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ጃር ሙስስተዅ እኽኒ፡
ጊርጊስ ሽትክር ስጝድ ሽጝስታኹ ቤክስታን ፈርሐንዱኹ፤ ይናወረቢል ህንባ ቤክስታናተልድ እን ገዳይምልድ ላዅ ግን።
አዳሚንድቍር ጃርልድ እንተራዅና ፈክሲ ኒወክ ወክትድ ኣልብደክ ጃርሲ ሙሳ ኡኖ ኒሓቅ ግን። ውረድ ይናደራ ሰልፍኻ
ርሕ እዎ እና ብሪጃር ኒል መንደርትነሰና ሃበ፡ ኣዳም ለቦሰናኻ ኒዅረስ ማርያምትልድ ሥኻ አዶ ኒትክዲክ ሓራምሲ እንገት
ይነት ተከ መስቀሊ ከርከርሶ ደአንድዅና፡ ንድኻ ኒደአን ስታትሲ ናውክ ሞላድል ገእሲቶ በክስታኒት መሃዶ ባርኹና።
ንድ ሰበትድ ድገ ፈርሐንዱ ሰዃ ጋራትሲ በህለት፡
1. ክርስትና ሓደስትና 161 ኣመራ
2. ቍምስና ይስተንትልድ 86 ኣመራ
3. እና ቤክስታን ገበርሰንትልድ 50 ኣመራስ፡
ነስ ናትክ ላት ጃርልድ እውስተዅሎም
ኪሠሪት ሓሰብድኖ ጃርድ ሙሳ ኡትኖ
ኢዮቤል አብዓልድትኖ ሰተትድንዅ።

በዓልሲ ኣብዓልድኖ ካያ እኽጊ ይና ክርስትና ሞላድሲ ኣለለይኖ እማ ጃርዲ ኣዳምዲ እንከላዅ ደርብድ ወተተርኖር መታን
ላዅክ ኒሹት በሓሶ፡ ጃር ላዅስክ እሰዅሉ ገድሲ እልብድኖ ኪሠሪር ብሽራት ኣፍትሓትድ ቀየድስኖ፡ ጃር ቍር እኽኖ
መንደርትናኹሉ ገድሲ ጃርልድ ሺውነ እምንድክ ይና ደበንድ በሪህ ኣኽኖ ሽጝስትናኹሉ ግርጋ ሓምዲዅ ግን።
እና ሰዃ እልብድና ነስ እስዱኑ፡ ንሰና ሰጘኩ ይና ካያ እኺጊ፡ ደኳዅ ሕይምንተትልድ መሀርስድኖ ሒለቲትደናኹ፡
እንተራዅ ደበንዳ ስታት ፍደናኹ ግርጋ ሓምዲዅዲ ክድመትዅዲ ግን፡ እማ ፈርሔንዱ ዋዳ እና ግርጋ ኒል ገእይትኖ
ገርስደትኩም ዩንጉሲክ፡ ሥኻዲ መንፈስዲሲ ዲማ ጃብራ ይድኑ ኣዳምዲ ጃርዲር ጃብል ቲዃዲ ደበንር ሳደዲ ኣኽትኖ
ይኪሠሪር ተምነትሲ ደሀሩ፡ ዲማ ገውርስድናኽር ኣኻ የኩን።
ጃር ክባያዅ እና ግርጋ ንድ እን ናትክ ነት ገእይኒል ተዓበው እክልዲ ገንዲ ሻንዲት ናት ሓመዱ፡ ናበና ሰሚል ኣኽኒ ዩ
ገውረኩን።

