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ለካቲት— መጋቢት 2014 –.M.Ê ypM cÿ.80 ŠrDïŠgñq kòq ÃöIÊq [kŠ� …QKV (Š.kò.[.….)  Catholic Secretariat - Eparchy of  Asmara  (CSEA)  

እቲ ሕዝብና ዓመት መጸ ብሃንቀውታ ዝጽበዮ ዓውደ ዓመት 
ርእሰ ኣድባራት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ደብረ ኪዳነ 
ምሕረት ኣሥመራ። ሎምዘመን እውን 23 የካቲት 2014 ዓ.ም. 
ብክብ ዝበለ ድምቀት ተባዒሉ፣ ኣብዚ ዓውደ ዓመት ብፁዓን 
ካቶሊካውያን ጳጳሳት። ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም 
ጳጳስ ዘመንበረ ኣሥመራ። ኣቡነ ዘካርያስ ዮሓንስ ልሂቕ ጳጳስ። 
ኣባ ተኽለብርሃን ጸጋይ ወኪል ብፁዕ ኣቡነ ፍቕረማርያም 
ሓጎስ። ካብ ኩለን ሰበኻታት ዝመጹ ብዙኃት ውሉደ ክህነትን 
ካብ ሃገረ ሰብን ከተማን ዝመጸ ማእለያ ዘይብሉ ሕዝብን 
ተረኺቦም ነይሮም፣ ኣብቲ በዓል ፕረሲደንት ወንጌላዊት 
ቤተክርትያን ቀሺ ዮሴፍ ኣርኣያን  ሓለፍቲ ሃይማኖታዊ 
ጉዳያት ዝርከብዎም ሰበስልጣን መንግሥትን ዕዱማትን 
ነይሮም፣ 

(ናብ 2 ገጽ 1ይ ዓምዲ) 

ስብከት ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ  
ኣብ በዓል ኪዳነምሕረት                 

 (16 ለካቲት 2006 ዓ.ም.ግ 23 ለካቲት 2014 ዓ.ም.ፈ.) 
 

ክቡራንን ክቡራትን ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ንእኖና 
ኪዳነምሕረት ከተኽብሩን ከተመስግኑን። ክትልምኑን ናብዚ 
ዝነገድኩም ኣባላት ስድራ እግዚኣብሔር፥ ቅድሚ ዅሉ እንቋዕ 
እግዚኣብሔር ናብዚ ክቡር ዕለት እዚ ብደሓነ ሰላም ኣብጽሓና፣ 
ኩሉ ንግደትና። ድኻምና። ንጽድቅን ንቅድስናን ንስሬት 
ኃጢኣትን ይኹነልና፣  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ብርግጽ። በዓለ ኪዳነምሕረት ኣዴና ከነብዕልን ከነኽብርን 
ከሎና። ኩልና ብዓብይ ታሕጓስን ብዓሚቝ እምነትን ክንፍጽሞ 
ኢና ንደሊ፣ በዚ ምኽንያት ከኣ ብጸሎት ታስዕቲ ክንዳሎ ድሕሪ 
ቀኒና ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ብዋዜማ። ለይቲ ብማህሌት። ንጋሆ 
ብመስዋዕተ ቅዳሴ ድሕሪኡ ድማ ብዑደት። ሕጂ ከኣ ቃል 
ኣምላኽ ብምስማዕ ነዴና ነኽብር። ነቱ ንኣኣ ዝሃበና 
እግዚኣብሔር ከኣ ብልቢ ከነመስግኖ ንርከብ ኣሎና፣ 
 

(ናብ 2 ገጽ 2ይ ዓምዲ)  

ዓመታዊ ንግደት 
ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ ምሕረት ኣሥመራ 

ብሥራት !! ኣዋጅ ቅድስና ክልተ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት 
 

 

