።
ወመልኡ ሰፍነገ እምውእቱ ብኂእ።
አላ አሐዱ እምሐራ ረገዞ ገቦሁ ዘየማን በኲናት።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሰአሎ ለጲላጦስ ዮሴፍ ዘአርማትያስ።
ወረከበት እብነ እቱተ እምአፈ መቃብር።
ወትቤሎሙ ነሥእዎ ለእግዚእየ እምውስተ መቃብር።
ወእምዝ ቦአ ዝኩኒ ካልእ ረድእ ዘበደሮ በጺሐ ኀበ መቃብር።
ወእምዝ ሖሩ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ ወአተዉ ቤቶሙ።
ወትቤሎሙ ነሥእዎ ለእግዚእየ እምውስተ መቃብር።
ወቶማስ አሐዱ እምዐሠርቱ ወአሐዱ አርዳኢሁ ዘይብልዎ ዲዲሞስ።
ወእምድኅረ ሰሙን መዋዕል እንዘ ሀለዉ ካዕበ አርዳኢሁ ውስጠ።
ወእምዝ ይቤሎ ለቶማስ አምጽእ አጽባዕተከ ዝየ።
ወእምዝ ካዕበ አስተርአዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ በብሔረ 
ጥብርያዶስ።
ወዓዲ ካልኣን ክልኤቱ እምውስተ አርዳኢሁ።
ወአውሪዶሙ መሣግሪሆሙ ስእኑ እንከ ስሒበ እምብዝኀ ዓሣት 
ዘተሠግረ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አምጽኡ እምዓሣት ዘአኀዝክሙ ይእዜ።
ወአልቦ ዘተኀበለ እምአርዳኢሁ ይሰአሎ ወይበሎ መኑ አንተ።
ወወሀቦሙ ወእምዓሣሁኒ ከማሁ።
ወእምድኅረ መስሑ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን ጴጥሮስ።
ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ ፈድፋደ እምእሉ።
ወሶበ ተጽሕፈ ኵሉ በበ አሐዱ እምኢያግመሮ ዓለም ጥቀ 
መጻሕፍቲሁ ዘተጽሕፈ።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ሑሩ ወአእምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕተ።
ወአእምሩ ከመ የዋህ አነ ወትሑት ልብየ።
እስመ ኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእማእምራን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ በለስ ቦቱ ውስተ ዐጸደ ወይኑ 
እምርት።
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1 እምስጦ Luke21:35
42 እምነ Matt01:5

Matt01:6
Matt05:30
Matt16:11
Matt16:12
Matt16:12
Matt18:28
Matt27:15
MK08:15

MK08:15

MK09:8
MK09:9
MK15:6
MK15:32
MK16:8
Luke05:3
Luke09:7 ዮሐንስ ተንሥአ እምነ ምዉታን።
Luke12:1 እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ዘውእቱ አድልዎ።
Luke12:15
Luke13:15
Luke13:16
Luke14:1 እምነ መልአኮሙ ለፈሪሳውያን።
Luke15:7
Luke16:30
Luke17:22
Luke21:35

Luke23:17
Luke24:2
John01:13
John02:22

John04:22
John07:42

John07:42

John10:26

John11:19 ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ ሖሩ ኀበ ማርያ ወማርታ።

ትግሁ እንከ በኵሉ ጊዜ ከመ ትክሀሉ እምስጦ በጸሎትክሙ።
ወቦኤዝኒ ወለደ ኢዮቤድሃ እምነ ሩት።
ወዳዊትኒ ንጉሥ ወለደ ሰሎሞንሃ እምነ ብእሲተ ኦርዮ።
እስመ ይኄይሰከ ይትሀጐል አሐዱ እምነ አባልከ።
ዑቁ ወተዐቀቡ እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
ተዐቀቡ እምነ ብሕአቶሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
አላ እምነ ትምህርቶሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
ወወፂኦ ውእቱ ገብር ረከበ አሐደ ገብረ እምነ አብያጺሁ።
አሐደ ለሕዝብ እምነ ሙቁሓን ዘፈቀዱ።

እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ወእምነ ብሑኦሙ ለሄሮድሳውያን።

እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ወእምነ ብሑኦሙ ለሄሮድሳውያን።

ዘእንበለ አመ ተንሥአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እምነ ምዉታን።
ምንት ውእቱ ተንሥኦ እምነ ምዉታን።
ወለለ በዓል ያሐዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ዘአብደሩ።
ለይረድኬ ይእዜ እምነ መስቀሉ ንርአይ ወንእመን ቦቱ።
ወወፅኣ እምነ መቃብር ወጐያ እስመ አኀዞን ረዓድ ወድንጋፄ።
ወይቤሎ ከመ ያርሕቃ ሕቀ እምነ ምድር።

ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ዑቁ ወተዐቀቡ እምነ ኵሉ ትዕግልት።
አንትሙሰ ኢትፈትሑኑ አድገክሙ ወላሕመክሙ እምነ ምቅማሑ።
አኮኑ ርቱዕ ትትፈታሕ እምነ ማእሰራ ይእቲሂ በዕለተ ሰንበት።

ፈድፋደ እምነ ተስዓ ወተስዐቱ ጻድቃን እለ ኢይፈቅዱ ይነስሑ።
ወይቤሎ አልቦ አባ አብርሃም አሐዱ እምነ ምዉታን።
አሐተ እምነ መዋዕሊሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢትሬእዩ።

እምነ ዝንቱ ኵሉ ዘይመጽእ ወትቁሙ ቅድሜሁ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወቦ ልማድ በበዓል ያሕዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን።
ወረከባሃ ለይእቲ እብን ኀበ አንኰርኰረት እምነ መቃብር።
እለ ኢኮኑ እምነ ዘሥጋ ወደም ወኢ እምሥምረተ ብእሲ ወብእሲት።
ወአመ ተንሥአ እምነ ምዉታን ተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ በእንተ ዝ 
ይቤሎሙ።
እስመ መድኀኒት እምነ አይሁድ ውእቱ።
ከመ እምነ ዘርዐ ዳዊት ወእምነ ቤተልሔም ሀገሩ ለዳዊት ይመጽእ 
ክርስቶስ።
ከመ እምነ ዘርዐ ዳዊት ወእምነ ቤተልሔም ሀገሩ ለዳዊት ይመጽእ 
ክርስቶስ።
ወአንትሙሰ ኢተአምኑኒ እስመ ኢኮንክሙ እምነ አባግዕየ በከመ 
እቤለክሙ።
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42 እምነ

John12:1
John12:9

John12:17
John12:42
John18:39

John20:9
John21:14

4 እምኔ Matt01:16
Matt01:20
Matt10:29
Matt11:22

29 እምኔሁ Matt02:16
Matt12:46

Matt25:28
Matt26:27
MK01:25
MK01:26
MK05:30
MK07:20
MK09:25
MK14:21
MK14:23
MK14:35
Luke04:35
Luke04:35
Luke06:19
Luke06:34
Luke07:9
Luke08:35
Luke08:38
Luke09:33
Luke12:18
Luke13:17
Luke20:20
Luke22:15
John06:50
John10:5
John14:12
John19:34

ወበጽሐ ቢታንያ ኀበ ሀሎ አልአዛር ዘአንሥኦ እምነ ምዉታን።

ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ አእመሩ ከመ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ።

አመ ጸውዖ ለአልአዛር እመቃብር ወአንሥኦ እምነ ምዉታን።
ከመ ኢይስድድዎሙ እምነ ምኵራብ።
ወባሕቱ ሀሎ ዘናለምድ ዘአሐዩ ለክሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ለለ 
ፋሲካ።
ከመ ሀለዎ ይትነሣእ እምነ ምዉታን።
ተንሢኦ እምነ ምዉታን።
እንተ እምኔሃ ተወልደ እግዚእ ኢየሱስ ዘተብህለ ክርስቶስ።
እስመ ዘይትወለድ እምኔሃ እመንፈስ ቅዱስ ውእቱ።
ወአሐቲ እምኔሆን ኢትወድቅ ውስተ ምድር።
አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምኔክን።
ዘክልኤ ዓመት ወዘይንእስሂ እምኔሁ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ካልኣነ ሰብዐተ አጋንንተ እለ 
የአክዩ እምኔሁ።
ንሥኡ እምኔሁ ዘንተ መክሊተ።
እንዘ ይብል ስትዩ እምኔሁ ኵልክሙ።
ተፈፀም ወፃእ እምኔሁ።
ወዐውየወ በዐቢይ ቃል ወወፅአ እምኔሁ።
ወአእመረ እግዚእ ኢየሱስ ሶቤሃ ከመ ወፅአ ኀይል እምኔሁ።
ወይቤሎሙ ዘይወፅእ እምኔሁ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ጋኔን በሃም ወጽሙም አነ እኤዝዘከ ትፃእ እምኔሁ።
ዘእምኔሁ ይትሜጠውዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው እምኀየሶ።
ንሥኡ ወስትዩ እምኔሁ ኵልክሙ።
ወጸለየ ከመ ትኅልፍ እምኔሁ ይእቲ ሰዓት ለእመ ይትከሀል።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ተፈፀም ወፃእ እምኔሁ።
ወወፅአ እምኔሁ ወኢነከዮ ወኢ ምንትኒ።
እስመ ኀይል ይወፅእ እምኔሁ ወያሐይዎሙ ለኵሎሙ።
ወእመኒ ለቃሕክሙ እምኀበ ዘትሴፈዉ ትትፈደዩ እምኔሁ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ እምኔሁ አንከሮ ወተመይጦ።
ወረከብዎ ለውእቱ ብእሲ ዘወፅኡ እምኔሁ አጋንንት።
ውእቱ ብእሲ ዘወፅኡ እምኔሁ አጋንንት ከመ ይሑር ምስሌሁ።
ወእምዝ ሶበ ፈቀዱ ይትሌለዩ እምኔሁ።
ወአሐንጽ ካልአ ዘየዐቢ እምኔሁ።
ወተፈሥሑ ኵሉ ሕዝብ በእንተ ኵሉ መንክር ዘይትገበር እምኔሁ።
ወተግሒሶሙ እምኔሁ አጽንሑ ሎቱ እለ ይትዐቀብዎ።
እንከ እምኔሁ እስከ ይትፌጸም በመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወኵሉ ዘበልዐ እምኔሁ ኢይመውት።
ወለነኪርሰ ኢይተልዋሁ አላ ይጐይያ እምኔሁ።
ውእቱኒ ይገብር ወዘየዐቢ እምኔሁ ይገብር።
ወሶቤሃ ወፅአ እምኔሁ ደም ወማይ።
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29 እምኔሁ

John19:36
5 እምኔሃ Matt21:19

MK16:9
Luke08:2
Luke21:21

John04:12

44 እምኔሆሙ Matt02:7
Matt08:30
Matt09:15
Matt17:12
Matt20:13
Matt23:34
Matt25:15
Matt26:39
Matt26:73
Matt27:48
MK02:20
MK08:3
MK09:34
MK12:24
MK13:34
MK14:69
MK14:70
MK16:12
Luke04:27
Luke04:40
Luke04:42
Luke05:35
Luke07:42
Luke09:45
Luke09:46
Luke11:49
Luke17:15
Luke18:34
Luke20:33

Luke22:23

Luke22:24

ዐፅሞ ኢትስብሩ እምኔሁ።
ወርእየ ዕፀ በለስ በፍኖት ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬ እምኔሃ።
እንተ እምኔሃ አውፅአ ሰብዐተ አጋንንተ።
እንተ ሰብዐቱ አጋንንት ወፅኡ እምኔሃ።
ወእለሂ ማእከላ ይወፅኡ እምኔሃ ወእለሂ ውስተ በሓውርቲሃ 
ኢይበውእዋ።
ወውእቱኒ ሰትየ እምኔሃ ወአንስቲያሁኒ ወደቂቁኒ ወእንስሳሁኒ 
ወጥሪቱኒ።
ወተጠየቀ እምኔሆሙ  መዋዕሊሁ በዘአስተርአዮሙ ኮከብ።
ይትረዐዩ ርሑቀ እምኔሆሙ ።
ወባሕቱ ይመጽእ መዋዕለ አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ ።
ወከማሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ሀለዎ ይሕምም እምኔሆሙ ።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለአሐዱ እምኔሆሙ ።
ቦ እምኔሆሙ  ዘትቀትሉ ወቦ ዘትቀሥፉ በመኳርብቲክሙ።
ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ  በአምጣነ ይክሉ ወሀቦሙ ወነገደ በጊዜሃ።
ወተአተተ ሕቀ እምኔሆሙ  ወሰገደ በገጹ።
አማን አንተሂ እምኔሆሙ  ወገሊላዊ አንተ ወነገርከ ያዔውቀከ።
ወውእተ ጊዜ ሮጸ አሐዱ እምኔሆሙ  ወነሥአ ሰፍነገ።
ወባሕቱ ይበጽሕ መዋዕል አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ ።
ይደክሙ በፍኖት እስመ ቦ እምኔሆሙ  እምርሑቅ ዘመጽኡ።
መኑ እንጋ የዐቢ እምኔሆሙ ።
አመ የሐይዉ ምዉታን ለመኑ እምኔሆሙ  ትከውኖ ብእሲተ።
ወይሁቦሙ ሙ ለአግብርቲሁ ለለ አሐዱ እምኔሆሙ ።
ዝንቱኒ እምኔሆሙ  ውእቱ ወክሕደ ካዕበ።
አማን እምኔሆሙ  አንተ ወገሊላዊ አንተ ወቃልከ ያዔውቀከ።
ወእምዝ አስተርአዮሙ ለክልኤቱ እምኔሆሙ  በካልእ ራእይ።
ወኢነጽሐ አሐዱሂ እምኔሆሙ  ዘእንበለ ንእማን ሶርያዊ።
ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ  አንበረ እዴሁ ዲቤሆሙ ወፈወሶሙ።
ወአኀዝዎ ወአቀምዎ ከመ ኢይኅልፍ እምኔሆሙ ።
ወባሕቱ ይመጽእ መዋዕል አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ ።
መኑ እንከ ርቱዕ ፈድፋደ ያፍቅሮ እምኔሆሙ ።
ወኢለበውዎ ለዝንቱ ነገር እስመ ስዉር ውእቱ እምኔሆሙ ።
መኑ የዐቢ እምኔሆሙ ።
ወይቀትሉ እምኔሆሙ  ወይሰድዱ።
ወርእዮ አሐዱ እምኔሆሙ  ከመ ነጽሐ።
እስመ ስዉር ውእቱ ዝ ነገር እምኔሆሙ  ወኢየአምሩ ዘይብል።

ወአመ የሐይዉ እንከ ምዉታን ለመኑ እምኔሆሙ  ትከውኖ ብእሲተ።

ወይቤሉ በበይናቲሆሙ አርዳኢሁ መኑ እንጋ ውእቱ እምኔሆሙ  
ዘዘንተ ይገብር።
ወእምዝ ተዋክሑ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ የዐቢ 
እምኔሆሙ ።
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44 እምኔሆሙ

Luke22:41
Luke22:50

Luke22:58
Luke24:18
John04:41
John06:7
John06:39
John07:50
John10:20
John10:32
John11:49
John17:12
John18:9

8 እምኔሆን Luke04:26
Luke05:2
Luke05:3
Luke12:6
Luke15:4
Luke15:8
John06:12
John20:31

1 እምኔነ John01:14
1 እምኔከ Matt05:42
4 እምኔኪ Matt02:6

Matt11:24

MK11:14
Luke01:35

23 እምኔክሙ Matt06:27
Matt07:9

Matt18:19
Matt20:26
Matt20:27
Matt21:43
Matt26:21
MK10:43
MK10:44
MK14:18
Luke12:25
Luke14:5

ወተአተተ እምኔሆሙ  መጠነ ሙጋረ እብን ወሰገደ ወጸለየ።
ወዘበጦ አሐዱ እምኔሆሙ  ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ 
ዘየማን።
ወእምድኅረ ሕቅ ርእዮ ካልእ ወይቤሎ አንተሂ እምኔሆሙ  አንተ።
ወአውሥአ አሐዱ እምኔሆሙ  ዘስሙ ቀለዮጳ ወይቤሎ።
ወብዙኃን ጥቀ እምኔሆሙ  እለ አምኑ ቦቱ በእንተ ቃሉ።
ከመ ይንሥኡ በበ ሕቅ ለለ አሐዱ እምኔሆሙ ።
ከመ ኵሉ ዘወሀበኒ ኢይትሀጐል እምኔሆሙ ።
ቀዲሙ ሌሊተ አሐዱ እምኔሆሙ ።
ወይቤሉ ብዙኃን እምኔሆሙ ።
በአይ ግብር እምኔሆሙ  ትዌግሩኒ።
ወይቤሎሙ አሐዱ እምኔሆሙ  ዘስሙ ቀያፋ።
ወኢተሀጕለ አሐዱሂ እምኔሆሙ ።
እለሰ ወሀብከኒ ኢተሀጕለ ወኢ አሐዱሂ እምኔሆሙ ።
ወኢተፈነወ ኤልያስ ኀበ አሐቲ እምኔሆን።
ወወረዱ እምኔሆን መሠግራን ይኅፅቡ መሣግሪሆሙ።
ወዐርገ ውስተ አሐቲ ሐመር እምኔሆን።
ወኢ አሐቲ እምኔሆን ኢትትረሳዕ በቅድመ እግዚአብሔር።
ወለእመ ተገድፈቶ አሐቲ እምኔሆን።
ወለእመ ተገድፈታ አሐቲ እምኔሆን።
ከመ አልቦ ዘይትገደፍ ወኢ ምንተኒ እምኔሆን።
ወዝንቱሰ ተጽሕፈ እምኔሆን ከመ ትእመኑ አንትሙ።
ወውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሠወሮ እምኔነ።
ወለዘሂ ይፈቅድ እምኔከ ይትለቃሕ ኢትክልኦ።
እስመ እምኔኪ ይወፅእ ንጉሥ ዘይርዕዮሙ ለሕዝብየ እስራኤል።
ወባሕቱ እብለኪ ከመ ምድረ ሰዶም ትረክብ ሣሕተ በዕለተ ደይን 
እምኔኪ።
ወአውሥአ ወይቤላ አልቦ ዘይበልዕ ፍሬ እምኔኪ ለዓለም እንከ።
ወዘኒ ይትወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ።
መኑ እምኔክሙ በተክዞ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
መኑ ውእቱ እምኔክሙ ብእሲ ዘይስእሎ ወልዱ ኅብስተ ወእብነ 
ይሁቦ።
ወዓዲ እብለክሙ ለእመ ኀብሩ ክልኤቱ አው ሠለስቱ እምኔክሙ።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ ወባሕቱ ዘይፈቅድ እምኔክሙ።
ወዘሂ ይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ ይኩንክሙ ላእከ።
ከመ ይነሥእዋ እምኔክሙ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
አማን እብለክሙ ከመ አሐዱ እምኔክሙ ያገብአኒ።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ አላ ዘይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ።
ወዘይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ዐቢየ።
አማን እብለክሙ አሐዱ እምኔክሙ ዘይበልዕ ምስሌየ ያገብአኒ።
መኑ እምኔክሙ ኀልዮ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
ወይቤሎሙ እመ ቦ አሐዱ እምኔክሙ።
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23 እምኔክሙ

Luke14:28
Luke14:32
Luke15:4
Luke17:7
Luke22:26

John06:70
John07:19
John08:7
John08:46
John13:21
John16:5

1 እምኔክን Luke10:14
17 እምኔየ Matt03:11

Matt07:23
Matt10:36
Matt10:37
Matt11:29
Matt15:5

Matt15:8
Matt25:41
Matt26:39
MK01:7
MK07:6
MK07:11
MK14:36
Luke05:8
Luke08:46
Luke13:27
Luke22:42

3 እምከ Matt12:48
MK07:10
John19:27

1 እምከመ Matt12:44
7 እምየ Matt12:49

Matt12:50
Matt12:51
MK03:33
MK03:34
MK03:35

ወእመ ቦ አሐዱ እምኔክሙ ዘይፈቅድ ይሕንጽ ማኅፈደ።
ወከመ ዝ እንከ ኵሉ ዘእምኔክሙ ዘኢወፅአ እምኵሉ።
እመ ቦ ብእሲ እምኔክሙ ዘቦ ምእት አባግዕ።
ወመኑ እምኔክሙ ዘቦ ገብር ሐረሳዊ።
ወለክሙሰ አኮ ከመ ዝ አላ ዘየዐቢ እምኔክሙ ይኩንክሙ ከመ 
ዘይንእስ።
ወባሕቱ አሐዱ እምኔክሙ ሰይጣን ውእቱ።
ወአልቦ አሐዱሂ እምኔክሙ ዘይገብራ ለኦሪት።
ወይቤሎሙ ዘአልቦ ኀጢአተ እምኔክሙ ቀዲሙ ለይገራ በእብን።
መኑ እምኔክሙ ዘይዛለፈኒ በእንተ ኀጢአት።
ከመ አሐዱ እምኔክሙ ያገብአኒ።
ወኢ አሐዱሂ እምኔክሙ ኢትብሉኒ አይቴ ተሐውር።
ወባሕቱ ጢሮስ ወሲዶና ይኄይሳ እምኔክን በዕለተ ደይን።
ወዘእምድኅሬየሰ ይመጽእ ውእቱ ይጸንዕ እምኔየ።
ረሐቁ እምኔየ ኵልክሙ እለ ትገብሩ ዐመፃ።
ዘያፈቅር አባሁ ወእሞ እምኔየ።
ወዘያፈቅር ወልዶ ወወለቶ እምኔየ።
ንሥኡ አርዑትየ ላዕሌክሙ ወተመሀሩ እምኔየ።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ ወለእሙ ሀብተ ቊርባን ዘረባሕከ 
እምኔየ።
ወበልቦሙሰ ነዋኀ ይርሕቁ እምኔየ።
ሑሩ እምኔየ ርጉማን ውስተ እሳት ዘለዓለም።
ወጸለየ ወይቤ አቡየ እመሰ ይትከሀል ይኅልፍ እምኔየ ዝንቱ ጽዋዕ።
ወሰበከ ወይቤ ይመጽእ እምድኅሬየ ዘይጸንዕ እምኔየ።
ወበልቦሙሰ ነዋኀ ይርሕቁ እምኔየ።
ቊርባን ዘረባሕከ እምኔየ ብሂል።
አኅልፋ እምኔየ ለዛቲ ጽዋዕ።
ኅድገኒ እግዚኦ ወሑር እምኔየ እስመ ብእሲ ኃጥእ አነ።
እስመ አነ አአምር ከመ ኀይል ወፅአ እምኔየ።
ረሐቁ እምኔየ ኵልክሙ ገበርተ ዐመፃ።
እንዘ ይብል አባ ለእመ ትፈቅድ አግሕሦ ለዝንቱ ጽዋዕ እምኔየ።
ናሁ እምከ ወአኀዊከ አፍኣ ይቀውሙ።
ወሙሴ ይቤለክሙ አክብር አባከ ወእምከ።
ወይቤሎ ለውእቱኒ ረድኡ ነያ እምከ።
ወእምከመ ወፅአ መንፈስ ርኩስ እምሰብእ።
መኑ ይእቲ እምየ ወእለ መኑ እሙንቱ አኀውየ።
ወይቤ ነዮሙ እምየ ወአኀውየ።
ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ ውእቱ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ መኑ ይእቲ እምየ።
ነዮሙ እምየኒ ወአኀውየኒ።
ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ።
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7 እምየ

Luke08:21

3 እምጻእ Matt02:8

Matt14:28
Luke07:7

10 እሞ Matt02:13
Matt02:14
Matt02:20
Matt02:21
Matt10:36
Matt15:5
Matt19:5
MK10:7
Luke14:26
John06:42

3 እሞሙ Matt19:12
Matt20:20
Matt27:56

1 እሠወጥ John14:28
3 እሠይመከ Matt25:21

Matt25:23
Luke19:17

1 እሢማ John10:18
1 እሥራዕ Luke09:61
1 እሥግር John21:3
3 እረሩ Matt09:37

Matt09:38
Matt13:39

2 እረስ Matt19:16
MK10:17

2 እረስዮ Matt27:22

MK15:12
1 እረክብ Luke18:18
3 እሬሲ Luke12:17

Luke16:3
Luke20:13

3 እሬስየክሙ Matt04:19
MK01:17
John15:16

እምየ ወአኀውየ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር 
ወይገብሩ።
ወእምከመ ረከብክምዎ ግብኡ ኀቤየ ወዜንዉኒ ከመ እምጻእ አነሂ 
ወእስግድ ሎቱ።
አዝዘኒ እምጻእ ኀቤከ እንተ ዲበ ማይ።
ወለልየኒ ኢይደልወኒ እምጻእ ኀቤከ።
እንዘ ይብል ተንሥእ ወንሣእ ሕፃነ ወእሞ።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ በሌሊት ወሖረ ብሔረ ግብጽ።
እንዘ ይብል ተንሣእ ወንሣእ ሕፃነ ወእሞ።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ ወቦአ ውስተ ምድረ እስራኤል።
ዘያፈቅር አባሁ ወእሞ እምኔየ።
ዝ ብሂል ኢያከብር አባሁ ወእሞ።
ወበእንተ ዝ የኀድግ ብእሲ አባሁ ወእሞ።
ወበእንተ ዝንቱ የኀድግ ብእሲ አባሁ ወእሞ።
ለእመ ኢጸልእ አባሁ ወእሞ ወብእሲቶ ወቤቶ።
ዘለሊነ ነአምር አባሁ ወእሞ።
እስመ ቦ ሕጽዋን እለ ከማሁ ተወልዱ እምከርሠ እሞሙ።
ወእምዝ መጽአት ኀቤሁ እሞሙ ለደቂቀ ዘብዴዎስ ምስለ ደቂቃ።
ወእሙ ለዮሳ ወእሞሙ ለደቂቀ ዘብዴዎስ።
ሰማዕክሙ ዘእቤለክሙ ከመ አነ ኣሐውር ወእሠወጥ ኀቤክሙ።
ዘበውኁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሠይመከ።
ዘበውኁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሠይመከ።
እሠይመከ ተሠየም ላዕለ ዐሠርቱ አህጉር።
እስመ ብዉሕ ሊተ አንብራሂ ወእሢማ።
ወባሕቱ አብሐኒ እሑር እሥራዕ ኵሎ ሰብአ ቤትየ።
ወይቤሎሙ ስምዖን ጴጥሮስ አንሰ ኣሐውር ከመ እሥግር ዓሣ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ማእረሩሰ ብዙኅ ወገባሩ ኅዳጥ።
ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ገባረ ለማእረሩ።
ወማእረሩኒ ኅልቀተ ዓለም ውእቱ።
ሊቅ ኄር ምንተ እግበር እምሠናያት ከመ እረስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ምንተ እግበር ከመ እረስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ምንተ እንከ እረስዮ ለኢየሱስ ዘተብህለ 
ክርስቶስ።
ምንተ እንከ ትፈቅዱ እረስዮ ለዘተብህለ ንጉሠ አይሁድ።
ምንተ ሠናየ ገቢርየ እረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ምንተ እሬሲ ዘአልብየ ኀበ እዘግብ እክልየ ወበረከትየ።
ምንተ እሬሲ ናሁ ይስዕረኒ እግዚእየ እምግብናየ።

ወይቤ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ እሬሲ እፌኑ ወልድየ ዘአፈቅሮ።

ወእሬስየክሙ ትኩኑ መሠግራነ ሰብእ።
ወእሬስየክሙ መሠግራነ ሰብእ።
ወእሬስየክሙ ከመ ትሑሩ ወፍሬ ትፍረዩ።



Tabelle1

Seite 781

3 እሬኢ MK08:24
John08:11
John09:25

1 እሬእየከ John04:19
1 እሬእየክሙ John16:22
1 እርአያ Luke14:18
1 እርአይ MK10:51
1 እርአዮሙ Luke14:19
1 እርዩ Matt13:30
1 እሰመይ Luke15:19
3 እሰምዕ Luke09:9

Luke15:26
Luke16:2

4 እሰቲ Matt20:22
MK10:38
MK10:39
Luke17:8

3 እሰትዮ Matt26:29

MK14:25
Luke22:17

6 እሱረ Matt16:19
Matt18:18
MK11:2

MK11:4
Luke02:12
Luke19:30

1 እሱር John11:44
9 እሳተ Matt05:22

Matt05:29
Matt05:30
Matt05:31
Matt18:9
MK09:43
MK09:44
Luke12:49

Luke22:55

3 እሳቱ MK09:43
MK09:44

ወነጸረ ወይቤ እሬኢ ሰብአ ከመ ዕፀው ያንሶስዉ።
ወአውሥአት ወትቤሎ አልቦ ዘእሬኢ እግዚእየ።
ወዘንተ ባሕቱ አአምር ከመ ዕዉር አነ ወይእዜ እሬኢ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት እግዚእየ እሬእየከ ከመ ነቢይ አንተ።
ወባሕቱ ካዕበ እሬእየክሙ ወይትፌሥሐክሙ ልብክሙ።
ከመ እፃእ ወእሑር እርአያ።
ወይቤሎ ውእቱ ዕዉር ረቡኒ ከመ እርአይ።
ወኣሐውር እርአዮሙ ወእፍትኖሙ።
እርዩ ቅድመ ክርዳደ ወእስርዎ በበ ከላስስቲሁ።
ወኢይደልወኒ እንከ እሰመይ ወልደከ።
መኑ እንከ ውእቱ ዝንቱ ዘእሰምዕ በእንቲኣሁ።
ምንትኑ ዝንቱ ዘእሰምዕ።
ወጸውዖ እግዚኡ ወይቤሎ ምንትኑ ዝ ዘእሰምዕ በእንቲኣከ።
ኢተአምሩ ዘትስእሉ ትክሉኑ ሰትየ ጽዋዕ ዘአነ እሰቲ።
ትክሉኑ እንከ ሰትየ ጽዋዕ ዘአነ እሰቲ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ጽዋዕየሰ ዘአነ እሰቲ ትሰትዩ።
ወቅንት ወመጥወኒ እስከ እበልዕ ወእሰቲ።
እስከ እንታክቲ ዕለት አመ እሰትዮ ሐዲሰ ምስሌክሙ በመንግሥተ 
አቡየ።
እስከ እንታክቲ ዕለት አመ እሰትዮ ሐዲሰ በመንግሥተ እግዚአብሔር።
እስከ አመ እሰትዮ ሐዲሰ በመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወዘአሰርከ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት።
አማን እብለክሙ ዘአሰርክሙ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ሶቤሃ ዕዋለ አድግ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ 
ዲቤሁ።
ወሖሩ ወረከቡ ዕዋለ እሱረ ኀበ አንቀጽ ውስተ ፍኖት ወፈትሕዎ።
ትረክቡ ሕፃነ እሱረ መንኮብያቲሁ።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ዕዋለ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ።
ወወፅአ ውእቱ ምዉት እንዘ ግኑዝ ወእሱር እደዊሁ ወእገሪሁ።
ወዘሰ ይቤሎ አብድ ረስሐ ውእቱ ወይትኴነን በእሳተ ገሃነም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን አዕይንቲከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምኵሉ ሥጋከ ይትወደይ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እገሪከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምእንዘ ክልኤ ዐይን ብከ ትትወደይ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እደዊከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እገሪከ ውስተ እሳተ ገሃነም።

እሳተ አምጻእኩ ለብሔር ወምንተ እፈቅድ ዘእንበለ አንድዶታ።

ወአንደዱ እሳተ ማእከለ ዐጸድ ወነበሩ ወጴጥሮስኒ ነበረ ምስሌሆሙ 
ማእከሎሙ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
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3 እሳቱ

MK09:45
25 እሳት Matt03:10

Matt03:11
Matt03:12
Matt06:30
Matt07:19
Matt13:30
Matt13:40
Matt13:42
Matt13:50
Matt17:15
Matt18:8
Matt22:7
Matt25:41
MK09:22
MK09:45
MK09:46
Luke03:9
Luke03:16
Luke03:17
Luke09:54
Luke12:28
Luke16:24
Luke17:29
John01:27
John15:6

1 እሴብሐከ John12:28
4 እሴአለክሙ Matt21:24

MK11:29
Luke06:9
Luke20:3

2 እሴይ Matt01:5
Matt01:6

1 እስሕብ John12:32
565 እስመ Matt01:19

Matt01:20
Matt01:21
Matt02:2

Matt02:5
Matt02:6

ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ኵሉኬ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ ወውስተ እሳት ይወድይዎ።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወኀሠሮሰ ያውዒ በእሳት ዘኢይጠፍእ።
ወጌሠመ ውስተ እሳት ይትወደይ።
ወውስተ እሳት ይወድይዎ።
ወአውዕይዎ በእሳት።
ከመኬ የአርይዎ ለክርዳድ ቅድመ ወበእሳት ያውዕይዎ።
ወይወድይዎሙ ውስተ እቶነ እሳት።
ወይወድይዎሙ ውስተ እቶነ እሳት።
ወመብዝኅቶሰ ይወድቆ ውስተ እሳት።
ትትወደይ ውስተ እሳት ዘለዓለም።
ወቀተልዎሙ ወሀገሮሙኒ አውዐዩ በእሳት።
ሑሩ እምኔየ ርጉማን ውስተ እሳት ዘለዓለም።
ወዘልፈ ያወድቆ ኀበ ጽድፍ ወውስተ እሳት ወማይ ከመ ይቀትሎ።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን አዕይንቲከ ውስተ ገሃነም ዘእሳት።
እስመ ለኵሉ በእሳት ይሜልሕዎ።
ወውስተ እሳት ይወድይዎ።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወሐሠሮሰ ያውዒ በእሳት ዘኢይጠፍእ።
እግዚኦ ትፈቅድኑ ንበል ይረድ እሳት እምሰማይ።
ወጌሠመ ውስተ እሳት ይትወደይ።
እስመ ሐመምኩ ፈድፋደ በዛቲ እሳት።
ወአዝነመ እግዚአብሔር እሳት ወተይ እምሰማይ ወአጥፍአ ኵሎ።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወያስተጋብእዎ ወያውዕይዎ በእሳት።
ወዓዲ ካዕበ እሴብሐከ።
እሴአለክሙ አነሂ አሐተ ቃለ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ እሴአለክሙ አሐተ ነገረ።
እሴአለክሙ ዘይከውን በሰንበት።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እሴአለክሙ አነሂ አሐተ ነገረ ዘትንግሩኒ።
ወኢዮቤድኒ ወለደ እሴይሃ።
ወእሴይኒ ወለደ ዳዊትሃ ንጉሠ።
ወአነኒ እምከመ ተለዐልኩ እምድር እስሕብ ኵሎ ኀቤየ።
ወዮሴፍሰ ፈኃሪሃ እስመ ጻድቅ ውእቱ ኢፈቀደ ይክሥታ።
እስመ ዘይትወለድ እምኔሃ እመንፈስ ቅዱስ ውእቱ።
እስመ ውእቱ ያድኅኖሙ ለሕዝቡ እምኀጢአቲሆሙ።
እስመ ርኢነ ኮከበ ዚኣሁ በምሥራቅ ወመጻእነ ከመ ንስግድ 
ሎቱ።
ወይቤልዎ በቤተልሔም ዘይሁዳ እስመ ከማሁ ጽሑፍ በነቢይ።

እስመ እምኔኪ ይወፅእ ንጉሥ ዘይርዕዮሙ ለሕዝብየ እስራኤል።
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565 እስመ

Matt02:14
Matt02:18
Matt02:20

Matt03:2
Matt03:3
Matt03:10

Matt03:15
Matt04:6
Matt04:17
Matt04:18
Matt05:3
Matt05:4
Matt05:5
Matt05:6
Matt05:7
Matt05:8
Matt05:9
Matt05:10
Matt05:12
Matt05:12
Matt05:29
Matt05:30
Matt05:31
Matt05:34
Matt05:35
Matt05:35
Matt05:36

Matt05:45
Matt06:5

Matt06:7
Matt06:8

Matt06:13
Matt06:14
Matt06:16
Matt06:21
Matt06:32
Matt06:34

እስመ ሀለዎ ለሄሮድስ ይኅሥሦ ለሕፃን ከመ ይቅትሎ።
እስመ ኢኮንዋ ውሉዳ ውሉደ ወኢሀለዉ።
ወሑር ውስተ ምድረ እስራኤል እስመ ሞቱ እለ የኀሥሥዎ ለነፍሰ ዝ 
ሕፃን።
እንዘ ይብል ነስሑ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
እስመ ዝንቱ ውእቱ ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ።

እስመ ናሁ ወድአ ማሕጼ ተሠይመ ውስተ ጕንደ ዕፀው ይንበር።

ኅድግ ምዕረሰ እስመ ከመ ዝ ውእቱ ተድላ ለነ።
እስመ ጽሑፍ ከመ ለመላእክቲሁ ይኤዝዞሙ በእንቲኣከ።
ነስሑ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
እንዘ ያወርዱ መርበብቶሙ ውስተ ባሕር እስመ መሠግራን እሙንቱ።
እስመ ሎሙ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
እስመ እሙንቱ ይትፌሥሑ።
ብፁዓን የዋሃን እስመ እሙንቱ ይወርስዋ ለምድር።
እስመ እሙንቱ ይጸግቡ።
ብፁዓን መሓርያን እስመ ሎሙኒ ይምሕርዎሙ።
እስመ እሙንቱ ይሬእይዎ ለእግዚአብሔር።
እስመ እሙንቱ ውሉደ እግዚአብሔር ይሰመዩ።
እስመ ሎሙ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
ተፈሥሑ ወተሐሠዩ እስመ ብዙኅ ዕሴትክሙ በሰማያት።
እስመ ከማሁ ሰደድዎሙ ለነቢያት እለ እምቅድሜክሙ።
እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እስመ ይኄይሰከ ይትሀጐል አሐዱ እምነ አባልከ።
እስመ ይኄይሰከ ሐንካሰከ ትባእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እስመ መንበሩ ለእግዚአብሔር ውእቱ።
ወኢ በምድር እስመ መከየደ እገሪሁ ይእቲ።
ወኢ በኢየሩሳሌም እስመ ሀገሩ ይእቲ ለንጉሥ ዐቢይ።
እስመ ኢትክሉ አሐተ እምሥዕርተ ርእስክሙ ኢ አጻዕድዎ ወኢ 
አጽልሞ።
እስመ ውእቱ ያሠርቅ ፀሓየ ላዕለ ኄራን ወእኩያን።
እስመ እሙንቱ ያፈቅሩ በመኳርብት ወውስተ መዐዝነ መራኅብት 
ቀዊመ።
እስመ ይመስሎሙ በአብዝኆ ንባቦሙ ዘይሰምዖሙ።
ኢትትመሰልዎሙኬ እስመ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ዘትፈቅዱ 
ዘእንበለ ትስአልዎ።
እስመ ዚኣከ ይእቲ መንግሥት።
እስመ እመ ኀደግሙ ለሰብእ አበሳሆሙ።
እስመ እሙንቱ ይትመጸለዉ ወይቈጽሩ ገጾሙ ወያማስኑ።
እስመ ኀበ ሀሎ መዝገብክሙ ህየ ይሄሉ ልብክሙኒ።
እስመ ዘንተሰ ኵሎ አሕዛበ ዓለም ዘአፍኣ የኀሥሥዎ።
ኢትበሉኬ ለጌሠም እስመ ጌሠምሰ ትኄሊ ለርእሳ።
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Matt07:2
Matt07:8
Matt07:12
Matt07:13
Matt07:25
Matt07:24
Matt08:9
Matt09:13
Matt09:16
Matt09:24
Matt09:36
Matt10:10
Matt10:17
Matt10:19
Matt10:20
Matt10:26
Matt10:31
Matt11:10
Matt11:13 እስመ ኵሎሙ ኦሪት ወነቢያት እስከ ዮሐንስ ተነበዩ።
Matt11:18 እስመ መጽአ ዮሐንስ እንዘ ኢይበልዕ ወኢይሰቲ።
Matt11:20
Matt11:21
Matt11:23
Matt11:25

Matt11:26
Matt11:30
Matt12:8
Matt12:33
Matt12:34
Matt12:37
Matt12:40

Matt12:42
Matt12:43

Matt12:51
Matt13:5
Matt13:6
Matt13:11

Matt13:12

እስመ በኵነኔ ዘኰነንክሙ ትትኴነኑ አንትሙ።
እስመ ኵሉ ዘሰአለ ይነሥእ።
እስመ ከማሁ ኦሪትኒ ወነቢያትኒ።
እስመ ረሓብ አንቀጽ ወስፍሕት ፍኖት።
እስመ ዲበ ኰኵሕ ተሣረረ።
እስመ ከመ መኰንን ይሜህሮሙ።
እስመ አነሂ ብእሲ መኰንን አነ።
እስመ ኢመጻእኩ እጸውዕ ጻድቃነ አላ ኃጥኣነ ለንስሓ።
እስመ ይትማላእ ሕያዎ ለልብስ ወያዐብዮ ለስጠቱ።
ወይቤሎሙ ተገሐሡ እስመ አኮ ዘሞተት ሕፃን አላ ትነውም።
እስመ ስሩሓን እሙንቱ።
ወኢ አሣእነ ወኢ በትረ እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
ወተዐቀቡ እምሰብእ እኩያን እስመ ያገብኡክሙ ውስተ አዕዋዳት።
እስመ ይትወሀበክሙ በይእቲ ሰዓት ዘትትናገሩ።
እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ ዘትነብቡ።
ኢትፍርህዎሙኬ እንከ እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ኢትፍርሁኬ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
እስመ ዝንቱ ውእቱ ዘበእንቲኣሁ ተጽሕፈ።

እለ በውስቴቶን ገብረ ኀይለ ብዙኀ እስመ ኢነስሓ።
እስመ ሶበሁ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል።
ሀለወኪ እስከ ሲኦል ትረዲ እስመ ሶበሁ በሰዶም ዘተገብረ ኀይል።
እስመ ኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእማእምራን ወከሠትኮ 
ለሕፃናት።
እወ አባ እስመ ከማሁ ኮነ ሥምረትከ በቅድሜከ።
እስመ አርዑትየኒ ሠናይ ወጾርየኒ ቀሊል ውእቱ።
እስመ እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስመ እምፍሬሁ ይትዐወቅ ዕፅ።
እስመ እምተረፈ ልብ ይነብብ አፍ።
እስመ እምቃልከ ትጸድቅ ወእምቃልከ ትትኴነን።
እስመ በከመ ነበረ ዮናስ ውስተ ከርሠ አንበሪ ሠሉሰ መዋዕለ 
ወሠሉሰ ለያልየ።
ወያስተኃፍርዋ እስመ ነስሑ በስብከተ ዮናስ።

እስመ መጽአት እምአጽናፈ ምድር ትስማዕ ጥበቢሁ ለሰሎሞን።

እስመ ኵሉ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡየ ዘበሰማያት።
ወውእተ ጊዜ ሠረጸ እስመ አልቦ ዕመቅ ለመሬቱ።
እስመ አልቦ ሥርው።
እስመ ለክሙ ተውህበ አእምሮ ምሥጢራቲሃ ለመንግሥተ 
ሰማያት።
እስመ ለዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
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Matt13:13
Matt13:15
Matt13:16
Matt13:16
Matt14:3 እስመ ውእቱ ሄሮድስ አኀዞ ለዮሐንስ።
Matt14:3
Matt14:4 እስመ ይቤሎ ዮሐንስ ሎቱ።
Matt14:5 እስመ ከመ ነቢይ ይሬእይዎ ለዮሐንስ።
Matt14:24
Matt14:36
Matt15:2
Matt15:14
Matt15:19
Matt15:22
Matt15:23
Matt15:32
Matt16:2
Matt16:3
Matt16:7
Matt16:8
Matt16:17
Matt16:23
Matt16:23
Matt16:27

Matt17:15

Matt18:7
Matt18:8
Matt18:9
Matt18:11

Matt18:16

Matt18:20
Matt18:32
Matt19:12
Matt19:14
Matt19:22
Matt20:1
Matt20:7
Matt20:16

እስመ እንዘ ይሬእዩ ኢይሬእዩ።
እስመ ገዝፈ ልቡ ለዝ ሕዝብ።
ወለክሙሰ ብፁዓት አዕይንቲክሙ እስመ ይሬእያ።
ወአእዛኒክሙ እስመ ይሰምዓ።

እስመ ኪያሃ አውሰበ።

እስመ እምቅድሜሆሙ ውእቱ ነፋስ።
እስመ ኵሎሙ እለ ገሰስዎ የሐይዉ።
እስመ ኢይትኀፀቡ እደዊሆሙ ሶበ ይበልዑ ኅብስተ።
ኅድግዎሙ ለእሉ እስመ ዕዉራን እሙንቱ።
እስመ እምውስተ ልብ ይወፅእ ኅሊና እኩይ።
እስመ ለወለትየ እኩይ ጋኔን አኀዛ ወያአብዳ።
ፈንዋ ለዛቲ ብእሲት እስመ ትጸርሕ በድኅሬነ።
ያምሕሩኒ እሉ ሕዝብ እስመ ናሁ ሠሉስ መዋዕለ እምዘበልዑ እክለ።
እስመ ያቅየሐይሕ ሰማይ።
እስመ ያቅየሐይሕ ሰማይ ድሙነ።
እስመሁ እንጋ ኅብስተ ኢነሣእነ ይብለነ።
እስመሁ ኅብስት አልብክሙ።
እስመ ኢከሠተ ለከ ሥጋ ወደም አላ አቡየ ዘበሰማያት።
ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን እስመ ኮንከ ማዕቀፍየ።
እስመ ኢትኄሊ ዘእግዚአብሔር ዘእንበለ ዘሰብእ።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይምጻእ በስብሐተ አቡሁ 
ምስለ መላእክቲሁ።
እስመ እኩይ ጋኔን አኀዞ ወያንገረግሮ ወበአርእስተ አውራኅ 
ይሣቅዮ።
እስመ ግብር ይመጽእ መንሱት።
እስመ ይኄይሰከ ትባእ ውስተ ሕይወት ሐንካሰከ ወፅዉሰከ።
እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ ሕይወት።
እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን 
ዘተሀጕለ።

እስመ በስምዐ ክልኤቱ ወሠለስቱ ሰማዕት ይቀውም ኵሉ ነገር።

እስመ ኀበ ሀለዉ ክልኤቱ ወሠለስቱ ግቡኣን በስምየ።
ኦ ገብረ እኩይ ኵሎ ዕዳ ኀደጉ ለከ እስመ አስተብቋዕከኒ።
እስመ ቦ ሕጽዋን እለ ከማሁ ተወልዱ እምከርሠ እሞሙ።
እስመ ለዘከመ እሉ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
እስመ ብዙኅ ጥሪቱ።
እስመ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብእሴ በዓለ ቤት።
ወይቤልዎ እስመ አልቦ ዘተዐሰበነ።
እስመ ብዙኃን ጽዉዓን ወኅዳጣን ኅሩያን።
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Matt20:28
Matt21:26 እስመ ከመ ነቢይ ይሬእይዎ ለዮሐንስ።
Matt21:32 እስመ መጽአ ኀቤክሙ ዮሐንስ በፍኖተ ጽድቅ።
Matt21:46
Matt22:14
Matt22:28
Matt23:3
Matt23:8
Matt23:9
Matt23:10
Matt23:12
Matt23:14
Matt23:15
Matt24:5
Matt24:6
Matt24:21
Matt24:24
Matt24:27

Matt24:38
Matt24:42
Matt24:44

Matt25:8
Matt25:12
Matt25:13
Matt25:14
Matt25:29
Matt25:35
Matt25:42
Matt26:31
Matt26:41
Matt26:43
Matt26:52
Matt26:54
Matt27:6
Matt27:18
Matt27:19
Matt27:43
Matt28:2
Matt28:5
MK01:16

እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ይትለአክዎ።

እስመ ከመ ነቢይ ውእቱ በኀቤሆሙ።
እስመ ብዙኃን እሙንቱ ጽዉዓን ወኅዳጣን ኅሩያን።
እስመ ኵሎሙ አውሰብዋ።
እስመ እሙንቱ ዘይሜህሩ ለሰብእ ኢይገብሩ።
እስመ አሐዱ ውእቱ መምህርክሙ ዘውእቱ ክርስቶስ።
እስመ አሐዱ ውእቱ አቡክሙ ሰማያዊ።
እስመ አሐዱ ውእቱ እግዚአክሙ ክርስቶስ።
እስመ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
እስመ ተዐጽዉ መንግሥተ ሰማያት ቅድመ ገጹ ለሰብእ።
እስመ ተዐውዱ ባሕረ ወየብሰ ከመ ታጥምቁ አሐደ ፈላሴ።
እስመ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ።
ዑቁ ኢትደንግፁ እስመ ግብር ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
እስመ ይከውን ይእተ አሚረ ዐቢይ ሕማም ወምንዳቤ።
እስመ ይመጽኡ ሐሳውያነ መሲሕ ወሐሳውያነ ነቢያት።
እስመ ከመ መብረቅ ዘይወፅእ እምጽባሕ ወያስተርኢ እስከ 
ዐረብ።
እስመ በከመ ኮነ በመዋዕለ ኖኅ እምቅድመ ማየ አይኅ።
ትግሁ እንከ እስመ ኢተአምሩ በአይ ሰዓት ይመጽእ እግዚእክሙ።

እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።

ሀባነ ቅብዐ እምቅብዕክን እስመ መኃትዊነ ጠፍአነ።
ከመ ኢየአምረክን እስመ ስእንክን ተጊሀ ወአምስዮ ምስሌየ።
ትግሁኬ እስመ ኢተአምሩ ዕለታ ወሰዓታ።
እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወጸውዐ አግብርቲሁ።
እስመ ለዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
እስመ ርኅብኩ ወአብላዕክሙኒ።
እስመ ርኅብኩ ወኢያብላዕክሙኒ።
እስመ ይቤ መጽሐፍ እቀትሎ ለኖላዊ።
እስመ መንፈስ ይፈቱ ወሥጋ ይደክም።
እስመ ከብዳ አዕይንቲሆሙ በድቃስ።
እስመ ኵሉ ዘይቀትል በመጥባሕተ ይመውት በመጥባሕት።
እስመ ከመ ዝ ሀለዎ ይኩን።
ኢይደልወነ ንደዮ ውስተ ቤተ መባእ እስመ ሤጠ ደም ውእቱ።
እስመ የአምር ከመ በቅንአቶሙ አግብእዎ።
እስመ ብዙኀ ሐመምኩ በዛቲ ሌሊት በሕልምየ በእንቲኣሁ።
እስመ ይብል ወልደ እግዚአብሔር አነ።
እስመ መልአከ እግዚአብሔር ወረደ እምሰማይ።
ኢትፍርሃ አንትንሰ እስመ ኣአምር።
እስመ መሠግራነ ዓሣ እሙንቱ።
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MK01:22
MK01:27

MK01:34
MK01:38
MK02:4
MK02:15
MK02:22
MK03:10
MK03:21
MK03:30
MK03:35
MK04:5
MK04:6
MK04:25
MK04:29
MK05:4

MK05:8
MK05:9
MK05:33

MK06:14
MK06:17 እስመ ውእቱ ሄሮድስ ፈነወ አግብርቲሁ ወአኀዞ ለዮሐንስ ወሞቅሖ።
MK06:17
MK06:18 እስመ ይቤሎ ዮሐንስ ለሄሮድስ ኢይከውነከ ታውስብ ብእሲተ እኁከ።
MK06:20
MK06:23
MK06:32
MK06:32
MK06:34
MK06:36
MK06:48
MK06:52
MK07:3
MK07:3
MK07:19

MK07:21
MK07:27
MK08:3
MK08:16

ወአንከሩ ምህሮቶ እስመ ከመ መኰንን ይሜህሮሙ።

እስመ በትእዛዝ ይኤዝዞሙ ለአጋንንት ርኩሳን ወይትኤዘዙ ሎቱ።

እስመ አእመርዎ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
ከመ በህየኒ እስብክ እስመ እንበይነ ዝ ግብር መጻእኩ።
ወሶበ ስእኑ አብኦቱ ኀቤሁ እስመ ጽፉቅ ሰብእ።
እስመ ብዙኃን እሙንቱ እለ ተለውዎ።
እስመ ያነቅዖ ወይን ሐዲስ ለዝቅ ብሉይ።
እስመ ለብዙኃን አሕየዎሙ ወኮኑ ይትጋፍዕዎ።
እስመ ስሕወ ልቡ ይቤልዎሙ።
እስመ ይቤሉ ጋኔን ርኩስ አኀዞ።
እስመ ኵሉ ዘይገብር ፈቃዶ ለእግዚአብሔር።
ወፍጡነ በቈለ እስመ አልቦ ዕመቅ ለመሬቱ።
ወሠሪቆ ፀሓይ አውዐዮ እስመ ኢኮነ ዕሙቀ መሬቱ።
እስመ ለዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
ሶቤሃ ይፌኑ ማዕጸደ እስመ በጽሐ ማእረር።
እስመ መዋቅሕተኒ ይሰብር ወሰናስለኒ ይቀጠቅጥ ወየዐቅብዎ 
ደቅ።
እስመ ይቤሎ ለውእቱ ጋኔን እኩይ።
ወይቤሎ ውእቱ ጋኔን ሌጌዎን ስምየ እስመ ብዙኃን ንሕነ።

እስመ አእመረት ዘኮነ ላዕሌሃ ወመጽአት ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።

ወሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ እስመ ክሡተ ኮነ ስሙ።

በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ እስመ ኪያሃ አውሰበ።

እስመ የአምር ከመ ብእሲ ጻድቅ ወቅዱስ ውእቱ።
ወመሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ እስመ መንፈቀ መንግሥቱ።
እስመ ብዙኃን እለ የሐውሩ ወይመጽኡ።
ወኢያበውሕዎሙ ይብልዑ እክለ እስመ ኢያስተርከቡ።
ወምህሮሙ እስመ ከመ አባግዕ ዘአልቦ ኖላዊ እሙንቱ።
ወይሣየጡ ሎሙ ሲሳየ እስመ አልቦሙ ዘይበልዑ።
ወያሐሞሙ ነፋስ እስመ እምገጾሙ ውእቱ።
ወአመሂ ኅብስት ኢለበውዎ እስመ ጽሉል ልቦሙ።
እስመ ፈሪሳውያንሰ ወኵሎሙ አይሁድ።
እስመ የዐቅቡ ሥርዐቶሙ ለረበናት።
እስመ ኢይበውእ ውስተ ልቡ ዘእንበለ ዳእሙ ውስተ ከርሡ 
ክመ።
እስመ እምውስጠ ልቡ ለሰብእ ይወፅእ ኵሉ ኅሊና እኩይ።
እስመ ኢኮነ ሠናየ ነሢአ ኅብስተ ውሉድ ወውሂብ ለከለባት።
ይደክሙ በፍኖት እስመ ቦ እምኔሆሙ እምርሑቅ ዘመጽኡ።
እስመሁ እንጋ ኅብስተ ኢነሣእነ ይብለነ።
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MK08:17
MK08:33
MK09:5
MK09:16
MK09:23
MK09:34
MK09:38
MK09:39
MK09:40
MK09:41
MK09:45

MK09:46
MK10:14

MK10:22
MK10:45
MK11:13
MK11:18
MK11:32 እስመ ኵሎሙ ከመ ነቢይ ይሬእይዎ ለዮሐንስ።
MK12:12
MK12:24
MK12:45
MK13:6
MK13:7
MK13:11
MK13:19
MK13:22
MK13:33
MK13:34
MK13:35
MK14:27
MK14:38
MK14:40
MK14:41
MK15:10
MK16:8
MK16:8
MK16:14
Luke01:1
Luke01:7
Luke01:13

ምንተኑ ትኄልዩ በልብክሙ እስመሁ ኅብስት አልብክሙ።
ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን እስመ ኢትኄሊ ዘእግዚአብሔር።
ወኢየአምር ዘይብል እስመ ድንጉፃን እሙንቱ።
ሊቅ አምጻእክዎ ለወልድየ ኀቤከ እስመ ጋኔን በሃም አኀዞ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እስመ ትቤ በዘትክል ርድአኒ።
ወአርመሙ እስመ ተበሃሉ በበይናቲሆሙ በፍኖት።
ወከላእናሁ እስመ ኢተለወከ ምስሌነ።
እስመ አልቦ ዘይገብር ኀይለ በስምየ።
እስመ እምከመ ኢኮነ ዕድውክሙ ቢጽክሙ ውእቱ።
እስመ እለ ክርስቶስ አንትሙ።

እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።

እስመ ለኵሉ በእሳት ይሜልሕዎ።
ወኢትክልእዎሙ እስመ ለዘከመ እሉ ይእቲ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወሖረ ትኩዞ እስመ ብዙኅ ጥሪቱ።
እስመ ወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ኢመጽአ ከመ ይትለአክዎ።
እስመ ኢኮነ ጊዜሁ ለበለስ።
ወፈርህዎ እስመ ኵሉ ሕዝብ ያነክሩ ምህሮቶ።

እስመ አእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ ይቤ ዘንተ አምሳለ።
እስመ ሰብዐቲሆሙ አውሰብዋ።
እስመ ኵሎሙ እለ አብኡ እምተረፎሙ አብኡ።
እስመ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ እንዘ ይብሉ።
እስመ ሀለዎ ይኩን ዝንቱ ወባሕቱ አኮ ሶቤሃ ዘየኀልቅ።
ወዘአንበበክሙ ሶቤሃ ንበቡ እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ ዘትነብቡ።
እስመ ይከውን ይእተ አሚረ ዐቢይ ሕማም።
እስመ ይመጽኡ ሐሳውያነ መሲሕ ወሐሳውያነ ነቢያት።
ዑቁ ትግሁ ወጸልዩ እስመ ኢተአምሩ ማእዜ መዋዕለ ጊዜሁ።
እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወየኀድግ ቤቶ።
ትግሁ እንከ እስመ ኢተአምሩ ማእዜ ይመጽእ በዓለ ቤት።
እስመ ጽሑፍ ዘይብል እቀትሎ ለኖላዊ ወይዘረዋ አባግዒሁ።
እስመ መንፈስ ይፈቅድ ወሥጋ ይደክም።
እስመ ከብዳ አዕይንቲሆሙ ወኢየአምሩ ዘይነብቡ።
እስመ ናሁ በጽሐ ጊዜሁ።
እስመ የአምሮሙ ከመ በቅንአቶሙ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት።
ወወፅኣ እምነ መቃብር ወጐያ እስመ አኀዞን ረዓድ ወድንጋፄ።
ወኢነገራ ወኢ ለመኑሂ እስመ ፈርሃ።
እስመ ለእለ ርእይዎ ከመ ተንሥአ ኢአምንዎሙ።
እስመ ብዙኃን እለ ወጠኑ ይንግሩ።
ወባሕቱ አልቦሙ ውሉድ እስመ መካን ይእቲ ኤልሳቤጥ።
እስመ ናሁ ተሰምዐ ጸሎትከ ቅድመ እግዚአብሔር።
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Luke01:15
Luke01:20
Luke01:21
Luke01:30

Luke01:37
Luke01:44
Luke01:48
Luke01:49
Luke01:66
Luke01:76
Luke02:4
Luke02:7
Luke02:10
Luke02:11
Luke02:30
Luke02:48
Luke03:9
Luke04:6
Luke04:10
Luke04:32
Luke04:36

Luke04:41
Luke04:43
Luke05:5
Luke05:8
Luke05:9
Luke05:19
Luke05:39
Luke06:19
Luke06:20

Luke06:21
Luke06:21
Luke06:23
Luke06:23
Luke06:24
Luke06:25
Luke06:25
Luke06:26
Luke06:35

እስመ ዐቢየ ይከውን ውእቱ በቅድመ እግዚአብሔር።
እስመ ኢአመንከኒ ነገርየ ዘይከውን ወይትፌጸም በዕድሜሁ።
ወአንከርዎ እስመ ጐንደየ ውስተ ቤተ መቅደስ።
ወይቤላ መልአክ ኢትፍርሂ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ 
እግዚአብሔር።
እስመ አልቦ ነገር ዘይሰአኖ ለእግዚአብሔር።
እስመ ናሁ ሶበ ሰማዕኩ ቃለኪ።
እስመ ርእየ ሕማማ ለአመቱ።
እስመ ገብረ ሊተ ኀይለ ዐቢያተ ወቅዱስ ስሙ።
እስመ እደ እግዚአብሔር ላዕሌሁ።
እስመ ተሐውር ቅድመ እግዚአብሔር ከመ ትጺሕ ፍኖቶ።
እስመ እምቤተ ዳዊት ወእምአዝማደ ቤቱ ውእቱ።
እስመ አልቦሙ መካን ውስተ ማኅደሮሙ።
እስመ ናሁ እዜንወክሙ ዐቢየ ዜና።
እስመ ናሁ ተወልደ ለክሙ ዮም መድኅን።
እስመ ርእያ አዕይንትየ አድኅኖተከ።
እስመ ናሁ አቡከኒ ወአነኒ ሰራሕነ እንዘ ነኀሥሠከ።
እስመ ናሁ ወድአ ተሠይመ ጕድብ ኀበ ጕንደ ዕፀው።
ወዘንተኒ ክብረ እስመ ሊተ ተውህበ ወለዘፈቀድኩ እሁቦ።
እስመ ጽሑፍ ከመ ለመላእክቲሁ ይኤዝዞሙ በእንቲኣከ።
ወያነክሩ ምህሮቶ እስመ በትእዛዝ ውእቱ ቃሉ።
እስመ በትእዛዝ ወበኀይል ይኤዝዞሙ ለአጋንንት እኩያን 
ወይወፅኡ።
እስመ የአምርዎ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
እስመ እንበይነ ዝንቱ ተፈነውኩ።
ወአልቦ ዘአኀዝነ ወባሕቱ እስመ አዘዝከነ ናወርድ መሣግሪነ።
ኅድገኒ እግዚኦ ወሑር እምኔየ እስመ ብእሲ ኃጥእ አነ።
እስመ አኀዞ ድንጋፄ ወፍርሀት።
ወኀጥኡ እንተ ኀበ ያበውእዎ እስመ ጽፉቅ ሰብእ።
እስመ ይኄይስ ከራሚ እምሐዲስ።
እስመ ኀይል ይወፅእ እምኔሁ ወያሐይዎሙ ለኵሎሙ።
ብፁዓን አንትሙ ነዳያን እስመ ለክሙ ይእቲ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ብፁዓን እለ ትርኅቡ ይእዜ እስመ ትጸግቡ።
ብፁዓን እለ ትበክዩ ይእዜ እስመ ትሥሕቁ።
ወአንፈርዕፁ እስመ ብዙኅ ዕሴትክሙ በሰማያት።
እስመ ከማሁ ረሰይዎሙ ለነቢያት ቀደምት አበዊሆሙ።
እስመ ሠለጥክሙ ትፍሥሕተክሙ።
አሌ ለክሙ እለ ትጸግቡ ይእዜ እስመ ትርኅቡ።
እስመ ትበክዩ ወትላሕዉ።
እስመ ከማሁ ረሰይዎሙ ለነቢያተ ሐሰት አበዊሆሙ።
እስመ ውእቱ ኄር ላዕለ ኄራን ወላዕለ እኩያን።
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Luke06:45
Luke06:48
Luke07:4
Luke07:5
Luke07:6

Luke07:8
Luke07:29 እስመ ተጠምቁ ጥምቀተ ዮሐንስ።
Luke07:33 እስመ መጽአ ዮሐንስ መጥምቅ ኢይበልዕ እክለ ወኢይሰቲ ወይነ።
Luke07:47
Luke08:6
Luke08:18
Luke08:19
Luke08:29

Luke08:29
Luke08:30
Luke08:37
Luke08:40
Luke08:42
Luke08:46
Luke08:53
Luke09:7
Luke09:12
Luke09:38
Luke09:44

Luke09:45
Luke09:48
Luke09:49
Luke09:50
Luke09:53
Luke09:56

Luke09:62
Luke10:7
Luke10:20
Luke10:20
Luke10:21
Luke11:6
Luke11:8
Luke11:10

እስመ እምተረፈ ልብ ይነብብ አፍ።
ወስእኑ አንቀልቅሎቶ እስመ ዲበ ኰኵሕ ተሣረረ።
ፍጡነ ረድ እስመ ይደልዎ ትግበር ምስሌሁ ዘንተ።
እስመ ያፈቅር ሕዝበነ ወምኵራበነኒ ውእቱ ሐነጸ ለነ።

እግዚኦ ኢትጻሙ እስመ ኢይደልወኒ ከመ ትባእ ታሕተ ጠፈረ ቤትየ።

እስመ አነሂ ብእሲ መኰንን አነ ወብየ ወዓልት።

እስመ ብዙኀ አፍቀረተኒ።
ወበቊሎ የብሰ በጊዜሃ እስመ አልቦ ሥርው።
ወአእምሩ እንከ ዘከመ ትሰምዑ እስመ ለዘቦ ይሁብዎ።
እስመ ጽፉቅ ሰብእ።

እስመ አዘዞ ለውእቱ ጋኔን እኩይ ይፃእ እምላዕለ ውእቱ ብእሲ።

እስመ ዘልፈ ያአብዶ ወይሞቅሕዎ በመዋቅሕት።
ወይቤሎ ሌጌዎን ስምየ እስመ ብዙኃን አጋንንት አኀዝዎ።
እስመ ፍርሀት ዐቢይ አኀዞሙ።
እስመ ኮኑ ኵሎሙ ይጸንሕዎ።
እስመ ቦቱ አሐቲ ወለት ዘዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምታ።
እስመ አነ አአምር ከመ ኀይል ወፅአ እምኔየ።
ወሠሐቅዎ እስመ አእመሩ ከመ ሞተት።
ወየኀጥእ ዘይብል እስመ ቦ እለ ይብሉ።
እስመ ሐቅል ውእቱ ኀበ ሀለውነ።
እስመ አሐዱ ሊተ ውእቱ።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ 
ሰብእ።
ወኢለበውዎ ለዝንቱ ነገር እስመ ስዉር ውእቱ እምኔሆሙ።
እስመ ዘአትሐተ ርእሶ እምኵሉ ውእቱ የዐቢ።
ወከላእናሁ እስመ ኢተለወከ ምስሌነ።
እስመ እምከመ ኢኮነ ዕድውክሙ ቢጽክሙ ውእቱ።
ወኢተወክፍዎሙ እስመ ኅሉፍ ገጹ ለኢየሩሳሌም።
እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ያጥፍእ ነፍሳተ 
ሰብእ።
እስመ ርትዕት ይእቲ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
ወባሕቱ በዝሰ ኢትትፈሥሑ እስመ አጋንንት ይገንዩ ለክሙ።
ተፈሥሑሰ ባሕቱ እስመ ተጽሕፈ አስማቲክሙ በሰማያት።
እወ አባ እስመ ከማሁ ኮነ ሥምረትከ በቅድሜከ።
እስመ በጽሐኒ ማኅፈርየ እምሐቅል።
እብለክሙ ለእመሂ ኢተንሥአ የሀቦ እስመ ዐርኩ ውእቱ።
እስመ ኵሉ ዘሰአለ ይነሥእ።



Tabelle1

Seite 791

565 እስመ

Luke11:18
Luke11:31

Luke11:32
Luke11:38
Luke11:43
Luke11:44
Luke11:46
Luke11:47

Luke11:48
Luke11:52
Luke12:2

Luke12:7
Luke12:12
Luke12:15
Luke12:23
Luke12:30
Luke12:32
Luke12:40

Luke13:2
Luke13:13
Luke13:25
Luke13:31
Luke13:33

Luke14:9
Luke14:11
Luke14:14
Luke14:17
Luke15:6
Luke15:9
Luke15:24
Luke15:27
Luke15:27
Luke15:32
Luke16:2
Luke16:8
Luke16:8

እስመ ትብሉ በብዔልዜቡል።
ወትትኳነኖሙ እስመ መጽአት እምአጽናፈ ምድር ትስማዕ ጥበቢሁ 
ለሰሎሞን።
ወይትኳነንዋ ወያስተኃፍርዋ እስመ ነስሑ አመ ሰበከ ዮናስ።
ወርእዮ ፈሪሳዊ አንከረ እስመ ኢተኀፅበ እዴሁ ለመሲሕ።
እስመ ታፈቅሩ ነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት።
እስመ አንትሙ ከመ መቃብር ዘኢይትዐወቅ።
እስመ ታጸውርዎ ለሰብእ ጾረ ክቡደ።
እስመ ተሐንጹ መቃብሪሆሙ ለነቢያት እለ አበዊክሙ 
ቀተልዎሙ።
እስመ ዘእሙንቱ ቀተሉ አንትሙ ተሐንጹ መቃብሪሆሙ።
እስመ ትነሥኡ መራኁተ ጽድቅ ወአእምሮ ወተኀብኡ።

እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት ወአልቦ ኅቡእ ዘኢያስተርኢ።

ኢትፍርሁ እንከ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
እስመ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ዘይነብብ በላዕሌክሙ ሶቤሃ።
እስመ አኮ በአብዝኆ ንዋይ ዘየሐዩ ሰብእ።
እስመ ነፍስ ተዐጽብ እምሲሲት።
እስመ ዘንተሰ ኵሉ አሕዛበ ዓለም ዘአፍኣ የኀሥሥዎ።
እስመ ሠምረ አቡክሙ የሀብክሙ መንግሥቶ።

እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።

እስመ ዛቲ ሕማም ረከበቶሙ።
እስመ በሰንበት ፈወሰ እግዚእ ኢየሱስ።
እስመ ይትነሣእ በዓለ ቤት ወየዐጹ ኆኅቶ።
ሑር እም ዝየ እስመ ሄሮድስ ይፈቅድ ይቅትልከ።

እስመ ኢይደልዎ ለነቢይ መዊት በአፍኣ ዘእንበለ በኢየሩሳሌም።

እስመ መጺኦ ድኅረ ይብለከ ዝኩ ዘጸውዐከ።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
ወብፁዕ አንተ እስመ አልቦሙ ዘይፈድዩከ።
ንዑአ እስመ ወዳእነ አስተዳለውነ ምሳሐ።
ተፈሥሑ ሊተ እስመ ረከብኩ በግዕትየ እንተ ተገድፈተኒ።
ተፈሥሓ ሊተ እስመ ረከብኩ ገመስየ እንተ ተገድፈተኒ።
እስመ ዝንቱ ወልድየ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
ወይቤሎ እስመ አተወ እኁከ ወጠብሐ አቡከ ላሕመ መግዝአ።
እስመ ረከቦ ሕያዎ።
እስመ ዝንቱ እኁከ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
እስመ ኢትከውነኒ እንከ መጋቤ ሊተ።
ወንእዶ እግዚአብሔር ለመጋቤ ዐመፃ እስመ ከመ ጠቢብ ገብረ።

እስመ ውሉደ ዝ ዓለም ይጠበቡ እምውሉደ ብርሃን በዓለሞሙ።
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Luke16:14
Luke16:15

Luke16:24
Luke16:28
Luke17:24
Luke17:33
Luke18:13
Luke18:14
Luke18:16
Luke18:23
Luke18:34
Luke19:3
Luke19:4
Luke19:5
Luke19:9
Luke19:10

Luke19:11
Luke19:21
Luke19:21
Luke19:44

Luke19:48
Luke20:6 እስመ ኵሎሙ ተአመንዎ ለዮሐንስ ከመ ነቢይ ውእቱ።
Luke20:19

Luke20:33
Luke20:38
Luke21:4

Luke21:9

Luke21:22

Luke21:23

Luke21:26
Luke21:28

Luke23:8

እስመ መፍቀርያነ ንዋይ እሙንቱ።
እስመ በኀበ ሰብእ ዐቢይ በኀበ እግዚአብሔር ትሑት ወምኑን 
ውእቱ።
እስመ ሐመምኩ ፈድፋደ በዛቲ እሳት።
እስመ ሀለዉ ኀምስቱ አኀውየ ይንግሮሙ።
እስመ ከመ መብረቅ ዘይበርቅ።
እስመ ዘይፈቅድ ያድኅና ለነፍሱ ይገድፋ።
ወጐድዐ እንግድዓሁ ወይቤ ስረይ ሊተ እግዚኦ እስመ አነ ኃጥእ።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
እስመ ለዘከመ መጠነ እሉ ይእቲ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እስመ ባዕል ውእቱ ጥቀ ወብዙኅ ጥሪቱ።
እስመ ስዉር ውእቱ ዝ ነገር እምኔሆሙ ወኢየአምሩ ዘይብል።
ወኢያበውሖ ሰብእ እስመ ኀጺር ውእቱ በቆሙ።
እስመ እንተ ይእቲ ፍኖት ሀለዎ ይኅልፍ።
ዘኬዎስ አፍጥን ወረድ እስመ ዮም ሀለወኒ አዐል ቤተከ።
እስመ አንተሂ ወልደ አብርሃም አንተ።
እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን 
ዘተሀጕለ።
እስመ ቅሩብ ውእቱ ለኢየሩሳሌም።
እስመ ፈራህኩከ እስመ አአምረከ ከመ ዕጹብ ብእሲ አንተ።
እስመ ፈራህኩከ እስመ አአምረከ ከመ ዕጹብ ብእሲ አንተ።
ወኢየኀድጉ እብነ ዲበ እብን በውስቴትኪ እስመ ኢያእመርኪ መዋዕለ 
ሣህልኪ።
ወኀጥኡ ዘይሬስይዎ እስመ ኵሎሙ ሕዝብ ይሰቀሉ በአጽምኦቱ።

ወፈርህዎሙ ለሕዝብ እስመ አእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ መሰለ ከመ 
ዝ።
እስመ ናሁ ሰብዐቲሆሙ አውሰብዋ።
እስመ ኵሎሙ ሕያዋን እሙንቱ በኀቤሁ።

እስመ እሉ ኵሎሙ እምተረፎሙ አብኡ መባአ ለእግዚአብሔር።

ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወሀከከ ኢትደንግፁ እስመ ይከውን ቅድመ 
ከመ ዝ።
እስመ ዕድሜሃ ውእቱ በዘይትቤቀልዋ ከመ ይብጻሕ ኵሉ 
ዘጽሑፍ ላዕሌሃ።
እስመ ይከውን ዐቢይ ምንዳቤ ዲበ ምድር ወመቅሠፍት ዲበ 
ዝንቱ ሕዝብ።
እስመ ይትከወስ ኀይለ ሰማያት ይእተ አሚረ።
ወአመ ኮነ ዝንቱ ኵሉ ስግዱ ወአንሥኡ ርእሰክሙ እስመ በጽሐ 
ዘያድኅነክሙ።
ወሶበ ርእዮ ሄሮድስ ለእግዚእ ኢየሱስ ተፈሥሐ ፈድፋደ እስመ 
ይፈቅድ ይርአዮ እምጕንዱይ ዕለት።
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Luke23:8

Luke23:12

Luke23:29
Luke23:34

Luke23:56

John01:15
John01:16
John01:17
John01:30
John01:51
John02:9

John02:24

John02:25
John03:2

John03:6
John03:7

John03:8
John03:16
John03:17

John03:18
John03:19
John03:19
John03:20
John03:20

John03:21
John03:23

John03:24 እስመ ዓዲሁ ኢተወድየ ዮሐንስ ውስተ ቤተ ሞቅሕ።
John03:31
John03:33
John03:34
John04:8

እስመ ይሰምዕ ነገሮ ወይሴፎ ይርአይ ተኣምረ በኀቤሁ ዘይገብር።

ወይእተ አሚረ ተኳነኑ ሄሮድስ ወጲላጦስ እስመ ጋእዘ ቦሙ 
እምቅድም።
እስመ ይመጽእ መዋዕል አመ ይብሉ።

ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ አባ ሥረይ ሎሙ እስመ በዘኢየአምሩ ይገብሩ።

ወአተዋ ወአስተዳለዋ አፈዋተ ወኀደጋ በሰንበት ሐዊረ እስመ ከማሁ 
ሕጎሙ።
ብእሲ ዘሀሎ እምቅድሜየ እስመ ውእቱ ቀደመኒ።
እስመ እምተረፈ ዚኣሁ ነሣእነ ንሕነ ኵልነ።
እስመ ኦሪት በሙሴ ተውህበት ለነ።
ብእሲ ዘሀሎ እምቅድሜየ እስመ እምቅድሜየ ውእቱ ኮነ።
እስመ እመ እቤለከሁ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ ተአምን።

እስመ እሙንቱ መልኡ ማየ ወጸውዖ ሊቀ ምርፋቅ ለመርዓዊ።

ወውእቱሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢየአምኖሙ እስመ የአምሮ በኵሉ ለለ 
አሐዱ።
ወኢይፈቅድ ይንግርዎ ግዕዞ ለሰብእ እስመ ለሊሁ የአምሮ ለሰብእ።
እስመ አልቦ ዘይክል ይግበር ዘንተ ተኣምረ ዘአንተ ትገብር 
ዘእንበለ ዘእግዚአብሔር ምስሌሁ።
እስመ ዘተወልደ እምሥጋ ሥጋ ውእቱ።
ወበእንተ ዝንቱ ኢታንክር እስመ እቤለከ ሀለወክሙ ትትወለዱ 
ዳግመ።
እስመ መንፈስ ኀበ ፈቀደ ይነፍኅ ወቃሎ ትሰምዕ።
እስመ ከመ ዝ አፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም።
እስመ ኢፈነዎ እግዚአብሔር ለወልዱ ውስተ ዓለም ከመ ይኰንኖ 
ለዓለም።
እስመ ኢአምነ በስመ ወልደ እግዚአብሔር ዋሕድ።
ወዝ ውእቱ ኵነኔሁ እስመ ብርሃን መጽአ ውስተ ዓለም።
ወአብደረ ሰብእ ጽልመተ እምብርሃን እስመ እኩይ ምግባሩ።
እስመ ኵሉ ዘእኩይ ምግባሩ ይጸልእ ብርሃነ።
ወኢይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ኢይትከሠቶ ምግባሩ እስመ እኩይ 
ውእቱ።
እስመ በእንተ እግዚአብሔር ይገብር።
እስመ ቦቱ ህየ ብዙኅ ማያት ወይመጽኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ 
ወያጠምቆሙ።

እስመ ዘእምላዕሉ መጽአ መልዕልተ ኵሉ ውእቱ።
ወለዘሰ ተወክፎ ስምዖ ዐተቦ እግዚአብሔር እስመ ጻድቅ ውእቱ።
እስመ አኮ በመስፈርት ዘይሁብ እግዚአብሔር መንፈሶ።
እስመ አርዳኢሁሰ ሖሩ ሀገረ ከመ ይሣየጡ ሲሳዮሙ።
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John04:9

John04:22
John04:23
John04:24
John04:27

John04:36

John04:45
John04:45
John04:47
John05:4

John05:13

John05:16
John05:18
John05:19

John05:20
John05:22
John05:27
John05:28

John05:30
John05:36
John05:38
John05:39
John05:46
John06:2
John06:18
John06:27

John06:33
John06:38
John06:41

John06:55
John06:64
John06:71
John07:1

እስመ ኢየኀብሩ ሕርመተ አይሁድ ምስለ ሳምራውያን 
ወኢይትሐወሱ ወኢይዴመሩ።
እስመ መድኀኒት እምነ አይሁድ ውእቱ።
እስመ አብኒ ዘከመ ዝ የኀሥሥ እለ ይሰግዱ ሎቱ።
እስመ እግዚአብሔር መንፈስ ውእቱ።
ወእምዝ መጽኡ አርዳኢሁ ወአንከርዎ እስመ ምስለ ብእሲት 
ይትናገር።
እስመ ዘየዐጽድኒ ይነሥእ ዐስቦ ወያስተጋብእ ፍሬ ለሕይወት 
ዘለዓለም።
እስመ ርእዩ ኵሎ ተኣምረ ዘገብረ በኢየሩሳሌም አመ በዓል።
እስመ እሙንቱሂ ሖሩ ለበዓል።
ወሰአሎ ከመ ይረድ ወያሕዩ ሎቱ ወልዶ እስመ አልጸቀ ይሙት።
እስመ መልአከ እግዚአብሔር በጊዜ ይወርድ ውስተ ምጥማቃት 
ይትሀወክ ማይ።
እስመ ተሰወረ እግዚእ ኢየሱስ ማእከለ ብዙኃን ሰብእ እለ ሀለዉ 
በውእቱ መካን።
ወየኀሥሡ ይቅትልዎ እስመ ከመ ዝ ይገብር በሰንበት።
እስመ አኮ ክመ ሰንበተ ባሕቲቶ ዘይስዕር።

እስመ ግብረ ዘይገብር አብ ወልድኒ ኪያሁ ይገብር በአምሳሉ።

እስመ አብ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ያሬእዮ ዘውእቱ ይገብር።
እስመ አብሰ ኢይኴንን ወኢ መነሂ።
እስመ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ውእቱ።
እስመ ትመጽእ ሰዓት በዘይሰምዕዎ ቃሎ ኵሎሙ እለ ውስተ 
መቃብር።
እስመ ኢየኀሥሥ ፈቃደ ዚኣየ ዘእንበለ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ።
እስመ ግብር ዘወሀበኒ አቡየ ከመ እግበር።
እስመ በዘውእቱ ፈነወ ኢአመንክሙ።
እስመ ቦቶን ይመስለክሙ ዘትረክቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
እስመ በእንቲኣየ ጸሐፈ ውእቱ።
እስመ ርእዩ ተኣምረ ዘገብረ በላዕለ ድዉያን።
ወባሕርሰ ይትሀወክ እስመ ዐቢይ ነፋስ ይነፍኅ ውስቴቱ።
ዘይሁበክሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እስመ ለዝሰ እግዚአብሔር አብ 
ኀተሞ።
እስመ ኅብስቱ ለእግዚአብሔር ውእቱ ዘወረደ እምሰማይ።
እስመ ወረድኩ እምሰማይ አኮ ከመ እግበር ፈቃድየ።
እስመ ይቤሎሙ አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት ዘወረደ 
እምሰማይ።
እስመ ሥጋየኒ መብልዐ ጽድቅ ዘበአማነ ውእቱ።
እስመ የአምር እግዚእ ኢየሱስ እምትካት።
እስመ ውእቱ ሀለዎ ያግብኦ።
እስመ የኀሥሥዎ አይሁድ ይቅትልዎ።
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John07:4
John07:5
John07:7

John07:8
John07:29
John07:30
John07:39
John08:5
John08:14
John08:16
John08:20
John08:29
John08:37
John08:42
John08:43
John08:44
John08:44
John08:45
John08:47
John09:4
John09:14
John09:17
John09:21
John09:22
John09:22

John09:41
John10:4
John10:5
John10:13
John10:17
John10:18
John10:26

John10:29
John10:33
John11:9
John11:10
John11:15
John11:39
John11:41

እስመ አልቦ ዘይገብር ምንተኒ ጽሚተ።
እስመ አኀዊሁኒ ኢአምኑ ቦቱ።
እስመ አነ ስምዕ ላዕሌሆሙ ወእዛለፎሙ በከመ እከየ 
ምግባሮሙ።
እስመ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜየ።
ወአንሰ አአምሮ እስመ እምኀቤሁ አነ ወውእቱ ፈነወኒ።
እስመ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜሁ።
እስመ ዓዲ ኢመጽአ መንፈስ ቅዱስ።
እስመ ናሁ ተረክበት በዝሙት።
እስመ አነ አአምር እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
እስመ ኢኮንኩ አነ ባሕቲትየ።
ወኢአኀዝዎ እስመ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜሁ።
እስመ አነ ሥምረቶ እገብር ዘልፈ።
ወባሕቱ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ እስመ ኢይነብር ቃልየ ኀቤክሙ።
እስመ አነ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእኩ ወመጻእኩ።
እስመ ኢትክሉ ሰሚዐ ነገረ ዚኣየ።
ወኢይቀውም በጽድቅ እስመ አልቦ ጽድቅ በኀቤሁ።
እስመ ሐሳዊ ውእቱ ወአቡሃ ለሐሰት።
ወአንሰ እስመ ጽድቀ እነግር ኢተአምኑኒ።
እስመ ኢኮንክሙ እምእግዚአብሔር።
እስመ ትመጽእ ሌሊት ዘኢይክል ቦቱ አሐዱሂ ገቢረ።
እስመ ሰንበት አሜሁ።
ምንተ ትብል አንተ በእንቲኣሁሁ እስመ ከሠተከ አዕይንቲከ።
ተሰአልዎ እስመ ልሂቅ ውእቱ ወይክል ተናግሮ ለርእሱ።
ወዘንተ ይቤሉ አዝማዲሁ እስመ ይፈርህዎሙ ለአይሁድ።
እስመ አዘዙ አይሁድ ለእመ ቦ ዘአምነ ቦቱ ከመ ውእቱ ክርስቶስ 
ይሰደድ እምኵራብ።
እስመ ትብሉ ንሬኢ ወኢትሬእዩ።
ወይተልዋሁ አባግዒሁ እስመ የአምራ ቃሎ።
እስመ ኢየአምራ ቃሎ ለነኪር።
ወዐሳብሰ ይጐይይ እስመ ዐሳብ ውእቱ።
እስመ አነ እሜጡ ነፍስየ ቤዛ አባግዕየ።
እስመ ብዉሕ ሊተ አንብራሂ ወእሢማ።
ወአንትሙሰ ኢተአምኑኒ እስመ ኢኮንክሙ እምነ አባግዕየ በከመ 
እቤለክሙ።
እስመ አቡየ ዘወሀበኒዮን ውእቱ የዐቢ እምኵሉ።
እስመ እንዘ ሰብእ አንተ እግዚአብሔርሃ ትሬሲ ርእሰከ።
እስመ ይሬኢ ብርሃኖ ለዝንቱ ዓለም።
እስመ አልቦ ውስቴቱ ብርሃን ዘይሬኢ።
ወአንሰ እትፌሣሕ በእንቲኣክሙ እስመ ኢሀሎኩ ህየ።
እግዚእየ ወድአ ጼአ እስመ ረቡዐ ኮነ ዮም እምዘተቀብረ።
አአኵተከ አባ እስመ ሰማዕከኒ።
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John11:51
John11:51

John12:6
John12:7
John12:11
John12:18
John12:26
John12:35
John12:39
John12:41
John12:43

John12:47
John12:49
John13:10
John13:11
John13:13
John13:15
John13:18
John13:22
John13:29
John14:2
John14:12
John14:17

John14:17

John14:18
John14:19
John14:28
John14:30
John15:5
John15:15
John15:15
John15:19

John15:19

John15:21
John15:27
John16:2

አላ እስመ ሊቀ ካህናት ውእቱ ወእብሬቱ ይእቲ ዓመት።
ተነበየ ዘንተ እስመ ሀለዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ይሙት በእንተ ኵሉ 
ሕዝብ።
አላ እስመ ሰራቂ ውእቱ ወየዐቅብ አስከሬነ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጋ እስመ ተዐቅቦ ለዕለተ ቀበርየ።
እስመ ብዙኃን እምውስተ አይሁድ የሐውሩ በእንቲኣሁ።
እስመ ሰምዑ ተኣምረ ዘገብረ ወዘንተሂ መንክረ።
እስመ ኀበ ሀሎኩ አነ ህየ ይሄሉ ዘይትለአከኒ።
እስመ ዘየሐውር ውስተ ጽልመት ኢየአምር ኀበ የሐውር።
እስመ ካዕበ ይቤ ኢሳይያስ።
ወዘንተ ይቤ ኢሳይያስ እስመ ርእየ ስብሐቲሁ ወነገረ በእንቲኣሁ።
እስመ አብደሩ ስብሐተ ሰብእ ፈድፋደ እምስብሐተ 
እግዚአብሔር።
እስመ ኢመጻእኩ ከመ እኰንኖ ለዓለም።
እስመ አኮ ዘእምኀቤየ ዘነበብኩ።
ዳእሙ እስመ ንጹሕ ኵለንታሁ ወአንትሙሰ ንጹሓን አንትሙ።
እስመ የአምር እግዚእ ኢየሱስ ዘያገብኦ።
ወሠናየ ትብሉ እስመ ከማሁ አነ።
እስመ አርአያየ ወሀብኩክሙ።
እስመ አነ አአምር መኑ እሙንቱ እለ ኀረይኩ።
ወተናጸሩ አርዳኢሁ በበይናቲሆሙ እስመ ኢያእመሩ።
እስመ ውእቱ የዐቅብ አስከሬነ ቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋት።
እስመ ውስተ ቤተ አቡየ ብዙኅ ማኅደር ወምዕራፍ ቦቱ።
እስመ አነ ኣሐውር ኀበ አብ።
መንፈሰ ጽድቅ ዘኢይክል ዓለም ነሢኦቶ እስመ ኢይሬእዮ 
ወኢየአምሮ።
ወአንትሙሰ ተአምርዎ እስመ ኀቤክሙ ይነብር ወውስቴትክሙ 
ይሄሉ።
እስመ አነ እመጽእ ኀቤክሙ።
ወአንትሙሰ ትሬእዩኒ እስመ አነ ሕያው።
እስመ ውእቱ አብ የዐብየኒ።
እስመ ይመጽእ መልአኩ ለዝንቱ ዓለም።
እስመ ዘእንበሌየሰ አልቦ ዘትክሉ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
እስመ ገብርሰ ኢየአምር ዘይሬስዮ እግዚኡ።
እስመ ኵሎ ዘሰማዕኩ በኀበ አቡየ ነገርኩክሙ።
እስመ ዓለም ያፈቅር እሊኣሁ ወባሕቱ እስመ ኢኮንክሙ 
እምዓለም።
እስመ ዓለም ያፈቅር እሊኣሁ ወባሕቱ እስመ ኢኮንክሙ 
እምዓለም።
እስመ ኢየአምርዎ ለዘፈነወኒ።
ወአንትሙሂ ሰማዕትየ እስመ እምትካት ሀለውክሙ ምስሌየ።
እስመ እምኵራባቲሆሙ ያወፅኡክሙ።
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John16:3
John16:4
John16:6
John16:7
John16:9
John16:10
John16:11
John16:13
John16:14
John16:15
John16:16
John16:17
John16:19
John16:21
John16:21
John16:27
John16:27
John16:32
John16:33
John17:6
John17:8
John17:9
John17:14
John17:16
John17:17
John17:24
John18:2

John18:13
John18:18
John18:21
John18:28
John19:7
John19:12
John19:20

John19:31
John19:31
John19:42
John20:9
John20:17
John20:28

ወዘንተኒ ዘይገብሩ ላዕሌክሙ እስመ ኢየአምርዎ ለአብ ወኢ ኪያየ።
ወቀዲሙሰ ኢነገርኩክሙ ዘንተ እስመ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ወባሕቱ እስመ ዘንተ ነገርኩክሙ ሐዘን መልአ ውስተ ልብክሙ።
እስመ እመ ኢሖርኩ አነ ኢይመጽእ ጰራቅሊጦስ ኀቤክሙ።
በእንተ ኀጢአትሰ እስመ ኢአምኑ ብየ።
ወበእንተ ጽድቅኒ እስመ አነ ኣሐውር ኀበ አብ።
ወበእንተሰ ኵነኔ እስመ ይትኴነን መልአኩ ለዝንቱ ዓለም።
እስመ ኢይነግር ዘእምኀቤሁ ወዘሰምዐ።
ወኪያየ ይሴብሕ ውእቱ እስመ እምዚኣየ ይነሥእ።
እስመ ኵሉ ዘቦ ለአቡየ ዚኣየ ውእቱ።
ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ እስመ ኣሐውር ኀበ አብ።
ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ እስመ ኣሐውር ኀበ አብ።
እስመ እቤለክሙ ዓዲ ኅዳጠ ኢትሬእዩኒ።
እስመ በጽሐ ጊዜሃ።
እስመ ወለደት ብእሴ ውስተ ዓለም።
እስመ ለሊሁ አብ ያፈቅረክሙ።
እስመ አንትሙ አፍቀርክሙኒ ወአመንክሙኒ።
ወተኀድጉኒ ባሕቲትየ እስመ አብ ምስሌየ ውእቱ።
ወባሕቱ ጽንዑ እስመ አነ ሞእክዎ ለዓለም።
እስመ እሊኣከ እሙንቱ ወሊተ ወሀብከኒዮሙ ወዐቀቡ ቃለከ።
እስመ ወሀብክዎሙ ቃለ ዘወሀብከኒ።
አላ በእንተ እለ ወሀብከኒ እስመ እሊኣከ እሙንቱ።
እስመ ኢኮኑ እሙንቱ እምዓለም።
እስመ እሙንቱ ኢኮኑ እምዓለም።
ቀድሶሙ በጽድቅከ እስመ ጽድቅ ውእቱ ቃልከ።
እስመ አፍቀርከኒ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
እስመ ብዙኀ ጊዜ ይትኀባእ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ምስለ 
አርዳኢሁ።
ወወሰድዎ ኀበ ሐና ቀዲሙ እስመ ሐሙሁ ውእቱ ለቀያፋ።
ወይስኅኑ እስመ ብዙኅ ቊራ ለይእቲ ሌሊት።
እስመ እሙንቱ የአምሩ ዘተናገርኩ አነ።
እስመ ወድአ ጸብሐ።
እስመ ወልደ እግዚአብሔር ረሰየ ርእሶ።
እስመ ኵሉ ዘያነግሥ ርእሶ ዐላዌ ነጋሢ ውእቱ።
እስመ ቅሩብ ውእቱ መካን ለሀገር ኀበ ሰቀልዎ ለእግዚእ 
ኢየሱስ።
ወአይሁድሰ እስመ ዐርብ ውእቱ ይቤሉ።
እስመ ዐባይ ዕለታ ለይእቲ ሰንበት።
እስመ ተፍጻሜተ ዐርቦሙ ውእቱ ለአይሁድ።
እስመ ዓዲሁ ኢያእመሩ ዘውስተ መጻሕፍት።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኢትልክፍኒ እስመ ዓዲ ኢዐረጉ ኀበ አቡየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እስመ ርኢከኒሁ አመንከኒ።
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John21:7
John21:8

John21:12
John21:17

1 እስራኤላዊ John01:48
32 እስራኤል Matt02:6

Matt02:20

Matt02:21
Matt08:10

Matt09:33
Matt10:6
Matt10:23
Matt15:24
Matt15:31
Matt19:28
Matt27:9
Matt27:42
MK12:30
MK15:32
Luke01:16

Luke01:54
Luke01:68
Luke01:80
Luke02:25
Luke02:32
Luke02:34
Luke04:25
Luke04:27
Luke07:9
Luke19:38
Luke22:30

Luke23:2
Luke24:21
John01:31
John01:50

John03:10

እስመ ዕራቁ ውእቱ ወተወርወ ውስተ ባሕር።
እስመ ኢኮኑ ርሑቃነ እምድር ዘእንበለ መጠነ ክልኤ ምእት 
በእመት።
እስመ አእመሩ ከመ እግዚእነ ውእቱ።
ወተከዘ ጴጥሮስ እስመ ይቤሎ ሥልሰ ታፈቅረኒኑ።
በእንቲኣሁ ነዋ ዘበአማን እስራኤላዊ ዘአልቦ ጽልሑተ ውስተ ልቡ።
እስመ እምኔኪ ይወፅእ ንጉሥ ዘይርዕዮሙ ለሕዝብየ እስራኤል።
ወሑር ውስተ ምድረ እስራኤል እስመ ሞቱ እለ የኀሥሥዎ ለነፍሰ ዝ 
ሕፃን።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ ወቦአ ውስተ ምድረ እስራኤል።
አማን እብለክሙ ኢረከብኩ ከመ ዝ ዘየአምን በውስተ ኵሉ 
እስራኤል።
ዘከመ ዝ በውስተ እስራኤል።
ወሑሩ ባሕቱ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
አማን እብለክሙ ኢይትፌጸማ አህጉረ እስራኤል።
ኢተፈነውኩ ዘእንበለ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
ወሰብሕዎ ለአምላከ እስራኤል ዘወሀበ ዘከመ ዝ ሥልጣነ ለሰብእ።
ወትኴንኑ ዐሠርተ ወክልኤተ ሕዝበ እስራኤል።
ነሥኡ ሠላሳ ብሩረ ሤጦ ለክቡር ዘአክበርዎ ደቂቀ እስራኤል።
እመሰ ንጉሠ እስራኤል ውእቱ።
ስማዕ እስራኤል አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክከ።
እመሰ ክርስቶስ ውእቱ ንጉሠ እስራኤል።
ወለብዙኃን እምደቂቀ እስራኤል ይመይጦሙ ኀበ እግዚአብሔር 
አምላኮሙ።
ወተወክፎ ለእስራኤል ቊልዔሁ ወተዘከረ ሣህሎ።
ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ዘተሣሀለነ።
ወነበረ ሐቅለ እስከ አመ ያገይሥዎ ኀበ እስራኤል።
ወይሴፎ ይርአይ መድኀኒቶሙ ወፍሥሓሆሙ ለእስራኤል።
ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል።
ወለተንሥኦቶሙ ለብዙኃን እምውስተ እስራኤል።
አማን እብለክሙ ብዙኃት መበለታት ሀለዋ በውስተ እስራኤል።
ወብዙኃን እለ ለምጽ ሀለዉ በውስተ እስራኤል።
ኢረከብኩ ዘከመ ዝ ዘይትአመን በውስተ እስራኤል።
ወቡሩክ ንጉሠ እስራኤል ሰላም በምድር ወስብሐት በአርያም።
ወትነብሩ ዲበ መናብርት ወትኴንኑ ዐሠርተ ወክልኤተ ሕዝበ 
እስራኤል።
ወይሬሲ ርእሶ ክርስቶስሃ ንጉሠ እስራኤል።
ወንሕነሰ ነአምን ቦቱ ከመ ውእቱ ሀለዎ ያድኅኖሙ ለእስራኤል።
ወአንሰ ኢየአምሮ ዳእሙ ከመ ያእምርዎ እስራኤል።
ረቢ አማን አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ወንጉሠ እስራኤል 
አንተ።
አንተ ሊቆሙ ለእስራኤል ወዘንተ ነገረ ኢተአምር።
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32 እስራኤል

John12:13

2 እስርተ Matt21:2
John08:3

1 እስርዎ Matt13:30
1 እስቅሎ John19:15
3 እስብክ Luke04:19

Luke04:19
John03:28

1 እስተይ John18:11
2 እስትዮ Matt26:42

John02:10
1 እስአሎ MK06:24
4 እስእለከ Luke16:27

John17:9
John17:15
John17:20

1 እስእል John17:9
3 እስእሎ John14:16

John16:26
John16:27

138 እስከ Matt01:17

Matt01:17
Matt01:17
Matt01:17

Matt01:25
Matt02:9

Matt02:13
Matt02:15
Matt05:18
Matt05:18

Matt05:26
Matt08:24
Matt10:11
Matt10:23
Matt11:12 ወእመዋዕለ ዮሐንስ መጥምቅ እስከ ይእዜ።
Matt11:13 እስመ ኵሎሙ ኦሪት ወነቢያት እስከ ዮሐንስ ተነበዩ።
Matt11:23
Matt11:23

ሆሣዕና ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወንጉሦሙ ለእስራኤል።

ወይእተ ጊዜ ትረክቡ እድግተ እስርተ ምስለ ዕዋለ።
ብእሲተ እስርተ እንተ ተረክበት በዝሙት።
እርዩ ቅድመ ክርዳደ ወእስርዎ በበ ከላስስቲሁ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለንጉሥክሙኑ እስቅሎ።
ወእስብክ ሎሙ ግዕዛነ ለፂዉዋን ወአስተፍሥሖሙ ለሕዙናን።
ወእስብክ ዓመተ እግዚአብሔር ኅሪተ ወዘኮነ መዋዕለ።
ዳእሙ ተፈነውኩ ቅድሜሁ እስብክ።
ጽዋዐ ዘወሀበኒ አቡየ ኢየኀድግ ዘእንበለ እስተይ።
አቡየ እመሰ ይትከሀል ዝንቱ ጽዋዕ ይኅልፍ ዘእንበለ እስትዮ።
ወይቤሎ ኵሉ ሰብእ ዘይሤኒ ወይነ ያቀድም እስትዮ።
ወወፅአት ወትቤላ ለእማ ምንተ እስአሎ።
ወይቤሎ እስእለከ አባ አብርሃም ትፈንዎ ለአልአዛር ቤተ አቡየ።
ወአንሰ በእንቲኣሆሙ እስእል ወአኮ በእንተ ዓለም ዘእስእለከ።
አኮ ዘእስእለከ ከመ ትንሥኦሙ እምዓለም።
ወአኮ በእንተ እሉ ባሕቲቶሙ ዘእስእለከ።
ወአንሰ በእንቲኣሆሙ እስእል ወአኮ በእንተ ዓለም ዘእስእለከ።
ወአነ እስእሎ ለአብ ይፈኑ ለክሙ ጰራቅሊጦስሃ።
ወኢይብለክሙ ከመ አነ ዘእስእሎ ለአብ በእንቲኣክሙ።
ወአኮ አነ ዘእስእሎ ለአብ በእንቲኣክሙ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ዳዊት ትውልድ ዐሠርቱ 
ወአርባዕቱ።
ወእምዳዊት እስከ ፍልሰተ ባቢሎን ትውልድ ዐሠርቱ ወአርባዕቱ።
ወእምፍልሰተ ባቢሎን እስከ ክርስቶስ ትውልድ ዐሠርቱ ወአርባዕቱ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ክርስቶስ ትውልድ አርብዓ 
ወክልኤቱ።
ወኢያእመራ እስከ አመ ወለደት ወልደ ዘበኵራ።
ወናሁ ኮከብ ዘርእዩ በምሥራቅ ይመርሖሙ እስከ ሶበ አብጽሖሙ 
ቤተልሔም።
ወጕየይ ውስተ ብሔረ ግብጽ ወሀሉ ህየ እስከ አመ እነግረከ።
ወነበረ ህየ እስከ አመ ሞቱ ለሄሮድስ።
አማን እብለክሙ እስከ አመ የኀልፍ ሰማይ ወምድር።
ኢተኀልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኵሉ ይትገበር 
ወይከውን።
እስከ ሶበ ትፈዲ ደኃሪተ ገመስ ዘላዕሌከ።
እስከ ሶበ ይደፍኖ ለሐመር ማዕበለ ባሕር እሞገድ።
ወህየ ኅድሩ እስከ አመ ትወፅኡ።
እስከ ሶበ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።

ወአንቲኒ ቅፍርናሆም ለእመ እስከ ሰማይ ትትሌዐሊ።
ሀለወኪ እስከ ሲኦል ትረዲ እስመ ሶበሁ በሰዶም ዘተገብረ ኀይል።
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Matt11:23
Matt12:20
Matt12:22

Matt13:2
Matt13:30
Matt13:32
Matt13:54
Matt14:22
Matt15:31
Matt16:28

Matt17:9
Matt17:17

Matt17:17

Matt18:21
Matt18:22
Matt18:22
Matt18:25
Matt18:30
Matt18:34
Matt20:8
Matt22:26
Matt22:44
Matt23:35
Matt23:39
Matt24:21
Matt24:27
Matt24:31
Matt24:34
Matt24:38
Matt24:39
Matt26:29

Matt26:36
Matt26:38
Matt26:58
Matt27:8
Matt27:14
Matt27:45

ተገብረ በውስቴትኪ እምሀለወት እስከ ዮም።
እስከ ያገብእ ፍትሐ መዊኦቱ።
ወፈወሶ እስከ ውእቱ ዕዉር ወጽሙም ወበሃም ነበበሂ ወርእየሂ 
ወሰምዐሂ።
እስከ ሶበ የዐርግ ውስተ ሐመር ወይነብር።
ኅድግዎሙ ይልሀቁ ኅቡረ እስከ ጊዜ ማእረር።
ወትከውን ዕፀ ዐባየ እስከ ያጸልሉ አዕዋፈ ሰማይ ታሕተ አዕፁቂሃ።
እስከ ሶበ ይዴመሙ ወይብሉ።
እስከ ሶበ ይፌንዎሙ ለአሕዛብ።
እስከ ሶበ ያነክሩ አሕዛብ እንዘ ይሬእዩ።
እስከ አመ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው በስብሐተ 
አቡሁ።
እስከ አመ ይትነሣእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እምዉታን።

እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።

እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።

እኅድግ ሎቱ እስከ ስብዕኑ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢይብለከ እስከ ስብዕ።
አላ እስከ ሰብዓ በበ ስብዕ።
ወምስለ ውሉዱ ወኵሎ ዘቦ እስከ ይፈዲ።
ወአበዮ ወሖረ ወሞቅሖ እስከ ይፈድዮ።
እስከ አመ ይሤልጥ ኵሎ ዘይፈድዮ።
ወአኀዝ ቅድመ እምደኀርት እስከ ቀደምት።
ወከማሁ ካዕበ ካልኡኒ ወሣልሱሂ እስከ ሰብዐቲሆሙ።
እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ።
እምደመ አቤል ጻድቅ እስከ ደመ ዘካርያስ ወልደ በራክዩ።
እስከ ሶበ ትብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ዘኢኮነ ከማሁ እምአመ ተፈጥረ ዓለም እስከ ዮም ወኢይከውንሂ።
እስመ ከመ መብረቅ ዘይወፅእ እምጽባሕ ወያስተርኢ እስከ ዐረብ።
እምአጽናፈ ሰማይ እስከ አጽናፊሃ።
እስከ ዝ ኵሉ ይትገበር።
እስከ አመ ቦአ ኖኅ ውስተ ንፍቀ ታቦት።
ወኢያእመሩ እስከ አመ መጽአ ማየ አይኅ ወአጥፍአ ኵሎ።
እስከ እንታክቲ ዕለት አመ እሰትዮ ሐዲሰ ምስሌክሙ 
በመንግሥተ አቡየ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ሶበ ኣሐውር ከሃ ወእጸሊ።
ወእምዝ ይቤሎሙ ተከዘት ነፍስየ እስከ ለሞት።
ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ እስከ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወተሰምየ ውእቱ ገራህት ገራህተ ደም እስከ ዮም።
ወኢያውሥኦ ወኢ አሐተኒ ቃለ እስከ ያነክር መልአክ።
ወእምስሱ ሰዓት ጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ተስዑ ሰዓት።
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Matt27:51
Matt27:64
Matt28:15
Matt28:20
MK01:45
MK02:2
MK03:10
MK03:20
MK04:1
MK04:32
MK04:37
MK06:9
MK06:45
MK09:1
MK09:19

MK09:19

MK09:26
MK12:23
MK12:37
MK13:27
MK14:1
MK14:25

MK14:32
MK14:34
MK14:54
MK15:5
MK15:33
MK15:38
MK16:8
Luke01:20
Luke01:55
Luke01:80
Luke02:15

Luke04:13
Luke04:25
Luke05:6
Luke05:7
Luke09:4

ወእምዝ ተሰጠ መንጦላዕተ ቤተ መቅደስ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ።
አዝዝ እንከ ይዕቀቡ መቃብሪሁ እስከ ሠሉስ መዋዕል።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አይሁድ እስከ ዮም።
ወናሁ አነ እሄሉ ምስሌክሙ በኵሉ መዋዕል እስከ ኅልቀተ ዓለም።
ወወፂኦ አኀዘ ይስብክ ወይንግር ብዙኀ እስከ ያነክሩ ኵሉ ሀገር።
እስከ ኢያገምሮሙ መካን ውስተ ቤት ወኢ ኀበ ኆኅት።
እስከ ይወድቁ ዲቤሁ ወያስተብቊዕዎ።
እስከ ኢያበውእዎ ይብላዕ እክለ።
እስከ ሶበ የዐርግ ውስተ ሐመር ወይነብር።
ወትገብር አዕፁቀ ዐበይተ እስከ ይክሉ አዕዋፈ ሰማይ።
እስከ መልአ ማይ ውስተ ሐመር።
እስከ አመ ትወፅኡ እምህየ።
ወይቅድምዎ ማዕዶተ ቤተ ሳይዳ እስከ ሶበ ይሥዕሮሙ ለሕዝብ።
እለ ኢይጥዕምዎ ለሞተ እስከ ይሬእይዋ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።

እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።

እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።

ወኮነ ከመ በድን እስከ ይብሉ ብዙኃን ሞተ።
ወእስከ ሰብዐቲሆሙ አውሰብዋ ወኢኀደጉ ውሉደ።
እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ።
እምአርባዕቱ ነፋሳት እምአጽናፈ ምድር እስከ አጽናፈ ሰማይ።
ወእስከ ሰኑይ መዋዕል ይከውን ፋሲካ በዓለ መጸለት።
እስከ እንታክቲ ዕለት አመ እሰትዮ ሐዲሰ በመንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ኣሐውር ከሃ ወእጸሊ።
ወይቤሎሙ ተከዘት ነፍስየ እስከ ለሞት።
ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ እስከ ውሳጤ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወኢ ምንተኒ እስከ አንከሮ ጲላጦስ።
ወኵሉ ዓለም ጸልመ እስከ ተሱዓት ሰዓት።
ወተሰጠ መንጦላዕተ ምኵራብ ለክልኤ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ።
ወፈነዎሙ ይስብኩ እምሥራቀ ፀሓይ እስከ ዐረብ።
ወናሁ ትከውን በሃመ ወትስእን ነቢበ እስከ አመ ይከውን ዝንቱ።
ዘይቤሎሙ ለአበዊነ ለአብርሃም ወለዘርዑ እስከ ለዓለም።
ወነበረ ሐቅለ እስከ አመ ያገይሥዎ ኀበ እስራኤል።

ንሑር እስከ ቤተልሔም ወናእምር ዘንተ ነገረ ዘአርአየነ እግዚአብሔር።

ወፈጺሞ ሰይጣን አመክሮቶ በኵሉ ኀደጎ እስከ ጊዜሁ።
እስከ ኮነ ረኀብ ዐቢይ ውስተ ኵሉ ምድር።
ፈድፋደ እስከ ይትበተከ መሣግሪሆሙ።
ወመጽኡ ወመልኡ ክልኤሆን አሕማረ እስከ ይሰጠማ።
ወኢትፃኡ እምህየ እስከ ተኀልፉ።
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Luke09:27
Luke09:41
Luke10:15
Luke10:15
Luke11:50
Luke11:51
Luke12:1
Luke12:36
Luke12:50
Luke12:59
Luke13:8
Luke13:35
Luke15:4
Luke15:8
Luke16:16 ኦሪትኒ ወነቢያትኒ እስከ ዮሐንስ እምትካት።
Luke17:8
Luke17:24
Luke17:27
Luke17:29
Luke18:21
Luke19:13
Luke20:42
Luke21:24

Luke21:31

Luke22:15
Luke22:17
Luke23:5

Luke23:44

Luke23:45

John01:40
John02:7
John02:7
John02:10
John03:16
John04:35
John05:17
John07:6
John08:9

እለ ኢይጥዕምዎ ለሞት እስከ ይሬእይዋ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእትዔገሠክሙ።
ወአንቲኒ ቅፍርናሆም እመ እስከ ሰማይ ትትሌዐሊ።
ሀለወኪ ትረዲ እስከ ሲኦል።
ዘተክዕወ እምፍጥረተ ዓለም እስከ ዛቲ ትውልድ።
እምደመ አቤል ጻድቅ እስከ ደመ ዘካርያስ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ አእላፍ ሰብእ እስከ ይትካየዱ በበይናቲሆሙ።
እለ ይጸንሑ እግዚኦሙ እስከ የአቱ እምከብካብ።
ወጥቀ እትዔገሥ እስከ እፌጽማ።
እስከ ሶበ ትሤልጥ ደኃሪተ ገመስ ዘላዕሌከ።
ኅድጋ እግዚኦ ኀሪፈኒ እስከ እከሪ መሬተ።
እስከ ሶበ ትብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ወየሐውር ኀበ እንተ ተገድፈቶ እስከ ይረክባ።
ወተኀሥሥ አስተሐሚማ እስከ ትረክባ።

ወቅንት ወመጥወኒ እስከ እበልዕ ወእሰቲ።
ወያበርህ እምአጽናፈ ሰማይ እስከ አጽናፈ ሰማይ።
እስከ አመ ቦአ ኖኅ ውስተ ንፍቀ ታቦት።
እስከ አመ ዕለተ ወፅአ ሎጥ እምሰዶም።
ወይቤሎ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ እስከ ይእዜ።
ወይቤሎሙ ተገበሩ እንከ እስከ ኣአቱ።
እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ።
ወይከይድዋ አሕዛብ ለኢየሩሳሌም እስከ ይበጽሕ ዕድሜሆሙ 
ለአሕዛብ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ እስከ አመ ይከውን 
ዝንቱ ኵሉ።
እንከ እምኔሁ እስከ ይትፌጸም በመንግሥተ እግዚአብሔር።
እስከ አመ እሰትዮ ሐዲሰ በመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወዐውየዉ ወይቤሉ የሀውኮሙ ለሕዝብ ወይሜህር በኵሉ ይሁዳ እኂዞ 
እምገሊላ እስከ ዝየ።
ወቀቲሮ ጊዜ ስሱ ሰዓት ሞተ ፀሓይ ወጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ጊዜ 
ተሱዓት ሰዓት።
ወጸልመ ፀሓይ ወተሠጠ መንጦላዕተ ምኵራብ እምላዕሉ እስከ 
ታሕቱ።
ወወዐሉ ኀቤሁ ይእተ ዕለተ እስከ ዐሥሩ ሰዓት።
ወመልእዎን እስከ አፉሆን ወእስከ ላዕሎን።
ወመልእዎን እስከ አፉሆን ወእስከ ላዕሎን።
ወአንተሰ ዘይሤኒ ወይነ ዐቀብከ ወአስተደኀርከ እስከ ይእዜ።
እስከ ወልዶ ዋሕዶ መጠወ ወወሀበ ቤዛ ለኵሉ።
አኮኑ አንትሙ እለ ትብሉ እስከ ራብዕ ወርኅ ማእረር።
አቡየሂ እስከ ይእዜ ይገብር ወአነሂ እገብር።
ጊዜየሰ ዓዲ እስከ ይእዜ ኢበጽሐ።
እስከ ወፅኡ ሊቃውንቲሆሙ እምቀዳሚ እስከ ደኃሪ።
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John08:9
John09:18
John10:24
John13:38
John16:24
John21:22
John21:23

1 እስኩ Matt27:40
1 እስክንድሮስ MK15:21
1 እስዐሮሙ Matt05:17
1 እስዕሞ Matt26:48
1 እስግድ Matt02:8

2 እቀትሎ Matt26:31
MK14:27

1 እቀውም Luke01:19
2 እቀድመክሙ Matt26:32

MK14:28
1 እቁም Luke18:14
1 እቄድስ John17:19
1 እቅሥፎ Luke23:22

1 እቅብሮ Luke09:59
1 እቅብዖ John20:15
1 እቅትልከ John19:10
1 እቅዳሕ John04:15
3 እበልዕ MK14:14

Luke17:8
John04:32

2 እበኒሁ MK13:1
Luke21:5

1 እበድ MK07:22
2 እቤ John08:55

John10:34
1 እቤለከ John03:7

1 እቤለከሁ John01:51
14 እቤለክሙ Matt16:11

Luke06:46
John01:15

እስከ ወፅኡ ሊቃውንቲሆሙ እምቀዳሚ እስከ ደኃሪ።
እስከ ጸወዑ አዝማዲሁ ለዘርእየ።
እስከ ማእዜኑ ታመነድበነ ወትነሥአነ ነፍሰነ።
ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ እስከ ሥልሰ ትክሕደኒ።
ወእስከ ይእዜሰ ኢሰአልክምዎ ወኢ ምንተኒ በስምየ ሰአሉ።
እመኬ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።
አላ ይቤ አመ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።
ረድ እስኩ እመስቀልከ።
ወውእቱ አቡሆሙ ለእለ እስክንድሮስ ወለሮፎስ።
ኢይምሰልክሙ ዘመጻእኩ እስዐሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት።
ዘእስዕሞ ውእቱ ኪያሁ አኀዙ።
ወእምከመ ረከብክምዎ ግብኡ ኀቤየ ወዜንዉኒ ከመ እምጻእ አነሂ 
ወእስግድ ሎቱ።
እስመ ይቤ መጽሐፍ እቀትሎ ለኖላዊ።
እስመ ጽሑፍ ዘይብል እቀትሎ ለኖላዊ ወይዘረዋ አባግዒሁ።
ዘእቀውም ቅድመ እግዚአብሔር ዘተፈኖኩ ኀቤከ።
ወእምድኅረ ተንሣእኩ እቀድመክሙ ገሊላ።
ወእምድኅረ ተንሣእኩ እቀድመክሙ ገሊላ።
ዘኢይደልወኒ እቁም ውስተ መካነ መቅደስከ ወእብለክሙ።
ወበእንቲኣሆሙ አነ እቄድስ ርእስየ።
ናሁ አልቦ ዘረከብኩ በላዕሌሁ በዘይመውት እቅሥፎኬ እንከሰ 
ወአሕይዎ።
ወባሕቱ አብሐኒ እሑር ቅድመ እቅብሮ ለአቡየ።
ከመ እሑር አነ ወእንሥኦ ኀቤየ ወእቅብዖ ዕፍረት።
ኢተአምርሁ ከመ ብዉሕ ሊተ እቅትልከሂ ወብዉሕ ሊተ አሕዩከሂ።
ከመ ኢይጽማእ ወኢይምጻእ ዝየ ዳግመ እቅዳሕ ማየ።
አይቴኑ ጽርሕ ኀበ እበልዕ ፍሥሓ ምስለ አርዳእየ።
ወቅንት ወመጥወኒ እስከ እበልዕ ወእሰቲ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አንሰ ብየ መብልዕ ዘእበልዕ ዘኢተአምሩ 
አንትሙ።
ሊቅ ርኢ ምንተ ይመስል ንድቁ ወእበኒሁ።
ወቦ እለ ይቤልዎ በእንተ ቤተ መቅደስ ሠናይ እበኒሁ ወስርግው 
ንድቁ።
ወምርዓት ወፅርፈት ወትዕቢት ወሕመሜ ዐይን ወእበድ።
ወእመሰ እቤ ኢየአምሮ እከውን ከማክሙ ሐሳዌ።
አንሰ እቤ አማልክት አንትሙ።
ወበእንተ ዝንቱ ኢታንክር እስመ እቤለከ ሀለወክሙ ትትወለዱ 
ዳግመ።
እስመ እመ እቤለከሁ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ ተአምን።
ወይቤሎሙ እፎ ዘኢትሌብዉ ከመ አኮ በእንተ ኅብስት ዘእቤለክሙ።
ወኢትገብሩ ዘእቤለክሙ።
ዝ ውእቱ ዘእቤለክሙ አነ በእንቲኣሁ ይመጽእ እምድኅሬየ።
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John01:30
John03:28

John06:36
John08:24
John10:26

John10:36

John14:28
John15:20
John16:4

John16:19
John18:8

2 እቤሎሙ MK09:18
John13:33

18 እብለከ Matt05:26
Matt16:18
Matt26:34
MK02:11
MK14:30
Luke05:24
Luke07:14
Luke07:40
Luke07:47
Luke12:59 እብለከ ከመ ኢትወፅእ እምህየ።
Luke22:34

Luke23:43
John03:3
John03:5
John03:11

John13:8
John13:38
John21:18

136 እብለክሙ Matt03:9

Matt05:18
Matt05:20

ዝንቱ ውእቱ ዘእቤለክሙ አነ በእንቲኣሁ ይመጽእ እምድኅሬየ።
አንትሙ ለሊክሙ ሰማዕትየ ከመ እቤለክሙ አንሰ ኢኮንኩ 
ክርስቶስሃ።
ወእቤለክሙ ባሕቱ ርኢክሙኒሂ ወኢአመንክሙኒ።
ወናሁ እቤለክሙ ከመ ትመውቱ በኀጢአትክሙ።
ወአንትሙሰ ኢተአምኑኒ እስመ ኢኮንክሙ እምነ አባግዕየ በከመ 
እቤለክሙ።
እፎ እንከ ትብሉኒ ትፀርፍ ለእመ እቤለክሙ ወልደ እግዚአብሔር 
አነ።
ሰማዕክሙ ዘእቤለክሙ ከመ አነ ኣሐውር ወእሠወጥ ኀቤክሙ።
ተዘከሩ ቃልየ ዘአነ እቤለክሙ።
ወባሕቱ ዘንተ ነገርኩክሙ ከመ ትዘከርዎ አመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ አነ 
እቤለክሙ።
እስመ እቤለክሙ ዓዲ ኅዳጠ ኢትሬእዩኒ።
አኮኑ እቤለክሙ አነ ውእቱ።
ወእቤሎሙ ለአርዳኢከ ወስእንዎ ፈውሶቶ።
ተኀሥሡኒ ወበከመ እቤሎሙ ለአይሁድ።
አማን እብለከ ኢትወፅእ እምህየ።
ወአንሰ እብለከ ከመ አንተ ኰኵሕ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለከ።
ለከ እብለከ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለከ።
ወይቤሎ ለውእቱ ድዉይ ለከ እብለከ።
ወይቤሎ ለከ እብለከ ወሬዛ ተንሥእ።
ስምዖን ብየ ዘእብለከ ወይቤሎ ሊቅ በል።
በእንተ ዝንቱ እብለከ ተኀድገ ላቲ ኀጢአታ ብዙኅ።

ወይቤሎ እብለከ ኦ ጴጥሮስ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ሥልሰ 
ትክሕደኒ ከመ ዘኢተአምረኒ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን እብለከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ።
አማን አማን እብለከ ከመ ዘነአምር ንነግር ወበዘርኢነ ሰማዕተ 
ንከውን።
አማን አማን እብለከ።
አማን አማን እብለከ።
አማን አማን እብለከ።
እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር እምእላንቱ አእባን አንሥኦ 
ውሉድ ለአብርሃም።
አማን እብለክሙ እስከ አመ የኀልፍ ሰማይ ወምድር።
ናሁ እብለክሙ ከመ ለእመ ኢፈድፈደ ጽድቅክሙ ፈድፋደ 
እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን።
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Matt05:22

Matt05:28
Matt05:32

Matt05:34
Matt05:39
Matt05:44
Matt06:2
Matt06:5
Matt06:16
Matt06:25
Matt06:29

Matt08:10

Matt08:11
Matt10:15
Matt10:23
Matt10:42
Matt11:9
Matt11:11

Matt12:6
Matt12:31
Matt12:36
Matt13:17
Matt16:28
Matt17:12
Matt17:20
Matt18:3
Matt18:10

Matt18:13
Matt18:18
Matt18:19
Matt19:9
Matt19:23
Matt19:24
Matt19:28
Matt21:21
Matt21:31
Matt21:43

ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘያምዕዕ እኅዋሁ በከንቱ ረስሐ ውእቱ 
ለኵነኔ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘርእያ ለብእሲት ወፈተዋ።

ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ በላዕሌሁ።

ወአንሰ እብለክሙ ኢትምሐሉ ግሙራ ኢ በሰማየ።
ወአንሰ እብለክሙ ኢትትቃወምዎ ለእኩይ በእኩይ።
ወአንሰ እብለክሙ አፍቅሩ ጸላእተክሙ።
አማን እብለክሙ ሀጕሉ ዕሴቶሙ።
አማን እብለክሙ ሀጕሉ ዕሴቶሙ።
አማን እብለክሙ ነሥኡ ዕሴቶሙ።
ወበእንተ ዝ እብለክሙ ኢትተክዙ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ።
እብለክሙ ከመ ሰሎሞን ጥቀ ኢለብሰ በኵሉ ክብሩ ከመ አሐዱ 
እምእሉ።
አማን እብለክሙ ኢረከብኩ ከመ ዝ ዘየአምን በውስተ ኵሉ 
እስራኤል።
ወባሕቱ እብለክሙ ብዙኃን ይመጽኡ እምሥራቅ ወእምዕራብ።
አማን እብለክሙ ከመ ይረክባ ሣሕተ ምድረ ሰዶም ወገሞራ።
አማን እብለክሙ ኢይትፌጸማ አህጉረ እስራኤል።
አማን እብለክሙ ኢየሀጕል ዐስቦ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ እወ እብለክሙ።
አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት ዘየዐቢ እምዮሐንስ 
መጥምቅ።
ወናሁ እብለክሙ ከመ ዘየዐቢ እምቤተ መቅደስ ሀሎ ዝየ።
በእንተ ዝ እብለክሙ ኵሉ ኀጢአት ወፅርፈት ይትኀደግ ለሰብእ።
አንሰ እብለክሙ ኵሉ ሰብእ ዘይነብብ ንባብ ፅሩዐ።
አማን እብለክሙ ከመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን።
አማን እብለክሙ።
ወባሕቱ እብለክሙ ከመ ኤልያስ ወድአ መጽአ ወኢያእመርዎ።
አማነ እብለክሙ እመ ብክሙ ሃይማኖት መጠነ ኅጠተ ስናፔ።
ወይቤ አማን እብለክሙ።
እብለክሙ ከመ መላእክቲሆሙ በሰማያት ወትረ ይሬእዩ ገጾ 
ለአቡየ ዘበሰማያት።
ወእምከመ ረከቦ አማን እብለክሙ።
አማን እብለክሙ ዘአሰርክሙ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት።
ወዓዲ እብለክሙ ለእመ ኀብሩ ክልኤቱ አው ሠለስቱ እምኔክሙ።
አንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድኅር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ ላዕሌሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ አማን እብለክሙ።
ወካዕበ እብለክሙ ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ስቊረተ መርፍእ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለክሙ።
አማን እብለክሙ እመ ብክሙ ሃይማኖተ ወኢትናፍቁ።
አማን እብለክሙ ከመ ኃጥኣን ወመጸብሓን ወዘማውያን።
በእንተ ዝንቱ እብለክሙ።
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Matt23:36
Matt23:39
Matt24:2
Matt24:34
Matt24:47
Matt25:40
Matt25:45
Matt25:45
Matt26:13
Matt26:21
Matt26:29

Matt26:64
MK03:28

MK06:11
MK08:12
MK09:1
MK09:12
MK09:41
MK10:15
MK10:29
MK11:23
MK11:24
MK12:44
MK13:30
MK13:37
MK14:9
MK14:18
MK14:25
Luke03:8

Luke04:24
Luke04:25
Luke06:27
Luke07:26
Luke07:28
Luke09:27
Luke10:12
Luke10:24
Luke11:8
Luke11:9

አማን እብለክሙ ከመ ዝንቱ ኵሉ ይበጽሓ ለዛቲ ትውልድ።
አማን እብለክሙ እምይእዜሰ ኢትሬእዩኒ።
አማን እብለክሙ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ።
አማን እብለክሙ ከመ ዲበ ኵሉ ንዋዩ ይሠይሞ።
አማን እብለክሙ ኵሎ ዘገበርክሙ።
አማን እብለክሙ አማን እብለክሙ።
አማን እብለክሙ አማን እብለክሙ።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል በውስተ ኵሉ ዓለም።
አማን እብለክሙ ከመ አሐዱ እምኔክሙ ያገብአኒ።
ወናሁ እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምይእዜ እምዝንቱ አጺረ ፍሬ 
ወይን።
ወባሕቱ እብለክሙ እምይእዜሰ ትሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
አማን እብለክሙ ኵሉ ኀጢአት ወፅርፈት ይትኀደግ ለዕጓለ 
እመሕያው።
አማን እብለክሙ ከመ ይረክባ ሣሕተ ሰዶም ወገሞራ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢይትወሀባ ለዛቲ ትውልድ ትእምርት።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ ሀለዉ እምእለ ይቀውሙ ዝየ።
ወባሕቱ እብለክሙ ኤልያስ ወድአ መጽአ።
አማን እብለክሙ ኢየሀጕል ዕሴቶ።
አማን እብለክሙ።
አማን እብለክሙ አልቦ ዘየኀድግ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ።
አማን እብለክሙ ለእመ ትብልዎ ለዝ ደብር።
ወበእንተ ዝንቱ እብለክሙ ኵሎ ዘጸለይክሙ ወሰአልክሙ።
አማን እብለክሙ ከመ ዛቲ ነዳይት መበለት።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ።
ወናሁ እብለክሙ ለኵልክሙ ትግሁ።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል ውስተ ኵሉ ዓለም።
አማን እብለክሙ አሐዱ እምኔክሙ ዘይበልዕ ምስሌየ ያገብአኒ።
አማን እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምዝንቱ ፍሬ ወይን።
እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር አንሥኦ ውሉድ ለአብርሃም 
እምእላንቱ አእባን።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።
አማን እብለክሙ ብዙኃት መበለታት ሀለዋ በውስተ እስራኤል።
ወለክሙሰ እለ ትሰምዑኒ እብለክሙ።
እወ እብለክሙ የዐቢ እምነቢይ።
አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት።
አማን አማን እብለክሙ ሀለዉ እምእለ ይቀውሙ ዝየ።
እብለክሙ ከመ ሰዶም ትኄይስ።
እብለክሙ ከመ ብዙኃን ነቢያተ ወነገሥት።
እብለክሙ ለእመሂ ኢተንሥአ የሀቦ እስመ ዐርኩ ውእቱ።
ወአነሂ እብለክሙ ሰአሉ ወይትወሀበክሙ።
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Luke11:51
Luke12:4
Luke12:5
Luke12:8
Luke12:22
Luke12:27
Luke12:37
Luke12:44
Luke12:52
Luke13:3
Luke13:5
Luke13:24
Luke13:27
Luke13:35
Luke14:24
Luke15:7
Luke15:10
Luke16:9
Luke17:34

Luke18:8
Luke18:14
Luke18:17

Luke18:29
Luke19:26
Luke19:40

Luke21:3
Luke21:31

Luke22:15
Luke22:17
Luke22:37

John01:52
John04:35
John05:19
John05:24
John05:25
John06:26
John06:32

እወ እብለክሙ ይትኀሠሥዋ ለዛቲ ትውልድ።
እብለክሙ ለክሙ ለአዕርክትየ።
እወ እብለክሙ ኪያሁ ፍርህዎ።
እብለክሙ ኵሉ ዘየአምን ብየ በቅድመ ዕጓለ እመሕያው።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ በእንተ ዝንቱ እብለክሙ።
እብለክሙ ከመ ሰሎሞን ጥቀ ኢለብሰ።
አማን እብለክሙ ከመ ይቀንት ሐቌሁ።
አማን እብለክሙ ከመ ላዕለ ኵሉ ንዋዩ ያሜግቦ።
አልቦ እብለክሙ ዘእንበለ መጥባሕተ ወፍልጣን።
አልቦ እብለክሙ እመሰ ኢነሳሕክሙ አንትሙኒ።
አልቦ እብለክሙ እመሰ ኢነሳሕክሙ።
እብለክሙ ብዙኃን እለ የኀሥሡ ይባኡ ወኢይክሉ።
ወይብሎሙ እብለክሙ ኢየአምረክሙ እምአይቴ አንትሙ።
እብለክሙ ከመ ኢትሬእዩኒ እምይእዜ።
እብለክሙ ከመ አሐዱሂ እምእልክቱ ሰብእ እለ ጸዋዕኩ።
እብለክሙ ከመ ከመ ዝ ይከውን ትፍሥሕት በሰማያት።
እብለክሙ ከመ ከማሁ ይከውን ፍሥሓ በሰማያት።
ወአነሂ እብለክሙ ግበሩ ለክሙ አዕርክተ እምንዋየ ዐመፃ።

እብለክሙ በይእቲ ሌሊት ክልኤቱ ይሰክቡ ውስተ አሐዱ ዐራት።

እወ እብለክሙ ከመ ይፈትሕ ሎሙ ፍጡነ።
ዘኢይደልወኒ እቁም ውስተ መካነ መቅደስከ ወእብለክሙ።
አማን እብለክሙ ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃናት 
ኢይበውኣ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ አልቦ መኑሂ ዘየኀድግ ቤቶ።
ወይቤሎሙ እብለክሙ ለኵሉ ዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እብለክሙ ለእመ አርመሙ እሉ እሎንቱ 
አእባን ይኬልሑ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ እስከ አመ ይከውን 
ዝንቱ ኵሉ።
እብለክሙ ባሕቱ ከመ ኢይበልዕ።
እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምዝንቱ ፍሬ ወይን።
እብለክሙ ከመ ይበጽሐኒ ዘጽሑፍ ወይትፌጸም በላዕሌየ 
ዘይብል።
ወይቤሎሙ አማን አማን እብለክሙ።
ወናሁ እብለክሙ አንሥኡ አዕይንቲክሙ ወነጽሩ ኀበ በሓውርት።
አማን አማን እብለክሙ ኢይክል ወልድ ገቢረ ዘእምኀቤሁ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ ከመ ይበጽሕ ጊዜሁ።
አማን አማን እብለክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን አማን እብለክሙ።
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John06:47
John06:53
John06:65
John08:34
John08:51
John08:58
John10:1
John10:7
John12:24
John12:31
John13:16
John13:20
John13:21
John14:2
John14:12
John15:15
John16:7
John16:15
John16:20
John16:23

1 እብለክን Matt25:12
1 እብላ Luke12:19
1 እብላዕ Luke22:14
6 እብል Luke07:43

John05:34
John08:26
John11:42
John12:27
John13:18

3 እብሎ Matt08:9
Luke07:8
Luke15:18

2 እብሎሙ Matt07:23
Matt13:30

2 እብሬቱ John11:49
John11:51

9 እብነ Matt07:9

Matt27:60
MK15:46
Luke11:11

አማን አማን እብለክሙ ዘየአምን ብየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን አማን እብለክሙ።
ወይቤሎሙ በእንተ ዝንቱ እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
ወናሁ እብለክሙ ይእዜ በጽሐ ኵነኔሁ ለዝንቱ ዓለም።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
ወናሁ እብለክሙ ከመ አነ ኣሐውር ወአስተዳሉ ለክሙ መካነ።
አማን አማን እብለክሙ።
ወለክሙሰ አዕርክትየ እብለክሙ።
ወአንሰ አማን ህልወ እብለክሙ።
ወበእንተ ዝንቱ እብለክሙ እምዚኣየ ይነሥአ ወይነግረክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
አማን አማን እብለክሙ።
ወአውሥኦን ወይቤሎን አማን እብለክን።
ወእብላ ለነፍስየ ኦ ነፍስየ ብኪ ብዙኀ በረከት ዘዘገብኩ ለኪ።
ወይቤሎሙ ፈቲወ ፈተውክዎ ለዝንቱ ፋሲካ እብላዕ ምስሌክሙ።
ወተሰጥወ ስምዖን ወይቤሎ እብልሰ ዘብዙኀ ኀደገ ሎቱ።
ወአንሰ አኮ ስምዐ ሰብእ ዘእፈቅድ ወባሕቱ ዘንተ እብል።
ወብዙኅ ብየ ዘእብል በእንቲኣክሙ ወእኴንን ቦቱ።
ወባሕቱ በእንተ እለ ይቀውሙ ሰብእ እብል ዘንተ።
ወይእዜሰ ተሀውከተኒ ነፍስየ ወምንተ እብል።
ወአኮ በእንተ ኵልክሙ ዘእብል ዘንተ።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
እትነሣእ ወኣሐውር ኀበ አቡየ ወእብሎ።
ወይእተ ጊዜ እብሎሙ ግሙራ ኢየአምረክሙ።
ወበጊዜ ማእረር እብሎሙ ለእለ የዐጽዱ።
ሊቀ ካህናት ዘእብሬቱ ይእቲ ዓመት።
አላ እስመ ሊቀ ካህናት ውእቱ ወእብሬቱ ይእቲ ዓመት።
መኑ ውእቱ እምኔክሙ ብእሲ ዘይስእሎ ወልዱ ኅብስተ ወእብነ 
ይሁቦ።
ወአንኰርኰረ እብነ ዐቢየ።
ወአንኰርኰረ እብነ ውስተ አፈ መቃብር።
ወእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘሰአሎ ወልዱ ለአቡሁ ኅብስተ እብነኑ 
ይሁቦ።
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9 እብነ

Luke19:44

Luke23:53
John08:59
John10:31
John20:1

28 እብን Matt04:6
Matt21:42
Matt21:44
Matt24:2
Matt24:2
Matt27:66
Matt28:2
MK05:5
MK12:10

MK13:2
MK13:2
MK16:3
MK16:4
Luke04:3
Luke04:11
Luke19:44

Luke20:17

Luke20:18
Luke21:6
Luke21:6
Luke22:41
Luke24:2
John02:6
John08:5
John08:7
John11:38
John11:39
John11:40

4 እቱ Matt09:6
MK02:11
Luke05:24
Luke08:38

1 እቱተ John20:1

ወኢየኀድጉ እብነ ዲበ እብን በውስቴትኪ እስመ ኢያእመርኪ መዋዕለ 
ሣህልኪ።
ወአንኰርኰረ እብነ ዐቢየ ወአንበረ ውስተ አፈ መቃብር ወኀለፈ።
ወነሥኡ እብነ ከመ ይውግርዎ።
ወነሥኡ አይሁድ እብነ ካዕበ ከመ ይውግርዎ።
ወረከበት እብነ እቱተ እምአፈ መቃብር።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
እብን እንተ መነንዋ ነደቅት።
ወዘሰ ወድቀ ዲበ ይእቲ እብን ይትቀጠቀጥ።
አማን እብለክሙ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
አማን እብለክሙ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
ወኀተምዋ ለይእቲ እብን ምስለ ሠገራት።
ወቀርበ ወአንኰርኰራ ለይእቲ እብን እምአፈ መቃብር።
ወበውስተ አድባር ወይጌምድ ሥጋሁ በእብን።

እብን እንተ መነንዋ ነደቅት ይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማዕዘንት።

ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
መኑ ይከሥታ ለነ ለእብን እምኆኅተ መቃብር።
ወረዊጾን ርእያሃ ለእብን ኀበ አንኰርኰረት።
በል ዝንቱ እብን ይኩን ኅብስተ።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
ወኢየኀድጉ እብነ ዲበ እብን በውስቴትኪ እስመ ኢያእመርኪ መዋዕለ 
ሣህልኪ።

እብን እንተ መነንዋ ነደቅት ይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማእዘንት።

ወኵሎ ዘወድቀ ዲበ ይእቲ እብን ይትቀጠቀጥ።
አመ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
አመ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
ወተአተተ እምኔሆሙ መጠነ ሙጋረ እብን ወሰገደ ወጸለየ።
ወረከባሃ ለይእቲ እብን ኀበ አንኰርኰረት እምነ መቃብር።
ወሀለዋ ህየ መሣብክት ስድስቱ እለ እብን።
ወበሕግነሰ ሠርዐ ሙሴ ከመ ትትወገር በእብን።
ወይቤሎሙ ዘአልቦ ኀጢአተ እምኔክሙ ቀዲሙ ለይገራ በእብን።
ወበአት ውእቱ ወክዱን እብን ዐቢይ ዲቤሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አእትትዋ ለእብን።
ወአእተትዋ ለይእቲ ለእብን።
ተንሥእ ወንሣእ ወጹር ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ለከ እብለከ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ሑር ወእቱ ቤተከ ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር።
ወረከበት እብነ እቱተ እምአፈ መቃብር።
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3 እትሉከ Luke09:57
Luke09:59
Luke09:61

1 እትልዎ Luke01:3
1 እትቤቀል Luke18:5
2 እትነሣእ Matt27:63

Luke15:18
1 እትናገረኪ John04:26
2 እትወቶ MK15:21

Luke23:26
4 እትዊ MK05:34

Luke07:50
Luke08:48
John08:11

3 እትዔገሠክሙ Matt17:17
MK09:19
Luke09:41

1 እትዔገሥ Luke12:50
2 እትፌሣሕ Luke15:29

John11:15
2 እቶነ Matt13:42

Matt13:50
25 እኁሁ Matt05:22

Matt10:2
Matt10:3 ወያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ ወዮሐንስ እኁሁ።
Matt14:3
Matt17:1 ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ እኁሁ።
Matt22:24
Matt22:24
Matt22:24
Matt22:25
MK01:16
MK01:19 ረከቦሙ ለያዕቆብ ወለዮሐንስ እኁሁ ደቂቀ ዘብዴዎስ።
MK03:17 ወለያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ ወለዮሐንስ እኁሁ።
MK05:37 ወያዕቆብ ወዮሐንስ እኁሁ ለያዕቆብ።
MK06:17
MK12:20
MK12:20
MK12:20
Luke03:1
Luke03:19
Luke06:14

እትሉከኑ ኀበ ሖርከ።
ወይቤሎ ካልኡኒ እትሉከኑ እግዚኦ።
ወይቤሎ ሣልሱኒ እትሉከኑ እግዚኦ።
ወረትዐኒ ሊተኒ እትልዎ እምጥንቱ።
ከመ ኢታንጥየኒ ዛቲ ዕቤር እትቤቀል ላቲ።
አመ ሕያወ ውእቱ አመ ሣልስት ዕለት እትነሣእ።
እትነሣእ ወኣሐውር ኀበ አቡየ ወእብሎ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ ዘእትናገረኪ።
ወዐበጡ አሐደ ኀላፌ ፍኖት ስምዖንሃ ቀሬናዌ እትወቶ እምሐቅል።
ወሶበ ወሰድዎ አኀዝዎ ለስምዖን ቀሬናዊ እትወቶ እምሐቅል።
እትዊ በሰላም ወሕየዊ እምደዌኪ።
ሃይማኖትኪ አድኀነተኪ እትዊ በሰላም።
እትዊ በሰላም።
ሑሪ እትዊ በሰላም ወእምዝ ዳግመ ኢተአብሲ።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእትዔገሠክሙ።
ወጥቀ እትዔገሥ እስከ እፌጽማ።
በዘእትፌሣሕ ቦቱ ምስለ አዕርክትየ ወቢጽየ።
ወአንሰ እትፌሣሕ በእንቲኣክሙ እስመ ኢሀሎኩ ህየ።
ወይወድይዎሙ ውስተ እቶነ እሳት።
ወይወድይዎሙ ውስተ እቶነ እሳት።
ወዘሂ ይቤሎ ለእኁሁ ሕሡር ዘፀርቅ ረስሐ ወይትኴነን በዐውድ።
ቀዳሚ ስምዖን ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስ እኁሁ።

በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ።

እመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ እንዘ አልቦ ውሉደ።
ያውስባ ለብእሲተ እኁሁ ወያቅም ዘርዕ ለእኁሁ።
ያውስባ ለብእሲተ እኁሁ ወያቅም ዘርዕ ለእኁሁ።
ወኀደገ ብእሲቶ ለእኁሁ።
ረከቦሙ ለስምዖን ወለእንድርያስ እኁሁ።

በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ እስመ ኪያሃ አውሰበ።
ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ ለእመ ቦ ዘሞተ እኁሁ።
ያውስባ እኁሁ ለብእሲቱ ወያቅም ዘርዐ ለእኁሁ።
ያውስባ እኁሁ ለብእሲቱ ወያቅም ዘርዐ ለእኁሁ።
ወፊልጶስ እኁሁ መልአከ ኢጡርያስ።
ወይዘልፎ በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ።
እሉ እሙንቱ ስምዖን ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስ እኁሁ።
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25 እኁሁ

Luke20:28
Luke20:28
Luke20:28
John01:41
John06:8

1 እኁሃ John11:2
1 እኁሆን John11:19
12 እኁከ Matt05:23

Matt05:24
Matt07:3
Matt07:4
Matt07:5
Matt14:4
Matt18:15
Matt18:15
MK06:18 እስመ ይቤሎ ዮሐንስ ለሄሮድስ ኢይከውነከ ታውስብ ብእሲተ እኁከ።
Luke15:27
Luke15:32
Luke17:3

1 እኁኪ John11:23
2 እኁዛነ MK01:32

MK03:11
7 እኁየ Matt12:51

Matt18:21
MK03:35
Luke06:42
Luke12:13
John11:21
John11:32

1 እኂዞ Luke23:5

1 እኅ Matt10:21
1 እኅቱ John11:39 ወትቤሎ ማርታ እኅቱ ለዘሞተ።
5 እኅታ Luke10:39 ወስመ እኅታ ማርያ።

John11:1 ዘስሙ አልአዛር በቢታንያ ዘሀገረ ማርያ ወማርታ እኅታ።
John11:5 ወያፈቅሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለማርታ ወለማርያ እኅታ ወለአልአዛር።
John11:28 ወዘንተ ብሂላ ሖረት ወጸውዐታ ለማርያ እኅታ ጽሚተ።
John19:25 እመ ወእኅታ ለእመ ወማርያም እንተ ቀለዮጳ ወማርያም መግደላዊት።

1 እኅት MK03:35
2 እኅትየ Matt12:51

Luke10:40
6 እኅዋሁ Matt04:18

ለእመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ ወኀደገ ብእሲቶ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ያውስባ እኁሁ ለብእሲቱ ወያቅም ዘርዐ ለእኁሁ።
ያውስባ እኁሁ ለብእሲቱ ወያቅም ዘርዐ ለእኁሁ።
ወአሐዱ ውእቱ እንድርያስ እኁሁ ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘውእቱ እንድርያስ እኁሁ ለስምዖን 
ጴጥሮስ።
ወእኁሃ ላቲ አልአዛር ይደዊ።
ከመ ያላቅስዎን በእንተ እኁሆን።
ወበህየ ተዘከርከ ከመ ቦ እኁከ ዘተሐየሰከ።
ወሑር ቅድመ ተኳነን ምስለ እኁከ።
ለምንት ትሬኢ ኀሠረ ዘውስተ ዐይነ እኁከ።
ወእፎ ትብሎ ለእኁከ ኅድገኒ።
ወእምዝ ትሬኢ ለአውፅኦ ኀሠር ዘውስተ ዐይነ እኁከ።
ኢይከውነከ ታውስብ ብእሲተ እኁከ ፊልጶስ።
ወእመኒ አበሰ ለከ እኁከ።
ወእመ ሰምዐከ ረባሕኮ ለእኁከ።

ወይቤሎ እስመ አተወ እኁከ ወጠብሐ አቡከ ላሕመ መግዝአ።
እስመ ዝንቱ እኁከ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
ዑቁ ርእሰክሙ ለእመ አበሰ ለከ እኁከ ገሥጾ በባሕቲትከ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እኁኪሰ ይትነሣእ።
አምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ ወእለሂ እኁዛነ አጋንንት።
ወእለሂ እኁዛነ አጋንንት ርኩሳን እምከመ ርእይዎ።
ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ ውእቱ።
እግዚኦ ሚ መጠን እመ አበሰ ሊተ እኁየ።
ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ።
ተዐገሥ እኁየ አውፅእ ኀሰረ እምዐይንከ።
ሊቅ በሎ ለእኁየ ይክፍለኒ ርስትየ።
እግዚእየ ሶበሰ ሀሎከ ዝየ እምኢሞተ እኁየ።
እግዚእየ ሶበሰ ሀሎከ ዝየ እምኢሞተ እኁየ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ የሀውኮሙ ለሕዝብ ወይሜህር በኵሉ ይሁዳ እኂዞ 
እምገሊላ እስከ ዝየ።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ውሉዶ።

ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ።
ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ ውእቱ።
ዘተኀድገኒ እኅትየ ባሕቲትየ እንዘ አስተዳሉ በላኬ ትርድአኒ።
ስምዖንሃ ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስሃ እኅዋሁ።
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6 እኅዋሁ
Matt04:21 ያዕቆብሃ ወልደ ዘብዴዎስ ወዮሐንስሃ እኅዋሁ።
Matt05:22

Matt10:21
MK13:12
John01:42

1 እኅው MK13:12
1 እኅዞ Matt12:11
1 እኅድግ Matt18:21
1 እኅድጎ Luke23:16
1 እነሥት Luke12:18
1 እነሥቶ MK14:58
1 እነሥእ Luke19:22
1 እነሥእክሙ John14:3
1 እነብር Matt26:55

1 እነብብ John12:49
1 እነግረከ Matt02:13
6 እነግረክሙ MK11:29

John03:12
John08:40
John13:19
John13:33
John16:12

11 እነግር Matt13:35
John07:17 ወአኮ ዘእምኀቤየ ዘእነግር።
John08:26
John08:28 ወአኮ ዘእምኀቤየ ዘእነግር።
John08:28 አላ በከመ መሀረኒ አቡየ ከማሁ እነግር።
John08:38

John08:45
John08:46
John12:50
John12:50
John17:13

1 እነግሮሙ John17:26
1 እንመቱ John19:23
1 እንሣእ Luke13:7
1 እንሥኦ John20:15
1 እንስሳሁ John04:12

115 እንበለ Matt01:18

ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘያምዕዕ እኅዋሁ በከንቱ ረስሐ ውእቱ 
ለኵነኔ።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ውሉዶ።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ወልዶ።
ወለሊሁ አቅደመ ውእቱ ረኪበ እኅዋሁ ስምዖንሃ ወይቤሎ።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ወልዶ።
ወእመ ወድቆ በሰንበት ውስተ ግብ አኮኑ ይእኅዞ ወያነሥኦ።
እኅድግ ሎቱ እስከ ስብዕኑ።
እቀሥፎኬ ወእኅድጎ።
ወይቤ ከመ ዝ እገብር እነሥት ዘትካት መዛግብትየ።
አነ እነሥቶ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ዘእድ ገብሮ።
ተአምረኒኑ ከመ ብእሲ ዕጹብ አነ እነሥእ ዘኢያንበርኩ።
ወእነሥእክሙ ኀቤየ ከመ ተሀልዉ አንትሙኒ ኀበ ሀሎኩ አነ።
ወእንዘ ዘልፈ እነብር ምስሌክሙ በምኵራብ ወእሜህር ኢአኀዝክሙኒ።

ዘከመ እነብብ ወዘከመ እብል።
ወጕየይ ውስተ ብሔረ ግብጽ ወሀሉ ህየ እስከ አመ እነግረከ።
ወንግሩኒ ወአነሂ እነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ዘንተ።
ወሶበ እንዘ ዘበምድር እነግረክሙ ኢተአምኑኒ።
ዘጽድቀ እነግረክሙ ዘሰማዕኩ በኀበ እግዚአብሔር።
ወይእዜሰ እነግረክሙ ዘእንበለ ይኩን።
ወለክሙኒ ይእዜ እነግረክሙ።
ወብየ ብዙኅ ነገር ዘእነግረክሙ።
እከሥት በምሳሌ አፉየ ወእነግር አምሳለ ዘእምትካት።

ወአንሰ ዘሰማዕኩ በኀቤሁ እነግር ለዓለም።

ወአንሰ ዘርኢኩ በኀበ አቡየ እነግር ወአንትሙሂ ዘርኢክሙ በኀበ 
አቡክሙ ትገብሩ።
ወአንሰ እስመ ጽድቀ እነግር ኢተአምኑኒ።
ወእመሰ አነ ጽድቀ እነግር ለምንት ኢተአምኑኒ።
ወዘሂ እነግር አነ በከመ ይቤለኒ አብ ከማሁ እነግር።
ወዘሂ እነግር አነ በከመ ይቤለኒ አብ ከማሁ እነግር።
ወዘንተ እነግር ውስተ ዓለም።
ወዓዲ እነግሮሙ ከመ የሀሉ ኀቤሆሙ ፍቅር ዘአፍቀርከኒ።
ወክዳኖሂ አልታሕ ዘአልቦ ርፍአተ ዘእምላዕሉ እንመቱ።
ናሁ ሠለስቱ ዓመት እንዘ እመጽእ እንሣእ ፍሬሃ ለዛቲ በለስ።
ከመ እሑር አነ ወእንሥኦ ኀቤየ ወእቅብዖ ዕፍረት።
ወውእቱኒ ሰትየ እምኔሃ ወአንስቲያሁኒ ወደቂቁኒ ወእንስሳሁኒ 
ወጥሪቱኒ።
ወእንበለ ይትቃረቡ ተረክበት ፅንስተ እመንፈስ ቅዱስ።
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115 እንበለ
Matt05:13
Matt05:17
Matt05:32
Matt06:8

Matt06:18
Matt07:21
Matt08:29
Matt10:29
Matt11:27
Matt11:27
Matt12:4
Matt12:24
Matt12:39
Matt13:22
Matt13:34
Matt13:57
Matt14:17
Matt14:21
Matt15:20
Matt15:24
Matt15:38
Matt16:4
Matt16:23
Matt17:8
Matt17:21
Matt19:9
Matt19:11
Matt19:17
Matt20:23
Matt20:28
Matt21:19
Matt24:36
Matt26:34
Matt26:42
Matt26:75
Matt27:24
Matt28:14
MK02:7
MK02:26
MK04:34
MK05:26

ዘእንበለ ዘይገድፍዎ አፍኣ ወይከይድዎ ሰብእ በእገሪሆሙ።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ እፈጽሞሙ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ በላዕሌሁ።
ኢትትመሰልዎሙኬ እስመ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ዘትፈቅዱ 
ዘእንበለ ትስአልዎ።
ዘእንበለ አቡክሙ ማእምረ ኅቡኣት።
ዘእንበለ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡየ ዘበሰማያት።
ዘእንበለ ይብጻሕ ጊዜሁ።
ዘእንበለ ያእምር አቡክሙ ሰማያዊ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ዘእንበለ አብ።
ወለአብኒ አልቦ ዘየአምሮ ዘእንበለ ወልድ።
ዘእንበለ ለካህናት ለባሕቲቶሙ።
ዘእንበለ በብዔል ዜቡል መልአኮሙ ለአጋንንት።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወዘእንበለ ፍሬ ይከውን።
ወዘእንበለ ምሳሌሰ ኢተናገሮሙ።
ኢይትሜነን ነቢይ ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ዘእንበለ አንስት ወደቅ።
ወዘእንበለ ተኀፅቦ እድሰ በሊዕ ኢያረኵሶ ለሰብእ።
ኢተፈነውኩ ዘእንበለ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
ዘእንበለ አንስት ወደቅ።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
እስመ ኢትኄሊ ዘእግዚአብሔር ዘእንበለ ዘሰብእ።
ወኢ መነሂ ዘእንበለ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ።
ወዝንቱ ዘመድ ኢይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት።
አንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድኅር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ ላዕሌሁ።
ወይቤሎሙ አኮ ለኵሉ ዘይትከሀል ዝንቱ ዘእንበለ ለዘተውህቦ።
አልቦ ኄር ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
ዘእንበለ ለእለ አስተዳለወ ሎሙ አቡየ ዘበሰማያት።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ይትለአክ ወየሀብ ነፍሶ ቤዛ ብዙኃን።
ወአልቦ ዘረከበ ውስቴታ ዘእንበለ ቈጽል ባሕቲቱ።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
ከመ በዛቲ ሌሊት ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
አቡየ እመሰ ይትከሀል ዝንቱ ጽዋዕ ይኅልፍ ዘእንበለ እስትዮ።
ዘይቤሎ ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
ዘእንበለ ዳእሙ ዘይበዝኅ ሀከክ።
ወናጸድቅ ነገረክሙ ወዘእንበለ ሐዘን ንሬስየክሙ።
ወመኑ ይክል ኀዲገ ኀጢአት ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
ዘእንበለ ለካህናት ለባሕቲቶሙ።
ወዘእንበለ ምሳሌሰ ኢተናገሮሙ።
ወአልቦ ዘበቊዐ ዘእንበለ ዳእሙ ዘአልሐማ ፈድፋደ።
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MK05:37
MK06:4
MK06:5
MK06:8
MK06:8
MK07:2
MK07:5
MK07:15
MK07:19
MK08:14
MK08:33
MK09:7
MK09:8
MK09:29
MK09:37
MK10:18
MK10:45
MK11:13
MK13:11
MK13:30
MK13:32
MK14:30
MK14:72
Luke02:26
Luke04:26
Luke04:27
Luke05:21
Luke06:4
Luke06:49
Luke08:16
Luke08:51

Luke09:13
Luke09:56
Luke10:22
Luke10:22
Luke11:29
Luke11:33
Luke12:49
Luke12:52
Luke13:33
Luke17:18

ወከልአ ከመ አልቦ ዘይተልዎ ዘእንበለ ጴጥሮስ።
ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ ወበኀበ አዝማዲሁ።
ወኢገብረ ኀይለ በህየ ዘእንበለ ኅዳጣን ድዉያን።
ወኢይንሥኡ ዘእንበለ በትር ባሕቲታ።
ዘእንበለ አሣእን ዘውስተ እገሪሆሙ።
ዘእንበለ ይትኀፀቡ እደዊሆሙ።
ወዘእንበለ ይትኀፀቡ እደዊሆሙ ይበልዑ እክለ።
ዘእንበለ ዳእሙ ዘይወፅእ እምልቡ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
እስመ ኢይበውእ ውስተ ልቡ ዘእንበለ ዳእሙ ውስተ ከርሡ ክመ።
ወአልቦሙ ዘእንበለ አሐቲ ኅብስት ምስሌሆሙ ውስተ ሐመር።
ዘእንበለ ዘዕጓለ እመሕያው።
ዘእንበለ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ ምስሌሆሙ።
ዘእንበለ አመ ተንሥአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እምነ ምዉታን።
ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት።
አኮ ኪያየ ባሕቲቶ ዘተወክፈ ዘእንበለ ዘፈነወኒ።
አልቦ ኄር ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ይትለአክ።
ወበጺሖ ኀቤሃ አልቦ ዘረከበ ዘእንበለ ቈጽል ባሕቲቱ።
ዘእንበለ መንፈስ ቅዱስ።
ዘእንበለ ይኩን ዝንቱ ኵሉ።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ክልኤ ጊዜ።
ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ክልኤ ጊዜ ወበከየ።
ዘእንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር።
ዘእንበለ ኀበ አሐቲ ብእሲት መበለት።
ወኢነጽሐ አሐዱሂ እምኔሆሙ ዘእንበለ ንእማን ሶርያዊ።
መኑ ይክል ኀዲገ ኀጢአት ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር ባሕቲቱ።
ዘኢይከውኖሙ ለበሊዕ ዘእንበለ ለካህናት ለባሕቲቶሙ።
ይመስል ብእሴ ዘሐነጸ ቤቶ መልዕልተ ምድር ዘእንበለ መሠረት።
ወያነብራ ታሕተ ዐራት ዘእንበለ ዲበ ተቅዋማ።
ወኢ መኑሂ ዘእንበለ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወአቡሃ ወእማ 
ለሕፃን።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ዘእንበለ ከመ ያሕዩ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ከመ መኑ ውእቱ ወልድ ዘእንበለ አብ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለአብ ከመ መኑ ውእቱ አብ ዘእንበለ ወልድ።
ወትእምርትሰ ኢይሁብዋ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወእመ አኮ ታሕተ ከፈር ዘእንበለ ዲበ ተቅዋማ።
እሳተ አምጻእኩ ለብሔር ወምንተ እፈቅድ ዘእንበለ አንድዶታ።
አልቦ እብለክሙ ዘእንበለ መጥባሕተ ወፍልጣን።
እስመ ኢይደልዎ ለነቢይ መዊት በአፍኣ ዘእንበለ በኢየሩሳሌም።
ዘእንበለ ዝንቱ ዘካልእ ሕዝቡ።
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Luke18:19
Luke22:14
Luke22:34

Luke22:35
Luke22:61
John03:2

John03:13

John03:17
John04:49
John05:19
John05:30
John06:22
John06:38
John06:46
John07:49
John07:51
John09:31
John10:10
John12:16
John12:35
John12:44
John12:47
John13:10
John13:19
John13:38
John14:6
John14:29
John17:12
John17:15
John18:11
John19:15
John21:8

2 እንበሌሁ MK12:33
John01:3

1 እንበሌየ John15:5
1 እንበይ John06:71
6 እንበይነ MK01:38

Luke03:20 ወዓዲ ወሰከ እንበይነ ዝኒ ተቀየሞ ለዮሐንስ።

አልቦ ኄር ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
ዘእንበለ ይብጽሐኒ ሕማምየ።
ወይቤሎ እብለከ ኦ ጴጥሮስ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ሥልሰ 
ትክሕደኒ ከመ ዘኢተአምረኒ።
ወይቤሎሙ አመ ፈነውኩክሙ ዘእንበለ ቊናማት ወጽፍነት ወአሣእን።
ሥልሰ ትክሕደኒ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
እስመ አልቦ ዘይክል ይግበር ዘንተ ተኣምረ ዘአንተ ትገብር ዘእንበለ 
ዘእግዚአብሔር ምስሌሁ።
ወአልቦ ዘዐርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ዘእንበለ ከመ ያሕይዎ ለዓለም በእንቲኣሁ።
እግዚኦ ረድ ፍጡነ ዘእንበለ ይሙት ወልድየ።
ወኢ ምንተኒ ዘእንበለ ዘርእዮ ለአብ ይገብር።
እስመ ኢየኀሥሥ ፈቃደ ዚኣየ ዘእንበለ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ።
ርእዮሙ ከመ አልቦ ህየ ካልእ ሐመር ዘእንበለ አሐቲ ሐመር።
ዘእንበለ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ።
አልቦ ዘርእዮ ለአብ ዘእንበለ ዘእምኀቤሁ ለእግዚአብሔር ውእቱ።
ዘእንበለ እሉ ጊጉያን ሕዝብ እለ ኢየአምሩ ኦሪተ።
ኦሪትክሙኑ ትኴንኖ ለሰብእ ዘእንበለ ይሕትትዎ ቅድመ።
ዘእንበለ ለዘይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወለዘይገብር ፈቃዶ ሎቱ ይሰምዖ።
ወሰራቂሰ ኢይመጽእ ዘእንበለ ከመ ይስርቅ ወያህጕል።
ዘእንበለ አመ ተሰብሐ እግዚእ ኢየሱስ አሜሃ።
አንሶስዉ እንዘ ብክሙ ብርሃን ዘእንበለ ይርከብክሙ ጽልመት።
ዘየአምን ብየ አኮ ብየ ባሕቲቶ ዘየአምን ዘእንበለ በዘፈነወኒ።
ዘእንበለ ከመ አሕይዎ ለዓለም።
ዘሰ ወድአ ተኀፅበ ኢይፈቅድ ይትኀፀብ ዘእንበለ እገሪሁ።
ወይእዜሰ እነግረክሙ ዘእንበለ ይኩን።
ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ እስከ ሥልሰ ትክሕደኒ።
ወአልቦ ዘይመጽእ ኀበ አብ ዘእንበለ እንተ ኀቤየ።
ወይእዜ ነገርኩክሙ ዘእንበለ ይኩን።
ዘእንበለ ወልደ ሀጕል ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ትዕቀቦሙ እምእኩይ።
ጽዋዐ ዘወሀበኒ አቡየ ኢየኀድግ ዘእንበለ እስተይ።
ወአውሥኡ ሊቃነ ካህናት ወይቤሉ አልብነ ንጉሥ ዘእንበለ ቄሣር።

እስመ ኢኮኑ ርሑቃነ እምድር ዘእንበለ መጠነ ክልኤ ምእት በእመት።

አማን አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር ወአልቦ ባዕድ ዘእንበሌሁ።
ወኵሉ ቦቱ ኮነ ወዘእንበሌሁስ አልቦ ዘኮነ ወኢ ምንትኒ እምዘኮነ።
እስመ ዘእንበሌየሰ አልቦ ዘትክሉ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
ወዘንተሰ ይቤ እንበይነ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ።
ከመ በህየኒ እስብክ እስመ እንበይነ ዝ ግብር መጻእኩ።
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6 እንበይነ

Luke04:43
John13:22
John13:24
John18:37

150 እንተ Matt01:16
Matt02:12
Matt02:23
Matt04:13
Matt05:14
Matt05:18
Matt05:19
Matt05:29
Matt05:30
Matt05:39
Matt07:13
Matt07:13
Matt07:14
Matt07:15
Matt08:28
Matt09:20
Matt09:20
Matt10:11
Matt12:1

Matt12:25
Matt12:25
Matt13:31
Matt13:46
Matt13:47

Matt14:13

Matt14:23
Matt14:28
Matt15:13
Matt17:1
Matt17:19
Matt19:9
Matt19:24
Matt20:17
Matt21:1
Matt21:42

እስመ እንበይነ ዝንቱ ተፈነውኩ።
ወኀጥኡ ከመ እንበይነ መኑ ይብል ዘንተ።
ተሰአል ወንግረነ እንበይነ መኑ ይብል ዘንተ።
ወእንበይነ ዝንቱ መጻእኩ ውስተ ዓለም።
እንተ እምኔሃ ተወልደ እግዚእ ኢየሱስ ዘተብህለ ክርስቶስ።
ወእንተ ካልእ ፍኖት ገብኡ ወአተዉ ብሔሮሙ።
ወበጺሖ ኀደረ ውስተ ብሔር እንተ ስማ ናዝሬት።
እንተ መንገለ ባሕር ውስተ አድባረ ዛብሎን ወንፍታሌም።
ኢትክል ተከብቶ ሀገር እንተ ተሐንጸት መልዕልተ ደብር።
የውጣ እንተ አሐቲ ሕርመታ ወአሐቲ ቅርፀታ።
ዘኬ ፈትሐ አሐተ እምእላ ትእዛዛት እንተ ተሐጽጽ።
እመኒ ዐይንከ እንተ የማን ታስሕተከ።
ወእመኒ እዴከ እንተ የማን ታስሕተከ።
ወለዘሂ ጸፍዐከ እንተ የማን መልታሕቴከ።
ባኡ እንተ ጸባብ አንቀጽ።
እንተ ትወስድ ውስተ ሀጕል።
እንተ ትወስድ ውስተ ሕይወት።
ወእንተ ውስጦሙሰ ተኵላት መሰጥ እሙንቱ።
ወኢያበውሑ መነሂ ይኅልፍ እንተ ይእቲ ፍኖት።
ወናሁ ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምት።
መጽአት ወቆመት እንተ ድኅሬሁ።
ወውስተ ሀገር እንተ ቦእክሙ።
ወበውእቱ መዋዕል ኀለፈ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት እንተ መንገለ 
ገራውህ።
ኵላ መንግሥት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ትማስን።
ወኵላ ሀገር ወእመሂ ቤት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ኢትቀውም።
እንተ ነሥኣ ብእሲ ወዘርዓ ውስተ ገራህቱ።
ወረኪቦ አሐተ ባሕርየ እንተ ብዙኅ ሤጣ።
እንተ ተወድየት ውስተ ባሕር ወአስተጋብአት ኵሎ ዘመደ 
ዓሣት።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ በሐመር ውስተ ገዳም እንተ 
ባሕቲቱ።
እንተ ባሕቲቱ ይጸሊ።
አዝዘኒ እምጻእ ኀቤከ እንተ ዲበ ማይ።
ወአውሥአ ወይቤ ኵላ ተክል እንተ ኢተከላ አቡየ ሰማያዊ ትሤሮ።
ወአዕረጎሙ ደብረ ነዋኀ እንተ ባሕቲቶሙ።
ወእምዝ ቀሪቦሙ አርዳኢሁ እንተ ባሕቲቶሙ።
ወእንተሂ ደኀርዋ ዘአውሰበ ዘመወ።
ወካዕበ እብለክሙ ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ስቊረተ መርፍእ።
እንተ ባሕቲቶሙ ወአግሐሦሙ እምፍኖት።
በጽሐ ቤተ ፋጌ እንተ ገቦ ደብረ ዘይት።
እብን እንተ መነንዋ ነደቅት።
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150 እንተ

Matt22:39
Matt23:25
Matt23:25
Matt23:26
Matt23:26
Matt23:27
Matt23:27
Matt23:28
Matt23:28
Matt23:37
Matt23:37
Matt24:3
Matt25:13
Matt25:32
Matt26:7

Matt27:56 ወእማንቱ ማርያ መግደላዊት ወማርያም እንተ ያዕቆብ።
Matt27:62
Matt27:64
MK02:23
MK04:1
MK04:31
MK05:25

MK05:27
MK06:2
MK06:33
MK07:25
MK07:31
MK09:19
MK09:30
MK10:1
MK10:12
MK10:25
MK11:2
MK11:10
MK11:10
MK11:16
MK11:18
MK11:21
MK12:10
MK12:32

ወካልእታሂ እንተ ትመስላ አፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
እለ ተኀፅብዎሙ ለጽዋዕ ወለፃሕል እንተ አፍኣሆሙ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉእ ኀይደ ወዐመፃ ወትዕግልተ።
እንተ ውስጡ ከመ ይኩን ንጹሐ እንተ አፍኣሁኒ።
እንተ ውስጡ ከመ ይኩን ንጹሐ እንተ አፍኣሁኒ።
እለ እንተ አፍኣሆሙ ያስተርእዩ ሠናያነ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉኣን አዕጽምተ ወኵሎ ርኩሰ።
ከማሁኬ አንትሙኒ እንተ አፍኣክሙ ትጼደቁ ለዐይነ ሰብእ።
ወእንተ ውስጥክሙሰ ምሉኣን አንትሙ ዐመፃ ወኀይደ ወአድልዎ።
ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም እንተ ትቀትሎሙ ለነቢያት።
ከመ እንተ ታስተጋብእ ዶርሆ ዕጐሊሃ ታሕተ ክነፊሃ ወአበይክሙ።
ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ እንተ ባሕቲቶሙ።
እንተ ባቲ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከመ እንተ ይፈልጥ ኖላዊ አባግዐ እምአጣሊ።

እንተ ባቲ ቢረሌ ዘምሉእ ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ ዘብዙኅ ሤጡ።

ወበሳኒታ እንተ ይእቲ እምድኅረ ዐርብ።
ወትከውን ደኃሪተ ጌጋዩ እንተ ተአኪ እምቀዳሚት።
እንተ ማእከለ ገራውህ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወአኀዘ ካዕበ ይምሀሮሙ ለአሕዛብ እንተ መንገለ ባሕር።
ከመ ኅጠተ ስናፔ እንተ ተዘርዐት ውስተ ምድር።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ እንተ ድኅሬሁ።
ወምንትኑ ዛቲ ጥበብ እንተ ተውህበት ሎቱ።
ወሖሩ እንተ እግር ኀቤሁ እምኵሉ አህጉር።
እንተ ጋኔን እኩይ አኀዘ ላቲ ወለታ።
ወኀሊፎ ካዕበ እምጢሮስ ሖረ እንተ ሲዶና።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኦ ትውልድ እንተ አልባቲ ሃይማኖት።
ወወፂኦ እምህየ ሖረ እንተ ገሊላ።
ወተንሢኦ እምህየ ሖረ ብሔረ ይሁዳ እንተ ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወእንተሂ ደኀራ ምታ ወሖረት ካልአ ዘመወት።
ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ቀፈረ ሐጽ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ውስተ ሀገር እንተ ቅድሜክሙ።
ወቡርክት እንተ ትመጽእ መንግሥት በስመ እግዚአብሔር።
እንተ አቡነ ዳዊት ሆሣዕና በአርያም።
ወከልአ አልቦ ዘየኀልፍ ንዋየ እንተ ምኵራብ።
ወኀሠሡ እንተ ኀበ ይቀትልዎ።
ኦ ሊቅ ነያ እንታክቲ በለስ እንተ ረገምካ የብሰት።
እብን እንተ መነንዋ ነደቅት ይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማዕዘንት።
ወካልእታሂ እንተ ትመስላ ዛቲ ይእቲ።
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MK14:32
MK15:40 ማርያም መግደላዊት ወማርያም እንተ ያዕቆብ ዘይንእስ።
MK15:47 ወማርያም መግደላዊት ወማርያም እንተ ዮሳ ርእያ ኀበ ቀበርዎ።
MK16:1 ወማርያም እንተ ያዕቆብ ወሰሎሜ።
MK16:9
Luke01:26
Luke01:27
Luke01:36
Luke01:36
Luke01:45
Luke02:4
Luke02:5 ወሖረ ይጸሐፍ ምስለ ማርያም እንተ ፈኀሩ ሎቱ።
Luke02:36
Luke03:1
Luke04:30
Luke05:3
Luke05:19
Luke06:1
Luke06:7
Luke07:11
Luke07:39
Luke08:2 ወእማንቱ ማርያም እንተ ይብልዋ መግደላዊት።
Luke08:2
Luke08:4
Luke08:33
Luke08:43

Luke08:44
Luke09:10
Luke09:41
Luke10:8
Luke10:23
Luke10:38 ወተቀበለቶ አሐቲ ብእሲት በቤታ እንተ ስማ ማርታ።
Luke10:39
Luke11:17
Luke11:27
Luke11:39
Luke11:39
Luke11:40
Luke11:40
Luke12:39
Luke13:10

ወሖሩ ዐጸደ ወይን እንተ ስማ ጌቴሴማን።

እንተ እምኔሃ አውፅአ ሰብዐተ አጋንንተ።
ኀበ አሐቲ ሀገር ዘገሊላ እንተ ስማ ናዝሬት።
ኀበ ድንግል እንተ ተፍኅረት ለብእሲ።
ወናሁ ኤልሳቤጥኒ እንተ እምአዝማድኪ ይእቲኒ።
ወናሁ ሳድስ ዝንቱ ወርኅ ለእንተ ይብልዋ መካን።
ወብፅዕት አንቲ እንተ ተአምኒ።
ኀበ ሀገረ ዳዊት እንተ ስማ ቤተልሔም።

ወሀለወት ሐና ነቢይት ወለተ ፋኑኤል እንተ እምነገደ አሴር።
ወለብሔረ ጥራኮኒዶስ ወሊሳንዩስ ሀቢ እንተ ሳብላኔስ።
ወውእቱሰ ኀለፈ እንተ ማእከሎሙ ወሖረ።
ወይእቲ ሐመር እንተ ስምዖን።
ወኀጥኡ እንተ ኀበ ያበውእዎ እስመ ጽፉቅ ሰብእ።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ እንተ ገራውህ በሰንበት።
ወሀሎ ህየ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ እንተ የማን።
ወበሳኒታ ሖረ ሀገረ እንተ ስማ ናይን።
እምኢያእመረኑ ከመ ኃጥእት ይእቲ ዛቲ ብእሲት እንተ ትገስሶ።

እንተ ሰብዐቱ አጋንንት ወፅኡ እምኔሃ።
ይቤሎሙ ምሳሌ እንተ ከመ ዝ።
ወወድቁ እንተ ጽድፍ ወውስተ ቀላይ ወሞቱ።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወቀርበት ወቆመት እንተ ድኅሬሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወወፅኡ ሐቅለ ሀገር እንተ ስማ ቤተ ሳይዳ።
ኦ ትውልድ ዕልዉት ወግፍትዕት እንተ አልባቲ ሃይማኖት።
ወሀገረኒ እንተ ኀበ ቦእክሙ ወተወከፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወካዕበ ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ እንተ ባሕቲቶሙ።

እንተ ነበረት ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወትሰምዕ ነገሮ።
ኵላ መንግሥት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ትማስን።
ብፅዕት ከርሥ እንተ ጾረተከ ወአጥባት እለ ሐፀናከ።
ይእዜ እንተ አፍኣሁ ተኀፅብዎ ወታነጽሕዎ ለጽዋዕኒ ወለጻሕልኒ።
ወእንተ ውስጡሰ ምሉእ ሀይደ ወእከየ።
ኦ አብዳን አኮኑ ዘፈጠረ እንተ አፍኣ ወእንተ ውስጥኒ ፈጠረ።
ኦ አብዳን አኮኑ ዘፈጠረ እንተ አፍኣ ወእንተ ውስጥኒ ፈጠረ።
እንተ ጊዜ ይመጽእ ሰራቂ።
ሀለወት አሐቲ ብእሲት እንተ አድወያ ጋኔን ዐሠርተ ወሰመንተ 
ዓመተ።
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Luke13:19
Luke13:24
Luke13:34
Luke13:34
Luke15:4
Luke15:6
Luke15:9
Luke16:18
Luke18:25
Luke19:4
Luke19:20
Luke20:17
Luke21:34
Luke23:29
Luke24:10 ወእማንቱሰ ማርያም መግደላዊት ወዮሐና ወማርያም እንተ ያዕቆብ።
Luke24:13

Luke24:13

John01:32
John04:3 ወእንዘ ሀለዎ ይኅልፍ እንተ ሰማርያ።
John04:4
John04:52
John04:53
John08:3
John08:59
John10:1
John10:1
John10:2
John10:9
John11:2 ወማርያሰ ይእቲ እንተ ቀብዐቶ ለእግዚእነ ዕፍረተ።
John11:54
John14:6
John19:25 እመ ወእኅታ ለእመ ወማርያም እንተ ቀለዮጳ ወማርያም መግደላዊት።
John20:7
John20:15

13 እንቲኣሁ Matt13:56
Matt18:13
MK06:3
MK07:25
MK08:30
MK09:12

አምጽአ ኅጠተ ስናፔ እንተ ነሥአ ብእሲ ወዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
ወይቤሎሙ ተኀየሱ ትባኡ እንተ ጸባብ አንቀጽ።
ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም እንተ ትቀትልዮሙ ለነቢያት።
ከመ እንተ ታስተጋብእ ዶርሆ ዕጐሊሃ ታሕተ ክነፊሃ።
ወየሐውር ኀበ እንተ ተገድፈቶ እስከ ይረክባ።
ተፈሥሑ ሊተ እስመ ረከብኩ በግዕትየ እንተ ተገድፈተኒ።
ተፈሥሓ ሊተ እስመ ረከብኩ ገመስየ እንተ ተገድፈተኒ።
ወእንተኒ ደሐራ ምታ ለእመ ቀርበት ካልአ ዘመወት።
ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ስቊረተ መርፍእ።
እስመ እንተ ይእቲ ፍኖት ሀለዎ ይኅልፍ።
እንተ ኀቤየ ጠብለልክዋ ወአንበርክዋ ውስተ ሰበንየ።
እብን እንተ መነንዋ ነደቅት ይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማእዘንት።
ከመ መሥገርት እንተ ትወርድ ዲበ ኵሎሙ እለ ይነብሩ ዲበ ምድር።
ብፁዓት መካናት ወከርሥኒ እንተ ኢወለደት ወአጥባትኒ እለ ኢሐፀና።

እንተ ርሕቅት እምኢየሩሳሌም መጠነ ስሳ ምዕራፍ እንተ ስማ 
ኤማኁስ።
እንተ ርሕቅት እምኢየሩሳሌም መጠነ ስሳ ምዕራፍ እንተ ስማ 
ኤማኁስ።
ከመ እንተ ርግብ ወይነብር ዲቤሁ።

በጽሐ ሀገረ ሳምር እንተ ስማ ሲካር።
ወተስእሎሙ ሰዓታ እንተ ባቲ ሐይወ።
እንተ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ወልድከሰ ሐይወ።
ብእሲተ እስርተ እንተ ተረክበት በዝሙት።
ወኀለፈ እንተ ማእከሎሙ ወሖረ።
ዘኢቦአ እንተ አንቀጽ ውስተ ዐጸደ አባግዕ ወዐርገ እንተ ካልእ ገጽ።
ዘኢቦአ እንተ አንቀጽ ውስተ ዐጸደ አባግዕ ወዐርገ እንተ ካልእ ገጽ።
ወዘሰ እንተ አንቀጽ ይበውእ ኖላዌ አባግዕ ውእቱ።
ዘቦአ ብእሲ እንተ ኀቤየ ይድኅን።

አላ ሖረ ኀበ ሀገር እንተ ትሰመይ ሀገረ ኤፍሬም አቅርብት ለበድው።
ወአልቦ ዘይመጽእ ኀበ አብ ዘእንበለ እንተ ኀቤየ።

ወሰበነኒ ዘዲበ ርእሱ እንተ ባሕቲቱ ጥብሉለ።
ወትቤሎ እግዚእየ እመኒ እንተ ነሣእኮ ንግረኒ ኀበ ወሰድኮ።
ወአኀዙ ያንጐርጕሩ በእንቲኣሁ።
ከመ ይትፌሣሕ በእንቲኣሁ ፈድፋደ።
ወተዐቅፉ በእንቲኣሁ።
ወእምዝ ሰምዐት በእንቲኣሁ አሐቲ ብእሲት።
ወገሠጾሙ ከመ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ በእንቲኣሁ።
ወገብሩ ላዕሌሁ ኵሎ ዘፈቀዱ በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
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13 እንቲኣሁ

Luke02:24
Luke02:38

Luke04:18
Luke07:17
John01:30
John03:30
John07:16

1 እንቲኣሃ MK01:30
3 እንቲኣሆሙ Matt21:45

MK12:12
Luke20:19

1 እንቲኣከ Luke04:10
3 እንቲኣየ John03:30

John07:16
John15:12

3 እንታክቲ Matt26:29

MK11:21
MK14:25

1 እንት Luke24:14
147 እንከ Matt03:8

Matt05:13
Matt05:13
Matt05:47
Matt06:30
Matt06:31
Matt07:11
Matt07:20
Matt09:38
Matt10:16
Matt10:26
Matt12:12
Matt12:26
Matt12:45
Matt13:27
Matt13:28
Matt13:51
Matt13:54
Matt13:56

ወከመ ያብኡ መሥዋዕተ በእንቲኣሁ።

ወነገረት በእንቲኣሁ ለኵሎሙ እለ ይሴፈዉ መድኀኒታ ለኢየሩሳሌም።

መንፈሰ እግዚአብሔር ላዕሌየ ዘበእንቲኣሁ ቀብዐኒ።
ወተሰምዐ በእንቲኣሁ ዝንቱ ነገር።
ዝንቱ ውእቱ ዘእቤለክሙ አነ በእንቲኣሁ ይመጽእ እምድኅሬየ።
ወእንቲኣሁሰ ትበዝኅ ወእንቲኣየሰ ተሠልጠት።
ትምህርትየሰ ኢኮነት እንቲኣየ አላ እንቲኣሁ ለዘፈነወኒ።
ወሐማቱ ለስምዖን ትፈፅን ወነገርዎ በእንቲኣሃ።
አንከሩ ወአእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ ይብል።
እስመ አእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ ይቤ ዘንተ አምሳለ።
ወፈርህዎሙ ለሕዝብ እስመ አእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ መሰለ ከመ 
ዝ።
እስመ ጽሑፍ ከመ ለመላእክቲሁ ይኤዝዞሙ በእንቲኣከ።
ወእንቲኣሁሰ ትበዝኅ ወእንቲኣየሰ ተሠልጠት።
ትምህርትየሰ ኢኮነት እንቲኣየ አላ እንቲኣሁ ለዘፈነወኒ።
ወዛቲ ይእቲ ትእዛዘ እንቲኣየ።
እስከ እንታክቲ ዕለት አመ እሰትዮ ሐዲሰ ምስሌክሙ በመንግሥተ 
አቡየ።
ኦ ሊቅ ነያ እንታክቲ በለስ እንተ ረገምካ የብሰት።

እስከ እንታክቲ ዕለት አመ እሰትዮ ሐዲሰ በመንግሥተ እግዚአብሔር።

ወይትናገሩ በበይናቲሆሙ በእንት ኵሉ ዘኮነ።
ግበሩኬ እንከ ፍሬ ሠናየ ዘይደልወክሙ ለንስሓ።
በምንትኑ እንከ ይቄስምዎ አልቦኬ እንከ ዘይበቊዕ።
በምንትኑ እንከ ይቄስምዎ አልቦኬ እንከ ዘይበቊዕ።
ምንት እንከ ፍድፋዴ ዘገበርክሙ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ኪያክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
ኢትተክዙኬ እንከ እንዘ ትብሉ።
እፎ እንከ ፈድፋደ አቡክሙ ዘበሰማያት።
ወእምፍሬሆሙ እንከ ተአምርዎሙ።
ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ገባረ ለማእረሩ።
ኩኑ እንከ ጠቢባነ ከመ አርዌ ምድር ወየዋሃነ ከመ ርግብ።
ኢትፍርህዎሙኬ እንከ እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
እፎ እንከ ፈድፋደ ይኄይስ ሰብእ እምበግዕ።
እፎ እንከ ትቀውም መንግሥቱ።
ወእምዝ ይብል እገብእ እንከሰ ውስተ ቤትየ እምኀበ ወፃእኩ።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ክርዳድ።
ወአግብርቲሁሰ ይቤልዎ ትፈቅድኑ እንከ ንሑር ወንጻሕይዮ ለከ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለበውክሙኑ እንከ ዘንተ ኵሎ።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ጥበብ ወኀይል።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ጥበብ ወኀይል።
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Matt15:33
Matt18:26
Matt19:6
Matt19:7
Matt19:20
Matt21:19
Matt21:31
Matt21:40
Matt22:9
Matt22:17
Matt22:25
Matt22:28
Matt22:44
Matt22:45
Matt22:45
Matt24:42
Matt25:25
Matt26:29

Matt26:45
Matt26:54
Matt26:65
Matt26:65
Matt27:22

Matt27:64
MK04:13
MK05:35
MK08:21
MK09:25
MK09:47
MK10:9
MK10:26
MK10:38
MK11:14
MK12:9
MK12:21
MK12:35
MK12:38
MK12:38
MK13:35
MK14:25

ወይቤልዎ አርዳኢሁ እምአይቴ እንከ ለነ በገዳም።
ወወድቀ እንከ ውእቱ ገብር ታሕተ እገሪሁ።
እንከሰኬ ኢኮኑ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ።
ወይቤልዎ ለምንት እንከ አዘዘ ሙሴ።
ምንት እንከ ዘተርፈኒ።
ወይቤላ ኢይኩን እንከ ፍሬ እምውስቴትኪ ለዓለም።
መኑ እንከ እምክልኤሆሙ ዘገብረ ፈቃደ አቡሁ።
ምንተ እንከ ይሬስዮሙ ለእሉ ዐቀብት።
ሑሩኬ እንከ ውስተ መራሕብት ወአናቅጽ።
ንግረነኬ እንከ ዘይረትዕ ምንተ ትብል።
ሀለዉ እንከ ኀቤነ ሰብዐቱ አኀው።
ወአመ ይትነሥኡ እንከ ምዉታን።
እፎ እንከ ለሊሁ ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ ይቤ።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ።
እፎ እንከ ይከውኖ ወልዶ።
ትግሁ እንከ እስመ ኢተአምሩ በአይ ሰዓት ይመጽእ እግዚእክሙ።
ናሁ እንከ መክሊተከ።
ወናሁ እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምይእዜ እምዝንቱ አጺረ ፍሬ 
ወይን።
ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ።
ወእፎ እንከ ይትፌጸም ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ምንተ እንከ ትፈቅዱ ሎቱ ሰማዕተ።
ናሁ ፀረፈ ወሰማዕክሙ ፅርፈቶ ምንተ እንከ ትብሉ።

ወይቤሎሙ ጲላጦስ ምንተ እንከ እረስዮ ለኢየሱስ ዘተብህለ ክርስቶስ።

አዝዝ እንከ ይዕቀቡ መቃብሪሁ እስከ ሠሉስ መዋዕል።
እፎ እንከ ተአምሩ ኵሎ አምሳለ።
ወይቤልዎ ወለትከሰ ሞተት ወኢታጻምዎ እንከ ለሊቅ።
ወይቤሎሙ እፎ እንከ ዘኢትለብዉ።
ወኢትግባእ እንከ ላዕሌሁ።
በምንት እንከ ይቄስምዎ።
ዘእግዚአብሔር እንከ አስተፃመረ ሰብእ ኢይፍልጥ።
መኑ እንከ ይክል ድኂነ።
ትክሉኑ እንከ ሰትየ ጽዋዕ ዘአነ እሰቲ።
ወአውሥአ ወይቤላ አልቦ ዘይበልዕ ፍሬ እምኔኪ ለዓለም እንከ።
ምንተ እንከ ይሬስዮሙ በዓለ ወይን።
ወሀለዉ እንከ በኀቤነ ሰብዐቱ አኀው።
ወአልቦ እንከ ዘተሐበለ ይሰአሎ።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ።
እፎ እንከ ይከውኖ ወልዶ።
ትግሁ እንከ እስመ ኢተአምሩ ማእዜ ይመጽእ በዓለ ቤት።
አማን እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምዝንቱ ፍሬ ወይን።
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MK14:34
MK14:41
MK14:63
MK14:64
MK15:12
Luke03:8
Luke06:32
Luke06:33
Luke06:34
Luke06:46
Luke07:42
Luke08:18
Luke08:49
Luke09:9
Luke10:2
Luke10:36
Luke11:20
Luke11:35
Luke12:7
Luke12:19
Luke12:20
Luke12:24
Luke12:29
Luke13:7
Luke14:32
Luke14:33
Luke15:19
Luke15:21
Luke16:2
Luke16:2
Luke16:4
Luke16:12
Luke17:17
Luke18:7
Luke18:26
Luke19:13
Luke20:13

Luke20:16
Luke20:29
Luke20:33

ንበሩ ዝየ ወትግሁ እንከ።
ወመጽአ በሣልስ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ ምዕረ።
ምንተ እንከ ትፈቅዱ ሎቱ ሰማዕተ።
ናሁ ለሊክሙ ሰማዕክሙ ፅርፈቶ ምንተ እንከ ትብሉ።
ምንተ እንከ ትፈቅዱ እረስዮ ለዘተብህለ ንጉሠ አይሁድ።
ግበሩ እንከ ፍሬ ዘይደልወክሙ ለንስሓ።
ምንትኑ እንከ ዕሴትክሙ።
ምንትኑ እንከ ዕሴትክሙ።
ምንትኑ እንከ ዕሴትክሙ።
ለምንት እንከ ትብሉኒ እግዚኦ እግዚኦ።
መኑ እንከ ርቱዕ ፈድፋደ ያፍቅሮ እምኔሆሙ።
ወአእምሩ እንከ ዘከመ ትሰምዑ እስመ ለዘቦ ይሁብዎ።
ወይቤሎ ወለትከሰ ሞተት ወኢታጻምዎ እንከ ለሊቅ።
መኑ እንከ ውእቱ ዝንቱ ዘእሰምዕ በእንቲኣሁ።
ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ወይፈኑ ገባረ ለማእረሩ።
መኑ እንከ እምእለ ሠለስቱ ዘይከውኖ ቢጾ ለዘዘበጥዎ ፈያት።
ዮጊኬ በጽሐት እንከሰ ኀቤክሙ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ዑቅ እንከ ብርሃንከ ጽልመተ ኢይኩን።
ኢትፍርሁ እንከ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
አዕርፊ እንከሰ ብልዒ ወስትዪ ወተፈሥሒ።
ለመኑ እንከ ይከውን ዘአስተዳሎከ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ትኄይሱ አንትሙ እምአዕዋፍ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ለክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
ወኢረከብኩ ግዝማ እንከሰ ከመ ኢታፅርእ ምድረነ።
ወከመ ዝ እንከ ኵሉ ዘእምኔክሙ ዘኢወፅአ እምኵሉ።
ወእመሰ ጼው ለስሐ በምንት እንከ ይቄስምዎ።
ወኢይደልወኒ እንከ እሰመይ ወልደከ።
ወኢይደልወኒ እንከ እሰመይ ወልደከ።
እንከሰ አግብእ ሐሳበ ምግብናከ።
እስመ ኢትከውነኒ እንከ መጋቤ ሊተ።
ኣአምር እንከሰ ዘእገብር እምከመ ሰዐረኒ እግዚእየ እምግብናየ።
ዘዚኣሁ መኑ እንከ ይሁበክሙ።
አይቴኑ እንከ ተስዐቱ።
ኢይፈትሕኑ እንከ እግዚአብሔር ለኅሩያኒሁ።
ወይቤሉ እለ ሰምዑ መኑ እንከ ይክል ድኂነ።
ወይቤሎሙ ተገበሩ እንከ እስከ ኣአቱ።

ወይቤ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ እሬሲ እፌኑ ወልድየ ዘአፈቅሮ።

ወሶበ መጽአ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ ይሬስዮሙ።
ወሀለዉ እንከ ኀቤነ ሰብዐቱ አኀው ወአውሰበ ዘይልህቅ ብእሲተ።
ወአመ የሐይዉ እንከ ምዉታን ለመኑ እምኔሆሙ ትከውኖ ብእሲተ።
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Luke20:36

Luke20:40
Luke20:43
Luke20:43
Luke21:35
Luke22:15
Luke22:17
Luke22:38
Luke22:70
Luke22:72

Luke23:22

John01:22
John01:25
John03:12
John04:11
John04:42
John06:27
John06:42
John06:45
John06:62
John06:66
John07:19
John07:23
John08:5
John08:33
John08:43
John09:27
John10:19
John10:36

John11:44
John11:54
John12:34
John12:34
John13:14
John13:27
John13:31
John14:5
John14:9

ወኢሂ ይትከሀሎሙ እንከ መዊት አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር 
እሙንቱ።
ወአልቦ እንከ መኑሂ ዘተኀበለ ይሰአሎ።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ እፎ እንከ ይከውኖ ወልዶ።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ እፎ እንከ ይከውኖ ወልዶ።
ትግሁ እንከ በኵሉ ጊዜ ከመ ትክሀሉ እምስጦ በጸሎትክሙ።
እንከ እምኔሁ እስከ ይትፌጸም በመንግሥተ እግዚአብሔር።
እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምዝንቱ ፍሬ ወይን።
ወይቤሎሙ የአክለክሙ እንከሰ።
ወይቤልዎ ኵሎሙ አንተኑ እንከ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ወይቤሉ ምንተ እንከ ንፈቅድ ሰማዕተ በእንቲኣሁ ናሁ ለሊነ ሰማዕነ 
እምአፉሁ።
ናሁ አልቦ ዘረከብኩ በላዕሌሁ በዘይመውት እቅሥፎኬ እንከሰ 
ወአሕይዎ።
ወይቤልዎ መኑመ አንተ እንከ ከመ ናይድዖሙ ወናጠይቆሙ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ በእፎ እንከ ታጠምቅ።
እፎ እንከ ተአምኑኒ እመ ነገርኩክሙ ዘበሰማያት።
እምአይቴ እንከ ለከ ማየ ሕይወት።
ወይቤልዋ ለይእቲ ብእሲት አኮ እንከ በነገረ ዚኣኪ ዘአምነ ቦቱ።
ተገበሩ እንከሰ አኮ ለመብልዕ ኀላፊ።
ወእፎ እንከ ይብለነ እምሰማይ ወረድኩ።
ወኵሉ እንከ ዘሰምዐ በኀበ አቡየ ተምሂሮ ይመጽእ ኀቤየ።
እፎ እንከ እመ ርኢክምዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወኢሖሩ እንከ ምስሌሁ።
ለምንት እንከ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ።
ለምንት እንከ ትግእዙኒ።
ወአንተሰ እንከ ምንተ ትብል በእንቲኣሃ።
እፎ እንከ ትብለነ ግዑዛነ ትኩኑ።
እፎ እንከ ኢተአምኑ ቃልየ።
ምንተ እንከ ካዕበ ትፈቅዱ ትስምዑ።
ወተናፈቁ እንከ ካዕበ አይሁድ በበይናቲሆሙ በእንተ ዝንቱ ነገር።
እፎ እንከ ትብሉኒ ትፀርፍ ለእመ እቤለክሙ ወልደ እግዚአብሔር 
አነ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ፍትሕዎኬ እንከሰ ወኅድግዎ ይሑር።
ወኢያንሶሰወ እንከ እግዚእ ኢየሱስ ገሃደ ማእከለ አይሁድ።
ወእፎ እንከ ትብለነ አንተ።
መኑ እንከ ዝንቱ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወሶበ እንዘ አነ እንከ ሊቅክሙ ወእግዚእክሙ ኀፀብኩክሙ እገሪክሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዘትገብር እንከ ፍጡነ ግበር።
ይእዜኬ እንከ ተሰብሐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
በእፎ እንከ ነአምር ፍኖቶ።
እፎ እንከ ትብል አርእየነሁ ለአብ።
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John14:19
John14:30
John15:15
John16:10
John16:21
John17:11
John18:21

John18:37
John18:39
John21:6

1 እንክሙ Matt26:26
413 እንዘ Matt01:20

Matt01:20

Matt01:22

Matt02:2
Matt02:13
Matt02:15
Matt02:17
Matt02:18
Matt02:20
Matt03:1

Matt03:2
Matt03:3
Matt03:6

Matt03:7
Matt03:14 ወዮሐንስሰ አበዮ እንዘ ይብል።
Matt03:16
Matt04:14
Matt04:18
Matt04:18

Matt04:21
Matt04:23
Matt05:2
Matt05:11
Matt05:25
Matt06:7

እምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል ወኢይሬእየኒ እንከ ዓለም።
ወኢይትናገር እንከ ብዙኀ ምስሌክሙ።
ኢይብለክሙ እንከ አግብርትየ አላ አዕርክትየ አንትሙ።
ወኢትሬእዩኒ እንከ።
ወእምከመ ወለደት ዕጓለ ኢትዜከሮ እንከ ለሕማማ በእንተ ፍሥሓሃ።
ወኢይሄሉ እንከ ውስተ ዓለም።
ለምንት እንከ ትሴአለኒ ሊተ ተሰአሎሙ ለእለ ሰምዑኒ 
ዘተናገርክዎሙ።
ወይቤሎ ጲላጦስ እንከሰኬ ንጉሥ አንተ።
ትፈቅዱኑ እንከ አሕይዎ ለክሙ ለንጉሠ አይሁድ።
ወአውሪዶሙ መሣግሪሆሙ ስእኑ እንከ ስሒበ እምብዝኀ ዓሣት 
ዘተሠግረ።
እንክሙ ብልዑ ዝ ውእቱ ሥጋየ።
ወእንዘ ዘንተ ይኄሊ ናሁ አስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር በሕልም።
እንዘ ይብል ኦ ዮሴፍ ወልደ ዳዊት ኢትፍራህ ነሢኦታ ለማርያም 
ፍኅርትከ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብሀለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ 
እንዘ ይብል።
እንዘ ይብሉ አይቴ ሀሎ ዘተወልደ ንጉሠ አይሁድ።
እንዘ ይብል ተንሥእ ወንሣእ ሕፃነ ወእሞ።
እንዘ ይብል እምግብጽ ጸዋዕክዎ ለወልድየ።
አሜሃ ተፈጸመ ዘተብህለ በኤርምያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ራሄል እንዘ ትበኪ በእንተ ውሉዳ።
እንዘ ይብል ተንሣእ ወንሣእ ሕፃነ ወእሞ።
ወበውእቱ መዋዕል በጽሐ ዮሐንስ መጥምቅ እንዘ ይሰብክ በገዳመ 
ይሁዳ ዘዮርዳኖስ።
እንዘ ይብል ነስሑ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
እንዘ ይብል ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም።
ወያጠምቆሙ ለኵሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይትአመኑ 
ኀጣውኢሆሙ።
እንዘ ይመጽኡ ውስተ ጥምቀቱ ጽሚተ ይቤሎሙ።

ወርእየ መንፈሰ እግዚአብሔር እንዘ ይወርድ በአምሳለ ርግብ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ወእንዘ ያንሶሱ መንገለ ባሕረ ገሊላ ርእየ ክልኤተ አኀወ።
እንዘ ያወርዱ መርበብቶሙ ውስተ ባሕር እስመ መሠግራን 
እሙንቱ።
እንዘ ይሠርዑ ወያስተሣንዩ መሣግሪሆሙ ወጸውዖሙ።
እንዘ ይሜህር በምኵራባቲሆሙ ወይሰብክ ወንጌለ መንግሥት።
ወከሠተ አፉሁ ወመሀሮሙ እንዘ ይብል።
እንዘ ይሔስዉ በእንቲኣየ።
እንዘ ሀሎከ ምስሌሁ ውስተ ፍኖት።
ወእንዘ ትጼልዩ ኢትዘንግዑ ከመ አሕዛብ።
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Matt06:31
Matt07:11
Matt08:1
Matt08:2
Matt08:14
Matt08:29
Matt09:2
Matt09:9 እንዘ ይነብር ውስተ ምጽባሕ ዘስሙ ማቴዎስ።
Matt09:10
Matt09:18
Matt09:18
Matt09:21
Matt09:23
Matt09:27
Matt09:29
Matt09:33
Matt09:35
Matt10:5
Matt10:7
Matt11:2 ወሰሚዖ ዮሐንስ ምግባሮ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ሀሎ በቤተ ሞቅሕ።
Matt11:18 እስመ መጽአ ዮሐንስ እንዘ ኢይበልዕ ወኢይሰቲ።
Matt11:19
Matt12:10

Matt12:17
Matt12:19
Matt12:34
Matt12:44
Matt12:45
Matt12:47
Matt12:47
Matt13:3
Matt13:4
Matt13:13
Matt13:13
Matt13:24
Matt13:25
Matt13:29

Matt13:31
Matt13:35
Matt14:5

ኢትተክዙኬ እንከ እንዘ ትብሉ።
ወሶበ እንዘ እኩያን አንትሙ።
ወእንዘ ይወርድ እምደብር ተለውዎ ሰብእ ብዙኃን።
ወቀርበ ኀቤሁ ወሰገደ ሎቱ እንዘ ይብል።
ረከባ ለሐማተ ጴጥሮስ እንዘ ትሰክብ ወትፈፅን።
ወሶበ ርእይዎ ጸርሑ እንዘ ይብሉ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ድዉየ ወመፃጕዐ እንዘ ይጸውርዎ በዐራት።

ወእንዘ ይረፍቅ ውስተ ቤተ ስምዖን ናሁ።
ወእንዘ ዘንተ ይነግሮሙ ናሁ መጽአ አሐዱ መኰንን።
ወሰገደ ሎቱ እንዘ ይብል ወለትየ ይእዜ ሞተት።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ እንዘ ትብል በልባ።
ርእየ መብክያነ ወሰብእ እንዘ ይትሀወኩ ወያስቆቅዉ።
ተለውዎ ክልኤቱ ዕዉራን እንዘ ይጸርሑ።
ወገሰሶሙ አዕይንቲሆሙ እንዘ ይብል።
ወአንከሩ ሰብእ እንዘ ይብሉ ግሙራ ኢያስተርአየ።
እንዘ ይሜህር በምኵራባቲሆሙ ወይሰብክ ወንጌለ መንግሥት።
ወአዘዞሙ እንዘ ይብል ፍኖተ አሕዛብ ኢትሑሩ።
ወሐዊረክሙ ስብኩ እንዘ ትብሉ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።

ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እንዘ ይበልዕ ወይሰቲ።
ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ ይከውንኑ በሰንበት ፈውሶ ከመ 
ያስተዋድይዎ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
እንዘ ይሜህር በምኵራብ።
እንዘ እኩያን አንትሙ።
እንዘ የኀሥሥ ዕረፍተ ወየኀጥእ።
ወመጺኦ ይረክቦ እንዘ ያስተራክብ እዳወ ወምሩገ ዕሩቀ ወኵስቱረ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ለሕዝብ ናሁ እሙ ወአኀዊሁ ይቀውሙ አፍኣ።
እንዘ ይፈቅዱ ይትናገርዎ።
ወነገሮሙ ብዙኀ በምሳሌ እንዘ ይብል።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት።
እስመ እንዘ ይሬእዩ ኢይሬእዩ።
ወእንዘ ይሰምዑ ኢይሰምዑ ወኢይሌብዉ።
ካልእተ ምሳሌ አምጽአ ሎሙ እንዘ ይብል።
ወእንዘ ይነውሙ ሰብኡ መጽአ ጸላኢሁ።
ወይቤሎሙ አልቦ ከመ እንዘ ትጸሐይዩ ክርዳደ ኢትምሐዉ ምስሌሁ 
ሥርናየኒ።
ካልእተ ምሳሌ አምጽአ ሎሙ እንዘ ይብል።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ እንዘ ይብል።
ወእንዘ ይፈቅድ ይቅትሎ ይፈርሆሙ ለሕዝብ።
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Matt14:25
Matt14:26
Matt14:26
Matt14:27
Matt14:30
Matt14:33
Matt15:1
Matt15:7
Matt15:9
Matt15:22
Matt15:23
Matt15:25
Matt15:31
Matt16:7
Matt16:13
Matt16:22
Matt17:3
Matt17:5
Matt17:9
Matt17:9
Matt17:10
Matt17:14
Matt17:22
Matt18:1
Matt18:8
Matt18:9
Matt18:26
Matt18:28
Matt18:29
Matt19:25
Matt20:3
Matt20:6
Matt20:12
Matt20:17
Matt20:20
Matt20:30
Matt20:31
Matt21:5
Matt21:10
Matt21:15
Matt21:18

እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር።
ወሶበ ርእይዎ አርዳኢሁ እንዘ ዲበ ባሕር የሐውር።
ደንገፁ ወፈርሁ እንዘ ይብሉ ምትሐት ውእቱ።
ወበጊዜሃ ተናገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ወዐውየወ ሶቤሃ እንዘ ይብል እግዚኦ አድኅነኒ።
እንዘ ይብሉ አማን ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ኀበ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብሉ።
ኦ መደልዋን ሠናየ ተነበየ ኢሳይያስ ላዕሌክሙ እንዘ ይብል።
ወከንቶ ያመልኩኒ እንዘ ይሜህሩ ትምህርተ ሥርዐታተ ሰብእ።
እንዘ ትጸርሕ ወትብል መሐረኒ እግዚእየ ወልደ ዳዊት።
ወቀሪቦሙ አርዳኢሁ አስተብቊዕዎ እንዘ ይብሉ።
ወቀሪባ ሰገደት ሎቱ እንዘ ትብል እግዚኦ ርድአኒ።
እስከ ሶበ ያነክሩ አሕዛብ እንዘ ይሬእዩ።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ተስእሎሙ ለአርዳኢሁ እንዘ ይብል።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወአኀዘ ይከልኦ እንዘ ይብል።
ወናሁ አስተርአዩ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስሌሁ።
ወእንዘ ዘንተ ይትናገሩ መጽአ ደመና ብሩህ ወጸለሎሙ።
ወእንዘ ይወርዱ እምደብር አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ወእንዘ ይወርዱ እምደብር አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ወተስእልዎ አርዳኢሁ እንዘ ይብሉ።
እንዘ ይትመሀለል ወይብል።
ወእንዘ ያንሶስዉ ውስተ ገሊላ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ የዐቢ በመንግሥተ ሰማያት።
እምእንዘ ብከ ክልኤ እድ ወክልኤ እግር።
እምእንዘ ክልኤ ዐይን ብከ ትትወደይ ውስተ እሳተ ገሃነም።
ወሰገደ ሎቱ ወአስተብቊዖ እንዘ ይብል።
እንዘ ይብል ሀበኒ ዘትፈድየኒ።
ወአስተብቊዖ እንዘ ይብል እግዚኦ ተዐገሠኒ ወኵሎ እፈድየከ።
እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ ይክል ድኂነ።
እንዘ ይቀውሙ ውስተ ምሥያጥ ፅሩዓነ።
ወፂኦ ረከበ ካልኣነ ፅሩዓነ እንዘ ይቀውሙ።
እንዘ ይብሉ እሉ ደኀርት።
ወእንዘ የዐርግ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም።
ወሰገደት ሎቱ እንዘ ትስእል።
እንዘ ይብሉ ተሣሀለነ እግዚኦ ወልደ ዳዊት።
እንዘ ይብሉ ተሣሀለነ እግዚኦ ወልደ ዳዊት።
ጻድቅ ወየዋህ እንዘ ይጼዐን ዲበ እድግት ወዲበ ዕዋላ።
እንዘ ትብል መኑ ውእቱ ዝንቱ።
ወደቂቅኒ እንዘ ይጸርሑ በቤተ መቅደስ ወይብሉ።
ወጸቢሖ እንዘ የዐርግ እግዚእ ኢየሱስ ሀገረ ርኅበ።
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Matt21:22
Matt21:23
Matt21:37
Matt21:46
Matt22:1
Matt22:4
Matt22:24
Matt22:24
Matt22:24
Matt22:25
Matt22:26
Matt22:35
Matt22:41
Matt22:41
Matt23:1
Matt24:3
Matt24:5
Matt24:30
Matt24:46
Matt25:20
Matt25:45
Matt26:7
Matt26:21
Matt26:26
Matt26:27
Matt26:40
Matt26:43
Matt26:44
Matt26:47

Matt26:48
Matt26:55

Matt26:62
Matt26:64
Matt26:64
Matt26:65
Matt26:68
Matt26:70
Matt27:3

Matt27:12

ወኵሎ ዘሰአልክሙ በጸሎት እንዘ ትትአመኑ ትነሥኡ።
ወበዊኦ ቤተ መቅደስ እንዘ ይሜህር።
እንዘ ይብል ለወልድየሰ የኀፍርዎ።
ወእንዘ ይፈቅዱ የአኀዝዎ ፈርህዎሙ ለሕዝብ።
ወተናገረ በምሳሌ እንዘ ይብል።
ወዳግመ ፈነወ ካልኣነ አግብርተ እንዘ ይብል።
ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ።
ኦ ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ እንዘ ይብል።
እመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ እንዘ አልቦ ውሉደ።
ወዘይልህቅ አውሰበ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉደ።
ወሞቱ እንዘ አልቦሙ ውሉድ።
ወተስእሎ እምውስቴቶሙ አሐዱ ጸሓፌ ሀገር እንዘ ያሜክሮ።
ወእንዘ ጉቡኣን ፈሪሳውያን ተስእሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ወእንዘ ጉቡኣን ፈሪሳውያን ተስእሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ወለአርዳኢሁ እንዘ ይብል።
ወእንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት።
እንዘ ይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ወስብሐት ብዙኅ።
ይረክቦ እንዘ ዘንተ ይገብር።
እንዘ ይብል አኮኑ እግዚኦ ኀምሰ መካልየ ወሀብከኒ።
ወእምዝ ያወሥኦሙ ንጉሥ እንዘ ይብል።
ወሦጠት ዲበ ርእሱ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይረፍቅ።
ወእንዘ ይበልዑ ይቤሎሙ።
ወእንዘ ይበልዑ ነሥአ ኅብስተ እግዚእ ኢየሱስ።
እንዘ ይብል ስትዩ እምኔሁ ኵልክሙ።
ወሖረ ኀበ አርዳኢሁ ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ወጸለየ ኪያሁ ክመ ቃለ እንዘ ይብል።
ወእንዘ ዘንተ ይትናገር ናሁ በጽሐ ይሁዳ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
ወዘያገብኦ ወሀቦሙ ትእምርተ እንዘ ይብል።

ወእንዘ ዘልፈ እነብር ምስሌክሙ በምኵራብ ወእሜህር ኢአኀዝክሙኒ።

ኢትሰጠውኑ እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወእንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወእንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ።
ወሰጠጠ አልባሲሁ ሊቀ ካህናት እንዘ ይብል።
እንዘ ይብሉ ተነበይ ለነ ክርስቶስ።
ወክሕደ በቅድመ ኵሉ እንዘ ይብል ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
እንዘ ይብል አበስኩ ዘአግባእኩ ደመ ንጹሕ ወዘአቅተልኩ ብእሴ 
ጻድቅ።
ወእንዘ ያስተዋድይዎ ሊቃነ ካህናት ወሊቃውንተ ሕዝብ።
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Matt27:13
Matt27:17
Matt27:19
Matt27:19
Matt27:23
Matt27:24

Matt27:32
Matt27:39
Matt27:41

Matt27:46
Matt28:9
Matt28:13
Matt28:18
Matt28:19
MK01:5

MK01:16
MK01:16
MK01:19
MK02:3
MK02:14
MK02:26
MK03:5
MK03:11
MK04:3
MK04:4
MK04:38
MK05:3
MK05:15
MK05:26
MK05:28
MK05:31
MK05:35
MK05:36
MK05:38
MK06:2
MK06:6
MK06:25
MK06:33
MK06:48

ወእምዝ ይቤሎ ጲላጦስ ኢትሰምዕኑ እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
ወእንዘ ጉቡኣን እሙንቱ ይቤሎሙ ጲላጦስ ለሕዝብ።
ወእንዘ ይነብር ጲላጦስ ዐውደ ለአከት ኀቤሁ ብእሲቱ እንዘ ትብል።
ወእንዘ ይነብር ጲላጦስ ዐውደ ለአከት ኀቤሁ ብእሲቱ እንዘ ትብል።
ወአፈድፈዱ ጸሪሐ እንዘ ይብሉ ስቅሎ ስቅሎ።
እንዘ ይብል ንጹሕ አነ እምደሙ ለዝ ብእሲ ጻድቅ ወአንትሙ 
ለሊክሙ አእምሩ።
ወእንዘ ይወፅኡ ረከቡ ብእሴ ቀሬናዌ ዘስሙ ስምዖን።
ወእለሂ የኀልፉ ይፀርፉ ላዕሌሁ እንዘ የሐውሱ ርእሶሙ።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትሂ ይሣለቁ ምስለ ጸሐፍት ወሊቃናት እንዘ 
ይብሉ።
እንዘ ይብል ኤሎሄ ኤሎሄ ኤልማስ ላማ ሰበቅታኒ።
ወእንዘ የሐውራ ይንግራሆሙ ለአርዳኢሁ።
ወሰረቅዎ እንዘ ንነውም ንሕነ።
ወቀርበ እግዚእ ኢየሱስ ወተናገሮሙ እንዘ ይብል።
ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ።
ወያጠምቆሙ ለኵሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይትአመኑ 
ኀጢአቶሙ።
ወእንዘ የኀልፍ መንገለ ባሕረ ገሊላ።
እንዘ ያሤግሩ ውስተ ባሕር።
እንዘ ይሠርዑ ወያስተሣንዩ መሣግሪሆሙ።
እንዘ ይጸውርዎ በዐራት አርባዕቱ ዕደው።
እንዘ ይነብር ኀበ ምጽባሕ።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር እንዘ አብያታር ሊቀ ካህናት።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይትመዐዕ።
ይሰግዱ ሎቱ እንዘ ይጸርሑ ወይብሉ።
ወይቤሎሙ እንዘ ይሜህሮሙ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት ወመጽኡ አዕዋፍ ወበልዕዎ።
ወአንቅህዎ ወይቤልዎ ሊቅ ኢያሐዝነከኑ እንዘ ንመውት።
እንዘ ዘልፈ ይሞቅሕዎ ወአልቦ ዘይክል አድክሞቶ።
እንዘ ይነብር ዳኅነ ወልቡ ገብኦ ወልቡሰ ልብሶ።
እንዘ ይፌውስዋ ወአስተዋፅአት ኵሎ ንዋያ ወአኅለቀት።
እንዘ ትብል እምከመ ገሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አሐዩ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ኢትሬኢኑ ሰብእ እንዘ ይትጋፍዐከ።
ወእንዘ ይትናገር ምስሌሃ መጽኡ ሰብእ ኀበ መጋቤ ምኵራብ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይትናገርዎ።
ወረከቦሙ እንዘ ይትሀወኩ ወይበክዩ ወየዐወይዉ ብዙኀ።
እንዘ ይብሉ እምአይቴ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ትምህርት።
ውስተ አህጉረ አድያም እንዘ ይሜህር።
ወቦአት ሶቤሃ ኀበ ንጉሥ እንዘ ትጔጕእ ወሰአለቶ ወትቤሎ።
ወርእይዎሙ እንዘ የሐውሩ ወአእመርዎሙ ብዙኃን።
ወርእዮሙ እንዘ የሐውሩ ወጥቀ ይትመነደቡ።
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MK06:48
MK06:49
MK07:2
MK07:6
MK07:7
MK07:19
MK07:37
MK08:2
MK08:11
MK09:1
MK09:4

MK09:8
MK09:9
MK09:13
MK09:15
MK10:2
MK10:17
MK10:32
MK10:35 ወእንዘ የሐውሩ ምስሌሁ ያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK11:24
MK11:27
MK12:6
MK12:20
MK12:21
MK12:22
MK12:27
MK12:36
MK12:39
MK13:3
MK13:6
MK13:26
MK13:36
MK14:3
MK14:3
MK14:18
MK14:22
MK14:31
MK14:37
MK14:40
MK14:43
MK14:58

እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር ወፈቀደ ይትዐደዎሙ።
ወሶበ ርእይዎ እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር መሰሎሙ ምትሀተ።
ወርእይዎሙ ለአርዳኢሁ እንዘ ይበልዑ እክለ።
ኦ መደልዋን ሠናየ ተነበየ ኢሳይያስ ላዕሌክሙ እንዘ ይብል።
ወከንቶ ያመልኩኒ እንዘ ይሜህሩ ሥርዐታተ ትእዛዛተ ሰብእ።
ወጽቡ ይትከዐው እንዘ ያነጽሕ ኵሎ መባልዕተ።
ወፈድፋደ ያነክሩ እንዘ ይብሉ።
እንዘ ይጸንሑኒ ወአልቦሙ ዘይበልዑ።
ወይሰአልዎ ትእምርተ እምሰማይ እንዘ ያሜክርዎ።
እንዘ ትመጽእ በኀይል።
ወአስተርአይዎሙ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስለ እግዚእ 
ኢየሱስ።
ወእንዘ ይወርዱ እምደብር አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወዐቀቡ ቃሎ ወተኀሠሡ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ወጸሐፍትኒ እንዘ ይሴአልዎሙ።
ወተስእሎሙ ለጸሐፍት እንዘ ይብል ምንተኑ ትትኀሠሥዎሙ።
ይከውኖሁ ለብእሲ ኀዲገ ብእሲቱ እንዘ ያሜክርዎ።
ወእንዘ የሐውር በፍኖት መጽአ አሐዱ ብእሲ።
ወበፍኖት እንዘ የዐርጉ ኢየሩሳሌም ይቀድሞሙ እግዚእ ኢየሱስ።

እንዘ ትትአመኑ ከመ ትረክቡ ወይከውን ለክሙ።
ወሖረ ካዕበ ኢየሩሳሌም ወእንዘ ያንሶሱ በምኵራብ።
እንዘ ይብል የኀፍርዎ ለወልድየሰ።
ወኀደገ ብእሲቶ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወአውሰበ ዘይልህቅ ብእሲተ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወአውሰባ ካልኡኒ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ዘይቤሎ እግዚአብሔር በኀበ ዕፀ ጳጦስ እንዘ ይብል።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይሜህሮሙ በምኵራብ።
እንዘ ይሜህሮሙ ዑቁ ወተዐቀቡ እምጸሐፍት።
ወእንዘ ይነብር ውስተ ደብረ ዘይት አንጻረ ምኵራብ።
እስመ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ እንዘ ይብሉ።
እንዘ ይመጽእ በደመና ምስለ ኀይል ወብዙኅ ስብሐት።
ኢይምጻእክሙ ግብተ ወኢይርከብክሙ እንዘ ትነውሙ።
ወእንዘ ሀሎ ቢታንያ በቤተ ስምዖን ዘለምጽ እንዘ ይረፍቅ።
ወእንዘ ሀሎ ቢታንያ በቤተ ስምዖን ዘለምጽ እንዘ ይረፍቅ።
ወእንዘ ይረፍቁ ወይበልዑ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእንዘ ይበልዑ ነሥአ እግዚእ ኢየሱስ ኅብስተ።
እንዘ ይብል እመውትሂ ምስሌከ ወኢይክሕደከ።
ወገቢኦ ረከቦሙ እንዘ ይነውሙ ወይቤሎ ለጴጥሮስ ስምዖን።
ወገቢኦ ካዕበ ረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ወእንዘ ይትናገሮሙ በጽሐ ሶቤሃ ይሁዳ አስቆሮታዊ።
ወይቤሉ ንሕነ ሰማዕናሁ እንዘ ይብል።
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MK14:60
MK14:62
MK14:66
MK14:71
MK15:4
MK16:5

MK16:10
MK16:12
MK16:14
MK16:20
Luke01:22
Luke01:24
Luke01:34
Luke01:41 ወሶበ ሰምዐት ኤልሳቤጥ ቃላ ለማርያም እንዘ ትትአምኃ።
Luke01:44

Luke01:63
Luke02:5
Luke02:6
Luke02:13
Luke02:20
Luke02:37
Luke02:45
Luke02:46

Luke02:48
Luke03:1
Luke03:22
Luke05:5
Luke05:12
Luke05:17
Luke05:18

Luke05:25
Luke05:27
Luke05:34
Luke05:39
Luke06:35
Luke07:6
Luke08:4
Luke08:5

አልቦኑ ዘትሰጠው እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወይመጽእ በደመና ሰማይ።
ወእንዘ ሀሎ ጴጥሮስ ታሕተ ውስተ ውሳጤ ዐጸድ።
ወአኀዘ ይትረገም ወይምሐል እንዘ ይብል።
እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
ወበዊኦን ውስተ መቃብር ረከባ አሐደ ወሬዛ እንዘ ይነብር መንገለ 
የማን።
እንዘ ይላሕዉ ወይበክዩ።
እንዘ የሐውሩ ሐቅለ።
ወእምድኅረ ዝ ካዕበ እንዘ ይረፍቁ ዐሠርቱ ወአሐዱ።
እንዘ እግዚእ ይረድእ ወቃሎ ያጸንዕ በተኣምር ዘይተሉ።
ወነበረ ከማሁ እንዘ በሃም ውእቱ ወይኤምሮሙ በእዴሁ።
ወከበተት ፅንሳ ኀምስተ አውራኀ እንዘ ትብል።
እንዘ ኢየአምር ብእሴ።

እንዘ ትትአምኅኒ አንፈርዐፀ ዕጓል በውስተ ከርሥየ በፍሥሓ 
ወበሐሤት።
ወሰአለ ለውሀ ወጸሐፈ እንዘ ይብል።
እንዘ ፅንስት ይእቲ።
ወእምዝ እንዘ ሀለዉ ህየ በጽሐ ዕለተ ወሊዶታ።
ብዙኃን ሐራ ሰማይ እንዘ ይሴብሕዎ ለእግዚአብሔር።
ወተመይጡ ኖሎት እንዘ ይሴብሕዎ ወየአኵትዎ ለእግዚአብሔር።
እንዘ ትትቀነይ በጾም ወበጸሎት።
ወሶበ ኢረከብዎ ተሠውጡ ኢየሩሳሌም እንዘ የኀሥሥዎ።

እንዘ ይነብር በማእከለ ሊቃውንት ወያጸምኦሙ ወይሴአሎሙ።

እስመ ናሁ አቡከኒ ወአነኒ ሰራሕነ እንዘ ነኀሥሠከ።
እንዘ ጲላጦስ ጰንጤናዊ መልአከ ይሁዳ።
ወእንዘ ይጼሊ ተርኅወ ሰማይ።
ሊቅ ሰራሕነ ኵላ ሌሊተ እንዘ ናወርድ መሣግሪነ።
ወእንዘ ሀሎ ውስተ አሐቲ ሀገር መጽአ ብእሲ ዘለምጽ ኵለንታሁ።
ወእምዝ ኮነ በአሐቲ ዕለት እመዋዕል እንዘ ሀሎ ይሜህሮሙ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ብእሴ መፃጕዕ እንዘ ይጸውርዎ አርባዕቱ ዕደው 
በዐራት።
ወአተወ ቤቶ እንዘ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር።
እንዘ ይነብር ኀበ ምጽባሕ ወይቤሎ ትልወኒ።
ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ እንዘ ሀሎ መርዓዊ ምስሌሆሙ።
ወአልቦ ዘይሰቲ ጻዕፈ እንዘ ይፈቅድ ከራሜ።
ወለቅሑ እንዘ ኢትሴፈዉ ትትፈደዩ።
ለአከ አዕርክቲሁ ውእቱ መስፍን ኀቤሁ እንዘ ይብል።
ወእንዘ ያጸምእዎ ኵሉ ሕዝብ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት።
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Luke08:23
Luke08:35
Luke08:43
Luke08:49
Luke09:18
Luke09:29
Luke09:42
Luke09:46
Luke09:49
Luke09:57
Luke10:10
Luke10:17
Luke10:30
Luke10:31
Luke10:33
Luke10:40
Luke11:13
Luke11:25
Luke11:27
Luke11:29
Luke11:37
Luke11:45
Luke11:54
Luke12:37
Luke12:43
Luke13:7
Luke13:10
Luke13:13
Luke13:25
Luke14:7
Luke14:25
Luke14:29
Luke14:31
Luke15:2
Luke15:5
Luke15:13
Luke16:13
Luke16:20
Luke16:23
Luke17:11
Luke17:12

ወእንዘ የሐውሩ ኖመ።
እንዘ ይነብር ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ እንዘ የሐውር ምስሌሁ እግዚእ ኢየሱስ ይትጋፍዕዎ ሰብእ።
ወእንዘ ይትናገር መጽአ አሐዱ ብእሲ እምቤተ መጋቤ ምኵራብ።
ወእምዝ እንዘ ይጼሊ በባሕቲቱ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወእንዘ ይጼሊ ተወለጠ ርእየተ ገጹ።
ወእንዘ ያመጽኦ ነፅኆ ጋኔኑ ወአስተራገፆ።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ሊቅ ቦ ዘርኢነ አሐደ ብእሴ እንዘ ያወፅእ አጋንንተ በስምከ።
ወእምዝ እንዘ የሐውሩ በፍኖት ይቤሎ አሐዱ ሊቅ።
ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ እንዘ ትብሉ።
እንዘ ይትፌሥሑ ወይቤልዎ።
አሐዱ ብእሲ እንዘ ይወርድ እምኢየሩሳሌም ለኢያሪሆ።
ወተዳደቆ አሐዱ ካህን እንዘ ይወርድ ይእተ ፍኖተ።
ወረከቦ አሐዱ ሳምራዊ እንዘ የሐውር ይእተ ፍኖተ ወርእዮ ወምሕሮ።
ዘተኀድገኒ እኅትየ ባሕቲትየ እንዘ አስተዳሉ በላኬ ትርድአኒ።
ወሶበ አንትሙ እንዘ እኩያን አንትሙ።
ወመጺኦ ይረክቦ እንዘ ያስተራክብ።
ወእምዝ እንዘ ዘንተ ይትናገር።
ወእንዘ ጉቡኣን ብዙኃን ሰብእ አኀዘ ይበሎሙ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ዘንተ ይቤሎ አሐዱ ፈሪሳዊ ከመ ይምሳሕ ኀቤሁ።
ሊቅ ዘንተ እንዘ ትብል ኪያነሂ ትጼዕል።
ወእንዘ ይነግሮሙ ዘንተ በቅድመ ኵሉ ሕዝብ።
እንዘ ከመ ዝ ይገብሩ ወይተግሁ።
እንዘ ከመ ዝ ይገብር።
ናሁ ሠለስቱ ዓመት እንዘ እመጽእ እንሣእ ፍሬሃ ለዛቲ በለስ።
ወእንዘ ይሜህሮሙ በሰንበት በአሐዱ ምኵራብ።
ወአውሥአ መጋቤ ምኵራብ እንዘ ይትመዐዕ።
እንዘ ይብሉ እግዚኦ እግዚኦ አርኅወነ።
ሶበ ርእዮሙ እንዘ ይትባደሩ ውስተ ርእሰ ምርፋቅ።
ወእምዝ እንዘ የሐውሩ ምስሌሁ ብዙኃን ሰብእ ተመይጠ ወይቤሎሙ።
እንዘ ይብሉ ዝንቱ ብእሲ አኀዘ ይሕንጽ ወስእነ ፈጽሞ።
ወእመ አኮሰ እንዘ ርሑቅ ውእቱ።
ወአንጐርጐሩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን እንዘ ይብሉ።
ወእምከመ ረከባ ይጸውራ ዲበ መትከፍቱ እንዘ ይትፌሣሕ።
እንዘ የሐዩ በምርዓት።
ኢትክሉኬ ለእግዚአብሔር ተቀንዮ እንዘ ንዋየ ታፈቅሩ።
ግዱፍ ውስተ ዴዴሁ ለባዕል እንዘ ይደዊ በሕማመ ቊስል።
ወበሲኦል አንሥአ አዕይንቲሁ እንዘ ሀሎ ውስተ ደይን።
ወእምዝ እንዘ የሐውር ኢየሩሳሌም።
ወእንዘ ይበውእ አሐተ ሀገረ።
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Luke17:14
Luke17:15
Luke17:27
Luke17:28

Luke18:14
Luke18:24
Luke19:6
Luke19:11
Luke19:14
Luke19:33
Luke19:36
Luke19:38
Luke20:1

Luke20:28
Luke20:28
Luke20:29
Luke20:31
Luke20:44
Luke21:2
Luke21:8
Luke21:27
Luke22:6

Luke22:24

Luke22:42

Luke22:45
Luke22:47
Luke22:53

Luke22:56

Luke22:59
Luke22:60
Luke22:65
Luke23:2

Luke23:7
Luke23:40

ወእንዘ የሐውሩ ነጽሑ።
ተመይጠ እንዘ የአኵቶ ለእግዚአብሔር በዐቢይ ቃል።
ወበከመ ኮነ እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወያወስቡ ወይትዋሰቡ።
እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወየሐንጹ ወይተክሉ ወይሠይጡ 
ወይሣየጡ።
አተወ ቤቶ ዝንቱ እንዘ ይጸድቅ እምዝክቱ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይቴክዝ ብዙኀ ይቤ።
ወአፍጠነ ወሪዶ ወአግሐሦ ኀበ ቤቱ እንዘ ይትፌሣሕ።
ወእንዘ ይሰምዑ ዘንተ መሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
እንዘ ይብሉ ኢንፈቅዶ ለዝንቱ ይንግሥ ላዕሌነ።
ወፈትሑ ዕዋለ ወእንዘ ይፈትሑ ዕዋለ ይቤልዎሙ አጋእዝቲሁ።
ወእንዘ የሐውሩ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
እንዘ ይብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ወእምዝ አሐተ ዕለተ እንዘ ይሜህሮሙ ለሕዝብ በምኵራብ 
ወይነግሮሙ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ እንዘ ይብል።
ለእመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ ወኀደገ ብእሲቶ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወሰብዐቲሆሙ ከማሁ አውሰብዋ ወሞቱ እንዘ አልቦሙ ውሉድ።
ወእንዘ ኵሎሙ ሕዝብ ይሰምዑ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወርእየ ዕቤረ መበለተ እንዘ ታበውእ ክልኤ ጸራይቀ።
እንዘ ይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ ወበጽሐ ዕድሜሁ።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ብዙኀ ወስብሐት።

ወአስተኃለቁ ነገረ ወየኀሥሥ ሣሕተ ያግብኦ ሎሙ እንዘ አልቦ ሰብእ።

ወእምዝ ተዋክሑ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ የዐቢ 
እምኔሆሙ።

እንዘ ይብል አባ ለእመ ትፈቅድ አግሕሦ ለዝንቱ ጽዋዕ እምኔየ።

ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ እምሐዘን።
ወእንዘ ዘንተ ይብሎሙ በጽሑ ሕዝብ።
ወእንዘ ኵሎ አሚረ ሀለውኩ ምስሌክሙ በምኵራብ እዴክሙ ጥቀ 
ኢሰፋሕክሙ ላዕሌየ።
ወርእየቶ ወለት እንዘ ይነብር መንገለ በርህ ወተጠየቀቶ ወትቤ ዝኒ 
ምስሌሁ ሀሎ።
ወኀሊፎ መጠነ አሐቲ ሰዓት አጥወቆ አሐዱ ካልእ እንዘ ይብል።
ወእንዘ ውእቱ ይትናገር ዘንተ ነቀወ ዶርሆ ሶቤሃ።
ወባዕደኒ ብዙኀ ይቤልዎ እንዘ ይፀርፉ ላዕሌሁ።
ወአኀዙ ያስተዋድይዎ ወይቤሉ ረከብናሁ ለዝንቱ እንዘ ያዐልዎሙ 
ለሕዝብነ።
ፈነዎ ኀበ ሄሮድስ እንዘ ሀሎ ውእቱ በኢየሩሳሌም በውእቱ መዋዕል።
ኢትፈርሆኑ ለእግዚአብሔር አምላክከ አንተሰ ወአነ እንዘ ውስተ ዝንቱ 
ኵነኔ ሀለውነ።
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Luke24:4
Luke24:12
Luke24:13
Luke24:15

Luke24:17

John01:29 ወአመ ሳኒታ ርእዮ ዮሐንስ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ።
John01:32

John01:35 ወበሳኒታ ካዕበ እንዘ ይቀውም ዮሐንስ ወክልኤቱ እምአርዳኢሁ።
John01:36
John01:37

John01:38

John01:48
John01:52
John01:52

John02:14
John02:23
John03:12
John03:22
John04:3 ወእንዘ ሀለዎ ይኅልፍ እንተ ሰማርያ።
John04:9
John04:9
John04:39
John04:51
John05:14
John06:5
John06:6
John06:19
John06:21
John06:52
John06:59
John06:62
John06:68
John07:15
John07:28
John08:2
John08:4
John08:6

ወእንዘ ያነክራ ወየኀጥኣ ዘይብላ በእንተ ዝንቱ።
ወአተወ እንዘ ያነክር ዘኮነ።
ወይእተ ዕለተ እንዘ የሐውሩ ክልኤቱ እምውስቴቶሙ ሀገረ።
ወእንዘ ይትናገሩ ወይትኀሠሥዎ ለዝንቱ ቀርቦሙ እግዚእ ኢየሱስ 
ወሖረ ምስሌሆሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘትትናገሩ በበይናቲክሙ 
እንዘ ተሐውሩ ትኩዛኒክሙ።

ወነገረ ስምዖ ዮሐንስ ወይቤ ርኢኩ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ይወርድ 
እምሰማይ።

ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ የሐውር ወይቤ።
ወሰምዕዎ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ እንዘ ይብል ከመ ዝ ወተለውዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወተመይጦ ኢየሱስ ርእዮሙ እንዘ ይተልውዎ ወይቤሎሙ ምንተ 
ተኀሥሡ።
ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ለናትናኤል እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ ይቤ።
እምይእዜሰ ትሬእዩ እንዘ ይትረኀዋ ሰማያት።
ወመላእክተ እግዚአብሔር እንዘ የዐርጉ ወይወርዱ ኀበ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወመወልጣነ እንዘ ይነብሩ።
ወእንዘ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም በበዓለ ፋሲካ።
ወሶበ እንዘ ዘበምድር እነግረክሙ ኢተአምኑኒ።
ወህየ ነበረ ምስሌሆሙ እንዘ ያጠምቅ።

ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ሳምራዊት እፎኑ እንዘ አይሁዳዊ አንተ።
ተስእል እምኀቤየ ትስተይ ማየ እንዘ ሳምራዊት አነ።
እንዘ ትብል ነገረኒ ኵሎ ዘገበርኩ።
ወእንዘ ይወርድ ተቀበልዎ አግብርቲሁ።
እንዘ ይሜህር በምኵራብ ወይቤሎ።
ወርእየ ብዙኃነ ሰብአ እንዘ ይመጽኡ ኀቤሁ።
ወዘንተ ይቤ እንዘ ያሜክሮ ወውእቱሰ የአምር ዘሀለዎ ይግበር።
ርእይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር።
ወእንዘ ይፈቅዱ ያዕርግዎ ውስተ ሐመር።
ወተጋአዙ አይሁድ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ወከመ ዝ ይቤሎሙ በምኵራብ ዘቅፍርናሆም እንዘ ይሜህሮሙ።
እንዘ የዐርግ ኀበ ሀሎ ቀዲሙ።
እንዘ ቃለ ሕይወት ዘለዓለም ብከ።
ወአንከሩ አይሁድ ምህሮቶ እንዘ ይብሉ።
ወአልዐለ ቃሎ እግዚእ ኢየሱስ በምኵራብ እንዘ ይሜህር ወይቤ።
ወነበረ እንዘ ይሜህሮሙ ወአኀዘ ይምሀሮሙ።
ወይቤልዎ ኦ ሊቅ ረከብናሃ ለዛቲ ብእሲት እንዘ ትኤብስ በዝሙት።
ወዘንተ ይቤሉ እንዘ ያሜክርዎ ከመ ይርከቡ ምክንያተ ላዕሌሁ።
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John08:20
John09:1
John09:4
John09:5
John09:7
John09:8
John10:12
John10:33
John11:3
John11:33
John11:44
John11:56
John12:13
John12:15
John12:33
John12:35
John12:37
John13:2

John13:14
John14:25
John18:32
John19:5
John19:17
John20:1
John20:4
John20:11
John20:14
John20:19
John20:26
John20:26
John20:29
John21:2
John21:8
John21:11
John21:14
John21:19

John21:20

John21:20

እንዘ ይሜህሮሙ በምኵራብ።
ወእንዘ የኀልፍ እምህየ ርእየ ብእሴ ዘዕዉሩ ተወልደ።
ወባሕቱ ርቱዕ ሊተ እግበር ግብሮ ለዘፈነወኒ እንዘ መዓልት ውእቱ።
እንዘ ሀሎኩ ውስተ ዓለም።
ወሖረ ወተኀፅበ ወገብአ እንዘ ይሬኢ።
ወአግዋሪሁሰ ወእለሂ የአምርዎ ትካት ወይሬእይዎ እንዘ ይስእል።
ዘዚኣሁ ሶበ ይሬኢ ተኵላ እንዘ ይመጽእ ይጐይይ።
እስመ እንዘ ሰብእ አንተ እግዚአብሔርሃ ትሬሲ ርእሰከ።
እንዘ ይብላ እግዚእነ ናሁ ዘታፈቅር ይደዊ።
ወሶበ ርእያ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ትበኪ።
ወወፅአ ውእቱ ምዉት እንዘ ግኑዝ ወእሱር እደዊሁ ወእገሪሁ።
ወይቤሉ በበይናቲሆሙ እንዘ ይቀውሙ ውስተ ቤተ መቅደስ።
ወተቀበልዎ ወፂኦሙ እንዘ ይጸርሑ ወይብሉ።
ነዋ ንጉሥኪ ይመጽእ እንዘ ይጼዐን ዲበ ዕዋለ አድግ።
ወዘንተ ዘይቤ እንዘ ይኤምሮሙ በአይ ሞት ሀለዎ ይሙት።
አንሶስዉ እንዘ ብክሙ ብርሃን ዘእንበለ ይርከብክሙ ጽልመት።
ወእንዘ መጠነ ዝ ተኣምረ ይገብር በቅድሜሆሙ ኢአምኑ ቦቱ።
ወእንዘ ይዴረሩ ቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ 
ከመ ያግብኦ።
ወሶበ እንዘ አነ እንከ ሊቅክሙ ወእግዚእክሙ ኀፀብኩክሙ እገሪክሙ።
ወዘንተ ነገርኩክሙ እንዘ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
እንዘ ይኤምሮሙ በአይ ሞት ሀለዎ ይሙት።
እንዘ ይትቄጸል አክሊለ ዘሦክ ወይለብስ ሜላተ።
ወወሰድዎ እንዘ ይጸውር መስቀሎ ውስተ መካን ዘስሙ ቀራንዮ።
እንዘ ዓዲሁ ጽልመት።
ወእንዘ ይረውጹ ክልኤሆሙ ኅቡረ።
ወእንዘ ትበኪ ሐወጸት ውስተ መቃብር።
ወርእየቶ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይቀውም።
እንዘ ዕጽው ኆኅት ኀበ ሀለዉ አርዳኢሁ ጉቡኣነ።
ወእምድኅረ ሰሙን መዋዕል እንዘ ሀለዉ ካዕበ አርዳኢሁ ውስጠ።
ወቶማስኒ ሀሎ ምስሌሆሙ እንዘ ዕጽው ኆኅት።
ብፁዓንሰ እለ እንዘ ኢይሬእዩኒ የአምኑኒ።
ወከመ ዝ አስተርአዮሙ እንዘ ሀለዉ ኅቡረ ስምዖን ጴጥሮስ።
ወሖሩ እንዘ ይስሕቡ መሣግሪሆሙ ዘውስቴቶን ዓሣት።
ወእንዘ መጠነ ዝ ብዝኁ ኢተሰጠ መሥገርቱ።
ወዝንቱ ሣልሱ እንዘ ያስተርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወዘንተ ይቤሎ እንዘ ይኤምሮ በአይ ሞት ሀለዎ ይሰብሖ 
ለእግዚአብሔር።
ወተመይጦ ጴጥሮስ ርእዮ ለዝኩ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይተልዎ።
ወውእቱ ረድእ ዘረፈቀ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይዴረሩ።
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1 እንዚራ Luke15:25
1 እንዳዒ John04:29
12 እንድርያስ Matt04:18

Matt10:2
MK01:16
MK01:29 ወምስሌሁ እንድርያስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK03:18 ወእንድርያስ ወፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ወማቴዎስ ወቶማስ።
MK13:3 ተስእልዎ በባሕቲቶሙ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወእንድርያስ።
Luke06:14
John01:41
John01:45
John06:8

John12:22
John12:22

28 እንጋ Matt08:27
Matt16:7
Matt17:26
Matt18:1
Matt19:25
Matt19:27
Matt24:45
Matt26:22
Matt26:25
MK01:37
MK04:41
MK08:16
MK09:34
MK14:19
Luke01:29
Luke01:66
Luke08:25
Luke12:42
Luke13:23
Luke17:9
Luke18:8
Luke18:28
Luke22:23

Luke22:24

John04:33

ወሶበ በጽሐ ኀበ ጽንፈ ሀገር ሰምዐ እንዚራ ወማሕሌተ።
እንዳዒ ለእመ ውእቱ ክርስቶስ።
ስምዖንሃ ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስሃ እኅዋሁ።
ቀዳሚ ስምዖን ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስ እኁሁ።
ረከቦሙ ለስምዖን ወለእንድርያስ እኁሁ።

እሉ እሙንቱ ስምዖን ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስ እኁሁ።
ወአሐዱ ውእቱ እንድርያስ እኁሁ ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወውእቱሰ ፊልጶስ ዘቤተ ሳይዳ እምሀገረ እንድርያስ ወጴጥሮስ።
ወይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘውእቱ እንድርያስ እኁሁ ለስምዖን 
ጴጥሮስ።
ወሖረ ፊልጶስ ወነገሮ ለእንድርያስ።
ወሖሩ እንድርያስ ወፊልጶስ ወነገርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአንከሩ ሰብእ ወይቤሉ መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ።
እስመሁ እንጋ ኅብስተ ኢነሣእነ ይብለነ።
እንጋ ውሉዶሙሰኬ አግኣዝያንኑ እሙንቱ።
እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ የዐቢ በመንግሥተ ሰማያት።
እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ ይክል ድኂነ።
ምንተ እንጋ ንረክብ።
መኑ እንጋ ገብር ምእመን ወጠቢብ።
አነኑ እንጋ እግዚኦ።
አነኑ እንጋ ረቢ።
ወሶበ ረከብዎ ይቤልዎ እንጋ ኵሉ ሕዝብ የኀሥሡከ።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
እስመሁ እንጋ ኅብስተ ኢነሣእነ ይብለነ።
መኑ እንጋ የዐቢ እምኔሆሙ።
ወአኀዙ ይተክዙ ወይበሉ በበ አሐዱ አነኑ እንጋ ውእቱ።
እፎኑ እንጋ ዘከመ ዝ አምኃ ይትአምኁ።
ምንትኑ እንጋ ይከውን እምዝንቱ ሕፃን።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ወይቤሎ እግዚእነ መኑ እንጋ ውእቱ መጋቢ ኄር።
ወይቤሎ አሐዱ እግዚኦ ውኁዳንኑ እንጋ እሙንቱ እለ ይድኅኑ።
ቦኑ እንጋ ምዝጋና ለውእቱ ገብር ለእመ ገብረ ዘአዘዞ እግዚኡ።
ይረክብኑ እንጋ ሃይማኖተ በዲበ ምድር።
ወተሎናከ ምንተ እንጋ ንረክብ።
ወይቤሉ በበይናቲሆሙ አርዳኢሁ መኑ እንጋ ውእቱ እምኔሆሙ ዘዘንተ 
ይገብር።
ወእምዝ ተዋክሑ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ የዐቢ 
እምኔሆሙ።
ቦኑ እንጋ ሰብእ ዘአምጽአ ሎቱ ዘይበልዕ ወሚመ ዛቲ ብእሲት።
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28 እንጋ

John07:26
John07:35
John08:22

1 እንግሥ Luke19:27
1 እንግርከ Luke01:19
1 እንግዳ Matt27:7
2 እንግዳከ Matt25:38

Matt25:44
3 እንግድዓሁ Luke18:13

John13:25
John21:20

1 እንግድዓቲሆሙ Luke23:48

1 እኤዝዘከ MK09:25
1 እኤዝዘክሙ John15:17
1 እከለ Matt10:16
1 እከሥት Matt13:35
1 እከሪ Luke13:8
1 እከውን John08:55
4 እከየ Matt19:8

MK10:5
Luke11:39
John07:7

3 እከይ Matt24:12
MK07:22
Luke06:10

1 እከዮሙ Matt22:18
1 እኩን John18:37
13 እኩየ Matt05:11

Matt07:17
Matt07:18
Matt09:4
Matt12:33
Matt12:33
Matt27:23
MK15:14
Luke06:22
Luke06:43
Luke23:22
John05:29
John18:23

ወአልቦ ዘይቤልዎ ምንተኒ አእመሩኑ እንጋ መላእክት ወሊቃውንት።
ውስተ ብሔረ አረሚኑ የሐውር እንጋ ወይሜህሮሙ ለአረሚ።
ወይቤሉ አይሁድ ይቀትልኑ እንጋ ርእሶ ለሊሁ።
ወባሕቱ ለእልክቱሰ ጸላእትየ እለ ኢይፈቅዱ እንግሥ ላዕሌሆሙ።
እንግርከ ወእዜኑከ ዘንተ።
ወተማኪሮሙ ተሣየጡ ቦቱ ገራህተ ለብሓዊ ለመቃብረ እንግዳ።
ወማእዜ ርኢናከ እንግዳከ ወተወከፍናከ።
ወእንግዳከ ወኢተወከፍናከ።
ወጐድዐ እንግድዓሁ ወይቤ ስረይ ሊተ እግዚኦ እስመ አነ ኃጥእ።
ወሖረ ወረፈቀ ውእቱ ረድእ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወውእቱ ረድእ ዘረፈቀ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይዴረሩ።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሶበ ርእዩ ዘኮነ ጐድኡ እንግድዓቲሆሙ ወተሠውጡ 
ወአተዉ አብያቲሆሙ።
ጋኔን በሃም ወጽሙም አነ እኤዝዘከ ትፃእ እምኔሁ።
ወዘንተ እኤዝዘክሙ ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ።
ወናሁ አነ እፌንወክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኵላት።
እከሥት በምሳሌ አፉየ ወእነግር አምሳለ ዘእምትካት።
ኅድጋ እግዚኦ ኀሪፈኒ እስከ እከሪ መሬተ።
ወእመሰ እቤ ኢየአምሮ እከውን ከማክሙ ሐሳዌ።
ወይቤሎሙ ሙሴሰ አዘዘክሙ በከመ እከየ ልብክሙ።
በከመ እከየ ልብክሙ ወሀበክሙ ሙሴ።
ወእንተ ውስጡሰ ምሉእ ሀይደ ወእከየ።
እስመ አነ ስምዕ ላዕሌሆሙ ወእዛለፎሙ በከመ እከየ ምግባሮሙ።
ወእምብዝኀ ዐመፃ ወእከይ ትሴኵስ ፍቅር እምብዙኃን።
ወሐዊረ ብእሲተ ብእሲ ወትዕግልት ወእከይ ወጕሕሉት ወጽልሑት።
ገቢረ ሠናይኑ አው ገቢረ እከይ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ እከዮሙ።
ከመ እኩን ሰማዕተ በጽድቅ።
ወይነቡ ኵሎ እኩየ ላዕሌክሙ።
ወእኩይሰ ዕፅ ፍሬ እኩየ ይፈሪ።
ኢይክል ዕፅ ሠናይ ፍሬ እኩየ ፈርየ።
ለምንት ትኄልዩ እኩየ በአልባቢክሙ።
ወፍሬሁኒ ሠናየ ወእመ አኮ ግበሩ ዕፀ እኩየ ወፍሬሁኒ እኩየ።
ወፍሬሁኒ ሠናየ ወእመ አኮ ግበሩ ዕፀ እኩየ ወፍሬሁኒ እኩየ።
ወይቤሎሙ መስፍን ምንተ እኩየ ገብረ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ምንተ እኩየ ገብረ።
ወያወፅኡ ለክሙ ስመ እኩየ በእንተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
አልቦ ዕፅ ሠናይ ዘይፈሪ ፍሬ እኩየ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ በሣልስ ምንተ እኩየ ገብረ።
ወእለሰ እኩየ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ዘለደይን።
እመሰ እኩየ ነበብኩ ስምዐ ኩን ላዕሌየ ወአስተዋድየኒ በእንተ እኩይ።
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2 እኩያነ Matt13:49
Matt22:10

13 እኩያን Matt05:45
Matt07:11
Matt08:28
Matt10:17
Matt12:34
Matt21:41
MK06:7
Luke04:36
Luke06:18
Luke06:35
Luke07:21
Luke08:2
Luke11:13

42 እኩይ Matt05:37
Matt05:39
Matt05:39
Matt06:13
Matt07:17
Matt07:18
Matt12:35
Matt12:35
Matt13:19
Matt13:38
Matt15:19
Matt15:22
Matt17:15
Matt18:32
Matt24:48
Matt25:26
Matt25:30
MK01:26
MK03:4
MK05:2
MK05:8
MK07:21
MK07:23
MK07:25
MK09:25
Luke03:19

ወይፈልጡ እኩያነ እማእከሎሙ ለጻድቃን።
አስተጋብኡ ኵሎ ዘረከቡ እኩያነ ወኄራነ።
እስመ ውእቱ ያሠርቅ ፀሓየ ላዕለ ኄራን ወእኩያን።
ወሶበ እንዘ እኩያን አንትሙ።
ወእኩያን ጥቀ እሙንቱ።
ወተዐቀቡ እምሰብእ እኩያን እስመ ያገብኡክሙ ውስተ አዕዋዳት።
እንዘ እኩያን አንትሙ።
ወይቤልዎ በእኪት ይቀትሎሙ ለእኩያን።
ወአብሖሙ ላዕለ አጋንንት እኩያን።
እስመ በትእዛዝ ወበኀይል ይኤዝዞሙ ለአጋንንት እኩያን ወይወፅኡ።
ወእለሂ አጋንንት እኩያን የሐይዉ።
እስመ ውእቱ ኄር ላዕለ ኄራን ወላዕለ እኩያን።
ወእምሕማሞሙ ወእምአጋንንት እኩያን።
ወአንስትኒ እለ አሕየዎን እምአጋንንት እኩያን ወእምደዌሆን።
ወሶበ አንትሙ እንዘ እኩያን አንትሙ።
ወፈድፋደሰ እምእሉ እምእኩይ ውእቱ።
ወአንሰ እብለክሙ ኢትትቃወምዎ ለእኩይ በእኩይ።
ወአንሰ እብለክሙ ኢትትቃወምዎ ለእኩይ በእኩይ።
አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኵሉ እኩይ።
ወእኩይሰ ዕፅ ፍሬ እኩየ ይፈሪ።
ወኢ ዕፅ እኩይ ፍሬ ሠናየ ፈርየ።
ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
ይመጽእ እኩይ ወይመሥጥ ቃለ።
ወክርዳድኒ ውሉዱ ለእኩይ።
እስመ እምውስተ ልብ ይወፅእ ኅሊና እኩይ።
እስመ ለወለትየ እኩይ ጋኔን አኀዛ ወያአብዳ።
እስመ እኩይ ጋኔን አኀዞ ወያንገረግሮ ወበአርእስተ አውራኅ ይሣቅዮ።
ኦ ገብረ እኩይ ኵሎ ዕዳ ኀደጉ ለከ እስመ አስተብቋዕከኒ።
ወእመሰ ይቤ ውእቱ ገብር እኩይ በልቡ።
ወአውሥኦ እግዚኡ ወይቤሎ ኦ ገብር ሀካይ ወእኩይ።
ወለገብርሰ እኩይ ወሀካይ አውፅእዎ አፍኣ።
ወአስተራገፆ ውእቱ ጋኔን እኩይ።
ወይቤሎሙ ይከውንኑ በሰንበት ገቢረ ሠናይ አው ገቢረ እኩይ።
ዘእኩይ ጋኔን ላዕሌሁ ወፂኦ እመቃብር።
እስመ ይቤሎ ለውእቱ ጋኔን እኩይ።
እስመ እምውስጠ ልቡ ለሰብእ ይወፅእ ኵሉ ኅሊና እኩይ።
ዝንቱ ኵሉ እኩይ ዘይወፅእ እምውስጥ ያረኵሶ ለሰብእ።
እንተ ጋኔን እኩይ አኀዘ ላቲ ወለታ።
ገሠጾ ለውእቱ ጋኔን እኩይ ወይቤሎ።
ወበእንተ ኵሉ እኩይ ዘገብረ ሄሮድስ።
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42 እኩይ

Luke04:33
Luke06:43
Luke06:45
Luke06:45
Luke08:29
Luke09:42
Luke11:4
Luke11:24
Luke12:45
Luke19:22
Luke23:41
John03:19
John03:20
John03:20

John17:15
John18:23

1 እኩዮሰ Matt13:48
6 እኪት Matt12:35

Matt12:46
Matt21:41
Luke06:45
Luke11:29
John18:30

11 እክለ Matt15:32
MK03:20
MK06:32
MK07:2
MK07:3
MK07:5
Luke07:33 እስመ መጽአ ዮሐንስ መጥምቅ ኢይበልዕ እክለ ወኢይሰቲ ወይነ።
Luke09:3
Luke14:1
Luke14:15
John04:31

2 እክሉ Matt03:12
Luke03:17

4 እክል Matt26:61
Luke03:11
Luke12:18
Luke15:17

ወሀሎ በምኵራብ አሐዱ ብእሲ ዘጋኔን እኩይ ላዕሌሁ።
ወአልቦ ዕፅ እኩይ ዘይፈሪ ፍሬ ሠናየ።
ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
እስመ አዘዞ ለውእቱ ጋኔን እኩይ ይፃእ እምላዕለ ውእቱ ብእሲ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ጋኔን እኩይ።
አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኵሉ እኩይ።
ወሶበ ይወፅእ ጋኔን እኩይ እምሰብእ የዐውድ በድወ ኀበ አልቦ ማይ።
ወእመሰ ይቤ ውእቱ ገብር እኩይ በልቡ።
ወይቤሎ እግዚኡ በከመ ቃልከ እኴንነከ ገብር እኩይ ወሐካይ።
ወዝንቱሰ አልቦ እኩይ ዘገብረ።
ወአብደረ ሰብእ ጽልመተ እምብርሃን እስመ እኩይ ምግባሩ።
እስመ ኵሉ ዘእኩይ ምግባሩ ይጸልእ ብርሃነ።
ወኢይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ኢይትከሠቶ ምግባሩ እስመ እኩይ 
ውእቱ።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ትዕቀቦሙ እምእኩይ።
እመሰ እኩየ ነበብኩ ስምዐ ኩን ላዕሌየ ወአስተዋድየኒ በእንተ እኩይ።
ወእኩዮሰ ገደፍዎ አፍኣ።
ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
ከማሁ ይከውና ለዛቲ ትውልድ እኪት።
ወይቤልዎ በእኪት ይቀትሎሙ ለእኩያን።
ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
ዛቲ ትውልድ እኪት ይእቲ ትእምርተ ተኀሥሥ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ሶበሰ ኢኮነ ገባሬ እኪት እምኢያግባእናሁ 
ኀቤከ።
ያምሕሩኒ እሉ ሕዝብ እስመ ናሁ ሠሉስ መዋዕለ እምዘበልዑ እክለ።
እስከ ኢያበውእዎ ይብላዕ እክለ።
ወኢያበውሕዎሙ ይብልዑ እክለ እስመ ኢያስተርከቡ።
ወርእይዎሙ ለአርዳኢሁ እንዘ ይበልዑ እክለ።
ለእመ በሕቁ ኢተኀፅቡ እደዊሆሙ ኢይበልዑ እክለ።
ወዘእንበለ ይትኀፀቡ እደዊሆሙ ይበልዑ እክለ።

ወኢ እክለ ወኢ ወርቀ ወኢ ክልኤተ ክዳናተ።
በሰንበት ከመ ይብላዕ እክለ ወእሙንቱሰ ይትዐቀብዎ።
ብፁዕ ውእቱ ዘይበልዕ እክለ በመንግሥተ ሰማያት።
ወእምዝ ይቤልዎ አርዳኢሁ ረቢ ብላዕ እክለ።
ዘመሥኤ ውስተ እዴሁ ዘቦቱ ያነጽሕ ዐውደ እክሉ።
ዘመሥኤ ውስተ እዴሁ ወያነጽሕ ዐውደ እክሉ።
ወይቤሉ ይቤ ዝንቱ እክል ነሢቶቶ ለቤተ መቅደስ።
ወዘሂ ቦ እክል ከማሁ ይግበር።
ወእዘግብ ህየ እክልየ ወበረከትየ።
ሚ መጠን አግብርቲሁ ወገባእቱ ለአቡየ እለ ያተርፍዎ ለእክል።
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2 እክልየ Luke12:17
John13:18

1 እክሕዶ Luke12:9
1 እክዑ Luke13:8
1 እክያ Matt06:34
1 እኰት Matt09:8
1 እኰንኖ John12:47
1 እኴንነከ Luke19:22
1 እኴንነኪ John08:11
4 እኴንን Matt08:9

John05:30
John08:16
John08:26

1 እኴንኖ John12:47
23 እወ Matt05:37

Matt05:37
Matt09:28
Matt11:9
Matt11:26
Matt13:51
Matt15:27
Matt17:25
Matt20:22
Matt21:16
MK07:28
MK10:38
MK14:62
MK15:44
Luke07:26
Luke10:21
Luke11:51
Luke12:5
Luke18:8
John05:7
John11:27
John21:15
John21:16

1 እወርስ Luke10:25
1 እወዲ Luke13:8
2 እዘኒሁ MK07:33

MK07:35

ምንተ እሬሲ ዘአልብየ ኀበ እዘግብ እክልየ ወበረከትየ።
ዘይሴሰይ እክልየ አንሥአ ሰኰናሁ ላዕሌየ።
እክሕዶ አነሂ በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር።
ወእወዲ ወእክዑ ድኵዐ ታሕቴሃ።
የአክላ ለዕለት እክያ ወስራሓ።
ወርእዮሙ ሕዝብ አንከሩ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
እስመ ኢመጻእኩ ከመ እኰንኖ ለዓለም።
ወይቤሎ እግዚኡ በከመ ቃልከ እኴንነከ ገብር እኩይ ወሐካይ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ አልቦ ዘእኴንነኪ።
ወብየ ሐራ እለ ዘእኴንን።
አላ በከመ ሰማዕኩ እኴንን ወኵነኔየኒ ጽድቅ ውእቱ።
ወእመሂ ኰነንኩ አነ ጽድቀ እኴንን።
ወብዙኅ ብየ ዘእብል በእንቲኣክሙ ወእኴንን ቦቱ።
ወዘኒ ሰምዐ ቃልየ ወኢዐቀቦ አኮ አነ ዘእኴንኖ።
እመሂ እወ እወ ወእመሂ አልቦ አልቦ።
እመሂ እወ እወ ወእመሂ አልቦ አልቦ።
ወይብልዎ እወ እግዚኦ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ እወ እብለክሙ።
እወ አባ እስመ ከማሁ ኮነ ሥምረትከ በቅድሜከ።
ወይቤልዎ እወ።
ወትቤ እወ እግዚኦ ከለባትኒ ጓ ይበልዑ።
ወይቤ እወ ወበዊኦ ውስተ ቤት አቅደመ እግዚእ ኢየሱስ ብሂሎቶ።
ወይቤልዎ እወ ንክል።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እወ አልቦሁ አመ አንበብክሙ።
ወተሰጥወቶ ወትቤሎ እወ እግዚኦ ከለባትኒ ይበልዑ።
ወይቤልዎ እወ ንክል።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እወ አነ ውእቱ።
ወይቤ እወ ሞተ።
እወ እብለክሙ የዐቢ እምነቢይ።
እወ አባ እስመ ከማሁ ኮነ ሥምረትከ በቅድሜከ።
እወ እብለክሙ ይትኀሠሥዋ ለዛቲ ትውልድ።
እወ እብለክሙ ኪያሁ ፍርህዎ።
እወ እብለክሙ ከመ ይፈትሕ ሎሙ ፍጡነ።
ወአውሥአ ውእቱ ድዉይ ወይቤሎ እወ እግዚኦ አላ ሰብእ አልብየ።
ወትቤሎ እወ እግዚኦ አንሰ አአምን።
ወይቤሎ እወ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ።
ወይቤሎ እወ እግዚኦ አንተ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ።
ኦ ሊቅ ምንተ ገቢርየ እወርስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወእወዲ ወእክዑ ድኵዐ ታሕቴሃ።
ወወደየ አጻብዒሁ ውስተ እዘኒሁ ወተፍአ ወገሰሰ ልሳኖ።
ወሶቤሃ ተከሥታ እዘኒሁ ወተፈትሐ ማእሰረ ልሳኑ ወተናገረ ርቱዐ።
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2 እዘኒሆሙ Matt13:15
Matt13:15

1 እዘኒክሙ Luke04:21
3 እዘን MK07:16

Luke08:8
Luke14:35

2 እዘግብ Luke12:17
Luke12:18

1 እዛለፎሙ John07:7
1 እዛዘ John13:34
1 እዜኑከ Luke01:19
1 እዜንወክሙ Luke02:10
1 እዜንዎሙ Luke04:18
1 እዜንዎን Luke04:43
8 እዝን Matt10:27

Matt11:15
Matt13:9
Matt13:43
MK04:9
MK04:23
MK08:18
Luke12:3

6 እዝኖ Matt26:51
MK14:47
Luke22:50

Luke22:51
John18:10
John18:26

11 እደ Matt13:43
Matt17:22
Matt26:45

MK09:31
MK14:41
Luke01:66
Luke01:71
Luke01:74
Luke09:44
Luke24:7
John20:25

4 እደዊሁ Matt22:13

ወእዘኒሆሙ ደንቀወ እምሰሚዕ።
ወበእዘኒሆሙ ኢይስምዑ ወበልቦሙ ኢይለብዉ።
ወተሠልጠ ውስተ እዘኒክሙ።
ዘቦ እዘን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ወዘንተ ብሂሎ ይቤሎሙ ዘቦ እዘን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ዘቦ እዘን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ምንተ እሬሲ ዘአልብየ ኀበ እዘግብ እክልየ ወበረከትየ።
ወእዘግብ ህየ እክልየ ወበረከትየ።
እስመ አነ ስምዕ ላዕሌሆሙ ወእዛለፎሙ በከመ እከየ ምግባሮሙ።
ወእሁበክሙ ሐዲሰ ትእዛዘ ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ።
እንግርከ ወእዜኑከ ዘንተ።
እስመ ናሁ እዜንወክሙ ዐቢየ ዜና።
እዜንዎሙ ለነዳያን ፈነወኒ።
ወይቤሎሙ ለካልኣትኒ አህጉር ሀለወኒ እዜንዎን።
ወዘኒ አልኆሰስኩ ውስተ እዝንክሙ ስብክዎ በዲበ አንሕስት።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ወይቤሎሙ ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ወእዝን ብክሙ ወኢትሰምዑ።
ወዘሂ አልኆሰሱ በእዝን ይሰብክዎ በአጽራሕ ወበአንሕስት።
ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ ዘየማን።
ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተረ እዝኖ።
ወዘበጦ አሐዱ እምኔሆሙ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ 
ዘየማን።
ወገሰሶ እዝኖ ሶቤሃ ወአሕየዎ።
ወመተረ እዝኖ ዘየማን።
ዘእምአዝማዲሁ ለዝኩ ዘመተሮ ጴጥሮስ እዝኖ።
አሜሃ ይበርሁ ጻድቃን ምስብዒተ እደ።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ያግብእዎ ውስተ እደ ሰብእ።
ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ዘያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ 
ኃጥኣን።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ ኃጥኣን።
ወናሁ ያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ ኃጥኣን።
እስመ እደ እግዚአብሔር ላዕሌሁ።
ከመ ያድኅነነ እምእደ ፀርነ።
ከመ የሀበነ በዘኢንፈርህ እምእደ ፀርነ።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ ኃጥኣን።
ወይቤሎሙ እመ ኢርኢኩ እደዊሁ ወእገሪሁ ኀበ ቀነውዎ።
ወእምዝ አዘዞሙ ንጉሥ ለአግብርቲሁ ይእስርዎ እደዊሁ ወእገሪሁ።
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4 እደዊሁ
MK06:2
John11:44
John20:20

11 እደዊሆሙ Matt04:6
Matt15:2
Matt26:50
MK07:2
MK07:3
MK07:5
MK14:46
MK16:18
MK16:18
Luke04:11
Luke06:1

2 እደዊከ MK09:43
John21:18

1 እደውየ John20:27
1 እደውየኒ John13:9
2 እዳወ Matt12:45

Luke11:25
2 እዴ Matt08:15

Matt09:25
41 እዴሁ Matt03:12

Matt08:3
Matt12:10
Matt12:13
Matt12:50
Matt14:31
Matt19:13
Matt19:15
Matt23:23
Matt26:23
Matt26:51
Matt27:24
MK01:41
MK03:1
MK03:3
MK03:5
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MK08:23

ወዝኒ ኀይል ዘይትገበር በእደዊሁ።
ወወፅአ ውእቱ ምዉት እንዘ ግኑዝ ወእሱር እደዊሁ ወእገሪሁ።
ወዘንተ ብሂሎ አርአዮሙ እደዊሁ ወእገሪሁ ወገቦሁ።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
እስመ ኢይትኀፀቡ እደዊሆሙ ሶበ ይበልዑ ኅብስተ።
ወእምዝ ቀርቡ ወአንሥኡ እደዊሆሙ ወአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ዘእንበለ ይትኀፀቡ እደዊሆሙ።
ለእመ በሕቁ ኢተኀፅቡ እደዊሆሙ ኢይበልዑ እክለ።
ወዘእንበለ ይትኀፀቡ እደዊሆሙ ይበልዑ እክለ።
ወሰፍሑ እደዊሆሙ ላዕሌሁ ወአኀዝዎ።
ወአራዊተ ምድር ይእኅዙ በእደዊሆሙ።
ወዲበ ድዉያን እደዊሆሙ ያነብሩ።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
ወመሐዉ አርዳኢሁ ሰዊተ ወሐሰዩ በእደዊሆሙ ወበልዑ።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እደዊከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
ወአመሰ ልህቀ ታነሥእ እደዊከ ወባዕድ ያቀንተከ ሐቌከ።
ወርኢ እደውየ ወእገርየ።
እግዚኦ አኮ እገርየ ባሕቲቶ ዘተኀፅበኒ ወዓዲ እደውየኒ ወርእስየኒ።
ወመጺኦ ይረክቦ እንዘ ያስተራክብ እዳወ ወምሩገ ዕሩቀ ወኵስቱረ።
እዳወ ወስርግወ ወኵስቱረ ወምሩገ።
ወገሰሳ ወአኀዛ እዴሃ ወኀደጋ ፈፀንታ።
ወአኀዛ እዴሃ ወተንሥአት ሕፃን።
ዘመሥኤ ውስተ እዴሁ ዘቦቱ ያነጽሕ ዐውደ እክሉ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ ወይቤሎ።
ወናሁ ሀሎ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወሐይወት ሶቤሃ።
ወሰፍሐ ወአመረ እዴሁ ኀበ አርዳኢሁ።
ወሶቤሃ ሰፍሐ እዴሁ እግዚእ ኢየሱስ ወአኀዞ።
ከመ ያንብር እዴሁ ላዕሌሆሙ ወይጸሊ።
ወአንበረ እዴሁ ላዕሌሆሙ ወኀለፈ እምህየ።
እለ ታበውኡ ዐሥራተ እዴሁ ለአዛብ ወለሲለን ወለከሙን።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘያወርድ እዴሁ ምስሌየ ውስተ መጽብሕየ።
ሰፍሐ እዴሁ ወመልኀ መጥባሕቶ።
ነሥአ ማየ ወተኀፅበ እዴሁ በቅድሜሆሙ ለሕዝብ።
ወምሕሮ እግዚእ ኢየሱስ ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ።
ወሀሎ ህየ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ወይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ዘፅዉስት እዴሁ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወሐይወት ወኮነት ከመ ካልእታ።
እለ አንበረ እዴሁ ዲቤሆሙ ወአሕየዎሙ።
ወአስተብቊዕዎ ከመ ይደይ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወአኀዞ በእዴሁ ለውእቱ ዕዉር ወአውፅኦ አፍኣ እምሀገር።
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41 እዴሁ

MK09:27
MK10:16
Luke01:22
Luke03:17
Luke04:40
Luke05:13
Luke06:7
Luke06:8
Luke06:10
Luke11:38
Luke11:42

Luke13:12
Luke18:12
Luke18:15
Luke22:20
Luke22:22
John03:35
John07:30
John07:44
John10:29
John12:6
John13:3

3 እዴሃ MK01:31
MK05:41
Luke08:54

2 እዴሆሙ Luke01:71
John10:38

1 እዴረር Luke17:8
10 እዴከ Matt05:30

Matt09:18
Matt12:13
Matt18:8
MK03:5
MK05:23
MK09:43
Luke06:10
Luke23:46
John20:27

1 እዴክሙ Luke22:53

2 እዴየ John10:28

ወአኀዞ እግዚእ ኢየሱስ በእዴሁ ወአንሥኦ ወተንሥአ።
ወወደየ እዴሁ ዲቤሆሙ።
ወነበረ ከማሁ እንዘ በሃም ውእቱ ወይኤምሮሙ በእዴሁ።
ዘመሥኤ ውስተ እዴሁ ወያነጽሕ ዐውደ እክሉ።
ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ አንበረ እዴሁ ዲቤሆሙ ወፈወሶሙ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ ወይቤሎ።
ወሀሎ ህየ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ እንተ የማን።
ወይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ወሰፍሐ ወሐይወት እዴሁ ወኮነት ከመ ካልእታ።
ወርእዮ ፈሪሳዊ አንከረ እስመ ኢተኀፅበ እዴሁ ለመሲሕ።
እለ ታበውኡ ዐሥራተ እዴሁ ለአሕዛብ ወለጼናታም ወለኵሉ 
አሕማላት።
ወአንበረ እዴሁ ላዕሌሃ።
ወኣበውእ ዐሥራተ እዴሁ ለኵሉ ዘአጥረይኩ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ሕፃናተ ይግስሶሙ ወያንብር እዴሁ ላዕሌሆሙ።
ወባሕቱ ናሁ እዴሁ ለዘያገብአኒ ምስሌየ ውስተ ማእድ።
ዘበውስተ እዴሁ ይትሜጠውዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
አብሰ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ኵነኔሁ አወፈዮ ውስተ እዴሁ።
ወፈቀዱ የአኀዝዎ ወባሕቱ አልቦ ዘአንሥአ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወባሕቱ አልቦ ዘአንሥአ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወአልቦ ዘይክል ሀይደ እምእዴሁ ለአቡየ።
ወቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋተ ሀሎ ውስተ እዴሁ።
ከመ አወፈዮ አብ ኵሎ ውስተ እዴሁ።
ወቀርበ ኀቤሃ ወአኀዛ እዴሃ ወአንሥኣ።
ወአኀዛ እዴሃ ለሕፃን ወይቤላ።
ወአውፅኣ አፍኣ ኵሎ ወአኀዛ እዴሃ ወጸውዓ።
ወእምእዴሆሙ ለኵሎሙ እለ ይጸልኡነ።
ወየኀሥሡ ካዕበ የአኀዝዎ ወአምሠጠ እምእዴሆሙ።
አኮኑ ይብሎ አስተዳሉ ሊተ ዘእዴረር።
ወእመኒ እዴከ እንተ የማን ታስሕተከ።
ወባሕቱ ነዐ አንብር እዴከ ላዕሌሃ ወተሐዩ።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ወእመኒ እዴከ አው እግርከ ታስሕተከ።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ወባሕቱ ነዐ ደይ እዴከ ላዕሌሃ ወተሐዩ።
ወእመኒ እዴከ ታስሕተከ ምትራ።
ወነጺሮ ኵሎሙ በመዓት ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
አባ ውስተ እዴከ አመሐፅን ነፍስየ ወዘንተ ብሂሎ መጠወ ነፍሶ።
ወሀብ እዴከ ወአብእ ውስተ ገቦየ።
ወእንዘ ኵሎ አሚረ ሀለውኩ ምስሌክሙ በምኵራብ እዴክሙ ጥቀ 
ኢሰፋሕክሙ ላዕሌየ።
ወኢይትሀጐላ ለዓለም ወአልቦ ዘየሀይደኒዮን እምእዴየ።
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2 እዴየ
John20:25

5 እድ Matt15:20
Matt18:8
MK09:43
MK14:58
MK14:58

1 እድንን MK01:7
2 እድግተ Matt21:2

Matt21:7
1 እድግት Matt21:5
1 እገሌ Matt26:18
1 እገሪ Matt10:14
27 እገሪሁ Matt05:35

Matt15:30
Matt18:26
Matt18:29
Matt22:13
Matt28:9
MK01:7
MK05:22
MK07:25
Luke03:16
Luke05:8
Luke07:38
Luke07:38
Luke07:38
Luke08:35
Luke08:41
Luke10:39
Luke15:22
Luke17:16
John01:27
John11:2
John11:32
John11:44
John12:3
John13:10
John20:20
John20:25

5 እገሪሆሙ Matt05:13
Matt07:6

ወእመ ኢያባእኩ እዴየ ውስተ ገቦሁ ኢየአምን።
ወዘእንበለ ተኀፅቦ እድሰ በሊዕ ኢያረኵሶ ለሰብእ።
እምእንዘ ብከ ክልኤ እድ ወክልኤ እግር።
ይኄይሰከ ምቱረ እድ ትባእ ውስተ ሕይወት።
አነ እነሥቶ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ዘእድ ገብሮ።
ወበሠሉስ ዕለት ኣሐንጽ ካልእ ዘእድ ኢገብሮ።
ዘኢይደልወኒ እድንን ወእፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ወይእተ ጊዜ ትረክቡ እድግተ እስርተ ምስለ ዕዋለ።
ወአምጽኡ ሎቱ እድግተ ወዕዋላ።
ጻድቅ ወየዋህ እንዘ ይጼዐን ዲበ እድግት ወዲበ ዕዋላ።
ሑሩ ኀበ እገሌ ወበልዎ ለበዓለ ውእቱ ቤት።
ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ።
ወኢ በምድር እስመ መከየደ እገሪሁ ይእቲ።
ወገደፍዎሙ ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወፈወሶሙ።
ወወድቀ እንከ ውእቱ ገብር ታሕተ እገሪሁ።
ወወድቀ ውእቱ ገብር ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ።
ወእምዝ አዘዞሙ ንጉሥ ለአግብርቲሁ ይእስርዎ እደዊሁ ወእገሪሁ።
ወቀርባ ወአኀዛ እገሪሁ ወሰገዳ ሎቱ።
ዘኢይደልወኒ እድንን ወእፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ወርእዮ ሰገደ ሎቱ ታሕተ እገሪሁ።
ወቦአት ወሰገደት ሎቱ ታሕተ እገሪሁ።
ዘኢይደልወኒ እፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ወሰገደ ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወቆመት ድኅሬሁ ኀበ እገሪሁ።
ወበከየት ወአርሐሰት እገሪሁ በአንብዓ።
ወትስዕም እገሪሁ ወትቀብኦ ዕፍረተ።
እንዘ ይነብር ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሰገደ ሎቱ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
እንተ ነበረት ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወትሰምዕ ነገሮ።
ወደዩ ኅልቀተ ውስተ አጻብዒሁ ወአሣእነ ውስተ እገሪሁ።
ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ በገጹ ወአእኰቶ።
ዘኢይደልወኒ እፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ወመዝመዘት እገሪሁ በሥዕርታ።
ወሰገደት ሎቱ ታሕተ እገሪሁ ወትቤሎ።
ወወፅአ ውእቱ ምዉት እንዘ ግኑዝ ወእሱር እደዊሁ ወእገሪሁ።
ወቀብዐቶ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወመዝመዘቶ በሥዕርታ።
ዘሰ ወድአ ተኀፅበ ኢይፈቅድ ይትኀፀብ ዘእንበለ እገሪሁ።
ወዘንተ ብሂሎ አርአዮሙ እደዊሁ ወእገሪሁ ወገቦሁ።
ወይቤሎሙ እመ ኢርኢኩ እደዊሁ ወእገሪሁ ኀበ ቀነውዎ።
ዘእንበለ ዘይገድፍዎ አፍኣ ወይከይድዎ ሰብእ በእገሪሆሙ።
ከመ ኢይኪድዎ በእገሪሆሙ ወተመይጦሙ ይነጽሑክሙ።
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5 እገሪሆሙ

MK06:8
John13:5
John13:12

1 እገሪነ Luke01:79
7 እገሪከ Matt05:31

Matt22:44
MK02:9
MK09:44
MK12:37
Luke20:42
John13:8

4 እገሪክሙ MK06:10
Luke09:5
Luke10:10
John13:14

8 እገርየ Luke07:44
Luke07:44
Luke07:45
Luke07:46
John13:6
John13:8
John13:9
John20:27

16 እገብር Matt21:24
Matt21:27

Matt26:18
MK11:29
MK11:34
Luke12:18
Luke16:4
Luke20:8
John05:17
John08:29
John10:25
John10:37
John13:7
John14:12
John14:14
John14:31

2 እገብእ Matt12:45

ዘእንበለ አሣእን ዘውስተ እገሪሆሙ።
ወወደየ ማየ ውስተ ንብቲራ ወአኀዘ ይኅፅብ እገሪሆሙ ለአርዳኢሁ።
ወሶበ ኀፀቦሙ እገሪሆሙ ነሥአ አልባሲሁ ወረፈቀ ካዕበ ምስሌሆሙ።
ከመ ያርትዕ እገሪነ ውስተ ፍኖተ ሰላም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እገሪከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ።
ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር በእገሪከ።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እገሪከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ።
እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ።
እመ አነ ኢኀፀብኩከ እገሪከ አልብከ ክፍለ ምስሌየ።
እምህየ ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ።
ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ እንዘ ትብሉ።

ወሶበ እንዘ አነ እንከ ሊቅክሙ ወእግዚእክሙ ኀፀብኩክሙ እገሪክሙ።

ቦእኩ ቤተከ ወኢወሀብከኒ ማየ ጥቀ ለእገርየ።
ወይእቲሰ በከየት ወበአንብዓ አርሐሰት እገርየ።
ወይእቲሰ እምዘቦእኩ ኢያንተገት ስዒመ እገርየ።
ወይእቲሰ ዕፍረተ ቀብዐተኒ እገርየ።
አንተኑ እግዚኦ ዘተኀፅበኒ እገርየ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ኢትኅፅበኒ እገርየ ለዓለም።
እግዚኦ አኮ እገርየ ባሕቲቶ ዘተኀፅበኒ ወዓዲ እደውየኒ ወርእስየኒ።
ወርኢ እደውየ ወእገርየ።
በአይ ሥልጣን እገብር ዘንተ።
ወይቤሎሙ ውእቱኒ አነሂ ኢያየድዐክሙ በአይ ሥልጣን እገብር 
ዘንተ።
ወበኀቤከ እገብር ፋሲካ ምስለ አርዳእየ።
ወንግሩኒ ወአነሂ እነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ዘንተ።
አነኒ ኢይነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ከመ ዝ።
ወይቤ ከመ ዝ እገብር እነሥት ዘትካት መዛግብትየ።
ኣአምር እንከሰ ዘእገብር እምከመ ሰዐረኒ እግዚእየ እምግብናየ።
በመባሕተ መኑ እገብር ከመ ዝ።
አቡየሂ እስከ ይእዜ ይገብር ወአነሂ እገብር።
እስመ አነ ሥምረቶ እገብር ዘልፈ።
ነገርኩክሙ ወኢተአምኑኒ ግብር ዘእገብር አነ በስመ አቡየ።
ወእመሰ እገብር ለእመ ኪያየ ኢአመንክሙ ለግብርየ።
ዘእገብር አነ አንተ ኢተአምር ይእዜ።
ዘየአምን ብየ ግብረ ዘአነ እገብር።
ወእመ ቦ ዘሰአልክሙ በስምየ እገብር ለክሙ ኪያሁ።
ወበከመ ወሀበኒ አብ ትእዛዞ ከማሁ እገብር።
ወእምዝ ይብል እገብእ እንከሰ ውስተ ቤትየ እምኀበ ወፃእኩ።
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346 እግዚአብሔር Matt01:20

Matt01:22

Matt01:23
Matt01:24

Matt02:13

Matt02:15
Matt02:19

Matt03:3
Matt03:9

Matt03:16

እገብእ ቤትየ እምኀበ ወፃእኩ።
ከማሁኬ አንትሙኒ ይደልወክሙ ትኀፅቡ እግረ ቢጽክሙ።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
ወሰሚዖሙ አሕዛብ ተለውዎ በእግር እምአህጉር።
እምእንዘ ብከ ክልኤ እድ ወክልኤ እግር።
ወሖሩ እንተ እግር ኀቤሁ እምኵሉ አህጉር።
ወእመኒ እግርከ ዘየማን ታስሕተከ።
ወእመኒ እዴከ አው እግርከ ታስሕተከ።
ወእመኒ እግርከ ታስሕተከ ምትራ።
ሊቅ ኄር ምንተ እግበር እምሠናያት ከመ እረስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወሚመ ኢይከውነኒሁ እግበር ዘፈቀድኩ በንዋይየ።
ወይቤላ ምንተ ትፈቅዲ እግበር ለኪ።
ምንተ ትፈቅዱ እግበር ለክሙ።
ምንተ እግበር ከመ እረስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወይቤሎሙ ምንተ ትፈቅዱ እግበር ለክሙ።
ምንተ ትፈቅድ እግበር ለከ።
ወበጺሖ ኀቤሁ ይቤሎ ምንተ ትፈቅድ እግበር ለከ።
ሊተሰ መብልዕየ ውእቱ ከመ እግበር ፈቃዶ ለአቡየ።
እስመ ግብር ዘወሀበኒ አቡየ ከመ እግበር።
እስመ ወረድኩ እምሰማይ አኮ ከመ እግበር ፈቃድየ።
ወባሕቱ ርቱዕ ሊተ እግበር ግብሮ ለዘፈነወኒ እንዘ መዓልት ውእቱ።
አንሰ ሰባሕኩከ በዲበ ምድር ፈጺምየ ግብረ ዘወሀብከኒ ከመ እግበር።
አኮኑ ሕዝብከ ወሊቃነ ካህናት አግብኡከ ኀቤየ ምንተኑ እግበርከ።
ኣአምነከ አባ እግዚአ ሰማያት ወምድር።
ወኢትረስዩ እግዚአ በዲበ ምድር።
ወይቤ አአምነከ አባ እግዚአ ሰማይ ወምድር።
ወእንዘ ዘንተ ይኄሊ ናሁ አስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር 
በሕልም።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብሀለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ 
እንዘ ይብል።
ወይሰመይ ስሙ አማኑኤል ዘበትርጓሜሁ እግዚአብሔር ምስሌነ።
ወተንሢኦ ዮሴፍ እምንዋሙ ገብረ በከመ አዘዞ መልአከ 
እግዚአብሔር።
ወእምድኅረ ኀለፉ እሉ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ 
በሕልም ለዮሴፍ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ።
ወመዊቶ ሄሮድስ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ በሕልም 
ለዮሴፍ በብሔረ ግብጽ።
ወይብል ጺሑአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።
እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር እምእላንቱ አእባን አንሥኦ 
ውሉድ ለአብርሃም።
ወርእየ መንፈሰ እግዚአብሔር እንዘ ይወርድ በአምሳለ ርግብ።
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Matt04:3

Matt04:4
Matt04:6
Matt04:7
Matt04:10
Matt05:8
Matt05:9
Matt05:33
Matt05:34
Matt06:24
Matt06:30
Matt08:29
Matt09:8
Matt12:4
Matt12:28
Matt12:28
Matt14:33
Matt15:3

Matt15:4
Matt15:6
Matt16:16
Matt16:23
Matt19:4
Matt19:6
Matt19:17
Matt19:24
Matt19:26
Matt21:9
Matt21:31
Matt21:42
Matt21:43
Matt22:16
Matt22:21
Matt22:21
Matt22:29
Matt22:30
Matt22:31
Matt22:32
Matt22:37

እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ በል ከመ እላ አእባን ኅብስተ 
ይኩና።
አላ በኵሉ ቃል ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር።
ወይቤሎ እመሰ አማን ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ካዕበ ጽሑፍ ኢታመክሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ።
ጽሑፍ ውእቱ ለእግዚአብሔር አምላክከ ትስግድ።
እስመ እሙንቱ ይሬእይዎ ለእግዚአብሔር።
እስመ እሙንቱ ውሉደ እግዚአብሔር ይሰመዩ።
ኢትምሐሉ በሐሰት ባሕቱ አግብኡ መሐላክሙ ለእግዚአብሔር።
እስመ መንበሩ ለእግዚአብሔር ውእቱ።
ኢትክሉኬ ተቀንዮ ለእግዚአብሔር ወለንዋይ።
ወእግዚአብሔር ዘከመ ዝ ያለብሶ።
ምንት ብነ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው።
ወርእዮሙ ሕዝብ አንከሩ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ዘከመ ቦአ ቤቶ ለእግዚአብሔር ወበልዐ ኀባውዘ ቊርባን።
ወእመሰ አነ በመንፈሰ እግዚአብሔር አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ዮጊኬ በጽሐት ላዕሌክሙ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እንዘ ይብሉ አማን ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ለምንት አንትሙኒ ትትዐደዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር በእንተ 
ሥርዐትክሙ።
ወእግዚአብሔርሰ ይቤ አክብር አባከ ወእመከ።
ወሰዐርክሙ ቃሎ ለእግዚአብሔር በእንተ ሥርዐትክሙ።
አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው።
እስመ ኢትኄሊ ዘእግዚአብሔር ዘእንበለ ዘሰብእ።
ዘከመ ፈጠሮሙ እግዚአብሔር እምትካት።
ዘእግዚአብሔር አስተፃመረ ሰብእ ኢይፍልጥ።
አልቦ ኄር ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
እምባዕል ይባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወበኀበ እግዚአብሔርሰ ኵሉ ይትከሀል።
ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ይቀድሙክሙ በዊአ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እምኀበ እግዚአብሔር ኮነት ዛቲ።
ከመ ይነሥእዋ እምኔክሙ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወበጽድቅ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር።
ወኢ ኀይለ እግዚአብሔር።
አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር በሰማያት እሙንቱ።
ዘተብህለ ለክሙ እምኀበ እግዚአብሔር።
ዘይቤ አነ ውእቱ እግዚአብሔር አምላከ አብርሃም።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ 
ልብከ።
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Matt23:22

Matt23:39
Matt26:63
Matt26:63
Matt27:10
Matt27:40
Matt27:43

Matt27:43
Matt27:54
Matt28:2
MK01:1
MK01:3
MK01:14
MK01:24
MK02:7
MK02:12
MK02:26
MK03:11
MK03:35
MK04:11
MK04:14
MK04:30
MK05:7
MK05:7
MK05:19
MK07:8
MK07:9
MK07:13
MK08:33
MK09:1
MK09:45
MK10:6
MK10:9
MK10:14

MK10:15
MK10:18
MK10:24
MK10:25
MK10:27

ወዘሂ መሐለ በሰማይ መሐለ በመንበሩ ለእግዚአብሔር ወበዘይነብር 
ዲቤሁ።
እስከ ሶበ ትብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
አምሐልኩከ በእግዚአብሔር ሕያው ከመ ትንግረኒ።
እመ አንተሁ ክርስቶስ ወልዱ ለእግዚአብሔር።
ወወሀብዎ ለገራህተ ለብሓዊ በከመ አዘዘኒ እግዚአብሔር።
አድኅን ርእሰከ እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።

ወለእመ ተአመነ በእግዚአብሔር ናሁ ይእዜ ለያድኅኖ እመ ይፈቅዶ።

እስመ ይብል ወልደ እግዚአብሔር አነ።
አማን ወልደ እግዚአብሔር ውእቱ ዝንቱ።
እስመ መልአከ እግዚአብሔር ወረደ እምሰማይ።
ወልደ እግዚአብሔር ሕያው።
ጺሑአ ፍኖተ እግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።
ወሰበከ ወንጌለ መንግሥተ እግዚአብሔር።
መጻእክኑ ታጥፍአነ ነአምረከ ከመ አንተ ቅዱሱ ለእግዚአብሔር።
ወመኑ ይክል ኀዲገ ኀጢአት ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር እንዘ አብያታር ሊቀ ካህናት።
አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
እስመ ኵሉ ዘይገብር ፈቃዶ ለእግዚአብሔር።
ለክሙ ተውህበ ታእምሩ ምሥጢራ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ዘይዘርዕሰ ቃለ እግዚአብሔር ይዘርዕ።
ወይቤ በምንት አስተማስላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
አምሕለከ በእግዚአብሔር ሕያው ከመ ኢትሣቅየኒ።
ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር ወተሣሀለከ።
ወየኀድጉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ርቱዕኑ ትዕልዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
ወትስዕሩ ቃለ እግዚአብሔር በእንተ ትእዛዝክሙ ዘሠራዕክሙ።
ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን እስመ ኢትኄሊ ዘእግዚአብሔር።
እለ ኢይጥዕምዎ ለሞተ እስከ ይሬእይዋ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወእምፍጥረትሰ ተባዕተ ወአንስተ ገብረ እግዚአብሔር።
ዘእግዚአብሔር እንከ አስተፃመረ ሰብእ ኢይፍልጥ።
ወኢትክልእዎሙ እስመ ለዘከመ እሉ ይእቲ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃን ኢይበውኣ።
አልቦ ኄር ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
በዊእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እምባዕል ይባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወበኀበ እግዚአብሔርሰ ኵሉ ይትከሀል።
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MK11:9
MK11:10
MK11:22
MK12:11
MK12:14
MK12:18
MK12:18
MK12:25
MK12:26
MK12:27
MK12:27
MK12:30
MK12:31
MK12:33
MK12:35
MK13:19
MK13:20
MK13:20
MK14:25

MK15:39
MK15:43
MK16:19
Luke01:6
Luke01:6
Luke01:8
Luke01:9
Luke01:11
Luke01:13
Luke01:15
Luke01:16

Luke01:17
Luke01:18
Luke01:19
Luke01:25
Luke01:26
Luke01:28
Luke01:30

Luke01:32
Luke01:32

ሆሣዕና ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ወቡርክት እንተ ትመጽእ መንግሥት በስመ እግዚአብሔር።
እመ ብክሙ ሃይማኖተ እግዚአብሔር።
እምኀበ እግዚአብሔር ኮነት ዛቲ።
ወበጽድቅ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
ሀቡ ዘነጋሢ ለነጋሢ ወዘእግዚአብሔርኒ ግበሩ ለእግዚአብሔር።
ሀቡ ዘነጋሢ ለነጋሢ ወዘእግዚአብሔርኒ ግበሩ ለእግዚአብሔር።
በኢያእምሮ መጻሕፍት ወኢ ኀይለ እግዚአብሔር።
አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር እሙንቱ በሰማያት።
ዘይቤሎ እግዚአብሔር በኀበ ዕፀ ጳጦስ እንዘ ይብል።
አነ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክከ አምላከ አብርሃም።
ስማዕ እስራኤል አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክከ።
ወአፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ።
አማን አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር ወአልቦ ባዕድ ዘእንበሌሁ።
ኢኮንከ ርሑቀ እመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወእምአመ ፈጠረ እግዚአብሔር ኢኮነ ወኢይከውንሂ።
ወሶበ አኮ ዘአኅጸሮን እግዚአብሔር ለእማንቱ መዋዕል።
ወባሕቱ በእንተ ኅሩያኒሁ እለ ኀረየ እግዚአብሔር።
እስከ እንታክቲ ዕለት አመ እሰትዮ ሐዲሰ በመንግሥተ 
እግዚአብሔር።
አማን ዝንቱ ብእሲ ወልደ እግዚአብሔር ውእቱ።
ወውእቱ ይሴፎ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ዐርገ ውስተ ሰማይ ወነበረ በየማነ እግዚአብሔር አቡሁ።
ወክልኤሆሙ ጻድቃን እሙንቱ በቅድመ እግዚአብሔር።
ወየሐውሩ በኵሉ ትእዛዙ ወሕጉ ወኵነኔሁ ለእግዚአብሔር።
በዕብሬቱ ቅድመ እግዚአብሔር።
ወቦአ ቤተ መቅደሱ ለእግዚአብሔር።
ወአስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር።
እስመ ናሁ ተሰምዐ ጸሎትከ ቅድመ እግዚአብሔር።
እስመ ዐቢየ ይከውን ውእቱ በቅድመ እግዚአብሔር።
ወለብዙኃን እምደቂቀ እስራኤል ይመይጦሙ ኀበ እግዚአብሔር 
አምላኮሙ።
ከመ ይሥራዕ ሕገ ወሕዝበ ዘድልው ለእግዚአብሔር።
ወይቤሎ ዘካርያስ ለመልአከ እግዚአብሔር።
ዘእቀውም ቅድመ እግዚአብሔር ዘተፈኖኩ ኀቤከ።
ከመ ዝኑ ረሰየኒ ሊተ እግዚአብሔር አመ ሐውጾ ሐወጸኒ።
ወበሳድስ ወርኅ ተፈነወ ገብርኤል መልአክ እምኀበ እግዚአብሔር።
ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ።
ወይቤላ መልአክ ኢትፍርሂ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ 
እግዚአብሔር።
ውእቱ ዐቢይ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
ወይሁቦ እግዚአብሔር አምላክ መንበረ ዳዊት አቡሁ።
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Luke01:35
Luke01:35
Luke01:37
Luke01:38 ወትቤሎ ማርያም ለመልአክ ነየ አመተ እግዚአብሔር።
Luke01:45
Luke01:46 ወትቤ ማርያም ታዐብዮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር።
Luke01:58
Luke01:64
Luke01:66
Luke01:68
Luke01:76
Luke02:9
Luke02:9
Luke02:13
Luke02:14
Luke02:15

Luke02:20
Luke02:22
Luke02:23
Luke02:23
Luke02:24
Luke02:26
Luke02:28
Luke02:38
Luke02:39
Luke02:40
Luke02:52
Luke03:2 መጽአ ቃለ እግዚአብሔር ላዕለ ዮሐንስ ወልደ ዘካርያስ በገዳም።
Luke03:4
Luke03:6
Luke03:8

Luke03:38
Luke04:3
Luke04:4
Luke04:8
Luke04:9
Luke04:12
Luke04:18
Luke04:19
Luke04:34

መንፈሰ እግዚአብሔር ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ።
ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
እስመ አልቦ ነገር ዘይሰአኖ ለእግዚአብሔር።

ከመ ይከውን ቃል ዘነገሩኪ እምኀበ እግዚአብሔር።

ከመ አዕበየ እግዚአብሔር ሣህሎ ላዕሌሃ ተፈሥሑ ላቲ።
ወተከሥተ አፉሁ ሶቤሃ ወልሳኑ ነበበ ወባረኮ ለእግዚአብሔር።
እስመ እደ እግዚአብሔር ላዕሌሁ።
ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ዘተሣሀለነ።
እስመ ተሐውር ቅድመ እግዚአብሔር ከመ ትጺሕ ፍኖቶ።
ወናሁ ቆመ መልአከ እግዚአብሔር ኀቤሆሙ።
ወስብሐተ እግዚአብሔር ሠረቀ ላዕሌሆሙ።
ብዙኃን ሐራ ሰማይ እንዘ ይሴብሕዎ ለእግዚአብሔር።
ወይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት።
ንሑር እስከ ቤተልሔም ወናእምር ዘንተ ነገረ ዘአርአየነ 
እግዚአብሔር።
ወተመይጡ ኖሎት እንዘ ይሴብሕዎ ወየአኵትዎ ለእግዚአብሔር።
ወሰድዎ ኢየሩሳሌም ያቅምዎ ቅድመ እግዚአብሔር።
በከመ ጽሑፍ ውስተ ሕገ እግዚአብሔር።
ቅዱሰ ይሰመይ ለእግዚአብሔር።
በከመ ተብህለ ውስተ ሕገ እግዚአብሔር።
ዘእንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር።
ወባረኮ ለእግዚአብሔር።
ወተንሥአት ሶቤሃ ወገነየት ወአእኰተቶ ለእግዚአብሔር።
ወፈጺሞሙ ኵሎ ዘበሕገ እግዚአብሔር።
ወፍጹም በጸጋ እግዚአብሔር ዘላዕሌሁ።
ወበምክር ወበጸጋ በኀበ እግዚአብሔር ወበኀበ ሰብእ።

ጺሑአ ፍኖተ እግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።
ወይርአይ ኵሉ ዘነፍስ አድኅኖቶ ለእግዚአብሔር።
እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር አንሥኦ ውሉድ ለአብርሃም 
እምእላንቱ አእባን።
ወልደ አዳም ወልደ እግዚአብሔር።
ወይቤሎ ሰይጣን እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
አላ በኵሉ ቃል ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር።
ጽሑፍ ለእግዚአብሔር አምላክከ ትስግድ።
ወይቤሎ እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ተብህለ ኢታመክሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ።
መንፈሰ እግዚአብሔር ላዕሌየ ዘበእንቲኣሁ ቀብዐኒ።
ወእስብክ ዓመተ እግዚአብሔር ኅሪተ ወዘኮነ መዋዕለ።
መጻእከኑ ታጥፍአነ አአምረከ መኑ አንተ ቅዱሱ ለእግዚአብሔር።
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Luke04:41
Luke04:43
Luke05:1
Luke05:17
Luke05:21
Luke05:25
Luke05:26
Luke06:4
Luke06:12
Luke06:20

Luke07:16
Luke07:16
Luke07:28
Luke07:29
Luke07:30
Luke08:1
Luke08:10

Luke08:11
Luke08:21

Luke08:28
Luke08:38
Luke09:2
Luke09:11
Luke09:20
Luke09:27
Luke09:42
Luke09:60
Luke09:62
Luke10:9
Luke10:11
Luke10:27
Luke11:20
Luke11:20
Luke11:28
Luke11:42
Luke11:49
Luke12:6
Luke12:8
Luke12:9

አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር።
በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወያጸምእዎ ቃለ እግዚአብሔር።
ወኀይለ እግዚአብሔር ውእቱ በዘይፌውስ።
መኑ ይክል ኀዲገ ኀጢአት ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር ባሕቲቱ።
ወአተወ ቤቶ እንዘ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር ወነሥአ ኅብስተ ቊርባን ዘይሠርዑ።
ይጸሊ ወያሌሊ በጸሎት ኀበ እግዚአብሔር።
ብፁዓን አንትሙ ነዳያን እስመ ለክሙ ይእቲ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወፈርሁ ኵሎሙ ወሰብሕዎ ለእግዚአብሔር።
ወተሣሀሎሙ እግዚአብሔር ለሕዝቡ።
ወበመንግሥተ እግዚአብሔርሰ ዘይንእሶ የዐብዮ።
ወሰሚዖሙ ኵሎሙ ሕዝብ ወመጸብሓን አጽደቅዎ ለእግዚአብሔር።
ወፈሪሳውያንሰ ወጸሐፍተ ሕግ ዐለዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
ወመሀሮሙ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ለክሙ ተውህበ ታእምሩ ምሥጢራ ለመንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ዘርእሰ ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ።
እምየ ወአኀውየ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር 
ወይገብሩ።
ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
ሑር ወእቱ ቤተከ ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር።
ወፈነዎሙ ይስብኩ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወተቀበሎሙ ወነገሮሙ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
አንተ ውእቱ መሲሑ ለእግዚአብሔር።
እለ ኢይጥዕምዎ ለሞት እስከ ይሬእይዋ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወአንከሩ ኵሎሙ እምዕበዩ ለእግዚአብሔር።
ወአንተሰ ሑር ወስብክ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እስመ ርትዕት ይእቲ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወበልዎሙ ቀርበት መንግሥተ እግዚአብሔር ኀቤክሙ።
ከመ ቀርበት መንግሥተ እግዚአብሔር ላዕሌክሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ።
ወእመሰ አነ በአጽባዕተ እግዚአብሔር አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ዮጊኬ በጽሐት እንከሰ ኀቤክሙ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ብፁዓንሰ እለ ይሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር ወየዐቅቡ።
ወትትዔወርዎ ለጽድቅ ወለፍቅረ እግዚአብሔር።
ወበእንተ ዝንቱ ትቤ ጥበቢሁ ለእግዚአብሔር።
ወኢ አሐቲ እምኔሆን ኢትትረሳዕ በቅድመ እግዚአብሔር።
አአምኖ አነሂ በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር።
እክሕዶ አነሂ በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር።
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Luke12:20

Luke12:21
Luke12:24
Luke12:28
Luke13:12
Luke13:20
Luke13:28
Luke13:29
Luke13:35
Luke15:10
Luke16:8
Luke16:13
Luke16:15
Luke16:15

Luke16:16
Luke17:15
Luke17:18
Luke17:20
Luke17:20

Luke17:21
Luke17:29
Luke18:2
Luke18:4
Luke18:7
Luke18:16
Luke18:17

Luke18:19
Luke18:24
Luke18:25
Luke18:27
Luke18:29

Luke18:43
Luke18:43
Luke19:11
Luke19:37

Luke19:38

ወይቤሎ እግዚአብሔር ኦ አብድ በዛቲ ሌሊት ይነሥእዋ ለነፍስከ 
እምላዕሌከ።
ከማሁኬ ዘይዘግብ ሎቱ መዝገበ ዘኢኮነ እምእግዚአብሔር ብዕሉ።
ወአልቦሙ መዛግብት ወኢ ውሳጥያት ወእግዚአብሔር ይሴስዮሙ።
ከማሁኬ ይሬሲ እግዚአብሔር።
ወረትዐት ሶቤሃ ወአእኰተቶ ለእግዚአብሔር።
ወካዕበ ይቤ በምንት አስተማስላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወለኵሎሙ ነቢያት በመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይትፌሥሑ በመንግሥተ እግዚአብሔር።
እስከ ሶበ ትብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር በእንተ አሐዱ ኃጥእ ዘይኔስሕ።
ወንእዶ እግዚአብሔር ለመጋቤ ዐመፃ እስመ ከመ ጠቢብ ገብረ።
ኢትክሉኬ ለእግዚአብሔር ተቀንዮ እንዘ ንዋየ ታፈቅሩ።
ወእግዚአብሔር የአምር ልበክሙ።

እስመ በኀበ ሰብእ ዐቢይ በኀበ እግዚአብሔር ትሑት ወምኑን ውእቱ።

ሰበኩ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ተመይጠ እንዘ የአኵቶ ለእግዚአብሔር በዐቢይ ቃል።
ሎሙሰ ተስእኖሙኑ ተመይጦ ወአእኵቶቶ ለእግዚአብሔር።
ማእዜ ትመጽእ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢትመጽእ መንግሥተ እግዚአብሔር 
በተዐቅቦ።
መንግሥተ እግዚአብሔርሰ ነያ ማእከሌክሙ ይእቲ።
ወአዝነመ እግዚአብሔር እሳት ወተይ እምሰማይ ወአጥፍአ ኵሎ።
ዘኢይፈርህ እግዚአብሔርሃ ወኢየኀፍር ሰብአ።
እመ ኢይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወኢየኀፍር ሰብአ።
ኢይፈትሕኑ እንከ እግዚአብሔር ለኅሩያኒሁ።
እስመ ለዘከመ መጠነ እሉ ይእቲ መንግሥተ እግዚአብሔር።
አማን እብለክሙ ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃናት 
ኢይበውኣ።
አልቦ ኄር ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
እፎ ዕጹብ ለእለ ቦሙ ንዋይ በዊእ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እምባዕል ይባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ዘበኀበ ሰብእ ይሰአን በኀበ እግዚአብሔር ይትከሀል።
ወአዝማዲሁ ወአኀዊሁ ወብእሲቶ ወውሉዶ በእንተ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወርእየ ሶቤሃ ወተለዎ ወአእኰቶ ለእግዚአብሔር።
ወርእዮሙ ኵሉ ሕዝብ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር።
ወይመስሎሙ ከመ ሶቤሃ ታስተርኢ መንግሥተ እግዚአብሔር።
አኀዙ ኵሎሙ አርዳኢሁ ይትፈሥሑ ወይሰብሕዎ ለእግዚአብሔር 
በዐቢይ ቃል።
እንዘ ይብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
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Luke20:21

Luke20:25
Luke20:25
Luke20:36

Luke20:36
Luke20:37

Luke21:3
Luke21:4
Luke21:30
Luke22:15
Luke22:17
Luke22:43
Luke22:69

Luke22:70
Luke22:71
Luke23:35

Luke23:40

Luke23:47
Luke23:51
Luke24:19

John01:1
John01:1
John01:2
John01:6 ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘተፈነወ እምኀበ እግዚአብሔር ዘስሙ ዮሐንስ።
John01:12

John01:13
John01:18
John01:23
John01:29

John01:34

John01:36
John01:50

ወኢታደሉ ለገጽ ወኢ ለመኑሂ ወርቱዐ ትሜህር ፍኖተ 
እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር።
ወኢሂ ይትከሀሎሙ እንከ መዊት አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር 
እሙንቱ።
ወውሉደ እግዚአብሔር ይከውኑ ወውሉደ ሕይወት እሙንቱ።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ሙሴሂ ነገረ ዘከመ ይቤሎ እግዚአብሔር 
በኀበ ዕፀ ጳጦስ።
ከመ ዛቲ ዕቤር ነዳይት አብዝኀት አብኦ መባአ ለእግዚአብሔር።
እስመ እሉ ኵሎሙ እምተረፎሙ አብኡ መባአ ለእግዚአብሔር።
አእምሩ ከመ በጽሐት መንግሥተ እግዚአብሔር።
እንከ እምኔሁ እስከ ይትፌጸም በመንግሥተ እግዚአብሔር።
እስከ አመ እሰትዮ ሐዲሰ በመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወአስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር እምሰማይ ዘይጼንዖ።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው በየማነ ኀይለ 
እግዚአብሔር።
ወይቤልዎ ኵሎሙ አንተኑ እንከ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ አንትሙ ትብሉ ከመ አነ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ዘባዕደ ያድኅን ርእሶ ለያድኅን እመሰ ክርስቶስ ውእቱ ወኅሩዩ 
ለእግዚአብሔር።
ኢትፈርሆኑ ለእግዚአብሔር አምላክከ አንተሰ ወአነ እንዘ ውስተ ዝንቱ 
ኵነኔ ሀለውነ።
ወርእዮ መስፍነ ምእት ዘኮነ አእኰቶ ለእግዚአብሔር ወይቤ።
ወኮነ ይሴፈዋ ውእቱኒ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ዘኮነ ከሃሌ በቃሉ ወበምግባሩ በቅድመ እግዚአብሔር ወበቅድመ 
ሰብእ።
ወውእቱ ቃል ኀበ እግዚአብሔር ውእቱ።
ወእግዚአብሔር ውእቱ ቃል።
ወዝንቱ ቀዳሚሁ እምቀዲሙ ኀበ እግዚአብሔር ውእቱ።

ወለእለሰ ተወክፍዎ ወሀቦሙ ሥልጣነ ውሉደ እግዚአብሔር ይኩኑ 
ለእለ አምኑ በስሙ።
አላ እምእግዚአብሔር ተወልዱ።
ለእግዚአብሔርሰ አልቦ ዘርእዮ ግሙራ።
ወይብል ጺሑአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር በከመ ይቤ ኢሳይያስ ነቢይ።

ወይቤ ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ ዓለም።

ወለልየ ርኢኩ ወአነ ሰማዕቱ ከመ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ 
ለእግዚአብሔር።
ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ ዓለም።
ረቢ አማን አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ወንጉሠ እስራኤል 
አንተ።
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John01:52

John03:2

John03:2

John03:3
John03:5

John03:16
John03:17

John03:18
John03:21
John03:33
John03:34
John03:34
John03:34
John03:36
John04:10

John04:24
John05:4

John05:18

John05:18

John05:25

John05:27
John05:42

John05:44
John06:27

John06:28
John06:29
John06:33
John06:45
John06:46
John06:69
John07:17
John08:40

ወመላእክተ እግዚአብሔር እንዘ የዐርጉ ወይወርዱ ኀበ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ረቢ ነአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር መጻእከ ከመ ትኩን 
መምህረ።
እስመ አልቦ ዘይክል ይግበር ዘንተ ተኣምረ ዘአንተ ትገብር ዘእንበለ 
ዘእግዚአብሔር ምስሌሁ።
ዘኢተወልደ ዳግመ ኢይሬእያ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢይክል በዊአ ውስተ 
መንግሥተ እግዚአብሔር።
እስመ ከመ ዝ አፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም።
እስመ ኢፈነዎ እግዚአብሔር ለወልዱ ውስተ ዓለም ከመ ይኰንኖ 
ለዓለም።
እስመ ኢአምነ በስመ ወልደ እግዚአብሔር ዋሕድ።
እስመ በእንተ እግዚአብሔር ይገብር።
ወለዘሰ ተወክፎ ስምዖ ዐተቦ እግዚአብሔር እስመ ጻድቅ ውእቱ።
ወዘእግዚአብሔር ፈነዎ ቃለ እግዚአብሔር ይነግር።
ወዘእግዚአብሔር ፈነዎ ቃለ እግዚአብሔር ይነግር።
እስመ አኮ በመስፈርት ዘይሁብ እግዚአብሔር መንፈሶ።
አላ መቅሠፍተ መዓቱ ለእግዚአብሔር ይነብር ላዕሌሁ።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ሶበሰ ተአምሪ ጸጋሁ 
ለእግዚአብሔር።
እስመ እግዚአብሔር መንፈስ ውእቱ።
እስመ መልአከ እግዚአብሔር በጊዜ ይወርድ ውስተ ምጥማቃት 
ይትሀወክ ማይ።
ዳእሙ ዓዲ አባሁ ይሬስዮ ለእግዚአብሔር ወያዔሪ ርእሶ ምስለ 
እግዚአብሔር።
ዳእሙ ዓዲ አባሁ ይሬስዮ ለእግዚአብሔር ወያዔሪ ርእሶ ምስለ 
እግዚአብሔር።
ወይእዜ ውእቱ ከመ ምዉታን ይሰምዕዎ ቃሎ ለወልደ 
እግዚአብሔር።
እስመ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ውእቱ።
ወባሕቱ አእመርኩክሙ ከመ አልብክሙ ፍቅረ እግዚአብሔር 
ላዕሌክሙ።
ወኢተኀሥሡ ክብረ እምእግዚአብሔር ዋሕድ።
ዘይሁበክሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እስመ ለዝሰ እግዚአብሔር አብ 
ኀተሞ።
ወይቤልዎ ምንተ ንሬሲ ከመ ንግበር ግብረ እግዚአብሔር።
ዝንቱ ውእቱ ግብረ እግዚአብሔር።
እስመ ኅብስቱ ለእግዚአብሔር ውእቱ ዘወረደ እምሰማይ።
ከመ ይከውኑ ኵሎሙ ምሁራነ እምኀበ እግዚአብሔር።
አልቦ ዘርእዮ ለአብ ዘእንበለ ዘእምኀቤሁ ለእግዚአብሔር ውእቱ።
ከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልዱ ለእግዚአብሔር ሕያው።
ውእቱ የአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ውእቱ ትምህርትየ።
ዘጽድቀ እነግረክሙ ዘሰማዕኩ በኀበ እግዚአብሔር።



Tabelle1

Seite 854

346 እግዚአብሔር

John08:41
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John09:33
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John09:36
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John10:35

John10:36

John11:4
John11:4
John11:22

John11:22

John11:27

John11:40
John11:52

John12:13

John12:38
John12:43
John13:3
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አላ አሐዱ አብ ብነ ወውእቱ እግዚአብሔር።
ሶበሰ እግዚአብሔር አቡክሙ እምአፍቀርክሙኒ ኪያየ።
እስመ አነ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእኩ ወመጻእኩ።
ዘሰ እምእግዚአብሔር ውእቱ ቃለ እግዚአብሔር ይሰምዕ።
ዘሰ እምእግዚአብሔር ውእቱ ቃለ እግዚአብሔር ይሰምዕ።
እስመ ኢኮንክሙ እምእግዚአብሔር።
ዳእሙ ከመ ያስተርኢ ግብረ እግዚአብሔር በላዕሌሁ።
ዝንቱ ብእሲ ኢኮነ እምእግዚአብሔር ዘኢየዐቅብ ሰንበተ።
ሑር ሀብ ስብሐተ ለእግዚአብሔር።
ወንሕነ ነአምር ከመ ለሙሴ ተናገሮ እግዚአብሔር ገጽ ለገጽ።
ወንሕነሰ ነአምር ባሕቱ ከመ ለኃጥኣን ኢይሰምዖሙ እግዚአብሔር።
ዘእንበለ ለዘይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወለዘይገብር ፈቃዶ ሎቱ 
ይሰምዖ።
ሶበሰ ኢኮነ እምኀበ እግዚአብሔር ዝንቱ ብእሲ።
ወረከቦ ወይቤሎ ተአምንሁ አንተ በወልድ እግዚአብሔር።
መኑ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር እግዚኦ ከመ አእመን ቦቱ።
እስመ እንዘ ሰብእ አንተ እግዚአብሔርሃ ትሬሲ ርእሰከ።
ወሶበ ለእልክቱ አማልክት ይቤሎሙ እለ ኮነ ቃለ እግዚአብሔር 
ኀቤሆሙ።
እፎ እንከ ትብሉኒ ትፀርፍ ለእመ እቤለክሙ ወልደ እግዚአብሔር 
አነ።
ዝንቱ ደዌ ኢኮነ ለሞት አላ በእንተ ስብሐተ እግዚአብሔር።
ወከመ ይሰባሕ ወልደ እግዚአብሔር በእንቲኣሁ።
ወይእዜኒ አአምር ከመ ዘሰአልኮ ለእግዚአብሔር ይሁበከ 
እግዚአብሔር።
ወይእዜኒ አአምር ከመ ዘሰአልኮ ለእግዚአብሔር ይሁበከ 
እግዚአብሔር።
ከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘመጽአ ውስተ 
ዓለም።
ኢይቤለኪኑ ከመ እመ ተአመንኪ ትሬእዪ ስብሐተ እግዚአብሔር።

አላ ከመ ያስትጋብኦሙ ለውሉደ እግዚአብሔር እለ ተዘርዉ አሐተኔ።

ሆሣዕና ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወንጉሦሙ 
ለእስራኤል።
ወለመኑ ተከሥተ መዝራዕቱ ለእግዚአብሔር።
እስመ አብደሩ ስብሐተ ሰብእ ፈድፋደ እምስብሐተ እግዚአብሔር።
ወከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፅአ ወኀበ እግዚአብሔር የሐውር።
ወከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፅአ ወኀበ እግዚአብሔር የሐውር።
ወእግዚአብሔርኒ ተሰብሐ ቦቱ።
ወእመሰ እግዚአብሔር ተሰብሐ ቦቱ ወእግዚአብሔርኒ ይሴብሖ።
ወእመሰ እግዚአብሔር ተሰብሐ ቦቱ ወእግዚአብሔርኒ ይሴብሖ።
ኢይደንግፅክሙ ልብክሙ እመኑ በእግዚአብሔር ወእመኑ ብየ።
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2 እግዚኣ MK02:28

ከመ ኵሉ ዘይቀትለክሙ ይመስሎ ከመ ዘመሥዋዕተ ያበውእ 
ለእግዚአብሔር።
ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእኩ።
ወበዝንቱ አእመርነ ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእከ።
እስመ ወልደ እግዚአብሔር ረሰየ ርእሶ።
ከመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ወዘንተ ይቤሎ እንዘ ይኤምሮ በአይ ሞት ሀለዎ ይሰብሖ 
ለእግዚአብሔር።
እስመ አሐዱ ውእቱ እግዚአክሙ ክርስቶስ።
ወኢ ገብር ዘየዐቢ እምእግዚኡ።
መጠኑ ለረድእ እምከመ ኮነ ከመ ሊቁ ወለገብርኒ ከመ እግዚኡ።
ወኀጢኦ ዘይፈድዮ አዘዘ እግዚኡ ይሢጥዎ ምስለ ብእሲቱ።
ወምሕሮ እግዚኡ ለውእቱ ገብር ወዕዳሁኒ ኀደገ ሎቱ።
ወእምዝ ጸውዖ እግዚኡ ወይቤሎ።
ወተምዕዐ እግዚኡ ወመጠዎሙ ለእለ ይሣቅይዎ።
ዘይሠይሞ እግዚኡ ውስተ ኵሉ ቤቱ።
ብፁዕ ውእቱ ገብር ዘመጺኦ እግዚኡ።
ወይመጽእ እግዚኡ ለውእቱ ገብር።
ወኀብአ ወርቀ እግዚኡ።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወአውሥኦ እግዚኡ ወይቤሎ ኦ ገብር ሀካይ ወእኩይ።
ወለእመ ቦ ዘይቤለክሙ ምንተ ትገብሩ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ወምእመን ወጠቢብ ዘይሠይሞ እግዚኡ ላዕለ ኵሉ ሰብአ ቤቱ።
ብፁዕ ውእቱ ገብር ዘመጺኦ እግዚኡ ይረክቦ።
ወይእኅዝ ይዝብጥ ወያመንዝዝ ደቀ ወአዋልደ ዘቤተ እግዚኡ።
ወይበጽሕ እግዚኡ ለውእቱ ገብር በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ 
ኢያእመረ።
ወለገብርሰ ዘየአምር ፈቃደ እግዚኡ።
ወገብአ ገብሩ ወነገሮ ከመ ዝ ለእግዚኡ።
ወይቤሎ እግዚኡ ለገብሩ።
ወጸውዖ እግዚኡ ወይቤሎ ምንትኑ ዝ ዘእሰምዕ በእንቲኣከ።
ወጸውዖሙ ለእለ ይፈድይዎ ዕዳ ለእግዚኡ ወይቤሎ ለቀዳማዊ።
ቦኑ እንጋ ምዝጋና ለውእቱ ገብር ለእመ ገብረ ዘአዘዞ እግዚኡ።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወይቤሎ እግዚኡ በከመ ቃልከ እኴንነከ ገብር እኩይ ወሐካይ።
ወእመ ቦ ዘይቤለክሙ ለምንት ትፈትሑ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ወይቤሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
አልቦ ገብር ዘየዐቢ እምእግዚኡ።
እስመ ገብርሰ ኢየአምር ዘይሬስዮ እግዚኡ።
አልቦ ገብር ዘየዐቢ እምእግዚኡ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያው ውእቱ እግዚኣ ለሰንበት።
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643 እግዚእ Matt01:16
Matt02:1

Matt03:13
Matt03:15
Matt03:16
Matt04:1
Matt04:4
Matt04:7
Matt04:10
Matt04:12 ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ከመ አኀዝዎ ለዮሐንስ።
Matt04:17
Matt04:19
Matt04:23
Matt08:4
Matt08:7
Matt08:10
Matt08:13
Matt08:14
Matt08:18
Matt08:20
Matt08:22
Matt08:34
Matt09:2
Matt09:4
Matt09:9
Matt09:10
Matt09:12
Matt09:15

Matt09:19
Matt09:22
Matt09:23
Matt09:27
Matt09:28
Matt09:30
Matt09:35
Matt10:5
Matt11:1

Matt11:2 ወሰሚዖ ዮሐንስ ምግባሮ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ሀሎ በቤተ ሞቅሕ።

ወይቤሎሙ እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እንተ እምኔሃ ተወልደ እግዚእ ኢየሱስ ዘተብህለ ክርስቶስ።
ወተወሊዶ እግዚእ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ በመዋዕለ ሄሮድስ 
ንጉሥ።
አሜሃ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ ውስተ ዮርዳኖስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወተጠሚቆ እግዚእ ኢየሱስ ሶቤሃ ወፅአ እማይ።
ወእምዝ ወሰዶ መንፈስ ገዳመ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወእምዝ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን።

እምአሜሃ አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይስብክ ወይብል።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ንዑ ትልዉኒ ድኅሬየ።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኵሉ ገሊላ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዑቅ ኢትንግር ወኢ ለመኑሂ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ነየ እመጽእ አነ ወእፌውሶ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ አንከረ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ሐቤ ምእት።
ወበዊኦ እግዚእ ኢየሱስ ቤቶ ለጴጥሮስ።
ወሶበ ርእየ እግዚእ ኢየሱስ ብዙኃነ ሰብአ ዘተለውዎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለቈናጽልኒ ግበብ ቦሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተሰ ትልወኒ።
ወናሁ ወፅኡ ኵሉ እለ ውስተ ሀገር ይትቀበልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኅሊናሆሙ ወይቤሎሙ።
ወኀሊፎ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ረከበ ብእሴ።
ወረፈቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ ወአርዳኢሁ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎሙ።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ ወላህዎ።

ወተንሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ።
ወተመይጦቶ እግዚእ ኢየሱስ ርእያ ወይቤላ።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ቤቶ ለውእቱ መኰንን።
ወኀሊፎ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ተአምኑሁ ከመ እክል ዘንተ ገቢረ።
ወገሠጾሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኵሉ አህጉር ወበሓውርት።
እሎንተ ዐሠርተ ወክልኤተ ፈነዎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ አዝዞቶሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
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Matt11:4
Matt11:7 አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎሙ ለአሕዛብ በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ።
Matt11:20
Matt11:25
Matt12:1

Matt12:9
Matt12:15
Matt12:25
Matt12:39
Matt13:1
Matt13:11
Matt13:34
Matt13:51
Matt13:53
Matt13:57
Matt14:1
Matt14:12
Matt14:13

Matt14:16
Matt14:25
Matt14:27
Matt14:29
Matt14:31
Matt15:1
Matt15:16
Matt15:21
Matt15:23
Matt15:28
Matt15:29
Matt15:30
Matt15:32
Matt15:34
Matt16:2
Matt16:8
Matt16:13
Matt16:17
Matt16:21
Matt16:24
Matt17:1
Matt17:4

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።

ወእምዝ አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይኂሶን ለአህጉር።
በይእተ ጊዜ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወበውእቱ መዋዕል ኀለፈ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት እንተ መንገለ 
ገራውህ።
ወፈለሰ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወቦአ ውስተ ምኵራቦሙ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኅሊናሆሙ ይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወበይእቲ ዕለት ወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምቤት።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ዘንተ ኵሎ ተናገረ እግዚእ ኢየሱስ በምሳሌ ለአሕዛብ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለበውክሙኑ እንከ ዘንተ ኵሎ።
ወፈጺሞ እግዚእ ኢየሱስ እሎንተ ምሳልያተ ተንሥአ እምህየ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወበውእቱ መዋዕል ሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ነገሮ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቀበርዎ ወመጺኦሙ ዜነውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ በሐመር ውስተ ገዳም እንተ 
ባሕቲቱ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አኮ መፍትው ይሑሩ ርኁባኒሆሙ።
ወበራብዕት ሰዓተ ሌሊት መጽአ ኀቤሆሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወበጊዜሃ ተናገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ሖረ ዲበ ማይ ይብጻሕ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሶቤሃ ሰፍሐ እዴሁ እግዚእ ኢየሱስ ወአኀዞ።
ኀበ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብሉ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ።
ወኢያውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ቃለ።
ወእምዝ አውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ።
ወኀሊፎ እምህየ እግዚእ ኢየሱስ በጽሐ ኀበ ሐይቀ ባሕር ዘገሊላ።
ወገደፍዎሙ ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወፈወሶሙ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ሚ መጠነ ኀባውዝ ብክሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ብሔረ ቂሳርያ ዘፊልጶስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወእምአሜሃ እግዚእ ኢየሱስ አኀዘ ይንግሮሙ ለአርዳኢሁ።
ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወእምድኅረ ስሱ መዋዕል ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
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Matt17:7
Matt17:8
Matt17:9
Matt17:11
Matt17:17
Matt17:18
Matt17:19
Matt17:20
Matt17:22
Matt17:25
Matt17:26
Matt18:1
Matt18:22
Matt19:1
Matt19:14
Matt19:18
Matt19:21
Matt19:23
Matt19:26
Matt19:28
Matt20:17
Matt20:22
Matt20:25
Matt20:30
Matt20:32
Matt20:34
Matt21:1
Matt21:6
Matt21:7
Matt21:10
Matt21:12
Matt21:16
Matt21:18
Matt21:21
Matt21:24
Matt21:27
Matt21:31
Matt21:42
Matt22:1
Matt22:15
Matt22:18

ወቀርበ እግዚእ ኢየሱስ ወለከፎሙ።
ወኢ መነሂ ዘእንበለ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ።
ወእንዘ ይወርዱ እምደብር አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወእምዝ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወወፅአ ጋኔኑ እምላዕሌሁ።
ይቤልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ በእንተ ሕጸጸ ሃይማኖትክሙ።
ወእንዘ ያንሶስዉ ውስተ ገሊላ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤ እወ ወበዊኦ ውስተ ቤት አቅደመ እግዚእ ኢየሱስ ብሂሎቶ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወበይእቲ ሰዓት ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢይብለከ እስከ ስብዕ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ነገረ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኅድግዎሙ ለእሉ ሕፃናት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢትቅትል ነፍሰ።
ወነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወአፍቀሮ ወይቤሎ አሐቲ ተርፈተከ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ አማን እብለክሙ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለክሙ።
ወእንዘ የዐርግ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወሰሚዖሙ ከመ እግዚእ ኢየሱስ የኀልፍ ጸርሑ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወጸውዖሙ ወይቤሎሙ።
ወአምሐርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወገሰሶሙ አዕይንቲሆሙ።
ወቀሪቦ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም።
ወሐዊሮሙ አርዳኢሁ ገብሩ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወተጽዕነ እግዚእ ኢየሱስ ዲቤሆሙ።
ወበዊኦ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ተሀውከት ኵላ ሀገር።
ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ቤተ መቅደስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እወ አልቦሁ አመ አንበብክሙ።
ወጸቢሖ እንዘ የዐርግ እግዚእ ኢየሱስ ሀገረ ርኅበ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥእዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤልዎ ኢነአምር።
ወይቤልዎ ደኃራዊ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ዳግመ።
ወእምዝ ወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ ላዕለ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ እከዮሙ።
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Matt22:20
Matt22:29
Matt22:37

Matt22:41
Matt22:44
Matt22:44
Matt23:1
Matt24:1
Matt24:4
Matt26:1
Matt26:4
Matt26:6
Matt26:7
Matt26:10
Matt26:17
Matt26:18
Matt26:19
Matt26:25
Matt26:26
Matt26:31
Matt26:34
Matt26:49
Matt26:50
Matt26:50
Matt26:51
Matt26:52
Matt26:55
Matt26:57
Matt26:59
Matt26:63
Matt26:64
Matt26:75
Matt27:1
Matt27:11
Matt27:11
Matt27:26
Matt27:27
Matt27:46
Matt27:50
Matt27:54
Matt27:55

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወጽሕፈቱ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ 
ልብከ።
ወእንዘ ጉቡኣን ፈሪሳውያን ተስእሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ይቤሎ እግዚእ ለእግዚእየ ንበር በየማንየ።
ወእምዝ ነገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለሕዝብ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምቤተ መቅደስ ሖረ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ኵሎ ነገረ።
ወተማከሩ ከመ በሕብል የአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቅትልዎ።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ቢታንያ።
ወሦጠት ዲበ ርእሱ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይረፍቅ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወበቀዳሚት ዕለተ ፍሥሕ ቀርቡ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወገብሩ አርዳኢሁ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተ ትቤ።
ወእንዘ ይበልዑ ነሥአ ኅብስተ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለከ።
ወይእተ ጊዜ ቀርበ ይሁዳ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ በእንተ ዝኑ መጻእከ ዐርክየ።
ወእምዝ ቀርቡ ወአንሥኡ እደዊሆሙ ወአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወናሁ አሐዱ እምእለ ምስሌሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አግብኣ ለመጥባሕትከ ውስተ ቤታ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለሕዝብ ሶቤሃ።
ወእለሰ አኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰድዎ።
በዘይቀትልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወኢረከቡ ሎቱ ጌጋየ።
ወኢያውሥኦ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ሊቀ ካህናት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተ ትቤ።
ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ይቅትልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ቅድሜሁ ለመልአከ አሕዛብ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተ ትቤ።
ወእምዝ አሕየወ ሎሙ በርባንሃ ወቀሠፎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ነሥእዎ መስተራትዓተ ሐራ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወጊዜ ተስዐቱ ሰዓት ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወጸርሐ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወመኰንነ ምእትሰ ወእለ ምስሌሁ የዐቅብዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወውእቶን እለ ተለዋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ እለ ይትለአካሁ።
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Matt27:57
Matt27:58
Matt27:59
Matt28:9
Matt28:10
Matt28:16
Matt28:18
MK01:1 ቀዳሚሁ ለወንጌለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ።
MK01:9
MK01:14
MK01:17
MK01:25
MK01:41
MK02:4
MK02:5
MK02:8
MK02:13
MK02:15
MK02:15

MK02:17
MK02:19
MK02:23
MK02:25
MK03:5
MK03:7
MK03:23
MK04:11
MK05:6
MK05:9
MK05:13
MK05:15
MK05:19
MK05:20
MK05:21
MK05:24

MK05:27
MK05:30
MK05:33
MK05:36
MK06:1

ወውእቱ ኮነ ይፀመዶ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሖረ ኀበ ጲላጦስ ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወነሢኦ ዮሴፍ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ገነዞ በሰንዱናት ንጹሕ።
ተራከቦን እግዚእ ኢየሱስ በፍኖት ወይቤሎን በሓክን።
ወእምዝ ይቤሎን እግዚእ ኢየሱስ።
ኀበ ደብረ ዘአዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወቀርበ እግዚእ ኢየሱስ ወተናገሮሙ እንዘ ይብል።

ወይእተ አሚረ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምናዝሬት ዘገሊላ።
መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ገሊላ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ንዑ ትልዉኒ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወምሕሮ እግዚእ ኢየሱስ ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ።
ኀበ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ዐርጉ ናሕሰ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ከመ ከመ ዝ ይኄልዩ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ካዕበ መንገለ ጽንፈ ባሕር።
ወእምዝ መስሐ በቤቱ እግዚእ ኢየሱስ።
ወብዙኃን ኃጥኣን ወመጸብሓን ረፈቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ 
ወአርዳኢሁ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይክሉኑ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ግሙራ ኢያንበብክሙኑ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይትመዐዕ።
ወተግሕሠ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ መንገለ ባሕር።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ እምርሑቅ።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ መኑ ስምከ።
ወአብሖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወወፂኦሙ እሙንቱ አጋንንት።
ወመጽኡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወረከብዎ ለዘጋኔን አኀዞ።
ወከልኦ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ኵሎ ዘገብረ ሎቱ እግዚእ ኢየሱስ ወአንከሩ ኵሎሙ።
ወካዕበ ዐደወ እግዚእ ኢየሱስ በሐመር ማዕዶተ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስሌሁ ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ 
ወይትጋፍዕዎ።
ወሰሚዓ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ መጽአት ወቦአት ማእከለ ሰብእ።
ወአእመረ እግዚእ ኢየሱስ ሶቤሃ ከመ ወፅአ ኀይል እምኔሁ።
እስመ አእመረት ዘኮነ ላዕሌሃ ወመጽአት ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይትናገርዎ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ቦአ ሀገሮ ወተለውዎ አርዳኢሁ።
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MK06:4
MK06:6
MK06:30
MK06:34
MK06:48
MK07:6
MK07:27
MK08:17
MK08:27
MK09:2
MK09:4

MK09:5
MK09:7
MK09:8
MK09:21
MK09:23
MK09:25
MK09:27
MK09:39
MK10:3
MK10:5
MK10:14
MK10:18
MK10:21
MK10:24
MK10:27
MK10:29
MK10:32
MK10:38
MK10:39
MK10:42
MK10:49
MK10:50
MK10:51
MK10:52
MK11:6
MK11:7
MK11:11
MK11:22
MK11:29
MK11:33

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢኮነ ምኑነ ነቢይ።
ወአንከረ ኢ አሚኖቶሙ ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ።
ወተጋብኡ ሐዋርያት ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ ርእየ ብዙኃነ ሰብአ።
ወበራብዕት ሰዓተ ሌሊት መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ኀቤሆሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጊ ቅድመ ምዕረ ይጽገቡ ውሉድ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ወአርዳኢሁ ውስተ አህጉረ ቂሳርያ ዘፊልጶስ።
ወአመ ሰዱስ ዕለት ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአስተርአይዎሙ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስለ እግዚእ 
ኢየሱስ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ዘእንበለ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ ምስሌሆሙ።
ወእንዘ ይወርዱ እምደብር አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ለአቡሁ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እስመ ትቤ በዘትክል ርድአኒ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ይትራወጽ ሰብእ።
ወአኀዞ እግዚእ ኢየሱስ በእዴሁ ወአንሥኦ ወተንሥአ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢትክልእዎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ተምዕዐ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ምንተ ትብለኒ ኄር።
ወነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወአፍቀሮ ወይቤሎ።
ወካዕበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወበፍኖት እንዘ የዐርጉ ኢየሩሳሌም ይቀድሞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢተአምሩ ዘትስእሉ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ጽዋዕየሰ ዘአነ እሰቲ ትሰትዩ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወአዘዘ ይጸውዕዎ ለውእቱ ዕዉር።
ወመጽአ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ወይቤልዎሙ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ ወኀደግዎሙ።
ወወሰድዎ ለዕዋል ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ኀበ ቤተ መቅደስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ እሴአለክሙ አሐተ ነገረ።
ወተሠጥውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤልዎ ኢነአምር።
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MK11:34
MK12:16
MK12:18
MK12:25
MK12:30
MK12:35
MK12:36
MK12:37
MK12:42
MK13:2
MK13:5
MK14:6
MK14:18
MK14:22
MK14:27
MK14:30
MK14:48
MK14:53
MK14:55
MK14:60
MK14:62
MK14:72
MK15:1
MK15:3
MK15:5
MK15:15
MK15:34
MK15:37
MK15:43
MK16:20
Luke02:11
Luke02:27
Luke02:43
Luke02:52
Luke03:21
Luke03:23
Luke04:1
Luke04:4
Luke04:8
Luke04:12
Luke04:14

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ጉሕሉቶሙ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወርእዮ ከመ ጠቢብ ውእቱ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይሜህሮሙ በምኵራብ።
ይቤሎ እግዚእ ለእግዚእየ ንበር በየማንየ።
ወነቢሮ እግዚእ ኢየሱስ ኆኅተ ምኵራብ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወአኀዘ ይበሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኅድግዋ ለብእሲት ወኢታሥርሕዋ።
ወእንዘ ይረፍቁ ወይበልዑ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእንዘ ይበልዑ ነሥአ እግዚእ ኢየሱስ ኅብስተ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወወሰድዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኀበ ሊቀ ካህናት።
ዘያስተዋድይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ከመ ይቅትልዎ ወኀጥኡ።
ወተንሥአ ሊቀ ካህናት ወሐተቶ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እወ አነ ውእቱ።
ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎ።
ወሐመይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወወሰድዎ ወመጠውዎ ለጲላጦስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ትብል።
ወኢተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወቀሠፎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወወሀቦሙ ይስቅልዎ።
ወጊዜ ተሱዓት ሰዓት ገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወመጠወ ነፍሶ።
ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
እንዘ እግዚእ ይረድእ ወቃሎ ያጸንዕ በተኣምር ዘይተሉ።
ዘውእቱ ክርስቶስ እግዚእ ቡሩክ በሀገረ ዳዊት።
ወሶበ አብእዎ አዝማዲሁ ለሕፃን እግዚእ ኢየሱስ።
ወሕፃንሰ እግዚእ ኢየሱስ ነበረ ኢየሩሳሌም።
ወእግዚእ ኢየሱስ ልህቀ ወዐብየ በጥበብ።
ወእምድኅረ ተጠምቁ ኵሉ ሕዝብ ተጠምቀ እግዚእ ኢየሱስኒ።
ወየአክል ሠላሳ ክረምቱ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ በኀይለ መንፈስ ቅዱስ።
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Luke04:35
Luke05:8
Luke05:10
Luke05:12
Luke05:19
Luke05:22
Luke05:31
Luke05:34
Luke06:1
Luke06:3
Luke06:9
Luke06:11
Luke06:12
Luke07:3
Luke07:4
Luke07:6
Luke07:9
Luke07:19
Luke07:22
Luke07:40
Luke08:1
Luke08:26
Luke08:28
Luke08:30
Luke08:35
Luke08:35
Luke08:38
Luke08:39
Luke08:40
Luke08:41
Luke08:43
Luke08:44
Luke08:44
Luke08:46
Luke08:50
Luke08:52
Luke09:28 ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ።
Luke09:33
Luke09:41
Luke09:42
Luke09:43

ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ተፈፀም ወፃእ እምኔሁ።
ወሰገደ ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ሰገደ ሎቱ በገጹ።
ወአውረድዎ ምስለ ዐራቱ ውስተ ቤት ቅድሜሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘይኄልዩ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ እንተ ገራውህ በሰንበት።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ዘከመ ይሬስይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ኮነ በውእቱ መዋዕል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ደብር።
ወሰሚዖ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ።
ወመጽኡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወአስተብቊዕዎ ወይቤልዎ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስሌሆሙ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ እምኔሁ አንከሮ ወተመይጦ።
ወለአኮሙ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወእምዝ በሳኒታ አንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ በሐመር ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከልሐ ወሮጸ ወሰገደ ሎቱ።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ መኑ ስምከ።
ወሖሩ ወበጽሑ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
እንዘ ይነብር ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአስተብቊዖ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወነገረ ኵሎ ዘገብረ ሎቱ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ተቀበልዎ ሕዝብ ኅቡረ።
ወሰገደ ሎቱ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ እንዘ የሐውር ምስሌሁ እግዚእ ኢየሱስ ይትጋፍዕዎ ሰብእ።
ወቀርበት ወቆመት እንተ ድኅሬሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ መኑ ገሰሰኒ ወክሕዱ ኵሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ቦ ዘገሰሰኒ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎ ለመጋቤ ምኵራብ።
ወኵሎሙ ይበክዩ ወያስቆቅውዋ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።

ይቤሎ ጴጥሮስ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ጋኔን እኩይ።
ወአንኪሮሙ ኵሎሙ በእንተ ኵሉ ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
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Luke09:47
Luke09:50
Luke09:58
Luke09:60

Luke09:62
Luke10:2
Luke10:21
Luke10:28
Luke10:30
Luke10:37

Luke10:39
Luke10:41
Luke11:39
Luke12:14
Luke13:2
Luke13:11
Luke13:13
Luke13:15
Luke13:18
Luke14:3

Luke14:16

Luke16:1
Luke17:1
Luke17:6
Luke17:16
Luke17:17
Luke18:16
Luke18:19
Luke18:22
Luke18:24
Luke18:40
Luke18:42
Luke19:1
Luke19:3
Luke19:5
Luke19:9
Luke19:35

ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘይኄልዩ በልቦሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢትክልእዎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለቈናጽልኒ ግበብ ቦሙ።

ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጎሙ ለምዉታን ይቅብሩ ምዉታኒሆሙ።

ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አልቦ ዘይእኅዝ ዕርፈ ወየሐርስ ድኅሪተ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ማእረሩሰ ብዙኀ ወገባሩ ኅዳጥ።
ወበይእቲ ሰዓት ተፈሥሐ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ቅዱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሠናየ ተሰጠውከ።
ወተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ዘገብረ ምሕረተ ላዕሌሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑርኬ 
አንተኒ ግበር ከማሁ ወተሐዩ።
እንተ ነበረት ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወትሰምዕ ነገሮ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንትሙሰ ፈሪሳውያን።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወርእያ እግዚእ ኢየሱስ ወመሐራ ወጸውዓ ወይቤላ።
እስመ በሰንበት ፈወሰ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ኦ መደልዋን።
ወይእተ ዕለት ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወተስእሎሙ ለጸሐፍተ ሀገር 
ወለፈሪሳውያን።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አሐዱ ብእሲ ገብረ ምሳሐ ዐቢየ 
ወዐሠሮሙ ለብዙኃን።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ በገጹ ወአእኰቶ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለምንት ትብለኒ ኄር።
ወሰሚዖ ዘንተ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይቴክዝ ብዙኀ ይቤ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወአዘዘ ያምጽእዎ ኀቤሁ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ርኢ ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ወቦአ ኢያሪሆ እግዚእ ኢየሱስ ወአንሶሰወ።
ወየኀሥሥ ይርአዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከመ ያአምር መኑ ውእቱ።
ወበጺሖ ህየ ነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዮምሰ ሕይወት ኮነ ለሰብአ ዝንቱ ቤት።
ወነሥእዎ ወወሰድዎ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
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Luke19:35

Luke20:8
Luke20:17
Luke20:34
Luke20:42
Luke22:7 ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ወለዮሐንስ።
Luke22:13

Luke22:31
Luke22:47

Luke22:48

Luke22:49
Luke22:51
Luke22:52
Luke22:61

Luke22:63

Luke23:3
Luke23:8

Luke23:28

Luke23:34

Luke23:42

Luke23:43
Luke23:46
Luke23:52
Luke24:3
Luke24:15

Luke24:19
John01:29 ወአመ ሳኒታ ርእዮ ዮሐንስ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ።
John01:36
John01:37

John01:41 እምክልኤቱ እለ ሰምዑ በኀበ ዮሐንስ ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
John01:43

ወረሐኑ አልባሲሆሙ ዲበ ዕዋል ወአጽዐንዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ዲቤሁ።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ ኢይነግረክሙ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ምንትኑመ ጽሑፍ ዘይብል።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
እግዚእ ለእግዚእየ ንበር በየማንየ።

ወሶበ ኮነ ጊዜሁ ለድራር ረፈቀ እግዚእ ኢየሱስ ወዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ሐዋርያቲሁ ምስሌሁ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን።
ወቀርበ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰዐሞ ወዝ ውእቱ ትእምርት 
ዘወሀቦሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለይሁዳ በስዒምኑ ታገብኦ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወርእዮሙ እለ ምስሌሁ ዘኮነ ይቤልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ኅድግ ዘንተሰ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእለ መጽኡ ኀቤሁ።
ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ወነጸሮ ለጴጥሮስ ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ 
ለእግዚእነ ዘይቤሎ።
ወዕደውኒ እለ አኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኮኑ ይሣለቁ ላዕሌሁ 
ወይዘብጥዎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ትብል ከመ አነ ውእቱ።
ወሶበ ርእዮ ሄሮድስ ለእግዚእ ኢየሱስ ተፈሥሐ ፈድፋደ እስመ 
ይፈቅድ ይርአዮ እምጕንዱይ ዕለት።
ወተመይጦን እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎን አዋልደ ኢየሩሳሌም 
ኢትብክያኒ ኪያየሰ።

ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ አባ ሥረይ ሎሙ እስመ በዘኢየአምሩ ይገብሩ።

ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ ተዘከረኒ እግዚኦ አመ ትመጽእ 
በመንግሥትከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን እብለከ።
ወሶቤሃ ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወሖረ ኀበ ጲላጦስ ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቦአ ወኢረከባ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእንዘ ይትናገሩ ወይትኀሠሥዎ ለዝንቱ ቀርቦሙ እግዚእ ኢየሱስ 
ወሖረ ምስሌሆሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ምንትኑ ውእቱ።

ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ የሐውር ወይቤ።
ወሰምዕዎ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ እንዘ ይብል ከመ ዝ ወተለውዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።

ወውእቱ ወሰዶ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ 
ይቤሎ።
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John01:43

John01:44
John01:48
John01:49

John01:51
John02:1
John02:2
John02:3

John02:4
John02:7
John02:11
John02:13

John02:19
John02:22
John02:23
John02:24

John03:2
John03:3
John03:5
John03:10
John03:22
John04:1

John04:2
John04:6

John04:7
John04:10

John04:13

John04:16
John04:17
John04:21
John04:26
John04:32

John04:34

ወውእቱ ወሰዶ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ 
ይቤሎ።
ወረከቦ እግዚእ ኢየሱስ ለፊልጶስ ወይቤሎ ትልወኒ።
ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ለናትናኤል እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ ይቤ።
ወይቤሎ ናትናኤል በአይቴ ተአምረኒ ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ 
ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወሀለወት ህየ እሙ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወጸውዕዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወለአርዳኢሁ ውስተ ከብካብ።
ወሶበ ኀልቀ ወይኖሙ ትቤሎ እሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይንኬ 
አልቦሙ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ምንት ብየ ምስሌኪ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ምልእዎንኬ ለእላ መሣብክት ማየ።
ወዝንቱ ቀዳሜ ተኣምር ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቃና ዘገሊላ።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ ወዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአምኑ በቃለ መጻሕፍት ወበቃለ እግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎሙ።
ወእንዘ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም በበዓለ ፋሲካ።
ወውእቱሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢየአምኖሙ እስመ የአምሮ በኵሉ ለለ 
አሐዱ።
ወውእቱ መጽአ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ምድረ ይሁዳ።
ከመ በዝኁ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወአብዝኁ አጥምቆ 
እምዮሐንስ።
ወባሕቱ ለሊሁሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢያጥመቀ ዳእሙ አርዳኢሁ።

ወደኪሞ እግዚእ ኢየሱስ በሐዊረ ፍኖት ነበረ ህየ ኀበ ውእቱ ዐዘቅት።

ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አስትይኒ ማየ።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ሶበሰ ተአምሪ ጸጋሁ 
ለእግዚአብሔር።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ኵሉ ዘይሰቲ እምዝ ማይ ይጸምእ 
ዳግመ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ሑሪኬ ጸውዒ ምተኪ ወንዒ ዝየ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ሠናየ ትቤሊ አልብየ ምት።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እመንኒ ብእሲቶ ከመ ትመጽእ ሰዓት።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ ዘእትናገረኪ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አንሰ ብየ መብልዕ ዘእበልዕ ዘኢተአምሩ 
አንትሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
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John04:43

John04:44
John04:46
John04:47

John04:48

John04:50
John04:50
John04:53
John04:54
John05:1

John05:6
John05:8
John05:13

John05:14
John05:15
John05:16
John05:17
John05:19
John06:1

John06:3
John06:5
John06:10
John06:11
John06:14
John06:15
John06:17
John06:19
John06:22
John06:24

John06:24

John06:26
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ወእምድኅረ ሰኑይ መዋዕል ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወሖረ 
ገሊላ።
ወለሊሁ እግዚእ ኢየሱስ ሰማዕተ ኮነ ከመ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።
ወሖረ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ቃና ዘገሊላ።
ወሰሚዖ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምይሁዳ ውስተ ገሊላ ሖረ 
ኀቤሁ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እመ ተኣምረ ወመንክረ ኢርኢክሙ 
ኢተአምኑ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር ወልድከሰ ሐይወ።
ወአምነ ውእቱ ብእሲ በቃል ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ።
እንተ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ወልድከሰ ሐይወ።
ወዝንተ ካዕበ ዳግሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘገብረ ተኣምረ።
ወእምድኅረ ዝ ኮነ በበዓሎሙ ለአይሁድ ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወኪያሁ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ይሰክብ ውስተ ዐራቱ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር።
እስመ ተሰወረ እግዚእ ኢየሱስ ማእከለ ብዙኃን ሰብእ እለ ሀለዉ 
በውእቱ መካን።
ወእምዝ ረከቦ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ዘሐይወ።
ወነገሮሙ ለአይሁድ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ ዘአሕየዎ።
ወበእንተ ዝንቱ ያስተዋድይዎ አይሁድ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወእምዝ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ማዕዶተ ባሕረ ገሊላ ኀበ 
ጥብርያዶስ።
ወዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ደብር።
ወአንሥአ አዕይንቲሁ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ግበሩ ምርፋቃተ ለሰብእ።
ወነሥአ እግዚእ ኢየሱስ ውእተ ኅብስተ።
ወርእዮሙ ሕዝብ ዘገብረ ተኣምረ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሉ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወዓዲሁ ኢመጽአ እግዚእ ኢየሱስ ኀቤሆሙ።
ርእይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር።
ወከመሂ ኢዐረገ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ሐመር።
ወሶበ ርእዩ እሙንቱ ሰብእ ከመ ኢሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ወኢ 
አርዳኢሁ።
ዐርጉ ውስተ ውእቶን አሕማር ወበጽሑ ቅፍርናሆም ይኅሥሥዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን አማን እብለክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት።
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John06:43

John06:53
John06:61
John06:64
John06:67
John06:70
John07:1
John07:3
John07:6
John07:14
John07:16
John07:21
John07:28
John07:33
John07:37
John07:39
John07:50
John08:1
John08:3
John08:6
John08:9
John08:10
John08:11
John08:12
John08:14
John08:19
John08:20
John08:21
John08:25
John08:28
John08:31
John08:34
John08:39
John08:42
John08:49
John08:54
John08:58
John08:59
John09:3
John09:14
John09:35

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ኢታንጐርጕሩ በበይናቲክሙ።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን አማን እብለክሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ።
እስመ የአምር እግዚእ ኢየሱስ እምትካት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ገሊላ።
ወይቤልዎ አኀዊሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ፍልስ እምዝየ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወበማእከለ መዋዕለ በዓል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ምኵራበ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአልዐለ ቃሎ እግዚእ ኢየሱስ በምኵራብ እንዘ ይሜህር ወይቤ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወከልሐ ወይቤ።
በእንተ ዘኢተሰብሐ ዓዲሁ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ ኒቆዲሞስ ዘሖረ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእግዚእ ኢየሱስኒ ሖረ ውስተ ደብረ ዘይት።
ወአብእዋ ውስጠ ወአቀምዋ ቅድመ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአትሐተ እግዚእ ኢየሱስ አዕይንቲሁ ውስተ ምድር።
ወተርፈ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ።
ወአንሥአ እግዚእ ኢየሱስ አዕይንቲሁ ወነጸረ ኀቤሃ ወይቤላ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ አልቦ ዘእኴንነኪ።
ወካዕበ ነበቦሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወዘንተ ነገረ ተናገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በኀበ ሙዳየ ምጽዋት።
ወካዕበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ቀዳሚኒ ነገርኩክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእለ አምኑ ቦቱ አይሁድ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወተኀብኦሙ እግዚእ ኢየሱስ ወወፅአ እምኵራብ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
አመ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ ጽቡረ በምራቁ ወከሠቶ አዕይንቲሁ።
ወሰምዐ እግዚእ ኢየሱስ ከመ አውፅእዎ አፍኣ።
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John09:37
John09:39
John09:41
John10:6
John10:7
John10:23
John10:25
John10:32
John10:34
John11:3
John11:4
John11:5 ወያፈቅሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለማርታ ወለማርያ እኅታ ወለአልአዛር።
John11:9
John11:13
John11:14
John11:17
John11:20 ወሶበ ሰምዐት ማርታ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወፅአት ወተቀበለቶ።

John11:21 ወትቤሎ ማርታ ለእግዚእ ኢየሱስ።
John11:23
John11:25
John11:30
John11:32 ወሶበ በጽሐት ማርያ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ርእየቶ።
John11:33
John11:35
John11:38
John11:39
John11:40
John11:41
John11:44
John11:46
John11:51

John11:54
John11:56
John12:1
John12:3
John12:7
John12:9

John12:9
John12:9

ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ዘንተ ምሳሌ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወካዕበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ በቤተ መቅደስ በሕዋረ ሰሎሞን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወለአካ አኃቲሁ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤ።

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወእግዚእ ኢየሱስ ይቤ በእንተ ንዋመ ሞቱ።
ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ቢታንያ።

ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እኁኪሰ ይትነሣእ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ።
ወዓዲሁ ኢቦአ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ሀገር።

ወሶበ ርእያ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ትበኪ።
ወአንብዐ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወካዕበ ተከዘ በልቡ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ ኀበ መቃብሩ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አእትትዋ ለእብን።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአንሥአ አዕይንቲሁ እግዚእ ኢየሱስ ላዕለ ወይቤ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ፍትሕዎኬ እንከሰ ወኅድግዎ ይሑር።
ወአስተዋደይዎ ወነገርዎሙ ኵሎ ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ተነበየ ዘንተ እስመ ሀለዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ይሙት በእንተ ኵሉ 
ሕዝብ።
ወኢያንሶሰወ እንከ እግዚእ ኢየሱስ ገሃደ ማእከለ አይሁድ።
ወአኀዙ አይሁድ ይኅሥሥዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ እምቅድመ ሰዱስ መዋዕል ዘፋሲካ።
ወቀብዐቶ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወመዝመዘቶ በሥዕርታ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጋ እስመ ተዐቅቦ ለዕለተ ቀበርየ።

ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ አእመሩ ከመ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ።

ወሖሩ ኀቤሁ ወአኮ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቱ ዘሖሩ።
ዳእሙ ከመ ይርአይዎ ለአልአዛርሂ ዘአንሥኦ እግዚእ ኢየሱስ 
እምዉታን።
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John12:11
John12:12
John12:14
John12:16
John12:22
John12:23
John12:30
John12:35
John12:36
John12:44
John13:1

John13:3
John13:7
John13:8
John13:10
John13:11
John13:21
John13:23

John13:23
John13:25
John13:26
John13:27
John13:29
John13:31
John13:36
John14:6
John14:9
John14:23
John16:19
John16:31
John17:1

John18:1

John18:1
John18:2
John18:4
John18:5
John18:6
John18:8

ወየአምኑ በእግዚእ ኢየሱስ።
ሶበ ሰምዑ ከመ ይመጽእ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም።
ወረከበ እግዚእ ኢየሱስ ዕዋለ አድግ ወተጽዕነ ዲቤሃ።
ዘእንበለ አመ ተሰብሐ እግዚእ ኢየሱስ አሜሃ።
ወሖሩ እንድርያስ ወፊልጶስ ወነገርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወዘንተ ብሂሎ እግዚእ ኢየሱስ ሖረ ወተኀብኦሙ።
ወጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
የአምር እግዚእ ኢየሱስ ከመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይፈልስ እምዝንቱ 
ዓለም።
ወሶበ ኮነ የአምር እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
እስመ የአምር እግዚእ ኢየሱስ ዘያገብኦ።
ወዘንተ ብሂሎ እግዚእ ኢየሱስ ተሀወከ በመንፈሱ።

ወሀሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘይረፍቅ ውስተ ሕፅኑ ለእግዚእ ኢየሱስ።

ወያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሖረ ወረፈቀ ውእቱ ረድእ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዘትገብር እንከ ፍጡነ ግበር።
ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ተሣየጥ ዘንፈቅድ ለበዓል።
ወወፂኦ ይሁዳ ውእተ ጊዜ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ይፈቅዱ ይሰአልዎ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይእዜሰኬ አእምሩ ወእመኑ።
ወዘንተ ነገረ ተናጊሮ እግዚእ ኢየሱስ አንሥአ አዕይንቲሁ ውስተ 
ሰማይ።
ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ማዕዶተ 
ቄድሮስ ፈለገ አርዝ።
ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ውስቴታ ምስለ አርዳኢሁ።
እስመ ብዙኀ ጊዜ ይትኀባእ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ምስለ አርዳኢሁ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኵሎ ዘይበጽሕ ላዕሌሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ።
ወሶበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
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John18:11
John18:12
John18:15

John18:15
John18:19

John18:20
John18:22
John18:23
John18:24
John18:28
John18:32
John18:33
John18:34
John18:36
John18:37
John19:1
John19:5
John19:9
John19:9
John19:11
John19:13
John19:16
John19:20
John19:23
John19:25
John19:26

John19:28
John19:30
John19:33
John19:38
John19:38
John19:38
John19:39
John19:40
John19:42
John20:2
John20:12
John20:14
John20:14

ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ።
ወአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ሠገራተ ሰጲራ።
ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምርሑቅ ስምዖን ጴጥሮስ ወካልእኒ 
ረድእ።
ወቦአ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወተስእሎ ሊቀ ካህናት ለእግዚእ ኢየሱስ በእንተ አርዳኢሁ ወበእንተ 
ትምህርቱ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወዘንተ ብሂሎ ጸፍዖ መልታሕቶ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወፈነዎ ሐና ኅሙዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት።
ወወሰድዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምኀበ ቀያፋ ኀበ ዐውድ።
ከመ ይብጻሕ ቃሉ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘይቤ።
ወጸውዖ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወእምዝ ነሥኦ ጲላጦስ ለእግዚእ ኢየሱስ ወቀሠፎ።
ወወፅአ እግዚእ ኢየሱስ አፍኣ።
ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምአይቴ አንተ።
ወኢተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ ወኢ ምንተኒ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ዘንተ ነገረ አውፅኦ ለእግዚእ ኢየሱስ አፍኣ።
ወእምዝ ወሀቦሙ ይስቅልዎ ወተመጠውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
እስመ ቅሩብ ውእቱ መካን ለሀገር ኀበ ሰቀልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሐራሰ ሶበ ሰቀልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ነሥኡ አልባሲሁ።
ወይቀውማ ኀበ መስቀሉ ለእግዚእ ኢየሱስ።

ወሶበ ርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእሙ ወለረድኡ ዘያፈቅር ይቀውሙ።

ወእምዝ ሶበ ርእየ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ተፈጸመ ኵሉ።
ወሠሪቦ ብኂአ እግዚእ ኢየሱስ ይቤ ተፈጸመ ኵሉ።
ወሶበ ሖሩ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ርእይዎ ከመ ሠለጠ መዊተ።
ዘኮነ ረድኦ ለእግዚእ ኢየሱስ በኅቡእ በእንተ ፍርሀቶሙ ለአይሁድ።
ከመ ይንሣእ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአብሖ ጲላጦስ ወሖረ ውእቱኒ ወነሥአ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወመጽአ ኒቆዲሞስኒ ዘሖረ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ።
ወነሥኡ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወህየ ቀበርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወኀበ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ኀበ ነበረ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወርእየቶ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይቀውም።
ወኢያእመረት ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ።



Tabelle1

Seite 872

643 እግዚእ

John20:15
John20:16 ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ማርያም።
John20:17
John20:19
John20:21
John20:24
John20:26
John20:28
John20:30

John21:1

John21:4
John21:4
John21:5
John21:6

John21:7
John21:10
John21:12
John21:13
John21:14
John21:15
John21:15
John21:20

John21:20

John21:21
John21:22
John21:23
John21:25
John21:25

23 እግዚእነ Matt01:1
Matt01:18
Matt24:3
MK16:8
Luke07:13
Luke10:1
Luke12:42
Luke17:5
Luke18:6
Luke19:8

ወይብላ እግዚእ ኢየሱስ ብእሲቶ ምንት ያበክየኪ።

ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኢትልክፍኒ እስመ ዓዲ ኢዐረጉ ኀበ አቡየ።
መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወቆመ ማእከሎሙ።
ወይቤሎሙ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ ሰላም ለክሙ።
ኢሀሎ ምስሌሆሙ ሶበ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ።
መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወቆመ ማእከሎሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እስመ ርኢከኒሁ አመንከኒ።
ወብዙኃተ ካልኣተ ተኣምራተ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቅድመ 
አርዳኢሁ።
ወእምዝ ካዕበ አስተርአዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ በብሔረ 
ጥብርያዶስ።
ወጸቢሖ ይቀውም እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ሐይቅ።
ወርእይዎ አርዳኢሁ ወኢያእመሩ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ደቂቅየ ቦኑ ብክሙ ዘንበልዕ።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አውርዱ መሣግሪክሙ ኀበ ይምነ ሐመር።

ወይቤሎ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አምጽኡ እምዓሣት ዘአኀዝክሙ ይእዜ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ንዑ ንምሳሕ።
ወመጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወነሥአ ኅብስተ።
ወዝንቱ ሣልሱ እንዘ ያስተርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወእምድኅረ መስሑ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ረዐይኬ አባግዕየ።
ወተመይጦ ጴጥሮስ ርእዮ ለዝኩ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይተልዎ።
ወውእቱ ረድእ ዘረፈቀ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይዴረሩ።
ወኪያሁ ርእዮ ጴጥሮስ ይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወባሕቱ እግዚእ ኢየሱስ ኢይቤሎ ኢይመውት።
ወዘንተ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወቦ ባዕዳትኒ ብዙኃት ግብራት ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
መጽሐፈ ልደቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ።
ወለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ዝ ውእቱ ልደቱ።
ወእንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት።
አስተርአዮሙ እግዚእነ እምድኅረ ተንሥአ እምዉታን።
ወሶበ ርእያ እግዚእነ መሐራ ወተሣሀላ ወይቤላ ኢትብክዪ።
ወእምዝ ኀረየ እግዚእነ ካልኣነ ሰብዐ።
ወይቤሎ እግዚእነ መኑ እንጋ ውእቱ መጋቢ ኄር።
ወይቤልዎ ሐዋርያት ለእግዚእነ ወስከነ ሃይማኖተ።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ስምዑ ዘይቤ መኰንነ ዐመፃ።
ወቆመ ዘኬዎስ ወይቤሎ ለእግዚእነ።
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23 እግዚእነ

Luke22:61

Luke24:17

John04:1
John06:23
John11:2 ወማርያሰ ይእቲ እንተ ቀብዐቶ ለእግዚእነ ዕፍረተ።
John11:3
John13:13
John20:18
John20:20
John20:25
John21:7
John21:7
John21:12

2 እግዚእከ Matt25:21
Matt25:23

2 እግዚእክሙ Matt24:42
John13:14

28 እግዚእየ Matt15:22
Matt21:29
Matt22:44
Matt22:45
Matt24:48
MK12:37
MK12:38
Luke01:43
Luke10:40
Luke12:45
Luke16:3
Luke16:4
Luke16:5
Luke16:7
Luke19:8
Luke20:42
Luke20:43
John04:11
John04:15
John04:19
John08:11
John11:21

ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ወነጸሮ ለጴጥሮስ ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ 
ለእግዚእነ ዘይቤሎ።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘትትናገሩ በበይናቲክሙ 
እንዘ ተሐውሩ ትኩዛኒክሙ።
ወአእሚሮ እግዚእነ ከመ ሰምዑ ፈሪሳውያን።
ኀበ በልዑ ኅብስተ ዘባረከ እግዚእነ።

እንዘ ይብላ እግዚእነ ናሁ ዘታፈቅር ይደዊ።
አንትሙሰ ትብሉኒ ሊቅነ ወእግዚእነ።
ወትቤሎሙ ርኢክዎ ለእግዚእነ ወነገረቶሙ ዘከመ ይቤላ።
ወተፈሥሑ አርዳኢሁ ሶበ ርእይዎ ለእግዚእነ።
ወይቤልዎ ካልኣኒሁ አርዳእ ርኢናሁ ለእግዚእነ።
እግዚእነ ውእቱ።
ወሰሚዖ ስምዖን ጴጥሮስ ከመ እግዚእነ ውእቱ።
እስመ አእመሩ ከመ እግዚእነ ውእቱ።
ባእ ውስተ ፍሥሓሁ ለእግዚእከ።
ባእ ውስተ ፍሥሓሁ ለእግዚእከ።
ትግሁ እንከ እስመ ኢተአምሩ በአይ ሰዓት ይመጽእ እግዚእክሙ።
ወሶበ እንዘ አነ እንከ ሊቅክሙ ወእግዚእክሙ ኀፀብኩክሙ እገሪክሙ።

እንዘ ትጸርሕ ወትብል መሐረኒ እግዚእየ ወልደ ዳዊት።
ወአውሥአ ወይቤ ኦሆ እግዚእየ ወኢሖረ።
ይቤሎ እግዚእ ለእግዚእየ ንበር በየማንየ።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ።
ይጐነዲ አቲወ እግዚእየ።
ይቤሎ እግዚእ ለእግዚእየ ንበር በየማንየ።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ።
ወምንትኑ አነ ከመ ትምጽኢ ኀቤየ እሙ ለእግዚእየ።
ወቆመት ወትቤሎ እግዚእየ ኢያጽሕቀከኑ ግብርየ።
ይጐነዲ አቲወ እግዚእየ።
ምንተ እሬሲ ናሁ ይስዕረኒ እግዚእየ እምግብናየ።
ኣአምር እንከሰ ዘእገብር እምከመ ሰዐረኒ እግዚእየ እምግብናየ።
ሚ መጠን ዕዳ ዘትፈድዮ ለእግዚእየ።
ወይቤሎ ለካልኡሂ አንተሰ ሚ መጠነ ትፈድዮ ለእግዚእየ።
ናሁ እግዚእየ መንፈቀ ንዋይየ እሁብ ለነዳያን።
እግዚእ ለእግዚእየ ንበር በየማንየ።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ እፎ እንከ ይከውኖ ወልዶ።
እግዚእየ ማሕየብኒ አልብከ ወዐዘቅቱኒ ዕሙቀ ውእቱ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት እግዚእየ ሀበኒዮ እምውእቱ ማይ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት እግዚእየ እሬእየከ ከመ ነቢይ አንተ።
ወአውሥአት ወትቤሎ አልቦ ዘእሬኢ እግዚእየ።
እግዚእየ ሶበሰ ሀሎከ ዝየ እምኢሞተ እኁየ።
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28 እግዚእየ

John11:32
John11:39
John20:2
John20:13
John20:15
John20:28

90 እግዚኦ Matt06:13
Matt07:21
Matt07:22
Matt08:2
Matt08:6
Matt08:8
Matt08:21
Matt08:25
Matt09:28
Matt13:27
Matt14:28
Matt14:30
Matt15:25
Matt15:27
Matt16:22
Matt17:4
Matt17:15
Matt18:21
Matt18:26
Matt18:29
Matt20:30
Matt20:31
Matt20:33
Matt25:11
Matt25:11
Matt25:20
Matt25:22
Matt25:24
Matt25:37
Matt25:44
Matt26:22
Matt27:63
MK01:40
MK07:28
MK09:24

እግዚእየ ሶበሰ ሀሎከ ዝየ እምኢሞተ እኁየ።
እግዚእየ ወድአ ጼአ እስመ ረቡዐ ኮነ ዮም እምዘተቀብረ።
ወትቤሎሙ ነሥእዎ ለእግዚእየ እምውስተ መቃብር።
ወትቤሎሙ ነሥእዎ ለእግዚእየ እምውስተ መቃብር።
ወትቤሎ እግዚእየ እመኒ እንተ ነሣእኮ ንግረኒ ኀበ ወሰድኮ።
ወአውሥአ ቶማስ ወይቤሎ እግዚእየ ወአምላክየ።
ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት።
አኮ ኵሉ ዘይብለኒ እግዚኦ ዘይበውእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እግዚኦ አኮኑ በስምከ ተነበይነ።
እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።
ወይቤሎ እግዚኦ ብቊዐኒ ቊልዔየ ድዉይ።
እግዚኦ ኢይደልወኒ ከመ አንተ ትባእ ታሕተ ጠፈረ ቤትየ።
እግዚኦ አብሐኒ ቅድመ እሑር ወእቅብሮ ለአቡየ።
እግዚኦ አድኅነነ ከመ ኢንሙት።
ወይብልዎ እወ እግዚኦ።
እግዚኦ አኮሁ ሠናየ ዘርዐ ዘራዕከ ውስተ ገራህትከ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤ እመሰ አንተሁ እግዚኦ።
ወዐውየወ ሶቤሃ እንዘ ይብል እግዚኦ አድኅነኒ።
ወቀሪባ ሰገደት ሎቱ እንዘ ትብል እግዚኦ ርድአኒ።
ወትቤ እወ እግዚኦ ከለባትኒ ጓ ይበልዑ።
ሐሰ ለከ እግዚኦ ይኩን ላዕሌከ ዝንቱ።
እግዚኦ ሠናይ ውእቱ ለነ ሀልዎ ዝየ።
እግዚኦ ተሣሀል ሊተ ወልድየ።
እግዚኦ ሚ መጠን እመ አበሰ ሊተ እኁየ።
እግዚኦ ተዐገሠኒ ወኵሎ እፈድየከ።
ወአስተብቊዖ እንዘ ይብል እግዚኦ ተዐገሠኒ ወኵሎ እፈድየከ።
እንዘ ይብሉ ተሣሀለነ እግዚኦ ወልደ ዳዊት።
እንዘ ይብሉ ተሣሀለነ እግዚኦ ወልደ ዳዊት።
ወይቤልዎ እግዚኦ ከመ ይትከሠታ አዕይንቲነ።
ወይቤላ እግዚኦ እግዚኦ አርኅወነ።
ወይቤላ እግዚኦ እግዚኦ አርኅወነ።
እንዘ ይብል አኮኑ እግዚኦ ኀምሰ መካልየ ወሀብከኒ።
እግዚኦ አኮሁ ክልኤተ መካልየ ወሀብከኒ።
እግዚኦ ኣአምረከ ከመ ድሩክ ብእሲ አንተ።
እግዚኦ ማእዜኑ ርኢናከ።
አሜሃ ያወሥኡ እለ በጸጋሙ ወይብሉ እግዚኦ ማእዜ ርኢናከ።
አነኑ እንጋ እግዚኦ።
ወይቤልዎ ተዘከርነ እግዚኦ ዘይቤ ዝኩ መስሐቲ።
እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።
ወተሰጥወቶ ወትቤሎ እወ እግዚኦ ከለባትኒ ይበልዑ።
ኣአምን እግዚኦ ባሕቱ ርድኦ ለኢ አሚኖትየ።
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90 እግዚኦ

Luke02:29
Luke05:8
Luke05:12
Luke06:46
Luke06:46
Luke07:6

Luke09:54
Luke09:59
Luke09:61
Luke10:17
Luke11:1 እግዚኦ መሀረነ ጸሎተ በከመ መሀሮሙ ዮሐንስ ለአርዳኢሁ።
Luke11:4
Luke12:41
Luke13:8
Luke13:23
Luke13:25
Luke13:25
Luke14:22
Luke17:37
Luke18:11
Luke18:13
Luke18:41
Luke19:16
Luke19:18
Luke19:20
Luke19:25
Luke22:33
Luke22:38
Luke22:49
Luke23:42

John04:49
John05:7
John06:34
John06:68
John09:36
John09:38
John11:12
John11:27
John11:34
John12:21

በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ።
ኅድገኒ እግዚኦ ወሑር እምኔየ እስመ ብእሲ ኃጥእ አነ።
ወአስተብቊዖ ወይቤሎ እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።
ለምንት እንከ ትብሉኒ እግዚኦ እግዚኦ።
ለምንት እንከ ትብሉኒ እግዚኦ እግዚኦ።
እግዚኦ ኢትጻሙ እስመ ኢይደልወኒ ከመ ትባእ ታሕተ ጠፈረ 
ቤትየ።
እግዚኦ ትፈቅድኑ ንበል ይረድ እሳት እምሰማይ።
ወይቤሎ ካልኡኒ እትሉከኑ እግዚኦ።
ወይቤሎ ሣልሱኒ እትሉከኑ እግዚኦ።
እግዚኦ አጋንንትሂ ገረሩ ለነ በስምከ።

ወኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ ለነኑ ትሜስል ዘንተ ምሳሌ አው ለኵሉኑ።
ኅድጋ እግዚኦ ኀሪፈኒ እስከ እከሪ መሬተ።
ወይቤሎ አሐዱ እግዚኦ ውኁዳንኑ እንጋ እሙንቱ እለ ይድኅኑ።
እንዘ ይብሉ እግዚኦ እግዚኦ አርኅወነ።
እንዘ ይብሉ እግዚኦ እግዚኦ አርኅወነ።
ወእምዝ ይቤሎ ገብሩ ገበርኩ እግዚኦ በከመ አዘዝከኒ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ በአይቴኑ እግዚኦ።
ወቆመ ፈሪሳዊ ወጸለየ ወይቤ አአኵተከ እግዚኦ።
ወጐድዐ እንግድዓሁ ወይቤ ስረይ ሊተ እግዚኦ እስመ አነ ኃጥእ።
ወይቤሎ እግዚኦ ከመ ይርአያ አዕይንትየ።
ወመጽአ ቀዳማዊ ወይቤሎ እግዚኦ ምናንከ ዐሠርቱ።
ወመጽአ ካልኡሂ ወይቤሎ እግዚኦ ምናንከ ኀምስቱ።
ወመጽአ ሣልሱኒ ወይቤሎ እግዚኦ ነያ ምናንከ።
ወይቤልዎ እግዚኦ አኮኑ ቦቱ ዐሠርቱ ምናናተ።
ወይቤሎ እግዚኦ አንሰኬ ጥቡዕ ለሐዊር ምስሌከ ውስተ ኢየሩሳሌም።
ወይቤልዎ እግዚኦ ነዋ ሀለዉ ኀቤነ ክልኤቱ መጣብሕ ዝየ።
እግዚኦ ትፈቅድኑ ንዝብጦሙ በመጥባሕት።
ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ ተዘከረኒ እግዚኦ አመ ትመጽእ 
በመንግሥትከ።
እግዚኦ ረድ ፍጡነ ዘእንበለ ይሙት ወልድየ።
ወአውሥአ ውእቱ ድዉይ ወይቤሎ እወ እግዚኦ አላ ሰብእ አልብየ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ሀበነ በኵሉ ጊዜ እምውእቱ ኅብስት።
ወአውሥአ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤሎ እግዚኦ ኀበ መኑ ነሐውር።
መኑ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር እግዚኦ ከመ አእመን ቦቱ።
ወይቤ አአምን እግዚኦ ወሰገደ ሎቱ።
እግዚኦ እመሰ ኖመ ይነቅሕ ወይጥዒ።
ወትቤሎ እወ እግዚኦ አንሰ አአምን።
ወይቤልዎ እግዚኦ ነዐ ትርአይ።
ወሰአልዎ ወይቤልዎ እግዚኦ ንፈቅድ ንርአዮ ለኢየሱስ።
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90 እግዚኦ

John12:38
John13:6
John13:9

John13:25
John13:36
John13:37
John13:38
John14:5
John14:8
John14:22
John21:15
John21:16
John21:17

John21:20
John21:21

5 እግዚኦሙ Matt18:31
Matt21:3
Matt25:19
Luke12:36
Luke12:37

1 እጓለ John12:34
5 እጠመቅ Matt03:14

Matt20:22
MK10:38
MK10:39
Luke12:50

2 እጸሊ Matt26:36
MK14:32

1 እጸብሕ John13:26
1 እጸውም Luke18:12
2 እጸውዕ MK02:17

Luke05:32
1 እጹር Matt03:11
1 እጽሐፍ Luke01:3
1 እጽሕቅ Luke14:18
1 እፃእ Luke14:18
8 እፈቅድ Matt03:14

Matt08:3
MK01:41
MK06:25 እፈቅድ ይእዜኒ ተሀበኒ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ በፃሕል።

እግዚኦ መኑ የአምነነ ስምዐነ።
አንተኑ እግዚኦ ዘተኀፅበኒ እገርየ።
እግዚኦ አኮ እገርየ ባሕቲቶ ዘተኀፅበኒ ወዓዲ እደውየኒ 
ወርእስየኒ።
ወይቤሎ እግዚኦ መኑ ውእቱ ዘያገብአከ።
ወይቤሎ ስምዖን ጴጥሮስ እግዚኦ አይቴኑ ተሐውር።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ በእንተ ምንት ኢይክል ተሊዎተከ ይእዜ።
ወአውሥአ እግዚኦ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ቶማስ እግዚኦ ዘኢነአምር ኀበ ተሐውር።
ወይቤሎ ፊልጶስ እግዚኦ አርእየነሁ ለአብ ወየአክለነ።
እግዚኦ ምንትኑ ዘትቤ።
ወይቤሎ እወ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ።
ወይቤሎ እወ እግዚኦ አንተ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ።
ወይቤሎ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ኵሎ ወለሊከ ትጤይቅ ከመ አነ 
አፈቅረከ።
ወዘይቤሎ እግዚኦ መኑ ውእቱ ዘያገብአከ።
እግዚኦ ዝኬ እፎ።
ወሐዊሮሙ ነገርዎ ለእግዚኦሙ ኵሎ ዘገብረ።
በሉ እግዚኦሙ ይፈቅዶሙ ወበጊዜሃ ይፌንዉክሙ።
ወእምድኅረ ብዙኅ መዋዕል አተወ እግዚኦሙ ለእሉ አግብርት።
እለ ይጸንሑ እግዚኦሙ እስከ የአቱ እምከብካብ።
ብፁዓን እሙንቱ አግብርት እለ ይረክቦሙ እግዚኦሙ መጺኦ።
ሀለዎ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይትለዐል።
አነ እፈቅድ እምኀቤከ እጠመቅ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁኑ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁኑ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁ።
ወባሕቱ ብየ ጥምቀት ዘእጠመቅ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ሶበ ኣሐውር ከሃ ወእጸሊ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ኣሐውር ከሃ ወእጸሊ።
ዝ ውእቱ ዘአነ እጸብሕ ሎቱ ኅብስተ ወእሜጥዎ።
አንሰ እጸውም ካዕበ ክልኤተ ዕለተ በሰናብት።
ወአኮ ጥዑያን ኃጥኣነ እጸውዕ መጻእኩ ወአኮ ጻድቃነ።
ኢመጻእኩ እጸውዕ ጻድቃነ አላ ኃጥኣነ ለንስሓ።
ዘኢይደልወኒ እጹር አሣእኖ።
ወጥዩቀ ኵሎ በበ መትልው እጽሐፍ ለከ ኦ አዚዝ ታኦፊላ።
ወይቤሎ ቀዳማዊ ገራህተ ተሣየጥኩ ዘእጽሕቅ።
ከመ እፃእ ወእሑር እርአያ።
አነ እፈቅድ እምኀቤከ እጠመቅ።
እፈቅድ ንጻሕ ወነጽሐ እምለምጹ በጊዜሃ።
ወይቤሎ እፈቅድ ንጻሕ።
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8 እፈቅድ

Luke05:13
Luke12:49
John05:34
John17:24

1 እፈንዎሙ Matt15:32
1 እፈውሶሙ Luke04:19
3 እፈድየከ Matt18:26

Matt18:29
Luke10:35

1 እፈድዮ Luke19:8
2 እፈጽም John04:34

John05:36
1 እፈጽሞሙ Matt05:17
6 እፌኑ Matt23:34

MK01:2
Luke07:27
Luke11:49
Luke20:13

John15:26
2 እፌንወክሙ Luke10:3

John20:21
1 እፌንዎ John16:7
1 እፌውሶ Matt08:7
1 እፌጽማ Luke12:50
1 እፌጽም Luke13:32
3 እፍታሕ MK01:7

Luke03:16
John01:27

1 እፍትሖሙ Luke04:19
1 እፍትኖሙ Luke14:19
70 እፎ Matt06:23

Matt06:30
Matt07:4
Matt07:11
Matt09:14
Matt10:25
Matt12:12
Matt12:26
Matt12:34
Matt16:3

እፈቅድ ንጻሕ ወኀደጎ ለምጹ ሶቤሃ።
እሳተ አምጻእኩ ለብሔር ወምንተ እፈቅድ ዘእንበለ አንድዶታ።
ወአንሰ አኮ ስምዐ ሰብእ ዘእፈቅድ ወባሕቱ ዘንተ እብል።
አባ እለሰ ወሀብከኒ እፈቅድ ከመ የሀልዉ ኀበ ሀሎኩ አነ ምስሌየ።
ወአልቦሙ ዘይበልዑ ወኢይፈቅድ እፈንዎሙ ርኁባኒሆሙ።
ወእፍትሖሙ ለሙቁሓን ወእፈውሶሙ ለቊሱላን።
እግዚኦ ተዐገሠኒ ወኵሎ እፈድየከ።
ወአስተብቊዖ እንዘ ይብል እግዚኦ ተዐገሠኒ ወኵሎ እፈድየከ።
እፈድየከ አነ አመ ግብአትየ።
ወእምሂ ቦ ዘገፋዕክዎ እፈድዮ ህየንተ አሐዱ ትርብዕተ።
ለዘፈነወኒ ወከመ እፈጽም ግብሮ።
ወእፈጽም ውእቱ ሰማዕትየ ከመ አብ ፈነወኒ።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ እፈጽሞሙ።
ወበእንተ ዝ ናሁ አነ እፌኑ ኀቤክሙ ነቢያት ወሐዋርያት ወጠቢባን 
ወጸሐፍተ።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ ዘይጸይሕ ፍኖተከ።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ።
ናሁ አነ እፌኑ ኀቤሆሙ ነቢያተ ወሐዋርያተ።

ወይቤ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ እሬሲ እፌኑ ወልድየ ዘአፈቅሮ።

ወሶበ መጽአ ጰራቅሊጦስ ዘአነ እፌኑ ለክሙ እምኀበ አብ።
ሑሩ ናሁ አነ እፌንወክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኵላት።
ወበከመ ፈነወኒ አብ ከማሁ አነሂ እፌንወክሙ።
ወእመሰ ሖርኩ አነ እፌንዎ ለክሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ነየ እመጽእ አነ ወእፌውሶ።
ወጥቀ እትዔገሥ እስከ እፌጽማ።
ወጌሠመ ወበሣልስት እፌጽም።
ዘኢይደልወኒ እድንን ወእፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ዘኢይደልወኒ እፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ዘኢይደልወኒ እፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ወእፍትሖሙ ለሙቁሓን ወእፈውሶሙ ለቊሱላን።
ወኣሐውር እርአዮሙ ወእፍትኖሙ።
ጽልመትከ እፎ ብርሃነ ይከውነከ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ኪያክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
ወእፎ ትብሎ ለእኁከ ኅድገኒ።
እፎ እንከ ፈድፋደ አቡክሙ ዘበሰማያት።
ንሕነ ወፈሪሳውያን ንጸውም ብዙኀ ወአርዳኢከሰ በእፎ ኢይጸውሙ።
እፎ ፈድፋደ ለሰብአ ቤቱ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ይኄይስ ሰብእ እምበግዕ።
እፎ እንከ ትቀውም መንግሥቱ።
ኦ ትውልደ አራዊተ ምድር በእፎ ትክሉ ሠናየ ተናግሮ።
ወተአምረ መዋዕልሰ እፎ ኢተአምሩ።
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Matt16:11
Matt17:10
Matt21:20
Matt21:25
Matt22:12
Matt22:44
Matt22:45
Matt23:33
Matt26:54
MK02:18

MK03:23
MK04:13
MK08:21
MK09:11
MK09:28
MK10:23
MK10:24
MK12:36
MK12:38
MK15:44
Luke01:29
Luke01:34 ወትቤሎ ማርያም ለመልአክ እፎኑ ይከውነኒ ዝንቱ።
Luke06:42
Luke07:39
Luke10:26
Luke11:13
Luke11:15
Luke11:18
Luke12:24
Luke12:29
Luke12:56
Luke18:24

Luke20:5

Luke20:41
Luke20:43
Luke23:31
John01:25
John03:4

ወይቤሎሙ እፎ ዘኢትሌብዉ ከመ አኮ በእንተ ኅብስት ዘእቤለክሙ።
እፎ ይብሉ ጸሐፍት ኤልያስ ሀለዎ ይምጻእ ቅድመ።
እፎ በጊዜሃ የብሰት ዛቲ በለስ።
እመ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ በእፎኬ ዘኢአመንክምዎ።
ወይቤሎ ዐርክየ እፎ ቦእከ ዝየ ዘኢለበስከ ልብሰ መርዓ።
እፎ እንከ ለሊሁ ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ ይቤ።
እፎ እንከ ይከውኖ ወልዶ።
በእፎ ትክሉ አምስጦ እምኵነኔ ገሃነም።
ወእፎ እንከ ይትፌጸም ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወአርዳኢሆሙ ለፈሪሳውያን ይጸውሙ ወአርዳኢከሰ በእፎ 
ኢይጸውሙ።
እፎ ይክል ሰይጣን ለሰይጣን አውፅኦቶ።
እፎ እንከ ተአምሩ ኵሎ አምሳለ።
ወይቤሎሙ እፎ እንከ ዘኢትለብዉ።
ወእፎ ጽሑፍ በእንተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
በእፎ ስእነ ንሕነ አውፅኦቶ።
እፎ ዕጹብ ለዘቦ ንዋይ በዊእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
ደቂቅየ እፎ ዕጹብ ለእለ ቦሙ ንዋይ።
እፎ ይብሉ ጸሐፍት ከመ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ውእቱ።
እፎ እንከ ይከውኖ ወልዶ።
ወአንከረ ጲላጦስ ወይቤ እፎ ሞተ።
እፎኑ እንጋ ዘከመ ዝ አምኃ ይትአምኁ።

ወእፎ ትክል ብሂሎቶ ለቢጽከ።
ወዘከመ እፎ ይእቲ።
ወይቤሎ ውስተ ኦሪት ምንት ጽሑፍ ወእፎ ታነብብ።
እፎ ፈድፋደ አቡክሙ ዘበሰማያት።
ወአውሥአ ወይቤ እፎ ይክል ሰይጣን ለሰይጣን አውፅኦቶ።
እፎ ይቀውም መንግሥቱ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ትኄይሱ አንትሙ እምአዕዋፍ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ለክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
ወእፎ ኢተአምሩ አመክሮቶን ለእላንቱ መዋዕል።

እፎ ዕጹብ ለእለ ቦሙ ንዋይ በዊእ መንግሥተ እግዚአብሔር።

ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ እመሂ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ እፎ 
ኢአመንክምዎ።
ወይቤሎሙ እፎ ይብልዎ ለክርስቶስ ወልደ ዳዊት።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ እፎ እንከ ይከውኖ ወልዶ።
በዝ ዕፅ ርጡብ ከመ ዝ ዘገብሩ እፎኑመ ይከውን በይቡስ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ በእፎ እንከ ታጠምቅ።
ወይቤሎ ኒቆዲሞስ እፎ ይክል ብእሲ ዳግመ ተወልዶ እምድኅረ 
ልህቀ።
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John03:9
John03:12
John04:9
John05:44
John05:47
John06:42
John06:52
John06:62
John07:15
John07:45
John08:33
John08:43
John09:10
John09:15
John09:19
John09:21

John09:26
John10:36

John12:34
John14:5
John14:9
John21:21

51 ኦ Matt01:20

Matt03:7
Matt06:30
Matt07:5
Matt08:26
Matt12:34
Matt15:7
Matt15:28
Matt16:3
Matt16:4
Matt16:8
Matt17:17
Matt18:32
Matt22:18
Matt22:24
Matt23:17

ወአውሥአ ኒቆዲሞስ ወይቤሎ እፎ ይትከሀል ዝንቱ ይኩን።
እፎ እንከ ተአምኑኒ እመ ነገርኩክሙ ዘበሰማያት።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ሳምራዊት እፎኑ እንዘ አይሁዳዊ አንተ።
እፎ ትክሉ አንትሙ አሚነ ዘተኀሥሡ ክብረ እምቢጽክሙ።
ወእመሰ ዘጸሐፈ ሙሴ ኢተአምኑ እፎ ቃልየ ተአምኑ።
ወእፎ እንከ ይብለነ እምሰማይ ወረድኩ።
እፎ ይክል ዝንቱ የሀበነ ሥጋሁ ንብላዕ።
እፎ እንከ እመ ርኢክምዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እፎ የአምር ዝንቱ መጽሐፈ ዘኢመሀሮ መኑሂ።
ወይቤልዎሙ እሙንቱ እፎኑመ ዘኢያምጻእክምዎ።
እፎ እንከ ትብለነ ግዑዛነ ትኩኑ።
እፎ እንከ ኢተአምኑ ቃልየ።
ወይቤልዎ እፎ ተከሥተ አዕይንቲከ።
ወተስእልዎ ካዕበ ፈሪሳውያን ዘከመ እፎ ርእየ።
ወበእፎ ይእዜ ይሬኢ።
ወይእዜሰ ዘከመ እፎ ይሬኢ አው መኑ ከሠቶ አዕይንቲሁ ኢነአምር 
ኪያሁ።
ወእፎ ከሠተከ አዕይንቲከ።
እፎ እንከ ትብሉኒ ትፀርፍ ለእመ እቤለክሙ ወልደ 
እግዚአብሔር አነ።
ወእፎ እንከ ትብለነ አንተ።
በእፎ እንከ ነአምር ፍኖቶ።
እፎ እንከ ትብል አርእየነሁ ለአብ።
እግዚኦ ዝኬ እፎ።
እንዘ ይብል ኦ ዮሴፍ ወልደ ዳዊት ኢትፍራህ ነሢኦታ ለማርያም 
ፍኅርትከ።
ኦ ትውልደ አራዊተ ምድር።
እፎ እንከ ፈድፋደ ኪያክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
ኦ መደልው አውፅእ ቅድመ ሠርዌ እምውስተ ዐይንከ።
ወይቤሎሙ ምንት ያፈርሀክሙ አንትሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖተ።
ኦ ትውልደ አራዊተ ምድር በእፎ ትክሉ ሠናየ ተናግሮ።
ኦ መደልዋን ሠናየ ተነበየ ኢሳይያስ ላዕሌክሙ እንዘ ይብል።
ኦ ብእሲቶ ዐቢይ ሃይማኖትኪ ይኩንኪ በከመ ተአመንኪ።
ኦ መደልዋን ለገጸ ሰማይኑ ተአምሩ ፈክሮቶ።
ወይቤሎሙ ኦ ትወልድ ዕሉት ወዘማ ትእምርተ ተኀሥሥ።
ምንተ ትኄልዩ በበይናቲክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
ኦ ትውልድ ኢ አማኒት ወዕሉት።
ኦ ገብረ እኩይ ኵሎ ዕዳ ኀደጉ ለከ እስመ አስተብቋዕከኒ።
ወይቤሎሙ ለምንት ታሜክሩኒ ኦ መደልዋን።
ኦ ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ እንዘ ይብል።

ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ወርቅኑ ወሚመ ቤተ መቅደስ።
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Matt23:19

Matt23:26
Matt23:33
Matt25:21
Matt25:23
Matt25:26
Matt27:40
MK04:40
MK07:6
MK09:19
MK11:21
MK15:29
Luke01:3
Luke01:28
Luke06:42
Luke08:24
Luke09:38
Luke09:41
Luke10:25
Luke11:40

Luke12:19
Luke12:20

Luke12:29
Luke12:32
Luke12:56
Luke13:11
Luke13:15
Luke19:17
Luke22:34

John02:4
John08:4
John08:10
John13:38
John17:11
John20:13

2 ኦሆ Matt21:29
Matt27:20

2 ኦሪተ John07:19

ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ጽንሐሕኑ ወሚመ ምሥዋዕ።

ኦ ፈሪሳዊ ዕዉር ቅድመ ኅፅቦ ለጽዋዕ ወለፃሕል።
ኦ ትውልደ አራዊተ ምድር።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወአውሥኦ እግዚኡ ወይቤሎ ኦ ገብር ሀካይ ወእኩይ።
ወይብሉ ኦ ዘይነሥቶ ለቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት የሐንጾ።
ወይቤሎሙ ምንትኑ ያፈርሀክሙ ኦ ድኩማን።
ኦ መደልዋን ሠናየ ተነበየ ኢሳይያስ ላዕሌክሙ እንዘ ይብል።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኦ ትውልድ እንተ አልባቲ ሃይማኖት።
ኦ ሊቅ ነያ እንታክቲ በለስ እንተ ረገምካ የብሰት።
ወይብልዎ ኦ ዘይነሥቶ ለቤተ መቅደስ።
ወጥዩቀ ኵሎ በበ መትልው እጽሐፍ ለከ ኦ አዚዝ ታኦፊላ።
ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ።
ኦ መደልው አውፅእ ቅድመ ሠርዌ እምዐይንከ።
ኦ ሊቅ አድኅነነ ከመ ኢንሙት።
ወይቤሎ ኦ ሊቅ ብቊዐኒ ርአይ ሊተ ወልድየ።
ኦ ትውልድ ዕልዉት ወግፍትዕት እንተ አልባቲ ሃይማኖት።
ኦ ሊቅ ምንተ ገቢርየ እወርስ ሕይወተ ዘለዓለም።

ኦ አብዳን አኮኑ ዘፈጠረ እንተ አፍኣ ወእንተ ውስጥኒ ፈጠረ።

ወእብላ ለነፍስየ ኦ ነፍስየ ብኪ ብዙኀ በረከት ዘዘገብኩ ለኪ።
ወይቤሎ እግዚአብሔር ኦ አብድ በዛቲ ሌሊት ይነሥእዋ ለነፍስከ 
እምላዕሌከ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ለክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
ኢትፍራህ ኦ ንኡስ መርዔት።
ኦ መደልዋን ለገጸ ሰማይ ወምድር ተአምሩ አመክሮቶ።
ኦ ብእሲቶ ተስዕርኪ እምደዌኪ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ኦ መደልዋን።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወይቤሎ እብለከ ኦ ጴጥሮስ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ሥልሰ 
ትክሕደኒ ከመ ዘኢተአምረኒ።
ኦ ብእሲቶ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜየ።
ወይቤልዎ ኦ ሊቅ ረከብናሃ ለዛቲ ብእሲት እንዘ ትኤብስ በዝሙት።
ኦ ብእሲቶ አይቴ ሀለዉ እለ ይኴንኑኪ።
ነፍስከኑ ትሜጡ በእንቲኣየ ኦ ስምዖን።
ኦ አባ ቅዱስ ዕቀቦሙ በስምከ ለእለ ወሀብከኒ።
ወይቤልዋ እሙንቱ መላእክት ምንት ያበክየኪ ኦ ብእሲቶ።
ወአውሥአ ወይቤ ኦሆ እግዚእየ ወኢሖረ።
ወሊቃነ ካህናትሰ ወረበናት ኄጥዎሙ ለሕዝብ ወኦሆ አበልዎሙ።
አኮኑ ሙሴ ወሀበክሙ ኦሪተ።
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2 ኦሪተ
John07:49

17 ኦሪት Matt05:17
Matt05:18

Matt07:12
Matt11:13 እስመ ኵሎሙ ኦሪት ወነቢያት እስከ ዮሐንስ ተነበዩ።
Matt12:5
Matt19:4
Matt22:36
Matt22:40
Matt23:23
Luke05:17
Luke10:26
Luke16:16 ኦሪትኒ ወነቢያትኒ እስከ ዮሐንስ እምትካት።
Luke16:17
John01:17
John01:46
John07:19
John12:34

3 ኦሪትክሙ John07:51
John08:17
John10:34

1 ኦሪቶሙ John15:25
1 ኦርኒ Luke03:33
1 ኦርዮ Matt01:6
22 ከ Matt06:10

Matt08:13
Matt08:13
Matt08:19
Matt08:19
Matt08:29
Matt09:2
Matt09:5
Matt09:5
Matt09:6
Matt11:10
Matt11:10
Matt11:10
Matt11:25
Matt11:26
Matt11:26
MK03:32

ዘእንበለ እሉ ጊጉያን ሕዝብ እለ ኢየአምሩ ኦሪተ።
ኢይምሰልክሙ ዘመጻእኩ እስዐሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት።
ኢተኀልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኵሉ ይትገበር 
ወይከውን።
እስመ ከማሁ ኦሪትኒ ወነቢያትኒ።

ወኢያንበብክሙኑ ዘሀሎ ውስተ ኦሪት።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘውስተ ኦሪት።
ወይቤሎ ሊቅ አይኑ ትእዛዝ የዐቢ በውስተ ኦሪት።
በእላ ክልኤቲ ትእዛዛት ተሰቅሉ ኵሉ ኦሪት ወነቢያት።
ወኀደግሙ ዘየዐቢ ትእዛዛተ ኦሪት።
ወይነብሩ ፈሪሳውያን ወሊቃናተ ኦሪት እለ መጽኡ እምገሊላ።
ወይቤሎ ውስተ ኦሪት ምንት ጽሑፍ ወእፎ ታነብብ።

እምትደቅ አሐቲ ቃል እምኦሪት ወእምነቢያት።
እስመ ኦሪት በሙሴ ተውህበት ለነ።
ዘጸሐፈ ሙሴ ውስተ ኦሪት ወነቢያትኒ ተነበዩ በእንቲኣሁ።
ወአልቦ አሐዱሂ እምኔክሙ ዘይገብራ ለኦሪት።
ንሕነሰ ሰማዕነ በውስተ ኦሪት ከመ ለዓለም ይነብር ክርስቶስ።
ኦሪትክሙኑ ትኴንኖ ለሰብእ ዘእንበለ ይሕትትዎ ቅድመ።
አኮኑ ጽሑፍ ውስተ ኦሪትክሙ።
አኮኑ ጽሑፍ ውስተ ኦሪትክሙ።
ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ቃል ዘጽሑፍ ውስተ ኦሪቶሙ ዘይቤ።
ወልደ አሚናዳብ ወልደ አራም ወልደ ኦርኒ።
ወዳዊትኒ ንጉሥ ወለደ ሰሎሞንሃ እምነ ብእሲተ ኦርዮ።
ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ።
ሑርኬ ይኩንከ በከመ ተአመንከ።
ሑርኬ ይኩንከ በከመ ተአመንከ።
ሊቅ እትሉከኑ ኀበ ሖርከ።
ሊቅ እትሉከኑ ኀበ ሖርከ።
መጻእከኑ ዝየሂ ትስድደነ ወትሣቅየነ።
ተአመን ወልድየ ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ምንት ይቀልል እምብሂለ ተኀደገ ለከ ኀጢአትከ።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር ቤተከ።
ተንሥእ ወንሣእ ወጹር ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ።
ዘይጸይሕ ፍኖተከ በቅድሜከ።
ዘይጸይሕ ፍኖተከ በቅድሜከ።
ኣአምነከ አባ እግዚአ ሰማያት ወምድር።
እወ አባ እስመ ከማሁ ኮነ ሥምረትከ በቅድሜከ።
እወ አባ እስመ ከማሁ ኮነ ሥምረትከ በቅድሜከ።
ነዮሙ እምከኒ ወአኀዊከኒ አፍኣ ይቀውሙ ወየኀሥሡከ።
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22 ከ

Luke08:20
Luke13:26
Luke15:19
John17:3
John17:6

3 ከሃ Matt17:20
Matt26:36
MK14:32

1 ከሃሌ Luke24:19

4 ከሃከ Matt24:23
MK13:21
Luke17:21
Luke17:23

2 ከለሜዳ Matt27:28
Matt27:31

2 ከለባት Matt15:27
Luke16:21

1 ከለባትኒ MK07:28
1 ከሊሐ MK10:48
1 ከላስስቲሁ Matt13:30
2 ከላእናሁ MK09:38

Luke09:49
6 ከልሐ MK10:47

Luke04:33
Luke08:28
John01:15 ዮሐንስ ሰማዕቱ በእንቲኣሁ ከልሐ ወይቤ።
John07:37
John11:43

2 ከልሐት Luke01:42
Luke11:27

6 ከልሑ MK15:8
MK15:13
John18:40
John19:6
John19:12
John19:14

3 ከልአ MK05:37
MK11:16
Luke08:51

2 ከልኦ MK05:19
Luke05:14

ወይቤልዎ እምከ ወአኀዊከ አፍኣ ይቀውሙ።
በላዕነሂ ወሰተይነሂ በቅድሜከ ወመሀርከ በመራሕብቲነ።
ወኢይደልወኒ እንከ እሰመይ ወልደከ።
ወዘፈነውኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድከ።
ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ለእለ ወሀብከኒ እምዓለም።
ወትብልዎ ለዝ ደብር ፍልስ እም ዝየ ኀበ ከሃ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ሶበ ኣሐውር ከሃ ወእጸሊ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ኣሐውር ከሃ ወእጸሊ።
ዘኮነ ከሃሌ በቃሉ ወበምግባሩ በቅድመ እግዚአብሔር ወበቅድመ 
ሰብእ።
ወነዋ ከሃከ  ኢትእመኑ።
ወነዋ ከሃከ  ኢትእመኑ።
ወኢይብልዋ ነያ ዝየ ወነያ ከሃከ ።
ወለእመ ይብሉክሙ ነዋ ዝየ ወነዋ ከሃከ ።
ወሰለብዎ አልባሲሁ ወአልበስዎ ከለሜዳ ዘለይ።
ወተሣሊቆሙ ላዕሌሁ ሰለብዎ ውእተ ከለሜዳ ዘለይ።
ወትቤ እወ እግዚኦ ከለባትኒ ጓ ይበልዑ።
ወከለባትሂ ይመጽኡ ወይልሕሱ ቊሰሊሁ።
ወተሰጥወቶ ወትቤሎ እወ እግዚኦ ከለባትኒ ይበልዑ።
ወገሠጽዎ ብዙኃን ከመ ያርምም ወአፈድፈደ ከሊሐ ወይቤ።
እርዩ ቅድመ ክርዳደ ወእስርዎ በበ ከላስስቲሁ።
ወከላእናሁ እስመ ኢተለወከ ምስሌነ።
ወከላእናሁ እስመ ኢተለወከ ምስሌነ።
ወሰሚዖ ከመ ኢየሱስ ናዝራዊ የኀልፍ ከልሐ ወይቤ።
ወከልሐ በዐቢይ ቃል።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከልሐ ወሮጸ ወሰገደ ሎቱ።

ቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወከልሐ ወይቤ።
ወዘንተ ብሂሎ ከልሐ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወከልሐት በዐቢይ ቃል ወትቤ።
ከልሐት አሐቲ ብእሲት በማእከለ ሰብእ ወትቤሎ።
ወዐርጉ ሕዝብ ወከልሑ ወሰአሉ ይግበር ሎሙ በከመ ያለምድ።
ወካዕበ ከልሑ ኵሎሙ ወይቤሉ ስቅሎ።
ወከልሑ ካዕበ ኵሎሙ ወይቤሉ።
ወሶበ ርእይዎ ሊቃነ ካህናት ወወዓልያኒሆሙ ከልሑ።
ወከልሑ አይሁድ ወይቤሉ።
ወከልሑ ወይቤሉ አእትቶ ወስቅሎ።
ወከልአ ከመ አልቦ ዘይተልዎ ዘእንበለ ጴጥሮስ።
ወከልአ አልቦ ዘየኀልፍ ንዋየ እንተ ምኵራብ።
ወበዊኦ ቤተ ከልአ ባዕደ ኢይባእ ምስሌሁ።
ወከልኦ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወከልኦ ኢይንግር ወኢ ለመኑሂ ወአዘዞ ወይቤሎ።



Tabelle1

Seite 883

2 ከልኦሙ Luke08:56
Luke09:21

1 ከሓድያን Luke01:17
994 ከመ Matt01:18

Matt01:22

Matt01:24

Matt02:2
Matt02:8

Matt02:8

Matt02:12
Matt02:14
Matt02:15
Matt02:16
Matt02:16
Matt02:22
Matt02:23

Matt02:23

Matt03:7

Matt03:9

Matt03:13 ከመ ይጠመቅ እምኀበ ዮሐንስ።
Matt03:15
Matt03:15
Matt04:1
Matt04:3

Matt04:4
Matt04:6
Matt04:6
Matt04:6
Matt04:9
Matt04:12 ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ከመ አኀዝዎ ለዮሐንስ።
Matt04:14
Matt05:15
Matt05:16
Matt05:17

ወከልኦሙ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘኮነ።
ወገሠጾሙ ወከልኦሙ ኢይንግሩ ዘንተ ወኢ ለመኑሂ።
ወኅሊና ከሓድያን ኀበ አእምሮ ጻድቃን።
ወለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ዝ ውእቱ ልደቱ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብሀለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ 
እንዘ ይብል።
ወተንሢኦ ዮሴፍ እምንዋሙ ገብረ በከመ አዘዞ መልአከ 
እግዚአብሔር።
እስመ ርኢነ ኮከበ ዚኣሁ በምሥራቅ ወመጻእነ ከመ ንስግድ ሎቱ።
ወእምከመ ረከብክምዎ ግብኡ ኀቤየ ወዜንዉኒ ከመ እምጻእ አነሂ 
ወእስግድ ሎቱ።
ወእምከመ ረከብክምዎ ግብኡ ኀቤየ ወዜንዉኒ ከመ እምጻእ አነሂ 
ወእስግድ ሎቱ።
ወነገሮሙ በሕልም ከመ ኢይግብኡ ኀበ ሄሮድስ።
እስመ ሀለዎ ለሄሮድስ ይኅሥሦ ለሕፃን ከመ ይቅትሎ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ።
ወሶበ ርእየ ሄሮድስ ከመ ተሣለቁ ላዕሌሁ ሰብአ ሰገል ተምዕዐ ጥቀ።
በከመ ሐሳበ መዋዕል ዘተጠየቀ እምኀበ ሰብአ ሰገል።
ወሰሚዖ ከመ አርኬላኦስ ነግሠ ለይሁዳ ህየንተ አቡሁ ሄሮድስ።

ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ ከመ ናዝራዊ ይሰመይ ወልድየ።

ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ ከመ ናዝራዊ ይሰመይ ወልድየ።

መኑ አመረክሙ ከመ ታምሥጡ እመቅሠፍት ወእመንሱት ወእመዐት 
ዘይመጽእ።
እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር እምእላንቱ አእባን አንሥኦ 
ውሉድ ለአብርሃም።

ኅድግ ምዕረሰ እስመ ከመ ዝ ውእቱ ተድላ ለነ።
ወይደልወነ ከመ ንፈጽም ኵሎ ጽድቀ ወእምዝ ኀደጎ።
ከመ ይትመከር እምኀበ ዲያብሎስ።
እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ በል ከመ እላ አእባን ኅብስተ 
ይኩና።
ጽሑፍ ከመ አኮ በኅብስት ክመ ዘየሐዩ ሰብእ።
እስመ ጽሑፍ ከመ ለመላእክቲሁ ይኤዝዞሙ በእንቲኣከ።
ከመ ይዕቀቡከ በኵሉ ፍናዊከ።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
ወይቤሎ ዘንተ ኵሎ እሁበከ እምከመ ሰገድከ ሊተ ወአማኅከኒ።

ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ወኢያኀትዉ ማኅቶተ ከመ ያንብርዋ ታሕተ ከፈር።
ከመ ይርአዩ ምግባሪክሙ ሠናየ።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ እፈጽሞሙ።
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994 ከመ

Matt05:19
Matt05:19
Matt05:20

Matt05:23
Matt05:23
Matt05:25
Matt05:33
Matt05:45
Matt05:48
Matt06:1

Matt06:2
Matt06:2
Matt06:4

Matt06:5
Matt06:5
Matt06:7
Matt06:9
Matt06:10
Matt06:12
Matt06:16
Matt06:16
Matt06:16
Matt06:18
Matt06:18
Matt06:22
Matt06:26
Matt06:28
Matt06:29

Matt06:29

Matt06:30
Matt06:32
Matt07:1
Matt07:6
Matt07:24
Matt07:24
Matt08:4
Matt08:4

ወይሜህር ከመ ዝ ለሰብእ ሕጹጸ ይከውን በመንግሥተ ሰማያት።
ወዘሰ ይሜህር ወይገብር ከመ ዝ።
ናሁ እብለክሙ ከመ ለእመ ኢፈድፈደ ጽድቅክሙ ፈድፋደ 
እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን።
ወእምከመኬ ታበውእ መባአከ ውስተ ምሥዋዕ።
ወበህየ ተዘከርከ ከመ ቦ እኁከ ዘተሐየሰከ።
ከመ ኢይመጡከ ዕድውከ ለመኰንን።
ወካዕበ ሰማዕክሙ ዘከመ ተብህለ ለቀደምትክሙ።
ከመ ትኩኑ ውሉዶ ለአቡክሙ ዘበሰማያት።
ከመ አቡክሙ ሰማያዊ ፍጹም ውእቱ።
ወባሕቱ ዑቁ ምጽዋተክሙ ኢትግበሩ ለዐይነ ሰብእ ከመ ታስተርእዩ 
ሎሙ።
በከመ ይገብሩ መድልዋን በመኳርብት ወበአስኳት ወበፍናው።
ከመ ይትአኰቱ እምኀበ ሰብእ።
ከመ በኅቡእ ይኩን ምጽዋትከ ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ 
ክሡተ።
ወሶበሂ ትጼልዩ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን።
ወጸልዮ ከመ ያስተርእዩ ለሰብእ።
ወእንዘ ትጼልዩ ኢትዘንግዑ ከመ አሕዛብ።
አንትሙሰ ሶበ ትጼልዩ ከመ ዝ በሉ።
በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር።
ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ።
ወሶበሂ ትጸውሙ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን።
ከመ ያእምር ሰብእ ከመ ጾሙ።
ከመ ያእምር ሰብእ ከመ ጾሙ።
ከመ ኢያእምር ሰብእ ከመ ጾምክሙ።
ከመ ኢያእምር ሰብእ ከመ ጾምክሙ።
እምከመ ዐይንከ ብሩህ ወስፉሕ ውእቱ።
ነጽሩ አዕዋፈ ሰማይ ከመ ኢይዘርዑ።
ርእዩ ጽጌያተ ገዳም ከመ ይልህቁ።
እብለክሙ ከመ ሰሎሞን ጥቀ ኢለብሰ በኵሉ ክብሩ ከመ አሐዱ 
እምእሉ።
እብለክሙ ከመ ሰሎሞን ጥቀ ኢለብሰ በኵሉ ክብሩ ከመ አሐዱ 
እምእሉ።
ወእግዚአብሔር ዘከመ ዝ ያለብሶ።
ወለክሙሰ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ከመ ትፈቅዱ ዘንተ ኵሎ።
ኢትኰንኑ ከመ ኢትትኰነኑ።
ከመ ኢይኪድዎ በእገሪሆሙ ወተመይጦሙ ይነጽሑክሙ።
እስመ ከመ መኰንን ይሜህሮሙ።
ወአኮ ከመ ጸሐፍቶሙ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
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Matt08:8
Matt08:9
Matt08:10

Matt08:13
Matt08:17
Matt08:18
Matt08:25
Matt08:31
Matt09:6
Matt09:6
Matt09:8
Matt09:21
Matt09:28
Matt09:29
Matt09:33
Matt09:36
Matt09:38
Matt10:1
Matt10:2
Matt10:15
Matt10:16
Matt10:16
Matt10:16
Matt10:18
Matt10:25
Matt10:25
Matt10:25
Matt11:1
Matt11:24

Matt11:29
Matt12:4
Matt12:5
Matt12:6
Matt12:10

Matt12:13
Matt12:14
Matt12:16
Matt12:17

እግዚኦ ኢይደልወኒ ከመ አንተ ትባእ ታሕተ ጠፈረ ቤትየ።
ወለገብርየኒ ግበር ከመ ዝ ወይገብር።
አማን እብለክሙ ኢረከብኩ ከመ ዝ ዘየአምን በውስተ ኵሉ 
እስራኤል።
ሑርኬ ይኩንከ በከመ ተአመንከ።
ከመ ይትፈጸም ቃለ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
አዘዘ ከመ ይሑሩ ማዕዶተ ባሕር።
እግዚኦ አድኅነነ ከመ ኢንሙት።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ከመ ንባእ ዲበ መራዕየ አሕርው።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ዘወሀበ ዘከመ ዝ ሥልጣነ ለሰብእ።
እምከመ ገሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አሐዩ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ተአምኑሁ ከመ እክል ዘንተ ገቢረ።
በከመ ሃይማኖትክሙ ይኩንክሙ።
ዘከመ ዝ በውስተ እስራኤል።
ወግዱፋን ከመ አባግዕ ዘአልቦ ኖላዊ።
ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ገባረ ለማእረሩ።
ከመ ያውፅእዎሙ ወይፈውሱ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ።
ወለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ከመ ዝ አስማቲሆሙ።
አማን እብለክሙ ከመ ይረክባ ሣሕተ ምድረ ሰዶም ወገሞራ።
ወናሁ አነ እፌንወክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኵላት።
ኩኑ እንከ ጠቢባነ ከመ አርዌ ምድር ወየዋሃነ ከመ ርግብ።
ኩኑ እንከ ጠቢባነ ከመ አርዌ ምድር ወየዋሃነ ከመ ርግብ።
ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ ወላዕለ አሕዛብ።
መጠኑ ለረድእ እምከመ ኮነ ከመ ሊቁ ወለገብርኒ ከመ እግዚኡ።
መጠኑ ለረድእ እምከመ ኮነ ከመ ሊቁ ወለገብርኒ ከመ እግዚኡ።
መጠኑ ለረድእ እምከመ ኮነ ከመ ሊቁ ወለገብርኒ ከመ እግዚኡ።
ኀለፈ እምህየ ከመ ይምሀር ወይስብክ ውስተ አህጉሪሆሙ።
ወባሕቱ እብለኪ ከመ ምድረ ሰዶም ትረክብ ሣሕተ በዕለተ ደይን 
እምኔኪ።
ወአእምሩ ከመ የዋህ አነ ወትሑት ልብየ።
ዘከመ ቦአ ቤቶ ለእግዚአብሔር ወበልዐ ኀባውዘ ቊርባን።
ከመ ካህናት እለ ውስተ ቤተ መቅደስ ያረኵስዋ ለሰንበት።
ወናሁ እብለክሙ ከመ ዘየዐቢ እምቤተ መቅደስ ሀሎ ዝየ።
ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ ይከውንኑ በሰንበት ፈውሶ ከመ 
ያስተዋድይዎ።
ወኮነት ከመ ካልእታ።
ወወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ በእንቲኣሁ ከመ ይቅትልዎ።
ወገሠጾሙ ከመ ኢያግህድዎ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
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Matt12:40

Matt13:14
Matt13:15
Matt13:15
Matt13:17
Matt13:29

Matt13:35
Matt13:40
Matt14:5 እስመ ከመ ነቢይ ይሬእይዎ ለዮሐንስ።
Matt14:7
Matt14:15
Matt14:22
Matt14:36
Matt15:11
Matt15:12
Matt15:17
Matt15:28
Matt15:31
Matt15:31
Matt15:32
Matt16:2
Matt16:3
Matt16:11
Matt16:12

Matt16:18
Matt16:20
Matt16:20
Matt16:21
Matt16:27
Matt17:2
Matt17:2
Matt17:12
Matt17:12
Matt17:13 ከመ በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ ይቤሎሙ።
Matt17:27
Matt18:3
Matt18:4
Matt18:5
Matt18:6

እስመ በከመ ነበረ ዮናስ ውስተ ከርሠ አንበሪ ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ 
ለያልየ።
ከመ ይትፈጸም ላዕሌሆሙ ትንቢተ ኢሳይያስ ዘይቤ።
ወከደኑ አዕይንቲሆሙ ከመ ኢይርአዩ በአዕይንቲሆሙ።
ወኢይትመየጡ ኀቤየ ከመ ኢይሣሀሎሙ።
አማን እብለክሙ ከመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን።
ወይቤሎሙ አልቦ ከመ እንዘ ትጸሐይዩ ክርዳደ ኢትምሐዉ ምስሌሁ 
ሥርናየኒ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ እንዘ ይብል።
ከመኬ የአርይዎ ለክርዳድ ቅድመ ወበእሳት ያውዕይዎ።

ወበእንተ ዝ መሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ።
ፈንዎሙ ለሕዝብ ከመ ይሑሩ ውስተ አህጉር።
ወአዘዞሙ ሶቤሃ ለአርዳኢሁ ከመ ይዕርጉ ውስተ ሐመር።
ወአስተብቊዕዎ ከመ ይግስሱ ጽንፈ ልብሱ።
ከመ አኮ ዘይበውእ ውስተ አፍ ዘያረኵሶ ለሰብእ።
ኢተአምርሁ ከመ ፈሪሳውያን ሰሚዖሙ ቃለከ አንጐርጐሩ።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘይበውእ ውስተ አፍ።
ኦ ብእሲቶ ዐቢይ ሃይማኖትኪ ይኩንኪ በከመ ተአመንኪ።
ከመ በሃማን ይትናገሩ ወሐንካሳን የሐውሩ ወዕዉራን ይሬእዩ።
ወሰብሕዎ ለአምላከ እስራኤል ዘወሀበ ዘከመ ዝ ሥልጣነ ለሰብእ።
ከመ ኢይመጽልዉ በፍኖት።
እምከመ መስየ ወኮነ ሕዋየ ትብሉ ጽሕወ ብሔር።
ወእምከመ ጸብሐ ትብሉ ዮምሰኬ ይዘንም።
ወይቤሎሙ እፎ ዘኢትሌብዉ ከመ አኮ በእንተ ኅብስት ዘእቤለክሙ።
ወእምዝ ለበዉ አርዳኢሁ ከመ አኮ ዘይቤሎሙ በእንተ ብሕአተ 
ኅብስት።
ወአንሰ እብለከ ከመ አንተ ኰኵሕ።
ወእምዝ ገሠጾሙ ለአርዳኢሁ ከመ ኢይንግሩ።
ወኢ ለመኑሂ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
ከመ ሀለዎ ይሑር ኢየሩሳሌም።
ወአሜሃ የዐስዮ ለኵሉ በከመ ምግባሩ።
ወተወለጠ አርአያሁ በቅድሜሆሙ ወአብርሀ ገጹ ከመ ፀሓይ።
ወአልባሲሁኒ ኮነ ጸዐዳ ከመ በረድ።
ወባሕቱ እብለክሙ ከመ ኤልያስ ወድአ መጽአ ወኢያእመርዎ።
ወባሕቱ ገብሩ ላዕሌሁ ኵሎ ዘከመ ፈቀዱ።

ወባሕቱ ከመ ኢያንጐርጕሩ ሑር ውስተ ባሕር ወደይ መቃጥነ።
እመ ኢተመየጥክሙ ወኢኮንክሙ ከመ ዝንቱ ሕፃን።
ወዘአትሐተ ርእሶ ከመ ዝንቱ ሕፃን።
ወዘሂ ተወክፈ አሐደ ሕፃነ ዘከመ ዝ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
ይኄይሶ ከመ ይእስሩ በክሳዱ ማሕረጸ አድግ።
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Matt18:10

Matt18:13
Matt18:13
Matt18:14
Matt18:17
Matt18:33
Matt19:4
Matt19:7
Matt19:8
Matt19:8
Matt19:10
Matt19:13
Matt19:14
Matt19:16
Matt19:19
Matt19:23
Matt20:21
Matt20:25
Matt20:28
Matt20:28
Matt20:30
Matt20:31
Matt20:33
Matt21:4
Matt21:6
Matt21:24
Matt21:26 እስመ ከመ ነቢይ ይሬእይዎ ለዮሐንስ።
Matt21:31
Matt21:34
Matt21:43
Matt21:45
Matt21:46
Matt22:15
Matt22:16
Matt22:30
Matt22:34
Matt22:39
Matt23:3
Matt23:7
Matt23:15
Matt23:26

እብለክሙ ከመ መላእክቲሆሙ በሰማያት ወትረ ይሬእዩ ገጾ ለአቡየ 
ዘበሰማያት።
ወእምከመ ረከቦ አማን እብለክሙ።
ከመ ይትፌሣሕ በእንቲኣሁ ፈድፋደ።
ከመ ይትሀጐል አሐዱ እምእሉ ንኡሳን።
ይኩን ከመ አረማዊ ወመጸብሓዊ።
በከመ አነ መሐርኩከ።
ዘከመ ፈጠሮሙ እግዚአብሔር እምትካት።
ከመ የሀብዋ መጽሐፈ ኅዳጋቲሃ ወይድኀርዋ።
ወይቤሎሙ ሙሴሰ አዘዘክሙ በከመ እከየ ልብክሙ።
ትድኀሩ አንስቲያክሙ ትካትሰ ኢኮነ ከመ ዝ።
እመሰ ከመ ዝ ውእቱ ሥርዐተ ብእሲ ወብእሲት ኢ ርቱዕ ያውስቡ።
ከመ ያንብር እዴሁ ላዕሌሆሙ ወይጸሊ።
እስመ ለዘከመ እሉ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
ሊቅ ኄር ምንተ እግበር እምሠናያት ከመ እረስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወአፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ከመ ባዕል እምዕጹብ ይበውእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
ወትቤሎ ረሲ ሊተ ከመ ይንበሩ እሉ ደቂቅየ ክልኤሆሙ።
ኢተአምሩኑ ከመ መኳንንቲሆሙ ለአሕዛብ ይኴንንዎሙ።
እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ይትለአክዎ።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ይትለአክ ወየሀብ ነፍሶ ቤዛ ብዙኃን።
ወሰሚዖሙ ከመ እግዚእ ኢየሱስ የኀልፍ ጸርሑ።
ወሰብእሰ ይጌሥጽዎሙ ከመ ያርምሙ ወአፈድፈዱ ጸሪሐ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ከመ ይትከሠታ አዕይንቲነ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ።
ወሐዊሮሙ አርዳኢሁ ገብሩ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምከመ ነገርክሙኒ አነሂ አየድዐክሙ።

አማን እብለክሙ ከመ ኃጥኣን ወመጸብሓን ወዘማውያን።
ከመ ይምጽእ ሎቱ እምፍሬ ወይኑ።
ከመ ይነሥእዋ እምኔክሙ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
አንከሩ ወአእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ ይብል።
እስመ ከመ ነቢይ ውእቱ በኀቤሆሙ።
ከመ ያስሕትዎ በቃሉ።
ወይቤልዎ ሊቅ ነአምር ከመ ራትዕ አንተ።
አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር በሰማያት እሙንቱ።
ወሰሚዖሙ ፈሪሳውያን ከመ ፈፀሞሙ አፉሆሙ ለሰዱቃውያን።
ወካልእታሂ እንተ ትመስላ አፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ወዘከመ ምግባሮሙሰ ኢትግበሩ።
ወተአምኆ በውስተ ምሥያጣት ከመ ይበሎሙ ሰብእ መምህራን።
እስመ ተዐውዱ ባሕረ ወየብሰ ከመ ታጥምቁ አሐደ ፈላሴ።
እንተ ውስጡ ከመ ይኩን ንጹሐ እንተ አፍኣሁኒ።
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Matt23:31
Matt23:35

Matt23:36
Matt23:37

Matt24:14
Matt24:15
Matt24:20
Matt24:27
Matt24:32
Matt24:32
Matt24:33
Matt24:33
Matt24:34
Matt24:37
Matt24:38
Matt24:45
Matt24:47
Matt25:12
Matt25:14
Matt25:24
Matt25:26
Matt25:32
Matt26:2
Matt26:4
Matt26:5
Matt26:16
Matt26:19
Matt26:21
Matt26:24
Matt26:34
Matt26:40
Matt26:41
Matt26:54
Matt26:55

Matt26:56
Matt26:63
Matt26:72
Matt26:74
Matt27:3

ከመ ደቂቆሙ አንትሙ ለቀተልተ ነቢያት።
ከመ ይብጻሕ ላዕሌክሙ ደመ ኵሎሙ ጻድቃን ዘተክዕወ ዲበ 
ምድር።
አማን እብለክሙ ከመ ዝንቱ ኵሉ ይበጽሓ ለዛቲ ትውልድ።
ከመ እንተ ታስተጋብእ ዶርሆ ዕጐሊሃ ታሕተ ክነፊሃ 
ወአበይክሙ።
ከመ ይኩን ስምዐ ላዕለ ኵሉ አሕዛብ።
ወእምከመ ርኢክሙ ትእምርተ ርኩስ ዘምዝባሬ።
ወጸልዩ ባሕቱ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት ወበሰንበት።
እስመ ከመ መብረቅ ዘይወፅእ እምጽባሕ ወያስተርኢ እስከ ዐረብ።
እምከመ ለምለመ አዕፁቂሁ ወሠረጸ ቈጽሉ።
ተአምሩ ከመ ቀርበ ማእረር።
ከማሁኬ አንትሙሂ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ።
አእምሩ ከመ ቀርበ ወበጽሐ ኀበ ኆኅት።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለኖኅ።
እስመ በከመ ኮነ በመዋዕለ ኖኅ እምቅድመ ማየ አይኅ።
ከመ የሀቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ።
አማን እብለክሙ ከመ ዲበ ኵሉ ንዋዩ ይሠይሞ።
ከመ ኢየአምረክን እስመ ስእንክን ተጊሀ ወአምስዮ ምስሌየ።
እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወጸውዐ አግብርቲሁ።
እግዚኦ ኣአምረከ ከመ ድሩክ ብእሲ አንተ።
ተአምረኒኑ ከመ ድሩክ ብእሲ አነ።
ከመ እንተ ይፈልጥ ኖላዊ አባግዐ እምአጣሊ።
ተአምሩሁ ከመ እምድኅረ ክልኤ መዋዕል ይከውን ፋሲካ።
ወተማከሩ ከመ በሕብል የአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቅትልዎ።
ከመ ኢይኩን ሀከክ በውስተ ሕዝብ።
ወእምይእቲ ዕለት ኮነ የኀሥሥ ሣሕተ ከመ ያግብኦ ሎሙ።
ወገብሩ አርዳኢሁ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
አማን እብለክሙ ከመ አሐዱ እምኔክሙ ያገብአኒ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
ከመ በዛቲ ሌሊት ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
ወይቤሎ ለጴጥሮስ ከመ ዝኑ።
ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
እስመ ከመ ዝ ሀለዎ ይኩን።
ከመ ሰራቂኑ መጻእክሙ ትዴግኑኒ ወተአኀዙኒ በዕፀው 
ወበመጣብሕ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ ነቢያት።
አምሐልኩከ በእግዚአብሔር ሕያው ከመ ትንግረኒ።
ወክሕደ ካዕበ ወመሐለ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
ወእምዝ መሐለ ወተረግመ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ይሁዳ ዘአግብኦ ከመ አርስሕዎ።
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Matt27:10
Matt27:18
Matt27:20
Matt27:24
Matt27:35
Matt27:64
Matt27:65
Matt28:3
Matt28:3
Matt28:4
Matt28:5
Matt28:6
Matt28:7
Matt28:10
Matt28:14
Matt28:15
MK01:2
MK01:4
MK01:10
MK01:22
MK01:22
MK01:24
MK01:34
MK01:38
MK01:42
MK01:44
MK01:44
MK02:1
MK02:7
MK02:8
MK02:8
MK02:8
MK02:10
MK02:10
MK02:10
MK02:12
MK02:16
MK02:26
MK03:2
MK03:5
MK03:6

ወወሀብዎ ለገራህተ ለብሓዊ በከመ አዘዘኒ እግዚአብሔር።
እስመ የአምር ከመ በቅንአቶሙ አግብእዎ።
ከመ በርባንሃ ይስእሉ ያሕዩ ሎሙ ወኢየሱስሃ ይስቅሉ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ጲላጦስ ከመ አልቦ ዘይበቊዕ።
ከመ ይትፈጸም ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ከመ ኢምጽኡ አርዳኢሁ ወኢይስርቅዎ ሌሊተ።
ወሑሩ ወአጽንዑ መቃብሪሁ በከመ ተአምሩ።
ወርእየቱ ከመ ዘመብረቅ ወልብሱ ጸዐዳ ከመ ዘበረድ።
ወርእየቱ ከመ ዘመብረቅ ወልብሱ ጸዐዳ ከመ ዘበረድ።
ወእምግርማሁ ተሀውኩ ወኮኑ ከመ አብድንት እለ የዐቅቡ መቃብረ።
ከመ ኢየሱስሃ ዘተሰቅለ ተኀሥሣ።
ኢሀሎ ዝየሰ ተንሥአ በከመ ይቤ።
ከመ ተንሥአ እምዉታን ወናሁ ይቀድመክሙ ገሊላ።
ከመ ይሑሩ ገሊላ ወበህየ ይሬእዩኒ።
ወእምከመ ተሰምዐ ዝ ነገር በኀበ መልአከ አሕዛብ።
ወነሢኦሙ ሠገራት ውእተ ብሩረ ኀለፉ ወገብሩ በከመ መሀርዎሙ።
በከመ ጽሑፍ ውስተ መጻሕፍተ ነቢያት።
ከመ ይነስሑ ወይትኀደግ ሎሙ ኀጢአቶሙ።
ወወረደ መንፈስ ቅዱስ ከመ ርግብ ወነበረ ዲቤሁ።
ወአንከሩ ምህሮቶ እስመ ከመ መኰንን ይሜህሮሙ።
ወአኮ ከመ ጸሐፍቶሙ።
መጻእክኑ ታጥፍአነ ነአምረከ ከመ አንተ ቅዱሱ ለእግዚአብሔር።
እስመ አእመርዎ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
ከመ በህየኒ እስብክ እስመ እንበይነ ዝ ግብር መጻእኩ።
ወሶበ ከመ ዝ ይቤሎ ሐይወ እምለምጹ ሶቤሃ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ሰምዑ ሰብእ ዜናሁ ከመ ሀሎ ውስተ ቤት።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝ ዘከመ ዝ ይነብብ ፅርፈተ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ከመ ከመ ዝ ይኄልዩ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ከመ ከመ ዝ ይኄልዩ።
ወይቤሎሙ ለምንት ከመ ዝ ትኄልዩ በልብክሙ።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከመ ይኅድግ ኀጢአተ በዲበ ምድር።
ወይቤሉ ግሙራ ኢርኢነ ዘከመ ዝ።
ከመ ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ኃጥኣን ወመጸብሓን።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር እንዘ አብያታር ሊቀ ካህናት።
ወይትዐቀብዎ ለእመ ይፌውሶ በሰንበት ከመ ያስተዋድይዎ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወሐይወት ወኮነት ከመ ካልእታ።
ተማከሩ ከመ ይቅትልዎ።
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MK03:9
MK03:10
MK03:11
MK03:12
MK03:14
MK04:12
MK04:12
MK04:15
MK04:17
MK04:21
MK04:21
MK04:26
MK04:26
MK04:28
MK04:31
MK04:32
MK04:33
MK04:40
MK05:7
MK05:10
MK05:12
MK05:16
MK05:17
MK05:28
MK05:29
MK05:30
MK05:32
MK05:37
MK05:43
MK06:8
MK06:10
MK06:11
MK06:12
MK06:15
MK06:20
MK06:23
MK06:30
MK06:34
MK06:46
MK06:50
MK06:55

ከመ ኢይትጋፍዕዎ ሰብእ።
ከመ ይግስስዎ ኵሎሙ ሕሙማን።
ወእለሂ እኁዛነ አጋንንት ርኩሳን እምከመ ርእይዎ።
ወኮነ ብዙኀ ይጌሥጾሙ ከመ ኢያግህድዎ።
ወረሰዮሙ ከመ የሀልዉ ምስሌሁ ወፈነዎሙ ይስብኩ።
ከመ ርእየ ይርአዩ ወኢያእምሩ ወሰሚዐ ይሰምዑ።
ወኢይሌብዉ ከመ ኢይነስሑ ወኢይሣሀሎሙ።
ወእምከመ ሰምዑ ቃለ ይመጽእ ሰይጣን ሶቤሃ።
ዳእሙ እሙንቱ ወእምከመሰ ኮነ ምንዳቤ ወስደት።
ከመ ያንብርዋ ታሕተ ከፈር አው ታሕተ ዐራት።
አላ ከመ ያንብርዋ ዲበ ተቅዋማ።
ወይቤሎሙ ከመ ዝ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
ከመ ብእሲ ዘዘርዐ ሠናየ ዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
ወውእቱሰ የአምር ከመ ባሕቲታ ምድር ትሁብ ፍሬሃ ቀዳማዌ ሣዕረ።
ከመ ኅጠተ ስናፔ እንተ ተዘርዐት ውስተ ምድር።
ወእምከመ ዘርዕዋ ትበቊል።
ወበዘከመ ዝ አምሳል ተናገሮሙ ቃሎ በአምጣነ ይክሉ ሰሚዐ።
ከመ ዝኑ አልብክሙ ሃይማኖት።
አምሕለከ በእግዚአብሔር ሕያው ከመ ኢትሣቅየኒ።
ወአስተብቊዖ ብዙኀ ከመ ኢይስድዶ አፍኣ እምብሔር።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ውስተ አሕርው ከመ ንባእ ላዕሌሆሙ።
ወዜነውዎሙ እለ ርእዩ ዘከመ ኮነ ዘጋኔን ወዘበእንተ አሕርው።
ወአኀዙ ያስተብቊዕዎ ከመ ይፃእ እምደወሎሙ።
እንዘ ትብል እምከመ ገሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አሐዩ።
ከመ ሐይወት እምደዌሃ።
ወአእመረ እግዚእ ኢየሱስ ሶቤሃ ከመ ወፅአ ኀይል እምኔሁ።
ወተመይጠ ከመ ይርአይ ዘገብረ ዘንተ።
ወከልአ ከመ አልቦ ዘይተልዎ ዘእንበለ ጴጥሮስ።
ወገሠጾሙ ለአቡሃ ወለእማ ብዙኀ ከመ አልቦ ዘየአምር ዘንተ።
ወአዘዞሙ ከመ አልቦ ዘይሰንቁ ለፍኖት።
ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
አማን እብለክሙ ከመ ይረክባ ሣሕተ ሰዶም ወገሞራ።
ወወፂኦሙ ሰበኩ ውስተ ኵሉ አህጉር ከመ ኵሉ ይነስሑ።
ወእመ አኮ ይቤሉ ከመ አሐዱ እምነቢያት።
እስመ የአምር ከመ ብእሲ ጻድቅ ወቅዱስ ውእቱ።
ወመሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ እስመ መንፈቀ መንግሥቱ።
ወነገርዎ ኵሎ ዘገብሩ ወዘከመ መሀሩ።
ወምህሮሙ እስመ ከመ አባግዕ ዘአልቦ ኖላዊ እሙንቱ።
ወፈነዎሙ ወኀለፈ እምህየ ወዐርገ ደብረ ከመ ይጸሊ።
ወይቤሎሙ ተአመኑ ከመ አነ ውእቱ ወኢትፍርሁ።
ወይወስዱ ኀበ ሰምዑ ከመ ሀሎ ውእቱ ህየ።
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MK06:56
MK07:5
MK07:9
MK07:17
MK07:18
MK07:32
MK08:12
MK08:24
MK08:30
MK08:31
MK09:11
MK09:12
MK09:22
MK09:25
MK09:26
MK09:36
MK09:40
MK10:1
MK10:5
MK10:14

MK10:15
MK10:17
MK10:42
MK10:45
MK10:45
MK10:45
MK10:47
MK10:48
MK10:51
MK11:6
MK11:23
MK11:24
MK11:25
MK11:28
MK11:32 እስመ ኵሎሙ ከመ ነቢይ ይሬእይዎ ለዮሐንስ።
MK11:34
MK12:12
MK12:13
MK12:14
MK12:26
MK12:27

ወያስተበቊዕዎ ከመ ይግስሱ ጽንፈ ልብሱ።
ለምንት ኢየሐውሩ አርዳኢከ በከመ ሠርዑ ረበናት።
ከመ ትዕቀቡ ትእዛዘ ርእስክሙ።
ወይቤሎሙ ከመ ዝኑ አንትሙሂ ኢትሌብዉ።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘእምአፍኣ ይበውእ ውስተ አፈ ሰብእ።
ወአስተብቊዕዎ ከመ ይደይ እዴሁ ላዕሌሁ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢይትወሀባ ለዛቲ ትውልድ ትእምርት።
ወነጸረ ወይቤ እሬኢ ሰብአ ከመ ዕፀው ያንሶስዉ።
ወገሠጾሙ ከመ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ በእንቲኣሁ።
ወአኀዘ ይምሀሮሙ ከመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከመ ብዙኀ ያሐምምዎ ወይሜንንዎ።
ወገብሩ ላዕሌሁ ኵሎ ዘፈቀዱ በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
ወዘልፈ ያወድቆ ኀበ ጽድፍ ወውስተ እሳት ወማይ ከመ ይቀትሎ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ይትራወጽ ሰብእ።
ወኮነ ከመ በድን እስከ ይብሉ ብዙኃን ሞተ።
ዘተወክፈ አሐደ ዘከመ ዝ ሕፃነ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
እስመ እምከመ ኢኮነ ዕድውክሙ ቢጽክሙ ውእቱ።
ወሖሩ ካዕበ ምስሌሁ ሕዝብ ወመሀሮሙ በከመ ያለምድ።
በከመ እከየ ልብክሙ ወሀበክሙ ሙሴ።

ወኢትክልእዎሙ እስመ ለዘከመ እሉ ይእቲ መንግሥተ እግዚአብሔር።

ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃን ኢይበውኣ።
ምንተ እግበር ከመ እረስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ኢተአምሩኑ ከመ መላእክቲሆሙ ለአሕዛብ ይኴንንዎሙ።
እስመ ወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ኢመጽአ ከመ ይትለአክዎ።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ይትለአክ።
ወከመ ይቤዝዎሙ ለብዙኃን በነፍሱ።
ወሰሚዖ ከመ ኢየሱስ ናዝራዊ የኀልፍ ከልሐ ወይቤ።
ወገሠጽዎ ብዙኃን ከመ ያርምም ወአፈድፈደ ከሊሐ ወይቤ።
ወይቤሎ ውእቱ ዕዉር ረቡኒ ከመ እርአይ።
ወይቤልዎሙ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ ወኀደግዎሙ።
ወኢናፈቅሙ በልብክሙ ወተአመንክሙ ከመ ዘነበብክሙ።
እንዘ ትትአመኑ ከመ ትረክቡ ወይከውን ለክሙ።
ከመ ይኅድግ ለክሙ አቡክሙ ዘበሰማያት አበሳክሙ።
ወይቤልዎ በመባሕተ መኑ ትገብር ከመ ዝ።

አነኒ ኢይነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ከመ ዝ።
እስመ አእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ ይቤ ዘንተ አምሳለ።
ከመ ያስሕትዎ በቃሉ።
ሊቅ ነአምር ከመ ጻድቅ አንተ።
አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር እሙንቱ በሰማያት።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያንበብክሙኑ በውስተ መጽሐፈ ሙሴ።
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MK12:29
MK12:29
MK12:32
MK12:34
MK12:34
MK12:34
MK12:35
MK12:36
MK12:44
MK13:9
MK13:16
MK13:18
MK13:22
MK13:28
MK13:28
MK13:29
MK13:29
MK13:29
MK13:30
MK13:34
MK13:34
MK14:2
MK14:10
MK14:16
MK14:21
MK14:35
MK14:38
MK14:48
MK14:49
MK14:55
MK15:8
MK15:10
MK15:11
MK15:21
MK15:24
MK15:39
MK15:39
MK15:45
MK16:1
MK16:7
MK16:7

ወመጽአ አሐዱ ጸሓፊ ሰሚዖ ከመ ተኀሠሥዎ።
ወሶበ ርእየ ከመ ሠናየ ተሠጥዎሙ ተስእሎ ወይቤሎ።
አፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ወከመ ታፍቅሮ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ።
ወከመ ታፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ወከመ ታፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ወርእዮ ከመ ጠቢብ ውእቱ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
እፎ ይብሉ ጸሐፍት ከመ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ውእቱ።
አማን እብለክሙ ከመ ዛቲ ነዳይት መበለት።
ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ወዘኒ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ከመ ይንሣእ ልብሶ።
ወጸልዩ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት።
ወይገብሩ ተኣምረ ወመንክረ ከመ ያስሕቱ።
ወእምበለስ አእምሩ አምሳሊሁ እምከመ ኮነ አጽቃ ድኩመ።
ወሠረጸ ቈጽላ ይትዐወቅ ከመ አልጸቀ ማእረር።
ከማሁኬ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ ከመ ኮነ።
ከማሁኬ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ ከመ ኮነ።
አእምሩ ከመ በጽሐ ኀበ ኆኅት።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ።
እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወየኀድግ ቤቶ።
ወይኤዝዞ ለዐጻዊነ ከመ ይትጋህ።
ወይቤሉ አኮ በበዓል ከመ ኢይትሀወኩ ሕዝብ።
ሖረ ኀበ ሊቃነ ካህናት ከመ ያግብኦ ሎሙ።
ወሖሩ አርዳኢሁ ሀገረ ወረከቡ በከመ ይቤሎሙ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
ወጸለየ ከመ ትኅልፍ እምኔሁ ይእቲ ሰዓት ለእመ ይትከሀል።
ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ከመ ሰራቂኑ ትዴግኑኒ መጻእክሙ።
ወኢአኀዝክሙኒ ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ዘውስተ መጻሕፍት።
ዘያስተዋድይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ከመ ይቅትልዎ ወኀጥኡ።
ወዐርጉ ሕዝብ ወከልሑ ወሰአሉ ይግበር ሎሙ በከመ ያለምድ።
እስመ የአምሮሙ ከመ በቅንአቶሙ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት።
ከመ በርባንሃ ይስእሉ ያሕዩ ሎሙ።
ከመ ይጹር መስቀሎ።
ወተካፈሉ ዘከመ ይነሥኡ።
ከመ ከመ ዝ ግዒሮ ሞተ ይቤ።
ከመ ከመ ዝ ግዒሮ ሞተ ይቤ።
ወአእሚሮ እምኀበ ሐራዊ ከመ ሞተ።
ተሣየጣ አፈወ ከመ ይምጽኣ ወይቅብዓ ሥጋሁ።
ከመ ይቀድሞሙ ገሊላ ወበህየ ይሬእይዎ በከመ ይቤሎሙ።
ከመ ይቀድሞሙ ገሊላ ወበህየ ይሬእይዎ በከመ ይቤሎሙ።
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MK16:11
MK16:14
Luke01:2
Luke01:4

Luke01:9
Luke01:17
Luke01:17
Luke01:18
Luke01:22
Luke01:25
Luke01:29
Luke01:38
Luke01:43
Luke01:45
Luke01:57
Luke01:58
Luke01:59
Luke01:70
Luke01:71
Luke01:72

Luke01:72

Luke01:74
Luke01:76
Luke01:77
Luke01:78
Luke01:79
Luke02:1
Luke02:12
Luke02:17
Luke02:20
Luke02:21
Luke02:21

Luke02:22
Luke02:23
Luke02:24
Luke02:24
Luke02:26
Luke02:27

ወእሙንቱሂ ሶበ ሰምዑ ከመ አስተርአያ ወሕያው ውእቱ ኢአምንዋ።
እስመ ለእለ ርእይዎ ከመ ተንሥአ ኢአምንዎሙ።
በከመ መሀሩነ እለ ቀደሙነ ርእዮቶ ወተልእክዎ ለቃሉ።
ከመ ታእምር ጥዩቀ በእንተ ኵሉ ኀይለ ነገር ትምህርተ 
ዘተመሀርከ።
በከመ ይገብሩ ካህናት በጽሐ ጊዜ የዐጥን።
ከመ ይሚጥ ልበ አበው ኀበ ውሉድ።
ከመ ይሥራዕ ሕገ ወሕዝበ ዘድልው ለእግዚአብሔር።
በምንት አአምር ከመ ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
ወአእመሩ ከመ ቦ ዘአስተርአዮ በቤተ መቅደስ።
ከመ ዝኑ ረሰየኒ ሊተ እግዚአብሔር አመ ሐውጾ ሐወጸኒ።
እፎኑ እንጋ ዘከመ ዝ አምኃ ይትአምኁ።
ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ።
ወምንትኑ አነ ከመ ትምጽኢ ኀቤየ እሙ ለእግዚእየ።
ከመ ይከውን ቃል ዘነገሩኪ እምኀበ እግዚአብሔር።
ወበጽሐ ወርኃ ለኤልሳቤጥ ከመ ትለድ ወወለደት ወልደ።
ከመ አዕበየ እግዚአብሔር ሣህሎ ላዕሌሃ ተፈሥሑ ላቲ።
ወእምዝ አመ ሰሙን ዕለት መጽኡ ከመ ይግዝርዎ ለሕፃን።
በከመ ነበበ በአፈ ነቢያቲሁ ቅዱሳን እለ እምዓለም።
ከመ ያድኅነነ እምእደ ፀርነ።

ከመ ይግበር ሣህሎ ምስለ አበዊነ ወከመ ይዘከር ኪዳኖ ቅዱሰ።

ከመ ይግበር ሣህሎ ምስለ አበዊነ ወከመ ይዘከር ኪዳኖ ቅዱሰ።

ከመ የሀበነ በዘኢንፈርህ እምእደ ፀርነ።
እስመ ተሐውር ቅድመ እግዚአብሔር ከመ ትጺሕ ፍኖቶ።
ከመ ተሀቦሙ ለአሕዛብ ያእምሩ መድኀኒቶሙ።
ወሠረቀ ከመ ያርእዮሙ ብርሃኖ።
ከመ ያርትዕ እገሪነ ውስተ ፍኖተ ሰላም።
ከመ ይጸሐፍ ኵሉ ዓለም።
ወከመ ዝ ትእምርቱ ለክሙ።
ወርእዮሙ አእመሩ ከመ በእንተ ውእቱ ሕፃን ዘነገርዎሙ።
በእንተ ኵሉ ዘርእዩ ወሰምዑ ዘከመ ይቤልዎሙ።
ወአመ ተፈጸመ ሰሙን ዕለት ወሰድዎ ለሕፃን ከመ ይግዝርዎ።
ወሰመይዎ ስሞ ኢየሱስ በከመ ሰመዮ መልአከ እምቅድመ ትፅንሶ 
በከርሣ።
ወአመ ተፈጸመ መዋዕለ ንጽሖሙ በከመ ሕገ ሙሴ።
በከመ ጽሑፍ ውስተ ሕገ እግዚአብሔር።
ወከመ ያብኡ መሥዋዕተ በእንቲኣሁ።
በከመ ተብህለ ውስተ ሕገ እግዚአብሔር።
ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት።
ከመ ይስእልዎ ሎቱ ዘበሕጉ።
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Luke02:29
Luke02:32
Luke02:35
Luke02:42
Luke02:44
Luke02:48
Luke02:49
Luke03:4
Luke03:8

Luke03:15 ወመሰሎሙ ዮሐንስ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
Luke04:5
Luke04:7
Luke04:10
Luke04:10
Luke04:11
Luke04:16
Luke04:29
Luke04:41
Luke04:42
Luke05:3
Luke05:3
Luke05:7
Luke05:14
Luke05:14
Luke05:24
Luke05:24
Luke06:4
Luke06:7
Luke06:10
Luke06:11
Luke06:31
Luke06:34
Luke06:36
Luke06:40
Luke07:3
Luke07:6

Luke07:8
Luke07:9
Luke07:36
Luke07:37

በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ።
ከመ ትክሥት ብርሃነ ለአሕዛብ።
ከመ ይክሥት ኅሊና ልቦሙ ለብዙኃን።
ዐርጉ ለበዓል ኢየሩሳሌም በከመ ያለምዱ።
ወይመስሎሙ ከመ ዘበፍኖት ሀሎ ምስለ ሰብእ።
ወልድየ ለምንት ከመ ዝ ረሰይከነ።
ኢያእመርክሙኑ ከመ ይደልወኒ አሀሉ ውስተ ዘአቡየ ቤት።
በከመ ይብል ቃለ መጽሐፈ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር አንሥኦ ውሉድ ለአብርሃም 
እምእላንቱ አእባን።

ወአርአዮ መንግሥታተ ኵሉ ዓለም ከመ ወኢ ምንትኒ።
ወእምከመሰ ሰገድከ ሊተ አንተ ቅድሜየ ለከ ይኩንከ ኵሉ።
እስመ ጽሑፍ ከመ ለመላእክቲሁ ይኤዝዞሙ በእንቲኣከ።
ከመ ይዕቀቡከ በኵሉ ፍናዊከ።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
ወቦአ ምኵራበ በዕለተ ሰንበት በከመ ያለምድ።
ዘተነድቀት ላዕሌሁ ሀገሮሙ ከመ ያጽድፍዎ።
እስመ የአምርዎ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
ወአኀዝዎ ወአቀምዎ ከመ ኢይኅልፍ እምኔሆሙ።
ወይቤሎ ከመ ያርሕቃ ሕቀ እምነ ምድር።
ከመ ይንበር ዲቤሃ ወይምሀር።
ከመ ይምጽኡ ወይርድእዎሙ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር ወነሥአ ኅብስተ ቊርባን ዘይሠርዑ።
ከመ ይርከቡ ምክንያተ በዘያስተዋድይዎ።
ወሰፍሐ ወሐይወት እዴሁ ወኮነት ከመ ካልእታ።
ዘከመ ይሬስይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወበከመ ትፈቅዱ ይስእልዎ ለክሙ ሰብእ።
ኃጥኣንሂ ይሌቅሕዎሙ ለኃጥኣን ከመ ይትፈደይዎሙ ዕሩየ።
ወኩኑ መሓርያነ ከመ አቡክሙ ሰማያዊ መሓሪ ውእቱ።
መጠኑ ለኵሉ ይኩን ከመ ሊቁ።
ከመ ይምጻእ ወያሕዩ ሎቱ ቊልዔሁ።

እግዚኦ ኢትጻሙ እስመ ኢይደልወኒ ከመ ትባእ ታሕተ ጠፈረ ቤትየ።

ወለገብርየኒ ግበር ከመ ዝ ወይገብር።
ኢረከብኩ ዘከመ ዝ ዘይትአመን በውስተ እስራኤል።
ወይቤሎ አሐዱ እምፈሪሳውያን ከመ ይምሳሕ በኀቤሁ።
አእሚራ ከመ ይመስሕ ውስተ ቤተ ፈሪሳዊ።
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Luke07:39
Luke07:39
Luke08:4
Luke08:5
Luke08:10
Luke08:11
Luke08:12
Luke08:13
Luke08:16
Luke08:18
Luke08:24
Luke08:31
Luke08:32
Luke08:35
Luke08:36
Luke08:37
Luke08:38
Luke08:46
Luke08:47
Luke08:47
Luke08:53
Luke09:5
Luke09:7
Luke09:28
Luke09:29
Luke09:40
Luke09:45
Luke09:50
Luke09:52
Luke09:54
Luke09:56
Luke09:56
Luke10:2
Luke10:3
Luke10:11
Luke10:12
Luke10:18
Luke10:22
Luke10:22
Luke10:24
Luke10:27

እምኢያእመረኑ ከመ ኃጥእት ይእቲ ዛቲ ብእሲት እንተ ትገስሶ።
ወዘከመ እፎ ይእቲ።
ይቤሎሙ ምሳሌ እንተ ከመ ዝ።
ወፈረ ዘይዘርዕ ከመ ይዝራዕ ዘርዖ።
ወለእልክቱሰ በምሳሌ ከመ ርእዮሙኒ ኢይርእዩ።
ወከመ ዝ ይእቲ ምሳሌሃ።
ከመ ኢይእመኑ ወኢይሕየዉ።
ዳእሙ የአምኑ ወእምከመ ተመንደቡ የዐልዉ።
ከመ ይርአዩ ብርሃነ እለ ያንሶስዉ።
ወአእምሩ እንከ ዘከመ ትሰምዑ እስመ ለዘቦ ይሁብዎ።
ኦ ሊቅ አድኅነነ ከመ ኢንሙት።
ወአስተብቊዕዎ ከመ ኢይፈንዎሙ ይረዱ ውስተ ሲኦል።
ከመ ያብሖሙ ይባኡ ላዕለ አሕርው ወአብሖሙ።
ወወፅኡ ሰብእ ከመ ይርአዩ ዘኮነ።
ወነገርዎሙ እለሂ ርእዩ ዘከመ ሐይወ ዘጋኔን።
ወይቤልዎ ከመ ይሑር እምኀቤሆሙ።
ውእቱ ብእሲ ዘወፅኡ እምኔሁ አጋንንት ከመ ይሑር ምስሌሁ።
እስመ አነ አአምር ከመ ኀይል ወፅአ እምኔየ።
ወርእያ ይእቲ ብእሲት ከመ ኢተከብተ ላቲ።
ወነገረት በቅድመ ኵሉ ሕዝብ ዘከመ ሐይወት ሶቤሃ።
ወሠሐቅዎ እስመ አእመሩ ከመ ሞተት።
ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ወሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ኵሎ ዘኮነ ወዘከመ ገብረ።
ወዐርገ ደብረ ከመ ይጸሊ።
ወአልባሲሁኒ ጻዕደወ ወበረቀ ከመ መብረቅ።
ወአስተብቋዕክዎሙ ለአርዳኢከኒ ከመ ያውፅእዎ።
ከመ ኢይሕንክዎ ወይፈርህዎ ተጠይቆቶ በእንተ ዝንቱ ነገር።
እስመ እምከመ ኢኮነ ዕድውክሙ ቢጽክሙ ውእቱ።
ወሐዊሮሙ ቦኡ ሀገረ ሳምር ከመ ያስተዳልዉ ሎቱ።
ወያጥፍኦሙ በከመ ገብረ ኤልያስ።
እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ያጥፍእ ነፍሳተ ሰብእ።
ዘእንበለ ከመ ያሕዩ።
ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ወይፈኑ ገባረ ለማእረሩ።
ሑሩ ናሁ አነ እፌንወክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኵላት።
ከመ ቀርበት መንግሥተ እግዚአብሔር ላዕሌክሙ።
እብለክሙ ከመ ሰዶም ትኄይስ።
ወይቤሎሙ ርኢክዎ ለሰይጣን ከመ መብረቅ ወድቀ እምሰማይ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ከመ መኑ ውእቱ ወልድ ዘእንበለ አብ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለአብ ከመ መኑ ውእቱ አብ ዘእንበለ ወልድ።
እብለክሙ ከመ ብዙኃን ነቢያተ ወነገሥት።
ወአፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
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Luke10:32
Luke10:34
Luke11:1 እግዚኦ መሀረነ ጸሎተ በከመ መሀሮሙ ዮሐንስ ለአርዳኢሁ።
Luke11:2
Luke11:2
Luke11:4
Luke11:8
Luke11:24
Luke11:30
Luke11:33
Luke11:33
Luke11:36
Luke11:36
Luke11:37
Luke11:44
Luke11:50
Luke12:11
Luke12:11
Luke12:18
Luke12:27
Luke12:27
Luke12:27
Luke12:30
Luke12:36
Luke12:36
Luke12:37
Luke12:37
Luke12:38
Luke12:42
Luke12:43
Luke12:44
Luke12:47
Luke12:54
Luke12:55
Luke12:58
Luke12:59
Luke13:4
Luke13:7
Luke13:9
Luke13:34
Luke13:35

ወርእዮ ተዐደወ ወኀለፈ ከመ ቀዳሚ።
ከመ ይፈውሶ ወአስተሐመመ በግብሩ።

ወይቤሎሙ ሶበ ትጼልዩ ከመ ዝ በሉ።
ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር።
ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ።
ከመ ኢያንጥዮ ይትነሣእ ወይሁቦ መጠነ ፈቀደ።
ወየኀሥሥ ምንባረ ኀበ የዐርፍ ወእምከመ ኢረከበ ይብል።
ወበከመ ዮናስ ኮኖሙ ትእምርተ ለሰብአ ነነዌ።
ወአልቦ ዘያኀቱ ማኅቶተ ከመ ያንብራ ውስተ ምኀባእ።
ከመ ይርአዩ ብርሃነ እለ ያንሶስዉ።
ወእምከመሰ ኵሉ ነፍስትከ ብሩህ ውእቱ።
ወትከውን ኵለንታከ ብሩሀ ወከመ ማኅቶተ መብረቅ ያበርሀከ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ዘንተ ይቤሎ አሐዱ ፈሪሳዊ ከመ ይምሳሕ ኀቤሁ።
እስመ አንትሙ ከመ መቃብር ዘኢይትዐወቅ።
ከመ ይትበቀሎሙ በእንተ ደመ ኵሉ ነቢያት።
ኢተኀልዩ ዘከመ ትብሉ ወዘከመሂ ትትናገሩ።
ኢተኀልዩ ዘከመ ትብሉ ወዘከመሂ ትትናገሩ።
ወይቤ ከመ ዝ እገብር እነሥት ዘትካት መዛግብትየ።
ናሁ ጽጌያተ ገዳም ርእዩ ዘከመ ይልህቁ።
እብለክሙ ከመ ሰሎሞን ጥቀ ኢለብሰ።
ከመ አሐዱ እምእሉ በኵሉ መዋዕለ ክብሩ።
ወለክሙሰ የአምር አቡክሙ ከመ ተኀሥሥዎ ለዝንቱ ኵሉ።
ወአንትሙኒ ኩኑ ከመ ዕደው።
ከመ መጺኦ ወጐድጕዶ ያርኅውዎ ሶቤሃ።
እንዘ ከመ ዝ ይገብሩ ወይተግሁ።
አማን እብለክሙ ከመ ይቀንት ሐቌሁ።
ከመ ዝ ብፁዓን እሙንቱ እልክቱ አግብርት።
ከመ የሀቦሙ ሲሳዮሙ በበ ጊዜሁ።
እንዘ ከመ ዝ ይገብር።
አማን እብለክሙ ከመ ላዕለ ኵሉ ንዋዩ ያሜግቦ።
ወኢይገብር ወኢያስተዳሉ ዘከመ ይፈቅድ ብዙኅ መቅሠፍቱ።
ዝናም ለመጺእ ከመ ዝ ይከውን ትብሉ።
ሐሩር ለመጺእ ከመ ዝ ይከውን ትብሉ።
ከመ ኢይትባጻሕከ ኀበ መኰንን።
እብለከ ከመ ኢትወፅእ እምህየ።
ከመ እሙንቱ ኃጥኣን እምኵሉ ሰብአ ኢየሩሳሌም።
ወኢረከብኩ ግዝማ እንከሰ ከመ ኢታፅርእ ምድረነ።
ለእመ ቦ ከመ ትፈሪ ለዓም ዘይመጽእ።
ከመ እንተ ታስተጋብእ ዶርሆ ዕጐሊሃ ታሕተ ክነፊሃ።
እብለክሙ ከመ ኢትሬእዩኒ እምይእዜ።
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Luke14:1
Luke14:10
Luke14:12
Luke14:18
Luke14:18
Luke14:19
Luke14:21
Luke14:22
Luke14:23
Luke14:24
Luke14:28
Luke14:29
Luke14:32
Luke15:3
Luke15:5
Luke15:7
Luke15:7
Luke15:9
Luke15:10
Luke15:19
Luke15:21
Luke16:1
Luke16:4
Luke16:4
Luke16:8
Luke16:9
Luke16:24

Luke16:25

Luke16:26

Luke17:15
Luke17:24
Luke17:26
Luke17:27
Luke17:28
Luke18:1
Luke18:5
Luke18:5
Luke18:8
Luke18:9

በሰንበት ከመ ይብላዕ እክለ ወእሙንቱሰ ይትዐቀብዎ።
ከመ ሶበ መጽአ ዘጸውዐከ ይብለከ።
ከመ ይጸውዑከ እሙንቱሂ ወይከውነከ ፍዳ በኀቤሆሙ።
ከመ እፃእ ወእሑር እርአያ።
ወበሎ ረሲ ሊተ ከመ ዘኢአበይኩ።
ወበሎ ረሲ ሊተ ከመ ዘመጻእኩ ወኢአበይኩ።
ወገብአ ገብሩ ወነገሮ ከመ ዝ ለእግዚኡ።
ወእምዝ ይቤሎ ገብሩ ገበርኩ እግዚኦ በከመ አዘዝከኒ።
አብእ ሰብእ ከመ ይምላእ ቤትየ።
እብለክሙ ከመ አሐዱሂ እምእልክቱ ሰብእ እለ ጸዋዕኩ።
እመ ቦ ዘየአክሎ ከመ ይሣርር መሠረቶ።
ከመ ሣሪሮ መሠረተ ለእመ ስእነ ፈጽሞ።
ወከመ ዝ እንከ ኵሉ ዘእምኔክሙ ዘኢወፅአ እምኵሉ።
ወመሰለ ሎሙ ከመ ዝ ወይቤሎሙ።
ወእምከመ ረከባ ይጸውራ ዲበ መትከፍቱ እንዘ ይትፌሣሕ።
እብለክሙ ከመ ከመ ዝ ይከውን ትፍሥሕት በሰማያት።
እብለክሙ ከመ ከመ ዝ ይከውን ትፍሥሕት በሰማያት።
ወእምከመ ረከበታ ትጼውዕ አዕርክቲሃ ወጎራ ወትብሎን።
እብለክሙ ከመ ከማሁ ይከውን ፍሥሓ በሰማያት።
አላ ረስየኒ ከመ አሐዱ እምአግብርቲከ።
አላ ረስየኒ ከመ አሐዱ እምአግብርቲከ።
ወአስተዋደይዎ ኀቤሁ ከመ ዘይዘሩ ሎቱ ኵሎ ንዋዮ።
ኣአምር እንከሰ ዘእገብር እምከመ ሰዐረኒ እግዚእየ እምግብናየ።
ከመ ይትወከፉኒ ውስተ አብያቲሆሙ።
ወንእዶ እግዚአብሔር ለመጋቤ ዐመፃ እስመ ከመ ጠቢብ ገብረ።
ከመ አመ የኀልቅ ንዋይክሙ።
ወፈንዎ ለአልአዛር ከመ ይጥማዕ ጽንፈ አጽባዕቱ ማየ ወያቊርረኒ 
ልሳንየ።
ወይቤሎ አብርሃም ተዘከር ወልድየ ዘከመ ፈጋዕከ ወተፈሣሕከ 
በሕይወትከ።
ከመ እለሂ ይፈቅዱ እምለፌ ይኅልፉ ኢይክሀሉ መጺአ 
ኀቤክሙ።
ወርእዮ አሐዱ እምኔሆሙ ከመ ነጽሐ።
እስመ ከመ መብረቅ ዘይበርቅ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለኖኅ።
ወበከመ ኮነ እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወያወስቡ ወይትዋሰቡ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለሎጥ።
ወይቤሎሙ በምሳሌ ከመ ዘልፈ ይጸልዩ ወኢይትሀከዩ።
ከመ ኢታንጥየኒ ዛቲ ዕቤር እትቤቀል ላቲ።
ከመ ኢትምጻእ ወኢታስርሐኒ ዘልፈ።
እወ እብለክሙ ከመ ይፈትሕ ሎሙ ፍጡነ።
ወመሰለ ሎሙ ከመ ዝ።
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Luke18:11
Luke18:11
Luke18:16
Luke18:17

Luke18:39
Luke18:41
Luke19:3
Luke19:4
Luke19:11
Luke19:15
Luke19:15
Luke19:21
Luke19:22
Luke19:22
Luke19:32
Luke20:2
Luke20:6 እስመ ኵሎሙ ተአመንዎ ለዮሐንስ ከመ ነቢይ ውእቱ።
Luke20:8
Luke20:10
Luke20:16
Luke20:19

Luke20:19

Luke20:20

Luke20:20
Luke20:21
Luke20:36

Luke20:37

Luke20:37

Luke21:3

Luke21:9

Luke21:13
Luke21:20

Luke21:22

ዘኢረሰይከኒ ከመ ባዕዳን ሰብእ ኀያድያን ወዐማፅያን።
ወእለ የሐውሩ ብእሲተ ብእሲ ወኢ ከመ ዝንቱ መጸብሓዊ።
እስመ ለዘከመ መጠነ እሉ ይእቲ መንግሥተ እግዚአብሔር።
አማን እብለክሙ ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃናት 
ኢይበውኣ።
ወገሠጽዎ እለ ይመርሕዎ ከመ ያርምም።
ወይቤሎ እግዚኦ ከመ ይርአያ አዕይንትየ።
ወየኀሥሥ ይርአዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከመ ያአምር መኑ ውእቱ።
ወሮጸ ቅድሜሁ ወዐርገ ዲበ ሰግላ ከመ ይርአዮ።
ወይመስሎሙ ከመ ሶቤሃ ታስተርኢ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እለ ወሀቦሙ ወርቆ ከመ ያእምር ዘከመ ተገበሩ።
እለ ወሀቦሙ ወርቆ ከመ ያእምር ዘከመ ተገበሩ።
እስመ ፈራህኩከ እስመ አአምረከ ከመ ዕጹብ ብእሲ አንተ።
ወይቤሎ እግዚኡ በከመ ቃልከ እኴንነከ ገብር እኩይ ወሐካይ።
ተአምረኒኑ ከመ ብእሲ ዕጹብ አነ እነሥእ ዘኢያንበርኩ።
ወሐዊሮሙ እለ ተፈነዉ ረከቡ በከመ ይቤሎሙ።
ወመኑ አብሐከ ትግበር ከመ ዝ።

በመባሕተ መኑ እገብር ከመ ዝ።
ከመ ይፈንዉ ሎቱ እምፍሬ ወይኑ።
ወሰሚዖሙ ቃሎ ይቤሉ ሐሰ ኢይከውን ከመ ዝ።
ወፈርህዎሙ ለሕዝብ እስመ አእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ መሰለ ከመ 
ዝ።
ወፈርህዎሙ ለሕዝብ እስመ አእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ መሰለ ከመ 
ዝ።
ወፈነዉ ኀቤሁ ሰብአ ዐይን እለ ያጸድቁ ርእሶሙ ከመ ያስሕትዎ 
በቃሉ።
ወከመ ያግብእዎ ለመኳንንት ወለመሳፍንት።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ነአምር ከመ ጽድቀ ትነግር ወትሜህር።
ወኢሂ ይትከሀሎሙ እንከ መዊት አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር 
እሙንቱ።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ሙሴሂ ነገረ ዘከመ ይቤሎ እግዚአብሔር 
በኀበ ዕፀ ጳጦስ።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ሙሴሂ ነገረ ዘከመ ይቤሎ እግዚአብሔር 
በኀበ ዕፀ ጳጦስ።

ከመ ዛቲ ዕቤር ነዳይት አብዝኀት አብኦ መባአ ለእግዚአብሔር።

ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወሀከከ ኢትደንግፁ እስመ ይከውን ቅድመ 
ከመ ዝ።
ወዝንቱ ይረክበክሙ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ወአመ ርኢክሙ የዐግትዋ ሠራዊት ለኢየሩሳሌም አእምሩ ከመ በጽሐ 
ሙስናሃ።
እስመ ዕድሜሃ ውእቱ በዘይትቤቀልዋ ከመ ይብጻሕ ኵሉ ዘጽሑፍ 
ላዕሌሃ።
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Luke21:29

Luke21:29

Luke21:29

Luke21:30
Luke21:30
Luke21:30
Luke21:31

Luke21:34

Luke21:35
Luke22:4
Luke22:12
Luke22:15
Luke22:18
Luke22:21
Luke22:26

Luke22:26

Luke22:26
Luke22:27
Luke22:29
Luke22:30
Luke22:31

Luke22:32
Luke22:34

Luke22:37
Luke22:39

Luke22:40
Luke22:44

Luke22:46

Luke22:48
Luke22:52
Luke22:71
Luke23:3

እምከመ ርኢክምዋ ለበለስ ወለኵሉ ዕፀው ከመ ሠረጹ ተአምሩ ከመ 
አልጸቀ ማእረር።
እምከመ ርኢክምዋ ለበለስ ወለኵሉ ዕፀው ከመ ሠረጹ ተአምሩ ከመ 
አልጸቀ ማእረር።
እምከመ ርኢክምዋ ለበለስ ወለኵሉ ዕፀው ከመ ሠረጹ ተአምሩ ከመ 
አልጸቀ ማእረር።
ከማሁ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ከመ ኮነ ዝንቱ።
ከማሁ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ከመ ኮነ ዝንቱ።
አእምሩ ከመ በጽሐት መንግሥተ እግዚአብሔር።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ እስከ አመ ይከውን 
ዝንቱ ኵሉ።
ከመ መሥገርት እንተ ትወርድ ዲበ ኵሎሙ እለ ይነብሩ ዲበ 
ምድር።
ትግሁ እንከ በኵሉ ጊዜ ከመ ትክሀሉ እምስጦ በጸሎትክሙ።
ወሖረ ወተናገሮሙ ለሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍት ዘከመ ያገብኦ ሎሙ።
ወሐዊሮሙ ረከቡ በከመ ይቤሎሙ ወአስተዳለዉ ፍሥሐ።
እብለክሙ ባሕቱ ከመ ኢይበልዕ።
ወከመ ዝ ግበሩ ተዝካርየ በእንቲኣየ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
ወለክሙሰ አኮ ከመ ዝ አላ ዘየዐቢ እምኔክሙ ይኩንክሙ ከመ 
ዘይንእስ።
ወለክሙሰ አኮ ከመ ዝ አላ ዘየዐቢ እምኔክሙ ይኩንክሙ ከመ 
ዘይንእስ።
ወሊቅኒ ይኩን ከመ ላእክ።
ወአንሰ ናሁ ከመ ላእከ በማእከሌክሙ።
አነኒ አስተዳሉ ለክሙ መንግሥተ በከመ ሊተ ወሀበኒ አቡየ።
ከመ ትብልዑ ወትስትዩ በማእድየ በመንግሥትየ።
ስምዖን ስምዖን ናሁ ስኢለ ሰአለ ሰይጣን የኀንጽክሙ ወየኀንፍጽክሙ 
ከመ ዐለስ።
ወአንሰ ሰአልኩ በእንቲኣክሙ ከመ ኢይድክም ሃይማኖትክሙ።
ወይቤሎ እብለከ ኦ ጴጥሮስ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ሥልሰ 
ትክሕደኒ ከመ ዘኢተአምረኒ።
እብለክሙ ከመ ይበጽሐኒ ዘጽሑፍ ወይትፌጸም በላዕሌየ ዘይብል።
ወወፂኦ ሖረ በከመ ያለምድ ይጸሊ ደብረ ዘይት ወተለውዎ 
አርዳኢሁ።
ወበጺሖ ህየ ይቤሎሙ ጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ወፈርሀ ወአውተረ ጸልዮ ወኮነ ሐፉ ከመ ነፀፍፃፈ ደም ዘይወርድ 
ውስተ ምድር።
ወይቤሎሙ ምንትኑ ያነውመክሙ ተንሥኡ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ 
ውስተ መንሱት።
አኮኑ ከመ ታቅትሎ።
ከመ ሰራቂኑ ተእኅዙኒ መጻእክሙ ምስለ መጣብሕ ወዕፀው።
ወይቤሎሙ አንትሙ ትብሉ ከመ አነ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ትብል ከመ አነ ውእቱ።
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Luke23:7
Luke23:14
Luke23:24
Luke23:31
Luke23:41
Luke23:43
Luke23:55
Luke24:11

Luke24:16
Luke24:20

Luke24:21
Luke24:23
John01:7

John01:14

John01:19

John01:20
John01:22
John01:23
John01:28

John01:31
John01:31
John01:32
John01:33
John01:34

John01:37

John01:47
John02:17

John02:22

John03:2

John03:2

John03:11

ወአእሚሮ ከመ እምኵናነ ሄሮድስ ውእቱ።
ወይቤሎሙ አምጻእክምዎ ኀቤየ ለዝንቱ ብእሲ ከመ ዐላዌ ሕዝብ።
ወኰነኖ ጲላጦስ ከመ ይኩን ፈቃዶሙ።
በዝ ዕፅ ርጡብ ከመ ዝ ዘገብሩ እፎኑመ ይከውን በይቡስ።
ወለነሰ ዘበርቱዕ ረከበነ ዘይደልወነ በከመ ምግባሪነ ተፈደይነ።
እመን ፈድፋደ ከመ ዮም ትሄሎ ምስሌየ ውስተ ገነት።
ወርእያ መቃብሮ ወዘከመ ተወድየ ሥጋሁ።
ወኮነ ዝንቱ ነገር በቅድሜሆሙ ከመ ዝንጋዔ ወኢአምንዎን 
ወአክሐድዎን።
ወተእኅዘ አዕይንቲሆሙ ከመ ኢያእምርዎ።
ወዘከመ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት ለመኳንንት ወኰነንዎ ለሞት 
ወሰቀልዎ።
ወንሕነሰ ነአምን ቦቱ ከመ ውእቱ ሀለዎ ያድኅኖሙ ለእስራኤል።
ወኢረከባ ሥጋሁ ወተሠውጣ ወነገራነ ከመ ርእያ ርእየተ መላእክት።
ወውእቱ መጽአ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን ከመ ኵሉ ይእመን 
ቦቱ።
ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ዘምሉእ ጸጋ 
ወጽድቀ ወሞገሰ።
እምኢየሩሳሌም ካህናተ ወሌዋውያነ ከመ ይሰአልዎ ወይበልዎ መኑ 
አንተ።
ወአምነ ወኢክሕደ ከመ ኢኮነ ውእቱ ክርስቶስሃ።
ወይቤልዎ መኑመ አንተ እንከ ከመ ናይድዖሙ ወናጠይቆሙ።
ወይብል ጺሑአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር በከመ ይቤ ኢሳይያስ ነቢይ።
ወከመ ዝ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ በኀበ ሀሎ 
ዮሐንስ ያጠምቅ።
ወአንሰ ኢየአምሮ ዳእሙ ከመ ያእምርዎ እስራኤል።
በእንተ ዝ መጻእኩ አነ ከመ አጥምቅ በማይ።
ከመ እንተ ርግብ ወይነብር ዲቤሁ።
ወአንሰ ኢየአምሮ ወባሕቱ ዘፈነወኒ ከመ አጥምቅ በማይ።
ወለልየ ርኢኩ ወአነ ሰማዕቱ ከመ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ 
ለእግዚአብሔር።
ወሰምዕዎ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ እንዘ ይብል ከመ ዝ ወተለውዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ ናትናኤል ቦኑ ይትከሀል እምናዝሬት ከመ ይፃእ ብእሲ ኄር።
ወተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ ጽሑፍ ውእቱ ዘይብል ቅንአተ ቤትከ 
በልዐኒ።
ወአመ ተንሥአ እምነ ምዉታን ተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ በእንተ ዝ 
ይቤሎሙ።
ረቢ ነአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር መጻእከ ከመ ትኩን 
መምህረ።
ረቢ ነአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር መጻእከ ከመ ትኩን 
መምህረ።

አማን አማን እብለከ ከመ ዘነአምር ንነግር ወበዘርኢነ ሰማዕተ ንከውን።
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John03:14
John03:15
John03:16
John03:16

John03:17

John03:17
John03:20

John03:21
John03:28

John04:1
John04:1

John04:7 ወናሁ መጽአት ብእሲት እምሰማርያ ከመ ትቅዳሕ ማየ።
John04:8
John04:15
John04:19
John04:20
John04:21
John04:23
John04:25

John04:34
John04:34
John04:35
John04:36
John04:37
John04:40

John04:42
John04:44
John04:47

John04:47
John04:53
John05:6
John05:7

John05:14
John05:15

ወበከመ ሙሴ ሰቀሎ ለአርዌ ምድር በገዳም።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ የሐዩ ለዓለም።
እስመ ከመ ዝ አፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ ይረክብ ሕይወተ 
ዘለዓለም።
እስመ ኢፈነዎ እግዚአብሔር ለወልዱ ውስተ ዓለም ከመ ይኰንኖ 
ለዓለም።
ዘእንበለ ከመ ያሕይዎ ለዓለም በእንቲኣሁ።
ወኢይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ኢይትከሠቶ ምግባሩ እስመ እኩይ 
ውእቱ።
ወዘሰ ጽድቀ ይገብር ይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ያስተርኢ ምግባሩ።
አንትሙ ለሊክሙ ሰማዕትየ ከመ እቤለክሙ አንሰ ኢኮንኩ 
ክርስቶስሃ።
ወአእሚሮ እግዚእነ ከመ ሰምዑ ፈሪሳውያን።
ከመ በዝኁ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወአብዝኁ አጥምቆ 
እምዮሐንስ።

እስመ አርዳኢሁሰ ሖሩ ሀገረ ከመ ይሣየጡ ሲሳዮሙ።
ከመ ኢይጽማእ ወኢይምጻእ ዝየ ዳግመ እቅዳሕ ማየ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት እግዚእየ እሬእየከ ከመ ነቢይ አንተ።
ወአንትሙሰ ትብሉ ከመ በኢየሩሳሌም መካን ውእቱ ኀበ ይሰግዱ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እመንኒ ብእሲቶ ከመ ትመጽእ ሰዓት።
እስመ አብኒ ዘከመ ዝ የኀሥሥ እለ ይሰግዱ ሎቱ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ነአምር ከመ ይመጽእ ማስያስ ዘይብልዎ 
ክርስቶስ።
ሊተሰ መብልዕየ ውእቱ ከመ እግበር ፈቃዶ ለአቡየ።
ለዘፈነወኒ ወከመ እፈጽም ግብሮ።
ከመ ጻዕደወ ወበጽሐ ማእረር።
ከመ ኅቡረ ይትፈሥሑ ዘሂ ይዘርዕ ወዘሂ የአርር።
ከመ ካልእ ዘይዘርዕ ወካልእ ዘየአርር።
ወበጺሖሙ ኀቤሁ ኵሎሙ ሳምራውያን አስተብቊዕዎ ከመ ይንበር 
ኀቤሆሙ።
ከመ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ በአማን መድኅነ ዓለም።
ወለሊሁ እግዚእ ኢየሱስ ሰማዕተ ኮነ ከመ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።
ወሰሚዖ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምይሁዳ ውስተ ገሊላ ሖረ 
ኀቤሁ።
ወሰአሎ ከመ ይረድ ወያሕዩ ሎቱ ወልዶ እስመ አልጸቀ ይሙት።
ወአእመረ አቡሁ ከመ ጊዜ ይእቲ ሰዓት።
አእመረ ከመ ጐንደየ ውስተ ደዌሁ ወይቤሎ ትፈቅድኑ ትሕየው።

ከመ ሶበ ይትሀወክ ማይ ያውርደኒ ወይደየኒ ውስተ ምጥማቃት።

ከመ ዘየአኪ እምዝ ኢይርከብከ።
ወነገሮሙ ለአይሁድ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ ዘአሕየዎ።
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John05:16
John05:20
John05:21
John05:23
John05:23
John05:25
John05:25
John05:26
John05:26
John05:27
John05:30
John05:32
John05:34
John05:36
John05:36
John05:40
John05:42

John06:7
John06:12
John06:15
John06:22
John06:22
John06:24

John06:26

John06:28
John06:29
John06:30
John06:31
John06:38
John06:39
John06:40

John06:45
John06:57
John06:58
John06:59
John06:61
John06:69
John07:3

ወየኀሥሡ ይቅትልዎ እስመ ከመ ዝ ይገብር በሰንበት።
ወዘየዐቢ እምዝ ያሬእዮ ግብረ ከመ አንትሙ ታንክሩ።
ወበከመ አብ ያነሥኦሙ ለምዉታን ወያሐይዎሙ።
ከመ ኵሉ ሰብእ ያክብርዎ ለወልድ በከመ ያከብርዎ ለአብ።
ከመ ኵሉ ሰብእ ያክብርዎ ለወልድ በከመ ያከብርዎ ለአብ።
አማን አማን እብለክሙ ከመ ይበጽሕ ጊዜሁ።
ወይእዜ ውእቱ ከመ ምዉታን ይሰምዕዎ ቃሎ ለወልደ እግዚአብሔር።
ወበከመ ለአብ ቦቱ ሕይወት ኀቤሁ ከማሁ ለወልድኒ ወሀቦ ሕይወተ።
ከመ ይኩን ሕይወት ኀቤሁ።
ወወሀቦ ሥልጣነ ከመ ይግበር ፍትሐ ወኵነኔ።
አላ በከመ ሰማዕኩ እኴንን ወኵነኔየኒ ጽድቅ ውእቱ።
ወአአምር ከመ ጽድቅ ውእቱ ስምዑ ዘስምዐ ኮነ በእንቲኣየ።
ከመ አንትሙ ትእመኑ ወትድኀኑ።
እስመ ግብር ዘወሀበኒ አቡየ ከመ እግበር።
ወእፈጽም ውእቱ ሰማዕትየ ከመ አብ ፈነወኒ።
ወኢትፈቅዱ ትምጽኡ ኀቤየ ከመ ትርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወባሕቱ አእመርኩክሙ ከመ አልብክሙ ፍቅረ እግዚአብሔር 
ላዕሌክሙ።
ከመ ይንሥኡ በበ ሕቅ ለለ አሐዱ እምኔሆሙ።
ከመ አልቦ ዘይትገደፍ ወኢ ምንተኒ እምኔሆን።
ከመ ይፈቅዱ ይምጽኡ ይምሥጥዎ ወያንግሥዎ።
ርእዮሙ ከመ አልቦ ህየ ካልእ ሐመር ዘእንበለ አሐቲ ሐመር።
ወከመሂ ኢዐረገ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ሐመር።
ወሶበ ርእዩ እሙንቱ ሰብእ ከመ ኢሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ወኢ 
አርዳኢሁ።

ከመ አኮ ዘተኀሥሡኒ አንትሙ በእንተ ዘርኢክሙ ተኣምራተ።

ወይቤልዎ ምንተ ንሬሲ ከመ ንግበር ግብረ እግዚአብሔር።
ከመ ትእመኑ በዘፈነወ ውእቱ።
ከመ ንርአይ ወንእመን ብከ በዘገበርከ።
በከመ ጽሑፍ ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ ይብልዑ።
እስመ ወረድኩ እምሰማይ አኮ ከመ እግበር ፈቃድየ።
ከመ ኵሉ ዘወሀበኒ ኢይትሀጐል እምኔሆሙ።
ከመ ኵሉ ዘርእዮ ለወልድ ወአምነ ቦቱ ይረክብ ሕይወተ 
ዘለዓለም።
ከመ ይከውኑ ኵሎሙ ምሁራነ እምኀበ እግዚአብሔር።
ወበከመ ዘፈነወኒ አብ ሕያው ወአነሂ ሕያው በእንተ አብ።
ወአኮ በከመ በልዑ አበዊክሙ መና ወሞቱ።
ወከመ ዝ ይቤሎሙ በምኵራብ ዘቅፍርናሆም እንዘ ይሜህሮሙ።
ከመ አንጐርጐሩ አርዳኢሁ በእንተ ዝንቱ።
ከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልዱ ለእግዚአብሔር ሕያው።
ከመ አርዳኢከኒ ይርአዩ ግብረከ ዘትገብር ወይእመኑ።
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John07:7
John07:9
John07:17
John07:23
John07:26
John07:32
John07:32
John07:38
John07:42

John07:46
John07:52
John08:5
John08:6
John08:17
John08:24
John08:24
John08:27
John08:28
John08:28
John08:36
John08:37
John08:40
John08:48
John08:52
John08:56
John08:59
John09:3
John09:15
John09:16
John09:18
John09:20
John09:20
John09:21

John09:22

John09:24
John09:25
John09:29
John09:29
John09:31

እስመ አነ ስምዕ ላዕሌሆሙ ወእዛለፎሙ በከመ እከየ ምግባሮሙ።
ወከመ ዝ ይቤሎሙ ወነበረ ውስተ ገሊላ።
ውእቱ የአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ውእቱ ትምህርትየ።
ወእመሰ በሰንበት ግዝረተ ይነሥእ ብእሲ ከመ ኢይሰዐር ሕጉ ለሙሴ።
ከመ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ በአማን።
ወሰምዑ ፈሪሳውያን ከመ አንጐርጐሩ ሕዝብ በእንቲኣሁ።
ወፈነዉ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ወዓልያኒሆሙ ከመ የአኀዝዎ።
ወዘሂ የአምን ብየ በከመ ይቤ መጽሐፍ።
ከመ እምነ ዘርዐ ዳዊት ወእምነ ቤተልሔም ሀገሩ ለዳዊት 
ይመጽእ ክርስቶስ።
ግሙራ ኢተናገረ ሰብእ ዘከመ ተናገረ ውእቱ ብእሲ።
አንተ ኅሥሥ መጽሐፈ ትርአይ ከመ እምገሊላ ኢይትነሣእ ነቢይ።
ወበሕግነሰ ሠርዐ ሙሴ ከመ ትትወገር በእብን።
ወዘንተ ይቤሉ እንዘ ያሜክርዎ ከመ ይርከቡ ምክንያተ ላዕሌሁ።
ከመ ስምዐ ክልኤቱ ሰብእ እሙን ውእቱ።
ወናሁ እቤለክሙ ከመ ትመውቱ በኀጢአትክሙ።
ለእመ ኢአመንክሙ ከመ አነ ውእቱ ትመውቱ በኀጢአትክሙ።
ወኢያእመሩ ከመ በእንተ አብ ይቤሎሙ።
ተአምሩ ከመ አነ ውእቱ።
አላ በከመ መሀረኒ አቡየ ከማሁ እነግር።
ወእምከመሰ ወልድ አግዐዘክሙ አማን ግዑዛን አንትሙ።
ወአአምር ከመ ዘርዐ አብርሃም አንትሙ።
ወአብርሃምሰ ኢገብረ ከመ ዝ።
አኮኑ ሠናየ ንቤለከ ከመ ሳምራዊ አንተ ወጋኔን ብከ።
ወይቤልዎ አይሁድ ይእዜኬ አእመርናከ ከመ ጋኔን ብከ።
አብርሃም አቡክሙ ተመነየ ከመ ይርአይ ዕለትየ።
ወነሥኡ እብነ ከመ ይውግርዎ።
ዳእሙ ከመ ያስተርኢ ግብረ እግዚአብሔር በላዕሌሁ።
ወተስእልዎ ካዕበ ፈሪሳውያን ዘከመ እፎ ርእየ።
ወቦ እለ ይቤሉ በአይቴ ይክል ብእሲ ኃጥእ ገቢረ ዘከመ ዝ ተኣምረ።
ወኢአምንዎ አይሁድ ከመ ዕዉሩ ተወልደ ወይእዜ ርእየ።
ነአምር ከመ ዝንቱ ውእቱ ወልድነ።
ወከመሂ ዕዉሩ ተወልደ።
ወይእዜሰ ዘከመ እፎ ይሬኢ አው መኑ ከሠቶ አዕይንቲሁ ኢነአምር 
ኪያሁ።
እስመ አዘዙ አይሁድ ለእመ ቦ ዘአምነ ቦቱ ከመ ውእቱ ክርስቶስ 
ይሰደድ እምኵራብ።
ንሕነሰ ነአምር ከመ ኃጥእ ውእቱ ዝ ብእሲ።
ወዘንተ ባሕቱ አአምር ከመ ዕዉር አነ ወይእዜ እሬኢ።
ወንሕነ ነአምር ከመ ለሙሴ ተናገሮ እግዚአብሔር ገጽ ለገጽ።
ወለዝንቱሰ ኢነአምሮ ከመ እምአይቴ ውእቱ።
ወንሕነሰ ነአምር ባሕቱ ከመ ለኃጥኣን ኢይሰምዖሙ እግዚአብሔር።
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John09:32
John09:35
John09:36
John09:39
John10:10
John10:10
John10:15
John10:17
John10:26

John10:31
John10:37
John10:37
John11:4
John11:6
John11:16
John11:19
John11:20 ወሶበ ሰምዐት ማርታ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወፅአት ወተቀበለቶ።

John11:22

John11:24 ወትቤሎ ማርታ አአምር ከመ ይትነሣእ።
John11:27

John11:31
John11:31
John11:33
John11:37
John11:40
John11:42
John11:42
John11:42
John11:48
John11:52
John11:53
John11:57
John11:57
John12:9

John12:9

John12:10
John12:12

ከመ ቦ ዘዕዉሩ ተወልደ ወተከሥተ አዕይንቲሁ።
ወሰምዐ እግዚእ ኢየሱስ ከመ አውፅእዎ አፍኣ።
መኑ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር እግዚኦ ከመ አእመን ቦቱ።
ከመ እለ ኢይሬእዩ ይርአዩ ወእለኒ ይሬእዩ ይዑሩ።
ወሰራቂሰ ኢይመጽእ ዘእንበለ ከመ ይስርቅ ወያህጕል።
ወአንሰኬ መጻእኩ ከመ ይርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወበከመ የአምረኒ አብ አነኒ አአምሮ ለአብ።
ከመ ካዕበ አንሥኣ።
ወአንትሙሰ ኢተአምኑኒ እስመ ኢኮንክሙ እምነ አባግዕየ በከመ 
እቤለክሙ።
ወነሥኡ አይሁድ እብነ ካዕበ ከመ ይውግርዎ።
እመኑ ከመ ታእምሩ ወትጤይቁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
እመኑ ከመ ታእምሩ ወትጤይቁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ወከመ ይሰባሕ ወልደ እግዚአብሔር በእንቲኣሁ።
ወሶበ ሰምዐ ከመ ይደዊ ነበረ ኀበ ሀለወ ብሔረ ሰኑየ መዋዕለ።
ንሑርኬ ንሕነኒ ከመ ንሙት ምስሌሁ።
ከመ ያላቅስዎን በእንተ እኁሆን።

ወይእዜኒ አአምር ከመ ዘሰአልኮ ለእግዚአብሔር ይሁበከ 
እግዚአብሔር።

ከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘመጽአ ውስተ 
ዓለም።
እለ መጽኡ ከመ ያላቅስዋ ከመ ተንሥአት ፍጡነ ወመጽአት።
እለ መጽኡ ከመ ያላቅስዋ ከመ ተንሥአት ፍጡነ ወመጽአት።
ወአይሁድኒ እለ መጽኡ ምስሌሃ ከመ ይበክዩ።
ከመ ይግበር በዘኢይመውት ዝንቱኒ።
ኢይቤለኪኑ ከመ እመ ተአመንኪ ትሬእዪ ስብሐተ እግዚአብሔር።
ወአንሰ አአምር ከመ ዘልፈ ትሰምዐኒ።
ከመ ይእመኑ ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ከመ ይእመኑ ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ወእመኒ ኀደግናሁ ከመ ዝ ኵሉ የአምን ቦቱ።
አላ ከመ ያስትጋብኦሙ ለውሉደ እግዚአብሔር እለ ተዘርዉ አሐተኔ።
ወእምይእቲ ዕለት ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ከመ ይቅትልዎ።
እምከመ ቦ ዘአእመረ ኀበ ሀሎ ይቅጽብዎሙ ከመ የአኀዝዎ።
እምከመ ቦ ዘአእመረ ኀበ ሀሎ ይቅጽብዎሙ ከመ የአኀዝዎ።

ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ አእመሩ ከመ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ።

ዳእሙ ከመ ይርአይዎ ለአልአዛርሂ ዘአንሥኦ እግዚእ ኢየሱስ 
እምዉታን።
ወተማከሩ ሊቃነ ካህናት ከመ ይቅትልዎ ለአልአዛር።
ሶበ ሰምዑ ከመ ይመጽእ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም።
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John12:15
John12:16
John12:16
John12:19
John12:23
John12:32
John12:34
John12:36
John12:38
John12:40
John12:40
John12:42
John12:46
John12:47
John12:47
John12:49
John12:49
John12:50
John12:50
John13:1

John13:1

John13:2

John13:3
John13:3
John13:15
John13:15
John13:18
John13:19
John13:19
John13:21
John13:22
John13:29
John13:33
John13:34
John13:34
John13:35
John13:35
John14:2

በከመ ጽሑፍ ኢትፍርሂ ወለተ ጽዮን።
ተዘከሩ ከመ ጽሑፍ ዝንቱ በእንቲኣሁ ወከመ ዝ ገብሩ ሎቱ።
ተዘከሩ ከመ ጽሑፍ ዝንቱ በእንቲኣሁ ወከመ ዝ ገብሩ ሎቱ።
ከመ አልቦ ዘትበቊዑ ወኢ ምንተኒ።
ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይሰባሕ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወአነኒ እምከመ ተለዐልኩ እምድር እስሕብ ኵሎ ኀቤየ።
ንሕነሰ ሰማዕነ በውስተ ኦሪት ከመ ለዓለም ይነብር ክርስቶስ።
ከመ ትኩኑ ውሉደ ብርሃን።
ከመ ይብጻሕ ቃለ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
ከመ ኢይርአዩ በአዕይንቲሆሙ ወኢይለብዉ በአልባቢሆሙ።
ወከመ ኢይትመየጡ ኀቤየ ወኢይሣሀሎሙ።
ከመ ኢይስድድዎሙ እምነ ምኵራብ።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ብየ ኢይንበር ውስተ ጽልመት።
እስመ ኢመጻእኩ ከመ እኰንኖ ለዓለም።
ዘእንበለ ከመ አሕይዎ ለዓለም።
ዘከመ እነብብ ወዘከመ እብል።
ዘከመ እነብብ ወዘከመ እብል።
ወአአምር ከመ ትእዛዙ ሕይወት ውእቱ ዘለዓለም።
ወዘሂ እነግር አነ በከመ ይቤለኒ አብ ከማሁ እነግር።
የአምር እግዚእ ኢየሱስ ከመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይፈልስ እምዝንቱ 
ዓለም።
የአምር እግዚእ ኢየሱስ ከመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይፈልስ እምዝንቱ 
ዓለም።
ወእንዘ ይዴረሩ ቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ 
ከመ ያግብኦ።
ከመ አወፈዮ አብ ኵሎ ውስተ እዴሁ።
ወከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፅአ ወኀበ እግዚአብሔር የሐውር።
ከመ ትግበሩ አንትሙኒ በከመ ገበርኩ ለክሙ አነ።
ከመ ትግበሩ አንትሙኒ በከመ ገበርኩ ለክሙ አነ።
ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ከመ አመ ኮነ ትእመኑ ከመ አነ ውእቱ።
ከመ አመ ኮነ ትእመኑ ከመ አነ ውእቱ።
ከመ አሐዱ እምኔክሙ ያገብአኒ።
ወኀጥኡ ከመ እንበይነ መኑ ይብል ዘንተ።
ወቦ እለ መሰሎሙ ከመ በእንተ አስከሬነ ቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋት።
ተኀሥሡኒ ወበከመ እቤሎሙ ለአይሁድ።
ወእሁበክሙ ሐዲሰ ትእዛዘ ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ።
በከመ አነ አፍቀርኩክሙ ከማሁ አንትሙኒ ተፋቀሩ በበይናቲክሙ።
ወበዝንቱ የአምረክሙ ኵሉ ከመ አርዳእየ አንትሙ።
እምከመ ተፋቀርክሙ በበይናቲክሙ።
ወናሁ እብለክሙ ከመ አነ ኣሐውር ወአስተዳሉ ለክሙ መካነ።
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ወእመ አኮሰ እምኢይቤለክሙ ከመ ኣሐውር አስተዳሉ ለክሙ 
ማኅደረ።
ወእምከመ ሖርኩ ወአስተዳሎኩ ለክሙ መካነ እመጽእ ካዕበ።
ወእነሥእክሙ ኀቤየ ከመ ተሀልዉ አንትሙኒ ኀበ ሀሎኩ አነ።
እምከመ ሊተ አእመርክሙኒ እምአእመርክምዎ ለአቡየኒ።
ኢተአምንሁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
እመኑ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ከመ ይሰባሕ አብ በወልድ።
ይእተ አሚረ ተአምሩ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ከመ ለነ ዳእሙ ሀለወከ ታርኢ ርእሰከ ወአኮ ለዓለም።
አኮ በከመ ይሁብ ዓለም ዘእሁበክሙ አነ።
ሰማዕክሙ ዘእቤለክሙ ከመ አነ ኣሐውር ወእሠወጥ ኀቤክሙ።
ከመ አመ ኮነ ትእመኑ።
ወባሕቱ ከመ ያእመር ዓለም ከመ አነ አፈቅሮ ለአብ።
ወባሕቱ ከመ ያእመር ዓለም ከመ አነ አፈቅሮ ለአብ።
ወበከመ ወሀበኒ አብ ትእዛዞ ከማሁ እገብር።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘይፈሪ ያስተናጽሕዎ ከመ ብዙኀ ይፍረይ።
ወበከመ ዐጽቅ ኢይክል ፈርየ ባሕቲቱ እመ ኢሀሎ ውስተ ጕንደ 
ወይኑ።
ወእመ ቦ ዘኢነበረ ብየ ይገድፍዎ አፍኣ ከመ ዐጽቅ ይቡስ።
ወበዝንቱ ይሴባሕ አቡየ እምከመ ብዙኀ ፍሬ ትፈርዩ።
ወበከመ አፍቀረኒ አብ ከማሁ አነሂ አፍቀርኩክሙ።
በከመ ዐቀብኩ አነ ትእዛዞ ለአቡየ ወእሄሉ በፍቅሩ።
ወነገርኩክሙ ዘንተ ከመ የሀሉ ልብየ ወፍሥሓየ ወፍቅርየ ኀቤክሙ።
ከመ ፍጹመ ይኩን ፍሥሓክሙ።
ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ በከመ አነ አፍቀርኩክሙ።
ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ በከመ አነ አፍቀርኩክሙ።
ከመ ብእሲ ዘይሜጡ ነፍሶ ቤዛ ነፍሰ ቢጹ።
እምከመ ገበርክሙ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
ወእሬስየክሙ ከመ ትሑሩ ወፍሬ ትፍረዩ።
ከመ እመ ቦ ዘሰአልክምዎ ለአብ በስምየ ኵሎ ይሁበክሙ።
ወዘንተ እኤዝዘክሙ ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ።
እመሂ ዓለም ጸልአክሙ አእምሩ ከመ ኪያየ ቀደመ ጸሊአ።
እምከመ ኪያየ ሰደዱ ኪያክሙኒ ይሰድዱክሙ።
ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ቃል ዘጽሑፍ ውስተ ኦሪቶሙ ዘይቤ።
ዘንተ ነገርኩክሙ ከመ ኢትትዐቀፉ።
ከመ ኵሉ ዘይቀትለክሙ ይመስሎ ከመ ዘመሥዋዕተ ያበውእ 
ለእግዚአብሔር።
ከመ ኵሉ ዘይቀትለክሙ ይመስሎ ከመ ዘመሥዋዕተ ያበውእ 
ለእግዚአብሔር።
ወባሕቱ ዘንተ ነገርኩክሙ ከመ ትዘከርዎ አመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ አነ 
እቤለክሙ።
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John17:13
John17:14
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ወባሕቱ ዘንተ ነገርኩክሙ ከመ ትዘከርዎ አመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ አነ 
እቤለክሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ይፈቅዱ ይሰአልዎ ወይቤሎሙ።
ከመ ትበክዩ ወትላሕዉ አንትሙ ወዓለምሰ ይትፌሣሕ።
በከመ ብእሲት ትቴክዝ ሶበ አልጸቀት ትለድ።
ወእምከመ ወለደት ዕጓለ ኢትዜከሮ እንከ ለሕማማ በእንተ ፍሥሓሃ።
ከመ አመ ሰአልክምዎ ለአብ በስምየ ኵሎ ይሁበክሙ።
ወትነሥኡ ከመ ፍጹመ ይኩን ፍሥሓክሙ።
ወኢይብለክሙ ከመ አነ ዘእስእሎ ለአብ በእንቲኣክሙ።
ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእኩ።
ወይእዜ አእመርነ ከመ ኵሎ ተአምር አንተ።
ወበዝንቱ አእመርነ ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእከ።
ናሁኬ ከመ ይበጽሕ ጊዜሁ።
ወበጺሖሂ ከመ ኵልክሙ ትዘረዉ ለለ አሐዱ ውስተ መካኑ።
ወዝንቱ ውእቱ ዘነገርኩክሙ ከመ በኀቤየ ሰላመ ትርከቡ።
ወይቤ አባ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ትሰብሖ ለወልድከ።
ወከመ ወልድከኒ ይሰብሕከ።
በከመ አኰነንኮ ላዕለ ኵሉ ዘሥጋ ወነፍስ።
ከመ የሀቦሙ ሕይወተ ዘለዓለም ለኵሎሙ እለ ወሀብካሁ።
ወዛቲ ይእቲ ሕይወት ዘለዓለም ከመ ያእምሩከ ለከ።
አንሰ ሰባሕኩከ በዲበ ምድር ፈጺምየ ግብረ ዘወሀብከኒ ከመ እግበር።
ወይእዜኒ አእመሩ ከመ ኵሉ ዘወሀብከኒ እምኀቤከ ውእቱ።
ወእሙንቱሂ ነሢኦሙ አማን አእመሩ ከመ እምኀቤከ ወፃእኩ።
ወአምኑ ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ከመ ይኩኑ አሐደ ብነ ከማነ።
ዘእንበለ ወልደ ሀጕል ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ።
ከመ ይኩን ፍሥሓየ ፍጹመ በላዕሌሆሙ።
በከመ ኢኮንኩ አነ እምዓለም።
አኮ ዘእስእለከ ከመ ትንሥኦሙ እምዓለም።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ትዕቀቦሙ እምእኩይ።
በከመ ኢኮንኩ አነ እምዓለም።
በከመ ፈነውከኒ ውስተ ዓለም ኪያየ።
ከመ ይኩኑ እሙንቱኒ ቅዱሳነ በጽድቅ።
ከመ ይኩኑ አሐደ ኵሎሙ።
በከመ አንተ አብ ብየ ወአነሂ ብከ።
ከመ ይኩኑ እሙንቱሂ አሐደ ብነ ከማነ።
ከመ ይእመን ዓለም ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ከመ ይእመን ዓለም ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ከመ ይኩኑ አሐደ ከማነ በከመ አሐዱ ንሕነ።
ከመ ይኩኑ አሐደ ከማነ በከመ አሐዱ ንሕነ።
ወአነሂ ቦሙ ወአንተሂ ብየ ከመ ይኩኑ ፍጹማነ በአሐዱ።
ከመ ያእምር ዓለም ከመ አንተ ፈነውከኒ።
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John17:23
John17:23
John17:24
John17:24
John17:25
John17:26
John18:9
John18:22
John18:28
John18:31
John18:32
John18:36
John18:37
John18:37
John19:4

John19:4

John19:7
John19:10
John19:24
John19:24
John19:28
John19:28
John19:31
John19:33
John19:35
John19:35
John19:36
John19:38
John19:40
John20:9
John20:14
John20:15
John20:18
John20:21
John20:31
John20:31
John21:2
John21:3
John21:4
John21:7

ከመ ያእምር ዓለም ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ወአፍቀርክዎሙ አነ በከመ ኪያየ አፍቀርከኒ።
አባ እለሰ ወሀብከኒ እፈቅድ ከመ የሀልዉ ኀበ ሀሎኩ አነ ምስሌየ።
ከመ ይርአዩ ስብሐትየ ዘወሀብከኒ።
ወእሉሂ አእመሩከ ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ወዓዲ እነግሮሙ ከመ የሀሉ ኀቤሆሙ ፍቅር ዘአፍቀርከኒ።
ከመ ይብጻሕ ቃሉ ዘይቤ።
ወይቤሎ ከመ ዝኑ ትትዋሥኦ ለሊቀ ካህናት።
ከመ ኢይርኰሱ እምቅድመ ይብልዑ ፍሥሐ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥእዎ አንትሙ ወበከመ ሕግክሙ ኰንንዎ።
ከመ ይብጻሕ ቃሉ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘይቤ።
እምተበአሱ ሊተ ወዓልያንየ ከመ ኢያግብኡኒ አይሁድ ኀቤከ።
ለሊከ ትቤ ከመ ንጉሥ አነ።
ከመ እኩን ሰማዕተ በጽድቅ።

ከመ ታእምሩ ከመ አልቦ ዘረከብኩ ላዕሌሁ ጌጋየ ወኢ አሐተኒ።

ከመ ታእምሩ ከመ አልቦ ዘረከብኩ ላዕሌሁ ጌጋየ ወኢ አሐተኒ።

ንሕነሰ ሕግ ብነ ወበከመ ሕግነ ርቱዕ ይሙት።
ኢተአምርሁ ከመ ብዉሕ ሊተ እቅትልከሂ ወብዉሕ ሊተ አሕዩከሂ።
ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወከመ ዝ ገብሩ ሐራ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ተፈጸመ ኵሉ።
ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ይቤ ጸማእኩ።
ወሰአልዎ ለጲላጦስ ከመ ይስብሩ ቊየጺሆሙ ወያውርድዎሙ።
ወሶበ ሖሩ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ርእይዎ ከመ ሠለጠ መዊተ።
ወአእመረ ውእቱ ከመ ጽድቀ ይነግር ከመ አንትሙሂ ትእመኑ።
ወአእመረ ውእቱ ከመ ጽድቀ ይነግር ከመ አንትሙሂ ትእመኑ።
ወዝንቱ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ከመ ይንሣእ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
በከመ ሕገ አይሁድ ሶበ ይገንዙ ወይቀብሩ።
ከመ ሀለዎ ይትነሣእ እምነ ምዉታን።
ወኢያእመረት ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ።
ከመ እሑር አነ ወእንሥኦ ኀቤየ ወእቅብዖ ዕፍረት።
ወትቤሎሙ ርኢክዎ ለእግዚእነ ወነገረቶሙ ዘከመ ይቤላ።
ወበከመ ፈነወኒ አብ ከማሁ አነሂ እፌንወክሙ።
ወዝንቱሰ ተጽሕፈ እምኔሆን ከመ ትእመኑ አንትሙ።
ከመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ወከመ ዝ አስተርአዮሙ እንዘ ሀለዉ ኅቡረ ስምዖን ጴጥሮስ።
ወይቤሎሙ ስምዖን ጴጥሮስ አንሰ ኣሐውር ከመ እሥግር ዓሣ።
ወርእይዎ አርዳኢሁ ወኢያእመሩ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ።
ወሰሚዖ ስምዖን ጴጥሮስ ከመ እግዚእነ ውእቱ።
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John21:12
John21:15
John21:16
John21:17

John21:23
John21:24

1 ከማ John17:11
91 ከማሁ Matt02:5

Matt05:12
Matt05:16
Matt05:46
Matt05:47
Matt06:10
Matt07:12
Matt07:12
Matt07:17
Matt11:26
Matt12:41
Matt12:46
Matt13:40
Matt13:49
Matt17:12
Matt18:14
Matt18:35
Matt19:12
Matt20:5
Matt20:16

Matt20:26
Matt21:30
Matt22:26
Matt23:28
Matt24:21
Matt24:27
Matt24:33
Matt24:37
Matt24:39
Matt24:44
Matt25:17

Matt26:35

እስመ አእመሩ ከመ እግዚእነ ውእቱ።
ወይቤሎ እወ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ።
ወይቤሎ እወ እግዚኦ አንተ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ።
ወይቤሎ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ኵሎ ወለሊከ ትጤይቅ ከመ አነ 
አፈቅረከ።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አኀው ከመ ውእቱ ረድእ ኢይመውት።
ወንሕነ ነአምር ከመ ጽድቅ ውእቱ ስምዑ።
ከመ ይኩኑ አሐደ ብነ ከማነ።
ወይቤልዎ በቤተልሔም ዘይሁዳ እስመ ከማሁ ጽሑፍ በነቢይ።
እስመ ከማሁ ሰደድዎሙ ለነቢያት እለ እምቅድሜክሙ።
ከማሁኬ ይብራህ ብርሃንክሙ በቅድመ ሰብእ።
አኮሁ መጸብሓንሂ ከማሁሰ ይገብሩ።
አኮኑ አሕዛብኒ ከማሁሰ ይገብሩ።
በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር።
ከማሁ ግበሩ ሎሙ አንትሙኒ።
እስመ ከማሁ ኦሪትኒ ወነቢያትኒ።
ከማሁኬ ኵሉ ዕፅ ሠናይ ፍሬ ሠናየ ይፈሪ።
እወ አባ እስመ ከማሁ ኮነ ሥምረትከ በቅድሜከ።
ከማሁ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ ይከውና ለዛቲ ትውልድ እኪት።
ከማሁ ይከውን በኅልቀተ ዓለም።
ከማሁ ይከውን በኅልቀተ ዓለም ይመጽኡ መላእክት።
ወከማሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ሀለዎ ይሕምም እምኔሆሙ።
ከማሁኬ ኢይፈቅድ አቡየኒ ዘበሰማያት።
ከማሁኬ አቡየኒ ሰማያዊ ይገብር ለክሙ።
እስመ ቦ ሕጽዋን እለ ከማሁ ተወልዱ እምከርሠ እሞሙ።
ወካዕበ ወፂኦ ጊዜ ስሱ ወተሱዑ ሰዓት ገብረ ከማሁ።
ከማሁኬ ይከውኑ ደኀርት ቀደምተ ወቀደምትኒ ይከውኑ 
ደኀርተ።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ ወባሕቱ ዘይፈቅድ እምኔክሙ።
ወለካልኡኒ ዘይንእስ ይቤሎ ከማሁ ወአውሥአ ወይቤ አንብየ።
ወከማሁ ካዕበ ካልኡኒ ወሣልሱሂ እስከ ሰብዐቲሆሙ።
ከማሁኬ አንትሙኒ እንተ አፍኣክሙ ትጼደቁ ለዐይነ ሰብእ።
ዘኢኮነ ከማሁ እምአመ ተፈጥረ ዓለም እስከ ዮም ወኢይከውንሂ።
ከማሁኬ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁኬ አንትሙሂ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ።
ከማሁ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁኬ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ አንትሙሂ ድልዋኒክሙ ሀልዉ።

ወከማሁ ዘሂ ክልኤተ መካልየ ነሥአ ረብሐ ካልኣተ ክልኤተ መካልየ።

ወከማሁ ይቤሉ ኵሎሙ አርዳኢሁ።
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Matt27:41

Matt27:44
MK09:3
MK10:43
MK12:22
MK13:19
MK13:29
MK14:31
MK14:39
MK15:31
Luke01:22
Luke01:61
Luke03:11
Luke05:6
Luke05:10 ወከማሁ ያዕቆብኒ ወዮሐንስ ደቂቀ ዘብዴዎስ አዕርክቲሁ ለስምዖን።
Luke05:33
Luke06:23
Luke06:26
Luke06:31
Luke06:33
Luke09:15
Luke10:21
Luke10:28
Luke10:32
Luke10:37

Luke11:2
Luke11:30

Luke12:21

Luke12:28
Luke15:10
Luke16:25
Luke16:25
Luke17:10
Luke17:24
Luke17:26
Luke17:30

ወከማሁ ሊቃነ ካህናትሂ ይሣለቁ ምስለ ጸሐፍት ወሊቃናት እንዘ 
ይብሉ።
ወከማሁ ፈያትኒ እለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ይዘነጕጕዎ።
ዘኢይክል መሃፒል ከማሁ አጻዕድዎቶ በዲበ ምድር።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ አላ ዘይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ።
ወሣልሱኒ ከማሁ።
ዘእምአመ ኮነ ዓለም ኢኮነ ከማሁ።
ከማሁኬ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ ከመ ኮነ።
ወከማሁ ይቤሉ ኵሎሙ።
ወሖረ ካዕበ ወጸለየ ወከማሁ ክመ ይቤ።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትኒ ወጸሐፍት ይሣለቁ ላዕሌሁ።
ወነበረ ከማሁ እንዘ በሃም ውእቱ ወይኤምሮሙ በእዴሁ።
ወይቤልዋ አልቦ እምአዝማድኪ ዘከማሁ ስሙ።
ወዘሂ ቦ እክል ከማሁ ይግበር።
ወገቢሮሙ ከማሁ ተእኅዙ ብዙኃን ዓሣት።

ወከማሁ እለሂ ፈሪሳውያን ወአርዳኢከሰ እሊኣከ ይበልዑ ወይሰትዩ።
እስመ ከማሁ ረሰይዎሙ ለነቢያት ቀደምት አበዊሆሙ።
እስመ ከማሁ ረሰይዎሙ ለነቢያተ ሐሰት አበዊሆሙ።
ከማሁ ግበሩ ሎሙ አንትሙኒ።
ኃጥኣንሂ ከማሁሰ ይገብሩ።
ወገብሩ ከማሁ ወረፈቁ ኵሎሙ።
እወ አባ እስመ ከማሁ ኮነ ሥምረትከ በቅድሜከ።
ከማሁኬ ግበር ወተሐዩ።
ወከማሁ ሌዋዊሂ ረከቦ በውእቱ መካን።
ወይቤሎ ዘገብረ ምሕረተ ላዕሌሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑርኬ 
አንተኒ ግበር ከማሁ ወተሐዩ።
ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር።
ከማሁ ይከውና ትእምርተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ለዛቲ 
ትውልድ።
ከማሁኬ ዘይዘግብ ሎቱ መዝገበ ዘኢኮነ እምእግዚአብሔር 
ብዕሉ።
ከማሁኬ ይሬሲ እግዚአብሔር።
እብለክሙ ከመ ከማሁ ይከውን ፍሥሓ በሰማያት።
ወአልአዛርሰ ከማሁ ክመ በተጽናስ።
ወይእዜሰ ከማሁ ክመ ውእቱ ይትፌሣሕ በዝየ ወአንተሰ ተሐምም።
ከማሁኬ አንትሙኒ ገቢረክሙ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
ከማሁ ውእቱ ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ ይከውን በምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።

ከማሁ ውእቱ ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ኢይትዐወቅ።
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91 ከማሁ

Luke20:30

Luke20:30

Luke20:31
Luke21:30
Luke22:19
Luke22:36

Luke23:56

John03:8
John03:14
John05:21
John05:26
John06:11
John08:28
John12:50
John13:13
John13:14
John13:34
John14:31
John15:4
John15:9
John16:22
John20:21
John21:13

3 ከማሆሙ Matt21:36
Luke13:3
Luke13:5

2 ከማነ John17:21
John17:22

1 ከማከ Matt20:14
1 ከማክሙ John08:55
3 ከሠተ Matt05:2

Matt16:17
John11:37

1 ከሠተኒ John09:30
2 ከሠተከ John09:17

John09:26
2 ከሠት Matt10:26

Matt11:25

ወከማሁ አውሰባ ካልኡሂ ወሣልሱሂ ነሥኣ ከማሁ ወኢኀደጉ ውሉደ።

ወከማሁ አውሰባ ካልኡሂ ወሣልሱሂ ነሥኣ ከማሁ ወኢኀደጉ ውሉደ።

ወሰብዐቲሆሙ ከማሁ አውሰብዋ ወሞቱ እንዘ አልቦሙ ውሉድ።
ከማሁ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ከመ ኮነ ዝንቱ።
ወከማሁ ጽዋዐኒ እምድኅረ ተደሩ ይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ይእዜሰኬ ዘቦ ቊናማት ይንሣእ ሎቱ ወከማሁ ዘሂ 
ጽፍነት።
ወአተዋ ወአስተዳለዋ አፈዋተ ወኀደጋ በሰንበት ሐዊረ እስመ ከማሁ 
ሕጎሙ።
ከማሁኬ ውእቱ ኵሉ ዘይትወለድ እመንፈስ ቅዱስ።
ከማሁ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይሰቀል።
ከማሁ ወልድኒ ለዘፈቀደ ያሐዩ።
ወበከመ ለአብ ቦቱ ሕይወት ኀቤሁ ከማሁ ለወልድኒ ወሀቦ ሕይወተ።
ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሰብእ ወእምዓሣሁኒ ከማሁ መጠነ ፈቀዱ።
አላ በከመ መሀረኒ አቡየ ከማሁ እነግር።
ወዘሂ እነግር አነ በከመ ይቤለኒ አብ ከማሁ እነግር።
ወሠናየ ትብሉ እስመ ከማሁ አነ።
ከማሁኬ አንትሙኒ ይደልወክሙ ትኀፅቡ እግረ ቢጽክሙ።
በከመ አነ አፍቀርኩክሙ ከማሁ አንትሙኒ ተፋቀሩ በበይናቲክሙ።
ወበከመ ወሀበኒ አብ ትእዛዞ ከማሁ እገብር።
ከማሁ አንትሙኒ ኢትክሉ ፈርየ ለእመ ኢነበርክሙ ብየ።
ወበከመ አፍቀረኒ አብ ከማሁ አነሂ አፍቀርኩክሙ።
ወከማሁ አንትሙኒ ትቴክዙ ይእዜ።
ወበከመ ፈነወኒ አብ ከማሁ አነሂ እፌንወክሙ።
ወወሀቦሙ ወእምዓሣሁኒ ከማሁ።
ወኪያሆሙኒ ከማሆሙ ረሰይዎሙ።
ከማሆሙ ትትሀጐሉ ኵልክሙ።
ከማሆሙ ትትሀጐሉ አንትሙሂ ኵልክሙ።
ከመ ይኩኑ እሙንቱሂ አሐደ ብነ ከማነ።
ከመ ይኩኑ አሐደ ከማነ በከመ አሐዱ ንሕነ።
ፈቀድኩ አነ ለዝንቱ ደኃራዊ አሀቦ ከማከ።
ወእመሰ እቤ ኢየአምሮ እከውን ከማክሙ ሐሳዌ።
ወከሠተ አፉሁ ወመሀሮሙ እንዘ ይብል።
እስመ ኢከሠተ ለከ ሥጋ ወደም አላ አቡየ ዘበሰማያት።
እምኢክህለኑ ዝንቱ ዘከሠተ አዕይንቲሁ ለዘዕዉሩ ተወልደ።
ዘኢተአምርዎ አንትሙ እምአይቴ ውእቱ ወከሠተኒ አዕይንትየ።
ምንተ ትብል አንተ በእንቲኣሁሁ እስመ ከሠተከ አዕይንቲከ።
ወእፎ ከሠተከ አዕይንቲከ።
ኢትፍርህዎሙኬ እንከ እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
እስመ ኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእማእምራን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
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1 ከሠትኮ Luke10:21
2 ከሠቶ John09:14

John09:21

1 ከሢተ John10:21
1 ከሢቶ Luke04:17
1 ከሥታ Matt09:29
1 ከሥት Matt11:27
2 ከረየ Matt25:18

Luke06:48
1 ከረይኩ Matt25:25
1 ከራሚ Luke05:39
1 ከራሜ Luke05:39
1 ከርም Luke01:39
4 ከርሠ Matt12:40

Matt19:12
Luke01:15
John03:4

2 ከርሡ MK07:19
John07:38

2 ከርሣ Luke01:41
Luke02:21

3 ከርሥ Matt15:17
Luke11:27
Luke23:29

1 ከርሥኪ Luke01:42
1 ከርሥየ Luke01:44

3 ከርቤ Matt02:11
MK15:23
John19:39

1 ከበተት Luke01:24
1 ከብካበ Matt22:2
6 ከብካብ Matt22:3

Matt22:9
Matt25:10
Luke12:36
John02:1
John02:2

2 ከብካብየ Matt22:4

ዘኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእምለባውያን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
አመ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ ጽቡረ በምራቁ ወከሠቶ አዕይንቲሁ።
ወይእዜሰ ዘከመ እፎ ይሬኢ አው መኑ ከሠቶ አዕይንቲሁ ኢነአምር 
ኪያሁ።
ዘጋኔንኑ ይክል ከሢተ አዕይንቲሆሙ ለዕዉራን።
ወከሢቶ መጽሐፈ ረከበ መካነ ኀበ ይብል።
ወሶቤሃ ተከሥታ አዕይንቲሆሙ።
ወለዘፈቀደ ወልድ ይከሥት ሎቱ።
ወዘአሐተሰ መክሊተ ነሥአ ሖረ ወከረየ ምድረ።
ወከረየ ወአዕመቀ ወሣረረ መሠረቶ ዲበ ኰኵሕ።
ወፈሪህየ ሖርኩ ወከረይኩ ምድረ።
እስመ ይኄይስ ከራሚ እምሐዲስ።
ወአልቦ ዘይሰቲ ጻዕፈ እንዘ ይፈቅድ ከራሜ።
ወሖረት ደወለ ዐይነ ከርም ወበጽሐት ሀገረ ዳዊት ዘይሁዳ።
እስመ በከመ ነበረ ዮናስ ውስተ ከርሠ አንበሪ ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ 
ለያልየ።
እስመ ቦ ሕጽዋን እለ ከማሁ ተወልዱ እምከርሠ እሞሙ።
ወይመልእ ላዕሌሁ መንፈስ ቅዱስ እምከርሠ እሙ።
ይክልኑ በዊአ ወገቢኦ ውስተ ከርሠ እሙ ወይትወለድ ዳግመ።
እስመ ኢይበውእ ውስተ ልቡ ዘእንበለ ዳእሙ ውስተ ከርሡ ክመ።
አፍላገ ማየ ሕይወት ይውሕዝ እምከርሡ።
አንፈርዐፀ ዕጓል በውስተ ከርሣ።
ወሰመይዎ ስሞ ኢየሱስ በከመ ሰመዮ መልአከ እምቅድመ ትፅንሶ 
በከርሣ።
ውስተ ከርሥ ይትገመር ወጽመ ይትገደፍ።
ብፅዕት ከርሥ እንተ ጾረተከ ወአጥባት እለ ሐፀናከ።
ብፁዓት መካናት ወከርሥኒ እንተ ኢወለደት ወአጥባትኒ እለ ኢሐፀና።
ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ።
እንዘ ትትአምኅኒ አንፈርዐፀ ዕጓል በውስተ ከርሥየ በፍሥሓ 
ወበሐሤት።
ወአብኡ ሎቱ አምኃ ወርቀ ወከርቤ ወሰኂነ።
ወወሀብዎ ይስተይ ወይነ ምስለ ከርቤ ቱሱሐ ወአበየ ሰትየ።
ወአምጽአ ምእተ ልጥረ ከርቤ ወዓልወ ሕውሰ በዘቦቱ ይቀብርዎ።
ወከበተት ፅንሳ ኀምስተ አውራኀ እንዘ ትብል።
ዘገብረ ከብካበ ለወልዱ።
ወፈነወ አግብርቲሁ ይጸውዕዎሙ ለእለ ተዐሠሩ ውስተ ከብካብ።
ወኵሎ ዘረከብክሙ ጸውዑ ውስተ ከብካብ።
ወቦአ ምስሌሁ እልኩ ድልዋት ውስተ ከብካብ ወተዐጽወ ኆኅት።
እለ ይጸንሑ እግዚኦሙ እስከ የአቱ እምከብካብ።
ወአመ ሣልስት ዕለት ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ።
ወጸውዕዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወለአርዳኢሁ ውስተ ከብካብ።
ንዑ ውስተ ከብካብየ።
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2 ከብካብየ
Matt22:8

2 ከብዳ Matt26:43
MK14:40

1 ከነናዊት Matt15:22
2 ከናፍሪሆሙ Matt15:8

MK07:6
4 ከንቱ Matt05:22

Matt10:8
Matt10:8
John15:25

2 ከንቶ Matt15:9
MK07:7

4 ከዊነ Matt16:15
Luke14:26
Luke14:27
Luke14:32

7 ከዊኖ Matt08:16
Matt13:21 ዳእሙ ውእቱ ወከዊኖሰ ምንዳቤ ወስደት።
Matt14:6
Matt14:15
Matt14:23
Matt25:6
Matt26:20

1 ከዋላ MK04:38
3 ከዋክብት Matt24:29

MK13:25
Luke21:25

2 ከውኖ Matt12:4
Matt12:5

1 ከዐው Matt09:17
1 ከደነ Luke04:20
1 ከደኑ Matt13:15
1 ከፈሎ Luke15:12
1 ከፈሎሙ MK06:42
3 ከፈር Matt05:15

MK04:21
Luke11:33

1 ከፋሌ Luke12:14
19 ኩ Matt09:21

Matt10:27

ከብካብየሰ ድልው ውእቱ።
እስመ ከብዳ አዕይንቲሆሙ በድቃስ።
እስመ ከብዳ አዕይንቲሆሙ ወኢየአምሩ ዘይነብቡ።
ወናሁ ብእሲት ከነናዊት እምውእቱ አድዋል መጽአት።
ዝ ሕዝብ በከናፍሪሆሙ ያከብሩኒ።
ዝንቱ ሕዝብ በከናፍሪሆሙ ያከብሩኒ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘያምዕዕ እኅዋሁ በከንቱ ረስሐ ውእቱ 
ለኵነኔ።
በከንቱ ዘነሣእክሙ በከንቱ ሀቡ።
በከንቱ ዘነሣእክሙ በከንቱ ሀቡ።
ጸልኡኒ በከንቱ።
ወከንቶ ያመልኩኒ እንዘ ይሜህሩ ትምህርተ ሥርዐታተ ሰብእ።
ወከንቶ ያመልኩኒ እንዘ ይሜህሩ ሥርዐታተ ትእዛዛተ ሰብእ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰኬ መነ ትብሉኒ ከዊነ።
ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
ወዘኢይትናከር ኵሎ ዘዚኣሁ ንዋየ ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
ወምሴተ ከዊኖ አምጽኡ ኀቤሁ ብዙኃነ እለ አጋንንት።

ወከዊኖ ዕለተ ልደቱ ለሄሮድስ መጽአት ወለተ ሄሮድያዳ።
ወምሴተ ከዊኖ ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወምሴተ ከዊኖ ባሕቲቱ ሀሎ ህየ።
ወከዊኖ መንፈቀ ሌሊት ውውዐ ኮነ።
ወምሴተ ከዊኖ ረፈቀ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወውእቱሰ መንገለ ከዋላ ሐመር ተተርኢሶ ኖመ።
ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወያንቀለቅል ኀይለ ሰማያት።
ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወይትከወስ ኀይለ ሰማያት።
ወይከውን ተኣምር ውስተ ፀሓይ ወወርኅ ወከዋክብትኒ ይወድቁ 
እምሰማይ ዲበ ምድር።
ዘኢይከውኖ ለበሊዕ ወኢ ለእለ ምስሌሁ።
ወኢይከውኖሙ ጌጋየ።
ወእመ አኮሰ ዝቁ ይነቅዕ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወከደነ መጽሐፈ ወመጠዎ ለላእክ ወነበረ።
ወከደኑ አዕይንቲሆሙ ከመ ኢይርአዩ በአዕይንቲሆሙ።
ወከፈሎ ንዋዮ።
ወከፈሎሙ ለኵሎሙ እምክልኤቲ ዓሣትኒ።
ወኢያኀትዉ ማኅቶተ ከመ ያንብርዋ ታሕተ ከፈር።
ከመ ያንብርዋ ታሕተ ከፈር አው ታሕተ ዐራት።
ወእመ አኮ ታሕተ ከፈር ዘእንበለ ዲበ ተቅዋማ።
አንተ ብእሲ መኑ ሤመኒ ከፋሌ ወመኰንነ ላዕሌክሙ።
እምከመ ገሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አሐዩ።
ዘነገርኩክሙ በጽልመት ንግርዎ በብርሃን።
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19 ኩ

Matt10:27
Matt10:34
Matt12:18
Matt20:15
Matt25:16
Matt27:63
MK05:15
Luke11:7
Luke14:9
John03:26

John18:26
John20:2
John20:3
John20:4
John20:8
John20:25
John21:20

4 ኩኑ Matt05:48
Matt10:16
Luke06:36
Luke12:36

3 ኩን Matt05:25
John09:28
John18:23

1 ኩዛ Luke08:3 ወዮሐና ብእሲተ ኩዛ መጋቢሁ ለሄሮድስ።
7 ኪ Matt09:22

Matt09:22
Matt11:21
Matt11:21
Matt11:23
Matt11:23
Matt11:24

3 ኪያ Matt10:40
Matt10:40
Matt14:3

22 ኪያሁ Matt04:10
Matt17:27
Matt22:6
Matt26:44

ወዘኒ አልኆሰስኩ ውስተ እዝንክሙ ስብክዎ በዲበ አንሕስት።
ኢይምሰልክሙ ዘአምጻእኩ ሰላመ ለምድር አላ መጥባሕተ።
ናሁ ቊልዔየ ዘኀረይኩ ፍቁርየ ዘሠምረቶ ነፍስየ።
ወሚመ ኢይከውነኒሁ እግበር ዘፈቀድኩ በንዋይየ።
ወሖረ ዝኩ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወተገበረ ቦቶን።
ወይቤልዎ ተዘከርነ እግዚኦ ዘይቤ ዝኩ መስሐቲ።
ዝኩ ዘአኀዞ ሌጌዎን ወፈርሁ።
ወይሰጠዎ ዝኩ ዐርኩ እምውስጥ ወይቤሎ።
እስመ መጺኦ ድኅረ ይብለከ ዝኩ ዘጸውዐከ።
ወሖሩ ኀበ ዮሐንስ ወይቤልዎ ረቢ ዝኩ ዘምስሌከ ሀሎ በማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ዘእምአዝማዲሁ ለዝኩ ዘመተሮ ጴጥሮስ እዝኖ።
ወኀበ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ወወፅኡ ጴጥሮስ ወዝኩ ካልእ ረድእ።
በደሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ በጺሖ ኀበ መቃብር።
ወእምዝ ቦአ ዝኩኒ ካልእ ረድእ ዘበደሮ በጺሐ ኀበ መቃብር።
ወይቤሎሙ እመ ኢርኢኩ እደዊሁ ወእገሪሁ ኀበ ቀነውዎ።
ወተመይጦ ጴጥሮስ ርእዮ ለዝኩ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይተልዎ።
አንትሙሰ ኩኑ ፍጹማነ።
ኩኑ እንከ ጠቢባነ ከመ አርዌ ምድር ወየዋሃነ ከመ ርግብ።
ወኩኑ መሓርያነ ከመ አቡክሙ ሰማያዊ መሓሪ ውእቱ።
ወአንትሙኒ ኩኑ ከመ ዕደው።
ኩን ጠቢበ ለዕድውከ ፍጡነ።
ወጸዐልዎ ወይቤልዎ አንተ ኩን ረድኦ ሎቱ።
እመሰ እኩየ ነበብኩ ስምዐ ኩን ላዕሌየ ወአስተዋድየኒ በእንተ እኩይ።

ተአመኒ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
ተአመኒ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
ወይቤሎን አሌ ለኪ ኰራዚ አሌ ለኪ ቤተሳይዳ።
ወይቤሎን አሌ ለኪ ኰራዚ አሌ ለኪ ቤተሳይዳ።
ሀለወኪ እስከ ሲኦል ትረዲ እስመ ሶበሁ በሰዶም ዘተገብረ ኀይል።
ተገብረ በውስቴትኪ እምሀለወት እስከ ዮም።
ወባሕቱ እብለኪ ከመ ምድረ ሰዶም ትረክብ ሣሕተ በዕለተ ደይን 
እምኔኪ።

ዘኪያክሙ ተወክፈ ኪያየ ተወክፈ።
ወዘኪያየ ተወክፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
እስመ ኪያሃ አውሰበ።
ወኪያሁ ባሕቲቶ ታምልክ።
ኪያሁ ንሣእ ወሀቦሙ ህየንቴየ ወህየንቴከ።
ወኪያሁኒ ጸአልዎ።
ወጸለየ ኪያሁ ክመ ቃለ እንዘ ይብል።
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22 ኪያሁ

Matt26:48
MK08:7
MK12:4
MK12:5
Luke04:8
Luke12:5
Luke20:11
Luke20:12
Luke20:13
Luke22:9
Luke22:47
John05:6
John05:19
John05:43
John05:45
John09:21

John14:14
John21:21

1 ኪያሃ MK06:17
2 ኪያሆሙ Matt21:36

Luke16:29
1 ኪያሆን John10:16
2 ኪያነ Luke11:45

Luke23:39
2 ኪያከ MK01:11

Luke03:22
4 ኪያክሙ Matt06:30

Matt10:40
Luke10:16
John15:20

32 ኪያየ Matt18:5
Matt26:11
MK09:36
MK09:37
MK09:37
MK14:7
Luke09:48
Luke09:48
Luke10:16
Luke10:16

ዘእስዕሞ ውእቱ ኪያሁ አኀዙ።
ወቦሙ ዓሣኒ ኅዳጥ ወባረከ ኪያሁኒ።
ወኪያሁኒ ወገርዎ ወኰርዕዎ ወፈነውዎ አኅሢሮሙ።
ወፈነወ ሣልሳየኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ቀተልዎ።
ወኪያሁ ባሕቲቶ ታምልክ።
እወ እብለክሙ ኪያሁ ፍርህዎ።
ወኪያሁኒ ዘበጥዎ ወአኅሰርዎ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወካዕበ ፈነወ ሣልሰኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ፈቅዕዎ ወሰደድዎ።
ለእመ ኪያሁ የኀፍሩ ርእዮሙ ወፈነዎ።
ወትልውዎ ኪያሁ ኀበ ቦአ ቤት።
ወይቤሎሙ ዘሰዐምክዎ ውእቱ ኪያሁ አኀዙ አጽኒዐክሙ።
ወኪያሁ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ይሰክብ ውስተ ዐራቱ።
እስመ ግብረ ዘይገብር አብ ወልድኒ ኪያሁ ይገብር በአምሳሉ።
ወአመ መጽአ ካልእ በስምዐ ነፍሱ ኪያሁ ትትዌከፉ።
ሙሴ ዘያስተዋድየክሙ ዘኪያሁ ትትዌከፉ።
ወይእዜሰ ዘከመ እፎ ይሬኢ አው መኑ ከሠቶ አዕይንቲሁ ኢነአምር 
ኪያሁ።
ወእመ ቦ ዘሰአልክሙ በስምየ እገብር ለክሙ ኪያሁ።
ወኪያሁ ርእዮ ጴጥሮስ ይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ እስመ ኪያሃ አውሰበ።
ወኪያሆሙኒ ከማሆሙ ረሰይዎሙ።
ወይቤሎ አብርሃም ቦሙ ሙሴ ወነቢያት ኪያሆሙ ለይስምዑ።
ወኪያሆንሂ ሀለወኒ አምጽኦን ወይሰምዐኒ ቃልየ።
ሊቅ ዘንተ እንዘ ትብል ኪያነሂ ትጼዕል።
እመሰ አንተ ክርስቶስ አድኅን ርእሰከ ወኪያነሂ።
ወኪያከ ሠመርኩ።
አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወኪያከ ሠመርኩ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ኪያክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
ዘኪያክሙ ተወክፈ ኪያየ ተወክፈ።
ዘኪያክሙ ሰምዐ ኪያየ ሰምዐ።
እምከመ ኪያየ ሰደዱ ኪያክሙኒ ይሰድዱክሙ።
ወዘሂ ተወክፈ አሐደ ሕፃነ ዘከመ ዝ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
ወኪያየሰ አኮ ዘልፈ ዘትረክቡኒ።
ዘተወክፈ አሐደ ዘከመ ዝ ሕፃነ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
ወዘኒ ኪያየ ተወክፈ።
አኮ ኪያየ ባሕቲቶ ዘተወክፈ ዘእንበለ ዘፈነወኒ።
ወኪያየሰ አኮ ዘልፈ ዘትረክቡኒ።
ወይቤሎሙ ዘተወክፈ ዘመጠነ ዝ ሕፃን በስምየ ኪያየ ተወከፈ።
ወዘኒ ኪያየ ተወከፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ዘኪያክሙ ሰምዐ ኪያየ ሰምዐ።
ወዘኪያየ ሰምዐ ሰምዖ ለዘፈነወኒ።
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Luke23:28

John05:46
John07:28
John08:19
John08:19
John08:42
John10:37
John12:8
John12:45
John13:20
John13:20
John14:9
John15:18
John15:20
John15:23
John15:24
John16:3
John16:14
John16:23
John17:18
John17:23
John18:8

1 ኪዳኖ Luke01:72
1 ካህናተ John01:19

91 ካህናት Matt02:4
Matt12:4
Matt12:5
Matt15:2

Matt16:21
Matt20:18
Matt21:15
Matt21:23
Matt21:45
Matt26:3
Matt26:3
Matt26:14
Matt26:47
Matt26:51
Matt26:57

ወተመይጦን እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎን አዋልደ ኢየሩሳሌም 
ኢትብክያኒ ኪያየሰ።
ሶበሰ አመንክምዎ ለሙሴ ኪያየኒ እምአመንክሙኒ።
ኪያየኑ ተአምሩኒ ወተአምሩኑ እምኀበ አይቴ አነ።
ኢ ኪያየ ተአምሩ ወኢ አቡየ።
ሶበሰ ኪያየ አእመርክሙ እምአእመርክምዎ ለአቡየኒ።
ሶበሰ እግዚአብሔር አቡክሙ እምአፍቀርክሙኒ ኪያየ።
ወእመሰ እገብር ለእመ ኪያየ ኢአመንክሙ ለግብርየ።
ወኪያየሰ አኮ በኵሉ ጊዜ ዘትረክቡኒ።
ወዘርእየ ኪያየ ርእዮ ለዘፈነወኒ።
ዘተወክፎ ለዘፈነውኩ አነ ኪያየ ተወክፈ።
ወዘኪያየ ተወክፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ዘርእየ ኪያየ ርእዮ ለአብ።
እመሂ ዓለም ጸልአክሙ አእምሩ ከመ ኪያየ ቀደመ ጸሊአ።
እምከመ ኪያየ ሰደዱ ኪያክሙኒ ይሰድዱክሙ።
ዘጸልአ ኪያየ ጸልኦ ለአቡየ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ርእዩኒሂ ወጸልኡኒሂ ኪያየሂ ወአቡየሂ።
ወዘንተኒ ዘይገብሩ ላዕሌክሙ እስመ ኢየአምርዎ ለአብ ወኢ ኪያየ።
ወኪያየ ይሴብሕ ውእቱ እስመ እምዚኣየ ይነሥእ።
ወይእተ አሚረ አልቦ ዘትስእሉኒ ኪያየ ወኢ ምንተኒ።
በከመ ፈነውከኒ ውስተ ዓለም ኪያየ።
ወአፍቀርክዎሙ አነ በከመ ኪያየ አፍቀርከኒ።
ወእመሰ ኪያየ ተኀሥሡ ኅድግዎሙ ለእለ ይሑሩ።
ከመ ይግበር ሣህሎ ምስለ አበዊነ ወከመ ይዘከር ኪዳኖ ቅዱሰ።
እምኢየሩሳሌም ካህናተ ወሌዋውያነ ከመ ይሰአልዎ ወይበልዎ መኑ 
አንተ።
ወአስተጋብኦሙ ሄሮድስ ለኵሎሙ ሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍተ ሕዝብ።
ዘእንበለ ለካህናት ለባሕቲቶሙ።
ከመ ካህናት እለ ውስተ ቤተ መቅደስ ያረኵስዋ ለሰንበት።
ለምንት ይትዐደዉ አርዳኢከ ሥርዐተ ረበናት ወትእዛዞሙ ለሊቃነ 
ካህናት።
ወብዙኀ ያሐምምዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወያገብእዎ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወይኴንንዎ በሞት።
ወሶበ ርእዩ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት መንክረ ዘገብረ።
መጽኡ ኀቤሁ ሊቃነ ካህናት ወመላህቅተ ሕዝብ።
ወሰሚዖሙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ምሳሌያቲሁ።
ወእምዝ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ውስተ ዐጸደ ሊቀ ካህናት ዘስመ ቀያፋ።
ዘስሙ ይሁዳ አስቆሮታዊ ኀበ ሊቃነ ካህናት።
እምኀቤሆሙ ለሊቃነ ካህናት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ ዘየማን።
ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ወኀበ ተጋብኡ ጸሐፍት ወሊቃናት።
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Matt26:58
Matt26:59

Matt26:62
Matt26:63
Matt26:65
Matt27:1
Matt27:3
Matt27:6
Matt27:12
Matt27:20
Matt27:41

Matt27:62
Matt28:11
MK02:26
MK02:26
MK08:31
MK10:33
MK11:18
MK11:27
MK14:1

MK14:10
MK14:43
MK14:47
MK14:53
MK14:53
MK14:54
MK14:55
MK14:60
MK14:61
MK14:63
MK14:66
MK15:1
MK15:3
MK15:10
MK15:11
MK15:31
Luke01:9
Luke03:2
Luke06:4

ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ እስከ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናት ወኵሉ ዐውድ ሰማዕተ 
ሐሰት።
ወተንሥአ ሊቀ ካህናት ወይቤሎ።
ወኢያውሥኦ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ሊቀ ካህናት።
ወሰጠጠ አልባሲሁ ሊቀ ካህናት እንዘ ይብል።
ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወረበናተ ሕዝብ።
ዘነሥአ እምኀበ ሊቃነ ካህናት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወነሥኡ ሊቃነ ካህናት ውእቱ ብሩረ ወይቤሉ።
ወእንዘ ያስተዋድይዎ ሊቃነ ካህናት ወሊቃውንተ ሕዝብ።
ወሊቃነ ካህናትሰ ወረበናት ኄጥዎሙ ለሕዝብ ወኦሆ አበልዎሙ።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትሂ ይሣለቁ ምስለ ጸሐፍት ወሊቃናት እንዘ 
ይብሉ።
ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ኀበ ጲላጦስ።
ወነገሩ ለሊቃነ ካህናት ኵሎ ዘኮነ።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር እንዘ አብያታር ሊቀ ካህናት።
ዘእንበለ ለካህናት ለባሕቲቶሙ።
ብዙኀ ያሐምምዎ ወያመክርዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወይእኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወሰምዑ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
መጽኡ ኀቤሁ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ይትመየንዎ ወየአኀዝዎ 
ወይቅትልዎ።
ሖረ ኀበ ሊቃነ ካህናት ከመ ያግብኦ ሎሙ።
እምኀበ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተረ እዝኖ።
ወወሰድዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኀበ ሊቀ ካህናት።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ እስከ ውሳጤ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወኵሉ ዐውድ ሰማዕተ ሐሰት።
ወተንሥአ ሊቀ ካህናት ወሐተቶ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወካዕበ ሐተቶ ሊቀ ካህናት ወይቤሎ።
ወሰጠጠ አልባሲሁ ሊቀ ካህናት ወይቤ።
መጽአት አሐቲ ወለት እምአእማተ ሊቀ ካህናት።
ወሶበ ጸብሐ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወረበናት።
ወአስተዋደይዎ ሊቃነ ካህናት ብዙኀ።
እስመ የአምሮሙ ከመ በቅንአቶሙ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት።
ወሊቃነ ካህናትሰ ሆክዎሙ ለሕዝብ።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትኒ ወጸሐፍት ይሣለቁ ላዕሌሁ።
በከመ ይገብሩ ካህናት በጽሐ ጊዜ የዐጥን።
ወአመ ሐና ወቀያፋ ሊቃነ ካህናት።
ዘኢይከውኖሙ ለበሊዕ ዘእንበለ ለካህናት ለባሕቲቶሙ።
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91 ካህናት

Luke09:22
Luke19:47
Luke20:1
Luke20:19
Luke22:2

Luke22:4
Luke22:50

Luke22:52
Luke22:54
Luke22:66
Luke23:4
Luke23:10
Luke23:13
Luke23:23
Luke24:20

John07:32
John07:45
John11:47
John11:49
John11:51
John11:53
John11:57
John12:10
John18:3

John18:10
John18:13
John18:15
John18:15
John18:16
John18:19

John18:22
John18:24
John18:26
John18:35
John19:6
John19:15
John19:21

ወያመክርዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ በዘይቀትልዎ።
ቆሙ ላዕሌሁ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወፈቀዱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት የአኀዝዎ ሶቤሃ።
ወየኀሥሡ ሎቱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት በዘይቀትልዎ ወኮኑ 
ይፍርህዎሙ ለሕዝብ።
ወሖረ ወተናገሮሙ ለሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍት ዘከመ ያገብኦ ሎሙ።
ወዘበጦ አሐዱ እምኔሆሙ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ 
ዘየማን።
የአኀዝዎ ሊቃነ ካህናት ወመገብተ ምኵራብ ወረበናት።
ወአኀዝዎ ወወሰድዎ ቤተ ሊቀ ካህናት ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ።
ወጸቢሖ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለሊቃነ ካህናት ወለሕዝብ።
ወይቀውሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወብዙኀ ያስተዋድይዎ።
ወጸውዖሙ ጲላጦስ ለሊቃነ ካህናት ወለመኳንንተ ሕዝብ።
ወኀየለ ቃሎሙ ወቃለ ሊቃነ ካህናት።
ወዘከመ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት ለመኳንንት ወኰነንዎ ለሞት 
ወሰቀልዎ።
ወፈነዉ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ወዓልያኒሆሙ ከመ የአኀዝዎ።
ወተሠውጡ ወዓልያኒሆሙ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን።
ወአስተጋብእዎሙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ለሕዝብ ወይቤልዎሙ።
ሊቀ ካህናት ዘእብሬቱ ይእቲ ዓመት።
አላ እስመ ሊቀ ካህናት ውእቱ ወእብሬቱ ይእቲ ዓመት።
ወእምይእቲ ዕለት ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ከመ ይቅትልዎ።
ወአዘዙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን።
ወተማከሩ ሊቃነ ካህናት ከመ ይቅትልዎ ለአልአዛር።
ወነሥኦሙ ይሁዳ ለሠገራተ ሰጲራ እምኀበ ሊቃነ ካህናት 
ወፈሪሳውያን።
ወመልኀ መጥባሕቶ ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት።
ወሊቀ ካህናት ዘዕብሬቱ ይእቲ ዓመት።
ወውእቱሰ ረድእ ልሙድ በኀበ ሊቀ ካህናት።
ወቦአ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወወፅአ ዝኩ ረድእ ዘልሙድ በኀበ ሊቀ ካህናት።
ወተስእሎ ሊቀ ካህናት ለእግዚእ ኢየሱስ በእንተ አርዳኢሁ ወበእንተ 
ትምህርቱ።
ወይቤሎ ከመ ዝኑ ትትዋሥኦ ለሊቀ ካህናት።
ወፈነዎ ሐና ኅሙዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት።
ወይቤሎ አሐዱ እምአግብርቲሁ ለሊቀ ካህናት።
አኮኑ ሕዝብከ ወሊቃነ ካህናት አግብኡከ ኀቤየ ምንተኑ እግበርከ።
ወሶበ ርእይዎ ሊቃነ ካህናት ወወዓልያኒሆሙ ከልሑ።
ወአውሥኡ ሊቃነ ካህናት ወይቤሉ አልብነ ንጉሥ ዘእንበለ ቄሣር።
ወይቤልዎ ሊቃነ ካህናት ለጲላጦስ።
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6 ካህን Matt08:4
MK01:44
Luke01:5
Luke05:14
Luke10:31
Luke17:14

6 ካልአ MK10:12
MK12:4
Luke12:18
Luke16:18
Luke20:11
John14:16

16 ካልኡ Matt06:24
Matt08:9
Matt21:30
Matt22:26
MK12:22
Luke07:8
Luke07:41
Luke09:59
Luke12:52
Luke14:19
Luke16:7
Luke16:13
Luke18:10
Luke19:18
Luke20:30
Luke23:40

1 ካልኡኒ John19:32

6 ካልኣተ Matt25:16
Matt25:17

Matt25:20
Matt25:22
MK01:38
John20:30

5 ካልኣት MK04:36 ወቦ ካልኣትኒ አሕማር ምስሌሆሙ።
Luke08:3
Luke24:1
John06:23 ወመጽአ ካልኣትኒ አሕማር አምጥብርያዶስ ቅሩበ ብሔር።

ወባሕቱ ሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን።
ወሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን ወአብእ መባአከ በእንተ ዘነጻሕከ።
ሀሎ አሐዱ ካህን ዘስሙ ዘካርያስ በመዋዕለ አብያ።
ሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን።
ወተዳደቆ አሐዱ ካህን እንዘ ይወርድ ይእተ ፍኖተ።
ወርእዮሙ ወይቤሎሙ ሑሩ ኀበ ካህን ወአፍትኑ ርእሰክሙ።
ወእንተሂ ደኀራ ምታ ወሖረት ካልአ ዘመወት።
ወካዕበ ፈነወ ኀቤሆሙ ካልአ ገብሮ።
ወአሐንጽ ካልአ ዘየዐቢ እምኔሁ።
ወእንተኒ ደሐራ ምታ ለእመ ቀርበት ካልአ ዘመወት።
ወዳግመ ፈነወ ካልአኒ ገብሮ።
ካልአ ዘይሄሉ ምስሌክሙ ለዓለም።
ወእመ አኮ ለአሐዱ ይትኤዘዝ ወለካልኡ ኢይትኤዘዝ።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ወለካልኡኒ ዘይንእስ ይቤሎ ከማሁ ወአውሥአ ወይቤ አንብየ።
ወከማሁ ካዕበ ካልኡኒ ወሣልሱሂ እስከ ሰብዐቲሆሙ።
ወአውሰባ ካልኡኒ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
አሐዱ ይፈድዮ ኀምስተ ምእተ ዲናረ ወካልኡኒ ኀምሳ።
ወይቤሎ ካልኡኒ እትሉከኑ እግዚኦ።
ወይትፈለጥ አሐዱ እምካልኡ።
ወይቤሎ ካልኡኒ ኀምስተ ፅምደ አልሕምት ተሣየጥኩ።
ወይቤሎ ለካልኡሂ አንተሰ ሚ መጠነ ትፈድዮ ለእግዚእየ።
ወእመ አኮ ለአሐዱ ይትኤዘዝ ወለካልኡ የአቢ።
ወአሐዱ ፈሪሳዊ ወካልኡ መጸብሓዊ።
ወመጽአ ካልኡሂ ወይቤሎ እግዚኦ ምናንከ ኀምስቱ።
ወከማሁ አውሰባ ካልኡሂ ወሣልሱሂ ነሥኣ ከማሁ ወኢኀደጉ ውሉደ።
ወአውሥአ ካልኡ ወገሠጾ ወይቤሎ።
ወሖሩ ሐራ ወሰበሩ ቊይጾ ለቀዳማዊ ወለካልኡኒ እለ ተሰቅሉ 
ምስሌሁ።
ወረብሐ ካልኣተ ኀምስተ መካልየ።
ወከማሁ ዘሂ ክልኤተ መካልየ ነሥአ ረብሐ ካልኣተ ክልኤተ መካልየ።

ወቀርበ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወአምጽአ ካልኣተ ኀምሰ መካልየ።
ወናሁ ክልኤተ ካልኣተ መካልየ እለ ረባሕኩ ዲቤሆን።
ወይቤሎሙ ተንሥኡ ንሑር ካልኣተኒ አህጉረ።
ወብዙኃተ ካልኣተ ተኣምራተ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቅድመ 
አርዳኢሁ።

ወሶስና ወካልኣትሂ ብዙኃት እለ ተልእካሁ በንዋዮን።
ወወሰዳ ውእተ አፈዋተ ዘአስተዳለዋ ወካልኣትኒ አንስት ምስሌሆን።
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5 ካልኣት

John10:16
1 ካልኣትኒ Luke04:43
11 ካልኣነ Matt04:21

Matt12:46

Matt20:3
Matt20:6
Matt21:36
Matt22:4
MK12:5
Luke10:1
Luke23:32
John07:12
John19:18

2 ካልኣኒሁ John20:25
John21:3

10 ካልኣን Matt16:14
Matt21:8
Matt21:41
Matt21:43
MK10:40
MK12:9
Luke20:16
John09:9
John21:2
John21:8

26 ካልእ Matt02:12
Matt08:21
Matt11:3
MK14:58
MK16:12
MK16:17
Luke05:7
Luke07:19
Luke07:20
Luke14:30
Luke17:18
Luke22:58
Luke22:59
John04:37
John04:37
John05:32

ወብየ ካልኣትኒ አባግዕ እለ ኢኮና እምዝንቱ ዐጸድ።
ወይቤሎሙ ለካልኣትኒ አህጉር ሀለወኒ እዜንዎን።
ወዐዲዎ ሕቀ እምህየ ርእየ ካልኣነ ክልኤተ አኀወ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ካልኣነ ሰብዐተ አጋንንተ እለ 
የአክዩ እምኔሁ።
ወወፂኦ ጊዜ ሠለስቱ ሰዓት ርእየ ካልኣነ።
ወፂኦ ረከበ ካልኣነ ፅሩዓነ እንዘ ይቀውሙ።
ወእምዝ ፈነወ ካልኣነ አግብርተ እለ ይበዝኁ እምቀደምት።
ወዳግመ ፈነወ ካልኣነ አግብርተ እንዘ ይብል።
ወፈነወ ካልኣነ አግብርተ ብዙኃነ።
ወእምዝ ኀረየ እግዚእነ ካልኣነ ሰብዐ።
ወወሰዱ ምስሌሁ ካልኣነ ክልኤተ ፈያተ ይስቅሉ።
ወካልኣነ ይቤሉ አልቦ አላ ያስሕቶሙ ለሕዝብ።
ወሰቀሉ ምስሌሁ ካልኣነ ክልኤተ ፈያት።
ወይቤልዎ ካልኣኒሁ አርዳእ ርኢናሁ ለእግዚእነ።
ወይቤልዎ ካልኣኒሁ አርድእ ንሕነኒ ንመጽእ ምስሌከ።
ወካልኣን ይብሉከ ኤልያስሃ።
ወካልኣንሂ ይመትሩ አዕጹቀ እምውስተ ዕፀው።
ወወይኖሂ ይሁብ ለካልኣን ዐቀብት።
ወይሁብዋ ለካልኣን እለ ይገብሩ ፍሬሃ።
አላ ለካልኣን አስተዳለወ ሎሙ አቡየ ዘበሰማያት።
ይመጽእ ወይቀትሎሙ ለእልክቱ ገባር ወይሁብ ወይኖ ለካልኣን።
ወይሁብ ወይኖ ለካልኣን ዐቀብተ።
ወካልኣን ይቤሉ አልቦ አላ ይመስሎ።
ወዓዲ ካልኣን ክልኤቱ እምውስተ አርዳኢሁ።
ወካልኣንሰ አርዳእ በሐመር በጽሑ።
ወእንተ ካልእ ፍኖት ገብኡ ወአተዉ ብሔሮሙ።
ወይቤሎ ካልእ እምአርዳኢሁ።
ወይቤሎ አንተኑ ዘትመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
ወበሠሉስ ዕለት ኣሐንጽ ካልእ ዘእድ ኢገብሮ።
ወእምዝ አስተርአዮሙ ለክልኤቱ እምኔሆሙ በካልእ ራእይ።
ወበካልእ ልሳን ይትናገሩ ሐዲሳተ።
ወጸውዕዎሙ ለቢጾሙ እለ ውስተ ካልእ ሐመር።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወሚመ ቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
ወእመኒ ፈቀደ ንጉሥ ይሑር ይጽብኦ ለካልእ ንጉሥ።
ዘእንበለ ዝንቱ ዘካልእ ሕዝቡ።
ወእምድኅረ ሕቅ ርእዮ ካልእ ወይቤሎ አንተሂ እምኔሆሙ አንተ።
ወኀሊፎ መጠነ አሐቲ ሰዓት አጥወቆ አሐዱ ካልእ እንዘ ይብል።
ከመ ካልእ ዘይዘርዕ ወካልእ ዘየአርር።
ከመ ካልእ ዘይዘርዕ ወካልእ ዘየአርር።
ወባሕቱ ካልእ ውእቱ ሰማዕትየ።
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26 ካልእ

John05:43
John06:22
John10:1
John18:15

John19:37
John20:2
John20:3
John20:4
John20:8
John21:7

8 ካልእተ Matt13:24
Matt13:31
Matt13:33
Matt21:33
MK10:11
MK14:69
Luke09:56
Luke16:18

12 ካልእታ Matt05:39
Matt10:23
Matt12:13
Matt22:39
Matt24:41
Matt27:61 ወሀለዋ ህየ ማርያም መግደላዊት ወካልእታሂ ማርያም።
Matt28:1 ወካልእታኒ ማርያም ይርአያ መቃብሮ።
MK03:5
MK12:32
Luke06:10
Luke06:29
Luke17:35

3 ካልእት Matt26:71
Luke06:6
Luke12:38

6 ካልኦ Matt06:24
Matt24:40
Matt24:41
Luke16:13
Luke17:34
Luke17:36

99 ካዕበ Matt02:22
Matt04:7

ወአመ መጽአ ካልእ በስምዐ ነፍሱ ኪያሁ ትትዌከፉ።
ርእዮሙ ከመ አልቦ ህየ ካልእ ሐመር ዘእንበለ አሐቲ ሐመር።
ዘኢቦአ እንተ አንቀጽ ውስተ ዐጸደ አባግዕ ወዐርገ እንተ ካልእ ገጽ።
ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምርሑቅ ስምዖን ጴጥሮስ ወካልእኒ 
ረድእ።
ወካዕበ ይብል ካልእኒ መጽሐፍ።
ወኀበ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ወወፅኡ ጴጥሮስ ወዝኩ ካልእ ረድእ።
በደሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ በጺሖ ኀበ መቃብር።
ወእምዝ ቦአ ዝኩኒ ካልእ ረድእ ዘበደሮ በጺሐ ኀበ መቃብር።
ወይቤሎ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ካልእተ ምሳሌ አምጽአ ሎሙ እንዘ ይብል።
ካልእተ ምሳሌ አምጽአ ሎሙ እንዘ ይብል።
ካልእተ ምሳሌ አምጽአ ሎሙ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ ካልእተ ምሳሌ።
ወይቤሎሙ ዘደሐረ ብእሲቶ ወሖረ ካልእተ ዘመወ ላዕሌሃ።
ወርእየቶ ካዕበ ካልእተ ወለት ወትቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ወሖሩ ካልእተ ሀገረ።
ወኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ወያወስብ ካልእተ ዘመወ።
ሚጥ ሎቱ ካልእታሂ።
ወሶበ ይሰድዱክሙ እምዛቲ ሀገር ጕዩ ውስተ ካልእታ።
ወኮነት ከመ ካልእታ።
ወካልእታሂ እንተ ትመስላ አፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
አሐተ ይነሥኡ ወካልእታ የኀድጉ።

ወሰፍሐ እዴሁ ወሐይወት ወኮነት ከመ ካልእታ።
ወካልእታሂ እንተ ትመስላ ዛቲ ይእቲ።
ወሰፍሐ ወሐይወት እዴሁ ወኮነት ከመ ካልእታ።
ወለዘሂ ጸፍዐከ መልታሕቴከ መጥዎ ካልእታኒ።
አሐተ ይነሥኡ ወካልእታ የኀድጉ።
ወወፂኦ ኆኅተ ርእየቶ ካልእት ወለት።
ወእምዝ በካልእት ሰንበት ቦአ ምኵራበ ወመሀሮሙ።
ወእመኒ በካልእት ወእመኒ በሣልስት ሰዓተ ሌሊት።
ወእመ አኮሰ አሐደ ይጸልእ ወካልኦ ያፈቅር።
አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።
አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።
ወእመ አኮ አሐደ ያፈቅር ወካልኦ ይጸልእ።
አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።
አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።
ወአስተርአዮ ካዕበ በሕልም።
ካዕበ ጽሑፍ ኢታመክሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ።
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99 ካዕበ

Matt05:33
Matt13:44

Matt13:45

Matt13:47
Matt19:24
Matt20:5
Matt22:26
Matt26:42
Matt26:43
Matt26:44
Matt26:45
Matt26:72
Matt27:50
MK02:1
MK02:11
MK02:13
MK02:23
MK03:1
MK03:20
MK04:1
MK04:16
MK05:21
MK07:14
MK07:31
MK08:1
MK08:13
MK08:25
MK10:1
MK10:10
MK10:24
MK11:3
MK11:27
MK12:4
MK14:39
MK14:40
MK14:61
MK14:69
MK14:69
MK14:70
MK14:71

ወካዕበ ሰማዕክሙ ዘከመ ተብህለ ለቀደምትክሙ።
ካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት መድፍነ ዘኅቡእ ውስተ 
ገራህት።
ወካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ሠያጤ ዘየኀሥሥ ባሕርየ 
ሠናየ።
ወካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ገሪፈ።
ወካዕበ እብለክሙ ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ስቊረተ መርፍእ።
ወካዕበ ወፂኦ ጊዜ ስሱ ወተሱዑ ሰዓት ገብረ ከማሁ።
ወከማሁ ካዕበ ካልኡኒ ወሣልሱሂ እስከ ሰብዐቲሆሙ።
ወካዕበ ሖረ ወጸለየ ወይቤ።
ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ወኀደጎሙ ወሖረ ካዕበ በሣልስ።
ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ።
ወክሕደ ካዕበ ወመሐለ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
ወጸርሐ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወቦአ ካዕበ ሀገረ ቅፍርናሆም ወጐንድዮ ሕቀ።
ወካዕበ ይቤሎ ለውእቱ ድዉይ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ካዕበ መንገለ ጽንፈ ባሕር።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት።
ወቦአ ካዕበ ምኵራበ በሰንበት።
ወበዊኦ ቤተ መጽኡ ካዕበ አሕዛብ ብዙኃን።
ወአኀዘ ካዕበ ይምሀሮሙ ለአሕዛብ እንተ መንገለ ባሕር።
ወእሉ ካዕበ እሙንቱ ዘውስተ ኰኵሕ ተዘርዑ።
ወካዕበ ዐደወ እግዚእ ኢየሱስ በሐመር ማዕዶተ።
ወጸውዖሙ ካዕበ ለሕዝብ ወይቤሎሙ።
ወኀሊፎ ካዕበ እምጢሮስ ሖረ እንተ ሲዶና።
ወይእተ አሚረ ካዕበ ብዙኃን ሰብእ ሀለዉ።
ወኀደጎሙ ወዐርገ ካዕበ ሐመረ ወሖረ ማዕዶተ።
ወገሰሶ አዕይንቲሁ ካዕበ ወርእየ ዳኅነ።
ወሖሩ ካዕበ ምስሌሁ ሕዝብ ወመሀሮሙ በከመ ያለምድ።
ወበቤት ካዕበ ተስእልዎ አርዳኢሁ በእንተ ዝንቱ።
ወካዕበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወሶቤሃ ካዕበ ይፌንወክሙ ዝየ።
ወሖረ ካዕበ ኢየሩሳሌም ወእንዘ ያንሶሱ በምኵራብ።
ወካዕበ ፈነወ ኀቤሆሙ ካልአ ገብሮ።
ወሖረ ካዕበ ወጸለየ ወከማሁ ክመ ይቤ።
ወገቢኦ ካዕበ ረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ወካዕበ ሐተቶ ሊቀ ካህናት ወይቤሎ።
ወርእየቶ ካዕበ ካልእተ ወለት ወትቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ዝንቱኒ እምኔሆሙ ውእቱ ወክሕደ ካዕበ።
ወእምድኅረ ሕቅ ካዕበ ይበልዎ ለጴጥሮስ እለ ይቀውሙ።
ወሶቤሃ ነቀወ ካዕበ ዶርሆ።



Tabelle1

Seite 923

99 ካዕበ

MK15:4
MK15:12
MK15:13
MK16:14
Luke06:1
Luke10:23
Luke13:20
Luke15:11
Luke18:12
Luke20:12
Luke23:20
John01:35 ወበሳኒታ ካዕበ እንዘ ይቀውም ዮሐንስ ወክልኤቱ እምአርዳኢሁ።
John04:3
John04:45
John04:46
John04:54
John08:2
John08:8
John08:12
John08:21
John09:15
John09:17
John09:26
John09:27
John10:7
John10:17
John10:18
John10:19
John10:31
John10:38
John10:39 ወሖረ ካዕበ ማዕዶተ ዮርዳኖስ ብሔረ ኀበ አጥመቀ ዮሐንስ ቀዲሙ።
John11:7
John11:8
John11:35
John11:38
John12:28
John12:39
John13:12
John13:32
John14:3
John16:16
John16:17

ወሐተቶ ካዕበ ጲላጦስ ወይቤሎ አልቦኑ ዘትሰጠው።
ወካዕበ አውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ።
ወካዕበ ከልሑ ኵሎሙ ወይቤሉ ስቅሎ።
ወእምድኅረ ዝ ካዕበ እንዘ ይረፍቁ ዐሠርቱ ወአሐዱ።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ እንተ ገራውህ በሰንበት።
ወካዕበ ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ እንተ ባሕቲቶሙ።
ወካዕበ ይቤ በምንት አስተማስላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወካዕበ ይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ ቦቱ ክልኤተ ደቂቅ።
አንሰ እጸውም ካዕበ ክልኤተ ዕለተ በሰናብት።
ወካዕበ ፈነወ ሣልሰኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ፈቅዕዎ ወሰደድዎ።
ወካዕበ ይቤሎሙ ጲላጦስ ትፈቅዱኑ አሕይዎ ለክሙ ለኢየሱስ።

ወኀደጋ ለምድረ ይሁዳ ወሖረ ካዕበ ገሊላ።
ወበዊኦ ካዕበ ገሊላ ተቀበልዎ ኵሎሙ ገሊላውያን።
ወሖረ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ቃና ዘገሊላ።
ወዝንተ ካዕበ ዳግሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘገብረ ተኣምረ።
ወአንግሀ በጽባሕ ወቦአ ካዕበ ምኵራበ።
ወካዕበ ደነነ ወጸሐፈ ኀበ ምድር በአጽባዕቱ።
ወካዕበ ነበቦሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወካዕበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወተስእልዎ ካዕበ ፈሪሳውያን ዘከመ እፎ ርእየ።
ወይቤልዎ ካዕበ ለውእቱ ዕዉር።
ወይቤልዎ ካዕበ ምንተ ገብረ ለከ።
ምንተ እንከ ካዕበ ትፈቅዱ ትስምዑ።
ወካዕበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ከመ ካዕበ አንሥኣ።
ወብዉሕ ሊተ ካዕበ አንሥኣ ዘንተ ትእዛዘ ነሣእኩ እምኀበ አቡየ።
ወተናፈቁ እንከ ካዕበ አይሁድ በበይናቲሆሙ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወነሥኡ አይሁድ እብነ ካዕበ ከመ ይውግርዎ።
ወየኀሥሡ ካዕበ የአኀዝዎ ወአምሠጠ እምእዴሆሙ።

ንሑር ብሔረ ይሁዳ ካዕበ።
ወካዕበ ተሐውር ህየ።
ወአንብዐ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወካዕበ ተከዘ በልቡ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ ኀበ መቃብሩ።
ወዓዲ ካዕበ እሴብሐከ።
እስመ ካዕበ ይቤ ኢሳይያስ።
ወሶበ ኀፀቦሙ እገሪሆሙ ነሥአ አልባሲሁ ወረፈቀ ካዕበ ምስሌሆሙ።
ወሶቤሃ ይሴብሖ ወዓዲ ካዕበ ይሴብሖ።
ወእምከመ ሖርኩ ወአስተዳሎኩ ለክሙ መካነ እመጽእ ካዕበ።
ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ እስመ ኣሐውር ኀበ አብ።
ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ እስመ ኣሐውር ኀበ አብ።
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John16:19
John16:22
John16:28
John18:7
John18:27
John18:33
John18:38
John18:40
John19:4
John19:9
John19:37
John20:21
John20:26
John21:1

John21:16
1 ካዕበተክሙ Matt23:15

104 ኬ Matt01:17

Matt01:17

Matt03:8
Matt03:10
Matt03:11
Matt05:13
Matt05:16
Matt05:19
Matt05:23
Matt06:2
Matt06:8

Matt06:24
Matt06:31
Matt06:34
Matt07:12
Matt07:15

Matt07:17
Matt07:24
Matt08:13
Matt10:26
Matt10:31

ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ።
ወባሕቱ ካዕበ እሬእየክሙ ወይትፌሥሐክሙ ልብክሙ።
ወመጻእኩ ውስተ ዓለም ወካዕበ አኀድጎ ለዓለም።
ወእምዝ ካዕበ ተስእሎሙ ወይቤሎሙ።
ወካዕበ ክሕደ ጴጥሮስ።
ወቦአ ካዕበ ጲላጦስ ውስተ ዐውድ።
ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ ካዕበ ኀበ አይሁድ ወይቤሎሙ።
ወከልሑ ካዕበ ኵሎሙ ወይቤሉ።
ወወፅአ ካዕበ ጲላጦስ አፍኣ ወይቤሎሙ።
ወቦአ ካዕበ ኀበ ዐውድ።
ወካዕበ ይብል ካልእኒ መጽሐፍ።
ወይቤሎሙ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ ሰላም ለክሙ።
ወእምድኅረ ሰሙን መዋዕል እንዘ ሀለዉ ካዕበ አርዳኢሁ ውስጠ።
ወእምዝ ካዕበ አስተርአዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ በብሔረ 
ጥብርያዶስ።
ወካዕበ ይብሎ ዳግመ ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ።
ወተጠሚቆ ትሬስይዎ ካዕበተክሙ ወልደ ገሃነም።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ዳዊት ትውልድ ዐሠርቱ 
ወአርባዕቱ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ክርስቶስ ትውልድ አርብዓ 
ወክልኤቱ።
ግበሩኬ እንከ ፍሬ ሠናየ ዘይደልወክሙ ለንስሓ።
ኵሉኬ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ ወውስተ እሳት ይወድይዎ።
አንሰኬ አጠምቀክሙ በማይ ለንስሓ።
በምንትኑ እንከ ይቄስምዎ አልቦኬ እንከ ዘይበቊዕ።
ከማሁኬ ይብራህ ብርሃንክሙ በቅድመ ሰብእ።
ዘኬ ፈትሐ አሐተ እምእላ ትእዛዛት እንተ ተሐጽጽ።
ወእምከመኬ ታበውእ መባአከ ውስተ ምሥዋዕ።
ሶበሰኬ ትገብሩ ምጽዋተክሙ ኢትንፍኁ ቀርነ ቅድሜክሙ።
ኢትትመሰልዎሙኬ እስመ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ዘትፈቅዱ 
ዘእንበለ ትስአልዎ።
ኢትክሉኬ ተቀንዮ ለእግዚአብሔር ወለንዋይ።
ኢትተክዙኬ እንከ እንዘ ትብሉ።
ኢትበሉኬ ለጌሠም እስመ ጌሠምሰ ትኄሊ ለርእሳ።
ኵሎኬ ዘትፈቅዱ ይስእልዎ ለክሙ ሰብእ።
ተዐቀቡኬ እምሐሳውያን ነቢያት እለ ይመጽኡ ኀቤክሙ በአልባሰ 
አባግዕ።
ከማሁኬ ኵሉ ዕፅ ሠናይ ፍሬ ሠናየ ይፈሪ።
ኵሉኬ ዘይሰምዕ ዘንተ ቃልየ ወይገብሮ።
ሑርኬ ይኩንከ በከመ ተአመንከ።
ኢትፍርህዎሙኬ እንከ እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ኢትፍርሁኬ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
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Matt12:12
Matt12:26
Matt12:28
Matt13:18
Matt13:19
Matt13:40
Matt15:20
Matt16:3
Matt16:15
Matt17:26
Matt18:14
Matt18:35
Matt19:6
Matt19:27
Matt20:16
Matt21:25
Matt22:9
Matt22:17
Matt22:32
Matt23:8
Matt23:20
Matt23:28
Matt23:31
Matt24:27
Matt24:33
Matt24:39
Matt25:13
Matt26:5
Matt27:42
MK08:20
MK08:29
MK10:8
MK10:28
MK12:28
MK13:29
MK15:32
Luke03:14
Luke09:20
Luke10:28
Luke10:37

Luke10:40

ይከውንኬ በሰንበት ገቢረ ሠናይ።
ወእመሰ ሰይጣን ለሰይጣን ያወፅኦ ተናፈቀኬ በበይናቲሁ።
ዮጊኬ በጽሐት ላዕሌክሙ መንግሥተ እግዚአብሔር።
አንትሙኬ ስምዑ ምሳሌሁ ለዘይዘርዕ።
ዘተዘርዐ ውስተ ልቡ ውእቱኬ ዘተዘርዐ ውስተ ፍኖት።
ከመኬ የአርይዎ ለክርዳድ ቅድመ ወበእሳት ያውዕይዎ።
እሉኬ ዘያረኵስዎ ለሰብእ።
ወእምከመ ጸብሐ ትብሉ ዮምሰኬ ይዘንም።
ወይቤሎሙ አንትሙሰኬ መነ ትብሉኒ ከዊነ።
እንጋ ውሉዶሙሰኬ አግኣዝያንኑ እሙንቱ።
ከማሁኬ ኢይፈቅድ አቡየኒ ዘበሰማያት።
ከማሁኬ አቡየኒ ሰማያዊ ይገብር ለክሙ።
እንከሰኬ ኢኮኑ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ።
ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ ወተሎናከ።
ከማሁኬ ይከውኑ ደኀርት ቀደምተ ወቀደምትኒ ይከውኑ ደኀርተ።
እመ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ በእፎኬ ዘኢአመንክምዎ።
ሑሩኬ እንከ ውስተ መራሕብት ወአናቅጽ።
ንግረነኬ እንከ ዘይረትዕ ምንተ ትብል።
ኢኮነኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
አንትሙሰኬ ኢትረስዩ መምህረ በዲበ ምድር።
ዘኬ መሐለ በምሥዋዕ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ዲቤሁ።
ከማሁኬ አንትሙኒ እንተ አፍኣክሙ ትጼደቁ ለዐይነ ሰብእ።
ናሁኬ ለሊክሙ ትከውኑ ስምዐ።
ከማሁኬ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁኬ አንትሙሂ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ።
ከማሁኬ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ትግሁኬ እስመ ኢተአምሩ ዕለታ ወሰዓታ።
ወይቤሉ ባሕቱ አኮኬ በበዓል።
ለይረድኬ ይእዜ እመስቀሉ ንርአይ ወንእመን ቦቱ።
ወይቤሎሙ አመኬ ሰብዑ ኅብስተ ለአርባዕ ምእት ብእሲ።
ወይቤሎሙ አንትሙኬ መነ ትብሉኒ።
ናሁኬ ኢኮኑ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ።
ወአኀዘ ጴጥሮስ ይበሎ ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ ወተሎናከ።
ኢኮንኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
ከማሁኬ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ ከመ ኮነ።
ለይረድኬ ይእዜ እምነ መስቀሉ ንርአይ ወንእመን ቦቱ።
ወተስእልዎ ሐራሂ ወይቤልዎ ንሕነኬ ምንተ ንግበር።
ወይቤሎሙ አንትሙሰኬ መነ ትብሉኒ።
ከማሁኬ ግበር ወተሐዩ።
ወይቤሎ ዘገብረ ምሕረተ ላዕሌሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑርኬ 
አንተኒ ግበር ከማሁ ወተሐዩ።
ዘተኀድገኒ እኅትየ ባሕቲትየ እንዘ አስተዳሉ በላኬ ትርድአኒ።
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Luke11:20
Luke12:21
Luke12:28
Luke13:14

Luke16:6
Luke16:7
Luke16:13
Luke16:31
Luke17:10
Luke18:28
Luke20:38
Luke22:33
Luke22:36

Luke23:16
Luke23:22

John01:33
John01:43

John02:3

John02:7
John02:8

John03:8
John04:16
John05:14
John06:58
John08:52
John09:39
John09:40
John10:10
John11:16
John11:44
John13:14
John13:31
John15:5
John15:14
John16:31
John16:32
John18:37

ዮጊኬ በጽሐት እንከሰ ኀቤክሙ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ከማሁኬ ዘይዘግብ ሎቱ መዝገበ ዘኢኮነ እምእግዚአብሔር ብዕሉ።
ከማሁኬ ይሬሲ እግዚአብሔር።
ውእተ አሚረ ንዑኬ ተፈወሱ በውእቶን ዕለታት ወአኮ በዕለተ 
ሰንበት።
ወይቤሎ ናሁኬ መጽሐፍከ ንበር።
ወይቤሎ ናሁኬ መጽሐፍከ ንበር።
ኢትክሉኬ ለእግዚአብሔር ተቀንዮ እንዘ ንዋየ ታፈቅሩ።
ወይቤሎ አብርሃም ለእመሰኬ ሙሴሃ ወነቢያተ ኢይሰምዑ።
ከማሁኬ አንትሙኒ ገቢረክሙ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ።
ኢኮነኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
ወይቤሎ እግዚኦ አንሰኬ ጥቡዕ ለሐዊር ምስሌከ ውስተ ኢየሩሳሌም።
ወይቤሎሙ ይእዜሰኬ ዘቦ ቊናማት ይንሣእ ሎቱ ወከማሁ ዘሂ 
ጽፍነት።
እቀሥፎኬ ወእኅድጎ።
ናሁ አልቦ ዘረከብኩ በላዕሌሁ በዘይመውት እቅሥፎኬ እንከሰ 
ወአሕይዎ።
ወይነብር ዲቤሁ ውእቱኬ ዘያጠምቅ በመንፈስ ቅዱስ።
አንተኑ ስምዖን ወልደ ዮና አንተኬ ትሰመይ ኬፋ ዘበትርጓሜሁ 
ጴጥሮስ።
ወሶበ ኀልቀ ወይኖሙ ትቤሎ እሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይንኬ 
አልቦሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ምልእዎንኬ ለእላ መሣብክት ማየ።
ወይቤሎሙ ቅድሑኬ ይእዜ ወሰዱ ወሀብዎ ለሊቀ ምርፋቅ ወወሰዱ 
ወወሀብዎ።
ከማሁኬ ውእቱ ኵሉ ዘይትወለድ እመንፈስ ቅዱስ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ሑሪኬ ጸውዒ ምተኪ ወንዒ ዝየ።
ናሁኬ ሐየውከ ዑቅ ኢተአብስ ዳግመ።
ዝኬ ውእቱ ኅብስት ዘእምሰማይ ወረደ።
ወይቤልዎ አይሁድ ይእዜኬ አእመርናከ ከመ ጋኔን ብከ።
አንሰኬ መጻእኩ ለኵነኔ ዝንቱ ዓለም።
ወይቤልዎ ንሕነኒኬ ዕዉራንኑ ንሕነ።
ወአንሰኬ መጻእኩ ከመ ይርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
ንሑርኬ ንሕነኒ ከመ ንሙት ምስሌሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ፍትሕዎኬ እንከሰ ወኅድግዎ ይሑር።
ከማሁኬ አንትሙኒ ይደልወክሙ ትኀፅቡ እግረ ቢጽክሙ።
ይእዜኬ እንከ ተሰብሐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ውእቱኬ ዘይፈሪ ብዙኀ።
አንትሙሰኬ አዕርክትየ አንትሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይእዜሰኬ አእምሩ ወእመኑ።
ናሁኬ ከመ ይበጽሕ ጊዜሁ።
ወይቤሎ ጲላጦስ እንከሰኬ ንጉሥ አንተ።
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John21:15
John21:16
John21:17
John21:21
John21:22

1 ኬድዎ Luke08:5
1 ኬፋ John01:43

4 ክህለ Matt22:46
Luke08:43
John09:33
John11:37

1 ክህነት Luke01:8
3 ክሉ Matt09:15

Matt10:28
Matt25:15

1 ክል Matt09:28
25 ክልኤ Matt02:16

Matt06:24
Matt09:17
Matt10:10
Matt10:29
Matt10:29
Matt14:17
Matt14:19
Matt18:8
Matt18:8
Matt18:9
Matt26:2
Matt27:51
MK06:8
MK06:37
MK12:43
MK14:30
MK14:72
MK15:38
Luke01:24
Luke03:11
Luke12:6
Luke14:30
Luke21:2

ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ረዐይኬ አባግዕየ።
ወይቤሎ ረዐይኬ መሐስእየ።
ወይቤሎ ረዐይኬ አባግዕትየ።
እግዚኦ ዝኬ እፎ።
እመኬ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።
ወመጽኡ ሰብእ ወኬድዎ ወበልዕዎ አዕዋፈ ሰማይ።
አንተኑ ስምዖን ወልደ ዮና አንተኬ ትሰመይ ኬፋ ዘበትርጓሜሁ 
ጴጥሮስ።
ወአልቦ ዘክህለ አውሥኦቶ ቃለ።
ወአኅለቀት ኵሎ ንዋያ ለዐቀብተ ሥራይ ወአልቦ ዘክህለ ፈውሶታ።
እምኢክህለ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
እምኢክህለኑ ዝንቱ ዘከሠተ አዕይንቲሁ ለዘዕዉሩ ተወልደ።
ወእምዝ አመ ይገብር ግብረ ክህነት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ ወላህዎ።

ወለነፍስክሙሰ ኢይክሉ ቀቲሎታ።
ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ በአምጣነ ይክሉ ወሀቦሙ ወነገደ በጊዜሃ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ተአምኑሁ ከመ እክል ዘንተ ገቢረ።
ዘክልኤ ዓመት ወዘይንእስሂ እምኔሁ።
ኢይክል አሐዱ ገብር ለክልኤ አጋእዝት ተቀንዮ።
ወይትዐቀቡ ክልኤሆሙ በበይናቲሆሙ ኅቡረ።
ወኢ ጽፍነተ ለፍኖት ወኢ ክልኤ ክዳናተ።
አኮኑ ክልኤቲ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
አኮኑ ክልኤቲ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወነሥአ ውእተ ኀምሰ ኅብስተ ወክልኤ ዓሣ።
እምእንዘ ብከ ክልኤ እድ ወክልኤ እግር።
እምእንዘ ብከ ክልኤ እድ ወክልኤ እግር።
እምእንዘ ክልኤ ዐይን ብከ ትትወደይ ውስተ እሳተ ገሃነም።
ተአምሩሁ ከመ እምድኅረ ክልኤ መዋዕል ይከውን ፋሲካ።
ወኮነ ለክልኤ ክፍል ወአድለቅለቀት ምድር ወነቅዐ ኰኵሕ።
ወኢይልበሱ ክልኤ ክዳናተ።
ወይቤልዎ ንሑርኑ ንሣየጥ በክልኤ ምእት ዲናር ኅብስተ።
ወአብአት ክልኤ ጸራይቀ ዘይብልዎ ቆንደራጢስ።
ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ክልኤ ጊዜ።
ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ክልኤ ጊዜ ወበከየ።
ወተሰጠ መንጦላዕተ ምኵራብ ለክልኤ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ።
ወእምድኅረ ክልኤ መዋዕል ፀንሰት ኤልሳቤጥ ብእሲቱ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘቦ ክልኤ ልብስ ክዳናተ የሀብ ለዘአልቦ።
አኮኑ ኀምስ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
በእልፍ ጸቢኦቶ ለዘይመጽእ ኀቤሁ ምስለ ክልኤ እልፍ።
ወርእየ ዕቤረ መበለተ እንዘ ታበውእ ክልኤ ጸራይቀ።
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25 ክልኤ

John21:8

15 ክልኤሆሙ Matt15:14
Matt19:5
Matt20:21
Matt20:24
Matt21:31
Matt27:21
MK10:8
MK10:35
Luke01:6
Luke01:7
Luke06:40
Luke07:42
John01:37

John20:4
John20:10

6 ክልኤሆን Matt05:29
Matt05:31
MK09:43
MK09:44
MK09:45
Luke05:7

39 ክልኤተ Matt04:18
Matt04:21
Matt05:41
Matt10:5
Matt11:2
Matt14:20
Matt16:9
Matt18:16
Matt19:6
Matt19:28
Matt21:1
Matt25:15
Matt25:17

Matt25:17

Matt25:22
Matt25:22

እስመ ኢኮኑ ርሑቃነ እምድር ዘእንበለ መጠነ ክልኤ ምእት በእመት።

ለእመ መርሐ ክልኤሆሙ ይውድቁ ውስተ ግብ።
ወይተልዋ ለብእሲቱ ወይከውኑ ክልኤሆሙ አሐደ ሥጋ።
ወትቤሎ ረሲ ሊተ ከመ ይንበሩ እሉ ደቂቅየ ክልኤሆሙ።
ወሰሚዖሙ ዐሠርቱ አንጐርጐሩ በእንተ ክልኤሆሙ አኀው።
መኑ እንከ እምክልኤሆሙ ዘገብረ ፈቃደ አቡሁ።
መነ ትፈቅዱ እምክልኤሆሙ አሕዩ ለክሙ።
ወይከውኑ ክልኤሆሙ አሐደ ሥጋ።
ክልኤሆሙ ደቂቀ ዘብዴዎስ ይቤልዎ።
ወክልኤሆሙ ጻድቃን እሙንቱ በቅድመ እግዚአብሔር።
ወክልኤሆሙ ልሂቃን እሙንቱ ወኀለፈ መዋዕሊሆሙ።
አኮኑ ክልኤሆሙ ይወድቁ ውስተ ግብ።
ወኀጢኦሙ ዘይፈድዎ ኀደገ ሎሙ ለክልኤሆሙ።
ወሰምዕዎ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ እንዘ ይብል ከመ ዝ ወተለውዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእንዘ ይረውጹ ክልኤሆሙ ኅቡረ።
ወእምዝ ሖሩ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ ወአተዉ ቤቶሙ።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን አዕይንቲከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እገሪከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እደዊከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እገሪከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን አዕይንቲከ ውስተ ገሃነም ዘእሳት።
ወመጽኡ ወመልኡ ክልኤሆን አሕማረ እስከ ይሰጠማ።
ወእንዘ ያንሶሱ መንገለ ባሕረ ገሊላ ርእየ ክልኤተ አኀወ።
ወዐዲዎ ሕቀ እምህየ ርእየ ካልኣነ ክልኤተ አኀወ።
ሑር ምስሌሁ ክልኤተ ምዕራፈ።
እሎንተ ዐሠርተ ወክልኤተ ፈነዎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ፈነወ ኀቤሁ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወመልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መዛርዐ ምሉአ።
ወይቤልዎ ዐሠርተ ወክልኤተ።
ወእመሰ ኢሰምዐከ ንሣእ ምስሌከ በዳግም አሐደ አው ክልኤተ።
እንከሰኬ ኢኮኑ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ።
ወትኴንኑ ዐሠርተ ወክልኤተ ሕዝበ እስራኤል።
ወሶቤሃ ፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወቦ ለዘወሀቦ ክልኤተ መክሊተ።
ወከማሁ ዘሂ ክልኤተ መካልየ ነሥአ ረብሐ ካልኣተ ክልኤተ 
መካልየ።
ወከማሁ ዘሂ ክልኤተ መካልየ ነሥአ ረብሐ ካልኣተ ክልኤተ 
መካልየ።
ወመጽአ ዘክልኤተ መክሊተ ነሥአ ወይቤ።
እግዚኦ አኮሁ ክልኤተ መካልየ ወሀብከኒ።
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39 ክልኤተ

Matt25:22
MK03:14
MK06:43
MK08:19
MK10:8
MK11:1
MK14:13
MK15:26
Luke05:2
Luke06:13
Luke07:19 ወጸውዐ ዮሐንስ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
Luke09:3
Luke09:17
Luke10:35
Luke15:11
Luke18:12
Luke19:29
Luke22:30

Luke23:32
Luke23:33
John06:13
John19:18
John20:12

70 ክልኤቱ Matt01:17

Matt08:28
Matt09:20
Matt09:27
Matt10:1
Matt10:2
Matt11:1

Matt18:16
Matt18:19
Matt18:20
Matt19:28
Matt20:17
Matt20:30
Matt21:28
Matt24:40
Matt24:41

ወናሁ ክልኤተ ካልኣተ መካልየ እለ ረባሕኩ ዲቤሆን።
ወኀረየ ዐሠርተ ወክልኤተ ወሰመዮሙ ሐዋርያተ።
መልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ ወእምዓሣሁኒ።
ወይቤልዎ ዐሠርተ ወክልኤተ።
ናሁኬ ኢኮኑ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ።
በኀበ ደብረ ዘይት ፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወሰቀሉ ምስሌሁ ክልኤተ ፈያተ።
ወርእየ ክልኤተ አሕማረ ኀበ ውእቱ ሐይቅ።
ወኀረየ እምውስቴቶሙ ዐሠርተ ወክልኤተ ወሰመዮሙ ሐዋርያተ።

ወኢ እክለ ወኢ ወርቀ ወኢ ክልኤተ ክዳናተ።
መልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ ምሉኣነ።
ወበሳኒታ አውፅአ ክልኤተ ዲናረ ወወሀቦ ለዐቃቤ ነግድ።
ወካዕበ ይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ ቦቱ ክልኤተ ደቂቅ።
አንሰ እጸውም ካዕበ ክልኤተ ዕለተ በሰናብት።
ፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወትነብሩ ዲበ መናብርት ወትኴንኑ ዐሠርተ ወክልኤተ ሕዝበ 
እስራኤል።
ወወሰዱ ምስሌሁ ካልኣነ ክልኤተ ፈያተ ይስቅሉ።
ወእልክተኒ ክልኤተ ፈያተ አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ ሰቀሉ።
ወአስተጋብኡ ወመልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ።
ወሰቀሉ ምስሌሁ ካልኣነ ክልኤተ ፈያት።
ወርእየት ክልኤተ መላእክተ በጸዐድው አልባስ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ክርስቶስ ትውልድ አርብዓ 
ወክልኤቱ።
ተቀበልዎ ክልኤቱ እለ አጋንንት ወፂኦሙ እመቃብራት።
ወናሁ ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምት።
ተለውዎ ክልኤቱ ዕዉራን እንዘ ይጸርሑ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ከመ ዝ አስማቲሆሙ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ አዝዞቶሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
እስመ በስምዐ ክልኤቱ ወሠለስቱ ሰማዕት ይቀውም ኵሉ ነገር።
ወዓዲ እብለክሙ ለእመ ኀብሩ ክልኤቱ አው ሠለስቱ እምኔክሙ።
እስመ ኀበ ሀለዉ ክልኤቱ ወሠለስቱ ግቡኣን በስምየ።
አንትሙኒ ትነብሩ ዲበ ዐሠርቱ ወክልኤቱ መናብርት።
ነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወናሁ ክልኤቱ ዕዉራን ይነብሩ ጥቃ ፍኖት።
ወምንተ ትብሉ ለአሐዱ ብእሲ ቦቱ ክልኤቱ ደቂቅ አኀው።
አሜሃ ክልኤቱ ይሄልዉ ውስተ አሐዱ ገራህት።
ወክልኤቱ ይሰክቡ ውስተ አሐዱ ዐራት።
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Matt26:14
Matt26:20
Matt26:37
Matt26:47

Matt26:53
Matt26:60
Matt27:38
MK04:10
MK05:25

MK05:42
MK06:7
MK06:7
MK09:35
MK10:32
MK10:41 ወሰሚዖሙ ዐሠርቱ ተምዕዑ ዲበ ክልኤቱ አኀው ያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK11:11
MK14:10
MK14:17
MK14:20
MK14:43
MK16:12
Luke02:42
Luke07:41
Luke08:1
Luke08:42
Luke08:43

Luke09:1
Luke09:12
Luke09:30
Luke09:32
Luke10:1
Luke12:52
Luke12:52
Luke16:13
Luke17:34
Luke17:36
Luke18:10
Luke18:31

ወእምዝ ሖረ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወምሴተ ከዊኖ ረፈቀ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወነሥኦሙ ምስሌሁ ለጴጥሮስ ወለክልኤቱ ደቂቀ ዘብዴዎስ።
ወእንዘ ዘንተ ይትናገር ናሁ በጽሐ ይሁዳ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
ይፈኑ ሊተ ዘይበዝኁ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ሠራዊተ መላእክት።
ወድኅረ መጽኡ ክልኤቱ።
ወእምዝ ሰቀሉ ምስሌሁ ክልኤቱ ፈያተ።
ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ ምሳሌሁ።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምታ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወፈነዎሙ በበ ክልኤቱ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወፈነዎሙ በበ ክልኤቱ።
ወነበረ ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወይቤሎሙ።
ወነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወአኀዘ ይንግሮሙ ዘሀለዎ ይረከቦ።

ወርእዮ ኵሎ ሶበ መስየ ሖረ ቢታንያ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወይሁዳ አስቆሮታዊ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወመስዮ ሖረ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወእምዝ አስተርአዮሙ ለክልኤቱ እምኔሆሙ በካልእ ራእይ።
ወአመ ኮኖ ፍጹመ ሎቱ ዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምቱ።
ወይቤሎ ክልኤቱ ይፈድይዎ ለአሐዱ በዓለ ዕዳ።
ወምስሌሁ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
እስመ ቦቱ አሐቲ ወለት ዘዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምታ።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወወሀቦሙ ኀይለ።
ወተቈልቈለ ፀሓይ ወመጽኡ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወናሁ መጽኡ ክልኤቱ ዕደው ወይትናገሩ ምስሌሁ።
ወዕደውኒ ክልኤቱ እለ ይቀውሙ ምስሌሁ።
ወፈነዎሙ በበ ክልኤቱ ቅድመ ገጹ።
ይትፈለጡ ሠለስቱ እምክልኤቱ ወይትፈለጡ ክልኤቱ እምሠለስቱ።
ይትፈለጡ ሠለስቱ እምክልኤቱ ወይትፈለጡ ክልኤቱ እምሠለስቱ።
አልቦ ገብር ዘይክል ተቀንዮ ለክልኤቱ አጋእዝት።
እብለክሙ በይእቲ ሌሊት ክልኤቱ ይሰክቡ ውስተ አሐዱ ዐራት።
ወክልኤቱ ይኄልዉ ውስተ አሐዱ ገራህት።
ክልኤቱ ዕደው ዐርጉ ቤተ መቅደስ ይጸልዩ።
ወነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወይቤሎሙ።
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Luke22:3

Luke22:13

Luke22:38
Luke22:47
Luke24:4

Luke24:13
John01:35 ወበሳኒታ ካዕበ እንዘ ይቀውም ዮሐንስ ወክልኤቱ እምአርዳኢሁ።
John01:41 እምክልኤቱ እለ ሰምዑ በኀበ ዮሐንስ ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
John02:6
John06:7
John06:67
John06:70
John06:71
John08:17
John11:9
John21:2

11 ክልኤቲ Matt22:40
Matt24:41
MK06:38
MK06:41
MK06:42
Luke02:24
Luke09:13
Luke09:16
Luke17:35
Luke23:55
John06:9

9 ክሕደ Matt10:33
Matt26:70
Matt26:72
MK14:68
MK14:69
Luke22:57
John01:20
John18:25
John18:27

2 ክሕደኒ Luke12:9
John12:48

1 ክሕዱ Luke08:44

ወቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ አስቆሮታዊ ዘእምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ኍልቁ።
ወሶበ ኮነ ጊዜሁ ለድራር ረፈቀ እግዚእ ኢየሱስ ወዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ሐዋርያቲሁ ምስሌሁ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ነዋ ሀለዉ ኀቤነ ክልኤቱ መጣብሕ ዝየ።
ወይሁዳ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ ይመርሖሙ።
አስተርአይዎን ክልኤቱ ዕደው ወቆመ ኀቤሆን ወይበርቅ አልባሲሆሙ።

ወይእተ ዕለተ እንዘ የሐውሩ ክልኤቱ እምውስቴቶሙ ሀገረ።

ወያገምራ በበ ክልኤቱ ወበበ ሠለስቱ መስፈርት ዘቀሡት።
ዘክልኤቱ ምእት ዲናር ኅብስት ኢየአክሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ።
አኮኑ አነ ኀረይኩክሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወውእቱ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ከመ ስምዐ ክልኤቱ ሰብእ እሙን ውእቱ።
አኮኑ ዐሠርቱ ወክልኤቱ ሰዓቱ ለዕለት።
ወዓዲ ካልኣን ክልኤቱ እምውስተ አርዳኢሁ።
በእላ ክልኤቲ ትእዛዛት ተሰቅሉ ኵሉ ኦሪት ወነቢያት።
ወክልኤቲ የሐርጻ በአሐቲ ማሕረጽ።
ወርእዮሙ ይቤልዎ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወነሥኦን ለኀምስ ኅብስት ወለክልኤቲ ዓሣት።
ወከፈሎሙ ለኵሎሙ እምክልኤቲ ዓሣትኒ።
ዘውገ ማዕነቅ ወእመ አኮ ክልኤቲ ዕጕለ ርግበ።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወነሥኦን ለኀምስ ኅብስት ወለክልኤቲ ዓሣት።
ወክልኤቲ የሐርጻ ውስተ አሐቲ ማሕረጽ።
ወተለዋሁ ክልኤቲ አንስት እለ መጽኣ እምገሊላ።
ሀሎ ዝየ ወልድ ዘቦቱ ኀምስ ኅብስተ ሰገም ወክልኤቲ ዓሣ።
ወለዘሰ ክሕደኒ በቅድመ ሰብእ።
ወክሕደ በቅድመ ኵሉ እንዘ ይብል ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
ወክሕደ ካዕበ ወመሐለ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
ወክሕደ ወይቤላ ኢየአምር ወኢይጤይቅ ዘትብሊ።
ዝንቱኒ እምኔሆሙ ውእቱ ወክሕደ ካዕበ።
ወክሕደ ወይቤላ ብእሲቶ ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
ወአምነ ወኢክሕደ ከመ ኢኮነ ውእቱ ክርስቶስሃ።
ወክሕደ ወይቤ ኢኮንኩ።
ወካዕበ ክሕደ ጴጥሮስ።
ወዘሰ ክሕደኒ በቅድመ ዕጓለ እመሕያው።
ወዘሰ ክሕደኒ ወኢተወክፈ ቃልየ።
ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ መኑ ገሰሰኒ ወክሕዱ ኵሎሙ።
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2 ክሕዱከ Matt26:33
MK14:29

1 ክሕዶ Matt10:33
9 ክመ Matt04:4

Matt21:21
Matt26:44
MK07:19
MK14:39
Luke04:4
Luke16:25
Luke16:25
John05:18

37 ክሙ Matt08:26
Matt09:4
Matt09:11
Matt09:29
Matt09:29
Matt10:8
Matt10:8
Matt10:9
Matt10:11
Matt10:12
Matt10:12
Matt10:13
Matt10:14
Matt10:14
Matt10:14
Matt10:14
Matt10:14
Matt10:16
Matt10:17
Matt10:17
Matt10:18
Matt10:19
Matt10:20
Matt10:27
Matt10:27
Matt11:4 ሐዊረክሙ ዜንውዎ ለዮሐንስ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።
Matt11:7
Matt11:8
Matt11:9

እመሂ ኵሎሙ ክሕዱከ አንሰ ኢይክሕደከ ግሙራ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ለእመኒ ኵሎሙ ክሕዱከ አንሰ ኢይክሕደከ።
አነኒ እክሕዶ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
ጽሑፍ ከመ አኮ በኅብስት ክመ ዘየሐዩ ሰብእ።
አኮ ክመ ዕፀ ባሕቲቶ ዘትገብሩ።
ወጸለየ ኪያሁ ክመ ቃለ እንዘ ይብል።
እስመ ኢይበውእ ውስተ ልቡ ዘእንበለ ዳእሙ ውስተ ከርሡ ክመ።
ወሖረ ካዕበ ወጸለየ ወከማሁ ክመ ይቤ።
ጽሑፍ ዘይብል አኮ በኅብስት ክመ ዘየሐዩ ሰብእ።
ወአልአዛርሰ ከማሁ ክመ በተጽናስ።
ወይእዜሰ ከማሁ ክመ ውእቱ ይትፌሣሕ በዝየ ወአንተሰ ተሐምም።
እስመ አኮ ክመ ሰንበተ ባሕቲቶ ዘይስዕር።
ወይቤሎሙ ምንት ያፈርሀክሙ አንትሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖተ።
ለምንት ትኄልዩ እኩየ በአልባቢክሙ።
ለምንት ምስለ መጸብሓን ወኃጥኣን ይበልዕ ሊቅክሙ።
በከመ ሃይማኖትክሙ ይኩንክሙ።
በከመ ሃይማኖትክሙ ይኩንክሙ።
በከንቱ ዘነሣእክሙ በከንቱ ሀቡ።
በጸጋ ዘነሣእክሙ በጸጋ ሀቡ።
ወኢ ጸሪቀ ውስተ ቅናውቲክሙ።
ወውስተ ሀገር እንተ ቦእክሙ።
ወበዊአክሙ ውስተ ቤት ተአምኅዎሙ።
ይኅድር ሰላምክሙ ላዕሌሁ።
ወእመሰ ኢይደልዎ ይግባእ ሰላምክሙ ላዕሌክሙ።
ወለዘሰ ኢተወክፈክሙ ወኢሰምዐክሙ ነገረክሙ።
ወለዘሰ ኢተወክፈክሙ ወኢሰምዐክሙ ነገረክሙ።
ወለዘሰ ኢተወክፈክሙ ወኢሰምዐክሙ ነገረክሙ።
ወፂአክሙ አፍኣ እምውእቱ ቤት ወእምይእቲ ሀገር።
ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ።
ወናሁ አነ እፌንወክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኵላት።
ወተዐቀቡ እምሰብእ እኩያን እስመ ያገብኡክሙ ውስተ አዕዋዳት።
ወይቀሥፉክሙ በመኳርብቲሆሙ።
ወያገብኡክሙ ኀበ መሳፍንት ወነገሥት በእንቲኣየ።
ወሶበ ያገብኡክሙ ኢተኀልዩ ዘትነብቡ ወዘትትናገሩ።
እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ ዘትነብቡ።
ዘነገርኩክሙ በጽልመት ንግርዎ በብርሃን።
ወዘኒ አልኆሰስኩ ውስተ እዝንክሙ ስብክዎ በዲበ አንሕስት።

ምንትኑመ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርዐኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሡይ በቀጠንት አልባስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ እወ እብለክሙ።
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37 ክሙ

Matt11:17
Matt11:17
Matt11:28
Matt12:3
Matt12:5
Matt12:11
Luke06:27
Luke06:31

1 ክም Matt12:7
9 ክሡተ Matt06:4

Matt06:6
Matt06:18
MK01:45
MK06:14
John07:4
John07:13

John16:25
John18:20 አንሰ ክሡተ ተናገርኩ በውስተ ዓለም።

1 ክሣዱ Luke17:2
1 ክሥት Matt17:27
2 ክረምተ Luke02:36

Luke02:37
2 ክረምቱ Luke02:42

Luke03:23
2 ክረምታ MK05:42

Luke08:42
7 ክረምት Matt09:20

Matt24:20
MK05:25

MK13:18
Luke08:43

John05:5
John10:22

2 ክርስቲያን Matt18:17
Matt18:17

1 ክርስቲያንየ Matt16:18
58 ክርስቶስ Matt01:1

Matt01:16

ወይብልዎሙ ሐለይነ ለክሙ ወኢዘፈንክሙ።
አስቆቀውነሂ ለክሙ ወኢበከይክሙ።
ወአነ ኣዐርፈክሙ።
ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ።
ወኢያንበብክሙኑ ዘሀሎ ውስተ ኦሪት።
ወይቤሎሙ መኑ እምውስቴትክሙ ብእሲ ዘቦቱ አሐዱ በግዕ።
ወለክሙሰ እለ ትሰምዑኒ እብለክሙ።
ወበከመ ትፈቅዱ ይስእልዎ ለክሙ ሰብእ።
እምኢኰነንክምዎሙ ለእለ ኢይኤብሱ።
ከመ በኅቡእ ይኩን ምጽዋትከ ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ 
ክሡተ።
ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ ክሡተ።
ወአቡክሙ ዘይሬእየክሙ በኅቡእ የዐስየክሙ ክሡተ።
ወስእነ በዊአ ሀገር ክሡተ።
ወሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ እስመ ክሡተ ኮነ ስሙ።
ወይፈቅድ ክሡተ ይኩኖ።
ወባሕቱ ክሡተሰ አልቦ ዘተናገረ በእንቲኣሁ በእንተ ፍርሀቶሙ 
ለአይሁድ።
አላ አየድዐክሙ ክሡተ በእንተ አብ።

እምኀየሶ ይእስሩ በክሣዱ አድግ ወያስጥምዎ ውስተ ቀላየ ባሕር።
ወዘቀዳሚ አሥገርከ ዓሣ ንሣእ ወክሥት አፉሁ።
ወኀለፈ መዋዕሊሃ ወምስለ ምታሰ ነበረት ሰብዐተ ክረምተ።
ወኮነት መዐስብተ ሰማንያ ወአርባዕተ ክረምተ።
ወአመ ኮኖ ፍጹመ ሎቱ ዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምቱ።
ወየአክል ሠላሳ ክረምቱ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምታ።
እስመ ቦቱ አሐቲ ወለት ዘዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምታ።
ወናሁ ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምት።
ወጸልዩ ባሕቱ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት ወበሰንበት።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወጸልዩ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወሀሎ ህየ አሐዱ ብእሲ ዘሠላሳ ወሰመንቱ ክረምት እምዘ ደወየ።
ወክረምት ውእቱ።
ወእመሰ ኢሰምዖሙ ሎሙሂ ንግራ ለቤተ ክርስቲያን።
ወእመሰ ለቤተ ክርስቲያንሂ ኢሰምዓ።
ወዲበ ዛቲ ኰኵሕ አሐንፃ ለቤተ ክርስቲያንየ።
መጽሐፈ ልደቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ።
እንተ እምኔሃ ተወልደ እግዚእ ኢየሱስ ዘተብህለ ክርስቶስ።
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58 ክርስቶስ

Matt01:17
Matt01:17

Matt01:18
Matt02:4
Matt16:16
Matt16:20
Matt22:42
Matt23:8
Matt23:10
Matt24:5
Matt24:23
Matt26:63
Matt26:68
Matt27:17
Matt27:22

MK01:1
MK01:34
MK08:29
MK09:41
MK12:36
MK13:6
MK13:21
MK14:61
MK14:65
MK15:32
Luke02:11
Luke03:15 ወመሰሎሙ ዮሐንስ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
Luke04:41
Luke04:41
Luke20:41
Luke21:8
Luke22:67
Luke23:2
Luke23:35

Luke23:39
John01:17
John01:20
John01:25
John01:42

ወእምፍልሰተ ባቢሎን እስከ ክርስቶስ ትውልድ ዐሠርቱ ወአርባዕቱ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ክርስቶስ ትውልድ አርብዓ 
ወክልኤቱ።
ወለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ዝ ውእቱ ልደቱ።
ተስእሎሙ በአይቴ ይትወለድ ክርስቶስ።
አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው።
ወኢ ለመኑሂ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
ምንተ ትብሉ በእንተ ክርስቶስ ወልደ መኑ ውእቱ።
እስመ አሐዱ ውእቱ መምህርክሙ ዘውእቱ ክርስቶስ።
እስመ አሐዱ ውእቱ እግዚአክሙ ክርስቶስ።
እንዘ ይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ።
አሜሃ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
እመ አንተሁ ክርስቶስ ወልዱ ለእግዚአብሔር።
እንዘ ይብሉ ተነበይ ለነ ክርስቶስ።
በርባንሃኑ ወሚመ ኢየሱስሃ ዘይብልዎ ክርስቶስ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ምንተ እንከ እረስዮ ለኢየሱስ ዘተብህለ 
ክርስቶስ።
ቀዳሚሁ ለወንጌለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ።
እስመ አእመርዎ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወይቤሎ አንተ ውእቱ ክርስቶስ።
እስመ እለ ክርስቶስ አንትሙ።
እፎ ይብሉ ጸሐፍት ከመ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ውእቱ።
አነ ውእቱ ክርስቶስ ወያስሕትዎሙ ለብዙኃን።
ወይእተ አሚረ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
አንተኑ ውእቱ ክርስቶስ ወልዱ ለቡሩክ።
ወይኵርዕዎ ርእሶ ወይቤልዎ ተነበይ ለነ ክርስቶስ መኑ ጸፍዐከ።
እመሰ ክርስቶስ ውእቱ ንጉሠ እስራኤል።
ዘውእቱ ክርስቶስ እግዚእ ቡሩክ በሀገረ ዳዊት።

አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር።
እስመ የአምርዎ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
ወይቤሎሙ እፎ ይብልዎ ለክርስቶስ ወልደ ዳዊት።
እንዘ ይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ ወበጽሐ ዕድሜሁ።
ወይቤልዎ እመ አንተሁ ክርስቶስ ንግረነ ገሃደ።
ወይሬሲ ርእሶ ክርስቶስሃ ንጉሠ እስራኤል።
ዘባዕደ ያድኅን ርእሶ ለያድኅን እመሰ ክርስቶስ ውእቱ ወኅሩዩ 
ለእግዚአብሔር።
እመሰ አንተ ክርስቶስ አድኅን ርእሰከ ወኪያነሂ።
ጸጋሰ ወጽድቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ለነ።
ወአምነ ወኢክሕደ ከመ ኢኮነ ውእቱ ክርስቶስሃ።
ለእመ ኢኮንከ ክርስቶስሃ ወኢ ኤልያስሃ ወኢ ነቢየ።
ረከብናሁ ለማስያስ ዘበትርጓሜሁ ይብልዎ ክርስቶስ።
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58 ክርስቶስ

John03:28

John04:25

John04:29
John04:42
John06:69
John07:26
John07:27
John07:31

John07:41
John07:41
John07:42

John09:22

John10:24
John11:27

John12:34
John17:3
John20:31

3 ክርዳደ Matt13:25
Matt13:29

Matt13:30
5 ክርዳድ Matt13:26

Matt13:27
Matt13:36
Matt13:38
Matt13:40

2 ክሳዱ Matt18:6
MK09:42

1 ክሳዶ Luke15:20
1 ክበዳ Matt20:12
4 ክቡር Matt27:9

Luke07:2
Luke14:8
Luke19:12

2 ክቡደ Matt23:4
Luke11:46

1 ክቡዳ Matt11:28

አንትሙ ለሊክሙ ሰማዕትየ ከመ እቤለክሙ አንሰ ኢኮንኩ 
ክርስቶስሃ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ነአምር ከመ ይመጽእ ማስያስ ዘይብልዎ 
ክርስቶስ።
እንዳዒ ለእመ ውእቱ ክርስቶስ።
ከመ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ በአማን መድኅነ ዓለም።
ከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልዱ ለእግዚአብሔር ሕያው።
ከመ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ በአማን።
ወክርስቶስሰ አመ ይመጽእ አልቦ ዘየአምሮ እምኀበ ይመጽእ።
ወይቤሉ አመ ይመጽእ ክርስቶስ ቦኑ ፈድፋደ ተኣምረ ዘይገብር 
እምዘገብረ ዝንቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ ክርስቶስ ውእቱ።
ወመንፈቆሙ ይቤሉ ቦኑ እምገሊላ ይመጽእ ክርስቶስ።
ከመ እምነ ዘርዐ ዳዊት ወእምነ ቤተልሔም ሀገሩ ለዳዊት ይመጽእ 
ክርስቶስ።
እስመ አዘዙ አይሁድ ለእመ ቦ ዘአምነ ቦቱ ከመ ውእቱ ክርስቶስ 
ይሰደድ እምኵራብ።
ለእመ አንተሁ ውእቱ ክርስቶስ ንግረነ ገሃደ።
ከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘመጽአ ውስተ 
ዓለም።
ንሕነሰ ሰማዕነ በውስተ ኦሪት ከመ ለዓለም ይነብር ክርስቶስ።
ወዘፈነውኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድከ።
ከመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ወዘርዐ ክርዳደ ማእከለ ሥርናይ ወኀለፈ።
ወይቤሎሙ አልቦ ከመ እንዘ ትጸሐይዩ ክርዳደ ኢትምሐዉ ምስሌሁ 
ሥርናየኒ።
እርዩ ቅድመ ክርዳደ ወእስርዎ በበ ከላስስቲሁ።
አሜሃ አስተርአየ ክርዳድኒ።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ክርዳድ።
ፈክር ለነ ምሳሌ ዘክርዳድ ወዘሥርናይ ወዘገራህት።
ወክርዳድኒ ውሉዱ ለእኩይ።
ከመኬ የአርይዎ ለክርዳድ ቅድመ ወበእሳት ያውዕይዎ።
ይኄይሶ ከመ ይእስሩ በክሳዱ ማሕረጸ አድግ።
ይኄይሶ ይስቅሉ ማሕረጸ አድግ በክሳዱ።
ወሮጸ ወሐቀፎ ክሳዶ ወሰዐሞ።
ለእለ ጾርነ ክበዳ ወላህባ ለዕለት።
ነሥኡ ሠላሳ ብሩረ ሤጦ ለክቡር ዘአክበርዎ ደቂቀ እስራኤል።
ወክቡር ውእቱ በኀቤሁ።
ኢትርፍቅ ውስተ ርእሰ ምርፋቅ ክቡር።
ወይቤ አሐዱ ብእሲ ክቡር ሖረ ብሔረ ርሑቀ።
ወየአስሩ ጾረ ዐቢየ ወክቡደ ወያሰክምዎ ለሰብእ ዲበ መትከፍቱ።
እስመ ታጸውርዎ ለሰብእ ጾረ ክቡደ።
ንዑ ኀቤየ ኵልክሙ ስሩሓን ወጽዑራን ወክቡዳነ ጾር።
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1 ክቡዳን Luke09:32
5 ክብረ Luke02:32

Luke04:6
Luke14:10
John05:44
John05:44

2 ክብሩ Matt06:29

Luke12:27
1 ክብር Luke07:25
1 ክብሮ Matt04:8
1 ክተ Matt23:23
1 ክታን John19:40
2 ክነፊሃ Matt23:37

Luke13:34
4 ክን Matt11:21

Matt11:22
Matt11:22
Matt25:9

5 ክዱን Matt10:26
MK04:22
Luke08:17
Luke12:2
John11:38

2 ክዳነከ Matt05:40
Luke06:29

1 ክዳና Matt10:10
3 ክዳናተ MK06:8

Luke03:11
Luke09:3

1 ክዳኖ John19:23
2 ክፍለ John13:8

John19:23
1 ክፍል Matt27:51
2 ኮ Matt11:25

Matt11:25
134 ኮነ Matt01:22

Matt03:4 ወልብሱ ለዮሐንስ ኮነ እምጸጕረ ገመል።
Matt07:27
Matt08:24
Matt08:26

ክቡዳን አዕይንቲሆሙ በድቃስ።
ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል።
ወዘንተኒ ክብረ እስመ ሊተ ተውህበ ወለዘፈቀድኩ እሁቦ።
ወውእተ ጊዜ ይከውነከ ክብረ።
እፎ ትክሉ አንትሙ አሚነ ዘተኀሥሡ ክብረ እምቢጽክሙ።
ወኢተኀሥሡ ክብረ እምእግዚአብሔር ዋሕድ።
እብለክሙ ከመ ሰሎሞን ጥቀ ኢለብሰ በኵሉ ክብሩ ከመ አሐዱ 
እምእሉ።
ከመ አሐዱ እምእሉ በኵሉ መዋዕለ ክብሩ።
ናሁ እለሰ ርሱያን አልባሰ ክብር ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
ወአርአዮ ኵሎ መንግሥታተ ዓለም ወኵሎ ክብሮ።
ዘኒ መፍትው ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
ወገነዝዎ በመዋጥሐ ክታን ዘሰንዱናት ምስለ አፈው።
ከመ እንተ ታስተጋብእ ዶርሆ ዕጐሊሃ ታሕተ ክነፊሃ ወአበይክሙ።
ከመ እንተ ታስተጋብእ ዶርሆ ዕጐሊሃ ታሕተ ክነፊሃ።
ዘተገብረ በውስቴትክን በሠቅ ወበሐመድ እምነስሓ።
ወባሕቱ እብለክን ጢሮስ ወሲዶና ይረክባ ሣሕተ።
አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምኔክን።
አላ ሑራ እምኀበ እለ ይሠይጡ ወተሣየጣ ለክን።
ኢትፍርህዎሙኬ እንከ እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከበት ወአልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከሠት ወአልቦ ክዱን ዘኢያስተርኢ።
እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት ወአልቦ ኅቡእ ዘኢያስተርኢ።
ወበአት ውእቱ ወክዱን እብን ዐቢይ ዲቤሁ።
ኅድግ ሎቱ ክዳነከሂ።
ወለዘኒ ነሥአከ ልብሰከ ክዳነከሂ ኢትክልኦ።
ወኢ ጽፍነተ ለፍኖት ወኢ ክልኤ ክዳናተ።
ወኢይልበሱ ክልኤ ክዳናተ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘቦ ክልኤ ልብስ ክዳናተ የሀብ ለዘአልቦ።
ወኢ እክለ ወኢ ወርቀ ወኢ ክልኤተ ክዳናተ።
ወክዳኖሂ አልታሕ ዘአልቦ ርፍአተ ዘእምላዕሉ እንመቱ።
እመ አነ ኢኀፀብኩከ እገሪከ አልብከ ክፍለ ምስሌየ።
ወረሰይዎ አርባዕተ ክፍለ ለለ አሐዱ እምሐራ።
ወኮነ ለክልኤ ክፍል ወአድለቅለቀት ምድር ወነቅዐ ኰኵሕ።
እስመ ኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእማእምራን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
እስመ ኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእማእምራን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብሀለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ 
እንዘ ይብል።

ወኮነ ድቀቱ ዐቢየ።
ወናሁ ዐቢይ ድልቅልቅ ኮነ በውስተ ባሕር።
ወኮነ ዐቢይ ዛኅን።
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Matt08:33
Matt10:25
Matt11:26
Matt12:30
Matt14:32
Matt15:26
Matt16:2
Matt17:2
Matt19:8
Matt21:4
Matt22:32
Matt24:21
Matt24:37
Matt24:38
Matt25:6
Matt26:16
Matt26:56
Matt27:51
Matt27:55
Matt27:57
Matt28:2
Matt28:11
MK01:6 ወልብሱ ለዮሐንስ ኮነ ዘጸጕረ ገመል።
MK02:2
MK03:12
MK04:6
MK04:17
MK04:39
MK05:14
MK05:16
MK05:33
MK06:4
MK06:14
MK06:20 ወኮነ ይፈርሆ ሄሮድስ ለዮሐንስ።
MK07:27
MK09:26
MK09:40
MK11:13
MK13:15
MK13:19
MK13:19
MK13:19

ወዜነዉ ለሰብእ ኵሎ ዘኮነ ወበእንተ እለ አጋንንትሂ።
መጠኑ ለረድእ እምከመ ኮነ ከመ ሊቁ ወለገብርኒ ከመ እግዚኡ።
እወ አባ እስመ ከማሁ ኮነ ሥምረትከ በቅድሜከ።
ዘኢኮነ ምስሌየ ዕድውየ ውእቱ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ይእተ ጊዜ ኀደገ ነፋስ ወኮነ ዛኅነ።
ኢኮነ ሠናየ ነሢአ ኅብስተ ውሉድ ወውሂብ ለከለባት።
እምከመ መስየ ወኮነ ሕዋየ ትብሉ ጽሕወ ብሔር።
ወአልባሲሁኒ ኮነ ጸዐዳ ከመ በረድ።
ትድኀሩ አንስቲያክሙ ትካትሰ ኢኮነ ከመ ዝ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ።
ኢኮነኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
ዘኢኮነ ከማሁ እምአመ ተፈጥረ ዓለም እስከ ዮም ወኢይከውንሂ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለኖኅ።
እስመ በከመ ኮነ በመዋዕለ ኖኅ እምቅድመ ማየ አይኅ።
ወከዊኖ መንፈቀ ሌሊት ውውዐ ኮነ።
ወእምይእቲ ዕለት ኮነ የኀሥሥ ሣሕተ ከመ ያግብኦ ሎሙ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ ነቢያት።
ወኮነ ለክልኤ ክፍል ወአድለቅለቀት ምድር ወነቅዐ ኰኵሕ።
ወሀለዋ ህየ ብዙኃት አንስት እለ ይሬእያ እምርሑቅ ኵሎ ዘኮነ።
ወውእቱ ኮነ ይፀመዶ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወናሁ ኮነ ድልቅልቅ ዐቢይ።
ወነገሩ ለሊቃነ ካህናት ኵሎ ዘኮነ።

ወኮነ ይነግሮሙ ቃሎ ለእለ መጽኡ ኀቤሁ።
ወኮነ ብዙኀ ይጌሥጾሙ ከመ ኢያግህድዎ።
ወሠሪቆ ፀሓይ አውዐዮ እስመ ኢኮነ ዕሙቀ መሬቱ።
ዳእሙ እሙንቱ ወእምከመሰ ኮነ ምንዳቤ ወስደት።
ወኀደገ ነፋስ ወኮነ ዛኅነ ዐቢየ።
ወወፅኡ ይርአዩ ዘኮነ።
ወዜነውዎሙ እለ ርእዩ ዘከመ ኮነ ዘጋኔን ወዘበእንተ አሕርው።
እስመ አእመረት ዘኮነ ላዕሌሃ ወመጽአት ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢኮነ ምኑነ ነቢይ።
ወሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ እስመ ክሡተ ኮነ ስሙ።

እስመ ኢኮነ ሠናየ ነሢአ ኅብስተ ውሉድ ወውሂብ ለከለባት።
ወኮነ ከመ በድን እስከ ይብሉ ብዙኃን ሞተ።
እስመ እምከመ ኢኮነ ዕድውክሙ ቢጽክሙ ውእቱ።
እስመ ኢኮነ ጊዜሁ ለበለስ።
ወኢይባእ ይንሣእ ዘኮነ ውስተ ቤት።
ዘእምአመ ኮነ ዓለም ኢኮነ ከማሁ።
ዘእምአመ ኮነ ዓለም ኢኮነ ከማሁ።
ወእምአመ ፈጠረ እግዚአብሔር ኢኮነ ወኢይከውንሂ።
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MK13:28
MK13:29
MK15:33
Luke01:5
Luke01:65
Luke02:1
Luke02:51
Luke03:19 ወኮነ ዮሐንስ ይጌሥጾ ለሄሮድስ።
Luke04:19
Luke04:25
Luke05:17
Luke06:12
Luke06:49
Luke08:22
Luke08:24
Luke08:34
Luke08:35
Luke08:56
Luke09:7
Luke09:50
Luke10:21
Luke12:21
Luke12:28
Luke17:26
Luke17:27
Luke17:28
Luke19:9
Luke20:10
Luke20:38
Luke21:28

Luke21:30
Luke21:36
Luke22:13

Luke22:44

Luke22:49
Luke23:47
Luke23:48

Luke23:51

ወእምበለስ አእምሩ አምሳሊሁ እምከመ ኮነ አጽቃ ድኩመ።
ከማሁኬ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ ከመ ኮነ።
ወሶበ ኮነ ጊዜ ቀትር ጸልመ ፀሓይ።
ወኮነ በመዋዕለ ሄሮድስ ንጉሠ ይሁዳ።
ወኮነ ፍርሀት ላዕለ ኵሉ ሰብእ ዘውእቱ ብሔር።
ወኮነ በውእቱ መዋዕል ወፅአ ትእዛዝ እምኀበ አውግስጦስ ቄሣር።
ወሖረ ወወረደ ምስሌሆሙ ናዝሬተ ወኮነ ይትኤዘዝ ሎሙ።

ወእስብክ ዓመተ እግዚአብሔር ኅሪተ ወዘኮነ መዋዕለ።
እስከ ኮነ ረኀብ ዐቢይ ውስተ ኵሉ ምድር።
ወእምዝ ኮነ በአሐቲ ዕለት እመዋዕል እንዘ ሀሎ ይሜህሮሙ።
ወእምዝ ኮነ በውእቱ መዋዕል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ደብር።
ወኮነ ድቀቱ ለውእቱ ቤት ዐቢየ።
ወኮነ በአሐቲ ዕለት ዐርገ ውእቱ ውስተ ሐመር።
ወአርመሙ ወኮነ ዛኅን ዐቢየ።
ወርእዮሙ ኖሎት ዘኮነ ጐዩ ወሖሩ።
ወወፅኡ ሰብእ ከመ ይርአዩ ዘኮነ።
ወከልኦሙ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘኮነ።
ወሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ኵሎ ዘኮነ ወዘከመ ገብረ።
እስመ እምከመ ኢኮነ ዕድውክሙ ቢጽክሙ ውእቱ።
እወ አባ እስመ ከማሁ ኮነ ሥምረትከ በቅድሜከ።
ከማሁኬ ዘይዘግብ ሎቱ መዝገበ ዘኢኮነ እምእግዚአብሔር ብዕሉ።
ወለእመ ኮነ ሥርወ ጽጌ ዘዮም ሀሎ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለኖኅ።
ወበከመ ኮነ እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወያወስቡ ወይትዋሰቡ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለሎጥ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዮምሰ ሕይወት ኮነ ለሰብአ ዝንቱ ቤት።
ወአመ ኮነ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ ገብሮ ኀበ ዐቀብተ ወይን።
ኢኮነኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
ወአመ ኮነ ዝንቱ ኵሉ ስግዱ ወአንሥኡ ርእሰክሙ እስመ በጽሐ 
ዘያድኅነክሙ።
ከማሁ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ከመ ኮነ ዝንቱ።
ወኮነ መዓልተ ይሜህር በምኵራብ ወሌሊተ ይወፅእ።
ወሶበ ኮነ ጊዜሁ ለድራር ረፈቀ እግዚእ ኢየሱስ ወዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ሐዋርያቲሁ ምስሌሁ።
ወፈርሀ ወአውተረ ጸልዮ ወኮነ ሐፉ ከመ ነፀፍፃፈ ደም ዘይወርድ 
ውስተ ምድር።
ወርእዮሙ እለ ምስሌሁ ዘኮነ ይቤልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወርእዮ መስፍነ ምእት ዘኮነ አእኰቶ ለእግዚአብሔር ወይቤ።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሶበ ርእዩ ዘኮነ ጐድኡ እንግድዓቲሆሙ ወተሠውጡ 
ወአተዉ አብያቲሆሙ።
ወኮነ ይሴፈዋ ውእቱኒ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
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Luke24:11

Luke24:12
Luke24:14
Luke24:18

Luke24:19

Luke24:21
John01:3
John01:3
John01:3
John01:4
John01:8
John01:10
John01:14
John01:17
John01:20
John01:28

John01:30
John02:1
John02:9
John02:9
John03:25

John04:18
John04:44
John05:1

John05:31
John05:32
John06:17
John08:13
John08:33
John09:16
John09:33
John10:12
John10:21
John10:22
John10:35

John10:40 ወባሕቱ ኵሉ ዘይቤ ዮሐንስ በእንተ ዝ ብእሲ እሙነ ኮነ።

ወኮነ ዝንቱ ነገር በቅድሜሆሙ ከመ ዝንጋዔ ወኢአምንዎን 
ወአክሐድዎን።
ወአተወ እንዘ ያነክር ዘኮነ።
ወይትናገሩ በበይናቲሆሙ በእንት ኵሉ ዘኮነ።
አንተኑ ባሕቲትከ ነግድ ለኢየሩሳሌም ወኢያእመርከኑ ዘኮነ በውስቴታ 
በዝንቱ መዋዕል።
ዘኮነ ከሃሌ በቃሉ ወበምግባሩ በቅድመ እግዚአብሔር ወበቅድመ 
ሰብእ።
ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ሠሉስ ዮም እምዘኮነ ዝንቱ።
ወኵሉ ቦቱ ኮነ ወዘእንበሌሁስ አልቦ ዘኮነ ወኢ ምንትኒ እምዘኮነ።
ወኵሉ ቦቱ ኮነ ወዘእንበሌሁስ አልቦ ዘኮነ ወኢ ምንትኒ እምዘኮነ።
ወኵሉ ቦቱ ኮነ ወዘእንበሌሁስ አልቦ ዘኮነ ወኢ ምንትኒ እምዘኮነ።
ወዘሂ ኮነ በእንቲኣሁ ቦቱ ሕይወት ውእቱ።
ወለሊሁሰ ኢኮነ ብርሃነ ዳእሙ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን።
ወውስተ ዓለም ሀሎ ወዓለምኒ ቦቱ ኮነ ወዓለምሰ ኢያእመሮ።
ወውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሠወሮ እምኔነ።
ጸጋሰ ወጽድቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ለነ።
ወአምነ ወኢክሕደ ከመ ኢኮነ ውእቱ ክርስቶስሃ።
ወከመ ዝ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ በኀበ ሀሎ 
ዮሐንስ ያጠምቅ።
ብእሲ ዘሀሎ እምቅድሜየ እስመ እምቅድሜየ ውእቱ ኮነ።
ወአመ ሣልስት ዕለት ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ።
ወጥዒሞ አንከረ ሊቀ ምርፋቅ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
ወገዛእትሰ እለ ቀድሕዎ የአምሩ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
ወእምዝ ኮነ ተኀሥሦ ማእከለ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ምስለ አይሁድ 
በእንተ አጥህሮ።
ወይእዜሰ ዘሀሎ ምስሌኪ ኢኮነ ምተኪ ወዘንተሰ አማነ ትቤሊ።
ወለሊሁ እግዚእ ኢየሱስ ሰማዕተ ኮነ ከመ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።
ወእምድኅረ ዝ ኮነ በበዓሎሙ ለአይሁድ ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወእመሰ ለልየ ስምዐ ኮንኩ ለርእስየ ኢኮነ ጽድቀ ስምዕየ።
ወአአምር ከመ ጽድቅ ውእቱ ስምዑ ዘስምዐ ኮነ በእንቲኣየ።
ወናሁ ወድአ ኮነ ጽልመት።
ለሊከኑ ትንእድ ርእሰከ ኢኮነ ጽድቀ ስምዕከ።
ወእምአመ ኮነ ግሙራ ኢተቀነይነ ወኢ ለመኑሂ።
ዝንቱ ብእሲ ኢኮነ እምእግዚአብሔር ዘኢየዐቅብ ሰንበተ።
ሶበሰ ኢኮነ እምኀበ እግዚአብሔር ዝንቱ ብእሲ።
ወዐሳብሰ ዘኢኮነ ኖላዌ ወዘኢኮና አባግዕ።
ወቦ እለ ይቤሉ ዝንቱ ነገር ኢኮነ ዘእምጋኔን።
ወኮነ በውእቱ መዋዕል ሐድሶ ሕንጸታ ለኢየሩሳሌም።
ወሶበ ለእልክቱ አማልክት ይቤሎሙ እለ ኮነ ቃለ እግዚአብሔር 
ኀቤሆሙ።
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134 ኮነ

John11:4
John11:39
John13:1
John13:3
John13:19
John13:21
John14:24
John14:29
John18:30

John19:35
John19:36
John19:38
John21:24

18 ኮነት Matt12:13
Matt21:42
Matt21:42
MK03:5
MK06:21
MK12:10
MK12:11
Luke02:37
Luke06:10
Luke13:19
Luke18:3

Luke20:7
Luke20:17
John04:39
John07:16
John07:22
John18:36
John18:36

1 ኮነክሙ John09:41
15 ኮኑ Matt19:6

Matt27:54
Matt28:4
MK02:18 ወአርዳኢሁሰ ለዮሐንስ ወእለሂ ፈሪሳውያን ኮኑ ይጸውሙ።
MK03:10
MK05:13
MK10:8
MK14:65

ዝንቱ ደዌ ኢኮነ ለሞት አላ በእንተ ስብሐተ እግዚአብሔር።
እግዚእየ ወድአ ጼአ እስመ ረቡዐ ኮነ ዮም እምዘተቀብረ።
ወእምቅድመ በዓለ ፋሲካ ሶበ ኮነ።
ወሶበ ኮነ የአምር እግዚእ ኢየሱስ።
ከመ አመ ኮነ ትእመኑ ከመ አነ ውእቱ።
ወስምዐ ኮነ ወይቤ።
ወዝኒ ቃል ዘትሰምዑ ኢኮነ ቃለ ዚኣየ።
ከመ አመ ኮነ ትእመኑ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ሶበሰ ኢኮነ ገባሬ እኪት እምኢያግባእናሁ 
ኀቤከ።
ወዘርእየ ስምዐ ኮነ ወጽድቅ ውእቱ ስምዑ።
ወዝንቱ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ዘኮነ ረድኦ ለእግዚእ ኢየሱስ በኅቡእ በእንተ ፍርሀቶሙ ለአይሁድ።
ወዝንቱ ውእቱ ረድእ ዘኮነ ሰማዕተ በእንተ ዝ።
ወኮነት ከመ ካልእታ።
ወይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማእዘንት።
እምኀበ እግዚአብሔር ኮነት ዛቲ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወሐይወት ወኮነት ከመ ካልእታ።
ወኮነት ዕለት አመ ይገብር ሄሮድስ በዓለ ዘዕለተ ተወልደ።
እብን እንተ መነንዋ ነደቅት ይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማዕዘንት።
እምኀበ እግዚአብሔር ኮነት ዛቲ።
ወኮነት መዐስብተ ሰማንያ ወአርባዕተ ክረምተ።
ወሰፍሐ ወሐይወት እዴሁ ወኮነት ከመ ካልእታ።
ወልህቀት ወኮነት ዕፀ ዐባየ።
ወኮነት ትመጽእ ኀቤሁ ወትብሎ ኰንነኒ እምዕድውየ ወአበያ 
ወአጐንደያ።
ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ኢነአምር እምኀበ ኮነት።
እብን እንተ መነንዋ ነደቅት ይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማእዘንት።
በእንተ ዘትቤሎሙ ይእቲ ብእሲት ዘስምዐ ኮነት።
ትምህርትየሰ ኢኮነት እንቲኣየ አላ እንቲኣሁ ለዘፈነወኒ።
ወኢኮነት እምኀበ ሙሴ አላ እምአበው ይእቲ።
መንግሥትየሰ ኢኮነት እምዝንቱ ዓለም።
ወይእዜሰ ባሕቱ ኢኮነት እም ዝየ መንግሥትየ።
ሶበሰ ዕዉራን አንትሙ እምኢኮነክሙ ጌጋየ።
እንከሰኬ ኢኮኑ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ።
ርእዮሙ ውእተ ድልቅልቀ ዘኮኑ ፈርሁ ጥቀ ወይቤሉ።
ወእምግርማሁ ተሀውኩ ወኮኑ ከመ አብድንት እለ የዐቅቡ መቃብረ።

እስመ ለብዙኃን አሕየዎሙ ወኮኑ ይትጋፍዕዎ።
ወጸድፉ ውስተ ባሕር ወኮኑ መጠነ ዕሥራ ምእት።
ናሁኬ ኢኮኑ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ።
ወኮኑ ወዓልት ይጸፍዕዎ በሕቁ።
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15 ኮኑ

Luke08:40
Luke22:2

Luke22:63

John01:13
John17:14
John17:16
John21:8

2 ኮና John10:12
John10:16

2 ኮን Matt10:20
MK12:28

9 ኮንከ Matt16:23
Matt25:21
Matt25:23
MK12:35
Luke19:17
John01:25
John03:26
John19:11
John19:12

13 ኮንኩ Matt25:35
Matt25:43
Luke22:58
John01:21
John03:28

John05:31
John08:14
John08:16
John08:23
John17:14
John17:16
John18:17
John18:25

6 ኮንክሙ Matt18:3
MK13:11
John05:37
John08:47
John10:26

እስመ ኮኑ ኵሎሙ ይጸንሕዎ።
ወየኀሥሡ ሎቱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት በዘይቀትልዎ ወኮኑ 
ይፍርህዎሙ ለሕዝብ።
ወዕደውኒ እለ አኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኮኑ ይሣለቁ ላዕሌሁ 
ወይዘብጥዎ።
እለ ኢኮኑ እምነ ዘሥጋ ወደም ወኢ እምሥምረተ ብእሲ ወብእሲት።
እስመ ኢኮኑ እሙንቱ እምዓለም።
እስመ እሙንቱ ኢኮኑ እምዓለም።
እስመ ኢኮኑ ርሑቃነ እምድር ዘእንበለ መጠነ ክልኤ ምእት በእመት።
ወዐሳብሰ ዘኢኮነ ኖላዌ ወዘኢኮና አባግዕ።
ወብየ ካልኣትኒ አባግዕ እለ ኢኮና እምዝንቱ ዐጸድ።
እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ ዘትነብቡ።
ኢኮንኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን እስመ ኮንከ ማዕቀፍየ።
ዘበውኁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሠይመከ።
ዘበውኁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሠይመከ።
ኢኮንከ ርሑቀ እመንግሥተ እግዚአብሔር።
ዘበውኁድ ማእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኀ።
ለእመ ኢኮንከ ክርስቶስሃ ወኢ ኤልያስሃ ወኢ ነቢየ።
ዘአንተ ሰማዕተ ኮንከ በእንቲኣሁ ናሁ ሀሎ ውእቱሂ ያጠምቅ።
ኢኮንከ ብዉሐ ላዕሌየ ወኢ ምንተኒ።
እመ አሕየውኮ ለዝንቱ ኢኮንከ ዐርኮ ለቄሣር።
ነግደ ኮንኩ ወተወከፍክሙኒ።
ነግደ ኮንኩ ወኢተወከፍክሙኒ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ አንተ ብእሲ ኢኮንኩ።
ወይቤልዎ መኑ አንተ ኤልያስኑ አንተ ወይቤ ኢኮንኩ።
አንትሙ ለሊክሙ ሰማዕትየ ከመ እቤለክሙ አንሰ ኢኮንኩ 
ክርስቶስሃ።
ወእመሰ ለልየ ስምዐ ኮንኩ ለርእስየ ኢኮነ ጽድቀ ስምዕየ።
እመኒ ለልየ ስምዐ ኮንኩ ለርእስየ።
እስመ ኢኮንኩ አነ ባሕቲትየ።
ወአንሰ ኢኮንኩ እምዝንቱ ዓለም።
በከመ ኢኮንኩ አነ እምዓለም።
በከመ ኢኮንኩ አነ እምዓለም።
ወይቤላ ውእቱኒ ኢኮንኩ።
ወክሕደ ወይቤ ኢኮንኩ።
እመ ኢተመየጥክሙ ወኢኮንክሙ ከመ ዝንቱ ሕፃን።
ወዘአንበበክሙ ሶቤሃ ንበቡ እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ ዘትነብቡ።
ወእምአመ ኮንክሙ ቃሎ ኢሰማዕክሙ ወራእዮሂ ኢርኢክሙ።
እስመ ኢኮንክሙ እምእግዚአብሔር።
ወአንትሙሰ ኢተአምኑኒ እስመ ኢኮንክሙ እምነ አባግዕየ በከመ 
እቤለክሙ።
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6 ኮንክሙ

John15:19
1 ኮንዋ Matt02:18
1 ኮንዎ John12:17
1 ኮኖ Luke02:42
3 ኮኖሙ Luke11:30

John15:22
John15:23

2 ኮከበ Matt02:2
Matt02:10

2 ኮከብ Matt02:7
Matt02:9

2 ኰራዚ Matt11:21
Luke10:13

1 ኰርዐከ Matt26:68
3 ኰርዕዎ Matt26:67

Matt27:30
MK12:4

1 ኰነን Matt12:7
1 ኰነንኩ John08:16
1 ኰነንክሙ Matt07:2
1 ኰነንዎ Luke24:20

1 ኰነኖ Luke23:24
1 ኰንነ Luke18:3

1 ኰንንዎ John18:31
15 ኰኵሕ Matt07:24

Matt07:25
Matt13:5
Matt13:20
Matt16:18
Matt16:18
Matt27:51
Matt27:60
MK04:5
MK04:16
MK15:46
Luke06:48
Luke06:48
Luke08:6
Luke08:13

እስመ ዓለም ያፈቅር እሊኣሁ ወባሕቱ እስመ ኢኮንክሙ እምዓለም።
እስመ ኢኮንዋ ውሉዳ ውሉደ ወኢሀለዉ።
ወሰማዕተ ኮንዎ እሙንቱ ሕዝብ እለ ሀለዉ ምስሌሁ።
ወአመ ኮኖ ፍጹመ ሎቱ ዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምቱ።
ወበከመ ዮናስ ኮኖሙ ትእምርተ ለሰብአ ነነዌ።
ሶበሰ ኢመጻእኩ ወኢነገርክዎሙ እምድኅኑ ወእምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ወሶበ ኢገበርኩ ሎሙ ግብረ ዘባዕድ ኢገብሮ እምኢኮኖሙ ጌጋየ።
እስመ ርኢነ ኮከበ ዚኣሁ በምሥራቅ ወመጻእነ ከመ ንስግድ ሎቱ።
ወርእዮሙ ኮከበ ተፈሥሑ ዐቢየ ፍሥሓ።
ወተጠየቀ እምኔሆሙ መዋዕሊሁ በዘአስተርአዮሙ ኮከብ።
ወናሁ ኮከብ ዘርእዩ በምሥራቅ ይመርሖሙ እስከ ሶበ አብጽሖሙ 
ቤተልሔም።
ወይቤሎን አሌ ለኪ ኰራዚ አሌ ለኪ ቤተሳይዳ።
አሌ ለኪ ኰራዚ አሌ ለኪ ቤተ ሳይዳ።
መኑ ውእቱ ዘጸፍዐከ ወመኑ ዘኰርዐከ።
ወኰርዕዎ ርእሶ በኅለት ወጸፍዕዎ ገጾ።
ወይወርቁ ላዕሌሁ ወይኰርዕዎ ርእሶ በኅለት።
ወኪያሁኒ ወገርዎ ወኰርዕዎ ወፈነውዎ አኅሢሮሙ።
እምኢኰነንክምዎሙ ለእለ ኢይኤብሱ።
ወእመሂ ኰነንኩ አነ ጽድቀ እኴንን።
እስመ በኵነኔ ዘኰነንክሙ ትትኴነኑ አንትሙ።
ወዘከመ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት ለመኳንንት ወኰነንዎ ለሞት 
ወሰቀልዎ።
ወኰነኖ ጲላጦስ ከመ ይኩን ፈቃዶሙ።
ወኮነት ትመጽእ ኀቤሁ ወትብሎ ኰንነኒ እምዕድውየ ወአበያ 
ወአጐንደያ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥእዎ አንትሙ ወበከመ ሕግክሙ ኰንንዎ።
ይመስል ብእሴ ጠቢበ ዘሐነጸ ቤቶ ዲበ ኰኵሕ።
እስመ ዲበ ኰኵሕ ተሣረረ።
ወቦ ዘወድቀ ዲበ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኀ።
ወዘሰ ውስተ ኰኵሕ ተዘርዐ።
ወአንሰ እብለከ ከመ አንተ ኰኵሕ።
ወዲበ ዛቲ ኰኵሕ አሐንፃ ለቤተ ክርስቲያንየ።
ወኮነ ለክልኤ ክፍል ወአድለቅለቀት ምድር ወነቅዐ ኰኵሕ።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ሐዲስ ዘሎቱ አውቀረ ውስተ ኰኵሕ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኅ።
ወእሉ ካዕበ እሙንቱ ዘውስተ ኰኵሕ ተዘርዑ።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ሐዲስ ዘአውቀረ ውስተ ኰኵሕ።
ወከረየ ወአዕመቀ ወሣረረ መሠረቶ ዲበ ኰኵሕ።
ወስእኑ አንቀልቅሎቶ እስመ ዲበ ኰኵሕ ተሣረረ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ኰኵሕ።
ወዘሰ ውስተ ኰኵሕ እለ ሰሚዖሙ ይትዌከፍዎ ለነገር በፍሥሓ።
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1 ኲናተ Luke02:35
1 ኲናት John19:34
1 ኳርብ Matt10:17
1 ኳንንት Luke24:20

4 ኵለሄ MK01:45
MK16:20
Luke09:6
Luke19:43

3 ኵለንታሁ Luke05:12
John07:23
John13:10

1 ኵለንታከ Luke11:36
307 ኵሉ Matt01:22

Matt02:16

Matt03:5
Matt03:5
Matt03:10
Matt04:4
Matt04:6
Matt04:23
Matt05:18

Matt05:22

Matt05:28
Matt05:30
Matt05:32
Matt05:32

Matt05:42
Matt06:13
Matt06:22
Matt06:22
Matt06:29

Matt06:33
Matt07:8
Matt07:17
Matt07:19
Matt07:21

ወለኪሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኲናተ ኑፋቄ።
አላ አሐዱ እምሐራ ረገዞ ገቦሁ ዘየማን በኲናት።
ወይቀሥፉክሙ በመኳርብቲሆሙ።
ወዘከመ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት ለመኳንንት ወኰነንዎ ለሞት 
ወሰቀልዎ።
ወይመጽኡ ኀቤሁ እምኵለሄ።
ወወፂኦሙ እሙንቱ ሰበኩ በኵለሄ።
ወወፂኦሙ ዖዱ አህጉረ አድያም ወሰበኩ ወፈወሱ በኵለሄ።
ወይትዐየኑኪ ወየሐጽሩኪ ወያስተጋብኡኪ እምኵለሄ።
ወእንዘ ሀሎ ውስተ አሐቲ ሀገር መጽአ ብእሲ ዘለምጽ ኵለንታሁ።
ለእመ አሕየውክዎ ለብእሲ ኵለንታሁ በሰንበት።
ዳእሙ እስመ ንጹሕ ኵለንታሁ ወአንትሙሰ ንጹሓን አንትሙ።
ወትከውን ኵለንታከ ብሩሀ ወከመ ማኅቶተ መብረቅ ያበርሀከ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብሀለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ 
እንዘ ይብል።
ወፈነወ ሐራሁ ወአዘዘ ይቅትሉ ኵሎ ሕፃናተ ዘቤተልሔም ወዘውስተ 
ኵሉ አድያሚሃ።
ወኵሉ ይሁዳ ወኵሉ አድያሚሃ ለዮርዳኖስ።
ወኵሉ ይሁዳ ወኵሉ አድያሚሃ ለዮርዳኖስ።
ኵሉኬ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ ወውስተ እሳት ይወድይዎ።
አላ በኵሉ ቃል ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር።
ከመ ይዕቀቡከ በኵሉ ፍናዊከ።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኵሉ ገሊላ።
ኢተኀልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኵሉ ይትገበር 
ወይከውን።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘያምዕዕ እኅዋሁ በከንቱ ረስሐ ውእቱ 
ለኵነኔ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘርእያ ለብእሲት ወፈተዋ።
እምኵሉ ሥጋከ ይትወደይ ውስተ እሳተ ገሃነም።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ በላዕሌሁ።

ወለኵሉ ዘሰአለከ ሀቦ።
አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኵሉ እኩይ።
ኵሉ ሥጋከ ብሩሀ ይከውን።
ኵሉ ሥጋከ ጽልመተ ይከውን።
እብለክሙ ከመ ሰሎሞን ጥቀ ኢለብሰ በኵሉ ክብሩ ከመ አሐዱ 
እምእሉ።
ወዝንቱሰ ኵሉ ይትዌሰከክሙ።
እስመ ኵሉ ዘሰአለ ይነሥእ።
ከማሁኬ ኵሉ ዕፅ ሠናይ ፍሬ ሠናየ ይፈሪ።
ኵሉ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ።
አኮ ኵሉ ዘይብለኒ እግዚኦ ዘይበውእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
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307 ኵሉ

Matt07:24
Matt07:26
Matt08:10

Matt08:32
Matt08:34
Matt09:26
Matt09:31
Matt09:35
Matt10:22
Matt10:30
Matt10:32
Matt11:27
Matt12:31
Matt12:36
Matt12:51
Matt13:2
Matt13:19
Matt13:32
Matt13:52

Matt13:54
Matt13:56
Matt14:35
Matt15:17
Matt16:27
Matt18:16
Matt18:19
Matt18:35
Matt19:3
Matt19:9
Matt19:11
Matt19:26
Matt19:29
Matt21:4
Matt22:4
Matt22:37

Matt22:37
Matt22:37
Matt22:37
Matt22:40

ኵሉኬ ዘይሰምዕ ዘንተ ቃልየ ወይገብሮ።
ወኵሉ ዘይሰምዕ ዘንተ ቃልየ ወኢይገብሮ።
አማን እብለክሙ ኢረከብኩ ከመ ዝ ዘየአምን በውስተ ኵሉ 
እስራኤል።
ወአብዱ ኵሉ መራዕየ አሕርው።
ወናሁ ወፅኡ ኵሉ እለ ውስተ ሀገር ይትቀበልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወወፅአ ስሙዓተ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ወወፂኦሙ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኵሉ አህጉር ወበሓውርት።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ወለክሙሰ ሥዕርተ ርእስክሙኒ ኵሉ ኍሉቅ ውእቱ።
ኵሉ ዘየአምን ብየ በቅድመ ሰብእ።
ኵሉ ተውህበኒ እምኀበ አቡየ።
በእንተ ዝ እብለክሙ ኵሉ ኀጢአት ወፅርፈት ይትኀደግ ለሰብእ።
አንሰ እብለክሙ ኵሉ ሰብእ ዘይነብብ ንባብ ፅሩዐ።
እስመ ኵሉ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡየ ዘበሰማያት።
ወኵሉ ሰብእ ውስተ ሐይቅ ይቀውሙ።
ኵሉ ዘይሰምዕ ነገረ መንግሥተ ሰማያት ወኢይሌቡ።
ወይእቲ ትንእስ እምኵሉ አዝርዕት።
ወይቤሎሙ በእንተ ዝንቱ ኵሉ ጸሓፊ ዘይፀመድ ለመንግሥተ 
ሰማያት።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ጥበብ ወኀይል።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ጥበብ ወኀይል።
ወአእመርዎ ሰብአ ውእቱ ብሔር ወፈነዉ ኀበ ኵሉ አድያም።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘይበውእ ውስተ አፍ።
ወአሜሃ የዐስዮ ለኵሉ በከመ ምግባሩ።
እስመ በስምዐ ክልኤቱ ወሠለስቱ ሰማዕት ይቀውም ኵሉ ነገር።
በውስተ ምድር በእንተ ኵሉ ግብር ዘሰአሉ።
እመ ኢኀደግሙ አበሳሆሙ ለቢጽክሙ እምኵሉ ልብክሙ።
ይከውኖሁ ለብእሲ ይድኀር ብእሲቶ በኵሉ ዘአበሰት ሎቱ።
አንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድኅር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ ላዕሌሁ።
ወይቤሎሙ አኮ ለኵሉ ዘይትከሀል ዝንቱ ዘእንበለ ለዘተውህቦ።
ወበኀበ እግዚአብሔርሰ ኵሉ ይትከሀል።
ወኵሉ ዘኀደገ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ።
ወጠባሕኩ መጋዝእትየ ወአስዋርየ ወኵሉ ድልው።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ 
ልብከ።
ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
በእላ ክልኤቲ ትእዛዛት ተሰቅሉ ኵሉ ኦሪት ወነቢያት።
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Matt23:20
Matt23:21
Matt23:36
Matt24:6
Matt24:8
Matt24:9 ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
Matt24:14 ወይሰበክ ዝ ወንጌለ መንግሥት ውስተ ኵሉ ዓለም።
Matt24:14
Matt24:22 እምኢድኅነ መኑሂ ኵሉ ዘሥጋ።
Matt24:34
Matt24:45 ዘይሠይሞ እግዚኡ ውስተ ኵሉ ቤቱ።
Matt24:47
Matt26:13
Matt26:52
Matt26:56
Matt26:59

Matt26:70
Matt27:16
Matt27:45
Matt28:18
Matt28:20
MK01:5
MK01:28
MK01:37
MK01:39
MK01:45
MK02:12
MK02:13
MK03:28

MK03:35
MK04:1
MK04:11
MK04:19
MK04:31
MK06:2
MK06:12
MK06:12
MK06:33
MK06:55
MK07:18

ዘኬ መሐለ በምሥዋዕ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ዲቤሁ።
ወዘሂ መሐለ በቤተ መቅደስ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ውስቴቱ።
አማን እብለክሙ ከመ ዝንቱ ኵሉ ይበጽሓ ለዛቲ ትውልድ።
ዑቁ ኢትደንግፁ እስመ ግብር ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
ወዝንቱ ኵሉ ቀዳሚሁ ለሕማም።

ከመ ይኩን ስምዐ ላዕለ ኵሉ አሕዛብ።

እስከ ዝ ኵሉ ይትገበር።

አማን እብለክሙ ከመ ዲበ ኵሉ ንዋዩ ይሠይሞ።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል በውስተ ኵሉ ዓለም።
እስመ ኵሉ ዘይቀትል በመጥባሕተ ይመውት በመጥባሕት።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ ነቢያት።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናት ወኵሉ ዐውድ ሰማዕተ 
ሐሰት።
ወክሕደ በቅድመ ኵሉ እንዘ ይብል ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
ወቦ አሜሃ ሙቁሕ ዘስሙ በርባን ስሙዕ ወየአምሮ ኵሉ ሰብእ።
ወእምስሱ ሰዓት ጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ተስዑ ሰዓት።
ተውህበ ሊተ ኵሉ ኵነኔ ሰማይ ወምድር።
ወናሁ አነ እሄሉ ምስሌክሙ በኵሉ መዋዕል እስከ ኅልቀተ ዓለም።
ወየሐውሩ ኀቤሁ ኵሉ ሰብአ ይሁዳ ወኢየሩሳሌም።
ወተሰምዐ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርተ ገሊላ።
ወሶበ ረከብዎ ይቤልዎ እንጋ ኵሉ ሕዝብ የኀሥሡከ።
ወሖረ ወሰበከ በምኵራባቲሆሙ በኵሉ ገሊላ ወያወፅእ አጋንንተ።
ወወፂኦ አኀዘ ይስብክ ወይንግር ብዙኀ እስከ ያነክሩ ኵሉ ሀገር።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ወወፅአ በቅድመ ኵሉ ሰብእ።
ወሖሩ ኀቤሁ ኵሉ ሕዝብ ወመሀሮሙ።
አማን እብለክሙ ኵሉ ኀጢአት ወፅርፈት ይትኀደግ ለዕጓለ 
እመሕያው።
እስመ ኵሉ ዘይገብር ፈቃዶ ለእግዚአብሔር።
ወኵሉ ሰብእ ውስተ ምድር ይቀውሙ።
ወለእለ አፍኣሰ በምሳሌ ኵሉ ይከውኖሙ።
ወኅሊና ዝንቱ ዓለም ወፍትወተ ብዕል ወባዕደኒ ኵሉ ፍትወት።
ወትንእስ እምኵሉ አዝርዕት ዘውስተ ምድር።
እንዘ ይብሉ እምአይቴ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ትምህርት።
ወወፂኦሙ ሰበኩ ውስተ ኵሉ አህጉር ከመ ኵሉ ይነስሑ።
ወወፂኦሙ ሰበኩ ውስተ ኵሉ አህጉር ከመ ኵሉ ይነስሑ።
ወሖሩ እንተ እግር ኀቤሁ እምኵሉ አህጉር።
ወሮጹ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘእምአፍኣ ይበውእ ውስተ አፈ ሰብእ።
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MK07:21
MK07:23
MK08:4
MK09:23
MK09:35
MK09:35
MK09:46
MK09:46
MK10:27
MK11:17
MK11:18
MK12:6
MK12:29
MK12:30
MK12:31
MK12:31
MK12:31
MK12:31
MK12:34
MK12:34
MK12:34
MK12:34
MK12:34
MK12:34
MK12:39
MK13:4
MK13:13
MK13:20
MK13:24
MK13:30
MK14:9
MK14:36
MK14:55
MK15:1
MK15:33
MK16:8
MK16:15
MK16:15
Luke01:4
Luke01:6
Luke01:18

እስመ እምውስጠ ልቡ ለሰብእ ይወፅእ ኵሉ ኅሊና እኩይ።
ዝንቱ ኵሉ እኩይ ዘይወፅእ እምውስጥ ያረኵሶ ለሰብእ።
ኅብስተ ለኵሉ ዝንቱ ሕዝብ።
እመሰ ተአምን ኵሉ ይትከሀል ለዘየአምን።
ዘይፈቅድ ሊቀ ይኩን ለያትሕት ርእሶ ለኵሉ።
ወይኩን ላእከ ለኵሉ።
እስመ ለኵሉ በእሳት ይሜልሕዎ።
ወኵሉ ዘይጠባሕ ይትሜላሕ በጼው።
ወበኀበ እግዚአብሔርሰ ኵሉ ይትከሀል።
ቤተየሰ ቤተ ጸሎት ይኩን ለኵሉ አሕዛብ።
ወፈርህዎ እስመ ኵሉ ሕዝብ ያነክሩ ምህሮቶ።
ወቦቱ አሐዱ ወልድ ዘያፈቅር ወፈነዎ ኀቤሆሙ ድኅረ ኵሉ።
አይኑ ትእዛዝ ቀዳሚት እምኵሉ።
ዛቲ ይእቲ ቀዳሚት እምኵሉ ትእዛዝ ።
ወአፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ።
ወአፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ።
ወበኵሉ ኅሊናከ ወበኵሉ ኀይልከ።
ወበኵሉ ኅሊናከ ወበኵሉ ኀይልከ።
ወከመ ታፍቅሮ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ።
ወከመ ታፍቅሮ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ።
ወበኵሉ ኅሊናከ ወበኵሉ ኀይልከ።
ወበኵሉ ኅሊናከ ወበኵሉ ኀይልከ።
ወዝንቱ ይኄይስ እምኵሉ መባእ ወእምኵሉ መሥዋዕት።
ወዝንቱ ይኄይስ እምኵሉ መባእ ወእምኵሉ መሥዋዕት።
ወኵሉ ሕዝብ ሠናየ ያጸምእዎ ወይቤሎሙ።
ወይቤልዎ ንግረነ ማእዜ ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
እምኢድኅነ ኵሉ ዘሥጋ።
ወባሕቱ ይእተ አሚረ ምስለ ዝ ኵሉ ሕማም።
ዘእንበለ ይኩን ዝንቱ ኵሉ።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል ውስተ ኵሉ ዓለም።
ወይቤ አባ ወአቡየ ኵሉ ይትከሀለከ።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወኵሉ ዐውድ ሰማዕተ ሐሰት።
ወጸሐፍተ ሕዝብ ወኵሉ ዐውድ።
ወኵሉ ዓለም ጸልመ እስከ ተሱዓት ሰዓት።
ለኵሉ ፍጥረት በወንጌል ቅዱስ ለሕይወት ዘለዓለም።
ወይቤሎሙ ሑሩ ውስተ ኵሉ ዓለም።
ወስብኩ ወንጌለ ለኵሉ ፍጥረት።
ከመ ታእምር ጥዩቀ በእንተ ኵሉ ኀይለ ነገር ትምህርተ ዘተመሀርከ።
ወየሐውሩ በኵሉ ትእዛዙ ወሕጉ ወኵነኔሁ ለእግዚአብሔር።
በምንት አአምር ከመ ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
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Luke01:48
Luke01:65
Luke01:65
Luke01:65
Luke01:75
Luke02:1
Luke02:3
Luke02:10
Luke02:20
Luke02:23
Luke02:31
Luke03:5
Luke03:5
Luke03:6
Luke03:9
Luke03:15
Luke03:19
Luke03:21
Luke04:4
Luke04:5
Luke04:7
Luke04:10
Luke04:13
Luke04:14
Luke04:15
Luke04:15
Luke04:25
Luke04:37
Luke05:17
Luke06:17
Luke06:30
Luke06:40
Luke06:44
Luke06:47
Luke07:17
Luke07:17
Luke07:35
Luke08:4
Luke08:4
Luke08:33
Luke08:39

ናሁ እምይእዜሰ ያስተበፅዑኒ ኵሉ ትውልድ።
ወኮነ ፍርሀት ላዕለ ኵሉ ሰብእ ዘውእቱ ብሔር።
ወላዕለ ኵሉ ደወለ ይሁዳ።
ወተናገርዎ ለዝንቱ ነገር በኵሉ ብሔረ ይሁዳ።
ያድኅነነ ናምልኮ በጽድቅ ወበርትዕ በቅድሜሁ ወበኵሉ መዋዕሊነ።
ከመ ይጸሐፍ ኵሉ ዓለም።
ወሖረ ኵሉ ሰብእ ይጸሐፍ በበ ሀገሩ።
ፍሥሓ ዘይከውን ለክሙ ወለኵሉ ዓለም።
በእንተ ኵሉ ዘርእዩ ወሰምዑ ዘከመ ይቤልዎሙ።
ኵሉ ተባዕት ዘይፈትሕ ማሕፀነ እሙ።
ዘአስተዳሎከ ቅድመ ኵሉ ሕዝብከ።
ኵሉ ማዕምቅ ይምላእ ወኵሉ ደብር ወወግር ይተሐት።
ኵሉ ማዕምቅ ይምላእ ወኵሉ ደብር ወወግር ይተሐት።
ወይርአይ ኵሉ ዘነፍስ አድኅኖቶ ለእግዚአብሔር።
ወኵሉ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ።
ወኀለዩ ኵሉ ሕዝብ በልቦሙ።
ወበእንተ ኵሉ እኩይ ዘገብረ ሄሮድስ።
ወእምድኅረ ተጠምቁ ኵሉ ሕዝብ ተጠምቀ እግዚእ ኢየሱስኒ።
አላ በኵሉ ቃል ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር።
ወአርአዮ መንግሥታተ ኵሉ ዓለም ከመ ወኢ ምንትኒ።
ወእምከመሰ ሰገድከ ሊተ አንተ ቅድሜየ ለከ ይኩንከ ኵሉ።
ከመ ይዕቀቡከ በኵሉ ፍናዊከ።
ወፈጺሞ ሰይጣን አመክሮቶ በኵሉ ኀደጎ እስከ ጊዜሁ።
ወሖረ ገሊላ ወተሰምዐ ነገሩ በኵሉ በሓውርት።
ወይሜህሮሙ በኵሉ ምኵራባቲሆሙ ወያነክሩ ምህሮቶ።
ወይሴብሕዎ ኵሉ ወያከብርዎ።
እስከ ኮነ ረኀብ ዐቢይ ውስተ ኵሉ ምድር።
ወወፅአ ወተሰምዐ ነገሩ በኵሉ በሓውርተ አድያም።
ወእምኵሉ አህጉረ ይሁዳ ወእምኢየሩሳሌም።
ዘእምኵሉ ይሁዳ ወእምኢየሩሳሌም።
ለኵሉ ዘሰአለከ ሀብ።
መጠኑ ለኵሉ ይኩን ከመ ሊቁ።
ወኵሉ ዕፅ እምፍሬሁ ይትዐወቅ።
ኵሉ ዘይመጽእ ኀቤየ ወይሰምዐኒ ቃልየ።
በኵሉ በሓውርተ ይሁዳ ወበኵሉ አድያሚሃ።
በኵሉ በሓውርተ ይሁዳ ወበኵሉ አድያሚሃ።
ወጸድቀት ጥበብ እምኵሉ ውሉዳ።
ወእንዘ ያጸምእዎ ኵሉ ሕዝብ።
ወእለሂ መጽኡ ኀቤሁ እምኵሉ አህጉር።
ቦኡ ላዕለ አሕርው ወአብዱ ኵሉ መራዕየ አሕርው።
ወሖረ ውስተ ኵሉ አህጉር።
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Luke08:47
Luke09:1
Luke09:13
Luke09:43
Luke09:48
Luke10:1
Luke10:19
Luke10:22
Luke10:27
Luke10:27
Luke10:27
Luke10:27
Luke11:4
Luke11:10
Luke11:21
Luke11:34
Luke11:34
Luke11:36
Luke11:41
Luke11:42

Luke11:50
Luke11:54
Luke12:7
Luke12:8
Luke12:10

Luke12:15
Luke12:27
Luke12:30
Luke12:30
Luke12:31
Luke12:41
Luke12:42
Luke12:44
Luke12:48
Luke13:2
Luke13:4
Luke13:17
Luke13:17
Luke14:11
Luke14:32

ወነገረት በቅድመ ኵሉ ሕዝብ ዘከመ ሐይወት ሶቤሃ።
ወአብሖሙ ላዕለ ኵሉ አጋንንት ያሕይዉ ድዉያነ።
እመ ኢሖርነ ንሣየጥ መብልዐ ለኵሉ ዝንቱ ሕዝብ።
ወአንኪሮሙ ኵሎሙ በእንተ ኵሉ ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
እስመ ዘአትሐተ ርእሶ እምኵሉ ውእቱ የዐቢ።
ውስተ ኵሉ አህጉር ወበሓውርት ኀበ ሀለዎ ይባእ።
ወዲበ አራዊተ ምድረ ወዲበ ኵሉ ኀይለ ጸላኢ።
ኵሉ ተውህበ ሊተ እምኀበ አቡየ።
በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኵሉ እኩይ።
እስመ ኵሉ ዘሰአለ ይነሥእ።
በንዋየ ሐቅሉ ዳኅን ኵሉ ጥሪቱ።
ወአምጣነ ዐይንከ ብሩህ ውእቱ ኵሉ ነፍስትከ ብሩህ ውእቱ።
ወእመሰ ዐይንከ ሐማሚ ውእቱ ኵሉ ነፍስትከ ጽልመት ውእቱ።
ወእምከመሰ ኵሉ ነፍስትከ ብሩህ ውእቱ።
ወኵሉ ንጹሐ ይከውነክሙ።
እለ ታበውኡ ዐሥራተ እዴሁ ለአሕዛብ ወለጼናታም ወለኵሉ 
አሕማላት።
ከመ ይትበቀሎሙ በእንተ ደመ ኵሉ ነቢያት።
ወእንዘ ይነግሮሙ ዘንተ በቅድመ ኵሉ ሕዝብ።
ወለክሙሰ ሥዕርተ ርእስክሙኒ ኵሉ ኍሉቅ ውእቱ።
እብለክሙ ኵሉ ዘየአምን ብየ በቅድመ ዕጓለ እመሕያው።
ወኵሉ ዘነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ 
ሎቱ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ዑቁ ወተዐቀቡ እምነ ኵሉ ትዕግልት።
ከመ አሐዱ እምእሉ በኵሉ መዋዕለ ክብሩ።
እስመ ዘንተሰ ኵሉ አሕዛበ ዓለም ዘአፍኣ የኀሥሥዎ።
ወለክሙሰ የአምር አቡክሙ ከመ ተኀሥሥዎ ለዝንቱ ኵሉ።
ወዝሰ ኵሉ ይትዌሰክ ለክሙ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ ለነኑ ትሜስል ዘንተ ምሳሌ አው ለኵሉኑ።
ወምእመን ወጠቢብ ዘይሠይሞ እግዚኡ ላዕለ ኵሉ ሰብአ ቤቱ።
አማን እብለክሙ ከመ ላዕለ ኵሉ ንዋዩ ያሜግቦ።
ወለኵሉ ዘብዙኀ ወሀብዎ ብዙኀ ይትኀሠሥዎ።
ይመስለክሙኑ እሙንቱ ገሊላውያን ኃጥኣን እምኵሉ ሰብአ ገሊላ።
ከመ እሙንቱ ኃጥኣን እምኵሉ ሰብአ ኢየሩሳሌም።
ወተፈሥሑ ኵሉ ሕዝብ በእንተ ኵሉ መንክር ዘይትገበር እምኔሁ።
ወተፈሥሑ ኵሉ ሕዝብ በእንተ ኵሉ መንክር ዘይትገበር እምኔሁ።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
ወከመ ዝ እንከ ኵሉ ዘእምኔክሙ ዘኢወፅአ እምኵሉ።
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Luke14:32
Luke15:31
Luke16:16
Luke16:18
Luke16:26
Luke17:25
Luke18:12
Luke18:14
Luke18:31
Luke18:43
Luke19:26
Luke19:37
Luke20:26
Luke21:12
Luke21:17
Luke21:22

Luke21:24
Luke21:28

Luke21:29

Luke21:31

Luke21:35
Luke21:35

Luke21:37
Luke22:37
Luke23:5

Luke23:44

Luke24:14
Luke24:21
John01:3
John01:7

John01:9
John02:10
John02:24

John03:8

ወከመ ዝ እንከ ኵሉ ዘእምኔክሙ ዘኢወፅአ እምኵሉ።
ወኵሉ ዘዚኣየ ዚኣከ ውእቱ።
ወኵሉ ይትገፋዕ በእንቲኣሃ።
ወኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ወያወስብ ካልእተ ዘመወ።
ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ጸድፍ ዐቢይ ይከልአነ ማእከሌነ ወማእከሌክሙ።
ወባሕቱ እምቅድመ ዝንቱ ኵሉ።
ወኣበውእ ዐሥራተ እዴሁ ለኵሉ ዘአጥረይኩ።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
ናሁ ነዐርግ ኢየሩሳሌም ወይትፌጸም ኵሉ።
ወርእዮሙ ኵሉ ሕዝብ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ እብለክሙ ለኵሉ ዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
በእንተ ኵሉ ኀይል ዘርእዩ።
ወስእንዎ አስሕቶቶ በቃሉ በቅድመ ኵሉ ሕዝብ።
ወእምቅድመ ዝንቱ ኵሉ ይእኅዙክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ።
ወኵሉ ይጸልኡክሙ በእንተ ስምየ ወይቀትሉክሙ።
እስመ ዕድሜሃ ውእቱ በዘይትቤቀልዋ ከመ ይብጻሕ ኵሉ ዘጽሑፍ 
ላዕሌሃ።
ወይወድቁ በኵናት ወይፄወዉ ውስተ ኵሉ አሕዛብ።
ወአመ ኮነ ዝንቱ ኵሉ ስግዱ ወአንሥኡ ርእሰክሙ እስመ በጽሐ 
ዘያድኅነክሙ።
እምከመ ርኢክምዋ ለበለስ ወለኵሉ ዕፀው ከመ ሠረጹ ተአምሩ ከመ 
አልጸቀ ማእረር።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ እስከ አመ ይከውን 
ዝንቱ ኵሉ።
ትግሁ እንከ በኵሉ ጊዜ ከመ ትክሀሉ እምስጦ በጸሎትክሙ።
እምነ ዝንቱ ኵሉ ዘይመጽእ ወትቁሙ ቅድሜሁ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወኵሉ ሕዝብ ይገይሡ ኀቤሁ ውስተ ምኵራብ ያጽምእዎ ቃሎ።
ምስለ ኃጥኣን ተኈለቈ ወኵሉ ዘበእንቲኣየ ይትፌጸም።
ወዐውየዉ ወይቤሉ የሀውኮሙ ለሕዝብ ወይሜህር በኵሉ ይሁዳ እኂዞ 
እምገሊላ እስከ ዝየ።
ወቀቲሮ ጊዜ ስሱ ሰዓት ሞተ ፀሓይ ወጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ጊዜ 
ተሱዓት ሰዓት።
ወይትናገሩ በበይናቲሆሙ በእንት ኵሉ ዘኮነ።
ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ሠሉስ ዮም እምዘኮነ ዝንቱ።
ወኵሉ ቦቱ ኮነ ወዘእንበሌሁስ አልቦ ዘኮነ ወኢ ምንትኒ እምዘኮነ።
ወውእቱ መጽአ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን ከመ ኵሉ ይእመን 
ቦቱ።
ወብርሃነ ጽድቅሰ ዘያበርህ ለኵሉ ሰብእ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።
ወይቤሎ ኵሉ ሰብእ ዘይሤኒ ወይነ ያቀድም እስትዮ።
ወውእቱሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢየአምኖሙ እስመ የአምሮ በኵሉ ለለ 
አሐዱ።
ከማሁኬ ውእቱ ኵሉ ዘይትወለድ እመንፈስ ቅዱስ።



Tabelle1

Seite 950

307 ኵሉ

John03:15
John03:16
John03:16
John03:20
John03:26
John03:31
John03:31
John04:13

John04:53
John05:4

John05:23
John06:34
John06:37
John06:39
John06:40
John06:45
John06:50
John07:53 ወገብኡ ኵሉ ለለ አሐዱ ውስተ ቤቶሙ።
John08:2
John08:34
John10:29
John10:40 ወባሕቱ ኵሉ ዘይቤ ዮሐንስ በእንተ ዝ ብእሲ እሙነ ኮነ።
John11:26
John11:48
John11:50
John11:51

John12:8
John12:8
John12:18
John12:19
John12:46
John13:35
John15:2
John15:2
John16:2

John16:13
John16:15
John17:2
John17:7

ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ የሐዩ ለዓለም።
እስከ ወልዶ ዋሕዶ መጠወ ወወሀበ ቤዛ ለኵሉ።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
እስመ ኵሉ ዘእኩይ ምግባሩ ይጸልእ ብርሃነ።
ወኵሉ የሐውር ኀቤሁ።
እስመ ዘእምላዕሉ መጽአ መልዕልተ ኵሉ ውእቱ።
ወዘሰ እምሰማይ መጽአ መልዕልተ ኵሉ ውእቱ።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ኵሉ ዘይሰቲ እምዝ ማይ ይጸምእ 
ዳግመ።
ወአምነ ቦቱ ውእቱ ወኵሉ ሰብአ ቤቱ።
ወዘይወርድ ቀዲመ እምድኅረ ሁከተ ማይ ወይትኀፀብ የሐዩ እምኵሉ 
ደዌ ዘቦ።
ከመ ኵሉ ሰብእ ያክብርዎ ለወልድ በከመ ያከብርዎ ለአብ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ሀበነ በኵሉ ጊዜ እምውእቱ ኅብስት።
ወኵሉ ዘወሀበኒ አቡየ ይመጽእ ኀቤየ።
ከመ ኵሉ ዘወሀበኒ ኢይትሀጐል እምኔሆሙ።
ከመ ኵሉ ዘርእዮ ለወልድ ወአምነ ቦቱ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወኵሉ እንከ ዘሰምዐ በኀበ አቡየ ተምሂሮ ይመጽእ ኀቤየ።
ወኵሉ ዘበልዐ እምኔሁ ኢይመውት።

ወተጋብኡ ኵሉ ሕዝብ ኀቤሁ።
ኵሉ ዘይገብራ ለኀጢአት ገብራ ውእቱ ለኀጢአት።
እስመ አቡየ ዘወሀበኒዮን ውእቱ የዐቢ እምኵሉ።

ወኵሉ ዘሕያው ወየአምን ብየ ኢይመውት ለዓለም ተአምኒኑ ዘንተ።
ወእመኒ ኀደግናሁ ከመ ዝ ኵሉ የአምን ቦቱ።
እምይትሀጐል ኵሉ ሕዝብ።
ተነበየ ዘንተ እስመ ሀለዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ይሙት በእንተ ኵሉ 
ሕዝብ።
ወነዳያንሰ በኵሉ ጊዜ ሀለዉ ምስሌክሙ ወዘልፈ ትረክብዎሙ።
ወኪያየሰ አኮ በኵሉ ጊዜ ዘትረክቡኒ።
ወበእንተ ዝንቱ ወፅኡ ኵሉ ሕዝብ ይትቀበልዎ።
ናሁ ኵሉ ዓለም ተለዎ ድኅሬሁ።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ብየ ኢይንበር ውስተ ጽልመት።
ወበዝንቱ የአምረክሙ ኵሉ ከመ አርዳእየ አንትሙ።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘኢይፈሪ በላዕሌየ ይገዝምዎ ወያአትትዎ።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘይፈሪ ያስተናጽሕዎ ከመ ብዙኀ ይፍረይ።
ከመ ኵሉ ዘይቀትለክሙ ይመስሎ ከመ ዘመሥዋዕተ ያበውእ 
ለእግዚአብሔር።
ወመጺኦ ውእቱ መንፈሰ ጽድቅ ይመርሐክሙ ኀበ ኵሉ ጽድቅ።
እስመ ኵሉ ዘቦ ለአቡየ ዚኣየ ውእቱ።
በከመ አኰነንኮ ላዕለ ኵሉ ዘሥጋ ወነፍስ።
ወይእዜኒ አእመሩ ከመ ኵሉ ዘወሀብከኒ እምኀቤከ ውእቱ።
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John17:10
John18:14
John18:20
John18:37
John19:12
John19:28
John19:30
John19:36
John21:25

9 ኵላ Matt02:3
Matt04:24
Matt12:25
Matt12:25
Matt15:13
Matt21:10
Luke05:5
Luke11:17
John21:6

1 ኵልነ John01:16
19 ኵልክሙ Matt07:23

Matt11:28
Matt23:8
Matt26:27
Matt26:31
MK07:14
MK13:37
MK14:23
MK14:27
Luke04:23
Luke13:3
Luke13:5
Luke13:27
Luke22:16

John07:21
John13:10
John13:11
John13:18
John16:32

149 ኵሎ Matt02:16

ወኵሉ ዘዚኣየ ዚኣከ ውእቱ።
ይኄይስ ይሙት አሐዱ ብእሲ እምይትሀጐል ኵሉ ሕዝብ።
ወበኵሉ ጊዜ መሀርኩ በምኵራብ።
ወኵሉ ዘእምጽድቅ ውእቱ ይሰምዐኒ ቃልየ።
እስመ ኵሉ ዘያነግሥ ርእሶ ዐላዌ ነጋሢ ውእቱ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ተፈጸመ ኵሉ።
ወሠሪቦ ብኂአ እግዚእ ኢየሱስ ይቤ ተፈጸመ ኵሉ።
ወዝንቱ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወሶበ ተጽሕፈ ኵሉ በበ አሐዱ እምኢያግመሮ ዓለም ጥቀ 
መጻሕፍቲሁ ዘተጽሕፈ።
ወኵላ ኢየሩሳሌም ምስሌሁ።
ወወፅአ ስሙዓተ ነገሩ ውስተ ኵላ ሶርያ።
ኵላ መንግሥት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ትማስን።
ወኵላ ሀገር ወእመሂ ቤት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ኢትቀውም።
ወአውሥአ ወይቤ ኵላ ተክል እንተ ኢተከላ አቡየ ሰማያዊ ትሤሮ።
ወበዊኦ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ተሀውከት ኵላ ሀገር።
ሊቅ ሰራሕነ ኵላ ሌሊተ እንዘ ናወርድ መሣግሪነ።
ኵላ መንግሥት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ ትማስን።
ወይቤልዎ ሰራሕነ ኵላ ሌሊተ።
እስመ እምተረፈ ዚኣሁ ነሣእነ ንሕነ ኵልነ።
ረሐቁ እምኔየ ኵልክሙ እለ ትገብሩ ዐመፃ።
ንዑ ኀቤየ ኵልክሙ ስሩሓን ወጽዑራን ወክቡዳነ ጾር።
ወአንትሙሰ አኀው ኵልክሙ።
እንዘ ይብል ስትዩ እምኔሁ ኵልክሙ።
ኵልክሙ ትክሕዱኒ በዛቲ ሌሊት።
ስምዑ ኵልክሙ ወለብዉ።
ወናሁ እብለክሙ ለኵልክሙ ትግሁ።
ንሥኡ ወስትዩ እምኔሁ ኵልክሙ።
ኵልክሙ ትክሕዱኒ በዛቲ ሌሊት።
ወይቤሎሙ ቦኑ ትብሉኒ ኵልክሙ ዛተ ምሳሌ።
ከማሆሙ ትትሀጐሉ ኵልክሙ።
ከማሆሙ ትትሀጐሉ አንትሙሂ ኵልክሙ።
ረሐቁ እምኔየ ኵልክሙ ገበርተ ዐመፃ።
ወተመጠወ ጽዋዐ ወአእኰተ ወይቤ ንሥኡ ዘንተ ወተካፈልዎ 
ኵልክሙ።
አሐደ ግብረ ገበርኩ ወኵልክሙ አንከርክሙ።
ወባሕቱ አኮ ኵልክሙ ንጹሓን።
ወበእንተ ዝንቱ ይቤ አኮ ኵልክሙ ንጹሓን።
ወአኮ በእንተ ኵልክሙ ዘእብል ዘንተ።
ወበጺሖሂ ከመ ኵልክሙ ትዘረዉ ለለ አሐዱ ውስተ መካኑ።
ወፈነወ ሐራሁ ወአዘዘ ይቅትሉ ኵሎ ሕፃናተ ዘቤተልሔም ወዘውስተ 
ኵሉ አድያሚሃ።
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Matt03:15
Matt04:8
Matt04:8
Matt04:9
Matt04:23
Matt04:23
Matt04:24
Matt04:24
Matt05:11
Matt06:32
Matt06:32
Matt07:12
Matt08:16
Matt08:33
Matt09:35
Matt09:35
Matt10:1
Matt13:33
Matt13:34
Matt13:41
Matt13:44
Matt13:46
Matt13:47
Matt13:51
Matt14:35
Matt16:26
Matt17:11
Matt17:12
Matt18:25
Matt18:26
Matt18:29
Matt18:31
Matt18:32
Matt18:34
Matt19:20
Matt19:21
Matt19:27
Matt20:6
Matt21:12
Matt21:22
Matt22:9

ወይደልወነ ከመ ንፈጽም ኵሎ ጽድቀ ወእምዝ ኀደጎ።
ወአርአዮ ኵሎ መንግሥታተ ዓለም ወኵሎ ክብሮ።
ወአርአዮ ኵሎ መንግሥታተ ዓለም ወኵሎ ክብሮ።
ወይቤሎ ዘንተ ኵሎ እሁበከ እምከመ ሰገድከ ሊተ ወአማኅከኒ።
ወይፌውስ ኵሎ ደዌ ወኵሎ ሕማመ ዘውስተ ሕዝብ።
ወይፌውስ ኵሎ ደዌ ወኵሎ ሕማመ ዘውስተ ሕዝብ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ።
ወኵሎ ሕሙማነ ዘለለ ዚኣሁ ሕማሞሙ።
ወይነቡ ኵሎ እኩየ ላዕሌክሙ።
እስመ ዘንተሰ ኵሎ አሕዛበ ዓለም ዘአፍኣ የኀሥሥዎ።
ወለክሙሰ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ከመ ትፈቅዱ ዘንተ ኵሎ።
ኵሎኬ ዘትፈቅዱ ይስእልዎ ለክሙ ሰብእ።
ወፈወሰ ኵሎ ድዉያነ።
ወዜነዉ ለሰብእ ኵሎ ዘኮነ ወበእንተ እለ አጋንንትሂ።
ወይፌውስ ኵሎ ድዉያነ ወኵሎ ሕሙማነ ዘውስተ ሕዝብ።
ወይፌውስ ኵሎ ድዉያነ ወኵሎ ሕሙማነ ዘውስተ ሕዝብ።
ከመ ያውፅእዎሙ ወይፈውሱ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ።
ወአብሕአቶ ውስተ ሠለስቱ መስፈርተ ሐሪጽ ወአብሕአ ኵሎ።
ዘንተ ኵሎ ተናገረ እግዚእ ኢየሱስ በምሳሌ ለአሕዛብ።
ወየአርዩ እመንግሥቱ ኵሎ ዐላውያነ ወእለ ይገብሩ አበሳ።
ወረኪቦ ብእሲ ኀብኣ ወእምፍሥሓሁ ሖረ ወሤጠ ኵሎ ዘቦ።
ሖረ ወሤጠ ኵሎ ዘቦ።
እንተ ተወድየት ውስተ ባሕር ወአስተጋብአት ኵሎ ዘመደ ዓሣት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለበውክሙኑ እንከ ዘንተ ኵሎ።
ወአምጽኡ ሎቱ ኵሎ ሕሙማነ።
ወምንተ ይበቁዖ ለሰብእ ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብሐ ወነፍሶ ሀጕለ።
ኤልያስ ይቀድም መጺአ ወያስተራትዕ ኵሎ።
ወባሕቱ ገብሩ ላዕሌሁ ኵሎ ዘከመ ፈቀዱ።
ወምስለ ውሉዱ ወኵሎ ዘቦ እስከ ይፈዲ።
እግዚኦ ተዐገሠኒ ወኵሎ እፈድየከ።
ወአስተብቊዖ እንዘ ይብል እግዚኦ ተዐገሠኒ ወኵሎ እፈድየከ።
ወሐዊሮሙ ነገርዎ ለእግዚኦሙ ኵሎ ዘገብረ።
ኦ ገብረ እኩይ ኵሎ ዕዳ ኀደጉ ለከ እስመ አስተብቋዕከኒ።
እስከ አመ ይሤልጥ ኵሎ ዘይፈድዮ።
ወይቤሎ ውእቱ ወሬዛ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ።
እመሰ ትፈቅድ ፍጹመ ትኩን ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ።
ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ ወተሎናከ።
ወይቤሎሙ ለምንት ቆምክሙ ዝየ ኵሎ ዕለተ ፅሩዓኒክሙ።
ወሰደደ ኵሎ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በቤተ መቅደስ።
ወኵሎ ዘሰአልክሙ በጸሎት እንዘ ትትአመኑ ትነሥኡ።
ወኵሎ ዘረከብክሙ ጸውዑ ውስተ ከብካብ።
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Matt22:10
Matt23:3
Matt23:5
Matt23:27
Matt24:2
Matt24:33
Matt24:39
Matt25:40
Matt26:1
Matt27:27
Matt27:55
Matt28:11
Matt28:19
Matt28:20
MK01:32
MK03:8
MK04:13
MK04:34
MK05:19
MK05:20
MK05:26
MK05:33
MK05:40
MK06:30
MK07:19
MK07:37
MK08:25
MK08:36
MK09:11
MK09:12
MK10:20
MK10:21
MK10:28
MK11:11
MK11:24
MK12:45
MK12:45
MK13:2
MK13:23
MK13:29
MK14:49

አስተጋብኡ ኵሎ ዘረከቡ እኩያነ ወኄራነ።
ኵሎ ዘይቤሉክሙ ግበሩ ወዘመሀሩክሙ ዕቀቡ።
ወኵሎ ምግባሮሙ ዘይገብሩ ለዐይነ ሰብእ ይገብሩ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉኣን አዕጽምተ ወኵሎ ርኩሰ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ትሬእዩኑ ዘንተ ኵሎ።
ከማሁኬ አንትሙሂ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ።
ወኢያእመሩ እስከ አመ መጽአ ማየ አይኅ ወአጥፍአ ኵሎ።
አማን እብለክሙ ኵሎ ዘገበርክሙ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ኵሎ ነገረ።
ወአስተጋብኡ ላዕሌሁ ኵሎ ሠርዌ ሐራ።
ወሀለዋ ህየ ብዙኃት አንስት እለ ይሬእያ እምርሑቅ ኵሎ ዘኮነ።
ወነገሩ ለሊቃነ ካህናት ኵሎ ዘኮነ።
ሑሩ ወመሀሩ ኵሎ አሕዛበ።
ወመሀርዎሙ ይዕቀቡ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
አምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ ወእለሂ እኁዛነ አጋንንት።
ወብዙኃን ጥቀ መጽኡ ኀቤሁ ሰሚዖሙ ኵሎ ዘገብረ።
እፎ እንከ ተአምሩ ኵሎ አምሳለ።
ወበባሕቲቶሙ ይፌክር ለአርዳኢሁ ኵሎ።
ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር ወተሣሀለከ።
ኵሎ ዘገብረ ሎቱ እግዚእ ኢየሱስ ወአንከሩ ኵሎሙ።
እንዘ ይፌውስዋ ወአስተዋፅአት ኵሎ ንዋያ ወአኅለቀት።
ወሰገደት ሎቱ ወነገረቶ ኵሎ ጽድቀ።
ወእምዝ ሰደደ ኵሎ።
ወነገርዎ ኵሎ ዘገብሩ ወዘከመ መሀሩ።
ወጽቡ ይትከዐው እንዘ ያነጽሕ ኵሎ መባልዕተ።
ሚ ሠናይ ኵሎ ዘገብረ ዝንቱ ብእሲ።
ወነጸረ ኵሎ ብሩሀ።
ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብሐ ወነፍሶ ሀጕለ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኤልያስ ይመጽእ ቅድመ ወያስተራትዕ ኵሎ።
ወገብሩ ላዕሌሁ ኵሎ ዘፈቀዱ በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
ሊቅ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ።
ሑር ሢጥ ኵሎ ዘብከ ወሀብ ለነዳያን።
ወአኀዘ ጴጥሮስ ይበሎ ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ ወተሎናከ።
ወርእዮ ኵሎ ሶበ መስየ ሖረ ቢታንያ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወበእንተ ዝንቱ እብለክሙ ኵሎ ዘጸለይክሙ ወሰአልክሙ።
ወይእቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ዘባቲ አብአት ወኵሎ መንበርታ።
ወይእቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ዘባቲ አብአት ወኵሎ መንበርታ።
ትሬኢኑ ዘንተ ኵሎ ንድቀ ዐቢየ።
ወአንትሙሰ ዑቁ ናሁ አቅደምኩ ነጊሮተክሙ ኵሎ።
ከማሁኬ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ ከመ ኮነ።
ወኵሎ አሚረ ሀሎኩ ምስሌክሙ እሜህር በምኵራብ።
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MK15:16
MK16:8
Luke01:3
Luke02:19 ወማርያምሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።
Luke02:39
Luke02:51
Luke04:6
Luke04:23
Luke04:40
Luke05:11
Luke05:28
Luke07:18 ወነገርዎ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ዘንተ ኵሎ።
Luke08:38
Luke08:39
Luke08:43
Luke08:54
Luke09:7
Luke09:10
Luke09:23
Luke09:25
Luke09:61
Luke13:21
Luke14:32
Luke15:8
Luke15:13

Luke15:13
Luke15:14
Luke15:30

Luke16:1
Luke16:19
Luke17:10
Luke17:27
Luke17:29
Luke18:21
Luke18:22
Luke18:28
Luke19:47
Luke20:6
Luke20:18
Luke21:4

ወጸውዑ ኵሎ ሠገራተ ሰጲራ።
ወኵሎ ዘአዘዞን ለጴጥሮስ ወለእሊኣሁ ፈጺሞን ነጊረ።
ወጥዩቀ ኵሎ በበ መትልው እጽሐፍ ለከ ኦ አዚዝ ታኦፊላ።

ወፈጺሞሙ ኵሎ ዘበሕገ እግዚአብሔር።
ወእሙሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።
ወይቤሎ ሰይጣን ዘንተ ኵሎ ምኵናነ ለከ እሁበከ።
ኵሎ ዘሰማዕነ ዘገበርከ በቅፍርናሆም ግበር በዝየኒ በሀገርከ።
አምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ ደዌ ዘዘ ዚኣሁ።
ወአውፅኡ አሕማሪሆሙ ውስተ ምድር ወኀደጉ ኵሎ ወተለውዎ።
ወኀደገ ኵሎ ወተለዎ።

ሑር ወእቱ ቤተከ ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር።
ወነገረ ኵሎ ዘገብረ ሎቱ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአኅለቀት ኵሎ ንዋያ ለዐቀብተ ሥራይ ወአልቦ ዘክህለ ፈውሶታ።
ወአውፅኣ አፍኣ ኵሎ ወአኀዛ እዴሃ ወጸውዓ።
ወሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ኵሎ ዘኮነ ወዘከመ ገብረ።
ወሶበ ተሠውጡ ሐዋርያት ነገርዎ ኵሎ ዘገብሩ።
ወኵሎ ዕለተ ይትልወኒ።
ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብኀ ወነፍሶ ሀጕለ።
ወባሕቱ አብሐኒ እሑር እሥራዕ ኵሎ ሰብአ ቤትየ።
ወደፈነቶ ውስተ ኀሪጽ ዘሠለስቱ መስፈርት ወአብሕአ ኵሎ።
ወዘኢይትናከር ኵሎ ዘዚኣሁ ንዋየ ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
አኮኑ ታኀቱ ማኅቶተ ወትፈነቅል ኵሎ ዘውስተ ቤታ።
ወእምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል አስተጋብአ ኵሎ ንዋዮ ዝኩ ወልዱ 
ዘይንእስ።
ወሖረ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወበህየ ዘረወ ወአማሰነ ኵሎ ንዋዮ።
ወአኅሊቆ ኵሎ ንዋዮ መጽአ ረኀብ ዐቢይ ውስተ ውእቱ ብሔር።
ወአቲዎሰ ዝንቱ ወልድከ ዘአኅለቀ ወዘበልዐ ኵሎ ንዋየከ ምስለ 
ዘማት።
ወአስተዋደይዎ ኀቤሁ ከመ ዘይዘሩ ሎቱ ኵሎ ንዋዮ።
ወይትፌሣሕ ወይፌጋዕ ኵሎ አሚረ።
ከማሁኬ አንትሙኒ ገቢረክሙ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
ወመጽአ ማየ አይኅ ወአጥፍአ ኵሎ ኅቡረ።
ወአዝነመ እግዚአብሔር እሳት ወተይ እምሰማይ ወአጥፍአ ኵሎ።
ወይቤሎ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ እስከ ይእዜ።
አሐቲ ተርፈተከ ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ ንዋየ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ።
ወኵሎ አሚረ ይሜህሮሙ በምኵራብ።
ወእመሂ ንብሎ እምሰብእ ይዌግሩነ ኵሎ ሕዝብ።
ወኵሎ ዘወድቀ ዲበ ይእቲ እብን ይትቀጠቀጥ።
ወዛቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ጥሪታ ዘባ አብአት።



Tabelle1

Seite 955

149 ኵሎ

Luke22:53

John02:5
John02:15

John03:35
John04:25
John04:29
John04:39
John04:45
John05:20
John05:22
John11:46
John12:32
John13:3
John14:13
John14:26
John14:26
John15:7
John15:14
John15:15
John15:16
John15:21
John16:14
John16:23
John16:30
John18:4
John21:17

106 ኵሎሙ Matt02:4
Matt03:5
Matt03:6

Matt05:15
Matt11:13 እስመ ኵሎሙ ኦሪት ወነቢያት እስከ ዮሐንስ ተነበዩ።
Matt12:16
Matt12:23
Matt14:20
Matt14:36
Matt15:37
Matt22:27
Matt22:28

ወእንዘ ኵሎ አሚረ ሀለውኩ ምስሌክሙ በምኵራብ እዴክሙ ጥቀ 
ኢሰፋሕክሙ ላዕሌየ።
ወትቤሎሙ እሙ ለእለ ይትለአኩ ኵሎ ዘይቤለክሙ ግበሩ።
ወሰደደ ኵሎ እምኵራብ አባግዐኒ ወአልሕምተኒ ወዘረወ ወርቆሙ 
ለመወልጣን።
አብሰ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ኵነኔሁ አወፈዮ ውስተ እዴሁ።
ወአመ መጽአ ውእቱ ይነግረነ ኵሎ።
ወትቤ ንዑ ትርአዩ ብእሴ ዘነገረኒ ኵሎ ዘገበርኩ።
እንዘ ትብል ነገረኒ ኵሎ ዘገበርኩ።
እስመ ርእዩ ኵሎ ተኣምረ ዘገብረ በኢየሩሳሌም አመ በዓል።
እስመ አብ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ያሬእዮ ዘውእቱ ይገብር።
አላ ኵሎ ኵነኔሁ አወፈዮ ለወልዱ።
ወአስተዋደይዎ ወነገርዎሙ ኵሎ ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአነኒ እምከመ ተለዐልኩ እምድር እስሕብ ኵሎ ኀቤየ።
ከመ አወፈዮ አብ ኵሎ ውስተ እዴሁ።
ወኵሎ ዘሰአልክሙ በስምየ ይገብር ለክሙ።
ውእቱ ይሜህረክሙ ኵሎ ወያዜክረክሙ ኵሎ ዘነገርኩክሙ አነ።
ውእቱ ይሜህረክሙ ኵሎ ወያዜክረክሙ ኵሎ ዘነገርኩክሙ አነ።
ኵሎ ዘፈቀድክሙ ትስእሉ ይከውን ለክሙ።
እምከመ ገበርክሙ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
እስመ ኵሎ ዘሰማዕኩ በኀበ አቡየ ነገርኩክሙ።
ከመ እመ ቦ ዘሰአልክምዎ ለአብ በስምየ ኵሎ ይሁበክሙ።
ወባሕቱ ዘንተ ኵሎ ይገብሩ ላዕሌክሙ በእንተ ስምየ።
ወይነግረክሙ ኵሎ።
ከመ አመ ሰአልክምዎ ለአብ በስምየ ኵሎ ይሁበክሙ።
ወይእዜ አእመርነ ከመ ኵሎ ተአምር አንተ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኵሎ ዘይበጽሕ ላዕሌሁ።
ወይቤሎ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ኵሎ ወለሊከ ትጤይቅ ከመ አነ 
አፈቅረከ።
ወአስተጋብኦሙ ሄሮድስ ለኵሎሙ ሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍተ ሕዝብ።
ወየሐውሩ ኀቤሁ ኵሎሙ ሰብአ ኢየሩሳሌም።
ወያጠምቆሙ ለኵሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይትአመኑ 
ኀጣውኢሆሙ።
ወታበርህ ለኵሎሙ እለ ውስተ ቤት።

ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ ወአሕየዎሙ ለኵሎሙ።
ወቀደሙ ኵሎሙ አሕዛብ ወይቤሉ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
እስመ ኵሎሙ እለ ገሰስዎ የሐይዉ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወድኅረ ኵሎሙ ሞተት ይእቲ ብእሲት።
እስመ ኵሎሙ አውሰብዋ።
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Matt22:34
Matt23:35

Matt24:30
Matt25:31
Matt25:32
Matt26:33
Matt26:35
Matt26:56
Matt27:22
Matt27:25
MK01:5

MK01:27
MK01:33
MK02:12
MK03:10
MK05:20
MK06:39

MK06:42
MK06:43
MK06:50
MK06:56
MK07:3
MK09:14
MK11:32 እስመ ኵሎሙ ከመ ነቢይ ይሬእይዎ ለዮሐንስ።
MK12:23
MK12:44
MK12:45
MK13:10
MK14:29
MK14:31
MK14:50
MK14:53
MK14:64
MK15:13
Luke01:10

Luke01:63 ዮሐንስ ይሰመይ ስሙ ወአንከሩ ኵሎሙ።
Luke01:66
Luke01:71
Luke02:18

ተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ኅቡረ።
ከመ ይብጻሕ ላዕሌክሙ ደመ ኵሎሙ ጻድቃን ዘተክዕወ ዲበ ምድር።

አሜሃ ይበክዩ ኵሎሙ አሕዛበ ምድር።
ወኵሎሙ መላእክቲሁ ቅዱሳን ምስሌሁ።
ወይትጋብኡ ኵሎሙ አሕዛብ ቅድሜሁ።
እመሂ ኵሎሙ ክሕዱከ አንሰ ኢይክሕደከ ግሙራ።
ወከማሁ ይቤሉ ኵሎሙ አርዳኢሁ።
ወእምዝ ኵሎሙ አርዳኢሁ ኀደግዎ ወጐዩ።
ወይቤሉ ኵሎሙ ስቅሎ።
ወአውሥኡ ወይቤሉ ኵሎሙ ሕዝብ።
ወያጠምቆሙ ለኵሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይትአመኑ 
ኀጢአቶሙ።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወይቤሉ በበይናቲሆሙ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ሰብአ ሀገር ኀበ አንቀጽ።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ከመ ይግስስዎ ኵሎሙ ሕሙማን።
ኵሎ ዘገብረ ሎቱ እግዚእ ኢየሱስ ወአንከሩ ኵሎሙ።
ወአዘዞሙ ለኵሎሙ ይርፍቁ በበ ምርፋቃቲሆሙ ዲበ ሐመልማል 
ሣዕር።
ወከፈሎሙ ለኵሎሙ እምክልኤቲ ዓሣትኒ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ።
ወኵሎሙ ርእይዎ ወደንገፁ ወዐውየዉ ወነበቦሙ ሶቤሃ።
ወኵሎሙ እለ ገሰስዎ የሐይዉ።
እስመ ፈሪሳውያንሰ ወኵሎሙ አይሁድ።
ወሶበ ርእይዎ ኵሎሙ ሰብእ ደንገፁ።

ወድኅረ ኵሎሙ ሞተት ይእቲ ብእሲት።
አብዝኀት አብኦ እምኵሎሙ እለ አብኡ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።
እስመ ኵሎሙ እለ አብኡ እምተረፎሙ አብኡ።
ወለኵሎሙ አሕዛብ ይደሉ ይቅድሙ ወይስብክዎ ለወንጌል።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ለእመኒ ኵሎሙ ክሕዱከ አንሰ ኢይክሕደከ።
ወከማሁ ይቤሉ ኵሎሙ።
ወኀደግዎ ኵሎሙ አርዳኢሁ ወጐዩ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወአግብኡ ፍትሐ ኵሎሙ ወይቤሉ ይቅትልዎ።
ወካዕበ ከልሑ ኵሎሙ ወይቤሉ ስቅሎ።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሀለዉ በምልኦሙ ይጼልዩ በአፍኣ በጊዜ ሰዓተ 
ዕጣን።

ወዐቀብዎ በልቦሙ ኵሎሙ እለ ሰምዕዎ ወይቤሉ።
ወእምእዴሆሙ ለኵሎሙ እለ ይጸልኡነ።
ወኵሎሙ እለ ሰምዑ አንከሩ ዘነገርዎሙ ኖሎት።
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Luke02:38

Luke02:47
Luke03:16 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎሙ ለኵሎሙ።
Luke04:20

Luke04:22
Luke04:28
Luke04:36
Luke05:9
Luke05:26
Luke06:10
Luke06:19
Luke06:19
Luke07:16
Luke07:29
Luke08:37
Luke08:40
Luke08:44
Luke08:52
Luke09:2
Luke09:15
Luke09:17
Luke09:23
Luke09:42
Luke09:43
Luke13:17
Luke13:28
Luke14:10
Luke14:17
Luke14:29
Luke16:14
Luke19:7

Luke19:37

Luke19:45

Luke19:48
Luke20:6 እስመ ኵሎሙ ተአመንዎ ለዮሐንስ ከመ ነቢይ ውእቱ።
Luke20:32
Luke20:38
Luke20:44

ወነገረት በእንቲኣሁ ለኵሎሙ እለ ይሴፈዉ መድኀኒታ ለኢየሩሳሌም።

ወያነክርዎ ኵሎሙ እለ ሰምዑ ጥበቦ ወአውሥኦቶ።

ወአንሥኡ አዕይንቲሆሙ ኵሎሙ እለ ሀለዉ ውስተ ምኵራብ 
ወነጸርዎ።
ወእለ ሰምዕዎ ኵሎሙ አንከርዎ ሞገሰ ቃሉ ወሣዕሣዐ አፉሁ።
ወተምዕዑ ኵሎሙ እለ ሀለዉ በምኵራብ ሰሚዖሙ ዘንተ።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወተናገሩ በበይናቲሆሙ።
ወኵሎሙ እለ ምስሌሁ ደንገፁ በእንተ ዓሣት ዘተሠግሩ።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ወነጺሮ ኵሎሙ በመዓት ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ወኵሎሙ አሕዛብ ይፈቅዱ ይግስስዎ።
እስመ ኀይል ይወፅእ እምኔሁ ወያሐይዎሙ ለኵሎሙ።
ወፈርሁ ኵሎሙ ወሰብሕዎ ለእግዚአብሔር።
ወሰሚዖሙ ኵሎሙ ሕዝብ ወመጸብሓን አጽደቅዎ ለእግዚአብሔር።
ወአስተብቊዕዎ ኵሎሙ ሰብአ አድያም ዘጌርጌሴኖን።
እስመ ኮኑ ኵሎሙ ይጸንሕዎ።
ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ መኑ ገሰሰኒ ወክሕዱ ኵሎሙ።
ወኵሎሙ ይበክዩ ወያስቆቅውዋ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይፈውሱ ድዉያነ ወኵሎሙ ሕሙማነ።
ወገብሩ ከማሁ ወረፈቁ ኵሎሙ።
ወአቅረቡ ወበልዑ ወጸግቡ ኵሎሙ።
ወይቤሎሙ ለኵሎሙ ዘይፈቅድ ይትልወኒ ይጽልኣ ለነፍሱ።
ወአንከሩ ኵሎሙ እምዕበዩ ለእግዚአብሔር።
ወአንኪሮሙ ኵሎሙ በእንተ ኵሉ ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወዘንተ ብሂሎ ተኀፍሩ ኵሎሙ እለ ቆሙ ላዕሌሁ።
ወለኵሎሙ ነቢያት በመንግሥተ እግዚአብሔር።
በቅድመ ኵሎሙ እለ ይረፍቁ ወይመስሑ ምስሌከ።
ወአበይዎ ኵሎሙ ኅቡረ በአሐዱ ቃል።
ኵሎሙ እለ ርእይዎ ይእኅዙ ይሣለቁ ላዕሌሁ።
ወሰሚዖሙ ዘንተ ኵሎሙ ፈሪሳውያን ተቃጸብዎ።
ወርእዮሙ ኵሎሙ አንጐርጐሩ ወይቤሉ ኀበ ብእሲ ኃጥእ ቦአ የዐል።

አኀዙ ኵሎሙ አርዳኢሁ ይትፈሥሑ ወይሰብሕዎ ለእግዚአብሔር 
በዐቢይ ቃል።
ወቦአ ምኵራበ ወሰደደ ኵሎሙ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በህየ በቤተ 
መቅደስ።
ወኀጥኡ ዘይሬስይዎ እስመ ኵሎሙ ሕዝብ ይሰቀሉ በአጽምኦቱ።

ወድኅረ ኵሎሙ ሞተት ይእቲ ብእሲት።
እስመ ኵሎሙ ሕያዋን እሙንቱ በኀቤሁ።
ወእንዘ ኵሎሙ ሕዝብ ይሰምዑ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
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Luke21:4
Luke21:34

Luke22:70
Luke23:1
Luke23:18
Luke23:48

Luke23:49
Luke24:9

John04:40

John04:45
John05:28

John06:45
John10:8

John17:2
John17:21
John18:20
John18:40

8 ኵሎን Matt01:17

Matt01:17

Matt13:32
Matt13:56
Matt25:5
Matt25:7
MK04:32
John10:4

1 ኵራባተ Luke04:44
1 ኵራቦ Matt12:9
1 ኵርበታቲሆሙ Matt23:5
2 ኵስቱረ Matt12:45

Luke11:25
16 ኵነኔ Matt05:21

Matt05:22

Matt07:2
Matt12:18

እስመ እሉ ኵሎሙ እምተረፎሙ አብኡ መባአ ለእግዚአብሔር።
ከመ መሥገርት እንተ ትወርድ ዲበ ኵሎሙ እለ ይነብሩ ዲበ ምድር።

ወይቤልዎ ኵሎሙ አንተኑ እንከ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ወተንሥኡ ኵሎሙ በምልኦሙ ወወሰድዎ ኀበ ጲላጦስ።
ወዐውየዉ ኵሎሙ ኅቡረ በምልኦሙ ወይቤሉ።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሶበ ርእዩ ዘኮነ ጐድኡ እንግድዓቲሆሙ ወተሠውጡ 
ወአተዉ አብያቲሆሙ።
ወይቀውሙ ኵሎሙ እለ የአምርዎ እምርሑቅ።
ወአቲዎን እምኀበ መቃብር ነገራሆሙ ዘንተ ለዐሠርቱ ወአሐዱ 
ወለቢጾሙኒ ኵሎሙ።
ወበጺሖሙ ኀቤሁ ኵሎሙ ሳምራውያን አስተብቊዕዎ ከመ ይንበር 
ኀቤሆሙ።
ወበዊኦ ካዕበ ገሊላ ተቀበልዎ ኵሎሙ ገሊላውያን።
እስመ ትመጽእ ሰዓት በዘይሰምዕዎ ቃሎ ኵሎሙ እለ ውስተ 
መቃብር።
ከመ ይከውኑ ኵሎሙ ምሁራነ እምኀበ እግዚአብሔር።
ኵሎሙ እለ መጽኡ እምቅድሜየ ሰረቅት ወጕሕልያ እሙንቱ።

ከመ የሀቦሙ ሕይወተ ዘለዓለም ለኵሎሙ እለ ወሀብካሁ።
ከመ ይኩኑ አሐደ ኵሎሙ።
ወበቤተ መቅደስ ኀበ ይትጋብኡ ኵሎሙ አይሁድ።
ወከልሑ ካዕበ ኵሎሙ ወይቤሉ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ዳዊት ትውልድ ዐሠርቱ 
ወአርባዕቱ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ክርስቶስ ትውልድ አርብዓ 
ወክልኤቱ።
ወሶበ ልህቀት ተዐቢ እምኵሎን አሕማላት።
ወአኀቲሁኒ ኵሎን ኀቤነ ሀለዋ።
ወጐንድዮ መርዓዊ ደቀሳ ኵሎን ወኖማ።
ወእምዝ ነቅሓ እልኩ ደናግል ኵሎን።
ወተዐቢ እምኵሎን አሕማላት።
ወሶበ አውፅኦን ወአውፈሮን ለኵሎን የሐውር ቅድሜሆን።
ወይሰብክ በምኵራባተ ገሊላ።
ወፈለሰ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወቦአ ውስተ ምኵራቦሙ።
ወይሰፍሑ ኵርበታቲሆሙ ወያዐብዩ አዝፋረ አልባሲሆሙ።
ወመጺኦ ይረክቦ እንዘ ያስተራክብ እዳወ ወምሩገ ዕሩቀ ወኵስቱረ።
እዳወ ወስርግወ ወኵስቱረ ወምሩገ።
ወዘሰ ቀተለ ነፍሰ ረስሐ ውእቱ ለኵነኔ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘያምዕዕ እኅዋሁ በከንቱ ረስሐ ውእቱ 
ለኵነኔ።
እስመ በኵነኔ ዘኰነንክሙ ትትኴነኑ አንትሙ።
ወኵነኔየ ለሕዝብ ይነግር።
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16 ኵነኔ

Matt23:13
Matt23:33
Matt25:46
Matt28:18
MK12:41
Luke20:46
Luke23:40

John03:35
John05:27
John09:39
John16:8
John16:11

4 ኵነኔሁ Luke01:6
John03:19
John05:22
John12:31

1 ኵነኔየ John05:30
1 ኵናት Luke21:24

8794 ወ Matt01:2
Matt01:2
Matt01:2
Matt01:3 ወይሁዳኒ ወለደ ፋሬስሃ ወዛራሃ እምትእማር።
Matt01:3 ወይሁዳኒ ወለደ ፋሬስሃ ወዛራሃ እምትእማር።
Matt01:3
Matt01:3
Matt01:4
Matt01:4
Matt01:4
Matt01:5
Matt01:5
Matt01:5
Matt01:6
Matt01:6
Matt01:7
Matt01:7
Matt01:7
Matt01:8
Matt01:8
Matt01:8
Matt01:8
Matt01:8

ወበእንተ ዝንቱ ትረክቡ ኵነኔ ፈድፋደ።
በእፎ ትክሉ አምስጦ እምኵነኔ ገሃነም።
ወየሐውሩ እሉሂ ውስተ ኵነኔ ዘለዓለም።
ተውህበ ሊተ ኵሉ ኵነኔ ሰማይ ወምድር።
እሉ ይረክቡ ዘየዐቢ ኵነኔ።
እሙንቱ ይነሥኡ ዘየዐቢ ኵነኔ።
ኢትፈርሆኑ ለእግዚአብሔር አምላክከ አንተሰ ወአነ እንዘ ውስተ ዝንቱ 
ኵነኔ ሀለውነ።
አብሰ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ኵነኔሁ አወፈዮ ውስተ እዴሁ።
ወወሀቦ ሥልጣነ ከመ ይግበር ፍትሐ ወኵነኔ።
አንሰኬ መጻእኩ ለኵነኔ ዝንቱ ዓለም።
በእንተ ኀጢአት ወበእንተ ጽድቅ ወበእንተ ኵነኔ።
ወበእንተሰ ኵነኔ እስመ ይትኴነን መልአኩ ለዝንቱ ዓለም።
ወየሐውሩ በኵሉ ትእዛዙ ወሕጉ ወኵነኔሁ ለእግዚአብሔር።
ወዝ ውእቱ ኵነኔሁ እስመ ብርሃን መጽአ ውስተ ዓለም።
አላ ኵሎ ኵነኔሁ አወፈዮ ለወልዱ።
ወናሁ እብለክሙ ይእዜ በጽሐ ኵነኔሁ ለዝንቱ ዓለም።
አላ በከመ ሰማዕኩ እኴንን ወኵነኔየኒ ጽድቅ ውእቱ።
ወይወድቁ በኵናት ወይፄወዉ ውስተ ኵሉ አሕዛብ።
አብርሃም ወለዶ ለይስሐቅ ወይስሐቅኒ ወለዶ ለያዕቆብ።
ወያዕቆብኒ ወለደ ይሁዳሃ ወአኀዊሁ።
ወያዕቆብኒ ወለደ ይሁዳሃ ወአኀዊሁ።

ወፋሬስኒ ወለደ ኤስሮምሃ።
ወኤስሮምኒ ወለደ አራምሃ።
ወአራምኒ ወለደ አሚናዳብሃ።
ወአሚናዳብኒ ወለደ ነአሶንሃ።
ወነአሶንኒ ወለደ ሰልሞንሃ።
ወሰልሞንኒ ወለደ ቦኤዝሃ እምራኬብ።
ወቦኤዝኒ ወለደ ኢዮቤድሃ እምነ ሩት።
ወኢዮቤድኒ ወለደ እሴይሃ።
ወእሴይኒ ወለደ ዳዊትሃ ንጉሠ።
ወዳዊትኒ ንጉሥ ወለደ ሰሎሞንሃ እምነ ብእሲተ ኦርዮ።
ወሰሎሞንኒ ወለደ ሮብዓምሃ።
ወሮብዓምኒ ወለደ አብያሃ።
ወአብያኒ ወለደ አሳፍሃ።
ወአሳፍኒ ወለደ ኢዮሳፍጥሃ።
ወኢዮሳፍጥኒ ወለደ ኢዮራምሃ።
ወኢዮራምኒ ወለደ አካዝያስሃ።
ወአካዝያስኒ ወለደ ኢዮአስሃ።
ወኢዮአስኒ ወለደ አሜስያስሃ።
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Matt01:8
Matt01:9
Matt01:9
Matt01:9
Matt01:10
Matt01:10
Matt01:10
Matt01:11

Matt01:11

Matt01:12
Matt01:12
Matt01:13
Matt01:13
Matt01:13
Matt01:14
Matt01:14
Matt01:14
Matt01:15
Matt01:15
Matt01:15
Matt01:16 ወያዕቆብኒ ወለደ ዮሴፍሃ ፈኃሪሃ ለማርያም።
Matt01:17

Matt01:17

Matt01:17

Matt01:17

Matt01:17

Matt01:17

Matt01:17

Matt01:17

Matt01:18
Matt01:18 ወተፍኀረት እሙ ማርያም ለዮሴፍ።
Matt01:18
Matt01:19

ወአሜስያስኒ ወለደ ዖዝያንሃ ዘተሰምየ አዛርያስ።
ወዖዝያንኒ ወለደ ኢዮአታምሃ።
ወኢዮአታምኒ ወለደ አካዝሃ።
ወአካዝኒ ወለደ ሕዝቅያስሃ።
ወሕዝቅያስኒ ወለደ ምናሴሃ።
ወምናሴኒ ወለደ አሞጽሃ።
ወአሞጽኒ ወለደ ኢዮስያስሃ።

ወኢዮስያስኒ ወለደ ኢኮንያንሃ ወአኀዊሁ አመ ፍልሰተ ባቢሎን።

ወኢዮስያስኒ ወለደ ኢኮንያንሃ ወአኀዊሁ አመ ፍልሰተ ባቢሎን።

ወእምድኅረ ፍልሰተ ባቢሎን ኢኮንያንኒ ወለደ ሰላትያልሃ።
ወሰላትያልኒ ወለደ ዘሩባቤልሃ።
ወዘሩባቤልኒ ወለደ አብዩድሃ።
ወአብዩድኒ ወለደ ኤልያቄምሃ።
ወኤልያቄምኒ ወለደ አዛርሃ።
ወአዛርኒ ወለደ ሳዶቅሃ።
ወሳዶቅኒ ወለደ አኪምሃ።
ወአኪምኒ ወለደ ኤልዩድሃ።
ወኤልዩድኒ ወለደ አልአዛርሃ።
ወአልአዛርኒ ወለደ ማትያንሃ።
ወማትያንኒ ወለደ ያዕቆብሃ።

ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ዳዊት ትውልድ ዐሠርቱ 
ወአርባዕቱ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ዳዊት ትውልድ ዐሠርቱ 
ወአርባዕቱ።
ወእምዳዊት እስከ ፍልሰተ ባቢሎን ትውልድ ዐሠርቱ 
ወአርባዕቱ።
ወእምዳዊት እስከ ፍልሰተ ባቢሎን ትውልድ ዐሠርቱ 
ወአርባዕቱ።
ወእምፍልሰተ ባቢሎን እስከ ክርስቶስ ትውልድ ዐሠርቱ 
ወአርባዕቱ።
ወእምፍልሰተ ባቢሎን እስከ ክርስቶስ ትውልድ ዐሠርቱ 
ወአርባዕቱ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ክርስቶስ ትውልድ 
አርብዓ ወክልኤቱ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ክርስቶስ ትውልድ 
አርብዓ ወክልኤቱ።
ወለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ዝ ውእቱ ልደቱ።

ወእንበለ ይትቃረቡ ተረክበት ፅንስተ እመንፈስ ቅዱስ።
ወዮሴፍሰ ፈኃሪሃ እስመ ጻድቅ ውእቱ ኢፈቀደ ይክሥታ።
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Matt01:20

Matt01:21
Matt01:21
Matt01:22

Matt01:23
Matt01:23

Matt01:24

Matt01:24 ወነሥኣ ለማርያም ፍኅርቱ።
Matt01:25
Matt01:25
Matt02:1

Matt02:1
Matt02:2
Matt02:3
Matt02:3
Matt02:3
Matt02:4

Matt02:4

Matt02:5

Matt02:6

Matt02:7
Matt02:7
Matt02:8
Matt02:8
Matt02:8

Matt02:8

Matt02:8

Matt02:9
Matt02:9

Matt02:9

ወእንዘ ዘንተ ይኄሊ ናሁ አስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር 
በሕልም።
ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ ኢየሱስሃ።
ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ ኢየሱስሃ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብሀለ እምኀበ እግዚአብሔር 
በነቢይ እንዘ ይብል።
ናሁ ድንግል ትፀንስ ወትወልድ ወልደ።

ወይሰመይ ስሙ አማኑኤል ዘበትርጓሜሁ እግዚአብሔር ምስሌነ።

ወተንሢኦ ዮሴፍ እምንዋሙ ገብረ በከመ አዘዞ መልአከ 
እግዚአብሔር።

ወኢያእመራ እስከ አመ ወለደት ወልደ ዘበኵራ።
ወጸውዑ ስሞ ኢየሱስሃ።
ወተወሊዶ እግዚእ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ በመዋዕለ 
ሄሮድስ ንጉሥ።
ናሁ መጽኡ መሰግላን እምብሔረ ጽባሕ ወበጽሑ ውስተ ኢየሩሳሌም።
እስመ ርኢነ ኮከበ ዚኣሁ በምሥራቅ ወመጻእነ ከመ ንስግድ ሎቱ።
ወሰሚዖ ሄሮድስ ንጉሥ ደንገፀ ወተሀውከ።
ወሰሚዖ ሄሮድስ ንጉሥ ደንገፀ ወተሀውከ።
ወኵላ ኢየሩሳሌም ምስሌሁ።
ወአስተጋብኦሙ ሄሮድስ ለኵሎሙ ሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍተ 
ሕዝብ።
ወአስተጋብኦሙ ሄሮድስ ለኵሎሙ ሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍተ 
ሕዝብ።

ወይቤልዎ በቤተልሔም ዘይሁዳ እስመ ከማሁ ጽሑፍ በነቢይ።

ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትቴሐቲ እምነገሥተ 
ይሁዳ።
ወእምዝ ጸውዖሙ ሄሮድስ ለሰብአ ሰገል ጽሚተ።
ወተጠየቀ እምኔሆሙ መዋዕሊሁ በዘአስተርአዮሙ ኮከብ።
ወፈነዎሙ ቤተልሔምሃ።
ወይቤሎሙ ሐዊረክሙ ተሰአሉ ጥዩቀ በእንተ ውእቱ ሕፃን።
ወእምከመ ረከብክምዎ ግብኡ ኀቤየ ወዜንዉኒ ከመ እምጻእ አነሂ 
ወእስግድ ሎቱ።
ወእምከመ ረከብክምዎ ግብኡ ኀቤየ ወዜንዉኒ ከመ እምጻእ አነሂ 
ወእስግድ ሎቱ።
ወእምከመ ረከብክምዎ ግብኡ ኀቤየ ወዜንዉኒ ከመ እምጻእ አነሂ 
ወእስግድ ሎቱ።
ወሰሚዖሙ እምኀበ ንጉሥ ሖሩ።
ወናሁ ኮከብ ዘርእዩ በምሥራቅ ይመርሖሙ እስከ ሶበ አብጽሖሙ 
ቤተልሔም።
ወቆመ መልዕልተ በአት ኀበ ሀሎ ሕፃን።
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Matt02:10
Matt02:11 ወበዊኦሙ ውስተ ቤት ረከብዎ ለሕፃን ምስለ ማርያም እሙ።
Matt02:11
Matt02:11
Matt02:11
Matt02:11
Matt02:11
Matt02:11
Matt02:12
Matt02:12
Matt02:12
Matt02:13

Matt02:13
Matt02:13
Matt02:13
Matt02:13
Matt02:14
Matt02:14
Matt02:14
Matt02:15
Matt02:16

Matt02:16

Matt02:16

Matt02:16

Matt02:16
Matt02:18
Matt02:18
Matt02:18
Matt02:18
Matt02:18
Matt02:18
Matt02:19

Matt02:20
Matt02:20
Matt02:20

ወርእዮሙ ኮከበ ተፈሥሑ ዐቢየ ፍሥሓ።

ወወድቁ ወሰገዱ ሎቱ ወአርኀዉ መዛግብቲሆሙ።
ወወድቁ ወሰገዱ ሎቱ ወአርኀዉ መዛግብቲሆሙ።
ወወድቁ ወሰገዱ ሎቱ ወአርኀዉ መዛግብቲሆሙ።
ወአብኡ ሎቱ አምኃ ወርቀ ወከርቤ ወሰኂነ።
ወአብኡ ሎቱ አምኃ ወርቀ ወከርቤ ወሰኂነ።
ወአብኡ ሎቱ አምኃ ወርቀ ወከርቤ ወሰኂነ።
ወነገሮሙ በሕልም ከመ ኢይግብኡ ኀበ ሄሮድስ።
ወእንተ ካልእ ፍኖት ገብኡ ወአተዉ ብሔሮሙ።
ወእንተ ካልእ ፍኖት ገብኡ ወአተዉ ብሔሮሙ።
ወእምድኅረ ኀለፉ እሉ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ 
በሕልም ለዮሴፍ።
እንዘ ይብል ተንሥእ ወንሣእ ሕፃነ ወእሞ።
እንዘ ይብል ተንሥእ ወንሣእ ሕፃነ ወእሞ።
ወጕየይ ውስተ ብሔረ ግብጽ ወሀሉ ህየ እስከ አመ እነግረከ።
ወጕየይ ውስተ ብሔረ ግብጽ ወሀሉ ህየ እስከ አመ እነግረከ።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ በሌሊት ወሖረ ብሔረ ግብጽ።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ በሌሊት ወሖረ ብሔረ ግብጽ።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ በሌሊት ወሖረ ብሔረ ግብጽ።
ወነበረ ህየ እስከ አመ ሞቱ ለሄሮድስ።
ወሶበ ርእየ ሄሮድስ ከመ ተሣለቁ ላዕሌሁ ሰብአ ሰገል ተምዕዐ 
ጥቀ።
ወፈነወ ሐራሁ ወአዘዘ ይቅትሉ ኵሎ ሕፃናተ ዘቤተልሔም 
ወዘውስተ ኵሉ አድያሚሃ።
ወፈነወ ሐራሁ ወአዘዘ ይቅትሉ ኵሎ ሕፃናተ ዘቤተልሔም 
ወዘውስተ ኵሉ አድያሚሃ።
ወፈነወ ሐራሁ ወአዘዘ ይቅትሉ ኵሎ ሕፃናተ ዘቤተልሔም 
ወዘውስተ ኵሉ አድያሚሃ።
ዘክልኤ ዓመት ወዘይንእስሂ እምኔሁ።
ቃል በራማ ተሰምዐ ብካይ ወገዓር ወሰቆቃው ወሕማም ብዙኅ።
ቃል በራማ ተሰምዐ ብካይ ወገዓር ወሰቆቃው ወሕማም ብዙኅ።
ቃል በራማ ተሰምዐ ብካይ ወገዓር ወሰቆቃው ወሕማም ብዙኅ።
ወአበየት ተናዝዞ ወነጊፈ ላህ።
ወአበየት ተናዝዞ ወነጊፈ ላህ።
እስመ ኢኮንዋ ውሉዳ ውሉደ ወኢሀለዉ።
ወመዊቶ ሄሮድስ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ በሕልም 
ለዮሴፍ በብሔረ ግብጽ።
እንዘ ይብል ተንሣእ ወንሣእ ሕፃነ ወእሞ።
እንዘ ይብል ተንሣእ ወንሣእ ሕፃነ ወእሞ።
ወሑር ውስተ ምድረ እስራኤል እስመ ሞቱ እለ የኀሥሥዎ 
ለነፍሰ ዝ ሕፃን።



Tabelle1

Seite 963

8794 ወ

Matt02:21
Matt02:21
Matt02:21
Matt02:22

Matt02:22
Matt02:22
Matt02:23
Matt03:1

Matt03:3
Matt03:3
Matt03:4 ወልብሱ ለዮሐንስ ኮነ እምጸጕረ ገመል።
Matt03:4
Matt03:4
Matt03:4
Matt03:5
Matt03:5
Matt03:5
Matt03:6

Matt03:7

Matt03:7

Matt03:7

Matt03:7

Matt03:9
Matt03:10
Matt03:11
Matt03:11
Matt03:11
Matt03:12
Matt03:12
Matt03:14 ወዮሐንስሰ አበዮ እንዘ ይብል።
Matt03:14
Matt03:15
Matt03:15
Matt03:15
Matt03:15
Matt03:16

ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ ወቦአ ውስተ ምድረ እስራኤል።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ ወቦአ ውስተ ምድረ እስራኤል።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ ወቦአ ውስተ ምድረ እስራኤል።

ወሰሚዖ ከመ አርኬላኦስ ነግሠ ለይሁዳ ህየንተ አቡሁ ሄሮድስ።

ወአስተርአዮ ካዕበ በሕልም።
ወተግሕሠ ውስተ ደወለ ገሊላ።
ወበጺሖ ኀደረ ውስተ ብሔር እንተ ስማ ናዝሬት።
ወበውእቱ መዋዕል በጽሐ ዮሐንስ መጥምቅ እንዘ ይሰብክ በገዳመ 
ይሁዳ ዘዮርዳኖስ።
ወይብል ጺሑአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።
ወይብል ጺሑአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።

ወቅናቱ ዘአዲም ውስተ ሐቌሁ።
ወሲሳዩ አንበጣ ወመዓረ ገዳም።
ወሲሳዩ አንበጣ ወመዓረ ገዳም።
ወየሐውሩ ኀቤሁ ኵሎሙ ሰብአ ኢየሩሳሌም።
ወኵሉ ይሁዳ ወኵሉ አድያሚሃ ለዮርዳኖስ።
ወኵሉ ይሁዳ ወኵሉ አድያሚሃ ለዮርዳኖስ።
ወያጠምቆሙ ለኵሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይትአመኑ 
ኀጣውኢሆሙ።

ወሶበ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ እምፈሪሳውያን ወእምሰዱቃውያን።

ወሶበ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ እምፈሪሳውያን ወእምሰዱቃውያን።

መኑ አመረክሙ ከመ ታምሥጡ እመቅሠፍት ወእመንሱት ወእመዐት 
ዘይመጽእ።
መኑ አመረክሙ ከመ ታምሥጡ እመቅሠፍት ወእመንሱት ወእመዐት 
ዘይመጽእ።
ወኢይምሰልክሙ ዘታመሥጡ በብሂለ አብ ብነ አብርሃም።
ኵሉኬ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ ወውስተ እሳት ይወድይዎ።
ወዘእምድኅሬየሰ ይመጽእ ውእቱ ይጸንዕ እምኔየ።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወያስተጋብእ ሥርናዮ ውስተ መዛግብቲሁ።
ወኀሠሮሰ ያውዒ በእሳት ዘኢይጠፍእ።

ወአንተኑ ትመጽእ ኀቤየ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይደልወነ ከመ ንፈጽም ኵሎ ጽድቀ ወእምዝ ኀደጎ።
ወይደልወነ ከመ ንፈጽም ኵሎ ጽድቀ ወእምዝ ኀደጎ።
ወተጠሚቆ እግዚእ ኢየሱስ ሶቤሃ ወፅአ እማይ።
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Matt03:16
Matt03:16
Matt03:16
Matt03:17
Matt04:1
Matt04:2

Matt04:2

Matt04:2

Matt04:3
Matt04:3
Matt04:4
Matt04:4
Matt04:5
Matt04:5
Matt04:5
Matt04:6
Matt04:6
Matt04:6
Matt04:7
Matt04:7
Matt04:8

Matt04:8

Matt04:8
Matt04:8
Matt04:9

Matt04:9

Matt04:10
Matt04:10
Matt04:11
Matt04:11
Matt04:12 ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ከመ አኀዝዎ ለዮሐንስ።
Matt04:13
Matt04:13
Matt04:13
Matt04:15

ወናሁ ተርኅወ ሎቱ ሰማይ።
ወርእየ መንፈሰ እግዚአብሔር እንዘ ይወርድ በአምሳለ ርግብ።
ወነበረ ላዕሌሁ።
ወናሁ መጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል።
ወእምዝ ወሰዶ መንፈስ ገዳመ ለእግዚእ ኢየሱስ።

ወጾመ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወእምድኅረ ዝ ርኅበ።

ወጾመ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወእምድኅረ ዝ ርኅበ።

ወጾመ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወእምድኅረ ዝ ርኅበ።

ወቀርበ ዘያሜክሮ ወይቤሎ።
ወቀርበ ዘያሜክሮ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወእምዝ ነሥኦ ዲያብሎስ።
ወወሰዶ ውስተ ቅድስት ሀገር።
ወአቀሞ ውስተ ተድባበ ቤተ መቅደስ።
ወይቤሎ እመሰ አማን ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ቅንጽ እም ዝየ ወተወረው ታሕተ።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወእምዝ ዓዲ ነሥኦ ዲያብሎስ ወአዕረጎ ውስተ ደብር ነዋኅ 
ጥቀ።
ወእምዝ ዓዲ ነሥኦ ዲያብሎስ ወአዕረጎ ውስተ ደብር ነዋኅ 
ጥቀ።
ወአርአዮ ኵሎ መንግሥታተ ዓለም ወኵሎ ክብሮ።
ወአርአዮ ኵሎ መንግሥታተ ዓለም ወኵሎ ክብሮ።

ወይቤሎ ዘንተ ኵሎ እሁበከ እምከመ ሰገድከ ሊተ ወአማኅከኒ።

ወይቤሎ ዘንተ ኵሎ እሁበከ እምከመ ሰገድከ ሊተ ወአማኅከኒ።

ወእምዝ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን።
ወኪያሁ ባሕቲቶ ታምልክ።
ወእምዝ ኀደጎ ዲያብሎስ።
ወናሁ መላእክት መጽኡ ይትለአክዎ።

ወኀደጋ ለናዝሬት ወመጺኦ ኀደረ ቅፍርናሆም።
ወኀደጋ ለናዝሬት ወመጺኦ ኀደረ ቅፍርናሆም።
እንተ መንገለ ባሕር ውስተ አድባረ ዛብሎን ወንፍታሌም።
ምድረ ዛብሎን ወምድረ ንፍታሌም ፍኖተ ባሕር ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
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Matt04:15
Matt04:15
Matt04:16

Matt04:16

Matt04:17
Matt04:18
Matt04:18
Matt04:19
Matt04:19
Matt04:20
Matt04:20
Matt04:21
Matt04:21 ያዕቆብሃ ወልደ ዘብዴዎስ ወዮሐንስሃ እኅዋሁ።
Matt04:21
Matt04:21
Matt04:22
Matt04:22
Matt04:22
Matt04:23
Matt04:23
Matt04:23
Matt04:23
Matt04:24
Matt04:24
Matt04:24
Matt04:24
Matt04:24
Matt04:24
Matt04:24
Matt04:24
Matt04:24
Matt04:25
Matt04:25

Matt04:25

Matt04:25

Matt04:25

ጰራልዩ ወጰራልያስ ወገሊላ ዘአሕዛብ።
ጰራልዩ ወጰራልያስ ወገሊላ ዘአሕዛብ።
ወለእለሂ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት ብርሃን ሠረቀ 
ሎሙ።
ወለእለሂ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት ብርሃን ሠረቀ 
ሎሙ።
እምአሜሃ አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይስብክ ወይብል።
ወእንዘ ያንሶሱ መንገለ ባሕረ ገሊላ ርእየ ክልኤተ አኀወ።
ስምዖንሃ ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስሃ እኅዋሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ንዑ ትልዉኒ ድኅሬየ።
ወእሬስየክሙ ትኩኑ መሠግራነ ሰብእ።
ወበጊዜሃ ኀደጉ መሣግሪሆሙ ወተለውዎ።
ወበጊዜሃ ኀደጉ መሣግሪሆሙ ወተለውዎ።
ወዐዲዎ ሕቀ እምህየ ርእየ ካልኣነ ክልኤተ አኀወ።

እንዘ ይሠርዑ ወያስተሣንዩ መሣግሪሆሙ ወጸውዖሙ።
እንዘ ይሠርዑ ወያስተሣንዩ መሣግሪሆሙ ወጸውዖሙ።
ወበጊዜሃ ኀደጉ ሐመሮሙ ወአባሆሙ ወተለውዎ።
ወበጊዜሃ ኀደጉ ሐመሮሙ ወአባሆሙ ወተለውዎ።
ወበጊዜሃ ኀደጉ ሐመሮሙ ወአባሆሙ ወተለውዎ።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኵሉ ገሊላ።
እንዘ ይሜህር በምኵራባቲሆሙ ወይሰብክ ወንጌለ መንግሥት።
ወይፌውስ ኵሎ ደዌ ወኵሎ ሕማመ ዘውስተ ሕዝብ።
ወይፌውስ ኵሎ ደዌ ወኵሎ ሕማመ ዘውስተ ሕዝብ።
ወወፅአ ስሙዓተ ነገሩ ውስተ ኵላ ሶርያ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ።
ወኵሎ ሕሙማነ ዘለለ ዚኣሁ ሕማሞሙ።
ወጽዑራነ ወእለሂ አጋንንት ወወርኃውያነ።
ወጽዑራነ ወእለሂ አጋንንት ወወርኃውያነ።
ወጽዑራነ ወእለሂ አጋንንት ወወርኃውያነ።
ወእለሂ ነገርጋር ወመፃጕዓነ ወአሕየዎሙ።
ወእለሂ ነገርጋር ወመፃጕዓነ ወአሕየዎሙ።
ወእለሂ ነገርጋር ወመፃጕዓነ ወአሕየዎሙ።
ወተለውዎ ብዙኃን አሕዛብ እምገሊላ።
ወእምዐሡሩ አህጉር ወእምኢየሩሳሌም ወእምይሁዳ ወእማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ወእምዐሡሩ አህጉር ወእምኢየሩሳሌም ወእምይሁዳ ወእማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ወእምዐሡሩ አህጉር ወእምኢየሩሳሌም ወእምይሁዳ ወእማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ወእምዐሡሩ አህጉር ወእምኢየሩሳሌም ወእምይሁዳ ወእማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
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Matt05:1
Matt05:1
Matt05:2
Matt05:2
Matt05:6
Matt05:11
Matt05:11
Matt05:12
Matt05:13
Matt05:15
Matt05:15
Matt05:16
Matt05:17
Matt05:18
Matt05:18
Matt05:18

Matt05:18

Matt05:19

Matt05:19
Matt05:19
Matt05:20

Matt05:21
Matt05:22

Matt05:22

Matt05:22

Matt05:22
Matt05:22
Matt05:23
Matt05:23
Matt05:24
Matt05:24
Matt05:25
Matt05:25
Matt05:28
Matt05:28

ሶበ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ ዐርገ ውስተ ደብር ወነበረ።
ወቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ።
ወከሠተ አፉሁ ወመሀሮሙ እንዘ ይብል።
ወከሠተ አፉሁ ወመሀሮሙ እንዘ ይብል።
ብፁዓን እለ ይርኅቡ ወይጸምኡ በእንተ ጽድቅ።
ብፁዓን አንትሙ ሶበ ይሰድዱክሙ ወይዘነጕጉክሙ።
ወይነቡ ኵሎ እኩየ ላዕሌክሙ።
ተፈሥሑ ወተሐሠዩ እስመ ብዙኅ ዕሴትክሙ በሰማያት።
ዘእንበለ ዘይገድፍዎ አፍኣ ወይከይድዎ ሰብእ በእገሪሆሙ።
ወኢያኀትዉ ማኅቶተ ከመ ያንብርዋ ታሕተ ከፈር።
ወታበርህ ለኵሎሙ እለ ውስተ ቤት።
ወይሰብሕዎ ለአቡክሙ ዘበሰማያት።
ኢይምሰልክሙ ዘመጻእኩ እስዐሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት።
አማን እብለክሙ እስከ አመ የኀልፍ ሰማይ ወምድር።
የውጣ እንተ አሐቲ ሕርመታ ወአሐቲ ቅርፀታ።
ኢተኀልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኵሉ ይትገበር 
ወይከውን።

ኢተኀልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኵሉ ይትገበር 
ወይከውን።

ወይሜህር ከመ ዝ ለሰብእ ሕጹጸ ይከውን በመንግሥተ ሰማያት።

ወዘሰ ይሜህር ወይገብር ከመ ዝ።
ወዘሰ ይሜህር ወይገብር ከመ ዝ።
ናሁ እብለክሙ ከመ ለእመ ኢፈድፈደ ጽድቅክሙ ፈድፋደ 
እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን።
ወዘሰ ቀተለ ነፍሰ ረስሐ ውእቱ ለኵነኔ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘያምዕዕ እኅዋሁ በከንቱ ረስሐ ውእቱ 
ለኵነኔ።

ወዘሂ ይቤሎ ለእኁሁ ሕሡር ዘፀርቅ ረስሐ ወይትኴነን በዐውድ።

ወዘሂ ይቤሎ ለእኁሁ ሕሡር ዘፀርቅ ረስሐ ወይትኴነን በዐውድ።

ወዘሰ ይቤሎ አብድ ረስሐ ውእቱ ወይትኴነን በእሳተ ገሃነም።
ወዘሰ ይቤሎ አብድ ረስሐ ውእቱ ወይትኴነን በእሳተ ገሃነም።
ወእምከመኬ ታበውእ መባአከ ውስተ ምሥዋዕ።
ወበህየ ተዘከርከ ከመ ቦ እኁከ ዘተሐየሰከ።
ወሑር ቅድመ ተኳነን ምስለ እኁከ።
ወእምዝ ገቢአከ አብእ መባአከ።
ወመኰንን ይሜጥወከ ለወዓሊሁ ወወዓሊሁኒ ይሞቅሐከ።
ወመኰንን ይሜጥወከ ለወዓሊሁ ወወዓሊሁኒ ይሞቅሐከ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘርእያ ለብእሲት ወፈተዋ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘርእያ ለብእሲት ወፈተዋ።
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Matt05:29
Matt05:30
Matt05:30
Matt05:31
Matt05:31
Matt05:32
Matt05:32

Matt05:32
Matt05:33
Matt05:34
Matt05:35
Matt05:35
Matt05:36
Matt05:36
Matt05:36

Matt05:37
Matt05:37
Matt05:38
Matt05:39
Matt05:39
Matt05:40
Matt05:41
Matt05:42
Matt05:42
Matt05:43
Matt05:44
Matt05:44
Matt05:44
Matt05:45
Matt05:45
Matt05:45
Matt05:46
Matt05:47
Matt06:1

Matt06:1
Matt06:2
Matt06:2
Matt06:3

ምልኃ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ወእመኒ እዴከ እንተ የማን ታስሕተከ።
ምትራ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ወእመኒ እግርከ ዘየማን ታስሕተከ።
ምትራ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ይጽሐፍ ላቲ መጽሐፈ ኅዳጋቲሃ የሀባ ወይድሐራ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ 
በላዕሌሁ።
ወዘሰ ኅድገተ አውሰበ ዘመወ።
ወካዕበ ሰማዕክሙ ዘከመ ተብህለ ለቀደምትክሙ።
ወአንሰ እብለክሙ ኢትምሐሉ ግሙራ ኢ በሰማየ።
ወኢ በምድር እስመ መከየደ እገሪሁ ይእቲ።
ወኢ በኢየሩሳሌም እስመ ሀገሩ ይእቲ ለንጉሥ ዐቢይ።
ወኢ በርእስክሙ ኢትምሐሉ ወኢ በሥዕርተ ርእስክሙ።
ወኢ በርእስክሙ ኢትምሐሉ ወኢ በሥዕርተ ርእስክሙ።
እስመ ኢትክሉ አሐተ እምሥዕርተ ርእስክሙ ኢ አጻዕድዎ ወኢ 
አጽልሞ።
እመሂ እወ እወ ወእመሂ አልቦ አልቦ።
ወፈድፋደሰ እምእሉ እምእኩይ ውእቱ።
ዐይን ቤዛ ዐይን ወስን ቤዛ ስን።
ወአንሰ እብለክሙ ኢትትቃወምዎ ለእኩይ በእኩይ።
ወለዘሂ ጸፍዐከ እንተ የማን መልታሕቴከ።
ወለዘሂ ይፈቅድ ይትዐገልከ መልበሰከ።
ወለዘሂ ዐበጠከ አሐደ ምዕራፈ።
ወለኵሉ ዘሰአለከ ሀቦ።
ወለዘሂ ይፈቅድ እምኔከ ይትለቃሕ ኢትክልኦ።
አፍቅር ቢጸከ ወጽላእ ጸላኢከ።
ወአንሰ እብለክሙ አፍቅሩ ጸላእተክሙ።
ወጸልዩ በእንተ እለ ይሰድዱክሙ ወይትዔገሉክሙ።
ወጸልዩ በእንተ እለ ይሰድዱክሙ ወይትዔገሉክሙ።
እስመ ውእቱ ያሠርቅ ፀሓየ ላዕለ ኄራን ወእኩያን።
ወያዘንም ዝናመ ላዕለ ጻድቃን ወኃጥኣን።
ወያዘንም ዝናመ ላዕለ ጻድቃን ወኃጥኣን።
ወእመሰ ታፈቅሩ ዘያፈቅረክሙ ምንትኑ ዕሴትክሙ።
ወእመሂ ተአማኅክሙ አኀዊክሙ ባሕቲቶ።
ወባሕቱ ዑቁ ምጽዋተክሙ ኢትግበሩ ለዐይነ ሰብእ ከመ 
ታስተርእዩ ሎሙ።
ወእመ አኮሰ ዐስበ አልብክሙ በኀበ አቡክሙ ዘበሰማያት።
በከመ ይገብሩ መድልዋን በመኳርብት ወበአስኳት ወበፍናው።
በከመ ይገብሩ መድልዋን በመኳርብት ወበአስኳት ወበፍናው።
ወአንተሰ ሶበ ትገብር ምጽዋተከ።



Tabelle1

Seite 968

8794 ወ

Matt06:4

Matt06:5
Matt06:5

Matt06:5
Matt06:6
Matt06:6
Matt06:6
Matt06:6
Matt06:7
Matt06:10
Matt06:12
Matt06:13
Matt06:13
Matt06:15
Matt06:16
Matt06:16
Matt06:16
Matt06:17

Matt06:17

Matt06:18
Matt06:19
Matt06:19
Matt06:19
Matt06:19
Matt06:19
Matt06:20
Matt06:20
Matt06:20
Matt06:20
Matt06:20
Matt06:22
Matt06:22
Matt06:23
Matt06:24
Matt06:24
Matt06:24
Matt06:24
Matt06:24

ከመ በኅቡእ ይኩን ምጽዋትከ ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ 
ክሡተ።
ወሶበሂ ትጼልዩ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን።
እስመ እሙንቱ ያፈቅሩ በመኳርብት ወውስተ መዐዝነ መራኅብት 
ቀዊመ።
ወጸልዮ ከመ ያስተርእዩ ለሰብእ።
ወአንተሰ ሶበ ትጼሊ ባእ ቤተከ ወዕፁ ኆኅተከ።
ወአንተሰ ሶበ ትጼሊ ባእ ቤተከ ወዕፁ ኆኅተከ።
ወጸሊ ለአቡከ ሰማያዊ በኅቡእ።
ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ ክሡተ።
ወእንዘ ትጼልዩ ኢትዘንግዑ ከመ አሕዛብ።
ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ።
ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋይነ።
አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኵሉ እኩይ።
ኀይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም።
ወእመሰ ኢኀደግሙ ለሰብእ አበሳሆሙ።
ወሶበሂ ትጸውሙ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን።
እስመ እሙንቱ ይትመጸለዉ ወይቈጽሩ ገጾሙ ወያማስኑ።
እስመ እሙንቱ ይትመጸለዉ ወይቈጽሩ ገጾሙ ወያማስኑ።

ወአንትሙሰ ሶበ ትጸውሙ ቅብኡ ርእሰክሙ ወኅፅቡ ገጸክሙ።

ወአንትሙሰ ሶበ ትጸውሙ ቅብኡ ርእሰክሙ ወኅፅቡ ገጸክሙ።

ወአቡክሙ ዘይሬእየክሙ በኅቡእ የዐስየክሙ ክሡተ።
ኢትዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበምድር ኀበ ይበሊ ወይማስን።
ወኀበ ፃፄ ወቊንቊኔ ያማስኖ።
ወኀበ ፃፄ ወቊንቊኔ ያማስኖ።
ወኀበ ሰረቅት ይከርዩ ወይሰርቁ።
ወኀበ ሰረቅት ይከርዩ ወይሰርቁ።
ኀበ ኢይበሊ ወኢይማስን።
ወኀበ ኢያማስኖ ፃፄ ወቊንቊኔ።
ወኀበ ኢያማስኖ ፃፄ ወቊንቊኔ።
ወኀበ ሰረቅት ኢይከርዩ ወኢይሰርቁ።
ወኀበ ሰረቅት ኢይከርዩ ወኢይሰርቁ።
እምከመ ዐይንከ ብሩህ ወስፉሕ ውእቱ።
ወእመሰ ዐይንከ ሐማሚ ውእቱ።
ወሶበ ብርሃን ዘላዕሌከ ጽልመት ውእቱ።
ወእመ አኮሰ አሐደ ይጸልእ ወካልኦ ያፈቅር።
ወእመ አኮሰ አሐደ ይጸልእ ወካልኦ ያፈቅር።
ወእመ አኮ ለአሐዱ ይትኤዘዝ ወለካልኡ ኢይትኤዘዝ።
ወእመ አኮ ለአሐዱ ይትኤዘዝ ወለካልኡ ኢይትኤዘዝ።
ኢትክሉኬ ተቀንዮ ለእግዚአብሔር ወለንዋይ።
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Matt06:25

Matt06:25

Matt06:25
Matt06:25
Matt06:26
Matt06:26
Matt06:26
Matt06:27
Matt06:28
Matt06:30
Matt06:30
Matt06:30
Matt06:31
Matt06:31
Matt06:32

Matt06:33
Matt06:33
Matt06:34
Matt07:2
Matt07:3
Matt07:4
Matt07:4
Matt07:5
Matt07:6
Matt07:6
Matt07:7
Matt07:7
Matt07:7
Matt07:8
Matt07:8
Matt07:9

Matt07:10
Matt07:11
Matt07:12
Matt07:13
Matt07:13
Matt07:14
Matt07:14

ወበእንተ ዝ እብለክሙ ኢትተክዙ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ 
ወዘትሰትዩ።
ወበእንተ ዝ እብለክሙ ኢትተክዙ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ 
ወዘትሰትዩ።
ወኢ ለሥጋክሙ ዘትለብሱ።
አኮሁ ነፍስ ተዐጽብ እምሲሲት ወሥጋ የዐጽብ እምዐራዝ።
ወኢየአርሩ ወኢያስተጋብኡ ውስተ አብያት።
ወኢየአርሩ ወኢያስተጋብኡ ውስተ አብያት።
ወአቡክሙ ሰማያዊ ይሴስዮሙ።
ወበእንተ ዐራዝኒ ምንተኑ ትኄልዩ።
ኢይጻምዉ ወኢይፈትሉ።
ወናሁ ሣዕረ ገዳም ዘዮም ሀሎ።
ወጌሠመ ውስተ እሳት ይትወደይ።
ወእግዚአብሔር ዘከመ ዝ ያለብሶ።
ምንተ ንበልዕ ወምንተ ንሰቲ ወምንተ ንትከደን።
ምንተ ንበልዕ ወምንተ ንሰቲ ወምንተ ንትከደን።

ወለክሙሰ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ከመ ትፈቅዱ ዘንተ ኵሎ።

አንትሙሰ ኅሡ መቅድመ መንግሥቶ ወጽድቆ።
ወዝንቱሰ ኵሉ ይትዌሰከክሙ።
የአክላ ለዕለት እክያ ወስራሓ።
ወበመስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ።
ወኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ ኢታቤይንኑ።
ወእፎ ትብሎ ለእኁከ ኅድገኒ።
ወናሁ ሠርዌ ውስተ ዐይንከ።
ወእምዝ ትሬኢ ለአውፅኦ ኀሠር ዘውስተ ዐይነ እኁከ።
ኢተሀቡ ቅድሳተ ለከለባት ወኢትደዩ ባሕርየክሙ ቅድመ አሕርው።
ከመ ኢይኪድዎ በእገሪሆሙ ወተመይጦሙ ይነጽሑክሙ።
ሰአሉ ወይትወሀበክሙ ኅሡ ወትረክቡ ጐድጕዱ ወይትረኀወክሙ።
ሰአሉ ወይትወሀበክሙ ኅሡ ወትረክቡ ጐድጕዱ ወይትረኀወክሙ።
ሰአሉ ወይትወሀበክሙ ኅሡ ወትረክቡ ጐድጕዱ ወይትረኀወክሙ።
ወዘሂ ኀሥሥ ይረክብ ወለዘሂ ጐድጐደ ይትረኀዎ።
ወዘሂ ኀሥሥ ይረክብ ወለዘሂ ጐድጐደ ይትረኀዎ።
መኑ ውእቱ እምኔክሙ ብእሲ ዘይስእሎ ወልዱ ኅብስተ ወእብነ 
ይሁቦ።
ወእመሂ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኑ ይሁቦ።
ወሶበ እንዘ እኩያን አንትሙ።
እስመ ከማሁ ኦሪትኒ ወነቢያትኒ።
እስመ ረሓብ አንቀጽ ወስፍሕት ፍኖት።
ወብዙኃን እሙንቱ እለ ይበውኡ ውስቴታ።
ጥቀ ጸባብ አንቀጽ ወጽዕቅት ፍኖት።
ወውኁዳን እሙንቱ እለ ይበውእዋ።
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Matt07:15
Matt07:16

Matt07:16

Matt07:17
Matt07:18
Matt07:19
Matt07:20
Matt07:22
Matt07:22
Matt07:22
Matt07:23
Matt07:24
Matt07:25
Matt07:25
Matt07:25
Matt07:25
Matt07:26
Matt07:26
Matt07:27
Matt07:27
Matt07:27
Matt07:27
Matt07:27
Matt07:28
Matt07:28
Matt07:24
Matt08:1
Matt08:2
Matt08:2
Matt08:2
Matt08:3
Matt08:3
Matt08:3
Matt08:3
Matt08:4
Matt08:4
Matt08:4
Matt08:4
Matt08:4
Matt08:5

ወእንተ ውስጦሙሰ ተኵላት መሰጥ እሙንቱ።
ወእምፍሬሆሙ ተአምርዎሙ ይቀሥሙሁ እምአሥዋከ አስካለ 
ወእምአሜከላ በለሰ።
ወእምፍሬሆሙ ተአምርዎሙ ይቀሥሙሁ እምአሥዋከ አስካለ 
ወእምአሜከላ በለሰ።
ወእኩይሰ ዕፅ ፍሬ እኩየ ይፈሪ።
ወኢ ዕፅ እኩይ ፍሬ ሠናየ ፈርየ።
ወውስተ እሳት ይወድይዎ።
ወእምፍሬሆሙ እንከ ተአምርዎሙ።
ወብዙኃን ይብሉኒ በይእቲ ዕለት።
ወበስምከ አጋንንተ አውፃእነ።
ወበስምከ ኀይላተ ብዙኀ ገበርነ።
ወይእተ ጊዜ እብሎሙ ግሙራ ኢየአምረክሙ።
ኵሉኬ ዘይሰምዕ ዘንተ ቃልየ ወይገብሮ።
ዘንሙ ዝናማት ወውሕዙ ወሓይዝት ወነፍኁ ነፋሳት።
ዘንሙ ዝናማት ወውሕዙ ወሓይዝት ወነፍኁ ነፋሳት።
ወገፍዕዎ ለውእቱ ቤት ወኢወድቀ።
ወገፍዕዎ ለውእቱ ቤት ወኢወድቀ።
ወኵሉ ዘይሰምዕ ዘንተ ቃልየ ወኢይገብሮ።
ወኵሉ ዘይሰምዕ ዘንተ ቃልየ ወኢይገብሮ።
ዘንሙ ዝናማት ወውሕዙ ወሓይዝት ወነፍኁ ነፋሳት።
ዘንሙ ዝናማት ወውሕዙ ወሓይዝት ወነፍኁ ነፋሳት።
ወገፍዕዎ ለውእቱ ቤት ወወድቀ።
ወገፍዕዎ ለውእቱ ቤት ወወድቀ።
ወኮነ ድቀቱ ዐቢየ።
ወሶበ ፈጸመ ኢየሱስ ዘንተ ነገረ።
ተደሙ አሕዛብ ወአንከሩ ምህሮቶ።
ወአኮ ከመ ጸሐፍቶሙ።
ወእንዘ ይወርድ እምደብር ተለውዎ ሰብእ ብዙኃን።
ወናሁ መጽአ አሐዱ ብእሲ ዘለምጽ።
ወቀርበ ኀቤሁ ወሰገደ ሎቱ እንዘ ይብል።
ወቀርበ ኀቤሁ ወሰገደ ሎቱ እንዘ ይብል።
ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ ወይቤሎ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ ወይቤሎ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ ወይቤሎ።
እፈቅድ ንጻሕ ወነጽሐ እምለምጹ በጊዜሃ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዑቅ ኢትንግር ወኢ ለመኑሂ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዑቅ ኢትንግር ወኢ ለመኑሂ።
ወባሕቱ ሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን።
ወባሕቱ ሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን።
ወአብእ መባአከ በእንተ ዘነጻሕከ።
ወበዊኦ ቅፍርናሆም መጽአ ኀቤሁ መስፍነ ምእት።
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Matt08:6
Matt08:6
Matt08:6
Matt08:6
Matt08:7
Matt08:7
Matt08:8
Matt08:8
Matt08:8
Matt08:9
Matt08:9
Matt08:9
Matt08:9
Matt08:9
Matt08:9
Matt08:9
Matt08:10
Matt08:10
Matt08:11

Matt08:11

Matt08:11

Matt08:11

Matt08:12
Matt08:12
Matt08:13
Matt08:13
Matt08:13
Matt08:14
Matt08:14
Matt08:15
Matt08:15
Matt08:15
Matt08:15
Matt08:15
Matt08:16
Matt08:16
Matt08:16
Matt08:17

ወይቤሎ እግዚኦ ብቊዐኒ ቊልዔየ ድዉይ።
ወይሰክብ ውስተ ቤት ወመፃጕዕ ወጥቀ ጽዑር።
ወይሰክብ ውስተ ቤት ወመፃጕዕ ወጥቀ ጽዑር።
ወይሰክብ ውስተ ቤት ወመፃጕዕ ወጥቀ ጽዑር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ነየ እመጽእ አነ ወእፌውሶ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ነየ እመጽእ አነ ወእፌውሶ።
ወአውሥአ ሐቤ ምእት ወይቤሎ።
ወአውሥአ ሐቤ ምእት ወይቤሎ።
ዳእሙ አዝዝ በቃልከ ወየሐዩ ወልድየ።
ወብየ ሐራ እለ ዘእኴንን።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ወለገብርየኒ ግበር ከመ ዝ ወይገብር።
ወለገብርየኒ ግበር ከመ ዝ ወይገብር።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ አንከረ።
ወተመይጦ ይቤሎሙ ለእለ ይተልውዎ።

ወባሕቱ እብለክሙ ብዙኃን ይመጽኡ እምሥራቅ ወእምዕራብ።

ወባሕቱ እብለክሙ ብዙኃን ይመጽኡ እምሥራቅ ወእምዕራብ።

ወይረፍቁ ውስተ ሕፅነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በመንግሥተ 
ሰማያት።
ወይረፍቁ ውስተ ሕፅነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በመንግሥተ 
ሰማያት።
ወለውሉደ መንግሥትሰ ያወፅእዎሙ ውስተ ጸናፌ ጽልመት።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ሐቤ ምእት።
ወሐይወ ወልዱ በይእቲ ሰዓት።
ወገቢኦ መስፍን ውስተ ቤቱ ረከቦ ለቊልዔሁ ሐይዎ።
ወበዊኦ እግዚእ ኢየሱስ ቤቶ ለጴጥሮስ።
ረከባ ለሐማተ ጴጥሮስ እንዘ ትሰክብ ወትፈፅን።
ወገሰሳ ወአኀዛ እዴሃ ወኀደጋ ፈፀንታ።
ወገሰሳ ወአኀዛ እዴሃ ወኀደጋ ፈፀንታ።
ወገሰሳ ወአኀዛ እዴሃ ወኀደጋ ፈፀንታ።
ወተንሥአት ወተልእክቶሙ።
ወተንሥአት ወተልእክቶሙ።
ወምሴተ ከዊኖ አምጽኡ ኀቤሁ ብዙኃነ እለ አጋንንት።
ወአውፅኦሙ ለመናፍስት በቃሉ።
ወፈወሰ ኵሎ ድዉያነ።
ውእቱ ነሥአ ደዌነ ወጾረ ሕማመነ።
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Matt08:18
Matt08:19
Matt08:19
Matt08:20
Matt08:20
Matt08:20
Matt08:21
Matt08:21
Matt08:22
Matt08:22
Matt08:23
Matt08:24
Matt08:24
Matt08:25
Matt08:25
Matt08:25
Matt08:26

Matt08:26
Matt08:26
Matt08:26
Matt08:27
Matt08:27
Matt08:27
Matt08:28
Matt08:28
Matt08:28
Matt08:29
Matt08:29
Matt08:30
Matt08:31
Matt08:31
Matt08:31
Matt08:32
Matt08:32
Matt08:32
Matt08:32
Matt08:32
Matt08:32
Matt08:33
Matt08:33

ወሶበ ርእየ እግዚእ ኢየሱስ ብዙኃነ ሰብአ ዘተለውዎ።
ወመጽአ ኀቤሁ አሐዱ ጸሓፊ ወይቤሎ።
ወመጽአ ኀቤሁ አሐዱ ጸሓፊ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለቈናጽልኒ ግበብ ቦሙ።
ወለአዕዋፈ ሰማይኒ ምጽላል ቦሙ።
ወለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያሰምክ ርእሶ።
ወይቤሎ ካልእ እምአርዳኢሁ።
እግዚኦ አብሐኒ ቅድመ እሑር ወእቅብሮ ለአቡየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተሰ ትልወኒ።
ወኅድጎሙ ለምዉታን ይቅብሩ ምዉታኒሆሙ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ተለውዎ አርዳኢሁ።
ወናሁ ዐቢይ ድልቅልቅ ኮነ በውስተ ባሕር።
ወውእቱሰ ይነውም።
ወቀርቡ አርዳኢሁ ወአንቅህዎ ወይቤልዎ።
ወቀርቡ አርዳኢሁ ወአንቅህዎ ወይቤልዎ።
ወቀርቡ አርዳኢሁ ወአንቅህዎ ወይቤልዎ።

ወይቤሎሙ ምንት ያፈርሀክሙ አንትሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖተ።

ወተንሢኦ ገሠጾሙ ለነፍሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።
ወተንሢኦ ገሠጾሙ ለነፍሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።
ወኮነ ዐቢይ ዛኅን።
ወአንከሩ ሰብእ ወይቤሉ መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ።
ወአንከሩ ሰብእ ወይቤሉ መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ።
ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ወበጺሖ ማዕዶተ ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወእኩያን ጥቀ እሙንቱ።
ወኢያበውሑ መነሂ ይኅልፍ እንተ ይእቲ ፍኖት።
ወሶበ ርእይዎ ጸርሑ እንዘ ይብሉ።
መጻእከኑ ዝየሂ ትስድደነ ወትሣቅየነ።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ።
ወአስተብቊዕዎ እሙንቱ አጋንንት ወይቤልዎ።
ወአስተብቊዕዎ እሙንቱ አጋንንት ወይቤልዎ።
ወይቤሎሙ ሑሩ።
ወወፂኦሙ ሖሩ ወቦኡ ውስተ አሕርው።
ወወፂኦሙ ሖሩ ወቦኡ ውስተ አሕርው።
ወአብዱ ኵሉ መራዕየ አሕርው።
ወሮጹ ወጸድፉ ውስተ ባሕር።
ወሮጹ ወጸድፉ ውስተ ባሕር።
ወሞቱ ውስተ ማይ።
ወጐዩ ኖሎት ወአተዉ ሀገረ።
ወጐዩ ኖሎት ወአተዉ ሀገረ።
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Matt08:33
Matt08:33
Matt08:34

Matt08:34
Matt09:1
Matt09:1
Matt09:2
Matt09:2
Matt09:2

Matt09:3

Matt09:3

Matt09:4
Matt09:4
Matt09:5
Matt09:5
Matt09:5
Matt09:6
Matt09:6
Matt09:6
Matt09:6
Matt09:6
Matt09:7
Matt09:7
Matt09:8
Matt09:8
Matt09:9
Matt09:9
Matt09:9
Matt09:10
Matt09:10
Matt09:10
Matt09:10
Matt09:11
Matt09:11
Matt09:12
Matt09:12
Matt09:13
Matt09:14 ወእምዝ መጽኡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ወይቤልዎ።

ወዜነዉ ለሰብእ ኵሎ ዘኮነ ወበእንተ እለ አጋንንትሂ።
ወዜነዉ ለሰብእ ኵሎ ዘኮነ ወበእንተ እለ አጋንንትሂ።
ወናሁ ወፅኡ ኵሉ እለ ውስተ ሀገር ይትቀበልዎ ለእግዚእ 
ኢየሱስ።
ወሶበ ርእይዎ አስተብቊዕዎ ይኅልፍ እምደወሎሙ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ዐደወ ወበጽሐ ሀገሮ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ዐደወ ወበጽሐ ሀገሮ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ድዉየ ወመፃጕዐ እንዘ ይጸውርዎ በዐራት።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ድዉየ ወመፃጕዐ እንዘ ይጸውርዎ በዐራት።

ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።

ወሰሚዖሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ይቤሉ በበይናቲሆሙ ዝንቱሰ 
ይፀርፍ።
ወሰሚዖሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ይቤሉ በበይናቲሆሙ ዝንቱሰ 
ይፀርፍ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኅሊናሆሙ ወይቤሎሙ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኅሊናሆሙ ወይቤሎሙ።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር ቤተከ።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር ቤተከ።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር ቤተከ።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ተንሥእ ወንሣእ ወጹር ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ተንሥእ ወንሣእ ወጹር ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ተንሥእ ወንሣእ ወጹር ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ወተንሢኦ ነሥአ ዐራቶ ወሖረ ቤቶ።
ወተንሢኦ ነሥአ ዐራቶ ወሖረ ቤቶ።
ወርእዮሙ ሕዝብ አንከሩ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ወርእዮሙ ሕዝብ አንከሩ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ወኀሊፎ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ረከበ ብእሴ።
ወይቤሎ ትልወኒ ወተንሢኦ ተለዎ።
ወይቤሎ ትልወኒ ወተንሢኦ ተለዎ።
ወእንዘ ይረፍቅ ውስተ ቤተ ስምዖን ናሁ።
መጽኡ ብዙኃን መጸብሓን ወኃጥኣን።
ወረፈቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ ወአርዳኢሁ።
ወረፈቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ ወአርዳኢሁ።
ወርእዮሙ ፈሪሳውያን ይቤልዎሙ ለአርዳኢሁ።
ለምንት ምስለ መጸብሓን ወኃጥኣን ይበልዕ ሊቅክሙ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎሙ።
ሕሙማን ይፈቅድዎ ለዐቃቤ ሥራይ ወአኮ ጥዑያን።
ሑሩ ወአእምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕተ።
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Matt09:14 ወእምዝ መጽኡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ወይቤልዎ።
Matt09:14
Matt09:14
Matt09:15

Matt09:15

Matt09:15

Matt09:16

Matt09:16
Matt09:16
Matt09:17
Matt09:17

Matt09:17

Matt09:17

Matt09:17
Matt09:17
Matt09:18
Matt09:18
Matt09:18
Matt09:18
Matt09:19
Matt09:19
Matt09:19
Matt09:19
Matt09:20

Matt09:20

Matt09:20
Matt09:21
Matt09:22
Matt09:22
Matt09:22
Matt09:23
Matt09:23
Matt09:23

ንሕነ ወፈሪሳውያን ንጸውም ብዙኀ ወአርዳኢከሰ በእፎ ኢይጸውሙ።
ንሕነ ወፈሪሳውያን ንጸውም ብዙኀ ወአርዳኢከሰ በእፎ ኢይጸውሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ 
ወላህዎ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ 
ወላህዎ።

ወባሕቱ ይመጽእ መዋዕለ አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።

ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።

እስመ ይትማላእ ሕያዎ ለልብስ ወያዐብዮ ለስጠቱ።
ወፈድፋደ ይከውን ስጠቱ ዐቢየ።
ወኢይወድዩ ወይነ ሐዲሰ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ወእመ አኮሰ ዝቁ ይነቅዕ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ 
ይትሀጐል።
ወእመ አኮሰ ዝቁ ይነቅዕ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ 
ይትሀጐል።
ወእመ አኮሰ ዝቁ ይነቅዕ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ 
ይትሀጐል።
ወባሕቱ ለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ ይወድይዎ።
ወይትዐቀቡ ክልኤሆሙ በበይናቲሆሙ ኅቡረ።
ወእንዘ ዘንተ ይነግሮሙ ናሁ መጽአ አሐዱ መኰንን።
ወሰገደ ሎቱ እንዘ ይብል ወለትየ ይእዜ ሞተት።
ወባሕቱ ነዐ አንብር እዴከ ላዕሌሃ ወተሐዩ።
ወባሕቱ ነዐ አንብር እዴከ ላዕሌሃ ወተሐዩ።
ወተንሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ።
ወተንሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወናሁ ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወናሁ ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
መጽአት ወቆመት እንተ ድኅሬሁ።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ እንዘ ትብል በልባ።
ወተመይጦቶ እግዚእ ኢየሱስ ርእያ ወይቤላ።
ወተመይጦቶ እግዚእ ኢየሱስ ርእያ ወይቤላ።
ወሐይወት ይእቲ ብእሲት ሶቤሃ።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ቤቶ ለውእቱ መኰንን።
ርእየ መብክያነ ወሰብእ እንዘ ይትሀወኩ ወያስቆቅዉ።
ርእየ መብክያነ ወሰብእ እንዘ ይትሀወኩ ወያስቆቅዉ።
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Matt09:24

Matt09:24
Matt09:25
Matt09:25
Matt09:25
Matt09:26
Matt09:27
Matt09:27
Matt09:28
Matt09:28

Matt09:28
Matt09:29
Matt09:29
Matt09:30
Matt09:30
Matt09:30
Matt09:31
Matt09:32
Matt09:32
Matt09:33
Matt09:33
Matt09:33
Matt09:34

Matt09:35
Matt09:35
Matt09:35
Matt09:35
Matt09:35
Matt09:36
Matt09:36
Matt09:36
Matt09:37
Matt09:37
Matt10:1
Matt10:1
Matt10:1
Matt10:1
Matt10:1
Matt10:2

ወይቤሎሙ ተገሐሡ እስመ አኮ ዘሞተት ሕፃን አላ ትነውም።

ወሠሐቅዎ።
ወእምዘወፅኡ ሰብእ ቦአ።
ወአኀዛ እዴሃ ወተንሥአት ሕፃን።
ወአኀዛ እዴሃ ወተንሥአት ሕፃን።
ወወፅአ ስሙዓተ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ወኀሊፎ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ።
ወይብሉ ተሣሀለነ ወልደ ዳዊት።
ወበዊኦ ቤተ መጽኡ ኀቤሁ እሙንቱ ዕዉራን።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ተአምኑሁ ከመ እክል ዘንተ ገቢረ።

ወይብልዎ እወ እግዚኦ።
ወገሰሶሙ አዕይንቲሆሙ እንዘ ይብል።
ወሶቤሃ ተከሥታ አዕይንቲሆሙ።
ወገሠጾሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወገሠጾሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ዑቁ ኢትንግሩ ወኢ ለመኑሂ።
ወወፂኦሙ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ወእምዝ ወፅኡ እሙንቱ።
አምጽኡ ኀቤሁ ብእሴ ዘጋኔን ጽሙመ ወበሃመ።
ወወፂኦ ጋኔኑ ነበበ ውእቱ በሃም ወጽሙም ሰምዐ።
ወወፂኦ ጋኔኑ ነበበ ውእቱ በሃም ወጽሙም ሰምዐ።
ወአንከሩ ሰብእ እንዘ ይብሉ ግሙራ ኢያስተርአየ።
ወፈሪሳውያንሰ ይቤሉ በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ 
ለአጋንንት።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኵሉ አህጉር ወበሓውርት።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኵሉ አህጉር ወበሓውርት።
እንዘ ይሜህር በምኵራባቲሆሙ ወይሰብክ ወንጌለ መንግሥት።
ወይፌውስ ኵሎ ድዉያነ ወኵሎ ሕሙማነ ዘውስተ ሕዝብ።
ወይፌውስ ኵሎ ድዉያነ ወኵሎ ሕሙማነ ዘውስተ ሕዝብ።
ወርእዮ ብዙኃነ ሰብአ አምሐርዎ ወተሣሀሎሙ።
ወርእዮ ብዙኃነ ሰብአ አምሐርዎ ወተሣሀሎሙ።
ወግዱፋን ከመ አባግዕ ዘአልቦ ኖላዊ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ማእረሩሰ ብዙኅ ወገባሩ ኅዳጥ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ማእረሩሰ ብዙኅ ወገባሩ ኅዳጥ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወወሀቦሙ ሥልጣነ ዲበ መናፍስት ርኩሳን።
ከመ ያውፅእዎሙ ወይፈውሱ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ።
ከመ ያውፅእዎሙ ወይፈውሱ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ።
ወለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ከመ ዝ አስማቲሆሙ።
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Matt10:2
Matt10:2
Matt10:3 ወያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ ወዮሐንስ እኁሁ።
Matt10:3 ወያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ ወዮሐንስ እኁሁ።
Matt10:3 ፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ቶማስ ወማቴዎስ መጸብሓዊ።
Matt10:3 ፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ቶማስ ወማቴዎስ መጸብሓዊ።
Matt10:3
Matt10:3
Matt10:4
Matt10:4
Matt10:5
Matt10:5
Matt10:5
Matt10:6
Matt10:7

Matt10:9
Matt10:9
Matt10:10
Matt10:10
Matt10:10
Matt10:10
Matt10:11
Matt10:11
Matt10:11
Matt10:11
Matt10:12
Matt10:12
Matt10:13
Matt10:14
Matt10:14
Matt10:14
Matt10:15
Matt10:16
Matt10:16
Matt10:17

Matt10:17
Matt10:18
Matt10:18
Matt10:18
Matt10:19

ወለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ከመ ዝ አስማቲሆሙ።
ቀዳሚ ስምዖን ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስ እኁሁ።

ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ወልብድዮስ ዘተሰምየ ታዴዎስ።
ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ወልብድዮስ ዘተሰምየ ታዴዎስ።
ወስምዖን ቀነናዊ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘአግብኦ።
ወስምዖን ቀነናዊ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘአግብኦ።
እሎንተ ዐሠርተ ወክልኤተ ፈነዎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአዘዞሙ እንዘ ይብል ፍኖተ አሕዛብ ኢትሑሩ።
ወሀገረ ሳምር ኢትባኡ።
ወሑሩ ባሕቱ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።

ወሐዊረክሙ ስብኩ እንዘ ትብሉ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።

ኢታጥርዩ ለክሙ ወርቀ ወብሩረ።
ወኢ ጸሪቀ ውስተ ቅናውቲክሙ።
ወኢ ጽፍነተ ለፍኖት ወኢ ክልኤ ክዳናተ።
ወኢ ጽፍነተ ለፍኖት ወኢ ክልኤ ክዳናተ።
ወኢ አሣእነ ወኢ በትረ እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
ወኢ አሣእነ ወኢ በትረ እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
ወውስተ ሀገር እንተ ቦእክሙ።
ወእመኒ አብያት ተሰአሉ ወበሉ።
ወእመኒ አብያት ተሰአሉ ወበሉ።
ወህየ ኅድሩ እስከ አመ ትወፅኡ።
ወበዊአክሙ ውስተ ቤት ተአምኅዎሙ።
ወለእመ ይደልዎ ለውእቱ ቤት።
ወእመሰ ኢይደልዎ ይግባእ ሰላምክሙ ላዕሌክሙ።
ወለዘሰ ኢተወክፈክሙ ወኢሰምዐክሙ ነገረክሙ።
ወለዘሰ ኢተወክፈክሙ ወኢሰምዐክሙ ነገረክሙ።
ወፂአክሙ አፍኣ እምውእቱ ቤት ወእምይእቲ ሀገር።
አማን እብለክሙ ከመ ይረክባ ሣሕተ ምድረ ሰዶም ወገሞራ።
ወናሁ አነ እፌንወክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኵላት።
ኩኑ እንከ ጠቢባነ ከመ አርዌ ምድር ወየዋሃነ ከመ ርግብ።
ወተዐቀቡ እምሰብእ እኩያን እስመ ያገብኡክሙ ውስተ 
አዕዋዳት።
ወይቀሥፉክሙ በመኳርብቲሆሙ።
ወያገብኡክሙ ኀበ መሳፍንት ወነገሥት በእንቲኣየ።
ወያገብኡክሙ ኀበ መሳፍንት ወነገሥት በእንቲኣየ።
ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ ወላዕለ አሕዛብ።
ወሶበ ያገብኡክሙ ኢተኀልዩ ዘትነብቡ ወዘትትናገሩ።
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Matt10:19
Matt10:21
Matt10:21
Matt10:21
Matt10:21
Matt10:22
Matt10:22
Matt10:23
Matt10:24
Matt10:25
Matt10:25

Matt10:26
Matt10:27
Matt10:28
Matt10:28
Matt10:28
Matt10:28

Matt10:28

Matt10:29
Matt10:30
Matt10:33
Matt10:35
Matt10:35
Matt10:35
Matt10:35
Matt10:36
Matt10:36
Matt10:37
Matt10:37
Matt10:37
Matt10:38
Matt10:38
Matt10:38
Matt10:38
Matt10:39
Matt10:40
Matt10:41
Matt10:42

ወሶበ ያገብኡክሙ ኢተኀልዩ ዘትነብቡ ወዘትትናገሩ።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ውሉዶ።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ውሉዶ።
ወይትነሥኡ ውሉድ ላዕለ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ።
ወይትነሥኡ ውሉድ ላዕለ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ወሶበ ይሰድዱክሙ እምዛቲ ሀገር ጕዩ ውስተ ካልእታ።
ወኢ ገብር ዘየዐቢ እምእግዚኡ።
መጠኑ ለረድእ እምከመ ኮነ ከመ ሊቁ ወለገብርኒ ከመ እግዚኡ።
ወለእመ ይቤልዎ ለበዓለ ቤት በብዔል ዜቡል ያወፅኦሙ 
ለአጋንንት።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትዐወቅ።
ወዘኒ አልኆሰስኩ ውስተ እዝንክሙ ስብክዎ በዲበ አንሕስት።
ወኢትፍርህዎሙ ለእለ ይቀትሉ ሥጋክሙ።
ወለነፍስክሙሰ ኢይክሉ ቀቲሎታ።
ወባሕቱ ፍርህዎ ለዘቦ ሥልጣን።
ወይክል እምድኅረ ቀተለ ነፍሰ ወሥጋ ኅቡረ አህጕሎ በውስተ 
ገሃነም።
ወይክል እምድኅረ ቀተለ ነፍሰ ወሥጋ ኅቡረ አህጕሎ በውስተ 
ገሃነም።
ወአሐቲ እምኔሆን ኢትወድቅ ውስተ ምድር።
ወለክሙሰ ሥዕርተ ርእስክሙኒ ኵሉ ኍሉቅ ውእቱ።
ወለዘሰ ክሕደኒ በቅድመ ሰብእ።
ወመጻእኩሰ እፍልጥ ብእሴ እምአቡሁ።
ወወለተኒ እምእማ ወመርዓተኒ እምሐማታ።
ወወለተኒ እምእማ ወመርዓተኒ እምሐማታ።
ወሰብአ ቤቱ ይፃረሮ ለሰብእ።
ዘያፈቅር አባሁ ወእሞ እምኔየ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ወዘያፈቅር ወልዶ ወወለቶ እምኔየ።
ወዘያፈቅር ወልዶ ወወለቶ እምኔየ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ወኢያጥብዐ ወዘኢነሥአ መስቀለ ሞቱ ወዘኢተለወ ድኅሬየ።
ወኢያጥብዐ ወዘኢነሥአ መስቀለ ሞቱ ወዘኢተለወ ድኅሬየ።
ወኢያጥብዐ ወዘኢነሥአ መስቀለ ሞቱ ወዘኢተለወ ድኅሬየ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ይረክባ።
ወዘኪያየ ተወክፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ወዘተወክፈ ጻድቀ በስመ ጻድቅ ዐስበ ጻድቅ ይነሥእ።
ወዘአስተየ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን ጽዋዐ ማይ ቈሪር።
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Matt11:1

Matt11:1

Matt11:1
Matt11:2 ወሰሚዖ ዮሐንስ ምግባሮ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ሀሎ በቤተ ሞቅሕ።
Matt11:3
Matt11:3
Matt11:4
Matt11:4
Matt11:4 ሐዊረክሙ ዜንውዎ ለዮሐንስ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።
Matt11:5
Matt11:5
Matt11:6
Matt11:7 ወእምድኅረ ኀለፉ ላእካነ ዮሐንስ።
Matt11:8

Matt11:9
Matt11:9
Matt11:11
Matt11:12 ወእመዋዕለ ዮሐንስ መጥምቅ እስከ ይእዜ።
Matt11:12
Matt11:13 እስመ ኵሎሙ ኦሪት ወነቢያት እስከ ዮሐንስ ተነበዩ።
Matt11:14
Matt11:16
Matt11:17
Matt11:17
Matt11:17
Matt11:18 እስመ መጽአ ዮሐንስ እንዘ ኢይበልዕ ወኢይሰቲ።
Matt11:18
Matt11:19
Matt11:19
Matt11:19
Matt11:19
Matt11:19
Matt11:19
Matt11:19
Matt11:20
Matt11:21
Matt11:21
Matt11:21
Matt11:22

ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ አዝዞቶሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ አዝዞቶሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
ኀለፈ እምህየ ከመ ይምሀር ወይስብክ ውስተ አህጉሪሆሙ።

ወይቤሎ አንተኑ ዘትመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
ወይቤሎ አንተኑ ዘትመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።

እለ ለምጽ ይነጽሑ ወጽሙማን ይሰምዑ።
ምዉታን ይትነሥኡ ወነዳያን ይዜነዉ።
ወብፁዕ ውእቱ ዘኢተዐቅፈ ብየ።

ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሡይ በቀጠንት 
አልባስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ እወ እብለክሙ።
ወዝንቱ ፈድፋደ የዐቢ እምነቢያት።
ወበመንግሥተ ሰማያትሰ ዘይንእሶ የዐብዮ።

ትትገፋዕ መንግሥተ ሰማያት ወግፉዓን ይትማሠጥዋ።

ወእመሰ ትፈቅዱ ትትወከፍዎ።
ይመስሉ ደቂቀ እለ ይነብሩ ውስተ ምሥያጥ ወይጼውዑ ቢጾሙ።
ወይብልዎሙ ሐለይነ ለክሙ ወኢዘፈንክሙ።
ወይብልዎሙ ሐለይነ ለክሙ ወኢዘፈንክሙ።
አስቆቀውነሂ ለክሙ ወኢበከይክሙ።

ወይቤልዎ ጋኔን ቦቱ።
ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እንዘ ይበልዕ ወይሰቲ።
ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እንዘ ይበልዕ ወይሰቲ።
ወይቤልዎ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን።
ወይቤልዎ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን።
ዐርከ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ወጸድቀት ጥበብ እምደቂቃ ወእምግባራ።
ወጸድቀት ጥበብ እምደቂቃ ወእምግባራ።
ወእምዝ አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይኂሶን ለአህጉር።
ወይቤሎን አሌ ለኪ ኰራዚ አሌ ለኪ ቤተሳይዳ።
እስመ ሶበሁ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል።
ዘተገብረ በውስቴትክን በሠቅ ወበሐመድ እምነስሓ።
ወባሕቱ እብለክን ጢሮስ ወሲዶና ይረክባ ሣሕተ።
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Matt11:22
Matt11:23
Matt11:24

Matt11:25
Matt11:25
Matt11:25
Matt11:25
Matt11:27
Matt11:27
Matt11:27
Matt11:28
Matt11:28
Matt11:28
Matt11:29
Matt11:29
Matt11:29
Matt11:29
Matt11:30
Matt12:1

Matt12:1
Matt12:1
Matt12:1
Matt12:2
Matt12:3
Matt12:3
Matt12:4
Matt12:4
Matt12:5
Matt12:5
Matt12:6
Matt12:9
Matt12:9
Matt12:10
Matt12:10

Matt12:11

Matt12:11
Matt12:11
Matt12:13

ወባሕቱ እብለክን ጢሮስ ወሲዶና ይረክባ ሣሕተ።
ወአንቲኒ ቅፍርናሆም ለእመ እስከ ሰማይ ትትሌዐሊ።
ወባሕቱ እብለኪ ከመ ምድረ ሰዶም ትረክብ ሣሕተ በዕለተ 
ደይን እምኔኪ።
በይእተ ጊዜ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ኣአምነከ አባ እግዚአ ሰማያት ወምድር።
እስመ ኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእማእምራን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
እስመ ኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእማእምራን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ዘእንበለ አብ።
ወለአብኒ አልቦ ዘየአምሮ ዘእንበለ ወልድ።
ወለዘፈቀደ ወልድ ይከሥት ሎቱ።
ንዑ ኀቤየ ኵልክሙ ስሩሓን ወጽዑራን ወክቡዳነ ጾር።
ንዑ ኀቤየ ኵልክሙ ስሩሓን ወጽዑራን ወክቡዳነ ጾር።
ወአነ ኣዐርፈክሙ።
ንሥኡ አርዑትየ ላዕሌክሙ ወተመሀሩ እምኔየ።
ወአእምሩ ከመ የዋህ አነ ወትሑት ልብየ።
ወአእምሩ ከመ የዋህ አነ ወትሑት ልብየ።
ወትረክቡ ዕረፍተ ለነፍስክሙ።
እስመ አርዑትየኒ ሠናይ ወጾርየኒ ቀሊል ውእቱ።
ወበውእቱ መዋዕል ኀለፈ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት እንተ መንገለ 
ገራውህ።
ወአርዳኢሁሰ ርኅቡ ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ።
ወአርዳኢሁሰ ርኅቡ ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ።
ወአርዳኢሁሰ ርኅቡ ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ።
ወርእዮሙ ፈሪሳውያን ይቤልዎ።
ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ።
ውእቱኒ ወእለ ምስሌሁ።
ዘከመ ቦአ ቤቶ ለእግዚአብሔር ወበልዐ ኀባውዘ ቊርባን።
ዘኢይከውኖ ለበሊዕ ወኢ ለእለ ምስሌሁ።
ወኢያንበብክሙኑ ዘሀሎ ውስተ ኦሪት።
ወኢይከውኖሙ ጌጋየ።
ወናሁ እብለክሙ ከመ ዘየዐቢ እምቤተ መቅደስ ሀሎ ዝየ።
ወፈለሰ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወቦአ ውስተ ምኵራቦሙ።
ወፈለሰ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወቦአ ውስተ ምኵራቦሙ።
ወናሁ ሀሎ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ ይከውንኑ በሰንበት ፈውሶ ከመ 
ያስተዋድይዎ።

ወይቤሎሙ መኑ እምውስቴትክሙ ብእሲ ዘቦቱ አሐዱ በግዕ።

ወእመ ወድቆ በሰንበት ውስተ ግብ አኮኑ ይእኅዞ ወያነሥኦ።
ወእመ ወድቆ በሰንበት ውስተ ግብ አኮኑ ይእኅዞ ወያነሥኦ።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
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Matt12:13
Matt12:13
Matt12:13
Matt12:14
Matt12:15
Matt12:16
Matt12:16
Matt12:16
Matt12:18
Matt12:18
Matt12:19
Matt12:19
Matt12:20
Matt12:21
Matt12:22
Matt12:22
Matt12:22
Matt12:22

Matt12:22

Matt12:22

Matt12:22

Matt12:22

Matt12:23
Matt12:23
Matt12:24
Matt12:25
Matt12:25

Matt12:25

Matt12:26
Matt12:27
Matt12:27
Matt12:28
Matt12:29
Matt12:29
Matt12:29

ወሰፍሐ እዴሁ ወሐይወት ሶቤሃ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወሐይወት ሶቤሃ።
ወኮነት ከመ ካልእታ።
ወወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ በእንቲኣሁ ከመ ይቅትልዎ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ ወአሕየዎሙ ለኵሎሙ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ ወአሕየዎሙ ለኵሎሙ።
ወገሠጾሙ ከመ ኢያግህድዎ።
ወኣነብር መንፈስየ ላዕሌሁ።
ወኵነኔየ ለሕዝብ ይነግር።
ኢይደምፅ ወኢይጸርሕ ወአልቦ ዘይሰምዕ ቃሎ።
ኢይደምፅ ወኢይጸርሕ ወአልቦ ዘይሰምዕ ቃሎ።
ብርዐ ቅጥቁጠ ኢይሰብር ወሱዐኒ ዘይጠይስ ኢያጠፍእ።
ወበስመ ዚኣሁ አሕዛብ ይትአመኑ።
ወእምዝ አምጽኡ ሎቱ ዘጋኔን ዕዉረ ወጽሙመ ወበሃም።
ወእምዝ አምጽኡ ሎቱ ዘጋኔን ዕዉረ ወጽሙመ ወበሃም።
ወእምዝ አምጽኡ ሎቱ ዘጋኔን ዕዉረ ወጽሙመ ወበሃም።
ወፈወሶ እስከ ውእቱ ዕዉር ወጽሙም ወበሃም ነበበሂ ወርእየሂ 
ወሰምዐሂ።
ወፈወሶ እስከ ውእቱ ዕዉር ወጽሙም ወበሃም ነበበሂ ወርእየሂ 
ወሰምዐሂ።
ወፈወሶ እስከ ውእቱ ዕዉር ወጽሙም ወበሃም ነበበሂ ወርእየሂ 
ወሰምዐሂ።
ወፈወሶ እስከ ውእቱ ዕዉር ወጽሙም ወበሃም ነበበሂ ወርእየሂ 
ወሰምዐሂ።
ወፈወሶ እስከ ውእቱ ዕዉር ወጽሙም ወበሃም ነበበሂ ወርእየሂ 
ወሰምዐሂ።
ወቀደሙ ኵሎሙ አሕዛብ ወይቤሉ።
ወቀደሙ ኵሎሙ አሕዛብ ወይቤሉ።
ወፈሪሳውያንሰ ሰሚዖሙ ይቤሉ ዝንቱሰ ኢያወፅእ አጋንንተ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኅሊናሆሙ ይቤሎሙ።
ወኵላ ሀገር ወእመሂ ቤት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ 
ኢትቀውም።
ወኵላ ሀገር ወእመሂ ቤት እንተ ትትናፈቅ በበይናቲሃ 
ኢትቀውም።
ወእመሰ ሰይጣን ለሰይጣን ያወፅኦ ተናፈቀኬ በበይናቲሁ።
ወእመሰ አነ በብዔል ዜቡል አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወበእንተ ዝ እሙንቱ ፈታሕተ ይከውኑክሙ።
ወእመሰ አነ በመንፈሰ እግዚአብሔር አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወአልቦ ዘይክል መኑሂ በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
ወአልቦ ዘይክል መኑሂ በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
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Matt12:30
Matt12:31
Matt12:31
Matt12:32

Matt12:32
Matt12:32
Matt12:33
Matt12:33
Matt12:33
Matt12:35
Matt12:37
Matt12:38

Matt12:38

Matt12:38

Matt12:39
Matt12:39
Matt12:39
Matt12:39
Matt12:39
Matt12:40

Matt12:41
Matt12:42
Matt12:42
Matt12:42
Matt12:43
Matt12:43
Matt12:43
Matt12:44
Matt12:44
Matt12:45
Matt12:45

Matt12:45

Matt12:45

ወዘኢይትጋባእ ምስሌየ ይዘርወኒ ዝርወተ።
በእንተ ዝ እብለክሙ ኵሉ ኀጢአት ወፅርፈት ይትኀደግ ለሰብእ።
ወዘሰ ፀረፈ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።

ወዘሰ ነበበ ቃለ ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ ሎቱ።

ወዘሰ ነበበ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ኢ በዝ ዓለም ወኢ በዘይመጽእ።
ወፍሬሁኒ ሠናየ ወእመ አኮ ግበሩ ዕፀ እኩየ ወፍሬሁኒ እኩየ።
ወፍሬሁኒ ሠናየ ወእመ አኮ ግበሩ ዕፀ እኩየ ወፍሬሁኒ እኩየ።
ወፍሬሁኒ ሠናየ ወእመ አኮ ግበሩ ዕፀ እኩየ ወፍሬሁኒ እኩየ።
ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
እስመ እምቃልከ ትጸድቅ ወእምቃልከ ትትኴነን።

ወአሜሃ መጽኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።

ወአሜሃ መጽኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።

ወአሜሃ መጽኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ትውልድ ዕሉት ወዐማፂት ወዘማዊት ትእምርተ ተኀሥሥ።
ትውልድ ዕሉት ወዐማፂት ወዘማዊት ትእምርተ ተኀሥሥ።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
እስመ በከመ ነበረ ዮናስ ውስተ ከርሠ አንበሪ ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ 
ለያልየ።
ውስተ ልበ ምድር ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ ለያልየ።
ወይትፋትሕዋ ለዛቲ ትውልድ።
ወያስተኃፍርዋ እስመ ነስሑ በስብከተ ዮናስ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምዮናስ ሀሎ ዝየ።
ወትትፋትሓ ወታስተኃፍራ።
ወትትፋትሓ ወታስተኃፍራ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምሰሎሞን ሀሎ ዝየ።
ወእምከመ ወፅአ መንፈስ ርኩስ እምሰብእ።
እንዘ የኀሥሥ ዕረፍተ ወየኀጥእ።
ወእምዝ ይብል እገብእ እንከሰ ውስተ ቤትየ እምኀበ ወፃእኩ።
ወመጺኦ ይረክቦ እንዘ ያስተራክብ እዳወ ወምሩገ ዕሩቀ 
ወኵስቱረ።
ወመጺኦ ይረክቦ እንዘ ያስተራክብ እዳወ ወምሩገ ዕሩቀ 
ወኵስቱረ።
ወመጺኦ ይረክቦ እንዘ ያስተራክብ እዳወ ወምሩገ ዕሩቀ 
ወኵስቱረ።
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Matt12:46

Matt12:46

Matt12:46

Matt12:46

Matt12:47

Matt12:47

Matt12:48
Matt12:48
Matt12:48
Matt12:49
Matt12:49
Matt12:49
Matt12:50
Matt12:50
Matt12:50
Matt12:50
Matt12:51
Matt12:51
Matt13:1
Matt13:2
Matt13:2
Matt13:2
Matt13:3
Matt13:4
Matt13:4
Matt13:4
Matt13:5
Matt13:5
Matt13:6
Matt13:6
Matt13:7
Matt13:7
Matt13:7
Matt13:8
Matt13:8
Matt13:8

ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ካልኣነ ሰብዐተ አጋንንተ 
እለ የአክዩ እምኔሁ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ካልኣነ ሰብዐተ አጋንንተ 
እለ የአክዩ እምኔሁ።
ወበዊኦሙ የኀድሩ ህየ ወይከውን ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ ዘየአኪ 
እምቀዳሚቱ።
ወበዊኦሙ የኀድሩ ህየ ወይከውን ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ ዘየአኪ 
እምቀዳሚቱ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ለሕዝብ ናሁ እሙ ወአኀዊሁ ይቀውሙ 
አፍኣ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ለሕዝብ ናሁ እሙ ወአኀዊሁ ይቀውሙ 
አፍኣ።
ወመጽአ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘይቤሎ።
ናሁ እምከ ወአኀዊከ አፍኣ ይቀውሙ።
ወይፈቅዱ ይትናገሩከ።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለዘነገሮ።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለዘነገሮ።
መኑ ይእቲ እምየ ወእለ መኑ እሙንቱ አኀውየ።
ወሰፍሐ ወአመረ እዴሁ ኀበ አርዳኢሁ።
ወሰፍሐ ወአመረ እዴሁ ኀበ አርዳኢሁ።
ወይቤ ነዮሙ እምየ ወአኀውየ።
ወይቤ ነዮሙ እምየ ወአኀውየ።
ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ ውእቱ።
ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ ውእቱ።
ወበይእቲ ዕለት ወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምቤት።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ሰብእ ብዙኃን።
እስከ ሶበ የዐርግ ውስተ ሐመር ወይነብር።
ወኵሉ ሰብእ ውስተ ሐይቅ ይቀውሙ።
ወነገሮሙ ብዙኀ በምሳሌ እንዘ ይብል።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት።
ወመጽኡ አዕዋፈ ሰማይ ወበልዕዎ።
ወመጽኡ አዕዋፈ ሰማይ ወበልዕዎ።
ወቦ ዘወድቀ ዲበ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኀ።
ወውእተ ጊዜ ሠረጸ እስመ አልቦ ዕመቅ ለመሬቱ።
ወሶበ ሠረቀ ፀሓይ መጽለወ ወየብሰ።
ወሶበ ሠረቀ ፀሓይ መጽለወ ወየብሰ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ሦክ።
ወበቊሎ ጠበቆ ሦክ ወኀነቆ።
ወበቊሎ ጠበቆ ሦክ ወኀነቆ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወወሀበ ፍሬ ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ወወሀበ ፍሬ ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
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Matt13:8
Matt13:10
Matt13:11
Matt13:11
Matt13:11
Matt13:12
Matt13:12
Matt13:13
Matt13:13
Matt13:13
Matt13:14
Matt13:14
Matt13:14
Matt13:15
Matt13:15
Matt13:15
Matt13:15
Matt13:15
Matt13:16
Matt13:16
Matt13:17
Matt13:17
Matt13:17
Matt13:17
Matt13:19
Matt13:19
Matt13:20
Matt13:20
Matt13:21
Matt13:21
Matt13:21
Matt13:22
Matt13:22
Matt13:22
Matt13:22
Matt13:23
Matt13:23
Matt13:23
Matt13:23
Matt13:23
Matt13:23

ወወሀበ ፍሬ ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ወቀሪቦሙ አርዳኢሁ ይቤልዎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወሎሙሰ ኢተውህቦሙ።
እስመ ለዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወበእንተ ዝንቱ በአምሳል እትናገሮሙ።
ወእንዘ ይሰምዑ ኢይሰምዑ ወኢይሌብዉ።
ወእንዘ ይሰምዑ ኢይሰምዑ ወኢይሌብዉ።
ሰሚዐ ትሰምዑ ወኢትሌብዉ።
ወነጽሮ ትኔጽሩ ወኢትሬእዩ።
ወነጽሮ ትኔጽሩ ወኢትሬእዩ።
ወእዘኒሆሙ ደንቀወ እምሰሚዕ።
ወከደኑ አዕይንቲሆሙ ከመ ኢይርአዩ በአዕይንቲሆሙ።
ወበእዘኒሆሙ ኢይስምዑ ወበልቦሙ ኢይለብዉ።
ወበእዘኒሆሙ ኢይስምዑ ወበልቦሙ ኢይለብዉ።
ወኢይትመየጡ ኀቤየ ከመ ኢይሣሀሎሙ።
ወለክሙሰ ብፁዓት አዕይንቲክሙ እስመ ይሬእያ።
ወአእዛኒክሙ እስመ ይሰምዓ።
አማን እብለክሙ ከመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን።
ፈተዉ ይርአዩ አንትሙ ዘትሬእዩ ወኢርእዩ።
ወፈተዉ ይስምዑ አንትሙ ዘትሰምዑ ወኢሰምዑ።
ወፈተዉ ይስምዑ አንትሙ ዘትሰምዑ ወኢሰምዑ።
ኵሉ ዘይሰምዕ ነገረ መንግሥተ ሰማያት ወኢይሌቡ።
ይመጽእ እኩይ ወይመሥጥ ቃለ።
ወዘሰ ውስተ ኰኵሕ ተዘርዐ።
ወሶቤሃ በፍሥሓ ይትዌከፎ።
ወባሕቱ አልቦ ሥርው ላዕሌሁ ለጊዜሃ።
ዳእሙ ውእቱ ወከዊኖሰ ምንዳቤ ወስደት።
ዳእሙ ውእቱ ወከዊኖሰ ምንዳቤ ወስደት።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ተዘርዐ ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ።
ወትካዘ ዝ ዓለም ወስፍጠተ ብዕል ተኀንቆ ለነገር።
ወትካዘ ዝ ዓለም ወስፍጠተ ብዕል ተኀንቆ ለነገር።
ወዘእንበለ ፍሬ ይከውን።
ወዘሰ ተዘርዐ ውስተ ምድር ሠናይት።
ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ ወይሌቡ ወይፈሪ ወይገብር።
ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ ወይሌቡ ወይፈሪ ወይገብር።
ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ ወይሌቡ ወይፈሪ ወይገብር።
ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
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Matt13:25
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ወእንዘ ይነውሙ ሰብኡ መጽአ ጸላኢሁ።
ወዘርዐ ክርዳደ ማእከለ ሥርናይ ወኀለፈ።
ወዘርዐ ክርዳደ ማእከለ ሥርናይ ወኀለፈ።
ወሶበ በቈለ ሥርናይ ወፈርየ ፍሬ።
ወሶበ በቈለ ሥርናይ ወፈርየ ፍሬ።
ወመጺኦሙ አግብርቲሁ ለበዓለ ገራህት ወይቤልዎ።
ወመጺኦሙ አግብርቲሁ ለበዓለ ገራህት ወይቤልዎ።
ወይቤሎሙ ብእሲ ፀራዊ ገብረ ዘንተ።

ወአግብርቲሁሰ ይቤልዎ ትፈቅድኑ እንከ ንሑር ወንጻሕይዮ ለከ።

ወአግብርቲሁሰ ይቤልዎ ትፈቅድኑ እንከ ንሑር ወንጻሕይዮ ለከ።

ወይቤሎሙ አልቦ ከመ እንዘ ትጸሐይዩ ክርዳደ ኢትምሐዉ 
ምስሌሁ ሥርናየኒ።
ወበጊዜ ማእረር እብሎሙ ለእለ የዐጽዱ።
እርዩ ቅድመ ክርዳደ ወእስርዎ በበ ከላስስቲሁ።
ወአውዕይዎ በእሳት።
ወሥርናዮሰ አስተጋብኡ ውስተ መዛግብትየ።
እንተ ነሥኣ ብእሲ ወዘርዓ ውስተ ገራህቱ።
ወይእቲ ትንእስ እምኵሉ አዝርዕት።
ወሶበ ልህቀት ተዐቢ እምኵሎን አሕማላት።
ወትከውን ዕፀ ዐባየ እስከ ያጸልሉ አዕዋፈ ሰማይ ታሕተ 
አዕፁቂሃ።

ወአብሕአቶ ውስተ ሠለስቱ መስፈርተ ሐሪጽ ወአብሕአ ኵሎ።

ወአብሕአቶ ውስተ ሠለስቱ መስፈርተ ሐሪጽ ወአብሕአ ኵሎ።

ወዘእንበለ ምሳሌሰ ኢተናገሮሙ።
እከሥት በምሳሌ አፉየ ወእነግር አምሳለ ዘእምትካት።
ወእምዝ ኀደጎሙ ለአሕዛብ ወቦአ ውስተ ቤት።
ወእምዝ ኀደጎሙ ለአሕዛብ ወቦአ ውስተ ቤት።
ወቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ፈክር ለነ ምሳሌ ዘክርዳድ ወዘሥርናይ ወዘገራህት።
ፈክር ለነ ምሳሌ ዘክርዳድ ወዘሥርናይ ወዘገራህት።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘይዘርዕሰ ሠናየ ዘርዐ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው ውእቱ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘይዘርዕሰ ሠናየ ዘርዐ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው ውእቱ።
ወገራህቱኒ ዓለም ውእቱ።
ወሠናይኒ ዘርዕ ውሉደ መንግሥት እሙንቱ።
ወክርዳድኒ ውሉዱ ለእኩይ።
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Matt13:54
Matt13:54
Matt13:54
Matt13:55 ወስማ ለእሙ ማርያም።
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ወፀራዊኒ ዘዘርዖ ዲያብሎስ ውእቱ።
ወማእረሩኒ ኅልቀተ ዓለም ውእቱ።
ወዐጸዱኒ መላእክት እሙንቱ።
ከመኬ የአርይዎ ለክርዳድ ቅድመ ወበእሳት ያውዕይዎ።
ወየአርዩ እመንግሥቱ ኵሎ ዐላውያነ ወእለ ይገብሩ አበሳ።
ወየአርዩ እመንግሥቱ ኵሎ ዐላውያነ ወእለ ይገብሩ አበሳ።
ወይወድይዎሙ ውስተ እቶነ እሳት።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ወረኪቦ ብእሲ ኀብኣ ወእምፍሥሓሁ ሖረ ወሤጠ ኵሎ ዘቦ።
ወረኪቦ ብእሲ ኀብኣ ወእምፍሥሓሁ ሖረ ወሤጠ ኵሎ ዘቦ።
ወረኪቦ ብእሲ ኀብኣ ወእምፍሥሓሁ ሖረ ወሤጠ ኵሎ ዘቦ።
ወተሣየጣ ለይእቲ ገራህተ።
ወካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ሠያጤ ዘየኀሥሥ 
ባሕርየ ሠናየ።
ወረኪቦ አሐተ ባሕርየ እንተ ብዙኅ ሤጣ።
ሖረ ወሤጠ ኵሎ ዘቦ።
ወተሣየጣ ለይእቲ ባሕርይ።
ወካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ገሪፈ።
እንተ ተወድየት ውስተ ባሕር ወአስተጋብአት ኵሎ ዘመደ ዓሣት።
ወሶበ መልአት አዕረግዋ ውስተ ሐይቅ።
ወነቢሮሙ አረዩ ሠናዮ ወወደዩ ውስተ ሙዳዮሙ።
ወነቢሮሙ አረዩ ሠናዮ ወወደዩ ውስተ ሙዳዮሙ።
ወእኩዮሰ ገደፍዎ አፍኣ።
ወይፈልጡ እኩያነ እማእከሎሙ ለጻድቃን።
ወይወድይዎሙ ውስተ እቶነ እሳት።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለበውክሙኑ እንከ ዘንተ ኵሎ።
ወይቤልዎ እወ።
ወይቤሎሙ በእንተ ዝንቱ ኵሉ ጸሓፊ ዘይፀመድ ለመንግሥተ 
ሰማያት።
ይመስል ብእሴ በዓለ ቤት ዘያወፅእ እመዝገቡ ሐዲሰ ወብሉየ።

ወፈጺሞ እግዚእ ኢየሱስ እሎንተ ምሳልያተ ተንሥአ እምህየ።

ወሖረ ሀገሮ ወመሀሮሙ በምኵራቦሙ።
ወሖረ ሀገሮ ወመሀሮሙ በምኵራቦሙ።
እስከ ሶበ ይዴመሙ ወይብሉ።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ጥበብ ወኀይል።

ወአኀዊሁ ያዕቆብ ወዮሳ ወስምዖን ወይሁዳ።
ወአኀዊሁ ያዕቆብ ወዮሳ ወስምዖን ወይሁዳ።
ወአኀዊሁ ያዕቆብ ወዮሳ ወስምዖን ወይሁዳ።
ወአኀዊሁ ያዕቆብ ወዮሳ ወስምዖን ወይሁዳ።
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Matt13:56
Matt13:56
Matt13:56
Matt13:57
Matt13:57
Matt13:58
Matt14:1

Matt14:2 ወይቤሎሙ ለአግብርቲሁ ዝ ውእቱ ዮሐንስ መጥምቅ።
Matt14:2
Matt14:3
Matt14:5
Matt14:6
Matt14:6
Matt14:6
Matt14:7
Matt14:8
Matt14:8
Matt14:9

Matt14:9

Matt14:9
Matt14:10
Matt14:10 ወመተሩ ርእሶ ለዮሐንስ በቤተ ሞቅሕ።
Matt14:11
Matt14:11
Matt14:11
Matt14:11
Matt14:12
Matt14:12
Matt14:12
Matt14:12
Matt14:13

Matt14:13
Matt14:14
Matt14:14
Matt14:14
Matt14:15
Matt14:15
Matt14:15

ወአኀቲሁኒ ኵሎን ኀቤነ ሀለዋ።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ጥበብ ወኀይል።
ወአኀዙ ያንጐርጕሩ በእንቲኣሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ኢይትሜነን ነቢይ ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ።
ወኢገብረ በህየ ኀይለ ብዙኀ በእንተ ሕጸጸ አሚኖቶሙ።
ወበውእቱ መዋዕል ሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ነገሮ ለእግዚእ 
ኢየሱስ።

ወበእንተ ዝንቱ ይትገበራ ኀይላት ቦቱ።
ወሞቅሖ በቤተ ሞቅሕ።
ወእንዘ ይፈቅድ ይቅትሎ ይፈርሆሙ ለሕዝብ።
ወከዊኖ ዕለተ ልደቱ ለሄሮድስ መጽአት ወለተ ሄሮድያዳ።
ወዘፈነት ሎቱ በማእከሎሙ ወአደመቶ ለሄሮድስ።
ወዘፈነት ሎቱ በማእከሎሙ ወአደመቶ ለሄሮድስ።
ወበእንተ ዝ መሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ።
ወይእቲሰ አቅደመት አእምሮ በኀበ እማ ወትቤሎ።
ወይእቲሰ አቅደመት አእምሮ በኀበ እማ ወትቤሎ።

ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።

ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።

ወአዘዘ የሀብዋ።
ወፈነወ ሶቤሃ መስተራትዓተ ሐራ።

ወአምጽኡ ርእሶ በጻሕል ወወሀብዋ ለይእቲ ወለት።
ወአምጽኡ ርእሶ በጻሕል ወወሀብዋ ለይእቲ ወለት።
ወይእቲኒ ወሰደት ወወሀበት ለእማ።
ወይእቲኒ ወሰደት ወወሀበት ለእማ።
ወመጽኡ አርዳኢሁ ወነሥኡ በድኖ።
ወመጽኡ አርዳኢሁ ወነሥኡ በድኖ።
ወቀበርዎ ወመጺኦሙ ዜነውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቀበርዎ ወመጺኦሙ ዜነውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ በሐመር ውስተ ገዳም 
እንተ ባሕቲቱ።
ወሰሚዖሙ አሕዛብ ተለውዎ በእግር እምአህጉር።
ወወፂኦ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ።
ወምሕሮሙ ወአሕየወ ድዉያኒሆሙ።
ወምሕሮሙ ወአሕየወ ድዉያኒሆሙ።
ወምሴተ ከዊኖ ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወምሴተ ከዊኖ ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ገዳም ውእቱ ብሔር ወሰዓቱኒ ኀለፈ።
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ወይሣየጡ ለርእሶሙ መብልዐ።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አኮ መፍትው ይሑሩ ርኁባኒሆሙ።

ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።

ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።

ወይቤሎሙ አምጽእዎን ሊተ ዝየ።
ወአዘዞሙ ለሰብእ ይርፍቁ ዲበ ሣዕር።
ወነሥአ ውእተ ኀምሰ ኅብስተ ወክልኤ ዓሣ።
ወነሥአ ውእተ ኀምሰ ኅብስተ ወክልኤ ዓሣ።
ወነጸረ ኀበ ሰማይ ባረከ ወፈተተ።
ወነጸረ ኀበ ሰማይ ባረከ ወፈተተ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሕዝብ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሕዝብ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወመልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መዛርዐ ምሉአ።
ወመልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መዛርዐ ምሉአ።
ወእለሰ በልዕዎ እሙንቱ ሰብእ የአክሉ ኀምሳ ምእት ብእሲ።
ዘእንበለ አንስት ወደቅ።
ወአዘዞሙ ሶቤሃ ለአርዳኢሁ ከመ ይዕርጉ ውስተ ሐመር።
ወይቅድምዎ ወይሑሩ ኀበ ማዕዶተ ባሕር።
ወይቅድምዎ ወይሑሩ ኀበ ማዕዶተ ባሕር።
ወእምዝ ፈነወ አሕዛበ ወዐርገ ውስተ ደብር።
ወእምዝ ፈነወ አሕዛበ ወዐርገ ውስተ ደብር።
ወምሴተ ከዊኖ ባሕቲቱ ሀሎ ህየ።
ወሐመርሰ ናሁ ሀሎ ማእከለ ባሕር።
ወርሑቅ እምሐይቅ መጠነ ዕሥራ ወኀምስቱ ምዕራፍ።
ወርሑቅ እምሐይቅ መጠነ ዕሥራ ወኀምስቱ ምዕራፍ።
ወይትሀወክ እሞገድ ወያመነድቦሙ ማዕበለ ባሕር።
ወይትሀወክ እሞገድ ወያመነድቦሙ ማዕበለ ባሕር።
ወበራብዕት ሰዓተ ሌሊት መጽአ ኀቤሆሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ርእይዎ አርዳኢሁ እንዘ ዲበ ባሕር የሐውር።
ደንገፁ ወፈርሁ እንዘ ይብሉ ምትሐት ውእቱ።
ወእምግርማሁ ዐውየዉ።
ወበጊዜሃ ተናገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤ እመሰ አንተሁ እግዚኦ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤ እመሰ አንተሁ እግዚኦ።
ወይቤሎ ነዐ ወወሪዶ ጴጥሮስ እምዲበ ሐመር።
ወይቤሎ ነዐ ወወሪዶ ጴጥሮስ እምዲበ ሐመር።
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Matt15:5
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ወሶበ ርእየ ነፋሰ ኀያለ ፈርሀ ወአኀዘ ይሰጠም።
ወሶበ ርእየ ነፋሰ ኀያለ ፈርሀ ወአኀዘ ይሰጠም።
ወዐውየወ ሶቤሃ እንዘ ይብል እግዚኦ አድኅነኒ።
ወሶቤሃ ሰፍሐ እዴሁ እግዚእ ኢየሱስ ወአኀዞ።
ወሶቤሃ ሰፍሐ እዴሁ እግዚእ ኢየሱስ ወአኀዞ።
ወይቤሎ ውኁደ ሃይማኖት ለምንት ናፈቀ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ይእተ ጊዜ ኀደገ ነፋስ ወኮነ ዛኅነ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ይእተ ጊዜ ኀደገ ነፋስ ወኮነ ዛኅነ።
ወእለ ውስተ ሐመር ሰገዱ ሎቱ።
ወዐዲዎሙ ባሕረ በጽሑ ምድረ ጌንሴሬጥ።

