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ጃር ገድድ እና ታቦት ብሪጃር ደኤንዱሪኹል ሲመር ከድናሩዅ ኡኖ፣ ጃር ኒእንከሊ ኣኻዅሲ 
ለበኪልድ ጃንቃዅ ሙሳ ገእ ይኒት፣ ድገኻ ቃዳ ነህብዲነ እንታቍራ ከድናርሲ እንታ ኣኾሊ 
ቋልድነት ነን ኣኵ ኣትዋየንድኖ ህንባዅና ጋር እና ይና ቍርቱዋናዅ ሲመር ውረኒኒ ይኖ ግን። 

ከድናር ውረኒኒ? ከድናር እን ከዳ ኣኻዅ 
ኢየሱስ ክርስቶስቲ ተክና ግን። ከድናር 
እንሻቅስና ግን። ይናደራ ኢየሱስ ኒኽርድ 
እንሻቅሶ እን ሓራምድ ክሮ እርገው 
ኣዳሚንድቍርሲ ደኤን ተንብህሮሎም 
ክራ ሓራሙኹልድኻ በሪ ፍድሮሎም፣ 
ኣዳምቲ ተከ ሥኻ ሰሮ ማርያምትልድ 
እዃርሶ እን ኒት ነቅሳዅ ጋርሲ፣ ቆልዲ 
ግርብዲሲ መሀርዶ ደንቢ፣ ኣዳሚንድቍር 
ሀወክኹና ይኖ መስቀሊ ክረሰና ሃቢኒዅ። 
እና መስቀሊ ሰደቅሳዅ ኢየሱስ ስኻ 
ኒብርድ ኣዳሚንድቁርሲ እንቃሶ ደኤን 
ተንብህኹና። እና ሥቱር ኒን ደንበር 
ደበንሊ ቅዳሴ ይስቶ እቍርልድ እቍርሊ 
ካሩ እነሓን ይነል ገእዮ ህንበኵ። እና 
ቅ ዳ ሴ ኒ ስ እ ሰ ዋ ፣ ከ ድ ይ ስ ት ኖ 
ሽጝስትንዅ። ከዳ ኣዳም ኣኵ፣ ጃሩሲ እሲሮ ጃር ፍሪራዅ ንኻ ኒኪንሲ ሕበርዅ ኣዳም ግን። 
ከድናርሊ ትዋዅ ሞላዲ ጪወዲ ሻንዲ ዋልደንዲት ባሮ ኒሹት ነወዮ “እንታ ጃርሲ ተለየን 
ኪደኩለ” (መዝ)። እና ኪድጝ ጃርዅል ወሰይሳዅ ግን። እና ኪድግ ጃሩኻ። ዲባ ጃሩ ግን። እን ዲባ 
ኒስ መርሓ፣ ጃርሊ ኣተይስሮ ዓይብ እውስታ ኣዳም ግን።

ከዳ ጃርልድ እንታኹሉ ሕሹኹተስ ዋሶ ኩገድሲ እምኖ ያደራ እንሻቅስሪ ዮ ትዋዅ ግን። ንድ ግን 
ይኸ ይናደራ “እንትን ኣኽድኒ ፍሪርድናኽርለ፣ ኣን ግን ፍሪራኹኩም” (ዮሓ.15፣16) ያኹና።

ጋር መንፈስኹል ወላ ላዅ ኒሹር ሓያሰትድ፣ ወሮ ኒወረባ 
ደኩሶሉ ከድናርሲ ከለብርዶ ገረሳዅ እላ። ጃር ገድድ 
ኣኽጋዅ ኣዳሚንድቍርልድ፣ ኒፈራሰት ከድናር ከለብራዅ 
ንጃብር ሰጘላ፣ ንደንብኽር ዋነላ፣ ከድናር ጃር እውን ግን፣ 
እና እውን ኒጛ ጃር እን ኒፍሪረውድ ነዋ ጃር በርህዶሎም 
ኣጃ የውድ ካያ እውስታዅ መድ ግን። እና መድ ኒስ 
ምቁስረሪ ይኸ፣ እን ይናደራ እሰውሲ ብሪል እሲቶ ተከለሪ 
በክስታኒ ግን። ንኪ ይን እና በክስታኒ ንሂር ወጨም 
ኣኽንነዲን ኣና ገድ ከድናሩኹሲ እና ኣጃዮ ስኩሮ ህንበው 
ይናቍርድ ኡነኩንሎም እንኵንኹን። ከድናር ላዶን 
እውስቶሰነክ ኣን ከለብራኹል ዲማ ድደጋዅ ሕላገት 
ባረኩሉ። ንድኻ “አንተ ካህኑ ከመ ሢመቱ ለመልከ ጼደቅ” 
ዕብ.7፣16 እን ሲመር መልከጼደቅሩኹሰና እንቲ ኒከዳ 
ግን” የውኵ ውረድ፣ እስመ ይቤ ይትነሣእ ካህን በአምሳለ 
ክህነቱ ለመልከ ጼደቅ፣ ከደክ ኣምሳል ከድናር 
መልከጼድቅሩኹሰኒልድ ጓዅ ኣኽነዲን ግን” የኵ።

መልከጼደቅኻ ይናኽር ኣብርሃም ወርኮ ስኵሳኹሉ ንኻ 
ገውራኹሉ፣ ጊምዲ ከደዲ ግን፤ ስኻ ሞላድር እንጋዅ 



ኣኽነዲን፣ ከድናር መልከጼደቍዅ፣ እን ኣሮን ኣብርሃምር ሞኣልድል እንተራዅ ከድናር ብሪዅ 
ኣኽጊ፣ እን ክብያዅ ከድናር መለከጼድቅሩኹሲ ከለብረት ሓበራዅ እና ክብያዅ ከድናር ኒንጛ 
ክርስቶስሩዅ ግን።

