ዕፍ 1
1 በጀያው

ነበ፥

 በእግዚአብ ዘንድ ነበ፥

 እግዚአብ

ነበ። 2 ይ በጀያው በእግዚአብ ዘንድ ነበ። 3  በእ ነ፥ ከ ነው
አንዳች $ንኳ ያ& እ አ

ነ። 4 በእ 'ይወት ነበች፥ 'ይወት የ+ው ብ,ን

ነበች። 5 ብ,ን በጨ&. ይበ ፥ ጨ&. አ/0ነፈው። 6 ከእግዚአብ የተ/ከ
$3 ዮ5ን$ የ6ባ አንድ +ው ነበ፤ 7  በእ በኩ እንዲያኑ ይ $& ብ,ን
ይ+ክ ዘንድ &$ክ ጣ። 8 $& ብ,ን >+ክ ጣ እንጂ፥ እ ብ,ን
አ ነበ። 9 &+ው  የ6ያበው እውነተኛው ብ,ን ወደ ዓ& ይጣ ነበ። 10
በዓ& ነበ፥ ዓ&3 በእ ነ፥ ዓ&3 አ/ወCው። 11 የእ ወደ ነው ጣ፥
የገዛ ወገኖቹ አ ተCበት። 12 &ተCበት  ግን፥ በ$3 &6ያኑት &እነ
የእግዚአብ ጆች ይ ኑ ዘንድ I ጣንን +ጣቸው፤ 13 እነ ከእግዚአብ
ተወ&ዱ እንጂ ከደ ወይ ከIጋ ፈ ድ ወይ ከወንድ ፈ ድ አ ተወ&ዱ። 14
 Iጋ ነ፤ ጸጋንና እውነትን ተ ቶ በእኛ አደ፥ አንድ ጅ ከአባቱ ዘንድ
እንዳ&ው ክብ የ ነው ክብRን አየን። 15 ዮ5ን$ $& እ +ከ እንዲ ብS ጮኸ።
ከእኔ በኋ/ የ6ጣው እ ከእኔ በፊት ነበና ከእኔ ይ Y የከበ ኖአ ፤ $& እ
ያ ት ይ ነበ። 16 እኛ /ችን ከ3/ቱ ተCብ&ን በጸጋ /ይ ጸጋ ተ+ጥቶና ና 'ግ
በ3[ ተ+ጥቶ ነበና፤ 17 ጸጋና እውነት ግን በኢየ$ ክ$ቶ$ ነ። 18 ቼ ቢ ን
እግዚአብን ያየው አንድ $ንኳ የ&፤ በአባቱ እYፍ ያ& አንድ ጁ እ ተከው። 19
አይድ። አንተ .ን ነ? ብ&ው ይጠይaት ዘንድ ከኢየRbc ካናትንና cዋውያንን
በ/ኩበት ጊዜ፥ የዮ5ን$ $ክነት ይ ነው። 20 +ከ አ ካደ፤ እኔ ክ$ቶ$
አይደ& ብS +ከ። 21 እንኪያ$ .ን ነ? ኤ ያ$ ነን? ብ&ው ጠየaት።
አይደ& አ&። ነቢዩ ነን? አይደ& ብS &+። 22 እንኪያ$። .ን ነ? &/ኩን

 $ እንድን+ጥ፤ $&$ ን ት/&? አት። 23 እ። ነቢዩ ኢbይያ$ እንዳ&።
የጌታን ንገድ አYኑ ብS በድ በዳ የ6ጮኽ +ው ድፅ እኔ ነኝ አ&። 24-25
24 25
የተ/ኩት ከፈbውያን ነበRና። እንኪያ$ አንተ ክ$ቶ$ ወይ ኤ ያ$ ወይ ነቢዩ
ካይደ&፥ $& ን ታጠ &? ብ&ው ጠየaት። 26 ዮ5ን$  p። እኔ በውኃ
አጠ &፤ ዳR ግን እናንተ የ.ታውaት በካከ/ች rsአ ፤ 27 እኔ የጫ.ውን
ጠፍ ፈታ የ.ይገባኝ፥ ከእኔ በኋ/ የ6ጣው ከእኔ ይ Y የ6ከብ ይ ነው አ/ቸው።
28 ይ ነገ ዮ5ን$ ያጠYበት በነበው በዮዳኖ$ .ዶ በቢታንያ በቤተ ባ ነ። 29
በነገው ዮ5ን$ ኢየ$ን ወደ እ wጣ አይቶ እንዲ አ&። እነ የዓ&ን ኃጢአት
የ6ያ$ወግድ የእግዚአብ በግ። 30 አንድ +ው ከእኔ በኋ/ ይጣ ፥ ከእኔ በፊት
ነበና ከእኔ ይ Y የከበ ኖአ ብዬ $& እ ያ ት ይ ነው። 31 እኔ አ/ውCው
ነበ፥ ዳR ግን &እ$ኤ ይገ&ጥ ዘንድ $&ዚ በውኃ እያጠY እኔ ጣ። 32
ዮ5ን$ እንዲ ብS +ከ። ንፈ$ ከ+.ይ እንደ ግብ ኖ wወድ አየ፤ በእ
/ይ ኖ። 33 እኔ አ/ውCው ነበ፥ ዳR ግን በውኃ አጠY ዘንድ የ/ከኝ እ።
ንፈ$ wወድበትና wኖበት የታየው፥ በንፈ$ Yዱ$ የ6ያጠY እ ነው አ&ኝ።
34 እኔ አይቻ& እ የእግዚአብ ጅ እንደ ነ $ክ{አ&። 35 በነገው
ደግs ዮ5ን$ ከደC ዛ3ቱ &ት rው ነበ፥ 36 ኢየ$ w|ድ ተ ክቶ።
እነ የእግዚአብ በግ አ&። 37 &ቱ ደC ዛ3ት wናገ +ተው ኢየ$ን
ተከተት። 38 ኢየ$ ዘወ ብS wከተት አይቶ። ን ትፈ ጋ/ች? አ/ቸው።
39 እነ። ቢ፥ ወዴት ትኖ&? አት፤ ትጓው  ይ .&ት ነው። 40
ጥታች እዩ አ/ቸው። ጥተው የ6ኖበትን አዩ፥ በዚያ Cን በእ ዘንድ ዋ፤
አI +ዓት ያ ነበ። 41 ከዮ5ን$ ዘንድ +ተው ከተከተት ከ&ቱ አንዱ የ$ዖን
ጴጥ$ ወንድ እንድያ$ ነበ። 42 እ አ$Cድs የን ወንድ $ዖንን
አገኘውና። 'ን አግኝተና አ&ው፤ ትጓው ክ$ቶ$ .&ት ነው። 43 ወደ

ኢየ$ አጣው። ኢየ$ ተ ክቶ። አንተ የዮና ጅ $ዖን ነ፤ አንተ ኬፋ
ትባ/& አ&ው፤ ትጓው ጴጥ$ .&ት ነው። 44 በነገው ኢየ$ ወደ ገ>/ >ወጣ
ወደደ፥ ፊ ጶ$ን አገኘና። ተከተ&ኝ አ&ው። 45 ፊ ጶ$ ከእንድያ$ና ከጴጥ$ ከተ.
ከቤተ bይዳ ነበ። 46 ፊ ጶ$ ናትናኤ ን አግኝቶ። 3[ በ'ግ ነቢያት $& እ
የጻፉትን የዮ[ፍን ጅ የናዝ{ቱን ኢየ$ን አግኝተነዋ አ&ው። 47 ናትናኤ ።
ከናዝ{ት  ካ ነገ >ወጣ ይች/ ን? አ&ው። ፊ ጶ$። ጥተ እይ አ&ው። 48
ኢየ$ ናትናኤ ን ወደ እ wጣ አይቶ $& እ። ተንኰ የc&በት በእውነት
የእ$ኤ +ው እነ አ&። 49 ናትናኤ ። ከወዴት ታውCኛ&? አ&ው። ኢየ$
 p። ፊ ጶ$ bይጠ፥ ከበ&$ በታች b&፥ አየ አ&ው። 50 ናትናኤ   p።
 ይ፥ አንተ የእግዚአብ ጅ ነ፤ አንተ የእ$ኤ ንጉI ነ አ&ው። 51
ኢየ$  p። ከበ&$ በታች አየ $/  አንን? ከዚ የ6በ ጥ ነገ ታያ&
አ&ው። 52 እውነት እውነት እ/ችኋ&፥ +.ይ wከፈት የእግዚአብ /እክት በ+ው
ጅ /ይ wወጡና wወዱ ታያ/ች አ&ው።
ዕፍ 2
1 በ$ተኛው Cን በገ>/ ና +ግ ነበ፥ የኢየ$ እናት በዚያ ነበች፤ 2 ኢየ$
ደግs ደC ዛ3ቱ ወደ +ጉ ታደ3። 3 የወይን ጠጅ ባ&C ጊዜ የኢየ$ እናት።
የወይን ጠጅ እኮ የ/ቸው አ&ችው። 4 ኢየ$። አንቺ [ት፥ ከአንቺ ጋ ን አ&ኝ?
ጊዜዬ ገና አ ደ+ አ/ት። 5 እናቱ &አገ ጋዮቹ። የ6/ችን  አድጉ አ&ቻቸው።
6 አይድ እንደ6ያደጉት የ.ንጻት .ድ $ድ$ት የድንጋይ ጋኖች በዚያ ተCጠው
ነበ፥ እያንዳንዳቸው &ት ወይ $ት እን$ ይይዙ ነበ። 7 ኢየ$። ጋኖቹን
ውኃ 3አቸው አ/ቸው። እ$ከ አፋቸው 3አቸው አ/ቸው። እ$ከ አፋቸው
sአቸው። 8 አን Cድታች &አbዳው $ጡት አ/ቸው፤ +ጡት። 9 አbዳው

የወይን ጠጅ የ ነውን ው, በC+ ጊዜ ከወዴት እንደ ጣ አ/ወC፤ ውኃውን የCዱት
አገ ጋዮች ግን ያውa ነበ፤ አbዳው 3ውን ጠቶ። 10 +ው  አ$Cድs
 ካ3ን የወይን ጠጅ ያCባ ፥ ከ+ከR በኋ/ ናኛውን፤ አንተ$  ካ3ን የወይን
ጠጅ እ$ከ አን አrይተ, አ&ው። 11 ኢየ$ ይን የ ክቶች ጀያ በገ>/ ና
አደገ፤ ክብRን ገ&ጠ፥ ደC ዛ3ቱ በእ አኑ። 12 ከዚ በኋ/ ከእናቱና
ከወንድsቹ ከደC ዛ3ቱ ጋ ወደ Yፍና  ወደ፥ በዚያ ጥት Cን ኖR። 13
የአይድ ፋwካ Cቦ ነበ፥ ኢየ$ ወደ ኢየRbc ወጣ። 14 በYደ$
በ{ዎችንና በጎችን ግቦችን የ60ጡትን ገንዘብ &ዋጮችን ተCጠው አገኘ፤ 15
የገድ ጅፍ አበጅቶ ን በጎችን በ{ዎችን ከYደ$ አወጣቸው፥
የ&ዋጮችን ገንዘብ አፈ++ ገበታዎቻቸውን ገ&በጠ፥ 16 ግብ ጪዎችን። ይን
ከዚ ው+ዱ፤ የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድጉት አ/ቸው። 17 ደC ዛ3ቱ።
የቤት Yናት ይበ/ኛ ተብS እንደ ተጻፈ አ+ቡ። 18 $&ዚ አይድ  +ው። ይን
$&ታደግ ን  ክት ታbየና&? አት። 19 ኢየ$  p። ይን ቤተ Yደ$
አፍት፥ በ$ት Cን አነዋ& አ/ቸው። 20 $&ዚ አይድ። ይ ቤተ Yደ$
ከአባ $ድ$ት ዓት ጀ ይ ነበ፥ አንተ$ በ$ት Cን ታነዋ&ን? አት። 21
እ ግን $& +ውነቱ ቤተ Yደ$ ይ ነበ። 22 $&ዚ ከ3ታን ከተነ በኋ/ ደC
ዛ3ቱ ይን እንደ ተናገ አ+ቡና ጽ5ፍንና ኢየ$ የተናገውን

አኑ። 23

በፋwካ በዓ  በኢየRbc b&፥ ያደገውን  ክት ባዩ ጊዜ ብዙ +ዎች በ$3 አኑ፤
24-25
24 25 ነገ ግን ኢየ$ +ዎችን  ያውY ነበ፤ $& +ው .ን >+ክ
አያ$ፈ ገው ነበና አይተ.ናቸው ነበ፤  በ+ው ያ&ውን ያውY ነበና።
ዕፍ 3
1 ከፈbውያን ወገን የአይድ አ& የ ነ ኒrዲs$ የ6ባ አንድ +ው ነበ፤ እ

በc>ት ወደ ኢየ$ ጥቶ። 2  ይ፥ እግዚአብ ከእ ጋ ከ ነ በC አንተ
የታደጋቸውን እነዚን  ክቶች >ያደግ የ6ች የ&ና  ነ
ከእግዚአብ ዘንድ እንደ ጣ እናው &ን አ&ው። 3 ኢየ$  p። እውነት
እውነት እ ,&፥ +ው ዳግኛ ካ ተወ&ደ በC የእግዚአብን ንግIት >ያይ
አይች  አ&ው። 4 ኒrዲs$። +ው ከ0ገ& በኋ/ እንዴት >ወ&ድ ይች/ ? &ተኛ
ወደ እናቱ .ኅፀን ገብቶ ይወ&ድ ዘንድ ይች/ ን? አ&ው። 5 ኢየ$ &+፥ እንዲ
w ። እውነት እውነት እ ,&፥ +ው ከውኃና ከንፈ$ ካ ተወ&ደ በC ወደ
እግዚአብ ንግIት >ገባ አይች ። 6 ከIጋ የተወ&ደ Iጋ ነው፥ ከንፈ$
የተወ&ደ ንፈ$ ነው። 7 ዳግኛ ትወ&ዱ ያ$ፈ ጋችኋ $/  አታድንY። 8 ነፋ$
ወደ6ወደው ይነፍb ፥ ድፁን ት+.&፥ ነገ ግን ከወዴት እንደ ጣ ወዴት
እንዲ|ድ አታውY፤ ከንፈ$ የተወ&ደ  እንዲ ነው። 9 ኒrዲs$  p። ይ
እንዴት > ን ይች/ ? አ&ው። 10 ኢየ$  p እንዲ አ&ው። አንተ የእ$ኤ
 $ት ን ይን አታውYን? 11 እውነት እውነት እ ,&፥ የናውCውን
እንናገ&ን ያየነውን እን+ክ&ን፥ $ክችንን አትCበት። 12 $& ድዊ
ነገ በነገኋች ጊዜ ካ/ናች፥ $& +.ያዊ ነገ ብነግች እንዴት ታና/ች? 13
ከ+.ይ ከወደ በC ወደ +.ይ የወጣ .ን የ&፥ እ በ+.ይ የ6ኖው የ+ው
ጅ ነው። 14-15
14 15 3[ በድ በዳ እባብን እንደ +C& እንዲ በእ የ6ያን 
የዘ/& 'ይወት እንዲኖው እንጂ እንዳይጠፋ የ+ው ጅ ይ+C ይገባዋ ። 16 በእ
የ6ያን  የዘ/& 'ይወት እንዲኖው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብ አንድያ
ጁን እ$ኪ+ጥ ድ$ ዓ&3ን እንዲ ወዶአ ና። 17 ዓ& በ ጁ እንዲድን ነው እንጂ፥
በዓ& እንዲፈድ እግዚአብ ወደ ዓ& አ /ከውና። 18 በእ በ6ያን
አይፈድበት፤ በ.ያን ግን በአንዱ በእግዚአብ ጅ $ $//ነ አን
ተፈዶበታ ። 19 ብ,ን ወደ ዓ& $& ጣ +ዎች Iቸው ክፉ ነበና ከብ,ን

ይ Y ጨ&.ን $& ወደዱ ፍዱ ይ ነው። 20 ክፉ የ6ያደግ  ብ,ንን ይጠ/ ና፥
Iው እንዳይገ&ጥ ወደ ብ,ን አይጣ፤ 21 እውነትን የ6ያደግ ግን Iው
በእግዚአብ ተደጎ እንደ ነ ይገ&ጥ ዘንድ ወደ ብ,ን ይጣ ። 22 ከዚ በኋ/
ኢየ$ ከደC ዛ3ቱ ጋ ወደ ይዳ አገ ጣ፥ በዚያ ከእነ ጋ ተCጦ
ያጠY ነበ። 23 ዮ5ን$ ደግs በbc አYቢያ በ|ኖን በዚያ ብዙ ውኃ ነበና
ያጠY ነበ፥ 24 እየጡ ይጠa ነበ ዮ5ን$ ገና ወደ ወኅኒ አ ተጨ
ነበና። 25 $&ዚ በዮ5ን$ ደC ዛ3ትና በአይድ ካከ $& .ንጻት ክክ ነ።
26 ወደ ዮ5ን$ ጥተው።  ይ፥ በዮዳኖ$ .ዶ ከአንተ ጋ የነበው አንተ
የ+ከ&ት፥ እነ ፥ እ ያጠ

 ወደ እ ይጣ አት። 27 ዮ5ን$

&+፥ እንዲ w ። ከ+.ይ ካ ተ+ጠው +ው እንዳች >Cበ አይች ። 28 እናንተ።
እኔ ክ$ቶ$ አይደ&፥ ነገ ግን። ከእ በፊት ተ ኬአ& እንዳ  bች
ት+ክR ኛ/ች። 29 3ይቱ ያ&ችው እ 3 ነው፤ rs የ6+.ው 6ዜው
ግን በ3ው ድጽ እጅግ ደ$ ይ&ዋ ። እንግዲ ይ ደ$ታዬ ተፈጸ። 30 እ
> Y እኔ ግን /ን$ ያ$ፈ ጋ ። 31 ከ/ይ የ6ጣው ከ በ/ይ ነው፤ ከድ
የ6 ነው የድ ነው የድRን ይናገ ። ከ+.ይ የ6ጣው ከ በ/ይ ነው። 32
ያየውንና የ+.ውን ይን ይ+ክ ፥ $ክRን የ6Cበ&ው የ&። 33 $ክRን
የተCበ& እግዚአብ እውነተኛ እንደ ነ አተ። 34 እግዚአብ የ/ከው
የእግዚአብን

ይናገ ና፤ እግዚአብ ንፈን +ፍ አይ+ጥና። 35 አባት

ጁን ይወዳ ን በእጁ +ጥቶታ ። 36 በ ጁ የ6ያን የዘ/& 'ይወት አ&ው፤
በ ጁ የ.ያን ግን የእግዚአብ ቍጣ በእ /ይ ይኖ እንጂ 'ይወትን አያይ።
ዕፍ 4
1 እንግዲ። ኢየ$ ከዮ5ን$ ይ Y ደC ዛ3ት ያደጋ ያጠY. .&ትን