ብፁዕ ወ ቅዱስ ር.ሊ.ጳ ኣባ ፍራንቸስኮ ንዚመጽእ 27 ሚያዝያ 2014 ዓ.ም. ኣብ ሮማ መንበረ ቅ.ጴጥሮስ ብዝካየድ ሥነ-ሥርዓት። ኣዋጅ 
ቅድስና ናይቶም ‘’ኣቦ 2ይ ጉባኤ ቫቲካን’’ ተባሂሎም ዝፍለጡ። ንካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘሰናደውን ዝኸፈቱን ር.ሊ.ጳ ዮሓንስ መበል 
23ን ናይቶም ንቤተክርስቲያን ዘሓደሱ። ንሥርዓታት ኮሚኒዝምን ካፒታሊዝምን ዝተቃለሱ። ኣዝዮም ፍቱውን ምርኡይን ር.ሊ. ጳ ዮሓንስ 
ጳውሎስ ዳግማዊ።  ክእውጁ ኢዮም፣ እዚ ከምዚ ዝበለ ናይዞም ክልተ ዓበይቲ ር.ሊ.ጳጳሳት ብሓደ ኣዋጅ ቅድስና ኣብ ታሪኽ ቤተክርስቲያን 
ተራእዩ ዘይፈልጥ ንመላእ ቤተክርስቲያን ከኣ ዘሓጉስ ዓቢይ ታሪኻዊ ፍጻሜ ኢዩ፣ ኩልና ደቂ ቤተክርስቲያን ብሓጐስን ብጸሎትን 
ክንሳተፎ ዝግባእ ዓቢይ ጸጋ ከኣ ኢዩ፣ 
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ካብ 1 ገጽ 1ይ ዓምዲ ዝቀጸለ . . . . . .
ገለ ካብቲ ብሊቃውንቲ ዝፈሰሰ ቅኔታት።- 
ስምዖን ውርዝወ ሥጋ" ግዙፈ ክሳድ ወከርስ# በሩጸተ ጌጋይ ዘሀሎ#  

ኣርዌ ኅቅል  ወፍጥረተ ሰብእ ወምንተ ንቤሎ#  
እንዘ ኣይዴሊ ምንተ# ኣምጣነ ያገምር ኩሎ#  
ወኢያውዕዮ ጌጋይ# ነደ ተኃጉሎ# 
ዘድንግል ደመና ጸለሎ (መርጌታ ወልደሚካኤል) 
ለስምዖን ኣረጋዊ ኣመ በልሳኑ ይቀውም መግበ ሕፃናት ብካይ  
ወሲኦል ምግበ ተዋርዶ# ኣውረዶ በማይ& 
ዘትቀድሖ ድንግል # ድንግል ሙሴ ዐባይ& 
እስመ ሆሳዕናሁ ለምግብ # ስቴ ማይ ጽሩይ& 
በጕርዔሁ ለስምዖን ጊጉይ፣ (ቀሺ ጸጋይ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ኪዳነ 
ምሕረት ሥርናየ ሲና ዘመስተገብር ማስያስ 
ዘእግዚኣብሔር ፈነወ& 
ተዘራአት ኅበ ማርያም ምድረ ጣዕም ፄወ& 
ኅየንተ ኅምሳ ወስሳ ጻድቓነ ከዊን ሕያወ& 
ሥርናየ ጻድቅ ፈረየት እስመ መድልወ& 
ለነጊድ ትሰየጥ ከዋወ፣ (መርጌታ ዘወንጌል) 
 

ቅኔ ሥላሴ 
ኣመ በጊዜሁ ለገራህተ ሙሴ ዘይሰቅያ ዝናመ ሰማይ 
ኪዳነ ዘላዕለ ዲበ ምድር ድንግል እዝን 
ተሰምዐ እምውስተ ደመና ቃለ ጽድቅ ቀርን 
ዘይቤ ስምዕዎ ይእዜ ለምሕረተ ኣምላኽ መድኅን 
ስምዐ ቃላቲሁ ከመ ይኩን 
ወኪዳነ ኣምላክ ወልድ ዝናመ ተወን 
ይሰቅያ ለድንግል ወይን ( መ.ተ/መድኅን)  
 

ኣብ መወዳእታ ከኣ ንምሕዳስ ቤተክርስቲያን ርእሰ ኣድባራት 
ኪዳነ ምሕረት ኣመልኪቶም ሐበሬታ ኣመሓላሊፎም፣ በዚ ከኣ 
ብዛዛሚ ምህለላን ቡራኬን። ናይ ቆሞስ ኣባ ፍስሃየ ሚካኤል ቃል 
ምስጋናን ናይ ኣቶ ወልዱ ኣድሓኖም ንስድራቤት ዝምልከት 
ግጥምን ሥርዓተ በዓል ተፈጸመ፣ 
ብተመሳሳሊ መንገዲ ደብረ ኪዳነ ምሕረት ሰምበል 
ኣሥመራ’ውን ብኽብ  ዝበለ  ኣገባብ በዓላ ዘኪራ ዊዒላ፣  

ካብ 1ይ ገጽ 2ይ ዓምዲ ዝቀጸለ . . .  . .  
 