ወአእመርዎ ሰብአ ውእቱ ብሔር ወፈነዉ ኀበ ኵሉ አድያም።

ወአእመርዎ ሰብአ ውእቱ ብሔር ወፈነዉ ኀበ ኵሉ አድያም።

ወአምጽኡ ሎቱ ኵሎ ሕሙማነ።
ወአስተብቊዕዎ ከመ ይግስሱ ጽንፈ ልብሱ።
ወእምዝ መጽኡ እምኢየሩሳሌም ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወእምዝ መጽኡ እምኢየሩሳሌም ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ለምንት ይትዐደዉ አርዳኢከ ሥርዐተ ረበናት ወትእዛዞሙ ለሊቃነ 
ካህናት።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ።
ወእግዚአብሔርሰ ይቤ አክብር አባከ ወእመከ።
ወእግዚአብሔርሰ ይቤ አክብር አባከ ወእመከ።
ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ ወለእሙ ሀብተ ቊርባን 
ዘረባሕከ እምኔየ።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ ወለእሙ ሀብተ ቊርባን 
ዘረባሕከ እምኔየ።
ዝ ብሂል ኢያከብር አባሁ ወእሞ።
ወሰዐርክሙ ቃሎ ለእግዚአብሔር በእንተ ሥርዐትክሙ።
ወበልቦሙሰ ነዋኀ ይርሕቁ እምኔየ።

ወከንቶ ያመልኩኒ እንዘ ይሜህሩ ትምህርተ ሥርዐታተ ሰብእ።

ወጸውዖሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ስምዑ ወለብዉ።
ወጸውዖሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ስምዑ ወለብዉ።
ወጸውዖሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ስምዑ ወለብዉ።
ወእምዝ ቀሪቦሙ አርዳኢሁ ይቤልዎ።
ወአውሥአ ወይቤ ኵላ ተክል እንተ ኢተከላ አቡየ ሰማያዊ 
ትሤሮ።
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ወአውሥአ ወይቤ ኵላ ተክል እንተ ኢተከላ አቡየ ሰማያዊ 
ትሤሮ።
ወአምርሕተ ዕዉራን ዕዉር ዕዉረ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ፈክር ለነ ዘንተ ምሳሌ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ፈክር ለነ ዘንተ ምሳሌ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ውስተ ከርሥ ይትገመር ወጽመ ይትገደፍ።
ወዘሰ ይወፅእ እምውስተ አፍ እምልብ ይወፅእ።
ወዝ ውእቱ ዘያረኵሶ ለሰብእ።
ዘውእቱ ቀቲል ወዝሙት ስርቅ ስምዕ በሐሰት።
ወፅርፈት ወሐዊር ኀበ ብእሲተ ብእሲ።
ወፅርፈት ወሐዊር ኀበ ብእሲተ ብእሲ።
ወዘእንበለ ተኀፅቦ እድሰ በሊዕ ኢያረኵሶ ለሰብእ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ።
ውስተ ደወለ ጢሮስ ወሲዶና።
ወናሁ ብእሲት ከነናዊት እምውእቱ አድዋል መጽአት።
እንዘ ትጸርሕ ወትብል መሐረኒ እግዚእየ ወልደ ዳዊት።
እስመ ለወለትየ እኩይ ጋኔን አኀዛ ወያአብዳ።
ወኢያውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ቃለ።
ወቀሪቦሙ አርዳኢሁ አስተብቊዕዎ እንዘ ይብሉ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ።
ወቀሪባ ሰገደት ሎቱ እንዘ ትብል እግዚኦ ርድአኒ።
ወአውሥኣ ወይቤላ።
ወአውሥኣ ወይቤላ።
ኢኮነ ሠናየ ነሢአ ኅብስተ ውሉድ ወውሂብ ለከለባት።
ወትቤ እወ እግዚኦ ከለባትኒ ጓ ይበልዑ።
ወእምዝ አውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ።
ወእምዝ አውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ።
ወሐይወት ወለታ እምይእቲ ሰዓት።
ወኀሊፎ እምህየ እግዚእ ኢየሱስ በጽሐ ኀበ ሐይቀ ባሕር 
ዘገሊላ።
ወዐሪጎ ደብረ ነበረ ህየ።
ወቀርቡ ኀቤሁ አሕዛብ ብዙኃን።
ወአምጽኡ ምስሌሆሙ ሐንካሳነ ወዕዉራነ።
ወአምጽኡ ምስሌሆሙ ሐንካሳነ ወዕዉራነ።
ጽሙማነ ወፅዉሳነ ወባዕዳነኒ ብዙኃነ ድዉያነ።
ጽሙማነ ወፅዉሳነ ወባዕዳነኒ ብዙኃነ ድዉያነ።
ወገደፍዎሙ ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወፈወሶሙ።
ወገደፍዎሙ ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወፈወሶሙ።
ከመ በሃማን ይትናገሩ ወሐንካሳን የሐውሩ ወዕዉራን ይሬእዩ።
ከመ በሃማን ይትናገሩ ወሐንካሳን የሐውሩ ወዕዉራን ይሬእዩ።
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ወሰብሕዎ ለአምላከ እስራኤል ዘወሀበ ዘከመ ዝ ሥልጣነ 
ለሰብእ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወአልቦሙ ዘይበልዑ ወኢይፈቅድ እፈንዎሙ ርኁባኒሆሙ።
ወአልቦሙ ዘይበልዑ ወኢይፈቅድ እፈንዎሙ ርኁባኒሆሙ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ እምአይቴ እንከ ለነ በገዳም።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ሚ መጠነ ኀባውዝ ብክሙ።
ወይቤልዎ ሰብዑ ኅብስት ወኅዳጥ ዓሣ።
ወይቤልዎ ሰብዑ ኅብስት ወኅዳጥ ዓሣ።
ወአዘዞሙ ለሕዝብ ይርፍቁ ዲበ ምድር።
ወነሥአ ሰብዑ ኅብስተ ወዓሣኒ።
ወነሥአ ሰብዑ ኅብስተ ወዓሣኒ።
ወይእተ ጊዜ አእኰተ ወፈተተ።
ወይእተ ጊዜ አእኰተ ወፈተተ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ።
ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሕዝብ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወመልአ ሰብዐተ አስፈሬዳተ ምሉአ።
ወእለሰ በልዕዎ ዕደው የአክሉ አርብዓ ምእት ብእሲ።
ዘእንበለ አንስት ወደቅ።
ወፈቲሖ አሕዛበ ዐርገ ውስተ ሐመር።
ወሖረ ውስተ ደወለ መጌዶን።
ወመጽኡ ፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን ያመክርዎ።
ወመጽኡ ፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን ያመክርዎ።
ወይሰአልዎ ትእምርተ እምሰማይ ያርእዮሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
እምከመ መስየ ወኮነ ሕዋየ ትብሉ ጽሕወ ብሔር።
ወእምከመ ጸብሐ ትብሉ ዮምሰኬ ይዘንም።
ወተአምረ መዋዕልሰ እፎ ኢተአምሩ።
ወይቤሎሙ ኦ ትወልድ ዕሉት ወዘማ ትእምርተ ተኀሥሥ።
ወይቤሎሙ ኦ ትወልድ ዕሉት ወዘማ ትእምርተ ተኀሥሥ።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወእምዝ ኀደጎሙ ወሖረ።
ወእምዝ ኀደጎሙ ወሖረ።
ወበጺሖሙ አርዳኢሁ ማዕዶተ ረስዑ ነሢአ ኅብስት።
ወይቤሎሙ ኢየሱስ ዑቁ ወተዐቀቡ እምብሑኦሙ ለፈሪሳውያን 
ወሰዱቃውያን።
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Matt16:14 ወይቤልዎ ቦ እለ ይብሉከ ዮሐንስሃ መጥምቀ።
Matt16:14
Matt16:14
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ወይቤሎሙ ኢየሱስ ዑቁ ወተዐቀቡ እምብሑኦሙ ለፈሪሳውያን 
ወሰዱቃውያን።
ወይቤሎሙ ኢየሱስ ዑቁ ወተዐቀቡ እምብሑኦሙ ለፈሪሳውያን 
ወሰዱቃውያን።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ዓዲሁ ኢትሌብዉኑ ወኢትዜከሩ ዘአመ ኀምስ ኅብስት።
ወይቤልዎ ዐሠርተ ወክልኤተ።
ወይቤልዎ ዐሠርተ ወክልኤተ።
ወአመ ሰብዑ ኅብስት እለ ለአርባዕ ምእት።
ሚ መጠነ አስፈሬዳተ ዘአግሐሥክሙ ወይቤልዎ ሰብዑ።
ወይቤሎሙ እፎ ዘኢትሌብዉ ከመ አኮ በእንተ ኅብስት 
ዘእቤለክሙ።
ዑቁ ወተዐቀቡ እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
ዑቁ ወተዐቀቡ እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
ወእምዝ ለበዉ አርዳኢሁ ከመ አኮ ዘይቤሎሙ በእንተ ብሕአተ 
ኅብስት።
ተዐቀቡ እምነ ብሕአቶሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
አላ እምነ ትምህርቶሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ብሔረ ቂሳርያ ዘፊልጶስ።

ወካልኣን ይብሉከ ኤልያስሃ።
ወመንፈቆሙ ይብሉከ ኤርምያስሃ።
ወእመ አኮ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት።
ወይቤሎሙ አንትሙሰኬ መነ ትብሉኒ ከዊነ።
ወአውሥአ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤ።
ወአውሥአ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
እስመ ኢከሠተ ለከ ሥጋ ወደም አላ አቡየ ዘበሰማያት።
ወአንሰ እብለከ ከመ አንተ ኰኵሕ።
ወዲበ ዛቲ ኰኵሕ አሐንፃ ለቤተ ክርስቲያንየ።
ወአናቅጸ ሲኦል ኢይኄይልዋ።
ወእሁበከ መራኁተ መንግሥተ ሰማያት።
ወዘአሰርከ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት።
ወዘፈታሕከ በምድር ይከውን ፍቱሐ በሰማያት።
ወእምዝ ገሠጾሙ ለአርዳኢሁ ከመ ኢይንግሩ።
ወኢ ለመኑሂ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
ወእምአሜሃ እግዚእ ኢየሱስ አኀዘ ይንግሮሙ ለአርዳኢሁ።
ወብዙኀ ያሐምምዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወብዙኀ ያሐምምዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
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Matt16:21
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Matt16:21
Matt16:22
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Matt16:26
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Matt16:26
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Matt17:1
Matt17:1 ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ እኁሁ።
Matt17:1 ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ እኁሁ።
Matt17:1
Matt17:2
Matt17:2
Matt17:2
Matt17:3
Matt17:3
Matt17:4
Matt17:4
Matt17:4
Matt17:4
Matt17:4
Matt17:5
Matt17:5
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ወብዙኀ ያሐምምዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወይትቀተል ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወይትቀተል ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወአኀዘ ይከልኦ እንዘ ይብል።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወአኀዘ ይከልኦ እንዘ ይብል።
ወተመይጦ ይቤሎ ለጴጥሮስ።
ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ዘይፈቅድ ይትልወኒ ይጽላእ ነፍሱ ወያጥብዕ።
ወይንሣእ መስቀለ ሞቱ ወይትልወኒ።
ወይንሣእ መስቀለ ሞቱ ወይትልወኒ።
ወዘይፈቅድ ያድኅና ለነፍሱ ለይግድፋ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ይረክባ።
ወምንተ ይበቁዖ ለሰብእ ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብሐ ወነፍሶ 
ሀጕለ።
ወምንተ ይበቁዖ ለሰብእ ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብሐ ወነፍሶ 
ሀጕለ።
ወምንተ እምወሀበ ሰብእ ቤዛሃ ለነፍሱ።
ወአሜሃ የዐስዮ ለኵሉ በከመ ምግባሩ።
ወእምድኅረ ስሱ መዋዕል ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ።

ወአዕረጎሙ ደብረ ነዋኀ እንተ ባሕቲቶሙ።
ወተወለጠ አርአያሁ በቅድሜሆሙ ወአብርሀ ገጹ ከመ ፀሓይ።
ወተወለጠ አርአያሁ በቅድሜሆሙ ወአብርሀ ገጹ ከመ ፀሓይ።
ወአልባሲሁኒ ኮነ ጸዐዳ ከመ በረድ።
ወናሁ አስተርአዩ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስሌሁ።
ወናሁ አስተርአዩ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስሌሁ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእመሰ ትፈቅድ ንግበር በዝየ ሠለስተ ማኅደረ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
ወእንዘ ዘንተ ይትናገሩ መጽአ ደመና ብሩህ ወጸለሎሙ።
ወእንዘ ዘንተ ይትናገሩ መጽአ ደመና ብሩህ ወጸለሎሙ።
ወናሁ መጽአ ቃል እምውስተ ደመና ዘይብል።
ዘቦቱ ሠመርኩ ወሎቱ ስምዕዎ።
ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ ደንገፁ ወፈርሁ ጥቀ።
ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ ደንገፁ ወፈርሁ ጥቀ።
ወወድቁ በገጾሙ ዲበ ምድር።
ወቀርበ እግዚእ ኢየሱስ ወለከፎሙ።
ወቀርበ እግዚእ ኢየሱስ ወለከፎሙ።
ወይቤሎሙ ተንሥኡ ወኢትፍርሁ።
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ወይቤሎሙ ተንሥኡ ወኢትፍርሁ።
ወአንሥኡ አዕይንቲሆሙ ወአልቦ ዘርእዩ።
ወአንሥኡ አዕይንቲሆሙ ወአልቦ ዘርእዩ።
ወኢ መነሂ ዘእንበለ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ።

ወእንዘ ይወርዱ እምደብር አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።

ኢትንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።
ኢትንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።
ወተስእልዎ አርዳኢሁ እንዘ ይብሉ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ኤልያስ ይቀድም መጺአ ወያስተራትዕ ኵሎ።

ወባሕቱ እብለክሙ ከመ ኤልያስ ወድአ መጽአ ወኢያእመርዎ።

ወባሕቱ እብለክሙ ከመ ኤልያስ ወድአ መጽአ ወኢያእመርዎ።

ወባሕቱ ገብሩ ላዕሌሁ ኵሎ ዘከመ ፈቀዱ።

ወከማሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ሀለዎ ይሕምም እምኔሆሙ።

ወእምዝ አእመሩ አርዳኢሁ።
ወበጺሖ ኀበ ሕዝብ ይቤሎሙ።
ወቀርበ ኀቤሁ ብእሲ ወሰገደ ሎቱ።
ወቀርበ ኀቤሁ ብእሲ ወሰገደ ሎቱ።
እንዘ ይትመሀለል ወይብል።
እስመ እኩይ ጋኔን አኀዞ ወያንገረግሮ ወበአርእስተ አውራኅ ይሣቅዮ።
እስመ እኩይ ጋኔን አኀዞ ወያንገረግሮ ወበአርእስተ አውራኅ ይሣቅዮ።
ወመብዝኅቶሰ ይወድቆ ውስተ እሳት።
ወቦ አመ ያወድቆ ውስተ ማይ።
ወአምጻእክዎ ኀበ አርዳኢከ ወስእኑ ፈውሶቶ።
ወአምጻእክዎ ኀበ አርዳኢከ ወስእኑ ፈውሶቶ።
ወእምዝ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወእምዝ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ኦ ትውልድ ኢ አማኒት ወዕሉት።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።
አምጽእዎ ሊተ ዝየ ወአምጽእዎ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወወፅአ ጋኔኑ እምላዕሌሁ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወወፅአ ጋኔኑ እምላዕሌሁ።
ወሐይወ ወልዱ በይእቲ ሰዓት።
ወእምዝ ቀሪቦሙ አርዳኢሁ እንተ ባሕቲቶሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ በእንተ ሕጸጸ ሃይማኖትክሙ።
ወትብልዎ ለዝ ደብር ፍልስ እም ዝየ ኀበ ከሃ።
ወይፈልስ ወአልቦ ዘይሰአነክሙ።
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Matt17:23
Matt17:24
Matt17:24
Matt17:25

Matt17:25

Matt17:25
Matt17:25
Matt17:25
Matt17:26
Matt17:27

Matt17:27

Matt17:27
Matt17:27
Matt17:27

Matt17:27
Matt18:1
Matt18:2
Matt18:2
Matt18:3
Matt18:3
Matt18:4
Matt18:5
Matt18:6
Matt18:6
Matt18:7
Matt18:8
Matt18:8
Matt18:8
Matt18:8
Matt18:9
Matt18:9

ወይፈልስ ወአልቦ ዘይሰአነክሙ።
ወዝንቱ ዘመድ ኢይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት።
ወዝንቱ ዘመድ ኢይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት።
ወእንዘ ያንሶስዉ ውስተ ገሊላ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቀትልዎ ወአመ ሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወይቀትልዎ ወአመ ሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወተከዙ ጥቀ አርዳኢሁ ሰሚዖሙ ዘንተ።
ወበጺሖሙ ቅፍርናሆም መጽኡ እለ ጸባሕተ ዲናር።
ይነሥኡ እምኀበ ጴጥሮስ ወይቤልዎ።
ወይቤ እወ ወበዊኦ ውስተ ቤት አቅደመ እግዚእ ኢየሱስ 
ብሂሎቶ።
ወይቤ እወ ወበዊኦ ውስተ ቤት አቅደመ እግዚእ ኢየሱስ 
ብሂሎቶ።
እምኀበ መኑ ይነሥኡ ጸባሕተ ወጋዳ።
እምኀበ ውሉዶሙኑ ወሚመ እምኀበ ነኪር።
ወይቤ እምኀበ ነኪር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።

ወባሕቱ ከመ ኢያንጐርጕሩ ሑር ውስተ ባሕር ወደይ መቃጥነ።

ወባሕቱ ከመ ኢያንጐርጕሩ ሑር ውስተ ባሕር ወደይ መቃጥነ።

ወዘቀዳሚ አሥገርከ ዓሣ ንሣእ ወክሥት አፉሁ።
ወዘቀዳሚ አሥገርከ ዓሣ ንሣእ ወክሥት አፉሁ።

ወትረክብ ውስቴቱ ዲናረ ሰጢጥራስ ዘውእቱ አርባዕቱ ድርኅም።

ኪያሁ ንሣእ ወሀቦሙ ህየንቴየ ወህየንቴከ።
ወበይእቲ ሰዓት ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወጸውዐ ሕፃነ ወአቀሞ ማእከሎሙ።
ወጸውዐ ሕፃነ ወአቀሞ ማእከሎሙ።
ወይቤ አማን እብለክሙ።
እመ ኢተመየጥክሙ ወኢኮንክሙ ከመ ዝንቱ ሕፃን።
ወዘአትሐተ ርእሶ ከመ ዝንቱ ሕፃን።
ወዘሂ ተወክፈ አሐደ ሕፃነ ዘከመ ዝ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
ወለዘሂ አስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
ወያስጥምዎ ውስተ ልጐተ ባሕር።
ወባሕቱ አሌሎ ለውእቱ ብእሲ ዘያመጽኣ ለመንሱት።
ወእመኒ እዴከ አው እግርከ ታስሕተከ።
ምትራ ወግድፋ እምላዕሌከ።
እስመ ይኄይሰከ ትባእ ውስተ ሕይወት ሐንካሰከ ወፅዉሰከ።
እምእንዘ ብከ ክልኤ እድ ወክልኤ እግር።
ወእመሂ ዐይንከ ታስሕተከ ምልኃ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ወእመሂ ዐይንከ ታስሕተከ ምልኃ ወግድፋ እምላዕሌከ።
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Matt18:11
Matt18:12
Matt18:12
Matt18:12
Matt18:13
Matt18:13
Matt18:15
Matt18:15
Matt18:15
Matt18:15
Matt18:16

Matt18:16
Matt18:17
Matt18:17
Matt18:17
Matt18:18
Matt18:19

Matt18:20
Matt18:21
Matt18:21
Matt18:22
Matt18:24
Matt18:25
Matt18:25
Matt18:25
Matt18:26
Matt18:26
Matt18:26
Matt18:26
Matt18:27
Matt18:27
Matt18:28
Matt18:28
Matt18:28
Matt18:29
Matt18:29
Matt18:29

Matt18:29

እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
ወእመ ተገድፎ አሐዱ እምውስቴቶሙ።
አኮኑ የኀድግ ተስዓ ወተስዐተ ውስተ ገዳም።
ወየሐውር ይኅሥሥ ዘተገድፎ።
ወእምከመ ረከቦ አማን እብለክሙ።
እምተስዓ ወተስዐቱ እለ ኢተገድፉ።
ወእመኒ አበሰ ለከ እኁከ።
ሑር ወገሥጾ በባሕቲትከ በባሕቲቱ አንተ ወውእቱ።
ሑር ወገሥጾ በባሕቲትከ በባሕቲቱ አንተ ወውእቱ።
ወእመ ሰምዐከ ረባሕኮ ለእኁከ።

ወእመሰ ኢሰምዐከ ንሣእ ምስሌከ በዳግም አሐደ አው ክልኤተ።

እስመ በስምዐ ክልኤቱ ወሠለስቱ ሰማዕት ይቀውም ኵሉ ነገር።
ወእመሰ ኢሰምዖሙ ሎሙሂ ንግራ ለቤተ ክርስቲያን።
ወእመሰ ለቤተ ክርስቲያንሂ ኢሰምዓ።
ይኩን ከመ አረማዊ ወመጸብሓዊ።
ወዘፈታሕክሙ በምድር ይከውን ፍቱሐ በሰማያት።
ወዓዲ እብለክሙ ለእመ ኀብሩ ክልኤቱ አው ሠለስቱ 
እምኔክሙ።
እስመ ኀበ ሀለዉ ክልኤቱ ወሠለስቱ ግቡኣን በስምየ።
ወእምዝ ቀርበ ኀቤሁ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወእምዝ ቀርበ ኀቤሁ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢይብለከ እስከ ስብዕ።
ወሶበ አኀዘ ይትሐሰቦሙ።
ወኀጢኦ ዘይፈድዮ አዘዘ እግዚኡ ይሢጥዎ ምስለ ብእሲቱ።
ወምስለ ውሉዱ ወኵሎ ዘቦ እስከ ይፈዲ።
ወምስለ ውሉዱ ወኵሎ ዘቦ እስከ ይፈዲ።
ወወድቀ እንከ ውእቱ ገብር ታሕተ እገሪሁ።
ወሰገደ ሎቱ ወአስተብቊዖ እንዘ ይብል።
ወሰገደ ሎቱ ወአስተብቊዖ እንዘ ይብል።
እግዚኦ ተዐገሠኒ ወኵሎ እፈድየከ።
ወምሕሮ እግዚኡ ለውእቱ ገብር ወዕዳሁኒ ኀደገ ሎቱ።
ወምሕሮ እግዚኡ ለውእቱ ገብር ወዕዳሁኒ ኀደገ ሎቱ።
ወወፂኦ ውእቱ ገብር ረከበ አሐደ ገብረ እምነ አብያጺሁ።
ዘይፈድዮ ምእተ ዲናረ ወአኀዞ ወኀነቆ።
ዘይፈድዮ ምእተ ዲናረ ወአኀዞ ወኀነቆ።
ወወድቀ ውእቱ ገብር ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ።
ወወድቀ ውእቱ ገብር ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ።

ወአስተብቊዖ እንዘ ይብል እግዚኦ ተዐገሠኒ ወኵሎ እፈድየከ።

ወአስተብቊዖ እንዘ ይብል እግዚኦ ተዐገሠኒ ወኵሎ እፈድየከ።
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Matt18:30
Matt18:30
Matt18:30
Matt18:31
Matt18:31
Matt18:32
Matt18:32
Matt18:34
Matt18:34
Matt19:1
Matt19:1
Matt19:2
Matt19:2
Matt19:3
Matt19:3
Matt19:4
Matt19:4
Matt19:4
Matt19:4
Matt19:5
Matt19:5
Matt19:5
Matt19:5
Matt19:7
Matt19:7
Matt19:8
Matt19:9
Matt19:10
Matt19:10
Matt19:11

Matt19:12
Matt19:12
Matt19:12
Matt19:13
Matt19:13
Matt19:13
Matt19:14
Matt19:14
Matt19:15
Matt19:15

ወአበዮ ወሖረ ወሞቅሖ እስከ ይፈድዮ።
ወአበዮ ወሖረ ወሞቅሖ እስከ ይፈድዮ።
ወአበዮ ወሖረ ወሞቅሖ እስከ ይፈድዮ።
ወርእዮሙ አብያጺሁ አግብርት ዘገብረ ተከዙ ጥቀ።
ወሐዊሮሙ ነገርዎ ለእግዚኦሙ ኵሎ ዘገብረ።
ወእምዝ ጸውዖ እግዚኡ ወይቤሎ።
ወእምዝ ጸውዖ እግዚኡ ወይቤሎ።
ወተምዕዐ እግዚኡ ወመጠዎሙ ለእለ ይሣቅይዎ።
ወተምዕዐ እግዚኡ ወመጠዎሙ ለእለ ይሣቅይዎ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ነገረ።
ተንሥአ እምገሊላ ወበጽሐ ውስተ ብሔረ ይሁዳ ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሕሙማን ወፈወሶሙ በህየ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሕሙማን ወፈወሶሙ በህየ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ፈሪሳውያን ያመክርዎ ወይቤልዎ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ፈሪሳውያን ያመክርዎ ወይቤልዎ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘውስተ ኦሪት።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘውስተ ኦሪት።
ተባዕተ ወአንስተ ብእሴ ወብእሲተ ገብሮሙ።
ተባዕተ ወአንስተ ብእሴ ወብእሲተ ገብሮሙ።
ወበእንተ ዝ የኀድግ ብእሲ አባሁ ወእሞ።
ወበእንተ ዝ የኀድግ ብእሲ አባሁ ወእሞ።
ወይተልዋ ለብእሲቱ ወይከውኑ ክልኤሆሙ አሐደ ሥጋ።
ወይተልዋ ለብእሲቱ ወይከውኑ ክልኤሆሙ አሐደ ሥጋ።
ወይቤልዎ ለምንት እንከ አዘዘ ሙሴ።
ከመ የሀብዋ መጽሐፈ ኅዳጋቲሃ ወይድኀርዋ።
ወይቤሎሙ ሙሴሰ አዘዘክሙ በከመ እከየ ልብክሙ።
ወእንተሂ ደኀርዋ ዘአውሰበ ዘመወ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ።
እመሰ ከመ ዝ ውእቱ ሥርዐተ ብእሲ ወብእሲት ኢ ርቱዕ ያውስቡ።

ወይቤሎሙ አኮ ለኵሉ ዘይትከሀል ዝንቱ ዘእንበለ ለዘተውህቦ።

ወቦ ሕጽዋን እለ ሐጸውዎሙ ሰብእ።
ወቦ ሕጽዋነ እለ ሐጸዉ ርእሶሙ።
በእንተ መንግሥተ ሰማያት ወዘሰ ይክል ተዐግሦ ለይትዐገሥ።
ወእምዝ አምጽኡ ሎቱ ሕፃናተ ።
ከመ ያንብር እዴሁ ላዕሌሆሙ ወይጸሊ።
ወገሠጽዎሙ አርዳኢሁ ለእለ አምጽእዎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኅድግዎሙ ለእሉ ሕፃናት።
ወኢትክልእዎሙ ይምጽኡ ኀቤየ።
ወአንበረ እዴሁ ላዕሌሆሙ ወኀለፈ እምህየ።
ወአንበረ እዴሁ ላዕሌሆሙ ወኀለፈ እምህየ።
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Matt19:16
Matt19:16
Matt19:17
Matt19:17
Matt19:18
Matt19:18
Matt19:19
Matt19:19
Matt19:20
Matt19:21
Matt19:21
Matt19:21
Matt19:21
Matt19:21
Matt19:21
Matt19:21
Matt19:21
Matt19:22
Matt19:23
Matt19:24

Matt19:25
Matt19:26
Matt19:26
Matt19:26
Matt19:27
Matt19:27
Matt19:27
Matt19:28
Matt19:28
Matt19:28
Matt19:28
Matt19:29
Matt19:29
Matt19:29
Matt19:29
Matt19:29
Matt19:29
Matt19:29
Matt19:29
Matt19:29

ወናሁ መጽአ አሐዱ ወሬዛ ወይቤሎ።
ወናሁ መጽአ አሐዱ ወሬዛ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ለምንት ትብለኒ ኄር።
ወእመሰ ትፈቅድ ትባእ ውስተ ሕይወት ዕቀብ ትእዛዛተ።
ወይቤሎ አያተኑ ዘአዐቅብ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢትቅትል ነፍሰ።
አክብር አባከ ወእመከ።
ወአፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ወይቤሎ ውእቱ ወሬዛ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ።
ወነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወአፍቀሮ ወይቤሎ አሐቲ ተርፈተከ።
ወነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወአፍቀሮ ወይቤሎ አሐቲ ተርፈተከ።
ወነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወአፍቀሮ ወይቤሎ አሐቲ ተርፈተከ።
እመሰ ትፈቅድ ፍጹመ ትኩን ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ።
ወሀብ ለነዳያን ወለምስኪናን።
ወሀብ ለነዳያን ወለምስኪናን።
ወታጠሪ ለከ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
ወታጠሪ ለከ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
ወሰሚዖ ወሬዛ ዘንተ ነገረ ኀለፈ ትኩዞ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ አማን እብለክሙ።
ወካዕበ እብለክሙ ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ስቊረተ 
መርፍእ።
ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ አንከሩ ጥቀ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወበኀበ እግዚአብሔርሰ ኵሉ ይትከሀል።
ወእምዝ አውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወእምዝ አውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ ወተሎናከ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለክሙ።
አንትሙኒ ትነብሩ ዲበ ዐሠርቱ ወክልኤቱ መናብርት።
ወትኴንኑ ዐሠርተ ወክልኤተ ሕዝበ እስራኤል።
ወትኴንኑ ዐሠርተ ወክልኤተ ሕዝበ እስራኤል።
ወኵሉ ዘኀደገ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ።
ወኵሉ ዘኀደገ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ።
ወኵሉ ዘኀደገ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ።
ወኵሉ ዘኀደገ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ።
ወኵሉ ዘኀደገ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ።
ወብእሲተ ወውሉደ ወገራውሀ በእንተ ስምየ።
ወብእሲተ ወውሉደ ወገራውሀ በእንተ ስምየ።
ወብእሲተ ወውሉደ ወገራውሀ በእንተ ስምየ።
ምእተ ምክዕቢተ ይረክብ ወሕይወተ ዘለዓለም ይወርስ።
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Matt19:30
Matt19:30
Matt20:2
Matt20:2
Matt20:3
Matt20:4
Matt20:4
Matt20:4
Matt20:5
Matt20:5
Matt20:6
Matt20:6
Matt20:6
Matt20:7
Matt20:7
Matt20:7
Matt20:8
Matt20:8
Matt20:9
Matt20:9
Matt20:9
Matt20:10

Matt20:10

Matt20:10
Matt20:11
Matt20:12
Matt20:12
Matt20:13
Matt20:13
Matt20:14
Matt20:15
Matt20:15
Matt20:16
Matt20:16
Matt20:17
Matt20:17
Matt20:17
Matt20:18
Matt20:18
Matt20:18

ወብዙኃን ቀደምት ይከውኑ ደኀርተ።
ወደኀርትኒ ይከውኑ ቀደምተ።
ወተከሀሎሙ ዐስቦሙ በበ ዲናር ለዕለት።
ወፈነዎሙ ውስተ ዐጸደ ወይኑ ይትቀነዩ።
ወወፂኦ ጊዜ ሠለስቱ ሰዓት ርእየ ካልኣነ።
ወሎሙኒ ይቤሎሙ ሑሩ አንትሙኒ ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ተቀነዩ ወዘረትዐኒ እሁበክሙ።
ወእሙንቱሂ ሖሩ።
ወካዕበ ወፂኦ ጊዜ ስሱ ወተሱዑ ሰዓት ገብረ ከማሁ።
ወካዕበ ወፂኦ ጊዜ ስሱ ወተሱዑ ሰዓት ገብረ ከማሁ።
ወጊዜ ዐሥሩ ወአሐዱ ሰዓት።
ወጊዜ ዐሥሩ ወአሐዱ ሰዓት።
ወይቤሎሙ ለምንት ቆምክሙ ዝየ ኵሎ ዕለተ ፅሩዓኒክሙ።
ወይቤልዎ እስመ አልቦ ዘተዐሰበነ።
ወይቤሎሙ ሑሩ አንትሙኒ ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ተቀነዩ ወዘረትዐኒ እሁበክሙ።
ወሶበ መስየ ይቤሎ በዓለ ዐጸደ ወይን ለመጋቢሁ።
ወአኀዝ ቅድመ እምደኀርት እስከ ቀደምት።
ወመጽኡ እለ ዐሥሩ ወአሐዱ ሰዓት።
ወመጽኡ እለ ዐሥሩ ወአሐዱ ሰዓት።
ወወሀቦሙ በበ ዲናር።
ወመጽኡ ቀደምት ወመሰሎሙ ዘያፈደፍድ ሎሙ ውሂበ 
እምእሉ።
ወመጽኡ ቀደምት ወመሰሎሙ ዘያፈደፍድ ሎሙ ውሂበ 
እምእሉ።
ወነሥኡ በበ ዲናር እሙንቱሂ።
ወነሢኦሙ አንጐርጐሩ ላዕሌሁ ለበዓለ ቤት።
አሐተ ሰዓተ ተቀንዩ ወአስተዐረይኮሙ ምስሌነ።
ለእለ ጾርነ ክበዳ ወላህባ ለዕለት።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለአሐዱ እምኔሆሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለአሐዱ እምኔሆሙ።
ንሣእ ዘይረክበከ ወሑር።
ወሚመ ኢይከውነኒሁ እግበር ዘፈቀድኩ በንዋይየ።
አው ዐይንከኑ ሐማሚ ውእቱ ወአንሰ ኄር አነ።
ከማሁኬ ይከውኑ ደኀርት ቀደምተ ወቀደምትኒ ይከውኑ ደኀርተ።
እስመ ብዙኃን ጽዉዓን ወኅዳጣን ኅሩያን።
ወእንዘ የዐርግ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም።
ነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
እንተ ባሕቲቶሙ ወአግሐሦሙ እምፍኖት።
ወይቤሎሙ ናሁ ነዐርግ ኢየሩሳሌም።
ወይኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወያገብእዎ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወይኴንንዎ በሞት።
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Matt20:18
Matt20:18
Matt20:19
Matt20:19
Matt20:19
Matt20:19
Matt20:19
Matt20:20

Matt20:20
Matt20:21
Matt20:21
Matt20:21
Matt20:22
Matt20:22
Matt20:22
Matt20:22
Matt20:23
Matt20:23
Matt20:23
Matt20:23
Matt20:24
Matt20:25
Matt20:25
Matt20:25
Matt20:26
Matt20:26
Matt20:27
Matt20:28
Matt20:29
Matt20:30
Matt20:30
Matt20:31
Matt20:31
Matt20:32
Matt20:32
Matt20:32
Matt20:33
Matt20:34
Matt20:34
Matt20:34

ወያገብእዎ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወይኴንንዎ በሞት።
ወያገብእዎ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወይኴንንዎ በሞት።
ወይሜጥውዎ ለሕዝብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ ወይቀሥፍዎ።
ወይሜጥውዎ ለሕዝብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ ወይቀሥፍዎ።
ወይሜጥውዎ ለሕዝብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ ወይቀሥፍዎ።
ወይሰቅልዎ ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወይሰቅልዎ ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወእምዝ መጽአት ኀቤሁ እሞሙ ለደቂቀ ዘብዴዎስ ምስለ 
ደቂቃ።
ወሰገደት ሎቱ እንዘ ትስእል።
ወይቤላ ምንተ ትፈቅዲ እግበር ለኪ።
ወትቤሎ ረሲ ሊተ ከመ ይንበሩ እሉ ደቂቅየ ክልኤሆሙ።
አሐዱ በየማንከ ወአሐዱ በፀጋምከ በመንግሥትከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁኑ።
ወይቤልዎ እወ ንክል።
ወይቤሎሙ ጽዋዕየሰ ትሰትዩ ወጥምቀትየኒ ትጠመቁ።
ወይቤሎሙ ጽዋዕየሰ ትሰትዩ ወጥምቀትየኒ ትጠመቁ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበፀጋምየ አኮ አነ ዘእሁብ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበፀጋምየ አኮ አነ ዘእሁብ።
ወሰሚዖሙ ዐሠርቱ አንጐርጐሩ በእንተ ክልኤሆሙ አኀው።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወዐበይቶሙ ይቀንይዎሙ።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ ወባሕቱ ዘይፈቅድ እምኔክሙ።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ ወባሕቱ ዘይፈቅድ እምኔክሙ።
ወዘሂ ይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ ይኩንክሙ ላእከ።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ይትለአክ ወየሀብ ነፍሶ ቤዛ ብዙኃን።
ወወፂኦ እምኢያሪሆ ተለውዎ ሰብእ ብዙኃን።
ወናሁ ክልኤቱ ዕዉራን ይነብሩ ጥቃ ፍኖት።
ወሰሚዖሙ ከመ እግዚእ ኢየሱስ የኀልፍ ጸርሑ።
ወሰብእሰ ይጌሥጽዎሙ ከመ ያርምሙ ወአፈድፈዱ ጸሪሐ።
ወሰብእሰ ይጌሥጽዎሙ ከመ ያርምሙ ወአፈድፈዱ ጸሪሐ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወጸውዖሙ ወይቤሎሙ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወጸውዖሙ ወይቤሎሙ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወጸውዖሙ ወይቤሎሙ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ከመ ይትከሠታ አዕይንቲነ።
ወአምሐርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወገሰሶሙ አዕይንቲሆሙ።
ወአምሐርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወገሰሶሙ አዕይንቲሆሙ።
ወበጊዜሃ ነጸሩ ወተለውዎ።
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ወበጊዜሃ ነጸሩ ወተለውዎ።
ወቀሪቦ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም።
ወሶቤሃ ፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ።
ወይእተ ጊዜ ትረክቡ እድግተ እስርተ ምስለ ዕዋለ።
ፍትሕዎሙ ወአምጽእዎሙ ሊተ።
ወእመ ቦ ዘይቤለክሙ ምንተ ትገብሩ።
በሉ እግዚኦሙ ይፈቅዶሙ ወበጊዜሃ ይፌንዉክሙ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ።
ጻድቅ ወየዋህ እንዘ ይጼዐን ዲበ እድግት ወዲበ ዕዋላ።
ጻድቅ ወየዋህ እንዘ ይጼዐን ዲበ እድግት ወዲበ ዕዋላ።
ወሐዊሮሙ አርዳኢሁ ገብሩ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአምጽኡ ሎቱ እድግተ ወዕዋላ።
ወአምጽኡ ሎቱ እድግተ ወዕዋላ።
ወረሐኑ አልባሲሆሙ ላዕሌሆን።
ወተጽዕነ እግዚእ ኢየሱስ ዲቤሆሙ።
ወዘይበዝኁ ሕዝብ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
ወካልኣንሂ ይመትሩ አዕጹቀ እምውስተ ዕፀው።
ወይነጽፉ ውስተ ፍኖት።
ወሕዝብሰ እለ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይጸርሑ ወይብሉ።
ወሕዝብሰ እለ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይጸርሑ ወይብሉ።
ወሕዝብሰ እለ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይጸርሑ ወይብሉ።
ወበዊኦ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ተሀውከት ኵላ ሀገር።

ወይቤሉ ሕዝብ ዝ ውእቱ ኢየሱስ ነቢይ ዘእምናዝሬት ዘገሊላ።

ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ቤተ መቅደስ።
ወሰደደ ኵሎ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በቤተ መቅደስ።
ወሰደደ ኵሎ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በቤተ መቅደስ።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ለመወልጣን።
ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወመጽኡ ኀቤሁ ዕዉራን ወሐንካሳን በቤተ መቅደስ 
ወአሕየዎሙ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ዕዉራን ወሐንካሳን በቤተ መቅደስ 
ወአሕየዎሙ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ዕዉራን ወሐንካሳን በቤተ መቅደስ 
ወአሕየዎሙ።
ወሶበ ርእዩ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት መንክረ ዘገብረ።
ወሶበ ርእዩ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት መንክረ ዘገብረ።
ወደቂቅኒ እንዘ ይጸርሑ በቤተ መቅደስ ወይብሉ።
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ወደቂቅኒ እንዘ ይጸርሑ በቤተ መቅደስ ወይብሉ።
ወይቤልዎ ኢትሰምዕኑ ዘይብሉ እሉ ደቂቅ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እወ አልቦሁ አመ አንበብክሙ።
ዘይቤ እምአፈ ደቂቅ ወሕፃናት አስተዳሎከ ስብሐተ።
ወኀደጎሙ ወወፅአ አፍኣ እምሀገር።
ወኀደጎሙ ወወፅአ አፍኣ እምሀገር።
ወቦአ ቢታንያ ወቤተ ህየ።
ወቦአ ቢታንያ ወቤተ ህየ።
ወጸቢሖ እንዘ የዐርግ እግዚእ ኢየሱስ ሀገረ ርኅበ።
ወርእየ ዕፀ በለስ በፍኖት ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬ እምኔሃ።
ወርእየ ዕፀ በለስ በፍኖት ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬ እምኔሃ።
ወአልቦ ዘረከበ ውስቴታ ዘእንበለ ቈጽል ባሕቲቱ።
ወይቤላ ኢይኩን እንከ ፍሬ እምውስቴትኪ ለዓለም።
ወየብሰት በጊዜሃ ይእቲ በለስ።
ወርእዮሙ አርዳኢሁ አንከሩ ወይቤሉ።
ወርእዮሙ አርዳኢሁ አንከሩ ወይቤሉ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
አማን እብለክሙ እመ ብክሙ ሃይማኖተ ወኢትናፍቁ።
ተንሥእ ወተወረው ውስተ ባሕር ይከውን ለክሙ።
ወኵሎ ዘሰአልክሙ በጸሎት እንዘ ትትአመኑ ትነሥኡ።
ወበዊኦ ቤተ መቅደስ እንዘ ይሜህር።
መጽኡ ኀቤሁ ሊቃነ ካህናት ወመላህቅተ ሕዝብ።
ወይቤልዎ በመባሕተ መኑ ትገብር ዘንተ።
ወመኑ ወሀበከ ዘንተ ሥልጣነ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወእምከመ ነገርክሙኒ አነሂ አየድዐክሙ።
እምሰማይኑ ወሚመ እምሰብእ።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ ወይቤሉ።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ ወይቤሉ።
ወእመሂ ንብሎ እምሰብእ ንፈርሆሙ ለሕዝብ።
ወአውሥእዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤልዎ ኢነአምር።
ወአውሥእዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤልዎ ኢነአምር።
ወይቤሎሙ ውእቱኒ አነሂ ኢያየድዐክሙ በአይ ሥልጣን እገብር 
ዘንተ።
ወምንተ ትብሉ ለአሐዱ ብእሲ ቦቱ ክልኤቱ ደቂቅ አኀው።
ወይቤሎ ለቀዳማዊ ወልድየ ሑር።
ወአውሥአ ወይቤ ኦሆ እግዚእየ ወኢሖረ።
ወአውሥአ ወይቤ ኦሆ እግዚእየ ወኢሖረ።
ወአውሥአ ወይቤ ኦሆ እግዚእየ ወኢሖረ።
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Matt21:30
Matt21:30
Matt21:30
Matt21:30
Matt21:30
Matt21:31
Matt21:31
Matt21:31
Matt21:31
Matt21:32
Matt21:32
Matt21:32
Matt21:32
Matt21:33
Matt21:33
Matt21:33
Matt21:33
Matt21:33
Matt21:33
Matt21:33
Matt21:33
Matt21:34

Matt21:35
Matt21:35
Matt21:35
Matt21:36
Matt21:36
Matt21:37
Matt21:38
Matt21:38
Matt21:39
Matt21:39
Matt21:39
Matt21:40
Matt21:41
Matt21:41
Matt21:41
Matt21:42
Matt21:42
Matt21:42

ወለካልኡኒ ዘይንእስ ይቤሎ ከማሁ ወአውሥአ ወይቤ አንብየ።
ወለካልኡኒ ዘይንእስ ይቤሎ ከማሁ ወአውሥአ ወይቤ አንብየ።
ወለካልኡኒ ዘይንእስ ይቤሎ ከማሁ ወአውሥአ ወይቤ አንብየ።
ወእምድኅረ ዝ ነስሐ ወሖረ።
ወእምድኅረ ዝ ነስሐ ወሖረ።
ወይቤልዎ ደኃራዊ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤልዎ ደኃራዊ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
አማን እብለክሙ ከመ ኃጥኣን ወመጸብሓን ወዘማውያን።
አማን እብለክሙ ከመ ኃጥኣን ወመጸብሓን ወዘማውያን።
ወኢአመንክምዎ ኃጥኣንሰ ወመጸብሓን ወዘማውያን።
ወኢአመንክምዎ ኃጥኣንሰ ወመጸብሓን ወዘማውያን።
ወኢአመንክምዎ ኃጥኣንሰ ወመጸብሓን ወዘማውያን።
አምንዎ ወአንትሙሰ ርኢክሙሂ ኢነሳሕክሙ ድኅረ ለአሚን ቦቱ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ ካልእተ ምሳሌ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ ካልእተ ምሳሌ።
ወገብረ ሎቱ ጸቈነ ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ።
ወገብረ ሎቱ ጸቈነ ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ።
ወገብረ ሎቱ ጸቈነ ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ።
ወሤመ ሎቱ ዐቀብተ ወወሀቦሙ ወነገደ።
ወሤመ ሎቱ ዐቀብተ ወወሀቦሙ ወነገደ።
ወሤመ ሎቱ ዐቀብተ ወወሀቦሙ ወነገደ።

ወአመ በጽሐ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ አግብርቲሁ ኀበ ዐቀብተ ወይን።

ወአኀዝዎሙ እሉ ዐቀብት ለአግብርቲሁ።
ቦ ዘቀሠፉ ወቦ ዘወገሩ ወቦ ዘቀተሉ።
ቦ ዘቀሠፉ ወቦ ዘወገሩ ወቦ ዘቀተሉ።
ወእምዝ ፈነወ ካልኣነ አግብርተ እለ ይበዝኁ እምቀደምት።
ወኪያሆሙኒ ከማሆሙ ረሰይዎሙ።
ወድኅረ ፈነወ ኀቤሆሙ ወልዶ።
ወሶበ ርእይዎ እሉ ዐቀብት ለወልዱ ይቤሉ በበይናቲሆሙ።
ነዋ ዝ ውእቱ ወራሲሁ ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቱ።
ወነሥእዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወነሥእዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወነሥእዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወአመ መጽአ በዓለ ዐጸደ ወይን።
ወይቤልዎ በእኪት ይቀትሎሙ ለእኩያን።
ወወይኖሂ ይሁብ ለካልኣን ዐቀብት።
እለ ይሁብዎ ፍሬሁ በበ ጊዜሁ ወበበ አግዋሊሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማእዘንት።
ወነካር ይእቲ ለአዕይንቲነ።
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Matt21:43
Matt21:44
Matt21:44
Matt21:45
Matt21:45
Matt21:45
Matt21:46
Matt22:1
Matt22:1
Matt22:3

Matt22:3
Matt22:4
Matt22:4
Matt22:4
Matt22:4
Matt22:5
Matt22:5
Matt22:5
Matt22:5
Matt22:6
Matt22:6
Matt22:6
Matt22:7
Matt22:7
Matt22:7
Matt22:7
Matt22:8
Matt22:8
Matt22:9
Matt22:9
Matt22:10
Matt22:10
Matt22:10
Matt22:11
Matt22:12
Matt22:12
Matt22:13

Matt22:13

Matt22:13

ወይሁብዋ ለካልኣን እለ ይገብሩ ፍሬሃ።
ወዘሰ ወድቀ ዲበ ይእቲ እብን ይትቀጠቀጥ።
ወለዘሂ ወድቀት ዲቤሁ ትደምቆ።
ወሰሚዖሙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ምሳሌያቲሁ።
ወሰሚዖሙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ምሳሌያቲሁ።
አንከሩ ወአእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ ይብል።
ወእንዘ ይፈቅዱ የአኀዝዎ ፈርህዎሙ ለሕዝብ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ዳግመ።
ወተናገረ በምሳሌ እንዘ ይብል።

ወፈነወ አግብርቲሁ ይጸውዕዎሙ ለእለ ተዐሠሩ ውስተ ከብካብ።

ወአበዩ መጺአ።
ወዳግመ ፈነወ ካልኣነ አግብርተ እንዘ ይብል።
ወጠባሕኩ መጋዝእትየ ወአስዋርየ ወኵሉ ድልው።
ወጠባሕኩ መጋዝእትየ ወአስዋርየ ወኵሉ ድልው።
ወጠባሕኩ መጋዝእትየ ወአስዋርየ ወኵሉ ድልው።
ወእሙንቱሰ ተሀየዩ ወኀለፉ።
ወእሙንቱሰ ተሀየዩ ወኀለፉ።
ወቦ ዘሖረ ውስተ ንግዱ።
ወቦ ዘሖረ ውስተ ዐጸደ ወይኑ።
ወእለሰ ተርፉ አኀዝዎሙ ለአግብርቲሁ ወቀተልዎሙ።
ወእለሰ ተርፉ አኀዝዎሙ ለአግብርቲሁ ወቀተልዎሙ።
ወኪያሁኒ ጸአልዎ።
ወሰሚዖ ንጉሥ ተምዕዐ።
ወፈነወ ሐራሁ ይቅትልዎሙ ለእልክቱ ቀተልት።
ወቀተልዎሙ ወሀገሮሙኒ አውዐዩ በእሳት።
ወቀተልዎሙ ወሀገሮሙኒ አውዐዩ በእሳት።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለአግብርቲሁ።
ወባሕቱ ኢደልዎሙ ለእለ ዐሠርናሆሙ።
ሑሩኬ እንከ ውስተ መራሕብት ወአናቅጽ።
ወኵሎ ዘረከብክሙ ጸውዑ ውስተ ከብካብ።
ወወፂኦሙ እሙንቱ አግብርት ውስተ ፍናው።
አስተጋብኡ ኵሎ ዘረከቡ እኩያነ ወኄራነ።
ወመልአ ቤተ በዓል እምእለ ይረፍቁ።
ወበዊኦ ንጉሥ ይርአዮሙ ለእለ ይረፍቁ።
ወይቤሎ ዐርክየ እፎ ቦእከ ዝየ ዘኢለበስከ ልብሰ መርዓ።
ወተፈፅመ ውእቱ ብእሲ።
ወእምዝ አዘዞሙ ንጉሥ ለአግብርቲሁ ይእስርዎ እደዊሁ 
ወእገሪሁ።
ወእምዝ አዘዞሙ ንጉሥ ለአግብርቲሁ ይእስርዎ እደዊሁ 
ወእገሪሁ።
ወያውፅእዎ ወይግድፍዎ ውስተ ጸናፌ ጽልመት።
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Matt22:13
Matt22:13
Matt22:14
Matt22:15
Matt22:16
Matt22:16
Matt22:16
Matt22:16
Matt22:16
Matt22:17
Matt22:18
Matt22:18
Matt22:19
Matt22:20

Matt22:20

Matt22:21
Matt22:21

Matt22:21

Matt22:22
Matt22:22
Matt22:22
Matt22:23
Matt22:24
Matt22:24
Matt22:25
Matt22:25
Matt22:25
Matt22:26
Matt22:26
Matt22:26
Matt22:27
Matt22:28
Matt22:29
Matt22:29
Matt22:29
Matt22:30
Matt22:31
Matt22:32

ወያውፅእዎ ወይግድፍዎ ውስተ ጸናፌ ጽልመት።
ውስተ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
እስመ ብዙኃን እሙንቱ ጽዉዓን ወኅዳጣን ኅሩያን።
ወእምዝ ወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ ላዕለ እግዚእ ኢየሱስ።
ወፈነዉ ኀቤሁ አርዳኢሆሙ ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
ወይቤልዎ ሊቅ ነአምር ከመ ራትዕ አንተ።
ወበጽድቅ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
ወኢተሐስብ መነሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ወኢተሐስብ መነሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ይከውንሁ ነሀብ ጸባሕተ ዲናር ለቄሣር ወሚመ ኢይከውንሁ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ እከዮሙ።
ወይቤሎሙ ለምንት ታሜክሩኒ ኦ መደልዋን።
ወአምጽኡ ሎቱ ዲናረ።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወጽሕፈቱ።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወጽሕፈቱ።

ወይቤልዎ ዘነጋሢ።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር 
ለእግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር 
ለእግዚአብሔር።
ወሰሚዖሙ አንከሩ ወኀደግዎ ወኀለፉ።
ወሰሚዖሙ አንከሩ ወኀደግዎ ወኀለፉ።
ወሰሚዖሙ አንከሩ ወኀደግዎ ወኀለፉ።
ወበይእቲ ዕለት መጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን።
ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ።
ያውስባ ለብእሲተ እኁሁ ወያቅም ዘርዕ ለእኁሁ።
ወዘይልህቅ አውሰበ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉደ።
ወዘይልህቅ አውሰበ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉደ።
ወኀደገ ብእሲቶ ለእኁሁ።
ወከማሁ ካዕበ ካልኡኒ ወሣልሱሂ እስከ ሰብዐቲሆሙ።
ወከማሁ ካዕበ ካልኡኒ ወሣልሱሂ እስከ ሰብዐቲሆሙ።
ወሞቱ እንዘ አልቦሙ ውሉድ።
ወድኅረ ኵሎሙ ሞተት ይእቲ ብእሲት።
ወአመ ይትነሥኡ እንከ ምዉታን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወኢ ኀይለ እግዚአብሔር።
እመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
ወበእንተ ትንሣኤ ምዉታንሰ ኢያንበብክሙኑ።
ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።
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ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።
ወሰሚዖሙ ሕዝብ አንከሩ ምህሮቶ።

ወሰሚዖሙ ፈሪሳውያን ከመ ፈፀሞሙ አፉሆሙ ለሰዱቃውያን።

ወተስእሎ እምውስቴቶሙ አሐዱ ጸሓፌ ሀገር እንዘ ያሜክሮ።

ወይቤሎ ሊቅ አይኑ ትእዛዝ የዐቢ በውስተ ኦሪት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ 
በኵሉ ልብከ።
ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
ዛቲ ትእዛዝ ዐባይ ወቀዳሚት።
ወካልእታሂ እንተ ትመስላ አፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
በእላ ክልኤቲ ትእዛዛት ተሰቅሉ ኵሉ ኦሪት ወነቢያት።
ወእንዘ ጉቡኣን ፈሪሳውያን ተስእሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይብል።
ወይቤልዎ ወልደ ዳዊት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአልቦ ዘክህለ አውሥኦቶ ቃለ።
ወአልቦ ዘተሀበለ እምይእቲ ዕለት ይሰአሎ ምንተኒ።
ወእምዝ ነገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለሕዝብ።
ወለአርዳኢሁ እንዘ ይብል።
ዲበ መንበረ ሙሴ ነበሩ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ኵሎ ዘይቤሉክሙ ግበሩ ወዘመሀሩክሙ ዕቀቡ።
ወዘከመ ምግባሮሙሰ ኢትግበሩ።

ወየአስሩ ጾረ ዐቢየ ወክቡደ ወያሰክምዎ ለሰብእ ዲበ መትከፍቱ።

ወየአስሩ ጾረ ዐቢየ ወክቡደ ወያሰክምዎ ለሰብእ ዲበ መትከፍቱ።

ወየአስሩ ጾረ ዐቢየ ወክቡደ ወያሰክምዎ ለሰብእ ዲበ መትከፍቱ።

ወለሊሆሙሰ ኢይለክፍዎ በአጽባዕቶሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
ወኵሎ ምግባሮሙ ዘይገብሩ ለዐይነ ሰብእ ይገብሩ።
ወይሰፍሑ ኵርበታቲሆሙ ወያዐብዩ አዝፋረ አልባሲሆሙ።
ወይሰፍሑ ኵርበታቲሆሙ ወያዐብዩ አዝፋረ አልባሲሆሙ።
ወያፈቅሩ ርእሰ ምርፋቃት በውስተ ምሳሓት።
ወነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት።
ወተአምኆ በውስተ ምሥያጣት ከመ ይበሎሙ ሰብእ 
መምህራን።
ወአንትሙሰ አኀው ኵልክሙ።
ወኢትረስዩ አበ በዲበ ምድር።
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ወኢትረስዩ እግዚአ በዲበ ምድር።
ወባሕቱ ዘይልህቀክሙ ይኩንክሙ ላእከ።
እስመ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
ወበእንተ ዝንቱ ትረክቡ ኵነኔ ፈድፋደ።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አንትሙሂ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
እስመ ተዐውዱ ባሕረ ወየብሰ ከመ ታጥምቁ አሐደ ፈላሴ።
ወተጠሚቆ ትሬስይዎ ካዕበተክሙ ወልደ ገሃነም።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን አምርሕተ ዕዉራን።
ወዘሰ መሐለ በወርቀ ቤተ መቅደስ ይጌጊ ትብሉ።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ወርቅኑ ወሚመ ቤተ መቅደስ።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ወርቅኑ ወሚመ ቤተ መቅደስ።
ወዘመሐለ በምሥዋዕ ኢይጌጊ ትብሉ።
ወዘሰ መሐለ በጽንሐሕ ዘላዕሌሁ ይጌጊ ትብሉ።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ጽንሐሕኑ ወሚመ ምሥዋዕ።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ጽንሐሕኑ ወሚመ ምሥዋዕ።
ዘኬ መሐለ በምሥዋዕ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ዲቤሁ።
ወዘሂ መሐለ በቤተ መቅደስ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር 
ውስቴቱ።
ወዘሂ መሐለ በቤተ መቅደስ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር 
ውስቴቱ።
ወዘሂ መሐለ በሰማይ መሐለ በመንበሩ ለእግዚአብሔር 
ወበዘይነብር ዲቤሁ።
ወዘሂ መሐለ በሰማይ መሐለ በመንበሩ ለእግዚአብሔር 
ወበዘይነብር ዲቤሁ።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
እለ ታበውኡ ዐሥራተ እዴሁ ለአዛብ ወለሲለን ወለከሙን።
እለ ታበውኡ ዐሥራተ እዴሁ ለአዛብ ወለሲለን ወለከሙን።
ወኀደግሙ ዘየዐቢ ትእዛዛተ ኦሪት።
ፍትሐ ወጽድቀ ወምጽዋተ ወሃይማኖተ።
ፍትሐ ወጽድቀ ወምጽዋተ ወሃይማኖተ።
ፍትሐ ወጽድቀ ወምጽዋተ ወሃይማኖተ።
ዘኒ መፍትው ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
አምርሕተ ዕዉራን እለ ጻጹተ ትነጥፉ ወገመለሰ ትውኅጡ።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
እለ ተኀፅብዎሙ ለጽዋዕ ወለፃሕል እንተ አፍኣሆሙ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉእ ኀይደ ወዐመፃ ወትዕግልተ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉእ ኀይደ ወዐመፃ ወትዕግልተ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉእ ኀይደ ወዐመፃ ወትዕግልተ።
ኦ ፈሪሳዊ ዕዉር ቅድመ ኅፅቦ ለጽዋዕ ወለፃሕል።
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አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉኣን አዕጽምተ ወኵሎ ርኩሰ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉኣን አዕጽምተ ወኵሎ ርኩሰ።
ወእንተ ውስጥክሙሰ ምሉኣን አንትሙ ዐመፃ ወኀይደ 
ወአድልዎ።
ወእንተ ውስጥክሙሰ ምሉኣን አንትሙ ዐመፃ ወኀይደ 
ወአድልዎ።
ወእንተ ውስጥክሙሰ ምሉኣን አንትሙ ዐመፃ ወኀይደ 
ወአድልዎ።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
ወታሰረግዉ ዝኅሮሙ ለጻድቃን።
ወትብሉ ሶበሰ ሀለውነ በመዋዕለ አበዊነ።
ወበእንተ ዝ ናሁ አነ እፌኑ ኀቤክሙ ነቢያት ወሐዋርያት 
ወጠቢባን ወጸሐፍተ።
ወበእንተ ዝ ናሁ አነ እፌኑ ኀቤክሙ ነቢያት ወሐዋርያት 
ወጠቢባን ወጸሐፍተ።
ወበእንተ ዝ ናሁ አነ እፌኑ ኀቤክሙ ነቢያት ወሐዋርያት 
ወጠቢባን ወጸሐፍተ።
ቦ እምኔሆሙ ዘትቀትሉ ወቦ ዘትቀሥፉ በመኳርብቲክሙ።
ወትሰድድዎሙ እምሀገር ውስተ ሀገር።
ዘቀተልክምዎ በማእከለ ቤተ መቅደስ ወምሥዋዕ።
ወትዌግሮሙ ለሐዋርያት እለ ተፈነዉ ኀቤሃ።
ከመ እንተ ታስተጋብእ ዶርሆ ዕጐሊሃ ታሕተ ክነፊሃ ወአበይክሙ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምቤተ መቅደስ ሖረ።

ወቀርቡ አርዳኢሁ ወአርአይዎ ንድቀ ሕንጻሁ ለቤተ መቅደስ።

ወቀርቡ አርዳኢሁ ወአርአይዎ ንድቀ ሕንጻሁ ለቤተ መቅደስ።

ወአውሥአ ወይቤሎሙ ትሬእዩኑ ዘንተ ኵሎ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ትሬእዩኑ ዘንተ ኵሎ።
ወእንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት።
ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ እንተ ባሕቲቶሙ።
ወምንት ተኣምሪሁ ለምጽአትከ ወለኅልቀተ ዓለም።
ወምንት ተኣምሪሁ ለምጽአትከ ወለኅልቀተ ዓለም።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ።
ወያስሕትዎሙ ለብዙኃን።
ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወድምፀ ጸባኢት።
ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወድምፀ ጸባኢት።
ወባሕቱ አኮ በጊዜሃ ዘየኀልቅ።
ወይትነሥኡ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ላዕለ ነገሥት።
ወይትነሥኡ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ላዕለ ነገሥት።
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ወይመጽእ ረኀብ ወብድብድ ወድልቅልቅ ወሀከክ በበ ብሔሩ።
ወይመጽእ ረኀብ ወብድብድ ወድልቅልቅ ወሀከክ በበ ብሔሩ።
ወይመጽእ ረኀብ ወብድብድ ወድልቅልቅ ወሀከክ በበ ብሔሩ።
ወይመጽእ ረኀብ ወብድብድ ወድልቅልቅ ወሀከክ በበ ብሔሩ።
ወዝንቱ ኵሉ ቀዳሚሁ ለሕማም።
አሜሃ ይትባጽሑክሙ ወይሜጥዉክሙ ለምንዳቤ።
ወይቀሥፉክሙ ወይቀትሉክሙ ወይጸልኡክሙ።
ወይቀሥፉክሙ ወይቀትሉክሙ ወይጸልኡክሙ።
ወይቀሥፉክሙ ወይቀትሉክሙ ወይጸልኡክሙ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ወአሜሃ የዐልዉ ብዙኃን ሃይማኖቶሙ።
ወይጻልኡ በበይናቲሆሙ ወይትቃተሉ።
ወይጻልኡ በበይናቲሆሙ ወይትቃተሉ።
ወይትነሥኡ ብዙኃን ሐሳውያነ ነቢያት ወለብዙኃን 
ያስሕትዎሙ።
ወይትነሥኡ ብዙኃን ሐሳውያነ ነቢያት ወለብዙኃን 
ያስሕትዎሙ።
ወእምብዝኀ ዐመፃ ወእከይ ትሴኵስ ፍቅር እምብዙኃን።
ወእምብዝኀ ዐመፃ ወእከይ ትሴኵስ ፍቅር እምብዙኃን።
ወብዙኃን የዐልዉ ሃይማኖቶሙ ወፍቅሮሙ።
ወብዙኃን የዐልዉ ሃይማኖቶሙ ወፍቅሮሙ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ወይሰበክ ዝ ወንጌለ መንግሥት ውስተ ኵሉ ዓለም።
ወይእተ አሚረ ይበጽሕ ኅልቀት።
ወእምከመ ርኢክሙ ትእምርተ ርኩስ ዘምዝባሬ።
ወይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ዘያነብብ ለይለቡ።
ወዘሂ ሀሎ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ይንሣእ ዘውስተ ቤቱ።
ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ይንሣእ ልብሶ።
ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት።
ወለእለ የሐፅና በውእቱ መዋዕል።
ወጸልዩ ባሕቱ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት ወበሰንበት።
ወጸልዩ ባሕቱ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት ወበሰንበት።
እስመ ይከውን ይእተ አሚረ ዐቢይ ሕማም ወምንዳቤ።
ዘኢኮነ ከማሁ እምአመ ተፈጥረ ዓለም እስከ ዮም ወኢይከውንሂ።
ወሶበ አኮ ዘአሐጸሮን ለእማንቱ መዋዕል።
ወባሕቱ በእንተ ኅሩያኒሁ የሐጽራ እማንቱ መዋዕል።
ወነዋ ከሃከ ኢትእመኑ።
እስመ ይመጽኡ ሐሳውያነ መሲሕ ወሐሳውያነ ነቢያት።
ወይገብሩ ተኣምራተ ወመንክራተ ዐበይተ ለአስሕቶ።
ወይገብሩ ተኣምራተ ወመንክራተ ዐበይተ ለአስሕቶ።
ወነዋ ውስተ አብያት ኢትእመኑ።
እስመ ከመ መብረቅ ዘይወፅእ እምጽባሕ ወያስተርኢ እስከ ዐረብ።
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ወእምድኅረ ሕማሞን ለእማንቱ መዋዕል።
ፀሓይኒ ይጸልም ወወርኅኒ ኢይሁብ ብርሃኖ።
ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወያንቀለቅል ኀይለ ሰማያት።
ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወያንቀለቅል ኀይለ ሰማያት።
ወይእተ አሚረ ያስተርኢ ተኣምሪሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው 
በሰማይ።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ወስብሐት ብዙኅ።

ወይፌንዎሙ ለመላእክቲሁ ምስለ ቃለ ቀርን ወስብሐት ዐቢይ።

ወይፌንዎሙ ለመላእክቲሁ ምስለ ቃለ ቀርን ወስብሐት ዐቢይ።

ወያስተጋብእዎሙ ለኅሩያኒሁ እምአርባዕቱ ነፋሳት።
ወእምበለስ አእምሩ አምሳሊሁ።
እምከመ ለምለመ አዕፁቂሁ ወሠረጸ ቈጽሉ።
አእምሩ ከመ ቀርበ ወበጽሐ ኀበ ኆኅት።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለኖኅ።
ይበልዑ ወይሰትዩ ያወስቡ ወይትዋሰቡ።
ይበልዑ ወይሰትዩ ያወስቡ ወይትዋሰቡ።
ወኢያእመሩ እስከ አመ መጽአ ማየ አይኅ ወአጥፍአ ኵሎ።
ወኢያእመሩ እስከ አመ መጽአ ማየ አይኅ ወአጥፍአ ኵሎ።
አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።
ወክልኤቲ የሐርጻ በአሐቲ ማሕረጽ።
አሐተ ይነሥኡ ወካልእታ የኀድጉ።
ወክልኤቱ ይሰክቡ ውስተ አሐዱ ዐራት።
አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።
ወዘንተ ባሕቱ አእምሩ።
ወእምሀለወ ወእምኢኀደገ ይክርዩ ቤቶ።
ወእምሀለወ ወእምኢኀደገ ይክርዩ ቤቶ።
መኑ እንጋ ገብር ምእመን ወጠቢብ።
ወእመሰ ይቤ ውእቱ ገብር እኩይ በልቡ።
ወይዘብጥ አብያጺሁ አግብርተ።
ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ሰካርያን።
ወይመጽእ እግዚኡ ለውእቱ ገብር።
በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ ኢያእመረ።
ወይሠጥቆ እማእከሉ።
ወይሬሲ መክፈልቶ ምስለ መደልዋን።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
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Matt25:1
Matt25:2
Matt25:2
Matt25:3
Matt25:4
Matt25:5
Matt25:5
Matt25:6
Matt25:7
Matt25:7
Matt25:7
Matt25:8
Matt25:9
Matt25:9
Matt25:9
Matt25:9
Matt25:10
Matt25:10

Matt25:10

Matt25:11
Matt25:11
Matt25:12
Matt25:12
Matt25:12
Matt25:13
Matt25:14
Matt25:14
Matt25:15
Matt25:15
Matt25:15

Matt25:15

Matt25:16
Matt25:16
Matt25:16
Matt25:17

Matt25:18
Matt25:18

እለ ነሥኣ መኃትዊሆን ወወፅኣ ውስተ ቀበላ መርዓዊ።
ወኀምስ እምውስቴቶን አብዳት እማንቱ ወኀምስ ጠባባት።
ወኀምስ እምውስቴቶን አብዳት እማንቱ ወኀምስ ጠባባት።
ወአብዳትሰ ነሢኦን መኃትዊሆን ኢነሥኣ ቅብዐ ምስሌሆን።
ወጠባባትሰ ነሥኣ ቅብዐ በገማዕዊሆን ምስለ መኃትዊሆን።
ወጐንድዮ መርዓዊ ደቀሳ ኵሎን ወኖማ።
ወጐንድዮ መርዓዊ ደቀሳ ኵሎን ወኖማ።
ወከዊኖ መንፈቀ ሌሊት ውውዐ ኮነ።
ወእምዝ ነቅሓ እልኩ ደናግል ኵሎን።
ወአሠነያ መኃትዊሆን ወወፅኣ ለቀበላ መርዓዊ።
ወአሠነያ መኃትዊሆን ወወፅኣ ለቀበላ መርዓዊ።
ወእልኩ አብዳት ይቤላሆን ለጠባባት።
ወአውሥኣሆን ጠባባት ወይቤላሆን አልቦ ዘየአክል ለነ ወለክን።
ወአውሥኣሆን ጠባባት ወይቤላሆን አልቦ ዘየአክል ለነ ወለክን።
ወአውሥኣሆን ጠባባት ወይቤላሆን አልቦ ዘየአክል ለነ ወለክን።
አላ ሑራ እምኀበ እለ ይሠይጡ ወተሣየጣ ለክን።
ወሐዊሮን ይሣየጣ በጽሐ መርዓዊ።

ወቦአ ምስሌሁ እልኩ ድልዋት ውስተ ከብካብ ወተዐጽወ ኆኅት።

ወቦአ ምስሌሁ እልኩ ድልዋት ውስተ ከብካብ ወተዐጽወ ኆኅት።

ወድኅረ መጽኣ እልክቱሂ ደናግል።
ወይቤላ እግዚኦ እግዚኦ አርኅወነ።
ወአውሥኦን ወይቤሎን አማን እብለክን።
ወአውሥኦን ወይቤሎን አማን እብለክን።
ከመ ኢየአምረክን እስመ ስእንክን ተጊሀ ወአምስዮ ምስሌየ።
ትግሁኬ እስመ ኢተአምሩ ዕለታ ወሰዓታ።
እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወጸውዐ አግብርቲሁ።
ወወሀቦሙ ንዋዮ ይትገበሩ ቦቱ።
ወቦ ለዘወሀቦ ክልኤተ መክሊተ።
ወቦ ለዘወሀቦ አሐደ መክሊተ።
ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ በአምጣነ ይክሉ ወሀቦሙ ወነገደ 
በጊዜሃ።
ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ በአምጣነ ይክሉ ወሀቦሙ ወነገደ 
በጊዜሃ።
ወሖረ ዝኩ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወተገበረ ቦቶን።
ወሖረ ዝኩ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወተገበረ ቦቶን።
ወረብሐ ካልኣተ ኀምስተ መካልየ።
ወከማሁ ዘሂ ክልኤተ መካልየ ነሥአ ረብሐ ካልኣተ ክልኤተ 
መካልየ።
ወዘአሐተሰ መክሊተ ነሥአ ሖረ ወከረየ ምድረ።
ወዘአሐተሰ መክሊተ ነሥአ ሖረ ወከረየ ምድረ።
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Matt25:18
Matt25:19

Matt25:19
Matt25:20

Matt25:20

Matt25:20
Matt25:21
Matt25:21
Matt25:22
Matt25:22
Matt25:22
Matt25:23
Matt25:23
Matt25:24
Matt25:24
Matt25:24
Matt25:25
Matt25:25
Matt25:25
Matt25:26
Matt25:26
Matt25:26
Matt25:26
Matt25:27
Matt25:28
Matt25:28
Matt25:29
Matt25:29
Matt25:30
Matt25:30
Matt25:30
Matt25:31
Matt25:31
Matt25:32
Matt25:32
Matt25:33
Matt25:33
Matt25:35
Matt25:35

ወኀብአ ወርቀ እግዚኡ።

ወእምድኅረ ብዙኅ መዋዕል አተወ እግዚኦሙ ለእሉ አግብርት።

ወአኀዘ ይትሐሰቦሙ።
ወቀርበ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወአምጽአ ካልኣተ ኀምሰ 
መካልየ።
ወቀርበ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወአምጽአ ካልኣተ ኀምሰ 
መካልየ።
ወናሁ ኀምስ መካልየ እለ ረባሕኩ ዲቤሆን።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወመጽአ ዘክልኤተ መክሊተ ነሥአ ወይቤ።
ወመጽአ ዘክልኤተ መክሊተ ነሥአ ወይቤ።
ወናሁ ክልኤተ ካልኣተ መካልየ እለ ረባሕኩ ዲቤሆን።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወመጽአ ዘአሐተኒ መክሊተ ነሥአ ወይቤ።
ወመጽአ ዘአሐተኒ መክሊተ ነሥአ ወይቤ።
ተአርር እምኀበ ኢዘራዕከ ወታስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውከ።
ወፈሪህየ ሖርኩ ወከረይኩ ምድረ።
ወፈሪህየ ሖርኩ ወከረይኩ ምድረ።
ወኀባእኩ መክሊተከ ውስተ ምድር።
ወአውሥኦ እግዚኡ ወይቤሎ ኦ ገብር ሀካይ ወእኩይ።
ወአውሥኦ እግዚኡ ወይቤሎ ኦ ገብር ሀካይ ወእኩይ።
ወአውሥኦ እግዚኡ ወይቤሎ ኦ ገብር ሀካይ ወእኩይ።
ኣአርር እምኀበ ኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውኩ።
ወመጺእየ እምአስተገበርክዎ ለልየ በርዴ።
ወይቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ወሀብዎ ለዘቦቱ ዐሠርቱ መክሊት።
እስመ ለዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወለገብርሰ እኩይ ወሀካይ አውፅእዎ አፍኣ።
ወለገብርሰ እኩይ ወሀካይ አውፅእዎ አፍኣ።
ኀበ ሀሎ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ወአመ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው በስብሐቲሁ።
ወኵሎሙ መላእክቲሁ ቅዱሳን ምስሌሁ።
ወይትጋብኡ ኵሎሙ አሕዛብ ቅድሜሁ።
ወይፈልጦሙ ዘዘ ዚኣሆሙ።
ወያቀውም አባግዐ በየማኑ ወአጣሌ በጸጋሙ።
ወያቀውም አባግዐ በየማኑ ወአጣሌ በጸጋሙ።
እስመ ርኅብኩ ወአብላዕክሙኒ።
ጸማእኩ ወአስተይክሙኒ።
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Matt25:35
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Matt25:36
Matt25:36
Matt25:36
Matt25:37
Matt25:37
Matt25:37
Matt25:37
Matt25:38
Matt25:38
Matt25:38
Matt25:38
Matt25:39
Matt25:39
Matt25:39
Matt25:39
Matt25:39
Matt25:40
Matt25:40
Matt25:41
Matt25:41
Matt25:42
Matt25:42
Matt25:43
Matt25:43
Matt25:43
Matt25:43
Matt25:43
Matt25:44
Matt25:44
Matt25:44
Matt25:44
Matt25:44
Matt25:44
Matt25:44
Matt25:44
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ነግደ ኮንኩ ወተወከፍክሙኒ።
ዐረቁ ወአልበስክሙኒ።
ደወይኩ ወሐወጽክሙኒ።
ተሞቃሕኩ ወመጻእክሙ ኀቤየ ወነበብክሙኒ።
ተሞቃሕኩ ወመጻእክሙ ኀቤየ ወነበብክሙኒ።
አሜሃ ያወሥኡ ጻድቃን ወይብሉ።
ርኁበከ ወአብላዕናከ ወጽሙአከ ወአስተይናከ።
ርኁበከ ወአብላዕናከ ወጽሙአከ ወአስተይናከ።
ርኁበከ ወአብላዕናከ ወጽሙአከ ወአስተይናከ።
ወማእዜ ርኢናከ እንግዳከ ወተወከፍናከ።
ወማእዜ ርኢናከ እንግዳከ ወተወከፍናከ።
ወዕሩቀከ ወአልበስናከ።
ወዕሩቀከ ወአልበስናከ።
ወድውየከኒ ወሐወጽናከ።
ወድውየከኒ ወሐወጽናከ።
ወሙቁሐከኒ ወመጻእነ ኀቤከ ወነበብናከ።
ወሙቁሐከኒ ወመጻእነ ኀቤከ ወነበብናከ።
ወሙቁሐከኒ ወመጻእነ ኀቤከ ወነበብናከ።
ወእምዝ ያወሥኦሙ ንጉሥ ለእለ በየማኑ ወይብሎሙ።
ወእምዝ ያወሥኦሙ ንጉሥ ለእለ በየማኑ ወይብሎሙ።
ወእምዝ ይብሎሙ ለእለ በጸጋሙ።
ዘድልው ለሰይጣን ወለመላእክቲሁ።
እስመ ርኅብኩ ወኢያብላዕክሙኒ።
ጸማእኩ ወኢያስተይክሙኒ።
ነግደ ኮንኩ ወኢተወከፍክሙኒ።
ዐረቁ ወኢያልበስክሙኒ።
ደወይኩ ወኢሐወጽክሙኒ።
ተሞቃሕኩ ወኢመጻእክሙ ኀቤየ ወኢነበብክሙኒ።
ተሞቃሕኩ ወኢመጻእክሙ ኀቤየ ወኢነበብክሙኒ።
አሜሃ ያወሥኡ እለ በጸጋሙ ወይብሉ እግዚኦ ማእዜ ርኢናከ።
ርኁበከ ወኢያብላዕናከ።
ወማእዜ ርኢናከ ጽሙአከ ወኢያስተይናከ።
ወማእዜ ርኢናከ ጽሙአከ ወኢያስተይናከ።
ወእንግዳከ ወኢተወከፍናከ።
ወእንግዳከ ወኢተወከፍናከ።
ወዕሩቀከ ወኢያልበስናከ።
ወዕሩቀከ ወኢያልበስናከ።
ወድውየከኒ ወኢሐወጽናከ።
ወድውየከኒ ወኢሐወጽናከ።
ወሙቁሐከኒ ወኢነበብናከ።
ወሙቁሐከኒ ወኢነበብናከ።
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ወእምዝ ያወሥኦሙ ንጉሥ እንዘ ይብል።
ወየሐውሩ እሉሂ ውስተ ኵነኔ ዘለዓለም።
ወጻድቃንሰ ውስተ ሕይወት ዘለዓለም።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ኵሎ ነገረ።
ወይእኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወይሰቅልዎ።
ወይእኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወይሰቅልዎ።
ወእምዝ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወእምዝ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወእምዝ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወተማከሩ ከመ በሕብል የአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ 
ወይቅትልዎ።
ወተማከሩ ከመ በሕብል የአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ 
ወይቅትልዎ።
ወይቤሉ ባሕቱ አኮኬ በበዓል።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ቢታንያ።
ወመጽአት ኀቤሁ ብእሲት።
ወሦጠት ዲበ ርእሱ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይረፍቅ።
ወርእዮሙ ዘንተ አርዳኢሁ ተምዕዑ ወአንጐርጐሩ ወይቤሉ።
ወርእዮሙ ዘንተ አርዳኢሁ ተምዕዑ ወአንጐርጐሩ ወይቤሉ።
ወርእዮሙ ዘንተ አርዳኢሁ ተምዕዑ ወአንጐርጐሩ ወይቤሉ።
እምኢተሠይጠኑ ለብዙኅ ንዋይ ወየሀብዎ ምጽዋተ ለነዳያን።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወለነዳያንሰ ዘልፈ ትረክብዎሙ ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ 
ሎሙ።
ወለነዳያንሰ ዘልፈ ትረክብዎሙ ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ 
ሎሙ።
ወኪያየሰ አኮ ዘልፈ ዘትረክቡኒ።
ወዘንተሰ ዕፍረተ ዘሦጠት ዲበ ርእስየ ለቀበርየ ገብረት።
ያንብቡ ላቲ ዘገብረት ዛቲ ብእሲት ወይዝክርዋ።
ወእምዝ ሖረ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወእምዝ ሖረ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ ሚ መጠነ ትሁቡኒ እመ አገብኦ ለክሙ።
ወተናገሩ ምስሌሁ ወተሰናአዉ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ወተናገሩ ምስሌሁ ወተሰናአዉ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ወእምይእቲ ዕለት ኮነ የኀሥሥ ሣሕተ ከመ ያግብኦ ሎሙ።

ወበቀዳሚት ዕለተ ፍሥሕ ቀርቡ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።

ወይቤልዎ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ትብላዕ ፍሥሓ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ሑሩ ኀበ እገሌ ወበልዎ ለበዓለ ውእቱ ቤት።
ወበኀቤከ እገብር ፋሲካ ምስለ አርዳእየ።
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ወገብሩ አርዳኢሁ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአስተዳለዉ ሎቱ ፍሥሓ።
ወምሴተ ከዊኖ ረፈቀ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወምሴተ ከዊኖ ረፈቀ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወእንዘ ይበልዑ ይቤሎሙ።
ወተከዙ ጥቀ ወአኀዙ ይበሉ በበ አሐዱ።
ወተከዙ ጥቀ ወአኀዙ ይበሉ በበ አሐዱ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘያወርድ እዴሁ ምስሌየ ውስተ 
መጽብሕየ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘያወርድ እዴሁ ምስሌየ ውስተ 
መጽብሕየ።

ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።

ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ ዘያገብኦ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወአውሥአ ይሁዳ ዘያገብኦ ወይቤ።
ወአውሥአ ይሁዳ ዘያገብኦ ወይቤ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተ ትቤ።
ወእንዘ ይበልዑ ነሥአ ኅብስተ እግዚእ ኢየሱስ።
ባረከ ወፈተተ ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ባረከ ወፈተተ ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ባረከ ወፈተተ ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወነሥአ ጽዋዐኒ ወአእኰተ ወወሀቦሙ።
ወነሥአ ጽዋዐኒ ወአእኰተ ወወሀቦሙ።
ወነሥአ ጽዋዐኒ ወአእኰተ ወወሀቦሙ።
ወናሁ እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምይእዜ እምዝንቱ አጺረ ፍሬ 
ወይን።
አንቢቦሙ ወሰቢሖሙ ወፅኡ ወሖሩ ውስተ ደብረ ዘይት።
አንቢቦሙ ወሰቢሖሙ ወፅኡ ወሖሩ ውስተ ደብረ ዘይት።
ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይዘረዉ አባግዐ መርዔቱ።
ወእምድኅረ ተንሣእኩ እቀድመክሙ ገሊላ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለከ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እመውትሂ ምስሌከ ወኢይክሕደከ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እመውትሂ ምስሌከ ወኢይክሕደከ።
ወከማሁ ይቤሉ ኵሎሙ አርዳኢሁ።

ወእምዝ ሖረ ምስሌሆሙ ውስተ ዐጸደ ወይን ዘስሙ ጌቴሴማን።

ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ሶበ ኣሐውር ከሃ 
ወእጸሊ።
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ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ሶበ ኣሐውር ከሃ 
ወእጸሊ።
ወነሥኦሙ ምስሌሁ ለጴጥሮስ ወለክልኤቱ ደቂቀ ዘብዴዎስ።
ወነሥኦሙ ምስሌሁ ለጴጥሮስ ወለክልኤቱ ደቂቀ ዘብዴዎስ።
ወአኀዘ ይተክዝ ወይሕዝን።
ወአኀዘ ይተክዝ ወይሕዝን።
ወእምዝ ይቤሎሙ ተከዘት ነፍስየ እስከ ለሞት።
ንበሩ ዝየ ወትግሁ ምስሌየ ወኢትኑሙ።
ንበሩ ዝየ ወትግሁ ምስሌየ ወኢትኑሙ።
ወተአተተ ሕቀ እምኔሆሙ ወሰገደ በገጹ።
ወተአተተ ሕቀ እምኔሆሙ ወሰገደ በገጹ።
ወጸለየ ወይቤ አቡየ እመሰ ይትከሀል ይኅልፍ እምኔየ ዝንቱ 
ጽዋዕ።
ወጸለየ ወይቤ አቡየ እመሰ ይትከሀል ይኅልፍ እምኔየ ዝንቱ 
ጽዋዕ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃድ ዚኣየ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃድ ዚኣየ።
ወሖረ ኀበ አርዳኢሁ ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ወሖረ ኀበ አርዳኢሁ ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ወይቤሎ ለጴጥሮስ ከመ ዝኑ።
ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
እስመ መንፈስ ይፈቱ ወሥጋ ይደክም።
ወካዕበ ሖረ ወጸለየ ወይቤ።
ወካዕበ ሖረ ወጸለየ ወይቤ።
ወካዕበ ሖረ ወጸለየ ወይቤ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ወኀደጎሙ ወሖረ ካዕበ በሣልስ።
ወኀደጎሙ ወሖረ ካዕበ በሣልስ።
ወጸለየ ኪያሁ ክመ ቃለ እንዘ ይብል።

ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ።

ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ።

ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ።

ወእንዘ ዘንተ ይትናገር ናሁ በጽሐ ይሁዳ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
ወእንዘ ዘንተ ይትናገር ናሁ በጽሐ ይሁዳ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
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ወምስሌሁ መጽኡ ብዙኃን ሰብእ ምስለ መጣብሕ ወዕፀው።
ወምስሌሁ መጽኡ ብዙኃን ሰብእ ምስለ መጣብሕ ወዕፀው።
እምኀቤሆሙ ለሊቃነ ካህናት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወዘያገብኦ ወሀቦሙ ትእምርተ እንዘ ይብል።
ወይእተ ጊዜ ቀርበ ይሁዳ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሰዐሞ ወይቤሎ በሓ ረቢ።
ወሰዐሞ ወይቤሎ በሓ ረቢ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ በእንተ ዝኑ መጻእከ ዐርክየ።
ወእምዝ ቀርቡ ወአንሥኡ እደዊሆሙ ወአኀዝዎ ለእግዚእ 
ኢየሱስ።
ወእምዝ ቀርቡ ወአንሥኡ እደዊሆሙ ወአኀዝዎ ለእግዚእ 
ኢየሱስ።
ወእምዝ ቀርቡ ወአንሥኡ እደዊሆሙ ወአኀዝዎ ለእግዚእ 
ኢየሱስ።
ወናሁ አሐዱ እምእለ ምስሌሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ሰፍሐ እዴሁ ወመልኀ መጥባሕቶ።
ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ ዘየማን።
ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ ዘየማን።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አግብኣ ለመጥባሕትከ ውስተ ቤታ።
ይፈኑ ሊተ ዘይበዝኁ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ሠራዊተ መላእክት።
ወእፎ እንከ ይትፌጸም ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለሕዝብ ሶቤሃ።
ከመ ሰራቂኑ መጻእክሙ ትዴግኑኒ ወተአኀዙኒ በዕፀው ወበመጣብሕ።
ከመ ሰራቂኑ መጻእክሙ ትዴግኑኒ ወተአኀዙኒ በዕፀው ወበመጣብሕ።
ወእንዘ ዘልፈ እነብር ምስሌክሙ በምኵራብ ወእሜህር 
ኢአኀዝክሙኒ።
ወእንዘ ዘልፈ እነብር ምስሌክሙ በምኵራብ ወእሜህር 
ኢአኀዝክሙኒ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ ነቢያት።
ወእምዝ ኵሎሙ አርዳኢሁ ኀደግዎ ወጐዩ።
ወእምዝ ኵሎሙ አርዳኢሁ ኀደግዎ ወጐዩ።
ወእለሰ አኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰድዎ።
ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ወኀበ ተጋብኡ ጸሐፍት ወሊቃናት።
ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ወኀበ ተጋብኡ ጸሐፍት ወሊቃናት።
ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ እስከ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወቦአ ውስጠ ወነበረ ምስለ ወዓልት።
ወቦአ ውስጠ ወነበረ ምስለ ወዓልት።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናት ወኵሉ ዐውድ 
ሰማዕተ ሐሰት።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናት ወኵሉ ዐውድ 
ሰማዕተ ሐሰት።
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ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናት ወኵሉ ዐውድ 
ሰማዕተ ሐሰት።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናት ወኵሉ ዐውድ 
ሰማዕተ ሐሰት።
በዘይቀትልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወኢረከቡ ሎቱ ጌጋየ።
ወመጽኡ ብዙኃን ሰማዕተ ሐሰት ወስእኑ።
ወመጽኡ ብዙኃን ሰማዕተ ሐሰት ወስእኑ።
ወድኅረ መጽኡ ክልኤቱ።
ወይቤሉ ይቤ ዝንቱ እክል ነሢቶቶ ለቤተ መቅደስ።
ወበሣልስት ዕለት አንሥኦቶ።
ወተንሥአ ሊቀ ካህናት ወይቤሎ።
ወተንሥአ ሊቀ ካህናት ወይቤሎ።
ወኢያውሥኦ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ሊቀ ካህናት።
ወኢያውሥኦ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ሊቀ ካህናት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተ ትቤ።
ወባሕቱ እብለክሙ እምይእዜሰ ትሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወእንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ።
ወሰጠጠ አልባሲሁ ሊቀ ካህናት እንዘ ይብል።
ናሁ ፀረፈ ወሰማዕክሙ ፅርፈቶ ምንተ እንከ ትብሉ።
ወአውሥኡ ወይቤሉ ዝንቱ ድልው ለሞት።
ወአውሥኡ ወይቤሉ ዝንቱ ድልው ለሞት።
ወእምዝ ወረቁ ውስተ ገጹ።
ወኰርዕዎ ርእሶ በኅለት ወጸፍዕዎ ገጾ።
ወኰርዕዎ ርእሶ በኅለት ወጸፍዕዎ ገጾ።
መኑ ውእቱ ዘጸፍዐከ ወመኑ ዘኰርዐከ።
ወጴጥሮስሰ ሀሎ ይነብር አፍኣ ውስተ ዐጸድ።
ወመጽአት ኀቤሁ አሐቲ ወለት ወትቤሎ።
ወመጽአት ኀቤሁ አሐቲ ወለት ወትቤሎ።
ወክሕደ በቅድመ ኵሉ እንዘ ይብል ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
ወወፂኦ ኆኅተ ርእየቶ ካልእት ወለት።
ወትቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ወክሕደ ካዕበ ወመሐለ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
ወክሕደ ካዕበ ወመሐለ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
ወጐንደየ ሕቀ መጽኡ እለ ይቀውሙ ወይቤልዎ ለጴጥሮስ።
ወጐንደየ ሕቀ መጽኡ እለ ይቀውሙ ወይቤልዎ ለጴጥሮስ።
አማን አንተሂ እምኔሆሙ ወገሊላዊ አንተ ወነገርከ ያዔውቀከ።
አማን አንተሂ እምኔሆሙ ወገሊላዊ አንተ ወነገርከ ያዔውቀከ።
ወእምዝ መሐለ ወተረግመ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
ወእምዝ መሐለ ወተረግመ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
ወበጊዜሃ ነቀወ ዶርሆ።
ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
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ወወፅአ አፍኣ ወበከየ ብካየ መሪረ።
ወወፅአ አፍኣ ወበከየ ብካየ መሪረ።
ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወረበናተ ሕዝብ።
ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወረበናተ ሕዝብ።
ወአሲሮሙ ወሰድዎ ወመጠውዎ ለጲላጦስ ጰንጤናዊ መልአከ 
አሕዛብ።
ወአሲሮሙ ወሰድዎ ወመጠውዎ ለጲላጦስ ጰንጤናዊ መልአከ 
አሕዛብ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ይሁዳ ዘአግብኦ ከመ አርስሕዎ።
ነስሐ ወአግብአ ውእተ ሠላሳ ብሩረ።
ዘነሥአ እምኀበ ሊቃነ ካህናት ወሊቃናተ ሕዝብ።
እንዘ ይብል አበስኩ ዘአግባእኩ ደመ ንጹሕ ወዘአቅተልኩ ብእሴ 
ጻድቅ።
ወይቤልዎ ሚ ላዕሌነ ወሚ ላዕሌከ ለሊከ አእምር።
ወይቤልዎ ሚ ላዕሌነ ወሚ ላዕሌከ ለሊከ አእምር።
ወገደፈ ውእቱ ብሩረ ውስተ ምኵራብ።
ወሖረ ወተኀንቀ ወሞተ።
ወሖረ ወተኀንቀ ወሞተ።
ወሖረ ወተኀንቀ ወሞተ።
ወነሥኡ ሊቃነ ካህናት ውእቱ ብሩረ ወይቤሉ።
ወነሥኡ ሊቃነ ካህናት ውእቱ ብሩረ ወይቤሉ።

ወተማኪሮሙ ተሣየጡ ቦቱ ገራህተ ለብሓዊ ለመቃብረ እንግዳ።

ወይእተ አሚረ በጽሐ ቃለ ኤርምያስ ነቢይ ዘይቤ።
ወወሀብዎ ለገራህተ ለብሓዊ በከመ አዘዘኒ እግዚአብሔር።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ቅድሜሁ ለመልአከ አሕዛብ።
ወተስእሎ መልአከ አሕዛብ ወይቤሎ አንተሁ ንጉሦሙ 
ለአይሁድ።
ወተስእሎ መልአከ አሕዛብ ወይቤሎ አንተሁ ንጉሦሙ 
ለአይሁድ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተ ትቤ።
ወእንዘ ያስተዋድይዎ ሊቃነ ካህናት ወሊቃውንተ ሕዝብ።
ወእንዘ ያስተዋድይዎ ሊቃነ ካህናት ወሊቃውንተ ሕዝብ።
አልቦ ዘተሠጥዎሙ ወኢ ምንተኒ።
ወእምዝ ይቤሎ ጲላጦስ ኢትሰምዕኑ እንዘ መጠነ ዝ 
ያስተዋድዩከ።
ወኢያውሥኦ ወኢ አሐተኒ ቃለ እስከ ያነክር መልአክ።
ወኢያውሥኦ ወኢ አሐተኒ ቃለ እስከ ያነክር መልአክ።
ወቦ ልማድ ለመስፍን ለለ በዓል ያሕዩ ሎሙ።

ወቦ አሜሃ ሙቁሕ ዘስሙ በርባን ስሙዕ ወየአምሮ ኵሉ ሰብእ።
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ወቦ አሜሃ ሙቁሕ ዘስሙ በርባን ስሙዕ ወየአምሮ ኵሉ ሰብእ።

ወእንዘ ጉቡኣን እሙንቱ ይቤሎሙ ጲላጦስ ለሕዝብ።
በርባንሃኑ ወሚመ ኢየሱስሃ ዘይብልዎ ክርስቶስ።
ወእንዘ ይነብር ጲላጦስ ዐውደ ለአከት ኀቤሁ ብእሲቱ እንዘ 
ትብል።
ዑቅ ኢተአብስ ወኢትትኀለፍ ላዕለ ውእቱ ጻድቅ።

ወሊቃነ ካህናትሰ ወረበናት ኄጥዎሙ ለሕዝብ ወኦሆ አበልዎሙ።

ወሊቃነ ካህናትሰ ወረበናት ኄጥዎሙ ለሕዝብ ወኦሆ አበልዎሙ።

ወሊቃነ ካህናትሰ ወረበናት ኄጥዎሙ ለሕዝብ ወኦሆ አበልዎሙ።

ከመ በርባንሃ ይስእሉ ያሕዩ ሎሙ ወኢየሱስሃ ይስቅሉ።
ወአውሥአ መስፍን ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ መስፍን ወይቤሎሙ።
ወይቤሉ በርባንሃ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ምንተ እንከ እረስዮ ለኢየሱስ ዘተብህለ 
ክርስቶስ።
ወይቤሉ ኵሎሙ ስቅሎ።
ወይቤሎሙ መስፍን ምንተ እኩየ ገብረ።
ወአፈድፈዱ ጸሪሐ እንዘ ይብሉ ስቅሎ ስቅሎ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ጲላጦስ ከመ አልቦ ዘይበቊዕ።
ነሥአ ማየ ወተኀፅበ እዴሁ በቅድሜሆሙ ለሕዝብ።
እንዘ ይብል ንጹሕ አነ እምደሙ ለዝ ብእሲ ጻድቅ ወአንትሙ 
ለሊክሙ አእምሩ።
ወአውሥኡ ወይቤሉ ኵሎሙ ሕዝብ።
ወአውሥኡ ወይቤሉ ኵሎሙ ሕዝብ።
ደሙ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ።
ወእምዝ አሕየወ ሎሙ በርባንሃ ወቀሠፎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ አሕየወ ሎሙ በርባንሃ ወቀሠፎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወመጠዎሙ ይስቅልዎ።
ወእምዝ ነሥእዎ መስተራትዓተ ሐራ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወወሰድዎ ውስተ ዐውደ ምኵናን።
ወአስተጋብኡ ላዕሌሁ ኵሎ ሠርዌ ሐራ።
ወሰለብዎ አልባሲሁ ወአልበስዎ ከለሜዳ ዘለይ።
ወሰለብዎ አልባሲሁ ወአልበስዎ ከለሜዳ ዘለይ።
ወፀፈሩ ሐራ አክሊለ ዘሦክ ወአስተቀጸልዎ ዲበ ርእሱ።
ወፀፈሩ ሐራ አክሊለ ዘሦክ ወአስተቀጸልዎ ዲበ ርእሱ።
ወአስተአኀዝዎ ኅለተ በየማኑ ወአስተብረኩ ቅድሜሁ።
ወአስተአኀዝዎ ኅለተ በየማኑ ወአስተብረኩ ቅድሜሁ።
ወተሣለቁ ላዕሌሁ ወይቤልዎ በሓ ንጉሠ አይሁድ።
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ወተሣለቁ ላዕሌሁ ወይቤልዎ በሓ ንጉሠ አይሁድ።
ወይወርቁ ላዕሌሁ ወይኰርዕዎ ርእሶ በኅለት።
ወይወርቁ ላዕሌሁ ወይኰርዕዎ ርእሶ በኅለት።
ወተሣሊቆሙ ላዕሌሁ ሰለብዎ ውእተ ከለሜዳ ዘለይ።
ወአልበስዎ አልባሲሁ ወወሰድዎ ይስቅልዎ።
ወአልበስዎ አልባሲሁ ወወሰድዎ ይስቅልዎ።
ወእንዘ ይወፅኡ ረከቡ ብእሴ ቀሬናዌ ዘስሙ ስምዖን።
ወዐበጥዎ ይጹር መስቀሎ።
ወበጺሖሙ ብሔረ ዘስሙ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ቀራንዮ።
ወወሀብዎ ይስተይ ወይነ ወሐሞተ ድሙረ።
ወወሀብዎ ይስተይ ወይነ ወሐሞተ ድሙረ።
ወጥዒሞ አበየ ሰትየ።
ወእምዝ ሰቀልዎ ወተካፈሉ አልባሲሁ ወተዐፀዉ ላዕሌሁ።
ወእምዝ ሰቀልዎ ወተካፈሉ አልባሲሁ ወተዐፀዉ ላዕሌሁ።
ወእምዝ ሰቀልዎ ወተካፈሉ አልባሲሁ ወተዐፀዉ ላዕሌሁ።
ተካፈሉ አልባስየ ለርእሶሙ ወትዐፀዉ ዲበ ዓራዝየ።
ወነበሩ የዐቅብዎ ህየ።

ወአንበሩ መልዕልተ ርእሱ ጽሒፎሙ መጽሐፈ ጌጋዩ ዘይብል።

ወእምዝ ሰቀሉ ምስሌሁ ክልኤቱ ፈያተ።
አሐደ በየማኑ ወአሐደ በፀጋሙ።
ወእለሂ የኀልፉ ይፀርፉ ላዕሌሁ እንዘ የሐውሱ ርእሶሙ።
ወይብሉ ኦ ዘይነሥቶ ለቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት የሐንጾ።
ወይብሉ ኦ ዘይነሥቶ ለቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት የሐንጾ።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትሂ ይሣለቁ ምስለ ጸሐፍት ወሊቃናት እንዘ 
ይብሉ።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትሂ ይሣለቁ ምስለ ጸሐፍት ወሊቃናት እንዘ 
ይብሉ።
ዘባዕደ ያድኅን ወርእሶ ኢይክል አድኅኖ።
ለይረድኬ ይእዜ እመስቀሉ ንርአይ ወንእመን ቦቱ።
ወለእመ ተአመነ በእግዚአብሔር ናሁ ይእዜ ለያድኅኖ እመ 
ይፈቅዶ።
ወከማሁ ፈያትኒ እለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ይዘነጕጕዎ።
ወእምስሱ ሰዓት ጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ተስዑ ሰዓት።
ወጊዜ ተስዐቱ ሰዓት ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።

ወሰሚዖሙ እለ ይቀውሙ ህየ ይቤሉ ዝሰ ኤልያስሃ ይጼውዕ።

ወውእተ ጊዜ ሮጸ አሐዱ እምኔሆሙ ወነሥአ ሰፍነገ።
ወውእተ ጊዜ ሮጸ አሐዱ እምኔሆሙ ወነሥአ ሰፍነገ።

ወመልአ ብኂአ ወአሰረ ውስተ ኅለት ወአስዖዘዞ ውስተ አፉሁ።
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Matt27:48

Matt27:48

Matt27:49

Matt27:50
Matt27:50
Matt27:51

Matt27:51
Matt27:51
Matt27:51
Matt27:52

Matt27:52

Matt27:53
Matt27:53
Matt27:53
Matt27:54

Matt27:54

Matt27:54
Matt27:55

Matt27:55

Matt27:56 ወእማንቱ ማርያ መግደላዊት ወማርያም እንተ ያዕቆብ።
Matt27:56 ወእማንቱ ማርያ መግደላዊት ወማርያም እንተ ያዕቆብ።
Matt27:56
Matt27:56
Matt27:57
Matt27:57
Matt27:58
Matt27:58
Matt27:58
Matt27:59

Matt27:60

Matt27:60

ወመልአ ብኂአ ወአሰረ ውስተ ኅለት ወአስዖዘዞ ውስተ አፉሁ።

ወመልአ ብኂአ ወአሰረ ውስተ ኅለት ወአስዖዘዞ ውስተ አፉሁ።

ወቦ እለ ይቤሉ ኅድጉ ንርአይ ለእመ ይመጽእ ኤልያስ ያድኅኖ።

ወጸርሐ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወወፅአት መንፈሱ ሶቤሃ።
ወእምዝ ተሰጠ መንጦላዕተ ቤተ መቅደስ እምላዕሉ እስከ 
ታሕቱ።
ወኮነ ለክልኤ ክፍል ወአድለቅለቀት ምድር ወነቅዐ ኰኵሕ።
ወኮነ ለክልኤ ክፍል ወአድለቅለቀት ምድር ወነቅዐ ኰኵሕ።
ወኮነ ለክልኤ ክፍል ወአድለቅለቀት ምድር ወነቅዐ ኰኵሕ።
ወተከሥቱ መቃብራት ወተንሥኡ ብዙኃን እምአብድንቲሆሙ 
ለጻድቃን።
ወተከሥቱ መቃብራት ወተንሥኡ ብዙኃን እምአብድንቲሆሙ 
ለጻድቃን።
ወወፅኡ እመቃብሪሆሙ ወቦኡ ውስተ ሀገር ቅድስት።
ወወፅኡ እመቃብሪሆሙ ወቦኡ ውስተ ሀገር ቅድስት።
እምድኅረ ተንሥኡ ወአስተርአይዎሙ ለብዙኃን።

ወመኰንነ ምእትሰ ወእለ ምስሌሁ የዐቅብዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።

ወመኰንነ ምእትሰ ወእለ ምስሌሁ የዐቅብዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።

ርእዮሙ ውእተ ድልቅልቀ ዘኮኑ ፈርሁ ጥቀ ወይቤሉ።

ወሀለዋ ህየ ብዙኃት አንስት እለ ይሬእያ እምርሑቅ ኵሎ ዘኮነ።

ወውእቶን እለ ተለዋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ እለ 
ይትለአካሁ።

ወእሙ ለዮሳ ወእሞሙ ለደቂቀ ዘብዴዎስ።
ወእሙ ለዮሳ ወእሞሙ ለደቂቀ ዘብዴዎስ።
ወመስዮ መጽአ ብእሲ ባዕል እምአርማትያስ ዘስሙ ዮሴፍ።
ወውእቱ ኮነ ይፀመዶ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሖረ ኀበ ጲላጦስ ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሖረ ኀበ ጲላጦስ ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአዘዘ ጲላጦስ የሀብዎ።

ወነሢኦ ዮሴፍ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ገነዞ በሰንዱናት ንጹሕ።

ወቀበሮ ውስተ መቃብር ሐዲስ ዘሎቱ አውቀረ ውስተ ኰኵሕ።

ወአንኰርኰረ እብነ ዐቢየ።
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Matt27:60
Matt27:60
Matt27:61 ወሀለዋ ህየ ማርያም መግደላዊት ወካልእታሂ ማርያም።
Matt27:61 ወሀለዋ ህየ ማርያም መግደላዊት ወካልእታሂ ማርያም።
Matt27:62
Matt27:62
Matt27:63
Matt27:64
Matt27:64
Matt27:64
Matt27:65
Matt27:65
Matt27:65
Matt27:66
Matt27:66
Matt27:66
Matt27:66
Matt28:1 ወሠርከ ሰንበት ለጸቢሐ እሑድ መጽአት ማርያም መግደላዊት።
Matt28:1 ወካልእታኒ ማርያም ይርአያ መቃብሮ።
Matt28:2
Matt28:2
Matt28:2
Matt28:2
Matt28:3
Matt28:3
Matt28:4

Matt28:4

Matt28:5
Matt28:5
Matt28:6
Matt28:7
Matt28:7
Matt28:7
Matt28:8

Matt28:8

Matt28:8

Matt28:8

ወአንበረ ውስተ አፈ መቃብር ወኀለፈ።
ወአንበረ ውስተ አፈ መቃብር ወኀለፈ።

ወበሳኒታ እንተ ይእቲ እምድኅረ ዐርብ።
ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ኀበ ጲላጦስ።
ወይቤልዎ ተዘከርነ እግዚኦ ዘይቤ ዝኩ መስሐቲ።
ከመ ኢምጽኡ አርዳኢሁ ወኢይስርቅዎ ሌሊተ።
ወኢይበሉ ለሕዝብ ተንሥአ እምዉታን።
ወትከውን ደኃሪተ ጌጋዩ እንተ ተአኪ እምቀዳሚት።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥኡ ሠገራተ።
ወሑሩ ወአጽንዑ መቃብሪሁ በከመ ተአምሩ።
ወሑሩ ወአጽንዑ መቃብሪሁ በከመ ተአምሩ።
ወሖሩ ወአጽንዑ ወቀተሩ መቃብሮ።
ወሖሩ ወአጽንዑ ወቀተሩ መቃብሮ።
ወሖሩ ወአጽንዑ ወቀተሩ መቃብሮ።
ወኀተምዋ ለይእቲ እብን ምስለ ሠገራት።

ወናሁ ኮነ ድልቅልቅ ዐቢይ።
ወቀርበ ወአንኰርኰራ ለይእቲ እብን እምአፈ መቃብር።
ወቀርበ ወአንኰርኰራ ለይእቲ እብን እምአፈ መቃብር።
ወነበረ ዲቤሃ።
ወርእየቱ ከመ ዘመብረቅ ወልብሱ ጸዐዳ ከመ ዘበረድ።
ወርእየቱ ከመ ዘመብረቅ ወልብሱ ጸዐዳ ከመ ዘበረድ።
ወእምግርማሁ ተሀውኩ ወኮኑ ከመ አብድንት እለ የዐቅቡ 
መቃብረ።
ወእምግርማሁ ተሀውኩ ወኮኑ ከመ አብድንት እለ የዐቅቡ 
መቃብረ።
ወአውሥአ ውእቱ መልአከ ወይቤሎን ለአንስት።
ወአውሥአ ውእቱ መልአከ ወይቤሎን ለአንስት።
ወባሕቱ ነዓ ትርአያ ኀበ ተቀብረ።
ወፍጡነ ሑራ ንግራሆሙ ለአርዳኢሁ።
ከመ ተንሥአ እምዉታን ወናሁ ይቀድመክሙ ገሊላ።
ወበህየ ትሬእይዎ ናሁ አይዳዕኩክን።
ወኀለፋ ፍጡነ እምኀበ መቃብር በፍርሀት ወበረዓድ ወበፍሥሓ 
ዐቢይ።
ወኀለፋ ፍጡነ እምኀበ መቃብር በፍርሀት ወበረዓድ ወበፍሥሓ 
ዐቢይ።
ወኀለፋ ፍጡነ እምኀበ መቃብር በፍርሀት ወበረዓድ ወበፍሥሓ 
ዐቢይ።
ወሮጻ ይንግራሆሙ ለአርዳኢሁ።
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Matt28:9
Matt28:9
Matt28:9
Matt28:9
Matt28:9
Matt28:10
Matt28:10
Matt28:11
Matt28:11
Matt28:12
Matt28:12
Matt28:12
Matt28:13
Matt28:13
Matt28:14
Matt28:14
Matt28:14
Matt28:14
Matt28:15

Matt28:15

Matt28:15
Matt28:16
Matt28:16
Matt28:17
Matt28:17
Matt28:18
Matt28:18
Matt28:18
Matt28:19
Matt28:19

Matt28:19

Matt28:19

Matt28:20
Matt28:20

MK01:3
MK01:3

ወእንዘ የሐውራ ይንግራሆሙ ለአርዳኢሁ።
ተራከቦን እግዚእ ኢየሱስ በፍኖት ወይቤሎን በሓክን።
ወቀርባ ወአኀዛ እገሪሁ ወሰገዳ ሎቱ።
ወቀርባ ወአኀዛ እገሪሁ ወሰገዳ ሎቱ።
ወቀርባ ወአኀዛ እገሪሁ ወሰገዳ ሎቱ።
ወእምዝ ይቤሎን እግዚእ ኢየሱስ።
ከመ ይሑሩ ገሊላ ወበህየ ይሬእዩኒ።
ወኀሊፎን እማንቱ አተዉ ሠገራት ሀገረ።
ወነገሩ ለሊቃነ ካህናት ኵሎ ዘኮነ።
ወተጋብኡ ወተማከሩ ምስለ ሊቃውንት።
ወተጋብኡ ወተማከሩ ምስለ ሊቃውንት።
ወወሀብዎሙ ብዙኀ ወርቀ ለሠገራት።
ወይቤልዎሙ በሉ አርዳኢሁ ሌሊተ መጽኡ።
ወሰረቅዎ እንዘ ንነውም ንሕነ።
ወእምከመ ተሰምዐ ዝ ነገር በኀበ መልአከ አሕዛብ።
ንሕነ ናአምኖ ወለክሙኒ ናድኅነክሙ።
ወናጸድቅ ነገረክሙ ወዘእንበለ ሐዘን ንሬስየክሙ።
ወናጸድቅ ነገረክሙ ወዘእንበለ ሐዘን ንሬስየክሙ።
ወነሢኦሙ ሠገራት ውእተ ብሩረ ኀለፉ ወገብሩ በከመ 
መሀርዎሙ።
ወነሢኦሙ ሠገራት ውእተ ብሩረ ኀለፉ ወገብሩ በከመ 
መሀርዎሙ።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አይሁድ እስከ ዮም።
ወአርዳኢሁሰ ዐሠርቱ ወአሐዱ ሖሩ ውስተ ገሊላ።
ወአርዳኢሁሰ ዐሠርቱ ወአሐዱ ሖሩ ውስተ ገሊላ።
ወሶበ ርእይዎ ሰገዱ ሎቱ ወመንፈቆሙሰ ናፈቁ።
ወሶበ ርእይዎ ሰገዱ ሎቱ ወመንፈቆሙሰ ናፈቁ።
ወቀርበ እግዚእ ኢየሱስ ወተናገሮሙ እንዘ ይብል።
ወቀርበ እግዚእ ኢየሱስ ወተናገሮሙ እንዘ ይብል።
ተውህበ ሊተ ኵሉ ኵነኔ ሰማይ ወምድር።
ሑሩ ወመሀሩ ኵሎ አሕዛበ።
ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ 
ቅዱስ።
ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ 
ቅዱስ።
ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ 
ቅዱስ።
ወመሀርዎሙ ይዕቀቡ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
ወናሁ አነ እሄሉ ምስሌክሙ በኵሉ መዋዕል እስከ ኅልቀተ 
ዓለም።
ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል።
ጺሑአ ፍኖተ እግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።
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MK01:4 ወሀሎ ዮሐንስ ያጠምቅ በገዳም ወይሰብክ ጥምቀተ።
MK01:4 ወሀሎ ዮሐንስ ያጠምቅ በገዳም ወይሰብክ ጥምቀተ።
MK01:4
MK01:5
MK01:5
MK01:5

MK01:6 ወልብሱ ለዮሐንስ ኮነ ዘጸጕረ ገመል።
MK01:6
MK01:6
MK01:6
MK01:7
MK01:7
MK01:7
MK01:8
MK01:8
MK01:9
MK01:9 ወአጥመቆ ዮሐንስ በፈለገ ዮርዳኖስ።
MK01:10
MK01:10
MK01:10
MK01:11

MK01:11
MK01:12
MK01:13

MK01:13

MK01:13

MK01:13
MK01:13
MK01:14 ወእምድኅረ አኀዝዎ ወሞቅሕዎ ለዮሐንስ።
MK01:14 ወእምድኅረ አኀዝዎ ወሞቅሕዎ ለዮሐንስ።
MK01:14
MK01:15
MK01:15
MK01:15
MK01:16
MK01:16
MK01:17
MK01:17

ከመ ይነስሑ ወይትኀደግ ሎሙ ኀጢአቶሙ።
ወየሐውሩ ኀቤሁ ኵሉ ሰብአ ይሁዳ ወኢየሩሳሌም።
ወየሐውሩ ኀቤሁ ኵሉ ሰብአ ይሁዳ ወኢየሩሳሌም።
ወያጠምቆሙ ለኵሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይትአመኑ 
ኀጢአቶሙ።

ወቅናቱ ዘአዲም ውስተ ሐቌሁ።
ወሲሳዩ አንበጣ ወመዓረ ጸደና።
ወሲሳዩ አንበጣ ወመዓረ ጸደና።
ወሰበከ ወይቤ ይመጽእ እምድኅሬየ ዘይጸንዕ እምኔየ።
ወሰበከ ወይቤ ይመጽእ እምድኅሬየ ዘይጸንዕ እምኔየ።
ዘኢይደልወኒ እድንን ወእፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ወአንሰ አጠምቀክሙ በማይ።
ወውእቱሰ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ።
ወይእተ አሚረ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምናዝሬት ዘገሊላ።

ወወፂኦ እማይ ርእየ ተሠጥቀ ሰማይ።
ወወረደ መንፈስ ቅዱስ ከመ ርግብ ወነበረ ዲቤሁ።
ወወረደ መንፈስ ቅዱስ ከመ ርግብ ወነበረ ዲቤሁ።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል አንተ ውእቱ ወልድየ 
ዘአፈቅር።
ወኪያከ ሠመርኩ።
ወአውፅኦ መንፈስ ሶቤሃ ገዳመ።
ወነበረ ሐቅለ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወያሜክሮ 
ሰይጣን።
ወነበረ ሐቅለ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወያሜክሮ 
ሰይጣን።
ወነበረ ሐቅለ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወያሜክሮ 
ሰይጣን።
ወነበረ ምስለ አራዊት ወይትለአክዎ መላእክት።
ወነበረ ምስለ አራዊት ወይትለአክዎ መላእክት።

ወሰበከ ወንጌለ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይቤ በጽሐ ጊዜሁ ወቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
ወይቤ በጽሐ ጊዜሁ ወቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
ነስሑ ወእመኑ በወንጌል።
ወእንዘ የኀልፍ መንገለ ባሕረ ገሊላ።
ረከቦሙ ለስምዖን ወለእንድርያስ እኁሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ንዑ ትልዉኒ።
ወእሬስየክሙ መሠግራነ ሰብእ።
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MK01:18
MK01:18
MK01:19
MK01:19 ረከቦሙ ለያዕቆብ ወለዮሐንስ እኁሁ ደቂቀ ዘብዴዎስ።
MK01:19
MK01:19
MK01:20

MK01:20

MK01:20
MK01:20
MK01:21
MK01:21
MK01:21
MK01:22
MK01:22
MK01:23
MK01:23
MK01:24
MK01:25
MK01:25
MK01:25
MK01:26
MK01:26
MK01:26
MK01:27
MK01:27
MK01:27
MK01:28
MK01:29
MK01:29 ወምስሌሁ እንድርያስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK01:29 ወምስሌሁ እንድርያስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK01:29 ወምስሌሁ እንድርያስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK01:30
MK01:30
MK01:31
MK01:31
MK01:31
MK01:31
MK01:31
MK01:31

ወኀደጉ መሣግሪሆሙ ወተለውዎ ሶቤሃ።
ወኀደጉ መሣግሪሆሙ ወተለውዎ ሶቤሃ።
ወኀሊፎ እምህየ ሕቀ።

ወለሊሁኒ ምስሌሆሙ ውስተ ሐመር።
እንዘ ይሠርዑ ወያስተሣንዩ መሣግሪሆሙ።
ወጸውዖሙ በጊዜሃ ወኀደጉ ዘብዴዎስሃ አቡሆሙ ምስለ ዐሳቡ 
ውስተ ሐመር።
ወጸውዖሙ በጊዜሃ ወኀደጉ ዘብዴዎስሃ አቡሆሙ ምስለ ዐሳቡ 
ውስተ ሐመር።
ወሖሩ ወተለውዎ።
ወሖሩ ወተለውዎ።
ወሖሩ ቅፍርናሆም።
ወቦአ በሰንበት ምኵራበ ወአኀዘ ይምሀሮሙ።
ወቦአ በሰንበት ምኵራበ ወአኀዘ ይምሀሮሙ።
ወአንከሩ ምህሮቶ እስመ ከመ መኰንን ይሜህሮሙ።
ወአኮ ከመ ጸሐፍቶሙ።
ወሀሎ ብእሲ ዘጋኔን ውስተ ምኵራብ ወዐውየወ።
ወሀሎ ብእሲ ዘጋኔን ውስተ ምኵራብ ወዐውየወ።
ወይቤ ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ናዝራዊ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ተፈፀም ወፃእ እምኔሁ።
ወአስተራገፆ ውእቱ ጋኔን እኩይ።
ወዐውየወ በዐቢይ ቃል ወወፅአ እምኔሁ።
ወዐውየወ በዐቢይ ቃል ወወፅአ እምኔሁ።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወይቤሉ በበይናቲሆሙ።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወይቤሉ በበይናቲሆሙ።
እስመ በትእዛዝ ይኤዝዞሙ ለአጋንንት ርኩሳን ወይትኤዘዙ ሎቱ።
ወተሰምዐ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርተ ገሊላ።
ወወፂኦ እምኵራብ ቦአ ቤተ ስምዖን።

ወሐማቱ ለስምዖን ትፈፅን ወነገርዎ በእንቲኣሃ።
ወሐማቱ ለስምዖን ትፈፅን ወነገርዎ በእንቲኣሃ።
ወቀርበ ኀቤሃ ወአኀዛ እዴሃ ወአንሥኣ።
ወቀርበ ኀቤሃ ወአኀዛ እዴሃ ወአንሥኣ።
ወቀርበ ኀቤሃ ወአኀዛ እዴሃ ወአንሥኣ።
ወኀደጋ ፈፀንታ ሶቤሃ ወተንሥአት ወተልእከቶሙ።
ወኀደጋ ፈፀንታ ሶቤሃ ወተንሥአት ወተልእከቶሙ።
ወኀደጋ ፈፀንታ ሶቤሃ ወተንሥአት ወተልእከቶሙ።
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MK01:32
MK01:32
MK01:33
MK01:34
MK01:34
MK01:34
MK01:34
MK01:35
MK01:35
MK01:35
MK01:35
MK01:36
MK01:36
MK01:37
MK01:38
MK01:39

MK01:39

MK01:39

MK01:40

MK01:40

MK01:40

MK01:40

MK01:41
MK01:41
MK01:41
MK01:41
MK01:42
MK01:43
MK01:43
MK01:43
MK01:43
MK01:44

MK01:44

ወመስዮ ጊዜ የዐርብ ፀሓይ።
አምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ ወእለሂ እኁዛነ አጋንንት።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ሰብአ ሀገር ኀበ አንቀጽ።
ወፈወሶሙ ለብዙኃን ድዉያን ወሕሙማን።
ወፈወሶሙ ለብዙኃን ድዉያን ወሕሙማን።
ወአውፅኦሙ ለብዙኃን አጋንንት ወኢያብሖሙ ይንብቡ።
ወአውፅኦሙ ለብዙኃን አጋንንት ወኢያብሖሙ ይንብቡ።
ወበጽባሕ ተንሥአ ወአሌለየ ጥቀ።
ወበጽባሕ ተንሥአ ወአሌለየ ጥቀ።
ወወፂኦ ሖረ ሐቅለ ወጸለየ በህየ።
ወወፂኦ ሖረ ሐቅለ ወጸለየ በህየ።
ወዴገንዎ ስምዖን ወእለ ምስሌሁ።
ወዴገንዎ ስምዖን ወእለ ምስሌሁ።
ወሶበ ረከብዎ ይቤልዎ እንጋ ኵሉ ሕዝብ የኀሥሡከ።
ወይቤሎሙ ተንሥኡ ንሑር ካልኣተኒ አህጉረ።

ወሖረ ወሰበከ በምኵራባቲሆሙ በኵሉ ገሊላ ወያወፅእ አጋንንተ።

ወሖረ ወሰበከ በምኵራባቲሆሙ በኵሉ ገሊላ ወያወፅእ አጋንንተ።

ወሖረ ወሰበከ በምኵራባቲሆሙ በኵሉ ገሊላ ወያወፅእ አጋንንተ።

ወመጽአ ኀቤሁ ዘለምጽ ወአስተብረከ ወአስተብቊዖ ወይቤሎ።

ወመጽአ ኀቤሁ ዘለምጽ ወአስተብረከ ወአስተብቊዖ ወይቤሎ።

ወመጽአ ኀቤሁ ዘለምጽ ወአስተብረከ ወአስተብቊዖ ወይቤሎ።

ወመጽአ ኀቤሁ ዘለምጽ ወአስተብረከ ወአስተብቊዖ ወይቤሎ።

ወምሕሮ እግዚእ ኢየሱስ ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ።
ወምሕሮ እግዚእ ኢየሱስ ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ።
ወምሕሮ እግዚእ ኢየሱስ ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ።
ወይቤሎ እፈቅድ ንጻሕ።
ወሶበ ከመ ዝ ይቤሎ ሐይወ እምለምጹ ሶቤሃ።
ወገሠጾ ወፈነዎ ወይቤሎ።
ወገሠጾ ወፈነዎ ወይቤሎ።
ወገሠጾ ወፈነዎ ወይቤሎ።
ዑቅ ኢትንግር ወኢ ለመኑሂ።
ወሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን ወአብእ መባአከ በእንተ 
ዘነጻሕከ።
ወሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን ወአብእ መባአከ በእንተ 
ዘነጻሕከ።
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MK01:44

MK01:45

MK01:45

MK01:45
MK01:45
MK02:1
MK02:1
MK02:2
MK02:2
MK02:2
MK02:3
MK02:3
MK02:4
MK02:4
MK02:4
MK02:5

MK02:6
MK02:6
MK02:7
MK02:7
MK02:8

MK02:8
MK02:9
MK02:9
MK02:9
MK02:10
MK02:11
MK02:11
MK02:11
MK02:12
MK02:12
MK02:12
MK02:12
MK02:12
MK02:12
MK02:13
MK02:13

ወሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን ወአብእ መባአከ በእንተ 
ዘነጻሕከ።

ወወፂኦ አኀዘ ይስብክ ወይንግር ብዙኀ እስከ ያነክሩ ኵሉ ሀገር።

ወወፂኦ አኀዘ ይስብክ ወይንግር ብዙኀ እስከ ያነክሩ ኵሉ ሀገር።

ወስእነ በዊአ ሀገር ክሡተ።
ወይመጽኡ ኀቤሁ እምኵለሄ።
ወቦአ ካዕበ ሀገረ ቅፍርናሆም ወጐንድዮ ሕቀ።
ወቦአ ካዕበ ሀገረ ቅፍርናሆም ወጐንድዮ ሕቀ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ።
እስከ ኢያገምሮሙ መካን ውስተ ቤት ወኢ ኀበ ኆኅት።
ወኮነ ይነግሮሙ ቃሎ ለእለ መጽኡ ኀቤሁ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ድዉየ ወመፃጕዐ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ድዉየ ወመፃጕዐ።
ወሶበ ስእኑ አብኦቱ ኀቤሁ እስመ ጽፉቅ ሰብእ።
ወነሠቱ ጠፈረ ወአውረድዎ ምስለ ዐራቱ።
ወነሠቱ ጠፈረ ወአውረድዎ ምስለ ዐራቱ።

ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።

ወሀለዉ ህየ ጸሐፍት ይነብሩ ወኀለዩ በልቦሙ።
ወሀለዉ ህየ ጸሐፍት ይነብሩ ወኀለዩ በልቦሙ።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝ ዘከመ ዝ ይነብብ ፅርፈተ።
ወመኑ ይክል ኀዲገ ኀጢአት ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።

ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ከመ ከመ ዝ ይኄልዩ።

ወይቤሎሙ ለምንት ከመ ዝ ትኄልዩ በልብክሙ።
ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ ወእምብሂሎቱ።
ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር በእገሪከ።
ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር በእገሪከ።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወካዕበ ይቤሎ ለውእቱ ድዉይ።
ለከ እብለከ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ለከ እብለከ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ወወፅአ በቅድመ ኵሉ ሰብእ።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ወወፅአ በቅድመ ኵሉ ሰብእ።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ወወፅአ በቅድመ ኵሉ ሰብእ።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ወይቤሉ ግሙራ ኢርኢነ ዘከመ ዝ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ካዕበ መንገለ ጽንፈ ባሕር።
ወሖሩ ኀቤሁ ኵሉ ሕዝብ ወመሀሮሙ።



Tabelle1

Seite 1028

8794 ወ

MK02:13
MK02:14
MK02:14
MK02:14
MK02:14
MK02:15
MK02:15

MK02:15

MK02:15

MK02:16
MK02:16
MK02:16
MK02:16
MK02:16
MK02:16
MK02:17
MK02:17
MK02:17
MK02:18 ወአርዳኢሁሰ ለዮሐንስ ወእለሂ ፈሪሳውያን ኮኑ ይጸውሙ።
MK02:18 ወአርዳኢሁሰ ለዮሐንስ ወእለሂ ፈሪሳውያን ኮኑ ይጸውሙ።
MK02:18 ወሖሩ ወይቤልዎ አርዳኢሁ ለዮሐንስ።
MK02:18 ወሖሩ ወይቤልዎ አርዳኢሁ ለዮሐንስ።
MK02:18

MK02:18

MK02:19
MK02:20

MK02:20
MK02:21

MK02:21

MK02:21

MK02:22
MK02:22
MK02:22
MK02:22

ወሖሩ ኀቤሁ ኵሉ ሕዝብ ወመሀሮሙ።
ወኀሊፎ እምህየ ርእዮ ለሌዊ መጸብሓዊ ወልደ እልፍዮስ።
ወይቤሎ ነዐ ትልወኒ ወተንሥአ ወተለዎ።
ወይቤሎ ነዐ ትልወኒ ወተንሥአ ወተለዎ።
ወይቤሎ ነዐ ትልወኒ ወተንሥአ ወተለዎ።
ወእምዝ መስሐ በቤቱ እግዚእ ኢየሱስ።
ወብዙኃን ኃጥኣን ወመጸብሓን ረፈቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ 
ወአርዳኢሁ።
ወብዙኃን ኃጥኣን ወመጸብሓን ረፈቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ 
ወአርዳኢሁ።
ወብዙኃን ኃጥኣን ወመጸብሓን ረፈቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ 
ወአርዳኢሁ።
ወርእዮሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወርእዮሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ከመ ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ኃጥኣን ወመጸብሓን።
ከመ ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ኃጥኣን ወመጸብሓን።
ለምንት ሊቅክሙ ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ኃጥኣን ወመጸብሓን።
ለምንት ሊቅክሙ ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ኃጥኣን ወመጸብሓን።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎሙ።
ወአኮ ጥዑያን ኃጥኣነ እጸውዕ መጻእኩ ወአኮ ጻድቃነ።
ወአኮ ጥዑያን ኃጥኣነ እጸውዕ መጻእኩ ወአኮ ጻድቃነ።

ወአርዳኢሆሙ ለፈሪሳውያን ይጸውሙ ወአርዳኢከሰ በእፎ 
ኢይጸውሙ።
ወአርዳኢሆሙ ለፈሪሳውያን ይጸውሙ ወአርዳኢከሰ በእፎ 
ኢይጸውሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይክሉኑ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ።

ወባሕቱ ይበጽሕ መዋዕል አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።

ወይእተ አሚረ ይጸውሙ።

ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።

ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ጥቅበቱ ሐዲስ ለብሉይ ወያዐብዮ ለስጠቱ።

ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ጥቅበቱ ሐዲስ ለብሉይ ወያዐብዮ ለስጠቱ።

ወአልቦ ዘይወዲ ወይነ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ።
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MK02:22
MK02:23
MK02:23
MK02:23
MK02:23
MK02:23
MK02:24
MK02:25
MK02:25
MK02:26
MK02:26
MK02:27
MK02:27
MK02:28
MK03:1
MK03:1
MK03:2
MK03:3
MK03:3
MK03:4

MK03:4
MK03:4
MK03:5
MK03:5
MK03:5
MK03:5
MK03:5
MK03:5
MK03:6
MK03:7
MK03:7
MK03:7
MK03:8
MK03:8
MK03:8
MK03:8
MK03:8
MK03:8
MK03:9
MK03:10

ይወድይዎ ወይትዐቀቡ በበይናቲሆሙ።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት።
እንተ ማእከለ ገራውህ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ ወይጺሑ ሎቱ ፍኖተ።
ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ ወይጺሑ ሎቱ ፍኖተ።
ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ ወይጺሑ ሎቱ ፍኖተ።
ወይቤልዎ ፈሪሳውያን ርኢ ዘይገብሩ አርዳኢከ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ግሙራ ኢያንበብክሙኑ።
ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱኒ ወእለሂ ምስሌሁ።
ወበልዐ ኅብስተ መሥዋዕት ዘኢይከውኖ ለበሊዕ።
ወወሀቦሙ ለእለ ምስሌሁ።
ወይቤሎሙ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት።
ወአኮ ሰብእ በእንተ ሰንበት።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያው ውእቱ እግዚኣ ለሰንበት።
ወቦአ ካዕበ ምኵራበ በሰንበት።
ወሀሎ ህየ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ወይትዐቀብዎ ለእመ ይፌውሶ በሰንበት ከመ ያስተዋድይዎ።
ወይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ዘፅዉስት እዴሁ።
ተንሥእ ወቁም ማእከለ።

ወይቤሎሙ ይከውንኑ በሰንበት ገቢረ ሠናይ አው ገቢረ እኩይ።

አሕይዎ ነፍስኑ ወሚመ ቀቲል ወአርመሙ።
አሕይዎ ነፍስኑ ወሚመ ቀቲል ወአርመሙ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይትመዐዕ።
ወይቴክዝ በእንተ ዑረተ ልቦሙ።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወሐይወት ወኮነት ከመ ካልእታ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወሐይወት ወኮነት ከመ ካልእታ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወሐይወት ወኮነት ከመ ካልእታ።
ወወፂኦሙ ፈሪሳውያን ሶቤሃ ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
ወተግሕሠ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ መንገለ ባሕር።
ወተለውዎ ብዙኃን ጥቀ እምገሊላ ወእምይሁዳ።
ወተለውዎ ብዙኃን ጥቀ እምገሊላ ወእምይሁዳ።
ወእምኢየሩሳሌም ወእምኤዶምያስ ወእማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወእምኢየሩሳሌም ወእምኤዶምያስ ወእማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወእምኢየሩሳሌም ወእምኤዶምያስ ወእማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወእምጢሮስ ወእምሲዶና።
ወእምጢሮስ ወእምሲዶና።
ወብዙኃን ጥቀ መጽኡ ኀቤሁ ሰሚዖሙ ኵሎ ዘገብረ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ያጽንሑ ሎቱ ሐመረ።
እስመ ለብዙኃን አሕየዎሙ ወኮኑ ይትጋፍዕዎ።
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MK03:10
MK03:11
MK03:11
MK03:12
MK03:13
MK03:13
MK03:13
MK03:14
MK03:14
MK03:14
MK03:14
MK03:14
MK03:15
MK03:15
MK03:16
MK03:16
MK03:17 ወለያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ ወለዮሐንስ እኁሁ።
MK03:17 ወለያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ ወለዮሐንስ እኁሁ።
MK03:18 ወእንድርያስ ወፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ወማቴዎስ ወቶማስ።
MK03:18 ወእንድርያስ ወፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ወማቴዎስ ወቶማስ።
MK03:18 ወእንድርያስ ወፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ወማቴዎስ ወቶማስ።
MK03:18 ወእንድርያስ ወፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ወማቴዎስ ወቶማስ።
MK03:18 ወእንድርያስ ወፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ወማቴዎስ ወቶማስ።
MK03:18
MK03:18
MK03:18
MK03:19
MK03:20
MK03:21
MK03:22
MK03:22
MK03:23
MK03:23
MK03:23
MK03:24

MK03:25
MK03:26
MK03:26
MK03:26
MK03:27
MK03:27

እስከ ይወድቁ ዲቤሁ ወያስተብቊዕዎ።
ወእለሂ እኁዛነ አጋንንት ርኩሳን እምከመ ርእይዎ።
ይሰግዱ ሎቱ እንዘ ይጸርሑ ወይብሉ።
ወኮነ ብዙኀ ይጌሥጾሙ ከመ ኢያግህድዎ።
ወዐርገ ደብረ ወጸውዐ እለ ፈቀደ ወመጽኡ ኀቤሁ።
ወዐርገ ደብረ ወጸውዐ እለ ፈቀደ ወመጽኡ ኀቤሁ።
ወዐርገ ደብረ ወጸውዐ እለ ፈቀደ ወመጽኡ ኀቤሁ።
ወኀረየ ዐሠርተ ወክልኤተ ወሰመዮሙ ሐዋርያተ።
ወኀረየ ዐሠርተ ወክልኤተ ወሰመዮሙ ሐዋርያተ።
ወኀረየ ዐሠርተ ወክልኤተ ወሰመዮሙ ሐዋርያተ።
ወረሰዮሙ ከመ የሀልዉ ምስሌሁ ወፈነዎሙ ይስብኩ።
ወረሰዮሙ ከመ የሀልዉ ምስሌሁ ወፈነዎሙ ይስብኩ።
ወአብሖሙ ያውፅኡ አጋንንተ ወይፈውሱ ድዉያነ።
ወአብሖሙ ያውፅኡ አጋንንተ ወይፈውሱ ድዉያነ።
ወሰመዮሙ በበ አስማቲሆሙ ወሰመዮ ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወሰመዮሙ በበ አስማቲሆሙ ወሰመዮ ለስምዖን ጴጥሮስ።

ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ወታዴዎስ ወስምዖን ቀነናዊ።
ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ወታዴዎስ ወስምዖን ቀነናዊ።
ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ወታዴዎስ ወስምዖን ቀነናዊ።
ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘአግብኦ።
ወበዊኦ ቤተ መጽኡ ካዕበ አሕዛብ ብዙኃን።
ወሰሚዖሙ አዝማዲሁ መጽኡ የአኀዝዎ።
ወጸሐፍትኒ እለ ወረዱ እምኢየሩሳሌም ይቤሉ።
ብዔል ዜቡል አኀዞ ወበመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወመንግሥትኒ ዘበበይናቲሃ ትትናፈቅ ኢትቀውም ይእቲ 
መንግሥት።
ወእመኒ ቤት ተናፈቀት በበይናቲሃ ኢትቀውም ይእቲ ቤት።
ወሰይጣንሂ ለእመ ተንሥአ በበይናቲሁ ወተናፈቀ።
ወሰይጣንሂ ለእመ ተንሥአ በበይናቲሁ ወተናፈቀ።
ወኢይቀውም አላ ማኅለቅተ ይረክብ።
ወአልቦ ዘይክል በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
ወአልቦ ዘይክል በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
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MK03:27
MK03:28

MK03:29
MK03:29
MK03:31
MK03:31
MK03:31
MK03:31
MK03:32
MK03:32
MK03:32
MK03:32
MK03:33
MK03:33
MK03:33
MK03:34
MK03:34
MK03:34
MK03:35
MK03:35
MK04:1
MK04:1
MK04:1
MK04:1
MK04:2
MK04:2
MK04:3
MK04:4

MK04:4

MK04:4

MK04:5
MK04:5
MK04:6
MK04:6
MK04:7
MK04:7
MK04:7
MK04:8

ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
አማን እብለክሙ ኵሉ ኀጢአት ወፅርፈት ይትኀደግ ለዕጓለ 
እመሕያው።
ወዘሰ ፀረፈ ዲበ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ ለዓለም።
ወይትኴነን በደይን ለዝሉፉ።
ወመጽኡ እሙ ወአኀዊሁ ወቆሙ አፍኣ።
ወመጽኡ እሙ ወአኀዊሁ ወቆሙ አፍኣ።
ወመጽኡ እሙ ወአኀዊሁ ወቆሙ አፍኣ።
ወለአኩ ኀቤሁ ይጸውዕዎ።
ወይነብሩ ሰብእ ብዙኃን ምስሌሁ ወይቤልዎ።
ወይነብሩ ሰብእ ብዙኃን ምስሌሁ ወይቤልዎ።
ነዮሙ እምከኒ ወአኀዊከኒ አፍኣ ይቀውሙ ወየኀሥሡከ።
ነዮሙ እምከኒ ወአኀዊከኒ አፍኣ ይቀውሙ ወየኀሥሡከ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ መኑ ይእቲ እምየ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ መኑ ይእቲ እምየ።
ወእለ መኑ እሙንቱ አኀውየ።
ወነጸሮሙ ለእለ ይነብሩ ዐውዶ ወይቤ።
ወነጸሮሙ ለእለ ይነብሩ ዐውዶ ወይቤ።
ነዮሙ እምየኒ ወአኀውየኒ።
ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ።
ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ።
ወአኀዘ ካዕበ ይምሀሮሙ ለአሕዛብ እንተ መንገለ ባሕር።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ።
እስከ ሶበ የዐርግ ውስተ ሐመር ወይነብር።
ወኵሉ ሰብእ ውስተ ምድር ይቀውሙ።
ወመሀሮሙ ወመሰለ ሎሙ ብዙኀ።
ወመሀሮሙ ወመሰለ ሎሙ ብዙኀ።
ወይቤሎሙ እንዘ ይሜህሮሙ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት ወመጽኡ አዕዋፍ 
ወበልዕዎ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት ወመጽኡ አዕዋፍ 
ወበልዕዎ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት ወመጽኡ አዕዋፍ 
ወበልዕዎ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኅ።
ወፍጡነ በቈለ እስመ አልቦ ዕመቅ ለመሬቱ።
ወሠሪቆ ፀሓይ አውዐዮ እስመ ኢኮነ ዕሙቀ መሬቱ።
ወአልቦ ሥርው የብሰ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ሦክ።
ወሐነቆ ሦክ ወኢፈርየ።
ወሐነቆ ሦክ ወኢፈርየ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
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MK04:8
MK04:8
MK04:8
MK04:8
MK04:8
MK04:8
MK04:9
MK04:10
MK04:10
MK04:11
MK04:11
MK04:12
MK04:12
MK04:12
MK04:12
MK04:12
MK04:13
MK04:15
MK04:15
MK04:15
MK04:16
MK04:16
MK04:17
MK04:17
MK04:17
MK04:18

MK04:19

MK04:19

MK04:19

MK04:19
MK04:19
MK04:20
MK04:20
MK04:20
MK04:20
MK04:20
MK04:21
MK04:22

ወበቈለ ወልህቀ ወፈረየ ወወሀበ ፍሬ።
ወበቈለ ወልህቀ ወፈረየ ወወሀበ ፍሬ።
ወበቈለ ወልህቀ ወፈረየ ወወሀበ ፍሬ።
ወበቈለ ወልህቀ ወፈረየ ወወሀበ ፍሬ።
ቦ ዘሠላሳ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘምእት።
ቦ ዘሠላሳ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘምእት።
ወይቤሎሙ ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ወእምዝ በባሕቲቶሙ ተስእልዎ እሊኣሁ።
ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ ምሳሌሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወለእለ አፍኣሰ በምሳሌ ኵሉ ይከውኖሙ።
ከመ ርእየ ይርአዩ ወኢያእምሩ ወሰሚዐ ይሰምዑ።
ከመ ርእየ ይርአዩ ወኢያእምሩ ወሰሚዐ ይሰምዑ።
ወኢይሌብዉ ከመ ኢይነስሑ ወኢይሣሀሎሙ።
ወኢይሌብዉ ከመ ኢይነስሑ ወኢይሣሀሎሙ።
ወኢይትኀደግ ሎሙ ኀጢአቶሙ።
ወይቤሎሙ ኢተአምሩኑ ዛተ ምሳሌ።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ፍኖት ኀበ ተዘርዐ ቃል።
ወእምከመ ሰምዑ ቃለ ይመጽእ ሰይጣን ሶቤሃ።
ወይነሥእ እምልቦሙ ቃለ ዘተዘርዐ።
ወእሉ ካዕበ እሙንቱ ዘውስተ ኰኵሕ ተዘርዑ።
እለ ይሰምዑ ቃለ ወይትዌከፍዎ ሶቤሃ በፍሥሓ።
ወአልቦሙ ሥርው ለጊዜሃ።
ዳእሙ እሙንቱ ወእምከመሰ ኮነ ምንዳቤ ወስደት።
ዳእሙ እሙንቱ ወእምከመሰ ኮነ ምንዳቤ ወስደት።

ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ሦክ ተዘርዑ እለ ይሰምዕዎ ለቃል።

ወኅሊና ዝንቱ ዓለም ወፍትወተ ብዕል ወባዕደኒ ኵሉ ፍትወት።

ወኅሊና ዝንቱ ዓለም ወፍትወተ ብዕል ወባዕደኒ ኵሉ ፍትወት።

ወኅሊና ዝንቱ ዓለም ወፍትወተ ብዕል ወባዕደኒ ኵሉ ፍትወት።

ይበውኡ ወየሐንቅዎ ለቃል ወኢይፈሪ።
ይበውኡ ወየሐንቅዎ ለቃል ወኢይፈሪ።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ምድር ሠናይት።
ተዘርዑ እለ ይሰምዑ ቃለ ወይትዌከፍዎ።
ወይፈርዩ አሐዱ በሠላሳ ወአሐዱ በስሳ ወአሐዱ በምእት።
ወይፈርዩ አሐዱ በሠላሳ ወአሐዱ በስሳ ወአሐዱ በምእት።
ወይፈርዩ አሐዱ በሠላሳ ወአሐዱ በስሳ ወአሐዱ በምእት።
ወይቤሎሙ ቦኑ የኀትዉ ማኅቶተ።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከበት ወአልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
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MK04:22
MK04:24
MK04:24
MK04:25
MK04:25
MK04:26
MK04:27
MK04:27
MK04:27
MK04:27
MK04:27
MK04:28

MK04:28
MK04:28
MK04:29
MK04:30
MK04:30
MK04:31
MK04:32
MK04:32
MK04:32
MK04:33

MK04:34
MK04:34
MK04:35
MK04:36
MK04:36
MK04:36 ወቦ ካልኣትኒ አሕማር ምስሌሆሙ።
MK04:37
MK04:37
MK04:38
MK04:38
MK04:38
MK04:39

MK04:39

MK04:39

ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከበት ወአልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ወይቤሎሙ ለብዉ ዘትሰምዑ።
በውእቱ መስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ ወይዌስኩክሙ።
እስመ ለዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የኀይድዎ።
ወይቤሎሙ ከመ ዝ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
ወነዊሞ ይትነሣእ መዓልተ ወሌሊተ ወይዋሕዮ።
ወነዊሞ ይትነሣእ መዓልተ ወሌሊተ ወይዋሕዮ።
ወነዊሞ ይትነሣእ መዓልተ ወሌሊተ ወይዋሕዮ።
ወዘርዑ ይፈሪ የዐቢ ወይልህቅ።
ወዘርዑ ይፈሪ የዐቢ ወይልህቅ።
ወውእቱሰ የአምር ከመ ባሕቲታ ምድር ትሁብ ፍሬሃ ቀዳማዌ 
ሣዕረ።
ወእምዝ ሰብለ ወእምሰብሉ ይመልእ ፍጹመ ሥርናየ።
ወእምዝ ሰብለ ወእምሰብሉ ይመልእ ፍጹመ ሥርናየ።
ወእምዝ ሶበ ፈጸመ ፈርዮተ።
ወይቤ በምንት አስተማስላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወምንተ አምጽአ።
ወትንእስ እምኵሉ አዝርዕት ዘውስተ ምድር።
ወእምከመ ዘርዕዋ ትበቊል።
ወተዐቢ እምኵሎን አሕማላት።
ወትገብር አዕፁቀ ዐበይተ እስከ ይክሉ አዕዋፈ ሰማይ።

ወበዘከመ ዝ አምሳል ተናገሮሙ ቃሎ በአምጣነ ይክሉ ሰሚዐ።

ወዘእንበለ ምሳሌሰ ኢተናገሮሙ።
ወበባሕቲቶሙ ይፌክር ለአርዳኢሁ ኵሎ።
ወይእተ አሚረ መስዮ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንዕዱ ማዕዶተ።
ወኀደጎሙ ለሕዝብ ወነሥእዎ በሐመር።
ወኀደጎሙ ለሕዝብ ወነሥእዎ በሐመር።

ወመጽአ ዐውሎ ዐቢይ ነፋስ።
ወይሰወጥ ማይ እሞገድ ውስተ ሐመር።
ወውእቱሰ መንገለ ከዋላ ሐመር ተተርኢሶ ኖመ።
ወአንቅህዎ ወይቤልዎ ሊቅ ኢያሐዝነከኑ እንዘ ንመውት።
ወአንቅህዎ ወይቤልዎ ሊቅ ኢያሐዝነከኑ እንዘ ንመውት።
ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳት ወይቤላ ለባሕር ተፈፀሚ 
ወአርምሚ።
ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳት ወይቤላ ለባሕር ተፈፀሚ 
ወአርምሚ።
ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳት ወይቤላ ለባሕር ተፈፀሚ 
ወአርምሚ።
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MK04:39

MK04:39
MK04:39
MK04:40
MK04:41
MK04:41
MK04:41
MK05:1
MK05:2
MK05:3
MK05:3
MK05:3
MK05:4
MK05:4
MK05:5
MK05:5
MK05:5
MK05:5
MK05:6
MK05:6
MK05:7
MK05:7
MK05:9
MK05:9
MK05:9
MK05:10
MK05:11
MK05:12
MK05:12
MK05:13
MK05:13
MK05:13
MK05:13
MK05:13
MK05:13
MK05:14
MK05:14
MK05:14
MK05:14
MK05:15

ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳት ወይቤላ ለባሕር ተፈፀሚ 
ወአርምሚ።
ወኀደገ ነፋስ ወኮነ ዛኅነ ዐቢየ።
ወኀደገ ነፋስ ወኮነ ዛኅነ ዐቢየ።
ወይቤሎሙ ምንትኑ ያፈርሀክሙ ኦ ድኩማን።
ወፈርሁ ዐቢየ ፍርሀተ ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ።
ወፈርሁ ዐቢየ ፍርሀተ ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ወበጺሖሙ ማዕዶተ ባሕር ኀበ ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወወሪዶ እምሐመር ተቀበሎ ሶቤሃ ብእሲ።
ወይነብር ውስተ መቃብር ወስእንዎ አጽንዖቶ በመዋቅሕትኒ።
ወይነብር ውስተ መቃብር ወስእንዎ አጽንዖቶ በመዋቅሕትኒ።
እንዘ ዘልፈ ይሞቅሕዎ ወአልቦ ዘይክል አድክሞቶ።
እስመ መዋቅሕተኒ ይሰብር ወሰናስለኒ ይቀጠቅጥ ወየዐቅብዎ ደቅ።
እስመ መዋቅሕተኒ ይሰብር ወሰናስለኒ ይቀጠቅጥ ወየዐቅብዎ ደቅ።
ወዘልፈ የዐውዩ መዓልተ ወሌሊተ በውስተ መቃብር።
ወዘልፈ የዐውዩ መዓልተ ወሌሊተ በውስተ መቃብር።
ወበውስተ አድባር ወይጌምድ ሥጋሁ በእብን።
ወበውስተ አድባር ወይጌምድ ሥጋሁ በእብን።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ እምርሑቅ።
ሮጸ ወሰገደ ሎቱ።
ወጸርሐ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወጸርሐ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ መኑ ስምከ።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ መኑ ስምከ።
ወይቤሎ ውእቱ ጋኔን ሌጌዎን ስምየ እስመ ብዙኃን ንሕነ።
ወአስተብቊዖ ብዙኀ ከመ ኢይስድዶ አፍኣ እምብሔር።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ ይትረዐይ መንገለ ደብር።
ወአስተብቊዕዎ ብዙኅ እሉ አጋንንት ወይቤልዎ።
ወአስተብቊዕዎ ብዙኅ እሉ አጋንንት ወይቤልዎ።
ወአብሖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወወፂኦሙ እሙንቱ አጋንንት።
ወአብሖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወወፂኦሙ እሙንቱ አጋንንት።
ቦኡ ላዕለ አሕርው ወአብዱ እሙንቱ መራዕይ።
ወጸድፉ ውስተ ባሕር ወኮኑ መጠነ ዕሥራ ምእት።
ወጸድፉ ውስተ ባሕር ወኮኑ መጠነ ዕሥራ ምእት።
ወሞቱ በውስተ ባሕር።
ወጐዩ ኖሎት ወዜነዉ ለአህጉር ወለአዕጻዳት።
ወጐዩ ኖሎት ወዜነዉ ለአህጉር ወለአዕጻዳት።
ወጐዩ ኖሎት ወዜነዉ ለአህጉር ወለአዕጻዳት።
ወወፅኡ ይርአዩ ዘኮነ።
ወመጽኡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወረከብዎ ለዘጋኔን አኀዞ።
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MK05:15
MK05:15
MK05:15
MK05:15
MK05:16

MK05:16

MK05:17
MK05:18
MK05:19
MK05:19
MK05:19
MK05:19
MK05:20
MK05:20
MK05:20
MK05:21
MK05:21
MK05:22

MK05:22
MK05:23
MK05:23
MK05:23
MK05:23
MK05:24

MK05:24

MK05:24

MK05:25

MK05:25

MK05:26
MK05:26
MK05:26
MK05:26
MK05:27

ወመጽኡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወረከብዎ ለዘጋኔን አኀዞ።
እንዘ ይነብር ዳኅነ ወልቡ ገብኦ ወልቡሰ ልብሶ።
እንዘ ይነብር ዳኅነ ወልቡ ገብኦ ወልቡሰ ልብሶ።
ዝኩ ዘአኀዞ ሌጌዎን ወፈርሁ።

ወዜነውዎሙ እለ ርእዩ ዘከመ ኮነ ዘጋኔን ወዘበእንተ አሕርው።

ወዜነውዎሙ እለ ርእዩ ዘከመ ኮነ ዘጋኔን ወዘበእንተ አሕርው።

ወአኀዙ ያስተብቊዕዎ ከመ ይፃእ እምደወሎሙ።
ወዐሪጎ ሐመረ አስተብቊዖ ውእቱ ዘጋኔን ይሑር ምስሌሁ።
ወከልኦ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወከልኦ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር ወተሣሀለከ።
ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር ወተሣሀለከ።
ወሖረ ወአኀዘ ይስብክ በዐሥሩ አህጉር።
ወሖረ ወአኀዘ ይስብክ በዐሥሩ አህጉር።
ኵሎ ዘገብረ ሎቱ እግዚእ ኢየሱስ ወአንከሩ ኵሎሙ።
ወካዕበ ዐደወ እግዚእ ኢየሱስ በሐመር ማዕዶተ።
ወተጋብኡ ብዙኅ ሰብእ ኀቤሁ በኀበ ሐይቀ ባሕር።
ወመጽአ ኀቤሁ አሐዱ ብእሲ መጋቤ ምኵራብ ዘስሙ 
ኢያኢሮስ።
ወርእዮ ሰገደ ሎቱ ታሕተ እገሪሁ።
ወብዙኀ አስተብቊዖ ወይቤ ወለትየ አልጸቀት ትሙት።
ወብዙኀ አስተብቊዖ ወይቤ ወለትየ አልጸቀት ትሙት።
ወባሕቱ ነዐ ደይ እዴከ ላዕሌሃ ወተሐዩ።
ወባሕቱ ነዐ ደይ እዴከ ላዕሌሃ ወተሐዩ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስሌሁ ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ 
ወይትጋፍዕዎ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስሌሁ ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ 
ወይትጋፍዕዎ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስሌሁ ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ 
ወይትጋፍዕዎ።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወብዙኀ አሕመምዋ ብዙኃን ዐቀብተ ሥራይ።
እንዘ ይፌውስዋ ወአስተዋፅአት ኵሎ ንዋያ ወአኅለቀት።
እንዘ ይፌውስዋ ወአስተዋፅአት ኵሎ ንዋያ ወአኅለቀት።
ወአልቦ ዘበቊዐ ዘእንበለ ዳእሙ ዘአልሐማ ፈድፋደ።
ወሰሚዓ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ መጽአት ወቦአት ማእከለ 
ሰብእ።
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MK05:27

MK05:27
MK05:29
MK05:29
MK05:30
MK05:30
MK05:31
MK05:32
MK05:33
MK05:33
MK05:33
MK05:33
MK05:33
MK05:34
MK05:34
MK05:35

MK05:35
MK05:35
MK05:36
MK05:37
MK05:37 ወያዕቆብ ወዮሐንስ እኁሁ ለያዕቆብ።
MK05:37 ወያዕቆብ ወዮሐንስ እኁሁ ለያዕቆብ።
MK05:38
MK05:38
MK05:38
MK05:38
MK05:39
MK05:39
MK05:39
MK05:39
MK05:40
MK05:40
MK05:40
MK05:40
MK05:40
MK05:41
MK05:41
MK05:42
MK05:42
MK05:42

ወሰሚዓ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ መጽአት ወቦአት ማእከለ 
ሰብእ።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ እንተ ድኅሬሁ።
ወሶቤሃ ነፅፈ ነቅዐ ደማ ወአንከረት ርእሳ።
ወሶቤሃ ነፅፈ ነቅዐ ደማ ወአንከረት ርእሳ።
ወአእመረ እግዚእ ኢየሱስ ሶቤሃ ከመ ወፅአ ኀይል እምኔሁ።
ወተመይጦ ኀበ ሰብአ ይቤሎሙ መኑ ገሰሰኒ ጽንፈ ልብስየ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ኢትሬኢኑ ሰብእ እንዘ ይትጋፍዐከ።
ወተመይጠ ከመ ይርአይ ዘገብረ ዘንተ።
ወፈርሀት ይእቲ ብእሲት ወርዕደት ጥቀ።
ወፈርሀት ይእቲ ብእሲት ወርዕደት ጥቀ።
እስመ አእመረት ዘኮነ ላዕሌሃ ወመጽአት ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሰገደት ሎቱ ወነገረቶ ኵሎ ጽድቀ።
ወሰገደት ሎቱ ወነገረቶ ኵሎ ጽድቀ።
ወይቤላ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
እትዊ በሰላም ወሕየዊ እምደዌኪ።

ወእንዘ ይትናገር ምስሌሃ መጽኡ ሰብእ ኀበ መጋቤ ምኵራብ።

ወይቤልዎ ወለትከሰ ሞተት ወኢታጻምዎ እንከ ለሊቅ።
ወይቤልዎ ወለትከሰ ሞተት ወኢታጻምዎ እንከ ለሊቅ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይትናገርዎ።
ወከልአ ከመ አልቦ ዘይተልዎ ዘእንበለ ጴጥሮስ።

ወቦአ ቤቶ ለመጋቤ ምኵራብ።
ወረከቦሙ እንዘ ይትሀወኩ ወይበክዩ ወየዐወይዉ ብዙኀ።
ወረከቦሙ እንዘ ይትሀወኩ ወይበክዩ ወየዐወይዉ ብዙኀ።
ወረከቦሙ እንዘ ይትሀወኩ ወይበክዩ ወየዐወይዉ ብዙኀ።
ወቦአ ወይቤሎሙ ለምንት ትትሀወኩ ወትበክዩ።
ወቦአ ወይቤሎሙ ለምንት ትትሀወኩ ወትበክዩ።
ወቦአ ወይቤሎሙ ለምንት ትትሀወኩ ወትበክዩ።
ሕፃንሰ ኢሞተት አላ ትነውም ወሠሐቅዎ።
ወእምዝ ሰደደ ኵሎ።
ወነሥኦሙ ለአቡሃ ወለእማ ለሕፃን ወእለ ምስሌሆሙ።
ወነሥኦሙ ለአቡሃ ወለእማ ለሕፃን ወእለ ምስሌሆሙ።
ወነሥኦሙ ለአቡሃ ወለእማ ለሕፃን ወእለ ምስሌሆሙ።
ወቦአ ኀበ ሀለወት ሕፃን።
ወአኀዛ እዴሃ ለሕፃን ወይቤላ።
ወአኀዛ እዴሃ ለሕፃን ወይቤላ።
ወተንሥአት ሶቤሃ ይእቲ ወለት ወአንሶሰወት።
ወተንሥአት ሶቤሃ ይእቲ ወለት ወአንሶሰወት።
ወዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምታ።
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MK05:42
MK05:42
MK05:43
MK05:43
MK05:43
MK06:1

MK06:1

MK06:2

MK06:2

MK06:2

MK06:2
MK06:2
MK06:3 አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ለጸራቢ ወወልደ ማርያም።
MK06:3
MK06:3
MK06:3
MK06:3
MK06:3
MK06:3
MK06:4
MK06:4
MK06:4
MK06:5
MK06:5
MK06:6
MK06:6
MK06:7

MK06:7

MK06:7

MK06:7
MK06:8
MK06:8
MK06:8
MK06:8

ወዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምታ።
ወደንገፁ ሶቤሃ ዐቢየ ድንጋፄ።
ወገሠጾሙ ለአቡሃ ወለእማ ብዙኀ ከመ አልቦ ዘየአምር ዘንተ።
ወገሠጾሙ ለአቡሃ ወለእማ ብዙኀ ከመ አልቦ ዘየአምር ዘንተ።
ወአዘዘ የሀብዋ ዘትበልዕ።

ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ቦአ ሀገሮ ወተለውዎ አርዳኢሁ።

ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ቦአ ሀገሮ ወተለውዎ አርዳኢሁ።

ወበሰንበት መሀሮሙ በምኵራብ ወብዙኃን ያጸምእዎ ወያነክሩ።

ወበሰንበት መሀሮሙ በምኵራብ ወብዙኃን ያጸምእዎ ወያነክሩ።

ወበሰንበት መሀሮሙ በምኵራብ ወብዙኃን ያጸምእዎ ወያነክሩ።

ወምንትኑ ዛቲ ጥበብ እንተ ተውህበት ሎቱ።
ወዝኒ ኀይል ዘይትገበር በእደዊሁ።

ወአኀዊሁኒ ያዕቆብ ወዮሳ ወይሁዳ ወስምዖን።
ወአኀዊሁኒ ያዕቆብ ወዮሳ ወይሁዳ ወስምዖን።
ወአኀዊሁኒ ያዕቆብ ወዮሳ ወይሁዳ ወስምዖን።
ወአኀዊሁኒ ያዕቆብ ወዮሳ ወይሁዳ ወስምዖን።
ወአኮኑ አኀቲሁኒ ሀለዋ ዝየ ኀቤነ።
ወተዐቅፉ በእንቲኣሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢኮነ ምኑነ ነቢይ።
ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ ወበኀበ አዝማዲሁ።
ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ ወበኀበ አዝማዲሁ።
ወኢገብረ ኀይለ በህየ ዘእንበለ ኅዳጣን ድዉያን።
እለ አንበረ እዴሁ ዲቤሆሙ ወአሕየዎሙ።
ወአንከረ ኢ አሚኖቶሙ ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአንከረ ኢ አሚኖቶሙ ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወፈነዎሙ በበ 
ክልኤቱ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወፈነዎሙ በበ 
ክልኤቱ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወፈነዎሙ በበ 
ክልኤቱ።
ወአብሖሙ ላዕለ አጋንንት እኩያን።
ወአዘዞሙ ከመ አልቦ ዘይሰንቁ ለፍኖት።
ወኢይንሥኡ ዘእንበለ በትር ባሕቲታ።
ወኢ ኅብስተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ ጸሪቀ ውስተ ቅናቶሙ።
ወኢ ኅብስተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ ጸሪቀ ውስተ ቅናቶሙ።
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MK06:8
MK06:8
MK06:9
MK06:10
MK06:10
MK06:11
MK06:12
MK06:13
MK06:13
MK06:13
MK06:14
MK06:14 ወይቤ ዮሐንስ መጥምቅ ተንሥአ እምዉታን።
MK06:14
MK06:15
MK06:15
MK06:15
MK06:16 ወሰሚዖ ሄሮድስ ይቤ ዮሐንስ ውእቱ ዘአነ መተርኩ ርእሶ።
MK06:17 እስመ ውእቱ ሄሮድስ ፈነወ አግብርቲሁ ወአኀዞ ለዮሐንስ ወሞቅሖ።
MK06:17 እስመ ውእቱ ሄሮድስ ፈነወ አግብርቲሁ ወአኀዞ ለዮሐንስ ወሞቅሖ።
MK06:19
MK06:19
MK06:19
MK06:20 ወኮነ ይፈርሆ ሄሮድስ ለዮሐንስ።
MK06:20
MK06:20
MK06:20
MK06:20
MK06:20
MK06:20
MK06:21
MK06:21
MK06:21
MK06:21
MK06:21
MK06:21
MK06:22
MK06:22
MK06:22
MK06:22
MK06:22
MK06:22
MK06:23

ወኢ ኅብስተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ ጸሪቀ ውስተ ቅናቶሙ።
ወኢይልበሱ ክልኤ ክዳናተ።
ወይቤሎሙ ቤተ ኀበ ቦእክሙ ህየ ንበሩ።
ወብሔረ ኀበ ኢተወክፉክሙ ወኢሰምዑክሙ ወፂአክሙ።
ወብሔረ ኀበ ኢተወክፉክሙ ወኢሰምዑክሙ ወፂአክሙ።
አማን እብለክሙ ከመ ይረክባ ሣሕተ ሰዶም ወገሞራ።
ወወፂኦሙ ሰበኩ ውስተ ኵሉ አህጉር ከመ ኵሉ ይነስሑ።
ወብዙኃነ አጋንንተ ያወፅኡ።
ወይቀብጽዎሙ ቅብዐ ለብዙኃን ድዉያን ወየሐይዉ።
ወይቀብጽዎሙ ቅብዐ ለብዙኃን ድዉያን ወየሐይዉ።
ወሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ እስመ ክሡተ ኮነ ስሙ።

ወበእንተ ዝ ይረድኦ ኀይል።
ወቦ እለ ይቤሉ ኤልያስ ውእቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ ነቢይ ውእቱ።
ወእመ አኮ ይቤሉ ከመ አሐዱ እምነቢያት።

ወተቀየመቶ ሄሮድያዳ ወፈቀደት ታቅትሎ ወስእነት።
ወተቀየመቶ ሄሮድያዳ ወፈቀደት ታቅትሎ ወስእነት።
ወተቀየመቶ ሄሮድያዳ ወፈቀደት ታቅትሎ ወስእነት።

እስመ የአምር ከመ ብእሲ ጻድቅ ወቅዱስ ውእቱ።
ወይትዐቀቦ ወብዙኀ ይሰምዕ በኀቤሁ።
ወይትዐቀቦ ወብዙኀ ይሰምዕ በኀቤሁ።
ወይፈቅድ ይርአይ ተኣምረ ዘይገብር።
ወያስተሐውዝ ወይፈቅድ ይስምዖ።
ወያስተሐውዝ ወይፈቅድ ይስምዖ።
ወኮነት ዕለት አመ ይገብር ሄሮድስ በዓለ ዘዕለተ ተወልደ።
ወአምስሐ መኳንንቲሁ ወመላእክቲሁ ወመሳፍንቲሁ።
ወአምስሐ መኳንንቲሁ ወመላእክቲሁ ወመሳፍንቲሁ።
ወአምስሐ መኳንንቲሁ ወመላእክቲሁ ወመሳፍንቲሁ።
ወመገብቶ ወዐበይተ ሀገረ ገሊላ።
ወመገብቶ ወዐበይተ ሀገረ ገሊላ።
ወቦአት ወለተ ሄሮድያዳ ወዘፈነት ሎቱ።
ወቦአት ወለተ ሄሮድያዳ ወዘፈነት ሎቱ።
ወአሥመረቶ ለሄሮድስ ወለእለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወአሥመረቶ ለሄሮድስ ወለእለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወይቤላ ንጉሥ ለይእቲ ወለት ሰአልኒ ዘትፈቅዲ ወእሁበኪ።
ወይቤላ ንጉሥ ለይእቲ ወለት ሰአልኒ ዘትፈቅዲ ወእሁበኪ።
ወመሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ እስመ መንፈቀ መንግሥቱ።
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MK06:24
MK06:24
MK06:24 ወትቤላ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ።
MK06:25
MK06:25
MK06:25
MK06:26

MK06:26

MK06:26
MK06:27
MK06:27
MK06:28 ወሖሩ ወመተሩ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ በቤተ ሞቅሕ።
MK06:28 ወሖሩ ወመተሩ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ በቤተ ሞቅሕ።
MK06:28
MK06:28
MK06:28
MK06:29 ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ ሖሩ ወነሥኡ በድኖ ለዮሐንስ ወቀበርዎ።
MK06:29 ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ ሖሩ ወነሥኡ በድኖ ለዮሐንስ ወቀበርዎ።
MK06:29 ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ ሖሩ ወነሥኡ በድኖ ለዮሐንስ ወቀበርዎ።
MK06:30
MK06:30
MK06:30
MK06:31
MK06:31
MK06:32
MK06:32
MK06:33
MK06:33
MK06:33
MK06:33
MK06:33
MK06:33
MK06:34
MK06:34
MK06:34
MK06:35
MK06:35
MK06:35
MK06:36
MK06:36

ወወፅአት ወትቤላ ለእማ ምንተ እስአሎ።
ወወፅአት ወትቤላ ለእማ ምንተ እስአሎ።

ወቦአት ሶቤሃ ኀበ ንጉሥ እንዘ ትጔጕእ ወሰአለቶ ወትቤሎ።
ወቦአት ሶቤሃ ኀበ ንጉሥ እንዘ ትጔጕእ ወሰአለቶ ወትቤሎ።
ወቦአት ሶቤሃ ኀበ ንጉሥ እንዘ ትጔጕእ ወሰአለቶ ወትቤሎ።
ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተሂ እለ ይረፍቁ 
ምስሌሁ።
ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተሂ እለ ይረፍቁ 
ምስሌሁ።
ወኢፈቀደ ይእበያ።
ወፈነወ ንጉሥ ሶቤሃ መስተራትዓተ ሐራ።
ወአዘዘ ያምጽኡ ርእሶ።

ወአምጽኡ ርእሶ በፃሕል ወወሀብዋ ለይእቲ ወለት።
ወአምጽኡ ርእሶ በፃሕል ወወሀብዋ ለይእቲ ወለት።
ወይእቲኒ ወለት ወሀበት ለእማ።

ወተጋብኡ ሐዋርያት ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወነገርዎ ኵሎ ዘገብሩ ወዘከመ መሀሩ።
ወነገርዎ ኵሎ ዘገብሩ ወዘከመ መሀሩ።
ወይቤሎሙ ንዑ ንፃእ ገዳመ ባሕቲተነ ወታዕርፉ ሕቀ።
ወይቤሎሙ ንዑ ንፃእ ገዳመ ባሕቲተነ ወታዕርፉ ሕቀ።
እስመ ብዙኃን እለ የሐውሩ ወይመጽኡ።
ወኢያበውሕዎሙ ይብልዑ እክለ እስመ ኢያስተርከቡ።
ወሖሩ ሐቅለ በሐመር ባሕቲቶሙ።
ወርእይዎሙ እንዘ የሐውሩ ወአእመርዎሙ ብዙኃን።
ወርእይዎሙ እንዘ የሐውሩ ወአእመርዎሙ ብዙኃን።
ወሖሩ እንተ እግር ኀቤሁ እምኵሉ አህጉር።
ወተቃደምዎሙ ወመጽኡ ኀቤሁ።
ወተቃደምዎሙ ወመጽኡ ኀቤሁ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ ርእየ ብዙኃነ ሰብአ።
ወምህሮሙ እስመ ከመ አባግዕ ዘአልቦ ኖላዊ እሙንቱ።
ወአኀዘ ይምሀሮሙ ብዙኀ።
ወእምድኅረ ብዙኅ ሰዓት መጽኡ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወእምድኅረ ብዙኅ ሰዓት መጽኡ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ሐቅል ውእቱ ዝ ብሔር ወሰዓቱኒ ወድአ መስየ።
ሰዐር ሰብአ ይሑሩ ውስተ አህጉር ወአዕጻዳተ።
ወይሣየጡ ሎሙ ሲሳየ እስመ አልቦሙ ዘይበልዑ።
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MK06:37
MK06:37
MK06:37
MK06:37
MK06:38
MK06:38
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MK06:39

MK06:40
MK06:40
MK06:41
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MK06:41
MK06:41
MK06:41
MK06:41
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MK06:43
MK06:43
MK06:43
MK06:43
MK06:43
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MK06:45
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MK06:46
MK06:46
MK06:46
MK06:47
MK06:47
MK06:48
MK06:48
MK06:48
MK06:48
MK06:48
MK06:49
MK06:50
MK06:50
MK06:50

ወአውሥአ ወይቤሎሙ ሀብዎሙ አንትሙ ዘይበልዑ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ሀብዎሙ አንትሙ ዘይበልዑ።
ወይቤልዎ ንሑርኑ ንሣየጥ በክልኤ ምእት ዲናር ኅብስተ።
ወነሀቦሙ ይብልዑ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ርእዩ ሚ መጠን ኅብስት ብክሙ።
ወርእዮሙ ይቤልዎ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወርእዮሙ ይቤልዎ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወአዘዞሙ ለኵሎሙ ይርፍቁ በበ ምርፋቃቲሆሙ ዲበ 
ሐመልማል ሣዕር።
ወረፈቁ በበ ምርፋቃቲሆሙ በበ ምእት ወበበ ኀምሳ።
ወረፈቁ በበ ምርፋቃቲሆሙ በበ ምእት ወበበ ኀምሳ።
ወነሥኦን ለኀምስ ኅብስት ወለክልኤቲ ዓሣት።
ወነሥኦን ለኀምስ ኅብስት ወለክልኤቲ ዓሣት።
ወነጸረ ሰማየ ወባረከ ወፈተተ ኅብስተ።
ወነጸረ ሰማየ ወባረከ ወፈተተ ኅብስተ።
ወነጸረ ሰማየ ወባረከ ወፈተተ ኅብስተ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ ሎሙ።
ወከፈሎሙ ለኵሎሙ እምክልኤቲ ዓሣትኒ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
መልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ ወእምዓሣሁኒ።
መልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ ወእምዓሣሁኒ።
ወእለሰ በልዕዎ ለውእቱ ኅብስት ዕደው ኀምሳ ምእት።
ወአገበሮሙ ሶቤሃ ለአርዳኢሁ ወአዘዞሙ ይዕርጉ ሐመረ።
ወአገበሮሙ ሶቤሃ ለአርዳኢሁ ወአዘዞሙ ይዕርጉ ሐመረ።
ወይቅድምዎ ማዕዶተ ቤተ ሳይዳ እስከ ሶበ ይሥዕሮሙ 
ለሕዝብ።
ወፈነዎሙ ወኀለፈ እምህየ ወዐርገ ደብረ ከመ ይጸሊ።
ወፈነዎሙ ወኀለፈ እምህየ ወዐርገ ደብረ ከመ ይጸሊ።
ወፈነዎሙ ወኀለፈ እምህየ ወዐርገ ደብረ ከመ ይጸሊ።
ወመስዮ ብሔር ሀለወት ሐመር ማእከለ ባሕር።
ወውእቱሰ ባሕቲቱ ሀሎ ውስተ ምድር።
ወርእዮሙ እንዘ የሐውሩ ወጥቀ ይትመነደቡ።
ወርእዮሙ እንዘ የሐውሩ ወጥቀ ይትመነደቡ።
ወያሐሞሙ ነፋስ እስመ እምገጾሙ ውእቱ።
ወበራብዕት ሰዓተ ሌሊት መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ኀቤሆሙ።
እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር ወፈቀደ ይትዐደዎሙ።
ወሶበ ርእይዎ እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር መሰሎሙ ምትሀተ።
ወኵሎሙ ርእይዎ ወደንገፁ ወዐውየዉ ወነበቦሙ ሶቤሃ።
ወኵሎሙ ርእይዎ ወደንገፁ ወዐውየዉ ወነበቦሙ ሶቤሃ።
ወኵሎሙ ርእይዎ ወደንገፁ ወዐውየዉ ወነበቦሙ ሶቤሃ።
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MK06:50
MK06:50
MK06:50
MK06:51
MK06:51
MK06:51
MK06:51
MK06:52
MK06:53
MK06:53
MK06:54
MK06:55
MK06:55
MK06:55
MK06:56
MK06:56
MK06:56
MK06:56
MK06:56
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MK07:1

MK07:2
MK07:3
MK07:4
MK07:4
MK07:4
MK07:4
MK07:4
MK07:4
MK07:5
MK07:5
MK07:5
MK07:6
MK07:6
MK07:6
MK07:7
MK07:8
MK07:8
MK07:8
MK07:8

ወኵሎሙ ርእይዎ ወደንገፁ ወዐውየዉ ወነበቦሙ ሶቤሃ።
ወይቤሎሙ ተአመኑ ከመ አነ ውእቱ ወኢትፍርሁ።
ወይቤሎሙ ተአመኑ ከመ አነ ውእቱ ወኢትፍርሁ።
ወዐርገ ኀቤሆሙ ውስተ ሐመር ወኀደገ ነፋስ።
ወዐርገ ኀቤሆሙ ውስተ ሐመር ወኀደገ ነፋስ።
ወፈድፋደ ተደሙ ወአንከርዎ።
ወፈድፋደ ተደሙ ወአንከርዎ።
ወአመሂ ኅብስት ኢለበውዎ እስመ ጽሉል ልቦሙ።
ወሶበ ዐደዉ ወበጽሑ ምድረ ጌንሴሬጥ።
ወሶበ ዐደዉ ወበጽሑ ምድረ ጌንሴሬጥ።
ወወፂኦሙ እምሐመር አእመርዎ ሶቤሃ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወሮጹ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ወአምጽኡ ድዉያነ በዐራታት።
ወይወስዱ ኀበ ሰምዑ ከመ ሀሎ ውእቱ ህየ።
ወውስተ አህጉር ወአዕጻዳት ወውስተ ምሥያጣት።
ወውስተ አህጉር ወአዕጻዳት ወውስተ ምሥያጣት።
ወውስተ አህጉር ወአዕጻዳት ወውስተ ምሥያጣት።
ወያስተበቊዕዎ ከመ ይግስሱ ጽንፈ ልብሱ።
ወኵሎሙ እለ ገሰስዎ የሐይዉ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መጺኦሙ 
እምኢየሩሳሌም።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መጺኦሙ 
እምኢየሩሳሌም።
ወርእይዎሙ ለአርዳኢሁ እንዘ ይበልዑ እክለ።
እስመ ፈሪሳውያንሰ ወኵሎሙ አይሁድ።
ወዘሂ ተሣየጡ እምሥያጥ ኢይበልዑ።
ወባዕደኒ ብዙኀ ሕርመተ ይትዐቀቡ።
ወያጠምቁ ጽዋዓተኒ ወቈሳቊሳተኒ ወጻሕራተኒ ወዐራታተ።
ወያጠምቁ ጽዋዓተኒ ወቈሳቊሳተኒ ወጻሕራተኒ ወዐራታተ።
ወያጠምቁ ጽዋዓተኒ ወቈሳቊሳተኒ ወጻሕራተኒ ወዐራታተ።
ወያጠምቁ ጽዋዓተኒ ወቈሳቊሳተኒ ወጻሕራተኒ ወዐራታተ።
ወይቤልዎ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወይቤልዎ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወዘእንበለ ይትኀፀቡ እደዊሆሙ ይበልዑ እክለ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወበልቦሙሰ ነዋኀ ይርሕቁ እምኔየ።
ወከንቶ ያመልኩኒ እንዘ ይሜህሩ ሥርዐታተ ትእዛዛተ ሰብእ።
ወየኀድጉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
ወየዐቅቡ ትእዛዛተ ዕጓለ እመሕያው።
ጥምቀታተ ቈሳቊሳት ወጻሕራት ወጽዋዓት።
ጥምቀታተ ቈሳቊሳት ወጻሕራት ወጽዋዓት።
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MK07:22
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MK07:22

MK07:22
MK07:22
MK07:22
MK07:22
MK07:22
MK07:24
MK07:24
MK07:24
MK07:24
MK07:24

ወባዕደኒ ብዙኀ ዘይመስሎ ለዝንቱ ይገብሩ።
ወይቤሎሙ ርቱዕኑ ትዕልዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
ወሙሴ ይቤለክሙ አክብር አባከ ወእምከ።
ወሙሴ ይቤለክሙ አክብር አባከ ወእምከ።
ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ አው ለእሙ።
ኢታበውሕዎ ይግበር ምንተኒ ለአቡሁ ወለእሙ።

ወትስዕሩ ቃለ እግዚአብሔር በእንተ ትእዛዝክሙ ዘሠራዕክሙ።

ወዓዲ ብዙኀ በአምሳለ ዝንቱ ዘትገብሩ።
ወጸውዖሙ ካዕበ ለሕዝብ ወይቤሎሙ።
ወጸውዖሙ ካዕበ ለሕዝብ ወይቤሎሙ።
ስምዑ ኵልክሙ ወለብዉ።

ወበዊኦ ቤተ እምኀበ ሕዝብ ተስእልዎ አርዳኢሁ ዘንተ አምሳለ።

ወይቤሎሙ ከመ ዝኑ አንትሙሂ ኢትሌብዉ።
ወጽቡ ይትከዐው እንዘ ያነጽሕ ኵሎ መባልዕተ።

ወይቤሎሙ ዘይወፅእ እምኔሁ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።

ዘውእቱ ዝሙት ወስርቅ ወቀቲል።
ዘውእቱ ዝሙት ወስርቅ ወቀቲል።
ወሐዊረ ብእሲተ ብእሲ ወትዕግልት ወእከይ ወጕሕሉት 
ወጽልሑት።
ወሐዊረ ብእሲተ ብእሲ ወትዕግልት ወእከይ ወጕሕሉት 
ወጽልሑት።
ወሐዊረ ብእሲተ ብእሲ ወትዕግልት ወእከይ ወጕሕሉት 
ወጽልሑት።
ወሐዊረ ብእሲተ ብእሲ ወትዕግልት ወእከይ ወጕሕሉት 
ወጽልሑት።
ወሐዊረ ብእሲተ ብእሲ ወትዕግልት ወእከይ ወጕሕሉት 
ወጽልሑት።
ወምርዓት ወፅርፈት ወትዕቢት ወሕመሜ ዐይን ወእበድ።
ወምርዓት ወፅርፈት ወትዕቢት ወሕመሜ ዐይን ወእበድ።
ወምርዓት ወፅርፈት ወትዕቢት ወሕመሜ ዐይን ወእበድ።
ወምርዓት ወፅርፈት ወትዕቢት ወሕመሜ ዐይን ወእበድ።
ወምርዓት ወፅርፈት ወትዕቢት ወሕመሜ ዐይን ወእበድ።
ወተንሢኦ እምህየ ሖረ ብሔረ ጢሮስ ወሲዶና።
ወተንሢኦ እምህየ ሖረ ብሔረ ጢሮስ ወሲዶና።
ወቦአ ቤተ ወኢፈቀደ ያእምሮ መኑሂ ወስእነ ተከብቶ።
ወቦአ ቤተ ወኢፈቀደ ያእምሮ መኑሂ ወስእነ ተከብቶ።
ወቦአ ቤተ ወኢፈቀደ ያእምሮ መኑሂ ወስእነ ተከብቶ።
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MK07:25
MK07:25
MK07:25
MK07:26
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MK07:37
MK07:37
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MK08:1

ወእምዝ ሰምዐት በእንቲኣሁ አሐቲ ብእሲት።
ወቦአት ወሰገደት ሎቱ ታሕተ እገሪሁ።
ወቦአት ወሰገደት ሎቱ ታሕተ እገሪሁ።
ወአረማዊት ይእቲ ብእሲት ወሲሮፊኒቂሳዊት።
ወአረማዊት ይእቲ ብእሲት ወሲሮፊኒቂሳዊት።
ወሰአለቶ ያውፅእ ጋኔነ እምወለታ።

ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጊ ቅድመ ምዕረ ይጽገቡ ውሉድ።

እስመ ኢኮነ ሠናየ ነሢአ ኅብስተ ውሉድ ወውሂብ ለከለባት።
ወተሰጥወቶ ወትቤሎ እወ እግዚኦ ከለባትኒ ይበልዑ።
ወተሰጥወቶ ወትቤሎ እወ እግዚኦ ከለባትኒ ይበልዑ።
ወይቤላ በእንተ ዝ ቃልኪ ሑሪ።
ወሖረት ወአተወት ቤታ ወረከበታ ለወለታ ልብስታ።
ወሖረት ወአተወት ቤታ ወረከበታ ለወለታ ልብስታ።
ወሖረት ወአተወት ቤታ ወረከበታ ለወለታ ልብስታ።
ወትነብር ዲበ ዐራታ ወኀደጋ ጋኔና።
ወትነብር ዲበ ዐራታ ወኀደጋ ጋኔና።
ወኀሊፎ ካዕበ እምጢሮስ ሖረ እንተ ሲዶና።
ወአምጽኡ ኀቤሁ በሃመ ወጽሙመ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ በሃመ ወጽሙመ።
ወአስተብቊዕዎ ከመ ይደይ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወአግሐሦ እምኀበ ሰብእ በባሕቲቶሙ።
ወወደየ አጻብዒሁ ውስተ እዘኒሁ ወተፍአ ወገሰሰ ልሳኖ።
ወወደየ አጻብዒሁ ውስተ እዘኒሁ ወተፍአ ወገሰሰ ልሳኖ።
ወወደየ አጻብዒሁ ውስተ እዘኒሁ ወተፍአ ወገሰሰ ልሳኖ።
ወነጸረ ሰማየ ወአስተምሐረ።
ወነጸረ ሰማየ ወአስተምሐረ።
ወይቤሎ ኤፍታሔ ኤፍታሔ ተረኀው ብሂል።
ወሶቤሃ ተከሥታ እዘኒሁ ወተፈትሐ ማእሰረ ልሳኑ ወተናገረ 
ርቱዐ።
ወሶቤሃ ተከሥታ እዘኒሁ ወተፈትሐ ማእሰረ ልሳኑ ወተናገረ 
ርቱዐ።
ወሶቤሃ ተከሥታ እዘኒሁ ወተፈትሐ ማእሰረ ልሳኑ ወተናገረ 
ርቱዐ።
ወገሠጾሙ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ።
ወገሠጾሙ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ።
ወአምጣነ ይከልኦሙ ውእቱ ፈድፋደ ይነግሩ ሎቱ።
ወፈድፋደ ያነክሩ እንዘ ይብሉ።
ለጽሙማን ያስምዖሙ ወለበሃማን ያነብቦሙ።
ወይእተ አሚረ ካዕበ ብዙኃን ሰብእ ሀለዉ።
ወአልቦሙ ዘይበልዑ ወጸውዖሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወአልቦሙ ዘይበልዑ ወጸውዖሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
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MK08:15
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ወአልቦሙ ዘይበልዑ ወጸውዖሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
እንዘ ይጸንሑኒ ወአልቦሙ ዘይበልዑ።
ወእመኒ ሰዐርክዎሙ ርኁባኒሆሙ ይእትዉ አብያቲሆሙ።

ወይቤልዎ አርዳኢሁ መኑ ዘይክል በዝየ በገዳም አጽግቦቶሙ።

ወይቤሎሙ ሚ መጠን ኀባውዝ ብክሙ ወይቤልዎ ሰብዑ።
ወይቤሎሙ ሚ መጠን ኀባውዝ ብክሙ ወይቤልዎ ሰብዑ።
ወአዘዞሙ ለሰብእ ይርፍቁ ዲበ ምድር።
ወነሥኦን ለሰብዑ ኅብስት ወአእኰተ ወፈተተ።
ወነሥኦን ለሰብዑ ኅብስት ወአእኰተ ወፈተተ።
ወነሥኦን ለሰብዑ ኅብስት ወአእኰተ ወፈተተ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ ሎሙ ወአቅረቡ ለሰብእ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ ሎሙ ወአቅረቡ ለሰብእ።
ወቦሙ ዓሣኒ ኅዳጥ ወባረከ ኪያሁኒ።
ወቦሙ ዓሣኒ ኅዳጥ ወባረከ ኪያሁኒ።
ወይቤሎሙ አቅርቡ ሎሙ ዘኒ።
ወበልዑ ወጸግቡ።
ወበልዑ ወጸግቡ።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ መልአ ሰብዐተ አስፈሬዳተ።
ወእለሰ በልዕዎ የአክሉ አርብዓ ምእተ።
ወእምዝ ፈነዎሙ ሶቤሃ ይሑሩ።
ወእምዝ ዐርገ ሐመረ ምስለ አርዳኢሁ።
ወበጽሐ ውስተ ደወለ ድልማኑታ።
ወወፅኡ ፈሪሳውያን ወአኀዙ ይትኀሠሥዎ።
ወወፅኡ ፈሪሳውያን ወአኀዙ ይትኀሠሥዎ።
ወይሰአልዎ ትእምርተ እምሰማይ እንዘ ያሜክርዎ።
ወተከዘ በመንፈሱ ወይቤ ለምንት ተኀሥሥ ትእምርተ ዛቲ 
ትውልድ።
ወተከዘ በመንፈሱ ወይቤ ለምንት ተኀሥሥ ትእምርተ ዛቲ 
ትውልድ።
ወኀደጎሙ ወዐርገ ካዕበ ሐመረ ወሖረ ማዕዶተ።
ወኀደጎሙ ወዐርገ ካዕበ ሐመረ ወሖረ ማዕዶተ።
ወኀደጎሙ ወዐርገ ካዕበ ሐመረ ወሖረ ማዕዶተ።
ወረስዑ ነሢአ ኅብስት።

ወአልቦሙ ዘእንበለ አሐቲ ኅብስት ምስሌሆሙ ውስተ ሐመር።

ወአዘዞሙ ወይቤሎሙ ዑቁ ወተዐቀቡ።
ወአዘዞሙ ወይቤሎሙ ዑቁ ወተዐቀቡ።
ወአዘዞሙ ወይቤሎሙ ዑቁ ወተዐቀቡ።
እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ወእምነ ብሑኦሙ ለሄሮድሳውያን።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ ወይቤሉ።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ ወይቤሉ።
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MK08:17
MK08:17
MK08:17
MK08:18
MK08:18
MK08:18
MK08:19

MK08:19
MK08:19
MK08:20
MK08:20
MK08:21
MK08:22
MK08:22
MK08:22
MK08:23
MK08:23
MK08:23
MK08:23
MK08:23
MK08:24
MK08:24
MK08:25
MK08:25
MK08:25
MK08:26
MK08:26
MK08:26
MK08:27

MK08:27

MK08:27
MK08:27
MK08:28 ወይቤልዎ ዮሐንስሃ መጥምቀ አው ኤልያስሃ አው አሐዱ እምነቢያት።
MK08:29
MK08:29
MK08:29
MK08:30
MK08:30
MK08:31

ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ዓዲኑ ኢተአምሩ ወኢትሌብዉ ልብክሙኑ ጽሉል።
አዕይንት ብክሙ ወኢትሬእዩ።
ወእዝን ብክሙ ወኢትሰምዑ።
ወእዝን ብክሙ ወኢትሰምዑ።
ወኢትዜከሩኑ ዘአመ ኀምሰ ኅብስት ፈተትኩ ለኀምሳ ምእት 
ብእሲ።
ወይቤልዎ ዐሠርተ ወክልኤተ።
ወይቤልዎ ዐሠርተ ወክልኤተ።
ወይቤሎሙ አመኬ ሰብዑ ኅብስተ ለአርባዕ ምእት ብእሲ።
ወይቤልዎ ሰብዑ።
ወይቤሎሙ እፎ እንከ ዘኢትለብዉ።
ወበጽሑ ቤተ ሳይዳ ወአምጽኡ ኀቤሁ ዕዉረ።
ወበጽሑ ቤተ ሳይዳ ወአምጽኡ ኀቤሁ ዕዉረ።
ወአስተብቊዕዎ ይግስሶ።
ወአኀዞ በእዴሁ ለውእቱ ዕዉር ወአውፅኦ አፍኣ እምሀገር።
ወአኀዞ በእዴሁ ለውእቱ ዕዉር ወአውፅኦ አፍኣ እምሀገር።
ወተፍአ ውስተ አዕይንቲሁ ወገሰሶ ወይቤሎ ምንተ ትሬኢ።
ወተፍአ ውስተ አዕይንቲሁ ወገሰሶ ወይቤሎ ምንተ ትሬኢ።
ወተፍአ ውስተ አዕይንቲሁ ወገሰሶ ወይቤሎ ምንተ ትሬኢ።
ወነጸረ ወይቤ እሬኢ ሰብአ ከመ ዕፀው ያንሶስዉ።
ወነጸረ ወይቤ እሬኢ ሰብአ ከመ ዕፀው ያንሶስዉ።
ወገሰሶ አዕይንቲሁ ካዕበ ወርእየ ዳኅነ።
ወገሰሶ አዕይንቲሁ ካዕበ ወርእየ ዳኅነ።
ወነጸረ ኵሎ ብሩሀ።
ወፈነዎ ቤቶ ወይቤሎ ኢትባእ ውስተ አዕጻዳት።
ወፈነዎ ቤቶ ወይቤሎ ኢትባእ ውስተ አዕጻዳት።
ወአልቦ ዘትነግር በውስተ ሀገርኒ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ወአርዳኢሁ ውስተ አህጉረ ቂሳርያ 
ዘፊልጶስ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ወአርዳኢሁ ውስተ አህጉረ ቂሳርያ 
ዘፊልጶስ።
ወተስእሎሙ ለአርዳኢሁ በፍኖት ወይቤሎሙ።
ወተስእሎሙ ለአርዳኢሁ በፍኖት ወይቤሎሙ።

ወይቤሎሙ አንትሙኬ መነ ትብሉኒ።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወይቤሎ አንተ ውእቱ ክርስቶስ።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወይቤሎ አንተ ውእቱ ክርስቶስ።
ወገሠጾሙ ከመ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ በእንቲኣሁ።
ወገሠጾሙ ከመ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ በእንቲኣሁ።
ወአኀዘ ይምሀሮሙ ከመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
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MK08:31
MK08:31
MK08:31
MK08:31
MK08:31
MK08:32
MK08:32
MK08:32
MK08:33
MK08:33
MK08:33
MK08:33
MK08:34
MK08:34
MK08:34
MK08:34
MK08:34
MK08:35
MK08:35
MK08:35
MK08:36
MK08:36
MK08:37
MK08:38
MK08:38
MK08:38
MK09:1
MK09:2
MK09:2 ለጴጥሮስ ወያዕቆብ ወለዮሐንስ።
MK09:2 ለጴጥሮስ ወያዕቆብ ወለዮሐንስ።
MK09:2
MK09:2
MK09:3
MK09:3
MK09:4

MK09:4

MK09:5
MK09:5
MK09:5
MK09:5

ብዙኀ ያሐምምዎ ወያመክርዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ብዙኀ ያሐምምዎ ወያመክርዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ብዙኀ ያሐምምዎ ወያመክርዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስተ ዕለት።
ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስተ ዕለት።
ወገሃደ ነገሮሙ ዘንተ ነገረ ወቀርበ ጴጥሮስ ወአኀዘ ይክልኦ።
ወገሃደ ነገሮሙ ዘንተ ነገረ ወቀርበ ጴጥሮስ ወአኀዘ ይክልኦ።
ወገሃደ ነገሮሙ ዘንተ ነገረ ወቀርበ ጴጥሮስ ወአኀዘ ይክልኦ።
ወተመይጠ ወነጸረ ኀበ አርዳኢሁ ወገሠጾ ለጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወተመይጠ ወነጸረ ኀበ አርዳኢሁ ወገሠጾ ለጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወተመይጠ ወነጸረ ኀበ አርዳኢሁ ወገሠጾ ለጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወተመይጠ ወነጸረ ኀበ አርዳኢሁ ወገሠጾ ለጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወጸውዖሙ ለሕዝብ ምስለ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወጸውዖሙ ለሕዝብ ምስለ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ዘይፈቅድ ይፀመደኒ ይጽልኣ ለነፍሱ ወያጥብዕ።
ወይጹር መስቀለ ሞቱ ወይትልወኒ።
ወይጹር መስቀለ ሞቱ ወይትልወኒ።
ወዘይፈቅድ ያድኅና ነፍሱ ይግድፋ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ወበእንተ ወንጌል ይረክባ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ወበእንተ ወንጌል ይረክባ።
ወምንተ ይበቊዕዎ ለሰብእ።
ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብሐ ወነፍሶ ሀጕለ።
ወምንተ እምወሀበ ሰብእ ቤዛሃ ለነፍሱ።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ በዛቲ ትውልድ ዘማ ወኃጥእት።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ በዛቲ ትውልድ ዘማ ወኃጥእት።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ በዛቲ ትውልድ ዘማ ወኃጥእት።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ ሀለዉ እምእለ ይቀውሙ ዝየ።
ወአመ ሰዱስ ዕለት ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ።

ወአዕረጎሙ ደብረ ነዋኀ በባሕቲቶሙ ራእዩ።
ወተወለጠ በቅድሜሆሙ።
ወአልባሲሁኒ በረቀ ወጻዕደወ ጥቀ።
ወአልባሲሁኒ በረቀ ወጻዕደወ ጥቀ።
ወአስተርአይዎሙ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስለ እግዚእ 
ኢየሱስ።
ወአስተርአይዎሙ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስለ እግዚእ 
ኢየሱስ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ረቢ ይኄይሰነ ንንበር ዝየ ወንግበር ሠለስተ ማኅደረ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
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MK09:5
MK09:5
MK09:6
MK09:6
MK09:6
MK09:6
MK09:7
MK09:8
MK09:8
MK09:9
MK09:9
MK09:10
MK09:10
MK09:10
MK09:11

MK09:11

MK09:11

MK09:11
MK09:11
MK09:12
MK09:12
MK09:13
MK09:13
MK09:13
MK09:14
MK09:14
MK09:14
MK09:15

MK09:16
MK09:16
MK09:17
MK09:17
MK09:17
MK09:18
MK09:18
MK09:18
MK09:18

አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
ወኢየአምር ዘይብል እስመ ድንጉፃን እሙንቱ።
ወመጽአ ደመና ብሩህ ወጸለሎሙ።
ወመጽአ ደመና ብሩህ ወጸለሎሙ።
ወመጽአ ቃል እምደመና ዘይብል።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወሎቱ ስምዕዎ።
ወእምዝ ግብተ ነጺሮሙ አልቦ ዘርእዩ።
ወእንዘ ይወርዱ እምደብር አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘርእዩ።
ወዐቀቡ ቃሎ ወተኀሠሡ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ወዐቀቡ ቃሎ ወተኀሠሡ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ይብሉ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ይብሉ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ይብሉ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኤልያስ ይመጽእ ቅድመ ወያስተራትዕ 
ኵሎ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኤልያስ ይመጽእ ቅድመ ወያስተራትዕ 
ኵሎ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኤልያስ ይመጽእ ቅድመ ወያስተራትዕ 
ኵሎ።
ወእፎ ጽሑፍ በእንተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከመ ብዙኀ ያሐምምዎ ወይሜንንዎ።
ወባሕቱ እብለክሙ ኤልያስ ወድአ መጽአ።
ወገብሩ ላዕሌሁ ኵሎ ዘፈቀዱ በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
ወበጽሐ ኀበ አርዳኢሁ ወረከበ ብዙኀ ሰብአ ኀቤሆሙ።
ወበጽሐ ኀበ አርዳኢሁ ወረከበ ብዙኀ ሰብአ ኀቤሆሙ።
ወጸሐፍትኒ እንዘ ይሴአልዎሙ።
ወሶበ ርእይዎ ኵሎሙ ሰብእ ደንገፁ።
ወሮጹ ሶቤሃ ወአምኅዎ።
ወሮጹ ሶቤሃ ወአምኅዎ።

ወተስእሎሙ ለጸሐፍት እንዘ ይብል ምንተኑ ትትኀሠሥዎሙ።

ወአውሥአ አሐዱ እምውስተ ሕዝብ ወይቤሎ።
ወአውሥአ አሐዱ እምውስተ ሕዝብ ወይቤሎ።
ወኀበ ረከቦ ይነፅኆ ወያስተራግፆ ወያሤውኖ።
ወኀበ ረከቦ ይነፅኆ ወያስተራግፆ ወያሤውኖ።
ወኀበ ረከቦ ይነፅኆ ወያስተራግፆ ወያሤውኖ።
ወያሐቅዮ ስነኒሁ ወያየብሶ።
ወያሐቅዮ ስነኒሁ ወያየብሶ።
ወእቤሎሙ ለአርዳኢከ ወስእንዎ ፈውሶቶ።
ወእቤሎሙ ለአርዳኢከ ወስእንዎ ፈውሶቶ።
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MK09:19

MK09:19

MK09:19
MK09:20
MK09:20
MK09:20
MK09:20
MK09:21
MK09:21
MK09:21
MK09:22

MK09:22

MK09:22

MK09:22
MK09:22
MK09:23
MK09:24
MK09:24
MK09:25
MK09:25
MK09:25
MK09:25
MK09:26
MK09:26
MK09:26
MK09:26
MK09:27
MK09:27
MK09:27
MK09:28
MK09:29
MK09:29
MK09:30
MK09:30
MK09:31
MK09:31
MK09:31

ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኦ ትውልድ እንተ አልባቲ ሃይማኖት።

ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኦ ትውልድ እንተ አልባቲ ሃይማኖት።

እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእስከ ማእዜኑ እትዔገሠክሙ።
ወወሰድዎ ኀቤሁ ወሶበ ርእዮ ውእቱ ጋኔን።
ወወሰድዎ ኀቤሁ ወሶበ ርእዮ ውእቱ ጋኔን።
ነፅኆ ሶቤሃ ውስተ ምድር ወአስተራገፆ ወአሠወኖ።
ነፅኆ ሶቤሃ ውስተ ምድር ወአስተራገፆ ወአሠወኖ።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ለአቡሁ ወይቤሎ።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ለአቡሁ ወይቤሎ።
እማእዜ ዘአኀዞ ወይቤሎ እምንእሱ።
ወዘልፈ ያወድቆ ኀበ ጽድፍ ወውስተ እሳት ወማይ ከመ 
ይቀትሎ።
ወዘልፈ ያወድቆ ኀበ ጽድፍ ወውስተ እሳት ወማይ ከመ 
ይቀትሎ።
ወዘልፈ ያወድቆ ኀበ ጽድፍ ወውስተ እሳት ወማይ ከመ 
ይቀትሎ።
ወባሕቱ በዘትክል ርድአኒ ወመሐረኒ።
ወባሕቱ በዘትክል ርድአኒ ወመሐረኒ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እስመ ትቤ በዘትክል ርድአኒ።
ወጸርሐ አቡሁ ለውእቱ ወልድ ወይቤ።
ወጸርሐ አቡሁ ለውእቱ ወልድ ወይቤ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ይትራወጽ ሰብእ።
ገሠጾ ለውእቱ ጋኔን እኩይ ወይቤሎ።
ጋኔን በሃም ወጽሙም አነ እኤዝዘከ ትፃእ እምኔሁ።
ወኢትግባእ እንከ ላዕሌሁ።
ወአግዐሮ ብዙኀ ወአስተራገፆ ወወፅአ።
ወአግዐሮ ብዙኀ ወአስተራገፆ ወወፅአ።
ወአግዐሮ ብዙኀ ወአስተራገፆ ወወፅአ።
ወኮነ ከመ በድን እስከ ይብሉ ብዙኃን ሞተ።
ወአኀዞ እግዚእ ኢየሱስ በእዴሁ ወአንሥኦ ወተንሥአ።
ወአኀዞ እግዚእ ኢየሱስ በእዴሁ ወአንሥኦ ወተንሥአ።
ወአኀዞ እግዚእ ኢየሱስ በእዴሁ ወአንሥኦ ወተንሥአ።
ወበዊኦሙ ቤተ ይቤልዎ አርዳኢሁ በባሕቲቶሙ።
ወይቤሎሙ ዝንቱ ዘመድ ኢይክል ይፃእ።
ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት።
ወወፂኦ እምህየ ሖረ እንተ ገሊላ።
ወኢፈቀደ ያእምርዎ።
ወመሀሮሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወመሀሮሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወይቀትልዎ ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
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MK09:31
MK09:32
MK09:32
MK09:33
MK09:33
MK09:34
MK09:35
MK09:35
MK09:35
MK09:35
MK09:35
MK09:36

MK09:36

MK09:36

MK09:36

MK09:37
MK09:38 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎ ሊቅ።
MK09:38 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎ ሊቅ።
MK09:38
MK09:39
MK09:39
MK09:41
MK09:42
MK09:42
MK09:43
MK09:43
MK09:44
MK09:44
MK09:45
MK09:45
MK09:46
MK09:47
MK09:48
MK10:1

MK10:1
MK10:1
MK10:2

ወይቀትልዎ ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወኢያእመሩ ዘይቤሎሙ ወይፈርህዎ ተስእሎቶ።
ወኢያእመሩ ዘይቤሎሙ ወይፈርህዎ ተስእሎቶ።
ወበጺሖ ቅፍርናሆም ወበዊኦ ቤተ ይቤሎሙ።
ወበጺሖ ቅፍርናሆም ወበዊኦ ቤተ ይቤሎሙ።
ወአርመሙ እስመ ተበሃሉ በበይናቲሆሙ በፍኖት።
ወነበረ ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወይቤሎሙ።
ወነበረ ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወይቤሎሙ።
ወነበረ ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወይቤሎሙ።
ወነበረ ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወይቤሎሙ።
ወይኩን ላእከ ለኵሉ።
ወነሥአ ሕፃነ ወአቀሞ ማእከሎሙ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ 
ወይቤሎሙ።
ወነሥአ ሕፃነ ወአቀሞ ማእከሎሙ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ 
ወይቤሎሙ።
ወነሥአ ሕፃነ ወአቀሞ ማእከሎሙ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ 
ወይቤሎሙ።
ወነሥአ ሕፃነ ወአቀሞ ማእከሎሙ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ 
ወይቤሎሙ።
ወዘኒ ኪያየ ተወክፈ።

ወከላእናሁ እስመ ኢተለወከ ምስሌነ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢትክልእዎ።
ወይክል ፍጡነ አሕሥሞ ቃል ላዕሌየ።
ወዘአስተየክሙ ጽዋዐ ማይ ቈሪር በስምየ።
ወዘአስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
ወያስጥምዎ ውስተ ባሕር።
ወእመኒ እዴከ ታስሕተከ ምትራ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ወእመኒ እግርከ ታስሕተከ ምትራ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ወእመኒ ዐይንከ ታስሕተከ ምልኃ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ወኵሉ ዘይጠባሕ ይትሜላሕ በጼው።
ሠናይ ውእቱ ጼወ ወእመሰ ጼው ለስሐ።
ጼወ ርከቡ በበይናቲክሙ ወተሰናአዉ።

ወተንሢኦ እምህየ ሖረ ብሔረ ይሁዳ እንተ ማዕዶተ ዮርዳኖስ።

ወሖሩ ካዕበ ምስሌሁ ሕዝብ ወመሀሮሙ በከመ ያለምድ።
ወሖሩ ካዕበ ምስሌሁ ሕዝብ ወመሀሮሙ በከመ ያለምድ።
ወመጽኡ ፈሪሳውያን ወተስእልዎ ወይቤልዎ።
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MK10:2
MK10:2
MK10:3
MK10:3
MK10:4

MK10:4

MK10:5
MK10:5
MK10:6
MK10:6
MK10:7
MK10:7
MK10:7
MK10:8
MK10:10
MK10:11
MK10:11
MK10:12
MK10:12
MK10:13
MK10:13
MK10:14
MK10:14
MK10:14

MK10:16
MK10:16
MK10:16
MK10:17
MK10:17
MK10:17
MK10:18
MK10:19
MK10:19
MK10:20
MK10:20
MK10:21
MK10:21
MK10:21
MK10:21

ወመጽኡ ፈሪሳውያን ወተስእልዎ ወይቤልዎ።
ወመጽኡ ፈሪሳውያን ወተስእልዎ ወይቤልዎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤልዎ አዘዘነ ሙሴ ንጽሐፍ ላቲ መጽሐፈ ኅድጋቲሃ 
ወንድኀራ።
ወይቤልዎ አዘዘነ ሙሴ ንጽሐፍ ላቲ መጽሐፈ ኅድጋቲሃ 
ወንድኀራ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወእምፍጥረትሰ ተባዕተ ወአንስተ ገብረ እግዚአብሔር።
ወእምፍጥረትሰ ተባዕተ ወአንስተ ገብረ እግዚአብሔር።
ወበእንተ ዝንቱ የኀድግ ብእሲ አባሁ ወእሞ።
ወበእንተ ዝንቱ የኀድግ ብእሲ አባሁ ወእሞ።
ወይተልዋ ለብእሲቱ።
ወይከውኑ ክልኤሆሙ አሐደ ሥጋ።
ወበቤት ካዕበ ተስእልዎ አርዳኢሁ በእንተ ዝንቱ።
ወይቤሎሙ ዘደሐረ ብእሲቶ ወሖረ ካልእተ ዘመወ ላዕሌሃ።
ወይቤሎሙ ዘደሐረ ብእሲቶ ወሖረ ካልእተ ዘመወ ላዕሌሃ።
ወእንተሂ ደኀራ ምታ ወሖረት ካልአ ዘመወት።
ወእንተሂ ደኀራ ምታ ወሖረት ካልአ ዘመወት።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ሕፃናተ ይግስሶሙ።
ወገሠጽዎሙ አርዳኢሁ ለእለ አቅረብዎሙ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ተምዕዐ ወይቤሎሙ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ተምዕዐ ወይቤሎሙ።
ወኢትክልእዎሙ እስመ ለዘከመ እሉ ይእቲ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወአንበሮሙ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮሙ።
ወአንበሮሙ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮሙ።
ወወደየ እዴሁ ዲቤሆሙ።
ወእንዘ የሐውር በፍኖት መጽአ አሐዱ ብእሲ።
ወሰገደ ሎቱ ወይቤሎ ሊቅ ኄር።
ወሰገደ ሎቱ ወይቤሎ ሊቅ ኄር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ምንተ ትብለኒ ኄር።
ወአክብር አባከ ወእመከ።
ወአክብር አባከ ወእመከ።
ወአውሥአ ወይቤሎ።
ወአውሥአ ወይቤሎ።
ወነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወአፍቀሮ ወይቤሎ።
ወነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወአፍቀሮ ወይቤሎ።
ወነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወአፍቀሮ ወይቤሎ።
ሑር ሢጥ ኵሎ ዘብከ ወሀብ ለነዳያን።
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MK10:21
MK10:21
MK10:21
MK10:22
MK10:22
MK10:23
MK10:23
MK10:24
MK10:24
MK10:26
MK10:26
MK10:27
MK10:27
MK10:27
MK10:28
MK10:28
MK10:29
MK10:29
MK10:29
MK10:29
MK10:29
MK10:29
MK10:29
MK10:29
MK10:30
MK10:30
MK10:30
MK10:30
MK10:30
MK10:30
MK10:30
MK10:31
MK10:31
MK10:32

MK10:32
MK10:32
MK10:32

MK10:32

ወትረክብ መዝገበ በሰማያት።
ወጹር መስቀለ ሞትከ ወነዐ ትልወኒ።
ወጹር መስቀለ ሞትከ ወነዐ ትልወኒ።
ወተከዘ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወሖረ ትኩዞ እስመ ብዙኅ ጥሪቱ።
ወነጸሮሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወነጸሮሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወአንከሩ አርዳኢሁ ዘንተ ነገረ።
ወካዕበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወፈድፋደ አንከሩ ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ።
ወፈድፋደ አንከሩ ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወበኀበ እግዚአብሔርሰ ኵሉ ይትከሀል።
ወአኀዘ ጴጥሮስ ይበሎ ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ ወተሎናከ።
ወአኀዘ ጴጥሮስ ይበሎ ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ ወተሎናከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
አማን እብለክሙ አልቦ ዘየኀድግ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ።
አማን እብለክሙ አልቦ ዘየኀድግ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ።
አበ ወእመ ብእሲተ ወውሉደ ወገራውሀ።
አበ ወእመ ብእሲተ ወውሉደ ወገራውሀ።
አበ ወእመ ብእሲተ ወውሉደ ወገራውሀ።
በእንቲኣየ ወበእንተ ወንጌልየ።
አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ ወውሉደ ወገራውሀ በስደት።
አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ ወውሉደ ወገራውሀ በስደት።
አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ ወውሉደ ወገራውሀ በስደት።
አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ ወውሉደ ወገራውሀ በስደት።
አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ ወውሉደ ወገራውሀ በስደት።
አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ ወውሉደ ወገራውሀ በስደት።
ወበዓለምሰ ዘይመጽእ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወብዙኃን ቀደምት ይከውኑ ደኀርተ።
ወደኀርትኒ ይከውኑ ቅድመ።
ወበፍኖት እንዘ የዐርጉ ኢየሩሳሌም ይቀድሞሙ እግዚእ 
ኢየሱስ።
ወደንገፁ ወእለሂ ይተልውዎ ፈርሁ።
ወደንገፁ ወእለሂ ይተልውዎ ፈርሁ።
ወነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወአኀዘ ይንግሮሙ ዘሀለዎ 
ይረከቦ።
ወነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወአኀዘ ይንግሮሙ ዘሀለዎ 
ይረከቦ።
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MK10:32

MK10:33
MK10:33

MK10:33

MK10:34
MK10:34
MK10:34
MK10:34

MK10:34

MK10:34

MK10:34

MK10:35 ወእንዘ የሐውሩ ምስሌሁ ያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK10:35 ወእንዘ የሐውሩ ምስሌሁ ያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK10:36
MK10:37
MK10:37
MK10:38
MK10:38
MK10:38
MK10:39
MK10:39
MK10:40
MK10:40
MK10:41 ወሰሚዖሙ ዐሠርቱ ተምዕዑ ዲበ ክልኤቱ አኀው ያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK10:41 ወሰሚዖሙ ዐሠርቱ ተምዕዑ ዲበ ክልኤቱ አኀው ያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK10:42
MK10:42
MK10:42
MK10:43
MK10:44
MK10:45
MK10:46
MK10:46
MK10:46
MK10:46
MK10:46

ወነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወአኀዘ ይንግሮሙ ዘሀለዎ 
ይረከቦ።
ወይቤሎሙ ናሁ ነዐርግ ኢየሩሳሌም።

ወይእኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።

ወይእኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።

ወይኴንንዎ በሞት ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ።
ወይኴንንዎ በሞት ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ።
ወይኴንንዎ በሞት ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ።
ወይዌርቅዎ ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት 
ዕለት።
ወይዌርቅዎ ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት 
ዕለት።
ወይዌርቅዎ ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት 
ዕለት።
ወይዌርቅዎ ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት 
ዕለት።

ወይቤሎሙ ምንተ ትፈቅዱ እግበር ለክሙ።
ወይቤልዎ ሀበነ ንንበር አሐድነ በየማንከ።
ወአሐድነ በጸጋምከ በውስተ ስብሐቲከ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢተአምሩ ዘትስእሉ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁኑ።
ወይቤልዎ እወ ንክል።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ጽዋዕየሰ ዘአነ እሰቲ ትሰትዩ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበጸጋምየ አኮ አነ ዘእሁበክሙ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበጸጋምየ አኮ አነ ዘእሁበክሙ።

ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወዐበይቶሙ ይቀንይዎሙ።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ አላ ዘይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ።
ወዘይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ዐቢየ።
ወከመ ይቤዝዎሙ ለብዙኃን በነፍሱ።
ወቦኡ ኢያሪሆ ወወፂኦ እምኢያሪሆ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወቦኡ ኢያሪሆ ወወፂኦ እምኢያሪሆ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወቦኡ ኢያሪሆ ወወፂኦ እምኢያሪሆ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወሰብእኒ ብዙኀ ወሀሎ ጤሜዎስ ወልደ በርጤሜዎስ ዕዉር።
ወሰብእኒ ብዙኀ ወሀሎ ጤሜዎስ ወልደ በርጤሜዎስ ዕዉር።
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MK10:46
MK10:47
MK10:47
MK10:48
MK10:48
MK10:48
MK10:49
MK10:49
MK10:49
MK10:49
MK10:49
MK10:50
MK10:50
MK10:50
MK10:50
MK10:51
MK10:51
MK10:51
MK10:52
MK10:52
MK10:52
MK11:1
MK11:1
MK11:2
MK11:2

MK11:2
MK11:3

MK11:3
MK11:4

MK11:4

MK11:4

MK11:5
MK11:6
MK11:6
MK11:7
MK11:7
MK11:7

ይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
ወሰሚዖ ከመ ኢየሱስ ናዝራዊ የኀልፍ ከልሐ ወይቤ።
ወሰሚዖ ከመ ኢየሱስ ናዝራዊ የኀልፍ ከልሐ ወይቤ።
ወገሠጽዎ ብዙኃን ከመ ያርምም ወአፈድፈደ ከሊሐ ወይቤ።
ወገሠጽዎ ብዙኃን ከመ ያርምም ወአፈድፈደ ከሊሐ ወይቤ።
ወገሠጽዎ ብዙኃን ከመ ያርምም ወአፈድፈደ ከሊሐ ወይቤ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወአዘዘ ይጸውዕዎ ለውእቱ ዕዉር።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወአዘዘ ይጸውዕዎ ለውእቱ ዕዉር።
ወጸውዕዎ ወይቤልዎ እመን ወተንሥእ ይጼውዐከ ሊቅ።
ወጸውዕዎ ወይቤልዎ እመን ወተንሥእ ይጼውዐከ ሊቅ።
ወጸውዕዎ ወይቤልዎ እመን ወተንሥእ ይጼውዐከ ሊቅ።
ወተንሥአ ወገደፈ ልብሶ ወለብሰ ልብሶ።
ወተንሥአ ወገደፈ ልብሶ ወለብሰ ልብሶ።
ወተንሥአ ወገደፈ ልብሶ ወለብሰ ልብሶ።
ወመጽአ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ ውእቱ ዕዉር ረቡኒ ከመ እርአይ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ወርእየ ሶቤሃ ወተለዎ በፍኖት።
ወርእየ ሶቤሃ ወተለዎ በፍኖት።
ወአልጺቆሙ ኢየሩሳሌም ኀበ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ።
ወአልጺቆሙ ኢየሩሳሌም ኀበ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ውስተ ሀገር እንተ ቅድሜክሙ።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ሶቤሃ ዕዋለ አድግ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ 
ዲቤሁ።
ፍትሕዎ ወአምጽእዎ ሊተ።

ወለእመ ቦ ዘይቤለክሙ ምንተ ትገብሩ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።

ወሶቤሃ ካዕበ ይፌንወክሙ ዝየ።
ወሖሩ ወረከቡ ዕዋለ እሱረ ኀበ አንቀጽ ውስተ ፍኖት 
ወፈትሕዎ።
ወሖሩ ወረከቡ ዕዋለ እሱረ ኀበ አንቀጽ ውስተ ፍኖት 
ወፈትሕዎ።
ወሖሩ ወረከቡ ዕዋለ እሱረ ኀበ አንቀጽ ውስተ ፍኖት 
ወፈትሕዎ።
ወይቤልዎሙ እለ ይቀውሙ ህየ።
ወይቤልዎሙ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ ወኀደግዎሙ።
ወይቤልዎሙ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ ወኀደግዎሙ።
ወወሰድዎ ለዕዋል ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወረሐኑ ላዕሌሁ አልባሲሆሙ ወአጽዐንዎ።
ወረሐኑ ላዕሌሁ አልባሲሆሙ ወአጽዐንዎ።
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MK11:8
MK11:8
MK11:9
MK11:9
MK11:10
MK11:11
MK11:11

MK11:11

MK11:12
MK11:12
MK11:12

MK11:12

MK11:13
MK11:14

MK11:14

MK11:14
MK11:15
MK11:15
MK11:15
MK11:15
MK11:15
MK11:15
MK11:16
MK11:17
MK11:17
MK11:17
MK11:17
MK11:18
MK11:18
MK11:18
MK11:18
MK11:19
MK11:20

MK11:21
MK11:21

ወብዙኃን እለ ነጸፉ ቈጽለ መቲሮሙ እምዕፀው።
ወቦ እለ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
እለሂ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይኬልሑ ወይብሉ።
እለሂ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይኬልሑ ወይብሉ።
ወቡርክት እንተ ትመጽእ መንግሥት በስመ እግዚአብሔር።
ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ኀበ ቤተ መቅደስ።

ወርእዮ ኵሎ ሶበ መስየ ሖረ ቢታንያ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ።

ወርእዮ ኵሎ ሶበ መስየ ሖረ ቢታንያ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ።

ወበሳኒታ ወፂኦ እምቢታንያ ርኅበ ወርእየ በለሰ እምርሑቅ።
ወበሳኒታ ወፂኦ እምቢታንያ ርኅበ ወርእየ በለሰ እምርሑቅ።

ወባቲ ቈጽለ ወሖረ ይርአይ እመ ቦ ዘይረክብ ፍሬ በውስቴታ።

ወባቲ ቈጽለ ወሖረ ይርአይ እመ ቦ ዘይረክብ ፍሬ በውስቴታ።

ወበጺሖ ኀቤሃ አልቦ ዘረከበ ዘእንበለ ቈጽል ባሕቲቱ።

ወአውሥአ ወይቤላ አልቦ ዘይበልዕ ፍሬ እምኔኪ ለዓለም እንከ።

ወአውሥአ ወይቤላ አልቦ ዘይበልዕ ፍሬ እምኔኪ ለዓለም እንከ።

ወሰምዕዎ አርዳኢሁ።
ወበጽሐ ኢየሩሳሌም ወቦአ ቤተ መቅደስ።
ወበጽሐ ኢየሩሳሌም ወቦአ ቤተ መቅደስ።
ወአኀዘ ይሰድድ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በምኵራብ።
ወአኀዘ ይሰድድ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በምኵራብ።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ለመወልጣን።
ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ።
ወከልአ አልቦ ዘየኀልፍ ንዋየ እንተ ምኵራብ።
ወመሀሮሙ ወይቤሎሙ አኮኑ ጽሑፍ ዘይብል።
ወመሀሮሙ ወይቤሎሙ አኮኑ ጽሑፍ ዘይብል።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወሰምዑ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወሰምዑ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወኀሠሡ እንተ ኀበ ይቀትልዎ።
ወፈርህዎ እስመ ኵሉ ሕዝብ ያነክሩ ምህሮቶ።
ወሶበ መስየ ወፅአ አፍኣ እምሀገር።

ወበግብአቶሙ በነግህ ረከብዋ ለይእቲ በለስ ይብስት እምሥርዋ።

ወተዘከረ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወተዘከረ ጴጥሮስ ወይቤሎ።



Tabelle1

Seite 1055

8794 ወ

MK11:22
MK11:22
MK11:23
MK11:23
MK11:23
MK11:23
MK11:24
MK11:24
MK11:24
MK11:25
MK11:26
MK11:27
MK11:27
MK11:27
MK11:27
MK11:28
MK11:28
MK11:29
MK11:29
MK11:29
MK11:31
MK11:32
MK11:33
MK11:33
MK11:34
MK11:34
MK12:1
MK12:1
MK12:1
MK12:1
MK12:1
MK12:1
MK12:1
MK12:1
MK12:2
MK12:3
MK12:3
MK12:3
MK12:4
MK12:4
MK12:4

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ተንሥእ ወተወረው ውስተ ባሕር።
ወኢናፈቅሙ በልብክሙ ወተአመንክሙ ከመ ዘነበብክሙ።
ወኢናፈቅሙ በልብክሙ ወተአመንክሙ ከመ ዘነበብክሙ።
ይከውን ወትረክቡ።
ወበእንተ ዝንቱ እብለክሙ ኵሎ ዘጸለይክሙ ወሰአልክሙ።
ወበእንተ ዝንቱ እብለክሙ ኵሎ ዘጸለይክሙ ወሰአልክሙ።
እንዘ ትትአመኑ ከመ ትረክቡ ወይከውን ለክሙ።
ወሶበሂ ትጼልዩ ኅድጉ ለቢጽክሙ ዘተኀየስክምዎሙ።
ወእመሰ አንትሙ ኢኀደግሙ።
ወሖረ ካዕበ ኢየሩሳሌም ወእንዘ ያንሶሱ በምኵራብ።
ወሖረ ካዕበ ኢየሩሳሌም ወእንዘ ያንሶሱ በምኵራብ።
መጽኡ ኀቤሁ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
መጽኡ ኀቤሁ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወይቤልዎ በመባሕተ መኑ ትገብር ከመ ዝ።
ወመኑ አብሐከ ትግበር ዘንተ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ እሴአለክሙ አሐተ ነገረ።
ወንግሩኒ ወአነሂ እነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ዘንተ።
ወንግሩኒ ወአነሂ እነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ዘንተ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ ለእመ ንብሎ እምሰማይ።
ወለእመኒ ንብሎ እምሰብእ ንፈርሆሙ ለሕዝብ።
ወተሠጥውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤልዎ ኢነአምር።
ወተሠጥውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤልዎ ኢነአምር።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአኀዘ ይመስል ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወአኀዘ ይመስል ሎሙ ወይቤሎሙ።
ብእሲ ተከለ ወይነ ወጸቈኖ ወአክረየ ምክያደ።
ብእሲ ተከለ ወይነ ወጸቈኖ ወአክረየ ምክያደ።
ወሐነጸ ማኅፈደ ውስቴቱ።
ወሤመ ሎቱ ገባረ ወዐቀብተ ወይን ወነገደ።
ወሤመ ሎቱ ገባረ ወዐቀብተ ወይን ወነገደ።
ወሤመ ሎቱ ገባረ ወዐቀብተ ወይን ወነገደ።
ወፈነወ ገብሮ ኀበ ዐቀብተ ወይን በጊዜሁ።
ወአኀዝዎ ወቀሠፍዎ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወአኀዝዎ ወቀሠፍዎ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወአኀዝዎ ወቀሠፍዎ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወካዕበ ፈነወ ኀቤሆሙ ካልአ ገብሮ።
ወኪያሁኒ ወገርዎ ወኰርዕዎ ወፈነውዎ አኅሢሮሙ።
ወኪያሁኒ ወገርዎ ወኰርዕዎ ወፈነውዎ አኅሢሮሙ።
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MK12:4
MK12:5
MK12:5
MK12:5
MK12:5
MK12:6
MK12:6
MK12:7
MK12:7
MK12:8
MK12:8
MK12:8
MK12:9
MK12:9
MK12:10
MK12:11
MK12:12
MK12:12
MK12:12
MK12:12
MK12:13
MK12:14
MK12:14
MK12:14
MK12:14
MK12:14
MK12:14
MK12:16
MK12:16
MK12:16
MK12:17

MK12:17

MK12:17

MK12:17
MK12:18
MK12:18
MK12:18
MK12:18

ወኪያሁኒ ወገርዎ ወኰርዕዎ ወፈነውዎ አኅሢሮሙ።
ወፈነወ ሣልሳየኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ቀተልዎ።
ወፈነወ ሣልሳየኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ቀተልዎ።
ወፈነወ ካልኣነ አግብርተ ብዙኃነ።
ቦ ዘቀሠፉ ወቦ ዘቀተሉ።
ወቦቱ አሐዱ ወልድ ዘያፈቅር ወፈነዎ ኀቤሆሙ ድኅረ ኵሉ።
ወቦቱ አሐዱ ወልድ ዘያፈቅር ወፈነዎ ኀቤሆሙ ድኅረ ኵሉ።
ወሶበ ርእይዎ ዐቀብት ይቤሉ።
ዝንቱ ውእቱ ወራሲሁ ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቶ።
ወአኀዝዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወአኀዝዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወአኀዝዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ይመጽእ ወይቀትሎሙ ለእልክቱ ገባር ወይሁብ ወይኖ ለካልኣን።
ይመጽእ ወይቀትሎሙ ለእልክቱ ገባር ወይሁብ ወይኖ ለካልኣን።
ወዘኒ ኢያንበብክሙኑ ውስተ መጽሐፍ።
ወነካር ይእቲ ለአዕይንቲነ።
ወፈቀዱ የአኀዝዎ ወፈርህዎሙ ለሕዝብ።
ወፈቀዱ የአኀዝዎ ወፈርህዎሙ ለሕዝብ።
ወኀደግዎ ወሖሩ።
ወኀደግዎ ወሖሩ።
ወፈነዉ ኀቤሁ እምፈሪሳውያን ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ወይቤልዎ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ወይቤልዎ።
ወአልቦ ዘያሐዝነከ ወኢ መኑሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ወአልቦ ዘያሐዝነከ ወኢ መኑሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ወአልቦ ዘያሐዝነከ ወኢ መኑሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ወበጽድቅ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ጉሕሉቶሙ ወይቤሎሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ጉሕሉቶሙ ወይቤሎሙ።
ለምንት ታሜክሩኒ አምጽኡ ዲናረ ወአርእዩኒ።

ወአምጽኡ ሎቱ ወይቤሎሙ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወመጽሐፉ።

ወአምጽኡ ሎቱ ወይቤሎሙ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወመጽሐፉ።

ወአምጽኡ ሎቱ ወይቤሎሙ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወመጽሐፉ።

ወይቤልዎ ዘነጋሢ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ሀቡ ዘነጋሢ ለነጋሢ ወዘእግዚአብሔርኒ ግበሩ ለእግዚአብሔር።
ወአንከርዎ።
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MK12:19

MK12:20
MK12:20
MK12:20
MK12:20
MK12:21
MK12:21
MK12:21
MK12:22
MK12:22
MK12:22
MK12:23
MK12:23
MK12:23
MK12:25
MK12:25
MK12:25
MK12:26
MK12:27

MK12:27
MK12:27
MK12:28
MK12:29
MK12:29
MK12:29
MK12:30
MK12:30
MK12:31

MK12:31

MK12:31
MK12:31
MK12:32
MK12:32
MK12:33
MK12:33
MK12:34
MK12:34
MK12:34

ወመጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን እለ ይብሉ አልቦ ትንሣኤ 
ምዉታን።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ።
ወኀደገ ብእሲቶ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ያውስባ እኁሁ ለብእሲቱ ወያቅም ዘርዐ ለእኁሁ።
ወሀለዉ እንከ በኀቤነ ሰብዐቱ አኀው።
ወአውሰበ ዘይልህቅ ብእሲተ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወአውሰበ ዘይልህቅ ብእሲተ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወአውሰባ ካልኡኒ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወአውሰባ ካልኡኒ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወሣልሱኒ ከማሁ።
ወእስከ ሰብዐቲሆሙ አውሰብዋ ወኢኀደጉ ውሉደ።
ወእስከ ሰብዐቲሆሙ አውሰብዋ ወኢኀደጉ ውሉደ።
ወድኅረ ኵሎሙ ሞተት ይእቲ ብእሲት።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
በኢያእምሮ መጻሕፍት ወኢ ኀይለ እግዚአብሔር።
እመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያንበብክሙኑ በውስተ መጽሐፈ 
ሙሴ።
ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።
ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።
ወአንትሙሰ ብዙኀ ትጌግዩ።
ወመጽአ አሐዱ ጸሓፊ ሰሚዖ ከመ ተኀሠሥዎ።
ወሶበ ርእየ ከመ ሠናየ ተሠጥዎሙ ተስእሎ ወይቤሎ።
ወሶበ ርእየ ከመ ሠናየ ተሠጥዎሙ ተስእሎ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ 
ነፍስከ።
ወአፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ 
ነፍስከ።
ወበኵሉ ኅሊናከ ወበኵሉ ኀይልከ።
ወበኵሉ ኅሊናከ ወበኵሉ ኀይልከ።
ወካልእታሂ እንተ ትመስላ ዛቲ ይእቲ።
ወዘየዐቢ እምእላንቱ ትእዛዛት አልቦ።
ወይቤሎ ውእቱ ጸሓፊ ሠናየ ትቤ ሊቅ።
አማን አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር ወአልቦ ባዕድ ዘእንበሌሁ።
ወከመ ታፍቅሮ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ።
ወከመ ታፍቅሮ በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ።
ወበኵሉ ኅሊናከ ወበኵሉ ኀይልከ።
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MK12:34
MK12:34
MK12:34
MK12:34
MK12:35
MK12:35
MK12:36
MK12:37
MK12:39
MK12:39
MK12:39
MK12:39
MK12:40
MK12:40
MK12:41
MK12:42
MK12:42
MK12:42
MK12:43
MK12:43
MK12:44
MK12:44
MK12:45
MK12:45
MK13:1
MK13:1
MK13:2
MK13:2
MK13:3
MK13:3 ተስእልዎ በባሕቲቶሙ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወእንድርያስ።
MK13:3 ተስእልዎ በባሕቲቶሙ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወእንድርያስ።
MK13:3 ተስእልዎ በባሕቲቶሙ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወእንድርያስ።
MK13:4
MK13:5

MK13:5

MK13:6
MK13:7
MK13:7
MK13:7
MK13:8

ወበኵሉ ኅሊናከ ወበኵሉ ኀይልከ።
ወከመ ታፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ወዝንቱ ይኄይስ እምኵሉ መባእ ወእምኵሉ መሥዋዕት።
ወዝንቱ ይኄይስ እምኵሉ መባእ ወእምኵሉ መሥዋዕት።
ወርእዮ ከመ ጠቢብ ውእቱ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአልቦ እንከ ዘተሐበለ ይሰአሎ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይሜህሮሙ በምኵራብ።
ወለሊሁሰ ዳዊት ይቤ በመንፈስ ቅዱስ።
ወኵሉ ሕዝብ ሠናየ ያጸምእዎ ወይቤሎሙ።
ወኵሉ ሕዝብ ሠናየ ያጸምእዎ ወይቤሎሙ።
እንዘ ይሜህሮሙ ዑቁ ወተዐቀቡ እምጸሐፍት።
እለ ይፈቅዱ ያንሶስዉ ተላቢሶሙ ወይትአምኅዎሙ በምሥያጣት።
ወይነብሩ ፍጽመ በውስተ አዕዋዳት።
ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ ምሳሓት።
እለ ይውኅጥዎን ለአብያተ መበለታት ወይትሜየኑ በነዋኅ ጸሎቶሙ።
ወነቢሮ እግዚእ ኢየሱስ ኆኅተ ምኵራብ።
ወይወድዩ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።
ወብዙኃን አብዕልት እለ አብኡ ብዙኀ።
ወመጽአት አሐቲ ብእሲት ነዳይት መበለተ።
ወአብአት ክልኤ ጸራይቀ ዘይብልዎ ቆንደራጢስ።
ወጸውዖሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወጸውዖሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወይእቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ዘባቲ አብአት ወኵሎ መንበርታ።
ወይእቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ዘባቲ አብአት ወኵሎ መንበርታ።
ወወፂኦ እምኵራብ ይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ።
ሊቅ ርኢ ምንተ ይመስል ንድቁ ወእበኒሁ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወእንዘ ይነብር ውስተ ደብረ ዘይት አንጻረ ምኵራብ።

ወይቤልዎ ንግረነ ማእዜ ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወአኀዘ ይበሎሙ ዑቁ 
ኢያስሕቱክሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወአኀዘ ይበሎሙ ዑቁ 
ኢያስሕቱክሙ።
አነ ውእቱ ክርስቶስ ወያስሕትዎሙ ለብዙኃን።
ወእመ ሰማዕክሙ አፅባዕተ ወድምፀ ፀባኢት ኢትደንግፁ።
ወእመ ሰማዕክሙ አፅባዕተ ወድምፀ ፀባኢት ኢትደንግፁ።
እስመ ሀለዎ ይኩን ዝንቱ ወባሕቱ አኮ ሶቤሃ ዘየኀልቅ።
ወይትነሣእ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ዲበ ነገሥት።



Tabelle1

Seite 1059

8794 ወ

MK13:8
MK13:8
MK13:8
MK13:8
MK13:9

MK13:9

MK13:9

MK13:9
MK13:9
MK13:10
MK13:10
MK13:11

MK13:11

MK13:11

MK13:12
MK13:12
MK13:12
MK13:12
MK13:13
MK13:13
MK13:14
MK13:15
MK13:15
MK13:16
MK13:17
MK13:17
MK13:18
MK13:19
MK13:19
MK13:20
MK13:20
MK13:21
MK13:21
MK13:22
MK13:22
MK13:22

ወይትነሣእ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ዲበ ነገሥት።
ወይከውን ድልቅልቅ በበ ብሔሩ።
ወይመጽእ ረኀብ ወዝንቱ ቀዳሚሁ ለጻዕር።
ወይመጽእ ረኀብ ወዝንቱ ቀዳሚሁ ለጻዕር።
ወአንትሙሰ ዑቁ ርእሰክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ 
ወይቀሥፉክሙ በመኳርብት።
ወአንትሙሰ ዑቁ ርእሰክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ 
ወይቀሥፉክሙ በመኳርብት።
ወአንትሙሰ ዑቁ ርእሰክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ 
ወይቀሥፉክሙ በመኳርብት።
ወይትባጽሑክሙ ኀበ መላእክት ወነገሥት በእንቲኣየ።
ወይትባጽሑክሙ ኀበ መላእክት ወነገሥት በእንቲኣየ።
ወለኵሎሙ አሕዛብ ይደሉ ይቅድሙ ወይስብክዎ ለወንጌል።
ወለኵሎሙ አሕዛብ ይደሉ ይቅድሙ ወይስብክዎ ለወንጌል።

ወሶበሂ ያበጽሑክሙ ኢትቅድሙ ተኀልዩ ዘትብሉ ወዘትነብቡ።

ወሶበሂ ያበጽሑክሙ ኢትቅድሙ ተኀልዩ ዘትብሉ ወዘትነብቡ።

ወዘአንበበክሙ ሶቤሃ ንበቡ እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ 
ዘትነብቡ።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ወልዶ።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ወልዶ።
ወውሉድ ይትነሥኡ ዲበ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ።
ወውሉድ ይትነሥኡ ዲበ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ወሶበ ርኢክሙ ኀሣሮ ለሙስና ዘይቤ ዳንኤል ነቢይ።
ወዘኒ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ውስተ ቤት።
ወኢይባእ ይንሣእ ዘኮነ ውስተ ቤት።
ወዘኒ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ከመ ይንሣእ ልብሶ።
ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት።
ወለእለ የሐፅና ይእተ አሚረ በውእቱ መዋዕል።
ወጸልዩ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት።
ወእምአመ ፈጠረ እግዚአብሔር ኢኮነ ወኢይከውንሂ።
ወእምአመ ፈጠረ እግዚአብሔር ኢኮነ ወኢይከውንሂ።
ወሶበ አኮ ዘአኅጸሮን እግዚአብሔር ለእማንቱ መዋዕል።
ወባሕቱ በእንተ ኅሩያኒሁ እለ ኀረየ እግዚአብሔር።
ወይእተ አሚረ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
ወነዋ ከሃከ ኢትእመኑ።
እስመ ይመጽኡ ሐሳውያነ መሲሕ ወሐሳውያነ ነቢያት።
ወይገብሩ ተኣምረ ወመንክረ ከመ ያስሕቱ።
ወይገብሩ ተኣምረ ወመንክረ ከመ ያስሕቱ።
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MK13:22
MK13:23
MK13:24
MK13:24
MK13:25
MK13:25
MK13:26
MK13:26
MK13:27

MK13:27

MK13:28
MK13:28
MK13:31
MK13:31
MK13:32
MK13:32
MK13:32
MK13:33
MK13:34
MK13:34
MK13:34
MK13:35
MK13:35
MK13:35
MK13:36
MK13:37
MK14:1
MK14:1

MK14:1

MK14:1

MK14:1

MK14:2
MK14:3
MK14:3
MK14:3
MK14:3

ወሶበሰ ይትከሀሎሙ እምአስሐትዎሙ ለኅሩያንሂ።
ወአንትሙሰ ዑቁ ናሁ አቅደምኩ ነጊሮተክሙ ኵሎ።
ወባሕቱ ይእተ አሚረ ምስለ ዝ ኵሉ ሕማም።
ፀሓይኒ ይጸልም ወወርኅ ኢይሁብ ብርሃኖ።
ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወይትከወስ ኀይለ ሰማያት።
ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወይትከወስ ኀይለ ሰማያት።
ወአሜሃ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እንዘ ይመጽእ በደመና ምስለ ኀይል ወብዙኅ ስብሐት።
ወይእተ አሚረ ይፌንዎሙ ለመላእክቲሁ ወያስተጋብእዎሙ 
ለኅሩያኒሁ።
ወይእተ አሚረ ይፌንዎሙ ለመላእክቲሁ ወያስተጋብእዎሙ 
ለኅሩያኒሁ።
ወእምበለስ አእምሩ አምሳሊሁ እምከመ ኮነ አጽቃ ድኩመ።
ወሠረጸ ቈጽላ ይትዐወቅ ከመ አልጸቀ ማእረር።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
ዑቁ ትግሁ ወጸልዩ እስመ ኢተአምሩ ማእዜ መዋዕለ ጊዜሁ።
እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወየኀድግ ቤቶ።
ወይሁቦሙ ሙ ለአግብርቲሁ ለለ አሐዱ እምኔሆሙ።
ወይኤዝዞ ለዐጻዊነ ከመ ይትጋህ።
እመሂ ሠርክ ወእመሂ መንፈቀ ሌሊት።
ወእመሂ ጊዜ ይነቁ ዶርሆ ወእመሂ ጸቢሖ።
ወእመሂ ጊዜ ይነቁ ዶርሆ ወእመሂ ጸቢሖ።
ኢይምጻእክሙ ግብተ ወኢይርከብክሙ እንዘ ትነውሙ።
ወናሁ እብለክሙ ለኵልክሙ ትግሁ።
ወእስከ ሰኑይ መዋዕል ይከውን ፋሲካ በዓለ መጸለት።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ይትመየንዎ ወየአኀዝዎ 
ወይቅትልዎ።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ይትመየንዎ ወየአኀዝዎ 
ወይቅትልዎ።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ይትመየንዎ ወየአኀዝዎ 
ወይቅትልዎ።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ይትመየንዎ ወየአኀዝዎ 
ወይቅትልዎ።
ወይቤሉ አኮ በበዓል ከመ ኢይትሀወኩ ሕዝብ።
ወእንዘ ሀሎ ቢታንያ በቤተ ስምዖን ዘለምጽ እንዘ ይረፍቅ።
መጽአት ብእሲት ወአምጽአት ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ።
ወአኮሰቶ ወሦጠት ዲበ ርእሱ።
ወአኮሰቶ ወሦጠት ዲበ ርእሱ።
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MK14:4

MK14:4

MK14:5
MK14:5
MK14:6

MK14:6

MK14:7
MK14:7
MK14:7
MK14:8

MK14:8

MK14:8

MK14:9
MK14:10
MK14:10
MK14:11
MK14:11
MK14:11
MK14:12

MK14:13
MK14:13
MK14:13
MK14:13
MK14:14
MK14:15
MK14:15
MK14:15
MK14:15
MK14:16
MK14:16
MK14:16
MK14:17
MK14:17
MK14:18

ወቦ እለ ተምዕዑ ወይቤሉ ለምንት ዘመጠነ ዝ ሀጕል ዘዝ 
ዕፍረት።
ወቦ እለ ተምዕዑ ወይቤሉ ለምንት ዘመጠነ ዝ ሀጕል ዘዝ 
ዕፍረት።
እምሠለስቱ ምእት ዲናር ወይትወሀብ ለነዳያን።
ወገሠጽዋ።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኅድግዋ ለብእሲት ወኢታሥርሕዋ።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኅድግዋ ለብእሲት ወኢታሥርሕዋ።

ወለነዳያንሰ ዘልፈ ትረክብዎሙ በኀቤክሙ።
ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ ሎሙ።
ወኪያየሰ አኮ ዘልፈ ዘትረክቡኒ።

ወዛቲኒ ዘባቲ ገብረት ወአቅደመት ወቀብዐተኒ ሥጋየ ለቀበርየ።

ወዛቲኒ ዘባቲ ገብረት ወአቅደመት ወቀብዐተኒ ሥጋየ ለቀበርየ።

ወዛቲኒ ዘባቲ ገብረት ወአቅደመት ወቀብዐተኒ ሥጋየ ለቀበርየ።

ይነግሩ ዘገብረት ዛቲ ብእሲት ወይዜክርዋ።
ወይሁዳ አስቆሮታዊ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወይሁዳ አስቆሮታዊ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወሰሚዖሙ ተፈሥሑ ወተናገርዎ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ወሰሚዖሙ ተፈሥሑ ወተናገርዎ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ወፈቀደ በጽሚት ያግብኦ ሎሙ።
ወአመ ቀዳሚት ዕለት በዓለ መጸለት ፋሲካ አመ ይጠብሑ 
ፍሥሓ።
ወፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ ወትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።
ወትልውዎ ኀበ ቦአ ቤት።
ወበልዎ ለበዓለ ቤት ይቤለከ ሊቅ።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወርሱየ።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወርሱየ።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወርሱየ።
ወበህየ አስተዳልዉ ለነ።
ወሖሩ አርዳኢሁ ሀገረ ወረከቡ በከመ ይቤሎሙ።
ወሖሩ አርዳኢሁ ሀገረ ወረከቡ በከመ ይቤሎሙ።
ወአስተዳለዉ በህየ ፍሥሓ።
ወመስዮ ሖረ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወመስዮ ሖረ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወእንዘ ይረፍቁ ወይበልዑ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
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MK14:18
MK14:19
MK14:19
MK14:20
MK14:20
MK14:20
MK14:21

MK14:21
MK14:22
MK14:22
MK14:22
MK14:22
MK14:22
MK14:23
MK14:23
MK14:23
MK14:23
MK14:24
MK14:26
MK14:27
MK14:27
MK14:28
MK14:29

MK14:30
MK14:31
MK14:31
MK14:31
MK14:31
MK14:32
MK14:32

MK14:32

MK14:33 ወነሥኦሙ ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ ምስሌሁ።
MK14:33 ወነሥኦሙ ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ ምስሌሁ።
MK14:33 ወነሥኦሙ ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ ምስሌሁ።
MK14:33
MK14:33
MK14:34
MK14:34

ወእንዘ ይረፍቁ ወይበልዑ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአኀዙ ይተክዙ ወይበሉ በበ አሐዱ አነኑ እንጋ ውእቱ።
ወአኀዙ ይተክዙ ወይበሉ በበ አሐዱ አነኑ እንጋ ውእቱ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።

ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።

ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ።
ወእንዘ ይበልዑ ነሥአ እግዚእ ኢየሱስ ኅብስተ።
ወባረከ ወፈተተ ወወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወባረከ ወፈተተ ወወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወባረከ ወፈተተ ወወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወባረከ ወፈተተ ወወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወነሥአ ጽዋዐኒ ወአእኰቶ ወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወነሥአ ጽዋዐኒ ወአእኰቶ ወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወነሥአ ጽዋዐኒ ወአእኰቶ ወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ንሥኡ ወስትዩ እምኔሁ ኵልክሙ።
ወይቤሎሙ ዝ ውእቱ ደምየ ዘሐዲስ ሥርዐት።
ሰቢሖሙ ወአንቢቦሙ ወፅኡ ውስተ ደብረ ዘይት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
እስመ ጽሑፍ ዘይብል እቀትሎ ለኖላዊ ወይዘረዋ አባግዒሁ።
ወእምድኅረ ተንሣእኩ እቀድመክሙ ገሊላ።

ወይቤሎ ጴጥሮስ ለእመኒ ኵሎሙ ክሕዱከ አንሰ ኢይክሕደከ።

ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለከ።
ወአፈድፈደ ጴጥሮስ ትምክሕተ ወተኀልፎተ።
ወአፈድፈደ ጴጥሮስ ትምክሕተ ወተኀልፎተ።
እንዘ ይብል እመውትሂ ምስሌከ ወኢይክሕደከ።
ወከማሁ ይቤሉ ኵሎሙ።
ወሖሩ ዐጸደ ወይን እንተ ስማ ጌቴሴማን።

ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ኣሐውር ከሃ ወእጸሊ።

ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ኣሐውር ከሃ ወእጸሊ።

ወአኀዘ ይተክዝ ወይሕዝን።
ወአኀዘ ይተክዝ ወይሕዝን።
ወይቤሎሙ ተከዘት ነፍስየ እስከ ለሞት።
ንበሩ ዝየ ወትግሁ እንከ።
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MK14:35
MK14:35
MK14:35
MK14:36
MK14:36
MK14:36
MK14:36
MK14:37
MK14:37
MK14:37
MK14:38
MK14:38
MK14:39
MK14:39
MK14:39
MK14:40
MK14:40
MK14:41
MK14:41
MK14:41
MK14:41

MK14:43
MK14:43
MK14:43
MK14:43
MK14:43
MK14:43
MK14:44
MK14:44
MK14:44
MK14:44
MK14:45
MK14:45
MK14:45
MK14:46
MK14:46
MK14:47
MK14:47
MK14:47
MK14:48

ወእምዝ ተአተተ ሕቀ ወሰገደ ውስተ ምድር።
ወእምዝ ተአተተ ሕቀ ወሰገደ ውስተ ምድር።
ወጸለየ ከመ ትኅልፍ እምኔሁ ይእቲ ሰዓት ለእመ ይትከሀል።
ወይቤ አባ ወአቡየ ኵሉ ይትከሀለከ።
ወይቤ አባ ወአቡየ ኵሉ ይትከሀለከ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ለይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ለይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወገቢኦ ረከቦሙ እንዘ ይነውሙ ወይቤሎ ለጴጥሮስ ስምዖን።
ወገቢኦ ረከቦሙ እንዘ ይነውሙ ወይቤሎ ለጴጥሮስ ስምዖን።
ትነውምኑ ወኢትክል ተዐግሦ አሐተ ሰዓተ።
ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
እስመ መንፈስ ይፈቅድ ወሥጋ ይደክም።
ወሖረ ካዕበ ወጸለየ ወከማሁ ክመ ይቤ።
ወሖረ ካዕበ ወጸለየ ወከማሁ ክመ ይቤ።
ወሖረ ካዕበ ወጸለየ ወከማሁ ክመ ይቤ።
ወገቢኦ ካዕበ ረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
እስመ ከብዳ አዕይንቲሆሙ ወኢየአምሩ ዘይነብቡ።
ወመጽአ በሣልስ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ ምዕረ።
ወመጽአ በሣልስ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ ምዕረ።
ወመጽአ በሣልስ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ ምዕረ።

ወናሁ ያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ ኃጥኣን።

ወእንዘ ይትናገሮሙ በጽሐ ሶቤሃ ይሁዳ አስቆሮታዊ።
አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወምስሌሁ ብዙኃን ሰብእ ምስለ መጣብሕ ወዕፀወ።
ወምስሌሁ ብዙኃን ሰብእ ምስለ መጣብሕ ወዕፀወ።
እምኀበ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
እምኀበ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወወሀቦሙ ትእምርተ ዘያገብኦ ወይቤሎሙ።
ወወሀቦሙ ትእምርተ ዘያገብኦ ወይቤሎሙ።
ዘሰዐምክዎ ውእቱ አኀዝዎ ወአጽንዕዎ ወሰድዎ።
ዘሰዐምክዎ ውእቱ አኀዝዎ ወአጽንዕዎ ወሰድዎ።
ወሶቤሃ መጽአ ኀቤሁ ወይቤሎ ረቢ ወሰዐሞ።
ወሶቤሃ መጽአ ኀቤሁ ወይቤሎ ረቢ ወሰዐሞ።
ወሶቤሃ መጽአ ኀቤሁ ወይቤሎ ረቢ ወሰዐሞ።
ወሰፍሑ እደዊሆሙ ላዕሌሁ ወአኀዝዎ።
ወሰፍሑ እደዊሆሙ ላዕሌሁ ወአኀዝዎ።
ወመልኀ መጥባሕቶ አሐዱ እምእለ ምስሌሁ ይቀውሙ።
ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተረ እዝኖ።
ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተረ እዝኖ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
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MK14:48
MK14:48
MK14:49
MK14:49
MK14:49
MK14:50
MK14:50
MK14:51
MK14:51
MK14:52
MK14:52
MK14:53
MK14:53

MK14:53

MK14:53

MK14:54
MK14:54
MK14:55
MK14:55
MK14:55
MK14:56
MK14:56
MK14:57
MK14:57
MK14:58
MK14:58
MK14:59
MK14:60
MK14:60
MK14:60
MK14:61
MK14:61
MK14:61
MK14:61
MK14:61
MK14:62
MK14:62
MK14:62
MK14:63

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ምስለ መጣብሕ ወአብትር ተአኀዙኒ።
ወኵሎ አሚረ ሀሎኩ ምስሌክሙ እሜህር በምኵራብ።
ወኢአኀዝክሙኒ ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ዘውስተ መጻሕፍት።
ወኢአኀዝክሙኒ ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ዘውስተ መጻሕፍት።
ወኀደግዎ ኵሎሙ አርዳኢሁ ወጐዩ።
ወኀደግዎ ኵሎሙ አርዳኢሁ ወጐዩ።
ወተለዎ አሐዱ ወሬዛ ዘይትዐጸፍ ሰንዱነ ወአኀዝዎ ወራዙት።
ወተለዎ አሐዱ ወሬዛ ዘይትዐጸፍ ሰንዱነ ወአኀዝዎ ወራዙት።
ወኀደገ ሰንዱኖ ወጐየ ዕራቆ።
ወኀደገ ሰንዱኖ ወጐየ ዕራቆ።
ወወሰድዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኀበ ሊቀ ካህናት።

ወተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።

ወተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።

ወተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።

ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ እስከ ውሳጤ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወነበረ ምስለ ወዓልያንሆሙ ይስሕን መንገለ በርህ።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወኵሉ ዐውድ ሰማዕተ ሐሰት።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወኵሉ ዐውድ ሰማዕተ ሐሰት።
ዘያስተዋድይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ከመ ይቅትልዎ ወኀጥኡ።
ወብዙኃን እለ አስተዋደይዎ ወኢኀበረ ቃሎሙ።
ወብዙኃን እለ አስተዋደይዎ ወኢኀበረ ቃሎሙ።
ወቦ ሰማዕተ ሐሰት እለ ተንሥኡ ወነበቡ ሐሰተ።
ወቦ ሰማዕተ ሐሰት እለ ተንሥኡ ወነበቡ ሐሰተ።
ወይቤሉ ንሕነ ሰማዕናሁ እንዘ ይብል።
ወበሠሉስ ዕለት ኣሐንጽ ካልእ ዘእድ ኢገብሮ።
ወምስለ ዝኒ ኢኀበረ ስምዖሙ።
ወተንሥአ ሊቀ ካህናት ወሐተቶ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወተንሥአ ሊቀ ካህናት ወሐተቶ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወተንሥአ ሊቀ ካህናት ወሐተቶ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአርመመ ወኢተሰጥዎ ወኢ ምንተኒ።
ወአርመመ ወኢተሰጥዎ ወኢ ምንተኒ።
ወአርመመ ወኢተሰጥዎ ወኢ ምንተኒ።
ወካዕበ ሐተቶ ሊቀ ካህናት ወይቤሎ።
ወካዕበ ሐተቶ ሊቀ ካህናት ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እወ አነ ውእቱ።
ወትሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወይመጽእ በደመና ሰማይ።
ወሰጠጠ አልባሲሁ ሊቀ ካህናት ወይቤ።
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MK14:63
MK14:64
MK14:64
MK14:65
MK14:65
MK14:65

MK14:65

MK14:65
MK14:66
MK14:67
MK14:67
MK14:67
MK14:68
MK14:68
MK14:68
MK14:68
MK14:68
MK14:69

MK14:69

MK14:69
MK14:70
MK14:70
MK14:70
MK14:71
MK14:71
MK14:71
MK14:72
MK14:72
MK15:1
MK15:1
MK15:1
MK15:1

MK15:1

MK15:1

MK15:2

ወሰጠጠ አልባሲሁ ሊቀ ካህናት ወይቤ።
ወአግብኡ ፍትሐ ኵሎሙ ወይቤሉ ይቅትልዎ።
ወአግብኡ ፍትሐ ኵሎሙ ወይቤሉ ይቅትልዎ።
ወአኀዙ እምውስቴቶሙ ይውርቅዎ ወይጽፍዕዎ ገጾ።
ወአኀዙ እምውስቴቶሙ ይውርቅዎ ወይጽፍዕዎ ገጾ።

ወይኵርዕዎ ርእሶ ወይቤልዎ ተነበይ ለነ ክርስቶስ መኑ ጸፍዐከ።

ወይኵርዕዎ ርእሶ ወይቤልዎ ተነበይ ለነ ክርስቶስ መኑ ጸፍዐከ።

ወኮኑ ወዓልት ይጸፍዕዎ በሕቁ።
ወእንዘ ሀሎ ጴጥሮስ ታሕተ ውስተ ውሳጤ ዐጸድ።
ወርእየቶ ለጴጥሮስ ይስሕን ወነጸረቶ ወትቤሎ።
ወርእየቶ ለጴጥሮስ ይስሕን ወነጸረቶ ወትቤሎ።
ወርእየቶ ለጴጥሮስ ይስሕን ወነጸረቶ ወትቤሎ።
ወክሕደ ወይቤላ ኢየአምር ወኢይጤይቅ ዘትብሊ።
ወክሕደ ወይቤላ ኢየአምር ወኢይጤይቅ ዘትብሊ።
ወክሕደ ወይቤላ ኢየአምር ወኢይጤይቅ ዘትብሊ።
ወወፅአ አፍኣ ኀበ ጸናፌ ዐጸድ ወነቀወ ዶርሆ።
ወወፅአ አፍኣ ኀበ ጸናፌ ዐጸድ ወነቀወ ዶርሆ።

ወርእየቶ ካዕበ ካልእተ ወለት ወትቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።

ወርእየቶ ካዕበ ካልእተ ወለት ወትቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።

ዝንቱኒ እምኔሆሙ ውእቱ ወክሕደ ካዕበ።
ወእምድኅረ ሕቅ ካዕበ ይበልዎ ለጴጥሮስ እለ ይቀውሙ።
አማን እምኔሆሙ አንተ ወገሊላዊ አንተ ወቃልከ ያዔውቀከ።
አማን እምኔሆሙ አንተ ወገሊላዊ አንተ ወቃልከ ያዔውቀከ።
ወአኀዘ ይትረገም ወይምሐል እንዘ ይብል።
ወአኀዘ ይትረገም ወይምሐል እንዘ ይብል።
ወሶቤሃ ነቀወ ካዕበ ዶርሆ።
ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎ።
ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ክልኤ ጊዜ ወበከየ።
ወሶበ ጸብሐ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወረበናት።
ወሶበ ጸብሐ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወረበናት።
ወጸሐፍተ ሕዝብ ወኵሉ ዐውድ።

ወሐመይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወወሰድዎ ወመጠውዎ ለጲላጦስ።

ወሐመይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወወሰድዎ ወመጠውዎ ለጲላጦስ።

ወሐመይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወወሰድዎ ወመጠውዎ ለጲላጦስ።

ወተስእሎ ጲላጦስ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
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MK15:2
MK15:3
MK15:3
MK15:3
MK15:3
MK15:4
MK15:4
MK15:5
MK15:5
MK15:6
MK15:7
MK15:7
MK15:8

MK15:8

MK15:8

MK15:9
MK15:9
MK15:11
MK15:12
MK15:12
MK15:13
MK15:13
MK15:14
MK15:14
MK15:14
MK15:15
MK15:15
MK15:15
MK15:15
MK15:16
MK15:16
MK15:17
MK15:17
MK15:17
MK15:17
MK15:18
MK15:19
MK15:19
MK15:19

ወተስእሎ ጲላጦስ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ትብል።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ትብል።
ወአስተዋደይዎ ሊቃነ ካህናት ብዙኀ።
ወውእቱሰ አልቦ ዘአውሥአ።
ወሐተቶ ካዕበ ጲላጦስ ወይቤሎ አልቦኑ ዘትሰጠው።
ወሐተቶ ካዕበ ጲላጦስ ወይቤሎ አልቦኑ ዘትሰጠው።
ወኢተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወኢ ምንተኒ እስከ አንከሮ ጲላጦስ።
ወለለ በዓል ያሐዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ዘአብደሩ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘስሙ በርባን።
ሙቁሕ ምስለ እለ ገብሩ ሀከከ ወምስለ ቀተልተ ነፍስ።

ወዐርጉ ሕዝብ ወከልሑ ወሰአሉ ይግበር ሎሙ በከመ ያለምድ።

ወዐርጉ ሕዝብ ወከልሑ ወሰአሉ ይግበር ሎሙ በከመ ያለምድ።

ወዐርጉ ሕዝብ ወከልሑ ወሰአሉ ይግበር ሎሙ በከመ ያለምድ።

ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ።
ወሊቃነ ካህናትሰ ሆክዎሙ ለሕዝብ።
ወካዕበ አውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ።
ወካዕበ አውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ።
ወካዕበ ከልሑ ኵሎሙ ወይቤሉ ስቅሎ።
ወካዕበ ከልሑ ኵሎሙ ወይቤሉ ስቅሎ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ምንተ እኩየ ገብረ።
ወፈድፋደ ጸርሑ ወይቤሉ ስቅሎ።
ወፈድፋደ ጸርሑ ወይቤሉ ስቅሎ።
ወመከረ ጲላጦስ ይግበር ፈቃዶሙ ለሕዝብ።
ወአሕየወ ሎሙ በርባንሃ።
ወቀሠፎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወወሀቦሙ ይስቅልዎ።
ወቀሠፎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወወሀቦሙ ይስቅልዎ።
ወአብእዎ ሐራ ውሳጤ ዐጸድ ኀበ ምኵናን።
ወጸውዑ ኵሎ ሠገራተ ሰጲራ።
ወአልበስዎ ሜላተ ወፀፈሩ አክሊለ ዘሦክ።
ወአልበስዎ ሜላተ ወፀፈሩ አክሊለ ዘሦክ።
ወአስተቀጸልዎ ላዕለ ርእሱ ወይሣለቅዎ።
ወአስተቀጸልዎ ላዕለ ርእሱ ወይሣለቅዎ።
ወይብልዎ በሓ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወይኰርዕዎ ርእሶ በኅለት።
ወይዌርቅዎ ወያስተበርኩ ወይሰግዱ ሎቱ።
ወይዌርቅዎ ወያስተበርኩ ወይሰግዱ ሎቱ።
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MK15:19
MK15:20
MK15:20
MK15:20
MK15:21

MK15:21
MK15:21
MK15:22

MK15:23
MK15:23
MK15:24
MK15:24
MK15:24
MK15:25
MK15:25
MK15:26
MK15:26
MK15:27
MK15:28
MK15:28
MK15:29
MK15:29
MK15:30
MK15:31
MK15:31
MK15:31
MK15:31
MK15:32
MK15:32
MK15:33
MK15:33
MK15:34
MK15:34
MK15:35
MK15:36
MK15:36
MK15:36
MK15:36
MK15:36
MK15:37

ወይዌርቅዎ ወያስተበርኩ ወይሰግዱ ሎቱ።
ወሶበ ተሣለቁ ላዕሌሁ ሰለብዎ ውእተ ሜላተ።
ወአልበስዎ አልባሲሁ ወወሰድዎ ኀበ ይሰቅልዎ።
ወአልበስዎ አልባሲሁ ወወሰድዎ ኀበ ይሰቅልዎ።
ወዐበጡ አሐደ ኀላፌ ፍኖት ስምዖንሃ ቀሬናዌ እትወቶ 
እምሐቅል።
ወውእቱ አቡሆሙ ለእለ እስክንድሮስ ወለሮፎስ።
ወውእቱ አቡሆሙ ለእለ እስክንድሮስ ወለሮፎስ።

ወወሰድዎ ብሔረ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ይብልዎ መካነ ቀራንዮ።

ወወሀብዎ ይስተይ ወይነ ምስለ ከርቤ ቱሱሐ ወአበየ ሰትየ።
ወወሀብዎ ይስተይ ወይነ ምስለ ከርቤ ቱሱሐ ወአበየ ሰትየ።
ወሰቀልዎ ወተዐፀዉ ዲበ አልባሲሁ።
ወሰቀልዎ ወተዐፀዉ ዲበ አልባሲሁ።
ወተካፈሉ ዘከመ ይነሥኡ።
ወሠለስቱ ሰዓት ውእቱ ጊዜ ይሰቅልዎ።
ወይብል መጽሐፈ ጌጋዩ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወሰቀሉ ምስሌሁ ክልኤተ ፈያተ።
አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ።
ወተፈጸመ መጽሐፍ ዘይቤ ተኈለቈ ምስለ ገበርተ ዐመፃ።
ወኀለፍትኒ ይፀርፉ ላዕሌሁ ወየሐውሱ ርእሶሙ።
ወኀለፍትኒ ይፀርፉ ላዕሌሁ ወየሐውሱ ርእሶሙ።
ወይብልዎ ኦ ዘይነሥቶ ለቤተ መቅደስ።
ወበሠሉስ ዕለት የሐንጾ።
አድኅን ርእሰከ ወረድ እመስቀልከ።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትኒ ወጸሐፍት ይሣለቁ ላዕሌሁ።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትኒ ወጸሐፍት ይሣለቁ ላዕሌሁ።
ወይብልዎ ዘባዕደ ያድኅን ወርእሶ ኢይክል አድኅኖ።
ወይብልዎ ዘባዕደ ያድኅን ወርእሶ ኢይክል አድኅኖ።
ለይረድኬ ይእዜ እምነ መስቀሉ ንርአይ ወንእመን ቦቱ።
ወእለሂ ተሰቅሉ ምስሌሁ ይዘነጕጕዎ።
ወሶበ ኮነ ጊዜ ቀትር ጸልመ ፀሓይ።
ወኵሉ ዓለም ጸልመ እስከ ተሱዓት ሰዓት።
ወጊዜ ተሱዓት ሰዓት ገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወይቤ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምእለ ይቀውሙ ህየ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ወሮጸ አሐዱ ወመልአ ሰፍነገ ብኂአ።
ወሮጸ አሐዱ ወመልአ ሰፍነገ ብኂአ።
ወአሰረ በኅለት ወአስተዮ ወይቤ።
ወአሰረ በኅለት ወአስተዮ ወይቤ።
ወአሰረ በኅለት ወአስተዮ ወይቤ።
ወገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወመጠወ ነፍሶ።
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MK15:37
MK15:38

MK15:39
MK15:40
MK15:40
MK15:40 ማርያም መግደላዊት ወማርያም እንተ ያዕቆብ ዘይንእስ።
MK15:40
MK15:40
MK15:41
MK15:41
MK15:42
MK15:43
MK15:43
MK15:43
MK15:43
MK15:43
MK15:44
MK15:44
MK15:44
MK15:44
MK15:44
MK15:45
MK15:45
MK15:46
MK15:46
MK15:46
MK15:46
MK15:46
MK15:47 ወማርያም መግደላዊት ወማርያም እንተ ዮሳ ርእያ ኀበ ቀበርዎ።
MK15:47 ወማርያም መግደላዊት ወማርያም እንተ ዮሳ ርእያ ኀበ ቀበርዎ።
MK16:1 ወሶበ ኀለፈት ሰንበት ማርያም መግደላዊት።
MK16:1 ወማርያም እንተ ያዕቆብ ወሰሎሜ።
MK16:1 ወማርያም እንተ ያዕቆብ ወሰሎሜ።
MK16:1
MK16:2
MK16:2
MK16:3
MK16:4
MK16:4
MK16:5

ወገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወመጠወ ነፍሶ።

ወተሰጠ መንጦላዕተ ምኵራብ ለክልኤ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ።

ወርእዮ ሐራዊ ሊቀ ምእት ዘይቀውም መንጸረ።
ወሀለዋ አንስት ይቀውማ ወይኔጽራ እምርሑቅ።
ወሀለዋ አንስት ይቀውማ ወይኔጽራ እምርሑቅ።

ወእሙ ለዮሳ ወለሰሎሜ።
ወእሙ ለዮሳ ወለሰሎሜ።
እለ ተለዋሁ እምገሊላ ወተልእካሁ።
ወባዕዳትሂ ብዙኃት እለ ዐርጋ ምስሌሁ ኢየሩሳሌም።
ወመስዮ ዐርብ አሜሃ በአተ ሰንበት ውእቱ።
መጽአ ዮሴፍ እምአርማትያስ ብእሲ ኄር ወጠቢብ።
ወውእቱ ይሴፎ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወተሐበለ ወቦአ ኀበ ጲላጦስ።
ወተሐበለ ወቦአ ኀበ ጲላጦስ።
ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአንከረ ጲላጦስ ወይቤ እፎ ሞተ።
ወአንከረ ጲላጦስ ወይቤ እፎ ሞተ።
ወጸውዖ ለሐራዊ ወይቤሎ ወድአኑ ሞተ።
ወጸውዖ ለሐራዊ ወይቤሎ ወድአኑ ሞተ።
ወይቤ እወ ሞተ።
ወአእሚሮ እምኀበ ሐራዊ ከመ ሞተ።
ወአዘዘ ይጸግውዎ ለዮሴፍ ሥጋሁ።
ወተሣየጠ ዮሴፍ ሰንዱናተ ወአውረዶ ወገነዞ በሰንዱናት።
ወተሣየጠ ዮሴፍ ሰንዱናተ ወአውረዶ ወገነዞ በሰንዱናት።
ወተሣየጠ ዮሴፍ ሰንዱናተ ወአውረዶ ወገነዞ በሰንዱናት።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ሐዲስ ዘአውቀረ ውስተ ኰኵሕ።
ወአንኰርኰረ እብነ ውስተ አፈ መቃብር።

ተሣየጣ አፈወ ከመ ይምጽኣ ወይቅብዓ ሥጋሁ።
ወሖራ ወአንግሃ ጥቀ ሐዊረ ኀበ መቃብር በእሑድ ሰንበት።
ወሖራ ወአንግሃ ጥቀ ሐዊረ ኀበ መቃብር በእሑድ ሰንበት።
ወሶበ ሠረቀ ፀሓይ ይቤላ በበይናቲሆን።
ወረዊጾን ርእያሃ ለእብን ኀበ አንኰርኰረት።
ወዐባይ ይእቲ ጥቀ።
ወበዊኦን ውስተ መቃብር ረከባ አሐደ ወሬዛ እንዘ ይነብር መንገለ 
የማን።
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MK16:5
MK16:5
MK16:6
MK16:6
MK16:6
MK16:7
MK16:7
MK16:7
MK16:8
MK16:8
MK16:8
MK16:8
MK16:8
MK16:8
MK16:8
MK16:8
MK16:9
MK16:10
MK16:10
MK16:11

MK16:11

MK16:12
MK16:13
MK16:13
MK16:13
MK16:14
MK16:14
MK16:14
MK16:14
MK16:15
MK16:15
MK16:16
MK16:16
MK16:17
MK16:17
MK16:18
MK16:18
MK16:18
MK16:18
MK16:18

ወይለብስ አልባሰ ንጹሐ ወደንገፃ።
ወይለብስ አልባሰ ንጹሐ ወደንገፃ።
ወይቤሎን መልአክ ኢትደንግፃ።
ኢየሱስሃኑ ናራዝዌ ዘተሰቅለ ተኀሥሣ ተንሥአ ወኢሀሎ ዝየሰ።
ወናሁ መካኑ ኀበ ተቀብረ።
ወባሕቱ ሑራ ንግራሆሙ ለአርዳኢሁ ወለጴጥሮስ።
ወባሕቱ ሑራ ንግራሆሙ ለአርዳኢሁ ወለጴጥሮስ።
ከመ ይቀድሞሙ ገሊላ ወበህየ ይሬእይዎ በከመ ይቤሎሙ።
ወወፅኣ እምነ መቃብር ወጐያ እስመ አኀዞን ረዓድ ወድንጋፄ።
ወወፅኣ እምነ መቃብር ወጐያ እስመ አኀዞን ረዓድ ወድንጋፄ።
ወወፅኣ እምነ መቃብር ወጐያ እስመ አኀዞን ረዓድ ወድንጋፄ።
ወኢነገራ ወኢ ለመኑሂ እስመ ፈርሃ።
ወኢነገራ ወኢ ለመኑሂ እስመ ፈርሃ።
ወኵሎ ዘአዘዞን ለጴጥሮስ ወለእሊኣሁ ፈጺሞን ነጊረ።
ወኵሎ ዘአዘዞን ለጴጥሮስ ወለእሊኣሁ ፈጺሞን ነጊረ።
ወፈነዎሙ ይስብኩ እምሥራቀ ፀሓይ እስከ ዐረብ።
ወተንሢኦ በጽባሕ በእሑድ ሰንበት።
ወይእቲ ሐዊራ ዜነወቶሙ ለእለ ምስሌሁ ሀለዉ ቀዲሙ።
እንዘ ይላሕዉ ወይበክዩ።
ወእሙንቱሂ ሶበ ሰምዑ ከመ አስተርአያ ወሕያው ውእቱ 
ኢአምንዋ።
ወእሙንቱሂ ሶበ ሰምዑ ከመ አስተርአያ ወሕያው ውእቱ 
ኢአምንዋ።
ወእምዝ አስተርአዮሙ ለክልኤቱ እምኔሆሙ በካልእ ራእይ።
ወሖሩ እሙንቱሂ ወዜነዉ ለቢጾሙ ወሎሙኒ ኢአምንዎሙ።
ወሖሩ እሙንቱሂ ወዜነዉ ለቢጾሙ ወሎሙኒ ኢአምንዎሙ።
ወሖሩ እሙንቱሂ ወዜነዉ ለቢጾሙ ወሎሙኒ ኢአምንዎሙ።
ወእምድኅረ ዝ ካዕበ እንዘ ይረፍቁ ዐሠርቱ ወአሐዱ።
ወእምድኅረ ዝ ካዕበ እንዘ ይረፍቁ ዐሠርቱ ወአሐዱ።
አስተርአዮሙ ወገሠጾሙ በእንተ ሕጸተ አሚኖቶሙ።
ወግእዘ ጽንዐ ልቦሙ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ውስተ ኵሉ ዓለም።
ወስብኩ ወንጌለ ለኵሉ ፍጥረት።
ዘአምነ ወዘተጠምቀ ይድኅን ወዘሰ ኢአምነ ይደየን።
ዘአምነ ወዘተጠምቀ ይድኅን ወዘሰ ኢአምነ ይደየን።
ወዛቲ ተኣምር ለእለ አምኑ በስምየ ትተልዎሙ።
ወበካልእ ልሳን ይትናገሩ ሐዲሳተ።
ወአራዊተ ምድር ይእኅዙ በእደዊሆሙ።
ወአልቦ ዘየሐሥሞሙ ወዘሂ ይቀትል ለእመ ሕምዘ።
ወአልቦ ዘየሐሥሞሙ ወዘሂ ይቀትል ለእመ ሕምዘ።
ለእመ በልዑ ወሰትዩ አልቦ ዘይነክዮሙ።
ወዲበ ድዉያን እደዊሆሙ ያነብሩ።



Tabelle1

Seite 1070

8794 ወ

MK16:18
MK16:18
MK16:19
MK16:20
MK16:20
Luke01:1
Luke01:2
Luke01:3
Luke01:3
Luke01:5
Luke01:5
Luke01:5
Luke01:6
Luke01:6
Luke01:6
Luke01:6
Luke01:6
Luke01:7
Luke01:7
Luke01:7
Luke01:8
Luke01:9
Luke01:10

Luke01:11
Luke01:12
Luke01:12
Luke01:13
Luke01:13
Luke01:13 ወትሰምዮ ስሞ ዮሐንስ።
Luke01:14

Luke01:14

Luke01:14

Luke01:15
Luke01:15
Luke01:15
Luke01:15
Luke01:16

ወይሜጥኑ ወእሙንቱሂ ይትፌወሱ።
ወይሜጥኑ ወእሙንቱሂ ይትፌወሱ።
ዐርገ ውስተ ሰማይ ወነበረ በየማነ እግዚአብሔር አቡሁ።
ወወፂኦሙ እሙንቱ ሰበኩ በኵለሄ።
እንዘ እግዚእ ይረድእ ወቃሎ ያጸንዕ በተኣምር ዘይተሉ።
ወይምሀሩ በእንተ ግብር ዘአምኑ በላዕሌነ።
በከመ መሀሩነ እለ ቀደሙነ ርእዮቶ ወተልእክዎ ለቃሉ።
ወረትዐኒ ሊተኒ እትልዎ እምጥንቱ።
ወጥዩቀ ኵሎ በበ መትልው እጽሐፍ ለከ ኦ አዚዝ ታኦፊላ።
ወኮነ በመዋዕለ ሄሮድስ ንጉሠ ይሁዳ።
ወብእሲቱኒ እምአዋልደ አሮን ወስማ ኤልሳቤጥ።
ወብእሲቱኒ እምአዋልደ አሮን ወስማ ኤልሳቤጥ።
ወክልኤሆሙ ጻድቃን እሙንቱ በቅድመ እግዚአብሔር።
ወየሐውሩ በኵሉ ትእዛዙ ወሕጉ ወኵነኔሁ ለእግዚአብሔር።
ወየሐውሩ በኵሉ ትእዛዙ ወሕጉ ወኵነኔሁ ለእግዚአብሔር።
ወየሐውሩ በኵሉ ትእዛዙ ወሕጉ ወኵነኔሁ ለእግዚአብሔር።
ወንጹሓን እሙንቱ እምኀጢአት።
ወባሕቱ አልቦሙ ውሉድ እስመ መካን ይእቲ ኤልሳቤጥ።
ወክልኤሆሙ ልሂቃን እሙንቱ ወኀለፈ መዋዕሊሆሙ።
ወክልኤሆሙ ልሂቃን እሙንቱ ወኀለፈ መዋዕሊሆሙ።
ወእምዝ አመ ይገብር ግብረ ክህነት።
ወቦአ ቤተ መቅደሱ ለእግዚአብሔር።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሀለዉ በምልኦሙ ይጼልዩ በአፍኣ በጊዜ ሰዓተ 
ዕጣን።
ወአስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር።
ወሶበ ርእዮ ደንገፀ ዘካርያስ።
ፍርሀት ወረዓድ ወረደ ላዕሌሁ።
ወይቤሎ መልአክ ኢትፍራህ ዘካርያስ።
ወብእሲትከኒ ኤልሳቤጥ ትወልድ ለከ ወልደ።

ወይከውነከ ትፍሥሕተ ወሐሤተ ወብዙኃን ይትፌሥሑ በልደቱ።

ወይከውነከ ትፍሥሕተ ወሐሤተ ወብዙኃን ይትፌሥሑ በልደቱ።

ወይከውነከ ትፍሥሕተ ወሐሤተ ወብዙኃን ይትፌሥሑ በልደቱ።

ወኢይሰቲ ወይነ ወሜሰ ኢ ዘያሰክር ወኢ ዘኢያሰክር።
ወኢይሰቲ ወይነ ወሜሰ ኢ ዘያሰክር ወኢ ዘኢያሰክር።
ወኢይሰቲ ወይነ ወሜሰ ኢ ዘያሰክር ወኢ ዘኢያሰክር።
ወይመልእ ላዕሌሁ መንፈስ ቅዱስ እምከርሠ እሙ።
ወለብዙኃን እምደቂቀ እስራኤል ይመይጦሙ ኀበ እግዚአብሔር 
አምላኮሙ።
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Luke01:17

Luke01:17

Luke01:17
Luke01:17
Luke01:18
Luke01:18
Luke01:19
Luke01:19
Luke01:19
Luke01:20

Luke01:20

Luke01:20
Luke01:21
Luke01:21
Luke01:21
Luke01:22
Luke01:22
Luke01:22
Luke01:22
Luke01:23
Luke01:24
Luke01:24
Luke01:26

Luke01:27 ወስማ ለይእቲ ድንግል ማርያም።
Luke01:28
Luke01:28
Luke01:28
Luke01:29
Luke01:29
Luke01:29
Luke01:30

Luke01:31
Luke01:31
Luke01:31
Luke01:32
Luke01:32

ወውእቱ የሐውር ቅድሜሁ በመንፈስ ቅዱስ ወበኀይለ ኤልያስ።

ወውእቱ የሐውር ቅድሜሁ በመንፈስ ቅዱስ ወበኀይለ ኤልያስ።

ወኅሊና ከሓድያን ኀበ አእምሮ ጻድቃን።
ከመ ይሥራዕ ሕገ ወሕዝበ ዘድልው ለእግዚአብሔር።
ወይቤሎ ዘካርያስ ለመልአከ እግዚአብሔር።
ናሁ አነሂ ልሂቅ ወለብእሲትየኒ ኀለፈ መዋዕሊሃ።
ወተሰጥዎ መልአክ ወይቤሎ አነ ውእቱ ገብርኤል።
ወተሰጥዎ መልአክ ወይቤሎ አነ ውእቱ ገብርኤል።
እንግርከ ወእዜኑከ ዘንተ።

ወናሁ ትከውን በሃመ ወትስእን ነቢበ እስከ አመ ይከውን ዝንቱ።

ወናሁ ትከውን በሃመ ወትስእን ነቢበ እስከ አመ ይከውን ዝንቱ።

እስመ ኢአመንከኒ ነገርየ ዘይከውን ወይትፌጸም በዕድሜሁ።
ወሀለዉ ሕዝብሰ ይጼልዩ ወይጸንሕዎ ለዘካርያስ።
ወሀለዉ ሕዝብሰ ይጼልዩ ወይጸንሕዎ ለዘካርያስ።
ወአንከርዎ እስመ ጐንደየ ውስተ ቤተ መቅደስ።
ወወፂኦ ኀቤሆሙ አፍኣ ስእነ ተናግሮቶሙ።
ወአእመሩ ከመ ቦ ዘአስተርአዮ በቤተ መቅደስ።
ወነበረ ከማሁ እንዘ በሃም ውእቱ ወይኤምሮሙ በእዴሁ።
ወነበረ ከማሁ እንዘ በሃም ውእቱ ወይኤምሮሙ በእዴሁ።
ወእምዝ ፈጺሞ መዋዕለ ዕብሬቱ አተወ ቤቶ።
ወእምድኅረ ክልኤ መዋዕል ፀንሰት ኤልሳቤጥ ብእሲቱ።
ወከበተት ፅንሳ ኀምስተ አውራኀ እንዘ ትብል።
ወበሳድስ ወርኅ ተፈነወ ገብርኤል መልአክ እምኀበ 
እግዚአብሔር።

ወቦአ መልአክ ኀቤሃ ወይቤላ ተፈሥሒ ፍሥሕት።
ወቦአ መልአክ ኀቤሃ ወይቤላ ተፈሥሒ ፍሥሕት።
ወቡርክት አንቲ እምአንስት።
ወርእያ ደንገፀት እምቃሉ ወኀለየት ወትቤ።
ወርእያ ደንገፀት እምቃሉ ወኀለየት ወትቤ።
ወርእያ ደንገፀት እምቃሉ ወኀለየት ወትቤ።
ወይቤላ መልአክ ኢትፍርሂ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ 
እግዚአብሔር።
ወናሁ ትፀንሲ ወትወልዲ ወልደ።
ወናሁ ትፀንሲ ወትወልዲ ወልደ።
ወትሰምዪዮ ስሞ ኢየሱስ።
ውእቱ ዐቢይ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
ወይሁቦ እግዚአብሔር አምላክ መንበረ ዳዊት አቡሁ።
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Luke01:33
Luke01:33
Luke01:34 ወትቤሎ ማርያም ለመልአክ እፎኑ ይከውነኒ ዝንቱ።
Luke01:35
Luke01:35
Luke01:35
Luke01:35
Luke01:35
Luke01:36
Luke01:36
Luke01:36
Luke01:36
Luke01:38 ወትቤሎ ማርያም ለመልአክ ነየ አመተ እግዚአብሔር።
Luke01:38
Luke01:38
Luke01:39 ወተንሥአት ማርያም ፍጡነ በውእቱ መዋዕል።
Luke01:39
Luke01:39
Luke01:40
Luke01:40
Luke01:41 ወሶበ ሰምዐት ኤልሳቤጥ ቃላ ለማርያም እንዘ ትትአምኃ።
Luke01:42
Luke01:42
Luke01:42
Luke01:42
Luke01:43
Luke01:44

Luke01:45
Luke01:46 ወትቤ ማርያም ታዐብዮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር።
Luke01:47
Luke01:47
Luke01:49
Luke01:50
Luke01:51
Luke01:51
Luke01:52
Luke01:53
Luke01:53
Luke01:54
Luke01:54
Luke01:55

ወይነግሥ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም።
ወአልቦ ማኅለቅት ለመንግሥቱ።

ወአውሥአ መልአክ ወይቤላ።
ወአውሥአ መልአክ ወይቤላ።
ወኀይለ ልዑል ይጼልለኪ።
ወዘኒ ይትወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ።
ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
ወናሁ ኤልሳቤጥኒ እንተ እምአዝማድኪ ይእቲኒ።
ፀንሰት ወረከበት ወልደ በልህቃቲሃ ወበርስዐቲሃ።
ፀንሰት ወረከበት ወልደ በልህቃቲሃ ወበርስዐቲሃ።
ወናሁ ሳድስ ዝንቱ ወርኅ ለእንተ ይብልዋ መካን።

ወእምዝ ሖረ ወኀለፈ እምኀቤሃ መልአክ።
ወእምዝ ሖረ ወኀለፈ እምኀቤሃ መልአክ።

ወሖረት ደወለ ዐይነ ከርም ወበጽሐት ሀገረ ዳዊት ዘይሁዳ።
ወሖረት ደወለ ዐይነ ከርም ወበጽሐት ሀገረ ዳዊት ዘይሁዳ።
ወቦአት ቤተ ዘካርያስ ወአምኀታ ለኤልሳቤጥ።
ወቦአት ቤተ ዘካርያስ ወአምኀታ ለኤልሳቤጥ።

ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ኤልሳቤጥ።
ወከልሐት በዐቢይ ቃል ወትቤ።
ወከልሐት በዐቢይ ቃል ወትቤ።
ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ።
ወምንትኑ አነ ከመ ትምጽኢ ኀቤየ እሙ ለእግዚእየ።
እንዘ ትትአምኅኒ አንፈርዐፀ ዕጓል በውስተ ከርሥየ በፍሥሓ 
ወበሐሤት።
ወብፅዕት አንቲ እንተ ተአምኒ።

ወትትሐሠይ መንፈስየ በአምላኪየ ወመድኀኒየ።
ወትትሐሠይ መንፈስየ በአምላኪየ ወመድኀኒየ።
እስመ ገብረ ሊተ ኀይለ ዐቢያተ ወቅዱስ ስሙ።
ወሣህሉኒ ለትውልደ ትውልድ ለእለ ይፈርህዎ።
ወገብረ ኀይለ በመዝራዕቱ።
ወዘረዎሙ ለእለ ያዐብዩ ኅሊና ልቦሙ።
ወነሠቶሙ ለኀያላን እመናብርቲሆሙ አዕበዮሙ ለትሑታን።
ወአጽገቦሙ እምበረከቱ ለርኁባን።
ወፈነዎሙ ዕራቆሙ ለብዑላን።
ወተወክፎ ለእስራኤል ቊልዔሁ ወተዘከረ ሣህሎ።
ወተወክፎ ለእስራኤል ቊልዔሁ ወተዘከረ ሣህሎ።
ዘይቤሎሙ ለአበዊነ ለአብርሃም ወለዘርዑ እስከ ለዓለም።
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Luke01:56 ወነበረት ማርያም ኀቤሃ መጠነ ሠለስቱ አውራኅ።
Luke01:56
Luke01:57
Luke01:57
Luke01:58
Luke01:58
Luke01:59
Luke01:59
Luke01:60 ወአውሥአት እሙ ወትቤ አልቦ አላ ዮሐንስ ይሰመይ ስሙ።
Luke01:60 ወአውሥአት እሙ ወትቤ አልቦ አላ ዮሐንስ ይሰመይ ስሙ።
Luke01:61
Luke01:62
Luke01:62
Luke01:63
Luke01:63
Luke01:63 ዮሐንስ ይሰመይ ስሙ ወአንከሩ ኵሎሙ።
Luke01:64
Luke01:64
Luke01:64
Luke01:65
Luke01:65
Luke01:65
Luke01:66
Luke01:66
Luke01:67

Luke01:67

Luke01:67

Luke01:68
Luke01:71
Luke01:72
Luke01:75
Luke01:75
Luke01:76
Luke01:78
Luke01:78
Luke01:79
Luke01:80
Luke01:80
Luke01:80

ወእምድኅሬሁ አተወት ቤታ።
ወበጽሐ ወርኃ ለኤልሳቤጥ ከመ ትለድ ወወለደት ወልደ።
ወበጽሐ ወርኃ ለኤልሳቤጥ ከመ ትለድ ወወለደት ወልደ።
ወሶበ ሰምዑ አዝማዲሃ ወአግዋሪሃ።
ወሶበ ሰምዑ አዝማዲሃ ወአግዋሪሃ።
ወእምዝ አመ ሰሙን ዕለት መጽኡ ከመ ይግዝርዎ ለሕፃን።
ወሰመይዎ በስመ አቡሁ ዘካርያስ።

ወይቤልዋ አልቦ እምአዝማድኪ ዘከማሁ ስሙ።
ወቀጸብዎ ለአቡሁ ወይቤልዎ መነ ትፈቅድ ይስምይዎ።
ወቀጸብዎ ለአቡሁ ወይቤልዎ መነ ትፈቅድ ይስምይዎ።
ወሰአለ ለውሀ ወጸሐፈ እንዘ ይብል።
ወሰአለ ለውሀ ወጸሐፈ እንዘ ይብል።

ወተከሥተ አፉሁ ሶቤሃ ወልሳኑ ነበበ ወባረኮ ለእግዚአብሔር።
ወተከሥተ አፉሁ ሶቤሃ ወልሳኑ ነበበ ወባረኮ ለእግዚአብሔር።
ወተከሥተ አፉሁ ሶቤሃ ወልሳኑ ነበበ ወባረኮ ለእግዚአብሔር።
ወኮነ ፍርሀት ላዕለ ኵሉ ሰብእ ዘውእቱ ብሔር።
ወላዕለ ኵሉ ደወለ ይሁዳ።
ወተናገርዎ ለዝንቱ ነገር በኵሉ ብሔረ ይሁዳ።
ወዐቀብዎ በልቦሙ ኵሎሙ እለ ሰምዕዎ ወይቤሉ።
ወዐቀብዎ በልቦሙ ኵሎሙ እለ ሰምዕዎ ወይቤሉ።

ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ዘካርያስ አቡሁ ወተነበየ ወይቤ።

ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ዘካርያስ አቡሁ ወተነበየ ወይቤ።

ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ዘካርያስ አቡሁ ወተነበየ ወይቤ።

ወገብረ መድኀኒተ ለሕዝበ ዚኣሁ።
ወእምእዴሆሙ ለኵሎሙ እለ ይጸልኡነ።
ከመ ይግበር ሣህሎ ምስለ አበዊነ ወከመ ይዘከር ኪዳኖ ቅዱሰ።
ያድኅነነ ናምልኮ በጽድቅ ወበርትዕ በቅድሜሁ ወበኵሉ መዋዕሊነ።
ያድኅነነ ናምልኮ በጽድቅ ወበርትዕ በቅድሜሁ ወበኵሉ መዋዕሊነ።
ወአንተኒ ሕፃን ነቢየ ልዑል ትሰመይ።
በሣህሉ ወበምሕረቱ ለአምላክነ ለዘሐወጸነ እምአርያም።
ወሠረቀ ከመ ያርእዮሙ ብርሃኖ።
ለእለ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት።
ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በኀይለ መንፈስ ቅዱስ።
ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በኀይለ መንፈስ ቅዱስ።
ወነበረ ሐቅለ እስከ አመ ያገይሥዎ ኀበ እስራኤል።
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Luke02:1

Luke02:2
Luke02:3
Luke02:4
Luke02:4
Luke02:5 ወሖረ ይጸሐፍ ምስለ ማርያም እንተ ፈኀሩ ሎቱ።
Luke02:6
Luke02:7
Luke02:7
Luke02:7
Luke02:7
Luke02:8
Luke02:8
Luke02:8
Luke02:9
Luke02:9
Luke02:9
Luke02:10
Luke02:10
Luke02:12
Luke02:12
Luke02:12
Luke02:13
Luke02:14
Luke02:14
Luke02:15
Luke02:15

Luke02:16 ወሖሩ ፍጡነ ወረከብዎሙ ለማርያም ወለዮሴፍ።
Luke02:16 ወሖሩ ፍጡነ ወረከብዎሙ ለማርያም ወለዮሴፍ።
Luke02:16 ወሖሩ ፍጡነ ወረከብዎሙ ለማርያም ወለዮሴፍ።
Luke02:16
Luke02:17
Luke02:18
Luke02:19 ወማርያምሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።
Luke02:19 ወማርያምሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።
Luke02:20

Luke02:20

Luke02:20

ወኮነ በውእቱ መዋዕል ወፅአ ትእዛዝ እምኀበ አውግስጦስ ቄሣር።

ወውእቱ ጻሕፍ ቀዳሚ አመ ቄሬኔዎስ መስፍን ለሶርያ።
ወሖረ ኵሉ ሰብእ ይጸሐፍ በበ ሀገሩ።
ወዐርገ ዮሴፍኒ እምገሊላ እምሀገረ ናዝሬት መንገለ ይሁዳ።
እስመ እምቤተ ዳዊት ወእምአዝማደ ቤቱ ውእቱ።

ወእምዝ እንዘ ሀለዉ ህየ በጽሐ ዕለተ ወሊዶታ።
ወወለደት ወልደ ዘበኵራ ወአሰረቶ መንኮብያቲሁ።
ወወለደት ወልደ ዘበኵራ ወአሰረቶ መንኮብያቲሁ።
ወአስከበቶ ውስተ ጎል ወጠብለለቶ በአጽርቅት።
ወአስከበቶ ውስተ ጎል ወጠብለለቶ በአጽርቅት።
ወሀለዉ ኖሎት ውስተ ውእቱ ብሔር ይተግሁ ወይኄልዉ።
ወሀለዉ ኖሎት ውስተ ውእቱ ብሔር ይተግሁ ወይኄልዉ።
ወየዐቅቡ መራዕይሆሙ ሌሊተ በበ ዕብሬቶሙ።
ወናሁ ቆመ መልአከ እግዚአብሔር ኀቤሆሙ።
ወስብሐተ እግዚአብሔር ሠረቀ ላዕሌሆሙ።
ወፈርሁ ዐቢየ ፍርሀተ።
ወይቤሎሙ መልአክ ኢትፍርሁ።
ፍሥሓ ዘይከውን ለክሙ ወለኵሉ ዓለም።
ወከመ ዝ ትእምርቱ ለክሙ።
ወጥብሉለ በአጽርቅት ወስኩበ ውስተ ጎል።
ወጥብሉለ በአጽርቅት ወስኩበ ውስተ ጎል።
ወግብተ መጽኡ ምስለ ውእቱ መልአክ።
ወይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት።
ወሰላም በምድር ለዕጓለ እመሕያው ሥምረቱ።
ወእምዝ ዐሪጎሙ መላእክት እምኀቤሆሙ ውስተ ሰማይ።

ንሑር እስከ ቤተልሔም ወናእምር ዘንተ ነገረ ዘአርአየነ እግዚአብሔር።

ወሕፃንኒ ይሰክብ ውስተ ጎል።
ወርእዮሙ አእመሩ ከመ በእንተ ውእቱ ሕፃን ዘነገርዎሙ።
ወኵሎሙ እለ ሰምዑ አንከሩ ዘነገርዎሙ ኖሎት።

ወተመይጡ ኖሎት እንዘ ይሴብሕዎ ወየአኵትዎ ለእግዚአብሔር።

ወተመይጡ ኖሎት እንዘ ይሴብሕዎ ወየአኵትዎ ለእግዚአብሔር።

በእንተ ኵሉ ዘርእዩ ወሰምዑ ዘከመ ይቤልዎሙ።
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Luke02:21

Luke02:21

Luke02:22
Luke02:24
Luke02:24
Luke02:25
Luke02:25
Luke02:25
Luke02:25
Luke02:25
Luke02:25
Luke02:26
Luke02:27
Luke02:27
Luke02:28
Luke02:28
Luke02:29
Luke02:32
Luke02:33
Luke02:33
Luke02:34 ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም።
Luke02:34 ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም።
Luke02:34
Luke02:34
Luke02:35
Luke02:36
Luke02:36
Luke02:36
Luke02:37
Luke02:37
Luke02:37
Luke02:37
Luke02:37
Luke02:38
Luke02:38
Luke02:38
Luke02:38

Luke02:39
Luke02:40

ወአመ ተፈጸመ ሰሙን ዕለት ወሰድዎ ለሕፃን ከመ ይግዝርዎ።

ወሰመይዎ ስሞ ኢየሱስ በከመ ሰመዮ መልአከ እምቅድመ 
ትፅንሶ በከርሣ።
ወአመ ተፈጸመ መዋዕለ ንጽሖሙ በከመ ሕገ ሙሴ።
ወከመ ያብኡ መሥዋዕተ በእንቲኣሁ።
ዘውገ ማዕነቅ ወእመ አኮ ክልኤቲ ዕጕለ ርግበ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን።
ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ።
ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ።
ወይሴፎ ይርአይ መድኀኒቶሙ ወፍሥሓሆሙ ለእስራኤል።
ወይሴፎ ይርአይ መድኀኒቶሙ ወፍሥሓሆሙ ለእስራኤል።
ወመንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ።
ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት።
ወወሰዶ መንፈስ ምኵራበ።
ወሶበ አብእዎ አዝማዲሁ ለሕፃን እግዚእ ኢየሱስ።
ተወክፎ ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ።
ወባረኮ ለእግዚአብሔር።
ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ።
ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል።
ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ።
ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ።

ወለተንሥኦቶሙ ለብዙኃን እምውስተ እስራኤል።
ወለትእምርት በዘይትወቀሡ።
ወለኪሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኲናተ ኑፋቄ።
ወሀለወት ሐና ነቢይት ወለተ ፋኑኤል እንተ እምነገደ አሴር።
ወኀለፈ መዋዕሊሃ ወምስለ ምታሰ ነበረት ሰብዐተ ክረምተ።
ወኀለፈ መዋዕሊሃ ወምስለ ምታሰ ነበረት ሰብዐተ ክረምተ።
ወኮነት መዐስብተ ሰማንያ ወአርባዕተ ክረምተ።
ወኮነት መዐስብተ ሰማንያ ወአርባዕተ ክረምተ።
ወኢትወፅእ እምኵራብ መዓልተ ወሌሊተ።
ወኢትወፅእ እምኵራብ መዓልተ ወሌሊተ።
እንዘ ትትቀነይ በጾም ወበጸሎት።
ወተንሥአት ሶቤሃ ወገነየት ወአእኰተቶ ለእግዚአብሔር።
ወተንሥአት ሶቤሃ ወገነየት ወአእኰተቶ ለእግዚአብሔር።
ወተንሥአት ሶቤሃ ወገነየት ወአእኰተቶ ለእግዚአብሔር።
ወነገረት በእንቲኣሁ ለኵሎሙ እለ ይሴፈዉ መድኀኒታ 
ለኢየሩሳሌም።
ወፈጺሞሙ ኵሎ ዘበሕገ እግዚአብሔር።
ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በመንፈስ ቅዱስ ወምሉእ ጥበበ።
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Luke02:40
Luke02:40
Luke02:40
Luke02:41
Luke02:42
Luke02:42
Luke02:43
Luke02:43
Luke02:43
Luke02:43
Luke02:44
Luke02:44
Luke02:44
Luke02:44
Luke02:45
Luke02:46
Luke02:46
Luke02:46
Luke02:47
Luke02:47
Luke02:48
Luke02:48
Luke02:48
Luke02:49
Luke02:50
Luke02:51
Luke02:51
Luke02:51
Luke02:51
Luke02:51
Luke02:52
Luke02:52
Luke02:52
Luke02:52
Luke02:52
Luke03:1

Luke03:1

Luke03:1
Luke03:1
Luke03:1

ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በመንፈስ ቅዱስ ወምሉእ ጥበበ።
ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በመንፈስ ቅዱስ ወምሉእ ጥበበ።
ወፍጹም በጸጋ እግዚአብሔር ዘላዕሌሁ።
ወየሐውሩ አዝማዲሁ ኢየሩሳሌም ለለ ዓመት ለበዓለ ፋሲካ።
ወአመ ኮኖ ፍጹመ ሎቱ ዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምቱ።
ወአመ ኮኖ ፍጹመ ሎቱ ዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምቱ።
ወሠሊጦሙ ግብሮሙ አተዉ ገሊላ ሀገሮሙ።
ወሕፃንሰ እግዚእ ኢየሱስ ነበረ ኢየሩሳሌም።
ወኢያእመሩ ዮሴፍ ወእሙ።
ወኢያእመሩ ዮሴፍ ወእሙ።
ወይመስሎሙ ከመ ዘበፍኖት ሀሎ ምስለ ሰብእ።
ወበጺሖሙ ኀሠሥዎ በዕለታ ኀበ አዝማዲሁ።
ወኀበ እለ የአምርዎ ወኢረከብዎ።
ወኀበ እለ የአምርዎ ወኢረከብዎ።
ወሶበ ኢረከብዎ ተሠውጡ ኢየሩሳሌም እንዘ የኀሥሥዎ።
ወእምዝ በሣልስታ ረከብዎ በምኵራብ።
እንዘ ይነብር በማእከለ ሊቃውንት ወያጸምኦሙ ወይሴአሎሙ።
እንዘ ይነብር በማእከለ ሊቃውንት ወያጸምኦሙ ወይሴአሎሙ።
ወያነክርዎ ኵሎሙ እለ ሰምዑ ጥበቦ ወአውሥኦቶ።
ወያነክርዎ ኵሎሙ እለ ሰምዑ ጥበቦ ወአውሥኦቶ።
ወሶበ ርእይዎ ደንገፁ ወትቤሎ እሙ።
ወሶበ ርእይዎ ደንገፁ ወትቤሎ እሙ።
እስመ ናሁ አቡከኒ ወአነኒ ሰራሕነ እንዘ ነኀሥሠከ።
ወይቤሎሙ ለምንት ትኀሥሡኒ።
ወእሙንቱሰ ኢለበዉ ቃሎ ዘይቤሎሙ።
ወሖረ ወወረደ ምስሌሆሙ ናዝሬተ ወኮነ ይትኤዘዝ ሎሙ።
ወሖረ ወወረደ ምስሌሆሙ ናዝሬተ ወኮነ ይትኤዘዝ ሎሙ።
ወሖረ ወወረደ ምስሌሆሙ ናዝሬተ ወኮነ ይትኤዘዝ ሎሙ።
ወእሙሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።
ወእሙሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።
ወእግዚእ ኢየሱስ ልህቀ ወዐብየ በጥበብ።
ወእግዚእ ኢየሱስ ልህቀ ወዐብየ በጥበብ።
ወበምክር ወበጸጋ በኀበ እግዚአብሔር ወበኀበ ሰብእ።
ወበምክር ወበጸጋ በኀበ እግዚአብሔር ወበኀበ ሰብእ።
ወበምክር ወበጸጋ በኀበ እግዚአብሔር ወበኀበ ሰብእ።

ወአመ ዐሠርቱ ወኀምስቱ ዓመተ መንግሥቱ ለጢባርዮስ ቄሣር።

ወአመ ዐሠርቱ ወኀምስቱ ዓመተ መንግሥቱ ለጢባርዮስ ቄሣር።

ወሄሮድስ ንጉሥ ላዕለ ገሊላ።
ወፊልጶስ እኁሁ መልአከ ኢጡርያስ።
ወለብሔረ ጥራኮኒዶስ ወሊሳንዩስ ሀቢ እንተ ሳብላኔስ።
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Luke03:1
Luke03:2
Luke03:2
Luke03:3
Luke03:3
Luke03:4
Luke03:4
Luke03:5
Luke03:5
Luke03:5
Luke03:5
Luke03:6
Luke03:7 ወይቤሎሙ ዮሐንስ ለሕዝብ እለ መጽኡ ኀቤሁ።
Luke03:8
Luke03:9
Luke03:9
Luke03:10
Luke03:10
Luke03:11

Luke03:11

Luke03:11
Luke03:12
Luke03:12
Luke03:12
Luke03:13
Luke03:14
Luke03:14
Luke03:14
Luke03:14
Luke03:14
Luke03:15
Luke03:15 ወመሰሎሙ ዮሐንስ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
Luke03:16 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎሙ ለኵሎሙ።
Luke03:16 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎሙ ለኵሎሙ።
Luke03:16
Luke03:16
Luke03:16
Luke03:17
Luke03:17
Luke03:17

ወለብሔረ ጥራኮኒዶስ ወሊሳንዩስ ሀቢ እንተ ሳብላኔስ።
ወአመ ሐና ወቀያፋ ሊቃነ ካህናት።
ወአመ ሐና ወቀያፋ ሊቃነ ካህናት።
ወዖደ አድያመ ዮርዳኖስ።
ወሰበከ ጥምቀተ ለንስሓ በዘይትኀደግ ኀጢአት።
ናሁ ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል።
ጺሑአ ፍኖተ እግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።
ኵሉ ማዕምቅ ይምላእ ወኵሉ ደብር ወወግር ይተሐት።
ኵሉ ማዕምቅ ይምላእ ወኵሉ ደብር ወወግር ይተሐት።
ወይኩን መብእስ መጽያሕተ ርቱዐ።
ወይዕሪ ፍኖት መብእስ።
ወይርአይ ኵሉ ዘነፍስ አድኅኖቶ ለእግዚአብሔር።

ወኢይምሰልክሙ በብሂለ ዘትብሉ ሀሎ አቡነ አብርሃም።
ወኵሉ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ።
ወውስተ እሳት ይወድይዎ።
ወተስእልዎ ሕዝብ ወይቤልዎ ምንተ ንግበር።
ወተስእልዎ ሕዝብ ወይቤልዎ ምንተ ንግበር።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘቦ ክልኤ ልብስ ክዳናተ የሀብ 
ለዘአልቦ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘቦ ክልኤ ልብስ ክዳናተ የሀብ 
ለዘአልቦ።
ወዘሂ ቦ እክል ከማሁ ይግበር።
ወመጽኡ መጸብሓንሂ ያጥምቆሙ ወተስእልዎ።
ወመጽኡ መጸብሓንሂ ያጥምቆሙ ወተስእልዎ።
ወይቤልዎ ሊቅ ምንተ ንግበር።
ወይቤሎሙ አልቦ ዘትገብሩ ፈድፋደ እምዘተአዘዝክሙ።
ወተስእልዎ ሐራሂ ወይቤልዎ ንሕነኬ ምንተ ንግበር።
ወተስእልዎ ሐራሂ ወይቤልዎ ንሕነኬ ምንተ ንግበር።
ወይቤሎሙ ኢትትዐገሉ ወኢ መነሂ ወኢትሂዱ።
ወይቤሎሙ ኢትትዐገሉ ወኢ መነሂ ወኢትሂዱ።
ወይቤሎሙ ኢትትዐገሉ ወኢ መነሂ ወኢትሂዱ።
ወኀለዩ ኵሉ ሕዝብ በልቦሙ።

አንሰ አጠምቀክሙ በማይ ወይመጽእ ዘይጸንዐኒ።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ዘመሥኤ ውስተ እዴሁ ወያነጽሕ ዐውደ እክሉ።
ወያስተጋብእ ሥርናዮ ውስተ መዛግብቲሁ።
ወሐሠሮሰ ያውዒ በእሳት ዘኢይጠፍእ።
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Luke03:18
Luke03:18
Luke03:19 ወኮነ ዮሐንስ ይጌሥጾ ለሄሮድስ።
Luke03:19
Luke03:19
Luke03:20 ወዓዲ ወሰከ እንበይነ ዝኒ ተቀየሞ ለዮሐንስ።
Luke03:20
Luke03:21

Luke03:22
Luke03:22
Luke03:22
Luke03:22
Luke03:23
Luke03:23
Luke04:1
Luke04:1
Luke04:1
Luke04:2
Luke04:2
Luke04:2

Luke04:2

Luke04:2

Luke04:2
Luke04:3
Luke04:4
Luke04:4
Luke04:5
Luke04:5
Luke04:5
Luke04:6
Luke04:6
Luke04:6
Luke04:7
Luke04:8
Luke04:8
Luke04:9

ወቦ ባዕድኒ ብዙኀ ዘመሀሮሙ ለሕዝብ ወገሠጾሙ።
ወቦ ባዕድኒ ብዙኀ ዘመሀሮሙ ለሕዝብ ወገሠጾሙ።

ወይዘልፎ በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ።
ወበእንተ ኵሉ እኩይ ዘገብረ ሄሮድስ።

ወዐጸዎ ውስተ ቤተ ሞቅሕ።

ወእምድኅረ ተጠምቁ ኵሉ ሕዝብ ተጠምቀ እግዚእ ኢየሱስኒ።

ወእንዘ ይጼሊ ተርኅወ ሰማይ።
ወወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል።
አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወኪያከ ሠመርኩ።
ወየአክል ሠላሳ ክረምቱ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይመስሎሙ ወልደ ዮሴፍ ውእቱ።
ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ እግዚእ ኢየሱስ።
ወተመይጠ እምዮርዳኖስ ወወሰዶ መንፈስ ገዳመ።
ወተመይጠ እምዮርዳኖስ ወወሰዶ መንፈስ ገዳመ።
ወጾመ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ።
ወጾመ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ።
ወያሜክሮ ሰይጣን ወኢበልዐ ወኢሰትየ ምንተኒ በውእቶን 
መዋዕል።
ወያሜክሮ ሰይጣን ወኢበልዐ ወኢሰትየ ምንተኒ በውእቶን 
መዋዕል።
ወያሜክሮ ሰይጣን ወኢበልዐ ወኢሰትየ ምንተኒ በውእቶን 
መዋዕል።
ወተፈጺሞን እማንቱ መዋዕል ርኅበ።
ወይቤሎ ሰይጣን እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአዕረጎ ሰይጣን ውስተ ደብር ነዋኅ።
ወአርአዮ መንግሥታተ ኵሉ ዓለም ከመ ወኢ ምንትኒ።
ወአርአዮ መንግሥታተ ኵሉ ዓለም ከመ ወኢ ምንትኒ።
ወይቤሎ ሰይጣን ዘንተ ኵሎ ምኵናነ ለከ እሁበከ።
ወዘንተኒ ክብረ እስመ ሊተ ተውህበ ወለዘፈቀድኩ እሁቦ።
ወዘንተኒ ክብረ እስመ ሊተ ተውህበ ወለዘፈቀድኩ እሁቦ።
ወእምከመሰ ሰገድከ ሊተ አንተ ቅድሜየ ለከ ይኩንከ ኵሉ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን።
ወኪያሁ ባሕቲቶ ታምልክ።

ወወሰዶ ኢየሩሳሌም ወአቀሞ ዲበ ርእሰ ማዕዘንተ ቤተ መቅደስ።
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ወወሰዶ ኢየሩሳሌም ወአቀሞ ዲበ ርእሰ ማዕዘንተ ቤተ መቅደስ።

ወይቤሎ እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ረድ ለሊከ ታሕተ እም ዝየ ወተወረው።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወፈጺሞ ሰይጣን አመክሮቶ በኵሉ ኀደጎ እስከ ጊዜሁ።
ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ በኀይለ መንፈስ ቅዱስ።
ወሖረ ገሊላ ወተሰምዐ ነገሩ በኵሉ በሓውርት።
ወሖረ ገሊላ ወተሰምዐ ነገሩ በኵሉ በሓውርት።
ወይሜህሮሙ በኵሉ ምኵራባቲሆሙ ወያነክሩ ምህሮቶ።
ወይሜህሮሙ በኵሉ ምኵራባቲሆሙ ወያነክሩ ምህሮቶ።
ወይሴብሕዎ ኵሉ ወያከብርዎ።
ወይሴብሕዎ ኵሉ ወያከብርዎ።
ወሖረ ናዝሬተ ኀበ ተሐፅነ።
ወቦአ ምኵራበ በዕለተ ሰንበት በከመ ያለምድ።
ወተንሥአ ያንብብ።
ወወሀብዎ መጽሐፈ ኢሳይያስ ነቢይ።
ወከሢቶ መጽሐፈ ረከበ መካነ ኀበ ይብል።
ወእስብክ ሎሙ ግዕዛነ ለፂዉዋን ወአስተፍሥሖሙ ለሕዙናን።
ወእስብክ ሎሙ ግዕዛነ ለፂዉዋን ወአስተፍሥሖሙ ለሕዙናን።
ወይርአዩ ዕዉራን ወአንግፎሙ ለግፉዓን።
ወይርአዩ ዕዉራን ወአንግፎሙ ለግፉዓን።
ወእፍትሖሙ ለሙቁሓን ወእፈውሶሙ ለቊሱላን።
ወእፍትሖሙ ለሙቁሓን ወእፈውሶሙ ለቊሱላን።
ወእስብክ ዓመተ እግዚአብሔር ኅሪተ ወዘኮነ መዋዕለ።
ወእስብክ ዓመተ እግዚአብሔር ኅሪተ ወዘኮነ መዋዕለ።
ወከደነ መጽሐፈ ወመጠዎ ለላእክ ወነበረ።
ወከደነ መጽሐፈ ወመጠዎ ለላእክ ወነበረ።
ወከደነ መጽሐፈ ወመጠዎ ለላእክ ወነበረ።
ወአንሥኡ አዕይንቲሆሙ ኵሎሙ እለ ሀለዉ ውስተ ምኵራብ 
ወነጸርዎ።
ወአንሥኡ አዕይንቲሆሙ ኵሎሙ እለ ሀለዉ ውስተ ምኵራብ 
ወነጸርዎ።
ወአኀዘ ይበሎሙ ዮም በጽሐ ቃለ ዝንቱ መጽሐፍ።
ወተሠልጠ ውስተ እዘኒክሙ።

ወእለ ሰምዕዎ ኵሎሙ አንከርዎ ሞገሰ ቃሉ ወሣዕሣዐ አፉሁ።

ወእለ ሰምዕዎ ኵሎሙ አንከርዎ ሞገሰ ቃሉ ወሣዕሣዐ አፉሁ።

ወይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልደ ዮሴፍ።
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ወይቤሎሙ ቦኑ ትብሉኒ ኵልክሙ ዛተ ምሳሌ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።
ሠለስተ ዓመተ ወስድስተ አውራኀ።
ወኢተፈነወ ኤልያስ ኀበ አሐቲ እምኔሆን።
ወብዙኃን እለ ለምጽ ሀለዉ በውስተ እስራኤል።
ወኢነጽሐ አሐዱሂ እምኔሆሙ ዘእንበለ ንእማን ሶርያዊ።
ወተምዕዑ ኵሎሙ እለ ሀለዉ በምኵራብ ሰሚዖሙ ዘንተ።
ወተንሥኡ ሶቤሃ ወአውፅእዎ አፍኣ እምሀገር።
ወተንሥኡ ሶቤሃ ወአውፅእዎ አፍኣ እምሀገር።
ወወሰድዎ ውስተ ሕፅነ ርእሰ ደብር።
ወውእቱሰ ኀለፈ እንተ ማእከሎሙ ወሖረ።
ወውእቱሰ ኀለፈ እንተ ማእከሎሙ ወሖረ።
ወወረደ ቅፍርናሆም ሀገረ ገሊላ ወመሀሮሙ በሰንበት።
ወወረደ ቅፍርናሆም ሀገረ ገሊላ ወመሀሮሙ በሰንበት።
ወያነክሩ ምህሮቶ እስመ በትእዛዝ ውእቱ ቃሉ።
ወሀሎ በምኵራብ አሐዱ ብእሲ ዘጋኔን እኩይ ላዕሌሁ።
ወከልሐ በዐቢይ ቃል።
ወይቤ ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ናዝራዊ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ተፈፀም ወፃእ እምኔሁ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ተፈፀም ወፃእ እምኔሁ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ተፈፀም ወፃእ እምኔሁ።
ወነፅኆ ጋኔኑ ማእከለ ምኵራብ።
ወወፅአ እምኔሁ ወኢነከዮ ወኢ ምንትኒ።
ወወፅአ እምኔሁ ወኢነከዮ ወኢ ምንትኒ።
ወወፅአ እምኔሁ ወኢነከዮ ወኢ ምንትኒ።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወተናገሩ በበይናቲሆሙ።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወተናገሩ በበይናቲሆሙ።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝ ነገር።
እስመ በትእዛዝ ወበኀይል ይኤዝዞሙ ለአጋንንት እኩያን ወይወፅኡ።
እስመ በትእዛዝ ወበኀይል ይኤዝዞሙ ለአጋንንት እኩያን ወይወፅኡ።
ወወፅአ ወተሰምዐ ነገሩ በኵሉ በሓውርተ አድያም።
ወወፅአ ወተሰምዐ ነገሩ በኵሉ በሓውርተ አድያም።
ወወፂኦ እምኵራብ ቦአ ቤተ ስምዖን።
ወሐማቱ ለስምዖን ተሐምም ዐቢየ ፈፀንተ።
ወነገርዎ ወሰአልዎ በእንቲኣሃ።
ወነገርዎ ወሰአልዎ በእንቲኣሃ።
ወቆመ ኀቤሃ ወገሠጾ ለፈፀንታ።
ወቆመ ኀቤሃ ወገሠጾ ለፈፀንታ።
ወኀደጋ ወተንሥአት ሶቤሃ ወተልእከቶሙ።
ወኀደጋ ወተንሥአት ሶቤሃ ወተልእከቶሙ።
ወኀደጋ ወተንሥአት ሶቤሃ ወተልእከቶሙ።
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ወሶበ የዐርብ ፀሓይ።
አምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ ደዌ ዘዘ ዚኣሁ።

ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ አንበረ እዴሁ ዲቤሆሙ ወፈወሶሙ።

ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ አንበረ እዴሁ ዲቤሆሙ ወፈወሶሙ።

ወብዙኃን አጋንንት ይወፅኡ ወይኬልሑ ወይብልዎ።
ወብዙኃን አጋንንት ይወፅኡ ወይኬልሑ ወይብልዎ።
ወብዙኃን አጋንንት ይወፅኡ ወይኬልሑ ወይብልዎ።
ወይጌሥጾሙ ወኢያበውሖሙ ይንብቡ ዘንተ።
ወይጌሥጾሙ ወኢያበውሖሙ ይንብቡ ዘንተ።
ወጸቢሖ ወፅአ ወሖረ ውስተ ገዳም።
ወጸቢሖ ወፅአ ወሖረ ውስተ ገዳም።
ወኀሠሥዎ ሕዝብ ወሖሩ ኀቤሁ።
ወኀሠሥዎ ሕዝብ ወሖሩ ኀቤሁ።
ወአኀዝዎ ወአቀምዎ ከመ ኢይኅልፍ እምኔሆሙ።
ወአኀዝዎ ወአቀምዎ ከመ ኢይኅልፍ እምኔሆሙ።
ወይቤሎሙ ለካልኣትኒ አህጉር ሀለወኒ እዜንዎን።
ወይሰብክ በምኵራባተ ገሊላ።
ወሀለዉ ኀቤሁ ሰብእ ብዙኃን።
ወያጸምእዎ ቃለ እግዚአብሔር።
ወውእቱሰ ይቀውም መንገለ ሐይቅ ባሕረ ጌንሴሬጥ።
ወርእየ ክልኤተ አሕማረ ኀበ ውእቱ ሐይቅ።
ወወረዱ እምኔሆን መሠግራን ይኅፅቡ መሣግሪሆሙ።
ወዐርገ ውስተ አሐቲ ሐመር እምኔሆን።
ወይእቲ ሐመር እንተ ስምዖን።
ወይቤሎ ከመ ያርሕቃ ሕቀ እምነ ምድር።
ከመ ይንበር ዲቤሃ ወይምሀር።
ወነበረ ውስተ ሐመር ወመሀሮሙ ለሕዝብ።
ወነበረ ውስተ ሐመር ወመሀሮሙ ለሕዝብ።
ወሶበ ፈጸመ ነገሮ አርመመ ወይቤሎ ለስምዖን።
ወሶበ ፈጸመ ነገሮ አርመመ ወይቤሎ ለስምዖን።
ወአውርዱ መሣግሪክሙ ኀበ ይምነ ሐመር።
ወአውሥአ ስምዖን ወይቤሎ።
ወአውሥአ ስምዖን ወይቤሎ።
ወአልቦ ዘአኀዝነ ወባሕቱ እስመ አዘዝከነ ናወርድ መሣግሪነ።
ወአልቦ ዘአኀዝነ ወባሕቱ እስመ አዘዝከነ ናወርድ መሣግሪነ።
ወገቢሮሙ ከማሁ ተእኅዙ ብዙኃን ዓሣት።
ወጸውዕዎሙ ለቢጾሙ እለ ውስተ ካልእ ሐመር።
ከመ ይምጽኡ ወይርድእዎሙ።
ወመጽኡ ወመልኡ ክልኤሆን አሕማረ እስከ ይሰጠማ።
ወመጽኡ ወመልኡ ክልኤሆን አሕማረ እስከ ይሰጠማ።
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Luke05:8
Luke05:8
Luke05:8
Luke05:8
Luke05:9
Luke05:9
Luke05:10 ወከማሁ ያዕቆብኒ ወዮሐንስ ደቂቀ ዘብዴዎስ አዕርክቲሁ ለስምዖን።
Luke05:10 ወከማሁ ያዕቆብኒ ወዮሐንስ ደቂቀ ዘብዴዎስ አዕርክቲሁ ለስምዖን።
Luke05:10
Luke05:11

Luke05:11

Luke05:11

Luke05:12

Luke05:12
Luke05:12

Luke05:12

Luke05:13
Luke05:13
Luke05:13
Luke05:13
Luke05:14
Luke05:14
Luke05:14
Luke05:14
Luke05:14
Luke05:14
Luke05:15
Luke05:15
Luke05:15
Luke05:16
Luke05:16
Luke05:17
Luke05:17

Luke05:17

ወርእዮ ስምዖን ጴጥሮስ አስተብረከ።
ወሰገደ ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወሰገደ ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ኅድገኒ እግዚኦ ወሑር እምኔየ እስመ ብእሲ ኃጥእ አነ።
እስመ አኀዞ ድንጋፄ ወፍርሀት።
ወኵሎሙ እለ ምስሌሁ ደንገፁ በእንተ ዓሣት ዘተሠግሩ።

ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን።
ወአውፅኡ አሕማሪሆሙ ውስተ ምድር ወኀደጉ ኵሎ 
ወተለውዎ።
ወአውፅኡ አሕማሪሆሙ ውስተ ምድር ወኀደጉ ኵሎ 
ወተለውዎ።
ወአውፅኡ አሕማሪሆሙ ውስተ ምድር ወኀደጉ ኵሎ 
ወተለውዎ።
ወእንዘ ሀሎ ውስተ አሐቲ ሀገር መጽአ ብእሲ ዘለምጽ 
ኵለንታሁ።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ሰገደ ሎቱ በገጹ።
ወአስተብቊዖ ወይቤሎ እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል 
አንጽሖትየ።
ወአስተብቊዖ ወይቤሎ እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል 
አንጽሖትየ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ ወይቤሎ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ ወይቤሎ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ ወይቤሎ።
እፈቅድ ንጻሕ ወኀደጎ ለምጹ ሶቤሃ።
ወከልኦ ኢይንግር ወኢ ለመኑሂ ወአዘዞ ወይቤሎ።
ወከልኦ ኢይንግር ወኢ ለመኑሂ ወአዘዞ ወይቤሎ።
ወከልኦ ኢይንግር ወኢ ለመኑሂ ወአዘዞ ወይቤሎ።
ወከልኦ ኢይንግር ወኢ ለመኑሂ ወአዘዞ ወይቤሎ።
ሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን።
ወአብእ መባእከ በእንተ ዘነጻሕከ።
ወተሰምዐ ነገሩ ፈድፋደ ወይመጽኡ ብዙኃን ሰብእ ኀቤሁ።
ወተሰምዐ ነገሩ ፈድፋደ ወይመጽኡ ብዙኃን ሰብእ ኀቤሁ።
ይስምዕዎ ወይትፈወሱ እምደዌሆሙ።
ወውእቱሰ ይወፅእ ገዳመ ወይጼሊ በህየ።
ወውእቱሰ ይወፅእ ገዳመ ወይጼሊ በህየ።
ወእምዝ ኮነ በአሐቲ ዕለት እመዋዕል እንዘ ሀሎ ይሜህሮሙ።

ወይነብሩ ፈሪሳውያን ወሊቃናተ ኦሪት እለ መጽኡ እምገሊላ።

ወይነብሩ ፈሪሳውያን ወሊቃናተ ኦሪት እለ መጽኡ እምገሊላ።
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Luke05:17
Luke05:17
Luke05:17
Luke05:18

Luke05:18
Luke05:19
Luke05:19
Luke05:19
Luke05:19

Luke05:20
Luke05:21
Luke05:21
Luke05:21
Luke05:22
Luke05:22
Luke05:23
Luke05:23
Luke05:23
Luke05:24
Luke05:24
Luke05:24
Luke05:25

Luke05:25

Luke05:25
Luke05:26
Luke05:26
Luke05:26
Luke05:26
Luke05:27
Luke05:27
Luke05:28
Luke05:28
Luke05:29
Luke05:29
Luke05:29
Luke05:29
Luke05:30

ወእምኵሉ አህጉረ ይሁዳ ወእምኢየሩሳሌም።
ወእምኵሉ አህጉረ ይሁዳ ወእምኢየሩሳሌም።
ወኀይለ እግዚአብሔር ውእቱ በዘይፌውስ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ብእሴ መፃጕዕ እንዘ ይጸውርዎ አርባዕቱ ዕደው 
በዐራት።
ወፈቀዱ ያብእዎ ኀቤሁ ይፈውሶ።
ወኀጥኡ እንተ ኀበ ያበውእዎ እስመ ጽፉቅ ሰብእ።
ወዐርጉ ናሕሰ ወነሠቱ ጠፈረ።
ወዐርጉ ናሕሰ ወነሠቱ ጠፈረ።
ወአውረድዎ ምስለ ዐራቱ ውስተ ቤት ቅድሜሁ ለእግዚእ 
ኢየሱስ።
ወርእዮ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ።
ወአኀዙ የኀልዩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ወይበሉ።
ወአኀዙ የኀልዩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ወይበሉ።
ወአኀዙ የኀልዩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ወይበሉ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘይኄልዩ ወይቤሎሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘይኄልዩ ወይቤሎሙ።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።
ወይቤሎ ለውእቱ ድዉይ ለከ እብለከ።
ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።

ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ዘዲቤሁ ይሰክብ በቅድሜሆሙ።

ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ዘዲቤሁ ይሰክብ በቅድሜሆሙ።

ወአተወ ቤቶ እንዘ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ወፈርሁ ብዙኀ ወይቤሉ ርኢነ መንክረ ዮም።
ወፈርሁ ብዙኀ ወይቤሉ ርኢነ መንክረ ዮም።
ወእምዝ ወፂኦ እምህየ ርእየ ብእሴ መጸብሓዌ ዘስሙ ሌዊ።
እንዘ ይነብር ኀበ ምጽባሕ ወይቤሎ ትልወኒ።
ወኀደገ ኵሎ ወተለዎ።
ወኀደገ ኵሎ ወተለዎ።
ወተንሢኦ ገብረ ሎቱ ሌዊ ዐቢየ ምሳሐ በቤቱ።
ወብዙኃን ሰብእ ምስሌሁ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ወብዙኃን ሰብእ ምስሌሁ መጸብሓን ወኃጥኣን።
እለ ረፈቁ ምስሌሆሙ ወባዕዳንሂ ብዙኃን።
ወአንጐርጐሩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ላዕሌሁ ወይቤልዎሙ 
ለአርዳኢሁ።
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Luke05:30

Luke05:30

Luke05:30
Luke05:30
Luke05:31
Luke05:31
Luke05:31
Luke05:33

Luke05:33

Luke05:33

Luke05:33

Luke05:33

Luke05:34
Luke05:35

Luke05:35
Luke05:36
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Luke05:38
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ወአንጐርጐሩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ላዕሌሁ ወይቤልዎሙ 
ለአርዳኢሁ።
ወአንጐርጐሩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ላዕሌሁ ወይቤልዎሙ 
ለአርዳኢሁ።
ለምንት ትበልዑ ወትሰትዩ ምስለ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ለምንት ትበልዑ ወትሰትዩ ምስለ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ሕሙማን ይፈቅድዎ ለዐቃቤ ሥራይ ወአኮ ጥዑያን።
ወይቤልዎ ለምንት አርዳኢሁ ለዮሐንስ ጽፉቀ ይጸውሙ ወጸሎተ 
ይገብሩ።
ወይቤልዎ ለምንት አርዳኢሁ ለዮሐንስ ጽፉቀ ይጸውሙ ወጸሎተ 
ይገብሩ።
ወከማሁ እለሂ ፈሪሳውያን ወአርዳኢከሰ እሊኣከ ይበልዑ 
ወይሰትዩ።
ወከማሁ እለሂ ፈሪሳውያን ወአርዳኢከሰ እሊኣከ ይበልዑ 
ወይሰትዩ።
ወከማሁ እለሂ ፈሪሳውያን ወአርዳኢከሰ እሊኣከ ይበልዑ 
ወይሰትዩ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወባሕቱ ይመጽእ መዋዕል አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ 
እምኔሆሙ።
ወይእተ አሚረ ይጸውሙ።
ወይቤሎሙ በምሳሌ።
ወእመ አኮሰ ይሠጦ ሐዲስ ለብሉይ።
ወምስለ ብሉይ ኢየዐሪ።
ወአልቦ ዘይወዲ ወይነ ሐዲሰ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ ይወድይዎ።
ወይትዐቀቡ በበይናቲሆሙ።
ወአልቦ ዘይሰቲ ጻዕፈ እንዘ ይፈቅድ ከራሜ።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ እንተ ገራውህ በሰንበት።
ወመሐዉ አርዳኢሁ ሰዊተ ወሐሰዩ በእደዊሆሙ ወበልዑ።
ወመሐዉ አርዳኢሁ ሰዊተ ወሐሰዩ በእደዊሆሙ ወበልዑ።
ወመሐዉ አርዳኢሁ ሰዊተ ወሐሰዩ በእደዊሆሙ ወበልዑ።
ወይቤልዎሙ ፈሪሳውያን ለምንት ትገብሩ ዘኢይከውን ለገቢር 
በሰንበት።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱሂ ወእለ ምስሌሁ።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር ወነሥአ ኅብስተ ቊርባን ዘይሠርዑ።
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Luke06:4
Luke06:4
Luke06:5
Luke06:6
Luke06:6
Luke06:7
Luke06:7

Luke06:7

Luke06:8
Luke06:8
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Luke06:10
Luke06:10
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Luke06:10
Luke06:10
Luke06:10
Luke06:11
Luke06:11
Luke06:12

Luke06:12
Luke06:13
Luke06:13

Luke06:13

Luke06:13

Luke06:14
Luke06:14 ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ።
Luke06:14 ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ።
Luke06:14 ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ።
Luke06:14 ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ።
Luke06:15 ወማቴዎስ ወቶማስ ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ።
Luke06:15 ወማቴዎስ ወቶማስ ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ።
Luke06:15 ወማቴዎስ ወቶማስ ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ።

ወበልዑ ውእቱኒ ወወሀቦሙ ለእለ ምስሌሁ።
ወበልዑ ውእቱኒ ወወሀቦሙ ለእለ ምስሌሁ።
ወይቤሎሙ እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወእምዝ በካልእት ሰንበት ቦአ ምኵራበ ወመሀሮሙ።
ወእምዝ በካልእት ሰንበት ቦአ ምኵራበ ወመሀሮሙ።
ወሀሎ ህየ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ እንተ የማን።

ወይትዐቀብዎ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ለእመ ይፌውሶ በሰንበት።

ወይትዐቀብዎ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ለእመ ይፌውሶ በሰንበት።

ወውእቱሰ የአምሮሙ ዘይኄልዩ።
ወይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ተንሥእ ወቁም ማእከለ ወተንሥአ ወቆመ።
ተንሥእ ወቁም ማእከለ ወተንሥአ ወቆመ።
ተንሥእ ወቁም ማእከለ ወተንሥአ ወቆመ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
አሕድዎ ነፍስኑ ወሚመ ቀቲል።
ወአርመሙ።

ወነጺሮ ኵሎሙ በመዓት ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።

ወሰፍሐ ወሐይወት እዴሁ ወኮነት ከመ ካልእታ።
ወሰፍሐ ወሐይወት እዴሁ ወኮነት ከመ ካልእታ።
ወሰፍሐ ወሐይወት እዴሁ ወኮነት ከመ ካልእታ።
ወእሙንቱሰ የአብዱ ፈድፋደ ወተማከሩ በበይናቲሆሙ።
ወእሙንቱሰ የአብዱ ፈድፋደ ወተማከሩ በበይናቲሆሙ።
ወእምዝ ኮነ በውእቱ መዋዕል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ 
ደብር።
ይጸሊ ወያሌሊ በጸሎት ኀበ እግዚአብሔር።
ወጸቢሖ ጸውዖሙ ለአርዳኢሁ።
ወኀረየ እምውስቴቶሙ ዐሠርተ ወክልኤተ ወሰመዮሙ 
ሐዋርያተ።
ወኀረየ እምውስቴቶሙ ዐሠርተ ወክልኤተ ወሰመዮሙ 
ሐዋርያተ።
ወኀረየ እምውስቴቶሙ ዐሠርተ ወክልኤተ ወሰመዮሙ 
ሐዋርያተ።
እሉ እሙንቱ ስምዖን ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስ እኁሁ።
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Luke06:16
Luke06:17
Luke06:17
Luke06:17
Luke06:17
Luke06:17
Luke06:17
Luke06:17
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Luke06:30
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Luke06:33
Luke06:34
Luke06:35
Luke06:35

ወስምዖን ዘይብልዎ ቀናኢ።
ወይሁዳ ዘያዕቆብ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘዐለዎ ወዘአግብኦ።
ወይሁዳ ዘያዕቆብ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘዐለዎ ወዘአግብኦ።
ወይሁዳ ዘያዕቆብ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘዐለዎ ወዘአግብኦ።
ወወረደ ምስሌሆሙ ወቆመ በገዳም።
ወወረደ ምስሌሆሙ ወቆመ በገዳም።
ወብዙኃን ሰብእ እምአርዳኢሁኒ ወብዙኃን ጥቀ እምሕዝበ።
ወብዙኃን ሰብእ እምአርዳኢሁኒ ወብዙኃን ጥቀ እምሕዝበ።
ዘእምኵሉ ይሁዳ ወእምኢየሩሳሌም።
ወእምጰራልያስ ወጰራልዩ ወእምጢሮስ ወሲዶና።
ወእምጰራልያስ ወጰራልዩ ወእምጢሮስ ወሲዶና።
ወእምጰራልያስ ወጰራልዩ ወእምጢሮስ ወሲዶና።
ወእምጰራልያስ ወጰራልዩ ወእምጢሮስ ወሲዶና።
እለ መጽኡ ይስምዕዎ ወይትፈወሱ እምደዌሆሙ።
ወእለሂ አጋንንት እኩያን የሐይዉ።
ወኵሎሙ አሕዛብ ይፈቅዱ ይግስስዎ።
እስመ ኀይል ይወፅእ እምኔሁ ወያሐይዎሙ ለኵሎሙ።
ወውእቱሰ አንሥአ አዕይንቲሁ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወውእቱሰ አንሥአ አዕይንቲሁ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወይፈልጡክሙ ወይሰድዱክሙ ወይጼዕሉክሙ።
ወይፈልጡክሙ ወይሰድዱክሙ ወይጼዕሉክሙ።
ወይፈልጡክሙ ወይሰድዱክሙ ወይጼዕሉክሙ።
ወያወፅኡ ለክሙ ስመ እኩየ በእንተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ተፈሥሑ ወተሐሠዩ ይእተ አሚረ።
ወአንፈርዕፁ እስመ ብዙኅ ዕሴትክሙ በሰማያት።
ወባሕቱ አሌ ለክሙ አብዕልት።
እስመ ትበክዩ ወትላሕዉ።
አሌ ለክሙ ሶበ ሠናየ ይብል ሰብእ ላዕሌክሙ ወይዌድሱክሙ።
ወለክሙሰ እለ ትሰምዑኒ እብለክሙ።
አፍቅሩ ጸላእተክሙ ወግበሩ ሠናየ ለእለ ይፃረሩክሙ።
ወደሐርዎሙ ለእለ ይረግሙክሙ።
ወጸልዩ ዲበ እለ ይትዔገሉክሙ።
ወለዘሂ ጸፍዐከ መልታሕቴከ መጥዎ ካልእታኒ።
ወለዘኒ ነሥአከ ልብሰከ ክዳነከሂ ኢትክልኦ።
ወለዘኒ ሄደከ ንዋየከ ኢትክልኦ።
ወበከመ ትፈቅዱ ይስእልዎ ለክሙ ሰብእ።
ወእመሰ ዳእሙ ዘአፍቀረክሙ አፍቀርክሙ።
ወእመኒ አሠነይክሙ ለእለ ያሤንዩ ለክሙ።
ወእመኒ ለቃሕክሙ እምኀበ ዘትሴፈዉ ትትፈደዩ እምኔሁ።
ወይእዜኒ አፍቅሩ ጸላእተክሙ ወአሠንዩ ሎሙ።
ወይእዜኒ አፍቅሩ ጸላእተክሙ ወአሠንዩ ሎሙ።
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ወለቅሑ እንዘ ኢትሴፈዉ ትትፈደዩ።
ወይከውን ብዙኀ ዕሴትክሙ ወትከውኑ ውሉዶ ለልዑል።
ወይከውን ብዙኀ ዕሴትክሙ ወትከውኑ ውሉዶ ለልዑል።
እስመ ውእቱ ኄር ላዕለ ኄራን ወላዕለ እኩያን።
ወኩኑ መሓርያነ ከመ አቡክሙ ሰማያዊ መሓሪ ውእቱ።
ኢትኰንኑ ወኢትትኰነኑ ኢትግፍዑ ወኢይግፍዑክሙ።
ኢትኰንኑ ወኢትትኰነኑ ኢትግፍዑ ወኢይግፍዑክሙ።
ኅድጉ ወየኀድጉ ለክሙ።
ሀቡ ወይትወሀበክሙ መስፈርተ ሠናየ።
ንሕኑሐ ወምሉአ ወዝሕዙሐ ይሁቡክሙ ውስተ ሕፅንክሙ።
ንሕኑሐ ወምሉአ ወዝሕዙሐ ይሁቡክሙ ውስተ ሕፅንክሙ።
ወበመስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ ይክልኑ ዕዉር ለዕዉር መሪሖቶ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ ይክልኑ ዕዉር ለዕዉር መሪሖቶ።
ወኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ።
ወእፎ ትክል ብሂሎቶ ለቢጽከ።
ወአንተሰ ኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ።
ወእምዝ ትኔጽር ታውፅእ ኀሰረ እምዐይነ ቢጽከ።
ወአልቦ ዕፅ እኩይ ዘይፈሪ ፍሬ ሠናየ።
ወኵሉ ዕፅ እምፍሬሁ ይትዐወቅ።
ወኢየአርሩ በለሰ እምአሥዋክ።
ወኢይቀሥሙ አስካለ እምአሜከላ።
ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
ወኢትገብሩ ዘእቤለክሙ።
ኵሉ ዘይመጽእ ኀቤየ ወይሰምዐኒ ቃልየ።
ወይገብሮ አርእየክሙ ዘይመስል።
ወከረየ ወአዕመቀ ወሣረረ መሠረቶ ዲበ ኰኵሕ።
ወከረየ ወአዕመቀ ወሣረረ መሠረቶ ዲበ ኰኵሕ።
ወከረየ ወአዕመቀ ወሣረረ መሠረቶ ዲበ ኰኵሕ።

ወብዙኃን አፍላግ መጺኦሙ ገፍዕዎ ወሓይዝት ለውእቱ ቤት።

ወስእኑ አንቀልቅሎቶ እስመ ዲበ ኰኵሕ ተሣረረ።
ወዘሰ ይሰምዐኒ ቃልየ ወኢይገብሮ።
ወዘሰ ይሰምዐኒ ቃልየ ወኢይገብሮ።
ወገፍዕዎ ወሓይዝት ወወድቀ ሶቤሃ።
ወገፍዕዎ ወሓይዝት ወወድቀ ሶቤሃ።
ወኮነ ድቀቱ ለውእቱ ቤት ዐቢየ።
ወፈጺሞ ነጊሮቶሙ ቃሎ ለሕዝብ ቦአ ቅፍርናሆም።
ወሀሎ አሐዱ መስፍን ወገብሩ ይደዊ ወአልጸቀ ይሙት።
ወሀሎ አሐዱ መስፍን ወገብሩ ይደዊ ወአልጸቀ ይሙት።
ወሀሎ አሐዱ መስፍን ወገብሩ ይደዊ ወአልጸቀ ይሙት።
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ወክቡር ውእቱ በኀቤሁ።
ወሰሚዖ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ።
ከመ ይምጻእ ወያሕዩ ሎቱ ቊልዔሁ።
ወመጽኡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወአስተብቊዕዎ ወይቤልዎ።
ወመጽኡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወአስተብቊዕዎ ወይቤልዎ።
ወመጽኡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወአስተብቊዕዎ ወይቤልዎ።
እስመ ያፈቅር ሕዝበነ ወምኵራበነኒ ውእቱ ሐነጸ ለነ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስሌሆሙ።
ወአልጺቆ ኀበ ቤቱ።
ወለልየኒ ኢይደልወኒ እምጻእ ኀቤከ።
ወባሕቱ አዝዝ በቃልከ ወየሐዩ ቊልዔየ።
ወባሕቱ አዝዝ በቃልከ ወየሐዩ ቊልዔየ።
እስመ አነሂ ብእሲ መኰንን አነ ወብየ ወዓልት።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ወለገብርየኒ ግበር ከመ ዝ ወይገብር።
ወለገብርየኒ ግበር ከመ ዝ ወይገብር።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ እምኔሁ አንከሮ ወተመይጦ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ እምኔሁ አንከሮ ወተመይጦ።
ወአቲዎሙ እለ ተፈነዉ ረከብዎ ለገብሩ በዘሐይወ።
ወበሳኒታ ሖረ ሀገረ እንተ ስማ ናይን።
ወሖሩ ምስሌሁ አርዳኢሁ ወሕዝብኒ ብዙኅ።
ወሖሩ ምስሌሁ አርዳኢሁ ወሕዝብኒ ብዙኅ።
ወበጺሖ ኀበ አንቀጸ ሀገር።
ወብዙኃን ሰብአ ሀገር ምስሌሃ።
ወሶበ ርእያ እግዚእነ መሐራ ወተሣሀላ ወይቤላ ኢትብክዪ።
ወሶበ ርእያ እግዚእነ መሐራ ወተሣሀላ ወይቤላ ኢትብክዪ።
ወሶበ ርእያ እግዚእነ መሐራ ወተሣሀላ ወይቤላ ኢትብክዪ።
ወቀርበ ወአኀዘ ነፍቆ ወቆሙ እለ ይጸውርዎ።
ወቀርበ ወአኀዘ ነፍቆ ወቆሙ እለ ይጸውርዎ።
ወቀርበ ወአኀዘ ነፍቆ ወቆሙ እለ ይጸውርዎ።
ወይቤሎ ለከ እብለከ ወሬዛ ተንሥእ።
ወተንሥአ ወነበረ ውእቱ በድን።
ወተንሥአ ወነበረ ውእቱ በድን።
ወተናገረ ርቱዐ ወአወፈዮ ለእሙ።
ወተናገረ ርቱዐ ወአወፈዮ ለእሙ።
ወፈርሁ ኵሎሙ ወሰብሕዎ ለእግዚአብሔር።
ወፈርሁ ኵሎሙ ወሰብሕዎ ለእግዚአብሔር።
ወይቤሉ ዐቢይ ነቢይ ተንሥአ ለነ።
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Luke07:16
Luke07:17
Luke07:17
Luke07:18 ወነገርዎ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ዘንተ ኵሎ።
Luke07:19 ወጸውዐ ዮሐንስ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
Luke07:19
Luke07:19
Luke07:19
Luke07:20
Luke07:20 ዮሐንስ መጥምቅ ለአከነ ኀቤከ ወይቤ።
Luke07:20
Luke07:21
Luke07:21
Luke07:21
Luke07:21
Luke07:22
Luke07:22
Luke07:22 ሑሩ ንግርዎ ለዮሐንስ ዘሰማዕክሙ ወዘርኢክሙ።
Luke07:22
Luke07:22
Luke07:22
Luke07:22
Luke07:22
Luke07:22
Luke07:23
Luke07:24 ወኀሊፎሙ አርዳኢሁ ለዮሐንስ።
Luke07:25

Luke07:25
Luke07:28 ዘየዐቢ እምዮሐንስ መጥምቅ ወኢ መኑሂ።
Luke07:28
Luke07:29

Luke07:29

Luke07:30
Luke07:30
Luke07:30
Luke07:31
Luke07:32
Luke07:32
Luke07:32

ወተሣሀሎሙ እግዚአብሔር ለሕዝቡ።
ወተሰምዐ በእንቲኣሁ ዝንቱ ነገር።
በኵሉ በሓውርተ ይሁዳ ወበኵሉ አድያሚሃ።

ወለአኮሙ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወለአኮሙ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወሚመ ቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
ወበጺሖሙ እለ ለአኮሙ ኀቤሁ ይቤልዎ።

አንተኑአ ዘይመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
ወፈወሶሙ ለብዙኃን ሶቤሃ እምደዌሆሙ።
ወእምሕማሞሙ ወእምአጋንንት እኩያን።
ወእምሕማሞሙ ወእምአጋንንት እኩያን።
ወለብዙኃን ዕዉራን ጸገዎሙ ብርሃነ ይርአዩ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።

ዕዉራን ይሬእዩ ወስቡራን የሐውሩ ወእለ ለምጽ ይነጽሑ።
ዕዉራን ይሬእዩ ወስቡራን የሐውሩ ወእለ ለምጽ ይነጽሑ።
ወጽሙማን ይሰምዑ ወምዉታን ይትነሥኡ።
ወጽሙማን ይሰምዑ ወምዉታን ይትነሥኡ።
ወነዳያን ይዜነዉ ወይትፌሥሑ።
ወነዳያን ይዜነዉ ወይትፌሥሑ።
ወብፁዓን እለ ኢይትዐቀፉ ብየ።

ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሱይ በቀጠንተ 
አልባስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ።

ወበመንግሥተ እግዚአብሔርሰ ዘይንእሶ የዐብዮ።
ወሰሚዖሙ ኵሎሙ ሕዝብ ወመጸብሓን አጽደቅዎ 
ለእግዚአብሔር።
ወሰሚዖሙ ኵሎሙ ሕዝብ ወመጸብሓን አጽደቅዎ 
ለእግዚአብሔር።
ወፈሪሳውያንሰ ወጸሐፍተ ሕግ ዐለዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
ወፈሪሳውያንሰ ወጸሐፍተ ሕግ ዐለዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
ወኢተጠምቁ በኀቤሁ።
ወመነ ይመስሉ።
ወይጼውዑ ቢጾሙ ወይብልዎሙ።
ወይጼውዑ ቢጾሙ ወይብልዎሙ።
ሐለይነ ለክሙ ወኢዘፈንክሙ።
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Luke07:32
Luke07:33 እስመ መጽአ ዮሐንስ መጥምቅ ኢይበልዕ እክለ ወኢይሰቲ ወይነ።
Luke07:33
Luke07:34
Luke07:34
Luke07:34

Luke07:34

Luke07:34

Luke07:35
Luke07:36
Luke07:36
Luke07:36
Luke07:37
Luke07:37
Luke07:38
Luke07:38
Luke07:38
Luke07:38
Luke07:38
Luke07:38
Luke07:39
Luke07:39
Luke07:39
Luke07:40
Luke07:40
Luke07:40
Luke07:41
Luke07:41
Luke07:42
Luke07:43
Luke07:43
Luke07:43
Luke07:44
Luke07:44
Luke07:44
Luke07:44
Luke07:44
Luke07:44
Luke07:45

አስቆቀውነሂ ለክሙ ወኢበከይክሙ።

ወትቤልዎ ጋኔን ቦቱ።
ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይበልዕ ወይሰቲ።
ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይበልዕ ወይሰቲ።
ወትቤሉ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን ዐርከ መጸብሓን 
ወኃጥኣን።
ወትቤሉ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን ዐርከ መጸብሓን 
ወኃጥኣን።
ወትቤሉ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን ዐርከ መጸብሓን 
ወኃጥኣን።
ወጸድቀት ጥበብ እምኵሉ ውሉዳ።
ወይቤሎ አሐዱ እምፈሪሳውያን ከመ ይምሳሕ በኀቤሁ።
ወቦአ ቤተ ፈሪሳዊ ወረፈቀ።
ወቦአ ቤተ ፈሪሳዊ ወረፈቀ።
ወመጽአት ብእሲት ኃጥእት እምሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወተሣየጠት ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ።
ወቆመት ድኅሬሁ ኀበ እገሪሁ።
ወበከየት ወአርሐሰት እገሪሁ በአንብዓ።
ወበከየት ወአርሐሰት እገሪሁ በአንብዓ።
ወትመዘምዝ በሥዕርተ ርእሳ።
ወትስዕም እገሪሁ ወትቀብኦ ዕፍረተ።
ወትስዕም እገሪሁ ወትቀብኦ ዕፍረተ።
ወርእዮ ፈሪሳዊ ዘጸውዖ ኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወርእዮ ፈሪሳዊ ዘጸውዖ ኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወዘከመ እፎ ይእቲ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ስምዖን ብየ ዘእብለከ ወይቤሎ ሊቅ በል።
ወይቤሎ ክልኤቱ ይፈድይዎ ለአሐዱ በዓለ ዕዳ።
አሐዱ ይፈድዮ ኀምስተ ምእተ ዲናረ ወካልኡኒ ኀምሳ።
ወኀጢኦሙ ዘይፈድዎ ኀደገ ሎሙ ለክልኤሆሙ።
ወተሰጥወ ስምዖን ወይቤሎ እብልሰ ዘብዙኀ ኀደገ ሎቱ።
ወተሰጥወ ስምዖን ወይቤሎ እብልሰ ዘብዙኀ ኀደገ ሎቱ።
ወይቤሎ ሠናየ ፈታሕከ።
ወተመይጠ ኀበ ይእቲ ብእሲት ወይቤሎ ለስምዖን።
ወተመይጠ ኀበ ይእቲ ብእሲት ወይቤሎ ለስምዖን።
ቦእኩ ቤተከ ወኢወሀብከኒ ማየ ጥቀ ለእገርየ።
ወይእቲሰ በከየት ወበአንብዓ አርሐሰት እገርየ።
ወይእቲሰ በከየት ወበአንብዓ አርሐሰት እገርየ።
ወበሥዕርታ መዝመዘተኒ።
ወአንተሰ ኢተአማኅከኒ።
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Luke07:45
Luke07:46
Luke07:46
Luke07:48
Luke07:48
Luke07:48
Luke07:49
Luke07:50
Luke08:1
Luke08:1
Luke08:1
Luke08:1
Luke08:1
Luke08:1
Luke08:2
Luke08:2
Luke08:2 ወእማንቱ ማርያም እንተ ይብልዋ መግደላዊት።
Luke08:3 ወዮሐና ብእሲተ ኩዛ መጋቢሁ ለሄሮድስ።
Luke08:3
Luke08:3
Luke08:4
Luke08:4
Luke08:5
Luke08:5
Luke08:5
Luke08:5
Luke08:6
Luke08:6
Luke08:7
Luke08:7
Luke08:8
Luke08:8
Luke08:8
Luke08:8
Luke08:9
Luke08:9
Luke08:10

Luke08:10
Luke08:10
Luke08:10
Luke08:11

ወይእቲሰ እምዘቦእኩ ኢያንተገት ስዒመ እገርየ።
ወአንተሰ ኢቀባዕከኒ በዘይት ርእስየ።
ወይእቲሰ ዕፍረተ ቀብዐተኒ እገርየ።
ወዘሰ ውኁደ አፍቀረኒ ውኁድ ኀጢአቱ ይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ብዙኀ አፍቀረኒ ብዙኀ ይትኀደግ ሎቱ።
ወይቤላ ለይእቲ ብእሲት ተኀድገ ለኪ ኀጢአተኪ።
ወአኀዙ እለ ይረፍቁ ይበሉ በበይናቲሆሙ።
ወይቤላ ለይእቲ ብእሲት።
ወእምዝ በሳኒታ አንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ።
ውስተ አህጉር ወአዕጻዳት ወሰበከ ሎሙ።
ውስተ አህጉር ወአዕጻዳት ወሰበከ ሎሙ።
ወመሀሮሙ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወምስሌሁ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወምስሌሁ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወአንስትኒ እለ አሕየዎን እምአጋንንት እኩያን ወእምደዌሆን።
ወአንስትኒ እለ አሕየዎን እምአጋንንት እኩያን ወእምደዌሆን።

ወሶስና ወካልኣትሂ ብዙኃት እለ ተልእካሁ በንዋዮን።
ወሶስና ወካልኣትሂ ብዙኃት እለ ተልእካሁ በንዋዮን።
ወእንዘ ያጸምእዎ ኵሉ ሕዝብ።
ወእለሂ መጽኡ ኀቤሁ እምኵሉ አህጉር።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት።
ወመጽኡ ሰብእ ወኬድዎ ወበልዕዎ አዕዋፈ ሰማይ።
ወመጽኡ ሰብእ ወኬድዎ ወበልዕዎ አዕዋፈ ሰማይ።
ወመጽኡ ሰብእ ወኬድዎ ወበልዕዎ አዕዋፈ ሰማይ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ኰኵሕ።
ወበቊሎ የብሰ በጊዜሃ እስመ አልቦ ሥርው።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ሦክ።
ወበቊሎ ጠበቆ ሦክ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወበቈለሂ ወፈረየሂ ምእተ ምክዕቢተ።
ወበቈለሂ ወፈረየሂ ምእተ ምክዕቢተ።
ወዘንተ ብሂሎ ይቤሎሙ ዘቦ እዘን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ወተስእልዎ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወተስእልዎ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወይቤሎሙ ለክሙ ተውህበ ታእምሩ ምሥጢራ ለመንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወለእልክቱሰ በምሳሌ ከመ ርእዮሙኒ ኢይርእዩ።
ወሰሚዖሙኒ ኢይስምዑ ወኢይለብዉ።
ወሰሚዖሙኒ ኢይስምዑ ወኢይለብዉ።
ወከመ ዝ ይእቲ ምሳሌሃ።
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Luke08:12
Luke08:12
Luke08:12
Luke08:12
Luke08:13

Luke08:13
Luke08:13
Luke08:14
Luke08:14
Luke08:14
Luke08:14
Luke08:14
Luke08:14
Luke08:15
Luke08:15
Luke08:15
Luke08:15
Luke08:15
Luke08:16
Luke08:16
Luke08:16
Luke08:17
Luke08:17
Luke08:17
Luke08:18
Luke08:18
Luke08:19
Luke08:19
Luke08:19
Luke08:20
Luke08:20
Luke08:20
Luke08:21
Luke08:21
Luke08:21

Luke08:21

Luke08:22
Luke08:22
Luke08:22

ወዘሰ ውስተ ፍኖት እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ።
ወይመጽእ ሰይጣን ወይነሥኦ ለቃል እምልቦሙ።
ወይመጽእ ሰይጣን ወይነሥኦ ለቃል እምልቦሙ።
ከመ ኢይእመኑ ወኢይሕየዉ።

ወዘሰ ውስተ ኰኵሕ እለ ሰሚዖሙ ይትዌከፍዎ ለነገር በፍሥሓ።

ወባሕቱ ሥርው አልቦሙ ለሶቤሃ።
ዳእሙ የአምኑ ወእምከመ ተመንደቡ የዐልዉ።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ወድቀ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ።
ወኅሊና ብዕል ወትካዘ መንበርት ወሐውዘ ተድላ።
ወኅሊና ብዕል ወትካዘ መንበርት ወሐውዘ ተድላ።
ወኅሊና ብዕል ወትካዘ መንበርት ወሐውዘ ተድላ።
ወፈጊዕ ያጠውቆሙ ወኢይገብሩ።
ወፈጊዕ ያጠውቆሙ ወኢይገብሩ።
ወዘሰ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወየዐቅብዎ ወበጥቡዕ ይትዔገሡ ወያጠብዑ ወይፈርዩ።
ወየዐቅብዎ ወበጥቡዕ ይትዔገሡ ወያጠብዑ ወይፈርዩ።
ወየዐቅብዎ ወበጥቡዕ ይትዔገሡ ወያጠብዑ ወይፈርዩ።
ወየዐቅብዎ ወበጥቡዕ ይትዔገሡ ወያጠብዑ ወይፈርዩ።
ወአልቦ ዘያኀቱ ማኅቶተ ወይከድና ንዋየ።
ወአልቦ ዘያኀቱ ማኅቶተ ወይከድና ንዋየ።
ወያነብራ ታሕተ ዐራት ዘእንበለ ዲበ ተቅዋማ።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከሠት ወአልቦ ክዱን ዘኢያስተርኢ።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከሠት ወአልቦ ክዱን ዘኢያስተርኢ።
ወገሃደ ይከውን።
ወአእምሩ እንከ ዘከመ ትሰምዑ እስመ ለዘቦ ይሁብዎ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወመጽኡ ኀቤሁ እሙ ወአኀዊሁ ወስእኑ ረኪቦቶ።
ወመጽኡ ኀቤሁ እሙ ወአኀዊሁ ወስእኑ ረኪቦቶ።
ወመጽኡ ኀቤሁ እሙ ወአኀዊሁ ወስእኑ ረኪቦቶ።
ወይቤልዎ እምከ ወአኀዊከ አፍኣ ይቀውሙ።
ወይቤልዎ እምከ ወአኀዊከ አፍኣ ይቀውሙ።
ወይፈቅዱ ይርአዩከ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ።
እምየ ወአኀውየ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር 
ወይገብሩ።

እምየ ወአኀውየ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር 
ወይገብሩ።
ወኮነ በአሐቲ ዕለት ዐርገ ውእቱ ውስተ ሐመር።
ወአርዳኢሁኒ ወይቤሎሙ ንዑ ንዕዱ ማዕዶተ ቀላይ ወሖሩ።
ወአርዳኢሁኒ ወይቤሎሙ ንዑ ንዕዱ ማዕዶተ ቀላይ ወሖሩ።
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ወአርዳኢሁኒ ወይቤሎሙ ንዑ ንዕዱ ማዕዶተ ቀላይ ወሖሩ።
ወእንዘ የሐውሩ ኖመ።
ወመጽአ ነፋሰ ዐውሎ ውስተ ባሕር።
ወመልአ ማየ ሐመሮሙ ወተመንደቡ።
ወመልአ ማየ ሐመሮሙ ወተመንደቡ።
ወሖሩ ወአንቅሕዎ ወይቤልዎ።
ወሖሩ ወአንቅሕዎ ወይቤልዎ።
ወሖሩ ወአንቅሕዎ ወይቤልዎ።
ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።
ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።
ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።
ወአርመሙ ወኮነ ዛኅን ዐቢየ።
ወአርመሙ ወኮነ ዛኅን ዐቢየ።
ወይቤሎሙ አይቴኑ ሃይማኖትክሙ።
ወፈርሁ ወአንከሩ ወይቤሉ በበይናቲሆሙ።
ወፈርሁ ወአንከሩ ወይቤሉ በበይናቲሆሙ።
ወፈርሁ ወአንከሩ ወይቤሉ በበይናቲሆሙ።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ በሐመር ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወወሪዶሙ ምድረ ተቀበሎ ብእሲ ዘጋኔን ወፂኦ እምሀገር።
ወጕንዱይ መዋዕል እምዘኢለብሰ ልብሶ።
ወኢቦአ ቤተ ዳእሙ ይነብር ውስተ መቃብር።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከልሐ ወሮጸ ወሰገደ ሎቱ።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከልሐ ወሮጸ ወሰገደ ሎቱ።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከልሐ ወሮጸ ወሰገደ ሎቱ።
ወዐውየወ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወዐውየወ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወአስተብቊዖ ኢይሣቅዮ።
እስመ ዘልፈ ያአብዶ ወይሞቅሕዎ በመዋቅሕት።
ወየዐቅብዎ ደቅ ወይሰብር መዋቅሕቲሁ።
ወየዐቅብዎ ደቅ ወይሰብር መዋቅሕቲሁ።
ወያረውጾ ጋኔኑ ውስተ ገዳም።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ መኑ ስምከ።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ መኑ ስምከ።
ወይቤሎ ሌጌዎን ስምየ እስመ ብዙኃን አጋንንት አኀዝዎ።
ወአስተብቊዕዎ ከመ ኢይፈንዎሙ ይረዱ ውስተ ሲኦል።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ ይትረዐይ ውስተ ደብር።
ወአስተብቊዕዎ እሙንቱ አጋንንት።
ከመ ያብሖሙ ይባኡ ላዕለ አሕርው ወአብሖሙ።
ወወፂኦሙ እሙንቱ አጋንንት እምላዕለ ውእቱ ብእሲ።
ቦኡ ላዕለ አሕርው ወአብዱ ኵሉ መራዕየ አሕርው።
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ወወድቁ እንተ ጽድፍ ወውስተ ቀላይ ወሞቱ።
ወወድቁ እንተ ጽድፍ ወውስተ ቀላይ ወሞቱ።
ወወድቁ እንተ ጽድፍ ወውስተ ቀላይ ወሞቱ።
ወርእዮሙ ኖሎት ዘኮነ ጐዩ ወሖሩ።
ወርእዮሙ ኖሎት ዘኮነ ጐዩ ወሖሩ።
ወአተዉ ወዜነዉ ለአህጉር ወለአዕጻዳት።
ወአተዉ ወዜነዉ ለአህጉር ወለአዕጻዳት።
ወአተዉ ወዜነዉ ለአህጉር ወለአዕጻዳት።
ወወፅኡ ሰብእ ከመ ይርአዩ ዘኮነ።
ወሖሩ ወበጽሑ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሖሩ ወበጽሑ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወረከብዎ ለውእቱ ብእሲ ዘወፅኡ እምኔሁ አጋንንት።
ወልቡሰ ልብሶ ወገብኦ ልቡ ወፈርሁ።
ወልቡሰ ልብሶ ወገብኦ ልቡ ወፈርሁ።
ወልቡሰ ልብሶ ወገብኦ ልቡ ወፈርሁ።
ወነገርዎሙ እለሂ ርእዩ ዘከመ ሐይወ ዘጋኔን።
ወአስተብቊዕዎ ኵሎሙ ሰብአ አድያም ዘጌርጌሴኖን።
ወይቤልዎ ከመ ይሑር እምኀቤሆሙ።
ወዐርገ ሐመረ ወተመይጠ።
ወዐርገ ሐመረ ወተመይጠ።
ወአስተብቊዖ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወፈነዎ ወይቤሎ።
ወፈነዎ ወይቤሎ።
ሑር ወእቱ ቤተከ ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር።
ሑር ወእቱ ቤተከ ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር።
ወሖረ ውስተ ኵሉ አህጉር።
ወነገረ ኵሎ ዘገብረ ሎቱ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ተቀበልዎ ሕዝብ ኅቡረ።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ኢያኢሮስ ወውእቱ መጋቤ ምኵራብ።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ኢያኢሮስ ወውእቱ መጋቤ ምኵራብ።
ወሰገደ ሎቱ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአስተብቊዖ ይባእ ቤቶ።
እስመ ቦቱ አሐቲ ወለት ዘዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምታ።
ወይእቲ አልጸቀት ትሙት።
ወእምዝ እንዘ የሐውር ምስሌሁ እግዚእ ኢየሱስ ይትጋፍዕዎ 
ሰብእ።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወአኅለቀት ኵሎ ንዋያ ለዐቀብተ ሥራይ ወአልቦ ዘክህለ 
ፈውሶታ።
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Luke08:46
Luke08:47
Luke08:47
Luke08:47
Luke08:47
Luke08:48
Luke08:49

Luke08:49
Luke08:49
Luke08:50
Luke08:51
Luke08:51

Luke08:51

Luke08:51

Luke08:51

Luke08:51

Luke08:52
Luke08:52
Luke08:52
Luke08:53
Luke08:54
Luke08:54
Luke08:54
Luke08:54
Luke08:55

ወአኅለቀት ኵሎ ንዋያ ለዐቀብተ ሥራይ ወአልቦ ዘክህለ 
ፈውሶታ።
ወቀርበት ወቆመት እንተ ድኅሬሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቀርበት ወቆመት እንተ ድኅሬሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ ወቆመ ሶቤሃ ውሕዘተ ደማ።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ ወቆመ ሶቤሃ ውሕዘተ ደማ።
ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ መኑ ገሰሰኒ ወክሕዱ ኵሎሙ።
ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ መኑ ገሰሰኒ ወክሕዱ ኵሎሙ።
ወይቤልዎ ጴጥሮስ ወእለሂ ምስሌሁ።
ወይቤልዎ ጴጥሮስ ወእለሂ ምስሌሁ።
ሊቅ አኮኑ ሰብእ ይጣወቅ ወይጻዐቅ ወትብል መኑ ገሰሰኒ።
ሊቅ አኮኑ ሰብእ ይጣወቅ ወይጻዐቅ ወትብል መኑ ገሰሰኒ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ቦ ዘገሰሰኒ።
ወርእያ ይእቲ ብእሲት ከመ ኢተከብተ ላቲ።
ርዕደት ወሖረት ወሰገደት ሎቱ።
ርዕደት ወሖረት ወሰገደት ሎቱ።
ወነገረት በቅድመ ኵሉ ሕዝብ ዘከመ ሐይወት ሶቤሃ።
ወይብላ እመኒ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
ወእንዘ ይትናገር መጽአ አሐዱ ብእሲ እምቤተ መጋቤ 
ምኵራብ።
ወይቤሎ ወለትከሰ ሞተት ወኢታጻምዎ እንከ ለሊቅ።
ወይቤሎ ወለትከሰ ሞተት ወኢታጻምዎ እንከ ለሊቅ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎ ለመጋቤ ምኵራብ።
ወበዊኦ ቤተ ከልአ ባዕደ ኢይባእ ምስሌሁ።
ወኢ መኑሂ ዘእንበለ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወአቡሃ ወእማ 
ለሕፃን።
ወኢ መኑሂ ዘእንበለ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወአቡሃ ወእማ 
ለሕፃን።
ወኢ መኑሂ ዘእንበለ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወአቡሃ ወእማ 
ለሕፃን።
ወኢ መኑሂ ዘእንበለ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወአቡሃ ወእማ 
ለሕፃን።
ወኢ መኑሂ ዘእንበለ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወአቡሃ ወእማ 
ለሕፃን።
ወኵሎሙ ይበክዩ ወያስቆቅውዋ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወኵሎሙ ይበክዩ ወያስቆቅውዋ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወኵሎሙ ይበክዩ ወያስቆቅውዋ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሠሐቅዎ እስመ አእመሩ ከመ ሞተት።
ወአውፅኣ አፍኣ ኵሎ ወአኀዛ እዴሃ ወጸውዓ።
ወአውፅኣ አፍኣ ኵሎ ወአኀዛ እዴሃ ወጸውዓ።
ወአውፅኣ አፍኣ ኵሎ ወአኀዛ እዴሃ ወጸውዓ።
ወይቤላ ተንሥኢ ወለትየ።
ወሶቤሃ ገብአ ነፍሳ ወተሠውጠ መንፈሳ ላዕሌሃ።



Tabelle1

Seite 1096

8794 ወ

Luke08:55
Luke08:55
Luke08:55
Luke08:56
Luke08:56
Luke08:56
Luke08:56
Luke09:1
Luke09:1
Luke09:1
Luke09:1
Luke09:2
Luke09:2
Luke09:2
Luke09:3

Luke09:3

Luke09:3

Luke09:3
Luke09:3
Luke09:3
Luke09:4
Luke09:4
Luke09:5
Luke09:6
Luke09:6
Luke09:6
Luke09:7
Luke09:7
Luke09:7
Luke09:8
Luke09:8
Luke09:9 ወይቤ ሄሮድስ ለዮሐንስሰ አነ መተርኩ ርእሶ።
Luke09:9
Luke09:10
Luke09:10
Luke09:10
Luke09:10
Luke09:11
Luke09:11

ወሶቤሃ ገብአ ነፍሳ ወተሠውጠ መንፈሳ ላዕሌሃ።
ወተንሥአት ሶቤሃ ወአዘዘ የሀብዋ ዘትበልዕ።
ወተንሥአት ሶቤሃ ወአዘዘ የሀብዋ ዘትበልዕ።
ወደንገፁ አቡሃ ወእማ።
ወደንገፁ አቡሃ ወእማ።
ወከልኦሙ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘኮነ።
ወከልኦሙ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘኮነ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወወሀቦሙ ኀይለ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወወሀቦሙ ኀይለ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወወሀቦሙ ኀይለ።
ወአብሖሙ ላዕለ ኵሉ አጋንንት ያሕይዉ ድዉያነ።
ወፈነዎሙ ይስብኩ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይፈውሱ ድዉያነ ወኵሎሙ ሕሙማነ።
ወይፈውሱ ድዉያነ ወኵሎሙ ሕሙማነ።
ወይቤሎሙ ኢትንሥኡ ለፍኖት ወኢ ምንተኒ ኢ በትረ ወኢ 
ጽፍነተ።
ወይቤሎሙ ኢትንሥኡ ለፍኖት ወኢ ምንተኒ ኢ በትረ ወኢ 
ጽፍነተ።
ወይቤሎሙ ኢትንሥኡ ለፍኖት ወኢ ምንተኒ ኢ በትረ ወኢ 
ጽፍነተ።
ወኢ እክለ ወኢ ወርቀ ወኢ ክልኤተ ክዳናተ።
ወኢ እክለ ወኢ ወርቀ ወኢ ክልኤተ ክዳናተ።
ወኢ እክለ ወኢ ወርቀ ወኢ ክልኤተ ክዳናተ።
ወቤተ ኀበ ቦእክሙ ህየ ኅድሩ።
ወኢትፃኡ እምህየ እስከ ተኀልፉ።
ወዘሰ ኢተወክፉክሙ ወፂአክሙ እምይእቲ ሀገር።
ወወፂኦሙ ዖዱ አህጉረ አድያም ወሰበኩ ወፈወሱ በኵለሄ።
ወወፂኦሙ ዖዱ አህጉረ አድያም ወሰበኩ ወፈወሱ በኵለሄ።
ወወፂኦሙ ዖዱ አህጉረ አድያም ወሰበኩ ወፈወሱ በኵለሄ።
ወሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ኵሎ ዘኮነ ወዘከመ ገብረ።
ወሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ኵሎ ዘኮነ ወዘከመ ገብረ።
ወየኀጥእ ዘይብል እስመ ቦ እለ ይብሉ።
ወቦ እለ ይብሉ ኤልያስ አስተርአየ።
ወቦ እለ ይብሉ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት ተንሥአ።

ወፈቀደ ይርአዮ።
ወሶበ ተሠውጡ ሐዋርያት ነገርዎ ኵሎ ዘገብሩ።
ወነሥኦሙ በባሕቲቶሙ ወተግሕሡ።
ወነሥኦሙ በባሕቲቶሙ ወተግሕሡ።
ወወፅኡ ሐቅለ ሀገር እንተ ስማ ቤተ ሳይዳ።
ወአእሚሮሙ ሕዝብ ተለውዎ።
ወተቀበሎሙ ወነገሮሙ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
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Luke09:11
Luke09:11
Luke09:12
Luke09:12
Luke09:12
Luke09:12
Luke09:12
Luke09:12
Luke09:13
Luke09:13

Luke09:13

Luke09:14
Luke09:14
Luke09:15
Luke09:15
Luke09:16
Luke09:16
Luke09:16
Luke09:16
Luke09:16
Luke09:16
Luke09:17
Luke09:17
Luke09:17
Luke09:17
Luke09:17
Luke09:18
Luke09:18
Luke09:18
Luke09:19
Luke09:19
Luke09:19
Luke09:19
Luke09:20
Luke09:20
Luke09:20
Luke09:21
Luke09:21
Luke09:21

ወተቀበሎሙ ወነገሮሙ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወለእለሂ ይፈቅዱ ይትፈወሱ አሕየዎሙ።
ወተቈልቈለ ፀሓይ ወመጽኡ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወተቈልቈለ ፀሓይ ወመጽኡ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወተቈልቈለ ፀሓይ ወመጽኡ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወይቤልዎ ፈኑ ሰብአ ይእትዉ አህጉረ አድያም።
ወይቢቱ ውስተ አዕጻዳት ወይርከቡ ዘይበልዑ።
ወይቢቱ ውስተ አዕጻዳት ወይርከቡ ዘይበልዑ።
ወይቤሎሙ ሀብዎሙ አንትሙ ዘይበልዑ።

ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።

ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።

ወየአክሉ ዕደው ኀምሳ ምእት ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወየአክሉ ዕደው ኀምሳ ምእት ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወገብሩ ከማሁ ወረፈቁ ኵሎሙ።
ወገብሩ ከማሁ ወረፈቁ ኵሎሙ።
ወነሥኦን ለኀምስ ኅብስት ወለክልኤቲ ዓሣት።
ወነሥኦን ለኀምስ ኅብስት ወለክልኤቲ ዓሣት።
ወነጸረ ሰማየ ወባረከ ወፈተተ።
ወነጸረ ሰማየ ወባረከ ወፈተተ።
ወነጸረ ሰማየ ወባረከ ወፈተተ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ ለሰብእ።
ወአቅረቡ ወበልዑ ወጸግቡ ኵሎሙ።
ወአቅረቡ ወበልዑ ወጸግቡ ኵሎሙ።
ወአቅረቡ ወበልዑ ወጸግቡ ኵሎሙ።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታት።
መልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ ምሉኣነ።
ወእምዝ እንዘ ይጼሊ በባሕቲቱ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወእምዝ እንዘ ይጼሊ በባሕቲቱ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ተስእሎሙ ወይቤሎሙ መነ ይብለኒ ሰብእ።
ወተሰጥውዎ ወይቤልዎ።
ወተሰጥውዎ ወይቤልዎ።
ወቦ እለ ይብሉከ ኤልያስሃ።
ወቦ እለ ይብሉከ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት ተንሥአ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰኬ መነ ትብሉኒ።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወገሠጾሙ ወከልኦሙ ኢይንግሩ ዘንተ ወኢ ለመኑሂ።
ወገሠጾሙ ወከልኦሙ ኢይንግሩ ዘንተ ወኢ ለመኑሂ።
ወገሠጾሙ ወከልኦሙ ኢይንግሩ ዘንተ ወኢ ለመኑሂ።
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Luke09:22

Luke09:22
Luke09:22
Luke09:22
Luke09:22
Luke09:22
Luke09:23
Luke09:23
Luke09:23
Luke09:23
Luke09:24
Luke09:24
Luke09:25
Luke09:25
Luke09:26
Luke09:26
Luke09:26
Luke09:26
Luke09:28
Luke09:28 ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ።
Luke09:28 ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ።
Luke09:28
Luke09:29
Luke09:29
Luke09:29
Luke09:30
Luke09:30
Luke09:30
Luke09:31
Luke09:32
Luke09:32
Luke09:32
Luke09:32
Luke09:33
Luke09:33
Luke09:33
Luke09:33
Luke09:33
Luke09:34
Luke09:34
Luke09:35

ወይቤሎሙ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ብዙኀ ያሐምምዎ።

ወያመክርዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወያመክርዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወያመክርዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወይቤሎሙ ለኵሎሙ ዘይፈቅድ ይትልወኒ ይጽልኣ ለነፍሱ።
ወያጥብዕ ወይንሣእ መስቀለ ሞቱ።
ወያጥብዕ ወይንሣእ መስቀለ ሞቱ።
ወኵሎ ዕለተ ይትልወኒ።
ወዘሰ ይፈቅድ ያድኅና ለነፍሱ ለይገድፋ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ያድኅና።
ወምንተ ይበቊዖ ለሰብእ።
ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብኀ ወነፍሶ ሀጕለ።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ።
ወበስብሐተ አቡሁ ወዘቅዱሳን መላእክቲሁ።
ወበስብሐተ አቡሁ ወዘቅዱሳን መላእክቲሁ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ነገር አመ ሳምንት ዕለት።

ወዐርገ ደብረ ከመ ይጸሊ።
ወእንዘ ይጼሊ ተወለጠ ርእየተ ገጹ።
ወአልባሲሁኒ ጻዕደወ ወበረቀ ከመ መብረቅ።
ወአልባሲሁኒ ጻዕደወ ወበረቀ ከመ መብረቅ።
ወናሁ መጽኡ ክልኤቱ ዕደው ወይትናገሩ ምስሌሁ።
ወናሁ መጽኡ ክልኤቱ ዕደው ወይትናገሩ ምስሌሁ።
እሉ እሙንቱ ሙሴ ወኤልያስ።
ወነገሩ ስብሐቲሁ ዘሀለዎ ይኩን በኢየሩሳሌም።
ወፀአቶሂ ረከበ ጴጥሮስሃ ወእለ ምስሌሁ።
ወፀአቶሂ ረከበ ጴጥሮስሃ ወእለ ምስሌሁ።
ወነቂሆሙ ርእዩ ስብሐቲሁ።
ወዕደውኒ ክልኤቱ እለ ይቀውሙ ምስሌሁ።
ወእምዝ ሶበ ፈቀዱ ይትሌለዩ እምኔሁ።
ሊቅ ይኄይሰነ ንንበር ዝየ ወንግበር ሠለስተ ሰቃልወ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
አሐደ ለከ ወአሐደ ለሙሴ ወአሐደ ለኤልያስ።
ወኢየአምር ዘይብል።
ወዘንተ ብሂሎ ጸለሎሙ ደመና።
ወፈርሁ ሶበ ቦኡ ውስተ ደመና።
ወመጽአ ቃል እምውስተ ደመና ዘይብል።
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Luke09:35
Luke09:36
Luke09:36
Luke09:36
Luke09:36
Luke09:36
Luke09:37
Luke09:37
Luke09:38
Luke09:38
Luke09:39
Luke09:39
Luke09:39
Luke09:39
Luke09:39
Luke09:39
Luke09:40
Luke09:40
Luke09:40
Luke09:41
Luke09:41
Luke09:41
Luke09:41
Luke09:42
Luke09:42
Luke09:42
Luke09:42
Luke09:42
Luke09:42
Luke09:43
Luke09:45
Luke09:45
Luke09:46
Luke09:47
Luke09:47
Luke09:48

Luke09:48
Luke09:49 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎ።
Luke09:49 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎ።
Luke09:49
Luke09:50

ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘኀረይኩ ወሎቱ ስምዕዎ።
ወመጺኦ ቃል ተረክበ ኢየሱስ ባሕቲቱ።
ወእሙንቱሰ አርመሙ ወኢነገሩ ወኢ ለመኑሂ።
ወእሙንቱሰ አርመሙ ወኢነገሩ ወኢ ለመኑሂ።
ወእሙንቱሰ አርመሙ ወኢነገሩ ወኢ ለመኑሂ።
ዘርእዩ ወዘሰምዑ ውእተ አሚረ።
ወእምዝ በሳኒታ ዕለት ወረዱ እምደብር።
ወተቀበልዎ ሕዝብ ብዙኃን።
ወዐውየወ አሐዱ ብእሲ በማእከለ ሕዝብ።
ወይቤሎ ኦ ሊቅ ብቊዐኒ ርአይ ሊተ ወልድየ።
ወናሁ ጋኔን የሀይደንዮ ወያዌግቦ ወይነፅኆ።
ወናሁ ጋኔን የሀይደንዮ ወያዌግቦ ወይነፅኆ።
ወናሁ ጋኔን የሀይደንዮ ወያዌግቦ ወይነፅኆ።
ወያስተራግፆ ወያሴውኖ ወእምዕጹብ የኀድጎ ቀጥቂጦ።
ወያስተራግፆ ወያሴውኖ ወእምዕጹብ የኀድጎ ቀጥቂጦ።
ወያስተራግፆ ወያሴውኖ ወእምዕጹብ የኀድጎ ቀጥቂጦ።
ወአስተብቋዕክዎሙ ለአርዳኢከኒ ከመ ያውፅእዎ።
ወስእንዎ ፈውሶቶ ወአውፅኦቶ።
ወስእንዎ ፈውሶቶ ወአውፅኦቶ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ኦ ትውልድ ዕልዉት ወግፍትዕት እንተ አልባቲ ሃይማኖት።
እስከ ማእዜኑ እሄሉ ምስሌክሙ ወእትዔገሠክሙ።
ወእንዘ ያመጽኦ ነፅኆ ጋኔኑ ወአስተራገፆ።
ወእንዘ ያመጽኦ ነፅኆ ጋኔኑ ወአስተራገፆ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ጋኔን እኩይ።
ወአሕየዎ ለውእቱ ወልድ ወአወፈዮ ለአቡሁ።
ወአሕየዎ ለውእቱ ወልድ ወአወፈዮ ለአቡሁ።
ወአንከሩ ኵሎሙ እምዕበዩ ለእግዚአብሔር።
ወአንኪሮሙ ኵሎሙ በእንተ ኵሉ ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወኢለበውዎ ለዝንቱ ነገር እስመ ስዉር ውእቱ እምኔሆሙ።
ከመ ኢይሕንክዎ ወይፈርህዎ ተጠይቆቶ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘይኄልዩ በልቦሙ።
ነሥአ ሕፃነ ወአቀሞ በማእከሎሙ።

ወይቤሎሙ ዘተወክፈ ዘመጠነ ዝ ሕፃን በስምየ ኪያየ ተወከፈ።

ወዘኒ ኪያየ ተወከፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።

ወከላእናሁ እስመ ኢተለወከ ምስሌነ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢትክልእዎ።
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Luke09:51

Luke09:52
Luke09:52
Luke09:53
Luke09:54 ወርእዮሙ አርዳኢሁ ያዕቆብ ወዮሐንስ ዘንተ ይቤልዎ።
Luke09:54 ወርእዮሙ አርዳኢሁ ያዕቆብ ወዮሐንስ ዘንተ ይቤልዎ።
Luke09:54
Luke09:55
Luke09:55
Luke09:55
Luke09:56
Luke09:57
Luke09:58
Luke09:58
Luke09:59
Luke09:59
Luke09:60

Luke09:60
Luke09:60
Luke09:61
Luke09:61
Luke09:62

Luke09:62

Luke10:1
Luke10:1
Luke10:1
Luke10:2
Luke10:2
Luke10:2
Luke10:4

Luke10:4

Luke10:4

Luke10:4

Luke10:4

ወተፈጺሞ መዋዕለ ዕርገቱ አንጸረ ገጾ ለሐዊር ውስተ 
ኢየሩሳሌም።
ወፈነወ ሐዋርያተ ቅድመ ገጹ።
ወሐዊሮሙ ቦኡ ሀገረ ሳምር ከመ ያስተዳልዉ ሎቱ።
ወኢተወክፍዎሙ እስመ ኅሉፍ ገጹ ለኢየሩሳሌም።

ወያጥፍኦሙ በከመ ገብረ ኤልያስ።
ወተመይጠ ወገሠጾሙ ወይቤሎሙ።
ወተመይጠ ወገሠጾሙ ወይቤሎሙ።
ወተመይጠ ወገሠጾሙ ወይቤሎሙ።
ወሖሩ ካልእተ ሀገረ።
ወእምዝ እንዘ የሐውሩ በፍኖት ይቤሎ አሐዱ ሊቅ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለቈናጽልኒ ግበብ ቦሙ።
ወለአዕዋፈ ሰማይኒ ምጽላል ቦሙ።
ወይቤሎ ካልኡኒ እትሉከኑ እግዚኦ።
ወባሕቱ አብሐኒ እሑር ቅድመ እቅብሮ ለአቡየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጎሙ ለምዉታን ይቅብሩ 
ምዉታኒሆሙ።
ወአንተሰ ሑር ወስብክ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወአንተሰ ሑር ወስብክ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይቤሎ ሣልሱኒ እትሉከኑ እግዚኦ።
ወባሕቱ አብሐኒ እሑር እሥራዕ ኵሎ ሰብአ ቤትየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አልቦ ዘይእኅዝ ዕርፈ ወየሐርስ 
ድኅሪተ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አልቦ ዘይእኅዝ ዕርፈ ወየሐርስ 
ድኅሪተ።
ወእምዝ ኀረየ እግዚእነ ካልኣነ ሰብዐ።
ወፈነዎሙ በበ ክልኤቱ ቅድመ ገጹ።
ውስተ ኵሉ አህጉር ወበሓውርት ኀበ ሀለዎ ይባእ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ማእረሩሰ ብዙኀ ወገባሩ ኅዳጥ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ማእረሩሰ ብዙኀ ወገባሩ ኅዳጥ።
ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ወይፈኑ ገባረ ለማእረሩ።

ወኢትጹሩ ቊናማተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ አሳእነ ወኢ ምንተኒ።

ወኢትጹሩ ቊናማተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ አሳእነ ወኢ ምንተኒ።

ወኢትጹሩ ቊናማተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ አሳእነ ወኢ ምንተኒ።

ወኢትጹሩ ቊናማተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ አሳእነ ወኢ ምንተኒ።

ወኢተአምኁ ወኢ መነሂ በፍኖት።
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ወኢተአምኁ ወኢ መነሂ በፍኖት።
ወኀበ ቦእክሙ ቤት ቅድመ።
ወእመሂ ቦ ህየ ወልደ ሰላም ያዕርፍ ሰላምክሙ ላዕሌሁ።
ወእመ አኮሰ ይግባእ ሰላምክሙ ላዕሌክሙ።
ወውእተ ቤተ ንበሩ ወብልዑ ወስትዩ ዘእምኀቤሆሙ።
ወውእተ ቤተ ንበሩ ወብልዑ ወስትዩ ዘእምኀቤሆሙ።
ወውእተ ቤተ ንበሩ ወብልዑ ወስትዩ ዘእምኀቤሆሙ።
ወኢትትፋለሱ እምቤት ውስተ ቤት።

ወሀገረኒ እንተ ኀበ ቦእክሙ ወተወከፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።

ወሀገረኒ እንተ ኀበ ቦእክሙ ወተወከፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።

ወፈውሱ ድዉያነ እለ ውስቴታ።
ወበልዎሙ ቀርበት መንግሥተ እግዚአብሔር ኀቤክሙ።
ወሀገረሰ ኀበ ቦእክሙ ወኢተወክፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወሀገረሰ ኀበ ቦእክሙ ወኢተወክፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወባሕቱ ዘንተ አእምሩ።
ወትረክብ ሣህለ ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር በዕለተ ደይን።
ሶበሰ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል ዘተገብረ በውስቴትክን።
ሠቀ እምለብሱ ወውስተ ሐመድ እምነበሩ ወእምነስሑ።
ሠቀ እምለብሱ ወውስተ ሐመድ እምነበሩ ወእምነስሑ።
ወባሕቱ ጢሮስ ወሲዶና ይኄይሳ እምኔክን በዕለተ ደይን።
ወባሕቱ ጢሮስ ወሲዶና ይኄይሳ እምኔክን በዕለተ ደይን።
ወአንቲኒ ቅፍርናሆም እመ እስከ ሰማይ ትትሌዐሊ።
ወዘለክሙ አበየ ሊተ አበየ።
ወዘሊተ አበየ አበዮ ለዘፈነወኒ።
ወዘኪያየ ሰምዐ ሰምዖ ለዘፈነወኒ።
ወተመይጡ እልክቱ ሰብዐ እለ ተፈነዉ።
እንዘ ይትፌሥሑ ወይቤልዎ።

ወይቤሎሙ ርኢክዎ ለሰይጣን ከመ መብረቅ ወድቀ እምሰማይ።

ወናሁ ወሀብኩክሙ ሥልጣነ ትኪዱ ዲበ አቃርብት።
ወዲበ አራዊተ ምድረ ወዲበ ኵሉ ኀይለ ጸላኢ።
ወዲበ አራዊተ ምድረ ወዲበ ኵሉ ኀይለ ጸላኢ።
ወአልቦ ዘይነክየክሙ።
ወባሕቱ በዝሰ ኢትትፈሥሑ እስመ አጋንንት ይገንዩ ለክሙ።
ወበይእቲ ሰዓት ተፈሥሐ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ቅዱስ።
ወይቤ አአምነከ አባ እግዚአ ሰማይ ወምድር።
ወይቤ አአምነከ አባ እግዚአ ሰማይ ወምድር።
ዘኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእምለባውያን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
ዘኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእምለባውያን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
ወተመይጠ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
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ወተመይጠ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ከመ መኑ ውእቱ ወልድ ዘእንበለ 
አብ።

ወአልቦ ዘየአምሮ ለአብ ከመ መኑ ውእቱ አብ ዘእንበለ ወልድ።

ወለዘፈቀደ ወልድ ይከሥት ሎቱ።
ወካዕበ ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ እንተ ባሕቲቶሙ።
ወካዕበ ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ እንተ ባሕቲቶሙ።
እብለክሙ ከመ ብዙኃን ነቢያተ ወነገሥት።
ፈተዉ ይርአዩ ዘትሬእዩ አንትሙ ወኢርእዩ።
ወይስምዑ ዘትሰምዑ አንትሙ ወኢሰምዑ።
ወይስምዑ ዘትሰምዑ አንትሙ ወኢሰምዑ።
ወእምዝ ተንሥአ አሐዱ ጸሓፌ ሀገር ያመክሮ ወይቤሎ።
ወእምዝ ተንሥአ አሐዱ ጸሓፌ ሀገር ያመክሮ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ውስተ ኦሪት ምንት ጽሑፍ ወእፎ ታነብብ።
ወይቤሎ ውስተ ኦሪት ምንት ጽሑፍ ወእፎ ታነብብ።
ወአውሥአ ወይቤሎ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ።
ወአውሥአ ወይቤሎ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ።
በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
በኵሉ ልብከ ወበኵሉ ነፍስከ ወበኵሉ ኀይልከ ወበኵሉ ኅሊናከ።
ወአፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሠናየ ተሰጠውከ።
ከማሁኬ ግበር ወተሐዩ።
ወፈቀደ ያጽድቅ ርእሶ ወይመንን ቢጾ።
ወፈቀደ ያጽድቅ ርእሶ ወይመንን ቢጾ።
ወይቤሎ መኑ ውእቱ ቢጽየ።
ወተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ረከብዎ ፈያት ወዘበጥዎ ወፈቅዕዎ ወአቊሰልዎ ወሰለብዎ።
ረከብዎ ፈያት ወዘበጥዎ ወፈቅዕዎ ወአቊሰልዎ ወሰለብዎ።
ረከብዎ ፈያት ወዘበጥዎ ወፈቅዕዎ ወአቊሰልዎ ወሰለብዎ።
ረከብዎ ፈያት ወዘበጥዎ ወፈቅዕዎ ወአቊሰልዎ ወሰለብዎ።
ወገደፍዎ ወኀለፉ ወአልጸቀ ይሙት።
ወገደፍዎ ወኀለፉ ወአልጸቀ ይሙት።
ወገደፍዎ ወኀለፉ ወአልጸቀ ይሙት።
ወተዳደቆ አሐዱ ካህን እንዘ ይወርድ ይእተ ፍኖተ።
ወርእዮ ተዐደወ ወኀለፈ።
ወርእዮ ተዐደወ ወኀለፈ።
ወከማሁ ሌዋዊሂ ረከቦ በውእቱ መካን።
ወርእዮ ተዐደወ ወኀለፈ ከመ ቀዳሚ።
ወርእዮ ተዐደወ ወኀለፈ ከመ ቀዳሚ።
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Luke10:33

Luke10:33

Luke10:33

Luke10:34
Luke10:34
Luke10:34
Luke10:34
Luke10:34
Luke10:34
Luke10:35
Luke10:35
Luke10:35
Luke10:35
Luke10:37

Luke10:37

Luke10:37

Luke10:38
Luke10:38 ወተቀበለቶ አሐቲ ብእሲት በቤታ እንተ ስማ ማርታ።
Luke10:39 ወስመ እኅታ ማርያ።
Luke10:39
Luke10:40 ወማርታሰ ትሠርሕ በአስተዳልዎ ብዙኀ።
Luke10:40
Luke10:40
Luke10:41
Luke10:41
Luke10:41 ማርታ ማርታ ለምንት ትሠርሒ ብዙኀ ወታስተዳልዊ።
Luke10:42
Luke10:42
Luke10:42 ወማርያምሰ ኀርየት መክፈልተ ሠናየ ዘኢየሀይድዋ።
Luke11:1
Luke11:1
Luke11:2
Luke11:2
Luke11:4
Luke11:4
Luke11:4
Luke11:5

ወረከቦ አሐዱ ሳምራዊ እንዘ የሐውር ይእተ ፍኖተ ወርእዮ 
ወምሕሮ።
ወረከቦ አሐዱ ሳምራዊ እንዘ የሐውር ይእተ ፍኖተ ወርእዮ 
ወምሕሮ።
ወረከቦ አሐዱ ሳምራዊ እንዘ የሐውር ይእተ ፍኖተ ወርእዮ 
ወምሕሮ።
ወቀርበ ኀቤሁ ወሦጠ ወይነ ወቅብዐ ውስተ ቊሰሊሁ።
ወቀርበ ኀቤሁ ወሦጠ ወይነ ወቅብዐ ውስተ ቊሰሊሁ።
ወቀርበ ኀቤሁ ወሦጠ ወይነ ወቅብዐ ውስተ ቊሰሊሁ።
ወጸዐኖ ዲበ አድጉ ወወሰዶ ኀበ ዐቃቤ ቤተ ነግድ።
ወጸዐኖ ዲበ አድጉ ወወሰዶ ኀበ ዐቃቤ ቤተ ነግድ።
ከመ ይፈውሶ ወአስተሐመመ በግብሩ።
ወበሳኒታ አውፅአ ክልኤተ ዲናረ ወወሀቦ ለዐቃቤ ነግድ።
ወበሳኒታ አውፅአ ክልኤተ ዲናረ ወወሀቦ ለዐቃቤ ነግድ።
ወይቤሎ ፈውሶ ሊተ በእሎን።
ወእመ ቦ ዘአስተዋፃእከ ሎቱ ዘይበዝኅ እምዝ።
ወይቤሎ ዘገብረ ምሕረተ ላዕሌሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ 
ሑርኬ አንተኒ ግበር ከማሁ ወተሐዩ።
ወይቤሎ ዘገብረ ምሕረተ ላዕሌሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ 
ሑርኬ አንተኒ ግበር ከማሁ ወተሐዩ።
ወይቤሎ ዘገብረ ምሕረተ ላዕሌሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ 
ሑርኬ አንተኒ ግበር ከማሁ ወተሐዩ።
ወእምዝ ሐዊሮሙ ቦኡ አሐተ ሀገረ።

እንተ ነበረት ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወትሰምዕ ነገሮ።

ወቆመት ወትቤሎ እግዚእየ ኢያጽሕቀከኑ ግብርየ።
ወቆመት ወትቤሎ እግዚእየ ኢያጽሕቀከኑ ግብርየ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ።

ወኅዳጥ የአክል ወእመ አኮ አሐቲ መክፈልት።
ወኅዳጥ የአክል ወእመ አኮ አሐቲ መክፈልት።

ወእምዝ ጸለየ በአሐቲ መካን።
ወፈጺሞ ጸሎቶ ይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ ሶበ ትጼልዩ ከመ ዝ በሉ።
ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር።
ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ።
ወኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት።
አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኵሉ እኩይ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
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Luke11:5
Luke11:5
Luke11:5
Luke11:6
Luke11:6
Luke11:7
Luke11:7
Luke11:7
Luke11:7
Luke11:8
Luke11:9
Luke11:9
Luke11:9
Luke11:9
Luke11:10
Luke11:10
Luke11:11

Luke11:11
Luke11:12
Luke11:13
Luke11:14
Luke11:14
Luke11:14
Luke11:14
Luke11:14
Luke11:14
Luke11:15
Luke11:15
Luke11:15
Luke11:16
Luke11:16
Luke11:17
Luke11:17
Luke11:17
Luke11:18
Luke11:19
Luke11:19
Luke11:20
Luke11:21
Luke11:22

ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ለእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘቦ ዐርክ ወሖረ ኀቤሁ መንፈቀ ሌሊት።
ወይቤሎ ዐርክየ ለቅሐኒ ሠላሰ ኅብስተ።
ወአልብየ ዘአቀርብ ሎቱ ወዘአሠብጦ።
ወአልብየ ዘአቀርብ ሎቱ ወዘአሠብጦ።
ወይሰጠዎ ዝኩ ዐርኩ እምውስጥ ወይቤሎ።
ወይሰጠዎ ዝኩ ዐርኩ እምውስጥ ወይቤሎ።
ወደቂቅነ ይሰክቡ ምስሌየ ውስተ ዐራት።
ወኢይክል ተንሥኦ አሀብከ።
ከመ ኢያንጥዮ ይትነሣእ ወይሁቦ መጠነ ፈቀደ።
ወአነሂ እብለክሙ ሰአሉ ወይትወሀበክሙ።
ወአነሂ እብለክሙ ሰአሉ ወይትወሀበክሙ።
ጐድጕዱ ወይትረኀወክሙ።
ኀሥሡ ወትረክቡ።
ወዘሂ ኀሠሠ ይረክብ።
ወለዘሂ ጐድጐደ ይትረኀዎ።
ወእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘሰአሎ ወልዱ ለአቡሁ ኅብስተ 
እብነኑ ይሁቦ።
ወእመኒ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኒ ይሁቦ ህየንተ ዓሣ።
ወእመኒ አንቆቅሖ ሰአሎ ዐቅራበኑ ይሁቦ ህየንቴሁ።
ወሶበ አንትሙ እንዘ እኩያን አንትሙ።
ወሀሎ ያወፅእ ጋኔነ በሃመ ወጽሙመ።
ወሀሎ ያወፅእ ጋኔነ በሃመ ወጽሙመ።
ወወፂኦ ጋኔኑ ነበበ ወሰምዐ ውእቱ በሃም ወጽሙም።
ወወፂኦ ጋኔኑ ነበበ ወሰምዐ ውእቱ በሃም ወጽሙም።
ወወፂኦ ጋኔኑ ነበበ ወሰምዐ ውእቱ በሃም ወጽሙም።
ወአንከርዎ ሰብእ።
ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ይቤሉ በብዔልዜቡል።
ወአውሥአ ወይቤ እፎ ይክል ሰይጣን ለሰይጣን አውፅኦቶ።
ወአውሥአ ወይቤ እፎ ይክል ሰይጣን ለሰይጣን አውፅኦቶ።
ወቦ እለ ያሜክርዎ ወየኀሥሡ ትእምርተ እምሰማይ በኀቤሁ።
ወቦ እለ ያሜክርዎ ወየኀሥሡ ትእምርተ እምሰማይ በኀቤሁ።
ወውእቱሰ አእመሮሙ ዘይኄልዩ ወይቤሎሙ።
ወውእቱሰ አእመሮሙ ዘይኄልዩ ወይቤሎሙ።
ወቤትኒ እመ ተናፈቀ በበይናሁ ይወድቅ ውእቱ ቤት።
ወእመሰ ሰይጣን ተናፈቀ በበይናቲሁ።
ወእመሰ አነ በብዔልዜቡል አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወበእንተ ዝንቱ እሙንቱ ይዛለፉክሙ።
ወእመሰ አነ በአጽባዕተ እግዚአብሔር አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወአምጣነ የዐቅብ ኀያል ዐጸዶ ርሱየ።

ወእመሰ ይመጽእ ዘይኄይሎ ይመውኦ ወይሰልቦ ንዋየ ሐቅሉ።
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Luke11:22

Luke11:22
Luke11:22
Luke11:23
Luke11:24

Luke11:24
Luke11:24
Luke11:25
Luke11:25
Luke11:25
Luke11:25
Luke11:26
Luke11:26
Luke11:26
Luke11:26
Luke11:26
Luke11:27
Luke11:27
Luke11:27
Luke11:28
Luke11:28
Luke11:29
Luke11:29
Luke11:30
Luke11:31

Luke11:31
Luke11:32
Luke11:32
Luke11:32
Luke11:33
Luke11:33
Luke11:34
Luke11:34

Luke11:36
Luke11:36
Luke11:36
Luke11:37

ወእመሰ ይመጽእ ዘይኄይሎ ይመውኦ ወይሰልቦ ንዋየ ሐቅሉ።

ዘቦቱ ይትአመን ወይትካፈል በርበሮ ወምህርካሁ።
ዘቦቱ ይትአመን ወይትካፈል በርበሮ ወምህርካሁ።
ወዘኢይትጋባእ ምስሌየ ይዘርወኒ።
ወሶበ ይወፅእ ጋኔን እኩይ እምሰብእ የዐውድ በድወ ኀበ አልቦ 
ማይ።
ወየኀሥሥ ምንባረ ኀበ የዐርፍ ወእምከመ ኢረከበ ይብል።
ወየኀሥሥ ምንባረ ኀበ የዐርፍ ወእምከመ ኢረከበ ይብል።
ወመጺኦ ይረክቦ እንዘ ያስተራክብ።
እዳወ ወስርግወ ወኵስቱረ ወምሩገ።
እዳወ ወስርግወ ወኵስቱረ ወምሩገ።
እዳወ ወስርግወ ወኵስቱረ ወምሩገ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ሰብዐተ ቢጾ አጋንንተ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ሰብዐተ ቢጾ አጋንንተ።
እለ የአክይዎ ወይበውኡ ወየኀድሩ ውስቴቱ።
እለ የአክይዎ ወይበውኡ ወየኀድሩ ውስቴቱ።
ወይብእሶ ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ እምቀዳሚቱ።
ወእምዝ እንዘ ዘንተ ይትናገር።
ከልሐት አሐቲ ብእሲት በማእከለ ሰብእ ወትቤሎ።
ብፅዕት ከርሥ እንተ ጾረተከ ወአጥባት እለ ሐፀናከ።
ወይብላ ውእቱኒ።
ብፁዓንሰ እለ ይሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር ወየዐቅቡ።
ወእንዘ ጉቡኣን ብዙኃን ሰብእ አኀዘ ይበሎሙ።
ወትእምርትሰ ኢይሁብዋ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወበከመ ዮናስ ኮኖሙ ትእምርተ ለሰብአ ነነዌ።
ወትትኳነኖሙ እስመ መጽአት እምአጽናፈ ምድር ትስማዕ 
ጥበቢሁ ለሰሎሞን።
ወናሁ ዘየዐቢ እምሰሎሞን ሀሎ ዝየ።
ወይትኳነንዋ ወያስተኃፍርዋ እስመ ነስሑ አመ ሰበከ ዮናስ።
ወይትኳነንዋ ወያስተኃፍርዋ እስመ ነስሑ አመ ሰበከ ዮናስ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምዮናስ ሀሎ ዝየ።
ወአልቦ ዘያኀቱ ማኅቶተ ከመ ያንብራ ውስተ ምኀባእ።
ወእመ አኮ ታሕተ ከፈር ዘእንበለ ዲበ ተቅዋማ።
ወአምጣነ ዐይንከ ብሩህ ውእቱ ኵሉ ነፍስትከ ብሩህ ውእቱ።

