ገውራ ቤክስታን- አትኮም
፭ ጥቅምቲ ፳፻፭ 15.10.2012

ወአኮሰ ዘየኅድር ልዑል
ውስተ ግብረ እደ ሰብእ፡
ከመዝ ይቤ ነቢይ፡ ሰማይኒ
መንበርየ ወምድርኒ መከየዳ እግርየ፡
አየኑ ቤተ ተሓንጹ ሊተ
ይቤ እግዚኣብሔር ወአይኑ መካን ውእቱ
መካነ ምዕራፍየ፡ አኮኑ እደውየ
ገብራ ዘኲሎ (ግ/ሓ 7፡ 48)
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ኢሳ 66፡1-2,7፡51

እን ክብያዂ ዓርከኻ አዳምር ናንድ ገበርሳዂል ሐደርዳ፣ ውረድ እን ነቢ-ሰመኻ ይኣካን ግን፡ ብራኻ ይልኲ ገምዲሰና ግን፡ ጃር
አወያ ልግ•ን ግን እንት ገበርዳናኹለ፡
አወያ አካንኸኒ ይፊዂሰና፡ ናትክ ነስ
ይናን ኣኽጋዂማ እስዂለ፣

ያዂሲ ሓሰብኑ፡ ጃር መንደርታ መስከብሲ ገበርኖ፡ ጃርሲ እና ኲሱግ•ድ፡ ይን ኒል ሽታከት
አርኖ ገበርናኹሲ ገውሪ ይነኲን እንኲንኹን፡
- ገውራ ቤታንዂ-በህለት እን ይናናንትትድ ኳነይንዂ ግብረስ፡ ጃረድ አስተሃላዂ
ኣምልኾት እሲኖሉ የልምናኹ ይና አሪ ልግ•ንተልድ ሲረዂ ደርብድ ገበርነኩንሉ፣
- እና ግብራ ኒን ኒሱግ•ሰና-ክርስቶስቲ ተለየው እክብስኖ ናጃርድ ሙሳ ስኲሰውዲ፡ ናድ
ጀረብዳ ገድሲ ሺዋናዂሉ አከን ግን።
ንድሰበትድ አካን ሲርዂዲ ሻትክዲ ግን፡
ሻትክ ግን - ጃር ኒል መንደርታኹሉ አኸውድ፡ ንድኻ ኒል እንተርኑኽር-ኒድ
ደኲኑኽር-ነስሐት ኒል ስኲርኖ፡ ጀረብደ ክብርስኽር ቋሊስኖ ጀረብደኲ።
ነት ይናደራ ቊርባን ሻትክድ አረርሳኲ፣ ንኪር ኣዳም ደኣም ኒስ አለልይጊ-መንደርተኲ፣
በክስታንስግ• ይጎርር ልግ•ቱና ጓቊሰኲና፡ ጠንቀቅስነኲግ•ር፡ ጃርልግ• ደኣም ኒሰና
ኣኽኒ።
- ንድግን ኢሳያስ ነቢ- እና ከውድ- ጃርኹዲ ጣዖትዂዲ
- ጸሎትዲ ሰረድነዲ
- ሰደቀት ቢረዂዲ

ናድ ፍርገ ሻኽላ እማ፡ሽግ•ር ዎሆይ የኒ፡ ጋቢዂግ•ር ዋስኒ የኲ።
ንኪር ኣዳም ኣኾ ህንበሪ ንሪ ግን፡ እና አዋይን ነል ዋንትዱኑ ደኣም፡ አወያ ልግ•ን ግን
እንትን ይድ ገበርዳናኹ? አወያ አካንኸኒ ይድ ይፊኹሰና ይደናኲ? የኲና።
- ጳው.ሓዋርያ-ኢተኣምሩኑ ከመ ታቦቱ ለእግዚኣብሔር ኣንትሙ?..
- ጃር ታቦት ኣኽደነት አርግድናኽርማ?
የኲ። ውረድ አዳም ጃር ተኪኒንድ መሀድሳዂ ኣኻውድ እን ማሕደር ጃሩዂ ኒ ግን፣
ተለይድኻ፡
ወቤቱሰ ለእግዚኣብሔር ኣንትሙ ውእቱ
ለሊክሙ፡ ወቅዱስ ውእቱ ቤቱ ለእግዚኣብሔር

ጃር ልግ•ንታ እንትን እንተለውድግን
ጃር ልግ•ንኻ ሻትክ ግን”