+ ኣባ ኪዳነ
ጃርድ ገድዲ እንከሊ መንበር ጴጥሮስዱዅዲሲ
ፋፍዳ ኤጳርቅና ከረንዱዅ

፳፰ ጥሪ ፳፻፬
6 February 2012
ደብረ ቅ. ጊዮርጊስ ፈርሔን

እግዚአብሔር ውእቱ አምላክ
ጃር ኩማኩማ ግን፤ በርህድኹና፤
ወሃበነ ብርሃነ፡ ግበሩ በዓለ
እን ሰደቀት በዓልኹሲ፡ ሰደቂሰና
በትፍሥሕት በኅበ እለ
ጊግከል አኽራሲ አንሸውሉ፡
ያስተሓምምዎ፡ እስከ አቅርንቲሁ
ለምሥዋዕ መዝ. ፻፲፯፡ ፳፯
ያኹ ሕላይ ዳዊት ሻትኩዅሲ አድኖ እና ንኪ አብዓልድኖ እክብስኖ ህንብናኹ ግርገስ ፈሀምዳዅ መሪሕ ግን፡
እና ሕላይ ኒን ገውራ እን ጃር ህንባኹ ልጝልድ እንተረት ሓባራዅ ግን፡ ንድ ግን “ጃር ኩማኩማ ግን በርህ
ኡውኹና” ኒ ያዅ፡
ጋብ ጃበርሊ በርህ ጃሩዂ ገውራ ጃሩዅ በህለት ግን። ኦሪት ሺብኹል ፮፡፳፬ “ጃር ገውርንኩትር ተከውንኩትር፡
ጃር ኒገሺ በርህድንኩት” ያኹ ገውራ አሮንዱኹሲ አረርነኩን።
እና ሕላይ ዳዊትሩዅል “እን ሰደቀት በዓልኹሲ፡ ሰደቂሰና ጊግከል አኽራሲ አንሸውሉ፡” ዩንጉሲክ ይኸ እን
በዓልኹ ሕሩዲ እን በዓልሲ ሰርገይሮ እስተ እርገው እንኵዲ እኺርኺርሲ ተመድነድ፡ እን አቁጫን ሰደቂሰኒውሲ
ተመድኩ እማ፡ እና ተመድና ኒን፡ እን ሰደቂሰኒል ህንባ ሸታከትልድ፡ እን ሰደቂሰና ጃብል ፈርሓትድ ዋዕበውሲ
ተመድነድ እን ገውራ በዓሉኹ ናል ካረሰና ሃባዅ እርግነዲን፡ ”እን ሰደቀት በዓልኹሲ፡ ሰደቂሰና ጊግከል አኽራሲ
አንሸውሉ፡” ኒ ያዅ። እን ንሽወድ ጋረድሶ ህንበው ከው ይኸ ጃሩ አኽነት፡ እን አሪ ከው ገፍርልድ ሲዳዅሎም
እርገት ሓበራዅ ግን።

ንኪ እና ድገሩ እና በዓል ኒስ እስዱኑ፡
1. ጃር ገዲ ገውረዲሲ ክርስትና ከለብርድኖ ሸታከትል ሽጝስትድነድ እልብዲሳዅ: እን ወክት እንዲል
ይናከው ጋራሃንዲ ላ ለበኪውዲ፡ ወረባኻ ቃስን፤ ጠርዕኻ ቍጣዅ፡ እንከሊዲ ትክዲሲ እኺርኺር
እምባላውደው ዋኑኑ፡ እና ክርስትና ኒስ ምቃቅሩ እርገው ከዲ ፈለዲ ቅድንትድ ደኵኖሰነክ ሓለፈዋ
ቢስትኖሰና፤
ንድ ዳግል ገፍገፍዲክ እንተሩ እርገው እምነትሲ ቃየው ወቀጭኖሰሎም፡ ናእምነት ቀሽቀሹ ግጆሰናኻ ዲድኒል
አኽራሲክ ሸኤጉዅ። አዋይን ሓዋንሊ ዋንቱኻ ጃር ኒደርፍፍ አዳምሩዅሰና አኽጋዅ አኸውድ፡ እና ንኪርሰና
አዳም ሰመዲ ብረዲ በሓርዲሲ ዕስስጊ፡ ርደቅዲ ሒልዲሲ አኖይ ይጊ፡
ይና ጀሃቱኹር አኽገው ናይ ሞላድር እንገው፡ በርዲ በሓርዲት ደኵኖ፡ ኳረዲ ውልዋልዲት ከኤርዲ ስቋነዲ
ገረስኖ፡ ገመንዲ ለመመውዲት ጓቍትግኒ፤አርፍፍዲ አመታትዲ ሳገምኖ፤ ይናኮል እንተርነድ ናሰልፋ ፉዀስ
ፊኹና አካናትልድ ላዅ እና ድገ ኒን ግን።
ነን አኸንትልድ ንኪ 161 ኣመራ አዅዅ ይነኩን እንኩንኹን። ውራቶክ አኽራ እና ከው ኒስ ናብራ ታሚትዲ
ናከዋ እምብልውዲትልድ ፍዶ፡ ስኩረትዲ መራራኹዲት ቋሉኑ፡ ኒመገለይዲ ኒደወልወልዲት አርእግናኹ ብሪል
ሃጀሪሳዅሎም ውራቶክ አኽራ ይኖ ንኪ እና ግርጋ ኒል አትዋየንድኖ ኒ ሓቅ ግን።

