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ነቲ ልሂቕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል16።  
ዝኣወጁልና ካብ 11 ጥቅምቲ 2012 ክሳዕ 24 ኅዳር 2013 ዝጸንሐ 
ብዓለምለኸ ደረጃ ድማ ዝሐለፈ 24 ኅዳር ዝተዓጸወ ዓመተ 
እምነት ሰበኻ ኣሥመራ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ብ29 ታሕሣሥ 
2013 ኣብ ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ ምሕረት ኣሥመራ  ብውዕውዕ 
መንፈስ  ዛዚምዎ፣ 
 

ኮሚቴ ካልኣይ ሰበኻዊ ሲኖዶስን ዓመተ እምነትን ብዘውጽኦ 
መደብ ጸሎት ሳብዕቲ መሠረት" ኣብ ምእመናንን ሰብ ውፉይ 
ሕይወትን ዝተሳተፍዎ እምነትን ትርጉምን ስቓይን። ብኣባ 
ዮሴፍ ግርማይ። ብርሃን እምነት። ብኣባ ኃይለ ተ/ማርያም። 
እምነት እግዝእትነ ማርያም። ብእናቴ ለተድንግል ዑ/

ሚካኤል። ኑዛዜ ናይ እምነት ስጉምቲ። ብኣባ ክፍለኢየሱስ ገ/
ሥላሴ። ጉዕዞ እምነት ብብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ 
ተስፋማርያም ብዝብሉ ንእምነት ዘደልድሉን ዘበራብሩን 
ኣስተምህሮታት ዝተሰነየ ጸሎተ ምህለላ ካብ 23 ክሳዕ 25 
ታሕሣሥ ኣብ ቍምስና ደብረ መድኃኔ ዓለም። ካብ 26 ክሳዕ 

 27 ታሕሣሥ ድማ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ ምሕረት 
ኣሥመራ ክካየድ ቀንዩ፣ ብድሮ ድማ ምእመናን ቍምስናታት 
ኣሥመራን ካብ ኣሥመራ ወጻኢ ዘለዋ ቍምስናታት 
ተወከልትን ኣብ ቀጽሪ ቤተክርስትያን ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ 
ምሕረት ድኅሪ ተኣኻኪቦም ብመዝሙርን ንባባት ቅ.መጽሓፍን 
ዝተሰነየ መቍጸሩያ ምስ ኣብጽሑ" ቤተክርስትያን ዓዊዶም 
ብጳጳስ እናተበረኹ ቤተክርስትያን ኣተው፣ ቤተክርስትያን 
ድማ ካብ ጻት ናብ ጻት ቅጽጽ በለት፣ ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ከኣ 
ስግደት ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቍርባን ተገብረ፣ ምስኡ ከኣ 
ንምስጋና ዝርኢ ንባባትን መዝሙርን እናተገብረ መቍጸሪያ 
ናብ መለኮታዊ ምሕረት ኣብጽሑ፣ መቍጸርያ እናተገብረ ከሎ 
ከኣ ሕዝቢ ክናዘዝ ናብ 11 ካህናት ወሓዘ። መንፈስካ ዘለዓዕል 

ብዛዕባ “ምስጋና” ብኣባ ዘርኣያዕቆብ ዑ/ሚካኤል 
ኣስተምህሮ ምስተዋህበ ከኣ እቲ መደብ 
ብቡራኬ ተዛዘመ፣ እቲ ናይ ኑዛዜ መደብ ግን 
ንክልተ ሰዓትን ፈርቓን ቀጸለ፣ 
 
ሰንበት 29 ታሕሣሥ ድማ ያሬዳውያን ማኅሌት 

ዘሌሊት ድሕ ከብልዎ ድኅሪ ኣጽቢሖም። 
ኣሽሓት ምእመናን ዝተሳተፍዎ ብጳጳስ 

ዝተመርሐ መስዋዕቲ ቅዳሴ ብውዕውዕ መንፈስ 
ዓረገ፣ ኣብቲ መስዋዕቲ ቅዳሴ 25 ለባስያን 
ካህናት ነይሮም፣ ሕዝቢ ድማ ኣብ ውሽጢ 

ቤተክርስትያንን ኣብ ቀጽሪ ዝተሰርሐ ዳስን 

ኮይኑ ብጹሞና መስዋዕቲ ቅዳሴ ተሳቲፉ፣ ኣቡነ 
መንግሥተኣብ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት “ክርስቶስ 

ብርሃንን ሕይወትን እዩ ኣምጺኡልና። ብርሃንን 
ሕይወትን ከኣ ብእምነት ኢና እንቕበለን’’ 
ኢሎም፣ ብፁዕ ጳጳስ ቀጺሎም መድኃኒና 
ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወትን ብርሃንን 

ከምዝኾነ ብሰፊሑ ንምግላጽ ካብ ወንጌል 
ዮሓንስ መጀመርያ ቃል ነበረ . . . ዝብል ክፍሊ 
ኣንቢቦም። ኣብዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ቅዱስ 
ዮሓንስ ዝጸሓፎ ቃል ወንጌል ክልተ ዓበይቲ 

ቃላት ክደጋገማ ሰሚዕና፣ ንሳተን ከኣ ሕይወትን ብርሃንን 
እየን፣  
 

 

ምዝዛም ዓመተ እምነት ኣብ ሰበኻ ኣሥመራ 
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ሕይወት ኣብኡ ነበረት። እታ ሕይወት ከኣ ብርሃን ሰብ 
ነበረት፣ ብርሃንውን ኣብ ጸልማት የብርህ። ጸልማት ከኣ 
ኣይሰዓሮን (ዮሓ. 1።4-5)፣ 
 

እዚ ቅዱስ ዮሓንስ ዝጸሓፎ ወንጌል። ብሕይወት 
ጀሚሩ ብሕይወት እዩ ዝውድእ ክበሃል ይከኣል፣ 
ኣብቲ መጀመርያ ምዕራፍ ሕይወት ኣብ ኢየሱስ 
ከምዝነበረት ይነግረና፣ ኣብ ምዕራፍ 20 ከኣ “ኢየሱስ 
ድማ ኣብዚ መጽሓፍዚ ዘይተጻሕፈ ካልእ ብዙኅ 
ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ገበረ፣ ግናኸ 
ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ምእንቲ 
ክትኣምኑ። ኣሚንኩምውን ብስሙ ሕይወት ምእንቲ 
ክትረኽቡ ኢዩ እዚ ዝተጻሕፈ” እናበለ ነቲ ወንጌል 
ዝጸሓፈሉ ምኽንያት ይገልጸልና፣ ቢሎም ኣብዚ 
ወንጌል’ዚ ብዛዕባ ሕይወት ዝዛረብ ሓያሎ ጥቅስታት 
ኣመልከቱ፣  
 