ፈbውያን እንደ +3 ጌታ ባወC ጊዜ፥ 2-3
3 ይዳን ትቶ ወደ ገ>/ ደግs |ደ፤ ዳR ግን
ደC ዛ3ቱ እንጂ ኢየ$  አ/ጠC። 4 በ+.ያ >ያ ፍ ግድ ነበት። 5
$&ዚ ያዕrብ & ጁ &ዮ[ፍ በ+ጠው $ፍ አጠገብ ወደት ን wካ ወደትባ
የ+.ያ ከተ. ጣ፤ 6 በዚያ የያዕrብ ጕድጓድ ነበ። ኢየ$ ንገድ ከ|ድ ደክs
በጕድጓድ አጠገብ እንዲ ተCጠ፤ ጊዜው $ድ$ት +ዓት ያ ነበ። 7 ከ+.ያ
አንዲት [ት ውኃ ትCዳ ጣች። ኢየ$። ውኃ አጠጪኝ አ/ት፤ 8 ደC ዛ3ቱ
ግብ >ገዙ ወደ ከተ. |ደው ነበና። 9 $&ዚ bዊቲቱ። አንተ የይዳ +ው $ት ን
bዊት [ት ከ ን ከእኔ ጠጥ እንዴት ት&ና&? አ&ችው፤ አይድ ከbውያን
ጋ አይተባበR ነበና። 10 ኢየ$  p። የእግዚአብን $ጦታና። ውኃ አጠጪኝ
የ6  .ን  ኑን$ ብታው፥ አንቺ ት&ኚው ነበ የ'ይወት ውኃ ይ+ጥ ነበ
አ/ት። 11 [ቲቱ። ጌታ ይ፥ Yጃ የ& ጕድጓዱ ጥ Y ነው፤ እንግዲ የ'ይወት
ውኃ ከወዴት ታገኛ&? 12 በእውኑ አንተ ይን ጕድጓድ ከ+ጠን ከአባታችን ከያዕrብ
ትበ ጣ&ን?  ጆቹ ከብቶቹ ከዚ ጠጥተዋ አ&ችው። 13 ኢየ$
 p። ከዚ ውኃ የ6ጠጣ  እንደ ገና ይጠ. ፤ 14 እኔ ከ+ጠው ውኃ የ6ጠጣ
 ግን &ዘ/& አይጠ.፥ እኔ የ+ጠው ውኃ በእ ው$ጥ &ዘ/& 'ይወት
የ6ፈ Y የውኃ ንጭ ይ ና እንጂ አ/ት። 15 [ቲቱ። ጌታ ይ፥ እንዳ ጠ. ውኃ
Cዳ ወደዚ እንዳ ጣ ይን ውኃ $ጠኝ አ&ችው። 16 ኢየ$። ªጂና ባ ን
ጠተ ወደዚ ነዪ አ/ት። 17 [ቲቱ  b። ባ የ&ኝ አ&ችው። ኢየ$። ባ የ&ኝ
በ.&ት  ካ ተናገ፤ 18 አ$ት ባSች ነበRና፥ አን ከአንቺ ጋ ያ&ው ባ 
አይደ&፤ በዚ$ እውነት ተናገ አ/ት። 19 [ቲቱ። ጌታ ይ፥ አንተ ነቢይ እንደ ን
አያ&። 20 አባቶቻችን በዚ ተ +ገዱ፤ እናንተ። +ው >+ግድበት የ6ገባው $ፍ
በኢየRbc ነው ት//ች አ&ችው። 21 ኢየ$ እንዲ አ/ት። አንቺ [ት፥ እኚኝ፥
በዚ ተ ወይ በኢየRbc &አብ የ.ት+ግዱበት ጊዜ ይጣ ። 22 እናንተ$

&.ታውaት ት+ግዳ/ች፤ እኛ ዳን ከአይድ ነውና &ናውCው እን+ግዳ&ን። 23 ነገ
ግን በእውነት የ6+ግዱ &አብ በንፈ$ና በእውነት የ6+ግዱበት ጊዜ ይጣ አን
ኖአ ፤ አብ >+ግዱ&ት እንደ እነዚ ያትን ይ ና፤ 24 እግዚአብ ንፈ$ ነው፥
የ6+ግዱ&ት በንፈ$ና በእውነት >+ግዱ&ት ያ$ፈ ጋቸዋ ። 25 [ቲቱ። ክ$ቶ$
የ6ባ w' እንዲጣ አው &፤ እ wጣ ን ይነግና አ&ችው። 26
ኢየ$። የናገ እኔ እ ነኝ አ/ት። 27 በዚያ ጊዜ ደC ዛ3ቱ ጡና ከ[ት
ጋ በነጋገR ተደነa፤ ነገ ግን። ን ትፈ ጊያ&? ወይ። $& ን ትናገታ&? ያ&
.ን አ ነበ። 28 [ቲቱ እን$ዋን ትታ ወደ ከተ. |ደች &+ዎች። 29
ያደግትን  የነገኝን +ው ኑና እዩ፤ እንጃ እ ክ$ቶ$ ይ ንን? አ&ች። 30 ከከተ.
ወጥተው ወደ እ ይጡ ነበ። 31 ይ w ን b& ደC ዛ3ቱ።  ይ፥
ብ/ ብ&ው &ኑት። 32 እ ግን። እናንተ የ.ታውaት የበ/ው ብ &እኔ አ&ኝ
አ/ቸው። 33 $&ዚ ደC ዛ3ቱ። የ6በ/ው አንዳች +ው አጥቶ&ት ይ ንን?
ተባባ። 34 ኢየ$ እንዲ አ/ቸው። የእኔ$ ብ የ/ከኝን ፈ ድ አደግ ዘንድ
Iውን እፈጽ ዘንድ ነው። 35 እናንተ። ገና አት ወ Cቶአ ከ ይጣ
ት የ&ን? እነ እ/ችኋ&፥ ዓይናችን አን¬ አዝው አን እንደ ነጣ እውን
ተ ከቱ። 36 የ6ያጭድ ደወዝን ይCበ/ ፥ የ6ዘና የ6ያጭድ አብው ደ$
እንዲ/ቸው &ዘ/& 'ይወት ፍ{ን ይ+በ$ባ ። 37 አንዱ ይዘ አንዱ ያጭዳ
የ6&ው

በዚ እውነት ኖአ ና። 38 እኔ እናንተ ያ ደከ.ችበትን ታጭዱ ዘንድ

+ደድኋች፤ cSች ደከ3 እናንተ በድካ.ቸው ገባች። 39 [ቲቱ። ያደግትን
 ነገኝ ብ/ $& +ከችው

ከዚያች ከተ. የ+.ያ +ዎች ብዙ አኑበት። 40

የ+.ያ +ዎች ወደ እ በጡ ጊዜ በእነ ዘንድ እንዲኖ &ኑት፤ በዚያ &ት
Cን ያ ኖ። 41 $&  ከፊተኞች ይ Y ብዙ +ዎች አኑ፤ 42 [ቲቱን። አን
የናን $&

 አይደ&፥ እኛ bችን +ተነዋ ና፤ እ በእውነት ክ$ቶ$

የዓ& ድኃኒት እንደ ነ እናው &ን ይአት ነበ። 43 ከ&ቱ Cኖች በኋ/ ከዚያ
ወጥቶ ወደ ገ>/ |ደ። 44 ነቢይ በገዛ አገR እንዳይከበ ኢየ$  $ክአ ና። 45
ወደ ገ>/ በጣ ጊዜ፥ የገ>/ +ዎች bቸው ደግs &በዓ ጥተው ነበና በበዓ
በኢየRbc ያደገውን  $/ዩ ተCበት። 46 ኢየ$ ውኃውን የወይን ጠጅ
ወዳደገባት ወደ ገ>/ ና ዳግኛ ጣ። በYፍና  ጁ የታበት ከንጉI ቤት
አንድ ® ነበ። 47 እ ኢየ$ ከይዳ ወደ ገ>/ እንደ ጣ +ቶ ጁ >sት
$/&ው ወደ እ |ደ ወዶ እንዲፈው$&ት &ነው። 48 $&ዚ ኢየ$።  ክትና
ድንY ነገ ካ/ያች ከቶ አታኑ አ&ው። 49 ®3። ጌታ ይ፥ ብ/ቴናዬ bይsት
ውድ አ&ው። 50 ኢየ$። ªድ፤ ጅ በ'ይወት አ& አ&ው። +ውዬው ኢየ$
የነገውን

አኖ |ደ። 51 እ wወድ b& ባቹ ተገናኙትና። ብ/ቴና በ'ይወት

አ& ብ&ው ነገRት። 52 እ በጎ የ ነበትን +ዓት ጠየ ቸው፤ እነ። ትናንት በ+ባት
+ዓት ንዳዱ &CCው አት። 53 አባቱ ኢየ$። ጅ በ'ይወት አ& ባ&ው በዚያ +ዓት
እንደ ነ አወC፤ እ ከቤተ +ዎቹ  ጋ አነ። 54 ይ ደግs ኢየ$ ከይዳ
ወደ ገ>/ ጥቶ ያደገው &ተኛ  ክት ነው።
ዕፍ 5
1 ከዚ በኋ/ የአይድ በዓ ነበ፥ ኢየ$ ወደ ኢየRbc ወጣ። 2 በኢየRbc
በበጎች በ አጠገብ በዕብይ$ጥ ቤተ bይዳ የትባ አንዲት ጠያ ነበች፤ አ$ት
/& ነበባት። 3 በእነዚ ው$ጥ የውኃውን ንCbC$ እየጠበa በተኞችና ዕውች
አንካpች +ውነታቸው የ+&& ብዙ 'ዝብ ይተኙ ነበ። 4 አንዳንድ ጊዜ የጌታ  አክ
ወደ ጠያይቱ ወዶ ውኃውን ያናውጥ ነበና፤ እንግዲ ከውኃው ናወጥ በኋ/
በጀያ የገባ ከ.ናቸው ካ&በት ደዌ ጤና. ይ ን ነበ። 5 በዚያ ከ/b $ንት
ዓት ጀ የታ አንድ +ው ነበ፤ 6 ኢየ$ ይን +ው ተኝቶ ባየ ጊዜ፥ እ$ከ አን

ብዙ ዘን እንዲ እንደ ነበ አውr። ትድን ትወዳ&ን? አ&ው። 7 ድውዩ። ጌታ
ይ፥ ውኃው በተናወጠ ጊዜ በጠያይቱ ው$ጥ የ6ያኖኝ +ው የ&ኝ ነገ ግን እኔ
$ጣ b& c/ው Cድsኝ ይወዳ ብS &+&ት። 8 ኢየ$። ተነና አ ጋን
ተ0ክ ªድ አ&ው። 9 ወዲያው +ውዬው ዳነ አ ጋውን ተ0ክs |ደ። 10 ያ
Cን +ንበት ነበ። $&ዚ አይድ የተፈወ+ውን +ው። +ንበት ነው አ ጋን ት0ከ
አ ተፈCደ  አት። 11 እ ግን። ያዳነኝ ያ +ው። አ ጋን ተ0ክ ªድ አ&ኝ
ብS &+/ቸው። 12 እነ። አ ጋን ተ0ክ ªድ ያ& +ው .ን ነው? ብ&ው
ጠየaት። 13 ዳR ግን በዚያ $ፍ 'ዝብ +& ነበR ኢየ$ ፈCY ብS ነበና የተፈወ+ው
+ው .ን እንደ ነ አ/ወC። 14 ከዚ በኋ/ ኢየ$ በYደ$ አገኘውና። እነ ፥ ድነ, ፤
ከዚ የ6ብ$ እንዳይደ$ብ ወደ ፊት ኃጢአት አትI አ&ው። 15 +ውዬው |ዶ
ያዳነው ኢየ$ እንደ ነ &አይድ ነገ። 16 $&ዚ በ+ንበት ይን $/ደገ አይድ
ኢየ$ን ያbድዱት ነበ >ገድት ይፈ ጉ ነበ። 17 ኢየ$ ግን። አባቴ እ$ከ ዛ{
ይ እኔ ደግs እ& ብS &+/ቸው። 18 እንግዲ +ንበትን $&  ብቻ
አይደ&፥ ነገ ግን ደግs ን ከእግዚአብ ጋ አ$ተካክS። እግዚአብ አባቴ ነው
$/&፥ $&ዚ አይድ >ገድት አብዝተው ይፈ ጉት ነበ። 19 $&ዚ ኢየ$ &+
እንዲ አ/ቸው። እውነት እውነት እ/ችኋ&፥ አብ wያደግ ያየውን ነው እንጂ ወ ድ
ከ >ያደግ ን አይች ፤ ያ የ6ያደገውን  ወ ድ ደግs ይን እንዲ
ያደጋ ና። 20 አብ ወ ድን ይወዳ ና፥ የ6ያደገውን  ያbየዋ ፤ እናንተ
ትደነa ዘንድ ከዚ የ6በ ጥ I ያbየዋ ። 21 አብ 3ታንን እንደ6ያነ 'ይወት
እንደ6+ጣቸው፥ እንዲ ወ ድ ደግs &6ወዳቸው 'ይወትን ይ+ጣቸዋ ። 22-23
22 23
+ዎች  አብን እንደ6ያከብRት ወ ድን ያከብRት ዘንድ፥ ፍድን  &ወ ድ +ጠው
እንጂ አብ በአንድ +ው $ንኳ አይፈድ። ወ ድን የ.ያከብ የ/ከውን አብን አያከብ።
24 እውነት እውነት እ/ችኋ&፥ cን የ6+. የ/ከኝን የ6ያን የዘ/& 'ይወት

አ&ው፥ ከsት ወደ 'ይወት ተገ እንጂ ወደ ፍድ አይጣ። 25 እውነት እውነት
እ/ችኋ&፥ 3ታን የእግዚአብን ጅ ድፅ የ6+3በት +ዓት ይጣ እ
አን ነው፤ የ6+3ት በ'ይወት ይኖ። 26 አብ በ 'ይወት እንዳ&ው እንዲ
ደግs &ወ ድ በ 'ይወት እንዲኖው +ጥቶታ ና። 27 የ+ው ጅ $& ነ ይፈድ
ዘንድ I ጣን +ጠው። 28-29
28 29 በ ብ ያቱ  ድፁን የ6+3በት +ዓት
ይጣ ፤  ካ ያደጉ &'ይወት ትንኤ ክፉ ያደጉ &ፍድ ትንኤ ይወጣና
በዚ አታድንa። 30 እኔ ከ[ አንዳች /ደግ አይቻ&ኝ፤ እንደ +. እፈዳ&
ፍዴ Yን ነው፥ የ/ከኝን ፈ ድ እንጂ ፈ ዴን አ ና። 31 እኔ $& እኔ $& [
ብ+ክ $ክ{ እውነት አይደ&፤ 32 $& እኔ የ6+ክ c/ ነው፥ እ $& እኔ
የ6+ክው $ክ እውነት እንደ ነ አው &። 33 እናንተ ወደ ዮ5ን$ ካችኋ
እ &እውነት $ክአ ። 34 እኔ ግን ከ+ው $ክ አ Cበ ፥ እናንተ
እንድትድኑ ይን እ/& እንጂ። 35 እ የ6ነድና የ6ያበ ብት ነበ፥ እናንተ
ጥት ዘን በብ,ኑ ደ$ >/ች ወደዳች። 36 እኔ ግን ከዮ5ን$ $ክ የ6በ ጥ
$ክ አ&ኝ፤ አብ ፈጽው የ+ጠኝ I፥ ይ የ.ደገው I፥ አብ እንደ /ከኝ $& እኔ
ይ+ክ ና። 37 የ/ከኝ አብ እ $& እኔ $ክአ ። ድፁን ከቶ አ +.ች፥
 ኩን አ/ያች፤ 38 እ የ/ከውን እናንተ አታኑና በእናንተ ዘንድ
የ6ኖ  የ/ች። 39 እናንተ በጻ'ፍት የዘ/& 'ይወት እንዳ/ች
ይ$/ችኋ ና እነን ት/ች፤ እነ $& እኔ የ6+ክR ናቸው፤ 40 ነገ
ግን 'ይወት እንዲ ን/ች ወደ እኔ ትጡ አትወዱ። 41-42
41 42 ከ+ው ክብን
አ Cበ ፤ ዳR ግን የእግዚአብ ፍY በbች እንደ c/ች አው ችኋ&። 43 እኔ
በአባቴ $ ጥቻ& አ ተCበ/ችኝ፤ c/ው በ $ ቢጣ እን
ትCበታ/ች። 44 እናንተ እ$ በbች ክብ የትCባበ ከአንዱ ከእግዚአብ
ያ&ውን ክብ የ.ትፈ ጉ፥ እንዴት ታኑ ትች//ች? 45 እኔ በአብ ዘንድ የከbች

አይ+/ች፤ የ6ከbች አ&፤ እ ተ$ፋ የታደጉት 3[ ነው። 46 3[ን$
ብታኑት እኔን ባናች ነበ፤ እ $& እኔ ጽፎአ ና። 47 ጻ'ፍትን ካ/ናች ግን
cን እንዴት ታና/ች?
ዕፍ 6
1 ከዚ በኋ/ ኢየ$ ወደ ገ>/ ባ' .ዶ ተገ፤ እ የጥብያዶ$ ባ' ነው። 2
በበተኞች ያደገውን  ክቶች $/ዩ ብዙ 'ዝብ ተከተት። 3 ኢየ$ ወደ ተ
ወጣና በዚያ ከደC ዛ3ቱ ጋ ተCጠ። 4 የአይድ በዓ  ፋwካ Cቦ ነበ። 5
ኢየ$ ዓይኖቹን አንIቶ ብዙ 'ዝብ ወደ እ wጣ አየና ፊ ጶ$ን። እነዚ
እንዲበ እንጀ ከወዴት እንገዛ&ን? አ&ው። 6  >ያደግ ያ&ውን ያውY ነበና
>ፈትነው ይን ተናገ። 7 ፊ ጶ$። እያንዳንዳቸው ትን ትን እንኳ እንዲCበ የ&ት
ቶ ዲና እንጀ አይበ ቸው ብS &+&ት። 8 ከደC ዛ3ቱ አንዱ የ$ዖን
ጴጥ$ ወንድ እንድያ$። 9 አ$ት የገብ$ እንጀና &ት ዓ የያዘ ብ/ቴና በዚ
አ&፤ ነገ ግን እነዚን &6ያ +ዎች ይ ን ይ ና ? አ&ው። 10 ኢየ$። +ዎቹን
እንዲCጡ አድጉ አ&። በዚያ $ፍ ብዙ  ነበበት። ወንዶች ተCጡ
ቍጥቸው አ$ት ³ የ6ያ ነበ። 11 ኢየ$ እንጀውን ያዘ፥ አ$ግኖ
&ደC ዛ3ቱ +ጠ፥ ደC ዛ3ቱ &ተCጡት +ዎች +ጡአቸው እንዲ
ከዓው በፈ&ጉት ጠን። 12 ከጠገቡ በኋ/ ደC ዛ3ቱን። አንድ $ንኳ እንዳይጠፋ
የተፈውን ቍ$ አከ.ቹ አ/ቸው። 13 +&ዚ አከ.ቹ፥ ከበት ከአ$ቱ የገብ$
እንጀ የተፈውን ቍ$ አI &ት pብ s። 14 ከዚ የተነ +ዎቹ ኢየ$
ያደገውን  ክት ባዩ ጊዜ። ይ በእውነት ወደ ዓ& የ6ጣው ነቢይ ነው አ። 15
በዚ ክንያት ኢየ$ ያነግ¬ት ዘንድ >ጡና >ነጥaት እንዳ/ቸው አውr ደግs
ወደ ተ ብቻውን ፈCY አ&። 16 በ0 ጊዜ ደC ዛ3ቱ ወደ ባ' ወዱ፥ 17