ወእመሰ ዐይንከ ሐማሚ ውእቱ ኵሉ ነፍስትከ ጽልመት ውእቱ።

ወእምከመሰ ኵሉ ነፍስትከ ብሩህ ውእቱ።
ወትከውን ኵለንታከ ብሩሀ ወከመ ማኅቶተ መብረቅ ያበርሀከ።
ወትከውን ኵለንታከ ብሩሀ ወከመ ማኅቶተ መብረቅ ያበርሀከ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ዘንተ ይቤሎ አሐዱ ፈሪሳዊ ከመ ይምሳሕ 
ኀቤሁ።
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ወቦአ ወረፈቀ።
ወቦአ ወረፈቀ።
ወርእዮ ፈሪሳዊ አንከረ እስመ ኢተኀፅበ እዴሁ ለመሲሕ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንትሙሰ ፈሪሳውያን።
ይእዜ እንተ አፍኣሁ ተኀፅብዎ ወታነጽሕዎ ለጽዋዕኒ ወለጻሕልኒ።
ይእዜ እንተ አፍኣሁ ተኀፅብዎ ወታነጽሕዎ ለጽዋዕኒ ወለጻሕልኒ።
ወእንተ ውስጡሰ ምሉእ ሀይደ ወእከየ።
ወእንተ ውስጡሰ ምሉእ ሀይደ ወእከየ።
ኦ አብዳን አኮኑ ዘፈጠረ እንተ አፍኣ ወእንተ ውስጥኒ ፈጠረ።
ወባሕቱ ዘይትፈቀድሰ ሀቡ ለምጽዋት።
ወኵሉ ንጹሐ ይከውነክሙ።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
እለ ታበውኡ ዐሥራተ እዴሁ ለአሕዛብ ወለጼናታም ወለኵሉ 
አሕማላት።
እለ ታበውኡ ዐሥራተ እዴሁ ለአሕዛብ ወለጼናታም ወለኵሉ 
አሕማላት።
ወትትዔወርዎ ለጽድቅ ወለፍቅረ እግዚአብሔር።
ወትትዔወርዎ ለጽድቅ ወለፍቅረ እግዚአብሔር።
ወዘንተኒ ርቱዕ ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
ወዘንተኒ ርቱዕ ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
ወተአምኆ በውስተ ምሥያጣት።
ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ ምሳሓት።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
ዘያንሶሱ ሰብእ ላዕሌሁ ወኢየአምሮ።
ወአውሥአ አሐዱ እምጸሐፍተ ሀገር ወይቤሎ።
ወአውሥአ አሐዱ እምጸሐፍተ ሀገር ወይቤሎ።
ወይቤሎ ለክሙሂ ለጸሐፍተ ሀገር አሌ ለክሙ።
ወለሊክሙሰ ኢትለክፍዎ በአሐቲ አጽባዕትክሙ ጥቀ ለውእቱ 
ጾር።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
አደመክሙኑ ምግባሮሙ ለአበዊክሙ ወለሊክሙ ሰማዕቶሙ።
ወበእንተ ዝንቱ ትቤ ጥበቢሁ ለእግዚአብሔር።
ናሁ አነ እፌኑ ኀቤሆሙ ነቢያተ ወሐዋርያተ።
ወይቀትሉ እምኔሆሙ ወይሰድዱ።
ወይቀትሉ እምኔሆሙ ወይሰድዱ።
ዘቀተልዎ በማእከለ ቤተ መቅደስ ወምሥዋዕ።
አሌ ለክሙ ጸሐፍተ ሀገር ወፈሪሳውያን።
እስመ ትነሥኡ መራኁተ ጽድቅ ወአእምሮ ወተኀብኡ።
እስመ ትነሥኡ መራኁተ ጽድቅ ወአእምሮ ወተኀብኡ።
ለሊክሙኒ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ዘንተ በቅድመ ኵሉ ሕዝብ።
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አኀዙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያነ ያመንዝዝዎ ወይትቀየምዎ ወይንዕውዎ።
አኀዙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያነ ያመንዝዝዎ ወይትቀየምዎ ወይንዕውዎ።
አኀዙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያነ ያመንዝዝዎ ወይትቀየምዎ ወይንዕውዎ።
ወያስሕትዎ በቃለ አፉሁ በዘያስተዋድይዎ።

ወተጋብኡ ኀቤሁ አእላፍ ሰብእ እስከ ይትካየዱ በበይናቲሆሙ።

ወአኀዘ ይበሎሙ ለአርዳኢሁ ቅድሙ ወተዐቀቡ።
ወአኀዘ ይበሎሙ ለአርዳኢሁ ቅድሙ ወተዐቀቡ።
እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት ወአልቦ ኅቡእ ዘኢያስተርኢ።
ወዘተናገሩ በጽልመት ይትናገርዎ በብርሃን።
ወዘሂ አልኆሰሱ በእዝን ይሰብክዎ በአጽራሕ ወበአንሕስት።
ወዘሂ አልኆሰሱ በእዝን ይሰብክዎ በአጽራሕ ወበአንሕስት።
ወእምዝ አልቦ ፈድፋደ ዘይክሉ ገቢረ።
ወባሕቱ አርእየክሙ ዘትፈርሁ ፍርህዎሰ።

ለዘእምድኅረ ቀተለ ብዉሕ ሎቱ ይደይ ነፍሰኒ ወሥጋኒ ውስተ ገሃነም።

ወኢ አሐቲ እምኔሆን ኢትትረሳዕ በቅድመ እግዚአብሔር።
ወለክሙሰ ሥዕርተ ርእስክሙኒ ኵሉ ኍሉቅ ውእቱ።
ወዘሰ ክሕደኒ በቅድመ ዕጓለ እመሕያው።
ወኵሉ ዘነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው 
ይትኀደግ ሎቱ።

ወዘሰ ነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።

ኢ በዝ ዓለም ወኢ በዘይመጽእ ዓለም።
ወሶበሂ ይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወኀበሂ መላእክት ወነገሥት 
ወመኳንንት።
ወሶበሂ ይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወኀበሂ መላእክት ወነገሥት 
ወመኳንንት።
ወሶበሂ ይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወኀበሂ መላእክት ወነገሥት 
ወመኳንንት።
ወሶበሂ ይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወኀበሂ መላእክት ወነገሥት 
ወመኳንንት።
ኢተኀልዩ ዘከመ ትብሉ ወዘከመሂ ትትናገሩ።
ወይቤሎ አሐዱ እምሕዝብ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
አንተ ብእሲ መኑ ሤመኒ ከፋሌ ወመኰንነ ላዕሌክሙ።

ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ዑቁ ወተዐቀቡ እምነ ኵሉ ትዕግልት።

ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ዑቁ ወተዐቀቡ እምነ ኵሉ ትዕግልት።

ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
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አሐዱ ብእሲ ባዕል ዘሠምረ ሎቱ ተግባሩ ወደለዎ ብሔር።
ወኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወኀለየ በልቡ ወይቤ።
ምንተ እሬሲ ዘአልብየ ኀበ እዘግብ እክልየ ወበረከትየ።
ወይቤ ከመ ዝ እገብር እነሥት ዘትካት መዛግብትየ።
ወአሐንጽ ካልአ ዘየዐቢ እምኔሁ።
ወእዘግብ ህየ እክልየ ወበረከትየ።
ወእዘግብ ህየ እክልየ ወበረከትየ።
ወእብላ ለነፍስየ ኦ ነፍስየ ብኪ ብዙኀ በረከት ዘዘገብኩ ለኪ።
አዕርፊ እንከሰ ብልዒ ወስትዪ ወተፈሥሒ።
አዕርፊ እንከሰ ብልዒ ወስትዪ ወተፈሥሒ።
ወይቤሎ እግዚአብሔር ኦ አብድ በዛቲ ሌሊት ይነሥእዋ ለነፍስከ 
እምላዕሌከ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ በእንተ ዝንቱ እብለክሙ።
ኢተኀልዩ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ ወለሥጋክሙ ዘትለብሱ።
ኢተኀልዩ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ ወለሥጋክሙ ዘትለብሱ።
ወሥጋ የዐጽብ እምዐራዝ።
ርእዩ ዕጕለ ቋዓት ዘኢይዘርዑ ወኢየአርሩ።
ወአልቦሙ መዛግብት ወኢ ውሳጥያት ወእግዚአብሔር 
ይሴስዮሙ።
ወአልቦሙ መዛግብት ወኢ ውሳጥያት ወእግዚአብሔር 
ይሴስዮሙ።
ወአልቦሙ መዛግብት ወኢ ውሳጥያት ወእግዚአብሔር 
ይሴስዮሙ።
ወሶበ ኢትክሉ ዘንተ ዘይቀልል ለምንት ትኄልዩ ዘየዐጽብ።
ኢይፈትሉ ወኢይጻምዉ።
ወለእመ ኮነ ሥርወ ጽጌ ዘዮም ሀሎ።
ወጌሠመ ውስተ እሳት ይትወደይ።
አንትሙሂ ኢትኅሥሡ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ።
ወኢትትፋለሱ ወኢትጽሐቅዎ።
ወኢትትፋለሱ ወኢትጽሐቅዎ።
ወለክሙሰ የአምር አቡክሙ ከመ ተኀሥሥዎ ለዝንቱ ኵሉ።
ወባሕቱ ኅሡ መንግሥቶ ወጽድቆ።
ወባሕቱ ኅሡ መንግሥቶ ወጽድቆ።
ወዝሰ ኵሉ ይትዌሰክ ለክሙ።
ግበሩ ለክሙ ቊናማተ ዘኢይበሊ ወመዛግብተ በሰማያት ዘኢየኀልቅ።
ኀበ ኢይረክቦ ሰራቂ ወኢያማስኖ ፃፄ ወቊንቊኔ።
ኀበ ኢይረክቦ ሰራቂ ወኢያማስኖ ፃፄ ወቊንቊኔ።
ወኀበ ሀሎ መዝገብክሙ ህየ ይሄሉ ልብክሙ።
ወይኩን ቅኑተ ሐቌክሙ ወኀትወ መኃትዊክሙ።
ወይኩን ቅኑተ ሐቌክሙ ወኀትወ መኃትዊክሙ።
ወአንትሙኒ ኩኑ ከመ ዕደው።
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ከመ መጺኦ ወጐድጕዶ ያርኅውዎ ሶቤሃ።
እንዘ ከመ ዝ ይገብሩ ወይተግሁ።
ወያረፍቆሙ ወያንሶሱ ማእከሎሙ ወይትለአኮሙ።
ወያረፍቆሙ ወያንሶሱ ማእከሎሙ ወይትለአኮሙ።
ወያረፍቆሙ ወያንሶሱ ማእከሎሙ ወይትለአኮሙ።
ወእመኒ በካልእት ወእመኒ በሣልስት ሰዓተ ሌሊት።
ወእመኒ በካልእት ወእመኒ በሣልስት ሰዓተ ሌሊት።
ሶበ መጽአ ወረከቦሙ።
ወዘንተ ባሕቱ አእምሩ ሶቤሁ የአምር በዓለ ቤት።
እምተግሀ ወእምሀለወ ወእምኢያብሐ ይክርዩ ቤቶ።
እምተግሀ ወእምሀለወ ወእምኢያብሐ ይክርዩ ቤቶ።
ወአንትሙሂ ድልዋኒክሙ ሀልዉ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ ለነኑ ትሜስል ዘንተ ምሳሌ አው 
ለኵሉኑ።
ወይቤሎ እግዚእነ መኑ እንጋ ውእቱ መጋቢ ኄር።

ወምእመን ወጠቢብ ዘይሠይሞ እግዚኡ ላዕለ ኵሉ ሰብአ ቤቱ።

ወምእመን ወጠቢብ ዘይሠይሞ እግዚኡ ላዕለ ኵሉ ሰብአ ቤቱ።

ወእመሰ ይቤ ውእቱ ገብር እኩይ በልቡ።
ወይእኅዝ ይዝብጥ ወያመንዝዝ ደቀ ወአዋልደ ዘቤተ እግዚኡ።
ወይእኅዝ ይዝብጥ ወያመንዝዝ ደቀ ወአዋልደ ዘቤተ እግዚኡ።
ወይእኅዝ ይዝብጥ ወያመንዝዝ ደቀ ወአዋልደ ዘቤተ እግዚኡ።
ወይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ሰካርያን ወይሰክር።
ወይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ሰካርያን ወይሰክር።
ወይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ሰካርያን ወይሰክር።
ወይበጽሕ እግዚኡ ለውእቱ ገብር በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ 
ኢያእመረ።
ወይበጽሕ እግዚኡ ለውእቱ ገብር በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ 
ኢያእመረ።

ወይመትሮ እማእከሉ ወያገብእ መክፈልቶ ምስለ እለ ኢየአምኑ።

ወይመትሮ እማእከሉ ወያገብእ መክፈልቶ ምስለ እለ ኢየአምኑ።

ወለገብርሰ ዘየአምር ፈቃደ እግዚኡ።
ወኢይገብር ወኢያስተዳሉ ዘከመ ይፈቅድ ብዙኅ መቅሠፍቱ።
ወኢይገብር ወኢያስተዳሉ ዘከመ ይፈቅድ ብዙኅ መቅሠፍቱ።
ወዘሰ ኢየአምር ለእመ ኢገብረ ውኁድ መቅሠፍቱ።
ወለኵሉ ዘብዙኀ ወሀብዎ ብዙኀ ይትኀሠሥዎ።
ወለዘኒ ውኁደ አማኅፀንዎ ውኁደ ይትኀሠሥዎ።
እሳተ አምጻእኩ ለብሔር ወምንተ እፈቅድ ዘእንበለ አንድዶታ።
ወባሕቱ ብየ ጥምቀት ዘእጠመቅ።
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ወጥቀ እትዔገሥ እስከ እፌጽማ።

ወይቤሎሙ ለሕዝብ ይመስለክሙኑ ሰላመ ዘአምጻእኩ ለምድር።

አልቦ እብለክሙ ዘእንበለ መጥባሕተ ወፍልጣን።
ወእምይእዜሰ ለእመ ኀምስቱ ሀለዉ ውስተ አሐዱ ቤት።
ይትፈለጡ ሠለስቱ እምክልኤቱ ወይትፈለጡ ክልኤቱ እምሠለስቱ።
ወይትፈለጥ አሐዱ እምካልኡ።
ወይትፈለጥ አብ እምወልዱ ወወልድኒ እምአቡሁ።
ወይትፈለጥ አብ እምወልዱ ወወልድኒ እምአቡሁ።
ወትትፈለጥ እም እምወለታ ወወለትኒ እምእማ።
ወትትፈለጥ እም እምወለታ ወወለትኒ እምእማ።
ወሐማት እመርዓታ ወመርዓትኒ እምሐማታ።
ወሐማት እመርዓታ ወመርዓትኒ እምሐማታ።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለሕዝብ ሶበ ትሬእዩ ደመና ዘይዴምን መንገለ 
ዐረብ።
ወሶበ ይነፍኅ ነፋሰ አዜብ።
ኦ መደልዋን ለገጸ ሰማይ ወምድር ተአምሩ አመክሮቶ።
ወእፎ ኢተአምሩ አመክሮቶን ለእላንቱ መዋዕል።
ወምንትኑ ለሊክሙ ኢትፈትሑ ጽድቀ።
ተዐረቅ በፍኖት ወሠልጥ ዘትፈድዮ።
ወመኰንን ይሜጥወከ ለወዓሊሁ ወወዓሊሁ ይሞቅሐከ።
ወመኰንን ይሜጥወከ ለወዓሊሁ ወወዓሊሁ ይሞቅሐከ።
ወበውእቱ መዋዕል መጽኡ ሰብእ ኀቤሁ ወዜነውዎ በእንተ 
ገሊላውያን።
ወበውእቱ መዋዕል መጽኡ ሰብእ ኀቤሁ ወዜነውዎ በእንተ 
ገሊላውያን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወሚመ ይመስለክሙኑ እሉ ዐሠርቱ ወሰመንቱ።
ወሚመ ይመስለክሙኑ እሉ ዐሠርቱ ወሰመንቱ።
እለ ወድቀ ላዕሌሆሙ ማኅፈድ በሰሊሆሙ ወቀተሎሙ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ በለስ ቦቱ ውስተ ዐጸደ 
ወይኑ እምርት።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ በለስ ቦቱ ውስተ ዐጸደ 
ወይኑ እምርት።
ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬሃ ወኢረከበ።
ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬሃ ወኢረከበ።
ወሶበ ኢረከበ ይቤሎ ለዐቃቤ ወይን።
ወኢረከብኩ ግዝማ እንከሰ ከመ ኢታፅርእ ምድረነ።
ወአውሥአ ዐቃቤ ወይን ወይቤሎ።
ወአውሥአ ዐቃቤ ወይን ወይቤሎ።
ወእወዲ ወእክዑ ድኵዐ ታሕቴሃ።
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ወእወዲ ወእክዑ ድኵዐ ታሕቴሃ።
ወእመ አኮሰ ንገዝማ ለእመ ሐዮነ።
ወእንዘ ይሜህሮሙ በሰንበት በአሐዱ ምኵራብ።
ሀለወት አሐቲ ብእሲት እንተ አድወያ ጋኔን ዐሠርተ ወሰመንተ 
ዓመተ።
ወጕሕቈት ወኢትክል ርቱዐ ቀዊመ ግሙራ።
ወጕሕቈት ወኢትክል ርቱዐ ቀዊመ ግሙራ።
ወርእያ እግዚእ ኢየሱስ ወመሐራ ወጸውዓ ወይቤላ።
ወርእያ እግዚእ ኢየሱስ ወመሐራ ወጸውዓ ወይቤላ።
ወርእያ እግዚእ ኢየሱስ ወመሐራ ወጸውዓ ወይቤላ።
ወርእያ እግዚእ ኢየሱስ ወመሐራ ወጸውዓ ወይቤላ።
ወአንበረ እዴሁ ላዕሌሃ።
ወረትዐት ሶቤሃ ወአእኰተቶ ለእግዚአብሔር።
ወረትዐት ሶቤሃ ወአእኰተቶ ለእግዚአብሔር።
ወአውሥአ መጋቤ ምኵራብ እንዘ ይትመዐዕ።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ አኮኑ ሰዱስ መዋዕል ውእቱ በዘትገብሩ 
ግብረክሙ።
ውእተ አሚረ ንዑኬ ተፈወሱ በውእቶን ዕለታት ወአኮ በዕለተ 
ሰንበት።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ኦ መደልዋን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ኦ መደልዋን።
አንትሙሰ ኢትፈትሑኑ አድገክሙ ወላሕመክሙ እምነ ምቅማሑ።
ወኢትወሰድዎኑ ታስትይዎ ማየ በዕለተ ሰንበት።
ወዛቲ ወለተ አብርሃም ናሁ ዐሠርቱ ወሰመንቱ ዓመት እምዘአሰራ 
ሰይጣን።
ወዛቲ ወለተ አብርሃም ናሁ ዐሠርቱ ወሰመንቱ ዓመት እምዘአሰራ 
ሰይጣን።
ወዘንተ ብሂሎ ተኀፍሩ ኵሎሙ እለ ቆሙ ላዕሌሁ።
ወተፈሥሑ ኵሉ ሕዝብ በእንተ ኵሉ መንክር ዘይትገበር 
እምኔሁ።
ወይእተ ዕለት ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ምንተ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ወበምንት አስተማስላ።
አምጽአ ኅጠተ ስናፔ እንተ ነሥአ ብእሲ ወዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
ወልህቀት ወኮነት ዕፀ ዐባየ።
ወልህቀት ወኮነት ዕፀ ዐባየ።
ወአጽለሉ አዕዋፈ ሰማይ ውስተ አዕጹቂሃ።
ወካዕበ ይቤ በምንት አስተማስላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወደፈነቶ ውስተ ኀሪጽ ዘሠለስቱ መስፈርት ወአብሕአ ኵሎ።
ወደፈነቶ ውስተ ኀሪጽ ዘሠለስቱ መስፈርት ወአብሕአ ኵሎ።

ወየሐውር አህጉረ ወአዕጻዳተ ወያንሶሱ በኢየሩሳሌም ወይሜህር።
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ወየሐውር አህጉረ ወአዕጻዳተ ወያንሶሱ በኢየሩሳሌም ወይሜህር።

ወየሐውር አህጉረ ወአዕጻዳተ ወያንሶሱ በኢየሩሳሌም ወይሜህር።

ወየሐውር አህጉረ ወአዕጻዳተ ወያንሶሱ በኢየሩሳሌም ወይሜህር።

ወይቤሎ አሐዱ እግዚኦ ውኁዳንኑ እንጋ እሙንቱ እለ ይድኅኑ።

ወይቤሎሙ ተኀየሱ ትባኡ እንተ ጸባብ አንቀጽ።
እብለክሙ ብዙኃን እለ የኀሥሡ ይባኡ ወኢይክሉ።
እስመ ይትነሣእ በዓለ ቤት ወየዐጹ ኆኅቶ።
ወይእተ ጊዜ ይእኅዙ ይቁሙ አፍኣ ወይጐድጕዱ።
ወይእተ ጊዜ ይእኅዙ ይቁሙ አፍኣ ወይጐድጕዱ።
ወያወሥእ ወይብሎሙ ኢየአምረክሙ እምአይቴ አንትሙ።
ወያወሥእ ወይብሎሙ ኢየአምረክሙ እምአይቴ አንትሙ።
ወእምዝ ይእኅዙ ይበልዎ።
በላዕነሂ ወሰተይነሂ በቅድሜከ ወመሀርከ በመራሕብቲነ።
በላዕነሂ ወሰተይነሂ በቅድሜከ ወመሀርከ በመራሕብቲነ።
ወይብሎሙ እብለክሙ ኢየአምረክሙ እምአይቴ አንትሙ።
ወሑሩ ውስተ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ወሑሩ ውስተ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ወአመ ርኢክምዎሙ ለአብርሃም ወለይስሐቅ ወለያዕቆብ።
ወአመ ርኢክምዎሙ ለአብርሃም ወለይስሐቅ ወለያዕቆብ።
ወአመ ርኢክምዎሙ ለአብርሃም ወለይስሐቅ ወለያዕቆብ።
ወለኵሎሙ ነቢያት በመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወለክሙሰ ያወፅኡክሙ አፍኣ።
ወይመጽኡ እምጽባሕ ወእምዕራብ ወእምሰሜን ወእምደቡብ።
ወይመጽኡ እምጽባሕ ወእምዕራብ ወእምሰሜን ወእምደቡብ።
ወይመጽኡ እምጽባሕ ወእምዕራብ ወእምሰሜን ወእምደቡብ።
ወይመጽኡ እምጽባሕ ወእምዕራብ ወእምሰሜን ወእምደቡብ።
ወይትፌሥሑ በመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይከውኑ ደኀርት ቀደምተ ወቀደምት ይከውኑ ደኀርተ።
ወይከውኑ ደኀርት ቀደምተ ወቀደምት ይከውኑ ደኀርተ።
ወበይእቲ ዕለት መጽኡ ሰብእ እምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
ወበይእቲ ዕለት መጽኡ ሰብእ እምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
ወይቤሎሙ ሑሩ በልዋ ለዛቲ ቊንጽል።
ናሁ አወፅእ አጋንንተ ወእሁብ ሕይወተ ዮም።
ወጌሠመ ወበሣልስት እፌጽም።
ወጌሠመ ወበሣልስት እፌጽም።
ወባሕቱ ዮምሰ ወጌሠመ ሀለውኩ ወበሣልስተ ኣሐውር።
ወባሕቱ ዮምሰ ወጌሠመ ሀለውኩ ወበሣልስተ ኣሐውር።
ወባሕቱ ዮምሰ ወጌሠመ ሀለውኩ ወበሣልስተ ኣሐውር።
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ወትዌግርዮሙ ለሐዋርያት እለ ተፈነዉ ኀቤኪ።
ወአበይክሙ ወናሁ ይትኀደግ ለክሙ ቤትክሙ በድወ።
ወአበይክሙ ወናሁ ይትኀደግ ለክሙ ቤትክሙ በድወ።
ወእምዝ ሶበ ሖረ ቦአ ቤተ አሐዱ ብእሲ።
በሰንበት ከመ ይብላዕ እክለ ወእሙንቱሰ ይትዐቀብዎ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ቅብው ቅድሜሁ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወተስእሎሙ ለጸሐፍተ ሀገር 
ወለፈሪሳውያን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወተስእሎሙ ለጸሐፍተ ሀገር 
ወለፈሪሳውያን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወተስእሎሙ ለጸሐፍተ ሀገር 
ወለፈሪሳውያን።
ወይቤሎሙ ይከውንሁ በሰንበት ፈውሶ ወሚመ ኢይከውንሁ።
ወይቤሎሙ ይከውንሁ በሰንበት ፈውሶ ወሚመ ኢይከውንሁ።
ወአርመሙ ወነሥኦ ወፈወሶ ወፈነዎ።
ወአርመሙ ወነሥኦ ወፈወሶ ወፈነዎ።
ወአርመሙ ወነሥኦ ወፈወሶ ወፈነዎ።
ወአርመሙ ወነሥኦ ወፈወሶ ወፈነዎ።
ወይቤሎሙ እመ ቦ አሐዱ እምኔክሙ።
ወስእኑ አውሥኦቶ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወይቤሎሙ ለእለ ሀለዉ ውስተ ምሳሕ ወመሰለ ሎሙ 
ወመሀሮሙ።
ወይቤሎሙ ለእለ ሀለዉ ውስተ ምሳሕ ወመሰለ ሎሙ 
ወመሀሮሙ።
ወይቤሎሙ ለእለ ሀለዉ ውስተ ምሳሕ ወመሰለ ሎሙ 
ወመሀሮሙ።
ወይቤ እመ ቦ ዘጸውዐከ ውስተ ምሳሕ ወሖርከ።
ወይቤ እመ ቦ ዘጸውዐከ ውስተ ምሳሕ ወሖርከ።
ወትገብእ ወትትኀፈር ውእተ ጊዜ ወትወርድ ውስተ ምርፋቅ 
ዘይቴሐት።
ወትገብእ ወትትኀፈር ውእተ ጊዜ ወትወርድ ውስተ ምርፋቅ 
ዘይቴሐት።
ወትገብእ ወትትኀፈር ውእተ ጊዜ ወትወርድ ውስተ ምርፋቅ 
ዘይቴሐት።

ወእመሰ ቦ ዘጸውዐከ ወሖርከ ርፍቅ ውስተ ታሕታይ ምርፋቅ።

ወእመሰ ቦ ዘጸውዐከ ወሖርከ ርፍቅ ውስተ ታሕታይ ምርፋቅ።

ወውእተ ጊዜ ይከውነከ ክብረ።
በቅድመ ኵሎሙ እለ ይረፍቁ ወይመስሑ ምስሌከ።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
ወይቤሎ ለዘጸውዖ ሶበ ትገብር በዓለ ወምሳሐ አው ድራረ።
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ወይቤሎ ለዘጸውዖ ሶበ ትገብር በዓለ ወምሳሐ አው ድራረ።
ኢትጸውዕ አዕርክቲከ ወአኀዊከ ወአዝማዲከ ወጎረከ ወቢጸከ 
አብዕልተ።
ኢትጸውዕ አዕርክቲከ ወአኀዊከ ወአዝማዲከ ወጎረከ ወቢጸከ 
አብዕልተ።
ኢትጸውዕ አዕርክቲከ ወአኀዊከ ወአዝማዲከ ወጎረከ ወቢጸከ 
አብዕልተ።
ኢትጸውዕ አዕርክቲከ ወአኀዊከ ወአዝማዲከ ወጎረከ ወቢጸከ 
አብዕልተ።
ከመ ይጸውዑከ እሙንቱሂ ወይከውነከ ፍዳ በኀቤሆሙ።
አላ ሶበ ትገብር በዓለ ወምሳሐ።
ጸውዕ ነዳያነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ ወስቡራነ።
ጸውዕ ነዳያነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ ወስቡራነ።
ጸውዕ ነዳያነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ ወስቡራነ።
ወብፁዕ አንተ እስመ አልቦሙ ዘይፈድዩከ።
ወባሕቱ ትትዐሰይ አመ ይትነሥኡ ጻድቃን።
ወሰሚዖ ዘንተ አሐዱ እምእለ ይረፍቁ ይቤሎ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አሐዱ ብእሲ ገብረ ምሳሐ ዐቢየ 
ወዐሠሮሙ ለብዙኃን።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አሐዱ ብእሲ ገብረ ምሳሐ ዐቢየ 
ወዐሠሮሙ ለብዙኃን።
ወሶበ በጽሐ ዐሡር ፈነወ ገብሮ ይጸውዖሙ ለእለ ዐሠሮሙ።
ወሶበ በጽሐ ጊዜ ምሳሕ ሖረ ገብሩ ወይቤሎሙ ለእለ 
ዐሠሮሙ።
ወሶበ በጽሐ ጊዜ ምሳሕ ሖረ ገብሩ ወይቤሎሙ ለእለ 
ዐሠሮሙ።
ወአበይዎ ኵሎሙ ኅቡረ በአሐዱ ቃል።
ወይቤሎ ቀዳማዊ ገራህተ ተሣየጥኩ ዘእጽሕቅ።
ከመ እፃእ ወእሑር እርአያ።
ወበሎ ረሲ ሊተ ከመ ዘኢአበይኩ።
ወይቤሎ ካልኡኒ ኀምስተ ፅምደ አልሕምት ተሣየጥኩ።
ወኣሐውር እርአዮሙ ወእፍትኖሙ።
ወኣሐውር እርአዮሙ ወእፍትኖሙ።
ወበሎ ረሲ ሊተ ከመ ዘመጻእኩ ወኢአበይኩ።
ወበሎ ረሲ ሊተ ከመ ዘመጻእኩ ወኢአበይኩ።
ወሣልሱኒ ይቤሎ ብእሲተ አውሰብኩ።
ወበእንተ ዝ ኢይክል መጺአ።
ወገብአ ገብሩ ወነገሮ ከመ ዝ ለእግዚኡ።
ወገብአ ገብሩ ወነገሮ ከመ ዝ ለእግዚኡ።
ወይእተ ጊዜ ተምዕዐ በዓለ ቤት ወይቤሎ ለገብሩ።
ወይእተ ጊዜ ተምዕዐ በዓለ ቤት ወይቤሎ ለገብሩ።
ሑር ፍጡነ ውስተ መራሕብት ወውስተ አስኳተ ሀገር።
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ወአምጽእ ሊተ ዝየ ነዳያነ ወጽኑሳነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ 
ወስቡራነ።
ወአምጽእ ሊተ ዝየ ነዳያነ ወጽኑሳነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ 
ወስቡራነ።
ወአምጽእ ሊተ ዝየ ነዳያነ ወጽኑሳነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ 
ወስቡራነ።
ወአምጽእ ሊተ ዝየ ነዳያነ ወጽኑሳነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ 
ወስቡራነ።
ወአምጽእ ሊተ ዝየ ነዳያነ ወጽኑሳነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ 
ወስቡራነ።
ወእምዝ ይቤሎ ገብሩ ገበርኩ እግዚኦ በከመ አዘዝከኒ።
ወዓዲ ቦ መካን።
ወይቤሎ እግዚኡ ለገብሩ።
ሑር ፍጡነ ውስተ ፍናው ወውስተ ጥቅመ ሀገር ወበግብር።
ሑር ፍጡነ ውስተ ፍናው ወውስተ ጥቅመ ሀገር ወበግብር።

ወእምዝ እንዘ የሐውሩ ምስሌሁ ብዙኃን ሰብእ ተመይጠ 
ወይቤሎሙ።
ወእምዝ እንዘ የሐውሩ ምስሌሁ ብዙኃን ሰብእ ተመይጠ 
ወይቤሎሙ።
ዘይመጽእ ኀቤየ ወይፈቅድ ይትልወኒ።
ለእመ ኢጸልእ አባሁ ወእሞ ወብእሲቶ ወቤቶ።
ለእመ ኢጸልእ አባሁ ወእሞ ወብእሲቶ ወቤቶ።
ለእመ ኢጸልእ አባሁ ወእሞ ወብእሲቶ ወቤቶ።
ወውሉዶ ወአኀዊሁ ወአኀቲሁ ወዓዲ ነፍሶሂ።
ወውሉዶ ወአኀዊሁ ወአኀቲሁ ወዓዲ ነፍሶሂ።
ወውሉዶ ወአኀዊሁ ወአኀቲሁ ወዓዲ ነፍሶሂ።
ወውሉዶ ወአኀዊሁ ወአኀቲሁ ወዓዲ ነፍሶሂ።
ወዘኢይጸውር መስቀሎ ወኢይመጽእ ይትልወኒ።
ወዘኢይጸውር መስቀሎ ወኢይመጽእ ይትልወኒ።
ወእመ ቦ አሐዱ እምኔክሙ ዘይፈቅድ ይሕንጽ ማኅፈደ።
አኮኑ ይቀድም ይንበር ወየሐስብ ፃእፃአ።
እንዘ ይብሉ ዝንቱ ብእሲ አኀዘ ይሕንጽ ወስእነ ፈጽሞ።
ወእመኒ ፈቀደ ንጉሥ ይሑር ይጽብኦ ለካልእ ንጉሥ።
አኮኑ ያቀድም ወይነብር ወይመክር ለእመ ይክል።
አኮኑ ያቀድም ወይነብር ወይመክር ለእመ ይክል።
ወእመ አኮሰ እንዘ ርሑቅ ውእቱ።
ይፌኑ ሐዋርያተ ትንብልና ኀቤሁ ወይዜንውዎ ሰላመ።
ወከመ ዝ እንከ ኵሉ ዘእምኔክሙ ዘኢወፅአ እምኵሉ።
ወዘኢይትናከር ኵሎ ዘዚኣሁ ንዋየ ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
ወእመሰ ጼው ለስሐ በምንት እንከ ይቄስምዎ።
ወቀርቡ ኀቤሁ መጸብሓን ወኃጥኣን ይስምዕዎ።
ወቀርቡ ኀቤሁ መጸብሓን ወኃጥኣን ይስምዕዎ።
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ወአንጐርጐሩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን እንዘ ይብሉ።
ወአንጐርጐሩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን እንዘ ይብሉ።
ዝንቱሰ ኃጥኣነ ይትዌከፍ ወይበልዕ ምስሌሆሙ።
ወመሰለ ሎሙ ከመ ዝ ወይቤሎሙ።
ወመሰለ ሎሙ ከመ ዝ ወይቤሎሙ።
ወለእመ ተገድፈቶ አሐቲ እምኔሆን።
አኮኑ የኀድግ ተስዓ ወተስዐተ ውስተ ገዳም።
ወየሐውር ኀበ እንተ ተገድፈቶ እስከ ይረክባ።
ወእምከመ ረከባ ይጸውራ ዲበ መትከፍቱ እንዘ ይትፌሣሕ።
ወአቲዎ ቤቶ ይጼውዕ አዕርክቲሁ ወጎሮ ወይቤሎሙ።
ወአቲዎ ቤቶ ይጼውዕ አዕርክቲሁ ወጎሮ ወይቤሎሙ።
ወአቲዎ ቤቶ ይጼውዕ አዕርክቲሁ ወጎሮ ወይቤሎሙ።
ፈድፋደ እምነ ተስዓ ወተስዐቱ ጻድቃን እለ ኢይፈቅዱ ይነስሑ።
ወእመኒ ብእሲት ዘባቲ ዐሥሩ ጠፋልሐ አግሙስ።
ወለእመ ተገድፈታ አሐቲ እምኔሆን።
አኮኑ ታኀቱ ማኅቶተ ወትፈነቅል ኵሎ ዘውስተ ቤታ።
ወተኀሥሥ አስተሐሚማ እስከ ትረክባ።
ወእምከመ ረከበታ ትጼውዕ አዕርክቲሃ ወጎራ ወትብሎን።
ወእምከመ ረከበታ ትጼውዕ አዕርክቲሃ ወጎራ ወትብሎን።
ወእምከመ ረከበታ ትጼውዕ አዕርክቲሃ ወጎራ ወትብሎን።
ወካዕበ ይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ ቦቱ ክልኤተ ደቂቅ።
ወይቤሎ ዘይንእስ ለአቡሁ።
ወከፈሎ ንዋዮ።
ወእምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል አስተጋብአ ኵሎ ንዋዮ ዝኩ ወልዱ 
ዘይንእስ።

ወሖረ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወበህየ ዘረወ ወአማሰነ ኵሎ ንዋዮ።

ወሖረ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወበህየ ዘረወ ወአማሰነ ኵሎ ንዋዮ።

ወሖረ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወበህየ ዘረወ ወአማሰነ ኵሎ ንዋዮ።

ወሖረ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወበህየ ዘረወ ወአማሰነ ኵሎ ንዋዮ።

ወአኅሊቆ ኵሎ ንዋዮ መጽአ ረኀብ ዐቢይ ውስተ ውእቱ 
ብሔር።
ወተጸነሰ።
ወሖረ ወተፀምደ ኀበ አሐዱ እምሰብአ ውእቱ ብሔር።
ወሖረ ወተፀምደ ኀበ አሐዱ እምሰብአ ውእቱ ብሔር።
ወፈነዎ ውስተ አዕጻደ ወፍሩ ይርአይ አሕርወ።
ወፈተወ ይጽገብ እምሐማረ ጽራእ።
ዘይሴሰዩ አሕርው ወአልቦ ዘይሁቦ።
ወኀለየ በልቡ ወይቤ።
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ወኀለየ በልቡ ወይቤ።
ሚ መጠን አግብርቲሁ ወገባእቱ ለአቡየ እለ ያተርፍዎ ለእክል።
ወአንሰ እመውት በረኀብ በዝየ።
እትነሣእ ወኣሐውር ኀበ አቡየ ወእብሎ።
እትነሣእ ወኣሐውር ኀበ አቡየ ወእብሎ።
አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
ወኢይደልወኒ እንከ እሰመይ ወልደከ።
ወተንሥአ ወሖረ ኀበ አቡሁ።
ወተንሥአ ወሖረ ኀበ አቡሁ።
ወርእዮ አቡሁ እምርሑቅ ምሕሮ።
ወሮጸ ወሐቀፎ ክሳዶ ወሰዐሞ።
ወሮጸ ወሐቀፎ ክሳዶ ወሰዐሞ።
ወሮጸ ወሐቀፎ ክሳዶ ወሰዐሞ።
ወይቤሎ ወልዱ አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
ወይቤሎ ወልዱ አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
ወኢይደልወኒ እንከ እሰመይ ወልደከ።
ወይቤሎሙ አቡሁ ለአግብርቲሁ።
አምጽኡ ፍጡነ አልባሰ ቀደዋተ ወአልብስዎ።
ወደዩ ኅልቀተ ውስተ አጻብዒሁ ወአሣእነ ውስተ እገሪሁ።
ወአምጽኡ ላሕመ መግዝአ ወጥብሑ ንብላዕ ወንትፈሣሕ።
ወአምጽኡ ላሕመ መግዝአ ወጥብሑ ንብላዕ ወንትፈሣሕ።
ወአምጽኡ ላሕመ መግዝአ ወጥብሑ ንብላዕ ወንትፈሣሕ።
እስመ ዝንቱ ወልድየ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
እስመ ዝንቱ ወልድየ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
ወአኀዙ ይትፈሥሑ።
ወወልዱሰ ዘይልህቅ ሀለወ ውስተ ሐቅል።
ወሶበ በጽሐ ኀበ ጽንፈ ሀገር ሰምዐ እንዚራ ወማሕሌተ።
ወሶበ በጽሐ ኀበ ጽንፈ ሀገር ሰምዐ እንዚራ ወማሕሌተ።
ወጸውዐ አሐደ እምአግብርተ አቡሁ ወይቤሎ።
ወጸውዐ አሐደ እምአግብርተ አቡሁ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እስመ አተወ እኁከ ወጠብሐ አቡከ ላሕመ መግዝአ።
ወይቤሎ እስመ አተወ እኁከ ወጠብሐ አቡከ ላሕመ መግዝአ።
ወተምዕዐ ወአበየ በዊአ ወወፅአ አቡሁ ወአስተብቊዖ።
ወተምዕዐ ወአበየ በዊአ ወወፅአ አቡሁ ወአስተብቊዖ።
ወተምዕዐ ወአበየ በዊአ ወወፅአ አቡሁ ወአስተብቊዖ።
ወተምዕዐ ወአበየ በዊአ ወወፅአ አቡሁ ወአስተብቊዖ።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለአቡሁ ናሁ መጠነ ዝ ዓመተ ተቀነይኩ 
ለከ።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለአቡሁ ናሁ መጠነ ዝ ዓመተ ተቀነይኩ 
ለከ።
ወግሙራ ኢኀለፍኩ እምትእዛዝከ።
ወሊተሰ ኢወሀብከኒ ማሕስአ ጠሊ ጥቀ።
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በዘእትፌሣሕ ቦቱ ምስለ አዕርክትየ ወቢጽየ።
ወአቲዎሰ ዝንቱ ወልድከ ዘአኅለቀ ወዘበልዐ ኵሎ ንዋየከ ምስለ 
ዘማት።
ወአቲዎሰ ዝንቱ ወልድከ ዘአኅለቀ ወዘበልዐ ኵሎ ንዋየከ ምስለ 
ዘማት።
ወይቤሎ አቡሁ ወልድየ አንተሰ ጓ ዘልፈ ሀለውከ ምስሌየ።
ወኵሉ ዘዚኣየ ዚኣከ ውእቱ።
ወባሕቱ ርቱዕሰ ንትፈሣሕ።
እስመ ዝንቱ እኁከ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
እስመ ዝንቱ እኁከ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወአስተዋደይዎ ኀቤሁ ከመ ዘይዘሩ ሎቱ ኵሎ ንዋዮ።
ወጸውዖ እግዚኡ ወይቤሎ ምንትኑ ዝ ዘእሰምዕ በእንቲኣከ።
ወጸውዖ እግዚኡ ወይቤሎ ምንትኑ ዝ ዘእሰምዕ በእንቲኣከ።
ወኀለየ ውእቱ መጋቢ ወይቤ።
ወኀለየ ውእቱ መጋቢ ወይቤ።
ሐሪሰሂ ኢይክል ወስኢለሂ አኀፍር።

ወጸውዖሙ ለእለ ይፈድይዎ ዕዳ ለእግዚኡ ወይቤሎ ለቀዳማዊ።

ወጸውዖሙ ለእለ ይፈድይዎ ዕዳ ለእግዚኡ ወይቤሎ ለቀዳማዊ።

ወይቤሎ ምእተ በመስፈርተ ባዶስ ቅብዐ።
ወይቤሎ ናሁኬ መጽሐፍከ ንበር።
ወጸሐፍ ፍጡነ ኀምሳ ላዕሌከ።
ወይቤሎ ለካልኡሂ አንተሰ ሚ መጠነ ትፈድዮ ለእግዚእየ።
ወይቤሎ ምእት በመስፈርተ ቆሮስ ሥርናየ።
ወይቤሎ ናሁኬ መጽሐፍከ ንበር።
ወጸሐፍ ፍጡነ ሰማንያ ላዕሌከ።

ወንእዶ እግዚአብሔር ለመጋቤ ዐመፃ እስመ ከመ ጠቢብ ገብረ።

ወአነሂ እብለክሙ ግበሩ ለክሙ አዕርክተ እምንዋየ ዐመፃ።
ወዘሰ በውኁድ ምእመን በብዙኅኒ ምእመን ውእቱ።
ወዘሰ በኅዳጥ ዐማፂ በብዙኅኒ ዐማፂ ውእቱ።
ወሶበ በንዋየ ዐመፃ ሃይማኖት አልብክሙ።
ወሶበ በንዋየ ባዕድ ሃይማኖት አልብክሙ።
ወእመ አኮ አሐደ ያፈቅር ወካልኦ ይጸልእ።
ወእመ አኮ አሐደ ያፈቅር ወካልኦ ይጸልእ።
ወእመ አኮ ለአሐዱ ይትኤዘዝ ወለካልኡ የአቢ።
ወእመ አኮ ለአሐዱ ይትኤዘዝ ወለካልኡ የአቢ።
ወሰሚዖሙ ዘንተ ኵሎሙ ፈሪሳውያን ተቃጸብዎ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰ ትጼደቁ ለዐይነ ሰብእ።
ወእግዚአብሔር የአምር ልበክሙ።
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Luke16:15
Luke16:16 ኦሪትኒ ወነቢያትኒ እስከ ዮሐንስ እምትካት።
Luke16:16
Luke16:17
Luke16:17
Luke16:17
Luke16:18
Luke16:18
Luke16:18
Luke16:18
Luke16:19
Luke16:19
Luke16:19
Luke16:19
Luke16:19
Luke16:19
Luke16:20
Luke16:21
Luke16:21
Luke16:21
Luke16:22

Luke16:22

Luke16:22
Luke16:22
Luke16:23
Luke16:23
Luke16:23
Luke16:24
Luke16:24
Luke16:24

Luke16:24

Luke16:25

Luke16:25

Luke16:25
Luke16:25

እስመ በኀበ ሰብእ ዐቢይ በኀበ እግዚአብሔር ትሑት ወምኑን ውእቱ።

ወኵሉ ይትገፋዕ በእንቲኣሃ።
ወባሕቱ ይቀልል ሰማይ ወምድር ይኅልፍ።
ወባሕቱ ይቀልል ሰማይ ወምድር ይኅልፍ።
እምትደቅ አሐቲ ቃል እምኦሪት ወእምነቢያት።
ወኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ወያወስብ ካልእተ ዘመወ።
ወኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ወያወስብ ካልእተ ዘመወ።
ወዘኒ ያወስብ ኅድግተ ዘማዊ ውእቱ።
ወእንተኒ ደሐራ ምታ ለእመ ቀርበት ካልአ ዘመወት።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ባዕል ወይለብስ ሜላተ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ባዕል ወይለብስ ሜላተ።
ወልብሰ ቢሶስ ወቀጠንተ አልባስ።
ወልብሰ ቢሶስ ወቀጠንተ አልባስ።
ወይትፌሣሕ ወይፌጋዕ ኵሎ አሚረ።
ወይትፌሣሕ ወይፌጋዕ ኵሎ አሚረ።
ወሀሎ አሐዱ ነዳይ ዘስሙ አልአዛር።
ወይፈቱ ይጽገብ እምፍርፋራት ዘይወድቅ እማእዱ ለባዕል።
ወከለባትሂ ይመጽኡ ወይልሕሱ ቊሰሊሁ።
ወከለባትሂ ይመጽኡ ወይልሕሱ ቊሰሊሁ።
ወእምዝ ሞተ ዝኩ ነዳይ ወወሰድዎ መላእክት ውስተ ሕፅነ 
አብርሃም።
ወእምዝ ሞተ ዝኩ ነዳይ ወወሰድዎ መላእክት ውስተ ሕፅነ 
አብርሃም።
ወሞተ ባዕልኒ ወተቀብረ።
ወሞተ ባዕልኒ ወተቀብረ።
ወበሲኦል አንሥአ አዕይንቲሁ እንዘ ሀሎ ውስተ ደይን።
ወርእዮ ለአብርሃም እምርሑቅ ወአልአዛርሃ ውስተ ሕፅኑ።
ወርእዮ ለአብርሃም እምርሑቅ ወአልአዛርሃ ውስተ ሕፅኑ።
ወጸውዐ ወይቤ አባ አብርሃም ተሣሀለኒ።
ወጸውዐ ወይቤ አባ አብርሃም ተሣሀለኒ።
ወፈንዎ ለአልአዛር ከመ ይጥማዕ ጽንፈ አጽባዕቱ ማየ ወያቊርረኒ 
ልሳንየ።
ወፈንዎ ለአልአዛር ከመ ይጥማዕ ጽንፈ አጽባዕቱ ማየ ወያቊርረኒ 
ልሳንየ።
ወይቤሎ አብርሃም ተዘከር ወልድየ ዘከመ ፈጋዕከ ወተፈሣሕከ 
በሕይወትከ።
ወይቤሎ አብርሃም ተዘከር ወልድየ ዘከመ ፈጋዕከ ወተፈሣሕከ 
በሕይወትከ።
ወአልአዛርሰ ከማሁ ክመ በተጽናስ።
ወይእዜሰ ከማሁ ክመ ውእቱ ይትፌሣሕ በዝየ ወአንተሰ 
ተሐምም።
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Luke16:25

Luke16:26

Luke16:26

Luke16:26
Luke16:27

Luke16:28

Luke16:28

Luke16:29

Luke16:29

Luke16:30
Luke16:30
Luke16:30
Luke16:31
Luke16:31
Luke16:31
Luke17:1
Luke17:1
Luke17:2
Luke17:3
Luke17:4

Luke17:4

Luke17:5
Luke17:6
Luke17:6
Luke17:6
Luke17:7
Luke17:7
Luke17:7
Luke17:8
Luke17:8
Luke17:8
Luke17:8

ወይእዜሰ ከማሁ ክመ ውእቱ ይትፌሣሕ በዝየ ወአንተሰ 
ተሐምም።
ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ጸድፍ ዐቢይ ይከልአነ ማእከሌነ 
ወማእከሌክሙ።
ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ጸድፍ ዐቢይ ይከልአነ ማእከሌነ 
ወማእከሌክሙ።
ወእለሂ እመንገሌክሙ ኢይዕድዉ ኀቤነ።

ወይቤሎ እስእለከ አባ አብርሃም ትፈንዎ ለአልአዛር ቤተ አቡየ።

ወይስምዑ ወኢይምጽኡ እሙንቱሂ ውስተ ዛቲ ብሔረ ሕማም።

ወይስምዑ ወኢይምጽኡ እሙንቱሂ ውስተ ዛቲ ብሔረ ሕማም።

ወይቤሎ አብርሃም ቦሙ ሙሴ ወነቢያት ኪያሆሙ ለይስምዑ።

ወይቤሎ አብርሃም ቦሙ ሙሴ ወነቢያት ኪያሆሙ ለይስምዑ።

ወይቤሎ አልቦ አባ አብርሃም አሐዱ እምነ ምዉታን።
ለእመ ኢሖረ ኀቤሆሙ ወለእመ ኢነገሮሙ ኢየአምኑ ወኢይኔስሑ።
ለእመ ኢሖረ ኀቤሆሙ ወለእመ ኢነገሮሙ ኢየአምኑ ወኢይኔስሑ።
ወይቤሎ አብርሃም ለእመሰኬ ሙሴሃ ወነቢያተ ኢይሰምዑ።
ወይቤሎ አብርሃም ለእመሰኬ ሙሴሃ ወነቢያተ ኢይሰምዑ።
እመሂ ቦ ዘተንሥአ እምዉታን ኢይሰምዕዎ ወኢየአምንዎ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ግብር ይመጽእ መንሱት ወባሕቱ አሌ ሎቱ።
እምኀየሶ ይእስሩ በክሣዱ አድግ ወያስጥምዎ ውስተ ቀላየ ባሕር።
ወለእመሰ ነስሐ ኅድግ ሎቱ።
ወእመኒ ስብአ ለለ ዕለቱ አበሰ ወሰብአ ለለ ዕለቱ ተጋነየ ኅድግ 
ሎቱ።
ወእመኒ ስብአ ለለ ዕለቱ አበሰ ወሰብአ ለለ ዕለቱ ተጋነየ ኅድግ 
ሎቱ።
ወይቤልዎ ሐዋርያት ለእግዚእነ ወስከነ ሃይማኖተ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
እመ ብክሙ ሃይማኖት መጠነ ኅጠተ ስናፔ ወትብልዋ ለዛቲ ሰግላ።
ተመልኂ እምሥርውኪ ወተተከሊ ውስተ ባሕር ትትኤዘዝ ለክሙ።
ወመኑ እምኔክሙ ዘቦ ገብር ሐረሳዊ።
ወእመኒ ኖላዊ አቲዎ እምወፍሩ ይብሎኑ።
ዕርግ ወነዐ ርፍቅ ምስሌየ።
ወቅንት ወመጥወኒ እስከ እበልዕ ወእሰቲ።
ወቅንት ወመጥወኒ እስከ እበልዕ ወእሰቲ።
ወቅንት ወመጥወኒ እስከ እበልዕ ወእሰቲ።
ወእምዝ ብላዕ ወስተይ አንተሂ።
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Luke17:8
Luke17:10
Luke17:11
Luke17:11 ኀለፈ ማእከለ ሰማርያ ወገሊላ።
Luke17:12
Luke17:12
Luke17:13
Luke17:13
Luke17:14
Luke17:14
Luke17:14
Luke17:14
Luke17:15
Luke17:16
Luke17:16
Luke17:16
Luke17:17
Luke17:17
Luke17:18
Luke17:19
Luke17:19
Luke17:20
Luke17:20
Luke17:20

Luke17:20

Luke17:21
Luke17:21
Luke17:22

Luke17:22
Luke17:23
Luke17:23
Luke17:23
Luke17:24
Luke17:25
Luke17:25
Luke17:25
Luke17:26
Luke17:27
Luke17:27

ወእምዝ ብላዕ ወስተይ አንተሂ።
በሉ አግብርት ፅሩዓን ንሕነ ወዘይደልወነ ለገቢር ገበርነ።
ወእምዝ እንዘ የሐውር ኢየሩሳሌም።

ወእንዘ ይበውእ አሐተ ሀገረ።
ተቀበልዎ ዐሠርቱ ዕደው እለ ለምጽ ወቆሙ እምርሑቅ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ ኢየሱስ ሊቅ ተሣሀለነ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ ኢየሱስ ሊቅ ተሣሀለነ።
ወርእዮሙ ወይቤሎሙ ሑሩ ኀበ ካህን ወአፍትኑ ርእሰክሙ።
ወርእዮሙ ወይቤሎሙ ሑሩ ኀበ ካህን ወአፍትኑ ርእሰክሙ።
ወርእዮሙ ወይቤሎሙ ሑሩ ኀበ ካህን ወአፍትኑ ርእሰክሙ።
ወእንዘ የሐውሩ ነጽሑ።
ወርእዮ አሐዱ እምኔሆሙ ከመ ነጽሐ።
ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ በገጹ ወአእኰቶ።
ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ በገጹ ወአእኰቶ።
ወሳምራዊ ውእቱ ብእሲሁ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ሎሙሰ ተስእኖሙኑ ተመይጦ ወአእኵቶቶ ለእግዚአብሔር።
ወይቤሎ ተንሥእ ወሑር ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ወይቤሎ ተንሥእ ወሑር ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ወተስእልዎ ፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
ወተስእልዎ ፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢትመጽእ መንግሥተ እግዚአብሔር 
በተዐቅቦ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢትመጽእ መንግሥተ እግዚአብሔር 
በተዐቅቦ።
ወኢይብልዋ ነያ ዝየ ወነያ ከሃከ።
ወኢይብልዋ ነያ ዝየ ወነያ ከሃከ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ይመጽእ መዋዕል አመ ትፈትዉ 
ትርአዩ።
አሐተ እምነ መዋዕሊሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢትሬእዩ።
ወለእመ ይብሉክሙ ነዋ ዝየ ወነዋ ከሃከ።
ወለእመ ይብሉክሙ ነዋ ዝየ ወነዋ ከሃከ።
ኢትፃኡ ወኢትዴግኑ።
ወያበርህ እምአጽናፈ ሰማይ እስከ አጽናፈ ሰማይ።
ወባሕቱ እምቅድመ ዝንቱ ኵሉ።
ብዙኀ የሐምም ወትሜንኖ ወታሜክሮ ዛቲ ትውልድ።
ብዙኀ የሐምም ወትሜንኖ ወታሜክሮ ዛቲ ትውልድ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለኖኅ።
ወበከመ ኮነ እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወያወስቡ ወይትዋሰቡ።
ወበከመ ኮነ እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወያወስቡ ወይትዋሰቡ።
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ወበከመ ኮነ እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወያወስቡ ወይትዋሰቡ።
ወበከመ ኮነ እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወያወስቡ ወይትዋሰቡ።
ወመጽአ ማየ አይኅ ወአጥፍአ ኵሎ ኅቡረ።
ወመጽአ ማየ አይኅ ወአጥፍአ ኵሎ ኅቡረ።
ወበከመ ኮነ በመዋዕሊሁ ለሎጥ።
እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወየሐንጹ ወይተክሉ ወይሠይጡ ወይሣየጡ።
እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወየሐንጹ ወይተክሉ ወይሠይጡ ወይሣየጡ።
እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወየሐንጹ ወይተክሉ ወይሠይጡ ወይሣየጡ።
እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወየሐንጹ ወይተክሉ ወይሠይጡ ወይሣየጡ።
እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወየሐንጹ ወይተክሉ ወይሠይጡ ወይሣየጡ።

ወአዝነመ እግዚአብሔር እሳት ወተይ እምሰማይ ወአጥፍአ ኵሎ።

ወአዝነመ እግዚአብሔር እሳት ወተይ እምሰማይ ወአጥፍአ ኵሎ።

ወአዝነመ እግዚአብሔር እሳት ወተይ እምሰማይ ወአጥፍአ ኵሎ።

ይእተ አሚረ ዘሀሎ ውስተ ናሕስ ወንዋዩ ውስተ ቤት።
ኢይረድ ይንሣእ ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይግባእ ድኅሬሁ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ያሐይዋ።
አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።
ወክልኤቲ የሐርጻ ውስተ አሐቲ ማሕረጽ።
አሐተ ይነሥኡ ወካልእታ የኀድጉ።
ወክልኤቱ ይኄልዉ ውስተ አሐዱ ገራህት።
አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ በአይቴኑ እግዚኦ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ በአይቴኑ እግዚኦ።
ወይቤሎሙ ኀበ ሀሎ ገደላ ህየ ይትጋብኡ አንስርት።
ወይቤሎሙ በምሳሌ ከመ ዘልፈ ይጸልዩ ወኢይትሀከዩ።
ወይቤሎሙ በምሳሌ ከመ ዘልፈ ይጸልዩ ወኢይትሀከዩ።
ወይቤሎሙ ሀሎ በአሐቲ ሀገር አሐዱ መኰንን።
ዘኢይፈርህ እግዚአብሔርሃ ወኢየኀፍር ሰብአ።
ወሀለወት አሐቲ ዕቤርት በይእቲ ሀገር።
ወኮነት ትመጽእ ኀቤሁ ወትብሎ ኰንነኒ እምዕድውየ ወአበያ 
ወአጐንደያ።
ወኮነት ትመጽእ ኀቤሁ ወትብሎ ኰንነኒ እምዕድውየ ወአበያ 
ወአጐንደያ።
ወኮነት ትመጽእ ኀቤሁ ወትብሎ ኰንነኒ እምዕድውየ ወአበያ 
ወአጐንደያ።
ወኮነት ትመጽእ ኀቤሁ ወትብሎ ኰንነኒ እምዕድውየ ወአበያ 
ወአጐንደያ።
ወእምዝ ኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወእምዝ ኀለየ በልቡ ወይቤ።
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እመ ኢይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወኢየኀፍር ሰብአ።
ከመ ኢትምጻእ ወኢታስርሐኒ ዘልፈ።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ስምዑ ዘይቤ መኰንነ ዐመፃ።
እለ ይግዕሩ ኀቤሁ መዓልተ ወሌሊተ ወይትዔገሦሙኑ።
እለ ይግዕሩ ኀቤሁ መዓልተ ወሌሊተ ወይትዔገሦሙኑ።
ወባሕቱ ወልደ ዕጓለ እመሕያው መጺኦ።
ወይቤሎሙ ለእለ ያጸድቁ ርእሶሙ ወይሜንኑ ቢጾሙ።
ወይቤሎሙ ለእለ ያጸድቁ ርእሶሙ ወይሜንኑ ቢጾሙ።
ወመሰለ ሎሙ ከመ ዝ።
ወአሐዱ ፈሪሳዊ ወካልኡ መጸብሓዊ።
ወአሐዱ ፈሪሳዊ ወካልኡ መጸብሓዊ።
ወቆመ ፈሪሳዊ ወጸለየ ወይቤ አአኵተከ እግዚኦ።
ወቆመ ፈሪሳዊ ወጸለየ ወይቤ አአኵተከ እግዚኦ።
ወቆመ ፈሪሳዊ ወጸለየ ወይቤ አአኵተከ እግዚኦ።
ዘኢረሰይከኒ ከመ ባዕዳን ሰብእ ኀያድያን ወዐማፅያን።
ወእለ የሐውሩ ብእሲተ ብእሲ ወኢ ከመ ዝንቱ መጸብሓዊ።
ወእለ የሐውሩ ብእሲተ ብእሲ ወኢ ከመ ዝንቱ መጸብሓዊ።
ወኣበውእ ዐሥራተ እዴሁ ለኵሉ ዘአጥረይኩ።
ወመጸብሓዊሰ ቆመ እምርሑቅ።
ወኢፈቀደ ያንሥእ አዕይንቲሁ ላዕለ ውስተ ሰማይ።
ወጐድዐ እንግድዓሁ ወይቤ ስረይ ሊተ እግዚኦ እስመ አነ 
ኃጥእ።
ወጐድዐ እንግድዓሁ ወይቤ ስረይ ሊተ እግዚኦ እስመ አነ 
ኃጥእ።
ዘኢይደልወኒ እቁም ውስተ መካነ መቅደስከ ወእብለክሙ።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ሕፃናተ ይግስሶሙ ወያንብር እዴሁ 
ላዕሌሆሙ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ሕፃናተ ይግስሶሙ ወያንብር እዴሁ 
ላዕሌሆሙ።
ወርእዮሙ አርዳኢሁ ገሠጽዎሙ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ኅድጉ ሕፃናተ ይምጽኡ ኀቤየ ወኢትክልእዎሙ።
ወተስእሎ አሐዱ መልአክ ወይቤሎ ሊቅ ኄር።
ወተስእሎ አሐዱ መልአክ ወይቤሎ ሊቅ ኄር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለምንት ትብለኒ ኄር።
ተአምር ትእዛዛቲሁ ኢትቅትል ነፍሰ ወኢትሑር ብእሲተ ብእሲ።
ወኢትዘሙ ወኢትስርቅ ወኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
ወኢትዘሙ ወኢትስርቅ ወኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
ወኢትዘሙ ወኢትስርቅ ወኢትኩን ስምዐ በሐሰት።
ወአክብር አባከ ወእመከ።
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ወአክብር አባከ ወእመከ።
ወይቤሎ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ እስከ ይእዜ።
ወሰሚዖ ዘንተ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎ።
አሐቲ ተርፈተከ ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ ንዋየ።
ወሀብ ለነዳያን ወትረክብ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
ወሀብ ለነዳያን ወትረክብ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
ወሀብ ለነዳያን ወትረክብ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
ወሰሚዖ ዘንተ ተከዘ ፈድፋደ።
እስመ ባዕል ውእቱ ጥቀ ወብዙኅ ጥሪቱ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይቴክዝ ብዙኀ ይቤ።
ወይቤሉ እለ ሰምዑ መኑ እንከ ይክል ድኂነ።

ወይቤሎሙ ዘበኀበ ሰብእ ይሰአን በኀበ እግዚአብሔር ይትከሀል።

ወይቤሎ ጴጥሮስ ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ።
ወተሎናከ ምንተ እንጋ ንረክብ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ አልቦ መኑሂ ዘየኀድግ ቤቶ።
ወአዝማዲሁ ወአኀዊሁ ወብእሲቶ ወውሉዶ በእንተ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወአዝማዲሁ ወአኀዊሁ ወብእሲቶ ወውሉዶ በእንተ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወአዝማዲሁ ወአኀዊሁ ወብእሲቶ ወውሉዶ በእንተ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወአዝማዲሁ ወአኀዊሁ ወብእሲቶ ወውሉዶ በእንተ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወዘኢይትዐሰይ ምእተ ምክዕቢተ በዝንቱ ዓለም።
ወበዓለምሰ ዘይመጽእ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወይቤሎሙ።
ወነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወይቤሎሙ።
ወነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወይቤሎሙ።
ናሁ ነዐርግ ኢየሩሳሌም ወይትፌጸም ኵሉ።
ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ ወይጼእልዎ 
ወይዌርቅዎ።
ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ ወይጼእልዎ 
ወይዌርቅዎ።
ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ ወይጼእልዎ 
ወይዌርቅዎ።
ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ ወይጼእልዎ 
ወይዌርቅዎ።
ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወእሙንቱሰ አልቦ ዘለበዉ እምዘይቤሎሙ።
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እስመ ስዉር ውእቱ ዝ ነገር እምኔሆሙ ወኢየአምሩ ዘይብል።
ወእምዝ አልጺቆሙ ኢያሪሆ ሀሎ አሐዱ ዕዉር።
ይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
ወሰሚዖ ድምፀ ሰብእ ዘየኀልፍ ይቤ ምንትኑ ዝ።
ወይቤልዎ ኢየሱስ ናዝራዊ የኀልፍ።
ወዐውየወ ወይቤ ኢየሱስ ወልደ ዳዊት ተሣሀለኒ።
ወዐውየወ ወይቤ ኢየሱስ ወልደ ዳዊት ተሣሀለኒ።
ወገሠጽዎ እለ ይመርሕዎ ከመ ያርምም።
ወዐውየወ ፈድፋደ ወይቤ ወልደ ዳዊት ተሣሀለኒ።
ወዐውየወ ፈድፋደ ወይቤ ወልደ ዳዊት ተሣሀለኒ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወአዘዘ ያምጽእዎ ኀቤሁ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወአዘዘ ያምጽእዎ ኀቤሁ።
ወበጺሖ ኀቤሁ ይቤሎ ምንተ ትፈቅድ እግበር ለከ።
ወይቤሎ እግዚኦ ከመ ይርአያ አዕይንትየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ርኢ ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ወርእየ ሶቤሃ ወተለዎ ወአእኰቶ ለእግዚአብሔር።
ወርእየ ሶቤሃ ወተለዎ ወአእኰቶ ለእግዚአብሔር።
ወርእየ ሶቤሃ ወተለዎ ወአእኰቶ ለእግዚአብሔር።
ወርእዮሙ ኵሉ ሕዝብ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር።
ወቦአ ኢያሪሆ እግዚእ ኢየሱስ ወአንሶሰወ።
ወቦአ ኢያሪሆ እግዚእ ኢየሱስ ወአንሶሰወ።
ወናሁ ረከበ ብእሴ ዘስሙ ዘኬዎስ።
መልአኮሙ ለመጸብሓን ወባዕል ውእቱ።

ወየኀሥሥ ይርአዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከመ ያአምር መኑ ውእቱ።

ወኢያበውሖ ሰብእ እስመ ኀጺር ውእቱ በቆሙ።
ወሮጸ ቅድሜሁ ወዐርገ ዲበ ሰግላ ከመ ይርአዮ።
ወሮጸ ቅድሜሁ ወዐርገ ዲበ ሰግላ ከመ ይርአዮ።
ወበጺሖ ህየ ነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወበጺሖ ህየ ነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ዘኬዎስ አፍጥን ወረድ እስመ ዮም ሀለወኒ አዐል ቤተከ።
ወአፍጠነ ወሪዶ ወአግሐሦ ኀበ ቤቱ እንዘ ይትፌሣሕ።
ወአፍጠነ ወሪዶ ወአግሐሦ ኀበ ቤቱ እንዘ ይትፌሣሕ።
ወርእዮሙ ኵሎሙ አንጐርጐሩ ወይቤሉ ኀበ ብእሲ ኃጥእ ቦአ 
የዐል።
ወርእዮሙ ኵሎሙ አንጐርጐሩ ወይቤሉ ኀበ ብእሲ ኃጥእ ቦአ 
የዐል።
ወቆመ ዘኬዎስ ወይቤሎ ለእግዚእነ።
ወቆመ ዘኬዎስ ወይቤሎ ለእግዚእነ።
ወእምሂ ቦ ዘገፋዕክዎ እፈድዮ ህየንተ አሐዱ ትርብዕተ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዮምሰ ሕይወት ኮነ ለሰብአ ዝንቱ 
ቤት።
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እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
ወእንዘ ይሰምዑ ዘንተ መሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወእንዘ ይሰምዑ ዘንተ መሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።

ወይመስሎሙ ከመ ሶቤሃ ታስተርኢ መንግሥተ እግዚአብሔር።

ወይቤ አሐዱ ብእሲ ክቡር ሖረ ብሔረ ርሑቀ።
ይንሣእ ሎቱ መንግሥተ ወይሠወጥ።
ወጸውዐ አግብርቲሁ ዐሠርተ ወወሀቦሙ ዐሠርተ ምናናተ።
ወጸውዐ አግብርቲሁ ዐሠርተ ወወሀቦሙ ዐሠርተ ምናናተ።
ወይቤሎሙ ተገበሩ እንከ እስከ ኣአቱ።
ወሰብአ ሀገሩሰ ይጸልእዎ ወፈነዉ ተናብልተ ድኅሬሁ።
ወሰብአ ሀገሩሰ ይጸልእዎ ወፈነዉ ተናብልተ ድኅሬሁ።
ወእምዝ አተወ ነሢኦ መንግሥተ አዘዘ ያምጽእዎሙ 
ለአግብርቲሁ።
ወመጽአ ቀዳማዊ ወይቤሎ እግዚኦ ምናንከ ዐሠርቱ።
ወመጽአ ቀዳማዊ ወይቤሎ እግዚኦ ምናንከ ዐሠርቱ።
ወዐሠርተ ምናናተ ረባሕኩ።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወመጽአ ካልኡሂ ወይቤሎ እግዚኦ ምናንከ ኀምስቱ።
ወመጽአ ካልኡሂ ወይቤሎ እግዚኦ ምናንከ ኀምስቱ።
ወኀምስተ ምናናተ ረባሕኩ።
ወይቤሎ ሎቱኒ አንተኒ ተሠየም ላዕለ ኀምስቱ አህጉር።
ወመጽአ ሣልሱኒ ወይቤሎ እግዚኦ ነያ ምናንከ።
ወመጽአ ሣልሱኒ ወይቤሎ እግዚኦ ነያ ምናንከ።
እንተ ኀቤየ ጠብለልክዋ ወአንበርክዋ ውስተ ሰበንየ።
ወትነሥእ ዘኢያንበርከ ወተአርር ዘኢዘራዕከ ወታስተጋብእ 
ዘኢዘረውከ።
ወትነሥእ ዘኢያንበርከ ወተአርር ዘኢዘራዕከ ወታስተጋብእ 
ዘኢዘረውከ።
ወትነሥእ ዘኢያንበርከ ወተአርር ዘኢዘራዕከ ወታስተጋብእ 
ዘኢዘረውከ።

ወይቤሎ እግዚኡ በከመ ቃልከ እኴንነከ ገብር እኩይ ወሐካይ።

ወይቤሎ እግዚኡ በከመ ቃልከ እኴንነከ ገብር እኩይ ወሐካይ።

ወኣአርር ዘኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ ዘኢዘረውኩ።
ወኣአርር ዘኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ ዘኢዘረውኩ።
ወለምንት ኢያግባእከ ወርቅየ ውስተ ማእድየ።
ወለሊየ አነ አቲውየ እምአስተገበርክዎ ምስለ ረባሑ።
ወይቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ወይቤልዎ እግዚኦ አኮኑ ቦቱ ዐሠርቱ ምናናተ።
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Luke19:35

Luke19:35

Luke19:36
Luke19:37
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Luke19:38

Luke19:38
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Luke19:41
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ወይቤሎሙ እብለክሙ ለኵሉ ዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
ወይቤሎሙ እብለክሙ ለኵሉ ዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወባሕቱ ለእልክቱሰ ጸላእትየ እለ ኢይፈቅዱ እንግሥ 
ላዕሌሆሙ።
አምጽእዎሙ ዝየ ወርግዝዎሙ በቅድሜየ።
ወዘንተ ብሂሎ አመልአ ቅድመ ወዐርገ ኢየሩሳሌም።
ወዘንተ ብሂሎ አመልአ ቅድመ ወዐርገ ኢየሩሳሌም።
ወሶበ በጽሐ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ ኀበ ደብር ዘስሙ ኤሌዎን።
ወሶበ በጽሐ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ ኀበ ደብር ዘስሙ ኤሌዎን።
ወይቤሎሙ ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ዕዋለ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ።
ፍትሕዎ ወአምጽእዎ ሊተ።

ወእመ ቦ ዘይቤለክሙ ለምንት ትፈትሑ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።

ወሐዊሮሙ እለ ተፈነዉ ረከቡ በከመ ይቤሎሙ።

ወፈትሑ ዕዋለ ወእንዘ ይፈትሑ ዕዋለ ይቤልዎሙ አጋእዝቲሁ።

ወፈትሑ ዕዋለ ወእንዘ ይፈትሑ ዕዋለ ይቤልዎሙ አጋእዝቲሁ።

ወይቤሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ወነሥእዎ ወወሰድዎ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወነሥእዎ ወወሰድዎ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወረሐኑ አልባሲሆሙ ዲበ ዕዋል ወአጽዐንዎ ለእግዚእ ኢየሱስ 
ዲቤሁ።
ወረሐኑ አልባሲሆሙ ዲበ ዕዋል ወአጽዐንዎ ለእግዚእ ኢየሱስ 
ዲቤሁ።
ወእንዘ የሐውሩ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
ወበጺሖሙ ኀበ ሙራደ ዐቀብ ዘደብረ ዘይት።
አኀዙ ኵሎሙ አርዳኢሁ ይትፈሥሑ ወይሰብሕዎ ለእግዚአብሔር 
በዐቢይ ቃል።

ወቡሩክ ንጉሠ እስራኤል ሰላም በምድር ወስብሐት በአርያም።

ወቡሩክ ንጉሠ እስራኤል ሰላም በምድር ወስብሐት በአርያም።

ወቦ እምፈሪሳውያን እለ ይቤልዎ በማእከለ ሕዝብ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እብለክሙ ለእመ አርመሙ እሉ እሎንቱ 
አእባን ይኬልሑ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እብለክሙ ለእመ አርመሙ እሉ እሎንቱ 
አእባን ይኬልሑ።
ወበጺሖ ርእያ ለሀገር ወበከየ ላዕሌሃ።
ወበጺሖ ርእያ ለሀገር ወበከየ ላዕሌሃ።
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Luke19:45
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ወይቤላ ሶበሰ ተአምሪ ዮም ሰላምኪ።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ተሰወረ እምአዕይንትኪ።
ወይበጽሐኪ መዋዕል አመ የዐግቱኪ ፀርኪ።
ወይትዐየኑኪ ወየሐጽሩኪ ወያስተጋብኡኪ እምኵለሄ።
ወይትዐየኑኪ ወየሐጽሩኪ ወያስተጋብኡኪ እምኵለሄ።
ወይትዐየኑኪ ወየሐጽሩኪ ወያስተጋብኡኪ እምኵለሄ።
ወይነፅኁኪ ለኪ ወለውሉድኪኒ ምስሌኪ።
ወይነፅኁኪ ለኪ ወለውሉድኪኒ ምስሌኪ።
ወኢየኀድጉ እብነ ዲበ እብን በውስቴትኪ እስመ ኢያእመርኪ 
መዋዕለ ሣህልኪ።
ወቦአ ምኵራበ ወሰደደ ኵሎሙ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በህየ 
በቤተ መቅደስ።
ወቦአ ምኵራበ ወሰደደ ኵሎሙ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በህየ 
በቤተ መቅደስ።
ወቦአ ምኵራበ ወሰደደ ኵሎሙ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በህየ 
በቤተ መቅደስ።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ለመወልጣን ወመናብርቲሆሙ ለእለ 
ይሠይጡ ርግበ ገንጰለ።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ለመወልጣን ወመናብርቲሆሙ ለእለ 
ይሠይጡ ርግበ ገንጰለ።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወኵሎ አሚረ ይሜህሮሙ በምኵራብ።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ 
በዘይቀትልዎ።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ 
በዘይቀትልዎ።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ 
በዘይቀትልዎ።

ወኀጥኡ ዘይሬስይዎ እስመ ኵሎሙ ሕዝብ ይሰቀሉ በአጽምኦቱ።

ወእምዝ አሐተ ዕለተ እንዘ ይሜህሮሙ ለሕዝብ በምኵራብ 
ወይነግሮሙ።
ወእምዝ አሐተ ዕለተ እንዘ ይሜህሮሙ ለሕዝብ በምኵራብ 
ወይነግሮሙ።
ቆሙ ላዕሌሁ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ቆሙ ላዕሌሁ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወይቤልዎ ንግረነ በመባሕተ መኑ ትገብር ዘንተ።
ወመኑ አብሐከ ትግበር ከመ ዝ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እሴአለክሙ አነሂ አሐተ ነገረ 
ዘትንግሩኒ።
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ወአውሥአ ወይቤሎሙ እሴአለክሙ አነሂ አሐተ ነገረ 
ዘትንግሩኒ።
እምሰማይኑ ወሚመ እምሰብእ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ እመሂ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ እፎ 
ኢአመንክምዎ።
ወእመሂ ንብሎ እምሰብእ ይዌግሩነ ኵሎ ሕዝብ።
ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ኢነአምር እምኀበ ኮነት።
ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ኢነአምር እምኀበ ኮነት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ ኢይነግረክሙ።
ወአኀዘ ይመስል ሎሙ ለሕዝብ ዘንተ ምሳሌ ወይቤሎሙ።
ወአኀዘ ይመስል ሎሙ ለሕዝብ ዘንተ ምሳሌ ወይቤሎሙ።
ብእሲ ተከለ ወይነ ወሤመ ሎቱ ዐቀብተ ለወይኑ።
ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወጐንደየ 
አቲወ።
ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወጐንደየ 
አቲወ።
ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወጐንደየ 
አቲወ።
ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወጐንደየ 
አቲወ።
ወአመ ኮነ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ ገብሮ ኀበ ዐቀብተ ወይን።
ወዘበጥዎ ዐቀብተ ወይን ለገብሩ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወዘበጥዎ ዐቀብተ ወይን ለገብሩ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወዳግመ ፈነወ ካልአኒ ገብሮ።
ወኪያሁኒ ዘበጥዎ ወአኅሰርዎ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወኪያሁኒ ዘበጥዎ ወአኅሰርዎ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወኪያሁኒ ዘበጥዎ ወአኅሰርዎ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወካዕበ ፈነወ ሣልሰኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ፈቅዕዎ ወሰደድዎ።
ወካዕበ ፈነወ ሣልሰኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ፈቅዕዎ ወሰደድዎ።
ወካዕበ ፈነወ ሣልሰኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ፈቅዕዎ ወሰደድዎ።
ወይቤ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ እሬሲ እፌኑ ወልድየ 
ዘአፈቅሮ።
ለእመ ኪያሁ የኀፍሩ ርእዮሙ ወፈነዎ።
ወሶበ ርእይዎ ዐቀብተ ወይን ተማከሩ።
ወይቤሉ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ወራሲሁ።
ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቶ።
ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወሶበ መጽአ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ ይሬስዮሙ።
ይመጽእ ወይቀትሎሙ ለእልክቱ ዐቀብተ ዐጸደ ወይን።
ወይሁብ ወይኖ ለካልኣን ዐቀብተ።
ወሰሚዖሙ ቃሎ ይቤሉ ሐሰ ኢይከውን ከመ ዝ።
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ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ምንትኑመ ጽሑፍ 
ዘይብል።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ምንትኑመ ጽሑፍ 
ዘይብል።
ወኵሎ ዘወድቀ ዲበ ይእቲ እብን ይትቀጠቀጥ።
ወለዘኒ ወድቀት ላዕሌሁ ትቀጠቅጦ።
ወፈቀዱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት የአኀዝዎ ሶቤሃ።
ወፈቀዱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት የአኀዝዎ ሶቤሃ።
ወፈርህዎሙ ለሕዝብ እስመ አእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ መሰለ 
ከመ ዝ።
ወተግሒሶሙ እምኔሁ አጽንሑ ሎቱ እለ ይትዐቀብዎ።
ወፈነዉ ኀቤሁ ሰብአ ዐይን እለ ያጸድቁ ርእሶሙ ከመ ያስሕትዎ 
በቃሉ።
ወከመ ያግብእዎ ለመኳንንት ወለመሳፍንት።
ወከመ ያግብእዎ ለመኳንንት ወለመሳፍንት።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ነአምር ከመ ጽድቀ ትነግር 
ወትሜህር።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ነአምር ከመ ጽድቀ ትነግር 
ወትሜህር።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ነአምር ከመ ጽድቀ ትነግር 
ወትሜህር።
ወኢታደሉ ለገጽ ወኢ ለመኑሂ ወርቱዐ ትሜህር ፍኖተ 
እግዚአብሔር።
ወኢታደሉ ለገጽ ወኢ ለመኑሂ ወርቱዐ ትሜህር ፍኖተ 
እግዚአብሔር።
ወኢታደሉ ለገጽ ወኢ ለመኑሂ ወርቱዐ ትሜህር ፍኖተ 
እግዚአብሔር።
ይከውነነሁ ነሀብ ጸባሕተ ለቄሣር ወሚመ አልቦኑ።
ወአእመሮሙ ትምይንቶሙ ወይቤሎሙ ለምንት ታሜክሩኒ 
አርእዩኒ ዲናረ።
ወአእመሮሙ ትምይንቶሙ ወይቤሎሙ ለምንት ታሜክሩኒ 
አርእዩኒ ዲናረ።
ወአምጽኡ ወአርአይዎ ወይቤሎሙ።
ወአምጽኡ ወአርአይዎ ወይቤሎሙ።
ወአምጽኡ ወአርአይዎ ወይቤሎሙ።
ዘመኑ መልክዑ ወመጽሐፉ ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ዘቄሣር።
ዘመኑ መልክዑ ወመጽሐፉ ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ዘቄሣር።
ዘመኑ መልክዑ ወመጽሐፉ ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ዘቄሣር።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር 
ለእግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር 
ለእግዚአብሔር።
ወስእንዎ አስሕቶቶ በቃሉ በቅድመ ኵሉ ሕዝብ።
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ወአንከሩ ሣዕሣዐ አፉሁ ወአውሥኦቶ ወአርመሙ።
ወአንከሩ ሣዕሣዐ አፉሁ ወአውሥኦቶ ወአርመሙ።
ወአንከሩ ሣዕሣዐ አፉሁ ወአውሥኦቶ ወአርመሙ።

ወመጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን እለ ይብሉ ኢየሐይዉ ምዉታን።

ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ እንዘ ይብል።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ እንዘ ይብል።
ለእመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ ወኀደገ ብእሲቶ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ያውስባ እኁሁ ለብእሲቱ ወያቅም ዘርዐ ለእኁሁ።
ወሀለዉ እንከ ኀቤነ ሰብዐቱ አኀው ወአውሰበ ዘይልህቅ 
ብእሲተ።
ወሀለዉ እንከ ኀቤነ ሰብዐቱ አኀው ወአውሰበ ዘይልህቅ 
ብእሲተ።
ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወከማሁ አውሰባ ካልኡሂ ወሣልሱሂ ነሥኣ ከማሁ ወኢኀደጉ 
ውሉደ።
ወከማሁ አውሰባ ካልኡሂ ወሣልሱሂ ነሥኣ ከማሁ ወኢኀደጉ 
ውሉደ።
ወከማሁ አውሰባ ካልኡሂ ወሣልሱሂ ነሥኣ ከማሁ ወኢኀደጉ 
ውሉደ።

ወሰብዐቲሆሙ ከማሁ አውሰብዋ ወሞቱ እንዘ አልቦሙ ውሉድ።

ወሰብዐቲሆሙ ከማሁ አውሰብዋ ወሞቱ እንዘ አልቦሙ ውሉድ።

ወድኅረ ኵሎሙ ሞተት ይእቲ ብእሲት።
ወአመ የሐይዉ እንከ ምዉታን ለመኑ እምኔሆሙ ትከውኖ 
ብእሲተ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ውሉደ ዝንቱ ዓለም ያወስቡ ወይትዋሰቡ ወይወልዱ ወይትዋለዱ።
ውሉደ ዝንቱ ዓለም ያወስቡ ወይትዋሰቡ ወይወልዱ ወይትዋለዱ።
ውሉደ ዝንቱ ዓለም ያወስቡ ወይትዋሰቡ ወይወልዱ ወይትዋለዱ።
ወእለሰ ይደልዎሙ ይርከብዎ ለዝክቱ ዓለም።
አመ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።

ወኢሂ ይትከሀሎሙ እንከ መዊት አላ ከመ መላእክተ 
እግዚአብሔር እሙንቱ።
ወውሉደ እግዚአብሔር ይከውኑ ወውሉደ ሕይወት እሙንቱ።
ወውሉደ እግዚአብሔር ይከውኑ ወውሉደ ሕይወት እሙንቱ።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ሙሴሂ ነገረ ዘከመ ይቤሎ 
እግዚአብሔር በኀበ ዕፀ ጳጦስ።
አነ ውእቱ አምላከ አብርሃም ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።
አነ ውእቱ አምላከ አብርሃም ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።
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Luke21:6
Luke21:7
Luke21:7
Luke21:7
Luke21:8
Luke21:8
Luke21:8
Luke21:8
Luke21:9

Luke21:9

Luke21:9
Luke21:10

Luke21:10

Luke21:11
Luke21:11

ወአውሥኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወይቤሉ ሊቅ ሠናየ ትቤ።
ወአውሥኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወይቤሉ ሊቅ ሠናየ ትቤ።
ወአልቦ እንከ መኑሂ ዘተኀበለ ይሰአሎ።
ወይቤሎሙ እፎ ይብልዎ ለክርስቶስ ወልደ ዳዊት።
ወለሊሁ ዳዊት ይቤ በመጽሐፈ መዝሙር ይቤሎ።
ወእንዘ ኵሎሙ ሕዝብ ይሰምዑ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወያፈቅሩ ተአምኆ በምሥያጣት።
ወነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ 
ምሳሓት።
ወነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ 
ምሳሓት።
እለ ይውኅጥዎን ለአብያተ መበለታት ወበምክንያት ያነውኁ ጸሎተ።
ወነጸረ ወርእየ አብዕልተ ዘያበውኡ መባኦሙ ውስተ ሙዳየ 
ምጽዋት።
ወነጸረ ወርእየ አብዕልተ ዘያበውኡ መባኦሙ ውስተ ሙዳየ 
ምጽዋት።
ወርእየ ዕቤረ መበለተ እንዘ ታበውእ ክልኤ ጸራይቀ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ።
ወዛቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ጥሪታ ዘባ አብአት።
ወቦ እለ ይቤልዎ በእንተ ቤተ መቅደስ ሠናይ እበኒሁ ወስርግው 
ንድቁ።
ወቦ እለ ይቤልዎ በእንተ ቤተ መቅደስ ሠናይ እበኒሁ ወስርግው 
ንድቁ።
ወይቤሎሙ ትሬእዩኑ ዘንተ ይመጽእ መዋዕል።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ማእዜ ይከውን ዝንቱ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ማእዜ ይከውን ዝንቱ።
ወምንት ተኣምሪሁ አመ ይከውን ዝንቱ።
ወይቤሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ።
እንዘ ይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ ወበጽሐ ዕድሜሁ።
ወኢትሑሩ ወኢትትልውዎሙ።
ወኢትሑሩ ወኢትትልውዎሙ።
ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወሀከከ ኢትደንግፁ እስመ ይከውን 
ቅድመ ከመ ዝ።
ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወሀከከ ኢትደንግፁ እስመ ይከውን 
ቅድመ ከመ ዝ።
ወባሕቱ አኮ ሶቤሃ ዘየኀልቅ።
ወይቤሎሙ ይትነሥኡ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ዲበ 
ነገሥት።
ወይቤሎሙ ይትነሥኡ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ዲበ 
ነገሥት።
ወይመጽእ ዐቢይ ድልቅልቅ ወረኀብ በበ ብሔሩ።
ወይመጽእ ዐቢይ ድልቅልቅ ወረኀብ በበ ብሔሩ።
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ወፍርሀት ላዕለ ሰብእ ወተኣምር ዐቢይ ይከውን እምሰማይ።
ወፍርሀት ላዕለ ሰብእ ወተኣምር ዐቢይ ይከውን እምሰማይ።

ወእምቅድመ ዝንቱ ኵሉ ይእኅዙክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ።

ወእምቅድመ ዝንቱ ኵሉ ይእኅዙክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ።

ወይሰድዱክሙ ወይሞቅሑክሙ ወይወስዱክሙ ኀበ ነገሥት 
ወመሳፍንት በእንተ ስምየ።
ወይሰድዱክሙ ወይሞቅሑክሙ ወይወስዱክሙ ኀበ ነገሥት 
ወመሳፍንት በእንተ ስምየ።
ወይሰድዱክሙ ወይሞቅሑክሙ ወይወስዱክሙ ኀበ ነገሥት 
ወመሳፍንት በእንተ ስምየ።
ወይሰድዱክሙ ወይሞቅሑክሙ ወይወስዱክሙ ኀበ ነገሥት 
ወመሳፍንት በእንተ ስምየ።
ወዝንቱ ይረክበክሙ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
አነ እሁበክሙ አፈ ወጥበበ በዘኢይክሉ ተዋሥኦተክሙ።
ወተዋቅሦተክሙ እለ ይትነሥኡ ላዕሌክሙ።
ወያገብኡክሙ አዝማዲክሙ ወአኀዊክሙ ወአዕርክቲክሙ 
ወቢጽክሙ።
ወያገብኡክሙ አዝማዲክሙ ወአኀዊክሙ ወአዕርክቲክሙ 
ወቢጽክሙ።
ወያገብኡክሙ አዝማዲክሙ ወአኀዊክሙ ወአዕርክቲክሙ 
ወቢጽክሙ።
ወያገብኡክሙ አዝማዲክሙ ወአኀዊክሙ ወአዕርክቲክሙ 
ወቢጽክሙ።
ወኵሉ ይጸልኡክሙ በእንተ ስምየ ወይቀትሉክሙ።
ወኵሉ ይጸልኡክሙ በእንተ ስምየ ወይቀትሉክሙ።
ወኢትትሀጐል አሐቲ እምሥዕርተ ርእስክሙ።
ወበትዕግሥትክሙ ታጠርይዋ ለነፍስክሙ።
ወአመ ርኢክሙ የዐግትዋ ሠራዊት ለኢየሩሳሌም አእምሩ ከመ 
በጽሐ ሙስናሃ።
ወይእተ አሚረ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
ወእለሂ ማእከላ ይወፅኡ እምኔሃ ወእለሂ ውስተ በሓውርቲሃ 
ኢይበውእዋ።
ወእለሂ ማእከላ ይወፅኡ እምኔሃ ወእለሂ ውስተ በሓውርቲሃ 
ኢይበውእዋ።
ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት ወለእለ የሐፅና በውእቱ መዋዕል።
ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት ወለእለ የሐፅና በውእቱ መዋዕል።
እስመ ይከውን ዐቢይ ምንዳቤ ዲበ ምድር ወመቅሠፍት ዲበ ዝንቱ 
ሕዝብ።
ወይወድቁ በኵናት ወይፄወዉ ውስተ ኵሉ አሕዛብ።
ወይወድቁ በኵናት ወይፄወዉ ውስተ ኵሉ አሕዛብ።
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Luke21:26
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ወይከይድዋ አሕዛብ ለኢየሩሳሌም እስከ ይበጽሕ ዕድሜሆሙ 
ለአሕዛብ።
ወይከውን ተኣምር ውስተ ፀሓይ ወወርኅ ወከዋክብትኒ ይወድቁ 
እምሰማይ ዲበ ምድር።
ወይከውን ተኣምር ውስተ ፀሓይ ወወርኅ ወከዋክብትኒ ይወድቁ 
እምሰማይ ዲበ ምድር።
ወይከውን ተኣምር ውስተ ፀሓይ ወወርኅ ወከዋክብትኒ ይወድቁ 
እምሰማይ ዲበ ምድር።
ወይትመነደቡ አሕዛብ ወየኀስሩ እምድምፀ ባሕር ወባሕርኒ 
ትደምፅ ወትትከወስ።
ወይትመነደቡ አሕዛብ ወየኀስሩ እምድምፀ ባሕር ወባሕርኒ 
ትደምፅ ወትትከወስ።
ወይትመነደቡ አሕዛብ ወየኀስሩ እምድምፀ ባሕር ወባሕርኒ 
ትደምፅ ወትትከወስ።
ወይትመነደቡ አሕዛብ ወየኀስሩ እምድምፀ ባሕር ወባሕርኒ 
ትደምፅ ወትትከወስ።
ወትወፅእ ነፍሰ ዕጓለ እመሕያው እምፍርሀት ወእምትሕዝብት 
ዘይመጽእ በዓለም።
ወትወፅእ ነፍሰ ዕጓለ እመሕያው እምፍርሀት ወእምትሕዝብት 
ዘይመጽእ በዓለም።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ብዙኀ ወስብሐት።
ወአመ ኮነ ዝንቱ ኵሉ ስግዱ ወአንሥኡ ርእሰክሙ እስመ በጽሐ 
ዘያድኅነክሙ።
ወአመ ኮነ ዝንቱ ኵሉ ስግዱ ወአንሥኡ ርእሰክሙ እስመ በጽሐ 
ዘያድኅነክሙ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
እምከመ ርኢክምዋ ለበለስ ወለኵሉ ዕፀው ከመ ሠረጹ ተአምሩ ከመ 
አልጸቀ ማእረር።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ዑቁ ርእሰክሙ ኢታክብዱ ልበክሙ በበሊዕ ወበስታይ ወበፈጊዕ 
ወበኀልዮ መንበርት።

ዑቁ ርእሰክሙ ኢታክብዱ ልበክሙ በበሊዕ ወበስታይ ወበፈጊዕ 
ወበኀልዮ መንበርት።

ዑቁ ርእሰክሙ ኢታክብዱ ልበክሙ በበሊዕ ወበስታይ ወበፈጊዕ 
ወበኀልዮ መንበርት።
ወትበጽሐክሙ ይእቲ ዕለት ግብተ።
እምነ ዝንቱ ኵሉ ዘይመጽእ ወትቁሙ ቅድሜሁ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወኮነ መዓልተ ይሜህር በምኵራብ ወሌሊተ ይወፅእ።
ወኮነ መዓልተ ይሜህር በምኵራብ ወሌሊተ ይወፅእ።
ወይበይት ውስተ ደብረ ዘይት ዘስሙ ኤሌዎን።
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Luke22:1
Luke22:2

Luke22:2

Luke22:2

Luke22:3

Luke22:3

Luke22:4

Luke22:4

Luke22:4

Luke22:5

Luke22:5

Luke22:5

Luke22:6

Luke22:6

Luke22:7
Luke22:7 ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ወለዮሐንስ።
Luke22:8
Luke22:9

Luke22:9
Luke22:10
Luke22:11

Luke22:11

Luke22:11

ወኵሉ ሕዝብ ይገይሡ ኀቤሁ ውስተ ምኵራብ ያጽምእዎ ቃሎ።

ወቀርበ በዓለ መጸለት ዘስሙ ፋሲካ።
ወየኀሥሡ ሎቱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት በዘይቀትልዎ ወኮኑ 
ይፍርህዎሙ ለሕዝብ።
ወየኀሥሡ ሎቱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት በዘይቀትልዎ ወኮኑ 
ይፍርህዎሙ ለሕዝብ።
ወየኀሥሡ ሎቱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት በዘይቀትልዎ ወኮኑ 
ይፍርህዎሙ ለሕዝብ።
ወቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ አስቆሮታዊ ዘእምዐሠርቱ 
ወክልኤቱ ኍልቁ።
ወቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ አስቆሮታዊ ዘእምዐሠርቱ 
ወክልኤቱ ኍልቁ።
ወሖረ ወተናገሮሙ ለሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍት ዘከመ ያገብኦ 
ሎሙ።
ወሖረ ወተናገሮሙ ለሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍት ዘከመ ያገብኦ 
ሎሙ።
ወሖረ ወተናገሮሙ ለሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍት ዘከመ ያገብኦ 
ሎሙ።
ወተፈሥሑ ወተሰናአዉ ምስሌሁ ወተናገርዎ የሀብዎ ሠላሳ 
ብሩረ።
ወተፈሥሑ ወተሰናአዉ ምስሌሁ ወተናገርዎ የሀብዎ ሠላሳ 
ብሩረ።
ወተፈሥሑ ወተሰናአዉ ምስሌሁ ወተናገርዎ የሀብዎ ሠላሳ 
ብሩረ።
ወአስተኃለቁ ነገረ ወየኀሥሥ ሣሕተ ያግብኦ ሎሙ እንዘ አልቦ 
ሰብእ።
ወአስተኃለቁ ነገረ ወየኀሥሥ ሣሕተ ያግብኦ ሎሙ እንዘ አልቦ 
ሰብእ።
ወሶበ በጽሐት ዕለተ መጸለት አመ ይጠብሑ ፍሥሐ።

ወይቤልዎ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ፍሥሐ።
ወይቤሎሙ በዊአክሙ ሀገረ ትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ 
ማይ።
ወትልውዎ ኪያሁ ኀበ ቦአ ቤት።
ወበልዎ ለበዓለ ውእቱ ቤት።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወስርግወ ወበህየ 
አስተዳልዉ ለነ።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወስርግወ ወበህየ 
አስተዳልዉ ለነ።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወስርግወ ወበህየ 
አስተዳልዉ ለነ።
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Luke22:11

Luke22:12
Luke22:12
Luke22:13

Luke22:13

Luke22:13

Luke22:14

Luke22:16

Luke22:16

Luke22:16

Luke22:16

Luke22:18
Luke22:18
Luke22:18
Luke22:18
Luke22:18
Luke22:19
Luke22:19
Luke22:20
Luke22:21

Luke22:22
Luke22:23

Luke22:24

Luke22:25
Luke22:25

Luke22:25

Luke22:26

Luke22:26

ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወስርግወ ወበህየ 
አስተዳልዉ ለነ።
ወሐዊሮሙ ረከቡ በከመ ይቤሎሙ ወአስተዳለዉ ፍሥሐ።
ወሐዊሮሙ ረከቡ በከመ ይቤሎሙ ወአስተዳለዉ ፍሥሐ።
ወሶበ ኮነ ጊዜሁ ለድራር ረፈቀ እግዚእ ኢየሱስ ወዐሠርቱ 
ወክልኤቱ ሐዋርያቲሁ ምስሌሁ።
ወሶበ ኮነ ጊዜሁ ለድራር ረፈቀ እግዚእ ኢየሱስ ወዐሠርቱ 
ወክልኤቱ ሐዋርያቲሁ ምስሌሁ።
ወሶበ ኮነ ጊዜሁ ለድራር ረፈቀ እግዚእ ኢየሱስ ወዐሠርቱ 
ወክልኤቱ ሐዋርያቲሁ ምስሌሁ።
ወይቤሎሙ ፈቲወ ፈተውክዎ ለዝንቱ ፋሲካ እብላዕ 
ምስሌክሙ።
ወተመጠወ ጽዋዐ ወአእኰተ ወይቤ ንሥኡ ዘንተ ወተካፈልዎ 
ኵልክሙ።
ወተመጠወ ጽዋዐ ወአእኰተ ወይቤ ንሥኡ ዘንተ ወተካፈልዎ 
ኵልክሙ።
ወተመጠወ ጽዋዐ ወአእኰተ ወይቤ ንሥኡ ዘንተ ወተካፈልዎ 
ኵልክሙ።
ወተመጠወ ጽዋዐ ወአእኰተ ወይቤ ንሥኡ ዘንተ ወተካፈልዎ 
ኵልክሙ።
ወነሥአ ኅብስተ ወአእኵቶ ፈተተ ወወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወነሥአ ኅብስተ ወአእኵቶ ፈተተ ወወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወነሥአ ኅብስተ ወአእኵቶ ፈተተ ወወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወነሥአ ኅብስተ ወአእኵቶ ፈተተ ወወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወከመ ዝ ግበሩ ተዝካርየ በእንቲኣየ።
ወከማሁ ጽዋዐኒ እምድኅረ ተደሩ ይቤሎሙ።
ዘይትከዐው በእንቲኣክሙ ወበእንተ ብዙኃን።
ወባሕቱ ናሁ እዴሁ ለዘያገብአኒ ምስሌየ ውስተ ማእድ።

ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።

ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ።
ወይቤሉ በበይናቲሆሙ አርዳኢሁ መኑ እንጋ ውእቱ እምኔሆሙ 
ዘዘንተ ይገብር።
ወእምዝ ተዋክሑ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ የዐቢ 
እምኔሆሙ።
ወይቤሎሙ ነገሥቶሙ ለአሕዛብ ይኴንንዎሙ።
ወዐበይቶሙ ይቀንይዎሙ ወለመኳንንቲሆሙ ረዳእያነ 
ይብልዎሙ።
ወዐበይቶሙ ይቀንይዎሙ ወለመኳንንቲሆሙ ረዳእያነ 
ይብልዎሙ።
ወለክሙሰ አኮ ከመ ዝ አላ ዘየዐቢ እምኔክሙ ይኩንክሙ ከመ 
ዘይንእስ።
ወሊቅኒ ይኩን ከመ ላእክ።
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Luke22:27
Luke22:27
Luke22:28

Luke22:30
Luke22:30

Luke22:30

Luke22:30

Luke22:31
Luke22:31

Luke22:32

Luke22:32
Luke22:33

Luke22:33
Luke22:34

Luke22:35

Luke22:35

Luke22:35

Luke22:35
Luke22:36

Luke22:36

Luke22:36

Luke22:36

Luke22:37
Luke22:37
Luke22:38
Luke22:38
Luke22:39

መኑ ውእቱ ዘየዐቢ ዘይረፍቅኑ ወሚመ ዘይትለአክ አኮኑ ዘይረፍቅ።
ወአንሰ ናሁ ከመ ላእከ በማእከሌክሙ።
ወአንትሙሰ ባሕቱ እለ በእንቲኣየ ተዐገሥክሙ ምስሌየ 
በሕማምየ።
ከመ ትብልዑ ወትስትዩ በማእድየ በመንግሥትየ።
ወትነብሩ ዲበ መናብርት ወትኴንኑ ዐሠርተ ወክልኤተ ሕዝበ 
እስራኤል።
ወትነብሩ ዲበ መናብርት ወትኴንኑ ዐሠርተ ወክልኤተ ሕዝበ 
እስራኤል።
ወትነብሩ ዲበ መናብርት ወትኴንኑ ዐሠርተ ወክልኤተ ሕዝበ 
እስራኤል።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን።
ስምዖን ስምዖን ናሁ ስኢለ ሰአለ ሰይጣን የኀንጽክሙ ወየኀንፍጽክሙ 
ከመ ዐለስ።

ወአንሰ ሰአልኩ በእንቲኣክሙ ከመ ኢይድክም ሃይማኖትክሙ።

ወአንተኒ ተመይጠከ ጽንዖሙ ለአኀዊከ።
ወይቤሎ እግዚኦ አንሰኬ ጥቡዕ ለሐዊር ምስሌከ ውስተ 
ኢየሩሳሌም።
እመኒ ለተሞቅሖ ወእመኒ ለመዊት።
ወይቤሎ እብለከ ኦ ጴጥሮስ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ሥልሰ 
ትክሕደኒ ከመ ዘኢተአምረኒ።
ወይቤሎሙ አመ ፈነውኩክሙ ዘእንበለ ቊናማት ወጽፍነት 
ወአሣእን።
ወይቤሎሙ አመ ፈነውኩክሙ ዘእንበለ ቊናማት ወጽፍነት 
ወአሣእን።
ወይቤሎሙ አመ ፈነውኩክሙ ዘእንበለ ቊናማት ወጽፍነት 
ወአሣእን።
ቦኑ ዘተጸነስክሙ ወይቤልዎ አልቦ።
ወይቤሎሙ ይእዜሰኬ ዘቦ ቊናማት ይንሣእ ሎቱ ወከማሁ ዘሂ 
ጽፍነት።
ወይቤሎሙ ይእዜሰኬ ዘቦ ቊናማት ይንሣእ ሎቱ ወከማሁ ዘሂ 
ጽፍነት።

ወዘሰ አልቦ መጥባሕት ይሢጥ ልብሶ ወይሣየጥ ሎቱ መጥባሕተ።

ወዘሰ አልቦ መጥባሕት ይሢጥ ልብሶ ወይሣየጥ ሎቱ መጥባሕተ።

እብለክሙ ከመ ይበጽሐኒ ዘጽሑፍ ወይትፌጸም በላዕሌየ ዘይብል።
ምስለ ኃጥኣን ተኈለቈ ወኵሉ ዘበእንቲኣየ ይትፌጸም።
ወይቤልዎ እግዚኦ ነዋ ሀለዉ ኀቤነ ክልኤቱ መጣብሕ ዝየ።
ወይቤሎሙ የአክለክሙ እንከሰ።
ወወፂኦ ሖረ በከመ ያለምድ ይጸሊ ደብረ ዘይት ወተለውዎ 
አርዳኢሁ።
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Luke22:39

Luke22:40
Luke22:41
Luke22:41
Luke22:41
Luke22:42
Luke22:42
Luke22:43
Luke22:44

Luke22:44

Luke22:44

Luke22:45
Luke22:45
Luke22:46

Luke22:46

Luke22:47
Luke22:47

Luke22:47

Luke22:47

Luke22:47

Luke22:47

Luke22:47
Luke22:48

Luke22:49
Luke22:50

Luke22:50

Luke22:51
Luke22:51
Luke22:51

ወወፂኦ ሖረ በከመ ያለምድ ይጸሊ ደብረ ዘይት ወተለውዎ 
አርዳኢሁ።
ወበጺሖ ህየ ይቤሎሙ ጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ወተአተተ እምኔሆሙ መጠነ ሙጋረ እብን ወሰገደ ወጸለየ።
ወተአተተ እምኔሆሙ መጠነ ሙጋረ እብን ወሰገደ ወጸለየ።
ወተአተተ እምኔሆሙ መጠነ ሙጋረ እብን ወሰገደ ወጸለየ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወአስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር እምሰማይ ዘይጼንዖ።
ወፈርሀ ወአውተረ ጸልዮ ወኮነ ሐፉ ከመ ነፀፍፃፈ ደም ዘይወርድ 
ውስተ ምድር።
ወፈርሀ ወአውተረ ጸልዮ ወኮነ ሐፉ ከመ ነፀፍፃፈ ደም ዘይወርድ 
ውስተ ምድር።
ወፈርሀ ወአውተረ ጸልዮ ወኮነ ሐፉ ከመ ነፀፍፃፈ ደም ዘይወርድ 
ውስተ ምድር።
ወተንሢኦ እምኀበ ይጼሊ ሖረ ኀበ አርዳኢሁ።
ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ እምሐዘን።
ወይቤሎሙ ምንትኑ ያነውመክሙ ተንሥኡ ወጸልዩ ከመ 
ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ወይቤሎሙ ምንትኑ ያነውመክሙ ተንሥኡ ወጸልዩ ከመ 
ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ወእንዘ ዘንተ ይብሎሙ በጽሑ ሕዝብ።

ወይሁዳ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ ይመርሖሙ።

ወይሁዳ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ ይመርሖሙ።

ወቀርበ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰዐሞ ወዝ ውእቱ ትእምርት 
ዘወሀቦሙ።
ወቀርበ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰዐሞ ወዝ ውእቱ ትእምርት 
ዘወሀቦሙ።
ወቀርበ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰዐሞ ወዝ ውእቱ ትእምርት 
ዘወሀቦሙ።
ወይቤሎሙ ዘሰዐምክዎ ውእቱ ኪያሁ አኀዙ አጽኒዐክሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለይሁዳ በስዒምኑ ታገብኦ ለወልደ 
ዕጓለ እመሕያው።
ወርእዮሙ እለ ምስሌሁ ዘኮነ ይቤልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወዘበጦ አሐዱ እምኔሆሙ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ 
ዘየማን።
ወዘበጦ አሐዱ እምኔሆሙ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ 
ዘየማን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ኅድግ ዘንተሰ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ኅድግ ዘንተሰ።
ወገሰሶ እዝኖ ሶቤሃ ወአሕየዎ።
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Luke22:51
Luke22:52
Luke22:52
Luke22:52
Luke22:52
Luke22:53

Luke22:53

Luke22:53

Luke22:54

Luke22:54

Luke22:54

Luke22:55

Luke22:55

Luke22:55

Luke22:56

Luke22:56

Luke22:56

Luke22:57
Luke22:57
Luke22:58

Luke22:58

Luke22:58
Luke22:59

Luke22:59
Luke22:60
Luke22:60
Luke22:61

ወገሰሶ እዝኖ ሶቤሃ ወአሕየዎ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእለ መጽኡ ኀቤሁ።
የአኀዝዎ ሊቃነ ካህናት ወመገብተ ምኵራብ ወረበናት።
የአኀዝዎ ሊቃነ ካህናት ወመገብተ ምኵራብ ወረበናት።
ከመ ሰራቂኑ ተእኅዙኒ መጻእክሙ ምስለ መጣብሕ ወዕፀው።
ወእንዘ ኵሎ አሚረ ሀለውኩ ምስሌክሙ በምኵራብ እዴክሙ 
ጥቀ ኢሰፋሕክሙ ላዕሌየ።
ወባሕቱ ዝንቱ ውእቱ ሰዓትክሙ ወሥልጣኑ ለመኰንነ 
ጽልመት።
ወባሕቱ ዝንቱ ውእቱ ሰዓትክሙ ወሥልጣኑ ለመኰንነ 
ጽልመት።
ወአኀዝዎ ወወሰድዎ ቤተ ሊቀ ካህናት ወተለዎ ጴጥሮስ 
እምርሑቅ።
ወአኀዝዎ ወወሰድዎ ቤተ ሊቀ ካህናት ወተለዎ ጴጥሮስ 
እምርሑቅ።
ወአኀዝዎ ወወሰድዎ ቤተ ሊቀ ካህናት ወተለዎ ጴጥሮስ 
እምርሑቅ።
ወአንደዱ እሳተ ማእከለ ዐጸድ ወነበሩ ወጴጥሮስኒ ነበረ 
ምስሌሆሙ ማእከሎሙ።
ወአንደዱ እሳተ ማእከለ ዐጸድ ወነበሩ ወጴጥሮስኒ ነበረ 
ምስሌሆሙ ማእከሎሙ።
ወአንደዱ እሳተ ማእከለ ዐጸድ ወነበሩ ወጴጥሮስኒ ነበረ 
ምስሌሆሙ ማእከሎሙ።
ወርእየቶ ወለት እንዘ ይነብር መንገለ በርህ ወተጠየቀቶ ወትቤ 
ዝኒ ምስሌሁ ሀሎ።
ወርእየቶ ወለት እንዘ ይነብር መንገለ በርህ ወተጠየቀቶ ወትቤ 
ዝኒ ምስሌሁ ሀሎ።
ወርእየቶ ወለት እንዘ ይነብር መንገለ በርህ ወተጠየቀቶ ወትቤ 
ዝኒ ምስሌሁ ሀሎ።
ወክሕደ ወይቤላ ብእሲቶ ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
ወክሕደ ወይቤላ ብእሲቶ ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
ወእምድኅረ ሕቅ ርእዮ ካልእ ወይቤሎ አንተሂ እምኔሆሙ 
አንተ።
ወእምድኅረ ሕቅ ርእዮ ካልእ ወይቤሎ አንተሂ እምኔሆሙ 
አንተ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ አንተ ብእሲ ኢኮንኩ።

ወኀሊፎ መጠነ አሐቲ ሰዓት አጥወቆ አሐዱ ካልእ እንዘ ይብል።

አማን ዝንቱሂ ምስሌሁ ሀሎ ወገሊላዊ ውእቱ ብእሲሁ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ አንተ ብእሲ ኢየአምሮ ለዘትብል።
ወእንዘ ውእቱ ይትናገር ዘንተ ነቀወ ዶርሆ ሶቤሃ።
ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ወነጸሮ ለጴጥሮስ ወተዘከረ ጴጥሮስ 
ቃሎ ለእግዚእነ ዘይቤሎ።



Tabelle1

Seite 1140

8794 ወ

Luke22:61

Luke22:61

Luke22:62
Luke22:63

Luke22:63

Luke22:64
Luke22:64
Luke22:64
Luke22:64
Luke22:65
Luke22:66
Luke22:66
Luke22:66
Luke22:66
Luke22:67
Luke22:67
Luke22:68
Luke22:68
Luke22:69

Luke22:70

Luke22:71

Luke22:72

Luke23:1
Luke23:1
Luke23:2

Luke23:2

Luke23:2
Luke23:2
Luke23:3

Luke23:3

ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ወነጸሮ ለጴጥሮስ ወተዘከረ ጴጥሮስ 
ቃሎ ለእግዚእነ ዘይቤሎ።
ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ወነጸሮ ለጴጥሮስ ወተዘከረ ጴጥሮስ 
ቃሎ ለእግዚእነ ዘይቤሎ።
ወወፂኦ ጴጥሮስ አፍኣ በከየ ብካየ መሪረ።
ወዕደውኒ እለ አኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኮኑ ይሣለቁ ላዕሌሁ 
ወይዘብጥዎ።
ወዕደውኒ እለ አኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኮኑ ይሣለቁ ላዕሌሁ 
ወይዘብጥዎ።
ወይገለብብዎ ወይጸፍዕዎ ገጾ ወይሴአልዎ ወይብልዎ።
ወይገለብብዎ ወይጸፍዕዎ ገጾ ወይሴአልዎ ወይብልዎ።
ወይገለብብዎ ወይጸፍዕዎ ገጾ ወይሴአልዎ ወይብልዎ።
ወይገለብብዎ ወይጸፍዕዎ ገጾ ወይሴአልዎ ወይብልዎ።
ወባዕደኒ ብዙኀ ይቤልዎ እንዘ ይፀርፉ ላዕሌሁ።
ወጸቢሖ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወጸቢሖ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወጸቢሖ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወወሰድዎ ውስተ ዐውዶሙ።
ወይቤልዎ እመ አንተሁ ክርስቶስ ንግረነ ገሃደ።
ወይቤሎሙ እመኒ አይዳዕኩክሙ ኢተአምኑኒ።
ወእመኒ ተስእልኩክሙ ኢትነግሩኒ ወኢሂ ተኀድጉኒ።
ወእመኒ ተስእልኩክሙ ኢትነግሩኒ ወኢሂ ተኀድጉኒ።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው በየማነ ኀይለ 
እግዚአብሔር።

ወይቤልዎ ኵሎሙ አንተኑ እንከ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።

ወይቤሎሙ አንትሙ ትብሉ ከመ አነ ውእቱ ወልደ 
እግዚአብሔር።
ወይቤሉ ምንተ እንከ ንፈቅድ ሰማዕተ በእንቲኣሁ ናሁ ለሊነ 
ሰማዕነ እምአፉሁ።
ወተንሥኡ ኵሎሙ በምልኦሙ ወወሰድዎ ኀበ ጲላጦስ።
ወተንሥኡ ኵሎሙ በምልኦሙ ወወሰድዎ ኀበ ጲላጦስ።
ወአኀዙ ያስተዋድይዎ ወይቤሉ ረከብናሁ ለዝንቱ እንዘ 
ያዐልዎሙ ለሕዝብነ።
ወአኀዙ ያስተዋድይዎ ወይቤሉ ረከብናሁ ለዝንቱ እንዘ 
ያዐልዎሙ ለሕዝብነ።
ወይከልኦሙ ኢየሀቡ ጸባሕተ ለቄሣር።
ወይሬሲ ርእሶ ክርስቶስሃ ንጉሠ እስራኤል።
ወሐተቶ ጲላጦስ ወተስእሎ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ 
ለአይሁድ።
ወሐተቶ ጲላጦስ ወተስእሎ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ 
ለአይሁድ።
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ወሐተቶ ጲላጦስ ወተስእሎ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ 
ለአይሁድ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ትብል ከመ አነ 
ውእቱ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ትብል ከመ አነ 
ውእቱ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለሊቃነ ካህናት ወለሕዝብ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለሊቃነ ካህናት ወለሕዝብ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ የሀውኮሙ ለሕዝብ ወይሜህር በኵሉ ይሁዳ 
እኂዞ እምገሊላ እስከ ዝየ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ የሀውኮሙ ለሕዝብ ወይሜህር በኵሉ ይሁዳ 
እኂዞ እምገሊላ እስከ ዝየ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ የሀውኮሙ ለሕዝብ ወይሜህር በኵሉ ይሁዳ 
እኂዞ እምገሊላ እስከ ዝየ።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ስመ ገሊላ ተስእለ ገሊላውያነ ለእመ ገሊላዊ 
ብእሲሁ።
ወአእሚሮ ከመ እምኵናነ ሄሮድስ ውእቱ።
ወሶበ ርእዮ ሄሮድስ ለእግዚእ ኢየሱስ ተፈሥሐ ፈድፋደ እስመ 
ይፈቅድ ይርአዮ እምጕንዱይ ዕለት።
እስመ ይሰምዕ ነገሮ ወይሴፎ ይርአይ ተኣምረ በኀቤሁ ዘይገብር።
ወሐተቶ በብዙኅ ነገር ወአልቦ ዘተሰጥዎ አሐተ ቃለ።
ወሐተቶ በብዙኅ ነገር ወአልቦ ዘተሰጥዎ አሐተ ቃለ።
ወይቀውሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወብዙኀ ያስተዋድይዎ።
ወይቀውሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወብዙኀ ያስተዋድይዎ።
ወይቀውሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወብዙኀ ያስተዋድይዎ።
ወአስተአከዮ ሄሮድስ ወተሣለቁ ላዕሌሁ ወዓልያኒሁ።
ወአስተአከዮ ሄሮድስ ወተሣለቁ ላዕሌሁ ወዓልያኒሁ።
ወአልበስዎ ልብሰ ቀይሐ ወፈነዎ ኀበ ጲላጦስ።
ወአልበስዎ ልብሰ ቀይሐ ወፈነዎ ኀበ ጲላጦስ።
ወይእተ አሚረ ተኳነኑ ሄሮድስ ወጲላጦስ እስመ ጋእዘ ቦሙ 
እምቅድም።
ወይእተ አሚረ ተኳነኑ ሄሮድስ ወጲላጦስ እስመ ጋእዘ ቦሙ 
እምቅድም።
ወጸውዖሙ ጲላጦስ ለሊቃነ ካህናት ወለመኳንንተ ሕዝብ።
ወጸውዖሙ ጲላጦስ ለሊቃነ ካህናት ወለመኳንንተ ሕዝብ።
ወይቤሎሙ አምጻእክምዎ ኀቤየ ለዝንቱ ብእሲ ከመ ዐላዌ 
ሕዝብ።
ወናሁ አነ ሐተትክዎ በቅድሜክሙ።
ወአልቦ ዘረከብኩ ሎቱ ጌጋየ ለዝንቱ ብእሲ እምዘአንትሙ 
አስተዋደይክምዎ።
ወኀበ ሄሮድስኒ ፈነውክዎ ወውእቱኒ ፈነዎ ኀቤነ ወናሁ አልቦ 
ዘገብረ በዘይመውት።
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ወኀበ ሄሮድስኒ ፈነውክዎ ወውእቱኒ ፈነዎ ኀቤነ ወናሁ አልቦ 
ዘገብረ በዘይመውት።
ወኀበ ሄሮድስኒ ፈነውክዎ ወውእቱኒ ፈነዎ ኀቤነ ወናሁ አልቦ 
ዘገብረ በዘይመውት።
እቀሥፎኬ ወእኅድጎ።
ወቦ ልማድ በበዓል ያሕዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን።
ወዐውየዉ ኵሎሙ ኅቡረ በምልኦሙ ወይቤሉ።
ወዐውየዉ ኵሎሙ ኅቡረ በምልኦሙ ወይቤሉ።
አእትቶ ወስቅሎ ለዝ ወአሕዩ ለነ በርባንሃ።
አእትቶ ወስቅሎ ለዝ ወአሕዩ ለነ በርባንሃ።

ወውእቱሰ በርባን ዘገብረ ሀከከ በውስተ ሀገር ወበቀቲለ ነፍስ 
ተሞቅሐ።
ወውእቱሰ በርባን ዘገብረ ሀከከ በውስተ ሀገር ወበቀቲለ ነፍስ 
ተሞቅሐ።

ወካዕበ ይቤሎሙ ጲላጦስ ትፈቅዱኑ አሕይዎ ለክሙ ለኢየሱስ።

ወዐውየዉ ወይቤሉ ስቅሎ ስቅሎ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ ስቅሎ ስቅሎ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ በሣልስ ምንተ እኩየ ገብረ።
ናሁ አልቦ ዘረከብኩ በላዕሌሁ በዘይመውት እቅሥፎኬ እንከሰ 
ወአሕይዎ።
ወዐውየዉ በዐቢይ ቃል ወሰአሉ ወይቤሉ ይስቅልዎ።
ወዐውየዉ በዐቢይ ቃል ወሰአሉ ወይቤሉ ይስቅልዎ።
ወዐውየዉ በዐቢይ ቃል ወሰአሉ ወይቤሉ ይስቅልዎ።
ወኀየለ ቃሎሙ ወቃለ ሊቃነ ካህናት።
ወኀየለ ቃሎሙ ወቃለ ሊቃነ ካህናት።
ወኰነኖ ጲላጦስ ከመ ይኩን ፈቃዶሙ።
ወአሕየወ ሎሙ ዘሰአልዎ ዘበቀቲለ ነፍስ ወበገቢረ ሁከት 
ተሞቅሐ።
ወአሕየወ ሎሙ ዘሰአልዎ ዘበቀቲለ ነፍስ ወበገቢረ ሁከት 
ተሞቅሐ።
ወኢየሱስሃ መጠዎሙ ለፈቃዶሙ።
ወሶበ ወሰድዎ አኀዝዎ ለስምዖን ቀሬናዊ እትወቶ እምሐቅል።
ወአጾርዎ መስቀል ይትልዎ ለኢየሱስ።

ወተለውዎ ብዙኃን ሕዝብ ወአንስትኒ ይበክያሁ ወያስቆቅዋሁ።

ወተለውዎ ብዙኃን ሕዝብ ወአንስትኒ ይበክያሁ ወያስቆቅዋሁ።

ወተለውዎ ብዙኃን ሕዝብ ወአንስትኒ ይበክያሁ ወያስቆቅዋሁ።

ወተመይጦን እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎን አዋልደ ኢየሩሳሌም 
ኢትብክያኒ ኪያየሰ።
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ወተመይጦን እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎን አዋልደ ኢየሩሳሌም 
ኢትብክያኒ ኪያየሰ።
አላ ብክያ ላዕለ ርእስክን ወላዕለ ውሉድክን።
ብፁዓት መካናት ወከርሥኒ እንተ ኢወለደት ወአጥባትኒ እለ ኢሐፀና።
ብፁዓት መካናት ወከርሥኒ እንተ ኢወለደት ወአጥባትኒ እለ ኢሐፀና።
ይእተ አሚረ ይብልዎሙ ለአድባር ደቁ ላዕሌነ ወለአውግርኒ ድፍኑነ።
ወወሰዱ ምስሌሁ ካልኣነ ክልኤተ ፈያተ ይስቅሉ።
ወበጺሖሙ ብሔረ ዘስሙ ቀራንዮ በህየ ሰቀልዎ።
ወእልክተኒ ክልኤተ ፈያተ አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ 
ሰቀሉ።
ወእልክተኒ ክልኤተ ፈያተ አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ 
ሰቀሉ።
ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ አባ ሥረይ ሎሙ እስመ በዘኢየአምሩ 
ይገብሩ።
ወተዐፀዉ ዲበ አልባሲሁ ወተካፈሉ።
ወተዐፀዉ ዲበ አልባሲሁ ወተካፈሉ።
ወይቀውሙ ሕዝብ ወይሬእዩ ወመላእክትኒ ይዘነጕጕዎ 
ወይብልዎ።
ወይቀውሙ ሕዝብ ወይሬእዩ ወመላእክትኒ ይዘነጕጕዎ 
ወይብልዎ።
ወይቀውሙ ሕዝብ ወይሬእዩ ወመላእክትኒ ይዘነጕጕዎ 
ወይብልዎ።
ወይቀውሙ ሕዝብ ወይሬእዩ ወመላእክትኒ ይዘነጕጕዎ 
ወይብልዎ።
ዘባዕደ ያድኅን ርእሶ ለያድኅን እመሰ ክርስቶስ ውእቱ ወኅሩዩ 
ለእግዚአብሔር።
ወይሣለቁ ላዕሌሁ ሐራ ወይቀርቡ ወአምጽኡ ሎቱ ብኂአ 
ይስተይ።
ወይሣለቁ ላዕሌሁ ሐራ ወይቀርቡ ወአምጽኡ ሎቱ ብኂአ 
ይስተይ።
ወይሣለቁ ላዕሌሁ ሐራ ወይቀርቡ ወአምጽኡ ሎቱ ብኂአ 
ይስተይ።
ወይቤልዎ እመሰ ንጉሦሙ አንተ ለአይሁድ አድኅን ርእሰከ።
ወጸሐፉ መጽሐፈ ላዕሌሁ ወጽሕፈቱ በሮማይስጥ ወበጽርእ 
ወበዕብራይስጥ ዘይብል።
ወጸሐፉ መጽሐፈ ላዕሌሁ ወጽሕፈቱ በሮማይስጥ ወበጽርእ 
ወበዕብራይስጥ ዘይብል።
ወጸሐፉ መጽሐፈ ላዕሌሁ ወጽሕፈቱ በሮማይስጥ ወበጽርእ 
ወበዕብራይስጥ ዘይብል።
ወጸሐፉ መጽሐፈ ላዕሌሁ ወጽሕፈቱ በሮማይስጥ ወበጽርእ 
ወበዕብራይስጥ ዘይብል።
ወአሐዱ ፈያታዊ እምእለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ፀረፈ ወይቤሎ።
ወአሐዱ ፈያታዊ እምእለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ፀረፈ ወይቤሎ።
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Luke23:46
Luke23:46
Luke23:46
Luke23:47
Luke23:47
Luke23:48

Luke23:48
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እመሰ አንተ ክርስቶስ አድኅን ርእሰከ ወኪያነሂ።
ወአውሥአ ካልኡ ወገሠጾ ወይቤሎ።
ወአውሥአ ካልኡ ወገሠጾ ወይቤሎ።
ወአውሥአ ካልኡ ወገሠጾ ወይቤሎ።
ኢትፈርሆኑ ለእግዚአብሔር አምላክከ አንተሰ ወአነ እንዘ ውስተ ዝንቱ 
ኵነኔ ሀለውነ።
ወለነሰ ዘበርቱዕ ረከበነ ዘይደልወነ በከመ ምግባሪነ ተፈደይነ።
ወዝንቱሰ አልቦ እኩይ ዘገብረ።
ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ ተዘከረኒ እግዚኦ አመ ትመጽእ 
በመንግሥትከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን እብለከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን እብለከ።
ወቀቲሮ ጊዜ ስሱ ሰዓት ሞተ ፀሓይ ወጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ 
ጊዜ ተሱዓት ሰዓት።
ወቀቲሮ ጊዜ ስሱ ሰዓት ሞተ ፀሓይ ወጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ 
ጊዜ ተሱዓት ሰዓት።
ወጸልመ ፀሓይ ወተሠጠ መንጦላዕተ ምኵራብ እምላዕሉ እስከ 
ታሕቱ።
ወጸልመ ፀሓይ ወተሠጠ መንጦላዕተ ምኵራብ እምላዕሉ እስከ 
ታሕቱ።
ወሶቤሃ ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወሶቤሃ ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
አባ ውስተ እዴከ አመሐፅን ነፍስየ ወዘንተ ብሂሎ መጠወ ነፍሶ።
ወርእዮ መስፍነ ምእት ዘኮነ አእኰቶ ለእግዚአብሔር ወይቤ።
ወርእዮ መስፍነ ምእት ዘኮነ አእኰቶ ለእግዚአብሔር ወይቤ።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሶበ ርእዩ ዘኮነ ጐድኡ እንግድዓቲሆሙ 
ወተሠውጡ ወአተዉ አብያቲሆሙ።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሶበ ርእዩ ዘኮነ ጐድኡ እንግድዓቲሆሙ 
ወተሠውጡ ወአተዉ አብያቲሆሙ።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሶበ ርእዩ ዘኮነ ጐድኡ እንግድዓቲሆሙ 
ወተሠውጡ ወአተዉ አብያቲሆሙ።
ወይቀውሙ ኵሎሙ እለ የአምርዎ እምርሑቅ።
ወአንስትኒ እለ ተለዋሁ እምገሊላ ርእያ ዘንተ።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ዮሴፍ ብእሲ ባዕል ኄር ወጻድቅ 
ወጠቢብ።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ዮሴፍ ብእሲ ባዕል ኄር ወጻድቅ 
ወጠቢብ።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ዮሴፍ ብእሲ ባዕል ኄር ወጻድቅ 
ወጠቢብ።
ወውእቱሰ ኢሀሎ ውስተ ምክሮሙ ወምግባሮሙ ለአይሁድ።
ወውእቱሰ ኢሀሎ ውስተ ምክሮሙ ወምግባሮሙ ለአይሁድ።
ወሀገሩ አርማትያስ ዘእምሀገረ ይሁዳ።
ወኮነ ይሴፈዋ ውእቱኒ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
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Luke23:52
Luke23:52
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Luke23:53

Luke23:53
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Luke23:54
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Luke23:55
Luke23:55
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Luke23:56

Luke23:56

Luke24:1

Luke24:1

Luke24:1

Luke24:1

Luke24:2
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ወሖረ ኀበ ጲላጦስ ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሖረ ኀበ ጲላጦስ ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውረደ ሥጋሁ ወገነዞ በስንዱናት።
ወአውረደ ሥጋሁ ወገነዞ በስንዱናት።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ዘአውቅረ ለርእሱ ዘአልቦ ዘተቀብረ 
ውስቴቱ።
ወአንኰርኰረ እብነ ዐቢየ ወአንበረ ውስተ አፈ መቃብር 
ወኀለፈ።
ወአንኰርኰረ እብነ ዐቢየ ወአንበረ ውስተ አፈ መቃብር 
ወኀለፈ።
ወአንኰርኰረ እብነ ዐቢየ ወአንበረ ውስተ አፈ መቃብር 
ወኀለፈ።
ወዐርብ ውእቱ ዕለት አሜሁ ለጸቢሕ ሰንበት።
ወተለዋሁ ክልኤቲ አንስት እለ መጽኣ እምገሊላ።
ወርእያ መቃብሮ ወዘከመ ተወድየ ሥጋሁ።
ወርእያ መቃብሮ ወዘከመ ተወድየ ሥጋሁ።
ወአተዋ ወአስተዳለዋ አፈዋተ ወኀደጋ በሰንበት ሐዊረ እስመ 
ከማሁ ሕጎሙ።
ወአተዋ ወአስተዳለዋ አፈዋተ ወኀደጋ በሰንበት ሐዊረ እስመ 
ከማሁ ሕጎሙ።
ወአተዋ ወአስተዳለዋ አፈዋተ ወኀደጋ በሰንበት ሐዊረ እስመ 
ከማሁ ሕጎሙ።

ወበእሑድ ሰንበት በጽባሕ አሌለያ ገይሠ ወሖራ ኀበ መቃብር።

ወበእሑድ ሰንበት በጽባሕ አሌለያ ገይሠ ወሖራ ኀበ መቃብር።

ወወሰዳ ውእተ አፈዋተ ዘአስተዳለዋ ወካልኣትኒ አንስት 
ምስሌሆን።
ወወሰዳ ውእተ አፈዋተ ዘአስተዳለዋ ወካልኣትኒ አንስት 
ምስሌሆን።
ወረከባሃ ለይእቲ እብን ኀበ አንኰርኰረት እምነ መቃብር።
ወቦአ ወኢረከባ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቦአ ወኢረከባ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእንዘ ያነክራ ወየኀጥኣ ዘይብላ በእንተ ዝንቱ።
ወእንዘ ያነክራ ወየኀጥኣ ዘይብላ በእንተ ዝንቱ።

አስተርአይዎን ክልኤቱ ዕደው ወቆመ ኀቤሆን ወይበርቅ አልባሲሆሙ።

አስተርአይዎን ክልኤቱ ዕደው ወቆመ ኀቤሆን ወይበርቅ አልባሲሆሙ።

ወፈርሃ ወአትሐታ ገጾን ውስተ ምድር ወይቤልዎን።
ወፈርሃ ወአትሐታ ገጾን ውስተ ምድር ወይቤልዎን።
ወፈርሃ ወአትሐታ ገጾን ውስተ ምድር ወይቤልዎን።
ወይሰቅልዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
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Luke24:7
Luke24:7
Luke24:8
Luke24:9

Luke24:9

Luke24:9

Luke24:10 ወእማንቱሰ ማርያም መግደላዊት ወዮሐና ወማርያም እንተ ያዕቆብ።
Luke24:10 ወእማንቱሰ ማርያም መግደላዊት ወዮሐና ወማርያም እንተ ያዕቆብ።
Luke24:10 ወእማንቱሰ ማርያም መግደላዊት ወዮሐና ወማርያም እንተ ያዕቆብ።
Luke24:10
Luke24:11

Luke24:11

Luke24:11

Luke24:12

Luke24:12

Luke24:12

Luke24:12

Luke24:12
Luke24:13
Luke24:14
Luke24:15

Luke24:15

Luke24:15

Luke24:16
Luke24:17

Luke24:18
Luke24:18
Luke24:18

ወይሰቅልዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወይሰቅልዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወተዘከራ ቃሎ።
ወአቲዎን እምኀበ መቃብር ነገራሆሙ ዘንተ ለዐሠርቱ ወአሐዱ 
ወለቢጾሙኒ ኵሎሙ።
ወአቲዎን እምኀበ መቃብር ነገራሆሙ ዘንተ ለዐሠርቱ ወአሐዱ 
ወለቢጾሙኒ ኵሎሙ።
ወአቲዎን እምኀበ መቃብር ነገራሆሙ ዘንተ ለዐሠርቱ ወአሐዱ 
ወለቢጾሙኒ ኵሎሙ።

ወቢጾንሂ እለ ምስሌሆን ነገራሆሙ ዘንተ ለሐዋርያት።
ወኮነ ዝንቱ ነገር በቅድሜሆሙ ከመ ዝንጋዔ ወኢአምንዎን 
ወአክሐድዎን።
ወኮነ ዝንቱ ነገር በቅድሜሆሙ ከመ ዝንጋዔ ወኢአምንዎን 
ወአክሐድዎን።
ወኮነ ዝንቱ ነገር በቅድሜሆሙ ከመ ዝንጋዔ ወኢአምንዎን 
ወአክሐድዎን።
ወተንሥአ ጴጥሮስ ወሮጸ ኀበ መቃብር ወሐወጸ ወርእየ መዋጥሐ 
ባሕቲቶ ንቡረ።
ወተንሥአ ጴጥሮስ ወሮጸ ኀበ መቃብር ወሐወጸ ወርእየ መዋጥሐ 
ባሕቲቶ ንቡረ።
ወተንሥአ ጴጥሮስ ወሮጸ ኀበ መቃብር ወሐወጸ ወርእየ መዋጥሐ 
ባሕቲቶ ንቡረ።
ወተንሥአ ጴጥሮስ ወሮጸ ኀበ መቃብር ወሐወጸ ወርእየ መዋጥሐ 
ባሕቲቶ ንቡረ።
ወአተወ እንዘ ያነክር ዘኮነ።
ወይእተ ዕለተ እንዘ የሐውሩ ክልኤቱ እምውስቴቶሙ ሀገረ።
ወይትናገሩ በበይናቲሆሙ በእንት ኵሉ ዘኮነ።
ወእንዘ ይትናገሩ ወይትኀሠሥዎ ለዝንቱ ቀርቦሙ እግዚእ ኢየሱስ 
ወሖረ ምስሌሆሙ።
ወእንዘ ይትናገሩ ወይትኀሠሥዎ ለዝንቱ ቀርቦሙ እግዚእ ኢየሱስ 
ወሖረ ምስሌሆሙ።
ወእንዘ ይትናገሩ ወይትኀሠሥዎ ለዝንቱ ቀርቦሙ እግዚእ ኢየሱስ 
ወሖረ ምስሌሆሙ።
ወተእኅዘ አዕይንቲሆሙ ከመ ኢያእምርዎ።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘትትናገሩ 
በበይናቲክሙ እንዘ ተሐውሩ ትኩዛኒክሙ።
ወአውሥአ አሐዱ እምኔሆሙ ዘስሙ ቀለዮጳ ወይቤሎ።
ወአውሥአ አሐዱ እምኔሆሙ ዘስሙ ቀለዮጳ ወይቤሎ።
አንተኑ ባሕቲትከ ነግድ ለኢየሩሳሌም ወኢያእመርከኑ ዘኮነ በውስቴታ 
በዝንቱ መዋዕል።
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Luke24:19
Luke24:19
Luke24:19
Luke24:19

Luke24:19

Luke24:20

Luke24:20

Luke24:20

Luke24:21

Luke24:21
Luke24:22

Luke24:22

Luke24:23

Luke24:23

Luke24:23

John01:1
John01:1
John01:2
John01:3

John01:3

John01:3

John01:4
John01:4
John01:5

John01:5

John01:5

ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ምንትኑ ውእቱ።
ወይቤልዎ በእንተ ኢየሱስ ናዝራዊ ብእሲ ጻድቅ ወነቢይ።
ወይቤልዎ በእንተ ኢየሱስ ናዝራዊ ብእሲ ጻድቅ ወነቢይ።
ዘኮነ ከሃሌ በቃሉ ወበምግባሩ በቅድመ እግዚአብሔር ወበቅድመ 
ሰብእ።
ዘኮነ ከሃሌ በቃሉ ወበምግባሩ በቅድመ እግዚአብሔር ወበቅድመ 
ሰብእ።
ወዘከመ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት ለመኳንንት ወኰነንዎ ለሞት 
ወሰቀልዎ።
ወዘከመ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት ለመኳንንት ወኰነንዎ ለሞት 
ወሰቀልዎ።
ወዘከመ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት ለመኳንንት ወኰነንዎ ለሞት 
ወሰቀልዎ።

ወንሕነሰ ነአምን ቦቱ ከመ ውእቱ ሀለዎ ያድኅኖሙ ለእስራኤል።

ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ሠሉስ ዮም እምዘኮነ ዝንቱ።

ወቦ አንስትኒ እለ አንከራ ወነገራነ ለነ እለ ጌሣ ኀበ መቃብር።

ወቦ አንስትኒ እለ አንከራ ወነገራነ ለነ እለ ጌሣ ኀበ መቃብር።

ወኢረከባ ሥጋሁ ወተሠውጣ ወነገራነ ከመ ርእያ ርእየተ 
መላእክት።
ወኢረከባ ሥጋሁ ወተሠውጣ ወነገራነ ከመ ርእያ ርእየተ 
መላእክት።
ወኢረከባ ሥጋሁ ወተሠውጣ ወነገራነ ከመ ርእያ ርእየተ 
መላእክት።
ወውእቱ ቃል ኀበ እግዚአብሔር ውእቱ።
ወእግዚአብሔር ውእቱ ቃል።
ወዝንቱ ቀዳሚሁ እምቀዲሙ ኀበ እግዚአብሔር ውእቱ።

ወኵሉ ቦቱ ኮነ ወዘእንበሌሁስ አልቦ ዘኮነ ወኢ ምንትኒ እምዘኮነ።

ወኵሉ ቦቱ ኮነ ወዘእንበሌሁስ አልቦ ዘኮነ ወኢ ምንትኒ እምዘኮነ።

ወኵሉ ቦቱ ኮነ ወዘእንበሌሁስ አልቦ ዘኮነ ወኢ ምንትኒ እምዘኮነ።

ወዘሂ ኮነ በእንቲኣሁ ቦቱ ሕይወት ውእቱ።
ወሕይወትሰ ብርሃኑ ለዕጓለ እመሕያው ውእቱ።
ወብርሃንሰ ዘውስተ ጽልመት ያበርህ ወያርኢ ወጽልመትኒ 
ኢይረክቦ ወኢይቀርቦ።
ወብርሃንሰ ዘውስተ ጽልመት ያበርህ ወያርኢ ወጽልመትኒ 
ኢይረክቦ ወኢይቀርቦ።
ወብርሃንሰ ዘውስተ ጽልመት ያበርህ ወያርኢ ወጽልመትኒ 
ኢይረክቦ ወኢይቀርቦ።
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John01:5

John01:6 ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘተፈነወ እምኀበ እግዚአብሔር ዘስሙ ዮሐንስ።
John01:7

John01:8

John01:9

John01:10
John01:10
John01:10
John01:11
John01:12

John01:13
John01:13
John01:13
John01:14
John01:14
John01:14
John01:14

John01:14

John01:14

John01:15 ዮሐንስ ሰማዕቱ በእንቲኣሁ ከልሐ ወይቤ።
John01:17
John01:19 ወዝንቱ ውእቱ ስምዑ ለዮሐንስ አመ ለአኩ ኀቤሁ አይሁድ።
John01:19

John01:19

John01:20
John01:20
John01:21
John01:21
John01:21
John01:21
John01:22
John01:22
John01:22

ወብርሃንሰ ዘውስተ ጽልመት ያበርህ ወያርኢ ወጽልመትኒ 
ኢይረክቦ ወኢይቀርቦ።

ወውእቱ መጽአ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን ከመ ኵሉ 
ይእመን ቦቱ።

ወለሊሁሰ ኢኮነ ብርሃነ ዳእሙ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን።

ወብርሃነ ጽድቅሰ ዘያበርህ ለኵሉ ሰብእ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።

ወውስተ ዓለም ሀሎ ወዓለምኒ ቦቱ ኮነ ወዓለምሰ ኢያእመሮ።
ወውስተ ዓለም ሀሎ ወዓለምኒ ቦቱ ኮነ ወዓለምሰ ኢያእመሮ።
ወውስተ ዓለም ሀሎ ወዓለምኒ ቦቱ ኮነ ወዓለምሰ ኢያእመሮ።
ውስተ ዚኣሁ መጽአ ወእሊኣሁሰ ኢተወክፍዎ።
ወለእለሰ ተወክፍዎ ወሀቦሙ ሥልጣነ ውሉደ እግዚአብሔር ይኩኑ 
ለእለ አምኑ በስሙ።
እለ ኢኮኑ እምነ ዘሥጋ ወደም ወኢ እምሥምረተ ብእሲ ወብእሲት።
እለ ኢኮኑ እምነ ዘሥጋ ወደም ወኢ እምሥምረተ ብእሲ ወብእሲት።
እለ ኢኮኑ እምነ ዘሥጋ ወደም ወኢ እምሥምረተ ብእሲ ወብእሲት።
ወውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሠወሮ እምኔነ።
ወውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሠወሮ እምኔነ።
ወውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሠወሮ እምኔነ።
ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ዘምሉእ 
ጸጋ ወጽድቀ ወሞገሰ።
ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ዘምሉእ 
ጸጋ ወጽድቀ ወሞገሰ።
ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ዘምሉእ 
ጸጋ ወጽድቀ ወሞገሰ።

ጸጋሰ ወጽድቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ለነ።

እምኢየሩሳሌም ካህናተ ወሌዋውያነ ከመ ይሰአልዎ ወይበልዎ መኑ 
አንተ።
እምኢየሩሳሌም ካህናተ ወሌዋውያነ ከመ ይሰአልዎ ወይበልዎ መኑ 
አንተ።
ወአምነ ወኢክሕደ ከመ ኢኮነ ውእቱ ክርስቶስሃ።
ወአምነ ወኢክሕደ ከመ ኢኮነ ውእቱ ክርስቶስሃ።
ወይቤልዎ መኑ አንተ ኤልያስኑ አንተ ወይቤ ኢኮንኩ።
ወይቤልዎ መኑ አንተ ኤልያስኑ አንተ ወይቤ ኢኮንኩ።
ወይቤልዎ ነቢይኑ አንተ ወይቤ አልቦ።
ወይቤልዎ ነቢይኑ አንተ ወይቤ አልቦ።
ወይቤልዎ መኑመ አንተ እንከ ከመ ናይድዖሙ ወናጠይቆሙ።
ወይቤልዎ መኑመ አንተ እንከ ከመ ናይድዖሙ ወናጠይቆሙ።
ለእለ ለአኩነ ወፈነዉነ መነ ትብል ርእሰከ።
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John01:23
John01:23

John01:24
John01:25
John01:25
John01:25
John01:25
John01:26 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎሙ አንሰ አጠምቀክሙ በማይ።
John01:26 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎሙ አንሰ አጠምቀክሙ በማይ።
John01:26
John01:27
John01:27
John01:28

John01:29 ወአመ ሳኒታ ርእዮ ዮሐንስ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ።
John01:29

John01:29

John01:31
John01:32

John01:32

John01:32
John01:33
John01:33
John01:33
John01:34

John01:34

John01:35 ወበሳኒታ ካዕበ እንዘ ይቀውም ዮሐንስ ወክልኤቱ እምአርዳኢሁ።
John01:35 ወበሳኒታ ካዕበ እንዘ ይቀውም ዮሐንስ ወክልኤቱ እምአርዳኢሁ።
John01:36
John01:36
John01:37

John01:37

John01:38

ወይቤ አንሰ ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም።
ወይብል ጺሑአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር በከመ ይቤ ኢሳይያስ 
ነቢይ።
ወእለሰ ተፈነዉ እምፈሪሳውያን እሙንቱ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ በእፎ እንከ ታጠምቅ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ በእፎ እንከ ታጠምቅ።
ለእመ ኢኮንከ ክርስቶስሃ ወኢ ኤልያስሃ ወኢ ነቢየ።
ለእመ ኢኮንከ ክርስቶስሃ ወኢ ኤልያስሃ ወኢ ነቢየ።

ወማእከሌክሙ ሀሎ ይቀውም ዘኢተአምርዎ አንትሙ።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወከመ ዝ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ በኀበ ሀሎ 
ዮሐንስ ያጠምቅ።

ወይቤ ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ 
ዓለም።
ወይቤ ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ 
ዓለም።
ወአንሰ ኢየአምሮ ዳእሙ ከመ ያእምርዎ እስራኤል።
ወነገረ ስምዖ ዮሐንስ ወይቤ ርኢኩ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ይወርድ 
እምሰማይ።
ወነገረ ስምዖ ዮሐንስ ወይቤ ርኢኩ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ይወርድ 
እምሰማይ።
ከመ እንተ ርግብ ወይነብር ዲቤሁ።
ወአንሰ ኢየአምሮ ወባሕቱ ዘፈነወኒ ከመ አጥምቅ በማይ።
ወአንሰ ኢየአምሮ ወባሕቱ ዘፈነወኒ ከመ አጥምቅ በማይ።
ወይነብር ዲቤሁ ውእቱኬ ዘያጠምቅ በመንፈስ ቅዱስ።
ወለልየ ርኢኩ ወአነ ሰማዕቱ ከመ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ 
ለእግዚአብሔር።
ወለልየ ርኢኩ ወአነ ሰማዕቱ ከመ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ 
ለእግዚአብሔር።

ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ የሐውር ወይቤ።
ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ ዓለም።
ወሰምዕዎ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ እንዘ ይብል ከመ ዝ ወተለውዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሰምዕዎ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ እንዘ ይብል ከመ ዝ ወተለውዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወተመይጦ ኢየሱስ ርእዮሙ እንዘ ይተልውዎ ወይቤሎሙ ምንተ 
ተኀሥሡ።
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John01:38

John01:39
John01:40

John01:40

John01:40

John01:40
John01:41
John01:41 እምክልኤቱ እለ ሰምዑ በኀበ ዮሐንስ ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
John01:42
John01:42
John01:43

John01:43

John01:44
John01:44
John01:44
John01:45

John01:45

John01:46
John01:46
John01:46
John01:47

John01:47
John01:48

John01:49

John01:49

John01:49

John01:50
John01:50
John01:50

ወተመይጦ ኢየሱስ ርእዮሙ እንዘ ይተልውዎ ወይቤሎሙ ምንተ 
ተኀሥሡ።
ወይቤልዎ ረቢ ዘበትርጓሜሁ ሊቅ ብሂል አይቴ ተኀድር።
ወይቤሎሙ ንዑ ትርአዩ ኀበ አኀድር ወሖሩ ወርእዩ ኀበ 
የኀድር።
ወይቤሎሙ ንዑ ትርአዩ ኀበ አኀድር ወሖሩ ወርእዩ ኀበ 
የኀድር።
ወይቤሎሙ ንዑ ትርአዩ ኀበ አኀድር ወሖሩ ወርእዩ ኀበ 
የኀድር።
ወወዐሉ ኀቤሁ ይእተ ዕለተ እስከ ዐሥሩ ሰዓት።
ወአሐዱ ውእቱ እንድርያስ እኁሁ ለስምዖን ጴጥሮስ።

ወለሊሁ አቅደመ ውእቱ ረኪበ እኅዋሁ ስምዖንሃ ወይቤሎ።
ወለሊሁ አቅደመ ውእቱ ረኪበ እኅዋሁ ስምዖንሃ ወይቤሎ።
ወውእቱ ወሰዶ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ 
ይቤሎ።
ወውእቱ ወሰዶ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ 
ይቤሎ።
ወበሳኒታ ፈቀደ ይሑር ገሊላ።
ወረከቦ እግዚእ ኢየሱስ ለፊልጶስ ወይቤሎ ትልወኒ።
ወረከቦ እግዚእ ኢየሱስ ለፊልጶስ ወይቤሎ ትልወኒ።

ወውእቱሰ ፊልጶስ ዘቤተ ሳይዳ እምሀገረ እንድርያስ ወጴጥሮስ።

ወውእቱሰ ፊልጶስ ዘቤተ ሳይዳ እምሀገረ እንድርያስ ወጴጥሮስ።

ወረከቦ ፊልጶስ ለናትናኤል ወይቤሎ።
ወረከቦ ፊልጶስ ለናትናኤል ወይቤሎ።
ዘጸሐፈ ሙሴ ውስተ ኦሪት ወነቢያትኒ ተነበዩ በእንቲኣሁ።
ወይቤሎ ናትናኤል ቦኑ ይትከሀል እምናዝሬት ከመ ይፃእ ብእሲ 
ኄር።
ወይቤሎ ፊልጶስ ነዐ ትርአይ።
ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ለናትናኤል እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ 
ይቤ።
ወይቤሎ ናትናኤል በአይቴ ተአምረኒ ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ 
ወይቤሎ።
ወይቤሎ ናትናኤል በአይቴ ተአምረኒ ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ 
ወይቤሎ።
ወይቤሎ ናትናኤል በአይቴ ተአምረኒ ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ 
ወይቤሎ።
ወአውሥአ ናትናኤል ወይቤሎ።
ወአውሥአ ናትናኤል ወይቤሎ።
ረቢ አማን አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ወንጉሠ እስራኤል 
አንተ።
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John01:51
John01:51
John01:52
John01:52

John01:52

John02:1
John02:1
John02:2
John02:2
John02:3

John02:4
John02:5
John02:6
John02:6
John02:6
John02:7

John02:7
John02:7
John02:8

John02:8

John02:8

John02:8

John02:8

John02:9
John02:9
John02:9
John02:9
John02:10
John02:10
John02:10
John02:10
John02:11

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎሙ አማን አማን እብለክሙ።
ወመላእክተ እግዚአብሔር እንዘ የዐርጉ ወይወርዱ ኀበ ወልደ 
ዕጓለ እመሕያው።
ወመላእክተ እግዚአብሔር እንዘ የዐርጉ ወይወርዱ ኀበ ወልደ 
ዕጓለ እመሕያው።
ወአመ ሣልስት ዕለት ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ።
ወሀለወት ህየ እሙ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወጸውዕዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወለአርዳኢሁ ውስተ ከብካብ።
ወጸውዕዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወለአርዳኢሁ ውስተ ከብካብ።
ወሶበ ኀልቀ ወይኖሙ ትቤሎ እሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይንኬ 
አልቦሙ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ምንት ብየ ምስሌኪ።
ወትቤሎሙ እሙ ለእለ ይትለአኩ ኵሎ ዘይቤለክሙ ግበሩ።
ወሀለዋ ህየ መሣብክት ስድስቱ እለ እብን።
ወያገምራ በበ ክልኤቱ ወበበ ሠለስቱ መስፈርት ዘቀሡት።
ወያገምራ በበ ክልኤቱ ወበበ ሠለስቱ መስፈርት ዘቀሡት።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ምልእዎንኬ ለእላ መሣብክት ማየ።

ወመልእዎን እስከ አፉሆን ወእስከ ላዕሎን።
ወመልእዎን እስከ አፉሆን ወእስከ ላዕሎን።
ወይቤሎሙ ቅድሑኬ ይእዜ ወሰዱ ወሀብዎ ለሊቀ ምርፋቅ 
ወወሰዱ ወወሀብዎ።
ወይቤሎሙ ቅድሑኬ ይእዜ ወሰዱ ወሀብዎ ለሊቀ ምርፋቅ 
ወወሰዱ ወወሀብዎ።
ወይቤሎሙ ቅድሑኬ ይእዜ ወሰዱ ወሀብዎ ለሊቀ ምርፋቅ 
ወወሰዱ ወወሀብዎ።
ወይቤሎሙ ቅድሑኬ ይእዜ ወሰዱ ወሀብዎ ለሊቀ ምርፋቅ 
ወወሰዱ ወወሀብዎ።
ወይቤሎሙ ቅድሑኬ ይእዜ ወሰዱ ወሀብዎ ለሊቀ ምርፋቅ 
ወወሰዱ ወወሀብዎ።
ወጥዒሞ አንከረ ሊቀ ምርፋቅ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
ወኢያእመረ እምኀበ አምጽእዎ።
ወገዛእትሰ እለ ቀድሕዎ የአምሩ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
እስመ እሙንቱ መልኡ ማየ ወጸውዖ ሊቀ ምርፋቅ ለመርዓዊ።
ወይቤሎ ኵሉ ሰብእ ዘይሤኒ ወይነ ያቀድም እስትዮ።
ወእምድኅረ ሰክሩ ያሰቲ ዘይቴሐት።
ወአንተሰ ዘይሤኒ ወይነ ዐቀብከ ወአስተደኀርከ እስከ ይእዜ።
ወአንተሰ ዘይሤኒ ወይነ ዐቀብከ ወአስተደኀርከ እስከ ይእዜ።

ወዝንቱ ቀዳሜ ተኣምር ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቃና ዘገሊላ።
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John02:11
John02:11
John02:12

John02:12

John02:12

John02:12

John02:12
John02:12
John02:13

John02:13

John02:14

John02:14

John02:14

John02:14
John02:15
John02:15

John02:15

John02:15

John02:15

John02:15

John02:16

John02:16

John02:16
John02:17

John02:18

ወአርአየ ስብሐቲሁ ወአምኑ ቦቱ አርዳኢሁ።
ወአርአየ ስብሐቲሁ ወአምኑ ቦቱ አርዳኢሁ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ኅዱር ቅፍርናሆም ውእቱ ወእሙ ወአኀዊሁ 
ወአርዳኢሁ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ኅዱር ቅፍርናሆም ውእቱ ወእሙ ወአኀዊሁ 
ወአርዳኢሁ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ኅዱር ቅፍርናሆም ውእቱ ወእሙ ወአኀዊሁ 
ወአርዳኢሁ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ኅዱር ቅፍርናሆም ውእቱ ወእሙ ወአኀዊሁ 
ወአርዳኢሁ።
ወነበሩ ህየ ኅዳጠ መዋዕለ ወአኮ ብዙኀ።
ወነበሩ ህየ ኅዳጠ መዋዕለ ወአኮ ብዙኀ።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ ወዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ ወዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።

ወረከበ በምኵራብ እለ ይሠይጡ አልሕምተ ወአባግዐ ወአርጋበ።

ወረከበ በምኵራብ እለ ይሠይጡ አልሕምተ ወአባግዐ ወአርጋበ።

ወረከበ በምኵራብ እለ ይሠይጡ አልሕምተ ወአባግዐ ወአርጋበ።

ወመወልጣነ እንዘ ይነብሩ።
ወገብረ መቅሠፍተ ጥብጣቤ ዘሐብል።
ወሰደደ ኵሎ እምኵራብ አባግዐኒ ወአልሕምተኒ ወዘረወ ወርቆሙ 
ለመወልጣን።
ወሰደደ ኵሎ እምኵራብ አባግዐኒ ወአልሕምተኒ ወዘረወ ወርቆሙ 
ለመወልጣን።
ወሰደደ ኵሎ እምኵራብ አባግዐኒ ወአልሕምተኒ ወዘረወ ወርቆሙ 
ለመወልጣን።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ 
ገንጰለ።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ 
ገንጰለ።
ወይቤሎሙ ለእለ ይሠይጡ አርጋበ አሰስሉ ወአውፅኡ ዘንተ እም 
ዝየ።
ወይቤሎሙ ለእለ ይሠይጡ አርጋበ አሰስሉ ወአውፅኡ ዘንተ እም 
ዝየ።
ወኢትረስዩ ቤተ አቡየ ቤተ ምሥያጥ።
ወተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ ጽሑፍ ውእቱ ዘይብል ቅንአተ ቤትከ 
በልዐኒ።
ወአውሥእዎ አይሁድ ወይቤልዎ ምንተ ትእምርተ ታርኢ ዘዘንተ 
ትገብር።
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John02:18

John02:19
John02:19
John02:19
John02:20

John02:20

John02:20
John02:21
John02:22

John02:22

John02:22

John02:23
John02:24

John02:25

John03:1

John03:2

John03:2

John03:3
John03:3
John03:4

John03:4
John03:4
John03:5
John03:5
John03:5

John03:6
John03:7

John03:8
John03:8

ወአውሥእዎ አይሁድ ወይቤልዎ ምንተ ትእምርተ ታርኢ ዘዘንተ 
ትገብር።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ንሥትዎ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት አነሥኦ።
ወይቤልዎ አይሁድ በአርብዓ ወስድስቱ ዓመት ተሐንጸ ዝንቱ 
ቤተ መቅደስ።
ወይቤልዎ አይሁድ በአርብዓ ወስድስቱ ዓመት ተሐንጸ ዝንቱ 
ቤተ መቅደስ።
ወአንተሰ በሠሉስ መዋዕል ታነሥኦ።
ወውእቱሰ በእንተ ቤተ ሥጋሁ ይቤሎሙ።
ወአመ ተንሥአ እምነ ምዉታን ተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ በእንተ 
ዝ ይቤሎሙ።

ወአምኑ በቃለ መጻሕፍት ወበቃለ እግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎሙ።

ወአምኑ በቃለ መጻሕፍት ወበቃለ እግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎሙ።

ወእንዘ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም በበዓለ ፋሲካ።
ወውእቱሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢየአምኖሙ እስመ የአምሮ በኵሉ 
ለለ አሐዱ።
ወኢይፈቅድ ይንግርዎ ግዕዞ ለሰብእ እስመ ለሊሁ የአምሮ 
ለሰብእ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ እምፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዲሞስ መልአኮሙ 
ለአይሁድ።

ወውእቱ መጽአ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ ወይቤሎ።

ወውእቱ መጽአ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ ወይቤሎ።

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ።
ወይቤሎ ኒቆዲሞስ እፎ ይክል ብእሲ ዳግመ ተወልዶ እምድኅረ 
ልህቀ።
ይክልኑ በዊአ ወገቢኦ ውስተ ከርሠ እሙ ወይትወለድ ዳግመ።
ይክልኑ በዊአ ወገቢኦ ውስተ ከርሠ እሙ ወይትወለድ ዳግመ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ።
ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢይክል በዊአ ውስተ 
መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወዘተወልደ እመንፈስ መንፈሰ ውእቱ።
ወበእንተ ዝንቱ ኢታንክር እስመ እቤለከ ሀለወክሙ ትትወለዱ 
ዳግመ።
እስመ መንፈስ ኀበ ፈቀደ ይነፍኅ ወቃሎ ትሰምዕ።
ወኢተአምር እምኀበ ይመጽእ ወኀበሂ የሐውር።
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John03:8
John03:9
John03:9
John03:10
John03:10
John03:10
John03:11

John03:11
John03:12
John03:13

John03:14
John03:16
John03:18
John03:19
John03:19
John03:20

John03:21

John03:22

John03:22
John03:23 ወሀሎ ዮሐንስኒ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በማዕዶተ ኢየሩሳሌም።

John03:23

John03:23

John03:25

John03:26

John03:26

John03:26
John03:27 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤ ኢይክል ሰብእ ነሢአ ጸጋ ለሊሁ።
John03:27 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤ ኢይክል ሰብእ ነሢአ ጸጋ ለሊሁ።
John03:27
John03:29
John03:29
John03:29
John03:29

ወኢተአምር እምኀበ ይመጽእ ወኀበሂ የሐውር።
ወአውሥአ ኒቆዲሞስ ወይቤሎ እፎ ይትከሀል ዝንቱ ይኩን።
ወአውሥአ ኒቆዲሞስ ወይቤሎ እፎ ይትከሀል ዝንቱ ይኩን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
አንተ ሊቆሙ ለእስራኤል ወዘንተ ነገረ ኢተአምር።

አማን አማን እብለከ ከመ ዘነአምር ንነግር ወበዘርኢነ ሰማዕተ ንከውን።

ወስምዐነሰ ተአብዩነ ነሢአ።
ወሶበ እንዘ ዘበምድር እነግረክሙ ኢተአምኑኒ።
ወአልቦ ዘዐርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ 
ዕጓለ እመሕያው።
ወበከመ ሙሴ ሰቀሎ ለአርዌ ምድር በገዳም።
እስከ ወልዶ ዋሕዶ መጠወ ወወሀበ ቤዛ ለኵሉ።
ዘየአምን ቦቱ ኢይትኴነን ወዘሰ ኢየአምን ቦቱ ወድአ ተኰነነ።
ወዝ ውእቱ ኵነኔሁ እስመ ብርሃን መጽአ ውስተ ዓለም።
ወአብደረ ሰብእ ጽልመተ እምብርሃን እስመ እኩይ ምግባሩ።
ወኢይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ኢይትከሠቶ ምግባሩ እስመ እኩይ 
ውእቱ።
ወዘሰ ጽድቀ ይገብር ይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ያስተርኢ 
ምግባሩ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ምድረ 
ይሁዳ።
ወህየ ነበረ ምስሌሆሙ እንዘ ያጠምቅ።

እስመ ቦቱ ህየ ብዙኅ ማያት ወይመጽኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ 
ወያጠምቆሙ።

እስመ ቦቱ ህየ ብዙኅ ማያት ወይመጽኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ 
ወያጠምቆሙ።
ወእምዝ ኮነ ተኀሥሦ ማእከለ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ምስለ አይሁድ 
በእንተ አጥህሮ።
ወሖሩ ኀበ ዮሐንስ ወይቤልዎ ረቢ ዝኩ ዘምስሌከ ሀሎ በማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ወሖሩ ኀበ ዮሐንስ ወይቤልዎ ረቢ ዝኩ ዘምስሌከ ሀሎ በማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ወኵሉ የሐውር ኀቤሁ።

ወኢ ምንተኒ እመ ኢተውህበ ሎቱ እምሰማይ።
ወዐርኩሰ ለመርዓዊ ዘይቀውም ወይሰምዖ።
ወዐርኩሰ ለመርዓዊ ዘይቀውም ወይሰምዖ።
ፍሥሓ ይትፌሣሕ በእንተ ቃለ መርዓዊ ወመርዓት።
ወፍሥሓ ዚኣየሰ ናሁ ተፈጸመት።



Tabelle1

Seite 1155

8794 ወ

John03:30
John03:30
John03:31
John03:31
John03:31
John03:32

John03:32

John03:32

John03:33

John03:34
John03:35
John03:36
John04:1
John04:1

John04:2

John04:3
John04:3
John04:3 ወእንዘ ሀለዎ ይኅልፍ እንተ ሰማርያ።
John04:5
John04:6

John04:6
John04:7 ወናሁ መጽአት ብእሲት እምሰማርያ ከመ ትቅዳሕ ማየ።
John04:7
John04:9

John04:9

John04:9

John04:10

John04:10

John04:10
John04:10
John04:10

ወእንቲኣሁሰ ትበዝኅ ወእንቲኣየሰ ተሠልጠት።
ወእንቲኣሁሰ ትበዝኅ ወእንቲኣየሰ ተሠልጠት።
ወዘእምድርሰ ምድራዊ ውእቱ ወዘበምድር ይነግር።
ወዘእምድርሰ ምድራዊ ውእቱ ወዘበምድር ይነግር።
ወዘሰ እምሰማይ መጽአ መልዕልተ ኵሉ ውእቱ።
ወበዘርእየ ወበዘሰምዐ ሰማዕተ ይከውን ወስምዖሰ አልቦ 
ዘይትዌክፎ።
ወበዘርእየ ወበዘሰምዐ ሰማዕተ ይከውን ወስምዖሰ አልቦ 
ዘይትዌክፎ።
ወበዘርእየ ወበዘሰምዐ ሰማዕተ ይከውን ወስምዖሰ አልቦ 
ዘይትዌክፎ።

ወለዘሰ ተወክፎ ስምዖ ዐተቦ እግዚአብሔር እስመ ጻድቅ ውእቱ።

ወዘእግዚአብሔር ፈነዎ ቃለ እግዚአብሔር ይነግር።
አብሰ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ኵነኔሁ አወፈዮ ውስተ እዴሁ።
ወዘሰ ኢየአምን በወልድ ኢይሬእያ ለሕይወት።
ወአእሚሮ እግዚእነ ከመ ሰምዑ ፈሪሳውያን።
ከመ በዝኁ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወአብዝኁ አጥምቆ 
እምዮሐንስ።

ወባሕቱ ለሊሁሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢያጥመቀ ዳእሙ አርዳኢሁ።

ወኀደጋ ለምድረ ይሁዳ ወሖረ ካዕበ ገሊላ።
ወኀደጋ ለምድረ ይሁዳ ወሖረ ካዕበ ገሊላ።

ወሀሎ ህየ ዐዘቅተ ማይ ዘያዕቆብ።
ወደኪሞ እግዚእ ኢየሱስ በሐዊረ ፍኖት ነበረ ህየ ኀበ ውእቱ 
ዐዘቅት።
ወቀትር ሶቤሃ ጊዜ ስሱ ሰዓት።

ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አስትይኒ ማየ።

ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ሳምራዊት እፎኑ እንዘ አይሁዳዊ አንተ።

እስመ ኢየኀብሩ ሕርመተ አይሁድ ምስለ ሳምራውያን ወኢይትሐወሱ 
ወኢይዴመሩ።

እስመ ኢየኀብሩ ሕርመተ አይሁድ ምስለ ሳምራውያን ወኢይትሐወሱ 
ወኢይዴመሩ።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ሶበሰ ተአምሪ ጸጋሁ 
ለእግዚአብሔር።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ሶበሰ ተአምሪ ጸጋሁ 
ለእግዚአብሔር።
ወመኑ ውእቱ ዘይስእለኪ ወይብለኪ አስትይኒ ማየ።
ወመኑ ውእቱ ዘይስእለኪ ወይብለኪ አስትይኒ ማየ።
አንቲኒ ዓዲ እምሰአልኪዮ ወውእቱኒ እምወሀበኪ ማየ ሕይወት።
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John04:11
John04:11
John04:12

John04:12

John04:12

John04:12

John04:12

John04:13

John04:13

John04:14
John04:15
John04:15
John04:16
John04:16
John04:17
John04:17
John04:17
John04:18

John04:18

John04:19
John04:20

John04:21

John04:21
John04:21
John04:22
John04:23
John04:23
John04:23

John04:24

ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት።
እግዚእየ ማሕየብኒ አልብከ ወዐዘቅቱኒ ዕሙቀ ውእቱ።
ወውእቱኒ ሰትየ እምኔሃ ወአንስቲያሁኒ ወደቂቁኒ ወእንስሳሁኒ 
ወጥሪቱኒ።
ወውእቱኒ ሰትየ እምኔሃ ወአንስቲያሁኒ ወደቂቁኒ ወእንስሳሁኒ 
ወጥሪቱኒ።
ወውእቱኒ ሰትየ እምኔሃ ወአንስቲያሁኒ ወደቂቁኒ ወእንስሳሁኒ 
ወጥሪቱኒ።
ወውእቱኒ ሰትየ እምኔሃ ወአንስቲያሁኒ ወደቂቁኒ ወእንስሳሁኒ 
ወጥሪቱኒ።
ወውእቱኒ ሰትየ እምኔሃ ወአንስቲያሁኒ ወደቂቁኒ ወእንስሳሁኒ 
ወጥሪቱኒ።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ኵሉ ዘይሰቲ እምዝ ማይ 
ይጸምእ ዳግመ።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ኵሉ ዘይሰቲ እምዝ ማይ 
ይጸምእ ዳግመ።
ወዘሰ ይሰቲ እማይ ዘእሁቦ አነ ኢይጸምእ ለዓለም።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት እግዚእየ ሀበኒዮ እምውእቱ ማይ።
ከመ ኢይጽማእ ወኢይምጻእ ዝየ ዳግመ እቅዳሕ ማየ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ሑሪኬ ጸውዒ ምተኪ ወንዒ ዝየ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ሑሪኬ ጸውዒ ምተኪ ወንዒ ዝየ።
ወአውሥአቶ ይእቲ ብእሲት ወትቤሎ አልብየ ምተ።
ወአውሥአቶ ይእቲ ብእሲት ወትቤሎ አልብየ ምተ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ሠናየ ትቤሊ አልብየ ምት።

ወይእዜሰ ዘሀሎ ምስሌኪ ኢኮነ ምተኪ ወዘንተሰ አማነ ትቤሊ።

ወይእዜሰ ዘሀሎ ምስሌኪ ኢኮነ ምተኪ ወዘንተሰ አማነ ትቤሊ።

ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት እግዚእየ እሬእየከ ከመ ነቢይ አንተ።
ወአንትሙሰ ትብሉ ከመ በኢየሩሳሌም መካን ውእቱ ኀበ 
ይሰግዱ።

ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እመንኒ ብእሲቶ ከመ ትመጽእ ሰዓት።

ወይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢ በዝንቱ ደብር ወኢ በኢየሩሳሌም።
ወይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢ በዝንቱ ደብር ወኢ በኢየሩሳሌም።
አንትሙሰ ትሰግዱ ለዘኢተአምሩ ወንሕነሰ ንሰግድ ለዘነአምር።
ወባሕቱ ትመጽእ ሰዓት ወይእዜ ይእቲ።
ወባሕቱ ትመጽእ ሰዓት ወይእዜ ይእቲ።
አመ እለ በርቱዕ በአማን ሰጋድያን ይሰግዱ ለአብ በመንፈስ 
ወበጽድቅ።
ወእለሂ ይሰግዱ ሎቱ በመንፈስ ወበጽድቅ ሀለዎሙ ይስግዱ 
ሎቱ።
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John04:25
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ወእለሂ ይሰግዱ ሎቱ በመንፈስ ወበጽድቅ ሀለዎሙ ይስግዱ 
ሎቱ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ነአምር ከመ ይመጽእ ማስያስ ዘይብልዎ 
ክርስቶስ።
ወአመ መጽአ ውእቱ ይነግረነ ኵሎ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ ዘእትናገረኪ።
ወእምዝ መጽኡ አርዳኢሁ ወአንከርዎ እስመ ምስለ ብእሲት 
ይትናገር።
ወእምዝ መጽኡ አርዳኢሁ ወአንከርዎ እስመ ምስለ ብእሲት 
ይትናገር።
ወባሕቱ አልቦ ዘይቤሎ ምንተ ተኀሥሥ ወምንተ ትትናገር 
ምስሌሃ።
ወባሕቱ አልቦ ዘይቤሎ ምንተ ተኀሥሥ ወምንተ ትትናገር 
ምስሌሃ።
ወኀደገት ቀሡታ ይእቲ ብእሲት ወአተወት ሀገረ ወነገረት ለሰብአ 
ቤታ።
ወኀደገት ቀሡታ ይእቲ ብእሲት ወአተወት ሀገረ ወነገረት ለሰብአ 
ቤታ።
ወኀደገት ቀሡታ ይእቲ ብእሲት ወአተወት ሀገረ ወነገረት ለሰብአ 
ቤታ።
ወትቤ ንዑ ትርአዩ ብእሴ ዘነገረኒ ኵሎ ዘገበርኩ።
ወወፅኡ እምሀገር ወሖሩ ኀቤሁ።
ወወፅኡ እምሀገር ወሖሩ ኀቤሁ።
ወእምዝ ይቤልዎ አርዳኢሁ ረቢ ብላዕ እክለ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አንሰ ብየ መብልዕ ዘእበልዕ 
ዘኢተአምሩ አንትሙ።
ወተባሀሉ አርዳኢሁ በበይናቲሆሙ።
ቦኑ እንጋ ሰብእ ዘአምጽአ ሎቱ ዘይበልዕ ወሚመ ዛቲ ብእሲት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ለዘፈነወኒ ወከመ እፈጽም ግብሮ።
ወናሁ እብለክሙ አንሥኡ አዕይንቲክሙ ወነጽሩ ኀበ 
በሓውርት።
ወናሁ እብለክሙ አንሥኡ አዕይንቲክሙ ወነጽሩ ኀበ 
በሓውርት።
ከመ ጻዕደወ ወበጽሐ ማእረር።
እስመ ዘየዐጽድኒ ይነሥእ ዐስቦ ወያስተጋብእ ፍሬ ለሕይወት 
ዘለዓለም።
ከመ ኅቡረ ይትፈሥሑ ዘሂ ይዘርዕ ወዘሂ የአርር።
ወዝንቱ ነገር ቃለ ጽድቅ እሙን ውእቱ።
ከመ ካልእ ዘይዘርዕ ወካልእ ዘየአርር።
ወአንሰ ፈነውኩክሙ ትእርሩ ዘኢጻመውክሙ ዘባዕድ ጻመወ።
ወብዙኃን እምይእቲ ሀገረ ሳምር እለ አምኑ ቦቱ።
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ወበጺሖሙ ኀቤሁ ኵሎሙ ሳምራውያን አስተብቊዕዎ ከመ 
ይንበር ኀቤሆሙ።
ወነበረ ህየ ሰኑየ መዋዕለ።
ወብዙኃን ጥቀ እምኔሆሙ እለ አምኑ ቦቱ በእንተ ቃሉ።

ወይቤልዋ ለይእቲ ብእሲት አኮ እንከ በነገረ ዚኣኪ ዘአምነ ቦቱ።

አላ ለሊነ ሰማዕነ ወጠየቅነ።
ወእምድኅረ ሰኑይ መዋዕል ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወሖረ 
ገሊላ።
ወእምድኅረ ሰኑይ መዋዕል ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወሖረ 
ገሊላ።
ወለሊሁ እግዚእ ኢየሱስ ሰማዕተ ኮነ ከመ ኢይከብር ነቢይ 
በሀገሩ።
ወበዊኦ ካዕበ ገሊላ ተቀበልዎ ኵሎሙ ገሊላውያን።
ወሖረ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ቃና ዘገሊላ።
ወሀሎ አሐዱ ገብረ ንጉሥ ሰብእ አብያታዊ።
ወይደዊ ወልዱ በቅፍርናሆም።
ወሰሚዖ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምይሁዳ ውስተ ገሊላ 
ሖረ ኀቤሁ።
ወሰአሎ ከመ ይረድ ወያሕዩ ሎቱ ወልዶ እስመ አልጸቀ 
ይሙት።
ወሰአሎ ከመ ይረድ ወያሕዩ ሎቱ ወልዶ እስመ አልጸቀ 
ይሙት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እመ ተኣምረ ወመንክረ ኢርኢክሙ 
ኢተአምኑ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እመ ተኣምረ ወመንክረ ኢርኢክሙ 
ኢተአምኑ።
ወይቤሎ ውእቱ ገብረ ንጉሥ ሰብእ አብያዊ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር ወልድከሰ ሐይወ።

ወአምነ ውእቱ ብእሲ በቃል ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ።

ወአምነ ውእቱ ብእሲ በቃል ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ።

ወእንዘ ይወርድ ተቀበልዎ አግብርቲሁ።
ወዜነውዎ ወይቤልዎ ወልድከሰ ሐይወ።
ወዜነውዎ ወይቤልዎ ወልድከሰ ሐይወ።
ወተስእሎሙ ሰዓታ እንተ ባቲ ሐይወ።
ወይቤልዎ ትማልም ጊዜ ሰብዐቱ ሰዓት ኀደጎ ፈፀንቱ።
ወአእመረ አቡሁ ከመ ጊዜ ይእቲ ሰዓት።
ወአምነ ቦቱ ውእቱ ወኵሉ ሰብአ ቤቱ።
ወአምነ ቦቱ ውእቱ ወኵሉ ሰብአ ቤቱ።
ወዝንተ ካዕበ ዳግሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘገብረ ተኣምረ።
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ወእምድኅረ ዝ ኮነ በበዓሎሙ ለአይሁድ ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወቦ ውስተ ኢየሩሳሌም ምጥማቃት ዘጵሩጳጥቄ ቅልንብቲራ።
ወይብልዋ ስማ በዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ዘይእቲ ቤተ ሣህል።
ወይእቲ ቀላየ አባግዕ ወባቲ ኀምስቱ ሕዋራት።
ወይእቲ ቀላየ አባግዕ ወባቲ ኀምስቱ ሕዋራት።
ወህየ ይሰክቡ ብዙኃን ድዉያን ዕዉራን ወሐንካሳን።
ወህየ ይሰክቡ ብዙኃን ድዉያን ዕዉራን ወሐንካሳን።
ወይቡሳን ፅዉሳን ወፅቡሳን ወይጸንሑ ሁከተ ማይ።
ወይቡሳን ፅዉሳን ወፅቡሳን ወይጸንሑ ሁከተ ማይ።
ወይቡሳን ፅዉሳን ወፅቡሳን ወይጸንሑ ሁከተ ማይ።
ወዘይወርድ ቀዲመ እምድኅረ ሁከተ ማይ ወይትኀፀብ የሐዩ 
እምኵሉ ደዌ ዘቦ።
ወዘይወርድ ቀዲመ እምድኅረ ሁከተ ማይ ወይትኀፀብ የሐዩ 
እምኵሉ ደዌ ዘቦ።
ወሀሎ ህየ አሐዱ ብእሲ ዘሠላሳ ወሰመንቱ ክረምት እምዘ 
ደወየ።
ወሀሎ ህየ አሐዱ ብእሲ ዘሠላሳ ወሰመንቱ ክረምት እምዘ 
ደወየ።
ወኪያሁ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ይሰክብ ውስተ ዐራቱ።
አእመረ ከመ ጐንደየ ውስተ ደዌሁ ወይቤሎ ትፈቅድኑ ትሕየው።

ወአውሥአ ውእቱ ድዉይ ወይቤሎ እወ እግዚኦ አላ ሰብእ 
አልብየ።
ወአውሥአ ውእቱ ድዉይ ወይቤሎ እወ እግዚኦ አላ ሰብእ 
አልብየ።
ከመ ሶበ ይትሀወክ ማይ ያውርደኒ ወይደየኒ ውስተ ምጥማቃት።
ወሶበ እመጽእ አነ ባዕድ ይቀድመኒ ወሪደ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር።
ወሐይወ ሶቤሃ ውእቱ ብእሲ ወነሥአ ዐራቶ ወሖረ።
ወሐይወ ሶቤሃ ውእቱ ብእሲ ወነሥአ ዐራቶ ወሖረ።
ወሐይወ ሶቤሃ ውእቱ ብእሲ ወነሥአ ዐራቶ ወሖረ።
ወሰንበት አሜሃ ይእቲ ዕለት።
ወይቤልዎ አይሁድ ለዘሐይወ።
ሰንበት ውእቱ ዮም ወኢይከውነከ ትንሣእ ወትጹር ዐራተከ።
ሰንበት ውእቱ ዮም ወኢይከውነከ ትንሣእ ወትጹር ዐራተከ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤሎሙ።
ዘአሕየወኒ ውእቱ ይቤለኒ ጹር ዐራተከ ወሑር።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ።
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John05:12
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John05:13
John05:14
John05:14
John05:15
John05:15
John05:16
John05:16
John05:17
John05:17
John05:17
John05:18
John05:18
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John05:20
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John05:22
John05:23
John05:24

John05:24
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John05:31
John05:32

መኑ ውእቱ ብእሲሁ ዘይቤለከ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።
መኑ ውእቱ ብእሲሁ ዘይቤለከ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።
ወውእቱሰ ዘሐይወ ኢያእመረ መኑ ውእቱ ዘአሕየዎ።
ወእምዝ ረከቦ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ዘሐይወ።
እንዘ ይሜህር በምኵራብ ወይቤሎ።
ወሖረ ውእቱ ብእሲ።
ወነገሮሙ ለአይሁድ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ ዘአሕየዎ።
ወበእንተ ዝንቱ ያስተዋድይዎ አይሁድ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወየኀሥሡ ይቅትልዎ እስመ ከመ ዝ ይገብር በሰንበት።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
አቡየሂ እስከ ይእዜ ይገብር ወአነሂ እገብር።
ወበእንተ ዝንቱ ፈድፋደ የኀሥሡ አይሁድ ይቅትልዎ።
ዳእሙ ዓዲ አባሁ ይሬስዮ ለእግዚአብሔር ወያዔሪ ርእሶ ምስለ 
እግዚአብሔር።
ወእምዝ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወእምዝ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወኢ ምንተኒ ዘእንበለ ዘርእዮ ለአብ ይገብር።
እስመ አብ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ያሬእዮ ዘውእቱ ይገብር።
ወዘየዐቢ እምዝ ያሬእዮ ግብረ ከመ አንትሙ ታንክሩ።
ወበከመ አብ ያነሥኦሙ ለምዉታን ወያሐይዎሙ።
ወበከመ አብ ያነሥኦሙ ለምዉታን ወያሐይዎሙ።
እስመ አብሰ ኢይኴንን ወኢ መነሂ።
ወዘሰ ኢያከብሮ ለወልድ ኢያከብሮ ለአብ ዘፈነዎ።
ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።

ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።

ወይእዜ ውእቱ ከመ ምዉታን ይሰምዕዎ ቃሎ ለወልደ 
እግዚአብሔር።
ወእለሰ ሰምዕዎ የሐይዉ።
ወበከመ ለአብ ቦቱ ሕይወት ኀቤሁ ከማሁ ለወልድኒ ወሀቦ 
ሕይወተ።
ወወሀቦ ሥልጣነ ከመ ይግበር ፍትሐ ወኵነኔ።
ወወሀቦ ሥልጣነ ከመ ይግበር ፍትሐ ወኵነኔ።
ወበእንተ ዝንቱሰ ኢታንክሩ።
ወይወፅኡ እለ ሠናየ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ዘለሕይወት።
ወእለሰ እኩየ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ዘለደይን።
ኢይክል አንሰ ገቢረ ለልየ ዘእምኀቤየ ወኢ ምንተኒ።
አላ በከመ ሰማዕኩ እኴንን ወኵነኔየኒ ጽድቅ ውእቱ።
ወእመሰ ለልየ ስምዐ ኮንኩ ለርእስየ ኢኮነ ጽድቀ ስምዕየ።
ወባሕቱ ካልእ ውእቱ ሰማዕትየ።
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John05:32
John05:33
John05:34
John05:34
John05:34
John05:35
John05:35
John05:36 ወአንሰ ብየ ሰማዕተ ዘየዐቢ እምስምዐ ዮሐንስ።
John05:36
John05:37
John05:37

John05:37

John05:38
John05:38
John05:39
John05:40

John05:42

John05:43
John05:43
John05:44
John05:47
John06:1

John06:2
John06:3
John06:3
John06:4
John06:5
John06:5
John06:5

John06:6
John06:6
John06:7
John06:7
John06:8

John06:9

ወአአምር ከመ ጽድቅ ውእቱ ስምዑ ዘስምዐ ኮነ በእንቲኣየ።
ወነገረክሙ ስምዖ በጽድቅ በእንቲኣየ።
ወአንሰ አኮ ስምዐ ሰብእ ዘእፈቅድ ወባሕቱ ዘንተ እብል።
ወአንሰ አኮ ስምዐ ሰብእ ዘእፈቅድ ወባሕቱ ዘንተ እብል።
ከመ አንትሙ ትእመኑ ወትድኀኑ።
ዝንቱ ውእቱ ማኅቶት ዘያኀቱ ወያበርህ።
ወአንትሙ ፈቀድክሙ ትትፈሥሑ በብርሃኑ አሐተ ሰዓተ።

ወእፈጽም ውእቱ ሰማዕትየ ከመ አብ ፈነወኒ።
ወአቡየ ዘፈነወኒ ውእቱ ሰማዕትየ።

ወእምአመ ኮንክሙ ቃሎ ኢሰማዕክሙ ወራእዮሂ ኢርኢክሙ።

ወእምአመ ኮንክሙ ቃሎ ኢሰማዕክሙ ወራእዮሂ ኢርኢክሙ።

ወቃሎሂ ኢዐቀብክሙ ወኢይነብር ኀቤክሙ።
ወቃሎሂ ኢዐቀብክሙ ወኢይነብር ኀቤክሙ።
ወእማንቱ ስማዕትየ።

ወኢትፈቅዱ ትምጽኡ ኀቤየ ከመ ትርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።

ወባሕቱ አእመርኩክሙ ከመ አልብክሙ ፍቅረ እግዚአብሔር 
ላዕሌክሙ።
አነ መጻእኩ በስመ አቡየ ወኢተወከፍክሙኒ።
ወአመ መጽአ ካልእ በስምዐ ነፍሱ ኪያሁ ትትዌከፉ።
ወኢተኀሥሡ ክብረ እምእግዚአብሔር ዋሕድ።
ወእመሰ ዘጸሐፈ ሙሴ ኢተአምኑ እፎ ቃልየ ተአምኑ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ማዕዶተ ባሕረ ገሊላ ኀበ 
ጥብርያዶስ።
ወተለውዎ ብዙኃን አሕዛብ።
ወዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ደብር።
ወህየ ነበረ ምስለ አርዳኢሁ።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ።
ወአንሥአ አዕይንቲሁ እግዚእ ኢየሱስ።
ወርእየ ብዙኃነ ሰብአ እንዘ ይመጽኡ ኀቤሁ።
ወይቤሎ ለፊልጶስ እምአይቴ ንሣየጥ ኅብስተ ዘናበልዖሙ 
ለእሉ።
ወዘንተ ይቤ እንዘ ያሜክሮ ወውእቱሰ የአምር ዘሀለዎ ይግበር።
ወዘንተ ይቤ እንዘ ያሜክሮ ወውእቱሰ የአምር ዘሀለዎ ይግበር።
ወአውሥአ ፊልጶስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ ፊልጶስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘውእቱ እንድርያስ እኁሁ 
ለስምዖን ጴጥሮስ።
ሀሎ ዝየ ወልድ ዘቦቱ ኀምስ ኅብስተ ሰገም ወክልኤቲ ዓሣ።
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John06:23 ወመጽአ ካልኣትኒ አሕማር አምጥብርያዶስ ቅሩበ ብሔር።

ወባሕቱ ምንተ ይብቊዓ እማንቱ ለዘመጠነ ዝ ሰብእ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ግበሩ ምርፋቃተ ለሰብእ።

ወብዙኅ ሣዕሩ ለውእቱ መካን ወረፈቁ ዲበ ሣዕር ዕደዊሆሙ።

ወብዙኅ ሣዕሩ ለውእቱ መካን ወረፈቁ ዲበ ሣዕር ዕደዊሆሙ።

ወየአክሉ ኍልቆሙ መጠነ ኀምሳ ምእት ብእሲ።
ወነሥአ እግዚእ ኢየሱስ ውእተ ኅብስተ።
ወአእኰተ ወፈተተ ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ።
ወአእኰተ ወፈተተ ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ።
ወአእኰተ ወፈተተ ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ።
ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሰብእ ወእምዓሣሁኒ ከማሁ መጠነ 
ፈቀዱ።
ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሰብእ ወእምዓሣሁኒ ከማሁ መጠነ 
ፈቀዱ።
ወእምድኅረ በልዑ ወጸግቡ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወእምድኅረ በልዑ ወጸግቡ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ከመ አልቦ ዘይትገደፍ ወኢ ምንተኒ እምኔሆን።
ወአስተጋብኡ ወመልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ።
ወአስተጋብኡ ወመልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ።
ወአስተጋብኡ ወመልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ።
እምኀምስቱ ኅብስተ ሰገም ዘተርፈ እምዘበልዑ ወጸግቡ።
ወርእዮሙ ሕዝብ ዘገብረ ተኣምረ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሉ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ከመ ይፈቅዱ ይምጽኡ ይምሥጥዎ ወያንግሥዎ።
ወተግሕሠ ውስተ ደብር ባሕቲቱ።
ወመስዮ ወረዱ አርዳኢሁ ውስተ ባሕር።
ወዐርጉ ሐመረ ወሖሩ ማዕዶተ ባሕር ኀበ ቅፍርናሆም።
ወዐርጉ ሐመረ ወሖሩ ማዕዶተ ባሕር ኀበ ቅፍርናሆም።
ወናሁ ወድአ ኮነ ጽልመት።
ወዓዲሁ ኢመጽአ እግዚእ ኢየሱስ ኀቤሆሙ።
ወባሕርሰ ይትሀወክ እስመ ዐቢይ ነፋስ ይነፍኅ ውስቴቱ።
ወኀሊፎሙ መጠነ ዕሥራ ወኀምስቱ ምዕራፍ አው ሠላሳ።
ወኀሊፎሙ መጠነ ዕሥራ ወኀምስቱ ምዕራፍ አው ሠላሳ።
ወቀርበ ኀበ ሐመር ወፈርሁ።
ወቀርበ ኀበ ሐመር ወፈርሁ።
ወይቤሎሙ አነ ውእቱ ኢትፍርሁ።
ወእንዘ ይፈቅዱ ያዕርግዎ ውስተ ሐመር።
ወበሳኒታ ሰብእ እለ ይቀውሙ ማዕዶተ ባሕር።
ወከመሂ ኢዐረገ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ 
ሐመር።
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John06:24
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John06:37
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John06:39
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John06:40
John06:41
John06:42
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John06:43

John06:44
John06:45
John06:45

ወሶበ ርእዩ እሙንቱ ሰብእ ከመ ኢሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ወኢ 
አርዳኢሁ።
ወሶበ ርእዩ እሙንቱ ሰብእ ከመ ኢሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ወኢ 
አርዳኢሁ።
ዐርጉ ውስተ ውእቶን አሕማር ወበጽሑ ቅፍርናሆም ይኅሥሥዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ረከብዎ በማዕዶተ ባሕር ይቤልዎ።
ረቢ ማእዜ መጻእከ ወበጻሕከ ዝየ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
አላ በእንተ ዘበላዕክሙ ኅብስተ ወጸገብክሙ።
ወይቤልዎ ምንተ ንሬሲ ከመ ንግበር ግብረ እግዚአብሔር።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤልዎ ምንተ ተኣምረ ትገብር።
ከመ ንርአይ ወንእመን ብከ በዘገበርከ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን አማን እብለክሙ።
ወይሁብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወይቤልዎ እግዚኦ ሀበነ በኵሉ ጊዜ እምውእቱ ኅብስት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት።
ወዘሂ የአምን ብየ ኢይጸምእ ለዝሉፉ።
ወእቤለክሙ ባሕቱ ርኢክሙኒሂ ወኢአመንክሙኒ።
ወእቤለክሙ ባሕቱ ርኢክሙኒሂ ወኢአመንክሙኒ።
ወኵሉ ዘወሀበኒ አቡየ ይመጽእ ኀቤየ።
ወለዘሂ መጽአ ኀቤየ ኢይሰድዶ ወኢያወፅኦ አፍኣ።
ወለዘሂ መጽአ ኀቤየ ኢይሰድዶ ወኢያወፅኦ አፍኣ።
ወዝንቱ ውእቱ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ አብ።
ወኢ አሐዱሂ አላ አነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወዝንቱ ውእቱ ፈቃዱ ለአቡየ።
ከመ ኵሉ ዘርእዮ ለወልድ ወአምነ ቦቱ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወአነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወአንጐርጐሩ አይሁድ በእንቲኣሁ።
ወይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ወልደ ዮሴፍ።
ዘለሊነ ነአምር አባሁ ወእሞ።
ወእፎ እንከ ይብለነ እምሰማይ ወረድኩ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ኢታንጐርጕሩ 
በበይናቲክሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ኢታንጐርጕሩ 
በበይናቲክሙ።
ወአነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወሀሎ ጽሑፍ ውስተ መጽሐፈ ነቢያት።
ወኵሉ እንከ ዘሰምዐ በኀበ አቡየ ተምሂሮ ይመጽእ ኀቤየ።
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ወውእቱ ርእዮ ለአብ።
አበዊክሙሰ መና በልዑ በገዳም ወሞቱ።
ወኵሉ ዘበልዐ እምኔሁ ኢይመውት።
ወዘበልዐ እምዝንቱ ኅብስት የሐዩ ለዓለም።
ወዝኒ ኅብስት ዘአነ እሁቦ ሥጋየ ውእቱ በእንተ ሕይወት 
ዘለዓለም።
ወተጋአዙ አይሁድ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን አማን እብለክሙ።
እመ ኢበላዕክሙ ሥጋሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢሰተይክሙ 
ደሞ።
ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ወአነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወደምየኒ ስቴ ሕይወት ዘበአማን ውእቱ።
ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ይሄሉ ምስሌየ።
ወአነሂ እሄሉ ምስሌሁ።
ወበከመ ዘፈነወኒ አብ ሕያው ወአነሂ ሕያው በእንተ አብ።
ወበከመ ዘፈነወኒ አብ ሕያው ወአነሂ ሕያው በእንተ አብ።
ወዘበልዐ ሥጋየ የሐዩ በእንቲኣየ።
ወአኮ በከመ በልዑ አበዊክሙ መና ወሞቱ።
ወአኮ በከመ በልዑ አበዊክሙ መና ወሞቱ።
ወዘበልዖሰ ለዝንቱ ኅብስት የሐዩ ለዓለም።

ወከመ ዝ ይቤሎሙ በምኵራብ ዘቅፍርናሆም እንዘ ይሜህሮሙ።

ወብዙኃን እምአርዳኢሁ እለ ሰምዑ ዘንተ።
ወይቤሉ ዕጹብ ዝንቱ ነገር ወመኑ ይክል ሰሚዖቶ።
ወይቤሉ ዕጹብ ዝንቱ ነገር ወመኑ ይክል ሰሚዖቶ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ።
ወይቤሎሙ ዝኑ ያዐቅፈክሙ።
ወሥጋሰ አልቦ ዘይበቊዕ ወኢ ምንተኒ።
ወሥጋሰ አልቦ ዘይበቊዕ ወኢ ምንተኒ።

ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ መንፈስ ውእቱ ወሕይወት ውእቱ።

ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ መንፈስ ውእቱ ወሕይወት ውእቱ።

ወባሕቱ ቦቱ እምውስቴትክሙ እለ ኢየአምኑ።
ወመኑ ውእቱ ዘያገብኦ።
ወይቤሎሙ በእንተ ዝንቱ እብለክሙ።

ወበእንተ ዝንቱ ብዙኃን እምአርዳኢሁ እለ ገብኡ ድኅሬሆሙ።

ወኢሖሩ እንከ ምስሌሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ።
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ወአውሥአ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤሎ እግዚኦ ኀበ መኑ ነሐውር።

ወአውሥአ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤሎ እግዚኦ ኀበ መኑ ነሐውር።

ወንሕነሰ አመነ ወአእመርነ።
ወንሕነሰ አመነ ወአእመርነ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
አኮኑ አነ ኀረይኩክሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወባሕቱ አሐዱ እምኔክሙ ሰይጣን ውእቱ።
ወዘንተሰ ይቤ እንበይነ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ።
ወውእቱ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወውእቱ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ገሊላ።
ወኢፈቀደ ይሑር ምድረ ይሁዳ።
ወቀርበ በዓለ መጸለቶሙ ለአይሁድ።
ወይቤልዎ አኀዊሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ፍልስ እምዝየ።
ወሑር ብሔረ ይሁዳ።
ከመ አርዳኢከኒ ይርአዩ ግብረከ ዘትገብር ወይእመኑ።
ወይፈቅድ ክሡተ ይኩኖ።
ወእመሰ ዘንተ ትገብር አርኢ ርእሰከ ለዓለም።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወጊዜ ዚኣክሙሰ ዘልፈ ድልው ውእቱ።
ለክሙሰ ኢይክል ዓለም ጸሊኦተክሙ ወሊተሰ ይጸልኡኒ።
እስመ አነ ስምዕ ላዕሌሆሙ ወእዛለፎሙ በከመ እከየ ምግባሮሙ።
ወአንሰ ኢየዐርግ ይእዜ ውስተ ዝንቱ በዓል።
ወከመ ዝ ይቤሎሙ ወነበረ ውስተ ገሊላ።
ወከመ ዝ ይቤሎሙ ወነበረ ውስተ ገሊላ።
ወዐሪጎሙ አኀዊሁ ለበዓል ውእተ አሚረ።
ዐርገ ውእቱኒ ጽሚተ ወአኮ ገሃደ።
ወአኀዙ አይሁድ ይኀሥሥዎ በበዓል።
ወይቤሉ አይቴ ውእቱ ዝንቱ።
ወብዙኀ አንጐርጐሩ ሕዝብ በእንቲኣሁ።
ወቦ እለ ይቤሉ ኄር ውእቱ።
ወካልኣነ ይቤሉ አልቦ አላ ያስሕቶሙ ለሕዝብ።
ወባሕቱ ክሡተሰ አልቦ ዘተናገረ በእንቲኣሁ በእንተ ፍርሀቶሙ 
ለአይሁድ።
ወበማእከለ መዋዕለ በዓል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ምኵራበ።
ወአኀዘ ይምሀር።
ወአንከሩ አይሁድ ምህሮቶ እንዘ ይብሉ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
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ወዘሰ ይፈቅድ ይግበር ሥምረቶ።
ወአኮ ዘእምኀቤየ ዘእነግር።
ወዘሰ ለርእሱ ይነግር ተድላ ርእሱ የኀሥሥ።
ወዘሰ ይፈቅድ ያድሉ ለዘፈነዎ ጻድቅ ውእቱ።
ወአልቦ ዐመፃ በኀቤሁ።
ወአልቦ አሐዱሂ እምኔክሙ ዘይገብራ ለኦሪት።
ወአውሥኡ ሕዝብ ወይቤልዎ።
ወአውሥኡ ሕዝብ ወይቤልዎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
አሐደ ግብረ ገበርኩ ወኵልክሙ አንከርክሙ።
ወኢኮነት እምኀበ ሙሴ አላ እምአበው ይእቲ።
ወበሰንበት ትገዝርዎ ለሰብእ።
ወእመሰ በሰንበት ግዝረተ ይነሥእ ብእሲ ከመ ኢይሰዐር ሕጉ 
ለሙሴ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምሰብአ ኢየሩሳሌም።
ወናሁ ገሃደ ይትናገሮሙ።
ወአልቦ ዘይቤልዎ ምንተኒ አእመሩኑ እንጋ መላእክት 
ወሊቃውንት።
ወአልቦ ዘይቤልዎ ምንተኒ አእመሩኑ እንጋ መላእክት 
ወሊቃውንት።
ወባሕቱ ለዝንቱሰ ነአምሮ እምአይቴ ውእቱ።
ወክርስቶስሰ አመ ይመጽእ አልቦ ዘየአምሮ እምኀበ ይመጽእ።

ወአልዐለ ቃሎ እግዚእ ኢየሱስ በምኵራብ እንዘ ይሜህር ወይቤ።

ወአልዐለ ቃሎ እግዚእ ኢየሱስ በምኵራብ እንዘ ይሜህር ወይቤ።

ኪያየኑ ተአምሩኒ ወተአምሩኑ እምኀበ አይቴ አነ።
ወአኮ ለልየ ዘመጻእኩ።
ወአንሰ አአምሮ እስመ እምኀቤሁ አነ ወውእቱ ፈነወኒ።
ወአንሰ አአምሮ እስመ እምኀቤሁ አነ ወውእቱ ፈነወኒ።
ወፈቀዱ የአኀዝዎ ወባሕቱ አልቦ ዘአንሥአ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወፈቀዱ የአኀዝዎ ወባሕቱ አልቦ ዘአንሥአ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወእምውእቶሙ ሰብእ ብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ።
ወይቤሉ አመ ይመጽእ ክርስቶስ ቦኑ ፈድፋደ ተኣምረ ዘይገብር 
እምዘገብረ ዝንቱ።
ወሰምዑ ፈሪሳውያን ከመ አንጐርጐሩ ሕዝብ በእንቲኣሁ።
ወፈነዉ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ወዓልያኒሆሙ ከመ 
የአኀዝዎ።
ወፈነዉ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ወዓልያኒሆሙ ከመ 
የአኀዝዎ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
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ወእምዝ ኣሐውር ኀበ አብ ዘፈነወኒ።
ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወይቤሉ አይሁድ በበይናቲሆሙ።
ውስተ ብሔረ አረሚኑ የሐውር እንጋ ወይሜህሮሙ ለአረሚ።
ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘይብለነ ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወበደኃሪት ዕለት ዘበዓል ዐባይ።
ቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወከልሐ ወይቤ።
ቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወከልሐ ወይቤ።
ዘጸምአ ይምጻእ ኀቤየ ወይስተይ።
ወዘሂ የአምን ብየ በከመ ይቤ መጽሐፍ።
ወዘንተ ይቤ በእንተ መንፈስ ቅዱስ ዘሀለዎሙ።
ወብዙኃን እምሕዝብ ሰሚዖሙ ዘንተ ነገረ ይቤሉ።
ወቦ እለ ይቤሉ ክርስቶስ ውእቱ።
ወመንፈቆሙ ይቤሉ ቦኑ እምገሊላ ይመጽእ ክርስቶስ።
ከመ እምነ ዘርዐ ዳዊት ወእምነ ቤተልሔም ሀገሩ ለዳዊት ይመጽእ 
ክርስቶስ።
ወተናፈቁ ሕዝብ በበይናቲሆሙ በእንቲኣሁ።
ወቦ እለ ፈቀዱ የአኀዝዎ።
ወባሕቱ አልቦ ዘአንሥአ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወተሠውጡ ወዓልያኒሆሙ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን።
ወተሠውጡ ወዓልያኒሆሙ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን።
ወይቤልዎሙ እሙንቱ እፎኑመ ዘኢያምጻእክምዎ።
ወአውሥኡ ወዓልያኒሆሙ ወይቤልዎሙ።
ወአውሥኡ ወዓልያኒሆሙ ወይቤልዎሙ።
ወአውሥኡ ፈሪሳውያን ወይቤልዎሙ ትጌግዩኑ አንትሙኒ።
ወአውሥኡ ፈሪሳውያን ወይቤልዎሙ ትጌግዩኑ አንትሙኒ።
ቦኑ እመላእክት ወእምፈሪሳውያን እለ አምኑ ቦቱ።
ወእሙንቱሰ ርጉማን።
ወይቤሎሙ ኒቆዲሞስ ዘሖረ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወኢያእምሩ ግብሮ ዘገብረ።
ወአውሥእዎ ወይቤልዎ አንተሂ እምገሊላኑ ትብል።
ወአውሥእዎ ወይቤልዎ አንተሂ እምገሊላኑ ትብል።
ወገብኡ ኵሉ ለለ አሐዱ ውስተ ቤቶሙ።
ወእግዚእ ኢየሱስኒ ሖረ ውስተ ደብረ ዘይት።
ወአንግሀ በጽባሕ ወቦአ ካዕበ ምኵራበ።
ወአንግሀ በጽባሕ ወቦአ ካዕበ ምኵራበ።
ወተጋብኡ ኵሉ ሕዝብ ኀቤሁ።
ወነበረ እንዘ ይሜህሮሙ ወአኀዘ ይምሀሮሙ።
ወነበረ እንዘ ይሜህሮሙ ወአኀዘ ይምሀሮሙ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።



Tabelle1

Seite 1168

8794 ወ

John08:3
John08:3
John08:3
John08:4

John08:5
John08:5
John08:6

John08:6
John08:6
John08:7
John08:7
John08:7
John08:7

John08:8
John08:8
John08:9

John08:9
John08:9
John08:10
John08:10
John08:10
John08:11
John08:11
John08:11
John08:11
John08:12
John08:12
John08:13
John08:14
John08:14
John08:14
John08:14
John08:14
John08:15
John08:15
John08:16
John08:16
John08:18

ወአምጽኡ ኀቤሁ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወአብእዋ ውስጠ ወአቀምዋ ቅድመ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአብእዋ ውስጠ ወአቀምዋ ቅድመ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤልዎ ኦ ሊቅ ረከብናሃ ለዛቲ ብእሲት እንዘ ትኤብስ 
በዝሙት።
ወበሕግነሰ ሠርዐ ሙሴ ከመ ትትወገር በእብን።
ወአንተሰ እንከ ምንተ ትብል በእንቲኣሃ።

ወዘንተ ይቤሉ እንዘ ያሜክርዎ ከመ ይርከቡ ምክንያተ ላዕሌሁ።

ወአትሐተ እግዚእ ኢየሱስ አዕይንቲሁ ውስተ ምድር።
ወጸሐፈ በአጽባዕቱ።
ወሶበ ቆሙ ብዙኀ ወአጐንደዩ ተስእሎቶ።
ወሶበ ቆሙ ብዙኀ ወአጐንደዩ ተስእሎቶ።
አንሥአ አዕይንቲሁ ወነጸረ ኀቤሆሙ።
ወይቤሎሙ ዘአልቦ ኀጢአተ እምኔክሙ ቀዲሙ ለይገራ 
በእብን።
ወካዕበ ደነነ ወጸሐፈ ኀበ ምድር በአጽባዕቱ።
ወካዕበ ደነነ ወጸሐፈ ኀበ ምድር በአጽባዕቱ።
ወሰሚዖሙ እሙንቱ ዘንተ ዘለፋ በለብዎ አኀዙ ይሑሩ በበ 
አሐዱ።
ወተርፈ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ።
ወይእቲኒ ብእሲት ትቀውም ውስጠ።
ወአንሥአ እግዚእ ኢየሱስ አዕይንቲሁ ወነጸረ ኀቤሃ ወይቤላ።
ወአንሥአ እግዚእ ኢየሱስ አዕይንቲሁ ወነጸረ ኀቤሃ ወይቤላ።
ወአንሥአ እግዚእ ኢየሱስ አዕይንቲሁ ወነጸረ ኀቤሃ ወይቤላ።
ወአውሥአት ወትቤሎ አልቦ ዘእሬኢ እግዚእየ።
ወአውሥአት ወትቤሎ አልቦ ዘእሬኢ እግዚእየ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ አልቦ ዘእኴንነኪ።
ሑሪ እትዊ በሰላም ወእምዝ ዳግመ ኢተአብሲ።
ወካዕበ ነበቦሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወካዕበ ነበቦሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወይቤልዎ ፈሪሳውያን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
እስመ አነ አአምር እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
ወአንትሙሰ ኢተአምሩ እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
ወአንትሙሰ ኢተአምሩ እምኀበ መጻእኩ ወኀበሂ ኣሐውር።
ወአንሰ ኢይኴንን ወኢ መነሂ።
ወአንሰ ኢይኴንን ወኢ መነሂ።
ወእመሂ ኰነንኩ አነ ጽድቀ እኴንን።
አላ አነ ወአብ ዘፈነወኒ።
ወአነሂ ሰማዕት ለርእስየ።
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ወአብ ዘፈነወኒ ሰማዕትየ።
ወይቤልዎ አይቴ ውእቱ አቡከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ኢ ኪያየ ተአምሩ ወኢ አቡየ።

ወዘንተ ነገረ ተናገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በኀበ ሙዳየ ምጽዋት።

ወኢአኀዝዎ እስመ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜሁ።
ወካዕበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
አንሰ ኣሐውር ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
ወትመውቱ በኀጢአትክሙ።
ወኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወይቤሉ አይሁድ ይቀትልኑ እንጋ ርእሶ ለሊሁ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰ እምታሕቱ አንትሙ ወአንሰ እምላዕሉ 
አነ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰ እምታሕቱ አንትሙ ወአንሰ እምላዕሉ 
አነ።
ወአንሰ ኢኮንኩ እምዝንቱ ዓለም።
ወናሁ እቤለክሙ ከመ ትመውቱ በኀጢአትክሙ።
ወይቤልዎ አንተ መኑ አንተ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ቀዳሚኒ ነገርኩክሙ።
ወብዙኅ ብየ ዘእብል በእንቲኣክሙ ወእኴንን ቦቱ።
ወብዙኅ ብየ ዘእብል በእንቲኣክሙ ወእኴንን ቦቱ።
ወባሕቱ ዘፈነወኒ ጻድቅ ውእቱ።
ወአንሰ ዘሰማዕኩ በኀቤሁ እነግር ለዓለም።
ወኢያእመሩ ከመ በእንተ አብ ይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአኮ ዘእምኀቤየ ዘእነግር።
ወዘፈነወኒ ሀሎ ምስሌየ ወኢየኀድገኒ አብ ባሕቲትየ።
ወዘፈነወኒ ሀሎ ምስሌየ ወኢየኀድገኒ አብ ባሕቲትየ።
ወዘንተ ብሂሎ ብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእለ አምኑ ቦቱ አይሁድ።
ወተአምርዋ ለጽድቅ ወጽድቅኒ ታግዕዘክሙ።
ወተአምርዋ ለጽድቅ ወጽድቅኒ ታግዕዘክሙ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ዘርዐ አብርሃም ንሕነ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ዘርዐ አብርሃም ንሕነ።
ወእምአመ ኮነ ግሙራ ኢተቀነይነ ወኢ ለመኑሂ።
ወእምአመ ኮነ ግሙራ ኢተቀነይነ ወኢ ለመኑሂ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወገብርሰ ኢይነብር ውስተ ቤት ለዝሉፉ።
ወወልድሰ ይነብር ለዓለም።
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ወእምከመሰ ወልድ አግዐዘክሙ አማን ግዑዛን አንትሙ።
ወአአምር ከመ ዘርዐ አብርሃም አንትሙ።

ወባሕቱ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ እስመ ኢይነብር ቃልየ ኀቤክሙ።

ወአንሰ ዘርኢኩ በኀበ አቡየ እነግር ወአንትሙሂ ዘርኢክሙ በኀበ 
አቡክሙ ትገብሩ።
ወአንሰ ዘርኢኩ በኀበ አቡየ እነግር ወአንትሙሂ ዘርኢክሙ በኀበ 
አቡክሙ ትገብሩ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ለነሰ አብርሃም አቡነ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ለነሰ አብርሃም አቡነ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይእዜሰ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ ብእሴ ጻድቀ።
ወአብርሃምሰ ኢገብረ ከመ ዝ።
ወይቤልዎ ንሕነሰ ኢተወለድነ እምዝሙት።
አላ አሐዱ አብ ብነ ወውእቱ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወቃልየኒ እምዐቀብክሙ።
እስመ አነ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእኩ ወመጻእኩ።
ወአኮ ለልየ ዘመጻእኩ አላ ውእቱ ፈነወኒ።
ወፍትወቶ ለአቡክሙ ትግበሩ ትፈቅዱ።
ወውእቱሰ ቀታሌ ነፍሰ ሰብእ ውእቱ እምትካት።
ወኢይቀውም በጽድቅ እስመ አልቦ ጽድቅ በኀቤሁ።
ወሶበሂ ይነብብ ሐሰተ እምዚኣሁ ይነብብ።
እስመ ሐሳዊ ውእቱ ወአቡሃ ለሐሰት።
ወአንሰ እስመ ጽድቀ እነግር ኢተአምኑኒ።
ወእመሰ አነ ጽድቀ እነግር ለምንት ኢተአምኑኒ።
ወበእንተ ዝንቱ አንትሙሰ ኢትሰምዑኒ።
ወተሰጥውዎ አይሁድ ወይቤልዎ።
ወተሰጥውዎ አይሁድ ወይቤልዎ።
አኮኑ ሠናየ ንቤለከ ከመ ሳምራዊ አንተ ወጋኔን ብከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
አንሰ ጋኔን አልብየ ወባሕቱ አከብር አባየ።
ወአንትሙሰ ታስተሐቅሩኒ።
ሀሎ ዘየኀሥሥ ወዘሂ ይኴንን።
ወይቤልዎ አይሁድ ይእዜኬ አእመርናከ ከመ ጋኔን ብከ።
አብርሃም ጥቀ ሞተ ወነቢያትኒ ሞቱ።
ወአንተሰ ትብል ዘዐቀበ ቃልየ ኢይጥዕሞ ለሞት ለዓለም።
ወእምነቢያትኒ እለ ሞቱ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ኢይበቊዐኒ ስብሐትየ ወኢ ምንተኒ።
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John09:6
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John09:7
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John09:8

John09:8
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ዘአንትሙ ትብልዎ አምላክነ ውእቱ ወኢተአምርዎ።
ወአንሰ አአምሮ።
ወእመሰ እቤ ኢየአምሮ እከውን ከማክሙ ሐሳዌ።
ወአንሰ አአምሮሂ ወቃሎሂ አዐቅብ።
ወአንሰ አአምሮሂ ወቃሎሂ አዐቅብ።
ወርእየሂ ወተፈሥሐ።
ወርእየሂ ወተፈሥሐ።

ወይቤልዎ አይሁድ ኀምሳ ዓመት አልብከ ወአብርሃምሃ ርኢከ።

ወይቤልዎ አይሁድ ኀምሳ ዓመት አልብከ ወአብርሃምሃ ርኢከ።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወነሥኡ እብነ ከመ ይውግርዎ።
ወተኀብኦሙ እግዚእ ኢየሱስ ወወፅአ እምኵራብ።
ወተኀብኦሙ እግዚእ ኢየሱስ ወወፅአ እምኵራብ።
ወኀለፈ እንተ ማእከሎሙ ወሖረ።
ወኀለፈ እንተ ማእከሎሙ ወሖረ።
ወእንዘ የኀልፍ እምህየ ርእየ ብእሴ ዘዕዉሩ ተወልደ።
ወተስእልዎ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወተስእልዎ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
በዘርእሱኑ ወሚመ በዘአዝማዲሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ኢ ውእቱ አበሰ ወኢ አዝማዲሁ።
ወባሕቱ ርቱዕ ሊተ እግበር ግብሮ ለዘፈነወኒ እንዘ መዓልት 
ውእቱ።
ወዘንተ ብሂሎ ወረቀ ውስተ ምድር።
ወገብረ ጽቡረ በምራቁ ወቀብዖ አዕይንቲሁ ለውእቱ ዕዉር።
ወገብረ ጽቡረ በምራቁ ወቀብዖ አዕይንቲሁ ለውእቱ ዕዉር።
ወይቤሎ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ ሰሊሆም ዘበትርጓሜሁ 
ሐዋርያ።
ወሖረ ወተኀፅበ ወገብአ እንዘ ይሬኢ።
ወሖረ ወተኀፅበ ወገብአ እንዘ ይሬኢ።
ወሖረ ወተኀፅበ ወገብአ እንዘ ይሬኢ።

ወአግዋሪሁሰ ወእለሂ የአምርዎ ትካት ወይሬእይዎ እንዘ ይስእል።

ወአግዋሪሁሰ ወእለሂ የአምርዎ ትካት ወይሬእይዎ እንዘ ይስእል።

ወአግዋሪሁሰ ወእለሂ የአምርዎ ትካት ወይሬእይዎ እንዘ ይስእል።

ይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ዘይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
ወቦ እለ ይቤሉ ውእቱ ዝንቱ።
ወካልኣን ይቤሉ አልቦ አላ ይመስሎ።
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ወለሊሁሰ ይቤ አነ ውእቱ።
ወይቤልዎ እፎ ተከሥተ አዕይንቲከ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ።
ወቀብዐኒ አዕይንትየ ወይቤለኒ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ 
ሰሊሆም።
ወቀብዐኒ አዕይንትየ ወይቤለኒ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ 
ሰሊሆም።
ወሖርኩ ወተኀፀብኩ ወርኢኩ።
ወሖርኩ ወተኀፀብኩ ወርኢኩ።
ወሖርኩ ወተኀፀብኩ ወርኢኩ።
ወይቤልዎ አይሁድ አይቴ ውእቱ ብእሲሁ።
ወይቤሎሙ ኢየአምር።
ወወሰድዎ ኀበ ፈሪሳውያን ለውእቱ ዘዕዉሩ ተወልደ።
አመ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ ጽቡረ በምራቁ ወከሠቶ አዕይንቲሁ።
ወተስእልዎ ካዕበ ፈሪሳውያን ዘከመ እፎ ርእየ።
ወይቤሎሙ ጽቡረ ገብረ በምራቁ።
ወወደየ ውስተ አዕይንትየ።
ወሖርኩ ወተኀፀብኩ ወርኢኩ።
ወሖርኩ ወተኀፀብኩ ወርኢኩ።
ወሖርኩ ወተኀፀብኩ ወርኢኩ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምፈሪሳውያን።
ወቦ እለ ይቤሉ በአይቴ ይክል ብእሲ ኃጥእ ገቢረ ዘከመ ዝ 
ተኣምረ።
ወተናፈቁ በበይናቲሆሙ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወይቤልዎ ካዕበ ለውእቱ ዕዉር።
ወይቤሎሙ ነቢይ ውእቱ።
ወኢአምንዎ አይሁድ ከመ ዕዉሩ ተወልደ ወይእዜ ርእየ።
ወኢአምንዎ አይሁድ ከመ ዕዉሩ ተወልደ ወይእዜ ርእየ።
ወተስእልዎሙ ወይቤልዎሙ።
ወተስእልዎሙ ወይቤልዎሙ።
ወበእፎ ይእዜ ይሬኢ።
ወአውሥኡ አዝማዲሁ ወይቤሉ።
ወአውሥኡ አዝማዲሁ ወይቤሉ።
ወከመሂ ዕዉሩ ተወልደ።
ወይእዜሰ ዘከመ እፎ ይሬኢ አው መኑ ከሠቶ አዕይንቲሁ 
ኢነአምር ኪያሁ።
ተሰአልዎ እስመ ልሂቅ ውእቱ ወይክል ተናግሮ ለርእሱ።
ወዘንተ ይቤሉ አዝማዲሁ እስመ ይፈርህዎሙ ለአይሁድ።
ወበእንተ ዝንቱ ይቤሉ አዝማዲሁ።
ወጸውዕዎ ዳግመ ለውእቱ ብእሲ ዕዉር ወይቤልዎ።
ወጸውዕዎ ዳግመ ለውእቱ ብእሲ ዕዉር ወይቤልዎ።
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ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤሎሙ።
ወዘንተ ባሕቱ አአምር ከመ ዕዉር አነ ወይእዜ እሬኢ።
ወዘንተ ባሕቱ አአምር ከመ ዕዉር አነ ወይእዜ እሬኢ።
ወይቤልዎ ካዕበ ምንተ ገብረ ለከ።
ወእፎ ከሠተከ አዕይንቲከ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ነገርኩክሙ ወኢትሰምዑ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ነገርኩክሙ ወኢትሰምዑ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ነገርኩክሙ ወኢትሰምዑ።
ወጸዐልዎ ወይቤልዎ አንተ ኩን ረድኦ ሎቱ።
ወጸዐልዎ ወይቤልዎ አንተ ኩን ረድኦ ሎቱ።
ወንሕነሰ አርዳኢሁ ለሙሴ ንሕነ።

ወንሕነ ነአምር ከመ ለሙሴ ተናገሮ እግዚአብሔር ገጽ ለገጽ።

ወለዝንቱሰ ኢነአምሮ ከመ እምአይቴ ውእቱ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤሎሙ።
ዘኢተአምርዎ አንትሙ እምአይቴ ውእቱ ወከሠተኒ አዕይንትየ።
ወንሕነሰ ነአምር ባሕቱ ከመ ለኃጥኣን ኢይሰምዖሙ 
እግዚአብሔር።
ዘእንበለ ለዘይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወለዘይገብር ፈቃዶ ሎቱ ይሰምዖ።
ከመ ቦ ዘዕዉሩ ተወልደ ወተከሥተ አዕይንቲሁ።
እምኢክህለ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ዘለሊከ በኀጢአት ተወለድከ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ዘለሊከ በኀጢአት ተወለድከ።
ወሰደድዎ ወአውፅእዎ አፍኣ።
ወሰደድዎ ወአውፅእዎ አፍኣ።
ወሰምዐ እግዚእ ኢየሱስ ከመ አውፅእዎ አፍኣ።
ወረከቦ ወይቤሎ ተአምንሁ አንተ በወልድ እግዚአብሔር።
ወረከቦ ወይቤሎ ተአምንሁ አንተ በወልድ እግዚአብሔር።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ዘትሬእዮ ወዘይትናገር ምስሌከ ውእቱ ዝንቱ።
ወይቤ አአምን እግዚኦ ወሰገደ ሎቱ።
ወይቤ አአምን እግዚኦ ወሰገደ ሎቱ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ከመ እለ ኢይሬእዩ ይርአዩ ወእለኒ ይሬእዩ ይዑሩ።
ወቦ እምፈሪሳውያን እለ ሀለዉ ምስሌሁ እለ ሰምዑ ዘንተ።
ወይቤልዎ ንሕነኒኬ ዕዉራንኑ ንሕነ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ንቡር ጌጋይክሙ።
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እስመ ትብሉ ንሬኢ ወኢትሬእዩ።
ወበእንተ ዝ ኢይትኀደግ ለክሙ ጌጋይክሙ።
ዘኢቦአ እንተ አንቀጽ ውስተ ዐጸደ አባግዕ ወዐርገ እንተ ካልእ ገጽ።
ሰራቂ ወጕሕልያ ውእቱ።
ወዘሰ እንተ አንቀጽ ይበውእ ኖላዌ አባግዕ ውእቱ።
ወሎቱሰ ዐጻዊኒ ያርኅዎ ወአባግዕኒ ይሰምዓሁ ቃሎ።
ወሎቱሰ ዐጻዊኒ ያርኅዎ ወአባግዕኒ ይሰምዓሁ ቃሎ።
ወይጼውዖን ለአባግዒሁ በበ አስማቲሆን።
ወያወፅኦን ወያወፍሮን።
ወያወፅኦን ወያወፍሮን።
ወሶበ አውፅኦን ወአውፈሮን ለኵሎን የሐውር ቅድሜሆን።
ወሶበ አውፅኦን ወአውፈሮን ለኵሎን የሐውር ቅድሜሆን።
ወይተልዋሁ አባግዒሁ እስመ የአምራ ቃሎ።
ወለነኪርሰ ኢይተልዋሁ አላ ይጐይያ እምኔሁ።
ወእሙንቱሰ ኢያእመሩ ዘይቤሎሙ።
ወካዕበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ኵሎሙ እለ መጽኡ እምቅድሜየ ሰረቅት ወጕሕልያ እሙንቱ።
ወባሕቱ ኢይሰምዓሆሙ አባግዕ።
ወይበውእ ወይወፅእ ወይረክብ ምርዐየ።
ወይበውእ ወይወፅእ ወይረክብ ምርዐየ።
ወይበውእ ወይወፅእ ወይረክብ ምርዐየ።
ወሰራቂሰ ኢይመጽእ ዘእንበለ ከመ ይስርቅ ወያህጕል።
ወሰራቂሰ ኢይመጽእ ዘእንበለ ከመ ይስርቅ ወያህጕል።
ወአንሰኬ መጻእኩ ከመ ይርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወፈድፋደ ይርክቡ።
ወኖላዊሰ ኄር ይሜጡ ነፍሶ ቤዛ አባግዒሁ።
ወዐሳብሰ ዘኢኮነ ኖላዌ ወዘኢኮና አባግዕ።
ወዐሳብሰ ዘኢኮነ ኖላዌ ወዘኢኮና አባግዕ።
ወየኀድግ አባግዒሁ ወይመስጦን ተኵላ ወይዘርዎን ለአባግዕ።
ወየኀድግ አባግዒሁ ወይመስጦን ተኵላ ወይዘርዎን ለአባግዕ።
ወየኀድግ አባግዒሁ ወይመስጦን ተኵላ ወይዘርዎን ለአባግዕ።
ወዐሳብሰ ይጐይይ እስመ ዐሳብ ውእቱ።
ወኢያሐዝኖ በእንተ አባግዕ።
ወአአምር ዘዚኣየ መርዔትየ ወየአምራኒ እሊኣየ።
ወአአምር ዘዚኣየ መርዔትየ ወየአምራኒ እሊኣየ።
ወበከመ የአምረኒ አብ አነኒ አአምሮ ለአብ።
ወእሜጡ ነፍስየ ቤዛ አባግዕየ።
ወብየ ካልኣትኒ አባግዕ እለ ኢኮና እምዝንቱ ዐጸድ።
ወኪያሆንሂ ሀለወኒ አምጽኦን ወይሰምዐኒ ቃልየ።
ወኪያሆንሂ ሀለወኒ አምጽኦን ወይሰምዐኒ ቃልየ።
ወይከውና አሐደ መርዔተ ለአሐዱ ኖላዊ።
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ወበእንተ ዝንቱ ያፈቅረኒ አብ።
ወአልቦ ዘየሀይደንያ አላ ለልየ እሜጥዋ በፈቃድየ።
እስመ ብዉሕ ሊተ አንብራሂ ወእሢማ።
ወብዉሕ ሊተ ካዕበ አንሥኣ ዘንተ ትእዛዘ ነሣእኩ እምኀበ 
አቡየ።
ወተናፈቁ እንከ ካዕበ አይሁድ በበይናቲሆሙ በእንተ ዝንቱ 
ነገር።
ወይቤሉ ብዙኃን እምኔሆሙ።
ጋኔን አኀዞ ወየአብድ ምንተኑ ታጸምእዎ።
ወቦ እለ ይቤሉ ዝንቱ ነገር ኢኮነ ዘእምጋኔን።
ወኮነ በውእቱ መዋዕል ሐድሶ ሕንጸታ ለኢየሩሳሌም።
ወክረምት ውእቱ።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ በቤተ መቅደስ በሕዋረ ሰሎሞን።
ወዐገትዎ አይሁድ ወይቤልዎ።
ወዐገትዎ አይሁድ ወይቤልዎ።
እስከ ማእዜኑ ታመነድበነ ወትነሥአነ ነፍሰነ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ነገርኩክሙ ወኢተአምኑኒ ግብር ዘእገብር አነ በስመ አቡየ።
ወአንትሙሰ ኢተአምኑኒ እስመ ኢኮንክሙ እምነ አባግዕየ በከመ 
እቤለክሙ።
ወአነሂ አአምሮን ወእማንቱ ይተልዋኒ።
ወአነሂ አአምሮን ወእማንቱ ይተልዋኒ።
ወአነሂ እሁቦን ሕይወተ ዘለዓለም።
ወኢይትሀጐላ ለዓለም ወአልቦ ዘየሀይደኒዮን እምእዴየ።
ወኢይትሀጐላ ለዓለም ወአልቦ ዘየሀይደኒዮን እምእዴየ።
ወአልቦ ዘይክል ሀይደ እምእዴሁ ለአቡየ።
አነ ወአብ አሐዱ ንሕነ።
ወነሥኡ አይሁድ እብነ ካዕበ ከመ ይውግርዎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥኡ አይሁድ ወይቤልዎ።
ወአውሥኡ አይሁድ ወይቤልዎ።
በእንተ ሠናይሰ ግብርከ ኢንዌግረከ ወባሕቱ በበይነ ፅርፈትከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወሶበ ለእልክቱ አማልክት ይቤሎሙ እለ ኮነ ቃለ እግዚአብሔር 
ኀቤሆሙ።
ኢይትከሀል ይትነሠት ወይትሐሰው ቃለ መጽሐፍ።
ወዘሰ ቀደሶ አብ ወፈነዎ ውስተ ዓለም።
ወዘሰ ቀደሶ አብ ወፈነዎ ውስተ ዓለም።
ወእመሰ ኢይገብር ግብሮ ለአቡየ ኢትእመኑ ብየ።
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John10:37
John10:37
John10:37
John10:38
John10:38
John10:39 ወሖረ ካዕበ ማዕዶተ ዮርዳኖስ ብሔረ ኀበ አጥመቀ ዮሐንስ ቀዲሙ።
John10:39
John10:40
John10:40 ወይቤሉ ዮሐንስ አልቦ ዘገብረ ተኣምረ ወኢ ምንተኒ።
John10:40 ወይቤሉ ዮሐንስ አልቦ ዘገብረ ተኣምረ ወኢ ምንተኒ።
John10:40 ወባሕቱ ኵሉ ዘይቤ ዮሐንስ በእንተ ዝ ብእሲ እሙነ ኮነ።
John10:41
John11:1
John11:1 ዘስሙ አልአዛር በቢታንያ ዘሀገረ ማርያ ወማርታ እኅታ።
John11:2 ወማርያሰ ይእቲ እንተ ቀብዐቶ ለእግዚእነ ዕፍረተ።
John11:2
John11:2
John11:3
John11:4
John11:4
John11:5 ወያፈቅሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለማርታ ወለማርያ እኅታ ወለአልአዛር።
John11:5 ወያፈቅሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለማርታ ወለማርያ እኅታ ወለአልአዛር።
John11:5 ወያፈቅሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለማርታ ወለማርያ እኅታ ወለአልአዛር።
John11:6

John11:7
John11:8

John11:8
John11:9
John11:9
John11:9
John11:10
John11:11
John11:11
John11:11
John11:12
John11:12
John11:13
John11:13
John11:14
John11:15
John11:15

ወእመሰ እገብር ለእመ ኪያየ ኢአመንክሙ ለግብርየ።
እመኑ ከመ ታእምሩ ወትጤይቁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
እመኑ ከመ ታእምሩ ወትጤይቁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ወየኀሥሡ ካዕበ የአኀዝዎ ወአምሠጠ እምእዴሆሙ።
ወየኀሥሡ ካዕበ የአኀዝዎ ወአምሠጠ እምእዴሆሙ።

ወነበረ ህየ።
ወብዙኃን ሖሩ ኀቤሁ።

ወብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ በህየ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘይደዊ።

ወመዝመዘት እገሪሁ በሥዕርታ።
ወእኁሃ ላቲ አልአዛር ይደዊ።
ወለአካ አኃቲሁ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤ።
ወከመ ይሰባሕ ወልደ እግዚአብሔር በእንቲኣሁ።

ወሶበ ሰምዐ ከመ ይደዊ ነበረ ኀበ ሀለወ ብሔረ ሰኑየ መዋዕለ።

ወእምዝ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ረቢ አኮኑ ይእዜ የኀሥሡ አይሁድ 
ይውግሩከ።
ወካዕበ ተሐውር ህየ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
አኮኑ ዐሠርቱ ወክልኤቱ ሰዓቱ ለዕለት።
ወዘሰ የሐውር ሌሊተ ይትዐቀፍ።
ወዘንተ ነገረ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወእምዝ ይቤሎሙ አልአዛር ዐርክነ ኖመ።
ወባሕቱ ኣሐውር አንቅሖ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ።
እግዚኦ እመሰ ኖመ ይነቅሕ ወይጥዒ።
ወእግዚእ ኢየሱስ ይቤ በእንተ ንዋመ ሞቱ።
ወሎሙሰ መሰሎሙ በእንተ ንዋመ ድቃስ ዘይቤሎሙ።
ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአንሰ እትፌሣሕ በእንቲኣክሙ እስመ ኢሀሎኩ ህየ።
ትእመኑ አንትሙ ወባሕቱ ንዑ ንሑር ኀቤሁ።
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John11:16
John11:17
John11:17
John11:18

John11:18

John11:19 ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ ሖሩ ኀበ ማርያ ወማርታ።
John11:19 ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ ሖሩ ኀበ ማርያ ወማርታ።
John11:20 ወሶበ ሰምዐት ማርታ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወፅአት ወተቀበለቶ።

John11:20 ወሶበ ሰምዐት ማርታ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወፅአት ወተቀበለቶ።

John11:20 ወማርያሰ ነበረት ቤተ።
John11:21 ወትቤሎ ማርታ ለእግዚእ ኢየሱስ።
John11:22

John11:23
John11:24 ወትቤሎ ማርታ አአምር ከመ ይትነሣእ።
John11:25
John11:25
John11:26

John11:26

John11:27
John11:28 ወዘንተ ብሂላ ሖረት ወጸውዐታ ለማርያ እኅታ ጽሚተ።
John11:28 ወዘንተ ብሂላ ሖረት ወጸውዐታ ለማርያ እኅታ ጽሚተ።
John11:28
John11:28
John11:29 ወሶበ ሰምዐት ማርያ ተንሥአት ፍጡነ ወሖረት ኀቤሁ።
John11:29 ወሶበ ሰምዐት ማርያ ተንሥአት ፍጡነ ወሖረት ኀቤሁ።
John11:30
John11:31 ወሶበ ርእይዋ ለማርያ አይሁድ እለ ሀለዉ ምስሌሃ ውስተ ቤት።
John11:31
John11:31
John11:32 ወሶበ በጽሐት ማርያ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ርእየቶ።
John11:32
John11:32
John11:33
John11:33
John11:33
John11:34
John11:34

ወይቤሎሙ ቶማስ ዘይብልዎ ዲዲሞስ ለቢጹ ለአርዳእ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ቢታንያ።
ወበጺሖ ህየ ረከቦ በዘወድአ ረቡዐ መዋዕለ እምዘተቀብረ።
ወቢታንያሰ ቅርብት ይእቲ ለኢየሩሳሌም መጠነ ዐሠርቱ 
ወኀምስቱ ምዕራፍ።
ወቢታንያሰ ቅርብት ይእቲ ለኢየሩሳሌም መጠነ ዐሠርቱ 
ወኀምስቱ ምዕራፍ።

ወይእዜኒ አአምር ከመ ዘሰአልኮ ለእግዚአብሔር ይሁበከ 
እግዚአብሔር።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እኁኪሰ ይትነሣእ።

ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ።
አነ ውእቱ ትንሣኤ ወሕይወት።
ወኵሉ ዘሕያው ወየአምን ብየ ኢይመውት ለዓለም ተአምኒኑ 
ዘንተ።
ወኵሉ ዘሕያው ወየአምን ብየ ኢይመውት ለዓለም ተአምኒኑ 
ዘንተ።
ወትቤሎ እወ እግዚኦ አንሰ አአምን።

ወትቤላ ናሁ መጽአ ሊቅነ ወይጼውዐኪ።
ወትቤላ ናሁ መጽአ ሊቅነ ወይጼውዐኪ።

ወዓዲሁ ኢቦአ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ሀገር።

እለ መጽኡ ከመ ያላቅስዋ ከመ ተንሥአት ፍጡነ ወመጽአት።
ተለውዋ ወመሰሎሙ ዘተሐውር ኀበ መቃብሩ ትብክዮ በህየ።

ወሰገደት ሎቱ ታሕተ እገሪሁ ወትቤሎ።
ወሰገደት ሎቱ ታሕተ እገሪሁ ወትቤሎ።
ወሶበ ርእያ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ትበኪ።
ወአይሁድኒ እለ መጽኡ ምስሌሃ ከመ ይበክዩ።
ገዐረ በመንፈሱ ወሆከ ርእሶ።
ወይቤ አይቴ ቀበርክምዎ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ነዐ ትርአይ።
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John11:35
John11:36
John11:37
John11:38
John11:38
John11:38
John11:38
John11:39
John11:39 ወትቤሎ ማርታ እኅቱ ለዘሞተ።
John11:40
John11:40
John11:41
John11:41
John11:42
John11:42
John11:43
John11:43
John11:44
John11:44
John11:44
John11:44
John11:44

John11:44

John11:45 ወብዙኃን እምአይሁድ እለ መጽኡ ኀበ ማርያ ወማርታ።
John11:45 ወብዙኃን እምአይሁድ እለ መጽኡ ኀበ ማርያ ወማርታ።
John11:46
John11:46
John11:46
John11:47

John11:47

John11:47

John11:48
John11:48
John11:48
John11:48
John11:49
John11:49

ወአንብዐ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሉ አይሁድ ርእዩ መጠነ ያፈቅሮ።
ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ይቤሉ።
ወካዕበ ተከዘ በልቡ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ ኀበ መቃብሩ።
ወካዕበ ተከዘ በልቡ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ ኀበ መቃብሩ።
ወበአት ውእቱ ወክዱን እብን ዐቢይ ዲቤሁ።
ወበአት ውእቱ ወክዱን እብን ዐቢይ ዲቤሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አእትትዋ ለእብን።

ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአእተትዋ ለይእቲ ለእብን።
ወአንሥአ አዕይንቲሁ እግዚእ ኢየሱስ ላዕለ ወይቤ።
ወአንሥአ አዕይንቲሁ እግዚእ ኢየሱስ ላዕለ ወይቤ።
ወአንሰ አአምር ከመ ዘልፈ ትሰምዐኒ።
ወባሕቱ በእንተ እለ ይቀውሙ ሰብእ እብል ዘንተ።
ወዘንተ ብሂሎ ከልሐ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወዘንተ ብሂሎ ከልሐ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወወፅአ ውእቱ ምዉት እንዘ ግኑዝ ወእሱር እደዊሁ ወእገሪሁ።
ወወፅአ ውእቱ ምዉት እንዘ ግኑዝ ወእሱር እደዊሁ ወእገሪሁ።
ወወፅአ ውእቱ ምዉት እንዘ ግኑዝ ወእሱር እደዊሁ ወእገሪሁ።
ወገጹኒ ጥብሉል በሰበን።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ፍትሕዎኬ እንከሰ ወኅድግዎ 
ይሑር።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ፍትሕዎኬ እንከሰ ወኅድግዎ 
ይሑር።

ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ሖሩ ኀበ ፈሪሳውያን።
ወአስተዋደይዎ ወነገርዎሙ ኵሎ ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአስተዋደይዎ ወነገርዎሙ ኵሎ ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአስተጋብእዎሙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ለሕዝብ 
ወይቤልዎሙ።
ወአስተጋብእዎሙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ለሕዝብ 
ወይቤልዎሙ።
ወአስተጋብእዎሙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ለሕዝብ 
ወይቤልዎሙ።
ወእመኒ ኀደግናሁ ከመ ዝ ኵሉ የአምን ቦቱ።
ወይመጽኡ ሰብአ ሮሜ ወይነሥኡነ ብሔረነ ወሕዝበነኒ።
ወይመጽኡ ሰብአ ሮሜ ወይነሥኡነ ብሔረነ ወሕዝበነኒ።
ወይመጽኡ ሰብአ ሮሜ ወይነሥኡነ ብሔረነ ወሕዝበነኒ።
ወይቤሎሙ አሐዱ እምኔሆሙ ዘስሙ ቀያፋ።
አንትሙሰ ኢተአምሩ ወኢ ምንተኒ ወኢሂ ትመክሩ።
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John12:1

John12:1

John12:2 ወገብሩ ሎቱ ምሳሐ በህየ ወማርታ ትሜጥዎሙ።
John12:2 ወገብሩ ሎቱ ምሳሐ በህየ ወማርታ ትሜጥዎሙ።
John12:2
John12:3 ወማርያሰ ነሥአት ዕፍረተ ልጥረ ዘናርዱ ጵስጥቂስ ዘዕጹብ ሤጡ።
John12:3
John12:3
John12:3
John12:4

John12:6
John12:6
John12:6
John12:6
John12:7

John12:8

John12:8

John12:8
John12:8
John12:9

John12:9

አንትሙሰ ኢተአምሩ ወኢ ምንተኒ ወኢሂ ትመክሩ።
ይኄይሰነ አሐደ ብእሴ ንቅትል ወይሙት ህየንተ ሕዝብ።
ወዘንተሰ አኮ እምልቡ ዘይቤ።
አላ እስመ ሊቀ ካህናት ውእቱ ወእብሬቱ ይእቲ ዓመት።
ወአኮ በእንተ ሕዝብ ባሕቲቶሙ።
ወእምይእቲ ዕለት ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ከመ ይቅትልዎ።
ወኢያንሶሰወ እንከ እግዚእ ኢየሱስ ገሃደ ማእከለ አይሁድ።
ወነበረ ህየ ምስለ አርዳኢሁ።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ።
ወዐርጉ ብዙኃን ለኢየሩሳሌም እምበሓውርት።
ወአኀዙ አይሁድ ይኅሥሥዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሉ በበይናቲሆሙ እንዘ ይቀውሙ ውስተ ቤተ መቅደስ።
ወአዘዙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን።
ወአዘዙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ እምቅድመ ሰዱስ መዋዕል 
ዘፋሲካ።

ወበጽሐ ቢታንያ ኀበ ሀሎ አልአዛር ዘአንሥኦ እምነ ምዉታን።

ወአልአዛር አሐዱ ውእቱ እምእለ ይረፍቁ ምስሌሁ።

ወቀብዐቶ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወመዝመዘቶ በሥዕርታ።
ወቀብዐቶ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወመዝመዘቶ በሥዕርታ።
ወመልአ ቤተ መዐዛሁ ለውእቱ ዕፍረት።
ወይቤ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘሀለዎ 
ያግብኦ።
ወዘንተ ዘይቤ አኮ ዘያጽሕቅዎ ነዳያን።
አላ እስመ ሰራቂ ውእቱ ወየዐቅብ አስከሬነ።
ወቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋተ ሀሎ ውስተ እዴሁ።
ወይነሥእ እምዘይትወደይ ውስቴቱ።

ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጋ እስመ ተዐቅቦ ለዕለተ ቀበርየ።

ወነዳያንሰ በኵሉ ጊዜ ሀለዉ ምስሌክሙ ወዘልፈ ትረክብዎሙ።

ወነዳያንሰ በኵሉ ጊዜ ሀለዉ ምስሌክሙ ወዘልፈ ትረክብዎሙ።

ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ ሎሙ።
ወኪያየሰ አኮ በኵሉ ጊዜ ዘትረክቡኒ።
ወብዙኃን እምነ አይሁድ እለ አእመሩ ከመ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ 
ህየ።
ወሖሩ ኀቤሁ ወአኮ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቱ ዘሖሩ።
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ወሖሩ ኀቤሁ ወአኮ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቱ ዘሖሩ።
ወተማከሩ ሊቃነ ካህናት ከመ ይቅትልዎ ለአልአዛር።
ወየአምኑ በእግዚእ ኢየሱስ።
ወበሳኒታ ሰብእ ብዙኃን እለ መጽኡ ለበዓል።
ወተቀበልዎ ወፂኦሙ እንዘ ይጸርሑ ወይብሉ።
ወተቀበልዎ ወፂኦሙ እንዘ ይጸርሑ ወይብሉ።
ሆሣዕና ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወንጉሦሙ ለእስራኤል።
ወረከበ እግዚእ ኢየሱስ ዕዋለ አድግ ወተጽዕነ ዲቤሃ።
ወረከበ እግዚእ ኢየሱስ ዕዋለ አድግ ወተጽዕነ ዲቤሃ።
ወቀዲሙሰ ኢያእመሩ አርዳኢሁ ዘንተ ነገረ።
ተዘከሩ ከመ ጽሑፍ ዝንቱ በእንቲኣሁ ወከመ ዝ ገብሩ ሎቱ።
ወሰማዕተ ኮንዎ እሙንቱ ሕዝብ እለ ሀለዉ ምስሌሁ።
አመ ጸውዖ ለአልአዛር እመቃብር ወአንሥኦ እምነ ምዉታን።
ወበእንተ ዝንቱ ወፅኡ ኵሉ ሕዝብ ይትቀበልዎ።
እስመ ሰምዑ ተኣምረ ዘገብረ ወዘንተሂ መንክረ።
ወይቤሉ ፈሪሳውያን በበይናቲሆሙ ትሬእዩኑ።
ከመ አልቦ ዘትበቊዑ ወኢ ምንተኒ።
ወቦ እምሰብአ ጽርእ እምውስተ አረሚ እለ ዐርጉ ይስግዱ 
ለበዓል።
ወሖሩ እሙንቱሂ ኀበ ፊልጶስ ዘቤተሳይዳ ዘገሊላ።
ወሰአልዎ ወይቤልዎ እግዚኦ ንፈቅድ ንርአዮ ለኢየሱስ።
ወሰአልዎ ወይቤልዎ እግዚኦ ንፈቅድ ንርአዮ ለኢየሱስ።
ወሖረ ፊልጶስ ወነገሮ ለእንድርያስ።
ወሖረ ፊልጶስ ወነገሮ ለእንድርያስ።
ወሖሩ እንድርያስ ወፊልጶስ ወነገርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሖሩ እንድርያስ ወፊልጶስ ወነገርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሖሩ እንድርያስ ወፊልጶስ ወነገርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
እመ ኢወድቀት ኅጠተ ሥርናይ ውስተ ምድር ወኢሞተት ባሕቲታ 
ትነብር።
ወእመሰ ሞተት ብዙኀ ፍሬ ትፈሪ።
ወዘሰ ያፈቅራ ለነፍሱ ለይገድፋ።

ወዘሰ ጸልኣ ለነፍሱ በዝንቱ ዓለም የዐቅባ ለሕይወት ዘለዓለም።

ወእመ ቦ ዘይትለአከኒ ሊተ ለይትልወኒ።
ወለዘሊተ ተልእከኒ ያከብሮ አቡየ።
ወይእዜሰ ተሀውከተኒ ነፍስየ ወምንተ እብል።
ወይእዜሰ ተሀውከተኒ ነፍስየ ወምንተ እብል።
ወባሕቱ በእንተ ዝንቱ መጻእኩ ወበጻሕክዋ ለዛቲ ሰዓት።
ወባሕቱ በእንተ ዝንቱ መጻእኩ ወበጻሕክዋ ለዛቲ ሰዓት።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል ሰባሕኩከሂ።
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ወዓዲ ካዕበ እሴብሐከ።
ወሕዝብሰ እለ ይቀውሙ ወይሰምዑ ይቤሉ ነጐድጓድ ውእቱ።
ወሕዝብሰ እለ ይቀውሙ ወይሰምዑ ይቤሉ ነጐድጓድ ውእቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ መልአክ ተናገሮ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወናሁ እብለክሙ ይእዜ በጽሐ ኵነኔሁ ለዝንቱ ዓለም።
ወእምይእዜሰ ይሰድድዎ ለመልአከ ዝንቱ ዓለም ወያወፅእዎ 
አፍኣ።
ወእምይእዜሰ ይሰድድዎ ለመልአከ ዝንቱ ዓለም ወያወፅእዎ 
አፍኣ።
ወአነኒ እምከመ ተለዐልኩ እምድር እስሕብ ኵሎ ኀቤየ።
ወዘንተ ዘይቤ እንዘ ይኤምሮሙ በአይ ሞት ሀለዎ ይሙት።
ወአውሥእዎ ሕዝብ ወይቤልዎ።
ወአውሥእዎ ሕዝብ ወይቤልዎ።
ወእፎ እንከ ትብለነ አንተ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወዘንተ ብሂሎ እግዚእ ኢየሱስ ሖረ ወተኀብኦሙ።
ወዘንተ ብሂሎ እግዚእ ኢየሱስ ሖረ ወተኀብኦሙ።

ወእንዘ መጠነ ዝ ተኣምረ ይገብር በቅድሜሆሙ ኢአምኑ ቦቱ።

ወለመኑ ተከሥተ መዝራዕቱ ለእግዚአብሔር።
ወበእንተ ዝንቱ ስእኑ አሚነ።
ዖራ አዕይንቲሆሙ ወገዝፋ አልባቢሆሙ።
ከመ ኢይርአዩ በአዕይንቲሆሙ ወኢይለብዉ በአልባቢሆሙ።
ወከመ ኢይትመየጡ ኀቤየ ወኢይሣሀሎሙ።
ወከመ ኢይትመየጡ ኀቤየ ወኢይሣሀሎሙ።
ወዘንተ ይቤ ኢሳይያስ እስመ ርእየ ስብሐቲሁ ወነገረ 
በእንቲኣሁ።
ወዘንተ ይቤ ኢሳይያስ እስመ ርእየ ስብሐቲሁ ወነገረ 
በእንቲኣሁ።
ወቦ ብዙኃን እመላእክተ ሕዝብ እለ አምኑ ቦቱ።
ወባሕቱ ኢያግሀዱ በእንተ ፍርሀቶሙ ለፈሪሳውያን።
ወጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወዘርእየ ኪያየ ርእዮ ለዘፈነወኒ።
ወአንሰ ብርሃን መጻእኩ ውስተ ዓለም።
ወዘኒ ሰምዐ ቃልየ ወኢዐቀቦ አኮ አነ ዘእኴንኖ።
ወዘኒ ሰምዐ ቃልየ ወኢዐቀቦ አኮ አነ ዘእኴንኖ።
ወዘሰ ክሕደኒ ወኢተወክፈ ቃልየ።
ወዘሰ ክሕደኒ ወኢተወክፈ ቃልየ።
ዘከመ እነብብ ወዘከመ እብል።
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ወአአምር ከመ ትእዛዙ ሕይወት ውእቱ ዘለዓለም።
ወዘሂ እነግር አነ በከመ ይቤለኒ አብ ከማሁ እነግር።
ወእምቅድመ በዓለ ፋሲካ ሶበ ኮነ።
ወየሐውር ኀበ አብ ዘፈነዎ።

ወአፍቀሮሙ ለእሊኣሁ እለ ውስተ ዓለም ወለዝሉፉ አፍቀሮሙ።

ወአፍቀሮሙ ለእሊኣሁ እለ ውስተ ዓለም ወለዝሉፉ አፍቀሮሙ።

ወእንዘ ይዴረሩ ቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ ስምዖን 
አስቆሮታዊ ከመ ያግብኦ።
ወሶበ ኮነ የአምር እግዚእ ኢየሱስ።
ወከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፅአ ወኀበ እግዚአብሔር 
የሐውር።
ወከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፅአ ወኀበ እግዚአብሔር 
የሐውር።
ተንሥአ እምኀበ ይዴረሩ ወአንበረ አልባሲሁ።
ወነሥአ መክፌ ዘለንጽ ወቀነተ ሐቌሁ።
ወነሥአ መክፌ ዘለንጽ ወቀነተ ሐቌሁ።
ወወደየ ማየ ውስተ ንብቲራ ወአኀዘ ይኅፅብ እገሪሆሙ 
ለአርዳኢሁ።
ወወደየ ማየ ውስተ ንብቲራ ወአኀዘ ይኅፅብ እገሪሆሙ 
ለአርዳኢሁ።
ወመዝመዘ በውእቱ መክፌ ዘቀነተ።
በበጽሐ ኀበ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወባሕቱ ድኅረሰ ተአምሮ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ኢትኅፅበኒ እገርየ ለዓለም።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ስምዖን ጴጥሮስ።
እግዚኦ አኮ እገርየ ባሕቲቶ ዘተኀፅበኒ ወዓዲ እደውየኒ ወርእስየኒ።
እግዚኦ አኮ እገርየ ባሕቲቶ ዘተኀፅበኒ ወዓዲ እደውየኒ ወርእስየኒ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ዳእሙ እስመ ንጹሕ ኵለንታሁ ወአንትሙሰ ንጹሓን አንትሙ።
ወባሕቱ አኮ ኵልክሙ ንጹሓን።
ወበእንተ ዝንቱ ይቤ አኮ ኵልክሙ ንጹሓን።
ወሶበ ኀፀቦሙ እገሪሆሙ ነሥአ አልባሲሁ ወረፈቀ ካዕበ 
ምስሌሆሙ።
ወሶበ ኀፀቦሙ እገሪሆሙ ነሥአ አልባሲሁ ወረፈቀ ካዕበ 
ምስሌሆሙ።
ወይቤሎሙ አእመርክሙኑ ዘገበርኩ ለክሙ።
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አንትሙሰ ትብሉኒ ሊቅነ ወእግዚእነ።
ወሠናየ ትብሉ እስመ ከማሁ አነ።
ወሶበ እንዘ አነ እንከ ሊቅክሙ ወእግዚእክሙ ኀፀብኩክሙ 
እገሪክሙ።
ወሶበ እንዘ አነ እንከ ሊቅክሙ ወእግዚእክሙ ኀፀብኩክሙ 
እገሪክሙ።
ወአልቦ ሐዋርያ ዘየዐቢ እምዘፈነዎ።
ወእመሰ ዘንተ ተአምሩ ብፁዓን አንትሙ እመ ገበርክምዎ።
ወአኮ በእንተ ኵልክሙ ዘእብል ዘንተ።
ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወይእዜሰ እነግረክሙ ዘእንበለ ይኩን።
ወዘኪያየ ተወክፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ወዘንተ ብሂሎ እግዚእ ኢየሱስ ተሀወከ በመንፈሱ።
ወስምዐ ኮነ ወይቤ።
ወስምዐ ኮነ ወይቤ።
ወተናጸሩ አርዳኢሁ በበይናቲሆሙ እስመ ኢያእመሩ።
ወኀጥኡ ከመ እንበይነ መኑ ይብል ዘንተ።
ወሀሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘይረፍቅ ውስተ ሕፅኑ ለእግዚእ 
ኢየሱስ።
ወያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ወቀጸቦ ስምዖን ጴጥሮስ ሎቱ ወይቤሎ።
ወቀጸቦ ስምዖን ጴጥሮስ ሎቱ ወይቤሎ።
ተሰአል ወንግረነ እንበይነ መኑ ይብል ዘንተ።

ወሖረ ወረፈቀ ውእቱ ረድእ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።

ወሖረ ወረፈቀ ውእቱ ረድእ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።

ወይቤሎ እግዚኦ መኑ ውእቱ ዘያገብአከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ዝ ውእቱ ዘአነ እጸብሕ ሎቱ ኅብስተ ወእሜጥዎ።
ወጸብሐ ኅብስተ ወመጠዎ ለይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ።
ወጸብሐ ኅብስተ ወመጠዎ ለይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ።
ወእምድኅረ ውእቱ ኅብስት ወሀቦ ኅብስተ።
ወምስለ ውእቱ ኅብስት ቦአ ሶቤሃ ሰይጣን ውስተ ልቡ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዘትገብር እንከ ፍጡነ ግበር።
ወኢያእመሩ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወቦ እለ መሰሎሙ ከመ በእንተ አስከሬነ ቀምጠራ ዘሙዳየ 
ምጽዋት።
ወተመጢዎ ይሁዳ ውእተ ኅብስተ ወፅአ ሶቤሃ በሌሊት።
ወወፂኦ ይሁዳ ውእተ ጊዜ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእግዚአብሔርኒ ተሰብሐ ቦቱ።
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ወእመሰ እግዚአብሔር ተሰብሐ ቦቱ ወእግዚአብሔርኒ ይሴብሖ።

ወእመሰ እግዚአብሔር ተሰብሐ ቦቱ ወእግዚአብሔርኒ ይሴብሖ።

ወሶቤሃ ይሴብሖ ወዓዲ ካዕበ ይሴብሖ።
ወሶቤሃ ይሴብሖ ወዓዲ ካዕበ ይሴብሖ።
ተኀሥሡኒ ወበከመ እቤሎሙ ለአይሁድ።
ወለክሙኒ ይእዜ እነግረክሙ።
ወእሁበክሙ ሐዲሰ ትእዛዘ ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ።
ወበዝንቱ የአምረክሙ ኵሉ ከመ አርዳእየ አንትሙ።
ወይቤሎ ስምዖን ጴጥሮስ እግዚኦ አይቴኑ ተሐውር።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወባሕቱ ድኅረሰ ትተልወኒ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ በእንተ ምንት ኢይክል ተሊዎተከ 
ይእዜ።
ወአነ ነፍስየ ጥቀ እሜጡ በእንቲኣከ።
ወአውሥአ እግዚኦ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚኦ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ኢይደንግፅክሙ ልብክሙ እመኑ በእግዚአብሔር ወእመኑ ብየ።
እስመ ውስተ ቤተ አቡየ ብዙኅ ማኅደር ወምዕራፍ ቦቱ።

ወናሁ እብለክሙ ከመ አነ ኣሐውር ወአስተዳሉ ለክሙ መካነ።

ወናሁ እብለክሙ ከመ አነ ኣሐውር ወአስተዳሉ ለክሙ መካነ።

ወእመ አኮሰ እምኢይቤለክሙ ከመ ኣሐውር አስተዳሉ ለክሙ 
ማኅደረ።
ወእምከመ ሖርኩ ወአስተዳሎኩ ለክሙ መካነ እመጽእ ካዕበ።
ወእምከመ ሖርኩ ወአስተዳሎኩ ለክሙ መካነ እመጽእ ካዕበ።

ወእነሥእክሙ ኀቤየ ከመ ተሀልዉ አንትሙኒ ኀበ ሀሎኩ አነ።

ወለሊክሙ ኢተአምሩ ኀበ ኣሐውር ወፍኖቶሰ ተአምሩ።
ወለሊክሙ ኢተአምሩ ኀበ ኣሐውር ወፍኖቶሰ ተአምሩ።
ወይቤሎ ቶማስ እግዚኦ ዘኢነአምር ኀበ ተሐውር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
አነ ውእቱ ፍኖተ ጽድቅ ወሕይወት።
ወአልቦ ዘይመጽእ ኀበ አብ ዘእንበለ እንተ ኀቤየ።
ወይእዜሰ አእመርክምዎሂ ወርኢክምዎሂ።
ወይእዜሰ አእመርክምዎሂ ወርኢክምዎሂ።
ወይቤሎ ፊልጶስ እግዚኦ አርእየነሁ ለአብ ወየአክለነ።
ወይቤሎ ፊልጶስ እግዚኦ አርእየነሁ ለአብ ወየአክለነ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
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ኢተአምንሁ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ አኮ እምኀቤየ ዘነበብኩ።
እመኑ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ወእመ አኮሰ በእንተ ግብርየ እመኑኒ።
ውእቱኒ ይገብር ወዘየዐቢ እምኔሁ ይገብር።
ወኵሎ ዘሰአልክሙ በስምየ ይገብር ለክሙ።
ወእመ ቦ ዘሰአልክሙ በስምየ እገብር ለክሙ ኪያሁ።
ወእመሰ ታፈቅሩኒ ዕቀቡ ትእዛዝየ።
ወአነ እስእሎ ለአብ ይፈኑ ለክሙ ጰራቅሊጦስሃ።
መንፈሰ ጽድቅ ዘኢይክል ዓለም ነሢኦቶ እስመ ኢይሬእዮ 
ወኢየአምሮ።
ወአንትሙሰ ተአምርዎ እስመ ኀቤክሙ ይነብር ወውስቴትክሙ 
ይሄሉ።
ወአንትሙሰ ተአምርዎ እስመ ኀቤክሙ ይነብር ወውስቴትክሙ 
ይሄሉ።
ወኢየኀድገክሙ ዕጓለ ማውታ ትኩኑ።
እምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል ወኢይሬእየኒ እንከ ዓለም።
ወአንትሙሰ ትሬእዩኒ እስመ አነ ሕያው።
ወአንትሙሂ ተሐይዉ።
ይእተ አሚረ ተአምሩ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ወአንትሙሂ ብየ ወአነሂ ብክሙ።
ወአንትሙሂ ብየ ወአነሂ ብክሙ።
ዘቦቱ ትእዛዝየ ወየዐቅቦ ውእቱ ዘያፈቅረኒ።
ወለዘያፈቅረኒ ያፈቅሮ አቡየ።
ወአነሂ አፈቅሮ ወአርእዮ ርእስየ።
ወአነሂ አፈቅሮ ወአርእዮ ርእስየ።
ወይቤሎ ይሁዳ ዘአኮ አስቆሮታዊ።
ከመ ለነ ዳእሙ ሀለወከ ታርኢ ርእሰከ ወአኮ ለዓለም።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ዘያፈቅረኒ ይዕቀብ ቃልየ ወያፈቅሮ አቡየ።
ወእመ ቦ ዘዐቀበ ቃልየ አነ ወአቡየ ንመጽእ ኀቤሁ።
ወእመ ቦ ዘዐቀበ ቃልየ አነ ወአቡየ ንመጽእ ኀቤሁ።
ወንገብር ምዕራፈ ውስቴቱ።
ወዘሰ ኢያፈቅረኒ ኢየዐቅብ ቃልየ።
ወዝኒ ቃል ዘትሰምዑ ኢኮነ ቃለ ዚኣየ።
ወዘንተ ነገርኩክሙ እንዘ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ወባሕቱ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ዘይፌኑ አብ በስምየ።
ውእቱ ይሜህረክሙ ኵሎ ወያዜክረክሙ ኵሎ ዘነገርኩክሙ አነ።
ሰላምየ አኀድግ ለክሙ ወሰላመ አቡየ እሁበክሙ።
ኢይደንግፅክሙ ልብክሙ ወኢትፍርሁ።
ሰማዕክሙ ዘእቤለክሙ ከመ አነ ኣሐውር ወእሠወጥ ኀቤክሙ።
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ወይእዜ ነገርኩክሙ ዘእንበለ ይኩን።
ወኢይትናገር እንከ ብዙኀ ምስሌክሙ።
ወኢይረክብ በላዕሌየ ወኢ ምንተኒ።
ወኢይረክብ በላዕሌየ ወኢ ምንተኒ።
ወባሕቱ ከመ ያእመር ዓለም ከመ አነ አፈቅሮ ለአብ።
ወበከመ ወሀበኒ አብ ትእዛዞ ከማሁ እገብር።
ወአቡየ ተካሊሁ ውእቱ።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘኢይፈሪ በላዕሌየ ይገዝምዎ ወያአትትዎ።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘኢይፈሪ በላዕሌየ ይገዝምዎ ወያአትትዎ።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘይፈሪ ያስተናጽሕዎ ከመ ብዙኀ ይፍረይ።
ወአንትሙሰ ወዳእክሙ ንጹሓን አንትሙ በእንተ ቃል 
ዘነገርኩክሙ።
ንበሩ ብየ ወአነሂ ብክሙ።
ወበከመ ዐጽቅ ኢይክል ፈርየ ባሕቲቱ እመ ኢሀሎ ውስተ ጕንደ 
ወይኑ።
ወአንትሙሂ አዕጹቂሁ ዘነበረ ብየ ወአነሂ ቦቱ።
ወአንትሙሂ አዕጹቂሁ ዘነበረ ብየ ወአነሂ ቦቱ።
እስመ ዘእንበሌየሰ አልቦ ዘትክሉ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
ወእመ ቦ ዘኢነበረ ብየ ይገድፍዎ አፍኣ ከመ ዐጽቅ ይቡስ።
ወያስተጋብእዎ ወያውዕይዎ በእሳት።
ወያስተጋብእዎ ወያውዕይዎ በእሳት።
ወእመሰ ነበርክሙ ብየ ወነበረ ቃልየ ኀቤክሙ።
ወእመሰ ነበርክሙ ብየ ወነበረ ቃልየ ኀቤክሙ።
ወበዝንቱ ይሴባሕ አቡየ እምከመ ብዙኀ ፍሬ ትፈርዩ።
ወትከውኑኒ አርዳእየ።
ወበከመ አፍቀረኒ አብ ከማሁ አነሂ አፍቀርኩክሙ።
ወእመሰ ታፈቅሩኒ ዕቀቡ ትእዛዝየ።
ወሀልዉ በፍቀረ ዚኣየ።
በከመ ዐቀብኩ አነ ትእዛዞ ለአቡየ ወእሄሉ በፍቅሩ።

ወነገርኩክሙ ዘንተ ከመ የሀሉ ልብየ ወፍሥሓየ ወፍቅርየ 
ኀቤክሙ።
ወነገርኩክሙ ዘንተ ከመ የሀሉ ልብየ ወፍሥሓየ ወፍቅርየ 
ኀቤክሙ።
ወነገርኩክሙ ዘንተ ከመ የሀሉ ልብየ ወፍሥሓየ ወፍቅርየ 
ኀቤክሙ።
ወዛቲ ይእቲ ትእዛዘ እንቲኣየ።
ወለክሙሰ አዕርክትየ እብለክሙ።
አኮ አንትሙ ዘኀረይክሙኒ ወሤምኩኒ።
አላ አነ ኀረይኩክሙ ወሤምኩክሙ።
ወእሬስየክሙ ከመ ትሑሩ ወፍሬ ትፍረዩ።
ወእሬስየክሙ ከመ ትሑሩ ወፍሬ ትፍረዩ።
ወውእቱ ፍሬክሙ ይነብር ለዓለም።
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ወዘንተ እኤዝዘክሙ ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ።
እስመ ዓለም ያፈቅር እሊኣሁ ወባሕቱ እስመ ኢኮንክሙ እምዓለም።
ወበእንተ ዝንቱ ይጸልአክሙ ዓለም።
ወኢ ሐዋርያ እምዘፈነዎ።
ወሶበሰ ዐቀቡ ቃልየ ቃልክሙኒ እምዐቀቡ።
ወባሕቱ ዘንተ ኵሎ ይገብሩ ላዕሌክሙ በእንተ ስምየ።
ሶበሰ ኢመጻእኩ ወኢነገርክዎሙ እምድኅኑ ወእምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ሶበሰ ኢመጻእኩ ወኢነገርክዎሙ እምድኅኑ ወእምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ወይእዜሰ ባሕቱ አልቦሙ ምክንያተ ለጌጋዮሙ።
ወሶበ ኢገበርኩ ሎሙ ግብረ ዘባዕድ ኢገብሮ እምኢኮኖሙ 
ጌጋየ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ርእዩኒሂ ወጸልኡኒሂ ኪያየሂ ወአቡየሂ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ርእዩኒሂ ወጸልኡኒሂ ኪያየሂ ወአቡየሂ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ርእዩኒሂ ወጸልኡኒሂ ኪያየሂ ወአቡየሂ።
ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ቃል ዘጽሑፍ ውስተ ኦሪቶሙ ዘይቤ።
ወሶበ መጽአ ጰራቅሊጦስ ዘአነ እፌኑ ለክሙ እምኀበ አብ።
ወአንትሙሂ ሰማዕትየ እስመ እምትካት ሀለውክሙ ምስሌየ።
ወባሕቱ ትመጽእ ሰዓት።
ወዘንተኒ ዘይገብሩ ላዕሌክሙ እስመ ኢየአምርዎ ለአብ ወኢ 
ኪያየ።
ወዘንተኒ ዘይገብሩ ላዕሌክሙ እስመ ኢየአምርዎ ለአብ ወኢ 
ኪያየ።
ወባሕቱ ዘንተ ነገርኩክሙ ከመ ትዘከርዎ አመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ 
አነ እቤለክሙ።
ወቀዲሙሰ ኢነገርኩክሙ ዘንተ እስመ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ኣሐውር ኀበ አብ ዘፈነወኒ።
ወኢ አሐዱሂ እምኔክሙ ኢትብሉኒ አይቴ ተሐውር።
ወባሕቱ እስመ ዘንተ ነገርኩክሙ ሐዘን መልአ ውስተ 
ልብክሙ።
ወአንሰ አማን ህልወ እብለክሙ።
ወእመሰ ሖርኩ አነ እፌንዎ ለክሙ።
ወመጺኦ ውእቱ ይዛለፎ ለዓለም።
በእንተ ኀጢአት ወበእንተ ጽድቅ ወበእንተ ኵነኔ።
በእንተ ኀጢአት ወበእንተ ጽድቅ ወበእንተ ኵነኔ።
ወበእንተ ጽድቅኒ እስመ አነ ኣሐውር ኀበ አብ።
ወኢትሬእዩኒ እንከ።
ወበእንተሰ ኵነኔ እስመ ይትኴነን መልአኩ ለዝንቱ ዓለም።
ወብየ ብዙኅ ነገር ዘእነግረክሙ።
ወባሕቱ ኢትክሉ ጸዊሮቶ ይእዜ።

ወመጺኦ ውእቱ መንፈሰ ጽድቅ ይመርሐክሙ ኀበ ኵሉ ጽድቅ።

እስመ ኢይነግር ዘእምኀቤሁ ወዘሰምዐ።
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ዳእሙ ይነግር ወዘይመጽእሂ ይነግረክሙ።
ወኪያየ ይሴብሕ ውእቱ እስመ እምዚኣየ ይነሥእ።
ወይነግረክሙ ኵሎ።
ወበእንተ ዝንቱ እብለክሙ እምዚኣየ ይነሥአ ወይነግረክሙ።
ወበእንተ ዝንቱ እብለክሙ እምዚኣየ ይነሥአ ወይነግረክሙ።
ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ እስመ ኣሐውር ኀበ አብ።
ወተባሀሉ አርዳኢሁ በበይናቲሆሙ።
ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ እስመ ኣሐውር ኀበ አብ።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝንቱ ዘይብለነ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ይፈቅዱ ይሰአልዎ 
ወይቤሎሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ይፈቅዱ ይሰአልዎ 
ወይቤሎሙ።
ወካዕበ ኅዳጠ ትሬእዩኒ።
ከመ ትበክዩ ወትላሕዉ አንትሙ ወዓለምሰ ይትፌሣሕ።
ከመ ትበክዩ ወትላሕዉ አንትሙ ወዓለምሰ ይትፌሣሕ።
ወአንትሙሰ ተሐዝኑ አላ ሐዘንክሙ ፍሥሓ ይከውነክሙ።
ወእምከመ ወለደት ዕጓለ ኢትዜከሮ እንከ ለሕማማ በእንተ 
ፍሥሓሃ።
ወከማሁ አንትሙኒ ትቴክዙ ይእዜ።
ወባሕቱ ካዕበ እሬእየክሙ ወይትፌሥሐክሙ ልብክሙ።
ወባሕቱ ካዕበ እሬእየክሙ ወይትፌሥሐክሙ ልብክሙ።
ወፍሥሓክሙኒ አልቦ ዘይሀይደክሙ።
ወይእተ አሚረ አልቦ ዘትስእሉኒ ኪያየ ወኢ ምንተኒ።
ወይእተ አሚረ አልቦ ዘትስእሉኒ ኪያየ ወኢ ምንተኒ።
ወእስከ ይእዜሰ ኢሰአልክምዎ ወኢ ምንተኒ በስምየ ሰአሉ።
ወእስከ ይእዜሰ ኢሰአልክምዎ ወኢ ምንተኒ በስምየ ሰአሉ።
ወትነሥኡ ከመ ፍጹመ ይኩን ፍሥሓክሙ።
ወይእዜሰ በምሳሌ ነገርኩክሙ።
ወባሕቱ ይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢይነግረክሙ በምሳሌ።
ወይእተ አሚረ ትስእሉ በስምየ።
ወኢይብለክሙ ከመ አነ ዘእስእሎ ለአብ በእንቲኣክሙ።
ወአኮ አነ ዘእስእሎ ለአብ በእንቲኣክሙ።
እስመ አንትሙ አፍቀርክሙኒ ወአመንክሙኒ።
ወመጻእኩ ውስተ ዓለም ወካዕበ አኀድጎ ለዓለም።
ወመጻእኩ ውስተ ዓለም ወካዕበ አኀድጎ ለዓለም።
ወኣሐውር ኀበ አብ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ይእዜሰ ገሃደ ተናገርከነ።
ወአልቦ ዘመሰልከ ወኢ ምንተኒ።
ወአልቦ ዘመሰልከ ወኢ ምንተኒ።
ወይእዜ አእመርነ ከመ ኵሎ ተአምር አንተ።
ወኢትፈቅድ ይንግርከ መኑሂ።
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ወበዝንቱ አእመርነ ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእከ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይእዜሰኬ አእምሩ ወእመኑ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይእዜሰኬ አእምሩ ወእመኑ።
ወበጺሖሂ ከመ ኵልክሙ ትዘረዉ ለለ አሐዱ ውስተ መካኑ።
ወተኀድጉኒ ባሕቲትየ እስመ አብ ምስሌየ ውእቱ።
ወዝንቱ ውእቱ ዘነገርኩክሙ ከመ በኀቤየ ሰላመ ትርከቡ።
ወበዓለምሰ ሀለወክሙ ሕማመ ትርከቡ።
ወባሕቱ ጽንዑ እስመ አነ ሞእክዎ ለዓለም።
ወዘንተ ነገረ ተናጊሮ እግዚእ ኢየሱስ አንሥአ አዕይንቲሁ ውስተ 
ሰማይ።
ወይቤ አባ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ትሰብሖ ለወልድከ።
ወከመ ወልድከኒ ይሰብሕከ።
በከመ አኰነንኮ ላዕለ ኵሉ ዘሥጋ ወነፍስ።
ወዛቲ ይእቲ ሕይወት ዘለዓለም ከመ ያእምሩከ ለከ።
ወዘፈነውኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድከ።
ወይእዜኒ አንተ አባ ሰብሐኒ በስብሐትየ።
ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ለእለ ወሀብከኒ እምዓለም።
እስመ እሊኣከ እሙንቱ ወሊተ ወሀብከኒዮሙ ወዐቀቡ ቃለከ።
እስመ እሊኣከ እሙንቱ ወሊተ ወሀብከኒዮሙ ወዐቀቡ ቃለከ።
ወይእዜኒ አእመሩ ከመ ኵሉ ዘወሀብከኒ እምኀቤከ ውእቱ።

ወእሙንቱሂ ነሢኦሙ አማን አእመሩ ከመ እምኀቤከ ወፃእኩ።

ወአምኑ ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ወአንሰ በእንቲኣሆሙ እስእል ወአኮ በእንተ ዓለም ዘእስእለከ።
ወአንሰ በእንቲኣሆሙ እስእል ወአኮ በእንተ ዓለም ዘእስእለከ።
ወኵሉ ዘዚኣየ ዚኣከ ውእቱ።
ወዘዚኣከኒ ዚኣየ ውእቱ ወተሰባሕኩ ቦሙ።
ወዘዚኣከኒ ዚኣየ ውእቱ ወተሰባሕኩ ቦሙ።
ወኢይሄሉ እንከ ውስተ ዓለም።
ወእሙንቱሰ ውስተ ዓለም ይሄልዉ ወአንሰ ኀቤከ እመጽእ።
ወእሙንቱሰ ውስተ ዓለም ይሄልዉ ወአንሰ ኀቤከ እመጽእ።
ናሁ ዐቀብክዎሙ ወተማሐፀንክዎሙ።
ወኢተሀጕለ አሐዱሂ እምኔሆሙ።
ወይእዜሰ ባሕቱ እመጽእ ኀቤከ።
ወዘንተ እነግር ውስተ ዓለም።
ወአንሰ ፈጺምየ ወሀብክዎሙ ቃለከ ወዓለምሰ ጸልኦሙ።
ወአንሰ ፈጺምየ ወሀብክዎሙ ቃለከ ወዓለምሰ ጸልኦሙ።
ወበእንቲኣሆሙ አነ እቄድስ ርእስየ።
ወአኮ በእንተ እሉ ባሕቲቶሙ ዘእስእለከ።
በከመ አንተ አብ ብየ ወአነሂ ብከ።
ወአነሂ ወሀብክዎሙ ቃለከ ዘወሀብከኒ።
ወአነሂ ቦሙ ወአንተሂ ብየ ከመ ይኩኑ ፍጹማነ በአሐዱ።
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ወአነሂ ቦሙ ወአንተሂ ብየ ከመ ይኩኑ ፍጹማነ በአሐዱ።
ወአፍቀርክዎሙ አነ በከመ ኪያየ አፍቀርከኒ።
አባ ጻድቅ ወዓለምሰ ኢያእመረከ ወአንሰ አእመርኩከ።
አባ ጻድቅ ወዓለምሰ ኢያእመረከ ወአንሰ አእመርኩከ።
ወእሉሂ አእመሩከ ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ወነገርክዎሙ ስመከ።
ወዓዲ እነግሮሙ ከመ የሀሉ ኀቤሆሙ ፍቅር ዘአፍቀርከኒ።
ወአነሂ ምስሌሆሙ።
ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ማዕዶተ 
ቄድሮስ ፈለገ አርዝ።
ወቦቱ ህየ ገነት ዐጸደ ሐምል።
ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ውስቴታ ምስለ አርዳኢሁ።
ወየአምሮ ይሁዳ ዘያገብኦ ለውእቱ መካን።
ወነሥኦሙ ይሁዳ ለሠገራተ ሰጲራ እምኀበ ሊቃነ ካህናት 
ወፈሪሳውያን።
ወነሥኦሙ ይሁዳ ለሠገራተ ሰጲራ እምኀበ ሊቃነ ካህናት 
ወፈሪሳውያን።
ወነሥአ ረድኤተ ወዓልያኒሆሙ።
ወሖረ ህየ በመኀትወ ጽጕ ወበፓናት ወበንዋየ ሐቅል።
ወሖረ ህየ በመኀትወ ጽጕ ወበፓናት ወበንዋየ ሐቅል።
ወሖረ ህየ በመኀትወ ጽጕ ወበፓናት ወበንዋየ ሐቅል።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኵሎ ዘይበጽሕ ላዕሌሁ።
ወፅአ አፍኣ ኀቤሆሙ ወይቤሎሙ መነ ተኀሥሡ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ኢየሱስሃ ናዝራዌ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ኢየሱስሃ ናዝራዌ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ።
ወሀለወ ይሁዳኒ ዘያገብኦ ይቀውም ምስሌሆሙ።
ወሶበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ።
ገብኡ ድኅሬሆሙ ወወድቁ ዲበ ምድር።
ወእምዝ ካዕበ ተስእሎሙ ወይቤሎሙ።
ወእምዝ ካዕበ ተስእሎሙ ወይቤሎሙ።
መነ ተኀሥሡ ወይቤልዎ ኢየሱስሃ ናዝራዌ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወእመሰ ኪያየ ተኀሥሡ ኅድግዎሙ ለእለ ይሑሩ።
እለሰ ወሀብከኒ ኢተሀጕለ ወኢ አሐዱሂ እምኔሆሙ።
ወቦ መጥባሕት ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወመልኀ መጥባሕቶ ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት።
ወመልኀ መጥባሕቶ ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት።
ወመተረ እዝኖ ዘየማን።
ወስሙ ለውእቱ ገብር ማልኮስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ።
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ወአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ሠገራተ ሰጲራ።
ወሊቀ ዐሠርቱ ምእት ወወዓልያኒሆሙ ለአይሁድ ወኀመይዎ።
ወሊቀ ዐሠርቱ ምእት ወወዓልያኒሆሙ ለአይሁድ ወኀመይዎ።
ወሊቀ ዐሠርቱ ምእት ወወዓልያኒሆሙ ለአይሁድ ወኀመይዎ።
ወወሰድዎ ኀበ ሐና ቀዲሙ እስመ ሐሙሁ ውእቱ ለቀያፋ።
ወሊቀ ካህናት ዘዕብሬቱ ይእቲ ዓመት።
ወቀያፋሰ ውእቱ ዘአምከሮሙ ለአይሁድ ወይቤሎሙ።
ወቀያፋሰ ውእቱ ዘአምከሮሙ ለአይሁድ ወይቤሎሙ።
ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምርሑቅ ስምዖን ጴጥሮስ ወካልእኒ 
ረድእ።
ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምርሑቅ ስምዖን ጴጥሮስ ወካልእኒ 
ረድእ።
ወውእቱሰ ረድእ ልሙድ በኀበ ሊቀ ካህናት።
ወቦአ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወጴጥሮስሰ ቆመ አፍኣ ኀበ ኆኅት።
ወወፅአ ዝኩ ረድእ ዘልሙድ በኀበ ሊቀ ካህናት።
ወተናገራ ለዐጻዊት ወአብኦ ለጴጥሮስ።
ወተናገራ ለዐጻዊት ወአብኦ ለጴጥሮስ።
ወትቤሎ ይእቲ አመት ዐጻዊት ለጴጥሮስ።
ወይቤላ ውእቱኒ ኢኮንኩ።
ወሀለዉ ይቀውሙ አግብርቲሆሙ ወወዓልያኒሆሙ ወይበቊጹ 
አፍሐመ።
ወሀለዉ ይቀውሙ አግብርቲሆሙ ወወዓልያኒሆሙ ወይበቊጹ 
አፍሐመ።
ወሀለዉ ይቀውሙ አግብርቲሆሙ ወወዓልያኒሆሙ ወይበቊጹ 
አፍሐመ።
ወይስኅኑ እስመ ብዙኅ ቊራ ለይእቲ ሌሊት።
ወይቀውም ጴጥሮስኒ ወይስኅን ምስሌሆሙ።
ወይቀውም ጴጥሮስኒ ወይስኅን ምስሌሆሙ።
ወተስእሎ ሊቀ ካህናት ለእግዚእ ኢየሱስ በእንተ አርዳኢሁ 
ወበእንተ ትምህርቱ።
ወተስእሎ ሊቀ ካህናት ለእግዚእ ኢየሱስ በእንተ አርዳኢሁ 
ወበእንተ ትምህርቱ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወበኵሉ ጊዜ መሀርኩ በምኵራብ።
ወበቤተ መቅደስ ኀበ ይትጋብኡ ኵሎሙ አይሁድ።
ወአልቦ ዘተናገርኩ ጽሚተ ወኢ ምንተኒ።
ወአልቦ ዘተናገርኩ ጽሚተ ወኢ ምንተኒ።
ወዘንተ ብሂሎ ጸፍዖ መልታሕቶ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ ከመ ዝኑ ትትዋሥኦ ለሊቀ ካህናት።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
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ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
እመሰ እኩየ ነበብኩ ስምዐ ኩን ላዕሌየ ወአስተዋድየኒ በእንተ እኩይ።
ወእመሰ ሠናየ ነበብኩ ለምንት ትዘብጠኒ።

ወፈነዎ ሐና ኅሙዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት።

ወሀሎ ስምዖን ጴጥሮስ ይቀውም ወይስኅን ወይቤልዎ።
ወሀሎ ስምዖን ጴጥሮስ ይቀውም ወይስኅን ወይቤልዎ።
ወሀሎ ስምዖን ጴጥሮስ ይቀውም ወይስኅን ወይቤልዎ።
ወክሕደ ወይቤ ኢኮንኩ።
ወክሕደ ወይቤ ኢኮንኩ።
ወይቤሎ አሐዱ እምአግብርቲሁ ለሊቀ ካህናት።
ወካዕበ ክሕደ ጴጥሮስ።
ወሶቤሃ ነቀወ ዶርሆ።
ወወሰድዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምኀበ ቀያፋ ኀበ ዐውድ።
ወጎህ ውእቱ ወኢቦኡ አይሁድ ውስተ ዐውደ ምኵናን።
ወጎህ ውእቱ ወኢቦኡ አይሁድ ውስተ ዐውደ ምኵናን።
ወወፅአ ጲላጦስ አፍኣ ኀቤሆሙ ወይቤሎሙ።
ወወፅአ ጲላጦስ አፍኣ ኀቤሆሙ ወይቤሎሙ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ሶበሰ ኢኮነ ገባሬ እኪት እምኢያግባእናሁ 
ኀቤከ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ሶበሰ ኢኮነ ገባሬ እኪት እምኢያግባእናሁ 
ኀቤከ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥእዎ አንትሙ ወበከመ ሕግክሙ 
ኰንንዎ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥእዎ አንትሙ ወበከመ ሕግክሙ 
ኰንንዎ።
ወይቤልዎ አይሁድ ለነሰ ኢይከውነነ ንቅትል ወኢ መነሂ።
ወይቤልዎ አይሁድ ለነሰ ኢይከውነነ ንቅትል ወኢ መነሂ።
ወቦአ ካዕበ ጲላጦስ ውስተ ዐውድ።
ወጸውዖ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወጸውዖ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወሚመ ቦኑ ባዕድ ዘነገረከ በእንቲኣየ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎ አነሂ አይሁዳዊኑ አነ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎ አነሂ አይሁዳዊኑ አነ።
አኮኑ ሕዝብከ ወሊቃነ ካህናት አግብኡከ ኀቤየ ምንተኑ እግበርከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ኢኮነት እም ዝየ መንግሥትየ።
ወይቤሎ ጲላጦስ እንከሰኬ ንጉሥ አንተ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
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ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአንሰ በእንተ ዝንቱ ተወለድኩ።
ወእንበይነ ዝንቱ መጻእኩ ውስተ ዓለም።
ወኵሉ ዘእምጽድቅ ውእቱ ይሰምዐኒ ቃልየ።
ወይቤሎ ጲላጦስ ምንትኑ ውእቱ ጽድቅ።
ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ ካዕበ ኀበ አይሁድ ወይቤሎሙ።
ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ ካዕበ ኀበ አይሁድ ወይቤሎሙ።
አንሰ አልቦ ዘረከብኩ ጌጋየ ላዕሌሁ ወኢ አሐተኒ።
ወባሕቱ ሀሎ ዘናለምድ ዘአሐዩ ለክሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን 
ለለ ፋሲካ።
ወከልሑ ካዕበ ኵሎሙ ወይቤሉ።
ወከልሑ ካዕበ ኵሎሙ ወይቤሉ።
ወበርባንሰ ሊቀ ፊያት ውእቱ።
ወእምዝ ነሥኦ ጲላጦስ ለእግዚእ ኢየሱስ ወቀሠፎ።
ወእምዝ ነሥኦ ጲላጦስ ለእግዚእ ኢየሱስ ወቀሠፎ።
ወጸፈሩ ሐራ አክሊለ ዘሦክ።
ወአስተቀጸልዎ ላዕለ ርእሱ ወአልበስዎ ልብሰ ሜላት።
ወአስተቀጸልዎ ላዕለ ርእሱ ወአልበስዎ ልብሰ ሜላት።
ወይመጽኡ ኀቤሁ ወይብልዎ በሓከ ንጉሠ አይሁድ።
ወይመጽኡ ኀቤሁ ወይብልዎ በሓከ ንጉሠ አይሁድ።
ወይጸፍዕዎ ገጾ።
ወወፅአ ካዕበ ጲላጦስ አፍኣ ወይቤሎሙ።
ወወፅአ ካዕበ ጲላጦስ አፍኣ ወይቤሎሙ።
ከመ ታእምሩ ከመ አልቦ ዘረከብኩ ላዕሌሁ ጌጋየ ወኢ አሐተኒ።
ወወፅአ እግዚእ ኢየሱስ አፍኣ።
እንዘ ይትቄጸል አክሊለ ዘሦክ ወይለብስ ሜላተ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ነዋ ውእቱ ብእሲ።
ወሶበ ርእይዎ ሊቃነ ካህናት ወወዓልያኒሆሙ ከልሑ።
ወሶበ ርእይዎ ሊቃነ ካህናት ወወዓልያኒሆሙ ከልሑ።
ወይቤሉ ስቅሎ ስቅሎ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥእዎ ለሊክሙ ወስቅልዎ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥእዎ ለሊክሙ ወስቅልዎ።
ወአውሥኡ አይሁድ ወይቤልዎ።
ወአውሥኡ አይሁድ ወይቤልዎ።
ንሕነሰ ሕግ ብነ ወበከመ ሕግነ ርቱዕ ይሙት።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ዘንተ ነገረ ፈርሀ ፈድፋደ።
ወቦአ ካዕበ ኀበ ዐውድ።
ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምአይቴ አንተ።
ወኢተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ ወኢ ምንተኒ።
ወኢተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ ወኢ ምንተኒ።
ወይቤሎ ጲላጦስ ሊተሂ ኢተነብበኒሁ።
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ኢተአምርሁ ከመ ብዉሕ ሊተ እቅትልከሂ ወብዉሕ ሊተ አሕዩከሂ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ኢኮንከ ብዉሐ ላዕሌየ ወኢ ምንተኒ።
ወበእንተ ዝንቱ ለዘአግብአኒ ኀቤከ ዘየዐቢ ጌጋይ ላዕሌሁ።
ወበእንተ ዝ ፈቀደ ጲላጦስ ያሕይዎ።
ወከልሑ አይሁድ ወይቤሉ።
ወከልሑ አይሁድ ወይቤሉ።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ዘንተ ነገረ አውፅኦ ለእግዚእ ኢየሱስ አፍኣ።
ወነበረ ዲበ መንበር ውስተ መካን ዘስሙ ሊቶስጥሮስ።
ወበዕብራይስጥ ይብልዎ ገቦታ።
ወዐርበ ፋሲካ ወውእቱ ጊዜ ቀትር ዘስሱ ሰዓት።
ወዐርበ ፋሲካ ወውእቱ ጊዜ ቀትር ዘስሱ ሰዓት።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለአይሁድ ነዋ ንጉሥክሙ።
ወከልሑ ወይቤሉ አእትቶ ወስቅሎ።
ወከልሑ ወይቤሉ አእትቶ ወስቅሎ።
ወከልሑ ወይቤሉ አእትቶ ወስቅሎ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለንጉሥክሙኑ እስቅሎ።
ወአውሥኡ ሊቃነ ካህናት ወይቤሉ አልብነ ንጉሥ ዘእንበለ 
ቄሣር።
ወአውሥኡ ሊቃነ ካህናት ወይቤሉ አልብነ ንጉሥ ዘእንበለ 
ቄሣር።
ወእምዝ ወሀቦሙ ይስቅልዎ ወተመጠውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ወሀቦሙ ይስቅልዎ ወተመጠውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውፅእዎ አፍኣ።

ወወሰድዎ እንዘ ይጸውር መስቀሎ ውስተ መካን ዘስሙ ቀራንዮ።

ወበዕብራይስጥ ይብልዎ ጎልጎታ ኀበ ሰቀልዎ።
ወሰቀሉ ምስሌሁ ካልኣነ ክልኤተ ፈያት።
አሐደ እምለፌ ወአሐደ እምለፌ ወማእከሎሙ ኢየሱስሃ።
አሐደ እምለፌ ወአሐደ እምለፌ ወማእከሎሙ ኢየሱስሃ።
ወጸሐፈ ጲላጦስ መጽሐፈ ወአንበረ ዲበ መስቀሉ።
ወጸሐፈ ጲላጦስ መጽሐፈ ወአንበረ ዲበ መስቀሉ።
ወይብል መጽሐፉ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሦሙ ለአይሁድ ውእቱ 
ዝንቱ።
ወብዙኃን እምአይሁድ እለ አንበብዋ ለይእቲ መጽሐፍ።

ወጽሕፈቱ ጽሑፍ ውእቱ በዕብራይስጥ ወበሮማይስጥ ወበጽርእ።

ወጽሕፈቱ ጽሑፍ ውእቱ በዕብራይስጥ ወበሮማይስጥ ወበጽርእ።

ወጽሕፈቱ ጽሑፍ ውእቱ በዕብራይስጥ ወበሮማይስጥ ወበጽርእ።
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John19:23
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John19:24
John19:24
John19:24
John19:25
John19:25 እመ ወእኅታ ለእመ ወማርያም እንተ ቀለዮጳ ወማርያም መግደላዊት።
John19:25 እመ ወእኅታ ለእመ ወማርያም እንተ ቀለዮጳ ወማርያም መግደላዊት።
John19:25 እመ ወእኅታ ለእመ ወማርያም እንተ ቀለዮጳ ወማርያም መግደላዊት።
John19:26

John19:26

John19:27
John19:27
John19:27
John19:28
John19:29
John19:29
John19:29

John19:29

John19:29

John19:30
John19:30
John19:30
John19:31
John19:31

John19:31

John19:32

John19:32

ወይቤልዎ ሊቃነ ካህናት ለጲላጦስ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ ዘጸሐፍኩ ጸሐፍኩ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ ዘጸሐፍኩ ጸሐፍኩ።
ወሐራሰ ሶበ ሰቀልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ነሥኡ አልባሲሁ።
ወረሰይዎ አርባዕተ ክፍለ ለለ አሐዱ እምሐራ።
ወክዳኖሂ አልታሕ ዘአልቦ ርፍአተ ዘእምላዕሉ እንመቱ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ ኢንግምድ ወኢንስጥጥ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ ኢንግምድ ወኢንስጥጥ።
ተካፈሉ አልባስየ ለርእሶሙ ወተዐፀዉ ዲበ ዐራዝየ።
ወከመ ዝ ገብሩ ሐራ።
ወይቀውማ ኀበ መስቀሉ ለእግዚእ ኢየሱስ።

ወሶበ ርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእሙ ወለረድኡ ዘያፈቅር 
ይቀውሙ።
ወሶበ ርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእሙ ወለረድኡ ዘያፈቅር 
ይቀውሙ።
ወይቤሎ ለውእቱኒ ረድኡ ነያ እምከ።
ወእምይእቲ ሰዓት ነሥኣ ውእቱ ረድእ ወአእተዋ ቤቶ።
ወእምይእቲ ሰዓት ነሥኣ ውእቱ ረድእ ወአእተዋ ቤቶ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ተፈጸመ ኵሉ።
ወቦ ህየ ግምዔ ዘምሉእ ብኂአ።
ወመልኡ ሰፍነገ እምውእቱ ብኂእ።
ወአሰሩ በቈጽለ ሁስጱ ዲበ ሕለት ወአስተርከቡ ውስተ አፉሁ 
ወዐጸሩ።
ወአሰሩ በቈጽለ ሁስጱ ዲበ ሕለት ወአስተርከቡ ውስተ አፉሁ 
ወዐጸሩ።
ወአሰሩ በቈጽለ ሁስጱ ዲበ ሕለት ወአስተርከቡ ውስተ አፉሁ 
ወዐጸሩ።
ወሠሪቦ ብኂአ እግዚእ ኢየሱስ ይቤ ተፈጸመ ኵሉ።
ወአጽነነ ርእሶ ወመጠወ ነፍሶ።
ወአጽነነ ርእሶ ወመጠወ ነፍሶ።
ወአይሁድሰ እስመ ዐርብ ውእቱ ይቤሉ።

ወሰአልዎ ለጲላጦስ ከመ ይስብሩ ቊየጺሆሙ ወያውርድዎሙ።

ወሰአልዎ ለጲላጦስ ከመ ይስብሩ ቊየጺሆሙ ወያውርድዎሙ።

ወሖሩ ሐራ ወሰበሩ ቊይጾ ለቀዳማዊ ወለካልኡኒ እለ ተሰቅሉ 
ምስሌሁ።
ወሖሩ ሐራ ወሰበሩ ቊይጾ ለቀዳማዊ ወለካልኡኒ እለ ተሰቅሉ 
ምስሌሁ።



Tabelle1

Seite 1196

8794 ወ

John19:32

John19:33
John19:33
John19:34
John19:34
John19:35
John19:35
John19:35

John19:36
John19:37
John19:38
John19:38

John19:38

John19:38

John19:39

John19:39

John19:39

John19:40
John19:40
John19:40
John19:41
John19:41

John19:42
John19:42
John20:1

John20:1
John20:2
John20:2
John20:2
John20:2
John20:2
John20:3
John20:3

ወሖሩ ሐራ ወሰበሩ ቊይጾ ለቀዳማዊ ወለካልኡኒ እለ ተሰቅሉ 
ምስሌሁ።
ወሶበ ሖሩ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ርእይዎ ከመ ሠለጠ መዊተ።
ወኢሰበሩ ቊይጾ።
ወሶቤሃ ወፅአ እምኔሁ ደም ወማይ።
ወሶቤሃ ወፅአ እምኔሁ ደም ወማይ።
ወዘርእየ ስምዐ ኮነ ወጽድቅ ውእቱ ስምዑ።
ወዘርእየ ስምዐ ኮነ ወጽድቅ ውእቱ ስምዑ።

ወአእመረ ውእቱ ከመ ጽድቀ ይነግር ከመ አንትሙሂ ትእመኑ።

ወዝንቱ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወካዕበ ይብል ካልእኒ መጽሐፍ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሰአሎ ለጲላጦስ ዮሴፍ ዘአርማትያስ።
ወአብሖ ጲላጦስ ወሖረ ውእቱኒ ወነሥአ ሥጋሁ ለእግዚእ 
ኢየሱስ።
ወአብሖ ጲላጦስ ወሖረ ውእቱኒ ወነሥአ ሥጋሁ ለእግዚእ 
ኢየሱስ።
ወአብሖ ጲላጦስ ወሖረ ውእቱኒ ወነሥአ ሥጋሁ ለእግዚእ 
ኢየሱስ።
ወመጽአ ኒቆዲሞስኒ ዘሖረ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ 
ሌሊተ።
ወአምጽአ ምእተ ልጥረ ከርቤ ወዓልወ ሕውሰ በዘቦቱ 
ይቀብርዎ።
ወአምጽአ ምእተ ልጥረ ከርቤ ወዓልወ ሕውሰ በዘቦቱ 
ይቀብርዎ።
ወነሥኡ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወገነዝዎ በመዋጥሐ ክታን ዘሰንዱናት ምስለ አፈው።
በከመ ሕገ አይሁድ ሶበ ይገንዙ ወይቀብሩ።
ወቦ ህየ ገነት ውስተ ውእቱ መካን ኀበ ሰቀልዎ።

ወውስተ ውእቱ ገነት ዝኅር ሐዲስ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።

ወህየ ቀበርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቅሩብ ውእቱ መቃብር ኀበ ሰቀልዎ።
ወበእሑድ ሰንበት መጽአት ማርያም መግደላዊት በጽባሕ ኀበ 
መቃብር።
ወረከበት እብነ እቱተ እምአፈ መቃብር።
ወሮጸት ወበጽሐት ኀበ ስምዖን ጴጥሮስ።
ወሮጸት ወበጽሐት ኀበ ስምዖን ጴጥሮስ።
ወኀበ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ወትቤሎሙ ነሥእዎ ለእግዚእየ እምውስተ መቃብር።
ወኢየአምር ኀበ ወሰድዎ።
ወወፅኡ ጴጥሮስ ወዝኩ ካልእ ረድእ።
ወወፅኡ ጴጥሮስ ወዝኩ ካልእ ረድእ።



Tabelle1

Seite 1197

8794 ወ

John20:3
John20:4
John20:5
John20:5
John20:6
John20:6
John20:6
John20:6
John20:7
John20:7
John20:8

John20:8
John20:8
John20:10
John20:10
John20:11 ወማርያምሰ ቆመት ኀበ መቃብር አፍኣ ወትበኪ።
John20:11 ወማርያምሰ ቆመት ኀበ መቃብር አፍኣ ወትበኪ።
John20:11
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John20:16 ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ማርያም።
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ወሖሩ ኀበ መቃብር።
ወእንዘ ይረውጹ ክልኤሆሙ ኅቡረ።
ወሶበ ሐወጸ ርእየ መዋጥሐ ንቡረ ወኢቦአ ባሕቱ።
ወሶበ ሐወጸ ርእየ መዋጥሐ ንቡረ ወኢቦአ ባሕቱ።
ወተለዎ ስምዖን ጴጥሮስ ወበጽሐ ወቦአ ውስተ መቃብር።
ወተለዎ ስምዖን ጴጥሮስ ወበጽሐ ወቦአ ውስተ መቃብር።
ወተለዎ ስምዖን ጴጥሮስ ወበጽሐ ወቦአ ውስተ መቃብር።
ወረከበ መዋጥሐ ንቡረ ውስተ አሐዱ ገጽ።
ወሰበነኒ ዘዲበ ርእሱ እንተ ባሕቲቱ ጥብሉለ።
ወአኮ ምስለ መዋጥሕ።

ወእምዝ ቦአ ዝኩኒ ካልእ ረድእ ዘበደሮ በጺሐ ኀበ መቃብር።

ወርእዩ ወአምኑ።
ወርእዩ ወአምኑ።
ወእምዝ ሖሩ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ ወአተዉ ቤቶሙ።
ወእምዝ ሖሩ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ ወአተዉ ቤቶሙ።

ወእንዘ ትበኪ ሐወጸት ውስተ መቃብር።
ወርእየት ክልኤተ መላእክተ በጸዐድው አልባስ።
ወይነብሩ አሐዱ ትርአሰ ወአሐዱ ትርጋፀ።
ወይነብሩ አሐዱ ትርአሰ ወአሐዱ ትርጋፀ።
ወይቤልዋ እሙንቱ መላእክት ምንት ያበክየኪ ኦ ብእሲቶ።
ወመነ ተኀሥሢ።
ወትቤሎሙ ነሥእዎ ለእግዚእየ እምውስተ መቃብር።
ወኢየአምር ኀበ ወሰድዎ።
ወዘንተ ብሂላ ተመይጠት ድኅሬሃ።
ወርእየቶ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይቀውም።
ወኢያእመረት ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ።
ወይብላ እግዚእ ኢየሱስ ብእሲቶ ምንት ያበክየኪ።
ወመነ ተኀሥሢ።
ወመሰላ ላቲሰ ዐቃቤ ገነት ውእቱ።
ወትቤሎ እግዚእየ እመኒ እንተ ነሣእኮ ንግረኒ ኀበ ወሰድኮ።
ከመ እሑር አነ ወእንሥኦ ኀቤየ ወእቅብዖ ዕፍረት።
ከመ እሑር አነ ወእንሥኦ ኀቤየ ወእቅብዖ ዕፍረት።

ወተመይጠት ወትቤሎ በነገረ ዕብራይስጥ ረቡኒ።
ወተመይጠት ወትቤሎ በነገረ ዕብራይስጥ ረቡኒ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኢትልክፍኒ እስመ ዓዲ ኢዐረጉ ኀበ 
አቡየ።
ወሑሪ ባሕቱ ኀበ አኀውየ።
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John20:17

John20:17

John20:18 ወሖረት ማርያም መግደላዊት ወአብሠረቶሙ ለአርዳኢሁ።
John20:18 ወሖረት ማርያም መግደላዊት ወአብሠረቶሙ ለአርዳኢሁ።
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John20:19
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John20:20
John20:20
John20:20
John20:20
John20:21
John20:21
John20:22
John20:22
John20:23
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John20:24

John20:25
John20:25
John20:25
John20:25
John20:25
John20:26
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ወበሊዮሙ አዐርግ ኀበ አቡየ ወአቡክሙ ኀበ አምላክየ 
ወአምላክክሙ።
ወበሊዮሙ አዐርግ ኀበ አቡየ ወአቡክሙ ኀበ አምላክየ 
ወአምላክክሙ።
ወበሊዮሙ አዐርግ ኀበ አቡየ ወአቡክሙ ኀበ አምላክየ 
ወአምላክክሙ።

ወትቤሎሙ ርኢክዎ ለእግዚእነ ወነገረቶሙ ዘከመ ይቤላ።
ወትቤሎሙ ርኢክዎ ለእግዚእነ ወነገረቶሙ ዘከመ ይቤላ።
ወመስዮ በይእቲ ዕለት ዘውእቱ እሑድ ሰንበት።
መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወቆመ ማእከሎሙ።
ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ።
ወዘንተ ብሂሎ አርአዮሙ እደዊሁ ወእገሪሁ ወገቦሁ።
ወዘንተ ብሂሎ አርአዮሙ እደዊሁ ወእገሪሁ ወገቦሁ።
ወዘንተ ብሂሎ አርአዮሙ እደዊሁ ወእገሪሁ ወገቦሁ።
ወተፈሥሑ አርዳኢሁ ሶበ ርእይዎ ለእግዚእነ።
ወይቤሎሙ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ ሰላም ለክሙ።
ወበከመ ፈነወኒ አብ ከማሁ አነሂ እፌንወክሙ።
ወዘንተ ብሂሎ ነፍኀ ላዕሌሆሙ።
ወይቤሎሙ ንሥኡ መንፈሰ ቅዱሰ።
ወለእለሰ ኢኀደግሙ ኢይትኀደግ ሎሙ።
ወቶማስ አሐዱ እምዐሠርቱ ወአሐዱ አርዳኢሁ ዘይብልዎ 
ዲዲሞስ።
ወቶማስ አሐዱ እምዐሠርቱ ወአሐዱ አርዳኢሁ ዘይብልዎ 
ዲዲሞስ።
ወይቤልዎ ካልኣኒሁ አርዳእ ርኢናሁ ለእግዚእነ።
ወይቤሎሙ እመ ኢርኢኩ እደዊሁ ወእገሪሁ ኀበ ቀነውዎ።
ወይቤሎሙ እመ ኢርኢኩ እደዊሁ ወእገሪሁ ኀበ ቀነውዎ።
ወእመ ኢወደይኩ አጽባዕትየ ውስተ ቅንዋቲሁ።
ወእመ ኢያባእኩ እዴየ ውስተ ገቦሁ ኢየአምን።
ወእምድኅረ ሰሙን መዋዕል እንዘ ሀለዉ ካዕበ አርዳኢሁ 
ውስጠ።
ወቶማስኒ ሀሎ ምስሌሆሙ እንዘ ዕጽው ኆኅት።
መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወቆመ ማእከሎሙ።
ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ።
ወእምዝ ይቤሎ ለቶማስ አምጽእ አጽባዕተከ ዝየ።
ወርኢ እደውየ ወእገርየ።
ወርኢ እደውየ ወእገርየ።
ወሀብ እዴከ ወአብእ ውስተ ገቦየ።
ወሀብ እዴከ ወአብእ ውስተ ገቦየ።
ወኢትኩን ናፋቄ አላ እመን።
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John21:6

John21:6
John21:6
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John21:7
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ወአውሥአ ቶማስ ወይቤሎ እግዚእየ ወአምላክየ።
ወአውሥአ ቶማስ ወይቤሎ እግዚእየ ወአምላክየ።
ወአውሥአ ቶማስ ወይቤሎ እግዚእየ ወአምላክየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እስመ ርኢከኒሁ አመንከኒ።
ወብዙኃተ ካልኣተ ተኣምራተ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቅድመ 
አርዳኢሁ።
ወዝንቱሰ ተጽሕፈ እምኔሆን ከመ ትእመኑ አንትሙ።
ወአሚነክሙ ሕይወተ ዘለዓለም ትርከቡ በስመ ዚኣሁ።
ወእምዝ ካዕበ አስተርአዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ በብሔረ 
ጥብርያዶስ።
ወከመ ዝ አስተርአዮሙ እንዘ ሀለዉ ኅቡረ ስምዖን ጴጥሮስ።
ወቶማስ ዘይብልዎ ዲዲሞስ።
ወናትናኤል ዘቃና ዘገሊላ ወደቂቀ ዘብዴዎስ።
ወናትናኤል ዘቃና ዘገሊላ ወደቂቀ ዘብዴዎስ።
ወዓዲ ካልኣን ክልኤቱ እምውስተ አርዳኢሁ።

ወይቤሎሙ ስምዖን ጴጥሮስ አንሰ ኣሐውር ከመ እሥግር ዓሣ።

ወይቤልዎ ካልኣኒሁ አርድእ ንሕነኒ ንመጽእ ምስሌከ።
ወሖሩ ወዐርጉ ሐመረ።
ወሖሩ ወዐርጉ ሐመረ።
ወአልቦ ዘአሥገሩ በይእቲ ሌሊት ወኢ ምንተኒ።
ወአልቦ ዘአሥገሩ በይእቲ ሌሊት ወኢ ምንተኒ።
ወጸቢሖ ይቀውም እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ሐይቅ።

ወርእይዎ አርዳኢሁ ወኢያእመሩ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ።

ወርእይዎ አርዳኢሁ ወኢያእመሩ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ደቂቅየ ቦኑ ብክሙ ዘንበልዕ።
ወይቤልዎ አልቦ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አውርዱ መሣግሪክሙ ኀበ ይምነ 
ሐመር።
ወትረክቡ ብዙኀ።
ወይቤልዎ ሰራሕነ ኵላ ሌሊተ።
ወአልቦ ዘረከብነ ወኢ ምንተኒ።
ወአልቦ ዘረከብነ ወኢ ምንተኒ።
ወበቃልከሰ ናወርድ።
ወአውሪዶሙ መሣግሪሆሙ ስእኑ እንከ ስሒበ እምብዝኀ ዓሣት 
ዘተሠግረ።

ወይቤሎ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።

ወሰሚዖ ስምዖን ጴጥሮስ ከመ እግዚእነ ውእቱ።
ነሥአ ዐራዘ ሰንዱነ ዘይትዐጸፍ ወቀነተ ውስተ ሐቌሁ።



Tabelle1

Seite 1200

8794 ወ

John21:7
John21:8
John21:8
John21:9

John21:9

John21:9

John21:10

John21:11
John21:11
John21:11
John21:11
John21:11
John21:11
John21:12
John21:12
John21:12
John21:13
John21:13
John21:13
John21:13
John21:14

John21:15

John21:15
John21:15
John21:16
John21:16
John21:16
John21:17
John21:17
John21:17

John21:17

John21:17
John21:18
John21:18

እስመ ዕራቁ ውእቱ ወተወርወ ውስተ ባሕር።
ወካልኣንሰ አርዳእ በሐመር በጽሑ።
ወሖሩ እንዘ ይስሕቡ መሣግሪሆሙ ዘውስቴቶን ዓሣት።
ወወሪዶሙ ምድረ ረከቡ ፍሕመ ብቊጸ ወዓሣ ጥቡሰ ወኅብስተ 
ሥሩዐ።
ወወሪዶሙ ምድረ ረከቡ ፍሕመ ብቊጸ ወዓሣ ጥቡሰ ወኅብስተ 
ሥሩዐ።
ወወሪዶሙ ምድረ ረከቡ ፍሕመ ብቊጸ ወዓሣ ጥቡሰ ወኅብስተ 
ሥሩዐ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አምጽኡ እምዓሣት ዘአኀዝክሙ 
ይእዜ።
ወዐርገ ስምዖን ጴጥሮስ ውስተ ሐመር።
ወሰሐበ መሥገርተ ውስተ ምድር።
ወምሉእ ውስቴቱ ዓሣተ ዐበይተ ምእተ ወኀምሳ ወሠለስተ።
ወምሉእ ውስቴቱ ዓሣተ ዐበይተ ምእተ ወኀምሳ ወሠለስተ።
ወምሉእ ውስቴቱ ዓሣተ ዐበይተ ምእተ ወኀምሳ ወሠለስተ።
ወእንዘ መጠነ ዝ ብዝኁ ኢተሰጠ መሥገርቱ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ንዑ ንምሳሕ።
ወአልቦ ዘተኀበለ እምአርዳኢሁ ይሰአሎ ወይበሎ መኑ አንተ።
ወአልቦ ዘተኀበለ እምአርዳኢሁ ይሰአሎ ወይበሎ መኑ አንተ።
ወመጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወነሥአ ኅብስተ።
ወመጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወነሥአ ኅብስተ።
ወወሀቦሙ ወእምዓሣሁኒ ከማሁ።
ወወሀቦሙ ወእምዓሣሁኒ ከማሁ።

ወዝንቱ ሣልሱ እንዘ ያስተርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።

ወእምድኅረ መስሑ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን ጴጥሮስ።

ወይቤሎ እወ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ረዐይኬ አባግዕየ።
ወካዕበ ይብሎ ዳግመ ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ።
ወይቤሎ እወ እግዚኦ አንተ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ።
ወይቤሎ ረዐይኬ መሐስእየ።
ወይቤሎ ሣልሰ ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ።
ወተከዘ ጴጥሮስ እስመ ይቤሎ ሥልሰ ታፈቅረኒኑ።
ወይቤሎ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ኵሎ ወለሊከ ትጤይቅ ከመ አነ 
አፈቅረከ።
ወይቤሎ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ኵሎ ወለሊከ ትጤይቅ ከመ አነ 
አፈቅረከ።
ወይቤሎ ረዐይኬ አባግዕትየ።
ወተሐውር ኀበ ፈቀድከ።
ወአመሰ ልህቀ ታነሥእ እደዊከ ወባዕድ ያቀንተከ ሐቌከ።
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1 ወሀበነ John04:12
7 ወሀበኒ Luke22:29
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John14:31
John18:11
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ወአመሰ ልህቀ ታነሥእ እደዊከ ወባዕድ ያቀንተከ ሐቌከ።
ወይወስደከ ኀበ ኢፈቀድከ።
ወዘንተ ይቤሎ እንዘ ይኤምሮ በአይ ሞት ሀለዎ ይሰብሖ 
ለእግዚአብሔር።
ወዘንተ ብሂሎ ይቤሎ ትልወኒ።
ወተመይጦ ጴጥሮስ ርእዮ ለዝኩ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ 
እንዘ ይተልዎ።
ወውእቱ ረድእ ዘረፈቀ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይዴረሩ።
ወዘይቤሎ እግዚኦ መኑ ውእቱ ዘያገብአከ።
ወኪያሁ ርእዮ ጴጥሮስ ይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአንተሰ ትልወኒ።

ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አኀው ከመ ውእቱ ረድእ ኢይመውት።

ወባሕቱ እግዚእ ኢየሱስ ኢይቤሎ ኢይመውት።
ወዝንቱ ውእቱ ረድእ ዘኮነ ሰማዕተ በእንተ ዝ።
ወዘሂ ጸሐፈ በእንቲኣሁ ዘንተ።
ወንሕነ ነአምር ከመ ጽድቅ ውእቱ ስምዑ።
ወዘንተ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወቦ ባዕዳትኒ ብዙኃት ግብራት ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ተጽሕፈ ኵሉ በበ አሐዱ እምኢያግመሮ ዓለም ጥቀ 
መጻሕፍቲሁ ዘተጽሕፈ።
ዘወሀበ ዘከመ ዝ ሥልጣነ ለሰብእ።
ወወሀበ ፍሬ ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ወይእቲኒ ወሰደት ወወሀበት ለእማ።
ወሰብሕዎ ለአምላከ እስራኤል ዘወሀበ ዘከመ ዝ ሥልጣነ ለሰብእ።
ወምንተ እምወሀበ ሰብእ ቤዛሃ ለነፍሱ።
ወበቈለ ወልህቀ ወፈረየ ወወሀበ ፍሬ።
ወምንተ እምወሀበ ሰብእ ቤዛሃ ለነፍሱ።
እስከ ወልዶ ዋሕዶ መጠወ ወወሀበ ቤዛ ለኵሉ።
ወይእቲኒ ወለት ወሀበት ለእማ።
አንተኑ ተዐቢ እምያዕቆብ አቡነ ዘወሀበነ ዘንተ ዐዘቅተ።
አነኒ አስተዳሉ ለክሙ መንግሥተ በከመ ሊተ ወሀበኒ አቡየ።
እስመ ግብር ዘወሀበኒ አቡየ ከመ እግበር።
ወኵሉ ዘወሀበኒ አቡየ ይመጽእ ኀቤየ።
ከመ ኵሉ ዘወሀበኒ ኢይትሀጐል እምኔሆሙ።
አላ አብ ዘፈነወኒ ውእቱ ትእዛዘ ወሀበኒ።
ወበከመ ወሀበኒ አብ ትእዛዞ ከማሁ እገብር።
ጽዋዐ ዘወሀበኒ አቡየ ኢየኀድግ ዘእንበለ እስተይ።
እስመ አቡየ ዘወሀበኒዮን ውእቱ የዐቢ እምኵሉ።
ወመኑ ወሀበከ ዘንተ ሥልጣነ።
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አንቲኒ ዓዲ እምሰአልኪዮ ወውእቱኒ እምወሀበኪ ማየ ሕይወት።
በከመ እከየ ልብክሙ ወሀበክሙ ሙሴ።
አኮ ሙሴ ዘወሀበክሙ ውእተ ኅብስተ እምሰማይ።
አላ አቡየ ወሀበክሙ ኅብስተ ጽድቅ እምሰማይ።
አኮኑ ሙሴ ወሀበክሙ ኦሪተ።
በእንተ ዝንቱ ወሀበክሙ ሙሴ ግዝረተ።
ሢጡ ንዋየክሙ ወሀቡ ምጽዋተ ለነዳያን።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወአምጽኡ ርእሶ በጻሕል ወወሀብዋ ለይእቲ ወለት።
እንዘ ይብል አኮኑ እግዚኦ ኀምሰ መካልየ ወሀብከኒ።
እግዚኦ አኮሁ ክልኤተ መካልየ ወሀብከኒ።
ቦእኩ ቤተከ ወኢወሀብከኒ ማየ ጥቀ ለእገርየ።
ወሊተሰ ኢወሀብከኒ ማሕስአ ጠሊ ጥቀ።
አንሰ ሰባሕኩከ በዲበ ምድር ፈጺምየ ግብረ ዘወሀብከኒ ከመ እግበር።
ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ለእለ ወሀብከኒ እምዓለም።
ወይእዜኒ አእመሩ ከመ ኵሉ ዘወሀብከኒ እምኀቤከ ውእቱ።
እስመ ወሀብክዎሙ ቃለ ዘወሀብከኒ።
አላ በእንተ እለ ወሀብከኒ እስመ እሊኣከ እሙንቱ።
ኦ አባ ቅዱስ ዕቀቦሙ በስምከ ለእለ ወሀብከኒ።
ዐቀብክዎሙ በስምከ ለእለ ወሀብከኒ።
ወአነሂ ወሀብክዎሙ ቃለከ ዘወሀብከኒ።
አባ እለሰ ወሀብከኒ እፈቅድ ከመ የሀልዉ ኀበ ሀሎኩ አነ ምስሌየ።
ከመ ይርአዩ ስብሐትየ ዘወሀብከኒ።
እለሰ ወሀብከኒ ኢተሀጕለ ወኢ አሐዱሂ እምኔሆሙ።
እስመ እሊኣከ እሙንቱ ወሊተ ወሀብከኒዮሙ ወዐቀቡ ቃለከ።
ወናሁ ወሀብኩክሙ ሥልጣነ ትኪዱ ዲበ አቃርብት።
እስመ አርአያየ ወሀብኩክሙ።
ከመ የሀቦሙ ሕይወተ ዘለዓለም ለኵሎሙ እለ ወሀብካሁ።
እስመ ወሀብክዎሙ ቃለ ዘወሀብከኒ።
ወአንሰ ፈጺምየ ወሀብክዎሙ ቃለከ ወዓለምሰ ጸልኦሙ።
ወአነሂ ወሀብክዎሙ ቃለከ ዘወሀብከኒ።
ወአምጽኡ ርእሶ በፃሕል ወወሀብዋ ለይእቲ ወለት።
ወወሀብዎ ለገራህተ ለብሓዊ በከመ አዘዘኒ እግዚአብሔር።
ወወሀብዎ ይስተይ ወይነ ወሐሞተ ድሙረ።
ወወሀብዎ ይስተይ ወይነ ምስለ ከርቤ ቱሱሐ ወአበየ ሰትየ።
ወወሀብዎ መጽሐፈ ኢሳይያስ ነቢይ።
ወለኵሉ ዘብዙኀ ወሀብዎ ብዙኀ ይትኀሠሥዎ።
ንሥኡ እምላዕሌሁ ዘንተ ምናነ ወሀብዎ ለዘቦቱ ዐሠርቱ ምናናተ።
ወይቤሎሙ ቅድሑኬ ይእዜ ወሰዱ ወሀብዎ ለሊቀ ምርፋቅ ወወሰዱ 
ወወሀብዎ።
ወወሀብዎሙ ብዙኀ ወርቀ ለሠገራት።
ወወሀቦሙ ሥልጣነ ዲበ መናፍስት ርኩሳን።
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9 ወሀቦ
Matt25:15
Matt25:15
Matt25:15
Luke10:35
John04:4
John05:26
John05:27
John13:27

30 ወሀቦሙ Matt14:19
Matt15:36
Matt17:27
Matt20:8
Matt20:9
Matt21:33
Matt25:14
Matt25:15
Matt26:26
Matt26:27
Matt26:48
MK02:26
MK06:41
MK08:6
MK14:22
MK14:23
MK14:44
MK15:15
Luke06:4
Luke09:1
Luke09:16
Luke19:13
Luke19:15
Luke22:18
Luke22:47

John01:12

John06:11
John06:31
John19:16
John21:13

7 ወለተ Matt10:35
Matt14:6

ቦ ለዘወሀቦ ኀምስተ መክሊተ።
ወቦ ለዘወሀቦ ክልኤተ መክሊተ።
ወቦ ለዘወሀቦ አሐደ መክሊተ።
ወበሳኒታ አውፅአ ክልኤተ ዲናረ ወወሀቦ ለዐቃቤ ነግድ።
ቅሩበ ዐጸደ ወይን ዘወሀቦ ያዕቆብ ለዮሴፍ ወልዱ።
ወበከመ ለአብ ቦቱ ሕይወት ኀቤሁ ከማሁ ለወልድኒ ወሀቦ ሕይወተ።
ወወሀቦ ሥልጣነ ከመ ይግበር ፍትሐ ወኵነኔ።
ወእምድኅረ ውእቱ ኅብስት ወሀቦ ኅብስተ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሕዝብ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ።
ኪያሁ ንሣእ ወሀቦሙ ህየንቴየ ወህየንቴከ።
ጸውዖሙ ለገባእት ወሀቦሙ ዐስቦሙ።
ወወሀቦሙ በበ ዲናር።
ወሤመ ሎቱ ዐቀብተ ወወሀቦሙ ወነገደ።
ወወሀቦሙ ንዋዮ ይትገበሩ ቦቱ።
ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ በአምጣነ ይክሉ ወሀቦሙ ወነገደ በጊዜሃ።
ባረከ ወፈተተ ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወነሥአ ጽዋዐኒ ወአእኰተ ወወሀቦሙ።
ወዘያገብኦ ወሀቦሙ ትእምርተ እንዘ ይብል።
ወወሀቦሙ ለእለ ምስሌሁ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ ሎሙ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ ሎሙ ወአቅረቡ ለሰብእ።
ወባረከ ወፈተተ ወወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወነሥአ ጽዋዐኒ ወአእኰቶ ወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወወሀቦሙ ትእምርተ ዘያገብኦ ወይቤሎሙ።
ወቀሠፎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወወሀቦሙ ይስቅልዎ።
ወበልዑ ውእቱኒ ወወሀቦሙ ለእለ ምስሌሁ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወወሀቦሙ ኀይለ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ ለሰብእ።
ወጸውዐ አግብርቲሁ ዐሠርተ ወወሀቦሙ ዐሠርተ ምናናተ።
እለ ወሀቦሙ ወርቆ ከመ ያእምር ዘከመ ተገበሩ።
ወነሥአ ኅብስተ ወአእኵቶ ፈተተ ወወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወቀርበ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰዐሞ ወዝ ውእቱ ትእምርት 
ዘወሀቦሙ።
ወለእለሰ ተወክፍዎ ወሀቦሙ ሥልጣነ ውሉደ እግዚአብሔር ይኩኑ 
ለእለ አምኑ በስሙ።
ወአእኰተ ወፈተተ ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ።
በከመ ጽሑፍ ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ ይብልዑ።
ወእምዝ ወሀቦሙ ይስቅልዎ ወተመጠውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወወሀቦሙ ወእምዓሣሁኒ ከማሁ።
ወወለተኒ እምእማ ወመርዓተኒ እምሐማታ።
ወከዊኖ ዕለተ ልደቱ ለሄሮድስ መጽአት ወለተ ሄሮድያዳ።
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7 ወለተ

Matt21:5
MK06:22
Luke02:36
Luke13:16

John12:15
5 ወለታ Matt15:28

MK07:25
MK07:26
MK07:30
Luke12:53

14 ወለት Matt09:18
Matt09:22
Matt14:11
Matt26:69
Matt26:71
MK05:42
MK06:22
MK06:28
MK06:28
MK14:66
MK14:69
Luke08:42
Luke12:53
Luke22:56

2 ወለትከ Luke08:49
Luke08:50

1 ወለትከሰ MK05:35
1 ወለትኪ MK07:29
6 ወለትየ Matt15:22

MK05:23
MK05:34
MK05:41
Luke08:48
Luke08:54

1 ወለቶ Matt10:37
40 ወለደ Matt01:2

Matt01:3 ወይሁዳኒ ወለደ ፋሬስሃ ወዛራሃ እምትእማር።
Matt01:3
Matt01:3
Matt01:4

በልዋ ለወለተ ጽዮን ነዋ ንጉሥኪ ይመጽእ ኀቤኪ።
ወቦአት ወለተ ሄሮድያዳ ወዘፈነት ሎቱ።
ወሀለወት ሐና ነቢይት ወለተ ፋኑኤል እንተ እምነገደ አሴር።
ወዛቲ ወለተ አብርሃም ናሁ ዐሠርቱ ወሰመንቱ ዓመት እምዘአሰራ 
ሰይጣን።
በከመ ጽሑፍ ኢትፍርሂ ወለተ ጽዮን።
ወሐይወት ወለታ እምይእቲ ሰዓት።
እንተ ጋኔን እኩይ አኀዘ ላቲ ወለታ።
ወሰአለቶ ያውፅእ ጋኔነ እምወለታ።
ወሖረት ወአተወት ቤታ ወረከበታ ለወለታ ልብስታ።
ወትትፈለጥ እም እምወለታ ወወለትኒ እምእማ።
ወሰገደ ሎቱ እንዘ ይብል ወለትየ ይእዜ ሞተት።
ተአመኒ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
ወአምጽኡ ርእሶ በጻሕል ወወሀብዋ ለይእቲ ወለት።
ወመጽአት ኀቤሁ አሐቲ ወለት ወትቤሎ።
ወወፂኦ ኆኅተ ርእየቶ ካልእት ወለት።
ወተንሥአት ሶቤሃ ይእቲ ወለት ወአንሶሰወት።
ወይቤላ ንጉሥ ለይእቲ ወለት ሰአልኒ ዘትፈቅዲ ወእሁበኪ።
ወአምጽኡ ርእሶ በፃሕል ወወሀብዋ ለይእቲ ወለት።
ወይእቲኒ ወለት ወሀበት ለእማ።
መጽአት አሐቲ ወለት እምአእማተ ሊቀ ካህናት።
ወርእየቶ ካዕበ ካልእተ ወለት ወትቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
እስመ ቦቱ አሐቲ ወለት ዘዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምታ።
ወትትፈለጥ እም እምወለታ ወወለትኒ እምእማ።
ወርእየቶ ወለት እንዘ ይነብር መንገለ በርህ ወተጠየቀቶ ወትቤ ዝኒ 
ምስሌሁ ሀሎ።
ወይቤሎ ወለትከሰ ሞተት ወኢታጻምዎ እንከ ለሊቅ።
ኢትፍራህ ዳእሙ ተአመን ወለትከሰ ተሐዩ።
ወይቤልዎ ወለትከሰ ሞተት ወኢታጻምዎ እንከ ለሊቅ።
ወፅአ ውእቱ ጋኔን እምወለትኪ።
እስመ ለወለትየ እኩይ ጋኔን አኀዛ ወያአብዳ።
ወብዙኀ አስተብቊዖ ወይቤ ወለትየ አልጸቀት ትሙት።
ወይቤላ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
ጣቢታ ቁሚ ተንሥኢ ወለትየ ብሂል በትርጓሜሁ።
ወይብላ እመኒ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
ወይቤላ ተንሥኢ ወለትየ።
ወዘያፈቅር ወልዶ ወወለቶ እምኔየ።
ወያዕቆብኒ ወለደ ይሁዳሃ ወአኀዊሁ።

ወፋሬስኒ ወለደ ኤስሮምሃ።
ወኤስሮምኒ ወለደ አራምሃ።
ወአራምኒ ወለደ አሚናዳብሃ።
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40 ወለደ

Matt01:4
Matt01:4
Matt01:5
Matt01:5
Matt01:5
Matt01:6
Matt01:6
Matt01:7
Matt01:7
Matt01:7
Matt01:8
Matt01:8
Matt01:8
Matt01:8
Matt01:8
Matt01:8
Matt01:9
Matt01:9
Matt01:9
Matt01:10
Matt01:10
Matt01:10
Matt01:11
Matt01:12
Matt01:12
Matt01:13
Matt01:13
Matt01:13
Matt01:14
Matt01:14
Matt01:14
Matt01:15
Matt01:15
Matt01:15
Matt01:16 ወያዕቆብኒ ወለደ ዮሴፍሃ ፈኃሪሃ ለማርያም።

6 ወለደት Matt01:25
Luke01:57
Luke02:7
Luke23:29
John16:21
John16:21

ወአሚናዳብኒ ወለደ ነአሶንሃ።
ወነአሶንኒ ወለደ ሰልሞንሃ።
ወሰልሞንኒ ወለደ ቦኤዝሃ እምራኬብ።
ወቦኤዝኒ ወለደ ኢዮቤድሃ እምነ ሩት።
ወኢዮቤድኒ ወለደ እሴይሃ።
ወእሴይኒ ወለደ ዳዊትሃ ንጉሠ።
ወዳዊትኒ ንጉሥ ወለደ ሰሎሞንሃ እምነ ብእሲተ ኦርዮ።
ወሰሎሞንኒ ወለደ ሮብዓምሃ።
ወሮብዓምኒ ወለደ አብያሃ።
ወአብያኒ ወለደ አሳፍሃ።
ወአሳፍኒ ወለደ ኢዮሳፍጥሃ።
ወኢዮሳፍጥኒ ወለደ ኢዮራምሃ።
ወኢዮራምኒ ወለደ አካዝያስሃ።
ወአካዝያስኒ ወለደ ኢዮአስሃ።
ወኢዮአስኒ ወለደ አሜስያስሃ።
ወአሜስያስኒ ወለደ ዖዝያንሃ ዘተሰምየ አዛርያስ።
ወዖዝያንኒ ወለደ ኢዮአታምሃ።
ወኢዮአታምኒ ወለደ አካዝሃ።
ወአካዝኒ ወለደ ሕዝቅያስሃ።
ወሕዝቅያስኒ ወለደ ምናሴሃ።
ወምናሴኒ ወለደ አሞጽሃ።
ወአሞጽኒ ወለደ ኢዮስያስሃ።
ወኢዮስያስኒ ወለደ ኢኮንያንሃ ወአኀዊሁ አመ ፍልሰተ ባቢሎን።
ወእምድኅረ ፍልሰተ ባቢሎን ኢኮንያንኒ ወለደ ሰላትያልሃ።
ወሰላትያልኒ ወለደ ዘሩባቤልሃ።
ወዘሩባቤልኒ ወለደ አብዩድሃ።
ወአብዩድኒ ወለደ ኤልያቄምሃ።
ወኤልያቄምኒ ወለደ አዛርሃ።
ወአዛርኒ ወለደ ሳዶቅሃ።
ወሳዶቅኒ ወለደ አኪምሃ።
ወአኪምኒ ወለደ ኤልዩድሃ።
ወኤልዩድኒ ወለደ አልአዛርሃ።
ወአልአዛርኒ ወለደ ማትያንሃ።
ወማትያንኒ ወለደ ያዕቆብሃ።

ወኢያእመራ እስከ አመ ወለደት ወልደ ዘበኵራ።
ወበጽሐ ወርኃ ለኤልሳቤጥ ከመ ትለድ ወወለደት ወልደ።
ወወለደት ወልደ ዘበኵራ ወአሰረቶ መንኮብያቲሁ።
ብፁዓት መካናት ወከርሥኒ እንተ ኢወለደት ወአጥባትኒ እለ ኢሐፀና።
ወእምከመ ወለደት ዕጓለ ኢትዜከሮ እንከ ለሕማማ በእንተ ፍሥሓሃ።
እስመ ወለደት ብእሴ ውስተ ዓለም።
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2 ወለዶ Matt01:2
Matt01:2

1 ወሊዶታ Luke02:6
243 ወልደ Matt01:1

Matt01:1
Matt01:20

Matt01:21
Matt01:23
Matt01:25
Matt04:3

Matt04:6
Matt04:21 ያዕቆብሃ ወልደ ዘብዴዎስ ወዮሐንስሃ እኅዋሁ።
Matt08:20
Matt08:29
Matt09:6
Matt09:27
Matt10:3 ወያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ ወዮሐንስ እኁሁ።
Matt10:3
Matt10:23
Matt11:19
Matt12:8
Matt12:23
Matt12:32
Matt12:41
Matt13:37

Matt13:41
Matt14:33
Matt15:22
Matt16:13
Matt16:16
Matt16:17
Matt16:27

Matt16:28
Matt17:9
Matt17:12
Matt17:22
Matt18:11
Matt19:28

አብርሃም ወለዶ ለይስሐቅ ወይስሐቅኒ ወለዶ ለያዕቆብ።
አብርሃም ወለዶ ለይስሐቅ ወይስሐቅኒ ወለዶ ለያዕቆብ።
ወእምዝ እንዘ ሀለዉ ህየ በጽሐ ዕለተ ወሊዶታ።
ወልደ ዳዊት ወልደ አብርሃም።
ወልደ ዳዊት ወልደ አብርሃም።
እንዘ ይብል ኦ ዮሴፍ ወልደ ዳዊት ኢትፍራህ ነሢኦታ ለማርያም 
ፍኅርትከ።
ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ ኢየሱስሃ።
ናሁ ድንግል ትፀንስ ወትወልድ ወልደ።
ወኢያእመራ እስከ አመ ወለደት ወልደ ዘበኵራ።
እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ በል ከመ እላ አእባን ኅብስተ 
ይኩና።
ወይቤሎ እመሰ አማን ወልደ እግዚአብሔር አንተ።

ወለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያሰምክ ርእሶ።
ምንት ብነ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይብሉ ተሣሀለነ ወልደ ዳዊት።

ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ወልብድዮስ ዘተሰምየ ታዴዎስ።
እስከ ሶበ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እንዘ ይበልዕ ወይሰቲ።
እስመ እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
አኮኑ ዝንቱ ወልደ ዳዊት።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ ሎቱ።
ከማሁ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘይዘርዕሰ ሠናየ ዘርዐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው 
ውእቱ።
ይፌንዎሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ለመላእክቲሁ።
እንዘ ይብሉ አማን ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
እንዘ ትጸርሕ ወትብል መሐረኒ እግዚእየ ወልደ ዳዊት።
መነ ይብለኒ ሰብእ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው።
ብፁዕ አንተ ስምዖን ወልደ ዮና።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይምጻእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ 
መላእክቲሁ።
እስከ አመ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው በስብሐተ አቡሁ።
እስከ አመ ይትነሣእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እምዉታን።
ወከማሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ሀለዎ ይሕምም እምኔሆሙ።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ያግብእዎ ውስተ እደ ሰብእ።
እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
አመ ዳግም ልደት አመ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ዲበ መንበረ 
ስብሐቲሁ።
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243 ወልደ

Matt20:18
Matt20:28
Matt20:30
Matt20:31
Matt21:9
Matt21:15
Matt22:42
Matt22:43
Matt23:15
Matt23:35
Matt24:27
Matt24:30

Matt24:30
Matt24:37
Matt24:39
Matt24:44
Matt25:13
Matt25:31
Matt26:2
Matt26:24
Matt26:24

Matt26:45

Matt26:64
Matt27:40
Matt27:43
Matt27:54
MK01:1
MK02:10
MK02:14
MK02:28
MK03:11
MK03:17 ወለያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ ወለዮሐንስ እኁሁ።
MK03:18
MK05:7
MK06:3 አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ለጸራቢ ወወልደ ማርያም።
MK08:31
MK08:38
MK09:8
MK09:11

ወይኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ይትለአክዎ።
እንዘ ይብሉ ተሣሀለነ እግዚኦ ወልደ ዳዊት።
እንዘ ይብሉ ተሣሀለነ እግዚኦ ወልደ ዳዊት።
ሆሣዕና ለወልደ ዳዊት።
ሆሣዕና ለወልደ ዳዊት ኢሐወዞሙ አላ አንጐርጐሩ።
ምንተ ትብሉ በእንተ ክርስቶስ ወልደ መኑ ውእቱ።
ወይቤልዎ ወልደ ዳዊት።
ወተጠሚቆ ትሬስይዎ ካዕበተክሙ ወልደ ገሃነም።
እምደመ አቤል ጻድቅ እስከ ደመ ዘካርያስ ወልደ በራክዩ።
ከማሁኬ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይእተ አሚረ ያስተርኢ ተኣምሪሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው 
በሰማይ።
ሶበ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁኬ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እንተ ባቲ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወአመ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው በስብሐቲሁ።
ወይእኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወይሰቅልዎ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ ዘያገብኦ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።

ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ዘያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ 
ኃጥኣን።
ወባሕቱ እብለክሙ እምይእዜሰ ትሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
አድኅን ርእሰከ እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
እስመ ይብል ወልደ እግዚአብሔር አነ።
አማን ወልደ እግዚአብሔር ውእቱ ዝንቱ።
ወልደ እግዚአብሔር ሕያው።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወኀሊፎ እምህየ ርእዮ ለሌዊ መጸብሓዊ ወልደ እልፍዮስ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያው ውእቱ እግዚኣ ለሰንበት።
አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።

ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ወታዴዎስ ወስምዖን ቀነናዊ።
ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።

ወአኀዘ ይምሀሮሙ ከመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ የኀፍሮ።
ዘእንበለ አመ ተንሥአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እምነ ምዉታን።
ወእፎ ጽሑፍ በእንተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
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MK09:31
MK10:33
MK10:45
MK10:46
MK10:47
MK10:48
MK12:36
MK13:26
MK14:21
MK14:21
MK14:41
MK14:62
MK15:39
Luke01:13
Luke01:31
Luke01:32
Luke01:35
Luke01:36
Luke01:57
Luke02:7
Luke03:2 መጽአ ቃለ እግዚአብሔር ላዕለ ዮሐንስ ወልደ ዘካርያስ በገዳም።
Luke03:23
Luke03:24
Luke03:24
Luke03:24
Luke03:24
Luke03:24
Luke03:24
Luke03:25
Luke03:25
Luke03:25
Luke03:25
Luke03:25
Luke03:26
Luke03:26
Luke03:26
Luke03:26
Luke03:26
Luke03:27
Luke03:27
Luke03:27

ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ ኃጥኣን።
ወይእኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
እስመ ወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ኢመጽአ ከመ ይትለአክዎ።
ወሰብእኒ ብዙኀ ወሀሎ ጤሜዎስ ወልደ በርጤሜዎስ ዕዉር።
ተሣሀለኒ ኢየሱስ ወልደ ዳዊት።
ወልደ ዳዊት ተሣሀለኒ።
እፎ ይብሉ ጸሐፍት ከመ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ውእቱ።
ወአሜሃ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
ዘእምኔሁ ይትሜጠውዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው እምኀየሶ።
ወናሁ ያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ ኃጥኣን።
ወትሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
አማን ዝንቱ ብእሲ ወልደ እግዚአብሔር ውእቱ።
ወብእሲትከኒ ኤልሳቤጥ ትወልድ ለከ ወልደ።
ወናሁ ትፀንሲ ወትወልዲ ወልደ።
ውእቱ ዐቢይ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
ፀንሰት ወረከበት ወልደ በልህቃቲሃ ወበርስዐቲሃ።
ወበጽሐ ወርኃ ለኤልሳቤጥ ከመ ትለድ ወወለደት ወልደ።
ወወለደት ወልደ ዘበኵራ ወአሰረቶ መንኮብያቲሁ።

ወይመስሎሙ ወልደ ዮሴፍ ውእቱ።
ወልደ ኤሊ ወልደ ማቲ ወልደ ሌዊ።
ወልደ ኤሊ ወልደ ማቲ ወልደ ሌዊ።
ወልደ ኤሊ ወልደ ማቲ ወልደ ሌዊ።
ወልደ ሜልኪ ወልደ ዮና ወልደ ዮሴፍ።
ወልደ ሜልኪ ወልደ ዮና ወልደ ዮሴፍ።
ወልደ ሜልኪ ወልደ ዮና ወልደ ዮሴፍ።
ወልደ ማታትዩ ወልደ አሞጽ ወልደ ናሆም።
ወልደ ማታትዩ ወልደ አሞጽ ወልደ ናሆም።
ወልደ ማታትዩ ወልደ አሞጽ ወልደ ናሆም።
ወልደ ኤሴሌም ወልደ ናጌ።
ወልደ ኤሴሌም ወልደ ናጌ።
ወልደ ማአት ወልደ ማታትዩ ወልደ ሴሜይ።
ወልደ ማአት ወልደ ማታትዩ ወልደ ሴሜይ።
ወልደ ማአት ወልደ ማታትዩ ወልደ ሴሜይ።
ወልደ ዮሴፍ ወልደ ዮዳ።
ወልደ ዮሴፍ ወልደ ዮዳ።
ወልደ ዮናን ወልደ ሬስ ወልደ ዘሩባቤል።
ወልደ ዮናን ወልደ ሬስ ወልደ ዘሩባቤል።
ወልደ ዮናን ወልደ ሬስ ወልደ ዘሩባቤል።
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Luke03:27
Luke03:27
Luke03:28
Luke03:28
Luke03:28
Luke03:28
Luke03:28
Luke03:28
Luke03:29
Luke03:29
Luke03:29
Luke03:29
Luke03:29
Luke03:30
Luke03:30
Luke03:30
Luke03:30
Luke03:30
Luke03:31
Luke03:31
Luke03:31
Luke03:31
Luke03:31
Luke03:32
Luke03:32
Luke03:32
Luke03:32
Luke03:32
Luke03:33
Luke03:33
Luke03:33
Luke03:33
Luke03:33
Luke03:33
Luke03:34
Luke03:34
Luke03:34
Luke03:34
Luke03:34
Luke03:35
Luke03:35

ወልደ ሰላትያል ወልደ ኔሪ።
ወልደ ሰላትያል ወልደ ኔሪ።
ወልደ ሜልኪ ወልደ ሐዲ ወልደ ዮሳ።
ወልደ ሜልኪ ወልደ ሐዲ ወልደ ዮሳ።
ወልደ ሜልኪ ወልደ ሐዲ ወልደ ዮሳ።
ወልደ ቆሳም ወልደ ኤልሞዳም ወልደ ኤር።
ወልደ ቆሳም ወልደ ኤልሞዳም ወልደ ኤር።
ወልደ ቆሳም ወልደ ኤልሞዳም ወልደ ኤር።
ወልደ ዮሴዕ ወልደ አልአዛር ወልደ ዮራም።
ወልደ ዮሴዕ ወልደ አልአዛር ወልደ ዮራም።
ወልደ ዮሴዕ ወልደ አልአዛር ወልደ ዮራም።
ወልደ ማጣት ወልደ ሌዊ።
ወልደ ማጣት ወልደ ሌዊ።
ወልደ ስምዖን ወልደ ይሁዳ ወልደ ዮሴፍ።
ወልደ ስምዖን ወልደ ይሁዳ ወልደ ዮሴፍ።
ወልደ ስምዖን ወልደ ይሁዳ ወልደ ዮሴፍ።
ወልደ ዮናን ወልደ ኤልያቄም።
ወልደ ዮናን ወልደ ኤልያቄም።
ወልደ ሜልያ ወልደ ማይናን ወልደ ማጣት።
ወልደ ሜልያ ወልደ ማይናን ወልደ ማጣት።
ወልደ ሜልያ ወልደ ማይናን ወልደ ማጣት።
ወልደ ናታን ወልደ ዳዊት።
ወልደ ናታን ወልደ ዳዊት።
ወልደ ዕሤይ ወልደ ኢዮቤድ ወልደ ቡዔዝ።
ወልደ ዕሤይ ወልደ ኢዮቤድ ወልደ ቡዔዝ።
ወልደ ዕሤይ ወልደ ኢዮቤድ ወልደ ቡዔዝ።
ወልደ ሰልሞን ወልደ ነአሶን።
ወልደ ሰልሞን ወልደ ነአሶን።
ወልደ አሚናዳብ ወልደ አራም ወልደ ኦርኒ።
ወልደ አሚናዳብ ወልደ አራም ወልደ ኦርኒ።
ወልደ አሚናዳብ ወልደ አራም ወልደ ኦርኒ።
ወልደ ኤስሮም ወልደ ፋሬስ ወልደ ይሁዳ።
ወልደ ኤስሮም ወልደ ፋሬስ ወልደ ይሁዳ።
ወልደ ኤስሮም ወልደ ፋሬስ ወልደ ይሁዳ።
ወልደ ያዕቆብ ወልደ ይስሐቅ ወልደ አብርሃም።
ወልደ ያዕቆብ ወልደ ይስሐቅ ወልደ አብርሃም።
ወልደ ያዕቆብ ወልደ ይስሐቅ ወልደ አብርሃም።
ወልደ ታራ ወልደ ናኮር።
ወልደ ታራ ወልደ ናኮር።
ወልደ ሴሩኅ ወልደ ራግው ወልደ ፋሌቅ።
ወልደ ሴሩኅ ወልደ ራግው ወልደ ፋሌቅ።
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Luke03:35
Luke03:35
Luke03:35
Luke03:36
Luke03:36
Luke03:36
Luke03:36
Luke03:36
Luke03:37
Luke03:37
Luke03:37
Luke03:37
Luke03:37
Luke03:38
Luke03:38
Luke03:38
Luke03:38
Luke04:3
Luke04:9
Luke04:22
Luke04:41
Luke05:24
Luke06:5
Luke06:15 ወማቴዎስ ወቶማስ ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ።
Luke06:22
Luke07:12
Luke07:34
Luke08:28
Luke09:22
Luke09:26 የኀፍሮ ሎቱኒ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
Luke09:44
Luke09:56
Luke09:58
Luke10:6
Luke11:30
Luke12:10

Luke12:40
Luke15:19
Luke17:22
Luke17:24
Luke17:26

ወልደ ሴሩኅ ወልደ ራግው ወልደ ፋሌቅ።
ወልደ ኤቦር ወልደ ሳላ።
ወልደ ኤቦር ወልደ ሳላ።
ወልደ ቃይንም ወልደ አርፋክስድ ወልደ ሴም።
ወልደ ቃይንም ወልደ አርፋክስድ ወልደ ሴም።
ወልደ ቃይንም ወልደ አርፋክስድ ወልደ ሴም።
ወልደ ኖኅ ወልደ ላሜሕ።
ወልደ ኖኅ ወልደ ላሜሕ።
ወልደ ማቱሳላ ወልደ ሄኖክ ወልደ ያሬድ።
ወልደ ማቱሳላ ወልደ ሄኖክ ወልደ ያሬድ።
ወልደ ማቱሳላ ወልደ ሄኖክ ወልደ ያሬድ።
ወልደ መላልኤል ወልደ ቃይናን።
ወልደ መላልኤል ወልደ ቃይናን።
ወልደ ሄኖስ ወልደ ሴት።
ወልደ ሄኖስ ወልደ ሴት።
ወልደ አዳም ወልደ እግዚአብሔር።
ወልደ አዳም ወልደ እግዚአብሔር።
ወይቤሎ ሰይጣን እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ወይቤሎ እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ወይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልደ ዮሴፍ።
አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር።
ከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይቤሎሙ እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ ዕጓለ እመሕያው።

ወያወፅኡ ለክሙ ስመ እኩየ በእንተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ረከበ ቀበረ ፅዉረ ዘወልደ ብእሲት መበለት።
ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይበልዕ ወይሰቲ።
ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
ወይቤሎሙ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ብዙኀ ያሐምምዎ።

እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ።
እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ያጥፍእ ነፍሳተ ሰብእ።
ለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያስምክ ርእሶ።
ወእመሂ ቦ ህየ ወልደ ሰላም ያዕርፍ ሰላምክሙ ላዕሌሁ።
ከማሁ ይከውና ትእምርተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ለዛቲ ትውልድ።
ወኵሉ ዘነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ 
ሎቱ።
እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወኢይደልወኒ እንከ እሰመይ ወልደከ።
አሐተ እምነ መዋዕሊሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢትሬእዩ።
ከማሁ ውእቱ ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ ይከውን በምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
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Luke17:30
Luke18:8
Luke18:31
Luke18:38
Luke18:39
Luke19:9
Luke19:10
Luke20:41
Luke21:27
Luke21:35

Luke22:21
Luke22:22
Luke22:48

Luke22:69

Luke22:70
Luke22:71
Luke24:7
John01:43

John01:46
John01:50

John01:52

John03:13

John03:14
John03:18
John05:25

John05:27
John05:27
John06:27

John06:42
John06:53

John06:62
John08:28
John09:36

ከማሁ ውእቱ ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ኢይትዐወቅ።
ወባሕቱ ወልደ ዕጓለ እመሕያው መጺኦ።
ዘጸሑፍ ውስተ መጻሕፍተ ነቢያት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወዐውየወ ወይቤ ኢየሱስ ወልደ ዳዊት ተሣሀለኒ።
ወዐውየወ ፈድፋደ ወይቤ ወልደ ዳዊት ተሣሀለኒ።
እስመ አንተሂ ወልደ አብርሃም አንተ።
እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
ወይቤሎሙ እፎ ይብልዎ ለክርስቶስ ወልደ ዳዊት።
አሜሃ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እምነ ዝንቱ ኵሉ ዘይመጽእ ወትቁሙ ቅድሜሁ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
ዘበውስተ እዴሁ ይትሜጠውዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለይሁዳ በስዒምኑ ታገብኦ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው በየማነ ኀይለ 
እግዚአብሔር።
ወይቤልዎ ኵሎሙ አንተኑ እንከ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ አንትሙ ትብሉ ከመ አነ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ ኃጥኣን።
አንተኑ ስምዖን ወልደ ዮና አንተኬ ትሰመይ ኬፋ ዘበትርጓሜሁ 
ጴጥሮስ።
ረከብናሁ ለኢየሱስ ወልደ ዮሴፍ ዘእምናዝሬት።
ረቢ አማን አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ወንጉሠ እስራኤል 
አንተ።
ወመላእክተ እግዚአብሔር እንዘ የዐርጉ ወይወርዱ ኀበ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወአልቦ ዘዐርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ከማሁ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይሰቀል።
እስመ ኢአምነ በስመ ወልደ እግዚአብሔር ዋሕድ።
ወይእዜ ውእቱ ከመ ምዉታን ይሰምዕዎ ቃሎ ለወልደ እግዚአብሔር።

እስመ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ውእቱ።
እስመ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ውእቱ።
ዘይሁበክሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እስመ ለዝሰ እግዚአብሔር አብ 
ኀተሞ።
ወይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ወልደ ዮሴፍ።
እመ ኢበላዕክሙ ሥጋሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢሰተይክሙ 
ደሞ።
እፎ እንከ እመ ርኢክምዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
አመ ተለዐለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይእተ አሚረ።
መኑ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር እግዚኦ ከመ አእመን ቦቱ።
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John10:36

John11:4
John11:27

John12:23
John12:34
John12:34 መኑ እንከ ዝንቱ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
John13:31
John17:12
John19:7
John20:31
John21:15
John21:16
John21:17

1 ወልደከ Luke15:21
21 ወልዱ Matt07:9

Matt08:13
Matt13:55
Matt17:18
Matt21:38
Matt22:2
Matt26:63
MK06:3 አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ለጸራቢ ወወልደ ማርያም።
MK14:61
Luke11:11

Luke12:53
Luke15:13

Luke15:21
Luke15:25
Luke20:14
John01:34

John03:17

John04:4
John04:47
John05:22
John06:69

30 ወልድ Matt11:27

እፎ እንከ ትብሉኒ ትፀርፍ ለእመ እቤለክሙ ወልደ እግዚአብሔር 
አነ።
ወከመ ይሰባሕ ወልደ እግዚአብሔር በእንቲኣሁ።
ከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘመጽአ ውስተ 
ዓለም።
ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይሰባሕ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ሀለዎ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይትለዐል።

ይእዜኬ እንከ ተሰብሐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ዘእንበለ ወልደ ሀጕል ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ።
እስመ ወልደ እግዚአብሔር ረሰየ ርእሶ።
ከመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ ፈድፋደ እምእሉ።
ወካዕበ ይብሎ ዳግመ ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ።
ወይቤሎ ሣልሰ ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ።
ወኢይደልወኒ እንከ እሰመይ ወልደከ።
መኑ ውእቱ እምኔክሙ ብእሲ ዘይስእሎ ወልዱ ኅብስተ ወእብነ 
ይሁቦ።
ወሐይወ ወልዱ በይእቲ ሰዓት።
አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ለጸራቢ።
ወሐይወ ወልዱ በይእቲ ሰዓት።
ወሶበ ርእይዎ እሉ ዐቀብት ለወልዱ ይቤሉ በበይናቲሆሙ።
ዘገብረ ከብካበ ለወልዱ።
እመ አንተሁ ክርስቶስ ወልዱ ለእግዚአብሔር።

አንተኑ ውእቱ ክርስቶስ ወልዱ ለቡሩክ።
ወእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘሰአሎ ወልዱ ለአቡሁ ኅብስተ እብነኑ 
ይሁቦ።
ወይትፈለጥ አብ እምወልዱ ወወልድኒ እምአቡሁ።
ወእምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል አስተጋብአ ኵሎ ንዋዮ ዝኩ ወልዱ 
ዘይንእስ።
ወይቤሎ ወልዱ አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
ወወልዱሰ ዘይልህቅ ሀለወ ውስተ ሐቅል።
ወይቤሉ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ወራሲሁ።
ወለልየ ርኢኩ ወአነ ሰማዕቱ ከመ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ 
ለእግዚአብሔር።
እስመ ኢፈነዎ እግዚአብሔር ለወልዱ ውስተ ዓለም ከመ ይኰንኖ 
ለዓለም።
ቅሩበ ዐጸደ ወይን ዘወሀቦ ያዕቆብ ለዮሴፍ ወልዱ።
ወይደዊ ወልዱ በቅፍርናሆም።
አላ ኵሎ ኵነኔሁ አወፈዮ ለወልዱ።
ከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልዱ ለእግዚአብሔር ሕያው።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ዘእንበለ አብ።
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30 ወልድ
Matt11:27
Matt11:27
Matt24:36
Matt28:19
MK09:24
MK12:6
MK13:32
Luke09:42
Luke10:22
Luke10:22
Luke10:22
Luke10:22
Luke12:53
John01:18
John03:36
John03:36
John05:19
John05:19
John05:21
John05:23
John05:23
John05:26
John06:9
John06:40
John08:35
John08:36
John09:35
John14:13
John17:3

1 ወልድነ John09:20
8 ወልድከ Luke09:41

Luke15:30

John04:50
John04:51
John04:53
John12:28
John17:1
John17:1

1 ወልድኪ John19:26
1 ወልድክሙ John09:19
23 ወልድየ Matt02:15

ወለአብኒ አልቦ ዘየአምሮ ዘእንበለ ወልድ።
ወለዘፈቀደ ወልድ ይከሥት ሎቱ።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ።
ወጸርሐ አቡሁ ለውእቱ ወልድ ወይቤ።
ወቦቱ አሐዱ ወልድ ዘያፈቅር ወፈነዎ ኀቤሆሙ ድኅረ ኵሉ።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
ወአሕየዎ ለውእቱ ወልድ ወአወፈዮ ለአቡሁ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ከመ መኑ ውእቱ ወልድ ዘእንበለ አብ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ከመ መኑ ውእቱ ወልድ ዘእንበለ አብ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለአብ ከመ መኑ ውእቱ አብ ዘእንበለ ወልድ።
ወለዘፈቀደ ወልድ ይከሥት ሎቱ።
ወይትፈለጥ አብ እምወልዱ ወወልድኒ እምአቡሁ።
አላ ወልድ ዋሕድ ዘሀሎ ውስተ ሕፅነ አቡሁ ውእቱ ነገረነ።
ዘየአምን በወልድ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ወዘሰ ኢየአምን በወልድ ኢይሬእያ ለሕይወት።
አማን አማን እብለክሙ ኢይክል ወልድ ገቢረ ዘእምኀቤሁ።
እስመ ግብረ ዘይገብር አብ ወልድኒ ኪያሁ ይገብር በአምሳሉ።
ከማሁ ወልድኒ ለዘፈቀደ ያሐዩ።
ከመ ኵሉ ሰብእ ያክብርዎ ለወልድ በከመ ያከብርዎ ለአብ።
ወዘሰ ኢያከብሮ ለወልድ ኢያከብሮ ለአብ ዘፈነዎ።
ወበከመ ለአብ ቦቱ ሕይወት ኀቤሁ ከማሁ ለወልድኒ ወሀቦ ሕይወተ።
ሀሎ ዝየ ወልድ ዘቦቱ ኀምስ ኅብስተ ሰገም ወክልኤቲ ዓሣ።
ከመ ኵሉ ዘርእዮ ለወልድ ወአምነ ቦቱ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወወልድሰ ይነብር ለዓለም።
ወእምከመሰ ወልድ አግዐዘክሙ አማን ግዑዛን አንትሙ።
ወረከቦ ወይቤሎ ተአምንሁ አንተ በወልድ እግዚአብሔር።
ከመ ይሰባሕ አብ በወልድ።
ወዘፈነውኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድከ።
ነአምር ከመ ዝንቱ ውእቱ ወልድነ።
አምጽኦ ዝየ ለወልድከ።
ወአቲዎሰ ዝንቱ ወልድከ ዘአኅለቀ ወዘበልዐ ኵሎ ንዋየከ ምስለ 
ዘማት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር ወልድከሰ ሐይወ።
ወዜነውዎ ወይቤልዎ ወልድከሰ ሐይወ።
እንተ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ወልድከሰ ሐይወ።
አባ ሰብሖ ለወልድከ።
ወይቤ አባ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ትሰብሖ ለወልድከ።
ወከመ ወልድከኒ ይሰብሕከ።
ይቤላ ለእሙ ብእሲቶ ነዋ ወልድኪ።
ዝኑ ውእቱ ወልድክሙ ዘትብሉ ዕዉሩ ተወልደ።
እንዘ ይብል እምግብጽ ጸዋዕክዎ ለወልድየ።
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23 ወልድየ
Matt02:23
Matt03:17
Matt08:8
Matt09:2
Matt17:5
Matt17:15
Matt21:28
Matt21:37
MK01:11
MK02:5
MK09:6
MK09:16
MK12:6
Luke02:48
Luke03:22
Luke09:35
Luke09:38
Luke15:24
Luke15:31
Luke16:25

Luke20:13

John04:49
10 ወልዶ Matt10:37

Matt21:37
Matt22:45
MK12:38
MK13:12
Luke20:43
John03:16
John03:35
John04:47
John05:20

4 ወሓይዝት Matt07:25
Matt07:27
Luke06:48
Luke06:49

1 ወረቀ John09:6
1 ወረቁ Matt26:67
13 ወረደ Matt28:2

MK01:10

ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ ከመ ናዝራዊ ይሰመይ ወልድየ።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዘቦቱ ሠመርኩ።
ዳእሙ አዝዝ በቃልከ ወየሐዩ ወልድየ።
ተአመን ወልድየ ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር።
እግዚኦ ተሣሀል ሊተ ወልድየ።
ወይቤሎ ለቀዳማዊ ወልድየ ሑር።
እንዘ ይብል ለወልድየሰ የኀፍርዎ።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር።
ወልድየ ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወሎቱ ስምዕዎ።
ሊቅ አምጻእክዎ ለወልድየ ኀቤከ እስመ ጋኔን በሃም አኀዞ።
እንዘ ይብል የኀፍርዎ ለወልድየሰ።
ወልድየ ለምንት ከመ ዝ ረሰይከነ።
አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወኪያከ ሠመርኩ።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘኀረይኩ ወሎቱ ስምዕዎ።
ወይቤሎ ኦ ሊቅ ብቊዐኒ ርአይ ሊተ ወልድየ።
እስመ ዝንቱ ወልድየ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
ወይቤሎ አቡሁ ወልድየ አንተሰ ጓ ዘልፈ ሀለውከ ምስሌየ።
ወይቤሎ አብርሃም ተዘከር ወልድየ ዘከመ ፈጋዕከ ወተፈሣሕከ 
በሕይወትከ።
ወይቤ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ እሬሲ እፌኑ ወልድየ 
ዘአፈቅሮ።
እግዚኦ ረድ ፍጡነ ዘእንበለ ይሙት ወልድየ።
ወዘያፈቅር ወልዶ ወወለቶ እምኔየ።
ወድኅረ ፈነወ ኀቤሆሙ ወልዶ።
እፎ እንከ ይከውኖ ወልዶ።
እፎ እንከ ይከውኖ ወልዶ።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ወልዶ።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ እፎ እንከ ይከውኖ ወልዶ።
እስከ ወልዶ ዋሕዶ መጠወ ወወሀበ ቤዛ ለኵሉ።
አብሰ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ኵነኔሁ አወፈዮ ውስተ እዴሁ።
ወሰአሎ ከመ ይረድ ወያሕዩ ሎቱ ወልዶ እስመ አልጸቀ ይሙት።
እስመ አብ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ያሬእዮ ዘውእቱ ይገብር።
ዘንሙ ዝናማት ወውሕዙ ወሓይዝት ወነፍኁ ነፋሳት።
ዘንሙ ዝናማት ወውሕዙ ወሓይዝት ወነፍኁ ነፋሳት።
ወብዙኃን አፍላግ መጺኦሙ ገፍዕዎ ወሓይዝት ለውእቱ ቤት።
ወገፍዕዎ ወሓይዝት ወወድቀ ሶቤሃ።
ወዘንተ ብሂሎ ወረቀ ውስተ ምድር።
ወእምዝ ወረቁ ውስተ ገጹ።
እስመ መልአከ እግዚአብሔር ወረደ እምሰማይ።
ወወረደ መንፈስ ቅዱስ ከመ ርግብ ወነበረ ዲቤሁ።
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13 ወረደ

Luke01:12
Luke02:51
Luke03:22
Luke04:31
Luke06:17
John03:13

John06:33
John06:41
John06:50
John06:51
John06:58

4 ወረዱ MK03:22
Luke05:2
Luke09:37
John06:16

2 ወረድኩ John06:38
John06:42

1 ወሪደ John05:7
3 ወሪዶ Matt14:29

MK05:2
Luke19:6

2 ወሪዶሙ Luke08:27
John21:9

3 ወራሲሁ Matt21:38
MK12:7
Luke20:14

1 ወራዙት MK14:51
7 ወሬዛ Matt19:16

Matt19:20
Matt19:22
MK14:51
MK16:5

Luke07:14
John21:18

6 ወርቀ Matt02:11
Matt10:9
Matt23:16
Matt25:18
Matt28:12

ፍርሀት ወረዓድ ወረደ ላዕሌሁ።
ወሖረ ወወረደ ምስሌሆሙ ናዝሬተ ወኮነ ይትኤዘዝ ሎሙ።
ወወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ።
ወወረደ ቅፍርናሆም ሀገረ ገሊላ ወመሀሮሙ በሰንበት።
ወወረደ ምስሌሆሙ ወቆመ በገዳም።
ወአልቦ ዘዐርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
እስመ ኅብስቱ ለእግዚአብሔር ውእቱ ዘወረደ እምሰማይ።
እስመ ይቤሎሙ አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማይ።
ዝንቱ ውእቱ ኅብስት ዘእምሰማይ ወረደ።
አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማይ።
ዝኬ ውእቱ ኅብስት ዘእምሰማይ ወረደ።
ወጸሐፍትኒ እለ ወረዱ እምኢየሩሳሌም ይቤሉ።
ወወረዱ እምኔሆን መሠግራን ይኅፅቡ መሣግሪሆሙ።
ወእምዝ በሳኒታ ዕለት ወረዱ እምደብር።
ወመስዮ ወረዱ አርዳኢሁ ውስተ ባሕር።
እስመ ወረድኩ እምሰማይ አኮ ከመ እግበር ፈቃድየ።
ወእፎ እንከ ይብለነ እምሰማይ ወረድኩ።
ወሶበ እመጽእ አነ ባዕድ ይቀድመኒ ወሪደ።
ወይቤሎ ነዐ ወወሪዶ ጴጥሮስ እምዲበ ሐመር።
ወወሪዶ እምሐመር ተቀበሎ ሶቤሃ ብእሲ።
ወአፍጠነ ወሪዶ ወአግሐሦ ኀበ ቤቱ እንዘ ይትፌሣሕ።
ወወሪዶሙ ምድረ ተቀበሎ ብእሲ ዘጋኔን ወፂኦ እምሀገር።
ወወሪዶሙ ምድረ ረከቡ ፍሕመ ብቊጸ ወዓሣ ጥቡሰ ወኅብስተ 
ሥሩዐ።
ነዋ ዝ ውእቱ ወራሲሁ ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቱ።
ዝንቱ ውእቱ ወራሲሁ ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቶ።
ወይቤሉ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ወራሲሁ።
ወተለዎ አሐዱ ወሬዛ ዘይትዐጸፍ ሰንዱነ ወአኀዝዎ ወራዙት።
ወናሁ መጽአ አሐዱ ወሬዛ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ውእቱ ወሬዛ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ።
ወሰሚዖ ወሬዛ ዘንተ ነገረ ኀለፈ ትኩዞ።
ወተለዎ አሐዱ ወሬዛ ዘይትዐጸፍ ሰንዱነ ወአኀዝዎ ወራዙት።
ወበዊኦን ውስተ መቃብር ረከባ አሐደ ወሬዛ እንዘ ይነብር መንገለ 
የማን።
ወይቤሎ ለከ እብለከ ወሬዛ ተንሥእ።
አመ ወሬዛ አንተ ለሊከ ትቀንተ ሐቌከ።
ወአብኡ ሎቱ አምኃ ወርቀ ወከርቤ ወሰኂነ።
ኢታጥርዩ ለክሙ ወርቀ ወብሩረ።
ወዘሰ መሐለ በወርቀ ቤተ መቅደስ ይጌጊ ትብሉ።
ወኀብአ ወርቀ እግዚኡ።
ወወሀብዎሙ ብዙኀ ወርቀ ለሠገራት።
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6 ወርቀ

Luke09:3
2 ወርቅ Matt23:17

Matt23:17
2 ወርቅየ Matt25:27

Luke19:23
1 ወርቆ Luke19:15
1 ወርቆሙ John02:15

1 ወርኃ Luke01:57
1 ወርኃውያነ Matt04:24
6 ወርኅ Matt24:29

MK13:24
Luke01:26
Luke01:36
Luke21:25

John04:35
1 ወርዱ MK09:8
1 ወሰከ Luke03:20 ወዓዲ ወሰከ እንበይነ ዝኒ ተቀየሞ ለዮሐንስ።
1 ወሰደ Matt14:11
2 ወሰዱ Luke23:32

John02:8

1 ወሰዳ Luke24:1
1 ወሰድኮ John20:15
25 ወሰድዎ Matt26:57

Matt27:2

Matt27:27
Matt27:31
MK09:20
MK11:7
MK14:53
MK15:1
MK15:20
MK15:22
Luke02:21
Luke02:22
Luke04:29
Luke16:22

Luke19:35
Luke22:54

ወኢ እክለ ወኢ ወርቀ ወኢ ክልኤተ ክዳናተ።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ወርቅኑ ወሚመ ቤተ መቅደስ።
አኮኑ ቤተ መቅደስ ዘይቄድሶ ለወርቅ።
እምደለወከ ታግብእ ወርቅየ ውስተ ማእድየ።
ወለምንት ኢያግባእከ ወርቅየ ውስተ ማእድየ።
እለ ወሀቦሙ ወርቆ ከመ ያእምር ዘከመ ተገበሩ።
ወሰደደ ኵሎ እምኵራብ አባግዐኒ ወአልሕምተኒ ወዘረወ ወርቆሙ 
ለመወልጣን።
ወበጽሐ ወርኃ ለኤልሳቤጥ ከመ ትለድ ወወለደት ወልደ።
ወጽዑራነ ወእለሂ አጋንንት ወወርኃውያነ።
ፀሓይኒ ይጸልም ወወርኅኒ ኢይሁብ ብርሃኖ።
ፀሓይኒ ይጸልም ወወርኅ ኢይሁብ ብርሃኖ።
ወበሳድስ ወርኅ ተፈነወ ገብርኤል መልአክ እምኀበ እግዚአብሔር።
ወናሁ ሳድስ ዝንቱ ወርኅ ለእንተ ይብልዋ መካን።
ወይከውን ተኣምር ውስተ ፀሓይ ወወርኅ ወከዋክብትኒ ይወድቁ 
እምሰማይ ዲበ ምድር።
አኮኑ አንትሙ እለ ትብሉ እስከ ራብዕ ወርኅ ማእረር።
ወእንዘ ይወርዱ እምደብር አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።

ወይእቲኒ ወሰደት ወወሀበት ለእማ።
ወወሰዱ ምስሌሁ ካልኣነ ክልኤተ ፈያተ ይስቅሉ።
ወይቤሎሙ ቅድሑኬ ይእዜ ወሰዱ ወሀብዎ ለሊቀ ምርፋቅ ወወሰዱ 
ወወሀብዎ።
ወወሰዳ ውእተ አፈዋተ ዘአስተዳለዋ ወካልኣትኒ አንስት ምስሌሆን።
ወትቤሎ እግዚእየ እመኒ እንተ ነሣእኮ ንግረኒ ኀበ ወሰድኮ።
ወእለሰ አኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰድዎ።
ወአሲሮሙ ወሰድዎ ወመጠውዎ ለጲላጦስ ጰንጤናዊ መልአከ 
አሕዛብ።
ወወሰድዎ ውስተ ዐውደ ምኵናን።
ወአልበስዎ አልባሲሁ ወወሰድዎ ይስቅልዎ።
ወወሰድዎ ኀቤሁ ወሶበ ርእዮ ውእቱ ጋኔን።
ወወሰድዎ ለዕዋል ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወወሰድዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኀበ ሊቀ ካህናት።
ወሐመይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወወሰድዎ ወመጠውዎ ለጲላጦስ።
ወአልበስዎ አልባሲሁ ወወሰድዎ ኀበ ይሰቅልዎ።
ወወሰድዎ ብሔረ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ይብልዎ መካነ ቀራንዮ።
ወአመ ተፈጸመ ሰሙን ዕለት ወሰድዎ ለሕፃን ከመ ይግዝርዎ።
ወሰድዎ ኢየሩሳሌም ያቅምዎ ቅድመ እግዚአብሔር።
ወወሰድዎ ውስተ ሕፅነ ርእሰ ደብር።
ወእምዝ ሞተ ዝኩ ነዳይ ወወሰድዎ መላእክት ውስተ ሕፅነ አብርሃም።

ወነሥእዎ ወወሰድዎ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአኀዝዎ ወወሰድዎ ቤተ ሊቀ ካህናት ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ።
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25 ወሰድዎ

Luke22:66
Luke23:1
Luke23:26
John09:13
John18:13
John18:28
John19:17
John20:2
John20:13

7 ወሰዶ Matt04:1
Matt04:5
Luke02:27
Luke04:1
Luke04:9
Luke10:34
John01:43

1 ወስከነ Luke17:5
1 ወስክ Matt09:38
2 ወስኮ Matt06:27

Luke12:25
1 ወተሰምየ Matt27:8
1 ወትረ Matt18:10

6 ወንጌለ Matt04:23
Matt09:35
Matt24:14
MK01:1
MK01:14
MK16:15

6 ወንጌል Matt26:13
MK01:15
MK08:35
MK13:10
MK14:9
MK16:8

1 ወንጌልየ MK10:29
1 ወአስተዳልዉ Luke22:7
1 ወእግዚእነ MK16:19
1 ወከፍ Matt11:14
6 ወክፈ Matt10:14

Matt10:40

ወወሰድዎ ውስተ ዐውዶሙ።
ወተንሥኡ ኵሎሙ በምልኦሙ ወወሰድዎ ኀበ ጲላጦስ።
ወሶበ ወሰድዎ አኀዝዎ ለስምዖን ቀሬናዊ እትወቶ እምሐቅል።
ወወሰድዎ ኀበ ፈሪሳውያን ለውእቱ ዘዕዉሩ ተወልደ።
ወወሰድዎ ኀበ ሐና ቀዲሙ እስመ ሐሙሁ ውእቱ ለቀያፋ።
ወወሰድዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምኀበ ቀያፋ ኀበ ዐውድ።
ወወሰድዎ እንዘ ይጸውር መስቀሎ ውስተ መካን ዘስሙ ቀራንዮ።
ወኢየአምር ኀበ ወሰድዎ።
ወኢየአምር ኀበ ወሰድዎ።
ወእምዝ ወሰዶ መንፈስ ገዳመ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወወሰዶ ውስተ ቅድስት ሀገር።
ወወሰዶ መንፈስ ምኵራበ።
ወተመይጠ እምዮርዳኖስ ወወሰዶ መንፈስ ገዳመ።
ወወሰዶ ኢየሩሳሌም ወአቀሞ ዲበ ርእሰ ማዕዘንተ ቤተ መቅደስ።
ወጸዐኖ ዲበ አድጉ ወወሰዶ ኀበ ዐቃቤ ቤተ ነግድ።
ወውእቱ ወሰዶ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ 
ይቤሎ።
ወይቤልዎ ሐዋርያት ለእግዚእነ ወስከነ ሃይማኖተ።
ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ገባረ ለማእረሩ።
መኑ እምኔክሙ በተክዞ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
መኑ እምኔክሙ ኀልዮ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
ወተሰምየ ውእቱ ገራህት ገራህተ ደም እስከ ዮም።
እብለክሙ ከመ መላእክቲሆሙ በሰማያት ወትረ ይሬእዩ ገጾ ለአቡየ 
ዘበሰማያት።
እንዘ ይሜህር በምኵራባቲሆሙ ወይሰብክ ወንጌለ መንግሥት።
እንዘ ይሜህር በምኵራባቲሆሙ ወይሰብክ ወንጌለ መንግሥት።
ወይሰበክ ዝ ወንጌለ መንግሥት ውስተ ኵሉ ዓለም።
ቀዳሚሁ ለወንጌለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ።
ወሰበከ ወንጌለ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወስብኩ ወንጌለ ለኵሉ ፍጥረት።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል በውስተ ኵሉ ዓለም።
ነስሑ ወእመኑ በወንጌል።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ወበእንተ ወንጌል ይረክባ።
ወለኵሎሙ አሕዛብ ይደሉ ይቅድሙ ወይስብክዎ ለወንጌል።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል ውስተ ኵሉ ዓለም።
ለኵሉ ፍጥረት በወንጌል ቅዱስ ለሕይወት ዘለዓለም።
በእንቲኣየ ወበእንተ ወንጌልየ።
ሑሩ ወአስተዳልዉ ለነ ፍሥሐ ዘንበልዕ።
ወእግዚእነሰ ኢየሱስ እምድኅረ ተናገሮሙ።
ወእመሰ ትፈቅዱ ትትወከፍዎ።
ወለዘሰ ኢተወክፈክሙ ወኢሰምዐክሙ ነገረክሙ።
ዘኪያክሙ ተወክፈ ኪያየ ተወክፈ።
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6 ወክፈ

Matt10:40
Matt10:40
Matt10:41
Matt10:41

1 ወክፎ Matt10:40
1 ወዐሉ John01:40
4 ወዓሊሁ Matt05:25

Matt05:25
Luke12:58
Luke12:58

4 ወዓልት Matt26:58
MK14:65
Luke07:8
John18:22

1 ወዓልያኒሁ Luke23:11
7 ወዓልያኒሆሙ John07:32

John07:45
John07:46
John18:3
John18:12
John18:18

John19:6
1 ወዓልያንሆሙ MK14:54
1 ወዓልያንየ John18:36
15 ወይነ Matt09:17

Matt27:33
MK02:22
MK12:1
MK15:23
Luke01:15
Luke05:37
Luke07:33 እስመ መጽአ ዮሐንስ መጥምቅ ኢይበልዕ እክለ ወኢይሰቲ ወይነ።
Luke10:34
Luke20:9
John02:9
John02:9
John02:10
John02:10
John04:46

12 ወይኑ Matt09:17
Matt20:1

ዘኪያክሙ ተወክፈ ኪያየ ተወክፈ።
ወዘኪያየ ተወክፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ዘተወክፈ ነቢየ በስመ ነቢይ ዐስበ ነቢይ ይነሥእ።
ወዘተወክፈ ጻድቀ በስመ ጻድቅ ዐስበ ጻድቅ ይነሥእ።
ወዘኪያየ ተወክፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ወወዐሉ ኀቤሁ ይእተ ዕለተ እስከ ዐሥሩ ሰዓት።
ወመኰንን ይሜጥወከ ለወዓሊሁ ወወዓሊሁኒ ይሞቅሐከ።
ወመኰንን ይሜጥወከ ለወዓሊሁ ወወዓሊሁኒ ይሞቅሐከ።
ወመኰንን ይሜጥወከ ለወዓሊሁ ወወዓሊሁ ይሞቅሐከ።
ወመኰንን ይሜጥወከ ለወዓሊሁ ወወዓሊሁ ይሞቅሐከ።
ወቦአ ውስጠ ወነበረ ምስለ ወዓልት።
ወኮኑ ወዓልት ይጸፍዕዎ በሕቁ።
እስመ አነሂ ብእሲ መኰንን አነ ወብየ ወዓልት።
አሐዱ እምእለ ይቀውሙ ወዓልት።
ወአስተአከዮ ሄሮድስ ወተሣለቁ ላዕሌሁ ወዓልያኒሁ።
ወፈነዉ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ወዓልያኒሆሙ ከመ የአኀዝዎ።
ወተሠውጡ ወዓልያኒሆሙ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን።
ወአውሥኡ ወዓልያኒሆሙ ወይቤልዎሙ።
ወነሥአ ረድኤተ ወዓልያኒሆሙ።
ወሊቀ ዐሠርቱ ምእት ወወዓልያኒሆሙ ለአይሁድ ወኀመይዎ።
ወሀለዉ ይቀውሙ አግብርቲሆሙ ወወዓልያኒሆሙ ወይበቊጹ 
አፍሐመ።
ወሶበ ርእይዎ ሊቃነ ካህናት ወወዓልያኒሆሙ ከልሑ።
ወነበረ ምስለ ወዓልያንሆሙ ይስሕን መንገለ በርህ።
እምተበአሱ ሊተ ወዓልያንየ ከመ ኢያግብኡኒ አይሁድ ኀቤከ።
ወኢይወድዩ ወይነ ሐዲሰ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ወወሀብዎ ይስተይ ወይነ ወሐሞተ ድሙረ።
ወአልቦ ዘይወዲ ወይነ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ብእሲ ተከለ ወይነ ወጸቈኖ ወአክረየ ምክያደ።
ወወሀብዎ ይስተይ ወይነ ምስለ ከርቤ ቱሱሐ ወአበየ ሰትየ።
ወኢይሰቲ ወይነ ወሜሰ ኢ ዘያሰክር ወኢ ዘኢያሰክር።
ወአልቦ ዘይወዲ ወይነ ሐዲሰ ውስተ ዝቅ ብሉይ።

ወቀርበ ኀቤሁ ወሦጠ ወይነ ወቅብዐ ውስተ ቊሰሊሁ።
ብእሲ ተከለ ወይነ ወሤመ ሎቱ ዐቀብተ ለወይኑ።
ወጥዒሞ አንከረ ሊቀ ምርፋቅ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
ወገዛእትሰ እለ ቀድሕዎ የአምሩ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
ወይቤሎ ኵሉ ሰብእ ዘይሤኒ ወይነ ያቀድም እስትዮ።
ወአንተሰ ዘይሤኒ ወይነ ዐቀብከ ወአስተደኀርከ እስከ ይእዜ።
ኀበ ረሰየ ማየ ወይነ።
ወእመ አኮሰ ዝቁ ይነቅዕ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ዘወፅአ በነግህ ይትዐሰብ ገባእተ ለዐጸደ ወይኑ።
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12 ወይኑ

Matt20:2
Matt21:34
Matt22:5
MK02:22
MK12:2
Luke05:37
Luke13:6

Luke20:9
Luke20:10
John15:4

33 ወይን Matt09:17
Matt11:19
Matt20:8
Matt21:33
Matt21:34
Matt21:39
Matt21:40
Matt26:29

Matt26:36
MK02:22
MK02:22
MK12:1
MK12:2
MK12:8
MK12:9
MK14:25
MK14:32
Luke05:38
Luke07:34
Luke13:7
Luke13:8
Luke20:10
Luke20:10
Luke20:13

Luke20:14
Luke20:15
Luke20:16
Luke20:16

ወፈነዎሙ ውስተ ዐጸደ ወይኑ ይትቀነዩ።
ከመ ይምጽእ ሎቱ እምፍሬ ወይኑ።
ወቦ ዘሖረ ውስተ ዐጸደ ወይኑ።
ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ያምጽእ ሎቱ እምፍሬ ወይኑ።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ በለስ ቦቱ ውስተ ዐጸደ 
ወይኑ እምርት።
ብእሲ ተከለ ወይነ ወሤመ ሎቱ ዐቀብተ ለወይኑ።
ከመ ይፈንዉ ሎቱ እምፍሬ ወይኑ።
ወበከመ ዐጽቅ ኢይክል ፈርየ ባሕቲቱ እመ ኢሀሎ ውስተ ጕንደ 
ወይኑ።
ወባሕቱ ለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ ይወድይዎ።
ወይቤልዎ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን።
ወሶበ መስየ ይቤሎ በዓለ ዐጸደ ወይን ለመጋቢሁ።
ስምዑ ብእሲ በዓለ ቤት ተከለ ዐጸደ ወይን።
ወአመ በጽሐ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ አግብርቲሁ ኀበ ዐቀብተ ወይን።
ወነሥእዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወአመ መጽአ በዓለ ዐጸደ ወይን።
ወናሁ እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምይእዜ እምዝንቱ አጺረ ፍሬ 
ወይን።
ወእምዝ ሖረ ምስሌሆሙ ውስተ ዐጸደ ወይን ዘስሙ ጌቴሴማን።
እስመ ያነቅዖ ወይን ሐዲስ ለዝቅ ብሉይ።
ወለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ።
ወሤመ ሎቱ ገባረ ወዐቀብተ ወይን ወነገደ።
ወፈነወ ገብሮ ኀበ ዐቀብተ ወይን በጊዜሁ።
ወአኀዝዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ምንተ እንከ ይሬስዮሙ በዓለ ወይን።
አማን እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምዝንቱ ፍሬ ወይን።
ወሖሩ ዐጸደ ወይን እንተ ስማ ጌቴሴማን።
ወለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ ይወድይዎ።
ወትቤሉ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን ዐርከ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ወሶበ ኢረከበ ይቤሎ ለዐቃቤ ወይን።
ወአውሥአ ዐቃቤ ወይን ወይቤሎ።
ወአመ ኮነ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ ገብሮ ኀበ ዐቀብተ ወይን።
ወዘበጥዎ ዐቀብተ ወይን ለገብሩ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወይቤ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ እሬሲ እፌኑ ወልድየ ዘአፈቅሮ።

ወሶበ ርእይዎ ዐቀብተ ወይን ተማከሩ።
ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወሶበ መጽአ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ ይሬስዮሙ።
ይመጽእ ወይቀትሎሙ ለእልክቱ ዐቀብተ ዐጸደ ወይን።
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33 ወይን

Luke22:17
John02:3

John04:4
John15:1
John15:5

3 ወይንየ Matt20:4
Matt20:7
Matt21:28

3 ወይኖ Matt21:41
MK12:9
Luke20:16

1 ወይኖሙ John02:3

4 ወደየ MK07:33
MK10:16
John09:15
John13:5

2 ወደዩ Matt13:48
Luke15:22

1 ወደይኩ John20:25
1 ወደይዎ Matt25:30
2 ወዳእነ Luke11:7

Luke14:17
1 ወዳእክሙ John15:3
22 ወድቀ Matt07:25

Matt07:27
Matt13:4
Matt13:5
Matt13:7
Matt13:8
Matt18:26
Matt18:29
Matt21:44
MK04:4
MK04:5
MK04:7
MK04:8
Luke06:49
Luke08:5
Luke08:6
Luke08:7

እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምዝንቱ ፍሬ ወይን።
ወሶበ ኀልቀ ወይኖሙ ትቤሎ እሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይንኬ 
አልቦሙ።
ቅሩበ ዐጸደ ወይን ዘወሀቦ ያዕቆብ ለዮሴፍ ወልዱ።
አነ ውእቱ ሐረገ ወይን ዘጽድቅ።
አነ ውእቱ ጕንደ ወይን።
ወሎሙኒ ይቤሎሙ ሑሩ አንትሙኒ ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ወይቤሎሙ ሑሩ አንትሙኒ ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ተቀነይ ዮም ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ወወይኖሂ ይሁብ ለካልኣን ዐቀብት።
ይመጽእ ወይቀትሎሙ ለእልክቱ ገባር ወይሁብ ወይኖ ለካልኣን።
ወይሁብ ወይኖ ለካልኣን ዐቀብተ።
ወሶበ ኀልቀ ወይኖሙ ትቤሎ እሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይንኬ 
አልቦሙ።
ወወደየ አጻብዒሁ ውስተ እዘኒሁ ወተፍአ ወገሰሰ ልሳኖ።
ወወደየ እዴሁ ዲቤሆሙ።
ወወደየ ውስተ አዕይንትየ።
ወወደየ ማየ ውስተ ንብቲራ ወአኀዘ ይኅፅብ እገሪሆሙ ለአርዳኢሁ።
ወነቢሮሙ አረዩ ሠናዮ ወወደዩ ውስተ ሙዳዮሙ።
ወደዩ ኅልቀተ ውስተ አጻብዒሁ ወአሣእነ ውስተ እገሪሁ።
ወእመ ኢወደይኩ አጽባዕትየ ውስተ ቅንዋቲሁ።
ወደይዎ ውስተ ጸናፌ ጽልመት።
ኢታንጥየኒ ወዳእነ ቀተርነ ኆኅተ።
ንዑአ እስመ ወዳእነ አስተዳለውነ ምሳሐ።
ወአንትሙሰ ወዳእክሙ ንጹሓን አንትሙ በእንተ ቃል ዘነገርኩክሙ።
ወገፍዕዎ ለውእቱ ቤት ወኢወድቀ።
ወገፍዕዎ ለውእቱ ቤት ወወድቀ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት።
ወቦ ዘወድቀ ዲበ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኀ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ሦክ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወወድቀ እንከ ውእቱ ገብር ታሕተ እገሪሁ።
ወወድቀ ውእቱ ገብር ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ።
ወዘሰ ወድቀ ዲበ ይእቲ እብን ይትቀጠቀጥ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት ወመጽኡ አዕዋፍ ወበልዕዎ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኅ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ሦክ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወገፍዕዎ ወሓይዝት ወወድቀ ሶቤሃ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ኰኵሕ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ሦክ።
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22 ወድቀ

Luke08:8
Luke08:14
Luke10:18
Luke13:4
Luke20:18

3 ወድቀት Matt21:44
Luke20:18
John12:24

4 ወድቁ Matt02:11
Matt17:6
Luke08:33
John18:6

1 ወድቅ Matt10:29
2 ወድቆ Matt12:11

Luke14:5
13 ወድአ Matt03:10

Matt05:28
Matt17:12
MK06:35
MK09:12
MK15:44
Luke03:9
John03:18
John06:17
John11:17
John11:39
John13:10
John18:28

1 ወድዩ Matt09:17
1 ወገሩ Matt21:35
1 ወገርዎ MK12:4
1 ወግር Luke03:5
1 ወግእዎ John19:37
1 ወጠኑ Luke01:1
2 ወጸሐፍተ Matt23:34

MK15:1
1 ወፂአ Matt10:14
3 ወፂአክሙ MK06:10

Luke09:5
Luke10:10

ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ወድቀ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ።
ወይቤሎሙ ርኢክዎ ለሰይጣን ከመ መብረቅ ወድቀ እምሰማይ።
እለ ወድቀ ላዕሌሆሙ ማኅፈድ በሰሊሆሙ ወቀተሎሙ።
ወኵሎ ዘወድቀ ዲበ ይእቲ እብን ይትቀጠቀጥ።
ወለዘሂ ወድቀት ዲቤሁ ትደምቆ።
ወለዘኒ ወድቀት ላዕሌሁ ትቀጠቅጦ።
እመ ኢወድቀት ኅጠተ ሥርናይ ውስተ ምድር ወኢሞተት ባሕቲታ 
ትነብር።
ወወድቁ ወሰገዱ ሎቱ ወአርኀዉ መዛግብቲሆሙ።
ወወድቁ በገጾሙ ዲበ ምድር።
ወወድቁ እንተ ጽድፍ ወውስተ ቀላይ ወሞቱ።
ገብኡ ድኅሬሆሙ ወወድቁ ዲበ ምድር።
ወአሐቲ እምኔሆን ኢትወድቅ ውስተ ምድር።
ወእመ ወድቆ በሰንበት ውስተ ግብ አኮኑ ይእኅዞ ወያነሥኦ።
ለእመ ወድቆ ላሕሙ አው አድጉ ውስተ ዐዘቅት።
እስመ ናሁ ወድአ ማሕጼ ተሠይመ ውስተ ጕንደ ዕፀው ይንበር።
ወድአ ዘመወ ባቲ በልቡ።
ወባሕቱ እብለክሙ ከመ ኤልያስ ወድአ መጽአ ወኢያእመርዎ።
ሐቅል ውእቱ ዝ ብሔር ወሰዓቱኒ ወድአ መስየ።
ወባሕቱ እብለክሙ ኤልያስ ወድአ መጽአ።
ወጸውዖ ለሐራዊ ወይቤሎ ወድአኑ ሞተ።
እስመ ናሁ ወድአ ተሠይመ ጕድብ ኀበ ጕንደ ዕፀው።
ዘየአምን ቦቱ ኢይትኴነን ወዘሰ ኢየአምን ቦቱ ወድአ ተኰነነ።
ወናሁ ወድአ ኮነ ጽልመት።
ወበጺሖ ህየ ረከቦ በዘወድአ ረቡዐ መዋዕለ እምዘተቀብረ።
እግዚእየ ወድአ ጼአ እስመ ረቡዐ ኮነ ዮም እምዘተቀብረ።
ዘሰ ወድአ ተኀፅበ ኢይፈቅድ ይትኀፀብ ዘእንበለ እገሪሁ።
እስመ ወድአ ጸብሐ።
ወኢይወድዩ ወይነ ሐዲሰ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ቦ ዘቀሠፉ ወቦ ዘወገሩ ወቦ ዘቀተሉ።
ወኪያሁኒ ወገርዎ ወኰርዕዎ ወፈነውዎ አኅሢሮሙ።
ኵሉ ማዕምቅ ይምላእ ወኵሉ ደብር ወወግር ይተሐት።
ሀለዎሙ ይርአይዎ ለዘወግእዎ።
እስመ ብዙኃን እለ ወጠኑ ይንግሩ።
ወበእንተ ዝ ናሁ አነ እፌኑ ኀቤክሙ ነቢያት ወሐዋርያት ወጠቢባን 
ወጸሐፍተ።
ወጸሐፍተ ሕዝብ ወኵሉ ዐውድ።
ወፂአክሙ አፍኣ እምውእቱ ቤት ወእምይእቲ ሀገር።
ወብሔረ ኀበ ኢተወክፉክሙ ወኢሰምዑክሙ ወፂአክሙ።
ወዘሰ ኢተወክፉክሙ ወፂአክሙ እምይእቲ ሀገር።
ወፂአክሙ ውስተ መርሕባ።
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34 ወፂኦ Matt08:28
Matt08:32
Matt09:31
Matt09:33
Matt12:14
Matt13:1
Matt14:14
Matt15:21
Matt18:28
Matt20:3
Matt20:5
Matt20:6
Matt20:29
Matt24:1
Matt26:71
MK01:10
MK01:29
MK01:35
MK01:45
MK05:2
MK06:1
MK06:34
MK09:30
MK10:46
MK11:12
MK13:1
Luke01:22
Luke04:38
Luke05:27
Luke08:27
Luke11:14
Luke22:39

Luke22:62
John13:31

10 ወፂኦሙ Matt22:10
Matt22:15
MK03:6
MK05:13
MK06:12
MK06:54
MK16:20

ተቀበልዎ ክልኤቱ እለ አጋንንት ወፂኦሙ እመቃብራት።
ወወፂኦሙ ሖሩ ወቦኡ ውስተ አሕርው።
ወወፂኦሙ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ወወፂኦ ጋኔኑ ነበበ ውእቱ በሃም ወጽሙም ሰምዐ።
ወወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ በእንቲኣሁ ከመ ይቅትልዎ።
ወበይእቲ ዕለት ወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምቤት።
ወወፂኦ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ።
ወወፂኦ ውእቱ ገብር ረከበ አሐደ ገብረ እምነ አብያጺሁ።
ወወፂኦ ጊዜ ሠለስቱ ሰዓት ርእየ ካልኣነ።
ወካዕበ ወፂኦ ጊዜ ስሱ ወተሱዑ ሰዓት ገብረ ከማሁ።
ወፂኦ ረከበ ካልኣነ ፅሩዓነ እንዘ ይቀውሙ።
ወወፂኦ እምኢያሪሆ ተለውዎ ሰብእ ብዙኃን።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምቤተ መቅደስ ሖረ።
ወወፂኦ ኆኅተ ርእየቶ ካልእት ወለት።
ወወፂኦ እማይ ርእየ ተሠጥቀ ሰማይ።
ወወፂኦ እምኵራብ ቦአ ቤተ ስምዖን።
ወወፂኦ ሖረ ሐቅለ ወጸለየ በህየ።
ወወፂኦ አኀዘ ይስብክ ወይንግር ብዙኀ እስከ ያነክሩ ኵሉ ሀገር።
ዘእኩይ ጋኔን ላዕሌሁ ወፂኦ እመቃብር።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ቦአ ሀገሮ ወተለውዎ አርዳኢሁ።
ወወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ ርእየ ብዙኃነ ሰብአ።
ወወፂኦ እምህየ ሖረ እንተ ገሊላ።
ወቦኡ ኢያሪሆ ወወፂኦ እምኢያሪሆ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወበሳኒታ ወፂኦ እምቢታንያ ርኅበ ወርእየ በለሰ እምርሑቅ።
ወወፂኦ እምኵራብ ይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ።
ወወፂኦ ኀቤሆሙ አፍኣ ስእነ ተናግሮቶሙ።
ወወፂኦ እምኵራብ ቦአ ቤተ ስምዖን።
ወእምዝ ወፂኦ እምህየ ርእየ ብእሴ መጸብሓዌ ዘስሙ ሌዊ።
ወወሪዶሙ ምድረ ተቀበሎ ብእሲ ዘጋኔን ወፂኦ እምሀገር።
ወወፂኦ ጋኔኑ ነበበ ወሰምዐ ውእቱ በሃም ወጽሙም።
ወወፂኦ ሖረ በከመ ያለምድ ይጸሊ ደብረ ዘይት ወተለውዎ 
አርዳኢሁ።
ወወፂኦ ጴጥሮስ አፍኣ በከየ ብካየ መሪረ።
ወወፂኦ ይሁዳ ውእተ ጊዜ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወወፂኦሙ እሙንቱ አግብርት ውስተ ፍናው።
ወእምዝ ወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ ላዕለ እግዚእ ኢየሱስ።
ወወፂኦሙ ፈሪሳውያን ሶቤሃ ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
ወአብሖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወወፂኦሙ እሙንቱ አጋንንት።
ወወፂኦሙ ሰበኩ ውስተ ኵሉ አህጉር ከመ ኵሉ ይነስሑ።
ወወፂኦሙ እምሐመር አእመርዎ ሶቤሃ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወወፂኦሙ እሙንቱ ሰበኩ በኵለሄ።
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10 ወፂኦሙ

Luke08:33
Luke09:6
John12:13

3 ወፃእ Matt11:7
Matt11:8
Matt11:9

1 ወፃእከ John16:30
5 ወፃእኩ Matt12:45

Luke11:24
John08:42
John16:27
John17:8

3 ወፃእክሙ Luke07:24
Luke07:25
Luke07:25

40 ወፅአ Matt03:16
Matt04:24
Matt08:31
Matt09:26
Matt12:44
Matt13:3
Matt17:18
Matt20:1
Matt21:17
Matt26:75
Matt28:15
MK01:26
MK02:12
MK05:30
MK07:29
MK09:26
MK11:19
MK14:68
Luke02:1
Luke04:35
Luke04:37
Luke04:42
Luke08:46
Luke14:32
Luke15:28
Luke17:29

ወወፂኦሙ እሙንቱ አጋንንት እምላዕለ ውእቱ ብእሲ።
ወወፂኦሙ ዖዱ አህጉረ አድያም ወሰበኩ ወፈወሱ በኵለሄ።
ወተቀበልዎ ወፂኦሙ እንዘ ይጸርሑ ወይብሉ።
ምንትኑመ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርዐኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሡይ በቀጠንት አልባስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ እወ እብለክሙ።
ወበዝንቱ አእመርነ ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእከ።
ወእምዝ ይብል እገብእ እንከሰ ውስተ ቤትየ እምኀበ ወፃእኩ።
እገብእ ቤትየ እምኀበ ወፃእኩ።
እስመ አነ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእኩ ወመጻእኩ።
ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእኩ።
ወእሙንቱሂ ነሢኦሙ አማን አእመሩ ከመ እምኀቤከ ወፃእኩ።
ምንተኑ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርሀኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሱይ በቀጠንተ አልባስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ነቢየኑ።
ወተጠሚቆ እግዚእ ኢየሱስ ሶቤሃ ወፅአ እማይ።
ወወፅአ ስሙዓተ ነገሩ ውስተ ኵላ ሶርያ።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ከመ ንባእ ዲበ መራዕየ አሕርው።
ወወፅአ ስሙዓተ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ወእምከመ ወፅአ መንፈስ ርኩስ እምሰብእ።
ናሁ ወፅአ ይዝራዕ ዘይዘርዕ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወወፅአ ጋኔኑ እምላዕሌሁ።
ዘወፅአ በነግህ ይትዐሰብ ገባእተ ለዐጸደ ወይኑ።
ወኀደጎሙ ወወፅአ አፍኣ እምሀገር።
ወወፅአ አፍኣ ወበከየ ብካየ መሪረ።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አይሁድ እስከ ዮም።
ወዐውየወ በዐቢይ ቃል ወወፅአ እምኔሁ።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ወወፅአ በቅድመ ኵሉ ሰብእ።
ወአእመረ እግዚእ ኢየሱስ ሶቤሃ ከመ ወፅአ ኀይል እምኔሁ።
ወፅአ ውእቱ ጋኔን እምወለትኪ።
ወአግዐሮ ብዙኀ ወአስተራገፆ ወወፅአ።
ወሶበ መስየ ወፅአ አፍኣ እምሀገር።
ወወፅአ አፍኣ ኀበ ጸናፌ ዐጸድ ወነቀወ ዶርሆ።
ወኮነ በውእቱ መዋዕል ወፅአ ትእዛዝ እምኀበ አውግስጦስ ቄሣር።
ወወፅአ እምኔሁ ወኢነከዮ ወኢ ምንትኒ።
ወወፅአ ወተሰምዐ ነገሩ በኵሉ በሓውርተ አድያም።
ወጸቢሖ ወፅአ ወሖረ ውስተ ገዳም።
እስመ አነ አአምር ከመ ኀይል ወፅአ እምኔየ።
ወከመ ዝ እንከ ኵሉ ዘእምኔክሙ ዘኢወፅአ እምኵሉ።
ወተምዕዐ ወአበየ በዊአ ወወፅአ አቡሁ ወአስተብቊዖ።
እስከ አመ ዕለተ ወፅአ ሎጥ እምሰዶም።
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40 ወፅአ

John04:43

John08:59
John11:44
John13:3
John13:30
John18:1

John18:4
John18:16
John18:29
John18:38
John19:4
John19:5
John19:34
John21:23

3 ወፅአት Matt27:50
MK06:24
John11:20 ወሶበ ሰምዐት ማርታ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ወፅአት ወተቀበለቶ።

18 ወፅኡ Matt08:34
Matt09:25
Matt09:32
Matt10:11
Matt26:30
Matt27:53
MK05:14
MK08:11
MK14:26
Luke08:2
Luke08:35
Luke08:35
Luke08:38
Luke09:10
John04:30
John08:9
John12:18
John20:3

3 ወፅኣ Matt25:1
Matt25:7
MK16:8

1 ወፅእ Matt12:24

ወእምድኅረ ሰኑይ መዋዕል ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወሖረ 
ገሊላ።
ወተኀብኦሙ እግዚእ ኢየሱስ ወወፅአ እምኵራብ።
ወወፅአ ውእቱ ምዉት እንዘ ግኑዝ ወእሱር እደዊሁ ወእገሪሁ።
ወከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፅአ ወኀበ እግዚአብሔር የሐውር።
ወተመጢዎ ይሁዳ ውእተ ኅብስተ ወፅአ ሶቤሃ በሌሊት።
ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ማዕዶተ 
ቄድሮስ ፈለገ አርዝ።
ወፅአ አፍኣ ኀቤሆሙ ወይቤሎሙ መነ ተኀሥሡ።
ወወፅአ ዝኩ ረድእ ዘልሙድ በኀበ ሊቀ ካህናት።
ወወፅአ ጲላጦስ አፍኣ ኀቤሆሙ ወይቤሎሙ።
ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ ካዕበ ኀበ አይሁድ ወይቤሎሙ።
ወወፅአ ካዕበ ጲላጦስ አፍኣ ወይቤሎሙ።
ወወፅአ እግዚእ ኢየሱስ አፍኣ።
ወሶቤሃ ወፅአ እምኔሁ ደም ወማይ።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አኀው ከመ ውእቱ ረድእ ኢይመውት።
ወወፅአት መንፈሱ ሶቤሃ።
ወወፅአት ወትቤላ ለእማ ምንተ እስአሎ።

ወናሁ ወፅኡ ኵሉ እለ ውስተ ሀገር ይትቀበልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዘወፅኡ ሰብእ ቦአ።
ወእምዝ ወፅኡ እሙንቱ።
ወህየ ኅድሩ እስከ አመ ትወፅኡ።
አንቢቦሙ ወሰቢሖሙ ወፅኡ ወሖሩ ውስተ ደብረ ዘይት።
ወወፅኡ እመቃብሪሆሙ ወቦኡ ውስተ ሀገር ቅድስት።
ወወፅኡ ይርአዩ ዘኮነ።
ወወፅኡ ፈሪሳውያን ወአኀዙ ይትኀሠሥዎ።
ሰቢሖሙ ወአንቢቦሙ ወፅኡ ውስተ ደብረ ዘይት።
እንተ ሰብዐቱ አጋንንት ወፅኡ እምኔሃ።
ወወፅኡ ሰብእ ከመ ይርአዩ ዘኮነ።
ወረከብዎ ለውእቱ ብእሲ ዘወፅኡ እምኔሁ አጋንንት።
ውእቱ ብእሲ ዘወፅኡ እምኔሁ አጋንንት ከመ ይሑር ምስሌሁ።
ወወፅኡ ሐቅለ ሀገር እንተ ስማ ቤተ ሳይዳ።
ወወፅኡ እምሀገር ወሖሩ ኀቤሁ።
እስከ ወፅኡ ሊቃውንቲሆሙ እምቀዳሚ እስከ ደኃሪ።
ወበእንተ ዝንቱ ወፅኡ ኵሉ ሕዝብ ይትቀበልዎ።
ወወፅኡ ጴጥሮስ ወዝኩ ካልእ ረድእ።
እለ ነሥኣ መኃትዊሆን ወወፅኣ ውስተ ቀበላ መርዓዊ።
ወአሠነያ መኃትዊሆን ወወፅኣ ለቀበላ መርዓዊ።
ወወፅኣ እምነ መቃብር ወጐያ እስመ አኀዞን ረዓድ ወድንጋፄ።
ወፈሪሳውያንሰ ሰሚዖሙ ይቤሉ ዝንቱሰ ኢያወፅእ አጋንንተ።
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4 ወፅኦ Matt09:34
Matt10:25
Matt12:26
Matt12:27

4 ወፈረ MK02:23
MK04:3
Luke06:1
Luke08:5

2 ወፍሩ Luke15:15
Luke17:7

9 ዊ Matt09:15

Matt09:15
Matt09:15
Matt10:3 ፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ቶማስ ወማቴዎስ መጸብሓዊ።
Matt13:39
Matt26:73
Luke19:16
John19:32

John20:25
4 ዋ Matt11:12

Matt12:5
Matt14:9
Matt14:11

1 ዋልደ Luke23:28

4 ዋሕድ John01:14

John01:18
John03:18
John05:44

1 ዋሕዶ John03:16
1 ዋድይ Matt12:10

1 ው Matt10:21
3 ውሂበ Matt07:11

Matt20:10
Luke11:13

2 ውሂብ Matt15:26
MK07:27

1 ውህበ Matt11:27
20 ውሉደ Matt02:18

ወፈሪሳውያንሰ ይቤሉ በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወለእመ ይቤልዎ ለበዓለ ቤት በብዔል ዜቡል ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወእመሰ ሰይጣን ለሰይጣን ያወፅኦ ተናፈቀኬ በበይናቲሁ።
ወእመሰ አነ በብዔል ዜቡል አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት።
ስምዑ ወፈረ ዘይዘርዕ ይዝራዕ።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ እንተ ገራውህ በሰንበት።
ወፈረ ዘይዘርዕ ከመ ይዝራዕ ዘርዖ።
ወፈነዎ ውስተ አዕጻደ ወፍሩ ይርአይ አሕርወ።
ወእመኒ ኖላዊ አቲዎ እምወፍሩ ይብሎኑ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ ወላህዎ።

አምጣነ ሀሎ መርዓዊ ምስሌሆሙ።
ወባሕቱ ይመጽእ መዋዕለ አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።