ነዛ ቃላ ዘይተዕብር እምንቲ ጠበቓን። ዘይትነቓነቕ ጸግዕን። 
ዝረኸብና። ብሓቂ ዕድለይናታት ኢና፣ ነዚ ተዋሂቡና ዘሎ 
ዕድል ግን ወትሩዶ ከምቲ ዝግባእ ንጥቀመሉ ንኸውን? ፍቁር 
ወዳ። መድሓኒናን ጐይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ። ቅድሚ ሞቱ 
ኣብ መስቀል ተሰቂል ከሎ ነዛ ፍቅርቲ ወላዲቱ ብዓብይ 
ርኅራሄ ኣዴና ክትከውን ሂቡና፣  
 

ብውሉዳዊ ፍቕሪ ናብኣ ክንጎይን ናብኣ ክንምሕጸንን ንኣኣ 
ክንልምን ከሎናውን ንኣማላድነት ኣዲኡ ቀልጢፉ ከምዝሰምዖ 
ንምርግጋጽ። “ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ” እናበለ ኪዳን 
ከምዝኣተወላ ወንጌል ዮሓንስ ኣብ ምዕራፍ19 
ይገልጸልና፣ብስም ፍቅርቲ ኣዲኡ ንድኻ ዝሓገዘ። ንሕዙን 
ዘጸናንዐ። ንብኡስ ዝዓረቐ። ንጊጉይ ዝመለሰ ንደንቆሮ 
ዝመሃረ። ኣብ መጨረስታ ዘለዓለማዊ ሕይወት ከምዝረክብ 
ነዲኡ ኪዳን ከምዝኣተወላ እዚ እነኽብሮ ዘሎና በዓል ባዕሉ 
ዝምስክሮ ሓቂ እዩ፣  
 
 

ሎሚ መዓልቲ ዝተበሰረና ወንጌልከ እንታይ ይብለና? ቅዱስ 
ሉቃስ ወንጌላዊ ከምዘዘንትዎ። (ሉቃ 2።41-52)  መድሓኒና 
ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ኣብ ቤተልሔም ድሕሪ 
ተወሊዱ ኣብ ኣርብዓ መዓልቱ ማርያምን ዮሴፍን ናብ ቤተ 
መቕደስ ኣቅረብዎ፣  
 

ድሕሪኡ ሓቢሮም ንናዝሬት ከምዝኸዱ እቲ ሕጻን ከኣ ንወለዱ 
እናተኣዘዘ ብነፍስን ብስጋን ክዓቢ ጀመረ፣ ከምቲ ሕጊ 
እግዚኣብሔር ዝእዝዞ ኩሉ ምስ ፈጸሙ ንገሊላ ናብ ናዝሬት 
ዓዶም ተመልሱ፣ እቲ ሕጻን ዓበየ ጥበብ መሊእዎ’ውን ደልደለ 
ጸጋ ኣምላኽ ድማ ኣብኡ ነበረ፣ ወዲ12 ዓመት ምስ ኣኸለ ግን 
ሓደ ፍሉይ ነገር ኣጋጠመ፣ 
 