ኢየሱስ ብርሃን ምዃኑ ድማ “ኣነ ንዓለም ብርሃኑ እየ። 
እቲ ዝስዕበኒ ከኣ ብርሃን ሕይወት ክረክብ እምበር 
ብጸልማት ኣይኪኸይድን እዩ” (ዮሓ. 8።12)፣ “ኣብ 
ዓለም ከሎኹ ብርሃን ዓለም ኣነ እየ” (ዮሓ 9።5) “እቲ 
ብመዓልቲ ዚኸይድ ብርሃን እዛ ዓለም እዚኣ ዚርኢ 
ስለዝኾነ ኣይዕንቀፍን እዩ። እቲ ብለይቲ ዚኸይድ ግና 
ብርሃን ስለዘይብሉ ይዕንቀፍ እዩ” (ዮሓ. 11።9-10)፣ “ደቂ ብርሃን 
ምእንቲ ክትኮኑ ከኣ ብርሃን ከሎኩም ብብርሃን እመኑ” (ዮሓ 
12።36) ፣ “እቲ ብኣይ ዝኣምን ዘበለ ኣብ ጸልማት ምእንቲ 
ከይነብር። ኣነ ብርሃን ኮይነ ናብ ዓለም መጺኣ ኣሎኹ” (ዮሓ 
12።46)፣ ኢየሱስ ዘምጽኣልና ብርሃን ንጸልማት ዝብትን። 
ዘልግስ እዩ፣ “ብርሃንውን ኣብ ጸልማት የብርህ። ጸልማት ከኣ 
ኣይሰዓሮን” (ዮሓ። 1።5)፣ ኢየሱስ ዘምጽኣልና ብርሃን ገላጺ 
ብርሃን እዩ፣ ንጸልማት ምስጓግ ጥራይ ዘይኮነ ንእግዚኣብሔር 
ዘርእየና ንሓቂ ዘፍልጠና ኢዩ፣ ኢየሱስ ዘምጽኣልና ብርሃን 
መራሒ ብርሃን እዩ፣ ትርጉም ሕይወትና ዝገልጸልና ብርሃን 
እዩ፣ ጐደና ድኅነትን ዘለዓለማዊ ሕይወት ዘርእየና ብርሃን እዩ፣ 

ጸልማት ጸላኢ ብርሃን እዩ 
ጸልማት ጽቡቕ ኣይፈቱን እዩ 
ጸልማት ድንቍርና ኣምላኽ  እዩ  
ጸልማት ብዘይ ክርስቶስ ዝንበር ሕይወት እዩ፣  
 

 

ቢሎም ብዛዕባ ሕይወት ብርሃን ተንቲኖም ድሕሪ 
ምግላጽ"እግዚኣብሔር ዝሃበና ፍቕሪ ንሓስቦዶ። ልምዲ 

ስለዝሰዕረና ብዙሕ ኣይርድኣናን’ምበር ክንደይ ዓቢይ ነገር 

ገይሩልና’ዩ፣ እዚ ንሕና ብጥምቀት ዝተቀበልናዮ ብርሃን 
ዘይረኸብዎ ክንደይ ኢዮም? ሕይወት ብርእሳ ኣብ መኣዲ 

ተቐሪባትልና ኣላ። ነቲ ዘይብልና ክንዲ ምርኣይ ነቲ ዘለና 
ሃብቲ ክንጥቀመሉ። ከነስተምቕሮ ይግባእ ኢሎም፣ 
 

 

ኣብ መወዳእታ ከኣ ኣብዚ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዘካየድናዮ ናይ 
እምነት ጉዕዞ ዝተገብረ ጸሎታት። ንግደታት ኣስተምህሮታት 
“ይዋእ ዘይተሳተፎ” ዘበለ እዩ፣ ከመይ እምነትና ከነበራብርን 
ከነደልደልን ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ነይሩ፣ እዚ ግና ዓመተ እምነት 
ይወዳእ’ምበር እቲ ብፀጋ ጥምቀት ዝተቀበልናዮ እምነት 
ንምሉእ ሕይወትና ዝቕጽል ስለዝኾነ ኣይወዳእን እዩ እሞ 
ክንቅጽሎ ሓደራ ኢሎም፣ 
 

ድኅሪ ቅዳሴ ከኣ ክቡር ኣባ ከሰተ ገ/ዮሓንስ ኣቦ መንበር ኮሚቴ 
ካልኣይ ሰበኻዊ ሲኖዶስን ዓመተ እምነትን ሓጺር ጸብጻብ 
ዓመተ እምነት ንሕዝቢ ኣስሚዖም፣ (ኣብ ገጽ 5 ርኤ) ለባስያንን 
ካህናትን ዕድመ ዝተገብረሎም ኣጋይሽን  ናብ ኣዳራሽ ምስ 
ኣተው ድማ ኣብኡ ንዓመተ እምነት እትርኢ ሃናጺት ግጥሚ 

ብኃው ብእምነት ካሕሳይ ዘንኡሳን ኣኃው ካቺፑኒ  
ተነበበት፣ ቀጺሎም ንገዳማውያን ወኪሎም ኣባ 
ኃይለሚካኤል በራኺ ማኅበር ንኡሳን ኣኃው 
ካፒቹኒ። ኣብዚ ዓመተ እምነት ብዙኅ ሥራሕ 
ተዓመሙ እዩ’ሞ ንኮሜቴ ነመስግን። ሕጂ ከኣ 
ሥድራቤት ንሕነጽ ኢሎም፣ እናቴ ኣብርሀት 
ሰሎምን ደ.ቅ.ሓና ድማ ንገዳማውያት ወኪለን ንሕና 
ኣብ ኩሉ ስለዘሎና ኣብ ኩላትን ሰበኻታት ኤርትራ 
ጽቡቕ ናይ እምነት ጉዕዞ ከምዝተኻየደ ንምስክር 
ኢለን፣ ኣቶ ሚካኤል ሓጐስ ንቤት ምኽሪ ምእመናን 
ሰበኻ ወኪሎም"ዓመተ እምነት ብእምነት ክንዓቢ 
ብፍላይ ከኣ ኣብ ምሥጢረ ንስሓ ተሳትፎና ከነዕዝዝ 
ናይ ብሓቂ ሓጊዙና እዩ’ሞ ኣብ ዓውደ ዓመታት 
ካህናት ኣብ ዋዜማ  ከይተሓጸርኩም። ኣብ መንበረ 
ኑዛዜ ክትኾኑልና እላቦ ኢሎም፣ በዚ ከኣ መደብ 
ዓመተ እምነት ብመዕጸዊ ቃል ምስጋናን ጸሎትን 
ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ተዛዘመ፣ 



3 

እምነትን ትርጉም ስቓይን 
 

“ስቓይ ብገሊኡ ድሩት ዓቕምና ዚብገስ። ብገሊኡ ድማ ኣብ 
ዘመናት ካብ ዝተዋህለለን ሎሚ’ውን ከይጐደለ ዚዓቢ ዘሎን 
ኃጢኣት ዚመጽእ እዩ፣ ብርግጽ ንስቓይ ንኽነጉድል ዝከኣለና 
ዘበለ ክንገብር ግቡእ እዩ፣ ብዚከኣል መጠን ናይ’ቶም ንጹሓን 
ስቓይ ከም ዚጐድል ምግባር ኣድላዩ እዩ፣ እንተኾነ ግና 
ንስቓይን ነቲ ምኽንያት ስቓይን ኮይኑ ዘሎ ክፍኣትን ኃጢኣትን 
ካብ መሠረቱ ምሒና ንምጥፋኡ ዓቕሚ የብልናን፣ ነዚ 
ንምግባር ምሉእ ዓቕሚ ዘሎዎ ሓደ ኣምላኽ ጥራይ እዩ”፣ 
 

ኣባ ዮሴፍ ግርማይ ዘማ.ን.ኣ.ካፑቺኒ 
----------------------------///-------------------------------- 