ወፀራዊኒ ዘዘርዖ ዲያብሎስ ውእቱ።
አማን አንተሂ እምኔሆሙ ወገሊላዊ አንተ ወነገርከ ያዔውቀከ።
ወመጽአ ቀዳማዊ ወይቤሎ እግዚኦ ምናንከ ዐሠርቱ።
ወሖሩ ሐራ ወሰበሩ ቊይጾ ለቀዳማዊ ወለካልኡኒ እለ ተሰቅሉ 
ምስሌሁ።
ወይቤሎሙ እመ ኢርኢኩ እደዊሁ ወእገሪሁ ኀበ ቀነውዎ።
ትትገፋዕ መንግሥተ ሰማያት ወግፉዓን ይትማሠጥዋ።
ከመ ካህናት እለ ውስተ ቤተ መቅደስ ያረኵስዋ ለሰንበት።
ወአዘዘ የሀብዋ።
ወአምጽኡ ርእሶ በጻሕል ወወሀብዋ ለይእቲ ወለት።
ወተመይጦን እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎን አዋልደ ኢየሩሳሌም 
ኢትብክያኒ ኪያየሰ።
ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ዘምሉእ ጸጋ 
ወጽድቀ ወሞገሰ።
አላ ወልድ ዋሕድ ዘሀሎ ውስተ ሕፅነ አቡሁ ውእቱ ነገረነ።
እስመ ኢአምነ በስመ ወልደ እግዚአብሔር ዋሕድ።
ወኢተኀሥሡ ክብረ እምእግዚአብሔር ዋሕድ።
እስከ ወልዶ ዋሕዶ መጠወ ወወሀበ ቤዛ ለኵሉ።
ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ ይከውንኑ በሰንበት ፈውሶ ከመ 
ያስተዋድይዎ።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ውሉዶ።
ተአምሩ ሠናየ ሀብተ ውሂበ ለውሉድክሙ።
ወመጽኡ ቀደምት ወመሰሎሙ ዘያፈደፍድ ሎሙ ውሂበ እምእሉ።
ተአምሩ ሠናየ ሀብተ ውሂበ ለውሉድክሙ።
ኢኮነ ሠናየ ነሢአ ኅብስተ ውሉድ ወውሂብ ለከለባት።
እስመ ኢኮነ ሠናየ ነሢአ ኅብስተ ውሉድ ወውሂብ ለከለባት።
ኵሉ ተውህበኒ እምኀበ አቡየ።
እስመ ኢኮንዋ ውሉዳ ውሉደ ወኢሀለዉ።
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20 ውሉደ
Matt05:9
Matt08:12
Matt13:38
Matt19:29
Matt22:24
Matt22:25
MK10:29
MK10:30
MK12:23
Luke16:8
Luke16:8
Luke20:30
Luke20:34

Luke20:36
Luke20:36
John01:12

John08:39
John11:52
John12:36

2 ውሉዱ Matt13:38
Matt18:25

3 ውሉዳ Matt02:18
Matt02:18
Luke07:35

16 ውሉድ Matt03:9

Matt10:21
Matt15:26
Matt22:26
MK07:27
MK07:27
MK12:20
MK12:21
MK12:22
MK13:12
Luke01:7
Luke01:17
Luke03:8

Luke20:28

እስመ እሙንቱ ውሉደ እግዚአብሔር ይሰመዩ።
ወለውሉደ መንግሥትሰ ያወፅእዎሙ ውስተ ጸናፌ ጽልመት።
ወሠናይኒ ዘርዕ ውሉደ መንግሥት እሙንቱ።
ወብእሲተ ወውሉደ ወገራውሀ በእንተ ስምየ።
እመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ እንዘ አልቦ ውሉደ።
ወዘይልህቅ አውሰበ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉደ።
አበ ወእመ ብእሲተ ወውሉደ ወገራውሀ።
አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ ወውሉደ ወገራውሀ በስደት።
ወእስከ ሰብዐቲሆሙ አውሰብዋ ወኢኀደጉ ውሉደ።
እስመ ውሉደ ዝ ዓለም ይጠበቡ እምውሉደ ብርሃን በዓለሞሙ።
እስመ ውሉደ ዝ ዓለም ይጠበቡ እምውሉደ ብርሃን በዓለሞሙ።
ወከማሁ አውሰባ ካልኡሂ ወሣልሱሂ ነሥኣ ከማሁ ወኢኀደጉ ውሉደ።
ውሉደ ዝንቱ ዓለም ያወስቡ ወይትዋሰቡ ወይወልዱ 
ወይትዋለዱ።
ወውሉደ እግዚአብሔር ይከውኑ ወውሉደ ሕይወት እሙንቱ።
ወውሉደ እግዚአብሔር ይከውኑ ወውሉደ ሕይወት እሙንቱ።
ወለእለሰ ተወክፍዎ ወሀቦሙ ሥልጣነ ውሉደ እግዚአብሔር ይኩኑ 
ለእለ አምኑ በስሙ።
ሶበሰ ውሉደ አብርሃም አንትሙ ግብረ አብርሃም እምገበርክሙ።
አላ ከመ ያስትጋብኦሙ ለውሉደ እግዚአብሔር እለ ተዘርዉ አሐተኔ።
ከመ ትኩኑ ውሉደ ብርሃን።
ወክርዳድኒ ውሉዱ ለእኩይ።
ወምስለ ውሉዱ ወኵሎ ዘቦ እስከ ይፈዲ።
ራሄል እንዘ ትበኪ በእንተ ውሉዳ።
እስመ ኢኮንዋ ውሉዳ ውሉደ ወኢሀለዉ።
ወጸድቀት ጥበብ እምኵሉ ውሉዳ።
እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር እምእላንቱ አእባን አንሥኦ 
ውሉድ ለአብርሃም።
ወይትነሥኡ ውሉድ ላዕለ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ።
ኢኮነ ሠናየ ነሢአ ኅብስተ ውሉድ ወውሂብ ለከለባት።
ወሞቱ እንዘ አልቦሙ ውሉድ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጊ ቅድመ ምዕረ ይጽገቡ ውሉድ።
እስመ ኢኮነ ሠናየ ነሢአ ኅብስተ ውሉድ ወውሂብ ለከለባት።
ወኀደገ ብእሲቶ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወአውሰበ ዘይልህቅ ብእሲተ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወአውሰባ ካልኡኒ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወውሉድ ይትነሥኡ ዲበ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ።
ወባሕቱ አልቦሙ ውሉድ እስመ መካን ይእቲ ኤልሳቤጥ።
ከመ ይሚጥ ልበ አበው ኀበ ውሉድ።
እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር አንሥኦ ውሉድ ለአብርሃም 
እምእላንቱ አእባን።
ለእመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ ወኀደገ ብእሲቶ እንዘ አልቦ ውሉድ።
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Luke20:29
Luke20:31

1 ውሉድነ Matt27:25
1 ውሉድኪ Matt23:37
1 ውሉድኪኒ Luke19:44
3 ውሉድክሙ Matt07:11

Matt12:27
Luke11:13

1 ውሉድክን Luke23:28
5 ውሉዶ Matt05:45

Matt10:21
Luke06:35
Luke14:26
Luke18:29

2 ውሉዶሙ Matt17:25
Matt17:26

1 ውሕዘተ Luke08:44
2 ውሕዙ Matt07:25

Matt07:27
1 ውሕዛ Matt09:20
3 ውሳጤ MK14:54

MK14:66
MK15:16

1 ውሳጥያት Luke12:24
1 ውስብ Matt14:4

609 ውስተ Matt02:1

Matt02:11 ወበዊኦሙ ውስተ ቤት ረከብዎ ለሕፃን ምስለ ማርያም እሙ።
Matt02:13
Matt02:16

Matt02:20

Matt02:21
Matt02:22
Matt02:23
Matt03:4
Matt03:7
Matt03:10
Matt03:10
Matt03:12 ዘመሥኤ ውስተ እዴሁ ዘቦቱ ያነጽሕ ዐውደ እክሉ።
Matt03:12

ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወሰብዐቲሆሙ ከማሁ አውሰብዋ ወሞቱ እንዘ አልቦሙ ውሉድ።
ደሙ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ።
ሚ መጠነ ፈቀድኩ አስተጋብኦሙ ለውሉድኪ።
ወይነፅኁኪ ለኪ ወለውሉድኪኒ ምስሌኪ።
ተአምሩ ሠናየ ሀብተ ውሂበ ለውሉድክሙ።
ውሉድክሙ በምንት ያወፅእዎሙ።
ተአምሩ ሠናየ ሀብተ ውሂበ ለውሉድክሙ።
አላ ብክያ ላዕለ ርእስክን ወላዕለ ውሉድክን።
ከመ ትኩኑ ውሉዶ ለአቡክሙ ዘበሰማያት።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ውሉዶ።
ወይከውን ብዙኀ ዕሴትክሙ ወትከውኑ ውሉዶ ለልዑል።
ወውሉዶ ወአኀዊሁ ወአኀቲሁ ወዓዲ ነፍሶሂ።
ወአዝማዲሁ ወአኀዊሁ ወብእሲቶ ወውሉዶ በእንተ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
እምኀበ ውሉዶሙኑ ወሚመ እምኀበ ነኪር።
እንጋ ውሉዶሙሰኬ አግኣዝያንኑ እሙንቱ።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ ወቆመ ሶቤሃ ውሕዘተ ደማ።
ዘንሙ ዝናማት ወውሕዙ ወሓይዝት ወነፍኁ ነፋሳት።
ዘንሙ ዝናማት ወውሕዙ ወሓይዝት ወነፍኁ ነፋሳት።
ወናሁ ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምት።
ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ እስከ ውሳጤ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወእንዘ ሀሎ ጴጥሮስ ታሕተ ውስተ ውሳጤ ዐጸድ።
ወአብእዎ ሐራ ውሳጤ ዐጸድ ኀበ ምኵናን።
ወአልቦሙ መዛግብት ወኢ ውሳጥያት ወእግዚአብሔር ይሴስዮሙ።
ኢይከውነከ ታውስብ ብእሲተ እኁከ ፊልጶስ።
ናሁ መጽኡ መሰግላን እምብሔረ ጽባሕ ወበጽሑ ውስተ ኢየሩሳሌም።

ወጕየይ ውስተ ብሔረ ግብጽ ወሀሉ ህየ እስከ አመ እነግረከ።
ወፈነወ ሐራሁ ወአዘዘ ይቅትሉ ኵሎ ሕፃናተ ዘቤተልሔም ወዘውስተ 
ኵሉ አድያሚሃ።
ወሑር ውስተ ምድረ እስራኤል እስመ ሞቱ እለ የኀሥሥዎ ለነፍሰ ዝ 
ሕፃን።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ ወቦአ ውስተ ምድረ እስራኤል።
ወተግሕሠ ውስተ ደወለ ገሊላ።
ወበጺሖ ኀደረ ውስተ ብሔር እንተ ስማ ናዝሬት።
ወቅናቱ ዘአዲም ውስተ ሐቌሁ።
እንዘ ይመጽኡ ውስተ ጥምቀቱ ጽሚተ ይቤሎሙ።
እስመ ናሁ ወድአ ማሕጼ ተሠይመ ውስተ ጕንደ ዕፀው ይንበር።
ኵሉኬ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ ወውስተ እሳት ይወድይዎ።

ወያስተጋብእ ሥርናዮ ውስተ መዛግብቲሁ።
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Matt03:13
Matt04:5
Matt04:5
Matt04:8
Matt04:12
Matt04:13
Matt04:16
Matt04:16

Matt04:18
Matt04:21
Matt04:23
Matt04:23
Matt04:24
Matt05:1
Matt05:15
Matt05:20
Matt05:23
Matt05:25
Matt05:29
Matt05:29
Matt05:30
Matt05:31
Matt05:31
Matt06:5

Matt06:13
Matt06:26
Matt06:30
Matt07:3
Matt07:3
Matt07:4
Matt07:4
Matt07:5
Matt07:5
Matt07:13
Matt07:14
Matt07:19
Matt07:21
Matt08:6
Matt08:10

አሜሃ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ ውስተ ዮርዳኖስ።
ወወሰዶ ውስተ ቅድስት ሀገር።
ወአቀሞ ውስተ ተድባበ ቤተ መቅደስ።
ወእምዝ ዓዲ ነሥኦ ዲያብሎስ ወአዕረጎ ውስተ ደብር ነዋኅ ጥቀ።
ተግሕሠ ውስተ ደወለ ገሊላ።
እንተ መንገለ ባሕር ውስተ አድባረ ዛብሎን ወንፍታሌም።
ሕዝብ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ርእየ ብርሃነ ዐቢየ።
ወለእለሂ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት ብርሃን ሠረቀ 
ሎሙ።
እንዘ ያወርዱ መርበብቶሙ ውስተ ባሕር እስመ መሠግራን እሙንቱ።
ውስተ ሐመር ምስለ ዘብዴዎስ አቡሆሙ።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኵሉ ገሊላ።
ወይፌውስ ኵሎ ደዌ ወኵሎ ሕማመ ዘውስተ ሕዝብ።
ወወፅአ ስሙዓተ ነገሩ ውስተ ኵላ ሶርያ።
ሶበ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ ዐርገ ውስተ ደብር ወነበረ።
ወታበርህ ለኵሎሙ እለ ውስተ ቤት።
ኢትበውኡ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
ወእምከመኬ ታበውእ መባአከ ውስተ ምሥዋዕ።
እንዘ ሀሎከ ምስሌሁ ውስተ ፍኖት።
እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን አዕይንቲከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምኵሉ ሥጋከ ይትወደይ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እስመ ይኄይሰከ ሐንካሰከ ትባእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እገሪከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እስመ እሙንቱ ያፈቅሩ በመኳርብት ወውስተ መዐዝነ መራኅብት 
ቀዊመ።
ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት።
ወኢየአርሩ ወኢያስተጋብኡ ውስተ አብያት።
ወጌሠመ ውስተ እሳት ይትወደይ።
ለምንት ትሬኢ ኀሠረ ዘውስተ ዐይነ እኁከ።
ወኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ ኢታቤይንኑ።
አውፅእ ኀሠረ እምውስተ ዐይንከ።
ወናሁ ሠርዌ ውስተ ዐይንከ።
ኦ መደልው አውፅእ ቅድመ ሠርዌ እምውስተ ዐይንከ።
ወእምዝ ትሬኢ ለአውፅኦ ኀሠር ዘውስተ ዐይነ እኁከ።
እንተ ትወስድ ውስተ ሀጕል።
እንተ ትወስድ ውስተ ሕይወት።
ወውስተ እሳት ይወድይዎ።
አኮ ኵሉ ዘይብለኒ እግዚኦ ዘይበውእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
ወይሰክብ ውስተ ቤት ወመፃጕዕ ወጥቀ ጽዑር።
አማን እብለክሙ ኢረከብኩ ከመ ዝ ዘየአምን በውስተ ኵሉ 
እስራኤል።
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Matt08:11

Matt08:12
Matt08:13
Matt08:23
Matt08:24
Matt08:32
Matt08:32
Matt08:32
Matt08:34
Matt09:1
Matt09:9 እንዘ ይነብር ውስተ ምጽባሕ ዘስሙ ማቴዎስ።
Matt09:10
Matt09:16
Matt09:17
Matt09:17
Matt09:26
Matt09:31
Matt09:33
Matt09:35
Matt09:35
Matt10:9
Matt10:11
Matt10:12
Matt10:17
Matt10:23
Matt10:27
Matt10:28

Matt10:29
Matt11:1
Matt11:8
Matt11:16
Matt12:5
Matt12:5
Matt12:9
Matt12:11
Matt12:40

Matt12:41
Matt12:45
Matt13:2

ወይረፍቁ ውስተ ሕፅነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በመንግሥተ 
ሰማያት።
ወለውሉደ መንግሥትሰ ያወፅእዎሙ ውስተ ጸናፌ ጽልመት።
ወገቢኦ መስፍን ውስተ ቤቱ ረከቦ ለቊልዔሁ ሐይዎ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ተለውዎ አርዳኢሁ።
ወናሁ ዐቢይ ድልቅልቅ ኮነ በውስተ ባሕር።
ወወፂኦሙ ሖሩ ወቦኡ ውስተ አሕርው።
ወሮጹ ወጸድፉ ውስተ ባሕር።
ወሞቱ ውስተ ማይ።
ወናሁ ወፅኡ ኵሉ እለ ውስተ ሀገር ይትቀበልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ዐደወ ወበጽሐ ሀገሮ።

ወእንዘ ይረፍቅ ውስተ ቤተ ስምዖን ናሁ።
ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
ወኢይወድዩ ወይነ ሐዲሰ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ወባሕቱ ለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ ይወድይዎ።
ወወፅአ ስሙዓተ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ወወፂኦሙ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ዘከመ ዝ በውስተ እስራኤል።
ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኵሉ አህጉር ወበሓውርት።
ወይፌውስ ኵሎ ድዉያነ ወኵሎ ሕሙማነ ዘውስተ ሕዝብ።
ወኢ ጸሪቀ ውስተ ቅናውቲክሙ።
ወውስተ ሀገር እንተ ቦእክሙ።
ወበዊአክሙ ውስተ ቤት ተአምኅዎሙ።
ወተዐቀቡ እምሰብእ እኩያን እስመ ያገብኡክሙ ውስተ አዕዋዳት።
ወሶበ ይሰድዱክሙ እምዛቲ ሀገር ጕዩ ውስተ ካልእታ።
ወዘኒ አልኆሰስኩ ውስተ እዝንክሙ ስብክዎ በዲበ አንሕስት።
ወይክል እምድኅረ ቀተለ ነፍሰ ወሥጋ ኅቡረ አህጕሎ በውስተ ገሃነም።

ወአሐቲ እምኔሆን ኢትወድቅ ውስተ ምድር።
ኀለፈ እምህየ ከመ ይምሀር ወይስብክ ውስተ አህጉሪሆሙ።
እለሰ ቀጠንተ ይለብሱ ናሁ ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
ይመስሉ ደቂቀ እለ ይነብሩ ውስተ ምሥያጥ ወይጼውዑ ቢጾሙ።
ወኢያንበብክሙኑ ዘሀሎ ውስተ ኦሪት።
ከመ ካህናት እለ ውስተ ቤተ መቅደስ ያረኵስዋ ለሰንበት።
ወፈለሰ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወቦአ ውስተ ምኵራቦሙ።
ወእመ ወድቆ በሰንበት ውስተ ግብ አኮኑ ይእኅዞ ወያነሥኦ።
እስመ በከመ ነበረ ዮናስ ውስተ ከርሠ አንበሪ ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ 
ለያልየ።
ውስተ ልበ ምድር ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ ለያልየ።
ወእምዝ ይብል እገብእ እንከሰ ውስተ ቤትየ እምኀበ ወፃእኩ።
እስከ ሶበ የዐርግ ውስተ ሐመር ወይነብር።
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Matt13:2
Matt13:4
Matt13:7
Matt13:8
Matt13:19
Matt13:19
Matt13:20
Matt13:22
Matt13:23
Matt13:24

Matt13:27
Matt13:30
Matt13:31
Matt13:33
Matt13:36
Matt13:42
Matt13:44
Matt13:47
Matt13:48
Matt13:48
Matt13:50
Matt14:13

Matt14:15
Matt14:22
Matt14:23
Matt14:32
Matt14:33
Matt15:11
Matt15:11
Matt15:14
Matt15:17
Matt15:17
Matt15:18
Matt15:19
Matt15:21
Matt15:39
Matt15:39
Matt17:5
Matt17:15
Matt17:15

ወኵሉ ሰብእ ውስተ ሐይቅ ይቀውሙ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ሦክ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ዘተዘርዐ ውስተ ልቡ ውእቱኬ ዘተዘርዐ ውስተ ፍኖት።
ዘተዘርዐ ውስተ ልቡ ውእቱኬ ዘተዘርዐ ውስተ ፍኖት።
ወዘሰ ውስተ ኰኵሕ ተዘርዐ።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ተዘርዐ ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ።
ወዘሰ ተዘርዐ ውስተ ምድር ሠናይት።
ትመስል መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ዘዘርዐ ሠናየ ዘርዐ ውስተ ገራህቱ።

እግዚኦ አኮሁ ሠናየ ዘርዐ ዘራዕከ ውስተ ገራህትከ።
ወሥርናዮሰ አስተጋብኡ ውስተ መዛግብትየ።
እንተ ነሥኣ ብእሲ ወዘርዓ ውስተ ገራህቱ።
ወአብሕአቶ ውስተ ሠለስቱ መስፈርተ ሐሪጽ ወአብሕአ ኵሎ።
ወእምዝ ኀደጎሙ ለአሕዛብ ወቦአ ውስተ ቤት።
ወይወድይዎሙ ውስተ እቶነ እሳት።
ካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት መድፍነ ዘኅቡእ ውስተ ገራህት።
እንተ ተወድየት ውስተ ባሕር ወአስተጋብአት ኵሎ ዘመደ ዓሣት።
ወሶበ መልአት አዕረግዋ ውስተ ሐይቅ።
ወነቢሮሙ አረዩ ሠናዮ ወወደዩ ውስተ ሙዳዮሙ።
ወይወድይዎሙ ውስተ እቶነ እሳት።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ በሐመር ውስተ ገዳም እንተ 
ባሕቲቱ።
ፈንዎሙ ለሕዝብ ከመ ይሑሩ ውስተ አህጉር።
ወአዘዞሙ ሶቤሃ ለአርዳኢሁ ከመ ይዕርጉ ውስተ ሐመር።
ወእምዝ ፈነወ አሕዛበ ወዐርገ ውስተ ደብር።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ይእተ ጊዜ ኀደገ ነፋስ ወኮነ ዛኅነ።
ወእለ ውስተ ሐመር ሰገዱ ሎቱ።
ከመ አኮ ዘይበውእ ውስተ አፍ ዘያረኵሶ ለሰብእ።
አላ ዘይወፅእ እምውስተ አፍ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ለእመ መርሐ ክልኤሆሙ ይውድቁ ውስተ ግብ።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘይበውእ ውስተ አፍ።
ውስተ ከርሥ ይትገመር ወጽመ ይትገደፍ።
ወዘሰ ይወፅእ እምውስተ አፍ እምልብ ይወፅእ።
እስመ እምውስተ ልብ ይወፅእ ኅሊና እኩይ።
ውስተ ደወለ ጢሮስ ወሲዶና።
ወፈቲሖ አሕዛበ ዐርገ ውስተ ሐመር።
ወሖረ ውስተ ደወለ መጌዶን።
ወናሁ መጽአ ቃል እምውስተ ደመና ዘይብል።
ወመብዝኅቶሰ ይወድቆ ውስተ እሳት።
ወቦ አመ ያወድቆ ውስተ ማይ።



Tabelle1

Seite 1231

609 ውስተ

Matt17:22
Matt17:22
Matt17:25
Matt17:27
Matt18:3
Matt18:6
Matt18:8
Matt18:8
Matt18:9
Matt18:9
Matt18:12
Matt18:19
Matt19:1
Matt19:4
Matt19:17
Matt19:23
Matt19:24
Matt20:2
Matt20:3
Matt20:4
Matt20:7
Matt21:8
Matt21:8
Matt21:8
Matt21:21
Matt21:28
Matt21:31
Matt21:42
Matt21:42
Matt22:3
Matt22:4
Matt22:5
Matt22:5
Matt22:5
Matt22:9
Matt22:9
Matt22:10
Matt22:13
Matt22:13
Matt22:36
Matt23:6

ወእንዘ ያንሶስዉ ውስተ ገሊላ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ያግብእዎ ውስተ እደ ሰብእ።
ወይቤ እወ ወበዊኦ ውስተ ቤት አቅደመ እግዚእ ኢየሱስ ብሂሎቶ።
ወባሕቱ ከመ ኢያንጐርጕሩ ሑር ውስተ ባሕር ወደይ መቃጥነ።
ኢትበውኡ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
ወያስጥምዎ ውስተ ልጐተ ባሕር።
እስመ ይኄይሰከ ትባእ ውስተ ሕይወት ሐንካሰከ ወፅዉሰከ።
ትትወደይ ውስተ እሳት ዘለዓለም።
እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ ሕይወት።
እምእንዘ ክልኤ ዐይን ብከ ትትወደይ ውስተ እሳተ ገሃነም።
አኮኑ የኀድግ ተስዓ ወተስዐተ ውስተ ገዳም።
በውስተ ምድር በእንተ ኵሉ ግብር ዘሰአሉ።
ተንሥአ እምገሊላ ወበጽሐ ውስተ ብሔረ ይሁዳ ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘውስተ ኦሪት።
ወእመሰ ትፈቅድ ትባእ ውስተ ሕይወት ዕቀብ ትእዛዛተ።
ከመ ባዕል እምዕጹብ ይበውእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እምባዕል ይባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወፈነዎሙ ውስተ ዐጸደ ወይኑ ይትቀነዩ።
እንዘ ይቀውሙ ውስተ ምሥያጥ ፅሩዓነ።
ወሎሙኒ ይቤሎሙ ሑሩ አንትሙኒ ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ወይቤሎሙ ሑሩ አንትሙኒ ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ወዘይበዝኁ ሕዝብ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
ወካልኣንሂ ይመትሩ አዕጹቀ እምውስተ ዕፀው።
ወይነጽፉ ውስተ ፍኖት።
ተንሥእ ወተወረው ውስተ ባሕር ይከውን ለክሙ።
ተቀነይ ዮም ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ይቀድሙክሙ በዊአ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
አልቦሁ አመ አንበብክሙ ውስተ መጻሕፍት።
ወይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማእዘንት።
ወፈነወ አግብርቲሁ ይጸውዕዎሙ ለእለ ተዐሠሩ ውስተ ከብካብ።
ንዑ ውስተ ከብካብየ።
ቦ ዘሖረ ውስተ ገራህቱ።
ወቦ ዘሖረ ውስተ ንግዱ።
ወቦ ዘሖረ ውስተ ዐጸደ ወይኑ።
ሑሩኬ እንከ ውስተ መራሕብት ወአናቅጽ።
ወኵሎ ዘረከብክሙ ጸውዑ ውስተ ከብካብ።
ወወፂኦሙ እሙንቱ አግብርት ውስተ ፍናው።
ወያውፅእዎ ወይግድፍዎ ውስተ ጸናፌ ጽልመት።
ውስተ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
ወይቤሎ ሊቅ አይኑ ትእዛዝ የዐቢ በውስተ ኦሪት።
ወያፈቅሩ ርእሰ ምርፋቃት በውስተ ምሳሓት።
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Matt23:6
Matt23:7
Matt23:34
Matt24:3
Matt24:14
Matt24:15
Matt24:16
Matt24:16
Matt24:17
Matt24:17
Matt24:26
Matt24:38
Matt24:40
Matt24:41
Matt24:45
Matt25:1
Matt25:6
Matt25:10
Matt25:21
Matt25:23
Matt25:25
Matt25:27
Matt25:30
Matt25:41
Matt25:46
Matt25:46
Matt26:3
Matt26:5
Matt26:13
Matt26:23
Matt26:30
Matt26:36
Matt26:41
Matt26:45

Matt26:52
Matt26:67
Matt26:69
Matt27:5
Matt27:6
Matt27:27
Matt27:48

ወነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት።
ወተአምኆ በውስተ ምሥያጣት ከመ ይበሎሙ ሰብእ መምህራን።
ወትሰድድዎሙ እምሀገር ውስተ ሀገር።
ወእንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት።
ወይሰበክ ዝ ወንጌለ መንግሥት ውስተ ኵሉ ዓለም።
ወይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ዘያነብብ ለይለቡ።
አሜሃ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
አሜሃ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
ወዘሂ ሀሎ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ይንሣእ ዘውስተ ቤቱ።
ወዘሂ ሀሎ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ይንሣእ ዘውስተ ቤቱ።
ወነዋ ውስተ አብያት ኢትእመኑ።
እስከ አመ ቦአ ኖኅ ውስተ ንፍቀ ታቦት።
አሜሃ ክልኤቱ ይሄልዉ ውስተ አሐዱ ገራህት።
ወክልኤቱ ይሰክቡ ውስተ አሐዱ ዐራት።
ዘይሠይሞ እግዚኡ ውስተ ኵሉ ቤቱ።
እለ ነሥኣ መኃትዊሆን ወወፅኣ ውስተ ቀበላ መርዓዊ።
ናሁ መርዓዊ መጽአ ፃኡ ውስተ ቀበላሁ።
ወቦአ ምስሌሁ እልኩ ድልዋት ውስተ ከብካብ ወተዐጽወ ኆኅት።
ባእ ውስተ ፍሥሓሁ ለእግዚእከ።
ባእ ውስተ ፍሥሓሁ ለእግዚእከ።
ወኀባእኩ መክሊተከ ውስተ ምድር።
እምደለወከ ታግብእ ወርቅየ ውስተ ማእድየ።
ወደይዎ ውስተ ጸናፌ ጽልመት።
ሑሩ እምኔየ ርጉማን ውስተ እሳት ዘለዓለም።
ወየሐውሩ እሉሂ ውስተ ኵነኔ ዘለዓለም።
ወጻድቃንሰ ውስተ ሕይወት ዘለዓለም።
ውስተ ዐጸደ ሊቀ ካህናት ዘስመ ቀያፋ።
ከመ ኢይኩን ሀከክ በውስተ ሕዝብ።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል በውስተ ኵሉ ዓለም።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘያወርድ እዴሁ ምስሌየ ውስተ መጽብሕየ።
አንቢቦሙ ወሰቢሖሙ ወፅኡ ወሖሩ ውስተ ደብረ ዘይት።
ወእምዝ ሖረ ምስሌሆሙ ውስተ ዐጸደ ወይን ዘስሙ ጌቴሴማን።
ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ዘያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ 
ኃጥኣን።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አግብኣ ለመጥባሕትከ ውስተ ቤታ።
ወእምዝ ወረቁ ውስተ ገጹ።
ወጴጥሮስሰ ሀሎ ይነብር አፍኣ ውስተ ዐጸድ።
ወገደፈ ውእቱ ብሩረ ውስተ ምኵራብ።
ኢይደልወነ ንደዮ ውስተ ቤተ መባእ እስመ ሤጠ ደም ውእቱ።
ወወሰድዎ ውስተ ዐውደ ምኵናን።
ወመልአ ብኂአ ወአሰረ ውስተ ኅለት ወአስዖዘዞ ውስተ አፉሁ።
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Matt27:48
Matt27:53
Matt27:60
Matt27:60
Matt27:60
Matt28:16
MK01:2
MK01:6
MK01:16
MK01:19
MK01:20

MK01:23
MK01:28
MK02:1
MK02:2
MK02:21
MK02:22
MK02:22
MK04:1
MK04:1
MK04:4
MK04:5
MK04:7
MK04:8
MK04:15
MK04:16
MK04:18
MK04:20
MK04:26
MK04:31
MK04:31
MK04:37
MK04:37
MK05:3
MK05:5
MK05:5
MK05:12
MK05:13
MK05:13
MK06:6
MK06:8

ወመልአ ብኂአ ወአሰረ ውስተ ኅለት ወአስዖዘዞ ውስተ አፉሁ።
ወወፅኡ እመቃብሪሆሙ ወቦኡ ውስተ ሀገር ቅድስት።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ሐዲስ ዘሎቱ አውቀረ ውስተ ኰኵሕ።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ሐዲስ ዘሎቱ አውቀረ ውስተ ኰኵሕ።
ወአንበረ ውስተ አፈ መቃብር ወኀለፈ።
ወአርዳኢሁሰ ዐሠርቱ ወአሐዱ ሖሩ ውስተ ገሊላ።
በከመ ጽሑፍ ውስተ መጻሕፍተ ነቢያት።
ወቅናቱ ዘአዲም ውስተ ሐቌሁ።
እንዘ ያሤግሩ ውስተ ባሕር።
ወለሊሁኒ ምስሌሆሙ ውስተ ሐመር።
ወጸውዖሙ በጊዜሃ ወኀደጉ ዘብዴዎስሃ አቡሆሙ ምስለ ዐሳቡ ውስተ 
ሐመር።
ወሀሎ ብእሲ ዘጋኔን ውስተ ምኵራብ ወዐውየወ።
ወተሰምዐ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርተ ገሊላ።
ሰምዑ ሰብእ ዜናሁ ከመ ሀሎ ውስተ ቤት።
እስከ ኢያገምሮሙ መካን ውስተ ቤት ወኢ ኀበ ኆኅት።
ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
ወአልቦ ዘይወዲ ወይነ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ወለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ።
እስከ ሶበ የዐርግ ውስተ ሐመር ወይነብር።
ወኵሉ ሰብእ ውስተ ምድር ይቀውሙ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት ወመጽኡ አዕዋፍ ወበልዕዎ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኅ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ሦክ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ፍኖት ኀበ ተዘርዐ ቃል።
ወእሉ ካዕበ እሙንቱ ዘውስተ ኰኵሕ ተዘርዑ።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ሦክ ተዘርዑ እለ ይሰምዕዎ ለቃል።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ምድር ሠናይት።
ከመ ብእሲ ዘዘርዐ ሠናየ ዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
ከመ ኅጠተ ስናፔ እንተ ተዘርዐት ውስተ ምድር።
ወትንእስ እምኵሉ አዝርዕት ዘውስተ ምድር።
ወይሰወጥ ማይ እሞገድ ውስተ ሐመር።
እስከ መልአ ማይ ውስተ ሐመር።
ወይነብር ውስተ መቃብር ወስእንዎ አጽንዖቶ በመዋቅሕትኒ።
ወዘልፈ የዐውዩ መዓልተ ወሌሊተ በውስተ መቃብር።
ወበውስተ አድባር ወይጌምድ ሥጋሁ በእብን።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ውስተ አሕርው ከመ ንባእ ላዕሌሆሙ።
ወጸድፉ ውስተ ባሕር ወኮኑ መጠነ ዕሥራ ምእት።
ወሞቱ በውስተ ባሕር።
ውስተ አህጉረ አድያም እንዘ ይሜህር።
ወኢ ኅብስተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ ጸሪቀ ውስተ ቅናቶሙ።
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MK06:8
MK06:12
MK06:36
MK06:47
MK06:51
MK06:55
MK06:56
MK06:56
MK07:15
MK07:18
MK07:19
MK07:19
MK07:33
MK08:10
MK08:14
MK08:23
MK08:26
MK08:26
MK08:27
MK09:16
MK09:20
MK09:22
MK09:31
MK09:36

MK09:42
MK09:43
MK09:43
MK09:44
MK09:44
MK09:45
MK09:45
MK10:16
MK10:23
MK10:24
MK10:25
MK10:37
MK10:46
MK11:2
MK11:4
MK11:8
MK11:23

ዘእንበለ አሣእን ዘውስተ እገሪሆሙ።
ወወፂኦሙ ሰበኩ ውስተ ኵሉ አህጉር ከመ ኵሉ ይነስሑ።
ሰዐር ሰብአ ይሑሩ ውስተ አህጉር ወአዕጻዳተ።
ወውእቱሰ ባሕቲቱ ሀሎ ውስተ ምድር።
ወዐርገ ኀቤሆሙ ውስተ ሐመር ወኀደገ ነፋስ።
ወሮጹ ውስተ ኵሉ በሓውርት።
ወውስተ አህጉር ወአዕጻዳት ወውስተ ምሥያጣት።
ወውስተ አህጉር ወአዕጻዳት ወውስተ ምሥያጣት።
አልቦ ዘይበውእ እምአፍኣ ውስተ አፉሁ ለሰብእ ዘይክል አርኵሶቶ።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘእምአፍኣ ይበውእ ውስተ አፈ ሰብእ።
እስመ ኢይበውእ ውስተ ልቡ ዘእንበለ ዳእሙ ውስተ ከርሡ ክመ።
እስመ ኢይበውእ ውስተ ልቡ ዘእንበለ ዳእሙ ውስተ ከርሡ ክመ።
ወወደየ አጻብዒሁ ውስተ እዘኒሁ ወተፍአ ወገሰሰ ልሳኖ።
ወበጽሐ ውስተ ደወለ ድልማኑታ።
ወአልቦሙ ዘእንበለ አሐቲ ኅብስት ምስሌሆሙ ውስተ ሐመር።
ወተፍአ ውስተ አዕይንቲሁ ወገሰሶ ወይቤሎ ምንተ ትሬኢ።
ወፈነዎ ቤቶ ወይቤሎ ኢትባእ ውስተ አዕጻዳት።
ወአልቦ ዘትነግር በውስተ ሀገርኒ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ወአርዳኢሁ ውስተ አህጉረ ቂሳርያ ዘፊልጶስ።
ወአውሥአ አሐዱ እምውስተ ሕዝብ ወይቤሎ።
ነፅኆ ሶቤሃ ውስተ ምድር ወአስተራገፆ ወአሠወኖ።
ወዘልፈ ያወድቆ ኀበ ጽድፍ ወውስተ እሳት ወማይ ከመ ይቀትሎ።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ ኃጥኣን።
ወነሥአ ሕፃነ ወአቀሞ ማእከሎሙ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ 
ወይቤሎሙ።
ወያስጥምዎ ውስተ ባሕር።
ይኄይሰከ ምቱረ እድ ትባእ ውስተ ሕይወት።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እደዊከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
ይኄይሰከ ሐንካሰከ ትባእ ውስተ ሕይወት።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እገሪከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን አዕይንቲከ ውስተ ገሃነም ዘእሳት።
ወአንበሮሙ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮሙ።
እፎ ዕጹብ ለዘቦ ንዋይ በዊእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
በዊእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እምባዕል ይባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወአሐድነ በጸጋምከ በውስተ ስብሐቲከ።
ይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
ወይቤሎሙ ሑሩ ውስተ ሀገር እንተ ቅድሜክሙ።
ወሖሩ ወረከቡ ዕዋለ እሱረ ኀበ አንቀጽ ውስተ ፍኖት ወፈትሕዎ።
ወቦ እለ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
ተንሥእ ወተወረው ውስተ ባሕር።
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MK12:10
MK12:10
MK12:27
MK12:40
MK12:40
MK12:42
MK12:44
MK13:3
MK13:14
MK13:15
MK13:15
MK13:15
MK13:15
MK13:15
MK14:9
MK14:20
MK14:26
MK14:35
MK14:38
MK14:41
MK14:49
MK14:66
MK15:46
MK15:46
MK15:46
MK16:5

MK16:15
MK16:19
Luke01:21
Luke01:41
Luke01:44

Luke01:79
Luke01:79
Luke02:7
Luke02:7
Luke02:8
Luke02:12
Luke02:15
Luke02:16
Luke02:19 ወማርያምሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።

ወዘኒ ኢያንበብክሙኑ ውስተ መጽሐፍ።
እብን እንተ መነንዋ ነደቅት ይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማዕዘንት።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያንበብክሙኑ በውስተ መጽሐፈ ሙሴ።
ወይነብሩ ፍጽመ በውስተ አዕዋዳት።
ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ ምሳሓት።
ወይወድዩ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።
አብዝኀት አብኦ እምኵሎሙ እለ አብኡ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።
ወእንዘ ይነብር ውስተ ደብረ ዘይት አንጻረ ምኵራብ።
ዘይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ኀበ ኢይከውን ዘያነብብ ለይለቡ።
ይእተ አሚረ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
ይእተ አሚረ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
ወዘኒ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ውስተ ቤት።
ወዘኒ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ውስተ ቤት።
ወኢይባእ ይንሣእ ዘኮነ ውስተ ቤት።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል ውስተ ኵሉ ዓለም።
ዘይጸብሕ ምስሌየ ውስተ መጽብሕየ።
ሰቢሖሙ ወአንቢቦሙ ወፅኡ ውስተ ደብረ ዘይት።
ወእምዝ ተአተተ ሕቀ ወሰገደ ውስተ ምድር።
ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ወናሁ ያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ ኃጥኣን።
ወኢአኀዝክሙኒ ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ዘውስተ መጻሕፍት።
ወእንዘ ሀሎ ጴጥሮስ ታሕተ ውስተ ውሳጤ ዐጸድ።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ሐዲስ ዘአውቀረ ውስተ ኰኵሕ።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ሐዲስ ዘአውቀረ ውስተ ኰኵሕ።
ወአንኰርኰረ እብነ ውስተ አፈ መቃብር።
ወበዊኦን ውስተ መቃብር ረከባ አሐደ ወሬዛ እንዘ ይነብር መንገለ 
የማን።
ወይቤሎሙ ሑሩ ውስተ ኵሉ ዓለም።
ዐርገ ውስተ ሰማይ ወነበረ በየማነ እግዚአብሔር አቡሁ።
ወአንከርዎ እስመ ጐንደየ ውስተ ቤተ መቅደስ።
አንፈርዐፀ ዕጓል በውስተ ከርሣ።
እንዘ ትትአምኅኒ አንፈርዐፀ ዕጓል በውስተ ከርሥየ በፍሥሓ 
ወበሐሤት።
ለእለ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት።
ከመ ያርትዕ እገሪነ ውስተ ፍኖተ ሰላም።
ወአስከበቶ ውስተ ጎል ወጠብለለቶ በአጽርቅት።
እስመ አልቦሙ መካን ውስተ ማኅደሮሙ።
ወሀለዉ ኖሎት ውስተ ውእቱ ብሔር ይተግሁ ወይኄልዉ።
ወጥብሉለ በአጽርቅት ወስኩበ ውስተ ጎል።
ወእምዝ ዐሪጎሙ መላእክት እምኀቤሆሙ ውስተ ሰማይ።
ወሕፃንኒ ይሰክብ ውስተ ጎል።
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Luke02:23
Luke02:24
Luke02:28
Luke02:34
Luke02:35
Luke02:49
Luke02:51
Luke03:9
Luke03:17
Luke03:17
Luke03:20
Luke04:5
Luke04:20

Luke04:21
Luke04:25
Luke04:25
Luke04:27
Luke04:29
Luke04:42
Luke05:3
Luke05:3
Luke05:7
Luke05:11
Luke05:12
Luke05:19
Luke05:36
Luke05:37
Luke05:38
Luke06:12
Luke06:38
Luke06:40
Luke06:41
Luke06:41
Luke06:42
Luke07:9
Luke07:25
Luke07:32
Luke07:37
Luke08:1
Luke08:5
Luke08:6

በከመ ጽሑፍ ውስተ ሕገ እግዚአብሔር።
በከመ ተብህለ ውስተ ሕገ እግዚአብሔር።
ተወክፎ ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ።
ወለተንሥኦቶሙ ለብዙኃን እምውስተ እስራኤል።
ወለኪሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኲናተ ኑፋቄ።
ኢያእመርክሙኑ ከመ ይደልወኒ አሀሉ ውስተ ዘአቡየ ቤት።
ወእሙሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።
ወውስተ እሳት ይወድይዎ።
ዘመሥኤ ውስተ እዴሁ ወያነጽሕ ዐውደ እክሉ።
ወያስተጋብእ ሥርናዮ ውስተ መዛግብቲሁ።
ወዐጸዎ ውስተ ቤተ ሞቅሕ።
ወአዕረጎ ሰይጣን ውስተ ደብር ነዋኅ።
ወአንሥኡ አዕይንቲሆሙ ኵሎሙ እለ ሀለዉ ውስተ ምኵራብ 
ወነጸርዎ።
ወተሠልጠ ውስተ እዘኒክሙ።
አማን እብለክሙ ብዙኃት መበለታት ሀለዋ በውስተ እስራኤል።
እስከ ኮነ ረኀብ ዐቢይ ውስተ ኵሉ ምድር።
ወብዙኃን እለ ለምጽ ሀለዉ በውስተ እስራኤል።
ወወሰድዎ ውስተ ሕፅነ ርእሰ ደብር።
ወጸቢሖ ወፅአ ወሖረ ውስተ ገዳም።
ወዐርገ ውስተ አሐቲ ሐመር እምኔሆን።
ወነበረ ውስተ ሐመር ወመሀሮሙ ለሕዝብ።
ወጸውዕዎሙ ለቢጾሙ እለ ውስተ ካልእ ሐመር።
ወአውፅኡ አሕማሪሆሙ ውስተ ምድር ወኀደጉ ኵሎ ወተለውዎ።
ወእንዘ ሀሎ ውስተ አሐቲ ሀገር መጽአ ብእሲ ዘለምጽ ኵለንታሁ።
ወአውረድዎ ምስለ ዐራቱ ውስተ ቤት ቅድሜሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
አልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ልብስ ውስተ ሥጠት ብሉይ።
ወአልቦ ዘይወዲ ወይነ ሐዲሰ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ወለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ ይወድይዎ።
ወእምዝ ኮነ በውእቱ መዋዕል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ደብር።
ንሕኑሐ ወምሉአ ወዝሕዙሐ ይሁቡክሙ ውስተ ሕፅንክሙ።
አኮኑ ክልኤሆሙ ይወድቁ ውስተ ግብ።
ምንተኑ ትኔጽር ኀሰረ ዘውስተ ዐይነ ቢጽከ።
ወኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ።
ወአንተሰ ኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ።
ኢረከብኩ ዘከመ ዝ ዘይትአመን በውስተ እስራኤል።
ናሁ እለሰ ርሱያን አልባሰ ክብር ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
ይመስሉ ደቂቀ እለ ይነብሩ ውስተ ምሥያጥ።
አእሚራ ከመ ይመስሕ ውስተ ቤተ ፈሪሳዊ።
ውስተ አህጉር ወአዕጻዳት ወሰበከ ሎሙ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ኰኵሕ።
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Luke09:44
Luke09:51
Luke10:1
Luke10:7
Luke10:10
Luke10:13
Luke10:26
Luke10:34
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Luke11:7
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Luke11:43
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ወቦ ዘወድቀ ውስተ ሦክ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወዘሰ ውስተ ፍኖት እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ።
ወዘሰ ውስተ ኰኵሕ እለ ሰሚዖሙ ይትዌከፍዎ ለነገር በፍሥሓ።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ወድቀ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ።
ወዘሰ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወኮነ በአሐቲ ዕለት ዐርገ ውእቱ ውስተ ሐመር።
ወመጽአ ነፋሰ ዐውሎ ውስተ ባሕር።
ወኢቦአ ቤተ ዳእሙ ይነብር ውስተ መቃብር።
ወያረውጾ ጋኔኑ ውስተ ገዳም።
ወአስተብቊዕዎ ከመ ኢይፈንዎሙ ይረዱ ውስተ ሲኦል።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ ይትረዐይ ውስተ ደብር።
ወወድቁ እንተ ጽድፍ ወውስተ ቀላይ ወሞቱ።
ወሖረ ውስተ ኵሉ አህጉር።
ወይቢቱ ውስተ አዕጻዳት ወይርከቡ ዘይበልዑ።
ወፈርሁ ሶበ ቦኡ ውስተ ደመና።
ወመጽአ ቃል እምውስተ ደመና ዘይብል።
አንትሙሰ ደይዎ ውስተ ልብክሙ ለዝንቱ ነገር።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ።
ወተፈጺሞ መዋዕለ ዕርገቱ አንጸረ ገጾ ለሐዊር ውስተ ኢየሩሳሌም።
ውስተ ኵሉ አህጉር ወበሓውርት ኀበ ሀለዎ ይባእ።
ወኢትትፋለሱ እምቤት ውስተ ቤት።
ወፂአክሙ ውስተ መርሕባ።
ሠቀ እምለብሱ ወውስተ ሐመድ እምነበሩ ወእምነስሑ።
ወይቤሎ ውስተ ኦሪት ምንት ጽሑፍ ወእፎ ታነብብ።
ወቀርበ ኀቤሁ ወሦጠ ወይነ ወቅብዐ ውስተ ቊሰሊሁ።
ወኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት።
ወደቂቅነ ይሰክቡ ምስሌየ ውስተ ዐራት።
ወአልቦ ዘያኀቱ ማኅቶተ ከመ ያንብራ ውስተ ምኀባእ።
እስመ ታፈቅሩ ነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት።
ወተአምኆ በውስተ ምሥያጣት።
ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ ምሳሓት።
ለዘእምድኅረ ቀተለ ብዉሕ ሎቱ ይደይ ነፍሰኒ ወሥጋኒ ውስተ 
ገሃነም።
ወጌሠመ ውስተ እሳት ይትወደይ።
ወእምይእዜሰ ለእመ ኀምስቱ ሀለዉ ውስተ አሐዱ ቤት።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ በለስ ቦቱ ውስተ ዐጸደ 
ወይኑ እምርት።
አምጽአ ኅጠተ ስናፔ እንተ ነሥአ ብእሲ ወዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
ወአጽለሉ አዕዋፈ ሰማይ ውስተ አዕጹቂሃ።
ወደፈነቶ ውስተ ኀሪጽ ዘሠለስቱ መስፈርት ወአብሕአ ኵሎ።
ወሑሩ ውስተ ብካይ ወሐቅየ ስነን።
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Luke14:5
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Luke14:23
Luke14:23
Luke14:34
Luke15:4
Luke15:8
Luke15:14
Luke15:15
Luke15:22
Luke15:22
Luke15:25
Luke16:4
Luke16:9
Luke16:20
Luke16:22

Luke16:23
Luke16:23
Luke16:28
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Luke17:27
Luke17:31
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ለእመ ወድቆ ላሕሙ አው አድጉ ውስተ ዐዘቅት።
ወይቤሎሙ ለእለ ሀለዉ ውስተ ምሳሕ ወመሰለ ሎሙ ወመሀሮሙ።
ሶበ ርእዮሙ እንዘ ይትባደሩ ውስተ ርእሰ ምርፋቅ።
ወይቤ እመ ቦ ዘጸውዐከ ውስተ ምሳሕ ወሖርከ።
ኢትርፍቅ ውስተ ርእሰ ምርፋቅ ክቡር።
ወትገብእ ወትትኀፈር ውእተ ጊዜ ወትወርድ ውስተ ምርፋቅ 
ዘይቴሐት።
ወእመሰ ቦ ዘጸውዐከ ወሖርከ ርፍቅ ውስተ ታሕታይ ምርፋቅ።
ዐርክየ ዕርግ ውስተ ዘይትሌዐል ምርፋቅ።
ሑር ፍጡነ ውስተ መራሕብት ወውስተ አስኳተ ሀገር።
ሑር ፍጡነ ውስተ መራሕብት ወውስተ አስኳተ ሀገር።
ሑር ፍጡነ ውስተ ፍናው ወውስተ ጥቅመ ሀገር ወበግብር።
ሑር ፍጡነ ውስተ ፍናው ወውስተ ጥቅመ ሀገር ወበግብር።
አኮኑ ይገድፍዎ አፍኣ ውስተ መሬት።
አኮኑ የኀድግ ተስዓ ወተስዐተ ውስተ ገዳም።
አኮኑ ታኀቱ ማኅቶተ ወትፈነቅል ኵሎ ዘውስተ ቤታ።
ወአኅሊቆ ኵሎ ንዋዮ መጽአ ረኀብ ዐቢይ ውስተ ውእቱ ብሔር።
ወፈነዎ ውስተ አዕጻደ ወፍሩ ይርአይ አሕርወ።
ወደዩ ኅልቀተ ውስተ አጻብዒሁ ወአሣእነ ውስተ እገሪሁ።
ወደዩ ኅልቀተ ውስተ አጻብዒሁ ወአሣእነ ውስተ እገሪሁ።
ወወልዱሰ ዘይልህቅ ሀለወ ውስተ ሐቅል።
ከመ ይትወከፉኒ ውስተ አብያቲሆሙ።
ይትወከፉክሙ እሙንቱሂ ውስተ አብያቲሆሙ ዘለዓለም።
ግዱፍ ውስተ ዴዴሁ ለባዕል እንዘ ይደዊ በሕማመ ቊስል።
ወእምዝ ሞተ ዝኩ ነዳይ ወወሰድዎ መላእክት ውስተ ሕፅነ አብርሃም።

ወበሲኦል አንሥአ አዕይንቲሁ እንዘ ሀሎ ውስተ ደይን።
ወርእዮ ለአብርሃም እምርሑቅ ወአልአዛርሃ ውስተ ሕፅኑ።
ወይስምዑ ወኢይምጽኡ እሙንቱሂ ውስተ ዛቲ ብሔረ ሕማም።
እምኀየሶ ይእስሩ በክሣዱ አድግ ወያስጥምዎ ውስተ ቀላየ ባሕር።
ተመልኂ እምሥርውኪ ወተተከሊ ውስተ ባሕር ትትኤዘዝ ለክሙ።
እስከ አመ ቦአ ኖኅ ውስተ ንፍቀ ታቦት።
ይእተ አሚረ ዘሀሎ ውስተ ናሕስ ወንዋዩ ውስተ ቤት።
ይእተ አሚረ ዘሀሎ ውስተ ናሕስ ወንዋዩ ውስተ ቤት።
እብለክሙ በይእቲ ሌሊት ክልኤቱ ይሰክቡ ውስተ አሐዱ ዐራት።
ወክልኤቲ የሐርጻ ውስተ አሐቲ ማሕረጽ።
ወክልኤቱ ይኄልዉ ውስተ አሐዱ ገራህት።
ወኢፈቀደ ያንሥእ አዕይንቲሁ ላዕለ ውስተ ሰማይ።
ዘኢይደልወኒ እቁም ውስተ መካነ መቅደስከ ወእብለክሙ።
እምባዕል ይባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ዘጸሑፍ ውስተ መጻሕፍተ ነቢያት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
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Luke22:3

Luke22:20
Luke22:22
Luke22:33
Luke22:40
Luke22:44

Luke22:46

Luke22:66
Luke23:19

Luke23:40

Luke23:43
Luke23:46
Luke23:51
Luke23:53

Luke23:53
Luke24:5
Luke24:7
John01:5

እንተ ኀቤየ ጠብለልክዋ ወአንበርክዋ ውስተ ሰበንየ።
ወለምንት ኢያግባእከ ወርቅየ ውስተ ማእድየ።
ወእንዘ የሐውሩ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
እብን እንተ መነንዋ ነደቅት ይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማእዘንት።
ወነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ 
ምሳሓት።
ወነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ 
ምሳሓት።
ወነጸረ ወርእየ አብዕልተ ዘያበውኡ መባኦሙ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።

ወይእተ አሚረ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
ወይእተ አሚረ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
ወእለሂ ማእከላ ይወፅኡ እምኔሃ ወእለሂ ውስተ በሓውርቲሃ 
ኢይበውእዋ።
ወይወድቁ በኵናት ወይፄወዉ ውስተ ኵሉ አሕዛብ።
ወይከውን ተኣምር ውስተ ፀሓይ ወወርኅ ወከዋክብትኒ ይወድቁ 
እምሰማይ ዲበ ምድር።
ወይበይት ውስተ ደብረ ዘይት ዘስሙ ኤሌዎን።
ወኵሉ ሕዝብ ይገይሡ ኀቤሁ ውስተ ምኵራብ ያጽምእዎ ቃሎ።
ወቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ አስቆሮታዊ ዘእምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ኍልቁ።
ወባሕቱ ናሁ እዴሁ ለዘያገብአኒ ምስሌየ ውስተ ማእድ።
ዘበውስተ እዴሁ ይትሜጠውዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይቤሎ እግዚኦ አንሰኬ ጥቡዕ ለሐዊር ምስሌከ ውስተ ኢየሩሳሌም።
ወበጺሖ ህየ ይቤሎሙ ጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ወፈርሀ ወአውተረ ጸልዮ ወኮነ ሐፉ ከመ ነፀፍፃፈ ደም ዘይወርድ 
ውስተ ምድር።
ወይቤሎሙ ምንትኑ ያነውመክሙ ተንሥኡ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ 
ውስተ መንሱት።
ወወሰድዎ ውስተ ዐውዶሙ።
ወውእቱሰ በርባን ዘገብረ ሀከከ በውስተ ሀገር ወበቀቲለ ነፍስ 
ተሞቅሐ።
ኢትፈርሆኑ ለእግዚአብሔር አምላክከ አንተሰ ወአነ እንዘ ውስተ ዝንቱ 
ኵነኔ ሀለውነ።
እመን ፈድፋደ ከመ ዮም ትሄሎ ምስሌየ ውስተ ገነት።
አባ ውስተ እዴከ አመሐፅን ነፍስየ ወዘንተ ብሂሎ መጠወ ነፍሶ።
ወውእቱሰ ኢሀሎ ውስተ ምክሮሙ ወምግባሮሙ ለአይሁድ።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ዘአውቅረ ለርእሱ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።

ወአንኰርኰረ እብነ ዐቢየ ወአንበረ ውስተ አፈ መቃብር ወኀለፈ።
ወፈርሃ ወአትሐታ ገጾን ውስተ ምድር ወይቤልዎን።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ ኃጥኣን።
ወብርሃንሰ ዘውስተ ጽልመት ያበርህ ወያርኢ ወጽልመትኒ ኢይረክቦ 
ወኢይቀርቦ።
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John01:9
John01:10
John01:11
John01:18
John01:46
John01:48
John02:2
John03:4
John03:5

John03:13

John03:13
John03:17

John03:19
John03:22
John03:24 እስመ ዓዲሁ ኢተወድየ ዮሐንስ ውስተ ቤተ ሞቅሕ።
John03:35
John04:38
John04:46
John04:47

John04:54
John05:2
John05:4

John05:6
John05:6
John05:7
John05:24

John05:24

John05:28

John05:29
John05:29
John05:39
John06:3
John06:14
John06:15
John06:16

ወብርሃነ ጽድቅሰ ዘያበርህ ለኵሉ ሰብእ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።
ወውስተ ዓለም ሀሎ ወዓለምኒ ቦቱ ኮነ ወዓለምሰ ኢያእመሮ።
ውስተ ዚኣሁ መጽአ ወእሊኣሁሰ ኢተወክፍዎ።
አላ ወልድ ዋሕድ ዘሀሎ ውስተ ሕፅነ አቡሁ ውእቱ ነገረነ።
ዘጸሐፈ ሙሴ ውስተ ኦሪት ወነቢያትኒ ተነበዩ በእንቲኣሁ።
በእንቲኣሁ ነዋ ዘበአማን እስራኤላዊ ዘአልቦ ጽልሑተ ውስተ ልቡ።
ወጸውዕዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወለአርዳኢሁ ውስተ ከብካብ።
ይክልኑ በዊአ ወገቢኦ ውስተ ከርሠ እሙ ወይትወለድ ዳግመ።
ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢይክል በዊአ ውስተ 
መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወአልቦ ዘዐርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ዘውእቱ ይነብር ውስተ ሰማይ።
እስመ ኢፈነዎ እግዚአብሔር ለወልዱ ውስተ ዓለም ከመ ይኰንኖ 
ለዓለም።
ወዝ ውእቱ ኵነኔሁ እስመ ብርሃን መጽአ ውስተ ዓለም።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ምድረ ይሁዳ።

አብሰ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ኵነኔሁ አወፈዮ ውስተ እዴሁ።
አንትሙ ትበውኡ ውስተ ጻማሆሙ ለእልክቱ።
ወሖረ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ቃና ዘገሊላ።
ወሰሚዖ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምይሁዳ ውስተ ገሊላ ሖረ 
ኀቤሁ።
መጺኦ እምይሁዳ ውስተ ገሊላ።
ወቦ ውስተ ኢየሩሳሌም ምጥማቃት ዘጵሩጳጥቄ ቅልንብቲራ።
እስመ መልአከ እግዚአብሔር በጊዜ ይወርድ ውስተ ምጥማቃት 
ይትሀወክ ማይ።
ወኪያሁ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ይሰክብ ውስተ ዐራቱ።
አእመረ ከመ ጐንደየ ውስተ ደዌሁ ወይቤሎ ትፈቅድኑ ትሕየው።
ከመ ሶበ ይትሀወክ ማይ ያውርደኒ ወይደየኒ ውስተ ምጥማቃት።
ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።
ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።
እስመ ትመጽእ ሰዓት በዘይሰምዕዎ ቃሎ ኵሎሙ እለ ውስተ 
መቃብር።
ወይወፅኡ እለ ሠናየ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ዘለሕይወት።
ወእለሰ እኩየ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ዘለደይን።
ኅሡ ትርአዩ ውስተ መጻሕፍት።
ወዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ደብር።
አማን ነቢይ ውእቱ ዝንቱ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።
ወተግሕሠ ውስተ ደብር ባሕቲቱ።
ወመስዮ ወረዱ አርዳኢሁ ውስተ ባሕር።
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John06:21
John06:21
John06:22
John06:24

John06:45
John07:1
John07:8
John07:8
John07:9
John07:35
John07:53
John08:1
John08:6
John08:12
John08:17
John08:35
John09:5
John09:6
John09:8
John09:15
John10:1
John10:34
John10:36
John11:27

John11:30
John11:30 አላ ሀሎ ውስተ ብሔር ኀበ ተቀበለቶ ማርታ።
John11:31 ወሶበ ርእይዋ ለማርያ አይሁድ እለ ሀለዉ ምስሌሃ ውስተ ቤት።
John11:56
John12:6
John12:11
John12:20
John12:24

John12:34
John12:35
John12:46
John12:46
John13:1
John13:2

John13:3

ወእንዘ ይፈቅዱ ያዕርግዎ ውስተ ሐመር።
በጽሐት ሐመር ሶቤሃ ውስተ ምድር ኀበ ዘፈቀዱ ይሑሩ።
ወከመሂ ኢዐረገ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ሐመር።
ዐርጉ ውስተ ውእቶን አሕማር ወበጽሑ ቅፍርናሆም ይኅሥሥዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሀሎ ጽሑፍ ውስተ መጽሐፈ ነቢያት።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ገሊላ።
አንትሙሰ ዕርጉ ውስተ ዝንቱ በዓል።
ወአንሰ ኢየዐርግ ይእዜ ውስተ ዝንቱ በዓል።
ወከመ ዝ ይቤሎሙ ወነበረ ውስተ ገሊላ።
ውስተ ብሔረ አረሚኑ የሐውር እንጋ ወይሜህሮሙ ለአረሚ።
ወገብኡ ኵሉ ለለ አሐዱ ውስተ ቤቶሙ።
ወእግዚእ ኢየሱስኒ ሖረ ውስተ ደብረ ዘይት።
ወአትሐተ እግዚእ ኢየሱስ አዕይንቲሁ ውስተ ምድር።
ዘተለወኒ ኢየሐውር ውስተ ጽልመት።
አኮኑ ጽሑፍ ውስተ ኦሪትክሙ።
ወገብርሰ ኢይነብር ውስተ ቤት ለዝሉፉ።
እንዘ ሀሎኩ ውስተ ዓለም።
ወዘንተ ብሂሎ ወረቀ ውስተ ምድር።
ይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ዘይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
ወወደየ ውስተ አዕይንትየ።
ዘኢቦአ እንተ አንቀጽ ውስተ ዐጸደ አባግዕ ወዐርገ እንተ ካልእ ገጽ።
አኮኑ ጽሑፍ ውስተ ኦሪትክሙ።
ወዘሰ ቀደሶ አብ ወፈነዎ ውስተ ዓለም።
ከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘመጽአ ውስተ 
ዓለም።
ወዓዲሁ ኢቦአ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ሀገር።

ወይቤሉ በበይናቲሆሙ እንዘ ይቀውሙ ውስተ ቤተ መቅደስ።
ወቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋተ ሀሎ ውስተ እዴሁ።
እስመ ብዙኃን እምውስተ አይሁድ የሐውሩ በእንቲኣሁ።
ወቦ እምሰብአ ጽርእ እምውስተ አረሚ እለ ዐርጉ ይስግዱ ለበዓል።
እመ ኢወድቀት ኅጠተ ሥርናይ ውስተ ምድር ወኢሞተት ባሕቲታ 
ትነብር።
ንሕነሰ ሰማዕነ በውስተ ኦሪት ከመ ለዓለም ይነብር ክርስቶስ።
እስመ ዘየሐውር ውስተ ጽልመት ኢየአምር ኀበ የሐውር።
ወአንሰ ብርሃን መጻእኩ ውስተ ዓለም።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ብየ ኢይንበር ውስተ ጽልመት።
ወአፍቀሮሙ ለእሊኣሁ እለ ውስተ ዓለም ወለዝሉፉ አፍቀሮሙ።
ወእንዘ ይዴረሩ ቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ 
ከመ ያግብኦ።
ከመ አወፈዮ አብ ኵሎ ውስተ እዴሁ።
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John13:5
John13:23

John13:27
John14:2
John15:4

John15:19
John15:25
John16:6
John16:21
John16:28
John16:32
John17:1

John17:11
John17:11
John17:12
John17:13
John17:18
John17:18
John18:11
John18:15
John18:20
John18:26
John18:28
John18:33
John18:37
John19:13
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John19:41
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John20:2
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ወወደየ ማየ ውስተ ንብቲራ ወአኀዘ ይኅፅብ እገሪሆሙ ለአርዳኢሁ።
ወሀሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘይረፍቅ ውስተ ሕፅኑ ለእግዚእ ኢየሱስ።

ወምስለ ውእቱ ኅብስት ቦአ ሶቤሃ ሰይጣን ውስተ ልቡ።
እስመ ውስተ ቤተ አቡየ ብዙኅ ማኅደር ወምዕራፍ ቦቱ።
ወበከመ ዐጽቅ ኢይክል ፈርየ ባሕቲቱ እመ ኢሀሎ ውስተ ጕንደ 
ወይኑ።
አላ አነ ኀረይኩክሙ እምውስተ ዓለም።
ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ቃል ዘጽሑፍ ውስተ ኦሪቶሙ ዘይቤ።
ወባሕቱ እስመ ዘንተ ነገርኩክሙ ሐዘን መልአ ውስተ ልብክሙ።
እስመ ወለደት ብእሴ ውስተ ዓለም።
ወመጻእኩ ውስተ ዓለም ወካዕበ አኀድጎ ለዓለም።
ወበጺሖሂ ከመ ኵልክሙ ትዘረዉ ለለ አሐዱ ውስተ መካኑ።
ወዘንተ ነገረ ተናጊሮ እግዚእ ኢየሱስ አንሥአ አዕይንቲሁ ውስተ 
ሰማይ።
ወኢይሄሉ እንከ ውስተ ዓለም።
ወእሙንቱሰ ውስተ ዓለም ይሄልዉ ወአንሰ ኀቤከ እመጽእ።
አመሰ ሀሎኩ አነ ምስሌሆሙ ውስተ ዓለም።
ወዘንተ እነግር ውስተ ዓለም።
በከመ ፈነውከኒ ውስተ ዓለም ኪያየ።
አነኒ ፈነውክዎሙ ውስተ ዓለም።
አግብኣ ለመጥባሕትከ ውስተ ቤታ።
ወቦአ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
አንሰ ክሡተ ተናገርኩ በውስተ ዓለም።
አኮኑ አነ ርኢኩከ ውስተ ገነት ምስሌሁ።
ወጎህ ውእቱ ወኢቦኡ አይሁድ ውስተ ዐውደ ምኵናን።
ወቦአ ካዕበ ጲላጦስ ውስተ ዐውድ።
ወእንበይነ ዝንቱ መጻእኩ ውስተ ዓለም።
ወነበረ ዲበ መንበር ውስተ መካን ዘስሙ ሊቶስጥሮስ።
ወወሰድዎ እንዘ ይጸውር መስቀሎ ውስተ መካን ዘስሙ ቀራንዮ።
ወአሰሩ በቈጽለ ሁስጱ ዲበ ሕለት ወአስተርከቡ ውስተ አፉሁ 
ወዐጸሩ።
ወቦ ህየ ገነት ውስተ ውእቱ መካን ኀበ ሰቀልዎ።
ወውስተ ውእቱ ገነት ዝኅር ሐዲስ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።
ወትቤሎሙ ነሥእዎ ለእግዚእየ እምውስተ መቃብር።
ወተለዎ ስምዖን ጴጥሮስ ወበጽሐ ወቦአ ውስተ መቃብር።
ወረከበ መዋጥሐ ንቡረ ውስተ አሐዱ ገጽ።
እስመ ዓዲሁ ኢያእመሩ ዘውስተ መጻሕፍት።
ወእንዘ ትበኪ ሐወጸት ውስተ መቃብር።
ወትቤሎሙ ነሥእዎ ለእግዚእየ እምውስተ መቃብር።
ወእመ ኢወደይኩ አጽባዕትየ ውስተ ቅንዋቲሁ።
ወእመ ኢያባእኩ እዴየ ውስተ ገቦሁ ኢየአምን።
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John20:27
John20:30
John21:2
John21:4
John21:7
John21:7
John21:11
John21:11

12 ውስቴቱ Matt17:27
Matt23:21
MK12:1
Luke11:26
Luke23:53

John04:14
John06:18
John11:10
John12:6
John14:23
John19:41
John21:11

7 ውስቴታ Matt07:13
Matt10:11
Matt21:19
MK11:12
Luke10:9
Luke24:18

John18:1
3 ውስቴት Matt11:21

Matt11:23
Matt12:11

2 ውስቴትኪ Matt21:19
Luke19:44

4 ውስቴትክሙ Luke11:5
Luke11:11

John06:64
John14:17

1 ውስቴትክን Luke10:13

ወሀብ እዴከ ወአብእ ውስተ ገቦየ።
ዘኢተጽሕፈ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ።
ወዓዲ ካልኣን ክልኤቱ እምውስተ አርዳኢሁ።
ወጸቢሖ ይቀውም እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ሐይቅ።
ነሥአ ዐራዘ ሰንዱነ ዘይትዐጸፍ ወቀነተ ውስተ ሐቌሁ።
እስመ ዕራቁ ውእቱ ወተወርወ ውስተ ባሕር።
ወዐርገ ስምዖን ጴጥሮስ ውስተ ሐመር።
ወሰሐበ መሥገርተ ውስተ ምድር።
ወትረክብ ውስቴቱ ዲናረ ሰጢጥራስ ዘውእቱ አርባዕቱ ድርኅም።
ወዘሂ መሐለ በቤተ መቅደስ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ውስቴቱ።
ወሐነጸ ማኅፈደ ውስቴቱ።
እለ የአክይዎ ወይበውኡ ወየኀድሩ ውስቴቱ።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ዘአውቅረ ለርእሱ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።

አላ ውእቱ ማይ ዘእሁቦ አነ ይከውን ውስቴቱ ነቅዐ ማይ።
ወባሕርሰ ይትሀወክ እስመ ዐቢይ ነፋስ ይነፍኅ ውስቴቱ።
እስመ አልቦ ውስቴቱ ብርሃን ዘይሬኢ።
ወይነሥእ እምዘይትወደይ ውስቴቱ።
ወንገብር ምዕራፈ ውስቴቱ።
ወውስተ ውእቱ ገነት ዝኅር ሐዲስ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።
ወምሉእ ውስቴቱ ዓሣተ ዐበይተ ምእተ ወኀምሳ ወሠለስተ።
ወብዙኃን እሙንቱ እለ ይበውኡ ውስቴታ።
ለመኑ ይደልዎ ሰላም በውስቴታ።
ወአልቦ ዘረከበ ውስቴታ ዘእንበለ ቈጽል ባሕቲቱ።
ወባቲ ቈጽለ ወሖረ ይርአይ እመ ቦ ዘይረክብ ፍሬ በውስቴታ።
ወፈውሱ ድዉያነ እለ ውስቴታ።
አንተኑ ባሕቲትከ ነግድ ለኢየሩሳሌም ወኢያእመርከኑ ዘኮነ በውስቴታ 
በዝንቱ መዋዕል።
ወቦአ እግዚእ ኢየሱስ ውስቴታ ምስለ አርዳኢሁ።
ዘተገብረ በውስቴትክን በሠቅ ወበሐመድ እምነስሓ።
ተገብረ በውስቴትኪ እምሀለወት እስከ ዮም።
ወይቤሎሙ መኑ እምውስቴትክሙ ብእሲ ዘቦቱ አሐዱ በግዕ።
ወይቤላ ኢይኩን እንከ ፍሬ እምውስቴትኪ ለዓለም።
ወኢየኀድጉ እብነ ዲበ እብን በውስቴትኪ እስመ ኢያእመርኪ መዋዕለ 
ሣህልኪ።
ለእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘቦ ዐርክ ወሖረ ኀቤሁ መንፈቀ ሌሊት።
ወእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘሰአሎ ወልዱ ለአቡሁ ኅብስተ እብነኑ 
ይሁቦ።
ወባሕቱ ቦቱ እምውስቴትክሙ እለ ኢየአምኑ።
ወአንትሙሰ ተአምርዎ እስመ ኀቤክሙ ይነብር ወውስቴትክሙ 
ይሄሉ።
ሶበሰ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል ዘተገብረ በውስቴትክን።
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1 ውስቴቶ Matt11:20
8 ውስቴቶሙ Matt18:12

Matt22:35
MK14:65
Luke06:13
Luke11:15
Luke24:13
John11:37
John11:46

2 ውስቴቶን Matt25:2
John21:8

5 ውስጠ Matt26:58
MK07:21
John08:3
John08:9
John20:26

2 ውስጡ Matt23:26
Luke11:39

3 ውስጥ MK07:23
Luke11:7
Luke11:40

1 ውስጥክሙ Matt23:28
3 ውስጦሙ Matt07:15

Matt23:25
Matt23:27

4 ውኁደ Matt14:31
Luke07:48
Luke12:48
Luke12:48

2 ውኁዳን Matt07:14
Luke13:23

6 ውኁድ Matt25:21
Matt25:23
Luke07:48
Luke12:48
Luke16:10
Luke19:17

22 ውእተ Matt09:15
Matt13:5
Matt14:19
Matt27:3

እለ በውስቴቶን ገብረ ኀይለ ብዙኀ እስመ ኢነስሓ።
ወእመ ተገድፎ አሐዱ እምውስቴቶሙ።
ወተስእሎ እምውስቴቶሙ አሐዱ ጸሓፌ ሀገር እንዘ ያሜክሮ።
ወአኀዙ እምውስቴቶሙ ይውርቅዎ ወይጽፍዕዎ ገጾ።
ወኀረየ እምውስቴቶሙ ዐሠርተ ወክልኤተ ወሰመዮሙ ሐዋርያተ።
ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ይቤሉ በብዔልዜቡል።
ወይእተ ዕለተ እንዘ የሐውሩ ክልኤቱ እምውስቴቶሙ ሀገረ።
ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ይቤሉ።
ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ሖሩ ኀበ ፈሪሳውያን።
ወኀምስ እምውስቴቶን አብዳት እማንቱ ወኀምስ ጠባባት።
ወሖሩ እንዘ ይስሕቡ መሣግሪሆሙ ዘውስቴቶን ዓሣት።
ወቦአ ውስጠ ወነበረ ምስለ ወዓልት።
እስመ እምውስጠ ልቡ ለሰብእ ይወፅእ ኵሉ ኅሊና እኩይ።
ወአብእዋ ውስጠ ወአቀምዋ ቅድመ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይእቲኒ ብእሲት ትቀውም ውስጠ።
ወእምድኅረ ሰሙን መዋዕል እንዘ ሀለዉ ካዕበ አርዳኢሁ ውስጠ።
እንተ ውስጡ ከመ ይኩን ንጹሐ እንተ አፍኣሁኒ።
ወእንተ ውስጡሰ ምሉእ ሀይደ ወእከየ።
ዝንቱ ኵሉ እኩይ ዘይወፅእ እምውስጥ ያረኵሶ ለሰብእ።
ወይሰጠዎ ዝኩ ዐርኩ እምውስጥ ወይቤሎ።
ኦ አብዳን አኮኑ ዘፈጠረ እንተ አፍኣ ወእንተ ውስጥኒ ፈጠረ።
ወእንተ ውስጥክሙሰ ምሉኣን አንትሙ ዐመፃ ወኀይደ ወአድልዎ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ተኵላት መሰጥ እሙንቱ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉእ ኀይደ ወዐመፃ ወትዕግልተ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉኣን አዕጽምተ ወኵሎ ርኩሰ።
ወይቤሎ ውኁደ ሃይማኖት ለምንት ናፈቀ።
ወዘሰ ውኁደ አፍቀረኒ ውኁድ ኀጢአቱ ይትኀደግ ሎቱ።
ወለዘኒ ውኁደ አማኅፀንዎ ውኁደ ይትኀሠሥዎ።
ወለዘኒ ውኁደ አማኅፀንዎ ውኁደ ይትኀሠሥዎ።
ወውኁዳን እሙንቱ እለ ይበውእዋ።
ወይቤሎ አሐዱ እግዚኦ ውኁዳንኑ እንጋ እሙንቱ እለ ይድኅኑ።
ዘበውኁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሠይመከ።
ዘበውኁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሠይመከ።
ወዘሰ ውኁደ አፍቀረኒ ውኁድ ኀጢአቱ ይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ኢየአምር ለእመ ኢገብረ ውኁድ መቅሠፍቱ።
ወዘሰ በውኁድ ምእመን በብዙኅኒ ምእመን ውእቱ።
ዘበውኁድ ማእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኀ።
ውእተ አሚረ ይጸውሙ።
ወውእተ ጊዜ ሠረጸ እስመ አልቦ ዕመቅ ለመሬቱ።
ወነሥአ ውእተ ኀምሰ ኅብስተ ወክልኤ ዓሣ።
ነስሐ ወአግብአ ውእተ ሠላሳ ብሩረ።
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22 ውእተ

Matt27:31
Matt27:48
Matt27:54
Matt28:15
MK15:20
Luke09:36
Luke10:7
Luke13:14

Luke14:9

Luke14:10
Luke24:1
John02:9
John02:9
John06:11
John06:32
John07:10
John13:30
John13:31

651 ውእቱ Matt01:18
Matt01:19
Matt01:20
Matt01:21
Matt02:8
Matt03:1

Matt03:3
Matt03:11
Matt03:11
Matt03:15
Matt03:17
Matt04:10
Matt05:13
Matt05:14
Matt05:19
Matt05:21
Matt05:22

Matt05:22
Matt05:34
Matt05:37 ወፈድፋደሰ እምእሉ እምእኩይ ውእቱ።
Matt05:45 እስመ ውእቱ ያሠርቅ ፀሓየ ላዕለ ኄራን ወእኩያን።

ወተሣሊቆሙ ላዕሌሁ ሰለብዎ ውእተ ከለሜዳ ዘለይ።
ወውእተ ጊዜ ሮጸ አሐዱ እምኔሆሙ ወነሥአ ሰፍነገ።
ርእዮሙ ውእተ ድልቅልቀ ዘኮኑ ፈርሁ ጥቀ ወይቤሉ።
ወነሢኦሙ ሠገራት ውእተ ብሩረ ኀለፉ ወገብሩ በከመ መሀርዎሙ።
ወሶበ ተሣለቁ ላዕሌሁ ሰለብዎ ውእተ ሜላተ።
ዘርእዩ ወዘሰምዑ ውእተ አሚረ።
ወውእተ ቤተ ንበሩ ወብልዑ ወስትዩ ዘእምኀቤሆሙ።
ውእተ አሚረ ንዑኬ ተፈወሱ በውእቶን ዕለታት ወአኮ በዕለተ 
ሰንበት።
ወትገብእ ወትትኀፈር ውእተ ጊዜ ወትወርድ ውስተ ምርፋቅ 
ዘይቴሐት።
ወውእተ ጊዜ ይከውነከ ክብረ።
ወወሰዳ ውእተ አፈዋተ ዘአስተዳለዋ ወካልኣትኒ አንስት ምስሌሆን።
ወጥዒሞ አንከረ ሊቀ ምርፋቅ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
ወገዛእትሰ እለ ቀድሕዎ የአምሩ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
ወነሥአ እግዚእ ኢየሱስ ውእተ ኅብስተ።
አኮ ሙሴ ዘወሀበክሙ ውእተ ኅብስተ እምሰማይ።
ወዐሪጎሙ አኀዊሁ ለበዓል ውእተ አሚረ።
ወተመጢዎ ይሁዳ ውእተ ኅብስተ ወፅአ ሶቤሃ በሌሊት።
ወወፂኦ ይሁዳ ውእተ ጊዜ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ዝ ውእቱ ልደቱ።
ወዮሴፍሰ ፈኃሪሃ እስመ ጻድቅ ውእቱ ኢፈቀደ ይክሥታ።
እስመ ዘይትወለድ እምኔሃ እመንፈስ ቅዱስ ውእቱ።
እስመ ውእቱ ያድኅኖሙ ለሕዝቡ እምኀጢአቲሆሙ።
ወይቤሎሙ ሐዊረክሙ ተሰአሉ ጥዩቀ በእንተ ውእቱ ሕፃን።
ወበውእቱ መዋዕል በጽሐ ዮሐንስ መጥምቅ እንዘ ይሰብክ በገዳመ 
ይሁዳ ዘዮርዳኖስ።
እስመ ዝንቱ ውእቱ ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ።
ወዘእምድኅሬየሰ ይመጽእ ውእቱ ይጸንዕ እምኔየ።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ኅድግ ምዕረሰ እስመ ከመ ዝ ውእቱ ተድላ ለነ።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዘቦቱ ሠመርኩ።
ጽሑፍ ውእቱ ለእግዚአብሔር አምላክከ ትስግድ።
አንትሙ ውእቱ ጼው ለስሐ።
አንትሙ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም።
ውእቱ ዐቢየ ይከውን በመንግሥተ ሰማያት።
ወዘሰ ቀተለ ነፍሰ ረስሐ ውእቱ ለኵነኔ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘያምዕዕ እኅዋሁ በከንቱ ረስሐ ውእቱ 
ለኵነኔ።
ወዘሰ ይቤሎ አብድ ረስሐ ውእቱ ወይትኴነን በእሳተ ገሃነም።
እስመ መንበሩ ለእግዚአብሔር ውእቱ።
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651 ውእቱ

Matt05:48
Matt06:22
Matt06:22
Matt06:22
Matt06:23
Matt07:9

Matt07:25
Matt07:27
Matt08:13
Matt08:17
Matt08:24
Matt08:27
Matt09:2
Matt09:6
Matt09:13
Matt09:23
Matt09:33
Matt10:12
Matt10:14
Matt10:20
Matt10:22
Matt10:30
Matt11:6
Matt11:10
Matt11:14
Matt11:30
Matt12:1

Matt12:3
Matt12:7
Matt12:8
Matt12:13
Matt12:18
Matt12:22

Matt12:30
Matt12:46

Matt12:51
Matt12:51
Matt13:19

ከመ አቡክሙ ሰማያዊ ፍጹም ውእቱ።
ማኅቶቱ ለሥጋከ ዐይንከ ውእቱ።
እምከመ ዐይንከ ብሩህ ወስፉሕ ውእቱ።
ወእመሰ ዐይንከ ሐማሚ ውእቱ።
ወሶበ ብርሃን ዘላዕሌከ ጽልመት ውእቱ።
መኑ ውእቱ እምኔክሙ ብእሲ ዘይስእሎ ወልዱ ኅብስተ ወእብነ 
ይሁቦ።
ወገፍዕዎ ለውእቱ ቤት ወኢወድቀ።
ወገፍዕዎ ለውእቱ ቤት ወወድቀ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ሐቤ ምእት።
ውእቱ ነሥአ ደዌነ ወጾረ ሕማመነ።
ወውእቱሰ ይነውም።
ወአንከሩ ሰብእ ወይቤሉ መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ሑሩ ወአእምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕተ።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ቤቶ ለውእቱ መኰንን።
ወወፂኦ ጋኔኑ ነበበ ውእቱ በሃም ወጽሙም ሰምዐ።
ወለእመ ይደልዎ ለውእቱ ቤት።
ወፂአክሙ አፍኣ እምውእቱ ቤት ወእምይእቲ ሀገር።
ውእቱ ይትናገር በላዕሌክሙ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ወለክሙሰ ሥዕርተ ርእስክሙኒ ኵሉ ኍሉቅ ውእቱ።
ወብፁዕ ውእቱ ዘኢተዐቅፈ ብየ።
እስመ ዝንቱ ውእቱ ዘበእንቲኣሁ ተጽሕፈ።
ዝ ውእቱ ኤልያስ ዘሀለዎ ይምጻእ።
እስመ አርዑትየኒ ሠናይ ወጾርየኒ ቀሊል ውእቱ።
ወበውእቱ መዋዕል ኀለፈ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት እንተ መንገለ 
ገራውህ።
ውእቱኒ ወእለ ምስሌሁ።
ሶበሰ ተአምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕት።
እስመ እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ውእቱ ይሜህሮሙ ፍትሕየ ለአሕዛብ።
ወፈወሶ እስከ ውእቱ ዕዉር ወጽሙም ወበሃም ነበበሂ ወርእየሂ 
ወሰምዐሂ።
ዘኢኮነ ምስሌየ ዕድውየ ውእቱ።
ወበዊኦሙ የኀድሩ ህየ ወይከውን ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ ዘየአኪ 
እምቀዳሚቱ።
ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ ውእቱ።
ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ ውእቱ።
ዘተዘርዐ ውስተ ልቡ ውእቱኬ ዘተዘርዐ ውስተ ፍኖት።
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Matt13:20
Matt13:21
Matt13:22
Matt13:23
Matt13:37

Matt13:38
Matt13:39
Matt13:39
Matt13:55
Matt14:1
Matt14:2 ወይቤሎሙ ለአግብርቲሁ ዝ ውእቱ ዮሐንስ መጥምቅ።
Matt14:2
Matt14:3 እስመ ውእቱ ሄሮድስ አኀዞ ለዮሐንስ።
Matt14:15
Matt14:24
Matt14:26
Matt14:27
Matt14:35
Matt15:11
Matt15:18
Matt15:19
Matt15:22
Matt16:16
Matt16:20
Matt17:4
Matt17:5
Matt17:27
Matt18:4
Matt18:7
Matt18:15
Matt18:26
Matt18:27
Matt18:28
Matt18:29
Matt19:10
Matt19:20
Matt20:15
Matt21:10
Matt21:11
Matt21:25 ጥምቀቱ ለዮሐንስ እምአይቴ ውእቱ።

ውእቱ ዝ ዘነገረ ይሰምዕ።
ዳእሙ ውእቱ ወከዊኖሰ ምንዳቤ ወስደት።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ተዘርዐ ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ።
ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ ወይሌቡ ወይፈሪ ወይገብር።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘይዘርዕሰ ሠናየ ዘርዐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው 
ውእቱ።
ወገራህቱኒ ዓለም ውእቱ።
ወፀራዊኒ ዘዘርዖ ዲያብሎስ ውእቱ።
ወማእረሩኒ ኅልቀተ ዓለም ውእቱ።
አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ለጸራቢ።
ወበውእቱ መዋዕል ሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ነገሮ ለእግዚእ ኢየሱስ።

ውእቱ ተንሥአ እምዉታን።

ገዳም ውእቱ ብሔር ወሰዓቱኒ ኀለፈ።
እስመ እምቅድሜሆሙ ውእቱ ነፋስ።
ደንገፁ ወፈርሁ እንዘ ይብሉ ምትሐት ውእቱ።
ተአመኑ አነ ውእቱ ኢትፍርሁ።
ወአእመርዎ ሰብአ ውእቱ ብሔር ወፈነዉ ኀበ ኵሉ አድያም።
አላ ዘይወፅእ እምውስተ አፍ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ወዝ ውእቱ ዘያረኵሶ ለሰብእ።
ዘውእቱ ቀቲል ወዝሙት ስርቅ ስምዕ በሐሰት።
ወናሁ ብእሲት ከነናዊት እምውእቱ አድዋል መጽአት።
አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው።
ወኢ ለመኑሂ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
እግዚኦ ሠናይ ውእቱ ለነ ሀልዎ ዝየ።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር።
ወትረክብ ውስቴቱ ዲናረ ሰጢጥራስ ዘውእቱ አርባዕቱ ድርኅም።
ዝ ውእቱ ዘየዐቢ በመንግሥተ ሰማያት።
ወባሕቱ አሌሎ ለውእቱ ብእሲ ዘያመጽኣ ለመንሱት።
ሑር ወገሥጾ በባሕቲትከ በባሕቲቱ አንተ ወውእቱ።
ወወድቀ እንከ ውእቱ ገብር ታሕተ እገሪሁ።
ወምሕሮ እግዚኡ ለውእቱ ገብር ወዕዳሁኒ ኀደገ ሎቱ።
ወወፂኦ ውእቱ ገብር ረከበ አሐደ ገብረ እምነ አብያጺሁ።
ወወድቀ ውእቱ ገብር ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ።
እመሰ ከመ ዝ ውእቱ ሥርዐተ ብእሲ ወብእሲት ኢ ርቱዕ ያውስቡ።
ወይቤሎ ውእቱ ወሬዛ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ።
አው ዐይንከኑ ሐማሚ ውእቱ ወአንሰ ኄር አነ።
እንዘ ትብል መኑ ውእቱ ዝንቱ።
ወይቤሉ ሕዝብ ዝ ውእቱ ኢየሱስ ነቢይ ዘእምናዝሬት ዘገሊላ።
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Matt21:27

Matt21:38
Matt21:46
Matt22:8
Matt22:12
Matt22:32
Matt22:32
Matt22:42
Matt23:4
Matt23:8
Matt23:8
Matt23:9
Matt23:10
Matt23:19
Matt24:5
Matt24:13
Matt24:19
Matt24:46
Matt24:48
Matt24:50
Matt26:18
Matt26:23
Matt26:24

Matt26:24
Matt26:26
Matt26:28
Matt26:48
Matt26:68
Matt26:72
Matt26:74
Matt27:5
Matt27:6
Matt27:6
Matt27:8
Matt27:19
Matt27:37
Matt27:42
Matt27:46
Matt27:54
Matt27:57

ወይቤሎሙ ውእቱኒ አነሂ ኢያየድዐክሙ በአይ ሥልጣን እገብር 
ዘንተ።
ነዋ ዝ ውእቱ ወራሲሁ ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቱ።
እስመ ከመ ነቢይ ውእቱ በኀቤሆሙ።
ከብካብየሰ ድልው ውእቱ።
ወተፈፅመ ውእቱ ብእሲ።
ዘይቤ አነ ውእቱ እግዚአብሔር አምላከ አብርሃም።
ኢኮነኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
ምንተ ትብሉ በእንተ ክርስቶስ ወልደ መኑ ውእቱ።
ወለሊሆሙሰ ኢይለክፍዎ በአጽባዕቶሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
እስመ አሐዱ ውእቱ መምህርክሙ ዘውእቱ ክርስቶስ።
እስመ አሐዱ ውእቱ መምህርክሙ ዘውእቱ ክርስቶስ።
እስመ አሐዱ ውእቱ አቡክሙ ሰማያዊ።
እስመ አሐዱ ውእቱ እግዚአክሙ ክርስቶስ።
አኮኑ ምሥዋዕ ዘይቄድሶ ለውእቱ ጽንሐሕ።
እንዘ ይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ወለእለ የሐፅና በውእቱ መዋዕል።
ብፁዕ ውእቱ ገብር ዘመጺኦ እግዚኡ።
ወእመሰ ይቤ ውእቱ ገብር እኩይ በልቡ።
ወይመጽእ እግዚኡ ለውእቱ ገብር።
ሑሩ ኀበ እገሌ ወበልዎ ለበዓለ ውእቱ ቤት።
ውእቱ ያገብአኒ።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ ዘያገብኦ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።

እምኀየሶ ሶበ ኢተወልደ ለውእቱ ብእሲ።
እንክሙ ብልዑ ዝ ውእቱ ሥጋየ።
ዝ ውእቱ ደምየ ዘሐዲስ ሥርዐት።
ዘእስዕሞ ውእቱ ኪያሁ አኀዙ።
መኑ ውእቱ ዘጸፍዐከ ወመኑ ዘኰርዐከ።
ወክሕደ ካዕበ ወመሐለ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
ወእምዝ መሐለ ወተረግመ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
ወገደፈ ውእቱ ብሩረ ውስተ ምኵራብ።
ወነሥኡ ሊቃነ ካህናት ውእቱ ብሩረ ወይቤሉ።
ኢይደልወነ ንደዮ ውስተ ቤተ መባእ እስመ ሤጠ ደም ውእቱ።
ወተሰምየ ውእቱ ገራህት ገራህተ ደም እስከ ዮም።
ዑቅ ኢተአብስ ወኢትትኀለፍ ላዕለ ውእቱ ጻድቅ።
ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
እመሰ ንጉሠ እስራኤል ውእቱ።
ዝ ውእቱ ብሂል አምላኪየ አምላኪየ ለምንት ኀደገኒ።
አማን ወልደ እግዚአብሔር ውእቱ ዝንቱ።
ወውእቱ ኮነ ይፀመዶ ለእግዚእ ኢየሱስ።
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Matt27:63
Matt28:5
MK01:8
MK01:11
MK01:26
MK01:34
MK02:4
MK02:5
MK02:11
MK02:25
MK02:28
MK03:3
MK03:5
MK03:11
MK03:35
MK04:24
MK04:28

MK04:38
MK04:41
MK05:8
MK05:9
MK05:18
MK06:3 አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ለጸራቢ ወወልደ ማርያም።
MK06:15
MK06:15
MK06:16 ወሰሚዖ ሄሮድስ ይቤ ዮሐንስ ውእቱ ዘአነ መተርኩ ርእሶ።
MK06:16
MK06:17 እስመ ውእቱ ሄሮድስ ፈነወ አግብርቲሁ ወአኀዞ ለዮሐንስ ወሞቅሖ።
MK06:20
MK06:35
MK06:44
MK06:47
MK06:48
MK06:50
MK06:55
MK07:15
MK07:20
MK07:21
MK07:29
MK07:36
MK08:23

አመ ሕያወ ውእቱ አመ ሣልስት ዕለት እትነሣእ።
ወአውሥአ ውእቱ መልአከ ወይቤሎን ለአንስት።
ወውእቱሰ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር።
ወአስተራገፆ ውእቱ ጋኔን እኩይ።
እስመ አእመርዎ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
ዘዲቤሁ ይሰክብ ውእቱ መፃጕዕ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ወካዕበ ይቤሎ ለውእቱ ድዉይ።
ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱኒ ወእለሂ ምስሌሁ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያው ውእቱ እግዚኣ ለሰንበት።
ወይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ዘፅዉስት እዴሁ።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ።
በውእቱ መስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ ወይዌስኩክሙ።
ወውእቱሰ የአምር ከመ ባሕቲታ ምድር ትሁብ ፍሬሃ ቀዳማዌ ሣዕረ።

ወውእቱሰ መንገለ ከዋላ ሐመር ተተርኢሶ ኖመ።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
እስመ ይቤሎ ለውእቱ ጋኔን እኩይ።
ወይቤሎ ውእቱ ጋኔን ሌጌዎን ስምየ እስመ ብዙኃን ንሕነ።
ወዐሪጎ ሐመረ አስተብቊዖ ውእቱ ዘጋኔን ይሑር ምስሌሁ።

ወቦ እለ ይቤሉ ኤልያስ ውእቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ ነቢይ ውእቱ።

ውእቱ ተንሥአ እምዉታን።

እስመ የአምር ከመ ብእሲ ጻድቅ ወቅዱስ ውእቱ።
ሐቅል ውእቱ ዝ ብሔር ወሰዓቱኒ ወድአ መስየ።
ወእለሰ በልዕዎ ለውእቱ ኅብስት ዕደው ኀምሳ ምእት።
ወውእቱሰ ባሕቲቱ ሀሎ ውስተ ምድር።
ወያሐሞሙ ነፋስ እስመ እምገጾሙ ውእቱ።
ወይቤሎሙ ተአመኑ ከመ አነ ውእቱ ወኢትፍርሁ።
ወይወስዱ ኀበ ሰምዑ ከመ ሀሎ ውእቱ ህየ።
ዘእንበለ ዳእሙ ዘይወፅእ እምልቡ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ወይቤሎሙ ዘይወፅእ እምኔሁ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ዘውእቱ ዝሙት ወስርቅ ወቀቲል።
ወፅአ ውእቱ ጋኔን እምወለትኪ።
ወአምጣነ ይከልኦሙ ውእቱ ፈድፋደ ይነግሩ ሎቱ።
ወአኀዞ በእዴሁ ለውእቱ ዕዉር ወአውፅኦ አፍኣ እምሀገር።
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MK08:29
MK09:6
MK09:9
MK09:20
MK09:24
MK09:25
MK09:40
MK09:47
MK10:49
MK10:51
MK12:7
MK12:27
MK12:28
MK12:30
MK12:33
MK12:33
MK12:35
MK12:36
MK13:6
MK13:13
MK13:17
MK14:15
MK14:19
MK14:21
MK14:21
MK14:22
MK14:24
MK14:44
MK14:61
MK14:62
MK14:69
MK14:71
MK15:3
MK15:21
MK15:25
MK15:32
MK15:39
MK15:42
MK15:43
MK16:11
Luke01:15

ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወይቤሎ አንተ ውእቱ ክርስቶስ።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወሎቱ ስምዕዎ።
ምንት ውእቱ ተንሥኦ እምነ ምዉታን።
ወወሰድዎ ኀቤሁ ወሶበ ርእዮ ውእቱ ጋኔን።
ወጸርሐ አቡሁ ለውእቱ ወልድ ወይቤ።
ገሠጾ ለውእቱ ጋኔን እኩይ ወይቤሎ።
እስመ እምከመ ኢኮነ ዕድውክሙ ቢጽክሙ ውእቱ።
ሠናይ ውእቱ ጼወ ወእመሰ ጼው ለስሐ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወአዘዘ ይጸውዕዎ ለውእቱ ዕዉር።
ወይቤሎ ውእቱ ዕዉር ረቡኒ ከመ እርአይ።
ዝንቱ ውእቱ ወራሲሁ ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቶ።
አነ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክከ አምላከ አብርሃም።
ኢኮንኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
ስማዕ እስራኤል አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክከ።
ወይቤሎ ውእቱ ጸሓፊ ሠናየ ትቤ ሊቅ።
አማን አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር ወአልቦ ባዕድ ዘእንበሌሁ።
ወርእዮ ከመ ጠቢብ ውእቱ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
እፎ ይብሉ ጸሐፍት ከመ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ውእቱ።
አነ ውእቱ ክርስቶስ ወያስሕትዎሙ ለብዙኃን።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ወለእለ የሐፅና ይእተ አሚረ በውእቱ መዋዕል።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወርሱየ።
ወአኀዙ ይተክዙ ወይበሉ በበ አሐዱ አነኑ እንጋ ውእቱ።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ።
ሶበ ኢተወልደ ለውእቱ ብእሲ።
ንሥኡ ብልዑ ዝ ውእቱ ሥጋየ።
ወይቤሎሙ ዝ ውእቱ ደምየ ዘሐዲስ ሥርዐት።
ዘሰዐምክዎ ውእቱ አኀዝዎ ወአጽንዕዎ ወሰድዎ።
አንተኑ ውእቱ ክርስቶስ ወልዱ ለቡሩክ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እወ አነ ውእቱ።
ዝንቱኒ እምኔሆሙ ውእቱ ወክሕደ ካዕበ።
ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ ዘትብሉ።
ወውእቱሰ አልቦ ዘአውሥአ።
ወውእቱ አቡሆሙ ለእለ እስክንድሮስ ወለሮፎስ።
ወሠለስቱ ሰዓት ውእቱ ጊዜ ይሰቅልዎ።
እመሰ ክርስቶስ ውእቱ ንጉሠ እስራኤል።
አማን ዝንቱ ብእሲ ወልደ እግዚአብሔር ውእቱ።
ወመስዮ ዐርብ አሜሃ በአተ ሰንበት ውእቱ።
ወውእቱ ይሴፎ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወእሙንቱሂ ሶበ ሰምዑ ከመ አስተርአያ ወሕያው ውእቱ ኢአምንዋ።
እስመ ዐቢየ ይከውን ውእቱ በቅድመ እግዚአብሔር።
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Luke01:17
Luke01:19
Luke01:22
Luke01:32
Luke01:35
Luke01:39 ወተንሥአት ማርያም ፍጡነ በውእቱ መዋዕል።
Luke01:65
Luke02:1
Luke02:2
Luke02:4
Luke02:8
Luke02:11
Luke02:13
Luke02:17
Luke02:25
Luke02:28
Luke03:15 ወመሰሎሙ ዮሐንስ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
Luke03:16
Luke03:22
Luke03:23
Luke04:22
Luke04:30
Luke04:32
Luke04:41
Luke04:41
Luke05:1
Luke05:2
Luke05:16
Luke05:17
Luke05:20
Luke05:21
Luke05:24
Luke06:3
Luke06:4
Luke06:5
Luke06:8
Luke06:8
Luke06:10
Luke06:12
Luke06:20
Luke06:35
Luke06:36

ወውእቱ የሐውር ቅድሜሁ በመንፈስ ቅዱስ ወበኀይለ ኤልያስ።
ወተሰጥዎ መልአክ ወይቤሎ አነ ውእቱ ገብርኤል።
ወነበረ ከማሁ እንዘ በሃም ውእቱ ወይኤምሮሙ በእዴሁ።
ውእቱ ዐቢይ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
ወዘኒ ይትወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ።

ወኮነ ፍርሀት ላዕለ ኵሉ ሰብእ ዘውእቱ ብሔር።
ወኮነ በውእቱ መዋዕል ወፅአ ትእዛዝ እምኀበ አውግስጦስ ቄሣር።
ወውእቱ ጻሕፍ ቀዳሚ አመ ቄሬኔዎስ መስፍን ለሶርያ።
እስመ እምቤተ ዳዊት ወእምአዝማደ ቤቱ ውእቱ።
ወሀለዉ ኖሎት ውስተ ውእቱ ብሔር ይተግሁ ወይኄልዉ።
ዘውእቱ ክርስቶስ እግዚእ ቡሩክ በሀገረ ዳዊት።
ወግብተ መጽኡ ምስለ ውእቱ መልአክ።
ወርእዮሙ አእመሩ ከመ በእንተ ውእቱ ሕፃን ዘነገርዎሙ።
ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ።
ተወክፎ ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ።

ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወኪያከ ሠመርኩ።
ወይመስሎሙ ወልደ ዮሴፍ ውእቱ።
ወይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልደ ዮሴፍ።
ወውእቱሰ ኀለፈ እንተ ማእከሎሙ ወሖረ።
ወያነክሩ ምህሮቶ እስመ በትእዛዝ ውእቱ ቃሉ።
አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር።
እስመ የአምርዎ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
ወውእቱሰ ይቀውም መንገለ ሐይቅ ባሕረ ጌንሴሬጥ።
ወርእየ ክልኤተ አሕማረ ኀበ ውእቱ ሐይቅ።
ወውእቱሰ ይወፅእ ገዳመ ወይጼሊ በህየ።
ወኀይለ እግዚአብሔር ውእቱ በዘይፌውስ።
ወርእዮ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ።
ምንትኑ ውእቱ ዝንቱ ዘይነብብ ፅርፈተ።
ወይቤሎ ለውእቱ ድዉይ ለከ እብለከ።
ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱሂ ወእለ ምስሌሁ።
ወበልዑ ውእቱኒ ወወሀቦሙ ለእለ ምስሌሁ።
ወይቤሎሙ እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወውእቱሰ የአምሮሙ ዘይኄልዩ።
ወይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ወነጺሮ ኵሎሙ በመዓት ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ወእምዝ ኮነ በውእቱ መዋዕል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ደብር።
ወውእቱሰ አንሥአ አዕይንቲሁ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
እስመ ውእቱ ኄር ላዕለ ኄራን ወላዕለ እኩያን።
ወኩኑ መሓርያነ ከመ አቡክሙ ሰማያዊ መሓሪ ውእቱ።
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Luke06:48
Luke06:49
Luke07:2
Luke07:5
Luke07:6
Luke07:12
Luke07:15
Luke07:27
Luke07:39
Luke07:49
Luke08:11
Luke08:22
Luke08:25
Luke08:29
Luke08:29
Luke08:33
Luke08:35
Luke08:38

Luke08:41
Luke09:9
Luke09:12
Luke09:20
Luke09:35
Luke09:38
Luke09:42
Luke09:42
Luke09:45
Luke09:48
Luke09:50
Luke10:22
Luke10:22
Luke10:29
Luke10:32
Luke11:8
Luke11:14
Luke11:17
Luke11:17
Luke11:23
Luke11:26
Luke11:28

ወብዙኃን አፍላግ መጺኦሙ ገፍዕዎ ወሓይዝት ለውእቱ ቤት።
ወኮነ ድቀቱ ለውእቱ ቤት ዐቢየ።
ወክቡር ውእቱ በኀቤሁ።
እስመ ያፈቅር ሕዝበነ ወምኵራበነኒ ውእቱ ሐነጸ ለነ።
ለአከ አዕርክቲሁ ውእቱ መስፍን ኀቤሁ እንዘ ይብል።
ዘውእቱ አሐዱ ለእሙ።
ወተንሥአ ወነበረ ውእቱ በድን።
ዝ ውእቱ ዘበእንቲኣሁ ተጽሕፈ።
ሶበሁ ነቢይ ውእቱ ዝንቱ።
መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘየኀድግ ኀጢአተ።
ዘርእሰ ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ።
ወኮነ በአሐቲ ዕለት ዐርገ ውእቱ ውስተ ሐመር።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
እስመ አዘዞ ለውእቱ ጋኔን እኩይ ይፃእ እምላዕለ ውእቱ ብእሲ።
እስመ አዘዞ ለውእቱ ጋኔን እኩይ ይፃእ እምላዕለ ውእቱ ብእሲ።
ወወፂኦሙ እሙንቱ አጋንንት እምላዕለ ውእቱ ብእሲ።
ወረከብዎ ለውእቱ ብእሲ ዘወፅኡ እምኔሁ አጋንንት።
ውእቱ ብእሲ ዘወፅኡ እምኔሁ አጋንንት ከመ ይሑር ምስሌሁ።

ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ኢያኢሮስ ወውእቱ መጋቤ ምኵራብ።
መኑ እንከ ውእቱ ዝንቱ ዘእሰምዕ በእንቲኣሁ።
እስመ ሐቅል ውእቱ ኀበ ሀለውነ።
አንተ ውእቱ መሲሑ ለእግዚአብሔር።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘኀረይኩ ወሎቱ ስምዕዎ።
እስመ አሐዱ ሊተ ውእቱ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ጋኔን እኩይ።
ወአሕየዎ ለውእቱ ወልድ ወአወፈዮ ለአቡሁ።
ወኢለበውዎ ለዝንቱ ነገር እስመ ስዉር ውእቱ እምኔሆሙ።
እስመ ዘአትሐተ ርእሶ እምኵሉ ውእቱ የዐቢ።
እስመ እምከመ ኢኮነ ዕድውክሙ ቢጽክሙ ውእቱ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ከመ መኑ ውእቱ ወልድ ዘእንበለ አብ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለአብ ከመ መኑ ውእቱ አብ ዘእንበለ ወልድ።
ወይቤሎ መኑ ውእቱ ቢጽየ።
ወከማሁ ሌዋዊሂ ረከቦ በውእቱ መካን።
እብለክሙ ለእመሂ ኢተንሥአ የሀቦ እስመ ዐርኩ ውእቱ።
ወወፂኦ ጋኔኑ ነበበ ወሰምዐ ውእቱ በሃም ወጽሙም።
ወውእቱሰ አእመሮሙ ዘይኄልዩ ወይቤሎሙ።
ወቤትኒ እመ ተናፈቀ በበይናሁ ይወድቅ ውእቱ ቤት።
ዘኢሀሎ ምስሌየ ዕድውየ ውእቱ።
ወይብእሶ ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ እምቀዳሚቱ።
ወይብላ ውእቱኒ።
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Luke11:34
Luke11:34
Luke11:34
Luke11:34
Luke11:34
Luke11:36
Luke11:46
Luke12:1
Luke12:7
Luke12:12
Luke12:42
Luke12:43
Luke12:45
Luke12:46

Luke13:1

Luke13:14

Luke14:15
Luke14:31
Luke14:33
Luke15:14
Luke15:15
Luke15:31
Luke16:3
Luke16:10
Luke16:10
Luke16:15

Luke16:18
Luke16:25
Luke17:9
Luke17:16
Luke17:24
Luke17:30
Luke18:23
Luke18:34
Luke19:2
Luke19:3
Luke19:3
Luke19:11

ማኅቶቱ ለሥጋከ ዐይንከ ውእቱ።
ወአምጣነ ዐይንከ ብሩህ ውእቱ ኵሉ ነፍስትከ ብሩህ ውእቱ።
ወአምጣነ ዐይንከ ብሩህ ውእቱ ኵሉ ነፍስትከ ብሩህ ውእቱ።
ወእመሰ ዐይንከ ሐማሚ ውእቱ ኵሉ ነፍስትከ ጽልመት ውእቱ።
ወእመሰ ዐይንከ ሐማሚ ውእቱ ኵሉ ነፍስትከ ጽልመት ውእቱ።
ወእምከመሰ ኵሉ ነፍስትከ ብሩህ ውእቱ።
ወለሊክሙሰ ኢትለክፍዎ በአሐቲ አጽባዕትክሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ዘውእቱ አድልዎ።
ወለክሙሰ ሥዕርተ ርእስክሙኒ ኵሉ ኍሉቅ ውእቱ።
እስመ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ዘይነብብ በላዕሌክሙ ሶቤሃ።
ወይቤሎ እግዚእነ መኑ እንጋ ውእቱ መጋቢ ኄር።
ብፁዕ ውእቱ ገብር ዘመጺኦ እግዚኡ ይረክቦ።
ወእመሰ ይቤ ውእቱ ገብር እኩይ በልቡ።
ወይበጽሕ እግዚኡ ለውእቱ ገብር በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ 
ኢያእመረ።
ወበውእቱ መዋዕል መጽኡ ሰብእ ኀቤሁ ወዜነውዎ በእንተ 
ገሊላውያን።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ አኮኑ ሰዱስ መዋዕል ውእቱ በዘትገብሩ 
ግብረክሙ።
ብፁዕ ውእቱ ዘይበልዕ እክለ በመንግሥተ ሰማያት።
ወእመ አኮሰ እንዘ ርሑቅ ውእቱ።
ሠናይ ውእቱ ጼው።
ወአኅሊቆ ኵሎ ንዋዮ መጽአ ረኀብ ዐቢይ ውስተ ውእቱ ብሔር።
ወሖረ ወተፀምደ ኀበ አሐዱ እምሰብአ ውእቱ ብሔር።
ወኵሉ ዘዚኣየ ዚኣከ ውእቱ።
ወኀለየ ውእቱ መጋቢ ወይቤ።
ወዘሰ በውኁድ ምእመን በብዙኅኒ ምእመን ውእቱ።
ወዘሰ በኅዳጥ ዐማፂ በብዙኅኒ ዐማፂ ውእቱ።
እስመ በኀበ ሰብእ ዐቢይ በኀበ እግዚአብሔር ትሑት ወምኑን ውእቱ።

ወዘኒ ያወስብ ኅድግተ ዘማዊ ውእቱ።
ወይእዜሰ ከማሁ ክመ ውእቱ ይትፌሣሕ በዝየ ወአንተሰ ተሐምም።
ቦኑ እንጋ ምዝጋና ለውእቱ ገብር ለእመ ገብረ ዘአዘዞ እግዚኡ።
ወሳምራዊ ውእቱ ብእሲሁ።
ከማሁ ውእቱ ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ ውእቱ ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ኢይትዐወቅ።
እስመ ባዕል ውእቱ ጥቀ ወብዙኅ ጥሪቱ።
እስመ ስዉር ውእቱ ዝ ነገር እምኔሆሙ ወኢየአምሩ ዘይብል።
መልአኮሙ ለመጸብሓን ወባዕል ውእቱ።
ወየኀሥሥ ይርአዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከመ ያአምር መኑ ውእቱ።
ወኢያበውሖ ሰብእ እስመ ኀጺር ውእቱ በቆሙ።
እስመ ቅሩብ ውእቱ ለኢየሩሳሌም።
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Luke20:6 እስመ ኵሎሙ ተአመንዎ ለዮሐንስ ከመ ነቢይ ውእቱ።
Luke20:14
Luke20:37
Luke20:38
Luke21:8
Luke21:22

Luke21:23
Luke22:10
Luke22:11

Luke22:18
Luke22:19
Luke22:22
Luke22:23

Luke22:27
Luke22:47

Luke22:47
Luke22:53
Luke22:59
Luke22:60
Luke22:64
Luke22:70
Luke22:71
Luke23:3
Luke23:7
Luke23:7
Luke23:7
Luke23:15

Luke23:19

Luke23:35

Luke23:38
Luke23:47
Luke23:51
Luke23:51
Luke23:54
Luke24:19
Luke24:21

ወይቤሉ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ወራሲሁ።
አነ ውእቱ አምላከ አብርሃም ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።
ኢኮነኬ አምላከ ምዉታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ።
እንዘ ይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ ወበጽሐ ዕድሜሁ።
እስመ ዕድሜሃ ውእቱ በዘይትቤቀልዋ ከመ ይብጻሕ ኵሉ ዘጽሑፍ 
ላዕሌሃ።
ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት ወለእለ የሐፅና በውእቱ መዋዕል።
ወበልዎ ለበዓለ ውእቱ ቤት።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወስርግወ ወበህየ 
አስተዳልዉ ለነ።
ዝንቱ ውእቱ ሥጋየ ዘይትወሀብ በእንቲኣክሙ ለቤዛ ብዙኃን።
ዝንቱ ጽዋዕ ዘሐዲስ ሥርዐት ደምየ ውእቱ።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ።
ወይቤሉ በበይናቲሆሙ አርዳኢሁ መኑ እንጋ ውእቱ እምኔሆሙ ዘዘንተ 
ይገብር።
መኑ ውእቱ ዘየዐቢ ዘይረፍቅኑ ወሚመ ዘይትለአክ አኮኑ ዘይረፍቅ።
ወቀርበ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰዐሞ ወዝ ውእቱ ትእምርት 
ዘወሀቦሙ።
ወይቤሎሙ ዘሰዐምክዎ ውእቱ ኪያሁ አኀዙ አጽኒዐክሙ።
ወባሕቱ ዝንቱ ውእቱ ሰዓትክሙ ወሥልጣኑ ለመኰንነ ጽልመት።
አማን ዝንቱሂ ምስሌሁ ሀሎ ወገሊላዊ ውእቱ ብእሲሁ።
ወእንዘ ውእቱ ይትናገር ዘንተ ነቀወ ዶርሆ ሶቤሃ።
ተነበይ ለነ መኑ ውእቱ ዘጸፍዐከ።
ወይቤልዎ ኵሎሙ አንተኑ እንከ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ አንትሙ ትብሉ ከመ አነ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ትብል ከመ አነ ውእቱ።
ወአእሚሮ ከመ እምኵናነ ሄሮድስ ውእቱ።
ፈነዎ ኀበ ሄሮድስ እንዘ ሀሎ ውእቱ በኢየሩሳሌም በውእቱ መዋዕል።
ፈነዎ ኀበ ሄሮድስ እንዘ ሀሎ ውእቱ በኢየሩሳሌም በውእቱ መዋዕል።
ወኀበ ሄሮድስኒ ፈነውክዎ ወውእቱኒ ፈነዎ ኀቤነ ወናሁ አልቦ ዘገብረ 
በዘይመውት።
ወውእቱሰ በርባን ዘገብረ ሀከከ በውስተ ሀገር ወበቀቲለ ነፍስ 
ተሞቅሐ።
ዘባዕደ ያድኅን ርእሶ ለያድኅን እመሰ ክርስቶስ ውእቱ ወኅሩዩ 
ለእግዚአብሔር።
ዝንቱ ውእቱ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
አማን ጻድቅ ውእቱ ዝ ብእሲ።
ወውእቱሰ ኢሀሎ ውስተ ምክሮሙ ወምግባሮሙ ለአይሁድ።
ወኮነ ይሴፈዋ ውእቱኒ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወዐርብ ውእቱ ዕለት አሜሁ ለጸቢሕ ሰንበት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ምንትኑ ውእቱ።
ወንሕነሰ ነአምን ቦቱ ከመ ውእቱ ሀለዎ ያድኅኖሙ ለእስራኤል።
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John01:1
John01:1
John01:1
John01:1
John01:2
John01:4
John01:4
John01:7

John01:14
John01:15
John01:15
John01:18
John01:19 ወዝንቱ ውእቱ ስምዑ ለዮሐንስ አመ ለአኩ ኀቤሁ አይሁድ።
John01:20
John01:27
John01:27
John01:30
John01:30
John01:33
John01:33
John01:34

John01:41
John01:42
John01:43

John01:45
John01:50

John02:12

John02:17

John02:21
John02:24

John03:2
John03:6
John03:6
John03:8
John03:13
John03:19

ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ።
ወውእቱ ቃል ኀበ እግዚአብሔር ውእቱ።
ወውእቱ ቃል ኀበ እግዚአብሔር ውእቱ።
ወእግዚአብሔር ውእቱ ቃል።
ወዝንቱ ቀዳሚሁ እምቀዲሙ ኀበ እግዚአብሔር ውእቱ።
ወዘሂ ኮነ በእንቲኣሁ ቦቱ ሕይወት ውእቱ።
ወሕይወትሰ ብርሃኑ ለዕጓለ እመሕያው ውእቱ።
ወውእቱ መጽአ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን ከመ ኵሉ ይእመን 
ቦቱ።
ወውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሠወሮ እምኔነ።
ዝ ውእቱ ዘእቤለክሙ አነ በእንቲኣሁ ይመጽእ እምድኅሬየ።
ብእሲ ዘሀሎ እምቅድሜየ እስመ ውእቱ ቀደመኒ።
አላ ወልድ ዋሕድ ዘሀሎ ውስተ ሕፅነ አቡሁ ውእቱ ነገረነ።

ወአምነ ወኢክሕደ ከመ ኢኮነ ውእቱ ክርስቶስሃ።
ዘይመጽእ እምድኅሬየ ውእቱ ዘሀሎ እምቅድሜየ።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ዝንቱ ውእቱ ዘእቤለክሙ አነ በእንቲኣሁ ይመጽእ እምድኅሬየ።
ብእሲ ዘሀሎ እምቅድሜየ እስመ እምቅድሜየ ውእቱ ኮነ።
ውእቱ ይቤለኒ ዲበ ዘርኢከ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ።
ወይነብር ዲቤሁ ውእቱኬ ዘያጠምቅ በመንፈስ ቅዱስ።
ወለልየ ርኢኩ ወአነ ሰማዕቱ ከመ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ 
ለእግዚአብሔር።
ወአሐዱ ውእቱ እንድርያስ እኁሁ ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወለሊሁ አቅደመ ውእቱ ረኪበ እኅዋሁ ስምዖንሃ ወይቤሎ።
ወውእቱ ወሰዶ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ 
ይቤሎ።
ወውእቱሰ ፊልጶስ ዘቤተ ሳይዳ እምሀገረ እንድርያስ ወጴጥሮስ።
ረቢ አማን አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ወንጉሠ እስራኤል 
አንተ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ኅዱር ቅፍርናሆም ውእቱ ወእሙ ወአኀዊሁ 
ወአርዳኢሁ።
ወተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ ጽሑፍ ውእቱ ዘይብል ቅንአተ ቤትከ 
በልዐኒ።
ወውእቱሰ በእንተ ቤተ ሥጋሁ ይቤሎሙ።
ወውእቱሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢየአምኖሙ እስመ የአምሮ በኵሉ ለለ 
አሐዱ።
ወውእቱ መጽአ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ ወይቤሎ።
እስመ ዘተወልደ እምሥጋ ሥጋ ውእቱ።
ወዘተወልደ እመንፈስ መንፈሰ ውእቱ።
ከማሁኬ ውእቱ ኵሉ ዘይትወለድ እመንፈስ ቅዱስ።
ዘውእቱ ይነብር ውስተ ሰማይ።
ወዝ ውእቱ ኵነኔሁ እስመ ብርሃን መጽአ ውስተ ዓለም።



Tabelle1

Seite 1256

651 ውእቱ

John03:20

John03:26
John03:29
John03:31
John03:31
John03:31
John03:33
John04:6

John04:10
John04:10
John04:11
John04:12

John04:14
John04:15
John04:20
John04:22
John04:24
John04:25
John04:26
John04:29
John04:34
John04:37
John04:42
John04:49
John04:50
John04:53
John05:7
John05:9
John05:10
John05:11
John05:11
John05:12
John05:13
John05:13
John05:13

John05:14
John05:15
John05:15

ወኢይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ኢይትከሠቶ ምግባሩ እስመ እኩይ 
ውእቱ።
ዘአንተ ሰማዕተ ኮንከ በእንቲኣሁ ናሁ ሀሎ ውእቱሂ ያጠምቅ።
ዘቦቱ መርዓት መርዓዊ ውእቱ።
እስመ ዘእምላዕሉ መጽአ መልዕልተ ኵሉ ውእቱ።
ወዘእምድርሰ ምድራዊ ውእቱ ወዘበምድር ይነግር።
ወዘሰ እምሰማይ መጽአ መልዕልተ ኵሉ ውእቱ።
ወለዘሰ ተወክፎ ስምዖ ዐተቦ እግዚአብሔር እስመ ጻድቅ ውእቱ።
ወደኪሞ እግዚእ ኢየሱስ በሐዊረ ፍኖት ነበረ ህየ ኀበ ውእቱ ዐዘቅት።

ወመኑ ውእቱ ዘይስእለኪ ወይብለኪ አስትይኒ ማየ።
አንቲኒ ዓዲ እምሰአልኪዮ ወውእቱኒ እምወሀበኪ ማየ ሕይወት።
እግዚእየ ማሕየብኒ አልብከ ወዐዘቅቱኒ ዕሙቀ ውእቱ።
ወውእቱኒ ሰትየ እምኔሃ ወአንስቲያሁኒ ወደቂቁኒ ወእንስሳሁኒ 
ወጥሪቱኒ።
አላ ውእቱ ማይ ዘእሁቦ አነ ይከውን ውስቴቱ ነቅዐ ማይ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት እግዚእየ ሀበኒዮ እምውእቱ ማይ።
ወአንትሙሰ ትብሉ ከመ በኢየሩሳሌም መካን ውእቱ ኀበ ይሰግዱ።
እስመ መድኀኒት እምነ አይሁድ ውእቱ።
እስመ እግዚአብሔር መንፈስ ውእቱ።
ወአመ መጽአ ውእቱ ይነግረነ ኵሎ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ ዘእትናገረኪ።
እንዳዒ ለእመ ውእቱ ክርስቶስ።
ሊተሰ መብልዕየ ውእቱ ከመ እግበር ፈቃዶ ለአቡየ።
ወዝንቱ ነገር ቃለ ጽድቅ እሙን ውእቱ።
ከመ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ በአማን መድኅነ ዓለም።
ወይቤሎ ውእቱ ገብረ ንጉሥ ሰብእ አብያዊ።
ወአምነ ውእቱ ብእሲ በቃል ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ።
ወአምነ ቦቱ ውእቱ ወኵሉ ሰብአ ቤቱ።
ወአውሥአ ውእቱ ድዉይ ወይቤሎ እወ እግዚኦ አላ ሰብእ አልብየ።
ወሐይወ ሶቤሃ ውእቱ ብእሲ ወነሥአ ዐራቶ ወሖረ።
ሰንበት ውእቱ ዮም ወኢይከውነከ ትንሣእ ወትጹር ዐራተከ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤሎሙ።
ዘአሕየወኒ ውእቱ ይቤለኒ ጹር ዐራተከ ወሑር።
መኑ ውእቱ ብእሲሁ ዘይቤለከ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።
ወውእቱሰ ዘሐይወ ኢያእመረ መኑ ውእቱ ዘአሕየዎ።
ወውእቱሰ ዘሐይወ ኢያእመረ መኑ ውእቱ ዘአሕየዎ።
እስመ ተሰወረ እግዚእ ኢየሱስ ማእከለ ብዙኃን ሰብእ እለ ሀለዉ 
በውእቱ መካን።
ወእምዝ ረከቦ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ዘሐይወ።
ወሖረ ውእቱ ብእሲ።
ወነገሮሙ ለአይሁድ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ ዘአሕየዎ።
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John05:20
John05:25

John05:27
John05:30
John05:32
John05:32
John05:35
John05:36
John05:37
John05:38
John05:46
John06:6
John06:8

John06:10
John06:14
John06:20
John06:29
John06:29
John06:33
John06:34
John06:35
John06:39
John06:40
John06:41
John06:42
John06:46
John06:46
John06:48
John06:50
John06:51
John06:51
John06:55
John06:55
John06:58
John06:63
John06:63
John06:63
John06:64
John06:69
John06:70

እስመ አብ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ያሬእዮ ዘውእቱ ይገብር።
ወይእዜ ውእቱ ከመ ምዉታን ይሰምዕዎ ቃሎ ለወልደ እግዚአብሔር።

እስመ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ውእቱ።
አላ በከመ ሰማዕኩ እኴንን ወኵነኔየኒ ጽድቅ ውእቱ።
ወባሕቱ ካልእ ውእቱ ሰማዕትየ።
ወአአምር ከመ ጽድቅ ውእቱ ስምዑ ዘስምዐ ኮነ በእንቲኣየ።
ዝንቱ ውእቱ ማኅቶት ዘያኀቱ ወያበርህ።
ወእፈጽም ውእቱ ሰማዕትየ ከመ አብ ፈነወኒ።
ወአቡየ ዘፈነወኒ ውእቱ ሰማዕትየ።
እስመ በዘውእቱ ፈነወ ኢአመንክሙ።
እስመ በእንቲኣየ ጸሐፈ ውእቱ።
ወዘንተ ይቤ እንዘ ያሜክሮ ወውእቱሰ የአምር ዘሀለዎ ይግበር።
ወይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘውእቱ እንድርያስ እኁሁ ለስምዖን 
ጴጥሮስ።
ወብዙኅ ሣዕሩ ለውእቱ መካን ወረፈቁ ዲበ ሣዕር ዕደዊሆሙ።
አማን ነቢይ ውእቱ ዝንቱ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።
ወይቤሎሙ አነ ውእቱ ኢትፍርሁ።
ዝንቱ ውእቱ ግብረ እግዚአብሔር።
ከመ ትእመኑ በዘፈነወ ውእቱ።
እስመ ኅብስቱ ለእግዚአብሔር ውእቱ ዘወረደ እምሰማይ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ሀበነ በኵሉ ጊዜ እምውእቱ ኅብስት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት።
ወዝንቱ ውእቱ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ አብ።
ወዝንቱ ውእቱ ፈቃዱ ለአቡየ።
እስመ ይቤሎሙ አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማይ።
ወይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ወልደ ዮሴፍ።
አልቦ ዘርእዮ ለአብ ዘእንበለ ዘእምኀቤሁ ለእግዚአብሔር ውእቱ።
ወውእቱ ርእዮ ለአብ።
አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት።
ዝንቱ ውእቱ ኅብስት ዘእምሰማይ ወረደ።
አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማይ።
ወዝኒ ኅብስት ዘአነ እሁቦ ሥጋየ ውእቱ በእንተ ሕይወት ዘለዓለም።
እስመ ሥጋየኒ መብልዐ ጽድቅ ዘበአማነ ውእቱ።
ወደምየኒ ስቴ ሕይወት ዘበአማን ውእቱ።
ዝኬ ውእቱ ኅብስት ዘእምሰማይ ወረደ።
መንፈስ ውእቱ ዘየሐዩ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ መንፈስ ውእቱ ወሕይወት ውእቱ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ መንፈስ ውእቱ ወሕይወት ውእቱ።
ወመኑ ውእቱ ዘያገብኦ።
ከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልዱ ለእግዚአብሔር ሕያው።
ወባሕቱ አሐዱ እምኔክሙ ሰይጣን ውእቱ።
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John06:71
John06:71
John07:6
John07:10
John07:11
John07:12
John07:17

John07:17

John07:18
John07:25
John07:26
John07:27
John07:29
John07:40
John07:41
John07:46
John08:12
John08:14
John08:17
John08:19
John08:24
John08:26
John08:28
John08:34
John08:41
John08:42
John08:44
John08:44
John08:44
John08:47
John08:54
John09:3
John09:4
John09:5
John09:6
John09:8
John09:9
John09:10
John09:12
John09:13

እስመ ውእቱ ሀለዎ ያግብኦ።
ወውእቱ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወጊዜ ዚኣክሙሰ ዘልፈ ድልው ውእቱ።
ዐርገ ውእቱኒ ጽሚተ ወአኮ ገሃደ።
ወይቤሉ አይቴ ውእቱ ዝንቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ ኄር ውእቱ።
ውእቱ የአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ውእቱ ትምህርትየ።

ውእቱ የአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ውእቱ ትምህርትየ።

ወዘሰ ይፈቅድ ያድሉ ለዘፈነዎ ጻድቅ ውእቱ።
አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ዘየኀሥሡ አይሁድ ይቅትልዎ።
ከመ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ በአማን።
ወባሕቱ ለዝንቱሰ ነአምሮ እምአይቴ ውእቱ።
ወአንሰ አአምሮ እስመ እምኀቤሁ አነ ወውእቱ ፈነወኒ።
አማን ነቢይ ውእቱ ዝንቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ ክርስቶስ ውእቱ።
ግሙራ ኢተናገረ ሰብእ ዘከመ ተናገረ ውእቱ ብእሲ።
አነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም።
ጽድቅ ውእቱ ስምዕየ።
ከመ ስምዐ ክልኤቱ ሰብእ እሙን ውእቱ።
ወይቤልዎ አይቴ ውእቱ አቡከ።
ለእመ ኢአመንክሙ ከመ አነ ውእቱ ትመውቱ በኀጢአትክሙ።
ወባሕቱ ዘፈነወኒ ጻድቅ ውእቱ።
ተአምሩ ከመ አነ ውእቱ።
ኵሉ ዘይገብራ ለኀጢአት ገብራ ውእቱ ለኀጢአት።
አላ አሐዱ አብ ብነ ወውእቱ እግዚአብሔር።
ወአኮ ለልየ ዘመጻእኩ አላ ውእቱ ፈነወኒ።
ወውእቱሰ ቀታሌ ነፍሰ ሰብእ ውእቱ እምትካት።
ወውእቱሰ ቀታሌ ነፍሰ ሰብእ ውእቱ እምትካት።
እስመ ሐሳዊ ውእቱ ወአቡሃ ለሐሰት።
ዘሰ እምእግዚአብሔር ውእቱ ቃለ እግዚአብሔር ይሰምዕ።
ዘአንትሙ ትብልዎ አምላክነ ውእቱ ወኢተአምርዎ።
ኢ ውእቱ አበሰ ወኢ አዝማዲሁ።
ወባሕቱ ርቱዕ ሊተ እግበር ግብሮ ለዘፈነወኒ እንዘ መዓልት ውእቱ።
አነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም።
ወገብረ ጽቡረ በምራቁ ወቀብዖ አዕይንቲሁ ለውእቱ ዕዉር።
ይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ዘይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
ወቦ እለ ይቤሉ ውእቱ ዝንቱ።
ወለሊሁሰ ይቤ አነ ውእቱ።
ወይቤልዎ አይሁድ አይቴ ውእቱ ብእሲሁ።
ወወሰድዎ ኀበ ፈሪሳውያን ለውእቱ ዘዕዉሩ ተወልደ።
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John09:23
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John09:30
John09:36
John09:36
John09:37
John10:1
John10:2
John10:7
John10:9
John10:11
John10:13
John10:14
John10:22
John10:22
John10:24
John10:25
John10:29
John11:25
John11:27

John11:38
John11:44
John11:51
John12:2
John12:3
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John12:29
John12:48

ወይቤልዎ ካዕበ ለውእቱ ዕዉር።
ወይቤሎሙ ነቢይ ውእቱ።
ዝኑ ውእቱ ወልድክሙ ዘትብሉ ዕዉሩ ተወልደ።
ነአምር ከመ ዝንቱ ውእቱ ወልድነ።
ተሰአልዎ እስመ ልሂቅ ውእቱ ወይክል ተናግሮ ለርእሱ።
እስመ አዘዙ አይሁድ ለእመ ቦ ዘአምነ ቦቱ ከመ ውእቱ ክርስቶስ 
ይሰደድ እምኵራብ።
ልሂቅ ውእቱ ሎቱ ተሰአልዎ።
ወጸውዕዎ ዳግመ ለውእቱ ብእሲ ዕዉር ወይቤልዎ።
ንሕነሰ ነአምር ከመ ኃጥእ ውእቱ ዝ ብእሲ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤሎሙ።
ኢየአምር ለእመ ኃጥእ ውእቱ።
ወለዝንቱሰ ኢነአምሮ ከመ እምአይቴ ውእቱ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤሎሙ።
ዓዲ በዝንቱ ጥቀ መንክር ውእቱ።
ዘኢተአምርዎ አንትሙ እምአይቴ ውእቱ ወከሠተኒ አዕይንትየ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤ።
መኑ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር እግዚኦ ከመ አእመን ቦቱ።
ዘትሬእዮ ወዘይትናገር ምስሌከ ውእቱ ዝንቱ።
ሰራቂ ወጕሕልያ ውእቱ።
ወዘሰ እንተ አንቀጽ ይበውእ ኖላዌ አባግዕ ውእቱ።
አነ ውእቱ አንቀጸ አባግዕ።
አነ ውእቱ አንቀጸ አባግዕ ዘበአማን።
አነ ውእቱ ኖላዊ ኄር።
ወዐሳብሰ ይጐይይ እስመ ዐሳብ ውእቱ።
አነ ውእቱ ኖላዊ ኄር።
ወኮነ በውእቱ መዋዕል ሐድሶ ሕንጸታ ለኢየሩሳሌም።
ወክረምት ውእቱ።
ለእመ አንተሁ ውእቱ ክርስቶስ ንግረነ ገሃደ።
ውእቱ ሰማዕትየ።
እስመ አቡየ ዘወሀበኒዮን ውእቱ የዐቢ እምኵሉ።
አነ ውእቱ ትንሣኤ ወሕይወት።
ከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘመጽአ ውስተ 
ዓለም።
ወበአት ውእቱ ወክዱን እብን ዐቢይ ዲቤሁ።
ወወፅአ ውእቱ ምዉት እንዘ ግኑዝ ወእሱር እደዊሁ ወእገሪሁ።
አላ እስመ ሊቀ ካህናት ውእቱ ወእብሬቱ ይእቲ ዓመት።
ወአልአዛር አሐዱ ውእቱ እምእለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወመልአ ቤተ መዐዛሁ ለውእቱ ዕፍረት።
አላ እስመ ሰራቂ ውእቱ ወየዐቅብ አስከሬነ።
ወሕዝብሰ እለ ይቀውሙ ወይሰምዑ ይቤሉ ነጐድጓድ ውእቱ።
ውእቱ ይኴንኖ በደኃሪት ዕለት።
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John12:49
John12:50
John13:5
John13:19
John13:25
John13:25
John13:26
John13:26
John13:27
John13:27
John13:29
John14:6
John14:10
John14:12
John14:21
John14:24
John14:26

John14:28
John15:1
John15:1
John15:5
John15:5
John15:16
John15:26
John16:8
John16:13
John16:14
John16:15
John16:32
John16:33
John17:7
John17:10
John17:10
John17:17
John18:2
John18:5
John18:6
John18:8
John18:10
John18:13

አላ አብ ዘፈነወኒ ውእቱ ትእዛዘ ወሀበኒ።
ወአአምር ከመ ትእዛዙ ሕይወት ውእቱ ዘለዓለም።
ወመዝመዘ በውእቱ መክፌ ዘቀነተ።
ከመ አመ ኮነ ትእመኑ ከመ አነ ውእቱ።
ወሖረ ወረፈቀ ውእቱ ረድእ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚኦ መኑ ውእቱ ዘያገብአከ።
ዝ ውእቱ ዘአነ እጸብሕ ሎቱ ኅብስተ ወእሜጥዎ።
ውእቱ ዘያገብአኒ።
ወእምድኅረ ውእቱ ኅብስት ወሀቦ ኅብስተ።
ወምስለ ውእቱ ኅብስት ቦአ ሶቤሃ ሰይጣን ውስተ ልቡ።
እስመ ውእቱ የዐቅብ አስከሬነ ቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋት።
አነ ውእቱ ፍኖተ ጽድቅ ወሕይወት።
አላ አብ ዘሀሎ ብየ ውእቱ ይገብሮ ለዝንቱ ግብር።
ውእቱኒ ይገብር ወዘየዐቢ እምኔሁ ይገብር።
ዘቦቱ ትእዛዝየ ወየዐቅቦ ውእቱ ዘያፈቅረኒ።
አላ ቃሉ ውእቱ ለአብ ዘፈነወኒ።
ውእቱ ይሜህረክሙ ኵሎ ወያዜክረክሙ ኵሎ ዘነገርኩክሙ አነ።

እስመ ውእቱ አብ የዐብየኒ።
አነ ውእቱ ሐረገ ወይን ዘጽድቅ።
ወአቡየ ተካሊሁ ውእቱ።
አነ ውእቱ ጕንደ ወይን።
ውእቱኬ ዘይፈሪ ብዙኀ።
ወውእቱ ፍሬክሙ ይነብር ለዓለም።
መንፈሰ ጽድቅ ዘይወፅእ እምኀበ አብ ውእቱ ሰማዕትየ።
ወመጺኦ ውእቱ ይዛለፎ ለዓለም።
ወመጺኦ ውእቱ መንፈሰ ጽድቅ ይመርሐክሙ ኀበ ኵሉ ጽድቅ።
ወኪያየ ይሴብሕ ውእቱ እስመ እምዚኣየ ይነሥእ።
እስመ ኵሉ ዘቦ ለአቡየ ዚኣየ ውእቱ።
ወተኀድጉኒ ባሕቲትየ እስመ አብ ምስሌየ ውእቱ።
ወዝንቱ ውእቱ ዘነገርኩክሙ ከመ በኀቤየ ሰላመ ትርከቡ።
ወይእዜኒ አእመሩ ከመ ኵሉ ዘወሀብከኒ እምኀቤከ ውእቱ።
ወኵሉ ዘዚኣየ ዚኣከ ውእቱ።
ወዘዚኣከኒ ዚኣየ ውእቱ ወተሰባሕኩ ቦሙ።
ቀድሶሙ በጽድቅከ እስመ ጽድቅ ውእቱ ቃልከ።
ወየአምሮ ይሁዳ ዘያገብኦ ለውእቱ መካን።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ።
ወሶበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ።
አኮኑ እቤለክሙ አነ ውእቱ።
ወስሙ ለውእቱ ገብር ማልኮስ።
ወወሰድዎ ኀበ ሐና ቀዲሙ እስመ ሐሙሁ ውእቱ ለቀያፋ።
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John18:14
John18:15
John18:17
John18:17
John18:25
John18:28
John18:37
John18:38
John18:40
John19:5
John19:12
John19:14
John19:19

John19:20
John19:20
John19:27
John19:27
John19:29
John19:31
John19:35
John19:35
John19:38
John19:41
John19:41
John19:42
John19:42
John20:14
John20:15
John20:19
John20:31
John21:4
John21:7
John21:7
John21:7
John21:12
John21:20

John21:20
John21:23
John21:24
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ወቀያፋሰ ውእቱ ዘአምከሮሙ ለአይሁድ ወይቤሎሙ።
ወውእቱሰ ረድእ ልሙድ በኀበ ሊቀ ካህናት።
አንተሂ እምአርዳኢሁኒ ለውእቱ ብእሲ አንተ።
ወይቤላ ውእቱኒ ኢኮንኩ።
አንተሂ እምአርዳኢሁኑ ለውእቱ ብእሲ አንተ።
ወጎህ ውእቱ ወኢቦኡ አይሁድ ውስተ ዐውደ ምኵናን።
ወኵሉ ዘእምጽድቅ ውእቱ ይሰምዐኒ ቃልየ።
ወይቤሎ ጲላጦስ ምንትኑ ውእቱ ጽድቅ።
ወበርባንሰ ሊቀ ፊያት ውእቱ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ነዋ ውእቱ ብእሲ።
እስመ ኵሉ ዘያነግሥ ርእሶ ዐላዌ ነጋሢ ውእቱ።
ወዐርበ ፋሲካ ወውእቱ ጊዜ ቀትር ዘስሱ ሰዓት።
ወይብል መጽሐፉ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሦሙ ለአይሁድ ውእቱ ዝንቱ።

እስመ ቅሩብ ውእቱ መካን ለሀገር ኀበ ሰቀልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወጽሕፈቱ ጽሑፍ ውእቱ በዕብራይስጥ ወበሮማይስጥ ወበጽርእ።
ወይቤሎ ለውእቱኒ ረድኡ ነያ እምከ።
ወእምይእቲ ሰዓት ነሥኣ ውእቱ ረድእ ወአእተዋ ቤቶ።
ወመልኡ ሰፍነገ እምውእቱ ብኂእ።
ወአይሁድሰ እስመ ዐርብ ውእቱ ይቤሉ።
ወዘርእየ ስምዐ ኮነ ወጽድቅ ውእቱ ስምዑ።
ወአእመረ ውእቱ ከመ ጽድቀ ይነግር ከመ አንትሙሂ ትእመኑ።
ወአብሖ ጲላጦስ ወሖረ ውእቱኒ ወነሥአ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቦ ህየ ገነት ውስተ ውእቱ መካን ኀበ ሰቀልዎ።
ወውስተ ውእቱ ገነት ዝኅር ሐዲስ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።
እስመ ተፍጻሜተ ዐርቦሙ ውእቱ ለአይሁድ።
ወቅሩብ ውእቱ መቃብር ኀበ ሰቀልዎ።
ወኢያእመረት ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ።
ወመሰላ ላቲሰ ዐቃቤ ገነት ውእቱ።
ወመስዮ በይእቲ ዕለት ዘውእቱ እሑድ ሰንበት።
ከመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ወርእይዎ አርዳኢሁ ወኢያእመሩ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ።
እግዚእነ ውእቱ።
ወሰሚዖ ስምዖን ጴጥሮስ ከመ እግዚእነ ውእቱ።
እስመ ዕራቁ ውእቱ ወተወርወ ውስተ ባሕር።
እስመ አእመሩ ከመ እግዚእነ ውእቱ።
ወውእቱ ረድእ ዘረፈቀ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይዴረሩ።
ወዘይቤሎ እግዚኦ መኑ ውእቱ ዘያገብአከ።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አኀው ከመ ውእቱ ረድእ ኢይመውት።
ወዝንቱ ውእቱ ረድእ ዘኮነ ሰማዕተ በእንተ ዝ።
ወንሕነ ነአምር ከመ ጽድቅ ውእቱ ስምዑ።
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1 ውእቶሙ John07:30
4 ውእቶን Matt27:55

Luke04:2
Luke13:14

John06:24

1 ውውዐ Matt25:6
1 ውዕይ Matt13:40
1 ውፅኡ Matt10:8
1 ውፅእ Matt10:1
31 ዎ Matt08:25

Matt08:28
Matt08:29
Matt08:31
Matt08:34
Matt08:34
Matt08:34
Matt09:2
Matt09:8
Matt09:12
Matt09:15
Matt09:24
Matt09:28
Matt09:36
Matt09:38
Matt10:27
Matt10:27
Matt10:28
Matt11:4 ሐዊረክሙ ዜንውዎ ለዮሐንስ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።
Matt11:14
Matt12:10

Matt12:10

Matt12:14
Matt12:16
Matt13:40
Matt13:40
Matt14:12
Matt14:12
MK12:18

ወእምውእቶሙ ሰብእ ብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ።
ወውእቶን እለ ተለዋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ እለ ይትለአካሁ።
ወያሜክሮ ሰይጣን ወኢበልዐ ወኢሰትየ ምንተኒ በውእቶን መዋዕል።
ውእተ አሚረ ንዑኬ ተፈወሱ በውእቶን ዕለታት ወአኮ በዕለተ 
ሰንበት።
ዐርጉ ውስተ ውእቶን አሕማር ወበጽሑ ቅፍርናሆም ይኅሥሥዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወከዊኖ መንፈቀ ሌሊት ውውዐ ኮነ።
ከመኬ የአርይዎ ለክርዳድ ቅድመ ወበእሳት ያውዕይዎ።
እለ ለምጽ አንጽሑ አጋንንተ አውፅኡ።
ከመ ያውፅእዎሙ ወይፈውሱ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ።
ወቀርቡ አርዳኢሁ ወአንቅህዎ ወይቤልዎ።
ተቀበልዎ ክልኤቱ እለ አጋንንት ወፂኦሙ እመቃብራት።
ወሶበ ርእይዎ ጸርሑ እንዘ ይብሉ።
ወአስተብቊዕዎ እሙንቱ አጋንንት ወይቤልዎ።
ወናሁ ወፅኡ ኵሉ እለ ውስተ ሀገር ይትቀበልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ርእይዎ አስተብቊዕዎ ይኅልፍ እምደወሎሙ።
ወሶበ ርእይዎ አስተብቊዕዎ ይኅልፍ እምደወሎሙ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ድዉየ ወመፃጕዐ እንዘ ይጸውርዎ በዐራት።
ወርእዮሙ ሕዝብ አንከሩ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ሕሙማን ይፈቅድዎ ለዐቃቤ ሥራይ ወአኮ ጥዑያን።
ወባሕቱ ይመጽእ መዋዕለ አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።
ወሠሐቅዎ።
ወይብልዎ እወ እግዚኦ።
ወርእዮ ብዙኃነ ሰብአ አምሐርዎ ወተሣሀሎሙ።
ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ገባረ ለማእረሩ።
ዘነገርኩክሙ በጽልመት ንግርዎ በብርሃን።
ወዘኒ አልኆሰስኩ ውስተ እዝንክሙ ስብክዎ በዲበ አንሕስት።
ወባሕቱ ፍርህዎ ለዘቦ ሥልጣን።

ወእመሰ ትፈቅዱ ትትወከፍዎ።
ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ ይከውንኑ በሰንበት ፈውሶ ከመ 
ያስተዋድይዎ።

ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ ይከውንኑ በሰንበት ፈውሶ ከመ 
ያስተዋድይዎ።

ወወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ በእንቲኣሁ ከመ ይቅትልዎ።
ወገሠጾሙ ከመ ኢያግህድዎ።
ከመኬ የአርይዎ ለክርዳድ ቅድመ ወበእሳት ያውዕይዎ።
ከመኬ የአርይዎ ለክርዳድ ቅድመ ወበእሳት ያውዕይዎ።
ወቀበርዎ ወመጺኦሙ ዜነውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቀበርዎ ወመጺኦሙ ዜነውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአንከርዎ።
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31 ዎ

John12:5
John21:2

8 ዎሙ Matt10:1
Matt10:12
Matt10:21
Matt10:26
Matt10:28
Matt11:17
Matt12:7
Matt14:16

1 ዎን Matt14:18
1 ዐለስ Luke22:31

1 ዐለዉ Luke07:30
1 ዐለዎ Luke06:16
2 ዐላዌ Luke23:14

John19:12
1 ዐላው Matt13:41
11 ዐመፃ Matt07:23

Matt23:25
Matt23:28
Matt24:12
MK15:27
Luke13:27
Luke16:8
Luke16:9
Luke16:11
Luke18:6
John07:18

1 ዐመፅኩከ Matt20:13
3 ዐማፂ Matt12:39

Luke16:10
Luke16:10

1 ዐማፅያን Luke18:11
1 ዐሠር Matt10:5
14 ዐሠርተ Matt14:20

Matt16:9
Matt19:28
MK03:14
MK06:43
MK08:19
Luke06:13

ለምንት ኢሤጥዎ ለዝንቱ ዕፍረት።
ወቶማስ ዘይብልዎ ዲዲሞስ።
ከመ ያውፅእዎሙ ወይፈውሱ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ።
ወበዊአክሙ ውስተ ቤት ተአምኅዎሙ።
ወይትነሥኡ ውሉድ ላዕለ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ።
ኢትፍርህዎሙኬ እንከ እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ወኢትፍርህዎሙ ለእለ ይቀትሉ ሥጋክሙ።
ወይብልዎሙ ሐለይነ ለክሙ ወኢዘፈንክሙ።
እምኢኰነንክምዎሙ ለእለ ኢይኤብሱ።
አላ አንትሙ ሀብዎሙ ዘይበልዑ።
ወይቤሎሙ አምጽእዎን ሊተ ዝየ።
ስምዖን ስምዖን ናሁ ስኢለ ሰአለ ሰይጣን የኀንጽክሙ ወየኀንፍጽክሙ 
ከመ ዐለስ።
ወፈሪሳውያንሰ ወጸሐፍተ ሕግ ዐለዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
ወይሁዳ ዘያዕቆብ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘዐለዎ ወዘአግብኦ።
ወይቤሎሙ አምጻእክምዎ ኀቤየ ለዝንቱ ብእሲ ከመ ዐላዌ ሕዝብ።
እስመ ኵሉ ዘያነግሥ ርእሶ ዐላዌ ነጋሢ ውእቱ።
ወየአርዩ እመንግሥቱ ኵሎ ዐላውያነ ወእለ ይገብሩ አበሳ።
ረሐቁ እምኔየ ኵልክሙ እለ ትገብሩ ዐመፃ።
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉእ ኀይደ ወዐመፃ ወትዕግልተ።
ወእንተ ውስጥክሙሰ ምሉኣን አንትሙ ዐመፃ ወኀይደ ወአድልዎ።
ወእምብዝኀ ዐመፃ ወእከይ ትሴኵስ ፍቅር እምብዙኃን።
ወተፈጸመ መጽሐፍ ዘይቤ ተኈለቈ ምስለ ገበርተ ዐመፃ።
ረሐቁ እምኔየ ኵልክሙ ገበርተ ዐመፃ።
ወንእዶ እግዚአብሔር ለመጋቤ ዐመፃ እስመ ከመ ጠቢብ ገብረ።
ወአነሂ እብለክሙ ግበሩ ለክሙ አዕርክተ እምንዋየ ዐመፃ።
ወሶበ በንዋየ ዐመፃ ሃይማኖት አልብክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ስምዑ ዘይቤ መኰንነ ዐመፃ።
ወአልቦ ዐመፃ በኀቤሁ።
ኢዐመፅኩከ ዐርክየ አኮኑ በዲናር ተከሀልኩከ።
ትውልድ ዕሉት ወዐማፂት ወዘማዊት ትእምርተ ተኀሥሥ።
ወዘሰ በኅዳጥ ዐማፂ በብዙኅኒ ዐማፂ ውእቱ።
ወዘሰ በኅዳጥ ዐማፂ በብዙኅኒ ዐማፂ ውእቱ።
ዘኢረሰይከኒ ከመ ባዕዳን ሰብእ ኀያድያን ወዐማፅያን።
እሎንተ ዐሠርተ ወክልኤተ ፈነዎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወመልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መዛርዐ ምሉአ።
ወይቤልዎ ዐሠርተ ወክልኤተ።
ወትኴንኑ ዐሠርተ ወክልኤተ ሕዝበ እስራኤል።
ወኀረየ ዐሠርተ ወክልኤተ ወሰመዮሙ ሐዋርያተ።
መልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ ወእምዓሣሁኒ።
ወይቤልዎ ዐሠርተ ወክልኤተ።
ወኀረየ እምውስቴቶሙ ዐሠርተ ወክልኤተ ወሰመዮሙ ሐዋርያተ።
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14 ዐሠርተ

Luke09:17
Luke13:10

Luke19:13
Luke19:13
Luke19:16
Luke22:30

John06:13
57 ዐሠርቱ Matt01:17

Matt01:17
Matt01:17
Matt09:20
Matt10:1
Matt10:2
Matt11:1

Matt19:28
Matt20:17
Matt20:24
Matt25:28
Matt26:14
Matt26:20
Matt26:47

Matt26:53
Matt28:16
MK04:10
MK05:25

MK05:42
MK06:7
MK07:31
MK09:35
MK10:32
MK10:41 ወሰሚዖሙ ዐሠርቱ ተምዕዑ ዲበ ክልኤቱ አኀው ያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK11:11
MK14:10
MK14:17
MK14:20
MK14:43
MK16:14

መልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ ምሉኣነ።
ሀለወት አሐቲ ብእሲት እንተ አድወያ ጋኔን ዐሠርተ ወሰመንተ 
ዓመተ።
ወጸውዐ አግብርቲሁ ዐሠርተ ወወሀቦሙ ዐሠርተ ምናናተ።
ወጸውዐ አግብርቲሁ ዐሠርተ ወወሀቦሙ ዐሠርተ ምናናተ።
ወዐሠርተ ምናናተ ረባሕኩ።
ወትነብሩ ዲበ መናብርት ወትኴንኑ ዐሠርተ ወክልኤተ ሕዝበ 
እስራኤል።
ወአስተጋብኡ ወመልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ዳዊት ትውልድ ዐሠርቱ 
ወአርባዕቱ።
ወእምዳዊት እስከ ፍልሰተ ባቢሎን ትውልድ ዐሠርቱ ወአርባዕቱ።
ወእምፍልሰተ ባቢሎን እስከ ክርስቶስ ትውልድ ዐሠርቱ ወአርባዕቱ።
ወናሁ ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምት።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ከመ ዝ አስማቲሆሙ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ አዝዞቶሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
አንትሙኒ ትነብሩ ዲበ ዐሠርቱ ወክልኤቱ መናብርት።
ነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወሰሚዖሙ ዐሠርቱ አንጐርጐሩ በእንተ ክልኤሆሙ አኀው።
ወሀብዎ ለዘቦቱ ዐሠርቱ መክሊት።
ወእምዝ ሖረ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወምሴተ ከዊኖ ረፈቀ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወእንዘ ዘንተ ይትናገር ናሁ በጽሐ ይሁዳ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
ይፈኑ ሊተ ዘይበዝኁ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ሠራዊተ መላእክት።
ወአርዳኢሁሰ ዐሠርቱ ወአሐዱ ሖሩ ውስተ ገሊላ።
ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ ምሳሌሁ።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምታ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወፈነዎሙ በበ ክልኤቱ።
ላዕለ ገሊላ ማእከለ ዐሠርቱ አህጉር።
ወነበረ ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወይቤሎሙ።
ወነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወአኀዘ ይንግሮሙ ዘሀለዎ ይረከቦ።

ወርእዮ ኵሎ ሶበ መስየ ሖረ ቢታንያ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወይሁዳ አስቆሮታዊ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወመስዮ ሖረ ምስለ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወእምድኅረ ዝ ካዕበ እንዘ ይረፍቁ ዐሠርቱ ወአሐዱ።
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57 ዐሠርቱ

Luke02:42
Luke03:1
Luke08:1
Luke08:42
Luke08:43

Luke09:1
Luke09:12
Luke13:4
Luke13:16

Luke17:12
Luke17:17
Luke18:31
Luke19:16
Luke19:17
Luke19:24
Luke19:25
Luke22:3

Luke22:13

Luke22:47
Luke24:9

John06:67
John06:70
John06:71
John11:9
John11:18

John18:12
John20:24

2 ዐሠርናሆሙ Matt22:4
Matt22:8

3 ዐሠሮሙ Luke14:16

Luke14:17
Luke14:17

1 ዐሡሩ Matt04:25

1 ዐሡር Luke14:17
5 ዐሥሩ Matt20:6

ወአመ ኮኖ ፍጹመ ሎቱ ዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምቱ።
ወአመ ዐሠርቱ ወኀምስቱ ዓመተ መንግሥቱ ለጢባርዮስ ቄሣር።
ወምስሌሁ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
እስመ ቦቱ አሐቲ ወለት ዘዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምታ።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወወሀቦሙ ኀይለ።
ወተቈልቈለ ፀሓይ ወመጽኡ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወሚመ ይመስለክሙኑ እሉ ዐሠርቱ ወሰመንቱ።
ወዛቲ ወለተ አብርሃም ናሁ ዐሠርቱ ወሰመንቱ ዓመት እምዘአሰራ 
ሰይጣን።
ተቀበልዎ ዐሠርቱ ዕደው እለ ለምጽ ወቆሙ እምርሑቅ።
አኮኑ ዐሠርቱ እሙንቱ አንትሙ እለ ነጻሕክሙ።
ወነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወይቤሎሙ።
ወመጽአ ቀዳማዊ ወይቤሎ እግዚኦ ምናንከ ዐሠርቱ።
እሠይመከ ተሠየም ላዕለ ዐሠርቱ አህጉር።
ንሥኡ እምላዕሌሁ ዘንተ ምናነ ወሀብዎ ለዘቦቱ ዐሠርቱ ምናናተ።
ወይቤልዎ እግዚኦ አኮኑ ቦቱ ዐሠርቱ ምናናተ።
ወቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ አስቆሮታዊ ዘእምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ኍልቁ።
ወሶበ ኮነ ጊዜሁ ለድራር ረፈቀ እግዚእ ኢየሱስ ወዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ሐዋርያቲሁ ምስሌሁ።
ወይሁዳ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ ይመርሖሙ።
ወአቲዎን እምኀበ መቃብር ነገራሆሙ ዘንተ ለዐሠርቱ ወአሐዱ 
ወለቢጾሙኒ ኵሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ።
አኮኑ አነ ኀረይኩክሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወውእቱ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
አኮኑ ዐሠርቱ ወክልኤቱ ሰዓቱ ለዕለት።
ወቢታንያሰ ቅርብት ይእቲ ለኢየሩሳሌም መጠነ ዐሠርቱ ወኀምስቱ 
ምዕራፍ።
ወሊቀ ዐሠርቱ ምእት ወወዓልያኒሆሙ ለአይሁድ ወኀመይዎ።
ወቶማስ አሐዱ እምዐሠርቱ ወአሐዱ አርዳኢሁ ዘይብልዎ ዲዲሞስ።
በልዎሙ ለእለ ዐሠርናሆሙ ናሁ ምሳሕየ አስተዳሎኩ።
ወባሕቱ ኢደልዎሙ ለእለ ዐሠርናሆሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አሐዱ ብእሲ ገብረ ምሳሐ ዐቢየ 
ወዐሠሮሙ ለብዙኃን።
ወሶበ በጽሐ ዐሡር ፈነወ ገብሮ ይጸውዖሙ ለእለ ዐሠሮሙ።
ወሶበ በጽሐ ጊዜ ምሳሕ ሖረ ገብሩ ወይቤሎሙ ለእለ ዐሠሮሙ።
ወእምዐሡሩ አህጉር ወእምኢየሩሳሌም ወእምይሁዳ ወእማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ወሶበ በጽሐ ዐሡር ፈነወ ገብሮ ይጸውዖሙ ለእለ ዐሠሮሙ።
ወጊዜ ዐሥሩ ወአሐዱ ሰዓት።



Tabelle1

Seite 1266

5 ዐሥሩ
Matt20:9
MK05:20
Luke15:8
John01:40

3 ዐሥራተ Matt23:23
Luke11:42

Luke18:12
1 ዐሥሮን Matt25:1
2 ዐረቁ Matt25:36

Matt25:43
3 ዐረብ Matt24:27

MK16:8
Luke12:54

1 ዐረገ John06:22
1 ዐረጉ John20:17
5 ዐሪጎ Matt08:23

Matt09:1
Matt14:32
Matt15:29
MK05:18

2 ዐሪጎሙ Luke02:15
John07:10

2 ዐራተ Matt09:5
Matt09:6

8 ዐራተከ MK02:9
MK02:11
Luke05:23
Luke05:24
John05:8
John05:10
John05:11
John05:12

3 ዐራቱ MK02:4
Luke05:19
John05:6

1 ዐራታ MK07:30
1 ዐራታተ MK07:4
1 ዐራታት MK06:55
8 ዐራት Matt09:2

Matt24:41

ወመጽኡ እለ ዐሥሩ ወአሐዱ ሰዓት።
ወሖረ ወአኀዘ ይስብክ በዐሥሩ አህጉር።
ወእመኒ ብእሲት ዘባቲ ዐሥሩ ጠፋልሐ አግሙስ።
ወወዐሉ ኀቤሁ ይእተ ዕለተ እስከ ዐሥሩ ሰዓት።
እለ ታበውኡ ዐሥራተ እዴሁ ለአዛብ ወለሲለን ወለከሙን።
እለ ታበውኡ ዐሥራተ እዴሁ ለአሕዛብ ወለጼናታም ወለኵሉ 
አሕማላት።
ወኣበውእ ዐሥራተ እዴሁ ለኵሉ ዘአጥረይኩ።
አሜሃ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ዐሥሮን ደናግለ።
ዐረቁ ወአልበስክሙኒ።
ዐረቁ ወኢያልበስክሙኒ።
እስመ ከመ መብረቅ ዘይወፅእ እምጽባሕ ወያስተርኢ እስከ ዐረብ።
ወፈነዎሙ ይስብኩ እምሥራቀ ፀሓይ እስከ ዐረብ።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለሕዝብ ሶበ ትሬእዩ ደመና ዘይዴምን መንገለ 
ዐረብ።
ወከመሂ ኢዐረገ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ሐመር።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኢትልክፍኒ እስመ ዓዲ ኢዐረጉ ኀበ አቡየ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ተለውዎ አርዳኢሁ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ዐደወ ወበጽሐ ሀገሮ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ይእተ ጊዜ ኀደገ ነፋስ ወኮነ ዛኅነ።
ወዐሪጎ ደብረ ነበረ ህየ።
ወዐሪጎ ሐመረ አስተብቊዖ ውእቱ ዘጋኔን ይሑር ምስሌሁ።
ወእምዝ ዐሪጎሙ መላእክት እምኀቤሆሙ ውስተ ሰማይ።
ወዐሪጎሙ አኀዊሁ ለበዓል ውእተ አሚረ።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር ቤተከ።
ተንሥእ ወንሣእ ወጹር ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር በእገሪከ።
ለከ እብለከ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።
ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር።
ሰንበት ውእቱ ዮም ወኢይከውነከ ትንሣእ ወትጹር ዐራተከ።
ዘአሕየወኒ ውእቱ ይቤለኒ ጹር ዐራተከ ወሑር።
መኑ ውእቱ ብእሲሁ ዘይቤለከ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።
ወነሠቱ ጠፈረ ወአውረድዎ ምስለ ዐራቱ።
ወአውረድዎ ምስለ ዐራቱ ውስተ ቤት ቅድሜሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወኪያሁ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ይሰክብ ውስተ ዐራቱ።
ወትነብር ዲበ ዐራታ ወኀደጋ ጋኔና።
ወያጠምቁ ጽዋዓተኒ ወቈሳቊሳተኒ ወጻሕራተኒ ወዐራታተ።
ወአምጽኡ ድዉያነ በዐራታት።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ድዉየ ወመፃጕዐ እንዘ ይጸውርዎ በዐራት።
ወክልኤቱ ይሰክቡ ውስተ አሐዱ ዐራት።
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8 ዐራት

MK02:3
MK04:21
Luke05:18

Luke08:16
Luke11:7
Luke17:34

4 ዐራቶ Matt09:7
MK02:12
Luke05:25
John05:9

1 ዐራዘ John21:7
3 ዐራዝ Matt06:25

Matt06:27
Luke12:23

1 ዐራዝየ John19:24
1 ዐርበ John19:14
4 ዐርብ Matt27:62

MK15:42
Luke23:54
John19:31

1 ዐርቦሙ John19:42
2 ዐርከ Matt11:19

Luke07:34
3 ዐርኩ Luke11:7

Luke11:8
John03:29

1 ዐርክ Luke11:5
1 ዐርክነ John11:11
5 ዐርክየ Matt20:13

Matt22:12
Matt26:50
Luke11:5
Luke14:10

1 ዐርኮ John19:12
3 ዐርዩ Matt03:3

MK01:3
Luke03:4

25 ዐርገ Matt05:1
Matt14:23
Matt15:39
MK03:13

እንዘ ይጸውርዎ በዐራት አርባዕቱ ዕደው።
ከመ ያንብርዋ ታሕተ ከፈር አው ታሕተ ዐራት።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ብእሴ መፃጕዕ እንዘ ይጸውርዎ አርባዕቱ ዕደው 
በዐራት።
ወያነብራ ታሕተ ዐራት ዘእንበለ ዲበ ተቅዋማ።
ወደቂቅነ ይሰክቡ ምስሌየ ውስተ ዐራት።
እብለክሙ በይእቲ ሌሊት ክልኤቱ ይሰክቡ ውስተ አሐዱ ዐራት።
ወተንሢኦ ነሥአ ዐራቶ ወሖረ ቤቶ።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ወወፅአ በቅድመ ኵሉ ሰብእ።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ዘዲቤሁ ይሰክብ በቅድሜሆሙ።
ወሐይወ ሶቤሃ ውእቱ ብእሲ ወነሥአ ዐራቶ ወሖረ።
ነሥአ ዐራዘ ሰንዱነ ዘይትዐጸፍ ወቀነተ ውስተ ሐቌሁ።
አኮሁ ነፍስ ተዐጽብ እምሲሲት ወሥጋ የዐጽብ እምዐራዝ።
ወበእንተ ዐራዝኒ ምንተኑ ትኄልዩ።
ወሥጋ የዐጽብ እምዐራዝ።
ተካፈሉ አልባስየ ለርእሶሙ ወተዐፀዉ ዲበ ዐራዝየ።
ወዐርበ ፋሲካ ወውእቱ ጊዜ ቀትር ዘስሱ ሰዓት።
ወበሳኒታ እንተ ይእቲ እምድኅረ ዐርብ።
ወመስዮ ዐርብ አሜሃ በአተ ሰንበት ውእቱ።
ወዐርብ ውእቱ ዕለት አሜሁ ለጸቢሕ ሰንበት።
ወአይሁድሰ እስመ ዐርብ ውእቱ ይቤሉ።
እስመ ተፍጻሜተ ዐርቦሙ ውእቱ ለአይሁድ።
ዐርከ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ወትቤሉ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን ዐርከ መጸብሓን ወኃጥኣን።
ወይሰጠዎ ዝኩ ዐርኩ እምውስጥ ወይቤሎ።
እብለክሙ ለእመሂ ኢተንሥአ የሀቦ እስመ ዐርኩ ውእቱ።
ወዐርኩሰ ለመርዓዊ ዘይቀውም ወይሰምዖ።
ለእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘቦ ዐርክ ወሖረ ኀቤሁ መንፈቀ ሌሊት።
ወእምዝ ይቤሎሙ አልአዛር ዐርክነ ኖመ።
ኢዐመፅኩከ ዐርክየ አኮኑ በዲናር ተከሀልኩከ።
ወይቤሎ ዐርክየ እፎ ቦእከ ዝየ ዘኢለበስከ ልብሰ መርዓ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ በእንተ ዝኑ መጻእከ ዐርክየ።
ወይቤሎ ዐርክየ ለቅሐኒ ሠላሰ ኅብስተ።
ዐርክየ ዕርግ ውስተ ዘይትሌዐል ምርፋቅ።
እመ አሕየውኮ ለዝንቱ ኢኮንከ ዐርኮ ለቄሣር።
ወይብል ጺሑአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።
ጺሑአ ፍኖተ እግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።
ጺሑአ ፍኖተ እግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።
ሶበ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ ዐርገ ውስተ ደብር ወነበረ።
ወእምዝ ፈነወ አሕዛበ ወዐርገ ውስተ ደብር።
ወፈቲሖ አሕዛበ ዐርገ ውስተ ሐመር።
ወዐርገ ደብረ ወጸውዐ እለ ፈቀደ ወመጽኡ ኀቤሁ።
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25 ዐርገ

MK06:46
MK06:51
MK08:10
MK08:13
MK16:19
Luke02:4
Luke05:3
Luke06:12
Luke08:22
Luke08:37
Luke09:28
Luke19:4
Luke19:28
John02:13

John03:13

John05:1

John06:3
John07:10
John07:14
John10:1
John21:11

10 ዐርጉ MK02:4
MK15:8
Luke02:42
Luke05:19
Luke18:10
John06:17
John06:24

John11:55
John12:20
John21:3

1 ዐርጋ MK15:41
1 ዐርፈ Matt11:28
1 ዐሳቡ MK01:20

3 ዐሳብ John10:12
John10:13
John10:13

3 ዐስበ Matt06:1

ወፈነዎሙ ወኀለፈ እምህየ ወዐርገ ደብረ ከመ ይጸሊ።
ወዐርገ ኀቤሆሙ ውስተ ሐመር ወኀደገ ነፋስ።
ወእምዝ ዐርገ ሐመረ ምስለ አርዳኢሁ።
ወኀደጎሙ ወዐርገ ካዕበ ሐመረ ወሖረ ማዕዶተ።
ዐርገ ውስተ ሰማይ ወነበረ በየማነ እግዚአብሔር አቡሁ።
ወዐርገ ዮሴፍኒ እምገሊላ እምሀገረ ናዝሬት መንገለ ይሁዳ።
ወዐርገ ውስተ አሐቲ ሐመር እምኔሆን።
ወእምዝ ኮነ በውእቱ መዋዕል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ደብር።
ወኮነ በአሐቲ ዕለት ዐርገ ውእቱ ውስተ ሐመር።
ወዐርገ ሐመረ ወተመይጠ።
ወዐርገ ደብረ ከመ ይጸሊ።
ወሮጸ ቅድሜሁ ወዐርገ ዲበ ሰግላ ከመ ይርአዮ።
ወዘንተ ብሂሎ አመልአ ቅድመ ወዐርገ ኢየሩሳሌም።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ ወዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወአልቦ ዘዐርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወእምድኅረ ዝ ኮነ በበዓሎሙ ለአይሁድ ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ደብር።
ዐርገ ውእቱኒ ጽሚተ ወአኮ ገሃደ።
ወበማእከለ መዋዕለ በዓል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ምኵራበ።
ዘኢቦአ እንተ አንቀጽ ውስተ ዐጸደ አባግዕ ወዐርገ እንተ ካልእ ገጽ።
ወዐርገ ስምዖን ጴጥሮስ ውስተ ሐመር።
ኀበ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ዐርጉ ናሕሰ።
ወዐርጉ ሕዝብ ወከልሑ ወሰአሉ ይግበር ሎሙ በከመ ያለምድ።
ዐርጉ ለበዓል ኢየሩሳሌም በከመ ያለምዱ።
ወዐርጉ ናሕሰ ወነሠቱ ጠፈረ።
ክልኤቱ ዕደው ዐርጉ ቤተ መቅደስ ይጸልዩ።
ወዐርጉ ሐመረ ወሖሩ ማዕዶተ ባሕር ኀበ ቅፍርናሆም።
ዐርጉ ውስተ ውእቶን አሕማር ወበጽሑ ቅፍርናሆም ይኅሥሥዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወዐርጉ ብዙኃን ለኢየሩሳሌም እምበሓውርት።
ወቦ እምሰብአ ጽርእ እምውስተ አረሚ እለ ዐርጉ ይስግዱ ለበዓል።
ወሖሩ ወዐርጉ ሐመረ።
ወባዕዳትሂ ብዙኃት እለ ዐርጋ ምስሌሁ ኢየሩሳሌም።
ወአነ ኣዐርፈክሙ።
ወጸውዖሙ በጊዜሃ ወኀደጉ ዘብዴዎስሃ አቡሆሙ ምስለ ዐሳቡ ውስተ 
ሐመር።
ወዐሳብሰ ዘኢኮነ ኖላዌ ወዘኢኮና አባግዕ።
ወዐሳብሰ ይጐይይ እስመ ዐሳብ ውእቱ።
ወዐሳብሰ ይጐይይ እስመ ዐሳብ ውእቱ።
ወእመ አኮሰ ዐስበ አልብክሙ በኀበ አቡክሙ ዘበሰማያት።
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3 ዐስበ
Matt10:41
Matt10:41

2 ዐስቡ Matt10:10
Luke10:7

2 ዐስቦ Matt10:42
John04:36

2 ዐስቦሙ Matt20:2
Matt20:8

3 ዐቀበ John08:51
John08:52
John14:23

5 ዐቀቡ Matt09:17
MK09:9
John15:20
John15:20
John17:6

1 ዐቀብ Luke19:37
12 ዐቀብተ Matt21:33

Matt21:34
MK05:26
MK12:1
MK12:2
Luke08:43
Luke20:9
Luke20:10
Luke20:10
Luke20:14
Luke20:16
Luke20:16

5 ዐቀብት Matt21:35
Matt21:38
Matt21:40
Matt21:41
MK12:7

1 ዐቀብከ John02:10
4 ዐቀብኩ Matt19:20

MK10:20
Luke18:21
John15:10

2 ዐቀብክሙ John05:38
John08:42

ዘተወክፈ ነቢየ በስመ ነቢይ ዐስበ ነቢይ ይነሥእ።
ወዘተወክፈ ጻድቀ በስመ ጻድቅ ዐስበ ጻድቅ ይነሥእ።
ወኢ አሣእነ ወኢ በትረ እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
አማን እብለክሙ ኢየሀጕል ዐስቦ።
እስመ ዘየዐጽድኒ ይነሥእ ዐስቦ ወያስተጋብእ ፍሬ ለሕይወት 
ዘለዓለም።
ወተከሀሎሙ ዐስቦሙ በበ ዲናር ለዕለት።
ጸውዖሙ ለገባእት ወሀቦሙ ዐስቦሙ።
ዘዐቀበ ቃልየ ኢይጥዕሞ ለሞት ለዓለም።
ወአንተሰ ትብል ዘዐቀበ ቃልየ ኢይጥዕሞ ለሞት ለዓለም።
ወእመ ቦ ዘዐቀበ ቃልየ አነ ወአቡየ ንመጽእ ኀቤሁ።
ወይትዐቀቡ ክልኤሆሙ በበይናቲሆሙ ኅቡረ።
ወዐቀቡ ቃሎ ወተኀሠሡ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ወሶበሰ ዐቀቡ ቃልየ ቃልክሙኒ እምዐቀቡ።
ወሶበሰ ዐቀቡ ቃልየ ቃልክሙኒ እምዐቀቡ።
እስመ እሊኣከ እሙንቱ ወሊተ ወሀብከኒዮሙ ወዐቀቡ ቃለከ።
ወበጺሖሙ ኀበ ሙራደ ዐቀብ ዘደብረ ዘይት።
ወሤመ ሎቱ ዐቀብተ ወወሀቦሙ ወነገደ።
ወአመ በጽሐ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ አግብርቲሁ ኀበ ዐቀብተ ወይን።
ወብዙኀ አሕመምዋ ብዙኃን ዐቀብተ ሥራይ።
ወሤመ ሎቱ ገባረ ወዐቀብተ ወይን ወነገደ።
ወፈነወ ገብሮ ኀበ ዐቀብተ ወይን በጊዜሁ።
ወአኅለቀት ኵሎ ንዋያ ለዐቀብተ ሥራይ ወአልቦ ዘክህለ ፈውሶታ።
ብእሲ ተከለ ወይነ ወሤመ ሎቱ ዐቀብተ ለወይኑ።
ወአመ ኮነ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ ገብሮ ኀበ ዐቀብተ ወይን።
ወዘበጥዎ ዐቀብተ ወይን ለገብሩ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወሶበ ርእይዎ ዐቀብተ ወይን ተማከሩ።
ይመጽእ ወይቀትሎሙ ለእልክቱ ዐቀብተ ዐጸደ ወይን።
ወይሁብ ወይኖ ለካልኣን ዐቀብተ።
ወአኀዝዎሙ እሉ ዐቀብት ለአግብርቲሁ።
ወሶበ ርእይዎ እሉ ዐቀብት ለወልዱ ይቤሉ በበይናቲሆሙ።
ምንተ እንከ ይሬስዮሙ ለእሉ ዐቀብት።
ወወይኖሂ ይሁብ ለካልኣን ዐቀብት።
ወሶበ ርእይዎ ዐቀብት ይቤሉ።
ወአንተሰ ዘይሤኒ ወይነ ዐቀብከ ወአስተደኀርከ እስከ ይእዜ።
ወይቤሎ ውእቱ ወሬዛ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ።
ሊቅ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ።
ወይቤሎ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ እስከ ይእዜ።
በከመ ዐቀብኩ አነ ትእዛዞ ለአቡየ ወእሄሉ በፍቅሩ።
ወቃሎሂ ኢዐቀብክሙ ወኢይነብር ኀቤክሙ።
ወቃልየኒ እምዐቀብክሙ።
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2 ዐቀብክዎሙ John17:12
John17:12

1 ዐቀብዎ Luke01:66
1 ዐቀቦ John12:47
9 ዐቃቤ Matt09:12

MK02:17
Luke04:23
Luke05:31
Luke10:34
Luke10:35
Luke13:7
Luke13:8
John20:15

1 ዐቅራበ Luke11:12
1 ዐቅብዎ Matt27:36
1 ዐቅፈ Matt11:6
4 ዐበይተ Matt24:24

MK04:32
MK06:21
John21:11

3 ዐበይቶሙ Matt20:25
MK10:42
Luke22:25

1 ዐበጠከ Matt05:41
1 ዐበጡ MK15:21
1 ዐበጥዎ Matt27:32
24 ዐቢየ Matt02:10

Matt04:16
Matt05:19
Matt07:27
Matt09:16
Matt20:26
Matt23:4
Matt27:60
MK04:39
MK04:41
MK05:42
MK10:44
MK13:2
MK14:15
Luke01:15

ዐቀብክዎሙ በስምከ ለእለ ወሀብከኒ።
ናሁ ዐቀብክዎሙ ወተማሐፀንክዎሙ።
ወዐቀብዎ በልቦሙ ኵሎሙ እለ ሰምዕዎ ወይቤሉ።
ወዘኒ ሰምዐ ቃልየ ወኢዐቀቦ አኮ አነ ዘእኴንኖ።
ሕሙማን ይፈቅድዎ ለዐቃቤ ሥራይ ወአኮ ጥዑያን።
ሕሙማን ይፈቅድዎ ለዐቃቤ ሥራይ።
ዐቃቤ ሥራይ ፈውስ ርእሰከ።
ሕሙማን ይፈቅድዎ ለዐቃቤ ሥራይ ወአኮ ጥዑያን።
ወጸዐኖ ዲበ አድጉ ወወሰዶ ኀበ ዐቃቤ ቤተ ነግድ።
ወበሳኒታ አውፅአ ክልኤተ ዲናረ ወወሀቦ ለዐቃቤ ነግድ።
ወሶበ ኢረከበ ይቤሎ ለዐቃቤ ወይን።
ወአውሥአ ዐቃቤ ወይን ወይቤሎ።
ወመሰላ ላቲሰ ዐቃቤ ገነት ውእቱ።
ወእመኒ አንቆቅሖ ሰአሎ ዐቅራበኑ ይሁቦ ህየንቴሁ።
ወነበሩ የዐቅብዎ ህየ።
ወብፁዕ ውእቱ ዘኢተዐቅፈ ብየ።
ወይገብሩ ተኣምራተ ወመንክራተ ዐበይተ ለአስሕቶ።
ወትገብር አዕፁቀ ዐበይተ እስከ ይክሉ አዕዋፈ ሰማይ።
ወመገብቶ ወዐበይተ ሀገረ ገሊላ።
ወምሉእ ውስቴቱ ዓሣተ ዐበይተ ምእተ ወኀምሳ ወሠለስተ።
ወዐበይቶሙ ይቀንይዎሙ።
ወዐበይቶሙ ይቀንይዎሙ።
ወዐበይቶሙ ይቀንይዎሙ ወለመኳንንቲሆሙ ረዳእያነ ይብልዎሙ።
ወለዘሂ ዐበጠከ አሐደ ምዕራፈ።
ወዐበጡ አሐደ ኀላፌ ፍኖት ስምዖንሃ ቀሬናዌ እትወቶ እምሐቅል።
ወዐበጥዎ ይጹር መስቀሎ።
ወርእዮሙ ኮከበ ተፈሥሑ ዐቢየ ፍሥሓ።
ሕዝብ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ርእየ ብርሃነ ዐቢየ።
ውእቱ ዐቢየ ይከውን በመንግሥተ ሰማያት።
ወኮነ ድቀቱ ዐቢየ።
ወፈድፋደ ይከውን ስጠቱ ዐቢየ።
ይኩን ዐቢየ ይኩንክሙ ገብረ።
ወየአስሩ ጾረ ዐቢየ ወክቡደ ወያሰክምዎ ለሰብእ ዲበ መትከፍቱ።
ወአንኰርኰረ እብነ ዐቢየ።
ወኀደገ ነፋስ ወኮነ ዛኅነ ዐቢየ።
ወፈርሁ ዐቢየ ፍርሀተ ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ።
ወደንገፁ ሶቤሃ ዐቢየ ድንጋፄ።
ወዘይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ዐቢየ።
ትሬኢኑ ዘንተ ኵሎ ንድቀ ዐቢየ።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወርሱየ።
እስመ ዐቢየ ይከውን ውእቱ በቅድመ እግዚአብሔር።
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24 ዐቢየ

Luke02:9
Luke02:10
Luke04:38
Luke05:29
Luke06:49
Luke08:24
Luke14:16

Luke22:11

Luke23:53
1 ዐቢያተ Luke01:49
36 ዐቢይ Matt05:35

Matt08:24
Matt08:26
Matt15:28
Matt24:21
Matt24:31
Matt27:46
Matt27:50
Matt28:2
Matt28:8

MK01:26
MK04:37
MK05:7
MK13:19
MK15:34
MK15:37
Luke01:32
Luke01:42
Luke04:25
Luke04:33
Luke07:16
Luke08:28
Luke08:37
Luke15:14
Luke16:15
Luke16:26
Luke17:15
Luke19:37

ወፈርሁ ዐቢየ ፍርሀተ።
እስመ ናሁ እዜንወክሙ ዐቢየ ዜና።
ወሐማቱ ለስምዖን ተሐምም ዐቢየ ፈፀንተ።
ወተንሢኦ ገብረ ሎቱ ሌዊ ዐቢየ ምሳሐ በቤቱ።
ወኮነ ድቀቱ ለውእቱ ቤት ዐቢየ።
ወአርመሙ ወኮነ ዛኅን ዐቢየ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አሐዱ ብእሲ ገብረ ምሳሐ ዐቢየ 
ወዐሠሮሙ ለብዙኃን።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወስርግወ ወበህየ 
አስተዳልዉ ለነ።
ወአንኰርኰረ እብነ ዐቢየ ወአንበረ ውስተ አፈ መቃብር ወኀለፈ።
እስመ ገብረ ሊተ ኀይለ ዐቢያተ ወቅዱስ ስሙ።
ወኢ በኢየሩሳሌም እስመ ሀገሩ ይእቲ ለንጉሥ ዐቢይ።
ወናሁ ዐቢይ ድልቅልቅ ኮነ በውስተ ባሕር።
ወኮነ ዐቢይ ዛኅን።
ኦ ብእሲቶ ዐቢይ ሃይማኖትኪ ይኩንኪ በከመ ተአመንኪ።
እስመ ይከውን ይእተ አሚረ ዐቢይ ሕማም ወምንዳቤ።
ወይፌንዎሙ ለመላእክቲሁ ምስለ ቃለ ቀርን ወስብሐት ዐቢይ።
ወጊዜ ተስዐቱ ሰዓት ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወጸርሐ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወናሁ ኮነ ድልቅልቅ ዐቢይ።
ወኀለፋ ፍጡነ እምኀበ መቃብር በፍርሀት ወበረዓድ ወበፍሥሓ 
ዐቢይ።
ወዐውየወ በዐቢይ ቃል ወወፅአ እምኔሁ።
ወመጽአ ዐውሎ ዐቢይ ነፋስ።
ወጸርሐ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
እስመ ይከውን ይእተ አሚረ ዐቢይ ሕማም።
ወጊዜ ተሱዓት ሰዓት ገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወመጠወ ነፍሶ።
ውእቱ ዐቢይ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
ወከልሐት በዐቢይ ቃል ወትቤ።
እስከ ኮነ ረኀብ ዐቢይ ውስተ ኵሉ ምድር።
ወከልሐ በዐቢይ ቃል።
ወይቤሉ ዐቢይ ነቢይ ተንሥአ ለነ።
ወዐውየወ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
እስመ ፍርሀት ዐቢይ አኀዞሙ።
ወአኅሊቆ ኵሎ ንዋዮ መጽአ ረኀብ ዐቢይ ውስተ ውእቱ ብሔር።
እስመ በኀበ ሰብእ ዐቢይ በኀበ እግዚአብሔር ትሑት ወምኑን ውእቱ።
ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ጸድፍ ዐቢይ ይከልአነ ማእከሌነ ወማእከሌክሙ።
ተመይጠ እንዘ የአኵቶ ለእግዚአብሔር በዐቢይ ቃል።
አኀዙ ኵሎሙ አርዳኢሁ ይትፈሥሑ ወይሰብሕዎ ለእግዚአብሔር 
በዐቢይ ቃል።
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36 ዐቢይ

Luke21:11
Luke21:11
Luke21:23

Luke23:23
Luke23:46
John06:18
John11:38
John11:43

2 ዐባየ Matt13:32
Luke13:19

4 ዐባይ Matt22:38
MK16:4
John07:37
John19:31

1 ዐብየ Luke02:52
2 ዐብዮ Matt09:16

Matt11:11
1 ዐተቦ John03:33
1 ዐወቅ Matt10:26
4 ዐዋዲ Matt03:3

MK01:3
Luke03:4
John01:23

2 ዐውሎ MK04:37
Luke08:23

7 ዐውየወ Matt14:30
MK01:23
MK01:26
Luke08:28
Luke09:38
Luke18:38
Luke18:39

7 ዐውየዉ Matt14:26
MK06:50
Luke17:13
Luke23:5

Luke23:18
Luke23:21
Luke23:23

5 ዐውደ Matt03:12

ወይመጽእ ዐቢይ ድልቅልቅ ወረኀብ በበ ብሔሩ።
ወፍርሀት ላዕለ ሰብእ ወተኣምር ዐቢይ ይከውን እምሰማይ።
እስመ ይከውን ዐቢይ ምንዳቤ ዲበ ምድር ወመቅሠፍት ዲበ ዝንቱ 
ሕዝብ።
ወዐውየዉ በዐቢይ ቃል ወሰአሉ ወይቤሉ ይስቅልዎ።
ወሶቤሃ ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወባሕርሰ ይትሀወክ እስመ ዐቢይ ነፋስ ይነፍኅ ውስቴቱ።
ወበአት ውእቱ ወክዱን እብን ዐቢይ ዲቤሁ።
ወዘንተ ብሂሎ ከልሐ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወትከውን ዕፀ ዐባየ እስከ ያጸልሉ አዕዋፈ ሰማይ ታሕተ አዕፁቂሃ።
ወልህቀት ወኮነት ዕፀ ዐባየ።
ዛቲ ትእዛዝ ዐባይ ወቀዳሚት።
ወዐባይ ይእቲ ጥቀ።
ወበደኃሪት ዕለት ዘበዓል ዐባይ።
እስመ ዐባይ ዕለታ ለይእቲ ሰንበት።
ወእግዚእ ኢየሱስ ልህቀ ወዐብየ በጥበብ።
እስመ ይትማላእ ሕያዎ ለልብስ ወያዐብዮ ለስጠቱ።
ወበመንግሥተ ሰማያትሰ ዘይንእሶ የዐብዮ።
ወለዘሰ ተወክፎ ስምዖ ዐተቦ እግዚአብሔር እስመ ጻድቅ ውእቱ።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትዐወቅ።
እንዘ ይብል ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም።
ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል።
ናሁ ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል።
ወይቤ አንሰ ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም።
ወመጽአ ዐውሎ ዐቢይ ነፋስ።
ወመጽአ ነፋሰ ዐውሎ ውስተ ባሕር።
ወዐውየወ ሶቤሃ እንዘ ይብል እግዚኦ አድኅነኒ።
ወሀሎ ብእሲ ዘጋኔን ውስተ ምኵራብ ወዐውየወ።
ወዐውየወ በዐቢይ ቃል ወወፅአ እምኔሁ።
ወዐውየወ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወዐውየወ አሐዱ ብእሲ በማእከለ ሕዝብ።
ወዐውየወ ወይቤ ኢየሱስ ወልደ ዳዊት ተሣሀለኒ።
ወዐውየወ ፈድፋደ ወይቤ ወልደ ዳዊት ተሣሀለኒ።
ወእምግርማሁ ዐውየዉ።
ወኵሎሙ ርእይዎ ወደንገፁ ወዐውየዉ ወነበቦሙ ሶቤሃ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ ኢየሱስ ሊቅ ተሣሀለነ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ የሀውኮሙ ለሕዝብ ወይሜህር በኵሉ ይሁዳ እኂዞ 
እምገሊላ እስከ ዝየ።
ወዐውየዉ ኵሎሙ ኅቡረ በምልኦሙ ወይቤሉ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ ስቅሎ ስቅሎ።
ወዐውየዉ በዐቢይ ቃል ወሰአሉ ወይቤሉ ይስቅልዎ።
ዘመሥኤ ውስተ እዴሁ ዘቦቱ ያነጽሕ ዐውደ እክሉ።
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5 ዐውደ
Matt27:19
Matt27:27
Luke03:17
John18:28

7 ዐውድ Matt05:22
Matt26:59

MK14:55
MK15:1
John18:28
John18:33
John19:9

1 ዐውዶ MK03:34
1 ዐውዶሙ Luke22:66
2 ዐዘቅተ John04:5

John04:12
1 ዐዘቅቱ John04:11
2 ዐዘቅት Luke14:5

John04:6

9 ዐይነ Matt06:1

Matt07:3
Matt07:5
Matt23:5
Matt23:28
Luke01:39
Luke06:41
Luke06:42
Luke16:15

5 ዐይን Matt05:38
Matt05:38
Matt18:9
MK07:22
Luke20:20

18 ዐይንከ Matt05:29
Matt06:22
Matt06:22
Matt06:22
Matt07:3
Matt07:4

ወእንዘ ይነብር ጲላጦስ ዐውደ ለአከት ኀቤሁ ብእሲቱ እንዘ ትብል።
ወወሰድዎ ውስተ ዐውደ ምኵናን።
ዘመሥኤ ውስተ እዴሁ ወያነጽሕ ዐውደ እክሉ።
ወጎህ ውእቱ ወኢቦኡ አይሁድ ውስተ ዐውደ ምኵናን።
ወዘሂ ይቤሎ ለእኁሁ ሕሡር ዘፀርቅ ረስሐ ወይትኴነን በዐውድ።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናት ወኵሉ ዐውድ ሰማዕተ 
ሐሰት።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወኵሉ ዐውድ ሰማዕተ ሐሰት።
ወጸሐፍተ ሕዝብ ወኵሉ ዐውድ።
ወወሰድዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምኀበ ቀያፋ ኀበ ዐውድ።
ወቦአ ካዕበ ጲላጦስ ውስተ ዐውድ።
ወቦአ ካዕበ ኀበ ዐውድ።
ወነጸሮሙ ለእለ ይነብሩ ዐውዶ ወይቤ።
ወወሰድዎ ውስተ ዐውዶሙ።
ወሀሎ ህየ ዐዘቅተ ማይ ዘያዕቆብ።
አንተኑ ተዐቢ እምያዕቆብ አቡነ ዘወሀበነ ዘንተ ዐዘቅተ።
እግዚእየ ማሕየብኒ አልብከ ወዐዘቅቱኒ ዕሙቀ ውእቱ።
ለእመ ወድቆ ላሕሙ አው አድጉ ውስተ ዐዘቅት።
ወደኪሞ እግዚእ ኢየሱስ በሐዊረ ፍኖት ነበረ ህየ ኀበ ውእቱ ዐዘቅት።

ወባሕቱ ዑቁ ምጽዋተክሙ ኢትግበሩ ለዐይነ ሰብእ ከመ ታስተርእዩ 
ሎሙ።
ለምንት ትሬኢ ኀሠረ ዘውስተ ዐይነ እኁከ።
ወእምዝ ትሬኢ ለአውፅኦ ኀሠር ዘውስተ ዐይነ እኁከ።
ወኵሎ ምግባሮሙ ዘይገብሩ ለዐይነ ሰብእ ይገብሩ።
ከማሁኬ አንትሙኒ እንተ አፍኣክሙ ትጼደቁ ለዐይነ ሰብእ።
ወሖረት ደወለ ዐይነ ከርም ወበጽሐት ሀገረ ዳዊት ዘይሁዳ።
ምንተኑ ትኔጽር ኀሰረ ዘውስተ ዐይነ ቢጽከ።
ወእምዝ ትኔጽር ታውፅእ ኀሰረ እምዐይነ ቢጽከ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰ ትጼደቁ ለዐይነ ሰብእ።
ዐይን ቤዛ ዐይን ወስን ቤዛ ስን።
ዐይን ቤዛ ዐይን ወስን ቤዛ ስን።
እምእንዘ ክልኤ ዐይን ብከ ትትወደይ ውስተ እሳተ ገሃነም።
ወምርዓት ወፅርፈት ወትዕቢት ወሕመሜ ዐይን ወእበድ።
ወፈነዉ ኀቤሁ ሰብአ ዐይን እለ ያጸድቁ ርእሶሙ ከመ ያስሕትዎ 
በቃሉ።
እመኒ ዐይንከ እንተ የማን ታስሕተከ።
ማኅቶቱ ለሥጋከ ዐይንከ ውእቱ።
እምከመ ዐይንከ ብሩህ ወስፉሕ ውእቱ።
ወእመሰ ዐይንከ ሐማሚ ውእቱ።
ወኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ ኢታቤይንኑ።
አውፅእ ኀሠረ እምውስተ ዐይንከ።
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18 ዐይንከ

Matt07:4
Matt07:5
Matt18:9
Matt20:15
MK09:45
Luke06:41
Luke06:42
Luke06:42
Luke06:42
Luke11:34
Luke11:34
Luke11:34

3 ዐደወ Matt09:1
MK05:21
John05:24

1 ዐደዉ MK06:53
1 ዐዲዎ Matt04:21
1 ዐዲዎሙ Matt14:34
1 ዐገትዎ John10:24
1 ዐጸሩ John19:29

1 ዐጸዎ Luke03:20
25 ዐጸደ Matt20:1

Matt20:2
Matt20:4
Matt20:7
Matt20:8
Matt21:28
Matt21:33
Matt21:39
Matt21:40
Matt22:5
Matt26:3
Matt26:36
Matt26:58
MK12:8
MK14:32
MK14:54
Luke13:6

ወናሁ ሠርዌ ውስተ ዐይንከ።
ኦ መደልው አውፅእ ቅድመ ሠርዌ እምውስተ ዐይንከ።
ወእመሂ ዐይንከ ታስሕተከ ምልኃ ወግድፋ እምላዕሌከ።
አው ዐይንከኑ ሐማሚ ውእቱ ወአንሰ ኄር አነ።
ወእመኒ ዐይንከ ታስሕተከ ምልኃ።
ወኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ።
ተዐገሥ እኁየ አውፅእ ኀሰረ እምዐይንከ።
ወአንተሰ ኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ።
ኦ መደልው አውፅእ ቅድመ ሠርዌ እምዐይንከ።
ማኅቶቱ ለሥጋከ ዐይንከ ውእቱ።
ወአምጣነ ዐይንከ ብሩህ ውእቱ ኵሉ ነፍስትከ ብሩህ ውእቱ።
ወእመሰ ዐይንከ ሐማሚ ውእቱ ኵሉ ነፍስትከ ጽልመት ውእቱ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ዐደወ ወበጽሐ ሀገሮ።
ወካዕበ ዐደወ እግዚእ ኢየሱስ በሐመር ማዕዶተ።
ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።
ወሶበ ዐደዉ ወበጽሑ ምድረ ጌንሴሬጥ።
ወዐዲዎ ሕቀ እምህየ ርእየ ካልኣነ ክልኤተ አኀወ።
ወዐዲዎሙ ባሕረ በጽሑ ምድረ ጌንሴሬጥ።
ወዐገትዎ አይሁድ ወይቤልዎ።
ወአሰሩ በቈጽለ ሁስጱ ዲበ ሕለት ወአስተርከቡ ውስተ አፉሁ 
ወዐጸሩ።
ወዐጸዎ ውስተ ቤተ ሞቅሕ።
ዘወፅአ በነግህ ይትዐሰብ ገባእተ ለዐጸደ ወይኑ።
ወፈነዎሙ ውስተ ዐጸደ ወይኑ ይትቀነዩ።
ወሎሙኒ ይቤሎሙ ሑሩ አንትሙኒ ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ወይቤሎሙ ሑሩ አንትሙኒ ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ወሶበ መስየ ይቤሎ በዓለ ዐጸደ ወይን ለመጋቢሁ።
ተቀነይ ዮም ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ስምዑ ብእሲ በዓለ ቤት ተከለ ዐጸደ ወይን።
ወነሥእዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወአመ መጽአ በዓለ ዐጸደ ወይን።
ወቦ ዘሖረ ውስተ ዐጸደ ወይኑ።
ውስተ ዐጸደ ሊቀ ካህናት ዘስመ ቀያፋ።
ወእምዝ ሖረ ምስሌሆሙ ውስተ ዐጸደ ወይን ዘስሙ ጌቴሴማን።
ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ እስከ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወአኀዝዎ ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወሖሩ ዐጸደ ወይን እንተ ስማ ጌቴሴማን።
ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ እስከ ውሳጤ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ በለስ ቦቱ ውስተ ዐጸደ 
ወይኑ እምርት።
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25 ዐጸደ

Luke20:13

Luke20:15
Luke20:16
Luke20:16
John04:4
John10:1
John18:1
John18:15

1 ዐጸዱ Matt13:39
6 ዐጸድ Matt26:69

MK14:66
MK14:68
MK15:16
Luke22:55

John10:16
1 ዐጸዶ Luke11:21
2 ዐጻዊት John18:16

John18:17
1 ዐጻዊነ MK13:34
1 ዐጻዊኒ John10:3
4 ዐጽቅ John15:2

John15:2
John15:4

John15:6
1 ዐፅሞ John19:36
1 ዑረተ MK03:5
18 ዑቁ Matt06:1

Matt09:30
Matt16:6

Matt16:11
Matt18:10
Matt24:4
Matt24:6
MK08:15
MK12:39
MK13:5
MK13:9

ወይቤ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ እሬሲ እፌኑ ወልድየ ዘአፈቅሮ።

ወአውፅእዎ አፍኣ እምዐጸደ ወይን ወቀተልዎ።
ወሶበ መጽአ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ ይሬስዮሙ።
ይመጽእ ወይቀትሎሙ ለእልክቱ ዐቀብተ ዐጸደ ወይን።
ቅሩበ ዐጸደ ወይን ዘወሀቦ ያዕቆብ ለዮሴፍ ወልዱ።
ዘኢቦአ እንተ አንቀጽ ውስተ ዐጸደ አባግዕ ወዐርገ እንተ ካልእ ገጽ።
ወቦቱ ህየ ገነት ዐጸደ ሐምል።
ወቦአ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወዐጸዱኒ መላእክት እሙንቱ።
ወጴጥሮስሰ ሀሎ ይነብር አፍኣ ውስተ ዐጸድ።
ወእንዘ ሀሎ ጴጥሮስ ታሕተ ውስተ ውሳጤ ዐጸድ።
ወወፅአ አፍኣ ኀበ ጸናፌ ዐጸድ ወነቀወ ዶርሆ።
ወአብእዎ ሐራ ውሳጤ ዐጸድ ኀበ ምኵናን።
ወአንደዱ እሳተ ማእከለ ዐጸድ ወነበሩ ወጴጥሮስኒ ነበረ ምስሌሆሙ 
ማእከሎሙ።
ወብየ ካልኣትኒ አባግዕ እለ ኢኮና እምዝንቱ ዐጸድ።
ወአምጣነ የዐቅብ ኀያል ዐጸዶ ርሱየ።
ወተናገራ ለዐጻዊት ወአብኦ ለጴጥሮስ።
ወትቤሎ ይእቲ አመት ዐጻዊት ለጴጥሮስ።
ወይኤዝዞ ለዐጻዊነ ከመ ይትጋህ።
ወሎቱሰ ዐጻዊኒ ያርኅዎ ወአባግዕኒ ይሰምዓሁ ቃሎ።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘኢይፈሪ በላዕሌየ ይገዝምዎ ወያአትትዎ።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘይፈሪ ያስተናጽሕዎ ከመ ብዙኀ ይፍረይ።
ወበከመ ዐጽቅ ኢይክል ፈርየ ባሕቲቱ እመ ኢሀሎ ውስተ ጕንደ 
ወይኑ።
ወእመ ቦ ዘኢነበረ ብየ ይገድፍዎ አፍኣ ከመ ዐጽቅ ይቡስ።
ዐፅሞ ኢትስብሩ እምኔሁ።
ወይቴክዝ በእንተ ዑረተ ልቦሙ።
ወባሕቱ ዑቁ ምጽዋተክሙ ኢትግበሩ ለዐይነ ሰብእ ከመ ታስተርእዩ 
ሎሙ።
ዑቁ ኢትንግሩ ወኢ ለመኑሂ።
ወይቤሎሙ ኢየሱስ ዑቁ ወተዐቀቡ እምብሑኦሙ ለፈሪሳውያን 
ወሰዱቃውያን።
ዑቁ ወተዐቀቡ እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
ዑቁ ኢታስተሕቅርዎ ለአሐዱሂ እምእሉ ንኡሳን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ።
ዑቁ ኢትደንግፁ እስመ ግብር ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
ወአዘዞሙ ወይቤሎሙ ዑቁ ወተዐቀቡ።
እንዘ ይሜህሮሙ ዑቁ ወተዐቀቡ እምጸሐፍት።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወአኀዘ ይበሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ።
ወአንትሙሰ ዑቁ ርእሰክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወይቀሥፉክሙ 
በመኳርብት።
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MK13:23
MK13:33
Luke12:15
Luke17:3
Luke21:8
Luke21:14
Luke21:33

5 ዑቅ Matt08:4
Matt27:19
MK01:43
Luke11:35
John05:14

4 ዓለመ Matt06:13
Matt16:26
MK08:36
Luke09:25

171 ዓለም Matt04:8
Matt05:14
Matt06:13
Matt06:32
Matt12:32
Matt13:22
Matt13:38
Matt13:39
Matt13:40
Matt13:49
Matt18:7
Matt18:8
Matt19:16
Matt19:29
Matt24:3
Matt24:14
Matt24:21
Matt25:34
Matt25:41
Matt25:46
Matt25:46
Matt26:13
Matt27:45
Matt28:20

ወአንትሙሰ ዑቁ ናሁ አቅደምኩ ነጊሮተክሙ ኵሎ።
ዑቁ ትግሁ ወጸልዩ እስመ ኢተአምሩ ማእዜ መዋዕለ ጊዜሁ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ዑቁ ወተዐቀቡ እምነ ኵሉ ትዕግልት።
ዑቁ ርእሰክሙ ለእመ አበሰ ለከ እኁከ ገሥጾ በባሕቲትከ።
ወይቤሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ።
ዑቁ ኢተኀልዩ በልብክሙ ዘትብሉ።
ዑቁ ርእሰክሙ ኢታክብዱ ልበክሙ በበሊዕ ወበስታይ ወበፈጊዕ 
ወበኀልዮ መንበርት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዑቅ ኢትንግር ወኢ ለመኑሂ።
ዑቅ ኢተአብስ ወኢትትኀለፍ ላዕለ ውእቱ ጻድቅ።
ዑቅ ኢትንግር ወኢ ለመኑሂ።
ዑቅ እንከ ብርሃንከ ጽልመተ ኢይኩን።
ናሁኬ ሐየውከ ዑቅ ኢተአብስ ዳግመ።
ኀይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም።
ወምንተ ይበቁዖ ለሰብእ ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብሐ ወነፍሶ ሀጕለ።
ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብሐ ወነፍሶ ሀጕለ።
ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብኀ ወነፍሶ ሀጕለ።
ወአርአዮ ኵሎ መንግሥታተ ዓለም ወኵሎ ክብሮ።
አንትሙ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም።
ኀይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም።
እስመ ዘንተሰ ኵሎ አሕዛበ ዓለም ዘአፍኣ የኀሥሥዎ።
ኢ በዝ ዓለም ወኢ በዘይመጽእ።
ወትካዘ ዝ ዓለም ወስፍጠተ ብዕል ተኀንቆ ለነገር።
ወገራህቱኒ ዓለም ውእቱ።
ወማእረሩኒ ኅልቀተ ዓለም ውእቱ።
ከማሁ ይከውን በኅልቀተ ዓለም።
ከማሁ ይከውን በኅልቀተ ዓለም ይመጽኡ መላእክት።
አሌ ሎቱ ለዓለም እመንሱት ዘይመጽእ።
ትትወደይ ውስተ እሳት ዘለዓለም።
ሊቅ ኄር ምንተ እግበር እምሠናያት ከመ እረስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ምእተ ምክዕቢተ ይረክብ ወሕይወተ ዘለዓለም ይወርስ።
ወምንት ተኣምሪሁ ለምጽአትከ ወለኅልቀተ ዓለም።
ወይሰበክ ዝ ወንጌለ መንግሥት ውስተ ኵሉ ዓለም።
ዘኢኮነ ከማሁ እምአመ ተፈጥረ ዓለም እስከ ዮም ወኢይከውንሂ።
ዘድልው ለክሙ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
ሑሩ እምኔየ ርጉማን ውስተ እሳት ዘለዓለም።
ወየሐውሩ እሉሂ ውስተ ኵነኔ ዘለዓለም።
ወጻድቃንሰ ውስተ ሕይወት ዘለዓለም።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል በውስተ ኵሉ ዓለም።
ወእምስሱ ሰዓት ጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ተስዑ ሰዓት።
ወናሁ አነ እሄሉ ምስሌክሙ በኵሉ መዋዕል እስከ ኅልቀተ ዓለም።
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MK03:29
MK04:19
MK10:17
MK10:30
MK10:30
MK10:30
MK11:14
MK13:19
MK14:9
MK15:33
MK16:8
MK16:15
Luke01:33
Luke01:55
Luke01:70
Luke02:1
Luke02:10
Luke04:5
Luke10:25
Luke11:50
Luke12:10
Luke12:10
Luke12:30
Luke16:8
Luke16:9
Luke18:18
Luke18:30
Luke18:30
Luke18:30
Luke20:34
Luke20:35
Luke21:26

Luke23:44

John01:9
John01:10
John01:10
John01:10
John01:29
John01:36
John03:15

ወዘሰ ፀረፈ ዲበ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ ለዓለም።
ወኅሊና ዝንቱ ዓለም ወፍትወተ ብዕል ወባዕደኒ ኵሉ ፍትወት።
ምንተ እግበር ከመ እረስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ዘኢይትዐሰይ ምእተ ምክዕቢተ በዝንቱ ዓለም።
ወበዓለምሰ ዘይመጽእ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወበዓለምሰ ዘይመጽእ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወአውሥአ ወይቤላ አልቦ ዘይበልዕ ፍሬ እምኔኪ ለዓለም እንከ።
ዘእምአመ ኮነ ዓለም ኢኮነ ከማሁ።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል ውስተ ኵሉ ዓለም።
ወኵሉ ዓለም ጸልመ እስከ ተሱዓት ሰዓት።
ለኵሉ ፍጥረት በወንጌል ቅዱስ ለሕይወት ዘለዓለም።
ወይቤሎሙ ሑሩ ውስተ ኵሉ ዓለም።
ወይነግሥ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም።
ዘይቤሎሙ ለአበዊነ ለአብርሃም ወለዘርዑ እስከ ለዓለም።
በከመ ነበበ በአፈ ነቢያቲሁ ቅዱሳን እለ እምዓለም።
ከመ ይጸሐፍ ኵሉ ዓለም።
ፍሥሓ ዘይከውን ለክሙ ወለኵሉ ዓለም።
ወአርአዮ መንግሥታተ ኵሉ ዓለም ከመ ወኢ ምንትኒ።
ኦ ሊቅ ምንተ ገቢርየ እወርስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ዘተክዕወ እምፍጥረተ ዓለም እስከ ዛቲ ትውልድ።
ኢ በዝ ዓለም ወኢ በዘይመጽእ ዓለም።
ኢ በዝ ዓለም ወኢ በዘይመጽእ ዓለም።
እስመ ዘንተሰ ኵሉ አሕዛበ ዓለም ዘአፍኣ የኀሥሥዎ።
እስመ ውሉደ ዝ ዓለም ይጠበቡ እምውሉደ ብርሃን በዓለሞሙ።
ይትወከፉክሙ እሙንቱሂ ውስተ አብያቲሆሙ ዘለዓለም።
ምንተ ሠናየ ገቢርየ እረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወዘኢይትዐሰይ ምእተ ምክዕቢተ በዝንቱ ዓለም።
ወበዓለምሰ ዘይመጽእ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወበዓለምሰ ዘይመጽእ ሕይወተ ዘለዓለም።
ውሉደ ዝንቱ ዓለም ያወስቡ ወይትዋሰቡ ወይወልዱ ወይትዋለዱ።
ወእለሰ ይደልዎሙ ይርከብዎ ለዝክቱ ዓለም።
ወትወፅእ ነፍሰ ዕጓለ እመሕያው እምፍርሀት ወእምትሕዝብት ዘይመጽእ 
በዓለም።
ወቀቲሮ ጊዜ ስሱ ሰዓት ሞተ ፀሓይ ወጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ጊዜ 
ተሱዓት ሰዓት።
ወብርሃነ ጽድቅሰ ዘያበርህ ለኵሉ ሰብእ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።
ወውስተ ዓለም ሀሎ ወዓለምኒ ቦቱ ኮነ ወዓለምሰ ኢያእመሮ።
ወውስተ ዓለም ሀሎ ወዓለምኒ ቦቱ ኮነ ወዓለምሰ ኢያእመሮ።
ወውስተ ዓለም ሀሎ ወዓለምኒ ቦቱ ኮነ ወዓለምሰ ኢያእመሮ።
ወይቤ ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ ዓለም።
ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ ዓለም።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ የሐዩ ለዓለም።
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John03:16
John03:16
John03:17

John03:17

John03:17
John03:19
John03:36
John04:14
John04:14
John04:36

John04:42
John05:24

John05:39
John05:40
John06:14
John06:27
John06:33
John06:40
John06:47
John06:51
John06:51
John06:54
John06:58
John06:68
John07:4
John07:7
John08:12
John08:23
John08:23
John08:26
John08:35
John08:51
John08:52
John09:5
John09:5
John09:32
John09:39
John10:10

እስመ ከመ ዝ አፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
እስመ ኢፈነዎ እግዚአብሔር ለወልዱ ውስተ ዓለም ከመ ይኰንኖ 
ለዓለም።
እስመ ኢፈነዎ እግዚአብሔር ለወልዱ ውስተ ዓለም ከመ ይኰንኖ 
ለዓለም።
ዘእንበለ ከመ ያሕይዎ ለዓለም በእንቲኣሁ።
ወዝ ውእቱ ኵነኔሁ እስመ ብርሃን መጽአ ውስተ ዓለም።
ዘየአምን በወልድ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ወዘሰ ይሰቲ እማይ ዘእሁቦ አነ ኢይጸምእ ለዓለም።
ዘይፈለፍል ለሕይወት ዘለዓለም።
እስመ ዘየዐጽድኒ ይነሥእ ዐስቦ ወያስተጋብእ ፍሬ ለሕይወት 
ዘለዓለም።
ከመ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ በአማን መድኅነ ዓለም።
ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።
እስመ ቦቶን ይመስለክሙ ዘትረክቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወኢትፈቅዱ ትምጽኡ ኀቤየ ከመ ትርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
አማን ነቢይ ውእቱ ዝንቱ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።
አላ ለመብልዕ ዘይነብር ለሕይወት ዘለዓለም።
ወይሁብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ከመ ኵሉ ዘርእዮ ለወልድ ወአምነ ቦቱ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
አማን አማን እብለክሙ ዘየአምን ብየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ወዘበልዐ እምዝንቱ ኅብስት የሐዩ ለዓለም።
ወዝኒ ኅብስት ዘአነ እሁቦ ሥጋየ ውእቱ በእንተ ሕይወት ዘለዓለም።
ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ወዘበልዖሰ ለዝንቱ ኅብስት የሐዩ ለዓለም።
እንዘ ቃለ ሕይወት ዘለዓለም ብከ።
ወእመሰ ዘንተ ትገብር አርኢ ርእሰከ ለዓለም።
ለክሙሰ ኢይክል ዓለም ጸሊኦተክሙ ወሊተሰ ይጸልኡኒ።
አነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም።
አንትሙሰ እምዝንቱ ዓለም አንትሙ።
ወአንሰ ኢኮንኩ እምዝንቱ ዓለም።
ወአንሰ ዘሰማዕኩ በኀቤሁ እነግር ለዓለም።
ወወልድሰ ይነብር ለዓለም።
ዘዐቀበ ቃልየ ኢይጥዕሞ ለሞት ለዓለም።
ወአንተሰ ትብል ዘዐቀበ ቃልየ ኢይጥዕሞ ለሞት ለዓለም።
እንዘ ሀሎኩ ውስተ ዓለም።
አነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም።
እምአመ ተፈጥረ ዓለም ኢተሰምዐ ግሙራ።
አንሰኬ መጻእኩ ለኵነኔ ዝንቱ ዓለም።
ወአንሰኬ መጻእኩ ከመ ይርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
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ወአነሂ እሁቦን ሕይወተ ዘለዓለም።
ወኢይትሀጐላ ለዓለም ወአልቦ ዘየሀይደኒዮን እምእዴየ።
ወዘሰ ቀደሶ አብ ወፈነዎ ውስተ ዓለም።
እስመ ይሬኢ ብርሃኖ ለዝንቱ ዓለም።
ወኵሉ ዘሕያው ወየአምን ብየ ኢይመውት ለዓለም ተአምኒኑ ዘንተ።
ከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘመጽአ ውስተ 
ዓለም።
ናሁ ኵሉ ዓለም ተለዎ ድኅሬሁ።
ወዘሰ ጸልኣ ለነፍሱ በዝንቱ ዓለም የዐቅባ ለሕይወት ዘለዓለም።
ወዘሰ ጸልኣ ለነፍሱ በዝንቱ ዓለም የዐቅባ ለሕይወት ዘለዓለም።
ወናሁ እብለክሙ ይእዜ በጽሐ ኵነኔሁ ለዝንቱ ዓለም።
ወእምይእዜሰ ይሰድድዎ ለመልአከ ዝንቱ ዓለም ወያወፅእዎ አፍኣ።
ንሕነሰ ሰማዕነ በውስተ ኦሪት ከመ ለዓለም ይነብር ክርስቶስ።
ወአንሰ ብርሃን መጻእኩ ውስተ ዓለም።
እስመ ኢመጻእኩ ከመ እኰንኖ ለዓለም።
ዘእንበለ ከመ አሕይዎ ለዓለም።
ወአአምር ከመ ትእዛዙ ሕይወት ውእቱ ዘለዓለም።
የአምር እግዚእ ኢየሱስ ከመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይፈልስ እምዝንቱ 
ዓለም።
ወአፍቀሮሙ ለእሊኣሁ እለ ውስተ ዓለም ወለዝሉፉ አፍቀሮሙ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ኢትኅፅበኒ እገርየ ለዓለም።
ካልአ ዘይሄሉ ምስሌክሙ ለዓለም።
መንፈሰ ጽድቅ ዘኢይክል ዓለም ነሢኦቶ እስመ ኢይሬእዮ 
ወኢየአምሮ።
እምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል ወኢይሬእየኒ እንከ ዓለም።
ከመ ለነ ዳእሙ ሀለወከ ታርኢ ርእሰከ ወአኮ ለዓለም።
አኮ በከመ ይሁብ ዓለም ዘእሁበክሙ አነ።
እስመ ይመጽእ መልአኩ ለዝንቱ ዓለም።
ወባሕቱ ከመ ያእመር ዓለም ከመ አነ አፈቅሮ ለአብ።
ወውእቱ ፍሬክሙ ይነብር ለዓለም።
እመሂ ዓለም ጸልአክሙ አእምሩ ከመ ኪያየ ቀደመ ጸሊአ።
ሶበሰ እምዓለም እምአፍቀረክሙ ዓለም።
ሶበሰ እምዓለም እምአፍቀረክሙ ዓለም።
እስመ ዓለም ያፈቅር እሊኣሁ ወባሕቱ እስመ ኢኮንክሙ እምዓለም።
እስመ ዓለም ያፈቅር እሊኣሁ ወባሕቱ እስመ ኢኮንክሙ እምዓለም።
አላ አነ ኀረይኩክሙ እምውስተ ዓለም።
ወበእንተ ዝንቱ ይጸልአክሙ ዓለም።
ወመጺኦ ውእቱ ይዛለፎ ለዓለም።
ወበእንተሰ ኵነኔ እስመ ይትኴነን መልአኩ ለዝንቱ ዓለም።
ከመ ትበክዩ ወትላሕዉ አንትሙ ወዓለምሰ ይትፌሣሕ።
እስመ ወለደት ብእሴ ውስተ ዓለም።
ወመጻእኩ ውስተ ዓለም ወካዕበ አኀድጎ ለዓለም።
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1 ዓለሞሙ Luke16:8
1 ዓልወ John19:39
5 ዓመተ Luke03:1

Luke04:19
Luke04:25
Luke13:10

Luke15:29
1 ዓመታት Luke12:19
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Luke02:41

ወመጻእኩ ውስተ ዓለም ወካዕበ አኀድጎ ለዓለም።
ወበዓለምሰ ሀለወክሙ ሕማመ ትርከቡ።
ወባሕቱ ጽንዑ እስመ አነ ሞእክዎ ለዓለም።
ከመ የሀቦሙ ሕይወተ ዘለዓለም ለኵሎሙ እለ ወሀብካሁ።
ወዛቲ ይእቲ ሕይወት ዘለዓለም ከመ ያእምሩከ ለከ።
ዘሀሎ ምስሌከ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ለእለ ወሀብከኒ እምዓለም።
ወአንሰ በእንቲኣሆሙ እስእል ወአኮ በእንተ ዓለም ዘእስእለከ።
ወኢይሄሉ እንከ ውስተ ዓለም።
ወእሙንቱሰ ውስተ ዓለም ይሄልዉ ወአንሰ ኀቤከ እመጽእ።
አመሰ ሀሎኩ አነ ምስሌሆሙ ውስተ ዓለም።
ወዘንተ እነግር ውስተ ዓለም።
ወአንሰ ፈጺምየ ወሀብክዎሙ ቃለከ ወዓለምሰ ጸልኦሙ።
እስመ ኢኮኑ እሙንቱ እምዓለም።
በከመ ኢኮንኩ አነ እምዓለም።
አኮ ዘእስእለከ ከመ ትንሥኦሙ እምዓለም።
እስመ እሙንቱ ኢኮኑ እምዓለም።
በከመ ኢኮንኩ አነ እምዓለም።
በከመ ፈነውከኒ ውስተ ዓለም ኪያየ።
አነኒ ፈነውክዎሙ ውስተ ዓለም።
ከመ ይእመን ዓለም ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ከመ ያእምር ዓለም ከመ አንተ ፈነውከኒ።
እስመ አፍቀርከኒ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
አባ ጻድቅ ወዓለምሰ ኢያእመረከ ወአንሰ አእመርኩከ።
አንሰ ክሡተ ተናገርኩ በውስተ ዓለም።
መንግሥትየሰ ኢኮነት እምዝንቱ ዓለም።
ሶበሰ በዝንቱ ዓለም መንግሥትየ።
ወእንበይነ ዝንቱ መጻእኩ ውስተ ዓለም።
ወአሚነክሙ ሕይወተ ዘለዓለም ትርከቡ በስመ ዚኣሁ።
ወሶበ ተጽሕፈ ኵሉ በበ አሐዱ እምኢያግመሮ ዓለም ጥቀ 
መጻሕፍቲሁ ዘተጽሕፈ።
እስመ ውሉደ ዝ ዓለም ይጠበቡ እምውሉደ ብርሃን በዓለሞሙ።
ወአምጽአ ምእተ ልጥረ ከርቤ ወዓልወ ሕውሰ በዘቦቱ ይቀብርዎ።
ወአመ ዐሠርቱ ወኀምስቱ ዓመተ መንግሥቱ ለጢባርዮስ ቄሣር።
ወእስብክ ዓመተ እግዚአብሔር ኅሪተ ወዘኮነ መዋዕለ።
ሠለስተ ዓመተ ወስድስተ አውራኀ።
ሀለወት አሐቲ ብእሲት እንተ አድወያ ጋኔን ዐሠርተ ወሰመንተ 
ዓመተ።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለአቡሁ ናሁ መጠነ ዝ ዓመተ ተቀነይኩ ለከ።
ንቡረ ዘየአክለኪ ለብዙኅ ዓመታት።
ዘክልኤ ዓመት ወዘይንእስሂ እምኔሁ።
ወየሐውሩ አዝማዲሁ ኢየሩሳሌም ለለ ዓመት ለበዓለ ፋሲካ።
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9 ዓመት

Luke13:7
Luke13:16

John02:20

John08:57
John11:49
John11:51
John18:13

1 ዓም Luke13:9
13 ዓሣ Matt07:10

Matt14:17
Matt14:19
Matt15:34
Matt15:35
Matt17:27
MK01:16
MK08:7
Luke11:11
Luke11:11
John06:9
John21:3
John21:9

3 ዓሣሁ MK06:43
John06:11
John21:13

1 ዓሣተ John21:11
11 ዓሣት Matt13:47

MK06:38
MK06:41
MK06:42
Luke05:6
Luke05:9
Luke09:13
Luke09:16
John21:6

John21:8
John21:10

1 ዓራዝየ Matt27:35
34 ዓዲ Matt04:8

ናሁ ሠለስቱ ዓመት እንዘ እመጽእ እንሣእ ፍሬሃ ለዛቲ በለስ።
ወዛቲ ወለተ አብርሃም ናሁ ዐሠርቱ ወሰመንቱ ዓመት እምዘአሰራ 
ሰይጣን።
ወይቤልዎ አይሁድ በአርብዓ ወስድስቱ ዓመት ተሐንጸ ዝንቱ ቤተ 
መቅደስ።
ወይቤልዎ አይሁድ ኀምሳ ዓመት አልብከ ወአብርሃምሃ ርኢከ።
ሊቀ ካህናት ዘእብሬቱ ይእቲ ዓመት።
አላ እስመ ሊቀ ካህናት ውእቱ ወእብሬቱ ይእቲ ዓመት።
ወሊቀ ካህናት ዘዕብሬቱ ይእቲ ዓመት።
ለእመ ቦ ከመ ትፈሪ ለዓም ዘይመጽእ።
ወእመሂ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኑ ይሁቦ።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወነሥአ ውእተ ኀምሰ ኅብስተ ወክልኤ ዓሣ።
ወይቤልዎ ሰብዑ ኅብስት ወኅዳጥ ዓሣ።
ወነሥአ ሰብዑ ኅብስተ ወዓሣኒ።
ወዘቀዳሚ አሥገርከ ዓሣ ንሣእ ወክሥት አፉሁ።
እስመ መሠግራነ ዓሣ እሙንቱ።
ወቦሙ ዓሣኒ ኅዳጥ ወባረከ ኪያሁኒ።
ወእመኒ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኒ ይሁቦ ህየንተ ዓሣ።
ወእመኒ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኒ ይሁቦ ህየንተ ዓሣ።
ሀሎ ዝየ ወልድ ዘቦቱ ኀምስ ኅብስተ ሰገም ወክልኤቲ ዓሣ።
ወይቤሎሙ ስምዖን ጴጥሮስ አንሰ ኣሐውር ከመ እሥግር ዓሣ።
ወወሪዶሙ ምድረ ረከቡ ፍሕመ ብቊጸ ወዓሣ ጥቡሰ ወኅብስተ 
ሥሩዐ።
መልአ ዐሠርተ ወክልኤተ መሣይምተ ወእምዓሣሁኒ።
ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሰብእ ወእምዓሣሁኒ ከማሁ መጠነ ፈቀዱ።
ወወሀቦሙ ወእምዓሣሁኒ ከማሁ።
ወምሉእ ውስቴቱ ዓሣተ ዐበይተ ምእተ ወኀምሳ ወሠለስተ።
እንተ ተወድየት ውስተ ባሕር ወአስተጋብአት ኵሎ ዘመደ ዓሣት።
ወርእዮሙ ይቤልዎ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወነሥኦን ለኀምስ ኅብስት ወለክልኤቲ ዓሣት።
ወከፈሎሙ ለኵሎሙ እምክልኤቲ ዓሣትኒ።
ወገቢሮሙ ከማሁ ተእኅዙ ብዙኃን ዓሣት።
ወኵሎሙ እለ ምስሌሁ ደንገፁ በእንተ ዓሣት ዘተሠግሩ።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወነሥኦን ለኀምስ ኅብስት ወለክልኤቲ ዓሣት።
ወአውሪዶሙ መሣግሪሆሙ ስእኑ እንከ ስሒበ እምብዝኀ ዓሣት 
ዘተሠግረ።
ወሖሩ እንዘ ይስሕቡ መሣግሪሆሙ ዘውስቴቶን ዓሣት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አምጽኡ እምዓሣት ዘአኀዝክሙ ይእዜ።
ተካፈሉ አልባስየ ለርእሶሙ ወትዐፀዉ ዲበ ዓራዝየ።
ወእምዝ ዓዲ ነሥኦ ዲያብሎስ ወአዕረጎ ውስተ ደብር ነዋኅ ጥቀ።
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34 ዓዲ
Matt15:16
Matt16:9
Matt18:19
MK07:13
MK08:17
Luke03:20 ወዓዲ ወሰከ እንበይነ ዝኒ ተቀየሞ ለዮሐንስ።
Luke14:22
Luke14:26
John02:4
John03:24 እስመ ዓዲሁ ኢተወድየ ዮሐንስ ውስተ ቤተ ሞቅሕ።
John04:10
John05:18

John06:17
John07:6
John07:8
John07:30
John07:33
John07:39
John08:20
John09:30
John11:30
John12:28
John12:35
John13:9
John13:32
John13:33
John16:16
John16:17
John16:19
John17:26
John20:9
John20:17
John21:2

2 ዓዲሁ John07:39
John20:1

30 ዕለተ Matt10:15
Matt11:22
Matt11:24

Matt12:36
Matt12:42

ዓዲሁ አንትሙኒ ኢለበውክሙኑ ዘንተ።
ዓዲሁ ኢትሌብዉኑ ወኢትዜከሩ ዘአመ ኀምስ ኅብስት።
ወዓዲ እብለክሙ ለእመ ኀብሩ ክልኤቱ አው ሠለስቱ እምኔክሙ።
ወዓዲ ብዙኀ በአምሳለ ዝንቱ ዘትገብሩ።
ዓዲኑ ኢተአምሩ ወኢትሌብዉ ልብክሙኑ ጽሉል።

ወዓዲ ቦ መካን።
ወውሉዶ ወአኀዊሁ ወአኀቲሁ ወዓዲ ነፍሶሂ።
ኦ ብእሲቶ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜየ።

አንቲኒ ዓዲ እምሰአልኪዮ ወውእቱኒ እምወሀበኪ ማየ ሕይወት።
ዳእሙ ዓዲ አባሁ ይሬስዮ ለእግዚአብሔር ወያዔሪ ርእሶ ምስለ 
እግዚአብሔር።
ወዓዲሁ ኢመጽአ እግዚእ ኢየሱስ ኀቤሆሙ።
ጊዜየሰ ዓዲ እስከ ይእዜ ኢበጽሐ።
እስመ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜየ።
እስመ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜሁ።
ዓዲ ኅዳጠ መዋዕለ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
እስመ ዓዲ ኢመጽአ መንፈስ ቅዱስ።
ወኢአኀዝዎ እስመ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜሁ።
ዓዲ በዝንቱ ጥቀ መንክር ውእቱ።
ወዓዲሁ ኢቦአ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ሀገር።
ወዓዲ ካዕበ እሴብሐከ።
ዓዲ ኅዳጠ መዋዕለ ሀሎ ምስሌክሙ ብርሃን።
እግዚኦ አኮ እገርየ ባሕቲቶ ዘተኀፅበኒ ወዓዲ እደውየኒ ወርእስየኒ።
ወሶቤሃ ይሴብሖ ወዓዲ ካዕበ ይሴብሖ።
ደቂቅየ ዓዲ ኅዳጠ መዋዕለ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ዓዲ ኅዳጠ ኢትሬእዩኒ።
ምንትኑ ዝንቱ ዘይብለነ ዓዲ ኅዳጠ ኢትሬእዩኒ።
እስመ እቤለክሙ ዓዲ ኅዳጠ ኢትሬእዩኒ።
ወዓዲ እነግሮሙ ከመ የሀሉ ኀቤሆሙ ፍቅር ዘአፍቀርከኒ።
እስመ ዓዲሁ ኢያእመሩ ዘውስተ መጻሕፍት።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኢትልክፍኒ እስመ ዓዲ ኢዐረጉ ኀበ አቡየ።
ወዓዲ ካልኣን ክልኤቱ እምውስተ አርዳኢሁ።
በእንተ ዘኢተሰብሐ ዓዲሁ እግዚእ ኢየሱስ።
እንዘ ዓዲሁ ጽልመት።
አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር።
አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምኔክን።
ወባሕቱ እብለኪ ከመ ምድረ ሰዶም ትረክብ ሣሕተ በዕለተ ደይን 
እምኔኪ።
ያገብኡ ሎቱ ቃለ በዕለተ ደይን።
ሰብአ ነነዌ ይትነሥኡ አመ ዕለተ ደይን።
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30 ዕለተ

Matt12:43
Matt14:6
Matt20:6
Matt24:50
Matt26:17
MK06:11
MK06:21
Luke02:6
Luke04:16
Luke09:23
Luke10:12
Luke10:14
Luke11:31
Luke12:46

Luke13:14

Luke13:15
Luke13:16
Luke14:5
Luke17:29
Luke18:12
Luke20:1

Luke22:7
Luke24:13
John01:40
John12:7

2 ዕለቱ Luke17:4

Luke17:4

3 ዕለታ Matt25:13
Luke02:44
John19:31

1 ዕለታት Luke13:14

53 ዕለት Matt06:34
Matt07:22
Matt13:1
Matt16:21
Matt17:22
Matt20:2

ንግሥተ አዜብ ትትነሣእ አመ ዕለተ ደይን ምስለ ዛ ትውልድ።
ወከዊኖ ዕለተ ልደቱ ለሄሮድስ መጽአት ወለተ ሄሮድያዳ።
ወይቤሎሙ ለምንት ቆምክሙ ዝየ ኵሎ ዕለተ ፅሩዓኒክሙ።
በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ ኢያእመረ።
ወበቀዳሚት ዕለተ ፍሥሕ ቀርቡ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር።
ወኮነት ዕለት አመ ይገብር ሄሮድስ በዓለ ዘዕለተ ተወልደ።
ወእምዝ እንዘ ሀለዉ ህየ በጽሐ ዕለተ ወሊዶታ።
ወቦአ ምኵራበ በዕለተ ሰንበት በከመ ያለምድ።
ወኵሎ ዕለተ ይትልወኒ።
ወትረክብ ሣህለ ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር በዕለተ ደይን።
ወባሕቱ ጢሮስ ወሲዶና ይኄይሳ እምኔክን በዕለተ ደይን።
ንግሥተ አዜብ ትትነሣእ ምስለ ዛቲ ትውልድ አመ ዕለተ ደይን።
ወይበጽሕ እግዚኡ ለውእቱ ገብር በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ 
ኢያእመረ።
ውእተ አሚረ ንዑኬ ተፈወሱ በውእቶን ዕለታት ወአኮ በዕለተ 
ሰንበት።
ወኢትወሰድዎኑ ታስትይዎ ማየ በዕለተ ሰንበት።
አኮኑ ርቱዕ ትትፈታሕ እምነ ማእሰራ ይእቲሂ በዕለተ ሰንበት።
አኮኑ በጊዜሃ ያነሥኦ በዕለተ ሰንበት።
እስከ አመ ዕለተ ወፅአ ሎጥ እምሰዶም።
አንሰ እጸውም ካዕበ ክልኤተ ዕለተ በሰናብት።
ወእምዝ አሐተ ዕለተ እንዘ ይሜህሮሙ ለሕዝብ በምኵራብ 
ወይነግሮሙ።
ወሶበ በጽሐት ዕለተ መጸለት አመ ይጠብሑ ፍሥሐ።
ወይእተ ዕለተ እንዘ የሐውሩ ክልኤቱ እምውስቴቶሙ ሀገረ።
ወወዐሉ ኀቤሁ ይእተ ዕለተ እስከ ዐሥሩ ሰዓት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጋ እስመ ተዐቅቦ ለዕለተ ቀበርየ።
ወእመኒ ስብአ ለለ ዕለቱ አበሰ ወሰብአ ለለ ዕለቱ ተጋነየ ኅድግ ሎቱ።

ወእመኒ ስብአ ለለ ዕለቱ አበሰ ወሰብአ ለለ ዕለቱ ተጋነየ ኅድግ ሎቱ።

ትግሁኬ እስመ ኢተአምሩ ዕለታ ወሰዓታ።
ወበጺሖሙ ኀሠሥዎ በዕለታ ኀበ አዝማዲሁ።
እስመ ዐባይ ዕለታ ለይእቲ ሰንበት።
ውእተ አሚረ ንዑኬ ተፈወሱ በውእቶን ዕለታት ወአኮ በዕለተ 
ሰንበት።
የአክላ ለዕለት እክያ ወስራሓ።
ወብዙኃን ይብሉኒ በይእቲ ዕለት።
ወበይእቲ ዕለት ወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምቤት።
ወይትቀተል ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወይቀትልዎ ወአመ ሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወተከሀሎሙ ዐስቦሙ በበ ዲናር ለዕለት።
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Matt20:12
Matt20:19
Matt22:23
Matt22:46
Matt24:36
Matt26:16
Matt26:29

Matt26:61
Matt27:40
Matt27:63
MK06:21
MK08:31
MK09:2
MK09:31
MK10:34
MK13:32
MK14:12
MK14:25
MK14:58
MK15:29
Luke01:59
Luke02:21
Luke05:17
Luke08:22
Luke09:22
Luke09:28
Luke09:37
Luke13:18
Luke13:31
Luke18:33
Luke21:33
Luke23:8

Luke23:54
Luke24:7
John02:1
John02:19
John05:9
John06:39
John06:40
John06:44

ለእለ ጾርነ ክበዳ ወላህባ ለዕለት።
ወይሰቅልዎ ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወበይእቲ ዕለት መጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን።
ወአልቦ ዘተሀበለ እምይእቲ ዕለት ይሰአሎ ምንተኒ።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ወእምይእቲ ዕለት ኮነ የኀሥሥ ሣሕተ ከመ ያግብኦ ሎሙ።
እስከ እንታክቲ ዕለት አመ እሰትዮ ሐዲሰ ምስሌክሙ በመንግሥተ 
አቡየ።
ወበሣልስት ዕለት አንሥኦቶ።
ወይብሉ ኦ ዘይነሥቶ ለቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት የሐንጾ።
አመ ሕያወ ውእቱ አመ ሣልስት ዕለት እትነሣእ።
ወኮነት ዕለት አመ ይገብር ሄሮድስ በዓለ ዘዕለተ ተወልደ።
ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስተ ዕለት።
ወአመ ሰዱስ ዕለት ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቀትልዎ ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወይዌርቅዎ ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ወአመ ቀዳሚት ዕለት በዓለ መጸለት ፋሲካ አመ ይጠብሑ ፍሥሓ።
እስከ እንታክቲ ዕለት አመ እሰትዮ ሐዲሰ በመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወበሠሉስ ዕለት ኣሐንጽ ካልእ ዘእድ ኢገብሮ።
ወበሠሉስ ዕለት የሐንጾ።
ወእምዝ አመ ሰሙን ዕለት መጽኡ ከመ ይግዝርዎ ለሕፃን።
ወአመ ተፈጸመ ሰሙን ዕለት ወሰድዎ ለሕፃን ከመ ይግዝርዎ።
ወእምዝ ኮነ በአሐቲ ዕለት እመዋዕል እንዘ ሀሎ ይሜህሮሙ።
ወኮነ በአሐቲ ዕለት ዐርገ ውእቱ ውስተ ሐመር።
ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወእምድኅረ ዝንቱ ነገር አመ ሳምንት ዕለት።
ወእምዝ በሳኒታ ዕለት ወረዱ እምደብር።
ወይእተ ዕለት ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወበይእቲ ዕለት መጽኡ ሰብእ እምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወትበጽሐክሙ ይእቲ ዕለት ግብተ።
ወሶበ ርእዮ ሄሮድስ ለእግዚእ ኢየሱስ ተፈሥሐ ፈድፋደ እስመ 
ይፈቅድ ይርአዮ እምጕንዱይ ዕለት።
ወዐርብ ውእቱ ዕለት አሜሁ ለጸቢሕ ሰንበት።
ወይሰቅልዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወአመ ሣልስት ዕለት ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ።
ንሥትዎ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት አነሥኦ።
ወሰንበት አሜሃ ይእቲ ዕለት።
ወኢ አሐዱሂ አላ አነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወአነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወአነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
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John06:54
John07:37
John11:9
John11:24
John11:53
John12:48
John20:19

2 ዕለትነ Matt06:11
Luke11:3

1 ዕለትየ John08:56
3 ዕሉት Matt12:39

Matt16:4
Matt17:17

1 ዕልዉት Luke09:41
1 ዕመቀ Luke05:4
2 ዕመቅ Matt13:5

MK04:5
2 ዕሙቀ MK04:6

John04:11
1 ዕሤይ Luke03:32
3 ዕሥራ Matt14:24

MK05:13
John06:19

1 ዕረፍ Matt11:29
1 ዕረፍተ Matt12:44
1 ዕሩቀ Matt12:45
2 ዕሩቀከ Matt25:38

Matt25:44
1 ዕሩየ Luke06:34
1 ዕራቁ John21:7
4 ዕራቆ MK12:3

MK14:52
Luke20:10
Luke20:11

1 ዕራቆሙ Luke01:53
1 ዕርገቱ Luke09:51
1 ዕርጉ John07:8
2 ዕርግ Luke14:10

Luke17:7
1 ዕርፈ Luke09:62
7 ዕሴትክሙ Matt05:12

ወአነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወበደኃሪት ዕለት ዘበዓል ዐባይ።
አኮኑ ዐሠርቱ ወክልኤቱ ሰዓቱ ለዕለት።
አመ ትንሣኤ ምዉታን በደኃሪት ዕለት።
ወእምይእቲ ዕለት ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ከመ ይቅትልዎ።
ውእቱ ይኴንኖ በደኃሪት ዕለት።
ወመስዮ በይእቲ ዕለት ዘውእቱ እሑድ ሰንበት።
ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም።
ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም።
አብርሃም አቡክሙ ተመነየ ከመ ይርአይ ዕለትየ።
ትውልድ ዕሉት ወዐማፂት ወዘማዊት ትእምርተ ተኀሥሥ።
ወይቤሎሙ ኦ ትወልድ ዕሉት ወዘማ ትእምርተ ተኀሥሥ።
ኦ ትውልድ ኢ አማኒት ወዕሉት።
ኦ ትውልድ ዕልዉት ወግፍትዕት እንተ አልባቲ ሃይማኖት።
አእትቱ መንገለ ዕመቀ ባሕር።
ወውእተ ጊዜ ሠረጸ እስመ አልቦ ዕመቅ ለመሬቱ።
ወፍጡነ በቈለ እስመ አልቦ ዕመቅ ለመሬቱ።
ወሠሪቆ ፀሓይ አውዐዮ እስመ ኢኮነ ዕሙቀ መሬቱ።
እግዚእየ ማሕየብኒ አልብከ ወዐዘቅቱኒ ዕሙቀ ውእቱ።
ወልደ ዕሤይ ወልደ ኢዮቤድ ወልደ ቡዔዝ።
ወርሑቅ እምሐይቅ መጠነ ዕሥራ ወኀምስቱ ምዕራፍ።
ወጸድፉ ውስተ ባሕር ወኮኑ መጠነ ዕሥራ ምእት።
ወኀሊፎሙ መጠነ ዕሥራ ወኀምስቱ ምዕራፍ አው ሠላሳ።
ወትረክቡ ዕረፍተ ለነፍስክሙ።
እንዘ የኀሥሥ ዕረፍተ ወየኀጥእ።
ወመጺኦ ይረክቦ እንዘ ያስተራክብ እዳወ ወምሩገ ዕሩቀ ወኵስቱረ።
ወዕሩቀከ ወአልበስናከ።
ወዕሩቀከ ወኢያልበስናከ።
ኃጥኣንሂ ይሌቅሕዎሙ ለኃጥኣን ከመ ይትፈደይዎሙ ዕሩየ።
እስመ ዕራቁ ውእቱ ወተወርወ ውስተ ባሕር።
ወአኀዝዎ ወቀሠፍዎ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወኀደገ ሰንዱኖ ወጐየ ዕራቆ።
ወዘበጥዎ ዐቀብተ ወይን ለገብሩ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወኪያሁኒ ዘበጥዎ ወአኅሰርዎ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወፈነዎሙ ዕራቆሙ ለብዑላን።
ወተፈጺሞ መዋዕለ ዕርገቱ አንጸረ ገጾ ለሐዊር ውስተ ኢየሩሳሌም።
አንትሙሰ ዕርጉ ውስተ ዝንቱ በዓል።
ዐርክየ ዕርግ ውስተ ዘይትሌዐል ምርፋቅ።
ዕርግ ወነዐ ርፍቅ ምስሌየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አልቦ ዘይእኅዝ ዕርፈ ወየሐርስ ድኅሪተ።
ተፈሥሑ ወተሐሠዩ እስመ ብዙኅ ዕሴትክሙ በሰማያት።



Tabelle1

Seite 1286

7 ዕሴትክሙ
Matt05:46
Luke06:23
Luke06:32
Luke06:33
Luke06:34
Luke06:35

1 ዕሴቶ MK09:41
3 ዕሴቶሙ Matt06:2

Matt06:5
Matt06:16

3 ዕቀቡ Matt23:3
John14:15
John15:10

1 ዕቀብ Matt19:17
1 ዕቀቦሙ John17:11
2 ዕበለ Matt08:24

Matt08:26
1 ዕበዩ Luke09:42
1 ዕቤረ Luke21:2
2 ዕቤር Luke18:5

Luke21:3
1 ዕቤርት Luke18:3
6 ዕብራይስጥ Luke23:38

John05:2
John19:13
John19:18
John19:20
John20:16

3 ዕብሬቱ Luke01:8
Luke01:23
John18:13

1 ዕብሬቶሙ Luke02:8
3 ዕዉረ Matt12:22

Matt15:14
MK08:22

7 ዕዉሩ John09:1
John09:13
John09:18
John09:19
John09:20
John09:32

ወእመሰ ታፈቅሩ ዘያፈቅረክሙ ምንትኑ ዕሴትክሙ።
ወአንፈርዕፁ እስመ ብዙኅ ዕሴትክሙ በሰማያት።
ምንትኑ እንከ ዕሴትክሙ።
ምንትኑ እንከ ዕሴትክሙ።
ምንትኑ እንከ ዕሴትክሙ።
ወይከውን ብዙኀ ዕሴትክሙ ወትከውኑ ውሉዶ ለልዑል።
አማን እብለክሙ ኢየሀጕል ዕሴቶ።
አማን እብለክሙ ሀጕሉ ዕሴቶሙ።
አማን እብለክሙ ሀጕሉ ዕሴቶሙ።
አማን እብለክሙ ነሥኡ ዕሴቶሙ።
ኵሎ ዘይቤሉክሙ ግበሩ ወዘመሀሩክሙ ዕቀቡ።
ወእመሰ ታፈቅሩኒ ዕቀቡ ትእዛዝየ።
ወእመሰ ታፈቅሩኒ ዕቀቡ ትእዛዝየ።
ወእመሰ ትፈቅድ ትባእ ውስተ ሕይወት ዕቀብ ትእዛዛተ።
ኦ አባ ቅዱስ ዕቀቦሙ በስምከ ለእለ ወሀብከኒ።
እስከ ሶበ ይደፍኖ ለሐመር ማዕበለ ባሕር እሞገድ።
ወተንሢኦ ገሠጾሙ ለነፍሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።
ወአንከሩ ኵሎሙ እምዕበዩ ለእግዚአብሔር።
ወርእየ ዕቤረ መበለተ እንዘ ታበውእ ክልኤ ጸራይቀ።
ከመ ኢታንጥየኒ ዛቲ ዕቤር እትቤቀል ላቲ።
ከመ ዛቲ ዕቤር ነዳይት አብዝኀት አብኦ መባአ ለእግዚአብሔር።
ወሀለወት አሐቲ ዕቤርት በይእቲ ሀገር።
ወጸሐፉ መጽሐፈ ላዕሌሁ ወጽሕፈቱ በሮማይስጥ ወበጽርእ 
ወበዕብራይስጥ ዘይብል።
ወይብልዋ ስማ በዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ዘይእቲ ቤተ ሣህል።
ወበዕብራይስጥ ይብልዎ ገቦታ።
ወበዕብራይስጥ ይብልዎ ጎልጎታ ኀበ ሰቀልዎ።
ወጽሕፈቱ ጽሑፍ ውእቱ በዕብራይስጥ ወበሮማይስጥ ወበጽርእ።
ወተመይጠት ወትቤሎ በነገረ ዕብራይስጥ ረቡኒ።
በዕብሬቱ ቅድመ እግዚአብሔር።
ወእምዝ ፈጺሞ መዋዕለ ዕብሬቱ አተወ ቤቶ።
ወሊቀ ካህናት ዘዕብሬቱ ይእቲ ዓመት።
ወየዐቅቡ መራዕይሆሙ ሌሊተ በበ ዕብሬቶሙ።
ወእምዝ አምጽኡ ሎቱ ዘጋኔን ዕዉረ ወጽሙመ ወበሃም።
ወአምርሕተ ዕዉራን ዕዉር ዕዉረ።
ወበጽሑ ቤተ ሳይዳ ወአምጽኡ ኀቤሁ ዕዉረ።
ወእንዘ የኀልፍ እምህየ ርእየ ብእሴ ዘዕዉሩ ተወልደ።
ወወሰድዎ ኀበ ፈሪሳውያን ለውእቱ ዘዕዉሩ ተወልደ።
ወኢአምንዎ አይሁድ ከመ ዕዉሩ ተወልደ ወይእዜ ርእየ።
ዝኑ ውእቱ ወልድክሙ ዘትብሉ ዕዉሩ ተወልደ።
ወከመሂ ዕዉሩ ተወልደ።
ከመ ቦ ዘዕዉሩ ተወልደ ወተከሥተ አዕይንቲሁ።
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7 ዕዉሩ

John11:37
3 ዕዉራነ Matt15:30

Luke14:13
Luke14:21

19 ዕዉራን Matt09:27
Matt09:28
Matt11:5
Matt15:14
Matt15:14
Matt15:31
Matt20:30
Matt21:14
Matt23:16
Matt23:17
Matt23:19
Matt23:24
Luke04:19
Luke07:21
Luke07:22
John05:3
John09:40
John09:41
John10:21

15 ዕዉር Matt12:22

Matt15:14
Matt23:26
MK08:23
MK10:46
MK10:49
MK10:51
Luke06:39
Luke06:39
Luke18:35
John09:2
John09:6
John09:17
John09:24
John09:25

9 ዕዋለ Matt21:2
MK11:2

እምኢክህለኑ ዝንቱ ዘከሠተ አዕይንቲሁ ለዘዕዉሩ ተወልደ።
ወአምጽኡ ምስሌሆሙ ሐንካሳነ ወዕዉራነ።
ጸውዕ ነዳያነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ ወስቡራነ።
ወአምጽእ ሊተ ዝየ ነዳያነ ወጽኑሳነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ ወስቡራነ።
ተለውዎ ክልኤቱ ዕዉራን እንዘ ይጸርሑ።
ወበዊኦ ቤተ መጽኡ ኀቤሁ እሙንቱ ዕዉራን።
ዕዉራን ይሬእዩ ሐንካሳን የሐውሩ።
ኅድግዎሙ ለእሉ እስመ ዕዉራን እሙንቱ።
ወአምርሕተ ዕዉራን ዕዉር ዕዉረ።
ከመ በሃማን ይትናገሩ ወሐንካሳን የሐውሩ ወዕዉራን ይሬእዩ።
ወናሁ ክልኤቱ ዕዉራን ይነብሩ ጥቃ ፍኖት።
ወመጽኡ ኀቤሁ ዕዉራን ወሐንካሳን በቤተ መቅደስ ወአሕየዎሙ።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን አምርሕተ ዕዉራን።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ወርቅኑ ወሚመ ቤተ መቅደስ።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ጽንሐሕኑ ወሚመ ምሥዋዕ።
አምርሕተ ዕዉራን እለ ጻጹተ ትነጥፉ ወገመለሰ ትውኅጡ።
ወይርአዩ ዕዉራን ወአንግፎሙ ለግፉዓን።
ወለብዙኃን ዕዉራን ጸገዎሙ ብርሃነ ይርአዩ።
ዕዉራን ይሬእዩ ወስቡራን የሐውሩ ወእለ ለምጽ ይነጽሑ።
ወህየ ይሰክቡ ብዙኃን ድዉያን ዕዉራን ወሐንካሳን።
ወይቤልዎ ንሕነኒኬ ዕዉራንኑ ንሕነ።
ሶበሰ ዕዉራን አንትሙ እምኢኮነክሙ ጌጋየ።
ዘጋኔንኑ ይክል ከሢተ አዕይንቲሆሙ ለዕዉራን።
ወፈወሶ እስከ ውእቱ ዕዉር ወጽሙም ወበሃም ነበበሂ ወርእየሂ 
ወሰምዐሂ።
ወአምርሕተ ዕዉራን ዕዉር ዕዉረ።
ኦ ፈሪሳዊ ዕዉር ቅድመ ኅፅቦ ለጽዋዕ ወለፃሕል።
ወአኀዞ በእዴሁ ለውእቱ ዕዉር ወአውፅኦ አፍኣ እምሀገር።
ወሰብእኒ ብዙኀ ወሀሎ ጤሜዎስ ወልደ በርጤሜዎስ ዕዉር።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወአዘዘ ይጸውዕዎ ለውእቱ ዕዉር።
ወይቤሎ ውእቱ ዕዉር ረቡኒ ከመ እርአይ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ ይክልኑ ዕዉር ለዕዉር መሪሖቶ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ ይክልኑ ዕዉር ለዕዉር መሪሖቶ።
ወእምዝ አልጺቆሙ ኢያሪሆ ሀሎ አሐዱ ዕዉር።
ረቢ በኀጢአተ መኑ ተወልደ ዝንቱ ዕዉር።
ወገብረ ጽቡረ በምራቁ ወቀብዖ አዕይንቲሁ ለውእቱ ዕዉር።
ወይቤልዎ ካዕበ ለውእቱ ዕዉር።
ወጸውዕዎ ዳግመ ለውእቱ ብእሲ ዕዉር ወይቤልዎ።
ወዘንተ ባሕቱ አአምር ከመ ዕዉር አነ ወይእዜ እሬኢ።
ወይእተ ጊዜ ትረክቡ እድግተ እስርተ ምስለ ዕዋለ።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ሶቤሃ ዕዋለ አድግ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ 
ዲቤሁ።
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9 ዕዋለ

MK11:4
MK11:5
Luke19:30
Luke19:33
Luke19:33
John12:14
John12:15

2 ዕዋላ Matt21:5
Matt21:7

3 ዕዋል MK11:7
Luke19:33
Luke19:35

1 ዕዋዳ Matt10:17
2 ዕዋፍ Matt10:29

Matt10:31
1 ዕደዊሆሙ John06:10
13 ዕደው Matt15:38

MK02:3
MK06:44
Luke05:18

Luke09:14
Luke09:30
Luke09:32
Luke12:36
Luke17:12
Luke18:10
Luke22:63

Luke24:4

John04:18
4 ዕዳ Matt18:32

Luke07:41
Luke16:5
Luke16:5

1 ዕዳሁ Matt18:27
2 ዕድሜሁ Luke01:20

Luke21:8
1 ዕድሜሃ Luke21:22

ወሖሩ ወረከቡ ዕዋለ እሱረ ኀበ አንቀጽ ውስተ ፍኖት ወፈትሕዎ።
ምንተ ትገብሩ ዘትፈትሑ ዕዋለ።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ዕዋለ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ።
ወፈትሑ ዕዋለ ወእንዘ ይፈትሑ ዕዋለ ይቤልዎሙ አጋእዝቲሁ።
ወፈትሑ ዕዋለ ወእንዘ ይፈትሑ ዕዋለ ይቤልዎሙ አጋእዝቲሁ።
ወረከበ እግዚእ ኢየሱስ ዕዋለ አድግ ወተጽዕነ ዲቤሃ።
ነዋ ንጉሥኪ ይመጽእ እንዘ ይጼዐን ዲበ ዕዋለ አድግ።
ጻድቅ ወየዋህ እንዘ ይጼዐን ዲበ እድግት ወዲበ ዕዋላ።
ወአምጽኡ ሎቱ እድግተ ወዕዋላ።
ወወሰድዎ ለዕዋል ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ለምንት ትፈትሕዎ ለዕዋል።
ወረሐኑ አልባሲሆሙ ዲበ ዕዋል ወአጽዐንዎ ለእግዚእ ኢየሱስ 
ዲቤሁ።
ወተዐቀቡ እምሰብእ እኩያን እስመ ያገብኡክሙ ውስተ አዕዋዳት።
አኮኑ ክልኤቲ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
ኢትፍርሁኬ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
ወብዙኅ ሣዕሩ ለውእቱ መካን ወረፈቁ ዲበ ሣዕር ዕደዊሆሙ።
ወእለሰ በልዕዎ ዕደው የአክሉ አርብዓ ምእት ብእሲ።
እንዘ ይጸውርዎ በዐራት አርባዕቱ ዕደው።
ወእለሰ በልዕዎ ለውእቱ ኅብስት ዕደው ኀምሳ ምእት።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ብእሴ መፃጕዕ እንዘ ይጸውርዎ አርባዕቱ ዕደው 
በዐራት።
ወየአክሉ ዕደው ኀምሳ ምእት ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወናሁ መጽኡ ክልኤቱ ዕደው ወይትናገሩ ምስሌሁ።
ወዕደውኒ ክልኤቱ እለ ይቀውሙ ምስሌሁ።
ወአንትሙኒ ኩኑ ከመ ዕደው።
ተቀበልዎ ዐሠርቱ ዕደው እለ ለምጽ ወቆሙ እምርሑቅ።
ክልኤቱ ዕደው ዐርጉ ቤተ መቅደስ ይጸልዩ።
ወዕደውኒ እለ አኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኮኑ ይሣለቁ ላዕሌሁ 
ወይዘብጥዎ።
አስተርአይዎን ክልኤቱ ዕደው ወቆመ ኀቤሆን ወይበርቅ አልባሲሆሙ።

ቀዲሙሰ ኀምስቱ ዕደው ነበሩ ምስሌኪ።
ኦ ገብረ እኩይ ኵሎ ዕዳ ኀደጉ ለከ እስመ አስተብቋዕከኒ።
ወይቤሎ ክልኤቱ ይፈድይዎ ለአሐዱ በዓለ ዕዳ።
ወጸውዖሙ ለእለ ይፈድይዎ ዕዳ ለእግዚኡ ወይቤሎ ለቀዳማዊ።
ሚ መጠን ዕዳ ዘትፈድዮ ለእግዚእየ።
ወምሕሮ እግዚኡ ለውእቱ ገብር ወዕዳሁኒ ኀደገ ሎቱ።
እስመ ኢአመንከኒ ነገርየ ዘይከውን ወይትፌጸም በዕድሜሁ።
እንዘ ይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ ወበጽሐ ዕድሜሁ።
እስመ ዕድሜሃ ውእቱ በዘይትቤቀልዋ ከመ ይብጻሕ ኵሉ ዘጽሑፍ 
ላዕሌሃ።
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1 ዕድሜሆሙ Luke21:24

3 ዕድውከ Matt05:25
Matt05:25
Luke12:58

2 ዕድውክሙ MK09:40
Luke09:50

3 ዕድውየ Matt12:30
Luke11:23
Luke18:3

1 ዕግሥ Matt10:22
2 ዕጐሊሃ Matt23:37

Luke13:34
93 ዕጓለ Matt08:20

Matt09:6
Matt10:23
Matt11:19
Matt12:8
Matt12:32
Matt12:41
Matt13:37

Matt13:41
Matt16:13
Matt16:27

Matt16:28
Matt17:9
Matt17:12
Matt17:22
Matt18:11
Matt19:28

Matt20:18
Matt20:28
Matt24:27
Matt24:30

Matt24:30
Matt24:37
Matt24:39
Matt24:44

ወይከይድዋ አሕዛብ ለኢየሩሳሌም እስከ ይበጽሕ ዕድሜሆሙ 
ለአሕዛብ።
ኩን ጠቢበ ለዕድውከ ፍጡነ።
ከመ ኢይመጡከ ዕድውከ ለመኰንን።
ሶበ ተሐውር ምስለ ዕድውከ ኀበ መልአክ።
እስመ እምከመ ኢኮነ ዕድውክሙ ቢጽክሙ ውእቱ።
እስመ እምከመ ኢኮነ ዕድውክሙ ቢጽክሙ ውእቱ።
ዘኢኮነ ምስሌየ ዕድውየ ውእቱ።
ዘኢሀሎ ምስሌየ ዕድውየ ውእቱ።
ወኮነት ትመጽእ ኀቤሁ ወትብሎ ኰንነኒ እምዕድውየ ወአበያ 
ወአጐንደያ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ከመ እንተ ታስተጋብእ ዶርሆ ዕጐሊሃ ታሕተ ክነፊሃ ወአበይክሙ።
ከመ እንተ ታስተጋብእ ዶርሆ ዕጐሊሃ ታሕተ ክነፊሃ።
ወለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያሰምክ ርእሶ።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስከ ሶበ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እንዘ ይበልዕ ወይሰቲ።
እስመ እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ ሎቱ።
ከማሁ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘይዘርዕሰ ሠናየ ዘርዐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው 
ውእቱ።
ይፌንዎሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ለመላእክቲሁ።
መነ ይብለኒ ሰብእ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይምጻእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ 
መላእክቲሁ።
እስከ አመ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው በስብሐተ አቡሁ።
እስከ አመ ይትነሣእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እምዉታን።
ወከማሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ሀለዎ ይሕምም እምኔሆሙ።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ያግብእዎ ውስተ እደ ሰብእ።
እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
አመ ዳግም ልደት አመ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ዲበ መንበረ 
ስብሐቲሁ።
ወይኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ይትለአክዎ።
ከማሁኬ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይእተ አሚረ ያስተርኢ ተኣምሪሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው 
በሰማይ።
ሶበ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁኬ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
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93 ዕጓለ

Matt25:13
Matt25:31
Matt26:2
Matt26:24
Matt26:24

Matt26:45

Matt26:64
MK02:10
MK02:28
MK03:28

MK07:8
MK08:31
MK08:33
MK08:38
MK09:8
MK09:11
MK09:31
MK10:33
MK10:45
MK13:26
MK14:21
MK14:21
MK14:41
MK14:62
Luke02:14
Luke05:24
Luke06:5
Luke06:22
Luke07:34
Luke09:22
Luke09:26
Luke09:44
Luke09:56
Luke09:58
Luke11:30
Luke12:8
Luke12:9
Luke12:10

እንተ ባቲ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወአመ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው በስብሐቲሁ።
ወይእኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወይሰቅልዎ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ ዘያገብኦ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።

ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ዘያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ 
ኃጥኣን።
ወባሕቱ እብለክሙ እምይእዜሰ ትሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያው ውእቱ እግዚኣ ለሰንበት።
አማን እብለክሙ ኵሉ ኀጢአት ወፅርፈት ይትኀደግ ለዕጓለ 
እመሕያው።
ወየዐቅቡ ትእዛዛተ ዕጓለ እመሕያው።
ወአኀዘ ይምሀሮሙ ከመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ዘእንበለ ዘዕጓለ እመሕያው።
ወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ የኀፍሮ።
ዘእንበለ አመ ተንሥአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እምነ ምዉታን።
ወእፎ ጽሑፍ በእንተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ ኃጥኣን።
ወይእኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
እስመ ወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ኢመጽአ ከመ ይትለአክዎ።
ወአሜሃ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
ዘእምኔሁ ይትሜጠውዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው እምኀየሶ።
ወናሁ ያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ ኃጥኣን።
ወትሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወሰላም በምድር ለዕጓለ እመሕያው ሥምረቱ።
ከመ ታእምሩ ከመ ብዉሕ ሎቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይቤሎሙ እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወያወፅኡ ለክሙ ስመ እኩየ በእንተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይበልዕ ወይሰቲ።
ወይቤሎሙ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ብዙኀ ያሐምምዎ።
የኀፍሮ ሎቱኒ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ።
እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ያጥፍእ ነፍሳተ ሰብእ።
ለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያስምክ ርእሶ።
ከማሁ ይከውና ትእምርተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ለዛቲ ትውልድ።
እብለክሙ ኵሉ ዘየአምን ብየ በቅድመ ዕጓለ እመሕያው።
ወዘሰ ክሕደኒ በቅድመ ዕጓለ እመሕያው።
ወኵሉ ዘነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ 
ሎቱ።
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Luke12:40
Luke17:22
Luke17:24
Luke17:26
Luke17:30
Luke18:8
Luke18:31
Luke19:10
Luke21:26

Luke21:27
Luke21:35

Luke22:21
Luke22:22
Luke22:48

Luke22:69

Luke24:7
John01:4
John01:52

John03:13

John03:14
John05:27
John06:27

John06:53

John06:62
John08:28
John12:23
John12:34
John13:31
John14:18
John16:21

2 ዕጓል Luke01:41
Luke01:44

2 ዕጕለ Luke02:24
Luke12:24

እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
አሐተ እምነ መዋዕሊሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢትሬእዩ።
ከማሁ ውእቱ ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ ይከውን በምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ ውእቱ ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ኢይትዐወቅ።
ወባሕቱ ወልደ ዕጓለ እመሕያው መጺኦ።
ዘጸሑፍ ውስተ መጻሕፍተ ነቢያት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
ወትወፅእ ነፍሰ ዕጓለ እመሕያው እምፍርሀት ወእምትሕዝብት 
ዘይመጽእ በዓለም።
አሜሃ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
እምነ ዝንቱ ኵሉ ዘይመጽእ ወትቁሙ ቅድሜሁ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
ዘበውስተ እዴሁ ይትሜጠውዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለይሁዳ በስዒምኑ ታገብኦ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው በየማነ ኀይለ 
እግዚአብሔር።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ ኃጥኣን።
ወሕይወትሰ ብርሃኑ ለዕጓለ እመሕያው ውእቱ።
ወመላእክተ እግዚአብሔር እንዘ የዐርጉ ወይወርዱ ኀበ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወአልቦ ዘዐርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ከማሁ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይሰቀል።
እስመ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ውእቱ።
ዘይሁበክሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እስመ ለዝሰ እግዚአብሔር አብ 
ኀተሞ።
እመ ኢበላዕክሙ ሥጋሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢሰተይክሙ 
ደሞ።
እፎ እንከ እመ ርኢክምዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
አመ ተለዐለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይእተ አሚረ።
ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይሰባሕ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
መኑ እንከ ዝንቱ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ይእዜኬ እንከ ተሰብሐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወኢየኀድገክሙ ዕጓለ ማውታ ትኩኑ።
ወእምከመ ወለደት ዕጓለ ኢትዜከሮ እንከ ለሕማማ በእንተ ፍሥሓሃ።
አንፈርዐፀ ዕጓል በውስተ ከርሣ።
እንዘ ትትአምኅኒ አንፈርዐፀ ዕጓል በውስተ ከርሥየ በፍሥሓ 
ወበሐሤት።
ዘውገ ማዕነቅ ወእመ አኮ ክልኤቲ ዕጕለ ርግበ።
ርእዩ ዕጕለ ቋዓት ዘኢይዘርዑ ወኢየአርሩ።
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2 ዕጣን Luke01:10

Luke01:11
10 ዕጹብ Matt19:23

MK10:23
MK10:24
MK14:3
Luke09:39
Luke18:24
Luke19:21
Luke19:22
John06:60
John12:3 ወማርያሰ ነሥአት ዕፍረተ ልጥረ ዘናርዱ ጵስጥቂስ ዘዕጹብ ሤጡ።

2 ዕጽው John20:19
John20:26

10 ዕፀ Matt12:33
Matt12:33
Matt13:32
Matt21:19
Matt21:21
MK12:27
Luke13:19
Luke20:37

John01:49
John01:51

1 ዕፀወ MK14:43
9 ዕፀው Matt03:10

Matt21:8
Matt26:47
Matt26:55
MK08:24
MK11:8
Luke03:9
Luke21:29

Luke22:52
1 ዕፁ Matt06:6
1 ዕፄ MK09:45
2 ዕፄሁ MK09:43

MK09:44
12 ዕፅ Matt03:10

ወኵሎሙ ሕዝብ ሀለዉ በምልኦሙ ይጼልዩ በአፍኣ በጊዜ ሰዓተ 
ዕጣን።
ቀዊሞ መንገለ የማነ ምሥዋዕ ዘዕጣን።
ከመ ባዕል እምዕጹብ ይበውእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እፎ ዕጹብ ለዘቦ ንዋይ በዊእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
ደቂቅየ እፎ ዕጹብ ለእለ ቦሙ ንዋይ።
ዘናርዱ ቅድው ዘዕጹብ ሤጡ።
ወያስተራግፆ ወያሴውኖ ወእምዕጹብ የኀድጎ ቀጥቂጦ።
እፎ ዕጹብ ለእለ ቦሙ ንዋይ በዊእ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እስመ ፈራህኩከ እስመ አአምረከ ከመ ዕጹብ ብእሲ አንተ።
ተአምረኒኑ ከመ ብእሲ ዕጹብ አነ እነሥእ ዘኢያንበርኩ።
ወይቤሉ ዕጹብ ዝንቱ ነገር ወመኑ ይክል ሰሚዖቶ።

እንዘ ዕጽው ኆኅት ኀበ ሀለዉ አርዳኢሁ ጉቡኣነ።
ወቶማስኒ ሀሎ ምስሌሆሙ እንዘ ዕጽው ኆኅት።
እመ አኮ ግበሩ ዕፀ ሠናየ።
ወፍሬሁኒ ሠናየ ወእመ አኮ ግበሩ ዕፀ እኩየ ወፍሬሁኒ እኩየ።
ወትከውን ዕፀ ዐባየ እስከ ያጸልሉ አዕዋፈ ሰማይ ታሕተ አዕፁቂሃ።
ወርእየ ዕፀ በለስ በፍኖት ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬ እምኔሃ።
አኮ ክመ ዕፀ ባሕቲቶ ዘትገብሩ።
ዘይቤሎ እግዚአብሔር በኀበ ዕፀ ጳጦስ እንዘ ይብል።
ወልህቀት ወኮነት ዕፀ ዐባየ።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ሙሴሂ ነገረ ዘከመ ይቤሎ እግዚአብሔር 
በኀበ ዕፀ ጳጦስ።
እምቅድመ ይጸውዕከ ፊልጶስ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ።
እስመ እመ እቤለከሁ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ ተአምን።
ወምስሌሁ ብዙኃን ሰብእ ምስለ መጣብሕ ወዕፀወ።
እስመ ናሁ ወድአ ማሕጼ ተሠይመ ውስተ ጕንደ ዕፀው ይንበር።
ወካልኣንሂ ይመትሩ አዕጹቀ እምውስተ ዕፀው።
ወምስሌሁ መጽኡ ብዙኃን ሰብእ ምስለ መጣብሕ ወዕፀው።
ከመ ሰራቂኑ መጻእክሙ ትዴግኑኒ ወተአኀዙኒ በዕፀው ወበመጣብሕ።
ወነጸረ ወይቤ እሬኢ ሰብአ ከመ ዕፀው ያንሶስዉ።
ወብዙኃን እለ ነጸፉ ቈጽለ መቲሮሙ እምዕፀው።
እስመ ናሁ ወድአ ተሠይመ ጕድብ ኀበ ጕንደ ዕፀው።
እምከመ ርኢክምዋ ለበለስ ወለኵሉ ዕፀው ከመ ሠረጹ ተአምሩ ከመ 
አልጸቀ ማእረር።
ከመ ሰራቂኑ ተእኅዙኒ መጻእክሙ ምስለ መጣብሕ ወዕፀው።
ወአንተሰ ሶበ ትጼሊ ባእ ቤተከ ወዕፁ ኆኅተከ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ኵሉኬ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ ወውስተ እሳት ይወድይዎ።
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12 ዕፅ
Matt07:17
Matt07:17
Matt07:18
Matt07:18
Matt07:19
Matt12:33
Luke03:9
Luke06:43
Luke06:43
Luke06:44
Luke23:31

8 ዕፍረተ Matt26:7
Matt26:12
MK14:3
Luke07:37
Luke07:38
Luke07:46
John11:2 ወማርያሰ ይእቲ እንተ ቀብዐቶ ለእግዚእነ ዕፍረተ።
John12:3 ወማርያሰ ነሥአት ዕፍረተ ልጥረ ዘናርዱ ጵስጥቂስ ዘዕጹብ ሤጡ።

6 ዕፍረት Matt26:8
MK14:4
MK14:5
John12:3
John12:5
John20:15

1 ዖራ John12:40
2 ዖዝያን Matt01:8

Matt01:9
1 ዖደ Luke03:3
1 ዖዱ Luke09:6

2121 ዘ Matt01:8
Matt01:16
Matt01:20
Matt01:22

Matt01:22

Matt01:23
Matt01:25
Matt02:1

Matt02:2

ከማሁኬ ኵሉ ዕፅ ሠናይ ፍሬ ሠናየ ይፈሪ።
ወእኩይሰ ዕፅ ፍሬ እኩየ ይፈሪ።
ኢይክል ዕፅ ሠናይ ፍሬ እኩየ ፈርየ።
ወኢ ዕፅ እኩይ ፍሬ ሠናየ ፈርየ።
ኵሉ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ።
እስመ እምፍሬሁ ይትዐወቅ ዕፅ።
ወኵሉ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ።
አልቦ ዕፅ ሠናይ ዘይፈሪ ፍሬ እኩየ።
ወአልቦ ዕፅ እኩይ ዘይፈሪ ፍሬ ሠናየ።
ወኵሉ ዕፅ እምፍሬሁ ይትዐወቅ።
በዝ ዕፅ ርጡብ ከመ ዝ ዘገብሩ እፎኑመ ይከውን በይቡስ።
እንተ ባቲ ቢረሌ ዘምሉእ ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ ዘብዙኅ ሤጡ።
ወዘንተሰ ዕፍረተ ዘሦጠት ዲበ ርእስየ ለቀበርየ ገብረት።
መጽአት ብእሲት ወአምጽአት ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ።
ወተሣየጠት ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ።
ወትስዕም እገሪሁ ወትቀብኦ ዕፍረተ።
ወይእቲሰ ዕፍረተ ቀብዐተኒ እገርየ።

ለምንት ዘመጠነ ዝ ዕፍረት አህጐለት ዛቲ ብእሲት።
ወቦ እለ ተምዕዑ ወይቤሉ ለምንት ዘመጠነ ዝ ሀጕል ዘዝ ዕፍረት።
እምኢተክሀለኑ ይሠየጥ ዝንቱ ዕፍረት ፈድፋደ።
ወመልአ ቤተ መዐዛሁ ለውእቱ ዕፍረት።
ለምንት ኢሤጥዎ ለዝንቱ ዕፍረት።
ከመ እሑር አነ ወእንሥኦ ኀቤየ ወእቅብዖ ዕፍረት።
ዖራ አዕይንቲሆሙ ወገዝፋ አልባቢሆሙ።
ወአሜስያስኒ ወለደ ዖዝያንሃ ዘተሰምየ አዛርያስ።
ወዖዝያንኒ ወለደ ኢዮአታምሃ።
ወዖደ አድያመ ዮርዳኖስ።
ወወፂኦሙ ዖዱ አህጉረ አድያም ወሰበኩ ወፈወሱ በኵለሄ።
ወአሜስያስኒ ወለደ ዖዝያንሃ ዘተሰምየ አዛርያስ።
እንተ እምኔሃ ተወልደ እግዚእ ኢየሱስ ዘተብህለ ክርስቶስ።
እስመ ዘይትወለድ እምኔሃ እመንፈስ ቅዱስ ውእቱ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብሀለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ 
እንዘ ይብል።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብሀለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ 
እንዘ ይብል።
ወይሰመይ ስሙ አማኑኤል ዘበትርጓሜሁ እግዚአብሔር ምስሌነ።
ወኢያእመራ እስከ አመ ወለደት ወልደ ዘበኵራ።
ወተወሊዶ እግዚእ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ በመዋዕለ ሄሮድስ 
ንጉሥ።
እንዘ ይብሉ አይቴ ሀሎ ዘተወልደ ንጉሠ አይሁድ።
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Matt02:5
Matt02:6
Matt02:7
Matt02:9

Matt02:15
Matt02:16

Matt02:16

Matt02:16
Matt02:16
Matt02:16
Matt02:17
Matt02:23
Matt03:1

Matt03:3
Matt03:3
Matt03:4
Matt03:7

Matt03:8
Matt03:9
Matt03:10
Matt03:11
Matt03:11
Matt03:12
Matt03:12
Matt03:12
Matt03:17
Matt03:17
Matt03:17
Matt04:3
Matt04:4
Matt04:4
Matt04:14
Matt04:15
Matt04:16
Matt04:18
Matt04:23
Matt04:24
Matt05:13 በምንትኑ እንከ ይቄስምዎ አልቦኬ እንከ ዘይበቊዕ።

ወይቤልዎ በቤተልሔም ዘይሁዳ እስመ ከማሁ ጽሑፍ በነቢይ።
እስመ እምኔኪ ይወፅእ ንጉሥ ዘይርዕዮሙ ለሕዝብየ እስራኤል።
ወተጠየቀ እምኔሆሙ መዋዕሊሁ በዘአስተርአዮሙ ኮከብ።
ወናሁ ኮከብ ዘርእዩ በምሥራቅ ይመርሖሙ እስከ ሶበ አብጽሖሙ 
ቤተልሔም።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ።
ወፈነወ ሐራሁ ወአዘዘ ይቅትሉ ኵሎ ሕፃናተ ዘቤተልሔም ወዘውስተ 
ኵሉ አድያሚሃ።
ወፈነወ ሐራሁ ወአዘዘ ይቅትሉ ኵሎ ሕፃናተ ዘቤተልሔም ወዘውስተ 
ኵሉ አድያሚሃ።
ዘክልኤ ዓመት ወዘይንእስሂ እምኔሁ።
ዘክልኤ ዓመት ወዘይንእስሂ እምኔሁ።
በከመ ሐሳበ መዋዕል ዘተጠየቀ እምኀበ ሰብአ ሰገል።
አሜሃ ተፈጸመ ዘተብህለ በኤርምያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ ከመ ናዝራዊ ይሰመይ ወልድየ።
ወበውእቱ መዋዕል በጽሐ ዮሐንስ መጥምቅ እንዘ ይሰብክ በገዳመ 
ይሁዳ ዘዮርዳኖስ።
እስመ ዝንቱ ውእቱ ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ።
እንዘ ይብል ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም።
ወቅናቱ ዘአዲም ውስተ ሐቌሁ።
መኑ አመረክሙ ከመ ታምሥጡ እመቅሠፍት ወእመንሱት ወእመዐት 
ዘይመጽእ።
ግበሩኬ እንከ ፍሬ ሠናየ ዘይደልወክሙ ለንስሓ።
ወኢይምሰልክሙ ዘታመሥጡ በብሂለ አብ ብነ አብርሃም።
ኵሉኬ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ ወውስተ እሳት ይወድይዎ።
ወዘእምድኅሬየሰ ይመጽእ ውእቱ ይጸንዕ እምኔየ።
ዘኢይደልወኒ እጹር አሣእኖ።
ዘመሥኤ ውስተ እዴሁ ዘቦቱ ያነጽሕ ዐውደ እክሉ።
ዘመሥኤ ውስተ እዴሁ ዘቦቱ ያነጽሕ ዐውደ እክሉ።
ወኀሠሮሰ ያውዒ በእሳት ዘኢይጠፍእ።
ወናሁ መጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዘቦቱ ሠመርኩ።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዘቦቱ ሠመርኩ።
ወቀርበ ዘያሜክሮ ወይቤሎ።
ጽሑፍ ከመ አኮ በኅብስት ክመ ዘየሐዩ ሰብእ።
አላ በኵሉ ቃል ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ጰራልዩ ወጰራልያስ ወገሊላ ዘአሕዛብ።
ሕዝብ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ርእየ ብርሃነ ዐቢየ።
ስምዖንሃ ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስሃ እኅዋሁ።
ወይፌውስ ኵሎ ደዌ ወኵሎ ሕማመ ዘውስተ ሕዝብ።
ወኵሎ ሕሙማነ ዘለለ ዚኣሁ ሕማሞሙ።
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Matt05:13
Matt05:13
Matt05:16
Matt05:17
Matt05:17
Matt05:19
Matt05:19
Matt05:21
Matt05:21
Matt05:22

Matt05:22
Matt05:22
Matt05:22
Matt05:23
Matt05:26
Matt05:27
Matt05:28
Matt05:31
Matt05:32
Matt05:32
Matt05:32
Matt05:32
Matt05:32
Matt05:33
Matt05:38
Matt05:39
Matt05:40
Matt05:41
Matt05:42
Matt05:42
Matt05:43
Matt05:45
Matt05:46
Matt05:47
Matt06:1
Matt06:3
Matt06:4

Matt06:6
Matt06:7

ዘእንበለ ዘይገድፍዎ አፍኣ ወይከይድዎ ሰብእ በእገሪሆሙ።
ዘእንበለ ዘይገድፍዎ አፍኣ ወይከይድዎ ሰብእ በእገሪሆሙ።
ወይሰብሕዎ ለአቡክሙ ዘበሰማያት።
ኢይምሰልክሙ ዘመጻእኩ እስዐሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ እፈጽሞሙ።
ዘኬ ፈትሐ አሐተ እምእላ ትእዛዛት እንተ ተሐጽጽ።
ወዘሰ ይሜህር ወይገብር ከመ ዝ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኢትቅትል ነፍሰ።
ወዘሰ ቀተለ ነፍሰ ረስሐ ውእቱ ለኵነኔ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘያምዕዕ እኅዋሁ በከንቱ ረስሐ ውእቱ 
ለኵነኔ።
ወዘሂ ይቤሎ ለእኁሁ ሕሡር ዘፀርቅ ረስሐ ወይትኴነን በዐውድ።
ወዘሂ ይቤሎ ለእኁሁ ሕሡር ዘፀርቅ ረስሐ ወይትኴነን በዐውድ።
ወዘሰ ይቤሎ አብድ ረስሐ ውእቱ ወይትኴነን በእሳተ ገሃነም።
ወበህየ ተዘከርከ ከመ ቦ እኁከ ዘተሐየሰከ።
እስከ ሶበ ትፈዲ ደኃሪተ ገመስ ዘላዕሌከ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኢትዘሙ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘርእያ ለብእሲት ወፈተዋ።
ወእመኒ እግርከ ዘየማን ታስሕተከ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ በላዕሌሁ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ በላዕሌሁ።
ወዘሰ ኅድገተ አውሰበ ዘመወ።
ወካዕበ ሰማዕክሙ ዘከመ ተብህለ ለቀደምትክሙ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ።
ወለዘሂ ጸፍዐከ እንተ የማን መልታሕቴከ።
ወለዘሂ ይፈቅድ ይትዐገልከ መልበሰከ።
ወለዘሂ ዐበጠከ አሐደ ምዕራፈ።
ወለኵሉ ዘሰአለከ ሀቦ።
ወለዘሂ ይፈቅድ እምኔከ ይትለቃሕ ኢትክልኦ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ።
ከመ ትኩኑ ውሉዶ ለአቡክሙ ዘበሰማያት።
ወእመሰ ታፈቅሩ ዘያፈቅረክሙ ምንትኑ ዕሴትክሙ።
ምንት እንከ ፍድፋዴ ዘገበርክሙ።
ወእመ አኮሰ ዐስበ አልብክሙ በኀበ አቡክሙ ዘበሰማያት።
ኢታእምር ፀጋምከ ዘትገብር የማንከ።
ከመ በኅቡእ ይኩን ምጽዋትከ ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ 
ክሡተ።
ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ ክሡተ።
እስመ ይመስሎሙ በአብዝኆ ንባቦሙ ዘይሰምዖሙ።
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Matt06:8

Matt06:8

Matt06:10
Matt06:11
Matt06:12
Matt06:18
Matt06:18
Matt06:19
Matt06:20
Matt06:23
Matt06:25
Matt06:25
Matt06:25
Matt06:27
Matt06:30
Matt06:30
Matt06:32
Matt07:2
Matt07:2
Matt07:3
Matt07:3
Matt07:5
Matt07:8
Matt07:8
Matt07:8
Matt07:9

Matt07:11
Matt07:12
Matt07:19
Matt07:21
Matt07:21
Matt07:21
Matt07:21
Matt07:21
Matt07:24
Matt07:24
Matt07:26
Matt07:26
Matt08:2

ኢትትመሰልዎሙኬ እስመ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ዘትፈቅዱ 
ዘእንበለ ትስአልዎ።
ኢትትመሰልዎሙኬ እስመ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ዘትፈቅዱ 
ዘእንበለ ትስአልዎ።
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ።
ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም።
ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ።
ዘእንበለ አቡክሙ ማእምረ ኅቡኣት።
ወአቡክሙ ዘይሬእየክሙ በኅቡእ የዐስየክሙ ክሡተ።
ኢትዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበምድር ኀበ ይበሊ ወይማስን።
አላ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት።
ወሶበ ብርሃን ዘላዕሌከ ጽልመት ውእቱ።
ወበእንተ ዝ እብለክሙ ኢትተክዙ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ።
ወበእንተ ዝ እብለክሙ ኢትተክዙ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ።
ወኢ ለሥጋክሙ ዘትለብሱ።
መኑ እምኔክሙ በተክዞ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
ወናሁ ሣዕረ ገዳም ዘዮም ሀሎ።
ወእግዚአብሔር ዘከመ ዝ ያለብሶ።
እስመ ዘንተሰ ኵሎ አሕዛበ ዓለም ዘአፍኣ የኀሥሥዎ።
እስመ በኵነኔ ዘኰነንክሙ ትትኴነኑ አንትሙ።
ወበመስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ።
ለምንት ትሬኢ ኀሠረ ዘውስተ ዐይነ እኁከ።
ወኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ ኢታቤይንኑ።
ወእምዝ ትሬኢ ለአውፅኦ ኀሠር ዘውስተ ዐይነ እኁከ።
እስመ ኵሉ ዘሰአለ ይነሥእ።
ወዘሂ ኀሥሥ ይረክብ ወለዘሂ ጐድጐደ ይትረኀዎ።
ወዘሂ ኀሥሥ ይረክብ ወለዘሂ ጐድጐደ ይትረኀዎ።
መኑ ውእቱ እምኔክሙ ብእሲ ዘይስእሎ ወልዱ ኅብስተ ወእብነ 
ይሁቦ።
እፎ እንከ ፈድፋደ አቡክሙ ዘበሰማያት።
ኵሎኬ ዘትፈቅዱ ይስእልዎ ለክሙ ሰብእ።
ኵሉ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ።
አኮ ኵሉ ዘይብለኒ እግዚኦ ዘይበውእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
አኮ ኵሉ ዘይብለኒ እግዚኦ ዘይበውእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
ዘእንበለ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡየ ዘበሰማያት።
ዘእንበለ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡየ ዘበሰማያት።
ዘእንበለ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡየ ዘበሰማያት።
ኵሉኬ ዘይሰምዕ ዘንተ ቃልየ ወይገብሮ።
ይመስል ብእሴ ጠቢበ ዘሐነጸ ቤቶ ዲበ ኰኵሕ።
ወኵሉ ዘይሰምዕ ዘንተ ቃልየ ወኢይገብሮ።
ይመስል ብእሴ አብደ ዘሐነጸ ቤቶ ዲበ ኆጻ።
ወናሁ መጽአ አሐዱ ብእሲ ዘለምጽ።
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Matt08:4
Matt08:9
Matt08:10

Matt08:17
Matt08:18
Matt08:27
Matt08:29
Matt08:33
Matt09:8
Matt09:8
Matt09:9 እንዘ ይነብር ውስተ ምጽባሕ ዘስሙ ማቴዎስ።
Matt09:13
Matt09:16
Matt09:24
Matt09:25
Matt09:32
Matt09:33
Matt09:35
Matt09:36
Matt10:4
Matt10:6
Matt10:6
Matt10:8
Matt10:8
Matt10:10
Matt10:14
Matt10:19
Matt10:19
Matt10:19
Matt10:20
Matt10:22
Matt10:24
Matt10:24
Matt10:26
Matt10:26
Matt10:27
Matt10:27
Matt10:28
Matt10:29
Matt10:32
Matt10:32

ወአብእ መባአከ በእንተ ዘነጻሕከ።
ወብየ ሐራ እለ ዘእኴንን።
አማን እብለክሙ ኢረከብኩ ከመ ዝ ዘየአምን በውስተ ኵሉ እስራኤል።

ከመ ይትፈጸም ቃለ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
ወሶበ ርእየ እግዚእ ኢየሱስ ብዙኃነ ሰብአ ዘተለውዎ።
ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ዘእንበለ ይብጻሕ ጊዜሁ።
ወዜነዉ ለሰብእ ኵሎ ዘኮነ ወበእንተ እለ አጋንንትሂ።
ዘወሀበ ዘከመ ዝ ሥልጣነ ለሰብእ።
ዘወሀበ ዘከመ ዝ ሥልጣነ ለሰብእ።

ሑሩ ወአእምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕተ።
ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
ወይቤሎሙ ተገሐሡ እስመ አኮ ዘሞተት ሕፃን አላ ትነውም።
ወእምዘወፅኡ ሰብእ ቦአ።
አምጽኡ ኀቤሁ ብእሴ ዘጋኔን ጽሙመ ወበሃመ።
ዘከመ ዝ በውስተ እስራኤል።
ወይፌውስ ኵሎ ድዉያነ ወኵሎ ሕሙማነ ዘውስተ ሕዝብ።
ወግዱፋን ከመ አባግዕ ዘአልቦ ኖላዊ።
ወስምዖን ቀነናዊ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘአግብኦ።
ወሑሩ ባሕቱ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
ወሑሩ ባሕቱ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
በከንቱ ዘነሣእክሙ በከንቱ ሀቡ።
በጸጋ ዘነሣእክሙ በጸጋ ሀቡ።
ወኢ አሣእነ ወኢ በትረ እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
ወለዘሰ ኢተወክፈክሙ ወኢሰምዐክሙ ነገረክሙ።
ወሶበ ያገብኡክሙ ኢተኀልዩ ዘትነብቡ ወዘትትናገሩ።
ወሶበ ያገብኡክሙ ኢተኀልዩ ዘትነብቡ ወዘትትናገሩ።
እስመ ይትወሀበክሙ በይእቲ ሰዓት ዘትትናገሩ።
እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ ዘትነብቡ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
አልቦ ረድእ ዘየዐቢ እምሊቁ።
ወኢ ገብር ዘየዐቢ እምእግዚኡ።
ኢትፍርህዎሙኬ እንከ እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትዐወቅ።
ዘነገርኩክሙ በጽልመት ንግርዎ በብርሃን።
ወዘኒ አልኆሰስኩ ውስተ እዝንክሙ ስብክዎ በዲበ አንሕስት።
ወባሕቱ ፍርህዎ ለዘቦ ሥልጣን።
ዘእንበለ ያእምር አቡክሙ ሰማያዊ።
ኵሉ ዘየአምን ብየ በቅድመ ሰብእ።
አነኒ አአምኖ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
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Matt10:33
Matt10:33
Matt10:34
Matt10:36
Matt10:37
Matt10:38
Matt10:38
Matt10:39
Matt10:39
Matt10:40
Matt10:40
Matt10:40
Matt10:41
Matt10:41
Matt10:42
Matt11:3
Matt11:3
Matt11:4 ሐዊረክሙ ዜንውዎ ለዮሐንስ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።
Matt11:4 ሐዊረክሙ ዜንውዎ ለዮሐንስ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።
Matt11:6
Matt11:7
Matt11:8
Matt11:10
Matt11:10
Matt11:11

Matt11:11
Matt11:14
Matt11:15
Matt11:21
Matt11:23
Matt11:27
Matt11:27
Matt11:27
Matt11:27
Matt11:27
Matt12:2
Matt12:2
Matt12:3
Matt12:4
Matt12:4
Matt12:4

ወለዘሰ ክሕደኒ በቅድመ ሰብእ።
አነኒ እክሕዶ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት።
ኢይምሰልክሙ ዘአምጻእኩ ሰላመ ለምድር አላ መጥባሕተ።
ዘያፈቅር አባሁ ወእሞ እምኔየ።
ወዘያፈቅር ወልዶ ወወለቶ እምኔየ።
ወኢያጥብዐ ወዘኢነሥአ መስቀለ ሞቱ ወዘኢተለወ ድኅሬየ።
ወኢያጥብዐ ወዘኢነሥአ መስቀለ ሞቱ ወዘኢተለወ ድኅሬየ።
ዘረከባ ለነፍሱ ለይግድፋ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ይረክባ።
ዘኪያክሙ ተወክፈ ኪያየ ተወክፈ።
ወዘኪያየ ተወክፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ወዘኪያየ ተወክፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ዘተወክፈ ነቢየ በስመ ነቢይ ዐስበ ነቢይ ይነሥእ።
ወዘተወክፈ ጻድቀ በስመ ጻድቅ ዐስበ ጻድቅ ይነሥእ።
ወዘአስተየ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን ጽዋዐ ማይ ቈሪር።
ወይቤሎ አንተኑ ዘትመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
ወይቤሎ አንተኑ ዘትመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።

ወብፁዕ ውእቱ ዘኢተዐቅፈ ብየ።
ምንትኑመ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርዐኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሡይ በቀጠንት አልባስ።
እስመ ዝንቱ ውእቱ ዘበእንቲኣሁ ተጽሕፈ።
ዘይጸይሕ ፍኖተከ በቅድሜከ።
አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት ዘየዐቢ እምዮሐንስ 
መጥምቅ።
ወበመንግሥተ ሰማያትሰ ዘይንእሶ የዐብዮ።
ዝ ውእቱ ኤልያስ ዘሀለዎ ይምጻእ።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ዘተገብረ በውስቴትክን በሠቅ ወበሐመድ እምነስሓ።
ሀለወኪ እስከ ሲኦል ትረዲ እስመ ሶበሁ በሰዶም ዘተገብረ ኀይል።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ዘእንበለ አብ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ዘእንበለ አብ።
ወለአብኒ አልቦ ዘየአምሮ ዘእንበለ ወልድ።
ወለአብኒ አልቦ ዘየአምሮ ዘእንበለ ወልድ።
ወለዘፈቀደ ወልድ ይከሥት ሎቱ።
ናሁ ርኢ አርዳኢከ ዘይገብሩ ዘኢይከውን ገቢረ በሰንበት።
ናሁ ርኢ አርዳኢከ ዘይገብሩ ዘኢይከውን ገቢረ በሰንበት።
ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ።
ዘከመ ቦአ ቤቶ ለእግዚአብሔር ወበልዐ ኀባውዘ ቊርባን።
ዘኢይከውኖ ለበሊዕ ወኢ ለእለ ምስሌሁ።
ዘእንበለ ለካህናት ለባሕቲቶሙ።
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Matt12:5
Matt12:6
Matt12:7
Matt12:10
Matt12:11
Matt12:17
Matt12:18
Matt12:18
Matt12:19
Matt12:20
Matt12:22
Matt12:24
Matt12:29
Matt12:30
Matt12:30
Matt12:31
Matt12:32
Matt12:32
Matt12:32
Matt12:36
Matt12:39
Matt12:42
Matt12:43
Matt12:46

Matt12:48
Matt12:49
Matt12:51
Matt12:51
Matt13:3
Matt13:4
Matt13:5
Matt13:7
Matt13:8
Matt13:8
Matt13:8
Matt13:8
Matt13:9
Matt13:12
Matt13:12
Matt13:14
Matt13:17

ወኢያንበብክሙኑ ዘሀሎ ውስተ ኦሪት።
ወናሁ እብለክሙ ከመ ዘየዐቢ እምቤተ መቅደስ ሀሎ ዝየ።
ሶበሰ ተአምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕት።
ወናሁ ሀሎ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ወይቤሎሙ መኑ እምውስቴትክሙ ብእሲ ዘቦቱ አሐዱ በግዕ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ናሁ ቊልዔየ ዘኀረይኩ ፍቁርየ ዘሠምረቶ ነፍስየ።
ናሁ ቊልዔየ ዘኀረይኩ ፍቁርየ ዘሠምረቶ ነፍስየ።
ኢይደምፅ ወኢይጸርሕ ወአልቦ ዘይሰምዕ ቃሎ።
ብርዐ ቅጥቁጠ ኢይሰብር ወሱዐኒ ዘይጠይስ ኢያጠፍእ።
ወእምዝ አምጽኡ ሎቱ ዘጋኔን ዕዉረ ወጽሙመ ወበሃም።
ዘእንበለ በብዔል ዜቡል መልአኮሙ ለአጋንንት።
ወአልቦ ዘይክል መኑሂ በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
ዘኢኮነ ምስሌየ ዕድውየ ውእቱ።
ወዘኢይትጋባእ ምስሌየ ይዘርወኒ ዝርወተ።
ወዘሰ ፀረፈ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ኢ በዝ ዓለም ወኢ በዘይመጽእ።
አንሰ እብለክሙ ኵሉ ሰብእ ዘይነብብ ንባብ ፅሩዐ።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምዮናስ ሀሎ ዝየ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምሰሎሞን ሀሎ ዝየ።
ወበዊኦሙ የኀድሩ ህየ ወይከውን ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ ዘየአኪ 
እምቀዳሚቱ።
ወመጽአ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘይቤሎ።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለዘነገሮ።
እስመ ኵሉ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡየ ዘበሰማያት።
እስመ ኵሉ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡየ ዘበሰማያት።
ናሁ ወፅአ ይዝራዕ ዘይዘርዕ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት።
ወቦ ዘወድቀ ዲበ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኀ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ሦክ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወወሀበ ፍሬ ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ወወሀበ ፍሬ ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ወወሀበ ፍሬ ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
እስመ ለዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ከመ ይትፈጸም ላዕሌሆሙ ትንቢተ ኢሳይያስ ዘይቤ።
ፈተዉ ይርአዩ አንትሙ ዘትሬእዩ ወኢርእዩ።
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ወፈተዉ ይስምዑ አንትሙ ዘትሰምዑ ወኢሰምዑ።
አንትሙኬ ስምዑ ምሳሌሁ ለዘይዘርዕ።
ኵሉ ዘይሰምዕ ነገረ መንግሥተ ሰማያት ወኢይሌቡ።
ዘተዘርዐ ውስተ ልቡ ውእቱኬ ዘተዘርዐ ውስተ ፍኖት።
ዘተዘርዐ ውስተ ልቡ ውእቱኬ ዘተዘርዐ ውስተ ፍኖት።
ወዘሰ ውስተ ኰኵሕ ተዘርዐ።
ውእቱ ዝ ዘነገረ ይሰምዕ።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ተዘርዐ ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ተዘርዐ ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ።
ወዘእንበለ ፍሬ ይከውን።
ወዘሰ ተዘርዐ ውስተ ምድር ሠናይት።
ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ ወይሌቡ ወይፈሪ ወይገብር።
ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ትመስል መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ዘዘርዐ ሠናየ ዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብሑአ ዘነሥአት ብእሲት።
ወዘእንበለ ምሳሌሰ ኢተናገሮሙ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ እንዘ ይብል።
እከሥት በምሳሌ አፉየ ወእነግር አምሳለ ዘእምትካት።
ፈክር ለነ ምሳሌ ዘክርዳድ ወዘሥርናይ ወዘገራህት።
ፈክር ለነ ምሳሌ ዘክርዳድ ወዘሥርናይ ወዘገራህት።
ፈክር ለነ ምሳሌ ዘክርዳድ ወዘሥርናይ ወዘገራህት።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘይዘርዕሰ ሠናየ ዘርዐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው 
ውእቱ።
ወፀራዊኒ ዘዘርዖ ዲያብሎስ ውእቱ።
እምብርሃነ ፀሓይ በመንግሥተ አቡሆሙ ዘበሰማያት።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት መድፍነ ዘኅቡእ ውስተ ገራህት።
ወረኪቦ ብእሲ ኀብኣ ወእምፍሥሓሁ ሖረ ወሤጠ ኵሎ ዘቦ።
ወካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ሠያጤ ዘየኀሥሥ ባሕርየ 
ሠናየ።
ሖረ ወሤጠ ኵሎ ዘቦ።
ወይቤሎሙ በእንተ ዝንቱ ኵሉ ጸሓፊ ዘይፀመድ ለመንግሥተ 
ሰማያት።ይመስል ብእሴ በዓለ ቤት ዘያወፅእ እመዝገቡ ሐዲሰ ወብሉየ።
ኢይትሜነን ነቢይ ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ።
ወበእንተ ዝ መሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ።
አላ አንትሙ ሀብዎሙ ዘይበልዑ።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ዘእንበለ አንስት ወደቅ።
ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
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Matt15:24
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ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ ወለእሙ ሀብተ ቊርባን ዘረባሕከ 
እምኔየ።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ ወለእሙ ሀብተ ቊርባን ዘረባሕከ 
እምኔየ።
ከመ አኮ ዘይበውእ ውስተ አፍ ዘያረኵሶ ለሰብእ።
ከመ አኮ ዘይበውእ ውስተ አፍ ዘያረኵሶ ለሰብእ።
አላ ዘይወፅእ እምውስተ አፍ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘይበውእ ውስተ አፍ።
ወዘሰ ይወፅእ እምውስተ አፍ እምልብ ይወፅእ።
ወዝ ውእቱ ዘያረኵሶ ለሰብእ።
ዘውእቱ ቀቲል ወዝሙት ስርቅ ስምዕ በሐሰት።
እሉኬ ዘያረኵስዎ ለሰብእ።
ወዘእንበለ ተኀፅቦ እድሰ በሊዕ ኢያረኵሶ ለሰብእ።
ኢተፈነውኩ ዘእንበለ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
ኢተፈነውኩ ዘእንበለ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
ኢተፈነውኩ ዘእንበለ ኀበ አባግዕ ዘተሀጕላ ዘቤተ እስራኤል።
እምፍርፋራት ዘይወድቅ እማእደ አጋእዝቲሆሙ።
ወኀሊፎ እምህየ እግዚእ ኢየሱስ በጽሐ ኀበ ሐይቀ ባሕር ዘገሊላ።
ወሰብሕዎ ለአምላከ እስራኤል ዘወሀበ ዘከመ ዝ ሥልጣነ ለሰብእ።
ወሰብሕዎ ለአምላከ እስራኤል ዘወሀበ ዘከመ ዝ ሥልጣነ ለሰብእ።
ያምሕሩኒ እሉ ሕዝብ እስመ ናሁ ሠሉስ መዋዕለ እምዘበልዑ እክለ።
ወአልቦሙ ዘይበልዑ ወኢይፈቅድ እፈንዎሙ ርኁባኒሆሙ።
ኅብስት ዘያጸግብ ለዘመጠነ ዝ ሕዝብ።
ኅብስት ዘያጸግብ ለዘመጠነ ዝ ሕዝብ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ዘእንበለ አንስት ወደቅ።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ዓዲሁ ኢትሌብዉኑ ወኢትዜከሩ ዘአመ ኀምስ ኅብስት።
ሚ መጠነ አስፈሬዳተ ዘአግሐሥክሙ ወይቤልዎ ሰብዑ።
ወይቤሎሙ እፎ ዘኢትሌብዉ ከመ አኮ በእንተ ኅብስት ዘእቤለክሙ።
ወይቤሎሙ እፎ ዘኢትሌብዉ ከመ አኮ በእንተ ኅብስት ዘእቤለክሙ።
ወእምዝ ለበዉ አርዳኢሁ ከመ አኮ ዘይቤሎሙ በእንተ ብሕአተ 
ኅብስት።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ብሔረ ቂሳርያ ዘፊልጶስ።
እስመ ኢከሠተ ለከ ሥጋ ወደም አላ አቡየ ዘበሰማያት።
ወዘአሰርከ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት።
ወዘፈታሕከ በምድር ይከውን ፍቱሐ በሰማያት።
እስመ ኢትኄሊ ዘእግዚአብሔር ዘእንበለ ዘሰብእ።
እስመ ኢትኄሊ ዘእግዚአብሔር ዘእንበለ ዘሰብእ።
እስመ ኢትኄሊ ዘእግዚአብሔር ዘእንበለ ዘሰብእ።
ዘይፈቅድ ይትልወኒ ይጽላእ ነፍሱ ወያጥብዕ።
ወዘይፈቅድ ያድኅና ለነፍሱ ለይግድፋ።
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Matt17:21
Matt17:27
Matt17:27
Matt18:4
Matt18:4
Matt18:5
Matt18:5
Matt18:6
Matt18:7
Matt18:7
Matt18:8
Matt18:10

Matt18:11
Matt18:12
Matt18:12
Matt18:14
Matt18:18
Matt18:18
Matt18:19
Matt18:19
Matt18:23
Matt18:24
Matt18:25
Matt18:25
Matt18:28
Matt18:28
Matt18:31
Matt18:31
Matt18:34
Matt19:3
Matt19:4

ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ይረክባ።
ወናሁ መጽአ ቃል እምውስተ ደመና ዘይብል።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር።
ዘቦቱ ሠመርኩ ወሎቱ ስምዕዎ።
ወአንሥኡ አዕይንቲሆሙ ወአልቦ ዘርእዩ።
ወኢ መነሂ ዘእንበለ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ።
ኢትንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።
ኢትንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።
ወባሕቱ ገብሩ ላዕሌሁ ኵሎ ዘከመ ፈቀዱ።
ወይፈልስ ወአልቦ ዘይሰአነክሙ።
ወዝንቱ ዘመድ ኢይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት።
ወዘቀዳሚ አሥገርከ ዓሣ ንሣእ ወክሥት አፉሁ።
ወትረክብ ውስቴቱ ዲናረ ሰጢጥራስ ዘውእቱ አርባዕቱ ድርኅም።
ወዘአትሐተ ርእሶ ከመ ዝንቱ ሕፃን።
ዝ ውእቱ ዘየዐቢ በመንግሥተ ሰማያት።
ወዘሂ ተወክፈ አሐደ ሕፃነ ዘከመ ዝ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
ወዘሂ ተወክፈ አሐደ ሕፃነ ዘከመ ዝ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
ወለዘሂ አስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
አሌ ሎቱ ለዓለም እመንሱት ዘይመጽእ።
ወባሕቱ አሌሎ ለውእቱ ብእሲ ዘያመጽኣ ለመንሱት።
ትትወደይ ውስተ እሳት ዘለዓለም።
እብለክሙ ከመ መላእክቲሆሙ በሰማያት ወትረ ይሬእዩ ገጾ ለአቡየ 
ዘበሰማያት።
እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
ምንተ ትብሉ እመ ቦ ብእሲ ዘቦቱ ምእተ አባግዕ።
ወየሐውር ይኅሥሥ ዘተገድፎ።
ከማሁኬ ኢይፈቅድ አቡየኒ ዘበሰማያት።
አማን እብለክሙ ዘአሰርክሙ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት።
ወዘፈታሕክሙ በምድር ይከውን ፍቱሐ በሰማያት።
በውስተ ምድር በእንተ ኵሉ ግብር ዘሰአሉ።
ይትገበር ሎሙ በኀበ አቡየ ዘበሰማያት።
ብእሴ ንጉሠ ዘፈቀደ ይትሐሰቦሙ ለአግብርቲሁ።
አምጽኡ ሎቱ አሐደ ዘይፈድዮ እልፈ መካልየ።
ወኀጢኦ ዘይፈድዮ አዘዘ እግዚኡ ይሢጥዎ ምስለ ብእሲቱ።
ወምስለ ውሉዱ ወኵሎ ዘቦ እስከ ይፈዲ።
ዘይፈድዮ ምእተ ዲናረ ወአኀዞ ወኀነቆ።
እንዘ ይብል ሀበኒ ዘትፈድየኒ።
ወርእዮሙ አብያጺሁ አግብርት ዘገብረ ተከዙ ጥቀ።
ወሐዊሮሙ ነገርዎ ለእግዚኦሙ ኵሎ ዘገብረ።
እስከ አመ ይሤልጥ ኵሎ ዘይፈድዮ።
ይከውኖሁ ለብእሲ ይድኀር ብእሲቶ በኵሉ ዘአበሰት ሎቱ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘውስተ ኦሪት።
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Matt19:4
Matt19:6
Matt19:9
Matt19:9
Matt19:9
Matt19:11
Matt19:11
Matt19:11
Matt19:12
Matt19:14
Matt19:16
Matt19:17
Matt19:18
Matt19:20
Matt19:21
Matt19:21
Matt19:29
Matt19:29
Matt20:1
Matt20:4
Matt20:7
Matt20:7
Matt20:10
Matt20:14
Matt20:15
Matt20:22
Matt20:22
Matt20:22
Matt20:23
Matt20:23
Matt20:23
Matt20:26
Matt20:27
Matt20:28
Matt21:2
Matt21:3
Matt21:4
Matt21:4
Matt21:8
Matt21:9
Matt21:11

ዘከመ ፈጠሮሙ እግዚአብሔር እምትካት።
ዘእግዚአብሔር አስተፃመረ ሰብእ ኢይፍልጥ።
አንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድኅር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ ላዕሌሁ።
አንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድኅር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ ላዕሌሁ።
ወእንተሂ ደኀርዋ ዘአውሰበ ዘመወ።
ወይቤሎሙ አኮ ለኵሉ ዘይትከሀል ዝንቱ ዘእንበለ ለዘተውህቦ።
ወይቤሎሙ አኮ ለኵሉ ዘይትከሀል ዝንቱ ዘእንበለ ለዘተውህቦ።
ወይቤሎሙ አኮ ለኵሉ ዘይትከሀል ዝንቱ ዘእንበለ ለዘተውህቦ።
በእንተ መንግሥተ ሰማያት ወዘሰ ይክል ተዐግሦ ለይትዐገሥ።
እስመ ለዘከመ እሉ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
ሊቅ ኄር ምንተ እግበር እምሠናያት ከመ እረስ ሕይወተ ዘለዓለም።
አልቦ ኄር ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
ወይቤሎ አያተኑ ዘአዐቅብ።
ምንት እንከ ዘተርፈኒ።
እመሰ ትፈቅድ ፍጹመ ትኩን ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ።
ወታጠሪ ለከ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
ወኵሉ ዘኀደገ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ።
ምእተ ምክዕቢተ ይረክብ ወሕይወተ ዘለዓለም ይወርስ።
ዘወፅአ በነግህ ይትዐሰብ ገባእተ ለዐጸደ ወይኑ።
ተቀነዩ ወዘረትዐኒ እሁበክሙ።
ወይቤልዎ እስመ አልቦ ዘተዐሰበነ።
ተቀነዩ ወዘረትዐኒ እሁበክሙ።
ወመጽኡ ቀደምት ወመሰሎሙ ዘያፈደፍድ ሎሙ ውሂበ እምእሉ።
ንሣእ ዘይረክበከ ወሑር።
ወሚመ ኢይከውነኒሁ እግበር ዘፈቀድኩ በንዋይየ።
ኢተአምሩ ዘትስእሉ ትክሉኑ ሰትየ ጽዋዕ ዘአነ እሰቲ።
ኢተአምሩ ዘትስእሉ ትክሉኑ ሰትየ ጽዋዕ ዘአነ እሰቲ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁኑ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበፀጋምየ አኮ አነ ዘእሁብ።
ዘእንበለ ለእለ አስተዳለወ ሎሙ አቡየ ዘበሰማያት።
ዘእንበለ ለእለ አስተዳለወ ሎሙ አቡየ ዘበሰማያት።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ ወባሕቱ ዘይፈቅድ እምኔክሙ።
ወዘሂ ይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ ይኩንክሙ ላእከ።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ይትለአክ ወየሀብ ነፍሶ ቤዛ ብዙኃን።
ወይቤሎሙ ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ።
ወእመ ቦ ዘይቤለክሙ ምንተ ትገብሩ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ።
ወዘይበዝኁ ሕዝብ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ወይቤሉ ሕዝብ ዝ ውእቱ ኢየሱስ ነቢይ ዘእምናዝሬት ዘገሊላ።
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Matt21:11
Matt21:13
Matt21:15
Matt21:16
Matt21:16
Matt21:19
Matt21:19
Matt21:21
Matt21:22
Matt21:25
Matt21:30
Matt21:31
Matt21:35
Matt21:35
Matt21:35
Matt21:44
Matt21:44
Matt22:2
Matt22:5
Matt22:5
Matt22:5
Matt22:9
Matt22:10
Matt22:11
Matt22:12
Matt22:17
Matt22:20
Matt22:21
Matt22:21
Matt22:21
Matt22:24
Matt22:25
Matt22:31
Matt22:32
Matt22:45
Matt22:46
Matt22:46
Matt23:3
Matt23:3
Matt23:3
Matt23:3

ወይቤሉ ሕዝብ ዝ ውእቱ ኢየሱስ ነቢይ ዘእምናዝሬት ዘገሊላ።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
ወሶበ ርእዩ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት መንክረ ዘገብረ።
ወይቤልዎ ኢትሰምዕኑ ዘይብሉ እሉ ደቂቅ።
ዘይቤ እምአፈ ደቂቅ ወሕፃናት አስተዳሎከ ስብሐተ።
ወአልቦ ዘረከበ ውስቴታ ዘእንበለ ቈጽል ባሕቲቱ።
ወአልቦ ዘረከበ ውስቴታ ዘእንበለ ቈጽል ባሕቲቱ።
አኮ ክመ ዕፀ ባሕቲቶ ዘትገብሩ።
ወኵሎ ዘሰአልክሙ በጸሎት እንዘ ትትአመኑ ትነሥኡ።
እመ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ በእፎኬ ዘኢአመንክምዎ።
ወለካልኡኒ ዘይንእስ ይቤሎ ከማሁ ወአውሥአ ወይቤ አንብየ።
መኑ እንከ እምክልኤሆሙ ዘገብረ ፈቃደ አቡሁ።
ቦ ዘቀሠፉ ወቦ ዘወገሩ ወቦ ዘቀተሉ።
ቦ ዘቀሠፉ ወቦ ዘወገሩ ወቦ ዘቀተሉ።
ቦ ዘቀሠፉ ወቦ ዘወገሩ ወቦ ዘቀተሉ።
ወዘሰ ወድቀ ዲበ ይእቲ እብን ይትቀጠቀጥ።
ወለዘሂ ወድቀት ዲቤሁ ትደምቆ።
ዘገብረ ከብካበ ለወልዱ።
ቦ ዘሖረ ውስተ ገራህቱ።
ወቦ ዘሖረ ውስተ ንግዱ።
ወቦ ዘሖረ ውስተ ዐጸደ ወይኑ።
ወኵሎ ዘረከብክሙ ጸውዑ ውስተ ከብካብ።
አስተጋብኡ ኵሎ ዘረከቡ እኩያነ ወኄራነ።
ረከበ በህየ ብእሴ ዘኢለብሰ ልብሰ መርዓ።
ወይቤሎ ዐርክየ እፎ ቦእከ ዝየ ዘኢለበስከ ልብሰ መርዓ።
ንግረነኬ እንከ ዘይረትዕ ምንተ ትብል።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወጽሕፈቱ።
ወይቤልዎ ዘነጋሢ።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር።
እመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ እንዘ አልቦ ውሉደ።
ወዘይልህቅ አውሰበ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉደ።
ዘተብህለ ለክሙ እምኀበ እግዚአብሔር።
ዘይቤ አነ ውእቱ እግዚአብሔር አምላከ አብርሃም።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ።
ወአልቦ ዘክህለ አውሥኦቶ ቃለ።
ወአልቦ ዘተሀበለ እምይእቲ ዕለት ይሰአሎ ምንተኒ።
ኵሎ ዘይቤሉክሙ ግበሩ ወዘመሀሩክሙ ዕቀቡ።
ኵሎ ዘይቤሉክሙ ግበሩ ወዘመሀሩክሙ ዕቀቡ።
ወዘከመ ምግባሮሙሰ ኢትግበሩ።
እስመ እሙንቱ ዘይሜህሩ ለሰብእ ኢይገብሩ።
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Matt23:5
Matt23:8
Matt23:11
Matt23:12
Matt23:12
Matt23:16
Matt23:16
Matt23:17
Matt23:18
Matt23:18
Matt23:18
Matt23:19
Matt23:20
Matt23:20
Matt23:21
Matt23:21
Matt23:22

Matt23:22

Matt23:23
Matt23:23
Matt23:34
Matt23:34
Matt23:35
Matt23:35
Matt23:39
Matt24:2
Matt24:6
Matt24:13
Matt24:15
Matt24:15
Matt24:15
Matt24:17
Matt24:17
Matt24:18
Matt24:21
Matt24:22
Matt24:22
Matt24:23
Matt24:26
Matt24:27

ወኵሎ ምግባሮሙ ዘይገብሩ ለዐይነ ሰብእ ይገብሩ።
እስመ አሐዱ ውእቱ መምህርክሙ ዘውእቱ ክርስቶስ።
ወባሕቱ ዘይልህቀክሙ ይኩንክሙ ላእከ።
እስመ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
እስመ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
እለ ትብሉ ዘመሐለ በቤተ መቅደስ ኢይጌጊ።
ወዘሰ መሐለ በወርቀ ቤተ መቅደስ ይጌጊ ትብሉ።
አኮኑ ቤተ መቅደስ ዘይቄድሶ ለወርቅ።
ወዘመሐለ በምሥዋዕ ኢይጌጊ ትብሉ።
ወዘሰ መሐለ በጽንሐሕ ዘላዕሌሁ ይጌጊ ትብሉ።
ወዘሰ መሐለ በጽንሐሕ ዘላዕሌሁ ይጌጊ ትብሉ።
አኮኑ ምሥዋዕ ዘይቄድሶ ለውእቱ ጽንሐሕ።
ዘኬ መሐለ በምሥዋዕ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ዲቤሁ።
ዘኬ መሐለ በምሥዋዕ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ዲቤሁ።
ወዘሂ መሐለ በቤተ መቅደስ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ውስቴቱ።
ወዘሂ መሐለ በቤተ መቅደስ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ውስቴቱ።
ወዘሂ መሐለ በሰማይ መሐለ በመንበሩ ለእግዚአብሔር ወበዘይነብር 
ዲቤሁ።
ወዘሂ መሐለ በሰማይ መሐለ በመንበሩ ለእግዚአብሔር ወበዘይነብር 
ዲቤሁ።
ወኀደግሙ ዘየዐቢ ትእዛዛተ ኦሪት።
ዘኒ መፍትው ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
ቦ እምኔሆሙ ዘትቀትሉ ወቦ ዘትቀሥፉ በመኳርብቲክሙ።
ቦ እምኔሆሙ ዘትቀትሉ ወቦ ዘትቀሥፉ በመኳርብቲክሙ።
ከመ ይብጻሕ ላዕሌክሙ ደመ ኵሎሙ ጻድቃን ዘተክዕወ ዲበ ምድር።
ዘቀተልክምዎ በማእከለ ቤተ መቅደስ ወምሥዋዕ።
እስከ ሶበ ትብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
አማን እብለክሙ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
ወባሕቱ አኮ በጊዜሃ ዘየኀልቅ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ወእምከመ ርኢክሙ ትእምርተ ርኩስ ዘምዝባሬ።
ዘተብህለ በዳንኤል ነቢይ።
ወይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ዘያነብብ ለይለቡ።
ወዘሂ ሀሎ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ይንሣእ ዘውስተ ቤቱ።
ወዘሂ ሀሎ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ይንሣእ ዘውስተ ቤቱ።
ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ይንሣእ ልብሶ።
ዘኢኮነ ከማሁ እምአመ ተፈጥረ ዓለም እስከ ዮም ወኢይከውንሂ።
ወሶበ አኮ ዘአሐጸሮን ለእማንቱ መዋዕል።
እምኢድኅነ መኑሂ ኵሉ ዘሥጋ።
አሜሃ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ገዳመ ሀሎ ኢትፃኡ።
እስመ ከመ መብረቅ ዘይወፅእ እምጽባሕ ወያስተርኢ እስከ ዐረብ።
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Matt24:36
Matt24:36
Matt24:45
Matt24:46
Matt25:9
Matt25:14
Matt25:15
Matt25:15
Matt25:15
Matt25:16
Matt25:17
Matt25:18
Matt25:20
Matt25:21
Matt25:22
Matt25:23
Matt25:24
Matt25:28
Matt25:29
Matt25:29
Matt25:34
Matt25:40
Matt25:41
Matt25:41
Matt25:45
Matt25:46
Matt25:46
Matt26:3
Matt26:6
Matt26:7
Matt26:7
Matt26:7
Matt26:8
Matt26:11
Matt26:12
Matt26:13
Matt26:14
Matt26:23
Matt26:24
Matt26:25
Matt26:28

ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
ዘይሠይሞ እግዚኡ ውስተ ኵሉ ቤቱ።
ብፁዕ ውእቱ ገብር ዘመጺኦ እግዚኡ።
ወአውሥኣሆን ጠባባት ወይቤላሆን አልቦ ዘየአክል ለነ ወለክን።
እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወጸውዐ አግብርቲሁ።
ቦ ለዘወሀቦ ኀምስተ መክሊተ።
ወቦ ለዘወሀቦ ክልኤተ መክሊተ።
ወቦ ለዘወሀቦ አሐደ መክሊተ።
ወሖረ ዝኩ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወተገበረ ቦቶን።
ወከማሁ ዘሂ ክልኤተ መካልየ ነሥአ ረብሐ ካልኣተ ክልኤተ መካልየ።
ወዘአሐተሰ መክሊተ ነሥአ ሖረ ወከረየ ምድረ።
ወቀርበ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወአምጽአ ካልኣተ ኀምሰ መካልየ።
ዘበውኁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሠይመከ።
ወመጽአ ዘክልኤተ መክሊተ ነሥአ ወይቤ።
ዘበውኁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሠይመከ።
ወመጽአ ዘአሐተኒ መክሊተ ነሥአ ወይቤ።
ወሀብዎ ለዘቦቱ ዐሠርቱ መክሊት።
እስመ ለዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ዘድልው ለክሙ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
አማን እብለክሙ ኵሎ ዘገበርክሙ።
ሑሩ እምኔየ ርጉማን ውስተ እሳት ዘለዓለም።
ዘድልው ለሰይጣን ወለመላእክቲሁ።
ዘኢገበርክሙ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ ሊተ ኢገበርክሙ።
ወየሐውሩ እሉሂ ውስተ ኵነኔ ዘለዓለም።
ወጻድቃንሰ ውስተ ሕይወት ዘለዓለም።
ውስተ ዐጸደ ሊቀ ካህናት ዘስመ ቀያፋ።
ቦአ ቤተ ስምዖን ዘለምጽ።
እንተ ባቲ ቢረሌ ዘምሉእ ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ ዘብዙኅ ሤጡ።
እንተ ባቲ ቢረሌ ዘምሉእ ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ ዘብዙኅ ሤጡ።
እንተ ባቲ ቢረሌ ዘምሉእ ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ ዘብዙኅ ሤጡ።
ለምንት ዘመጠነ ዝ ዕፍረት አህጐለት ዛቲ ብእሲት።
ወኪያየሰ አኮ ዘልፈ ዘትረክቡኒ።
ወዘንተሰ ዕፍረተ ዘሦጠት ዲበ ርእስየ ለቀበርየ ገብረት።
ያንብቡ ላቲ ዘገብረት ዛቲ ብእሲት ወይዝክርዋ።
ዘስሙ ይሁዳ አስቆሮታዊ ኀበ ሊቃነ ካህናት።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘያወርድ እዴሁ ምስሌየ ውስተ መጽብሕየ።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ ዘያገብኦ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወአውሥአ ይሁዳ ዘያገብኦ ወይቤ።
ዝ ውእቱ ደምየ ዘሐዲስ ሥርዐት።
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Matt26:28
Matt26:34
Matt26:36
Matt26:42
Matt26:45

Matt26:46
Matt26:48
Matt26:48
Matt26:51
Matt26:52
Matt26:53
Matt26:53
Matt26:54
Matt26:56
Matt26:59
Matt26:68
Matt26:68
Matt26:70
Matt26:75
Matt26:75
Matt27:3
Matt27:3
Matt27:3

Matt27:3

Matt27:9
Matt27:9
Matt27:12
Matt27:15
Matt27:16
Matt27:17
Matt27:22
Matt27:24
Matt27:24
Matt27:24
Matt27:28
Matt27:29
Matt27:31
Matt27:32
Matt27:33

ዘይትከዐው በእንተ ብዙኃን ለኅድገተ ኀጢአት።
ከመ በዛቲ ሌሊት ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
ወእምዝ ሖረ ምስሌሆሙ ውስተ ዐጸደ ወይን ዘስሙ ጌቴሴማን።
አቡየ እመሰ ይትከሀል ዝንቱ ጽዋዕ ይኅልፍ ዘእንበለ እስትዮ።
ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ዘያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ 
ኃጥኣን።
ተንሥኡ ንሑር ናሁ ቀርበ ዘያገብአኒ።
ወዘያገብኦ ወሀቦሙ ትእምርተ እንዘ ይብል።
ዘእስዕሞ ውእቱ ኪያሁ አኀዙ።
ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ ዘየማን።
እስመ ኵሉ ዘይቀትል በመጥባሕተ ይመውት በመጥባሕት።
ይመስለከኑ ዘኢይክል አስተብቊዖቶ ለአቡየ።
ይፈኑ ሊተ ዘይበዝኁ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ሠራዊተ መላእክት።
ወእፎ እንከ ይትፌጸም ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ ነቢያት።
በዘይቀትልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወኢረከቡ ሎቱ ጌጋየ።
መኑ ውእቱ ዘጸፍዐከ ወመኑ ዘኰርዐከ።
መኑ ውእቱ ዘጸፍዐከ ወመኑ ዘኰርዐከ።
ወክሕደ በቅድመ ኵሉ እንዘ ይብል ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
ዘይቤሎ ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
ዘይቤሎ ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ይሁዳ ዘአግብኦ ከመ አርስሕዎ።
ዘነሥአ እምኀበ ሊቃነ ካህናት ወሊቃናተ ሕዝብ።
እንዘ ይብል አበስኩ ዘአግባእኩ ደመ ንጹሕ ወዘአቅተልኩ ብእሴ 
ጻድቅ።
እንዘ ይብል አበስኩ ዘአግባእኩ ደመ ንጹሕ ወዘአቅተልኩ ብእሴ 
ጻድቅ።
ወይእተ አሚረ በጽሐ ቃለ ኤርምያስ ነቢይ ዘይቤ።
ነሥኡ ሠላሳ ብሩረ ሤጦ ለክቡር ዘአክበርዎ ደቂቀ እስራኤል።
አልቦ ዘተሠጥዎሙ ወኢ ምንተኒ።
አሐደ ለሕዝብ እምነ ሙቁሓን ዘፈቀዱ።
ወቦ አሜሃ ሙቁሕ ዘስሙ በርባን ስሙዕ ወየአምሮ ኵሉ ሰብእ።
በርባንሃኑ ወሚመ ኢየሱስሃ ዘይብልዎ ክርስቶስ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ምንተ እንከ እረስዮ ለኢየሱስ ዘተብህለ ክርስቶስ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ጲላጦስ ከመ አልቦ ዘይበቊዕ።
ዘእንበለ ዳእሙ ዘይበዝኅ ሀከክ።
ዘእንበለ ዳእሙ ዘይበዝኅ ሀከክ።
ወሰለብዎ አልባሲሁ ወአልበስዎ ከለሜዳ ዘለይ።
ወፀፈሩ ሐራ አክሊለ ዘሦክ ወአስተቀጸልዎ ዲበ ርእሱ።
ወተሣሊቆሙ ላዕሌሁ ሰለብዎ ውእተ ከለሜዳ ዘለይ።
ወእንዘ ይወፅኡ ረከቡ ብእሴ ቀሬናዌ ዘስሙ ስምዖን።
ወበጺሖሙ ብሔረ ዘስሙ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ቀራንዮ።
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Matt27:33
Matt27:35
Matt27:37
Matt27:40
Matt27:42
Matt27:54
Matt27:55
Matt27:57
Matt27:60
Matt27:63
Matt28:3
Matt28:3
Matt28:5
Matt28:11
Matt28:14
Matt28:16
Matt28:20
MK01:2
MK01:3
MK01:6 ወልብሱ ለዮሐንስ ኮነ ዘጸጕረ ገመል።
MK01:6
MK01:7
MK01:7
MK01:9
MK01:11
MK01:11
MK01:23
MK01:40
MK01:44
MK02:4
MK02:7
MK02:7
MK02:12
MK02:21
MK02:22
MK02:24
MK02:24
MK02:25
MK02:26
MK02:26
MK02:26

ወበጺሖሙ ብሔረ ዘስሙ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ቀራንዮ።
ከመ ይትፈጸም ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወአንበሩ መልዕልተ ርእሱ ጽሒፎሙ መጽሐፈ ጌጋዩ ዘይብል።
ወይብሉ ኦ ዘይነሥቶ ለቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት የሐንጾ።
ዘባዕደ ያድኅን ወርእሶ ኢይክል አድኅኖ።
ርእዮሙ ውእተ ድልቅልቀ ዘኮኑ ፈርሁ ጥቀ ወይቤሉ።
ወሀለዋ ህየ ብዙኃት አንስት እለ ይሬእያ እምርሑቅ ኵሎ ዘኮነ።
ወመስዮ መጽአ ብእሲ ባዕል እምአርማትያስ ዘስሙ ዮሴፍ።
ወቀበሮ ውስተ መቃብር ሐዲስ ዘሎቱ አውቀረ ውስተ ኰኵሕ።
ወይቤልዎ ተዘከርነ እግዚኦ ዘይቤ ዝኩ መስሐቲ።
ወርእየቱ ከመ ዘመብረቅ ወልብሱ ጸዐዳ ከመ ዘበረድ።
ወርእየቱ ከመ ዘመብረቅ ወልብሱ ጸዐዳ ከመ ዘበረድ።
ከመ ኢየሱስሃ ዘተሰቅለ ተኀሥሣ።
ወነገሩ ለሊቃነ ካህናት ኵሎ ዘኮነ።
ወናጸድቅ ነገረክሙ ወዘእንበለ ሐዘን ንሬስየክሙ።
ኀበ ደብረ ዘአዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወመሀርዎሙ ይዕቀቡ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ ዘይጸይሕ ፍኖተከ።
ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል።

ወቅናቱ ዘአዲም ውስተ ሐቌሁ።
ወሰበከ ወይቤ ይመጽእ እምድኅሬየ ዘይጸንዕ እምኔየ።
ዘኢይደልወኒ እድንን ወእፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ወይእተ አሚረ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምናዝሬት ዘገሊላ።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር።
ወሀሎ ብእሲ ዘጋኔን ውስተ ምኵራብ ወዐውየወ።
ወመጽአ ኀቤሁ ዘለምጽ ወአስተብረከ ወአስተብቊዖ ወይቤሎ።
ወሑር ወአፍትን ርእሰከ ለካህን ወአብእ መባአከ በእንተ ዘነጻሕከ።
ዘዲቤሁ ይሰክብ ውእቱ መፃጕዕ።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝ ዘከመ ዝ ይነብብ ፅርፈተ።
ወመኑ ይክል ኀዲገ ኀጢአት ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
ወይቤሉ ግሙራ ኢርኢነ ዘከመ ዝ።
ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
ወአልቦ ዘይወዲ ወይነ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ወይቤልዎ ፈሪሳውያን ርኢ ዘይገብሩ አርዳኢከ።
ዘኢይከውን ገቢረ በሰንበት።
ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱኒ ወእለሂ ምስሌሁ።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር እንዘ አብያታር ሊቀ ካህናት።
ወበልዐ ኅብስተ መሥዋዕት ዘኢይከውኖ ለበሊዕ።
ዘእንበለ ለካህናት ለባሕቲቶሙ።
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MK03:1
MK03:3
MK03:8
MK03:19
MK03:24
MK03:27
MK03:29
MK03:35
MK04:3
MK04:4
MK04:5
MK04:7
MK04:8
MK04:8
MK04:8
MK04:8
MK04:9
MK04:14
MK04:15
MK04:16
MK04:22
MK04:22
MK04:23
MK04:24
MK04:24
MK04:25
MK04:25
MK04:26
MK04:31
MK04:33
MK04:34
MK04:41
MK05:2
MK05:3
MK05:14
MK05:15
MK05:15
MK05:16
MK05:16
MK05:16
MK05:18

ወሀሎ ህየ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ወይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ዘፅዉስት እዴሁ።
ወብዙኃን ጥቀ መጽኡ ኀቤሁ ሰሚዖሙ ኵሎ ዘገብረ።
ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘአግብኦ።
ወመንግሥትኒ ዘበበይናቲሃ ትትናፈቅ ኢትቀውም ይእቲ መንግሥት።
ወአልቦ ዘይክል በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
ወዘሰ ፀረፈ ዲበ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ ለዓለም።
እስመ ኵሉ ዘይገብር ፈቃዶ ለእግዚአብሔር።
ስምዑ ወፈረ ዘይዘርዕ ይዝራዕ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት ወመጽኡ አዕዋፍ ወበልዕዎ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኅ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ሦክ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ቦ ዘሠላሳ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘምእት።
ቦ ዘሠላሳ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘምእት።
ቦ ዘሠላሳ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘምእት።
ወይቤሎሙ ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ዘይዘርዕሰ ቃለ እግዚአብሔር ይዘርዕ።
ወይነሥእ እምልቦሙ ቃለ ዘተዘርዐ።
ወእሉ ካዕበ እሙንቱ ዘውስተ ኰኵሕ ተዘርዑ።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከበት ወአልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከበት ወአልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ወይቤሎሙ ለብዉ ዘትሰምዑ።
በውእቱ መስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ ወይዌስኩክሙ።
እስመ ለዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የኀይድዎ።
ከመ ብእሲ ዘዘርዐ ሠናየ ዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
ወትንእስ እምኵሉ አዝርዕት ዘውስተ ምድር።
ወበዘከመ ዝ አምሳል ተናገሮሙ ቃሎ በአምጣነ ይክሉ ሰሚዐ።
ወዘእንበለ ምሳሌሰ ኢተናገሮሙ።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ዘእኩይ ጋኔን ላዕሌሁ ወፂኦ እመቃብር።
እንዘ ዘልፈ ይሞቅሕዎ ወአልቦ ዘይክል አድክሞቶ።
ወወፅኡ ይርአዩ ዘኮነ።
ወመጽኡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወረከብዎ ለዘጋኔን አኀዞ።
ዝኩ ዘአኀዞ ሌጌዎን ወፈርሁ።
ወዜነውዎሙ እለ ርእዩ ዘከመ ኮነ ዘጋኔን ወዘበእንተ አሕርው።
ወዜነውዎሙ እለ ርእዩ ዘከመ ኮነ ዘጋኔን ወዘበእንተ አሕርው።
ወዜነውዎሙ እለ ርእዩ ዘከመ ኮነ ዘጋኔን ወዘበእንተ አሕርው።
ወዐሪጎ ሐመረ አስተብቊዖ ውእቱ ዘጋኔን ይሑር ምስሌሁ።
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MK05:19
MK05:20
MK05:22
MK05:26
MK05:26
MK05:26
MK05:32
MK05:33
MK05:37
MK05:37
MK05:43
MK05:43
MK06:2
MK06:4
MK06:5
MK06:8
MK06:8
MK06:8
MK06:8
MK06:16 ወሰሚዖ ሄሮድስ ይቤ ዮሐንስ ውእቱ ዘአነ መተርኩ ርእሶ።
MK06:20
MK06:21
MK06:22
MK06:23
MK06:30
MK06:30
MK06:34
MK06:36
MK06:37
MK06:43
MK06:43
MK07:2
MK07:4
MK07:5
MK07:8
MK07:10
MK07:11
MK07:11
MK07:13
MK07:13
MK07:15

ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር ወተሣሀለከ።
ኵሎ ዘገብረ ሎቱ እግዚእ ኢየሱስ ወአንከሩ ኵሎሙ።
ወመጽአ ኀቤሁ አሐዱ ብእሲ መጋቤ ምኵራብ ዘስሙ ኢያኢሮስ።
ወአልቦ ዘበቊዐ ዘእንበለ ዳእሙ ዘአልሐማ ፈድፋደ።
ወአልቦ ዘበቊዐ ዘእንበለ ዳእሙ ዘአልሐማ ፈድፋደ።
ወአልቦ ዘበቊዐ ዘእንበለ ዳእሙ ዘአልሐማ ፈድፋደ።
ወተመይጠ ከመ ይርአይ ዘገብረ ዘንተ።
እስመ አእመረት ዘኮነ ላዕሌሃ ወመጽአት ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወከልአ ከመ አልቦ ዘይተልዎ ዘእንበለ ጴጥሮስ።
ወከልአ ከመ አልቦ ዘይተልዎ ዘእንበለ ጴጥሮስ።
ወገሠጾሙ ለአቡሃ ወለእማ ብዙኀ ከመ አልቦ ዘየአምር ዘንተ።
ወአዘዘ የሀብዋ ዘትበልዕ።
ወዝኒ ኀይል ዘይትገበር በእደዊሁ።
ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ ወበኀበ አዝማዲሁ።
ወኢገብረ ኀይለ በህየ ዘእንበለ ኅዳጣን ድዉያን።
ወአዘዞሙ ከመ አልቦ ዘይሰንቁ ለፍኖት።
ወኢይንሥኡ ዘእንበለ በትር ባሕቲታ።
ዘእንበለ አሣእን ዘውስተ እገሪሆሙ።
ዘእንበለ አሣእን ዘውስተ እገሪሆሙ።

ወይፈቅድ ይርአይ ተኣምረ ዘይገብር።
ወኮነት ዕለት አመ ይገብር ሄሮድስ በዓለ ዘዕለተ ተወልደ።
ወይቤላ ንጉሥ ለይእቲ ወለት ሰአልኒ ዘትፈቅዲ ወእሁበኪ።
ወመሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ እስመ መንፈቀ መንግሥቱ።
ወነገርዎ ኵሎ ዘገብሩ ወዘከመ መሀሩ።
ወነገርዎ ኵሎ ዘገብሩ ወዘከመ መሀሩ።
ወምህሮሙ እስመ ከመ አባግዕ ዘአልቦ ኖላዊ እሙንቱ።
ወይሣየጡ ሎሙ ሲሳየ እስመ አልቦሙ ዘይበልዑ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ሀብዎሙ አንትሙ ዘይበልዑ።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ዘእንበለ ይትኀፀቡ እደዊሆሙ።
ወዘሂ ተሣየጡ እምሥያጥ ኢይበልዑ።
ወዘእንበለ ይትኀፀቡ እደዊሆሙ ይበልዑ እክለ።
ወባዕደኒ ብዙኀ ዘይመስሎ ለዝንቱ ይገብሩ።
ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ አው ለእሙ።
ቊርባን ዘረባሕከ እምኔየ ብሂል።
ወትስዕሩ ቃለ እግዚአብሔር በእንተ ትእዛዝክሙ ዘሠራዕክሙ።
ወዓዲ ብዙኀ በአምሳለ ዝንቱ ዘትገብሩ።
አልቦ ዘይበውእ እምአፍኣ ውስተ አፉሁ ለሰብእ ዘይክል አርኵሶቶ።
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MK07:15
MK07:15
MK07:15
MK07:16
MK07:18
MK07:19
MK07:20
MK07:21
MK07:23
MK07:28
MK07:37
MK08:1
MK08:2
MK08:3
MK08:4
MK08:7
MK08:8
MK08:8
MK08:14
MK08:19
MK08:19
MK08:19
MK08:20
MK08:20
MK08:21
MK08:26
MK08:27
MK08:33
MK08:33
MK08:33  
MK08:34
MK08:35
MK08:38
MK09:3
MK09:5
MK09:6
MK09:6
MK09:7
MK09:7
MK09:8
MK09:8

አልቦ ዘይበውእ እምአፍኣ ውስተ አፉሁ ለሰብእ ዘይክል አርኵሶቶ።
ዘእንበለ ዳእሙ ዘይወፅእ እምልቡ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ዘእንበለ ዳእሙ ዘይወፅእ እምልቡ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ዘቦ እዘን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘእምአፍኣ ይበውእ ውስተ አፈ ሰብእ።
እስመ ኢይበውእ ውስተ ልቡ ዘእንበለ ዳእሙ ውስተ ከርሡ ክመ።
ወይቤሎሙ ዘይወፅእ እምኔሁ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ዘውእቱ ዝሙት ወስርቅ ወቀቲል።
ዝንቱ ኵሉ እኩይ ዘይወፅእ እምውስጥ ያረኵሶ ለሰብእ።
በታሕተ ማእድ ፍርፋራተ ዘያወድቁ ደቂቅ።
ሚ ሠናይ ኵሎ ዘገብረ ዝንቱ ብእሲ።
ወአልቦሙ ዘይበልዑ ወጸውዖሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
እንዘ ይጸንሑኒ ወአልቦሙ ዘይበልዑ።
ይደክሙ በፍኖት እስመ ቦ እምኔሆሙ እምርሑቅ ዘመጽኡ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ መኑ ዘይክል በዝየ በገዳም አጽግቦቶሙ።
ወይቤሎሙ አቅርቡ ሎሙ ዘኒ።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ መልአ ሰብዐተ አስፈሬዳተ።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ መልአ ሰብዐተ አስፈሬዳተ።
ወአልቦሙ ዘእንበለ አሐቲ ኅብስት ምስሌሆሙ ውስተ ሐመር።
ወኢትዜከሩኑ ዘአመ ኀምሰ ኅብስት ፈተትኩ ለኀምሳ ምእት ብእሲ።
ሚ መጠነ አግሐሥክሙ አክፋረ ዘመልአ ፍተታተ ዘተርፈ።
ሚ መጠነ አግሐሥክሙ አክፋረ ዘመልአ ፍተታተ ዘተርፈ።
ሚ መጠነ አግሐሥክሙ አስፈሬዳተ ዘመልአ ፍተታተ ዘተርፈ።
ሚ መጠነ አግሐሥክሙ አስፈሬዳተ ዘመልአ ፍተታተ ዘተርፈ።
ወይቤሎሙ እፎ እንከ ዘኢትለብዉ።
ወአልቦ ዘትነግር በውስተ ሀገርኒ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ወአርዳኢሁ ውስተ አህጉረ ቂሳርያ ዘፊልጶስ።
ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን እስመ ኢትኄሊ ዘእግዚአብሔር።
ዘእንበለ ዘዕጓለ እመሕያው።

ዘይፈቅድ ይፀመደኒ ይጽልኣ ለነፍሱ ወያጥብዕ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ወበእንተ ወንጌል ይረክባ።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ በዛቲ ትውልድ ዘማ ወኃጥእት።
ዘኢይክል መሃፒል ከማሁ አጻዕድዎቶ በዲበ ምድር።
ወኢየአምር ዘይብል እስመ ድንጉፃን እሙንቱ።
ወመጽአ ቃል እምደመና ዘይብል።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወሎቱ ስምዕዎ።
ወእምዝ ግብተ ነጺሮሙ አልቦ ዘርእዩ።
ዘእንበለ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቶ ምስሌሆሙ።
ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘርእዩ።
ዘእንበለ አመ ተንሥአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እምነ ምዉታን።
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MK09:12
MK09:21
MK09:22
MK09:23
MK09:23
MK09:29
MK09:32
MK09:35
MK09:36
MK09:36
MK09:37
MK09:37
MK09:37
MK09:37
MK09:38
MK09:38
MK09:39
MK09:41
MK09:42
MK09:45
MK09:46
MK10:9
MK10:11
MK10:14
MK10:15
MK10:17
MK10:18
MK10:21
MK10:23
MK10:29
MK10:30
MK10:30
MK10:30
MK10:32
MK10:35
MK10:38
MK10:38
MK10:38
MK10:39
MK10:39
MK10:40

ወገብሩ ላዕሌሁ ኵሎ ዘፈቀዱ በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
እማእዜ ዘአኀዞ ወይቤሎ እምንእሱ።
ወባሕቱ በዘትክል ርድአኒ ወመሐረኒ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እስመ ትቤ በዘትክል ርድአኒ።
እመሰ ተአምን ኵሉ ይትከሀል ለዘየአምን።
ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት።
ወኢያእመሩ ዘይቤሎሙ ወይፈርህዎ ተስእሎቶ።
ዘይፈቅድ ሊቀ ይኩን ለያትሕት ርእሶ ለኵሉ።
ዘተወክፈ አሐደ ዘከመ ዝ ሕፃነ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
ዘተወክፈ አሐደ ዘከመ ዝ ሕፃነ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
ወዘኒ ኪያየ ተወክፈ።
አኮ ኪያየ ባሕቲቶ ዘተወክፈ ዘእንበለ ዘፈነወኒ።
አኮ ኪያየ ባሕቲቶ ዘተወክፈ ዘእንበለ ዘፈነወኒ።
አኮ ኪያየ ባሕቲቶ ዘተወክፈ ዘእንበለ ዘፈነወኒ።
ቦ ዘርኢነ ዘያወፅእ አጋንንተ በስምከ።
ቦ ዘርኢነ ዘያወፅእ አጋንንተ በስምከ።
እስመ አልቦ ዘይገብር ኀይለ በስምየ።
ወዘአስተየክሙ ጽዋዐ ማይ ቈሪር በስምየ።
ወዘአስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን አዕይንቲከ ውስተ ገሃነም ዘእሳት።
ወኵሉ ዘይጠባሕ ይትሜላሕ በጼው።
ዘእግዚአብሔር እንከ አስተፃመረ ሰብእ ኢይፍልጥ።
ወይቤሎሙ ዘደሐረ ብእሲቶ ወሖረ ካልእተ ዘመወ ላዕሌሃ።
ወኢትክልእዎሙ እስመ ለዘከመ እሉ ይእቲ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃን ኢይበውኣ።
ምንተ እግበር ከመ እረስ ሕይወተ ዘለዓለም።
አልቦ ኄር ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
ሑር ሢጥ ኵሎ ዘብከ ወሀብ ለነዳያን።
እፎ ዕጹብ ለዘቦ ንዋይ በዊእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
አማን እብለክሙ አልቦ ዘየኀድግ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ።
ዘኢይትዐሰይ ምእተ ምክዕቢተ በዝንቱ ዓለም።
ወበዓለምሰ ዘይመጽእ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወበዓለምሰ ዘይመጽእ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወአኀዘ ይንግሮሙ ዘሀለዎ ይረከቦ።
ሊቅ ንፈቅድ ትግበር ለነ ዘሰአልናከ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢተአምሩ ዘትስእሉ።
ትክሉኑ እንከ ሰትየ ጽዋዕ ዘአነ እሰቲ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁኑ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ጽዋዕየሰ ዘአነ እሰቲ ትሰትዩ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበጸጋምየ አኮ አነ ዘእሁበክሙ።
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MK10:40
MK10:43
MK10:44
MK10:45
MK11:2

MK11:3
MK11:5
MK11:9
MK11:12
MK11:13
MK11:13
MK11:14
MK11:16
MK11:17
MK11:23
MK11:24
MK11:25
MK11:25
MK12:5
MK12:5
MK12:6
MK12:10
MK12:14
MK12:17
MK12:17
MK12:18
MK12:18
MK12:20
MK12:21
MK12:27
MK12:32
MK12:33
MK12:35
MK12:38
MK12:41
MK12:42
MK12:43
MK12:45
MK13:2
MK13:7
MK13:11

አላ ለካልኣን አስተዳለወ ሎሙ አቡየ ዘበሰማያት።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ አላ ዘይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ።
ወዘይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ዐቢየ።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ይትለአክ።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ሶቤሃ ዕዋለ አድግ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ 
ዲቤሁ።
ወለእመ ቦ ዘይቤለክሙ ምንተ ትገብሩ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ምንተ ትገብሩ ዘትፈትሑ ዕዋለ።
ሆሣዕና ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ወባቲ ቈጽለ ወሖረ ይርአይ እመ ቦ ዘይረክብ ፍሬ በውስቴታ።
ወበጺሖ ኀቤሃ አልቦ ዘረከበ ዘእንበለ ቈጽል ባሕቲቱ።
ወበጺሖ ኀቤሃ አልቦ ዘረከበ ዘእንበለ ቈጽል ባሕቲቱ።
ወአውሥአ ወይቤላ አልቦ ዘይበልዕ ፍሬ እምኔኪ ለዓለም እንከ።
ወከልአ አልቦ ዘየኀልፍ ንዋየ እንተ ምኵራብ።
ወመሀሮሙ ወይቤሎሙ አኮኑ ጽሑፍ ዘይብል።
ወኢናፈቅሙ በልብክሙ ወተአመንክሙ ከመ ዘነበብክሙ።
ወበእንተ ዝንቱ እብለክሙ ኵሎ ዘጸለይክሙ ወሰአልክሙ።
ወሶበሂ ትጼልዩ ኅድጉ ለቢጽክሙ ዘተኀየስክምዎሙ።
ከመ ይኅድግ ለክሙ አቡክሙ ዘበሰማያት አበሳክሙ።
ቦ ዘቀሠፉ ወቦ ዘቀተሉ።
ቦ ዘቀሠፉ ወቦ ዘቀተሉ።
ወቦቱ አሐዱ ወልድ ዘያፈቅር ወፈነዎ ኀቤሆሙ ድኅረ ኵሉ።
ወዘኒ ኢያንበብክሙኑ ውስተ መጽሐፍ።
ወአልቦ ዘያሐዝነከ ወኢ መኑሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ወአምጽኡ ሎቱ ወይቤሎሙ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወመጽሐፉ።
ወይቤልዎ ዘነጋሢ።
ሀቡ ዘነጋሢ ለነጋሢ ወዘእግዚአብሔርኒ ግበሩ ለእግዚአብሔር።
ሀቡ ዘነጋሢ ለነጋሢ ወዘእግዚአብሔርኒ ግበሩ ለእግዚአብሔር።
ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ ለእመ ቦ ዘሞተ እኁሁ።
ወአውሰበ ዘይልህቅ ብእሲተ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ዘይቤሎ እግዚአብሔር በኀበ ዕፀ ጳጦስ እንዘ ይብል።
ወዘየዐቢ እምእላንቱ ትእዛዛት አልቦ።
አማን አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር ወአልቦ ባዕድ ዘእንበሌሁ።
ወአልቦ እንከ ዘተሐበለ ይሰአሎ።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ።
እሉ ይረክቡ ዘየዐቢ ኵነኔ።
መንጸረ ሙዳየ ምጽዋት ይሬኢ ሰብአ ዘያበውኡ ጸራይቀ።
ወአብአት ክልኤ ጸራይቀ ዘይብልዎ ቆንደራጢስ።
ወይእቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ዘባቲ አብአት ወኵሎ መንበርታ።
ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
እስመ ሀለዎ ይኩን ዝንቱ ወባሕቱ አኮ ሶቤሃ ዘየኀልቅ።
ወሶበሂ ያበጽሑክሙ ኢትቅድሙ ተኀልዩ ዘትብሉ ወዘትነብቡ።
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MK13:11
MK13:11
MK13:11
MK13:11
MK13:13
MK13:14
MK13:14
MK13:14
MK13:15
MK13:15
MK13:16
MK13:19
MK13:20
MK13:20
MK13:21
MK13:30
MK13:32
MK13:32
MK13:34
MK14:3
MK14:3
MK14:3
MK14:3
MK14:4
MK14:4
MK14:7
MK14:8
MK14:9
MK14:13
MK14:13
MK14:18
MK14:20
MK14:21
MK14:24
MK14:24
MK14:27
MK14:30
MK14:40
MK14:42
MK14:44
MK14:44

ወሶበሂ ያበጽሑክሙ ኢትቅድሙ ተኀልዩ ዘትብሉ ወዘትነብቡ።
ወዘአንበበክሙ ሶቤሃ ንበቡ እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ ዘትነብቡ።
ወዘአንበበክሙ ሶቤሃ ንበቡ እስመ ኢኮንክሙ አንትሙ ዘትነብቡ።
ዘእንበለ መንፈስ ቅዱስ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ወሶበ ርኢክሙ ኀሣሮ ለሙስና ዘይቤ ዳንኤል ነቢይ።
ዘይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ኀበ ኢይከውን ዘያነብብ ለይለቡ።
ዘይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ኀበ ኢይከውን ዘያነብብ ለይለቡ።
ወዘኒ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ውስተ ቤት።
ወኢይባእ ይንሣእ ዘኮነ ውስተ ቤት።
ወዘኒ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ከመ ይንሣእ ልብሶ።
ዘእምአመ ኮነ ዓለም ኢኮነ ከማሁ።
ወሶበ አኮ ዘአኅጸሮን እግዚአብሔር ለእማንቱ መዋዕል።
እምኢድኅነ ኵሉ ዘሥጋ።
ወይእተ አሚረ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
ዘእንበለ ይኩን ዝንቱ ኵሉ።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ኢ መላእክተ ሰማይ ወኢ ወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ።
እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወየኀድግ ቤቶ።
ወእንዘ ሀሎ ቢታንያ በቤተ ስምዖን ዘለምጽ እንዘ ይረፍቅ።
መጽአት ብእሲት ወአምጽአት ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ።
ዘናርዱ ቅድው ዘዕጹብ ሤጡ።
ዘናርዱ ቅድው ዘዕጹብ ሤጡ።
ወቦ እለ ተምዕዑ ወይቤሉ ለምንት ዘመጠነ ዝ ሀጕል ዘዝ ዕፍረት።
ወቦ እለ ተምዕዑ ወይቤሉ ለምንት ዘመጠነ ዝ ሀጕል ዘዝ ዕፍረት።
ወኪያየሰ አኮ ዘልፈ ዘትረክቡኒ።
ወዛቲኒ ዘባቲ ገብረት ወአቅደመት ወቀብዐተኒ ሥጋየ ለቀበርየ።
ይነግሩ ዘገብረት ዛቲ ብእሲት ወይዜክርዋ።
ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ ወትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።
ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ ወትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።
አማን እብለክሙ አሐዱ እምኔክሙ ዘይበልዕ ምስሌየ ያገብአኒ።
ዘይጸብሕ ምስሌየ ውስተ መጽብሕየ።
ዘእምኔሁ ይትሜጠውዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው እምኀየሶ።
ወይቤሎሙ ዝ ውእቱ ደምየ ዘሐዲስ ሥርዐት።
ዘይትከዐው በእንተ ብዙኃን።
እስመ ጽሑፍ ዘይብል እቀትሎ ለኖላዊ ወይዘረዋ አባግዒሁ።
ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ክልኤ ጊዜ።
እስመ ከብዳ አዕይንቲሆሙ ወኢየአምሩ ዘይነብቡ።
ተንሥኡ ንሑር ናሁ በጽሐ ዘያገብአኒ።
ወወሀቦሙ ትእምርተ ዘያገብኦ ወይቤሎሙ።
ዘሰዐምክዎ ውእቱ አኀዝዎ ወአጽንዕዎ ወሰድዎ።
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MK14:49
MK14:51
MK14:55
MK14:58
MK14:58
MK14:60
MK14:68
MK14:71
MK14:72
MK14:72
MK15:3
MK15:4
MK15:6
MK15:7
MK15:12
MK15:17
MK15:22
MK15:24
MK15:27
MK15:29
MK15:31
MK15:34
MK15:39 ወርእዮ ሐራዊ ሊቀ ምእት ዘይቀውም መንጸረ።
MK15:40 ማርያም መግደላዊት ወማርያም እንተ ያዕቆብ ዘይንእስ።
MK15:46
MK16:6
MK16:8
MK16:8
MK16:16
MK16:16
MK16:16
MK16:18
MK16:18
MK16:18
MK16:20
Luke01:1
Luke01:4
Luke01:5
Luke01:11
Luke01:15
Luke01:15
Luke01:17

ወኢአኀዝክሙኒ ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ዘውስተ መጻሕፍት።
ወተለዎ አሐዱ ወሬዛ ዘይትዐጸፍ ሰንዱነ ወአኀዝዎ ወራዙት።
ዘያስተዋድይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ከመ ይቅትልዎ ወኀጥኡ።
አነ እነሥቶ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ዘእድ ገብሮ።
ወበሠሉስ ዕለት ኣሐንጽ ካልእ ዘእድ ኢገብሮ።
አልቦኑ ዘትሰጠው እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
ወክሕደ ወይቤላ ኢየአምር ወኢይጤይቅ ዘትብሊ።
ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ ዘትብሉ።
ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎ።
ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ክልኤ ጊዜ ወበከየ።
ወውእቱሰ አልቦ ዘአውሥአ።
ወሐተቶ ካዕበ ጲላጦስ ወይቤሎ አልቦኑ ዘትሰጠው።
ወለለ በዓል ያሐዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ዘአብደሩ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘስሙ በርባን።
ምንተ እንከ ትፈቅዱ እረስዮ ለዘተብህለ ንጉሠ አይሁድ።
ወአልበስዎ ሜላተ ወፀፈሩ አክሊለ ዘሦክ።
ወወሰድዎ ብሔረ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ይብልዎ መካነ ቀራንዮ።
ወተካፈሉ ዘከመ ይነሥኡ።
ወተፈጸመ መጽሐፍ ዘይቤ ተኈለቈ ምስለ ገበርተ ዐመፃ።
ወይብልዎ ኦ ዘይነሥቶ ለቤተ መቅደስ።
ወይብልዎ ዘባዕደ ያድኅን ወርእሶ ኢይክል አድኅኖ።
ዘበትርጓሜሁ ይብል አምላኪየ አምላኪየ ለምንት ኀደገኒ።

ወቀበሮ ውስተ መቃብር ሐዲስ ዘአውቀረ ውስተ ኰኵሕ።
ኢየሱስሃኑ ናራዝዌ ዘተሰቅለ ተኀሥሣ ተንሥአ ወኢሀሎ ዝየሰ።
ወኵሎ ዘአዘዞን ለጴጥሮስ ወለእሊኣሁ ፈጺሞን ነጊረ።
ለኵሉ ፍጥረት በወንጌል ቅዱስ ለሕይወት ዘለዓለም።
ዘአምነ ወዘተጠምቀ ይድኅን ወዘሰ ኢአምነ ይደየን።
ዘአምነ ወዘተጠምቀ ይድኅን ወዘሰ ኢአምነ ይደየን።
ዘአምነ ወዘተጠምቀ ይድኅን ወዘሰ ኢአምነ ይደየን።
ወአልቦ ዘየሐሥሞሙ ወዘሂ ይቀትል ለእመ ሕምዘ።
ወአልቦ ዘየሐሥሞሙ ወዘሂ ይቀትል ለእመ ሕምዘ።
ለእመ በልዑ ወሰትዩ አልቦ ዘይነክዮሙ።
እንዘ እግዚእ ይረድእ ወቃሎ ያጸንዕ በተኣምር ዘይተሉ።
ወይምሀሩ በእንተ ግብር ዘአምኑ በላዕሌነ።
ከመ ታእምር ጥዩቀ በእንተ ኵሉ ኀይለ ነገር ትምህርተ ዘተመሀርከ።
ሀሎ አሐዱ ካህን ዘስሙ ዘካርያስ በመዋዕለ አብያ።
ቀዊሞ መንገለ የማነ ምሥዋዕ ዘዕጣን።
ወኢይሰቲ ወይነ ወሜሰ ኢ ዘያሰክር ወኢ ዘኢያሰክር።
ወኢይሰቲ ወይነ ወሜሰ ኢ ዘያሰክር ወኢ ዘኢያሰክር።
ከመ ይሥራዕ ሕገ ወሕዝበ ዘድልው ለእግዚአብሔር።
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Luke01:19
Luke01:19
Luke01:20
Luke01:22
Luke01:26
Luke01:27
Luke01:27
Luke01:29
Luke01:35
Luke01:37
Luke01:39
Luke01:45
Luke01:55
Luke01:61
Luke01:65
Luke01:68
Luke01:73
Luke01:74
Luke01:77
Luke01:78
Luke02:7
Luke02:10 ፍሥሓ ዘይከውን ለክሙ ወለኵሉ ዓለም።
Luke02:11
Luke02:15

Luke02:17
Luke02:18
Luke02:20
Luke02:20
Luke02:23
Luke02:25
Luke02:26
Luke02:27
Luke02:31
Luke02:33
Luke02:34
Luke02:39
Luke02:40
Luke02:44
Luke02:49
Luke02:50
Luke03:3

ዘእቀውም ቅድመ እግዚአብሔር ዘተፈኖኩ ኀቤከ።
ዘእቀውም ቅድመ እግዚአብሔር ዘተፈኖኩ ኀቤከ።
እስመ ኢአመንከኒ ነገርየ ዘይከውን ወይትፌጸም በዕድሜሁ።
ወአእመሩ ከመ ቦ ዘአስተርአዮ በቤተ መቅደስ።
ኀበ አሐቲ ሀገር ዘገሊላ እንተ ስማ ናዝሬት።
ዘስሙ ዮሴፍ ዘእምቤተ ዳዊት።
ዘስሙ ዮሴፍ ዘእምቤተ ዳዊት።
እፎኑ እንጋ ዘከመ ዝ አምኃ ይትአምኁ።
ወዘኒ ይትወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ።
እስመ አልቦ ነገር ዘይሰአኖ ለእግዚአብሔር።
ወሖረት ደወለ ዐይነ ከርም ወበጽሐት ሀገረ ዳዊት ዘይሁዳ።
ከመ ይከውን ቃል ዘነገሩኪ እምኀበ እግዚአብሔር።
ዘይቤሎሙ ለአበዊነ ለአብርሃም ወለዘርዑ እስከ ለዓለም።
ወይቤልዋ አልቦ እምአዝማድኪ ዘከማሁ ስሙ።
ወኮነ ፍርሀት ላዕለ ኵሉ ሰብእ ዘውእቱ ብሔር።
ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ዘተሣሀለነ።
መሐላሁ ዘመሐለ ለአብርሃም አቡነ።
ከመ የሀበነ በዘኢንፈርህ እምእደ ፀርነ።
በዘይትኀደግ ሎሙ ኀጢአቶሙ።
በሣህሉ ወበምሕረቱ ለአምላክነ ለዘሐወጸነ እምአርያም።
ወወለደት ወልደ ዘበኵራ ወአሰረቶ መንኮብያቲሁ።

ዘውእቱ ክርስቶስ እግዚእ ቡሩክ በሀገረ ዳዊት።
ንሑር እስከ ቤተልሔም ወናእምር ዘንተ ነገረ ዘአርአየነ እግዚአብሔር።

ወርእዮሙ አእመሩ ከመ በእንተ ውእቱ ሕፃን ዘነገርዎሙ።
ወኵሎሙ እለ ሰምዑ አንከሩ ዘነገርዎሙ ኖሎት።
በእንተ ኵሉ ዘርእዩ ወሰምዑ ዘከመ ይቤልዎሙ።
በእንተ ኵሉ ዘርእዩ ወሰምዑ ዘከመ ይቤልዎሙ።
ኵሉ ተባዕት ዘይፈትሕ ማሕፀነ እሙ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን።
ዘእንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር።
ከመ ይስእልዎ ሎቱ ዘበሕጉ።
ዘአስተዳሎከ ቅድመ ኵሉ ሕዝብከ።
ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ።
ወለትእምርት በዘይትወቀሡ።
ወፈጺሞሙ ኵሎ ዘበሕገ እግዚአብሔር።
ወፍጹም በጸጋ እግዚአብሔር ዘላዕሌሁ።
ወይመስሎሙ ከመ ዘበፍኖት ሀሎ ምስለ ሰብእ።
ኢያእመርክሙኑ ከመ ይደልወኒ አሀሉ ውስተ ዘአቡየ ቤት።
ወእሙንቱሰ ኢለበዉ ቃሎ ዘይቤሎሙ።
ወሰበከ ጥምቀተ ለንስሓ በዘይትኀደግ ኀጢአት።
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በከመ ይብል ቃለ መጽሐፈ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
ናሁ ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል።
ወይርአይ ኵሉ ዘነፍስ አድኅኖቶ ለእግዚአብሔር።
መኑ ነገረክሙ ታምሥጡ እመቅሠፍት ዘይመጽእ።
ግበሩ እንከ ፍሬ ዘይደልወክሙ ለንስሓ።
ወኢይምሰልክሙ በብሂለ ዘትብሉ ሀሎ አቡነ አብርሃም።
ወኵሉ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘቦ ክልኤ ልብስ ክዳናተ የሀብ ለዘአልቦ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘቦ ክልኤ ልብስ ክዳናተ የሀብ ለዘአልቦ።
ወዘሂ ቦ እክል ከማሁ ይግበር።
ወይቤሎሙ አልቦ ዘትገብሩ ፈድፋደ እምዘተአዘዝክሙ።
ወይቤሎሙ አልቦ ዘትገብሩ ፈድፋደ እምዘተአዘዝክሙ።
አንሰ አጠምቀክሙ በማይ ወይመጽእ ዘይጸንዐኒ።
ዘኢይደልወኒ እፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ዘመሥኤ ውስተ እዴሁ ወያነጽሕ ዐውደ እክሉ።
ወሐሠሮሰ ያውዒ በእሳት ዘኢይጠፍእ።
ወቦ ባዕድኒ ብዙኀ ዘመሀሮሙ ለሕዝብ ወገሠጾሙ።
ወበእንተ ኵሉ እኩይ ዘገብረ ሄሮድስ።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል።
አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወኪያከ ሠመርኩ።
ጽሑፍ ዘይብል አኮ በኅብስት ክመ ዘየሐዩ ሰብእ።
ጽሑፍ ዘይብል አኮ በኅብስት ክመ ዘየሐዩ ሰብእ።
አላ በኵሉ ቃል ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር።
ወዘንተኒ ክብረ እስመ ሊተ ተውህበ ወለዘፈቀድኩ እሁቦ።
መንፈሰ እግዚአብሔር ላዕሌየ ዘበእንቲኣሁ ቀብዐኒ።
ወእስብክ ዓመተ እግዚአብሔር ኅሪተ ወዘኮነ መዋዕለ።
ኵሎ ዘሰማዕነ ዘገበርከ በቅፍርናሆም ግበር በዝየኒ በሀገርከ።
ኵሎ ዘሰማዕነ ዘገበርከ በቅፍርናሆም ግበር በዝየኒ በሀገርከ።
ዘእንበለ ኀበ አሐቲ ብእሲት መበለት።
ዘሀለወት በሰራጵታ ዘሲዶና።
ዘሀለወት በሰራጵታ ዘሲዶና።
ወኢነጽሐ አሐዱሂ እምኔሆሙ ዘእንበለ ንእማን ሶርያዊ።
ዘተነድቀት ላዕሌሁ ሀገሮሙ ከመ ያጽድፍዎ።
ወሀሎ በምኵራብ አሐዱ ብእሲ ዘጋኔን እኩይ ላዕሌሁ።
ወአልቦ ዘአኀዝነ ወባሕቱ እስመ አዘዝከነ ናወርድ መሣግሪነ።
ወኵሎሙ እለ ምስሌሁ ደንገፁ በእንተ ዓሣት ዘተሠግሩ።
ወእንዘ ሀሎ ውስተ አሐቲ ሀገር መጽአ ብእሲ ዘለምጽ ኵለንታሁ።
ወአብእ መባእከ በእንተ ዘነጻሕከ።
ወኀይለ እግዚአብሔር ውእቱ በዘይፌውስ።
ምንትኑ ውእቱ ዝንቱ ዘይነብብ ፅርፈተ።
መኑ ይክል ኀዲገ ኀጢአት ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር ባሕቲቱ።
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ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘይኄልዩ ወይቤሎሙ።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ዘዲቤሁ ይሰክብ በቅድሜሆሙ።
ወእምዝ ወፂኦ እምህየ ርእየ ብእሴ መጸብሓዌ ዘስሙ ሌዊ።
አልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ልብስ ውስተ ሥጠት ብሉይ።
ወአልቦ ዘይወዲ ወይነ ሐዲሰ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ወአልቦ ዘይሰቲ ጻዕፈ እንዘ ይፈቅድ ከራሜ።
ወይቤልዎሙ ፈሪሳውያን ለምንት ትገብሩ ዘኢይከውን ለገቢር 
በሰንበት።
ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱሂ ወእለ ምስሌሁ።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር ወነሥአ ኅብስተ ቊርባን ዘይሠርዑ።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር ወነሥአ ኅብስተ ቊርባን ዘይሠርዑ።
ዘኢይከውኖሙ ለበሊዕ ዘእንበለ ለካህናት ለባሕቲቶሙ።
ዘኢይከውኖሙ ለበሊዕ ዘእንበለ ለካህናት ለባሕቲቶሙ።
ወሀሎ ህየ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ እንተ የማን።
ከመ ይርከቡ ምክንያተ በዘያስተዋድይዎ።
ወውእቱሰ የአምሮሙ ዘይኄልዩ።
ወይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
እሴአለክሙ ዘይከውን በሰንበት።
ዘከመ ይሬስይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወስምዖን ዘይብልዎ ቀናኢ።
ወይሁዳ ዘያዕቆብ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘዐለዎ ወዘአግብኦ።
ወይሁዳ ዘያዕቆብ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘዐለዎ ወዘአግብኦ።
ወይሁዳ ዘያዕቆብ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘዐለዎ ወዘአግብኦ።
ዘእምኵሉ ይሁዳ ወእምኢየሩሳሌም።
ወለዘሂ ጸፍዐከ መልታሕቴከ መጥዎ ካልእታኒ።
ወለዘኒ ነሥአከ ልብሰከ ክዳነከሂ ኢትክልኦ።
ለኵሉ ዘሰአለከ ሀብ።
ወለዘኒ ሄደከ ንዋየከ ኢትክልኦ።
ወእመሰ ዳእሙ ዘአፍቀረክሙ አፍቀርክሙ።
ኃጥኣንሂ ዘሰ ይገብሩ ዘያፈቅሮሙ ያፈቅሩ።
ኃጥኣንሂ ዘሰ ይገብሩ ዘያፈቅሮሙ ያፈቅሩ።
ወእመኒ ለቃሕክሙ እምኀበ ዘትሴፈዉ ትትፈደዩ እምኔሁ።
ወበመስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ።
አልቦ ረድእ ዘየዐቢ እምሊቁ።
ምንተኑ ትኔጽር ኀሰረ ዘውስተ ዐይነ ቢጽከ።
ወኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ።
ወአንተሰ ኢትሬኢ ሠርዌ ዘውስተ ዐይንከ።
አልቦ ዕፅ ሠናይ ዘይፈሪ ፍሬ እኩየ።
ወአልቦ ዕፅ እኩይ ዘይፈሪ ፍሬ ሠናየ።
ወኢትገብሩ ዘእቤለክሙ።
ኵሉ ዘይመጽእ ኀቤየ ወይሰምዐኒ ቃልየ።
ወይገብሮ አርእየክሙ ዘይመስል።
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Luke06:48
Luke06:49
Luke06:49
Luke06:49
Luke07:9
Luke07:9
Luke07:10
Luke07:12
Luke07:12
Luke07:19
Luke07:19
Luke07:20
Luke07:20
Luke07:22 ሑሩ ንግርዎ ለዮሐንስ ዘሰማዕክሙ ወዘርኢክሙ።
Luke07:22 ሑሩ ንግርዎ ለዮሐንስ ዘሰማዕክሙ ወዘርኢክሙ።
Luke07:24
Luke07:25
Luke07:27
Luke07:27
Luke07:28 ዘየዐቢ እምዮሐንስ መጥምቅ ወኢ መኑሂ።
Luke07:28
Luke07:37
Luke07:39
Luke07:39
Luke07:40
Luke07:42
Luke07:43
Luke07:45
Luke07:48
Luke07:48
Luke07:49
Luke08:5
Luke08:5
Luke08:6
Luke08:7
Luke08:8
Luke08:8
Luke08:11
Luke08:12
Luke08:13
Luke08:14
Luke08:15

ይመስል ብእሴ ጠቢበ ዘሐነጸ ቤቶ።
ወዘሰ ይሰምዐኒ ቃልየ ወኢይገብሮ።
ይመስል ብእሴ ዘሐነጸ ቤቶ መልዕልተ ምድር ዘእንበለ መሠረት።
ይመስል ብእሴ ዘሐነጸ ቤቶ መልዕልተ ምድር ዘእንበለ መሠረት።
ኢረከብኩ ዘከመ ዝ ዘይትአመን በውስተ እስራኤል።
ኢረከብኩ ዘከመ ዝ ዘይትአመን በውስተ እስራኤል።
ወአቲዎሙ እለ ተፈነዉ ረከብዎ ለገብሩ በዘሐይወ።
ረከበ ቀበረ ፅዉረ ዘወልደ ብእሲት መበለት።
ዘውእቱ አሐዱ ለእሙ።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወሚመ ቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወሚመ ቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።

ምንተኑ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርሀኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ወምንትኑመ ወፃእክሙ ትርአዩ ብእሴኑ ዘርሱይ በቀጠንተ አልባስ።
ዝ ውእቱ ዘበእንቲኣሁ ተጽሕፈ።
ዘይጸይሕ ፍኖተከ በቅድሜከ።

ወበመንግሥተ እግዚአብሔርሰ ዘይንእሶ የዐብዮ።
ወተሣየጠት ዕፍረተ ዘአልባስጥሮስ።
ወርእዮ ፈሪሳዊ ዘጸውዖ ኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወዘከመ እፎ ይእቲ።
ስምዖን ብየ ዘእብለከ ወይቤሎ ሊቅ በል።
ወኀጢኦሙ ዘይፈድዎ ኀደገ ሎሙ ለክልኤሆሙ።
ወተሰጥወ ስምዖን ወይቤሎ እብልሰ ዘብዙኀ ኀደገ ሎቱ።
ወይእቲሰ እምዘቦእኩ ኢያንተገት ስዒመ እገርየ።
ወዘሰ ውኁደ አፍቀረኒ ውኁድ ኀጢአቱ ይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ብዙኀ አፍቀረኒ ብዙኀ ይትኀደግ ሎቱ።
መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘየኀድግ ኀጢአተ።
ወፈረ ዘይዘርዕ ከመ ይዝራዕ ዘርዖ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ኰኵሕ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ሦክ።
ወቦ ዘወድቀ ውስተ ምድር ሠናይት።
ወዘንተ ብሂሎ ይቤሎሙ ዘቦ እዘን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ዘርእሰ ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ።
ወዘሰ ውስተ ፍኖት እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ።
ወዘሰ ውስተ ኰኵሕ እለ ሰሚዖሙ ይትዌከፍዎ ለነገር በፍሥሓ።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ወድቀ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ።
ወዘሰ ውስተ ምድር ሠናይት።
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Luke08:16
Luke08:16
Luke08:17
Luke08:17
Luke08:18
Luke08:18
Luke08:18
Luke08:25
Luke08:26
Luke08:27
Luke08:27
Luke08:34
Luke08:35
Luke08:35
Luke08:36
Luke08:36
Luke08:37
Luke08:38
Luke08:38
Luke08:39
Luke08:41
Luke08:42
Luke08:43
Luke08:46
Luke08:47
Luke08:51

Luke08:55
Luke08:56
Luke09:5
Luke09:7
Luke09:7
Luke09:7
Luke09:9
Luke09:10
Luke09:12
Luke09:13
Luke09:13
Luke09:17
Luke09:17
Luke09:23
Luke09:24

ወአልቦ ዘያኀቱ ማኅቶተ ወይከድና ንዋየ።
ወያነብራ ታሕተ ዐራት ዘእንበለ ዲበ ተቅዋማ።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከሠት ወአልቦ ክዱን ዘኢያስተርኢ።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከሠት ወአልቦ ክዱን ዘኢያስተርኢ።
ወአእምሩ እንከ ዘከመ ትሰምዑ እስመ ለዘቦ ይሁብዎ።
ወአእምሩ እንከ ዘከመ ትሰምዑ እስመ ለዘቦ ይሁብዎ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ዘአንጻረ ማዕዶተ ገሊላ።
ወወሪዶሙ ምድረ ተቀበሎ ብእሲ ዘጋኔን ወፂኦ እምሀገር።
ወጕንዱይ መዋዕል እምዘኢለብሰ ልብሶ።
ወርእዮሙ ኖሎት ዘኮነ ጐዩ ወሖሩ።
ወወፅኡ ሰብእ ከመ ይርአዩ ዘኮነ።
ወረከብዎ ለውእቱ ብእሲ ዘወፅኡ እምኔሁ አጋንንት።
ወነገርዎሙ እለሂ ርእዩ ዘከመ ሐይወ ዘጋኔን።
ወነገርዎሙ እለሂ ርእዩ ዘከመ ሐይወ ዘጋኔን።
ወአስተብቊዕዎ ኵሎሙ ሰብአ አድያም ዘጌርጌሴኖን።
ውእቱ ብእሲ ዘወፅኡ እምኔሁ አጋንንት ከመ ይሑር ምስሌሁ።
ሑር ወእቱ ቤተከ ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር።
ወነገረ ኵሎ ዘገብረ ሎቱ እግዚእ ኢየሱስ።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ኢያኢሮስ ወውእቱ መጋቤ ምኵራብ።
እስመ ቦቱ አሐቲ ወለት ዘዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምታ።
ወአኅለቀት ኵሎ ንዋያ ለዐቀብተ ሥራይ ወአልቦ ዘክህለ ፈውሶታ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ቦ ዘገሰሰኒ።
ወነገረት በቅድመ ኵሉ ሕዝብ ዘከመ ሐይወት ሶቤሃ።
ወኢ መኑሂ ዘእንበለ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወአቡሃ ወእማ 
ለሕፃን።
ወተንሥአት ሶቤሃ ወአዘዘ የሀብዋ ዘትበልዕ።
ወከልኦሙ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘኮነ።
ወዘሰ ኢተወክፉክሙ ወፂአክሙ እምይእቲ ሀገር።
ወሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ኵሎ ዘኮነ ወዘከመ ገብረ።
ወሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ኵሎ ዘኮነ ወዘከመ ገብረ።
ወየኀጥእ ዘይብል እስመ ቦ እለ ይብሉ።
መኑ እንከ ውእቱ ዝንቱ ዘእሰምዕ በእንቲኣሁ።
ወሶበ ተሠውጡ ሐዋርያት ነገርዎ ኵሎ ዘገብሩ።
ወይቢቱ ውስተ አዕጻዳት ወይርከቡ ዘይበልዑ።
ወይቤሎሙ ሀብዎሙ አንትሙ ዘይበልዑ።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታት።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታት።
ወይቤሎሙ ለኵሎሙ ዘይፈቅድ ይትልወኒ ይጽልኣ ለነፍሱ።
ወዘሰ ይፈቅድ ያድኅና ለነፍሱ ለይገድፋ።
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Luke09:24
Luke09:26
Luke09:26
Luke09:31
Luke09:33
Luke09:35
Luke09:35
Luke09:36
Luke09:36
Luke09:43
Luke09:47
Luke09:48
Luke09:48
Luke09:48
Luke09:48
Luke09:48
Luke09:49
Luke09:55
Luke09:56
Luke09:62
Luke10:7
Luke10:7
Luke10:8
Luke10:11
Luke10:13
Luke10:16
Luke10:16
Luke10:16
Luke10:16
Luke10:16
Luke10:16
Luke10:19
Luke10:21

Luke10:22
Luke10:22
Luke10:22
Luke10:22
Luke10:22
Luke10:23
Luke10:24

ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ያድኅና።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ።
ወበስብሐተ አቡሁ ወዘቅዱሳን መላእክቲሁ።
ወነገሩ ስብሐቲሁ ዘሀለዎ ይኩን በኢየሩሳሌም።
ወኢየአምር ዘይብል።
ወመጽአ ቃል እምውስተ ደመና ዘይብል።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘኀረይኩ ወሎቱ ስምዕዎ።
ዘርእዩ ወዘሰምዑ ውእተ አሚረ።
ዘርእዩ ወዘሰምዑ ውእተ አሚረ።
ወአንኪሮሙ ኵሎሙ በእንተ ኵሉ ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘይኄልዩ በልቦሙ።
ወይቤሎሙ ዘተወክፈ ዘመጠነ ዝ ሕፃን በስምየ ኪያየ ተወከፈ።
ወይቤሎሙ ዘተወክፈ ዘመጠነ ዝ ሕፃን በስምየ ኪያየ ተወከፈ።
ወዘኒ ኪያየ ተወከፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ወዘኒ ኪያየ ተወከፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
እስመ ዘአትሐተ ርእሶ እምኵሉ ውእቱ የዐቢ።
ሊቅ ቦ ዘርኢነ አሐደ ብእሴ እንዘ ያወፅእ አጋንንተ በስምከ።
ኢተአምሩኑ ዘአይ መንፈስ አንትሙ።
ዘእንበለ ከመ ያሕዩ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አልቦ ዘይእኅዝ ዕርፈ ወየሐርስ ድኅሪተ።
ወውእተ ቤተ ንበሩ ወብልዑ ወስትዩ ዘእምኀቤሆሙ።
እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
ብልዑ ዘአቅረቡ ለክሙ።
ጸበለክሙኒ ዘተለወነ እምሀገርክሙ ንነግፍ ለክሙ።
ሶበሰ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል ዘተገብረ በውስቴትክን።
ዘኪያክሙ ሰምዐ ኪያየ ሰምዐ።
ወዘለክሙ አበየ ሊተ አበየ።
ወዘሊተ አበየ አበዮ ለዘፈነወኒ።
ወዘሊተ አበየ አበዮ ለዘፈነወኒ።
ወዘኪያየ ሰምዐ ሰምዖ ለዘፈነወኒ።
ወዘኪያየ ሰምዐ ሰምዖ ለዘፈነወኒ።
ወአልቦ ዘይነክየክሙ።

ዘኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእምለባውያን ወከሠትኮ 
ለሕፃናት።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ከመ መኑ ውእቱ ወልድ ዘእንበለ አብ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ከመ መኑ ውእቱ ወልድ ዘእንበለ አብ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለአብ ከመ መኑ ውእቱ አብ ዘእንበለ ወልድ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለአብ ከመ መኑ ውእቱ አብ ዘእንበለ ወልድ።
ወለዘፈቀደ ወልድ ይከሥት ሎቱ።
ብፁዓት አዕይንት እለ ርእያ ዘትሬእዩ አንትሙ።
ፈተዉ ይርአዩ ዘትሬእዩ አንትሙ ወኢርእዩ።
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Luke10:24
Luke10:25
Luke10:35
Luke10:35
Luke10:36
Luke10:36
Luke10:37

Luke10:40
Luke10:42 ወማርያምሰ ኀርየት መክፈልተ ሠናየ ዘኢየሀይድዋ።
Luke11:2
Luke11:3
Luke11:4
Luke11:5
Luke11:6
Luke11:6
Luke11:10
Luke11:10
Luke11:10
Luke11:11

Luke11:13
Luke11:17
Luke11:22
Luke11:22
Luke11:23
Luke11:23
Luke11:29
Luke11:31
Luke11:32
Luke11:33
Luke11:33
Luke11:40
Luke11:41
Luke11:44
Luke11:44
Luke11:48
Luke11:50
Luke11:51
Luke11:54
Luke12:1
Luke12:2

ወይስምዑ ዘትሰምዑ አንትሙ ወኢሰምዑ።
ኦ ሊቅ ምንተ ገቢርየ እወርስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወእመ ቦ ዘአስተዋፃእከ ሎቱ ዘይበዝኅ እምዝ።
ወእመ ቦ ዘአስተዋፃእከ ሎቱ ዘይበዝኅ እምዝ።
መኑ እንከ እምእለ ሠለስቱ ዘይከውኖ ቢጾ ለዘዘበጥዎ ፈያት።
መኑ እንከ እምእለ ሠለስቱ ዘይከውኖ ቢጾ ለዘዘበጥዎ ፈያት።
ወይቤሎ ዘገብረ ምሕረተ ላዕሌሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑርኬ 
አንተኒ ግበር ከማሁ ወተሐዩ።
ዘተኀድገኒ እኅትየ ባሕቲትየ እንዘ አስተዳሉ በላኬ ትርድአኒ።

አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ።
ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም።
ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ።
ለእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘቦ ዐርክ ወሖረ ኀቤሁ መንፈቀ ሌሊት።
ወአልብየ ዘአቀርብ ሎቱ ወዘአሠብጦ።
ወአልብየ ዘአቀርብ ሎቱ ወዘአሠብጦ።
እስመ ኵሉ ዘሰአለ ይነሥእ።
ወዘሂ ኀሠሠ ይረክብ።
ወለዘሂ ጐድጐደ ይትረኀዎ።
ወእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘሰአሎ ወልዱ ለአቡሁ ኅብስተ እብነኑ 
ይሁቦ።
እፎ ፈድፋደ አቡክሙ ዘበሰማያት።
ወውእቱሰ አእመሮሙ ዘይኄልዩ ወይቤሎሙ።
ወእመሰ ይመጽእ ዘይኄይሎ ይመውኦ ወይሰልቦ ንዋየ ሐቅሉ።
ዘቦቱ ይትአመን ወይትካፈል በርበሮ ወምህርካሁ።
ዘኢሀሎ ምስሌየ ዕድውየ ውእቱ።
ወዘኢይትጋባእ ምስሌየ ይዘርወኒ።
ወትእምርትሰ ኢይሁብዋ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምሰሎሞን ሀሎ ዝየ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምዮናስ ሀሎ ዝየ።
ወአልቦ ዘያኀቱ ማኅቶተ ከመ ያንብራ ውስተ ምኀባእ።
ወእመ አኮ ታሕተ ከፈር ዘእንበለ ዲበ ተቅዋማ።
ኦ አብዳን አኮኑ ዘፈጠረ እንተ አፍኣ ወእንተ ውስጥኒ ፈጠረ።
ወባሕቱ ዘይትፈቀድሰ ሀቡ ለምጽዋት።
እስመ አንትሙ ከመ መቃብር ዘኢይትዐወቅ።
ዘያንሶሱ ሰብእ ላዕሌሁ ወኢየአምሮ።
እስመ ዘእሙንቱ ቀተሉ አንትሙ ተሐንጹ መቃብሪሆሙ።
ዘተክዕወ እምፍጥረተ ዓለም እስከ ዛቲ ትውልድ።
ዘቀተልዎ በማእከለ ቤተ መቅደስ ወምሥዋዕ።
ወያስሕትዎ በቃለ አፉሁ በዘያስተዋድይዎ።
እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ዘውእቱ አድልዎ።
እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት ወአልቦ ኅቡእ ዘኢያስተርኢ።
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Luke12:2
Luke12:3
Luke12:3
Luke12:4
Luke12:5
Luke12:5

Luke12:8
Luke12:9
Luke12:10

Luke12:10
Luke12:10
Luke12:11
Luke12:11
Luke12:12
Luke12:15
Luke12:16
Luke12:17
Luke12:18
Luke12:18
Luke12:19
Luke12:19
Luke12:20
Luke12:21
Luke12:21
Luke12:22
Luke12:22
Luke12:22
Luke12:24
Luke12:25
Luke12:26
Luke12:26
Luke12:27
Luke12:28
Luke12:29
Luke12:29
Luke12:30
Luke12:33
Luke12:33
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እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት ወአልቦ ኅቡእ ዘኢያስተርኢ።
ወዘተናገሩ በጽልመት ይትናገርዎ በብርሃን።
ወዘሂ አልኆሰሱ በእዝን ይሰብክዎ በአጽራሕ ወበአንሕስት።
ወእምዝ አልቦ ፈድፋደ ዘይክሉ ገቢረ።
ወባሕቱ አርእየክሙ ዘትፈርሁ ፍርህዎሰ።

ለዘእምድኅረ ቀተለ ብዉሕ ሎቱ ይደይ ነፍሰኒ ወሥጋኒ ውስተ ገሃነም።

እብለክሙ ኵሉ ዘየአምን ብየ በቅድመ ዕጓለ እመሕያው።
ወዘሰ ክሕደኒ በቅድመ ዕጓለ እመሕያው።
ወኵሉ ዘነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ 
ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ኢ በዝ ዓለም ወኢ በዘይመጽእ ዓለም።
ኢተኀልዩ ዘከመ ትብሉ ወዘከመሂ ትትናገሩ።
ኢተኀልዩ ዘከመ ትብሉ ወዘከመሂ ትትናገሩ።
እስመ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ዘይነብብ በላዕሌክሙ ሶቤሃ።
እስመ አኮ በአብዝኆ ንዋይ ዘየሐዩ ሰብእ።
አሐዱ ብእሲ ባዕል ዘሠምረ ሎቱ ተግባሩ ወደለዎ ብሔር።
ምንተ እሬሲ ዘአልብየ ኀበ እዘግብ እክልየ ወበረከትየ።
ወይቤ ከመ ዝ እገብር እነሥት ዘትካት መዛግብትየ።
ወአሐንጽ ካልአ ዘየዐቢ እምኔሁ።
ወእብላ ለነፍስየ ኦ ነፍስየ ብኪ ብዙኀ በረከት ዘዘገብኩ ለኪ።
ንቡረ ዘየአክለኪ ለብዙኅ ዓመታት።
ለመኑ እንከ ይከውን ዘአስተዳሎከ።
ከማሁኬ ዘይዘግብ ሎቱ መዝገበ ዘኢኮነ እምእግዚአብሔር ብዕሉ።
ከማሁኬ ዘይዘግብ ሎቱ መዝገበ ዘኢኮነ እምእግዚአብሔር ብዕሉ።
ኢተኀልዩ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ ወለሥጋክሙ ዘትለብሱ።
ኢተኀልዩ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ ወለሥጋክሙ ዘትለብሱ።
ኢተኀልዩ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ ወለሥጋክሙ ዘትለብሱ።
ርእዩ ዕጕለ ቋዓት ዘኢይዘርዑ ወኢየአርሩ።
መኑ እምኔክሙ ኀልዮ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
ወሶበ ኢትክሉ ዘንተ ዘይቀልል ለምንት ትኄልዩ ዘየዐጽብ።
ወሶበ ኢትክሉ ዘንተ ዘይቀልል ለምንት ትኄልዩ ዘየዐጽብ።
ናሁ ጽጌያተ ገዳም ርእዩ ዘከመ ይልህቁ።
ወለእመ ኮነ ሥርወ ጽጌ ዘዮም ሀሎ።
አንትሙሂ ኢትኅሥሡ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ።
አንትሙሂ ኢትኅሥሡ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ።
እስመ ዘንተሰ ኵሉ አሕዛበ ዓለም ዘአፍኣ የኀሥሥዎ።
ግበሩ ለክሙ ቊናማተ ዘኢይበሊ ወመዛግብተ በሰማያት ዘኢየኀልቅ።
ግበሩ ለክሙ ቊናማተ ዘኢይበሊ ወመዛግብተ በሰማያት ዘኢየኀልቅ።
ወምእመን ወጠቢብ ዘይሠይሞ እግዚኡ ላዕለ ኵሉ ሰብአ ቤቱ።
ብፁዕ ውእቱ ገብር ዘመጺኦ እግዚኡ ይረክቦ።
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ወይእኅዝ ይዝብጥ ወያመንዝዝ ደቀ ወአዋልደ ዘቤተ እግዚኡ።
ወለገብርሰ ዘየአምር ፈቃደ እግዚኡ።
ወኢይገብር ወኢያስተዳሉ ዘከመ ይፈቅድ ብዙኅ መቅሠፍቱ።
ወዘሰ ኢየአምር ለእመ ኢገብረ ውኁድ መቅሠፍቱ።
ወለኵሉ ዘብዙኀ ወሀብዎ ብዙኀ ይትኀሠሥዎ።
ወለዘኒ ውኁደ አማኅፀንዎ ውኁደ ይትኀሠሥዎ።
እሳተ አምጻእኩ ለብሔር ወምንተ እፈቅድ ዘእንበለ አንድዶታ።
ወባሕቱ ብየ ጥምቀት ዘእጠመቅ።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ ይመስለክሙኑ ሰላመ ዘአምጻእኩ ለምድር።
አልቦ እብለክሙ ዘእንበለ መጥባሕተ ወፍልጣን።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለሕዝብ ሶበ ትሬእዩ ደመና ዘይዴምን መንገለ 
ዐረብ።
ተዐረቅ በፍኖት ወሠልጥ ዘትፈድዮ።
እስከ ሶበ ትሤልጥ ደኃሪተ ገመስ ዘላዕሌከ።
ለእመ ቦ ከመ ትፈሪ ለዓም ዘይመጽእ።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ አኮኑ ሰዱስ መዋዕል ውእቱ በዘትገብሩ 
ግብረክሙ።
ወዛቲ ወለተ አብርሃም ናሁ ዐሠርቱ ወሰመንቱ ዓመት እምዘአሰራ 
ሰይጣን።
ወተፈሥሑ ኵሉ ሕዝብ በእንተ ኵሉ መንክር ዘይትገበር እምኔሁ።
አምጽአ ብሑአ ዘነሥአት ብእሲት።
ወደፈነቶ ውስተ ኀሪጽ ዘሠለስቱ መስፈርት ወአብሕአ ኵሎ።
እስመ ኢይደልዎ ለነቢይ መዊት በአፍኣ ዘእንበለ በኢየሩሳሌም።
እስከ ሶበ ትብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ወይቤ እመ ቦ ዘጸውዐከ ውስተ ምሳሕ ወሖርከ።
ዮጊ ይመጽእ ዘይከብረከ።
እስመ መጺኦ ድኅረ ይብለከ ዝኩ ዘጸውዐከ።
ወትገብእ ወትትኀፈር ውእተ ጊዜ ወትወርድ ውስተ ምርፋቅ 
ዘይቴሐት።
ወእመሰ ቦ ዘጸውዐከ ወሖርከ ርፍቅ ውስተ ታሕታይ ምርፋቅ።
ከመ ሶበ መጽአ ዘጸውዐከ ይብለከ።
ዐርክየ ዕርግ ውስተ ዘይትሌዐል ምርፋቅ።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
ወይቤሎ ለዘጸውዖ ሶበ ትገብር በዓለ ወምሳሐ አው ድራረ።
ወብፁዕ አንተ እስመ አልቦሙ ዘይፈድዩከ።
ብፁዕ ውእቱ ዘይበልዕ እክለ በመንግሥተ ሰማያት።
ወይቤሎ ቀዳማዊ ገራህተ ተሣየጥኩ ዘእጽሕቅ።
ወበሎ ረሲ ሊተ ከመ ዘኢአበይኩ።
ወበሎ ረሲ ሊተ ከመ ዘመጻእኩ ወኢአበይኩ።
ዘይመጽእ ኀቤየ ወይፈቅድ ይትልወኒ።
ወዘኢይጸውር መስቀሎ ወኢይመጽእ ይትልወኒ።
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ወእመ ቦ አሐዱ እምኔክሙ ዘይፈቅድ ይሕንጽ ማኅፈደ።
እመ ቦ ዘየአክሎ ከመ ይሣርር መሠረቶ።
በእልፍ ጸቢኦቶ ለዘይመጽእ ኀቤሁ ምስለ ክልኤ እልፍ።
ወከመ ዝ እንከ ኵሉ ዘእምኔክሙ ዘኢወፅአ እምኵሉ።
ወከመ ዝ እንከ ኵሉ ዘእምኔክሙ ዘኢወፅአ እምኵሉ።
ወዘኢይትናከር ኵሎ ዘዚኣሁ ንዋየ ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
ወዘኢይትናከር ኵሎ ዘዚኣሁ ንዋየ ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
ዘቦ እዘን ሰሚዐ ለይስማዕ።
እመ ቦ ብእሲ እምኔክሙ ዘቦ ምእት አባግዕ።
በበይነ አሐዱ ኃጥእ ዘይኔስሕ።
ወእመኒ ብእሲት ዘባቲ ዐሥሩ ጠፋልሐ አግሙስ።
አኮኑ ታኀቱ ማኅቶተ ወትፈነቅል ኵሎ ዘውስተ ቤታ።
በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር በእንተ አሐዱ ኃጥእ ዘይኔስሕ።
ወይቤሎ ዘይንእስ ለአቡሁ።
አባ ሀበኒ መክፈልተ ርስትየ ዘይረክበኒ እምንዋይከ።
ወእምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል አስተጋብአ ኵሎ ንዋዮ ዝኩ ወልዱ 
ዘይንእስ።
ዘይሴሰዩ አሕርው ወአልቦ ዘይሁቦ።
ዘይሴሰዩ አሕርው ወአልቦ ዘይሁቦ።
ወወልዱሰ ዘይልህቅ ሀለወ ውስተ ሐቅል።
ምንትኑ ዝንቱ ዘእሰምዕ።
በዘእትፌሣሕ ቦቱ ምስለ አዕርክትየ ወቢጽየ።
ወአቲዎሰ ዝንቱ ወልድከ ዘአኅለቀ ወዘበልዐ ኵሎ ንዋየከ ምስለ 
ዘማት።ወአቲዎሰ ዝንቱ ወልድከ ዘአኅለቀ ወዘበልዐ ኵሎ ንዋየከ ምስለ 
ዘማት።
ወኵሉ ዘዚኣየ ዚኣከ ውእቱ።
ወአስተዋደይዎ ኀቤሁ ከመ ዘይዘሩ ሎቱ ኵሎ ንዋዮ።
ወጸውዖ እግዚኡ ወይቤሎ ምንትኑ ዝ ዘእሰምዕ በእንቲኣከ።
ኣአምር እንከሰ ዘእገብር እምከመ ሰዐረኒ እግዚእየ እምግብናየ።
ሚ መጠን ዕዳ ዘትፈድዮ ለእግዚእየ።
ይትወከፉክሙ እሙንቱሂ ውስተ አብያቲሆሙ ዘለዓለም።
ወዘሰ በውኁድ ምእመን በብዙኅኒ ምእመን ውእቱ።
ወዘሰ በኅዳጥ ዐማፂ በብዙኅኒ ዐማፂ ውእቱ።
ዘዚኣሁ መኑ እንከ ይሁበክሙ።
አልቦ ገብር ዘይክል ተቀንዮ ለክልኤቱ አጋእዝት።
ወኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ወያወስብ ካልእተ ዘመወ።
ወዘኒ ያወስብ ኅድግተ ዘማዊ ውእቱ።
ወሀሎ አሐዱ ነዳይ ዘስሙ አልአዛር።
ወይፈቱ ይጽገብ እምፍርፋራት ዘይወድቅ እማእዱ ለባዕል።
ወይቤሎ አብርሃም ተዘከር ወልድየ ዘከመ ፈጋዕከ ወተፈሣሕከ 
በሕይወትከ።
እመሂ ቦ ዘተንሥአ እምዉታን ኢይሰምዕዎ ወኢየአምንዎ።
ባሕቱ ለዘያመጽኣ ለመንሱት እምኀቤሁ።
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Luke17:8
Luke17:9
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Luke17:10
Luke17:18
Luke17:18
Luke17:24
Luke17:31
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Luke17:33
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Luke18:22
Luke18:22
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Luke18:29
Luke18:30
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ወመኑ እምኔክሙ ዘቦ ገብር ሐረሳዊ።
አኮኑ ይብሎ አስተዳሉ ሊተ ዘእዴረር።
ቦኑ እንጋ ምዝጋና ለውእቱ ገብር ለእመ ገብረ ዘአዘዞ እግዚኡ።
ከማሁኬ አንትሙኒ ገቢረክሙ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
በሉ አግብርት ፅሩዓን ንሕነ ወዘይደልወነ ለገቢር ገበርነ።
ዘእንበለ ዝንቱ ዘካልእ ሕዝቡ።
ዘእንበለ ዝንቱ ዘካልእ ሕዝቡ።
እስመ ከመ መብረቅ ዘይበርቅ።
ይእተ አሚረ ዘሀሎ ውስተ ናሕስ ወንዋዩ ውስተ ቤት።
ኢይረድ ይንሣእ ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይግባእ ድኅሬሁ።
እስመ ዘይፈቅድ ያድኅና ለነፍሱ ይገድፋ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ያሐይዋ።
ዘኢይፈርህ እግዚአብሔርሃ ወኢየኀፍር ሰብአ።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ስምዑ ዘይቤ መኰንነ ዐመፃ።
ዘኢረሰይከኒ ከመ ባዕዳን ሰብእ ኀያድያን ወዐማፅያን።
ወኣበውእ ዐሥራተ እዴሁ ለኵሉ ዘአጥረይኩ።
ዘኢይደልወኒ እቁም ውስተ መካነ መቅደስከ ወእብለክሙ።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
እስመ ለዘከመ መጠነ እሉ ይእቲ መንግሥተ እግዚአብሔር።
አማን እብለክሙ ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃናት 
ኢይበውኣ።
ምንተ ሠናየ ገቢርየ እረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
አልቦ ኄር ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
አሐቲ ተርፈተከ ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ ንዋየ።
ወሀብ ለነዳያን ወትረክብ መዝገበ ዘበሰማያት ወነዐ ትልወኒ።
ወይቤሎሙ ዘበኀበ ሰብእ ይሰአን በኀበ እግዚአብሔር ይትከሀል።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ አልቦ መኑሂ ዘየኀድግ ቤቶ።
ወዘኢይትዐሰይ ምእተ ምክዕቢተ በዝንቱ ዓለም።
ወበዓለምሰ ዘይመጽእ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወበዓለምሰ ዘይመጽእ ሕይወተ ዘለዓለም።
ዘጸሑፍ ውስተ መጻሕፍተ ነቢያት ላዕለ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወእሙንቱሰ አልቦ ዘለበዉ እምዘይቤሎሙ።
ወእሙንቱሰ አልቦ ዘለበዉ እምዘይቤሎሙ።
እስመ ስዉር ውእቱ ዝ ነገር እምኔሆሙ ወኢየአምሩ ዘይብል።
ወሰሚዖ ድምፀ ሰብእ ዘየኀልፍ ይቤ ምንትኑ ዝ።
ወናሁ ረከበ ብእሴ ዘስሙ ዘኬዎስ።
ወእምሂ ቦ ዘገፋዕክዎ እፈድዮ ህየንተ አሐዱ ትርብዕተ።
እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
እለ ወሀቦሙ ወርቆ ከመ ያእምር ዘከመ ተገበሩ።
ዘበውኁድ ማእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኀ።
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Luke19:21

Luke19:21

Luke19:21

Luke19:22
Luke19:22
Luke19:22
Luke19:24
Luke19:26
Luke19:26
Luke19:29
Luke19:30
Luke19:30
Luke19:31
Luke19:37
Luke19:37
Luke19:38
Luke19:46
Luke19:47
Luke19:48
Luke20:3
Luke20:13
Luke20:17
Luke20:18
Luke20:18
Luke20:24
Luke20:24
Luke20:25
Luke20:25
Luke20:28
Luke20:29
Luke20:37

Luke20:40
Luke20:43

Luke20:46
Luke21:1
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ወትነሥእ ዘኢያንበርከ ወተአርር ዘኢዘራዕከ ወታስተጋብእ 
ዘኢዘረውከ።

ወትነሥእ ዘኢያንበርከ ወተአርር ዘኢዘራዕከ ወታስተጋብእ 
ዘኢዘረውከ።
ወትነሥእ ዘኢያንበርከ ወተአርር ዘኢዘራዕከ ወታስተጋብእ 
ዘኢዘረውከ።
ተአምረኒኑ ከመ ብእሲ ዕጹብ አነ እነሥእ ዘኢያንበርኩ።
ወኣአርር ዘኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ ዘኢዘረውኩ።
ወኣአርር ዘኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ ዘኢዘረውኩ።
ንሥኡ እምላዕሌሁ ዘንተ ምናነ ወሀብዎ ለዘቦቱ ዐሠርቱ ምናናተ።
ወይቤሎሙ እብለክሙ ለኵሉ ዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወሶበ በጽሐ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ ኀበ ደብር ዘስሙ ኤሌዎን።
ወይቤሎሙ ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ዕዋለ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ።
ወእመ ቦ ዘይቤለክሙ ለምንት ትፈትሑ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ወበጺሖሙ ኀበ ሙራደ ዐቀብ ዘደብረ ዘይት።
በእንተ ኵሉ ኀይል ዘርእዩ።
እንዘ ይብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ በዘይቀትልዎ።
ወኀጥኡ ዘይሬስይዎ እስመ ኵሎሙ ሕዝብ ይሰቀሉ በአጽምኦቱ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እሴአለክሙ አነሂ አሐተ ነገረ ዘትንግሩኒ።
ወይቤ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ እሬሲ እፌኑ ወልድየ ዘአፈቅሮ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ምንትኑመ ጽሑፍ ዘይብል።
ወኵሎ ዘወድቀ ዲበ ይእቲ እብን ይትቀጠቀጥ።
ወለዘኒ ወድቀት ላዕሌሁ ትቀጠቅጦ።
ዘመኑ መልክዑ ወመጽሐፉ ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ዘቄሣር።
ዘመኑ መልክዑ ወመጽሐፉ ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ዘቄሣር።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር።
ለእመ ቦ ብእሲ ዘሞተ እኁሁ ወኀደገ ብእሲቶ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወሀለዉ እንከ ኀቤነ ሰብዐቱ አኀው ወአውሰበ ዘይልህቅ ብእሲተ።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ሙሴሂ ነገረ ዘከመ ይቤሎ እግዚአብሔር 
በኀበ ዕፀ ጳጦስ።
ወአልቦ እንከ መኑሂ ዘተኀበለ ይሰአሎ።

ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ እፎ እንከ ይከውኖ ወልዶ።

እሙንቱ ይነሥኡ ዘየዐቢ ኵነኔ።
ወነጸረ ወርእየ አብዕልተ ዘያበውኡ መባኦሙ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።
ወዛቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ጥሪታ ዘባ አብአት።
አመ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
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Luke21:14
Luke21:15
Luke21:22

Luke21:22

Luke21:26

Luke21:28

Luke21:35

Luke21:36
Luke22:1
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Luke22:4
Luke22:7
Luke22:9
Luke22:14
Luke22:18
Luke22:19
Luke22:19
Luke22:20
Luke22:22
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Luke22:26

Luke22:26

Luke22:27
Luke22:27
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Luke22:34

Luke22:34

Luke22:35
Luke22:35

ወባሕቱ አኮ ሶቤሃ ዘየኀልቅ።
ዑቁ ኢተኀልዩ በልብክሙ ዘትብሉ።
አነ እሁበክሙ አፈ ወጥበበ በዘኢይክሉ ተዋሥኦተክሙ።
እስመ ዕድሜሃ ውእቱ በዘይትቤቀልዋ ከመ ይብጻሕ ኵሉ ዘጽሑፍ 
ላዕሌሃ።
እስመ ዕድሜሃ ውእቱ በዘይትቤቀልዋ ከመ ይብጻሕ ኵሉ ዘጽሑፍ 
ላዕሌሃ።
ወትወፅእ ነፍሰ ዕጓለ እመሕያው እምፍርሀት ወእምትሕዝብት ዘይመጽእ 
በዓለም።
ወአመ ኮነ ዝንቱ ኵሉ ስግዱ ወአንሥኡ ርእሰክሙ እስመ በጽሐ 
ዘያድኅነክሙ።
እምነ ዝንቱ ኵሉ ዘይመጽእ ወትቁሙ ቅድሜሁ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወይበይት ውስተ ደብረ ዘይት ዘስሙ ኤሌዎን።
ወቀርበ በዓለ መጸለት ዘስሙ ፋሲካ።
ወየኀሥሡ ሎቱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት በዘይቀትልዎ ወኮኑ 
ይፍርህዎሙ ለሕዝብ።
ወቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ አስቆሮታዊ ዘእምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ኍልቁ።
ወሖረ ወተናገሮሙ ለሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍት ዘከመ ያገብኦ ሎሙ።
ሑሩ ወአስተዳልዉ ለነ ፍሥሐ ዘንበልዕ።
ወይቤሎሙ በዊአክሙ ሀገረ ትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።
ዘእንበለ ይብጽሐኒ ሕማምየ።
ዝንቱ ውእቱ ሥጋየ ዘይትወሀብ በእንቲኣክሙ ለቤዛ ብዙኃን።
ዝንቱ ጽዋዕ ዘሐዲስ ሥርዐት ደምየ ውእቱ።
ዘይትከዐው በእንቲኣክሙ ወበእንተ ብዙኃን።
ወባሕቱ ናሁ እዴሁ ለዘያገብአኒ ምስሌየ ውስተ ማእድ።
ዘበውስተ እዴሁ ይትሜጠውዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይቤሉ በበይናቲሆሙ አርዳኢሁ መኑ እንጋ ውእቱ እምኔሆሙ ዘዘንተ 
ይገብር።
ወለክሙሰ አኮ ከመ ዝ አላ ዘየዐቢ እምኔክሙ ይኩንክሙ ከመ 
ዘይንእስ።

