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፲፯ የካቲት ፳፻፮
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ገውራ ቤክስታን ሓደስታዂዱዂ
አሸራ-ሻፍታዅ

!

“ዳዊት ሻትክ ኒሕለይል፡” ጃርጃብል ለዃ ሓምደድ ስኲርንን” የኲ መዝ፡ 95(94)፡2
ንኪ ጃርሲ ሐመድኖኽር ጀንጀኖኽር እን ኒድ ይኖ ገበርናዅ ልጝል ኣረርስነኲን እንኩንኹን።
እን ጃርድ ገበርናዅ ውረድ ኒድ ወሰይሳኹ ልግል፡ ይነድር ይና ማሕደር ኣኽነዲን ኒከው
ግን፡ ውረድ ኒብርድ ደኤናኽር አኽነውድ። ነት ናውክ ልግ-ቊር ኣኾ ዋስስተኲና።

!

ዳዊት ሐለየንተዲ ኣኽኖ፡“እን ይና ደኤን መሱና” ኣኻኹሲ ሳቢኖኽር ሓመድኖኽር ሺዊኖኽር
ነት ኣረርስነኲን። ብሪ ግንድዲ፡ ሺርግ ስሚውዲ፡ ኣብሑርዲ ኒናንተል አኸውሲ ኣርእኖ፡
ይግር ኒናንተል ኣኽነት ኒኻ ይናጃር ይጋ ኒከው አኽነት ኣርእሲሳኹና እና ኳነይኖ
ገበርናኹልግል ገውራስ እስነድ እመንስነኩን እንኩንኹን።

!

ንኪ እና ቤክስታን ተከዋይ ኣኻዂ፡ምኬል ሽትክ ስጝድ ሽጝስታ ቤክስታንሲ ሓደስኖ
ገውርኑ፡ ይና መንብሮትል መንፈስኹል ሕዲስ ትልማ ተለምኖ፡ ሓበራዅና ግርጋ ግን፡ እና
ድገትል ይና መንፈስ ጋራት ውራ ተካዅን፤ እና አካን ሊን ቤክስታን ኒወክወክት አሪውል
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ዝያዳ መኸላ እስረሉ፤ ገሪ
ሒልዲ ይማምዲ እስተዅሉ
ደ ገ ግ ን ፡ እን ፍ ራ ደ አ ም
እንፈደኒሰና ፍሪሳዅ ተከለለ።
ንኪ ፶ አመራ እሲዅ ይስቱ፡
እን ታ ሀ መ ት ክ መ ን ደ ቅ ሲ
ገበርኒል ደኵስድናዅ ተከኩለ፡
ኒ ኣኽላ እን ጀረብዳዅ ጃርሲ
ለበካ ነጅሓት ዋነን ካና ደለሳ
ዓይንቀር ከነይና ወራት እስቲሮ
ገረሳዅ ግን።

!

እና ሓደስኖ ህንብና ኳና ንኪ
ናውክ
እን ት
ሚኬል
ሻ ት ኽ ቍ ር ኒ ሰ ና እን ታ
መንፈስድ ሓደስትድኖ
እምንድ ክስታን አኽድነት
ቋሊስደና ግርጋ ግን፡ ንኪትል
ንገሽ ደምቢራ እንታ ጠቢዕሲ ለወትድኖ፡ ገደቦዲ ድመልዲት ዓጨጭድኖ፡ እንታ ነበክል
ህንባ ውፋቅድ ክርስቶስር እቍር አኽድነት ቋልስትትኖ ጨበርስደነኵ፡ ግራ ኳነስ
ጫዕደስድኖኽር ሰርገይድኖኽር እንታ እማና ዓዋዲዲ መንፈስር ዓወድናርዲትል
ወንተረግደነን፡ እና ኳና ኒን እን ኢየሱስ ፈረሳንሲ “አሌለክሙ ጸሓፍት ወፈሪሳውያን
መድልዋን እለ ትመስሉ መቃብረ ግብሱሳነ፡ እለ እንተ አፍኣሆሙ ያስተርእዩ ሠናያነ፡
ወእንተ ውስጦሙሰ ምሉኣነ አዕጽምተ ወአብድንተ ወኵሎ ርኵሰ”፡ “እንትን መምህራን
ፍትሑዲ ፈሪሳንዲ ጎላለን፡ ከደንድ ቅፍጥን ዮ ቋልስተው፡ኮረዳ ክረው ናሽሽ ተክደናኽር፡
ለልክሶ ህንበው አርፍፍ መላልኩም” ይኹሎም።

!

