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30 December  2013 !
ገውራ ቤክስታን  

ቍሽሩዅ 
!
ደዩ ልቦክሙ ውስተ ኃይላ እንተ ተሓንጸት በስሙ ወተቀደሰት በደሙ፡ ወተዓትበት በዕፀ መስቀሉ፡  !
እን ኒሱጝድ ኳነይስረሪትል፡ ኒብርዳ ሽተክረሪ ትል፡ ኒመስቀልዳ አሸርስረሪትል እንታ ለፈክሲ  ንር  
ሒሊ እሳ…(ሺዋን ገውሪዅ) !
ንኪ እና ኣካን ኒል ቤክስታን ገበርኖ፡ 
ገውራ ቤክስታንዂ እስነኩን፣ኒን 
ይኸ እንትን ድገ አኽድኖ እንታ 
ነብክል ታቦት ሓደርድትኖ እማ 
ቤክስታን ይስትድኖ ሽጝስትድኖ 
በቅዕዳዅኩም ግን። ሰልፋ ግናዪ 
በክስታን ጪዋ ግን፡ ገሪው ጪው 
ላት አኽኖ ይናደረስ ሓምድድኖኽር 
ሺውድኖኽር ጀረቢነሰናኽር፡ ውንክብ 
አርናሰናኽር፡ ይን ከው አኽንዅን 
ጃርድ ልጝ ግበርንንትል ገእየነኵ። 
ንኪ ድገ ቍሽሩ እና ዓድድ ኒል ጃር 



ሒልዲ እንታ ኪንዲሲ ነት ገእ ይንድኖ ህንብደነኵ፡ እማ ኪዳ ግርጊዅ እንታ 
ሸታከትዅ ጃርሲ ትክሲዲነ ኣርእደናዅሉዲ ከነይደናኽርሉዲ ሃቢንተት። 
!
እና ንኪ በክስታን ይኖ ገውርናዅ፡  ጃር ሙሴት ትእዳድ እዋዅልድ ብርፍ ያዅ ግን፡ 
ጃር ሙሴት ፡ እስራኤልድቍር መባእ ነቅስድኖነለ ድዊሎም፡ እንከልኖ ነቅስነውስኻ 
ከለብሪሎም እማ እራኵ መቅድስድ ኣከው ገበሪሲ፡” ይዅሉ። ተለይዶ ይኸ “ኣን 
ናነበክል ሓደርየር መታን መቅድስ ገበረለ፡ እን ዶሰዲ ኒ እራኵዲት እን ኣን ቋሊሰሰናካ 
ሃብረ ገበሪ” ይዅሉ። ዘፀ ፳፭፡፲-ድ፡ “ታቦት ከደሚ፡ እን ፲ ትእዳዳትሲ ኒል ገምዲ” 
ተለይዶኻ ዘፀ ፳፭፡፲፮ ትል “እና ታቦት ኒል ሻሚተሪ ዶሳ ገብሪ” ይዅሉ። 
!
ጃር ስጝድ ገበርስረሪት ጃር ልጝ አኽን ይነት ይኖ ንኪሲ ጃርሲ ከነይነሪ ጃርስኻ 
ሺውነሪ እና ድገ ኒል በክስታን ገብርኖ ህንብነኵን። 
!
- ኣዳሚንድቁር እማነንትልድ ጃርድ ኣካ ኣካን ሲዱኑ ዲዊኒኹ፣ንድኻ እን ዋኒጋስዃ 
ዋንትኒል ነቅሳኹ ጃርሲ፡ ኣዳምር ናንድ ገበርሳዂ ልጝ አተይሱኑሉ ቋልስተኲ ኒን 
ይኻ፡ ላ ገፍዳ 
!

1. ጃ ር አው ስ ከት ተኸት 
አኸት ቋሊስኲ፡ ይናሰና 
ይነዲ፡ ይን ገበርናዂ ልጝ 
ዔስነኲሉ ላ ጨዋ አኽናት 
ቋ ላ ሲ ኲ ፡ ኒ ተ ኪ ን ዲ 
ኒኣምሳልዲሲ መሃዳኹና 
አኸውድ፡ ይኸ ኒኻ ይና 
ዎ ል ዳ ይ ይ ጛ ኒ ቁ ር 
አኽንነዲን ግን፡ ውረድ 
ሻትክ ክቱብል ይናኽር 
ኣዳም ሓራምል ለብጊ ጃር 
ኒጂጊዂ እርገት ድወኩና፣ 

!
2. ጃርዲ ጂጝስትናዅ ኣካን ግልሎቱዅ ግን:እማ ጓቊዲ: ኒድ አስተሃላ ክብርዲሲ 
ኵርኖሉ ክምነት ፈሃምዲስሮና፡ ግብራ ልጝ ጃርዂ አሪ ልጝንተልድ ሲድነ 
ገበርነኩንሉ። ንኪ እና ኳና ኒን እና ደርብ ንድ ገበርስኹሲ ጃር ልጝን ግን፡ ነት 
እንተራዂ ኣኽን ኒድ ደኳዂ ጃርድ አካ ክብር ኡኑ ደኲኖ ወጀበዅ ግን። 