ኣዲኡ ማርያምን ኣቦኡ ዮሴፍን ከምቲ መጻሕፍቲ ኦሪት 
ዝእዝዝዎ መንፈሳውያን እስራኤላውያን ወለዲ ስለዝነበሩ 
ንኢየሩሳሌም ንግደት ክገብር ወሰድዎ፣ ኣብቲ ጊዜ እቲ ሓደ 
ቆልዓ ዓወዲ ዓሰርተ ክልተ ዓመት ድሕሪ ኣኺሉ ኣብ ቤተ 
መቕደስ ኢየሩሳሌም ብዝግበረሉ ዝነበረ ሕጋዊ ስርዓት ወዲ ሕጊ 
ብምዃን ከም ኣባል ኅብረተ ሰብ እስራኤላውያን ምሉእ 
ሓላፍነት ይለብስ ነበረ፣ ኣብዚ ዕድመዚ ምስ በጽሑ ኵላቶም 
ደቂ ተባዕትዮ። እቶም ኣብ ከባቢ ኢየሩሳሌም (30 ኪ።ሜ) 
ዘይርሕቁ ዓመት ዓመት። እቶም ካልኦት ከኣ እንተወሓደ ሓደ 
ጊዜ ኣብ ሕይወቶም ንኢዮሩሳሌም ክሳለሙ ክመጹ ይግብኦም 

ነበረ፣ በዚ ምኽንያት እዮም ዮሴፍን ማርያምንእውን ንኢየሱስ 
ሒዞሞ ዝመጹ፣ ግቡኦምፈጺሞም ንዓዶም ክምለሱ ምስ በሉ ግን 
ኢየሱስ ንሳቶም ከይፈለጡ ካብኦም ተሰወረ፣ ማርያምን ዮሴፍን 
መንገዲ መዓልቲ ዝኣክል ምስከዱ እንተደለዩዎ ሰኣኑዎ እሞ 
ኣዝዮም ሰንበዱ። ቀልጢፎም ከኣ ንኢየሩሳሌም ተመልሱ፣  
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ኣብታ ካብ መላእ ዓለም ብዝመጹ ነጋድያን ኣዕለቕሊቓ 
ዝነብረት ከተማ ኢየሩሳሊም ክደልዩዎ ሰለስተ መዓልቲ ገበሩ፣ 
ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ግን ኣብ ቤተ መቕደስ ነቶም ምሁራት 
ሊቃውንቲ ክሓቶምን ክምልሰሎምን ከሎ        ረኸቡዎ፣ ርኽብ 
ምስ ኣበልዎ ኣዲኡ “በል ወደይ ስለምንታይ ደኣ ከምዚ 
ገበርካና? እንሆ ኣነን ኣቦኻን ተሸጊርና ክንደልየካ ቀኒና። 
በለቶ፣ እዚ ዘረባ እዚ ዝኾነ ወላዲ ዝብሎ ዘረባ እዩ፣ ንእሽቶ 
ቆልዓ ንመገሻ ሕዝናዮ ከይድናስ ክጠፍኣና ከሎ እንታይ 
ዘይምበልና? ክንደይ ዘይምጐሃናን ዘይምበኸናን? ቆልዓ ዝርአ 
ዓይኑ ይብራህ እናበልና ክንደይ ሰብ ዘይመዋፈርና? 
ንማርያምን ዮሴፍን እውን ከምዚ ዝበለ ጸገም እዩ 

ኣጋጢሙዎም፣  ኢየሱስ ግን   ይቕረታ ኣይሓተቶምን፣ ተመሊሱ 
እኳ ደኣ ንምንታይ እሞትደልዩኒ? ኣብቲ ናይ ኣቦይ ቤት ክህሉ 
ከምዝግብኣኒዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? በሎም፣  
 

ኢየሱስ መንም ቆልዓ ከምዘይነበረ ንምርዳእ ጊዜ ወሲዱሎም 

እዩ፣ በዚ ምኽንያት እዩ ቅዱስ ሉቃስ “ንሳቶም ግና ነቲ ዝበሎም 
ዘረባ ኣየስተውዓልዎን፣ እናበለ ተወሳኺ መግለጺ ዝህበና፣ 
 

ነዚ ዓብይ ትምህርቲ ምስ ሃቦም ግን “ምስኣቶም ወሪዱ ናብ 
ናዝሬት መጸ። ይእዘዞምውን ነበረ፣ ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር 
ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት”፣  
 

 