ወለክሙሰ አኮ ከመ ዝ አላ ዘየዐቢ እምኔክሙ ይኩንክሙ ከመ 
ዘይንእስ።

መኑ ውእቱ ዘየዐቢ ዘይረፍቅኑ ወሚመ ዘይትለአክ አኮኑ ዘይረፍቅ።
መኑ ውእቱ ዘየዐቢ ዘይረፍቅኑ ወሚመ ዘይትለአክ አኮኑ ዘይረፍቅ።
መኑ ውእቱ ዘየዐቢ ዘይረፍቅኑ ወሚመ ዘይትለአክ አኮኑ ዘይረፍቅ።
መኑ ውእቱ ዘየዐቢ ዘይረፍቅኑ ወሚመ ዘይትለአክ አኮኑ ዘይረፍቅ።
ወይቤሎ እብለከ ኦ ጴጥሮስ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ሥልሰ 
ትክሕደኒ ከመ ዘኢተአምረኒ።

ወይቤሎ እብለከ ኦ ጴጥሮስ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ሥልሰ 
ትክሕደኒ ከመ ዘኢተአምረኒ።
ወይቤሎሙ አመ ፈነውኩክሙ ዘእንበለ ቊናማት ወጽፍነት ወአሣእን።
ቦኑ ዘተጸነስክሙ ወይቤልዎ አልቦ።
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Luke22:36

Luke22:36
Luke22:37
Luke22:37
Luke22:37
Luke22:43
Luke22:44

Luke22:47

Luke22:47
Luke22:49
Luke22:50

Luke22:57
Luke22:60
Luke22:61

Luke22:61
Luke22:64
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Luke23:14

Luke23:15

Luke23:15

Luke23:19
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ወይቤሎሙ ይእዜሰኬ ዘቦ ቊናማት ይንሣእ ሎቱ ወከማሁ ዘሂ 
ጽፍነት።
ወይቤሎሙ ይእዜሰኬ ዘቦ ቊናማት ይንሣእ ሎቱ ወከማሁ ዘሂ 
ጽፍነት።
ወዘሰ አልቦ መጥባሕት ይሢጥ ልብሶ ወይሣየጥ ሎቱ መጥባሕተ።
እብለክሙ ከመ ይበጽሐኒ ዘጽሑፍ ወይትፌጸም በላዕሌየ ዘይብል።
እብለክሙ ከመ ይበጽሐኒ ዘጽሑፍ ወይትፌጸም በላዕሌየ ዘይብል።
ምስለ ኃጥኣን ተኈለቈ ወኵሉ ዘበእንቲኣየ ይትፌጸም።
ወአስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር እምሰማይ ዘይጼንዖ።
ወፈርሀ ወአውተረ ጸልዮ ወኮነ ሐፉ ከመ ነፀፍፃፈ ደም ዘይወርድ 
ውስተ ምድር።
ወቀርበ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰዐሞ ወዝ ውእቱ ትእምርት 
ዘወሀቦሙ።
ወይቤሎሙ ዘሰዐምክዎ ውእቱ ኪያሁ አኀዙ አጽኒዐክሙ።
ወርእዮሙ እለ ምስሌሁ ዘኮነ ይቤልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።

ወዘበጦ አሐዱ እምኔሆሙ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ ዘየማን።

ወክሕደ ወይቤላ ብእሲቶ ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ አንተ ብእሲ ኢየአምሮ ለዘትብል።
ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ወነጸሮ ለጴጥሮስ ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ 
ለእግዚእነ ዘይቤሎ።
ሥልሰ ትክሕደኒ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
ተነበይ ለነ መኑ ውእቱ ዘጸፍዐከ።
አልቦ ዘረከብኩ አበሳ ላዕለ ዝንቱ ብእሲ።
እስመ ይሰምዕ ነገሮ ወይሴፎ ይርአይ ተኣምረ በኀቤሁ ዘይገብር።
ወሐተቶ በብዙኅ ነገር ወአልቦ ዘተሰጥዎ አሐተ ቃለ።
ወአልቦ ዘረከብኩ ሎቱ ጌጋየ ለዝንቱ ብእሲ እምዘአንትሙ 
አስተዋደይክምዎ።
ወአልቦ ዘረከብኩ ሎቱ ጌጋየ ለዝንቱ ብእሲ እምዘአንትሙ 
አስተዋደይክምዎ።
ወኀበ ሄሮድስኒ ፈነውክዎ ወውእቱኒ ፈነዎ ኀቤነ ወናሁ አልቦ ዘገብረ 
በዘይመውት።
ወኀበ ሄሮድስኒ ፈነውክዎ ወውእቱኒ ፈነዎ ኀቤነ ወናሁ አልቦ ዘገብረ 
በዘይመውት።

ወውእቱሰ በርባን ዘገብረ ሀከከ በውስተ ሀገር ወበቀቲለ ነፍስ ተሞቅሐ።
ናሁ አልቦ ዘረከብኩ በላዕሌሁ በዘይመውት እቅሥፎኬ እንከሰ 
ወአሕይዎ።
ናሁ አልቦ ዘረከብኩ በላዕሌሁ በዘይመውት እቅሥፎኬ እንከሰ 
ወአሕይዎ።
ወአሕየወ ሎሙ ዘሰአልዎ ዘበቀቲለ ነፍስ ወበገቢረ ሁከት ተሞቅሐ።
ወአሕየወ ሎሙ ዘሰአልዎ ዘበቀቲለ ነፍስ ወበገቢረ ሁከት ተሞቅሐ።
በዝ ዕፅ ርጡብ ከመ ዝ ዘገብሩ እፎኑመ ይከውን በይቡስ።
ወበጺሖሙ ብሔረ ዘስሙ ቀራንዮ በህየ ሰቀልዎ።
ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ አባ ሥረይ ሎሙ እስመ በዘኢየአምሩ ይገብሩ።
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Luke23:35

Luke23:38

Luke23:41
Luke23:41
Luke23:41
Luke23:47
Luke23:48

Luke23:50
Luke23:51
Luke23:53

Luke23:53

Luke23:53

Luke23:55
Luke24:1
Luke24:4
Luke24:7
Luke24:12
Luke24:14
Luke24:17

Luke24:18
Luke24:18

Luke24:19

Luke24:20

Luke24:21
John01:3
John01:3
John01:3
John01:4
John01:5

John01:6 ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘተፈነወ እምኀበ እግዚአብሔር ዘስሙ ዮሐንስ።
John01:6 ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘተፈነወ እምኀበ እግዚአብሔር ዘስሙ ዮሐንስ።
John01:9
John01:9

ዘባዕደ ያድኅን ርእሶ ለያድኅን እመሰ ክርስቶስ ውእቱ ወኅሩዩ 
ለእግዚአብሔር።
ወጸሐፉ መጽሐፈ ላዕሌሁ ወጽሕፈቱ በሮማይስጥ ወበጽርእ 
ወበዕብራይስጥ ዘይብል።
ወለነሰ ዘበርቱዕ ረከበነ ዘይደልወነ በከመ ምግባሪነ ተፈደይነ።
ወለነሰ ዘበርቱዕ ረከበነ ዘይደልወነ በከመ ምግባሪነ ተፈደይነ።
ወዝንቱሰ አልቦ እኩይ ዘገብረ።
ወርእዮ መስፍነ ምእት ዘኮነ አእኰቶ ለእግዚአብሔር ወይቤ።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሶበ ርእዩ ዘኮነ ጐድኡ እንግድዓቲሆሙ ወተሠውጡ 
ወአተዉ አብያቲሆሙ።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ዮሴፍ ብእሲ ባዕል ኄር ወጻድቅ ወጠቢብ።
ወሀገሩ አርማትያስ ዘእምሀገረ ይሁዳ።

ወቀበሮ ውስተ መቃብር ዘአውቅረ ለርእሱ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።

ወቀበሮ ውስተ መቃብር ዘአውቅረ ለርእሱ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።

ወቀበሮ ውስተ መቃብር ዘአውቅረ ለርእሱ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።

ወርእያ መቃብሮ ወዘከመ ተወድየ ሥጋሁ።
ወወሰዳ ውእተ አፈዋተ ዘአስተዳለዋ ወካልኣትኒ አንስት ምስሌሆን።
ወእንዘ ያነክራ ወየኀጥኣ ዘይብላ በእንተ ዝንቱ።
ተዘከራ ቃሎ ዘይቤለክን በገሊላ።
ወአተወ እንዘ ያነክር ዘኮነ።
ወይትናገሩ በበይናቲሆሙ በእንት ኵሉ ዘኮነ።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘትትናገሩ በበይናቲክሙ 
እንዘ ተሐውሩ ትኩዛኒክሙ።
ወአውሥአ አሐዱ እምኔሆሙ ዘስሙ ቀለዮጳ ወይቤሎ።
አንተኑ ባሕቲትከ ነግድ ለኢየሩሳሌም ወኢያእመርከኑ ዘኮነ በውስቴታ 
በዝንቱ መዋዕል።
ዘኮነ ከሃሌ በቃሉ ወበምግባሩ በቅድመ እግዚአብሔር ወበቅድመ 
ሰብእ።
ወዘከመ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት ለመኳንንት ወኰነንዎ ለሞት 
ወሰቀልዎ።
ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ሠሉስ ዮም እምዘኮነ ዝንቱ።
ወኵሉ ቦቱ ኮነ ወዘእንበሌሁስ አልቦ ዘኮነ ወኢ ምንትኒ እምዘኮነ።
ወኵሉ ቦቱ ኮነ ወዘእንበሌሁስ አልቦ ዘኮነ ወኢ ምንትኒ እምዘኮነ።
ወኵሉ ቦቱ ኮነ ወዘእንበሌሁስ አልቦ ዘኮነ ወኢ ምንትኒ እምዘኮነ።
ወዘሂ ኮነ በእንቲኣሁ ቦቱ ሕይወት ውእቱ።
ወብርሃንሰ ዘውስተ ጽልመት ያበርህ ወያርኢ ወጽልመትኒ ኢይረክቦ 
ወኢይቀርቦ።

ወብርሃነ ጽድቅሰ ዘያበርህ ለኵሉ ሰብእ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።
ወብርሃነ ጽድቅሰ ዘያበርህ ለኵሉ ሰብእ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።
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John01:13
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John01:15
John01:15
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John01:23
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John01:29
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John01:36
John01:39
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እለ ኢኮኑ እምነ ዘሥጋ ወደም ወኢ እምሥምረተ ብእሲ ወብእሲት።
ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ዘምሉእ ጸጋ 
ወጽድቀ ወሞገሰ።
ዝ ውእቱ ዘእቤለክሙ አነ በእንቲኣሁ ይመጽእ እምድኅሬየ።
ብእሲ ዘሀሎ እምቅድሜየ እስመ ውእቱ ቀደመኒ።
ለእግዚአብሔርሰ አልቦ ዘርእዮ ግሙራ።
አላ ወልድ ዋሕድ ዘሀሎ ውስተ ሕፅነ አቡሁ ውእቱ ነገረነ።
ወይቤ አንሰ ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም።
ወማእከሌክሙ ሀሎ ይቀውም ዘኢተአምርዎ አንትሙ።
ዘይመጽእ እምድኅሬየ ውእቱ ዘሀሎ እምቅድሜየ።
ዘይመጽእ እምድኅሬየ ውእቱ ዘሀሎ እምቅድሜየ።
ዘኢይደልወኒ እፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ወይቤ ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ ዓለም።
ዝንቱ ውእቱ ዘእቤለክሙ አነ በእንቲኣሁ ይመጽእ እምድኅሬየ።
ብእሲ ዘሀሎ እምቅድሜየ እስመ እምቅድሜየ ውእቱ ኮነ።
ወአንሰ ኢየአምሮ ወባሕቱ ዘፈነወኒ ከመ አጥምቅ በማይ።
ውእቱ ይቤለኒ ዲበ ዘርኢከ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ።
ወይነብር ዲቤሁ ውእቱኬ ዘያጠምቅ በመንፈስ ቅዱስ።
ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ ዓለም።
ወይቤልዎ ረቢ ዘበትርጓሜሁ ሊቅ ብሂል አይቴ ተኀድር።
ረከብናሁ ለማስያስ ዘበትርጓሜሁ ይብልዎ ክርስቶስ።
አንተኑ ስምዖን ወልደ ዮና አንተኬ ትሰመይ ኬፋ ዘበትርጓሜሁ 
ጴጥሮስ።
ወውእቱሰ ፊልጶስ ዘቤተ ሳይዳ እምሀገረ እንድርያስ ወጴጥሮስ።
ረከብናሁ ለኢየሱስ ወልደ ዮሴፍ ዘእምናዝሬት።
ዘጸሐፈ ሙሴ ውስተ ኦሪት ወነቢያትኒ ተነበዩ በእንቲኣሁ።
በእንቲኣሁ ነዋ ዘበአማን እስራኤላዊ ዘአልቦ ጽልሑተ ውስተ ልቡ።
በእንቲኣሁ ነዋ ዘበአማን እስራኤላዊ ዘአልቦ ጽልሑተ ውስተ ልቡ።
እምይእዜሰ ዘየዐቢ እምዝ ትሬኢ።
ወአመ ሣልስት ዕለት ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ።
ወትቤሎሙ እሙ ለእለ ይትለአኩ ኵሎ ዘይቤለክሙ ግበሩ።
በዘያጥህሩ ቦቶን አይሁድ ንቡራት ህየ።
ወያገምራ በበ ክልኤቱ ወበበ ሠለስቱ መስፈርት ዘቀሡት።
ወጥዒሞ አንከረ ሊቀ ምርፋቅ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
ወገዛእትሰ እለ ቀድሕዎ የአምሩ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
ወይቤሎ ኵሉ ሰብእ ዘይሤኒ ወይነ ያቀድም እስትዮ።
ወእምድኅረ ሰክሩ ያሰቲ ዘይቴሐት።
ወአንተሰ ዘይሤኒ ወይነ ዐቀብከ ወአስተደኀርከ እስከ ይእዜ።
ወዝንቱ ቀዳሜ ተኣምር ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቃና ዘገሊላ።
ወዝንቱ ቀዳሜ ተኣምር ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቃና ዘገሊላ።
ወገብረ መቅሠፍተ ጥብጣቤ ዘሐብል።
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ወተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ ጽሑፍ ውእቱ ዘይብል ቅንአተ ቤትከ 
በልዐኒ።
ወአውሥእዎ አይሁድ ወይቤልዎ ምንተ ትእምርተ ታርኢ ዘዘንተ 
ትገብር።
ወአምኑ በቃለ መጻሕፍት ወበቃለ እግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎሙ።
ብዙኃን አምኑ ቦቱ ሶበ ርእዩ ተኣምረ ዘገብረ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ እምፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዲሞስ መልአኮሙ 
ለአይሁድ።
እስመ አልቦ ዘይክል ይግበር ዘንተ ተኣምረ ዘአንተ ትገብር ዘእንበለ 
ዘእግዚአብሔር ምስሌሁ።

እስመ አልቦ ዘይክል ይግበር ዘንተ ተኣምረ ዘአንተ ትገብር ዘእንበለ 
ዘእግዚአብሔር ምስሌሁ።

እስመ አልቦ ዘይክል ይግበር ዘንተ ተኣምረ ዘአንተ ትገብር ዘእንበለ 
ዘእግዚአብሔር ምስሌሁ።

እስመ አልቦ ዘይክል ይግበር ዘንተ ተኣምረ ዘአንተ ትገብር ዘእንበለ 
ዘእግዚአብሔር ምስሌሁ።
ዘኢተወልደ ዳግመ ኢይሬእያ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢይክል በዊአ 
ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እስመ ዘተወልደ እምሥጋ ሥጋ ውእቱ።
ወዘተወልደ እመንፈስ መንፈሰ ውእቱ።
ከማሁኬ ውእቱ ኵሉ ዘይትወለድ እመንፈስ ቅዱስ።

አማን አማን እብለከ ከመ ዘነአምር ንነግር ወበዘርኢነ ሰማዕተ ንከውን።

አማን አማን እብለከ ከመ ዘነአምር ንነግር ወበዘርኢነ ሰማዕተ ንከውን።

ወሶበ እንዘ ዘበምድር እነግረክሙ ኢተአምኑኒ።
እፎ እንከ ተአምኑኒ እመ ነገርኩክሙ ዘበሰማያት።
ወአልቦ ዘዐርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወአልቦ ዘዐርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወአልቦ ዘዐርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ዘውእቱ ይነብር ውስተ ሰማይ።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ የሐዩ ለዓለም።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ዘእንበለ ከመ ያሕይዎ ለዓለም በእንቲኣሁ።

ዘየአምን ቦቱ ኢይትኴነን ወዘሰ ኢየአምን ቦቱ ወድአ ተኰነነ።

ዘየአምን ቦቱ ኢይትኴነን ወዘሰ ኢየአምን ቦቱ ወድአ ተኰነነ።

እስመ ኵሉ ዘእኩይ ምግባሩ ይጸልእ ብርሃነ።
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John03:21
John03:26

John03:26

John03:29
John03:29
John03:31
John03:31
John03:31
John03:31
John03:32
John03:32
John03:32
John03:33
John03:34
John03:34
John03:36
John03:36
John03:36
John04:4
John04:5
John04:10
John04:12
John04:13

John04:14
John04:14
John04:14
John04:14
John04:14
John04:18
John04:21
John04:22
John04:22
John04:23
John04:25

John04:26
John04:27
John04:29
John04:29

ወዘሰ ጽድቀ ይገብር ይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ያስተርኢ ምግባሩ።
ወሖሩ ኀበ ዮሐንስ ወይቤልዎ ረቢ ዝኩ ዘምስሌከ ሀሎ በማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።

ዘአንተ ሰማዕተ ኮንከ በእንቲኣሁ ናሁ ሀሎ ውእቱሂ ያጠምቅ።

ዘቦቱ መርዓት መርዓዊ ውእቱ።
ወዐርኩሰ ለመርዓዊ ዘይቀውም ወይሰምዖ።
እስመ ዘእምላዕሉ መጽአ መልዕልተ ኵሉ ውእቱ።
ወዘእምድርሰ ምድራዊ ውእቱ ወዘበምድር ይነግር።
ወዘእምድርሰ ምድራዊ ውእቱ ወዘበምድር ይነግር።
ወዘሰ እምሰማይ መጽአ መልዕልተ ኵሉ ውእቱ።
ወበዘርእየ ወበዘሰምዐ ሰማዕተ ይከውን ወስምዖሰ አልቦ ዘይትዌክፎ።
ወበዘርእየ ወበዘሰምዐ ሰማዕተ ይከውን ወስምዖሰ አልቦ ዘይትዌክፎ።
ወበዘርእየ ወበዘሰምዐ ሰማዕተ ይከውን ወስምዖሰ አልቦ ዘይትዌክፎ።
ወለዘሰ ተወክፎ ስምዖ ዐተቦ እግዚአብሔር እስመ ጻድቅ ውእቱ።
ወዘእግዚአብሔር ፈነዎ ቃለ እግዚአብሔር ይነግር።
እስመ አኮ በመስፈርት ዘይሁብ እግዚአብሔር መንፈሶ።
ዘየአምን በወልድ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ዘየአምን በወልድ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ወዘሰ ኢየአምን በወልድ ኢይሬእያ ለሕይወት።
ቅሩበ ዐጸደ ወይን ዘወሀቦ ያዕቆብ ለዮሴፍ ወልዱ።
ወሀሎ ህየ ዐዘቅተ ማይ ዘያዕቆብ።
ወመኑ ውእቱ ዘይስእለኪ ወይብለኪ አስትይኒ ማየ።
አንተኑ ተዐቢ እምያዕቆብ አቡነ ዘወሀበነ ዘንተ ዐዘቅተ።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ኵሉ ዘይሰቲ እምዝ ማይ ይጸምእ 
ዳግመ።
ወዘሰ ይሰቲ እማይ ዘእሁቦ አነ ኢይጸምእ ለዓለም።
ወዘሰ ይሰቲ እማይ ዘእሁቦ አነ ኢይጸምእ ለዓለም።
አላ ውእቱ ማይ ዘእሁቦ አነ ይከውን ውስቴቱ ነቅዐ ማይ።
ዘይፈለፍል ለሕይወት ዘለዓለም።
ዘይፈለፍል ለሕይወት ዘለዓለም።
ወይእዜሰ ዘሀሎ ምስሌኪ ኢኮነ ምተኪ ወዘንተሰ አማነ ትቤሊ።
ዘኢይሰግዱ ለአብ አላ በዝንቱ መካን ይሰግዱ።
አንትሙሰ ትሰግዱ ለዘኢተአምሩ ወንሕነሰ ንሰግድ ለዘነአምር።
አንትሙሰ ትሰግዱ ለዘኢተአምሩ ወንሕነሰ ንሰግድ ለዘነአምር።
እስመ አብኒ ዘከመ ዝ የኀሥሥ እለ ይሰግዱ ሎቱ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ነአምር ከመ ይመጽእ ማስያስ ዘይብልዎ 
ክርስቶስ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ ዘእትናገረኪ።
ወባሕቱ አልቦ ዘይቤሎ ምንተ ተኀሥሥ ወምንተ ትትናገር ምስሌሃ።
ወትቤ ንዑ ትርአዩ ብእሴ ዘነገረኒ ኵሎ ዘገበርኩ።
ወትቤ ንዑ ትርአዩ ብእሴ ዘነገረኒ ኵሎ ዘገበርኩ።
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John04:32

John04:32

John04:33
John04:33
John04:34
John04:36

John04:36

John04:36
John04:36
John04:37
John04:37
John04:38
John04:38
John04:39
John04:39
John04:39
John04:42
John04:45
John04:46
John04:49
John04:50
John04:54
John05:2
John05:2
John05:4

John05:4

John05:5
John05:5
John05:10
John05:11
John05:12
John05:13
John05:13
John05:14
John05:14
John05:15

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አንሰ ብየ መብልዕ ዘእበልዕ ዘኢተአምሩ 
አንትሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አንሰ ብየ መብልዕ ዘእበልዕ ዘኢተአምሩ 
አንትሙ።
ቦኑ እንጋ ሰብእ ዘአምጽአ ሎቱ ዘይበልዕ ወሚመ ዛቲ ብእሲት።
ቦኑ እንጋ ሰብእ ዘአምጽአ ሎቱ ዘይበልዕ ወሚመ ዛቲ ብእሲት።
ለዘፈነወኒ ወከመ እፈጽም ግብሮ።
እስመ ዘየዐጽድኒ ይነሥእ ዐስቦ ወያስተጋብእ ፍሬ ለሕይወት 
ዘለዓለም።

እስመ ዘየዐጽድኒ ይነሥእ ዐስቦ ወያስተጋብእ ፍሬ ለሕይወት 
ዘለዓለም።
ከመ ኅቡረ ይትፈሥሑ ዘሂ ይዘርዕ ወዘሂ የአርር።
ከመ ኅቡረ ይትፈሥሑ ዘሂ ይዘርዕ ወዘሂ የአርር።
ከመ ካልእ ዘይዘርዕ ወካልእ ዘየአርር።
ከመ ካልእ ዘይዘርዕ ወካልእ ዘየአርር።
ወአንሰ ፈነውኩክሙ ትእርሩ ዘኢጻመውክሙ ዘባዕድ ጻመወ።
ወአንሰ ፈነውኩክሙ ትእርሩ ዘኢጻመውክሙ ዘባዕድ ጻመወ።
በእንተ ዘትቤሎሙ ይእቲ ብእሲት ዘስምዐ ኮነት።
በእንተ ዘትቤሎሙ ይእቲ ብእሲት ዘስምዐ ኮነት።
እንዘ ትብል ነገረኒ ኵሎ ዘገበርኩ።
ወይቤልዋ ለይእቲ ብእሲት አኮ እንከ በነገረ ዚኣኪ ዘአምነ ቦቱ።
እስመ ርእዩ ኵሎ ተኣምረ ዘገብረ በኢየሩሳሌም አመ በዓል።
ወሖረ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ቃና ዘገሊላ።
እግዚኦ ረድ ፍጡነ ዘእንበለ ይሙት ወልድየ።
ወአምነ ውእቱ ብእሲ በቃል ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ።
ወዝንተ ካዕበ ዳግሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘገብረ ተኣምረ።
ወቦ ውስተ ኢየሩሳሌም ምጥማቃት ዘጵሩጳጥቄ ቅልንብቲራ።
ወይብልዋ ስማ በዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ዘይእቲ ቤተ ሣህል።
ወዘይወርድ ቀዲመ እምድኅረ ሁከተ ማይ ወይትኀፀብ የሐዩ እምኵሉ 
ደዌ ዘቦ።
ወዘይወርድ ቀዲመ እምድኅረ ሁከተ ማይ ወይትኀፀብ የሐዩ እምኵሉ 
ደዌ ዘቦ።
ወሀሎ ህየ አሐዱ ብእሲ ዘሠላሳ ወሰመንቱ ክረምት እምዘ ደወየ።
ወሀሎ ህየ አሐዱ ብእሲ ዘሠላሳ ወሰመንቱ ክረምት እምዘ ደወየ።
ወይቤልዎ አይሁድ ለዘሐይወ።
ዘአሕየወኒ ውእቱ ይቤለኒ ጹር ዐራተከ ወሑር።
መኑ ውእቱ ብእሲሁ ዘይቤለከ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።
ወውእቱሰ ዘሐይወ ኢያእመረ መኑ ውእቱ ዘአሕየዎ።
ወውእቱሰ ዘሐይወ ኢያእመረ መኑ ውእቱ ዘአሕየዎ።
ወእምዝ ረከቦ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ዘሐይወ።
ከመ ዘየአኪ እምዝ ኢይርከብከ።
ወነገሮሙ ለአይሁድ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ ዘአሕየዎ።
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John05:18
John05:19
John05:19
John05:19
John05:19
John05:20
John05:20
John05:21
John05:23
John05:23
John05:24

John05:24

John05:24

John05:28

John05:29
John05:29
John05:30
John05:30
John05:30
John05:32
John05:34
John05:35
John05:36 ወአንሰ ብየ ሰማዕተ ዘየዐቢ እምስምዐ ዮሐንስ።
John05:36
John05:37
John05:38
John05:39
John05:39
John05:40
John05:44
John05:45
John05:45
John05:45
John05:47
John06:2

እስመ አኮ ክመ ሰንበተ ባሕቲቶ ዘይስዕር።
አማን አማን እብለክሙ ኢይክል ወልድ ገቢረ ዘእምኀቤሁ።
ወኢ ምንተኒ ዘእንበለ ዘርእዮ ለአብ ይገብር።
ወኢ ምንተኒ ዘእንበለ ዘርእዮ ለአብ ይገብር።
እስመ ግብረ ዘይገብር አብ ወልድኒ ኪያሁ ይገብር በአምሳሉ።
እስመ አብ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ያሬእዮ ዘውእቱ ይገብር።
ወዘየዐቢ እምዝ ያሬእዮ ግብረ ከመ አንትሙ ታንክሩ።
ከማሁ ወልድኒ ለዘፈቀደ ያሐዩ።
ወዘሰ ኢያከብሮ ለወልድ ኢያከብሮ ለአብ ዘፈነዎ።
ወዘሰ ኢያከብሮ ለወልድ ኢያከብሮ ለአብ ዘፈነዎ።

ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።

ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።

ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።

እስመ ትመጽእ ሰዓት በዘይሰምዕዎ ቃሎ ኵሎሙ እለ ውስተ 
መቃብር።
ወይወፅኡ እለ ሠናየ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ዘለሕይወት።
ወእለሰ እኩየ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ዘለደይን።
ኢይክል አንሰ ገቢረ ለልየ ዘእምኀቤየ ወኢ ምንተኒ።
እስመ ኢየኀሥሥ ፈቃደ ዚኣየ ዘእንበለ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ።
እስመ ኢየኀሥሥ ፈቃደ ዚኣየ ዘእንበለ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ።
ወአአምር ከመ ጽድቅ ውእቱ ስምዑ ዘስምዐ ኮነ በእንቲኣየ።
ወአንሰ አኮ ስምዐ ሰብእ ዘእፈቅድ ወባሕቱ ዘንተ እብል።
ዝንቱ ውእቱ ማኅቶት ዘያኀቱ ወያበርህ።

እስመ ግብር ዘወሀበኒ አቡየ ከመ እግበር።
ወአቡየ ዘፈነወኒ ውእቱ ሰማዕትየ።
እስመ በዘውእቱ ፈነወ ኢአመንክሙ።
እስመ ቦቶን ይመስለክሙ ዘትረክቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
እስመ ቦቶን ይመስለክሙ ዘትረክቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወኢትፈቅዱ ትምጽኡ ኀቤየ ከመ ትርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
እፎ ትክሉ አንትሙ አሚነ ዘተኀሥሡ ክብረ እምቢጽክሙ።
ኢይምሰልክሙ ዘአነ አስተዋድየክሙ ኀበ አብ ሀሎ።
ሙሴ ዘያስተዋድየክሙ ዘኪያሁ ትትዌከፉ።
ሙሴ ዘያስተዋድየክሙ ዘኪያሁ ትትዌከፉ።
ወእመሰ ዘጸሐፈ ሙሴ ኢተአምኑ እፎ ቃልየ ተአምኑ።
እስመ ርእዩ ተኣምረ ዘገብረ በላዕለ ድዉያን።
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John06:5
John06:6
John06:7
John06:8

John06:9
John06:9
John06:12
John06:12
John06:13
John06:13
John06:14
John06:14
John06:21
John06:22
John06:23
John06:26
John06:26
John06:26
John06:27
John06:27
John06:27

John06:29
John06:30
John06:32
John06:33
John06:33
John06:35
John06:35
John06:37
John06:37
John06:38
John06:38
John06:39
John06:39
John06:40
John06:40
John06:41
John06:42
John06:44
John06:44

ወይቤሎ ለፊልጶስ እምአይቴ ንሣየጥ ኅብስተ ዘናበልዖሙ ለእሉ።
ወዘንተ ይቤ እንዘ ያሜክሮ ወውእቱሰ የአምር ዘሀለዎ ይግበር።
ዘክልኤቱ ምእት ዲናር ኅብስት ኢየአክሎሙ።
ወይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘውእቱ እንድርያስ እኁሁ ለስምዖን 
ጴጥሮስ።
ሀሎ ዝየ ወልድ ዘቦቱ ኀምስ ኅብስተ ሰገም ወክልኤቲ ዓሣ።
ወባሕቱ ምንተ ይብቊዓ እማንቱ ለዘመጠነ ዝ ሰብእ።
አስተጋብኡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ከመ አልቦ ዘይትገደፍ ወኢ ምንተኒ እምኔሆን።
እምኀምስቱ ኅብስተ ሰገም ዘተርፈ እምዘበልዑ ወጸግቡ።
እምኀምስቱ ኅብስተ ሰገም ዘተርፈ እምዘበልዑ ወጸግቡ።
ወርእዮሙ ሕዝብ ዘገብረ ተኣምረ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሉ።
አማን ነቢይ ውእቱ ዝንቱ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።
በጽሐት ሐመር ሶቤሃ ውስተ ምድር ኀበ ዘፈቀዱ ይሑሩ።
ርእዮሙ ከመ አልቦ ህየ ካልእ ሐመር ዘእንበለ አሐቲ ሐመር።
ኀበ በልዑ ኅብስተ ዘባረከ እግዚእነ።
ከመ አኮ ዘተኀሥሡኒ አንትሙ በእንተ ዘርኢክሙ ተኣምራተ።
ከመ አኮ ዘተኀሥሡኒ አንትሙ በእንተ ዘርኢክሙ ተኣምራተ።
አላ በእንተ ዘበላዕክሙ ኅብስተ ወጸገብክሙ።
አላ ለመብልዕ ዘይነብር ለሕይወት ዘለዓለም።
አላ ለመብልዕ ዘይነብር ለሕይወት ዘለዓለም።
ዘይሁበክሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እስመ ለዝሰ እግዚአብሔር 
አብ ኀተሞ።
ከመ ትእመኑ በዘፈነወ ውእቱ።
ከመ ንርአይ ወንእመን ብከ በዘገበርከ።
አኮ ሙሴ ዘወሀበክሙ ውእተ ኅብስተ እምሰማይ።
እስመ ኅብስቱ ለእግዚአብሔር ውእቱ ዘወረደ እምሰማይ።
ወይሁብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ዘይመጽእ ኀቤየ ኢይርኅብ።
ወዘሂ የአምን ብየ ኢይጸምእ ለዝሉፉ።
ወኵሉ ዘወሀበኒ አቡየ ይመጽእ ኀቤየ።
ወለዘሂ መጽአ ኀቤየ ኢይሰድዶ ወኢያወፅኦ አፍኣ።
ዘእንበለ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ።
ዘእንበለ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ።
ወዝንቱ ውእቱ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ አብ።
ከመ ኵሉ ዘወሀበኒ ኢይትሀጐል እምኔሆሙ።
ከመ ኵሉ ዘርእዮ ለወልድ ወአምነ ቦቱ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ከመ ኵሉ ዘርእዮ ለወልድ ወአምነ ቦቱ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
እስመ ይቤሎሙ አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማይ።
ዘለሊነ ነአምር አባሁ ወእሞ።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ እመ ኢሰሐቦ አብ ዘፈነወኒ።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ እመ ኢሰሐቦ አብ ዘፈነወኒ።
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John06:45
John06:46
John06:46
John06:46
John06:47
John06:47
John06:50
John06:50
John06:51
John06:51
John06:51
John06:51
John06:54
John06:54
John06:55
John06:55
John06:56
John06:57
John06:57
John06:58
John06:58
John06:59
John06:63
John06:63
John06:63
John06:64
John06:65
John06:68
John07:3
John07:4
John07:13

John07:15
John07:16
John07:17
John07:17
John07:17
John07:18
John07:18
John07:18
John07:19
John07:25

ወኵሉ እንከ ዘሰምዐ በኀበ አቡየ ተምሂሮ ይመጽእ ኀቤየ።
አልቦ ዘርእዮ ለአብ ዘእንበለ ዘእምኀቤሁ ለእግዚአብሔር ውእቱ።
አልቦ ዘርእዮ ለአብ ዘእንበለ ዘእምኀቤሁ ለእግዚአብሔር ውእቱ።
አልቦ ዘርእዮ ለአብ ዘእንበለ ዘእምኀቤሁ ለእግዚአብሔር ውእቱ።
አማን አማን እብለክሙ ዘየአምን ብየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
አማን አማን እብለክሙ ዘየአምን ብየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ዝንቱ ውእቱ ኅብስት ዘእምሰማይ ወረደ።
ወኵሉ ዘበልዐ እምኔሁ ኢይመውት።
አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማይ።
ወዘበልዐ እምዝንቱ ኅብስት የሐዩ ለዓለም።
ወዝኒ ኅብስት ዘአነ እሁቦ ሥጋየ ውእቱ በእንተ ሕይወት ዘለዓለም።
ወዝኒ ኅብስት ዘአነ እሁቦ ሥጋየ ውእቱ በእንተ ሕይወት ዘለዓለም።
ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
እስመ ሥጋየኒ መብልዐ ጽድቅ ዘበአማነ ውእቱ።
ወደምየኒ ስቴ ሕይወት ዘበአማን ውእቱ።
ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ይሄሉ ምስሌየ።
ወበከመ ዘፈነወኒ አብ ሕያው ወአነሂ ሕያው በእንተ አብ።
ወዘበልዐ ሥጋየ የሐዩ በእንቲኣየ።
ዝኬ ውእቱ ኅብስት ዘእምሰማይ ወረደ።
ወዘበልዖሰ ለዝንቱ ኅብስት የሐዩ ለዓለም።
ወከመ ዝ ይቤሎሙ በምኵራብ ዘቅፍርናሆም እንዘ ይሜህሮሙ።
መንፈስ ውእቱ ዘየሐዩ።
ወሥጋሰ አልቦ ዘይበቊዕ ወኢ ምንተኒ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ መንፈስ ውእቱ ወሕይወት ውእቱ።
ወመኑ ውእቱ ዘያገብኦ።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ ለእመ ኢተውህበ ሎቱ እምኀበ አብ።
እንዘ ቃለ ሕይወት ዘለዓለም ብከ።
ከመ አርዳኢከኒ ይርአዩ ግብረከ ዘትገብር ወይእመኑ።
እስመ አልቦ ዘይገብር ምንተኒ ጽሚተ።
ወባሕቱ ክሡተሰ አልቦ ዘተናገረ በእንቲኣሁ በእንተ ፍርሀቶሙ 
ለአይሁድ።
እፎ የአምር ዝንቱ መጽሐፈ ዘኢመሀሮ መኑሂ።
ትምህርትየሰ ኢኮነት እንቲኣየ አላ እንቲኣሁ ለዘፈነወኒ።
ወዘሰ ይፈቅድ ይግበር ሥምረቶ።
ወአኮ ዘእምኀቤየ ዘእነግር።
ወአኮ ዘእምኀቤየ ዘእነግር።
ወዘሰ ለርእሱ ይነግር ተድላ ርእሱ የኀሥሥ።
ወዘሰ ይፈቅድ ያድሉ ለዘፈነዎ ጻድቅ ውእቱ።
ወዘሰ ይፈቅድ ያድሉ ለዘፈነዎ ጻድቅ ውእቱ።
ወአልቦ አሐዱሂ እምኔክሙ ዘይገብራ ለኦሪት።
አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ዘየኀሥሡ አይሁድ ይቅትልዎ።



Tabelle1

Seite 1338

2121 ዘ

John07:26
John07:27
John07:28
John07:28
John07:28
John07:30
John07:31

John07:31

John07:33
John07:35
John07:36
John07:37
John07:37
John07:38
John07:39
John07:39
John07:44
John07:45
John07:46
John07:49
John07:50
John07:51
John07:51
John08:7
John08:11
John08:11
John08:12
John08:15
John08:16
John08:18
John08:22
John08:26
John08:26
John08:26
John08:28
John08:28
John08:29
John08:34
John08:38

ወአልቦ ዘይቤልዎ ምንተኒ አእመሩኑ እንጋ መላእክት ወሊቃውንት።
ወክርስቶስሰ አመ ይመጽእ አልቦ ዘየአምሮ እምኀበ ይመጽእ።
ወአኮ ለልየ ዘመጻእኩ።
አላ ሀሎ ጻድቅ ዘፈነወኒ ዘኢተአምርዎ አንትሙ።
አላ ሀሎ ጻድቅ ዘፈነወኒ ዘኢተአምርዎ አንትሙ።
ወፈቀዱ የአኀዝዎ ወባሕቱ አልቦ ዘአንሥአ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወይቤሉ አመ ይመጽእ ክርስቶስ ቦኑ ፈድፋደ ተኣምረ ዘይገብር 
እምዘገብረ ዝንቱ።

ወይቤሉ አመ ይመጽእ ክርስቶስ ቦኑ ፈድፋደ ተኣምረ ዘይገብር 
እምዘገብረ ዝንቱ።
ወእምዝ ኣሐውር ኀበ አብ ዘፈነወኒ።
አይቴኑ ሀለዎ ለዝንቱ ይሑር ዘኢንክል ረኪቦቶ ንሕነ።
ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘይብለነ ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
ወበደኃሪት ዕለት ዘበዓል ዐባይ።
ዘጸምአ ይምጻእ ኀቤየ ወይስተይ።
ወዘሂ የአምን ብየ በከመ ይቤ መጽሐፍ።
ወዘንተ ይቤ በእንተ መንፈስ ቅዱስ ዘሀለዎሙ።
በእንተ ዘኢተሰብሐ ዓዲሁ እግዚእ ኢየሱስ።
ወባሕቱ አልቦ ዘአንሥአ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወይቤልዎሙ እሙንቱ እፎኑመ ዘኢያምጻእክምዎ።
ግሙራ ኢተናገረ ሰብእ ዘከመ ተናገረ ውእቱ ብእሲ።
ዘእንበለ እሉ ጊጉያን ሕዝብ እለ ኢየአምሩ ኦሪተ።
ወይቤሎሙ ኒቆዲሞስ ዘሖረ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ኦሪትክሙኑ ትኴንኖ ለሰብእ ዘእንበለ ይሕትትዎ ቅድመ።
ወኢያእምሩ ግብሮ ዘገብረ።
ወይቤሎሙ ዘአልቦ ኀጢአተ እምኔክሙ ቀዲሙ ለይገራ በእብን።
ወአውሥአት ወትቤሎ አልቦ ዘእሬኢ እግዚእየ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ አልቦ ዘእኴንነኪ።
ዘተለወኒ ኢየሐውር ውስተ ጽልመት።
አንትሙሰ ሕገ ዘሥጋ ትኴንኑ።
አላ አነ ወአብ ዘፈነወኒ።
ወአብ ዘፈነወኒ ሰማዕትየ።
ዘይብለነ ኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ወብዙኅ ብየ ዘእብል በእንቲኣክሙ ወእኴንን ቦቱ።
ወባሕቱ ዘፈነወኒ ጻድቅ ውእቱ።
ወአንሰ ዘሰማዕኩ በኀቤሁ እነግር ለዓለም።
ወአኮ ዘእምኀቤየ ዘእነግር።
ወአኮ ዘእምኀቤየ ዘእነግር።
ወዘፈነወኒ ሀሎ ምስሌየ ወኢየኀድገኒ አብ ባሕቲትየ።
ኵሉ ዘይገብራ ለኀጢአት ገብራ ውእቱ ለኀጢአት።
ወአንሰ ዘርኢኩ በኀበ አቡየ እነግር ወአንትሙሂ ዘርኢክሙ በኀበ 
አቡክሙ ትገብሩ።
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John08:38

John08:40
John08:40
John08:42
John08:46
John08:47
John08:50
John08:50
John08:51
John08:52
John08:53
John08:54
John08:54
John09:1
John09:2
John09:2
John09:4
John09:4
John09:7
John09:8
John09:11
John09:13
John09:15
John09:16
John09:16
John09:18
John09:19
John09:21

John09:22

John09:30

John09:31

John09:31

John09:31

John09:32
John09:34

ወአንሰ ዘርኢኩ በኀበ አቡየ እነግር ወአንትሙሂ ዘርኢክሙ በኀበ 
አቡክሙ ትገብሩ።
ዘጽድቀ እነግረክሙ ዘሰማዕኩ በኀበ እግዚአብሔር።
ዘጽድቀ እነግረክሙ ዘሰማዕኩ በኀበ እግዚአብሔር።
ወአኮ ለልየ ዘመጻእኩ አላ ውእቱ ፈነወኒ።
መኑ እምኔክሙ ዘይዛለፈኒ በእንተ ኀጢአት።
ዘሰ እምእግዚአብሔር ውእቱ ቃለ እግዚአብሔር ይሰምዕ።
ሀሎ ዘየኀሥሥ ወዘሂ ይኴንን።
ሀሎ ዘየኀሥሥ ወዘሂ ይኴንን።
ዘዐቀበ ቃልየ ኢይጥዕሞ ለሞት ለዓለም።
ወአንተሰ ትብል ዘዐቀበ ቃልየ ኢይጥዕሞ ለሞት ለዓለም።
አንተኑ ተዐቢ እምአብርሃም አቡነ ዘሞተ።
አላ ሀሎ አቡየ ዘይሴብሐኒ።
ዘአንትሙ ትብልዎ አምላክነ ውእቱ ወኢተአምርዎ።
ወእንዘ የኀልፍ እምህየ ርእየ ብእሴ ዘዕዉሩ ተወልደ።
በዘርእሱኑ ወሚመ በዘአዝማዲሁ።
በዘርእሱኑ ወሚመ በዘአዝማዲሁ።
ወባሕቱ ርቱዕ ሊተ እግበር ግብሮ ለዘፈነወኒ እንዘ መዓልት ውእቱ።
እስመ ትመጽእ ሌሊት ዘኢይክል ቦቱ አሐዱሂ ገቢረ።
ወይቤሎ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ ሰሊሆም ዘበትርጓሜሁ ሐዋርያ።
ይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ዘይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
ብእሲ ዘስሙ ኢየሱስ ጽቡረ ገብረ በምራቁ።
ወወሰድዎ ኀበ ፈሪሳውያን ለውእቱ ዘዕዉሩ ተወልደ።
ወተስእልዎ ካዕበ ፈሪሳውያን ዘከመ እፎ ርእየ።
ዝንቱ ብእሲ ኢኮነ እምእግዚአብሔር ዘኢየዐቅብ ሰንበተ።
ወቦ እለ ይቤሉ በአይቴ ይክል ብእሲ ኃጥእ ገቢረ ዘከመ ዝ ተኣምረ።
እስከ ጸወዑ አዝማዲሁ ለዘርእየ።
ዝኑ ውእቱ ወልድክሙ ዘትብሉ ዕዉሩ ተወልደ።
ወይእዜሰ ዘከመ እፎ ይሬኢ አው መኑ ከሠቶ አዕይንቲሁ ኢነአምር 
ኪያሁ።
እስመ አዘዙ አይሁድ ለእመ ቦ ዘአምነ ቦቱ ከመ ውእቱ ክርስቶስ 
ይሰደድ እምኵራብ።

ዘኢተአምርዎ አንትሙ እምአይቴ ውእቱ ወከሠተኒ አዕይንትየ።

ዘእንበለ ለዘይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወለዘይገብር ፈቃዶ ሎቱ 
ይሰምዖ።
ዘእንበለ ለዘይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወለዘይገብር ፈቃዶ ሎቱ 
ይሰምዖ።
ዘእንበለ ለዘይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወለዘይገብር ፈቃዶ ሎቱ 
ይሰምዖ።
ከመ ቦ ዘዕዉሩ ተወልደ ወተከሥተ አዕይንቲሁ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ዘለሊከ በኀጢአት ተወለድከ።
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John09:37
John09:37
John10:1

John10:2
John10:6
John10:9
John10:9
John10:10
John10:10
John10:12
John10:12
John10:12
John10:14
John10:18
John10:21
John10:21
John10:25
John10:28
John10:28
John10:29
John10:29
John10:32
John10:36
John10:40 ወይቤሉ ዮሐንስ አልቦ ዘገብረ ተኣምረ ወኢ ምንተኒ።
John10:40 ወባሕቱ ኵሉ ዘይቤ ዮሐንስ በእንተ ዝ ብእሲ እሙነ ኮነ።
John11:1
John11:1 ዘስሙ አልአዛር በቢታንያ ዘሀገረ ማርያ ወማርታ እኅታ።
John11:1 ዘስሙ አልአዛር በቢታንያ ዘሀገረ ማርያ ወማርታ እኅታ።
John11:3
John11:9
John11:10
John11:10
John11:13
John11:16
John11:17
John11:17
John11:22

John11:25
John11:26

ዘትሬእዮ ወዘይትናገር ምስሌከ ውእቱ ዝንቱ።
ዘትሬእዮ ወዘይትናገር ምስሌከ ውእቱ ዝንቱ።
ዘኢቦአ እንተ አንቀጽ ውስተ ዐጸደ አባግዕ ወዐርገ እንተ ካልእ 
ገጽ።
ወዘሰ እንተ አንቀጽ ይበውእ ኖላዌ አባግዕ ውእቱ።
ወእሙንቱሰ ኢያእመሩ ዘይቤሎሙ።
አነ ውእቱ አንቀጸ አባግዕ ዘበአማን።
ዘቦአ ብእሲ እንተ ኀቤየ ይድኅን።
ወሰራቂሰ ኢይመጽእ ዘእንበለ ከመ ይስርቅ ወያህጕል።
ወአንሰኬ መጻእኩ ከመ ይርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወዐሳብሰ ዘኢኮነ ኖላዌ ወዘኢኮና አባግዕ።
ወዐሳብሰ ዘኢኮነ ኖላዌ ወዘኢኮና አባግዕ።
ዘዚኣሁ ሶበ ይሬኢ ተኵላ እንዘ ይመጽእ ይጐይይ።
ወአአምር ዘዚኣየ መርዔትየ ወየአምራኒ እሊኣየ።
ወአልቦ ዘየሀይደንያ አላ ለልየ እሜጥዋ በፈቃድየ።
ወቦ እለ ይቤሉ ዝንቱ ነገር ኢኮነ ዘእምጋኔን።
ዘጋኔንኑ ይክል ከሢተ አዕይንቲሆሙ ለዕዉራን።
ነገርኩክሙ ወኢተአምኑኒ ግብር ዘእገብር አነ በስመ አቡየ።
ወአነሂ እሁቦን ሕይወተ ዘለዓለም።
ወኢይትሀጐላ ለዓለም ወአልቦ ዘየሀይደኒዮን እምእዴየ።
እስመ አቡየ ዘወሀበኒዮን ውእቱ የዐቢ እምኵሉ።
ወአልቦ ዘይክል ሀይደ እምእዴሁ ለአቡየ።
ብዙኀ ግብረ ሠናየ አርአይኩክሙ ዘእምኀበ አቡየ።
ወዘሰ ቀደሶ አብ ወፈነዎ ውስተ ዓለም።

ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘይደዊ።

እንዘ ይብላ እግዚእነ ናሁ ዘታፈቅር ይደዊ።
ብእሲ ዘየሐውር መዓልተ ኢይትዐቀፍ።
ወዘሰ የሐውር ሌሊተ ይትዐቀፍ።
እስመ አልቦ ውስቴቱ ብርሃን ዘይሬኢ።
ወሎሙሰ መሰሎሙ በእንተ ንዋመ ድቃስ ዘይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ቶማስ ዘይብልዎ ዲዲሞስ ለቢጹ ለአርዳእ።
ወበጺሖ ህየ ረከቦ በዘወድአ ረቡዐ መዋዕለ እምዘተቀብረ።
ወበጺሖ ህየ ረከቦ በዘወድአ ረቡዐ መዋዕለ እምዘተቀብረ።
ወይእዜኒ አአምር ከመ ዘሰአልኮ ለእግዚአብሔር ይሁበከ 
እግዚአብሔር።
ዘየአምን ብየ እመኒ ሞተ የሐዩ።
ወኵሉ ዘሕያው ወየአምን ብየ ኢይመውት ለዓለም ተአምኒኑ ዘንተ።



Tabelle1

Seite 1341

2121 ዘ

John11:27

John11:31
John11:37
John11:37
John11:37
John11:39 ወትቤሎ ማርታ እኅቱ ለዘሞተ።
John11:39
John11:45
John11:46
John11:49
John11:49
John11:51
John11:57
John12:1
John12:1
John12:3 ወማርያሰ ነሥአት ዕፍረተ ልጥረ ዘናርዱ ጵስጥቂስ ዘዕጹብ ሤጡ።
John12:3 ወማርያሰ ነሥአት ዕፍረተ ልጥረ ዘናርዱ ጵስጥቂስ ዘዕጹብ ሤጡ።
John12:4

John12:6
John12:6
John12:6
John12:6
John12:8
John12:9
John12:9

John12:13
John12:13
John12:16
John12:18
John12:19
John12:21
John12:21
John12:25
John12:25
John12:25
John12:26
John12:26
John12:26
John12:28

ከመ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘመጽአ ውስተ 
ዓለም።
ተለውዋ ወመሰሎሙ ዘተሐውር ኀበ መቃብሩ ትብክዮ በህየ።
እምኢክህለኑ ዝንቱ ዘከሠተ አዕይንቲሁ ለዘዕዉሩ ተወልደ።
እምኢክህለኑ ዝንቱ ዘከሠተ አዕይንቲሁ ለዘዕዉሩ ተወልደ።
ከመ ይግበር በዘኢይመውት ዝንቱኒ።

እግዚእየ ወድአ ጼአ እስመ ረቡዐ ኮነ ዮም እምዘተቀብረ።
ርእዮሙ ዘገብረ ኢየሱስ አምኑ ቦቱ።
ወአስተዋደይዎ ወነገርዎሙ ኵሎ ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ አሐዱ እምኔሆሙ ዘስሙ ቀያፋ።
ሊቀ ካህናት ዘእብሬቱ ይእቲ ዓመት።
ወዘንተሰ አኮ እምልቡ ዘይቤ።
እምከመ ቦ ዘአእመረ ኀበ ሀሎ ይቅጽብዎሙ ከመ የአኀዝዎ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ እምቅድመ ሰዱስ መዋዕል ዘፋሲካ።
ወበጽሐ ቢታንያ ኀበ ሀሎ አልአዛር ዘአንሥኦ እምነ ምዉታን።

ወይቤ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘሀለዎ 
ያግብኦ።
ወዘንተ ዘይቤ አኮ ዘያጽሕቅዎ ነዳያን።
ወዘንተ ዘይቤ አኮ ዘያጽሕቅዎ ነዳያን።
ወቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋተ ሀሎ ውስተ እዴሁ።
ወይነሥእ እምዘይትወደይ ውስቴቱ።
ወኪያየሰ አኮ በኵሉ ጊዜ ዘትረክቡኒ።
ወሖሩ ኀቤሁ ወአኮ በእንተ እግዚእ ኢየሱስ ባሕቲቱ ዘሖሩ።
ዳእሙ ከመ ይርአይዎ ለአልአዛርሂ ዘአንሥኦ እግዚእ ኢየሱስ 
እምዉታን።
ነሥኡ ጸበርተ ተመርት ዘበቀልት።
ሆሣዕና ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወንጉሦሙ ለእስራኤል።
ዘእንበለ አመ ተሰብሐ እግዚእ ኢየሱስ አሜሃ።
እስመ ሰምዑ ተኣምረ ዘገብረ ወዘንተሂ መንክረ።
ከመ አልቦ ዘትበቊዑ ወኢ ምንተኒ።
ወሖሩ እሙንቱሂ ኀበ ፊልጶስ ዘቤተሳይዳ ዘገሊላ።
ወሖሩ እሙንቱሂ ኀበ ፊልጶስ ዘቤተሳይዳ ዘገሊላ።
ወዘሰ ያፈቅራ ለነፍሱ ለይገድፋ።
ወዘሰ ጸልኣ ለነፍሱ በዝንቱ ዓለም የዐቅባ ለሕይወት ዘለዓለም።
ወዘሰ ጸልኣ ለነፍሱ በዝንቱ ዓለም የዐቅባ ለሕይወት ዘለዓለም።
ወእመ ቦ ዘይትለአከኒ ሊተ ለይትልወኒ።
እስመ ኀበ ሀሎኩ አነ ህየ ይሄሉ ዘይትለአከኒ።
ወለዘሊተ ተልእከኒ ያከብሮ አቡየ።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል ሰባሕኩከሂ።
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John12:30
John12:33
John12:35
John12:35
John12:38
John12:44
John12:44
John12:44
John12:44
John12:45
John12:45
John12:46
John12:47
John12:47
John12:47
John12:48
John12:48
John12:48
John12:49
John12:49
John12:49
John12:49
John12:49
John12:50
John12:50
John13:1
John13:4
John13:5
John13:6
John13:7
John13:9
John13:10
John13:10
John13:11
John13:12
John13:16
John13:16
John13:18
John13:18
John13:18
John13:19

አኮ በእንቲኣየ ዘመጽአ ዝ ቃል አላ በእንቲኣክሙ።
ወዘንተ ዘይቤ እንዘ ይኤምሮሙ በአይ ሞት ሀለዎ ይሙት።
አንሶስዉ እንዘ ብክሙ ብርሃን ዘእንበለ ይርከብክሙ ጽልመት።
እስመ ዘየሐውር ውስተ ጽልመት ኢየአምር ኀበ የሐውር።
ከመ ይብጻሕ ቃለ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
ዘየአምን ብየ አኮ ብየ ባሕቲቶ ዘየአምን ዘእንበለ በዘፈነወኒ።
ዘየአምን ብየ አኮ ብየ ባሕቲቶ ዘየአምን ዘእንበለ በዘፈነወኒ።
ዘየአምን ብየ አኮ ብየ ባሕቲቶ ዘየአምን ዘእንበለ በዘፈነወኒ።
ዘየአምን ብየ አኮ ብየ ባሕቲቶ ዘየአምን ዘእንበለ በዘፈነወኒ።
ወዘርእየ ኪያየ ርእዮ ለዘፈነወኒ።
ወዘርእየ ኪያየ ርእዮ ለዘፈነወኒ።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ብየ ኢይንበር ውስተ ጽልመት።
ወዘኒ ሰምዐ ቃልየ ወኢዐቀቦ አኮ አነ ዘእኴንኖ።
ወዘኒ ሰምዐ ቃልየ ወኢዐቀቦ አኮ አነ ዘእኴንኖ።
ዘእንበለ ከመ አሕይዎ ለዓለም።
ወዘሰ ክሕደኒ ወኢተወክፈ ቃልየ።
ሀሎ ዘይኴንኖ ቃል ዘአነ ነበብኩ።
ሀሎ ዘይኴንኖ ቃል ዘአነ ነበብኩ።
እስመ አኮ ዘእምኀቤየ ዘነበብኩ።
እስመ አኮ ዘእምኀቤየ ዘነበብኩ።
አላ አብ ዘፈነወኒ ውእቱ ትእዛዘ ወሀበኒ።
ዘከመ እነብብ ወዘከመ እብል።
ዘከመ እነብብ ወዘከመ እብል።
ወአአምር ከመ ትእዛዙ ሕይወት ውእቱ ዘለዓለም።
ወዘሂ እነግር አነ በከመ ይቤለኒ አብ ከማሁ እነግር።
ወየሐውር ኀበ አብ ዘፈነዎ።
ወነሥአ መክፌ ዘለንጽ ወቀነተ ሐቌሁ።
ወመዝመዘ በውእቱ መክፌ ዘቀነተ።
አንተኑ እግዚኦ ዘተኀፅበኒ እገርየ።
ዘእገብር አነ አንተ ኢተአምር ይእዜ።
እግዚኦ አኮ እገርየ ባሕቲቶ ዘተኀፅበኒ ወዓዲ እደውየኒ ወርእስየኒ።
ዘሰ ወድአ ተኀፅበ ኢይፈቅድ ይትኀፀብ ዘእንበለ እገሪሁ።
ዘሰ ወድአ ተኀፅበ ኢይፈቅድ ይትኀፀብ ዘእንበለ እገሪሁ።
እስመ የአምር እግዚእ ኢየሱስ ዘያገብኦ።
ወይቤሎሙ አእመርክሙኑ ዘገበርኩ ለክሙ።
አልቦ ገብር ዘየዐቢ እምእግዚኡ።
ወአልቦ ሐዋርያ ዘየዐቢ እምዘፈነዎ።
ወአኮ በእንተ ኵልክሙ ዘእብል ዘንተ።
ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ዘይሴሰይ እክልየ አንሥአ ሰኰናሁ ላዕሌየ።
ወይእዜሰ እነግረክሙ ዘእንበለ ይኩን።
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ዘተወክፎ ለዘፈነውኩ አነ ኪያየ ተወክፈ።
ዘተወክፎ ለዘፈነውኩ አነ ኪያየ ተወክፈ።
ወዘኪያየ ተወክፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ወዘኪያየ ተወክፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ወሀሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘይረፍቅ ውስተ ሕፅኑ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚኦ መኑ ውእቱ ዘያገብአከ።
ዝ ውእቱ ዘአነ እጸብሕ ሎቱ ኅብስተ ወእሜጥዎ።
ውእቱ ዘያገብአኒ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዘትገብር እንከ ፍጡነ ግበር።
ወቦ እለ መሰሎሙ ከመ በእንተ አስከሬነ ቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋት።
ዘሀሎ በኀበ ይሁዳ።
ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ተሣየጥ ዘንፈቅድ ለበዓል።
ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ተሣየጥ ዘንፈቅድ ለበዓል።
አው ዘንሁብ ለነዳያን።
እስመ ውእቱ የዐቅብ አስከሬነ ቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋት።
ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ እስከ ሥልሰ ትክሕደኒ።
ወይቤሎ ቶማስ እግዚኦ ዘኢነአምር ኀበ ተሐውር።
ወአልቦ ዘይመጽእ ኀበ አብ ዘእንበለ እንተ ኀቤየ።
ወአልቦ ዘይመጽእ ኀበ አብ ዘእንበለ እንተ ኀቤየ።
ዘርእየ ኪያየ ርእዮ ለአብ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ አኮ እምኀቤየ ዘነበብኩ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ አኮ እምኀቤየ ዘነበብኩ።
አላ አብ ዘሀሎ ብየ ውእቱ ይገብሮ ለዝንቱ ግብር።
ዘየአምን ብየ ግብረ ዘአነ እገብር።
ዘየአምን ብየ ግብረ ዘአነ እገብር።
ውእቱኒ ይገብር ወዘየዐቢ እምኔሁ ይገብር።
ወኵሎ ዘሰአልክሙ በስምየ ይገብር ለክሙ።
ወእመ ቦ ዘሰአልክሙ በስምየ እገብር ለክሙ ኪያሁ።
ካልአ ዘይሄሉ ምስሌክሙ ለዓለም።
መንፈሰ ጽድቅ ዘኢይክል ዓለም ነሢኦቶ እስመ ኢይሬእዮ 
ወኢየአምሮ።
ዘቦቱ ትእዛዝየ ወየዐቅቦ ውእቱ ዘያፈቅረኒ።
ዘቦቱ ትእዛዝየ ወየዐቅቦ ውእቱ ዘያፈቅረኒ።
ወለዘያፈቅረኒ ያፈቅሮ አቡየ።
ወይቤሎ ይሁዳ ዘአኮ አስቆሮታዊ።
እግዚኦ ምንትኑ ዘትቤ።
ዘያፈቅረኒ ይዕቀብ ቃልየ ወያፈቅሮ አቡየ።
ወእመ ቦ ዘዐቀበ ቃልየ አነ ወአቡየ ንመጽእ ኀቤሁ።
ወዘሰ ኢያፈቅረኒ ኢየዐቅብ ቃልየ።
ወዝኒ ቃል ዘትሰምዑ ኢኮነ ቃለ ዚኣየ።
አላ ቃሉ ውእቱ ለአብ ዘፈነወኒ።
ወባሕቱ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ዘይፌኑ አብ በስምየ።
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ውእቱ ይሜህረክሙ ኵሎ ወያዜክረክሙ ኵሎ ዘነገርኩክሙ አነ።
አኮ በከመ ይሁብ ዓለም ዘእሁበክሙ አነ።
ሰማዕክሙ ዘእቤለክሙ ከመ አነ ኣሐውር ወእሠወጥ ኀቤክሙ።
ወይእዜ ነገርኩክሙ ዘእንበለ ይኩን።
አነ ውእቱ ሐረገ ወይን ዘጽድቅ።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘኢይፈሪ በላዕሌየ ይገዝምዎ ወያአትትዎ።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘይፈሪ ያስተናጽሕዎ ከመ ብዙኀ ይፍረይ።
ወአንትሙሰ ወዳእክሙ ንጹሓን አንትሙ በእንተ ቃል ዘነገርኩክሙ።
ወአንትሙሂ አዕጹቂሁ ዘነበረ ብየ ወአነሂ ቦቱ።
ውእቱኬ ዘይፈሪ ብዙኀ።
እስመ ዘእንበሌየሰ አልቦ ዘትክሉ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
እስመ ዘእንበሌየሰ አልቦ ዘትክሉ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
ወእመ ቦ ዘኢነበረ ብየ ይገድፍዎ አፍኣ ከመ ዐጽቅ ይቡስ።
ኵሎ ዘፈቀድክሙ ትስእሉ ይከውን ለክሙ።
አልቦ ዘየዐቢ እምዝ ፍቅር።
ከመ ብእሲ ዘይሜጡ ነፍሶ ቤዛ ነፍሰ ቢጹ።
እምከመ ገበርክሙ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
እስመ ገብርሰ ኢየአምር ዘይሬስዮ እግዚኡ።
እስመ ኵሎ ዘሰማዕኩ በኀበ አቡየ ነገርኩክሙ።
አኮ አንትሙ ዘኀረይክሙኒ ወሤምኩኒ።
ከመ እመ ቦ ዘሰአልክምዎ ለአብ በስምየ ኵሎ ይሁበክሙ።
ተዘከሩ ቃልየ ዘአነ እቤለክሙ።
አልቦ ገብር ዘየዐቢ እምእግዚኡ።
ወኢ ሐዋርያ እምዘፈነዎ።
እስመ ኢየአምርዎ ለዘፈነወኒ።
ዘጸልአ ኪያየ ጸልኦ ለአቡየ።
ወሶበ ኢገበርኩ ሎሙ ግብረ ዘባዕድ ኢገብሮ እምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ቃል ዘጽሑፍ ውስተ ኦሪቶሙ ዘይቤ።
ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ቃል ዘጽሑፍ ውስተ ኦሪቶሙ ዘይቤ።
ወሶበ መጽአ ጰራቅሊጦስ ዘአነ እፌኑ ለክሙ እምኀበ አብ።
መንፈሰ ጽድቅ ዘይወፅእ እምኀበ አብ ውእቱ ሰማዕትየ።
ከመ ኵሉ ዘይቀትለክሙ ይመስሎ ከመ ዘመሥዋዕተ ያበውእ 
ለእግዚአብሔር።
ከመ ኵሉ ዘይቀትለክሙ ይመስሎ ከመ ዘመሥዋዕተ ያበውእ 
ለእግዚአብሔር።
ወዘንተኒ ዘይገብሩ ላዕሌክሙ እስመ ኢየአምርዎ ለአብ ወኢ ኪያየ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ኣሐውር ኀበ አብ ዘፈነወኒ።
ወብየ ብዙኅ ነገር ዘእነግረክሙ።
እስመ ኢይነግር ዘእምኀቤሁ ወዘሰምዐ።
እስመ ኢይነግር ዘእምኀቤሁ ወዘሰምዐ።
ዳእሙ ይነግር ወዘይመጽእሂ ይነግረክሙ።
እስመ ኵሉ ዘቦ ለአቡየ ዚኣየ ውእቱ።
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John17:10
John17:12
John17:15
John17:15
John17:20
John17:22
John17:24
John17:26
John18:2
John18:4
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John18:21

ምንትኑ ዝንቱ ዘይብለነ ዓዲ ኅዳጠ ኢትሬእዩኒ።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝንቱ ዘይብለነ።
ኅዳጠ ኢነአምር ዘይትናገር ቦቱ።
ወፍሥሓክሙኒ አልቦ ዘይሀይደክሙ።
ወይእተ አሚረ አልቦ ዘትስእሉኒ ኪያየ ወኢ ምንተኒ።
ወኢይብለክሙ ከመ አነ ዘእስእሎ ለአብ በእንቲኣክሙ።
ወአኮ አነ ዘእስእሎ ለአብ በእንቲኣክሙ።
ወአልቦ ዘመሰልከ ወኢ ምንተኒ።
ወዝንቱ ውእቱ ዘነገርኩክሙ ከመ በኀቤየ ሰላመ ትርከቡ።
በከመ አኰነንኮ ላዕለ ኵሉ ዘሥጋ ወነፍስ።
ከመ የሀቦሙ ሕይወተ ዘለዓለም ለኵሎሙ እለ ወሀብካሁ።
ወዛቲ ይእቲ ሕይወት ዘለዓለም ከመ ያእምሩከ ለከ።
ለአሐዱ ዘበአማን አምላከ ጽድቅ ባሕቲትከ።
ወዘፈነውኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድከ።
አንሰ ሰባሕኩከ በዲበ ምድር ፈጺምየ ግብረ ዘወሀብከኒ ከመ እግበር።
ዘሀሎ ምስሌከ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
ወይእዜኒ አእመሩ ከመ ኵሉ ዘወሀብከኒ እምኀቤከ ውእቱ።
እስመ ወሀብክዎሙ ቃለ ዘወሀብከኒ።
ወአንሰ በእንቲኣሆሙ እስእል ወአኮ በእንተ ዓለም ዘእስእለከ።
ወኵሉ ዘዚኣየ ዚኣከ ውእቱ።
ወዘዚኣከኒ ዚኣየ ውእቱ ወተሰባሕኩ ቦሙ።
ዘእንበለ ወልደ ሀጕል ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ።
አኮ ዘእስእለከ ከመ ትንሥኦሙ እምዓለም።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ትዕቀቦሙ እምእኩይ።
ወአኮ በእንተ እሉ ባሕቲቶሙ ዘእስእለከ።
ወአነሂ ወሀብክዎሙ ቃለከ ዘወሀብከኒ።
ከመ ይርአዩ ስብሐትየ ዘወሀብከኒ።
ወዓዲ እነግሮሙ ከመ የሀሉ ኀቤሆሙ ፍቅር ዘአፍቀርከኒ።
ወየአምሮ ይሁዳ ዘያገብኦ ለውእቱ መካን።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኵሎ ዘይበጽሕ ላዕሌሁ።
ወሀለወ ይሁዳኒ ዘያገብኦ ይቀውም ምስሌሆሙ።
ከመ ይብጻሕ ቃሉ ዘይቤ።
ወመተረ እዝኖ ዘየማን።
ጽዋዐ ዘወሀበኒ አቡየ ኢየኀድግ ዘእንበለ እስተይ።
ጽዋዐ ዘወሀበኒ አቡየ ኢየኀድግ ዘእንበለ እስተይ።
ወሊቀ ካህናት ዘዕብሬቱ ይእቲ ዓመት።
ወቀያፋሰ ውእቱ ዘአምከሮሙ ለአይሁድ ወይቤሎሙ።
ወወፅአ ዝኩ ረድእ ዘልሙድ በኀበ ሊቀ ካህናት።
ወአልቦ ዘተናገርኩ ጽሚተ ወኢ ምንተኒ።
ለምንት እንከ ትሴአለኒ ሊተ ተሰአሎሙ ለእለ ሰምዑኒ 
ዘተናገርክዎሙ።
እስመ እሙንቱ የአምሩ ዘተናገርኩ አነ።
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John18:26
John18:26
John18:29
John18:32
John18:34
John18:34
John18:37
John18:38
John18:39

John18:39

John18:40
John19:2
John19:4
John19:5
John19:11
John19:11
John19:12
John19:13
John19:14
John19:15
John19:17
John19:22
John19:23
John19:23
John19:24
John19:24
John19:26

John19:29
John19:34
John19:35
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ዘእምአዝማዲሁ ለዝኩ ዘመተሮ ጴጥሮስ እዝኖ።
ዘእምአዝማዲሁ ለዝኩ ዘመተሮ ጴጥሮስ እዝኖ።
ምንትኑ ጌጋዩ ለዝ ብእሲ በዘአምጻእክምዎ ኀቤየ።
ከመ ይብጻሕ ቃሉ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘይቤ።
ዘእምልብከኑ ትብል ዘንተ።
ወሚመ ቦኑ ባዕድ ዘነገረከ በእንቲኣየ።
ወኵሉ ዘእምጽድቅ ውእቱ ይሰምዐኒ ቃልየ።
አንሰ አልቦ ዘረከብኩ ጌጋየ ላዕሌሁ ወኢ አሐተኒ።
ወባሕቱ ሀሎ ዘናለምድ ዘአሐዩ ለክሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ለለ 
ፋሲካ።
ወባሕቱ ሀሎ ዘናለምድ ዘአሐዩ ለክሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ለለ 
ፋሲካ።
አኮ ዘንተ ዘታሐዩ አላ በርባንሃ።
ወጸፈሩ ሐራ አክሊለ ዘሦክ።
ከመ ታእምሩ ከመ አልቦ ዘረከብኩ ላዕሌሁ ጌጋየ ወኢ አሐተኒ።
እንዘ ይትቄጸል አክሊለ ዘሦክ ወይለብስ ሜላተ።
ወበእንተ ዝንቱ ለዘአግብአኒ ኀቤከ ዘየዐቢ ጌጋይ ላዕሌሁ።
ወበእንተ ዝንቱ ለዘአግብአኒ ኀቤከ ዘየዐቢ ጌጋይ ላዕሌሁ።
እስመ ኵሉ ዘያነግሥ ርእሶ ዐላዌ ነጋሢ ውእቱ።
ወነበረ ዲበ መንበር ውስተ መካን ዘስሙ ሊቶስጥሮስ።
ወዐርበ ፋሲካ ወውእቱ ጊዜ ቀትር ዘስሱ ሰዓት።
ወአውሥኡ ሊቃነ ካህናት ወይቤሉ አልብነ ንጉሥ ዘእንበለ ቄሣር።
ወወሰድዎ እንዘ ይጸውር መስቀሎ ውስተ መካን ዘስሙ ቀራንዮ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ ዘጸሐፍኩ ጸሐፍኩ።
ወክዳኖሂ አልታሕ ዘአልቦ ርፍአተ ዘእምላዕሉ እንመቱ።
ወክዳኖሂ አልታሕ ዘአልቦ ርፍአተ ዘእምላዕሉ እንመቱ።
አላ ንትፋሰስ ለዘረከኮ ይርከቦ።
ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።

ወሶበ ርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእሙ ወለረድኡ ዘያፈቅር ይቀውሙ።

ወቦ ህየ ግምዔ ዘምሉእ ብኂአ።
አላ አሐዱ እምሐራ ረገዞ ገቦሁ ዘየማን በኲናት።
ወዘርእየ ስምዐ ኮነ ወጽድቅ ውእቱ ስምዑ።
ወዝንቱ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወዝንቱ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ሀለዎሙ ይርአይዎ ለዘወግእዎ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሰአሎ ለጲላጦስ ዮሴፍ ዘአርማትያስ።
ዘኮነ ረድኦ ለእግዚእ ኢየሱስ በኅቡእ በእንተ ፍርሀቶሙ 
ለአይሁድ።
ወመጽአ ኒቆዲሞስኒ ዘሖረ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ።
ወአምጽአ ምእተ ልጥረ ከርቤ ወዓልወ ሕውሰ በዘቦቱ ይቀብርዎ።
ወገነዝዎ በመዋጥሐ ክታን ዘሰንዱናት ምስለ አፈው።
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John19:41
John19:41
John20:2
John20:7
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John20:9
John20:16
John20:18
John20:19
John20:24
John20:30
John20:31
John21:2
John21:2
John21:2
John21:3
John21:5
John21:6
John21:6

John21:7
John21:7
John21:8
John21:8
John21:10
John21:12
John21:20

John21:20

John21:20
John21:20
John21:24
John21:24
John21:25
John21:25

1 ዘለፋ John08:9
16 ዘልፈ Matt26:11

Matt26:11
Matt26:55

ወውስተ ውእቱ ገነት ዝኅር ሐዲስ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።
ወውስተ ውእቱ ገነት ዝኅር ሐዲስ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።
ወኀበ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሰበነኒ ዘዲበ ርእሱ እንተ ባሕቲቱ ጥብሉለ።
ወእምዝ ቦአ ዝኩኒ ካልእ ረድእ ዘበደሮ በጺሐ ኀበ መቃብር።
እስመ ዓዲሁ ኢያእመሩ ዘውስተ መጻሕፍት።
ዘበትርጓሜሁ ሊቅ ብሂል።
ወትቤሎሙ ርኢክዎ ለእግዚእነ ወነገረቶሙ ዘከመ ይቤላ።
ወመስዮ በይእቲ ዕለት ዘውእቱ እሑድ ሰንበት።
ወቶማስ አሐዱ እምዐሠርቱ ወአሐዱ አርዳኢሁ ዘይብልዎ ዲዲሞስ።
ዘኢተጽሕፈ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ።
ወአሚነክሙ ሕይወተ ዘለዓለም ትርከቡ በስመ ዚኣሁ።
ወቶማስ ዘይብልዎ ዲዲሞስ።
ወናትናኤል ዘቃና ዘገሊላ ወደቂቀ ዘብዴዎስ።
ወናትናኤል ዘቃና ዘገሊላ ወደቂቀ ዘብዴዎስ።
ወአልቦ ዘአሥገሩ በይእቲ ሌሊት ወኢ ምንተኒ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ደቂቅየ ቦኑ ብክሙ ዘንበልዕ።
ወአልቦ ዘረከብነ ወኢ ምንተኒ።
ወአውሪዶሙ መሣግሪሆሙ ስእኑ እንከ ስሒበ እምብዝኀ ዓሣት 
ዘተሠግረ።
ወይቤሎ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ነሥአ ዐራዘ ሰንዱነ ዘይትዐጸፍ ወቀነተ ውስተ ሐቌሁ።
እስመ ኢኮኑ ርሑቃነ እምድር ዘእንበለ መጠነ ክልኤ ምእት በእመት።
ወሖሩ እንዘ ይስሕቡ መሣግሪሆሙ ዘውስቴቶን ዓሣት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አምጽኡ እምዓሣት ዘአኀዝክሙ ይእዜ።
ወአልቦ ዘተኀበለ እምአርዳኢሁ ይሰአሎ ወይበሎ መኑ አንተ።
ወተመይጦ ጴጥሮስ ርእዮ ለዝኩ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይተልዎ።
ወውእቱ ረድእ ዘረፈቀ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይዴረሩ።
ወዘይቤሎ እግዚኦ መኑ ውእቱ ዘያገብአከ።
ወዘይቤሎ እግዚኦ መኑ ውእቱ ዘያገብአከ።
ወዝንቱ ውእቱ ረድእ ዘኮነ ሰማዕተ በእንተ ዝ።
ወዘሂ ጸሐፈ በእንቲኣሁ ዘንተ።
ወቦ ባዕዳትኒ ብዙኃት ግብራት ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ተጽሕፈ ኵሉ በበ አሐዱ እምኢያግመሮ ዓለም ጥቀ መጻሕፍቲሁ 
ዘተጽሕፈ።
ወሰሚዖሙ እሙንቱ ዘንተ ዘለፋ በለብዎ አኀዙ ይሑሩ በበ አሐዱ።
ወለነዳያንሰ ዘልፈ ትረክብዎሙ ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ ሎሙ።
ወኪያየሰ አኮ ዘልፈ ዘትረክቡኒ።
ወእንዘ ዘልፈ እነብር ምስሌክሙ በምኵራብ ወእሜህር ኢአኀዝክሙኒ።
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16 ዘልፈ

MK05:3
MK05:5
MK09:22
MK14:7
MK14:7
Luke08:29
Luke15:31
Luke18:1
Luke18:5
John07:6
John08:29
John11:42
John12:8

5 ዘመወ Matt05:28
Matt05:32
Matt19:9
MK10:11
Luke16:18

2 ዘመወት MK10:12
Luke16:18

1 ዘመደ Matt13:47
2 ዘመድ Matt17:21

MK09:29
4 ዘማ Matt05:32

Matt16:4
Matt19:9
MK08:38

1 ዘማት Luke15:30

2 ዘማዊ Matt12:39
Luke16:18

2 ዘማውያን Matt21:31
Matt21:32

2 ዘረወ Luke15:13
John02:15

2 ዘረውከ Matt25:24
Luke19:21

2 ዘረውኩ Matt25:26
Luke19:22

1 ዘረዎሙ Luke01:51

እንዘ ዘልፈ ይሞቅሕዎ ወአልቦ ዘይክል አድክሞቶ።
ወዘልፈ የዐውዩ መዓልተ ወሌሊተ በውስተ መቃብር።
ወዘልፈ ያወድቆ ኀበ ጽድፍ ወውስተ እሳት ወማይ ከመ ይቀትሎ።
ወለነዳያንሰ ዘልፈ ትረክብዎሙ በኀቤክሙ።
ወኪያየሰ አኮ ዘልፈ ዘትረክቡኒ።
እስመ ዘልፈ ያአብዶ ወይሞቅሕዎ በመዋቅሕት።
ወይቤሎ አቡሁ ወልድየ አንተሰ ጓ ዘልፈ ሀለውከ ምስሌየ።
ወይቤሎሙ በምሳሌ ከመ ዘልፈ ይጸልዩ ወኢይትሀከዩ።
ከመ ኢትምጻእ ወኢታስርሐኒ ዘልፈ።
ወጊዜ ዚኣክሙሰ ዘልፈ ድልው ውእቱ።
እስመ አነ ሥምረቶ እገብር ዘልፈ።
ወአንሰ አአምር ከመ ዘልፈ ትሰምዐኒ።
ወነዳያንሰ በኵሉ ጊዜ ሀለዉ ምስሌክሙ ወዘልፈ ትረክብዎሙ።
ወድአ ዘመወ ባቲ በልቡ።
ወዘሰ ኅድገተ አውሰበ ዘመወ።
ወእንተሂ ደኀርዋ ዘአውሰበ ዘመወ።
ወይቤሎሙ ዘደሐረ ብእሲቶ ወሖረ ካልእተ ዘመወ ላዕሌሃ።
ወኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ወያወስብ ካልእተ ዘመወ።
ወእንተሂ ደኀራ ምታ ወሖረት ካልአ ዘመወት።
ወእንተኒ ደሐራ ምታ ለእመ ቀርበት ካልአ ዘመወት።
እንተ ተወድየት ውስተ ባሕር ወአስተጋብአት ኵሎ ዘመደ ዓሣት።
ወዝንቱ ዘመድ ኢይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት።
ወይቤሎሙ ዝንቱ ዘመድ ኢይክል ይፃእ።
ለሊሁ ረሰያ ዘማ።
ወይቤሎሙ ኦ ትወልድ ዕሉት ወዘማ ትእምርተ ተኀሥሥ።
ለሊሁ ረሰያ ዘማ።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ በዛቲ ትውልድ ዘማ ወኃጥእት።
ወአቲዎሰ ዝንቱ ወልድከ ዘአኅለቀ ወዘበልዐ ኵሎ ንዋየከ ምስለ 
ዘማት።
ትውልድ ዕሉት ወዐማፂት ወዘማዊት ትእምርተ ተኀሥሥ።
ወዘኒ ያወስብ ኅድግተ ዘማዊ ውእቱ።
አማን እብለክሙ ከመ ኃጥኣን ወመጸብሓን ወዘማውያን።
ወኢአመንክምዎ ኃጥኣንሰ ወመጸብሓን ወዘማውያን።
ወሖረ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወበህየ ዘረወ ወአማሰነ ኵሎ ንዋዮ።
ወሰደደ ኵሎ እምኵራብ አባግዐኒ ወአልሕምተኒ ወዘረወ ወርቆሙ 
ለመወልጣን።
ተአርር እምኀበ ኢዘራዕከ ወታስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውከ።
ወትነሥእ ዘኢያንበርከ ወተአርር ዘኢዘራዕከ ወታስተጋብእ 
ዘኢዘረውከ።
ኣአርር እምኀበ ኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውኩ።
ወኣአርር ዘኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ ዘኢዘረውኩ።
ወዘረዎሙ ለእለ ያዐብዩ ኅሊና ልቦሙ።
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3 ዘሩባቤል Matt01:12
Matt01:13
Luke03:27

3 ዘራዕከ Matt13:27
Matt25:24
Luke19:21

2 ዘራዕኩ Matt25:26
Luke19:22

13 ዘርዐ Matt13:24

Matt13:24
Matt13:25
Matt13:27
Matt13:37

MK04:26
MK04:26
MK12:20
Luke13:19
Luke20:28
John07:42

John08:33
John08:37

2 ዘርዑ MK04:27
Luke01:55

1 ዘርዓ Matt13:31
4 ዘርዕ Matt13:37

Matt13:38
Matt22:24
MK04:3

1 ዘርዕዋ MK04:32
2 ዘርዖ Matt13:39

Luke08:5
4 ዘበጥዎ Luke10:30

Luke10:36
Luke20:10
Luke20:11

4 ዘበጦ Matt26:51
MK14:47

ወሰላትያልኒ ወለደ ዘሩባቤልሃ።
ወዘሩባቤልኒ ወለደ አብዩድሃ።
ወልደ ዮናን ወልደ ሬስ ወልደ ዘሩባቤል።
እግዚኦ አኮሁ ሠናየ ዘርዐ ዘራዕከ ውስተ ገራህትከ።
ተአርር እምኀበ ኢዘራዕከ ወታስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውከ።
ወትነሥእ ዘኢያንበርከ ወተአርር ዘኢዘራዕከ ወታስተጋብእ 
ዘኢዘረውከ።
ኣአርር እምኀበ ኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ እምኀበ ኢዘረውኩ።
ወኣአርር ዘኢዘራዕኩ ወአስተጋብእ ዘኢዘረውኩ።
ትመስል መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ዘዘርዐ ሠናየ ዘርዐ ውስተ ገራህቱ።

ትመስል መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ዘዘርዐ ሠናየ ዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
ወዘርዐ ክርዳደ ማእከለ ሥርናይ ወኀለፈ።
እግዚኦ አኮሁ ሠናየ ዘርዐ ዘራዕከ ውስተ ገራህትከ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘይዘርዕሰ ሠናየ ዘርዐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው 
ውእቱ።
ከመ ብእሲ ዘዘርዐ ሠናየ ዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
ከመ ብእሲ ዘዘርዐ ሠናየ ዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
ያውስባ እኁሁ ለብእሲቱ ወያቅም ዘርዐ ለእኁሁ።
አምጽአ ኅጠተ ስናፔ እንተ ነሥአ ብእሲ ወዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
ያውስባ እኁሁ ለብእሲቱ ወያቅም ዘርዐ ለእኁሁ።
ከመ እምነ ዘርዐ ዳዊት ወእምነ ቤተልሔም ሀገሩ ለዳዊት ይመጽእ 
ክርስቶስ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ዘርዐ አብርሃም ንሕነ።
ወአአምር ከመ ዘርዐ አብርሃም አንትሙ።
ወዘርዑ ይፈሪ የዐቢ ወይልህቅ።
ዘይቤሎሙ ለአበዊነ ለአብርሃም ወለዘርዑ እስከ ለዓለም።
እንተ ነሥኣ ብእሲ ወዘርዓ ውስተ ገራህቱ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘይዘርዕሰ ሠናየ ዘርዐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው 
ውእቱ።
ወሠናይኒ ዘርዕ ውሉደ መንግሥት እሙንቱ።
ያውስባ ለብእሲተ እኁሁ ወያቅም ዘርዕ ለእኁሁ።
ስምዑ ወፈረ ዘይዘርዕ ይዝራዕ።
ወእምከመ ዘርዕዋ ትበቊል።
ወፀራዊኒ ዘዘርዖ ዲያብሎስ ውእቱ።
ወፈረ ዘይዘርዕ ከመ ይዝራዕ ዘርዖ።
ረከብዎ ፈያት ወዘበጥዎ ወፈቅዕዎ ወአቊሰልዎ ወሰለብዎ።
መኑ እንከ እምእለ ሠለስቱ ዘይከውኖ ቢጾ ለዘዘበጥዎ ፈያት።
ወዘበጥዎ ዐቀብተ ወይን ለገብሩ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወኪያሁኒ ዘበጥዎ ወአኅሰርዎ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ ዘየማን።
ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተረ እዝኖ።
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Luke22:50

John18:10 ወመልኀ መጥባሕቶ ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት።
12 ዘብዴዎስ Matt04:21 ያዕቆብሃ ወልደ ዘብዴዎስ ወዮሐንስሃ እኅዋሁ።

Matt04:21
Matt10:3 ወያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ ወዮሐንስ እኁሁ።
Matt20:20
Matt26:37
Matt27:56
MK01:19 ረከቦሙ ለያዕቆብ ወለዮሐንስ እኁሁ ደቂቀ ዘብዴዎስ።
MK01:20

MK03:17 ወለያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ ወለዮሐንስ እኁሁ።
MK10:35
Luke05:10 ወከማሁ ያዕቆብኒ ወዮሐንስ ደቂቀ ዘብዴዎስ አዕርክቲሁ ለስምዖን።
John21:2 ወናትናኤል ዘቃና ዘገሊላ ወደቂቀ ዘብዴዎስ።

3 ዘተሰምየ Matt10:2
Matt10:3
Luke06:14

2 ዘንሙ Matt07:25
Matt07:27

158 ዘንተ Matt01:20
Matt04:9
Matt06:32
Matt06:32
Matt07:24
Matt07:26
Matt07:28
Matt09:18
Matt09:28
Matt13:28
Matt13:34
Matt13:51
Matt15:15
Matt15:16
Matt17:5
Matt17:23
Matt19:1
Matt19:20
Matt19:22
Matt21:23
Matt21:23
Matt21:24

ወዘበጦ አሐዱ እምኔሆሙ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ 
ዘየማን።

ውስተ ሐመር ምስለ ዘብዴዎስ አቡሆሙ።

ወእምዝ መጽአት ኀቤሁ እሞሙ ለደቂቀ ዘብዴዎስ ምስለ ደቂቃ።
ወነሥኦሙ ምስሌሁ ለጴጥሮስ ወለክልኤቱ ደቂቀ ዘብዴዎስ።
ወእሙ ለዮሳ ወእሞሙ ለደቂቀ ዘብዴዎስ።

ወጸውዖሙ በጊዜሃ ወኀደጉ ዘብዴዎስሃ አቡሆሙ ምስለ ዐሳቡ ውስተ 
ሐመር።

ክልኤሆሙ ደቂቀ ዘብዴዎስ ይቤልዎ።

ቀዳሚ ስምዖን ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስ እኁሁ።
ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ወልብድዮስ ዘተሰምየ ታዴዎስ።
እሉ እሙንቱ ስምዖን ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስ እኁሁ።
ዘንሙ ዝናማት ወውሕዙ ወሓይዝት ወነፍኁ ነፋሳት።
ዘንሙ ዝናማት ወውሕዙ ወሓይዝት ወነፍኁ ነፋሳት።
ወእንዘ ዘንተ ይኄሊ ናሁ አስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር በሕልም።
ወይቤሎ ዘንተ ኵሎ እሁበከ እምከመ ሰገድከ ሊተ ወአማኅከኒ።
እስመ ዘንተሰ ኵሎ አሕዛበ ዓለም ዘአፍኣ የኀሥሥዎ።
ወለክሙሰ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ከመ ትፈቅዱ ዘንተ ኵሎ።
ኵሉኬ ዘይሰምዕ ዘንተ ቃልየ ወይገብሮ።
ወኵሉ ዘይሰምዕ ዘንተ ቃልየ ወኢይገብሮ።
ወሶበ ፈጸመ ኢየሱስ ዘንተ ነገረ።
ወእንዘ ዘንተ ይነግሮሙ ናሁ መጽአ አሐዱ መኰንን።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ተአምኑሁ ከመ እክል ዘንተ ገቢረ።
ወይቤሎሙ ብእሲ ፀራዊ ገብረ ዘንተ።
ዘንተ ኵሎ ተናገረ እግዚእ ኢየሱስ በምሳሌ ለአሕዛብ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለበውክሙኑ እንከ ዘንተ ኵሎ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ፈክር ለነ ዘንተ ምሳሌ።
ዓዲሁ አንትሙኒ ኢለበውክሙኑ ዘንተ።
ወእንዘ ዘንተ ይትናገሩ መጽአ ደመና ብሩህ ወጸለሎሙ።
ወተከዙ ጥቀ አርዳኢሁ ሰሚዖሙ ዘንተ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ነገረ።
ወይቤሎ ውእቱ ወሬዛ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ።
ወሰሚዖ ወሬዛ ዘንተ ነገረ ኀለፈ ትኩዞ።
ወይቤልዎ በመባሕተ መኑ ትገብር ዘንተ።
ወመኑ ወሀበከ ዘንተ ሥልጣነ።
በአይ ሥልጣን እገብር ዘንተ።
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Matt21:27

Matt24:2
Matt24:33
Matt24:43
Matt24:46
Matt25:28
Matt26:1
Matt26:8
Matt26:12
Matt26:47

MK05:32
MK05:43
MK07:17
MK08:32
MK10:5
MK10:20
MK10:24
MK11:28
MK11:29
MK12:12
MK13:2
MK13:29
Luke01:19
Luke02:15

Luke02:19 ወማርያምሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።
Luke02:51
Luke04:6
Luke04:6
Luke04:28
Luke04:41
Luke07:4
Luke07:9
Luke07:18 ወነገርዎ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ዘንተ ኵሎ።
Luke08:8
Luke09:21
Luke09:34
Luke09:54 ወርእዮሙ አርዳኢሁ ያዕቆብ ወዮሐንስ ዘንተ ይቤልዎ።
Luke10:11
Luke11:27

ወይቤሎሙ ውእቱኒ አነሂ ኢያየድዐክሙ በአይ ሥልጣን እገብር 
ዘንተ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ትሬእዩኑ ዘንተ ኵሎ።
ከማሁኬ አንትሙሂ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ።
ወዘንተ ባሕቱ አእምሩ።
ይረክቦ እንዘ ዘንተ ይገብር።
ንሥኡ እምኔሁ ዘንተ መክሊተ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ኵሎ ነገረ።
ወርእዮሙ ዘንተ አርዳኢሁ ተምዕዑ ወአንጐርጐሩ ወይቤሉ።
ወዘንተሰ ዕፍረተ ዘሦጠት ዲበ ርእስየ ለቀበርየ ገብረት።
ወእንዘ ዘንተ ይትናገር ናሁ በጽሐ ይሁዳ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
ወተመይጠ ከመ ይርአይ ዘገብረ ዘንተ።
ወገሠጾሙ ለአቡሃ ወለእማ ብዙኀ ከመ አልቦ ዘየአምር ዘንተ።
ወበዊኦ ቤተ እምኀበ ሕዝብ ተስእልዎ አርዳኢሁ ዘንተ አምሳለ።
ወገሃደ ነገሮሙ ዘንተ ነገረ ወቀርበ ጴጥሮስ ወአኀዘ ይክልኦ።
ዘንተ ትእዛዘ ትድኀሩ አንስቲያክሙ።
ሊቅ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ።
ወአንከሩ አርዳኢሁ ዘንተ ነገረ።
ወመኑ አብሐከ ትግበር ዘንተ።
ወንግሩኒ ወአነሂ እነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ዘንተ።
እስመ አእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ ይቤ ዘንተ አምሳለ።
ትሬኢኑ ዘንተ ኵሎ ንድቀ ዐቢየ።
ከማሁኬ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ዘንተ ኵሎ ከመ ኮነ።
እንግርከ ወእዜኑከ ዘንተ።
ንሑር እስከ ቤተልሔም ወናእምር ዘንተ ነገረ ዘአርአየነ እግዚአብሔር።

ወእሙሰ ተዐቅብ ዘንተ ኵሎ ነገረ ወትወድዮ ውስተ ልባ።
ወይቤሎ ሰይጣን ዘንተ ኵሎ ምኵናነ ለከ እሁበከ።
ወዘንተኒ ክብረ እስመ ሊተ ተውህበ ወለዘፈቀድኩ እሁቦ።
ወተምዕዑ ኵሎሙ እለ ሀለዉ በምኵራብ ሰሚዖሙ ዘንተ።
ወይጌሥጾሙ ወኢያበውሖሙ ይንብቡ ዘንተ።
ፍጡነ ረድ እስመ ይደልዎ ትግበር ምስሌሁ ዘንተ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ እምኔሁ አንከሮ ወተመይጦ።

ወዘንተ ብሂሎ ይቤሎሙ ዘቦ እዘን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ወገሠጾሙ ወከልኦሙ ኢይንግሩ ዘንተ ወኢ ለመኑሂ።
ወዘንተ ብሂሎ ጸለሎሙ ደመና።

ወባሕቱ ዘንተ አእምሩ።
ወእምዝ እንዘ ዘንተ ይትናገር።
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Luke11:37
Luke11:42
Luke11:45
Luke11:54
Luke12:26
Luke12:30
Luke12:39
Luke12:41
Luke13:17
Luke14:9
Luke14:15
Luke16:14
Luke18:21
Luke18:22
Luke18:23
Luke19:11
Luke19:24
Luke19:28
Luke20:2
Luke20:9
Luke21:6
Luke22:16

Luke22:23

Luke22:47
Luke22:51
Luke22:60
Luke23:46
Luke23:49
Luke24:9

Luke24:10
John02:16

John02:18

John03:2

John03:10
John04:12
John04:18
John05:34

ወእንዘ ይነግሮሙ ዘንተ ይቤሎ አሐዱ ፈሪሳዊ ከመ ይምሳሕ ኀቤሁ።
ወዘንተኒ ርቱዕ ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
ሊቅ ዘንተ እንዘ ትብል ኪያነሂ ትጼዕል።
ወእንዘ ይነግሮሙ ዘንተ በቅድመ ኵሉ ሕዝብ።
ወሶበ ኢትክሉ ዘንተ ዘይቀልል ለምንት ትኄልዩ ዘየዐጽብ።
እስመ ዘንተሰ ኵሉ አሕዛበ ዓለም ዘአፍኣ የኀሥሥዎ።
ወዘንተ ባሕቱ አእምሩ ሶቤሁ የአምር በዓለ ቤት።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ ለነኑ ትሜስል ዘንተ ምሳሌ አው ለኵሉኑ።
ወዘንተ ብሂሎ ተኀፍሩ ኵሎሙ እለ ቆሙ ላዕሌሁ።
ኅድግ ሎቱ ዘንተ ገጸ።
ወሰሚዖ ዘንተ አሐዱ እምእለ ይረፍቁ ይቤሎ።
ወሰሚዖሙ ዘንተ ኵሎሙ ፈሪሳውያን ተቃጸብዎ።
ወይቤሎ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ እስከ ይእዜ።
ወሰሚዖ ዘንተ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎ።
ወሰሚዖ ዘንተ ተከዘ ፈድፋደ።
ወእንዘ ይሰምዑ ዘንተ መሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ንሥኡ እምላዕሌሁ ዘንተ ምናነ ወሀብዎ ለዘቦቱ ዐሠርቱ ምናናተ።
ወዘንተ ብሂሎ አመልአ ቅድመ ወዐርገ ኢየሩሳሌም።
ወይቤልዎ ንግረነ በመባሕተ መኑ ትገብር ዘንተ።
ወአኀዘ ይመስል ሎሙ ለሕዝብ ዘንተ ምሳሌ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ትሬእዩኑ ዘንተ ይመጽእ መዋዕል።
ወተመጠወ ጽዋዐ ወአእኰተ ወይቤ ንሥኡ ዘንተ ወተካፈልዎ 
ኵልክሙ።
ወይቤሉ በበይናቲሆሙ አርዳኢሁ መኑ እንጋ ውእቱ እምኔሆሙ ዘዘንተ 
ይገብር።
ወእንዘ ዘንተ ይብሎሙ በጽሑ ሕዝብ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ኅድግ ዘንተሰ።
ወእንዘ ውእቱ ይትናገር ዘንተ ነቀወ ዶርሆ ሶቤሃ።
አባ ውስተ እዴከ አመሐፅን ነፍስየ ወዘንተ ብሂሎ መጠወ ነፍሶ።
ወአንስትኒ እለ ተለዋሁ እምገሊላ ርእያ ዘንተ።
ወአቲዎን እምኀበ መቃብር ነገራሆሙ ዘንተ ለዐሠርቱ ወአሐዱ 
ወለቢጾሙኒ ኵሎሙ።
ወቢጾንሂ እለ ምስሌሆን ነገራሆሙ ዘንተ ለሐዋርያት።
ወይቤሎሙ ለእለ ይሠይጡ አርጋበ አሰስሉ ወአውፅኡ ዘንተ እም 
ዝየ።
ወአውሥእዎ አይሁድ ወይቤልዎ ምንተ ትእምርተ ታርኢ ዘዘንተ 
ትገብር።
እስመ አልቦ ዘይክል ይግበር ዘንተ ተኣምረ ዘአንተ ትገብር ዘእንበለ 
ዘእግዚአብሔር ምስሌሁ።
አንተ ሊቆሙ ለእስራኤል ወዘንተ ነገረ ኢተአምር።
አንተኑ ተዐቢ እምያዕቆብ አቡነ ዘወሀበነ ዘንተ ዐዘቅተ።
ወይእዜሰ ዘሀሎ ምስሌኪ ኢኮነ ምተኪ ወዘንተሰ አማነ ትቤሊ።
ወአንሰ አኮ ስምዐ ሰብእ ዘእፈቅድ ወባሕቱ ዘንተ እብል።



Tabelle1

Seite 1353

158 ዘንተ

John06:6
John06:60
John06:71
John07:4
John07:39
John07:40
John08:6
John08:9
John08:20
John08:30
John09:6
John09:22
John09:25
John09:40
John10:6
John10:18
John11:11
John11:26
John11:28 ወዘንተ ብሂላ ሖረት ወጸውዐታ ለማርያ እኅታ ጽሚተ።
John11:42
John11:43
John11:51
John11:51

John12:6
John12:16
John12:18
John12:33
John12:36
John12:41
John13:17
John13:18
John13:21
John13:22
John13:24
John13:28
John14:25
John15:11
John15:17
John15:21
John16:1
John16:3

ወዘንተ ይቤ እንዘ ያሜክሮ ወውእቱሰ የአምር ዘሀለዎ ይግበር።
ወብዙኃን እምአርዳኢሁ እለ ሰምዑ ዘንተ።
ወዘንተሰ ይቤ እንበይነ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ።
ወእመሰ ዘንተ ትገብር አርኢ ርእሰከ ለዓለም።
ወዘንተ ይቤ በእንተ መንፈስ ቅዱስ ዘሀለዎሙ።
ወብዙኃን እምሕዝብ ሰሚዖሙ ዘንተ ነገረ ይቤሉ።
ወዘንተ ይቤሉ እንዘ ያሜክርዎ ከመ ይርከቡ ምክንያተ ላዕሌሁ።
ወሰሚዖሙ እሙንቱ ዘንተ ዘለፋ በለብዎ አኀዙ ይሑሩ በበ አሐዱ።
ወዘንተ ነገረ ተናገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በኀበ ሙዳየ ምጽዋት።
ወዘንተ ብሂሎ ብዙኃን እለ አምኑ ቦቱ።
ወዘንተ ብሂሎ ወረቀ ውስተ ምድር።
ወዘንተ ይቤሉ አዝማዲሁ እስመ ይፈርህዎሙ ለአይሁድ።
ወዘንተ ባሕቱ አአምር ከመ ዕዉር አነ ወይእዜ እሬኢ።
ወቦ እምፈሪሳውያን እለ ሀለዉ ምስሌሁ እለ ሰምዑ ዘንተ።
ዘንተ ምሳሌ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወብዉሕ ሊተ ካዕበ አንሥኣ ዘንተ ትእዛዘ ነሣእኩ እምኀበ አቡየ።
ወዘንተ ነገረ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወኵሉ ዘሕያው ወየአምን ብየ ኢይመውት ለዓለም ተአምኒኑ ዘንተ።

ወባሕቱ በእንተ እለ ይቀውሙ ሰብእ እብል ዘንተ።
ወዘንተ ብሂሎ ከልሐ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወዘንተሰ አኮ እምልቡ ዘይቤ።
ተነበየ ዘንተ እስመ ሀለዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ይሙት በእንተ ኵሉ 
ሕዝብ።
ወዘንተ ዘይቤ አኮ ዘያጽሕቅዎ ነዳያን።
ወቀዲሙሰ ኢያእመሩ አርዳኢሁ ዘንተ ነገረ።
እስመ ሰምዑ ተኣምረ ዘገብረ ወዘንተሂ መንክረ።
ወዘንተ ዘይቤ እንዘ ይኤምሮሙ በአይ ሞት ሀለዎ ይሙት።
ወዘንተ ብሂሎ እግዚእ ኢየሱስ ሖረ ወተኀብኦሙ።
ወዘንተ ይቤ ኢሳይያስ እስመ ርእየ ስብሐቲሁ ወነገረ በእንቲኣሁ።
ወእመሰ ዘንተ ተአምሩ ብፁዓን አንትሙ እመ ገበርክምዎ።
ወአኮ በእንተ ኵልክሙ ዘእብል ዘንተ።
ወዘንተ ብሂሎ እግዚእ ኢየሱስ ተሀወከ በመንፈሱ።
ወኀጥኡ ከመ እንበይነ መኑ ይብል ዘንተ።
ተሰአል ወንግረነ እንበይነ መኑ ይብል ዘንተ።
በእንተ ምንት ይቤሎ ዘንተ።
ወዘንተ ነገርኩክሙ እንዘ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ወነገርኩክሙ ዘንተ ከመ የሀሉ ልብየ ወፍሥሓየ ወፍቅርየ ኀቤክሙ።
ወዘንተ እኤዝዘክሙ ከመ ትትፋቀሩ በበይናቲክሙ።
ወባሕቱ ዘንተ ኵሎ ይገብሩ ላዕሌክሙ በእንተ ስምየ።
ዘንተ ነገርኩክሙ ከመ ኢትትዐቀፉ።
ወዘንተኒ ዘይገብሩ ላዕሌክሙ እስመ ኢየአምርዎ ለአብ ወኢ ኪያየ።
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John16:4

John16:4
John16:6
John17:1

John17:13
John18:1

John18:22
John18:34
John18:38
John18:40
John19:8
John19:13
John20:14
John20:20
John20:22
John21:19

John21:19
John21:24
John21:25

1 ዘከረ MK11:21
11 ዘካርያስ Matt23:35

Luke01:5
Luke01:12
Luke01:13
Luke01:18
Luke01:21
Luke01:40
Luke01:59
Luke01:67
Luke03:2 መጽአ ቃለ እግዚአብሔር ላዕለ ዮሐንስ ወልደ ዘካርያስ በገዳም።
Luke11:51

3 ዘኬዎስ Luke19:2
Luke19:5
Luke19:8

1 ዘውገ Luke02:24
2 ዘዘ Matt25:32

Luke04:40
11 ዘይት Matt21:1

ወባሕቱ ዘንተ ነገርኩክሙ ከመ ትዘከርዎ አመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ አነ 
እቤለክሙ።
ወቀዲሙሰ ኢነገርኩክሙ ዘንተ እስመ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ወባሕቱ እስመ ዘንተ ነገርኩክሙ ሐዘን መልአ ውስተ ልብክሙ።
ወዘንተ ነገረ ተናጊሮ እግዚእ ኢየሱስ አንሥአ አዕይንቲሁ ውስተ 
ሰማይ።
ወዘንተ እነግር ውስተ ዓለም።
ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ማዕዶተ 
ቄድሮስ ፈለገ አርዝ።
ወዘንተ ብሂሎ ጸፍዖ መልታሕቶ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ዘእምልብከኑ ትብል ዘንተ።
ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ ካዕበ ኀበ አይሁድ ወይቤሎሙ።
አኮ ዘንተ ዘታሐዩ አላ በርባንሃ።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ዘንተ ነገረ ፈርሀ ፈድፋደ።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ዘንተ ነገረ አውፅኦ ለእግዚእ ኢየሱስ አፍኣ።
ወዘንተ ብሂላ ተመይጠት ድኅሬሃ።
ወዘንተ ብሂሎ አርአዮሙ እደዊሁ ወእገሪሁ ወገቦሁ።
ወዘንተ ብሂሎ ነፍኀ ላዕሌሆሙ።
ወዘንተ ይቤሎ እንዘ ይኤምሮ በአይ ሞት ሀለዎ ይሰብሖ 
ለእግዚአብሔር።
ወዘንተ ብሂሎ ይቤሎ ትልወኒ።
ወዘሂ ጸሐፈ በእንቲኣሁ ዘንተ።
ወዘንተ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወተዘከረ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
እምደመ አቤል ጻድቅ እስከ ደመ ዘካርያስ ወልደ በራክዩ።
ሀሎ አሐዱ ካህን ዘስሙ ዘካርያስ በመዋዕለ አብያ።
ወሶበ ርእዮ ደንገፀ ዘካርያስ።
ወይቤሎ መልአክ ኢትፍራህ ዘካርያስ።
ወይቤሎ ዘካርያስ ለመልአከ እግዚአብሔር።
ወሀለዉ ሕዝብሰ ይጼልዩ ወይጸንሕዎ ለዘካርያስ።
ወቦአት ቤተ ዘካርያስ ወአምኀታ ለኤልሳቤጥ።
ወሰመይዎ በስመ አቡሁ ዘካርያስ።
ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ዘካርያስ አቡሁ ወተነበየ ወይቤ።

እምደመ አቤል ጻድቅ እስከ ደመ ዘካርያስ።
ወናሁ ረከበ ብእሴ ዘስሙ ዘኬዎስ።
ዘኬዎስ አፍጥን ወረድ እስመ ዮም ሀለወኒ አዐል ቤተከ።
ወቆመ ዘኬዎስ ወይቤሎ ለእግዚእነ።
ዘውገ ማዕነቅ ወእመ አኮ ክልኤቲ ዕጕለ ርግበ።
ወይፈልጦሙ ዘዘ ዚኣሆሙ።
አምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ ደዌ ዘዘ ዚኣሁ።
በጽሐ ቤተ ፋጌ እንተ ገቦ ደብረ ዘይት።
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11 ዘይት
Matt24:3
Matt26:30
MK11:1
MK13:3
MK14:26
Luke07:46
Luke19:37
Luke21:36
Luke22:39

John08:1
1 ዘይፈቅድ MK08:35
1 ዘገብኩ Luke12:19
1 ዘፈነ Matt14:6
1 ዘፈነት MK06:22
1 ዘፈነዎ John13:16
1 ዘፈን Matt11:17
1 ዘፈንክሙ Luke07:32
12 ዚኣሁ Matt02:2

Matt04:24
Matt12:21
Luke01:68
Luke04:40
Luke14:32
Luke16:12
John01:11
John01:16
John08:44
John10:12
John20:31

1 ዚኣሆሙ Matt25:32
8 ዚኣከ Matt06:13

Matt26:39
Matt26:42
MK14:36
Luke15:31
Luke22:42
John17:10
John17:10

1 ዚኣኪ John04:42
1 ዚኣክሙ John07:6
18 ዚኣየ Matt26:39

ወእንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት።
አንቢቦሙ ወሰቢሖሙ ወፅኡ ወሖሩ ውስተ ደብረ ዘይት።
በኀበ ደብረ ዘይት ፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወእንዘ ይነብር ውስተ ደብረ ዘይት አንጻረ ምኵራብ።
ሰቢሖሙ ወአንቢቦሙ ወፅኡ ውስተ ደብረ ዘይት።
ወአንተሰ ኢቀባዕከኒ በዘይት ርእስየ።
ወበጺሖሙ ኀበ ሙራደ ዐቀብ ዘደብረ ዘይት።
ወይበይት ውስተ ደብረ ዘይት ዘስሙ ኤሌዎን።
ወወፂኦ ሖረ በከመ ያለምድ ይጸሊ ደብረ ዘይት ወተለውዎ 
አርዳኢሁ።
ወእግዚእ ኢየሱስኒ ሖረ ውስተ ደብረ ዘይት።
ወዘይፈቅድ ያድኅና ነፍሱ ይግድፋ።
ወእብላ ለነፍስየ ኦ ነፍስየ ብኪ ብዙኀ በረከት ዘዘገብኩ ለኪ።
ወዘፈነት ሎቱ በማእከሎሙ ወአደመቶ ለሄሮድስ።
ወቦአት ወለተ ሄሮድያዳ ወዘፈነት ሎቱ።
ወአልቦ ሐዋርያ ዘየዐቢ እምዘፈነዎ።
ወይብልዎሙ ሐለይነ ለክሙ ወኢዘፈንክሙ።
ሐለይነ ለክሙ ወኢዘፈንክሙ።
እስመ ርኢነ ኮከበ ዚኣሁ በምሥራቅ ወመጻእነ ከመ ንስግድ ሎቱ።
ወኵሎ ሕሙማነ ዘለለ ዚኣሁ ሕማሞሙ።
ወበስመ ዚኣሁ አሕዛብ ይትአመኑ።
ወገብረ መድኀኒተ ለሕዝበ ዚኣሁ።
አምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ ደዌ ዘዘ ዚኣሁ።
ወዘኢይትናከር ኵሎ ዘዚኣሁ ንዋየ ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
ዘዚኣሁ መኑ እንከ ይሁበክሙ።
ውስተ ዚኣሁ መጽአ ወእሊኣሁሰ ኢተወክፍዎ።
እስመ እምተረፈ ዚኣሁ ነሣእነ ንሕነ ኵልነ።
ወሶበሂ ይነብብ ሐሰተ እምዚኣሁ ይነብብ።
ዘዚኣሁ ሶበ ይሬኢ ተኵላ እንዘ ይመጽእ ይጐይይ።
ወአሚነክሙ ሕይወተ ዘለዓለም ትርከቡ በስመ ዚኣሁ።
ወይፈልጦሙ ዘዘ ዚኣሆሙ።
እስመ ዚኣከ ይእቲ መንግሥት።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃድ ዚኣየ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ለይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወኵሉ ዘዚኣየ ዚኣከ ውእቱ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወኵሉ ዘዚኣየ ዚኣከ ውእቱ።
ወዘዚኣከኒ ዚኣየ ውእቱ ወተሰባሕኩ ቦሙ።
ወይቤልዋ ለይእቲ ብእሲት አኮ እንከ በነገረ ዚኣኪ ዘአምነ ቦቱ።
ወጊዜ ዚኣክሙሰ ዘልፈ ድልው ውእቱ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃድ ዚኣየ።
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18 ዚኣየ
Matt26:42
MK14:36
MK16:17
Luke15:31
Luke22:42
John03:29
John05:30
John08:43
John10:14
John14:24
John15:9
John15:10
John16:14
John16:15
John16:15
John17:10
John17:10

1 ዛ Matt12:43
1 ዛራ Matt01:3 ወይሁዳኒ ወለደ ፋሬስሃ ወዛራሃ እምትእማር።
2 ዛብሎን Matt04:13

Matt04:15
2 ዛተ MK04:13

Luke04:23
64 ዛቲ Matt10:23

Matt11:16
Matt12:42
Matt12:46
Matt15:23
Matt16:18
Matt21:20
Matt21:42
Matt22:38
Matt23:36
Matt24:34
Matt26:8
Matt26:10
Matt26:13
Matt26:13
Matt26:31
Matt26:34
Matt27:19

ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ለይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
በስመ ዚኣየ አጋንንተ ያወፅኡ።
ወኵሉ ዘዚኣየ ዚኣከ ውእቱ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወፍሥሓ ዚኣየሰ ናሁ ተፈጸመት።
እስመ ኢየኀሥሥ ፈቃደ ዚኣየ ዘእንበለ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ።
እስመ ኢትክሉ ሰሚዐ ነገረ ዚኣየ።
ወአአምር ዘዚኣየ መርዔትየ ወየአምራኒ እሊኣየ።
ወዝኒ ቃል ዘትሰምዑ ኢኮነ ቃለ ዚኣየ።
ንበሩ በፍቅረ ዚኣየ።
ወሀልዉ በፍቀረ ዚኣየ።
ወኪያየ ይሴብሕ ውእቱ እስመ እምዚኣየ ይነሥእ።
እስመ ኵሉ ዘቦ ለአቡየ ዚኣየ ውእቱ።
ወበእንተ ዝንቱ እብለክሙ እምዚኣየ ይነሥአ ወይነግረክሙ።
ወኵሉ ዘዚኣየ ዚኣከ ውእቱ።
ወዘዚኣከኒ ዚኣየ ውእቱ ወተሰባሕኩ ቦሙ።
ንግሥተ አዜብ ትትነሣእ አመ ዕለተ ደይን ምስለ ዛ ትውልድ።

እንተ መንገለ ባሕር ውስተ አድባረ ዛብሎን ወንፍታሌም።
ምድረ ዛብሎን ወምድረ ንፍታሌም ፍኖተ ባሕር ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወይቤሎሙ ኢተአምሩኑ ዛተ ምሳሌ።
ወይቤሎሙ ቦኑ ትብሉኒ ኵልክሙ ዛተ ምሳሌ።
ወሶበ ይሰድዱክሙ እምዛቲ ሀገር ጕዩ ውስተ ካልእታ።
በመኑ አስተማስሎሙ ለሰብአ ዛቲ ትውልድ።
ወይትፋትሕዋ ለዛቲ ትውልድ።
ከማሁ ይከውና ለዛቲ ትውልድ እኪት።
ፈንዋ ለዛቲ ብእሲት እስመ ትጸርሕ በድኅሬነ።
ወዲበ ዛቲ ኰኵሕ አሐንፃ ለቤተ ክርስቲያንየ።
እፎ በጊዜሃ የብሰት ዛቲ በለስ።
እምኀበ እግዚአብሔር ኮነት ዛቲ።
ዛቲ ትእዛዝ ዐባይ ወቀዳሚት።
አማን እብለክሙ ከመ ዝንቱ ኵሉ ይበጽሓ ለዛቲ ትውልድ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ።
ለምንት ዘመጠነ ዝ ዕፍረት አህጐለት ዛቲ ብእሲት።
ለምንት ታሠርሕዋ ለዛቲ ብእሲት።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል በውስተ ኵሉ ዓለም።
ያንብቡ ላቲ ዘገብረት ዛቲ ብእሲት ወይዝክርዋ።
ኵልክሙ ትክሕዱኒ በዛቲ ሌሊት።
ከመ በዛቲ ሌሊት ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
እስመ ብዙኀ ሐመምኩ በዛቲ ሌሊት በሕልምየ በእንቲኣሁ።
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MK06:2
MK08:12
MK08:12
MK08:38
MK12:11
MK12:30
MK12:31
MK12:32
MK12:44
MK13:30
MK14:8
MK14:9
MK14:9
MK14:27
MK14:30
MK14:36
MK16:17
Luke07:31
Luke07:39
Luke07:44
Luke08:9
Luke11:29
Luke11:30
Luke11:31
Luke11:32
Luke11:50
Luke11:51
Luke12:20

Luke13:2
Luke13:7
Luke13:16

Luke13:32
Luke16:24
Luke16:28
Luke17:6
Luke17:25
Luke18:5
Luke21:3
Luke21:4

ወምንትኑ ዛቲ ጥበብ እንተ ተውህበት ሎቱ።
ወተከዘ በመንፈሱ ወይቤ ለምንት ተኀሥሥ ትእምርተ ዛቲ ትውልድ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢይትወሀባ ለዛቲ ትውልድ ትእምርት።
ወለዘኒ ኀፈረኒ ወኀፈረ ቃልየ በዛቲ ትውልድ ዘማ ወኃጥእት።
እምኀበ እግዚአብሔር ኮነት ዛቲ።
ዛቲ ይእቲ ቀዳሚት እምኵሉ ትእዛዝ ።
ዛቲ ይእቲ ቀዳሚት ትእዛዝ ።
ወካልእታሂ እንተ ትመስላ ዛቲ ይእቲ።
አማን እብለክሙ ከመ ዛቲ ነዳይት መበለት።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ።
ወዛቲኒ ዘባቲ ገብረት ወአቅደመት ወቀብዐተኒ ሥጋየ ለቀበርየ።
አማን እብለክሙ በኀበ ሰበክዋ ለዛቲ ወንጌል ውስተ ኵሉ ዓለም።
ይነግሩ ዘገብረት ዛቲ ብእሲት ወይዜክርዋ።
ኵልክሙ ትክሕዱኒ በዛቲ ሌሊት።
አንተ ትክሕደኒ ዮም ሥልሰ በዛቲ ሌሊት።
አኅልፋ እምኔየ ለዛቲ ጽዋዕ።
ወዛቲ ተኣምር ለእለ አምኑ በስምየ ትተልዎሙ።
በምንት አስተማስሎሙ ለሰብአ ዛቲ ትውልድ።
እምኢያእመረኑ ከመ ኃጥእት ይእቲ ዛቲ ብእሲት እንተ ትገስሶ።
ትሬእያኑ ለዛቲ ብእሲት።
ምንትኑ ይእቲ ዛቲ ምሳሌ።
ዛቲ ትውልድ እኪት ይእቲ ትእምርተ ተኀሥሥ።
ከማሁ ይከውና ትእምርተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ለዛቲ ትውልድ።
ንግሥተ አዜብ ትትነሣእ ምስለ ዛቲ ትውልድ አመ ዕለተ ደይን።
ሰብአ ነነዌ ይትነሥኡ አመ ደይን ምስለ ዛቲ ትውልድ።
ዘተክዕወ እምፍጥረተ ዓለም እስከ ዛቲ ትውልድ።
እወ እብለክሙ ይትኀሠሥዋ ለዛቲ ትውልድ።
ወይቤሎ እግዚአብሔር ኦ አብድ በዛቲ ሌሊት ይነሥእዋ ለነፍስከ 
እምላዕሌከ።
እስመ ዛቲ ሕማም ረከበቶሙ።
ናሁ ሠለስቱ ዓመት እንዘ እመጽእ እንሣእ ፍሬሃ ለዛቲ በለስ።
ወዛቲ ወለተ አብርሃም ናሁ ዐሠርቱ ወሰመንቱ ዓመት እምዘአሰራ 
ሰይጣን።
ወይቤሎሙ ሑሩ በልዋ ለዛቲ ቊንጽል።
እስመ ሐመምኩ ፈድፋደ በዛቲ እሳት።
ወይስምዑ ወኢይምጽኡ እሙንቱሂ ውስተ ዛቲ ብሔረ ሕማም።
እመ ብክሙ ሃይማኖት መጠነ ኅጠተ ስናፔ ወትብልዋ ለዛቲ ሰግላ።
ብዙኀ የሐምም ወትሜንኖ ወታሜክሮ ዛቲ ትውልድ።
ከመ ኢታንጥየኒ ዛቲ ዕቤር እትቤቀል ላቲ።
ከመ ዛቲ ዕቤር ነዳይት አብዝኀት አብኦ መባአ ለእግዚአብሔር።
ወዛቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ጥሪታ ዘባ አብአት።
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Luke21:31

John04:33
John08:4
John12:27
John12:27
John15:12
John17:3

2 ዛኅነ Matt14:32
MK04:39

2 ዛኅን Matt08:26
Luke08:24

4 ዜቡል Matt10:25
Matt12:24
Matt12:27
MK03:22

1 ዜነወቶሙ MK16:10
5 ዜነዉ Matt08:33

Matt11:5
MK05:14
MK16:13
Luke08:34

1 ዜነው Matt14:12
2 ዜነውዎ Luke13:1

John04:51
1 ዜነውዎሙ MK05:16
1 ዜና Luke02:10
1 ዜናሁ MK02:1
1 ዜንዉኒ Matt02:8

1 ዜንው Matt11:4 ሐዊረክሙ ዜንውዎ ለዮሐንስ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።
1 ዜከሩ Matt16:9

337 ዝ Matt01:18
Matt01:22

Matt02:7
Matt02:20

Matt03:15
Matt03:15
Matt04:1
Matt04:2

አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ እስከ አመ ይከውን 
ዝንቱ ኵሉ።
ቦኑ እንጋ ሰብእ ዘአምጽአ ሎቱ ዘይበልዕ ወሚመ ዛቲ ብእሲት።
ወይቤልዎ ኦ ሊቅ ረከብናሃ ለዛቲ ብእሲት እንዘ ትኤብስ በዝሙት።
አባ አድኅና ለነፍስየ እምዛቲ ሰዓት።
ወባሕቱ በእንተ ዝንቱ መጻእኩ ወበጻሕክዋ ለዛቲ ሰዓት።
ወዛቲ ይእቲ ትእዛዘ እንቲኣየ።
ወዛቲ ይእቲ ሕይወት ዘለዓለም ከመ ያእምሩከ ለከ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ይእተ ጊዜ ኀደገ ነፋስ ወኮነ ዛኅነ።
ወኀደገ ነፋስ ወኮነ ዛኅነ ዐቢየ።
ወኮነ ዐቢይ ዛኅን።
ወአርመሙ ወኮነ ዛኅን ዐቢየ።
ወለእመ ይቤልዎ ለበዓለ ቤት በብዔል ዜቡል ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ዘእንበለ በብዔል ዜቡል መልአኮሙ ለአጋንንት።
ወእመሰ አነ በብዔል ዜቡል አወፅኦሙ ለአጋንንት።
ብዔል ዜቡል አኀዞ ወበመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወይእቲ ሐዊራ ዜነወቶሙ ለእለ ምስሌሁ ሀለዉ ቀዲሙ።
ወዜነዉ ለሰብእ ኵሎ ዘኮነ ወበእንተ እለ አጋንንትሂ።
ምዉታን ይትነሥኡ ወነዳያን ይዜነዉ።
ወጐዩ ኖሎት ወዜነዉ ለአህጉር ወለአዕጻዳት።
ወሖሩ እሙንቱሂ ወዜነዉ ለቢጾሙ ወሎሙኒ ኢአምንዎሙ።
ወአተዉ ወዜነዉ ለአህጉር ወለአዕጻዳት።
ወቀበርዎ ወመጺኦሙ ዜነውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወበውእቱ መዋዕል መጽኡ ሰብእ ኀቤሁ ወዜነውዎ በእንተ 
ገሊላውያን።
ወዜነውዎ ወይቤልዎ ወልድከሰ ሐይወ።
ወዜነውዎሙ እለ ርእዩ ዘከመ ኮነ ዘጋኔን ወዘበእንተ አሕርው።
እስመ ናሁ እዜንወክሙ ዐቢየ ዜና።
ሰምዑ ሰብእ ዜናሁ ከመ ሀሎ ውስተ ቤት።
ወእምከመ ረከብክምዎ ግብኡ ኀቤየ ወዜንዉኒ ከመ እምጻእ አነሂ 
ወእስግድ ሎቱ።

ዓዲሁ ኢትሌብዉኑ ወኢትዜከሩ ዘአመ ኀምስ ኅብስት።
ወለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ዝ ውእቱ ልደቱ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብሀለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ 
እንዘ ይብል።
ወእምዝ ጸውዖሙ ሄሮድስ ለሰብአ ሰገል ጽሚተ።
ወሑር ውስተ ምድረ እስራኤል እስመ ሞቱ እለ የኀሥሥዎ ለነፍሰ ዝ 
ሕፃን።
ኅድግ ምዕረሰ እስመ ከመ ዝ ውእቱ ተድላ ለነ።
ወይደልወነ ከመ ንፈጽም ኵሎ ጽድቀ ወእምዝ ኀደጎ።
ወእምዝ ወሰዶ መንፈስ ገዳመ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወጾመ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወእምድኅረ ዝ ርኅበ።



Tabelle1

Seite 1359

337 ዝ

Matt04:5
Matt04:8
Matt04:10
Matt04:11
Matt05:19
Matt05:19
Matt05:24
Matt06:9
Matt06:25
Matt06:30
Matt07:5
Matt08:9
Matt08:9
Matt08:10

Matt09:6
Matt09:8
Matt09:14 ወእምዝ መጽኡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ወይቤልዎ።
Matt09:32
Matt09:33
Matt10:2
Matt11:14
Matt11:20
Matt12:13
Matt12:22
Matt12:27
Matt12:29
Matt12:31
Matt12:32
Matt12:45
Matt12:46

Matt13:15
Matt13:20
Matt13:21
Matt13:22
Matt13:22
Matt13:23
Matt13:36
Matt14:2 ወይቤሎሙ ለአግብርቲሁ ዝ ውእቱ ዮሐንስ መጥምቅ።
Matt14:7
Matt14:23

ወእምዝ ነሥኦ ዲያብሎስ።
ወእምዝ ዓዲ ነሥኦ ዲያብሎስ ወአዕረጎ ውስተ ደብር ነዋኅ ጥቀ።
ወእምዝ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን።
ወእምዝ ኀደጎ ዲያብሎስ።
ወይሜህር ከመ ዝ ለሰብእ ሕጹጸ ይከውን በመንግሥተ ሰማያት።
ወዘሰ ይሜህር ወይገብር ከመ ዝ።
ወእምዝ ገቢአከ አብእ መባአከ።
አንትሙሰ ሶበ ትጼልዩ ከመ ዝ በሉ።
ወበእንተ ዝ እብለክሙ ኢትተክዙ ለነፍስክሙ ዘትበልዑ ወዘትሰትዩ።
ወእግዚአብሔር ዘከመ ዝ ያለብሶ።
ወእምዝ ትሬኢ ለአውፅኦ ኀሠር ዘውስተ ዐይነ እኁከ።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ወለገብርየኒ ግበር ከመ ዝ ወይገብር።
አማን እብለክሙ ኢረከብኩ ከመ ዝ ዘየአምን በውስተ ኵሉ 
እስራኤል።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ዘወሀበ ዘከመ ዝ ሥልጣነ ለሰብእ።

ወእምዝ ወፅኡ እሙንቱ።
ዘከመ ዝ በውስተ እስራኤል።
ወለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ከመ ዝ አስማቲሆሙ።
ዝ ውእቱ ኤልያስ ዘሀለዎ ይምጻእ።
ወእምዝ አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይኂሶን ለአህጉር።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ወእምዝ አምጽኡ ሎቱ ዘጋኔን ዕዉረ ወጽሙመ ወበሃም።
ወበእንተ ዝ እሙንቱ ፈታሕተ ይከውኑክሙ።
ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
በእንተ ዝ እብለክሙ ኵሉ ኀጢአት ወፅርፈት ይትኀደግ ለሰብእ።
ኢ በዝ ዓለም ወኢ በዘይመጽእ።
ወእምዝ ይብል እገብእ እንከሰ ውስተ ቤትየ እምኀበ ወፃእኩ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ካልኣነ ሰብዐተ አጋንንተ እለ 
የአክዩ እምኔሁ።
እስመ ገዝፈ ልቡ ለዝ ሕዝብ።
ውእቱ ዝ ዘነገረ ይሰምዕ።
በእንተ ዝ ነገር በጊዜሃ የዐሉ።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ተዘርዐ ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ።
ወትካዘ ዝ ዓለም ወስፍጠተ ብዕል ተኀንቆ ለነገር።
ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ ወይሌቡ ወይፈሪ ወይገብር።
ወእምዝ ኀደጎሙ ለአሕዛብ ወቦአ ውስተ ቤት።

ወበእንተ ዝ መሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ።
ወእምዝ ፈነወ አሕዛበ ወዐርገ ውስተ ደብር።
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Matt15:1
Matt15:5
Matt15:8
Matt15:12
Matt15:18
Matt15:28
Matt15:31
Matt15:33
Matt16:4
Matt16:12

Matt16:20
Matt16:24
Matt17:13
Matt17:17
Matt17:19
Matt17:20
Matt18:4
Matt18:5
Matt18:21
Matt18:23
Matt18:32
Matt19:5
Matt19:8
Matt19:10
Matt19:13
Matt19:26
Matt19:27
Matt20:20
Matt21:4
Matt21:11
Matt21:30
Matt21:36
Matt21:38
Matt22:8
Matt22:13
Matt22:15
Matt23:1
Matt23:23
Matt23:34

Matt24:14

ወእምዝ መጽኡ እምኢየሩሳሌም ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ዝ ብሂል ኢያከብር አባሁ ወእሞ።
ዝ ሕዝብ በከናፍሪሆሙ ያከብሩኒ።
ወእምዝ ቀሪቦሙ አርዳኢሁ ይቤልዎ።
ወዝ ውእቱ ዘያረኵሶ ለሰብእ።
ወእምዝ አውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ።
ወሰብሕዎ ለአምላከ እስራኤል ዘወሀበ ዘከመ ዝ ሥልጣነ ለሰብእ።
ኅብስት ዘያጸግብ ለዘመጠነ ዝ ሕዝብ።
ወእምዝ ኀደጎሙ ወሖረ።
ወእምዝ ለበዉ አርዳኢሁ ከመ አኮ ዘይቤሎሙ በእንተ ብሕአተ 
ኅብስት።
ወእምዝ ገሠጾሙ ለአርዳኢሁ ከመ ኢይንግሩ።
ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወእምዝ አእመሩ አርዳኢሁ።
ወእምዝ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወእምዝ ቀሪቦሙ አርዳኢሁ እንተ ባሕቲቶሙ።
ወትብልዎ ለዝ ደብር ፍልስ እም ዝየ ኀበ ከሃ።
ዝ ውእቱ ዘየዐቢ በመንግሥተ ሰማያት።
ወዘሂ ተወክፈ አሐደ ሕፃነ ዘከመ ዝ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
ወእምዝ ቀርበ ኀቤሁ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
በእንተ ዝ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት።
ወእምዝ ጸውዖ እግዚኡ ወይቤሎ።
ወበእንተ ዝ የኀድግ ብእሲ አባሁ ወእሞ።
ትድኀሩ አንስቲያክሙ ትካትሰ ኢኮነ ከመ ዝ።
እመሰ ከመ ዝ ውእቱ ሥርዐተ ብእሲ ወብእሲት ኢ ርቱዕ ያውስቡ።
ወእምዝ አምጽኡ ሎቱ ሕፃናተ ።
በኀበ ሰብእ ኢይትከሀል ዝ።
ወእምዝ አውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወእምዝ መጽአት ኀቤሁ እሞሙ ለደቂቀ ዘብዴዎስ ምስለ ደቂቃ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ።
ወይቤሉ ሕዝብ ዝ ውእቱ ኢየሱስ ነቢይ ዘእምናዝሬት ዘገሊላ።
ወእምድኅረ ዝ ነስሐ ወሖረ።
ወእምዝ ፈነወ ካልኣነ አግብርተ እለ ይበዝኁ እምቀደምት።
ነዋ ዝ ውእቱ ወራሲሁ ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቱ።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለአግብርቲሁ።
ወእምዝ አዘዞሙ ንጉሥ ለአግብርቲሁ ይእስርዎ እደዊሁ ወእገሪሁ።
ወእምዝ ወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ ላዕለ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ነገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለሕዝብ።
ዘኒ መፍትው ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
ወበእንተ ዝ ናሁ አነ እፌኑ ኀቤክሙ ነቢያት ወሐዋርያት ወጠቢባን 
ወጸሐፍተ።
ወይሰበክ ዝ ወንጌለ መንግሥት ውስተ ኵሉ ዓለም።
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Matt25:16
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Matt26:8
Matt26:14
Matt26:26
Matt26:28
Matt26:31
Matt26:36
Matt26:38
Matt26:40
Matt26:50
Matt26:50
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Matt26:56
Matt26:56
Matt26:62
Matt26:67
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Matt26:74
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Matt27:24
Matt27:24

Matt27:26
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እስከ ዝ ኵሉ ይትገበር።
ወእምዝ ነቅሓ እልኩ ደናግል ኵሎን።
ወሖረ ዝኩ ዘኀምሰ መካልየ ነሥአ ወተገበረ ቦቶን።
ወእምዝ ያወሥኦሙ ንጉሥ ለእለ በየማኑ ወይብሎሙ።
ወእምዝ ይብሎሙ ለእለ በጸጋሙ።
ወእምዝ ያወሥኦሙ ንጉሥ እንዘ ይብል።
ወእምዝ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ለምንት ዘመጠነ ዝ ዕፍረት አህጐለት ዛቲ ብእሲት።
ወእምዝ ሖረ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
እንክሙ ብልዑ ዝ ውእቱ ሥጋየ።
ዝ ውእቱ ደምየ ዘሐዲስ ሥርዐት።
ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ሖረ ምስሌሆሙ ውስተ ዐጸደ ወይን ዘስሙ ጌቴሴማን።
ወእምዝ ይቤሎሙ ተከዘት ነፍስየ እስከ ለሞት።
ወይቤሎ ለጴጥሮስ ከመ ዝኑ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ በእንተ ዝኑ መጻእከ ዐርክየ።
ወእምዝ ቀርቡ ወአንሥኡ እደዊሆሙ ወአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
እስመ ከመ ዝ ሀለዎ ይኩን።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ ነቢያት።
ወእምዝ ኵሎሙ አርዳኢሁ ኀደግዎ ወጐዩ።
ኢትሰጠውኑ እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
ወእምዝ ወረቁ ውስተ ገጹ።
ዝኒ ሀሎ ምስለ ኢየሱስ ናዝራዊ።
ወእምዝ መሐለ ወተረግመ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ይሁዳ ዘአግብኦ ከመ አርስሕዎ።
ወእምዝ ይቤሎ ጲላጦስ ኢትሰምዕኑ እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
ወእምዝ ይቤሎ ጲላጦስ ኢትሰምዕኑ እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ጲላጦስ ከመ አልቦ ዘይበቊዕ።
እንዘ ይብል ንጹሕ አነ እምደሙ ለዝ ብእሲ ጻድቅ ወአንትሙ 
ለሊክሙ አእምሩ።
ወእምዝ አሕየወ ሎሙ በርባንሃ ወቀሠፎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ነሥእዎ መስተራትዓተ ሐራ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ሰቀልዎ ወተካፈሉ አልባሲሁ ወተዐፀዉ ላዕሌሁ።
ወእምዝ ሰቀሉ ምስሌሁ ክልኤቱ ፈያተ።
ዝ ውእቱ ብሂል አምላኪየ አምላኪየ ለምንት ኀደገኒ።
ወሰሚዖሙ እለ ይቀውሙ ህየ ይቤሉ ዝሰ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ወእምዝ ተሰጠ መንጦላዕተ ቤተ መቅደስ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ።
ወይቤልዎ ተዘከርነ እግዚኦ ዘይቤ ዝኩ መስሐቲ።
ወእምዝ ይቤሎን እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምከመ ተሰምዐ ዝ ነገር በኀበ መልአከ አሕዛብ።
ከመ በህየኒ እስብክ እስመ እንበይነ ዝ ግብር መጻእኩ።
ወሶበ ከመ ዝ ይቤሎ ሐይወ እምለምጹ ሶቤሃ።
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MK02:7
MK02:7
MK02:8
MK02:8
MK02:9
MK02:12
MK02:13
MK02:15
MK02:23
MK03:5
MK03:27
MK04:10
MK04:17
MK04:26
MK04:28
MK04:29
MK04:33
MK04:40
MK05:15
MK05:40
MK06:2
MK06:14
MK06:35
MK07:17
MK07:25
MK07:29
MK08:9
MK08:10
MK09:7
MK09:36
MK10:27
MK11:23
MK11:28
MK11:34
MK13:24
MK14:4
MK14:4
MK14:22
MK14:24
MK14:35
MK14:59

ወይቤሉ ምንትኑ ዝ ዘከመ ዝ ይነብብ ፅርፈተ።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝ ዘከመ ዝ ይነብብ ፅርፈተ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ከመ ከመ ዝ ይኄልዩ።
ወይቤሎሙ ለምንት ከመ ዝ ትኄልዩ በልብክሙ።
ምንት ይቀልል እምብሂሎቱ ለዝ መፃጕዕ።
ወይቤሉ ግሙራ ኢርኢነ ዘከመ ዝ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ካዕበ መንገለ ጽንፈ ባሕር።
ወእምዝ መስሐ በቤቱ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
ወእምዝ በባሕቲቶሙ ተስእልዎ እሊኣሁ።
በእንተ ዝ ቃል የዐልዉ ሶቤሃ።
ወይቤሎሙ ከመ ዝ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
ወእምዝ ሰብለ ወእምሰብሉ ይመልእ ፍጹመ ሥርናየ።
ወእምዝ ሶበ ፈጸመ ፈርዮተ።
ወበዘከመ ዝ አምሳል ተናገሮሙ ቃሎ በአምጣነ ይክሉ ሰሚዐ።
ከመ ዝኑ አልብክሙ ሃይማኖት።
ዝኩ ዘአኀዞ ሌጌዎን ወፈርሁ።
ወእምዝ ሰደደ ኵሎ።
ወዝኒ ኀይል ዘይትገበር በእደዊሁ።
ወበእንተ ዝ ይረድኦ ኀይል።
ሐቅል ውእቱ ዝ ብሔር ወሰዓቱኒ ወድአ መስየ።
ወይቤሎሙ ከመ ዝኑ አንትሙሂ ኢትሌብዉ።
ወእምዝ ሰምዐት በእንቲኣሁ አሐቲ ብእሲት።
ወይቤላ በእንተ ዝ ቃልኪ ሑሪ።
ወእምዝ ፈነዎሙ ሶቤሃ ይሑሩ።
ወእምዝ ዐርገ ሐመረ ምስለ አርዳኢሁ።
ወእምዝ ግብተ ነጺሮሙ አልቦ ዘርእዩ።
ዘተወክፈ አሐደ ዘከመ ዝ ሕፃነ በስምየ ኪያየ ተወክፈ።
በኀበ ሰብእ ኢይትከሀል ዝ።
አማን እብለክሙ ለእመ ትብልዎ ለዝ ደብር።
ወይቤልዎ በመባሕተ መኑ ትገብር ከመ ዝ።
አነኒ ኢይነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ከመ ዝ።
ወባሕቱ ይእተ አሚረ ምስለ ዝ ኵሉ ሕማም።
ወቦ እለ ተምዕዑ ወይቤሉ ለምንት ዘመጠነ ዝ ሀጕል ዘዝ ዕፍረት።
ወቦ እለ ተምዕዑ ወይቤሉ ለምንት ዘመጠነ ዝ ሀጕል ዘዝ ዕፍረት።
ንሥኡ ብልዑ ዝ ውእቱ ሥጋየ።
ወይቤሎሙ ዝ ውእቱ ደምየ ዘሐዲስ ሥርዐት።
ወእምዝ ተአተተ ሕቀ ወሰገደ ውስተ ምድር።
ወምስለ ዝኒ ኢኀበረ ስምዖሙ።
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MK14:60
MK15:4
MK15:39
MK16:12
MK16:14
Luke01:8
Luke01:23
Luke01:25
Luke01:29
Luke01:38
Luke01:59
Luke02:6
Luke02:12
Luke02:15
Luke02:46
Luke02:48
Luke03:20 ወዓዲ ወሰከ እንበይነ ዝኒ ተቀየሞ ለዮሐንስ።
Luke04:36
Luke05:17
Luke05:27
Luke06:1
Luke06:6
Luke06:12
Luke06:42
Luke07:8
Luke07:8
Luke07:9
Luke07:27
Luke08:1
Luke08:4
Luke08:11
Luke08:26
Luke08:43
Luke09:18
Luke09:33
Luke09:37
Luke09:48
Luke09:57
Luke10:1
Luke10:20
Luke10:25

አልቦኑ ዘትሰጠው እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
ከመ ከመ ዝ ግዒሮ ሞተ ይቤ።
ወእምዝ አስተርአዮሙ ለክልኤቱ እምኔሆሙ በካልእ ራእይ።
ወእምድኅረ ዝ ካዕበ እንዘ ይረፍቁ ዐሠርቱ ወአሐዱ።
ወእምዝ አመ ይገብር ግብረ ክህነት።
ወእምዝ ፈጺሞ መዋዕለ ዕብሬቱ አተወ ቤቶ።
ከመ ዝኑ ረሰየኒ ሊተ እግዚአብሔር አመ ሐውጾ ሐወጸኒ።
እፎኑ እንጋ ዘከመ ዝ አምኃ ይትአምኁ።
ወእምዝ ሖረ ወኀለፈ እምኀቤሃ መልአክ።
ወእምዝ አመ ሰሙን ዕለት መጽኡ ከመ ይግዝርዎ ለሕፃን።
ወእምዝ እንዘ ሀለዉ ህየ በጽሐ ዕለተ ወሊዶታ።
ወከመ ዝ ትእምርቱ ለክሙ።
ወእምዝ ዐሪጎሙ መላእክት እምኀቤሆሙ ውስተ ሰማይ።
ወእምዝ በሣልስታ ረከብዎ በምኵራብ።
ወልድየ ለምንት ከመ ዝ ረሰይከነ።

ወይቤሉ ምንትኑ ዝ ነገር።
ወእምዝ ኮነ በአሐቲ ዕለት እመዋዕል እንዘ ሀሎ ይሜህሮሙ።
ወእምዝ ወፂኦ እምህየ ርእየ ብእሴ መጸብሓዌ ዘስሙ ሌዊ።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ እንተ ገራውህ በሰንበት።
ወእምዝ በካልእት ሰንበት ቦአ ምኵራበ ወመሀሮሙ።
ወእምዝ ኮነ በውእቱ መዋዕል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ደብር።
ወእምዝ ትኔጽር ታውፅእ ኀሰረ እምዐይነ ቢጽከ።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ወለገብርየኒ ግበር ከመ ዝ ወይገብር።
ኢረከብኩ ዘከመ ዝ ዘይትአመን በውስተ እስራኤል።
ዝ ውእቱ ዘበእንቲኣሁ ተጽሕፈ።
ወእምዝ በሳኒታ አንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ።
ይቤሎሙ ምሳሌ እንተ ከመ ዝ።
ወከመ ዝ ይእቲ ምሳሌሃ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ በሐመር ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወእምዝ እንዘ የሐውር ምስሌሁ እግዚእ ኢየሱስ ይትጋፍዕዎ ሰብእ።
ወእምዝ እንዘ ይጼሊ በባሕቲቱ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወእምዝ ሶበ ፈቀዱ ይትሌለዩ እምኔሁ።
ወእምዝ በሳኒታ ዕለት ወረዱ እምደብር።
ወይቤሎሙ ዘተወክፈ ዘመጠነ ዝ ሕፃን በስምየ ኪያየ ተወከፈ።
ወእምዝ እንዘ የሐውሩ በፍኖት ይቤሎ አሐዱ ሊቅ።
ወእምዝ ኀረየ እግዚእነ ካልኣነ ሰብዐ።
ወባሕቱ በዝሰ ኢትትፈሥሑ እስመ አጋንንት ይገንዩ ለክሙ።
ወእምዝ ተንሥአ አሐዱ ጸሓፌ ሀገር ያመክሮ ወይቤሎ።
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Luke10:35
Luke10:38
Luke11:1
Luke11:2
Luke11:7
Luke11:26
Luke11:27
Luke12:4
Luke12:10
Luke12:18
Luke12:31
Luke12:37
Luke12:38
Luke12:43
Luke12:54

Luke12:54
Luke12:55
Luke13:26
Luke14:1
Luke14:9
Luke14:20
Luke14:21
Luke14:22
Luke14:25
Luke14:32
Luke15:3
Luke15:7
Luke15:29
Luke16:2
Luke16:8
Luke16:22
Luke17:8
Luke17:11
Luke18:4
Luke18:9
Luke18:34
Luke18:35
Luke18:36
Luke19:15
Luke20:1

ወእመ ቦ ዘአስተዋፃእከ ሎቱ ዘይበዝኅ እምዝ።
ወእምዝ ሐዊሮሙ ቦኡ አሐተ ሀገረ።
ወእምዝ ጸለየ በአሐቲ መካን።
ወይቤሎሙ ሶበ ትጼልዩ ከመ ዝ በሉ።
ወይሰጠዎ ዝኩ ዐርኩ እምውስጥ ወይቤሎ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ሰብዐተ ቢጾ አጋንንተ።
ወእምዝ እንዘ ዘንተ ይትናገር።
ወእምዝ አልቦ ፈድፋደ ዘይክሉ ገቢረ።
ኢ በዝ ዓለም ወኢ በዘይመጽእ ዓለም።
ወይቤ ከመ ዝ እገብር እነሥት ዘትካት መዛግብትየ።
ወዝሰ ኵሉ ይትዌሰክ ለክሙ።
እንዘ ከመ ዝ ይገብሩ ወይተግሁ።
ከመ ዝ ብፁዓን እሙንቱ እልክቱ አግብርት።
እንዘ ከመ ዝ ይገብር።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለሕዝብ ሶበ ትሬእዩ ደመና ዘይዴምን መንገለ 
ዐረብ።
ዝናም ለመጺእ ከመ ዝ ይከውን ትብሉ።
ሐሩር ለመጺእ ከመ ዝ ይከውን ትብሉ።
ወእምዝ ይእኅዙ ይበልዎ።
ወእምዝ ሶበ ሖረ ቦአ ቤተ አሐዱ ብእሲ።
እስመ መጺኦ ድኅረ ይብለከ ዝኩ ዘጸውዐከ።
ወበእንተ ዝ ኢይክል መጺአ።
ወገብአ ገብሩ ወነገሮ ከመ ዝ ለእግዚኡ።
ወእምዝ ይቤሎ ገብሩ ገበርኩ እግዚኦ በከመ አዘዝከኒ።
ወእምዝ እንዘ የሐውሩ ምስሌሁ ብዙኃን ሰብእ ተመይጠ ወይቤሎሙ።
ወከመ ዝ እንከ ኵሉ ዘእምኔክሙ ዘኢወፅአ እምኵሉ።
ወመሰለ ሎሙ ከመ ዝ ወይቤሎሙ።
እብለክሙ ከመ ከመ ዝ ይከውን ትፍሥሕት በሰማያት።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለአቡሁ ናሁ መጠነ ዝ ዓመተ ተቀነይኩ ለከ።
ወጸውዖ እግዚኡ ወይቤሎ ምንትኑ ዝ ዘእሰምዕ በእንቲኣከ።
እስመ ውሉደ ዝ ዓለም ይጠበቡ እምውሉደ ብርሃን በዓለሞሙ።
ወእምዝ ሞተ ዝኩ ነዳይ ወወሰድዎ መላእክት ውስተ ሕፅነ አብርሃም።
ወእምዝ ብላዕ ወስተይ አንተሂ።
ወእምዝ እንዘ የሐውር ኢየሩሳሌም።
ወእምዝ ኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወመሰለ ሎሙ ከመ ዝ።
እስመ ስዉር ውእቱ ዝ ነገር እምኔሆሙ ወኢየአምሩ ዘይብል።
ወእምዝ አልጺቆሙ ኢያሪሆ ሀሎ አሐዱ ዕዉር።
ወሰሚዖ ድምፀ ሰብእ ዘየኀልፍ ይቤ ምንትኑ ዝ።
ወእምዝ አተወ ነሢኦ መንግሥተ አዘዘ ያምጽእዎሙ ለአግብርቲሁ።
ወእምዝ አሐተ ዕለተ እንዘ ይሜህሮሙ ለሕዝብ በምኵራብ 
ወይነግሮሙ።
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Luke20:2
Luke20:8
Luke20:16
Luke20:19

Luke21:9

Luke22:18
Luke22:24

Luke22:26

Luke22:47

Luke22:56

Luke23:18
Luke23:31
Luke23:31
Luke23:47
John01:15
John01:28

John01:31
John01:37

John01:51
John02:22

John03:16
John03:19
John03:22
John03:25

John03:26

John04:13

John04:23
John04:27

John04:31
John05:1

John05:14

ወመኑ አብሐከ ትግበር ከመ ዝ።
በመባሕተ መኑ እገብር ከመ ዝ።
ወሰሚዖሙ ቃሎ ይቤሉ ሐሰ ኢይከውን ከመ ዝ።
ወፈርህዎሙ ለሕዝብ እስመ አእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ መሰለ ከመ 
ዝ።
ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወሀከከ ኢትደንግፁ እስመ ይከውን ቅድመ 
ከመ ዝ።
ወከመ ዝ ግበሩ ተዝካርየ በእንቲኣየ።
ወእምዝ ተዋክሑ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ የዐቢ 
እምኔሆሙ።
ወለክሙሰ አኮ ከመ ዝ አላ ዘየዐቢ እምኔክሙ ይኩንክሙ ከመ 
ዘይንእስ።
ወቀርበ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሰዐሞ ወዝ ውእቱ ትእምርት 
ዘወሀቦሙ።
ወርእየቶ ወለት እንዘ ይነብር መንገለ በርህ ወተጠየቀቶ ወትቤ ዝኒ 
ምስሌሁ ሀሎ።
አእትቶ ወስቅሎ ለዝ ወአሕዩ ለነ በርባንሃ።
በዝ ዕፅ ርጡብ ከመ ዝ ዘገብሩ እፎኑመ ይከውን በይቡስ።
በዝ ዕፅ ርጡብ ከመ ዝ ዘገብሩ እፎኑመ ይከውን በይቡስ።
አማን ጻድቅ ውእቱ ዝ ብእሲ።
ዝ ውእቱ ዘእቤለክሙ አነ በእንቲኣሁ ይመጽእ እምድኅሬየ።
ወከመ ዝ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ በኀበ ሀሎ 
ዮሐንስ ያጠምቅ።
በእንተ ዝ መጻእኩ አነ ከመ አጥምቅ በማይ።
ወሰምዕዎ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ እንዘ ይብል ከመ ዝ ወተለውዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
እምይእዜሰ ዘየዐቢ እምዝ ትሬኢ።
ወአመ ተንሥአ እምነ ምዉታን ተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ በእንተ ዝ 
ይቤሎሙ።
እስመ ከመ ዝ አፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም።
ወዝ ውእቱ ኵነኔሁ እስመ ብርሃን መጽአ ውስተ ዓለም።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ምድረ ይሁዳ።
ወእምዝ ኮነ ተኀሥሦ ማእከለ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ምስለ አይሁድ 
በእንተ አጥህሮ።
ወሖሩ ኀበ ዮሐንስ ወይቤልዎ ረቢ ዝኩ ዘምስሌከ ሀሎ በማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ኵሉ ዘይሰቲ እምዝ ማይ ይጸምእ 
ዳግመ።
እስመ አብኒ ዘከመ ዝ የኀሥሥ እለ ይሰግዱ ሎቱ።
ወእምዝ መጽኡ አርዳኢሁ ወአንከርዎ እስመ ምስለ ብእሲት 
ይትናገር።
ወእምዝ ይቤልዎ አርዳኢሁ ረቢ ብላዕ እክለ።
ወእምድኅረ ዝ ኮነ በበዓሎሙ ለአይሁድ ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወእምዝ ረከቦ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ዘሐይወ።
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John05:14
John05:16
John05:19
John05:20
John06:9
John06:27

John06:51
John06:58
John06:59
John06:61
John06:63
John07:9
John07:33
John08:11
John08:40
John09:16
John09:19
John09:24
John09:41
John10:40 ወባሕቱ ኵሉ ዘይቤ ዮሐንስ በእንተ ዝ ብእሲ እሙነ ኮነ።
John11:7
John11:11
John11:14
John11:48
John12:1
John12:16
John12:30
John12:37
John13:26
John14:9
John14:10
John14:24
John15:13
John18:7
John18:22
John18:26
John18:29
John19:1
John19:12
John19:16
John19:24

ከመ ዘየአኪ እምዝ ኢይርከብከ።
ወየኀሥሡ ይቅትልዎ እስመ ከመ ዝ ይገብር በሰንበት።
ወእምዝ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወዘየዐቢ እምዝ ያሬእዮ ግብረ ከመ አንትሙ ታንክሩ።
ወባሕቱ ምንተ ይብቊዓ እማንቱ ለዘመጠነ ዝ ሰብእ።
ዘይሁበክሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እስመ ለዝሰ እግዚአብሔር አብ 
ኀተሞ።
ወዝኒ ኅብስት ዘአነ እሁቦ ሥጋየ ውእቱ በእንተ ሕይወት ዘለዓለም።
ዝኬ ውእቱ ኅብስት ዘእምሰማይ ወረደ።
ወከመ ዝ ይቤሎሙ በምኵራብ ዘቅፍርናሆም እንዘ ይሜህሮሙ።
ወይቤሎሙ ዝኑ ያዐቅፈክሙ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ መንፈስ ውእቱ ወሕይወት ውእቱ።
ወከመ ዝ ይቤሎሙ ወነበረ ውስተ ገሊላ።
ወእምዝ ኣሐውር ኀበ አብ ዘፈነወኒ።
ሑሪ እትዊ በሰላም ወእምዝ ዳግመ ኢተአብሲ።
ወአብርሃምሰ ኢገብረ ከመ ዝ።
ወቦ እለ ይቤሉ በአይቴ ይክል ብእሲ ኃጥእ ገቢረ ዘከመ ዝ ተኣምረ።
ዝኑ ውእቱ ወልድክሙ ዘትብሉ ዕዉሩ ተወልደ።
ንሕነሰ ነአምር ከመ ኃጥእ ውእቱ ዝ ብእሲ።
ወበእንተ ዝ ኢይትኀደግ ለክሙ ጌጋይክሙ።

ወእምዝ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወእምዝ ይቤሎሙ አልአዛር ዐርክነ ኖመ።
ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእመኒ ኀደግናሁ ከመ ዝ ኵሉ የአምን ቦቱ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ እምቅድመ ሰዱስ መዋዕል ዘፋሲካ።
ተዘከሩ ከመ ጽሑፍ ዝንቱ በእንቲኣሁ ወከመ ዝ ገብሩ ሎቱ።
አኮ በእንቲኣየ ዘመጽአ ዝ ቃል አላ በእንቲኣክሙ።
ወእንዘ መጠነ ዝ ተኣምረ ይገብር በቅድሜሆሙ ኢአምኑ ቦቱ።
ዝ ውእቱ ዘአነ እጸብሕ ሎቱ ኅብስተ ወእሜጥዎ።
መጠነ ዝ መዋዕል ሀሎኩ ምስሌክሙ ኢያእመርከኒኑ ፊልጶስ።
ወዝኒ ቃል ዘአነ ነገርኩክሙ አኮ እምኀቤየ ዘነበብኩ።
ወዝኒ ቃል ዘትሰምዑ ኢኮነ ቃለ ዚኣየ።
አልቦ ዘየዐቢ እምዝ ፍቅር።
ወእምዝ ካዕበ ተስእሎሙ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎ ከመ ዝኑ ትትዋሥኦ ለሊቀ ካህናት።
ዘእምአዝማዲሁ ለዝኩ ዘመተሮ ጴጥሮስ እዝኖ።
ምንትኑ ጌጋዩ ለዝ ብእሲ በዘአምጻእክምዎ ኀቤየ።
ወእምዝ ነሥኦ ጲላጦስ ለእግዚእ ኢየሱስ ወቀሠፎ።
ወበእንተ ዝ ፈቀደ ጲላጦስ ያሕይዎ።
ወእምዝ ወሀቦሙ ይስቅልዎ ወተመጠውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወከመ ዝ ገብሩ ሐራ።
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337 ዝ

John19:28
John20:2
John20:3
John20:4
John20:8
John20:8
John20:10
John20:27
John21:1

John21:2
John21:11
John21:20

John21:21
John21:24

1 ዝለፈ Matt10:22
4 ዝሉፉ MK03:29

John06:35
John08:35
John13:1

1 ዝሕዙሐ Luke06:38
6 ዝሙት Matt15:19

MK07:21
John08:3
John08:4
John08:5
John08:41

1 ዝማዲ Matt10:21
1 ዝርወተ Matt12:30
4 ዝቁ Matt09:17

Matt09:17
MK02:22
Luke05:37

7 ዝቅ Matt09:17
Matt09:17
MK02:22
MK02:22
MK02:22
Luke05:37
Luke05:38

1 ዝኅር John19:41

ወእምዝ ሶበ ርእየ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ተፈጸመ ኵሉ።
ወኀበ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ወወፅኡ ጴጥሮስ ወዝኩ ካልእ ረድእ።
በደሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ በጺሖ ኀበ መቃብር።
ወእምዝ ቦአ ዝኩኒ ካልእ ረድእ ዘበደሮ በጺሐ ኀበ መቃብር።
ወእምዝ ቦአ ዝኩኒ ካልእ ረድእ ዘበደሮ በጺሐ ኀበ መቃብር።
ወእምዝ ሖሩ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ ወአተዉ ቤቶሙ።
ወእምዝ ይቤሎ ለቶማስ አምጽእ አጽባዕተከ ዝየ።
ወእምዝ ካዕበ አስተርአዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ በብሔረ 
ጥብርያዶስ።
ወከመ ዝ አስተርአዮሙ እንዘ ሀለዉ ኅቡረ ስምዖን ጴጥሮስ።
ወእንዘ መጠነ ዝ ብዝኁ ኢተሰጠ መሥገርቱ።
ወተመይጦ ጴጥሮስ ርእዮ ለዝኩ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይተልዎ።
እግዚኦ ዝኬ እፎ።
ወዝንቱ ውእቱ ረድእ ዘኮነ ሰማዕተ በእንተ ዝ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ወይትኴነን በደይን ለዝሉፉ።
ወዘሂ የአምን ብየ ኢይጸምእ ለዝሉፉ።
ወገብርሰ ኢይነብር ውስተ ቤት ለዝሉፉ።
ወአፍቀሮሙ ለእሊኣሁ እለ ውስተ ዓለም ወለዝሉፉ አፍቀሮሙ።
ንሕኑሐ ወምሉአ ወዝሕዙሐ ይሁቡክሙ ውስተ ሕፅንክሙ።
ዘውእቱ ቀቲል ወዝሙት ስርቅ ስምዕ በሐሰት።
ዘውእቱ ዝሙት ወስርቅ ወቀቲል።
ብእሲተ እስርተ እንተ ተረክበት በዝሙት።
ወይቤልዎ ኦ ሊቅ ረከብናሃ ለዛቲ ብእሲት እንዘ ትኤብስ በዝሙት።
እስመ ናሁ ተረክበት በዝሙት።
ወይቤልዎ ንሕነሰ ኢተወለድነ እምዝሙት።
ወይትነሥኡ ውሉድ ላዕለ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ።
ወዘኢይትጋባእ ምስሌየ ይዘርወኒ ዝርወተ።
ወእመ አኮሰ ዝቁ ይነቅዕ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወእመ አኮሰ ዝቁ ይነቅዕ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወኢይወድዩ ወይነ ሐዲሰ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ወባሕቱ ለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ ይወድይዎ።
ወአልቦ ዘይወዲ ወይነ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
እስመ ያነቅዖ ወይን ሐዲስ ለዝቅ ብሉይ።
ወለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ።
ወአልቦ ዘይወዲ ወይነ ሐዲሰ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ወለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ ይወድይዎ።
ወውስተ ውእቱ ገነት ዝኅር ሐዲስ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።
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1 ዝኅሮሙ Matt23:29
1 ዝናመ Matt05:45
2 ዝናማት Matt07:25

Matt07:27
1 ዝናም Luke12:54
1 ዝንተ John04:54

256 ዝንቱ Matt03:3
Matt03:17
Matt06:33
Matt08:27
Matt09:3

Matt11:9
Matt11:10
Matt11:25
Matt12:23
Matt12:24
Matt13:13
Matt13:52

Matt13:54
Matt13:55
Matt13:56
Matt14:2
Matt16:22
Matt17:5
Matt17:21
Matt18:3
Matt18:4
Matt19:11
Matt20:14
Matt21:10
Matt21:21
Matt21:43
Matt22:20
Matt23:13
Matt23:36
Matt24:3
Matt24:6
Matt24:8
Matt26:29

ወታሰረግዉ ዝኅሮሙ ለጻድቃን።
ወያዘንም ዝናመ ላዕለ ጻድቃን ወኃጥኣን።
ዘንሙ ዝናማት ወውሕዙ ወሓይዝት ወነፍኁ ነፋሳት።
ዘንሙ ዝናማት ወውሕዙ ወሓይዝት ወነፍኁ ነፋሳት።
ዝናም ለመጺእ ከመ ዝ ይከውን ትብሉ።
ወዝንተ ካዕበ ዳግሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘገብረ ተኣምረ።
እስመ ዝንቱ ውእቱ ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዘቦቱ ሠመርኩ።
ወዝንቱሰ ኵሉ ይትዌሰከክሙ።
ወአንከሩ ሰብእ ወይቤሉ መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ።
ወሰሚዖሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ይቤሉ በበይናቲሆሙ ዝንቱሰ 
ይፀርፍ።
ወዝንቱ ፈድፋደ የዐቢ እምነቢያት።
እስመ ዝንቱ ውእቱ ዘበእንቲኣሁ ተጽሕፈ።
እስመ ኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእማእምራን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
አኮኑ ዝንቱ ወልደ ዳዊት።
ወፈሪሳውያንሰ ሰሚዖሙ ይቤሉ ዝንቱሰ ኢያወፅእ አጋንንተ።
ወበእንተ ዝንቱ በአምሳል እትናገሮሙ።
ወይቤሎሙ በእንተ ዝንቱ ኵሉ ጸሓፊ ዘይፀመድ ለመንግሥተ 
ሰማያት።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ጥበብ ወኀይል።
አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ለጸራቢ።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ጥበብ ወኀይል።
ወበእንተ ዝንቱ ይትገበራ ኀይላት ቦቱ።
ሐሰ ለከ እግዚኦ ይኩን ላዕሌከ ዝንቱ።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር።
ወዝንቱ ዘመድ ኢይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት።
እመ ኢተመየጥክሙ ወኢኮንክሙ ከመ ዝንቱ ሕፃን።
ወዘአትሐተ ርእሶ ከመ ዝንቱ ሕፃን።
ወይቤሎሙ አኮ ለኵሉ ዘይትከሀል ዝንቱ ዘእንበለ ለዘተውህቦ።
ፈቀድኩ አነ ለዝንቱ ደኃራዊ አሀቦ ከማከ።
እንዘ ትብል መኑ ውእቱ ዝንቱ።
አላ ለዝንቱ ደብር ለእመ ትብልዎ።
በእንተ ዝንቱ እብለክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወጽሕፈቱ።
ወበእንተ ዝንቱ ትረክቡ ኵነኔ ፈድፋደ።
አማን እብለክሙ ከመ ዝንቱ ኵሉ ይበጽሓ ለዛቲ ትውልድ።
ንግረነ ማእዜ ይከውን ዝንቱ።
ዑቁ ኢትደንግፁ እስመ ግብር ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
ወዝንቱ ኵሉ ቀዳሚሁ ለሕማም።
ወናሁ እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምይእዜ እምዝንቱ አጺረ ፍሬ 
ወይን።
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256 ዝንቱ

Matt26:39
Matt26:42
Matt26:61
Matt26:66
Matt27:37
Matt27:54
Matt28:15
MK01:27
MK04:19
MK04:41
MK06:2
MK06:3 አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ለጸራቢ ወወልደ ማርያም።
MK07:6
MK07:8
MK07:13
MK07:23
MK07:37
MK08:4
MK09:6
MK09:29
MK10:7
MK10:10
MK10:22
MK10:30
MK11:24
MK12:7
MK12:17
MK12:25
MK12:34
MK13:4
MK13:7
MK13:8
MK13:30
MK14:5
MK14:25
MK14:58
MK14:69
MK15:39
Luke01:18
Luke01:20
Luke01:25
Luke01:34 ወትቤሎ ማርያም ለመልአክ እፎኑ ይከውነኒ ዝንቱ።

ወጸለየ ወይቤ አቡየ እመሰ ይትከሀል ይኅልፍ እምኔየ ዝንቱ ጽዋዕ።
አቡየ እመሰ ይትከሀል ዝንቱ ጽዋዕ ይኅልፍ ዘእንበለ እስትዮ።
ወይቤሉ ይቤ ዝንቱ እክል ነሢቶቶ ለቤተ መቅደስ።
ወአውሥኡ ወይቤሉ ዝንቱ ድልው ለሞት።
ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
አማን ወልደ እግዚአብሔር ውእቱ ዝንቱ።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አይሁድ እስከ ዮም።
ምንትኑ ዝንቱ ትምህርት ሐዲስ።
ወኅሊና ዝንቱ ዓለም ወፍትወተ ብዕል ወባዕደኒ ኵሉ ፍትወት።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
እንዘ ይብሉ እምአይቴ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ትምህርት።

ዝንቱ ሕዝብ በከናፍሪሆሙ ያከብሩኒ።
ወባዕደኒ ብዙኀ ዘይመስሎ ለዝንቱ ይገብሩ።
ወዓዲ ብዙኀ በአምሳለ ዝንቱ ዘትገብሩ።
ዝንቱ ኵሉ እኩይ ዘይወፅእ እምውስጥ ያረኵሶ ለሰብእ።
ሚ ሠናይ ኵሎ ዘገብረ ዝንቱ ብእሲ።
ኅብስተ ለኵሉ ዝንቱ ሕዝብ።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወሎቱ ስምዕዎ።
ወይቤሎሙ ዝንቱ ዘመድ ኢይክል ይፃእ።
ወበእንተ ዝንቱ የኀድግ ብእሲ አባሁ ወእሞ።
ወበቤት ካዕበ ተስእልዎ አርዳኢሁ በእንተ ዝንቱ።
ወተከዘ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ዘኢይትዐሰይ ምእተ ምክዕቢተ በዝንቱ ዓለም።
ወበእንተ ዝንቱ እብለክሙ ኵሎ ዘጸለይክሙ ወሰአልክሙ።
ዝንቱ ውእቱ ወራሲሁ ንዑ ንቅትሎ ወንርከብ ርስቶ።
ወአምጽኡ ሎቱ ወይቤሎሙ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወመጽሐፉ።
አኮኑ በእንተ ዝንቱ ስሕትክሙ።
ወዝንቱ ይኄይስ እምኵሉ መባእ ወእምኵሉ መሥዋዕት።
ወይቤልዎ ንግረነ ማእዜ ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
እስመ ሀለዎ ይኩን ዝንቱ ወባሕቱ አኮ ሶቤሃ ዘየኀልቅ።
ወይመጽእ ረኀብ ወዝንቱ ቀዳሚሁ ለጻዕር።
ዘእንበለ ይኩን ዝንቱ ኵሉ።
እምኢተክሀለኑ ይሠየጥ ዝንቱ ዕፍረት ፈድፋደ።
አማን እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምዝንቱ ፍሬ ወይን።
አነ እነሥቶ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ዘእድ ገብሮ።
ዝንቱኒ እምኔሆሙ ውእቱ ወክሕደ ካዕበ።
አማን ዝንቱ ብእሲ ወልደ እግዚአብሔር ውእቱ።
በምንት አአምር ከመ ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
ወናሁ ትከውን በሃመ ወትስእን ነቢበ እስከ አመ ይከውን ዝንቱ።
በዝንቱ መዋዕል ያእትት ዝንጓጔየ እምሰብእ።
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Luke01:36
Luke01:65
Luke01:66
Luke02:34
Luke04:3
Luke04:21
Luke04:22
Luke04:43
Luke05:21
Luke07:17
Luke07:39
Luke07:47
Luke07:49
Luke08:25
Luke09:9
Luke09:13
Luke09:28
Luke09:35
Luke09:44
Luke09:45
Luke09:45
Luke10:5
Luke10:21
Luke11:19
Luke11:49
Luke12:22
Luke12:30
Luke14:6
Luke14:29
Luke15:2
Luke15:24
Luke15:26
Luke15:30

Luke15:32
Luke16:26
Luke17:18
Luke17:25
Luke18:11
Luke18:14
Luke18:30
Luke19:9

ወናሁ ሳድስ ዝንቱ ወርኅ ለእንተ ይብልዋ መካን።
ወተናገርዎ ለዝንቱ ነገር በኵሉ ብሔረ ይሁዳ።
ምንትኑ እንጋ ይከውን እምዝንቱ ሕፃን።
ናሁ ዝንቱ ሕፃን ሥዩም ለድቀቶሙ።
በል ዝንቱ እብን ይኩን ኅብስተ።
ወአኀዘ ይበሎሙ ዮም በጽሐ ቃለ ዝንቱ መጽሐፍ።
ወይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልደ ዮሴፍ።
እስመ እንበይነ ዝንቱ ተፈነውኩ።
ምንትኑ ውእቱ ዝንቱ ዘይነብብ ፅርፈተ።
ወተሰምዐ በእንቲኣሁ ዝንቱ ነገር።
ሶበሁ ነቢይ ውእቱ ዝንቱ።
በእንተ ዝንቱ እብለከ ተኀድገ ላቲ ኀጢአታ ብዙኅ።
መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘየኀድግ ኀጢአተ።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
መኑ እንከ ውእቱ ዝንቱ ዘእሰምዕ በእንቲኣሁ።
እመ ኢሖርነ ንሣየጥ መብልዐ ለኵሉ ዝንቱ ሕዝብ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ነገር አመ ሳምንት ዕለት።
ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘኀረይኩ ወሎቱ ስምዕዎ።
አንትሙሰ ደይዎ ውስተ ልብክሙ ለዝንቱ ነገር።
ወኢለበውዎ ለዝንቱ ነገር እስመ ስዉር ውእቱ እምኔሆሙ።
ከመ ኢይሕንክዎ ወይፈርህዎ ተጠይቆቶ በእንተ ዝንቱ ነገር።
በሉ ሰላም ለሰብአ ዝንቱ ቤት።
ዘኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእምለባውያን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
ወበእንተ ዝንቱ እሙንቱ ይዛለፉክሙ።
ወበእንተ ዝንቱ ትቤ ጥበቢሁ ለእግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ በእንተ ዝንቱ እብለክሙ።
ወለክሙሰ የአምር አቡክሙ ከመ ተኀሥሥዎ ለዝንቱ ኵሉ።
ወስእኑ አውሥኦቶ በእንተ ዝንቱ ነገር።
እንዘ ይብሉ ዝንቱ ብእሲ አኀዘ ይሕንጽ ወስእነ ፈጽሞ።
ዝንቱሰ ኃጥኣነ ይትዌከፍ ወይበልዕ ምስሌሆሙ።
እስመ ዝንቱ ወልድየ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
ምንትኑ ዝንቱ ዘእሰምዕ።
ወአቲዎሰ ዝንቱ ወልድከ ዘአኅለቀ ወዘበልዐ ኵሎ ንዋየከ ምስለ 
ዘማት።
እስመ ዝንቱ እኁከ ሞተሂ ወሐይወ ተሀጕለሂ ወተረክበ።
ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ጸድፍ ዐቢይ ይከልአነ ማእከሌነ ወማእከሌክሙ።
ዘእንበለ ዝንቱ ዘካልእ ሕዝቡ።
ወባሕቱ እምቅድመ ዝንቱ ኵሉ።
ወእለ የሐውሩ ብእሲተ ብእሲ ወኢ ከመ ዝንቱ መጸብሓዊ።
አተወ ቤቶ ዝንቱ እንዘ ይጸድቅ እምዝክቱ።
ወዘኢይትዐሰይ ምእተ ምክዕቢተ በዝንቱ ዓለም።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዮምሰ ሕይወት ኮነ ለሰብአ ዝንቱ ቤት።
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Luke19:14
Luke20:14
Luke20:34
Luke21:7
Luke21:7
Luke21:12
Luke21:13
Luke21:23

Luke21:28

Luke21:30
Luke21:31

Luke21:35

Luke22:14
Luke22:17
Luke22:18
Luke22:19
Luke22:42
Luke22:53
Luke22:59
Luke23:2

Luke23:4
Luke23:14
Luke23:14

Luke23:38
Luke23:40

Luke23:41
Luke24:4
Luke24:11

Luke24:15

Luke24:17

Luke24:18

Luke24:21
Luke24:21

እንዘ ይብሉ ኢንፈቅዶ ለዝንቱ ይንግሥ ላዕሌነ።
ወይቤሉ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ወራሲሁ።
ውሉደ ዝንቱ ዓለም ያወስቡ ወይትዋሰቡ ወይወልዱ ወይትዋለዱ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ማእዜ ይከውን ዝንቱ።
ወምንት ተኣምሪሁ አመ ይከውን ዝንቱ።
ወእምቅድመ ዝንቱ ኵሉ ይእኅዙክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ።
ወዝንቱ ይረክበክሙ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
እስመ ይከውን ዐቢይ ምንዳቤ ዲበ ምድር ወመቅሠፍት ዲበ ዝንቱ 
ሕዝብ።
ወአመ ኮነ ዝንቱ ኵሉ ስግዱ ወአንሥኡ ርእሰክሙ እስመ በጽሐ 
ዘያድኅነክሙ።
ከማሁ አንትሙኒ እምከመ ርኢክሙ ከመ ኮነ ዝንቱ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ እስከ አመ ይከውን 
ዝንቱ ኵሉ።
እምነ ዝንቱ ኵሉ ዘይመጽእ ወትቁሙ ቅድሜሁ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወይቤሎሙ ፈቲወ ፈተውክዎ ለዝንቱ ፋሲካ እብላዕ ምስሌክሙ።
እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምዝንቱ ፍሬ ወይን።
ዝንቱ ውእቱ ሥጋየ ዘይትወሀብ በእንቲኣክሙ ለቤዛ ብዙኃን።
ዝንቱ ጽዋዕ ዘሐዲስ ሥርዐት ደምየ ውእቱ።
እንዘ ይብል አባ ለእመ ትፈቅድ አግሕሦ ለዝንቱ ጽዋዕ እምኔየ።
ወባሕቱ ዝንቱ ውእቱ ሰዓትክሙ ወሥልጣኑ ለመኰንነ ጽልመት።
አማን ዝንቱሂ ምስሌሁ ሀሎ ወገሊላዊ ውእቱ ብእሲሁ።
ወአኀዙ ያስተዋድይዎ ወይቤሉ ረከብናሁ ለዝንቱ እንዘ ያዐልዎሙ 
ለሕዝብነ።
አልቦ ዘረከብኩ አበሳ ላዕለ ዝንቱ ብእሲ።
ወይቤሎሙ አምጻእክምዎ ኀቤየ ለዝንቱ ብእሲ ከመ ዐላዌ ሕዝብ።
ወአልቦ ዘረከብኩ ሎቱ ጌጋየ ለዝንቱ ብእሲ እምዘአንትሙ 
አስተዋደይክምዎ።
ዝንቱ ውእቱ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ኢትፈርሆኑ ለእግዚአብሔር አምላክከ አንተሰ ወአነ እንዘ ውስተ ዝንቱ 
ኵነኔ ሀለውነ።
ወዝንቱሰ አልቦ እኩይ ዘገብረ።
ወእንዘ ያነክራ ወየኀጥኣ ዘይብላ በእንተ ዝንቱ።
ወኮነ ዝንቱ ነገር በቅድሜሆሙ ከመ ዝንጋዔ ወኢአምንዎን 
ወአክሐድዎን።
ወእንዘ ይትናገሩ ወይትኀሠሥዎ ለዝንቱ ቀርቦሙ እግዚእ ኢየሱስ 
ወሖረ ምስሌሆሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘትትናገሩ በበይናቲክሙ 
እንዘ ተሐውሩ ትኩዛኒክሙ።
አንተኑ ባሕቲትከ ነግድ ለኢየሩሳሌም ወኢያእመርከኑ ዘኮነ በውስቴታ 
በዝንቱ መዋዕል።
ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ሠሉስ ዮም እምዘኮነ ዝንቱ።
ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ሠሉስ ዮም እምዘኮነ ዝንቱ።
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John01:2
John01:19 ወዝንቱ ውእቱ ስምዑ ለዮሐንስ አመ ለአኩ ኀቤሁ አይሁድ።
John01:30

John01:34

John02:11
John02:12

John02:19
John02:20

John03:7

John03:9
John04:20
John04:21
John04:21
John04:37
John04:42
John05:16
John05:18
John05:28
John05:35
John06:1

John06:14
John06:29
John06:39
John06:40
John06:42
John06:50
John06:51
John06:52
John06:58
John06:60
John06:61
John06:65
John06:66
John07:1
John07:8
John07:8
John07:11

ወዝንቱ ቀዳሚሁ እምቀዲሙ ኀበ እግዚአብሔር ውእቱ።

ዝንቱ ውእቱ ዘእቤለክሙ አነ በእንቲኣሁ ይመጽእ እምድኅሬየ።

ወለልየ ርኢኩ ወአነ ሰማዕቱ ከመ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ 
ለእግዚአብሔር።
ወዝንቱ ቀዳሜ ተኣምር ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቃና ዘገሊላ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ኅዱር ቅፍርናሆም ውእቱ ወእሙ ወአኀዊሁ 
ወአርዳኢሁ።
ንሥትዎ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት አነሥኦ።
ወይቤልዎ አይሁድ በአርብዓ ወስድስቱ ዓመት ተሐንጸ ዝንቱ ቤተ 
መቅደስ።
ወበእንተ ዝንቱ ኢታንክር እስመ እቤለከ ሀለወክሙ ትትወለዱ 
ዳግመ።
ወአውሥአ ኒቆዲሞስ ወይቤሎ እፎ ይትከሀል ዝንቱ ይኩን።
አበዊነሰ በዝንቱ ደብር ሰገዱ።
ወይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢ በዝንቱ ደብር ወኢ በኢየሩሳሌም።
ዘኢይሰግዱ ለአብ አላ በዝንቱ መካን ይሰግዱ።
ወዝንቱ ነገር ቃለ ጽድቅ እሙን ውእቱ።
ከመ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ በአማን መድኅነ ዓለም።
ወበእንተ ዝንቱ ያስተዋድይዎ አይሁድ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወበእንተ ዝንቱ ፈድፋደ የኀሥሡ አይሁድ ይቅትልዎ።
ወበእንተ ዝንቱሰ ኢታንክሩ።
ዝንቱ ውእቱ ማኅቶት ዘያኀቱ ወያበርህ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ማዕዶተ ባሕረ ገሊላ ኀበ 
ጥብርያዶስ።
አማን ነቢይ ውእቱ ዝንቱ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።
ዝንቱ ውእቱ ግብረ እግዚአብሔር።
ወዝንቱ ውእቱ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ አብ።
ወዝንቱ ውእቱ ፈቃዱ ለአቡየ።
ወይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ወልደ ዮሴፍ።
ዝንቱ ውእቱ ኅብስት ዘእምሰማይ ወረደ።
ወዘበልዐ እምዝንቱ ኅብስት የሐዩ ለዓለም።
እፎ ይክል ዝንቱ የሀበነ ሥጋሁ ንብላዕ።
ወዘበልዖሰ ለዝንቱ ኅብስት የሐዩ ለዓለም።
ወይቤሉ ዕጹብ ዝንቱ ነገር ወመኑ ይክል ሰሚዖቶ።
ከመ አንጐርጐሩ አርዳኢሁ በእንተ ዝንቱ።
ወይቤሎሙ በእንተ ዝንቱ እብለክሙ።
ወበእንተ ዝንቱ ብዙኃን እምአርዳኢሁ እለ ገብኡ ድኅሬሆሙ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ገሊላ።
አንትሙሰ ዕርጉ ውስተ ዝንቱ በዓል።
ወአንሰ ኢየዐርግ ይእዜ ውስተ ዝንቱ በዓል።
ወይቤሉ አይቴ ውእቱ ዝንቱ።
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John07:15
John07:22
John07:25
John07:26
John07:27
John07:31

John07:35
John07:36
John07:40
John08:23
John08:23
John08:47
John09:2
John09:8
John09:9
John09:16
John09:16
John09:20
John09:23
John09:29
John09:30
John09:33
John09:37
John09:39
John10:16
John10:17
John10:19
John10:21
John11:4
John11:9
John11:37
John11:37
John11:47
John12:5
John12:16
John12:18
John12:25
John12:27
John12:31
John12:31
John12:34

እፎ የአምር ዝንቱ መጽሐፈ ዘኢመሀሮ መኑሂ።
በእንተ ዝንቱ ወሀበክሙ ሙሴ ግዝረተ።
አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ዘየኀሥሡ አይሁድ ይቅትልዎ።
ከመ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ በአማን።
ወባሕቱ ለዝንቱሰ ነአምሮ እምአይቴ ውእቱ።
ወይቤሉ አመ ይመጽእ ክርስቶስ ቦኑ ፈድፋደ ተኣምረ ዘይገብር 
እምዘገብረ ዝንቱ።
አይቴኑ ሀለዎ ለዝንቱ ይሑር ዘኢንክል ረኪቦቶ ንሕነ።
ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘይብለነ ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
አማን ነቢይ ውእቱ ዝንቱ።
አንትሙሰ እምዝንቱ ዓለም አንትሙ።
ወአንሰ ኢኮንኩ እምዝንቱ ዓለም።
ወበእንተ ዝንቱ አንትሙሰ ኢትሰምዑኒ።
ረቢ በኀጢአተ መኑ ተወልደ ዝንቱ ዕዉር።
ይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ዘይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
ወቦ እለ ይቤሉ ውእቱ ዝንቱ።
ዝንቱ ብእሲ ኢኮነ እምእግዚአብሔር ዘኢየዐቅብ ሰንበተ።
ወተናፈቁ በበይናቲሆሙ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ነአምር ከመ ዝንቱ ውእቱ ወልድነ።
ወበእንተ ዝንቱ ይቤሉ አዝማዲሁ።
ወለዝንቱሰ ኢነአምሮ ከመ እምአይቴ ውእቱ።
ዓዲ በዝንቱ ጥቀ መንክር ውእቱ።
ሶበሰ ኢኮነ እምኀበ እግዚአብሔር ዝንቱ ብእሲ።
ዘትሬእዮ ወዘይትናገር ምስሌከ ውእቱ ዝንቱ።
አንሰኬ መጻእኩ ለኵነኔ ዝንቱ ዓለም።
ወብየ ካልኣትኒ አባግዕ እለ ኢኮና እምዝንቱ ዐጸድ።
ወበእንተ ዝንቱ ያፈቅረኒ አብ።
ወተናፈቁ እንከ ካዕበ አይሁድ በበይናቲሆሙ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወቦ እለ ይቤሉ ዝንቱ ነገር ኢኮነ ዘእምጋኔን።
ዝንቱ ደዌ ኢኮነ ለሞት አላ በእንተ ስብሐተ እግዚአብሔር።
እስመ ይሬኢ ብርሃኖ ለዝንቱ ዓለም።
እምኢክህለኑ ዝንቱ ዘከሠተ አዕይንቲሁ ለዘዕዉሩ ተወልደ።
ከመ ይግበር በዘኢይመውት ዝንቱኒ።
ምንተ ንሬሲ ናሁ ዝንቱ ብእሲ ብዙኀ ተኣምረ ይገብር።
ለምንት ኢሤጥዎ ለዝንቱ ዕፍረት።
ተዘከሩ ከመ ጽሑፍ ዝንቱ በእንቲኣሁ ወከመ ዝ ገብሩ ሎቱ።
ወበእንተ ዝንቱ ወፅኡ ኵሉ ሕዝብ ይትቀበልዎ።
ወዘሰ ጸልኣ ለነፍሱ በዝንቱ ዓለም የዐቅባ ለሕይወት ዘለዓለም።
ወባሕቱ በእንተ ዝንቱ መጻእኩ ወበጻሕክዋ ለዛቲ ሰዓት።
ወናሁ እብለክሙ ይእዜ በጽሐ ኵነኔሁ ለዝንቱ ዓለም።
ወእምይእዜሰ ይሰድድዎ ለመልአከ ዝንቱ ዓለም ወያወፅእዎ አፍኣ።
መኑ እንከ ዝንቱ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።



Tabelle1

Seite 1374

256 ዝንቱ

John12:39
John13:1

John13:11
John13:35
John14:10
John14:30
John15:8
John15:19
John16:11
John16:15
John16:17
John16:18
John16:19
John16:30
John16:33
John18:36
John18:36
John18:37
John18:37
John19:11
John19:12
John19:19
John19:36
John19:38
John20:30
John20:31
John21:14
John21:23
John21:24

1 ዝንጋዔ Luke24:11

1 ዝንጓጔየ Luke01:25
4 ዝኩ Luke15:13

Luke16:22
John18:16
John21:7

1 ዝክተ Luke11:42
2 ዝክቱ Luke18:14

Luke20:35
61 ዝየ Matt04:6

ወበእንተ ዝንቱ ስእኑ አሚነ።
የአምር እግዚእ ኢየሱስ ከመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይፈልስ እምዝንቱ 
ዓለም።
ወበእንተ ዝንቱ ይቤ አኮ ኵልክሙ ንጹሓን።
ወበዝንቱ የአምረክሙ ኵሉ ከመ አርዳእየ አንትሙ።
አላ አብ ዘሀሎ ብየ ውእቱ ይገብሮ ለዝንቱ ግብር።
እስመ ይመጽእ መልአኩ ለዝንቱ ዓለም።
ወበዝንቱ ይሴባሕ አቡየ እምከመ ብዙኀ ፍሬ ትፈርዩ።
ወበእንተ ዝንቱ ይጸልአክሙ ዓለም።
ወበእንተሰ ኵነኔ እስመ ይትኴነን መልአኩ ለዝንቱ ዓለም።
ወበእንተ ዝንቱ እብለክሙ እምዚኣየ ይነሥአ ወይነግረክሙ።
ምንትኑ ዝንቱ ዘይብለነ ዓዲ ኅዳጠ ኢትሬእዩኒ።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝንቱ ዘይብለነ።
በእንተ ዝንቱኑ ትትኀሠሡ በበይናቲክሙ።
ወበዝንቱ አእመርነ ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፃእከ።
ወዝንቱ ውእቱ ዘነገርኩክሙ ከመ በኀቤየ ሰላመ ትርከቡ።
መንግሥትየሰ ኢኮነት እምዝንቱ ዓለም።
ሶበሰ በዝንቱ ዓለም መንግሥትየ።
ወአንሰ በእንተ ዝንቱ ተወለድኩ።
ወእንበይነ ዝንቱ መጻእኩ ውስተ ዓለም።
ወበእንተ ዝንቱ ለዘአግብአኒ ኀቤከ ዘየዐቢ ጌጋይ ላዕሌሁ።
እመ አሕየውኮ ለዝንቱ ኢኮንከ ዐርኮ ለቄሣር።
ወይብል መጽሐፉ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሦሙ ለአይሁድ ውእቱ ዝንቱ።
ወዝንቱ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሰአሎ ለጲላጦስ ዮሴፍ ዘአርማትያስ።
ዘኢተጽሕፈ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ።
ወዝንቱሰ ተጽሕፈ እምኔሆን ከመ ትእመኑ አንትሙ።
ወዝንቱ ሣልሱ እንዘ ያስተርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አኀው ከመ ውእቱ ረድእ ኢይመውት።
ወዝንቱ ውእቱ ረድእ ዘኮነ ሰማዕተ በእንተ ዝ።
ወኮነ ዝንቱ ነገር በቅድሜሆሙ ከመ ዝንጋዔ ወኢአምንዎን 
ወአክሐድዎን።
በዝንቱ መዋዕል ያእትት ዝንጓጔየ እምሰብእ።
ወእምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል አስተጋብአ ኵሎ ንዋዮ ዝኩ ወልዱ 
ዘይንእስ።
ወእምዝ ሞተ ዝኩ ነዳይ ወወሰድዎ መላእክት ውስተ ሕፅነ አብርሃም።
ወወፅአ ዝኩ ረድእ ዘልሙድ በኀበ ሊቀ ካህናት።
ወይቤሎ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ወዘንተኒ ርቱዕ ትግበሩ ወዝክተኒ ኢትኅድጉ።
አተወ ቤቶ ዝንቱ እንዘ ይጸድቅ እምዝክቱ።
ወእለሰ ይደልዎሙ ይርከብዎ ለዝክቱ ዓለም።
ቅንጽ እም ዝየ ወተወረው ታሕተ።
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Matt08:29
Matt12:6
Matt12:42
Matt12:43
Matt14:8 ሀበኒ ይእዜ በዝየ በጻሕል ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ።
Matt14:17
Matt14:18
Matt16:28
Matt17:4
Matt17:4
Matt17:17
Matt17:20
Matt20:6
Matt22:12
Matt24:2
Matt24:23
Matt26:36
Matt26:38
Matt28:6
MK06:3
MK08:4
MK09:1
MK09:5
MK09:19
MK11:3
MK13:2
MK13:21
MK14:32
MK14:34
MK16:6
Luke04:9
Luke04:23
Luke09:13
Luke09:27
Luke09:33
Luke09:41
Luke11:31
Luke11:32
Luke13:31
Luke14:21
Luke15:17

መጻእከኑ ዝየሂ ትስድደነ ወትሣቅየነ።
ወናሁ እብለክሙ ከመ ዘየዐቢ እምቤተ መቅደስ ሀሎ ዝየ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምዮናስ ሀሎ ዝየ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምሰሎሞን ሀሎ ዝየ።

ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወይቤሎሙ አምጽእዎን ሊተ ዝየ።
ቦ እምእለ ሀለዉ ይቀውሙ ዝየ።
እግዚኦ ሠናይ ውእቱ ለነ ሀልዎ ዝየ።
ወእመሰ ትፈቅድ ንግበር በዝየ ሠለስተ ማኅደረ።
አምጽእዎ ሊተ ዝየ ወአምጽእዎ።
ወትብልዎ ለዝ ደብር ፍልስ እም ዝየ ኀበ ከሃ።
ወይቤሎሙ ለምንት ቆምክሙ ዝየ ኵሎ ዕለተ ፅሩዓኒክሙ።
ወይቤሎ ዐርክየ እፎ ቦእከ ዝየ ዘኢለበስከ ልብሰ መርዓ።
አማን እብለክሙ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
አሜሃ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ሶበ ኣሐውር ከሃ ወእጸሊ።
ንበሩ ዝየ ወትግሁ ምስሌየ ወኢትኑሙ።
ኢሀሎ ዝየሰ ተንሥአ በከመ ይቤ።
ወአኮኑ አኀቲሁኒ ሀለዋ ዝየ ኀቤነ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ መኑ ዘይክል በዝየ በገዳም አጽግቦቶሙ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ ሀለዉ እምእለ ይቀውሙ ዝየ።
ረቢ ይኄይሰነ ንንበር ዝየ ወንግበር ሠለስተ ማኅደረ።
አምጽእዎ ዝየ ኀቤየ።
ወሶቤሃ ካዕበ ይፌንወክሙ ዝየ።
ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
ወይእተ አሚረ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ኣሐውር ከሃ ወእጸሊ።
ንበሩ ዝየ ወትግሁ እንከ።
ኢየሱስሃኑ ናራዝዌ ዘተሰቅለ ተኀሥሣ ተንሥአ ወኢሀሎ ዝየሰ።
ረድ ለሊከ ታሕተ እም ዝየ ወተወረው።
ኵሎ ዘሰማዕነ ዘገበርከ በቅፍርናሆም ግበር በዝየኒ በሀገርከ።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
አማን አማን እብለክሙ ሀለዉ እምእለ ይቀውሙ ዝየ።
ሊቅ ይኄይሰነ ንንበር ዝየ ወንግበር ሠለስተ ሰቃልወ።
አምጽኦ ዝየ ለወልድከ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምሰሎሞን ሀሎ ዝየ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምዮናስ ሀሎ ዝየ።
ሑር እም ዝየ እስመ ሄሮድስ ይፈቅድ ይቅትልከ።
ወአምጽእ ሊተ ዝየ ነዳያነ ወጽኑሳነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ ወስቡራነ።
ወአንሰ እመውት በረኀብ በዝየ።
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Luke16:25
Luke17:21
Luke17:23
Luke19:27
Luke21:6
Luke22:38
Luke23:5

Luke24:6
John02:16

John04:15
John04:16
John06:9
John06:25
John07:3
John11:21
John11:32
John14:31
John18:36
John20:27

2 ዝግቡ Matt06:19
Matt06:20

31 የ Matt09:18
Matt09:22
Matt10:22
Matt10:40
Matt10:40
Matt10:42
Matt10:42
Matt11:10
Matt11:11
Matt11:27
Matt11:27
Matt11:29
Matt11:30
Matt11:30
Matt12:18
Matt12:18
Matt12:18
Matt12:18
Matt13:40

ወይእዜሰ ከማሁ ክመ ውእቱ ይትፌሣሕ በዝየ ወአንተሰ ተሐምም።
ወኢይብልዋ ነያ ዝየ ወነያ ከሃከ።
ወለእመ ይብሉክሙ ነዋ ዝየ ወነዋ ከሃከ።
አምጽእዎሙ ዝየ ወርግዝዎሙ በቅድሜየ።
አመ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
ወይቤልዎ እግዚኦ ነዋ ሀለዉ ኀቤነ ክልኤቱ መጣብሕ ዝየ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ የሀውኮሙ ለሕዝብ ወይሜህር በኵሉ ይሁዳ እኂዞ 
እምገሊላ እስከ ዝየ።
ተንሥኣ ኢሀሎ ዝየሰ።
ወይቤሎሙ ለእለ ይሠይጡ አርጋበ አሰስሉ ወአውፅኡ ዘንተ እም ዝየ።

ከመ ኢይጽማእ ወኢይምጻእ ዝየ ዳግመ እቅዳሕ ማየ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ሑሪኬ ጸውዒ ምተኪ ወንዒ ዝየ።
ሀሎ ዝየ ወልድ ዘቦቱ ኀምስ ኅብስተ ሰገም ወክልኤቲ ዓሣ።
ረቢ ማእዜ መጻእከ ወበጻሕከ ዝየ።
ወይቤልዎ አኀዊሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ፍልስ እምዝየ።
እግዚእየ ሶበሰ ሀሎከ ዝየ እምኢሞተ እኁየ።
እግዚእየ ሶበሰ ሀሎከ ዝየ እምኢሞተ እኁየ።
ተንሥኡ ንሑር እም ዝየ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ኢኮነት እም ዝየ መንግሥትየ።
ወእምዝ ይቤሎ ለቶማስ አምጽእ አጽባዕተከ ዝየ።
ኢትዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበምድር ኀበ ይበሊ ወይማስን።
አላ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት።
ወሰገደ ሎቱ እንዘ ይብል ወለትየ ይእዜ ሞተት።
ተአመኒ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ዘኪያክሙ ተወክፈ ኪያየ ተወክፈ።
ወዘኪያየ ተወክፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ባሕቲቶ በስመ ረድእየ።
አማን እብለክሙ ኢየሀጕል ዐስቦ።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ።
ወበመንግሥተ ሰማያትሰ ዘይንእሶ የዐብዮ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ዘእንበለ አብ።
ወለአብኒ አልቦ ዘየአምሮ ዘእንበለ ወልድ።
ንሥኡ አርዑትየ ላዕሌክሙ ወተመሀሩ እምኔየ።
እስመ አርዑትየኒ ሠናይ ወጾርየኒ ቀሊል ውእቱ።
እስመ አርዑትየኒ ሠናይ ወጾርየኒ ቀሊል ውእቱ።
ናሁ ቊልዔየ ዘኀረይኩ ፍቁርየ ዘሠምረቶ ነፍስየ።
ወኣነብር መንፈስየ ላዕሌሁ።
ውእቱ ይሜህሮሙ ፍትሕየ ለአሕዛብ።
ወኵነኔየ ለሕዝብ ይነግር።
ከመኬ የአርይዎ ለክርዳድ ቅድመ ወበእሳት ያውዕይዎ።
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31 የ

Matt13:41
Matt14:9
Matt24:9
Matt27:36
MK01:37
MK03:35
Luke12:18
Luke17:15
Luke19:20
John12:11
John18:21
John21:23

3 የሀሉ John15:11
John17:26
John21:22

2 የሀልዉ MK03:14
John17:24

2 የሀበነ Luke01:74
John06:52

1 የሀቡ Luke23:2
3 የሀባ Matt05:32

Matt14:7
MK06:23

2 የሀብ Matt20:28
Luke03:11

1 የሀብክሙ Luke12:32
3 የሀብዋ Matt19:7

MK05:43
Luke08:55

6 የሀብዎ Matt26:9
Matt26:15
Matt27:58
MK14:11
Luke22:5
John12:5

1 የሀቦ Luke11:8
3 የሀቦሙ Matt24:45

Luke12:42
John17:2

1 የሀውኮሙ Luke23:5

1 የሀይደኒዮን John10:28

ወየአርዩ እመንግሥቱ ኵሎ ዐላውያነ ወእለ ይገብሩ አበሳ።
ወአዘዘ የሀብዋ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ወነበሩ የዐቅብዎ ህየ።
ወሶበ ረከብዎ ይቤልዎ እንጋ ኵሉ ሕዝብ የኀሥሡከ።
ውእቱ እኁየኒ ወእኅትየኒ ወእምየኒ።
ወእዘግብ ህየ እክልየ ወበረከትየ።
ተመይጠ እንዘ የአኵቶ ለእግዚአብሔር በዐቢይ ቃል።
እንተ ኀቤየ ጠብለልክዋ ወአንበርክዋ ውስተ ሰበንየ።
ወየአምኑ በእግዚእ ኢየሱስ።
እስመ እሙንቱ የአምሩ ዘተናገርኩ አነ።
አላ ይቤ አመ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።
ወነገርኩክሙ ዘንተ ከመ የሀሉ ልብየ ወፍሥሓየ ወፍቅርየ ኀቤክሙ።
ወዓዲ እነግሮሙ ከመ የሀሉ ኀቤሆሙ ፍቅር ዘአፍቀርከኒ።
እመኬ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።
ወረሰዮሙ ከመ የሀልዉ ምስሌሁ ወፈነዎሙ ይስብኩ።
አባ እለሰ ወሀብከኒ እፈቅድ ከመ የሀልዉ ኀበ ሀሎኩ አነ ምስሌየ።
ከመ የሀበነ በዘኢንፈርህ እምእደ ፀርነ።
እፎ ይክል ዝንቱ የሀበነ ሥጋሁ ንብላዕ።
ወይከልኦሙ ኢየሀቡ ጸባሕተ ለቄሣር።
ይጽሐፍ ላቲ መጽሐፈ ኅዳጋቲሃ የሀባ ወይድሐራ።
ወበእንተ ዝ መሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ።
ወመሐለ ላቲ ከመ የሀባ ዘሰአለቶ እስመ መንፈቀ መንግሥቱ።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ይትለአክ ወየሀብ ነፍሶ ቤዛ ብዙኃን።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘቦ ክልኤ ልብስ ክዳናተ የሀብ ለዘአልቦ።
እስመ ሠምረ አቡክሙ የሀብክሙ መንግሥቶ።
ከመ የሀብዋ መጽሐፈ ኅዳጋቲሃ ወይድኀርዋ።
ወአዘዘ የሀብዋ ዘትበልዕ።
ወተንሥአት ሶቤሃ ወአዘዘ የሀብዋ ዘትበልዕ።
እምኢተሠይጠኑ ለብዙኅ ንዋይ ወየሀብዎ ምጽዋተ ለነዳያን።
ወተናገሩ ምስሌሁ ወተሰናአዉ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ወአዘዘ ጲላጦስ የሀብዎ።
ወሰሚዖሙ ተፈሥሑ ወተናገርዎ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ወተፈሥሑ ወተሰናአዉ ምስሌሁ ወተናገርዎ የሀብዎ ሠላሳ ብሩረ።
ለሠለስቱ ምእት ዲናር የሀብዎ ለነዳያን።
እብለክሙ ለእመሂ ኢተንሥአ የሀቦ እስመ ዐርኩ ውእቱ።
ከመ የሀቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ።
ከመ የሀቦሙ ሲሳዮሙ በበ ጊዜሁ።
ከመ የሀቦሙ ሕይወተ ዘለዓለም ለኵሎሙ እለ ወሀብካሁ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ የሀውኮሙ ለሕዝብ ወይሜህር በኵሉ ይሁዳ እኂዞ 
እምገሊላ እስከ ዝየ።
ወኢይትሀጐላ ለዓለም ወአልቦ ዘየሀይደኒዮን እምእዴየ።
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1 የሀይደንያ John10:18
1 የሀይደንዮ Luke09:39
1 የሀይድዋ Luke10:42 ወማርያምሰ ኀርየት መክፈልተ ሠናየ ዘኢየሀይድዋ።
4 የሀይድዎ Matt13:12

Matt25:29
Luke08:18
Luke19:26

1 የሀጕል MK09:41
1 የሐምም Luke17:25
1 የሐሥሞሙ MK16:18
1 የሐርስ Luke09:62
2 የሐርጻ Matt24:41

Luke17:35
1 የሐስብ Luke14:28
1 የሐንቅዎ MK04:19
1 የሐንጹ Luke17:28
2 የሐንጾ Matt27:40

MK15:29
22 የሐውሩ Matt03:5

Matt11:5
Matt15:31
Matt25:46
MK01:5
MK06:32
MK06:33
MK06:48
MK07:5
MK10:35 ወእንዘ የሐውሩ ምስሌሁ ያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK16:12
Luke01:6
Luke02:41
Luke07:22
Luke08:23
Luke09:57
Luke14:25
Luke17:14
Luke18:11
Luke19:36
Luke24:13
John12:11

1 የሐውራ Matt28:9
33 የሐውር Matt08:9

ወአልቦ ዘየሀይደንያ አላ ለልየ እሜጥዋ በፈቃድየ።
ወናሁ ጋኔን የሀይደንዮ ወያዌግቦ ወይነፅኆ።

ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የሀይድዎ።
አማን እብለክሙ ኢየሀጕል ዕሴቶ።
ብዙኀ የሐምም ወትሜንኖ ወታሜክሮ ዛቲ ትውልድ።
ወአልቦ ዘየሐሥሞሙ ወዘሂ ይቀትል ለእመ ሕምዘ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አልቦ ዘይእኅዝ ዕርፈ ወየሐርስ ድኅሪተ።
ወክልኤቲ የሐርጻ በአሐቲ ማሕረጽ።
ወክልኤቲ የሐርጻ ውስተ አሐቲ ማሕረጽ።
አኮኑ ይቀድም ይንበር ወየሐስብ ፃእፃአ።
ይበውኡ ወየሐንቅዎ ለቃል ወኢይፈሪ።
እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወየሐንጹ ወይተክሉ ወይሠይጡ ወይሣየጡ።
ወይብሉ ኦ ዘይነሥቶ ለቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት የሐንጾ።
ወበሠሉስ ዕለት የሐንጾ።
ወየሐውሩ ኀቤሁ ኵሎሙ ሰብአ ኢየሩሳሌም።
ዕዉራን ይሬእዩ ሐንካሳን የሐውሩ።
ከመ በሃማን ይትናገሩ ወሐንካሳን የሐውሩ ወዕዉራን ይሬእዩ።
ወየሐውሩ እሉሂ ውስተ ኵነኔ ዘለዓለም።
ወየሐውሩ ኀቤሁ ኵሉ ሰብአ ይሁዳ ወኢየሩሳሌም።
እስመ ብዙኃን እለ የሐውሩ ወይመጽኡ።
ወርእይዎሙ እንዘ የሐውሩ ወአእመርዎሙ ብዙኃን።
ወርእዮሙ እንዘ የሐውሩ ወጥቀ ይትመነደቡ።
ለምንት ኢየሐውሩ አርዳኢከ በከመ ሠርዑ ረበናት።

እንዘ የሐውሩ ሐቅለ።
ወየሐውሩ በኵሉ ትእዛዙ ወሕጉ ወኵነኔሁ ለእግዚአብሔር።
ወየሐውሩ አዝማዲሁ ኢየሩሳሌም ለለ ዓመት ለበዓለ ፋሲካ።
ዕዉራን ይሬእዩ ወስቡራን የሐውሩ ወእለ ለምጽ ይነጽሑ።
ወእንዘ የሐውሩ ኖመ።
ወእምዝ እንዘ የሐውሩ በፍኖት ይቤሎ አሐዱ ሊቅ።
ወእምዝ እንዘ የሐውሩ ምስሌሁ ብዙኃን ሰብእ ተመይጠ ወይቤሎሙ።
ወእንዘ የሐውሩ ነጽሑ።
ወእለ የሐውሩ ብእሲተ ብእሲ ወኢ ከመ ዝንቱ መጸብሓዊ።
ወእንዘ የሐውሩ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
ወይእተ ዕለተ እንዘ የሐውሩ ክልኤቱ እምውስቴቶሙ ሀገረ።
እስመ ብዙኃን እምውስተ አይሁድ የሐውሩ በእንቲኣሁ።
ወእንዘ የሐውራ ይንግራሆሙ ለአርዳኢሁ።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
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33 የሐውር
Matt12:46

Matt14:25
Matt14:26
Matt18:12
Matt26:24
MK06:48
MK06:49
MK10:17
MK14:21
Luke01:17
Luke07:8
Luke08:43
Luke10:33
Luke11:26
Luke13:22
Luke15:4
Luke17:11
Luke22:21
John01:36
John03:8
John03:26
John05:24

John06:19
John07:35
John08:12
John10:4
John11:9
John11:10
John12:35
John12:35
John13:1
John13:3

2 የሐውሱ Matt27:39
MK15:28

13 የሐዩ Matt04:4
Matt08:8
Luke04:4
Luke07:7
Luke12:15
Luke15:13

ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ካልኣነ ሰብዐተ አጋንንተ እለ 
የአክዩ እምኔሁ።
እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር።
ወሶበ ርእይዎ አርዳኢሁ እንዘ ዲበ ባሕር የሐውር።
ወየሐውር ይኅሥሥ ዘተገድፎ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር ወፈቀደ ይትዐደዎሙ።
ወሶበ ርእይዎ እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር መሰሎሙ ምትሀተ።
ወእንዘ የሐውር በፍኖት መጽአ አሐዱ ብእሲ።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
ወውእቱ የሐውር ቅድሜሁ በመንፈስ ቅዱስ ወበኀይለ ኤልያስ።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ወእምዝ እንዘ የሐውር ምስሌሁ እግዚእ ኢየሱስ ይትጋፍዕዎ ሰብእ።
ወረከቦ አሐዱ ሳምራዊ እንዘ የሐውር ይእተ ፍኖተ ወርእዮ ወምሕሮ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ሰብዐተ ቢጾ አጋንንተ።
ወየሐውር አህጉረ ወአዕጻዳተ ወያንሶሱ በኢየሩሳሌም ወይሜህር።
ወየሐውር ኀበ እንተ ተገድፈቶ እስከ ይረክባ።
ወእምዝ እንዘ የሐውር ኢየሩሳሌም።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ተሠርዐ በእንቲኣሁ።
ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ የሐውር ወይቤ።
ወኢተአምር እምኀበ ይመጽእ ወኀበሂ የሐውር።
ወኵሉ የሐውር ኀቤሁ።
ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።
ርእይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር።
ውስተ ብሔረ አረሚኑ የሐውር እንጋ ወይሜህሮሙ ለአረሚ።
ዘተለወኒ ኢየሐውር ውስተ ጽልመት።
ወሶበ አውፅኦን ወአውፈሮን ለኵሎን የሐውር ቅድሜሆን።
ብእሲ ዘየሐውር መዓልተ ኢይትዐቀፍ።
ወዘሰ የሐውር ሌሊተ ይትዐቀፍ።
እስመ ዘየሐውር ውስተ ጽልመት ኢየአምር ኀበ የሐውር።
እስመ ዘየሐውር ውስተ ጽልመት ኢየአምር ኀበ የሐውር።
ወየሐውር ኀበ አብ ዘፈነዎ።
ወከመ እምኀበ እግዚአብሔር ወፅአ ወኀበ እግዚአብሔር የሐውር።
ወእለሂ የኀልፉ ይፀርፉ ላዕሌሁ እንዘ የሐውሱ ርእሶሙ።
ወኀለፍትኒ ይፀርፉ ላዕሌሁ ወየሐውሱ ርእሶሙ።
ጽሑፍ ከመ አኮ በኅብስት ክመ ዘየሐዩ ሰብእ።
ዳእሙ አዝዝ በቃልከ ወየሐዩ ወልድየ።
ጽሑፍ ዘይብል አኮ በኅብስት ክመ ዘየሐዩ ሰብእ።
ወባሕቱ አዝዝ በቃልከ ወየሐዩ ቊልዔየ።
እስመ አኮ በአብዝኆ ንዋይ ዘየሐዩ ሰብእ።
እንዘ የሐዩ በምርዓት።
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13 የሐዩ

John03:15
John05:4

John06:51
John06:57
John06:58
John06:63
John11:25

13 የሐይዉ Matt14:36
Matt22:30
MK06:13
MK06:56
MK12:24
MK12:26
MK12:27
Luke06:18
Luke20:27
Luke20:33
Luke20:35
Luke20:37

John05:25
1 የሐጽሩኪ Luke19:43
1 የሐጽራ Matt24:22
3 የሐፅና Matt24:19

MK13:17
Luke21:23

5 የማነ Matt26:64
MK14:62
MK16:19
Luke01:11
Luke22:69

7 የማኑ Matt25:33
Matt25:34
Matt25:40
Matt27:29
Matt27:38
MK15:26
Luke23:33

10 የማን Matt05:29
Matt05:30

ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ የሐዩ ለዓለም።
ወዘይወርድ ቀዲመ እምድኅረ ሁከተ ማይ ወይትኀፀብ የሐዩ እምኵሉ 
ደዌ ዘቦ።
ወዘበልዐ እምዝንቱ ኅብስት የሐዩ ለዓለም።
ወዘበልዐ ሥጋየ የሐዩ በእንቲኣየ።
ወዘበልዖሰ ለዝንቱ ኅብስት የሐዩ ለዓለም።
መንፈስ ውእቱ ዘየሐዩ።
ዘየአምን ብየ እመኒ ሞተ የሐዩ።
እስመ ኵሎሙ እለ ገሰስዎ የሐይዉ።
እመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
ወይቀብጽዎሙ ቅብዐ ለብዙኃን ድዉያን ወየሐይዉ።
ወኵሎሙ እለ ገሰስዎ የሐይዉ።
አመ የሐይዉ ምዉታን ለመኑ እምኔሆሙ ትከውኖ ብእሲተ።
እመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያንበብክሙኑ በውስተ መጽሐፈ ሙሴ።
ወእለሂ አጋንንት እኩያን የሐይዉ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን እለ ይብሉ ኢየሐይዉ ምዉታን።
ወአመ የሐይዉ እንከ ምዉታን ለመኑ እምኔሆሙ ትከውኖ ብእሲተ።
አመ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ሙሴሂ ነገረ ዘከመ ይቤሎ እግዚአብሔር 
በኀበ ዕፀ ጳጦስ።
ወእለሰ ሰምዕዎ የሐይዉ።
ወይትዐየኑኪ ወየሐጽሩኪ ወያስተጋብኡኪ እምኵለሄ።
ወባሕቱ በእንተ ኅሩያኒሁ የሐጽራ እማንቱ መዋዕል።
ወለእለ የሐፅና በውእቱ መዋዕል።
ወለእለ የሐፅና ይእተ አሚረ በውእቱ መዋዕል።
ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት ወለእለ የሐፅና በውእቱ መዋዕል።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወእንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወይመጽእ በደመና ሰማይ።
ዐርገ ውስተ ሰማይ ወነበረ በየማነ እግዚአብሔር አቡሁ።
ቀዊሞ መንገለ የማነ ምሥዋዕ ዘዕጣን።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው በየማነ ኀይለ 
እግዚአብሔር።
ወያቀውም አባግዐ በየማኑ ወአጣሌ በጸጋሙ።
አሜሃ ይብሎሙ ንጉሥ ለእለ በየማኑ።
ወእምዝ ያወሥኦሙ ንጉሥ ለእለ በየማኑ ወይብሎሙ።
ወአስተአኀዝዎ ኅለተ በየማኑ ወአስተብረኩ ቅድሜሁ።
አሐደ በየማኑ ወአሐደ በፀጋሙ።
አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ።
ወእልክተኒ ክልኤተ ፈያተ አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ ሰቀሉ።
እመኒ ዐይንከ እንተ የማን ታስሕተከ።
ወእመኒ እዴከ እንተ የማን ታስሕተከ።
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10 የማን

Matt05:31
Matt05:39
Matt26:51
MK16:5

Luke06:7
Luke22:50

John18:10
John19:34

3 የማንከ Matt06:3
Matt20:21
MK10:37

5 የማንየ Matt20:23
Matt22:44
MK10:40
MK12:37
Luke20:42

5 የብሰ Matt12:10
Matt13:6
Matt23:15
MK04:6
Luke08:6

6 የብሰት Matt21:19
Matt21:20
MK03:1
MK11:21
Luke06:7
Luke06:8

5 የኀልቅ Matt24:6
MK13:7
Luke12:33
Luke16:9
Luke21:9

1 የኀልዩ Luke05:21
1 የኀልፉ Matt27:39
14 የኀልፍ Matt05:18

Matt20:30
Matt24:35
Matt24:35
MK01:16
MK10:47

ወእመኒ እግርከ ዘየማን ታስሕተከ።
ወለዘሂ ጸፍዐከ እንተ የማን መልታሕቴከ።
ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ ዘየማን።
ወበዊኦን ውስተ መቃብር ረከባ አሐደ ወሬዛ እንዘ ይነብር መንገለ 
የማን።
ወሀሎ ህየ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ እንተ የማን።
ወዘበጦ አሐዱ እምኔሆሙ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ 
ዘየማን።
ወመተረ እዝኖ ዘየማን።
አላ አሐዱ እምሐራ ረገዞ ገቦሁ ዘየማን በኲናት።
ኢታእምር ፀጋምከ ዘትገብር የማንከ።
አሐዱ በየማንከ ወአሐዱ በፀጋምከ በመንግሥትከ።
ወይቤልዎ ሀበነ ንንበር አሐድነ በየማንከ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበፀጋምየ አኮ አነ ዘእሁብ።
ይቤሎ እግዚእ ለእግዚእየ ንበር በየማንየ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበጸጋምየ አኮ አነ ዘእሁበክሙ።
ይቤሎ እግዚእ ለእግዚእየ ንበር በየማንየ።
እግዚእ ለእግዚእየ ንበር በየማንየ።
ወናሁ ሀሎ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ወሶበ ሠረቀ ፀሓይ መጽለወ ወየብሰ።
እስመ ተዐውዱ ባሕረ ወየብሰ ከመ ታጥምቁ አሐደ ፈላሴ።
ወአልቦ ሥርው የብሰ።
ወበቊሎ የብሰ በጊዜሃ እስመ አልቦ ሥርው።
ወየብሰት በጊዜሃ ይእቲ በለስ።
እፎ በጊዜሃ የብሰት ዛቲ በለስ።
ወሀሎ ህየ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ኦ ሊቅ ነያ እንታክቲ በለስ እንተ ረገምካ የብሰት።
ወሀሎ ህየ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ እንተ የማን።
ወይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ወባሕቱ አኮ በጊዜሃ ዘየኀልቅ።
እስመ ሀለዎ ይኩን ዝንቱ ወባሕቱ አኮ ሶቤሃ ዘየኀልቅ።
ግበሩ ለክሙ ቊናማተ ዘኢይበሊ ወመዛግብተ በሰማያት ዘኢየኀልቅ።
ከመ አመ የኀልቅ ንዋይክሙ።
ወባሕቱ አኮ ሶቤሃ ዘየኀልቅ።
ወአኀዙ የኀልዩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ወይበሉ።
ወእለሂ የኀልፉ ይፀርፉ ላዕሌሁ እንዘ የሐውሱ ርእሶሙ።
አማን እብለክሙ እስከ አመ የኀልፍ ሰማይ ወምድር።
ወሰሚዖሙ ከመ እግዚእ ኢየሱስ የኀልፍ ጸርሑ።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ወእንዘ የኀልፍ መንገለ ባሕረ ገሊላ።
ወሰሚዖ ከመ ኢየሱስ ናዝራዊ የኀልፍ ከልሐ ወይቤ።
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14 የኀልፍ

MK11:16
MK13:31
MK13:31
Luke18:36
Luke18:37
Luke21:32
Luke21:32
John09:1

10 የኀሥሡ Matt26:59

Luke11:16
Luke13:24
Luke19:47
Luke22:2

John05:16
John05:18
John07:25
John10:38
John11:8

1 የኀሥሡከ MK03:32
12 የኀሥሥ Matt12:44

Matt13:45

Matt26:16
Luke11:24
Luke19:3
Luke22:6

John04:23
John05:30
John07:18
John07:20
John08:50
John08:50

5 የኀሥሥዎ Matt02:20

Matt06:32
Luke02:45
Luke12:30
John07:1

1 የኀስሩ Luke21:25

ወከልአ አልቦ ዘየኀልፍ ንዋየ እንተ ምኵራብ።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ወሰሚዖ ድምፀ ሰብእ ዘየኀልፍ ይቤ ምንትኑ ዝ።
ወይቤልዎ ኢየሱስ ናዝራዊ የኀልፍ።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ሰማይ ወምድር የኀልፍ ወቃልየሰ ኢየኀልፍ።
ወእንዘ የኀልፍ እምህየ ርእየ ብእሴ ዘዕዉሩ ተወልደ።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናት ወኵሉ ዐውድ ሰማዕተ 
ሐሰት።
ወቦ እለ ያሜክርዎ ወየኀሥሡ ትእምርተ እምሰማይ በኀቤሁ።
እብለክሙ ብዙኃን እለ የኀሥሡ ይባኡ ወኢይክሉ።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ በዘይቀትልዎ።
ወየኀሥሡ ሎቱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት በዘይቀትልዎ ወኮኑ 
ይፍርህዎሙ ለሕዝብ።
ወየኀሥሡ ይቅትልዎ እስመ ከመ ዝ ይገብር በሰንበት።
ወበእንተ ዝንቱ ፈድፋደ የኀሥሡ አይሁድ ይቅትልዎ።
አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ዘየኀሥሡ አይሁድ ይቅትልዎ።
ወየኀሥሡ ካዕበ የአኀዝዎ ወአምሠጠ እምእዴሆሙ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ረቢ አኮኑ ይእዜ የኀሥሡ አይሁድ ይውግሩከ።
ነዮሙ እምከኒ ወአኀዊከኒ አፍኣ ይቀውሙ ወየኀሥሡከ።
እንዘ የኀሥሥ ዕረፍተ ወየኀጥእ።
ወካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ሠያጤ ዘየኀሥሥ ባሕርየ 
ሠናየ።
ወእምይእቲ ዕለት ኮነ የኀሥሥ ሣሕተ ከመ ያግብኦ ሎሙ።
ወየኀሥሥ ምንባረ ኀበ የዐርፍ ወእምከመ ኢረከበ ይብል።
ወየኀሥሥ ይርአዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከመ ያአምር መኑ ውእቱ።
ወአስተኃለቁ ነገረ ወየኀሥሥ ሣሕተ ያግብኦ ሎሙ እንዘ አልቦ 
ሰብእ።
እስመ አብኒ ዘከመ ዝ የኀሥሥ እለ ይሰግዱ ሎቱ።
እስመ ኢየኀሥሥ ፈቃደ ዚኣየ ዘእንበለ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ።
ወዘሰ ለርእሱ ይነግር ተድላ ርእሱ የኀሥሥ።
ጋኔንኑ ብከ መኑ የኀሥሥ ይቅትልከ።
አንሰ ኢየኀሥሥ ተድላ ለርእስየ።
ሀሎ ዘየኀሥሥ ወዘሂ ይኴንን።
ወሑር ውስተ ምድረ እስራኤል እስመ ሞቱ እለ የኀሥሥዎ ለነፍሰ ዝ 
ሕፃን።
እስመ ዘንተሰ ኵሎ አሕዛበ ዓለም ዘአፍኣ የኀሥሥዎ።
ወሶበ ኢረከብዎ ተሠውጡ ኢየሩሳሌም እንዘ የኀሥሥዎ።
እስመ ዘንተሰ ኵሉ አሕዛበ ዓለም ዘአፍኣ የኀሥሥዎ።
እስመ የኀሥሥዎ አይሁድ ይቅትልዎ።
ወይትመነደቡ አሕዛብ ወየኀስሩ እምድምፀ ባሕር ወባሕርኒ ትደምፅ 
ወትትከወስ።
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3 የኀስር Matt23:12
Luke14:11
Luke18:14

1 የኀብሩ John04:9

1 የኀትዉ MK04:21
1 የኀንጽክሙ Luke22:31

1 የኀንፍጽክሙ Luke22:31

1 የኀይድዎ MK04:25
2 የኀድሩ Matt12:46

Luke11:26
1 የኀድር John01:40
1 የኀድገኒ John08:29
1 የኀድገክሙ John14:18
9 የኀድጉ Matt24:40

Matt24:41
Matt24:41
MK07:8
Luke06:37
Luke17:34
Luke17:35
Luke17:36
Luke19:44

13 የኀድግ Matt06:14
Matt06:15
Matt18:12
Matt19:5
MK10:7
MK10:29
MK11:26
MK13:34
Luke07:49
Luke15:4
Luke18:29
John10:12
John18:11

1 የኀድጎ Luke09:39
1 የኀጥኣ Luke24:4

እስመ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
እስመ ኢየኀብሩ ሕርመተ አይሁድ ምስለ ሳምራውያን ወኢይትሐወሱ 
ወኢይዴመሩ።
ወይቤሎሙ ቦኑ የኀትዉ ማኅቶተ።
ስምዖን ስምዖን ናሁ ስኢለ ሰአለ ሰይጣን የኀንጽክሙ ወየኀንፍጽክሙ 
ከመ ዐለስ።
ስምዖን ስምዖን ናሁ ስኢለ ሰአለ ሰይጣን የኀንጽክሙ ወየኀንፍጽክሙ 
ከመ ዐለስ።
ወለዘሰ አልቦ እለሂ ቦ የኀይድዎ።
ወበዊኦሙ የኀድሩ ህየ ወይከውን ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ ዘየአኪ 
እምቀዳሚቱ።
እለ የአክይዎ ወይበውኡ ወየኀድሩ ውስቴቱ።
ወይቤሎሙ ንዑ ትርአዩ ኀበ አኀድር ወሖሩ ወርእዩ ኀበ የኀድር።
ወዘፈነወኒ ሀሎ ምስሌየ ወኢየኀድገኒ አብ ባሕቲትየ።
ወኢየኀድገክሙ ዕጓለ ማውታ ትኩኑ።
አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።
አሐተ ይነሥኡ ወካልእታ የኀድጉ።
አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።
ወየኀድጉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
ኅድጉ ወየኀድጉ ለክሙ።
አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።
አሐተ ይነሥኡ ወካልእታ የኀድጉ።
አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።
ወኢየኀድጉ እብነ ዲበ እብን በውስቴትኪ እስመ ኢያእመርኪ መዋዕለ 
ሣህልኪ።
ለክሙኒ የኀድግ አቡክሙ ሰማያዊ አበሳክሙ።
አቡክሙ ሰማያዊ ኢየኀድግ አበሳክሙ።
አኮኑ የኀድግ ተስዓ ወተስዐተ ውስተ ገዳም።
ወበእንተ ዝ የኀድግ ብእሲ አባሁ ወእሞ።
ወበእንተ ዝንቱ የኀድግ ብእሲ አባሁ ወእሞ።
አማን እብለክሙ አልቦ ዘየኀድግ አብያተ ወአኀወ ወአኀተ።
አቡክሙኒ ሰማያዊ ኢየኀድግ ለክሙ አበሳክሙ።
እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወየኀድግ ቤቶ።
መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘየኀድግ ኀጢአተ።
አኮኑ የኀድግ ተስዓ ወተስዐተ ውስተ ገዳም።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ አልቦ መኑሂ ዘየኀድግ ቤቶ።
ወየኀድግ አባግዒሁ ወይመስጦን ተኵላ ወይዘርዎን ለአባግዕ።
ጽዋዐ ዘወሀበኒ አቡየ ኢየኀድግ ዘእንበለ እስተይ።
ወያስተራግፆ ወያሴውኖ ወእምዕጹብ የኀድጎ ቀጥቂጦ።
ወእንዘ ያነክራ ወየኀጥኣ ዘይብላ በእንተ ዝንቱ።
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2 የኀጥእ Matt12:44
Luke09:7

1 የኀጽራ MK13:20
1 የኀፍሩ Luke20:13
2 የኀፍር Luke18:2

Luke18:4
2 የኀፍርዎ Matt21:37

MK12:6
2 የኀፍሮ MK08:38

Luke09:26
1 የአምረኒ John10:15
4 የአምረክሙ Matt07:23

Luke13:25
Luke13:27
John13:35

1 የአምረክን Matt25:12
5 የአምሩ MK14:40

Luke18:34
Luke23:34

John02:9
John07:49

4 የአምራ Matt24:36
MK13:32
John10:4
John10:5

1 የአምራኒ John10:14
29 የአምር Matt06:8

Matt06:32
Matt24:43
Matt27:18
MK04:28
MK05:43
MK06:20
MK09:5
MK14:68
Luke01:34
Luke09:33
Luke12:30
Luke12:39
Luke12:47

እንዘ የኀሥሥ ዕረፍተ ወየኀጥእ።
ወየኀጥእ ዘይብል እስመ ቦ እለ ይብሉ።
የኀጽራ እማንቱ መዋዕል።
ለእመ ኪያሁ የኀፍሩ ርእዮሙ ወፈነዎ።
ዘኢይፈርህ እግዚአብሔርሃ ወኢየኀፍር ሰብአ።
እመ ኢይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወኢየኀፍር ሰብአ።
እንዘ ይብል ለወልድየሰ የኀፍርዎ።
እንዘ ይብል የኀፍርዎ ለወልድየሰ።
ወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ የኀፍሮ።
የኀፍሮ ሎቱኒ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወበከመ የአምረኒ አብ አነኒ አአምሮ ለአብ።
ወይእተ ጊዜ እብሎሙ ግሙራ ኢየአምረክሙ።
ወያወሥእ ወይብሎሙ ኢየአምረክሙ እምአይቴ አንትሙ።
ወይብሎሙ እብለክሙ ኢየአምረክሙ እምአይቴ አንትሙ።
ወበዝንቱ የአምረክሙ ኵሉ ከመ አርዳእየ አንትሙ።
ከመ ኢየአምረክን እስመ ስእንክን ተጊሀ ወአምስዮ ምስሌየ።
እስመ ከብዳ አዕይንቲሆሙ ወኢየአምሩ ዘይነብቡ።
እስመ ስዉር ውእቱ ዝ ነገር እምኔሆሙ ወኢየአምሩ ዘይብል።
ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ አባ ሥረይ ሎሙ እስመ በዘኢየአምሩ ይገብሩ።

ወገዛእትሰ እለ ቀድሕዎ የአምሩ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
ዘእንበለ እሉ ጊጉያን ሕዝብ እለ ኢየአምሩ ኦሪተ።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ወይተልዋሁ አባግዒሁ እስመ የአምራ ቃሎ።
እስመ ኢየአምራ ቃሎ ለነኪር።
ወአአምር ዘዚኣየ መርዔትየ ወየአምራኒ እሊኣየ።
ኢትትመሰልዎሙኬ እስመ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ዘትፈቅዱ 
ዘእንበለ ትስአልዎ።
ወለክሙሰ የአምር አቡክሙ ሰማያዊ ከመ ትፈቅዱ ዘንተ ኵሎ።
ሶበሁ የአምር በዓለ ቤት ጊዜ ይመጽእ ሰራቂ እምተግሀ።
እስመ የአምር ከመ በቅንአቶሙ አግብእዎ።
ወውእቱሰ የአምር ከመ ባሕቲታ ምድር ትሁብ ፍሬሃ ቀዳማዌ ሣዕረ።
ወገሠጾሙ ለአቡሃ ወለእማ ብዙኀ ከመ አልቦ ዘየአምር ዘንተ።
እስመ የአምር ከመ ብእሲ ጻድቅ ወቅዱስ ውእቱ።
ወኢየአምር ዘይብል እስመ ድንጉፃን እሙንቱ።
ወክሕደ ወይቤላ ኢየአምር ወኢይጤይቅ ዘትብሊ።
እንዘ ኢየአምር ብእሴ።
ወኢየአምር ዘይብል።
ወለክሙሰ የአምር አቡክሙ ከመ ተኀሥሥዎ ለዝንቱ ኵሉ።
ወዘንተ ባሕቱ አእምሩ ሶቤሁ የአምር በዓለ ቤት።
ወለገብርሰ ዘየአምር ፈቃደ እግዚኡ።
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29 የአምር

Luke12:48
Luke16:15
John06:6
John06:64
John07:15
John07:17
John09:12
John09:25
John12:35
John13:1

John13:3
John13:11
John15:15
John20:2
John20:13

6 የአምርዎ Luke02:44
Luke04:41
Luke23:49
John09:8
John15:21
John16:3

18 የአምሮ Matt26:70
Matt26:72
Matt26:74
Matt27:16
MK14:71
Luke10:22
Luke10:22
Luke11:44
Luke22:57
Luke22:60
John01:31
John01:33
John02:24

John02:25
John07:27
John08:55
John14:17

John18:2

ወዘሰ ኢየአምር ለእመ ኢገብረ ውኁድ መቅሠፍቱ።
ወእግዚአብሔር የአምር ልበክሙ።
ወዘንተ ይቤ እንዘ ያሜክሮ ወውእቱሰ የአምር ዘሀለዎ ይግበር።
እስመ የአምር እግዚእ ኢየሱስ እምትካት።
እፎ የአምር ዝንቱ መጽሐፈ ዘኢመሀሮ መኑሂ።
ውእቱ የአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ውእቱ ትምህርትየ።
ወይቤሎሙ ኢየአምር።
ኢየአምር ለእመ ኃጥእ ውእቱ።
እስመ ዘየሐውር ውስተ ጽልመት ኢየአምር ኀበ የሐውር።
የአምር እግዚእ ኢየሱስ ከመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይፈልስ 
እምዝንቱ ዓለም።
ወሶበ ኮነ የአምር እግዚእ ኢየሱስ።
እስመ የአምር እግዚእ ኢየሱስ ዘያገብኦ።
እስመ ገብርሰ ኢየአምር ዘይሬስዮ እግዚኡ።
ወኢየአምር ኀበ ወሰድዎ።
ወኢየአምር ኀበ ወሰድዎ።
ወኀበ እለ የአምርዎ ወኢረከብዎ።
እስመ የአምርዎ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
ወይቀውሙ ኵሎሙ እለ የአምርዎ እምርሑቅ።
ወአግዋሪሁሰ ወእለሂ የአምርዎ ትካት ወይሬእይዎ እንዘ ይስእል።
እስመ ኢየአምርዎ ለዘፈነወኒ።
ወዘንተኒ ዘይገብሩ ላዕሌክሙ እስመ ኢየአምርዎ ለአብ ወኢ ኪያየ።
ወክሕደ በቅድመ ኵሉ እንዘ ይብል ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
ወክሕደ ካዕበ ወመሐለ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
ወእምዝ መሐለ ወተረግመ ከመ ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ።
ወቦ አሜሃ ሙቁሕ ዘስሙ በርባን ስሙዕ ወየአምሮ ኵሉ ሰብእ።
ኢየአምሮ ለውእቱ ብእሲ ዘትብሉ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለወልድ ከመ መኑ ውእቱ ወልድ ዘእንበለ አብ።
ወአልቦ ዘየአምሮ ለአብ ከመ መኑ ውእቱ አብ ዘእንበለ ወልድ።
ዘያንሶሱ ሰብእ ላዕሌሁ ወኢየአምሮ።
ወክሕደ ወይቤላ ብእሲቶ ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ አንተ ብእሲ ኢየአምሮ ለዘትብል።
ወአንሰ ኢየአምሮ ዳእሙ ከመ ያእምርዎ እስራኤል።
ወአንሰ ኢየአምሮ ወባሕቱ ዘፈነወኒ ከመ አጥምቅ በማይ።
ወውእቱሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢየአምኖሙ እስመ የአምሮ በኵሉ ለለ 
አሐዱ።
ወኢይፈቅድ ይንግርዎ ግዕዞ ለሰብእ እስመ ለሊሁ የአምሮ ለሰብእ።
ወክርስቶስሰ አመ ይመጽእ አልቦ ዘየአምሮ እምኀበ ይመጽእ።
ወእመሰ እቤ ኢየአምሮ እከውን ከማክሙ ሐሳዌ።
መንፈሰ ጽድቅ ዘኢይክል ዓለም ነሢኦቶ እስመ ኢይሬእዮ 
ወኢየአምሮ።
ወየአምሮ ይሁዳ ዘያገብኦ ለውእቱ መካን።
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2 የአምሮሙ MK15:10
Luke06:8

1 የአምነነ John12:38
1 የአምነክሙ Luke16:11 በንዋየ ጽድቅ መኑ የአምነክሙ።
10 የአምኑ Matt18:6

Matt25:40
MK09:42
Luke08:13
Luke12:46
Luke16:30
John06:64
John06:64
John07:39
John17:20

1 የአምኑኒ John20:29
22 የአምን Matt08:10

Matt10:32
MK09:23
Luke12:8
John03:15
John03:16
John03:18
John03:18
John03:36
John03:36
John05:24

John06:35
John06:47
John07:38
John11:25
John11:26
John11:48
John12:44
John12:44
John12:46
John14:12
John20:25

1 የአምንዎ Luke16:31
1 የአምኖሙ John02:24

እስመ የአምሮሙ ከመ በቅንአቶሙ አግብእዎ ሊቃነ ካህናት።
ወውእቱሰ የአምሮሙ ዘይኄልዩ።
እግዚኦ መኑ የአምነነ ስምዐነ።

ወለዘሂ አስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ እለ የአምኑ ብየ ሊተ ገበርክሙ።
ወዘአስሐቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን እለ የአምኑ ብየ።
ዳእሙ የአምኑ ወእምከመ ተመንደቡ የዐልዉ።
ወይመትሮ እማእከሉ ወያገብእ መክፈልቶ ምስለ እለ ኢየአምኑ።
ለእመ ኢሖረ ኀቤሆሙ ወለእመ ኢነገሮሙ ኢየአምኑ ወኢይኔስሑ።
ወባሕቱ ቦቱ እምውስቴትክሙ እለ ኢየአምኑ።
መኑ እሙንቱ እለ ኢየአምኑ ቦቱ።
ይንሥኡ እለ የአምኑ ቦቱ።
አላ በእንተሂ እለ የአምኑ ብየ በቃሎሙ።
ብፁዓንሰ እለ እንዘ ኢይሬእዩኒ የአምኑኒ።
አማን እብለክሙ ኢረከብኩ ከመ ዝ ዘየአምን በውስተ ኵሉ 
እስራኤል።
ኵሉ ዘየአምን ብየ በቅድመ ሰብእ።
እመሰ ተአምን ኵሉ ይትከሀል ለዘየአምን።
እብለክሙ ኵሉ ዘየአምን ብየ በቅድመ ዕጓለ እመሕያው።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ የሐዩ ለዓለም።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ዘየአምን ቦቱ ኢይትኴነን ወዘሰ ኢየአምን ቦቱ ወድአ ተኰነነ።
ዘየአምን ቦቱ ኢይትኴነን ወዘሰ ኢየአምን ቦቱ ወድአ ተኰነነ።
ዘየአምን በወልድ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ወዘሰ ኢየአምን በወልድ ኢይሬእያ ለሕይወት።
ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።
ወዘሂ የአምን ብየ ኢይጸምእ ለዝሉፉ።
አማን አማን እብለክሙ ዘየአምን ብየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ወዘሂ የአምን ብየ በከመ ይቤ መጽሐፍ።
ዘየአምን ብየ እመኒ ሞተ የሐዩ።
ወኵሉ ዘሕያው ወየአምን ብየ ኢይመውት ለዓለም ተአምኒኑ ዘንተ።
ወእመኒ ኀደግናሁ ከመ ዝ ኵሉ የአምን ቦቱ።
ዘየአምን ብየ አኮ ብየ ባሕቲቶ ዘየአምን ዘእንበለ በዘፈነወኒ።
ዘየአምን ብየ አኮ ብየ ባሕቲቶ ዘየአምን ዘእንበለ በዘፈነወኒ።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ብየ ኢይንበር ውስተ ጽልመት።
ዘየአምን ብየ ግብረ ዘአነ እገብር።
ወእመ ኢያባእኩ እዴየ ውስተ ገቦሁ ኢየአምን።
እመሂ ቦ ዘተንሥአ እምዉታን ኢይሰምዕዎ ወኢየአምንዎ።
ወውእቱሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢየአምኖሙ እስመ የአምሮ በኵሉ ለለ 
አሐዱ።
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3 የአርሩ Matt06:26
Luke06:44
Luke12:24

2 የአርር John04:36
John04:37

1 የአስሩ Matt23:4
1 የአቢ Luke16:13
1 የአብዱ Luke06:11
1 የአብድ John10:20
1 የአቱ Luke12:36
12 የአኀዝዎ Matt21:46

Matt26:4
MK03:21
MK12:12
MK14:1

Luke20:19
Luke22:52
John07:30
John07:32
John07:44
John10:38
John11:57

2 የአኪ Matt12:46

John05:14
1 የአክለነ John14:8
1 የአክለኪ Luke12:19
1 የአክለክሙ Luke22:38
5 የአክሉ Matt14:21

Matt15:38
MK08:9
Luke09:14
John06:10

1 የአክላ Matt06:34
3 የአክል Matt25:9

Luke03:23
Luke10:42

1 የአክሎ Luke14:28
1 የአክሎሙ John06:7
1 የአክዩ Matt12:46

ወኢየአርሩ ወኢያስተጋብኡ ውስተ አብያት።
ወኢየአርሩ በለሰ እምአሥዋክ።
ርእዩ ዕጕለ ቋዓት ዘኢይዘርዑ ወኢየአርሩ።
ከመ ኅቡረ ይትፈሥሑ ዘሂ ይዘርዕ ወዘሂ የአርር።
ከመ ካልእ ዘይዘርዕ ወካልእ ዘየአርር።
ወየአስሩ ጾረ ዐቢየ ወክቡደ ወያሰክምዎ ለሰብእ ዲበ መትከፍቱ።
ወእመ አኮ ለአሐዱ ይትኤዘዝ ወለካልኡ የአቢ።
ወእሙንቱሰ የአብዱ ፈድፋደ ወተማከሩ በበይናቲሆሙ።
ጋኔን አኀዞ ወየአብድ ምንተኑ ታጸምእዎ።
እለ ይጸንሑ እግዚኦሙ እስከ የአቱ እምከብካብ።
ወእንዘ ይፈቅዱ የአኀዝዎ ፈርህዎሙ ለሕዝብ።
ወተማከሩ ከመ በሕብል የአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቅትልዎ።
ወሰሚዖሙ አዝማዲሁ መጽኡ የአኀዝዎ።
ወፈቀዱ የአኀዝዎ ወፈርህዎሙ ለሕዝብ።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ይትመየንዎ ወየአኀዝዎ 
ወይቅትልዎ።
ወፈቀዱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት የአኀዝዎ ሶቤሃ።
የአኀዝዎ ሊቃነ ካህናት ወመገብተ ምኵራብ ወረበናት።
ወፈቀዱ የአኀዝዎ ወባሕቱ አልቦ ዘአንሥአ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወፈነዉ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ወዓልያኒሆሙ ከመ የአኀዝዎ።
ወቦ እለ ፈቀዱ የአኀዝዎ።
ወየኀሥሡ ካዕበ የአኀዝዎ ወአምሠጠ እምእዴሆሙ።
እምከመ ቦ ዘአእመረ ኀበ ሀሎ ይቅጽብዎሙ ከመ የአኀዝዎ።
ወበዊኦሙ የኀድሩ ህየ ወይከውን ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ ዘየአኪ 
እምቀዳሚቱ።
ከመ ዘየአኪ እምዝ ኢይርከብከ።
ወይቤሎ ፊልጶስ እግዚኦ አርእየነሁ ለአብ ወየአክለነ።
ንቡረ ዘየአክለኪ ለብዙኅ ዓመታት።
ወይቤሎሙ የአክለክሙ እንከሰ።
ወእለሰ በልዕዎ እሙንቱ ሰብእ የአክሉ ኀምሳ ምእት ብእሲ።
ወእለሰ በልዕዎ ዕደው የአክሉ አርብዓ ምእት ብእሲ።
ወእለሰ በልዕዎ የአክሉ አርብዓ ምእተ።
ወየአክሉ ዕደው ኀምሳ ምእት ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወየአክሉ ኍልቆሙ መጠነ ኀምሳ ምእት ብእሲ።
የአክላ ለዕለት እክያ ወስራሓ።
ወአውሥኣሆን ጠባባት ወይቤላሆን አልቦ ዘየአክል ለነ ወለክን።
ወየአክል ሠላሳ ክረምቱ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወኅዳጥ የአክል ወእመ አኮ አሐቲ መክፈልት።
እመ ቦ ዘየአክሎ ከመ ይሣርር መሠረቶ።
ዘክልኤቱ ምእት ዲናር ኅብስት ኢየአክሎሙ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ካልኣነ ሰብዐተ አጋንንተ እለ 
የአክዩ እምኔሁ።
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1 የአክይዎ Luke11:26
1 የአኵትዎ Luke02:20
1 የዋሃ Matt10:16
1 የዋሃን Matt05:5
3 የዋህ Matt11:29

Matt21:5
Luke02:25

1 የውጣ Matt05:18
1 የዐሉ Matt13:21
1 የዐል Luke19:7
4 የዐልዉ Matt24:10

Matt24:12
MK04:17
Luke08:13

1 የዐሪ Luke05:36
2 የዐርብ MK01:32

Luke04:40
2 የዐርጉ MK10:32

John01:52

6 የዐርግ Matt13:2
Matt20:17
Matt21:18
MK04:1
John06:62
John07:8

1 የዐርፍ Luke11:24
2 የዐስየከ Matt06:4

Matt06:6
1 የዐስየክሙ Matt06:18
1 የዐስዮ Matt16:27
5 የዐቅቡ Matt28:4

MK07:3
MK07:8
Luke02:8
Luke11:28

1 የዐቅባ John12:25
5 የዐቅብ Luke11:21

John09:16
John12:6
John13:29

እለ የአክይዎ ወይበውኡ ወየኀድሩ ውስቴቱ።
ወተመይጡ ኖሎት እንዘ ይሴብሕዎ ወየአኵትዎ ለእግዚአብሔር።
ኩኑ እንከ ጠቢባነ ከመ አርዌ ምድር ወየዋሃነ ከመ ርግብ።
ብፁዓን የዋሃን እስመ እሙንቱ ይወርስዋ ለምድር።
ወአእምሩ ከመ የዋህ አነ ወትሑት ልብየ።
ጻድቅ ወየዋህ እንዘ ይጼዐን ዲበ እድግት ወዲበ ዕዋላ።
ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ።
የውጣ እንተ አሐቲ ሕርመታ ወአሐቲ ቅርፀታ።
በእንተ ዝ ነገር በጊዜሃ የዐሉ።
ወርእዮሙ ኵሎሙ አንጐርጐሩ ወይቤሉ ኀበ ብእሲ ኃጥእ ቦአ የዐል።
ወአሜሃ የዐልዉ ብዙኃን ሃይማኖቶሙ።
ወብዙኃን የዐልዉ ሃይማኖቶሙ ወፍቅሮሙ።
በእንተ ዝ ቃል የዐልዉ ሶቤሃ።
ዳእሙ የአምኑ ወእምከመ ተመንደቡ የዐልዉ።
ወምስለ ብሉይ ኢየዐሪ።
ወመስዮ ጊዜ የዐርብ ፀሓይ።
ወሶበ የዐርብ ፀሓይ።
ወበፍኖት እንዘ የዐርጉ ኢየሩሳሌም ይቀድሞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወመላእክተ እግዚአብሔር እንዘ የዐርጉ ወይወርዱ ኀበ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
እስከ ሶበ የዐርግ ውስተ ሐመር ወይነብር።
ወእንዘ የዐርግ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም።
ወጸቢሖ እንዘ የዐርግ እግዚእ ኢየሱስ ሀገረ ርኅበ።
እስከ ሶበ የዐርግ ውስተ ሐመር ወይነብር።
እንዘ የዐርግ ኀበ ሀሎ ቀዲሙ።
ወአንሰ ኢየዐርግ ይእዜ ውስተ ዝንቱ በዓል።
ወየኀሥሥ ምንባረ ኀበ የዐርፍ ወእምከመ ኢረከበ ይብል።
ከመ በኅቡእ ይኩን ምጽዋትከ ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ 
ክሡተ።
ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ ክሡተ።
ወአቡክሙ ዘይሬእየክሙ በኅቡእ የዐስየክሙ ክሡተ።
ወአሜሃ የዐስዮ ለኵሉ በከመ ምግባሩ።
ወእምግርማሁ ተሀውኩ ወኮኑ ከመ አብድንት እለ የዐቅቡ መቃብረ።
እስመ የዐቅቡ ሥርዐቶሙ ለረበናት።
ወየዐቅቡ ትእዛዛተ ዕጓለ እመሕያው።
ወየዐቅቡ መራዕይሆሙ ሌሊተ በበ ዕብሬቶሙ።
ብፁዓንሰ እለ ይሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር ወየዐቅቡ።
ወዘሰ ጸልኣ ለነፍሱ በዝንቱ ዓለም የዐቅባ ለሕይወት ዘለዓለም።
ወአምጣነ የዐቅብ ኀያል ዐጸዶ ርሱየ።
ዝንቱ ብእሲ ኢኮነ እምእግዚአብሔር ዘኢየዐቅብ ሰንበተ።
አላ እስመ ሰራቂ ውእቱ ወየዐቅብ አስከሬነ።
እስመ ውእቱ የዐቅብ አስከሬነ ቀምጠራ ዘሙዳየ ምጽዋት።
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5 የዐቅብ

John14:24
4 የዐቅብዎ Matt27:54

MK05:4
Luke08:15
Luke08:29

1 የዐቅቦ John14:21
39 የዐቢ Matt10:24

Matt10:24
Matt11:9
Matt11:11

Matt12:6
Matt12:42
Matt12:43
Matt18:1
Matt18:4
Matt22:36
Matt23:17
Matt23:19
Matt23:23
MK04:27
MK09:34
MK12:32
MK12:41
Luke06:40
Luke07:26
Luke07:28 ዘየዐቢ እምዮሐንስ መጥምቅ ወኢ መኑሂ።
Luke09:46
Luke09:48
Luke11:31
Luke11:32
Luke12:18
Luke20:46
Luke22:24

Luke22:26

Luke22:27
John01:51
John05:20
John05:36 ወአንሰ ብየ ሰማዕተ ዘየዐቢ እምስምዐ ዮሐንስ።
John10:29

ወዘሰ ኢያፈቅረኒ ኢየዐቅብ ቃልየ።
ወመኰንነ ምእትሰ ወእለ ምስሌሁ የዐቅብዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
እስመ መዋቅሕተኒ ይሰብር ወሰናስለኒ ይቀጠቅጥ ወየዐቅብዎ ደቅ።
ወየዐቅብዎ ወበጥቡዕ ይትዔገሡ ወያጠብዑ ወይፈርዩ።
ወየዐቅብዎ ደቅ ወይሰብር መዋቅሕቲሁ።
ዘቦቱ ትእዛዝየ ወየዐቅቦ ውእቱ ዘያፈቅረኒ።
አልቦ ረድእ ዘየዐቢ እምሊቁ።
ወኢ ገብር ዘየዐቢ እምእግዚኡ።
ወዝንቱ ፈድፋደ የዐቢ እምነቢያት።
አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት ዘየዐቢ እምዮሐንስ 
መጥምቅ።
ወናሁ እብለክሙ ከመ ዘየዐቢ እምቤተ መቅደስ ሀሎ ዝየ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምዮናስ ሀሎ ዝየ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምሰሎሞን ሀሎ ዝየ።
እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ የዐቢ በመንግሥተ ሰማያት።
ዝ ውእቱ ዘየዐቢ በመንግሥተ ሰማያት።
ወይቤሎ ሊቅ አይኑ ትእዛዝ የዐቢ በውስተ ኦሪት።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ወርቅኑ ወሚመ ቤተ መቅደስ።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ጽንሐሕኑ ወሚመ ምሥዋዕ።
ወኀደግሙ ዘየዐቢ ትእዛዛተ ኦሪት።
ወዘርዑ ይፈሪ የዐቢ ወይልህቅ።
መኑ እንጋ የዐቢ እምኔሆሙ።
ወዘየዐቢ እምእላንቱ ትእዛዛት አልቦ።
እሉ ይረክቡ ዘየዐቢ ኵነኔ።
አልቦ ረድእ ዘየዐቢ እምሊቁ።
እወ እብለክሙ የዐቢ እምነቢይ።

መኑ የዐቢ እምኔሆሙ።
እስመ ዘአትሐተ ርእሶ እምኵሉ ውእቱ የዐቢ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምሰሎሞን ሀሎ ዝየ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምዮናስ ሀሎ ዝየ።
ወአሐንጽ ካልአ ዘየዐቢ እምኔሁ።
እሙንቱ ይነሥኡ ዘየዐቢ ኵነኔ።
ወእምዝ ተዋክሑ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ የዐቢ 
እምኔሆሙ።
ወለክሙሰ አኮ ከመ ዝ አላ ዘየዐቢ እምኔክሙ ይኩንክሙ ከመ 
ዘይንእስ።
መኑ ውእቱ ዘየዐቢ ዘይረፍቅኑ ወሚመ ዘይትለአክ አኮኑ ዘይረፍቅ።
እምይእዜሰ ዘየዐቢ እምዝ ትሬኢ።
ወዘየዐቢ እምዝ ያሬእዮ ግብረ ከመ አንትሙ ታንክሩ።

እስመ አቡየ ዘወሀበኒዮን ውእቱ የዐቢ እምኵሉ።
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39 የዐቢ

John13:16
John13:16
John14:12
John15:13
John15:20
John19:11

1 የዐብየኒ John14:28
1 የዐብዮ Luke07:28
1 የዐወይዉ MK05:38
1 የዐውዩ MK05:5
2 የዐውድ Matt12:44

Luke11:24

1 የዐግቱኪ Luke19:43
1 የዐግትዋ Luke21:20

1 የዐጥን Luke01:9
1 የዐጹ Luke13:25
3 የዐጽብ Matt06:25

Luke12:23
Luke12:26

1 የዐጽዱ Matt13:30
1 የዐጽድኒ John04:36

27 ያ Matt08:20
Matt08:26
Matt08:28
Matt09:16
Matt09:23
Matt09:33
Matt09:34
Matt10:1
Matt10:17
Matt10:18
Matt10:19
Matt10:21
Matt10:25
Matt10:38
Matt12:3
Matt12:5
Matt12:5
Matt12:10

አልቦ ገብር ዘየዐቢ እምእግዚኡ።
ወአልቦ ሐዋርያ ዘየዐቢ እምዘፈነዎ።
ውእቱኒ ይገብር ወዘየዐቢ እምኔሁ ይገብር።
አልቦ ዘየዐቢ እምዝ ፍቅር።
አልቦ ገብር ዘየዐቢ እምእግዚኡ።
ወበእንተ ዝንቱ ለዘአግብአኒ ኀቤከ ዘየዐቢ ጌጋይ ላዕሌሁ።
እስመ ውእቱ አብ የዐብየኒ።
ወበመንግሥተ እግዚአብሔርሰ ዘይንእሶ የዐብዮ።
ወረከቦሙ እንዘ ይትሀወኩ ወይበክዩ ወየዐወይዉ ብዙኀ።
ወዘልፈ የዐውዩ መዓልተ ወሌሊተ በውስተ መቃብር።
የዐውድ በድው ኀበ አልቦ ማይ።
ወሶበ ይወፅእ ጋኔን እኩይ እምሰብእ የዐውድ በድወ ኀበ አልቦ ማይ።

ወይበጽሐኪ መዋዕል አመ የዐግቱኪ ፀርኪ።
ወአመ ርኢክሙ የዐግትዋ ሠራዊት ለኢየሩሳሌም አእምሩ ከመ በጽሐ 
ሙስናሃ።
በከመ ይገብሩ ካህናት በጽሐ ጊዜ የዐጥን።
እስመ ይትነሣእ በዓለ ቤት ወየዐጹ ኆኅቶ።
አኮሁ ነፍስ ተዐጽብ እምሲሲት ወሥጋ የዐጽብ እምዐራዝ።
ወሥጋ የዐጽብ እምዐራዝ።
ወሶበ ኢትክሉ ዘንተ ዘይቀልል ለምንት ትኄልዩ ዘየዐጽብ።
ወበጊዜ ማእረር እብሎሙ ለእለ የዐጽዱ።
እስመ ዘየዐጽድኒ ይነሥእ ዐስቦ ወያስተጋብእ ፍሬ ለሕይወት 
ዘለዓለም።
ወለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያሰምክ ርእሶ።
ወይቤሎሙ ምንት ያፈርሀክሙ አንትሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖተ።
ወኢያበውሑ መነሂ ይኅልፍ እንተ ይእቲ ፍኖት።
እስመ ይትማላእ ሕያዎ ለልብስ ወያዐብዮ ለስጠቱ።
ርእየ መብክያነ ወሰብእ እንዘ ይትሀወኩ ወያስቆቅዉ።
ወአንከሩ ሰብእ እንዘ ይብሉ ግሙራ ኢያስተርአየ።
ወፈሪሳውያንሰ ይቤሉ በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ከመ ያውፅእዎሙ ወይፈውሱ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ።
ወተዐቀቡ እምሰብእ እኩያን እስመ ያገብኡክሙ ውስተ አዕዋዳት።
ወያገብኡክሙ ኀበ መሳፍንት ወነገሥት በእንቲኣየ።
ወሶበ ያገብኡክሙ ኢተኀልዩ ዘትነብቡ ወዘትትናገሩ።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ውሉዶ።
ወለእመ ይቤልዎ ለበዓለ ቤት በብዔል ዜቡል ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወኢያጥብዐ ወዘኢነሥአ መስቀለ ሞቱ ወዘኢተለወ ድኅሬየ።
ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ።
ወኢያንበብክሙኑ ዘሀሎ ውስተ ኦሪት።
ከመ ካህናት እለ ውስተ ቤተ መቅደስ ያረኵስዋ ለሰንበት።
ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ ይከውንኑ በሰንበት ፈውሶ ከመ 
ያስተዋድይዎ።
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27 ያ

Matt12:11
Matt12:16
Matt12:20
Matt12:20
Matt12:24
Matt12:26
Matt13:40
Luke22:4
John01:28

1 ያህጕል John10:10
1 ያለምዱ Luke02:42
4 ያለምድ MK10:1

MK15:8
Luke04:16
Luke22:39

1 ያለብሶ Matt06:30
1 ያላቅስዋ John11:31
1 ያላቅስዎን John11:19
1 ያሌሊ Luke06:12
1 ያልበስናከ Matt25:44
1 ያልበስክሙኒ Matt25:43
4 ያሐምምዎ Matt16:21

MK08:31
MK09:11
Luke09:22

1 ያሐሞሙ MK06:48
1 ያሐቅዮ MK09:18
2 ያሐዝነከ MK04:38

MK12:14
1 ያሐዝኖ John10:13
2 ያሐዩ MK15:6

John05:21
1 ያሐይዋ Luke17:33
2 ያሐይዎሙ Luke06:19

John05:21
7 ያሕዩ Matt27:15

Matt27:20
MK15:11
Luke07:3
Luke09:56

ወእመ ወድቆ በሰንበት ውስተ ግብ አኮኑ ይእኅዞ ወያነሥኦ።
ወገሠጾሙ ከመ ኢያግህድዎ።
ብርዐ ቅጥቁጠ ኢይሰብር ወሱዐኒ ዘይጠይስ ኢያጠፍእ።
እስከ ያገብእ ፍትሐ መዊኦቱ።
ወፈሪሳውያንሰ ሰሚዖሙ ይቤሉ ዝንቱሰ ኢያወፅእ አጋንንተ።
ወእመሰ ሰይጣን ለሰይጣን ያወፅኦ ተናፈቀኬ በበይናቲሁ።
ከመኬ የአርይዎ ለክርዳድ ቅድመ ወበእሳት ያውዕይዎ።
ወሖረ ወተናገሮሙ ለሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍት ዘከመ ያገብኦ ሎሙ።
ወከመ ዝ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ በኀበ ሀሎ 
ዮሐንስ ያጠምቅ።
ወሰራቂሰ ኢይመጽእ ዘእንበለ ከመ ይስርቅ ወያህጕል።
ዐርጉ ለበዓል ኢየሩሳሌም በከመ ያለምዱ።
ወሖሩ ካዕበ ምስሌሁ ሕዝብ ወመሀሮሙ በከመ ያለምድ።
ወዐርጉ ሕዝብ ወከልሑ ወሰአሉ ይግበር ሎሙ በከመ ያለምድ።
ወቦአ ምኵራበ በዕለተ ሰንበት በከመ ያለምድ።
ወወፂኦ ሖረ በከመ ያለምድ ይጸሊ ደብረ ዘይት ወተለውዎ 
አርዳኢሁ።
ወእግዚአብሔር ዘከመ ዝ ያለብሶ።
እለ መጽኡ ከመ ያላቅስዋ ከመ ተንሥአት ፍጡነ ወመጽአት።
ከመ ያላቅስዎን በእንተ እኁሆን።
ይጸሊ ወያሌሊ በጸሎት ኀበ እግዚአብሔር።
ወዕሩቀከ ወኢያልበስናከ።
ዐረቁ ወኢያልበስክሙኒ።
ወብዙኀ ያሐምምዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ብዙኀ ያሐምምዎ ወያመክርዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ከመ ብዙኀ ያሐምምዎ ወይሜንንዎ።
ወይቤሎሙ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ብዙኀ ያሐምምዎ።
ወያሐሞሙ ነፋስ እስመ እምገጾሙ ውእቱ።
ወያሐቅዮ ስነኒሁ ወያየብሶ።
ወአንቅህዎ ወይቤልዎ ሊቅ ኢያሐዝነከኑ እንዘ ንመውት።
ወአልቦ ዘያሐዝነከ ወኢ መኑሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ወኢያሐዝኖ በእንተ አባግዕ።
ወለለ በዓል ያሐዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ዘአብደሩ።
ከማሁ ወልድኒ ለዘፈቀደ ያሐዩ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ያሐይዋ።
እስመ ኀይል ይወፅእ እምኔሁ ወያሐይዎሙ ለኵሎሙ።
ወበከመ አብ ያነሥኦሙ ለምዉታን ወያሐይዎሙ።
ወቦ ልማድ ለመስፍን ለለ በዓል ያሕዩ ሎሙ።
ከመ በርባንሃ ይስእሉ ያሕዩ ሎሙ ወኢየሱስሃ ይስቅሉ።
ከመ በርባንሃ ይስእሉ ያሕዩ ሎሙ።
ከመ ይምጻእ ወያሕዩ ሎቱ ቊልዔሁ።
ዘእንበለ ከመ ያሕዩ።
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7 ያሕዩ

Luke23:17
John04:47

1 ያሕይዉ Luke09:1
2 ያሕይዎ John03:17

John19:12
2 ያመልኩኒ Matt15:9

MK07:7
1 ያመነድቦሙ Matt14:24
1 ያመንዝዝ Luke12:45
1 ያመንዝዝዎ Luke11:54
4 ያመክርዎ Matt16:1

Matt19:3
MK08:31
Luke09:22

1 ያመክሮ Luke10:25
2 ያመጽኣ Matt18:7

Luke17:1
2 ያመጽእ Matt12:46

Luke11:26
1 ያመጽኦ Luke09:42
1 ያማስኑ Matt06:16
3 ያማስኖ Matt06:19

Matt06:20
Luke12:33

4 ያሜክርዎ MK08:11
MK10:2
Luke11:16
John08:6

5 ያሜክሮ Matt04:3
Matt22:35
MK01:13
Luke04:2
John06:6

1 ያሜግቦ Luke12:44
2 ያምሕሩኒ Matt15:32

MK08:2
1 ያምዕዕ Matt05:22

1 ያምጻእክምዎ John07:45
1 ያምጽኡ MK06:27

ወቦ ልማድ በበዓል ያሕዩ ሎሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን።
ወሰአሎ ከመ ይረድ ወያሕዩ ሎቱ ወልዶ እስመ አልጸቀ ይሙት።
ወአብሖሙ ላዕለ ኵሉ አጋንንት ያሕይዉ ድዉያነ።
ዘእንበለ ከመ ያሕይዎ ለዓለም በእንቲኣሁ።
ወበእንተ ዝ ፈቀደ ጲላጦስ ያሕይዎ።
ወከንቶ ያመልኩኒ እንዘ ይሜህሩ ትምህርተ ሥርዐታተ ሰብእ።
ወከንቶ ያመልኩኒ እንዘ ይሜህሩ ሥርዐታተ ትእዛዛተ ሰብእ።
ወይትሀወክ እሞገድ ወያመነድቦሙ ማዕበለ ባሕር።
ወይእኅዝ ይዝብጥ ወያመንዝዝ ደቀ ወአዋልደ ዘቤተ እግዚኡ።
አኀዙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያነ ያመንዝዝዎ ወይትቀየምዎ ወይንዕውዎ።
ወመጽኡ ፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን ያመክርዎ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ፈሪሳውያን ያመክርዎ ወይቤልዎ።
ብዙኀ ያሐምምዎ ወያመክርዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወያመክርዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወእምዝ ተንሥአ አሐዱ ጸሓፌ ሀገር ያመክሮ ወይቤሎ።
ወባሕቱ አሌሎ ለውእቱ ብእሲ ዘያመጽኣ ለመንሱት።
ባሕቱ ለዘያመጽኣ ለመንሱት እምኀቤሁ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ካልኣነ ሰብዐተ አጋንንተ እለ 
የአክዩ እምኔሁ።
ወእምዝ የሐውር ወያመጽእ ምስሌሁ ሰብዐተ ቢጾ አጋንንተ።
ወእንዘ ያመጽኦ ነፅኆ ጋኔኑ ወአስተራገፆ።
እስመ እሙንቱ ይትመጸለዉ ወይቈጽሩ ገጾሙ ወያማስኑ።
ወኀበ ፃፄ ወቊንቊኔ ያማስኖ።
ወኀበ ኢያማስኖ ፃፄ ወቊንቊኔ።
ኀበ ኢይረክቦ ሰራቂ ወኢያማስኖ ፃፄ ወቊንቊኔ።
ወይሰአልዎ ትእምርተ እምሰማይ እንዘ ያሜክርዎ።
ይከውኖሁ ለብእሲ ኀዲገ ብእሲቱ እንዘ ያሜክርዎ።
ወቦ እለ ያሜክርዎ ወየኀሥሡ ትእምርተ እምሰማይ በኀቤሁ።
ወዘንተ ይቤሉ እንዘ ያሜክርዎ ከመ ይርከቡ ምክንያተ ላዕሌሁ።
ወቀርበ ዘያሜክሮ ወይቤሎ።
ወተስእሎ እምውስቴቶሙ አሐዱ ጸሓፌ ሀገር እንዘ ያሜክሮ።
ወነበረ ሐቅለ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወያሜክሮ ሰይጣን።
ወያሜክሮ ሰይጣን ወኢበልዐ ወኢሰትየ ምንተኒ በውእቶን መዋዕል።
ወዘንተ ይቤ እንዘ ያሜክሮ ወውእቱሰ የአምር ዘሀለዎ ይግበር።
አማን እብለክሙ ከመ ላዕለ ኵሉ ንዋዩ ያሜግቦ።
ያምሕሩኒ እሉ ሕዝብ እስመ ናሁ ሠሉስ መዋዕለ እምዘበልዑ 
እክለ።
ያምሕሩኒ እሉ ሰብእ ሣልሶሙ ዮም።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘያምዕዕ እኅዋሁ በከንቱ ረስሐ ውእቱ 
ለኵነኔ።
ወይቤልዎሙ እሙንቱ እፎኑመ ዘኢያምጻእክምዎ።
ወአዘዘ ያምጽኡ ርእሶ።
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1 ያምጽእ MK12:2
1 ያምጽእዎ Luke18:40
1 ያምጽእዎሙ Luke19:15
1 ያሠርቅ Matt05:45
1 ያሤንዩ Luke06:33
1 ያሤውኖ MK09:17
1 ያሤግሩ MK01:16
1 ያረኵስዎ Matt15:20
7 ያረኵሶ Matt15:11

Matt15:11
Matt15:18
Matt15:20
MK07:15
MK07:20
MK07:23

1 ያረውጾ Luke08:29
1 ያረፍቆሙ Luke12:37
2 ያሬእዮ John05:20

John05:20
1 ያሬድ Luke03:37
1 ያርሕቃ Luke05:3
1 ያርምሙ Matt20:31
2 ያርምም MK10:48

Luke18:39
1 ያርትዕ Luke01:79
1 ያርኅውዎ Luke12:36
1 ያርኅዎ John10:3
1 ያርኢ John01:5

2 ያርእየክሙ MK14:15
Luke22:11

2 ያርእዮሙ Matt16:1
Luke01:78

1 ያሰቲ John02:10
1 ያሰክምዎ Matt23:4
2 ያሰክር Luke01:15

Luke01:15
2 ያሴስል John01:29

John01:36
1 ያሴውኖ Luke09:39
1 ያስሕቱ MK13:22

ያምጽእ ሎቱ እምፍሬ ወይኑ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወአዘዘ ያምጽእዎ ኀቤሁ።
ወእምዝ አተወ ነሢኦ መንግሥተ አዘዘ ያምጽእዎሙ ለአግብርቲሁ።
እስመ ውእቱ ያሠርቅ ፀሓየ ላዕለ ኄራን ወእኩያን።
ወእመኒ አሠነይክሙ ለእለ ያሤንዩ ለክሙ።
ወኀበ ረከቦ ይነፅኆ ወያስተራግፆ ወያሤውኖ።
እንዘ ያሤግሩ ውስተ ባሕር።
እሉኬ ዘያረኵስዎ ለሰብእ።
ከመ አኮ ዘይበውእ ውስተ አፍ ዘያረኵሶ ለሰብእ።
አላ ዘይወፅእ እምውስተ አፍ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ወዝ ውእቱ ዘያረኵሶ ለሰብእ።
ወዘእንበለ ተኀፅቦ እድሰ በሊዕ ኢያረኵሶ ለሰብእ።
ዘእንበለ ዳእሙ ዘይወፅእ እምልቡ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ወይቤሎሙ ዘይወፅእ እምኔሁ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ዝንቱ ኵሉ እኩይ ዘይወፅእ እምውስጥ ያረኵሶ ለሰብእ።
ወያረውጾ ጋኔኑ ውስተ ገዳም።
ወያረፍቆሙ ወያንሶሱ ማእከሎሙ ወይትለአኮሙ።
እስመ አብ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ያሬእዮ ዘውእቱ ይገብር።
ወዘየዐቢ እምዝ ያሬእዮ ግብረ ከመ አንትሙ ታንክሩ።
ወልደ ማቱሳላ ወልደ ሄኖክ ወልደ ያሬድ።
ወይቤሎ ከመ ያርሕቃ ሕቀ እምነ ምድር።
ወሰብእሰ ይጌሥጽዎሙ ከመ ያርምሙ ወአፈድፈዱ ጸሪሐ።
ወገሠጽዎ ብዙኃን ከመ ያርምም ወአፈድፈደ ከሊሐ ወይቤ።
ወገሠጽዎ እለ ይመርሕዎ ከመ ያርምም።
ከመ ያርትዕ እገሪነ ውስተ ፍኖተ ሰላም።
ከመ መጺኦ ወጐድጕዶ ያርኅውዎ ሶቤሃ።
ወሎቱሰ ዐጻዊኒ ያርኅዎ ወአባግዕኒ ይሰምዓሁ ቃሎ።
ወብርሃንሰ ዘውስተ ጽልመት ያበርህ ወያርኢ ወጽልመትኒ ኢይረክቦ 
ወኢይቀርቦ።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወርሱየ።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወስርግወ ወበህየ 
አስተዳልዉ ለነ።
ወይሰአልዎ ትእምርተ እምሰማይ ያርእዮሙ።
ወሠረቀ ከመ ያርእዮሙ ብርሃኖ።
ወእምድኅረ ሰክሩ ያሰቲ ዘይቴሐት።
ወየአስሩ ጾረ ዐቢየ ወክቡደ ወያሰክምዎ ለሰብእ ዲበ መትከፍቱ።
ወኢይሰቲ ወይነ ወሜሰ ኢ ዘያሰክር ወኢ ዘኢያሰክር።
ወኢይሰቲ ወይነ ወሜሰ ኢ ዘያሰክር ወኢ ዘኢያሰክር።
ወይቤ ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ ዓለም።
ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ ዓለም።
ወያስተራግፆ ወያሴውኖ ወእምዕጹብ የኀድጎ ቀጥቂጦ።
ወይገብሩ ተኣምረ ወመንክረ ከመ ያስሕቱ።
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3 ያስሕቱክሙ Matt24:4
MK13:5
Luke21:8

4 ያስሕትዎ Matt22:15
MK12:13
Luke11:54
Luke20:20

3 ያስሕትዎሙ Matt24:5
Matt24:11
MK13:6

1 ያስሕቶ Luke17:2
1 ያስሕቶሙ John07:12
1 ያስምክ Luke09:58
1 ያስምዖሙ MK07:37
1 ያስቆቅዋሁ Luke23:27
1 ያስቆቅውዋ Luke08:52
1 ያስተሐውዝ MK06:20
2 ያስተሣንዩ Matt04:21

MK01:19
2 ያስተራትዕ Matt17:11

MK09:11
2 ያስተራክብ Matt12:45

Luke11:25
2 ያስተራግፆ MK09:17

Luke09:39
6 ያስተርኢ Matt24:27

Matt24:30

Luke08:17
Luke12:2
John03:21
John09:3

2 ያስተርእዩ Matt06:5
Matt23:27

1 ያስተርእዮሙ John21:14
1 ያስተርከቡ MK06:32
1 ያስተበርኩ MK15:19
1 ያስተበቊዕዎ MK06:56
1 ያስተበፅዑኒ Luke01:48
3 ያስተብቊዕዎ MK03:10

MK05:17

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወአኀዘ ይበሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ።
ወይቤሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ።
ከመ ያስሕትዎ በቃሉ።
ከመ ያስሕትዎ በቃሉ።
ወያስሕትዎ በቃለ አፉሁ በዘያስተዋድይዎ።
ወፈነዉ ኀቤሁ ሰብአ ዐይን እለ ያጸድቁ ርእሶሙ ከመ ያስሕትዎ 
በቃሉ።
ወያስሕትዎሙ ለብዙኃን።
ወይትነሥኡ ብዙኃን ሐሳውያነ ነቢያት ወለብዙኃን ያስሕትዎሙ።
አነ ውእቱ ክርስቶስ ወያስሕትዎሙ ለብዙኃን።
እምያስሕቶ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን።
ወካልኣነ ይቤሉ አልቦ አላ ያስሕቶሙ ለሕዝብ።
ለወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ አልቦቱ ኀበ ያስምክ ርእሶ።
ለጽሙማን ያስምዖሙ ወለበሃማን ያነብቦሙ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሕዝብ ወአንስትኒ ይበክያሁ ወያስቆቅዋሁ።
ወኵሎሙ ይበክዩ ወያስቆቅውዋ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወያስተሐውዝ ወይፈቅድ ይስምዖ።
እንዘ ይሠርዑ ወያስተሣንዩ መሣግሪሆሙ ወጸውዖሙ።
እንዘ ይሠርዑ ወያስተሣንዩ መሣግሪሆሙ።
ኤልያስ ይቀድም መጺአ ወያስተራትዕ ኵሎ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኤልያስ ይመጽእ ቅድመ ወያስተራትዕ ኵሎ።
ወመጺኦ ይረክቦ እንዘ ያስተራክብ እዳወ ወምሩገ ዕሩቀ ወኵስቱረ።
ወመጺኦ ይረክቦ እንዘ ያስተራክብ።
ወኀበ ረከቦ ይነፅኆ ወያስተራግፆ ወያሤውኖ።
ወያስተራግፆ ወያሴውኖ ወእምዕጹብ የኀድጎ ቀጥቂጦ።
እስመ ከመ መብረቅ ዘይወፅእ እምጽባሕ ወያስተርኢ እስከ ዐረብ።
ወይእተ አሚረ ያስተርኢ ተኣምሪሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው 
በሰማይ።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከሠት ወአልቦ ክዱን ዘኢያስተርኢ።
እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት ወአልቦ ኅቡእ ዘኢያስተርኢ።
ወዘሰ ጽድቀ ይገብር ይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ያስተርኢ ምግባሩ።
ዳእሙ ከመ ያስተርኢ ግብረ እግዚአብሔር በላዕሌሁ።
ወጸልዮ ከመ ያስተርእዩ ለሰብእ።
እለ እንተ አፍኣሆሙ ያስተርእዩ ሠናያነ።
ወዝንቱ ሣልሱ እንዘ ያስተርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወኢያበውሕዎሙ ይብልዑ እክለ እስመ ኢያስተርከቡ።
ወይዌርቅዎ ወያስተበርኩ ወይሰግዱ ሎቱ።
ወያስተበቊዕዎ ከመ ይግስሱ ጽንፈ ልብሱ።
ናሁ እምይእዜሰ ያስተበፅዑኒ ኵሉ ትውልድ።
እስከ ይወድቁ ዲቤሁ ወያስተብቊዕዎ።
ወአኀዙ ያስተብቊዕዎ ከመ ይፃእ እምደወሎሙ።
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3 ያስተብቊዕዎ

Luke07:3
2 ያስተኃፍርዋ Matt12:42

Luke11:32
1 ያስተናጽሕዎ John15:2
1 ያስተዋድየክሙ John05:45
4 ያስተዋድዩከ Matt26:62

Matt27:13
MK14:60
MK15:4

8 ያስተዋድይዎ Matt27:12
MK03:2
MK14:55
Luke06:7
Luke11:54
Luke23:2

Luke23:10
John05:16

1 ያስተይናከ Matt25:44
1 ያስተይክሙኒ Matt25:42
1 ያስተዳሉ Luke12:47
1 ያስተዳልዉ Luke09:52
1 ያስተጋብኡ Matt06:26
1 ያስተጋብኡኪ Luke19:43
3 ያስተጋብእ Matt03:12

Luke03:17
John04:36

1 ያስተጋብእዎ John15:6
2 ያስተጋብእዎሙ Matt24:31

MK13:27

1 ያስትጋብኦሙ John11:52

3 ያስጥምዎ Matt18:6
MK09:42
Luke17:2

1 ያቀንተከ John21:18
1 ያቀውም Matt25:33
2 ያቀድም Luke14:30

John02:10
3 ያቅም Matt22:24

ለአከ ኀቤሁ ረበናተ አይሁድ ያስተብቊዕዎ።
ወያስተኃፍርዋ እስመ ነስሑ በስብከተ ዮናስ።
ወይትኳነንዋ ወያስተኃፍርዋ እስመ ነስሑ አመ ሰበከ ዮናስ።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘይፈሪ ያስተናጽሕዎ ከመ ብዙኀ ይፍረይ።
ሙሴ ዘያስተዋድየክሙ ዘኪያሁ ትትዌከፉ።
ኢትሰጠውኑ እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
ወእምዝ ይቤሎ ጲላጦስ ኢትሰምዕኑ እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
አልቦኑ ዘትሰጠው እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
ወእንዘ ያስተዋድይዎ ሊቃነ ካህናት ወሊቃውንተ ሕዝብ።
ወይትዐቀብዎ ለእመ ይፌውሶ በሰንበት ከመ ያስተዋድይዎ።
ዘያስተዋድይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ከመ ይቅትልዎ ወኀጥኡ።
ከመ ይርከቡ ምክንያተ በዘያስተዋድይዎ።
ወያስሕትዎ በቃለ አፉሁ በዘያስተዋድይዎ።
ወአኀዙ ያስተዋድይዎ ወይቤሉ ረከብናሁ ለዝንቱ እንዘ ያዐልዎሙ 
ለሕዝብነ።
ወይቀውሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወብዙኀ ያስተዋድይዎ።
ወበእንተ ዝንቱ ያስተዋድይዎ አይሁድ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወማእዜ ርኢናከ ጽሙአከ ወኢያስተይናከ።
ጸማእኩ ወኢያስተይክሙኒ።
ወኢይገብር ወኢያስተዳሉ ዘከመ ይፈቅድ ብዙኅ መቅሠፍቱ።
ወሐዊሮሙ ቦኡ ሀገረ ሳምር ከመ ያስተዳልዉ ሎቱ።
ወኢየአርሩ ወኢያስተጋብኡ ውስተ አብያት።
ወይትዐየኑኪ ወየሐጽሩኪ ወያስተጋብኡኪ እምኵለሄ።
ወያስተጋብእ ሥርናዮ ውስተ መዛግብቲሁ።
ወያስተጋብእ ሥርናዮ ውስተ መዛግብቲሁ።
እስመ ዘየዐጽድኒ ይነሥእ ዐስቦ ወያስተጋብእ ፍሬ ለሕይወት 
ዘለዓለም።
ወያስተጋብእዎ ወያውዕይዎ በእሳት።
ወያስተጋብእዎሙ ለኅሩያኒሁ እምአርባዕቱ ነፋሳት።
ወይእተ አሚረ ይፌንዎሙ ለመላእክቲሁ ወያስተጋብእዎሙ 
ለኅሩያኒሁ።
አላ ከመ ያስትጋብኦሙ ለውሉደ እግዚአብሔር እለ ተዘርዉ አሐተኔ።

ወያስጥምዎ ውስተ ልጐተ ባሕር።
ወያስጥምዎ ውስተ ባሕር።
እምኀየሶ ይእስሩ በክሣዱ አድግ ወያስጥምዎ ውስተ ቀላየ ባሕር።
ወአመሰ ልህቀ ታነሥእ እደዊከ ወባዕድ ያቀንተከ ሐቌከ።
ወያቀውም አባግዐ በየማኑ ወአጣሌ በጸጋሙ።
አኮኑ ያቀድም ወይነብር ወይመክር ለእመ ይክል።
ወይቤሎ ኵሉ ሰብእ ዘይሤኒ ወይነ ያቀድም እስትዮ።
ያውስባ ለብእሲተ እኁሁ ወያቅም ዘርዕ ለእኁሁ።
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3 ያቅም
MK12:20
Luke20:28

1 ያቅምዎ Luke02:22
4 ያቅርቡ Matt15:36

MK06:41
MK08:6
Luke09:16

2 ያቅየሐይሕ Matt16:2
Matt16:3

1 ያቊርረኒ Luke16:24

1 ያበርሀከ Luke11:36
4 ያበርህ Luke17:24

John01:5

John01:9
John05:35

2 ያበክየኪ John20:13
John20:15

1 ያበውሕዎሙ MK06:32
1 ያበውሖ Luke19:3
1 ያበውሖሙ Luke04:41
2 ያበውኡ MK12:42

Luke21:1

1 ያበውእ John16:2

2 ያበውእዎ MK03:20
Luke05:19

1 ያበጽሑክሙ MK13:11
1 ያባእኩ John20:25
1 ያብላዕናከ Matt25:44
1 ያብላዕክሙኒ Matt25:42
1 ያብሐ Luke12:39
2 ያብሖሙ MK01:34

Luke08:32
1 ያብኡ Luke02:24
1 ያብእዎ Luke05:18
1 ያተርፍዎ Luke15:17
1 ያት Matt10:2
1 ያትሕት MK09:35
3 ያኀቱ Luke08:16

ያውስባ እኁሁ ለብእሲቱ ወያቅም ዘርዐ ለእኁሁ።
ያውስባ እኁሁ ለብእሲቱ ወያቅም ዘርዐ ለእኁሁ።
ወሰድዎ ኢየሩሳሌም ያቅምዎ ቅድመ እግዚአብሔር።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ ሎሙ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ ሎሙ ወአቅረቡ ለሰብእ።
ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ያቅርቡ ለሰብእ።
እስመ ያቅየሐይሕ ሰማይ።
እስመ ያቅየሐይሕ ሰማይ ድሙነ።
ወፈንዎ ለአልአዛር ከመ ይጥማዕ ጽንፈ አጽባዕቱ ማየ ወያቊርረኒ 
ልሳንየ።
ወትከውን ኵለንታከ ብሩሀ ወከመ ማኅቶተ መብረቅ ያበርሀከ።
ወያበርህ እምአጽናፈ ሰማይ እስከ አጽናፈ ሰማይ።
ወብርሃንሰ ዘውስተ ጽልመት ያበርህ ወያርኢ ወጽልመትኒ ኢይረክቦ 
ወኢይቀርቦ።
ወብርሃነ ጽድቅሰ ዘያበርህ ለኵሉ ሰብእ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።
ዝንቱ ውእቱ ማኅቶት ዘያኀቱ ወያበርህ።
ወይቤልዋ እሙንቱ መላእክት ምንት ያበክየኪ ኦ ብእሲቶ።
ወይብላ እግዚእ ኢየሱስ ብእሲቶ ምንት ያበክየኪ።
ወኢያበውሕዎሙ ይብልዑ እክለ እስመ ኢያስተርከቡ።
ወኢያበውሖ ሰብእ እስመ ኀጺር ውእቱ በቆሙ።
ወይጌሥጾሙ ወኢያበውሖሙ ይንብቡ ዘንተ።
መንጸረ ሙዳየ ምጽዋት ይሬኢ ሰብአ ዘያበውኡ ጸራይቀ።
ወነጸረ ወርእየ አብዕልተ ዘያበውኡ መባኦሙ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።

ከመ ኵሉ ዘይቀትለክሙ ይመስሎ ከመ ዘመሥዋዕተ ያበውእ 
ለእግዚአብሔር።
እስከ ኢያበውእዎ ይብላዕ እክለ።
ወኀጥኡ እንተ ኀበ ያበውእዎ እስመ ጽፉቅ ሰብእ።
ወሶበሂ ያበጽሑክሙ ኢትቅድሙ ተኀልዩ ዘትብሉ ወዘትነብቡ።
ወእመ ኢያባእኩ እዴየ ውስተ ገቦሁ ኢየአምን።
ርኁበከ ወኢያብላዕናከ።
እስመ ርኅብኩ ወኢያብላዕክሙኒ።
እምተግሀ ወእምሀለወ ወእምኢያብሐ ይክርዩ ቤቶ።
ወአውፅኦሙ ለብዙኃን አጋንንት ወኢያብሖሙ ይንብቡ።
ከመ ያብሖሙ ይባኡ ላዕለ አሕርው ወአብሖሙ።
ወከመ ያብኡ መሥዋዕተ በእንቲኣሁ።
ወፈቀዱ ያብእዎ ኀቤሁ ይፈውሶ።
ሚ መጠን አግብርቲሁ ወገባእቱ ለአቡየ እለ ያተርፍዎ ለእክል።
ወለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ከመ ዝ አስማቲሆሙ።
ዘይፈቅድ ሊቀ ይኩን ለያትሕት ርእሶ ለኵሉ።
ወአልቦ ዘያኀቱ ማኅቶተ ወይከድና ንዋየ።
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3 ያኀቱ
Luke11:33
John05:35

1 ያኀትዉ Matt05:15
1 ያነ Matt13:41
2 ያነሥኡከ Matt04:6

Luke04:11
1 ያነሥኦ Luke14:5
1 ያነሥኦሙ John05:21
3 ያነቅዖ MK02:21

MK02:22
Luke05:37

1 ያነብሩ MK16:18
1 ያነብራ Luke08:16
1 ያነብርዋ Matt05:15
1 ያነብርዎሙ MK06:56
2 ያነብብ Matt24:15

MK13:14
1 ያነብቦሙ MK07:37
8 ያነክሩ Matt15:31

MK01:45
MK06:2
MK07:37
MK11:18
Luke02:33
Luke04:15
Luke04:32

1 ያነክራ Luke24:4
2 ያነክር Matt27:14

Luke24:12
1 ያነክርዎ Luke02:47
1 ያነውመክሙ Luke22:46

1 ያነውኁ Luke20:45
1 ያነግሥ John19:12
3 ያነጽሕ Matt03:12

MK07:19
Luke03:17

1 ያንሥእ Luke18:13
1 ያንሶሰወ John11:54
5 ያንሶሱ Matt04:18

MK11:27
Luke11:44

ወአልቦ ዘያኀቱ ማኅቶተ ከመ ያንብራ ውስተ ምኀባእ።
ዝንቱ ውእቱ ማኅቶት ዘያኀቱ ወያበርህ።
ወኢያኀትዉ ማኅቶተ ከመ ያንብርዋ ታሕተ ከፈር።
ወየአርዩ እመንግሥቱ ኵሎ ዐላውያነ ወእለ ይገብሩ አበሳ።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
ወበእደዊሆሙ ያነሥኡከ ከመ ኢትትዐቀፍ በእብን እግረከ።
አኮኑ በጊዜሃ ያነሥኦ በዕለተ ሰንበት።
ወበከመ አብ ያነሥኦሙ ለምዉታን ወያሐይዎሙ።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ጥቅበቱ ሐዲስ ለብሉይ ወያዐብዮ ለስጠቱ።
እስመ ያነቅዖ ወይን ሐዲስ ለዝቅ ብሉይ።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወዲበ ድዉያን እደዊሆሙ ያነብሩ።
ወያነብራ ታሕተ ዐራት ዘእንበለ ዲበ ተቅዋማ።
አላ ያነብርዋ ዲበ ተቅዋማ።
ኀበ ቦአ ያነብርዎሙ ለድዉያን።
ወይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ዘያነብብ ለይለቡ።
ዘይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ኀበ ኢይከውን ዘያነብብ ለይለቡ።
ለጽሙማን ያስምዖሙ ወለበሃማን ያነብቦሙ።
እስከ ሶበ ያነክሩ አሕዛብ እንዘ ይሬእዩ።
ወወፂኦ አኀዘ ይስብክ ወይንግር ብዙኀ እስከ ያነክሩ ኵሉ ሀገር።
ወበሰንበት መሀሮሙ በምኵራብ ወብዙኃን ያጸምእዎ ወያነክሩ።
ወፈድፋደ ያነክሩ እንዘ ይብሉ።
ወፈርህዎ እስመ ኵሉ ሕዝብ ያነክሩ ምህሮቶ።
ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ።
ወይሜህሮሙ በኵሉ ምኵራባቲሆሙ ወያነክሩ ምህሮቶ።
ወያነክሩ ምህሮቶ እስመ በትእዛዝ ውእቱ ቃሉ።
ወእንዘ ያነክራ ወየኀጥኣ ዘይብላ በእንተ ዝንቱ።
ወኢያውሥኦ ወኢ አሐተኒ ቃለ እስከ ያነክር መልአክ።
ወአተወ እንዘ ያነክር ዘኮነ።
ወያነክርዎ ኵሎሙ እለ ሰምዑ ጥበቦ ወአውሥኦቶ።
ወይቤሎሙ ምንትኑ ያነውመክሙ ተንሥኡ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ 
ውስተ መንሱት።
እለ ይውኅጥዎን ለአብያተ መበለታት ወበምክንያት ያነውኁ ጸሎተ።
እስመ ኵሉ ዘያነግሥ ርእሶ ዐላዌ ነጋሢ ውእቱ።
ዘመሥኤ ውስተ እዴሁ ዘቦቱ ያነጽሕ ዐውደ እክሉ።
ወጽቡ ይትከዐው እንዘ ያነጽሕ ኵሎ መባልዕተ።
ዘመሥኤ ውስተ እዴሁ ወያነጽሕ ዐውደ እክሉ።
ወኢፈቀደ ያንሥእ አዕይንቲሁ ላዕለ ውስተ ሰማይ።
ወኢያንሶሰወ እንከ እግዚእ ኢየሱስ ገሃደ ማእከለ አይሁድ።
ወእንዘ ያንሶሱ መንገለ ባሕረ ገሊላ ርእየ ክልኤተ አኀወ።
ወሖረ ካዕበ ኢየሩሳሌም ወእንዘ ያንሶሱ በምኵራብ።
ዘያንሶሱ ሰብእ ላዕሌሁ ወኢየአምሮ።
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5 ያንሶሱ

Luke12:37
Luke13:22

6 ያንሶስዉ Matt17:22
MK08:24
MK12:39
Luke08:16
Luke11:33
Luke20:44

1 ያንቀለቅል Matt24:29
1 ያንበርከ Luke19:21

1 ያንበርኩ Luke19:22
6 ያንበብክሙ Matt19:4

Matt22:31
MK02:25
MK12:10
MK12:27
Luke06:3

1 ያንብራ Luke11:33
2 ያንብር Matt19:13

Luke18:15
3 ያንብርዋ Matt05:15

MK04:21
MK04:21

1 ያንብቡ Matt26:13
1 ያንብብ Luke04:16
1 ያንተገት Luke07:45
1 ያንገረግሮ Matt17:15

1 ያንግሥዎ John06:15
2 ያንጐርጕሩ Matt13:56

Matt17:27
1 ያንጥዮ Luke11:8
1 ያንጽሑ John11:55
1 ያአምር Luke19:3
1 ያአብዳ Matt15:22
1 ያአብዶ Luke08:29
2 ያአትት John01:29

John01:36
1 ያአትትዎ John15:2
5 ያእመረ Matt24:50

Luke07:39

ወያረፍቆሙ ወያንሶሱ ማእከሎሙ ወይትለአኮሙ።
ወየሐውር አህጉረ ወአዕጻዳተ ወያንሶሱ በኢየሩሳሌም ወይሜህር።
ወእንዘ ያንሶስዉ ውስተ ገሊላ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወነጸረ ወይቤ እሬኢ ሰብአ ከመ ዕፀው ያንሶስዉ።
እለ ይፈቅዱ ያንሶስዉ ተላቢሶሙ ወይትአምኅዎሙ በምሥያጣት።
ከመ ይርአዩ ብርሃነ እለ ያንሶስዉ።
ከመ ይርአዩ ብርሃነ እለ ያንሶስዉ።
ተዐቀብዎሙ ለጸሐፍት እለ ይፈቅዱ ያንሶስዉ ተላቢሶሙ።
ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወያንቀለቅል ኀይለ ሰማያት።
ወትነሥእ ዘኢያንበርከ ወተአርር ዘኢዘራዕከ ወታስተጋብእ 
ዘኢዘረውከ።
ተአምረኒኑ ከመ ብእሲ ዕጹብ አነ እነሥእ ዘኢያንበርኩ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘውስተ ኦሪት።
ወበእንተ ትንሣኤ ምዉታንሰ ኢያንበብክሙኑ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ግሙራ ኢያንበብክሙኑ።
ወዘኒ ኢያንበብክሙኑ ውስተ መጽሐፍ።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያንበብክሙኑ በውስተ መጽሐፈ ሙሴ።
ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱሂ ወእለ ምስሌሁ።
ወአልቦ ዘያኀቱ ማኅቶተ ከመ ያንብራ ውስተ ምኀባእ።
ከመ ያንብር እዴሁ ላዕሌሆሙ ወይጸሊ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ሕፃናተ ይግስሶሙ ወያንብር እዴሁ ላዕሌሆሙ።
ወኢያኀትዉ ማኅቶተ ከመ ያንብርዋ ታሕተ ከፈር።
ከመ ያንብርዋ ታሕተ ከፈር አው ታሕተ ዐራት።
አላ ከመ ያንብርዋ ዲበ ተቅዋማ።
ያንብቡ ላቲ ዘገብረት ዛቲ ብእሲት ወይዝክርዋ።
ወተንሥአ ያንብብ።
ወይእቲሰ እምዘቦእኩ ኢያንተገት ስዒመ እገርየ።
እስመ እኩይ ጋኔን አኀዞ ወያንገረግሮ ወበአርእስተ አውራኅ ይሣቅዮ።

ከመ ይፈቅዱ ይምጽኡ ይምሥጥዎ ወያንግሥዎ።
ወአኀዙ ያንጐርጕሩ በእንቲኣሁ።
ወባሕቱ ከመ ኢያንጐርጕሩ ሑር ውስተ ባሕር ወደይ መቃጥነ።
ከመ ኢያንጥዮ ይትነሣእ ወይሁቦ መጠነ ፈቀደ።
እምቅድመ በዓለ ፋሲካ ያንጽሑ ርእሶሙ።
ወየኀሥሥ ይርአዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከመ ያአምር መኑ ውእቱ።
እስመ ለወለትየ እኩይ ጋኔን አኀዛ ወያአብዳ።
እስመ ዘልፈ ያአብዶ ወይሞቅሕዎ በመዋቅሕት።
ወይቤ ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ ዓለም።
ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ ዓለም።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘኢይፈሪ በላዕሌየ ይገዝምዎ ወያአትትዎ።
በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ ኢያእመረ።
እምኢያእመረኑ ከመ ኃጥእት ይእቲ ዛቲ ብእሲት እንተ ትገስሶ።
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5 ያእመረ

Luke12:46

John02:9
John05:13

1 ያእመረት John20:14
1 ያእመረከ John17:25
10 ያእመሩ Matt24:39

MK09:32
Luke02:43
John08:27
John10:6
John12:16
John13:22
John13:28
John20:9
John21:4

1 ያእመራ Matt01:25
1 ያእመር John14:31
1 ያእመርከ Luke24:18

1 ያእመርከኒ John14:9
1 ያእመርኪ Luke19:44

1 ያእመርክሙ Luke02:49
1 ያእመርዎ Matt17:12
1 ያእመሮ John01:10
3 ያእምሩ MK04:12

Luke01:77
John07:51

1 ያእምሩከ John17:3
5 ያእምር Matt06:16

Matt06:18
Matt10:29
Luke19:15
John17:23

3 ያእምርዎ MK09:30
Luke24:16
John01:31

3 ያእምሮ Matt22:29
MK07:24
MK12:25

1 ያእትት Luke01:25

ወይበጽሕ እግዚኡ ለውእቱ ገብር በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ 
ኢያእመረ።
ወኢያእመረ እምኀበ አምጽእዎ።
ወውእቱሰ ዘሐይወ ኢያእመረ መኑ ውእቱ ዘአሕየዎ።
ወኢያእመረት ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ።
አባ ጻድቅ ወዓለምሰ ኢያእመረከ ወአንሰ አእመርኩከ።
ወኢያእመሩ እስከ አመ መጽአ ማየ አይኅ ወአጥፍአ ኵሎ።
ወኢያእመሩ ዘይቤሎሙ ወይፈርህዎ ተስእሎቶ።
ወኢያእመሩ ዮሴፍ ወእሙ።
ወኢያእመሩ ከመ በእንተ አብ ይቤሎሙ።
ወእሙንቱሰ ኢያእመሩ ዘይቤሎሙ።
ወቀዲሙሰ ኢያእመሩ አርዳኢሁ ዘንተ ነገረ።
ወተናጸሩ አርዳኢሁ በበይናቲሆሙ እስመ ኢያእመሩ።
ወኢያእመሩ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
እስመ ዓዲሁ ኢያእመሩ ዘውስተ መጻሕፍት።
ወርእይዎ አርዳኢሁ ወኢያእመሩ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ውእቱ።
ወኢያእመራ እስከ አመ ወለደት ወልደ ዘበኵራ።
ወባሕቱ ከመ ያእመር ዓለም ከመ አነ አፈቅሮ ለአብ።
አንተኑ ባሕቲትከ ነግድ ለኢየሩሳሌም ወኢያእመርከኑ ዘኮነ በውስቴታ 
በዝንቱ መዋዕል።
መጠነ ዝ መዋዕል ሀሎኩ ምስሌክሙ ኢያእመርከኒኑ ፊልጶስ።
ወኢየኀድጉ እብነ ዲበ እብን በውስቴትኪ እስመ ኢያእመርኪ መዋዕለ 
ሣህልኪ።
ኢያእመርክሙኑ ከመ ይደልወኒ አሀሉ ውስተ ዘአቡየ ቤት።
ወባሕቱ እብለክሙ ከመ ኤልያስ ወድአ መጽአ ወኢያእመርዎ።
ወውስተ ዓለም ሀሎ ወዓለምኒ ቦቱ ኮነ ወዓለምሰ ኢያእመሮ።
ከመ ርእየ ይርአዩ ወኢያእምሩ ወሰሚዐ ይሰምዑ።
ከመ ተሀቦሙ ለአሕዛብ ያእምሩ መድኀኒቶሙ።
ወኢያእምሩ ግብሮ ዘገብረ።
ወዛቲ ይእቲ ሕይወት ዘለዓለም ከመ ያእምሩከ ለከ።
ከመ ያእምር ሰብእ ከመ ጾሙ።
ከመ ኢያእምር ሰብእ ከመ ጾምክሙ።
ዘእንበለ ያእምር አቡክሙ ሰማያዊ።
እለ ወሀቦሙ ወርቆ ከመ ያእምር ዘከመ ተገበሩ።
ከመ ያእምር ዓለም ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ወኢፈቀደ ያእምርዎ።
ወተእኅዘ አዕይንቲሆሙ ከመ ኢያእምርዎ።
ወአንሰ ኢየአምሮ ዳእሙ ከመ ያእምርዎ እስራኤል።
ስሕትክሙ በኢያእምሮ መጻሕፍት።
ወቦአ ቤተ ወኢፈቀደ ያእምሮ መኑሂ ወስእነ ተከብቶ።
በኢያእምሮ መጻሕፍት ወኢ ኀይለ እግዚአብሔር።
በዝንቱ መዋዕል ያእትት ዝንጓጔየ እምሰብእ።
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2 ያከብሩኒ Matt15:8
MK07:6

1 ያከብር Matt15:5
2 ያከብርዎ Luke04:15

John05:23
3 ያከብሮ John05:23

John05:23
John12:26

1 ያክብርዎ John05:23
2 ያወሥኡ Matt25:37

Matt25:44
1 ያወሥእ Luke13:25
2 ያወሥኦሙ Matt25:40

Matt25:45
1 ያወርዱ Matt04:18
1 ያወርድ Matt26:23
6 ያወስቡ Matt22:30

Matt24:38
MK12:26
Luke17:27
Luke20:34
Luke20:35

2 ያወስብ Luke16:18
Luke16:18

1 ያወድቁ MK07:28
2 ያወድቆ Matt17:15

MK09:22
3 ያወፅኡ MK06:13

MK16:17
Luke06:22

2 ያወፅኡክሙ Luke13:28
John16:2

4 ያወፅኣ Matt12:35
Matt12:35
Luke06:45
Luke06:45

5 ያወፅእ Matt13:52
MK01:39
MK09:38
Luke09:49
Luke11:14

ዝ ሕዝብ በከናፍሪሆሙ ያከብሩኒ።
ዝንቱ ሕዝብ በከናፍሪሆሙ ያከብሩኒ።
ዝ ብሂል ኢያከብር አባሁ ወእሞ።
ወይሴብሕዎ ኵሉ ወያከብርዎ።
ከመ ኵሉ ሰብእ ያክብርዎ ለወልድ በከመ ያከብርዎ ለአብ።
ወዘሰ ኢያከብሮ ለወልድ ኢያከብሮ ለአብ ዘፈነዎ።
ወዘሰ ኢያከብሮ ለወልድ ኢያከብሮ ለአብ ዘፈነዎ።
ወለዘሊተ ተልእከኒ ያከብሮ አቡየ።
ከመ ኵሉ ሰብእ ያክብርዎ ለወልድ በከመ ያከብርዎ ለአብ።
አሜሃ ያወሥኡ ጻድቃን ወይብሉ።
አሜሃ ያወሥኡ እለ በጸጋሙ ወይብሉ እግዚኦ ማእዜ ርኢናከ።
ወያወሥእ ወይብሎሙ ኢየአምረክሙ እምአይቴ አንትሙ።
ወእምዝ ያወሥኦሙ ንጉሥ ለእለ በየማኑ ወይብሎሙ።
ወእምዝ ያወሥኦሙ ንጉሥ እንዘ ይብል።
እንዘ ያወርዱ መርበብቶሙ ውስተ ባሕር እስመ መሠግራን እሙንቱ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘያወርድ እዴሁ ምስሌየ ውስተ መጽብሕየ።
እመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
ይበልዑ ወይሰትዩ ያወስቡ ወይትዋሰቡ።
እመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
ወበከመ ኮነ እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወያወስቡ ወይትዋሰቡ።
ውሉደ ዝንቱ ዓለም ያወስቡ ወይትዋሰቡ ወይወልዱ ወይትዋለዱ።
አመ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
ወኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ወያወስብ ካልእተ ዘመወ።
ወዘኒ ያወስብ ኅድግተ ዘማዊ ውእቱ።
በታሕተ ማእድ ፍርፋራተ ዘያወድቁ ደቂቅ።
ወቦ አመ ያወድቆ ውስተ ማይ።
ወዘልፈ ያወድቆ ኀበ ጽድፍ ወውስተ እሳት ወማይ ከመ ይቀትሎ።
ወብዙኃነ አጋንንተ ያወፅኡ።
በስመ ዚኣየ አጋንንተ ያወፅኡ።
ወያወፅኡ ለክሙ ስመ እኩየ በእንተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወለክሙሰ ያወፅኡክሙ አፍኣ።
እስመ እምኵራባቲሆሙ ያወፅኡክሙ።
ኄር ብእሲ እምሠናይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለሠናይት።
ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
ኄር ብእሲ እምሠናይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለሠናይት።
ወእኩይሰ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያወፅኣ ለእኪት።
ይመስል ብእሴ በዓለ ቤት ዘያወፅእ እመዝገቡ ሐዲሰ ወብሉየ።
ወሖረ ወሰበከ በምኵራባቲሆሙ በኵሉ ገሊላ ወያወፅእ አጋንንተ።
ቦ ዘርኢነ ዘያወፅእ አጋንንተ በስምከ።
ሊቅ ቦ ዘርኢነ አሐደ ብእሴ እንዘ ያወፅእ አጋንንተ በስምከ።
ወሀሎ ያወፅእ ጋኔነ በሃመ ወጽሙመ።
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1 ያወፅእዎ John12:31
3 ያወፅእዎሙ Matt08:12

Matt12:27
Luke11:19

1 ያወፅኦ John06:37
3 ያወፅኦሙ MK03:22

Luke11:15
Luke11:18

1 ያወፅኦን John10:3
1 ያወፍሮን John10:3
1 ያዌግቦ Luke09:39
1 ያውሥኣ Matt15:23
2 ያውሥኦ Matt26:63

Matt27:14
1 ያውርደኒ John05:7
1 ያውርድዎሙ John19:31
1 ያውርዶ MK15:36
1 ያውስቡ Matt19:10
3 ያውስባ Matt22:24

MK12:20
Luke20:28

2 ያውዒ Matt03:12
Luke03:17

1 ያውዕይዎ John15:6
1 ያውፅኡ MK03:15
1 ያውፅእ MK07:26
2 ያውፅእዎ Matt22:13

Luke09:40
1 ያዐልዎሙ Luke23:2

1 ያዐቅፈክሙ John06:61
2 ያዐብዩ Matt23:5

Luke01:51
1 ያዐብዮ MK02:21
1 ያዔሪ John05:18

2 ያዔውቀከ Matt26:73
MK14:70

1 ያዕርግዎ John06:21
1 ያዕርፍ Luke10:6
42 ያዕቆብ Matt01:2

Matt01:2

ወእምይእዜሰ ይሰድድዎ ለመልአከ ዝንቱ ዓለም ወያወፅእዎ አፍኣ።
ወለውሉደ መንግሥትሰ ያወፅእዎሙ ውስተ ጸናፌ ጽልመት።
ውሉድክሙ በምንት ያወፅእዎሙ።
ደቂቅክሙ በምንትኑ ያወፅእዎሙ።
ወለዘሂ መጽአ ኀቤየ ኢይሰድዶ ወኢያወፅኦ አፍኣ።
ብዔል ዜቡል አኀዞ ወበመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወያወፅኦን ወያወፍሮን።
ወያወፅኦን ወያወፍሮን።
ወናሁ ጋኔን የሀይደንዮ ወያዌግቦ ወይነፅኆ።
ወኢያውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ቃለ።
ወኢያውሥኦ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ሊቀ ካህናት።
ወኢያውሥኦ ወኢ አሐተኒ ቃለ እስከ ያነክር መልአክ።
ከመ ሶበ ይትሀወክ ማይ ያውርደኒ ወይደየኒ ውስተ ምጥማቃት።
ወሰአልዎ ለጲላጦስ ከመ ይስብሩ ቊየጺሆሙ ወያውርድዎሙ።
ኅድጉ ንርአይ ለእመ ይመጽእ ኤልያስ ያውርዶ።
እመሰ ከመ ዝ ውእቱ ሥርዐተ ብእሲ ወብእሲት ኢ ርቱዕ ያውስቡ።
ያውስባ ለብእሲተ እኁሁ ወያቅም ዘርዕ ለእኁሁ።
ያውስባ እኁሁ ለብእሲቱ ወያቅም ዘርዐ ለእኁሁ።
ያውስባ እኁሁ ለብእሲቱ ወያቅም ዘርዐ ለእኁሁ።
ወኀሠሮሰ ያውዒ በእሳት ዘኢይጠፍእ።
ወሐሠሮሰ ያውዒ በእሳት ዘኢይጠፍእ።
ወያስተጋብእዎ ወያውዕይዎ በእሳት።
ወአብሖሙ ያውፅኡ አጋንንተ ወይፈውሱ ድዉያነ።
ወሰአለቶ ያውፅእ ጋኔነ እምወለታ።
ወያውፅእዎ ወይግድፍዎ ውስተ ጸናፌ ጽልመት።
ወአስተብቋዕክዎሙ ለአርዳኢከኒ ከመ ያውፅእዎ።
ወአኀዙ ያስተዋድይዎ ወይቤሉ ረከብናሁ ለዝንቱ እንዘ ያዐልዎሙ 
ለሕዝብነ።
ወይቤሎሙ ዝኑ ያዐቅፈክሙ።
ወይሰፍሑ ኵርበታቲሆሙ ወያዐብዩ አዝፋረ አልባሲሆሙ።
ወዘረዎሙ ለእለ ያዐብዩ ኅሊና ልቦሙ።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ጥቅበቱ ሐዲስ ለብሉይ ወያዐብዮ ለስጠቱ።
ዳእሙ ዓዲ አባሁ ይሬስዮ ለእግዚአብሔር ወያዔሪ ርእሶ ምስለ 
እግዚአብሔር።
አማን አንተሂ እምኔሆሙ ወገሊላዊ አንተ ወነገርከ ያዔውቀከ።
አማን እምኔሆሙ አንተ ወገሊላዊ አንተ ወቃልከ ያዔውቀከ።
ወእንዘ ይፈቅዱ ያዕርግዎ ውስተ ሐመር።
ወእመሂ ቦ ህየ ወልደ ሰላም ያዕርፍ ሰላምክሙ ላዕሌሁ።
አብርሃም ወለዶ ለይስሐቅ ወይስሐቅኒ ወለዶ ለያዕቆብ።
ወያዕቆብኒ ወለደ ይሁዳሃ ወአኀዊሁ።
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42 ያዕቆብ

Matt01:15
Matt01:16 ወያዕቆብኒ ወለደ ዮሴፍሃ ፈኃሪሃ ለማርያም።
Matt04:21 ያዕቆብሃ ወልደ ዘብዴዎስ ወዮሐንስሃ እኅዋሁ።
Matt08:11

Matt10:3 ወያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ ወዮሐንስ እኁሁ።
Matt10:3
Matt13:55
Matt17:1 ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ እኁሁ።
Matt22:32
Matt27:56 ወእማንቱ ማርያ መግደላዊት ወማርያም እንተ ያዕቆብ።
MK01:19 ረከቦሙ ለያዕቆብ ወለዮሐንስ እኁሁ ደቂቀ ዘብዴዎስ።
MK01:29 ወምስሌሁ እንድርያስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK03:17 ወለያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ ወለዮሐንስ እኁሁ።
MK03:18
MK05:37 ወያዕቆብ ወዮሐንስ እኁሁ ለያዕቆብ።
MK05:37 ወያዕቆብ ወዮሐንስ እኁሁ ለያዕቆብ።
MK06:3
MK09:2 ለጴጥሮስ ወያዕቆብ ወለዮሐንስ።
MK10:35 ወእንዘ የሐውሩ ምስሌሁ ያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK10:41 ወሰሚዖሙ ዐሠርቱ ተምዕዑ ዲበ ክልኤቱ አኀው ያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK12:27
MK13:3 ተስእልዎ በባሕቲቶሙ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወእንድርያስ።
MK14:33 ወነሥኦሙ ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ ምስሌሁ።
MK15:40 ማርያም መግደላዊት ወማርያም እንተ ያዕቆብ ዘይንእስ።
MK16:1 ወማርያም እንተ ያዕቆብ ወሰሎሜ።
Luke01:33
Luke03:34
Luke05:10 ወከማሁ ያዕቆብኒ ወዮሐንስ ደቂቀ ዘብዴዎስ አዕርክቲሁ ለስምዖን።
Luke06:14 ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ።
Luke06:15 ወማቴዎስ ወቶማስ ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ።
Luke06:16
Luke08:51

Luke09:28 ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ።
Luke09:54 ወርእዮሙ አርዳኢሁ ያዕቆብ ወዮሐንስ ዘንተ ይቤልዎ።
Luke13:28
Luke20:37
Luke24:10 ወእማንቱሰ ማርያም መግደላዊት ወዮሐና ወማርያም እንተ ያዕቆብ።
John04:4
John04:5
John04:12

1 ያዘንም Matt05:45
1 ያዜክረክሙ John14:26
1 ያየብሶ MK09:18

ወማትያንኒ ወለደ ያዕቆብሃ።

ወይረፍቁ ውስተ ሕፅነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በመንግሥተ 
ሰማያት።

ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ወልብድዮስ ዘተሰምየ ታዴዎስ።
ወአኀዊሁ ያዕቆብ ወዮሳ ወስምዖን ወይሁዳ።

ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።

ወያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ወታዴዎስ ወስምዖን ቀነናዊ።

ወአኀዊሁኒ ያዕቆብ ወዮሳ ወይሁዳ ወስምዖን።

ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።

ወይነግሥ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም።
ወልደ ያዕቆብ ወልደ ይስሐቅ ወልደ አብርሃም።

ወይሁዳ ዘያዕቆብ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘዐለዎ ወዘአግብኦ።
ወኢ መኑሂ ዘእንበለ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወአቡሃ ወእማ 
ለሕፃን።

ወአመ ርኢክምዎሙ ለአብርሃም ወለይስሐቅ ወለያዕቆብ።
አነ ውእቱ አምላከ አብርሃም ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።

ቅሩበ ዐጸደ ወይን ዘወሀቦ ያዕቆብ ለዮሴፍ ወልዱ።
ወሀሎ ህየ ዐዘቅተ ማይ ዘያዕቆብ።
አንተኑ ተዐቢ እምያዕቆብ አቡነ ዘወሀበነ ዘንተ ዐዘቅተ።
ወያዘንም ዝናመ ላዕለ ጻድቃን ወኃጥኣን።
ውእቱ ይሜህረክሙ ኵሎ ወያዜክረክሙ ኵሎ ዘነገርኩክሙ አነ።
ወያሐቅዮ ስነኒሁ ወያየብሶ።
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1 ያየድዐክሙ Matt21:27

2 ያድሉ John05:41
John07:18

2 ያድኅነነ Luke01:71
Luke01:75

1 ያድኅነክሙ Luke21:28

5 ያድኅና Matt16:25
MK08:35
Luke09:24
Luke09:24 ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ያድኅና።
Luke17:33

6 ያድኅን Matt18:11
Matt27:42
MK15:31
Luke19:10
Luke23:35

Luke23:35

2 ያድኅኖ Matt27:43
Matt27:49

2 ያድኅኖሙ Matt01:21
Luke24:21

1 ያገምራ John02:6
1 ያገምሮሙ MK02:2
8 ያገብአኒ Matt26:21

Matt26:23
Matt26:46
MK14:18
MK14:42
Luke22:20
John13:21
John13:26

2 ያገብአከ John13:25
John21:20

1 ያገብኡ Matt12:36
1 ያገብኡክሙ Luke21:16

2 ያገብእ MK13:12
Luke12:46

ወይቤሎሙ ውእቱኒ አነሂ ኢያየድዐክሙ በአይ ሥልጣን እገብር 
ዘንተ።
አንሰ ኢይፈቅድ ያድሉ ሊተ ሰብእ።
ወዘሰ ይፈቅድ ያድሉ ለዘፈነዎ ጻድቅ ውእቱ።
ከመ ያድኅነነ እምእደ ፀርነ።
ያድኅነነ ናምልኮ በጽድቅ ወበርትዕ በቅድሜሁ ወበኵሉ 
መዋዕሊነ።
ወአመ ኮነ ዝንቱ ኵሉ ስግዱ ወአንሥኡ ርእሰክሙ እስመ በጽሐ 
ዘያድኅነክሙ።
ወዘይፈቅድ ያድኅና ለነፍሱ ለይግድፋ።
ወዘይፈቅድ ያድኅና ነፍሱ ይግድፋ።
ወዘሰ ይፈቅድ ያድኅና ለነፍሱ ለይገድፋ።

እስመ ዘይፈቅድ ያድኅና ለነፍሱ ይገድፋ።
እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
ዘባዕደ ያድኅን ወርእሶ ኢይክል አድኅኖ።
ወይብልዎ ዘባዕደ ያድኅን ወርእሶ ኢይክል አድኅኖ።
እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
ዘባዕደ ያድኅን ርእሶ ለያድኅን እመሰ ክርስቶስ ውእቱ ወኅሩዩ 
ለእግዚአብሔር።
ዘባዕደ ያድኅን ርእሶ ለያድኅን እመሰ ክርስቶስ ውእቱ ወኅሩዩ 
ለእግዚአብሔር።
ወለእመ ተአመነ በእግዚአብሔር ናሁ ይእዜ ለያድኅኖ እመ ይፈቅዶ።
ወቦ እለ ይቤሉ ኅድጉ ንርአይ ለእመ ይመጽእ ኤልያስ ያድኅኖ።
እስመ ውእቱ ያድኅኖሙ ለሕዝቡ እምኀጢአቲሆሙ።
ወንሕነሰ ነአምን ቦቱ ከመ ውእቱ ሀለዎ ያድኅኖሙ ለእስራኤል።
ወያገምራ በበ ክልኤቱ ወበበ ሠለስቱ መስፈርት ዘቀሡት።
እስከ ኢያገምሮሙ መካን ውስተ ቤት ወኢ ኀበ ኆኅት።
አማን እብለክሙ ከመ አሐዱ እምኔክሙ ያገብአኒ።
ውእቱ ያገብአኒ።
ተንሥኡ ንሑር ናሁ ቀርበ ዘያገብአኒ።
አማን እብለክሙ አሐዱ እምኔክሙ ዘይበልዕ ምስሌየ ያገብአኒ።
ተንሥኡ ንሑር ናሁ በጽሐ ዘያገብአኒ።
ወባሕቱ ናሁ እዴሁ ለዘያገብአኒ ምስሌየ ውስተ ማእድ።
ከመ አሐዱ እምኔክሙ ያገብአኒ።
ውእቱ ዘያገብአኒ።
ወይቤሎ እግዚኦ መኑ ውእቱ ዘያገብአከ።
ወዘይቤሎ እግዚኦ መኑ ውእቱ ዘያገብአከ።
ያገብኡ ሎቱ ቃለ በዕለተ ደይን።
ወያገብኡክሙ አዝማዲክሙ ወአኀዊክሙ ወአዕርክቲክሙ 
ወቢጽክሙ።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ወልዶ።
ወይመትሮ እማእከሉ ወያገብእ መክፈልቶ ምስለ እለ ኢየአምኑ።
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3 ያገብእዎ Matt20:18
Matt26:45

MK14:41
8 ያገብኦ Matt26:24

Matt26:25
Matt26:48
MK14:44
John06:64
John13:11
John18:2
John18:5

1 ያገይሥዎ Luke01:80
1 ያግሀዱ John12:42
1 ያግህድዎ MK03:12
1 ያግመሮ John21:25

1 ያግባእናሁ John18:30

1 ያግባእከ Luke19:23
1 ያግብኡኒ John18:36
2 ያግብእዎ Matt17:22

Luke20:20
7 ያግብኦ Matt26:16

MK14:10
MK14:11
Luke22:6

John06:71
John12:4

John13:2

4 ያጠምቀክሙ Matt03:11
MK01:8
Luke03:16
John01:27

1 ያጠምቁ MK07:4
5 ያጠምቅ MK01:4 ወሀሎ ዮሐንስ ያጠምቅ በገዳም ወይሰብክ ጥምቀተ።

John01:33
John03:22

ወያገብእዎ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወይኴንንዎ በሞት።
ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ዘያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ 
ኃጥኣን።
ወናሁ ያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ ኃጥኣን።
ወባሕቱ አሌ ሎቱ ለውእቱ ብእሲ ዘያገብኦ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።

ወአውሥአ ይሁዳ ዘያገብኦ ወይቤ።
ወዘያገብኦ ወሀቦሙ ትእምርተ እንዘ ይብል።
ወወሀቦሙ ትእምርተ ዘያገብኦ ወይቤሎሙ።
ወመኑ ውእቱ ዘያገብኦ።
እስመ የአምር እግዚእ ኢየሱስ ዘያገብኦ።
ወየአምሮ ይሁዳ ዘያገብኦ ለውእቱ መካን።
ወሀለወ ይሁዳኒ ዘያገብኦ ይቀውም ምስሌሆሙ።
ወነበረ ሐቅለ እስከ አመ ያገይሥዎ ኀበ እስራኤል።
ወባሕቱ ኢያግሀዱ በእንተ ፍርሀቶሙ ለፈሪሳውያን።
ወኮነ ብዙኀ ይጌሥጾሙ ከመ ኢያግህድዎ።
ወሶበ ተጽሕፈ ኵሉ በበ አሐዱ እምኢያግመሮ ዓለም ጥቀ 
መጻሕፍቲሁ ዘተጽሕፈ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ሶበሰ ኢኮነ ገባሬ እኪት እምኢያግባእናሁ 
ኀቤከ።
ወለምንት ኢያግባእከ ወርቅየ ውስተ ማእድየ።
እምተበአሱ ሊተ ወዓልያንየ ከመ ኢያግብኡኒ አይሁድ ኀቤከ።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ያግብእዎ ውስተ እደ ሰብእ።
ወከመ ያግብእዎ ለመኳንንት ወለመሳፍንት።
ወእምይእቲ ዕለት ኮነ የኀሥሥ ሣሕተ ከመ ያግብኦ ሎሙ።
ሖረ ኀበ ሊቃነ ካህናት ከመ ያግብኦ ሎሙ።
ወፈቀደ በጽሚት ያግብኦ ሎሙ።
ወአስተኃለቁ ነገረ ወየኀሥሥ ሣሕተ ያግብኦ ሎሙ እንዘ አልቦ 
ሰብእ።
እስመ ውእቱ ሀለዎ ያግብኦ።
ወይቤ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘሀለዎ 
ያግብኦ።
ወእንዘ ይዴረሩ ቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ 
ከመ ያግብኦ።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወውእቱሰ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወውእቱ ያጠምቀክሙ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት።
ወያጠምቁ ጽዋዓተኒ ወቈሳቊሳተኒ ወጻሕራተኒ ወዐራታተ።

ወይነብር ዲቤሁ ውእቱኬ ዘያጠምቅ በመንፈስ ቅዱስ።
ወህየ ነበረ ምስሌሆሙ እንዘ ያጠምቅ።
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5 ያጠምቅ

John03:23 ወሀሎ ዮሐንስኒ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በማዕዶተ ኢየሩሳሌም።

John03:26
3 ያጠምቆሙ Matt03:6

MK01:5

John03:23

1 ያጠብዑ Luke08:15
1 ያጠውቆሙ Luke08:14
1 ያጥህሩ John02:6
1 ያጥመቀ John04:2
1 ያጥመቅዎ MK07:4
2 ያጥምቆሙ Luke03:7

Luke03:12
3 ያጥብዕ Matt16:24

MK08:34
Luke09:23

1 ያጥፍእ Luke09:56
1 ያጥፍኦሙ Luke09:54
1 ያጸልሉ Matt13:32
4 ያጸምእዎ MK06:2

MK12:39
Luke05:1
Luke08:4

1 ያጸምኦሙ Luke02:46
1 ያጸንዕ MK16:20
2 ያጸድቁ Luke18:9

Luke20:20

1 ያጸግብ Matt15:33
1 ያጽሕቀከ Luke10:40
1 ያጽሕቅዎ John12:6
1 ያጽምእዎ Luke21:37
1 ያጽንሑ MK03:9
1 ያጽድቅ Luke10:29
1 ያጽድፍዎ Luke04:29
1 ያፈርሀክሙ MK04:40
5 ያፈቅረኒ John10:17

John14:21
John14:21
John14:23

ዘአንተ ሰማዕተ ኮንከ በእንቲኣሁ ናሁ ሀሎ ውእቱሂ ያጠምቅ።
ወያጠምቆሙ ለኵሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይትአመኑ 
ኀጣውኢሆሙ።
ወያጠምቆሙ ለኵሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይትአመኑ 
ኀጢአቶሙ።
እስመ ቦቱ ህየ ብዙኅ ማያት ወይመጽኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ 
ወያጠምቆሙ።
ወየዐቅብዎ ወበጥቡዕ ይትዔገሡ ወያጠብዑ ወይፈርዩ።
ወፈጊዕ ያጠውቆሙ ወኢይገብሩ።
በዘያጥህሩ ቦቶን አይሁድ ንቡራት ህየ።
ወባሕቱ ለሊሁሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢያጥመቀ ዳእሙ አርዳኢሁ።
ለእመ ኢያጥመቅዎ በማይ።
ያጥምቆሙ ትውልደ ሰበድዓት።
ወመጽኡ መጸብሓንሂ ያጥምቆሙ ወተስእልዎ።
ዘይፈቅድ ይትልወኒ ይጽላእ ነፍሱ ወያጥብዕ።
ዘይፈቅድ ይፀመደኒ ይጽልኣ ለነፍሱ ወያጥብዕ።
ወያጥብዕ ወይንሣእ መስቀለ ሞቱ።
እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ያጥፍእ ነፍሳተ ሰብእ።
ወያጥፍኦሙ በከመ ገብረ ኤልያስ።
ወትከውን ዕፀ ዐባየ እስከ ያጸልሉ አዕዋፈ ሰማይ ታሕተ አዕፁቂሃ።
ወበሰንበት መሀሮሙ በምኵራብ ወብዙኃን ያጸምእዎ ወያነክሩ።
ወኵሉ ሕዝብ ሠናየ ያጸምእዎ ወይቤሎሙ።
ወያጸምእዎ ቃለ እግዚአብሔር።
ወእንዘ ያጸምእዎ ኵሉ ሕዝብ።
እንዘ ይነብር በማእከለ ሊቃውንት ወያጸምኦሙ ወይሴአሎሙ።
እንዘ እግዚእ ይረድእ ወቃሎ ያጸንዕ በተኣምር ዘይተሉ።
ወይቤሎሙ ለእለ ያጸድቁ ርእሶሙ ወይሜንኑ ቢጾሙ።
ወፈነዉ ኀቤሁ ሰብአ ዐይን እለ ያጸድቁ ርእሶሙ ከመ ያስሕትዎ 
በቃሉ።
ኅብስት ዘያጸግብ ለዘመጠነ ዝ ሕዝብ።
ወቆመት ወትቤሎ እግዚእየ ኢያጽሕቀከኑ ግብርየ።
ወዘንተ ዘይቤ አኮ ዘያጽሕቅዎ ነዳያን።
ወኵሉ ሕዝብ ይገይሡ ኀቤሁ ውስተ ምኵራብ ያጽምእዎ ቃሎ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ያጽንሑ ሎቱ ሐመረ።
ወፈቀደ ያጽድቅ ርእሶ ወይመንን ቢጾ።
ዘተነድቀት ላዕሌሁ ሀገሮሙ ከመ ያጽድፍዎ።
ወይቤሎሙ ምንትኑ ያፈርሀክሙ ኦ ድኩማን።
ወበእንተ ዝንቱ ያፈቅረኒ አብ።
ዘቦቱ ትእዛዝየ ወየዐቅቦ ውእቱ ዘያፈቅረኒ።
ወለዘያፈቅረኒ ያፈቅሮ አቡየ።
ዘያፈቅረኒ ይዕቀብ ቃልየ ወያፈቅሮ አቡየ።
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5 ያፈቅረኒ

John14:24
2 ያፈቅረክሙ Matt05:46

John16:27
4 ያፈቅሩ Matt06:5

Matt23:6
Luke06:32
Luke20:44

1 ያፈቅራ John12:25
10 ያፈቅር Matt06:24

Matt10:36
Matt10:37
MK12:6
Luke07:5
Luke16:13
John03:35
John05:20
John15:19
John19:26

7 ያፈቅሮ John11:36
John13:23
John14:21
John14:23
John20:2
John21:7
John21:20

2 ያፈቅሮሙ Luke06:32
John11:5 ወያፈቅሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለማርታ ወለማርያ እኅታ ወለአልአዛር።

1 ያፈደፍድ Matt20:10
1 ያፍቅሮ Luke07:42

132 ይ Matt02:9

Matt03:6

Matt05:18

Matt06:16
Matt08:18
Matt08:22
Matt08:24
Matt08:24

ወዘሰ ኢያፈቅረኒ ኢየዐቅብ ቃልየ።
ወእመሰ ታፈቅሩ ዘያፈቅረክሙ ምንትኑ ዕሴትክሙ።
እስመ ለሊሁ አብ ያፈቅረክሙ።
እስመ እሙንቱ ያፈቅሩ በመኳርብት ወውስተ መዐዝነ መራኅብት 
ቀዊመ።
ወያፈቅሩ ርእሰ ምርፋቃት በውስተ ምሳሓት።
ኃጥኣንሂ ዘሰ ይገብሩ ዘያፈቅሮሙ ያፈቅሩ።
ወያፈቅሩ ተአምኆ በምሥያጣት።
ወዘሰ ያፈቅራ ለነፍሱ ለይገድፋ።
ወእመ አኮሰ አሐደ ይጸልእ ወካልኦ ያፈቅር።
ዘያፈቅር አባሁ ወእሞ እምኔየ።
ወዘያፈቅር ወልዶ ወወለቶ እምኔየ።
ወቦቱ አሐዱ ወልድ ዘያፈቅር ወፈነዎ ኀቤሆሙ ድኅረ ኵሉ።
እስመ ያፈቅር ሕዝበነ ወምኵራበነኒ ውእቱ ሐነጸ ለነ።
ወእመ አኮ አሐደ ያፈቅር ወካልኦ ይጸልእ።
አብሰ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ኵነኔሁ አወፈዮ ውስተ እዴሁ።
እስመ አብ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ያሬእዮ ዘውእቱ ይገብር።
እስመ ዓለም ያፈቅር እሊኣሁ ወባሕቱ እስመ ኢኮንክሙ እምዓለም።
ወሶበ ርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእሙ ወለረድኡ ዘያፈቅር 
ይቀውሙ።
ወይቤሉ አይሁድ ርእዩ መጠነ ያፈቅሮ።
ወያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ወለዘያፈቅረኒ ያፈቅሮ አቡየ።
ዘያፈቅረኒ ይዕቀብ ቃልየ ወያፈቅሮ አቡየ።
ወኀበ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ወተመይጦ ጴጥሮስ ርእዮ ለዝኩ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይተልዎ።
ኃጥኣንሂ ዘሰ ይገብሩ ዘያፈቅሮሙ ያፈቅሩ።

ወመጽኡ ቀደምት ወመሰሎሙ ዘያፈደፍድ ሎሙ ውሂበ እምእሉ።
መኑ እንከ ርቱዕ ፈድፋደ ያፍቅሮ እምኔሆሙ።
ወናሁ ኮከብ ዘርእዩ በምሥራቅ ይመርሖሙ እስከ ሶበ አብጽሖሙ 
ቤተልሔም።
ወያጠምቆሙ ለኵሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይትአመኑ 
ኀጣውኢሆሙ።
ኢተኀልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኵሉ ይትገበር 
ወይከውን።
እስመ እሙንቱ ይትመጸለዉ ወይቈጽሩ ገጾሙ ወያማስኑ።
አዘዘ ከመ ይሑሩ ማዕዶተ ባሕር።
ወኅድጎሙ ለምዉታን ይቅብሩ ምዉታኒሆሙ።
እስከ ሶበ ይደፍኖ ለሐመር ማዕበለ ባሕር እሞገድ።
ወውእቱሰ ይነውም።
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Matt08:27
Matt08:28
Matt08:29
Matt08:30
Matt08:34
Matt08:34
Matt09:2
Matt09:3

Matt09:5
Matt09:6
Matt09:11
Matt09:14
Matt09:15

Matt09:15
Matt09:16
Matt09:16
Matt09:17
Matt09:17
Matt09:17
Matt09:17
Matt09:18
Matt09:20
Matt09:23
Matt09:27
Matt09:38
Matt10:1
Matt10:10
Matt10:10
Matt10:11
Matt10:12
Matt10:12
Matt10:13
Matt10:13
Matt10:15
Matt10:17
Matt10:20
Matt10:21
Matt10:21
Matt10:22
Matt10:23

ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ወኢያበውሑ መነሂ ይኅልፍ እንተ ይእቲ ፍኖት።
ዘእንበለ ይብጻሕ ጊዜሁ።
ይትረዐዩ ርሑቀ እምኔሆሙ።
ወናሁ ወፅኡ ኵሉ እለ ውስተ ሀገር ይትቀበልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሶበ ርእይዎ አስተብቊዕዎ ይኅልፍ እምደወሎሙ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ድዉየ ወመፃጕዐ እንዘ ይጸውርዎ በዐራት።
ወሰሚዖሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ይቤሉ በበይናቲሆሙ ዝንቱሰ 
ይፀርፍ።
ምንት ይቀልል እምብሂለ ተኀደገ ለከ ኀጢአትከ።
ይኅድግ ኀጢአተ በዲበ ምድር።
ለምንት ምስለ መጸብሓን ወኃጥኣን ይበልዕ ሊቅክሙ።
ንሕነ ወፈሪሳውያን ንጸውም ብዙኀ ወአርዳኢከሰ በእፎ ኢይጸውሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ ወላህዎ።

ውእተ አሚረ ይጸውሙ።
ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
እስመ ይትማላእ ሕያዎ ለልብስ ወያዐብዮ ለስጠቱ።
ወኢይወድዩ ወይነ ሐዲሰ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ወእመ አኮሰ ዝቁ ይነቅዕ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወእመ አኮሰ ዝቁ ይነቅዕ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወይትዐቀቡ ክልኤሆሙ በበይናቲሆሙ ኅቡረ።
ወእንዘ ዘንተ ይነግሮሙ ናሁ መጽአ አሐዱ መኰንን።
ወናሁ ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምት።
ርእየ መብክያነ ወሰብእ እንዘ ይትሀወኩ ወያስቆቅዉ።
ተለውዎ ክልኤቱ ዕዉራን እንዘ ይጸርሑ።
ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ገባረ ለማእረሩ።
ከመ ያውፅእዎሙ ወይፈውሱ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ።
ወኢ አሣእነ ወኢ በትረ እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
ወኢ አሣእነ ወኢ በትረ እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
ለመኑ ይደልዎ ሰላም በውስቴታ።
ወለእመ ይደልዎ ለውእቱ ቤት።
ይኅድር ሰላምክሙ ላዕሌሁ።
ወእመሰ ኢይደልዎ ይግባእ ሰላምክሙ ላዕሌክሙ።
ወእመሰ ኢይደልዎ ይግባእ ሰላምክሙ ላዕሌክሙ።
አማን እብለክሙ ከመ ይረክባ ሣሕተ ምድረ ሰዶም ወገሞራ።
ወይቀሥፉክሙ በመኳርብቲሆሙ።
ውእቱ ይትናገር በላዕሌክሙ።
ወይትነሥኡ ውሉድ ላዕለ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ።
ወይትነሥኡ ውሉድ ላዕለ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
አማን እብለክሙ ኢይትፌጸማ አህጉረ እስራኤል።
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Matt10:26
Matt10:26
Matt10:28
Matt10:28
Matt10:29
Matt10:35
Matt10:36
Matt10:36
Matt10:37
Matt10:37
Matt10:38
Matt10:38
Matt10:39
Matt10:39
Matt11:1
Matt11:5
Matt11:5
Matt11:5
Matt11:5
Matt11:5
Matt11:7
Matt11:8
Matt11:10
Matt11:11
Matt11:12
Matt11:14
Matt11:15
Matt11:16
Matt11:16
Matt11:18 እስመ መጽአ ዮሐንስ እንዘ ኢይበልዕ ወኢይሰቲ።
Matt11:18 እስመ መጽአ ዮሐንስ እንዘ ኢይበልዕ ወኢይሰቲ።
Matt11:19
Matt11:19
Matt11:20
Matt11:22
Matt11:27
Matt12:1
Matt12:4
Matt12:5
Matt12:7
Matt12:11
Matt12:12

ኢትፍርህዎሙኬ እንከ እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትዐወቅ።
ወኢትፍርህዎሙ ለእለ ይቀትሉ ሥጋክሙ።
ወለነፍስክሙሰ ኢይክሉ ቀቲሎታ።
አኮኑ ክልኤቲ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
ወሰብአ ቤቱ ይፃረሮ ለሰብእ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ዘረከባ ለነፍሱ ለይግድፋ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ይረክባ።
ኀለፈ እምህየ ከመ ይምሀር ወይስብክ ውስተ አህጉሪሆሙ።
ዕዉራን ይሬእዩ ሐንካሳን የሐውሩ።
እለ ለምጽ ይነጽሑ ወጽሙማን ይሰምዑ።
እለ ለምጽ ይነጽሑ ወጽሙማን ይሰምዑ።
ምዉታን ይትነሥኡ ወነዳያን ይዜነዉ።
ምዉታን ይትነሥኡ ወነዳያን ይዜነዉ።
ምንትኑመ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርዐኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
እለሰ ቀጠንተ ይለብሱ ናሁ ውስተ አብያተ ነገሥት ሀለዉ።
ዘይጸይሕ ፍኖተከ በቅድሜከ።
ወበመንግሥተ ሰማያትሰ ዘይንእሶ የዐብዮ።
ትትገፋዕ መንግሥተ ሰማያት ወግፉዓን ይትማሠጥዋ።
ዝ ውእቱ ኤልያስ ዘሀለዎ ይምጻእ።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ይመስሉ ደቂቀ እለ ይነብሩ ውስተ ምሥያጥ ወይጼውዑ ቢጾሙ።
ይመስሉ ደቂቀ እለ ይነብሩ ውስተ ምሥያጥ ወይጼውዑ ቢጾሙ።

ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እንዘ ይበልዕ ወይሰቲ።
ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እንዘ ይበልዕ ወይሰቲ።
ወእምዝ አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይኂሶን ለአህጉር።
ወባሕቱ እብለክን ጢሮስ ወሲዶና ይረክባ ሣሕተ።
ወለዘፈቀደ ወልድ ይከሥት ሎቱ።
ወአርዳኢሁሰ ርኅቡ ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ።
ዘኢይከውኖ ለበሊዕ ወኢ ለእለ ምስሌሁ።
ወኢይከውኖሙ ጌጋየ።
እምኢኰነንክምዎሙ ለእለ ኢይኤብሱ።
ወእመ ወድቆ በሰንበት ውስተ ግብ አኮኑ ይእኅዞ ወያነሥኦ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ይኄይስ ሰብእ እምበግዕ።
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Matt12:14
Matt12:18
Matt12:19
Matt12:19
Matt12:20
Matt12:20
Matt12:21
Matt12:33
Matt12:39
Matt13:20
Matt13:37

Matt13:41
Matt13:43
Matt14:2
Matt14:5
Matt14:15
Matt14:15
Matt14:16
Matt14:18
Matt17:3
Matt18:12
Matt18:13
Matt20:19
Matt23:16
Matt25:14
Matt25:15
Matt25:19
Matt26:39
Matt27:30
MK04:3
MK08:11
MK09:8
MK09:46
MK09:46
MK13:15
Luke05:21
Luke08:13
Luke23:8
John10:12
John11:3
John20:4

ወወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ በእንቲኣሁ ከመ ይቅትልዎ።
ወኵነኔየ ለሕዝብ ይነግር።
ኢይደምፅ ወኢይጸርሕ ወአልቦ ዘይሰምዕ ቃሎ።
ኢይደምፅ ወኢይጸርሕ ወአልቦ ዘይሰምዕ ቃሎ።
ብርዐ ቅጥቁጠ ኢይሰብር ወሱዐኒ ዘይጠይስ ኢያጠፍእ።
ብርዐ ቅጥቁጠ ኢይሰብር ወሱዐኒ ዘይጠይስ ኢያጠፍእ።
ወበስመ ዚኣሁ አሕዛብ ይትአመኑ።
እስመ እምፍሬሁ ይትዐወቅ ዕፅ።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወሶቤሃ በፍሥሓ ይትዌከፎ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘይዘርዕሰ ሠናየ ዘርዐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው 
ውእቱ።
ይፌንዎሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ለመላእክቲሁ።
አሜሃ ይበርሁ ጻድቃን ምስብዒተ እደ።
ወበእንተ ዝንቱ ይትገበራ ኀይላት ቦቱ።
ወእንዘ ይፈቅድ ይቅትሎ ይፈርሆሙ ለሕዝብ።
ፈንዎሙ ለሕዝብ ከመ ይሑሩ ውስተ አህጉር።
ወይሣየጡ ለርእሶሙ መብልዐ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አኮ መፍትው ይሑሩ ርኁባኒሆሙ።
ወአዘዞሙ ለሰብእ ይርፍቁ ዲበ ሣዕር።
ወናሁ አስተርአዩ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስሌሁ።
ወየሐውር ይኅሥሥ ዘተገድፎ።
ከመ ይትፌሣሕ በእንቲኣሁ ፈድፋደ።
ወይሰቅልዎ ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወዘሰ መሐለ በወርቀ ቤተ መቅደስ ይጌጊ ትብሉ።
ወወሀቦሙ ንዋዮ ይትገበሩ ቦቱ።
ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ በአምጣነ ይክሉ ወሀቦሙ ወነገደ በጊዜሃ።
ወአኀዘ ይትሐሰቦሙ።
ወጸለየ ወይቤ አቡየ እመሰ ይትከሀል ይኅልፍ እምኔየ ዝንቱ ጽዋዕ።
ወይወርቁ ላዕሌሁ ወይኰርዕዎ ርእሶ በኅለት።
ስምዑ ወፈረ ዘይዘርዕ ይዝራዕ።
ወወፅኡ ፈሪሳውያን ወአኀዙ ይትኀሠሥዎ።
ወእንዘ ይወርዱ እምደብር አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
እስመ ለኵሉ በእሳት ይሜልሕዎ።
ወኵሉ ዘይጠባሕ ይትሜላሕ በጼው።
ወኢይባእ ይንሣእ ዘኮነ ውስተ ቤት።
ወአኀዙ የኀልዩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ወይበሉ።
ወዘሰ ውስተ ኰኵሕ እለ ሰሚዖሙ ይትዌከፍዎ ለነገር በፍሥሓ።
እስመ ይሰምዕ ነገሮ ወይሴፎ ይርአይ ተኣምረ በኀቤሁ ዘይገብር።
ዘዚኣሁ ሶበ ይሬኢ ተኵላ እንዘ ይመጽእ ይጐይይ።
እንዘ ይብላ እግዚእነ ናሁ ዘታፈቅር ይደዊ።
ወእንዘ ይረውጹ ክልኤሆሙ ኅቡረ።
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John21:12
1 ይሀይደክሙ John16:22
1 ይሁበከ John11:22

4 ይሁበክሙ Luke16:12
John06:27

John15:16
John16:23

1 ይሁቡክሙ Luke06:38
11 ይሁብ Matt07:11

Matt17:24
Matt21:41
Matt24:29
MK12:9
MK13:24
Luke11:13
Luke20:16
John03:34
John06:33
John14:27

2 ይሁብዋ Matt21:43
Luke11:29

6 ይሁብዎ Matt13:12
Matt21:41
Matt25:29
MK04:25
Luke08:18
Luke19:26

8 ይሁቦ Matt07:9

Matt07:10
Luke01:32
Luke11:8
Luke11:11

Luke11:11
Luke11:12
Luke15:16

1 ይሁቦሙ MK13:34
63 ይሁዳ Matt01:2

Matt01:3 ወይሁዳኒ ወለደ ፋሬስሃ ወዛራሃ እምትእማር።

ወአልቦ ዘተኀበለ እምአርዳኢሁ ይሰአሎ ወይበሎ መኑ አንተ።
ወፍሥሓክሙኒ አልቦ ዘይሀይደክሙ።
ወይእዜኒ አአምር ከመ ዘሰአልኮ ለእግዚአብሔር ይሁበከ 
እግዚአብሔር።
ዘዚኣሁ መኑ እንከ ይሁበክሙ።
ዘይሁበክሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እስመ ለዝሰ እግዚአብሔር አብ 
ኀተሞ።
ከመ እመ ቦ ዘሰአልክምዎ ለአብ በስምየ ኵሎ ይሁበክሙ።
ከመ አመ ሰአልክምዎ ለአብ በስምየ ኵሎ ይሁበክሙ።
ንሕኑሐ ወምሉአ ወዝሕዙሐ ይሁቡክሙ ውስተ ሕፅንክሙ።
ይሁብ ሠናየ ለእለ ይስእልዎ።
ሊቅክሙሰ ኢይሁብኑ ጸባሕተ።
ወወይኖሂ ይሁብ ለካልኣን ዐቀብት።
ፀሓይኒ ይጸልም ወወርኅኒ ኢይሁብ ብርሃኖ።
ይመጽእ ወይቀትሎሙ ለእልክቱ ገባር ወይሁብ ወይኖ ለካልኣን።
ፀሓይኒ ይጸልም ወወርኅ ኢይሁብ ብርሃኖ።
ይሁብ ሠናየ ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ለእለ ይስእልዎ።
ወይሁብ ወይኖ ለካልኣን ዐቀብተ።
እስመ አኮ በመስፈርት ዘይሁብ እግዚአብሔር መንፈሶ።
ወይሁብ ሕይወተ ዘለዓለም።
አኮ በከመ ይሁብ ዓለም ዘእሁበክሙ አነ።
ወይሁብዋ ለካልኣን እለ ይገብሩ ፍሬሃ።
ወትእምርትሰ ኢይሁብዋ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
እስመ ለዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
እለ ይሁብዎ ፍሬሁ በበ ጊዜሁ ወበበ አግዋሊሁ።
እስመ ለዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
እስመ ለዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
ወአእምሩ እንከ ዘከመ ትሰምዑ እስመ ለዘቦ ይሁብዎ።
ወይቤሎሙ እብለክሙ ለኵሉ ዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
መኑ ውእቱ እምኔክሙ ብእሲ ዘይስእሎ ወልዱ ኅብስተ ወእብነ 
ይሁቦ።
ወእመሂ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኑ ይሁቦ።
ወይሁቦ እግዚአብሔር አምላክ መንበረ ዳዊት አቡሁ።
ከመ ኢያንጥዮ ይትነሣእ ወይሁቦ መጠነ ፈቀደ።
ወእመ ቦ እምውስቴትክሙ ዘሰአሎ ወልዱ ለአቡሁ ኅብስተ እብነኑ 
ይሁቦ።
ወእመኒ ዓሣ ሰአሎ አርዌ ምድርኒ ይሁቦ ህየንተ ዓሣ።
ወእመኒ አንቆቅሖ ሰአሎ ዐቅራበኑ ይሁቦ ህየንቴሁ።
ዘይሴሰዩ አሕርው ወአልቦ ዘይሁቦ።
ወይሁቦሙ ሙ ለአግብርቲሁ ለለ አሐዱ እምኔሆሙ።
ወያዕቆብኒ ወለደ ይሁዳሃ ወአኀዊሁ።
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Matt02:1

Matt02:5
Matt02:6
Matt02:22
Matt03:1

Matt03:5
Matt04:25

Matt10:4
Matt13:55
Matt19:1
Matt24:16
Matt26:14
Matt26:25
Matt26:47

Matt26:49
Matt27:3
MK01:5
MK03:7
MK03:19
MK06:3
MK10:1
MK13:15
MK14:10
MK14:43
Luke01:5
Luke01:39
Luke01:65
Luke01:65
Luke02:4
Luke03:1
Luke03:30
Luke03:33
Luke05:17
Luke06:16
Luke06:16
Luke06:17
Luke07:17
Luke21:21

ወተወሊዶ እግዚእ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ በመዋዕለ ሄሮድስ 
ንጉሥ።
ወይቤልዎ በቤተልሔም ዘይሁዳ እስመ ከማሁ ጽሑፍ በነቢይ።
ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትቴሐቲ እምነገሥተ ይሁዳ።
ወሰሚዖ ከመ አርኬላኦስ ነግሠ ለይሁዳ ህየንተ አቡሁ ሄሮድስ።
ወበውእቱ መዋዕል በጽሐ ዮሐንስ መጥምቅ እንዘ ይሰብክ በገዳመ 
ይሁዳ ዘዮርዳኖስ።
ወኵሉ ይሁዳ ወኵሉ አድያሚሃ ለዮርዳኖስ።
ወእምዐሡሩ አህጉር ወእምኢየሩሳሌም ወእምይሁዳ ወእማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ወስምዖን ቀነናዊ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘአግብኦ።
ወአኀዊሁ ያዕቆብ ወዮሳ ወስምዖን ወይሁዳ።
ተንሥአ እምገሊላ ወበጽሐ ውስተ ብሔረ ይሁዳ ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
አሜሃ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
ዘስሙ ይሁዳ አስቆሮታዊ ኀበ ሊቃነ ካህናት።
ወአውሥአ ይሁዳ ዘያገብኦ ወይቤ።
ወእንዘ ዘንተ ይትናገር ናሁ በጽሐ ይሁዳ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
ወይእተ ጊዜ ቀርበ ይሁዳ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ይሁዳ ዘአግብኦ ከመ አርስሕዎ።
ወየሐውሩ ኀቤሁ ኵሉ ሰብአ ይሁዳ ወኢየሩሳሌም።
ወተለውዎ ብዙኃን ጥቀ እምገሊላ ወእምይሁዳ።
ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘአግብኦ።
ወአኀዊሁኒ ያዕቆብ ወዮሳ ወይሁዳ ወስምዖን።
ወተንሢኦ እምህየ ሖረ ብሔረ ይሁዳ እንተ ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ይእተ አሚረ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
ወይሁዳ አስቆሮታዊ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወእንዘ ይትናገሮሙ በጽሐ ሶቤሃ ይሁዳ አስቆሮታዊ።
ወኮነ በመዋዕለ ሄሮድስ ንጉሠ ይሁዳ።
ወሖረት ደወለ ዐይነ ከርም ወበጽሐት ሀገረ ዳዊት ዘይሁዳ።
ወላዕለ ኵሉ ደወለ ይሁዳ።
ወተናገርዎ ለዝንቱ ነገር በኵሉ ብሔረ ይሁዳ።
ወዐርገ ዮሴፍኒ እምገሊላ እምሀገረ ናዝሬት መንገለ ይሁዳ።
እንዘ ጲላጦስ ጰንጤናዊ መልአከ ይሁዳ።
ወልደ ስምዖን ወልደ ይሁዳ ወልደ ዮሴፍ።
ወልደ ኤስሮም ወልደ ፋሬስ ወልደ ይሁዳ።
ወእምኵሉ አህጉረ ይሁዳ ወእምኢየሩሳሌም።
ወይሁዳ ዘያዕቆብ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘዐለዎ ወዘአግብኦ።
ወይሁዳ ዘያዕቆብ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘዐለዎ ወዘአግብኦ።
ዘእምኵሉ ይሁዳ ወእምኢየሩሳሌም።
በኵሉ በሓውርተ ይሁዳ ወበኵሉ አድያሚሃ።
ወይእተ አሚረ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
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Luke22:3

Luke22:47
Luke22:48

Luke23:5

Luke23:51
John03:22
John04:3
John04:47

John04:54
John06:71
John07:1
John07:3
John11:7
John12:4

John13:2

John13:26
John13:29
John13:30
John13:31
John14:22
John18:2
John18:3

John18:5
7 ይሄሉ Matt06:21

Luke12:34
John06:56
John12:26
John14:16
John14:17

John17:11
2 ይሄልዉ Matt24:40

John17:11
2 ይለቡ Matt24:15

MK13:14
3 ይለብስ MK16:5

ወቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ አስቆሮታዊ ዘእምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ኍልቁ።
ወይሁዳ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ ይመርሖሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለይሁዳ በስዒምኑ ታገብኦ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወዐውየዉ ወይቤሉ የሀውኮሙ ለሕዝብ ወይሜህር በኵሉ ይሁዳ እኂዞ 
እምገሊላ እስከ ዝየ።
ወሀገሩ አርማትያስ ዘእምሀገረ ይሁዳ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ምድረ ይሁዳ።
ወኀደጋ ለምድረ ይሁዳ ወሖረ ካዕበ ገሊላ።
ወሰሚዖ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምይሁዳ ውስተ ገሊላ ሖረ 
ኀቤሁ።
መጺኦ እምይሁዳ ውስተ ገሊላ።
ወዘንተሰ ይቤ እንበይነ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ።
ወኢፈቀደ ይሑር ምድረ ይሁዳ።
ወሑር ብሔረ ይሁዳ።
ንሑር ብሔረ ይሁዳ ካዕበ።
ወይቤ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘሀለዎ 
ያግብኦ።
ወእንዘ ይዴረሩ ቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ 
ከመ ያግብኦ።
ወጸብሐ ኅብስተ ወመጠዎ ለይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ።
ዘሀሎ በኀበ ይሁዳ።
ወተመጢዎ ይሁዳ ውእተ ኅብስተ ወፅአ ሶቤሃ በሌሊት።
ወወፂኦ ይሁዳ ውእተ ጊዜ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ ይሁዳ ዘአኮ አስቆሮታዊ።
ወየአምሮ ይሁዳ ዘያገብኦ ለውእቱ መካን።
ወነሥኦሙ ይሁዳ ለሠገራተ ሰጲራ እምኀበ ሊቃነ ካህናት 
ወፈሪሳውያን።
ወሀለወ ይሁዳኒ ዘያገብኦ ይቀውም ምስሌሆሙ።
እስመ ኀበ ሀሎ መዝገብክሙ ህየ ይሄሉ ልብክሙኒ።
ወኀበ ሀሎ መዝገብክሙ ህየ ይሄሉ ልብክሙ።
ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ይሄሉ ምስሌየ።
እስመ ኀበ ሀሎኩ አነ ህየ ይሄሉ ዘይትለአከኒ።
ካልአ ዘይሄሉ ምስሌክሙ ለዓለም።
ወአንትሙሰ ተአምርዎ እስመ ኀቤክሙ ይነብር ወውስቴትክሙ 
ይሄሉ።
ወኢይሄሉ እንከ ውስተ ዓለም።
አሜሃ ክልኤቱ ይሄልዉ ውስተ አሐዱ ገራህት።
ወእሙንቱሰ ውስተ ዓለም ይሄልዉ ወአንሰ ኀቤከ እመጽእ።
ወይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ዘያነብብ ለይለቡ።
ዘይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ኀበ ኢይከውን ዘያነብብ ለይለቡ።
ወይለብስ አልባሰ ንጹሐ ወደንገፃ።
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3 ይለብስ
Luke16:19
John19:5

3 ይለብዉ Matt13:15
Luke08:10
John12:40

1 ይለክፍዎ Matt23:4
2 ይላሕዉ Matt05:4

MK16:10
1 ይሌቅሕዎሙ Luke06:34
2 ይሌቡ Matt13:19

Matt13:23
1 ይሌብዉ MK04:12
1 ይልሀቁ Matt13:30
1 ይልህቀክሙ Matt23:11
2 ይልህቁ Matt06:28

Luke12:27 ናሁ ጽጌያተ ገዳም ርእዩ ዘከመ ይልህቁ።
5 ይልህቅ Matt22:25

MK04:27
MK12:21
Luke15:25
Luke20:29

1 ይልሕሱ Luke16:21
1 ይልበሱ MK06:8
7 ይሑሩ Matt14:22

Matt28:10
MK06:36
MK08:9
John06:21
John08:9
John18:8

9 ይሑር Matt16:21
MK05:18
Luke08:37
Luke08:38
Luke14:30
John01:44
John07:1
John07:35
John11:44

1 ይሔስዉ Matt05:11
1 ይሕምም Matt17:12

ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ባዕል ወይለብስ ሜላተ።
እንዘ ይትቄጸል አክሊለ ዘሦክ ወይለብስ ሜላተ።
ወበእዘኒሆሙ ኢይስምዑ ወበልቦሙ ኢይለብዉ።
ወሰሚዖሙኒ ኢይስምዑ ወኢይለብዉ።
ከመ ኢይርአዩ በአዕይንቲሆሙ ወኢይለብዉ በአልባቢሆሙ።
ወለሊሆሙሰ ኢይለክፍዎ በአጽባዕቶሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
ብፁዓን እለ ይላሕዉ ይእዜ።
እንዘ ይላሕዉ ወይበክዩ።
ኃጥኣንሂ ይሌቅሕዎሙ ለኃጥኣን ከመ ይትፈደይዎሙ ዕሩየ።
ኵሉ ዘይሰምዕ ነገረ መንግሥተ ሰማያት ወኢይሌቡ።
ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ ወይሌቡ ወይፈሪ ወይገብር።
ወኢይሌብዉ ከመ ኢይነስሑ ወኢይሣሀሎሙ።
ኅድግዎሙ ይልሀቁ ኅቡረ እስከ ጊዜ ማእረር።
ወባሕቱ ዘይልህቀክሙ ይኩንክሙ ላእከ።
ርእዩ ጽጌያተ ገዳም ከመ ይልህቁ።

ወዘይልህቅ አውሰበ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉደ።
ወዘርዑ ይፈሪ የዐቢ ወይልህቅ።
ወአውሰበ ዘይልህቅ ብእሲተ ወሞተ እንዘ አልቦ ውሉድ።
ወወልዱሰ ዘይልህቅ ሀለወ ውስተ ሐቅል።
ወሀለዉ እንከ ኀቤነ ሰብዐቱ አኀው ወአውሰበ ዘይልህቅ ብእሲተ።
ወከለባትሂ ይመጽኡ ወይልሕሱ ቊሰሊሁ።
ወኢይልበሱ ክልኤ ክዳናተ።
ወይቅድምዎ ወይሑሩ ኀበ ማዕዶተ ባሕር።
ከመ ይሑሩ ገሊላ ወበህየ ይሬእዩኒ።
ሰዐር ሰብአ ይሑሩ ውስተ አህጉር ወአዕጻዳተ።
ወእምዝ ፈነዎሙ ሶቤሃ ይሑሩ።
በጽሐት ሐመር ሶቤሃ ውስተ ምድር ኀበ ዘፈቀዱ ይሑሩ።
ወሰሚዖሙ እሙንቱ ዘንተ ዘለፋ በለብዎ አኀዙ ይሑሩ በበ አሐዱ።
ወእመሰ ኪያየ ተኀሥሡ ኅድግዎሙ ለእለ ይሑሩ።
ከመ ሀለዎ ይሑር ኢየሩሳሌም።
ወዐሪጎ ሐመረ አስተብቊዖ ውእቱ ዘጋኔን ይሑር ምስሌሁ።
ወይቤልዎ ከመ ይሑር እምኀቤሆሙ።
ውእቱ ብእሲ ዘወፅኡ እምኔሁ አጋንንት ከመ ይሑር ምስሌሁ።
ወእመኒ ፈቀደ ንጉሥ ይሑር ይጽብኦ ለካልእ ንጉሥ።
ወበሳኒታ ፈቀደ ይሑር ገሊላ።
ወኢፈቀደ ይሑር ምድረ ይሁዳ።
አይቴኑ ሀለዎ ለዝንቱ ይሑር ዘኢንክል ረኪቦቶ ንሕነ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ፍትሕዎኬ እንከሰ ወኅድግዎ ይሑር።
እንዘ ይሔስዉ በእንቲኣየ።
ወከማሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ሀለዎ ይሕምም እምኔሆሙ።
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1 ይሕትትዎ John07:51
1 ይሕንክዎ Luke09:45
2 ይሕንጽ Luke14:28

Luke14:29
2 ይሕዝን Matt26:37

MK14:33
1 ይሕየዉ Luke08:12
2 ይመልእ MK04:28

Luke01:15
1 ይመሥጥ Matt13:19
1 ይመርሐክሙ John16:13
2 ይመርሑ Matt21:9

MK11:9
1 ይመርሕዎ Luke18:39
1 ይመርሖሙ Luke22:47
1 ይመስለከ Matt26:53
4 ይመስለክሙ Luke12:51

Luke13:2
Luke13:4
John05:39

2 ይመስሉ Luke07:31
Luke07:32

9 ይመስል Matt07:24
Matt07:26
Matt13:52
MK12:1
MK13:1
Luke06:47
Luke06:48
Luke06:49

Luke20:9
3 ይመስሎ MK07:8

John09:9
John16:2

4 ይመስሎሙ Matt06:7
Luke02:44
Luke03:23
Luke19:11

1 ይመስሑ Luke14:10
1 ይመስሕ Luke07:37

ኦሪትክሙኑ ትኴንኖ ለሰብእ ዘእንበለ ይሕትትዎ ቅድመ።
ከመ ኢይሕንክዎ ወይፈርህዎ ተጠይቆቶ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወእመ ቦ አሐዱ እምኔክሙ ዘይፈቅድ ይሕንጽ ማኅፈደ።
እንዘ ይብሉ ዝንቱ ብእሲ አኀዘ ይሕንጽ ወስእነ ፈጽሞ።
ወአኀዘ ይተክዝ ወይሕዝን።
ወአኀዘ ይተክዝ ወይሕዝን።
ከመ ኢይእመኑ ወኢይሕየዉ።
ወእምዝ ሰብለ ወእምሰብሉ ይመልእ ፍጹመ ሥርናየ።
ወይመልእ ላዕሌሁ መንፈስ ቅዱስ እምከርሠ እሙ።
ይመጽእ እኩይ ወይመሥጥ ቃለ።
ወመጺኦ ውእቱ መንፈሰ ጽድቅ ይመርሐክሙ ኀበ ኵሉ ጽድቅ።
ወሕዝብሰ እለ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይጸርሑ ወይብሉ።
እለሂ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይኬልሑ ወይብሉ።
ወገሠጽዎ እለ ይመርሕዎ ከመ ያርምም።
ወይሁዳ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ ይመርሖሙ።
ይመስለከኑ ዘኢይክል አስተብቊዖቶ ለአቡየ።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ ይመስለክሙኑ ሰላመ ዘአምጻእኩ ለምድር።
ይመስለክሙኑ እሙንቱ ገሊላውያን ኃጥኣን እምኵሉ ሰብአ ገሊላ።
ወሚመ ይመስለክሙኑ እሉ ዐሠርቱ ወሰመንቱ።
እስመ ቦቶን ይመስለክሙ ዘትረክቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወመነ ይመስሉ።
ይመስሉ ደቂቀ እለ ይነብሩ ውስተ ምሥያጥ።
ይመስል ብእሴ ጠቢበ ዘሐነጸ ቤቶ ዲበ ኰኵሕ።
ይመስል ብእሴ አብደ ዘሐነጸ ቤቶ ዲበ ኆጻ።
ይመስል ብእሴ በዓለ ቤት ዘያወፅእ እመዝገቡ ሐዲሰ ወብሉየ።
ወአኀዘ ይመስል ሎሙ ወይቤሎሙ።
ሊቅ ርኢ ምንተ ይመስል ንድቁ ወእበኒሁ።
ወይገብሮ አርእየክሙ ዘይመስል።
ይመስል ብእሴ ጠቢበ ዘሐነጸ ቤቶ።
ይመስል ብእሴ ዘሐነጸ ቤቶ መልዕልተ ምድር ዘእንበለ መሠረት።

ወአኀዘ ይመስል ሎሙ ለሕዝብ ዘንተ ምሳሌ ወይቤሎሙ።
ወባዕደኒ ብዙኀ ዘይመስሎ ለዝንቱ ይገብሩ።
ወካልኣን ይቤሉ አልቦ አላ ይመስሎ።
ከመ ኵሉ ዘይቀትለክሙ ይመስሎ ከመ ዘመሥዋዕተ ያበውእ 
ለእግዚአብሔር።
እስመ ይመስሎሙ በአብዝኆ ንባቦሙ ዘይሰምዖሙ።
ወይመስሎሙ ከመ ዘበፍኖት ሀሎ ምስለ ሰብእ።
ወይመስሎሙ ወልደ ዮሴፍ ውእቱ።
ወይመስሎሙ ከመ ሶቤሃ ታስተርኢ መንግሥተ እግዚአብሔር።
በቅድመ ኵሎሙ እለ ይረፍቁ ወይመስሑ ምስሌከ።
አእሚራ ከመ ይመስሕ ውስተ ቤተ ፈሪሳዊ።
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1 ይመስጦን John10:12
1 ይመትሩ Matt21:8
1 ይመትሮ Luke12:46
1 ይመንን Luke10:29
1 ይመክር Luke14:30
9 ይመውት Matt26:52

Luke02:26
Luke23:15

Luke23:22

John06:50
John11:26
John11:37
John21:23
John21:23

1 ይመውኦ Luke11:22
1 ይመይጦሙ Luke01:16

1 ይመጡከ Matt05:25
1 ይመጽልዉ Matt15:32
18 ይመጽኡ Matt03:7

Matt07:15

Matt08:11
Matt13:49
Matt24:5
Matt24:24
MK01:45
MK06:32
MK13:6
MK13:22
Luke05:15
Luke13:29
Luke16:21
Luke21:8
John03:23

John06:5
John11:48
John19:3

91 ይመጽእ Matt03:7

ወየኀድግ አባግዒሁ ወይመስጦን ተኵላ ወይዘርዎን ለአባግዕ።
ወካልኣንሂ ይመትሩ አዕጹቀ እምውስተ ዕፀው።
ወይመትሮ እማእከሉ ወያገብእ መክፈልቶ ምስለ እለ ኢየአምኑ።
ወፈቀደ ያጽድቅ ርእሶ ወይመንን ቢጾ።
አኮኑ ያቀድም ወይነብር ወይመክር ለእመ ይክል።
እስመ ኵሉ ዘይቀትል በመጥባሕተ ይመውት በመጥባሕት።
ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት።
ወኀበ ሄሮድስኒ ፈነውክዎ ወውእቱኒ ፈነዎ ኀቤነ ወናሁ አልቦ ዘገብረ 
በዘይመውት።
ናሁ አልቦ ዘረከብኩ በላዕሌሁ በዘይመውት እቅሥፎኬ እንከሰ 
ወአሕይዎ።
ወኵሉ ዘበልዐ እምኔሁ ኢይመውት።
ወኵሉ ዘሕያው ወየአምን ብየ ኢይመውት ለዓለም ተአምኒኑ ዘንተ።
ከመ ይግበር በዘኢይመውት ዝንቱኒ።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አኀው ከመ ውእቱ ረድእ ኢይመውት።
ወባሕቱ እግዚእ ኢየሱስ ኢይቤሎ ኢይመውት።
ወእመሰ ይመጽእ ዘይኄይሎ ይመውኦ ወይሰልቦ ንዋየ ሐቅሉ።
ወለብዙኃን እምደቂቀ እስራኤል ይመይጦሙ ኀበ እግዚአብሔር 
አምላኮሙ።
ከመ ኢይመጡከ ዕድውከ ለመኰንን።
ከመ ኢይመጽልዉ በፍኖት።
እንዘ ይመጽኡ ውስተ ጥምቀቱ ጽሚተ ይቤሎሙ።
ተዐቀቡኬ እምሐሳውያን ነቢያት እለ ይመጽኡ ኀቤክሙ በአልባሰ 
አባግዕ።
ወባሕቱ እብለክሙ ብዙኃን ይመጽኡ እምሥራቅ ወእምዕራብ።
ከማሁ ይከውን በኅልቀተ ዓለም ይመጽኡ መላእክት።
እስመ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ።
እስመ ይመጽኡ ሐሳውያነ መሲሕ ወሐሳውያነ ነቢያት።
ወይመጽኡ ኀቤሁ እምኵለሄ።
እስመ ብዙኃን እለ የሐውሩ ወይመጽኡ።
እስመ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ እንዘ ይብሉ።
እስመ ይመጽኡ ሐሳውያነ መሲሕ ወሐሳውያነ ነቢያት።
ወተሰምዐ ነገሩ ፈድፋደ ወይመጽኡ ብዙኃን ሰብእ ኀቤሁ።
ወይመጽኡ እምጽባሕ ወእምዕራብ ወእምሰሜን ወእምደቡብ።
ወከለባትሂ ይመጽኡ ወይልሕሱ ቊሰሊሁ።
ወይቤሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ።
እስመ ቦቱ ህየ ብዙኅ ማያት ወይመጽኡ ኀቤሁ ብዙኃን ሰብእ 
ወያጠምቆሙ።
ወርእየ ብዙኃነ ሰብአ እንዘ ይመጽኡ ኀቤሁ።
ወይመጽኡ ሰብአ ሮሜ ወይነሥኡነ ብሔረነ ወሕዝበነኒ።
ወይመጽኡ ኀቤሁ ወይብልዎ በሓከ ንጉሠ አይሁድ።
መኑ አመረክሙ ከመ ታምሥጡ እመቅሠፍት ወእመንሱት ወእመዐት 
ዘይመጽእ።
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Matt03:11
Matt08:9
Matt09:15
Matt10:23
Matt12:32
Matt13:19
Matt18:7
Matt18:7
Matt21:5
Matt21:9
Matt23:39
Matt24:7
Matt24:30
Matt24:42
Matt24:43
Matt24:44
Matt24:50
Matt25:13
Matt25:31
Matt26:64
Matt27:49
MK01:7
MK04:15
MK08:38
MK09:11
MK10:30
MK11:9
MK12:9

MK13:8
MK13:26
MK13:35
MK14:62
MK15:36
Luke01:35
Luke03:7
Luke03:16
Luke05:35
Luke06:47
Luke07:8
Luke07:19

ወዘእምድኅሬየሰ ይመጽእ ውእቱ ይጸንዕ እምኔየ።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
ወባሕቱ ይመጽእ መዋዕለ አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።
እስከ ሶበ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ኢ በዝ ዓለም ወኢ በዘይመጽእ።
ይመጽእ እኩይ ወይመሥጥ ቃለ።
አሌ ሎቱ ለዓለም እመንሱት ዘይመጽእ።
እስመ ግብር ይመጽእ መንሱት።
በልዋ ለወለተ ጽዮን ነዋ ንጉሥኪ ይመጽእ ኀቤኪ።
ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
እስከ ሶበ ትብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ወይመጽእ ረኀብ ወብድብድ ወድልቅልቅ ወሀከክ በበ ብሔሩ።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ወስብሐት ብዙኅ።
ትግሁ እንከ እስመ ኢተአምሩ በአይ ሰዓት ይመጽእ እግዚእክሙ።
ሶበሁ የአምር በዓለ ቤት ጊዜ ይመጽእ ሰራቂ እምተግሀ።
እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይመጽእ እግዚኡ ለውእቱ ገብር።
እንተ ባቲ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወአመ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው በስብሐቲሁ።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወእንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ።
ወቦ እለ ይቤሉ ኅድጉ ንርአይ ለእመ ይመጽእ ኤልያስ ያድኅኖ።
ወሰበከ ወይቤ ይመጽእ እምድኅሬየ ዘይጸንዕ እምኔየ።
ወእምከመ ሰምዑ ቃለ ይመጽእ ሰይጣን ሶቤሃ።
አመ ይመጽእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ መላእክቲሁ ቅዱሳን።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኤልያስ ይመጽእ ቅድመ ወያስተራትዕ ኵሎ።
ወበዓለምሰ ዘይመጽእ ሕይወተ ዘለዓለም።
ሆሣዕና ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ይመጽእ ወይቀትሎሙ ለእልክቱ ገባር ወይሁብ ወይኖ ለካልኣን።

ወይመጽእ ረኀብ ወዝንቱ ቀዳሚሁ ለጻዕር።
እንዘ ይመጽእ በደመና ምስለ ኀይል ወብዙኅ ስብሐት።
ትግሁ እንከ እስመ ኢተአምሩ ማእዜ ይመጽእ በዓለ ቤት።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወይመጽእ በደመና ሰማይ።
ኅድጉ ንርአይ ለእመ ይመጽእ ኤልያስ ያውርዶ።
መንፈሰ እግዚአብሔር ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ።
መኑ ነገረክሙ ታምሥጡ እመቅሠፍት ዘይመጽእ።
አንሰ አጠምቀክሙ በማይ ወይመጽእ ዘይጸንዐኒ።
ወባሕቱ ይመጽእ መዋዕል አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።
ኵሉ ዘይመጽእ ኀቤየ ወይሰምዐኒ ቃልየ።
ወእብሎ ለዝ ሑር ወየሐውር ወለካልኡኒ ነዐ ወይመጽእ።
አንተኑአ ዘይመጽእ ወሚመ ቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
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Luke07:20
Luke08:12
Luke09:26
Luke11:22
Luke12:10
Luke12:39
Luke12:40
Luke13:9
Luke13:35
Luke14:8
Luke14:26
Luke14:27
Luke14:30
Luke17:1
Luke17:22
Luke18:30
Luke19:38
Luke20:16
Luke21:6
Luke21:11
Luke21:26

Luke21:27
Luke21:35

Luke23:29
John01:15
John01:27
John01:29 ወአመ ሳኒታ ርእዮ ዮሐንስ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ።
John01:30
John01:48
John03:8
John03:20

John03:21
John04:25

John06:35
John06:37
John06:45
John07:27
John07:27

አንተኑአ ዘይመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
ወይመጽእ ሰይጣን ወይነሥኦ ለቃል እምልቦሙ።
አመ ይመጽእ በስብሐቲሁ።
ወእመሰ ይመጽእ ዘይኄይሎ ይመውኦ ወይሰልቦ ንዋየ ሐቅሉ።
ኢ በዝ ዓለም ወኢ በዘይመጽእ ዓለም።
እንተ ጊዜ ይመጽእ ሰራቂ።
እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ለእመ ቦ ከመ ትፈሪ ለዓም ዘይመጽእ።
እስከ ሶበ ትብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ዮጊ ይመጽእ ዘይከብረከ።
ዘይመጽእ ኀቤየ ወይፈቅድ ይትልወኒ።
ወዘኢይጸውር መስቀሎ ወኢይመጽእ ይትልወኒ።
በእልፍ ጸቢኦቶ ለዘይመጽእ ኀቤሁ ምስለ ክልኤ እልፍ።
ግብር ይመጽእ መንሱት ወባሕቱ አሌ ሎቱ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ይመጽእ መዋዕል አመ ትፈትዉ ትርአዩ።
ወበዓለምሰ ዘይመጽእ ሕይወተ ዘለዓለም።
እንዘ ይብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
ይመጽእ ወይቀትሎሙ ለእልክቱ ዐቀብተ ዐጸደ ወይን።
ወይቤሎሙ ትሬእዩኑ ዘንተ ይመጽእ መዋዕል።
ወይመጽእ ዐቢይ ድልቅልቅ ወረኀብ በበ ብሔሩ።
ወትወፅእ ነፍሰ ዕጓለ እመሕያው እምፍርሀት ወእምትሕዝብት 
ዘይመጽእ በዓለም።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ብዙኀ ወስብሐት።
እምነ ዝንቱ ኵሉ ዘይመጽእ ወትቁሙ ቅድሜሁ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
እስመ ይመጽእ መዋዕል አመ ይብሉ።
ዝ ውእቱ ዘእቤለክሙ አነ በእንቲኣሁ ይመጽእ እምድኅሬየ።
ዘይመጽእ እምድኅሬየ ውእቱ ዘሀሎ እምቅድሜየ።

ዝንቱ ውእቱ ዘእቤለክሙ አነ በእንቲኣሁ ይመጽእ እምድኅሬየ።
ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ለናትናኤል እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ ይቤ።
ወኢተአምር እምኀበ ይመጽእ ወኀበሂ የሐውር።
ወኢይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ኢይትከሠቶ ምግባሩ እስመ እኩይ 
ውእቱ።
ወዘሰ ጽድቀ ይገብር ይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ያስተርኢ ምግባሩ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ነአምር ከመ ይመጽእ ማስያስ ዘይብልዎ 
ክርስቶስ።
ዘይመጽእ ኀቤየ ኢይርኅብ።
ወኵሉ ዘወሀበኒ አቡየ ይመጽእ ኀቤየ።
ወኵሉ እንከ ዘሰምዐ በኀበ አቡየ ተምሂሮ ይመጽእ ኀቤየ።
ወክርስቶስሰ አመ ይመጽእ አልቦ ዘየአምሮ እምኀበ ይመጽእ።
ወክርስቶስሰ አመ ይመጽእ አልቦ ዘየአምሮ እምኀበ ይመጽእ።
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91 ይመጽእ

John07:31

John07:41
John07:42

John10:10
John10:12
John12:12
John12:13

John12:15
John14:6
John14:30
John16:7
John16:13

12 ይሙት Matt15:4
MK07:10
Luke07:2
Luke10:30
John04:47
John04:49
John11:50
John11:51

John12:33
John18:14
John18:32
John19:7

1 ይሚጥ Luke01:17
2 ይማስን Matt06:19

Matt06:20
1 ይሜህረክሙ John14:26
3 ይሜህሩ Matt15:9

Matt23:3
MK07:7

12 ይሜህር Matt04:23
Matt05:19
Matt05:19
Matt09:35
Matt12:19
Matt21:23
MK06:6

ወይቤሉ አመ ይመጽእ ክርስቶስ ቦኑ ፈድፋደ ተኣምረ ዘይገብር 
እምዘገብረ ዝንቱ።
ወመንፈቆሙ ይቤሉ ቦኑ እምገሊላ ይመጽእ ክርስቶስ።
ከመ እምነ ዘርዐ ዳዊት ወእምነ ቤተልሔም ሀገሩ ለዳዊት ይመጽእ 
ክርስቶስ።
ወሰራቂሰ ኢይመጽእ ዘእንበለ ከመ ይስርቅ ወያህጕል።
ዘዚኣሁ ሶበ ይሬኢ ተኵላ እንዘ ይመጽእ ይጐይይ።
ሶበ ሰምዑ ከመ ይመጽእ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም።
ሆሣዕና ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወንጉሦሙ ለእስራኤል።

ነዋ ንጉሥኪ ይመጽእ እንዘ ይጼዐን ዲበ ዕዋለ አድግ።
ወአልቦ ዘይመጽእ ኀበ አብ ዘእንበለ እንተ ኀቤየ።
እስመ ይመጽእ መልአኩ ለዝንቱ ዓለም።
እስመ እመ ኢሖርኩ አነ ኢይመጽእ ጰራቅሊጦስ ኀቤክሙ።
ዳእሙ ይነግር ወዘይመጽእሂ ይነግረክሙ።
ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
ወዘአሕሠመ ቃለ ላዕለ አቡሁ ወእሙ ሞተ ለይሙት።
ወሀሎ አሐዱ መስፍን ወገብሩ ይደዊ ወአልጸቀ ይሙት።
ወገደፍዎ ወኀለፉ ወአልጸቀ ይሙት።
ወሰአሎ ከመ ይረድ ወያሕዩ ሎቱ ወልዶ እስመ አልጸቀ ይሙት።
እግዚኦ ረድ ፍጡነ ዘእንበለ ይሙት ወልድየ።
ይኄይሰነ አሐደ ብእሴ ንቅትል ወይሙት ህየንተ ሕዝብ።
ተነበየ ዘንተ እስመ ሀለዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ይሙት በእንተ ኵሉ 
ሕዝብ።
ወዘንተ ዘይቤ እንዘ ይኤምሮሙ በአይ ሞት ሀለዎ ይሙት።
ይኄይስ ይሙት አሐዱ ብእሲ እምይትሀጐል ኵሉ ሕዝብ።
እንዘ ይኤምሮሙ በአይ ሞት ሀለዎ ይሙት።
ንሕነሰ ሕግ ብነ ወበከመ ሕግነ ርቱዕ ይሙት።
ከመ ይሚጥ ልበ አበው ኀበ ውሉድ።
ኢትዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበምድር ኀበ ይበሊ ወይማስን።
ኀበ ኢይበሊ ወኢይማስን።
ውእቱ ይሜህረክሙ ኵሎ ወያዜክረክሙ ኵሎ ዘነገርኩክሙ አነ።
ወከንቶ ያመልኩኒ እንዘ ይሜህሩ ትምህርተ ሥርዐታተ ሰብእ።
እስመ እሙንቱ ዘይሜህሩ ለሰብእ ኢይገብሩ።
ወከንቶ ያመልኩኒ እንዘ ይሜህሩ ሥርዐታተ ትእዛዛተ ሰብእ።
እንዘ ይሜህር በምኵራባቲሆሙ ወይሰብክ ወንጌለ መንግሥት።
ወይሜህር ከመ ዝ ለሰብእ ሕጹጸ ይከውን በመንግሥተ ሰማያት።
ወዘሰ ይሜህር ወይገብር ከመ ዝ።
እንዘ ይሜህር በምኵራባቲሆሙ ወይሰብክ ወንጌለ መንግሥት።
እንዘ ይሜህር በምኵራብ።
ወበዊኦ ቤተ መቅደስ እንዘ ይሜህር።
ውስተ አህጉረ አድያም እንዘ ይሜህር።
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12 ይሜህር

Luke13:22
Luke21:36
Luke23:5

John05:14
John07:28

15 ይሜህሮሙ Matt07:24
Matt12:18
MK01:22
MK04:3
MK12:36
MK12:39
Luke04:15
Luke05:17
Luke13:10
Luke19:47
Luke20:1

John06:59
John07:35
John08:2
John08:20

1 ይሜንኑ Luke18:9
1 ይሜንንዎ MK09:11
2 ይሜጡ John10:11

John15:13
1 ይሜጥኑ MK16:18
2 ይሜጥወከ Matt05:25

Luke12:58
1 ይሜጥዉክሙ Matt24:9
3 ይሜጥውዎ Matt20:19

MK10:34
Luke18:32

1 ይምሀሩ Luke01:1
2 ይምሀር Luke05:3

John07:14
5 ይምሀሮሙ MK01:21

MK04:1
MK06:34
MK08:31
John08:2

2 ይምላእ Luke03:5

ወየሐውር አህጉረ ወአዕጻዳተ ወያንሶሱ በኢየሩሳሌም ወይሜህር።
ወኮነ መዓልተ ይሜህር በምኵራብ ወሌሊተ ይወፅእ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ የሀውኮሙ ለሕዝብ ወይሜህር በኵሉ ይሁዳ እኂዞ 
እምገሊላ እስከ ዝየ።
እንዘ ይሜህር በምኵራብ ወይቤሎ።
ወአልዐለ ቃሎ እግዚእ ኢየሱስ በምኵራብ እንዘ ይሜህር ወይቤ።
እስመ ከመ መኰንን ይሜህሮሙ።
ውእቱ ይሜህሮሙ ፍትሕየ ለአሕዛብ።
ወአንከሩ ምህሮቶ እስመ ከመ መኰንን ይሜህሮሙ።
ወይቤሎሙ እንዘ ይሜህሮሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይሜህሮሙ በምኵራብ።
እንዘ ይሜህሮሙ ዑቁ ወተዐቀቡ እምጸሐፍት።
ወይሜህሮሙ በኵሉ ምኵራባቲሆሙ ወያነክሩ ምህሮቶ።
ወእምዝ ኮነ በአሐቲ ዕለት እመዋዕል እንዘ ሀሎ ይሜህሮሙ።
ወእንዘ ይሜህሮሙ በሰንበት በአሐዱ ምኵራብ።
ወኵሎ አሚረ ይሜህሮሙ በምኵራብ።
ወእምዝ አሐተ ዕለተ እንዘ ይሜህሮሙ ለሕዝብ በምኵራብ 
ወይነግሮሙ።
ወከመ ዝ ይቤሎሙ በምኵራብ ዘቅፍርናሆም እንዘ ይሜህሮሙ።
ውስተ ብሔረ አረሚኑ የሐውር እንጋ ወይሜህሮሙ ለአረሚ።
ወነበረ እንዘ ይሜህሮሙ ወአኀዘ ይምሀሮሙ።
እንዘ ይሜህሮሙ በምኵራብ።
ወይቤሎሙ ለእለ ያጸድቁ ርእሶሙ ወይሜንኑ ቢጾሙ።
ከመ ብዙኀ ያሐምምዎ ወይሜንንዎ።
ወኖላዊሰ ኄር ይሜጡ ነፍሶ ቤዛ አባግዒሁ።
ከመ ብእሲ ዘይሜጡ ነፍሶ ቤዛ ነፍሰ ቢጹ።
ወይሜጥኑ ወእሙንቱሂ ይትፌወሱ።
ወመኰንን ይሜጥወከ ለወዓሊሁ ወወዓሊሁኒ ይሞቅሐከ።
ወመኰንን ይሜጥወከ ለወዓሊሁ ወወዓሊሁ ይሞቅሐከ።
አሜሃ ይትባጽሑክሙ ወይሜጥዉክሙ ለምንዳቤ።
ወይሜጥውዎ ለሕዝብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ ወይቀሥፍዎ።
ወይኴንንዎ በሞት ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ።
ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ ወይጼእልዎ ወይዌርቅዎ።
ወይምሀሩ በእንተ ግብር ዘአምኑ በላዕሌነ።
ከመ ይንበር ዲቤሃ ወይምሀር።
ወአኀዘ ይምሀር።
ወቦአ በሰንበት ምኵራበ ወአኀዘ ይምሀሮሙ።
ወአኀዘ ካዕበ ይምሀሮሙ ለአሕዛብ እንተ መንገለ ባሕር።
ወአኀዘ ይምሀሮሙ ብዙኀ።
ወአኀዘ ይምሀሮሙ ከመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወነበረ እንዘ ይሜህሮሙ ወአኀዘ ይምሀሮሙ።
ኵሉ ማዕምቅ ይምላእ ወኵሉ ደብር ወወግር ይተሐት።
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2 ይምላእ
Luke14:23

1 ይምሐል MK14:71
1 ይምሐዉ MK02:23
1 ይምሕርዎሙ Matt05:7
1 ይምሥጥዎ John06:15
5 ይምሰልክሙ Matt03:9

Matt05:17
Matt10:34
Luke03:8
John05:45

2 ይምሳሕ Luke07:36
Luke11:37

2 ይምነ Luke05:4
John21:6

5 ይምጻእ Matt16:27

Matt17:10
Luke07:3
John04:15
John07:37

1 ይምጻእክሙ MK13:36
6 ይምጽኡ Matt19:14

MK10:14
Luke05:7
Luke16:28
Luke18:16
John06:15

1 ይምጽኣ MK16:1
1 ይምጽእ Matt21:34
2 ይሞቅሐከ Matt05:25

Luke12:58
1 ይሞቅሑክሙ Luke21:12

2 ይሞቅሕዎ MK05:3
Luke08:29

3 ይሠርዑ Matt04:21
MK01:19
Luke06:4

1 ይሠወጥ Luke19:12
1 ይሠየጣ Luke12:6
1 ይሠየጥ MK14:5

አብእ ሰብእ ከመ ይምላእ ቤትየ።
ወአኀዘ ይትረገም ወይምሐል እንዘ ይብል።
ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ ወይጺሑ ሎቱ ፍኖተ።
ብፁዓን መሓርያን እስመ ሎሙኒ ይምሕርዎሙ።
ከመ ይፈቅዱ ይምጽኡ ይምሥጥዎ ወያንግሥዎ።
ወኢይምሰልክሙ ዘታመሥጡ በብሂለ አብ ብነ አብርሃም።
ኢይምሰልክሙ ዘመጻእኩ እስዐሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት።
ኢይምሰልክሙ ዘአምጻእኩ ሰላመ ለምድር አላ መጥባሕተ።
ወኢይምሰልክሙ በብሂለ ዘትብሉ ሀሎ አቡነ አብርሃም።
ኢይምሰልክሙ ዘአነ አስተዋድየክሙ ኀበ አብ ሀሎ።
ወይቤሎ አሐዱ እምፈሪሳውያን ከመ ይምሳሕ በኀቤሁ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ዘንተ ይቤሎ አሐዱ ፈሪሳዊ ከመ ይምሳሕ ኀቤሁ።
ወአውርዱ መሣግሪክሙ ኀበ ይምነ ሐመር።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አውርዱ መሣግሪክሙ ኀበ ይምነ ሐመር።

እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይምጻእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ 
መላእክቲሁ።
እፎ ይብሉ ጸሐፍት ኤልያስ ሀለዎ ይምጻእ ቅድመ።
ከመ ይምጻእ ወያሕዩ ሎቱ ቊልዔሁ።
ከመ ኢይጽማእ ወኢይምጻእ ዝየ ዳግመ እቅዳሕ ማየ።
ዘጸምአ ይምጻእ ኀቤየ ወይስተይ።
ኢይምጻእክሙ ግብተ ወኢይርከብክሙ እንዘ ትነውሙ።
ወኢትክልእዎሙ ይምጽኡ ኀቤየ።
ኅድጉ ሕፃናት ይምጽኡ ኀቤየ።
ከመ ይምጽኡ ወይርድእዎሙ።
ወይስምዑ ወኢይምጽኡ እሙንቱሂ ውስተ ዛቲ ብሔረ ሕማም።
ኅድጉ ሕፃናተ ይምጽኡ ኀቤየ ወኢትክልእዎሙ።
ከመ ይፈቅዱ ይምጽኡ ይምሥጥዎ ወያንግሥዎ።
ተሣየጣ አፈወ ከመ ይምጽኣ ወይቅብዓ ሥጋሁ።
ከመ ይምጽእ ሎቱ እምፍሬ ወይኑ።
ወመኰንን ይሜጥወከ ለወዓሊሁ ወወዓሊሁኒ ይሞቅሐከ።
ወመኰንን ይሜጥወከ ለወዓሊሁ ወወዓሊሁ ይሞቅሐከ።
ወይሰድዱክሙ ወይሞቅሑክሙ ወይወስዱክሙ ኀበ ነገሥት 
ወመሳፍንት በእንተ ስምየ።
እንዘ ዘልፈ ይሞቅሕዎ ወአልቦ ዘይክል አድክሞቶ።
እስመ ዘልፈ ያአብዶ ወይሞቅሕዎ በመዋቅሕት።
እንዘ ይሠርዑ ወያስተሣንዩ መሣግሪሆሙ ወጸውዖሙ።
እንዘ ይሠርዑ ወያስተሣንዩ መሣግሪሆሙ።
ዘከመ ቦአ ቤተ እግዚአብሔር ወነሥአ ኅብስተ ቊርባን ዘይሠርዑ።
ይንሣእ ሎቱ መንግሥተ ወይሠወጥ።
አኮኑ ኀምስ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
እምኢተክሀለኑ ይሠየጥ ዝንቱ ዕፍረት ፈድፋደ።
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3 ይሠይሞ Matt24:45
Matt24:47
Luke12:42

11 ይሠይጡ Matt21:12
Matt21:12
Matt25:9
MK11:15
MK11:15
Luke17:28
Luke19:45

Luke19:45

John02:14
John02:15

John02:16

1 ይሠጥቆ Matt24:50
1 ይሠጦ Luke05:36
1 ይሢጥ Luke22:36
1 ይሢጥዎ Matt18:25
3 ይሣሀሎሙ Matt13:15

MK04:12
John12:40

8 ይሣለቁ Matt20:19
Matt27:41

MK10:34
MK15:31
Luke14:29
Luke18:32
Luke22:63

Luke23:36
1 ይሣለቅዎ MK15:17
1 ይሣርር Luke14:28
1 ይሣቅይዎ Matt18:34
2 ይሣቅዮ Matt17:15

Luke08:28
6 ይሣየጡ Matt21:12

MK06:36
MK11:15

ዘይሠይሞ እግዚኡ ውስተ ኵሉ ቤቱ።
አማን እብለክሙ ከመ ዲበ ኵሉ ንዋዩ ይሠይሞ።
ወምእመን ወጠቢብ ዘይሠይሞ እግዚኡ ላዕለ ኵሉ ሰብአ ቤቱ።
ወሰደደ ኵሎ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በቤተ መቅደስ።
ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ።
አላ ሑራ እምኀበ እለ ይሠይጡ ወተሣየጣ ለክን።
ወአኀዘ ይሰድድ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በምኵራብ።
ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ።
እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወየሐንጹ ወይተክሉ ወይሠይጡ ወይሣየጡ።
ወቦአ ምኵራበ ወሰደደ ኵሎሙ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በህየ በቤተ 
መቅደስ።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ለመወልጣን ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ 
ርግበ ገንጰለ።
ወረከበ በምኵራብ እለ ይሠይጡ አልሕምተ ወአባግዐ ወአርጋበ።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ 
ገንጰለ።
ወይቤሎሙ ለእለ ይሠይጡ አርጋበ አሰስሉ ወአውፅኡ ዘንተ እም 
ዝየ።
ወይሠጥቆ እማእከሉ።
ወእመ አኮሰ ይሠጦ ሐዲስ ለብሉይ።
ወዘሰ አልቦ መጥባሕት ይሢጥ ልብሶ ወይሣየጥ ሎቱ መጥባሕተ።
ወኀጢኦ ዘይፈድዮ አዘዘ እግዚኡ ይሢጥዎ ምስለ ብእሲቱ።
ወኢይትመየጡ ኀቤየ ከመ ኢይሣሀሎሙ።
ወኢይሌብዉ ከመ ኢይነስሑ ወኢይሣሀሎሙ።
ወከመ ኢይትመየጡ ኀቤየ ወኢይሣሀሎሙ።
ወይሜጥውዎ ለሕዝብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ ወይቀሥፍዎ።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትሂ ይሣለቁ ምስለ ጸሐፍት ወሊቃናት እንዘ 
ይብሉ።
ወይኴንንዎ በሞት ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትኒ ወጸሐፍት ይሣለቁ ላዕሌሁ።
ኵሎሙ እለ ርእይዎ ይእኅዙ ይሣለቁ ላዕሌሁ።
ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ ወይጼእልዎ ወይዌርቅዎ።
ወዕደውኒ እለ አኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኮኑ ይሣለቁ ላዕሌሁ 
ወይዘብጥዎ።
ወይሣለቁ ላዕሌሁ ሐራ ወይቀርቡ ወአምጽኡ ሎቱ ብኂአ ይስተይ።
ወአስተቀጸልዎ ላዕለ ርእሱ ወይሣለቅዎ።
እመ ቦ ዘየአክሎ ከመ ይሣርር መሠረቶ።
ወተምዕዐ እግዚኡ ወመጠዎሙ ለእለ ይሣቅይዎ።
እስመ እኩይ ጋኔን አኀዞ ወያንገረግሮ ወበአርእስተ አውራኅ ይሣቅዮ።
ወአስተብቊዖ ኢይሣቅዮ።
ወሰደደ ኵሎ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በቤተ መቅደስ።
ወይሣየጡ ሎሙ ሲሳየ እስመ አልቦሙ ዘይበልዑ።
ወአኀዘ ይሰድድ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በምኵራብ።
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6 ይሣየጡ

Luke17:28
Luke19:45

John04:8
1 ይሣየጣ Matt25:10
1 ይሣየጥ Luke22:36
1 ይሤልጥ Matt18:34
2 ይሤኒ John02:10

John02:10
1 ይሥራዕ Luke01:17
1 ይሥዕሮሙ MK06:45
1 ይረትዕ Matt22:17
1 ይረከቦ MK10:32
1 ይረክበኒ Luke15:12
1 ይረክበከ Matt20:14
1 ይረክበክሙ Luke21:13
1 ይረክቡ MK12:41
4 ይረክባ Matt16:25

MK06:11
MK08:35
Luke15:4

12 ይረክብ Matt07:8
Matt19:29
MK03:26
MK11:12
Luke11:10
Luke18:8
John03:16
John05:24

John06:40
John08:12
John10:9
John14:30

6 ይረክቦ Matt12:45
Matt24:46
Luke11:25
Luke12:33
Luke12:43
John01:5

1 ይረክቦሙ Luke12:37

እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወየሐንጹ ወይተክሉ ወይሠይጡ ወይሣየጡ።
ወቦአ ምኵራበ ወሰደደ ኵሎሙ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በህየ በቤተ 
መቅደስ።
እስመ አርዳኢሁሰ ሖሩ ሀገረ ከመ ይሣየጡ ሲሳዮሙ።
ወሐዊሮን ይሣየጣ በጽሐ መርዓዊ።
ወዘሰ አልቦ መጥባሕት ይሢጥ ልብሶ ወይሣየጥ ሎቱ መጥባሕተ።
እስከ አመ ይሤልጥ ኵሎ ዘይፈድዮ።
ወይቤሎ ኵሉ ሰብእ ዘይሤኒ ወይነ ያቀድም እስትዮ።
ወአንተሰ ዘይሤኒ ወይነ ዐቀብከ ወአስተደኀርከ እስከ ይእዜ።
ከመ ይሥራዕ ሕገ ወሕዝበ ዘድልው ለእግዚአብሔር።
ወይቅድምዎ ማዕዶተ ቤተ ሳይዳ እስከ ሶበ ይሥዕሮሙ ለሕዝብ።
ንግረነኬ እንከ ዘይረትዕ ምንተ ትብል።
ወነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወአኀዘ ይንግሮሙ ዘሀለዎ ይረከቦ።
አባ ሀበኒ መክፈልተ ርስትየ ዘይረክበኒ እምንዋይከ።
ንሣእ ዘይረክበከ ወሑር።
ወዝንቱ ይረክበክሙ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
እሉ ይረክቡ ዘየዐቢ ኵነኔ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ይረክባ።
አማን እብለክሙ ከመ ይረክባ ሣሕተ ሰዶም ወገሞራ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ወበእንተ ወንጌል ይረክባ።
ወየሐውር ኀበ እንተ ተገድፈቶ እስከ ይረክባ።
ወዘሂ ኀሥሥ ይረክብ ወለዘሂ ጐድጐደ ይትረኀዎ።
ምእተ ምክዕቢተ ይረክብ ወሕይወተ ዘለዓለም ይወርስ።
ወኢይቀውም አላ ማኅለቅተ ይረክብ።
ወባቲ ቈጽለ ወሖረ ይርአይ እመ ቦ ዘይረክብ ፍሬ በውስቴታ።
ወዘሂ ኀሠሠ ይረክብ።
ይረክብኑ እንጋ ሃይማኖተ በዲበ ምድር።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።
ከመ ኵሉ ዘርእዮ ለወልድ ወአምነ ቦቱ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
አላ ይረክብ ብርሃነ ሕይወት።
ወይበውእ ወይወፅእ ወይረክብ ምርዐየ።
ወኢይረክብ በላዕሌየ ወኢ ምንተኒ።
ወመጺኦ ይረክቦ እንዘ ያስተራክብ እዳወ ወምሩገ ዕሩቀ ወኵስቱረ።
ይረክቦ እንዘ ዘንተ ይገብር።
ወመጺኦ ይረክቦ እንዘ ያስተራክብ።
ኀበ ኢይረክቦ ሰራቂ ወኢያማስኖ ፃፄ ወቊንቊኔ።
ብፁዕ ውእቱ ገብር ዘመጺኦ እግዚኡ ይረክቦ።
ወብርሃንሰ ዘውስተ ጽልመት ያበርህ ወያርኢ ወጽልመትኒ ኢይረክቦ 
ወኢይቀርቦ።
ብፁዓን እሙንቱ አግብርት እለ ይረክቦሙ እግዚኦሙ መጺኦ።
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1 ይረዱ Luke08:31
7 ይረድ Matt24:17

Matt27:42
MK13:15
MK15:32
Luke09:54
Luke17:31
John04:47

1 ይረድእ MK16:20
1 ይረድኦ MK06:14
1 ይረግሙክሙ Luke06:28
13 ይረፍቁ Matt08:11

Matt14:9
Matt22:10
Matt22:11
MK06:22
MK06:26
MK14:18
MK16:14
Luke07:49
Luke14:10
Luke14:15
John12:2
John13:28

6 ይረፍቅ Matt09:10
Matt26:7
MK14:3
Luke22:27
Luke22:27
John13:23

3 ይሬሲ Matt24:51
Luke12:28
Luke23:2

2 ይሬስይዎ Luke06:11
Luke19:48

2 ይሬስዮ John05:18

John15:15
3 ይሬስዮሙ Matt21:40

MK12:9

ወአስተብቊዕዎ ከመ ኢይፈንዎሙ ይረዱ ውስተ ሲኦል።
ወዘሂ ሀሎ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ይንሣእ ዘውስተ ቤቱ።
ለይረድኬ ይእዜ እመስቀሉ ንርአይ ወንእመን ቦቱ።
ወዘኒ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ውስተ ቤት።
ለይረድኬ ይእዜ እምነ መስቀሉ ንርአይ ወንእመን ቦቱ።
እግዚኦ ትፈቅድኑ ንበል ይረድ እሳት እምሰማይ።
ኢይረድ ይንሣእ ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይግባእ ድኅሬሁ።
ወሰአሎ ከመ ይረድ ወያሕዩ ሎቱ ወልዶ እስመ አልጸቀ ይሙት።
እንዘ እግዚእ ይረድእ ወቃሎ ያጸንዕ በተኣምር ዘይተሉ።
ወበእንተ ዝ ይረድኦ ኀይል።
ወደሐርዎሙ ለእለ ይረግሙክሙ።
ወይረፍቁ ውስተ ሕፅነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በመንግሥተ 
ሰማያት።
ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወመልአ ቤተ በዓል እምእለ ይረፍቁ።
ወበዊኦ ንጉሥ ይርአዮሙ ለእለ ይረፍቁ።
ወአሥመረቶ ለሄሮድስ ወለእለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወተከዘ ንጉሥ በእንተ መሐላሁ ወበእንተሂ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወእንዘ ይረፍቁ ወይበልዑ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምድኅረ ዝ ካዕበ እንዘ ይረፍቁ ዐሠርቱ ወአሐዱ።
ወአኀዙ እለ ይረፍቁ ይበሉ በበይናቲሆሙ።
በቅድመ ኵሎሙ እለ ይረፍቁ ወይመስሑ ምስሌከ።
ወሰሚዖ ዘንተ አሐዱ እምእለ ይረፍቁ ይቤሎ።
ወአልአዛር አሐዱ ውእቱ እምእለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወኢያእመሩ እለ ይረፍቁ ምስሌሁ።
ወእንዘ ይረፍቅ ውስተ ቤተ ስምዖን ናሁ።
ወሦጠት ዲበ ርእሱ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይረፍቅ።
ወእንዘ ሀሎ ቢታንያ በቤተ ስምዖን ዘለምጽ እንዘ ይረፍቅ።
መኑ ውእቱ ዘየዐቢ ዘይረፍቅኑ ወሚመ ዘይትለአክ አኮኑ ዘይረፍቅ።
መኑ ውእቱ ዘየዐቢ ዘይረፍቅኑ ወሚመ ዘይትለአክ አኮኑ ዘይረፍቅ።
ወሀሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘይረፍቅ ውስተ ሕፅኑ ለእግዚእ ኢየሱስ።

ወይሬሲ መክፈልቶ ምስለ መደልዋን።
ከማሁኬ ይሬሲ እግዚአብሔር።
ወይሬሲ ርእሶ ክርስቶስሃ ንጉሠ እስራኤል።
ዘከመ ይሬስይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወኀጥኡ ዘይሬስይዎ እስመ ኵሎሙ ሕዝብ ይሰቀሉ በአጽምኦቱ።
ዳእሙ ዓዲ አባሁ ይሬስዮ ለእግዚአብሔር ወያዔሪ ርእሶ ምስለ 
እግዚአብሔር።
እስመ ገብርሰ ኢየአምር ዘይሬስዮ እግዚኡ።
ምንተ እንከ ይሬስዮሙ ለእሉ ዐቀብት።
ምንተ እንከ ይሬስዮሙ በዓለ ወይን።
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3 ይሬስዮሙ

Luke20:16
6 ይሬኢ MK12:42

John09:7
John09:19
John09:21

John11:9
John11:10

1 ይሬእየኒ John14:19
2 ይሬእየከ Matt06:4

Matt06:6
1 ይሬእየክሙ Matt06:18
9 ይሬእዩ Matt13:13

Matt13:13
Matt15:31
Matt15:31
Matt18:10

Luke07:22
Luke23:35
John09:39
John09:39

2 ይሬእዩኒ Matt28:10
John20:29

4 ይሬእያ Matt13:16
Matt27:55
John03:3
John03:36

2 ይሬእይዋ MK09:1
Luke09:27

10 ይሬእይዎ Matt05:8
Matt14:5 እስመ ከመ ነቢይ ይሬእይዎ ለዮሐንስ።
Matt16:28
Matt21:26 እስመ ከመ ነቢይ ይሬእይዎ ለዮሐንስ።
Matt24:30
MK11:32 እስመ ኵሎሙ ከመ ነቢይ ይሬእይዎ ለዮሐንስ።
MK13:26
MK16:7
Luke21:27
John09:8