በታንኳ ገብተው በባ' .ዶ ወደ Yፍና  ይጡ ነበ። አን ጨ s ነበ፤
ኢየ$ ገና ወደ እነ አ ጣ ነበ፤ 18 ብቱ ነፋ$ $& ነፈ+ ባ'R ተናወጠ።
19 ´ያ አ$ት ወይ /b ዕፍ ከCዘፉ በኋ/፥ ኢየ$ በባ' /ይ እየ|ደ ወደ
ታንኳይቱ wCብ አይተው ፈR። 20 እ ግን። እኔ ነኝ፤ አትፍR አ/ቸው። 21 $&ዚ
በታንኳይቱ >Cበት ወደዱ፤ ወዲያው ታንኳይቱ ወደ6|ዱበት ድ ደ+ች። 22
በነገው በባ' .ዶ rው የነበR 'ዝቡ ከአንዲት ጀ ባ በC በዚያ c/ ጀ ባ
እንዳ ነበች፥ ደC ዛ3ቱ &ብቻቸው እንደ |ዱ እንጂ ኢየ$ ከደC ዛ3ቱ ጋ
ወደ ታንኳይቱ እንዳ ገባ አዩ፤ 23 ዳR ግን cSች ጀ ባዎች ጌታ የባከውን እንጀ ወደ
በበት $ፍ አጠገብ ከጥብያዶ$ ጡ። 24 'ዝቡ ኢየ$ ወይ ደC ዛ3ቱ
በዚያ እንዳ ነበR ባዩ ጊዜ፥ bቸው በጀ ባዎቹ ገብተው ኢየ$ን እየፈ&ጉ ወደ
Yፍና  ጡ። 25 በባ' .ዶ wያገኙት።  ይ፥ ወደዚ ቼ ጣ?
አት። 26 ኢየ$  p። እውነት እውነት እ/ችኋ&፥ የትፈ ጉኝ እንጀን $&
በ/ችና $& ጠገባች ነው እንጂ  ክቶችን $/ያች አይደ&። 27 &6ጠፋ ብ
አትIR፤ ነገ ግን &ዘ/& 'ይወት &6ኖ ብ የ+ው ጅ &6+ጣች IR፤ እን
እግዚአብ አብ አትsታ ና። 28 እንግዲ። የእግዚአብን I እንድን ን
እናድግ? አት። 29 ኢየ$  p። ይ የእግዚአብ I እ በ/ከው እንድታኑ
ነው አ/ቸው። 30 እንግዲ። እንኪያ አይተን እንድናን አንተ ን  ክት
ታደጋ&? ን$ ት&? 31 ይበ ዘንድ ከ+.ይ እንጀ +ጣቸው ተብS እንደ ተጻፈ
አባቶቻችን በድ በዳ ና በ አት። 32 ኢየ$። እውነት እውነት እ/ችኋ&፥
እውነተኛ እንጀ ከ+.ይ የ6+ጣች አባቴ ነው እንጂ ከ+.ይ እንጀ የ+ጣች 3[
አይደ&፤ 33 የእግዚአብ እንጀ ከ+.ይ የ6ወድ &ዓ& 'ይወትን የ6+ጥ
ነውና አ/ቸው። 34 $&ዚ። ጌታ ይ፥ ይን እንጀ ዘወት $ጠን አት። 35 ኢየ$
እንዲ አ/ቸው። የ'ይወት እንጀ እኔ ነኝ፤ ወደ እኔ የ6ጣ ከቶ አይብ በእኔ

የ6ያን  ጊዜ ከቶ አይጠ.። 36 ነገ ግን አይታችኝ እንዳ/ናች
አ ኋች። 37 አብ የ6+ጠኝ  ወደ እኔ ይጣ ፥ ወደ እኔ የ6ጣውን ከቶ ወደ
ውጭ አ/ወጣው፤ 38 ፈ ዴን &.ድግ አይደ& እንጂ የ/ከኝን ፈ ድ &.ድግ
ከ+.ይ ወጃ&ና። 39 ከ+ጠኝ  አንድን $ንኳ እንዳ/ጠፋ በጨው Cን
እንዳ$ነው እንጂ የ/ከኝ የአብ ፈ ድ ይ ነው። 40 ጅን አይቶ በእ የ6ያን
 የዘ/& 'ይወትን እንዲያገኝ የአባቴ ፈ ድ ይ ነው፥ እኔ በጨው Cን
አ$ነዋ&። 41 እንግዲ አይድ። ከ+.ይ የወደ እንጀ እኔ ነኝ $/& $& እ
አንጐጐRና። 42 አባቱንና እናቱን የናው ቸው ይ የዮ[ፍ ጅ ኢየ$
አይደ&ን? እንግዲ። ከ+.ይ ወጃ& እንዴት ይ/ ? አ። 43 ኢየ$ &+
አ/ቸው። እ$ በbች አታንጐጕR። 44 የ/ከኝ አብ ከbበው በC ወደ እኔ >ጣ
የ6ች የ&፥ እኔ በጨው Cን አ$ነዋ&። 45  ከእግዚአብ የተ.R
ይ ና ተብS በነቢያት ተጽፎአ ፤ እንግዲ ከአብ የ+. የተ.  ወደ እኔ ይጣ ።
46 አብን ያየ .ን የ&፤ ከእግዚአብ ከ ነ በC፥ እ አብን አይቶአ ። 47
እውነት እውነት እ/ችኋ& በእኔ የ6ያን የዘ/& 'ይወት አ&ው። 48 የ'ይወት
እንጀ እኔ ነኝ። 49 አባቶቻች በድ በዳ ና በ sቱ፤ 50 +ው ከእ በ ቶ
እንዳይsት ከ+.ይ አን የወደ እንጀ ይ ነው። 51 ከ+.ይ የወደ 'ያው እንጀ እኔ
ነኝ፤ +ው ከዚ እንጀ ቢበ/ &ዘ/& ይኖ ፤ እኔ $& ዓ& 'ይወት የ+ጠው
እንጀ Iጋዬ ነው። 52 እንግዲ አይድ። ይ +ው Iጋውን ንበ/ ይ+ጠን ዘንድ
እንዴት ይች/ ? ብ&ው እ$ በbቸው ተከከR። 53 $&ዚ ኢየ$ እንዲ አ/ቸው።
እውነት እውነት እ/ችኋ&፥ የ+ውን ጅ Iጋ ካ በ/ች ደ3ን ካ ጠጣች በbች
'ይወት የ/ች። 54 Iጋዬን የ6በ/ ደን የ6ጠጣ የዘ/& 'ይወት አ&ው፥
እኔ በጨው Cን አ$ነዋ&። 55 Iጋዬ እውነተኛ ብ ደ እውነተኛ
ጠጥ ነውና። 56 Iጋዬን የ6በ/ ደን የ6ጠጣ በእኔ ይኖ እኔ በእ

እኖ&። 57 'ያው አብ እንደ /ከኝ እኔ ከአብ የተነ 'ያው እንደ ን፥ እንዲ
የ6በ/ኝ ደግs ከእኔ የተነ 'ያው ይ ና ። 58 ከ+.ይ የወደ እንጀ ይ ነው፤
አባቶቻች ና በ ተው እንደ sቱ አይደ&፤ ይን እንጀ የ6በ/ &ዘ/& ይኖ 59
በYፍና  wያ$ተ ይን በኵብ አ&። 60 ከደC ዛ3ቱ ብዙዎች በ+3
ጊዜ። ይ የ6ያ$ጨንY ንግግ ነው፤ .ን >+.ው ይች/ ? አ። 61 ኢየ$ ግን ደC
ዛ3ቱ $&ዚ እንዳንጐጐR በ ቡ አውr አ/ቸው። ይ ያ+ናክ/ችኋ ን? 62
እንግዲ የ+ው ጅ አ$Cድs ወደ ነበበት wወጣ ብታዩ እንዴት ይ ና ? 63 'ይወትን
የ6+ጥ ንፈ$ ነው፤ Iጋ ን አይጠY፤ እኔ የነገኋች

ንፈ$ ነው

'ይወት ነው። 64 ነገ ግን ከእናንተ የ.ያኑ አ። ኢየ$ የ.ያኑት እነ.ን እንደ
ኑ አb ፎ የ6+ጠው .ን እንደ ነ ከጀያ ያውY ነበና። 65 ደግs። $&ዚ
አ ኋች፥ ከአብ የተ+ጠው ካ

ነ ወደ እኔ >ጣ የ6ች የ& አ&። 66 ከዚ

የተነ ከደC ዛ3ቱ ብዙዎች ወደ ኋ/ ተ&፤ ወደ ፊት ከእ ጋ አ |ዱ።
67 ኢየ$ &አI &ቱ። እናንተ ደግs ት|ዱ ትወዳ/ችን? አ&። 68 $ዖን
ጴጥ$። ጌታ ይ፥ ወደ .ን እን|ዳ&ን? አንተ የዘ/& 'ይወት

አ&፤ 69 እኛ$

አንተ ክ$ቶ$ የ'ያው የእግዚአብ ጅ እንደ ን አነና አውCና  ብS
&+&ት። 70 ኢየ$። እኔ እናንተን አI &ታችን የጥኋች አይደ&ን?
ከእናንተ አንዱ ዲያብS$ ነው ብS &+/ቸው። 71 $& $ዖን ጅ $& አ$rቱ
ይዳ ተናገ፤ ከአI &ቱ አንዱ የ ነ እ አb ፎ ይ+ጠው ዘንድ አ&ውና።
ዕፍ 7
1 ከዚ በኋ/ ኢየ$ አይድ >ገድት ይፈ ጉ $& ነበ በይዳ >/&$ አይወድ
ነበና በገ>/ ይ/&$ ነበ። 2 የአይድ የዳ$ በዓ Cቦ ነበ። 3 እንግዲ ወንድsቹ።
ደC ዛ3ት ደግs የታደገውን I እንዲያዩ ከዚ ተነና ወደ ይዳ ªድ፤ 4

 >ገ&ጥ እየፈ&ገ በ$ው የ6 የ&ና። እነዚን ብታደግ $ን &ዓ& ግ&ጥ
አት። 5 ወንድsቹ $ንኳ አ/ኑበት ነበና። 6 ኢየ$ እንዲ አ/ቸው። ጊዜዬ ገና
አ ደ+፥ ጊዜያች ግን ዘወት የተቸ ነው። 7 ዓ& እናንተን >ጠ/ አይቻ&ው፤
እኔ ግን Iው ክፉ  ኑን እ+ክበታ&ና እኔን ይጠ/ኛ ። 8 እናንተ ወደዚ በዓ
ውጡ፤ እኔ$ ጊዜዬ ገና $/ ተፈጸ ወደዚ በዓ ገና አ ወጣ። 9 ይን አ/ቸውና
በገ>/ C። 10 ወንድsቹ ግን ወደ በዓ ከወጡ በኋ/ በዚያን ጊዜ እ ደግs በግ ጥ
bይ ን ተ+ው ወጣ። 11 አይድ። እ ወዴት ነው? እያ በበዓ ይፈ ጉት ነበ።
12 በ'ዝብ ካከ $& እ ብዙ .ንጐጐ ነበ፤ አንዳንዱ። ደግ +ው ነው፤
cSች ግን። አይደ&፥ 'ዝቡን ግን ያ$ታ ይ ነበ። 13 ዳR ግን አይድን $& ፈR
.ን $& እ በግ ጥ አይናገ ነበ። 14 አን በበዓ እኩcታ ኢየ$ ወደ
Yደ$ ወጥቶ ያ$ተ ነበ። 15 አይድ። ይ +ው bይ. ጻ'ፍትን እንዴት
ያው

? ብ&ው ይደነa ነበ። 16 $&ዚ ኢየ$ &+ እንዲ አ/ቸው። ትቴ$

ከ/ከኝ ነው እንጂ ከእኔ አይደ&፤ 17 ፈ ዱን >ያደግ የ6ወድ ቢኖ፥ እ ይ
ትት ከእግዚአብ ቢ ን ወይ እኔ ከ[ የናገ ብ ን ያው

። 18 ከ

የ6ናገ የን ክብ ይፈ ጋ ፤ የ/ከውን ክብ የ6ፈ ግ ግን እ እውነተኛ ነው
በእ ዓፃ የ&በት። 19 3[ 'ግን አ +ጣችን? ከእናንተ ግን 'ግን
የ6ያደግ አንድ $ንኳ የ&። ትገድኝ $& ን ትፈ ጋ/ች? 20 'ዝቡ &ና።
ጋኔን አ&ብ፤ .ን >ገድ  ይፈ ጋ ? አት። 21 ኢየ$ &+ አ/ቸው። አንድ I
አደግ /ች ታደን /ች። 22 $&ዚ 3[ ገዝን +ጣች፤ ከአባቶች ነው
እንጂ ከ3[ አይደ&፤ በ+ንበት +ውን ትገዛ/ች። 23 የ3[ 'ግ እንዳይ +ው
በ+ንበት ገዝን የ6Cበ ከ ነ$ +ውን &ንተናውን በ+ንበት ጤና. $/ደግ
ትቈጡኛ/ችን? 24 Yን ፍድ ፍዱ እንጂ በ ክ አትፍዱ። 25 እንግዲ
ከኢየRbc +ዎች አንዳንዶቹ እንዲ አ። >ገድት የ6ፈ ጉት ይ አይደ&ን? 26

እነ ፥ በግ ጥ ይናገ አንዳች አይት። አ&rቹ ይ +ው በእውነት ክ$ቶ$ እንደ
ነ በእውነት አወaን? 27 ነገ ግን ይን ከወዴት እንደ ነ አውCና ፤ ክ$ቶ$ wጣ
ግን ከወዴት እንደ ነ .ን አያውY። 28 እንግዲ ኢየ$ በYደ$ wያ$ተ።
እኔን ታውaኛ/ች ከወዴት እንደ ን ታው /ች፤ እኔ በ[ አ ጣ
ነገ ግን እናንተ የ.ታውaት የ/ከኝ እውነተኛ ነው፤ 29 እኔ ግን ከእ ዘንድ ነኝ እ
ኮኛ ና አውCዋ& ብS ጮኸ። 30 $&ዚ >ይዙት ይፈ ጉ ነበ፤ ነገ ግን ጊዜው ገና
$/ ደ+ .ን እጁን አ ጫነበት። 31 ከ'ዝቡ ግን ብዙዎች አኑበትና። ክ$ቶ$
በጣ ጊዜ ይ ካደጋቸው  ክቶች ይ Y ያደጋ ን? አ። 32 ፈbውያን 'ዝቡ
+& እ እንደዚ wያንጐጕR +3፤ የካናት አ&rች ፈbውያ >ይዙት Scዎችን
/ኩ። 33 ኢየ$። ገና ጥት ጊዜ ከእናንተ ጋ እrያ& ወደ /ከኝ እ|ዳ&። 34
ትፈ ጉኛ/ች አታገኙኝ፤ እኔ ወዳ&በት እናንተ ትጡ አትች አ&። 35
እንግዲ አይድ። እኛ እንዳናገኘው ይ ወዴት ይ|ድ ዘንድ አ&ው? በግክ +ዎች
ካከ ተበትነው ወደ6ኖRት >|ድና የግክን +ዎች >ያ$ተ አ&ውን? 36 እ።
ትፈ ጉኛ/ች አታገኙኝ እኔ ወዳ&በት እናንተ ትጡ አትች የ6&ው
ይ

ንድ ነው? ብ&ው እ$ በbቸው ተነጋገR። 37 ከበዓ በታ/a በኋ&ኛው

Cን ኢየ$ rs። .ን የተጠ. ቢኖ ወደ እኔ ይጣና ይጠጣ። 38 በእኔ የ6ያን
ጽ5ፍ እንዳ&፥ የ'ይወት ውኃ ወንዝ ከ ዱ ይፈ

ብS ጮኸ። 39 ይን ግን በእ

የ6ያኑ >Cበት $//ቸው $& ንፈ$ ተናገ፤ ኢየ$ ገና $/ ከበ ንፈ$ ገና
አ ወደ ነበና። 40 $&ዚ ከ'ዝቡ አያc +ዎች ይን

w+3። ይ በእውነት ነቢዩ

ነው አ፤ 41 cSች። ይ ክ$ቶ$ ነው አ፤ cSች ግን። ክ$ቶ$ በእውኑ ከገ>/
ይጣ ን? 42 ክ$ቶ$ ከዳዊት ዘ ዳዊት ከነበባት ንደ ከቤተ  እንዲጣ
ጽ5ፍ አ/&ን? አ። 43 እንግዲ ከእ የተነ በ'ዝቡ ካከ &ያየት ነ፤ 44
ከእነ አንዳንዶቹ >ይዙት ወደዱ ነገ ግን እጁን .ን አ ጫነበት። 45

Scዎቹ ወደ ካናት አ&rችና ወደ ፈbውያን ጡ፤ እነዚያ። ያ/ጣችት $&
ን ነው? አአቸው። 46 Scዎቹ። እንደዚ +ው .ን እንዲ ከቶ አ ተናገ
ብ&ው &። 47 እንግዲ ፈbውያን። እናንተ ደግs bታችን? 48 ከአ&rች ወይ$
ከፈbውያን በእ ያነ አ&ን? 49 ነገ ግን 'ግን የ.ያውCው ይ 'ዝብ ጉ ነው
ብ&ው &/ቸው። 50 ከእነ አንዱ በc>ት Cድs ወደ እ ጥቶ የነበ ኒrዲs$።
51 'ጋችን አ$Cድs ከእ bይ+. ን$ እንዳደገ bያውY በ+ው ይፈዳ ን?
አ/ቸው። 52 እነ &ና። አንተ ደግs ከገ>/ ነን? ነቢይ ከገ>/ እንዳይነ
ና እይ አት። 53 እያንዳንዱ ወደ ቤቱ |ደ።
ዕፍ 8
1 ኢየ$ ግን ወደ ደብ ዘይት |ደ። 2 .&ዳ ደግs ወደ Yደ$ ደ+ 'ዝቡ 
ወደ እ ጡ። ተCጦ ያ$ተቸው ነበ። 3 ጻፎችና ፈbውያን በንዝ
የተያዘችን [ት ወደ እ አጡ በካከ  እዋን አaው። 4  ይ፥ ይች
[ት $ታነዝ ተገኝታ ተያዘች። 5 3[ እንደነዚ ያት እንዲወገR በ'ግ አዘዘን፤
አንተ$ $& እ$ዋ ን ት/&? አት። 6 የ6ከበትን እንዲያገኙ >ፈትኑት ይን አ።
ኢየ$ ግን ጐንበ$ ብS በጣቱ በድ /ይ ጻፈ፤ 7 / +ው በጠየaት ጊዜ ግን Cና
ብS። ከእናንተ ኃጢአት የc&በት አ$Cድs በድንጋይ ይውገት አ/ቸው። 8 ደግs
ጐንበ$ ብS በጣቱ በድ /ይ ጻፈ። 9 እነ ይን w+3 '>ናቸው ወCbቸውና
ከ.ግcዎች ጀው እ$ከ ኋ&ኞች አንድ አንድ እያ ወጡ፤ ኢየ$ ብቻውን C
[ቲቱ በካከ r. ነበች። 10 ኢየ$ Cና ብS ከ[ቲቱ በC .ንን ባ/የ ጊዜ።
አንቺ [ት፥ እነዚያ ከb¹ች ወዴት አ? የፈደብ የ&ን? አ/ት። 11 እ$ዋ። ጌታ
ይ፥ አንድ $ንኳ አ&ች። ኢየ$። እኔ አ ፈድብ፤ ªጂ ከአን ጀ
ደግ ኃጢአት አትI አ/ት። 12 ደግs ኢየ$። እኔ የዓ& ብ,ን ነኝ፤