 
ብርሃን እምነት 
“ንሕይወትና ዝጸልዋ ክልተ ሓያላት ቃላት ኣለዋ፣ ድሙቕ 
ብርሃንን ድቕድቕ ጸልማትን እየን፣ ኣበይ ኣሎና? እቲ ብርሃን 
እምነት ዘብሎ ዘሎ ምኽንያት እቲ ዝእመን ዘሎ ብርሃን ስለዝኾነ 
እዩ፣ ጸሓይ ካብ ላዕሊ በሪቑ ክበጽሓና እዩ፣ (ሉቃ።1።67) ግዜ 
ልደት ግዜ ጸሓይ ብራቕ እዩ። ወላ’ካ ሎሚ ምሸት ምድረ-
ሰማይ እንተጸልመተ። ጽባሕ ንጋሆ ምውጋሑ ኣይተርፎን እዩ፣ 
እተን ዝኸፍኣ ክፍሊ ናይ ጉዕዞ ሕይወትና  ከኣ እዘን ዝስዕባ 
እየን፣  
ጸልማት ካባና ምኻድ ክኣብየና እንከሎ 
ሞት ክትድንጉየና እንከላ  
በይንኻ ክትተርፍ ከሎኻ 
ካብ እግዚኣብሔር ተፈሊኻ ብዘይ እምነት ኣምላኽ ብሸለልትነት 
ክትነብር ከሎኻ እየን፣  
እምነት እንተላትና ከኣ ንበይና ከይነትርፋ ምጥንቃቕ፣ ናይ 
እምነትና ካልኣይ ገጻ ተግባር እዩ፣ (ያዕ. 1።22,2።14-ፍ)፣  
 

እዛ እምነትና እንታይ ኢያ ትሓተና? ክንኣምን። ክነፍቅር። 
ክንምሕር። ፈሪሓ እግዚኣብሔር ክነሕድር። እግዚኣብሔር 
ንዝብሎ ጽን ኢልና ክንሰምዕን ክንትግብሮን። ክንእዘዝን። 
ቅዱሳት ምሥጢራት ክንሳተፍን። ንዝጸልመቶ ክነብርህን ነታ 
ዝተቐበልናያ ብርሃን ናብ ካልእ ክነባጽሕን (ስብከተ ወንጌል 
ምፍጻም) እዩ”፣ 

ኣባ ኃይለ ተስፋማርያም  ማኅበር ልኡኻን   
          ----------------///------------------------  
 
እምነት እግዚእትነ ማርያም 
“ናይ ማርያም እምነት ካብ ናይ ኩሎም ቅዱሳንን መላእኽትን 
ዝዓበየ ኢዩ፣ ኢየሱስ ሕጻን ኰይኑ ክውለድ እናረኣየት ዘለዓለማዊ 
ወዲ ልዑል ኣምላኽ ምዃኑ ኣመነት። ኢየሱስ ሕጻን ኣብ 
መብልዕማል ኣብ መንጎ እንስሳ ኰይኑ እናረኣየት ፈጣሪ ዓለም 

ምዃኑ ኣመነት። ድኻ ኰይኑ ዝተወልደ ሕጻን እናረኣየት ንጉሥ 
ምዃኑ ኣመነት። ስደተይና ኰይኑ ንግብጺ ክሃድም እናረኣየት 
ንጉሥ ነገሥታት ምዃኑ ኣመነት። ከም ማንም ሕጻን ክበክን 
ክነብዕን እናረኣየት ታሕጓስን ደስታን መንግሥተ ሰማያት 
ምዃኑ ኣመነት። ስቅለቱን ውርደቱን መከራኡን ሞቱን 
እናረኣየት ከምቀደማ ካብ እምነታ ነቅ ኣይበለትን”፣ 

እናቴ ለተድንግል ዑ/ሚካኤል ማ.ደናግል ኮምቦኒ 
 

          --------------------///-------------------- 
 

ኑዛዜ ናይ እምነት ስጉምቲ 
 

“ኣብ’ዚ ጊዜና። ንሓደ ግዙፍ  ‘ሱናሚ’ ዚመስል ‘መንፈሳዊ 
ሱናሚ’።  ኣብ ውሽጢ ኣልባብ ደቂ ሰባት ተኸሲቱ ይርከብ 
ኣሎ፣ እዚ ነውጺ’ዚ በቲ ኅሊና ደቂ ሰባት ትርጉም እናሰኣነ 
ዝኸይድ ዘሎ “ዝተፈላለየ ኃጢኣት” ዝኽሰት ዘሎ’ዩ፣ 
ሐደ ካብ ዓመተ እምነት ኣባና ገዲፍዎ ክሓልፍ ዝግብኦ ዘይሃስስ 
ምልክት እምበኣር። ስንብራት ፍቕሪ ዝውታረ ‘ምሥጢረ 
ንስሓ’ ክኸውን ይግባእ፣ ምሥጢረ ንስሓ። 1ይ ጀረጃ ጉዕዞ 
እምነት ኩይኑ ነቲ በብእዋኑ። ብዝበልናዮ ‘መንፈሳዊ ሱናሚ’ 

ካብ ኣልባብና ዚርሕቕ ጸጋ መቐረት ፍቕሪ ኣምላኽ። ከም 
እንደገና። ናብ’ቲ ግቡእ ቦታኡ ንመልሰሉ መጋበሪ’ዩ፣ 
ጠቕሚ ምሥጢረ ንስሓ።  
ምስ እግዚኣብሔር ምስ ብጻይናን ይዓርቀና 
ብኃጢኣትና ከም እንእመን ይገብረና 
ንቅ.ቍርባን ብብቕዓት ክንቅበሎ የብቅዓና 
ኣብ ሕይወትና ህላዌ እግዚኣብሔር ከምዝስምዓና ይገብር 
ንፈተና ዝኾነ ኃጢኣት ተቢዕና ንቃወመሉ ጸጋ የውህበና 
ሓጐስን ሰላምን ልቢ ከም ነስተማቕር ይገብረና 
ኣብ ዝተፈላለየ ግብረ ጽድቂ ክንሳተፍ ወኒ የለዓዕለልና 
ቅንኢ ሓዲሩና ክንሰብኽ  ሓላፍነት የልብሰና”፣ 

                             

ኣባ ክፍለኢየሱስ ገ/ሥላሴ ዘማ.ን.ኣ.ካፑቺኒ 
 

................................///....................................... 
 

ጉዕዞ እምነት 
 

“K}Ê\gñ ²é—œ ብሕጻናት። ናእሽቱ mkK}Ê·S| §°KX
cÃïD÷M e.cÿXl}: LôY} §ikDê: mkqMBXo ‹X]
r]} K›KéX} ከኣ §eÃöF;   …mksï ²é—œ'sï ´| 
ÏF·q ¹VI s§Œ{ †oñ †M{q'‘é} ‹–kï …DÈ; 
†oñ …mk ¹Mcq| ›osXአ †M{q M] –k| |q| 
‹}²mkY: {oñ ‘D©öና …n/ †~ F² ›kFÈ {oñ ‹Í† 
“†‹�I©ö” }…ME‹� “†…M}” l—F| ‹}mkD÷ …ሎ|; 
¹X¹X …‘²ï©ö| “‰M rL] HgX¥” ²÷§p§}            

…MEኸ§}” ‹}mkF M] e.ÄÂ‘éD÷] ‰÷§| ‰… “†M
{o§ …mk K} …‘éªïch¨ ‰M sD‰�ê ]D›ÊF¹     
…§HÏX}'¢” (2ጢጢ.1ጢ12)  ‹}mkF §´l†”; 
 
,  

 ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም 
ጳጳስ ዘመንበረ ኣሥመራ      

          …………………///……………………. 