1 ይሬእዮ John14:17

ወሶበ መጽአ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ ይሬስዮሙ።
መንጸረ ሙዳየ ምጽዋት ይሬኢ ሰብአ ዘያበውኡ ጸራይቀ።
ወሖረ ወተኀፅበ ወገብአ እንዘ ይሬኢ።
ወበእፎ ይእዜ ይሬኢ።
ወይእዜሰ ዘከመ እፎ ይሬኢ አው መኑ ከሠቶ አዕይንቲሁ ኢነአምር 
ኪያሁ።
እስመ ይሬኢ ብርሃኖ ለዝንቱ ዓለም።
እስመ አልቦ ውስቴቱ ብርሃን ዘይሬኢ።
እምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል ወኢይሬእየኒ እንከ ዓለም።
ከመ በኅቡእ ይኩን ምጽዋትከ ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ 
ክሡተ።
ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ ክሡተ።
ወአቡክሙ ዘይሬእየክሙ በኅቡእ የዐስየክሙ ክሡተ።
እስመ እንዘ ይሬእዩ ኢይሬእዩ።
እስመ እንዘ ይሬእዩ ኢይሬእዩ።
እስከ ሶበ ያነክሩ አሕዛብ እንዘ ይሬእዩ።
ከመ በሃማን ይትናገሩ ወሐንካሳን የሐውሩ ወዕዉራን ይሬእዩ።
እብለክሙ ከመ መላእክቲሆሙ በሰማያት ወትረ ይሬእዩ ገጾ ለአቡየ 
ዘበሰማያት።
ዕዉራን ይሬእዩ ወስቡራን የሐውሩ ወእለ ለምጽ ይነጽሑ።
ወይቀውሙ ሕዝብ ወይሬእዩ ወመላእክትኒ ይዘነጕጕዎ ወይብልዎ።
ከመ እለ ኢይሬእዩ ይርአዩ ወእለኒ ይሬእዩ ይዑሩ።
ከመ እለ ኢይሬእዩ ይርአዩ ወእለኒ ይሬእዩ ይዑሩ።
ከመ ይሑሩ ገሊላ ወበህየ ይሬእዩኒ።
ብፁዓንሰ እለ እንዘ ኢይሬእዩኒ የአምኑኒ።
ወለክሙሰ ብፁዓት አዕይንቲክሙ እስመ ይሬእያ።
ወሀለዋ ህየ ብዙኃት አንስት እለ ይሬእያ እምርሑቅ ኵሎ ዘኮነ።
ዘኢተወልደ ዳግመ ኢይሬእያ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወዘሰ ኢየአምን በወልድ ኢይሬእያ ለሕይወት።
እለ ኢይጥዕምዎ ለሞተ እስከ ይሬእይዋ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
እለ ኢይጥዕምዎ ለሞት እስከ ይሬእይዋ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
እስመ እሙንቱ ይሬእይዎ ለእግዚአብሔር።

እስከ አመ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው በስብሐተ አቡሁ።

ሶበ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።

ወአሜሃ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከመ ይቀድሞሙ ገሊላ ወበህየ ይሬእይዎ በከመ ይቤሎሙ።
አሜሃ ይሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወአግዋሪሁሰ ወእለሂ የአምርዎ ትካት ወይሬእይዎ እንዘ ይስእል።
መንፈሰ ጽድቅ ዘኢይክል ዓለም ነሢኦቶ እስመ ኢይሬእዮ 
ወኢየአምሮ።
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2 ይርሕቁ Matt15:8
MK07:6

1 ይርኅቡ Matt05:6
1 ይርኅብ John06:35
15 ይርአዩ Matt05:16

Matt13:15
Matt13:17
MK04:12
MK05:14
Luke04:19
Luke07:21
Luke08:16
Luke08:35
Luke10:24
Luke11:33
John07:3
John09:39
John12:40
John17:24

1 ይርአዩከ Luke08:20
2 ይርአያ Matt28:1 ወካልእታኒ ማርያም ይርአያ መቃብሮ።

Luke18:41
10 ይርአይ Matt26:58

MK05:32
MK06:20
MK11:12
Luke02:25
Luke02:26
Luke03:6
Luke15:15
Luke23:8
John08:56

2 ይርአይዎ John12:9

John19:37
4 ይርአዮ Luke09:9

Luke19:3
Luke19:4
Luke23:8

1 ይርአዮሙ Matt22:11
1 ይርእዩ Luke08:10

ወበልቦሙሰ ነዋኀ ይርሕቁ እምኔየ።
ወበልቦሙሰ ነዋኀ ይርሕቁ እምኔየ።
ብፁዓን እለ ይርኅቡ ወይጸምኡ በእንተ ጽድቅ።
ዘይመጽእ ኀቤየ ኢይርኅብ።
ከመ ይርአዩ ምግባሪክሙ ሠናየ።
ወከደኑ አዕይንቲሆሙ ከመ ኢይርአዩ በአዕይንቲሆሙ።
ፈተዉ ይርአዩ አንትሙ ዘትሬእዩ ወኢርእዩ።
ከመ ርእየ ይርአዩ ወኢያእምሩ ወሰሚዐ ይሰምዑ።
ወወፅኡ ይርአዩ ዘኮነ።
ወይርአዩ ዕዉራን ወአንግፎሙ ለግፉዓን።
ወለብዙኃን ዕዉራን ጸገዎሙ ብርሃነ ይርአዩ።
ከመ ይርአዩ ብርሃነ እለ ያንሶስዉ።
ወወፅኡ ሰብእ ከመ ይርአዩ ዘኮነ።
ፈተዉ ይርአዩ ዘትሬእዩ አንትሙ ወኢርእዩ።
ከመ ይርአዩ ብርሃነ እለ ያንሶስዉ።
ከመ አርዳኢከኒ ይርአዩ ግብረከ ዘትገብር ወይእመኑ።
ከመ እለ ኢይሬእዩ ይርአዩ ወእለኒ ይሬእዩ ይዑሩ።
ከመ ኢይርአዩ በአዕይንቲሆሙ ወኢይለብዉ በአልባቢሆሙ።
ከመ ይርአዩ ስብሐትየ ዘወሀብከኒ።
ወይፈቅዱ ይርአዩከ።

ወይቤሎ እግዚኦ ከመ ይርአያ አዕይንትየ።
ይርአይ ማኅለቅቶ ለነገር።
ወተመይጠ ከመ ይርአይ ዘገብረ ዘንተ።
ወይፈቅድ ይርአይ ተኣምረ ዘይገብር።
ወባቲ ቈጽለ ወሖረ ይርአይ እመ ቦ ዘይረክብ ፍሬ በውስቴታ።
ወይሴፎ ይርአይ መድኀኒቶሙ ወፍሥሓሆሙ ለእስራኤል።
ዘእንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር።
ወይርአይ ኵሉ ዘነፍስ አድኅኖቶ ለእግዚአብሔር።
ወፈነዎ ውስተ አዕጻደ ወፍሩ ይርአይ አሕርወ።
እስመ ይሰምዕ ነገሮ ወይሴፎ ይርአይ ተኣምረ በኀቤሁ ዘይገብር።
አብርሃም አቡክሙ ተመነየ ከመ ይርአይ ዕለትየ።
ዳእሙ ከመ ይርአይዎ ለአልአዛርሂ ዘአንሥኦ እግዚእ ኢየሱስ 
እምዉታን።
ሀለዎሙ ይርአይዎ ለዘወግእዎ።
ወፈቀደ ይርአዮ።
ወየኀሥሥ ይርአዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ከመ ያአምር መኑ ውእቱ።
ወሮጸ ቅድሜሁ ወዐርገ ዲበ ሰግላ ከመ ይርአዮ።
ወሶበ ርእዮ ሄሮድስ ለእግዚእ ኢየሱስ ተፈሥሐ ፈድፋደ እስመ 
ይፈቅድ ይርአዮ እምጕንዱይ ዕለት።
ወበዊኦ ንጉሥ ይርአዮሙ ለእለ ይረፍቁ።
ወለእልክቱሰ በምሳሌ ከመ ርእዮሙኒ ኢይርእዩ።
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4 ይርከቡ Luke06:7
Luke09:12
John08:6
John10:10

1 ይርከብከ John05:14
2 ይርከብክሙ MK13:36

John12:35
1 ይርከብዎ Luke20:35
1 ይርከቦ John19:24
1 ይርክቡ John10:10
1 ይርኰሱ John18:28
1 ይርዕዮሙ Matt02:6
1 ይርድእዎሙ Luke05:7
3 ይርፍቁ Matt15:35

MK06:39

MK08:6
1 ይሰልቦ Luke11:22
1 ይሰመዩ Matt05:9
9 ይሰመይ Matt01:23

Matt02:23
Matt21:13
Luke01:32
Luke01:35
Luke01:60 ወአውሥአት እሙ ወትቤ አልቦ አላ ዮሐንስ ይሰመይ ስሙ።
Luke01:63 ዮሐንስ ይሰመይ ስሙ ወአንከሩ ኵሎሙ።
Luke02:23
Luke19:46

4 ይሰምዐኒ Luke06:47
Luke06:49
John10:16
John18:37

15 ይሰምዑ Matt13:13
Matt13:13
MK04:12
MK04:16
MK04:20
Luke07:22
Luke08:12
Luke08:14
Luke08:15

ከመ ይርከቡ ምክንያተ በዘያስተዋድይዎ።
ወይቢቱ ውስተ አዕጻዳት ወይርከቡ ዘይበልዑ።
ወዘንተ ይቤሉ እንዘ ያሜክርዎ ከመ ይርከቡ ምክንያተ ላዕሌሁ።
ወአንሰኬ መጻእኩ ከመ ይርከቡ ሕይወተ ዘለዓለም።
ከመ ዘየአኪ እምዝ ኢይርከብከ።
ኢይምጻእክሙ ግብተ ወኢይርከብክሙ እንዘ ትነውሙ።
አንሶስዉ እንዘ ብክሙ ብርሃን ዘእንበለ ይርከብክሙ ጽልመት።
ወእለሰ ይደልዎሙ ይርከብዎ ለዝክቱ ዓለም።
አላ ንትፋሰስ ለዘረከኮ ይርከቦ።
ወፈድፋደ ይርክቡ።
ከመ ኢይርኰሱ እምቅድመ ይብልዑ ፍሥሐ።
እስመ እምኔኪ ይወፅእ ንጉሥ ዘይርዕዮሙ ለሕዝብየ እስራኤል።
ከመ ይምጽኡ ወይርድእዎሙ።
ወአዘዞሙ ለሕዝብ ይርፍቁ ዲበ ምድር።
ወአዘዞሙ ለኵሎሙ ይርፍቁ በበ ምርፋቃቲሆሙ ዲበ ሐመልማል 
ሣዕር።
ወአዘዞሙ ለሰብእ ይርፍቁ ዲበ ምድር።
ወእመሰ ይመጽእ ዘይኄይሎ ይመውኦ ወይሰልቦ ንዋየ ሐቅሉ።
እስመ እሙንቱ ውሉደ እግዚአብሔር ይሰመዩ።
ወይሰመይ ስሙ አማኑኤል ዘበትርጓሜሁ እግዚአብሔር ምስሌነ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ ከመ ናዝራዊ ይሰመይ ወልድየ።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
ውእቱ ዐቢይ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።
ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ልዑል።

ቅዱሰ ይሰመይ ለእግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
ኵሉ ዘይመጽእ ኀቤየ ወይሰምዐኒ ቃልየ።
ወዘሰ ይሰምዐኒ ቃልየ ወኢይገብሮ።
ወኪያሆንሂ ሀለወኒ አምጽኦን ወይሰምዐኒ ቃልየ።
ወኵሉ ዘእምጽድቅ ውእቱ ይሰምዐኒ ቃልየ።
ወእንዘ ይሰምዑ ኢይሰምዑ ወኢይሌብዉ።
ወእንዘ ይሰምዑ ኢይሰምዑ ወኢይሌብዉ።
ከመ ርእየ ይርአዩ ወኢያእምሩ ወሰሚዐ ይሰምዑ።
እለ ይሰምዑ ቃለ ወይትዌከፍዎ ሶቤሃ በፍሥሓ።
ተዘርዑ እለ ይሰምዑ ቃለ ወይትዌከፍዎ።
ወጽሙማን ይሰምዑ ወምዉታን ይትነሥኡ።
ወዘሰ ውስተ ፍኖት እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ወድቀ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ።
እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ በሠናይ ልብ።
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15 ይሰምዑ

Luke08:21

Luke11:28
Luke16:31
Luke19:11
Luke20:44
John12:29

1 ይሰምዓ Matt13:16
1 ይሰምዓሁ John10:3
1 ይሰምዓሆሙ John10:8
1 ይሰምዓኒ John10:27
11 ይሰምዕ Matt07:24

Matt07:26
Matt12:19
Matt13:19
Matt13:20
Matt13:22
Matt13:23
MK06:20
Luke23:8
John05:24

John08:47
4 ይሰምዕዎ MK04:18

Luke16:31
John05:25

John05:28

2 ይሰምዖ John03:29
John09:31

2 ይሰምዖሙ Matt06:7
John09:31

2 ይሰርቁ Matt06:19
Matt06:20

1 ይሰቀሉ Luke19:48
1 ይሰቀል John03:14
5 ይሰቅልዎ Matt20:19

Matt26:2
MK15:20
MK15:25
Luke24:7

እምየ ወአኀውየ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር 
ወይገብሩ።
ብፁዓንሰ እለ ይሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር ወየዐቅቡ።
ወይቤሎ አብርሃም ለእመሰኬ ሙሴሃ ወነቢያተ ኢይሰምዑ።
ወእንዘ ይሰምዑ ዘንተ መሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወእንዘ ኵሎሙ ሕዝብ ይሰምዑ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወሕዝብሰ እለ ይቀውሙ ወይሰምዑ ይቤሉ ነጐድጓድ ውእቱ።
ወአእዛኒክሙ እስመ ይሰምዓ።
ወሎቱሰ ዐጻዊኒ ያርኅዎ ወአባግዕኒ ይሰምዓሁ ቃሎ።
ወባሕቱ ኢይሰምዓሆሙ አባግዕ።
አባግዕየሰ እሊኣየ ይሰምዓኒ ቃልየ።
ኵሉኬ ዘይሰምዕ ዘንተ ቃልየ ወይገብሮ።
ወኵሉ ዘይሰምዕ ዘንተ ቃልየ ወኢይገብሮ።
ኢይደምፅ ወኢይጸርሕ ወአልቦ ዘይሰምዕ ቃሎ።
ኵሉ ዘይሰምዕ ነገረ መንግሥተ ሰማያት ወኢይሌቡ።
ውእቱ ዝ ዘነገረ ይሰምዕ።
ወዘሰ ውስተ ሦክ ተዘርዐ ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ።
ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ ወይሌቡ ወይፈሪ ወይገብር።
ወይትዐቀቦ ወብዙኀ ይሰምዕ በኀቤሁ።
እስመ ይሰምዕ ነገሮ ወይሴፎ ይርአይ ተኣምረ በኀቤሁ ዘይገብር።
ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።
ዘሰ እምእግዚአብሔር ውእቱ ቃለ እግዚአብሔር ይሰምዕ።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ሦክ ተዘርዑ እለ ይሰምዕዎ ለቃል።
እመሂ ቦ ዘተንሥአ እምዉታን ኢይሰምዕዎ ወኢየአምንዎ።
ወይእዜ ውእቱ ከመ ምዉታን ይሰምዕዎ ቃሎ ለወልደ እግዚአብሔር።

እስመ ትመጽእ ሰዓት በዘይሰምዕዎ ቃሎ ኵሎሙ እለ ውስተ 
መቃብር።
ወዐርኩሰ ለመርዓዊ ዘይቀውም ወይሰምዖ።
ዘእንበለ ለዘይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወለዘይገብር ፈቃዶ ሎቱ ይሰምዖ።
እስመ ይመስሎሙ በአብዝኆ ንባቦሙ ዘይሰምዖሙ።
ወንሕነሰ ነአምር ባሕቱ ከመ ለኃጥኣን ኢይሰምዖሙ እግዚአብሔር።
ወኀበ ሰረቅት ይከርዩ ወይሰርቁ።
ወኀበ ሰረቅት ኢይከርዩ ወኢይሰርቁ።
ወኀጥኡ ዘይሬስይዎ እስመ ኵሎሙ ሕዝብ ይሰቀሉ በአጽምኦቱ።
ከማሁ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይሰቀል።
ወይሰቅልዎ ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወይእኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወይሰቅልዎ።
ወአልበስዎ አልባሲሁ ወወሰድዎ ኀበ ይሰቅልዎ።
ወሠለስቱ ሰዓት ውእቱ ጊዜ ይሰቅልዎ።
ወይሰቅልዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
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1 ይሰበክ Matt24:14
3 ይሰባሕ John11:4

John12:23
John14:13

1 ይሰብሕከ John17:1
2 ይሰብሕዎ Matt05:16

Luke19:37

1 ይሰብሖ John21:19

2 ይሰብር MK05:4
Luke08:29

9 ይሰብክ Matt03:1

Matt03:3
Matt04:23
Matt09:35
MK01:3
MK01:4 ወሀሎ ዮሐንስ ያጠምቅ በገዳም ወይሰብክ ጥምቀተ።
Luke03:4
Luke04:44
John01:23

1 ይሰብክዎ Luke12:3
13 ይሰቲ Matt24:49

Matt26:29

MK02:16
MK02:16
MK14:25
Luke01:15
Luke05:39
Luke07:33 እስመ መጽአ ዮሐንስ መጥምቅ ኢይበልዕ እክለ ወኢይሰቲ ወይነ።
Luke07:34
Luke12:45
Luke22:17
John04:13

John04:14
4 ይሰትዩ Matt24:38

Luke05:33
Luke17:27
Luke17:28

1 ይሰንቁ MK06:8

ወይሰበክ ዝ ወንጌለ መንግሥት ውስተ ኵሉ ዓለም።
ወከመ ይሰባሕ ወልደ እግዚአብሔር በእንቲኣሁ።
ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይሰባሕ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከመ ይሰባሕ አብ በወልድ።
ወከመ ወልድከኒ ይሰብሕከ።
ወይሰብሕዎ ለአቡክሙ ዘበሰማያት።
አኀዙ ኵሎሙ አርዳኢሁ ይትፈሥሑ ወይሰብሕዎ ለእግዚአብሔር 
በዐቢይ ቃል።
ወዘንተ ይቤሎ እንዘ ይኤምሮ በአይ ሞት ሀለዎ ይሰብሖ 
ለእግዚአብሔር።
እስመ መዋቅሕተኒ ይሰብር ወሰናስለኒ ይቀጠቅጥ ወየዐቅብዎ ደቅ።
ወየዐቅብዎ ደቅ ወይሰብር መዋቅሕቲሁ።
ወበውእቱ መዋዕል በጽሐ ዮሐንስ መጥምቅ እንዘ ይሰብክ በገዳመ 
ይሁዳ ዘዮርዳኖስ።
እንዘ ይብል ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም።
እንዘ ይሜህር በምኵራባቲሆሙ ወይሰብክ ወንጌለ መንግሥት።
እንዘ ይሜህር በምኵራባቲሆሙ ወይሰብክ ወንጌለ መንግሥት።
ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል።

ናሁ ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል።
ወይሰብክ በምኵራባተ ገሊላ።
ወይቤ አንሰ ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም።
ወዘሂ አልኆሰሱ በእዝን ይሰብክዎ በአጽራሕ ወበአንሕስት።
ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ሰካርያን።
ወናሁ እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምይእዜ እምዝንቱ አጺረ ፍሬ 
ወይን።
ከመ ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ኃጥኣን ወመጸብሓን።
ለምንት ሊቅክሙ ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ኃጥኣን ወመጸብሓን።
አማን እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምዝንቱ ፍሬ ወይን።
ወኢይሰቲ ወይነ ወሜሰ ኢ ዘያሰክር ወኢ ዘኢያሰክር።
ወአልቦ ዘይሰቲ ጻዕፈ እንዘ ይፈቅድ ከራሜ።

ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይበልዕ ወይሰቲ።
ወይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ሰካርያን ወይሰክር።
እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምዝንቱ ፍሬ ወይን።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ኵሉ ዘይሰቲ እምዝ ማይ ይጸምእ 
ዳግመ።
ወዘሰ ይሰቲ እማይ ዘእሁቦ አነ ኢይጸምእ ለዓለም።
ይበልዑ ወይሰትዩ ያወስቡ ወይትዋሰቡ።
ወከማሁ እለሂ ፈሪሳውያን ወአርዳኢከሰ እሊኣከ ይበልዑ ወይሰትዩ።
ወበከመ ኮነ እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወያወስቡ ወይትዋሰቡ።
እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወየሐንጹ ወይተክሉ ወይሠይጡ ወይሣየጡ።
ወአዘዞሙ ከመ አልቦ ዘይሰንቁ ለፍኖት።
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4 ይሰአልዎ Matt16:1
MK08:11
John01:19

John16:19
4 ይሰአሎ Matt22:46

MK12:35
Luke20:40
John21:12

1 ይሰአነክሙ Matt17:20
1 ይሰአን Luke18:27
1 ይሰአኖ Luke01:37
1 ይሰክር Luke12:45
4 ይሰክቡ Matt24:41

Luke11:7
Luke17:34
John05:3

5 ይሰክብ Matt08:6
MK02:4
Luke02:16
Luke05:25
John05:6

1 ይሰወጥ MK04:37
1 ይሰዐር John07:23

1 ይሰደዱ Matt05:10
1 ይሰደድ John09:22

1 ይሰድዱ Luke11:49 ወይቀትሉ እምኔሆሙ ወይሰድዱ።
7 ይሰድዱክሙ Matt05:11

Matt05:44
Matt05:44
Matt10:23
Luke06:22
Luke21:12

John15:20
1 ይሰድድ MK11:15
1 ይሰድድዎ John12:31
1 ይሰድዶ John06:37
8 ይሰግዱ MK03:11

MK15:19

ወይሰአልዎ ትእምርተ እምሰማይ ያርእዮሙ።
ወይሰአልዎ ትእምርተ እምሰማይ እንዘ ያሜክርዎ።
እምኢየሩሳሌም ካህናተ ወሌዋውያነ ከመ ይሰአልዎ ወይበልዎ መኑ 
አንተ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ይፈቅዱ ይሰአልዎ ወይቤሎሙ።
ወአልቦ ዘተሀበለ እምይእቲ ዕለት ይሰአሎ ምንተኒ።
ወአልቦ እንከ ዘተሐበለ ይሰአሎ።
ወአልቦ እንከ መኑሂ ዘተኀበለ ይሰአሎ።
ወአልቦ ዘተኀበለ እምአርዳኢሁ ይሰአሎ ወይበሎ መኑ አንተ።
ወይፈልስ ወአልቦ ዘይሰአነክሙ።
ወይቤሎሙ ዘበኀበ ሰብእ ይሰአን በኀበ እግዚአብሔር ይትከሀል።
እስመ አልቦ ነገር ዘይሰአኖ ለእግዚአብሔር።
ወይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ሰካርያን ወይሰክር።
ወክልኤቱ ይሰክቡ ውስተ አሐዱ ዐራት።
ወደቂቅነ ይሰክቡ ምስሌየ ውስተ ዐራት።
እብለክሙ በይእቲ ሌሊት ክልኤቱ ይሰክቡ ውስተ አሐዱ ዐራት።
ወህየ ይሰክቡ ብዙኃን ድዉያን ዕዉራን ወሐንካሳን።
ወይሰክብ ውስተ ቤት ወመፃጕዕ ወጥቀ ጽዑር።
ዘዲቤሁ ይሰክብ ውእቱ መፃጕዕ።
ወሕፃንኒ ይሰክብ ውስተ ጎል።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ዘዲቤሁ ይሰክብ በቅድሜሆሙ።
ወኪያሁ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ይሰክብ ውስተ ዐራቱ።
ወይሰወጥ ማይ እሞገድ ውስተ ሐመር።
ወእመሰ በሰንበት ግዝረተ ይነሥእ ብእሲ ከመ ኢይሰዐር ሕጉ ለሙሴ።

ብፁዓን እለ ይሰደዱ በእንተ ጽድቅ።
እስመ አዘዙ አይሁድ ለእመ ቦ ዘአምነ ቦቱ ከመ ውእቱ ክርስቶስ 
ይሰደድ እምኵራብ።

ብፁዓን አንትሙ ሶበ ይሰድዱክሙ ወይዘነጕጉክሙ።
ባርክዎሙ ለእለ ይሰድዱክሙ።
ወጸልዩ በእንተ እለ ይሰድዱክሙ ወይትዔገሉክሙ።
ወሶበ ይሰድዱክሙ እምዛቲ ሀገር ጕዩ ውስተ ካልእታ።
ወይፈልጡክሙ ወይሰድዱክሙ ወይጼዕሉክሙ።
ወይሰድዱክሙ ወይሞቅሑክሙ ወይወስዱክሙ ኀበ ነገሥት 
ወመሳፍንት በእንተ ስምየ።
እምከመ ኪያየ ሰደዱ ኪያክሙኒ ይሰድዱክሙ።
ወአኀዘ ይሰድድ እለ ይሠይጡ ወይሣየጡ በምኵራብ።
ወእምይእዜሰ ይሰድድዎ ለመልአከ ዝንቱ ዓለም ወያወፅእዎ አፍኣ።
ወለዘሂ መጽአ ኀቤየ ኢይሰድዶ ወኢያወፅኦ አፍኣ።
ይሰግዱ ሎቱ እንዘ ይጸርሑ ወይብሉ።
ወይዌርቅዎ ወያስተበርኩ ወይሰግዱ ሎቱ።
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8 ይሰግዱ

John04:20
John04:21
John04:21
John04:23

John04:23
John04:24

1 ይሰጠማ Luke05:7
1 ይሰጠም Matt14:30
1 ይሰጠዎ Luke11:7
1 ይሰፍሑ Matt23:5
3 ይሰፍሩ Matt07:2

MK04:24
Luke06:38

1 ይሴሰዩ Luke15:16
1 ይሴሰይ John13:18
2 ይሴስዮሙ Matt06:26

Luke12:24
1 ይሴባሕ John15:8
1 ይሴብሐኒ John08:54
1 ይሴብሕ John16:14
3 ይሴብሕዎ Luke02:13

Luke02:20
Luke04:15

4 ይሴብሖ Luke05:25
John13:32
John13:32
John13:32

1 ይሴአልዎ Luke22:64
1 ይሴአልዎሙ MK09:13
1 ይሴአሎሙ Luke02:46
1 ይሴፈዉ Luke02:38

1 ይሴፈዋ Luke23:51
2 ይሴፎ MK15:43

Luke02:25
8 ይስሐቅ Matt01:2

Matt01:2
Matt08:11

Matt22:32
MK12:27

ወአንትሙሰ ትብሉ ከመ በኢየሩሳሌም መካን ውእቱ ኀበ ይሰግዱ።
ዘኢይሰግዱ ለአብ አላ በዝንቱ መካን ይሰግዱ።
ዘኢይሰግዱ ለአብ አላ በዝንቱ መካን ይሰግዱ።
አመ እለ በርቱዕ በአማን ሰጋድያን ይሰግዱ ለአብ በመንፈስ 
ወበጽድቅ።
እስመ አብኒ ዘከመ ዝ የኀሥሥ እለ ይሰግዱ ሎቱ።
ወእለሂ ይሰግዱ ሎቱ በመንፈስ ወበጽድቅ ሀለዎሙ ይስግዱ ሎቱ።
ወመጽኡ ወመልኡ ክልኤሆን አሕማረ እስከ ይሰጠማ።
ወሶበ ርእየ ነፋሰ ኀያለ ፈርሀ ወአኀዘ ይሰጠም።
ወይሰጠዎ ዝኩ ዐርኩ እምውስጥ ወይቤሎ።
ወይሰፍሑ ኵርበታቲሆሙ ወያዐብዩ አዝፋረ አልባሲሆሙ።
ወበመስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ።
በውእቱ መስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ ወይዌስኩክሙ።
ወበመስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ።
ዘይሴሰዩ አሕርው ወአልቦ ዘይሁቦ።
ዘይሴሰይ እክልየ አንሥአ ሰኰናሁ ላዕሌየ።
ወአቡክሙ ሰማያዊ ይሴስዮሙ።
ወአልቦሙ መዛግብት ወኢ ውሳጥያት ወእግዚአብሔር ይሴስዮሙ።
ወበዝንቱ ይሴባሕ አቡየ እምከመ ብዙኀ ፍሬ ትፈርዩ።
አላ ሀሎ አቡየ ዘይሴብሐኒ።
ወኪያየ ይሴብሕ ውእቱ እስመ እምዚኣየ ይነሥእ።
ብዙኃን ሐራ ሰማይ እንዘ ይሴብሕዎ ለእግዚአብሔር።
ወተመይጡ ኖሎት እንዘ ይሴብሕዎ ወየአኵትዎ ለእግዚአብሔር።
ወይሴብሕዎ ኵሉ ወያከብርዎ።
ወአተወ ቤቶ እንዘ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር።
ወእመሰ እግዚአብሔር ተሰብሐ ቦቱ ወእግዚአብሔርኒ ይሴብሖ።
ወሶቤሃ ይሴብሖ ወዓዲ ካዕበ ይሴብሖ።
ወሶቤሃ ይሴብሖ ወዓዲ ካዕበ ይሴብሖ።
ወይገለብብዎ ወይጸፍዕዎ ገጾ ወይሴአልዎ ወይብልዎ።
ወጸሐፍትኒ እንዘ ይሴአልዎሙ።
እንዘ ይነብር በማእከለ ሊቃውንት ወያጸምኦሙ ወይሴአሎሙ።
ወነገረት በእንቲኣሁ ለኵሎሙ እለ ይሴፈዉ መድኀኒታ ለኢየሩሳሌም።

ወኮነ ይሴፈዋ ውእቱኒ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወውእቱ ይሴፎ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይሴፎ ይርአይ መድኀኒቶሙ ወፍሥሓሆሙ ለእስራኤል።
አብርሃም ወለዶ ለይስሐቅ ወይስሐቅኒ ወለዶ ለያዕቆብ።
አብርሃም ወለዶ ለይስሐቅ ወይስሐቅኒ ወለዶ ለያዕቆብ።
ወይረፍቁ ውስተ ሕፅነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በመንግሥተ 
ሰማያት።
ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።
ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።
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8 ይስሐቅ

Luke03:34
Luke13:28
Luke20:37

1 ይስሕቡ John21:8
2 ይስሕን MK14:54

MK14:67
7 ይስማዕ Matt13:9

Matt13:43
MK04:9
MK04:23
MK07:16
Luke08:8
Luke14:35

6 ይስምዑ Matt13:15
Matt13:17
Luke08:10
Luke10:24
Luke16:28
Luke16:29

3 ይስምዕዎ Luke05:15
Luke06:17
Luke15:1

1 ይስምዖ MK06:20
1 ይስምይዎ Luke01:62
1 ይስርቅ John10:10
1 ይስርቅዎ Matt27:64
3 ይስቅሉ Matt27:20

MK09:42
Luke23:32

5 ይስቅልዎ Matt27:26
Matt27:31
MK15:15
Luke23:23
John19:16

1 ይስብሩ John19:31
3 ይስብኩ MK03:14

MK16:8
Luke09:2

4 ይስብክ Matt04:17
Matt11:1
MK01:45

ወልደ ያዕቆብ ወልደ ይስሐቅ ወልደ አብርሃም።
ወአመ ርኢክምዎሙ ለአብርሃም ወለይስሐቅ ወለያዕቆብ።
አነ ውእቱ አምላከ አብርሃም ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ።
ወሖሩ እንዘ ይስሕቡ መሣግሪሆሙ ዘውስቴቶን ዓሣት።
ወነበረ ምስለ ወዓልያንሆሙ ይስሕን መንገለ በርህ።
ወርእየቶ ለጴጥሮስ ይስሕን ወነጸረቶ ወትቤሎ።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ወይቤሎሙ ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ዘቦ እዘን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ወዘንተ ብሂሎ ይቤሎሙ ዘቦ እዘን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ዘቦ እዘን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ወበእዘኒሆሙ ኢይስምዑ ወበልቦሙ ኢይለብዉ።
ወፈተዉ ይስምዑ አንትሙ ዘትሰምዑ ወኢሰምዑ።
ወሰሚዖሙኒ ኢይስምዑ ወኢይለብዉ።
ወይስምዑ ዘትሰምዑ አንትሙ ወኢሰምዑ።
ወይስምዑ ወኢይምጽኡ እሙንቱሂ ውስተ ዛቲ ብሔረ ሕማም።
ወይቤሎ አብርሃም ቦሙ ሙሴ ወነቢያት ኪያሆሙ ለይስምዑ።
ይስምዕዎ ወይትፈወሱ እምደዌሆሙ።
እለ መጽኡ ይስምዕዎ ወይትፈወሱ እምደዌሆሙ።
ወቀርቡ ኀቤሁ መጸብሓን ወኃጥኣን ይስምዕዎ።
ወያስተሐውዝ ወይፈቅድ ይስምዖ።
ወቀጸብዎ ለአቡሁ ወይቤልዎ መነ ትፈቅድ ይስምይዎ።
ወሰራቂሰ ኢይመጽእ ዘእንበለ ከመ ይስርቅ ወያህጕል።
ከመ ኢምጽኡ አርዳኢሁ ወኢይስርቅዎ ሌሊተ።
ከመ በርባንሃ ይስእሉ ያሕዩ ሎሙ ወኢየሱስሃ ይስቅሉ።
ይኄይሶ ይስቅሉ ማሕረጸ አድግ በክሳዱ።
ወወሰዱ ምስሌሁ ካልኣነ ክልኤተ ፈያተ ይስቅሉ።
ወመጠዎሙ ይስቅልዎ።
ወአልበስዎ አልባሲሁ ወወሰድዎ ይስቅልዎ።
ወቀሠፎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወወሀቦሙ ይስቅልዎ።
ወዐውየዉ በዐቢይ ቃል ወሰአሉ ወይቤሉ ይስቅልዎ።
ወእምዝ ወሀቦሙ ይስቅልዎ ወተመጠውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሰአልዎ ለጲላጦስ ከመ ይስብሩ ቊየጺሆሙ ወያውርድዎሙ።
ወረሰዮሙ ከመ የሀልዉ ምስሌሁ ወፈነዎሙ ይስብኩ።
ወፈነዎሙ ይስብኩ እምሥራቀ ፀሓይ እስከ ዐረብ።
ወፈነዎሙ ይስብኩ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እምአሜሃ አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይስብክ ወይብል።
ኀለፈ እምህየ ከመ ይምሀር ወይስብክ ውስተ አህጉሪሆሙ።
ወወፂኦ አኀዘ ይስብክ ወይንግር ብዙኀ እስከ ያነክሩ ኵሉ ሀገር።
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4 ይስብክ

MK05:20
1 ይስብክዎ MK13:10
4 ይስተይ Matt27:33

MK15:23
Luke23:36
John07:37

1 ይስኅኑ John18:18
2 ይስኅን John18:18

John18:25
1 ይስእለኪ John04:10
2 ይስእሉ Matt27:20

MK15:11
4 ይስእል MK10:46

Luke18:35
John09:8
John09:8

5 ይስእልዎ Matt07:11
Matt07:12
Luke02:27
Luke06:31
Luke11:13

1 ይስእሎ Matt07:9

1 ይስዕረኒ Luke16:3
1 ይስዕር John05:18
1 ይስድድዎሙ John12:42
1 ይስድዶ MK05:10
2 ይስግዱ John04:24

John12:20
7 ይቀልል Matt19:24

MK02:9
MK10:25
Luke05:23
Luke12:26
Luke16:17
Luke18:25

1 ይቀሥሙ Luke06:44
1 ይቀሥሙሁ Matt07:16

2 ይቀሥፉክሙ Matt24:9
MK13:9

ወሖረ ወአኀዘ ይስብክ በዐሥሩ አህጉር።
ወለኵሎሙ አሕዛብ ይደሉ ይቅድሙ ወይስብክዎ ለወንጌል።
ወወሀብዎ ይስተይ ወይነ ወሐሞተ ድሙረ።
ወወሀብዎ ይስተይ ወይነ ምስለ ከርቤ ቱሱሐ ወአበየ ሰትየ።
ወይሣለቁ ላዕሌሁ ሐራ ወይቀርቡ ወአምጽኡ ሎቱ ብኂአ ይስተይ።
ዘጸምአ ይምጻእ ኀቤየ ወይስተይ።
ወይስኅኑ እስመ ብዙኅ ቊራ ለይእቲ ሌሊት።
ወይቀውም ጴጥሮስኒ ወይስኅን ምስሌሆሙ።
ወሀሎ ስምዖን ጴጥሮስ ይቀውም ወይስኅን ወይቤልዎ።
ወመኑ ውእቱ ዘይስእለኪ ወይብለኪ አስትይኒ ማየ።
ከመ በርባንሃ ይስእሉ ያሕዩ ሎሙ ወኢየሱስሃ ይስቅሉ።
ከመ በርባንሃ ይስእሉ ያሕዩ ሎሙ።
ይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
ይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
ወአግዋሪሁሰ ወእለሂ የአምርዎ ትካት ወይሬእይዎ እንዘ ይስእል።
ይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ዘይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
ይሁብ ሠናየ ለእለ ይስእልዎ።
ኵሎኬ ዘትፈቅዱ ይስእልዎ ለክሙ ሰብእ።
ከመ ይስእልዎ ሎቱ ዘበሕጉ።
ወበከመ ትፈቅዱ ይስእልዎ ለክሙ ሰብእ።
ይሁብ ሠናየ ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ለእለ ይስእልዎ።
መኑ ውእቱ እምኔክሙ ብእሲ ዘይስእሎ ወልዱ ኅብስተ ወእብነ 
ይሁቦ።
ምንተ እሬሲ ናሁ ይስዕረኒ እግዚእየ እምግብናየ።
እስመ አኮ ክመ ሰንበተ ባሕቲቶ ዘይስዕር።
ከመ ኢይስድድዎሙ እምነ ምኵራብ።
ወአስተብቊዖ ብዙኀ ከመ ኢይስድዶ አፍኣ እምብሔር።
ወእለሂ ይሰግዱ ሎቱ በመንፈስ ወበጽድቅ ሀለዎሙ ይስግዱ ሎቱ።
ወቦ እምሰብአ ጽርእ እምውስተ አረሚ እለ ዐርጉ ይስግዱ ለበዓል።
ወካዕበ እብለክሙ ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ስቊረተ መርፍእ።
ምንት ይቀልል እምብሂሎቱ ለዝ መፃጕዕ።
ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ቀፈረ ሐጽ።
ምንት ይቀልል እምብሂለ ተኀድገ ለከ ኀጢአትከ።
ወሶበ ኢትክሉ ዘንተ ዘይቀልል ለምንት ትኄልዩ ዘየዐጽብ።
ወባሕቱ ይቀልል ሰማይ ወምድር ይኅልፍ።
ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ስቊረተ መርፍእ።
ወኢይቀሥሙ አስካለ እምአሜከላ።
ወእምፍሬሆሙ ተአምርዎሙ ይቀሥሙሁ እምአሥዋከ አስካለ 
ወእምአሜከላ በለሰ።
ወይቀሥፉክሙ ወይቀትሉክሙ ወይጸልኡክሙ።
ወአንትሙሰ ዑቁ ርእሰክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወይቀሥፉክሙ 
በመኳርብት።
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3 ይቀሥፍዎ Matt20:19
MK10:34
Luke18:33

1 ይቀርቡ Luke23:36
1 ይቀርቦ John01:5

1 ይቀብሩ John19:40
1 ይቀብርዎ John19:39
1 ይቀብጽዎሙ MK06:13
1 ይቀትለክሙ John16:2

1 ይቀትሉ Luke11:49
3 ይቀትሉክሙ Matt24:9

Luke12:4
Luke21:17

3 ይቀትል Matt26:52
MK16:18
John08:22

11 ይቀትልዎ Matt17:22
Matt26:59
MK08:31
MK09:31
MK10:34
MK11:18
Luke09:22
Luke18:33
Luke19:47
Luke22:2

Luke24:7
1 ይቀትልዎሙ MK13:12
1 ይቀትሎ MK09:22
3 ይቀትሎሙ Matt21:41

MK12:9
Luke20:16

1 ይቀንት Luke12:37
3 ይቀንይዎሙ Matt20:25

MK10:42
Luke22:25

32 ይቀውሙ Matt12:47
Matt12:48
Matt13:2

ወይሜጥውዎ ለሕዝብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ ወይቀሥፍዎ።
ወይዌርቅዎ ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወይሣለቁ ላዕሌሁ ሐራ ወይቀርቡ ወአምጽኡ ሎቱ ብኂአ ይስተይ።
ወብርሃንሰ ዘውስተ ጽልመት ያበርህ ወያርኢ ወጽልመትኒ ኢይረክቦ 
ወኢይቀርቦ።
በከመ ሕገ አይሁድ ሶበ ይገንዙ ወይቀብሩ።
ወአምጽአ ምእተ ልጥረ ከርቤ ወዓልወ ሕውሰ በዘቦቱ ይቀብርዎ።
ወይቀብጽዎሙ ቅብዐ ለብዙኃን ድዉያን ወየሐይዉ።
ከመ ኵሉ ዘይቀትለክሙ ይመስሎ ከመ ዘመሥዋዕተ ያበውእ 
ለእግዚአብሔር።
ወይቀትሉ እምኔሆሙ ወይሰድዱ።
ወይቀሥፉክሙ ወይቀትሉክሙ ወይጸልኡክሙ።
ኢትፍርህዎሙ ለእለ ይቀትሉክሙ ነፍስተክሙ።
ወኵሉ ይጸልኡክሙ በእንተ ስምየ ወይቀትሉክሙ።
እስመ ኵሉ ዘይቀትል በመጥባሕተ ይመውት በመጥባሕት።
ወአልቦ ዘየሐሥሞሙ ወዘሂ ይቀትል ለእመ ሕምዘ።
ወይቤሉ አይሁድ ይቀትልኑ እንጋ ርእሶ ለሊሁ።
ወይቀትልዎ ወአመ ሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
በዘይቀትልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወኢረከቡ ሎቱ ጌጋየ።
ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስተ ዕለት።
ወይቀትልዎ ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወይዌርቅዎ ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወኀሠሡ እንተ ኀበ ይቀትልዎ።
ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ በዘይቀትልዎ።
ወየኀሥሡ ሎቱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት በዘይቀትልዎ ወኮኑ 
ይፍርህዎሙ ለሕዝብ።
ወይሰቅልዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወውሉድ ይትነሥኡ ዲበ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ።
ወዘልፈ ያወድቆ ኀበ ጽድፍ ወውስተ እሳት ወማይ ከመ ይቀትሎ።
ወይቤልዎ በእኪት ይቀትሎሙ ለእኩያን።
ይመጽእ ወይቀትሎሙ ለእልክቱ ገባር ወይሁብ ወይኖ ለካልኣን።
ይመጽእ ወይቀትሎሙ ለእልክቱ ዐቀብተ ዐጸደ ወይን።
አማን እብለክሙ ከመ ይቀንት ሐቌሁ።
ወዐበይቶሙ ይቀንይዎሙ።
ወዐበይቶሙ ይቀንይዎሙ።
ወዐበይቶሙ ይቀንይዎሙ ወለመኳንንቲሆሙ ረዳእያነ ይብልዎሙ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ለሕዝብ ናሁ እሙ ወአኀዊሁ ይቀውሙ አፍኣ።
ናሁ እምከ ወአኀዊከ አፍኣ ይቀውሙ።
ወኵሉ ሰብእ ውስተ ሐይቅ ይቀውሙ።
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32 ይቀውሙ

Matt16:28
Matt20:3
Matt20:6
Matt25:28
Matt26:71
Matt26:73
Matt27:47
MK03:32
MK04:1
MK09:1
MK11:5
MK14:47
MK14:69
MK14:70
MK15:35
Luke08:20
Luke09:27
Luke09:32
Luke19:24
Luke23:10
Luke23:35
Luke23:49
John06:22
John11:42
John11:56
John12:29
John18:18

John18:22
John19:26

2 ይቀውማ MK15:40
John19:25

16 ይቀውም Matt18:16
Matt24:15
MK03:26
MK13:14
MK15:39
Luke05:1
Luke11:18
John01:26
John01:35 ወበሳኒታ ካዕበ እንዘ ይቀውም ዮሐንስ ወክልኤቱ እምአርዳኢሁ።

ቦ እምእለ ሀለዉ ይቀውሙ ዝየ።
እንዘ ይቀውሙ ውስተ ምሥያጥ ፅሩዓነ።
ወፂኦ ረከበ ካልኣነ ፅሩዓነ እንዘ ይቀውሙ።
ወይቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ወትቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ወጐንደየ ሕቀ መጽኡ እለ ይቀውሙ ወይቤልዎ ለጴጥሮስ።
ወሰሚዖሙ እለ ይቀውሙ ህየ ይቤሉ ዝሰ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ነዮሙ እምከኒ ወአኀዊከኒ አፍኣ ይቀውሙ ወየኀሥሡከ።
ወኵሉ ሰብእ ውስተ ምድር ይቀውሙ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ ሀለዉ እምእለ ይቀውሙ ዝየ።
ወይቤልዎሙ እለ ይቀውሙ ህየ።
ወመልኀ መጥባሕቶ አሐዱ እምእለ ምስሌሁ ይቀውሙ።
ወርእየቶ ካዕበ ካልእተ ወለት ወትቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ወእምድኅረ ሕቅ ካዕበ ይበልዎ ለጴጥሮስ እለ ይቀውሙ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምእለ ይቀውሙ ህየ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ወይቤልዎ እምከ ወአኀዊከ አፍኣ ይቀውሙ።
አማን አማን እብለክሙ ሀለዉ እምእለ ይቀውሙ ዝየ።
ወዕደውኒ ክልኤቱ እለ ይቀውሙ ምስሌሁ።
ወይቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ወይቀውሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወብዙኀ ያስተዋድይዎ።
ወይቀውሙ ሕዝብ ወይሬእዩ ወመላእክትኒ ይዘነጕጕዎ ወይብልዎ።
ወይቀውሙ ኵሎሙ እለ የአምርዎ እምርሑቅ።
ወበሳኒታ ሰብእ እለ ይቀውሙ ማዕዶተ ባሕር።
ወባሕቱ በእንተ እለ ይቀውሙ ሰብእ እብል ዘንተ።
ወይቤሉ በበይናቲሆሙ እንዘ ይቀውሙ ውስተ ቤተ መቅደስ።
ወሕዝብሰ እለ ይቀውሙ ወይሰምዑ ይቤሉ ነጐድጓድ ውእቱ።
ወሀለዉ ይቀውሙ አግብርቲሆሙ ወወዓልያኒሆሙ ወይበቊጹ 
አፍሐመ።
አሐዱ እምእለ ይቀውሙ ወዓልት።
ወሶበ ርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእሙ ወለረድኡ ዘያፈቅር 
ይቀውሙ።

ወሀለዋ አንስት ይቀውማ ወይኔጽራ እምርሑቅ።
ወይቀውማ ኀበ መስቀሉ ለእግዚእ ኢየሱስ።
እስመ በስምዐ ክልኤቱ ወሠለስቱ ሰማዕት ይቀውም ኵሉ ነገር።
ወይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ዘያነብብ ለይለቡ።
ወኢይቀውም አላ ማኅለቅተ ይረክብ።
ዘይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ኀበ ኢይከውን ዘያነብብ ለይለቡ።
ወርእዮ ሐራዊ ሊቀ ምእት ዘይቀውም መንጸረ።
ወውእቱሰ ይቀውም መንገለ ሐይቅ ባሕረ ጌንሴሬጥ።
እፎ ይቀውም መንግሥቱ።
ወማእከሌክሙ ሀሎ ይቀውም ዘኢተአምርዎ አንትሙ።
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16 ይቀውም

John03:29
John08:44
John18:5
John18:18
John18:25
John20:14
John21:4

1 ይቀድመኒ John05:7
1 ይቀድመክሙ Matt28:7
1 ይቀድሙክሙ Matt21:31
3 ይቀድም Matt17:11

MK09:10
Luke14:28

2 ይቀድሞሙ MK10:32
MK16:7

1 ይቀጠቅጥ MK05:4
1 ይቁሙ Luke13:25
3 ይቄስምዎ Matt05:13

MK09:47
Luke14:33

2 ይቄድሶ Matt23:17
Matt23:19

1 ይቅብሩ Luke09:60

1 ይቅብዓ MK16:1
1 ይቅትሉ Matt02:16

2 ይቅትልከ Luke13:31
John07:20 ጋኔንኑ ብከ መኑ የኀሥሥ ይቅትልከ።

12 ይቅትልዎ Matt26:4
Matt27:1
MK03:6
MK14:1

MK14:55
MK14:64
John05:16
John05:18
John07:1
John07:25
John11:53
John12:10

ወዐርኩሰ ለመርዓዊ ዘይቀውም ወይሰምዖ።
ወኢይቀውም በጽድቅ እስመ አልቦ ጽድቅ በኀቤሁ።
ወሀለወ ይሁዳኒ ዘያገብኦ ይቀውም ምስሌሆሙ።
ወይቀውም ጴጥሮስኒ ወይስኅን ምስሌሆሙ።
ወሀሎ ስምዖን ጴጥሮስ ይቀውም ወይስኅን ወይቤልዎ።
ወርእየቶ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይቀውም።
ወጸቢሖ ይቀውም እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ሐይቅ።
ወሶበ እመጽእ አነ ባዕድ ይቀድመኒ ወሪደ።
ከመ ተንሥአ እምዉታን ወናሁ ይቀድመክሙ ገሊላ።
ይቀድሙክሙ በዊአ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ኤልያስ ይቀድም መጺአ ወያስተራትዕ ኵሎ።
ኤልያስ ይቀድም መጺአ።
አኮኑ ይቀድም ይንበር ወየሐስብ ፃእፃአ።
ወበፍኖት እንዘ የዐርጉ ኢየሩሳሌም ይቀድሞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ከመ ይቀድሞሙ ገሊላ ወበህየ ይሬእይዎ በከመ ይቤሎሙ።
እስመ መዋቅሕተኒ ይሰብር ወሰናስለኒ ይቀጠቅጥ ወየዐቅብዎ ደቅ።
ወይእተ ጊዜ ይእኅዙ ይቁሙ አፍኣ ወይጐድጕዱ።
በምንትኑ እንከ ይቄስምዎ አልቦኬ እንከ ዘይበቊዕ።
በምንት እንከ ይቄስምዎ።
ወእመሰ ጼው ለስሐ በምንት እንከ ይቄስምዎ።
አኮኑ ቤተ መቅደስ ዘይቄድሶ ለወርቅ።
አኮኑ ምሥዋዕ ዘይቄድሶ ለውእቱ ጽንሐሕ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጎሙ ለምዉታን ይቅብሩ ምዉታኒሆሙ።

ተሣየጣ አፈወ ከመ ይምጽኣ ወይቅብዓ ሥጋሁ።
ወፈነወ ሐራሁ ወአዘዘ ይቅትሉ ኵሎ ሕፃናተ ዘቤተልሔም ወዘውስተ 
ኵሉ አድያሚሃ።
ሑር እም ዝየ እስመ ሄሮድስ ይፈቅድ ይቅትልከ።

ወተማከሩ ከመ በሕብል የአኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቅትልዎ።
ይቅትልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ተማከሩ ከመ ይቅትልዎ።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ይትመየንዎ ወየአኀዝዎ 
ወይቅትልዎ።
ዘያስተዋድይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ከመ ይቅትልዎ ወኀጥኡ።
ወአግብኡ ፍትሐ ኵሎሙ ወይቤሉ ይቅትልዎ።
ወየኀሥሡ ይቅትልዎ እስመ ከመ ዝ ይገብር በሰንበት።
ወበእንተ ዝንቱ ፈድፋደ የኀሥሡ አይሁድ ይቅትልዎ።
እስመ የኀሥሥዎ አይሁድ ይቅትልዎ።
አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ዘየኀሥሡ አይሁድ ይቅትልዎ።
ወእምይእቲ ዕለት ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ከመ ይቅትልዎ።
ወተማከሩ ሊቃነ ካህናት ከመ ይቅትልዎ ለአልአዛር።
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1 ይቅትልዎሙ Matt22:7
2 ይቅትሎ Matt02:14

Matt14:5
1 ይቅድሙ MK13:10
2 ይቅድምዎ Matt14:22

MK06:45
1 ይቅጽብዎሙ John11:57
1 ይቈጽሩ Matt06:16
4 ይበሉ Matt26:22

Matt27:64
MK14:19
Luke07:49

3 ይበሊ Matt06:19
Matt06:20
Luke12:33

3 ይበልዎ MK14:70
Luke13:26
John01:19

23 ይበልዑ Matt14:16
Matt15:2
Matt15:27
Matt15:32
Matt24:38
Matt26:21
Matt26:26
MK06:36
MK06:37
MK07:2
MK07:3
MK07:4
MK07:5
MK07:28
MK08:1
MK08:2
MK14:18
MK14:22
Luke05:33
Luke09:12
Luke09:13
Luke17:27
Luke17:28

ወፈነወ ሐራሁ ይቅትልዎሙ ለእልክቱ ቀተልት።
እስመ ሀለዎ ለሄሮድስ ይኅሥሦ ለሕፃን ከመ ይቅትሎ።
ወእንዘ ይፈቅድ ይቅትሎ ይፈርሆሙ ለሕዝብ።
ወለኵሎሙ አሕዛብ ይደሉ ይቅድሙ ወይስብክዎ ለወንጌል።
ወይቅድምዎ ወይሑሩ ኀበ ማዕዶተ ባሕር።
ወይቅድምዎ ማዕዶተ ቤተ ሳይዳ እስከ ሶበ ይሥዕሮሙ ለሕዝብ።
እምከመ ቦ ዘአእመረ ኀበ ሀሎ ይቅጽብዎሙ ከመ የአኀዝዎ።
እስመ እሙንቱ ይትመጸለዉ ወይቈጽሩ ገጾሙ ወያማስኑ።
ወተከዙ ጥቀ ወአኀዙ ይበሉ በበ አሐዱ።
ወኢይበሉ ለሕዝብ ተንሥአ እምዉታን።
ወአኀዙ ይተክዙ ወይበሉ በበ አሐዱ አነኑ እንጋ ውእቱ።
ወአኀዙ እለ ይረፍቁ ይበሉ በበይናቲሆሙ።
ኢትዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበምድር ኀበ ይበሊ ወይማስን።
ኀበ ኢይበሊ ወኢይማስን።
ግበሩ ለክሙ ቊናማተ ዘኢይበሊ ወመዛግብተ በሰማያት ዘኢየኀልቅ።
ወእምድኅረ ሕቅ ካዕበ ይበልዎ ለጴጥሮስ እለ ይቀውሙ።
ወእምዝ ይእኅዙ ይበልዎ።
እምኢየሩሳሌም ካህናተ ወሌዋውያነ ከመ ይሰአልዎ ወይበልዎ መኑ 
አንተ።
አላ አንትሙ ሀብዎሙ ዘይበልዑ።
እስመ ኢይትኀፀቡ እደዊሆሙ ሶበ ይበልዑ ኅብስተ።
ወትቤ እወ እግዚኦ ከለባትኒ ጓ ይበልዑ።
ወአልቦሙ ዘይበልዑ ወኢይፈቅድ እፈንዎሙ ርኁባኒሆሙ።
ይበልዑ ወይሰትዩ ያወስቡ ወይትዋሰቡ።
ወእንዘ ይበልዑ ይቤሎሙ።
ወእንዘ ይበልዑ ነሥአ ኅብስተ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይሣየጡ ሎሙ ሲሳየ እስመ አልቦሙ ዘይበልዑ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ሀብዎሙ አንትሙ ዘይበልዑ።
ወርእይዎሙ ለአርዳኢሁ እንዘ ይበልዑ እክለ።
ለእመ በሕቁ ኢተኀፅቡ እደዊሆሙ ኢይበልዑ እክለ።
ወዘሂ ተሣየጡ እምሥያጥ ኢይበልዑ።
ወዘእንበለ ይትኀፀቡ እደዊሆሙ ይበልዑ እክለ።
ወተሰጥወቶ ወትቤሎ እወ እግዚኦ ከለባትኒ ይበልዑ።
ወአልቦሙ ዘይበልዑ ወጸውዖሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
እንዘ ይጸንሑኒ ወአልቦሙ ዘይበልዑ።
ወእንዘ ይረፍቁ ወይበልዑ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእንዘ ይበልዑ ነሥአ እግዚእ ኢየሱስ ኅብስተ።
ወከማሁ እለሂ ፈሪሳውያን ወአርዳኢከሰ እሊኣከ ይበልዑ ወይሰትዩ።
ወይቢቱ ውስተ አዕጻዳት ወይርከቡ ዘይበልዑ።
ወይቤሎሙ ሀብዎሙ አንትሙ ዘይበልዑ።
ወበከመ ኮነ እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወያወስቡ ወይትዋሰቡ።
እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወየሐንጹ ወይተክሉ ወይሠይጡ ወይሣየጡ።
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12 ይበልዕ Matt24:49
MK02:16
MK02:16
MK11:14
MK14:18
Luke07:33 እስመ መጽአ ዮሐንስ መጥምቅ ኢይበልዕ እክለ ወኢይሰቲ ወይነ።
Luke07:34
Luke12:45
Luke14:15
Luke15:2
Luke22:15
John04:33

1 ይበሎ MK10:28
6 ይበሎሙ Matt23:7

MK13:5
Luke04:21
Luke07:24 አኀዘ ይበሎሙ ለሕዝብ በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ።
Luke11:29
Luke12:1

2 ይበረብር Matt12:29
MK03:27

2 ይበርቅ Luke17:24
Luke24:4

1 ይበቁዖ Matt16:26
1 ይበቊዐኒ John08:54
3 ይበቊዕ Matt05:13

Matt27:24
John06:63

1 ይበቊዕዎ MK08:36
1 ይበቊዖ Luke09:25
1 ይበቊጹ John18:18

5 ይበክዩ Matt24:30
MK05:38
MK16:10
Luke08:52
John11:33

1 ይበክያሁ Luke23:27
5 ይበውኡ Matt07:13

Matt23:14
MK04:19

ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ሰካርያን።
ከመ ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ኃጥኣን ወመጸብሓን።
ለምንት ሊቅክሙ ይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ኃጥኣን ወመጸብሓን።
ወአውሥአ ወይቤላ አልቦ ዘይበልዕ ፍሬ እምኔኪ ለዓለም እንከ።
አማን እብለክሙ አሐዱ እምኔክሙ ዘይበልዕ ምስሌየ ያገብአኒ።

ወመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይበልዕ ወይሰቲ።
ወይበልዕ ወይሰቲ ምስለ ሰካርያን ወይሰክር።
ብፁዕ ውእቱ ዘይበልዕ እክለ በመንግሥተ ሰማያት።
ዝንቱሰ ኃጥኣነ ይትዌከፍ ወይበልዕ ምስሌሆሙ።
እብለክሙ ባሕቱ ከመ ኢይበልዕ።
ቦኑ እንጋ ሰብእ ዘአምጽአ ሎቱ ዘይበልዕ ወሚመ ዛቲ ብእሲት።
ወአኀዘ ጴጥሮስ ይበሎ ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ ወተሎናከ።
ወተአምኆ በውስተ ምሥያጣት ከመ ይበሎሙ ሰብእ መምህራን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወአኀዘ ይበሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ።
ወአኀዘ ይበሎሙ ዮም በጽሐ ቃለ ዝንቱ መጽሐፍ።

ወእንዘ ጉቡኣን ብዙኃን ሰብእ አኀዘ ይበሎሙ።
ወአኀዘ ይበሎሙ ለአርዳኢሁ ቅድሙ ወተዐቀቡ።
ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
ለእመ ኢቀደመ አሲሮቶ ለኀያል ወእምዝ ይበረብር ቤቶ።
እስመ ከመ መብረቅ ዘይበርቅ።
አስተርአይዎን ክልኤቱ ዕደው ወቆመ ኀቤሆን ወይበርቅ አልባሲሆሙ።

ወምንተ ይበቁዖ ለሰብእ ለእመ ኵሎ ዓለመ ረብሐ ወነፍሶ ሀጕለ።
ኢይበቊዐኒ ስብሐትየ ወኢ ምንተኒ።
በምንትኑ እንከ ይቄስምዎ አልቦኬ እንከ ዘይበቊዕ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ጲላጦስ ከመ አልቦ ዘይበቊዕ።
ወሥጋሰ አልቦ ዘይበቊዕ ወኢ ምንተኒ።
ወምንተ ይበቊዕዎ ለሰብእ።
ወምንተ ይበቊዖ ለሰብእ።
ወሀለዉ ይቀውሙ አግብርቲሆሙ ወወዓልያኒሆሙ ወይበቊጹ 
አፍሐመ።
አሜሃ ይበክዩ ኵሎሙ አሕዛበ ምድር።
ወረከቦሙ እንዘ ይትሀወኩ ወይበክዩ ወየዐወይዉ ብዙኀ።
እንዘ ይላሕዉ ወይበክዩ።
ወኵሎሙ ይበክዩ ወያስቆቅውዋ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአይሁድኒ እለ መጽኡ ምስሌሃ ከመ ይበክዩ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሕዝብ ወአንስትኒ ይበክያሁ ወያስቆቅዋሁ።
ወብዙኃን እሙንቱ እለ ይበውኡ ውስቴታ።
አንትሙሂ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
ይበውኡ ወየሐንቅዎ ለቃል ወኢይፈሪ።
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5 ይበውኡ

Luke11:26
Luke11:53

2 ይበውኣ MK10:15
Luke18:17

11 ይበውእ Matt07:21
Matt15:11
Matt15:17
Matt19:23
MK07:15
MK07:18
MK07:19
Luke02:35
Luke17:12
John10:2
John10:9

2 ይበውእዋ Matt07:14
Luke21:21

3 ይበዝኁ Matt21:8
Matt21:36
Matt26:53

2 ይበዝኅ Matt27:24
Luke10:35

1 ይበይት Luke21:36
1 ይበጽሐኒ Luke22:37
1 ይበጽሐኪ Luke19:43
1 ይበጽሓ Matt23:36
9 ይበጽሕ Matt24:14

MK02:20
Luke12:46

Luke21:24

John04:21
John05:25
John16:25
John16:32
John18:4

1 ይቡሳን John05:3
2 ይቡስ Luke23:31

John15:6

እለ የአክይዎ ወይበውኡ ወየኀድሩ ውስቴቱ።
ለሊክሙኒ ኢትበውኡ ወለእለሂ ይበውኡ ትከልእዎሙ በዊአ።
ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃን ኢይበውኣ።
አማን እብለክሙ ዘኢተቀበላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ከመ ሕፃናት 
ኢይበውኣ።
አኮ ኵሉ ዘይብለኒ እግዚኦ ዘይበውእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
ከመ አኮ ዘይበውእ ውስተ አፍ ዘያረኵሶ ለሰብእ።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘይበውእ ውስተ አፍ።
ከመ ባዕል እምዕጹብ ይበውእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
አልቦ ዘይበውእ እምአፍኣ ውስተ አፉሁ ለሰብእ ዘይክል አርኵሶቶ።
ኢተአምሩኑ ከመ ኵሉ ዘእምአፍኣ ይበውእ ውስተ አፈ ሰብእ።
እስመ ኢይበውእ ውስተ ልቡ ዘእንበለ ዳእሙ ውስተ ከርሡ ክመ።
ወለኪሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኲናተ ኑፋቄ።
ወእንዘ ይበውእ አሐተ ሀገረ።
ወዘሰ እንተ አንቀጽ ይበውእ ኖላዌ አባግዕ ውእቱ።
ወይበውእ ወይወፅእ ወይረክብ ምርዐየ።
ወውኁዳን እሙንቱ እለ ይበውእዋ።
ወእለሂ ማእከላ ይወፅኡ እምኔሃ ወእለሂ ውስተ በሓውርቲሃ 
ኢይበውእዋ።
ወዘይበዝኁ ሕዝብ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
ወእምዝ ፈነወ ካልኣነ አግብርተ እለ ይበዝኁ እምቀደምት።
ይፈኑ ሊተ ዘይበዝኁ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ሠራዊተ መላእክት።
ዘእንበለ ዳእሙ ዘይበዝኅ ሀከክ።
ወእመ ቦ ዘአስተዋፃእከ ሎቱ ዘይበዝኅ እምዝ።
ወይበይት ውስተ ደብረ ዘይት ዘስሙ ኤሌዎን።
እብለክሙ ከመ ይበጽሐኒ ዘጽሑፍ ወይትፌጸም በላዕሌየ ዘይብል።
ወይበጽሐኪ መዋዕል አመ የዐግቱኪ ፀርኪ።
አማን እብለክሙ ከመ ዝንቱ ኵሉ ይበጽሓ ለዛቲ ትውልድ።
ወይእተ አሚረ ይበጽሕ ኅልቀት።
ወባሕቱ ይበጽሕ መዋዕል አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።
ወይበጽሕ እግዚኡ ለውእቱ ገብር በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ 
ኢያእመረ።
ወይከይድዋ አሕዛብ ለኢየሩሳሌም እስከ ይበጽሕ ዕድሜሆሙ 
ለአሕዛብ።
ወይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢ በዝንቱ ደብር ወኢ በኢየሩሳሌም።
አማን አማን እብለክሙ ከመ ይበጽሕ ጊዜሁ።
ወባሕቱ ይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢይነግረክሙ በምሳሌ።
ናሁኬ ከመ ይበጽሕ ጊዜሁ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኵሎ ዘይበጽሕ ላዕሌሁ።
ወይቡሳን ፅዉሳን ወፅቡሳን ወይጸንሑ ሁከተ ማይ።
በዝ ዕፅ ርጡብ ከመ ዝ ዘገብሩ እፎኑመ ይከውን በይቡስ።
ወእመ ቦ ዘኢነበረ ብየ ይገድፍዎ አፍኣ ከመ ዐጽቅ ይቡስ።
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1 ይቢቱ Luke09:12
1 ይቢታ John19:31
2 ይባኡ Luke08:32

Luke13:24
7 ይባእ Matt19:24

MK10:25
MK13:15
Luke08:41
Luke08:51
Luke10:1
Luke18:25

143 ይቤ Matt08:17
Matt09:13
Matt11:25
Matt12:7
Matt12:50
Matt13:14
Matt14:28
Matt15:4
Matt15:13
Matt16:16
Matt17:17
Matt17:25
Matt17:25
Matt18:3
Matt20:22
Matt21:16
Matt21:29
Matt21:30
Matt22:32
Matt22:44
Matt24:48
Matt25:22
Matt25:24
Matt26:25
Matt26:31
Matt26:39
Matt26:42
Matt26:54
Matt26:61
Matt27:9

ወይቢቱ ውስተ አዕጻዳት ወይርከቡ ዘይበልዑ።
እላንቱ ሥጋት ኢይቢታ ዲበ መሳቅሊሆን በእንተ ሰንበት።
ከመ ያብሖሙ ይባኡ ላዕለ አሕርው ወአብሖሙ።
እብለክሙ ብዙኃን እለ የኀሥሡ ይባኡ ወኢይክሉ።
እምባዕል ይባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እምባዕል ይባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወኢይባእ ይንሣእ ዘኮነ ውስተ ቤት።
ወአስተብቊዖ ይባእ ቤቶ።
ወበዊኦ ቤተ ከልአ ባዕደ ኢይባእ ምስሌሁ።
ውስተ ኵሉ አህጉር ወበሓውርት ኀበ ሀለዎ ይባእ።
እምባዕል ይባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ከመ ይትፈጸም ቃለ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
ሑሩ ወአእምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕተ።
በይእተ ጊዜ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ሶበሰ ተአምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕት።
ወይቤ ነዮሙ እምየ ወአኀውየ።
ከመ ይትፈጸም ላዕሌሆሙ ትንቢተ ኢሳይያስ ዘይቤ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤ እመሰ አንተሁ እግዚኦ።
ወእግዚአብሔርሰ ይቤ አክብር አባከ ወእመከ።
ወአውሥአ ወይቤ ኵላ ተክል እንተ ኢተከላ አቡየ ሰማያዊ ትሤሮ።
ወአውሥአ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤ።
ወእምዝ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወይቤ እወ ወበዊኦ ውስተ ቤት አቅደመ እግዚእ ኢየሱስ ብሂሎቶ።
ወይቤ እምኀበ ነኪር።
ወይቤ አማን እብለክሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ዘይቤ እምአፈ ደቂቅ ወሕፃናት አስተዳሎከ ስብሐተ።
ወአውሥአ ወይቤ ኦሆ እግዚእየ ወኢሖረ።
ወለካልኡኒ ዘይንእስ ይቤሎ ከማሁ ወአውሥአ ወይቤ አንብየ።
ዘይቤ አነ ውእቱ እግዚአብሔር አምላከ አብርሃም።
እፎ እንከ ለሊሁ ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ ይቤ።
ወእመሰ ይቤ ውእቱ ገብር እኩይ በልቡ።
ወመጽአ ዘክልኤተ መክሊተ ነሥአ ወይቤ።
ወመጽአ ዘአሐተኒ መክሊተ ነሥአ ወይቤ።
ወአውሥአ ይሁዳ ዘያገብኦ ወይቤ።
እስመ ይቤ መጽሐፍ እቀትሎ ለኖላዊ።
ወጸለየ ወይቤ አቡየ እመሰ ይትከሀል ይኅልፍ እምኔየ ዝንቱ ጽዋዕ።
ወካዕበ ሖረ ወጸለየ ወይቤ።
ወእፎ እንከ ይትፌጸም ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወይቤሉ ይቤ ዝንቱ እክል ነሢቶቶ ለቤተ መቅደስ።
ወይእተ አሚረ በጽሐ ቃለ ኤርምያስ ነቢይ ዘይቤ።
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Matt27:35
Matt27:63
Matt28:6
MK01:7
MK01:15
MK01:24
MK03:34
MK04:30
MK05:7
MK05:23
MK06:14 ወይቤ ዮሐንስ መጥምቅ ተንሥአ እምዉታን።
MK06:16 ወሰሚዖ ሄሮድስ ይቤ ዮሐንስ ውእቱ ዘአነ መተርኩ ርእሶ።
MK08:12
MK08:24
MK09:24
MK10:47
MK10:48
MK12:12
MK12:37
MK13:14
MK14:36
MK14:39
MK14:63
MK15:27
MK15:34
MK15:36
MK15:39
MK15:44
MK15:44
Luke01:67
Luke02:29
Luke03:4
Luke04:34
Luke07:19
Luke07:20 ዮሐንስ መጥምቅ ለአከነ ኀቤከ ወይቤ።
Luke07:39
Luke08:28
Luke08:44
Luke09:9 ወይቤ ሄሮድስ ለዮሐንስሰ አነ መተርኩ ርእሶ።
Luke09:41
Luke10:21
Luke11:15

ከመ ይትፈጸም ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወይቤልዎ ተዘከርነ እግዚኦ ዘይቤ ዝኩ መስሐቲ።
ኢሀሎ ዝየሰ ተንሥአ በከመ ይቤ።
ወሰበከ ወይቤ ይመጽእ እምድኅሬየ ዘይጸንዕ እምኔየ።
ወይቤ በጽሐ ጊዜሁ ወቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
ወይቤ ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ናዝራዊ።
ወነጸሮሙ ለእለ ይነብሩ ዐውዶ ወይቤ።
ወይቤ በምንት አስተማስላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወጸርሐ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወብዙኀ አስተብቊዖ ወይቤ ወለትየ አልጸቀት ትሙት።

ወተከዘ በመንፈሱ ወይቤ ለምንት ተኀሥሥ ትእምርተ ዛቲ ትውልድ።
ወነጸረ ወይቤ እሬኢ ሰብአ ከመ ዕፀው ያንሶስዉ።
ወጸርሐ አቡሁ ለውእቱ ወልድ ወይቤ።
ወሰሚዖ ከመ ኢየሱስ ናዝራዊ የኀልፍ ከልሐ ወይቤ።
ወገሠጽዎ ብዙኃን ከመ ያርምም ወአፈድፈደ ከሊሐ ወይቤ።
እስመ አእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ ይቤ ዘንተ አምሳለ።
ወለሊሁሰ ዳዊት ይቤ በመንፈስ ቅዱስ።
ወሶበ ርኢክሙ ኀሣሮ ለሙስና ዘይቤ ዳንኤል ነቢይ።
ወይቤ አባ ወአቡየ ኵሉ ይትከሀለከ።
ወሖረ ካዕበ ወጸለየ ወከማሁ ክመ ይቤ።
ወሰጠጠ አልባሲሁ ሊቀ ካህናት ወይቤ።
ወተፈጸመ መጽሐፍ ዘይቤ ተኈለቈ ምስለ ገበርተ ዐመፃ።
ወይቤ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ።
ወአሰረ በኅለት ወአስተዮ ወይቤ።
ከመ ከመ ዝ ግዒሮ ሞተ ይቤ።
ወአንከረ ጲላጦስ ወይቤ እፎ ሞተ።
ወይቤ እወ ሞተ።
ወመልአ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ዘካርያስ አቡሁ ወተነበየ ወይቤ።
ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ።
በከመ ይብል ቃለ መጽሐፈ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
ወይቤ ምንት ብየ ምስሌከ ኢየሱስ ናዝራዊ።
ወለአኮሙ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።

ወርእዮ ፈሪሳዊ ዘጸውዖ ኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወዐውየወ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ መኑ ገሰሰኒ ወክሕዱ ኵሎሙ።

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወይቤ አአምነከ አባ እግዚአ ሰማይ ወምድር።
ወአውሥአ ወይቤ እፎ ይክል ሰይጣን ለሰይጣን አውፅኦቶ።
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Luke12:17
Luke12:18
Luke12:45
Luke13:20
Luke14:8
Luke15:17
Luke16:3
Luke16:24
Luke18:4
Luke18:6
Luke18:11
Luke18:13
Luke18:24
Luke18:36
Luke18:38
Luke18:39
Luke19:12
Luke20:13

Luke20:42
Luke22:16

Luke23:34

Luke23:46
Luke23:47
John01:15 ዮሐንስ ሰማዕቱ በእንቲኣሁ ከልሐ ወይቤ።
John01:21
John01:21
John01:23
John01:23
John01:29
John01:32

John01:36
John01:48
John03:27 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤ ኢይክል ሰብእ ነሢአ ጸጋ ለሊሁ።
John06:6
John06:71
John07:28
John07:37
John07:38
John07:39

ወኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወይቤ ከመ ዝ እገብር እነሥት ዘትካት መዛግብትየ።
ወእመሰ ይቤ ውእቱ ገብር እኩይ በልቡ።
ወካዕበ ይቤ በምንት አስተማስላ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይቤ እመ ቦ ዘጸውዐከ ውስተ ምሳሕ ወሖርከ።
ወኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወኀለየ ውእቱ መጋቢ ወይቤ።
ወጸውዐ ወይቤ አባ አብርሃም ተሣሀለኒ።
ወእምዝ ኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ስምዑ ዘይቤ መኰንነ ዐመፃ።
ወቆመ ፈሪሳዊ ወጸለየ ወይቤ አአኵተከ እግዚኦ።
ወጐድዐ እንግድዓሁ ወይቤ ስረይ ሊተ እግዚኦ እስመ አነ ኃጥእ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይቴክዝ ብዙኀ ይቤ።
ወሰሚዖ ድምፀ ሰብእ ዘየኀልፍ ይቤ ምንትኑ ዝ።
ወዐውየወ ወይቤ ኢየሱስ ወልደ ዳዊት ተሣሀለኒ።
ወዐውየወ ፈድፋደ ወይቤ ወልደ ዳዊት ተሣሀለኒ።
ወይቤ አሐዱ ብእሲ ክቡር ሖረ ብሔረ ርሑቀ።
ወይቤ በዓለ ዐጸደ ወይን ምንተ እንከ እሬሲ እፌኑ ወልድየ ዘአፈቅሮ።

ወለሊሁ ዳዊት ይቤ በመጽሐፈ መዝሙር ይቤሎ።
ወተመጠወ ጽዋዐ ወአእኰተ ወይቤ ንሥኡ ዘንተ ወተካፈልዎ 
ኵልክሙ።
ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ አባ ሥረይ ሎሙ እስመ በዘኢየአምሩ ይገብሩ።

ወሶቤሃ ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወርእዮ መስፍነ ምእት ዘኮነ አእኰቶ ለእግዚአብሔር ወይቤ።

ወይቤልዎ መኑ አንተ ኤልያስኑ አንተ ወይቤ ኢኮንኩ።
ወይቤልዎ ነቢይኑ አንተ ወይቤ አልቦ።
ወይቤ አንሰ ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም።
ወይብል ጺሑአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር በከመ ይቤ ኢሳይያስ ነቢይ።
ወይቤ ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ወያሴስል ኀጢአተ ዓለም።
ወነገረ ስምዖ ዮሐንስ ወይቤ ርኢኩ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ይወርድ 
እምሰማይ።
ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ የሐውር ወይቤ።
ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ለናትናኤል እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ ይቤ።

ወዘንተ ይቤ እንዘ ያሜክሮ ወውእቱሰ የአምር ዘሀለዎ ይግበር።
ወዘንተሰ ይቤ እንበይነ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ።
ወአልዐለ ቃሎ እግዚእ ኢየሱስ በምኵራብ እንዘ ይሜህር ወይቤ።
ቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወከልሐ ወይቤ።
ወዘሂ የአምን ብየ በከመ ይቤ መጽሐፍ።
ወዘንተ ይቤ በእንተ መንፈስ ቅዱስ ዘሀለዎሙ።
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John08:12
John09:10
John09:36
John09:38
John10:40 ወባሕቱ ኵሉ ዘይቤ ዮሐንስ በእንተ ዝ ብእሲ እሙነ ኮነ።
John11:4
John11:13
John11:34
John11:41
John11:43
John11:51
John12:4

John12:6
John12:33
John12:38
John12:39
John12:41
John12:44
John13:11
John13:18
John13:21
John15:25
John17:1
John18:9
John18:25
John18:32
John19:21
John19:24
John19:28
John19:30
John19:36
John21:23

4 ይቤለኒ John01:33
John05:11
John09:11
John12:50

4 ይቤለከ Matt26:18
MK14:14
Luke22:10

John05:12

ወካዕበ ነበቦሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወለሊሁሰ ይቤ አነ ውእቱ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤ።
ወይቤ አአምን እግዚኦ ወሰገደ ሎቱ።

ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤ።
ወእግዚእ ኢየሱስ ይቤ በእንተ ንዋመ ሞቱ።
ወይቤ አይቴ ቀበርክምዎ።
ወአንሥአ አዕይንቲሁ እግዚእ ኢየሱስ ላዕለ ወይቤ።
ወዘንተ ብሂሎ ከልሐ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወዘንተሰ አኮ እምልቡ ዘይቤ።
ወይቤ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘሀለዎ 
ያግብኦ።
ወዘንተ ዘይቤ አኮ ዘያጽሕቅዎ ነዳያን።
ወዘንተ ዘይቤ እንዘ ይኤምሮሙ በአይ ሞት ሀለዎ ይሙት።
ከመ ይብጻሕ ቃለ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
እስመ ካዕበ ይቤ ኢሳይያስ።
ወዘንተ ይቤ ኢሳይያስ እስመ ርእየ ስብሐቲሁ ወነገረ በእንቲኣሁ።
ወጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወበእንተ ዝንቱ ይቤ አኮ ኵልክሙ ንጹሓን።
ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወስምዐ ኮነ ወይቤ።
ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ቃል ዘጽሑፍ ውስተ ኦሪቶሙ ዘይቤ።
ወይቤ አባ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ትሰብሖ ለወልድከ።
ከመ ይብጻሕ ቃሉ ዘይቤ።
ወክሕደ ወይቤ ኢኮንኩ።
ከመ ይብጻሕ ቃሉ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘይቤ።
አላ ለሊሁ ይቤ ንጉሦሙ ለአይሁድ አነ።
ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ይቤ ጸማእኩ።
ወሠሪቦ ብኂአ እግዚእ ኢየሱስ ይቤ ተፈጸመ ኵሉ።
ወዝንቱ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
አላ ይቤ አመ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።
ውእቱ ይቤለኒ ዲበ ዘርኢከ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ።
ዘአሕየወኒ ውእቱ ይቤለኒ ጹር ዐራተከ ወሑር።
ወቀብዐኒ አዕይንትየ ወይቤለኒ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ ሰሊሆም።
ወዘሂ እነግር አነ በከመ ይቤለኒ አብ ከማሁ እነግር።
ይቤለከ ሊቅ ጊዜየ ቀርበ።
ወበልዎ ለበዓለ ቤት ይቤለከ ሊቅ።
ይቤለከ ሊቅ አይቴኑ ቤት ኀበ አበልዕ ፍሥሐ ምስለ አርዳኢየ።

መኑ ውእቱ ብእሲሁ ዘይቤለከ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።
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1 ይቤለኪ John11:40
9 ይቤለክሙ Matt21:3

Matt24:23
Matt24:26
MK07:10
MK11:3
MK13:21
Luke19:31
John02:5
John14:2

1 ይቤለክን Luke24:7
99 ይቤሉ Matt08:27

Matt09:3

Matt09:34
Matt12:23
Matt12:24
Matt21:11
Matt21:20
Matt21:25
Matt21:38
Matt26:5
Matt26:8
Matt26:35
Matt26:61
Matt26:66
Matt27:6
Matt27:21
Matt27:22
Matt27:25
Matt27:47
Matt27:49
Matt27:54
MK01:27
MK02:7
MK02:12
MK03:22
MK03:30
MK06:15
MK06:15
MK06:15

ኢይቤለኪኑ ከመ እመ ተአመንኪ ትሬእዪ ስብሐተ እግዚአብሔር።
ወእመ ቦ ዘይቤለክሙ ምንተ ትገብሩ።
አሜሃ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ገዳመ ሀሎ ኢትፃኡ።
ወሙሴ ይቤለክሙ አክብር አባከ ወእምከ።
ወለእመ ቦ ዘይቤለክሙ ምንተ ትገብሩ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ወይእተ አሚረ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
ወእመ ቦ ዘይቤለክሙ ለምንት ትፈትሑ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ወትቤሎሙ እሙ ለእለ ይትለአኩ ኵሎ ዘይቤለክሙ ግበሩ።
ወእመ አኮሰ እምኢይቤለክሙ ከመ ኣሐውር አስተዳሉ ለክሙ 
ማኅደረ።
ተዘከራ ቃሎ ዘይቤለክን በገሊላ።
ወአንከሩ ሰብእ ወይቤሉ መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ።
ወሰሚዖሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ይቤሉ በበይናቲሆሙ ዝንቱሰ 
ይፀርፍ።
ወፈሪሳውያንሰ ይቤሉ በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወቀደሙ ኵሎሙ አሕዛብ ወይቤሉ።
ወፈሪሳውያንሰ ሰሚዖሙ ይቤሉ ዝንቱሰ ኢያወፅእ አጋንንተ።
ወይቤሉ ሕዝብ ዝ ውእቱ ኢየሱስ ነቢይ ዘእምናዝሬት ዘገሊላ።
ወርእዮሙ አርዳኢሁ አንከሩ ወይቤሉ።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ ወይቤሉ።
ወሶበ ርእይዎ እሉ ዐቀብት ለወልዱ ይቤሉ በበይናቲሆሙ።
ወይቤሉ ባሕቱ አኮኬ በበዓል።
ወርእዮሙ ዘንተ አርዳኢሁ ተምዕዑ ወአንጐርጐሩ ወይቤሉ።
ወከማሁ ይቤሉ ኵሎሙ አርዳኢሁ።
ወይቤሉ ይቤ ዝንቱ እክል ነሢቶቶ ለቤተ መቅደስ።
ወአውሥኡ ወይቤሉ ዝንቱ ድልው ለሞት።
ወነሥኡ ሊቃነ ካህናት ውእቱ ብሩረ ወይቤሉ።
ወይቤሉ በርባንሃ።
ወይቤሉ ኵሎሙ ስቅሎ።
ወአውሥኡ ወይቤሉ ኵሎሙ ሕዝብ።
ወሰሚዖሙ እለ ይቀውሙ ህየ ይቤሉ ዝሰ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ወቦ እለ ይቤሉ ኅድጉ ንርአይ ለእመ ይመጽእ ኤልያስ ያድኅኖ።
ርእዮሙ ውእተ ድልቅልቀ ዘኮኑ ፈርሁ ጥቀ ወይቤሉ።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወይቤሉ በበይናቲሆሙ።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝ ዘከመ ዝ ይነብብ ፅርፈተ።
ወይቤሉ ግሙራ ኢርኢነ ዘከመ ዝ።
ወጸሐፍትኒ እለ ወረዱ እምኢየሩሳሌም ይቤሉ።
እስመ ይቤሉ ጋኔን ርኩስ አኀዞ።
ወቦ እለ ይቤሉ ኤልያስ ውእቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ ነቢይ ውእቱ።
ወእመ አኮ ይቤሉ ከመ አሐዱ እምነቢያት።
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MK08:16
MK12:7
MK14:2
MK14:4
MK14:31
MK14:58
MK14:64
MK15:13
MK15:14
MK15:35
Luke01:66
Luke02:15
Luke04:22
Luke04:36
Luke05:26
Luke07:16
Luke08:25
Luke11:15
Luke17:13
Luke18:26
Luke19:7

Luke19:34
Luke20:14
Luke20:16
Luke20:39
Luke22:23

Luke22:72

Luke23:2

Luke23:5

Luke23:18
Luke23:21
Luke23:23
John06:14
John06:42
John06:60
John07:11
John07:12

ወኀለዩ በበይናቲሆሙ ወይቤሉ።
ወሶበ ርእይዎ ዐቀብት ይቤሉ።
ወይቤሉ አኮ በበዓል ከመ ኢይትሀወኩ ሕዝብ።
ወቦ እለ ተምዕዑ ወይቤሉ ለምንት ዘመጠነ ዝ ሀጕል ዘዝ ዕፍረት።
ወከማሁ ይቤሉ ኵሎሙ።
ወይቤሉ ንሕነ ሰማዕናሁ እንዘ ይብል።
ወአግብኡ ፍትሐ ኵሎሙ ወይቤሉ ይቅትልዎ።
ወካዕበ ከልሑ ኵሎሙ ወይቤሉ ስቅሎ።
ወፈድፋደ ጸርሑ ወይቤሉ ስቅሎ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምእለ ይቀውሙ ህየ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ወዐቀብዎ በልቦሙ ኵሎሙ እለ ሰምዕዎ ወይቤሉ።
ይቤሉ እሙንቱ ሰብእ ኖሎት በበይናቲሆሙ።
ወይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልደ ዮሴፍ።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝ ነገር።
ወፈርሁ ብዙኀ ወይቤሉ ርኢነ መንክረ ዮም።
ወይቤሉ ዐቢይ ነቢይ ተንሥአ ለነ።
ወፈርሁ ወአንከሩ ወይቤሉ በበይናቲሆሙ።
ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ይቤሉ በብዔልዜቡል።
ወዐውየዉ ወይቤሉ ኢየሱስ ሊቅ ተሣሀለነ።
ወይቤሉ እለ ሰምዑ መኑ እንከ ይክል ድኂነ።
ወርእዮሙ ኵሎሙ አንጐርጐሩ ወይቤሉ ኀበ ብእሲ ኃጥእ ቦአ የዐል።

ወይቤሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ወይቤሉ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ወራሲሁ።
ወሰሚዖሙ ቃሎ ይቤሉ ሐሰ ኢይከውን ከመ ዝ።
ወአውሥኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወይቤሉ ሊቅ ሠናየ ትቤ።
ወይቤሉ በበይናቲሆሙ አርዳኢሁ መኑ እንጋ ውእቱ እምኔሆሙ ዘዘንተ 
ይገብር።
ወይቤሉ ምንተ እንከ ንፈቅድ ሰማዕተ በእንቲኣሁ ናሁ ለሊነ ሰማዕነ 
እምአፉሁ።
ወአኀዙ ያስተዋድይዎ ወይቤሉ ረከብናሁ ለዝንቱ እንዘ ያዐልዎሙ 
ለሕዝብነ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ የሀውኮሙ ለሕዝብ ወይሜህር በኵሉ ይሁዳ እኂዞ 
እምገሊላ እስከ ዝየ።
ወዐውየዉ ኵሎሙ ኅቡረ በምልኦሙ ወይቤሉ።
ወዐውየዉ ወይቤሉ ስቅሎ ስቅሎ።
ወዐውየዉ በዐቢይ ቃል ወሰአሉ ወይቤሉ ይስቅልዎ።
ወርእዮሙ ሕዝብ ዘገብረ ተኣምረ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሉ።
ወይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ወልደ ዮሴፍ።
ወይቤሉ ዕጹብ ዝንቱ ነገር ወመኑ ይክል ሰሚዖቶ።
ወይቤሉ አይቴ ውእቱ ዝንቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ ኄር ውእቱ።
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John07:12
John07:25
John07:31

John07:35
John07:40
John07:41
John07:41
John08:6
John08:22
John09:8
John09:9
John09:9
John09:16
John09:16
John09:20
John09:22
John09:23
John10:20
John10:21
John10:40 ወይቤሉ ዮሐንስ አልቦ ዘገብረ ተኣምረ ወኢ ምንተኒ።
John11:36
John11:37
John11:56
John12:19
John12:29
John12:29
John16:18
John18:40
John19:6
John19:12
John19:14
John19:15
John19:31

1 ይቤሉክሙ Matt23:3
45 ይቤላ Matt09:22

Matt15:26
Matt15:28
Matt20:21
Matt21:19
Matt25:11
MK04:39

ወካልኣነ ይቤሉ አልቦ አላ ያስሕቶሙ ለሕዝብ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምሰብአ ኢየሩሳሌም።
ወይቤሉ አመ ይመጽእ ክርስቶስ ቦኑ ፈድፋደ ተኣምረ ዘይገብር 
እምዘገብረ ዝንቱ።
ወይቤሉ አይሁድ በበይናቲሆሙ።
ወብዙኃን እምሕዝብ ሰሚዖሙ ዘንተ ነገረ ይቤሉ።
ወቦ እለ ይቤሉ ክርስቶስ ውእቱ።
ወመንፈቆሙ ይቤሉ ቦኑ እምገሊላ ይመጽእ ክርስቶስ።
ወዘንተ ይቤሉ እንዘ ያሜክርዎ ከመ ይርከቡ ምክንያተ ላዕሌሁ።
ወይቤሉ አይሁድ ይቀትልኑ እንጋ ርእሶ ለሊሁ።
ይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ዘይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
ወቦ እለ ይቤሉ ውእቱ ዝንቱ።
ወካልኣን ይቤሉ አልቦ አላ ይመስሎ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምፈሪሳውያን።
ወቦ እለ ይቤሉ በአይቴ ይክል ብእሲ ኃጥእ ገቢረ ዘከመ ዝ ተኣምረ።
ወአውሥኡ አዝማዲሁ ወይቤሉ።
ወዘንተ ይቤሉ አዝማዲሁ እስመ ይፈርህዎሙ ለአይሁድ።
ወበእንተ ዝንቱ ይቤሉ አዝማዲሁ።
ወይቤሉ ብዙኃን እምኔሆሙ።
ወቦ እለ ይቤሉ ዝንቱ ነገር ኢኮነ ዘእምጋኔን።

ወይቤሉ አይሁድ ርእዩ መጠነ ያፈቅሮ።
ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ይቤሉ።
ወይቤሉ በበይናቲሆሙ እንዘ ይቀውሙ ውስተ ቤተ መቅደስ።
ወይቤሉ ፈሪሳውያን በበይናቲሆሙ ትሬእዩኑ።
ወሕዝብሰ እለ ይቀውሙ ወይሰምዑ ይቤሉ ነጐድጓድ ውእቱ።
ወቦ እለ ይቤሉ መልአክ ተናገሮ።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝንቱ ዘይብለነ።
ወከልሑ ካዕበ ኵሎሙ ወይቤሉ።
ወይቤሉ ስቅሎ ስቅሎ።
ወከልሑ አይሁድ ወይቤሉ።
ወከልሑ ወይቤሉ አእትቶ ወስቅሎ።
ወአውሥኡ ሊቃነ ካህናት ወይቤሉ አልብነ ንጉሥ ዘእንበለ ቄሣር።
ወአይሁድሰ እስመ ዐርብ ውእቱ ይቤሉ።
ኵሎ ዘይቤሉክሙ ግበሩ ወዘመሀሩክሙ ዕቀቡ።
ወተመይጦቶ እግዚእ ኢየሱስ ርእያ ወይቤላ።
ወአውሥኣ ወይቤላ።
ወእምዝ አውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ።
ወይቤላ ምንተ ትፈቅዲ እግበር ለኪ።
ወይቤላ ኢይኩን እንከ ፍሬ እምውስቴትኪ ለዓለም።
ወይቤላ እግዚኦ እግዚኦ አርኅወነ።
ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳት ወይቤላ ለባሕር ተፈፀሚ ወአርምሚ።
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45 ይቤላ

MK05:34
MK05:41
MK06:22
MK07:27
MK07:29
MK11:14
MK14:68
MK16:3
Luke01:28
Luke01:30

Luke01:35
Luke02:34 ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም።
Luke07:13
Luke07:48
Luke07:50
Luke08:54
Luke10:41
Luke13:11
Luke19:42
Luke22:57
John02:4
John04:7
John04:10

John04:13

John04:16
John04:17
John04:21
John04:26
John08:10
John08:11
John11:23
John11:25
John11:40
John18:17
John19:26
John20:16 ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ማርያም።
John20:17
John20:18

2 ይቤላሆን Matt25:8

ወይቤላ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
ወአኀዛ እዴሃ ለሕፃን ወይቤላ።
ወይቤላ ንጉሥ ለይእቲ ወለት ሰአልኒ ዘትፈቅዲ ወእሁበኪ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጊ ቅድመ ምዕረ ይጽገቡ ውሉድ።
ወይቤላ በእንተ ዝ ቃልኪ ሑሪ።
ወአውሥአ ወይቤላ አልቦ ዘይበልዕ ፍሬ እምኔኪ ለዓለም እንከ።
ወክሕደ ወይቤላ ኢየአምር ወኢይጤይቅ ዘትብሊ።
ወሶበ ሠረቀ ፀሓይ ይቤላ በበይናቲሆን።
ወቦአ መልአክ ኀቤሃ ወይቤላ ተፈሥሒ ፍሥሕት።
ወይቤላ መልአክ ኢትፍርሂ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ 
እግዚአብሔር።
ወአውሥአ መልአክ ወይቤላ።

ወሶበ ርእያ እግዚእነ መሐራ ወተሣሀላ ወይቤላ ኢትብክዪ።
ወይቤላ ለይእቲ ብእሲት ተኀድገ ለኪ ኀጢአተኪ።
ወይቤላ ለይእቲ ብእሲት።
ወይቤላ ተንሥኢ ወለትየ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ።
ወርእያ እግዚእ ኢየሱስ ወመሐራ ወጸውዓ ወይቤላ።
ወይቤላ ሶበሰ ተአምሪ ዮም ሰላምኪ።
ወክሕደ ወይቤላ ብእሲቶ ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ምንት ብየ ምስሌኪ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አስትይኒ ማየ።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ሶበሰ ተአምሪ ጸጋሁ 
ለእግዚአብሔር።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ኵሉ ዘይሰቲ እምዝ ማይ ይጸምእ 
ዳግመ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ሑሪኬ ጸውዒ ምተኪ ወንዒ ዝየ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ሠናየ ትቤሊ አልብየ ምት።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እመንኒ ብእሲቶ ከመ ትመጽእ ሰዓት።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ ዘእትናገረኪ።
ወአንሥአ እግዚእ ኢየሱስ አዕይንቲሁ ወነጸረ ኀቤሃ ወይቤላ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ አልቦ ዘእኴንነኪ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እኁኪሰ ይትነሣእ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤላ ውእቱኒ ኢኮንኩ።
ይቤላ ለእሙ ብእሲቶ ነዋ ወልድኪ።

ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኢትልክፍኒ እስመ ዓዲ ኢዐረጉ ኀበ አቡየ።
ወትቤሎሙ ርኢክዎ ለእግዚእነ ወነገረቶሙ ዘከመ ይቤላ።
ወእልኩ አብዳት ይቤላሆን ለጠባባት።
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2 ይቤላሆን
Matt25:9

3 ይቤልዋ Luke01:61
John04:42
John20:13

176 ይቤልዎ Matt02:5
Matt08:25
Matt08:31
Matt09:14 ወእምዝ መጽኡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ወይቤልዎ።
Matt10:25
Matt11:18
Matt11:19
Matt12:2
Matt12:38
Matt13:10
Matt13:27
Matt13:28
Matt13:36
Matt13:51
Matt14:15
Matt14:17
Matt15:12
Matt15:33
Matt15:34
Matt16:9
Matt16:10
Matt16:14 ወይቤልዎ ቦ እለ ይብሉከ ዮሐንስሃ መጥምቀ።
Matt17:19
Matt17:24
Matt19:3
Matt19:7
Matt19:10
Matt20:7
Matt20:22
Matt20:33
Matt21:16
Matt21:23
Matt21:27
Matt21:31
Matt21:41
Matt22:16
Matt22:21
Matt22:43

ወአውሥኣሆን ጠባባት ወይቤላሆን አልቦ ዘየአክል ለነ ወለክን።
ወይቤልዋ አልቦ እምአዝማድኪ ዘከማሁ ስሙ።
ወይቤልዋ ለይእቲ ብእሲት አኮ እንከ በነገረ ዚኣኪ ዘአምነ ቦቱ።
ወይቤልዋ እሙንቱ መላእክት ምንት ያበክየኪ ኦ ብእሲቶ።
ወይቤልዎ በቤተልሔም ዘይሁዳ እስመ ከማሁ ጽሑፍ በነቢይ።
ወቀርቡ አርዳኢሁ ወአንቅህዎ ወይቤልዎ።
ወአስተብቊዕዎ እሙንቱ አጋንንት ወይቤልዎ።

ወለእመ ይቤልዎ ለበዓለ ቤት በብዔል ዜቡል ያወፅኦሙ ለአጋንንት።
ወይቤልዎ ጋኔን ቦቱ።
ወይቤልዎ ነዋ ብእሲ በላዒ ወሰታዬ ወይን።
ወርእዮሙ ፈሪሳውያን ይቤልዎ።
ወአሜሃ መጽኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
ወቀሪቦሙ አርዳኢሁ ይቤልዎ።
ወመጺኦሙ አግብርቲሁ ለበዓለ ገራህት ወይቤልዎ።
ወአግብርቲሁሰ ይቤልዎ ትፈቅድኑ እንከ ንሑር ወንጻሕይዮ ለከ።
ወቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወይቤልዎ እወ።
ወምሴተ ከዊኖ ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወእምዝ ቀሪቦሙ አርዳኢሁ ይቤልዎ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ እምአይቴ እንከ ለነ በገዳም።
ወይቤልዎ ሰብዑ ኅብስት ወኅዳጥ ዓሣ።
ወይቤልዎ ዐሠርተ ወክልኤተ።
ሚ መጠነ አስፈሬዳተ ዘአግሐሥክሙ ወይቤልዎ ሰብዑ።

ይቤልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ይነሥኡ እምኀበ ጴጥሮስ ወይቤልዎ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ፈሪሳውያን ያመክርዎ ወይቤልዎ።
ወይቤልዎ ለምንት እንከ አዘዘ ሙሴ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ።
ወይቤልዎ እስመ አልቦ ዘተዐሰበነ።
ወይቤልዎ እወ ንክል።
ወይቤልዎ እግዚኦ ከመ ይትከሠታ አዕይንቲነ።
ወይቤልዎ ኢትሰምዕኑ ዘይብሉ እሉ ደቂቅ።
ወይቤልዎ በመባሕተ መኑ ትገብር ዘንተ።
ወአውሥእዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤልዎ ኢነአምር።
ወይቤልዎ ደኃራዊ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤልዎ በእኪት ይቀትሎሙ ለእኩያን።
ወይቤልዎ ሊቅ ነአምር ከመ ራትዕ አንተ።
ወይቤልዎ ዘነጋሢ።
ወይቤልዎ ወልደ ዳዊት።
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176 ይቤልዎ

Matt24:3
Matt26:17
Matt26:73
Matt27:4
Matt27:29
Matt27:63
MK01:37
MK02:18 ወሖሩ ወይቤልዎ አርዳኢሁ ለዮሐንስ።
MK02:24
MK03:32
MK04:38
MK05:12
MK05:31
MK05:35
MK06:35
MK06:37
MK06:38
MK07:5
MK08:4
MK08:5
MK08:19
MK08:20
MK08:28 ወይቤልዎ ዮሐንስሃ መጥምቀ አው ኤልያስሃ አው አሐዱ እምነቢያት።
MK09:10
MK09:28
MK10:2
MK10:4
MK10:35
MK10:37
MK10:38
MK10:49
MK11:28
MK11:33
MK12:14
MK12:17
MK12:20
MK13:4
MK14:12

MK14:65
Luke01:62
Luke03:10

ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ወይቤልዎ እንተ ባሕቲቶሙ።
ወይቤልዎ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ትብላዕ ፍሥሓ።
ወጐንደየ ሕቀ መጽኡ እለ ይቀውሙ ወይቤልዎ ለጴጥሮስ።
ወይቤልዎ ሚ ላዕሌነ ወሚ ላዕሌከ ለሊከ አእምር።
ወተሣለቁ ላዕሌሁ ወይቤልዎ በሓ ንጉሠ አይሁድ።
ወይቤልዎ ተዘከርነ እግዚኦ ዘይቤ ዝኩ መስሐቲ።
ወሶበ ረከብዎ ይቤልዎ እንጋ ኵሉ ሕዝብ የኀሥሡከ።

ወይቤልዎ ፈሪሳውያን ርኢ ዘይገብሩ አርዳኢከ።
ወይነብሩ ሰብእ ብዙኃን ምስሌሁ ወይቤልዎ።
ወአንቅህዎ ወይቤልዎ ሊቅ ኢያሐዝነከኑ እንዘ ንመውት።
ወአስተብቊዕዎ ብዙኅ እሉ አጋንንት ወይቤልዎ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ኢትሬኢኑ ሰብእ እንዘ ይትጋፍዐከ።
ወይቤልዎ ወለትከሰ ሞተት ወኢታጻምዎ እንከ ለሊቅ።
ወእምድኅረ ብዙኅ ሰዓት መጽኡ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወይቤልዎ ንሑርኑ ንሣየጥ በክልኤ ምእት ዲናር ኅብስተ።
ወርእዮሙ ይቤልዎ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወይቤልዎ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ መኑ ዘይክል በዝየ በገዳም አጽግቦቶሙ።
ወይቤሎሙ ሚ መጠን ኀባውዝ ብክሙ ወይቤልዎ ሰብዑ።
ወይቤልዎ ዐሠርተ ወክልኤተ።
ወይቤልዎ ሰብዑ።

ወተስእልዎ ወይቤልዎ ይብሉ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወበዊኦሙ ቤተ ይቤልዎ አርዳኢሁ በባሕቲቶሙ።
ወመጽኡ ፈሪሳውያን ወተስእልዎ ወይቤልዎ።
ወይቤልዎ አዘዘነ ሙሴ ንጽሐፍ ላቲ መጽሐፈ ኅድጋቲሃ ወንድኀራ።
ክልኤሆሙ ደቂቀ ዘብዴዎስ ይቤልዎ።
ወይቤልዎ ሀበነ ንንበር አሐድነ በየማንከ።
ወይቤልዎ እወ ንክል።
ወጸውዕዎ ወይቤልዎ እመን ወተንሥእ ይጼውዐከ ሊቅ።
ወይቤልዎ በመባሕተ መኑ ትገብር ከመ ዝ።
ወተሠጥውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤልዎ ኢነአምር።
ወመጽኡ ኀቤሁ ወይቤልዎ።
ወይቤልዎ ዘነጋሢ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ።
ወይቤልዎ ንግረነ ማእዜ ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
ይቤልዎ አርዳኢሁ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ትብላዕ 
ፍሥሓ።
ወይኵርዕዎ ርእሶ ወይቤልዎ ተነበይ ለነ ክርስቶስ መኑ ጸፍዐከ።
ወቀጸብዎ ለአቡሁ ወይቤልዎ መነ ትፈቅድ ይስምይዎ።
ወተስእልዎ ሕዝብ ወይቤልዎ ምንተ ንግበር።
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Luke03:12
Luke03:14
Luke05:33

Luke07:4
Luke07:20
Luke08:9
Luke08:20
Luke08:24
Luke08:37
Luke08:45
Luke09:12
Luke09:13
Luke09:19
Luke09:54 ወርእዮሙ አርዳኢሁ ያዕቆብ ወዮሐንስ ዘንተ ይቤልዎ።
Luke10:17
Luke13:31
Luke17:5
Luke17:20
Luke17:37
Luke18:37
Luke19:25
Luke19:39
Luke20:2
Luke20:7
Luke20:21
Luke20:24
Luke20:28
Luke21:5

Luke21:7
Luke22:8
Luke22:35
Luke22:38
Luke22:49
Luke22:65
Luke22:67
Luke22:70
Luke23:37
Luke24:19
John01:21
John01:21

ወይቤልዎ ሊቅ ምንተ ንግበር።
ወተስእልዎ ሐራሂ ወይቤልዎ ንሕነኬ ምንተ ንግበር።
ወይቤልዎ ለምንት አርዳኢሁ ለዮሐንስ ጽፉቀ ይጸውሙ ወጸሎተ 
ይገብሩ።
ወመጽኡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወአስተብቊዕዎ ወይቤልዎ።
ወበጺሖሙ እለ ለአኮሙ ኀቤሁ ይቤልዎ።
ወተስእልዎ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወይቤልዎ እምከ ወአኀዊከ አፍኣ ይቀውሙ።
ወሖሩ ወአንቅሕዎ ወይቤልዎ።
ወይቤልዎ ከመ ይሑር እምኀቤሆሙ።
ወይቤልዎ ጴጥሮስ ወእለሂ ምስሌሁ።
ወይቤልዎ ፈኑ ሰብአ ይእትዉ አህጉረ አድያም።
ወይቤልዎ አልብነ ዝየ ዘእንበለ ኀምስ ኅብስት ወክልኤቲ ዓሣት።
ወተሰጥውዎ ወይቤልዎ።

እንዘ ይትፌሥሑ ወይቤልዎ።
ወበይእቲ ዕለት መጽኡ ሰብእ እምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
ወይቤልዎ ሐዋርያት ለእግዚእነ ወስከነ ሃይማኖተ።
ወተስእልዎ ፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ በአይቴኑ እግዚኦ።
ወይቤልዎ ኢየሱስ ናዝራዊ የኀልፍ።
ወይቤልዎ እግዚኦ አኮኑ ቦቱ ዐሠርቱ ምናናተ።
ወቦ እምፈሪሳውያን እለ ይቤልዎ በማእከለ ሕዝብ።
ወይቤልዎ ንግረነ በመባሕተ መኑ ትገብር ዘንተ።
ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ኢነአምር እምኀበ ኮነት።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ነአምር ከመ ጽድቀ ትነግር ወትሜህር።
ዘመኑ መልክዑ ወመጽሐፉ ወአውሥእዎ ወይቤልዎ ዘቄሣር።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ እንዘ ይብል።
ወቦ እለ ይቤልዎ በእንተ ቤተ መቅደስ ሠናይ እበኒሁ ወስርግው 
ንድቁ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ማእዜ ይከውን ዝንቱ።
ወይቤልዎ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ፍሥሐ።
ቦኑ ዘተጸነስክሙ ወይቤልዎ አልቦ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ነዋ ሀለዉ ኀቤነ ክልኤቱ መጣብሕ ዝየ።
ወርእዮሙ እለ ምስሌሁ ዘኮነ ይቤልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወባዕደኒ ብዙኀ ይቤልዎ እንዘ ይፀርፉ ላዕሌሁ።
ወይቤልዎ እመ አንተሁ ክርስቶስ ንግረነ ገሃደ።
ወይቤልዎ ኵሎሙ አንተኑ እንከ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ወይቤልዎ እመሰ ንጉሦሙ አንተ ለአይሁድ አድኅን ርእሰከ።
ወይቤልዎ በእንተ ኢየሱስ ናዝራዊ ብእሲ ጻድቅ ወነቢይ።
ወይቤልዎ መኑ አንተ ኤልያስኑ አንተ ወይቤ ኢኮንኩ።
ወይቤልዎ ነቢይኑ አንተ ወይቤ አልቦ።
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John01:22
John01:25
John01:39
John02:18

John02:20

John03:26

John04:31
John04:51
John04:52
John05:10
John05:12
John06:25
John06:28
John06:30
John06:34
John07:3
John07:20
John07:26
John07:52
John08:4
John08:13
John08:19
John08:25
John08:33
John08:39
John08:41
John08:48
John08:52
John08:57
John09:2
John09:10
John09:12
John09:17
John09:24
John09:26
John09:28
John09:34
John09:40
John10:24

ወይቤልዎ መኑመ አንተ እንከ ከመ ናይድዖሙ ወናጠይቆሙ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ በእፎ እንከ ታጠምቅ።
ወይቤልዎ ረቢ ዘበትርጓሜሁ ሊቅ ብሂል አይቴ ተኀድር።
ወአውሥእዎ አይሁድ ወይቤልዎ ምንተ ትእምርተ ታርኢ ዘዘንተ 
ትገብር።
ወይቤልዎ አይሁድ በአርብዓ ወስድስቱ ዓመት ተሐንጸ ዝንቱ ቤተ 
መቅደስ።
ወሖሩ ኀበ ዮሐንስ ወይቤልዎ ረቢ ዝኩ ዘምስሌከ ሀሎ በማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ወእምዝ ይቤልዎ አርዳኢሁ ረቢ ብላዕ እክለ።
ወዜነውዎ ወይቤልዎ ወልድከሰ ሐይወ።
ወይቤልዎ ትማልም ጊዜ ሰብዐቱ ሰዓት ኀደጎ ፈፀንቱ።
ወይቤልዎ አይሁድ ለዘሐይወ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ።
ወሶበ ረከብዎ በማዕዶተ ባሕር ይቤልዎ።
ወይቤልዎ ምንተ ንሬሲ ከመ ንግበር ግብረ እግዚአብሔር።
ወይቤልዎ ምንተ ተኣምረ ትገብር።
ወይቤልዎ እግዚኦ ሀበነ በኵሉ ጊዜ እምውእቱ ኅብስት።
ወይቤልዎ አኀዊሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ፍልስ እምዝየ።
ወአውሥኡ ሕዝብ ወይቤልዎ።
ወአልቦ ዘይቤልዎ ምንተኒ አእመሩኑ እንጋ መላእክት ወሊቃውንት።
ወአውሥእዎ ወይቤልዎ አንተሂ እምገሊላኑ ትብል።
ወይቤልዎ ኦ ሊቅ ረከብናሃ ለዛቲ ብእሲት እንዘ ትኤብስ በዝሙት።
ወይቤልዎ ፈሪሳውያን።
ወይቤልዎ አይቴ ውእቱ አቡከ።
ወይቤልዎ አንተ መኑ አንተ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ዘርዐ አብርሃም ንሕነ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ለነሰ አብርሃም አቡነ።
ወይቤልዎ ንሕነሰ ኢተወለድነ እምዝሙት።
ወተሰጥውዎ አይሁድ ወይቤልዎ።
ወይቤልዎ አይሁድ ይእዜኬ አእመርናከ ከመ ጋኔን ብከ።
ወይቤልዎ አይሁድ ኀምሳ ዓመት አልብከ ወአብርሃምሃ ርኢከ።
ወተስእልዎ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወይቤልዎ እፎ ተከሥተ አዕይንቲከ።
ወይቤልዎ አይሁድ አይቴ ውእቱ ብእሲሁ።
ወይቤልዎ ካዕበ ለውእቱ ዕዉር።
ወጸውዕዎ ዳግመ ለውእቱ ብእሲ ዕዉር ወይቤልዎ።
ወይቤልዎ ካዕበ ምንተ ገብረ ለከ።
ወጸዐልዎ ወይቤልዎ አንተ ኩን ረድኦ ሎቱ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ዘለሊከ በኀጢአት ተወለድከ።
ወይቤልዎ ንሕነኒኬ ዕዉራንኑ ንሕነ።
ወዐገትዎ አይሁድ ወይቤልዎ።
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176 ይቤልዎ

John10:33
John11:8
John11:12
John11:34
John12:21
John12:34
John16:29
John18:5
John18:7
John18:25
John18:30

John18:31
John19:7
John19:21
John20:25
John21:3
John21:5
John21:6

15 ይቤልዎሙ Matt09:11
Matt28:13
MK02:16 ይቤልዎሙ ለአርዳኢሁ።
MK03:21
MK11:5
MK11:6
Luke02:20
Luke05:30

Luke06:2

Luke19:33
John07:45
John07:46
John07:47
John09:19
John11:47

1 ይቤልዎን Luke24:5
359 ይቤሎ Matt03:15

Matt04:3
Matt04:4
Matt04:6

ወአውሥኡ አይሁድ ወይቤልዎ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ረቢ አኮኑ ይእዜ የኀሥሡ አይሁድ ይውግሩከ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ነዐ ትርአይ።
ወሰአልዎ ወይቤልዎ እግዚኦ ንፈቅድ ንርአዮ ለኢየሱስ።
ወአውሥእዎ ሕዝብ ወይቤልዎ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ይእዜሰ ገሃደ ተናገርከነ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ኢየሱስሃ ናዝራዌ።
መነ ተኀሥሡ ወይቤልዎ ኢየሱስሃ ናዝራዌ።
ወሀሎ ስምዖን ጴጥሮስ ይቀውም ወይስኅን ወይቤልዎ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ሶበሰ ኢኮነ ገባሬ እኪት እምኢያግባእናሁ 
ኀቤከ።
ወይቤልዎ አይሁድ ለነሰ ኢይከውነነ ንቅትል ወኢ መነሂ።
ወአውሥኡ አይሁድ ወይቤልዎ።
ወይቤልዎ ሊቃነ ካህናት ለጲላጦስ።
ወይቤልዎ ካልኣኒሁ አርዳእ ርኢናሁ ለእግዚእነ።
ወይቤልዎ ካልኣኒሁ አርድእ ንሕነኒ ንመጽእ ምስሌከ።
ወይቤልዎ አልቦ።
ወይቤልዎ ሰራሕነ ኵላ ሌሊተ።
ወርእዮሙ ፈሪሳውያን ይቤልዎሙ ለአርዳኢሁ።
ወይቤልዎሙ በሉ አርዳኢሁ ሌሊተ መጽኡ።

እስመ ስሕወ ልቡ ይቤልዎሙ።
ወይቤልዎሙ እለ ይቀውሙ ህየ።
ወይቤልዎሙ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ ወኀደግዎሙ።
በእንተ ኵሉ ዘርእዩ ወሰምዑ ዘከመ ይቤልዎሙ።
ወአንጐርጐሩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ላዕሌሁ ወይቤልዎሙ 
ለአርዳኢሁ።
ወይቤልዎሙ ፈሪሳውያን ለምንት ትገብሩ ዘኢይከውን ለገቢር 
በሰንበት።
ወፈትሑ ዕዋለ ወእንዘ ይፈትሑ ዕዋለ ይቤልዎሙ አጋእዝቲሁ።
ወይቤልዎሙ እሙንቱ እፎኑመ ዘኢያምጻእክምዎ።
ወአውሥኡ ወዓልያኒሆሙ ወይቤልዎሙ።
ወአውሥኡ ፈሪሳውያን ወይቤልዎሙ ትጌግዩኑ አንትሙኒ።
ወተስእልዎሙ ወይቤልዎሙ።
ወአስተጋብእዎሙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ለሕዝብ ወይቤልዎሙ።

ወፈርሃ ወአትሐታ ገጾን ውስተ ምድር ወይቤልዎን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወቀርበ ዘያሜክሮ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እመሰ አማን ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
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Matt04:7
Matt04:9
Matt04:10
Matt05:22
Matt05:22
Matt08:3
Matt08:4
Matt08:6
Matt08:7
Matt08:8
Matt08:13
Matt08:19
Matt08:20
Matt08:21
Matt08:22
Matt09:2
Matt09:6
Matt09:9
Matt11:3
Matt11:21
Matt12:13
Matt12:48
Matt12:49
Matt14:4 እስመ ይቤሎ ዮሐንስ ሎቱ።
Matt14:29
Matt14:31
Matt15:5

Matt15:15
Matt16:17
Matt16:23
Matt17:4
Matt17:26
Matt18:21
Matt18:22
Matt18:32
Matt19:16
Matt19:17
Matt19:18
Matt19:18
Matt19:20
Matt19:21

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ዘንተ ኵሎ እሁበከ እምከመ ሰገድከ ሊተ ወአማኅከኒ።
ወእምዝ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን።
ወዘሂ ይቤሎ ለእኁሁ ሕሡር ዘፀርቅ ረስሐ ወይትኴነን በዐውድ።
ወዘሰ ይቤሎ አብድ ረስሐ ውእቱ ወይትኴነን በእሳተ ገሃነም።
ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዑቅ ኢትንግር ወኢ ለመኑሂ።
ወይቤሎ እግዚኦ ብቊዐኒ ቊልዔየ ድዉይ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ነየ እመጽእ አነ ወእፌውሶ።
ወአውሥአ ሐቤ ምእት ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ሐቤ ምእት።
ወመጽአ ኀቤሁ አሐዱ ጸሓፊ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለቈናጽልኒ ግበብ ቦሙ።
ወይቤሎ ካልእ እምአርዳኢሁ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተሰ ትልወኒ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ወይቤሎ ትልወኒ ወተንሢኦ ተለዎ።
ወይቤሎ አንተኑ ዘትመጽእ ወቦኑ ካልእ ዘንሴፎ።
ወይቤሎን አሌ ለኪ ኰራዚ አሌ ለኪ ቤተሳይዳ።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ወመጽአ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘይቤሎ።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለዘነገሮ።

ወይቤሎ ነዐ ወወሪዶ ጴጥሮስ እምዲበ ሐመር።
ወይቤሎ ውኁደ ሃይማኖት ለምንት ናፈቀ።
ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ ወለእሙ ሀብተ ቊርባን ዘረባሕከ 
እምኔየ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ፈክር ለነ ዘንተ ምሳሌ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወተመይጦ ይቤሎ ለጴጥሮስ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ቀርበ ኀቤሁ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢይብለከ እስከ ስብዕ።
ወእምዝ ጸውዖ እግዚኡ ወይቤሎ።
ወናሁ መጽአ አሐዱ ወሬዛ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ለምንት ትብለኒ ኄር።
ወይቤሎ አያተኑ ዘአዐቅብ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢትቅትል ነፍሰ።
ወይቤሎ ውእቱ ወሬዛ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ።
ወነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወአፍቀሮ ወይቤሎ አሐቲ ተርፈተከ።
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Matt19:27
Matt20:8
Matt20:13
Matt21:28
Matt21:30
Matt22:12
Matt22:36
Matt22:37

Matt22:44
Matt22:45
Matt25:21
Matt25:23
Matt25:26
Matt26:25
Matt26:33
Matt26:34
Matt26:35
Matt26:40
Matt26:49
Matt26:50
Matt26:52
Matt26:62
Matt26:63
Matt26:64
Matt26:75
Matt27:11
Matt27:11
Matt27:13
MK01:25
MK01:40
MK01:41
MK01:42
MK01:43
MK02:5
MK02:11
MK02:14
MK03:3
MK03:5
MK05:8
MK05:9
MK05:9

ወእምዝ አውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወሶበ መስየ ይቤሎ በዓለ ዐጸደ ወይን ለመጋቢሁ።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለአሐዱ እምኔሆሙ።
ወይቤሎ ለቀዳማዊ ወልድየ ሑር።
ወለካልኡኒ ዘይንእስ ይቤሎ ከማሁ ወአውሥአ ወይቤ አንብየ።
ወይቤሎ ዐርክየ እፎ ቦእከ ዝየ ዘኢለበስከ ልብሰ መርዓ።
ወይቤሎ ሊቅ አይኑ ትእዛዝ የዐቢ በውስተ ኦሪት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኵሉ 
ልብከ።
ይቤሎ እግዚእ ለእግዚእየ ንበር በየማንየ።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወአውሥኦ እግዚኡ ወይቤሎ ኦ ገብር ሀካይ ወእኩይ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተ ትቤ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለከ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እመውትሂ ምስሌከ ወኢይክሕደከ።
ወይቤሎ ለጴጥሮስ ከመ ዝኑ።
ወሰዐሞ ወይቤሎ በሓ ረቢ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ በእንተ ዝኑ መጻእከ ዐርክየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አግብኣ ለመጥባሕትከ ውስተ ቤታ።
ወተንሥአ ሊቀ ካህናት ወይቤሎ።
ወኢያውሥኦ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ሊቀ ካህናት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተ ትቤ።
ዘይቤሎ ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
ወተስእሎ መልአከ አሕዛብ ወይቤሎ አንተሁ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንተ ትቤ።
ወእምዝ ይቤሎ ጲላጦስ ኢትሰምዕኑ እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወመጽአ ኀቤሁ ዘለምጽ ወአስተብረከ ወአስተብቊዖ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እፈቅድ ንጻሕ።
ወሶበ ከመ ዝ ይቤሎ ሐይወ እምለምጹ ሶቤሃ።
ወገሠጾ ወፈነዎ ወይቤሎ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ መፃጕዕ።
ወካዕበ ይቤሎ ለውእቱ ድዉይ።
ወይቤሎ ነዐ ትልወኒ ወተንሥአ ወተለዎ።
ወይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ዘፅዉስት እዴሁ።
ወእምዝ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
እስመ ይቤሎ ለውእቱ ጋኔን እኩይ።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ መኑ ስምከ።
ወይቤሎ ውእቱ ጋኔን ሌጌዎን ስምየ እስመ ብዙኃን ንሕነ።
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MK05:19
MK05:36
MK06:18 እስመ ይቤሎ ዮሐንስ ለሄሮድስ ኢይከውነከ ታውስብ ብእሲተ እኁከ።
MK07:11
MK07:34
MK08:23
MK08:26
MK08:29
MK08:33
MK09:5
MK09:16
MK09:21
MK09:21
MK09:23
MK09:25
MK09:38 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎ ሊቅ።
MK10:17
MK10:18
MK10:20
MK10:21
MK10:51
MK10:51
MK10:52
MK11:21
MK12:27
MK12:29
MK12:30
MK12:33
MK12:35
MK12:37
MK12:38
MK13:1
MK13:2
MK14:29
MK14:30
MK14:37
MK14:45
MK14:60
MK14:61
MK14:62
MK14:72
MK15:2

ወከልኦ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ይቤሎ ለመጋቤ ምኵራብ ኢትፍራህ ተአመን ዳእሙ።

ወአንትሙሰ ትብሉ ዘይቤሎ ለአቡሁ አው ለእሙ።
ወይቤሎ ኤፍታሔ ኤፍታሔ ተረኀው ብሂል።
ወተፍአ ውስተ አዕይንቲሁ ወገሰሶ ወይቤሎ ምንተ ትሬኢ።
ወፈነዎ ቤቶ ወይቤሎ ኢትባእ ውስተ አዕጻዳት።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወይቤሎ አንተ ውእቱ ክርስቶስ።
ወተመይጠ ወነጸረ ኀበ አርዳኢሁ ወገሠጾ ለጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ አሐዱ እምውስተ ሕዝብ ወይቤሎ።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ለአቡሁ ወይቤሎ።
እማእዜ ዘአኀዞ ወይቤሎ እምንእሱ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እስመ ትቤ በዘትክል ርድአኒ።
ገሠጾ ለውእቱ ጋኔን እኩይ ወይቤሎ።

ወሰገደ ሎቱ ወይቤሎ ሊቅ ኄር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ምንተ ትብለኒ ኄር።
ወአውሥአ ወይቤሎ።
ወነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወአፍቀሮ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ ውእቱ ዕዉር ረቡኒ ከመ እርአይ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ወተዘከረ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ዘይቤሎ እግዚአብሔር በኀበ ዕፀ ጳጦስ እንዘ ይብል።
ወሶበ ርእየ ከመ ሠናየ ተሠጥዎሙ ተስእሎ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ውእቱ ጸሓፊ ሠናየ ትቤ ሊቅ።
ወርእዮ ከመ ጠቢብ ውእቱ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ይቤሎ እግዚእ ለእግዚእየ ንበር በየማንየ።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ።
ወወፂኦ እምኵራብ ይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ለእመኒ ኵሎሙ ክሕዱከ አንሰ ኢይክሕደከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለከ።
ወገቢኦ ረከቦሙ እንዘ ይነውሙ ወይቤሎ ለጴጥሮስ ስምዖን።
ወሶቤሃ መጽአ ኀቤሁ ወይቤሎ ረቢ ወሰዐሞ።
ወተንሥአ ሊቀ ካህናት ወሐተቶ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወካዕበ ሐተቶ ሊቀ ካህናት ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እወ አነ ውእቱ።
ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎ።
ወተስእሎ ጲላጦስ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
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MK15:3
MK15:4
MK15:44
Luke01:13
Luke01:18
Luke01:19
Luke04:3
Luke04:4
Luke04:6
Luke04:8
Luke04:9
Luke04:12
Luke04:35
Luke05:3
Luke05:4
Luke05:5
Luke05:8
Luke05:10
Luke05:12
Luke05:13
Luke05:14
Luke05:20
Luke05:24
Luke05:27
Luke06:8
Luke06:10
Luke07:14
Luke07:36
Luke07:40
Luke07:40
Luke07:41
Luke07:43
Luke07:43
Luke07:44
Luke08:30
Luke08:30
Luke08:38
Luke08:49
Luke08:50
Luke09:20
Luke09:33

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ትብል።
ወሐተቶ ካዕበ ጲላጦስ ወይቤሎ አልቦኑ ዘትሰጠው።
ወጸውዖ ለሐራዊ ወይቤሎ ወድአኑ ሞተ።
ወይቤሎ መልአክ ኢትፍራህ ዘካርያስ።
ወይቤሎ ዘካርያስ ለመልአከ እግዚአብሔር።
ወተሰጥዎ መልአክ ወይቤሎ አነ ውእቱ ገብርኤል።
ወይቤሎ ሰይጣን እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ሰይጣን ዘንተ ኵሎ ምኵናነ ለከ እሁበከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን።
ወይቤሎ እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ተፈፀም ወፃእ እምኔሁ።
ወይቤሎ ከመ ያርሕቃ ሕቀ እምነ ምድር።
ወሶበ ፈጸመ ነገሮ አርመመ ወይቤሎ ለስምዖን።
ወአውሥአ ስምዖን ወይቤሎ።
ወሰገደ ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን።
ወአስተብቊዖ ወይቤሎ እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ ወይቤሎ።
ወከልኦ ኢይንግር ወኢ ለመኑሂ ወአዘዞ ወይቤሎ።
ወርእዮ ሃይማኖቶሙ ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ።
ወይቤሎ ለውእቱ ድዉይ ለከ እብለከ።
እንዘ ይነብር ኀበ ምጽባሕ ወይቤሎ ትልወኒ።
ወይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ዘየብሰት እዴሁ።
ወነጺሮ ኵሎሙ በመዓት ይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ስፋሕ እዴከ።
ወይቤሎ ለከ እብለከ ወሬዛ ተንሥእ።
ወይቤሎ አሐዱ እምፈሪሳውያን ከመ ይምሳሕ በኀቤሁ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ስምዖን ብየ ዘእብለከ ወይቤሎ ሊቅ በል።
ወይቤሎ ክልኤቱ ይፈድይዎ ለአሐዱ በዓለ ዕዳ።
ወተሰጥወ ስምዖን ወይቤሎ እብልሰ ዘብዙኀ ኀደገ ሎቱ።
ወይቤሎ ሠናየ ፈታሕከ።
ወተመይጠ ኀበ ይእቲ ብእሲት ወይቤሎ ለስምዖን።
ወተስእሎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ መኑ ስምከ።
ወይቤሎ ሌጌዎን ስምየ እስመ ብዙኃን አጋንንት አኀዝዎ።
ወፈነዎ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ወለትከሰ ሞተት ወኢታጻምዎ እንከ ለሊቅ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎ ለመጋቤ ምኵራብ።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ይቤሎ ጴጥሮስ ለእግዚእ ኢየሱስ።
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Luke09:38
Luke09:49 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎ።
Luke09:57
Luke09:58
Luke09:59
Luke09:60

Luke09:61
Luke09:62
Luke10:25
Luke10:26
Luke10:27
Luke10:28
Luke10:29
Luke10:30
Luke10:35
Luke10:37

Luke10:37

Luke11:1
Luke11:5
Luke11:7
Luke11:37
Luke11:39
Luke11:45
Luke11:46
Luke12:13
Luke12:14
Luke12:20

Luke12:41
Luke12:42
Luke13:7
Luke13:8
Luke13:23
Luke14:12
Luke14:15
Luke14:18
Luke14:19
Luke14:20
Luke14:21

ወይቤሎ ኦ ሊቅ ብቊዐኒ ርአይ ሊተ ወልድየ።

ወእምዝ እንዘ የሐውሩ በፍኖት ይቤሎ አሐዱ ሊቅ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለቈናጽልኒ ግበብ ቦሙ።
ወይቤሎ ካልኡኒ እትሉከኑ እግዚኦ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጎሙ ለምዉታን ይቅብሩ ምዉታኒሆሙ።

ወይቤሎ ሣልሱኒ እትሉከኑ እግዚኦ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አልቦ ዘይእኅዝ ዕርፈ ወየሐርስ ድኅሪተ።
ወእምዝ ተንሥአ አሐዱ ጸሓፌ ሀገር ያመክሮ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ውስተ ኦሪት ምንት ጽሑፍ ወእፎ ታነብብ።
ወአውሥአ ወይቤሎ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሠናየ ተሰጠውከ።
ወይቤሎ መኑ ውእቱ ቢጽየ።
ወተሰጥዎ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ፈውሶ ሊተ በእሎን።
ወይቤሎ ዘገብረ ምሕረተ ላዕሌሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑርኬ 
አንተኒ ግበር ከማሁ ወተሐዩ።
ወይቤሎ ዘገብረ ምሕረተ ላዕሌሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑርኬ 
አንተኒ ግበር ከማሁ ወተሐዩ።
ወፈጺሞ ጸሎቶ ይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ።
ወይቤሎ ዐርክየ ለቅሐኒ ሠላሰ ኅብስተ።
ወይሰጠዎ ዝኩ ዐርኩ እምውስጥ ወይቤሎ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ዘንተ ይቤሎ አሐዱ ፈሪሳዊ ከመ ይምሳሕ ኀቤሁ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንትሙሰ ፈሪሳውያን።
ወአውሥአ አሐዱ እምጸሐፍተ ሀገር ወይቤሎ።
ወይቤሎ ለክሙሂ ለጸሐፍተ ሀገር አሌ ለክሙ።
ወይቤሎ አሐዱ እምሕዝብ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚአብሔር ኦ አብድ በዛቲ ሌሊት ይነሥእዋ ለነፍስከ 
እምላዕሌከ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ ለነኑ ትሜስል ዘንተ ምሳሌ አው ለኵሉኑ።
ወይቤሎ እግዚእነ መኑ እንጋ ውእቱ መጋቢ ኄር።
ወሶበ ኢረከበ ይቤሎ ለዐቃቤ ወይን።
ወአውሥአ ዐቃቤ ወይን ወይቤሎ።
ወይቤሎ አሐዱ እግዚኦ ውኁዳንኑ እንጋ እሙንቱ እለ ይድኅኑ።
ወይቤሎ ለዘጸውዖ ሶበ ትገብር በዓለ ወምሳሐ አው ድራረ።
ወሰሚዖ ዘንተ አሐዱ እምእለ ይረፍቁ ይቤሎ።
ወይቤሎ ቀዳማዊ ገራህተ ተሣየጥኩ ዘእጽሕቅ።
ወይቤሎ ካልኡኒ ኀምስተ ፅምደ አልሕምት ተሣየጥኩ።
ወሣልሱኒ ይቤሎ ብእሲተ አውሰብኩ።
ወይእተ ጊዜ ተምዕዐ በዓለ ቤት ወይቤሎ ለገብሩ።
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Luke14:22
Luke14:23
Luke15:12
Luke15:21
Luke15:26
Luke15:27
Luke15:29
Luke15:31
Luke16:2
Luke16:5
Luke16:5
Luke16:6
Luke16:7
Luke16:7
Luke16:7
Luke16:25

Luke16:27
Luke16:29
Luke16:30
Luke16:31
Luke17:17
Luke17:19
Luke18:18
Luke18:19
Luke18:21
Luke18:22
Luke18:28
Luke18:40
Luke18:41
Luke18:42
Luke19:5
Luke19:8
Luke19:9
Luke19:16
Luke19:17
Luke19:18
Luke19:19
Luke19:20
Luke19:22
Luke20:37

ወእምዝ ይቤሎ ገብሩ ገበርኩ እግዚኦ በከመ አዘዝከኒ።
ወይቤሎ እግዚኡ ለገብሩ።
ወይቤሎ ዘይንእስ ለአቡሁ።
ወይቤሎ ወልዱ አባ አበስኩ በሰማይኒ ወበቅድሜከኒ።
ወጸውዐ አሐደ እምአግብርተ አቡሁ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እስመ አተወ እኁከ ወጠብሐ አቡከ ላሕመ መግዝአ።
ወአውሥአ ወይቤሎ ለአቡሁ ናሁ መጠነ ዝ ዓመተ ተቀነይኩ ለከ።
ወይቤሎ አቡሁ ወልድየ አንተሰ ጓ ዘልፈ ሀለውከ ምስሌየ።
ወጸውዖ እግዚኡ ወይቤሎ ምንትኑ ዝ ዘእሰምዕ በእንቲኣከ።
ወጸውዖሙ ለእለ ይፈድይዎ ዕዳ ለእግዚኡ ወይቤሎ ለቀዳማዊ።
ወይቤሎ ምእተ በመስፈርተ ባዶስ ቅብዐ።
ወይቤሎ ናሁኬ መጽሐፍከ ንበር።
ወይቤሎ ለካልኡሂ አንተሰ ሚ መጠነ ትፈድዮ ለእግዚእየ።
ወይቤሎ ምእት በመስፈርተ ቆሮስ ሥርናየ።
ወይቤሎ ናሁኬ መጽሐፍከ ንበር።
ወይቤሎ አብርሃም ተዘከር ወልድየ ዘከመ ፈጋዕከ ወተፈሣሕከ 
በሕይወትከ።
ወይቤሎ እስእለከ አባ አብርሃም ትፈንዎ ለአልአዛር ቤተ አቡየ።
ወይቤሎ አብርሃም ቦሙ ሙሴ ወነቢያት ኪያሆሙ ለይስምዑ።
ወይቤሎ አልቦ አባ አብርሃም አሐዱ እምነ ምዉታን።
ወይቤሎ አብርሃም ለእመሰኬ ሙሴሃ ወነቢያተ ኢይሰምዑ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ተንሥእ ወሑር ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ወተስእሎ አሐዱ መልአክ ወይቤሎ ሊቅ ኄር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለምንት ትብለኒ ኄር።
ወይቤሎ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ እስከ ይእዜ።
ወሰሚዖ ዘንተ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ።
ወበጺሖ ኀቤሁ ይቤሎ ምንተ ትፈቅድ እግበር ለከ።
ወይቤሎ እግዚኦ ከመ ይርአያ አዕይንትየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ርኢ ሃይማኖትከ አሕየወተከ።
ወበጺሖ ህየ ነጸሮ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወቆመ ዘኬዎስ ወይቤሎ ለእግዚእነ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዮምሰ ሕይወት ኮነ ለሰብአ ዝንቱ ቤት።
ወመጽአ ቀዳማዊ ወይቤሎ እግዚኦ ምናንከ ዐሠርቱ።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወመጽአ ካልኡሂ ወይቤሎ እግዚኦ ምናንከ ኀምስቱ።
ወይቤሎ ሎቱኒ አንተኒ ተሠየም ላዕለ ኀምስቱ አህጉር።
ወመጽአ ሣልሱኒ ወይቤሎ እግዚኦ ነያ ምናንከ።
ወይቤሎ እግዚኡ በከመ ቃልከ እኴንነከ ገብር እኩይ ወሐካይ።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ሙሴሂ ነገረ ዘከመ ይቤሎ እግዚአብሔር 
በኀበ ዕፀ ጳጦስ።
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Luke20:42
Luke20:43
Luke22:31
Luke22:33
Luke22:34

Luke22:48

Luke22:51
Luke22:58
Luke22:58
Luke22:60
Luke22:61

Luke23:3
Luke23:3
Luke23:39
Luke23:40
Luke23:42

Luke23:43
Luke24:18
Luke24:19
John01:42
John01:43

John01:44
John01:46
John01:47
John01:47
John01:49

John01:49

John01:50
John01:51
John02:10
John03:2
John03:3
John03:4

John03:5
John03:9

ወለሊሁ ዳዊት ይቤ በመጽሐፈ መዝሙር ይቤሎ።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ እፎ እንከ ይከውኖ ወልዶ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን።
ወይቤሎ እግዚኦ አንሰኬ ጥቡዕ ለሐዊር ምስሌከ ውስተ ኢየሩሳሌም።
ወይቤሎ እብለከ ኦ ጴጥሮስ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ሥልሰ 
ትክሕደኒ ከመ ዘኢተአምረኒ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለይሁዳ በስዒምኑ ታገብኦ ለወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ኅድግ ዘንተሰ።
ወእምድኅረ ሕቅ ርእዮ ካልእ ወይቤሎ አንተሂ እምኔሆሙ አንተ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ አንተ ብእሲ ኢኮንኩ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ አንተ ብእሲ ኢየአምሮ ለዘትብል።
ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ወነጸሮ ለጴጥሮስ ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ 
ለእግዚእነ ዘይቤሎ።
ወሐተቶ ጲላጦስ ወተስእሎ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ትብል ከመ አነ ውእቱ።
ወአሐዱ ፈያታዊ እምእለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ፀረፈ ወይቤሎ።
ወአውሥአ ካልኡ ወገሠጾ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ ተዘከረኒ እግዚኦ አመ ትመጽእ 
በመንግሥትከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን እብለከ።
ወአውሥአ አሐዱ እምኔሆሙ ዘስሙ ቀለዮጳ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ምንትኑ ውእቱ።
ወለሊሁ አቅደመ ውእቱ ረኪበ እኅዋሁ ስምዖንሃ ወይቤሎ።
ወውእቱ ወሰዶ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወሶበ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ 
ይቤሎ።
ወረከቦ እግዚእ ኢየሱስ ለፊልጶስ ወይቤሎ ትልወኒ።
ወረከቦ ፊልጶስ ለናትናኤል ወይቤሎ።
ወይቤሎ ናትናኤል ቦኑ ይትከሀል እምናዝሬት ከመ ይፃእ ብእሲ ኄር።
ወይቤሎ ፊልጶስ ነዐ ትርአይ።
ወይቤሎ ናትናኤል በአይቴ ተአምረኒ ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ 
ወይቤሎ።
ወይቤሎ ናትናኤል በአይቴ ተአምረኒ ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ 
ወይቤሎ።
ወአውሥአ ናትናኤል ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ኵሉ ሰብእ ዘይሤኒ ወይነ ያቀድም እስትዮ።
ወውእቱ መጽአ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ።
ወይቤሎ ኒቆዲሞስ እፎ ይክል ብእሲ ዳግመ ተወልዶ እምድኅረ 
ልህቀ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ።
ወአውሥአ ኒቆዲሞስ ወይቤሎ እፎ ይትከሀል ዝንቱ ይኩን።
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John03:10
John04:27
John04:48

John04:49
John04:50
John04:50
John04:53
John05:6
John05:7
John05:8
John05:14
John06:5
John06:7
John06:8

John06:68
John09:7
John09:35
John09:37
John09:39
John12:7
John13:6
John13:7
John13:8
John13:8
John13:9
John13:10
John13:24
John13:25
John13:26
John13:27
John13:28
John13:29
John13:36
John13:36
John13:37
John13:38
John14:5
John14:6
John14:8
John14:9

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወባሕቱ አልቦ ዘይቤሎ ምንተ ተኀሥሥ ወምንተ ትትናገር ምስሌሃ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እመ ተኣምረ ወመንክረ ኢርኢክሙ 
ኢተአምኑ።
ወይቤሎ ውእቱ ገብረ ንጉሥ ሰብእ አብያዊ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር ወልድከሰ ሐይወ።
ወአምነ ውእቱ ብእሲ በቃል ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ወሖረ።
እንተ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ወልድከሰ ሐይወ።
አእመረ ከመ ጐንደየ ውስተ ደዌሁ ወይቤሎ ትፈቅድኑ ትሕየው።
ወአውሥአ ውእቱ ድዉይ ወይቤሎ እወ እግዚኦ አላ ሰብእ አልብየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ተንሥእ ወንሣእ ዐራተከ ወሑር።
እንዘ ይሜህር በምኵራብ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ለፊልጶስ እምአይቴ ንሣየጥ ኅብስተ ዘናበልዖሙ ለእሉ።
ወአውሥአ ፊልጶስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘውእቱ እንድርያስ እኁሁ ለስምዖን 
ጴጥሮስ።
ወአውሥአ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤሎ እግዚኦ ኀበ መኑ ነሐውር።
ወይቤሎ ሑር ተኀፀብ በምጥማቃተ ሰሊሆም ዘበትርጓሜሁ ሐዋርያ።
ወረከቦ ወይቤሎ ተአምንሁ አንተ በወልድ እግዚአብሔር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጋ እስመ ተዐቅቦ ለዕለተ ቀበርየ።
በበጽሐ ኀበ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ኢትኅፅበኒ እገርየ ለዓለም።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ስምዖን ጴጥሮስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወቀጸቦ ስምዖን ጴጥሮስ ሎቱ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚኦ መኑ ውእቱ ዘያገብአከ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዘትገብር እንከ ፍጡነ ግበር።
በእንተ ምንት ይቤሎ ዘንተ።
ዘይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ተሣየጥ ዘንፈቅድ ለበዓል።
ወይቤሎ ስምዖን ጴጥሮስ እግዚኦ አይቴኑ ተሐውር።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ በእንተ ምንት ኢይክል ተሊዎተከ ይእዜ።
ወአውሥአ እግዚኦ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ቶማስ እግዚኦ ዘኢነአምር ኀበ ተሐውር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ ፊልጶስ እግዚኦ አርእየነሁ ለአብ ወየአክለነ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
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John14:23
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ወይቤሎ ይሁዳ ዘአኮ አስቆሮታዊ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ከመ ዝኑ ትትዋሥኦ ለሊቀ ካህናት።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ አሐዱ እምአግብርቲሁ ለሊቀ ካህናት።
ወጸውዖ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎ አነሂ አይሁዳዊኑ አነ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ጲላጦስ እንከሰኬ ንጉሥ አንተ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ጲላጦስ ምንትኑ ውእቱ ጽድቅ።
ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምአይቴ አንተ።
ወይቤሎ ጲላጦስ ሊተሂ ኢተነብበኒሁ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ለውእቱኒ ረድኡ ነያ እምከ።
ወእምዝ ይቤሎ ለቶማስ አምጽእ አጽባዕተከ ዝየ።
ወአውሥአ ቶማስ ወይቤሎ እግዚእየ ወአምላክየ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ እስመ ርኢከኒሁ አመንከኒ።
ወይቤሎ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምድኅረ መስሑ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወይቤሎ እወ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ረዐይኬ አባግዕየ።
ወይቤሎ እወ እግዚኦ አንተ ተአምር ከመ አነ አፈቅረከ።
ወይቤሎ ረዐይኬ መሐስእየ።
ወይቤሎ ሣልሰ ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ።
ወተከዘ ጴጥሮስ እስመ ይቤሎ ሥልሰ ታፈቅረኒኑ።
ወይቤሎ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ኵሎ ወለሊከ ትጤይቅ ከመ አነ 
አፈቅረከ።
ወይቤሎ ረዐይኬ አባግዕትየ።
ወዘንተ ይቤሎ እንዘ ይኤምሮ በአይ ሞት ሀለዎ ይሰብሖ 
ለእግዚአብሔር።
ወዘንተ ብሂሎ ይቤሎ ትልወኒ።
ወዘይቤሎ እግዚኦ መኑ ውእቱ ዘያገብአከ።
ወኪያሁ ርእዮ ጴጥሮስ ይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
ወባሕቱ እግዚእ ኢየሱስ ኢይቤሎ ኢይመውት።
ወይቤሎሙ ሐዊረክሙ ተሰአሉ ጥዩቀ በእንተ ውእቱ ሕፃን።
እንዘ ይመጽኡ ውስተ ጥምቀቱ ጽሚተ ይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ንዑ ትልዉኒ ድኅሬየ።
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Matt08:10
Matt08:26
Matt08:31
Matt09:4
Matt09:12
Matt09:15

Matt09:24
Matt09:28
Matt09:30
Matt09:37
Matt11:4
Matt11:7 አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎሙ ለአሕዛብ በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ።
Matt12:3
Matt12:11
Matt12:25
Matt12:39
Matt13:11
Matt13:28
Matt13:29

Matt13:37

Matt13:51
Matt13:52

Matt13:57
Matt14:2 ወይቤሎሙ ለአግብርቲሁ ዝ ውእቱ ዮሐንስ መጥምቅ።
Matt14:16
Matt14:18
Matt15:3
Matt15:10
Matt15:16
Matt15:24
Matt15:32
Matt15:34
Matt16:2
Matt16:4
Matt16:6

Matt16:8
Matt16:11

ወተመይጦ ይቤሎሙ ለእለ ይተልውዎ።
ወይቤሎሙ ምንት ያፈርሀክሙ አንትሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖተ።
ወይቤሎሙ ሑሩ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኅሊናሆሙ ወይቤሎሙ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ 
ወላህዎ።
ወይቤሎሙ ተገሐሡ እስመ አኮ ዘሞተት ሕፃን አላ ትነውም።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ተአምኑሁ ከመ እክል ዘንተ ገቢረ።
ወገሠጾሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ማእረሩሰ ብዙኅ ወገባሩ ኅዳጥ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።

ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ።
ወይቤሎሙ መኑ እምውስቴትክሙ ብእሲ ዘቦቱ አሐዱ በግዕ።
ወአእሚሮ እግዚእ ኢየሱስ ኅሊናሆሙ ይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ብእሲ ፀራዊ ገብረ ዘንተ።
ወይቤሎሙ አልቦ ከመ እንዘ ትጸሐይዩ ክርዳደ ኢትምሐዉ ምስሌሁ 
ሥርናየኒ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘይዘርዕሰ ሠናየ ዘርዐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው 
ውእቱ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለበውክሙኑ እንከ ዘንተ ኵሎ።
ወይቤሎሙ በእንተ ዝንቱ ኵሉ ጸሓፊ ዘይፀመድ ለመንግሥተ 
ሰማያት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አኮ መፍትው ይሑሩ ርኁባኒሆሙ።
ወይቤሎሙ አምጽእዎን ሊተ ዝየ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ።
ወጸውዖሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ስምዑ ወለብዉ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ሚ መጠነ ኀባውዝ ብክሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ኦ ትወልድ ዕሉት ወዘማ ትእምርተ ተኀሥሥ።
ወይቤሎሙ ኢየሱስ ዑቁ ወተዐቀቡ እምብሑኦሙ ለፈሪሳውያን 
ወሰዱቃውያን።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እፎ ዘኢትሌብዉ ከመ አኮ በእንተ ኅብስት ዘእቤለክሙ።
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Matt16:12

Matt16:15
Matt16:24
Matt17:7
Matt17:11
Matt17:13 ከመ በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ ይቤሎሙ።
Matt17:14
Matt17:20
Matt17:22
Matt19:4
Matt19:8
Matt19:11
Matt19:14
Matt19:23
Matt19:26
Matt19:28
Matt20:4
Matt20:6
Matt20:7
Matt20:18
Matt20:23
Matt20:25
Matt20:32
Matt21:2
Matt21:13
Matt21:16
Matt21:21
Matt21:24
Matt21:27

Matt21:31
Matt21:33
Matt21:42
Matt22:8
Matt22:18
Matt22:20
Matt22:21
Matt22:29
Matt22:44
Matt24:2
Matt24:4

ወእምዝ ለበዉ አርዳኢሁ ከመ አኮ ዘይቤሎሙ በእንተ ብሕአተ 
ኅብስት።
ወይቤሎሙ አንትሙሰኬ መነ ትብሉኒ ከዊነ።
ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ ተንሥኡ ወኢትፍርሁ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።

ወበጺሖ ኀበ ሕዝብ ይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ በእንተ ሕጸጸ ሃይማኖትክሙ።
ወእንዘ ያንሶስዉ ውስተ ገሊላ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘውስተ ኦሪት።
ወይቤሎሙ ሙሴሰ አዘዘክሙ በከመ እከየ ልብክሙ።
ወይቤሎሙ አኮ ለኵሉ ዘይትከሀል ዝንቱ ዘእንበለ ለዘተውህቦ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኅድግዎሙ ለእሉ ሕፃናት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ አማን እብለክሙ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለክሙ።
ወሎሙኒ ይቤሎሙ ሑሩ አንትሙኒ ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ወይቤሎሙ ለምንት ቆምክሙ ዝየ ኵሎ ዕለተ ፅሩዓኒክሙ።
ወይቤሎሙ ሑሩ አንትሙኒ ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ወይቤሎሙ ናሁ ነዐርግ ኢየሩሳሌም።
ወይቤሎሙ ጽዋዕየሰ ትሰትዩ ወጥምቀትየኒ ትጠመቁ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወጸውዖሙ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እወ አልቦሁ አመ አንበብክሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ውእቱኒ አነሂ ኢያየድዐክሙ በአይ ሥልጣን እገብር 
ዘንተ።
ወይቤልዎ ደኃራዊ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ ካልእተ ምሳሌ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለአግብርቲሁ።
ወይቤሎሙ ለምንት ታሜክሩኒ ኦ መደልዋን።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወጽሕፈቱ።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ትሬእዩኑ ዘንተ ኵሎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ።
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Matt25:28
Matt26:1
Matt26:10
Matt26:15
Matt26:18
Matt26:21
Matt26:23
Matt26:26
Matt26:31
Matt26:36
Matt26:38
Matt26:45
Matt26:55
Matt27:17
Matt27:21
Matt27:22

Matt27:23
Matt27:65
MK01:17
MK01:38
MK02:8
MK02:17
MK02:19
MK02:25
MK02:27
MK03:4
MK03:9
MK03:23
MK03:33
MK04:3
MK04:9
MK04:11
MK04:13
MK04:21
MK04:24
MK04:26
MK04:35
MK04:40
MK05:30
MK05:39
MK06:4

ወይቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ሚ መጠነ ትሁቡኒ እመ አገብኦ ለክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእንዘ ይበልዑ ይቤሎሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘያወርድ እዴሁ ምስሌየ ውስተ መጽብሕየ።
ባረከ ወፈተተ ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ሶበ ኣሐውር ከሃ ወእጸሊ።
ወእምዝ ይቤሎሙ ተከዘት ነፍስየ እስከ ለሞት።
ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለሕዝብ ሶቤሃ።
ወእንዘ ጉቡኣን እሙንቱ ይቤሎሙ ጲላጦስ ለሕዝብ።
ወአውሥአ መስፍን ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ምንተ እንከ እረስዮ ለኢየሱስ ዘተብህለ 
ክርስቶስ።
ወይቤሎሙ መስፍን ምንተ እኩየ ገብረ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥኡ ሠገራተ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ንዑ ትልዉኒ።
ወይቤሎሙ ተንሥኡ ንሑር ካልኣተኒ አህጉረ።
ወይቤሎሙ ለምንት ከመ ዝ ትኄልዩ በልብክሙ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይክሉኑ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ግሙራ ኢያንበብክሙኑ።
ወይቤሎሙ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት።
ወይቤሎሙ ይከውንኑ በሰንበት ገቢረ ሠናይ አው ገቢረ እኩይ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ያጽንሑ ሎቱ ሐመረ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ መኑ ይእቲ እምየ።
ወይቤሎሙ እንዘ ይሜህሮሙ።
ወይቤሎሙ ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ ኢተአምሩኑ ዛተ ምሳሌ።
ወይቤሎሙ ቦኑ የኀትዉ ማኅቶተ።
ወይቤሎሙ ለብዉ ዘትሰምዑ።
ወይቤሎሙ ከመ ዝ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
ወይእተ አሚረ መስዮ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንዕዱ ማዕዶተ።
ወይቤሎሙ ምንትኑ ያፈርሀክሙ ኦ ድኩማን።
ወተመይጦ ኀበ ሰብአ ይቤሎሙ መኑ ገሰሰኒ ጽንፈ ልብስየ።
ወቦአ ወይቤሎሙ ለምንት ትትሀወኩ ወትበክዩ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢኮነ ምኑነ ነቢይ።
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MK06:9
MK06:31
MK06:37
MK06:38
MK06:50
MK07:6
MK07:9
MK07:14
MK07:17
MK07:20
MK08:1
MK08:5
MK08:7
MK08:15
MK08:17
MK08:20
MK08:21
MK08:27
MK08:29
MK08:34
MK09:1
MK09:11
MK09:19
MK09:29
MK09:31
MK09:32
MK09:33
MK09:35
MK09:36

MK09:39
MK10:3
MK10:5
MK10:11
MK10:14
MK10:23
MK10:24
MK10:27
MK10:29
MK10:33
MK10:36
MK10:38

ወይቤሎሙ ቤተ ኀበ ቦእክሙ ህየ ንበሩ።
ወይቤሎሙ ንዑ ንፃእ ገዳመ ባሕቲተነ ወታዕርፉ ሕቀ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ሀብዎሙ አንትሙ ዘይበልዑ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ርእዩ ሚ መጠን ኅብስት ብክሙ።
ወይቤሎሙ ተአመኑ ከመ አነ ውእቱ ወኢትፍርሁ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ርቱዕኑ ትዕልዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
ወጸውዖሙ ካዕበ ለሕዝብ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ከመ ዝኑ አንትሙሂ ኢትሌብዉ።
ወይቤሎሙ ዘይወፅእ እምኔሁ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ወአልቦሙ ዘይበልዑ ወጸውዖሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ሚ መጠን ኀባውዝ ብክሙ ወይቤልዎ ሰብዑ።
ወይቤሎሙ አቅርቡ ሎሙ ዘኒ።
ወአዘዞሙ ወይቤሎሙ ዑቁ ወተዐቀቡ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ አመኬ ሰብዑ ኅብስተ ለአርባዕ ምእት ብእሲ።
ወይቤሎሙ እፎ እንከ ዘኢትለብዉ።
ወተስእሎሙ ለአርዳኢሁ በፍኖት ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ አንትሙኬ መነ ትብሉኒ።
ወጸውዖሙ ለሕዝብ ምስለ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ ሀለዉ እምእለ ይቀውሙ ዝየ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኤልያስ ይመጽእ ቅድመ ወያስተራትዕ ኵሎ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኦ ትውልድ እንተ አልባቲ ሃይማኖት።
ወይቤሎሙ ዝንቱ ዘመድ ኢይክል ይፃእ።
ወመሀሮሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወኢያእመሩ ዘይቤሎሙ ወይፈርህዎ ተስእሎቶ።
ወበጺሖ ቅፍርናሆም ወበዊኦ ቤተ ይቤሎሙ።
ወነበረ ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወይቤሎሙ።
ወነሥአ ሕፃነ ወአቀሞ ማእከሎሙ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ 
ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢትክልእዎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ዘደሐረ ብእሲቶ ወሖረ ካልእተ ዘመወ ላዕሌሃ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ተምዕዐ ወይቤሎሙ።
ወነጸሮሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወካዕበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ናሁ ነዐርግ ኢየሩሳሌም።
ወይቤሎሙ ምንተ ትፈቅዱ እግበር ለክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢተአምሩ ዘትስእሉ።
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MK10:39
MK10:42
MK11:2
MK11:17
MK11:22
MK11:29
MK11:34
MK12:1
MK12:16
MK12:17
MK12:18
MK12:25
MK12:36
MK12:39
MK12:44
MK14:6
MK14:13
MK14:16
MK14:18
MK14:20
MK14:22
MK14:23
MK14:24
MK14:27
MK14:32
MK14:34
MK14:41
MK14:44
MK14:48
MK15:9
MK15:12
MK15:14
MK16:7
MK16:15
Luke01:55
Luke02:10
Luke02:49
Luke02:50
Luke03:7 ወይቤሎሙ ዮሐንስ ለሕዝብ እለ መጽኡ ኀቤሁ።
Luke03:11
Luke03:13

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ጽዋዕየሰ ዘአነ እሰቲ ትሰትዩ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ውስተ ሀገር እንተ ቅድሜክሙ።
ወመሀሮሙ ወይቤሎሙ አኮኑ ጽሑፍ ዘይብል።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ እሴአለክሙ አሐተ ነገረ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአኀዘ ይመስል ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ጉሕሉቶሙ ወይቤሎሙ።
ወአምጽኡ ሎቱ ወይቤሎሙ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወመጽሐፉ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይሜህሮሙ በምኵራብ።
ወኵሉ ሕዝብ ሠናየ ያጸምእዎ ወይቤሎሙ።
ወጸውዖሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኅድግዋ ለብእሲት ወኢታሥርሕዋ።
ወፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወሖሩ አርዳኢሁ ሀገረ ወረከቡ በከመ ይቤሎሙ።
ወእንዘ ይረፍቁ ወይበልዑ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ አሐዱ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወባረከ ወፈተተ ወወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወነሥአ ጽዋዐኒ ወአእኰቶ ወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ዝ ውእቱ ደምየ ዘሐዲስ ሥርዐት።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንበሩ ዝየ እስከ ኣሐውር ከሃ ወእጸሊ።
ወይቤሎሙ ተከዘት ነፍስየ እስከ ለሞት።
ወመጽአ በሣልስ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ ምዕረ።
ወወሀቦሙ ትእምርተ ዘያገብኦ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ።
ወካዕበ አውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ምንተ እኩየ ገብረ።
ከመ ይቀድሞሙ ገሊላ ወበህየ ይሬእይዎ በከመ ይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ውስተ ኵሉ ዓለም።
ዘይቤሎሙ ለአበዊነ ለአብርሃም ወለዘርዑ እስከ ለዓለም።
ወይቤሎሙ መልአክ ኢትፍርሁ።
ወይቤሎሙ ለምንት ትኀሥሡኒ።
ወእሙንቱሰ ኢለበዉ ቃሎ ዘይቤሎሙ።

ወአውሥአ ወይቤሎሙ ዘቦ ክልኤ ልብስ ክዳናተ የሀብ ለዘአልቦ።
ወይቤሎሙ አልቦ ዘትገብሩ ፈድፋደ እምዘተአዘዝክሙ።
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Luke03:14
Luke03:16 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎሙ ለኵሎሙ።
Luke04:23
Luke04:24
Luke04:43
Luke05:22
Luke05:31
Luke05:34
Luke05:36
Luke06:3
Luke06:5
Luke06:9
Luke06:20
Luke06:39
Luke07:9
Luke07:22
Luke08:4
Luke08:8
Luke08:10

Luke08:21
Luke08:22
Luke08:25
Luke08:46
Luke08:52
Luke09:3

Luke09:13
Luke09:14
Luke09:18
Luke09:20
Luke09:22
Luke09:23
Luke09:43
Luke09:48
Luke09:50
Luke09:55
Luke10:2
Luke10:18
Luke10:22
Luke10:23
Luke11:2

ወይቤሎሙ ኢትትዐገሉ ወኢ መነሂ ወኢትሂዱ።

ወይቤሎሙ ቦኑ ትብሉኒ ኵልክሙ ዛተ ምሳሌ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።
ወይቤሎሙ ለካልኣትኒ አህጉር ሀለወኒ እዜንዎን።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘይኄልዩ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ በምሳሌ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወውእቱሰ አንሥአ አዕይንቲሁ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ ይክልኑ ዕዉር ለዕዉር መሪሖቶ።
ይቤሎሙ ለሕዝብ እለ ተለውዎ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ይቤሎሙ ምሳሌ እንተ ከመ ዝ።
ወዘንተ ብሂሎ ይቤሎሙ ዘቦ እዘን ሰሚዐ ለይስማዕ።
ወይቤሎሙ ለክሙ ተውህበ ታእምሩ ምሥጢራ ለመንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ።
ወአርዳኢሁኒ ወይቤሎሙ ንዑ ንዕዱ ማዕዶተ ቀላይ ወሖሩ።
ወይቤሎሙ አይቴኑ ሃይማኖትክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ቦ ዘገሰሰኒ።
ወኵሎሙ ይበክዩ ወያስቆቅውዋ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ ኢትንሥኡ ለፍኖት ወኢ ምንተኒ ኢ በትረ ወኢ 
ጽፍነተ።
ወይቤሎሙ ሀብዎሙ አንትሙ ዘይበልዑ።
ወየአክሉ ዕደው ኀምሳ ምእት ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ተስእሎሙ ወይቤሎሙ መነ ይብለኒ ሰብእ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰኬ መነ ትብሉኒ።
ወይቤሎሙ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ብዙኀ ያሐምምዎ።
ወይቤሎሙ ለኵሎሙ ዘይፈቅድ ይትልወኒ ይጽልኣ ለነፍሱ።
ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ ዘተወክፈ ዘመጠነ ዝ ሕፃን በስምየ ኪያየ ተወከፈ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢትክልእዎ።
ወተመይጠ ወገሠጾሙ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ማእረሩሰ ብዙኀ ወገባሩ ኅዳጥ።
ወይቤሎሙ ርኢክዎ ለሰይጣን ከመ መብረቅ ወድቀ እምሰማይ።
ወተመይጠ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወካዕበ ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ እንተ ባሕቲቶሙ።
ወይቤሎሙ ሶበ ትጼልዩ ከመ ዝ በሉ።
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Luke11:5
Luke11:17
Luke12:15
Luke12:16
Luke12:22
Luke12:51
Luke12:54

Luke13:2
Luke13:6

Luke13:14

Luke13:15
Luke13:18
Luke13:24
Luke13:32
Luke14:3
Luke14:5
Luke14:7
Luke14:16

Luke14:17
Luke14:25

Luke15:3
Luke15:6
Luke15:11
Luke15:22
Luke16:1
Luke16:15
Luke17:1
Luke17:6
Luke17:14
Luke17:20

Luke17:22
Luke17:37
Luke18:1
Luke18:2
Luke18:6
Luke18:9
Luke18:16

ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወውእቱሰ አእመሮሙ ዘይኄልዩ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ዑቁ ወተዐቀቡ እምነ ኵሉ ትዕግልት።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ በእንተ ዝንቱ እብለክሙ።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ ይመስለክሙኑ ሰላመ ዘአምጻእኩ ለምድር።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለሕዝብ ሶበ ትሬእዩ ደመና ዘይዴምን መንገለ 
ዐረብ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ በለስ ቦቱ ውስተ ዐጸደ 
ወይኑ እምርት።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ አኮኑ ሰዱስ መዋዕል ውእቱ በዘትገብሩ 
ግብረክሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ኦ መደልዋን።
ወይእተ ዕለት ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ ተኀየሱ ትባኡ እንተ ጸባብ አንቀጽ።
ወይቤሎሙ ሑሩ በልዋ ለዛቲ ቊንጽል።
ወይቤሎሙ ይከውንሁ በሰንበት ፈውሶ ወሚመ ኢይከውንሁ።
ወይቤሎሙ እመ ቦ አሐዱ እምኔክሙ።
ወይቤሎሙ ለእለ ሀለዉ ውስተ ምሳሕ ወመሰለ ሎሙ ወመሀሮሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አሐዱ ብእሲ ገብረ ምሳሐ ዐቢየ 
ወዐሠሮሙ ለብዙኃን።
ወሶበ በጽሐ ጊዜ ምሳሕ ሖረ ገብሩ ወይቤሎሙ ለእለ ዐሠሮሙ።
ወእምዝ እንዘ የሐውሩ ምስሌሁ ብዙኃን ሰብእ ተመይጠ ወይቤሎሙ።

ወመሰለ ሎሙ ከመ ዝ ወይቤሎሙ።
ወአቲዎ ቤቶ ይጼውዕ አዕርክቲሁ ወጎሮ ወይቤሎሙ።
ወካዕበ ይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ ቦቱ ክልኤተ ደቂቅ።
ወይቤሎሙ አቡሁ ለአግብርቲሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰ ትጼደቁ ለዐይነ ሰብእ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወርእዮሙ ወይቤሎሙ ሑሩ ኀበ ካህን ወአፍትኑ ርእሰክሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ኢትመጽእ መንግሥተ እግዚአብሔር 
በተዐቅቦ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ይመጽእ መዋዕል አመ ትፈትዉ ትርአዩ።
ወይቤሎሙ ኀበ ሀሎ ገደላ ህየ ይትጋብኡ አንስርት።
ወይቤሎሙ በምሳሌ ከመ ዘልፈ ይጸልዩ ወኢይትሀከዩ።
ወይቤሎሙ ሀሎ በአሐቲ ሀገር አሐዱ መኰንን።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ስምዑ ዘይቤ መኰንነ ዐመፃ።
ወይቤሎሙ ለእለ ያጸድቁ ርእሶሙ ወይሜንኑ ቢጾሙ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
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Luke18:27
Luke18:29
Luke18:31
Luke18:34
Luke19:11
Luke19:13
Luke19:24
Luke19:26
Luke19:30
Luke19:32
Luke19:40

Luke19:46
Luke20:3
Luke20:8
Luke20:9
Luke20:17
Luke20:23

Luke20:24
Luke20:25
Luke20:34
Luke20:41
Luke20:44
Luke21:3
Luke21:6
Luke21:8
Luke21:10
Luke21:29
Luke22:7 ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ወለዮሐንስ።
Luke22:9
Luke22:12
Luke22:14
Luke22:18
Luke22:19
Luke22:25
Luke22:35
Luke22:36

Luke22:38
Luke22:40

ወይቤሎሙ ዘበኀበ ሰብእ ይሰአን በኀበ እግዚአብሔር ይትከሀል።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ አልቦ መኑሂ ዘየኀድግ ቤቶ።
ወነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወይቤሎሙ።
ወእሙንቱሰ አልቦ ዘለበዉ እምዘይቤሎሙ።
ወእንዘ ይሰምዑ ዘንተ መሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ተገበሩ እንከ እስከ ኣአቱ።
ወይቤሎሙ ለእለ ይቀውሙ ህየ።
ወይቤሎሙ እብለክሙ ለኵሉ ዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
ወይቤሎሙ ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ።
ወሐዊሮሙ እለ ተፈነዉ ረከቡ በከመ ይቤሎሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እብለክሙ ለእመ አርመሙ እሉ እሎንቱ 
አእባን ይኬልሑ።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እሴአለክሙ አነሂ አሐተ ነገረ ዘትንግሩኒ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ ኢይነግረክሙ።
ወአኀዘ ይመስል ሎሙ ለሕዝብ ዘንተ ምሳሌ ወይቤሎሙ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ምንትኑመ ጽሑፍ ዘይብል።
ወአእመሮሙ ትምይንቶሙ ወይቤሎሙ ለምንት ታሜክሩኒ አርእዩኒ 
ዲናረ።
ወአምጽኡ ወአርአይዎ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ሀቡ ዘቄሣር ለቄሣር ወዘእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እፎ ይብልዎ ለክርስቶስ ወልደ ዳዊት።
ወእንዘ ኵሎሙ ሕዝብ ይሰምዑ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ።
ወይቤሎሙ ትሬእዩኑ ዘንተ ይመጽእ መዋዕል።
ወይቤሎሙ ዑቁ ኢያስሕቱክሙ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ።
ወይቤሎሙ ይትነሥኡ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ዲበ ነገሥት።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።

ወይቤሎሙ በዊአክሙ ሀገረ ትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።
ወሐዊሮሙ ረከቡ በከመ ይቤሎሙ ወአስተዳለዉ ፍሥሐ።
ወይቤሎሙ ፈቲወ ፈተውክዎ ለዝንቱ ፋሲካ እብላዕ ምስሌክሙ።
ወነሥአ ኅብስተ ወአእኵቶ ፈተተ ወወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወከማሁ ጽዋዐኒ እምድኅረ ተደሩ ይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ነገሥቶሙ ለአሕዛብ ይኴንንዎሙ።
ወይቤሎሙ አመ ፈነውኩክሙ ዘእንበለ ቊናማት ወጽፍነት ወአሣእን።
ወይቤሎሙ ይእዜሰኬ ዘቦ ቊናማት ይንሣእ ሎቱ ወከማሁ ዘሂ 
ጽፍነት።
ወይቤሎሙ የአክለክሙ እንከሰ።
ወበጺሖ ህየ ይቤሎሙ ጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
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Luke22:46

Luke22:47
Luke22:52
Luke22:67
Luke22:71
Luke23:4
Luke23:14
Luke23:20
Luke23:22
Luke24:17

John01:26 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎሙ አንሰ አጠምቀክሙ በማይ።
John01:38

John01:40
John01:52
John02:7
John02:8

John02:16

John02:19
John02:21
John02:22

John02:22 ወአምኑ በቃለ መጻሕፍት ወበቃለ እግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎሙ።
John04:32

John04:34
John05:11
John05:17
John05:19
John06:10
John06:12
John06:20
John06:26
John06:29
John06:32
John06:35
John06:41
John06:43

ወይቤሎሙ ምንትኑ ያነውመክሙ ተንሥኡ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ 
ውስተ መንሱት።
ወይቤሎሙ ዘሰዐምክዎ ውእቱ ኪያሁ አኀዙ አጽኒዐክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእለ መጽኡ ኀቤሁ።
ወይቤሎሙ እመኒ አይዳዕኩክሙ ኢተአምኑኒ።
ወይቤሎሙ አንትሙ ትብሉ ከመ አነ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለሊቃነ ካህናት ወለሕዝብ።
ወይቤሎሙ አምጻእክምዎ ኀቤየ ለዝንቱ ብእሲ ከመ ዐላዌ ሕዝብ።
ወካዕበ ይቤሎሙ ጲላጦስ ትፈቅዱኑ አሕይዎ ለክሙ ለኢየሱስ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ በሣልስ ምንተ እኩየ ገብረ።
ወይቤሎሙ እግዚእነ ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘትትናገሩ በበይናቲክሙ 
እንዘ ተሐውሩ ትኩዛኒክሙ።

ወተመይጦ ኢየሱስ ርእዮሙ እንዘ ይተልውዎ ወይቤሎሙ ምንተ 
ተኀሥሡ።
ወይቤሎሙ ንዑ ትርአዩ ኀበ አኀድር ወሖሩ ወርእዩ ኀበ የኀድር።
ወይቤሎሙ አማን አማን እብለክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ምልእዎንኬ ለእላ መሣብክት ማየ።
ወይቤሎሙ ቅድሑኬ ይእዜ ወሰዱ ወሀብዎ ለሊቀ ምርፋቅ ወወሰዱ 
ወወሀብዎ።
ወይቤሎሙ ለእለ ይሠይጡ አርጋበ አሰስሉ ወአውፅኡ ዘንተ እም 
ዝየ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወውእቱሰ በእንተ ቤተ ሥጋሁ ይቤሎሙ።
ወአመ ተንሥአ እምነ ምዉታን ተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ በእንተ ዝ 
ይቤሎሙ።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አንሰ ብየ መብልዕ ዘእበልዕ ዘኢተአምሩ 
አንትሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወእምዝ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ግበሩ ምርፋቃተ ለሰብእ።
ወእምድኅረ በልዑ ወጸግቡ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወይቤሎሙ አነ ውእቱ ኢትፍርሁ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን አማን እብለክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት።
እስመ ይቤሎሙ አነ ውእቱ ኅብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማይ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ኢታንጐርጕሩ በበይናቲክሙ።
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John06:53
John06:59
John06:61
John06:65
John06:67
John06:70
John07:6
John07:9
John07:16
John07:21
John07:33
John07:50
John08:7
John08:14
John08:19
John08:21
John08:23
John08:25
John08:27
John08:28
John08:31
John08:34
John08:39
John08:42
John08:49
John08:54
John08:58
John09:3
John09:11
John09:12
John09:15
John09:17
John09:25
John09:27
John09:30
John09:41
John10:6
John10:6
John10:7
John10:25
John10:32

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን አማን እብለክሙ።
ወከመ ዝ ይቤሎሙ በምኵራብ ዘቅፍርናሆም እንዘ ይሜህሮሙ።
ወይቤሎሙ ዝኑ ያዐቅፈክሙ።
ወይቤሎሙ በእንተ ዝንቱ እብለክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወከመ ዝ ይቤሎሙ ወነበረ ውስተ ገሊላ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ ኒቆዲሞስ ዘሖረ ኀቤሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ ዘአልቦ ኀጢአተ እምኔክሙ ቀዲሙ ለይገራ በእብን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወካዕበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ አንትሙሰ እምታሕቱ አንትሙ ወአንሰ እምላዕሉ አነ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ቀዳሚኒ ነገርኩክሙ።
ወኢያእመሩ ከመ በእንተ አብ ይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእለ አምኑ ቦቱ አይሁድ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ኢየአምር።
ወይቤሎሙ ጽቡረ ገብረ በምራቁ።
ወይቤሎሙ ነቢይ ውእቱ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ ነገርኩክሙ ወኢትሰምዑ።
ወአውሥአ ውእቱ ብእሲ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ዘንተ ምሳሌ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእሙንቱሰ ኢያእመሩ ዘይቤሎሙ።
ወካዕበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
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John10:34
John10:35

John11:7
John11:9
John11:11
John11:11
John11:13
John11:14
John11:16
John11:39
John11:44
John11:49
John12:23
John12:30
John12:35
John13:12
John13:31
John16:19
John16:31
John18:4
John18:5
John18:6
John18:7
John18:8
John18:14
John18:29
John18:31
John18:38
John19:4
John19:5
John19:6
John19:14
John19:15
John19:22
John20:19
John20:21
John20:22
John20:25
John20:26
John21:3
John21:5

ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወሶበ ለእልክቱ አማልክት ይቤሎሙ እለ ኮነ ቃለ እግዚአብሔር 
ኀቤሆሙ።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወዘንተ ነገረ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወእምዝ ይቤሎሙ አልአዛር ዐርክነ ኖመ።
ወሎሙሰ መሰሎሙ በእንተ ንዋመ ድቃስ ዘይቤሎሙ።
ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ ቶማስ ዘይብልዎ ዲዲሞስ ለቢጹ ለአርዳእ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አእትትዋ ለእብን።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ፍትሕዎኬ እንከሰ ወኅድግዎ ይሑር።
ወይቤሎሙ አሐዱ እምኔሆሙ ዘስሙ ቀያፋ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎሙ አእመርክሙኑ ዘገበርኩ ለክሙ።
ወወፂኦ ይሁዳ ውእተ ጊዜ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ይፈቅዱ ይሰአልዎ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይእዜሰኬ አእምሩ ወእመኑ።
ወፅአ አፍኣ ኀቤሆሙ ወይቤሎሙ መነ ተኀሥሡ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ።
ወሶበ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነ ውእቱ።
ወእምዝ ካዕበ ተስእሎሙ ወይቤሎሙ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወቀያፋሰ ውእቱ ዘአምከሮሙ ለአይሁድ ወይቤሎሙ።
ወወፅአ ጲላጦስ አፍኣ ኀቤሆሙ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥእዎ አንትሙ ወበከመ ሕግክሙ ኰንንዎ።
ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ ካዕበ ኀበ አይሁድ ወይቤሎሙ።
ወወፅአ ካዕበ ጲላጦስ አፍኣ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ነዋ ውእቱ ብእሲ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥእዎ ለሊክሙ ወስቅልዎ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለአይሁድ ነዋ ንጉሥክሙ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለንጉሥክሙኑ እስቅሎ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ ዘጸሐፍኩ ጸሐፍኩ።
ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ።
ወይቤሎሙ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ ሰላም ለክሙ።
ወይቤሎሙ ንሥኡ መንፈሰ ቅዱሰ።
ወይቤሎሙ እመ ኢርኢኩ እደዊሁ ወእገሪሁ ኀበ ቀነውዎ።
ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ።
ወይቤሎሙ ስምዖን ጴጥሮስ አንሰ ኣሐውር ከመ እሥግር ዓሣ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ደቂቅየ ቦኑ ብክሙ ዘንበልዕ።
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438 ይቤሎሙ

John21:6

John21:10 ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አምጽኡ እምዓሣት ዘአኀዝክሙ ይእዜ።
John21:12 ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ንዑ ንምሳሕ።

6 ይቤሎን Matt25:12
Matt28:5
Matt28:9
Matt28:10
MK16:6
Luke23:28

1 ይቤዝዎሙ MK10:45
10 ይብለነ Matt16:7

Matt21:25
MK08:16
MK11:31
Luke20:5

John06:42
John07:36
John08:22
John16:17
John16:18

4 ይብለኒ Matt07:21
Matt16:13
MK08:27
Luke09:18

3 ይብለከ Matt18:22
Luke14:9
Luke14:10

1 ይብለኪ John04:10
2 ይብለክሙ John15:15

John16:26
57 ይብሉ Matt02:2

Matt08:29
Matt09:27
Matt09:33
Matt12:10

Matt13:54
Matt14:26
Matt14:33
Matt15:1

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አውርዱ መሣግሪክሙ ኀበ ይምነ 
ሐመር።

ወአውሥኦን ወይቤሎን አማን እብለክን።
ወአውሥአ ውእቱ መልአከ ወይቤሎን ለአንስት።
ተራከቦን እግዚእ ኢየሱስ በፍኖት ወይቤሎን በሓክን።
ወእምዝ ይቤሎን እግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎን መልአክ ኢትደንግፃ።
ወተመይጦን እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎን አዋልደ ኢየሩሳሌም 
ኢትብክያኒ ኪያየሰ።
ወከመ ይቤዝዎሙ ለብዙኃን በነፍሱ።
እስመሁ እንጋ ኅብስተ ኢነሣእነ ይብለነ።
እመ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ በእፎኬ ዘኢአመንክምዎ።
እስመሁ እንጋ ኅብስተ ኢነሣእነ ይብለነ።
ይብለነ ለምንት ኢአመንክምዎ።
ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ እመሂ ንብሎ እምሰማይ ይብለነ እፎ 
ኢአመንክምዎ።
ወእፎ እንከ ይብለነ እምሰማይ ወረድኩ።
ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘይብለነ ተኀሥሡኒ ወኢትረክቡኒ።
ዘይብለነ ኀበ አነ ኣሐውር አንትሙ ኢትክሉ መጺአ።
ምንትኑ ዝንቱ ዘይብለነ ዓዲ ኅዳጠ ኢትሬእዩኒ።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝንቱ ዘይብለነ።
አኮ ኵሉ ዘይብለኒ እግዚኦ ዘይበውእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
መነ ይብለኒ ሰብእ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
መነ ይብለኒ ሰብእ።
ተስእሎሙ ወይቤሎሙ መነ ይብለኒ ሰብእ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢይብለከ እስከ ስብዕ።
እስመ መጺኦ ድኅረ ይብለከ ዝኩ ዘጸውዐከ።
ከመ ሶበ መጽአ ዘጸውዐከ ይብለከ።
ወመኑ ውእቱ ዘይስእለኪ ወይብለኪ አስትይኒ ማየ።
ኢይብለክሙ እንከ አግብርትየ አላ አዕርክትየ አንትሙ።
ወኢይብለክሙ ከመ አነ ዘእስእሎ ለአብ በእንቲኣክሙ።
እንዘ ይብሉ አይቴ ሀሎ ዘተወልደ ንጉሠ አይሁድ።
ወሶበ ርእይዎ ጸርሑ እንዘ ይብሉ።
ወይብሉ ተሣሀለነ ወልደ ዳዊት።
ወአንከሩ ሰብእ እንዘ ይብሉ ግሙራ ኢያስተርአየ።
ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ ይከውንኑ በሰንበት ፈውሶ ከመ 
ያስተዋድይዎ።
እስከ ሶበ ይዴመሙ ወይብሉ።
ደንገፁ ወፈርሁ እንዘ ይብሉ ምትሐት ውእቱ።
እንዘ ይብሉ አማን ወልደ እግዚአብሔር አንተ።
ኀበ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብሉ።
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57 ይብሉ

Matt15:23
Matt16:7
Matt17:10
Matt17:10
Matt18:1
Matt19:25
Matt20:12
Matt20:30
Matt20:31
Matt21:9
Matt21:15
Matt21:16
Matt22:23
Matt22:24
Matt24:5
Matt25:37
Matt25:44
Matt26:68
Matt27:23
Matt27:40
Matt27:41

MK03:11
MK06:2
MK07:37
MK09:9
MK09:10
MK09:26
MK11:9
MK12:19
MK12:36
MK13:6
Luke02:14
Luke09:7
Luke09:8
Luke09:8
Luke09:46
Luke13:25
Luke14:29
Luke15:2
Luke19:14
Luke19:38

ወቀሪቦሙ አርዳኢሁ አስተብቊዕዎ እንዘ ይብሉ።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ወተስእልዎ አርዳኢሁ እንዘ ይብሉ።
እፎ ይብሉ ጸሐፍት ኤልያስ ሀለዎ ይምጻእ ቅድመ።
እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ የዐቢ በመንግሥተ ሰማያት።
እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ ይክል ድኂነ።
እንዘ ይብሉ እሉ ደኀርት።
እንዘ ይብሉ ተሣሀለነ እግዚኦ ወልደ ዳዊት።
እንዘ ይብሉ ተሣሀለነ እግዚኦ ወልደ ዳዊት።
ወሕዝብሰ እለ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይጸርሑ ወይብሉ።
ወደቂቅኒ እንዘ ይጸርሑ በቤተ መቅደስ ወይብሉ።
ወይቤልዎ ኢትሰምዕኑ ዘይብሉ እሉ ደቂቅ።
እለ ይብሉ አልቦ ትንሣኤ ምዉታን።
ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ።
እንዘ ይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ።
አሜሃ ያወሥኡ ጻድቃን ወይብሉ።
አሜሃ ያወሥኡ እለ በጸጋሙ ወይብሉ እግዚኦ ማእዜ ርኢናከ።
እንዘ ይብሉ ተነበይ ለነ ክርስቶስ።
ወአፈድፈዱ ጸሪሐ እንዘ ይብሉ ስቅሎ ስቅሎ።
ወይብሉ ኦ ዘይነሥቶ ለቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት የሐንጾ።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትሂ ይሣለቁ ምስለ ጸሐፍት ወሊቃናት እንዘ 
ይብሉ።
ይሰግዱ ሎቱ እንዘ ይጸርሑ ወይብሉ።
እንዘ ይብሉ እምአይቴ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ትምህርት።
ወፈድፋደ ያነክሩ እንዘ ይብሉ።
ወዐቀቡ ቃሎ ወተኀሠሡ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ይብሉ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወኮነ ከመ በድን እስከ ይብሉ ብዙኃን ሞተ።
እለሂ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይኬልሑ ወይብሉ።
ወመጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን እለ ይብሉ አልቦ ትንሣኤ ምዉታን።
እፎ ይብሉ ጸሐፍት ከመ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ውእቱ።
እስመ ብዙኃን ይመጽኡ በስምየ እንዘ ይብሉ።
ወይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት።
ወየኀጥእ ዘይብል እስመ ቦ እለ ይብሉ።
ወቦ እለ ይብሉ ኤልያስ አስተርአየ።
ወቦ እለ ይብሉ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት ተንሥአ።
ወኀለዩ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
እንዘ ይብሉ እግዚኦ እግዚኦ አርኅወነ።
እንዘ ይብሉ ዝንቱ ብእሲ አኀዘ ይሕንጽ ወስእነ ፈጽሞ።
ወአንጐርጐሩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን እንዘ ይብሉ።
እንዘ ይብሉ ኢንፈቅዶ ለዝንቱ ይንግሥ ላዕሌነ።
እንዘ ይብሉ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር።
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Luke20:27
Luke21:8
Luke22:24

Luke23:29
John06:52
John07:15
John12:13

1 ይብሉኒ Matt07:22
6 ይብሉከ Matt16:14 ወይቤልዎ ቦ እለ ይብሉከ ዮሐንስሃ መጥምቀ።

Matt16:14
Matt16:14
Luke09:19 ቦ እለ ይብሉከ ዮሐንስሃ መጥምቀ።
Luke09:19
Luke09:19

1 ይብሉክሙ Luke17:23
5 ይብላ Luke08:48

Luke11:28
Luke24:4
John11:3
John20:15

2 ይብላዕ MK03:20
Luke14:1

103 ይብል Matt01:20

Matt01:22

Matt02:13
Matt02:15
Matt02:17
Matt02:20
Matt03:2
Matt03:3
Matt03:3
Matt03:14 ወዮሐንስሰ አበዮ እንዘ ይብል።
Matt03:17
Matt04:14
Matt04:17
Matt05:2
Matt08:2
Matt09:18
Matt09:28
Matt09:29

ወመጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን እለ ይብሉ ኢየሐይዉ ምዉታን።
እንዘ ይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ ወበጽሐ ዕድሜሁ።
ወእምዝ ተዋክሑ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ የዐቢ 
እምኔሆሙ።
እስመ ይመጽእ መዋዕል አመ ይብሉ።
ወተጋአዙ አይሁድ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብሉ።
ወአንከሩ አይሁድ ምህሮቶ እንዘ ይብሉ።
ወተቀበልዎ ወፂኦሙ እንዘ ይጸርሑ ወይብሉ።
ወብዙኃን ይብሉኒ በይእቲ ዕለት።

ወካልኣን ይብሉከ ኤልያስሃ።
ወመንፈቆሙ ይብሉከ ኤርምያስሃ።

ወቦ እለ ይብሉከ ኤልያስሃ።
ወቦ እለ ይብሉከ አሐዱ እምነቢያት ቀደምት ተንሥአ።
ወለእመ ይብሉክሙ ነዋ ዝየ ወነዋ ከሃከ።
ወይብላ እመኒ ወለትየ ሃይማኖትኪ አሕየወተኪ።
ወይብላ ውእቱኒ።
ወእንዘ ያነክራ ወየኀጥኣ ዘይብላ በእንተ ዝንቱ።
እንዘ ይብላ እግዚእነ ናሁ ዘታፈቅር ይደዊ።
ወይብላ እግዚእ ኢየሱስ ብእሲቶ ምንት ያበክየኪ።
እስከ ኢያበውእዎ ይብላዕ እክለ።
በሰንበት ከመ ይብላዕ እክለ ወእሙንቱሰ ይትዐቀብዎ።
እንዘ ይብል ኦ ዮሴፍ ወልደ ዳዊት ኢትፍራህ ነሢኦታ ለማርያም 
ፍኅርትከ።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብሀለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ 
እንዘ ይብል።
እንዘ ይብል ተንሥእ ወንሣእ ሕፃነ ወእሞ።
እንዘ ይብል እምግብጽ ጸዋዕክዎ ለወልድየ።
አሜሃ ተፈጸመ ዘተብህለ በኤርምያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
እንዘ ይብል ተንሣእ ወንሣእ ሕፃነ ወእሞ።
እንዘ ይብል ነስሑ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
እንዘ ይብል ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም።
ወይብል ጺሑአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።

ወናሁ መጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
እምአሜሃ አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይስብክ ወይብል።
ወከሠተ አፉሁ ወመሀሮሙ እንዘ ይብል።
ወቀርበ ኀቤሁ ወሰገደ ሎቱ እንዘ ይብል።
ወሰገደ ሎቱ እንዘ ይብል ወለትየ ይእዜ ሞተት።
ወይብልዎ እወ እግዚኦ።
ወገሰሶሙ አዕይንቲሆሙ እንዘ ይብል።
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Matt10:5
Matt11:17
Matt12:17
Matt12:45
Matt13:3
Matt13:24
Matt13:31
Matt13:35
Matt14:27
Matt14:30
Matt15:7
Matt16:13
Matt16:22
Matt17:5
Matt17:9
Matt17:14
Matt18:26
Matt18:28
Matt18:29
Matt21:13
Matt21:37
Matt21:45
Matt22:1
Matt22:4
Matt22:24
Matt22:41
Matt23:1
Matt25:20
Matt25:45
Matt26:27
Matt26:44
Matt26:48
Matt26:65
Matt26:70
Matt27:3

Matt27:24

Matt27:37
Matt27:43
Matt27:46
Matt28:18

ወአዘዞሙ እንዘ ይብል ፍኖተ አሕዛብ ኢትሑሩ።
ወይብልዎሙ ሐለይነ ለክሙ ወኢዘፈንክሙ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ወእምዝ ይብል እገብእ እንከሰ ውስተ ቤትየ እምኀበ ወፃእኩ።
ወነገሮሙ ብዙኀ በምሳሌ እንዘ ይብል።
ካልእተ ምሳሌ አምጽአ ሎሙ እንዘ ይብል።
ካልእተ ምሳሌ አምጽአ ሎሙ እንዘ ይብል።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ እንዘ ይብል።
ወበጊዜሃ ተናገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ወዐውየወ ሶቤሃ እንዘ ይብል እግዚኦ አድኅነኒ።
ኦ መደልዋን ሠናየ ተነበየ ኢሳይያስ ላዕሌክሙ እንዘ ይብል።
ተስእሎሙ ለአርዳኢሁ እንዘ ይብል።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወአኀዘ ይከልኦ እንዘ ይብል።
ወናሁ መጽአ ቃል እምውስተ ደመና ዘይብል።
ወእንዘ ይወርዱ እምደብር አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
እንዘ ይትመሀለል ወይብል።
ወሰገደ ሎቱ ወአስተብቊዖ እንዘ ይብል።
እንዘ ይብል ሀበኒ ዘትፈድየኒ።
ወአስተብቊዖ እንዘ ይብል እግዚኦ ተዐገሠኒ ወኵሎ እፈድየከ።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
እንዘ ይብል ለወልድየሰ የኀፍርዎ።
አንከሩ ወአእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ ይብል።
ወተናገረ በምሳሌ እንዘ ይብል።
ወዳግመ ፈነወ ካልኣነ አግብርተ እንዘ ይብል።
ኦ ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ እንዘ ይብል።
ወእንዘ ጉቡኣን ፈሪሳውያን ተስእሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ወለአርዳኢሁ እንዘ ይብል።
እንዘ ይብል አኮኑ እግዚኦ ኀምሰ መካልየ ወሀብከኒ።
ወእምዝ ያወሥኦሙ ንጉሥ እንዘ ይብል።
እንዘ ይብል ስትዩ እምኔሁ ኵልክሙ።
ወጸለየ ኪያሁ ክመ ቃለ እንዘ ይብል።
ወዘያገብኦ ወሀቦሙ ትእምርተ እንዘ ይብል።
ወሰጠጠ አልባሲሁ ሊቀ ካህናት እንዘ ይብል።
ወክሕደ በቅድመ ኵሉ እንዘ ይብል ኢየአምሮ ለዘትብሊ።
እንዘ ይብል አበስኩ ዘአግባእኩ ደመ ንጹሕ ወዘአቅተልኩ ብእሴ 
ጻድቅ።
እንዘ ይብል ንጹሕ አነ እምደሙ ለዝ ብእሲ ጻድቅ ወአንትሙ 
ለሊክሙ አእምሩ።
ወአንበሩ መልዕልተ ርእሱ ጽሒፎሙ መጽሐፈ ጌጋዩ ዘይብል።
እስመ ይብል ወልደ እግዚአብሔር አነ።
እንዘ ይብል ኤሎሄ ኤሎሄ ኤልማስ ላማ ሰበቅታኒ።
ወቀርበ እግዚእ ኢየሱስ ወተናገሮሙ እንዘ ይብል።
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MK01:3
MK01:11
MK07:6
MK09:5
MK09:6
MK09:15
MK11:17
MK12:6
MK12:27
MK14:27
MK14:31
MK14:58
MK14:71
MK15:25
MK15:34
Luke01:63
Luke03:4
Luke03:4
Luke03:22
Luke04:4
Luke04:17
Luke06:26
Luke07:6
Luke09:7
Luke09:33
Luke09:35
Luke11:24
Luke18:34
Luke19:46
Luke20:17
Luke20:28
Luke22:37
Luke22:42
Luke22:59
Luke23:38

John01:23
John01:37

John02:17

John07:42

ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል አንተ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር።
ኦ መደልዋን ሠናየ ተነበየ ኢሳይያስ ላዕሌክሙ እንዘ ይብል።
ወኢየአምር ዘይብል እስመ ድንጉፃን እሙንቱ።
ወመጽአ ቃል እምደመና ዘይብል።
ወተስእሎሙ ለጸሐፍት እንዘ ይብል ምንተኑ ትትኀሠሥዎሙ።
ወመሀሮሙ ወይቤሎሙ አኮኑ ጽሑፍ ዘይብል።
እንዘ ይብል የኀፍርዎ ለወልድየሰ።
ዘይቤሎ እግዚአብሔር በኀበ ዕፀ ጳጦስ እንዘ ይብል።
እስመ ጽሑፍ ዘይብል እቀትሎ ለኖላዊ ወይዘረዋ አባግዒሁ።
እንዘ ይብል እመውትሂ ምስሌከ ወኢይክሕደከ።
ወይቤሉ ንሕነ ሰማዕናሁ እንዘ ይብል።
ወአኀዘ ይትረገም ወይምሐል እንዘ ይብል።
ወይብል መጽሐፈ ጌጋዩ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ዘበትርጓሜሁ ይብል አምላኪየ አምላኪየ ለምንት ኀደገኒ።
ወሰአለ ለውሀ ወጸሐፈ እንዘ ይብል።
በከመ ይብል ቃለ መጽሐፈ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
ናሁ ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል።
ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል።
ጽሑፍ ዘይብል አኮ በኅብስት ክመ ዘየሐዩ ሰብእ።
ወከሢቶ መጽሐፈ ረከበ መካነ ኀበ ይብል።
አሌ ለክሙ ሶበ ሠናየ ይብል ሰብእ ላዕሌክሙ ወይዌድሱክሙ።
ለአከ አዕርክቲሁ ውእቱ መስፍን ኀቤሁ እንዘ ይብል።
ወየኀጥእ ዘይብል እስመ ቦ እለ ይብሉ።
ወኢየአምር ዘይብል።
ወመጽአ ቃል እምውስተ ደመና ዘይብል።
ወየኀሥሥ ምንባረ ኀበ የዐርፍ ወእምከመ ኢረከበ ይብል።
እስመ ስዉር ውእቱ ዝ ነገር እምኔሆሙ ወኢየአምሩ ዘይብል።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ምንትኑመ ጽሑፍ ዘይብል።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ እንዘ ይብል።
እብለክሙ ከመ ይበጽሐኒ ዘጽሑፍ ወይትፌጸም በላዕሌየ ዘይብል።
እንዘ ይብል አባ ለእመ ትፈቅድ አግሕሦ ለዝንቱ ጽዋዕ እምኔየ።
ወኀሊፎ መጠነ አሐቲ ሰዓት አጥወቆ አሐዱ ካልእ እንዘ ይብል።
ወጸሐፉ መጽሐፈ ላዕሌሁ ወጽሕፈቱ በሮማይስጥ ወበጽርእ 
ወበዕብራይስጥ ዘይብል።
ወይብል ጺሑአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር በከመ ይቤ ኢሳይያስ ነቢይ።
ወሰምዕዎ ክልኤሆሙ አርዳኢሁ እንዘ ይብል ከመ ዝ ወተለውዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ ጽሑፍ ውእቱ ዘይብል ቅንአተ ቤትከ 
በልዐኒ።
አኮኑ ይብል መጽሐፍ።
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103 ይብል

John12:28
John13:22
John13:24
John19:19
John19:37
John21:2

4 ይብልዋ Luke01:36
Luke08:2 ወእማንቱ ማርያም እንተ ይብልዋ መግደላዊት።
Luke17:21
John05:2

18 ይብልዎ Matt27:17
MK12:43
MK15:18
MK15:22
MK15:29
MK15:31
Luke04:41
Luke06:15
Luke20:41
Luke22:64
Luke23:35
John01:42
John04:25

John11:16
John19:3
John19:13
John19:18
John20:24

3 ይብልዎሙ Luke07:32
Luke22:25
Luke23:30

6 ይብልዑ Matt12:1
MK02:23
MK06:32
MK06:37
John06:31
John18:28

3 ይብሎ Luke17:7
Luke17:8
John21:16

ወመጽአ ቃል እምሰማይ ዘይብል ሰባሕኩከሂ።
ወኀጥኡ ከመ እንበይነ መኑ ይብል ዘንተ።
ተሰአል ወንግረነ እንበይነ መኑ ይብል ዘንተ።
ወይብል መጽሐፉ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሦሙ ለአይሁድ ውእቱ ዝንቱ።
ወካዕበ ይብል ካልእኒ መጽሐፍ።
ወቶማስ ዘይብልዎ ዲዲሞስ።
ወናሁ ሳድስ ዝንቱ ወርኅ ለእንተ ይብልዋ መካን።

ወኢይብልዋ ነያ ዝየ ወነያ ከሃከ።
ወይብልዋ ስማ በዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ዘይእቲ ቤተ ሣህል።
በርባንሃኑ ወሚመ ኢየሱስሃ ዘይብልዎ ክርስቶስ።
ወአብአት ክልኤ ጸራይቀ ዘይብልዎ ቆንደራጢስ።
ወይብልዎ በሓ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወወሰድዎ ብሔረ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ይብልዎ መካነ ቀራንዮ።
ወይብልዎ ኦ ዘይነሥቶ ለቤተ መቅደስ።
ወይብልዎ ዘባዕደ ያድኅን ወርእሶ ኢይክል አድኅኖ።
ወብዙኃን አጋንንት ይወፅኡ ወይኬልሑ ወይብልዎ።
ወስምዖን ዘይብልዎ ቀናኢ።
ወይቤሎሙ እፎ ይብልዎ ለክርስቶስ ወልደ ዳዊት።
ወይገለብብዎ ወይጸፍዕዎ ገጾ ወይሴአልዎ ወይብልዎ።
ወይቀውሙ ሕዝብ ወይሬእዩ ወመላእክትኒ ይዘነጕጕዎ ወይብልዎ።
ረከብናሁ ለማስያስ ዘበትርጓሜሁ ይብልዎ ክርስቶስ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ነአምር ከመ ይመጽእ ማስያስ ዘይብልዎ 
ክርስቶስ።
ወይቤሎሙ ቶማስ ዘይብልዎ ዲዲሞስ ለቢጹ ለአርዳእ።
ወይመጽኡ ኀቤሁ ወይብልዎ በሓከ ንጉሠ አይሁድ።
ወበዕብራይስጥ ይብልዎ ገቦታ።
ወበዕብራይስጥ ይብልዎ ጎልጎታ ኀበ ሰቀልዎ።
ወቶማስ አሐዱ እምዐሠርቱ ወአሐዱ አርዳኢሁ ዘይብልዎ ዲዲሞስ።
ወይጼውዑ ቢጾሙ ወይብልዎሙ።
ወዐበይቶሙ ይቀንይዎሙ ወለመኳንንቲሆሙ ረዳእያነ ይብልዎሙ።
ይእተ አሚረ ይብልዎሙ ለአድባር ደቁ ላዕሌነ ወለአውግርኒ ድፍኑነ።

ወአርዳኢሁሰ ርኅቡ ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ።
ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ ወይጺሑ ሎቱ ፍኖተ።
ወኢያበውሕዎሙ ይብልዑ እክለ እስመ ኢያስተርከቡ።
ወነሀቦሙ ይብልዑ።
በከመ ጽሑፍ ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ ይብልዑ።
ከመ ኢይርኰሱ እምቅድመ ይብልዑ ፍሥሐ።
ወእመኒ ኖላዊ አቲዎ እምወፍሩ ይብሎኑ።
አኮኑ ይብሎ አስተዳሉ ሊተ ዘእዴረር።
ወካዕበ ይብሎ ዳግመ ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ።
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6 ይብሎሙ Matt25:34
Matt25:40
Matt25:41
Luke13:25
Luke13:27
Luke22:47

1 ይብራህ Matt05:16
1 ይብስት MK11:20
1 ይብቊዓ John06:9
1 ይብእሶ Luke11:26
14 ይብጻሕ Matt14:29

Matt23:35

Matt26:56
MK14:49
Luke21:22

John12:38
John13:18
John15:25
John17:12
John18:9
John18:32
John19:24
John19:28
John19:36

1 ይብጽሐኒ Luke22:14
1 ይተሉ MK16:20
2 ይተልዉ Matt21:9

MK11:9
2 ይተልዋ Matt19:5

MK10:7
2 ይተልዋሁ John10:4

John10:5
1 ይተልዋኒ John10:27
3 ይተልውዎ Matt08:10

MK10:32
John01:38

2 ይተልዎ MK05:37
John21:20

አሜሃ ይብሎሙ ንጉሥ ለእለ በየማኑ።
ወእምዝ ያወሥኦሙ ንጉሥ ለእለ በየማኑ ወይብሎሙ።
ወእምዝ ይብሎሙ ለእለ በጸጋሙ።
ወያወሥእ ወይብሎሙ ኢየአምረክሙ እምአይቴ አንትሙ።
ወይብሎሙ እብለክሙ ኢየአምረክሙ እምአይቴ አንትሙ።
ወእንዘ ዘንተ ይብሎሙ በጽሑ ሕዝብ።
ከማሁኬ ይብራህ ብርሃንክሙ በቅድመ ሰብእ።
ወበግብአቶሙ በነግህ ረከብዋ ለይእቲ በለስ ይብስት እምሥርዋ።
ወባሕቱ ምንተ ይብቊዓ እማንቱ ለዘመጠነ ዝ ሰብእ።
ወይብእሶ ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ እምቀዳሚቱ።
ሖረ ዲበ ማይ ይብጻሕ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ከመ ይብጻሕ ላዕሌክሙ ደመ ኵሎሙ ጻድቃን ዘተክዕወ ዲበ ምድር።

ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ ነቢያት።
ወኢአኀዝክሙኒ ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ዘውስተ መጻሕፍት።
እስመ ዕድሜሃ ውእቱ በዘይትቤቀልዋ ከመ ይብጻሕ ኵሉ ዘጽሑፍ 
ላዕሌሃ።
ከመ ይብጻሕ ቃለ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ቃል ዘጽሑፍ ውስተ ኦሪቶሙ ዘይቤ።
ዘእንበለ ወልደ ሀጕል ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ።
ከመ ይብጻሕ ቃሉ ዘይቤ።
ከመ ይብጻሕ ቃሉ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘይቤ።
ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ይቤ ጸማእኩ።
ወዝንቱ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ዘእንበለ ይብጽሐኒ ሕማምየ።
እንዘ እግዚእ ይረድእ ወቃሎ ያጸንዕ በተኣምር ዘይተሉ።
ወሕዝብሰ እለ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይጸርሑ ወይብሉ።
እለሂ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይኬልሑ ወይብሉ።
ወይተልዋ ለብእሲቱ ወይከውኑ ክልኤሆሙ አሐደ ሥጋ።
ወይተልዋ ለብእሲቱ።
ወይተልዋሁ አባግዒሁ እስመ የአምራ ቃሎ።
ወለነኪርሰ ኢይተልዋሁ አላ ይጐይያ እምኔሁ።
ወአነሂ አአምሮን ወእማንቱ ይተልዋኒ።
ወተመይጦ ይቤሎሙ ለእለ ይተልውዎ።
ወደንገፁ ወእለሂ ይተልውዎ ፈርሁ።
ወተመይጦ ኢየሱስ ርእዮሙ እንዘ ይተልውዎ ወይቤሎሙ ምንተ 
ተኀሥሡ።
ወከልአ ከመ አልቦ ዘይተልዎ ዘእንበለ ጴጥሮስ።
ወተመይጦ ጴጥሮስ ርእዮ ለዝኩ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይተልዎ።
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1 ይተሐት Luke03:5
1 ይተክሉ Luke17:28
1 ይተክዙ MK14:19
2 ይተክዝ Matt26:37

MK14:33
2 ይተግሁ Luke02:8

Luke12:37
2 ይቴሐት Luke14:9

John02:10
2 ይቴክዝ MK03:5

Luke18:24
1 ይት John17:5
1 ይትሀከዩ Luke18:1
2 ይትሀወኩ MK05:38

MK14:2
4 ይትሀወክ Matt14:24

John05:4

John05:7
John06:18

1 ይትሀጐላ John10:28
10 ይትሀጐል Matt05:30

Matt09:17
Matt18:14
MK02:22
Luke05:37
John03:15
John03:16

John06:39
John11:50
John18:14

1 ይትለቃሕ Matt05:42
2 ይትለአከኒ John12:26

John12:26
1 ይትለአኩ John02:5
1 ይትለአካሁ Matt27:55
3 ይትለአክ Matt20:28

MK10:45
Luke22:27

4 ይትለአክዎ Matt04:11

ኵሉ ማዕምቅ ይምላእ ወኵሉ ደብር ወወግር ይተሐት።
እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወየሐንጹ ወይተክሉ ወይሠይጡ ወይሣየጡ።
ወአኀዙ ይተክዙ ወይበሉ በበ አሐዱ አነኑ እንጋ ውእቱ።
ወአኀዘ ይተክዝ ወይሕዝን።
ወአኀዘ ይተክዝ ወይሕዝን።
ወሀለዉ ኖሎት ውስተ ውእቱ ብሔር ይተግሁ ወይኄልዉ።
እንዘ ከመ ዝ ይገብሩ ወይተግሁ።
ወትገብእ ወትትኀፈር ውእተ ጊዜ ወትወርድ ውስተ ምርፋቅ 
ዘይቴሐት።
ወእምድኅረ ሰክሩ ያሰቲ ዘይቴሐት።
ወይቴክዝ በእንተ ዑረተ ልቦሙ።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይቴክዝ ብዙኀ ይቤ።
ዘሀሎ ምስሌከ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
ወይቤሎሙ በምሳሌ ከመ ዘልፈ ይጸልዩ ወኢይትሀከዩ።
ወረከቦሙ እንዘ ይትሀወኩ ወይበክዩ ወየዐወይዉ ብዙኀ።
ወይቤሉ አኮ በበዓል ከመ ኢይትሀወኩ ሕዝብ።
ወይትሀወክ እሞገድ ወያመነድቦሙ ማዕበለ ባሕር።
እስመ መልአከ እግዚአብሔር በጊዜ ይወርድ ውስተ ምጥማቃት 
ይትሀወክ ማይ።
ከመ ሶበ ይትሀወክ ማይ ያውርደኒ ወይደየኒ ውስተ ምጥማቃት።
ወባሕርሰ ይትሀወክ እስመ ዐቢይ ነፋስ ይነፍኅ ውስቴቱ።
ወኢይትሀጐላ ለዓለም ወአልቦ ዘየሀይደኒዮን እምእዴየ።
እስመ ይኄይሰከ ይትሀጐል አሐዱ እምነ አባልከ።
ወእመ አኮሰ ዝቁ ይነቅዕ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ከመ ይትሀጐል አሐዱ እምእሉ ንኡሳን።
ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ የሐዩ ለዓለም።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ቦቱ ኢይትሀጐል አላ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።

ከመ ኵሉ ዘወሀበኒ ኢይትሀጐል እምኔሆሙ።
እምይትሀጐል ኵሉ ሕዝብ።
ይኄይስ ይሙት አሐዱ ብእሲ እምይትሀጐል ኵሉ ሕዝብ።
ወለዘሂ ይፈቅድ እምኔከ ይትለቃሕ ኢትክልኦ።
ወእመ ቦ ዘይትለአከኒ ሊተ ለይትልወኒ።
እስመ ኀበ ሀሎኩ አነ ህየ ይሄሉ ዘይትለአከኒ።
ወትቤሎሙ እሙ ለእለ ይትለአኩ ኵሎ ዘይቤለክሙ ግበሩ።
ወውእቶን እለ ተለዋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ እለ ይትለአካሁ።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ይትለአክ ወየሀብ ነፍሶ ቤዛ ብዙኃን።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ይትለአክ።
መኑ ውእቱ ዘየዐቢ ዘይረፍቅኑ ወሚመ ዘይትለአክ አኮኑ ዘይረፍቅ።
ወናሁ መላእክት መጽኡ ይትለአክዎ።
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4 ይትለአክዎ
Matt20:28
MK01:13
MK10:45

1 ይትለአኮሙ Luke12:37
1 ይትለዐል John12:34
1 ይትሌለዩ Luke09:33
1 ይትሌዐል Luke14:10
8 ይትልወኒ Matt16:24

Matt16:24
MK08:34
Luke09:23
Luke09:23
Luke14:26
Luke14:27
John12:26

1 ይትልዎ Luke23:26
2 ይትሐሰቦሙ Matt18:23

Matt18:24
1 ይትሐሰው John10:35
1 ይትሐወሱ John04:9

1 ይትሐወስ Luke07:24
1 ይትመሀለል Matt17:14
2 ይትመነደቡ MK06:48

Luke21:25

1 ይትመከር Matt04:1
2 ይትመዐዕ MK03:5

Luke13:13
1 ይትመየንዎ MK14:1

2 ይትመየጡ Matt13:15
John12:40

2 ይትመየጥ Matt24:18
MK13:16

1 ይትሜነን Matt13:57
1 ይትሜየኑ MK12:41
2 ይትሜጠውዎ MK14:21

Luke22:22
2 ይትረኀወክሙ Matt07:7

Luke11:9
1 ይትረኀዋ John01:52

እስመ ኢመጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ከመ ይትለአክዎ።
ወነበረ ምስለ አራዊት ወይትለአክዎ መላእክት።
እስመ ወልደ ዕጓለ እመሕያውኒ ኢመጽአ ከመ ይትለአክዎ።
ወያረፍቆሙ ወያንሶሱ ማእከሎሙ ወይትለአኮሙ።
ሀለዎ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይትለዐል።
ወእምዝ ሶበ ፈቀዱ ይትሌለዩ እምኔሁ።
ዐርክየ ዕርግ ውስተ ዘይትሌዐል ምርፋቅ።
ዘይፈቅድ ይትልወኒ ይጽላእ ነፍሱ ወያጥብዕ።
ወይንሣእ መስቀለ ሞቱ ወይትልወኒ።
ወይጹር መስቀለ ሞቱ ወይትልወኒ።
ወይቤሎሙ ለኵሎሙ ዘይፈቅድ ይትልወኒ ይጽልኣ ለነፍሱ።
ወኵሎ ዕለተ ይትልወኒ።
ዘይመጽእ ኀቤየ ወይፈቅድ ይትልወኒ።
ወዘኢይጸውር መስቀሎ ወኢይመጽእ ይትልወኒ።
ወእመ ቦ ዘይትለአከኒ ሊተ ለይትልወኒ።
ወአጾርዎ መስቀል ይትልዎ ለኢየሱስ።
ብእሴ ንጉሠ ዘፈቀደ ይትሐሰቦሙ ለአግብርቲሁ።
ወሶበ አኀዘ ይትሐሰቦሙ።
ኢይትከሀል ይትነሠት ወይትሐሰው ቃለ መጽሐፍ።
እስመ ኢየኀብሩ ሕርመተ አይሁድ ምስለ ሳምራውያን ወኢይትሐወሱ 
ወኢይዴመሩ።
ምንተኑ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርሀኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
እንዘ ይትመሀለል ወይብል።
ወርእዮሙ እንዘ የሐውሩ ወጥቀ ይትመነደቡ።
ወይትመነደቡ አሕዛብ ወየኀስሩ እምድምፀ ባሕር ወባሕርኒ ትደምፅ 
ወትትከወስ።
ከመ ይትመከር እምኀበ ዲያብሎስ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይትመዐዕ።
ወአውሥአ መጋቤ ምኵራብ እንዘ ይትመዐዕ።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ይትመየንዎ ወየአኀዝዎ 
ወይቅትልዎ።
ወኢይትመየጡ ኀቤየ ከመ ኢይሣሀሎሙ።
ወከመ ኢይትመየጡ ኀቤየ ወኢይሣሀሎሙ።
ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ይንሣእ ልብሶ።
ወዘኒ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ከመ ይንሣእ ልብሶ።
ኢይትሜነን ነቢይ ዘእንበለ በሀገሩ ወበቤቱ።
እለ ይውኅጥዎን ለአብያተ መበለታት ወይትሜየኑ በነዋኅ ጸሎቶሙ።
ዘእምኔሁ ይትሜጠውዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው እምኀየሶ።
ዘበውስተ እዴሁ ይትሜጠውዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ሰአሉ ወይትወሀበክሙ ኅሡ ወትረክቡ ጐድጕዱ ወይትረኀወክሙ።
ጐድጕዱ ወይትረኀወክሙ።
እምይእዜሰ ትሬእዩ እንዘ ይትረኀዋ ሰማያት።
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2 ይትረኀዎ Matt07:8
Luke11:10

2 ይትረዐይ MK05:11
Luke08:32

1 ይትረገም MK14:71
1 ይትራወጽ MK09:25
1 ይትቀበልዎ John12:18
1 ይትቀተል Matt16:21
1 ይትቀነዩ Matt20:2
1 ይትቀነይ Luke10:7
1 ይትቀየምዎ Luke11:54
2 ይትቀደስ Matt06:10

Luke11:2
2 ይትቀጠቀጥ Matt21:44

Luke20:18
1 ይትቃረቡ Matt01:18
1 ይትቃተሉ Matt24:10
1 ይትቄጸል John19:5
1 ይትበቀሎሙ Luke11:50
1 ይትበተከ Luke05:6
1 ይትባረክ Luke01:68
1 ይትባደሩ Luke14:7
1 ይትባጻሕከ Luke12:58
2 ይትባጽሑክሙ Matt24:9

MK13:9
1 ይትቤቀልዋ Luke21:22

1 ይትኀሠሥዋ Luke11:51
3 ይትኀሠሥዎ Luke12:48

Luke12:48
Luke24:15

1 ይትኀባእ John18:2
22 ይትኀደግ Matt12:31

Matt12:31
Matt12:32
Matt12:32
Matt23:38
Matt24:2
MK01:4
MK03:28

ወዘሂ ኀሥሥ ይረክብ ወለዘሂ ጐድጐደ ይትረኀዎ።
ወለዘሂ ጐድጐደ ይትረኀዎ።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ ይትረዐይ መንገለ ደብር።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ ይትረዐይ ውስተ ደብር።
ወአኀዘ ይትረገም ወይምሐል እንዘ ይብል።
ወርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ይትራወጽ ሰብእ።
ወበእንተ ዝንቱ ወፅኡ ኵሉ ሕዝብ ይትቀበልዎ።
ወይትቀተል ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወፈነዎሙ ውስተ ዐጸደ ወይኑ ይትቀነዩ።
እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
አኀዙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያነ ያመንዝዝዎ ወይትቀየምዎ ወይንዕውዎ።
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ።
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ።
ወዘሰ ወድቀ ዲበ ይእቲ እብን ይትቀጠቀጥ።
ወኵሎ ዘወድቀ ዲበ ይእቲ እብን ይትቀጠቀጥ።
ወእንበለ ይትቃረቡ ተረክበት ፅንስተ እመንፈስ ቅዱስ።
ወይጻልኡ በበይናቲሆሙ ወይትቃተሉ።
እንዘ ይትቄጸል አክሊለ ዘሦክ ወይለብስ ሜላተ።
ከመ ይትበቀሎሙ በእንተ ደመ ኵሉ ነቢያት።
ፈድፋደ እስከ ይትበተከ መሣግሪሆሙ።
ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ዘተሣሀለነ።
ሶበ ርእዮሙ እንዘ ይትባደሩ ውስተ ርእሰ ምርፋቅ።
ከመ ኢይትባጻሕከ ኀበ መኰንን።
አሜሃ ይትባጽሑክሙ ወይሜጥዉክሙ ለምንዳቤ።
ወይትባጽሑክሙ ኀበ መላእክት ወነገሥት በእንቲኣየ።
እስመ ዕድሜሃ ውእቱ በዘይትቤቀልዋ ከመ ይብጻሕ ኵሉ ዘጽሑፍ 
ላዕሌሃ።
እወ እብለክሙ ይትኀሠሥዋ ለዛቲ ትውልድ።
ወለኵሉ ዘብዙኀ ወሀብዎ ብዙኀ ይትኀሠሥዎ።
ወለዘኒ ውኁደ አማኅፀንዎ ውኁደ ይትኀሠሥዎ።
ወእንዘ ይትናገሩ ወይትኀሠሥዎ ለዝንቱ ቀርቦሙ እግዚእ ኢየሱስ 
ወሖረ ምስሌሆሙ።
እስመ ብዙኀ ጊዜ ይትኀባእ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ምስለ አርዳኢሁ።
በእንተ ዝ እብለክሙ ኵሉ ኀጢአት ወፅርፈት ይትኀደግ ለሰብእ።
ወዘሰ ፀረፈ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ናሁ ይትኀደግ ለክሙ ቤትክሙ በድወ።
አማን እብለክሙ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
ከመ ይነስሑ ወይትኀደግ ሎሙ ኀጢአቶሙ።
አማን እብለክሙ ኵሉ ኀጢአት ወፅርፈት ይትኀደግ ለዕጓለ 
እመሕያው።
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22 ይትኀደግ

MK03:29
MK04:12
MK13:2
Luke01:77
Luke03:3
Luke07:48
Luke07:48
Luke12:10

Luke12:10
Luke13:34
Luke21:6
John09:41
John20:23
John20:23

3 ይትኀፀቡ Matt15:2
MK07:2
MK07:5

2 ይትኀፀብ John05:4

John13:10
4 ይትነሠት Matt24:2

MK13:2
Luke21:6
John10:35

17 ይትነሣእ Matt16:21
Matt17:9
Matt17:22
MK04:27
MK08:31
MK09:31
MK10:34
MK13:8
Luke09:22
Luke11:8
Luke13:25
Luke18:33
Luke24:7
John07:52
John11:23
John11:24 ወትቤሎ ማርታ አአምር ከመ ይትነሣእ።
John20:9

ወዘሰ ፀረፈ ዲበ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ ለዓለም።
ወኢይትኀደግ ሎሙ ኀጢአቶሙ።
ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
በዘይትኀደግ ሎሙ ኀጢአቶሙ።
ወሰበከ ጥምቀተ ለንስሓ በዘይትኀደግ ኀጢአት።
ወዘሰ ውኁደ አፍቀረኒ ውኁድ ኀጢአቱ ይትኀደግ ሎቱ።
ወዘሰ ብዙኀ አፍቀረኒ ብዙኀ ይትኀደግ ሎቱ።
ወኵሉ ዘነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ 
ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ወአበይክሙ ወናሁ ይትኀደግ ለክሙ ቤትክሙ በድወ።
አመ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
ወበእንተ ዝ ኢይትኀደግ ለክሙ ጌጋይክሙ።
ለእለ ኀደግሙ ኀጢአት ይትኀደግ ሎሙ።
ወለእለሰ ኢኀደግሙ ኢይትኀደግ ሎሙ።
እስመ ኢይትኀፀቡ እደዊሆሙ ሶበ ይበልዑ ኅብስተ።
ዘእንበለ ይትኀፀቡ እደዊሆሙ።
ወዘእንበለ ይትኀፀቡ እደዊሆሙ ይበልዑ እክለ።
ወዘይወርድ ቀዲመ እምድኅረ ሁከተ ማይ ወይትኀፀብ የሐዩ እምኵሉ 
ደዌ ዘቦ።
ዘሰ ወድአ ተኀፅበ ኢይፈቅድ ይትኀፀብ ዘእንበለ እገሪሁ።
አማን እብለክሙ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
አመ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
ኢይትከሀል ይትነሠት ወይትሐሰው ቃለ መጽሐፍ።
ወይትቀተል ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
እስከ አመ ይትነሣእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው እምዉታን።
ወይቀትልዎ ወአመ ሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወነዊሞ ይትነሣእ መዓልተ ወሌሊተ ወይዋሕዮ።
ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስተ ዕለት።
ወይቀትልዎ ወበሣልስት ዕለት ይትነሣእ።
ወይዌርቅዎ ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወይትነሣእ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ዲበ ነገሥት።
ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ከመ ኢያንጥዮ ይትነሣእ ወይሁቦ መጠነ ፈቀደ።
እስመ ይትነሣእ በዓለ ቤት ወየዐጹ ኆኅቶ።
ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወይሰቅልዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
አንተ ኅሥሥ መጽሐፈ ትርአይ ከመ እምገሊላ ኢይትነሣእ ነቢይ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እኁኪሰ ይትነሣእ።

ከመ ሀለዎ ይትነሣእ እምነ ምዉታን።
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10 ይትነሥኡ Matt12:42
Matt22:28
Matt24:7
Matt24:11
MK13:12
Luke07:22
Luke11:32
Luke14:14
Luke21:10
Luke21:15

1 ይትናከር Luke14:32
7 ይትናገሩ Matt15:31

Matt17:5
MK09:4

MK16:17
Luke09:30
Luke24:14
Luke24:15

1 ይትናገሩከ Matt12:48
9 ይትናገር Matt26:47

MK05:35
Luke08:49
Luke11:27
Luke22:60
John04:27

John09:37
John14:30
John16:18

3 ይትናገርዎ Matt12:47
MK05:36
Luke12:3

2 ይትናገሮሙ MK14:43
John07:26

1 ይትአመኑ MK01:5

2 ይትአመን Luke07:9
Luke11:22

1 ይትአምኁ Luke01:29

ሰብአ ነነዌ ይትነሥኡ አመ ዕለተ ደይን።
ወአመ ይትነሥኡ እንከ ምዉታን።
ወይትነሥኡ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ላዕለ ነገሥት።
ወይትነሥኡ ብዙኃን ሐሳውያነ ነቢያት ወለብዙኃን ያስሕትዎሙ።
ወውሉድ ይትነሥኡ ዲበ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ።
ወጽሙማን ይሰምዑ ወምዉታን ይትነሥኡ።
ሰብአ ነነዌ ይትነሥኡ አመ ደይን ምስለ ዛቲ ትውልድ።
ወባሕቱ ትትዐሰይ አመ ይትነሥኡ ጻድቃን።
ወይቤሎሙ ይትነሥኡ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ዲበ ነገሥት።
ወተዋቅሦተክሙ እለ ይትነሥኡ ላዕሌክሙ።
ወዘኢይትናከር ኵሎ ዘዚኣሁ ንዋየ ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
ከመ በሃማን ይትናገሩ ወሐንካሳን የሐውሩ ወዕዉራን ይሬእዩ።
ወእንዘ ዘንተ ይትናገሩ መጽአ ደመና ብሩህ ወጸለሎሙ።
ወአስተርአይዎሙ ሙሴ ወኤልያስ እንዘ ይትናገሩ ምስለ እግዚእ 
ኢየሱስ።
ወበካልእ ልሳን ይትናገሩ ሐዲሳተ።
ወናሁ መጽኡ ክልኤቱ ዕደው ወይትናገሩ ምስሌሁ።
ወይትናገሩ በበይናቲሆሙ በእንት ኵሉ ዘኮነ።
ወእንዘ ይትናገሩ ወይትኀሠሥዎ ለዝንቱ ቀርቦሙ እግዚእ ኢየሱስ 
ወሖረ ምስሌሆሙ።
ወይፈቅዱ ይትናገሩከ።
ወእንዘ ዘንተ ይትናገር ናሁ በጽሐ ይሁዳ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
ወእንዘ ይትናገር ምስሌሃ መጽኡ ሰብእ ኀበ መጋቤ ምኵራብ።
ወእንዘ ይትናገር መጽአ አሐዱ ብእሲ እምቤተ መጋቤ ምኵራብ።
ወእምዝ እንዘ ዘንተ ይትናገር።
ወእንዘ ውእቱ ይትናገር ዘንተ ነቀወ ዶርሆ ሶቤሃ።
ወእምዝ መጽኡ አርዳኢሁ ወአንከርዎ እስመ ምስለ ብእሲት 
ይትናገር።
ዘትሬእዮ ወዘይትናገር ምስሌከ ውእቱ ዝንቱ።
ወኢይትናገር እንከ ብዙኀ ምስሌክሙ።
ኅዳጠ ኢነአምር ዘይትናገር ቦቱ።
እንዘ ይፈቅዱ ይትናገርዎ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይትናገርዎ።
ወዘተናገሩ በጽልመት ይትናገርዎ በብርሃን።
ወእንዘ ይትናገሮሙ በጽሐ ሶቤሃ ይሁዳ አስቆሮታዊ።
ወናሁ ገሃደ ይትናገሮሙ።
ወያጠምቆሙ ለኵሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይትአመኑ 
ኀጢአቶሙ።
ኢረከብኩ ዘከመ ዝ ዘይትአመን በውስተ እስራኤል።
ዘቦቱ ይትአመን ወይትካፈል በርበሮ ወምህርካሁ።
እፎኑ እንጋ ዘከመ ዝ አምኃ ይትአምኁ።
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1 ይትአምኅዎሙ MK12:39
1 ይትአኰቱ Matt06:2
3 ይትኤዘዙ MK01:27

MK04:41
Luke08:25

4 ይትኤዘዝ Matt06:24
Matt06:24
Luke02:51
Luke16:13

1 ይትከሀለከ MK14:36
12 ይትከሀል Matt19:11

Matt19:26
Matt19:26
Matt26:42
MK09:23
MK10:27
MK10:27
MK14:35
Luke18:27
John01:47

John03:9
John10:35

3 ይትከሀሎሙ Matt24:24
MK13:22
Luke20:36

1 ይትከሠታ Matt20:33
3 ይትከሠት MK04:22

Luke08:17
Luke12:2

1 ይትከሠቶ John03:20

1 ይትከበት MK04:22
2 ይትከወስ MK13:25

Luke21:26
6 ይትከዐው Matt26:28

MK02:22
MK07:19
MK14:24
Luke05:37
Luke22:19

እለ ይፈቅዱ ያንሶስዉ ተላቢሶሙ ወይትአምኅዎሙ በምሥያጣት።
ከመ ይትአኰቱ እምኀበ ሰብእ።
እስመ በትእዛዝ ይኤዝዞሙ ለአጋንንት ርኩሳን ወይትኤዘዙ ሎቱ።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይትኤዘዙ ሎቱ ባሕርኒ ወነፋሳትኒ።
ወእመ አኮ ለአሐዱ ይትኤዘዝ ወለካልኡ ኢይትኤዘዝ።
ወእመ አኮ ለአሐዱ ይትኤዘዝ ወለካልኡ ኢይትኤዘዝ።
ወሖረ ወወረደ ምስሌሆሙ ናዝሬተ ወኮነ ይትኤዘዝ ሎሙ።
ወእመ አኮ ለአሐዱ ይትኤዘዝ ወለካልኡ የአቢ።
ወይቤ አባ ወአቡየ ኵሉ ይትከሀለከ።
ወይቤሎሙ አኮ ለኵሉ ዘይትከሀል ዝንቱ ዘእንበለ ለዘተውህቦ።
በኀበ ሰብእ ኢይትከሀል ዝ።
ወበኀበ እግዚአብሔርሰ ኵሉ ይትከሀል።
አቡየ እመሰ ይትከሀል ዝንቱ ጽዋዕ ይኅልፍ ዘእንበለ እስትዮ።
እመሰ ተአምን ኵሉ ይትከሀል ለዘየአምን።
በኀበ ሰብእ ኢይትከሀል ዝ።
ወበኀበ እግዚአብሔርሰ ኵሉ ይትከሀል።
ወጸለየ ከመ ትኅልፍ እምኔሁ ይእቲ ሰዓት ለእመ ይትከሀል።
ወይቤሎሙ ዘበኀበ ሰብእ ይሰአን በኀበ እግዚአብሔር ይትከሀል።
ወይቤሎ ናትናኤል ቦኑ ይትከሀል እምናዝሬት ከመ ይፃእ ብእሲ ኄር።

ወአውሥአ ኒቆዲሞስ ወይቤሎ እፎ ይትከሀል ዝንቱ ይኩን።
ኢይትከሀል ይትነሠት ወይትሐሰው ቃለ መጽሐፍ።
ሶበሰ ይትከሀሎሙ ለኅሩያንሂ እምአስሐትዎሙ።
ወሶበሰ ይትከሀሎሙ እምአስሐትዎሙ ለኅሩያንሂ።
ወኢሂ ይትከሀሎሙ እንከ መዊት አላ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር 
እሙንቱ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ከመ ይትከሠታ አዕይንቲነ።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከበት ወአልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከሠት ወአልቦ ክዱን ዘኢያስተርኢ።
እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት ወአልቦ ኅቡእ ዘኢያስተርኢ።
ወኢይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ኢይትከሠቶ ምግባሩ እስመ እኩይ 
ውእቱ።
ወአልቦ ኅቡእ ዘኢይትከበት ወአልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወይትከወስ ኀይለ ሰማያት።
እስመ ይትከወስ ኀይለ ሰማያት ይእተ አሚረ።
ዘይትከዐው በእንተ ብዙኃን ለኅድገተ ኀጢአት።
ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ወጽቡ ይትከዐው እንዘ ያነጽሕ ኵሎ መባልዕተ።
ዘይትከዐው በእንተ ብዙኃን።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ወወይኑሂ ይትከዐው ወዝቁሂ ይትሀጐል።
ዘይትከዐው በእንቲኣክሙ ወበእንተ ብዙኃን።
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1 ይትካየዱ Luke12:1
1 ይትካፈል Luke11:22
1 ይትኳነንዋ Luke11:32
5 ይትኴነን Matt05:22

Matt05:22
MK03:29
John03:18
John16:11

4 ይትወሀበክሙ Matt07:7
Matt10:19
Luke06:38
Luke11:9

2 ይትወሀባ Matt16:4
MK08:12

2 ይትወሀብ MK14:5
Luke22:18

6 ይትወለድ Matt01:20
Matt02:4
Luke01:35
John03:4
John03:8
John08:58

1 ይትወቀሡ Luke02:34
1 ይትወከፉኒ Luke16:4
1 ይትወከፉክሙ Luke16:9
4 ይትወደይ Matt05:30

Matt06:30
Luke12:28
John12:6

1 ይትዋለዱ Luke20:34
6 ይትዋሰቡ Matt22:30

Matt24:38
MK12:26
Luke17:27
Luke20:34
Luke20:35

1 ይትዌሰከክሙ Matt06:33
1 ይትዌሰክ Luke12:31
1 ይትዌከፍ Luke15:2
2 ይትዌከፍዎ MK04:16

MK04:20

ወተጋብኡ ኀቤሁ አእላፍ ሰብእ እስከ ይትካየዱ በበይናቲሆሙ።
ዘቦቱ ይትአመን ወይትካፈል በርበሮ ወምህርካሁ።
ወይትኳነንዋ ወያስተኃፍርዋ እስመ ነስሑ አመ ሰበከ ዮናስ።
ወዘሂ ይቤሎ ለእኁሁ ሕሡር ዘፀርቅ ረስሐ ወይትኴነን በዐውድ።
ወዘሰ ይቤሎ አብድ ረስሐ ውእቱ ወይትኴነን በእሳተ ገሃነም።
ወይትኴነን በደይን ለዝሉፉ።
ዘየአምን ቦቱ ኢይትኴነን ወዘሰ ኢየአምን ቦቱ ወድአ ተኰነነ።
ወበእንተሰ ኵነኔ እስመ ይትኴነን መልአኩ ለዝንቱ ዓለም።
ሰአሉ ወይትወሀበክሙ ኅሡ ወትረክቡ ጐድጕዱ ወይትረኀወክሙ።
እስመ ይትወሀበክሙ በይእቲ ሰዓት ዘትትናገሩ።
ሀቡ ወይትወሀበክሙ መስፈርተ ሠናየ።
ወአነሂ እብለክሙ ሰአሉ ወይትወሀበክሙ።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
አማን እብለክሙ ከመ ኢይትወሀባ ለዛቲ ትውልድ ትእምርት።
እምሠለስቱ ምእት ዲናር ወይትወሀብ ለነዳያን።
ዝንቱ ውእቱ ሥጋየ ዘይትወሀብ በእንቲኣክሙ ለቤዛ ብዙኃን።
እስመ ዘይትወለድ እምኔሃ እመንፈስ ቅዱስ ውእቱ።
ተስእሎሙ በአይቴ ይትወለድ ክርስቶስ።
ወዘኒ ይትወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ።
ይክልኑ በዊአ ወገቢኦ ውስተ ከርሠ እሙ ወይትወለድ ዳግመ።
ከማሁኬ ውእቱ ኵሉ ዘይትወለድ እመንፈስ ቅዱስ።
እምቅድመ ይትወለድ አብርሃም ሀሎኩ አነ።
ወለትእምርት በዘይትወቀሡ።
ከመ ይትወከፉኒ ውስተ አብያቲሆሙ።
ይትወከፉክሙ እሙንቱሂ ውስተ አብያቲሆሙ ዘለዓለም።
እምኵሉ ሥጋከ ይትወደይ ውስተ እሳተ ገሃነም።
ወጌሠመ ውስተ እሳት ይትወደይ።
ወጌሠመ ውስተ እሳት ይትወደይ።
ወይነሥእ እምዘይትወደይ ውስቴቱ።
ውሉደ ዝንቱ ዓለም ያወስቡ ወይትዋሰቡ ወይወልዱ ወይትዋለዱ።
እመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
ይበልዑ ወይሰትዩ ያወስቡ ወይትዋሰቡ።
እመሰ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
ወበከመ ኮነ እንዘ ይበልዑ ወይሰትዩ ወያወስቡ ወይትዋሰቡ።
ውሉደ ዝንቱ ዓለም ያወስቡ ወይትዋሰቡ ወይወልዱ ወይትዋለዱ።
አመ የሐይዉ ምዉታን ኢያወስቡ ወኢይትዋሰቡ።
ወዝንቱሰ ኵሉ ይትዌሰከክሙ።
ወዝሰ ኵሉ ይትዌሰክ ለክሙ።
ዝንቱሰ ኃጥኣነ ይትዌከፍ ወይበልዕ ምስሌሆሙ።
እለ ይሰምዑ ቃለ ወይትዌከፍዎ ሶቤሃ በፍሥሓ።
ተዘርዑ እለ ይሰምዑ ቃለ ወይትዌከፍዎ።
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1 ይትዌክፎ John03:32
1 ይትዐሰብ Matt20:1
2 ይትዐሰይ MK10:30

Luke18:30
3 ይትዐቀቡ MK02:22

MK07:4
Luke05:38

4 ይትዐቀብዎ MK03:2
Luke06:7
Luke14:1
Luke20:20

1 ይትዐቀቦ MK06:20
1 ይትዐቀፉ Luke07:23
2 ይትዐቀፍ John11:9

John11:10
4 ይትዐወቅ MK13:28

Luke06:44
Luke11:44
Luke17:30

1 ይትዐየኑኪ Luke19:43
1 ይትዐደዉ Matt15:2

1 ይትዐደዎሙ MK06:48
1 ይትዐገልከ Matt05:40
1 ይትዐገሥ Matt19:12
2 ይትዐጸፍ MK14:51

John21:7
2 ይትዔገሉክሙ Matt05:44

Luke06:28
1 ይትዔገሡ Luke08:15
1 ይትዔገሦሙ Luke18:7
1 ይትገመር Matt15:17
4 ይትገበር Matt18:19

Matt24:34
MK06:2
Luke13:17

2 ይትገደፍ Matt15:17
John06:12

1 ይትገፋዕ Luke16:16
1 ይትጋህ MK13:34
2 ይትጋባእ Matt12:30

Luke11:23

ወበዘርእየ ወበዘሰምዐ ሰማዕተ ይከውን ወስምዖሰ አልቦ ዘይትዌክፎ።
ዘወፅአ በነግህ ይትዐሰብ ገባእተ ለዐጸደ ወይኑ።
ዘኢይትዐሰይ ምእተ ምክዕቢተ በዝንቱ ዓለም።
ወዘኢይትዐሰይ ምእተ ምክዕቢተ በዝንቱ ዓለም።
ይወድይዎ ወይትዐቀቡ በበይናቲሆሙ።
ወባዕደኒ ብዙኀ ሕርመተ ይትዐቀቡ።
ወይትዐቀቡ በበይናቲሆሙ።
ወይትዐቀብዎ ለእመ ይፌውሶ በሰንበት ከመ ያስተዋድይዎ።
ወይትዐቀብዎ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ለእመ ይፌውሶ በሰንበት።
በሰንበት ከመ ይብላዕ እክለ ወእሙንቱሰ ይትዐቀብዎ።
ወተግሒሶሙ እምኔሁ አጽንሑ ሎቱ እለ ይትዐቀብዎ።
ወይትዐቀቦ ወብዙኀ ይሰምዕ በኀቤሁ።
ወብፁዓን እለ ኢይትዐቀፉ ብየ።
ብእሲ ዘየሐውር መዓልተ ኢይትዐቀፍ።
ወዘሰ የሐውር ሌሊተ ይትዐቀፍ።
ወሠረጸ ቈጽላ ይትዐወቅ ከመ አልጸቀ ማእረር።
ወኵሉ ዕፅ እምፍሬሁ ይትዐወቅ።
እስመ አንትሙ ከመ መቃብር ዘኢይትዐወቅ።
ከማሁ ውእቱ ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ኢይትዐወቅ።
ወይትዐየኑኪ ወየሐጽሩኪ ወያስተጋብኡኪ እምኵለሄ።
ለምንት ይትዐደዉ አርዳኢከ ሥርዐተ ረበናት ወትእዛዞሙ ለሊቃነ 
ካህናት።
እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር ወፈቀደ ይትዐደዎሙ።
ወለዘሂ ይፈቅድ ይትዐገልከ መልበሰከ።
በእንተ መንግሥተ ሰማያት ወዘሰ ይክል ተዐግሦ ለይትዐገሥ።
ወተለዎ አሐዱ ወሬዛ ዘይትዐጸፍ ሰንዱነ ወአኀዝዎ ወራዙት።
ነሥአ ዐራዘ ሰንዱነ ዘይትዐጸፍ ወቀነተ ውስተ ሐቌሁ።
ወጸልዩ በእንተ እለ ይሰድዱክሙ ወይትዔገሉክሙ።
ወጸልዩ ዲበ እለ ይትዔገሉክሙ።
ወየዐቅብዎ ወበጥቡዕ ይትዔገሡ ወያጠብዑ ወይፈርዩ።
እለ ይግዕሩ ኀቤሁ መዓልተ ወሌሊተ ወይትዔገሦሙኑ።
ውስተ ከርሥ ይትገመር ወጽመ ይትገደፍ።
ይትገበር ሎሙ በኀበ አቡየ ዘበሰማያት።
እስከ ዝ ኵሉ ይትገበር።
ወዝኒ ኀይል ዘይትገበር በእደዊሁ።
ወተፈሥሑ ኵሉ ሕዝብ በእንተ ኵሉ መንክር ዘይትገበር እምኔሁ።
ውስተ ከርሥ ይትገመር ወጽመ ይትገደፍ።
ከመ አልቦ ዘይትገደፍ ወኢ ምንተኒ እምኔሆን።
ወኵሉ ይትገፋዕ በእንቲኣሃ።
ወይኤዝዞ ለዐጻዊነ ከመ ይትጋህ።
ወዘኢይትጋባእ ምስሌየ ይዘርወኒ ዝርወተ።
ወዘኢይትጋባእ ምስሌየ ይዘርወኒ።
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4 ይትጋብኡ Matt24:28
Matt25:32
Luke17:37
John18:20

1 ይትጋፍዐከ MK05:31
4 ይትጋፍዕዎ MK03:9

MK03:10
MK05:24

Luke08:43
2 ይትፈለጡ Luke12:52

Luke12:52

2 ይትፈለጥ Luke12:52
Luke12:53

3 ይትፈሥሑ Luke15:24
Luke19:37

John04:36
1 ይትፈቀድ Luke11:41
3 ይትፈወሱ Luke05:15

Luke06:17
Luke09:11

1 ይትፈደይዎሙ Luke06:34
2 ይትፈጠር Matt25:34

John17:24
10 ይትፈጸም Matt01:22

Matt02:15
Matt02:23
Matt04:14
Matt08:17
Matt12:17
Matt13:14
Matt13:35
Matt21:4
Matt27:35

1 ይትፋትሕዋ Matt12:42
6 ይትፌሣሕ Luke15:5

Luke16:19
Luke16:25

ኀበ ሀሎ ገደላ ህየ ይትጋብኡ አንስርት።
ወይትጋብኡ ኵሎሙ አሕዛብ ቅድሜሁ።
ወይቤሎሙ ኀበ ሀሎ ገደላ ህየ ይትጋብኡ አንስርት።
ወበቤተ መቅደስ ኀበ ይትጋብኡ ኵሎሙ አይሁድ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ኢትሬኢኑ ሰብእ እንዘ ይትጋፍዐከ።
ከመ ኢይትጋፍዕዎ ሰብእ።
እስመ ለብዙኃን አሕየዎሙ ወኮኑ ይትጋፍዕዎ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ምስሌሁ ወተለውዎ ብዙኃን ሰብእ 
ወይትጋፍዕዎ።
ወእምዝ እንዘ የሐውር ምስሌሁ እግዚእ ኢየሱስ ይትጋፍዕዎ ሰብእ።
ይትፈለጡ ሠለስቱ እምክልኤቱ ወይትፈለጡ ክልኤቱ 
እምሠለስቱ።
ይትፈለጡ ሠለስቱ እምክልኤቱ ወይትፈለጡ ክልኤቱ 
እምሠለስቱ።
ወይትፈለጥ አሐዱ እምካልኡ።
ወይትፈለጥ አብ እምወልዱ ወወልድኒ እምአቡሁ።
ወአኀዙ ይትፈሥሑ።
አኀዙ ኵሎሙ አርዳኢሁ ይትፈሥሑ ወይሰብሕዎ ለእግዚአብሔር 
በዐቢይ ቃል።
ከመ ኅቡረ ይትፈሥሑ ዘሂ ይዘርዕ ወዘሂ የአርር።
ወባሕቱ ዘይትፈቀድሰ ሀቡ ለምጽዋት።
ይስምዕዎ ወይትፈወሱ እምደዌሆሙ።
እለ መጽኡ ይስምዕዎ ወይትፈወሱ እምደዌሆሙ።
ወለእለሂ ይፈቅዱ ይትፈወሱ አሕየዎሙ።
ኃጥኣንሂ ይሌቅሕዎሙ ለኃጥኣን ከመ ይትፈደይዎሙ ዕሩየ።
ዘድልው ለክሙ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
እስመ አፍቀርከኒ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብሀለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ 
እንዘ ይብል።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ እምኀበ እግዚአብሔር በነቢይ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ ከመ ናዝራዊ ይሰመይ ወልድየ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ከመ ይትፈጸም ቃለ ኢሳይያስ ነቢይ ዘይቤ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በኢሳይያስ ነቢይ እንዘ ይብል።
ከመ ይትፈጸም ላዕሌሆሙ ትንቢተ ኢሳይያስ ዘይቤ።
ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ እንዘ ይብል።
ወዝ ኵሉ ዘኮነ ከመ ይትፈጸም ዘተብህለ በነቢይ።
ከመ ይትፈጸም ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
ወይትፋትሕዋ ለዛቲ ትውልድ።
ወእምከመ ረከባ ይጸውራ ዲበ መትከፍቱ እንዘ ይትፌሣሕ።
ወይትፌሣሕ ወይፌጋዕ ኵሎ አሚረ።
ወይእዜሰ ከማሁ ክመ ውእቱ ይትፌሣሕ በዝየ ወአንተሰ ተሐምም።



Tabelle1

Seite 1488

6 ይትፌሣሕ

Luke19:6
John03:29
John16:20

1 ይትፌሥሐክሙ John16:22
5 ይትፌሥሑ Matt05:4

Luke01:14
Luke07:22
Luke10:17
Luke13:29

1 ይትፌወሱ MK16:18
6 ይትፌጸም Matt26:54

Luke01:20
Luke18:31
Luke22:15
Luke22:37
Luke22:37

1 ይኀሥሥዎ John07:11
1 ይኀድጋ Matt01:19
1 ይኄሊ Matt01:20
2 ይኄልዉ Luke02:8

Luke17:36
5 ይኄልዩ MK02:8

Luke05:22
Luke06:8
Luke09:47
Luke11:17

1 ይኄይልዋ Matt16:18
1 ይኄይሎ Luke11:22
3 ይኄይሰነ MK09:5

Luke09:33
John11:50

8 ይኄይሰከ Matt05:29
Matt05:30
Matt05:31
Matt18:8
Matt18:9
MK09:43
MK09:44
MK09:45

1 ይኄይሰክሙ John16:7
1 ይኄይሳ Luke10:14

ወአፍጠነ ወሪዶ ወአግሐሦ ኀበ ቤቱ እንዘ ይትፌሣሕ።
ፍሥሓ ይትፌሣሕ በእንተ ቃለ መርዓዊ ወመርዓት።
ከመ ትበክዩ ወትላሕዉ አንትሙ ወዓለምሰ ይትፌሣሕ።
ወባሕቱ ካዕበ እሬእየክሙ ወይትፌሥሐክሙ ልብክሙ።
እስመ እሙንቱ ይትፌሥሑ።
ወይከውነከ ትፍሥሕተ ወሐሤተ ወብዙኃን ይትፌሥሑ በልደቱ።
ወነዳያን ይዜነዉ ወይትፌሥሑ።
እንዘ ይትፌሥሑ ወይቤልዎ።
ወይትፌሥሑ በመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይሜጥኑ ወእሙንቱሂ ይትፌወሱ።
ወእፎ እንከ ይትፌጸም ቃለ መጽሐፍ ዘይቤ።
እስመ ኢአመንከኒ ነገርየ ዘይከውን ወይትፌጸም በዕድሜሁ።
ናሁ ነዐርግ ኢየሩሳሌም ወይትፌጸም ኵሉ።
እንከ እምኔሁ እስከ ይትፌጸም በመንግሥተ እግዚአብሔር።
እብለክሙ ከመ ይበጽሐኒ ዘጽሑፍ ወይትፌጸም በላዕሌየ ዘይብል።
ምስለ ኃጥኣን ተኈለቈ ወኵሉ ዘበእንቲኣየ ይትፌጸም።
ወአኀዙ አይሁድ ይኀሥሥዎ በበዓል።
አላ መከረ ጽሚተ ይኀድጋ።
ወእንዘ ዘንተ ይኄሊ ናሁ አስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር በሕልም።
ወሀለዉ ኖሎት ውስተ ውእቱ ብሔር ይተግሁ ወይኄልዉ።
ወክልኤቱ ይኄልዉ ውስተ አሐዱ ገራህት።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ከመ ከመ ዝ ይኄልዩ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘይኄልዩ ወይቤሎሙ።
ወውእቱሰ የአምሮሙ ዘይኄልዩ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘይኄልዩ በልቦሙ።
ወውእቱሰ አእመሮሙ ዘይኄልዩ ወይቤሎሙ።
ወአናቅጸ ሲኦል ኢይኄይልዋ።
ወእመሰ ይመጽእ ዘይኄይሎ ይመውኦ ወይሰልቦ ንዋየ ሐቅሉ።
ረቢ ይኄይሰነ ንንበር ዝየ ወንግበር ሠለስተ ማኅደረ።
ሊቅ ይኄይሰነ ንንበር ዝየ ወንግበር ሠለስተ ሰቃልወ።
ይኄይሰነ አሐደ ብእሴ ንቅትል ወይሙት ህየንተ ሕዝብ።
እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እስመ ይኄይሰከ ይትሀጐል አሐዱ እምነ አባልከ።
እስመ ይኄይሰከ ሐንካሰከ ትባእ ውስተ መንግሥተ ሰማያት።
እስመ ይኄይሰከ ትባእ ውስተ ሕይወት ሐንካሰከ ወፅዉሰከ።
እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ ሕይወት።
ይኄይሰከ ምቱረ እድ ትባእ ውስተ ሕይወት።
ይኄይሰከ ሐንካሰከ ትባእ ውስተ ሕይወት።
እስመ ይኄይሰከ ነቋረከ ትባእ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ይኄይሰክሙ እሑር አነ ኀበ አብ።
ወባሕቱ ጢሮስ ወሲዶና ይኄይሳ እምኔክን በዕለተ ደይን።
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3 ይኄይስ MK12:34
Luke05:39
John18:14

2 ይኄይሶ Matt18:6
MK09:42

1 ይኅልፉ Luke16:26
9 ይኅልፍ Matt19:24

Matt26:39
Matt26:42
MK10:25
Luke04:42
Luke16:17
Luke18:25
Luke19:4
John04:3 ወእንዘ ሀለዎ ይኅልፍ እንተ ሰማርያ።

2 ይኅሥሥ Matt18:11
Luke19:10

2 ይኅሥሥዎ John06:24

John11:56
1 ይኅሥሦ Matt02:14
1 ይኅዝዎ Matt20:18
3 ይኅድግ MK02:10

MK11:25
Luke05:24

1 ይኅፅቡ Luke05:2
1 ይኅፅብ John13:5
2 ይነሥቶ Matt27:40

MK15:29
1 ይነሥአ John16:15
10 ይነሥኡ Matt17:24

Matt17:25
Matt24:40
Matt24:41
Matt24:41
MK15:24
Luke17:34
Luke17:35 አሐተ ይነሥኡ ወካልእታ የኀድጉ።
Luke17:36
Luke20:46

1 ይነሥኡነ John11:48
10 ይነሥእ Matt07:8

ወዝንቱ ይኄይስ እምኵሉ መባእ ወእምኵሉ መሥዋዕት።
እስመ ይኄይስ ከራሚ እምሐዲስ።
ይኄይስ ይሙት አሐዱ ብእሲ እምይትሀጐል ኵሉ ሕዝብ።
ይኄይሶ ከመ ይእስሩ በክሳዱ ማሕረጸ አድግ።
ይኄይሶ ይስቅሉ ማሕረጸ አድግ በክሳዱ።
ከመ እለሂ ይፈቅዱ እምለፌ ይኅልፉ ኢይክሀሉ መጺአ ኀቤክሙ።
ወካዕበ እብለክሙ ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ስቊረተ መርፍእ።
ወጸለየ ወይቤ አቡየ እመሰ ይትከሀል ይኅልፍ እምኔየ ዝንቱ ጽዋዕ።
አቡየ እመሰ ይትከሀል ዝንቱ ጽዋዕ ይኅልፍ ዘእንበለ እስትዮ።
ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ቀፈረ ሐጽ።
ወአኀዝዎ ወአቀምዎ ከመ ኢይኅልፍ እምኔሆሙ።
ወባሕቱ ይቀልል ሰማይ ወምድር ይኅልፍ።
ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ስቊረተ መርፍእ።
እስመ እንተ ይእቲ ፍኖት ሀለዎ ይኅልፍ።

እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
እስመ መጽአ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይኅሥሥ ወያድኅን ዘተሀጕለ።
ዐርጉ ውስተ ውእቶን አሕማር ወበጽሑ ቅፍርናሆም ይኅሥሥዎ 
ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአኀዙ አይሁድ ይኅሥሥዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
እስመ ሀለዎ ለሄሮድስ ይኅሥሦ ለሕፃን ከመ ይቅትሎ።
ወይኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከመ ይኅድግ ኀጢአተ በዲበ ምድር።
ከመ ይኅድግ ለክሙ አቡክሙ ዘበሰማያት አበሳክሙ።
ይኅድግ ኀጢአተ በዲበ ምድር።
ወወረዱ እምኔሆን መሠግራን ይኅፅቡ መሣግሪሆሙ።
ወወደየ ማየ ውስተ ንብቲራ ወአኀዘ ይኅፅብ እገሪሆሙ ለአርዳኢሁ።
ወይብሉ ኦ ዘይነሥቶ ለቤተ መቅደስ ወበሠሉስ ዕለት የሐንጾ።
ወይብልዎ ኦ ዘይነሥቶ ለቤተ መቅደስ።
ወበእንተ ዝንቱ እብለክሙ እምዚኣየ ይነሥአ ወይነግረክሙ።
ይነሥኡ እምኀበ ጴጥሮስ ወይቤልዎ።
እምኀበ መኑ ይነሥኡ ጸባሕተ ወጋዳ።
አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።
አሐተ ይነሥኡ ወካልእታ የኀድጉ።
አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።
ወተካፈሉ ዘከመ ይነሥኡ።
አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።

አሐደ ይነሥኡ ወካልኦ የኀድጉ።
እሙንቱ ይነሥኡ ዘየዐቢ ኵነኔ።
ወይመጽኡ ሰብአ ሮሜ ወይነሥኡነ ብሔረነ ወሕዝበነኒ።
እስመ ኵሉ ዘሰአለ ይነሥእ።
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10 ይነሥእ
Matt09:15
Matt10:41
Matt10:41
MK04:15
Luke11:10
John04:36

John07:23

John12:6
John16:14

2 ይነሥእዋ Matt21:43
Luke12:20

2 ይነሥእዎ MK02:20
Luke05:35

1 ይነሥኦ Luke08:12
4 ይነስሑ MK01:4

MK04:12
MK06:12
Luke15:7

1 ይነቁ MK13:35
1 ይነቅሕ John11:12
1 ይነቡ Matt05:11
13 ይነብሩ Matt04:16

Matt11:16
Matt20:30
MK02:6
MK03:32
MK03:34
MK12:40
Luke01:79
Luke05:17
Luke07:32
Luke21:34

John02:14
John20:12

1 ይነብራ Matt27:61
43 ይነብር Matt04:16

Matt09:9 እንዘ ይነብር ውስተ ምጽባሕ ዘስሙ ማቴዎስ።
Matt12:41

ወባሕቱ ይመጽእ መዋዕለ አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።
ዘተወክፈ ነቢየ በስመ ነቢይ ዐስበ ነቢይ ይነሥእ።
ወዘተወክፈ ጻድቀ በስመ ጻድቅ ዐስበ ጻድቅ ይነሥእ።
ወይነሥእ እምልቦሙ ቃለ ዘተዘርዐ።
እስመ ኵሉ ዘሰአለ ይነሥእ።
እስመ ዘየዐጽድኒ ይነሥእ ዐስቦ ወያስተጋብእ ፍሬ ለሕይወት 
ዘለዓለም።
ወእመሰ በሰንበት ግዝረተ ይነሥእ ብእሲ ከመ ኢይሰዐር ሕጉ ለሙሴ።

ወይነሥእ እምዘይትወደይ ውስቴቱ።
ወኪያየ ይሴብሕ ውእቱ እስመ እምዚኣየ ይነሥእ።
ከመ ይነሥእዋ እምኔክሙ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይቤሎ እግዚአብሔር ኦ አብድ በዛቲ ሌሊት ይነሥእዋ ለነፍስከ 
እምላዕሌከ።
ወባሕቱ ይበጽሕ መዋዕል አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።
ወባሕቱ ይመጽእ መዋዕል አመ ይነሥእዎ ለመርዓዊ እምኔሆሙ።
ወይመጽእ ሰይጣን ወይነሥኦ ለቃል እምልቦሙ።
ከመ ይነስሑ ወይትኀደግ ሎሙ ኀጢአቶሙ።
ወኢይሌብዉ ከመ ኢይነስሑ ወኢይሣሀሎሙ።
ወወፂኦሙ ሰበኩ ውስተ ኵሉ አህጉር ከመ ኵሉ ይነስሑ።
ፈድፋደ እምነ ተስዓ ወተስዐቱ ጻድቃን እለ ኢይፈቅዱ ይነስሑ።
ወእመሂ ጊዜ ይነቁ ዶርሆ ወእመሂ ጸቢሖ።
እግዚኦ እመሰ ኖመ ይነቅሕ ወይጥዒ።
ወይነቡ ኵሎ እኩየ ላዕሌክሙ።
ወለእለሂ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት ብርሃን ሠረቀ 
ሎሙ።
ይመስሉ ደቂቀ እለ ይነብሩ ውስተ ምሥያጥ ወይጼውዑ ቢጾሙ።
ወናሁ ክልኤቱ ዕዉራን ይነብሩ ጥቃ ፍኖት።
ወሀለዉ ህየ ጸሐፍት ይነብሩ ወኀለዩ በልቦሙ።
ወይነብሩ ሰብእ ብዙኃን ምስሌሁ ወይቤልዎ።
ወነጸሮሙ ለእለ ይነብሩ ዐውዶ ወይቤ።
ወይነብሩ ፍጽመ በውስተ አዕዋዳት።
ለእለ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት።
ወይነብሩ ፈሪሳውያን ወሊቃናተ ኦሪት እለ መጽኡ እምገሊላ።
ይመስሉ ደቂቀ እለ ይነብሩ ውስተ ምሥያጥ።
ከመ መሥገርት እንተ ትወርድ ዲበ ኵሎሙ እለ ይነብሩ ዲበ ምድር።

ወመወልጣነ እንዘ ይነብሩ።
ወይነብሩ አሐዱ ትርአሰ ወአሐዱ ትርጋፀ።
ይነብራ ቅድመ መቃብር።
ሕዝብ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ርእየ ብርሃነ ዐቢየ።

ከማሁ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
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43 ይነብር

Matt13:2
Matt19:28

Matt23:20
Matt23:21
Matt23:22

Matt24:3
Matt25:31
Matt26:64
Matt26:69
Matt27:19
MK01:45
MK02:14
MK04:1
MK05:3
MK05:15
MK10:46
MK13:3
MK14:62
MK16:5

Luke02:46
Luke05:27
Luke08:27
Luke08:35
Luke14:30
Luke18:35
Luke22:56

Luke22:69

John01:32
John01:33
John03:13
John03:36
John05:38
John06:27
John08:35
John08:35
John08:37
John09:8

እስከ ሶበ የዐርግ ውስተ ሐመር ወይነብር።
አመ ዳግም ልደት አመ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ዲበ መንበረ 
ስብሐቲሁ።
ዘኬ መሐለ በምሥዋዕ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ዲቤሁ።
ወዘሂ መሐለ በቤተ መቅደስ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ውስቴቱ።
ወዘሂ መሐለ በሰማይ መሐለ በመንበሩ ለእግዚአብሔር ወበዘይነብር 
ዲቤሁ።
ወእንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት።
አሜሃ ይነብር ዲበ መንበረ ስብሐቲሁ።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወእንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ።
ወጴጥሮስሰ ሀሎ ይነብር አፍኣ ውስተ ዐጸድ።
ወእንዘ ይነብር ጲላጦስ ዐውደ ለአከት ኀቤሁ ብእሲቱ እንዘ ትብል።
አላ አፍኣ ገዳመ ይነብር።
እንዘ ይነብር ኀበ ምጽባሕ።
እስከ ሶበ የዐርግ ውስተ ሐመር ወይነብር።
ወይነብር ውስተ መቃብር ወስእንዎ አጽንዖቶ በመዋቅሕትኒ።
እንዘ ይነብር ዳኅነ ወልቡ ገብኦ ወልቡሰ ልብሶ።
ይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
ወእንዘ ይነብር ውስተ ደብረ ዘይት አንጻረ ምኵራብ።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወይመጽእ በደመና ሰማይ።
ወበዊኦን ውስተ መቃብር ረከባ አሐደ ወሬዛ እንዘ ይነብር መንገለ 
የማን።
እንዘ ይነብር በማእከለ ሊቃውንት ወያጸምኦሙ ወይሴአሎሙ።
እንዘ ይነብር ኀበ ምጽባሕ ወይቤሎ ትልወኒ።
ወኢቦአ ቤተ ዳእሙ ይነብር ውስተ መቃብር።
እንዘ ይነብር ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
አኮኑ ያቀድም ወይነብር ወይመክር ለእመ ይክል።
ይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
ወርእየቶ ወለት እንዘ ይነብር መንገለ በርህ ወተጠየቀቶ ወትቤ ዝኒ 
ምስሌሁ ሀሎ።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው በየማነ ኀይለ 
እግዚአብሔር።
ከመ እንተ ርግብ ወይነብር ዲቤሁ።
ወይነብር ዲቤሁ ውእቱኬ ዘያጠምቅ በመንፈስ ቅዱስ።
ዘውእቱ ይነብር ውስተ ሰማይ።
አላ መቅሠፍተ መዓቱ ለእግዚአብሔር ይነብር ላዕሌሁ።
ወቃሎሂ ኢዐቀብክሙ ወኢይነብር ኀቤክሙ።
አላ ለመብልዕ ዘይነብር ለሕይወት ዘለዓለም።
ወገብርሰ ኢይነብር ውስተ ቤት ለዝሉፉ።
ወወልድሰ ይነብር ለዓለም።
ወባሕቱ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ እስመ ኢይነብር ቃልየ ኀቤክሙ።
ይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ዘይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
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43 ይነብር

John12:34
John14:17

John15:16
1 ይነብቡ MK14:40
9 ይነብብ Matt12:34

Matt12:36
MK02:7
Luke02:33
Luke05:21
Luke06:45
Luke12:12
John08:44
John08:44

1 ይነክየክሙ Luke10:19
1 ይነክዮሙ MK16:18
6 ይነውሙ Matt13:25

Matt26:40
Matt26:43
MK14:37
MK14:40
Luke22:45

3 ይነውም MK09:43
MK09:44
MK09:45

1 ይነግሥ Luke01:33
1 ይነግረነ John04:25
6 ይነግረክሙ MK11:34

Luke20:8
John16:13
John16:14
John16:15
John16:25

2 ይነግሩ MK07:36
MK14:9

6 ይነግር John03:31
John03:34
John07:18
John16:13
John16:13
John19:35

5 ይነግሮሙ Matt12:47

ንሕነሰ ሰማዕነ በውስተ ኦሪት ከመ ለዓለም ይነብር ክርስቶስ።
ወአንትሙሰ ተአምርዎ እስመ ኀቤክሙ ይነብር ወውስቴትክሙ 
ይሄሉ።
ወውእቱ ፍሬክሙ ይነብር ለዓለም።
እስመ ከብዳ አዕይንቲሆሙ ወኢየአምሩ ዘይነብቡ።
እስመ እምተረፈ ልብ ይነብብ አፍ።
አንሰ እብለክሙ ኵሉ ሰብእ ዘይነብብ ንባብ ፅሩዐ።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝ ዘከመ ዝ ይነብብ ፅርፈተ።
ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ።
ምንትኑ ውእቱ ዝንቱ ዘይነብብ ፅርፈተ።
እስመ እምተረፈ ልብ ይነብብ አፍ።
እስመ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ዘይነብብ በላዕሌክሙ ሶቤሃ።
ወሶበሂ ይነብብ ሐሰተ እምዚኣሁ ይነብብ።
ወሶበሂ ይነብብ ሐሰተ እምዚኣሁ ይነብብ።
ወአልቦ ዘይነክየክሙ።
ለእመ በልዑ ወሰትዩ አልቦ ዘይነክዮሙ።
ወእንዘ ይነውሙ ሰብኡ መጽአ ጸላኢሁ።
ወሖረ ኀበ አርዳኢሁ ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ወገቢኦ ረከቦሙ እንዘ ይነውሙ ወይቤሎ ለጴጥሮስ ስምዖን።
ወገቢኦ ካዕበ ረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ እምሐዘን።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ወይነግሥ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም።
ወአመ መጽአ ውእቱ ይነግረነ ኵሎ።
አነኒ ኢይነግረክሙ በመባሕተ መኑ እገብር ከመ ዝ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ ኢይነግረክሙ።
ዳእሙ ይነግር ወዘይመጽእሂ ይነግረክሙ።
ወይነግረክሙ ኵሎ።
ወበእንተ ዝንቱ እብለክሙ እምዚኣየ ይነሥአ ወይነግረክሙ።
ወባሕቱ ይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢይነግረክሙ በምሳሌ።
ወአምጣነ ይከልኦሙ ውእቱ ፈድፋደ ይነግሩ ሎቱ።
ይነግሩ ዘገብረት ዛቲ ብእሲት ወይዜክርዋ።
ወዘእምድርሰ ምድራዊ ውእቱ ወዘበምድር ይነግር።
ወዘእግዚአብሔር ፈነዎ ቃለ እግዚአብሔር ይነግር።
ወዘሰ ለርእሱ ይነግር ተድላ ርእሱ የኀሥሥ።
እስመ ኢይነግር ዘእምኀቤሁ ወዘሰምዐ።
ዳእሙ ይነግር ወዘይመጽእሂ ይነግረክሙ።
ወአእመረ ውእቱ ከመ ጽድቀ ይነግር ከመ አንትሙሂ ትእመኑ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ለሕዝብ ናሁ እሙ ወአኀዊሁ ይቀውሙ አፍኣ።
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5 ይነግሮሙ
MK02:2
Luke11:37
Luke11:54
Luke20:1

2 ይነግድ Matt25:14
MK13:34

1 ይነጽሑ Luke07:22
1 ይነጽሑክሙ Matt07:6
1 ይነጽፉ Matt21:8
1 ይነፅኁኪ Luke19:44
2 ይነፅኆ MK09:17

Luke09:39
3 ይነፍኅ Luke12:55

John03:8
John06:18

1 ይኔስሑ Luke16:30
2 ይኔስሕ Luke15:7

Luke15:10
1 ይኔጽራ MK15:40
11 ይንሣእ Matt16:24

Matt21:19
Matt24:17
Matt24:18
MK13:16
Luke09:23
Luke13:6
Luke17:31
Luke19:12
Luke22:36

John19:38
3 ይንሥኡ MK06:8

John06:7
John07:39

7 ይንቁ Matt26:34
Matt26:75
MK14:30
MK14:72
Luke22:34

Luke22:61

ወኮነ ይነግሮሙ ቃሎ ለእለ መጽኡ ኀቤሁ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ዘንተ ይቤሎ አሐዱ ፈሪሳዊ ከመ ይምሳሕ ኀቤሁ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ዘንተ በቅድመ ኵሉ ሕዝብ።
ወእምዝ አሐተ ዕለተ እንዘ ይሜህሮሙ ለሕዝብ በምኵራብ 
ወይነግሮሙ።
እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወጸውዐ አግብርቲሁ።
እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወየኀድግ ቤቶ።
ዕዉራን ይሬእዩ ወስቡራን የሐውሩ ወእለ ለምጽ ይነጽሑ።
ከመ ኢይኪድዎ በእገሪሆሙ ወተመይጦሙ ይነጽሑክሙ።
ወይነጽፉ ውስተ ፍኖት።
ወይነፅኁኪ ለኪ ወለውሉድኪኒ ምስሌኪ።
ወኀበ ረከቦ ይነፅኆ ወያስተራግፆ ወያሤውኖ።
ወናሁ ጋኔን የሀይደንዮ ወያዌግቦ ወይነፅኆ።
ወሶበ ይነፍኅ ነፋሰ አዜብ።
እስመ መንፈስ ኀበ ፈቀደ ይነፍኅ ወቃሎ ትሰምዕ።
ወባሕርሰ ይትሀወክ እስመ ዐቢይ ነፋስ ይነፍኅ ውስቴቱ።
ለእመ ኢሖረ ኀቤሆሙ ወለእመ ኢነገሮሙ ኢየአምኑ ወኢይኔስሑ።
በበይነ አሐዱ ኃጥእ ዘይኔስሕ።
በቅድመ መላእክተ እግዚአብሔር በእንተ አሐዱ ኃጥእ ዘይኔስሕ።
ወሀለዋ አንስት ይቀውማ ወይኔጽራ እምርሑቅ።
ወይንሣእ መስቀለ ሞቱ ወይትልወኒ።
ወርእየ ዕፀ በለስ በፍኖት ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬ እምኔሃ።
ወዘሂ ሀሎ ውስተ ናሕስ ኢይረድ ይንሣእ ዘውስተ ቤቱ።
ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ይንሣእ ልብሶ።
ወዘኒ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ከመ ይንሣእ ልብሶ።
ወያጥብዕ ወይንሣእ መስቀለ ሞቱ።
ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬሃ ወኢረከበ።
ኢይረድ ይንሣእ ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይግባእ ድኅሬሁ።
ይንሣእ ሎቱ መንግሥተ ወይሠወጥ።
ወይቤሎሙ ይእዜሰኬ ዘቦ ቊናማት ይንሣእ ሎቱ ወከማሁ ዘሂ 
ጽፍነት።
ከመ ይንሣእ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወኢይንሥኡ ዘእንበለ በትር ባሕቲታ።
ከመ ይንሥኡ በበ ሕቅ ለለ አሐዱ እምኔሆሙ።
ይንሥኡ እለ የአምኑ ቦቱ።
ከመ በዛቲ ሌሊት ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
ዘይቤሎ ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ክልኤ ጊዜ።
ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ክልኤ ጊዜ ወበከየ።
ወይቤሎ እብለከ ኦ ጴጥሮስ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ሥልሰ 
ትክሕደኒ ከመ ዘኢተአምረኒ።
ሥልሰ ትክሕደኒ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
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7 ይንቁ

John13:38
1 ይንበሩ Matt20:21
5 ይንበር Matt03:10

Luke05:3
Luke14:28
John04:40

John12:46
2 ይንብቡ MK01:34

Luke04:41
6 ይንእስ Matt02:16

Matt21:30
MK15:40 ማርያም መግደላዊት ወማርያም እንተ ያዕቆብ ዘይንእስ።
Luke15:12
Luke15:13

Luke22:26

1 ይንእሶ Luke07:28
1 ይንዕውዎ Luke11:54
1 ይንግሥ Luke19:14
7 ይንግሩ Matt16:20

MK07:36
MK08:30
MK09:8
Luke01:1
Luke08:56
Luke09:21

2 ይንግራሆሙ Matt28:8
Matt28:9

2 ይንግር MK01:45
Luke05:14

1 ይንግርከ John16:30
1 ይንግርዎ John02:25
3 ይንግሮሙ Matt16:21

MK10:32
Luke16:28

1 ይኤምሮ John21:19

3 ይኤምሮሙ Luke01:22
John12:33
John18:32

1 ይኤዝዞ MK13:34

ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ እስከ ሥልሰ ትክሕደኒ።
ወትቤሎ ረሲ ሊተ ከመ ይንበሩ እሉ ደቂቅየ ክልኤሆሙ።
እስመ ናሁ ወድአ ማሕጼ ተሠይመ ውስተ ጕንደ ዕፀው ይንበር።
ከመ ይንበር ዲቤሃ ወይምሀር።
አኮኑ ይቀድም ይንበር ወየሐስብ ፃእፃአ።
ወበጺሖሙ ኀቤሁ ኵሎሙ ሳምራውያን አስተብቊዕዎ ከመ ይንበር 
ኀቤሆሙ።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ብየ ኢይንበር ውስተ ጽልመት።
ወአውፅኦሙ ለብዙኃን አጋንንት ወኢያብሖሙ ይንብቡ።
ወይጌሥጾሙ ወኢያበውሖሙ ይንብቡ ዘንተ።
ዘክልኤ ዓመት ወዘይንእስሂ እምኔሁ።
ወለካልኡኒ ዘይንእስ ይቤሎ ከማሁ ወአውሥአ ወይቤ አንብየ።

ወይቤሎ ዘይንእስ ለአቡሁ።
ወእምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል አስተጋብአ ኵሎ ንዋዮ ዝኩ ወልዱ 
ዘይንእስ።
ወለክሙሰ አኮ ከመ ዝ አላ ዘየዐቢ እምኔክሙ ይኩንክሙ ከመ 
ዘይንእስ።
ወበመንግሥተ እግዚአብሔርሰ ዘይንእሶ የዐብዮ።
አኀዙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያነ ያመንዝዝዎ ወይትቀየምዎ ወይንዕውዎ።
እንዘ ይብሉ ኢንፈቅዶ ለዝንቱ ይንግሥ ላዕሌነ።
ወእምዝ ገሠጾሙ ለአርዳኢሁ ከመ ኢይንግሩ።
ወገሠጾሙ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ።
ወገሠጾሙ ከመ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ በእንቲኣሁ።
ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘርእዩ።
እስመ ብዙኃን እለ ወጠኑ ይንግሩ።
ወከልኦሙ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ ዘኮነ።
ወገሠጾሙ ወከልኦሙ ኢይንግሩ ዘንተ ወኢ ለመኑሂ።
ወሮጻ ይንግራሆሙ ለአርዳኢሁ።
ወእንዘ የሐውራ ይንግራሆሙ ለአርዳኢሁ።
ወወፂኦ አኀዘ ይስብክ ወይንግር ብዙኀ እስከ ያነክሩ ኵሉ ሀገር።
ወከልኦ ኢይንግር ወኢ ለመኑሂ ወአዘዞ ወይቤሎ።
ወኢትፈቅድ ይንግርከ መኑሂ።
ወኢይፈቅድ ይንግርዎ ግዕዞ ለሰብእ እስመ ለሊሁ የአምሮ ለሰብእ።
ወእምአሜሃ እግዚእ ኢየሱስ አኀዘ ይንግሮሙ ለአርዳኢሁ።
ወነሥኦሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወአኀዘ ይንግሮሙ ዘሀለዎ ይረከቦ።
እስመ ሀለዉ ኀምስቱ አኀውየ ይንግሮሙ።
ወዘንተ ይቤሎ እንዘ ይኤምሮ በአይ ሞት ሀለዎ ይሰብሖ 
ለእግዚአብሔር።
ወነበረ ከማሁ እንዘ በሃም ውእቱ ወይኤምሮሙ በእዴሁ።
ወዘንተ ዘይቤ እንዘ ይኤምሮሙ በአይ ሞት ሀለዎ ይሙት።
እንዘ ይኤምሮሙ በአይ ሞት ሀለዎ ይሙት።
ወይኤዝዞ ለዐጻዊነ ከመ ይትጋህ።
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4 ይኤዝዞሙ Matt04:6
MK01:27
Luke04:10
Luke04:36

3 ይእመኑ Luke08:12
John07:3
John11:42

2 ይእመን John01:7

John17:21
2 ይእስሩ Matt18:6

Luke17:2
1 ይእስርዎ Matt22:13
1 ይእበያ MK06:26
38 ይእተ Matt07:23

Matt11:25
Matt14:32
Matt15:36
Matt21:2
Matt24:14
Matt24:21
Matt24:30

Matt26:49
Matt27:9
MK01:9
MK02:20
MK04:35
MK08:1
MK13:15
MK13:17
MK13:19
MK13:21
MK13:24
MK13:27

Luke05:35
Luke06:23
Luke10:31
Luke10:33
Luke13:18
Luke13:25

እስመ ጽሑፍ ከመ ለመላእክቲሁ ይኤዝዞሙ በእንቲኣከ።
እስመ በትእዛዝ ይኤዝዞሙ ለአጋንንት ርኩሳን ወይትኤዘዙ ሎቱ።
እስመ ጽሑፍ ከመ ለመላእክቲሁ ይኤዝዞሙ በእንቲኣከ።
እስመ በትእዛዝ ወበኀይል ይኤዝዞሙ ለአጋንንት እኩያን ወይወፅኡ።
ከመ ኢይእመኑ ወኢይሕየዉ።
ከመ አርዳኢከኒ ይርአዩ ግብረከ ዘትገብር ወይእመኑ።
ከመ ይእመኑ ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ወውእቱ መጽአ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን ከመ ኵሉ ይእመን 
ቦቱ።
ከመ ይእመን ዓለም ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ይኄይሶ ከመ ይእስሩ በክሳዱ ማሕረጸ አድግ።
እምኀየሶ ይእስሩ በክሣዱ አድግ ወያስጥምዎ ውስተ ቀላየ ባሕር።
ወእምዝ አዘዞሙ ንጉሥ ለአግብርቲሁ ይእስርዎ እደዊሁ ወእገሪሁ።
ወኢፈቀደ ይእበያ።
ወይእተ ጊዜ እብሎሙ ግሙራ ኢየአምረክሙ።
በይእተ ጊዜ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ይእተ ጊዜ ኀደገ ነፋስ ወኮነ ዛኅነ።
ወይእተ ጊዜ አእኰተ ወፈተተ።
ወይእተ ጊዜ ትረክቡ እድግተ እስርተ ምስለ ዕዋለ።
ወይእተ አሚረ ይበጽሕ ኅልቀት።
እስመ ይከውን ይእተ አሚረ ዐቢይ ሕማም ወምንዳቤ።
ወይእተ አሚረ ያስተርኢ ተኣምሪሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው 
በሰማይ።
ወይእተ ጊዜ ቀርበ ይሁዳ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይእተ አሚረ በጽሐ ቃለ ኤርምያስ ነቢይ ዘይቤ።
ወይእተ አሚረ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምናዝሬት ዘገሊላ።
ወይእተ አሚረ ይጸውሙ።
ወይእተ አሚረ መስዮ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንዕዱ ማዕዶተ።
ወይእተ አሚረ ካዕበ ብዙኃን ሰብእ ሀለዉ።
ይእተ አሚረ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
ወለእለ የሐፅና ይእተ አሚረ በውእቱ መዋዕል።
እስመ ይከውን ይእተ አሚረ ዐቢይ ሕማም።
ወይእተ አሚረ እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ዝየ ሀሎ ክርስቶስ።
ወባሕቱ ይእተ አሚረ ምስለ ዝ ኵሉ ሕማም።
ወይእተ አሚረ ይፌንዎሙ ለመላእክቲሁ ወያስተጋብእዎሙ 
ለኅሩያኒሁ።
ወይእተ አሚረ ይጸውሙ።
ተፈሥሑ ወተሐሠዩ ይእተ አሚረ።
ወተዳደቆ አሐዱ ካህን እንዘ ይወርድ ይእተ ፍኖተ።
ወረከቦ አሐዱ ሳምራዊ እንዘ የሐውር ይእተ ፍኖተ ወርእዮ ወምሕሮ።
ወይእተ ዕለት ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወይእተ ጊዜ ይእኅዙ ይቁሙ አፍኣ ወይጐድጕዱ።
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38 ይእተ

Luke14:21
Luke17:31
Luke21:21
Luke21:26
Luke23:12

Luke23:30

Luke24:13
John01:40
John08:28
John14:20
John16:23
John16:26

135 ይእቲ Matt05:3
Matt05:10
Matt05:35
Matt05:35
Matt06:13
Matt07:22
Matt08:13
Matt08:28
Matt09:22
Matt10:14
Matt10:15
Matt10:19
Matt12:49
Matt13:1
Matt13:32
Matt13:44
Matt13:46
Matt14:8
Matt14:11
Matt14:11
Matt15:28
Matt17:18
Matt18:1
Matt19:14
Matt21:19
Matt21:42
Matt21:42
Matt21:44

ወይእተ ጊዜ ተምዕዐ በዓለ ቤት ወይቤሎ ለገብሩ።
ይእተ አሚረ ዘሀሎ ውስተ ናሕስ ወንዋዩ ውስተ ቤት።
ወይእተ አሚረ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
እስመ ይትከወስ ኀይለ ሰማያት ይእተ አሚረ።
ወይእተ አሚረ ተኳነኑ ሄሮድስ ወጲላጦስ እስመ ጋእዘ ቦሙ 
እምቅድም።
ይእተ አሚረ ይብልዎሙ ለአድባር ደቁ ላዕሌነ ወለአውግርኒ 
ድፍኑነ።
ወይእተ ዕለተ እንዘ የሐውሩ ክልኤቱ እምውስቴቶሙ ሀገረ።
ወወዐሉ ኀቤሁ ይእተ ዕለተ እስከ ዐሥሩ ሰዓት።
አመ ተለዐለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይእተ አሚረ።
ይእተ አሚረ ተአምሩ ከመ አነ በአብ ወአብ ብየ።
ወይእተ አሚረ አልቦ ዘትስእሉኒ ኪያየ ወኢ ምንተኒ።
ወይእተ አሚረ ትስእሉ በስምየ።
እስመ ሎሙ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
እስመ ሎሙ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
ወኢ በምድር እስመ መከየደ እገሪሁ ይእቲ።
ወኢ በኢየሩሳሌም እስመ ሀገሩ ይእቲ ለንጉሥ ዐቢይ።
እስመ ዚኣከ ይእቲ መንግሥት።
ወብዙኃን ይብሉኒ በይእቲ ዕለት።
ወሐይወ ወልዱ በይእቲ ሰዓት።
ወኢያበውሑ መነሂ ይኅልፍ እንተ ይእቲ ፍኖት።
ወሐይወት ይእቲ ብእሲት ሶቤሃ።
ወፂአክሙ አፍኣ እምውእቱ ቤት ወእምይእቲ ሀገር።
አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር።
እስመ ይትወሀበክሙ በይእቲ ሰዓት ዘትትናገሩ።
መኑ ይእቲ እምየ ወእለ መኑ እሙንቱ አኀውየ።
ወበይእቲ ዕለት ወፂኦ እግዚእ ኢየሱስ እምቤት።
ወይእቲ ትንእስ እምኵሉ አዝርዕት።
ወተሣየጣ ለይእቲ ገራህተ።
ወተሣየጣ ለይእቲ ባሕርይ።
ወይእቲሰ አቅደመት አእምሮ በኀበ እማ ወትቤሎ።
ወአምጽኡ ርእሶ በጻሕል ወወሀብዋ ለይእቲ ወለት።
ወይእቲኒ ወሰደት ወወሀበት ለእማ።
ወሐይወት ወለታ እምይእቲ ሰዓት።
ወሐይወ ወልዱ በይእቲ ሰዓት።
ወበይእቲ ሰዓት ቀርቡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
እስመ ለዘከመ እሉ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
ወየብሰት በጊዜሃ ይእቲ በለስ።
ወይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማእዘንት።
ወነካር ይእቲ ለአዕይንቲነ።
ወዘሰ ወድቀ ዲበ ይእቲ እብን ይትቀጠቀጥ።
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Matt22:23
Matt22:27
Matt22:46
Matt24:36
Matt24:36
Matt26:16
Matt27:62
Matt27:66
Matt28:2
MK03:24
MK03:25
MK03:33
MK04:26
MK05:33
MK05:42
MK06:11
MK06:22
MK06:28
MK06:28
MK06:54
MK07:26
MK10:14

MK11:20
MK12:10
MK12:11
MK12:23
MK12:30
MK12:31
MK12:32
MK12:45
MK13:32
MK13:32
MK14:35
MK16:4
MK16:10
Luke01:7
Luke01:27 ወስማ ለይእቲ ድንግል ማርያም።
Luke01:36
Luke02:5
Luke05:3

ወበይእቲ ዕለት መጽኡ ኀቤሁ ሰዱቃውያን።
ወድኅረ ኵሎሙ ሞተት ይእቲ ብእሲት።
ወአልቦ ዘተሀበለ እምይእቲ ዕለት ይሰአሎ ምንተኒ።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ወእምይእቲ ዕለት ኮነ የኀሥሥ ሣሕተ ከመ ያግብኦ ሎሙ።
ወበሳኒታ እንተ ይእቲ እምድኅረ ዐርብ።
ወኀተምዋ ለይእቲ እብን ምስለ ሠገራት።
ወቀርበ ወአንኰርኰራ ለይእቲ እብን እምአፈ መቃብር።
ወመንግሥትኒ ዘበበይናቲሃ ትትናፈቅ ኢትቀውም ይእቲ መንግሥት።
ወእመኒ ቤት ተናፈቀት በበይናቲሃ ኢትቀውም ይእቲ ቤት።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ መኑ ይእቲ እምየ።
ወይቤሎሙ ከመ ዝ ይእቲ መንግሥተ ሰማያት።
ወፈርሀት ይእቲ ብእሲት ወርዕደት ጥቀ።
ወተንሥአት ሶቤሃ ይእቲ ወለት ወአንሶሰወት።
አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር።
ወይቤላ ንጉሥ ለይእቲ ወለት ሰአልኒ ዘትፈቅዲ ወእሁበኪ።
ወአምጽኡ ርእሶ በፃሕል ወወሀብዋ ለይእቲ ወለት።
ወይእቲኒ ወለት ወሀበት ለእማ።
ወወፂኦሙ እምሐመር አእመርዎ ሶቤሃ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወአረማዊት ይእቲ ብእሲት ወሲሮፊኒቂሳዊት።
ወኢትክልእዎሙ እስመ ለዘከመ እሉ ይእቲ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወበግብአቶሙ በነግህ ረከብዋ ለይእቲ በለስ ይብስት እምሥርዋ።
እብን እንተ መነንዋ ነደቅት ይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማዕዘንት።
ወነካር ይእቲ ለአዕይንቲነ።
ወድኅረ ኵሎሙ ሞተት ይእቲ ብእሲት።
ዛቲ ይእቲ ቀዳሚት እምኵሉ ትእዛዝ ።
ዛቲ ይእቲ ቀዳሚት ትእዛዝ ።
ወካልእታሂ እንተ ትመስላ ዛቲ ይእቲ።
ወይእቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ዘባቲ አብአት ወኵሎ መንበርታ።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ወበእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ።
ወጸለየ ከመ ትኅልፍ እምኔሁ ይእቲ ሰዓት ለእመ ይትከሀል።
ወዐባይ ይእቲ ጥቀ።
ወይእቲ ሐዊራ ዜነወቶሙ ለእለ ምስሌሁ ሀለዉ ቀዲሙ።
ወባሕቱ አልቦሙ ውሉድ እስመ መካን ይእቲ ኤልሳቤጥ።

ወናሁ ኤልሳቤጥኒ እንተ እምአዝማድኪ ይእቲኒ።
እንዘ ፅንስት ይእቲ።
ወይእቲ ሐመር እንተ ስምዖን።
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Luke06:20

Luke07:37
Luke07:39
Luke07:39
Luke07:44
Luke07:44
Luke07:45
Luke07:46
Luke07:48
Luke07:50
Luke08:9
Luke08:11
Luke08:42
Luke08:47
Luke09:5
Luke09:62
Luke10:8
Luke10:10
Luke10:12
Luke10:21
Luke11:29
Luke13:16
Luke13:31
Luke17:21
Luke17:34
Luke18:3
Luke18:16
Luke19:4
Luke20:4 ጥምቀቱ ለዮሐንስ እምአይቴ ይእቲ።
Luke20:17
Luke20:18
Luke20:32
Luke21:33
Luke24:2
John04:9
John04:11
John04:15
John04:17
John04:19
John04:23

ብፁዓን አንትሙ ነዳያን እስመ ለክሙ ይእቲ መንግሥተ 
እግዚአብሔር።
ወመጽአት ብእሲት ኃጥእት እምሰብአ ይእቲ ሀገር።
እምኢያእመረኑ ከመ ኃጥእት ይእቲ ዛቲ ብእሲት እንተ ትገስሶ።
ወዘከመ እፎ ይእቲ።
ወተመይጠ ኀበ ይእቲ ብእሲት ወይቤሎ ለስምዖን።
ወይእቲሰ በከየት ወበአንብዓ አርሐሰት እገርየ።
ወይእቲሰ እምዘቦእኩ ኢያንተገት ስዒመ እገርየ።
ወይእቲሰ ዕፍረተ ቀብዐተኒ እገርየ።
ወይቤላ ለይእቲ ብእሲት ተኀድገ ለኪ ኀጢአተኪ።
ወይቤላ ለይእቲ ብእሲት።
ምንትኑ ይእቲ ዛቲ ምሳሌ።
ወከመ ዝ ይእቲ ምሳሌሃ።
ወይእቲ አልጸቀት ትሙት።
ወርእያ ይእቲ ብእሲት ከመ ኢተከብተ ላቲ።
ወዘሰ ኢተወክፉክሙ ወፂአክሙ እምይእቲ ሀገር።
እስመ ርትዕት ይእቲ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወሀገረኒ እንተ ኀበ ቦእክሙ ወተወከፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወሀገረሰ ኀበ ቦእክሙ ወኢተወክፉክሙ ሰብአ ይእቲ ሀገር።
ወትረክብ ሣህለ ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር በዕለተ ደይን።
ወበይእቲ ሰዓት ተፈሥሐ እግዚእ ኢየሱስ በመንፈሱ ቅዱስ።
ዛቲ ትውልድ እኪት ይእቲ ትእምርተ ተኀሥሥ።
አኮኑ ርቱዕ ትትፈታሕ እምነ ማእሰራ ይእቲሂ በዕለተ ሰንበት።
ወበይእቲ ዕለት መጽኡ ሰብእ እምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
መንግሥተ እግዚአብሔርሰ ነያ ማእከሌክሙ ይእቲ።
እብለክሙ በይእቲ ሌሊት ክልኤቱ ይሰክቡ ውስተ አሐዱ ዐራት።
ወሀለወት አሐቲ ዕቤርት በይእቲ ሀገር።
እስመ ለዘከመ መጠነ እሉ ይእቲ መንግሥተ እግዚአብሔር።
እስመ እንተ ይእቲ ፍኖት ሀለዎ ይኅልፍ።

እብን እንተ መነንዋ ነደቅት ይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማእዘንት።
ወኵሎ ዘወድቀ ዲበ ይእቲ እብን ይትቀጠቀጥ።
ወድኅረ ኵሎሙ ሞተት ይእቲ ብእሲት።
ወትበጽሐክሙ ይእቲ ዕለት ግብተ።
ወረከባሃ ለይእቲ እብን ኀበ አንኰርኰረት እምነ መቃብር።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ሳምራዊት እፎኑ እንዘ አይሁዳዊ አንተ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት እግዚእየ ሀበኒዮ እምውእቱ ማይ።
ወአውሥአቶ ይእቲ ብእሲት ወትቤሎ አልብየ ምተ።
ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት እግዚእየ እሬእየከ ከመ ነቢይ አንተ።
ወባሕቱ ትመጽእ ሰዓት ወይእዜ ይእቲ።
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John04:25

John04:28

John04:39
John04:39
John04:42
John04:53
John05:2
John05:2
John05:9
John07:22
John08:9
John11:2 ወማርያሰ ይእቲ እንተ ቀብዐቶ ለእግዚእነ ዕፍረተ።
John11:18

John11:40
John11:49
John11:51
John11:53
John15:12
John17:3
John18:13
John18:17
John18:18
John19:20
John19:27
John19:31
John20:19
John21:3

2 ይእትዉ MK08:3
Luke09:12

4 ይእኅዙ MK16:18
Luke13:25
Luke13:26
Luke14:29

1 ይእኅዙክሙ Luke21:12
2 ይእኅዝ Luke09:62

Luke12:45
2 ይእኅዝዎ Matt26:2

MK10:33
72 ይእዜ Matt05:4

ወትቤሎ ይእቲ ብእሲት ነአምር ከመ ይመጽእ ማስያስ ዘይብልዎ 
ክርስቶስ።
ወኀደገት ቀሡታ ይእቲ ብእሲት ወአተወት ሀገረ ወነገረት ለሰብአ 
ቤታ።
ወብዙኃን እምይእቲ ሀገረ ሳምር እለ አምኑ ቦቱ።
በእንተ ዘትቤሎሙ ይእቲ ብእሲት ዘስምዐ ኮነት።
ወይቤልዋ ለይእቲ ብእሲት አኮ እንከ በነገረ ዚኣኪ ዘአምነ ቦቱ።
ወአእመረ አቡሁ ከመ ጊዜ ይእቲ ሰዓት።
ወይብልዋ ስማ በዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ዘይእቲ ቤተ ሣህል።
ወይእቲ ቀላየ አባግዕ ወባቲ ኀምስቱ ሕዋራት።
ወሰንበት አሜሃ ይእቲ ዕለት።
ወኢኮነት እምኀበ ሙሴ አላ እምአበው ይእቲ።
ወይእቲኒ ብእሲት ትቀውም ውስጠ።

ወቢታንያሰ ቅርብት ይእቲ ለኢየሩሳሌም መጠነ ዐሠርቱ ወኀምስቱ 
ምዕራፍ።
ወአእተትዋ ለይእቲ ለእብን።
ሊቀ ካህናት ዘእብሬቱ ይእቲ ዓመት።
አላ እስመ ሊቀ ካህናት ውእቱ ወእብሬቱ ይእቲ ዓመት።
ወእምይእቲ ዕለት ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ከመ ይቅትልዎ።
ወዛቲ ይእቲ ትእዛዘ እንቲኣየ።
ወዛቲ ይእቲ ሕይወት ዘለዓለም ከመ ያእምሩከ ለከ።
ወሊቀ ካህናት ዘዕብሬቱ ይእቲ ዓመት።
ወትቤሎ ይእቲ አመት ዐጻዊት ለጴጥሮስ።
ወይስኅኑ እስመ ብዙኅ ቊራ ለይእቲ ሌሊት።
ወብዙኃን እምአይሁድ እለ አንበብዋ ለይእቲ መጽሐፍ።
ወእምይእቲ ሰዓት ነሥኣ ውእቱ ረድእ ወአእተዋ ቤቶ።
እስመ ዐባይ ዕለታ ለይእቲ ሰንበት።
ወመስዮ በይእቲ ዕለት ዘውእቱ እሑድ ሰንበት።
ወአልቦ ዘአሥገሩ በይእቲ ሌሊት ወኢ ምንተኒ።
ወእመኒ ሰዐርክዎሙ ርኁባኒሆሙ ይእትዉ አብያቲሆሙ።
ወይቤልዎ ፈኑ ሰብአ ይእትዉ አህጉረ አድያም።
ወአራዊተ ምድር ይእኅዙ በእደዊሆሙ።
ወይእተ ጊዜ ይእኅዙ ይቁሙ አፍኣ ወይጐድጕዱ።
ወእምዝ ይእኅዙ ይበልዎ።
ኵሎሙ እለ ርእይዎ ይእኅዙ ይሣለቁ ላዕሌሁ።
ወእምቅድመ ዝንቱ ኵሉ ይእኅዙክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አልቦ ዘይእኅዝ ዕርፈ ወየሐርስ ድኅሪተ።
ወይእኅዝ ይዝብጥ ወያመንዝዝ ደቀ ወአዋልደ ዘቤተ እግዚኡ።
ወይእኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወይሰቅልዎ።
ወይእኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ብፁዓን እለ ይላሕዉ ይእዜ።
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Matt09:18
Matt11:12 ወእመዋዕለ ዮሐንስ መጥምቅ እስከ ይእዜ።
Matt14:8 ሀበኒ ይእዜ በዝየ በጻሕል ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ።
Matt23:39
Matt26:29

Matt26:64
Matt27:42
Matt27:43
MK06:25 እፈቅድ ይእዜኒ ተሀበኒ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ በፃሕል።
MK15:32
Luke01:48
Luke02:29
Luke05:10
Luke06:21
Luke06:21
Luke06:25
Luke06:25
Luke06:35
Luke11:39

Luke12:52
Luke13:35
Luke16:25
Luke18:21
Luke19:42
Luke22:36

Luke22:69

John01:51
John01:52
John02:8

John02:10
John04:18
John04:23
John05:17
John05:25
John07:6
John07:8
John08:40
John08:52

ወሰገደ ሎቱ እንዘ ይብል ወለትየ ይእዜ ሞተት።

አማን እብለክሙ እምይእዜሰ ኢትሬእዩኒ።
ወናሁ እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምይእዜ እምዝንቱ አጺረ ፍሬ 
ወይን።
ወባሕቱ እብለክሙ እምይእዜሰ ትሬእይዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ለይረድኬ ይእዜ እመስቀሉ ንርአይ ወንእመን ቦቱ።
ወለእመ ተአመነ በእግዚአብሔር ናሁ ይእዜ ለያድኅኖ እመ ይፈቅዶ።

ለይረድኬ ይእዜ እምነ መስቀሉ ንርአይ ወንእመን ቦቱ።
ናሁ እምይእዜሰ ያስተበፅዑኒ ኵሉ ትውልድ።
ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ።
ኢትፍራህ እምይእዜሰ ሰብአ ታሤግር።
ብፁዓን እለ ትርኅቡ ይእዜ እስመ ትጸግቡ።
ብፁዓን እለ ትበክዩ ይእዜ እስመ ትሥሕቁ።
አሌ ለክሙ እለ ትጸግቡ ይእዜ እስመ ትርኅቡ።
አሌ ለክሙ እለ ትሥሕቁ ይእዜ።
ወይእዜኒ አፍቅሩ ጸላእተክሙ ወአሠንዩ ሎሙ።
ይእዜ እንተ አፍኣሁ ተኀፅብዎ ወታነጽሕዎ ለጽዋዕኒ 
ወለጻሕልኒ።
ወእምይእዜሰ ለእመ ኀምስቱ ሀለዉ ውስተ አሐዱ ቤት።
እብለክሙ ከመ ኢትሬእዩኒ እምይእዜ።
ወይእዜሰ ከማሁ ክመ ውእቱ ይትፌሣሕ በዝየ ወአንተሰ ተሐምም።
ወይቤሎ ዘንተሰ ኵሎ ዐቀብኩ እምንእስየ እስከ ይእዜ።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ተሰወረ እምአዕይንትኪ።
ወይቤሎሙ ይእዜሰኬ ዘቦ ቊናማት ይንሣእ ሎቱ ወከማሁ ዘሂ 
ጽፍነት።
ወባሕቱ እምይእዜሰ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው በየማነ ኀይለ 
እግዚአብሔር።
እምይእዜሰ ዘየዐቢ እምዝ ትሬኢ።
እምይእዜሰ ትሬእዩ እንዘ ይትረኀዋ ሰማያት።
ወይቤሎሙ ቅድሑኬ ይእዜ ወሰዱ ወሀብዎ ለሊቀ ምርፋቅ ወወሰዱ 
ወወሀብዎ።
ወአንተሰ ዘይሤኒ ወይነ ዐቀብከ ወአስተደኀርከ እስከ ይእዜ።
ወይእዜሰ ዘሀሎ ምስሌኪ ኢኮነ ምተኪ ወዘንተሰ አማነ ትቤሊ።
ወባሕቱ ትመጽእ ሰዓት ወይእዜ ይእቲ።
አቡየሂ እስከ ይእዜ ይገብር ወአነሂ እገብር።
ወይእዜ ውእቱ ከመ ምዉታን ይሰምዕዎ ቃሎ ለወልደ እግዚአብሔር።
ጊዜየሰ ዓዲ እስከ ይእዜ ኢበጽሐ።
ወአንሰ ኢየዐርግ ይእዜ ውስተ ዝንቱ በዓል።
ወይእዜሰ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ ብእሴ ጻድቀ።
ወይቤልዎ አይሁድ ይእዜኬ አእመርናከ ከመ ጋኔን ብከ።
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John09:18
John09:19
John09:21

John09:25
John09:41
John11:8
John11:22

John12:27
John12:31
John12:31
John13:7
John13:19
John13:31
John13:33
John13:36
John13:37
John14:7
John14:29
John15:22
John15:24
John16:5
John16:12
John16:22
John16:24
John16:25
John16:29
John16:30
John16:31
John17:5
John17:7
John17:13
John18:36
John21:10

1 ይከልአነ Luke16:26
1 ይከልኦ Matt16:22
2 ይከልኦሙ MK07:36

Luke23:2
1 ይከሥታ MK16:3
1 ይከሥት Luke10:22
2 ይከርዩ Matt06:19

ወኢአምንዎ አይሁድ ከመ ዕዉሩ ተወልደ ወይእዜ ርእየ።
ወበእፎ ይእዜ ይሬኢ።
ወይእዜሰ ዘከመ እፎ ይሬኢ አው መኑ ከሠቶ አዕይንቲሁ ኢነአምር 
ኪያሁ።
ወዘንተ ባሕቱ አአምር ከመ ዕዉር አነ ወይእዜ እሬኢ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ንቡር ጌጋይክሙ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ረቢ አኮኑ ይእዜ የኀሥሡ አይሁድ ይውግሩከ።
ወይእዜኒ አአምር ከመ ዘሰአልኮ ለእግዚአብሔር ይሁበከ 
እግዚአብሔር።
ወይእዜሰ ተሀውከተኒ ነፍስየ ወምንተ እብል።
ወናሁ እብለክሙ ይእዜ በጽሐ ኵነኔሁ ለዝንቱ ዓለም።
ወእምይእዜሰ ይሰድድዎ ለመልአከ ዝንቱ ዓለም ወያወፅእዎ አፍኣ።
ዘእገብር አነ አንተ ኢተአምር ይእዜ።
ወይእዜሰ እነግረክሙ ዘእንበለ ይኩን።
ይእዜኬ እንከ ተሰብሐ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወለክሙኒ ይእዜ እነግረክሙ።
ኀበሰ አነ ኣሐውር ኢትክል ተሊዎትየ ይእዜ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ በእንተ ምንት ኢይክል ተሊዎተከ ይእዜ።
ወይእዜሰ አእመርክምዎሂ ወርኢክምዎሂ።
ወይእዜ ነገርኩክሙ ዘእንበለ ይኩን።
ወይእዜሰ ባሕቱ አልቦሙ ምክንያተ ለጌጋዮሙ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ርእዩኒሂ ወጸልኡኒሂ ኪያየሂ ወአቡየሂ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ኣሐውር ኀበ አብ ዘፈነወኒ።
ወባሕቱ ኢትክሉ ጸዊሮቶ ይእዜ።
ወከማሁ አንትሙኒ ትቴክዙ ይእዜ።
ወእስከ ይእዜሰ ኢሰአልክምዎ ወኢ ምንተኒ በስምየ ሰአሉ።
ወይእዜሰ በምሳሌ ነገርኩክሙ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ይእዜሰ ገሃደ ተናገርከነ።
ወይእዜ አእመርነ ከመ ኵሎ ተአምር አንተ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይእዜሰኬ አእምሩ ወእመኑ።
ወይእዜኒ አንተ አባ ሰብሐኒ በስብሐትየ።
ወይእዜኒ አእመሩ ከመ ኵሉ ዘወሀብከኒ እምኀቤከ ውእቱ።
ወይእዜሰ ባሕቱ እመጽእ ኀቤከ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ኢኮነት እም ዝየ መንግሥትየ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አምጽኡ እምዓሣት ዘአኀዝክሙ ይእዜ።
ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ጸድፍ ዐቢይ ይከልአነ ማእከሌነ ወማእከሌክሙ።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወአኀዘ ይከልኦ እንዘ ይብል።
ወአምጣነ ይከልኦሙ ውእቱ ፈድፋደ ይነግሩ ሎቱ።
ወይከልኦሙ ኢየሀቡ ጸባሕተ ለቄሣር።
መኑ ይከሥታ ለነ ለእብን እምኆኅተ መቃብር።
ወለዘፈቀደ ወልድ ይከሥት ሎቱ።
ወኀበ ሰረቅት ይከርዩ ወይሰርቁ።
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2 ይከርዩ
Matt06:20

1 ይከብረከ Luke14:8
5 ይከብር Matt23:12

Luke04:24
Luke14:11
Luke18:14
John04:44

2 ይከውነነ Luke20:22
John18:31

1 ይከውነነሁ MK12:15
2 ይከውነኒ Matt20:15

Luke01:34 ወትቤሎ ማርያም ለመልአክ እፎኑ ይከውነኒ ዝንቱ።
7 ይከውነከ Matt06:23

Matt14:4
MK06:18 እስመ ይቤሎ ዮሐንስ ለሄሮድስ ኢይከውነከ ታውስብ ብእሲተ እኁከ።
Luke01:14
Luke14:10
Luke14:12
John05:10

2 ይከውነክሙ Luke11:41
John16:20

12 ይከውኑ Matt19:5
Matt19:30
Matt19:30
Matt20:16
Matt20:16
MK10:8
MK10:31
MK10:31
Luke13:30
Luke13:30
Luke20:36
John06:45

1 ይከውኑክሙ Matt12:27 ወበእንተ ዝ እሙንቱ ፈታሕተ ይከውኑክሙ።
3 ይከውና Matt12:46

Luke11:30
John10:16

69 ይከውን Matt05:18

Matt05:19
Matt05:19
Matt06:22

ወኀበ ሰረቅት ኢይከርዩ ወኢይሰርቁ።
ዮጊ ይመጽእ ዘይከብረከ።
እስመ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
ወይቤሎሙ አማን እብለክሙ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
እስመ ኵሉ ዘአዕበየ ርእሶ የኀስር ወዘአትሐተ ርእሶ ይከብር።
ወለሊሁ እግዚእ ኢየሱስ ሰማዕተ ኮነ ከመ ኢይከብር ነቢይ በሀገሩ።
ይከውነነሁ ነሀብ ጸባሕተ ለቄሣር ወሚመ አልቦኑ።
ወይቤልዎ አይሁድ ለነሰ ኢይከውነነ ንቅትል ወኢ መነሂ።
ይከውነነሁ ነሀብ ጸባሕተ ዲናር ለነጋሢ አው አልቦ።
ወሚመ ኢይከውነኒሁ እግበር ዘፈቀድኩ በንዋይየ።

ጽልመትከ እፎ ብርሃነ ይከውነከ።
ኢይከውነከ ታውስብ ብእሲተ እኁከ ፊልጶስ።

ወይከውነከ ትፍሥሕተ ወሐሤተ ወብዙኃን ይትፌሥሑ በልደቱ።
ወውእተ ጊዜ ይከውነከ ክብረ።
ከመ ይጸውዑከ እሙንቱሂ ወይከውነከ ፍዳ በኀቤሆሙ።
ሰንበት ውእቱ ዮም ወኢይከውነከ ትንሣእ ወትጹር ዐራተከ።
ወኵሉ ንጹሐ ይከውነክሙ።
ወአንትሙሰ ተሐዝኑ አላ ሐዘንክሙ ፍሥሓ ይከውነክሙ።
ወይተልዋ ለብእሲቱ ወይከውኑ ክልኤሆሙ አሐደ ሥጋ።
ወብዙኃን ቀደምት ይከውኑ ደኀርተ።
ወደኀርትኒ ይከውኑ ቀደምተ።
ከማሁኬ ይከውኑ ደኀርት ቀደምተ ወቀደምትኒ ይከውኑ ደኀርተ።
ከማሁኬ ይከውኑ ደኀርት ቀደምተ ወቀደምትኒ ይከውኑ ደኀርተ።
ወይከውኑ ክልኤሆሙ አሐደ ሥጋ።
ወብዙኃን ቀደምት ይከውኑ ደኀርተ።
ወደኀርትኒ ይከውኑ ቅድመ።
ወይከውኑ ደኀርት ቀደምተ ወቀደምት ይከውኑ ደኀርተ።
ወይከውኑ ደኀርት ቀደምተ ወቀደምት ይከውኑ ደኀርተ።
ወውሉደ እግዚአብሔር ይከውኑ ወውሉደ ሕይወት እሙንቱ።
ከመ ይከውኑ ኵሎሙ ምሁራነ እምኀበ እግዚአብሔር።

ከማሁ ይከውና ለዛቲ ትውልድ እኪት።
ከማሁ ይከውና ትእምርተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ለዛቲ ትውልድ።
ወይከውና አሐደ መርዔተ ለአሐዱ ኖላዊ።
ኢተኀልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኵሉ ይትገበር 
ወይከውን።
ወይሜህር ከመ ዝ ለሰብእ ሕጹጸ ይከውን በመንግሥተ ሰማያት።
ውእቱ ዐቢየ ይከውን በመንግሥተ ሰማያት።
ኵሉ ሥጋከ ብሩሀ ይከውን።
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Matt06:22
Matt09:16
Matt12:2
Matt12:10

Matt12:12
Matt12:46

Matt13:22
Matt13:40
Matt13:49
Matt16:19
Matt16:19
Matt18:18
Matt18:18
Matt21:21
Matt22:17
Matt22:17
Matt24:3
Matt24:6
Matt24:21
Matt24:21
Matt24:27
Matt24:37
Matt24:39
Matt26:2
MK02:24
MK03:4
MK11:23
MK11:24
MK13:4
MK13:8
MK13:14
MK13:19
MK13:19
MK14:1
Luke01:15
Luke01:18
Luke01:20
Luke01:20
Luke01:45
Luke01:66

ኵሉ ሥጋከ ጽልመተ ይከውን።
ወፈድፋደ ይከውን ስጠቱ ዐቢየ።
ናሁ ርኢ አርዳኢከ ዘይገብሩ ዘኢይከውን ገቢረ በሰንበት።
ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ ይከውንኑ በሰንበት ፈውሶ ከመ 
ያስተዋድይዎ።
ይከውንኬ በሰንበት ገቢረ ሠናይ።
ወበዊኦሙ የኀድሩ ህየ ወይከውን ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ ዘየአኪ 
እምቀዳሚቱ።
ወዘእንበለ ፍሬ ይከውን።
ከማሁ ይከውን በኅልቀተ ዓለም።
ከማሁ ይከውን በኅልቀተ ዓለም ይመጽኡ መላእክት።
ወዘአሰርከ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት።
ወዘፈታሕከ በምድር ይከውን ፍቱሐ በሰማያት።
አማን እብለክሙ ዘአሰርክሙ በምድር ይከውን እሱረ በሰማያት።
ወዘፈታሕክሙ በምድር ይከውን ፍቱሐ በሰማያት።
ተንሥእ ወተወረው ውስተ ባሕር ይከውን ለክሙ።
ይከውንሁ ነሀብ ጸባሕተ ዲናር ለቄሣር ወሚመ ኢይከውንሁ።
ይከውንሁ ነሀብ ጸባሕተ ዲናር ለቄሣር ወሚመ ኢይከውንሁ።
ንግረነ ማእዜ ይከውን ዝንቱ።
ዑቁ ኢትደንግፁ እስመ ግብር ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
እስመ ይከውን ይእተ አሚረ ዐቢይ ሕማም ወምንዳቤ።
ዘኢኮነ ከማሁ እምአመ ተፈጥረ ዓለም እስከ ዮም ወኢይከውንሂ።
ከማሁኬ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከማሁኬ ይከውን ምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ተአምሩሁ ከመ እምድኅረ ክልኤ መዋዕል ይከውን ፋሲካ።
ዘኢይከውን ገቢረ በሰንበት።
ወይቤሎሙ ይከውንኑ በሰንበት ገቢረ ሠናይ አው ገቢረ እኩይ።
ይከውን ወትረክቡ።
እንዘ ትትአመኑ ከመ ትረክቡ ወይከውን ለክሙ።
ወይቤልዎ ንግረነ ማእዜ ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
ወይከውን ድልቅልቅ በበ ብሔሩ።
ዘይቀውም ውስተ መካን ቅዱስ ኀበ ኢይከውን ዘያነብብ ለይለቡ።
እስመ ይከውን ይእተ አሚረ ዐቢይ ሕማም።
ወእምአመ ፈጠረ እግዚአብሔር ኢኮነ ወኢይከውንሂ።
ወእስከ ሰኑይ መዋዕል ይከውን ፋሲካ በዓለ መጸለት።
እስመ ዐቢየ ይከውን ውእቱ በቅድመ እግዚአብሔር።
በምንት አአምር ከመ ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
ወናሁ ትከውን በሃመ ወትስእን ነቢበ እስከ አመ ይከውን ዝንቱ።
እስመ ኢአመንከኒ ነገርየ ዘይከውን ወይትፌጸም በዕድሜሁ።
ከመ ይከውን ቃል ዘነገሩኪ እምኀበ እግዚአብሔር።
ምንትኑ እንጋ ይከውን እምዝንቱ ሕፃን።
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69 ይከውን

Luke02:10
Luke06:2

Luke06:9
Luke06:35
Luke08:17
Luke12:20
Luke12:54
Luke12:55
Luke14:3
Luke14:3
Luke15:7
Luke15:10
Luke17:26
Luke20:16
Luke21:7
Luke21:7
Luke21:9

Luke21:11
Luke21:23

Luke21:25

Luke21:31

Luke23:31
John03:32
John04:14
John15:7

6 ይከውኖ Matt19:3
Matt22:45
MK02:26
MK12:38
Luke10:36
Luke20:43

1 ይከውኖሁ MK10:2
2 ይከውኖሙ MK04:11

Luke06:4
1 ይከይድዋ Luke21:24

1 ይከይድዎ Matt05:13
1 ይከድና Luke08:16

ፍሥሓ ዘይከውን ለክሙ ወለኵሉ ዓለም።
ወይቤልዎሙ ፈሪሳውያን ለምንት ትገብሩ ዘኢይከውን ለገቢር 
በሰንበት።
እሴአለክሙ ዘይከውን በሰንበት።
ወይከውን ብዙኀ ዕሴትክሙ ወትከውኑ ውሉዶ ለልዑል።
ወገሃደ ይከውን።
ለመኑ እንከ ይከውን ዘአስተዳሎከ።
ዝናም ለመጺእ ከመ ዝ ይከውን ትብሉ።
ሐሩር ለመጺእ ከመ ዝ ይከውን ትብሉ።
ወይቤሎሙ ይከውንሁ በሰንበት ፈውሶ ወሚመ ኢይከውንሁ።
ወይቤሎሙ ይከውንሁ በሰንበት ፈውሶ ወሚመ ኢይከውንሁ።
እብለክሙ ከመ ከመ ዝ ይከውን ትፍሥሕት በሰማያት።
እብለክሙ ከመ ከማሁ ይከውን ፍሥሓ በሰማያት።
ከማሁ ይከውን በምጽአቱ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወሰሚዖሙ ቃሎ ይቤሉ ሐሰ ኢይከውን ከመ ዝ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ማእዜ ይከውን ዝንቱ።
ወምንት ተኣምሪሁ አመ ይከውን ዝንቱ።
ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወሀከከ ኢትደንግፁ እስመ ይከውን ቅድመ 
ከመ ዝ።
ወፍርሀት ላዕለ ሰብእ ወተኣምር ዐቢይ ይከውን እምሰማይ።
እስመ ይከውን ዐቢይ ምንዳቤ ዲበ ምድር ወመቅሠፍት ዲበ ዝንቱ 
ሕዝብ።
ወይከውን ተኣምር ውስተ ፀሓይ ወወርኅ ወከዋክብትኒ ይወድቁ 
እምሰማይ ዲበ ምድር።
አማን እብለክሙ ከመ ኢተኀልፍ ዛቲ ትውልድ እስከ አመ ይከውን 
ዝንቱ ኵሉ።
በዝ ዕፅ ርጡብ ከመ ዝ ዘገብሩ እፎኑመ ይከውን በይቡስ።
ወበዘርእየ ወበዘሰምዐ ሰማዕተ ይከውን ወስምዖሰ አልቦ ዘይትዌክፎ።
አላ ውእቱ ማይ ዘእሁቦ አነ ይከውን ውስቴቱ ነቅዐ ማይ።
ኵሎ ዘፈቀድክሙ ትስእሉ ይከውን ለክሙ።
ይከውኖሁ ለብእሲ ይድኀር ብእሲቶ በኵሉ ዘአበሰት ሎቱ።
እፎ እንከ ይከውኖ ወልዶ።
ወበልዐ ኅብስተ መሥዋዕት ዘኢይከውኖ ለበሊዕ።
እፎ እንከ ይከውኖ ወልዶ።
መኑ እንከ እምእለ ሠለስቱ ዘይከውኖ ቢጾ ለዘዘበጥዎ ፈያት።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ እፎ እንከ ይከውኖ ወልዶ።
ይከውኖሁ ለብእሲ ኀዲገ ብእሲቱ እንዘ ያሜክርዎ።
ወለእለ አፍኣሰ በምሳሌ ኵሉ ይከውኖሙ።
ዘኢይከውኖሙ ለበሊዕ ዘእንበለ ለካህናት ለባሕቲቶሙ።
ወይከይድዋ አሕዛብ ለኢየሩሳሌም እስከ ይበጽሕ ዕድሜሆሙ 
ለአሕዛብ።
ዘእንበለ ዘይገድፍዎ አፍኣ ወይከይድዎ ሰብእ በእገሪሆሙ።
ወአልቦ ዘያኀቱ ማኅቶተ ወይከድና ንዋየ።
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1 ይኩነኒ Luke01:38
7 ይኩኑ John01:12

John17:11
John17:19
John17:21
John17:21
John17:22
John17:23

1 ይኩና Matt04:3

53 ይኩን Matt05:37
Matt06:4

Matt06:10
Matt08:4
Matt08:13
Matt09:29
Matt10:18
Matt16:22
Matt18:17
Matt20:26
Matt20:27
Matt21:19
Matt23:26
Matt24:14
Matt24:20
Matt26:5
Matt26:39
Matt26:42
Matt26:54
MK01:44
MK06:10
MK09:35
MK09:35
MK10:43
MK10:44
MK11:17
MK13:7
MK13:9
MK13:18
MK13:30

ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ።
ወለእለሰ ተወክፍዎ ወሀቦሙ ሥልጣነ ውሉደ እግዚአብሔር ይኩኑ 
ለእለ አምኑ በስሙ።
ከመ ይኩኑ አሐደ ብነ ከማነ።
ከመ ይኩኑ እሙንቱኒ ቅዱሳነ በጽድቅ።
ከመ ይኩኑ አሐደ ኵሎሙ።
ከመ ይኩኑ እሙንቱሂ አሐደ ብነ ከማነ።
ከመ ይኩኑ አሐደ ከማነ በከመ አሐዱ ንሕነ።
ወአነሂ ቦሙ ወአንተሂ ብየ ከመ ይኩኑ ፍጹማነ በአሐዱ።
እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ በል ከመ እላ አእባን ኅብስተ 
ይኩና።
ባሕቱ ይኩን ነገርክሙ አሐደ።
ከመ በኅቡእ ይኩን ምጽዋትከ ወአቡከ ዘይሬእየከ በኅቡእ የዐስየከ 
ክሡተ።
ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ሑርኬ ይኩንከ በከመ ተአመንከ።
በከመ ሃይማኖትክሙ ይኩንክሙ።
ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ ወላዕለ አሕዛብ።
ሐሰ ለከ እግዚኦ ይኩን ላዕሌከ ዝንቱ።
ይኩን ከመ አረማዊ ወመጸብሓዊ።
ይኩን ዐቢየ ይኩንክሙ ገብረ።
ወዘሂ ይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ ይኩንክሙ ላእከ።
ወይቤላ ኢይኩን እንከ ፍሬ እምውስቴትኪ ለዓለም።
እንተ ውስጡ ከመ ይኩን ንጹሐ እንተ አፍኣሁኒ።
ከመ ይኩን ስምዐ ላዕለ ኵሉ አሕዛብ።
ወጸልዩ ባሕቱ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት ወበሰንበት።
ከመ ኢይኩን ሀከክ በውስተ ሕዝብ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃድ ዚኣየ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
እስመ ከመ ዝ ሀለዎ ይኩን።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ዘይፈቅድ ሊቀ ይኩን ለያትሕት ርእሶ ለኵሉ።
ወይኩን ላእከ ለኵሉ።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ አላ ዘይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ።
ወዘይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ዐቢየ።
ቤተየሰ ቤተ ጸሎት ይኩን ለኵሉ አሕዛብ።
እስመ ሀለዎ ይኩን ዝንቱ ወባሕቱ አኮ ሶቤሃ ዘየኀልቅ።
ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ወጸልዩ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት።
ዘእንበለ ይኩን ዝንቱ ኵሉ።
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53 ይኩን

MK14:36
Luke03:5
Luke04:3
Luke05:14
Luke06:40
Luke09:5
Luke09:31
Luke11:2
Luke11:35
Luke12:35
Luke21:13
Luke22:26
Luke22:42
Luke23:24
John01:7

John01:8
John03:9
John05:26
John13:19
John14:29
John15:11
John16:24
John17:13

1 ይኩንከ Luke04:7
1 ይኩንኪ Matt15:28
6 ይኩንክሙ Matt20:26

Matt20:27
Matt23:11
MK10:43
MK10:44
Luke22:26

1 ይኩኖ John07:4
1 ይኪድዎ Matt07:6
3 ይኬልሑ MK11:9

Luke04:41
Luke19:40

1 ይክሀሉ Luke16:26
7 ይክሉ MK02:19

MK04:32

ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ለይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወይኩን መብእስ መጽያሕተ ርቱዐ።
በል ዝንቱ እብን ይኩን ኅብስተ።
በከመ አዘዘ ሙሴ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
መጠኑ ለኵሉ ይኩን ከመ ሊቁ።
ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ወነገሩ ስብሐቲሁ ዘሀለዎ ይኩን በኢየሩሳሌም።
ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር።
ዑቅ እንከ ብርሃንከ ጽልመተ ኢይኩን።
ወይኩን ቅኑተ ሐቌክሙ ወኀትወ መኃትዊክሙ።
ወዝንቱ ይረክበክሙ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ወሊቅኒ ይኩን ከመ ላእክ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወኰነኖ ጲላጦስ ከመ ይኩን ፈቃዶሙ።
ወውእቱ መጽአ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን ከመ ኵሉ ይእመን 
ቦቱ።
ወለሊሁሰ ኢኮነ ብርሃነ ዳእሙ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን።
ወአውሥአ ኒቆዲሞስ ወይቤሎ እፎ ይትከሀል ዝንቱ ይኩን።
ከመ ይኩን ሕይወት ኀቤሁ።
ወይእዜሰ እነግረክሙ ዘእንበለ ይኩን።
ወይእዜ ነገርኩክሙ ዘእንበለ ይኩን።
ከመ ፍጹመ ይኩን ፍሥሓክሙ።
ወትነሥኡ ከመ ፍጹመ ይኩን ፍሥሓክሙ።
ከመ ይኩን ፍሥሓየ ፍጹመ በላዕሌሆሙ።
ወእምከመሰ ሰገድከ ሊተ አንተ ቅድሜየ ለከ ይኩንከ ኵሉ።
ኦ ብእሲቶ ዐቢይ ሃይማኖትኪ ይኩንኪ በከመ ተአመንኪ።
ይኩን ዐቢየ ይኩንክሙ ገብረ።
ወዘሂ ይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ ይኩንክሙ ላእከ።
ወባሕቱ ዘይልህቀክሙ ይኩንክሙ ላእከ።
ይኩንክሙ ገብረ።
ይኩንክሙ ላእከ።
ወለክሙሰ አኮ ከመ ዝ አላ ዘየዐቢ እምኔክሙ ይኩንክሙ ከመ 
ዘይንእስ።
ወይፈቅድ ክሡተ ይኩኖ።
ከመ ኢይኪድዎ በእገሪሆሙ ወተመይጦሙ ይነጽሑክሙ።
እለሂ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይኬልሑ ወይብሉ።
ወብዙኃን አጋንንት ይወፅኡ ወይኬልሑ ወይብልዎ።
ወአውሥአ ወይቤሎሙ እብለክሙ ለእመ አርመሙ እሉ እሎንቱ 
አእባን ይኬልሑ።
ከመ እለሂ ይፈቅዱ እምለፌ ይኅልፉ ኢይክሀሉ መጺአ ኀቤክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይክሉኑ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ።
ወትገብር አዕፁቀ ዐበይተ እስከ ይክሉ አዕዋፈ ሰማይ።
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MK04:33
Luke05:34
Luke12:4
Luke13:24
Luke21:15

59 ይክል Matt03:9

Matt06:24
Matt06:27
Matt07:18
Matt10:28

Matt10:36
Matt10:37
Matt10:38
Matt12:29
Matt19:12
Matt19:25
Matt26:53
Matt27:42
MK02:7
MK03:23
MK03:27
MK05:3
MK07:15
MK07:18
MK08:4
MK09:3
MK09:29
MK09:39
MK10:26
MK15:31
Luke03:8

Luke05:21
Luke06:39
Luke11:7
Luke11:15
Luke12:25
Luke14:20
Luke14:26
Luke14:27

ወበዘከመ ዝ አምሳል ተናገሮሙ ቃሎ በአምጣነ ይክሉ ሰሚዐ።
ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ እንዘ ሀሎ መርዓዊ ምስሌሆሙ።
ወእምዝ አልቦ ፈድፋደ ዘይክሉ ገቢረ።
እብለክሙ ብዙኃን እለ የኀሥሡ ይባኡ ወኢይክሉ።
አነ እሁበክሙ አፈ ወጥበበ በዘኢይክሉ ተዋሥኦተክሙ።
እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር እምእላንቱ አእባን አንሥኦ 
ውሉድ ለአብርሃም።
ኢይክል አሐዱ ገብር ለክልኤ አጋእዝት ተቀንዮ።
መኑ እምኔክሙ በተክዞ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
ኢይክል ዕፅ ሠናይ ፍሬ እኩየ ፈርየ።
ወይክል እምድኅረ ቀተለ ነፍሰ ወሥጋ ኅቡረ አህጕሎ በውስተ ገሃነም።

ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ወአልቦ ዘይክል መኑሂ በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
በእንተ መንግሥተ ሰማያት ወዘሰ ይክል ተዐግሦ ለይትዐገሥ።
እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ ይክል ድኂነ።
ይመስለከኑ ዘኢይክል አስተብቊዖቶ ለአቡየ።
ዘባዕደ ያድኅን ወርእሶ ኢይክል አድኅኖ።
ወመኑ ይክል ኀዲገ ኀጢአት ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር።
እፎ ይክል ሰይጣን ለሰይጣን አውፅኦቶ።
ወአልቦ ዘይክል በዊአ ቤተ ኀያል ወበርብሮተ ንዋዩ።
እንዘ ዘልፈ ይሞቅሕዎ ወአልቦ ዘይክል አድክሞቶ።
አልቦ ዘይበውእ እምአፍኣ ውስተ አፉሁ ለሰብእ ዘይክል አርኵሶቶ።
ኢይክል አርኵሶቶ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ መኑ ዘይክል በዝየ በገዳም አጽግቦቶሙ።
ዘኢይክል መሃፒል ከማሁ አጻዕድዎቶ በዲበ ምድር።
ወይቤሎሙ ዝንቱ ዘመድ ኢይክል ይፃእ።
ወይክል ፍጡነ አሕሥሞ ቃል ላዕሌየ።
መኑ እንከ ይክል ድኂነ።
ወይብልዎ ዘባዕደ ያድኅን ወርእሶ ኢይክል አድኅኖ።
እብለክሙ ከመ ይክል እግዚአብሔር አንሥኦ ውሉድ ለአብርሃም 
እምእላንቱ አእባን።
መኑ ይክል ኀዲገ ኀጢአት ዘእንበለ አሐዱ እግዚአብሔር ባሕቲቱ።
ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ ይክልኑ ዕዉር ለዕዉር መሪሖቶ።
ወኢይክል ተንሥኦ አሀብከ።
ወአውሥአ ወይቤ እፎ ይክል ሰይጣን ለሰይጣን አውፅኦቶ።
መኑ እምኔክሙ ኀልዮ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
ወበእንተ ዝ ኢይክል መጺአ።
ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
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Luke14:30
Luke14:32
Luke16:3
Luke16:13
Luke18:26
John03:2

John03:4

John03:4
John03:5

John03:27 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤ ኢይክል ሰብእ ነሢአ ጸጋ ለሊሁ።
John05:19
John05:30
John06:44
John06:52
John06:60
John06:65
John07:7
John09:4
John09:16
John09:21
John10:21
John10:29
John13:37
John14:17

John15:4

1 ይክልኦ MK08:32
4 ይክሕደከ Matt26:33

Matt26:35
MK14:29
MK14:31

1 ይክሥታ Matt01:19
1 ይክሥት Luke02:35
2 ይክርዩ Matt24:43

Luke12:39
1 ይክፍለኒ Luke12:13
1 ይኰርዕዎ MK15:19
1 ይኰንኖ John03:17

አኮኑ ያቀድም ወይነብር ወይመክር ለእመ ይክል።
ወዘኢይትናከር ኵሎ ዘዚኣሁ ንዋየ ኢይክል ከዊነ ረድእየ።
ሐሪሰሂ ኢይክል ወስኢለሂ አኀፍር።
አልቦ ገብር ዘይክል ተቀንዮ ለክልኤቱ አጋእዝት።
ወይቤሉ እለ ሰምዑ መኑ እንከ ይክል ድኂነ።
እስመ አልቦ ዘይክል ይግበር ዘንተ ተኣምረ ዘአንተ ትገብር ዘእንበለ 
ዘእግዚአብሔር ምስሌሁ።
ወይቤሎ ኒቆዲሞስ እፎ ይክል ብእሲ ዳግመ ተወልዶ እምድኅረ 
ልህቀ።
ይክልኑ በዊአ ወገቢኦ ውስተ ከርሠ እሙ ወይትወለድ ዳግመ።
ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢይክል በዊአ ውስተ 
መንግሥተ እግዚአብሔር።

አማን አማን እብለክሙ ኢይክል ወልድ ገቢረ ዘእምኀቤሁ።
ኢይክል አንሰ ገቢረ ለልየ ዘእምኀቤየ ወኢ ምንተኒ።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ እመ ኢሰሐቦ አብ ዘፈነወኒ።
እፎ ይክል ዝንቱ የሀበነ ሥጋሁ ንብላዕ።
ወይቤሉ ዕጹብ ዝንቱ ነገር ወመኑ ይክል ሰሚዖቶ።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ ለእመ ኢተውህበ ሎቱ እምኀበ አብ።
ለክሙሰ ኢይክል ዓለም ጸሊኦተክሙ ወሊተሰ ይጸልኡኒ።
እስመ ትመጽእ ሌሊት ዘኢይክል ቦቱ አሐዱሂ ገቢረ።
ወቦ እለ ይቤሉ በአይቴ ይክል ብእሲ ኃጥእ ገቢረ ዘከመ ዝ ተኣምረ።
ተሰአልዎ እስመ ልሂቅ ውእቱ ወይክል ተናግሮ ለርእሱ።
ዘጋኔንኑ ይክል ከሢተ አዕይንቲሆሙ ለዕዉራን።
ወአልቦ ዘይክል ሀይደ እምእዴሁ ለአቡየ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ በእንተ ምንት ኢይክል ተሊዎተከ ይእዜ።
መንፈሰ ጽድቅ ዘኢይክል ዓለም ነሢኦቶ እስመ ኢይሬእዮ 
ወኢየአምሮ።
ወበከመ ዐጽቅ ኢይክል ፈርየ ባሕቲቱ እመ ኢሀሎ ውስተ ጕንደ 
ወይኑ።
ወገሃደ ነገሮሙ ዘንተ ነገረ ወቀርበ ጴጥሮስ ወአኀዘ ይክልኦ።
እመሂ ኵሎሙ ክሕዱከ አንሰ ኢይክሕደከ ግሙራ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እመውትሂ ምስሌከ ወኢይክሕደከ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ለእመኒ ኵሎሙ ክሕዱከ አንሰ ኢይክሕደከ።
እንዘ ይብል እመውትሂ ምስሌከ ወኢይክሕደከ።
ወዮሴፍሰ ፈኃሪሃ እስመ ጻድቅ ውእቱ ኢፈቀደ ይክሥታ።
ከመ ይክሥት ኅሊና ልቦሙ ለብዙኃን።
ወእምሀለወ ወእምኢኀደገ ይክርዩ ቤቶ።
እምተግሀ ወእምሀለወ ወእምኢያብሐ ይክርዩ ቤቶ።
ሊቅ በሎ ለእኁየ ይክፍለኒ ርስትየ።
ወይኰርዕዎ ርእሶ በኅለት።
እስመ ኢፈነዎ እግዚአብሔር ለወልዱ ውስተ ዓለም ከመ ይኰንኖ 
ለዓለም።
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1 ይኴንኑኪ John08:10
3 ይኴንን John05:22

John08:15
John08:50

2 ይኴንንዎ Matt20:18
MK10:34

3 ይኴንንዎሙ Matt20:25
MK10:42
Luke22:25

2 ይኴንኖ John12:48
John12:48

1 ይኵርዕዎ MK14:65
1 ይወልዱ Luke20:34
1 ይወርስ Matt19:29
1 ይወርስዋ Matt05:5
1 ይወርቁ Matt27:30
2 ይወርዱ Matt17:9

John01:52

10 ይወርድ Matt03:16
Matt08:1
Luke10:30
Luke10:31
Luke22:44

John01:32

John01:33
John04:51
John05:4

John05:4

1 ይወስክ Luke10:2
1 ይወስደከ John21:18
1 ይወስዱ MK06:55
4 ይወስዱክሙ MK13:9

Luke12:11

Luke21:12
Luke21:12

ኦ ብእሲቶ አይቴ ሀለዉ እለ ይኴንኑኪ።
እስመ አብሰ ኢይኴንን ወኢ መነሂ።
ወአንሰ ኢይኴንን ወኢ መነሂ።
ሀሎ ዘየኀሥሥ ወዘሂ ይኴንን።
ወያገብእዎ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወይኴንንዎ በሞት።
ወይኴንንዎ በሞት ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ።
ኢተአምሩኑ ከመ መኳንንቲሆሙ ለአሕዛብ ይኴንንዎሙ።
ኢተአምሩኑ ከመ መላእክቲሆሙ ለአሕዛብ ይኴንንዎሙ።
ወይቤሎሙ ነገሥቶሙ ለአሕዛብ ይኴንንዎሙ።
ሀሎ ዘይኴንኖ ቃል ዘአነ ነበብኩ።
ውእቱ ይኴንኖ በደኃሪት ዕለት።
ወይኵርዕዎ ርእሶ ወይቤልዎ ተነበይ ለነ ክርስቶስ መኑ ጸፍዐከ።
ውሉደ ዝንቱ ዓለም ያወስቡ ወይትዋሰቡ ወይወልዱ ወይትዋለዱ።
ምእተ ምክዕቢተ ይረክብ ወሕይወተ ዘለዓለም ይወርስ።
ብፁዓን የዋሃን እስመ እሙንቱ ይወርስዋ ለምድር።
ወይወርቁ ላዕሌሁ ወይኰርዕዎ ርእሶ በኅለት።
ወእንዘ ይወርዱ እምደብር አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ወመላእክተ እግዚአብሔር እንዘ የዐርጉ ወይወርዱ ኀበ ወልደ ዕጓለ 
እመሕያው።
ወርእየ መንፈሰ እግዚአብሔር እንዘ ይወርድ በአምሳለ ርግብ።
ወእንዘ ይወርድ እምደብር ተለውዎ ሰብእ ብዙኃን።
አሐዱ ብእሲ እንዘ ይወርድ እምኢየሩሳሌም ለኢያሪሆ።
ወተዳደቆ አሐዱ ካህን እንዘ ይወርድ ይእተ ፍኖተ።
ወፈርሀ ወአውተረ ጸልዮ ወኮነ ሐፉ ከመ ነፀፍፃፈ ደም ዘይወርድ 
ውስተ ምድር።
ወነገረ ስምዖ ዮሐንስ ወይቤ ርኢኩ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ይወርድ 
እምሰማይ።
ውእቱ ይቤለኒ ዲበ ዘርኢከ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ።
ወእንዘ ይወርድ ተቀበልዎ አግብርቲሁ።
እስመ መልአከ እግዚአብሔር በጊዜ ይወርድ ውስተ ምጥማቃት 
ይትሀወክ ማይ።
ወዘይወርድ ቀዲመ እምድኅረ ሁከተ ማይ ወይትኀፀብ የሐዩ እምኵሉ 
ደዌ ዘቦ።
ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ወይፈኑ ገባረ ለማእረሩ።
ወይወስደከ ኀበ ኢፈቀድከ።
ወይወስዱ ኀበ ሰምዑ ከመ ሀሎ ውእቱ ህየ።
ወአንትሙሰ ዑቁ ርእሰክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወይቀሥፉክሙ 
በመኳርብት።
ወሶበሂ ይወስዱክሙ አዕዋዳተ ወኀበሂ መላእክት ወነገሥት 
ወመኳንንት።
ወእምቅድመ ዝንቱ ኵሉ ይእኅዙክሙ ወይወስዱክሙ አዕዋዳተ።
ወይሰድዱክሙ ወይሞቅሑክሙ ወይወስዱክሙ ኀበ ነገሥት 
ወመሳፍንት በእንተ ስምየ።
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2 ይወዲ MK02:22
Luke05:37

6 ይወድቁ Matt24:29
MK03:10
MK13:25
Luke06:40
Luke21:24
Luke21:25

3 ይወድቅ Matt15:27
Luke11:17
Luke16:21

1 ይወድቆ Matt17:15
1 ይወድዩ MK12:42
6 ይወድይዎ Matt03:10

Matt07:19
Matt09:17
MK02:22 ይወድይዎ ወይትዐቀቡ በበይናቲሆሙ።
Luke03:9
Luke05:38

2 ይወድይዎሙ Matt13:42
Matt13:50

5 ይወፅኡ Matt27:32
Luke04:36
Luke04:41
Luke21:21

John05:29
19 ይወፅእ Matt02:6

Matt04:4
Matt15:11
Matt15:18
Matt15:18
Matt15:19
Matt17:21
Matt24:27
MK07:15
MK07:20
MK07:21
MK07:23
Luke04:4

ወአልቦ ዘይወዲ ወይነ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ወአልቦ ዘይወዲ ወይነ ሐዲሰ ውስተ ዝቅ ብሉይ።
ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወያንቀለቅል ኀይለ ሰማያት።
እስከ ይወድቁ ዲቤሁ ወያስተብቊዕዎ።
ወከዋክብትኒ ይወድቁ እምሰማይ ወይትከወስ ኀይለ ሰማያት።
አኮኑ ክልኤሆሙ ይወድቁ ውስተ ግብ።
ወይወድቁ በኵናት ወይፄወዉ ውስተ ኵሉ አሕዛብ።
ወይከውን ተኣምር ውስተ ፀሓይ ወወርኅ ወከዋክብትኒ ይወድቁ 
እምሰማይ ዲበ ምድር።
እምፍርፋራት ዘይወድቅ እማእደ አጋእዝቲሆሙ።
ወቤትኒ እመ ተናፈቀ በበይናሁ ይወድቅ ውእቱ ቤት።
ወይፈቱ ይጽገብ እምፍርፋራት ዘይወድቅ እማእዱ ለባዕል።
ወመብዝኅቶሰ ይወድቆ ውስተ እሳት።
ወይወድዩ ውስተ ሙዳየ ምጽዋት።
ኵሉኬ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ ወውስተ እሳት 
ይወድይዎ።
ወውስተ እሳት ይወድይዎ።
ወባሕቱ ለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ ይወድይዎ።

ወውስተ እሳት ይወድይዎ።
ወለወይንሰ ሐዲስ ውስተ ዝቅ ሐዲስ ይወድይዎ።
ወይወድይዎሙ ውስተ እቶነ እሳት።
ወይወድይዎሙ ውስተ እቶነ እሳት።
ወእንዘ ይወፅኡ ረከቡ ብእሴ ቀሬናዌ ዘስሙ ስምዖን።
እስመ በትእዛዝ ወበኀይል ይኤዝዞሙ ለአጋንንት እኩያን ወይወፅኡ።
ወብዙኃን አጋንንት ይወፅኡ ወይኬልሑ ወይብልዎ።
ወእለሂ ማእከላ ይወፅኡ እምኔሃ ወእለሂ ውስተ በሓውርቲሃ 
ኢይበውእዋ።
ወይወፅኡ እለ ሠናየ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ዘለሕይወት።
እስመ እምኔኪ ይወፅእ ንጉሥ ዘይርዕዮሙ ለሕዝብየ እስራኤል።
አላ በኵሉ ቃል ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር።
አላ ዘይወፅእ እምውስተ አፍ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ወዘሰ ይወፅእ እምውስተ አፍ እምልብ ይወፅእ።
ወዘሰ ይወፅእ እምውስተ አፍ እምልብ ይወፅእ።
እስመ እምውስተ ልብ ይወፅእ ኅሊና እኩይ።
ወዝንቱ ዘመድ ኢይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት።
እስመ ከመ መብረቅ ዘይወፅእ እምጽባሕ ወያስተርኢ እስከ ዐረብ።
ዘእንበለ ዳእሙ ዘይወፅእ እምልቡ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
ወይቤሎሙ ዘይወፅእ እምኔሁ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
እስመ እምውስጠ ልቡ ለሰብእ ይወፅእ ኵሉ ኅሊና እኩይ።
ዝንቱ ኵሉ እኩይ ዘይወፅእ እምውስጥ ያረኵሶ ለሰብእ።
አላ በኵሉ ቃል ዘይወፅእ እምአፉሁ ለእግዚአብሔር።
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19 ይወፅእ

Luke05:16
Luke06:19
Luke11:24

Luke21:36
John10:9
John15:26

1 ይዋሕዮ MK04:27
3 ይዌርቅዎ MK10:34

MK15:19
Luke18:32

1 ይዌስኩክሙ MK04:24
4 ይዌስክዎ Matt13:12

Matt25:29
MK04:25
Luke19:26

1 ይዌድሱክሙ Luke06:26
1 ይዌግሩነ Luke20:6
2 ይውሕዛ MK05:25

Luke08:43

1 ይውሕዝ John07:38
1 ይውርቅዎ MK14:65
2 ይውኅጥዎን MK12:41

Luke20:45
1 ይውድቁ Matt15:14
1 ይውግሩከ John11:8
2 ይውግርዎ John08:59

John10:31
1 ይዑሩ John09:39
1 ይዕሪ Luke03:5
2 ይዕርጉ Matt14:22

MK06:45
2 ይዕቀቡ Matt27:64

Matt28:20
2 ይዕቀቡከ Matt04:6

Luke04:10
1 ይዕቀብ John14:23
1 ይዕድዉ Luke16:26
1 ይዘልፎ Luke03:19
1 ይዘረዉ Matt26:31 ወይዘረዉ አባግዐ መርዔቱ።

ወውእቱሰ ይወፅእ ገዳመ ወይጼሊ በህየ።
እስመ ኀይል ይወፅእ እምኔሁ ወያሐይዎሙ ለኵሎሙ።
ወሶበ ይወፅእ ጋኔን እኩይ እምሰብእ የዐውድ በድወ ኀበ አልቦ ማይ።

ወኮነ መዓልተ ይሜህር በምኵራብ ወሌሊተ ይወፅእ።
ወይበውእ ወይወፅእ ወይረክብ ምርዐየ።
መንፈሰ ጽድቅ ዘይወፅእ እምኀበ አብ ውእቱ ሰማዕትየ።
ወነዊሞ ይትነሣእ መዓልተ ወሌሊተ ወይዋሕዮ።
ወይዌርቅዎ ወይቀሥፍዎ ወይቀትልዎ ወይትነሣእ በሣልስት ዕለት።
ወይዌርቅዎ ወያስተበርኩ ወይሰግዱ ሎቱ።
ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ ወይጼእልዎ ወይዌርቅዎ።
በውእቱ መስፈርት ዘሰፈርክሙ ይሰፍሩ ለክሙ ወይዌስኩክሙ።
እስመ ለዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
እስመ ለዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
እስመ ለዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
ወይቤሎሙ እብለክሙ ለኵሉ ዘቦ ይሁብዎ ወይዌስክዎ።
አሌ ለክሙ ሶበ ሠናየ ይብል ሰብእ ላዕሌክሙ ወይዌድሱክሙ።
ወእመሂ ንብሎ እምሰብእ ይዌግሩነ ኵሎ ሕዝብ።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
አፍላገ ማየ ሕይወት ይውሕዝ እምከርሡ።
ወአኀዙ እምውስቴቶሙ ይውርቅዎ ወይጽፍዕዎ ገጾ።
እለ ይውኅጥዎን ለአብያተ መበለታት ወይትሜየኑ በነዋኅ ጸሎቶሙ።
እለ ይውኅጥዎን ለአብያተ መበለታት ወበምክንያት ያነውኁ ጸሎተ።
ለእመ መርሐ ክልኤሆሙ ይውድቁ ውስተ ግብ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ረቢ አኮኑ ይእዜ የኀሥሡ አይሁድ ይውግሩከ።
ወነሥኡ እብነ ከመ ይውግርዎ።
ወነሥኡ አይሁድ እብነ ካዕበ ከመ ይውግርዎ።
ከመ እለ ኢይሬእዩ ይርአዩ ወእለኒ ይሬእዩ ይዑሩ።
ወይዕሪ ፍኖት መብእስ።
ወአዘዞሙ ሶቤሃ ለአርዳኢሁ ከመ ይዕርጉ ውስተ ሐመር።
ወአገበሮሙ ሶቤሃ ለአርዳኢሁ ወአዘዞሙ ይዕርጉ ሐመረ።
አዝዝ እንከ ይዕቀቡ መቃብሪሁ እስከ ሠሉስ መዋዕል።
ወመሀርዎሙ ይዕቀቡ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
ከመ ይዕቀቡከ በኵሉ ፍናዊከ።
ከመ ይዕቀቡከ በኵሉ ፍናዊከ።
ዘያፈቅረኒ ይዕቀብ ቃልየ ወያፈቅሮ አቡየ።
ወእለሂ እመንገሌክሙ ኢይዕድዉ ኀቤነ።
ወይዘልፎ በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ።
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1 ይዘረዋ MK14:27
1 ይዘሩ Luke16:1
2 ይዘርወኒ Matt12:30

Luke11:23
1 ይዘርዎን John10:12
2 ይዘርዑ Matt06:26

Luke12:24
10 ይዘርዕ Matt13:3

Matt13:4
Matt13:18
MK04:4
MK04:14
MK04:14
Luke08:5
Luke08:5
John04:36
John04:37

1 ይዘብጥ Matt24:49
1 ይዘብጥዎ Luke22:63

1 ይዘነጕጉክሙ Matt05:11
3 ይዘነጕጕዎ Matt27:44

MK15:32
Luke23:35

1 ይዘንም Matt16:3
1 ይዘከር Luke01:72
1 ይዘግብ Luke12:21
1 ይዛለፈኒ John08:46
1 ይዛለፉክሙ Luke11:19
1 ይዛለፎ John16:8
1 ይዜነዉ Luke07:22 ወነዳያን ይዜነዉ ወይትፌሥሑ።
1 ይዜንውዎ Luke14:31
1 ይዜክርዋ MK14:9
3 ይዝራዕ Matt13:3

MK04:3
Luke08:5

1 ይዝብጥ Luke12:45
1 ይዝክርዋ Matt26:13
1 ይደሉ MK13:10
4 ይደልወነ Matt03:15

Matt27:6
Luke17:10

እስመ ጽሑፍ ዘይብል እቀትሎ ለኖላዊ ወይዘረዋ አባግዒሁ።
ወአስተዋደይዎ ኀቤሁ ከመ ዘይዘሩ ሎቱ ኵሎ ንዋዮ።
ወዘኢይትጋባእ ምስሌየ ይዘርወኒ ዝርወተ።
ወዘኢይትጋባእ ምስሌየ ይዘርወኒ።
ወየኀድግ አባግዒሁ ወይመስጦን ተኵላ ወይዘርዎን ለአባግዕ።
ነጽሩ አዕዋፈ ሰማይ ከመ ኢይዘርዑ።
ርእዩ ዕጕለ ቋዓት ዘኢይዘርዑ ወኢየአርሩ።
ናሁ ወፅአ ይዝራዕ ዘይዘርዕ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት።
አንትሙኬ ስምዑ ምሳሌሁ ለዘይዘርዕ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት ወመጽኡ አዕዋፍ ወበልዕዎ።
ዘይዘርዕሰ ቃለ እግዚአብሔር ይዘርዕ።
ዘይዘርዕሰ ቃለ እግዚአብሔር ይዘርዕ።
ወፈረ ዘይዘርዕ ከመ ይዝራዕ ዘርዖ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት።
ከመ ኅቡረ ይትፈሥሑ ዘሂ ይዘርዕ ወዘሂ የአርር።
ከመ ካልእ ዘይዘርዕ ወካልእ ዘየአርር።
ወይዘብጥ አብያጺሁ አግብርተ።
ወዕደውኒ እለ አኀዝዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኮኑ ይሣለቁ ላዕሌሁ 
ወይዘብጥዎ።
ብፁዓን አንትሙ ሶበ ይሰድዱክሙ ወይዘነጕጉክሙ።
ወከማሁ ፈያትኒ እለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ይዘነጕጕዎ።
ወእለሂ ተሰቅሉ ምስሌሁ ይዘነጕጕዎ።
ወይቀውሙ ሕዝብ ወይሬእዩ ወመላእክትኒ ይዘነጕጕዎ ወይብልዎ።
ወእምከመ ጸብሐ ትብሉ ዮምሰኬ ይዘንም።
ከመ ይግበር ሣህሎ ምስለ አበዊነ ወከመ ይዘከር ኪዳኖ ቅዱሰ።
ከማሁኬ ዘይዘግብ ሎቱ መዝገበ ዘኢኮነ እምእግዚአብሔር ብዕሉ።
መኑ እምኔክሙ ዘይዛለፈኒ በእንተ ኀጢአት።
ወበእንተ ዝንቱ እሙንቱ ይዛለፉክሙ።
ወመጺኦ ውእቱ ይዛለፎ ለዓለም።

ይፌኑ ሐዋርያተ ትንብልና ኀቤሁ ወይዜንውዎ ሰላመ።
ይነግሩ ዘገብረት ዛቲ ብእሲት ወይዜክርዋ።
ናሁ ወፅአ ይዝራዕ ዘይዘርዕ።
ስምዑ ወፈረ ዘይዘርዕ ይዝራዕ።
ወፈረ ዘይዘርዕ ከመ ይዝራዕ ዘርዖ።
ወይእኅዝ ይዝብጥ ወያመንዝዝ ደቀ ወአዋልደ ዘቤተ እግዚኡ።
ያንብቡ ላቲ ዘገብረት ዛቲ ብእሲት ወይዝክርዋ።
ወለኵሎሙ አሕዛብ ይደሉ ይቅድሙ ወይስብክዎ ለወንጌል።
ወይደልወነ ከመ ንፈጽም ኵሎ ጽድቀ ወእምዝ ኀደጎ።
ኢይደልወነ ንደዮ ውስተ ቤተ መባእ እስመ ሤጠ ደም ውእቱ።
በሉ አግብርት ፅሩዓን ንሕነ ወዘይደልወነ ለገቢር ገበርነ።
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4 ይደልወነ

Luke23:41
11 ይደልወኒ Matt03:11

Matt08:8
MK01:7
Luke02:49
Luke03:16
Luke07:6

Luke07:7
Luke15:19
Luke15:21
Luke18:14
John01:27

3 ይደልወክሙ Matt03:8
Luke03:8
John13:14

3 ይደልዎ Luke07:4
Luke10:7
Luke13:33

1 ይደልዎሙ Luke20:35
2 ይደንግፅክሙ John14:1

John14:27
1 ይደክሙ MK08:3
2 ይደክም Matt26:41

MK14:38
6 ይደዊ Luke07:2

Luke16:20
John04:47
John11:1
John11:2
John11:6

1 ይደየኒ John05:7
1 ይደየን MK16:16
2 ይደይ MK07:32

Luke12:5

1 ይዴመሙ Matt13:54
1 ይዴመሩ John04:9

1 ይዴምን Luke12:54

ወለነሰ ዘበርቱዕ ረከበነ ዘይደልወነ በከመ ምግባሪነ ተፈደይነ።
ዘኢይደልወኒ እጹር አሣእኖ።
እግዚኦ ኢይደልወኒ ከመ አንተ ትባእ ታሕተ ጠፈረ ቤትየ።
ዘኢይደልወኒ እድንን ወእፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ኢያእመርክሙኑ ከመ ይደልወኒ አሀሉ ውስተ ዘአቡየ ቤት።
ዘኢይደልወኒ እፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
እግዚኦ ኢትጻሙ እስመ ኢይደልወኒ ከመ ትባእ ታሕተ ጠፈረ 
ቤትየ።
ወለልየኒ ኢይደልወኒ እምጻእ ኀቤከ።
ወኢይደልወኒ እንከ እሰመይ ወልደከ።
ወኢይደልወኒ እንከ እሰመይ ወልደከ።
ዘኢይደልወኒ እቁም ውስተ መካነ መቅደስከ ወእብለክሙ።
ዘኢይደልወኒ እፍታሕ ቶታነ አሣእኒሁ እምእገሪሁ።
ግበሩኬ እንከ ፍሬ ሠናየ ዘይደልወክሙ ለንስሓ።
ግበሩ እንከ ፍሬ ዘይደልወክሙ ለንስሓ።
ከማሁኬ አንትሙኒ ይደልወክሙ ትኀፅቡ እግረ ቢጽክሙ።
ፍጡነ ረድ እስመ ይደልዎ ትግበር ምስሌሁ ዘንተ።
እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
እስመ ኢይደልዎ ለነቢይ መዊት በአፍኣ ዘእንበለ በኢየሩሳሌም።
ወእለሰ ይደልዎሙ ይርከብዎ ለዝክቱ ዓለም።
ኢይደንግፅክሙ ልብክሙ እመኑ በእግዚአብሔር ወእመኑ ብየ።
ኢይደንግፅክሙ ልብክሙ ወኢትፍርሁ።
ይደክሙ በፍኖት እስመ ቦ እምኔሆሙ እምርሑቅ ዘመጽኡ።
እስመ መንፈስ ይፈቱ ወሥጋ ይደክም።
እስመ መንፈስ ይፈቅድ ወሥጋ ይደክም።
ወሀሎ አሐዱ መስፍን ወገብሩ ይደዊ ወአልጸቀ ይሙት።
ግዱፍ ውስተ ዴዴሁ ለባዕል እንዘ ይደዊ በሕማመ ቊስል።
ወይደዊ ወልዱ በቅፍርናሆም።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘይደዊ።
ወእኁሃ ላቲ አልአዛር ይደዊ።
ወሶበ ሰምዐ ከመ ይደዊ ነበረ ኀበ ሀለወ ብሔረ ሰኑየ መዋዕለ።
ከመ ሶበ ይትሀወክ ማይ ያውርደኒ ወይደየኒ ውስተ ምጥማቃት።
ዘአምነ ወዘተጠምቀ ይድኅን ወዘሰ ኢአምነ ይደየን።
ወአስተብቊዕዎ ከመ ይደይ እዴሁ ላዕሌሁ።
ለዘእምድኅረ ቀተለ ብዉሕ ሎቱ ይደይ ነፍሰኒ ወሥጋኒ ውስተ 
ገሃነም።
እስከ ሶበ ይዴመሙ ወይብሉ።
እስመ ኢየኀብሩ ሕርመተ አይሁድ ምስለ ሳምራውያን ወኢይትሐወሱ 
ወኢይዴመሩ።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለሕዝብ ሶበ ትሬእዩ ደመና ዘይዴምን መንገለ 
ዐረብ።
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3 ይዴረሩ John13:2

John13:4
John21:20

1 ይድሐራ Matt05:32
3 ይድሕር Matt05:32

Matt05:32

Luke16:18
1 ይድኀር Matt19:3
1 ይድኀርዋ Matt19:7
1 ይድኅር Matt19:9
1 ይድኅኑ Luke13:23
4 ይድኅን Matt24:13

MK13:13
MK16:16
John10:9

1 ይድክም Luke22:32
1 ይገለብብዎ Luke22:64
1 ይገራ John08:7
23 ይገብሩ Matt05:46

Matt05:47
Matt06:2
Matt12:2
Matt13:41
Matt21:43
Matt23:3
Matt23:5
Matt23:5
Matt24:24
MK02:24
MK07:8
MK13:22
Luke01:9
Luke05:33

Luke06:32
Luke06:33
Luke08:14
Luke08:21

Luke12:37

ወእንዘ ይዴረሩ ቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ 
ከመ ያግብኦ።
ተንሥአ እምኀበ ይዴረሩ ወአንበረ አልባሲሁ።
ወውእቱ ረድእ ዘረፈቀ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይዴረሩ።
ይጽሐፍ ላቲ መጽሐፈ ኅዳጋቲሃ የሀባ ወይድሐራ።
ሰማዕክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ በላዕሌሁ።

ወኵሉ ዘይድሕር ብእሲቶ ወያወስብ ካልእተ ዘመወ።
ይከውኖሁ ለብእሲ ይድኀር ብእሲቶ በኵሉ ዘአበሰት ሎቱ።
ከመ የሀብዋ መጽሐፈ ኅዳጋቲሃ ወይድኀርዋ።
አንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘይድኅር ብእሲቶ ዘእንበለ ትዘሙ ላዕሌሁ።
ወይቤሎ አሐዱ እግዚኦ ውኁዳንኑ እንጋ እሙንቱ እለ ይድኅኑ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ዘአምነ ወዘተጠምቀ ይድኅን ወዘሰ ኢአምነ ይደየን።
ዘቦአ ብእሲ እንተ ኀቤየ ይድኅን።
ወአንሰ ሰአልኩ በእንቲኣክሙ ከመ ኢይድክም ሃይማኖትክሙ።
ወይገለብብዎ ወይጸፍዕዎ ገጾ ወይሴአልዎ ወይብልዎ።
ወይቤሎሙ ዘአልቦ ኀጢአተ እምኔክሙ ቀዲሙ ለይገራ በእብን።
አኮሁ መጸብሓንሂ ከማሁሰ ይገብሩ።
አኮኑ አሕዛብኒ ከማሁሰ ይገብሩ።
በከመ ይገብሩ መድልዋን በመኳርብት ወበአስኳት ወበፍናው።
ናሁ ርኢ አርዳኢከ ዘይገብሩ ዘኢይከውን ገቢረ በሰንበት።
ወየአርዩ እመንግሥቱ ኵሎ ዐላውያነ ወእለ ይገብሩ አበሳ።
ወይሁብዋ ለካልኣን እለ ይገብሩ ፍሬሃ።
እስመ እሙንቱ ዘይሜህሩ ለሰብእ ኢይገብሩ።
ወኵሎ ምግባሮሙ ዘይገብሩ ለዐይነ ሰብእ ይገብሩ።
ወኵሎ ምግባሮሙ ዘይገብሩ ለዐይነ ሰብእ ይገብሩ።
ወይገብሩ ተኣምራተ ወመንክራተ ዐበይተ ለአስሕቶ።
ወይቤልዎ ፈሪሳውያን ርኢ ዘይገብሩ አርዳኢከ።
ወባዕደኒ ብዙኀ ዘይመስሎ ለዝንቱ ይገብሩ።
ወይገብሩ ተኣምረ ወመንክረ ከመ ያስሕቱ።
በከመ ይገብሩ ካህናት በጽሐ ጊዜ የዐጥን።
ወይቤልዎ ለምንት አርዳኢሁ ለዮሐንስ ጽፉቀ ይጸውሙ ወጸሎተ 
ይገብሩ።
ኃጥኣንሂ ዘሰ ይገብሩ ዘያፈቅሮሙ ያፈቅሩ።
ኃጥኣንሂ ከማሁሰ ይገብሩ።
ወፈጊዕ ያጠውቆሙ ወኢይገብሩ።
እምየ ወአኀውየ እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ እግዚአብሔር 
ወይገብሩ።
እንዘ ከመ ዝ ይገብሩ ወይተግሁ።
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23 ይገብሩ

Luke23:34

John15:21
John16:3

2 ይገብራ John07:19
John08:34

34 ይገብር Matt05:19
Matt07:21
Matt08:9
Matt12:51
Matt13:23
Matt18:35
Matt24:46
MK03:35
MK06:20
MK06:21
MK09:39
Luke01:8
Luke07:8
Luke12:43
Luke12:47
Luke22:23

Luke23:8
John03:21
John03:21
John05:16
John05:17
John05:19
John05:19
John05:19
John05:20
John07:4
John07:31

John09:31

John10:37
John11:47
John12:37
John14:12
John14:12

ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ አባ ሥረይ ሎሙ እስመ በዘኢየአምሩ ይገብሩ።

ወባሕቱ ዘንተ ኵሎ ይገብሩ ላዕሌክሙ በእንተ ስምየ።
ወዘንተኒ ዘይገብሩ ላዕሌክሙ እስመ ኢየአምርዎ ለአብ ወኢ ኪያየ።
ወአልቦ አሐዱሂ እምኔክሙ ዘይገብራ ለኦሪት።
ኵሉ ዘይገብራ ለኀጢአት ገብራ ውእቱ ለኀጢአት።
ወዘሰ ይሜህር ወይገብር ከመ ዝ።
ዘእንበለ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡየ ዘበሰማያት።
ወለገብርየኒ ግበር ከመ ዝ ወይገብር።
እስመ ኵሉ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡየ ዘበሰማያት።
ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ ወይሌቡ ወይፈሪ ወይገብር።
ከማሁኬ አቡየኒ ሰማያዊ ይገብር ለክሙ።
ይረክቦ እንዘ ዘንተ ይገብር።
እስመ ኵሉ ዘይገብር ፈቃዶ ለእግዚአብሔር።
ወይፈቅድ ይርአይ ተኣምረ ዘይገብር።
ወኮነት ዕለት አመ ይገብር ሄሮድስ በዓለ ዘዕለተ ተወልደ።
እስመ አልቦ ዘይገብር ኀይለ በስምየ።
ወእምዝ አመ ይገብር ግብረ ክህነት።
ወለገብርየኒ ግበር ከመ ዝ ወይገብር።
እንዘ ከመ ዝ ይገብር።
ወኢይገብር ወኢያስተዳሉ ዘከመ ይፈቅድ ብዙኅ መቅሠፍቱ።
ወይቤሉ በበይናቲሆሙ አርዳኢሁ መኑ እንጋ ውእቱ እምኔሆሙ ዘዘንተ 
ይገብር።
እስመ ይሰምዕ ነገሮ ወይሴፎ ይርአይ ተኣምረ በኀቤሁ ዘይገብር።
ወዘሰ ጽድቀ ይገብር ይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ያስተርኢ ምግባሩ።
እስመ በእንተ እግዚአብሔር ይገብር።
ወየኀሥሡ ይቅትልዎ እስመ ከመ ዝ ይገብር በሰንበት።
አቡየሂ እስከ ይእዜ ይገብር ወአነሂ እገብር።
ወኢ ምንተኒ ዘእንበለ ዘርእዮ ለአብ ይገብር።
እስመ ግብረ ዘይገብር አብ ወልድኒ ኪያሁ ይገብር በአምሳሉ።
እስመ ግብረ ዘይገብር አብ ወልድኒ ኪያሁ ይገብር በአምሳሉ።
እስመ አብ ያፈቅር ወልዶ ወኵሎ ያሬእዮ ዘውእቱ ይገብር።
እስመ አልቦ ዘይገብር ምንተኒ ጽሚተ።
ወይቤሉ አመ ይመጽእ ክርስቶስ ቦኑ ፈድፋደ ተኣምረ ዘይገብር 
እምዘገብረ ዝንቱ።
ዘእንበለ ለዘይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወለዘይገብር ፈቃዶ ሎቱ ይሰምዖ።

ወእመሰ ኢይገብር ግብሮ ለአቡየ ኢትእመኑ ብየ።
ምንተ ንሬሲ ናሁ ዝንቱ ብእሲ ብዙኀ ተኣምረ ይገብር።
ወእንዘ መጠነ ዝ ተኣምረ ይገብር በቅድሜሆሙ ኢአምኑ ቦቱ።
ውእቱኒ ይገብር ወዘየዐቢ እምኔሁ ይገብር።
ውእቱኒ ይገብር ወዘየዐቢ እምኔሁ ይገብር።
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34 ይገብር

John14:13
5 ይገብሮ Matt07:24

Matt07:26
Luke06:47
Luke06:49
John14:10

1 ይገንዙ John19:40
1 ይገንዩ Luke10:20
4 ይገዝምዎ Matt03:10

Matt07:19
Luke03:9
John15:2

1 ይገይሡ Luke21:37
3 ይገድፋ Luke09:24

Luke17:33
John12:25

3 ይገድፍዎ Matt05:13
Luke14:34
John15:6

1 ይጌምድ MK05:5
1 ይጌሥጽዎሙ Matt20:31
1 ይጌሥጾ Luke03:19 ወኮነ ዮሐንስ ይጌሥጾ ለሄሮድስ።
2 ይጌሥጾሙ MK03:12

Luke04:41
3 ይጌጊ Matt23:16

Matt23:18
Matt23:18

2 ይግስሱ Matt14:36
MK06:56

2 ይግስስዎ MK03:10
Luke06:19

1 ይግስሶ MK08:22
2 ይግስሶሙ MK10:13

Luke18:15
10 ይግበር MK07:12

MK15:8
MK15:15
Luke01:72
Luke03:11
John03:2

ወኵሎ ዘሰአልክሙ በስምየ ይገብር ለክሙ።
ኵሉኬ ዘይሰምዕ ዘንተ ቃልየ ወይገብሮ።
ወኵሉ ዘይሰምዕ ዘንተ ቃልየ ወኢይገብሮ።
ወይገብሮ አርእየክሙ ዘይመስል።
ወዘሰ ይሰምዐኒ ቃልየ ወኢይገብሮ።
አላ አብ ዘሀሎ ብየ ውእቱ ይገብሮ ለዝንቱ ግብር።
በከመ ሕገ አይሁድ ሶበ ይገንዙ ወይቀብሩ።
ወባሕቱ በዝሰ ኢትትፈሥሑ እስመ አጋንንት ይገንዩ ለክሙ።
ኵሉኬ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ ወውስተ እሳት 
ይወድይዎ።
ኵሉ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ።
ወኵሉ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘኢይፈሪ በላዕሌየ ይገዝምዎ ወያአትትዎ።
ወኵሉ ሕዝብ ይገይሡ ኀቤሁ ውስተ ምኵራብ ያጽምእዎ ቃሎ።
ወዘሰ ይፈቅድ ያድኅና ለነፍሱ ለይገድፋ።
እስመ ዘይፈቅድ ያድኅና ለነፍሱ ይገድፋ።
ወዘሰ ያፈቅራ ለነፍሱ ለይገድፋ።
ዘእንበለ ዘይገድፍዎ አፍኣ ወይከይድዎ ሰብእ በእገሪሆሙ።
አኮኑ ይገድፍዎ አፍኣ ውስተ መሬት።
ወእመ ቦ ዘኢነበረ ብየ ይገድፍዎ አፍኣ ከመ ዐጽቅ ይቡስ።
ወበውስተ አድባር ወይጌምድ ሥጋሁ በእብን።
ወሰብእሰ ይጌሥጽዎሙ ከመ ያርምሙ ወአፈድፈዱ ጸሪሐ።

ወኮነ ብዙኀ ይጌሥጾሙ ከመ ኢያግህድዎ።
ወይጌሥጾሙ ወኢያበውሖሙ ይንብቡ ዘንተ።
እለ ትብሉ ዘመሐለ በቤተ መቅደስ ኢይጌጊ።
ወዘመሐለ በምሥዋዕ ኢይጌጊ ትብሉ።
ወዘሰ መሐለ በጽንሐሕ ዘላዕሌሁ ይጌጊ ትብሉ።
ወአስተብቊዕዎ ከመ ይግስሱ ጽንፈ ልብሱ።
ወያስተበቊዕዎ ከመ ይግስሱ ጽንፈ ልብሱ።
ከመ ይግስስዎ ኵሎሙ ሕሙማን።
ወኵሎሙ አሕዛብ ይፈቅዱ ይግስስዎ።
ወአስተብቊዕዎ ይግስሶ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ሕፃናተ ይግስሶሙ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ሕፃናተ ይግስሶሙ ወያንብር እዴሁ ላዕሌሆሙ።
ኢታበውሕዎ ይግበር ምንተኒ ለአቡሁ ወለእሙ።
ወዐርጉ ሕዝብ ወከልሑ ወሰአሉ ይግበር ሎሙ በከመ ያለምድ።
ወመከረ ጲላጦስ ይግበር ፈቃዶሙ ለሕዝብ።
ከመ ይግበር ሣህሎ ምስለ አበዊነ ወከመ ይዘከር ኪዳኖ ቅዱሰ።
ወዘሂ ቦ እክል ከማሁ ይግበር።
እስመ አልቦ ዘይክል ይግበር ዘንተ ተኣምረ ዘአንተ ትገብር ዘእንበለ 
ዘእግዚአብሔር ምስሌሁ።
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10 ይግበር

John05:27
John06:6
John07:17
John11:37

5 ይግባእ MK09:31
Luke09:44
Luke10:6
Luke17:31
Luke24:7

1 ይግብኡ Matt02:12
1 ይግዕሩ Luke18:7
2 ይግዝርዎ Luke01:59

Luke02:21
2 ይግድፋ Matt16:25

MK08:35
1 ይግድፍዎ Matt22:13
1 ይግፍዑክሙ Luke06:37
2 ይጐነዲ Matt24:48

Luke12:45
3 ይጐዩ Matt24:16

MK13:15
Luke21:21

1 ይጐይያ John10:5
2 ይጐይይ John10:12

John10:13
1 ይጐድጕዱ Luke13:25
1 ይጠመቅ Matt03:13 ከመ ይጠመቅ እምኀበ ዮሐንስ።
2 ይጠቅብ MK02:21

Luke05:36
1 ይጠበቡ Luke16:8
1 ይጠባሕ MK09:46
2 ይጠብሑ MK14:12

Luke22:7
5 ይጠፍእ Matt03:12

MK09:43
MK09:44
MK09:45
Luke03:17

1 ይጣወቅ Luke08:45
1 ይጤይቅ MK14:68
1 ይጥማዕ Luke16:24

ወወሀቦ ሥልጣነ ከመ ይግበር ፍትሐ ወኵነኔ።
ወዘንተ ይቤ እንዘ ያሜክሮ ወውእቱሰ የአምር ዘሀለዎ ይግበር።
ወዘሰ ይፈቅድ ይግበር ሥምረቶ።
ከመ ይግበር በዘኢይመውት ዝንቱኒ።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ ኃጥኣን።
እስመ ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ።
ወእመ አኮሰ ይግባእ ሰላምክሙ ላዕሌክሙ።
ኢይረድ ይንሣእ ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይግባእ ድኅሬሁ።
ሀለዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ይግባእ ውስተ እደ ሰብእ ኃጥኣን።
ወነገሮሙ በሕልም ከመ ኢይግብኡ ኀበ ሄሮድስ።
እለ ይግዕሩ ኀቤሁ መዓልተ ወሌሊተ ወይትዔገሦሙኑ።
ወእምዝ አመ ሰሙን ዕለት መጽኡ ከመ ይግዝርዎ ለሕፃን።
ወአመ ተፈጸመ ሰሙን ዕለት ወሰድዎ ለሕፃን ከመ ይግዝርዎ።
ወዘይፈቅድ ያድኅና ለነፍሱ ለይግድፋ።
ወዘይፈቅድ ያድኅና ነፍሱ ይግድፋ።
ወያውፅእዎ ወይግድፍዎ ውስተ ጸናፌ ጽልመት።
ኢትኰንኑ ወኢትትኰነኑ ኢትግፍዑ ወኢይግፍዑክሙ።
ይጐነዲ አቲወ እግዚእየ።
ይጐነዲ አቲወ እግዚእየ።
አሜሃ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
ይእተ አሚረ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
ወይእተ አሚረ እለ ውስተ ይሁዳ ይጐዩ ውስተ አድባር።
ወለነኪርሰ ኢይተልዋሁ አላ ይጐይያ እምኔሁ።
ዘዚኣሁ ሶበ ይሬኢ ተኵላ እንዘ ይመጽእ ይጐይይ።
ወዐሳብሰ ይጐይይ እስመ ዐሳብ ውእቱ።
ወይእተ ጊዜ ይእኅዙ ይቁሙ አፍኣ ወይጐድጕዱ።

ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
አልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ልብስ ውስተ ሥጠት ብሉይ።
እስመ ውሉደ ዝ ዓለም ይጠበቡ እምውሉደ ብርሃን በዓለሞሙ።
ወኵሉ ዘይጠባሕ ይትሜላሕ በጼው።
ወአመ ቀዳሚት ዕለት በዓለ መጸለት ፋሲካ አመ ይጠብሑ ፍሥሓ።
ወሶበ በጽሐት ዕለተ መጸለት አመ ይጠብሑ ፍሥሐ።
ወኀሠሮሰ ያውዒ በእሳት ዘኢይጠፍእ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ኀበ ዕፄሁ ኢይነውም ወእሳቱ ኢይጠፍእ።
ወሐሠሮሰ ያውዒ በእሳት ዘኢይጠፍእ።
ሊቅ አኮኑ ሰብእ ይጣወቅ ወይጻዐቅ ወትብል መኑ ገሰሰኒ።
ወክሕደ ወይቤላ ኢየአምር ወኢይጤይቅ ዘትብሊ።
ወፈንዎ ለአልአዛር ከመ ይጥማዕ ጽንፈ አጽባዕቱ ማየ ወያቊርረኒ 
ልሳንየ።
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1 ይጥዒ John11:12
1 ይጥዕምዋ Luke14:24
3 ይጥዕምዎ Matt16:28

MK09:1
Luke09:27

2 ይጥዕሞ John08:51
John08:52

6 ይጸሊ Matt14:23
Matt19:13
MK06:46
Luke06:12
Luke09:28
Luke22:39

2 ይጸልም Matt24:29
MK13:24

1 ይጸልአክሙ John15:19
1 ይጸልኡነ Luke01:71
1 ይጸልኡኒ John07:7
4 ይጸልኡክሙ Matt05:44

Matt24:9
Luke06:22
Luke21:17

3 ይጸልእ Matt06:24
Luke16:13
John03:20

1 ይጸልእዎ Luke19:14
2 ይጸልዩ Luke18:1

Luke18:10
3 ይጸሐፍ Luke02:1

Luke02:3
Luke02:5 ወሖረ ይጸሐፍ ምስለ ማርያም እንተ ፈኀሩ ሎቱ።

1 ይጸምኡ Matt05:6
3 ይጸምእ John04:13

John04:14
John06:35

4 ይጸርሑ Matt21:9
Matt21:15
MK03:11
John12:13

1 ይጸብሕ MK14:20

እግዚኦ እመሰ ኖመ ይነቅሕ ወይጥዒ።
ኢይጥዕምዋ ለበዓልየ።
እለ ኢይጥዕምዎ ለሞት።
እለ ኢይጥዕምዎ ለሞተ እስከ ይሬእይዋ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
እለ ኢይጥዕምዎ ለሞት እስከ ይሬእይዋ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ዘዐቀበ ቃልየ ኢይጥዕሞ ለሞት ለዓለም።
ወአንተሰ ትብል ዘዐቀበ ቃልየ ኢይጥዕሞ ለሞት ለዓለም።
እንተ ባሕቲቱ ይጸሊ።
ከመ ያንብር እዴሁ ላዕሌሆሙ ወይጸሊ።
ወፈነዎሙ ወኀለፈ እምህየ ወዐርገ ደብረ ከመ ይጸሊ።
ይጸሊ ወያሌሊ በጸሎት ኀበ እግዚአብሔር።
ወዐርገ ደብረ ከመ ይጸሊ።
ወወፂኦ ሖረ በከመ ያለምድ ይጸሊ ደብረ ዘይት ወተለውዎ 
አርዳኢሁ።
ፀሓይኒ ይጸልም ወወርኅኒ ኢይሁብ ብርሃኖ።
ፀሓይኒ ይጸልም ወወርኅ ኢይሁብ ብርሃኖ።
ወበእንተ ዝንቱ ይጸልአክሙ ዓለም።
ወእምእዴሆሙ ለኵሎሙ እለ ይጸልኡነ።
ለክሙሰ ኢይክል ዓለም ጸሊኦተክሙ ወሊተሰ ይጸልኡኒ።
ሠናየ ግበሩ ለእለ ይጸልኡክሙ።
ወይቀሥፉክሙ ወይቀትሉክሙ ወይጸልኡክሙ።
ብፁዓን አንትሙ ሶበ ይጸልኡክሙ ሰብእ።
ወኵሉ ይጸልኡክሙ በእንተ ስምየ ወይቀትሉክሙ።
ወእመ አኮሰ አሐደ ይጸልእ ወካልኦ ያፈቅር።
ወእመ አኮ አሐደ ያፈቅር ወካልኦ ይጸልእ።
እስመ ኵሉ ዘእኩይ ምግባሩ ይጸልእ ብርሃነ።
ወሰብአ ሀገሩሰ ይጸልእዎ ወፈነዉ ተናብልተ ድኅሬሁ።
ወይቤሎሙ በምሳሌ ከመ ዘልፈ ይጸልዩ ወኢይትሀከዩ።
ክልኤቱ ዕደው ዐርጉ ቤተ መቅደስ ይጸልዩ።
ከመ ይጸሐፍ ኵሉ ዓለም።
ወሖረ ኵሉ ሰብእ ይጸሐፍ በበ ሀገሩ።

ብፁዓን እለ ይርኅቡ ወይጸምኡ በእንተ ጽድቅ።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ኵሉ ዘይሰቲ እምዝ ማይ ይጸምእ 
ዳግመ።
ወዘሰ ይሰቲ እማይ ዘእሁቦ አነ ኢይጸምእ ለዓለም።
ወዘሂ የአምን ብየ ኢይጸምእ ለዝሉፉ።
ወሕዝብሰ እለ ይመርሑ ወእለሂ ይተልዉ ይጸርሑ ወይብሉ።
ወደቂቅኒ እንዘ ይጸርሑ በቤተ መቅደስ ወይብሉ።
ይሰግዱ ሎቱ እንዘ ይጸርሑ ወይብሉ።
ወተቀበልዎ ወፂኦሙ እንዘ ይጸርሑ ወይብሉ።
ዘይጸብሕ ምስሌየ ውስተ መጽብሕየ።
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2 ይጸንሑ Luke12:36
John05:3

1 ይጸንሑኒ MK08:2
2 ይጸንሕዎ Luke01:21

Luke08:40
1 ይጸንዐኒ Luke03:16
2 ይጸንዕ Matt03:11

MK01:7
6 ይጸውሙ MK02:18 ወአርዳኢሁሰ ለዮሐንስ ወእለሂ ፈሪሳውያን ኮኑ ይጸውሙ።

MK02:18

MK02:18

MK02:20
Luke05:33

Luke05:35
1 ይጸውራ Luke15:5
4 ይጸውር MK14:13

Luke14:27
Luke22:9
John19:17

3 ይጸውርዎ MK02:3
Luke05:18

Luke07:14
1 ይጸውዑከ Luke14:12
1 ይጸውዕከ John01:49
2 ይጸውዕዎ MK03:31

MK10:49
1 ይጸውዕዎሙ Matt22:3
1 ይጸውዖሙ Luke14:17
2 ይጸይሕ MK01:2

Luke07:27
1 ይጸድቅ Luke18:14
1 ይጸግቡ Matt05:6
1 ይጸግውዎ MK15:45
3 ይጸፍዕዎ MK14:65

Luke22:64
John19:3

3 ይጹር Matt27:32
MK08:34
MK15:21

እለ ይጸንሑ እግዚኦሙ እስከ የአቱ እምከብካብ።
ወይቡሳን ፅዉሳን ወፅቡሳን ወይጸንሑ ሁከተ ማይ።
እንዘ ይጸንሑኒ ወአልቦሙ ዘይበልዑ።
ወሀለዉ ሕዝብሰ ይጼልዩ ወይጸንሕዎ ለዘካርያስ።
እስመ ኮኑ ኵሎሙ ይጸንሕዎ።
አንሰ አጠምቀክሙ በማይ ወይመጽእ ዘይጸንዐኒ።
ወዘእምድኅሬየሰ ይመጽእ ውእቱ ይጸንዕ እምኔየ።
ወሰበከ ወይቤ ይመጽእ እምድኅሬየ ዘይጸንዕ እምኔየ።

ወአርዳኢሆሙ ለፈሪሳውያን ይጸውሙ ወአርዳኢከሰ በእፎ 
ኢይጸውሙ።
ወአርዳኢሆሙ ለፈሪሳውያን ይጸውሙ ወአርዳኢከሰ በእፎ 
ኢይጸውሙ።
ወይእተ አሚረ ይጸውሙ።
ወይቤልዎ ለምንት አርዳኢሁ ለዮሐንስ ጽፉቀ ይጸውሙ ወጸሎተ 
ይገብሩ።
ወይእተ አሚረ ይጸውሙ።
ወእምከመ ረከባ ይጸውራ ዲበ መትከፍቱ እንዘ ይትፌሣሕ።
ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ ወትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።
ወዘኢይጸውር መስቀሎ ወኢይመጽእ ይትልወኒ።
ወይቤሎሙ በዊአክሙ ሀገረ ትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።
ወወሰድዎ እንዘ ይጸውር መስቀሎ ውስተ መካን ዘስሙ ቀራንዮ።
እንዘ ይጸውርዎ በዐራት አርባዕቱ ዕደው።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ብእሴ መፃጕዕ እንዘ ይጸውርዎ አርባዕቱ ዕደው 
በዐራት።
ወቀርበ ወአኀዘ ነፍቆ ወቆሙ እለ ይጸውርዎ።
ከመ ይጸውዑከ እሙንቱሂ ወይከውነከ ፍዳ በኀቤሆሙ።
እምቅድመ ይጸውዕከ ፊልጶስ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ።
ወለአኩ ኀቤሁ ይጸውዕዎ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወአዘዘ ይጸውዕዎ ለውእቱ ዕዉር።
ወፈነወ አግብርቲሁ ይጸውዕዎሙ ለእለ ተዐሠሩ ውስተ ከብካብ።
ወሶበ በጽሐ ዐሡር ፈነወ ገብሮ ይጸውዖሙ ለእለ ዐሠሮሙ።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ ዘይጸይሕ ፍኖተከ።
ዘይጸይሕ ፍኖተከ በቅድሜከ።
አተወ ቤቶ ዝንቱ እንዘ ይጸድቅ እምዝክቱ።
እስመ እሙንቱ ይጸግቡ።
ወአዘዘ ይጸግውዎ ለዮሴፍ ሥጋሁ።
ወኮኑ ወዓልት ይጸፍዕዎ በሕቁ።
ወይገለብብዎ ወይጸፍዕዎ ገጾ ወይሴአልዎ ወይብልዎ።
ወይጸፍዕዎ ገጾ።
ወዐበጥዎ ይጹር መስቀሎ።
ወይጹር መስቀለ ሞቱ ወይትልወኒ።
ከመ ይጹር መስቀሎ።
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1 ይጺሑ MK02:23
1 ይጻልኡ Matt24:10
2 ይጻምዉ Matt06:28

Luke12:27
1 ይጻዐቅ Luke08:45
5 ይጼሊ Luke03:22

Luke05:16
Luke09:18
Luke09:29
Luke22:45

1 ይጼልለኪ Luke01:35
2 ይጼልዩ Luke01:10

Luke01:21
1 ይጼንዖ Luke22:43
1 ይጼእልዎ Luke18:32
1 ይጼውዐከ MK10:49
1 ይጼውዐኪ John11:28
1 ይጼውዑ Luke07:32
3 ይጼውዕ Matt27:47

MK15:35
Luke15:6

1 ይጼውዖን John10:3
2 ይጼዐን Matt21:5

John12:15
1 ይጼዕሉክሙ Luke06:22
1 ይጽላእ Matt16:24
2 ይጽልኣ MK08:34

Luke09:23
1 ይጽሐፍ Matt05:32
1 ይጽማእ John04:15
1 ይጽብኦ Luke14:30
1 ይጽገቡ MK07:27
2 ይጽገብ Luke15:16

Luke16:21
1 ይጽፍዕዎ MK14:65
1 ይፀመደኒ MK08:34
1 ይፀመድ Matt13:52

1 ይፀመዶ Matt27:57
3 ይፀርፉ Matt27:39

MK15:28

ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ ወይጺሑ ሎቱ ፍኖተ።
ወይጻልኡ በበይናቲሆሙ ወይትቃተሉ።
ኢይጻምዉ ወኢይፈትሉ።
ኢይፈትሉ ወኢይጻምዉ።
ሊቅ አኮኑ ሰብእ ይጣወቅ ወይጻዐቅ ወትብል መኑ ገሰሰኒ።
ወእንዘ ይጼሊ ተርኅወ ሰማይ።
ወውእቱሰ ይወፅእ ገዳመ ወይጼሊ በህየ።
ወእምዝ እንዘ ይጼሊ በባሕቲቱ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወእንዘ ይጼሊ ተወለጠ ርእየተ ገጹ።
ወተንሢኦ እምኀበ ይጼሊ ሖረ ኀበ አርዳኢሁ።
ወኀይለ ልዑል ይጼልለኪ።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሀለዉ በምልኦሙ ይጼልዩ በአፍኣ በጊዜ ሰዓተ 
ዕጣን።
ወሀለዉ ሕዝብሰ ይጼልዩ ወይጸንሕዎ ለዘካርያስ።
ወአስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር እምሰማይ ዘይጼንዖ።
ወይሜጥውዎ ለአሕዛብ ወይሣለቁ ላዕሌሁ ወይጼእልዎ ወይዌርቅዎ።
ወጸውዕዎ ወይቤልዎ እመን ወተንሥእ ይጼውዐከ ሊቅ።
ወትቤላ ናሁ መጽአ ሊቅነ ወይጼውዐኪ።
ወይጼውዑ ቢጾሙ ወይብልዎሙ።
ወሰሚዖሙ እለ ይቀውሙ ህየ ይቤሉ ዝሰ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምእለ ይቀውሙ ህየ ኤልያስሃ ይጼውዕ።
ወአቲዎ ቤቶ ይጼውዕ አዕርክቲሁ ወጎሮ ወይቤሎሙ።
ወይጼውዖን ለአባግዒሁ በበ አስማቲሆን።
ጻድቅ ወየዋህ እንዘ ይጼዐን ዲበ እድግት ወዲበ ዕዋላ።
ነዋ ንጉሥኪ ይመጽእ እንዘ ይጼዐን ዲበ ዕዋለ አድግ።
ወይፈልጡክሙ ወይሰድዱክሙ ወይጼዕሉክሙ።
ዘይፈቅድ ይትልወኒ ይጽላእ ነፍሱ ወያጥብዕ።
ዘይፈቅድ ይፀመደኒ ይጽልኣ ለነፍሱ ወያጥብዕ።
ወይቤሎሙ ለኵሎሙ ዘይፈቅድ ይትልወኒ ይጽልኣ ለነፍሱ።
ይጽሐፍ ላቲ መጽሐፈ ኅዳጋቲሃ የሀባ ወይድሐራ።
ከመ ኢይጽማእ ወኢይምጻእ ዝየ ዳግመ እቅዳሕ ማየ።
ወእመኒ ፈቀደ ንጉሥ ይሑር ይጽብኦ ለካልእ ንጉሥ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኅድጊ ቅድመ ምዕረ ይጽገቡ ውሉድ።
ወፈተወ ይጽገብ እምሐማረ ጽራእ።
ወይፈቱ ይጽገብ እምፍርፋራት ዘይወድቅ እማእዱ ለባዕል።
ወአኀዙ እምውስቴቶሙ ይውርቅዎ ወይጽፍዕዎ ገጾ።
ዘይፈቅድ ይፀመደኒ ይጽልኣ ለነፍሱ ወያጥብዕ።
ወይቤሎሙ በእንተ ዝንቱ ኵሉ ጸሓፊ ዘይፀመድ ለመንግሥተ 
ሰማያት።
ወውእቱ ኮነ ይፀመዶ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወእለሂ የኀልፉ ይፀርፉ ላዕሌሁ እንዘ የሐውሱ ርእሶሙ።
ወኀለፍትኒ ይፀርፉ ላዕሌሁ ወየሐውሱ ርእሶሙ።
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3 ይፀርፉ

Luke22:65
1 ይፃረሩክሙ Luke06:27
4 ይፃእ MK05:17

MK09:29
Luke08:29
John01:47

1 ይፄወዉ Luke21:24
1 ይፈለፍል John04:14
2 ይፈልስ Matt17:20

John13:1

1 ይፈልጡ Matt13:49
1 ይፈልጡክሙ Luke06:22
1 ይፈልጥ Matt25:32
1 ይፈልጦሙ Matt25:32
13 ይፈሪ Matt03:10

Matt07:17
Matt07:17
Matt07:19
Matt13:23
MK04:19
MK04:27
Luke03:9
Luke06:43
Luke06:43
John15:2
John15:2
John15:5

1 ይፈርህ Luke18:2
3 ይፈርህዎ MK09:32

Luke01:50
Luke09:45

1 ይፈርህዎሙ John09:22
3 ይፈርሆ MK06:20 ወኮነ ይፈርሆ ሄሮድስ ለዮሐንስ።

Luke18:4
John09:31

2 ይፈርዩ MK04:20
Luke08:15

14 ይፈቅዱ Matt12:47
Matt12:48
Matt21:46
MK12:39

ወባዕደኒ ብዙኀ ይቤልዎ እንዘ ይፀርፉ ላዕሌሁ።
አፍቅሩ ጸላእተክሙ ወግበሩ ሠናየ ለእለ ይፃረሩክሙ።
ወአኀዙ ያስተብቊዕዎ ከመ ይፃእ እምደወሎሙ።
ወይቤሎሙ ዝንቱ ዘመድ ኢይክል ይፃእ።
እስመ አዘዞ ለውእቱ ጋኔን እኩይ ይፃእ እምላዕለ ውእቱ ብእሲ።
ወይቤሎ ናትናኤል ቦኑ ይትከሀል እምናዝሬት ከመ ይፃእ ብእሲ ኄር።
ወይወድቁ በኵናት ወይፄወዉ ውስተ ኵሉ አሕዛብ።
ዘይፈለፍል ለሕይወት ዘለዓለም።
ወይፈልስ ወአልቦ ዘይሰአነክሙ።
የአምር እግዚእ ኢየሱስ ከመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይፈልስ እምዝንቱ 
ዓለም።
ወይፈልጡ እኩያነ እማእከሎሙ ለጻድቃን።
ወይፈልጡክሙ ወይሰድዱክሙ ወይጼዕሉክሙ።
ከመ እንተ ይፈልጥ ኖላዊ አባግዐ እምአጣሊ።
ወይፈልጦሙ ዘዘ ዚኣሆሙ።
ኵሉኬ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ ወውስተ እሳት ይወድይዎ።
ከማሁኬ ኵሉ ዕፅ ሠናይ ፍሬ ሠናየ ይፈሪ።
ወእኩይሰ ዕፅ ፍሬ እኩየ ይፈሪ።
ኵሉ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ።
ዝ ውእቱ ዘነገረ ይሰምዕ ወይሌቡ ወይፈሪ ወይገብር።
ይበውኡ ወየሐንቅዎ ለቃል ወኢይፈሪ።
ወዘርዑ ይፈሪ የዐቢ ወይልህቅ።
ወኵሉ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ።
አልቦ ዕፅ ሠናይ ዘይፈሪ ፍሬ እኩየ።
ወአልቦ ዕፅ እኩይ ዘይፈሪ ፍሬ ሠናየ።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘኢይፈሪ በላዕሌየ ይገዝምዎ ወያአትትዎ።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘይፈሪ ያስተናጽሕዎ ከመ ብዙኀ ይፍረይ።
ውእቱኬ ዘይፈሪ ብዙኀ።
ዘኢይፈርህ እግዚአብሔርሃ ወኢየኀፍር ሰብአ።
ወኢያእመሩ ዘይቤሎሙ ወይፈርህዎ ተስእሎቶ።
ወሣህሉኒ ለትውልደ ትውልድ ለእለ ይፈርህዎ።
ከመ ኢይሕንክዎ ወይፈርህዎ ተጠይቆቶ በእንተ ዝንቱ ነገር።
ወዘንተ ይቤሉ አዝማዲሁ እስመ ይፈርህዎሙ ለአይሁድ።

እመ ኢይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወኢየኀፍር ሰብአ።
ዘእንበለ ለዘይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወለዘይገብር ፈቃዶ ሎቱ ይሰምዖ።
ወይፈርዩ አሐዱ በሠላሳ ወአሐዱ በስሳ ወአሐዱ በምእት።
ወየዐቅብዎ ወበጥቡዕ ይትዔገሡ ወያጠብዑ ወይፈርዩ።
እንዘ ይፈቅዱ ይትናገርዎ።
ወይፈቅዱ ይትናገሩከ።
ወእንዘ ይፈቅዱ የአኀዝዎ ፈርህዎሙ ለሕዝብ።
እለ ይፈቅዱ ያንሶስዉ ተላቢሶሙ ወይትአምኅዎሙ በምሥያጣት።
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14 ይፈቅዱ

Luke06:19
Luke08:20
Luke09:11
Luke15:7
Luke16:26
Luke19:27
Luke20:44
John06:15
John06:21
John16:19

32 ይፈቅድ Matt05:40
Matt05:42
Matt09:12
Matt14:5
Matt15:32
Matt16:24
Matt16:25
Matt18:14
Matt20:26
Matt20:27
MK06:20
MK06:20
MK08:34
MK09:35
MK10:43
MK10:44
MK14:38
Luke05:39
Luke09:23
Luke09:24
Luke12:47
Luke13:31
Luke14:26
Luke14:28
Luke17:33
Luke23:8

John02:25
John05:41
John07:4
John07:17
John07:18

ወኵሎሙ አሕዛብ ይፈቅዱ ይግስስዎ።
ወይፈቅዱ ይርአዩከ።
ወለእለሂ ይፈቅዱ ይትፈወሱ አሕየዎሙ።
ፈድፋደ እምነ ተስዓ ወተስዐቱ ጻድቃን እለ ኢይፈቅዱ ይነስሑ።
ከመ እለሂ ይፈቅዱ እምለፌ ይኅልፉ ኢይክሀሉ መጺአ ኀቤክሙ።
ወባሕቱ ለእልክቱሰ ጸላእትየ እለ ኢይፈቅዱ እንግሥ ላዕሌሆሙ።
ተዐቀብዎሙ ለጸሐፍት እለ ይፈቅዱ ያንሶስዉ ተላቢሶሙ።
ከመ ይፈቅዱ ይምጽኡ ይምሥጥዎ ወያንግሥዎ።
ወእንዘ ይፈቅዱ ያዕርግዎ ውስተ ሐመር።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ይፈቅዱ ይሰአልዎ ወይቤሎሙ።
ወለዘሂ ይፈቅድ ይትዐገልከ መልበሰከ።
ወለዘሂ ይፈቅድ እምኔከ ይትለቃሕ ኢትክልኦ።
ሕሙማን ይፈቅድዎ ለዐቃቤ ሥራይ ወአኮ ጥዑያን።
ወእንዘ ይፈቅድ ይቅትሎ ይፈርሆሙ ለሕዝብ።
ወአልቦሙ ዘይበልዑ ወኢይፈቅድ እፈንዎሙ ርኁባኒሆሙ።
ዘይፈቅድ ይትልወኒ ይጽላእ ነፍሱ ወያጥብዕ።
ወዘይፈቅድ ያድኅና ለነፍሱ ለይግድፋ።
ከማሁኬ ኢይፈቅድ አቡየኒ ዘበሰማያት።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ ወባሕቱ ዘይፈቅድ እምኔክሙ።
ወዘሂ ይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ ይኩንክሙ ላእከ።
ወይፈቅድ ይርአይ ተኣምረ ዘይገብር።
ወያስተሐውዝ ወይፈቅድ ይስምዖ።
ዘይፈቅድ ይፀመደኒ ይጽልኣ ለነፍሱ ወያጥብዕ።
ዘይፈቅድ ሊቀ ይኩን ለያትሕት ርእሶ ለኵሉ።
ወለክሙሰ አኮ ከማሁ አላ ዘይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ሊቀ።
ወዘይፈቅድ እምኔክሙ ይኩን ዐቢየ።
እስመ መንፈስ ይፈቅድ ወሥጋ ይደክም።
ወአልቦ ዘይሰቲ ጻዕፈ እንዘ ይፈቅድ ከራሜ።
ወይቤሎሙ ለኵሎሙ ዘይፈቅድ ይትልወኒ ይጽልኣ ለነፍሱ።
ወዘሰ ይፈቅድ ያድኅና ለነፍሱ ለይገድፋ።
ወኢይገብር ወኢያስተዳሉ ዘከመ ይፈቅድ ብዙኅ መቅሠፍቱ።
ሑር እም ዝየ እስመ ሄሮድስ ይፈቅድ ይቅትልከ።
ዘይመጽእ ኀቤየ ወይፈቅድ ይትልወኒ።
ወእመ ቦ አሐዱ እምኔክሙ ዘይፈቅድ ይሕንጽ ማኅፈደ።
እስመ ዘይፈቅድ ያድኅና ለነፍሱ ይገድፋ።
ወሶበ ርእዮ ሄሮድስ ለእግዚእ ኢየሱስ ተፈሥሐ ፈድፋደ እስመ 
ይፈቅድ ይርአዮ እምጕንዱይ ዕለት።
ወኢይፈቅድ ይንግርዎ ግዕዞ ለሰብእ እስመ ለሊሁ የአምሮ ለሰብእ።
አንሰ ኢይፈቅድ ያድሉ ሊተ ሰብእ።
ወይፈቅድ ክሡተ ይኩኖ።
ወዘሰ ይፈቅድ ይግበር ሥምረቶ።
ወዘሰ ይፈቅድ ያድሉ ለዘፈነዎ ጻድቅ ውእቱ።
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32 ይፈቅድ

John13:10
2 ይፈቅድዎ MK02:17

Luke05:31
4 ይፈቅዶ Matt27:43

MK11:3
Luke19:31
Luke19:34

1 ይፈቅዶሙ Matt21:3
2 ይፈቱ Matt26:41

Luke16:21
2 ይፈትሉ Matt06:28

Luke12:27
1 ይፈትሑ Luke19:33
3 ይፈትሕ Luke02:23

Luke18:7
Luke18:8

3 ይፈኑ Matt26:53

Luke10:2
John14:16

1 ይፈንዉ Luke20:10
1 ይፈንዎሙ Luke08:31
2 ይፈውሱ MK03:15

Luke09:2
2 ይፈውሶ Luke05:18

Luke10:34
1 ይፈዲ Matt18:25
1 ይፈድዎ Luke07:42
1 ይፈድዩከ Luke14:14
2 ይፈድይዎ Luke07:41

Luke16:5
6 ይፈድዮ Matt18:24

Matt18:25
Matt18:28
Matt18:30
Matt18:34
Luke07:41

3 ይፌኑ MK04:29
Luke14:31
John14:26

1 ይፌንወክሙ MK11:3

ዘሰ ወድአ ተኀፅበ ኢይፈቅድ ይትኀፀብ ዘእንበለ እገሪሁ።
ሕሙማን ይፈቅድዎ ለዐቃቤ ሥራይ።
ሕሙማን ይፈቅድዎ ለዐቃቤ ሥራይ ወአኮ ጥዑያን።
ወለእመ ተአመነ በእግዚአብሔር ናሁ ይእዜ ለያድኅኖ እመ ይፈቅዶ።
ወለእመ ቦ ዘይቤለክሙ ምንተ ትገብሩ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ወእመ ቦ ዘይቤለክሙ ለምንት ትፈትሑ በሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
ወይቤሉ እግዚኡ ይፈቅዶ።
በሉ እግዚኦሙ ይፈቅዶሙ ወበጊዜሃ ይፌንዉክሙ።
እስመ መንፈስ ይፈቱ ወሥጋ ይደክም።
ወይፈቱ ይጽገብ እምፍርፋራት ዘይወድቅ እማእዱ ለባዕል።
ኢይጻምዉ ወኢይፈትሉ።
ኢይፈትሉ ወኢይጻምዉ።
ወፈትሑ ዕዋለ ወእንዘ ይፈትሑ ዕዋለ ይቤልዎሙ አጋእዝቲሁ።
ኵሉ ተባዕት ዘይፈትሕ ማሕፀነ እሙ።
ኢይፈትሕኑ እንከ እግዚአብሔር ለኅሩያኒሁ።
እወ እብለክሙ ከመ ይፈትሕ ሎሙ ፍጡነ።
ይፈኑ ሊተ ዘይበዝኁ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ሠራዊተ መላእክት።

ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ወይፈኑ ገባረ ለማእረሩ።
ወአነ እስእሎ ለአብ ይፈኑ ለክሙ ጰራቅሊጦስሃ።
ከመ ይፈንዉ ሎቱ እምፍሬ ወይኑ።
ወአስተብቊዕዎ ከመ ኢይፈንዎሙ ይረዱ ውስተ ሲኦል።
ወአብሖሙ ያውፅኡ አጋንንተ ወይፈውሱ ድዉያነ።
ወይፈውሱ ድዉያነ ወኵሎሙ ሕሙማነ።
ወፈቀዱ ያብእዎ ኀቤሁ ይፈውሶ።
ከመ ይፈውሶ ወአስተሐመመ በግብሩ።
ወምስለ ውሉዱ ወኵሎ ዘቦ እስከ ይፈዲ።
ወኀጢኦሙ ዘይፈድዎ ኀደገ ሎሙ ለክልኤሆሙ።
ወብፁዕ አንተ እስመ አልቦሙ ዘይፈድዩከ።
ወይቤሎ ክልኤቱ ይፈድይዎ ለአሐዱ በዓለ ዕዳ።
ወጸውዖሙ ለእለ ይፈድይዎ ዕዳ ለእግዚኡ ወይቤሎ ለቀዳማዊ።
አምጽኡ ሎቱ አሐደ ዘይፈድዮ እልፈ መካልየ።
ወኀጢኦ ዘይፈድዮ አዘዘ እግዚኡ ይሢጥዎ ምስለ ብእሲቱ።
ዘይፈድዮ ምእተ ዲናረ ወአኀዞ ወኀነቆ።
ወአበዮ ወሖረ ወሞቅሖ እስከ ይፈድዮ።
እስከ አመ ይሤልጥ ኵሎ ዘይፈድዮ።
አሐዱ ይፈድዮ ኀምስተ ምእተ ዲናረ ወካልኡኒ ኀምሳ።
ሶቤሃ ይፌኑ ማዕጸደ እስመ በጽሐ ማእረር።
ይፌኑ ሐዋርያተ ትንብልና ኀቤሁ ወይዜንውዎ ሰላመ።
ወባሕቱ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ዘይፌኑ አብ በስምየ።
ወሶቤሃ ካዕበ ይፌንወክሙ ዝየ።
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1 ይፌንዉክሙ Matt21:3
3 ይፌንዎሙ Matt14:22

Matt24:31
MK13:27

1 ይፌክር MK04:34
3 ይፌውስ Matt04:23

Matt09:35
Luke05:17

1 ይፌውስዋ MK05:26
2 ይፌውሶ MK03:2

Luke06:7
1 ይፌጋዕ Luke16:19
2 ይፍልጥ Matt19:6

MK10:9
1 ይፍረይ John15:2
1 ይፍርህዎሙ Luke22:2

2 ዮሐና Luke08:3 ወዮሐና ብእሲተ ኩዛ መጋቢሁ ለሄሮድስ።
Luke24:10 ወእማንቱሰ ማርያም መግደላዊት ወዮሐና ወማርያም እንተ ያዕቆብ።

1 ዮሐን MK11:30 ጥምቀቱ ለዮሐንስ እምአይቴኑ።
108 ዮሐንስ Matt03:1

Matt03:4 ወልብሱ ለዮሐንስ ኮነ እምጸጕረ ገመል።
Matt03:13 ከመ ይጠመቅ እምኀበ ዮሐንስ።
Matt03:14 ወዮሐንስሰ አበዮ እንዘ ይብል።
Matt04:12 ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ከመ አኀዝዎ ለዮሐንስ።
Matt04:21 ያዕቆብሃ ወልደ ዘብዴዎስ ወዮሐንስሃ እኅዋሁ።
Matt09:14 ወእምዝ መጽኡ ኀቤሁ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ወይቤልዎ።
Matt10:3 ወያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ ወዮሐንስ እኁሁ።
Matt11:2 ወሰሚዖ ዮሐንስ ምግባሮ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ሀሎ በቤተ ሞቅሕ።
Matt11:4 ሐዊረክሙ ዜንውዎ ለዮሐንስ ዘርኢክሙ ወዘሰማዕክሙ።
Matt11:7 ወእምድኅረ ኀለፉ ላእካነ ዮሐንስ።
Matt11:7 አኀዘ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎሙ ለአሕዛብ በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ።
Matt11:11

Matt11:12 ወእመዋዕለ ዮሐንስ መጥምቅ እስከ ይእዜ።
Matt11:13 እስመ ኵሎሙ ኦሪት ወነቢያት እስከ ዮሐንስ ተነበዩ።
Matt11:18 እስመ መጽአ ዮሐንስ እንዘ ኢይበልዕ ወኢይሰቲ።
Matt14:2 ወይቤሎሙ ለአግብርቲሁ ዝ ውእቱ ዮሐንስ መጥምቅ።
Matt14:3 እስመ ውእቱ ሄሮድስ አኀዞ ለዮሐንስ።
Matt14:4 እስመ ይቤሎ ዮሐንስ ሎቱ።
Matt14:5 እስመ ከመ ነቢይ ይሬእይዎ ለዮሐንስ።
Matt14:8 ሀበኒ ይእዜ በዝየ በጻሕል ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ።
Matt14:10 ወመተሩ ርእሶ ለዮሐንስ በቤተ ሞቅሕ።
Matt16:14 ወይቤልዎ ቦ እለ ይብሉከ ዮሐንስሃ መጥምቀ።

በሉ እግዚኦሙ ይፈቅዶሙ ወበጊዜሃ ይፌንዉክሙ።
እስከ ሶበ ይፌንዎሙ ለአሕዛብ።
ወይፌንዎሙ ለመላእክቲሁ ምስለ ቃለ ቀርን ወስብሐት ዐቢይ።
ወይእተ አሚረ ይፌንዎሙ ለመላእክቲሁ ወያስተጋብእዎሙ 
ለኅሩያኒሁ።
ወበባሕቲቶሙ ይፌክር ለአርዳኢሁ ኵሎ።
ወይፌውስ ኵሎ ደዌ ወኵሎ ሕማመ ዘውስተ ሕዝብ።
ወይፌውስ ኵሎ ድዉያነ ወኵሎ ሕሙማነ ዘውስተ ሕዝብ።
ወኀይለ እግዚአብሔር ውእቱ በዘይፌውስ።
እንዘ ይፌውስዋ ወአስተዋፅአት ኵሎ ንዋያ ወአኅለቀት።
ወይትዐቀብዎ ለእመ ይፌውሶ በሰንበት ከመ ያስተዋድይዎ።
ወይትዐቀብዎ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ለእመ ይፌውሶ በሰንበት።
ወይትፌሣሕ ወይፌጋዕ ኵሎ አሚረ።
ዘእግዚአብሔር አስተፃመረ ሰብእ ኢይፍልጥ።
ዘእግዚአብሔር እንከ አስተፃመረ ሰብእ ኢይፍልጥ።
ወለኵሉ ዐጽቅ ዘይፈሪ ያስተናጽሕዎ ከመ ብዙኀ ይፍረይ።
ወየኀሥሡ ሎቱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት በዘይቀትልዎ ወኮኑ 
ይፍርህዎሙ ለሕዝብ።