ብሓቂ ከኣ ኣብ ናዝሬት ኢየሱስ። ማርያም። ዮሴፍ። ሓንቲ 
ኣዝያ ቅድስቲ ሥድራ ኣቖሙ፣ ኢየሱስ ከኣ ኣብ ብቅድሚ 
ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቑመትን ብጸጋን ዓበየ፣ ክሳዕ 
ወዶም ወዲ ሰላሳ ዓመት ኣኺሉ ኣብ ፈልግ ዮርዳኖስ ብዮሓንስ 
ተጠሚቑ ናይ ስብከተ ወንጌል ተልእኮኡ ዝጅምር፦ ዮሴፍ 
ጻድቕ። ከም በዓልቤትን ኣቦን ፤ድንግል ማርያም ከም በዓልቲ 
ቤትን ኣደን ብፍቕሪ ብስምምዕ ብኣባታውን እናታውን 
ሓልዮት ንኢየሱስ ኰስኰስዎን ኣዕበዩዎን፣ ንሱ ከኣ ይእዘዞምን 
ይሕግዞምን ነበረ፣ 
 

 

ኣብ ቤተክርስትያንናኸ ስድራቤት ከመይ ኣላ? ብሓቂዶ ኣብነት  

ቅድስቲ  ሥድራ ተኸቲላ ብፍቕርን ብእምነትን ብሓልዮት 
ሓድሓድን ማሚቛ ትነብርን ትጐዓዝን ኣላ? ኵልና 
ከምእንፈልጦ ንሓንቲ ንሥድራ ቤት ዝጥርንፋን። ብኅብረት 
ጸኒዓ ከምእትጐዓዝ ዝገብራን ምስጢረ ቃል ኪዳን እዩ፣ ቃል 
እግዚኣብሔር እናሰምዐት። ኣብ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ መኣዲ 
ጐይታ ብምስታፍ። ኣብ ዝተወሰነ ጊዜ ድማ ምሥጢረ ንስሓ 
ብምቕባል እያ ብእምነትን ብተስፋን ብፍቕርን  ክትዓብን  

ክትድልድልን  ትኽእል፣ እኖና ቤተክርስትያን ሎምዘመን 
ብፍልይ ዝበለ መንገዲ ብዛዕባ ሥድራቤት ክንጽልን ከነጽንዕን 
ዓዲማትና ኣላ፣ ንዝመጽእ ወርኂ ጥቅምቲውን ሲኖዶስ ጳጳሳት 

ኣብ ሮማ ክካየድ መደብ ኣውጺኣ ኣላ እሞ ኣብዚ በዓለ እኖና 
ኪዳነ ምሕረት ብዛዕባ ሀለዋት ስድራቤታትና ከነስተንትን 
ኣገዳሲ እዩ፣ 

ሥድራቤት መሰረት ሃገርን መሰረት ቤተክርስትያንን እያ፣ 
ሥድራቤት እንተዘይደልዲላ ቤተክርስትያን ኮነ ኅብረተሰብ 
ክድልድላ ኣይክእላን እየን፣ ናይ ሎሚ ስድራቤት ተዳኺማ ዘላ 
ትመስል፣ ሓንቲ ሥድራቤት ስምርትን ድልድልትን ኮይንና 
ንውሉዳ እናኮስኮሰት ምእንቲ ክትጐዓዝ ህላዌ ኵላቶም ኣባላታ 
ወሳኒ እዩ፣ ኣቦ ዘይብላ ስድራ ጽላል የብላን፤ ኣደ ዘይብላ ስድራ 
ሙቐት የብላን። ውሉዳ ምስኣ ዘይነብሩ ሥድራ ሕይወት 
ዝጎደላ እያ፣ ኢየሱስ ምስ ጠፍኦም ማርያምን ዮሴፍን ብዙኅ 
እዮም ተሸጊሮም። ተጨኒቖም፣ እቲ ሓደ ውላዶም ንኣኣቶም 
ኵሉ እዩ ነቢሩ፣ በዚ ምኽንያት እዮም ብዙኅ ላዕልን ታሕትን 
ዝበሉ፣  
 

ንሳቶም እኳ በቲ ኢየሱስ ንሠለስተ መዓልቲ ጥራይ ዝረሓቆም 
ክንዲዚ ዝሰንበዱን ዝተረበሹን ደኣ እታ ሎሚ ደቃ ነንዊሕ 
ጊዜ ርሒቖማ ደቃ ኣብ ምድረበዳን ኣብ ባሕርን ጠፊኦማ ዘለው: 
ስድራኸ ከመይ ትጭነቕ ትህሉ? እቶም ኣቦታቶም ርሒቖሞም 