ምስጋና 

“እቲ ናትና ምስጋና ንኣምላኽ ሰብ ዕዳኡ ምዃንና ዝገልጽ እዩ፣ 
ነቲ ዝተገብረልካ ሠናይ ነገር ምምስጋን እቲ ዝቐለለ እዩ፣ እቲ 
ጽንክር ዝበለ እቲ ንዅሉ ኣብ ሕይወትና ዘጋጥመና ኵነታት 
ብምስጋና ክንሓልፎ ዝተጸዋዕና ምዃንና እዩ።- ነቲ ሕማቕ ኮነ 
ነቲ ሠናይ። ነቲ ሓዘን ኮነ ነቲ ሓጎስ። ነቲ ወድቀት ኮነ ነቲ ዓወት 
ብምስጋና ምቕባሉ ይግባእ፣ ብርግጽ ቀሊል ኣይኮነን፣ 
ምርኡያት ኣመንቲ እንበሃል ግን ብዅሉ ኣመስገንቲ ምስ 
እንኸውን ኢና። እቲ ከምኡ ዝበለ ምስጋና ምልስ ቢልና 
ንዝኅለፈ ምሉእ ሕይወትና በብሓደ  ንሓልፎ’ሞ ኣብ ኵሉ 
መዳይ ሕይወትና ኣምላኽ ከም ዝመርሓና ነስተውዕል፣ እቲ 
ዘሳቕየና ኵነታት ኮነ እቲ ዝሐገዘና ኵነታት ኪነጸጻል ዘይክእል 
እዩ፣ ናብ’ዚ ሕጂ በጺሕናዮ ዘሎና ደረጃ ንኽንበጽሕ 
ዝመርሓና ኢድ ኣምላኽ ኣስተውዒልና። “ነዚ ኵሉ ብሳላ 
ኣምላኸይ እየ ሐሊፈዮ። ነቲ ደበንገረን ጸልማትን ብሳላ 
ኣምላኸይ ሰጊረዮ። ነቲ ዓቕሊ ዜጽብብ ኵነታት ጉዕዞ 
ክርስትናይ ብሳላ ኣምላኽ ነቢረዮ”። ብምባል ናብ ምስጋና 
ንኽንሓልፍ እዚ ዓመተ እምነት መልእኽቲ የመሓላልፈልና 
ኣሎ”፣  

ኣባ ዘርኣያዕቆብ ዑ/ሚካኤል ዘማ.ን.ኣ.ካፑቺኒ  
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ናይ እምነት ነገር 
ረቂቕ ኢዩ መስተንክር 
ኣዝዩ ዓሚቑ’ዩ። በእምሮ ዘይስገር 
እዝን እትን ኢልካ ዘይሕበር 
ክንድዚ’ዩ ኢልካ ዘይስፈር 
ክንድቲ’ዩ ኢልካ ዘይቍጸር 
ክንድዚ እመት ኢልካ ዘይምተር 
ግን ከኣ ዘይሕባእ ፍጹም ዘይስተር 
ምስጢር ኢዩ ናይ እምነት ነገር 
 

ንእምነት ክትጭብጥ ክትቆጻጸር 
ሓረስታይ ኩን በዓል ጣፍ ዓተር 
ባሕሪ ዘሪእካ በረኻ ውፈር 
ኮረኔል ኩን ተራ ወተሃደር 
ፕረሲደንት ኩን ቀዳማይ ሚኒስተር 
ሳይንቲስት ኩን ናይ ኩሉ ዶክተር 
ብተክኖሎጂ ተወንጨፍ  ብኮምፒተር 
ወርሒ ርገጽ ዳህስሶ ጠፈር 
ኣብኡ የለን ናይ እምነት ነገር 
 
ወላ ተጠመቕ ቃል ኪዳን እሰር 
ክህነት ተቀበል መብጽዓ ግበር 
ሐለቓ ኩን ናይ ሙሉእ ማሕበር 
ጳጳስ ኩን በዓል መንበር 
ሊቕ ኩን ፕሮፌሰር 
ሮማ ኪድ ወላ ጐንደር 
ብፊሎዞፊ ቲኦሎጂ ኩን ማስተር 
ኣናቕጸ ሃይማኖት ኣብ ርእስኻ ይደርደር  
ቅዱስ መጽሓፍ ኣጽንዕ ተመራመር 
ጥቕሲ ብጥቕሲ ተኸራኸር 
ንሱ ኣይኮነን ናይ እምነት ነገር 
 
ቤተ ክ/ያን ይሰራሕ። በዓላት ይኮመር 
ኣብ ሞያ ትምህርቲ ሕክምና ተዋፈር 
ንስብከተ  ወንጌል ተሸራሸር 
መናፍስቲ ገስጽ ብቛንቋታት ተናገር 
ንሱ ኣይኮነን ናይ እምነት መደበር 
ኣይረኸብካያን ተጋጊኻ መስመር 
 
እምነትካ ክትፈልጥ ጣዕማ ክትምከር 
ፀሓይ ዓራርቦ ኣብቲ እምባ ሕዀር 
ኣብ ጸሎት - ሕሙስ ተምበርኪኽካ ሕደር 
ብሰቂለ ሕልና ንሰማይ ብረር 
ኢሂን ሚሂን ምስ ጐይታ ምኸር 
ሥጋሁ ወደሙ ቀጻሊ ተደረር 
ብተጋድሎ ሓጢኣትካ ዕበር 
ብጸሎተ ጾም ነፍስኻ ህጠር 
መንፈስ ቅዱስ ሰቲኻ ስኸር 

 
ክትሕጐስ እንተ ደሊኻ ክትሰራሰር 
ልብኻ ክፈት ነቲ ዝብሰር 
ተቀበሎ ኢኻ ጸጋ ኣይትኽሰር 
ህያብ ኣምላኽ የብሉን ሓሰር 
ርስሓትካ ኣጽሪ’ሞ በሰረ መሰር 
ሽዑ ክትርእዮ’ኻ ናይ ጐይታኻ ኣሰር 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ኣቤት ክጥዕም ናይ እምነት ነገር 
ስለ ዝኣመንካ ጥራይ ትፍቀር 
ናብ ፍቕሪ እተብጽሕ እምነት’ምበር 
ንእምባ እተግዕዝ ኣይትበላ ሃረር 
ክንዱ ፍረ ኣድሪ እምነት ግበር 
ክትርእዮ ኢኻ ነገራት ክቕየር 
ትንክፍ ኣብላ’ሞ ናይ ጐይታኻ ዘፈር 
ክትሓዊ ኢኻ ካብ ኤድስ ካንሰር 
 
እምነትካ ግለጽ ኣይትሕፈር 
ሓፍ ኣብላ ኣብ ልዕሊ ከፈር 
ስራሕ እምነትካ ብሓዊ ክዕየር 
ሲዒርካ ክትወጽእ ብዘይ ኣበር 
መላእኽቲ ክቕበሉኻ ኣብ ኣየር 
ከመይ ክኸውን’ዩ ዘኢይትነገር 
 
ኣቤት ክረቕቕ ናይ እምነት ነገር 
ብርሃን ትኾኖ ነቲ ዘይዝርዘር 
ቀዲዳ ትኣትዎ ነቲ ዘይትርተር   
ነቲ ዘይርኣ ትኾኖ መነጸር 
ነእምሮ ትመርሓ ከይትደናገር 
ሓያል’ዩ ናይ እምነት ነገር 
 
እምነት ብግብሪ እዩ ዝምስከር 
ብዘይ ግብሪ የብላን ቍምነገር 
ናይ ኣፍ ክርስትያን ኣይትኹን ብኸንፈር 
ድላይካን ድላዩን ኣብ ሓደ ጥመር 
ምስ ማርያም እኖኻ ብእምነት ሕበር 
ነቲ ቃሉ ኣብ ልብኻ ዑቘር 
ሕራይነትካ  ብኣፍካ ንገር 
ምስኣ ኰንካ ቀራንዮ ሕዀር 
ድሕሪ ቀራንዮ እዩ ደብረ ታቦር 
 