እን ስቱር አሪዅ አኽላ፤ ክርስቶስ እንከሊት አለለይንነዲን እና እንከሊ ኒስ ይነድኽር በሲድኖሉ ጀረቢንነዲን፡ እን
ኒሹት በቀቅጊ ናውክ ከዋ መታን መስቀሊ ከርከርሶ ብሪጃርዲክ ደኤን እዋኹ ክርስቶስ፡ ይነትር እንከልትና፡
ኒክራ ይነትር ደኤን አኸት ድዊድኖና ይኖ፡ ክሪል አኽራሲክ ናሹት ውልኢል ቱስኖ፤ እንክሊ ጃሩዅዲ ናዅዲት
ቋሊስድኖና እንተው ንሽቅ ጃሩ ግን፡
እና ነወየውሲ ጳው. ሻትክ “ ሠናይ እገረሆሙ ለእለ ይዜንዉ ሠናየ ዜና ..” የኩና፡፤ እን ኪሠሪ በሸርደውድ
ፈለኻ ኪሠሪ ግን “ ያዅ ግን። እና ኪሠሪ ኒጛ ይናደራ ኢየሱስ ክርስቶስ እዋኹና ደኤን ግን። የዋ ጃርድ ሙሳ
አኽኒ እና ኪሠሪ ኒል ክስታንሰናኻ ወከታኹ አኾ፡ ክርስትነስ ሓደስኖኻ 161 አመራ እስኒኹን፡ ክርስቶስቲ
ከለብርና በህለት፡
a. እንከሊትል መንደርትና፡ ኒጛ ድመልዲ ተነኽዲ ገደቢትኒልድ ሺርና፡ ኒትክ ክርስቶስር መታን
ጠሖ እስረ ቋልና፡
ንኪ እንከሊ ህንበኩመና፡ እማ እማና ክርስቶስቲ ከለብርግኒ ሰጘና ወክትሊ ኪድኑ ሰጝናኹን? ንኪ ተካኹድ ስጝዳ
ክስታን ይስትነኩን፡ ይጛ ክርስቶስሩኹሲ እሰግናኽር፡ ማህተማ ጋንዲ ይስተዅ፡ እምነት በይናኑዅ

ተለየንታ ፡”አን ክርስቶስቲ አንከለኩን፡ ክስታን ይስተውሲኻ እንከለሊ” ውረድ ክርስቶስ
መሀርደውሲ እሰገው አኽነውድ የኵ። የዋ ይና መጋብር ሽክየዲ ገደቢትነዲ ሽንክሪትነዲትል ደኰው
በጀኸኵ፤ ናዋ ክርስቶስሩ እሰለና፡ ይኹ ኩዅ ይና ድየዅ ልኳ አከን ፍትሕ ደርብ ሓቅ ፍድሮ ላት ክና ግን እን
ዓመል፡ ንድኻ እንከሊሲ ወተተርኖ፡ ሓቅዲ ፍትሕዲስኻ እንሸውስኖ፤ መንፈስድ ገድድ ለገድኖ ጀረብሰኩ፤
ንኪር በዓለ ነስ በሓስኖ ሓዲስድ እዃርስኖ ግራ፡ ንሰና ሰጘኵ ይኖ ደገምኖ ካያ አኽኒ።
b. ኩአማነትሲ ጃርሊ እስረ፡ ጃር ካያ ግን ዋኒጋዃ መሃዳኹ ህንባኹስኻ አዳዅ ይሮ፡ ኩግርጊ
መንብሮት ጃር ናተል እስረ ጃርሊ ኵና፡
ንኪ ይና አማነት ውራ ተካኹን፡ እምንድክ ቤክስታን ፋንትማ? ይናቁርስኻ ጃር ደርብዲ ትክዲ
ለውድነኩንመሎምማ? ዋልደን ናቁርድ ፈለኻ ቋሊሰገነን ናቍር ናስጝ ጂበው አንጣውል ከደኑ አከነኵ፤ ንኪር
ደበኑ ናት ተክነኩን። እማ እን በዓል ንኪሩዅ ሲረዅድ እንተድ ገሪ መድ ሙቁሰኩኩም እንኩኹ፤
2.

3.

እና በዓሊ ኰድኖ እልብድናኹ ይኸ፡ ይና ቤክስታን ቍምስና ይስተንትልድ 86 አመራ
እሰዅዱኹሲ፡ ኒሰና እና ኳና ቤክስታኑኹ መረባዕ አኽንትልድ ይኸ 50 አመሪኹሲ ሙሰድ
አብዓልድነኩን እንኩንኹን።
ቍምስና ይስታዅ ኒ ግንዲ ፍትሕ ቤክስታንኹድ እሙርድ አርእስታዂ ምቃቅርናር
ፊዅትኹድ ፋፍዳ አብልክ ላከደድ እውስታኹ በና ኤጳርቅኒዅ በህለት ግን፡፡