እና ንኪ ኡኖ ፈርናዅ መድ እና 
ከድናር ክርስቶስሩዅ ግን። ከዳ ከዳ 
ኒኣክኒ ጃብ፣ ሰልፋ ክስታና  ግን፣ 
ከድናርሲ ከለብርጊ ጃብ፣ ሰልፋ 
ሥቱር ጥምቀቱኹሲ ከለብራዅ 
ግን። ከድናር ከ ለብራዅ ገ ሪ 
ጋራትሊ ኒኣሪ ከውሰና ግን፣ ደአም 
ክርስቶስ ወከሎ ወቀዩኻ ሲረዅ ግን። 
ከ ዳ ክ ር ስ ቶ ስ ቲ ኒ በ ክ ስ ታ ኒ ር 
መርሓይዲ ምቃቃዲርሰና ሃበ ስኩሱ፣ 
ኣሪውልድ ትክሰ ሲረዅ። ንድ ግን 
ሽጛና ከዲዅ ክርስቶስትልድ ግን ኒ-
ይስታዅ። እና ሽጛኒን በክስታንድ 
በርጨይሳዅ፣ እን እመታት በክስታን 
ዓንቀይል ደኩሰውዳ መኪርሳኵ። 

“እና ሢመር ከድናሩኹድ ዳልው 
መኒ” ዮ ወንቀርሱ። እን ኒት ገዳምል ለገደው ኒትክ ኒጃበርዲ ደንበርዲት ቋልኖ፣ “የዋ ዳልው ግን” 
ይኖ ኣመምእደነኵና። ንድኻ እን ሽጛና ጃሩዅ ይነድ ዲባ ጃሩውድ (ቤክስታንድ) ዮ፣ እን 
ወንቀራኹድ እውስተኵ። ንኽዳ ክርስቶስቲ ቤክስታን ምቃቃ ኣኸድ ወከልዶ መድ ሲረዅ። እና 
መድኒስ ቤክሳትንድ ዮ ኣከን፣ ኒ-ፈራሰትድ ኣዳኹሉ እላ። ውረድ ከድናር ጃርልድ ቤክስታንድ 
እውስታ እውን ግን። እን ከድናር ከለብራዅ ኣዳም፣ ከድናርድ ክርስቶስትል ለወትሰኵ፣ ንድ ከዳ 
ብራዅ ኣኵ፣ ሰማ ጋራት እሲሮ ገረሳዅ፣ ጃር ንገሪ ራሕመትድ መላኢከትድ እውስትጋ ገድሲ፣ 
ከውድ እውዅ። ንኪ እና ሥቱር ኒስ ይን እስነኩንሉ እንኩንዅን፣ ጃር ሓመድኖ ዋጅብ ግን፤ ውረድ 
እና ንስኮ በሀር ኣኻዅ ጋርሲ ኣዳም ከቱራ ከለብርዶሉ፣ እንከሊ ጃሩዅ ኣኽነዲን ካያ ግን። እና 
እንከሊ ኒንኻ ኣዳሚንድቍር ደኤንድኖ፣ ደርብ ደኤኒኹሲ ክርስቶስቲ ኣኾ መርሒሮና ጃር ከድሲ 
እውኹና።

ከዳ ክርስቶስቲ፦ ቅዳሴትል፣ ኒሥኻዲ ኒብርዲት ለወቶ ክርስቶስቲ ይናነበክል ሓደርደኩሉ
    ቆል ጃሩኹሲ፣ ተንብሁ፣ ክርስቶስቲ ኒምህሮሲ ይናነበክል ዋንተሰና ሃበኩሉ

   ወንበር ነስሓቱኹል፣ ኵሓራም ባርስትኹካ’ዮ እን ኣርውሕ ጃርልድ ሲር እርገውሲ    
                          ክርስቶስዲ ኣረከ፣ ክርስቶስቲ ናለበኪል ሓደርደኵ።

እና ዓባዪ ኒስ እሲሮ ገረሳዅ ኣዳሚንድቁርልድ ከዳ ካያ ግን፣ ብሪጃር ከዳ እንገር፣ ክርስቶስቲ 
እንገት ግን፣ ብሪጃርኻ ጫንቱዅ ይስተኵ። ውረድ ጃርሲ እንጋዅ ክርስቶስቲ እንጋዅ፣ ዋንትና 
ሻኽላ፣ ክመጝር ጭልምል ግን።

እማ ዲባ ጃሩ፣ እና በሀር ሥቱር ኒን፣ እንተድ እውስታዅ እውን በሀር ኣኽነዲን፣ ሲረዅድኻ እና 
ድገ ንኪ ለጛ ክርስቶስቲ ይናነበክል ሓደርደው ፍሪቱ፣ ገሪ ገውራ ግን እማ ቀጨረሉ፣ ስጞሉ፣ 
መንደርተሉ፣ ናዳ ገውረዲ ሸታከትዲ ኣኽሮሎም ሺውኒንሎም።

ዋዳ ላት ፈርሕናኹድዩ፦ 
ዋልደንሲ ገዳምሲ 
ካበውሲ ሓመደኩን

+ ኣባ ኪዳነ የዕብዮ
ጳጳስ መንበር ከረን