ካብ ብዘይእምነት ንላዕላይ ሃገር 
ሞት ይሕሸካ ብደውካ ተቀበር 
ፍቕሪ ብጻይ ፍቕሪ እግዚኣብሔር  
ወሳኒ’ዩ ኣብ ናይ እምነት ነገር 
ብዝሰፈርካዮ መስፈር ከይትስፈር 
ንኃውኻ ኣይትፍረዶ ኣፍቕሮ እምበር 
ብጃህራ ኣይኮነን ኣይትፈኻኸር 
ሓፍሓፍ ኣይትበል ፈንጠርጠር 
ብጸጋ ኣምላኽ ኣይትወዳደር 
ትሕት በል ኣይትከበር 
 
 
ንኸሳሲ ኣሕዋት ኣይትሃቦ ከበር 
ጕዕዞኻ ቀጽል ብኡ ኣይትሸበር 
ደው በል ብእምነት ተገተር 
ኣመስግን ጥራይ ኤቨን ኤዘር 

ተኣምራት ክትርኢኻ ጸላኢ ክምተር 
መጋረጃ ሓጢኣት ኣብ ክልተ ክትርተር 
ኣቦ ሓሶት “ብሓቂ” ክውጠር 
ምስ ሠራዊቱ ንምዕራብ ክዕዘር 
ግዝኣቱ ክድምስስ ፍጹም ክስወር 
 
በዚ ሓላፊ ዓለም ኣይትጠበር 
ኣጸብቆ ናይ ሕይወትካ ገበር 
ተስፋ ዘለዋ እምነት ግበር 
ካባኻ ኣይኮነን ኣይትሸገር 
ኣሜን ጥራሕ በል ልብኻ ስበር 
ህያብ ኣምላኽ’ዩ ኩሉ ነገር 
ተማረኽ ኣብ ጐይታ ተዓስከር 
ጋማ ክርስቶስ ኣብ ግንባርካ እሰር 
ዋልታ እምነት በእዳውካ ዕተር 
ኩሎም ምሥጢራት ኣብሎም ተር 
ብዕጹም መግቢ ሕቆኻ ትረር 
ተዋጋእ ብጐይታ ድፈር 
ሰማዕት ኩን ከም ሽምዓ ሕረር 
 
ንድሕሪት ኣይትበል ኣይትጠራጠር 
ናብቲ ዝለዓለ ተማጣጠር 
ካብ ቅድስና ናብ ቅድስና ንጠር 
ምስ ኣምልኽካ ዓለምካ ፍጠር 
 
ኣሃዱ በል እቲ ጉዕዞ ይጀመር 
ኣብ ጸጽባሕ’ዩ ናይ እምነት ነገር 
ደቂስካ ዘለኻ ተበራበር 
ምስ መላእኽቲ ቅዱሳን ስመር 
ቅዱስ ቅዱስ እናበልካ ክበር 
ዜማ ይዜየም መዝሙር ይዘመር 
ዕልልታ ይደርጓሕ ጣቕዒት ይደመር 
ቀራንዮን ትንሳኤን ብሓደ ይዘከር 
 
ከምዚ ካብ ኮነ። ናይ እምነት ነገር 
ናብ ተመስጦ ከም ሕሱም ተወርወር 
ብዘይ ምቍራጽ ጸሎት ይዘውተር 
ኣእዳውካ ንላዕሊ ብርኽኻ ስበር 
ክንፊ ኣውጺካ ንኣርያም ንፈር 
ስምካ ኣጽሕፍ ኣብ ናይ ሰማይ ደብተር 
ኣብቲ ገነት ናይ መላእኽቲ ሰፈር 
ንዘልዓለም ምስ ጐይታኻ ንበር  
ክበር. . . ሕበር . .  
 
 
ኣሜን ! ማራናታ! 
 
 ኃው ብእምነት ካሕሳይ 
 ማ.ን.ኣ. ካፑቺኒ 
 
       ኣብ መዕጸዊ ዓመት እምነት 
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ብፁዓን ጳጳሳት  
ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ጳጳስ ዘመንበረ 
ኣሥመራ  
ብፁዕ ኣቡነ ዘካርያስ ዮሓንስ ልሂቕ ጳጳስ  
ክቡራት ኣሕሉቕ ማኅበራትን ቤተክህነትን 
ክቡራት ምእመናን። 
 

ከምእትፈልጥዎ ነቲ ቤተክርስቲያን ዝሃበትና ዕድል 
ተጠቒምና። ካብ ዝሐለፈ ዓመት ወርሒ መስከረም ጀሚርና 
ብምኽንያት ዓመተ-እምነት። እምነትና ንምብርባር ብውልቂ 
ምእመን። ብቍምስናን ብሰበኻን ዝተፈላለየ ናይ ንግደት። 
ሱባኤታትን ኣስተምህሮታትን መደባት ክነካይድ ጸኒሕና፣ 
ብሓቂ ከኣ ንእምነትና ዘኃይልን ዝሃንጽን ዕዉት። ፍርያም 
ዓመት ነይሩ ክበሃል ይከኣል፣ 
 

ኣብዚ ብደረጃ ሰበኻ ከምዚ ቢልና ዓመተ እምነት ብወግዒ 
እንዓጽወሉ ዘሎና እዋን እምበኣር ናይዚ ኣብ ዓመተ እምነት 
ዝተኻየደ ዓበይቲ ዓበይቲ ፍጻሜታት ሓጺር ጸብጻብ ከነቕርብ። 
 

ብፁዕ ወ ቅዱስ ር.ሊ.ጳ. በነዲክቶስ መበል 16 ካብ 11 ጥቅምቲ 
2012 ክሳዕ ዝሐለፈ 24 ሕዳር 2013 ብፍሉይ እምነትና 
እነበራብረሉ እዋን ኪኸውን ዓመተ እምነት ኣዊጆምልና፣ በዚ 
መሠረት ከኣ ሰበኻና ኮሚቴ ዓመተ እምነት ብምቛም። 
ኣቐዲማ ምእመናን ኩለን ቍምስናታት ኣሥመራን ውሉደ 
ክህነትን ደናግልን ተመሃርትን ብብዝሒ ዝተሳተፍዎ ብጸሎት 
መቍጽርያን ንእምነት ዝምልከት ኣስተምህሮታት ተሰንዩ። 
ካብ ዕለት 6 ክሳዕ 9 መስከረም 2012 ብጸሎት ሣልስትን ሰንበት 

9 መስከረም 2012 ብዝዓረገ ጳጳሳዊ መስዋዕተ ቅዳሴን ዓመተ 
እምነት ብወግዒ ተኸፊቱ፣ 
በዚ ዕለት ምኽፋት ዓመተ እምነት ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ 
ተስፋማርያም ጳጳስ ዘመንበረ ኣሥመራ። ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት 
ትርጉም ዘለዎን ፍርያምን ክርስቲያናዊ ሕይወት ምእንቲ 
ክንነብር ዕለት ዕለት እምነትና ብግብሪ ክንገልጾ። ንግብርና ከኣ 
ብሓቀይና እምነት ክነሰንዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ፣ 
 