ወይ ጠፊኦሞም ዘለው ቆልዑትከ ንመን እናረኣዩ ክዓብዩ 
እዮም? እተን ብክንደይ ሽግር ንበይነን ደቀን ዘዕብያን ሓዳረን 
ዝኣልያን ዘለዋ ሰብኪዳንከ ከመይ ኣለዋ? ስደራቤት ብጽቡቕ 
ክትቀውምን ክትጐዓዝን እንተኾይና ተራ ኣቦን ኣደን ውሉድን 
ኣዝዩ ኣገዳስን ዓብይን እዩ፣ ዝወለዱ ዝልእክዎ እንተስኢኖም 

ዝተወልዱ ኣሎኹልካ ዝብሎም እንተዘይብሎም እታ 
ስድራቤት ክትማሙቕ ክትድልድል ኣይትኽእልን እያ፣ 
እምበኣር ኣብ ዕለታዊ ጸሎትና ወትሩ ከምእንደግሞ፦ ኢየሱስ 

ማርያም ዮሴፍ። ንስኻትኩም ኣብነታዊ ቅድስቲ ስድራ 
ከምዘቖምኩም ንስድራቤታትና ባርኹልና ሓልውልና፣ 

ንዝረሓቐ ኣቕርቡልና። ንዝጠፍአ ርኸቡልና። ንዝዘኽተመ 
ጸግዒ ኩኑልና፣ 
 
 

ንዝኃዘኑ ኣጸናንዑልና። ንዝሞቱ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ሃቡልና። 
ንዘሎና ከኣ ኃወይ ኃውተይ ኣበሃህሉና፣ ስድራቤት 
እንተተበታቲና ሃገርን ቤተክርስትያንን ይህሰያ ከመይ ኵሉ 
ሕንጸት ካብታ ዝነኣሰት መሠረት ኅብረተ ሰብ ዝኾነት 
ስድራቤት እዩ ዝጅምር፣ ስድራቤት ኣብ ቤተክርስትያናን ኣብ 
ሃገርናን ምውቕቲ መጋርያ ፍቕርን ኅብረትን። መሰረት 
ትምህርትን ምዕባለን ምእንቲ ክትከውን ክልቲኦም ሰብ ኪዳን 
ምስ ውሉዶም ኃቢሮም ክነብሩ ኣለዎም፣ መድኃኒና ጐይታና 
ኢየሱስ ክርስቶስ ንስድራቤታትና ይባርኸልና፣ እኖና ኪዳነ 
ምሕረት ኣብ ትሕቲ ጽላላ ትሓልወላን ኵላቶም ሕጻናትና ከኣ 
ከም ኢየሱስ ሕጻን ብጥበብን ብቑመትን ብጸጋን የዕብየልና፣ 
ኣሜን፣  ንኵልና ከኣ ቡሩኽ ኣውደ ዓመት ይግበረልና፣ 
 

 

 እታ ሎሚ ደቃ ነንዊሕ ጊዜ 
ርሒቖማ ደቃ ኣብ 
ምድረበዳን ኣብ ባሕርን 
ጠፊኦማ ዘለው: ስድራኸ 
ከመይ ትጭነቕ ትህሉ?  

 

 እቶምኣቦታቶም ርሒቖሞም 

ወይ ጠፊኦሞም  ዘለው 
ቆልዑትከ ንመን እናረኣዩ 
ክዓብዩ እዮም?  

 እተን ብክንደይ ሽግር 
ንበይነን ደቀን ዘዕብያን 
ሓዳረን ዝኣልያን ዘለዋ 
ሰብኪዳንከ ከመይ ኣለዋ?  