- ጃር ሸታከት ግን ኒኣካን፡ ጃር ልግ• አኽኖ ደንቢ ሻትካን ኣኽኖ ቅሱባን ግን። ደኦም ንኪር
ኣዳምሊ ሸታከት ህንባኹማ? ይግ• ናውክ ጃር ልግ• ይስትነኩን ይን ሻትካንማ?
- እና ንኪ ገውርናኹ - ይን ሻትካን አኽኖ እን ጀረብዳ ምዂርሲ እዋዂና ግን፡
- ሓራሙኹ - ብሕልታ
- ጐሀየዂ - ኤማን
- እዃርሳዂ - ገድ ጥምቱዂ
- ክኻነታዂ - መእኰት
ኒ-በሀርድ ይኸ ሸታከትል መንደርትኖ፡ ኒሥኻ ካብርዲ ኒብር ሓይሳንዲት ቊኖኽር ጅእኖኽር
ሽግ•ስትናኹሉ ኣጋን ኣኽነዲን፡ ኒኲንግ•ንትስ አለለያኹኩ-ገደሉ። እና ጋራት ነስ ፈሀምኖእና ገውራ ኒስ እስነኩን እንኩንኹን።
- እና ይስቱ ግጀውሲ አረርናኹሉ ኣካን አኽነዲን እና ግብራ ንድ ሃብነ -ይነሹት ጃርልግ•
ሀብነኲንላ፡ ውረድ እንተ ተሓንፀት በስሙ - ኒስግ•ድ ገበርስርነዲን
ወተቀደሰት በደሙ - ኒብርድ ሸተክርነዲን፡
እና ለጋ• ጋራትድ-እና ኳና ኒን፡ ቤክስታንሊ ለወትሰኲ፡
- እን ንርትል ትዎ - ገዲ ራሕመትሊ አረርው ይኻ ማሕደር መ/ቅዱስዂ ኢከነኲ፣ ንድኻ
እን ቤክስታን ይስትናኽር ይን ግን።
- ገሪ ወክት-ቤታን ፍና- እና ኳና ኒል ፈርደ ኒል ቋልስትና ተከኲን፡ ቤ/ታን ፍና ደአም፡
i) ጃርዲ ግልሎት እስና ግን፡
ii) እን ይነድዮ ደለምደው ኪሠሪትልድ በንስናኹ ግን፡ ንድኻ ይናፊዂት
a) ንርግርጋ ነብራ ኣድራዂ ግን፡
b) ንርግርጋ ዓመቅ ለጭራሕራኹ ግን፡
- ነስ እስግረሪ ፊዀቲ-ጃር ልግ•ን ኣኽቶ ገረሳ፡ ንድኻ ጃር ንርትል ሓደርዶ ገረስላ፡ ጃር
እንጋዃ ላሪ-ሽኽላ፣ ኣኻ ጂበዲ ምቊልናርዲኻ ሰልበኲሉ፡ እማ ኪሠሪርዂ ኣኽሮ
ጨገምደኲሉ።
- ብሪጃር ጂበን-ጃሩ አክና ብነድ ካያ ግን፡ እን ጃርኹ ኣኽጋኹ ጃሩ ጀረበላ፡ ጃሩኹ
ጀረቢጋዃ ሽታከትሊ ገእይሮ አላላሉ።
- ቤክስታን ኣክያ- ጃሩዂ ኣክና ኣኾ ደንቢ፡ ቤክስታን ፍና ውራ ጨገም ህንባኹንሉ፣
ቤክስታን ይናኣክና ሓደስታዂሉ፡ ጃሩ ይናኣክና አመምእሳኹሉ፡
እን ኒሹግ•ድ ገበርስረሪትል፡ ኒብርድዳ ሸተክረሪትል እንትኖ ኒኪሠሪት ከለብርነን ካያ ግን
ቤክስታን ይስትኖ ይንገረስናኹ።
- ንኪ ኣዳም ቤክስታን ኣክና ጨገም ደሉ ህንበኲ፡ በህለት ጃሩዂ ኣክና ጨገምዶሉ
ህንበኲ፣ እና ንኪር ገውራ እና መንፈስ ኒስ ሓዲስ ይል ገማዂ ሃቢን ኒት።

- ይናክል ጃበር ቤክስታናት ገበሩኑ፡ ይናሰና ረዱቃንዲ ምህሮሲ ክብየውዲ እርግኒ፡ ደኣም
ጃሩ-ከው እርግንነዲን፡ ቤክስታን ገበርንኹ፡ ቤክስታንግ•ር ሰገ•ነኲ፡ ውረድ ጃር ኣምነቱ
እርግንኹ፡ ንኪኻ… ኣማነት ይናክለል ፍኖ እልንኒ፣ እማ እና ገውራ ንኪሩኹድ-ናውክ
ገውሪስናኽር ሃቢን ይነት፡ እማ እምንድክ ጃር ልግ• አክናኽር ሃቢን ይነት፣እና ልግ•ኒ
ንሂት - እኽራ ሠረትኹላ - ሣረራ ኣብ
እኹረኻ ኳነይኹላ - ሓነጻ ወልድ
መ/ሻትካ ተመምድኹለ - ወፈጻማ መንፈስቅዱስ
ይኑ - ኪዳ ገውራ - ዘመን ትክያኹድ ብውታ እሻረት አኽረን ይነት - ዩንጉሲክ፡
እን ናውክ - ኒሕላንዲ
- ነሓርዲ
ቂልስውሲ ጃር ፈደይናት፡
- ማልዲሲ
- ከሠሪ - እሰው ካበውሲ - ናትካ ሱግ•ድ ሓመድኩን፡ እንትግ• ኮቊር-ዋዳ ንሂት ላት
ቋልነት - ኪዳ ግርጊኹ።