ኣብ ነፍሲወከፍ ገዛን ቍምስናን እምነትና ከነዕቢ። መዓልታዊ 
ጸሎት ክንገብር ንእምነትና ዘደልድል ቃል ኣምላኽ ከነንብብ። 
ነቲ ካባና ዝገድድ ክንሕግዝ ምስጢራት ተሰናዲና ክንቅበል። 
ዕርቂ። ምሕረት ክንገብር። ንቤተክርስቲያና ክንድግፍ። 
ንካህናትና ክንጽሊ ብወንጌል ክንምራሕ ኣተሓሳሲቦም፣ ዓመት 
ምሉእ ከኣ ኣብ ዝረኽብዎ ኣጋጣሚ ኣብ ሓዋርያዊ ምብጻሕ 
ቍምስናታት ይኹን በቲ ብእዋን በዓላት ዝዝርግሕዎ 

መልእኽታትን ኣብ እዋን ጉባኤታትን ሱባኤታትን ኣብ ክብረ 
በዓላት ቍምስናታትን ነዚ መልእኽቲ'ዚ ደጋጊሞም 

ኣመሓላሊፎምልና፣ ኣብቲ ካብ 7-28 ጥቅምቲ 2012 “ሓዲስ 
ስብከት ወንጌል።እምነት ክርስትና ንምትሕልላፍ” ብዝብል 
ርእሰ ሓሳብ ዝተኻየደ ሲኖዶስ ጳጳሳት’ውን “ ሓደ ሰብ 
ሃይማኖት ከለዎ እምነት ዘይብሉ ኪኸውን ይኽእል ኢዩ” ዝብል 
ትሕዝቶ ዘለዎ መልእኽቲ ቀሪቦም ኢዮም፣ 
 

ንግደት ዓመተ እምነት።- ኣብዚ ዓመተ እምነት ብብዝሒ 
ዝተኻየደ መደብ እቲ ብፁዓን ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ 
ብናይ ሓባር መልእኽቶም ኣብዚ ዓመተ እምነት ስርየት 
ኃጢያት ዝርከበሉ ካብ ቍምስና ናብ ቍምስና። ካብ ሰበኻ ናብ 
ሰበኻ ንግደት ክግበር ብዝሃብዎ መምርሒ መሠረት ዝተኻየደ 
ንግደት ምእመናን ኣብ ዝተፈላለየ መካነ ንግደታት’ዩ፣ እዚ 
ከኣ ከምዚ ዚኽተል ይመስል፣  
 
2.1 ንግደት ናብ ርእሰ ኣድባራት ኪዳነምሕረት ሰበኻና።- ብ16-

17 መጋቢት 2013 ዝተኻየደ ካብ ኣርባዕቲኡ መንበረ ሊቀ 
ካህናት ሰበኻ ኣሥመራ ዝመጹ ምእመናንን ወሉደ ካህነትን 
ብብዝሒ ዝተሳተፍዎ። ብዝተፈላለየ ኣስተምህሮታትን 
መደብ ኑዛዜን (27 ካህናት ንነዊሕ ሰዓታት) መስዋዕተ ቅዳሴን 
ካልእ ሰርዓታትን ዝተገብረሉ። ኣብ ምእመናን ዓቢይ 
መንፈሳውነትን ጠብላሕታን ዝገደፈ ንግደት ስርየት ኃጢኣት 
ነበረ፣ እዚ ንግደት’ዚ በዚ መንፈስ ኣብቲ ካልእ ዝተመደበ 
ቦታታውንቀጺሉ። 

 
2.2 ንግደት ንማርያም ደዓሪትን ቅ.ሚካኤልን ከረን ኣብዚ’ውን 

ብ6 ሚያዝያ 2013 ምእመናን ሰበኻ ኣሥመራ ብጳጳሶም ብፁዕ 
ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ተመሪሖም ንእምነቶም 
ዘብራብርን ዘነቓቕሕን ንግደት ፈጺሞም፣ ኣብዚ ንግደት’ዚ 
ብ23 ኣውቶቡሳት (900 ነጋድያን) ካብ ኣርባዕቲኡ መንበረ 
ሊቀ ካህናት ተሳቲፎም ነይሮም፣ 

 
2.3. ንግደት ኢዮርሳሌም ናብ ወጺኢ’ውን ካብ 15-27 ግንቦት 

35 ዝኣኽሉ ማሕበር ካቶሊካውያን ቀዳመይቲ ጉጅለ 
ነጋድያን ምስ ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ንቅድስቲ ሃገር 
ንምንጋድ ዕድል ረኺቦም። ምስ ተመልሱ ከኣ ዝረኸብዎ 
ጸጋን ዝረኣይዎን ቅዱስ ቦታታትን ብዝምልከት 
ንቍምስናታት ተመኩሮኦም ኣካፊሎም፣ 

  

ሓጺር ጸብጻብ ዓመተ እምነት 
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2.4. ንግደት ቅ.ያዕቆብ ሔቦን ቅ.ሚካኤል ሰገነይትን ብ01 ሰነ 
2013 ዓ.ም. ብ12 ኣውቶቡሳት ካብ መላእ ሰበኻ ዝመጹ 
ኣስታት 850 ነጋድያን ነይሮም፣ 

2.5. ንግደት ናብ ደብረ ኪዳነምሕረት ባረንቱ ብ3-4 ነሓሰ 
ኣብዚ’ውን 670 ኣቢሎም ነጋድያን ልመናኦምን 
ወዳሴኦምን ዘቕረብሉ። ከም ሓንቲ ስምርቲ ስድራ ከኣ 
ንሓድሕዶም ዓሚቕ ተመኵሮ ዝረኸብሉ ብመንፈስ 
ሕውነት ንግደት ንስሓን ምሕረትን ንግደት ሰርየት 
ኃጢኣትን ምብርባር እምነትን በረኸት ሰማይን ምድርን 
ዝዓዘዞ ሕጉስን ሃናጽን ንግደት ኣካይዶም፣ 

2.6 መንእሰያትን ሕጻናትን ከምኡ’ውን ኣብ ዝሰዓበ 
መዓልታት ብ10 ነሓሰ ንግደት 1.200 መንእሰያት። ኣብ 
ሰገነይቲ ንግደት ሕፃናት (ኣስታት 3000 ሕጻናት) ኣብ ርእሰ 
ኣድባራት ኪዳነ ምሕረት ተገይሩ፣  

2.7 ንግደት ሰብኪዳን (ሰብኣይን ሰበይትን ብጽምዲ) 6 
ኣውቶቡሳት 120 ጽምዲ (278 ሓደሓደ ብንጽል ዝተሳተፋ 
ኣደታት ነይረን) ስድራቤታት ብ2 ሕዳር ኣብ ቅ.ሪታ ዓዲ 
ዃላ ተኻይዱ፣ 

2.8 ንግደት ካህናት 12 ሕዳር ኣብ ቅ.ያዕቆብ ሔቦ ብጽቡቕ 
መንፈሳውነት ተፈጺሙ፣ ምስዚ ዝተሓሓዝ ካልእ 
ፍጻሜ’ውን ብ2 ሰነ ምስ መላእ ቤተክርስቲያንና ናይ ሓደ 
ሰዓት መደብ ሰግደትን ኣምልኾን ኣብ ቅ.ቍርባን 
ተኻይዱ፣ 

ኣብ ኩሉ እዚ ንግደታት ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ምስ 
ሕዝቦም ብኣውቶቡስ ተጓዓዞም እንኪሳተፉ። እቲ መደብ ብናይ 
እግሪ ጉዕዞን። ብመዛሙርን መንእሰያትን ኣደታትን 
ብዝተፈላለየ ጸሎታትን ኣስተምህሮታትን ዝተሰነየ ነበረ፣ እዚ 
መደብ’ዚ ኣብ ምእመናን ዝገደፎ ጦብላሕታን ዘሕደሮ 
መንፈሳውነትን ዓቢይ’ዩ፣  
 