የ6ከተ&ኝ የ'ይወት ብ,ን ይ ን&ታ እንጂ በጨ&. አይ/&$ ብS ተናገቸው።
13 ፈbውያን። አንተ $& $ ት+ክ&፤ $ክነት እውነት አይደ& አት።
14 ኢየ$ &+ አ/ቸው። እኔ $& [ ን እንኳ ብ+ክ ከወዴት እንደጣ
ወዴት እንድ|ድ አው &ና $ክነቴ እውነት ነው፤ እናንተ ግን ከወዴት እንደ
ጣ ወዴት እንድ|ድ አታውa። 15 እናንተ Iጋዊ ፍድን ትፈዳ/ች፤ እኔ
በአንድ +ው $ንኳ አ ፈድ። 16 የ/ከኝ አብ ከእኔ ጋ ነው እንጂ ብቻዬን አይደ&ና
እኔ ብፈድ ፍዴ እውነት ነው። 17 የ&ት +ዎች $ክነት እውነት እንደ ነ
በ'ጋች ተጽፎአ ። 18 $& [ የ+ክ እኔ ነኝ፥ የ/ከኝ አብ $& እኔ ይ+ክ ።
19 እንግዲ። አባት ወዴት ነው? አት። ኢየ$  p። እኔን ወይ አባቴን
አታውa፤ እኔን$ ብታውaኝ አባቴን ደግs ባወ ች ነበ አ/ቸው። 20 ኢየ$
በYደ$ wያ$ተ በግጃ ቤት አጠገብ ይን ነገ ተናገ፤ ጊዜው ገና አ ደ+ና
.ን አ ያዘው። 21 ኢየ$ ደግs። እኔ እ|ዳ& ትፈ ጉኛ/ች
በኃጢአታች ትsታ/ች እኔ ወደ|ድበት እናንተ ትጡ አትች አ/ቸው። 22
አይድ። እኔ ወደ |ድበት እናንተ ትጡ አትች .&ቱ ን ይገድ/ ን?
እንጃ አ። 23 እናንተ ከታች ናች፥ እኔ ከ/ይ ነኝ፤ እናንተ ከዚ ዓ& ናች፥ እኔ ከዚ
ዓ& አይደ&። 24 እንግዲ። በኃጢአታች ትsታ/ች አ ኋች፤ እኔ እንደ ን
ባታኑ በኃጢአታች ትsታ/ችና አ/ቸው። 25 እንግዲ። አንተ .ን ነ? አት።
ኢየ$። ከጀያ &እናንተ የተናገት ነኝ። 26 $& እናንተ የናገው
የፈደው ብዙ ነገ አ&ኝ፤ ዳR ግን የ/ከኝ እውነተኛ ነው እኔ ከእ የ+.ትን
ይን &ዓ& እናገ& አ/ቸው። 27 $& አብ እንደ ነገቸው አ/$ተዋ። 28
$&ዚ ኢየ$። የ+ውን ጅ ከፍ ከፍ ባደጋችት ጊዜ እኔ እ ን ዘንድ አባቴ
እንዳ$ተ.ኝ እነዚን እናገ ዘንድ እንጂ ከ[ አንዳች እንዳ/ደግ በዚያን ጊዜ
ታው /ች። 29 የ/ከኝ ከእኔ ጋ ነው፤ እኔ ደ$ የ6ያ+ኘውን ዘወት አደጋ&ና አብ

ብቻዬን አይተወኝ አ/ቸው። 30 ይን wናገ ብዙዎች በእ አኑ። 31 ኢየ$
ያኑትን አይድ። እናንተ በ c ብትኖR በእውነት ደC ዛ3ቴ ናች፤ 32
እውነትን ታው /ች እውነት አነት ያወጣችኋ አ/ቸው። 33 እነ  +ው።
የአብ, ዘ ነን &አንድ $ንኳ ከቶ ባያዎች አ

ን፤ አንተ። አነት ትወጣ/ች

እንዴት ት/&? አት። 34 ኢየ$ &+፥ እንዲ w ። እውነት እውነት እ/ችኋ&፥
ኃጢአት የ6ያደግ  የኃጢአት ባያ ነው። 35 ባያ &ዘ/& በቤት አይኖ፤
ጁ &ዘ/& ይኖ ። 36 እንግዲ ጁ አነት ቢያወጣች በእውነት አነት
ትወጣ/ች። 37 የአብ, ዘ  ናችን$ አው & ነገ ግን c በእናንተ
አይኖና ትገድኝ ትፈ ጋ/ች። 38 እኔ በአባቴ ዘንድ ያየትን እናገ&፤
እናንተ ደግs በአባታች ዘንድ ያያችትን ታደጋ/ች። 39  +ው። አባታችን$
አብ, ነው አት። ኢየ$። የአብ, ጆች ብት ኑ የአብ,ን I ባደጋች
ነበ። 40 ነገ ግን አን ከእግዚእብ የ+.ትን እውነት የነገኋችን +ው ትገድኝ
ትፈ ጋ/ች፤ አብ, እንዲ አ/ደገ። 41 እናንተ የአባታችን I ታደጋ/ች
አ/ቸው። እኛ$ ከዝ3ት አ ተወ&ድን አንድ አባት አ&ን እ እግዚአብ ነው
አት። 42 ኢየ$ አ/ቸው። እግዚአብ$ አባታች ከ ነ በወደዳችኝ ነበ፤ እኔ
ከእግዚአብ ወጥቼ ጥቻ&ና፤ እ /ከኝ እንጂ ከ[ አ ጣና። 43 ንግግ{ን
የ.ታ$ተው $& ንድ ነው? cን ት+3 $&.ትች ነው። 44 እናንተ ከአባታች
ከዲያብS$ ናች የአባታችን ኞት ታደጉ ትወዳ/ች። እ ከጀያ ነፍ+
ገዳይ ነበ፤ እውነት በእ $& c& በእውነት አ r። 5+ትን wናገ ከ
ይናገ ፥ 5+ተኛ የ5+ት አባት ነውና። 45 እኔ ግን እውነትን የናገ $& ን
አታኑኝ። 46 ከእናንተ $& ኃጢአት የ6ወY+ኝ .ን ነው? እውነት የናገ ከ ን
እናንተ $& ን አታኑኝ? 47 ከእግዚአብ የ ነ የእግዚአብን

ይ+. ፤

እናንተ ከእግዚአብ አይደ/ችና $&ዚ አት+3። 48 አይድ  +ው።

bዊ እንደ ን ጋኔን እንዳ&ብ በ.&ታችን እኛ  ካ እን የ&ን? አት።
49 ኢየ$ &+፥ እንዲ w ። እኔ$ ጋኔን የ&ብኝ ነገ ግን አባቴን አከብ&
እናንተ ታዋዱኛ/ች። 50 እኔ ግን የ[ን ክብ አ ፈ ግ፤ የ6ፈ ግ የ6ፈድ
አ&። 51 እውነት እውነት እ/ችኋ&፥ cን የ6ጠብY ቢኖ &ዘ/& sትን አያይ።
52 አይድ። ጋኔን እንዳ&ብ አን አወYን። አብ, $ንኳ sተ ነቢያት፤ አንተ።
cን የ6ጠብY ቢኖ &ዘ/& sትን አይC$ ት/&። 53 በእውኑ አንተ ከsተው
ከአባታችን ከአብ, ትበ ጣ&ን? ነቢያት sቱ፤ $ን .ንን ታደጋ&? አት። 54
ኢየ$ &+ አ&። እኔ [ን ባከብ ክብ{ ከንቱ ነው፤ የ6ያከብኝ እናንተ
አ/ካችን የትት አባቴ ነው፤ 55 አ/ወ ችት፥ እኔ ግን አውCዋ&።
አ/ውCው ብ እንደ እናንተ 5+ተኛ በ ን፤ ዳR ግን አውCዋ& ን
እጠብ &። 56 አባታች አብ, Cኔን ያይ ዘንድ 5ºት አደገ፥ አየ ደ$ አ&ው።
57 አይድ። ገና አb ዓት ያ

ነ አብ,ን አይተ, ን? አት። 58

ኢየ$። እውነት እውነት እ/ችኋ&፥ አብ, bይወ&ድ እኔ አ& አ/ቸው። 59 $&ዚ
>ወግRት ድንጋይ አነ¬፤ ኢየ$ ግን ተ+ወቸው ከYደ$ ወጥቶ በካከ/ቸው አ ፎ
|ደ።
ዕፍ 9
1 wያ ፍ ከወ&ዱ ጀ ዕው የ ነውን +ው አየ። 2 ደC ዛ3ቱ። 
ይ፥ ይ +ው ዕው ኖ እንዲወ&ድ ኃጢአት የ .ን ነው? እ ወይ$ ወ/ጆቹ?
ብ&ው ጠየaት። 3 ኢየ$ እንዲ ብS &+። የእግዚአብ I በእ እንዲገ&ጥ
ነው እንጂ እ ወይ ወ/ጆቹ ኃጢአት አ R። 4 Cን b& የ/ከኝን I /ደግ
ይገባኛ ፤ .ን > የ.ይች ባት c>ት ትጣ&ች። 5 በዓ& b& የዓ& ብ,ን
ነኝ። 6 ይን ብS ወደ {ት እንትፍ አ& በa ጭ አድጎ በጭ ው የዕውRን

ዓይኖች Cባና። 7 ªድና በ+>  ጠያ ታጠብ አ&ው፤ ትጓው የተ/ከ ነው።
$&ዚ |ዶ ታጠበ እያየ ጣ። 8 ጐቤቶቹ Cድs w&ን አይተውት የነበR። ይ
ተCጦ ይ&ን የነበ አይደ&ን? አ። 9 cSች። እ ነው አ፤ cSች። አይደ&
እን ይ$/ እንጂ አ፤ እ። እኔ ነኝ አ&። 10 ታድያ። ዓይኖች እንዴት ተከፈቱ?
አት። 11 እ  p። ኢየ$ የ6ባ&ው +ው ጭ አድጎ አይኖቼን Cባና። ወደ
+>  ጠያ |ደ ታጠብ አ&ኝ፤ |ጄ ታጥቤ አየ አ&። 12 ያ +ው ወዴት ነው?
አት። አ/ውY አ&። 13 በፊት ዕው የነበውን +ው ወደ ፈbውያን ወ+ዱት። 14
ኢየ$ ጭ አድጎ ዓይኖቹን የከፈተበት Cን +ንበት ነበ። 15 $&ዚ ፈbውያን
ደግs እንዴት እንዳየ እንደ ገና ጠየaት። እ። ጭ በዓይኖቼ አኖ ታጠብ
አያ& አ/ቸው። 16 ከፈbውያን አንዳንዶቹ። ይ +ው +ንበትን አያከብና
ከእግዚአብ አይደ& አ። cSች ግን። ኃጢአትኛ +ው እንደነዚ ያ  ክቶች
>ያደግ እንዴት ይች/ ? አ። 17 በካከ/ቸው &ያየት ነ። ከዚ የተነ
ዕውRን። አንተ ዓይኖችን $& ከፈተ $& እ ን ት/&? ደግs አት። እ። ነቢይ
ነው አ&። 18 አይድ የዚያን ያየውን ወ/ጆች እ$ኪጠR ድ$ ዕው እንደ ነበ እንዳየ
$& እ አ/ኑ፥ 19 እነን። እናንተ ዕው ኖ ተወ&ደ የትት ጃች ይ
ነውን? ታድያ አን እንዴት ያያ ? ብ&ው ጠየaአቸው። 20 ወ/ጆቹ  +ው። ይ
ጃችን እንደ ነ ዕው ኖ እንደ ተወ&ደ አናው &ን፤ 21 ዳR ግን አን እንዴት
እንዳየ አናውY፥ ወይ ዓይኖቹን .ን እንደ ከፈተ እኛ አናውY፤ ጠይaት እ
3 +ው ነው፤ እ $&  ይናገ አ። 22 ወ/ጆቹ አይድን $& ፈR ይን አ፤
እ ክ$ቶ$ ነው ብS የ6+ክ ቢኖ ከኵብ እንዲያወጡት አይድ ከዚ በፊት
ተ$.ተው ነበና። 23 $&ዚ ወ/ጆቹ። 3 +ው ነው፥ ጠይaት አ። 24 $&ዚ
ዕው የነበውን +ው &ተኛ ጠተው። እግዚአብን አክብ፤ ይ +ው ኃጢአተኛ
 ኑን እኛ እናው &ን አት። 25 እ  p። ኃጢአተኛ  ኑን አ/ውY፤

ዕው እንደ ነበ አን እንዳይ ይን አንድ ነገ አው & አ&። 26 ደግው።
ን አደገ ? እንዴት$ ዓይኖችን ከፈተ? አት። 27 እ  p። አ$Cድ
ነገኋች አ +.ች፤ $& ን ዳግኛ ት+3 ትወዳ/ች? እናንተ ደግs ደC
ዛ3ቱ ት ኑ ትወዳ/ችን? አ/ቸው። 28 ተbድበው። አንተ የእ ደC ዝ3
ነ፥ እኛ ግን የ3[ ደC ዛ3ት ነን፤ 29 እግዚአብ 3[ን እንደ ተናገው እኛ
እናው &ን፥ ይ +ው ግን ከወዴት እንደ ነ አናውY አት። 30 +ውዬው &+
እንዲ አ/ቸው። ከወዴት እንደ ነ እናንተ አ&.ወ ች ይ ድንY ነገ ነው፥ ዳR ግን
ዓይኖቼን ከፈተ። 31 እግዚአብን የ6ፈ ፈ ዱን የ6ያደግ ቢኖ ያንን
እግዚአብ ይ+.ዋ እንጂ ኃጢአተኞችን እንዳይ+. እናው &ን። 32 ዕው ኖ
የተወ&ደውን ዓይኖች .ን እንደ ከፈተ ዓ& ከተፈጠ ጀ አ ተ+.፤ 33 ይ
+ው ከእግዚአብ ባይ ን ን >ያደግ ባ ቻ& ነበ። 34  +ው። አንተ
&ንተና በኃጢአት ተወ&ድ፥ አንተ እኛን ታ$ተና&ን? አት። ወደ ውጭ
አወጡት። 35 ኢየ$ ወደ ውጭ እንዳወጡት +. wያገኘው። አንተ በእግዚአብ
ጅ ታና&ን? አ&ው። 36 እ  p። ጌታ ይ፥ በእ አን ዘንድ .ን ነው?
አ&። 37 ኢየ$። አይተኸዋ  ከአንተ ጋ የ6ናገው እ ነው አ&ው። 38
እ። ጌታ ይ፥ አና& አ&፤ +ገደ&ት። 39 ኢየ$። የ.ያዩ እንዲያዩ
የ6ያዩ እንዲታወR እኔ ወደዚ ዓ& &ፍድ ጣ አ&። 40 ከፈbውያን ከእ
ጋ የነበRት ይን +ተው። እኛ ደግs ዕውች ነንን? አት። 41 ኢየ$ አ/ቸው።
ዕውች$ ብት ኑ ኃጢአት ባ

ነባች ነበ፤ አን ግን። እናያ&ን ት//ች፤

ኃጢአታች ይኖ ።
ዕፍ 10
1 እውነት እውነት እ/ችኋ&፥ ወደ በጎች በት በበR የ.ይገባ በc/ ንገድ ግን የ6ወጣ

እ cባ ወንበዴ ነው፤ 2 በበR የ6ገባ ግን የበጎች እኛ ነው። 3 &እ በኛው
ይከፍት&ታ ፤ በጎቹ ድፁን ይ+3ታ ፥ የን በጎች በየ$.ቸው ጠቶ
ይወ$ዳቸዋ ። 4 የን  ካወጣቸው በኋ/ በፊታቸው ይ|ዳ ፥ በጎቹ ድፁን
ያው ና ይከተታ ፤ 5 ከc/ው ግን ይ0 እንጂ አይከተት፥ የcSችን ድፅ
አያውaና። 6 ኢየ$ ይን bc ነገቸው፤ እነ ግን የነገቸው ን እንደ ነ
አ/$ተዋ። 7 ኢየ$ ደግs አ/ቸው። እውነት እውነት እ/ችኋ&፥ እኔ የበጎች በ
ነኝ። 8 ከእኔ በፊት የጡ  cቦችና ወንበዴዎች ናቸው፤ ዳR ግን በጎቹ
አ +3አቸው። 9 በR እኔ ነኝ፤ በእኔ የ6ገባ ቢኖ ይድና ፥ ይገባ  ይወጣ 
+.ያ ያገኛ ። 10 cባው >+Yና >ያድ >ያጠፋ እንጂ $& c/ አይጣ፤
እኔ 'ይወት እንዲ ን/ቸው እንዲበዛ/ቸው ጣ። 11  ካ እኛ እኔ ነኝ።
 ካ እኛ ነፍን $& በጎቹ ያኖ ። 12 እኛ ያ

ነው በጎቹ የእ ያ

ኑ

sያተኛ ግን ተኵ/ wጣ ባየ ጊዜ በጎቹን ትቶ ይ0 ፤ ተኵ/ ይነጥ ቸዋ በጎቹን
ይበትናቸዋ ። 13 sያተኛ $& ነ &በጎቹ $&.ይገደው sያተኛው ይ0 ። 14-15
14 15
 ካ እኛ እኔ ነኝ፥ አብ እንደ6ያውCኝ እኔ አብን እንደ.ውCው የ[ን በጎች
አው & የ[ በጎች ያውaኛ ፤ ነፍ[ን $& በጎች አኖ&። 16 ከዚ በት
ያ

ኑ cSች በጎች አኝ፤ እነን ደግs /ጣ ይገባኛ ድፄን ይ+.፥ አንድ

ንጋ ይ ና እኛው አንድ። 17 ነፍ[ን ደግs አነት ዘንድ አኖ&ና $&ዚ አብ
ይወደኛ ። 18 እኔ በፈ ዴ አኖታ& እንጂ ከእኔ .ን አይወ$ዳት። /ኖት
I ጣን አ&ኝ ደግs /ነት I ጣን አ&ኝ ይችን ትእዛዝ ከአባቴ ተCበ ። 19
እንግዲ ከዚ

የተነ በአይድ ካከ እንደ ገና &ያየት ነ። 20 ከእነ

ብዙዎች። ጋኔን አ&በት አብዶአ ፤ $& ን$ ት+3ታ/ች? አ። 21 cSች። ይ
ጋኔን ያ&በት +ው

አይደ&፤ ጋኔን የዕውችን ዓይኖች >ከፍት ይች/ ን? አ። 22

በኢየRbc የYደ$ ታደ$ በዓ

ነ፤ 23 ክት ነበ። ኢየ$ በYደ$

በ+Ssን ደጅ /& ይ/&$ ነበ። 24 አይድ እን ከበው። እ$ከ ቼ ድ$
በጥጣ ታrየና&? አንተ ክ$ቶ$ እንደ ን ገ ጠ ንገን አት። 25 ኢየ$
&+/ቸው፥ እንዲ w ። ነገኋች አታኑ እኔ በአባቴ $ የ.ደገው I ይ
$& እኔ ይ+ክ ፤ 26 እናንተ ግን እንደ ነገኋች ከበጎቼ $/