!
- እና ኳና ኒስ በክስታን ይኖ ሽጝነኵን ናይደራ ኢየ.ክርስቶስር ስጝድ ገበርስረሪ 
ኣኽረውድ “እንተ ተሓንፀት በስሙ” ይነኵንላ። መስቀሊ ከርከርሶ፡ ኒብርሲ ብቊሰ-ተከላሪ 
ኣኽረውዳ ”ወተቀደሰት በደሙ”። “ብር” እሻረት ዋንትኒዅ ግን፣ “ብር ብቊስና” ይኸ 



ዋንትና ግን። ብርሲ ኣሪወድ መታን ብቊስና፡ ናድ መብሮ ኡና ግን፣ እንደኲና 
ላዂዱዂድ፡ እን ኣሪኹ መንደርተኲ። ይናኣደራ መስቀሊ እሰዅና ኒን ግን። 
- ሓራምድ ክርኖ እርግናኽርሲ መስቀሊ ኒሹት ከርከዶ፡ ሓራም ፍዳስ ከፈሎ፡ ይነት 
ክሪልድ፡ ዋንትኒል እዃርኹና ንድ ግን “መስቀል ቊር” ይስትናዂ። ንድ ግን ይኸ 
“ቤክስታን” ቀራንዮትል በህለት ክርስቶስ ከርከሳ አካሊ እዃርስቲ ወሪ ኣንሰስትቲ ኒ 
ይስታዅ።  
ኒመስቀልዳ ኣሸርቲ በህለት ዕላመት ዓለምስቲ ይን ይናዂ። ኒውክ ቤክስታን ጋርሊ 
ይኸ መስቀል እንሻረት እንጋኹ እላ። ክብር መስቀሉዂዲ መስቀሊ ከፈልሳ ኣረኸዲት 
ቋላሰኹ ግን። 
- እማ ቤክስታን አንስስትና ድግም ኒን አኻ ደንቢ ይናደራ መሀደሪ በክስታኒ ኳና 
ኣኽላ፡ ቤክስታን ይስትናኽር ይን ግን። ሓዋርያ ጳው. ልጝ-ጃሩኹ ይስትድናኽር እንትን 
ኣኽድነት ኣርእግድናኽርማ?  (1 ቆሮ6:19)? የኲ ተለይዶኻ፡ ልጝ ጃርዂ ሻትክ ግን፡ 

እና ልጝ ኒን ይኻ እንትጝ ግን፡ ልጝ ጃርዂሲ ጂብዳዂ፡ ጃር ጂብድሮሉ ግን” የኲና። 
- ንኪ እና ኳና ኒስ ቤክስታን ይኖ ገውርእኑሉ፡ 

1) እና ኳነር እሻረት ኣማነትድ ላከው አኽነት አከስትነኩን እንኩንኹን 
2) እና ኳና ኒን ይና ኣማነትር እሻረት፡ ጃርልድ፡ን 

 (i) ገድ ሺውናኹ 
  (ii) ሓራም ባርስትና አረርናዂ 
 (iii) ይናግናይ ጥምቀትድ እዃሳዂሉዲ ገድድ ለገዳዅሉዲ፡ 
(iv) ይናበሀር- ኒጃርሊ ሳርሕሳኹሉ ግን !
3) እና ኳና በክስታን ይኖ ህንብናዅ፡ ይን ኣኽኖ ደንቢ፡ እና ኳና ኒጛ ሻትክ ኣኾ 
ደንቢ፡ ሻትካን ኣኽኖ ወንቀርስነኵን፡ ውረድ ኒበሀርድ ጃር ሻትክ ግን፡ እና ኣካን ኒን 
ይኸ ሸታከት ኣካን ግን። 
- እማ ቍሽሩ ጃር እዎኩም፡ ሻታከት እንታ አካንሊ ሓደሮኩም ህንበኵም፡ ደብልትድኖ 
ንኪር ግርጋ ሽጛና ኒዓቅም አኽትኖ ወንቀርስደነኵ፡ መድ በሀር ሙዅርደንኵ 
እንኵድኑዅ። እስተዂኲም ፈክሲ ስዳውድኖ መኸልትገሉ። ከው አኻ፡ አማነትሊ ተባ 
!
ሓምዳ - ኪሠሪ እስዂና 
      - ኳነያዂ 
      - ድገ-ናዓቅምስክ ተዓበው 
      - ካዳ-እንታ ቆመስ… 
!
      + ኣቡነ ኪዳነ የዕብዮ 
        ጳጳስ ኤጳርቅና ከረን !