እና ጋብ ነን ናትክ ክስታንሲ ቋለው ልኳ አከን፡ ክሱስን ንኪ እና በክስታን ሓደስኖ
ገውርናኽርድ ቋላዅ ግን፡ ወንቀርኖ ሻኽነው እና ፶ አመሪል ይና ክርስትና ወራ ተካዅን፡
ይና ኣማነትሲ እምንድክ
አ ር እን ኹ ን ማ ? እ ም ነ ው ሲ ኻ
መንደርትነኵንሎማ?

!

መንደርትናኽርሎም አክነን፡
አዊል ህንባዅን እንከሊ፡ አዊል
ህንባዅን ብሕልታ፡ ኣዊል
ህንባዅን ራሕመት? ይናቍር
ውራ ተከናዅን? ቤክስታን
እ ን ከ ልን ታ ማ ? አ ዱ ባ ን ማ ?
ናዋልደንዲ ናቤክስታንዲት
ኣ ደ ድ ሰ ው ዲ እን ከ ለ ው ዲ ማ ?
መእኰትል ትወው ናመእኰትሊ
ተባውማ እማ ድቅሩርዲ
አከጅህዲትል አረስናዅን?
አሸረትል ቤክስተውና እስተውና
ኪሠሪት ሓሰብነን ገሪው ግን፡ ገሪው እስተዅሉኻ፡ ገሪው ወንቀርሰኵ። ይና ቀሓትል ህንባ
ደገጊዲ እርዊትነን፡ እና ፶ አመሪል ከድናርሊ ፡ ወሪ መብጻዓ ድንግሊኒዅል ትወው
ውሪትከው ናው? እና ምእብ ኒል እልኒ የን፡ ገሪዅ ሺራዅ ፈራኽር ተከለለ። ውሪዅ
እንዳኺኹን? ጪዊልድ ተርስረ መንፈስድ ልግዲ፡ መንፈስ ትቍርሊ ተርህነዲ ዋንትና
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ብነዲ፡ አማነት ሽጉነዲ፡ ብሪጃርዲ ሥኸዲር እንከሊ አከገን አሪዅ አኽሮ ገረሰላ፡ እን
እኩይ ሩግማ ነድ እሰ ዓድወነኵና።
ባሕሮ እስና ገውራ ግን፡ ኒስታትሰና ኣካዅ አከን፡ ኒልድ ደኮኻ ዓደት ካያ ግን። እማ እና
ንኪር ግርገድ ዋልደንዲ ሻሎትዲት፡ ጃርዲ ጃሩዅዲት ረቀብትኖ ተዓየበኵንኩም።
እን ገውርናዅ ቤክስታን፡ ይን አከግነን፡
ክርጝዲ ስመንቶዲሲ ኳና በሀር ገበርና ውራ
ረባሕ ሻኹን?

!

እና ራሕሻው ክርጝ ነን፡

!

- ሻትካን
- ስማዕታት
- እምነውዲ

ግን፡ነጛ ናውክ ሽታከትሊ ሽጝስተው ግን።

ኣኻ ቤክስታንክ ጃርዲ ኣረርስጝናኹ ልጝን ግን፡ ይናደራኻ እን እምንድ እምነንቲ እን ጃር
እኽርሲ መንፈስዲ እምንዲሲ ከነየውሉ ግን የኩና።

!

ንድኻ ይነልድ ላኹክ ጃርሲ እምንዲ መንፈስዲሲ ከነይሮ፡ኒጛ ጥምቀትድ ጃርኹ
መንደርታኹ ቤተመቅደስ ኣኽነውድ፡ ይናመንብሮር ኣዋይንድ ከነይኖሉ ኣስተሃለኵና።

!