ናች አታኑ። 27

በጎቼ ድፄን ይ+. እኔ አው ቸዋ& ይከተኝ. ፤ 28 እኔ የዘ/& 'ይወትን
እ+ጣቸዋ&፥ &ዘ/& አይጠፉ፥ ከእጄ .ን አይነጥ ቸው። 29 የ+ጠኝ
አባቴ ከ ይበ ጣ ፥ ከአባቴ እጅ >ነጥ ቸው .ን አይች ። 30 እኔና አብ
አንድ ነን። 31 አይድ >ወግRት ደግው ድንጋይ አነ¬። 32 ኢየ$። ከአባቴ ብዙ
 ካ I አbየኋች፤ ከእነ $& .ናቸው I ትወግRኛ/ች? ብS &+/ቸው።
33 አይድ። $&  ካ I አንወግ፤ $& $ድብ፤ አንተ +ው $ት ን $ን
አ/ክ $& .ድግ ነው እንጂ ብ&ው &&ት። 34 ኢየ$ እንዲ ብS
&+/ቸው። እኔ። አ. ክት ናች አ  ተብS በ'ጋች የተጻፈ አይደ&ን? 35
ጽ5ፉ > አይቻ ና እነዚያን የእግዚአብ

የጣ/ቸውን አ. ክት

ካ/ቸው፥ 36 የእግዚአብ ጅ ነኝ $/  እናንተ አብ የCደ+ውን ወደ ዓ&
የ/ከውን። ትbደባ& ትታ/ችን? 37 እኔ የአባቴን I ባ/ደግ አትኑኝ፤ 38
ባደገው ግን፥ እኔን $ንኳ ባታኑ አብ በእኔ እንደ ነ እኔ በአብ እንደ ን ታውaና
ታ$ተው ዘንድ Iውን እኑ። 39 እንግዲ ደግው >ይዙት ፈ&ጉ፤ ከእጃቸው
ወጣ። 40 ዮ5ን$ በጀያ ያጠYበት ወደ ነበው $ፍ ወደ ዮዳኖ$ .ዶ እንደ
ገና |ደ በዚያ ኖ። 41 ብዙ +ዎች ወደ እ ጥተው። ዮ5ን$ አንድ  ክት $ንኳ
አ/ደገ፥ ነገ ግን ዮ5ን$ $&ዚ +ው የተናገው  እውነት ነበ አ። 42 በዚያ
ብዙዎች በእ አኑ።
ዕፍ 11

1 ከ.ያና ከእኅትዋ ከ.ታ ንደ ከቢታንያ የ ነ አ ዓዛ የ6ባ አንድ +ው ታs
ነበ። 2 .ያ ጌታን ቱ የCባችው እግRን በጠጕዋ ያበ+ችው ነበች፤
ወንድዋ አ ዓዛ ታs ነበ። 3 $&ዚ እኅቶቹ ጌታ ይ፥ እነ የትወደው ታsአ
ብ&ው ወደ እ /ኩ። 4 ኢየ$ +ቶ። ይ  የእግዚአብ ጅ በእ
ይከብ ዘንድ $& እግዚአብ ክብ ነው እንጂ &sት አይደ& አ&። 5 ኢየ$
.ታንና እኅትዋን አ ዓዛን ይወድ ነበ። 6 እንደ ታ በ+. ጊዜ ያን ጊዜ
በነበበት $ፍ &ት Cን ዋ&፤ 7 ከዚ በኋ/ &ደC ዛ3ቱ። ወደ ይዳ ደግs እንªድ
አ/ቸው። 8 ደC ዛ3ቱ።  ይ፥ አይድ ከጥት ጊዜ በፊት >ወግR ይፈ ጉ
ነበ፥ ደግs ወደዚያ ት|ዳ&ን? አት። 9 ኢየ$  p። Cኑ አI &ት +ዓት
አይደ&ን? በCን የ6/&$ ቢኖ የዚን ዓ& ብ,ን ያያ ና አይ+ናከ ፤ 10
በc>ት የ6/&$ ቢኖ ግን ብ,ን በእ $& c& ይ+ናከ/ አ/ቸው። 11 ይን ተናገ፤
ከዚ በኋ/። ወዳጃችን አ ዓዛ ተኝቶአ ፤ ነገ ግን ከእንY ፉ /$ነው እ|ዳ&
አ/ቸው። 12 እንግዲ ደC ዛ3ቱ። ጌታ ይ፥ ተኝቶ$ እንደ ነ ይድና አት። 13
ኢየ$$ $& sቱ ተናግ ነበ፤ እነ ግን $& እንY ፍ ተኛት እንደ ተናገ +/ቸው።
14 እንግዲ ያን ጊዜ ኢየ$ በግ ጥ። አ ዓዛ sተ፤ 15 እንድታኑ በዚያ ባ&ኖ{
$& እናንተ ደ$ ይ&ኛ ፤ ነገ ግን ወደ እ እንªድ አ/ቸው። 16 $&ዚ ዲዲs$ የ6ት
ቶ.$ &ባ ንጀቹ &ደC ዛ3ት። ከእ ጋ እንsት ዘንድ እኛ ደግs እንªድ አ&።
17 ኢየ$ በጣ ጊዜ በ ብ እ$ከ አን አት Cን ኖት አገኘው። 18 ቢታንያ
አI አ$ት ዕፍ ያ &ኢየRbc Yብ ነበች። 19 ከአይድ ብዙዎች $&
ወንድ.ቸው >ያጽናኑአቸው ወደ .ታና ወደ .ያ ጥተው ነበ። 20 .ታ
ኢየ$ እንደ ጣ በ+.ች ጊዜ ትCበ&ው ወጣች፤ .ያ ግን በቤት ተCጣ ነበ።
21 .ታ ኢየ$ን። ጌታ ይ፥ አንተ በዚ ኖ ብት ን ወንድ ባ sተ ነበ፤ 22
አን ከእግዚአብ የት&ነውን  እግዚአብ እንዲ+ጥ አው &

አ&ችው። 23 ኢየ$። ወንድ ይነ አ/ት። 24 .ታ። በጨው Cን
በትንኤ እንዲነ አው & አ&ችው። 25 ኢየ$። ትንኤና 'ይወት እኔ ነኝ፤
የ6ያንብኝ ቢsት እንኳ 'ያው ይ ና ፤ 26 'ያው የ ነ የ6ያንብኝ 
&ዘ/& አይsት፤ ይን ታኚያ&ን? አ/ት። 27 እ$ዋ። አዎን ጌታ ይ፤ አንተ
ወደ ዓ& የ6ጣው ክ$ቶ$ የእግዚአብ ጅ እንደ ን እኔ አና& አ&ችው።
28 ይን ብ/ |ደች እኅትዋን .ያን በ$ው ጠታ። R ጥቶአ
ይጠ. አ&ቻት። 29 እ$ዋ በ+.ች ጊዜ ፈጥና ተነች ወደ እ ጣች፤ 30
ኢየ$ .ታ በተCበ&ችበት $ፍ ነበ እንጂ ገና ወደ ንደR አ ገባ ነበ። 31
wያጽናኑአት ከእ$ዋ ጋ በቤት የነበR አይድ .ያ ፈጥና እንደ ተነችና እንደ
ወጣች ባዩ ጊዜ፥ ወደ  ብ |ዳ በዚያ ታ&Y$ $Sአቸው ተከተአት። 32
.ያ ኢየ$ ወዳ&በት ጥታ ባየችው ጊዜ በእግR /ይ ወድ ። ጌታ ይ፥ አንተ
በዚ ኖ ብት ን ወንድ ባ sተ ነበ አ&ችው። 33 ኢየ$ እ$ዋ $ታ&Y$
ከእ$ዋ ጋ የጡት አይድ wያ&Y አይቶ በንፈ አዘነ በ ታወከ፤ 34
ወዴት አኖችት? አ&። እነ። ጌታ ይ፥ ጥተ እይ አት። 35 ኢየ$
እንባውን አፈ++። 36 $&ዚ አይድ። እንዴት ይወደው እንደ ነበ እዩ አ። 37 ከእነ
ግን አንዳንዶቹ። ይ የዕውRን ዓይኖች የከፈተ ይን ደግs እንዳይsት ያደግ ዘንድ
ባ ቻ& ነበን? አ። 38 ኢየ$ በ አዝኖ ወደ  ብR ጣ፤ እ ዋ ነበ፤
ድንጋይ ተገጥsበት ነበ። 39 ኢየ$። ድንጋዩን አን¬ አ&። የsተው እኅት .ታ።
ጌታ ይ፥ ከsተ አት Cን ኖታ ና አን ይ0ታ አ&ችው። 40 ኢየ$። ብታኚ$
የእግዚአብን ክብ እንድታዪ አ ነገን? አ/ት። 41 ድንጋዩን አነ¬ት።
ኢየ$ ዓይኖቹን ወደ /ይ አንIቶ። አባት ይ፥ $& +.ኸኝ አ+ግን,&። 42
 ጊዜ እንድት+.ኝ አወY፤ ነገ ግን አንተ እንደ /ክኸኝ ያኑ ዘንድ በዚ ዙያ
$& r3ት 'ዝብ ተናገ አ&። 43 ይን ብS በታ/Y ድፅ። አ ዓዛ ይ፥ ወደ

ውጭ ና ብS ጮኸ። 44 የsተው እጆቹና እግቹ በግነዝ እንደ ተገነዙ ወጣ፤ ፈቱ
በጨY እንደ ተጠጠ ነበ። ኢየ$። ፍቱትና ይªድ ተዉት አ/ቸው። 45 $&ዚ
ወደ .ያ ከጡት፥ ኢየ$ ያደገውን ካዩት ከአይድ ብዙዎች በእ አኑ፤ 46
ከእነ አንዳንዶቹ ግን ወደ ፈbውያን |ደው ኢየ$ ያደገውን ነገRአቸው። 47
እንግዲ የካናት አ&rችና ፈbውያን 0ንጎ +ብ$በው። ን እናድግ? ይ +ው ብዙ
 ክቶች ያደጋ ና። 48 እንዲ ብንተወው  በእ ያና፤ የ +ዎች
ጥተው አገችንን ወገናችንን ይወ$ዳ አ። 49 በዚያች ዓት >C ካናት የነበ
Cያፋ የ6ት ከእነ አንዱ። እናንተ ን አታውa፤ 50 'ዝቡ  ከ6ጠፋ
አንድ +ው $& 'ዝቡ ይsት ዘንድ እንዲ&ን አታ$ቡ አ/ቸው። 51 ይን የተናገ
ከ አይደ&፥ ነገ ግን በዚያች ዓት >C ካናት ነበና ኢየ$ $& 'ዝቡ >sት
እንዳ&ው ትንቢት ተናገ፤ 52 $& 'ዝቡ  አይደ&፥ ነገ ግን የተበተኑትን
የእግዚአብን ጆች ደግs በአንድነት እንዲ+በ$ባቸው ነው እንጂ። 53 እንግዲ ከዚያ
Cን ጀው >ገድት ተ.ከR። 54 ከዚያ ወዲያ ኢየ$ በአይድ ካከ ተገ ጦ
አ ተ/&+፤ ነገ ግን ከዚያ በድ በዳ አጠገብ ወዳ&ች ድ፥ ኤፍ{ ወደትባ
ከተ. |ደ፤ በዚያ ከደC ዛ3ቱ ጋ ተCጠ። 55 የአይድ ፋwካ Cቦ ነበ።
ብዙ +ዎች bቸውን ያነጹ ዘንድ ከፋwካ በፊት ከአገR ወደ ኢየRbc ወጡ። 56
ኢየ$ን ይፈ ጉት ነበ፤ በYደ$ rው እ$ በbቸው። ን ይ$/ችኋ ? ወደ
በዓ አይጣ ይ ንን? ተባባ። 57 የካናት አ&rች ፈbውያን ይይዙት ዘንድ
እ ያ&በትን $ፍ የ6ያውCው +ው ቢኖ እንዲያ&ክታቸው አዘው ነበ።
ዕፍ 12
1 ከፋwካ በፊት በ$ድ$ተኛው Cን ኢየ$ ከ3ታን ያ$ነው አ ዓዛ ወደ ነበበት ወደ
ቢታንያ ጣ። 2 በዚያ እት አደጉ&ት፤ .ታ ታገ&ግ ነበ፤ አ ዓዛ ግን ከእ

ጋ ከተCጡት አንዱ ነበ። 3 .ያ ዋጋው እጅግ የከበ የጥR ናዶ$ ቱ ንጥ
ወ$ዳ የኢየ$ን እግ Cባች፤ በጠጕዋ እግRን አበ+ች፤ ቤቱ ከናዶ$ ቱ s/። 4
ነገ ግን ከደC ዛ3ቱ አንዱ አb ፎ >+ጠው ያ&ው የ$ዖን ጅ የአ$rቱ ይዳ።
5 ይ ቱ &$ት ቶ ዲና ተጦ &ድ ች ያ ተ+ጠ $& ን ነው? አ&። 6 ይን
የተናገ cባ $& ነበ ነው እንጂ &ድ ች ተገድዶ/ቸው አይደ&፤ ከጢት ይዞ በው$ጡ
ከ6ገባው ይወ$ድ $& ነበ ነው። 7 ኢየ$። &Cበበት Cን እንድትጠብCው
ተውአት፤ 8 ድ ች$  ጊዜ ከእናንተ ጋ ይኖና፥ እኔ ግን  ጊዜ ከእናንተ ጋ
አ ኖ አ&። 9 ከአይድ ብዙ 'ዝብ በዚያ እንደ ነበ አውCው ጡ፥ ከ3ታን
ያ$ነውን አ ዓዛን ደግs እንዲያዩ ነበ እንጂ $& ኢየ$ ብቻ አይደ&። 10 የካናት
አ&rች አ ዓዛን ደግs >ገድት ተ.ከR፥ 11 ከአይድ ብዙዎች ከእ የተነ
|ደው በኢየ$ ያኑ ነበና። 12 በ.ግIቱ ወደ በዓ ጥተው የነበR ብዙ 'ዝብ
ኢየ$ ወደ ኢየRbc እንዲጣ በ+3 ጊዜ፥ 13 የዘንባባ ዛፍ ዝንጣፊ ይዘው >Cበት
ወጡና። ዕና፤ በጌታ $ የ6ጣ የእ$ኤ ንጉI የተባከ ነው እያ ጮኹ።
14-15
14 15 አንቺ የጽዮን ጅ አትፍ፤ እነ ፥ ንጉI በአያ ውንጫ /ይ ተCጦ ይጣ
ተብS እንደ ተጻፈ፥ ኢየ$ የአያ ውንጫ አግኝቶ በእ ተCጠ። 16 ደC
ዛ3ቱ ይን ነገ በጀያ አ/$ተዋ፤ ነገ ግን ኢየ$ ከከበ በኋ/ በዚያን
ጊዜ ይ $& እ እንደ ተጻፈ ይን እንዳደጉ&ት ትዝ አ/ቸው። 17 አ ዓዛን
ከ ብ ጠቶ ከ3ታን wያ$ነው ከእ ጋ የነበRት 'ዝብ ይ+ክR&ት ነበ። 18
$&ዚ ደግs 'ዝቡ ይን  ክት እንዳደገ $& +3 >Cበት ወጡ። 19 +&ዚ
ፈbውያን እ$ በbቸው። አንድ $ንኳ ታደጉ እንዳይቻ/ች ታያ/ችን? እነ ፥ ዓ&3
በኋ/ው ተከትSት |ዶአ ተባባ። 20 በበዓ >+ግዱ ከወጡት አንዳንዶቹ የግክ
+ዎች ነበR፤ 21 እነ ከገ>/ ቤተ bይዳ ወደ6 ን ወደ ፊ ጶ$ ጥተው። ጌታ ይ፥
ኢየ$ን ናይ እንወዳ&ን ብ&ው &ኑት። 22 ፊ ጶ$ ጥቶ &እንድያ$ ነገው፤

እንድያ$ና ፊ ጶ$ ጥተው &ኢየ$ ነገRት። 23 ኢየ$ &+/ቸው፥ እንዲ w ።
የ+ው ጅ ይከብ ዘንድ +ዓቱ ደpአ ። 24 እውነት እውነት እ/ችኋ&፥ የ$ንዴ Yንጣት
በድ ወድ ካ sተች ብቻዋን ትC&ች፤ ብትsት ግን ብዙ ፍ{ ታፈ&ች። 25 ነፍን
የ6ወድ ያጠፋታ ፥ ነፍን በዚ ዓ& የ6ጠ/ &ዘ/& 'ይወት ይጠብ ታ ። 26
የ6ያገ&ግ&ኝ ቢኖ ይከተ&ኝ፥ እኔ ባ&በት አገ ጋዬ ደግs በዚያ ይ ና ፤
የ6ያገ&ግ&ኝ ቢኖ አብ ያከብዋ ። 27 አን ነፍ[ ታውካ&ች ን$ እ/&? አባት
ይ፥ ከዚ +ዓት አድነኝ። ነገ ግን $&ዚ ወደዚ +ዓት ጣ። 28 አባት ይ፥ $ን
አክብው። $&ዚ። አከበት ደግs አከብዋ& የ6 ድፅ ከ+.ይ ጣ። 29
በዚያ rው የነበRት 'ዝብ በ+3 ጊዜ። ነጐድጓድ ነው አ፤ cSች።  አክ ተናገው
አ። 30 ኢየ$ &+፥ እንዲ w ። ይ ድፅ $& እናንተ ጥቶአ እጂ $& እኔ
አይደ&። 31 አን የዚ ዓ& ፍድ ደpአ ፤ አን የዚ ዓ& ገዥ ወደ ውጭ
ይጣ/ ፤ 32 እኔ ከድ ከፍ ከፍ ያ  እንደ ነ ን ወደ እኔ እ$ባ&። 33 በን
ዓይነት sት ይsት ዘንድ እንዳ&ው wያ&ክታቸው ይን ተናገ። 34 እንግዲ 'ዝቡ።
እኛ$ ክ$ቶ$ &ዘ/& እንዲኖ ከ'ጉ +ተና ፤ አንተ$ የ+ው ጅ ከፍ ከፍ ይ ዘንድ
እንዲያ$ፈ ገው እንዴት ት//? ይ የ+ው ጅ .ን ነው? ብ&ው &&ት። 35
ኢየ$። ገና ጥት ጊዜ ብ,ን ከእናንተ ጋ ነው። ጨ&. እንዳይደ$ባች ብ,ን
b&/ች ተ/&፤ በጨ&. የ6/&$ ወዴት እንዲ|ድ አያውY። 36 የብ,ን
ጆች እንድት ኑ ብ,ን b&/ች በብ,ኑ እኑ አ/ቸው። ኢየ$ ይን ተናግ |ደና
ተ+ወባቸው። 37-38
37 38 ነገ ግን ይን ያ  ክት በፊታቸው ን ቢያደግ፤ ነቢዩ
ኢbይያ$። ጌታ ይ፥ .ን $ክነታችንን አነ? የእግዚአብ$ ክንድ &.ን ተገ&ጠ?
ብS የተናገው

ይፈጸ ዘንድ በእ አ/ኑ። 39-40
39 40 ኢbይያ$ ደግs።

በዓይኖቻቸው እንዳያዩ፥ በ ባቸው እንዳያ$ተው፥ እንዳይ&፥ እኔ
እንዳ ፈውbቸው፥ ዓይኖቻቸውን አbወ ባቸውን አደነደነ ብSአ ና $&ዚ .ን