ውድድር ስነ ጥበብ።- ብምኽንያት ዓመተ እምነት 
መደብ ውድድር ሰነ-ጥበብ ብ “ዓመተ እምነት” ዝብል 
ቴማ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት። ቅብኣ። ስእሊ። 
ቅርጻ። ተዋስኦን ሓደስቲ መዛሙርን ዘጠቓልል። 
መንእሰያት እምነቶም ዘዕሙቕሉን እምነቶም 
ዝገልጽሉን መደብ ተኻይዱ፣ 
 

ዓወደ-መጽናዕቲ።- ብምኽንያት ዓመተ እምነት 
ብኮሚቴ ዓመተ እምነት ዝተሰርዑን ዝተኻየዱን 
እዞም ዚስዕቡ ዓወደ-መጽናዕታት ተኻይዶም። 

4.1 ብ 29 መስከረም 2012 “ እኣምን ብከኃሌ ኩሉ 
እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ” 
ብዝብል ኣርእስቲ ካብ መዝገበ ሃይማኖት ብኣባ 
ክፍለኢየሱስ ገ/ሥላሴ ንሰብ ወፉይ ሕይወት ናይ 
ፍርቂ መዓልቲ ዓወደ-መጽናዕቲ ተዋሂቡ፣ 

4.2 ብ17 ሕዳር 2012 “ሓዲስ ስብከተወንጌል 
ንምትሕልላፍ እምነት ክርስትና” ዝብል ሰሚናር 
ንውሉደ ክህነትን ምእመናን ብብፁዕ ኣቡነ 
መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ተዋሂቡ፣ 

4.3 ብ22 ታሕሣሥ 2012 “ሓዲስ ስብከተወንጌል 
ንዝዓዘዘን ግብራውን እምነት” ዝብል 
ካቶሊካውያን ምእመናንን ሰብ ውፉይ ሕይወትን። 
ሜላታት ስብከተወንጌል ከመይ ይጥቐምሉ። ካቶሊካዊ 
እምነት ብኸመይ ይንበር ኣሎ ዝገልጽ ብመጽናዕቲ 
ዝተደገፈ ዓወደ-መጽናዕቲ ከምኡውን ኣብዚ ዝሐለፈ 21 
ታሕሣሥ “ጽኑዕ እምነት ኣብ ከቢድ እዋን” ዝብል ዓወደ-
መጽናዕቲ ብካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ተሓድሶ ቀሪቡ፣ 

4.4 ብ 9 ለካቲት 2013 “ኩልና ኣብ ድኅነት ክንበጽሕ ክንክተሎ 
ዝግባእ ሓዲስ ሜላ ስብከተወንጌል” ብዝብል ኣርእስቲ 
ንቆሞሳት። ቤት ምኽሪ ካህናት። ቤት ምኽሪ ምእመናን 
ኣባላት ኮሚሽናት ፍትሕን ሰላምን። ትምህርተ ክርስቶስ። 
ሊጡርግያን። ዝተሳተፍዎ ዓውደ-መጽናዕቲ ብኣባ ሃይለ 
ተስፋማርያም ተኻይዱ፣ 

4.5 ብ16 ለካቲት 2013 “መልእኽቲ ዓመተ እምነት ንሰብ ውፉይ 
ሕይወት” ንተመሃሮ ዘርኣ ክህነትን ንዘርኣ ምንኩስናታትን 

ብኣባ ክፍለኢየሱስ ገ/ሥላሴ ተዋሂቡ፣ 
4.6 ብ22 ሰነ 2013 “መምህር ኣበይ ሰፈርካ ኣሎኻ”   ንተማሃሮ 

ተቕዋም ፍልስፍናን ተሎግያን ብብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ 
ተስፋማርያም ዝተዋህበ፣ 
 

4.7 ብ 7 መስከረም 2013 “መንእሰይን ናይ እምነት ጉዕዞኡን” 
“ብድሆታት ሓደስቲ እምነታትን” ዝብል ዓወደ-መጽናዕቲ 
ንመንእሰያት ብብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብን ዶ/ር 
ክፍለኢየሱስን ተዋሂቡ፣ 

4.8 ብ28 መስከረም  “ብርሃን እምነት” ንቆሞሳትን ኣባላት ቤት 
ምኽሪ ምእመናንን ብኣባ ግርማይ ኣብርሃ ዝተዋህበ ክጥቀስ 
ይከኣል፣ 

ጽሑፋት።- ብዘይካ’ዚ ብንግደታትን ኣስተምህሮታትን 
ዝተገብረ ጐስጓስ ብተወሳኺ ብስነ-ጽሑፍ’ውን።- ንዓመተ 
እምነት ዝርኢ።-  

5.1 “ኣፍደገ እምነት መልእኽቲ ር.ሊ.ጳ. በነዲክቶስ መበል 16- 
ብኣባ ግርማይ ኣብርሃ ዝተተርጐመ። ብኅልዮት ሰበኻ 
ዝተሓትመ  

5.2 “ብርሃን እምነት መልእኽቲ ር.ሊ.ጳ. ፍራንቸስኮስ ብኣባ 
ግርማይ ኣብርሃ ዝተተርጐመ  

5.3 ብሮሸር (በራሪ ጽሑፍ) ዓመተ እምነት (መግለጺ ዓመተ 
እምነት ብሰበኻ ዝተሰናደወ)  

5.4 3ተ ዓይነት ፓስተራት ዓመተ እምነት ብሰበኻ ዝተሰናደወ 
5.5 ካርድ ጸሎት ዓመተ እምነትን ካርድ ጸሎት ሃይማኖትን 

ብሰበኻ ከምኡ’ውን 2ይ ጉባኤ ቫቲካን ብማሕበር ኣኃው 
ካፑቺኒ ተሓቲሙ ኣብ ምዝርጋሕ ይርከብ፣ 

 
መዓልቲ ዕርቅን ንስሓን።- ዝብል ኣኣብ ቍምስናኡ ዝግበር 
መደብ’ውን ኣብዚ ዓመት 2ተ ግዜ ተኻይዱ፣ ኣብ ጾመ 
ኣርብዓን ዘመነ ምጽኣትን፣ 

 

መደብ ጸሎት ሳልስቲ ቍምስናታት።- ብዘይካ’ዚ ናይ ሰበኻ 
ናይ ሓባር መደብ ኣኣብ መንበረ ሊቀ ካህናትን ቍምስናታትን 
ዝተፈላለየ መደባት ከም ዝተኻየደ ዝፍለጥ ኰይኑ። ብፍላይ 
ኣብ መንበረ ሊቀ ካህናት ኣሥመራ ከኣ። ናይ ሳልስቲ መደብ 
ጸሎትን ኣስተምህሮታትን ኣብ ቍምስናታት እናዞርካ ኣብዚ 
ዓመት ምሉእ ኣብ ደብረ ጽንሰታ። ደብረ ቅ.ማርያም 
ዘሮዛርዮም። ደብረ መድኃኔ ዓለም  ሰለስተ ግዜ ተኻይዱ፣ 
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ሓውጾተ ኖላዊ  ሓደ ካብቲ እምነት ንምብርባር ዝግበር ናይ 
ቤተክርስቲያን መምርሒ እኳ እንተኾነ ብፁዕ ኣቡነ 
መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ኣብዚ ዓመተ እምነት ኣብ ሰለስተ 
መንበረ ሊቀካህናት ዝርከባ ቍምስናታት ሓዋርያዊ ምብጻሕ 
ኣካይዶም፣ ኣብ ኩሉ ንዓመተ እምነት ኣመልኪቶም ይምህሩ 
ብምንባሮም። እዚ’ውን ንዓመተ እምነት ብግቡእ ክንጥቐመሉ 
ዝሓገዘ መደብ’ዩ፣ 
 