ወበውእቱ መዋዕል በጽሐ ዮሐንስ መጥምቅ እንዘ ይሰብክ በገዳመ 
ይሁዳ ዘዮርዳኖስ።

አማን እብለክሙ ኢተንሥአ እምትውልደ አንስት ዘየዐቢ እምዮሐንስ 
መጥምቅ።
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Matt17:1 ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ እኁሁ።
Matt17:13 ከመ በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ ይቤሎሙ።
Matt21:25 ጥምቀቱ ለዮሐንስ እምአይቴ ውእቱ።
Matt21:26 እስመ ከመ ነቢይ ይሬእይዎ ለዮሐንስ።
Matt21:32 እስመ መጽአ ኀቤክሙ ዮሐንስ በፍኖተ ጽድቅ።
MK01:4 ወሀሎ ዮሐንስ ያጠምቅ በገዳም ወይሰብክ ጥምቀተ።
MK01:6 ወልብሱ ለዮሐንስ ኮነ ዘጸጕረ ገመል።
MK01:9 ወአጥመቆ ዮሐንስ በፈለገ ዮርዳኖስ።
MK01:14 ወእምድኅረ አኀዝዎ ወሞቅሕዎ ለዮሐንስ።
MK01:19 ረከቦሙ ለያዕቆብ ወለዮሐንስ እኁሁ ደቂቀ ዘብዴዎስ።
MK01:29 ወምስሌሁ እንድርያስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK02:18 ወአርዳኢሁሰ ለዮሐንስ ወእለሂ ፈሪሳውያን ኮኑ ይጸውሙ።
MK02:18 ወሖሩ ወይቤልዎ አርዳኢሁ ለዮሐንስ።
MK03:17 ወለያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ ወለዮሐንስ እኁሁ።
MK05:37 ወያዕቆብ ወዮሐንስ እኁሁ ለያዕቆብ።
MK06:14 ወይቤ ዮሐንስ መጥምቅ ተንሥአ እምዉታን።
MK06:16 ወሰሚዖ ሄሮድስ ይቤ ዮሐንስ ውእቱ ዘአነ መተርኩ ርእሶ።
MK06:17 እስመ ውእቱ ሄሮድስ ፈነወ አግብርቲሁ ወአኀዞ ለዮሐንስ ወሞቅሖ።
MK06:18 እስመ ይቤሎ ዮሐንስ ለሄሮድስ ኢይከውነከ ታውስብ ብእሲተ እኁከ።
MK06:20 ወኮነ ይፈርሆ ሄሮድስ ለዮሐንስ።
MK06:24 ወትቤላ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ።
MK06:25 እፈቅድ ይእዜኒ ተሀበኒ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ በፃሕል።
MK06:28 ወሖሩ ወመተሩ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ በቤተ ሞቅሕ።
MK06:29 ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ ሖሩ ወነሥኡ በድኖ ለዮሐንስ ወቀበርዎ።
MK08:28 ወይቤልዎ ዮሐንስሃ መጥምቀ አው ኤልያስሃ አው አሐዱ እምነቢያት።
MK09:2 ለጴጥሮስ ወያዕቆብ ወለዮሐንስ።
MK09:38 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎ ሊቅ።
MK10:35 ወእንዘ የሐውሩ ምስሌሁ ያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK10:41 ወሰሚዖሙ ዐሠርቱ ተምዕዑ ዲበ ክልኤቱ አኀው ያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK11:32 እስመ ኵሎሙ ከመ ነቢይ ይሬእይዎ ለዮሐንስ።
MK13:3 ተስእልዎ በባሕቲቶሙ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወእንድርያስ።
MK14:33 ወነሥኦሙ ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ ምስሌሁ።
Luke01:13 ወትሰምዮ ስሞ ዮሐንስ።
Luke01:60 ወአውሥአት እሙ ወትቤ አልቦ አላ ዮሐንስ ይሰመይ ስሙ።
Luke01:63 ዮሐንስ ይሰመይ ስሙ ወአንከሩ ኵሎሙ።
Luke03:2 መጽአ ቃለ እግዚአብሔር ላዕለ ዮሐንስ ወልደ ዘካርያስ በገዳም።
Luke03:7 ወይቤሎሙ ዮሐንስ ለሕዝብ እለ መጽኡ ኀቤሁ።
Luke03:15 ወመሰሎሙ ዮሐንስ ከመ ውእቱ ክርስቶስ።
Luke03:16 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎሙ ለኵሎሙ።
Luke03:19 ወኮነ ዮሐንስ ይጌሥጾ ለሄሮድስ።
Luke03:20 ወዓዲ ወሰከ እንበይነ ዝኒ ተቀየሞ ለዮሐንስ።
Luke05:10 ወከማሁ ያዕቆብኒ ወዮሐንስ ደቂቀ ዘብዴዎስ አዕርክቲሁ ለስምዖን።
Luke05:33

Luke06:14 ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ።
Luke07:18 ወነገርዎ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ዘንተ ኵሎ።
Luke07:19 ወጸውዐ ዮሐንስ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
Luke07:20 ዮሐንስ መጥምቅ ለአከነ ኀቤከ ወይቤ።

ወይቤልዎ ለምንት አርዳኢሁ ለዮሐንስ ጽፉቀ ይጸውሙ ወጸሎተ 
ይገብሩ።
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Luke07:22 ሑሩ ንግርዎ ለዮሐንስ ዘሰማዕክሙ ወዘርኢክሙ።
Luke07:24 ወኀሊፎሙ አርዳኢሁ ለዮሐንስ።
Luke07:24 አኀዘ ይበሎሙ ለሕዝብ በእንተ ዮሐንስ መጥምቅ።
Luke07:28 ዘየዐቢ እምዮሐንስ መጥምቅ ወኢ መኑሂ።
Luke07:29 እስመ ተጠምቁ ጥምቀተ ዮሐንስ።
Luke07:33 እስመ መጽአ ዮሐንስ መጥምቅ ኢይበልዕ እክለ ወኢይሰቲ ወይነ።
Luke08:51

Luke09:7 ዮሐንስ ተንሥአ እምነ ምዉታን።
Luke09:9 ወይቤ ሄሮድስ ለዮሐንስሰ አነ መተርኩ ርእሶ።
Luke09:19 ቦ እለ ይብሉከ ዮሐንስሃ መጥምቀ።
Luke09:28 ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ።
Luke09:49 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎ።
Luke09:54 ወርእዮሙ አርዳኢሁ ያዕቆብ ወዮሐንስ ዘንተ ይቤልዎ።
Luke11:1 እግዚኦ መሀረነ ጸሎተ በከመ መሀሮሙ ዮሐንስ ለአርዳኢሁ።
Luke16:16 ኦሪትኒ ወነቢያትኒ እስከ ዮሐንስ እምትካት።
Luke20:4 ጥምቀቱ ለዮሐንስ እምአይቴ ይእቲ።
Luke20:6 እስመ ኵሎሙ ተአመንዎ ለዮሐንስ ከመ ነቢይ ውእቱ።
Luke22:7 ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ወለዮሐንስ።
John01:6 ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘተፈነወ እምኀበ እግዚአብሔር ዘስሙ ዮሐንስ።
John01:15 ዮሐንስ ሰማዕቱ በእንቲኣሁ ከልሐ ወይቤ።
John01:19 ወዝንቱ ውእቱ ስምዑ ለዮሐንስ አመ ለአኩ ኀቤሁ አይሁድ።
John01:26 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤሎሙ አንሰ አጠምቀክሙ በማይ።
John01:28

John01:29 ወአመ ሳኒታ ርእዮ ዮሐንስ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይመጽእ ኀቤሁ።
John01:32

John01:35 ወበሳኒታ ካዕበ እንዘ ይቀውም ዮሐንስ ወክልኤቱ እምአርዳኢሁ።
John01:41 እምክልኤቱ እለ ሰምዑ በኀበ ዮሐንስ ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
John03:23 ወሀሎ ዮሐንስኒ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በማዕዶተ ኢየሩሳሌም።

John03:24 እስመ ዓዲሁ ኢተወድየ ዮሐንስ ውስተ ቤተ ሞቅሕ።
John03:25

John03:26

John03:27 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤ ኢይክል ሰብእ ነሢአ ጸጋ ለሊሁ።
John04:1

John05:33 አኮኑ አንትሙ ለአክሙ ኀበ ዮሐንስ።
John05:36 ወአንሰ ብየ ሰማዕተ ዘየዐቢ እምስምዐ ዮሐንስ።
John10:39 ወሖረ ካዕበ ማዕዶተ ዮርዳኖስ ብሔረ ኀበ አጥመቀ ዮሐንስ ቀዲሙ።
John10:40 ወይቤሉ ዮሐንስ አልቦ ዘገብረ ተኣምረ ወኢ ምንተኒ።
John10:40 ወባሕቱ ኵሉ ዘይቤ ዮሐንስ በእንተ ዝ ብእሲ እሙነ ኮነ።

26 ዮም Matt06:11
Matt06:30
Matt11:23

ወኢ መኑሂ ዘእንበለ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወአቡሃ ወእማ 
ለሕፃን።

ወከመ ዝ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ በኀበ ሀሎ 
ዮሐንስ ያጠምቅ።

ወነገረ ስምዖ ዮሐንስ ወይቤ ርኢኩ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ይወርድ 
እምሰማይ።

ወእምዝ ኮነ ተኀሥሦ ማእከለ አርዳኢሁ ለዮሐንስ ምስለ አይሁድ 
በእንተ አጥህሮ።
ወሖሩ ኀበ ዮሐንስ ወይቤልዎ ረቢ ዝኩ ዘምስሌከ ሀሎ በማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።

ከመ በዝኁ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወአብዝኁ አጥምቆ 
እምዮሐንስ።

ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም።
ወናሁ ሣዕረ ገዳም ዘዮም ሀሎ።
ተገብረ በውስቴትኪ እምሀለወት እስከ ዮም።
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26 ዮም

Matt16:3
Matt21:28
Matt24:21
Matt27:8
Matt28:15
MK08:2
MK14:30
Luke02:11
Luke04:21
Luke05:26
Luke11:3
Luke12:28
Luke13:32
Luke13:33
Luke19:5
Luke19:9
Luke19:42
Luke22:34

Luke22:61
Luke23:43
Luke24:21
John05:10
John11:39

1 ዮራም Luke03:29
16 ዮርዳኖስ Matt03:1

Matt03:5
Matt03:6

Matt03:13
Matt04:15
Matt04:25

Matt19:1
MK01:5

MK01:9 ወአጥመቆ ዮሐንስ በፈለገ ዮርዳኖስ።
MK03:8
MK10:1
Luke03:3
Luke04:1

ወእምከመ ጸብሐ ትብሉ ዮምሰኬ ይዘንም።
ተቀነይ ዮም ውስተ ዐጸደ ወይንየ።
ዘኢኮነ ከማሁ እምአመ ተፈጥረ ዓለም እስከ ዮም ወኢይከውንሂ።
ወተሰምየ ውእቱ ገራህት ገራህተ ደም እስከ ዮም።
ወወፅአ ዝንቱ ነገር በኀበ አይሁድ እስከ ዮም።
ያምሕሩኒ እሉ ሰብእ ሣልሶሙ ዮም።
አንተ ትክሕደኒ ዮም ሥልሰ በዛቲ ሌሊት።
እስመ ናሁ ተወልደ ለክሙ ዮም መድኅን።
ወአኀዘ ይበሎሙ ዮም በጽሐ ቃለ ዝንቱ መጽሐፍ።
ወፈርሁ ብዙኀ ወይቤሉ ርኢነ መንክረ ዮም።
ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም።
ወለእመ ኮነ ሥርወ ጽጌ ዘዮም ሀሎ።
ናሁ አወፅእ አጋንንተ ወእሁብ ሕይወተ ዮም።
ወባሕቱ ዮምሰ ወጌሠመ ሀለውኩ ወበሣልስተ ኣሐውር።
ዘኬዎስ አፍጥን ወረድ እስመ ዮም ሀለወኒ አዐል ቤተከ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዮምሰ ሕይወት ኮነ ለሰብአ ዝንቱ ቤት።
ወይቤላ ሶበሰ ተአምሪ ዮም ሰላምኪ።
ወይቤሎ እብለከ ኦ ጴጥሮስ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ሥልሰ 
ትክሕደኒ ከመ ዘኢተአምረኒ።
ሥልሰ ትክሕደኒ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
እመን ፈድፋደ ከመ ዮም ትሄሎ ምስሌየ ውስተ ገነት።
ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ሠሉስ ዮም እምዘኮነ ዝንቱ።
ሰንበት ውእቱ ዮም ወኢይከውነከ ትንሣእ ወትጹር ዐራተከ።
እግዚእየ ወድአ ጼአ እስመ ረቡዐ ኮነ ዮም እምዘተቀብረ።
ወልደ ዮሴዕ ወልደ አልአዛር ወልደ ዮራም።
ወበውእቱ መዋዕል በጽሐ ዮሐንስ መጥምቅ እንዘ ይሰብክ በገዳመ 
ይሁዳ ዘዮርዳኖስ።
ወኵሉ ይሁዳ ወኵሉ አድያሚሃ ለዮርዳኖስ።
ወያጠምቆሙ ለኵሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይትአመኑ 
ኀጣውኢሆሙ።
አሜሃ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ ውስተ ዮርዳኖስ።
ምድረ ዛብሎን ወምድረ ንፍታሌም ፍኖተ ባሕር ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወእምዐሡሩ አህጉር ወእምኢየሩሳሌም ወእምይሁዳ ወእማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።
ተንሥአ እምገሊላ ወበጽሐ ውስተ ብሔረ ይሁዳ ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወያጠምቆሙ ለኵሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይትአመኑ 
ኀጢአቶሙ።

ወእምኢየሩሳሌም ወእምኤዶምያስ ወእማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወተንሢኦ እምህየ ሖረ ብሔረ ይሁዳ እንተ ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወዖደ አድያመ ዮርዳኖስ።
ወተመይጠ እምዮርዳኖስ ወወሰዶ መንፈስ ገዳመ።
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16 ዮርዳኖስ

John01:28

John03:26

John10:39 ወሖረ ካዕበ ማዕዶተ ዮርዳኖስ ብሔረ ኀበ አጥመቀ ዮሐንስ ቀዲሙ።
6 ዮሳ Matt13:55

Matt27:56
MK06:3
MK15:40
MK15:47 ወማርያም መግደላዊት ወማርያም እንተ ዮሳ ርእያ ኀበ ቀበርዎ።
Luke03:28

1 ዮሴዕ Luke03:29
27 ዮሴፍ Matt01:16 ወያዕቆብኒ ወለደ ዮሴፍሃ ፈኃሪሃ ለማርያም።

Matt01:18 ወተፍኀረት እሙ ማርያም ለዮሴፍ።
Matt01:19
Matt01:20

Matt01:24

Matt02:13

Matt02:19

Matt27:57
Matt27:59
MK15:43
MK15:45
MK15:46
Luke01:27
Luke02:4
Luke02:16 ወሖሩ ፍጡነ ወረከብዎሙ ለማርያም ወለዮሴፍ።
Luke02:33
Luke02:43
Luke03:23
Luke03:24
Luke03:26
Luke03:30
Luke04:22
Luke23:50
John01:46
John04:4
John06:42
John19:38

6 ዮና Matt16:17

ወከመ ዝ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ በኀበ ሀሎ 
ዮሐንስ ያጠምቅ።
ወሖሩ ኀበ ዮሐንስ ወይቤልዎ ረቢ ዝኩ ዘምስሌከ ሀሎ በማዕዶተ 
ዮርዳኖስ።

ወአኀዊሁ ያዕቆብ ወዮሳ ወስምዖን ወይሁዳ።
ወእሙ ለዮሳ ወእሞሙ ለደቂቀ ዘብዴዎስ።
ወአኀዊሁኒ ያዕቆብ ወዮሳ ወይሁዳ ወስምዖን።
ወእሙ ለዮሳ ወለሰሎሜ።

ወልደ ሜልኪ ወልደ ሐዲ ወልደ ዮሳ።
ወልደ ዮሴዕ ወልደ አልአዛር ወልደ ዮራም።

ወዮሴፍሰ ፈኃሪሃ እስመ ጻድቅ ውእቱ ኢፈቀደ ይክሥታ።
እንዘ ይብል ኦ ዮሴፍ ወልደ ዳዊት ኢትፍራህ ነሢኦታ ለማርያም 
ፍኅርትከ።
ወተንሢኦ ዮሴፍ እምንዋሙ ገብረ በከመ አዘዞ መልአከ 
እግዚአብሔር።
ወእምድኅረ ኀለፉ እሉ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ በሕልም 
ለዮሴፍ።
ወመዊቶ ሄሮድስ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ በሕልም 
ለዮሴፍ በብሔረ ግብጽ።
ወመስዮ መጽአ ብእሲ ባዕል እምአርማትያስ ዘስሙ ዮሴፍ።
ወነሢኦ ዮሴፍ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ገነዞ በሰንዱናት ንጹሕ።
መጽአ ዮሴፍ እምአርማትያስ ብእሲ ኄር ወጠቢብ።
ወአዘዘ ይጸግውዎ ለዮሴፍ ሥጋሁ።
ወተሣየጠ ዮሴፍ ሰንዱናተ ወአውረዶ ወገነዞ በሰንዱናት።
ዘስሙ ዮሴፍ ዘእምቤተ ዳዊት።
ወዐርገ ዮሴፍኒ እምገሊላ እምሀገረ ናዝሬት መንገለ ይሁዳ።

ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ።
ወኢያእመሩ ዮሴፍ ወእሙ።
ወይመስሎሙ ወልደ ዮሴፍ ውእቱ።
ወልደ ሜልኪ ወልደ ዮና ወልደ ዮሴፍ።
ወልደ ዮሴፍ ወልደ ዮዳ።
ወልደ ስምዖን ወልደ ይሁዳ ወልደ ዮሴፍ።
ወይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልደ ዮሴፍ።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ዮሴፍ ብእሲ ባዕል ኄር ወጻድቅ ወጠቢብ።
ረከብናሁ ለኢየሱስ ወልደ ዮሴፍ ዘእምናዝሬት።
ቅሩበ ዐጸደ ወይን ዘወሀቦ ያዕቆብ ለዮሴፍ ወልዱ።
ወይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ወልደ ዮሴፍ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሰአሎ ለጲላጦስ ዮሴፍ ዘአርማትያስ።
ብፁዕ አንተ ስምዖን ወልደ ዮና።
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6 ዮና
Luke03:24
John01:43

John21:15
John21:16
John21:17

9 ዮናስ Matt12:39
Matt12:40

Matt12:42
Matt12:42
Matt16:4
Luke11:29
Luke11:30
Luke11:32
Luke11:32

2 ዮናን Luke03:27
Luke03:30

1 ዮዳ Luke03:26
3 ዮጊ Matt12:28

Luke11:20
Luke14:8

1 ደለወከ Matt25:27
1 ደለዎ Luke12:16
3 ደሉ Matt10:36

Matt10:37
Matt10:38

4 ደልዎ Matt10:10
Matt10:11
Matt10:12
Matt10:13

1 ደልዎሙ Matt22:8
1 ደሐረ MK10:11
1 ደሐራ Luke16:18
1 ደሐርዎሙ Luke06:28
8 ደመ Matt23:30

Matt23:35
Matt23:35
Matt23:35
Matt27:3

Luke11:50

ወልደ ሜልኪ ወልደ ዮና ወልደ ዮሴፍ።
አንተኑ ስምዖን ወልደ ዮና አንተኬ ትሰመይ ኬፋ ዘበትርጓሜሁ 
ጴጥሮስ።
ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ ፈድፋደ እምእሉ።
ወካዕበ ይብሎ ዳግመ ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ።
ወይቤሎ ሣልሰ ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
እስመ በከመ ነበረ ዮናስ ውስተ ከርሠ አንበሪ ሠሉሰ መዋዕለ ወሠሉሰ 
ለያልየ።
ወያስተኃፍርዋ እስመ ነስሑ በስብከተ ዮናስ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምዮናስ ሀሎ ዝየ።
ወትእምርትሰ ኢይትወሀባ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወትእምርትሰ ኢይሁብዋ ዘእንበለ ትእምርተ ዮናስ ነቢይ።
ወበከመ ዮናስ ኮኖሙ ትእምርተ ለሰብአ ነነዌ።
ወይትኳነንዋ ወያስተኃፍርዋ እስመ ነስሑ አመ ሰበከ ዮናስ።
ወናሁ ዘየዐቢ እምዮናስ ሀሎ ዝየ።
ወልደ ዮናን ወልደ ሬስ ወልደ ዘሩባቤል።
ወልደ ዮናን ወልደ ኤልያቄም።
ወልደ ዮሴፍ ወልደ ዮዳ።
ዮጊኬ በጽሐት ላዕሌክሙ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ዮጊኬ በጽሐት እንከሰ ኀቤክሙ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ዮጊ ይመጽእ ዘይከብረከ።
እምደለወከ ታግብእ ወርቅየ ውስተ ማእድየ።
አሐዱ ብእሲ ባዕል ዘሠምረ ሎቱ ተግባሩ ወደለዎ ብሔር።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ወኢ አሣእነ ወኢ በትረ እስመ ይደልዎ ዐስቡ ለዘይትቀነይ።
ለመኑ ይደልዎ ሰላም በውስቴታ።
ወለእመ ይደልዎ ለውእቱ ቤት።
ወእመሰ ኢይደልዎ ይግባእ ሰላምክሙ ላዕሌክሙ።
ወባሕቱ ኢደልዎሙ ለእለ ዐሠርናሆሙ።
ወይቤሎሙ ዘደሐረ ብእሲቶ ወሖረ ካልእተ ዘመወ ላዕሌሃ።
ወእንተኒ ደሐራ ምታ ለእመ ቀርበት ካልአ ዘመወት።
ወደሐርዎሙ ለእለ ይረግሙክሙ።
እመ ኢተሳተፍነ ምስሌሆሙ በደመ ነቢያተ።
ከመ ይብጻሕ ላዕሌክሙ ደመ ኵሎሙ ጻድቃን ዘተክዕወ ዲበ ምድር።
እምደመ አቤል ጻድቅ እስከ ደመ ዘካርያስ ወልደ በራክዩ።
እምደመ አቤል ጻድቅ እስከ ደመ ዘካርያስ ወልደ በራክዩ።
እንዘ ይብል አበስኩ ዘአግባእኩ ደመ ንጹሕ ወዘአቅተልኩ ብእሴ 
ጻድቅ።
ከመ ይትበቀሎሙ በእንተ ደመ ኵሉ ነቢያት።
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8 ደመ

Luke11:51
Luke11:51

1 ደመረ Luke13:1
13 ደመና Matt17:5

Matt17:5
Matt24:30
Matt26:64
MK09:6
MK09:6
MK13:26
MK14:62
Luke09:34
Luke09:34
Luke09:35
Luke12:54

Luke21:27
2 ደሙ Matt27:24

Matt27:25
2 ደማ MK05:29

Luke08:44
9 ደም Matt09:20

Matt16:17
Matt27:6
Matt27:8
MK05:25

Luke08:43

Luke22:44

John01:13
John19:34

6 ደምየ Matt26:28
MK14:24
Luke22:19
John06:54
John06:55
John06:56

1 ደምፅ Matt12:19
1 ደሞ John06:53

እምደመ አቤል ጻድቅ እስከ ደመ ዘካርያስ።
እምደመ አቤል ጻድቅ እስከ ደመ ዘካርያስ።
እለ ደመረ ጲላጦስ ደሞሙ ምስለ መሥዋዕቶሙ።
ወእንዘ ዘንተ ይትናገሩ መጽአ ደመና ብሩህ ወጸለሎሙ።
ወናሁ መጽአ ቃል እምውስተ ደመና ዘይብል።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ወስብሐት ብዙኅ።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወእንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ።
ወመጽአ ደመና ብሩህ ወጸለሎሙ።
ወመጽአ ቃል እምደመና ዘይብል።
እንዘ ይመጽእ በደመና ምስለ ኀይል ወብዙኅ ስብሐት።
እንዘ ይነብር በየማነ ኀይል ወይመጽእ በደመና ሰማይ።
ወዘንተ ብሂሎ ጸለሎሙ ደመና።
ወፈርሁ ሶበ ቦኡ ውስተ ደመና።
ወመጽአ ቃል እምውስተ ደመና ዘይብል።
ወእምዝ ይቤሎሙ ለሕዝብ ሶበ ትሬእዩ ደመና ዘይዴምን መንገለ 
ዐረብ።
እንዘ ይመጽእ በደመና ሰማይ ምስለ ኀይል ብዙኀ ወስብሐት።
እንዘ ይብል ንጹሕ አነ እምደሙ ለዝ ብእሲ ጻድቅ ወአንትሙ 
ለሊክሙ አእምሩ።
ደሙ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ።
ወሶቤሃ ነፅፈ ነቅዐ ደማ ወአንከረት ርእሳ።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ ወቆመ ሶቤሃ ውሕዘተ ደማ።
ወናሁ ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምት።
እስመ ኢከሠተ ለከ ሥጋ ወደም አላ አቡየ ዘበሰማያት።
ኢይደልወነ ንደዮ ውስተ ቤተ መባእ እስመ ሤጠ ደም ውእቱ።
ወተሰምየ ውእቱ ገራህት ገራህተ ደም እስከ ዮም።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወመጽአት ብእሲት እንተ ደም ይውሕዛ እምዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ክረምት።
ወፈርሀ ወአውተረ ጸልዮ ወኮነ ሐፉ ከመ ነፀፍፃፈ ደም ዘይወርድ 
ውስተ ምድር።
እለ ኢኮኑ እምነ ዘሥጋ ወደም ወኢ እምሥምረተ ብእሲ ወብእሲት።
ወሶቤሃ ወፅአ እምኔሁ ደም ወማይ።
ዝ ውእቱ ደምየ ዘሐዲስ ሥርዐት።
ወይቤሎሙ ዝ ውእቱ ደምየ ዘሐዲስ ሥርዐት።
ዝንቱ ጽዋዕ ዘሐዲስ ሥርዐት ደምየ ውእቱ።
ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ቦ ሕይወት ዘለዓለም።
ወደምየኒ ስቴ ሕይወት ዘበአማን ውእቱ።
ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ይሄሉ ምስሌየ።
ኢይደምፅ ወኢይጸርሕ ወአልቦ ዘይሰምዕ ቃሎ።
እመ ኢበላዕክሙ ሥጋሁ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ወኢሰተይክሙ 
ደሞ።
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1 ደሞሙ Luke13:1
3 ደርግሐ Matt09:16

MK02:21
Luke05:36

1 ደቀ Luke12:45
1 ደቀሳ Matt25:5
1 ደቁ Luke23:30

12 ደቂቀ Matt11:16
Matt20:20
Matt26:37
Matt27:9
Matt27:56
MK01:19 ረከቦሙ ለያዕቆብ ወለዮሐንስ እኁሁ ደቂቀ ዘብዴዎስ።
MK03:17
MK10:35
Luke01:16

Luke05:10 ወከማሁ ያዕቆብኒ ወዮሐንስ ደቂቀ ዘብዴዎስ አዕርክቲሁ ለስምዖን።
Luke07:32
John21:2 ወናትናኤል ዘቃና ዘገሊላ ወደቂቀ ዘብዴዎስ።

4 ደቂቁ Matt09:15

MK02:19
Luke05:34
John04:12

2 ደቂቃ Matt11:19
Matt20:20

6 ደቂቅ Matt21:15
Matt21:16
Matt21:16
Matt21:28
MK07:28
Luke15:11

1 ደቂቅነ Luke11:7
1 ደቂቅኪ Luke13:34
1 ደቂቅክሙ Luke11:19
4 ደቂቅየ Matt20:21

MK10:24
John13:33
John21:5

1 ደቂቆሙ Matt23:31

እለ ደመረ ጲላጦስ ደሞሙ ምስለ መሥዋዕቶሙ።
ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
አልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ልብስ ውስተ ሥጠት ብሉይ።
ወይእኅዝ ይዝብጥ ወያመንዝዝ ደቀ ወአዋልደ ዘቤተ እግዚኡ።
ወጐንድዮ መርዓዊ ደቀሳ ኵሎን ወኖማ።
ይእተ አሚረ ይብልዎሙ ለአድባር ደቁ ላዕሌነ ወለአውግርኒ ድፍኑነ።

ይመስሉ ደቂቀ እለ ይነብሩ ውስተ ምሥያጥ ወይጼውዑ ቢጾሙ።
ወእምዝ መጽአት ኀቤሁ እሞሙ ለደቂቀ ዘብዴዎስ ምስለ ደቂቃ።
ወነሥኦሙ ምስሌሁ ለጴጥሮስ ወለክልኤቱ ደቂቀ ዘብዴዎስ።
ነሥኡ ሠላሳ ብሩረ ሤጦ ለክቡር ዘአክበርዎ ደቂቀ እስራኤል።
ወእሙ ለዮሳ ወእሞሙ ለደቂቀ ዘብዴዎስ።

ሰመዮሙ በአኔርጌስ ደቂቀ ነጐድጓድ ብሂል።
ክልኤሆሙ ደቂቀ ዘብዴዎስ ይቤልዎ።
ወለብዙኃን እምደቂቀ እስራኤል ይመይጦሙ ኀበ እግዚአብሔር 
አምላኮሙ።

ይመስሉ ደቂቀ እለ ይነብሩ ውስተ ምሥያጥ።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ ወላህዎ።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይክሉኑ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ።
ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ እንዘ ሀሎ መርዓዊ ምስሌሆሙ።
ወውእቱኒ ሰትየ እምኔሃ ወአንስቲያሁኒ ወደቂቁኒ ወእንስሳሁኒ 
ወጥሪቱኒ።
ወጸድቀት ጥበብ እምደቂቃ ወእምግባራ።
ወእምዝ መጽአት ኀቤሁ እሞሙ ለደቂቀ ዘብዴዎስ ምስለ ደቂቃ።
ወደቂቅኒ እንዘ ይጸርሑ በቤተ መቅደስ ወይብሉ።
ወይቤልዎ ኢትሰምዕኑ ዘይብሉ እሉ ደቂቅ።
ዘይቤ እምአፈ ደቂቅ ወሕፃናት አስተዳሎከ ስብሐተ።
ወምንተ ትብሉ ለአሐዱ ብእሲ ቦቱ ክልኤቱ ደቂቅ አኀው።
በታሕተ ማእድ ፍርፋራተ ዘያወድቁ ደቂቅ።
ወካዕበ ይቤሎሙ አሐዱ ብእሲ ቦቱ ክልኤተ ደቂቅ።
ወደቂቅነ ይሰክቡ ምስሌየ ውስተ ዐራት።
ሚ መጠነ ፈቀድኩ አስተጋብኦሙ ለደቂቅኪ።
ደቂቅክሙ በምንትኑ ያወፅእዎሙ።
ወትቤሎ ረሲ ሊተ ከመ ይንበሩ እሉ ደቂቅየ ክልኤሆሙ።
ደቂቅየ እፎ ዕጹብ ለእለ ቦሙ ንዋይ።
ደቂቅየ ዓዲ ኅዳጠ መዋዕለ ሀሎኩ ምስሌክሙ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ደቂቅየ ቦኑ ብክሙ ዘንበልዕ።
ከመ ደቂቆሙ አንትሙ ለቀተልተ ነቢያት።
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4 ደቅ Matt14:21
Matt15:38
MK05:4
Luke08:29

1 ደቡብ Luke13:29
17 ደብረ Matt15:29

Matt17:1
Matt21:1
Matt24:3
Matt26:30
Matt28:16
MK03:13
MK06:46
MK09:2
MK11:1
MK13:3
MK14:26
Luke09:28
Luke19:37
Luke21:36
Luke22:39

John08:1
22 ደብር Matt04:8

Matt05:1
Matt05:14
Matt08:1
Matt14:23
Matt17:9
Matt17:20
Matt21:21
MK05:11
MK09:8
MK11:23
Luke03:5
Luke04:5
Luke04:29
Luke06:12
Luke08:32
Luke09:37
Luke19:29
John04:20

ዘእንበለ አንስት ወደቅ።
ዘእንበለ አንስት ወደቅ።
እስመ መዋቅሕተኒ ይሰብር ወሰናስለኒ ይቀጠቅጥ ወየዐቅብዎ ደቅ።
ወየዐቅብዎ ደቅ ወይሰብር መዋቅሕቲሁ።
ወይመጽኡ እምጽባሕ ወእምዕራብ ወእምሰሜን ወእምደቡብ።
ወዐሪጎ ደብረ ነበረ ህየ።
ወአዕረጎሙ ደብረ ነዋኀ እንተ ባሕቲቶሙ።
በጽሐ ቤተ ፋጌ እንተ ገቦ ደብረ ዘይት።
ወእንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት።
አንቢቦሙ ወሰቢሖሙ ወፅኡ ወሖሩ ውስተ ደብረ ዘይት።
ኀበ ደብረ ዘአዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወዐርገ ደብረ ወጸውዐ እለ ፈቀደ ወመጽኡ ኀቤሁ።
ወፈነዎሙ ወኀለፈ እምህየ ወዐርገ ደብረ ከመ ይጸሊ።
ወአዕረጎሙ ደብረ ነዋኀ በባሕቲቶሙ ራእዩ።
በኀበ ደብረ ዘይት ፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወእንዘ ይነብር ውስተ ደብረ ዘይት አንጻረ ምኵራብ።
ሰቢሖሙ ወአንቢቦሙ ወፅኡ ውስተ ደብረ ዘይት።
ወዐርገ ደብረ ከመ ይጸሊ።
ወበጺሖሙ ኀበ ሙራደ ዐቀብ ዘደብረ ዘይት።
ወይበይት ውስተ ደብረ ዘይት ዘስሙ ኤሌዎን።
ወወፂኦ ሖረ በከመ ያለምድ ይጸሊ ደብረ ዘይት ወተለውዎ 
አርዳኢሁ።
ወእግዚእ ኢየሱስኒ ሖረ ውስተ ደብረ ዘይት።
ወእምዝ ዓዲ ነሥኦ ዲያብሎስ ወአዕረጎ ውስተ ደብር ነዋኅ ጥቀ።
ሶበ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ ዐርገ ውስተ ደብር ወነበረ።
ኢትክል ተከብቶ ሀገር እንተ ተሐንጸት መልዕልተ ደብር።
ወእንዘ ይወርድ እምደብር ተለውዎ ሰብእ ብዙኃን።
ወእምዝ ፈነወ አሕዛበ ወዐርገ ውስተ ደብር።
ወእንዘ ይወርዱ እምደብር አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ወትብልዎ ለዝ ደብር ፍልስ እም ዝየ ኀበ ከሃ።
አላ ለዝንቱ ደብር ለእመ ትብልዎ።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ ይትረዐይ መንገለ ደብር።
ወእንዘ ይወርዱ እምደብር አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
አማን እብለክሙ ለእመ ትብልዎ ለዝ ደብር።
ኵሉ ማዕምቅ ይምላእ ወኵሉ ደብር ወወግር ይተሐት።
ወአዕረጎ ሰይጣን ውስተ ደብር ነዋኅ።
ወወሰድዎ ውስተ ሕፅነ ርእሰ ደብር።
ወእምዝ ኮነ በውእቱ መዋዕል ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ደብር።
ወቦ ህየ መራዕየ አሕርው ብዙኅ ይትረዐይ ውስተ ደብር።
ወእምዝ በሳኒታ ዕለት ወረዱ እምደብር።
ወሶበ በጽሐ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ ኀበ ደብር ዘስሙ ኤሌዎን።
አበዊነሰ በዝንቱ ደብር ሰገዱ።
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22 ደብር

John04:21
John06:3
John06:15

1 ደኀራ MK10:12
4 ደኀርተ Matt19:30

Matt20:16
MK10:31
Luke13:30

5 ደኀርት Matt20:8
Matt20:12
Matt20:16
MK10:31
Luke13:30

1 ደኀርትኒ Matt19:30
1 ደኀርዋ Matt19:9
1 ደኃሪ John08:9
3 ደኃሪተ Matt05:26

Matt27:64
Luke12:59

2 ደኃሪቱ Matt12:46

Luke11:26
7 ደኃሪት John06:39

John06:40
John06:44
John06:54
John07:37
John11:24
John12:48

2 ደኃራዊ Matt20:14
Matt21:31

1 ደነነ John08:8
1 ደናግለ Matt25:1
2 ደናግል Matt25:7

Matt25:11
1 ደንቀወ Matt13:15
2 ደንገፀ Matt02:3

Luke01:12
1 ደንገፀት Luke01:29
13 ደንገፁ Matt14:26

Matt17:6
MK01:27

ወይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢ በዝንቱ ደብር ወኢ በኢየሩሳሌም።
ወዐርገ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ደብር።
ወተግሕሠ ውስተ ደብር ባሕቲቱ።
ወእንተሂ ደኀራ ምታ ወሖረት ካልአ ዘመወት።
ወብዙኃን ቀደምት ይከውኑ ደኀርተ።
ከማሁኬ ይከውኑ ደኀርት ቀደምተ ወቀደምትኒ ይከውኑ ደኀርተ።
ወብዙኃን ቀደምት ይከውኑ ደኀርተ።
ወይከውኑ ደኀርት ቀደምተ ወቀደምት ይከውኑ ደኀርተ።
ወአኀዝ ቅድመ እምደኀርት እስከ ቀደምት።
እንዘ ይብሉ እሉ ደኀርት።
ከማሁኬ ይከውኑ ደኀርት ቀደምተ ወቀደምትኒ ይከውኑ ደኀርተ።
ወደኀርትኒ ይከውኑ ቅድመ።
ወይከውኑ ደኀርት ቀደምተ ወቀደምት ይከውኑ ደኀርተ።
ወደኀርትኒ ይከውኑ ቀደምተ።
ወእንተሂ ደኀርዋ ዘአውሰበ ዘመወ።
እስከ ወፅኡ ሊቃውንቲሆሙ እምቀዳሚ እስከ ደኃሪ።
እስከ ሶበ ትፈዲ ደኃሪተ ገመስ ዘላዕሌከ።
ወትከውን ደኃሪተ ጌጋዩ እንተ ተአኪ እምቀዳሚት።
እስከ ሶበ ትሤልጥ ደኃሪተ ገመስ ዘላዕሌከ።
ወበዊኦሙ የኀድሩ ህየ ወይከውን ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ ዘየአኪ 
እምቀዳሚቱ።
ወይብእሶ ደኃሪቱ ለውእቱ ብእሲ እምቀዳሚቱ።
ወኢ አሐዱሂ አላ አነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወአነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወአነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወአነ አነሥኦ በደኃሪት ዕለት።
ወበደኃሪት ዕለት ዘበዓል ዐባይ።
አመ ትንሣኤ ምዉታን በደኃሪት ዕለት።
ውእቱ ይኴንኖ በደኃሪት ዕለት።
ፈቀድኩ አነ ለዝንቱ ደኃራዊ አሀቦ ከማከ።
ወይቤልዎ ደኃራዊ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወካዕበ ደነነ ወጸሐፈ ኀበ ምድር በአጽባዕቱ።
አሜሃ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ዐሥሮን ደናግለ።
ወእምዝ ነቅሓ እልኩ ደናግል ኵሎን።
ወድኅረ መጽኣ እልክቱሂ ደናግል።
ወእዘኒሆሙ ደንቀወ እምሰሚዕ።
ወሰሚዖ ሄሮድስ ንጉሥ ደንገፀ ወተሀውከ።
ወሶበ ርእዮ ደንገፀ ዘካርያስ።
ወርእያ ደንገፀት እምቃሉ ወኀለየት ወትቤ።
ደንገፁ ወፈርሁ እንዘ ይብሉ ምትሐት ውእቱ።
ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ ደንገፁ ወፈርሁ ጥቀ።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወይቤሉ በበይናቲሆሙ።
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13 ደንገፁ

MK02:12
MK05:42
MK06:50
MK09:14
MK10:32
Luke02:48
Luke04:36
Luke05:9
Luke05:26
Luke08:56

1 ደንገፃ MK16:5
1 ደኪሞ John04:6

7 ደወለ Matt02:22
Matt04:12
Matt15:21
Matt15:39
MK08:10
Luke01:39
Luke01:65

2 ደወሎሙ Matt08:34
MK05:17

1 ደወየ John05:5
2 ደወይኩ Matt25:36

Matt25:43
1 ደዊ John11:3
5 ደዌ Matt04:23

Matt08:17
Luke04:40
John05:4

John11:4
1 ደዌሁ John05:6
1 ደዌሃ MK05:29
3 ደዌሆሙ Luke05:15

Luke06:17
Luke07:21

1 ደዌሆን Luke08:2
2 ደዌኪ MK05:34

Luke13:11
2 ደይ Matt17:27

MK05:23

ወደንገፁ ኵሎሙ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ወደንገፁ ሶቤሃ ዐቢየ ድንጋፄ።
ወኵሎሙ ርእይዎ ወደንገፁ ወዐውየዉ ወነበቦሙ ሶቤሃ።
ወሶበ ርእይዎ ኵሎሙ ሰብእ ደንገፁ።
ወደንገፁ ወእለሂ ይተልውዎ ፈርሁ።
ወሶበ ርእይዎ ደንገፁ ወትቤሎ እሙ።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወተናገሩ በበይናቲሆሙ።
ወኵሎሙ እለ ምስሌሁ ደንገፁ በእንተ ዓሣት ዘተሠግሩ።
ወደንገፁ ኵሎሙ ወአእኰትዎ ለእግዚአብሔር።
ወደንገፁ አቡሃ ወእማ።
ወይለብስ አልባሰ ንጹሐ ወደንገፃ።
ወደኪሞ እግዚእ ኢየሱስ በሐዊረ ፍኖት ነበረ ህየ ኀበ ውእቱ ዐዘቅት።

ወተግሕሠ ውስተ ደወለ ገሊላ።
ተግሕሠ ውስተ ደወለ ገሊላ።
ውስተ ደወለ ጢሮስ ወሲዶና።
ወሖረ ውስተ ደወለ መጌዶን።
ወበጽሐ ውስተ ደወለ ድልማኑታ።
ወሖረት ደወለ ዐይነ ከርም ወበጽሐት ሀገረ ዳዊት ዘይሁዳ።
ወላዕለ ኵሉ ደወለ ይሁዳ።
ወሶበ ርእይዎ አስተብቊዕዎ ይኅልፍ እምደወሎሙ።
ወአኀዙ ያስተብቊዕዎ ከመ ይፃእ እምደወሎሙ።
ወሀሎ ህየ አሐዱ ብእሲ ዘሠላሳ ወሰመንቱ ክረምት እምዘ ደወየ።
ደወይኩ ወሐወጽክሙኒ።
ደወይኩ ወኢሐወጽክሙኒ።
እንዘ ይብላ እግዚእነ ናሁ ዘታፈቅር ይደዊ።
ወይፌውስ ኵሎ ደዌ ወኵሎ ሕማመ ዘውስተ ሕዝብ።
ውእቱ ነሥአ ደዌነ ወጾረ ሕማመነ።
አምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ ደዌ ዘዘ ዚኣሁ።
ወዘይወርድ ቀዲመ እምድኅረ ሁከተ ማይ ወይትኀፀብ የሐዩ እምኵሉ 
ደዌ ዘቦ።
ዝንቱ ደዌ ኢኮነ ለሞት አላ በእንተ ስብሐተ እግዚአብሔር።
አእመረ ከመ ጐንደየ ውስተ ደዌሁ ወይቤሎ ትፈቅድኑ ትሕየው።
ከመ ሐይወት እምደዌሃ።
ይስምዕዎ ወይትፈወሱ እምደዌሆሙ።
እለ መጽኡ ይስምዕዎ ወይትፈወሱ እምደዌሆሙ።
ወፈወሶሙ ለብዙኃን ሶቤሃ እምደዌሆሙ።
ወአንስትኒ እለ አሕየዎን እምአጋንንት እኩያን ወእምደዌሆን።
እትዊ በሰላም ወሕየዊ እምደዌኪ።
ኦ ብእሲቶ ተስዕርኪ እምደዌኪ።
ወባሕቱ ከመ ኢያንጐርጕሩ ሑር ውስተ ባሕር ወደይ መቃጥነ።
ወባሕቱ ነዐ ደይ እዴከ ላዕሌሃ ወተሐዩ።
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15 ደይን Matt10:15
Matt11:22
Matt11:24

Matt12:36
Matt12:42
Matt12:43
MK03:29
MK06:11
Luke10:12
Luke10:14
Luke11:31
Luke11:32
Luke16:23
John05:24

John05:29
1 ደይዎ Luke09:44
1 ደፈነቶ Luke13:21
1 ደፍኖ Matt08:24

101 ዲበ Matt05:15
Matt06:27
Matt07:24
Matt07:25
Matt07:26
Matt08:31
Matt09:6
Matt10:1
Matt10:27
Matt13:5
Matt14:18
Matt14:25
Matt14:26
Matt14:28
Matt14:29
Matt14:29
Matt15:35
Matt16:18
Matt17:6
Matt19:28

Matt19:28

አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር።
አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምኔክን።
ወባሕቱ እብለኪ ከመ ምድረ ሰዶም ትረክብ ሣሕተ በዕለተ ደይን 
እምኔኪ።
ያገብኡ ሎቱ ቃለ በዕለተ ደይን።
ሰብአ ነነዌ ይትነሥኡ አመ ዕለተ ደይን።
ንግሥተ አዜብ ትትነሣእ አመ ዕለተ ደይን ምስለ ዛ ትውልድ።
ወይትኴነን በደይን ለዝሉፉ።
አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር።
ወትረክብ ሣህለ ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር በዕለተ ደይን።
ወባሕቱ ጢሮስ ወሲዶና ይኄይሳ እምኔክን በዕለተ ደይን።
ንግሥተ አዜብ ትትነሣእ ምስለ ዛቲ ትውልድ አመ ዕለተ ደይን።
ሰብአ ነነዌ ይትነሥኡ አመ ደይን ምስለ ዛቲ ትውልድ።
ወበሲኦል አንሥአ አዕይንቲሁ እንዘ ሀሎ ውስተ ደይን።
ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።
ወእለሰ እኩየ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ዘለደይን።
አንትሙሰ ደይዎ ውስተ ልብክሙ ለዝንቱ ነገር።
ወደፈነቶ ውስተ ኀሪጽ ዘሠለስቱ መስፈርት ወአብሕአ ኵሎ።
እስከ ሶበ ይደፍኖ ለሐመር ማዕበለ ባሕር እሞገድ።
አላ ያነብርዋ ዲበ ተቅዋማ።
መኑ እምኔክሙ በተክዞ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
ይመስል ብእሴ ጠቢበ ዘሐነጸ ቤቶ ዲበ ኰኵሕ።
እስመ ዲበ ኰኵሕ ተሣረረ።
ይመስል ብእሴ አብደ ዘሐነጸ ቤቶ ዲበ ኆጻ።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ከመ ንባእ ዲበ መራዕየ አሕርው።
ይኅድግ ኀጢአተ በዲበ ምድር።
ወወሀቦሙ ሥልጣነ ዲበ መናፍስት ርኩሳን።
ወዘኒ አልኆሰስኩ ውስተ እዝንክሙ ስብክዎ በዲበ አንሕስት።
ወቦ ዘወድቀ ዲበ ኰኵሕ ኀበ አልቦ መሬት ብዙኀ።
ወአዘዞሙ ለሰብእ ይርፍቁ ዲበ ሣዕር።
እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር።
ወሶበ ርእይዎ አርዳኢሁ እንዘ ዲበ ባሕር የሐውር።
አዝዘኒ እምጻእ ኀቤከ እንተ ዲበ ማይ።
ወይቤሎ ነዐ ወወሪዶ ጴጥሮስ እምዲበ ሐመር።
ሖረ ዲበ ማይ ይብጻሕ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወአዘዞሙ ለሕዝብ ይርፍቁ ዲበ ምድር።
ወዲበ ዛቲ ኰኵሕ አሐንፃ ለቤተ ክርስቲያንየ።
ወወድቁ በገጾሙ ዲበ ምድር።
አመ ዳግም ልደት አመ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ዲበ መንበረ 
ስብሐቲሁ።
አንትሙኒ ትነብሩ ዲበ ዐሠርቱ ወክልኤቱ መናብርት።
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Matt21:5
Matt21:5
Matt21:44
Matt23:2
Matt23:4
Matt23:8
Matt23:9
Matt23:10
Matt23:35
Matt24:2
Matt24:7
Matt24:47
Matt25:21
Matt25:23
Matt25:31
Matt26:7
Matt26:12
Matt27:29
Matt27:35
MK02:10
MK03:29
MK04:21
MK06:39

MK06:48
MK06:49
MK07:30
MK08:6
MK09:3
MK10:41 ወሰሚዖሙ ዐሠርቱ ተምዕዑ ዲበ ክልኤቱ አኀው ያዕቆብ ወዮሐንስ።
MK13:2
MK13:8
MK13:8
MK13:12
MK14:3
MK15:24
MK16:18
Luke04:9
Luke05:24
Luke06:28
Luke06:48
Luke06:48

ጻድቅ ወየዋህ እንዘ ይጼዐን ዲበ እድግት ወዲበ ዕዋላ።
ጻድቅ ወየዋህ እንዘ ይጼዐን ዲበ እድግት ወዲበ ዕዋላ።
ወዘሰ ወድቀ ዲበ ይእቲ እብን ይትቀጠቀጥ።
ዲበ መንበረ ሙሴ ነበሩ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወየአስሩ ጾረ ዐቢየ ወክቡደ ወያሰክምዎ ለሰብእ ዲበ መትከፍቱ።
አንትሙሰኬ ኢትረስዩ መምህረ በዲበ ምድር።
ወኢትረስዩ አበ በዲበ ምድር።
ወኢትረስዩ እግዚአ በዲበ ምድር።
ከመ ይብጻሕ ላዕሌክሙ ደመ ኵሎሙ ጻድቃን ዘተክዕወ ዲበ ምድር።
አማን እብለክሙ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
ወይትነሥኡ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ላዕለ ነገሥት።
አማን እብለክሙ ከመ ዲበ ኵሉ ንዋዩ ይሠይሞ።
ዘበውኁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሠይመከ።
ዘበውኁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሠይመከ።
አሜሃ ይነብር ዲበ መንበረ ስብሐቲሁ።
ወሦጠት ዲበ ርእሱ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይረፍቅ።
ወዘንተሰ ዕፍረተ ዘሦጠት ዲበ ርእስየ ለቀበርየ ገብረት።
ወፀፈሩ ሐራ አክሊለ ዘሦክ ወአስተቀጸልዎ ዲበ ርእሱ።
ተካፈሉ አልባስየ ለርእሶሙ ወትዐፀዉ ዲበ ዓራዝየ።
ከመ ይኅድግ ኀጢአተ በዲበ ምድር።
ወዘሰ ፀረፈ ዲበ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ ለዓለም።
አላ ከመ ያንብርዋ ዲበ ተቅዋማ።
ወአዘዞሙ ለኵሎሙ ይርፍቁ በበ ምርፋቃቲሆሙ ዲበ ሐመልማል 
ሣዕር።
እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር ወፈቀደ ይትዐደዎሙ።
ወሶበ ርእይዎ እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር መሰሎሙ ምትሀተ።
ወትነብር ዲበ ዐራታ ወኀደጋ ጋኔና።
ወአዘዞሙ ለሰብእ ይርፍቁ ዲበ ምድር።
ዘኢይክል መሃፒል ከማሁ አጻዕድዎቶ በዲበ ምድር።

ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
ወይትነሣእ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ዲበ ነገሥት።
ወይትነሣእ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ዲበ ነገሥት።
ወውሉድ ይትነሥኡ ዲበ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ።
ወአኮሰቶ ወሦጠት ዲበ ርእሱ።
ወሰቀልዎ ወተዐፀዉ ዲበ አልባሲሁ።
ወዲበ ድዉያን እደዊሆሙ ያነብሩ።
ወወሰዶ ኢየሩሳሌም ወአቀሞ ዲበ ርእሰ ማዕዘንተ ቤተ መቅደስ።
ይኅድግ ኀጢአተ በዲበ ምድር።
ወጸልዩ ዲበ እለ ይትዔገሉክሙ።
ወከረየ ወአዕመቀ ወሣረረ መሠረቶ ዲበ ኰኵሕ።
ወስእኑ አንቀልቅሎቶ እስመ ዲበ ኰኵሕ ተሣረረ።
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Luke08:16
Luke10:19
Luke10:19
Luke10:19
Luke10:34
Luke11:33
Luke12:25
Luke15:5
Luke18:8
Luke19:4
Luke19:17
Luke19:35

Luke19:44

Luke20:18
Luke21:6
Luke21:10
Luke21:10
Luke21:23

Luke21:23

Luke21:25

Luke21:34

Luke21:34

Luke22:30

Luke23:34
John01:16
John01:33
John06:10
John06:19
John12:15
John13:25
John17:4
John18:6
John19:13
John19:19
John19:24

ወያነብራ ታሕተ ዐራት ዘእንበለ ዲበ ተቅዋማ።
ወናሁ ወሀብኩክሙ ሥልጣነ ትኪዱ ዲበ አቃርብት።
ወዲበ አራዊተ ምድረ ወዲበ ኵሉ ኀይለ ጸላኢ።
ወዲበ አራዊተ ምድረ ወዲበ ኵሉ ኀይለ ጸላኢ።
ወጸዐኖ ዲበ አድጉ ወወሰዶ ኀበ ዐቃቤ ቤተ ነግድ።
ወእመ አኮ ታሕተ ከፈር ዘእንበለ ዲበ ተቅዋማ።
መኑ እምኔክሙ ኀልዮ ዘይክል ወስኮ አሐደ እመተ በዲበ ቆሙ።
ወእምከመ ረከባ ይጸውራ ዲበ መትከፍቱ እንዘ ይትፌሣሕ።
ይረክብኑ እንጋ ሃይማኖተ በዲበ ምድር።
ወሮጸ ቅድሜሁ ወዐርገ ዲበ ሰግላ ከመ ይርአዮ።
ዘበውኁድ ማእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኀ።
ወረሐኑ አልባሲሆሙ ዲበ ዕዋል ወአጽዐንዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ዲቤሁ።

ወኢየኀድጉ እብነ ዲበ እብን በውስቴትኪ እስመ ኢያእመርኪ መዋዕለ 
ሣህልኪ።
ወኵሎ ዘወድቀ ዲበ ይእቲ እብን ይትቀጠቀጥ።
አመ ኢይትኀደግ ዝየ እብን ዲበ እብን ዘኢይትነሠት።
ወይቤሎሙ ይትነሥኡ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ዲበ ነገሥት።
ወይቤሎሙ ይትነሥኡ ሕዝብ ዲበ ሕዝብ ወነገሥት ዲበ ነገሥት።
እስመ ይከውን ዐቢይ ምንዳቤ ዲበ ምድር ወመቅሠፍት ዲበ ዝንቱ 
ሕዝብ።
እስመ ይከውን ዐቢይ ምንዳቤ ዲበ ምድር ወመቅሠፍት ዲበ ዝንቱ 
ሕዝብ።
ወይከውን ተኣምር ውስተ ፀሓይ ወወርኅ ወከዋክብትኒ ይወድቁ 
እምሰማይ ዲበ ምድር።
ከመ መሥገርት እንተ ትወርድ ዲበ ኵሎሙ እለ ይነብሩ ዲበ ምድር።

ከመ መሥገርት እንተ ትወርድ ዲበ ኵሎሙ እለ ይነብሩ ዲበ ምድር።

ወትነብሩ ዲበ መናብርት ወትኴንኑ ዐሠርተ ወክልኤተ ሕዝበ 
እስራኤል።
ወተዐፀዉ ዲበ አልባሲሁ ወተካፈሉ።
ጸጋ ህየንተ ጸጋ በዲበ ጸጋ።
ውእቱ ይቤለኒ ዲበ ዘርኢከ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ።
ወብዙኅ ሣዕሩ ለውእቱ መካን ወረፈቁ ዲበ ሣዕር ዕደዊሆሙ።
ርእይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር።
ነዋ ንጉሥኪ ይመጽእ እንዘ ይጼዐን ዲበ ዕዋለ አድግ።
ወሖረ ወረፈቀ ውእቱ ረድእ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
አንሰ ሰባሕኩከ በዲበ ምድር ፈጺምየ ግብረ ዘወሀብከኒ ከመ እግበር።
ገብኡ ድኅሬሆሙ ወወድቁ ዲበ ምድር።
ወነበረ ዲበ መንበር ውስተ መካን ዘስሙ ሊቶስጥሮስ።
ወጸሐፈ ጲላጦስ መጽሐፈ ወአንበረ ዲበ መስቀሉ።
ተካፈሉ አልባስየ ለርእሶሙ ወተዐፀዉ ዲበ ዐራዝየ።
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John19:29
John19:31
John20:7
John21:20

1 ዲቤ MK01:10
11 ዲቤሁ Matt21:44

Matt23:20
Matt23:22

MK02:4
MK03:10
MK11:2

Luke05:25
Luke19:35

John01:32
John01:33
John11:38

3 ዲቤሃ Matt28:2
Luke05:3
John12:14

4 ዲቤሆሙ Matt21:7
MK06:5
MK10:16
Luke04:40

2 ዲቤሆን Matt25:20
Matt25:22

7 ዲናረ Matt17:27
Matt18:28
Matt22:19
MK12:16
Luke07:41
Luke10:35
Luke20:23

1 ዲናሩ Matt22:19
11 ዲናር Matt17:24

Matt20:2
Matt20:9
Matt20:10

ወአሰሩ በቈጽለ ሁስጱ ዲበ ሕለት ወአስተርከቡ ውስተ አፉሁ 
ወዐጸሩ።እላንቱ ሥጋት ኢይቢታ ዲበ መሳቅሊሆን በእንተ ሰንበት።
ወሰበነኒ ዘዲበ ርእሱ እንተ ባሕቲቱ ጥብሉለ።
ወውእቱ ረድእ ዘረፈቀ ዲበ እንግድዓሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይዴረሩ።
ወወረደ መንፈስ ቅዱስ ከመ ርግብ ወነበረ ዲቤሁ።
ወለዘሂ ወድቀት ዲቤሁ ትደምቆ።
ዘኬ መሐለ በምሥዋዕ መሐለ ቦቱ ወበኵሉ ዘይነብር ዲቤሁ።
ወዘሂ መሐለ በሰማይ መሐለ በመንበሩ ለእግዚአብሔር ወበዘይነብር 
ዲቤሁ።
ዘዲቤሁ ይሰክብ ውእቱ መፃጕዕ።
እስከ ይወድቁ ዲቤሁ ወያስተብቊዕዎ።
ወበዊአክሙ ትረክቡ ሶቤሃ ዕዋለ አድግ እሱረ ዘኢተጽዕኖ ሰብእ 
ዲቤሁ።
ወተንሥአ ሶቤሃ ወነሥአ ዐራቶ ዘዲቤሁ ይሰክብ በቅድሜሆሙ።
ወረሐኑ አልባሲሆሙ ዲበ ዕዋል ወአጽዐንዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ዲቤሁ።

ከመ እንተ ርግብ ወይነብር ዲቤሁ።
ወይነብር ዲቤሁ ውእቱኬ ዘያጠምቅ በመንፈስ ቅዱስ።
ወበአት ውእቱ ወክዱን እብን ዐቢይ ዲቤሁ።
ወነበረ ዲቤሃ።
ከመ ይንበር ዲቤሃ ወይምሀር።
ወረከበ እግዚእ ኢየሱስ ዕዋለ አድግ ወተጽዕነ ዲቤሃ።
ወተጽዕነ እግዚእ ኢየሱስ ዲቤሆሙ።
እለ አንበረ እዴሁ ዲቤሆሙ ወአሕየዎሙ።
ወወደየ እዴሁ ዲቤሆሙ።
ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ አንበረ እዴሁ ዲቤሆሙ ወፈወሶሙ።
ወናሁ ኀምስ መካልየ እለ ረባሕኩ ዲቤሆን።
ወናሁ ክልኤተ ካልኣተ መካልየ እለ ረባሕኩ ዲቤሆን።
ወትረክብ ውስቴቱ ዲናረ ሰጢጥራስ ዘውእቱ አርባዕቱ ድርኅም።
ዘይፈድዮ ምእተ ዲናረ ወአኀዞ ወኀነቆ።
ወአምጽኡ ሎቱ ዲናረ።
ለምንት ታሜክሩኒ አምጽኡ ዲናረ ወአርእዩኒ።
አሐዱ ይፈድዮ ኀምስተ ምእተ ዲናረ ወካልኡኒ ኀምሳ።
ወበሳኒታ አውፅአ ክልኤተ ዲናረ ወወሀቦ ለዐቃቤ ነግድ።
ወአእመሮሙ ትምይንቶሙ ወይቤሎሙ ለምንት ታሜክሩኒ አርእዩኒ 
ዲናረ።
አርእዩኒ መልክዐ ዲናሩ።
ወበጺሖሙ ቅፍርናሆም መጽኡ እለ ጸባሕተ ዲናር።
ወተከሀሎሙ ዐስቦሙ በበ ዲናር ለዕለት።
ወወሀቦሙ በበ ዲናር።
ወነሥኡ በበ ዲናር እሙንቱሂ።
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11 ዲናር

Matt20:13
Matt22:17
MK06:37
MK12:15
MK14:5
John06:7
John12:5

5 ዲያብሎስ Matt04:1
Matt04:5
Matt04:8
Matt04:11
Matt13:39

3 ዲዲሞስ John11:16
John20:24
John21:2

2 ዳኅነ MK05:15
MK08:25

1 ዳኅን Luke11:21
2 ዳንኤል Matt24:15

MK13:14
26 ዳእሙ Matt05:17

Matt08:8
Matt13:21
Matt20:28
Matt27:24
MK04:17
MK05:26
MK05:36
MK07:15
MK07:19
MK10:45
Luke06:32
Luke08:13
Luke08:27
Luke08:50
John01:8
John01:31
John03:28
John04:2
John05:18

ኢዐመፅኩከ ዐርክየ አኮኑ በዲናር ተከሀልኩከ።
ይከውንሁ ነሀብ ጸባሕተ ዲናር ለቄሣር ወሚመ ኢይከውንሁ።
ወይቤልዎ ንሑርኑ ንሣየጥ በክልኤ ምእት ዲናር ኅብስተ።
ይከውነነሁ ነሀብ ጸባሕተ ዲናር ለነጋሢ አው አልቦ።
እምሠለስቱ ምእት ዲናር ወይትወሀብ ለነዳያን።
ዘክልኤቱ ምእት ዲናር ኅብስት ኢየአክሎሙ።
ለሠለስቱ ምእት ዲናር የሀብዎ ለነዳያን።
ከመ ይትመከር እምኀበ ዲያብሎስ።
ወእምዝ ነሥኦ ዲያብሎስ።
ወእምዝ ዓዲ ነሥኦ ዲያብሎስ ወአዕረጎ ውስተ ደብር ነዋኅ ጥቀ።
ወእምዝ ኀደጎ ዲያብሎስ።
ወፀራዊኒ ዘዘርዖ ዲያብሎስ ውእቱ።
ወይቤሎሙ ቶማስ ዘይብልዎ ዲዲሞስ ለቢጹ ለአርዳእ።
ወቶማስ አሐዱ እምዐሠርቱ ወአሐዱ አርዳኢሁ ዘይብልዎ ዲዲሞስ።
ወቶማስ ዘይብልዎ ዲዲሞስ።
እንዘ ይነብር ዳኅነ ወልቡ ገብኦ ወልቡሰ ልብሶ።
ወገሰሶ አዕይንቲሁ ካዕበ ወርእየ ዳኅነ።
በንዋየ ሐቅሉ ዳኅን ኵሉ ጥሪቱ።
ዘተብህለ በዳንኤል ነቢይ።
ወሶበ ርኢክሙ ኀሣሮ ለሙስና ዘይቤ ዳንኤል ነቢይ።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ እፈጽሞሙ።
ዳእሙ አዝዝ በቃልከ ወየሐዩ ወልድየ።
ዳእሙ ውእቱ ወከዊኖሰ ምንዳቤ ወስደት።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ይትለአክ ወየሀብ ነፍሶ ቤዛ ብዙኃን።
ዘእንበለ ዳእሙ ዘይበዝኅ ሀከክ።
ዳእሙ እሙንቱ ወእምከመሰ ኮነ ምንዳቤ ወስደት።
ወአልቦ ዘበቊዐ ዘእንበለ ዳእሙ ዘአልሐማ ፈድፋደ።
ይቤሎ ለመጋቤ ምኵራብ ኢትፍራህ ተአመን ዳእሙ።
ዘእንበለ ዳእሙ ዘይወፅእ እምልቡ ለሰብእ ውእቱ ያረኵሶ ለሰብእ።
እስመ ኢይበውእ ውስተ ልቡ ዘእንበለ ዳእሙ ውስተ ከርሡ ክመ።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ይትለአክ።
ወእመሰ ዳእሙ ዘአፍቀረክሙ አፍቀርክሙ።
ዳእሙ የአምኑ ወእምከመ ተመንደቡ የዐልዉ።
ወኢቦአ ቤተ ዳእሙ ይነብር ውስተ መቃብር።
ኢትፍራህ ዳእሙ ተአመን ወለትከሰ ተሐዩ።
ወለሊሁሰ ኢኮነ ብርሃነ ዳእሙ ሰማዕተ ይኩን በእንተ ብርሃን።
ወአንሰ ኢየአምሮ ዳእሙ ከመ ያእምርዎ እስራኤል።
ዳእሙ ተፈነውኩ ቅድሜሁ እስብክ።
ወባሕቱ ለሊሁሰ እግዚእ ኢየሱስ ኢያጥመቀ ዳእሙ አርዳኢሁ።
ዳእሙ ዓዲ አባሁ ይሬስዮ ለእግዚአብሔር ወያዔሪ ርእሶ ምስለ 
እግዚአብሔር።
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26 ዳእሙ

John09:3
John12:9

John13:10

John14:22
John16:13
John17:15

40 ዳዊት Matt01:1
Matt01:6
Matt01:6
Matt01:17

Matt01:17
Matt01:20

Matt09:27
Matt12:3
Matt12:23
Matt15:22
Matt20:30
Matt20:31
Matt21:9
Matt21:15
Matt22:43
Matt22:44
Matt22:45
MK02:25
MK10:47
MK10:48
MK11:10
MK12:36
MK12:37
MK12:38
Luke01:27
Luke01:32
Luke01:39
Luke01:69
Luke02:4
Luke02:4
Luke02:11
Luke03:31

ዳእሙ ከመ ያስተርኢ ግብረ እግዚአብሔር በላዕሌሁ።
ዳእሙ ከመ ይርአይዎ ለአልአዛርሂ ዘአንሥኦ እግዚእ ኢየሱስ 
እምዉታን።
ዳእሙ እስመ ንጹሕ ኵለንታሁ ወአንትሙሰ ንጹሓን አንትሙ።

ከመ ለነ ዳእሙ ሀለወከ ታርኢ ርእሰከ ወአኮ ለዓለም።
ዳእሙ ይነግር ወዘይመጽእሂ ይነግረክሙ።
ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ትዕቀቦሙ እምእኩይ።
ወልደ ዳዊት ወልደ አብርሃም።
ወእሴይኒ ወለደ ዳዊትሃ ንጉሠ።
ወዳዊትኒ ንጉሥ ወለደ ሰሎሞንሃ እምነ ብእሲተ ኦርዮ።
ወኵሎንኬ ትውልድ እምአብርሃም እስከ ዳዊት ትውልድ ዐሠርቱ 
ወአርባዕቱ።
ወእምዳዊት እስከ ፍልሰተ ባቢሎን ትውልድ ዐሠርቱ ወአርባዕቱ።
እንዘ ይብል ኦ ዮሴፍ ወልደ ዳዊት ኢትፍራህ ነሢኦታ ለማርያም 
ፍኅርትከ።
ወይብሉ ተሣሀለነ ወልደ ዳዊት።
ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ።
አኮኑ ዝንቱ ወልደ ዳዊት።
እንዘ ትጸርሕ ወትብል መሐረኒ እግዚእየ ወልደ ዳዊት።
እንዘ ይብሉ ተሣሀለነ እግዚኦ ወልደ ዳዊት።
እንዘ ይብሉ ተሣሀለነ እግዚኦ ወልደ ዳዊት።
ሆሣዕና ለወልደ ዳዊት።
ሆሣዕና ለወልደ ዳዊት ኢሐወዞሙ አላ አንጐርጐሩ።
ወይቤልዎ ወልደ ዳዊት።
እፎ እንከ ለሊሁ ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ ይቤ።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ።
ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱኒ ወእለሂ ምስሌሁ።
ተሣሀለኒ ኢየሱስ ወልደ ዳዊት።
ወልደ ዳዊት ተሣሀለኒ።
እንተ አቡነ ዳዊት ሆሣዕና በአርያም።
እፎ ይብሉ ጸሐፍት ከመ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ውእቱ።
ወለሊሁሰ ዳዊት ይቤ በመንፈስ ቅዱስ።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ።
ዘስሙ ዮሴፍ ዘእምቤተ ዳዊት።
ወይሁቦ እግዚአብሔር አምላክ መንበረ ዳዊት አቡሁ።
ወሖረት ደወለ ዐይነ ከርም ወበጽሐት ሀገረ ዳዊት ዘይሁዳ።
አንሥአ ለነ ቀርነ መድኀኒትነ እምቤተ ዳዊት ገብሩ።
ኀበ ሀገረ ዳዊት እንተ ስማ ቤተልሔም።
እስመ እምቤተ ዳዊት ወእምአዝማደ ቤቱ ውእቱ።
ዘውእቱ ክርስቶስ እግዚእ ቡሩክ በሀገረ ዳዊት።
ወልደ ናታን ወልደ ዳዊት።
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40 ዳዊት

Luke06:3
Luke18:38
Luke18:39
Luke20:41
Luke20:42
Luke20:43
John07:42

John07:42

14 ዳግመ Matt22:1
Matt22:4
Luke20:11
John03:3
John03:4

John03:4
John03:5

John03:7

John04:13

John04:15
John05:14
John08:11
John09:24
John21:16

1 ዳግሙ John04:54
2 ዳግም Matt18:16

Matt19:28

1 ዴዴሁ Luke16:20
1 ዴገንዎ MK01:36
1 ድልማኑታ MK08:10
1 ድልቅልቀ Matt27:54
5 ድልቅልቅ Matt08:24

Matt24:7
Matt28:2
MK13:8
Luke21:11

1 ድልዋት Matt25:10
2 ድልዋኒክሙ Matt24:44

ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱሂ ወእለ ምስሌሁ።
ወዐውየወ ወይቤ ኢየሱስ ወልደ ዳዊት ተሣሀለኒ።
ወዐውየወ ፈድፋደ ወይቤ ወልደ ዳዊት ተሣሀለኒ።
ወይቤሎሙ እፎ ይብልዎ ለክርስቶስ ወልደ ዳዊት።
ወለሊሁ ዳዊት ይቤ በመጽሐፈ መዝሙር ይቤሎ።
ዘለሊሁ እንከ ዳዊት እግዚእየ ይቤሎ እፎ እንከ ይከውኖ ወልዶ።
ከመ እምነ ዘርዐ ዳዊት ወእምነ ቤተልሔም ሀገሩ ለዳዊት ይመጽእ 
ክርስቶስ።
ከመ እምነ ዘርዐ ዳዊት ወእምነ ቤተልሔም ሀገሩ ለዳዊት ይመጽእ 
ክርስቶስ።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ዳግመ።
ወዳግመ ፈነወ ካልኣነ አግብርተ እንዘ ይብል።
ወዳግመ ፈነወ ካልአኒ ገብሮ።
ዘኢተወልደ ዳግመ ኢይሬእያ ለመንግሥተ እግዚአብሔር።
ወይቤሎ ኒቆዲሞስ እፎ ይክል ብእሲ ዳግመ ተወልዶ እምድኅረ 
ልህቀ።
ይክልኑ በዊአ ወገቢኦ ውስተ ከርሠ እሙ ወይትወለድ ዳግመ።
ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢይክል በዊአ ውስተ 
መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወበእንተ ዝንቱ ኢታንክር እስመ እቤለከ ሀለወክሙ ትትወለዱ 
ዳግመ።
ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ኵሉ ዘይሰቲ እምዝ ማይ ይጸምእ 
ዳግመ።
ከመ ኢይጽማእ ወኢይምጻእ ዝየ ዳግመ እቅዳሕ ማየ።
ናሁኬ ሐየውከ ዑቅ ኢተአብስ ዳግመ።
ሑሪ እትዊ በሰላም ወእምዝ ዳግመ ኢተአብሲ።
ወጸውዕዎ ዳግመ ለውእቱ ብእሲ ዕዉር ወይቤልዎ።
ወካዕበ ይብሎ ዳግመ ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ።
ወዝንተ ካዕበ ዳግሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘገብረ ተኣምረ።
ወእመሰ ኢሰምዐከ ንሣእ ምስሌከ በዳግም አሐደ አው ክልኤተ።
አመ ዳግም ልደት አመ ይነብር ወልደ ዕጓለ እመሕያው ዲበ መንበረ 
ስብሐቲሁ።
ግዱፍ ውስተ ዴዴሁ ለባዕል እንዘ ይደዊ በሕማመ ቊስል።
ወዴገንዎ ስምዖን ወእለ ምስሌሁ።
ወበጽሐ ውስተ ደወለ ድልማኑታ።
ርእዮሙ ውእተ ድልቅልቀ ዘኮኑ ፈርሁ ጥቀ ወይቤሉ።
ወናሁ ዐቢይ ድልቅልቅ ኮነ በውስተ ባሕር።
ወይመጽእ ረኀብ ወብድብድ ወድልቅልቅ ወሀከክ በበ ብሔሩ።
ወናሁ ኮነ ድልቅልቅ ዐቢይ።
ወይከውን ድልቅልቅ በበ ብሔሩ።
ወይመጽእ ዐቢይ ድልቅልቅ ወረኀብ በበ ብሔሩ።
ወቦአ ምስሌሁ እልኩ ድልዋት ውስተ ከብካብ ወተዐጽወ ኆኅት።
ከማሁ አንትሙሂ ድልዋኒክሙ ሀልዉ።
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2 ድልዋኒክሙ
Luke12:40

7 ድልው Matt22:4
Matt22:8
Matt25:34
Matt25:41
Matt26:66
Luke01:17
John07:6

1 ድሙረ Matt27:33
1 ድሙነ Matt16:3
4 ድምፀ Matt24:6

MK13:7
Luke18:36
Luke21:25

2 ድሩክ Matt25:24
Matt25:26

1 ድራረ Luke14:12
1 ድራር Luke22:13

1 ድርኅም Matt17:27
2 ድቀቱ Matt07:27

Luke06:49
1 ድቀቶሙ Luke02:34
3 ድቃስ Matt26:43

Luke09:32
John11:13

2 ድኀሩ Matt19:8
MK10:5

3 ድኂነ Matt19:25
MK10:26
Luke18:26 ወይቤሉ እለ ሰምዑ መኑ እንከ ይክል ድኂነ።

53 ድኅረ Matt01:12
Matt02:13

Matt04:2
Matt10:28

Matt11:7 ወእምድኅረ ኀለፉ ላእካነ ዮሐንስ።
Matt17:1
Matt21:30
Matt21:32
Matt21:37

ወአንትሙሂ ድልዋኒክሙ ሀልዉ።
ወጠባሕኩ መጋዝእትየ ወአስዋርየ ወኵሉ ድልው።
ከብካብየሰ ድልው ውእቱ።
ዘድልው ለክሙ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
ዘድልው ለሰይጣን ወለመላእክቲሁ።
ወአውሥኡ ወይቤሉ ዝንቱ ድልው ለሞት።
ከመ ይሥራዕ ሕገ ወሕዝበ ዘድልው ለእግዚአብሔር።
ወጊዜ ዚኣክሙሰ ዘልፈ ድልው ውእቱ።
ወወሀብዎ ይስተይ ወይነ ወሐሞተ ድሙረ።
እስመ ያቅየሐይሕ ሰማይ ድሙነ።
ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወድምፀ ጸባኢት።
ወእመ ሰማዕክሙ አፅባዕተ ወድምፀ ፀባኢት ኢትደንግፁ።
ወሰሚዖ ድምፀ ሰብእ ዘየኀልፍ ይቤ ምንትኑ ዝ።
ወይትመነደቡ አሕዛብ ወየኀስሩ እምድምፀ ባሕር ወባሕርኒ ትደምፅ 
ወትትከወስ።
እግዚኦ ኣአምረከ ከመ ድሩክ ብእሲ አንተ።
ተአምረኒኑ ከመ ድሩክ ብእሲ አነ።
ወይቤሎ ለዘጸውዖ ሶበ ትገብር በዓለ ወምሳሐ አው ድራረ።
ወሶበ ኮነ ጊዜሁ ለድራር ረፈቀ እግዚእ ኢየሱስ ወዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ሐዋርያቲሁ ምስሌሁ።
ወትረክብ ውስቴቱ ዲናረ ሰጢጥራስ ዘውእቱ አርባዕቱ ድርኅም።
ወኮነ ድቀቱ ዐቢየ።
ወኮነ ድቀቱ ለውእቱ ቤት ዐቢየ።
ናሁ ዝንቱ ሕፃን ሥዩም ለድቀቶሙ።
እስመ ከብዳ አዕይንቲሆሙ በድቃስ።
ክቡዳን አዕይንቲሆሙ በድቃስ።
ወሎሙሰ መሰሎሙ በእንተ ንዋመ ድቃስ ዘይቤሎሙ።
ትድኀሩ አንስቲያክሙ ትካትሰ ኢኮነ ከመ ዝ።
ዘንተ ትእዛዘ ትድኀሩ አንስቲያክሙ።
እንዘ ይብሉ መኑ እንጋ ይክል ድኂነ።
መኑ እንከ ይክል ድኂነ።

ወእምድኅረ ፍልሰተ ባቢሎን ኢኮንያንኒ ወለደ ሰላትያልሃ።
ወእምድኅረ ኀለፉ እሉ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ 
በሕልም ለዮሴፍ።
ወጾመ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወእምድኅረ ዝ ርኅበ።
ወይክል እምድኅረ ቀተለ ነፍሰ ወሥጋ ኅቡረ አህጕሎ በውስተ ገሃነም።

ወእምድኅረ ስሱ መዋዕል ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወእምድኅረ ዝ ነስሐ ወሖረ።
አምንዎ ወአንትሙሰ ርኢክሙሂ ኢነሳሕክሙ ድኅረ ለአሚን ቦቱ።
ወድኅረ ፈነወ ኀቤሆሙ ወልዶ።



Tabelle1

Seite 1543

53 ድኅረ

Matt22:27
Matt24:29
Matt25:11
Matt25:19
Matt26:2
Matt26:32
Matt26:60
Matt27:53
Matt27:62
MK01:14 ወእምድኅረ አኀዝዎ ወሞቅሕዎ ለዮሐንስ።
MK06:35
MK12:6
MK12:23
MK14:28
MK14:70
MK16:8
MK16:14
MK16:19
Luke01:24
Luke02:36
Luke03:21
Luke09:28
Luke12:5

Luke14:9
Luke15:13

Luke20:32
Luke22:19
Luke22:58
John02:10
John02:12

John03:4

John04:43

John05:1

John05:4

John06:1

ወድኅረ ኵሎሙ ሞተት ይእቲ ብእሲት።
ወእምድኅረ ሕማሞን ለእማንቱ መዋዕል።
ወድኅረ መጽኣ እልክቱሂ ደናግል።
ወእምድኅረ ብዙኅ መዋዕል አተወ እግዚኦሙ ለእሉ አግብርት።
ተአምሩሁ ከመ እምድኅረ ክልኤ መዋዕል ይከውን ፋሲካ።
ወእምድኅረ ተንሣእኩ እቀድመክሙ ገሊላ።
ወድኅረ መጽኡ ክልኤቱ።
እምድኅረ ተንሥኡ ወአስተርአይዎሙ ለብዙኃን።
ወበሳኒታ እንተ ይእቲ እምድኅረ ዐርብ።

ወእምድኅረ ብዙኅ ሰዓት መጽኡ አርዳኢሁ ወይቤልዎ።
ወቦቱ አሐዱ ወልድ ዘያፈቅር ወፈነዎ ኀቤሆሙ ድኅረ ኵሉ።
ወድኅረ ኵሎሙ ሞተት ይእቲ ብእሲት።
ወእምድኅረ ተንሣእኩ እቀድመክሙ ገሊላ።
ወእምድኅረ ሕቅ ካዕበ ይበልዎ ለጴጥሮስ እለ ይቀውሙ።
አስተርአዮሙ እግዚእነ እምድኅረ ተንሥአ እምዉታን።
ወእምድኅረ ዝ ካዕበ እንዘ ይረፍቁ ዐሠርቱ ወአሐዱ።
ወእግዚእነሰ ኢየሱስ እምድኅረ ተናገሮሙ።
ወእምድኅረ ክልኤ መዋዕል ፀንሰት ኤልሳቤጥ ብእሲቱ።
እምድኅረ ነበረት በድንግልናሃ።
ወእምድኅረ ተጠምቁ ኵሉ ሕዝብ ተጠምቀ እግዚእ ኢየሱስኒ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ነገር አመ ሳምንት ዕለት።
ለዘእምድኅረ ቀተለ ብዉሕ ሎቱ ይደይ ነፍሰኒ ወሥጋኒ ውስተ 
ገሃነም።
እስመ መጺኦ ድኅረ ይብለከ ዝኩ ዘጸውዐከ።
ወእምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል አስተጋብአ ኵሎ ንዋዮ ዝኩ ወልዱ 
ዘይንእስ።
ወድኅረ ኵሎሙ ሞተት ይእቲ ብእሲት።
ወከማሁ ጽዋዐኒ እምድኅረ ተደሩ ይቤሎሙ።
ወእምድኅረ ሕቅ ርእዮ ካልእ ወይቤሎ አንተሂ እምኔሆሙ አንተ።
ወእምድኅረ ሰክሩ ያሰቲ ዘይቴሐት።
ወእምድኅረ ዝንቱ ኅዱር ቅፍርናሆም ውእቱ ወእሙ ወአኀዊሁ 
ወአርዳኢሁ።
ወይቤሎ ኒቆዲሞስ እፎ ይክል ብእሲ ዳግመ ተወልዶ እምድኅረ 
ልህቀ።
ወእምድኅረ ሰኑይ መዋዕል ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወሖረ 
ገሊላ።
ወእምድኅረ ዝ ኮነ በበዓሎሙ ለአይሁድ ዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወዘይወርድ ቀዲመ እምድኅረ ሁከተ ማይ ወይትኀፀብ የሐዩ እምኵሉ 
ደዌ ዘቦ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ማዕዶተ ባሕረ ገሊላ ኀበ 
ጥብርያዶስ።
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53 ድኅረ

John06:12
John07:1
John13:7
John13:27
John13:36
John14:19
John19:38
John20:26
John21:15

1 ድኅሪተ Luke09:62
1 ድኅሬ Matt09:20
9 ድኅሬሁ Matt24:18

MK05:27
MK13:16
Luke01:56
Luke07:38
Luke08:44
Luke17:31
Luke19:14
John12:19

1 ድኅሬሃ John20:14
2 ድኅሬሆሙ John06:66

John18:6
1 ድኅሬነ Matt15:23
11 ድኅሬየ Matt03:11

Matt04:10
Matt04:19
Matt10:38
Matt16:23
MK01:7
MK08:33
Luke04:8
John01:15
John01:27
John01:30

2 ድኅነ Matt24:22
MK13:20

1 ድኅኑ John15:22
1 ድኅን Matt10:22
1 ድንጉፃን MK09:5
3 ድንጋፄ MK05:42

ወእምድኅረ በልዑ ወጸግቡ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ገሊላ።
ወባሕቱ ድኅረሰ ተአምሮ።
ወእምድኅረ ውእቱ ኅብስት ወሀቦ ኅብስተ።
ወባሕቱ ድኅረሰ ትተልወኒ።
እምድኅረ ኅዳጥ መዋዕል ወኢይሬእየኒ እንከ ዓለም።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሰአሎ ለጲላጦስ ዮሴፍ ዘአርማትያስ።
ወእምድኅረ ሰሙን መዋዕል እንዘ ሀለዉ ካዕበ አርዳኢሁ ውስጠ።
ወእምድኅረ መስሑ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አልቦ ዘይእኅዝ ዕርፈ ወየሐርስ ድኅሪተ።
መጽአት ወቆመት እንተ ድኅሬሁ።
ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ይንሣእ ልብሶ።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ እንተ ድኅሬሁ።
ወዘኒ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ከመ ይንሣእ ልብሶ።
ወእምድኅሬሁ አተወት ቤታ።
ወቆመት ድኅሬሁ ኀበ እገሪሁ።
ወቀርበት ወቆመት እንተ ድኅሬሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ኢይረድ ይንሣእ ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይግባእ ድኅሬሁ።
ወሰብአ ሀገሩሰ ይጸልእዎ ወፈነዉ ተናብልተ ድኅሬሁ።
ናሁ ኵሉ ዓለም ተለዎ ድኅሬሁ።
ወዘንተ ብሂላ ተመይጠት ድኅሬሃ።
ወበእንተ ዝንቱ ብዙኃን እምአርዳኢሁ እለ ገብኡ ድኅሬሆሙ።
ገብኡ ድኅሬሆሙ ወወድቁ ዲበ ምድር።
ፈንዋ ለዛቲ ብእሲት እስመ ትጸርሕ በድኅሬነ።
ወዘእምድኅሬየሰ ይመጽእ ውእቱ ይጸንዕ እምኔየ።
ወእምዝ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ንዑ ትልዉኒ ድኅሬየ።
ወኢያጥብዐ ወዘኢነሥአ መስቀለ ሞቱ ወዘኢተለወ ድኅሬየ።
ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን እስመ ኮንከ ማዕቀፍየ።
ወሰበከ ወይቤ ይመጽእ እምድኅሬየ ዘይጸንዕ እምኔየ።
ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን እስመ ኢትኄሊ ዘእግዚአብሔር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑር እምድኅሬየ ሰይጣን።
ዝ ውእቱ ዘእቤለክሙ አነ በእንቲኣሁ ይመጽእ እምድኅሬየ።
ዘይመጽእ እምድኅሬየ ውእቱ ዘሀሎ እምቅድሜየ።
ዝንቱ ውእቱ ዘእቤለክሙ አነ በእንቲኣሁ ይመጽእ እምድኅሬየ።
እምኢድኅነ መኑሂ ኵሉ ዘሥጋ።
እምኢድኅነ ኵሉ ዘሥጋ።
ሶበሰ ኢመጻእኩ ወኢነገርክዎሙ እምድኅኑ ወእምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ ውእቱ ይድኅን።
ወኢየአምር ዘይብል እስመ ድንጉፃን እሙንቱ።
ወደንገፁ ሶቤሃ ዐቢየ ድንጋፄ።
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3 ድንጋፄ
MK16:8
Luke05:9

3 ድንግል Matt01:23
Luke01:27
Luke01:27 ወስማ ለይእቲ ድንግል ማርያም።

1 ድንግልናሃ Luke02:36
1 ድኩመ MK13:28
1 ድኩማን MK04:40
1 ድኵዐ Luke13:8
2 ድዉየ Matt09:2

MK02:3
1 ድዉያ Matt14:14
13 ድዉያነ Matt04:24

Matt08:16
Matt09:35
Matt10:1
Matt10:8
Matt15:30
MK01:32
MK03:15
MK06:55
Luke04:40
Luke09:1
Luke09:2
Luke10:9

7 ድዉያን MK01:34
MK06:5
MK06:13
MK06:56
MK16:18
John05:3
John06:2

4 ድዉይ Matt08:6
MK02:11
Luke05:24
John05:7

2 ድውየከኒ Matt25:39
Matt25:44

1 ድፍኑነ Luke23:30

15 ዶርሆ Matt23:37
Matt26:34

ወወፅኣ እምነ መቃብር ወጐያ እስመ አኀዞን ረዓድ ወድንጋፄ።
እስመ አኀዞ ድንጋፄ ወፍርሀት።
ናሁ ድንግል ትፀንስ ወትወልድ ወልደ።
ኀበ ድንግል እንተ ተፍኅረት ለብእሲ።

እምድኅረ ነበረት በድንግልናሃ።
ወእምበለስ አእምሩ አምሳሊሁ እምከመ ኮነ አጽቃ ድኩመ።
ወይቤሎሙ ምንትኑ ያፈርሀክሙ ኦ ድኩማን።
ወእወዲ ወእክዑ ድኵዐ ታሕቴሃ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ድዉየ ወመፃጕዐ እንዘ ይጸውርዎ በዐራት።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ድዉየ ወመፃጕዐ።
ወምሕሮሙ ወአሕየወ ድዉያኒሆሙ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ።
ወፈወሰ ኵሎ ድዉያነ።
ወይፌውስ ኵሎ ድዉያነ ወኵሎ ሕሙማነ ዘውስተ ሕዝብ።
ከመ ያውፅእዎሙ ወይፈውሱ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ።
ድዉያነ ፈውሱ ምዉታነ አንሥኡ።
ጽሙማነ ወፅዉሳነ ወባዕዳነኒ ብዙኃነ ድዉያነ።
አምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ ወእለሂ እኁዛነ አጋንንት።
ወአብሖሙ ያውፅኡ አጋንንተ ወይፈውሱ ድዉያነ።
ወአምጽኡ ድዉያነ በዐራታት።
አምጽኡ ኀቤሁ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ ደዌ ዘዘ ዚኣሁ።
ወአብሖሙ ላዕለ ኵሉ አጋንንት ያሕይዉ ድዉያነ።
ወይፈውሱ ድዉያነ ወኵሎሙ ሕሙማነ።
ወፈውሱ ድዉያነ እለ ውስቴታ።
ወፈወሶሙ ለብዙኃን ድዉያን ወሕሙማን።
ወኢገብረ ኀይለ በህየ ዘእንበለ ኅዳጣን ድዉያን።
ወይቀብጽዎሙ ቅብዐ ለብዙኃን ድዉያን ወየሐይዉ።
ኀበ ቦአ ያነብርዎሙ ለድዉያን።
ወዲበ ድዉያን እደዊሆሙ ያነብሩ።
ወህየ ይሰክቡ ብዙኃን ድዉያን ዕዉራን ወሐንካሳን።
እስመ ርእዩ ተኣምረ ዘገብረ በላዕለ ድዉያን።
ወይቤሎ እግዚኦ ብቊዐኒ ቊልዔየ ድዉይ።
ወካዕበ ይቤሎ ለውእቱ ድዉይ።
ወይቤሎ ለውእቱ ድዉይ ለከ እብለከ።
ወአውሥአ ውእቱ ድዉይ ወይቤሎ እወ እግዚኦ አላ ሰብእ አልብየ።
ወድውየከኒ ወሐወጽናከ።
ወድውየከኒ ወኢሐወጽናከ።
ይእተ አሚረ ይብልዎሙ ለአድባር ደቁ ላዕሌነ ወለአውግርኒ ድፍኑነ።

ከመ እንተ ታስተጋብእ ዶርሆ ዕጐሊሃ ታሕተ ክነፊሃ ወአበይክሙ።
ከመ በዛቲ ሌሊት ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
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15 ዶርሆ

Matt26:74
Matt26:75
MK13:35
MK14:30
MK14:68
MK14:71
MK14:72
Luke13:34
Luke22:34

Luke22:60
Luke22:61
John13:38
John18:27

12 ገሃነም Matt05:22
Matt05:29
Matt05:30
Matt05:31
Matt10:28

Matt18:9
Matt23:15
Matt23:33
MK09:43
MK09:44
MK09:45
Luke12:5

9 ገሃደ MK08:32
Luke08:17
Luke22:67
John07:10
John07:26
John10:24
John11:14
John11:54
John16:29

63 ገሊላ Matt02:22
Matt03:13
Matt04:12
Matt04:15
Matt04:18

ወበጊዜሃ ነቀወ ዶርሆ።
ዘይቤሎ ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
ወእመሂ ጊዜ ይነቁ ዶርሆ ወእመሂ ጸቢሖ።
ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ክልኤ ጊዜ።
ወወፅአ አፍኣ ኀበ ጸናፌ ዐጸድ ወነቀወ ዶርሆ።
ወሶቤሃ ነቀወ ካዕበ ዶርሆ።
ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ክልኤ ጊዜ ወበከየ።
ከመ እንተ ታስተጋብእ ዶርሆ ዕጐሊሃ ታሕተ ክነፊሃ።
ወይቤሎ እብለከ ኦ ጴጥሮስ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ሥልሰ 
ትክሕደኒ ከመ ዘኢተአምረኒ።
ወእንዘ ውእቱ ይትናገር ዘንተ ነቀወ ዶርሆ ሶቤሃ።
ሥልሰ ትክሕደኒ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ።
ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ እስከ ሥልሰ ትክሕደኒ።
ወሶቤሃ ነቀወ ዶርሆ።
ወዘሰ ይቤሎ አብድ ረስሐ ውእቱ ወይትኴነን በእሳተ ገሃነም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን አዕይንቲከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምኵሉ ሥጋከ ይትወደይ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እገሪከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
ወይክል እምድኅረ ቀተለ ነፍሰ ወሥጋ ኅቡረ አህጕሎ በውስተ ገሃነም።

እምእንዘ ክልኤ ዐይን ብከ ትትወደይ ውስተ እሳተ ገሃነም።
ወተጠሚቆ ትሬስይዎ ካዕበተክሙ ወልደ ገሃነም።
በእፎ ትክሉ አምስጦ እምኵነኔ ገሃነም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እደዊከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን እገሪከ ውስተ እሳተ ገሃነም።
እምትባእ ምስለ ክልኤሆን አዕይንቲከ ውስተ ገሃነም ዘእሳት።
ለዘእምድኅረ ቀተለ ብዉሕ ሎቱ ይደይ ነፍሰኒ ወሥጋኒ ውስተ 
ገሃነም።
ወገሃደ ነገሮሙ ዘንተ ነገረ ወቀርበ ጴጥሮስ ወአኀዘ ይክልኦ።
ወገሃደ ይከውን።
ወይቤልዎ እመ አንተሁ ክርስቶስ ንግረነ ገሃደ።
ዐርገ ውእቱኒ ጽሚተ ወአኮ ገሃደ።
ወናሁ ገሃደ ይትናገሮሙ።
ለእመ አንተሁ ውእቱ ክርስቶስ ንግረነ ገሃደ።
ገሃደ አልአዛር ሞተ።
ወኢያንሶሰወ እንከ እግዚእ ኢየሱስ ገሃደ ማእከለ አይሁድ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ ይእዜሰ ገሃደ ተናገርከነ።
ወተግሕሠ ውስተ ደወለ ገሊላ።
አሜሃ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ ውስተ ዮርዳኖስ።
ተግሕሠ ውስተ ደወለ ገሊላ።
ጰራልዩ ወጰራልያስ ወገሊላ ዘአሕዛብ።
ወእንዘ ያንሶሱ መንገለ ባሕረ ገሊላ ርእየ ክልኤተ አኀወ።



Tabelle1

Seite 1547

63 ገሊላ

Matt04:23
Matt04:25
Matt15:29
Matt17:22
Matt19:1
Matt21:11
Matt26:32
Matt26:73
Matt27:55
Matt28:7
Matt28:10
Matt28:16
MK01:9
MK01:14
MK01:16
MK01:28
MK01:39
MK03:7
MK06:21
MK07:31
MK09:30
MK14:28
MK15:41
MK16:7
Luke01:26
Luke02:4
Luke02:39
Luke02:43
Luke03:1
Luke04:14
Luke04:31
Luke04:44
Luke05:17
Luke08:26
Luke13:2
Luke17:11 ኀለፈ ማእከለ ሰማርያ ወገሊላ።
Luke23:5

Luke23:6

Luke23:49
Luke23:55

ወአንሶሰወ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኵሉ ገሊላ።
ወተለውዎ ብዙኃን አሕዛብ እምገሊላ።
ወኀሊፎ እምህየ እግዚእ ኢየሱስ በጽሐ ኀበ ሐይቀ ባሕር ዘገሊላ።
ወእንዘ ያንሶስዉ ውስተ ገሊላ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ተንሥአ እምገሊላ ወበጽሐ ውስተ ብሔረ ይሁዳ ማዕዶተ ዮርዳኖስ።
ወይቤሉ ሕዝብ ዝ ውእቱ ኢየሱስ ነቢይ ዘእምናዝሬት ዘገሊላ።
ወእምድኅረ ተንሣእኩ እቀድመክሙ ገሊላ።
አማን አንተሂ እምኔሆሙ ወገሊላዊ አንተ ወነገርከ ያዔውቀከ።
ወውእቶን እለ ተለዋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እምገሊላ እለ ይትለአካሁ።
ከመ ተንሥአ እምዉታን ወናሁ ይቀድመክሙ ገሊላ።
ከመ ይሑሩ ገሊላ ወበህየ ይሬእዩኒ።
ወአርዳኢሁሰ ዐሠርቱ ወአሐዱ ሖሩ ውስተ ገሊላ።
ወይእተ አሚረ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምናዝሬት ዘገሊላ።
መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ገሊላ።
ወእንዘ የኀልፍ መንገለ ባሕረ ገሊላ።
ወተሰምዐ ነገሩ ውስተ ኵሉ በሓውርተ ገሊላ።
ወሖረ ወሰበከ በምኵራባቲሆሙ በኵሉ ገሊላ ወያወፅእ አጋንንተ።
ወተለውዎ ብዙኃን ጥቀ እምገሊላ ወእምይሁዳ።
ወመገብቶ ወዐበይተ ሀገረ ገሊላ።
ላዕለ ገሊላ ማእከለ ዐሠርቱ አህጉር።
ወወፂኦ እምህየ ሖረ እንተ ገሊላ።
ወእምድኅረ ተንሣእኩ እቀድመክሙ ገሊላ።
እለ ተለዋሁ እምገሊላ ወተልእካሁ።
ከመ ይቀድሞሙ ገሊላ ወበህየ ይሬእይዎ በከመ ይቤሎሙ።
ኀበ አሐቲ ሀገር ዘገሊላ እንተ ስማ ናዝሬት።
ወዐርገ ዮሴፍኒ እምገሊላ እምሀገረ ናዝሬት መንገለ ይሁዳ።
አተዉ ገሊላ ሀገሮሙ ናዝሬተ።
ወሠሊጦሙ ግብሮሙ አተዉ ገሊላ ሀገሮሙ።
ወሄሮድስ ንጉሥ ላዕለ ገሊላ።
ወሖረ ገሊላ ወተሰምዐ ነገሩ በኵሉ በሓውርት።
ወወረደ ቅፍርናሆም ሀገረ ገሊላ ወመሀሮሙ በሰንበት።
ወይሰብክ በምኵራባተ ገሊላ።
ወይነብሩ ፈሪሳውያን ወሊቃናተ ኦሪት እለ መጽኡ እምገሊላ።
ዘአንጻረ ማዕዶተ ገሊላ።
ይመስለክሙኑ እሙንቱ ገሊላውያን ኃጥኣን እምኵሉ ሰብአ ገሊላ።

ወዐውየዉ ወይቤሉ የሀውኮሙ ለሕዝብ ወይሜህር በኵሉ ይሁዳ እኂዞ 
እምገሊላ እስከ ዝየ።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ስመ ገሊላ ተስእለ ገሊላውያነ ለእመ ገሊላዊ 
ብእሲሁ።
ወአንስትኒ እለ ተለዋሁ እምገሊላ ርእያ ዘንተ።
ወተለዋሁ ክልኤቲ አንስት እለ መጽኣ እምገሊላ።
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Luke24:7
John01:44
John02:1
John02:11
John04:3
John04:43

John04:45
John04:46
John04:47

John04:54
John06:1

John07:1
John07:9
John07:41
John07:52
John07:52
John12:21
John21:2

5 ገሊላዊ Matt26:69
MK14:67
MK14:70
Luke22:59
Luke23:6

1 ገሊላውያነ Luke23:6

3 ገሊላውያን Luke13:1

Luke13:2
John04:45

1 ገሐሡ Matt09:24
1 ገመለ Matt23:24
5 ገመል Matt03:4 ወልብሱ ለዮሐንስ ኮነ እምጸጕረ ገመል።

Matt19:24
MK01:6 ወልብሱ ለዮሐንስ ኮነ ዘጸጕረ ገመል።
MK10:25
Luke18:25

2 ገመስ Matt05:26
Luke12:59

1 ገመስየ Luke15:9

ተዘከራ ቃሎ ዘይቤለክን በገሊላ።
ወበሳኒታ ፈቀደ ይሑር ገሊላ።
ወአመ ሣልስት ዕለት ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ።
ወዝንቱ ቀዳሜ ተኣምር ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቃና ዘገሊላ።
ወኀደጋ ለምድረ ይሁዳ ወሖረ ካዕበ ገሊላ።
ወእምድኅረ ሰኑይ መዋዕል ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወሖረ 
ገሊላ።
ወበዊኦ ካዕበ ገሊላ ተቀበልዎ ኵሎሙ ገሊላውያን።
ወሖረ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ቃና ዘገሊላ።
ወሰሚዖ ከመ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ እምይሁዳ ውስተ ገሊላ ሖረ 
ኀቤሁ።
መጺኦ እምይሁዳ ውስተ ገሊላ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ማዕዶተ ባሕረ ገሊላ ኀበ 
ጥብርያዶስ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ገሊላ።
ወከመ ዝ ይቤሎሙ ወነበረ ውስተ ገሊላ።
ወመንፈቆሙ ይቤሉ ቦኑ እምገሊላ ይመጽእ ክርስቶስ።
ወአውሥእዎ ወይቤልዎ አንተሂ እምገሊላኑ ትብል።
አንተ ኅሥሥ መጽሐፈ ትርአይ ከመ እምገሊላ ኢይትነሣእ ነቢይ።
ወሖሩ እሙንቱሂ ኀበ ፊልጶስ ዘቤተሳይዳ ዘገሊላ።
ወናትናኤል ዘቃና ዘገሊላ ወደቂቀ ዘብዴዎስ።
አንተሂ ምስለ ኢየሱስ ገሊላዊ ሀለውከ።
አንተሂ ምስለ ኢየሱስ ገሊላዊ ሀሎከ።
አማን እምኔሆሙ አንተ ወገሊላዊ አንተ ወቃልከ ያዔውቀከ።
አማን ዝንቱሂ ምስሌሁ ሀሎ ወገሊላዊ ውእቱ ብእሲሁ።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ስመ ገሊላ ተስእለ ገሊላውያነ ለእመ ገሊላዊ 
ብእሲሁ።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ስመ ገሊላ ተስእለ ገሊላውያነ ለእመ ገሊላዊ 
ብእሲሁ።
ወበውእቱ መዋዕል መጽኡ ሰብእ ኀቤሁ ወዜነውዎ በእንተ 
ገሊላውያን።
ይመስለክሙኑ እሙንቱ ገሊላውያን ኃጥኣን እምኵሉ ሰብአ ገሊላ።
ወበዊኦ ካዕበ ገሊላ ተቀበልዎ ኵሎሙ ገሊላውያን።
ወይቤሎሙ ተገሐሡ እስመ አኮ ዘሞተት ሕፃን አላ ትነውም።
አምርሕተ ዕዉራን እለ ጻጹተ ትነጥፉ ወገመለሰ ትውኅጡ።

ወካዕበ እብለክሙ ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ስቊረተ መርፍእ።

ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ቀፈረ ሐጽ።
ይቀልል ይኅልፍ ገመል እንተ ስቊረተ መርፍእ።
እስከ ሶበ ትፈዲ ደኃሪተ ገመስ ዘላዕሌከ።
እስከ ሶበ ትሤልጥ ደኃሪተ ገመስ ዘላዕሌከ።
ተፈሥሓ ሊተ እስመ ረከብኩ ገመስየ እንተ ተገድፈተኒ።
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1 ገማዕዊሆን Matt25:4
2 ገሞራ Matt10:15

MK06:11
1 ገሠጽዋ MK14:5
2 ገሠጽዎ MK10:48

Luke18:39
3 ገሠጽዎሙ Matt19:13

MK10:13
Luke18:15

12 ገሠጾ Matt08:26
Matt09:30
Matt12:16
Matt17:18
MK01:25
MK01:43
MK08:33
MK09:25
Luke04:35
Luke04:39
Luke09:42
Luke23:40

10 ገሠጾሙ Matt16:20
MK04:39
MK05:43
MK07:36
MK08:30
MK16:14
Luke03:18
Luke08:24
Luke09:21
Luke09:55

2 ገሥጾ Matt18:15
Luke17:3

1 ገሥጾሙ Luke19:39
1 ገረሩ Luke10:17
1 ገሪፈ Matt13:47
5 ገራህተ Matt13:44

Matt27:7
Matt27:8
Matt27:10
Luke14:18

ወጠባባትሰ ነሥኣ ቅብዐ በገማዕዊሆን ምስለ መኃትዊሆን።
አማን እብለክሙ ከመ ይረክባ ሣሕተ ምድረ ሰዶም ወገሞራ።
አማን እብለክሙ ከመ ይረክባ ሣሕተ ሰዶም ወገሞራ።
ወገሠጽዋ።
ወገሠጽዎ ብዙኃን ከመ ያርምም ወአፈድፈደ ከሊሐ ወይቤ።
ወገሠጽዎ እለ ይመርሕዎ ከመ ያርምም።
ወገሠጽዎሙ አርዳኢሁ ለእለ አምጽእዎሙ።
ወገሠጽዎሙ አርዳኢሁ ለእለ አቅረብዎሙ።
ወርእዮሙ አርዳኢሁ ገሠጽዎሙ።
ወተንሢኦ ገሠጾሙ ለነፍሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።
ወገሠጾሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወገሠጾሙ ከመ ኢያግህድዎ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወወፅአ ጋኔኑ እምላዕሌሁ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወገሠጾ ወፈነዎ ወይቤሎ።
ወተመይጠ ወነጸረ ኀበ አርዳኢሁ ወገሠጾ ለጴጥሮስ ወይቤሎ።
ገሠጾ ለውእቱ ጋኔን እኩይ ወይቤሎ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ተፈፀም ወፃእ እምኔሁ።
ወቆመ ኀቤሃ ወገሠጾ ለፈፀንታ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ጋኔን እኩይ።
ወአውሥአ ካልኡ ወገሠጾ ወይቤሎ።
ወእምዝ ገሠጾሙ ለአርዳኢሁ ከመ ኢይንግሩ።
ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳት ወይቤላ ለባሕር ተፈፀሚ ወአርምሚ።
ወገሠጾሙ ለአቡሃ ወለእማ ብዙኀ ከመ አልቦ ዘየአምር ዘንተ።
ወገሠጾሙ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ።
ወገሠጾሙ ከመ ኢይንግሩ ወኢ ለመኑሂ በእንቲኣሁ።
አስተርአዮሙ ወገሠጾሙ በእንተ ሕጸተ አሚኖቶሙ።
ወቦ ባዕድኒ ብዙኀ ዘመሀሮሙ ለሕዝብ ወገሠጾሙ።
ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳትኒ ወለማዕበለ ባሕርኒ።
ወገሠጾሙ ወከልኦሙ ኢይንግሩ ዘንተ ወኢ ለመኑሂ።
ወተመይጠ ወገሠጾሙ ወይቤሎሙ።
ሑር ወገሥጾ በባሕቲትከ በባሕቲቱ አንተ ወውእቱ።
ዑቁ ርእሰክሙ ለእመ አበሰ ለከ እኁከ ገሥጾ በባሕቲትከ።
ሊቅ ገሥጾሙ ለአርዳኢከ።
እግዚኦ አጋንንትሂ ገረሩ ለነ በስምከ።
ወካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት ገሪፈ።
ወተሣየጣ ለይእቲ ገራህተ።
ወተማኪሮሙ ተሣየጡ ቦቱ ገራህተ ለብሓዊ ለመቃብረ እንግዳ።
ወተሰምየ ውእቱ ገራህት ገራህተ ደም እስከ ዮም።
ወወሀብዎ ለገራህተ ለብሓዊ በከመ አዘዘኒ እግዚአብሔር።
ወይቤሎ ቀዳማዊ ገራህተ ተሣየጥኩ ዘእጽሕቅ።
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6 ገራህቱ Matt13:24

Matt13:31
Matt13:38
Matt22:5
MK04:26
Luke13:19

6 ገራህት Matt13:27
Matt13:36
Matt13:44
Matt24:40
Matt27:8
Luke17:36

1 ገራህትከ Matt13:27
3 ገራውሀ Matt19:29

MK10:29
MK10:30

3 ገራውህ Matt12:1

MK02:23
Luke06:1

4 ገሰሰ Matt09:21
MK05:30
MK05:31
MK07:33

2 ገሰሰት MK05:27
Luke08:44

3 ገሰሰኒ Luke08:44
Luke08:45
Luke08:46

1 ገሰሳ Matt08:15
1 ገሰስ Matt09:21
1 ገሰስኩ MK05:28
2 ገሰስዎ Matt14:36

MK06:56
7 ገሰሶ Matt08:3

Matt09:29
MK01:41
MK08:23
MK08:25
Luke05:13
Luke22:51

ትመስል መንግሥተ ሰማያት ብእሴ ዘዘርዐ ሠናየ ዘርዐ ውስተ ገራህቱ።

እንተ ነሥኣ ብእሲ ወዘርዓ ውስተ ገራህቱ።
ወገራህቱኒ ዓለም ውእቱ።
ቦ ዘሖረ ውስተ ገራህቱ።
ከመ ብእሲ ዘዘርዐ ሠናየ ዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
አምጽአ ኅጠተ ስናፔ እንተ ነሥአ ብእሲ ወዘርዐ ውስተ ገራህቱ።
ወመጺኦሙ አግብርቲሁ ለበዓለ ገራህት ወይቤልዎ።
ፈክር ለነ ምሳሌ ዘክርዳድ ወዘሥርናይ ወዘገራህት።
ካዕበ አምጽአ መንግሥተ ሰማያት መድፍነ ዘኅቡእ ውስተ ገራህት።
አሜሃ ክልኤቱ ይሄልዉ ውስተ አሐዱ ገራህት።
ወተሰምየ ውእቱ ገራህት ገራህተ ደም እስከ ዮም።
ወክልኤቱ ይኄልዉ ውስተ አሐዱ ገራህት።
እግዚኦ አኮሁ ሠናየ ዘርዐ ዘራዕከ ውስተ ገራህትከ።
ወብእሲተ ወውሉደ ወገራውሀ በእንተ ስምየ።
አበ ወእመ ብእሲተ ወውሉደ ወገራውሀ።
አብያተ ወአኀወ ወአኀተ ወአበ ወእመ ወውሉደ ወገራውሀ በስደት።
ወበውእቱ መዋዕል ኀለፈ እግዚእ ኢየሱስ በሰንበት እንተ መንገለ 
ገራውህ።
እንተ ማእከለ ገራውህ ወአርዳኢሁኒ ምስሌሁ።
ወእምዝ ካዕበ ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ እንተ ገራውህ በሰንበት።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ እንዘ ትብል በልባ።
ወተመይጦ ኀበ ሰብአ ይቤሎሙ መኑ ገሰሰኒ ጽንፈ ልብስየ።
አንተሰ ትብል መኑ ገሰሰኒ ልብስየ።
ወወደየ አጻብዒሁ ውስተ እዘኒሁ ወተፍአ ወገሰሰ ልሳኖ።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ እንተ ድኅሬሁ።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ ወቆመ ሶቤሃ ውሕዘተ ደማ።
ወይቤ እግዚእ ኢየሱስ መኑ ገሰሰኒ ወክሕዱ ኵሎሙ።
ሊቅ አኮኑ ሰብእ ይጣወቅ ወይጻዐቅ ወትብል መኑ ገሰሰኒ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ቦ ዘገሰሰኒ።
ወገሰሳ ወአኀዛ እዴሃ ወኀደጋ ፈፀንታ።
እምከመ ገሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አሐዩ።
እንዘ ትብል እምከመ ገሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አሐዩ።
እስመ ኵሎሙ እለ ገሰስዎ የሐይዉ።
ወኵሎሙ እለ ገሰስዎ የሐይዉ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ ወይቤሎ።
ወገሰሶሙ አዕይንቲሆሙ እንዘ ይብል።
ወምሕሮ እግዚእ ኢየሱስ ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ።
ወተፍአ ውስተ አዕይንቲሁ ወገሰሶ ወይቤሎ ምንተ ትሬኢ።
ወገሰሶ አዕይንቲሁ ካዕበ ወርእየ ዳኅነ።
ወሰፍሐ እዴሁ ወገሰሶ ወይቤሎ።
ወገሰሶ እዝኖ ሶቤሃ ወአሕየዎ።
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1 ገሰሶሙ Matt20:34
1 ገበራ Matt14:2
2 ገበርተ MK15:27

Luke13:27
2 ገበርነ Matt07:22

Luke17:10
2 ገበርከ Luke04:23

John06:30
7 ገበርኩ Luke14:22

John04:29
John04:39
John07:21
John13:12
John13:15
John15:23

7 ገበርክሙ Matt05:47
Matt25:40
Matt25:40
Matt25:45
Matt25:45
John08:39
John15:14

1 ገበርክምዎ John13:17
16 ገቢረ Matt09:28

Matt12:2
Matt12:12
MK02:24
MK03:4
MK03:4
Luke06:10
Luke06:10
Luke12:4
Luke23:24
John05:19
John05:30
John09:4
John09:16
John09:33
John15:5

1 ገቢረክሙ Luke17:10
2 ገቢር Luke06:2

ወአምሐርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወገሰሶሙ አዕይንቲሆሙ።
ወበእንተ ዝንቱ ይትገበራ ኀይላት ቦቱ።
ወተፈጸመ መጽሐፍ ዘይቤ ተኈለቈ ምስለ ገበርተ ዐመፃ።
ረሐቁ እምኔየ ኵልክሙ ገበርተ ዐመፃ።
ወበስምከ ኀይላተ ብዙኀ ገበርነ።
በሉ አግብርት ፅሩዓን ንሕነ ወዘይደልወነ ለገቢር ገበርነ።
ኵሎ ዘሰማዕነ ዘገበርከ በቅፍርናሆም ግበር በዝየኒ በሀገርከ።
ከመ ንርአይ ወንእመን ብከ በዘገበርከ።
ወእምዝ ይቤሎ ገብሩ ገበርኩ እግዚኦ በከመ አዘዝከኒ።
ወትቤ ንዑ ትርአዩ ብእሴ ዘነገረኒ ኵሎ ዘገበርኩ።
እንዘ ትብል ነገረኒ ኵሎ ዘገበርኩ።
አሐደ ግብረ ገበርኩ ወኵልክሙ አንከርክሙ።
ወይቤሎሙ አእመርክሙኑ ዘገበርኩ ለክሙ።
ከመ ትግበሩ አንትሙኒ በከመ ገበርኩ ለክሙ አነ።
ወሶበ ኢገበርኩ ሎሙ ግብረ ዘባዕድ ኢገብሮ እምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ምንት እንከ ፍድፋዴ ዘገበርክሙ።
አማን እብለክሙ ኵሎ ዘገበርክሙ።
ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ እለ የአምኑ ብየ ሊተ ገበርክሙ።
ዘኢገበርክሙ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ ሊተ ኢገበርክሙ።
ዘኢገበርክሙ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን አኀውየ ሊተ ኢገበርክሙ።
ሶበሰ ውሉደ አብርሃም አንትሙ ግብረ አብርሃም እምገበርክሙ።
እምከመ ገበርክሙ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
ወእመሰ ዘንተ ተአምሩ ብፁዓን አንትሙ እመ ገበርክምዎ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ተአምኑሁ ከመ እክል ዘንተ ገቢረ።
ናሁ ርኢ አርዳኢከ ዘይገብሩ ዘኢይከውን ገቢረ በሰንበት።
ይከውንኬ በሰንበት ገቢረ ሠናይ።
ዘኢይከውን ገቢረ በሰንበት።
ወይቤሎሙ ይከውንኑ በሰንበት ገቢረ ሠናይ አው ገቢረ እኩይ።
ወይቤሎሙ ይከውንኑ በሰንበት ገቢረ ሠናይ አው ገቢረ እኩይ።
ገቢረ ሠናይኑ አው ገቢረ እከይ።
ገቢረ ሠናይኑ አው ገቢረ እከይ።
ወእምዝ አልቦ ፈድፋደ ዘይክሉ ገቢረ።
ወአሕየወ ሎሙ ዘሰአልዎ ዘበቀቲለ ነፍስ ወበገቢረ ሁከት ተሞቅሐ።
አማን አማን እብለክሙ ኢይክል ወልድ ገቢረ ዘእምኀቤሁ።
ኢይክል አንሰ ገቢረ ለልየ ዘእምኀቤየ ወኢ ምንተኒ።
እስመ ትመጽእ ሌሊት ዘኢይክል ቦቱ አሐዱሂ ገቢረ።
ወቦ እለ ይቤሉ በአይቴ ይክል ብእሲ ኃጥእ ገቢረ ዘከመ ዝ ተኣምረ።
እምኢክህለ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
እስመ ዘእንበሌየሰ አልቦ ዘትክሉ ገቢረ ወኢ ምንተኒ።
ከማሁኬ አንትሙኒ ገቢረክሙ ኵሎ ዘአዘዝኩክሙ።
ወይቤልዎሙ ፈሪሳውያን ለምንት ትገብሩ ዘኢይከውን ለገቢር 
በሰንበት።
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2 ገቢር

Luke17:10
2 ገቢርየ Luke10:25

Luke18:18
1 ገቢሮሙ Luke05:6
1 ገቢአከ Matt05:24
4 ገቢኦ Matt08:13

MK14:37
MK14:40
John03:4

3 ገባረ Matt09:38
MK12:1
Luke10:2

2 ገባሩ Matt09:37
Luke10:2

1 ገባሬ John18:30

1 ገባር MK12:9
1 ገባርያነ Matt05:9
1 ገባእተ Matt20:1
1 ገባእቱ Luke15:17
1 ገባእት Matt20:8
78 ገብረ Matt01:24

Matt11:20
Matt11:21
Matt11:21
Matt11:23
Matt11:23
Matt12:3
Matt13:28
Matt13:58
Matt18:28
Matt18:31
Matt18:31
Matt18:32
Matt20:5
Matt20:26
Matt21:15
Matt21:31
Matt21:33
Matt22:2
Matt26:51

በሉ አግብርት ፅሩዓን ንሕነ ወዘይደልወነ ለገቢር ገበርነ።
ኦ ሊቅ ምንተ ገቢርየ እወርስ ሕይወተ ዘለዓለም።
ምንተ ሠናየ ገቢርየ እረክብ ሕይወተ ዘለዓለም።
ወገቢሮሙ ከማሁ ተእኅዙ ብዙኃን ዓሣት።
ወእምዝ ገቢአከ አብእ መባአከ።
ወገቢኦ መስፍን ውስተ ቤቱ ረከቦ ለቊልዔሁ ሐይዎ።
ወገቢኦ ረከቦሙ እንዘ ይነውሙ ወይቤሎ ለጴጥሮስ ስምዖን።
ወገቢኦ ካዕበ ረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ይክልኑ በዊአ ወገቢኦ ውስተ ከርሠ እሙ ወይትወለድ ዳግመ።
ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ገባረ ለማእረሩ።
ወሤመ ሎቱ ገባረ ወዐቀብተ ወይን ወነገደ።
ሰአልዎ እንከ ለበዓለ ማእረር ከመ ይወስክ ወይፈኑ ገባረ ለማእረሩ።
ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ማእረሩሰ ብዙኅ ወገባሩ ኅዳጥ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ማእረሩሰ ብዙኀ ወገባሩ ኅዳጥ።
ወአውሥኡ ወይቤልዎ ሶበሰ ኢኮነ ገባሬ እኪት እምኢያግባእናሁ 
ኀቤከ።
ይመጽእ ወይቀትሎሙ ለእልክቱ ገባር ወይሁብ ወይኖ ለካልኣን።
ብፁዓን ገባርያነ ሰላም።
ዘወፅአ በነግህ ይትዐሰብ ገባእተ ለዐጸደ ወይኑ።
ሚ መጠን አግብርቲሁ ወገባእቱ ለአቡየ እለ ያተርፍዎ ለእክል።
ጸውዖሙ ለገባእት ወሀቦሙ ዐስቦሙ።
ወተንሢኦ ዮሴፍ እምንዋሙ ገብረ በከመ አዘዞ መልአከ 
እግዚአብሔር።
እለ በውስቴቶን ገብረ ኀይለ ብዙኀ እስመ ኢነስሓ።
እስመ ሶበሁ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል።
ዘተገብረ በውስቴትክን በሠቅ ወበሐመድ እምነስሓ።
ሀለወኪ እስከ ሲኦል ትረዲ እስመ ሶበሁ በሰዶም ዘተገብረ ኀይል።
ተገብረ በውስቴትኪ እምሀለወት እስከ ዮም።
ወይቤሎሙ ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ።
ወይቤሎሙ ብእሲ ፀራዊ ገብረ ዘንተ።
ወኢገብረ በህየ ኀይለ ብዙኀ በእንተ ሕጸጸ አሚኖቶሙ።
ወወፂኦ ውእቱ ገብር ረከበ አሐደ ገብረ እምነ አብያጺሁ።
ወርእዮሙ አብያጺሁ አግብርት ዘገብረ ተከዙ ጥቀ።
ወሐዊሮሙ ነገርዎ ለእግዚኦሙ ኵሎ ዘገብረ።
ኦ ገብረ እኩይ ኵሎ ዕዳ ኀደጉ ለከ እስመ አስተብቋዕከኒ።
ወካዕበ ወፂኦ ጊዜ ስሱ ወተሱዑ ሰዓት ገብረ ከማሁ።
ይኩን ዐቢየ ይኩንክሙ ገብረ።
ወሶበ ርእዩ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት መንክረ ዘገብረ።
መኑ እንከ እምክልኤሆሙ ዘገብረ ፈቃደ አቡሁ።
ወገብረ ሎቱ ጸቈነ ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ።
ዘገብረ ከብካበ ለወልዱ።
ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ ዘየማን።
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Matt27:23
MK02:25
MK03:8
MK05:19
MK05:20
MK05:32
MK06:5
MK07:37
MK10:6
MK10:43
MK14:47
MK15:14
Luke01:49
Luke01:51
Luke01:68
Luke03:19
Luke05:29
Luke06:3
Luke08:38
Luke08:39
Luke09:7
Luke09:43
Luke09:54
Luke10:37

Luke12:48
Luke14:16

Luke16:8
Luke17:9
Luke22:50

Luke23:15

Luke23:19

Luke23:22
Luke23:41
John02:11
John02:15
John02:23
John04:45

ወይቤሎሙ መስፍን ምንተ እኩየ ገብረ።
ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱኒ ወእለሂ ምስሌሁ።
ወብዙኃን ጥቀ መጽኡ ኀቤሁ ሰሚዖሙ ኵሎ ዘገብረ።
ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር ወተሣሀለከ።
ኵሎ ዘገብረ ሎቱ እግዚእ ኢየሱስ ወአንከሩ ኵሎሙ።
ወተመይጠ ከመ ይርአይ ዘገብረ ዘንተ።
ወኢገብረ ኀይለ በህየ ዘእንበለ ኅዳጣን ድዉያን።
ሚ ሠናይ ኵሎ ዘገብረ ዝንቱ ብእሲ።
ወእምፍጥረትሰ ተባዕተ ወአንስተ ገብረ እግዚአብሔር።
ይኩንክሙ ገብረ።
ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተረ እዝኖ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ምንተ እኩየ ገብረ።
እስመ ገብረ ሊተ ኀይለ ዐቢያተ ወቅዱስ ስሙ።
ወገብረ ኀይለ በመዝራዕቱ።
ወገብረ መድኀኒተ ለሕዝበ ዚኣሁ።
ወበእንተ ኵሉ እኩይ ዘገብረ ሄሮድስ።
ወተንሢኦ ገብረ ሎቱ ሌዊ ዐቢየ ምሳሐ በቤቱ።
ኢያንበብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርኅበ ውእቱሂ ወእለ ምስሌሁ።
ሑር ወእቱ ቤተከ ወንግር ኵሎ ዘገብረ ለከ እግዚአብሔር።
ወነገረ ኵሎ ዘገብረ ሎቱ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሰምዐ ሄሮድስ ንጉሥ ኵሎ ዘኮነ ወዘከመ ገብረ።
ወአንኪሮሙ ኵሎሙ በእንተ ኵሉ ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወያጥፍኦሙ በከመ ገብረ ኤልያስ።
ወይቤሎ ዘገብረ ምሕረተ ላዕሌሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑርኬ 
አንተኒ ግበር ከማሁ ወተሐዩ።
ወዘሰ ኢየአምር ለእመ ኢገብረ ውኁድ መቅሠፍቱ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አሐዱ ብእሲ ገብረ ምሳሐ ዐቢየ 
ወዐሠሮሙ ለብዙኃን።
ወንእዶ እግዚአብሔር ለመጋቤ ዐመፃ እስመ ከመ ጠቢብ ገብረ።
ቦኑ እንጋ ምዝጋና ለውእቱ ገብር ለእመ ገብረ ዘአዘዞ እግዚኡ።
ወዘበጦ አሐዱ እምኔሆሙ ለገብረ ሊቀ ካህናት ወመተሮ እዝኖ 
ዘየማን።
ወኀበ ሄሮድስኒ ፈነውክዎ ወውእቱኒ ፈነዎ ኀቤነ ወናሁ አልቦ ዘገብረ 
በዘይመውት።
ወውእቱሰ በርባን ዘገብረ ሀከከ በውስተ ሀገር ወበቀቲለ ነፍስ 
ተሞቅሐ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ በሣልስ ምንተ እኩየ ገብረ።
ወዝንቱሰ አልቦ እኩይ ዘገብረ።
ወዝንቱ ቀዳሜ ተኣምር ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቃና ዘገሊላ።
ወገብረ መቅሠፍተ ጥብጣቤ ዘሐብል።
ብዙኃን አምኑ ቦቱ ሶበ ርእዩ ተኣምረ ዘገብረ።
እስመ ርእዩ ኵሎ ተኣምረ ዘገብረ በኢየሩሳሌም አመ በዓል።
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78 ገብረ

John04:47
John04:49
John04:54
John06:2
John06:14
John07:31

John07:51
John08:40
John09:6
John09:11
John09:14
John09:15
John09:26
John10:40 ወይቤሉ ዮሐንስ አልቦ ዘገብረ ተኣምረ ወኢ ምንተኒ።
John11:45
John11:46
John12:18
John18:10
John20:30

John21:25
John21:25

6 ገብረት Matt26:10
Matt26:12
Matt26:13
MK14:6
MK14:8
MK14:9

24 ገብሩ Matt17:12
Matt21:6
Matt26:19
Matt28:15
MK06:30
MK09:12
MK15:7
Luke01:69
Luke07:2
Luke07:10
Luke09:10
Luke09:15
Luke14:17

ወሀሎ አሐዱ ገብረ ንጉሥ ሰብእ አብያታዊ።
ወይቤሎ ውእቱ ገብረ ንጉሥ ሰብእ አብያዊ።
ወዝንተ ካዕበ ዳግሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘገብረ ተኣምረ።
እስመ ርእዩ ተኣምረ ዘገብረ በላዕለ ድዉያን።
ወርእዮሙ ሕዝብ ዘገብረ ተኣምረ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሉ።
ወይቤሉ አመ ይመጽእ ክርስቶስ ቦኑ ፈድፋደ ተኣምረ ዘይገብር 
እምዘገብረ ዝንቱ።
ወኢያእምሩ ግብሮ ዘገብረ።
ወአብርሃምሰ ኢገብረ ከመ ዝ።
ወገብረ ጽቡረ በምራቁ ወቀብዖ አዕይንቲሁ ለውእቱ ዕዉር።
ብእሲ ዘስሙ ኢየሱስ ጽቡረ ገብረ በምራቁ።
አመ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ ጽቡረ በምራቁ ወከሠቶ አዕይንቲሁ።
ወይቤሎሙ ጽቡረ ገብረ በምራቁ።
ወይቤልዎ ካዕበ ምንተ ገብረ ለከ።

ርእዮሙ ዘገብረ ኢየሱስ አምኑ ቦቱ።
ወአስተዋደይዎ ወነገርዎሙ ኵሎ ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
እስመ ሰምዑ ተኣምረ ዘገብረ ወዘንተሂ መንክረ።
ወመልኀ መጥባሕቶ ወዘበጦ ለገብረ ሊቀ ካህናት።
ወብዙኃተ ካልኣተ ተኣምራተ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ በቅድመ 
አርዳኢሁ።
ወዘንተ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ወቦ ባዕዳትኒ ብዙኃት ግብራት ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
ሠናየ ግብረ ገብረት ላዕሌየ።
ወዘንተሰ ዕፍረተ ዘሦጠት ዲበ ርእስየ ለቀበርየ ገብረት።
ያንብቡ ላቲ ዘገብረት ዛቲ ብእሲት ወይዝክርዋ።
ሠናየ ግብረ ገብረት ላዕሌየ።
ወዛቲኒ ዘባቲ ገብረት ወአቅደመት ወቀብዐተኒ ሥጋየ ለቀበርየ።
ይነግሩ ዘገብረት ዛቲ ብእሲት ወይዜክርዋ።
ወባሕቱ ገብሩ ላዕሌሁ ኵሎ ዘከመ ፈቀዱ።
ወሐዊሮሙ አርዳኢሁ ገብሩ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወገብሩ አርዳኢሁ በከመ አዘዞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወነሢኦሙ ሠገራት ውእተ ብሩረ ኀለፉ ወገብሩ በከመ መሀርዎሙ።
ወነገርዎ ኵሎ ዘገብሩ ወዘከመ መሀሩ።
ወገብሩ ላዕሌሁ ኵሎ ዘፈቀዱ በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
ሙቁሕ ምስለ እለ ገብሩ ሀከከ ወምስለ ቀተልተ ነፍስ።
አንሥአ ለነ ቀርነ መድኀኒትነ እምቤተ ዳዊት ገብሩ።
ወሀሎ አሐዱ መስፍን ወገብሩ ይደዊ ወአልጸቀ ይሙት።
ወአቲዎሙ እለ ተፈነዉ ረከብዎ ለገብሩ በዘሐይወ።
ወሶበ ተሠውጡ ሐዋርያት ነገርዎ ኵሎ ዘገብሩ።
ወገብሩ ከማሁ ወረፈቁ ኵሎሙ።
ወሶበ በጽሐ ጊዜ ምሳሕ ሖረ ገብሩ ወይቤሎሙ ለእለ ዐሠሮሙ።
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24 ገብሩ

Luke14:21
Luke14:21
Luke14:22
Luke14:23
Luke20:10
Luke23:31
John05:29
John05:29
John12:2 ወገብሩ ሎቱ ምሳሐ በህየ ወማርታ ትሜጥዎሙ።
John12:16
John19:24

1 ገብራ John08:34
29 ገብር Matt06:24

Matt10:24
Matt10:25
Matt18:26
Matt18:27
Matt18:28
Matt18:29
Matt24:45
Matt24:46
Matt24:48
Matt24:50
Matt25:21
Matt25:23
Matt25:26
Matt25:30
Luke12:43
Luke12:45
Luke12:46

Luke12:47
Luke16:13
Luke17:7
Luke17:9
Luke19:17
Luke19:22
John08:35
John13:16
John15:15
John15:20
John18:10

ወገብአ ገብሩ ወነገሮ ከመ ዝ ለእግዚኡ።
ወይእተ ጊዜ ተምዕዐ በዓለ ቤት ወይቤሎ ለገብሩ።
ወእምዝ ይቤሎ ገብሩ ገበርኩ እግዚኦ በከመ አዘዝከኒ።
ወይቤሎ እግዚኡ ለገብሩ።
ወዘበጥዎ ዐቀብተ ወይን ለገብሩ ወፈነውዎ ዕራቆ።
በዝ ዕፅ ርጡብ ከመ ዝ ዘገብሩ እፎኑመ ይከውን በይቡስ።
ወይወፅኡ እለ ሠናየ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ዘለሕይወት።
ወእለሰ እኩየ ገብሩ ውስተ ትንሣኤ ዘለደይን።

ተዘከሩ ከመ ጽሑፍ ዝንቱ በእንቲኣሁ ወከመ ዝ ገብሩ ሎቱ።
ወከመ ዝ ገብሩ ሐራ።
ኵሉ ዘይገብራ ለኀጢአት ገብራ ውእቱ ለኀጢአት።
ኢይክል አሐዱ ገብር ለክልኤ አጋእዝት ተቀንዮ።
ወኢ ገብር ዘየዐቢ እምእግዚኡ።
መጠኑ ለረድእ እምከመ ኮነ ከመ ሊቁ ወለገብርኒ ከመ እግዚኡ።
ወወድቀ እንከ ውእቱ ገብር ታሕተ እገሪሁ።
ወምሕሮ እግዚኡ ለውእቱ ገብር ወዕዳሁኒ ኀደገ ሎቱ።
ወወፂኦ ውእቱ ገብር ረከበ አሐደ ገብረ እምነ አብያጺሁ።
ወወድቀ ውእቱ ገብር ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ።
መኑ እንጋ ገብር ምእመን ወጠቢብ።
ብፁዕ ውእቱ ገብር ዘመጺኦ እግዚኡ።
ወእመሰ ይቤ ውእቱ ገብር እኩይ በልቡ።
ወይመጽእ እግዚኡ ለውእቱ ገብር።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወአውሥኦ እግዚኡ ወይቤሎ ኦ ገብር ሀካይ ወእኩይ።
ወለገብርሰ እኩይ ወሀካይ አውፅእዎ አፍኣ።
ብፁዕ ውእቱ ገብር ዘመጺኦ እግዚኡ ይረክቦ።
ወእመሰ ይቤ ውእቱ ገብር እኩይ በልቡ።
ወይበጽሕ እግዚኡ ለውእቱ ገብር በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ 
ኢያእመረ።
ወለገብርሰ ዘየአምር ፈቃደ እግዚኡ።
አልቦ ገብር ዘይክል ተቀንዮ ለክልኤቱ አጋእዝት።
ወመኑ እምኔክሙ ዘቦ ገብር ሐረሳዊ።
ቦኑ እንጋ ምዝጋና ለውእቱ ገብር ለእመ ገብረ ዘአዘዞ እግዚኡ።
ወይቤሎ እግዚኡ ኦ ገብር ኄር ወምእመን።
ወይቤሎ እግዚኡ በከመ ቃልከ እኴንነከ ገብር እኩይ ወሐካይ።
ወገብርሰ ኢይነብር ውስተ ቤት ለዝሉፉ።
አልቦ ገብር ዘየዐቢ እምእግዚኡ።
እስመ ገብርሰ ኢየአምር ዘይሬስዮ እግዚኡ።
አልቦ ገብር ዘየዐቢ እምእግዚኡ።
ወስሙ ለውእቱ ገብር ማልኮስ።
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2 ገብርኤል Luke01:19
Luke01:26

1 ገብርከ Luke02:29
2 ገብርየ Matt08:9

Luke07:8
10 ገብሮ MK12:2

MK12:4
MK12:5
MK14:58
MK14:58
Luke14:17
Luke20:10
Luke20:11
Luke20:12
John15:23

1 ገብሮሙ Matt19:4
5 ገብአ Matt26:43

Matt26:45
Luke08:55
Luke14:21
John09:7

7 ገብኡ Matt02:12
Matt10:17
Matt10:18
Matt10:19
John06:66
John07:53
John18:6

2 ገብእ Matt10:21
Matt12:20

3 ገብኦ MK05:15
Luke08:35
Luke22:4

1 ገብኦሙ MK12:37
1 ገቦ Matt21:1
3 ገቦሁ John19:34

John20:20
John20:25

1 ገቦታ John19:13
1 ገቦየ John20:27
6 ገነት Luke23:43

ወተሰጥዎ መልአክ ወይቤሎ አነ ውእቱ ገብርኤል።
ወበሳድስ ወርኅ ተፈነወ ገብርኤል መልአክ እምኀበ እግዚአብሔር።
ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ።
ወለገብርየኒ ግበር ከመ ዝ ወይገብር።
ወለገብርየኒ ግበር ከመ ዝ ወይገብር።
ወፈነወ ገብሮ ኀበ ዐቀብተ ወይን በጊዜሁ።
ወካዕበ ፈነወ ኀቤሆሙ ካልአ ገብሮ።
ወፈነወ ሣልሳየኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ቀተልዎ።
አነ እነሥቶ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ዘእድ ገብሮ።
ወበሠሉስ ዕለት ኣሐንጽ ካልእ ዘእድ ኢገብሮ።
ወሶበ በጽሐ ዐሡር ፈነወ ገብሮ ይጸውዖሙ ለእለ ዐሠሮሙ።
ወአመ ኮነ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ ገብሮ ኀበ ዐቀብተ ወይን።
ወዳግመ ፈነወ ካልአኒ ገብሮ።
ወካዕበ ፈነወ ሣልሰኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ፈቅዕዎ ወሰደድዎ።
ወሶበ ኢገበርኩ ሎሙ ግብረ ዘባዕድ ኢገብሮ እምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ተባዕተ ወአንስተ ብእሴ ወብእሲተ ገብሮሙ።
ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወረከቦሙ እንዘ ይነውሙ።
ወገብአ ካዕበ ኀበ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ ኑሙ እንከሰ ወአዕርፉ።
ወሶቤሃ ገብአ ነፍሳ ወተሠውጠ መንፈሳ ላዕሌሃ።
ወገብአ ገብሩ ወነገሮ ከመ ዝ ለእግዚኡ።
ወሖረ ወተኀፅበ ወገብአ እንዘ ይሬኢ።
ወእንተ ካልእ ፍኖት ገብኡ ወአተዉ ብሔሮሙ።
ወተዐቀቡ እምሰብእ እኩያን እስመ ያገብኡክሙ ውስተ አዕዋዳት።
ወያገብኡክሙ ኀበ መሳፍንት ወነገሥት በእንቲኣየ።
ወሶበ ያገብኡክሙ ኢተኀልዩ ዘትነብቡ ወዘትትናገሩ።
ወበእንተ ዝንቱ ብዙኃን እምአርዳኢሁ እለ ገብኡ ድኅሬሆሙ።
ወገብኡ ኵሉ ለለ አሐዱ ውስተ ቤቶሙ።
ገብኡ ድኅሬሆሙ ወወድቁ ዲበ ምድር።
ወያገብእ እኅው እኅዋሁ ለሞት ወአብኒ ውሉዶ።
እስከ ያገብእ ፍትሐ መዊኦቱ።
እንዘ ይነብር ዳኅነ ወልቡ ገብኦ ወልቡሰ ልብሶ።
ወልቡሰ ልብሶ ወገብኦ ልቡ ወፈርሁ።
ወሖረ ወተናገሮሙ ለሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍት ዘከመ ያገብኦ ሎሙ።
እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ።
በጽሐ ቤተ ፋጌ እንተ ገቦ ደብረ ዘይት።
አላ አሐዱ እምሐራ ረገዞ ገቦሁ ዘየማን በኲናት።
ወዘንተ ብሂሎ አርአዮሙ እደዊሁ ወእገሪሁ ወገቦሁ።
ወእመ ኢያባእኩ እዴየ ውስተ ገቦሁ ኢየአምን።
ወበዕብራይስጥ ይብልዎ ገቦታ።
ወሀብ እዴከ ወአብእ ውስተ ገቦየ።
እመን ፈድፋደ ከመ ዮም ትሄሎ ምስሌየ ውስተ ገነት።
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6 ገነት
John18:1
John18:26
John19:41
John19:41
John20:15

1 ገነዝዎ John19:40
3 ገነዞ Matt27:59

MK15:46
Luke23:53

1 ገነየት Luke02:38
2 ገንጰለ Luke19:45

John02:15

3 ገዐረ MK15:34
MK15:37
John11:33

1 ገዓር Matt02:18
1 ገዛእት John02:9
1 ገዝፈ Matt13:15
1 ገዝፋ John12:40
1 ገይሠ Luke24:1
2 ገደላ Matt24:28

Luke17:37
2 ገደፈ Matt27:5

MK10:50
5 ገደፋ Matt10:39

Matt16:25
MK08:35
Luke09:24
Luke17:33

2 ገደፍዎ Matt13:48
Luke10:30

1 ገደፍዎሙ Matt15:30
13 ገዳመ Matt03:1

Matt04:1
Matt11:7
Matt24:18
Matt24:26
MK01:12
MK01:45

ወቦቱ ህየ ገነት ዐጸደ ሐምል።
አኮኑ አነ ርኢኩከ ውስተ ገነት ምስሌሁ።
ወቦ ህየ ገነት ውስተ ውእቱ መካን ኀበ ሰቀልዎ።
ወውስተ ውእቱ ገነት ዝኅር ሐዲስ ዘአልቦ ዘተቀብረ ውስቴቱ።
ወመሰላ ላቲሰ ዐቃቤ ገነት ውእቱ።
ወገነዝዎ በመዋጥሐ ክታን ዘሰንዱናት ምስለ አፈው።
ወነሢኦ ዮሴፍ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ገነዞ በሰንዱናት ንጹሕ።
ወተሣየጠ ዮሴፍ ሰንዱናተ ወአውረዶ ወገነዞ በሰንዱናት።
ወአውረደ ሥጋሁ ወገነዞ በስንዱናት።
ወተንሥአት ሶቤሃ ወገነየት ወአእኰተቶ ለእግዚአብሔር።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ለመወልጣን ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ 
ርግበ ገንጰለ።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ ገንጰለ።

ወጊዜ ተሱዓት ሰዓት ገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወመጠወ ነፍሶ።
ገዐረ በመንፈሱ ወሆከ ርእሶ።
ቃል በራማ ተሰምዐ ብካይ ወገዓር ወሰቆቃው ወሕማም ብዙኅ።
ወገዛእትሰ እለ ቀድሕዎ የአምሩ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
እስመ ገዝፈ ልቡ ለዝ ሕዝብ።
ዖራ አዕይንቲሆሙ ወገዝፋ አልባቢሆሙ።
ወበእሑድ ሰንበት በጽባሕ አሌለያ ገይሠ ወሖራ ኀበ መቃብር።
ኀበ ሀሎ ገደላ ህየ ይትጋብኡ አንስርት።
ወይቤሎሙ ኀበ ሀሎ ገደላ ህየ ይትጋብኡ አንስርት።
ወገደፈ ውእቱ ብሩረ ውስተ ምኵራብ።
ወተንሥአ ወገደፈ ልብሶ ወለብሰ ልብሶ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ይረክባ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ይረክባ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ወበእንተ ወንጌል ይረክባ።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ያድኅና።
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲኣየ ያሐይዋ።
ወእኩዮሰ ገደፍዎ አፍኣ።
ወገደፍዎ ወኀለፉ ወአልጸቀ ይሙት።
ወገደፍዎሙ ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወፈወሶሙ።
ወበውእቱ መዋዕል በጽሐ ዮሐንስ መጥምቅ እንዘ ይሰብክ በገዳመ 
ይሁዳ ዘዮርዳኖስ።
ወእምዝ ወሰዶ መንፈስ ገዳመ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ምንትኑመ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርዐኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ይንሣእ ልብሶ።
እመ ቦ ዘይቤለክሙ ነዋ ገዳመ ሀሎ ኢትፃኡ።
ወአውፅኦ መንፈስ ሶቤሃ ገዳመ።
አላ አፍኣ ገዳመ ይነብር።
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13 ገዳመ

MK06:31
MK13:16
Luke04:1
Luke05:16
Luke07:24
Luke17:31

22 ገዳም Matt03:3
Matt03:4
Matt06:28
Matt06:30
Matt14:13

Matt14:15
Matt15:33
Matt18:12
MK01:3
MK01:4 ወሀሎ ዮሐንስ ያጠምቅ በገዳም ወይሰብክ ጥምቀተ።
MK08:4
Luke03:2 መጽአ ቃለ እግዚአብሔር ላዕለ ዮሐንስ ወልደ ዘካርያስ በገዳም።
Luke03:4
Luke04:42
Luke06:17
Luke08:29
Luke12:27
Luke15:4
John01:23
John03:14
John06:31
John06:49

1 ገድ Matt08:24
5 ገጸ Matt16:3

Matt22:16
MK12:14
Luke12:56
Luke14:9

1 ገጸክሙ Matt06:17
11 ገጹ Matt17:2

Matt23:14
Matt26:39
Matt26:67
Luke05:12
Luke09:29

ወይቤሎሙ ንዑ ንፃእ ገዳመ ባሕቲተነ ወታዕርፉ ሕቀ።
ወዘኒ ገዳመ ሀሎ ኢይትመየጥ ድኅሬሁ ከመ ይንሣእ ልብሶ።
ወተመይጠ እምዮርዳኖስ ወወሰዶ መንፈስ ገዳመ።
ወውእቱሰ ይወፅእ ገዳመ ወይጼሊ በህየ።
ምንተኑ ወፃእክሙ ገዳመ ትርአዩ ብርሀኑ ዘይትሐወስ እምነፋስ።
ኢይረድ ይንሣእ ወዘሂ ገዳመ ሀሎ ኢይግባእ ድኅሬሁ።
እንዘ ይብል ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም።
ወሲሳዩ አንበጣ ወመዓረ ገዳም።
ርእዩ ጽጌያተ ገዳም ከመ ይልህቁ።
ወናሁ ሣዕረ ገዳም ዘዮም ሀሎ።
ወሰሚዖ እግዚእ ኢየሱስ ተግሕሠ እምህየ በሐመር ውስተ ገዳም እንተ 
ባሕቲቱ።
ገዳም ውእቱ ብሔር ወሰዓቱኒ ኀለፈ።
ወይቤልዎ አርዳኢሁ እምአይቴ እንከ ለነ በገዳም።
አኮኑ የኀድግ ተስዓ ወተስዐተ ውስተ ገዳም።
ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል።

ወይቤልዎ አርዳኢሁ መኑ ዘይክል በዝየ በገዳም አጽግቦቶሙ።

ናሁ ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይብል።
ወጸቢሖ ወፅአ ወሖረ ውስተ ገዳም።
ወወረደ ምስሌሆሙ ወቆመ በገዳም።
ወያረውጾ ጋኔኑ ውስተ ገዳም።
ናሁ ጽጌያተ ገዳም ርእዩ ዘከመ ይልህቁ።
አኮኑ የኀድግ ተስዓ ወተስዐተ ውስተ ገዳም።
ወይቤ አንሰ ቃለ ዐዋዲ ዘይሰብክ በገዳም።
ወበከመ ሙሴ ሰቀሎ ለአርዌ ምድር በገዳም።
አበዊነሰ መና በልዑ በገዳም።
አበዊክሙሰ መና በልዑ በገዳም ወሞቱ።
እስከ ሶበ ይደፍኖ ለሐመር ማዕበለ ባሕር እሞገድ።
ኦ መደልዋን ለገጸ ሰማይኑ ተአምሩ ፈክሮቶ።
ወኢተሐስብ መነሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ወአልቦ ዘያሐዝነከ ወኢ መኑሂ ወኢታደሉ ለገጸ ሰብእ።
ኦ መደልዋን ለገጸ ሰማይ ወምድር ተአምሩ አመክሮቶ።
ኅድግ ሎቱ ዘንተ ገጸ።
ወአንትሙሰ ሶበ ትጸውሙ ቅብኡ ርእሰክሙ ወኅፅቡ ገጸክሙ።
ወተወለጠ አርአያሁ በቅድሜሆሙ ወአብርሀ ገጹ ከመ ፀሓይ።
እስመ ተዐጽዉ መንግሥተ ሰማያት ቅድመ ገጹ ለሰብእ።
ወተአተተ ሕቀ እምኔሆሙ ወሰገደ በገጹ።
ወእምዝ ወረቁ ውስተ ገጹ።
ወሶበ ርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ሰገደ ሎቱ በገጹ።
ወእንዘ ይጼሊ ተወለጠ ርእየተ ገጹ።
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11 ገጹ

Luke09:52
Luke09:53
Luke10:1
Luke17:16
John11:44

7 ገጽ Matt11:10
Luke20:21
John07:24
John09:29
John09:29
John10:1
John20:6

2 ገጽከ MK01:2
Luke07:27

6 ገጾ Matt18:10

Matt26:67
MK14:65
Luke09:51
Luke22:64
John19:3

3 ገጾሙ Matt06:16
Matt17:6
MK06:48

1 ገጾን Luke24:5
1 ገፋዕ Matt11:12
1 ገፋዕክዎ Luke19:8
4 ገፍትዐ Matt21:12

MK11:15
Luke19:45

John02:15

4 ገፍዕዎ Matt07:25
Matt07:27
Luke06:48
Luke06:49

1 ጉሕሉቶሙ MK12:16
1 ጉቡኣነ John20:19
3 ጉቡኣን Matt22:41

Matt27:17
Luke11:29

ወፈነወ ሐዋርያተ ቅድመ ገጹ።
ወኢተወክፍዎሙ እስመ ኅሉፍ ገጹ ለኢየሩሳሌም።
ወፈነዎሙ በበ ክልኤቱ ቅድመ ገጹ።
ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ በገጹ ወአእኰቶ።
ወገጹኒ ጥብሉል በሰበን።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ።
ወኢታደሉ ለገጽ ወኢ ለመኑሂ ወርቱዐ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
ኢትፍትሑ በአድልዎ ለገጽ አላ ፍትሐ ጽድቅ ፍትሑ።
ወንሕነ ነአምር ከመ ለሙሴ ተናገሮ እግዚአብሔር ገጽ ለገጽ።
ወንሕነ ነአምር ከመ ለሙሴ ተናገሮ እግዚአብሔር ገጽ ለገጽ።
ዘኢቦአ እንተ አንቀጽ ውስተ ዐጸደ አባግዕ ወዐርገ እንተ ካልእ ገጽ።
ወረከበ መዋጥሐ ንቡረ ውስተ አሐዱ ገጽ።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ ዘይጸይሕ ፍኖተከ።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ።
እብለክሙ ከመ መላእክቲሆሙ በሰማያት ወትረ ይሬእዩ ገጾ ለአቡየ 
ዘበሰማያት።
ወኰርዕዎ ርእሶ በኅለት ወጸፍዕዎ ገጾ።
ወአኀዙ እምውስቴቶሙ ይውርቅዎ ወይጽፍዕዎ ገጾ።
ወተፈጺሞ መዋዕለ ዕርገቱ አንጸረ ገጾ ለሐዊር ውስተ ኢየሩሳሌም።
ወይገለብብዎ ወይጸፍዕዎ ገጾ ወይሴአልዎ ወይብልዎ።
ወይጸፍዕዎ ገጾ።
እስመ እሙንቱ ይትመጸለዉ ወይቈጽሩ ገጾሙ ወያማስኑ።
ወወድቁ በገጾሙ ዲበ ምድር።
ወያሐሞሙ ነፋስ እስመ እምገጾሙ ውእቱ።
ወፈርሃ ወአትሐታ ገጾን ውስተ ምድር ወይቤልዎን።
ትትገፋዕ መንግሥተ ሰማያት ወግፉዓን ይትማሠጥዋ።
ወእምሂ ቦ ዘገፋዕክዎ እፈድዮ ህየንተ አሐዱ ትርብዕተ።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ለመወልጣን።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ለመወልጣን።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ለመወልጣን ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ 
ርግበ ገንጰለ።
ወገፍትዐ ማእዳቲሆሙ ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሠይጡ ርግበ 
ገንጰለ።
ወገፍዕዎ ለውእቱ ቤት ወኢወድቀ።
ወገፍዕዎ ለውእቱ ቤት ወወድቀ።
ወብዙኃን አፍላግ መጺኦሙ ገፍዕዎ ወሓይዝት ለውእቱ ቤት።
ወገፍዕዎ ወሓይዝት ወወድቀ ሶቤሃ።
ወአእመሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ጉሕሉቶሙ ወይቤሎሙ።
እንዘ ዕጽው ኆኅት ኀበ ሀለዉ አርዳኢሁ ጉቡኣነ።
ወእንዘ ጉቡኣን ፈሪሳውያን ተስእሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ወእንዘ ጉቡኣን እሙንቱ ይቤሎሙ ጲላጦስ ለሕዝብ።
ወእንዘ ጉቡኣን ብዙኃን ሰብእ አኀዘ ይበሎሙ።
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63 ጊዜ Matt07:23
Matt08:29
Matt11:25
Matt13:5
Matt13:30
Matt13:30
Matt14:32
Matt15:36
Matt20:3
Matt20:5
Matt20:6
Matt21:2
Matt21:34
Matt21:41
Matt24:43
Matt24:44
Matt24:45
Matt24:50
Matt26:11
Matt26:45

Matt26:49
Matt27:46
Matt27:48
MK01:15
MK01:32
MK13:35
MK14:7
MK14:30
MK14:72
MK15:25
MK15:33
MK15:34
Luke01:9
Luke01:10

Luke12:39
Luke12:40
Luke12:46

Luke13:25

ወይእተ ጊዜ እብሎሙ ግሙራ ኢየአምረክሙ።
ዘእንበለ ይብጻሕ ጊዜሁ።
በይእተ ጊዜ አውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወውእተ ጊዜ ሠረጸ እስመ አልቦ ዕመቅ ለመሬቱ።
ኅድግዎሙ ይልሀቁ ኅቡረ እስከ ጊዜ ማእረር።
ወበጊዜ ማእረር እብሎሙ ለእለ የዐጽዱ።
ወዐሪጎ ውስተ ሐመር ይእተ ጊዜ ኀደገ ነፋስ ወኮነ ዛኅነ።
ወይእተ ጊዜ አእኰተ ወፈተተ።
ወወፂኦ ጊዜ ሠለስቱ ሰዓት ርእየ ካልኣነ።
ወካዕበ ወፂኦ ጊዜ ስሱ ወተሱዑ ሰዓት ገብረ ከማሁ።
ወጊዜ ዐሥሩ ወአሐዱ ሰዓት።
ወይእተ ጊዜ ትረክቡ እድግተ እስርተ ምስለ ዕዋለ።
ወአመ በጽሐ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ አግብርቲሁ ኀበ ዐቀብተ ወይን።
እለ ይሁብዎ ፍሬሁ በበ ጊዜሁ ወበበ አግዋሊሁ።
ሶበሁ የአምር በዓለ ቤት ጊዜ ይመጽእ ሰራቂ እምተግሀ።
እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ከመ የሀቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ።
በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ ኢያእመረ።
ወለነዳያንሰ ዘልፈ ትረክብዎሙ ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ ሎሙ።
ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ዘያገብእዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ውስተ እደ 
ኃጥኣን።
ወይእተ ጊዜ ቀርበ ይሁዳ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ።
ወጊዜ ተስዐቱ ሰዓት ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወውእተ ጊዜ ሮጸ አሐዱ እምኔሆሙ ወነሥአ ሰፍነገ።
ወይቤ በጽሐ ጊዜሁ ወቀርበት መንግሥተ ሰማያት።
ወመስዮ ጊዜ የዐርብ ፀሓይ።
ወእመሂ ጊዜ ይነቁ ዶርሆ ወእመሂ ጸቢሖ።
ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ ሎሙ።
ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ክልኤ ጊዜ።
ሥልሰ ትክሕደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ክልኤ ጊዜ ወበከየ።
ወሠለስቱ ሰዓት ውእቱ ጊዜ ይሰቅልዎ።
ወሶበ ኮነ ጊዜ ቀትር ጸልመ ፀሓይ።
ወጊዜ ተሱዓት ሰዓት ገዐረ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
በከመ ይገብሩ ካህናት በጽሐ ጊዜ የዐጥን።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሀለዉ በምልኦሙ ይጼልዩ በአፍኣ በጊዜ ሰዓተ 
ዕጣን።
እንተ ጊዜ ይመጽእ ሰራቂ።
እስመ በጊዜ ኢተሐዘብክሙ ይመጽእ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወይበጽሕ እግዚኡ ለውእቱ ገብር በዕለተ ኢተሐዘበ ወበጊዜ 
ኢያእመረ።
ወይእተ ጊዜ ይእኅዙ ይቁሙ አፍኣ ወይጐድጕዱ።
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Luke14:9

Luke14:10
Luke14:17
Luke14:21
Luke20:10
Luke21:35
Luke22:13

Luke23:44

Luke23:44

John04:6
John04:21
John04:52
John04:53
John05:4

John06:34
John07:6
John08:20
John12:8
John12:8
John12:8
John13:31
John16:32
John18:2
John18:20
John19:14

13 ጊዜሁ MK11:13
MK12:2
MK13:33
MK14:41
Luke04:13
Luke12:42
John05:25
John07:30
John12:23
John13:1

John16:4

ወትገብእ ወትትኀፈር ውእተ ጊዜ ወትወርድ ውስተ ምርፋቅ 
ዘይቴሐት።
ወውእተ ጊዜ ይከውነከ ክብረ።
ወሶበ በጽሐ ጊዜ ምሳሕ ሖረ ገብሩ ወይቤሎሙ ለእለ ዐሠሮሙ።
ወይእተ ጊዜ ተምዕዐ በዓለ ቤት ወይቤሎ ለገብሩ።
ወአመ ኮነ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ ገብሮ ኀበ ዐቀብተ ወይን።
ትግሁ እንከ በኵሉ ጊዜ ከመ ትክሀሉ እምስጦ በጸሎትክሙ።
ወሶበ ኮነ ጊዜሁ ለድራር ረፈቀ እግዚእ ኢየሱስ ወዐሠርቱ ወክልኤቱ 
ሐዋርያቲሁ ምስሌሁ።
ወቀቲሮ ጊዜ ስሱ ሰዓት ሞተ ፀሓይ ወጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ጊዜ 
ተሱዓት ሰዓት።
ወቀቲሮ ጊዜ ስሱ ሰዓት ሞተ ፀሓይ ወጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ጊዜ 
ተሱዓት ሰዓት።
ወቀትር ሶቤሃ ጊዜ ስሱ ሰዓት።
ወይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢ በዝንቱ ደብር ወኢ በኢየሩሳሌም።
ወይቤልዎ ትማልም ጊዜ ሰብዐቱ ሰዓት ኀደጎ ፈፀንቱ።
ወአእመረ አቡሁ ከመ ጊዜ ይእቲ ሰዓት።
እስመ መልአከ እግዚአብሔር በጊዜ ይወርድ ውስተ ምጥማቃት 
ይትሀወክ ማይ።
ወይቤልዎ እግዚኦ ሀበነ በኵሉ ጊዜ እምውእቱ ኅብስት።
ወጊዜ ዚኣክሙሰ ዘልፈ ድልው ውእቱ።
ወኢአኀዝዎ እስመ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜሁ።
ወነዳያንሰ በኵሉ ጊዜ ሀለዉ ምስሌክሙ ወዘልፈ ትረክብዎሙ።
ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ ሎሙ።
ወኪያየሰ አኮ በኵሉ ጊዜ ዘትረክቡኒ።
ወወፂኦ ይሁዳ ውእተ ጊዜ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ናሁኬ ከመ ይበጽሕ ጊዜሁ።
እስመ ብዙኀ ጊዜ ይትኀባእ እግዚእ ኢየሱስ ህየ ምስለ አርዳኢሁ።
ወበኵሉ ጊዜ መሀርኩ በምኵራብ።
ወዐርበ ፋሲካ ወውእቱ ጊዜ ቀትር ዘስሱ ሰዓት።
እስመ ኢኮነ ጊዜሁ ለበለስ።
ወፈነወ ገብሮ ኀበ ዐቀብተ ወይን በጊዜሁ።
ዑቁ ትግሁ ወጸልዩ እስመ ኢተአምሩ ማእዜ መዋዕለ ጊዜሁ።
እስመ ናሁ በጽሐ ጊዜሁ።
ወፈጺሞ ሰይጣን አመክሮቶ በኵሉ ኀደጎ እስከ ጊዜሁ።
ከመ የሀቦሙ ሲሳዮሙ በበ ጊዜሁ።
አማን አማን እብለክሙ ከመ ይበጽሕ ጊዜሁ።
እስመ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜሁ።
ናሁ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይሰባሕ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
የአምር እግዚእ ኢየሱስ ከመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ይፈልስ እምዝንቱ 
ዓለም።
ወባሕቱ ዘንተ ነገርኩክሙ ከመ ትዘከርዎ አመ በጽሐ ጊዜሁ ከመ አነ 
እቤለክሙ።
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John16:25
John17:1

18 ጊዜሃ Matt04:20
Matt04:22
Matt08:3
Matt13:21
Matt13:21
Matt14:27
Matt20:34
Matt21:3
Matt21:19
Matt21:20
Matt24:6
Matt25:15
Matt26:74
MK01:20

MK04:17
Luke08:6
Luke14:5
John16:21

4 ጊዜየ Matt26:18
John02:4
John07:6
John07:8

1 ጊጉያን John07:49
2 ጋኔነ MK07:26

Luke11:14
6 ጋኔኑ Matt09:33

Matt17:18
Luke04:35
Luke08:29
Luke09:42
Luke11:14

1 ጋኔና MK07:30
36 ጋኔን Matt09:32

Matt11:18
Matt12:22
Matt15:22
Matt17:15
MK01:23
MK01:26

ወባሕቱ ይበጽሕ ጊዜሁ አመ ኢይነግረክሙ በምሳሌ።
ወይቤ አባ በጽሐ ጊዜሁ ከመ ትሰብሖ ለወልድከ።
ወበጊዜሃ ኀደጉ መሣግሪሆሙ ወተለውዎ።
ወበጊዜሃ ኀደጉ ሐመሮሙ ወአባሆሙ ወተለውዎ።
እፈቅድ ንጻሕ ወነጽሐ እምለምጹ በጊዜሃ።
ወባሕቱ አልቦ ሥርው ላዕሌሁ ለጊዜሃ።
በእንተ ዝ ነገር በጊዜሃ የዐሉ።
ወበጊዜሃ ተናገሮሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ወበጊዜሃ ነጸሩ ወተለውዎ።
በሉ እግዚኦሙ ይፈቅዶሙ ወበጊዜሃ ይፌንዉክሙ።
ወየብሰት በጊዜሃ ይእቲ በለስ።
እፎ በጊዜሃ የብሰት ዛቲ በለስ።
ወባሕቱ አኮ በጊዜሃ ዘየኀልቅ።
ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ በአምጣነ ይክሉ ወሀቦሙ ወነገደ በጊዜሃ።
ወበጊዜሃ ነቀወ ዶርሆ።
ወጸውዖሙ በጊዜሃ ወኀደጉ ዘብዴዎስሃ አቡሆሙ ምስለ ዐሳቡ ውስተ 
ሐመር።
ወአልቦሙ ሥርው ለጊዜሃ።
ወበቊሎ የብሰ በጊዜሃ እስመ አልቦ ሥርው።
አኮኑ በጊዜሃ ያነሥኦ በዕለተ ሰንበት።
እስመ በጽሐ ጊዜሃ።
ይቤለከ ሊቅ ጊዜየ ቀርበ።
ኦ ብእሲቶ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜየ።
ጊዜየሰ ዓዲ እስከ ይእዜ ኢበጽሐ።
እስመ ዓዲ ኢበጽሐ ጊዜየ።
ዘእንበለ እሉ ጊጉያን ሕዝብ እለ ኢየአምሩ ኦሪተ።
ወሰአለቶ ያውፅእ ጋኔነ እምወለታ።
ወሀሎ ያወፅእ ጋኔነ በሃመ ወጽሙመ።
ወወፂኦ ጋኔኑ ነበበ ውእቱ በሃም ወጽሙም ሰምዐ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወወፅአ ጋኔኑ እምላዕሌሁ።
ወነፅኆ ጋኔኑ ማእከለ ምኵራብ።
ወያረውጾ ጋኔኑ ውስተ ገዳም።
ወእንዘ ያመጽኦ ነፅኆ ጋኔኑ ወአስተራገፆ።
ወወፂኦ ጋኔኑ ነበበ ወሰምዐ ውእቱ በሃም ወጽሙም።
ወትነብር ዲበ ዐራታ ወኀደጋ ጋኔና።
አምጽኡ ኀቤሁ ብእሴ ዘጋኔን ጽሙመ ወበሃመ።
ወይቤልዎ ጋኔን ቦቱ።
ወእምዝ አምጽኡ ሎቱ ዘጋኔን ዕዉረ ወጽሙመ ወበሃም።
እስመ ለወለትየ እኩይ ጋኔን አኀዛ ወያአብዳ።
እስመ እኩይ ጋኔን አኀዞ ወያንገረግሮ ወበአርእስተ አውራኅ ይሣቅዮ።
ወሀሎ ብእሲ ዘጋኔን ውስተ ምኵራብ ወዐውየወ።
ወአስተራገፆ ውእቱ ጋኔን እኩይ።
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36 ጋኔን

MK03:30
MK05:2
MK05:8
MK05:9
MK05:15
MK05:16
MK05:18
MK07:25
MK07:29
MK09:16
MK09:20
MK09:25
MK09:25
Luke04:33
Luke07:33
Luke08:27
Luke08:29
Luke08:36
Luke09:39
Luke09:42
Luke11:24
Luke13:10

John07:20
John08:48
John08:49
John08:52
John10:20
John10:21
John10:21

1 ጋእዘ Luke23:12

1 ጋዳ Matt17:25
4 ጌሠመ Matt06:30

Luke12:28
Luke13:32
Luke13:33

2 ጌሠም Matt06:34
Matt06:34

1 ጌሣ Luke24:22
4 ጌርጌሴኖን Matt08:28

MK05:1

እስመ ይቤሉ ጋኔን ርኩስ አኀዞ።
ዘእኩይ ጋኔን ላዕሌሁ ወፂኦ እመቃብር።
እስመ ይቤሎ ለውእቱ ጋኔን እኩይ።
ወይቤሎ ውእቱ ጋኔን ሌጌዎን ስምየ እስመ ብዙኃን ንሕነ።
ወመጽኡ ኀበ እግዚእ ኢየሱስ ወረከብዎ ለዘጋኔን አኀዞ።
ወዜነውዎሙ እለ ርእዩ ዘከመ ኮነ ዘጋኔን ወዘበእንተ አሕርው።
ወዐሪጎ ሐመረ አስተብቊዖ ውእቱ ዘጋኔን ይሑር ምስሌሁ።
እንተ ጋኔን እኩይ አኀዘ ላቲ ወለታ።
ወፅአ ውእቱ ጋኔን እምወለትኪ።
ሊቅ አምጻእክዎ ለወልድየ ኀቤከ እስመ ጋኔን በሃም አኀዞ።
ወወሰድዎ ኀቤሁ ወሶበ ርእዮ ውእቱ ጋኔን።
ገሠጾ ለውእቱ ጋኔን እኩይ ወይቤሎ።
ጋኔን በሃም ወጽሙም አነ እኤዝዘከ ትፃእ እምኔሁ።
ወሀሎ በምኵራብ አሐዱ ብእሲ ዘጋኔን እኩይ ላዕሌሁ።
ወትቤልዎ ጋኔን ቦቱ።
ወወሪዶሙ ምድረ ተቀበሎ ብእሲ ዘጋኔን ወፂኦ እምሀገር።
እስመ አዘዞ ለውእቱ ጋኔን እኩይ ይፃእ እምላዕለ ውእቱ ብእሲ።
ወነገርዎሙ እለሂ ርእዩ ዘከመ ሐይወ ዘጋኔን።
ወናሁ ጋኔን የሀይደንዮ ወያዌግቦ ወይነፅኆ።
ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ለውእቱ ጋኔን እኩይ።
ወሶበ ይወፅእ ጋኔን እኩይ እምሰብእ የዐውድ በድወ ኀበ አልቦ ማይ።
ሀለወት አሐቲ ብእሲት እንተ አድወያ ጋኔን ዐሠርተ ወሰመንተ 
ዓመተ።
ጋኔንኑ ብከ መኑ የኀሥሥ ይቅትልከ።
አኮኑ ሠናየ ንቤለከ ከመ ሳምራዊ አንተ ወጋኔን ብከ።
አንሰ ጋኔን አልብየ ወባሕቱ አከብር አባየ።
ወይቤልዎ አይሁድ ይእዜኬ አእመርናከ ከመ ጋኔን ብከ።
ጋኔን አኀዞ ወየአብድ ምንተኑ ታጸምእዎ።
ወቦ እለ ይቤሉ ዝንቱ ነገር ኢኮነ ዘእምጋኔን።
ዘጋኔንኑ ይክል ከሢተ አዕይንቲሆሙ ለዕዉራን።
ወይእተ አሚረ ተኳነኑ ሄሮድስ ወጲላጦስ እስመ ጋእዘ ቦሙ 
እምቅድም።
እምኀበ መኑ ይነሥኡ ጸባሕተ ወጋዳ።
ወጌሠመ ውስተ እሳት ይትወደይ።
ወጌሠመ ውስተ እሳት ይትወደይ።
ወጌሠመ ወበሣልስት እፌጽም።
ወባሕቱ ዮምሰ ወጌሠመ ሀለውኩ ወበሣልስተ ኣሐውር።
ኢትበሉኬ ለጌሠም እስመ ጌሠምሰ ትኄሊ ለርእሳ።
ኢትበሉኬ ለጌሠም እስመ ጌሠምሰ ትኄሊ ለርእሳ።
ወቦ አንስትኒ እለ አንከራ ወነገራነ ለነ እለ ጌሣ ኀበ መቃብር።
ወበጺሖ ማዕዶተ ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወበጺሖሙ ማዕዶተ ባሕር ኀበ ብሔረ ጌርጌሴኖን።
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4 ጌርጌሴኖን

Luke08:26
Luke08:37

2 ጌቴሴማን Matt26:36
MK14:32

3 ጌንሴሬጥ Matt14:34
MK06:53
Luke05:1

1 ጌጊ Matt23:16
9 ጌጋየ Matt12:5

Matt26:59
Luke23:14

John09:41
John15:22
John15:23
John18:38
John19:4
John19:6

1 ጌጋየነ Luke11:4
4 ጌጋዩ Matt27:37

Matt27:64
MK15:25
John18:29

1 ጌጋይ John19:11
1 ጌጋይነ Matt06:12
2 ጌጋይክሙ John09:41

John09:41
1 ጌጋዮሙ John15:22
1 ግህድ Matt12:16
12 ግሙራ Matt05:34

Matt07:23
Matt09:33
Matt26:33
MK02:12
MK02:25
Luke13:10
Luke15:29
John01:18
John07:46
John08:33
John09:32

1 ግምዔ John19:29

ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ በሐመር ብሔረ ጌርጌሴኖን።
ወአስተብቊዕዎ ኵሎሙ ሰብአ አድያም ዘጌርጌሴኖን።
ወእምዝ ሖረ ምስሌሆሙ ውስተ ዐጸደ ወይን ዘስሙ ጌቴሴማን።
ወሖሩ ዐጸደ ወይን እንተ ስማ ጌቴሴማን።
ወዐዲዎሙ ባሕረ በጽሑ ምድረ ጌንሴሬጥ።
ወሶበ ዐደዉ ወበጽሑ ምድረ ጌንሴሬጥ።
ወውእቱሰ ይቀውም መንገለ ሐይቅ ባሕረ ጌንሴሬጥ።
ወዘሰ መሐለ በወርቀ ቤተ መቅደስ ይጌጊ ትብሉ።
ወኢይከውኖሙ ጌጋየ።
በዘይቀትልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወኢረከቡ ሎቱ ጌጋየ።
ወአልቦ ዘረከብኩ ሎቱ ጌጋየ ለዝንቱ ብእሲ እምዘአንትሙ 
አስተዋደይክምዎ።
ሶበሰ ዕዉራን አንትሙ እምኢኮነክሙ ጌጋየ።
ሶበሰ ኢመጻእኩ ወኢነገርክዎሙ እምድኅኑ ወእምኢኮኖሙ ጌጋየ።
ወሶበ ኢገበርኩ ሎሙ ግብረ ዘባዕድ ኢገብሮ እምኢኮኖሙ ጌጋየ።
አንሰ አልቦ ዘረከብኩ ጌጋየ ላዕሌሁ ወኢ አሐተኒ።
ከመ ታእምሩ ከመ አልቦ ዘረከብኩ ላዕሌሁ ጌጋየ ወኢ አሐተኒ።
አንሰ ኢረከብኩ ላዕሌሁ ጌጋየ።
ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ።
ወአንበሩ መልዕልተ ርእሱ ጽሒፎሙ መጽሐፈ ጌጋዩ ዘይብል።
ወትከውን ደኃሪተ ጌጋዩ እንተ ተአኪ እምቀዳሚት።
ወይብል መጽሐፈ ጌጋዩ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ምንትኑ ጌጋዩ ለዝ ብእሲ በዘአምጻእክምዎ ኀቤየ።
ወበእንተ ዝንቱ ለዘአግብአኒ ኀቤከ ዘየዐቢ ጌጋይ ላዕሌሁ።
ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋይነ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ንቡር ጌጋይክሙ።
ወበእንተ ዝ ኢይትኀደግ ለክሙ ጌጋይክሙ።
ወይእዜሰ ባሕቱ አልቦሙ ምክንያተ ለጌጋዮሙ።
ወገሠጾሙ ከመ ኢያግህድዎ።
ወአንሰ እብለክሙ ኢትምሐሉ ግሙራ ኢ በሰማየ።
ወይእተ ጊዜ እብሎሙ ግሙራ ኢየአምረክሙ።
ወአንከሩ ሰብእ እንዘ ይብሉ ግሙራ ኢያስተርአየ።
እመሂ ኵሎሙ ክሕዱከ አንሰ ኢይክሕደከ ግሙራ።
ወይቤሉ ግሙራ ኢርኢነ ዘከመ ዝ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ግሙራ ኢያንበብክሙኑ።
ወጕሕቈት ወኢትክል ርቱዐ ቀዊመ ግሙራ።
ወግሙራ ኢኀለፍኩ እምትእዛዝከ።
ለእግዚአብሔርሰ አልቦ ዘርእዮ ግሙራ።
ግሙራ ኢተናገረ ሰብእ ዘከመ ተናገረ ውእቱ ብእሲ።
ወእምአመ ኮነ ግሙራ ኢተቀነይነ ወኢ ለመኑሂ።
እምአመ ተፈጥረ ዓለም ኢተሰምዐ ግሙራ።
ወቦ ህየ ግምዔ ዘምሉእ ብኂአ።
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3 ግምደ Matt09:16
MK02:21
Luke05:36

2 ግርማሁ Matt14:26
Matt28:4

15 ግበሩ Matt03:8
Matt05:44
Matt07:12
Matt12:33
Matt12:33
Matt23:3
MK12:18
Luke03:8
Luke06:27
Luke06:31
Luke12:33

Luke16:9
Luke22:18
John02:5
John06:10

6 ግበር Matt08:9
Luke04:23
Luke07:8
Luke10:28
Luke10:37

John13:27
2 ግበብ Matt08:20

Luke09:58
1 ግቡኣን Matt18:20
1 ግባራ Matt11:19
1 ግባሮ Matt11:2 ወሰሚዖ ዮሐንስ ምግባሮ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ሀሎ በቤተ ሞቅሕ።
1 ግባእ Matt10:13
4 ግብ Matt12:11

Matt15:14
MK09:7
Luke06:40

15 ግብረ Matt26:10
MK14:6
Luke01:8
John05:19

ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
አልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ልብስ ውስተ ሥጠት ብሉይ።
ወእምግርማሁ ዐውየዉ።
ወእምግርማሁ ተሀውኩ ወኮኑ ከመ አብድንት እለ የዐቅቡ መቃብረ።
ግበሩኬ እንከ ፍሬ ሠናየ ዘይደልወክሙ ለንስሓ።
ሠናየ ግበሩ ለእለ ይጸልኡክሙ።
ከማሁ ግበሩ ሎሙ አንትሙኒ።
እመ አኮ ግበሩ ዕፀ ሠናየ።
ወፍሬሁኒ ሠናየ ወእመ አኮ ግበሩ ዕፀ እኩየ ወፍሬሁኒ እኩየ።
ኵሎ ዘይቤሉክሙ ግበሩ ወዘመሀሩክሙ ዕቀቡ።
ሀቡ ዘነጋሢ ለነጋሢ ወዘእግዚአብሔርኒ ግበሩ ለእግዚአብሔር።
ግበሩ እንከ ፍሬ ዘይደልወክሙ ለንስሓ።
አፍቅሩ ጸላእተክሙ ወግበሩ ሠናየ ለእለ ይፃረሩክሙ።
ከማሁ ግበሩ ሎሙ አንትሙኒ።
ግበሩ ለክሙ ቊናማተ ዘኢይበሊ ወመዛግብተ በሰማያት 
ዘኢየኀልቅ።
ወአነሂ እብለክሙ ግበሩ ለክሙ አዕርክተ እምንዋየ ዐመፃ።
ወከመ ዝ ግበሩ ተዝካርየ በእንቲኣየ።
ወትቤሎሙ እሙ ለእለ ይትለአኩ ኵሎ ዘይቤለክሙ ግበሩ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ግበሩ ምርፋቃተ ለሰብእ።
ወለገብርየኒ ግበር ከመ ዝ ወይገብር።
ኵሎ ዘሰማዕነ ዘገበርከ በቅፍርናሆም ግበር በዝየኒ በሀገርከ።
ወለገብርየኒ ግበር ከመ ዝ ወይገብር።
ከማሁኬ ግበር ወተሐዩ።
ወይቤሎ ዘገብረ ምሕረተ ላዕሌሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሑርኬ 
አንተኒ ግበር ከማሁ ወተሐዩ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዘትገብር እንከ ፍጡነ ግበር።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለቈናጽልኒ ግበብ ቦሙ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለቈናጽልኒ ግበብ ቦሙ።
እስመ ኀበ ሀለዉ ክልኤቱ ወሠለስቱ ግቡኣን በስምየ።
ወጸድቀት ጥበብ እምደቂቃ ወእምግባራ።

ወእመሰ ኢይደልዎ ይግባእ ሰላምክሙ ላዕሌክሙ።
ወእመ ወድቆ በሰንበት ውስተ ግብ አኮኑ ይእኅዞ ወያነሥኦ።
ለእመ መርሐ ክልኤሆሙ ይውድቁ ውስተ ግብ።
ወእምዝ ግብተ ነጺሮሙ አልቦ ዘርእዩ።
አኮኑ ክልኤሆሙ ይወድቁ ውስተ ግብ።
ሠናየ ግብረ ገብረት ላዕሌየ።
ሠናየ ግብረ ገብረት ላዕሌየ።
ወእምዝ አመ ይገብር ግብረ ክህነት።
እስመ ግብረ ዘይገብር አብ ወልድኒ ኪያሁ ይገብር በአምሳሉ።
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15 ግብረ

John05:20
John06:28
John06:29
John07:21
John08:39
John08:41
John09:3
John10:32
John14:12
John15:23
John17:4

1 ግብረከ John07:3
1 ግብረክሙ Luke13:14

1 ግብሩ Luke10:34
1 ግብራት John21:25
11 ግብር Matt18:7

Matt18:19
Matt24:6
MK01:38
Luke01:1
Luke14:23
Luke17:1
John05:36
John10:25
John10:32
John14:10

1 ግብርከ John10:33
3 ግብርየ Luke10:40

John10:37
John14:11

4 ግብሮ John04:34
John07:51
John09:4
John10:37

1 ግብሮሙ Luke02:43
1 ግብሱሳነ Matt23:27
3 ግብተ MK13:36

Luke02:13
Luke21:33

1 ግብአትየ Luke10:35
1 ግብአቶሙ MK11:20

ወዘየዐቢ እምዝ ያሬእዮ ግብረ ከመ አንትሙ ታንክሩ።
ወይቤልዎ ምንተ ንሬሲ ከመ ንግበር ግብረ እግዚአብሔር።
ዝንቱ ውእቱ ግብረ እግዚአብሔር።
አሐደ ግብረ ገበርኩ ወኵልክሙ አንከርክሙ።
ሶበሰ ውሉደ አብርሃም አንትሙ ግብረ አብርሃም እምገበርክሙ።
አንትሙሰ ትገብሩ ግብረ አቡክሙ።
ዳእሙ ከመ ያስተርኢ ግብረ እግዚአብሔር በላዕሌሁ።
ብዙኀ ግብረ ሠናየ አርአይኩክሙ ዘእምኀበ አቡየ።
ዘየአምን ብየ ግብረ ዘአነ እገብር።
ወሶበ ኢገበርኩ ሎሙ ግብረ ዘባዕድ ኢገብሮ እምኢኮኖሙ ጌጋየ።
አንሰ ሰባሕኩከ በዲበ ምድር ፈጺምየ ግብረ ዘወሀብከኒ ከመ እግበር።
ከመ አርዳኢከኒ ይርአዩ ግብረከ ዘትገብር ወይእመኑ።
ወይቤሎሙ ለሕዝብ አኮኑ ሰዱስ መዋዕል ውእቱ በዘትገብሩ 
ግብረክሙ።
ከመ ይፈውሶ ወአስተሐመመ በግብሩ።
ወቦ ባዕዳትኒ ብዙኃት ግብራት ዘገብረ እግዚእ ኢየሱስ።
እስመ ግብር ይመጽእ መንሱት።
በውስተ ምድር በእንተ ኵሉ ግብር ዘሰአሉ።
ዑቁ ኢትደንግፁ እስመ ግብር ይከውን ዝንቱ ኵሉ።
ከመ በህየኒ እስብክ እስመ እንበይነ ዝ ግብር መጻእኩ።
ወይምሀሩ በእንተ ግብር ዘአምኑ በላዕሌነ።
ሑር ፍጡነ ውስተ ፍናው ወውስተ ጥቅመ ሀገር ወበግብር።
ግብር ይመጽእ መንሱት ወባሕቱ አሌ ሎቱ።
እስመ ግብር ዘወሀበኒ አቡየ ከመ እግበር።
ነገርኩክሙ ወኢተአምኑኒ ግብር ዘእገብር አነ በስመ አቡየ።
በአይ ግብር እምኔሆሙ ትዌግሩኒ።
አላ አብ ዘሀሎ ብየ ውእቱ ይገብሮ ለዝንቱ ግብር።
በእንተ ሠናይሰ ግብርከ ኢንዌግረከ ወባሕቱ በበይነ ፅርፈትከ።
ወቆመት ወትቤሎ እግዚእየ ኢያጽሕቀከኑ ግብርየ።
ወእመሰ እገብር ለእመ ኪያየ ኢአመንክሙ ለግብርየ።
ወእመ አኮሰ በእንተ ግብርየ እመኑኒ።
ለዘፈነወኒ ወከመ እፈጽም ግብሮ።
ወኢያእምሩ ግብሮ ዘገብረ።
ወባሕቱ ርቱዕ ሊተ እግበር ግብሮ ለዘፈነወኒ እንዘ መዓልት ውእቱ።
ወእመሰ ኢይገብር ግብሮ ለአቡየ ኢትእመኑ ብየ።
ወሠሊጦሙ ግብሮሙ አተዉ ገሊላ ሀገሮሙ።
እለ ትመስሉ መቃብራተ ግብሱሳነ።
ኢይምጻእክሙ ግብተ ወኢይርከብክሙ እንዘ ትነውሙ።
ወግብተ መጽኡ ምስለ ውእቱ መልአክ።
ወትበጽሐክሙ ይእቲ ዕለት ግብተ።
እፈድየከ አነ አመ ግብአትየ።
ወበግብአቶሙ በነግህ ረከብዋ ለይእቲ በለስ ይብስት እምሥርዋ።
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1 ግብኡ Matt02:8

1 ግብኦ Matt10:4
4 ግብጽ Matt02:13

Matt02:14
Matt02:15
Matt02:19

1 ግኑዝ John11:44
1 ግእዘ MK16:14
1 ግዑዛነ John08:33
1 ግዑዛን John08:36
1 ግዒሮ MK15:39
1 ግዕዛነ Luke04:19
1 ግዕዞ John02:25
1 ግዚኣ Matt12:8
1 ግዝማ Luke13:7
2 ግዝረተ John07:22

John07:23

1 ግዱፋ Matt09:36
1 ግዱፍ Luke16:20
6 ግድፋ Matt05:29

Matt05:30
Matt05:31
Matt10:39
Matt18:8
Matt18:9

1 ግፉዓ Matt11:12
1 ግፉዓን Luke04:19
1 ግፍትዕት Luke09:41
1 ጎህ John18:28
3 ጎል Luke02:7

Luke02:12
Luke02:16

3 ጎልጎታ Matt27:33
MK15:22
John19:18

1 ጎረከ Luke14:12

1 ጎራ Luke15:9
1 ጎሮ Luke15:6

ወእምከመ ረከብክምዎ ግብኡ ኀቤየ ወዜንዉኒ ከመ እምጻእ አነሂ 
ወእስግድ ሎቱ።
ወስምዖን ቀነናዊ ወይሁዳ አስቆሮታዊ ዘአግብኦ።
ወጕየይ ውስተ ብሔረ ግብጽ ወሀሉ ህየ እስከ አመ እነግረከ።
ወተንሢኦ ነሥአ ሕፃነ ወእሞ በሌሊት ወሖረ ብሔረ ግብጽ።
እንዘ ይብል እምግብጽ ጸዋዕክዎ ለወልድየ።
ወመዊቶ ሄሮድስ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮ በሕልም 
ለዮሴፍ በብሔረ ግብጽ።
ወወፅአ ውእቱ ምዉት እንዘ ግኑዝ ወእሱር እደዊሁ ወእገሪሁ።
ወግእዘ ጽንዐ ልቦሙ።
እፎ እንከ ትብለነ ግዑዛነ ትኩኑ።
ወእምከመሰ ወልድ አግዐዘክሙ አማን ግዑዛን አንትሙ።
ከመ ከመ ዝ ግዒሮ ሞተ ይቤ።
ወእስብክ ሎሙ ግዕዛነ ለፂዉዋን ወአስተፍሥሖሙ ለሕዙናን።
ወኢይፈቅድ ይንግርዎ ግዕዞ ለሰብእ እስመ ለሊሁ የአምሮ ለሰብእ።
እስመ እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወኢረከብኩ ግዝማ እንከሰ ከመ ኢታፅርእ ምድረነ።
በእንተ ዝንቱ ወሀበክሙ ሙሴ ግዝረተ።
ወእመሰ በሰንበት ግዝረተ ይነሥእ ብእሲ ከመ ኢይሰዐር ሕጉ ለሙሴ።

ወግዱፋን ከመ አባግዕ ዘአልቦ ኖላዊ።
ግዱፍ ውስተ ዴዴሁ ለባዕል እንዘ ይደዊ በሕማመ ቊስል።
ምልኃ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ምትራ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ምትራ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ዘረከባ ለነፍሱ ለይግድፋ።
ምትራ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ወእመሂ ዐይንከ ታስሕተከ ምልኃ ወግድፋ እምላዕሌከ።
ትትገፋዕ መንግሥተ ሰማያት ወግፉዓን ይትማሠጥዋ።
ወይርአዩ ዕዉራን ወአንግፎሙ ለግፉዓን።
ኦ ትውልድ ዕልዉት ወግፍትዕት እንተ አልባቲ ሃይማኖት።
ወጎህ ውእቱ ወኢቦኡ አይሁድ ውስተ ዐውደ ምኵናን።
ወአስከበቶ ውስተ ጎል ወጠብለለቶ በአጽርቅት።
ወጥብሉለ በአጽርቅት ወስኩበ ውስተ ጎል።
ወሕፃንኒ ይሰክብ ውስተ ጎል።
ወበጺሖሙ ብሔረ ዘስሙ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ቀራንዮ።
ወወሰድዎ ብሔረ ጎልጎታ ዘበትርጓሜሁ ይብልዎ መካነ ቀራንዮ።
ወበዕብራይስጥ ይብልዎ ጎልጎታ ኀበ ሰቀልዎ።
ኢትጸውዕ አዕርክቲከ ወአኀዊከ ወአዝማዲከ ወጎረከ ወቢጸከ 
አብዕልተ።
ወእምከመ ረከበታ ትጼውዕ አዕርክቲሃ ወጎራ ወትብሎን።
ወአቲዎ ቤቶ ይጼውዕ አዕርክቲሁ ወጎሮ ወይቤሎሙ።
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4 ጐንደየ Matt26:73
Luke01:21
Luke20:9

John05:6
2 ጐንድዮ Matt25:5

MK02:1
1 ጐየ MK14:52
5 ጐዩ Matt08:33

Matt26:56
MK05:14
MK14:50
Luke08:34

1 ጐያ MK16:8
1 ጐድኡ Luke23:48

1 ጐድዐ Luke18:13
2 ጐድጐደ Matt07:8

Luke11:10
2 ጐድጕዱ Matt07:7

Luke11:9
1 ጐድጕዶ Luke12:36
2 ጓ Matt15:27

Luke15:31
1 ጕሕሉት MK07:22
2 ጕሕልያ John10:1

John10:8
1 ጕሕቈት Luke13:10
4 ጕንደ Matt03:10

Luke03:9
John15:4

John15:5
2 ጕንዱይ Luke08:27

Luke23:8

1 ጕየይ Matt02:13
1 ጕዩ Matt10:23
2 ጕያክሙ Matt24:20

MK13:18
1 ጕድብ Luke03:9
1 ጠሊ Luke15:29

ወጐንደየ ሕቀ መጽኡ እለ ይቀውሙ ወይቤልዎ ለጴጥሮስ።
ወአንከርዎ እስመ ጐንደየ ውስተ ቤተ መቅደስ።
ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ ወነገደ ርሑቀ ብሔረ ወጐንደየ 
አቲወ።
አእመረ ከመ ጐንደየ ውስተ ደዌሁ ወይቤሎ ትፈቅድኑ ትሕየው።
ወጐንድዮ መርዓዊ ደቀሳ ኵሎን ወኖማ።
ወቦአ ካዕበ ሀገረ ቅፍርናሆም ወጐንድዮ ሕቀ።
ወኀደገ ሰንዱኖ ወጐየ ዕራቆ።
ወጐዩ ኖሎት ወአተዉ ሀገረ።
ወእምዝ ኵሎሙ አርዳኢሁ ኀደግዎ ወጐዩ።
ወጐዩ ኖሎት ወዜነዉ ለአህጉር ወለአዕጻዳት።
ወኀደግዎ ኵሎሙ አርዳኢሁ ወጐዩ።
ወርእዮሙ ኖሎት ዘኮነ ጐዩ ወሖሩ።
ወወፅኣ እምነ መቃብር ወጐያ እስመ አኀዞን ረዓድ ወድንጋፄ።
ወኵሎሙ ሕዝብ ሶበ ርእዩ ዘኮነ ጐድኡ እንግድዓቲሆሙ ወተሠውጡ 
ወአተዉ አብያቲሆሙ።
ወጐድዐ እንግድዓሁ ወይቤ ስረይ ሊተ እግዚኦ እስመ አነ ኃጥእ።
ወዘሂ ኀሥሥ ይረክብ ወለዘሂ ጐድጐደ ይትረኀዎ።
ወለዘሂ ጐድጐደ ይትረኀዎ።
ሰአሉ ወይትወሀበክሙ ኅሡ ወትረክቡ ጐድጕዱ ወይትረኀወክሙ።
ጐድጕዱ ወይትረኀወክሙ።
ከመ መጺኦ ወጐድጕዶ ያርኅውዎ ሶቤሃ።
ወትቤ እወ እግዚኦ ከለባትኒ ጓ ይበልዑ።
ወይቤሎ አቡሁ ወልድየ አንተሰ ጓ ዘልፈ ሀለውከ ምስሌየ።
ወሐዊረ ብእሲተ ብእሲ ወትዕግልት ወእከይ ወጕሕሉት ወጽልሑት።
ሰራቂ ወጕሕልያ ውእቱ።
ኵሎሙ እለ መጽኡ እምቅድሜየ ሰረቅት ወጕሕልያ እሙንቱ።
ወጕሕቈት ወኢትክል ርቱዐ ቀዊመ ግሙራ።
እስመ ናሁ ወድአ ማሕጼ ተሠይመ ውስተ ጕንደ ዕፀው ይንበር።
እስመ ናሁ ወድአ ተሠይመ ጕድብ ኀበ ጕንደ ዕፀው።
ወበከመ ዐጽቅ ኢይክል ፈርየ ባሕቲቱ እመ ኢሀሎ ውስተ ጕንደ 
ወይኑ።
አነ ውእቱ ጕንደ ወይን።
ወጕንዱይ መዋዕል እምዘኢለብሰ ልብሶ።
ወሶበ ርእዮ ሄሮድስ ለእግዚእ ኢየሱስ ተፈሥሐ ፈድፋደ እስመ 
ይፈቅድ ይርአዮ እምጕንዱይ ዕለት።
ወጕየይ ውስተ ብሔረ ግብጽ ወሀሉ ህየ እስከ አመ እነግረከ።
ወሶበ ይሰድዱክሙ እምዛቲ ሀገር ጕዩ ውስተ ካልእታ።
ወጸልዩ ባሕቱ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት ወበሰንበት።
ወጸልዩ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት።
እስመ ናሁ ወድአ ተሠይመ ጕድብ ኀበ ጕንደ ዕፀው።
ወሊተሰ ኢወሀብከኒ ማሕስአ ጠሊ ጥቀ።
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1 ጠምቅ John01:28

1 ጠቅብ Matt09:16
2 ጠበቆ Matt13:7

Luke08:7
3 ጠቢበ Matt05:25

Matt07:24
Luke06:48

2 ጠቢባ Matt10:16
Matt11:25

2 ጠቢባን Matt23:34

Luke10:21
6 ጠቢብ Matt24:45

MK12:35
MK15:43
Luke12:42
Luke16:8
Luke23:50

1 ጠባሕከ Luke15:30
1 ጠባሕኩ Matt22:4
4 ጠባባት Matt25:2

Matt25:4
Matt25:8
Matt25:9

1 ጠብለለቶ Luke02:7
1 ጠብለልክዋ Luke19:20
1 ጠብሐ Luke15:27
1 ጠየቅነ John04:42
1 ጠይስ Matt12:20
4 ጠፈረ Matt08:8

MK02:4
Luke05:19
Luke07:6

1 ጠፋልሐ Luke15:8
1 ጠፍአነ Matt25:8
1 ጠፍእ Matt12:20
9 ጢሮስ Matt11:21

Matt11:22
Matt15:21
MK03:8

ወከመ ዝ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ በኀበ ሀሎ 
ዮሐንስ ያጠምቅ።
ወአልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሐ ውስተ ስጠተ ልብስ ብሉይ።
ወበቊሎ ጠበቆ ሦክ ወኀነቆ።
ወበቊሎ ጠበቆ ሦክ።
ኩን ጠቢበ ለዕድውከ ፍጡነ።
ይመስል ብእሴ ጠቢበ ዘሐነጸ ቤቶ ዲበ ኰኵሕ።
ይመስል ብእሴ ጠቢበ ዘሐነጸ ቤቶ።
ኩኑ እንከ ጠቢባነ ከመ አርዌ ምድር ወየዋሃነ ከመ ርግብ።
እስመ ኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእማእምራን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
ወበእንተ ዝ ናሁ አነ እፌኑ ኀቤክሙ ነቢያት ወሐዋርያት ወጠቢባን 
ወጸሐፍተ።
ዘኀባእኮ ለዝንቱ እምጠቢባን ወእምለባውያን ወከሠትኮ ለሕፃናት።
መኑ እንጋ ገብር ምእመን ወጠቢብ።
ወርእዮ ከመ ጠቢብ ውእቱ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ።
መጽአ ዮሴፍ እምአርማትያስ ብእሲ ኄር ወጠቢብ።
ወምእመን ወጠቢብ ዘይሠይሞ እግዚኡ ላዕለ ኵሉ ሰብአ ቤቱ።
ወንእዶ እግዚአብሔር ለመጋቤ ዐመፃ እስመ ከመ ጠቢብ ገብረ።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ዮሴፍ ብእሲ ባዕል ኄር ወጻድቅ ወጠቢብ።
ጠባሕከ ሎቱ ላሕመ መግዝአ።
ወጠባሕኩ መጋዝእትየ ወአስዋርየ ወኵሉ ድልው።
ወኀምስ እምውስቴቶን አብዳት እማንቱ ወኀምስ ጠባባት።
ወጠባባትሰ ነሥኣ ቅብዐ በገማዕዊሆን ምስለ መኃትዊሆን።
ወእልኩ አብዳት ይቤላሆን ለጠባባት።
ወአውሥኣሆን ጠባባት ወይቤላሆን አልቦ ዘየአክል ለነ ወለክን።
ወአስከበቶ ውስተ ጎል ወጠብለለቶ በአጽርቅት።
እንተ ኀቤየ ጠብለልክዋ ወአንበርክዋ ውስተ ሰበንየ።
ወይቤሎ እስመ አተወ እኁከ ወጠብሐ አቡከ ላሕመ መግዝአ።
አላ ለሊነ ሰማዕነ ወጠየቅነ።
ብርዐ ቅጥቁጠ ኢይሰብር ወሱዐኒ ዘይጠይስ ኢያጠፍእ።
እግዚኦ ኢይደልወኒ ከመ አንተ ትባእ ታሕተ ጠፈረ ቤትየ።
ወነሠቱ ጠፈረ ወአውረድዎ ምስለ ዐራቱ።
ወዐርጉ ናሕሰ ወነሠቱ ጠፈረ።
እግዚኦ ኢትጻሙ እስመ ኢይደልወኒ ከመ ትባእ ታሕተ ጠፈረ ቤትየ።

ወእመኒ ብእሲት ዘባቲ ዐሥሩ ጠፋልሐ አግሙስ።
ሀባነ ቅብዐ እምቅብዕክን እስመ መኃትዊነ ጠፍአነ።
ብርዐ ቅጥቁጠ ኢይሰብር ወሱዐኒ ዘይጠይስ ኢያጠፍእ።
እስመ ሶበሁ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል።
ወባሕቱ እብለክን ጢሮስ ወሲዶና ይረክባ ሣሕተ።
ውስተ ደወለ ጢሮስ ወሲዶና።
ወእምጢሮስ ወእምሲዶና።
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9 ጢሮስ

MK07:24
MK07:31
Luke06:17
Luke10:13
Luke10:14

1 ጢባርዮስ Luke03:1
1 ጣቢታ MK05:41
1 ጤሜዎስ MK10:46
3 ጥምቀተ MK01:4 ወሀሎ ዮሐንስ ያጠምቅ በገዳም ወይሰብክ ጥምቀተ።

Luke03:3
Luke07:29 እስመ ተጠምቁ ጥምቀተ ዮሐንስ።

4 ጥምቀቱ Matt03:7
Matt21:25 ጥምቀቱ ለዮሐንስ እምአይቴ ውእቱ።
MK11:30 ጥምቀቱ ለዮሐንስ እምአይቴኑ።
Luke20:4 ጥምቀቱ ለዮሐንስ እምአይቴ ይእቲ።

1 ጥምቀታተ MK07:8
1 ጥምቀት Luke12:50
4 ጥምቀትየ Matt20:22

Matt20:23
MK10:38
MK10:39

5 ጥሪቱ Matt19:22
MK10:22
Luke11:21
Luke18:23
John04:12

1 ጥሪታ Luke21:4
1 ጥራኮኒዶስ Luke03:1
1 ጥርዩ Matt10:9
34 ጥቀ Matt02:16

Matt04:8
Matt06:29

Matt07:14
Matt08:6
Matt08:28
Matt17:6
Matt17:23
Matt18:31
Matt19:25
Matt23:4

ወተንሢኦ እምህየ ሖረ ብሔረ ጢሮስ ወሲዶና።
ወኀሊፎ ካዕበ እምጢሮስ ሖረ እንተ ሲዶና።
ወእምጰራልያስ ወጰራልዩ ወእምጢሮስ ወሲዶና።
ሶበሰ በጢሮስ ወበሲዶና ተገብረ ኀይል ዘተገብረ በውስቴትክን።
ወባሕቱ ጢሮስ ወሲዶና ይኄይሳ እምኔክን በዕለተ ደይን።
ወአመ ዐሠርቱ ወኀምስቱ ዓመተ መንግሥቱ ለጢባርዮስ ቄሣር።
ጣቢታ ቁሚ ተንሥኢ ወለትየ ብሂል በትርጓሜሁ።
ወሰብእኒ ብዙኀ ወሀሎ ጤሜዎስ ወልደ በርጤሜዎስ ዕዉር።

ወሰበከ ጥምቀተ ለንስሓ በዘይትኀደግ ኀጢአት።

እንዘ ይመጽኡ ውስተ ጥምቀቱ ጽሚተ ይቤሎሙ።

ጥምቀታተ ቈሳቊሳት ወጻሕራት ወጽዋዓት።
ወባሕቱ ብየ ጥምቀት ዘእጠመቅ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁኑ።
ወይቤሎሙ ጽዋዕየሰ ትሰትዩ ወጥምቀትየኒ ትጠመቁ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁኑ።
ወጥምቀትየኒ ዘአነ እጠመቅ ትጠመቁ።
እስመ ብዙኅ ጥሪቱ።
ወሖረ ትኩዞ እስመ ብዙኅ ጥሪቱ።
በንዋየ ሐቅሉ ዳኅን ኵሉ ጥሪቱ።
እስመ ባዕል ውእቱ ጥቀ ወብዙኅ ጥሪቱ።
ወውእቱኒ ሰትየ እምኔሃ ወአንስቲያሁኒ ወደቂቁኒ ወእንስሳሁኒ 
ወጥሪቱኒ።
ወዛቲሰ እምተጽናሳ ኵሎ ጥሪታ ዘባ አብአት።
ወለብሔረ ጥራኮኒዶስ ወሊሳንዩስ ሀቢ እንተ ሳብላኔስ።
ኢታጥርዩ ለክሙ ወርቀ ወብሩረ።
ወሶበ ርእየ ሄሮድስ ከመ ተሣለቁ ላዕሌሁ ሰብአ ሰገል ተምዕዐ ጥቀ።
ወእምዝ ዓዲ ነሥኦ ዲያብሎስ ወአዕረጎ ውስተ ደብር ነዋኅ ጥቀ።
እብለክሙ ከመ ሰሎሞን ጥቀ ኢለብሰ በኵሉ ክብሩ ከመ አሐዱ 
እምእሉ።
ጥቀ ጸባብ አንቀጽ ወጽዕቅት ፍኖት።
ወይሰክብ ውስተ ቤት ወመፃጕዕ ወጥቀ ጽዑር።
ወእኩያን ጥቀ እሙንቱ።
ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ ደንገፁ ወፈርሁ ጥቀ።
ወተከዙ ጥቀ አርዳኢሁ ሰሚዖሙ ዘንተ።
ወርእዮሙ አብያጺሁ አግብርት ዘገብረ ተከዙ ጥቀ።
ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ አንከሩ ጥቀ።
ወለሊሆሙሰ ኢይለክፍዎ በአጽባዕቶሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
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34 ጥቀ

Matt26:22
Matt27:54
MK01:35
MK03:7
MK03:8
MK05:33
MK06:48
MK09:3
MK16:2
MK16:4
Luke06:17
Luke07:44
Luke11:46
Luke12:27
Luke12:50
Luke15:29
Luke18:23
Luke22:53

John04:41
John08:52
John09:30
John13:37
John21:25

1 ጥቃ Matt20:30
1 ጥቅመ Luke14:23
1 ጥቅበቱ MK02:21
2 ጥበበ Luke02:40

Luke21:15
3 ጥበቢሁ Matt12:43

Luke11:31

Luke11:49
6 ጥበብ Matt11:19

Matt13:54
Matt13:56
MK06:2
Luke02:52
Luke07:35

1 ጥበቦ Luke02:47

ወተከዙ ጥቀ ወአኀዙ ይበሉ በበ አሐዱ።
ርእዮሙ ውእተ ድልቅልቀ ዘኮኑ ፈርሁ ጥቀ ወይቤሉ።
ወበጽባሕ ተንሥአ ወአሌለየ ጥቀ።
ወተለውዎ ብዙኃን ጥቀ እምገሊላ ወእምይሁዳ።
ወብዙኃን ጥቀ መጽኡ ኀቤሁ ሰሚዖሙ ኵሎ ዘገብረ።
ወፈርሀት ይእቲ ብእሲት ወርዕደት ጥቀ።
ወርእዮሙ እንዘ የሐውሩ ወጥቀ ይትመነደቡ።
ወአልባሲሁኒ በረቀ ወጻዕደወ ጥቀ።
ወሖራ ወአንግሃ ጥቀ ሐዊረ ኀበ መቃብር በእሑድ ሰንበት።
ወዐባይ ይእቲ ጥቀ።
ወብዙኃን ሰብእ እምአርዳኢሁኒ ወብዙኃን ጥቀ እምሕዝበ።
ቦእኩ ቤተከ ወኢወሀብከኒ ማየ ጥቀ ለእገርየ።
ወለሊክሙሰ ኢትለክፍዎ በአሐቲ አጽባዕትክሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
እብለክሙ ከመ ሰሎሞን ጥቀ ኢለብሰ።
ወጥቀ እትዔገሥ እስከ እፌጽማ።
ወሊተሰ ኢወሀብከኒ ማሕስአ ጠሊ ጥቀ።
እስመ ባዕል ውእቱ ጥቀ ወብዙኅ ጥሪቱ።
ወእንዘ ኵሎ አሚረ ሀለውኩ ምስሌክሙ በምኵራብ እዴክሙ ጥቀ 
ኢሰፋሕክሙ ላዕሌየ።
ወብዙኃን ጥቀ እምኔሆሙ እለ አምኑ ቦቱ በእንተ ቃሉ።
አብርሃም ጥቀ ሞተ ወነቢያትኒ ሞቱ።
ዓዲ በዝንቱ ጥቀ መንክር ውእቱ።
ወአነ ነፍስየ ጥቀ እሜጡ በእንቲኣከ።
ወሶበ ተጽሕፈ ኵሉ በበ አሐዱ እምኢያግመሮ ዓለም ጥቀ 
መጻሕፍቲሁ ዘተጽሕፈ።
ወናሁ ክልኤቱ ዕዉራን ይነብሩ ጥቃ ፍኖት።
ሑር ፍጡነ ውስተ ፍናው ወውስተ ጥቅመ ሀገር ወበግብር።
ወእመ አኮሰ ያነቅዖ ጥቅበቱ ሐዲስ ለብሉይ ወያዐብዮ ለስጠቱ።
ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በመንፈስ ቅዱስ ወምሉእ ጥበበ።
አነ እሁበክሙ አፈ ወጥበበ በዘኢይክሉ ተዋሥኦተክሙ።
እስመ መጽአት እምአጽናፈ ምድር ትስማዕ ጥበቢሁ ለሰሎሞን።
ወትትኳነኖሙ እስመ መጽአት እምአጽናፈ ምድር ትስማዕ ጥበቢሁ 
ለሰሎሞን።
ወበእንተ ዝንቱ ትቤ ጥበቢሁ ለእግዚአብሔር።
ወጸድቀት ጥበብ እምደቂቃ ወእምግባራ።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ጥበብ ወኀይል።
እምአይቴ እንከ ሎቱ ዝንቱ ኵሉ ጥበብ ወኀይል።
ወምንትኑ ዛቲ ጥበብ እንተ ተውህበት ሎቱ።
ወእግዚእ ኢየሱስ ልህቀ ወዐብየ በጥበብ።
ወጸድቀት ጥበብ እምኵሉ ውሉዳ።
ወያነክርዎ ኵሎሙ እለ ሰምዑ ጥበቦ ወአውሥኦቶ።
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1 ጥቡሰ John21:9

2 ጥቡዕ Luke08:15
Luke22:33

1 ጥባሕ Matt10:34
2 ጥብሉለ Luke02:12

John20:7
1 ጥብሉል John11:44
1 ጥብሑ Luke15:23
3 ጥብርያዶስ John06:1

John06:23 ወመጽአ ካልኣትኒ አሕማር አምጥብርያዶስ ቅሩበ ብሔር።
John21:1

1 ጥብዐ Matt10:38
1 ጥብጣቤ John02:15
1 ጥንቱ Luke01:3
1 ጥወቆ Luke22:59
3 ጥዑያን Matt09:12

MK02:17
Luke05:31

2 ጥዒሞ Matt27:34
John02:9

3 ጥዩቀ Matt02:8
Luke01:3
Luke01:4

2 ጰራልዩ Matt04:15
Luke06:17

2 ጰራልያስ Matt04:15
Luke06:17

4 ጰራቅሊጦስ John14:16
John14:26
John15:26
John16:7

2 ጰንጤናዊ Matt27:2

Luke03:1
55 ጲላጦስ Matt27:2

Matt27:13
Matt27:17
Matt27:19

ወወሪዶሙ ምድረ ረከቡ ፍሕመ ብቊጸ ወዓሣ ጥቡሰ ወኅብስተ 
ሥሩዐ።
ወየዐቅብዎ ወበጥቡዕ ይትዔገሡ ወያጠብዑ ወይፈርዩ።
ወይቤሎ እግዚኦ አንሰኬ ጥቡዕ ለሐዊር ምስሌከ ውስተ ኢየሩሳሌም።
ኢይምሰልክሙ ዘአምጻእኩ ሰላመ ለምድር አላ መጥባሕተ።
ወጥብሉለ በአጽርቅት ወስኩበ ውስተ ጎል።
ወሰበነኒ ዘዲበ ርእሱ እንተ ባሕቲቱ ጥብሉለ።
ወገጹኒ ጥብሉል በሰበን።
ወአምጽኡ ላሕመ መግዝአ ወጥብሑ ንብላዕ ወንትፈሣሕ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ማዕዶተ ባሕረ ገሊላ ኀበ 
ጥብርያዶስ።

ወእምዝ ካዕበ አስተርአዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ በብሔረ 
ጥብርያዶስ።
ወኢያጥብዐ ወዘኢነሥአ መስቀለ ሞቱ ወዘኢተለወ ድኅሬየ።
ወገብረ መቅሠፍተ ጥብጣቤ ዘሐብል።
ወረትዐኒ ሊተኒ እትልዎ እምጥንቱ።
ወኀሊፎ መጠነ አሐቲ ሰዓት አጥወቆ አሐዱ ካልእ እንዘ ይብል።
ሕሙማን ይፈቅድዎ ለዐቃቤ ሥራይ ወአኮ ጥዑያን።
ወአኮ ጥዑያን ኃጥኣነ እጸውዕ መጻእኩ ወአኮ ጻድቃነ።
ሕሙማን ይፈቅድዎ ለዐቃቤ ሥራይ ወአኮ ጥዑያን።
ወጥዒሞ አበየ ሰትየ።
ወጥዒሞ አንከረ ሊቀ ምርፋቅ ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ።
ወይቤሎሙ ሐዊረክሙ ተሰአሉ ጥዩቀ በእንተ ውእቱ ሕፃን።
ወጥዩቀ ኵሎ በበ መትልው እጽሐፍ ለከ ኦ አዚዝ ታኦፊላ።
ከመ ታእምር ጥዩቀ በእንተ ኵሉ ኀይለ ነገር ትምህርተ ዘተመሀርከ።
ጰራልዩ ወጰራልያስ ወገሊላ ዘአሕዛብ።
ወእምጰራልያስ ወጰራልዩ ወእምጢሮስ ወሲዶና።
ጰራልዩ ወጰራልያስ ወገሊላ ዘአሕዛብ።
ወእምጰራልያስ ወጰራልዩ ወእምጢሮስ ወሲዶና።
ወአነ እስእሎ ለአብ ይፈኑ ለክሙ ጰራቅሊጦስሃ።
ወባሕቱ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ዘይፌኑ አብ በስምየ።
ወሶበ መጽአ ጰራቅሊጦስ ዘአነ እፌኑ ለክሙ እምኀበ አብ።
እስመ እመ ኢሖርኩ አነ ኢይመጽእ ጰራቅሊጦስ ኀቤክሙ።
ወአሲሮሙ ወሰድዎ ወመጠውዎ ለጲላጦስ ጰንጤናዊ መልአከ 
አሕዛብ።
እንዘ ጲላጦስ ጰንጤናዊ መልአከ ይሁዳ።
ወአሲሮሙ ወሰድዎ ወመጠውዎ ለጲላጦስ ጰንጤናዊ መልአከ 
አሕዛብ።
ወእምዝ ይቤሎ ጲላጦስ ኢትሰምዕኑ እንዘ መጠነ ዝ ያስተዋድዩከ።
ወእንዘ ጉቡኣን እሙንቱ ይቤሎሙ ጲላጦስ ለሕዝብ።
ወእንዘ ይነብር ጲላጦስ ዐውደ ለአከት ኀቤሁ ብእሲቱ እንዘ ትብል።
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Matt27:22

Matt27:24
Matt27:58
Matt27:58
Matt27:62
Matt27:65
MK15:1
MK15:2
MK15:4
MK15:5
MK15:9
MK15:12
MK15:14
MK15:15
MK15:43
MK15:44
Luke03:1
Luke13:1
Luke23:1
Luke23:3
Luke23:4
Luke23:6

Luke23:11
Luke23:12

Luke23:13
Luke23:20
Luke23:22
Luke23:24
Luke23:52
John18:29
John18:31
John18:33
John18:35
John18:37
John18:38
John19:1
John19:4
John19:5
John19:6

ወይቤሎሙ ጲላጦስ ምንተ እንከ እረስዮ ለኢየሱስ ዘተብህለ 
ክርስቶስ።
ወእምዝ ሶበ ርእየ ጲላጦስ ከመ አልቦ ዘይበቊዕ።
ወሖረ ኀበ ጲላጦስ ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአዘዘ ጲላጦስ የሀብዎ።
ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ኀበ ጲላጦስ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥኡ ሠገራተ።
ወሐመይዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወወሰድዎ ወመጠውዎ ለጲላጦስ።
ወተስእሎ ጲላጦስ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወሐተቶ ካዕበ ጲላጦስ ወይቤሎ አልቦኑ ዘትሰጠው።
ወኢ ምንተኒ እስከ አንከሮ ጲላጦስ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ።
ወካዕበ አውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ምንተ እኩየ ገብረ።
ወመከረ ጲላጦስ ይግበር ፈቃዶሙ ለሕዝብ።
ወተሐበለ ወቦአ ኀበ ጲላጦስ።
ወአንከረ ጲላጦስ ወይቤ እፎ ሞተ።
እንዘ ጲላጦስ ጰንጤናዊ መልአከ ይሁዳ።
እለ ደመረ ጲላጦስ ደሞሙ ምስለ መሥዋዕቶሙ።
ወተንሥኡ ኵሎሙ በምልኦሙ ወወሰድዎ ኀበ ጲላጦስ።
ወሐተቶ ጲላጦስ ወተስእሎ ወይቤሎ አንተኑ ንጉሦሙ ለአይሁድ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለሊቃነ ካህናት ወለሕዝብ።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ስመ ገሊላ ተስእለ ገሊላውያነ ለእመ ገሊላዊ 
ብእሲሁ።
ወአልበስዎ ልብሰ ቀይሐ ወፈነዎ ኀበ ጲላጦስ።
ወይእተ አሚረ ተኳነኑ ሄሮድስ ወጲላጦስ እስመ ጋእዘ ቦሙ 
እምቅድም።
ወጸውዖሙ ጲላጦስ ለሊቃነ ካህናት ወለመኳንንተ ሕዝብ።
ወካዕበ ይቤሎሙ ጲላጦስ ትፈቅዱኑ አሕይዎ ለክሙ ለኢየሱስ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ በሣልስ ምንተ እኩየ ገብረ።
ወኰነኖ ጲላጦስ ከመ ይኩን ፈቃዶሙ።
ወሖረ ኀበ ጲላጦስ ወሰአለ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወወፅአ ጲላጦስ አፍኣ ኀቤሆሙ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥእዎ አንትሙ ወበከመ ሕግክሙ ኰንንዎ።
ወቦአ ካዕበ ጲላጦስ ውስተ ዐውድ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎ አነሂ አይሁዳዊኑ አነ።
ወይቤሎ ጲላጦስ እንከሰኬ ንጉሥ አንተ።
ወይቤሎ ጲላጦስ ምንትኑ ውእቱ ጽድቅ።
ወእምዝ ነሥኦ ጲላጦስ ለእግዚእ ኢየሱስ ወቀሠፎ።
ወወፅአ ካዕበ ጲላጦስ አፍኣ ወይቤሎሙ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ነዋ ውእቱ ብእሲ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ንሥእዎ ለሊክሙ ወስቅልዎ።
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John19:8
John19:10
John19:12
John19:13
John19:14
John19:15
John19:19
John19:21
John19:22
John19:31
John19:38
John19:38

2 ጳጦስ MK12:27
Luke20:37

98 ጴጥሮስ Matt04:18
Matt08:14
Matt08:14
Matt10:2
Matt14:28
Matt14:29
Matt15:15
Matt16:16
Matt16:22
Matt16:23
Matt17:1 ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ እኁሁ።
Matt17:4
Matt17:24
Matt18:21
Matt19:27
Matt26:33
Matt26:35
Matt26:37
Matt26:40
Matt26:58
Matt26:69
Matt26:73
Matt26:75
MK03:16
MK05:37
MK08:29
MK08:32

ወሰሚዖ ጲላጦስ ዘንተ ነገረ ፈርሀ ፈድፋደ።
ወይቤሎ ጲላጦስ ሊተሂ ኢተነብበኒሁ።
ወበእንተ ዝ ፈቀደ ጲላጦስ ያሕይዎ።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ዘንተ ነገረ አውፅኦ ለእግዚእ ኢየሱስ አፍኣ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለአይሁድ ነዋ ንጉሥክሙ።
ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለንጉሥክሙኑ እስቅሎ።
ወጸሐፈ ጲላጦስ መጽሐፈ ወአንበረ ዲበ መስቀሉ።
ወይቤልዎ ሊቃነ ካህናት ለጲላጦስ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ ዘጸሐፍኩ ጸሐፍኩ።
ወሰአልዎ ለጲላጦስ ከመ ይስብሩ ቊየጺሆሙ ወያውርድዎሙ።
ወእምድኅረ ዝንቱ ሰአሎ ለጲላጦስ ዮሴፍ ዘአርማትያስ።
ወአብሖ ጲላጦስ ወሖረ ውእቱኒ ወነሥአ ሥጋሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ዘይቤሎ እግዚአብሔር በኀበ ዕፀ ጳጦስ እንዘ ይብል።
ወከመሰ የሐይዉ ምዉታን ሙሴሂ ነገረ ዘከመ ይቤሎ እግዚአብሔር 
በኀበ ዕፀ ጳጦስ።
ስምዖንሃ ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስሃ እኅዋሁ።
ወበዊኦ እግዚእ ኢየሱስ ቤቶ ለጴጥሮስ።
ረከባ ለሐማተ ጴጥሮስ እንዘ ትሰክብ ወትፈፅን።
ቀዳሚ ስምዖን ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስ እኁሁ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤ እመሰ አንተሁ እግዚኦ።
ወይቤሎ ነዐ ወወሪዶ ጴጥሮስ እምዲበ ሐመር።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ፈክር ለነ ዘንተ ምሳሌ።
ወአውሥአ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤ።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወአኀዘ ይከልኦ እንዘ ይብል።
ወተመይጦ ይቤሎ ለጴጥሮስ።

ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ይነሥኡ እምኀበ ጴጥሮስ ወይቤልዎ።
ወእምዝ ቀርበ ኀቤሁ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወእምዝ አውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እመውትሂ ምስሌከ ወኢይክሕደከ።
ወነሥኦሙ ምስሌሁ ለጴጥሮስ ወለክልኤቱ ደቂቀ ዘብዴዎስ።
ወይቤሎ ለጴጥሮስ ከመ ዝኑ።
ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ እስከ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወጴጥሮስሰ ሀሎ ይነብር አፍኣ ውስተ ዐጸድ።
ወጐንደየ ሕቀ መጽኡ እለ ይቀውሙ ወይቤልዎ ለጴጥሮስ።
ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወሰመዮሙ በበ አስማቲሆሙ ወሰመዮ ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወከልአ ከመ አልቦ ዘይተልዎ ዘእንበለ ጴጥሮስ።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወይቤሎ አንተ ውእቱ ክርስቶስ።
ወገሃደ ነገሮሙ ዘንተ ነገረ ወቀርበ ጴጥሮስ ወአኀዘ ይክልኦ።
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MK08:33
MK09:2 ለጴጥሮስ ወያዕቆብ ወለዮሐንስ።
MK09:5
MK10:28
MK11:21
MK13:3 ተስእልዎ በባሕቲቶሙ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወእንድርያስ።
MK14:29
MK14:31
MK14:33 ወነሥኦሙ ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ ምስሌሁ።
MK14:37
MK14:54
MK14:66
MK14:67
MK14:70
MK14:72
MK16:7
MK16:8
Luke05:8
Luke06:14
Luke08:45
Luke08:51

Luke09:20
Luke09:28 ነሥኦሙ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ወለያዕቆብ ወለዮሐንስ።
Luke09:32
Luke09:33
Luke12:41
Luke18:28
Luke22:7 ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ወለዮሐንስ።
Luke22:34

Luke22:54
Luke22:55

Luke22:58
Luke22:60
Luke22:61

Luke22:61

Luke22:62
Luke24:12

John01:41

ወተመይጠ ወነጸረ ኀበ አርዳኢሁ ወገሠጾ ለጴጥሮስ ወይቤሎ።

ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወአኀዘ ጴጥሮስ ይበሎ ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ ወተሎናከ።
ወተዘከረ ጴጥሮስ ወይቤሎ።

ወይቤሎ ጴጥሮስ ለእመኒ ኵሎሙ ክሕዱከ አንሰ ኢይክሕደከ።
ወአፈድፈደ ጴጥሮስ ትምክሕተ ወተኀልፎተ።

ወገቢኦ ረከቦሙ እንዘ ይነውሙ ወይቤሎ ለጴጥሮስ ስምዖን።
ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ እስከ ውሳጤ ዐጸደ ሊቀ ካህናት።
ወእንዘ ሀሎ ጴጥሮስ ታሕተ ውስተ ውሳጤ ዐጸድ።
ወርእየቶ ለጴጥሮስ ይስሕን ወነጸረቶ ወትቤሎ።
ወእምድኅረ ሕቅ ካዕበ ይበልዎ ለጴጥሮስ እለ ይቀውሙ።
ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ ለእግዚእ ኢየሱስ ዘይቤሎ።
ወባሕቱ ሑራ ንግራሆሙ ለአርዳኢሁ ወለጴጥሮስ።
ወኵሎ ዘአዘዞን ለጴጥሮስ ወለእሊኣሁ ፈጺሞን ነጊረ።
ወርእዮ ስምዖን ጴጥሮስ አስተብረከ።
እሉ እሙንቱ ስምዖን ዘተሰምየ ጴጥሮስ ወእንድርያስ እኁሁ።
ወይቤልዎ ጴጥሮስ ወእለሂ ምስሌሁ።
ወኢ መኑሂ ዘእንበለ ጴጥሮስ ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወአቡሃ ወእማ 
ለሕፃን።
ወተሰጥዎ ጴጥሮስ ወይቤሎ።

ወፀአቶሂ ረከበ ጴጥሮስሃ ወእለ ምስሌሁ።
ይቤሎ ጴጥሮስ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ ለነኑ ትሜስል ዘንተ ምሳሌ አው ለኵሉኑ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ናሁኬ ንሕነ ኀደግነ ኵሎ።

ወይቤሎ እብለከ ኦ ጴጥሮስ ዮም ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ ሥልሰ 
ትክሕደኒ ከመ ዘኢተአምረኒ።
ወአኀዝዎ ወወሰድዎ ቤተ ሊቀ ካህናት ወተለዎ ጴጥሮስ እምርሑቅ።
ወአንደዱ እሳተ ማእከለ ዐጸድ ወነበሩ ወጴጥሮስኒ ነበረ ምስሌሆሙ 
ማእከሎሙ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ አንተ ብእሲ ኢኮንኩ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ አንተ ብእሲ ኢየአምሮ ለዘትብል።
ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ወነጸሮ ለጴጥሮስ ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ 
ለእግዚእነ ዘይቤሎ።
ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ወነጸሮ ለጴጥሮስ ወተዘከረ ጴጥሮስ ቃሎ 
ለእግዚእነ ዘይቤሎ።
ወወፂኦ ጴጥሮስ አፍኣ በከየ ብካየ መሪረ።
ወተንሥአ ጴጥሮስ ወሮጸ ኀበ መቃብር ወሐወጸ ወርእየ መዋጥሐ 
ባሕቲቶ ንቡረ።
ወአሐዱ ውእቱ እንድርያስ እኁሁ ለስምዖን ጴጥሮስ።
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John01:43

John01:45
John06:8

John06:68
John13:6
John13:8
John13:9
John13:24
John13:36
John13:37
John18:10
John18:11
John18:15

John18:16
John18:16
John18:17
John18:18
John18:25
John18:26
John18:27
John20:2
John20:3
John20:4
John20:6
John21:2
John21:3
John21:7
John21:7
John21:11
John21:15
John21:17
John21:20

John21:21
1 ጵሩጳጥቄ John05:2
1 ጵስጥቂስ John12:3 ወማርያሰ ነሥአት ዕፍረተ ልጥረ ዘናርዱ ጵስጥቂስ ዘዕጹብ ሤጡ።
3 ጸለሎሙ Matt17:5

MK09:6
Luke09:34

አንተኑ ስምዖን ወልደ ዮና አንተኬ ትሰመይ ኬፋ ዘበትርጓሜሁ 
ጴጥሮስ።
ወውእቱሰ ፊልጶስ ዘቤተ ሳይዳ እምሀገረ እንድርያስ ወጴጥሮስ።
ወይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ ዘውእቱ እንድርያስ እኁሁ ለስምዖን 
ጴጥሮስ።
ወአውሥአ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤሎ እግዚኦ ኀበ መኑ ነሐውር።
በበጽሐ ኀበ ስምዖን ጴጥሮስ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ጴጥሮስ ኢትኅፅበኒ እገርየ ለዓለም።
ወይቤሎ ስምዖን ጴጥሮስ።
ወቀጸቦ ስምዖን ጴጥሮስ ሎቱ ወይቤሎ።
ወይቤሎ ስምዖን ጴጥሮስ እግዚኦ አይቴኑ ተሐውር።
ወይቤሎ ጴጥሮስ እግዚኦ በእንተ ምንት ኢይክል ተሊዎተከ ይእዜ።
ወቦ መጥባሕት ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለጴጥሮስ።
ወተለውዎ ለእግዚእ ኢየሱስ እምርሑቅ ስምዖን ጴጥሮስ ወካልእኒ 
ረድእ።
ወጴጥሮስሰ ቆመ አፍኣ ኀበ ኆኅት።
ወተናገራ ለዐጻዊት ወአብኦ ለጴጥሮስ።
ወትቤሎ ይእቲ አመት ዐጻዊት ለጴጥሮስ።
ወይቀውም ጴጥሮስኒ ወይስኅን ምስሌሆሙ።
ወሀሎ ስምዖን ጴጥሮስ ይቀውም ወይስኅን ወይቤልዎ።
ዘእምአዝማዲሁ ለዝኩ ዘመተሮ ጴጥሮስ እዝኖ።
ወካዕበ ክሕደ ጴጥሮስ።
ወሮጸት ወበጽሐት ኀበ ስምዖን ጴጥሮስ።
ወወፅኡ ጴጥሮስ ወዝኩ ካልእ ረድእ።
በደሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ በጺሖ ኀበ መቃብር።
ወተለዎ ስምዖን ጴጥሮስ ወበጽሐ ወቦአ ውስተ መቃብር።
ወከመ ዝ አስተርአዮሙ እንዘ ሀለዉ ኅቡረ ስምዖን ጴጥሮስ።
ወይቤሎሙ ስምዖን ጴጥሮስ አንሰ ኣሐውር ከመ እሥግር ዓሣ።
ወይቤሎ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሰሚዖ ስምዖን ጴጥሮስ ከመ እግዚእነ ውእቱ።
ወዐርገ ስምዖን ጴጥሮስ ውስተ ሐመር።
ወእምድኅረ መስሑ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን ጴጥሮስ።
ወተከዘ ጴጥሮስ እስመ ይቤሎ ሥልሰ ታፈቅረኒኑ።
ወተመይጦ ጴጥሮስ ርእዮ ለዝኩ ረድእ ዘያፈቅሮ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ 
ይተልዎ።
ወኪያሁ ርእዮ ጴጥሮስ ይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቦ ውስተ ኢየሩሳሌም ምጥማቃት ዘጵሩጳጥቄ ቅልንብቲራ።

ወእንዘ ዘንተ ይትናገሩ መጽአ ደመና ብሩህ ወጸለሎሙ።
ወመጽአ ደመና ብሩህ ወጸለሎሙ።
ወዘንተ ብሂሎ ጸለሎሙ ደመና።



Tabelle1

Seite 1577

9 ጸለየ Matt26:39
Matt26:42
Matt26:44
MK01:35
MK14:35
MK14:39
Luke11:1
Luke18:11
Luke22:41

1 ጸለይክሙ MK11:24
1 ጸሊ Matt06:6
1 ጸሊአ John15:18
1 ጸሊኦተክሙ John07:7
1 ጸላኢ Luke10:19
1 ጸላኢሁ Matt13:25
1 ጸላኢከ Matt05:43
3 ጸላእተክሙ Matt05:44

Luke06:27
Luke06:35

3 ጸላእትከ Matt22:44
MK12:37
Luke20:42

1 ጸላእትየ Luke19:27
5 ጸልመ Matt27:45

MK15:33
MK15:33
Luke23:44

Luke23:45

1 ጸልአ John15:23
1 ጸልአክሙ John15:18
1 ጸልኡ John15:24
1 ጸልኡኒ John15:25
1 ጸልኣ John12:25
1 ጸልእ Luke14:26
1 ጸልኦ John15:23
1 ጸልኦሙ John17:14
9 ጸልዩ Matt05:44

Matt24:20
Matt26:41
MK13:18

ወጸለየ ወይቤ አቡየ እመሰ ይትከሀል ይኅልፍ እምኔየ ዝንቱ ጽዋዕ።
ወካዕበ ሖረ ወጸለየ ወይቤ።
ወጸለየ ኪያሁ ክመ ቃለ እንዘ ይብል።
ወወፂኦ ሖረ ሐቅለ ወጸለየ በህየ።
ወጸለየ ከመ ትኅልፍ እምኔሁ ይእቲ ሰዓት ለእመ ይትከሀል።
ወሖረ ካዕበ ወጸለየ ወከማሁ ክመ ይቤ።
ወእምዝ ጸለየ በአሐቲ መካን።
ወቆመ ፈሪሳዊ ወጸለየ ወይቤ አአኵተከ እግዚኦ።
ወተአተተ እምኔሆሙ መጠነ ሙጋረ እብን ወሰገደ ወጸለየ።
ወበእንተ ዝንቱ እብለክሙ ኵሎ ዘጸለይክሙ ወሰአልክሙ።
ወጸሊ ለአቡከ ሰማያዊ በኅቡእ።
እመሂ ዓለም ጸልአክሙ አእምሩ ከመ ኪያየ ቀደመ ጸሊአ።
ለክሙሰ ኢይክል ዓለም ጸሊኦተክሙ ወሊተሰ ይጸልኡኒ።
ወዲበ አራዊተ ምድረ ወዲበ ኵሉ ኀይለ ጸላኢ።
ወእንዘ ይነውሙ ሰብኡ መጽአ ጸላኢሁ።
አፍቅር ቢጸከ ወጽላእ ጸላኢከ።
ወአንሰ እብለክሙ አፍቅሩ ጸላእተክሙ።
አፍቅሩ ጸላእተክሙ ወግበሩ ሠናየ ለእለ ይፃረሩክሙ።
ወይእዜኒ አፍቅሩ ጸላእተክሙ ወአሠንዩ ሎሙ።
እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ።
እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ።
እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ።
ወባሕቱ ለእልክቱሰ ጸላእትየ እለ ኢይፈቅዱ እንግሥ ላዕሌሆሙ።
ወእምስሱ ሰዓት ጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ተስዑ ሰዓት።
ወሶበ ኮነ ጊዜ ቀትር ጸልመ ፀሓይ።
ወኵሉ ዓለም ጸልመ እስከ ተሱዓት ሰዓት።
ወቀቲሮ ጊዜ ስሱ ሰዓት ሞተ ፀሓይ ወጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ጊዜ 
ተሱዓት ሰዓት።
ወጸልመ ፀሓይ ወተሠጠ መንጦላዕተ ምኵራብ እምላዕሉ እስከ 
ታሕቱ።
ዘጸልአ ኪያየ ጸልኦ ለአቡየ።
እመሂ ዓለም ጸልአክሙ አእምሩ ከመ ኪያየ ቀደመ ጸሊአ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ርእዩኒሂ ወጸልኡኒሂ ኪያየሂ ወአቡየሂ።
ጸልኡኒ በከንቱ።
ወዘሰ ጸልኣ ለነፍሱ በዝንቱ ዓለም የዐቅባ ለሕይወት ዘለዓለም።
ለእመ ኢጸልእ አባሁ ወእሞ ወብእሲቶ ወቤቶ።
ዘጸልአ ኪያየ ጸልኦ ለአቡየ።
ወአንሰ ፈጺምየ ወሀብክዎሙ ቃለከ ወዓለምሰ ጸልኦሙ።
ወጸልዩ በእንተ እለ ይሰድዱክሙ ወይትዔገሉክሙ።
ወጸልዩ ባሕቱ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት ወበሰንበት።
ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ወጸልዩ ከመ ኢይኩን ጕያክሙ በክረምት።
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9 ጸልዩ

MK13:33
MK14:38
Luke06:28
Luke22:40
Luke22:46

2 ጸልዮ Matt06:5
Luke22:44

3 ጸሎተ Luke05:33

Luke11:1 እግዚኦ መሀረነ ጸሎተ በከመ መሀሮሙ ዮሐንስ ለአርዳኢሁ።
Luke20:45

8 ጸሎት Matt17:21
Matt21:13
Matt21:22
MK09:29
MK11:17
Luke02:37
Luke06:12
Luke19:46

1 ጸሎትከ Luke01:13
2 ጸሎትክሙ Matt23:13

Luke21:35
1 ጸሎቶ Luke11:1
1 ጸሎቶሙ MK12:41
11 ጸሐፈ Matt22:24

MK12:20
Luke01:63
Luke20:28
John01:46
John05:46
John05:47
John08:6
John08:8
John19:19
John21:24

1 ጸሐፉ Luke23:38

2 ጸሐፍ Luke16:6
Luke16:7

6 ጸሐፍተ Matt02:4
Luke07:30

ዑቁ ትግሁ ወጸልዩ እስመ ኢተአምሩ ማእዜ መዋዕለ ጊዜሁ።
ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ወጸልዩ ዲበ እለ ይትዔገሉክሙ።
ወበጺሖ ህየ ይቤሎሙ ጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት።
ወይቤሎሙ ምንትኑ ያነውመክሙ ተንሥኡ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ 
ውስተ መንሱት።
ወጸልዮ ከመ ያስተርእዩ ለሰብእ።
ወፈርሀ ወአውተረ ጸልዮ ወኮነ ሐፉ ከመ ነፀፍፃፈ ደም ዘይወርድ 
ውስተ ምድር።
ወይቤልዎ ለምንት አርዳኢሁ ለዮሐንስ ጽፉቀ ይጸውሙ ወጸሎተ 
ይገብሩ።

እለ ይውኅጥዎን ለአብያተ መበለታት ወበምክንያት ያነውኁ ጸሎተ።
ወዝንቱ ዘመድ ኢይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
ወኵሎ ዘሰአልክሙ በጸሎት እንዘ ትትአመኑ ትነሥኡ።
ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት።
ቤተየሰ ቤተ ጸሎት ይኩን ለኵሉ አሕዛብ።
እንዘ ትትቀነይ በጾም ወበጸሎት።
ይጸሊ ወያሌሊ በጸሎት ኀበ እግዚአብሔር።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
እስመ ናሁ ተሰምዐ ጸሎትከ ቅድመ እግዚአብሔር።
እለ ትበልዑ አብያተ መበለታት በምክንያተ አንኆ ጸሎትክሙ።
ትግሁ እንከ በኵሉ ጊዜ ከመ ትክሀሉ እምስጦ በጸሎትክሙ።
ወፈጺሞ ጸሎቶ ይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ።
እለ ይውኅጥዎን ለአብያተ መበለታት ወይትሜየኑ በነዋኅ ጸሎቶሙ።
ኦ ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ እንዘ ይብል።
ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ ለእመ ቦ ዘሞተ እኁሁ።
ወሰአለ ለውሀ ወጸሐፈ እንዘ ይብል።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ሙሴ ጸሐፈ ለነ እንዘ ይብል።
ዘጸሐፈ ሙሴ ውስተ ኦሪት ወነቢያትኒ ተነበዩ በእንቲኣሁ።
እስመ በእንቲኣየ ጸሐፈ ውእቱ።
ወእመሰ ዘጸሐፈ ሙሴ ኢተአምኑ እፎ ቃልየ ተአምኑ።
ወጸሐፈ በአጽባዕቱ።
ወካዕበ ደነነ ወጸሐፈ ኀበ ምድር በአጽባዕቱ።
ወጸሐፈ ጲላጦስ መጽሐፈ ወአንበረ ዲበ መስቀሉ።
ወዘሂ ጸሐፈ በእንቲኣሁ ዘንተ።
ወጸሐፉ መጽሐፈ ላዕሌሁ ወጽሕፈቱ በሮማይስጥ ወበጽርእ 
ወበዕብራይስጥ ዘይብል።
ወጸሐፍ ፍጡነ ኀምሳ ላዕሌከ።
ወጸሐፍ ፍጡነ ሰማንያ ላዕሌከ።
ወአስተጋብኦሙ ሄሮድስ ለኵሎሙ ሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍተ ሕዝብ።
ወፈሪሳውያንሰ ወጸሐፍተ ሕግ ዐለዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
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6 ጸሐፍተ

Luke11:45
Luke11:46
Luke11:52
Luke14:3

59 ጸሐፍት Matt05:20

Matt09:3

Matt12:38
Matt15:1
Matt16:21
Matt17:10
Matt20:18
Matt21:15
Matt23:2
Matt23:13
Matt23:14
Matt23:15
Matt23:16
Matt23:23
Matt23:25
Matt23:27
Matt23:29
Matt26:3
Matt26:57
Matt26:59

Matt27:41

MK02:6
MK02:16
MK03:22
MK07:1
MK07:5
MK08:31
MK09:10
MK09:13
MK09:15
MK10:33
MK11:18
MK11:27

ወአውሥአ አሐዱ እምጸሐፍተ ሀገር ወይቤሎ።
ወይቤሎ ለክሙሂ ለጸሐፍተ ሀገር አሌ ለክሙ።
አሌ ለክሙ ጸሐፍተ ሀገር ወፈሪሳውያን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወተስእሎሙ ለጸሐፍተ ሀገር 
ወለፈሪሳውያን።
ናሁ እብለክሙ ከመ ለእመ ኢፈድፈደ ጽድቅክሙ ፈድፋደ 
እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን።
ወሰሚዖሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ይቤሉ በበይናቲሆሙ ዝንቱሰ 
ይፀርፍ።
ወአሜሃ መጽኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
ወእምዝ መጽኡ እምኢየሩሳሌም ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወብዙኀ ያሐምምዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
እፎ ይብሉ ጸሐፍት ኤልያስ ሀለዎ ይምጻእ ቅድመ።
ወያገብእዎ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወይኴንንዎ በሞት።
ወሶበ ርእዩ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት መንክረ ዘገብረ።
ዲበ መንበረ ሙሴ ነበሩ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን አምርሕተ ዕዉራን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
ወእምዝ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ወኀበ ተጋብኡ ጸሐፍት ወሊቃናት።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናት ወኵሉ ዐውድ ሰማዕተ 
ሐሰት።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትሂ ይሣለቁ ምስለ ጸሐፍት ወሊቃናት እንዘ 
ይብሉ።
ወሀለዉ ህየ ጸሐፍት ይነብሩ ወኀለዩ በልቦሙ።
ወርእዮሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወጸሐፍትኒ እለ ወረዱ እምኢየሩሳሌም ይቤሉ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መጺኦሙ እምኢየሩሳሌም።
ወይቤልዎ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ብዙኀ ያሐምምዎ ወያመክርዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ይብሉ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወጸሐፍትኒ እንዘ ይሴአልዎሙ።
ወተስእሎሙ ለጸሐፍት እንዘ ይብል ምንተኑ ትትኀሠሥዎሙ።
ወይእኅዝዎ ለወልደ ዕጓለ እመሕያው ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
ወሰምዑ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
መጽኡ ኀቤሁ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
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59 ጸሐፍት

MK12:36
MK12:39
MK14:1

MK14:43
MK14:53
MK15:31
Luke05:21
Luke05:30

Luke06:7
Luke09:22
Luke11:42
Luke11:43
Luke11:44
Luke11:47
Luke11:54
Luke15:2
Luke19:47
Luke20:1
Luke20:19
Luke20:39
Luke20:44
Luke22:2

Luke22:4
Luke22:66
Luke23:10
John08:3

2 ጸሐፍቶሙ Matt07:24
MK01:22

2 ጸሐፍኩ John19:22
John19:22

1 ጸሑፍ Luke18:31
4 ጸሓፊ Matt08:19

Matt13:52

MK12:29
MK12:33

2 ጸሓፌ Matt22:35
Luke10:25

3 ጸማእኩ Matt25:35

እፎ ይብሉ ጸሐፍት ከመ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ውእቱ።
እንዘ ይሜህሮሙ ዑቁ ወተዐቀቡ እምጸሐፍት።
ወኀሠሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ይትመየንዎ ወየአኀዝዎ 
ወይቅትልዎ።
እምኀበ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ኵሎሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወከማሁ ሊቃነ ካህናትኒ ወጸሐፍት ይሣለቁ ላዕሌሁ።
ወአኀዙ የኀልዩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ወይበሉ።
ወአንጐርጐሩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ላዕሌሁ ወይቤልዎሙ 
ለአርዳኢሁ።
ወይትዐቀብዎ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ለእመ ይፌውሶ በሰንበት።
ወያመክርዎ ረበናት ወሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
አኀዙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያነ ያመንዝዝዎ ወይትቀየምዎ ወይንዕውዎ።
ወአንጐርጐሩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን እንዘ ይብሉ።
ወየኀሥሡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ በዘይቀትልዎ።
ቆሙ ላዕሌሁ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወረበናት።
ወፈቀዱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት የአኀዝዎ ሶቤሃ።
ወአውሥኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወይቤሉ ሊቅ ሠናየ ትቤ።
ተዐቀብዎሙ ለጸሐፍት እለ ይፈቅዱ ያንሶስዉ ተላቢሶሙ።
ወየኀሥሡ ሎቱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት በዘይቀትልዎ ወኮኑ 
ይፍርህዎሙ ለሕዝብ።
ወሖረ ወተናገሮሙ ለሊቃነ ካህናት ወለጸሐፍት ዘከመ ያገብኦ ሎሙ።
ወጸቢሖ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወይቀውሙ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወብዙኀ ያስተዋድይዎ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወአኮ ከመ ጸሐፍቶሙ።
ወአኮ ከመ ጸሐፍቶሙ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ ዘጸሐፍኩ ጸሐፍኩ።
ወአውሥአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ ዘጸሐፍኩ ጸሐፍኩ።
ዘጸሑፍ ውስተ መጻሕፍተ ነቢያት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወመጽአ ኀቤሁ አሐዱ ጸሓፊ ወይቤሎ።
ወይቤሎሙ በእንተ ዝንቱ ኵሉ ጸሓፊ ዘይፀመድ ለመንግሥተ 
ሰማያት።
ወመጽአ አሐዱ ጸሓፊ ሰሚዖ ከመ ተኀሠሥዎ።
ወይቤሎ ውእቱ ጸሓፊ ሠናየ ትቤ ሊቅ።
ወተስእሎ እምውስቴቶሙ አሐዱ ጸሓፌ ሀገር እንዘ ያሜክሮ።
ወእምዝ ተንሥአ አሐዱ ጸሓፌ ሀገር ያመክሮ ወይቤሎ።
ጸማእኩ ወአስተይክሙኒ።
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3 ጸማእኩ
Matt25:42
John19:28

1 ጸምአ John07:37
2 ጸሪሐ Matt20:31

Matt27:23
4 ጸሪቀ Matt10:9

Matt10:29
MK06:8
Luke12:6

2 ጸራቢ Matt13:55
MK06:3 አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ለጸራቢ ወወልደ ማርያም።

3 ጸራይቀ MK12:42
MK12:43
Luke21:2

6 ጸርሐ Matt27:46
Matt27:50
MK05:7
MK09:24
Luke23:46
John12:44

4 ጸርሑ Matt08:29
Matt09:27
Matt20:30
MK15:14

1 ጸርሕ Matt12:19
1 ጸቈነ Matt21:33
1 ጸቈኖ MK12:1
4 ጸበለ Matt10:14

MK06:10
Luke09:5
Luke10:10

1 ጸበለክሙ Luke10:11
1 ጸበርተ John12:13
1 ጸቢሐ Matt28:1 ወሠርከ ሰንበት ለጸቢሐ እሑድ መጽአት ማርያም መግደላዊት።
1 ጸቢሕ Luke23:54
7 ጸቢሖ Matt21:18

Matt27:1
MK13:35
Luke04:42
Luke06:13
Luke22:66
John21:4

ጸማእኩ ወኢያስተይክሙኒ።
ከመ ይብጻሕ ቃለ መጽሐፍ ይቤ ጸማእኩ።
ዘጸምአ ይምጻእ ኀቤየ ወይስተይ።
ወሰብእሰ ይጌሥጽዎሙ ከመ ያርምሙ ወአፈድፈዱ ጸሪሐ።
ወአፈድፈዱ ጸሪሐ እንዘ ይብሉ ስቅሎ ስቅሎ።
ወኢ ጸሪቀ ውስተ ቅናውቲክሙ።
አኮኑ ክልኤቲ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
ወኢ ኅብስተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ ጸሪቀ ውስተ ቅናቶሙ።
አኮኑ ኀምስ አዕዋፍ ይሠየጣ በክልኤ ጸሪቀ አሶርዮን።
አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ወልዱ ለጸራቢ።

መንጸረ ሙዳየ ምጽዋት ይሬኢ ሰብአ ዘያበውኡ ጸራይቀ።
ወአብአት ክልኤ ጸራይቀ ዘይብልዎ ቆንደራጢስ።
ወርእየ ዕቤረ መበለተ እንዘ ታበውእ ክልኤ ጸራይቀ።
ወጊዜ ተስዐቱ ሰዓት ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወጸርሐ ካዕበ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል።
ወጸርሐ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወጸርሐ አቡሁ ለውእቱ ወልድ ወይቤ።
ወሶቤሃ ጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ በዐቢይ ቃል ወይቤ።
ወጸርሐ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤ።
ወሶበ ርእይዎ ጸርሑ እንዘ ይብሉ።
ተለውዎ ክልኤቱ ዕዉራን እንዘ ይጸርሑ።
ወሰሚዖሙ ከመ እግዚእ ኢየሱስ የኀልፍ ጸርሑ።
ወፈድፋደ ጸርሑ ወይቤሉ ስቅሎ።
ኢይደምፅ ወኢይጸርሕ ወአልቦ ዘይሰምዕ ቃሎ።
ወገብረ ሎቱ ጸቈነ ወአክረየ ምክያደ ወሐነጸ ማኅፈደ።
ብእሲ ተከለ ወይነ ወጸቈኖ ወአክረየ ምክያደ።
ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ።
እምህየ ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ።
ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ ከመ ይኩን ስምዐ ላዕሌሆሙ።
ንግፉ ጸበለ እገሪክሙ እንዘ ትብሉ።
ጸበለክሙኒ ዘተለወነ እምሀገርክሙ ንነግፍ ለክሙ።
ነሥኡ ጸበርተ ተመርት ዘበቀልት።

ወዐርብ ውእቱ ዕለት አሜሁ ለጸቢሕ ሰንበት።
ወጸቢሖ እንዘ የዐርግ እግዚእ ኢየሱስ ሀገረ ርኅበ።
ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወረበናተ ሕዝብ።
ወእመሂ ጊዜ ይነቁ ዶርሆ ወእመሂ ጸቢሖ።
ወጸቢሖ ወፅአ ወሖረ ውስተ ገዳም።
ወጸቢሖ ጸውዖሙ ለአርዳኢሁ።
ወጸቢሖ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወሊቃናተ ሕዝብ።
ወጸቢሖ ይቀውም እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ሐይቅ።
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1 ጸቢኦቶ Luke14:30
7 ጸባሕተ Matt17:24

Matt17:24
Matt17:25
Matt22:17
MK12:15
Luke20:22
Luke23:2

3 ጸባብ Matt07:13
Matt07:14
Luke13:24

1 ጸባኢት Matt24:6
4 ጸብሐ Matt16:3

MK15:1
John13:26
John18:28

1 ጸብሓ Matt10:3 ፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ቶማስ ወማቴዎስ መጸብሓዊ።
4 ጸናፌ Matt08:12

Matt22:13
Matt25:30
MK14:68

2 ጸንዐ Luke01:80
Luke02:40

1 ጸአልዎ Matt22:6
1 ጸወዑ John09:18
3 ጸዊመ Matt09:15

MK02:19
Luke05:34

1 ጸዊሮቶ John16:12
1 ጸዋዕኩ Luke14:24
1 ጸዋዕክዎ Matt02:15
2 ጸውሙ Matt09:14

Matt09:15 ውእተ አሚረ ይጸውሙ።
1 ጸውም Matt09:14
1 ጸውር Matt09:2
7 ጸውዐ Matt18:2

Matt25:14
MK03:13
Luke07:19 ወጸውዐ ዮሐንስ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
Luke15:26
Luke16:24

በእልፍ ጸቢኦቶ ለዘይመጽእ ኀቤሁ ምስለ ክልኤ እልፍ።
ወበጺሖሙ ቅፍርናሆም መጽኡ እለ ጸባሕተ ዲናር።
ሊቅክሙሰ ኢይሁብኑ ጸባሕተ።
እምኀበ መኑ ይነሥኡ ጸባሕተ ወጋዳ።
ይከውንሁ ነሀብ ጸባሕተ ዲናር ለቄሣር ወሚመ ኢይከውንሁ።
ይከውነነሁ ነሀብ ጸባሕተ ዲናር ለነጋሢ አው አልቦ።
ይከውነነሁ ነሀብ ጸባሕተ ለቄሣር ወሚመ አልቦኑ።
ወይከልኦሙ ኢየሀቡ ጸባሕተ ለቄሣር።
ባኡ እንተ ጸባብ አንቀጽ።
ጥቀ ጸባብ አንቀጽ ወጽዕቅት ፍኖት።
ወይቤሎሙ ተኀየሱ ትባኡ እንተ ጸባብ አንቀጽ።
ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ ወድምፀ ጸባኢት።
ወእምከመ ጸብሐ ትብሉ ዮምሰኬ ይዘንም።
ወሶበ ጸብሐ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወረበናት።
ወጸብሐ ኅብስተ ወመጠዎ ለይሁዳ ስምዖን አስቆሮታዊ።
እስመ ወድአ ጸብሐ።

ወለውሉደ መንግሥትሰ ያወፅእዎሙ ውስተ ጸናፌ ጽልመት።
ወያውፅእዎ ወይግድፍዎ ውስተ ጸናፌ ጽልመት።
ወደይዎ ውስተ ጸናፌ ጽልመት።
ወወፅአ አፍኣ ኀበ ጸናፌ ዐጸድ ወነቀወ ዶርሆ።
ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በኀይለ መንፈስ ቅዱስ።
ወልህቀ ሕፃን ወጸንዐ በመንፈስ ቅዱስ ወምሉእ ጥበበ።
ወኪያሁኒ ጸአልዎ።
እስከ ጸወዑ አዝማዲሁ ለዘርእየ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ ወላህዎ።

ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይክሉኑ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ።
ኢይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ እንዘ ሀሎ መርዓዊ ምስሌሆሙ።
ወባሕቱ ኢትክሉ ጸዊሮቶ ይእዜ።
እብለክሙ ከመ አሐዱሂ እምእልክቱ ሰብእ እለ ጸዋዕኩ።
እንዘ ይብል እምግብጽ ጸዋዕክዎ ለወልድየ።
ንሕነ ወፈሪሳውያን ንጸውም ብዙኀ ወአርዳኢከሰ በእፎ ኢይጸውሙ።

ንሕነ ወፈሪሳውያን ንጸውም ብዙኀ ወአርዳኢከሰ በእፎ ኢይጸውሙ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ድዉየ ወመፃጕዐ እንዘ ይጸውርዎ በዐራት።
ወጸውዐ ሕፃነ ወአቀሞ ማእከሎሙ።
እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወጸውዐ አግብርቲሁ።
ወዐርገ ደብረ ወጸውዐ እለ ፈቀደ ወመጽኡ ኀቤሁ።

ወጸውዐ አሐደ እምአግብርተ አቡሁ ወይቤሎ።
ወጸውዐ ወይቤ አባ አብርሃም ተሣሀለኒ።
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7 ጸውዐ

Luke19:13
1 ጸውዐታ John11:28 ወዘንተ ብሂላ ሖረት ወጸውዐታ ለማርያ እኅታ ጽሚተ።
4 ጸውዐከ Luke14:8

Luke14:9
Luke14:10
Luke14:10

3 ጸውዑ Matt01:25
Matt22:9
MK15:16

1 ጸውዒ John04:16
2 ጸውዓ Luke08:54

Luke13:11
2 ጸውዕ Matt09:13

Luke14:13
3 ጸውዕዎ MK10:49

John02:2
John09:24

1 ጸውዕዎሙ Luke05:7
8 ጸውዖ Matt18:32

MK15:44
Luke07:39
Luke14:12
Luke16:2
John02:9
John12:17
John18:33

22 ጸውዖሙ Matt02:7
Matt04:21
Matt10:1
Matt15:10
Matt15:32
Matt20:8
Matt20:25
Matt20:32
MK01:20

MK03:23
MK06:7
MK07:14
MK08:1
MK08:34
MK09:35

ወጸውዐ አግብርቲሁ ዐሠርተ ወወሀቦሙ ዐሠርተ ምናናተ።

ወይቤ እመ ቦ ዘጸውዐከ ውስተ ምሳሕ ወሖርከ።
እስመ መጺኦ ድኅረ ይብለከ ዝኩ ዘጸውዐከ።
ወእመሰ ቦ ዘጸውዐከ ወሖርከ ርፍቅ ውስተ ታሕታይ ምርፋቅ።
ከመ ሶበ መጽአ ዘጸውዐከ ይብለከ።
ወጸውዑ ስሞ ኢየሱስሃ።
ወኵሎ ዘረከብክሙ ጸውዑ ውስተ ከብካብ።
ወጸውዑ ኵሎ ሠገራተ ሰጲራ።
ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ሑሪኬ ጸውዒ ምተኪ ወንዒ ዝየ።
ወአውፅኣ አፍኣ ኵሎ ወአኀዛ እዴሃ ወጸውዓ።
ወርእያ እግዚእ ኢየሱስ ወመሐራ ወጸውዓ ወይቤላ።
እስመ ኢመጻእኩ እጸውዕ ጻድቃነ አላ ኃጥኣነ ለንስሓ።
ጸውዕ ነዳያነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ ወስቡራነ።
ወጸውዕዎ ወይቤልዎ እመን ወተንሥእ ይጼውዐከ ሊቅ።
ወጸውዕዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወለአርዳኢሁ ውስተ ከብካብ።
ወጸውዕዎ ዳግመ ለውእቱ ብእሲ ዕዉር ወይቤልዎ።
ወጸውዕዎሙ ለቢጾሙ እለ ውስተ ካልእ ሐመር።
ወእምዝ ጸውዖ እግዚኡ ወይቤሎ።
ወጸውዖ ለሐራዊ ወይቤሎ ወድአኑ ሞተ።
ወርእዮ ፈሪሳዊ ዘጸውዖ ኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወይቤሎ ለዘጸውዖ ሶበ ትገብር በዓለ ወምሳሐ አው ድራረ።
ወጸውዖ እግዚኡ ወይቤሎ ምንትኑ ዝ ዘእሰምዕ በእንቲኣከ።
እስመ እሙንቱ መልኡ ማየ ወጸውዖ ሊቀ ምርፋቅ ለመርዓዊ።
አመ ጸውዖ ለአልአዛር እመቃብር ወአንሥኦ እምነ ምዉታን።
ወጸውዖ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ።
ወእምዝ ጸውዖሙ ሄሮድስ ለሰብአ ሰገል ጽሚተ።
እንዘ ይሠርዑ ወያስተሣንዩ መሣግሪሆሙ ወጸውዖሙ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወጸውዖሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ስምዑ ወለብዉ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ጸውዖሙ ለገባእት ወሀቦሙ ዐስቦሙ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወቆመ እግዚእ ኢየሱስ ወጸውዖሙ ወይቤሎሙ።
ወጸውዖሙ በጊዜሃ ወኀደጉ ዘብዴዎስሃ አቡሆሙ ምስለ ዐሳቡ ውስተ 
ሐመር።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወመሰለ ሎሙ ወይቤሎሙ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወፈነዎሙ በበ ክልኤቱ።
ወጸውዖሙ ካዕበ ለሕዝብ ወይቤሎሙ።
ወአልቦሙ ዘይበልዑ ወጸውዖሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወጸውዖሙ ለሕዝብ ምስለ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወነበረ ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ወይቤሎሙ።
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22 ጸውዖሙ

MK10:42
MK12:44
Luke06:13
Luke09:1
Luke16:5
Luke18:16
Luke23:13

1 ጸዐልዎ John09:28
1 ጸዐኖ Luke10:34
3 ጸዐዳ Matt17:2

Matt28:3
Luke03:22

1 ጸዐድው John20:12
1 ጸይሕ Matt11:10
1 ጸደና MK01:6
1 ጸድቀ Matt11:19
1 ጸድቀት Luke07:35
2 ጸድፉ Matt08:32

MK05:13
1 ጸድፍ Luke16:26
1 ጸገብክሙ John06:26
1 ጸገዎሙ Luke07:21
11 ጸጋ Matt10:8

Matt10:8
Luke01:28
Luke02:40
Luke02:52
John01:14

John01:16
John01:16
John01:16
John01:17
John03:27 ወአውሥአ ዮሐንስ ወይቤ ኢይክል ሰብእ ነሢአ ጸጋ ለሊሁ።

1 ጸጋሁ John04:10

5 ጸጋሙ Matt25:33
Matt25:41
Matt25:44
MK15:26
Luke23:33

1 ጸጋምከ MK10:37

ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወጸውዖሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወጸቢሖ ጸውዖሙ ለአርዳኢሁ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወወሀቦሙ ኀይለ።
ወጸውዖሙ ለእለ ይፈድይዎ ዕዳ ለእግዚኡ ወይቤሎ ለቀዳማዊ።
ወጸውዖሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ።
ወጸውዖሙ ጲላጦስ ለሊቃነ ካህናት ወለመኳንንተ ሕዝብ።
ወጸዐልዎ ወይቤልዎ አንተ ኩን ረድኦ ሎቱ።
ወጸዐኖ ዲበ አድጉ ወወሰዶ ኀበ ዐቃቤ ቤተ ነግድ።
ወአልባሲሁኒ ኮነ ጸዐዳ ከመ በረድ።
ወርእየቱ ከመ ዘመብረቅ ወልብሱ ጸዐዳ ከመ ዘበረድ።
በአምሳለ ሥጋ ርእየተ ርግብ ጸዐዳ።
ወርእየት ክልኤተ መላእክተ በጸዐድው አልባስ።
ዘይጸይሕ ፍኖተከ በቅድሜከ።
ወሲሳዩ አንበጣ ወመዓረ ጸደና።
ወጸድቀት ጥበብ እምደቂቃ ወእምግባራ።
ወጸድቀት ጥበብ እምኵሉ ውሉዳ።
ወሮጹ ወጸድፉ ውስተ ባሕር።
ወጸድፉ ውስተ ባሕር ወኮኑ መጠነ ዕሥራ ምእት።
ወምስለ ዝንቱ ኵሉ ጸድፍ ዐቢይ ይከልአነ ማእከሌነ ወማእከሌክሙ።
አላ በእንተ ዘበላዕክሙ ኅብስተ ወጸገብክሙ።
ወለብዙኃን ዕዉራን ጸገዎሙ ብርሃነ ይርአዩ።
በጸጋ ዘነሣእክሙ በጸጋ ሀቡ።
በጸጋ ዘነሣእክሙ በጸጋ ሀቡ።
ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ።
ወፍጹም በጸጋ እግዚአብሔር ዘላዕሌሁ።
ወበምክር ወበጸጋ በኀበ እግዚአብሔር ወበኀበ ሰብእ።
ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ዘምሉእ ጸጋ 
ወጽድቀ ወሞገሰ።
ጸጋ ህየንተ ጸጋ በዲበ ጸጋ።
ጸጋ ህየንተ ጸጋ በዲበ ጸጋ።
ጸጋ ህየንተ ጸጋ በዲበ ጸጋ።
ጸጋሰ ወጽድቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ለነ።

ወአውሥኣ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤላ ሶበሰ ተአምሪ ጸጋሁ 
ለእግዚአብሔር።
ወያቀውም አባግዐ በየማኑ ወአጣሌ በጸጋሙ።
ወእምዝ ይብሎሙ ለእለ በጸጋሙ።
አሜሃ ያወሥኡ እለ በጸጋሙ ወይብሉ እግዚኦ ማእዜ ርኢናከ።
አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ።
ወእልክተኒ ክልኤተ ፈያተ አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ ሰቀሉ።
ወአሐድነ በጸጋምከ በውስተ ስብሐቲከ።
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1 ጸጋምየ MK10:40
7 ጸግቡ Matt14:20

Matt15:37
MK06:43
MK08:8
Luke09:17
John06:12
John06:13

2 ጸጕረ Matt03:4 ወልብሱ ለዮሐንስ ኮነ እምጸጕረ ገመል።
MK01:6 ወልብሱ ለዮሐንስ ኮነ ዘጸጕረ ገመል።

1 ጸፈሩ John19:2
5 ጸፍዐከ Matt05:39

Matt26:68
MK14:65
Luke06:29
Luke22:64

1 ጸፍዕዎ Matt26:67
1 ጸፍዖ John18:22
5 ጹር Matt09:6

MK10:21
Luke05:23
John05:11
John05:12

4 ጺሑአ Matt03:3
MK01:3
Luke03:4
John01:23

3 ጻሕል Matt14:8 ሀበኒ ይእዜ በዝየ በጻሕል ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ።
Matt14:11
Luke11:39

1 ጻሕራተ MK07:4
1 ጻሕራት MK07:8
2 ጻሕበ MK14:13

Luke22:9
1 ጻሕፍ Luke02:2
1 ጻመወ John04:38
1 ጻመውክሙ John04:38
1 ጻማሆሙ John04:38
1 ጻዕር MK13:8
3 ጻዕደወ MK09:3

Luke09:29
John04:35

ወነቢረሰ በየማንየ ወበጸጋምየ አኮ አነ ዘእሁበክሙ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ።
ወበልዑ ወጸግቡ።
ወአቅረቡ ወበልዑ ወጸግቡ ኵሎሙ።
ወእምድኅረ በልዑ ወጸግቡ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ።
እምኀምስቱ ኅብስተ ሰገም ዘተርፈ እምዘበልዑ ወጸግቡ።

ወጸፈሩ ሐራ አክሊለ ዘሦክ።
ወለዘሂ ጸፍዐከ እንተ የማን መልታሕቴከ።
መኑ ውእቱ ዘጸፍዐከ ወመኑ ዘኰርዐከ።
ወይኵርዕዎ ርእሶ ወይቤልዎ ተነበይ ለነ ክርስቶስ መኑ ጸፍዐከ።
ወለዘሂ ጸፍዐከ መልታሕቴከ መጥዎ ካልእታኒ።
ተነበይ ለነ መኑ ውእቱ ዘጸፍዐከ።
ወኰርዕዎ ርእሶ በኅለት ወጸፍዕዎ ገጾ።
ወዘንተ ብሂሎ ጸፍዖ መልታሕቶ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ተንሥእ ወንሣእ ወጹር ዐራተከ ወእቱ ቤተከ።
ወጹር መስቀለ ሞትከ ወነዐ ትልወኒ።
ወእምብሂለ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።
ዘአሕየወኒ ውእቱ ይቤለኒ ጹር ዐራተከ ወሑር።
መኑ ውእቱ ብእሲሁ ዘይቤለከ ተንሥእ ወጹር ዐራተከ ወሑር።
ወይብል ጺሑአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።
ጺሑአ ፍኖተ እግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።
ጺሑአ ፍኖተ እግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።
ወይብል ጺሑአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር በከመ ይቤ ኢሳይያስ ነቢይ።

ወአምጽኡ ርእሶ በጻሕል ወወሀብዋ ለይእቲ ወለት።
ይእዜ እንተ አፍኣሁ ተኀፅብዎ ወታነጽሕዎ ለጽዋዕኒ ወለጻሕልኒ።
ወያጠምቁ ጽዋዓተኒ ወቈሳቊሳተኒ ወጻሕራተኒ ወዐራታተ።
ጥምቀታተ ቈሳቊሳት ወጻሕራት ወጽዋዓት።
ሑሩ ሀገረ ዘቅድሜክሙ ወትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።
ወይቤሎሙ በዊአክሙ ሀገረ ትረክቡ ብእሴ ዘይጸውር ጻሕበ ማይ።
ወውእቱ ጻሕፍ ቀዳሚ አመ ቄሬኔዎስ መስፍን ለሶርያ።
ወአንሰ ፈነውኩክሙ ትእርሩ ዘኢጻመውክሙ ዘባዕድ ጻመወ።
ወአንሰ ፈነውኩክሙ ትእርሩ ዘኢጻመውክሙ ዘባዕድ ጻመወ።
አንትሙ ትበውኡ ውስተ ጻማሆሙ ለእልክቱ።
ወይመጽእ ረኀብ ወዝንቱ ቀዳሚሁ ለጻዕር።
ወአልባሲሁኒ በረቀ ወጻዕደወ ጥቀ።
ወአልባሲሁኒ ጻዕደወ ወበረቀ ከመ መብረቅ።
ከመ ጻዕደወ ወበጽሐ ማእረር።
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1 ጻዕፈ Luke05:39
2 ጻድቀ Matt10:41

John08:40
1 ጻድቃ Matt09:13
2 ጻድቃነ MK02:17

Luke05:32
13 ጻድቃን Matt05:45

Matt13:17
Matt13:43
Matt13:49
Matt23:29
Matt23:35

Matt25:37
Matt25:46
Matt27:52

Luke01:6
Luke01:17
Luke14:14
Luke15:7

20 ጻድቅ Matt01:19
Matt10:41
Matt10:41
Matt21:5
Matt23:35
Matt27:3

Matt27:19
Matt27:24

MK06:20
MK12:14
Luke02:25
Luke11:51
Luke23:47
Luke23:50
Luke24:19
John03:33
John07:18
John07:28
John08:26

ወአልቦ ዘይሰቲ ጻዕፈ እንዘ ይፈቅድ ከራሜ።
ወዘተወክፈ ጻድቀ በስመ ጻድቅ ዐስበ ጻድቅ ይነሥእ።
ወይእዜሰ ተኀሥሡ ትቅትሉኒ ብእሴ ጻድቀ።
እስመ ኢመጻእኩ እጸውዕ ጻድቃነ አላ ኃጥኣነ ለንስሓ።
ወአኮ ጥዑያን ኃጥኣነ እጸውዕ መጻእኩ ወአኮ ጻድቃነ።
ኢመጻእኩ እጸውዕ ጻድቃነ አላ ኃጥኣነ ለንስሓ።
ወያዘንም ዝናመ ላዕለ ጻድቃን ወኃጥኣን።
አማን እብለክሙ ከመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን።
አሜሃ ይበርሁ ጻድቃን ምስብዒተ እደ።
ወይፈልጡ እኩያነ እማእከሎሙ ለጻድቃን።
ወታሰረግዉ ዝኅሮሙ ለጻድቃን።
ከመ ይብጻሕ ላዕሌክሙ ደመ ኵሎሙ ጻድቃን ዘተክዕወ ዲበ ምድር።

አሜሃ ያወሥኡ ጻድቃን ወይብሉ።
ወጻድቃንሰ ውስተ ሕይወት ዘለዓለም።
ወተከሥቱ መቃብራት ወተንሥኡ ብዙኃን እምአብድንቲሆሙ 
ለጻድቃን።
ወክልኤሆሙ ጻድቃን እሙንቱ በቅድመ እግዚአብሔር።
ወኅሊና ከሓድያን ኀበ አእምሮ ጻድቃን።
ወባሕቱ ትትዐሰይ አመ ይትነሥኡ ጻድቃን።
ፈድፋደ እምነ ተስዓ ወተስዐቱ ጻድቃን እለ ኢይፈቅዱ ይነስሑ።
ወዮሴፍሰ ፈኃሪሃ እስመ ጻድቅ ውእቱ ኢፈቀደ ይክሥታ።
ወዘተወክፈ ጻድቀ በስመ ጻድቅ ዐስበ ጻድቅ ይነሥእ።
ወዘተወክፈ ጻድቀ በስመ ጻድቅ ዐስበ ጻድቅ ይነሥእ።
ጻድቅ ወየዋህ እንዘ ይጼዐን ዲበ እድግት ወዲበ ዕዋላ።
እምደመ አቤል ጻድቅ እስከ ደመ ዘካርያስ ወልደ በራክዩ።
እንዘ ይብል አበስኩ ዘአግባእኩ ደመ ንጹሕ ወዘአቅተልኩ ብእሴ 
ጻድቅ።
ዑቅ ኢተአብስ ወኢትትኀለፍ ላዕለ ውእቱ ጻድቅ።
እንዘ ይብል ንጹሕ አነ እምደሙ ለዝ ብእሲ ጻድቅ ወአንትሙ 
ለሊክሙ አእምሩ።
እስመ የአምር ከመ ብእሲ ጻድቅ ወቅዱስ ውእቱ።
ሊቅ ነአምር ከመ ጻድቅ አንተ።
ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ።
እምደመ አቤል ጻድቅ እስከ ደመ ዘካርያስ።
አማን ጻድቅ ውእቱ ዝ ብእሲ።
ወመጽአ ብእሲ ዘስሙ ዮሴፍ ብእሲ ባዕል ኄር ወጻድቅ ወጠቢብ።
ወይቤልዎ በእንተ ኢየሱስ ናዝራዊ ብእሲ ጻድቅ ወነቢይ።
ወለዘሰ ተወክፎ ስምዖ ዐተቦ እግዚአብሔር እስመ ጻድቅ ውእቱ።
ወዘሰ ይፈቅድ ያድሉ ለዘፈነዎ ጻድቅ ውእቱ።
አላ ሀሎ ጻድቅ ዘፈነወኒ ዘኢተአምርዎ አንትሙ።
ወባሕቱ ዘፈነወኒ ጻድቅ ውእቱ።
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20 ጻድቅ

John17:25
1 ጻጹተ Matt23:24
1 ጼናታም Luke11:42

1 ጼአ John11:39
ጼው

2 ጼወ MK09:47
MK09:48

5 ጼው Matt05:13
MK09:46
MK09:47
Luke14:33
Luke14:33

1 ጼውዑ Matt11:16
2 ጽሉል MK06:52

MK08:17
1 ጽሉኣ Matt10:22
2 ጽሉኣነ Matt24:9

MK13:13
1 ጽላል Matt08:20
2 ጽላሎተ Matt04:16

Luke01:79
1 ጽላእ Matt05:43
1 ጽልሑተ John01:48
1 ጽልሑት MK07:22
3 ጽልመተ Matt06:22

Luke11:35
John03:19

20 ጽልመት Matt04:16
Matt04:16

Matt06:23
Matt08:12
Matt10:27
Matt22:13
Matt25:30
Luke01:79
Luke11:34
Luke11:36
Luke12:3
Luke22:53

አባ ጻድቅ ወዓለምሰ ኢያእመረከ ወአንሰ አእመርኩከ።
አምርሕተ ዕዉራን እለ ጻጹተ ትነጥፉ ወገመለሰ ትውኅጡ።
እለ ታበውኡ ዐሥራተ እዴሁ ለአሕዛብ ወለጼናታም ወለኵሉ 
አሕማላት።
እግዚእየ ወድአ ጼአ እስመ ረቡዐ ኮነ ዮም እምዘተቀብረ።

ሠናይ ውእቱ ጼወ ወእመሰ ጼው ለስሐ።
ጼወ ርከቡ በበይናቲክሙ ወተሰናአዉ።
አንትሙ ውእቱ ጼው ለስሐ።
ወኵሉ ዘይጠባሕ ይትሜላሕ በጼው።
ሠናይ ውእቱ ጼወ ወእመሰ ጼው ለስሐ።
ሠናይ ውእቱ ጼው።
ወእመሰ ጼው ለስሐ በምንት እንከ ይቄስምዎ።
ይመስሉ ደቂቀ እለ ይነብሩ ውስተ ምሥያጥ ወይጼውዑ ቢጾሙ።
ወአመሂ ኅብስት ኢለበውዎ እስመ ጽሉል ልቦሙ።
ዓዲኑ ኢተአምሩ ወኢትሌብዉ ልብክሙኑ ጽሉል።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ወትከውኑ ጽሉኣነ በኀበ ኵሉ ሰብእ በእንተ ስምየ።
ወለአዕዋፈ ሰማይኒ ምጽላል ቦሙ።
ወለእለሂ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት ብርሃን ሠረቀ 
ሎሙ።
ለእለ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት።
አፍቅር ቢጸከ ወጽላእ ጸላኢከ።
በእንቲኣሁ ነዋ ዘበአማን እስራኤላዊ ዘአልቦ ጽልሑተ ውስተ ልቡ።
ወሐዊረ ብእሲተ ብእሲ ወትዕግልት ወእከይ ወጕሕሉት ወጽልሑት።
ኵሉ ሥጋከ ጽልመተ ይከውን።
ዑቅ እንከ ብርሃንከ ጽልመተ ኢይኩን።
ወአብደረ ሰብእ ጽልመተ እምብርሃን እስመ እኩይ ምግባሩ።
ሕዝብ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ርእየ ብርሃነ ዐቢየ።
ወለእለሂ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት ብርሃን ሠረቀ 
ሎሙ።
ወሶበ ብርሃን ዘላዕሌከ ጽልመት ውእቱ።
ወለውሉደ መንግሥትሰ ያወፅእዎሙ ውስተ ጸናፌ ጽልመት።
ዘነገርኩክሙ በጽልመት ንግርዎ በብርሃን።
ወያውፅእዎ ወይግድፍዎ ውስተ ጸናፌ ጽልመት።
ወደይዎ ውስተ ጸናፌ ጽልመት።
ለእለ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት።
ወእመሰ ዐይንከ ሐማሚ ውእቱ ኵሉ ነፍስትከ ጽልመት ውእቱ።
አልቦ ምንተኒ ጽልመት ላዕሌከ።
ወዘተናገሩ በጽልመት ይትናገርዎ በብርሃን።
ወባሕቱ ዝንቱ ውእቱ ሰዓትክሙ ወሥልጣኑ ለመኰንነ ጽልመት።
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20 ጽልመት

John01:5

John01:5

John06:17
John08:12
John12:35
John12:35
John12:46
John20:1

1 ጽልመትከ Matt06:23
1 ጽሐፉ John19:19

30 ጽሑፍ Matt02:5
Matt04:4
Matt04:6
Matt04:7
Matt04:10
Matt21:13
MK01:2
MK09:11
MK09:12
MK11:17
MK14:21
MK14:27
Luke02:23
Luke04:4
Luke04:8
Luke04:10
Luke10:26
Luke19:46
Luke20:17
Luke21:22

Luke22:37
John02:17

John06:31
John06:45
John08:17
John10:34
John12:15

ወብርሃንሰ ዘውስተ ጽልመት ያበርህ ወያርኢ ወጽልመትኒ ኢይረክቦ 
ወኢይቀርቦ።
ወብርሃንሰ ዘውስተ ጽልመት ያበርህ ወያርኢ ወጽልመትኒ ኢይረክቦ 
ወኢይቀርቦ።
ወናሁ ወድአ ኮነ ጽልመት።
ዘተለወኒ ኢየሐውር ውስተ ጽልመት።
አንሶስዉ እንዘ ብክሙ ብርሃን ዘእንበለ ይርከብክሙ ጽልመት።
እስመ ዘየሐውር ውስተ ጽልመት ኢየአምር ኀበ የሐውር።
ከመ ኵሉ ዘየአምን ብየ ኢይንበር ውስተ ጽልመት።
እንዘ ዓዲሁ ጽልመት።
ጽልመትከ እፎ ብርሃነ ይከውነከ።
ወይብል መጽሐፉ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሦሙ ለአይሁድ ውእቱ ዝንቱ።

ወይቤልዎ በቤተልሔም ዘይሁዳ እስመ ከማሁ ጽሑፍ በነቢይ።
ጽሑፍ ከመ አኮ በኅብስት ክመ ዘየሐዩ ሰብእ።
እስመ ጽሑፍ ከመ ለመላእክቲሁ ይኤዝዞሙ በእንቲኣከ።
ካዕበ ጽሑፍ ኢታመክሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ።
ጽሑፍ ውእቱ ለእግዚአብሔር አምላክከ ትስግድ።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
በከመ ጽሑፍ ውስተ መጻሕፍተ ነቢያት።
ወእፎ ጽሑፍ በእንተ ወልደ ዕጓለ እመሕያው።
ወገብሩ ላዕሌሁ ኵሎ ዘፈቀዱ በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
ወመሀሮሙ ወይቤሎሙ አኮኑ ጽሑፍ ዘይብል።
ወወልደ ዕጓለ እመሕያውሰ የሐውር በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
እስመ ጽሑፍ ዘይብል እቀትሎ ለኖላዊ ወይዘረዋ አባግዒሁ።
በከመ ጽሑፍ ውስተ ሕገ እግዚአብሔር።
ጽሑፍ ዘይብል አኮ በኅብስት ክመ ዘየሐዩ ሰብእ።
ጽሑፍ ለእግዚአብሔር አምላክከ ትስግድ።
እስመ ጽሑፍ ከመ ለመላእክቲሁ ይኤዝዞሙ በእንቲኣከ።
ወይቤሎ ውስተ ኦሪት ምንት ጽሑፍ ወእፎ ታነብብ።
ወይቤሎሙ ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ።
ወነጸሮሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ምንትኑመ ጽሑፍ ዘይብል።
እስመ ዕድሜሃ ውእቱ በዘይትቤቀልዋ ከመ ይብጻሕ ኵሉ ዘጽሑፍ 
ላዕሌሃ።
እብለክሙ ከመ ይበጽሐኒ ዘጽሑፍ ወይትፌጸም በላዕሌየ ዘይብል።
ወተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ ጽሑፍ ውእቱ ዘይብል ቅንአተ ቤትከ 
በልዐኒ።
በከመ ጽሑፍ ኅብስተ እምሰማይ ወሀቦሙ ይብልዑ።
ወሀሎ ጽሑፍ ውስተ መጽሐፈ ነቢያት።
አኮኑ ጽሑፍ ውስተ ኦሪትክሙ።
አኮኑ ጽሑፍ ውስተ ኦሪትክሙ።
በከመ ጽሑፍ ኢትፍርሂ ወለተ ጽዮን።
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30 ጽሑፍ

John12:16
John15:25
John19:20

1 ጽሒፎሙ Matt27:37
1 ጽሕወ Matt16:2
1 ጽሕፈ Matt11:10
3 ጽሕፈቱ Matt22:20

Luke23:38

John19:20
1 ጽመ Matt15:17
4 ጽሙመ Matt09:32

Matt12:22
MK07:32
Luke11:14

1 ጽሙማ Matt11:5
1 ጽሙማነ Matt15:30
2 ጽሙማን MK07:37

Luke07:22
4 ጽሙም Matt09:33

Matt12:22

MK09:25
Luke11:14

2 ጽሙአከ Matt25:37
Matt25:44

7 ጽሚተ Matt01:19
Matt02:7
Matt03:7
John07:4
John07:10
John11:28 ወዘንተ ብሂላ ሖረት ወጸውዐታ ለማርያ እኅታ ጽሚተ።
John18:20

1 ጽሚት MK14:11
1 ጽራእ Luke15:16
2 ጽርሐ MK14:15

Luke22:11

1 ጽርሕ MK14:14
3 ጽርእ Luke23:38

John12:20

ተዘከሩ ከመ ጽሑፍ ዝንቱ በእንቲኣሁ ወከመ ዝ ገብሩ ሎቱ።
ወባሕቱ ከመ ይብጻሕ ቃል ዘጽሑፍ ውስተ ኦሪቶሙ ዘይቤ።
ወጽሕፈቱ ጽሑፍ ውእቱ በዕብራይስጥ ወበሮማይስጥ ወበጽርእ።
ወአንበሩ መልዕልተ ርእሱ ጽሒፎሙ መጽሐፈ ጌጋዩ ዘይብል።
እምከመ መስየ ወኮነ ሕዋየ ትብሉ ጽሕወ ብሔር።
እስመ ዝንቱ ውእቱ ዘበእንቲኣሁ ተጽሕፈ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ዘመኑ ዝንቱ መልክዑ ወጽሕፈቱ።
ወጸሐፉ መጽሐፈ ላዕሌሁ ወጽሕፈቱ በሮማይስጥ ወበጽርእ 
ወበዕብራይስጥ ዘይብል።
ወጽሕፈቱ ጽሑፍ ውእቱ በዕብራይስጥ ወበሮማይስጥ ወበጽርእ።
ውስተ ከርሥ ይትገመር ወጽመ ይትገደፍ።
አምጽኡ ኀቤሁ ብእሴ ዘጋኔን ጽሙመ ወበሃመ።
ወእምዝ አምጽኡ ሎቱ ዘጋኔን ዕዉረ ወጽሙመ ወበሃም።
ወአምጽኡ ኀቤሁ በሃመ ወጽሙመ።
ወሀሎ ያወፅእ ጋኔነ በሃመ ወጽሙመ።
እለ ለምጽ ይነጽሑ ወጽሙማን ይሰምዑ።
ጽሙማነ ወፅዉሳነ ወባዕዳነኒ ብዙኃነ ድዉያነ።
ለጽሙማን ያስምዖሙ ወለበሃማን ያነብቦሙ።
ወጽሙማን ይሰምዑ ወምዉታን ይትነሥኡ።
ወወፂኦ ጋኔኑ ነበበ ውእቱ በሃም ወጽሙም ሰምዐ።
ወፈወሶ እስከ ውእቱ ዕዉር ወጽሙም ወበሃም ነበበሂ ወርእየሂ 
ወሰምዐሂ።
ጋኔን በሃም ወጽሙም አነ እኤዝዘከ ትፃእ እምኔሁ።
ወወፂኦ ጋኔኑ ነበበ ወሰምዐ ውእቱ በሃም ወጽሙም።
ርኁበከ ወአብላዕናከ ወጽሙአከ ወአስተይናከ።
ወማእዜ ርኢናከ ጽሙአከ ወኢያስተይናከ።
አላ መከረ ጽሚተ ይኀድጋ።
ወእምዝ ጸውዖሙ ሄሮድስ ለሰብአ ሰገል ጽሚተ።
እንዘ ይመጽኡ ውስተ ጥምቀቱ ጽሚተ ይቤሎሙ።
እስመ አልቦ ዘይገብር ምንተኒ ጽሚተ።
ዐርገ ውእቱኒ ጽሚተ ወአኮ ገሃደ።

ወአልቦ ዘተናገርኩ ጽሚተ ወኢ ምንተኒ።
ወፈቀደ በጽሚት ያግብኦ ሎሙ።
ወፈተወ ይጽገብ እምሐማረ ጽራእ።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወርሱየ።
ወውእቱ ያርእየክሙ ጽርሐ ዐቢየ ወንጹፈ ወስርግወ ወበህየ 
አስተዳልዉ ለነ።
አይቴኑ ጽርሕ ኀበ እበልዕ ፍሥሓ ምስለ አርዳእየ።
ወጸሐፉ መጽሐፈ ላዕሌሁ ወጽሕፈቱ በሮማይስጥ ወበጽርእ 
ወበዕብራይስጥ ዘይብል።
ወቦ እምሰብአ ጽርእ እምውስተ አረሚ እለ ዐርጉ ይስግዱ ለበዓል።
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3 ጽርእ

John19:20
1 ጽቡ MK07:19
4 ጽቡረ John09:6

John09:11
John09:14
John09:15

9 ጽባሕ Matt02:1

Matt09:9 እንዘ ይነብር ውስተ ምጽባሕ ዘስሙ ማቴዎስ።
Matt24:27
MK01:35
MK16:9
Luke13:29
Luke24:1
John08:2
John20:1

1 ጽኑሳነ Luke14:21
3 ጽንሐሕ Matt23:18

Matt23:19
Matt23:19

1 ጽንዐ MK16:14
1 ጽንዑ John16:33
1 ጽንዖሙ Luke22:32
11 ጽንፈ Matt09:21

Matt09:21
Matt14:36
MK02:13
MK05:27
MK05:28
MK05:30
MK06:56
Luke08:44
Luke15:25
Luke16:24

2 ጽዉዓን Matt20:16
Matt22:14

2 ጽዋተ Matt09:13
Matt12:7

6 ጽዋዐ Matt10:42
MK09:41

ወጽሕፈቱ ጽሑፍ ውእቱ በዕብራይስጥ ወበሮማይስጥ ወበጽርእ።
ወጽቡ ይትከዐው እንዘ ያነጽሕ ኵሎ መባልዕተ።
ወገብረ ጽቡረ በምራቁ ወቀብዖ አዕይንቲሁ ለውእቱ ዕዉር።
ብእሲ ዘስሙ ኢየሱስ ጽቡረ ገብረ በምራቁ።
አመ ገብረ እግዚእ ኢየሱስ ጽቡረ በምራቁ ወከሠቶ አዕይንቲሁ።
ወይቤሎሙ ጽቡረ ገብረ በምራቁ።
ናሁ መጽኡ መሰግላን እምብሔረ ጽባሕ ወበጽሑ ውስተ ኢየሩሳሌም።

እስመ ከመ መብረቅ ዘይወፅእ እምጽባሕ ወያስተርኢ እስከ ዐረብ።
ወበጽባሕ ተንሥአ ወአሌለየ ጥቀ።
ወተንሢኦ በጽባሕ በእሑድ ሰንበት።
ወይመጽኡ እምጽባሕ ወእምዕራብ ወእምሰሜን ወእምደቡብ።
ወበእሑድ ሰንበት በጽባሕ አሌለያ ገይሠ ወሖራ ኀበ መቃብር።
ወአንግሀ በጽባሕ ወቦአ ካዕበ ምኵራበ።
ወበእሑድ ሰንበት መጽአት ማርያም መግደላዊት በጽባሕ ኀበ 
መቃብር።
ወአምጽእ ሊተ ዝየ ነዳያነ ወጽኑሳነ ወምስኪናነ ወዕዉራነ ወስቡራነ።
ወዘሰ መሐለ በጽንሐሕ ዘላዕሌሁ ይጌጊ ትብሉ።
ኦ አብዳን ወዕዉራን አይኑ የዐቢ ጽንሐሕኑ ወሚመ ምሥዋዕ።
አኮኑ ምሥዋዕ ዘይቄድሶ ለውእቱ ጽንሐሕ።
ወግእዘ ጽንዐ ልቦሙ።
ወባሕቱ ጽንዑ እስመ አነ ሞእክዎ ለዓለም።
ወአንተኒ ተመይጠከ ጽንዖሙ ለአኀዊከ።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ እንዘ ትብል በልባ።
እምከመ ገሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አሐዩ።
ወአስተብቊዕዎ ከመ ይግስሱ ጽንፈ ልብሱ።
ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ ካዕበ መንገለ ጽንፈ ባሕር።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ እንተ ድኅሬሁ።
እንዘ ትብል እምከመ ገሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አሐዩ።
ወተመይጦ ኀበ ሰብአ ይቤሎሙ መኑ ገሰሰኒ ጽንፈ ልብስየ።
ወያስተበቊዕዎ ከመ ይግስሱ ጽንፈ ልብሱ።
ወገሰሰት ጽንፈ ልብሱ ወቆመ ሶቤሃ ውሕዘተ ደማ።
ወሶበ በጽሐ ኀበ ጽንፈ ሀገር ሰምዐ እንዚራ ወማሕሌተ።
ወፈንዎ ለአልአዛር ከመ ይጥማዕ ጽንፈ አጽባዕቱ ማየ ወያቊርረኒ 
ልሳንየ።
እስመ ብዙኃን ጽዉዓን ወኅዳጣን ኅሩያን።
እስመ ብዙኃን እሙንቱ ጽዉዓን ወኅዳጣን ኅሩያን።
ሑሩ ወአእምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕተ።
ሶበሰ ተአምሩ ምንት ውእቱ ዘይቤ ምጽዋተ አበድር እመሥዋዕት።
ወዘአስተየ ለአሐዱ እምእሉ ንኡሳን ጽዋዐ ማይ ቈሪር።
ወዘአስተየክሙ ጽዋዐ ማይ ቈሪር በስምየ።
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6 ጽዋዐ

MK14:23
Luke22:16

Luke22:19
John18:11

1 ጽዋዐኒ Matt26:27
1 ጽዋዓተ MK07:4
1 ጽዋዓት MK07:8
10 ጽዋዕ Matt20:22

Matt23:25
Matt23:26
Matt26:39
Matt26:42
MK10:38
MK14:36
Luke11:39
Luke22:19
Luke22:42

2 ጽዋዕየ Matt20:23
MK10:39

1 ጽዑራ Matt11:28
1 ጽዑራነ Matt04:24
1 ጽዑር Matt08:6
1 ጽዕቅት Matt07:14
2 ጽዮን Matt21:5

John12:15
14 ጽድቀ Matt03:15

Matt23:23
MK05:33
Luke12:57
Luke20:21
John01:14

John03:21
John05:31
John08:13
John08:16
John08:40
John08:45
John08:46
John19:35

42 ጽድቅ Matt05:6

ወነሥአ ጽዋዐኒ ወአእኰቶ ወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወተመጠወ ጽዋዐ ወአእኰተ ወይቤ ንሥኡ ዘንተ ወተካፈልዎ 
ኵልክሙ።
ወከማሁ ጽዋዐኒ እምድኅረ ተደሩ ይቤሎሙ።
ጽዋዐ ዘወሀበኒ አቡየ ኢየኀድግ ዘእንበለ እስተይ።
ወነሥአ ጽዋዐኒ ወአእኰተ ወወሀቦሙ።
ወያጠምቁ ጽዋዓተኒ ወቈሳቊሳተኒ ወጻሕራተኒ ወዐራታተ።
ጥምቀታተ ቈሳቊሳት ወጻሕራት ወጽዋዓት።
ኢተአምሩ ዘትስእሉ ትክሉኑ ሰትየ ጽዋዕ ዘአነ እሰቲ።
እለ ተኀፅብዎሙ ለጽዋዕ ወለፃሕል እንተ አፍኣሆሙ።
ኦ ፈሪሳዊ ዕዉር ቅድመ ኅፅቦ ለጽዋዕ ወለፃሕል።
ወጸለየ ወይቤ አቡየ እመሰ ይትከሀል ይኅልፍ እምኔየ ዝንቱ ጽዋዕ።
አቡየ እመሰ ይትከሀል ዝንቱ ጽዋዕ ይኅልፍ ዘእንበለ እስትዮ።
ትክሉኑ እንከ ሰትየ ጽዋዕ ዘአነ እሰቲ።
አኅልፋ እምኔየ ለዛቲ ጽዋዕ።
ይእዜ እንተ አፍኣሁ ተኀፅብዎ ወታነጽሕዎ ለጽዋዕኒ ወለጻሕልኒ።
ዝንቱ ጽዋዕ ዘሐዲስ ሥርዐት ደምየ ውእቱ።
እንዘ ይብል አባ ለእመ ትፈቅድ አግሕሦ ለዝንቱ ጽዋዕ እምኔየ።
ወይቤሎሙ ጽዋዕየሰ ትሰትዩ ወጥምቀትየኒ ትጠመቁ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ጽዋዕየሰ ዘአነ እሰቲ ትሰትዩ።
ንዑ ኀቤየ ኵልክሙ ስሩሓን ወጽዑራን ወክቡዳነ ጾር።
ወጽዑራነ ወእለሂ አጋንንት ወወርኃውያነ።
ወይሰክብ ውስተ ቤት ወመፃጕዕ ወጥቀ ጽዑር።
ጥቀ ጸባብ አንቀጽ ወጽዕቅት ፍኖት።
በልዋ ለወለተ ጽዮን ነዋ ንጉሥኪ ይመጽእ ኀቤኪ።
በከመ ጽሑፍ ኢትፍርሂ ወለተ ጽዮን።
ወይደልወነ ከመ ንፈጽም ኵሎ ጽድቀ ወእምዝ ኀደጎ።
ፍትሐ ወጽድቀ ወምጽዋተ ወሃይማኖተ።
ወሰገደት ሎቱ ወነገረቶ ኵሎ ጽድቀ።
ወምንትኑ ለሊክሙ ኢትፈትሑ ጽድቀ።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ሊቅ ነአምር ከመ ጽድቀ ትነግር ወትሜህር።
ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ዘምሉእ ጸጋ 
ወጽድቀ ወሞገሰ።
ወዘሰ ጽድቀ ይገብር ይመጽእ ኀበ ብርሃን ከመ ያስተርኢ ምግባሩ።
ወእመሰ ለልየ ስምዐ ኮንኩ ለርእስየ ኢኮነ ጽድቀ ስምዕየ።
ለሊከኑ ትንእድ ርእሰከ ኢኮነ ጽድቀ ስምዕከ።
ወእመሂ ኰነንኩ አነ ጽድቀ እኴንን።
ዘጽድቀ እነግረክሙ ዘሰማዕኩ በኀበ እግዚአብሔር።
ወአንሰ እስመ ጽድቀ እነግር ኢተአምኑኒ።
ወእመሰ አነ ጽድቀ እነግር ለምንት ኢተአምኑኒ።
ወአእመረ ውእቱ ከመ ጽድቀ ይነግር ከመ አንትሙሂ ትእመኑ።
ብፁዓን እለ ይርኅቡ ወይጸምኡ በእንተ ጽድቅ።
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42 ጽድቅ
Matt05:10
Matt21:32 እስመ መጽአ ኀቤክሙ ዮሐንስ በፍኖተ ጽድቅ።
Matt22:16
MK12:14
Luke01:75
Luke11:42
Luke11:52
Luke16:11
John01:9
John01:17
John04:23

John04:24
John04:37
John05:30
John05:32
John05:33
John06:32
John06:55
John07:24
John08:14
John08:32
John08:32
John08:44
John08:44
John14:6
John14:17

John14:26
John15:1
John15:26
John16:8
John16:10
John16:13
John16:13
John17:3
John17:17
John17:19
John18:37
John18:37
John18:38
John19:35

ብፁዓን እለ ይሰደዱ በእንተ ጽድቅ።

ወበጽድቅ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
ወበጽድቅ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
ያድኅነነ ናምልኮ በጽድቅ ወበርትዕ በቅድሜሁ ወበኵሉ መዋዕሊነ።
ወትትዔወርዎ ለጽድቅ ወለፍቅረ እግዚአብሔር።
እስመ ትነሥኡ መራኁተ ጽድቅ ወአእምሮ ወተኀብኡ።
በንዋየ ጽድቅ መኑ የአምነክሙ።
ወብርሃነ ጽድቅሰ ዘያበርህ ለኵሉ ሰብእ ዘመጽአ ውስተ ዓለም።
ጸጋሰ ወጽድቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ለነ።
አመ እለ በርቱዕ በአማን ሰጋድያን ይሰግዱ ለአብ በመንፈስ 
ወበጽድቅ።
ወእለሂ ይሰግዱ ሎቱ በመንፈስ ወበጽድቅ ሀለዎሙ ይስግዱ ሎቱ።
ወዝንቱ ነገር ቃለ ጽድቅ እሙን ውእቱ።
አላ በከመ ሰማዕኩ እኴንን ወኵነኔየኒ ጽድቅ ውእቱ።
ወአአምር ከመ ጽድቅ ውእቱ ስምዑ ዘስምዐ ኮነ በእንቲኣየ።
ወነገረክሙ ስምዖ በጽድቅ በእንቲኣየ።
አላ አቡየ ወሀበክሙ ኅብስተ ጽድቅ እምሰማይ።
እስመ ሥጋየኒ መብልዐ ጽድቅ ዘበአማነ ውእቱ።
ኢትፍትሑ በአድልዎ ለገጽ አላ ፍትሐ ጽድቅ ፍትሑ።
ጽድቅ ውእቱ ስምዕየ።
ወተአምርዋ ለጽድቅ ወጽድቅኒ ታግዕዘክሙ።
ወተአምርዋ ለጽድቅ ወጽድቅኒ ታግዕዘክሙ።
ወኢይቀውም በጽድቅ እስመ አልቦ ጽድቅ በኀቤሁ።
ወኢይቀውም በጽድቅ እስመ አልቦ ጽድቅ በኀቤሁ።
አነ ውእቱ ፍኖተ ጽድቅ ወሕይወት።
መንፈሰ ጽድቅ ዘኢይክል ዓለም ነሢኦቶ እስመ ኢይሬእዮ 
ወኢየአምሮ።
ወባሕቱ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ዘይፌኑ አብ በስምየ።
አነ ውእቱ ሐረገ ወይን ዘጽድቅ።
መንፈሰ ጽድቅ ዘይወፅእ እምኀበ አብ ውእቱ ሰማዕትየ።
በእንተ ኀጢአት ወበእንተ ጽድቅ ወበእንተ ኵነኔ።
ወበእንተ ጽድቅኒ እስመ አነ ኣሐውር ኀበ አብ።
ወመጺኦ ውእቱ መንፈሰ ጽድቅ ይመርሐክሙ ኀበ ኵሉ ጽድቅ።
ወመጺኦ ውእቱ መንፈሰ ጽድቅ ይመርሐክሙ ኀበ ኵሉ ጽድቅ።
ለአሐዱ ዘበአማን አምላከ ጽድቅ ባሕቲትከ።
ቀድሶሙ በጽድቅከ እስመ ጽድቅ ውእቱ ቃልከ።
ከመ ይኩኑ እሙንቱኒ ቅዱሳነ በጽድቅ።
ከመ እኩን ሰማዕተ በጽድቅ።
ወኵሉ ዘእምጽድቅ ውእቱ ይሰምዐኒ ቃልየ።
ወይቤሎ ጲላጦስ ምንትኑ ውእቱ ጽድቅ።
ወዘርእየ ስምዐ ኮነ ወጽድቅ ውእቱ ስምዑ።
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John21:24
1 ጽድቅከ John17:17
1 ጽድቅክሙ Matt05:20

2 ጽድቆ Matt06:33
Luke12:31

2 ጽድፍ MK09:22
Luke08:33

1 ጽጌ Luke12:28
2 ጽጌያተ Matt06:28

Luke12:27
1 ጽጕ John18:3
1 ጽፉቀ Luke05:33

3 ጽፉቅ MK02:4
Luke05:19
Luke08:19

4 ጽፍነተ Matt10:10
MK06:8
Luke09:3

Luke10:4
2 ጽፍነት Luke22:35

Luke22:36

2 ጾመ Matt04:2
Luke04:2

1 ጾሙ Matt06:16
3 ጾም Matt17:21

MK09:29
Luke02:37

1 ጾምክሙ Matt06:18
3 ጾረ Matt08:17

Matt23:4
Luke11:46

1 ጾረተከ Luke11:27
4 ጾር Matt11:28

Matt11:30
Matt23:4
Luke11:46

1 ጾርነ Matt20:12

ወንሕነ ነአምር ከመ ጽድቅ ውእቱ ስምዑ።
ቀድሶሙ በጽድቅከ እስመ ጽድቅ ውእቱ ቃልከ።
ናሁ እብለክሙ ከመ ለእመ ኢፈድፈደ ጽድቅክሙ ፈድፋደ 
እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን።
አንትሙሰ ኅሡ መቅድመ መንግሥቶ ወጽድቆ።
ወባሕቱ ኅሡ መንግሥቶ ወጽድቆ።
ወዘልፈ ያወድቆ ኀበ ጽድፍ ወውስተ እሳት ወማይ ከመ ይቀትሎ።
ወወድቁ እንተ ጽድፍ ወውስተ ቀላይ ወሞቱ።
ወለእመ ኮነ ሥርወ ጽጌ ዘዮም ሀሎ።
ርእዩ ጽጌያተ ገዳም ከመ ይልህቁ።
ናሁ ጽጌያተ ገዳም ርእዩ ዘከመ ይልህቁ።
ወሖረ ህየ በመኀትወ ጽጕ ወበፓናት ወበንዋየ ሐቅል።
ወይቤልዎ ለምንት አርዳኢሁ ለዮሐንስ ጽፉቀ ይጸውሙ ወጸሎተ 
ይገብሩ።
ወሶበ ስእኑ አብኦቱ ኀቤሁ እስመ ጽፉቅ ሰብእ።
ወኀጥኡ እንተ ኀበ ያበውእዎ እስመ ጽፉቅ ሰብእ።
እስመ ጽፉቅ ሰብእ።
ወኢ ጽፍነተ ለፍኖት ወኢ ክልኤ ክዳናተ።
ወኢ ኅብስተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ ጸሪቀ ውስተ ቅናቶሙ።
ወይቤሎሙ ኢትንሥኡ ለፍኖት ወኢ ምንተኒ ኢ በትረ ወኢ 
ጽፍነተ።

ወኢትጹሩ ቊናማተ ወኢ ጽፍነተ ወኢ አሳእነ ወኢ ምንተኒ።
ወይቤሎሙ አመ ፈነውኩክሙ ዘእንበለ ቊናማት ወጽፍነት ወአሣእን።

ወይቤሎሙ ይእዜሰኬ ዘቦ ቊናማት ይንሣእ ሎቱ ወከማሁ ዘሂ 
ጽፍነት።
ወጾመ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ወእምድኅረ ዝ ርኅበ።
ወጾመ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ።
ከመ ያእምር ሰብእ ከመ ጾሙ።
ወዝንቱ ዘመድ ኢይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት።
ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት።
እንዘ ትትቀነይ በጾም ወበጸሎት።
ከመ ኢያእምር ሰብእ ከመ ጾምክሙ።
ውእቱ ነሥአ ደዌነ ወጾረ ሕማመነ።
ወየአስሩ ጾረ ዐቢየ ወክቡደ ወያሰክምዎ ለሰብእ ዲበ መትከፍቱ።
እስመ ታጸውርዎ ለሰብእ ጾረ ክቡደ።
ብፅዕት ከርሥ እንተ ጾረተከ ወአጥባት እለ ሐፀናከ።
ንዑ ኀቤየ ኵልክሙ ስሩሓን ወጽዑራን ወክቡዳነ ጾር።
እስመ አርዑትየኒ ሠናይ ወጾርየኒ ቀሊል ውእቱ።
ወለሊሆሙሰ ኢይለክፍዎ በአጽባዕቶሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
ወለሊክሙሰ ኢትለክፍዎ በአሐቲ አጽባዕትክሙ ጥቀ ለውእቱ ጾር።
ለእለ ጾርነ ክበዳ ወላህባ ለዕለት።
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1 ፀሓየ Matt05:45
15 ፀሓይ Matt13:6

Matt13:43
Matt17:2
Matt24:29
MK01:32
MK04:6
MK13:24
MK15:33
MK16:3
MK16:8
Luke04:40
Luke09:12
Luke21:25

Luke23:44

Luke23:45

3 ፀመደ Matt10:36
Matt10:37
Matt10:38

4 ፀረፈ Matt12:31
Matt26:65
MK03:29
Luke23:39

1 ፀራ Matt13:39
1 ፀራዊ Matt13:28
1 ፀርቅ Matt05:22
2 ፀርነ Luke01:71

Luke01:74
1 ፀርኪ Luke19:43
1 ፀርፍ Matt09:3

1 ፀባኢት MK13:7
2 ፀንሰት Luke01:24

Luke01:36
1 ፀአቶ Luke09:32
1 ፀጋሙ Matt27:38
2 ፀጋምከ Matt06:3

Matt20:21
1 ፀጋምየ Matt20:23

እስመ ውእቱ ያሠርቅ ፀሓየ ላዕለ ኄራን ወእኩያን።
ወሶበ ሠረቀ ፀሓይ መጽለወ ወየብሰ።
እምብርሃነ ፀሓይ በመንግሥተ አቡሆሙ ዘበሰማያት።
ወተወለጠ አርአያሁ በቅድሜሆሙ ወአብርሀ ገጹ ከመ ፀሓይ።
ፀሓይኒ ይጸልም ወወርኅኒ ኢይሁብ ብርሃኖ።
ወመስዮ ጊዜ የዐርብ ፀሓይ።
ወሠሪቆ ፀሓይ አውዐዮ እስመ ኢኮነ ዕሙቀ መሬቱ።
ፀሓይኒ ይጸልም ወወርኅ ኢይሁብ ብርሃኖ።
ወሶበ ኮነ ጊዜ ቀትር ጸልመ ፀሓይ።
ወሶበ ሠረቀ ፀሓይ ይቤላ በበይናቲሆን።
ወፈነዎሙ ይስብኩ እምሥራቀ ፀሓይ እስከ ዐረብ።
ወሶበ የዐርብ ፀሓይ።
ወተቈልቈለ ፀሓይ ወመጽኡ ዐሠርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ።
ወይከውን ተኣምር ውስተ ፀሓይ ወወርኅ ወከዋክብትኒ ይወድቁ 
እምሰማይ ዲበ ምድር።
ወቀቲሮ ጊዜ ስሱ ሰዓት ሞተ ፀሓይ ወጸልመ ኵሉ ዓለም እስከ ጊዜ 
ተሱዓት ሰዓት።
ወጸልመ ፀሓይ ወተሠጠ መንጦላዕተ ምኵራብ እምላዕሉ እስከ 
ታሕቱ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ኢይደሉ ሊተ ወኢይክል ይፀመደኒ።
ወዘሰ ፀረፈ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
ናሁ ፀረፈ ወሰማዕክሙ ፅርፈቶ ምንተ እንከ ትብሉ።
ወዘሰ ፀረፈ ዲበ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ ለዓለም።
ወአሐዱ ፈያታዊ እምእለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ፀረፈ ወይቤሎ።
ወፀራዊኒ ዘዘርዖ ዲያብሎስ ውእቱ።
ወይቤሎሙ ብእሲ ፀራዊ ገብረ ዘንተ።
ወዘሂ ይቤሎ ለእኁሁ ሕሡር ዘፀርቅ ረስሐ ወይትኴነን በዐውድ።
ከመ ያድኅነነ እምእደ ፀርነ።
ከመ የሀበነ በዘኢንፈርህ እምእደ ፀርነ።
ወይበጽሐኪ መዋዕል አመ የዐግቱኪ ፀርኪ።
ወሰሚዖሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ይቤሉ በበይናቲሆሙ ዝንቱሰ 
ይፀርፍ።
ወእመ ሰማዕክሙ አፅባዕተ ወድምፀ ፀባኢት ኢትደንግፁ።
ወእምድኅረ ክልኤ መዋዕል ፀንሰት ኤልሳቤጥ ብእሲቱ።
ፀንሰት ወረከበት ወልደ በልህቃቲሃ ወበርስዐቲሃ።
ወፀአቶሂ ረከበ ጴጥሮስሃ ወእለ ምስሌሁ።
አሐደ በየማኑ ወአሐደ በፀጋሙ።
ኢታእምር ፀጋምከ ዘትገብር የማንከ።
አሐዱ በየማንከ ወአሐዱ በፀጋምከ በመንግሥትከ።
ወነቢረሰ በየማንየ ወበፀጋምየ አኮ አነ ዘእሁብ።
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2 ፀፈሩ Matt27:29
MK15:17

1 ፂዉዋን Luke04:19
4 ፃሕል Matt23:25

Matt23:26
MK06:25 እፈቅድ ይእዜኒ ተሀበኒ ርእሶ ለዮሐንስ መጥምቅ በፃሕል።
MK06:28

1 ፃረሮ Matt10:35
1 ፃኡ Matt25:6
4 ፃእ MK01:25

MK05:8 ፃእ እምላዕሌሁ።
Luke04:35
John11:43

1 ፃእፃአ Luke14:28
1 ፃጕዐ Matt09:2
3 ፃፄ Matt06:19

Matt06:20
Luke12:33

1 ፅምደ Luke14:19
1 ፅሩዐ Matt12:36
2 ፅሩዓነ Matt20:3

Matt20:6
1 ፅሩዓኒክሙ Matt20:6
1 ፅሩዓን Luke17:10
2 ፅርፈተ MK02:7

Luke05:21
6 ፅርፈት Matt12:31

Matt15:19
MK03:28

MK07:22
Luke12:10

Luke12:10
1 ፅርፈትከ John10:33
2 ፅርፈቶ Matt26:65

MK14:64
1 ፅቡሳን John05:3 ወይቡሳን ፅዉሳን ወፅቡሳን ወይጸንሑ ሁከተ ማይ።
3 ፅኑሳት Matt24:19

MK13:17
Luke21:23

1 ፅንሳ Luke01:24

ወፀፈሩ ሐራ አክሊለ ዘሦክ ወአስተቀጸልዎ ዲበ ርእሱ።
ወአልበስዎ ሜላተ ወፀፈሩ አክሊለ ዘሦክ።
ወእስብክ ሎሙ ግዕዛነ ለፂዉዋን ወአስተፍሥሖሙ ለሕዙናን።
እለ ተኀፅብዎሙ ለጽዋዕ ወለፃሕል እንተ አፍኣሆሙ።
ኦ ፈሪሳዊ ዕዉር ቅድመ ኅፅቦ ለጽዋዕ ወለፃሕል።

ወአምጽኡ ርእሶ በፃሕል ወወሀብዋ ለይእቲ ወለት።
ወሰብአ ቤቱ ይፃረሮ ለሰብእ።
ናሁ መርዓዊ መጽአ ፃኡ ውስተ ቀበላሁ።
ተፈፀም ወፃእ እምኔሁ።

ወገሠጾ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ተፈፀም ወፃእ እምኔሁ።
አልአዛር አልአዛር ነዐ ፃእ አፍኣ።
አኮኑ ይቀድም ይንበር ወየሐስብ ፃእፃአ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ድዉየ ወመፃጕዐ እንዘ ይጸውርዎ በዐራት።
ወኀበ ፃፄ ወቊንቊኔ ያማስኖ።
ወኀበ ኢያማስኖ ፃፄ ወቊንቊኔ።
ኀበ ኢይረክቦ ሰራቂ ወኢያማስኖ ፃፄ ወቊንቊኔ።
ወይቤሎ ካልኡኒ ኀምስተ ፅምደ አልሕምት ተሣየጥኩ።
አንሰ እብለክሙ ኵሉ ሰብእ ዘይነብብ ንባብ ፅሩዐ።
እንዘ ይቀውሙ ውስተ ምሥያጥ ፅሩዓነ።
ወፂኦ ረከበ ካልኣነ ፅሩዓነ እንዘ ይቀውሙ።
ወይቤሎሙ ለምንት ቆምክሙ ዝየ ኵሎ ዕለተ ፅሩዓኒክሙ።
በሉ አግብርት ፅሩዓን ንሕነ ወዘይደልወነ ለገቢር ገበርነ።
ወይቤሉ ምንትኑ ዝ ዘከመ ዝ ይነብብ ፅርፈተ።
ምንትኑ ውእቱ ዝንቱ ዘይነብብ ፅርፈተ።
በእንተ ዝ እብለክሙ ኵሉ ኀጢአት ወፅርፈት ይትኀደግ ለሰብእ።
ወፅርፈት ወሐዊር ኀበ ብእሲተ ብእሲ።
አማን እብለክሙ ኵሉ ኀጢአት ወፅርፈት ይትኀደግ ለዕጓለ 
እመሕያው።
ወምርዓት ወፅርፈት ወትዕቢት ወሕመሜ ዐይን ወእበድ።
ወኵሉ ዘነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ይትኀደግ 
ሎቱ።
ወዘሰ ነበበ ቃለ ፅርፈት ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ኢይትኀደግ ሎቱ።
በእንተ ሠናይሰ ግብርከ ኢንዌግረከ ወባሕቱ በበይነ ፅርፈትከ።
ናሁ ፀረፈ ወሰማዕክሙ ፅርፈቶ ምንተ እንከ ትብሉ።
ናሁ ለሊክሙ ሰማዕክሙ ፅርፈቶ ምንተ እንከ ትብሉ።

ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት።
ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት።
ወባሕቱ አሌ ሎን ለፅኑሳት ወለእለ የሐፅና በውእቱ መዋዕል።
ወከበተት ፅንሳ ኀምስተ አውራኀ እንዘ ትብል።
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1 ፅንስተ Matt01:18
1 ፅንስት Luke02:5
1 ፅዉረ Luke07:12
1 ፅዉሰከ Matt18:8
1 ፅዉሳነ Matt15:30
1 ፅዉሳን John05:3
1 ፅዉስት MK03:3
1 ፈለሰ Matt12:9
4 ፈለገ Matt03:6

MK01:5

MK01:9 ወአጥመቆ ዮሐንስ በፈለገ ዮርዳኖስ።
John18:1

ፈላሲ
1 ፈላሴ Matt23:15

ፈረየ
2 ፈረየ MK04:8

Luke08:8
ፈርሀ

1 ፈሪህየ Matt25:25
ፈሪሳዊ

8 ፈሪሳዊ Matt23:26
Luke07:36
Luke07:37
Luke07:39
Luke11:37
Luke11:38
Luke18:10
Luke18:11

1 ፈሪሳውያነ Luke11:54
87 ፈሪሳውያን Matt03:7

Matt05:20

Matt09:3

Matt09:11
Matt09:14
Matt09:34

Matt12:2
Matt12:14

ወእንበለ ይትቃረቡ ተረክበት ፅንስተ እመንፈስ ቅዱስ።
እንዘ ፅንስት ይእቲ።
ረከበ ቀበረ ፅዉረ ዘወልደ ብእሲት መበለት።
እስመ ይኄይሰከ ትባእ ውስተ ሕይወት ሐንካሰከ ወፅዉሰከ።
ጽሙማነ ወፅዉሳነ ወባዕዳነኒ ብዙኃነ ድዉያነ።
ወይቡሳን ፅዉሳን ወፅቡሳን ወይጸንሑ ሁከተ ማይ።
ወይቤሎ ለውእቱ ብእሲ ዘፅዉስት እዴሁ።
ወፈለሰ እግዚእ ኢየሱስ እምህየ ወቦአ ውስተ ምኵራቦሙ።
ወያጠምቆሙ ለኵሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይትአመኑ 
ኀጣውኢሆሙ።
ወያጠምቆሙ ለኵሎሙ በፈለገ ዮርዳኖስ እንዘ ይትአመኑ 
ኀጢአቶሙ።

ወዘንተ ብሂሎ ወፅአ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ማዕዶተ ቄድሮስ 
ፈለገ አርዝ።

እስመ ተዐውዱ ባሕረ ወየብሰ ከመ ታጥምቁ አሐደ ፈላሴ።

ወበቈለ ወልህቀ ወፈረየ ወወሀበ ፍሬ።
ወበቈለሂ ወፈረየሂ ምእተ ምክዕቢተ።

ወፈሪህየ ሖርኩ ወከረይኩ ምድረ።

ኦ ፈሪሳዊ ዕዉር ቅድመ ኅፅቦ ለጽዋዕ ወለፃሕል።
ወቦአ ቤተ ፈሪሳዊ ወረፈቀ።
አእሚራ ከመ ይመስሕ ውስተ ቤተ ፈሪሳዊ።
ወርእዮ ፈሪሳዊ ዘጸውዖ ኀለየ በልቡ ወይቤ።
ወእንዘ ይነግሮሙ ዘንተ ይቤሎ አሐዱ ፈሪሳዊ ከመ ይምሳሕ ኀቤሁ።
ወርእዮ ፈሪሳዊ አንከረ እስመ ኢተኀፅበ እዴሁ ለመሲሕ።
ወአሐዱ ፈሪሳዊ ወካልኡ መጸብሓዊ።
ወቆመ ፈሪሳዊ ወጸለየ ወይቤ አአኵተከ እግዚኦ።
አኀዙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያነ ያመንዝዝዎ ወይትቀየምዎ ወይንዕውዎ።
ወሶበ ርእየ ብዙኃነ አሕዛበ እምፈሪሳውያን ወእምሰዱቃውያን።
ናሁ እብለክሙ ከመ ለእመ ኢፈድፈደ ጽድቅክሙ ፈድፋደ 
እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን።
ወሰሚዖሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ይቤሉ በበይናቲሆሙ ዝንቱሰ 
ይፀርፍ።
ወርእዮሙ ፈሪሳውያን ይቤልዎሙ ለአርዳኢሁ።
ንሕነ ወፈሪሳውያን ንጸውም ብዙኀ ወአርዳኢከሰ በእፎ ኢይጸውሙ።
ወፈሪሳውያንሰ ይቤሉ በመልአኮሙ ለአጋንንት ያወፅኦሙ ለአጋንንት።

ወርእዮሙ ፈሪሳውያን ይቤልዎ።
ወወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ በእንቲኣሁ ከመ ይቅትልዎ።
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Matt12:24
Matt12:38
Matt15:1
Matt15:12
Matt16:1
Matt16:6

Matt16:11
Matt16:12
Matt16:12
Matt19:3
Matt21:45
Matt22:15
Matt22:34
Matt22:41
Matt23:2
Matt23:13
Matt23:14
Matt23:15
Matt23:16
Matt23:23
Matt23:25
Matt23:27
Matt23:29
Matt27:62
MK02:16
MK02:18 ወአርዳኢሁሰ ለዮሐንስ ወእለሂ ፈሪሳውያን ኮኑ ይጸውሙ።
MK02:18

MK02:24
MK03:6
MK07:1
MK07:3
MK07:5
MK08:11
MK08:15
MK09:10
MK10:2
MK12:13
Luke05:17
Luke05:21

ወፈሪሳውያንሰ ሰሚዖሙ ይቤሉ ዝንቱሰ ኢያወፅእ አጋንንተ።
ወአሜሃ መጽኡ ሰብእ እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
ወእምዝ መጽኡ እምኢየሩሳሌም ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ኢተአምርሁ ከመ ፈሪሳውያን ሰሚዖሙ ቃለከ አንጐርጐሩ።
ወመጽኡ ፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን ያመክርዎ።
ወይቤሎሙ ኢየሱስ ዑቁ ወተዐቀቡ እምብሑኦሙ ለፈሪሳውያን 
ወሰዱቃውያን።
ዑቁ ወተዐቀቡ እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
ተዐቀቡ እምነ ብሕአቶሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
አላ እምነ ትምህርቶሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን።
ወመጽኡ ኀቤሁ ፈሪሳውያን ያመክርዎ ወይቤልዎ።
ወሰሚዖሙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ምሳሌያቲሁ።
ወእምዝ ወፂኦሙ ፈሪሳውያን ተማከሩ ላዕለ እግዚእ ኢየሱስ።
ወሰሚዖሙ ፈሪሳውያን ከመ ፈፀሞሙ አፉሆሙ ለሰዱቃውያን።
ወእንዘ ጉቡኣን ፈሪሳውያን ተስእሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይብል።
ዲበ መንበረ ሙሴ ነበሩ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን አምርሕተ ዕዉራን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
ተጋብኡ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ኀበ ጲላጦስ።
ወርእዮሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።

ወአርዳኢሆሙ ለፈሪሳውያን ይጸውሙ ወአርዳኢከሰ በእፎ 
ኢይጸውሙ።
ወይቤልዎ ፈሪሳውያን ርኢ ዘይገብሩ አርዳኢከ።
ወወፂኦሙ ፈሪሳውያን ሶቤሃ ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
ወተጋብኡ ኀቤሁ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መጺኦሙ እምኢየሩሳሌም።
እስመ ፈሪሳውያንሰ ወኵሎሙ አይሁድ።
ወይቤልዎ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወወፅኡ ፈሪሳውያን ወአኀዙ ይትኀሠሥዎ።
እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ወእምነ ብሑኦሙ ለሄሮድሳውያን።
ወተስእልዎ ወይቤልዎ ይብሉ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወመጽኡ ፈሪሳውያን ወተስእልዎ ወይቤልዎ።
ወፈነዉ ኀቤሁ እምፈሪሳውያን ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
ወይነብሩ ፈሪሳውያን ወሊቃናተ ኦሪት እለ መጽኡ እምገሊላ።
ወአኀዙ የኀልዩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ወይበሉ።
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Luke05:30

Luke05:33
Luke06:2

Luke06:7
Luke07:30
Luke07:36
Luke11:39
Luke11:42
Luke11:43
Luke11:44
Luke11:47
Luke11:52
Luke12:1
Luke13:31
Luke14:1
Luke14:3

Luke15:2
Luke16:14
Luke17:20
Luke19:39
John01:24
John03:1

John04:1
John07:32
John07:32
John07:45
John07:47
John07:48
John08:3
John08:13
John09:13
John09:15
John09:16
John09:40
John11:46
John11:47

John11:57

ወአንጐርጐሩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ላዕሌሁ ወይቤልዎሙ 
ለአርዳኢሁ።
ወከማሁ እለሂ ፈሪሳውያን ወአርዳኢከሰ እሊኣከ ይበልዑ ወይሰትዩ።
ወይቤልዎሙ ፈሪሳውያን ለምንት ትገብሩ ዘኢይከውን ለገቢር 
በሰንበት።
ወይትዐቀብዎ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ለእመ ይፌውሶ በሰንበት።
ወፈሪሳውያንሰ ወጸሐፍተ ሕግ ዐለዉ ትእዛዘ እግዚአብሔር።
ወይቤሎ አሐዱ እምፈሪሳውያን ከመ ይምሳሕ በኀቤሁ።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ አንትሙሰ ፈሪሳውያን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደልዋን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
አሌ ለክሙ ጸሐፍተ ሀገር ወፈሪሳውያን።
እምነ ብሑኦሙ ለፈሪሳውያን ዘውእቱ አድልዎ።
ወበይእቲ ዕለት መጽኡ ሰብእ እምፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
እምነ መልአኮሙ ለፈሪሳውያን።
ወአውሥአ እግዚእ ኢየሱስ ወተስእሎሙ ለጸሐፍተ ሀገር 
ወለፈሪሳውያን።
ወአንጐርጐሩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን እንዘ ይብሉ።
ወሰሚዖሙ ዘንተ ኵሎሙ ፈሪሳውያን ተቃጸብዎ።
ወተስእልዎ ፈሪሳውያን ወይቤልዎ።
ወቦ እምፈሪሳውያን እለ ይቤልዎ በማእከለ ሕዝብ።
ወእለሰ ተፈነዉ እምፈሪሳውያን እሙንቱ።
ወሀሎ አሐዱ ብእሲ እምፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዲሞስ መልአኮሙ 
ለአይሁድ።
ወአእሚሮ እግዚእነ ከመ ሰምዑ ፈሪሳውያን።
ወሰምዑ ፈሪሳውያን ከመ አንጐርጐሩ ሕዝብ በእንቲኣሁ።
ወፈነዉ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ወዓልያኒሆሙ ከመ የአኀዝዎ።
ወተሠውጡ ወዓልያኒሆሙ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን።
ወአውሥኡ ፈሪሳውያን ወይቤልዎሙ ትጌግዩኑ አንትሙኒ።
ቦኑ እመላእክት ወእምፈሪሳውያን እለ አምኑ ቦቱ።
ወአምጽኡ ኀቤሁ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን።
ወይቤልዎ ፈሪሳውያን።
ወወሰድዎ ኀበ ፈሪሳውያን ለውእቱ ዘዕዉሩ ተወልደ።
ወተስእልዎ ካዕበ ፈሪሳውያን ዘከመ እፎ ርእየ።
ወቦ እለ ይቤሉ እምፈሪሳውያን።
ወቦ እምፈሪሳውያን እለ ሀለዉ ምስሌሁ እለ ሰምዑ ዘንተ።
ወቦ እምውስቴቶሙ እለ ሖሩ ኀበ ፈሪሳውያን።
ወአስተጋብእዎሙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ለሕዝብ ወይቤልዎሙ።

ወአዘዙ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን።
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87 ፈሪሳውያን

John12:19
John12:42
John18:3

ፈርሀ
1 ፈራህኩከ Luke19:21
5 ፈርሀ Matt02:22

Matt08:26
Matt14:30
Luke22:44

John19:8
1 ፈርሀት MK05:33
13 ፈርሁ Matt14:26

Matt17:6
Matt27:54
MK04:41
MK05:15
MK10:32
Luke02:9
Luke05:26
Luke07:16
Luke08:25
Luke08:35
Luke09:34
John06:19

2 ፈርሃ MK16:8
Luke24:5

1 ፈርህዎ MK11:18
3 ፈርህዎሙ Matt21:46

MK12:12
Luke20:19

1 ፈርሆ Matt14:5
ፈረየ

6 ፈርየ Matt07:18
Matt07:18
Matt13:26
MK04:7
John15:4

John15:4
ፈርዮት

ወይቤሉ ፈሪሳውያን በበይናቲሆሙ ትሬእዩኑ።
ወባሕቱ ኢያግሀዱ በእንተ ፍርሀቶሙ ለፈሪሳውያን።
ወነሥኦሙ ይሁዳ ለሠገራተ ሰጲራ እምኀበ ሊቃነ ካህናት 
ወፈሪሳውያን።

እስመ ፈራህኩከ እስመ አአምረከ ከመ ዕጹብ ብእሲ አንተ።
ፈርሀ ሐዊረ ህየ።
ወይቤሎሙ ምንት ያፈርሀክሙ አንትሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖተ።
ወሶበ ርእየ ነፋሰ ኀያለ ፈርሀ ወአኀዘ ይሰጠም።
ወፈርሀ ወአውተረ ጸልዮ ወኮነ ሐፉ ከመ ነፀፍፃፈ ደም ዘይወርድ 
ውስተ ምድር።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ዘንተ ነገረ ፈርሀ ፈድፋደ።
ወፈርሀት ይእቲ ብእሲት ወርዕደት ጥቀ።
ደንገፁ ወፈርሁ እንዘ ይብሉ ምትሐት ውእቱ።
ወሰሚዖሙ አርዳኢሁ ደንገፁ ወፈርሁ ጥቀ።
ርእዮሙ ውእተ ድልቅልቀ ዘኮኑ ፈርሁ ጥቀ ወይቤሉ።
ወፈርሁ ዐቢየ ፍርሀተ ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ።
ዝኩ ዘአኀዞ ሌጌዎን ወፈርሁ።
ወደንገፁ ወእለሂ ይተልውዎ ፈርሁ።
ወፈርሁ ዐቢየ ፍርሀተ።
ወፈርሁ ብዙኀ ወይቤሉ ርኢነ መንክረ ዮም።
ወፈርሁ ኵሎሙ ወሰብሕዎ ለእግዚአብሔር።
ወፈርሁ ወአንከሩ ወይቤሉ በበይናቲሆሙ።
ወልቡሰ ልብሶ ወገብኦ ልቡ ወፈርሁ።
ወፈርሁ ሶበ ቦኡ ውስተ ደመና።
ወቀርበ ኀበ ሐመር ወፈርሁ።
ወኢነገራ ወኢ ለመኑሂ እስመ ፈርሃ።
ወፈርሃ ወአትሐታ ገጾን ውስተ ምድር ወይቤልዎን።
ወፈርህዎ እስመ ኵሉ ሕዝብ ያነክሩ ምህሮቶ።
ወእንዘ ይፈቅዱ የአኀዝዎ ፈርህዎሙ ለሕዝብ።
ወፈቀዱ የአኀዝዎ ወፈርህዎሙ ለሕዝብ።
ወፈርህዎሙ ለሕዝብ እስመ አእመሩ ከመ በእንቲኣሆሙ መሰለ ከመ 
ዝ።
ወእንዘ ይፈቅድ ይቅትሎ ይፈርሆሙ ለሕዝብ።

ኢይክል ዕፅ ሠናይ ፍሬ እኩየ ፈርየ።
ወኢ ዕፅ እኩይ ፍሬ ሠናየ ፈርየ።
ወሶበ በቈለ ሥርናይ ወፈርየ ፍሬ።
ወሐነቆ ሦክ ወኢፈርየ።
ወበከመ ዐጽቅ ኢይክል ፈርየ ባሕቲቱ እመ ኢሀሎ ውስተ ጕንደ 
ወይኑ።
ከማሁ አንትሙኒ ኢትክሉ ፈርየ ለእመ ኢነበርክሙ ብየ።
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1 ፈርዮተ MK04:29
ፈቀደ

20 ፈቀደ Matt01:19
Matt11:27
Matt18:23
MK03:13
MK06:26
MK06:48
MK07:24
MK09:30
MK14:11
Luke09:9
Luke10:22
Luke10:29
Luke11:8
Luke14:30
Luke18:13
John01:44
John03:8
John05:21
John07:1
John19:12

1 ፈቀደት MK06:19
11 ፈቀዱ Matt17:12

Matt27:15
MK09:12
MK12:12
Luke05:18
Luke09:33
Luke20:19
John06:11
John06:21
John07:30
John07:44

1 Matt20:15
5 ፈቀድከ Matt08:2

MK01:40
Luke05:12
John21:18
John21:18

6 ፈቀድኩ Matt20:14

ወእምዝ ሶበ ፈጸመ ፈርዮተ።

ወዮሴፍሰ ፈኃሪሃ እስመ ጻድቅ ውእቱ ኢፈቀደ ይክሥታ።
ወለዘፈቀደ ወልድ ይከሥት ሎቱ።
ብእሴ ንጉሠ ዘፈቀደ ይትሐሰቦሙ ለአግብርቲሁ።
ወዐርገ ደብረ ወጸውዐ እለ ፈቀደ ወመጽኡ ኀቤሁ።
ወኢፈቀደ ይእበያ።
እንዘ የሐውር ዲበ ባሕር ወፈቀደ ይትዐደዎሙ።
ወቦአ ቤተ ወኢፈቀደ ያእምሮ መኑሂ ወስእነ ተከብቶ።
ወኢፈቀደ ያእምርዎ።
ወፈቀደ በጽሚት ያግብኦ ሎሙ።
ወፈቀደ ይርአዮ።
ወለዘፈቀደ ወልድ ይከሥት ሎቱ።
ወፈቀደ ያጽድቅ ርእሶ ወይመንን ቢጾ።
ከመ ኢያንጥዮ ይትነሣእ ወይሁቦ መጠነ ፈቀደ።
ወእመኒ ፈቀደ ንጉሥ ይሑር ይጽብኦ ለካልእ ንጉሥ።
ወኢፈቀደ ያንሥእ አዕይንቲሁ ላዕለ ውስተ ሰማይ።
ወበሳኒታ ፈቀደ ይሑር ገሊላ።
እስመ መንፈስ ኀበ ፈቀደ ይነፍኅ ወቃሎ ትሰምዕ።
ከማሁ ወልድኒ ለዘፈቀደ ያሐዩ።
ወኢፈቀደ ይሑር ምድረ ይሁዳ።
ወበእንተ ዝ ፈቀደ ጲላጦስ ያሕይዎ።
ወተቀየመቶ ሄሮድያዳ ወፈቀደት ታቅትሎ ወስእነት።
ወባሕቱ ገብሩ ላዕሌሁ ኵሎ ዘከመ ፈቀዱ።
አሐደ ለሕዝብ እምነ ሙቁሓን ዘፈቀዱ።
ወገብሩ ላዕሌሁ ኵሎ ዘፈቀዱ በከመ ጽሑፍ በእንቲኣሁ።
ወፈቀዱ የአኀዝዎ ወፈርህዎሙ ለሕዝብ።
ወፈቀዱ ያብእዎ ኀቤሁ ይፈውሶ።
ወእምዝ ሶበ ፈቀዱ ይትሌለዩ እምኔሁ።
ወፈቀዱ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት የአኀዝዎ ሶቤሃ።
ወአርዳኢሁኒ አቅረቡ ለሰብእ ወእምዓሣሁኒ ከማሁ መጠነ ፈቀዱ።
በጽሐት ሐመር ሶቤሃ ውስተ ምድር ኀበ ዘፈቀዱ ይሑሩ።
ወፈቀዱ የአኀዝዎ ወባሕቱ አልቦ ዘአንሥአ እዴሁ ላዕሌሁ።
ወቦ እለ ፈቀዱ የአኀዝዎ።

ፈቀድ(ኩ ወሚመ ኢይከውነኒሁ እግበር ዘፈቀድኩ በንዋይየ።
እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።
እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።
ወአስተብቊዖ ወይቤሎ እግዚኦ እመሰ ፈቀድከ ትክል አንጽሖትየ።
ወተሐውር ኀበ ፈቀድከ።
ወይወስደከ ኀበ ኢፈቀድከ።
ፈቀድኩ አነ ለዝንቱ ደኃራዊ አሀቦ ከማከ።
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6 ፈቀድኩ
Matt23:37
Luke04:6
Luke13:34
John21:22
John21:23

5 ፈቀድክሙ Matt26:11
MK14:7
John05:35
John12:8
John15:7

ፈቃድ
10 ፈቃደ Matt21:31

Matt26:39
Matt26:42
Matt26:42
MK14:36
MK14:36
Luke12:47
Luke22:42
Luke22:42
John05:30

4 ፈቃዱ John05:30
John06:38
John06:39
John06:40

2 ፈቃድ Matt06:10
Matt26:39

1 ፈቃድከ Luke11:2
2 ፈቃድየ John06:38

John10:18
5 ፈቃዶ Matt07:21

Matt12:51
MK03:35
John04:34
John09:31

3 ፈቃዶሙ MK15:15
Luke23:24
Luke23:25

ፈቅዐ
2 ፈቅዕዎ Luke10:30

Luke20:12

ሚ መጠነ ፈቀድኩ አስተጋብኦሙ ለውሉድኪ።
ወዘንተኒ ክብረ እስመ ሊተ ተውህበ ወለዘፈቀድኩ እሁቦ።
ሚ መጠነ ፈቀድኩ አስተጋብኦሙ ለደቂቅኪ።
እመኬ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።
አላ ይቤ አመ ፈቀድኩ የሀሉ እስከ ሶበ እመጽእ ሚ ላዕሌከ።
ወለነዳያንሰ ዘልፈ ትረክብዎሙ ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ ሎሙ።
ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ ሎሙ።
ወአንትሙ ፈቀድክሙ ትትፈሥሑ በብርሃኑ አሐተ ሰዓተ።
ወጊዜ ፈቀድክሙ ታሤንዩ ሎሙ።
ኵሎ ዘፈቀድክሙ ትስእሉ ይከውን ለክሙ።

መኑ እንከ እምክልኤሆሙ ዘገብረ ፈቃደ አቡሁ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃድ ዚኣየ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ለይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ለይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወለገብርሰ ዘየአምር ፈቃደ እግዚኡ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃደ ዚኣየ።
እስመ ኢየኀሥሥ ፈቃደ ዚኣየ ዘእንበለ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ።
እስመ ኢየኀሥሥ ፈቃደ ዚኣየ ዘእንበለ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ።
ዘእንበለ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ።
ወዝንቱ ውእቱ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ አብ።
ወዝንቱ ውእቱ ፈቃዱ ለአቡየ።
ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ።
ወባሕቱ ፈቃደ ዚኣከ ይኩን ወአኮ ፈቃድ ዚኣየ።
ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር።
እስመ ወረድኩ እምሰማይ አኮ ከመ እግበር ፈቃድየ።
ወአልቦ ዘየሀይደንያ አላ ለልየ እሜጥዋ በፈቃድየ።
ዘእንበለ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡየ ዘበሰማያት።
እስመ ኵሉ ዘይገብር ፈቃዶ ለአቡየ ዘበሰማያት።
እስመ ኵሉ ዘይገብር ፈቃዶ ለእግዚአብሔር።
ሊተሰ መብልዕየ ውእቱ ከመ እግበር ፈቃዶ ለአቡየ።
ዘእንበለ ለዘይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወለዘይገብር ፈቃዶ ሎቱ ይሰምዖ።

ወመከረ ጲላጦስ ይግበር ፈቃዶሙ ለሕዝብ።
ወኰነኖ ጲላጦስ ከመ ይኩን ፈቃዶሙ።
ወኢየሱስሃ መጠዎሙ ለፈቃዶሙ።

ረከብዎ ፈያት ወዘበጥዎ ወፈቅዕዎ ወአቊሰልዎ ወሰለብዎ።
ወካዕበ ፈነወ ሣልሰኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ፈቅዕዎ ወሰደድዎ።
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ፈተተ
9 ፈተተ Matt14:19

Matt15:36
Matt26:26
MK06:41
MK08:6
MK14:22
Luke09:16
Luke22:18
John06:11

1 ፈተትኩ MK08:19
ፈተወ

1 ፈተወ Luke15:16
3 ፈተዉ Matt13:17

Matt13:17
Luke10:24

1 ፈተዋ Matt05:28
1 ፈተውክዎ Luke22:14

ፈትሐ
1 ፈቲሖ Matt15:39

ፍታው
1 ፈቲወ Luke22:14

ፈታሒ
1 ፈታሕተ Matt12:27

ፈትሐ
2 ፈታሕከ Matt16:19

Luke07:43
1 ፈታሕክሙ Matt18:18
1 ፈትሐ Matt05:19
1 ፈትሑ Luke19:33
1 ፈትሕዎ MK11:4

ፍኁር
1 ፈኀሩ Luke02:5 ወሖረ ይጸሐፍ ምስለ ማርያም እንተ ፈኀሩ ሎቱ።

ፈኃሪ
2 ፈኃሪ Matt01:16 ወያዕቆብኒ ወለደ ዮሴፍሃ ፈኃሪሃ ለማርያም።

Matt01:19
ፈነወ

28 ፈነወ Matt02:16

Matt10:40
Matt11:2
Matt14:10
Matt14:23

ወነጸረ ኀበ ሰማይ ባረከ ወፈተተ።
ወይእተ ጊዜ አእኰተ ወፈተተ።
ባረከ ወፈተተ ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወነጸረ ሰማየ ወባረከ ወፈተተ ኅብስተ።
ወነሥኦን ለሰብዑ ኅብስት ወአእኰተ ወፈተተ።
ወባረከ ወፈተተ ወወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወነጸረ ሰማየ ወባረከ ወፈተተ።
ወነሥአ ኅብስተ ወአእኵቶ ፈተተ ወወሀቦሙ ወይቤሎሙ።
ወአእኰተ ወፈተተ ወወሀቦሙ ለአርዳኢሁ።
ወኢትዜከሩኑ ዘአመ ኀምሰ ኅብስት ፈተትኩ ለኀምሳ ምእት ብእሲ።

ወፈተወ ይጽገብ እምሐማረ ጽራእ።
ፈተዉ ይርአዩ አንትሙ ዘትሬእዩ ወኢርእዩ።
ወፈተዉ ይስምዑ አንትሙ ዘትሰምዑ ወኢሰምዑ።
ፈተዉ ይርአዩ ዘትሬእዩ አንትሙ ወኢርእዩ።
ወአንሰ እብለክሙ ኵሉ ዘርእያ ለብእሲት ወፈተዋ።
ወይቤሎሙ ፈቲወ ፈተውክዎ ለዝንቱ ፋሲካ እብላዕ ምስሌክሙ።

ወፈቲሖ አሕዛበ ዐርገ ውስተ ሐመር።

ወይቤሎሙ ፈቲወ ፈተውክዎ ለዝንቱ ፋሲካ እብላዕ ምስሌክሙ።

ወበእንተ ዝ እሙንቱ ፈታሕተ ይከውኑክሙ።

ወዘፈታሕከ በምድር ይከውን ፍቱሐ በሰማያት።
ወይቤሎ ሠናየ ፈታሕከ።
ወዘፈታሕክሙ በምድር ይከውን ፍቱሐ በሰማያት።
ዘኬ ፈትሐ አሐተ እምእላ ትእዛዛት እንተ ተሐጽጽ።
ወፈትሑ ዕዋለ ወእንዘ ይፈትሑ ዕዋለ ይቤልዎሙ አጋእዝቲሁ።
ወሖሩ ወረከቡ ዕዋለ እሱረ ኀበ አንቀጽ ውስተ ፍኖት ወፈትሕዎ።

ወዮሴፍሰ ፈኃሪሃ እስመ ጻድቅ ውእቱ ኢፈቀደ ይክሥታ።

ወፈነወ ሐራሁ ወአዘዘ ይቅትሉ ኵሎ ሕፃናተ ዘቤተልሔም ወዘውስተ 
ኵሉ አድያሚሃ።
ወዘኪያየ ተወክፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ፈነወ ኀቤሁ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወፈነወ ሶቤሃ መስተራትዓተ ሐራ።
ወእምዝ ፈነወ አሕዛበ ወዐርገ ውስተ ደብር።
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28 ፈነወ

Matt21:1
Matt21:34
Matt21:36
Matt21:37
Matt22:3
Matt22:4
Matt22:7
MK06:17 እስመ ውእቱ ሄሮድስ ፈነወ አግብርቲሁ ወአኀዞ ለዮሐንስ ወሞቅሖ።
MK06:27
MK11:1
MK12:2
MK12:4
MK12:5
MK12:5
MK14:13
Luke09:52
Luke14:17
Luke19:29
Luke20:10
Luke20:11
Luke20:12
John05:38
John06:29

33 ፈነወኒ MK09:37
Luke04:18
Luke09:48
Luke10:16
Luke10:16
John01:33
John04:34
John05:24

John05:30
John05:36
John05:37
John06:38
John06:39
John06:44
John06:57
John07:16
John07:28
John07:29

ወሶቤሃ ፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወአመ በጽሐ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ አግብርቲሁ ኀበ ዐቀብተ ወይን።
ወእምዝ ፈነወ ካልኣነ አግብርተ እለ ይበዝኁ እምቀደምት።
ወድኅረ ፈነወ ኀቤሆሙ ወልዶ።
ወፈነወ አግብርቲሁ ይጸውዕዎሙ ለእለ ተዐሠሩ ውስተ ከብካብ።
ወዳግመ ፈነወ ካልኣነ አግብርተ እንዘ ይብል።
ወፈነወ ሐራሁ ይቅትልዎሙ ለእልክቱ ቀተልት።

ወፈነወ ንጉሥ ሶቤሃ መስተራትዓተ ሐራ።
በኀበ ደብረ ዘይት ፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወፈነወ ገብሮ ኀበ ዐቀብተ ወይን በጊዜሁ።
ወካዕበ ፈነወ ኀቤሆሙ ካልአ ገብሮ።
ወፈነወ ሣልሳየኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ቀተልዎ።
ወፈነወ ካልኣነ አግብርተ ብዙኃነ።
ወፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ ወይቤሎሙ።
ወፈነወ ሐዋርያተ ቅድመ ገጹ።
ወሶበ በጽሐ ዐሡር ፈነወ ገብሮ ይጸውዖሙ ለእለ ዐሠሮሙ።
ፈነወ ክልኤተ እምአርዳኢሁ።
ወአመ ኮነ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ ገብሮ ኀበ ዐቀብተ ወይን።
ወዳግመ ፈነወ ካልአኒ ገብሮ።
ወካዕበ ፈነወ ሣልሰኒ ገብሮ ወኪያሁኒ ፈቅዕዎ ወሰደድዎ።
እስመ በዘውእቱ ፈነወ ኢአመንክሙ።
ከመ ትእመኑ በዘፈነወ ውእቱ።
አኮ ኪያየ ባሕቲቶ ዘተወክፈ ዘእንበለ ዘፈነወኒ።
እዜንዎሙ ለነዳያን ፈነወኒ።
ወዘኒ ኪያየ ተወከፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
ወዘሊተ አበየ አበዮ ለዘፈነወኒ።
ወዘኪያየ ሰምዐ ሰምዖ ለዘፈነወኒ።
ወአንሰ ኢየአምሮ ወባሕቱ ዘፈነወኒ ከመ አጥምቅ በማይ።
ለዘፈነወኒ ወከመ እፈጽም ግብሮ።
ዘይሰምዕ ቃልየ ወየአምን በዘፈነወኒ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም 
ወኢየሐውር ውስተ ደይን አላ ዐደወ እሞት ውስተ ሕይወት።
እስመ ኢየኀሥሥ ፈቃደ ዚኣየ ዘእንበለ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ።
ወእፈጽም ውእቱ ሰማዕትየ ከመ አብ ፈነወኒ።
ወአቡየ ዘፈነወኒ ውእቱ ሰማዕትየ።
ዘእንበለ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ።
ወዝንቱ ውእቱ ፈቃዱ ለዘፈነወኒ አብ።
አልቦ ዘይክል መጺአ ኀቤየ እመ ኢሰሐቦ አብ ዘፈነወኒ።
ወበከመ ዘፈነወኒ አብ ሕያው ወአነሂ ሕያው በእንተ አብ።
ትምህርትየሰ ኢኮነት እንቲኣየ አላ እንቲኣሁ ለዘፈነወኒ።
አላ ሀሎ ጻድቅ ዘፈነወኒ ዘኢተአምርዎ አንትሙ።
ወአንሰ አአምሮ እስመ እምኀቤሁ አነ ወውእቱ ፈነወኒ።
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33 ፈነወኒ

John07:33
John08:16
John08:18
John08:26
John08:29
John08:42
John09:4
John12:44
John12:45
John12:49
John13:20
John14:24
John15:21
John16:5
John20:21

6 ፈነዉ Matt14:35
Matt22:16
MK12:13
Luke19:14
Luke20:20

John07:32
1 ፈነዉነ John01:22
1 ፈነውከ John17:21
5 ፈነውከኒ John11:42

John17:8
John17:18
John17:23
John17:25

1 ፈነውኩ John13:20
2 ፈነውኩክሙ Luke22:35

John04:38
1 ፈነውክዎ Luke23:15

1 ፈነውክዎሙ John17:18
1 ፈነውኮ John17:3
4 ፈነውዎ MK12:3

MK12:4
Luke20:10
Luke20:11

18 ፈነዎ MK01:43

ወእምዝ ኣሐውር ኀበ አብ ዘፈነወኒ።
አላ አነ ወአብ ዘፈነወኒ።
ወአብ ዘፈነወኒ ሰማዕትየ።
ወባሕቱ ዘፈነወኒ ጻድቅ ውእቱ።
ወዘፈነወኒ ሀሎ ምስሌየ ወኢየኀድገኒ አብ ባሕቲትየ።
ወአኮ ለልየ ዘመጻእኩ አላ ውእቱ ፈነወኒ።
ወባሕቱ ርቱዕ ሊተ እግበር ግብሮ ለዘፈነወኒ እንዘ መዓልት ውእቱ።
ዘየአምን ብየ አኮ ብየ ባሕቲቶ ዘየአምን ዘእንበለ በዘፈነወኒ።
ወዘርእየ ኪያየ ርእዮ ለዘፈነወኒ።
አላ አብ ዘፈነወኒ ውእቱ ትእዛዘ ወሀበኒ።
ወዘኪያየ ተወክፈ ተወክፎ ለዘፈነወኒ።
አላ ቃሉ ውእቱ ለአብ ዘፈነወኒ።
እስመ ኢየአምርዎ ለዘፈነወኒ።
ወይእዜሰ ባሕቱ ኣሐውር ኀበ አብ ዘፈነወኒ።
ወበከመ ፈነወኒ አብ ከማሁ አነሂ እፌንወክሙ።
ወአእመርዎ ሰብአ ውእቱ ብሔር ወፈነዉ ኀበ ኵሉ አድያም።
ወፈነዉ ኀቤሁ አርዳኢሆሙ ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
ወፈነዉ ኀቤሁ እምፈሪሳውያን ምስለ ሰብአ ሄሮድስ።
ወሰብአ ሀገሩሰ ይጸልእዎ ወፈነዉ ተናብልተ ድኅሬሁ።
ወፈነዉ ኀቤሁ ሰብአ ዐይን እለ ያጸድቁ ርእሶሙ ከመ ያስሕትዎ 
በቃሉ።
ወፈነዉ ሊቃነ ካህናት ወፈሪሳውያን ወዓልያኒሆሙ ከመ የአኀዝዎ።
ለእለ ለአኩነ ወፈነዉነ መነ ትብል ርእሰከ።
ከመ ይእመን ዓለም ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ከመ ይእመኑ ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ወአምኑ ከመ አንተ ፈነውከኒ።
በከመ ፈነውከኒ ውስተ ዓለም ኪያየ።
ከመ ያእምር ዓለም ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ወእሉሂ አእመሩከ ከመ አንተ ፈነውከኒ።
ዘተወክፎ ለዘፈነውኩ አነ ኪያየ ተወክፈ።
ወይቤሎሙ አመ ፈነውኩክሙ ዘእንበለ ቊናማት ወጽፍነት 
ወአሣእን።
ወአንሰ ፈነውኩክሙ ትእርሩ ዘኢጻመውክሙ ዘባዕድ ጻመወ።
ወኀበ ሄሮድስኒ ፈነውክዎ ወውእቱኒ ፈነዎ ኀቤነ ወናሁ አልቦ ዘገብረ 
በዘይመውት።
አነኒ ፈነውክዎሙ ውስተ ዓለም።
ወዘፈነውኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድከ።
ወአኀዝዎ ወቀሠፍዎ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወኪያሁኒ ወገርዎ ወኰርዕዎ ወፈነውዎ አኅሢሮሙ።
ወዘበጥዎ ዐቀብተ ወይን ለገብሩ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወኪያሁኒ ዘበጥዎ ወአኅሰርዎ ወፈነውዎ ዕራቆ።
ወገሠጾ ወፈነዎ ወይቤሎ።
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18 ፈነዎ
MK08:26
MK12:6
Luke08:38
Luke14:4
Luke15:15
Luke20:13
Luke23:7

Luke23:11
Luke23:15

John03:17

John03:34
John05:23
John07:18
John10:36
John13:1
John15:20
John18:24

11 ፈነዎሙ Matt02:8
Matt10:5
Matt20:2
MK03:14
MK06:7
MK06:46
MK08:9
MK16:8
Luke01:53
Luke09:2
Luke10:1

1 ፈኑ Luke09:12
1 ፈንወ Matt08:31
1 ፈንወነ MK05:12
1 ፈንዋ Matt15:23
2 ፈንዎ Matt14:15

Luke16:24

ፈከረ
2 ፈክር Matt13:36

Matt15:15
 ፈክሮት

ወፈነዎ ቤቶ ወይቤሎ ኢትባእ ውስተ አዕጻዳት።
ወቦቱ አሐዱ ወልድ ዘያፈቅር ወፈነዎ ኀቤሆሙ ድኅረ ኵሉ።
ወፈነዎ ወይቤሎ።
ወአርመሙ ወነሥኦ ወፈወሶ ወፈነዎ።
ወፈነዎ ውስተ አዕጻደ ወፍሩ ይርአይ አሕርወ።
ለእመ ኪያሁ የኀፍሩ ርእዮሙ ወፈነዎ።
ፈነዎ ኀበ ሄሮድስ እንዘ ሀሎ ውእቱ በኢየሩሳሌም በውእቱ 
መዋዕል።
ወአልበስዎ ልብሰ ቀይሐ ወፈነዎ ኀበ ጲላጦስ።
ወኀበ ሄሮድስኒ ፈነውክዎ ወውእቱኒ ፈነዎ ኀቤነ ወናሁ አልቦ ዘገብረ 
በዘይመውት።
እስመ ኢፈነዎ እግዚአብሔር ለወልዱ ውስተ ዓለም ከመ ይኰንኖ 
ለዓለም።
ወዘእግዚአብሔር ፈነዎ ቃለ እግዚአብሔር ይነግር።
ወዘሰ ኢያከብሮ ለወልድ ኢያከብሮ ለአብ ዘፈነዎ።
ወዘሰ ይፈቅድ ያድሉ ለዘፈነዎ ጻድቅ ውእቱ።
ወዘሰ ቀደሶ አብ ወፈነዎ ውስተ ዓለም።
ወየሐውር ኀበ አብ ዘፈነዎ።
ወኢ ሐዋርያ እምዘፈነዎ።
ወፈነዎ ሐና ኅሙዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ኀበ ቀያፋ ሊቀ ካህናት።
ወፈነዎሙ ቤተልሔምሃ።
እሎንተ ዐሠርተ ወክልኤተ ፈነዎሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ወፈነዎሙ ውስተ ዐጸደ ወይኑ ይትቀነዩ።
ወረሰዮሙ ከመ የሀልዉ ምስሌሁ ወፈነዎሙ ይስብኩ።
ወጸውዖሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወፈነዎሙ በበ ክልኤቱ።
ወፈነዎሙ ወኀለፈ እምህየ ወዐርገ ደብረ ከመ ይጸሊ።
ወእምዝ ፈነዎሙ ሶቤሃ ይሑሩ።
ወፈነዎሙ ይስብኩ እምሥራቀ ፀሓይ እስከ ዐረብ።
ወፈነዎሙ ዕራቆሙ ለብዑላን።
ወፈነዎሙ ይስብኩ መንግሥተ እግዚአብሔር።
ወፈነዎሙ በበ ክልኤቱ ቅድመ ገጹ።
ወይቤልዎ ፈኑ ሰብአ ይእትዉ አህጉረ አድያም።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ከመ ንባእ ዲበ መራዕየ አሕርው።
እመሰ ታወፅአነ ፈንወነ ውስተ አሕርው ከመ ንባእ ላዕሌሆሙ።
ፈንዋ ለዛቲ ብእሲት እስመ ትጸርሕ በድኅሬነ።
ፈንዎሙ ለሕዝብ ከመ ይሑሩ ውስተ አህጉር።
ወፈንዎ ለአልአዛር ከመ ይጥማዕ ጽንፈ አጽባዕቱ ማየ ወያቊርረኒ 
ልሳንየ።

ፈክር ለነ ምሳሌ ዘክርዳድ ወዘሥርናይ ወዘገራህት።
ወአውሥአ ጴጥሮስ ወይቤሎ ፈክር ለነ ዘንተ ምሳሌ።



Tabelle1

Seite 1606

1 ፈክሮቶ Matt16:3
ፈወሰ

2 ፈወሰ Matt08:16
Luke13:13

1 ፈወሱ Luke09:6
2 ፈወሶ Matt12:22

Luke14:4
5 ፈወሶሙ Matt15:30

Matt19:2
MK01:34
Luke04:40
Luke07:21

3 ፈውሱ Matt10:1
Matt10:8
Luke10:9

1 ፈውስ Luke04:23
4 ፈውሶ Matt12:10

Luke09:40
Luke10:35
Luke14:3

1 ፈውሶታ Luke08:43
2 ፈውሶቶ Matt17:16

MK09:18
ፈያት

4 ፈያተ Matt27:38
MK15:26
Luke23:32
Luke23:33

1 ፈያታዊ Luke23:39
7 ፈያት Matt21:13

Matt27:44
MK11:17
Luke10:30
Luke10:36
Luke19:46
John19:18

ፈድፈደ
1 ፈድፈደ Matt05:20

ፈድፋድ

ኦ መደልዋን ለገጸ ሰማይኑ ተአምሩ ፈክሮቶ።

ወፈወሰ ኵሎ ድዉያነ።
እስመ በሰንበት ፈወሰ እግዚእ ኢየሱስ።
ወወፂኦሙ ዖዱ አህጉረ አድያም ወሰበኩ ወፈወሱ በኵለሄ።
ወፈወሶ እስከ ውእቱ ዕዉር ወጽሙም ወበሃም ነበበሂ ወርእየሂ 
ወሰምዐሂ።
ወአርመሙ ወነሥኦ ወፈወሶ ወፈነዎ።
ወገደፍዎሙ ኀበ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወፈወሶሙ።
ወተለውዎ ብዙኃን ሕሙማን ወፈወሶሙ በህየ።
ወፈወሶሙ ለብዙኃን ድዉያን ወሕሙማን።
ወለለ አሐዱ እምኔሆሙ አንበረ እዴሁ ዲቤሆሙ ወፈወሶሙ።
ወፈወሶሙ ለብዙኃን ሶቤሃ እምደዌሆሙ።
ከመ ያውፅእዎሙ ወይፈውሱ ኵሎ ድዉያነ ወሕሙማነ።
ድዉያነ ፈውሱ ምዉታነ አንሥኡ።
ወፈውሱ ድዉያነ እለ ውስቴታ።
ዐቃቤ ሥራይ ፈውስ ርእሰከ።
ወተስእልዎ እንዘ ይብሉ ይከውንኑ በሰንበት ፈውሶ ከመ 
ያስተዋድይዎ።
ወስእንዎ ፈውሶቶ ወአውፅኦቶ።
ወይቤሎ ፈውሶ ሊተ በእሎን።
ወይቤሎሙ ይከውንሁ በሰንበት ፈውሶ ወሚመ ኢይከውንሁ።
ወአኅለቀት ኵሎ ንዋያ ለዐቀብተ ሥራይ ወአልቦ ዘክህለ ፈውሶታ።
ወአምጻእክዎ ኀበ አርዳኢከ ወስእኑ ፈውሶቶ።
ወእቤሎሙ ለአርዳኢከ ወስእንዎ ፈውሶቶ።

ወእምዝ ሰቀሉ ምስሌሁ ክልኤቱ ፈያተ።
ወሰቀሉ ምስሌሁ ክልኤተ ፈያተ።
ወወሰዱ ምስሌሁ ካልኣነ ክልኤተ ፈያተ ይስቅሉ።
ወእልክተኒ ክልኤተ ፈያተ አሐደ በየማኑ ወአሐደ በጸጋሙ ሰቀሉ።
ወአሐዱ ፈያታዊ እምእለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ፀረፈ ወይቤሎ።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወከማሁ ፈያትኒ እለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ይዘነጕጕዎ።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ረከብዎ ፈያት ወዘበጥዎ ወፈቅዕዎ ወአቊሰልዎ ወሰለብዎ።
መኑ እንከ እምእለ ሠለስቱ ዘይከውኖ ቢጾ ለዘዘበጥዎ ፈያት።
ወአንትሙሰ ረሰይክምዎ በአተ ፈያት ወሰረቅት።
ወሰቀሉ ምስሌሁ ካልኣነ ክልኤተ ፈያት።

ናሁ እብለክሙ ከመ ለእመ ኢፈድፈደ ጽድቅክሙ ፈድፋደ 
እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን።
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42 ፈድፋደ Matt05:20

Matt06:26
Matt06:30
Matt07:11
Matt09:16
Matt10:15
Matt10:25
Matt11:9
Matt11:22
Matt12:12
Matt18:13
Matt23:13
MK05:26
MK06:11
MK06:51
MK07:36
MK07:37
MK10:26
MK14:5
MK15:14
Luke03:13
Luke05:6
Luke05:15
Luke06:11
Luke07:42
Luke10:12
Luke11:13
Luke12:4
Luke12:24
Luke12:29
Luke15:7

Luke16:24
Luke18:23
Luke18:39
Luke23:8

Luke23:43
John05:18
John07:31

ናሁ እብለክሙ ከመ ለእመ ኢፈድፈደ ጽድቅክሙ ፈድፋደ 
እምጸሐፍት ወእምፈሪሳውያን።
አኮኑ አንትሙ ፈድፋደ ትኄይስዎሙ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ኪያክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
እፎ እንከ ፈድፋደ አቡክሙ ዘበሰማያት።
ወፈድፋደ ይከውን ስጠቱ ዐቢየ።
አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር።
እፎ ፈድፋደ ለሰብአ ቤቱ።
ወዝንቱ ፈድፋደ የዐቢ እምነቢያት።
አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምኔክን።
እፎ እንከ ፈድፋደ ይኄይስ ሰብእ እምበግዕ።
ከመ ይትፌሣሕ በእንቲኣሁ ፈድፋደ።
ወበእንተ ዝንቱ ትረክቡ ኵነኔ ፈድፋደ።
ወአልቦ ዘበቊዐ ዘእንበለ ዳእሙ ዘአልሐማ ፈድፋደ።
አመ ዕለተ ደይን ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር።
ወፈድፋደ ተደሙ ወአንከርዎ።
ወአምጣነ ይከልኦሙ ውእቱ ፈድፋደ ይነግሩ ሎቱ።
ወፈድፋደ ያነክሩ እንዘ ይብሉ።
ወፈድፋደ አንከሩ ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ።
እምኢተክሀለኑ ይሠየጥ ዝንቱ ዕፍረት ፈድፋደ።
ወፈድፋደ ጸርሑ ወይቤሉ ስቅሎ።
ወይቤሎሙ አልቦ ዘትገብሩ ፈድፋደ እምዘተአዘዝክሙ።
ፈድፋደ እስከ ይትበተከ መሣግሪሆሙ።
ወተሰምዐ ነገሩ ፈድፋደ ወይመጽኡ ብዙኃን ሰብእ ኀቤሁ።
ወእሙንቱሰ የአብዱ ፈድፋደ ወተማከሩ በበይናቲሆሙ።
መኑ እንከ ርቱዕ ፈድፋደ ያፍቅሮ እምኔሆሙ።
ወትረክብ ሣህለ ፈድፋደ እምይእቲ ሀገር በዕለተ ደይን።
እፎ ፈድፋደ አቡክሙ ዘበሰማያት።
ወእምዝ አልቦ ፈድፋደ ዘይክሉ ገቢረ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ትኄይሱ አንትሙ እምአዕዋፍ።
እፎ እንከ ፈድፋደ ለክሙ ኦ ሕጹጻነ ሃይማኖት።
ፈድፋደ እምነ ተስዓ ወተስዐቱ ጻድቃን እለ ኢይፈቅዱ ይነስሑ።

እስመ ሐመምኩ ፈድፋደ በዛቲ እሳት።
ወሰሚዖ ዘንተ ተከዘ ፈድፋደ።
ወዐውየወ ፈድፋደ ወይቤ ወልደ ዳዊት ተሣሀለኒ።
ወሶበ ርእዮ ሄሮድስ ለእግዚእ ኢየሱስ ተፈሥሐ ፈድፋደ እስመ 
ይፈቅድ ይርአዮ እምጕንዱይ ዕለት።
እመን ፈድፋደ ከመ ዮም ትሄሎ ምስሌየ ውስተ ገነት።
ወበእንተ ዝንቱ ፈድፋደ የኀሥሡ አይሁድ ይቅትልዎ።
ወይቤሉ አመ ይመጽእ ክርስቶስ ቦኑ ፈድፋደ ተኣምረ ዘይገብር 
እምዘገብረ ዝንቱ።
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42 ፈድፋደ

John10:10
John12:43
John19:8
John21:15

1 ፈድፋደሰ Matt05:37
ፈጊዕ

2 ፈጊዕ Luke08:14
Luke21:33

1 ፈጋዕከ Luke16:25

ፈጠረ
3 ፈጠረ MK13:19

Luke11:40
Luke11:40

1 የትፈጠር John17:5
1 ፈጠሮሙ Matt19:4

ፈጸመ
6 ፈጸመ Matt07:28

Matt11:1

Matt19:1
Matt26:1
MK04:29
Luke05:4

2 ፈጺምየ John17:4
John17:14

5 ፈጺሞ Matt13:53
Luke01:23
Luke04:13
Luke07:1
Luke11:1

1 ፈጺሞሙ Luke02:39
1 ፈጺሞን MK16:8 ወኵሎ ዘአዘዞን ለጴጥሮስ ወለእሊኣሁ ፈጺሞን ነጊረ።
1 ፈጽሙ Matt23:32
2 ፈጽሞ Luke14:29

Luke14:29
ፈፀመ

1 ፈፀሚ MK04:39
1 ፈፀሞሙ Matt22:34

ፈፀንት
1 ፈፀንታ Matt08:15
1 ፈፀንተ Luke04:38

ወፈድፋደ ይርክቡ።
እስመ አብደሩ ስብሐተ ሰብእ ፈድፋደ እምስብሐተ እግዚአብሔር።
ወሰሚዖ ጲላጦስ ዘንተ ነገረ ፈርሀ ፈድፋደ።
ስምዖን ወልደ ዮና ታፈቅረኒኑ ፈድፋደ እምእሉ።
ወፈድፋደሰ እምእሉ እምእኩይ ውእቱ።

ወፈጊዕ ያጠውቆሙ ወኢይገብሩ።
ዑቁ ርእሰክሙ ኢታክብዱ ልበክሙ በበሊዕ ወበስታይ ወበፈጊዕ 
ወበኀልዮ መንበርት።
ወይቤሎ አብርሃም ተዘከር ወልድየ ዘከመ ፈጋዕከ ወተፈሣሕከ 
በሕይወትከ።

ወእምአመ ፈጠረ እግዚአብሔር ኢኮነ ወኢይከውንሂ።
ኦ አብዳን አኮኑ ዘፈጠረ እንተ አፍኣ ወእንተ ውስጥኒ ፈጠረ።
ኦ አብዳን አኮኑ ዘፈጠረ እንተ አፍኣ ወእንተ ውስጥኒ ፈጠረ።
ዘሀሎ ምስሌከ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም።
ዘከመ ፈጠሮሙ እግዚአብሔር እምትካት።

ወሶበ ፈጸመ ኢየሱስ ዘንተ ነገረ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ አዝዞቶሙ ለዐሠርቱ ወክልኤቱ 
አርዳኢሁ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ነገረ።
ወሶበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ኵሎ ነገረ።
ወእምዝ ሶበ ፈጸመ ፈርዮተ።
ወሶበ ፈጸመ ነገሮ አርመመ ወይቤሎ ለስምዖን።
አንሰ ሰባሕኩከ በዲበ ምድር ፈጺምየ ግብረ ዘወሀብከኒ ከመ እግበር።
ወአንሰ ፈጺምየ ወሀብክዎሙ ቃለከ ወዓለምሰ ጸልኦሙ።
ወፈጺሞ እግዚእ ኢየሱስ እሎንተ ምሳልያተ ተንሥአ እምህየ።
ወእምዝ ፈጺሞ መዋዕለ ዕብሬቱ አተወ ቤቶ።
ወፈጺሞ ሰይጣን አመክሮቶ በኵሉ ኀደጎ እስከ ጊዜሁ።
ወፈጺሞ ነጊሮቶሙ ቃሎ ለሕዝብ ቦአ ቅፍርናሆም።
ወፈጺሞ ጸሎቶ ይቤሎ አሐዱ እምአርዳኢሁ።
ወፈጺሞሙ ኵሎ ዘበሕገ እግዚአብሔር።

አንትሙሂ ፈጽሙ መስፈርተ አበዊክሙ።
ከመ ሣሪሮ መሠረተ ለእመ ስእነ ፈጽሞ።
እንዘ ይብሉ ዝንቱ ብእሲ አኀዘ ይሕንጽ ወስእነ ፈጽሞ።

ወተንሥአ ወገሠጾሙ ለነፋሳት ወይቤላ ለባሕር ተፈፀሚ ወአርምሚ።
ወሰሚዖሙ ፈሪሳውያን ከመ ፈፀሞሙ አፉሆሙ ለሰዱቃውያን።

ወገሰሳ ወአኀዛ እዴሃ ወኀደጋ ፈፀንታ።
ወሐማቱ ለስምዖን ተሐምም ዐቢየ ፈፀንተ።
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1 ፈፀንቱ John04:52
2 ፈፀንታ MK01:31

Luke04:39
ፈፀነ

1 Matt08:14
22 ፊልጶስ Matt10:3 ፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ቶማስ ወማቴዎስ መጸብሓዊ።

Matt14:3
Matt14:4
Matt16:13
MK03:18 ወእንድርያስ ወፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ወማቴዎስ ወቶማስ።
MK06:17
MK08:27
Luke03:1
Luke03:19
Luke06:14 ወያዕቆብ ወዮሐንስ ወፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ።
John01:44
John01:45
John01:46
John01:47
John01:49
John06:5
John06:7
John12:21
John12:22
John12:22
John14:8
John14:9

1 ፊያት John18:40
1 ፋሌቅ Luke03:35
3 ፋሬስ Matt01:3 ወይሁዳኒ ወለደ ፋሬስሃ ወዛራሃ እምትእማር።

Matt01:3 ወፋሬስኒ ወለደ ኤስሮምሃ።
Luke03:33

ፋሲካ
13 ፋሲካ Matt26:2

Matt26:18
MK14:1
MK14:12
Luke02:41
Luke22:1
Luke22:14
John02:23
John11:55

ወይቤልዎ ትማልም ጊዜ ሰብዐቱ ሰዓት ኀደጎ ፈፀንቱ።
ወኀደጋ ፈፀንታ ሶቤሃ ወተንሥአት ወተልእከቶሙ።
ወቆመ ኀቤሃ ወገሠጾ ለፈፀንታ።

ትፈፅን ረከባ ለሐማተ ጴጥሮስ እንዘ ትሰክብ ወትፈፅን።

በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ።
ኢይከውነከ ታውስብ ብእሲተ እኁከ ፊልጶስ።
ወበጺሖ እግዚእ ኢየሱስ ብሔረ ቂሳርያ ዘፊልጶስ።

በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ እስመ ኪያሃ አውሰበ።
ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ወአርዳኢሁ ውስተ አህጉረ ቂሳርያ ዘፊልጶስ።
ወፊልጶስ እኁሁ መልአከ ኢጡርያስ።
ወይዘልፎ በእንተ ሄሮድያዳ ብእሲተ ፊልጶስ እኁሁ።

ወረከቦ እግዚእ ኢየሱስ ለፊልጶስ ወይቤሎ ትልወኒ።
ወውእቱሰ ፊልጶስ ዘቤተ ሳይዳ እምሀገረ እንድርያስ ወጴጥሮስ።
ወረከቦ ፊልጶስ ለናትናኤል ወይቤሎ።
ወይቤሎ ፊልጶስ ነዐ ትርአይ።
እምቅድመ ይጸውዕከ ፊልጶስ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ።
ወይቤሎ ለፊልጶስ እምአይቴ ንሣየጥ ኅብስተ ዘናበልዖሙ ለእሉ።
ወአውሥአ ፊልጶስ ወይቤሎ።
ወሖሩ እሙንቱሂ ኀበ ፊልጶስ ዘቤተሳይዳ ዘገሊላ።
ወሖረ ፊልጶስ ወነገሮ ለእንድርያስ።
ወሖሩ እንድርያስ ወፊልጶስ ወነገርዎ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወይቤሎ ፊልጶስ እግዚኦ አርእየነሁ ለአብ ወየአክለነ።
መጠነ ዝ መዋዕል ሀሎኩ ምስሌክሙ ኢያእመርከኒኑ ፊልጶስ።
ወበርባንሰ ሊቀ ፊያት ውእቱ።
ወልደ ሴሩኅ ወልደ ራግው ወልደ ፋሌቅ።

ወልደ ኤስሮም ወልደ ፋሬስ ወልደ ይሁዳ።

ተአምሩሁ ከመ እምድኅረ ክልኤ መዋዕል ይከውን ፋሲካ።
ወበኀቤከ እገብር ፋሲካ ምስለ አርዳእየ።
ወእስከ ሰኑይ መዋዕል ይከውን ፋሲካ በዓለ መጸለት።
ወአመ ቀዳሚት ዕለት በዓለ መጸለት ፋሲካ አመ ይጠብሑ ፍሥሓ።
ወየሐውሩ አዝማዲሁ ኢየሩሳሌም ለለ ዓመት ለበዓለ ፋሲካ።
ወቀርበ በዓለ መጸለት ዘስሙ ፋሲካ።
ወይቤሎሙ ፈቲወ ፈተውክዎ ለዝንቱ ፋሲካ እብላዕ ምስሌክሙ።
ወእንዘ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም በበዓለ ፋሲካ።
እምቅድመ በዓለ ፋሲካ ያንጽሑ ርእሶሙ።
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13 ፋሲካ

John12:1
John13:1
John18:39

John19:14
3 ፋሲካሆሙ John02:13

John06:4
John11:55

1 ፋኑኤል Luke02:36
3 Matt21:1

MK11:1
Luke19:29

ፈነወ
1 Matt11:10
1 እፌንወክሙ Matt10:16
1 ይፌንዎሙ Matt13:41

ፈጸመ
1 ኢይትፌጸማ Matt10:23

ፍልሰት
4 ፍልሰተ Matt01:11

Matt01:12
Matt01:17
Matt01:17

ፈለሰ
2 ፍልስ Matt17:20

John07:3
ፈለጠ

1 ፍልጣን Luke12:52
1 Matt10:35

ፍሕም
1 ፍሕመ John21:9

ፍሥሐ
6 ፍሥሐ Luke22:7

Luke22:7
Luke22:8
Luke22:10
Luke22:12
John18:28

ተፈሥሐ
17 ፍሥሓ Matt02:10

Matt13:20

ወእምዝ ሖረ እግዚእ ኢየሱስ እምቅድመ ሰዱስ መዋዕል ዘፋሲካ።
ወእምቅድመ በዓለ ፋሲካ ሶበ ኮነ።
ወባሕቱ ሀሎ ዘናለምድ ዘአሐዩ ለክሙ አሐደ እምነ ሙቁሓን ለለ 
ፋሲካ።
ወዐርበ ፋሲካ ወውእቱ ጊዜ ቀትር ዘስሱ ሰዓት።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ ወዐርገ እግዚእ ኢየሱስ 
ኢየሩሳሌም።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ።
ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ።
ወሀለወት ሐና ነቢይት ወለተ ፋኑኤል እንተ እምነገደ አሴር።

ቤተፋጌ በጽሐ ቤተ ፋጌ እንተ ገቦ ደብረ ዘይት።
ወአልጺቆሙ ኢየሩሳሌም ኀበ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ።
ወሶበ በጽሐ ቤተ ፋጌ ወቢታንያ ኀበ ደብር ዘስሙ ኤሌዎን።

እፌኑ ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ።
ወናሁ አነ እፌንወክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኵላት።
ይፌንዎሙ ወልደ ዕጓለ እመሕያው ለመላእክቲሁ።

አማን እብለክሙ ኢይትፌጸማ አህጉረ እስራኤል።

ወኢዮስያስኒ ወለደ ኢኮንያንሃ ወአኀዊሁ አመ ፍልሰተ ባቢሎን።
ወእምድኅረ ፍልሰተ ባቢሎን ኢኮንያንኒ ወለደ ሰላትያልሃ።
ወእምዳዊት እስከ ፍልሰተ ባቢሎን ትውልድ ዐሠርቱ ወአርባዕቱ።
ወእምፍልሰተ ባቢሎን እስከ ክርስቶስ ትውልድ ዐሠርቱ ወአርባዕቱ።

ወትብልዎ ለዝ ደብር ፍልስ እም ዝየ ኀበ ከሃ።
ወይቤልዎ አኀዊሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ፍልስ እምዝየ።

አልቦ እብለክሙ ዘእንበለ መጥባሕተ ወፍልጣን።
እፍልጥ ወመጻእኩሰ እፍልጥ ብእሴ እምአቡሁ።

ወወሪዶሙ ምድረ ረከቡ ፍሕመ ብቊጸ ወዓሣ ጥቡሰ ወኅብስተ 
ሥሩዐ።

ወሶበ በጽሐት ዕለተ መጸለት አመ ይጠብሑ ፍሥሐ።
ሑሩ ወአስተዳልዉ ለነ ፍሥሐ ዘንበልዕ።
ወይቤልዎ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ፍሥሐ።
ይቤለከ ሊቅ አይቴኑ ቤት ኀበ አበልዕ ፍሥሐ ምስለ አርዳኢየ።
ወሐዊሮሙ ረከቡ በከመ ይቤሎሙ ወአስተዳለዉ ፍሥሐ።
ከመ ኢይርኰሱ እምቅድመ ይብልዑ ፍሥሐ።

ወርእዮሙ ኮከበ ተፈሥሑ ዐቢየ ፍሥሓ።
ወሶቤሃ በፍሥሓ ይትዌከፎ።
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17 ፍሥሓ

Matt26:17
Matt26:19
Matt28:8

MK04:16
MK14:12
MK14:12
MK14:14
MK14:16
Luke01:44

Luke02:10
Luke08:13
Luke15:10
John03:29
John03:29
John16:20

3 ፍሥሓሁ Matt13:44
Matt25:21
Matt25:23

1 ፍሥሓሃ John16:21
1 ፍሥሓሆሙ Luke02:25
3 ፍሥሓክሙ John15:11

John16:22
John16:24

2 ፍሥሓየ John15:11
John17:13

1 ፍሥሕ Matt26:17
1 ፍሥሕት Luke01:28

ፍሬ
30 ፍሬ Matt03:8

Matt03:10
Matt07:17
Matt07:17
Matt07:18
Matt07:18
Matt07:19
Matt13:8
Matt13:22
Matt13:26
Matt21:19
Matt21:19

ወይቤልዎ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ትብላዕ ፍሥሓ።
ወአስተዳለዉ ሎቱ ፍሥሓ።
ወኀለፋ ፍጡነ እምኀበ መቃብር በፍርሀት ወበረዓድ ወበፍሥሓ 
ዐቢይ።
እለ ይሰምዑ ቃለ ወይትዌከፍዎ ሶቤሃ በፍሥሓ።
ወአመ ቀዳሚት ዕለት በዓለ መጸለት ፋሲካ አመ ይጠብሑ ፍሥሓ።
ይቤልዎ አርዳኢሁ በአይቴ ትፈቅድ ናስተዳሉ ለከ ትብላዕ ፍሥሓ።
አይቴኑ ጽርሕ ኀበ እበልዕ ፍሥሓ ምስለ አርዳእየ።
ወአስተዳለዉ በህየ ፍሥሓ።
እንዘ ትትአምኅኒ አንፈርዐፀ ዕጓል በውስተ ከርሥየ በፍሥሓ 
ወበሐሤት።
ፍሥሓ ዘይከውን ለክሙ ወለኵሉ ዓለም።
ወዘሰ ውስተ ኰኵሕ እለ ሰሚዖሙ ይትዌከፍዎ ለነገር በፍሥሓ።
እብለክሙ ከመ ከማሁ ይከውን ፍሥሓ በሰማያት።
ፍሥሓ ይትፌሣሕ በእንተ ቃለ መርዓዊ ወመርዓት።
ወፍሥሓ ዚኣየሰ ናሁ ተፈጸመት።
ወአንትሙሰ ተሐዝኑ አላ ሐዘንክሙ ፍሥሓ ይከውነክሙ።
ወረኪቦ ብእሲ ኀብኣ ወእምፍሥሓሁ ሖረ ወሤጠ ኵሎ ዘቦ።
ባእ ውስተ ፍሥሓሁ ለእግዚእከ።
ባእ ውስተ ፍሥሓሁ ለእግዚእከ።
ወእምከመ ወለደት ዕጓለ ኢትዜከሮ እንከ ለሕማማ በእንተ ፍሥሓሃ።
ወይሴፎ ይርአይ መድኀኒቶሙ ወፍሥሓሆሙ ለእስራኤል።
ከመ ፍጹመ ይኩን ፍሥሓክሙ።
ወፍሥሓክሙኒ አልቦ ዘይሀይደክሙ።
ወትነሥኡ ከመ ፍጹመ ይኩን ፍሥሓክሙ።
ወነገርኩክሙ ዘንተ ከመ የሀሉ ልብየ ወፍሥሓየ ወፍቅርየ ኀቤክሙ።
ከመ ይኩን ፍሥሓየ ፍጹመ በላዕሌሆሙ።
ወበቀዳሚት ዕለተ ፍሥሕ ቀርቡ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ።
ወቦአ መልአክ ኀቤሃ ወይቤላ ተፈሥሒ ፍሥሕት።

ግበሩኬ እንከ ፍሬ ሠናየ ዘይደልወክሙ ለንስሓ።
ኵሉኬ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ ወውስተ እሳት ይወድይዎ።
ከማሁኬ ኵሉ ዕፅ ሠናይ ፍሬ ሠናየ ይፈሪ።
ወእኩይሰ ዕፅ ፍሬ እኩየ ይፈሪ።
ኢይክል ዕፅ ሠናይ ፍሬ እኩየ ፈርየ።
ወኢ ዕፅ እኩይ ፍሬ ሠናየ ፈርየ።
ኵሉ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ።
ወወሀበ ፍሬ ቦ ዘምእተ ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሠላሳ።
ወዘእንበለ ፍሬ ይከውን።
ወሶበ በቈለ ሥርናይ ወፈርየ ፍሬ።
ወርእየ ዕፀ በለስ በፍኖት ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬ እምኔሃ።
ወይቤላ ኢይኩን እንከ ፍሬ እምውስቴትኪ ለዓለም።



Tabelle1

Seite 1612

30 ፍሬ

Matt21:34
Matt26:29

MK04:8
MK11:12
MK11:14
MK12:2
MK14:25
Luke01:42
Luke03:8
Luke03:9
Luke06:43
Luke06:43
Luke20:10
Luke22:17
John04:36

John12:24
John15:8
John15:16

7 ፍሬሁ Matt12:33
Matt12:33
Matt12:33
Matt21:34
Matt21:41
Luke06:44
Luke20:10

4 ፍሬሃ Matt21:43
MK04:28

Luke13:6
Luke13:7

2 ፍሬሆሙ Matt07:16

Matt07:20
1 ፍሬክሙ John15:16

ፍርሀት
2 ፍርሀተ MK04:41

Luke02:9
7 ፍርሀት Matt28:8

Luke01:12 ፍርሀት ወረዓድ ወረደ ላዕሌሁ።
Luke01:65

ከመ ይምጽእ ሎቱ እምፍሬ ወይኑ።
ወናሁ እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምይእዜ እምዝንቱ አጺረ ፍሬ 
ወይን።
ወበቈለ ወልህቀ ወፈረየ ወወሀበ ፍሬ።
ወባቲ ቈጽለ ወሖረ ይርአይ እመ ቦ ዘይረክብ ፍሬ በውስቴታ።
ወአውሥአ ወይቤላ አልቦ ዘይበልዕ ፍሬ እምኔኪ ለዓለም እንከ።
ያምጽእ ሎቱ እምፍሬ ወይኑ።
አማን እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምዝንቱ ፍሬ ወይን።
ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ።
ግበሩ እንከ ፍሬ ዘይደልወክሙ ለንስሓ።
ወኵሉ ዕፅ ዘኢይፈሪ ፍሬ ሠናየ ይገዝምዎ።
አልቦ ዕፅ ሠናይ ዘይፈሪ ፍሬ እኩየ።
ወአልቦ ዕፅ እኩይ ዘይፈሪ ፍሬ ሠናየ።
ከመ ይፈንዉ ሎቱ እምፍሬ ወይኑ።
እብለክሙ ኢይሰቲ እንከ እምዝንቱ ፍሬ ወይን።
እስመ ዘየዐጽድኒ ይነሥእ ዐስቦ ወያስተጋብእ ፍሬ ለሕይወት 
ዘለዓለም።
ወእመሰ ሞተት ብዙኀ ፍሬ ትፈሪ።
ወበዝንቱ ይሴባሕ አቡየ እምከመ ብዙኀ ፍሬ ትፈርዩ።
ወእሬስየክሙ ከመ ትሑሩ ወፍሬ ትፍረዩ።
ወፍሬሁኒ ሠናየ ወእመ አኮ ግበሩ ዕፀ እኩየ ወፍሬሁኒ እኩየ።
ወፍሬሁኒ ሠናየ ወእመ አኮ ግበሩ ዕፀ እኩየ ወፍሬሁኒ እኩየ።
እስመ እምፍሬሁ ይትዐወቅ ዕፅ።
ወአመ በጽሐ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ አግብርቲሁ ኀበ ዐቀብተ ወይን።
እለ ይሁብዎ ፍሬሁ በበ ጊዜሁ ወበበ አግዋሊሁ።
ወኵሉ ዕፅ እምፍሬሁ ይትዐወቅ።
ወአመ ኮነ ጊዜ ፍሬሁ ፈነወ ገብሮ ኀበ ዐቀብተ ወይን።
ወይሁብዋ ለካልኣን እለ ይገብሩ ፍሬሃ።
ወውእቱሰ የአምር ከመ ባሕቲታ ምድር ትሁብ ፍሬሃ ቀዳማዌ ሣዕረ።

ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬሃ ወኢረከበ።
ናሁ ሠለስቱ ዓመት እንዘ እመጽእ እንሣእ ፍሬሃ ለዛቲ በለስ።
ወእምፍሬሆሙ ተአምርዎሙ ይቀሥሙሁ እምአሥዋከ አስካለ 
ወእምአሜከላ በለሰ።
ወእምፍሬሆሙ እንከ ተአምርዎሙ።
ወውእቱ ፍሬክሙ ይነብር ለዓለም።

ወፈርሁ ዐቢየ ፍርሀተ ወተባሀሉ በበይናቲሆሙ።
ወፈርሁ ዐቢየ ፍርሀተ።
ወኀለፋ ፍጡነ እምኀበ መቃብር በፍርሀት ወበረዓድ ወበፍሥሓ 
ዐቢይ።

ወኮነ ፍርሀት ላዕለ ኵሉ ሰብእ ዘውእቱ ብሔር።
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7 ፍርሀት

Luke05:9
Luke08:37
Luke21:11
Luke21:26

4 ፍርሀቶሙ John07:13

John12:42
John19:38
John20:19

1 ኢትፍርሁ Matt10:31
3 ኢትፍርህዎሙ Matt10:26

Matt10:28
Matt10:28

2 ፍርህዎሰ Luke12:5
Luke12:5

ፍርፋር
1 ፍርፋራተ MK07:28
2 ፍርፋራት Matt15:27

Luke16:21
ፍቅር

1 ፍቀረ John15:10
አፍቀረ

1 አፍቀሮ John03:16
1 ፍቁር Matt12:18
3 ፍቅረ Luke11:42

John05:42

John15:9
1 ፍቅሩ John15:10
3 ፍቅር Matt24:12

John15:13
John17:26

1 ፍቅርየ John15:11
1 ፍቅሮሙ Matt24:12
7 ፍተታተ Matt14:20

Matt15:37
MK06:43
MK08:8
MK08:19
MK08:20
John06:12

እስመ አኀዞ ድንጋፄ ወፍርሀት።
እስመ ፍርሀት ዐቢይ አኀዞሙ።
ወፍርሀት ላዕለ ሰብእ ወተኣምር ዐቢይ ይከውን እምሰማይ።
ወትወፅእ ነፍሰ ዕጓለ እመሕያው እምፍርሀት ወእምትሕዝብት 
ዘይመጽእ በዓለም።
ወባሕቱ ክሡተሰ አልቦ ዘተናገረ በእንቲኣሁ በእንተ ፍርሀቶሙ 
ለአይሁድ።
ወባሕቱ ኢያግሀዱ በእንተ ፍርሀቶሙ ለፈሪሳውያን።
ዘኮነ ረድኦ ለእግዚእ ኢየሱስ በኅቡእ በእንተ ፍርሀቶሙ ለአይሁድ።
በእንተ ፍርሀቶሙ ለአይሁድ።
ኢትፍርሁኬ እስመ እምብዙኅ አዕዋፍ ትኄይሱ አንትሙ።
ኢትፍርህዎሙኬ እንከ እስመ አልቦ ክዱን ዘኢይትከሠት።
ወኢትፍርህዎሙ ለእለ ይቀትሉ ሥጋክሙ።
ወባሕቱ ፍርህዎ ለዘቦ ሥልጣን።
ወባሕቱ አርእየክሙ ዘትፈርሁ ፍርህዎሰ።
እወ እብለክሙ ኪያሁ ፍርህዎ።

በታሕተ ማእድ ፍርፋራተ ዘያወድቁ ደቂቅ።
እምፍርፋራት ዘይወድቅ እማእደ አጋእዝቲሆሙ።
ወይፈቱ ይጽገብ እምፍርፋራት ዘይወድቅ እማእዱ ለባዕል።

ወሀልዉ በፍቀረ ዚኣየ።

እስመ ከመ ዝ አፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም።
ናሁ ቊልዔየ ዘኀረይኩ ፍቁርየ ዘሠምረቶ ነፍስየ።
ወትትዔወርዎ ለጽድቅ ወለፍቅረ እግዚአብሔር።
ወባሕቱ አእመርኩክሙ ከመ አልብክሙ ፍቅረ እግዚአብሔር 
ላዕሌክሙ።
ንበሩ በፍቅረ ዚኣየ።
በከመ ዐቀብኩ አነ ትእዛዞ ለአቡየ ወእሄሉ በፍቅሩ።
ወእምብዝኀ ዐመፃ ወእከይ ትሴኵስ ፍቅር እምብዙኃን።
አልቦ ዘየዐቢ እምዝ ፍቅር።
ወዓዲ እነግሮሙ ከመ የሀሉ ኀቤሆሙ ፍቅር ዘአፍቀርከኒ።
ወነገርኩክሙ ዘንተ ከመ የሀሉ ልብየ ወፍሥሓየ ወፍቅርየ ኀቤክሙ።
ወብዙኃን የዐልዉ ሃይማኖቶሙ ወፍቅሮሙ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወበልዑ ኵሎሙ ወጸግቡ ወአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ።
ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታተ መልአ ሰብዐተ አስፈሬዳተ።
ሚ መጠነ አግሐሥክሙ አክፋረ ዘመልአ ፍተታተ ዘተርፈ።
ሚ መጠነ አግሐሥክሙ አስፈሬዳተ ዘመልአ ፍተታተ ዘተርፈ።
አስተጋብኡ ዘተርፈ ፍተታተ።
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1 ፍተታት Luke09:17
2 ፍቱሐ Matt16:19

Matt18:18
5 ፍትሐ Matt12:20

Matt23:23
MK14:64
John05:27
John07:24

1 ፍትሑ John07:24
1 ፍትሕ Matt12:18
3 ፍትሕዎ MK11:2

Luke19:30
John11:44

1 ፍትሕዎሙ Matt21:2
1 ፍትወተ MK04:19
1 ፍትወት MK04:19
1 ፍትወቶ John08:44
1 ፍትው Matt14:16

ፍኅርት
1 ፍኅርቱ Matt01:24 ወነሥኣ ለማርያም ፍኅርቱ።
1 ፍኅርትከ Matt01:20

2 ፍናዊከ Matt04:6
Luke04:10

3 ፍናው Matt06:2
Matt22:10
Luke14:23

ፍኖት
2 ፍኖተ Matt10:5

Matt11:10
12 ፍኖተ Matt04:15

Matt21:32 እስመ መጽአ ኀቤክሙ ዮሐንስ በፍኖተ ጽድቅ።
Matt22:16
MK01:3
MK02:23
MK12:14
Luke01:79
Luke03:4
Luke10:31
Luke10:33
Luke20:21

ወዘአግሐሡ ዘተርፈ ፍተታት።
ወዘፈታሕከ በምድር ይከውን ፍቱሐ በሰማያት።
ወዘፈታሕክሙ በምድር ይከውን ፍቱሐ በሰማያት።
እስከ ያገብእ ፍትሐ መዊኦቱ።
ፍትሐ ወጽድቀ ወምጽዋተ ወሃይማኖተ።
ወአግብኡ ፍትሐ ኵሎሙ ወይቤሉ ይቅትልዎ።
ወወሀቦ ሥልጣነ ከመ ይግበር ፍትሐ ወኵነኔ።
ኢትፍትሑ በአድልዎ ለገጽ አላ ፍትሐ ጽድቅ ፍትሑ።
ኢትፍትሑ በአድልዎ ለገጽ አላ ፍትሐ ጽድቅ ፍትሑ።
ውእቱ ይሜህሮሙ ፍትሕየ ለአሕዛብ።
ፍትሕዎ ወአምጽእዎ ሊተ።
ፍትሕዎ ወአምጽእዎ ሊተ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ፍትሕዎኬ እንከሰ ወኅድግዎ ይሑር።
ፍትሕዎሙ ወአምጽእዎሙ ሊተ።
ወኅሊና ዝንቱ ዓለም ወፍትወተ ብዕል ወባዕደኒ ኵሉ ፍትወት።
ወኅሊና ዝንቱ ዓለም ወፍትወተ ብዕል ወባዕደኒ ኵሉ ፍትወት።
ወፍትወቶ ለአቡክሙ ትግበሩ ትፈቅዱ።
ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አኮ መፍትው ይሑሩ ርኁባኒሆሙ።

እንዘ ይብል ኦ ዮሴፍ ወልደ ዳዊት ኢትፍራህ ነሢኦታ ለማርያም 
ፍኅርትከ።
ከመ ይዕቀቡከ በኵሉ ፍናዊከ።
ከመ ይዕቀቡከ በኵሉ ፍናዊከ።
በከመ ይገብሩ መድልዋን በመኳርብት ወበአስኳት ወበፍናው።
ወወፂኦሙ እሙንቱ አግብርት ውስተ ፍናው።
ሑር ፍጡነ ውስተ ፍናው ወውስተ ጥቅመ ሀገር ወበግብር።

ወአዘዞሙ እንዘ ይብል ፍኖተ አሕዛብ ኢትሑሩ።
ዘይጸይሕ ፍኖተከ በቅድሜከ።
ምድረ ዛብሎን ወምድረ ንፍታሌም ፍኖተ ባሕር ማዕዶተ ዮርዳኖስ።

ወበጽድቅ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
ጺሑአ ፍኖተ እግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።
ወአኀዙ ይምሐዉ ሰዊተ ወይብልዑ ወይጺሑ ሎቱ ፍኖተ።
ወበጽድቅ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
ከመ ያርትዕ እገሪነ ውስተ ፍኖተ ሰላም።
ጺሑአ ፍኖተ እግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።
ወተዳደቆ አሐዱ ካህን እንዘ ይወርድ ይእተ ፍኖተ።
ወረከቦ አሐዱ ሳምራዊ እንዘ የሐውር ይእተ ፍኖተ ወርእዮ ወምሕሮ።
ወኢታደሉ ለገጽ ወኢ ለመኑሂ ወርቱዐ ትሜህር ፍኖተ እግዚአብሔር።
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12 ፍኖተ

John14:6
2 ፍኖተከ MK01:2

Luke07:27
42 ፍኖት Matt02:12

Matt05:25
Matt07:13
Matt07:14
Matt08:28
Matt10:10
Matt13:4
Matt13:19
Matt15:32
Matt20:17
Matt20:30
Matt21:8
Matt21:8
Matt21:19
Matt28:9
MK04:4
MK04:15
MK06:8
MK08:3
MK08:27
MK09:33
MK09:34
MK10:17
MK10:32
MK10:46
MK10:52
MK11:4
MK11:8
MK15:21
Luke02:44
Luke03:5
Luke08:5
Luke08:12
Luke09:3

Luke09:57
Luke10:4
Luke12:58
Luke18:35

አነ ውእቱ ፍኖተ ጽድቅ ወሕይወት።
ናሁ አነ እፌኑ መልአክየ ቅድመ ገጽከ ዘይጸይሕ ፍኖተከ።
ዘይጸይሕ ፍኖተከ በቅድሜከ።
ወእንተ ካልእ ፍኖት ገብኡ ወአተዉ ብሔሮሙ።
እንዘ ሀሎከ ምስሌሁ ውስተ ፍኖት።
እስመ ረሓብ አንቀጽ ወስፍሕት ፍኖት።
ጥቀ ጸባብ አንቀጽ ወጽዕቅት ፍኖት።
ወኢያበውሑ መነሂ ይኅልፍ እንተ ይእቲ ፍኖት።
ወኢ ጽፍነተ ለፍኖት ወኢ ክልኤ ክዳናተ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት።
ዘተዘርዐ ውስተ ልቡ ውእቱኬ ዘተዘርዐ ውስተ ፍኖት።
ከመ ኢይመጽልዉ በፍኖት።
እንተ ባሕቲቶሙ ወአግሐሦሙ እምፍኖት።
ወናሁ ክልኤቱ ዕዉራን ይነብሩ ጥቃ ፍኖት።
ወዘይበዝኁ ሕዝብ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
ወይነጽፉ ውስተ ፍኖት።
ወርእየ ዕፀ በለስ በፍኖት ወሖረ ኀቤሃ ይንሣእ ፍሬ እምኔሃ።
ተራከቦን እግዚእ ኢየሱስ በፍኖት ወይቤሎን በሓክን።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት ወመጽኡ አዕዋፍ ወበልዕዎ።
ወእሉ እሙንቱ እለ ውስተ ፍኖት ኀበ ተዘርዐ ቃል።
ወአዘዞሙ ከመ አልቦ ዘይሰንቁ ለፍኖት።
ይደክሙ በፍኖት እስመ ቦ እምኔሆሙ እምርሑቅ ዘመጽኡ።
ወተስእሎሙ ለአርዳኢሁ በፍኖት ወይቤሎሙ።
ምንተኑ ኀለይክሙ በፍኖት በበይናቲክሙ።
ወአርመሙ እስመ ተበሃሉ በበይናቲሆሙ በፍኖት።
ወእንዘ የሐውር በፍኖት መጽአ አሐዱ ብእሲ።
ወበፍኖት እንዘ የዐርጉ ኢየሩሳሌም ይቀድሞሙ እግዚእ ኢየሱስ።
ይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
ወርእየ ሶቤሃ ወተለዎ በፍኖት።
ወሖሩ ወረከቡ ዕዋለ እሱረ ኀበ አንቀጽ ውስተ ፍኖት ወፈትሕዎ።
ወቦ እለ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
ወዐበጡ አሐደ ኀላፌ ፍኖት ስምዖንሃ ቀሬናዌ እትወቶ እምሐቅል።
ወይመስሎሙ ከመ ዘበፍኖት ሀሎ ምስለ ሰብእ።
ወይዕሪ ፍኖት መብእስ።
ወእንዘ ይዘርዕ ቦ ዘወድቀ ውስተ ፍኖት።
ወዘሰ ውስተ ፍኖት እሉ እሙንቱ እለ ይሰምዑ ቃለ።
ወይቤሎሙ ኢትንሥኡ ለፍኖት ወኢ ምንተኒ ኢ በትረ ወኢ 
ጽፍነተ።
ወእምዝ እንዘ የሐውሩ በፍኖት ይቤሎ አሐዱ ሊቅ።
ወኢተአምኁ ወኢ መነሂ በፍኖት።
ተዐረቅ በፍኖት ወሠልጥ ዘትፈድዮ።
ይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
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42 ፍኖት

Luke19:4
Luke19:36
John04:6

John09:8
5 ፍኖቶ Matt03:3

Luke01:76
John01:23
John14:4
John14:5

1 ፍዳ Luke14:12
ፍድፋድ

1 ፍድፋዴ Matt05:47
ፍጡን

18 ፍጡነ Matt05:25
Matt28:7
Matt28:8

MK04:5
MK09:39
Luke01:39 ወተንሥአት ማርያም ፍጡነ በውእቱ መዋዕል።
Luke02:16 ወሖሩ ፍጡነ ወረከብዎሙ ለማርያም ወለዮሴፍ።
Luke07:4
Luke14:21
Luke14:23
Luke15:22
Luke16:6
Luke16:7
Luke18:8
John04:49
John11:29 ወሶበ ሰምዐት ማርያ ተንሥአት ፍጡነ ወሖረት ኀቤሁ።
John11:31
John13:27

ፍጥረት
1 ፍጥረተ Luke11:50
3 ፍጥረት MK10:6

MK16:8
MK16:15

ፍጹም
7 ፍጹመ Matt19:21

MK04:28
MK10:21
Luke02:42

እስመ እንተ ይእቲ ፍኖት ሀለዎ ይኅልፍ።
ወእንዘ የሐውሩ ነጸፉ አልባሲሆሙ ውስተ ፍኖት።
ወደኪሞ እግዚእ ኢየሱስ በሐዊረ ፍኖት ነበረ ህየ ኀበ ውእቱ ዐዘቅት።

ይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ውእቱ ዘይነብር ውስተ ፍኖት ወይስእል።
ወይብል ጺሑአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር ወዐርዩ መጽያሕቶ።
እስመ ተሐውር ቅድመ እግዚአብሔር ከመ ትጺሕ ፍኖቶ።
ወይብል ጺሑአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር በከመ ይቤ ኢሳይያስ ነቢይ።
ወለሊክሙ ኢተአምሩ ኀበ ኣሐውር ወፍኖቶሰ ተአምሩ።
በእፎ እንከ ነአምር ፍኖቶ።
ከመ ይጸውዑከ እሙንቱሂ ወይከውነከ ፍዳ በኀቤሆሙ።

ምንት እንከ ፍድፋዴ ዘገበርክሙ።

ኩን ጠቢበ ለዕድውከ ፍጡነ።
ወፍጡነ ሑራ ንግራሆሙ ለአርዳኢሁ።
ወኀለፋ ፍጡነ እምኀበ መቃብር በፍርሀት ወበረዓድ ወበፍሥሓ 
ዐቢይ።
ወፍጡነ በቈለ እስመ አልቦ ዕመቅ ለመሬቱ።
ወይክል ፍጡነ አሕሥሞ ቃል ላዕሌየ።

ፍጡነ ረድ እስመ ይደልዎ ትግበር ምስሌሁ ዘንተ።
ሑር ፍጡነ ውስተ መራሕብት ወውስተ አስኳተ ሀገር።
ሑር ፍጡነ ውስተ ፍናው ወውስተ ጥቅመ ሀገር ወበግብር።
አምጽኡ ፍጡነ አልባሰ ቀደዋተ ወአልብስዎ።
ወጸሐፍ ፍጡነ ኀምሳ ላዕሌከ።
ወጸሐፍ ፍጡነ ሰማንያ ላዕሌከ።
እወ እብለክሙ ከመ ይፈትሕ ሎሙ ፍጡነ።
እግዚኦ ረድ ፍጡነ ዘእንበለ ይሙት ወልድየ።

እለ መጽኡ ከመ ያላቅስዋ ከመ ተንሥአት ፍጡነ ወመጽአት።
ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ዘትገብር እንከ ፍጡነ ግበር።

ዘተክዕወ እምፍጥረተ ዓለም እስከ ዛቲ ትውልድ።
ወእምፍጥረትሰ ተባዕተ ወአንስተ ገብረ እግዚአብሔር።
ለኵሉ ፍጥረት በወንጌል ቅዱስ ለሕይወት ዘለዓለም።
ወስብኩ ወንጌለ ለኵሉ ፍጥረት።

እመሰ ትፈቅድ ፍጹመ ትኩን ሑር ወሢጥ ኵሎ ዘብከ…
ወእምዝ ሰብለ ወእምሰብሉ ይመልእ ፍጹመ ሥርናየ።
እመሰ ትፈቅድ ፍጹመ ትኩን አሐቲ ተርፈተከ።
ወአመ ኮኖ ፍጹመ ሎቱ ዐሠርቱ ወክልኤቱ ክረምቱ።
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7 ፍጹመ

John15:11
John16:24
John17:13

2 ፍጹማነ Matt05:48
John17:23

2 ፍጹም Matt05:48
Luke02:40

1 ፍጽመ MK12:40
3 ፍጽም Matt23:6

Luke11:43
Luke20:44

ፓና
1 ፓናት John18:3

ከመ ፍጹመ ይኩን ፍሥሓክሙ።
ከመ ፍጹመ ይኩን ፍሥሓክሙ።
ከመ ይኩን ፍሥሓየ ፍጹመ በላዕሌሆሙ።
አንትሙሰ ኩኑ ፍጹማነ።
ወአነሂ ቦሙ ወአንተሂ ብየ ከመ ይኩኑ ፍጹማነ በአሐዱ።
ከመ አቡክሙ ሰማያዊ ፍጹም ውእቱ።
ወፍጹም በጸጋ እግዚአብሔር ዘላዕሌሁ።

ወይነብሩ ፍጽመ በውስተ አዕዋዳት።
ወነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት።
እስመ ታፈቅሩ ነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት።
ወነቢረ ፍጽም በውስተ አዕዋዳት ወርእሰ ምርፋቃት በውስተ 
ምሳሓት።

ወሖረ ህየ በመኀትወ ጽጕ ወበፓናት ወበንዋየ ሐቅል።