አ ታቸው። 41 ክብRን $& አየ ኢbይያ$ ይን አ&፥ $& እ ተናገ። 42 ከዚ ጋ
ከአ&rች ደግs ብዙዎች በእ አኑ፤ ነገ ግን ከኵብ እንዳያ$ወጡአቸው
በፈbውያን ክንያት አ +ከR&ት፤ 43 ከእግዚአብ ክብ ይ Y የ+ውን ክብ
ወደዋ ና። 44 ኢየ$ ጮኸ፥ እንዲ አ&። በእኔ የ6ያን በ/ከኝ .ኑ ነው እንጂ
በእኔ አይደ&፤ 45 እኔን የ6ያይ የ/ከኝን ያያ ። 46 በእኔ የ6ያን  በጨ&.
እንዳይኖ እኔ ብ,ን ኜ ወደ ዓ& ጥቻ&። 47 ዓ&ን /ድን እንጂ በዓ&
ፈድ አ ጣና cን +ቶ የ.ይጠብCው ቢኖ የፈድበት እኔ አይደ&።
48 የ6ጥ&ኝ cን የ.ይCበ&ው እ የ6ፈድበት አ&ው፤ እኔ የተናገት
እ በጨው Cን ይፈድበታ ። 49 እኔ ከ[ አ ተናገና፤ ነገ ግን የ/ከኝ
አብ እ የ&ውን የናገውን ትእዛዝ +ጠኝ። 50 ትእዛዙ የዘ/& 'ይወት
እንደ ነች አው &። $&ዚ እኔ የናገውን አብ እንደ ነገኝ እንዲ እናገ&።
ዕፍ 13
1 ኢየ$ ከፋwካ በዓ በፊት፥ ከዚ ዓ& ወደ አብ የ6|ድበት +ዓት እንደ ደ+
አውr፥ በዚ ዓ& ያትን ወገኖቹን የወደዳቸውን እ$ከ ጨ ወደዳቸው። 2
እት wበ ዲያብS$ በ$ዖን ጅ በአ$rቱ በይዳ ብ አb ፎ እንዲ+ጠው አbብ
ካገባ በኋ/፥ 3 ኢየ$ አብ ን በ ጁ እንደ +ጠው ከእግዚአብ እንደ ወጣ ወደ
እግዚአብ እንዲ|ድ አውr፥ 4 ከእት ተነ ብን አኖ፥ .በ ጨY
ወ$ዶ ታጠC፤ 5 በኋ/ በታጠቢያው ውኃ ጨ፥ የደC ዛ3ቱን እግ
>ያጥብና በታጠCበት .በ ጨY >ያብ$ ጀ። 6 ወደ $ዖን ጴጥ$ ጣ፤
እ። ጌታ ይ፥ አንተ የእኔን እግ ታጥባ&ን? አ&ው። 7 ኢየ$  p። እኔ
የ.ደገውን አንተ አን አታውY፥ በኋ/ ግን ታ$ተው&ዋ& አ&ው። 8 ጴጥ$።
የእኔን እግ &ዘ/& አታጥብ አ&ው። ኢየ$። ካ/ጠብ፥ ከእኔ ጋ ዕድ የ&

ብS &+&ት። 9 $ዖን ጴጥ$። ጌታ ይ፥ እጄንና [ን ደግs እንጂ እግ{ን ብቻ
አይደ& አ&ው። 10 ኢየ$። የታጠበ እግRን ከታጠብ በC c/ አያ$ፈ ገው፥
&ንተናው ግን ንጹ' ነው፤ እናንተ ንጹ5ን ናች፥ ነገ ግን /ች አይደ/ች
አ&ው። 11 አb ፎ የ6+ጠውን ያውY ነበና፤ $&ዚ። /ች ንጹ5ን አይደ/ች
አ&ው። 12 እግቸውን አጥቦ ብን አንIቶ ዳግኛ ተCጠ፥ እንዲ
አ/ቸው። ያደግ/ችን ታ$ተው//ችን? 13 እናንተ ና ጌታ ትኛ/ች፤
እንዲ ነኝና  ካ ት//ች። 14 እንግዲ እኔ ጌታና  $ ን እግችን
ካጠብ፥ እናንተ ደግs እ$ በbች እግችን ትተጣጠቡ ዘንድ ይገባችኋ ። 15 እኔ
&እናንተ እንዳደግ እናንተ ደግs ታደጉ ዘንድ bc +ጥቻችኋ&ና። 16 እውነት
እውነት እ/ችኋ&፥ ባያ ከጌታው አይበ ጥ።  እክተኛ ከ/ከው አይበ ጥ። 17
ይን ብታውa፥ ብታደጉት ብፁዓን ናች። 18 $& /ች አ ናገ፤ እኔ
የጥኋቸውን አው &፤ ነገ ግን ጽ5ፍ። እንጀዬን የ6በ/ በእኔ /ይ ተከዙን
አነብኝ ያ&ው ይፈጸ ዘንድ ነው። 19 በ ነ ጊዜ እኔ እንደ ን ታኑ ዘንድ፥ ከአን
ጀ{ አ$Cድs bይ ን እነግችኋ&። 20 እውነት እውነት እ/ችኋ&፥ .ናቸውን
የ ከውን የ6Cበ እኔን ይCበ/ ፥ እኔን የ6Cበ የ/ከኝን ይCበ/ ። 21 ኢየ$
ይን ብS በንፈ ታወከ $ክ። እውነት እውነት እ/ችኋ&፥ ከእናንተ አንዱ
አb ፎ ይ+ጠኛ አ&። 22 ደC ዛ3ቱ $& .ን እንደ ተናገ አንትተው እ$
በbቸው ተያዩ። 23 ኢየ$ ይወደው የነበ ከደC ዛ3ቱ አንዱ በኢየ$ ደት /ይ
ተጠጋ፤ 24 $&ዚ $ዖን ጴጥ$ እን ጠYp። $&.ን እንደ ተናገ ንገን አ&ው። 25
እ በኢየ$ ደት እንዲ ተጠግቶ። ጌታ ይ፥ .ን ነው? አ&ው። 26 ኢየ$። እኔ
ቍ አጥYÃ የ+ጠው እ ነው ብS &+&ት። ቍ አጥYp &አ$rቱ
&$ዖን ጅ &ይዳ +ጠው። 27 ቍ ከተCበ& በኋ/ ያን ጊዜ +ይጣን ገባበት።
እንግዲ ኢየ$። የታደገውን ቶS ብ& አድግ አ&ው። 28 ነገ ግን ከተCጡት

$& ን ይን እንዳ&ው .ን አ/ወC፤ 29 ይዳ ከጢቱን የያዘ $& ነ፥ ኢየ$።
&በዓ የ6ያ$ፈ ገንን ግዛ፥ ወይ &ድ ች ጽዋት እንዲ+ጥ ያ&ው &አንዳንዱ
$Sአቸው ነበና። 30 እ ቍ®ን ከተCበ& በኋ/ ወዲያው ወጣ፤ c>ት ነበ።
31 ከወጣ በኋ/ ኢየ$ እንዲ አ&። አን የ+ው ጅ ከበ እግዚአብ +& እ
ከበ፤ 32 እግዚአብ $& እ የከበ ከ ነ፥ እግዚአብ ደግs እን ን
ያከብዋ ወዲያው ያከብዋ ። 33 ጆች ይ፥ ገና ጥት ጊዜ ከእናንተ ጋ ነኝ፤
ትፈ ጉኛ/ች፤ &አይድ። እኔ ወደ|ድበት እናንተ ትጡ አይቻ/ች
እንዳ ኋቸው፥ አን &እናንተ ደግs እ/ችኋ&። 34 እ$ በbች ትዋደዱ ዘንድ፥ እንደ
ወደድኋች እናንተ ደግs እ$ በbች ትዋደዱ ዘንድ አዲ$ ትእዛዝ እ+ጣችኋ&። 35
እ$ በbች ፍY ቢኖች፥ ደC ዛ3ቴ እንደ ናች +ዎች  በዚ ያው ።
36 $ዖን ጴጥ$። ጌታ ይ፥ ወዴት ት|ዳ&? አ&ው። ኢየ$። ወደ|ድበት
አን ትከተ&ኝ አትች ፥ ነገ ግን በኋ/ ትከተ&ኛ& ብS &+&ት። 37 ጴጥ$።
ጌታ ይ፥ አን ከተ  አ&ቻc $& ንድ ነው? ነፍ[ን $ንኳ $& አንተ እ+ጣ&
አ&ው። 38 ኢየ$ እንዲ ብS &+&ት። ነፍ$ን $& እኔ ት+ጣ&ን? እውነት እውነት
እ ,&፥ $ት ጊዜ እ$ክትክደኝ ድ$ ዶ አይጮኽ።
ዕፍ 14
1 ባች አይታወክ፤ በእግዚአብ እኑ፥ በእኔ ደግs እኑ። 2 በአባቴ ቤት ብዙ
ኖያ አ&፤ እንዲ$ ባይ ን ባ ኋች ነበ፤ $ፍ አዘጋጅ/ች ዘንድ እ|ዳ&ና፤ 3
|ጄ $ፍ ባዘጋጅ/ች፥ እኔ ባ&በት እናንተ ደግs እንድት ኑ &ተኛ እጣ& ወደ
እኔ እወ$ዳችኋ&። 4 ወደ|ድበት ታው /ች፥ ንገዱን ታው /ች። 5
ቶ.$። ጌታ ይ፥ ወደት|ድበት አናውY፤ እንዴት$ ንገዱን እናው &ን? አ&ው።
6 ኢየ$። እኔ ንገድና እውነት 'ይወት ነኝ፤ በእኔ በC ወደ አብ የ6ጣ የ&።

7 እኔን$ ብታውaኝ አባቴን ደግs ባወ ች ነበ። ከአን ጀች ታውaታ/ች
አይታችት. አ&ው። 8 ፊ ጶ$። ጌታ ይ፥ አብን አbየንና ይበ ና አ&ው። 9
ኢየ$ አ&ው። አንተ ፊ ጶ$፥ ይን ያ ዘን ከእናንተ ጋ $ኖ አታውCኝን?
እኔን ያየ አብን አይቶአ ፤ እንዴት$ አንተ። አብን አbየን ት/&? 10 እኔ በአብ እንዳ&
አብ በእኔ እንዳ& አታንን? እኔ የነግችን

ከ[ አ ናገው፤ ነገ ግን

በእኔ የ6ኖው አብ እ Iውን ይ ። 11 እኔ በአብ እንዳ& አብ በእኔ እንዳ&
እኑኝ፤ ባይ ን$ $&  $& Iው እኑኝ። 12 እውነት እውነት እ/ችኋ&፥ በእኔ
የ6ያን እኔ የ.ደገውን I እ ደግs ያደጋ ፤ ከዚ የ6በ ጥ ያደጋ ፥ 13
እኔ ወደ አብ እ|ዳ&ና፤ አብ $& ወ ድ እንዲከበ በ$ የት&ኑትን 
አደገዋ&። 14 .ናቸውን ነገ በ$ ብት&ኑ እኔ አደገዋ&። 15-16
15 16 ብትወዱኝ
ትእዛዜን ጠብa። እኔ አብን እ&ና& &ዘ/& ከእናንተ ጋ እንዲኖ c/ አጽናኝ
ይ+ጣችኋ ፤ 17 እ ዓ& የ.ያየውና የ.ያውCው $& ነ >Cበ&ው የ.ይቻ&ው
የእውነት ንፈ$ ነው፤ ነገ ግን ከእናንተ ዘንድ $&6ኖ በውIጣች $&6 ን እናንተ
ታው /ች። 18 ወ/ጆች እንደ c/ቸው ጆች አ ተዋች፤ ወደ እናንተ እጣ&።
19 ገና ጥት ዘን አ& ከዚ በኋ/ ዓ& አያየኝ፤ እናንተ ግን ታዩኛ/ች፤ እኔ
'ያው ነኝና እናንተ ደግs 'ያዋን ት ና/ች። 20 እኔ በአባቴ እንዳ& እናንተ በእኔ
እንዳ/ች እኔ በእናንተ እንዳ& በዚያን Cን ታው /ች። 21 ትእዛዜ በእ ዘንድ
ያ&ችው የ6ጠብ ት የ6ወደኝ እ ነው፤ የ6ወደኝን አባቴ ይወደዋ እኔ
እወደዋ& [ን እገ ጥ&ታ&። 22 የአ$rቱ ያይደ& ይዳ። ጌታ ይ፥ &ዓ&
bይ ን $ን &እኛ ትገ ጥ ያ& እንዴት ነው? አ&ው። 23 ኢየ$ &+ አ&ው።
የ6ወደኝ ቢኖ cን ይጠብ

፤ አባቴ ይወደዋ ወደ እ እንጣ&ን በእ

ዘንድ ኖያ እናደጋ&ን። 24 የ.ይወደኝ cን አይጠብY፤ የት+3ት
የ/ከኝ የአብ ነው እንጂ የእኔ አይደ&። 25 ከእናንተ ዘንድ $ኖ ይን ነግ{አችኋ&፤ 26

አብ በ$ የ6 ከው ግን ንፈ$ Yዱ$ የ ነው አጽናኝ እ ን ያ$ተችኋ
እኔ የነገኋችን  ያb$ባችኋ ። 27 +/ን እተው/ችኋ&፥ +/ን እ+ጣችኋ&፤
እኔ የ+ጣች ዓ& እንደ6+ጥ አይደ&። ባች አይታወክ አይፍ። 28 እኔ
እ|ዳ& ወደ እናንተ እጣ& እንዳ ኋች +.ች። የትወዱኝ$ ብት ኑ ከእኔ አብ
ይበ ጣ ና ወደ አብ በ|ዴ ደ$ ባ/ች ነበ። 29 ከ ነ በኋ/ ታኑ ዘንድ አን
አ$Cድs bይ ን። ነግ{አችኋ&። 30 ከእንግዲ ወዲ ከእናንተ ጋ ብዙ አ ናገ፥
የዚ ዓ& ገዥ ይጣ ና፤ በእኔ /ይ አንዳች የ&ው፤ 31 ነገ ግን አብን እንድወድ
ዓ& >ያውY፥ አብ እንዳዘዘኝ፥ እንዲ አደጋ&። ተነ¬፤ ከዚ እንªድ።
ዕፍ 15
1 እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፤ ገበ{ው አባቴ ነው። 2 ፍ{ የ.ያፈውን በእኔ
ያ&ውን Yንጫፍ  ያ$ወግደዋ ፤ ፍ{ የ6ያፈውን  አብዝቶ እንዲያፈ
ያጠዋ ። 3 እናንተ $& ነገኋች

አን ንጹ5ን ናች፤ 4 በእኔ ኑR እኔ በእናንተ።

Yንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖ ከ ፍ{ >ያፈ እንዳይቻ&ው፥ እንዲ እናንተ ደግs
በእኔ ባትኖR አትች። 5 እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተ Yንጫፎች ናች። ያ& እኔ
ን ታደጉ አትችና በእኔ የ6ኖ እኔ በእ፥ እ ብዙ ፍ{ ያፈ ። 6
በእኔ የ.ይኖ ቢ ን እንደ Yንጫፍ ወደ ውጭ ይጣ/ ይደY. ፤ እነን +ብ$በው
ወደ እbት ይጥአቸዋ ፥ ያ ጥአቸው. ። 7 በእኔ ብትኖR Sቼ በእናንተ ቢኖR
የትወዱትን  &ኑ ይ ን/ች. ። 8 ብዙ ፍ{ ብታፈRና ደC ዛ3ቴ ብት ኑ
በዚ አባቴ ይከበ ። 9 አብ እንደ ወደደኝ እኔ ደግs ወደድኋች፤ በፍY{ ኑR። 10 እኔ
የአባቴን ትእዛዝ እንደ ጠበY በፍYR እንደኖ፥ ትእዛዜን ብትጠብa በፍY{
ትኖ/ች። 11 ደ$ታዬ በእናንተ እንዲ ን ደ$ታች እንዲፈጸ ይን
ነግ{አችኋ&። 12 እኔ እንደ ወደድኋች እ$ በbች ትዋደዱ ዘንድ ትእዛዜ ይች

ናት። 13 ነፍን $& ወዳጆቹ ከ$ጠት ይ Y ከዚ የ6በ ጥ ፍY &.ን የ&ው።
14 እኔ ያዘዝኋችን  ብታደጉ እናንተ ወዳጆቼ ናች። 15 ከእንግዲ ወዲ ባች
አ /ች፤ ባያ ጌታው የ6ያደገውን አያውYና፤ ወዳጆች ግን ብያችኋ&፥ ከአባቴ
የ+.ትን  &እናንተ አ$ታውÄአችኋ&ና። 16 እኔ ጥኋች እንጂ እናንተ
አ ጣችኝ፤ አብ በ$ የት&ኑትን  እንዲ+ጣች፥ ት|ዱና ፍ{
ታፈR ፍ{አች >ኖ ¹ኋች። 17 እ$ በbች እንድትዋደዱ ይን አዛችኋ&።
18 ዓ& ቢጠ/ች ከእናንተ በፊት እኔን እንደ ጠ/ኝ እወa። 19 ከዓ&$ ብት ኑ ዓ&
የ የ ነውን ይወድ ነበ፤ ነገ ግን እኔ ከዓ& ጥኋች እንጂ ከዓ& $& አይደ/ች
$&ዚ ዓ& ይጠ/ችኋ ። 20 ባያ ከጌታው አይበ ጥ ብዬ የነገኋችን

አ$ቡ።

እኔን አbደውኝ እንደ ኑ እናንተን ደግs ያbድዱአችኋ ፤ cን ጠብCው እንደ ኑ
/ችን ደግs ይጠብ ። 21 ዳR ግን የ/ከኝን አያውaና ይን  +& $
ያደጉባችኋ ። 22 እኔ ጥቼ ባ ነገኋቸው$ ኃጢአት ባ

ነባቸው ነበ፤ አን ግን

&ኃጢአታቸው ክንያት የ/ቸው። 23 እኔን የ6ጠ/ አባቴን ደግs ይጠ/ ። 24 c/
+ው ያ/ደገውን I በካከ/ቸው ባ/ደግ፥ ኃጢአት ባ

ነባቸው ነበ፤ አን ግን

እኔን አባቴን አይተው. ጠ ተው. ። 25 ነገ ግን በ'ጋቸው። በከንቱ ጠኝ
ተብS የተጻፈው

ይፈጸ ዘንድ ነው። 26 ዳR ግን እኔ ከአብ ዘንድ የ ክ/ች

አጽናኝ እ ከአብ የ6ወጣ የእውነት ንፈ$ በጣ ጊዜ፥ እ $& እኔ ይ+ክ ፤
27 እናንተ ደግs ከጀያ ከእኔ ጋ ኖችኋ ና ት+ክ/ች።
ዕፍ 16
1 እንዳት+ናከ ይን ተናግ{አችኋ&። 2 ከኵባቸው ያወጡአችኋ ፤ ከዚ በ/ይ
ደግs የ6ገድ/ች  እግዚአብን እንደ6ያገ&ግ የ6$ በት ጊዜ ይጣ ። 3
ይን የ6ያደጉባች አብንና እኔን $//ወa ነው። 4 ነገ ግን ጊዜው wደ$ እኔ እንደ