እና ገበርኖ ጃር ልጝን አኽሮና ይኖ ገውርናኹ፡ እና ክርጛ ክርጛ ዳግ አኾ ላሕመድ ኳነይሶ
ሻሚሶ ህንባዅሰና፡ ኒት ደውሰ ህንበው እና ቋልነው ርሕ እንገው ክርጝ አኽጊ፡ ይን እን ርሕ
ሻኽናኽር መንደርትናኽር ከው ግን፡ እን ኒ እምዱ ክርጝ ይን ግን።ንድ ሰበትድ ሓዋርያ
ጳውሎስ፡”ኢታአምሩኑ ከመ ማኅደሩ ለመንፈስ ቅዱስ እንትሙ፡ ዘኅዱር ላዕሌክሙ፡
ዘነሣእክሙ እምኅበ እግዚአብሔር”፡እን
ጃርልድ ኣድናዅ ፡እን እንተል ኅደሮ
ህምባዅ መንፈስ ሻትክር ማኅደር
አኽድነት አርግድናኽርማ?(1ቆሮ6:19)
የኲ፡ተለይዶኻ፡ ልጝጃርዂ ሻትክ
ግን፡እና ልጝኒን ይኸ እንትጝ ግን፡ልጝ
ጃርኹሲ ጂብዳዂ፡ ጃር ጂብድሮሉ
ግን (1 ቆሮ3:17፡ ውረድ እና ልጝ
ኒን፡ ክርጝዲ ካንዲሲ አኽጊ
ኒመስቀልድ ገበርሳዅ አኽነዲን፡ውረድ
“እንተ ተሓንፀት በስሙ” ይናደራ
ስጝድ ገበርስረሪ ኒብርዳ
ሸተክረሪ
ኣኽ ረ ው ድ ፡ “ ወ ተ ቀ ደ ሰ ት በ ደ ሙ ”
ይነኵንላ፡መስቀሊ ከርከርሶ፡ኒብርሲ
ብቊሰ ተከለሪ ኣኽሪውድ።

!

እና በክስታኒ ንሂትል ወላ ላኹ ገብራ
አላ፡ነፈርክ ጃር ኹረዲ ሻታከት ትልያ
ሻኹዲ ግን። እማ እን ሰልፋ ክታበ ግምትታኹል 8፡27-30 ኣረርሳኹሰና “ ይሱጝ ኒል
ኣኽሮ ግን” የኲ።

!

ታቦት ምክኤል ሻትኵዅ እና ስጝ ኒስ ሻኾ ህንባዅ ግን እማ፡
ኪዳ ግርጊኹ፡
ይና ግናያ ለጋዳዅ፡ ይናበሀራ ደበራዅ፡
እንጋዅ አረራዅ፡ ሻዅዃ ቀጨራዅ፡
ዓለት በካይትድ፡ ሸታከትዲ ትክዲር ደመኑዅ ኣኽን ይነት፡

!
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ሓምዳ፡
እና ናውክ ሰተተው፡ ተዓበው፡ ናማልዲ ነሓርዲሲ ሕበርሰው ተኸቱዲ ስጙቱዲት ጃር
ገውርኒ፡ ናበነስ ሰሚል እውናት፡

!
እና ክድመት ናኸ ድⶔስትሮ፡
!

1. ደገት ሻኾ ስቈት አወት ያዅ፡ እኽር ዑቅባማርያቲ ሐመደኵን ዋዲክር የኩን፡
2. ኳነስ ሰተታዅ ጆመትራዲ፡ ኳነይነስ መርሐዅ ኢያሱ / ድገት ሓመደኵን
3. ኒዲ ከደመው ናውክ ኳነይትዲ ቀፍጠነንትዲ ከለብደንትዲት ናትክ ጃር ገውርናት፡
ዩንጉስኪ ኪዳ ግርጊዅ፡እን ይን ገውርነሰና፡ ጃርዲ ብረዲ ገውርኒ።

+ ኣቡነ ኪዳነ የዕብዮ
ጳጳስ ሰበኻ ከረን

!
!
!
!
!

ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን

____________________________________________

!

እቲ ንመሓደሲ ቅዱስ ሚካኤል ኣሸራ ተባሂሉ፤ካብ ደቂ ዓድን ገበርቲ
ሰናይን ዝተዋጽኤ ገንዘብ ስለዘይኣኸለና፤ተለቂሕና ዕዳና ከፊልና ኣሎና።

!
!

እሞ ኩልኻትኩም ደቂ ኣሸራ ብፍላይ፤ ከማኡው’ን ካልኦ
ገበርቲ ሰናይ፤ ሎምውን፤ሐገዝኩም ክተወፍዩልና
ብትሕትና ደጊምና፤ ደጋጊምና፤ ንሓተኩም።

ቅድሚ ሕጂ ብዝገበርኩሞን ድሕሪ ሕጂ ብእትገብርዎን ኣምላኽ ይባርኽኩም።

____________________________________________