ሓፈሻዊ ገምጋም ዓመት እምነት። 
 
ንግደታት ጽቡቕ ነይሩ። ንምእመናን ኣብ እምነቶም 
ኣበራቢሩን ኣነቓቒሑን፣ 
ናይ ምስጢረ ኑዛዜ ተሳትፎ ጽቡቕ ተራእዩ። ጽልዋኡ ኣብ 
ቍምስናታት ይዓዝዝ ኣሎ (ቍጽሪ ዝናዘዙ ይበዝሑ ኣለው) 
እቲ ናይ ንስሓን ዕርቅን መደብ ምምዳቡ’ውን ኣብ ገለ 
ቍምስናታት ብጽቡቕ ምስንዳው ተገይሩ ጽቡቕ ውጽኢት ከኣ 
ነይርዎ፣ 
ንትግባረ ካልኣይ ሲኖዶስና ኣብ ዝተበገስናሉ ዓመተ እምነት 
መጺኡ ንኽልቲኡ ብምውህሃድ ማዕረ ማዕረ ነቲ ናይ 
ቤተክርስትያን ጸዊዒት ተጠቒምናሉ፣ብዙሓትን ዓበይትን 
መደባት ተተግቢሮም። ዕውት ጐኖም ብዙሕ’ዩ፣ኣብዚ ዓመት 
ብዙሕ ተመዲቡ ብዙሕ ተጻዒሩ ብዙሕ ከኣ ተሰሪሑ። ክንገብሮ 
ንኸእል ዘበለ ገይርና ኢና፣ ስለዚ ዕውት ዓመት ኢልና 
ክንግምግም ንክእል ኢና፣ ኩሉ ኣብዚ ዓመተ እምነት ዝተገብረ 
ንግደታትን ዓውደመጽናዕትታን ድማ ሰበኻ ብጽሑፍ።ብሥእሊ 
ብዲቭዲ። ብቪድዮ ሰኒድዎ ኣሎ፣ 
 

 

መደብ መዕጸዊ ዓመተ እምነት። ዓመተ እምነት። ብዓለምለኸ 
ደረጃ ብ24 ኅዳር 2013 ተዓጽዩ እዃ እንተኾነ። ሰበኻና ግን 
ድሕሪኡ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ሎሚ ብ29 ታሕሣሥ 2013 ይዕጾ 
ኣሎ፣ ኮሚቴ ኣተግባሪ 2ይ ሰበኻዊ ሲኖዶስን ዓመተ እምነትን 
ከምቲ ንምሉእ ዓመት ብዝተፈላለየ መደባት ክመርሓና 
ዝጸንሐ። ሕጂ’ውን መዕጸዊ መደብ ዓመተ እምነት ሰሪዑ፣ እዚ 
መደብ መዕጸዊ ዓመተ እምነት። ብጸሎት ሳብዕቲ ዝተኻየደ 
ኰይኑ። ካብ ሰኑይ 23 ታሕሣሥ ኣብ ደብረ መድኃኔ ዓለም 
ገጀረት። ካብ ሓሙስ 26 ታሕሣሥ ከኣ ኣብ ርእሰ ኣድባራት 
ኪዳነ ምሕረት ቀጺሉ፣ ሎሚ ከኣ ብጳጳሳዊ መስዋዕተ ቅዳሴ 
ብወግዒ ይዕጾ ኣሎ፣ ጉዕዞ እምነትና ግና ክቕጽል’ዩ፣ ኣብ ኩሉ 
ዘካየድናዮ መደባት ብካህናትን ይኹን ምእመናን ዝተገብረልና 

ምትሕብባር ብልቢ እናኣመስገንና" በዚ ሒዝናዮ ዘለና ናህሪ 
ሓኒንና ብዝበለጸ ጉዕዞ መንፈሳዊ ሕይወትና ክንቕጽል ከኣ 
እናዘኻኸርና። ብኩሉ ስም እግዚኣብሔር ይኽበር ይመስገን። 
ንብል፣ 

,   
ብሩኽ በዓል ልደተ - ጥምቀት ይግበረልና ! 
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...... ኦ! ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒና። “ጀማርን ፈጻምን 
እምነትና” (ዕብ.12።2) ንስኻ ኢኻ። “ብኣምላኽ እመኑ 
በኣይ’ውን እመኑ” (ዮሓ.14።1) ዝበልካና። ምእንቲ 
ድኅነትና ሥጋ ለቢስኻ። ወንጌል ድኅነት ሰቢኽካ። ሥቓይ 
ተቐቢልካ። ሞይትካ ከምዝተንሣእካ ነኣምን ኣሎና፣ ኣብ 
ልዕሊ ሓዋርያት ብዘፍሰስካዮ መንፈስካ ንቤተ ክርስትያንካ 
ኣብ ዓለም ከምዝለኣኽካ ንኣምን፣ ኣብ’ዚ እምነትና 
ንኽንጸንዕ። እምነትና ደኺማ ወይ ቅሂማ ኣብ ጥርጥርን 
ጭካነን ምእንቲ ከይንወድቕ። “ክንዲ ፍረ ኣድሪ እትኣክል 
እምነት” (ማቴ. 17።20) ክትህልወና። ኦ! ጐይታና “እምነት 
ወስኽና” (ሉቃ.  17።5)። ዚሰምዕ እዝኒ። ዚርኢ ዓይኒ። 
ዜስተውዕል ልቢ ከኣ ሃበና፣ ኣሜን፣ .....  

ኣብ ቬይና ኣውስትርያ ዝሃገሮም ሓደ ዓቢይን በዓል ግኑን 
ስምን ክኢላ መጥባሕቲ ዶክቶር ነበሩ፣ ሓደ ጊዜ 
ንተመሃሮኦም ከስተምህሩ ከለዉ ሓደ ዕዉት ኪኢላ 
መጥባሕቲ ክኸውን እንተኾይኑ ክልተ ውህበት የድልይኦ 
በልዎም፣ ንሳተን ከኣ። ብሕማቕ ጨና ዕውልውል ካብ 
ምባል ነጻ ምዃንን ትኩር ምስትውዓልን ዝብሃላ እየን፣ 

ሽዑ ከኣ ሓንቲ ካብ ኣጻብዖም ናብ ሓደ ብርቱዕ ዕውልውል 
ዘብል ሽታ ዘለዎ ፈሳሲ ጠሚዖም ብመልሓሶም ለሓስዋ፣ 
ነቶም ተመሃርኦም ኩሎም ከኣ ከምኡ ኽገብሩ ነገርዎም፣ 
ኩሎም ብብርቱዕ ምጽማም ዝተባህሎም ገቢሮም ብሐበን 
ናብቶም መምህር ጠመቱ፣    

ዶክቶር ፍሽኽ እናበሉ ከምዚ በልዎም። “ዓበይቲ ሰባት። 
ነታ ቀዳመይቲ ፈተና ስለ ዝሓለፍኩምዎ ኣመጉሰኩም፣ 
ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን ነታ ካልኣይቲ ፈተና 
ኣይሓለፍኩማን፣ ከመይሲ ወላ ሓደ ካባኻትኩም እታ 
ኣብቲ ፈሳሲ ዘእተኽዋ ኣጻብዕተይ እታ ዝለሓስኩዋ 
ከምዘይኮነት ዘስተውዓለ ኣይነበረን፣  
 

 ትምህርቲ።- “ምስትውዓል ንዜጥርያ ሰብ ሕይወት 
ትህቦ . . . ” (ምሳ. 16።22) 
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