ነገኋች ታ$ቡ ዘንድ ይን ተናግ{አችኋ&። ከእንናንተ ጋ $& ነበ በጀያ
ይን አ ነገኋች። 5 አን ግን ወደ /ከኝ እ|ዳ& ከእናንተ። ወዴት ት|ዳ&?
ብS የ6ጠይCኝ የ&። 6 ነገ ግን ይን $& ተናገኋች ኀዘን በ ባች s ቶአ ። 7
እኔ ግን እውነት እነግችኋ&፤ እኔ እንድ|ድ ይ/ችኋ ። እኔ ባ |ድ አጽናኙ ወደ እናንተ
አይጣና፤ እኔ ብ|ድ ግን እን እ ክ/ችኋ&። 8 እ ጥቶ $& ኃጢአት $&
ጽድY $& ፍድ ዓ&ን ይወYb ፤ 9-10
10 $& ኃጢአት፥ በእኔ $&.ያኑ ነው፤ $&
ጽድY፥ ወደ አብ $&|ድ ከዚ በኋ/ $&.ታዩኝ ነው፤ 11 $& ፍድ፥ የዚ ዓ&
ገዥ $& ተፈደበት ነው። 12 የነግች ገና ብዙ አ&ኝ፥ ነገ ግን አን ት0ከ3ት
አትች። 13 ግን እ የእውነት ንፈ$ በጣ ጊዜ ወደ እውነት  ይችኋ ፤
የ6+.ውን  ይናገ እንጂ ከ አይነግና፤ የ6ጣውን ይነግችኋ ። 14
እ ያከብኛ ፥ &እኔ ካ&ኝ ወ$ዶ ይነግችኋ ና። 15 &አብ ያ&ው  የእኔ ነው፤
$&ዚ። &እኔ ካ&ኝ ወ$ዶ ይነግችኋ አ ። 16 ጥት ጊዜ አ&፥ አታዩኝ፤ ደግs
ጥት ጊዜ አ&፥ ታዩኛ/ች፥ እኔ ወደ አብ እ|ዳ&ና። 17 ከደC ዛ3ቱ
አንዳንዶቹ እ$ በbቸው። ጥት ጊዜ አ&፥ አታዩኝ፤ ደግs ጥት ጊዜ አ&፥
ታዩኛ/ች፤ ደግs። ወደ አብ እ|ዳ&ና የ6&ን ይ ንድ ነው? ተባባ። 18
እንግዲ። ጥት የ6&ው ይ ንድ ነው? የ6ናገውን አናውY አ። 19
ኢየ$ >ጠይaት እንደ ወደዱ አውr እንዲ አ/ቸው። ጥት ጊዜ አ&፥ አታዩኝ፤
ደግs ጥት ጊዜ አ&፥ ታዩኛ/ች $/ ፥ $&ዚ እ$ በbች ት/ችን?
20 እውነት እውነት እ/ችኋ&፥ እናንተ ታ&Yb&ች 3¹ ታወጣ/ች፥ ዓ& ግን ደ$
ይ&ዋ ፤ እናንተ ታዝና/ች፥ ነገ ግን ኀዘናች ወደ ደ$ታ ይ&ወጣ ። 21 [ት
በትወ ድበት ጊዜ ወትዋ $& ደ+ ታዝና&ች፤ ነገ ግን 'ፃን ከወ&ደች በኋ/፥ +ው
በዓ& ተወ ዶአ ና $& ደ$ታዋ ከዋን ኋ/ አታ$በው። 22 እንግዲ እናንተ ደግs
አን ታዝና/ች፤ ነገ ግን እንደ ገና አያችኋ& ባች ደ$ ይ&ዋ ፥ ደ$ታችን

የ6ወ$ድባች የ&። 23 በዚያን Cን ከእኔ አንዳች አት&ኑ። እውነት እውነት
እ/ችኋ&፥ አብ በ$ የት&ኑትን  ይ+ጣችኋ ። 24 እ$ከ አን በ$ ን
አ &ናች፤ ደ$ታች ፍጹ እንዲ ን &ኑ ትCበ./ች። 25 ይን በbc
ነግ{አችኋ&፤ ነገ ግን $& አብ &እናንተ በግ ጥ የናገበት እንጂ ከዚያ ወዲያ በbc
የ. ናገበት +ዓት ይጣ ። 26 በዚያን Cን በ$ ት&ና/ች፤ እኔ $& እናንተ
አብን እንድ&ን የ/ች አይደ&፤ 27 እናንተ $& ወደዳችኝ ከእግዚአብ
ዘንድ እኔ እንደ ወጣ $/ናች አብ እ  ይወዳችኋ ና። 28 ከአብ ወጥቼ ወደ
ዓ& ጥቻ&፤ ደግs ዓ&ን እተወዋ& ወደ አብ እ|ዳ&። 29 ደC ዛ3ቱ።
እነ ፥ አን በግ ጥ ትናገ& በbc ን አትነግ። 30 ን እንድታውY
.ን >ጠይY እንዳትፈ ግ አን እናው &ን፤ $&ዚ ከእግዚአብ እንደ ወጣ
እናና&ን አት። 31 ኢየ$ እንዲ ብS &+/ቸው። አን ታና/ችን? 32
እነ ፥ እያንዳንዳች ወደ ቤት የትበታተኑበት እኔን &ብቻዬ የትተዉበት +ዓት
ይጣ ፥ አን ደpአ ፤ ነገ ግን አብ ከእኔ ጋ $& ነ ብቻዬን አይደ&። 33
በእኔ b/ች +/ እንዲ ን/ች ይን ተናግ{አችኋ&። በዓ& b/ች ከ አ&ባች፤
ነገ ግን አይዞአች፤ እኔ ዓ&ን አ0ንፌዋ&።
ዕፍ 17
2 ኢየ$ ይን ተናግ ወደ +.ይ ዓይኖቹን አነና እንዲ አ&። አባት ይ፥ +ዓቱ
1-2
ደpአ ፤ ጅ ያከብ ዘንድ፥ በIጋ  /ይ I ጣን እንደ +ጠኸው፥ &+ጠኸው
 የዘ/&ን 'ይወት ይ+ጣቸው ዘንድ ጅን አክብው። 3 እውነተኛ አ/ክ ብቻ
የ ን አንተን የ/ክኸውን ኢየ$ ክ$ቶ$ን ያውa ዘንድ ይች የዘ/& 'ይወት ናት።
4 እኔ /ደገው የ+ጠኸኝን I ፈጽ በድ አከበ፤ 5 አን፥ አባት ይ፥ ዓ&
bይፈጠ በአንተ ዘንድ በነበኝ ክብ አንተ በ$ ዘንድ አክብኝ። 6 ከዓ& &+ጠኸኝ

+ዎች $ን ገ&ጥ/ቸው። የአንተ ነበR &እኔ +ጠ,ቸው፤ 7

ን ጠብCዋ ።

የ+ጠኸኝ  ከአንተ እንደ ነ አን ያው ፤ 8 የ+ጠኸኝን

+ጥቻቸዋ&ና፤

እነ ተCበት፥ ከአንተ ዘንድ እንደ ወጣ በእውነት አወa፥ አንተ እንደ /ክኸኝ
አኑ። 9 እኔ $& እነዚ እ&ና&፤ $& ዓ& አ &ን $& +ጠኸኝ እንጂ፤ የአንተ
ናቸውና፤ 10 የእኔ የ ነ  የአንተ ነው የአንተው የእኔ ነው፤ እኔ $& እነ
ከብ{አ&። 11 ከዚ በኋ/ በዓ& አይደ&፥ እነ በዓ& ናቸው፥ እኔ ወደ
አንተ እጣ&። Yዱ$ አባት ይ፥ እነዚን የ+ጠኸኝን እንደ እኛ አንድ እንዲ ኑ በ$
ጠብ ቸው። 12 ከእነ ጋ በዓ& b& የ+ጠኸኝን በ$ እኔ እጠብ ቸው ነበ፤
ጠበYኋቸው ጽ5ፉ እንዲፈጸ ከጥፋት ጅ በC ከእነ .ን አ ጠፋ። 13
አን ወደ አንተ እጣ&፤ በእነ ዘንድ ደ$ታዬ የተፈጸ እንዲ ን/ቸው ይን
በዓ& እናገ&። 14 እኔ

ን +ጥቻቸዋ&፤ እኔ ከዓ& እንዳይደ& ከዓ&

አይደና ዓ& ጠ/ቸው። 15 ከክፉ እንድትጠብ ቸው እንጂ ከዓ& እንድታወጣቸው
አ &ን። 16 እኔ ከዓ& እንዳይደ& ከዓ& አይደ። 17 በእውነት Cድbቸው፤
 እውነት ነው። 18 ወደ ዓ& እንደ /ክኸኝ እንዲ እኔ ወደ ዓ& /ክኋቸው፤ 19
እነ ደግs በእውነት የተCደ እንዲ ኑ እኔ [ን $& እነ እCድb&። 20-21
20 21
 አንድ ይ ኑ ዘንድ፥ ከ /ቸው የተነ በእኔ $&6ያኑ ደግs እንጂ $& እነዚ ብቻ
አ &ን፤ አንተ እንደ /ክኸኝ ዓ& ያን ዘንድ፥ አንተ፥ አባት ይ፥ በእኔ እንዳ&
እኔ በአንተ፥ እነ ደግs በእኛ አንድ ይ ኑ ዘንድ እ&ና&። 22-23
22 23 እኛ አንድ
እንደ ንን አንድ ይ ኑ ዘንድ፤ እኔ በእነ አንተ በእኔ $ት ን፥ በአንድ ፍጹ.ን
እንዲ ኑ፥ የ+ጠኸኝን ክብ እኔ +ጥቻቸዋ&፤ እንዲ ዓ& አንተ እንደ /ክኸኝ
በወደድኸኝ ጠን እነን እንደ ወደድ,ቸው ያው

። 24 አባት ይ፥ ዓ&

bይፈጠ $& ወደድኸኝ የ+ጠኸኝን ክብ{ን እንዲያዩ እኔ ባ&በት የ+ጠኸኝ እነ ደግs
ከእኔ ጋ ይ ኑ ዘንድ እወዳ&። 25 ጻድY አባት ይ፥ ዓ& አ/ወC፥ እኔ ግን

አወY እነዚ አንተ እንደ /ክኸኝ አወa፤ 26 እኔን የወደድባት ፍY በእነ
እንድት ን እኔ በእነ፥ $ን አ$ታወYኋቸው አ$ታው ቸው.&።
ዕፍ 18
1 ኢየ$ ይን ብS አትክ ት ወዳ&በት $ፍ ወደ Äድን ወንዝ .ዶ ከደC
ዛ3ቱ ጋ ወጣ፤ እ ደC ዛ3ቱ በዚያ ገቡ። 2 ኢየ$ ደC
ዛ3ቱ ብዙ ጊዜ ወደዚያ $& ተ+በ+ቡ አb ፎ የ+ጠው ይዳ ደግs $ፍውን
ያውY ነበ። 3 $&ዚ ይዳ ጭፍችንና ከካናት አ&rች ከፈbውያን Scዎችን
ተCብS በችቦና በፋና በጋ ጦ ወደዚያ ጣ። 4 ኢየ$ የ6ጣበትን  አውr
ወጣና። .ንን ትፈ ጋ/ች አ/ቸው። 5 የናዝ{ቱን ኢየ$ን ብ&ው &&ት። ኢየ$።
እኔ ነኝ አ/ቸው። አb ፎ የ+ጠው ይዳ ደግs ከእነ ጋ rs ነበ። 6 እንግዲ። እኔ
ነኝ ባ/ቸው ጊዜ ወደ ኋ/ አፈግፍገው በድ ወደa። 7 ደግs። .ንን ትፈ ጋ/ች?
ብS ጠየ ቸው። እነ። የናዝ{ቱን ኢየ$ን አት። 8 ኢየ$  p። እኔ ነኝ
አ ኋች፤ እንግዲ እኔን ትፈ ጉ እንደ ናች እነዚ ይªዱ ተዉአቸው አ&፤ 9 ይ።
ከእነዚ ከ+ጠኸኝ አንዱን $ንኳ አ/ጠፋ ያ&ው

ይፈጸ ዘንድ ነው። 10 $ዖን

ጴጥ$ +ይፍ $& ነበው ዘዘው፥ የ>C ካናቱን ባያ ትቶ Cኝ ጆውን ቈጠ፤
የባያው $ . ኮ$ ነበ። 11 ኢየ$ ጴጥ$ን። +ይፍን ወደ +ገባው ክተተው፤
አብ የ+ጠኝን ጽዋ አ ጠጣትን? አ&ው። 12 እንግዲ የ& ውና ጭፍቹ የአይድ
Scዎች ኢየ$ን ይዘው አ+Rት፥ 13 አ$Cድው ወደ 5ና ወ+ዱት፤ በዚያች ዓት
>C ካናት &ነበው &Cያፋ አ.ቱ ነበና። 14 Cያፋ። አንድ +ው $& 'ዝብ ይsት
ዘንድ ይ/ ብS &አይድ የከቸው ነበ። 15 $ዖን ጴጥ$ c/ው ደC
ዝ3 ኢየ$ን ተከተ። ያ ደC ዝ3 በ>C ካናቱ ዘንድ የታወC ነበ፥ ወደ
>C ካናቱ ግቢ ከኢየ$ ጋ ገባ፤ 16 ጴጥ$ ግን በውጭ በበR rs ነበ። እንግዲ

በ>C ካናቱ ዘንድ የታወCው c/ው ደC ዝ3 ወጣ &በኛይቱ ነግ ጴጥ$ን
አ$ገባው። 17 በኛ የነበችይቱ ገድ ጴጥ$ን። አንተ ደግs ከዚ +ው ደC ዛ3ት
አንዱ አይደ&ን? አ&ችው። እ። አይደ& አ&። 18 ብድ ነበና ባችና Scዎች
የፍ እbት አንድደው r3 ይsa ነበ፤ ጴጥ$ ደግs ከእነ ጋ rs ይsY
ነበ። 19 >C ካናቱ ኢየ$ን $& ደC ዛ3ቱና $& ትቱ ጠየCው። 20
ኢየ$$  p። እኔ በግ ጥ &ዓ& ተናገ፤ አይድ  በ6+በ+ቡበት በኵብና
በYደ$ እኔ  ጊዜ አ$ተ.፥ በ$ው ን አ ተናገ። 21 $&ን
ትጠይCኛ&? &እነ የተናገትን የ+3ትን ጠይY፤ እነ ፥ እነዚ እኔ የነገትን
ያው  አ&ው። 22 ይን w በዚያ rs የነበው ከScዎች አንዱ። &>C ካናቱ
እንዲ ት b&ን? ብS ኢየ$ን በጥፊ ታው። 23 ኢየ$  p። ክፉ ተናግ{
እንደ ን $& ክፉ $ክ፤  ካ ተናግ{ እንደ ን ግን +& ን ትታኛ&?
አ&ው። 24 $&ዚ 5ና እንደ ታ+ ወደ >C ካናቱ ወደ Cያፋ +ደደው። 25 $ዖን
ጴጥ$ rs እbት ይsY ነበ። እንግዲ። አንተ ደግs ከደC ዛ3ቱ አይደ&ን?
አት። እ። አይደ& ብS ካደ። 26 ጴጥ$ ጆውን የቈጠው ዘድ የ ነ ከ>C
ካናቱ ባች አንዱ። በአትክ ቱ ከእ ጋ እኔ አይቼ አ ነበን? አ&ው። 27
ጴጥ$ እንደ ገና ካደ፥ ወዲያው ዶ ጮኸ። 28 ኢየ$ን ከCያፋ ወደ ገዡ ግቢ
ወ+ዱት፤ .&ዳ ነበ፤ እነ የፋwካ በግ ይበ ዘንድ እንጂ እንዳይክ ወደ ገዡ ግቢ
አ ገቡ። 29 $&ዚ ጲ/ጦ$ ወደ ውጭ ወደ እነ ወጥቶ። ይን +ው $& ን
ትከታ/ች አ/ቸው። 30 እነ  +ው። ይ$ ክፉ አድጊ ባይ ን ወደ አንተ
አb ፈን ባ +ጠነው ነበ አት። 31 ጲ/ጦ$። እናንተ ወ$ዳች እንደ 'ጋች
ፍዱበት አ/ቸው። አይድ። &እኛ$ .ንን ንገድ አ ተፈCደ ን አት፤ 32
ኢየ$ በን ዓይነት sት >sት እንዳ&ው wያ&ክት የተናገው

ይፈጸ ዘንድ

ነው። 33 ጲ/ጦ$ እንደ ገና ወደ ገዡ ግቢ ገባና ኢየ$ን ጠቶ። የአይድ ንጉI አንተ

ነን? አ&ው። 34 ኢየ$  p። አንተ ይን የት&ው ከ$ ነውን ወይ$ cSች $&
እኔ ነገRን? አ&ው። 35 ጲ/ጦ$  p። እኔ አይዳዊ ነኝን? ወገኖችና የካናት አ&rች
&እኔ አb ፈው +ጡ፤ ን አድገ, ? አ&ው። 36 ኢየ$  p። ንግIቴ ከዚ
ዓ& አይደ&ች፤ ንግIቴ$ ከዚ ዓ& ብት ን፥ ወደ አይድ እንዳ +ጥ Scዎቼ
ይዋጉ ኝ ነበ፤ አን ግን ንግIቴ ከዚ አይደ&ች አ&ው። 37 ጲ/ጦ$። እንግዲያ
ንጉI ነን? አ&ው። ኢየ$  p። እኔ ንጉI እንደ ን አንተ ት/&። እኔ &እውነት
+ክ $&ዚ ተወ ጃ& $&ዚ ወደ ዓ& ጥቻ&፤ ከእውነት የ ነ  ድፄን
ይ+. አ&ው። 38 ጲ/ጦ$። እውነት ንድ ነው? አ&ው። ይን ብS ዳግኛ ወደ
አይድ ወጥቶ። እኔ$ አንዲት በደ $ንኳ አ/ገኘበት። 39 ነገ ግን በፋwካ አንድ
ፈታ/ች .ድ አ/ች፤ እንግዲ የአይድን ንጉI ፈታ/ች ትወዳ/ችን?
አ/ቸው። 40  ደግው። በባንን እንጂ ይን አይደ& እያ ጮኹ። በባን ግን
ወንበዴ ነበ።
ዕፍ 19
1 በዚያን ጊዜ ጲ/ጦ$ ኢየ$ን ይዞ ገፈው። 2 ወታደች ከእ¹ አክ> ጐንጕነው
በ /ይ አኖR Cይ ብ$ አ&በት፤ 3 እየCቡ። የአይድ ንጉI ይ፥ +/
&አንተ ይን ይት ነበ፤ 4 በጥፊ ይቱት ነበ። ጲ/ጦ$ ደግs ወደ ውጭ ወጥቶ።
እነ ፥ አንዲት በደ $ንኳ እንዳ/ገኘበት ታውa ዘንድ እን ወደ ውጭ አወጣ/ችኋ&
አ/ቸው። 5 ኢየ$ የእ¹ አክ> ደፍቶ Cይ ብ$ &ብp ወደ ውጭ ወጣ። 6
ጲ/ጦ$። እነ +ውዬው አ/ቸው። የካናት አ&rችና Scዎች ባዩት ጊዜ። $C&ው
$C&ው እያ ጮኹ። ጲ/ጦ$። እኔ$ አንዲት በደ $ንኳ አ/ገኘበትና እናንተ
ወ$ዳች $Cት አ/ቸው። 7 አይድ  +ው። እኛ 'ግ አ&ን፥ እንደ 'ጋችን
>sት ይገባዋ ፥ ን የእግዚአብ ጅ አድጎአ ና አት። 8 $&ዚ ጲ/ጦ$ ይን