እና ቍምስና ኒስ ኒእሻረትካ እና ቤክስታን ይኖ ኳነይናዅ ግን። ቤክስታን ይስታዅ ይኸ ጃር ልጝን አኽሮ ጃርድ
ገበርናዅ ልጝ ግን። ኒንኻ እን ቋልስታኹ ኳና ግን፡
እን እምንድ ልጝ ጃሩ ይስታዃ ይን ግን፡ ክቱብ ሻትክል፡ “ጃር ልጝ ይስትደናኽር እንትን አኽድነት
አርግድናኽርማ?” የኩና ጳውሎስ ሻትክ። ነባዋትልድ ላዅ ”ዎ ያደራ ኩልጝ ሻትክ ግን፡ ፍትሕዳ ዓጀብዳዅ
ግን” የኩ፡፤ ሽታከትዲ ፍትሕዲ አዳምር ኪዳ አደብዲ” ኒን ግን ጃር ልጝን ይስታዅ።
ጃር ልጝ ሽከን ልኳ አዳምር ናንድ ገበርሰን፡ ኒመሠረት አንጀልሓጥዳዅዲ በደደልሳዅ ብተዲትል ገበርሳዅ
አኽጊ፡ ነበዋትዲ ሓዋርያዲር መሠርትል ገበርሳዅ አኽሮ ሻኵ።
ክርጝ ፉዅት ሻውድ ገበርሳዅ አኾ
እኺርኺርሲ እን ስምጡዅ ክርጘዲ ሻክስትጛዅ አኽሮ ሻኵ፡ እና ክርጛ ስምጥዅ፡ እን ኳነየል ቃበበና ክርጛ
ግን፡ ኒኻ ክርስቶስ ግን። ኒሽኽርዲ ኒዓረርስነዲ ገድ መንፈሱ ግን።
በጋ ኒን ግን እን ጃር ልጝን ጃርድ ገበርሳዅ፡ ኒሰና አኽነዲ እን አዳምር ናንድ ገበርሳኹ እን ምህሮ ነበዋቱዲ
ሓዋርያቱዲሲ መንፈስኹ ልጝን አኾ ዲመሲ እቁርልድ እቁርሊ ደኰኵ፡ እናሓን እክል ጃበር ተክለናዅ ንኪ ይን

እን ይናክል ሃቢነ መንፈስድ ገብርስናሰና፡ ናሰና አኽነትር አኽኖ ክምነትር ሓሰብኖ እና በዓል ኒስ የመምኖ
ህንበነኩን።
ኢዮቤል አብዓልድና በህለት እና ወክታት ደኰውል ጃር እስውልካ ኪሠርት ሓሰብሮ፡
1. እን ሰልፋ ልውር አኽረሪ ጃር ጓቍት ለበኪል ሓደርድና ግን፡ አዳም ኒለቢኪል ጃር ጓቊት ሓደርደገን
ምቍለዲ ጂቢልድ በርአጋዅዲ ግን ኒ አካዅ፡ ጃርሲ ጓቊታኹ ጃርሲ እንከላዅ ግን፡ ጃርሲ እንከላኻ
አዳምትኽር እንከለኵ፤
2. ኪን ጃሩዅሲ መልእድና ግን፡ ርሂትዲ ሽብዊዲትል ጃርሲ ኩኪን አኽኒ የንቲ አኽኖ ግራ፡ ዕሚም
የንቲ አኽግኒን እልብዲሳዅ ግን።
ነስ ናትክ ይና ለበኪል እስነ፤ ነፈርሰነክር ድገርሰናኽር እና አመታት ደኰውል እክልዲ ገን ትክየውዲ
ዲውሲነኹና እምነት ክርስትኒዅሲ እምንድ ኒሓቅሰና መንደርትነኩንመሉ ይኖ ህንባዅና ግርጋ ግን፡ ኒትከስጝ
እንከሊ ጃሩዅዲ አዳምሩዅዲትል ነቅስናዅዳ ራሕመት፡ መልእድናዅዳ ሙሳ ስኩስኖ እን ንኪር ግርጋ ግርጋ
በህሪ ባሕሮ ግን።
እማ ዋዲክ ዩንጉሲክ፡ንድምቢ ህንባ ወክትል እን ጃበር ክስታንሰና ይና መለለይ እንከሊ አኾ፡ እንታ መካይዲ
መንብሮዲሲ ክርስቶስቲ ሰምዕድናኽር ሃቢንተት፡ ኪዳ ግሪጊኹ፡ ይና ግናያ ለገዳዅ፤ በሀርኻ ዳበራዅ፤እንጋዅ
አረራዅ፤ ሻዅ ቀጨራዅ፡ ዓለት በካይትድ ዲማ ፈርሓት አኽኒ ዩንጉሲክ፡ ጊርጊስ ሻትክ ዲማ እንታ
ተከወንታ እኽኒ፡ አጂ በዓል፡
ኣቡነ ዘበሰማያት…