ነገ በ+. ጊዜ እግጅ ፈ፤ 9 ተ p ወደ ገዡ ግቢ ገባና ኢየ$ን። አንተ ከወዴት ነ?
አ&ው። ኢየ$ ግን አንድ እንኳ አ &+&ት። 10 $&ዚ ጲ/ጦ$። አትነግኝን?
+Y  I ጣን እንዳ&ኝ ወይ ፈታ I ጣን እንዳ&ኝ አታውYን? አ&ው። 11
ኢየ$  p። ከ/ይ ካ ተ+ጠ በC በእኔ /ይ ን I ጣን ባ ነበ፤ $&ዚ
&አንተ አb ፎ የ+ጠኝ ኃጢአቱ የባ+ ነው አ&ው። 12 ከዚ በኋ/ ጲ/ጦ$ >ፈታው ፈ&ገ፤
ነገ ግን አይድ። ይን$ ብትፈታው የÄ ወዳጅ አይደ&፤ ን ንጉI የ6ያደግ
 የÄ ተ ዋ6 ነው እያ ጮኹ። 13 ጲ/ጦ$ ይን ነገ +ቶ ኢየ$ን ወደ
ውጭ አወጣው፥ በዕብይ$ጥ ገበታ በተባ&ው ጸፍጸፍ በ6ት $ፍ በፍድ ወንበ
ተCጠ። 14 &ፋwካ የ.ዘጋጀት Cን ነበ፤ $ድ$ት +ዓት የ6ያ ነበ፤
አይድን። እነ ንጉች አ/ቸው። 15 እነ ግን። አ$ወግደው፥ አ$ወግደው፥
$C&ው እያ ጮኹ። ጲ/ጦ$። ንጉችን $C&ውን? አ/ቸው። የካናት አ&rች።
ከÄ በC c/ ንጉI የ&ን ብ&ው &&ት። 16 $&ዚ በዚያን ጊዜ እንዲ+C
አb ፎ +ጣቸው። 17 ኢየ$ን ይዘው ወ+ዱት፤ $Cን ተ0ክs በዕብይ$ጥ
ጎ ጎታ ወደ ተባ&ው የ$ Y $ፍ ወደ6ት ወጣ። 18 በዚያ +Cት፥ ከእ ጋ
cSች &ት፥ አንዱን በዚ አንዱን በዚያ ኢየ$ን በካከ/ቸው +C። 19 ጲ/ጦ$
ደግs ጽ'ፈት ጽፎ በ$C /ይ አኖው፤ ጽ'ፈቱ። የአይድ ንጉI የናዝ{ቱ ኢየ$
የ6 ነበ። 20 ኢየ$ የተ+C&በት $ፍ &ከተ. Yብ ነበና ከአይድ ብዙዎች ይን
ጽ'ፈት አነበቡት፤ በዕብይ$ጥና በ.ይ$ጥ በግክ ተጽፎ ነበ። 21 $&ዚ የአይድ
ካናት አ&rች ጲ/ጦ$ን። እ። የአይድ ንጉ$ ነኝ እንዳ& እንጂ የአይድ ንጉI ብ&
አትጻፍ አት። 22 ጲ/ጦ$። የጻፍትን ጽፌአ& ብS &+። 23 ጭፍች ኢየ$ን
በ+Cት ጊዜ ብpቹን ወ$ደው &እያንዳንዱ ጭፍ አንድ ክፍ

ኖ በአት ከፋፈት፤

እጀጠባቡን ደግs ወ+ዱ። እጀ ጠባቡ ከ/ይ ጀ ወጥ ኖ የተ ነበ እንጂ የተ+ፋ
አ ነበ። 24 $&ዚ እ$ በbቸው። &.ን እንዲ ን በእ ዕጣ እንጣጣ በት እንጂ

አንYደደው ተባባ። ይ። ብ[ን እ$ በbቸው ተከፋፈ በእጀ ጠባቤ ዕጣ
ተጣጣበት የ6&ው የጽ5ፍ

ይፈጸ ዘንድ ነው። 25 ጭፍች እንዲ አደጉ።

ነገ ግን በኢየ$ $C አጠገብ እናቱ፥ የእናቱ እኅት፥ የC&ዮጳ 6$ት .ያ፥
ግደ/ዊት .ያ rው ነበ። 26 ኢየ$ እናቱን ይወደው የነበውን ደC
ዝ3 በአጠገቡ rs ባየ ጊዜ እናቱን። አንቺ [ት፥ እነ

ጅ አ/ት። 27 ከዚ በኋ/

ደC ዝ3Rን። እናት እነኋት አ&ው። ከዚ +ዓት ጀ ደC ዝ3R ወደ ቤቱ
ወ+ዳት። 28 ከዚ በኋ/ ኢየ$ አን  እንደተፈጸ አውr የጽ5ፉ

ይፈጸ

ዘንድ። ተጠ. አ&። 29 በዚያ ጣጤ የs/በት ዕ ተCጦ ነበ፤ እነ
ጣጤውን በ+ፍነግ s ተው በpፕ አድገው ወደ አፉ አCቡ&ት። 30 ኢየ$
ጣጤውን ከተCበ& በኋ/። ተፈጸ አ&፥ ን አዘንብS ነፍን አb ፎ +ጠ። 31
አይድ የ.ዘጋጀት Cን $& ነ ያ +ንበት ት Y ነበና Iጋቸው በ+ንበት በ$C /ይ
እንዳይኖ፥ ጭናቸውን +ብው እንዲያወዱአቸው ጲ/ጦ$ን &ኑት። 32 ጭፍች
ጥተው የፊተኛውን ጭን ከእ ጋ የተ+C&ውን የc/ውን ጭን +በR፤ 33 ወደ
ኢየ$ በጡ ጊዜ ግን እ ፈጽs እንደ sተ አይተው ጭኑን አ +በR፤ 34 ነገ ግን
ከጭፍች አንዱ ጎኑን በጦ ወጋው፤ ወዲያው ደና ውኃ ወጣ። 35 ያየው
$ክአ ፤ $ክR እውነት ነው፤ እናንተ ደግs ታኑ ዘንድ እ እውነት
እንዲናገ ያው

። 36 ይ የ ነ። ከእ አጥንት አይ+በ የ6 የጽ5ፉ

እንዲፈጸ ነው። 37 ደግs c/ው ጽ5ፍ። የወጉትን ያዩታ ይ/ ። 38 ከዚ
በኋ/ አይድን $& ፈ በ$ው የኢየ$ ደC ዝ3 የነበ የአ.ትያ$ ዮ[ፍ የኢየ$ን
Iጋ >ወ$ድ ጲ/ጦ$ን &ነ፤ ጲ/ጦ$ ፈCደ&ት። $&ዚ ጥቶ የኢየ$ን Iጋ
ወ+ደ። 39 ደግs አ$Cድs በc>ት ወደ ኢየ$ ጥቶ የነበ ኒrዲs$ ቶ ንጥ
የ6ያ የከቤና የእ{ት Y Y ይዞ ጣ። 40 የኢየ$ን Iጋ ወ$ደው እንደ
አይድ አገናነዝ .ድ ከቱ ጋ በተ ባ እግ ብ$ ከፈኑት። 41 በተ+C&በት $ፍ

አትክ ት ነበ፥ በአትክ ቱ .ን ገና ያ ተCበበት አዲ$  ብ ነበ። 42 $&ዚ
 ብR Yብ ነበና $& አይድ .ዘጋጀት Cን ኢየ$ን በዚያ አኖRት።
ዕፍ 20
1 ከbንቱ በፊተኛው Cን ግደ/ዊት .ያ ገና ጨ&. b& .&ዳ ወደ  ብ
ጣች ድንጋዩ ከ ብR ተፈንYS አየች። 2 እየጠች ወደ $ዖን ጴጥ$ና
ኢየ$ ይወደው ወደ ነበው ወደ c/ው ደC ዝ3 ጥታ። ጌታን ከ ብ
ወ$ደውታ ወዴት እንዳኖRት አናውY አ&ቻቸው። 3 $&ዚ ጴጥ$ና c/ው ደC
ዝ3 ወጥተው ወደ  ብR |ዱ። 4 &ቱ አብው ጡ፤ c/ው ደC ዝ3
ከጴጥ$ ይ Y ፈጥኖ ወደ ፊት ጠና አ$Cድs ከ ብR ደ+፤ 5 ዝY ብS
ቢ&ከት የተ ባ እግRን ብ$ ተCጦ አየ፥ ነገ ግን አ ገባ። 6 $ዖን ጴጥ$
ተከትSት ጣ ወደ  ብR ገባ፤ የተ ባ እግRን ብ$ ተCጦ አየ፥ 7 ደግs በ
የነበውን ጨY &ብቻው በአንድ $ፍ ተጠጥs እንደ ነበ እንጂ ከተ ባ እግR ብ$
ጋ ተCጦ እንዳ ነበ አየ። 8 በዚያን ጊዜ አ$Cድs ወደ  ብ የጣው c/ው
ደC ዝ3 ደግs ገባ፥ አየ፥ አነ፤ 9 ከ3ታን ይነ ዘንድ እንዲገባው የ6&ውን
የጽ5ፉን

ገና አ/ወa ነበና። 10 ደC ዛ3ቱ ወደ ቤታቸው ደግs |ዱ።

11 .ያ ግን እያ&C+ች ከ ብR በ$ተ ውጭ r. ነበ። $ታ&Y$ ወደ  ብ
ዝY ብ/ ተ&ከተች፤ 12 &ት /እክት ነጭ ብ$ &ብ+ው የኢየ$ Iጋ ተኝቶበት
በነበው አንዱ በ$ጌ c/ው በእግጌ ተCጠው አየች። 13 እነ። አንቺ [ት፥ $&
ን ታ&Y&? አአት። እ$ዋ። ጌታዬን ወ$ደውታ ወዴት እንዳኖRት
አ/ውY አ&ቻቸው። 14 ይን ብ/ ወደ ኋ/ ዘወ $ት ኢየ$ን rs አየችው፤
ኢየ$ እንደ ነ አ/ወCች። 15 ኢየ$። አንቺ [ት፥ $& ን ታ&Y&? .ንን$
ትፈ ጊያ&? አ/ት። እ$ዋ የአትክ ት ጠባ $Sአት። ጌታ ይ፥ አንተ ወ$ደኸው

እንደ ን ወዴት እንዳኖኸው ንገኝ እኔ እወ$ደዋ& አ&ችው። 16 ኢየ$።
.ያ አ/ት። እ$ዋ ዘወ ብ/ በዕብይ$ጥ። ቡኒ አ&ችው፤ ትጓው።  ይ
.&ት ነው። 17 ኢየ$። ገና ወደ አባቴ አ/ግና አትንኪኝ፤ ነገ ግን ወደ
ወንድsቼ |ደ። እኔ ወደ አባቴና ወደ አባታች ወደ አ/ኬና ወደ አ/ካች ዓጋ&
ብ& ንገአቸው አ/ት። 18 ግደ/ዊት .ያ ጥታ ጌታን እንዳየች ይን እንዳ/ት
&ደC ዛ3ቱ ነገች። 19 ያ Cን እ ከbንቱ ፊተኛው በ0 ጊዜ፥ ደC
ዛ3ቱ ተ+ብ$በው በነበRበት፥ አይድን $& ፈR ደጆቹ ተዘግተው b፥ ኢየ$ ጣ፤
በካከ/ቸው rs። +/ &እናንተ ይን አ/ቸው። 20 ይን ብS እጆቹን ጎኑን
አbያቸው። ደC ዛ3ቱ ጌታን ባዩ ጊዜ ደ$ አ/ቸው። 21 ኢየ$ ዳግኛ። +/
&እናንተ ይን፤ አብ እንደ /ከኝ እኔ ደግs እ ካችኋ& አ/ቸው። 22 ይን ብS እፍ
አ&ባቸውና። ንፈ$ Yዱ$ን ተCበ። 23 ኃጢአታቸውን ይY ያ/ችኋቸው 
ይC/ቸዋ ፤ የያዛችባቸው ተይዞባቸዋ አ/ቸው። 24 ነገ ግን ከአI &ቱ አንዱ
ዲዲs$ የ6ት ቶ.$ ኢየ$ በጣ ጊዜ ከእነ ጋ አ ነበ። 25 cSቹ ደC
ዛ3ቱ። ጌታን አይተነዋ አት። እ ግን። የችንካRን  ክት በእጆቹ ካ/የ
ጣቴን በችንካR  ክት ካ/ገባ እጄን በጎኑ ካ/ገባ አ/ን አ/ቸው። 26
ከ$ንት Cን በኋ/ ደC ዛ3ቱ ደግው በው$ጥ ነበR፥ ቶ.$ ከእነ ጋ ነበ።
ደጆች ተዘግተው b ኢየ$ ጣ፤ በካከ/ቸው rs። +/ &እናንተ ይን አ/ቸው።
27 ከዚያ በኋ/ ቶ.$ን። ጣትን ወደዚ አጣና እጆቼን እይ፤ እጅን አጣና በጎኔ
አግባው፤ ያን እንጂ ያ/ን አትን አ&ው። 28 ቶ.$። ጌታዬ አ/ኬ ብS
&+&ት። 29 ኢየ$። $& አየኸኝ አነ, ፤ bያዩ የ6ያኑ ብፁዓን ናቸው አ&ው።
30 ኢየ$ በዚ ጽ5ፍ ያ ተጻፈ c/ ብዙ  ክት በደC ዛ3ቱ ፊት አደገ፤
31 ነገ ግን ኢየ$ እ ክ$ቶ$ የእግዚአብ ጅ እንደ ነ ታኑ ዘንድ፥
አናች በ$3 'ይወት ይ ን/ች ዘንድ ይ ተጽፎአ ።

ዕፍ 21
1 ከዚ በኋ/ ኢየ$ በጥብያዶ$ ባ' አጠገብ &ደC ዛ3ቱ እንደ ገና ተገ&ጠ/ቸው፤
2 እንዲ ተገ&ጠ። $ዖን ጴጥ$ና ዲዲs$ የ6ባ&ው ቶ.$ ከገ>/ ና የ ነ
ናትናኤ  የዘብዴዎ$ ጆች ከደC ዛ3ቱ cSች &ት በአንድነት ነበR። 3
$ዖን ጴጥ$። ዓ /ጠድ እ|ዳ& አ/ቸው። እነ። እኛ ከአንተ ጋ
እንጣ&ን አት። ወጥተው ወደ ታንኳይቱ ገቡ በዚያች c>ት ን እ/ጠዱ።
4 በነጋ ጊዜ ኢየ$ በባ' ዳ r፤ ደC ዛ3ቱ ግን ኢየ$  ኑን አ/ወa። 5
ኢየ$። ጆች ይ፥ አንዳች የ6በ/ አ/ችን? አ/ቸው። የ&ን ብ&ው &&ት። 6
እ። ቡን በታንኳይቱ በ$ተ Cኝ ጣት ታገኙ./ች አ/ቸው። $&ዚ ጣት፤
በዚ ጊዜ ከዓው ብዛት የተነ >ጐትቱት አ ታቸው። 7 ኢየ$ ይወደው የነበው
ደC ዝ3 ጴጥ$ን። ጌታ እኮ ነው አ&ው። $&ዚ $ዖን ጴጥ$ ጌታ  ኑን በ+.
ጊዜ ዕaቱን ነበና ብን ታጥr ወደ ባ' ን ጣ&። 8 cSቹ ደC ዛ3ት ግን
ከድ &ት ቶ ክንድ ያ እንጂ እጅግ አ a ነበና ዓ የs/ውን ብ እየbቡ
በጀ ባ ጡ። 9 ወደ ድ በወጡ ጊዜ ፍና ዓ በ/ዩ ተCጦ እንጀ አዩ።
10 ኢየ$። አን ካጠዳችት ዓ አጡ አ/ቸው። 11 $ዖን ጴጥ$ ወደ
ጀ ባይቱ ገብቶ ቶ አb $ት ታ//Y ዓች s ቶ የነበውን ብ ወደ ድ ጐተተ፤
ይን ያ ብዙ w ን ቡ አ ተCደደ። 12 ኢየ$። ኑ፥ b ብ አ/ቸው።
ከደC ዛ3ቱ አንድ $ንኳ። አንተ .ን ነ? ብS >ው የደፈ አ ነበ፤ ጌታ
 ኑን አውCው ነበና። 13 ኢየ$ ጣና እንጀ አንIቶ +ጣቸው፥ እንዲ
ዓውን። 14 ኢየ$ ከ3ታን ከተነ በኋ/ &ደC ዛ3ቱ wገ&ጥ/ቸው ይ $ተኛው
ጊዜ ነበ። 15 b ከበ በኋ/ ኢየ$ $ዖን ጴጥ$ን። የዮና ጅ $ዖን ይ፥
ከእነዚ ይ Y ትወደኛ&ን? አ&ው። አዎን ጌታ ይ፥ እንድወድ አንተ ታው & አ&ው።
ግ ገSቼን አ+. አ&ው። 16 ደግs &ተኛ። የዮና ጅ $ዖን ይ፥ ትወደኛ&ን?

አ&ው። አዎን ጌታ ይ፥ እንድወድ አንተ ታው & አ&ው። 17 ጠቦቶቼን ጠብY አ&ው።
$ተኛ ጊዜ። የዮና ጅ $ዖን ይ፥ ትወደኛ&ን? አ&ው። $ተኛ። ትወደኛ&ን?
$/&ው ጴጥ$ አዘነና። ጌታ ይ፥ አንተ ን ታው &፤ እንድወድ አንተ ታው &
አ&ው። ኢየ$። በጎቼን አ+.። 18 እውነት እውነት እ ,&፥ አንተ ጐ .b b&
ወገብን በገዛ $ ታጥC ወደትወደው ት|ድ ነበ፤ ነገ ግን በ0ገ  ጊዜ እጆችን
ትዘጋ&፥ c/ው ያ$ታጥY, ወደ.ትወደው ይወ$ድ, አ&ው። 19 በን ዓይነት
sት እግዚአብን ያከብ ዘንድ እንዳ&ው wያ&ክት ይን አ&። ይን ብS።
ተከተ&ኝ አ&ው። 20 ጴጥ$ ዘወ ብS ኢየ$ ይወደው የነበውን ደC ዝ3
wከተ&ው አየ፤ እ ደግs በእት ጊዜ በደቱ ተጠግቶ። ጌታ ይ፥ አb ፎ የ6+ጥ
.ን ነው? ያ&ው ነበ። 21 ጴጥ$ ይን አይቶ ኢየ$ን። ጌታ ይ፥ ይ$ እንዴት
ይ ና ? አ&ው። 22 ኢየ$። እ$ክጣ ድ$ ይኖ ዘንድ ብወድ$፥ ን አግዶ?
አንተ ተከተ&ኝ አ&ው። 23 $&ዚ። ያ ደC ዝ3 አይsት የ6&ው ይ ነገ ወደ
ወንድsች ወጣ፤ ነገ ግን ኢየ$። እ$ክጣ ድ$ ይኖ ዘንድ ብወድ$ ን አግዶ?
አ&ው እንጂ አይsት አ/&ው። 24 $& እነዚ የ+ከ ይንን ጽፎ ያ& ይ ደC
ዝ3 ነው፥ $ክR እውነት እንደ ነ እናው &ን። 25 ኢየ$ ያደገው ብዙ
c/ ነገ ደግs አ&፤  በእያንዳንዱ ቢጻፍ &ተጻፉት ጻ'ፍት ዓ&  ባ በ ቸው
ይ$&ኛ ።