4 

ኣገዳሲሓበሬታ 
ከምዚ ትርእዩዎ ዘሎኹም እዚመንደቕ ሕንጻ ቤተክርስትያን 
እኖና ኪዳነምሕረት ኣዝዩ ረሲሑ ኣሎ፣ ቤተክርስትያንና 
ወርቃዊ ኢዮቤላ ከተኽብር ሰለስተ ዓመት እዩ ተሪፉዋ ዘሎ፣ 
ገና ዝሰርሕ ሰዓት ዘይብላ እሞ ከኣ ኣዝያ ረሲሓ እያ ዘላ፣ ስለዚ 
ኣብ መበል ሓምሳ ዓመታ ሰዓት ክግበረላን ምሉእብምሉእ 
ክትሕደስን ድልየት ናይ ኩልና ከምዝኾነ ኣይጠራጠርን፣ 
እምበኣር ካብዛ ዕለት እዚእ ጀሚርና ንምሕዳሳ ክንብገስ 
ብወግዒ ጻዋዒት ኣቕርበልኩም ኣሎኹ፣ እዚ ምሕዳስ 
ቤተክርስትያን እዚ ንመንከ ይምልከት እንተበልና 1. ንደቂ 
ቁምስና ኪዳነምሕረት 2. ንደቂ ሰበኻ ኣስመራ  3. ኣብ መላእ 

ሃገር ዘሎኹም ፈተውቲ ኪዳነምሕረት 4 ኣብ ወጻኢ እትርከቡ 
ደቂ ኪዳነ ምሕረትን ፈተውታን   5. ኩሉ በዓል ጽቡቕ ድላይ 
ዝኾነት በዓልቲ ጽቡቕ ድላይ፣ 
 

ስለዚ ኩልና ንተዓጠቕ፣ ንኪዳነ ምሕረት እንተሃብና ንሳውን 
ከምእትህበና ፈሊጥና ንኣኣ ሒዝና ክንብገስ ኢና። ኩልና ሆይ 
ማርያም ሓግዝና እናበልና ከምእንዕወት ኣይንጠራጠርን። ነዚ 
ንምሕዳስ ቤተክርስትያን ዝውፈ ኩሉ ኣገዳሲ እዩ። 
እግዚኣብሔር ይተሓወሶ እኖና ኪዳነ ምሕረት ትጸንበሮ። 

 
 

ስድራቤት 
 

ብበስመ ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ክጅምራ 
ናይ ሎሚ ግጥመይ ናብ ስድራቤት ከተኩራ 
ከምቲ ዓሚ ዝተመባጻዕናዮ ኵልና ብሓበራ 
እንሆ ኣኪባትና ኪዳነ ምሕረት ኣሥመራ 
ምስጋና ይብጽሓያ ንኣደ ቅድስቲ ስድራ። 

መጀመርያ ወዲ ሰብ እንኪፍለም  
ስድራቤት ኢያ መፋጥርቲ ዓለም 

ዓለም ምስ ኩሉ ኣብኣ ዘሎ ምስ ተፈጥረት 
ሽዑ ኢያ ዝተመሥረተት ስድራቤት  

ካብ ገነት ከውጽኣ እንከሎ ከባርራ 
ካብ ስድራኣ ተወሊዱ ከም ዘድሕና ኣበስራ 

ኣዴና ሔዋን ነታ ስድራ ምስ ሕፈረት 
ተስፋ እታ ስድራ ኢያ ነይራ ኪዳነ-ምሕረት 

ዓለም ብምልእታ ካብ ሓጥያት ሓራ 
ብኣኣ እዩ  ዝመጸ በታ ኣደ ስድራ 

ኣሕዋት ኣሓት ኣዕሚቝና’ሞ ንሕሰብ 
ስድራ ቤት’ያ መሰረት ሕብረተሰብ 
 እታ ዝተፈተነት ብተመን ብከይሲ 

ንሳ ኢያ ነይራ ናይ ስድራቤት ፈልሲ 
ዓመት እምነት ኣሕሊፍናያ ምስ ገለ ቃንዛ 
ቤተክርስትያን ክሳብ እተመሓላልፈልና ትእዛዛ 
ነዛ ዓመት ኣይነሕልፉ ብዋዛ ንስድራ ንሃባ ንገዛ 
 

 ካብ መጅመርታ በቶም ቀዳሞት ወለዲ 
 ስድራቤት ኢያ ነይራ ርእሰ ዘውዲ 
 

እወ ብዅሎም እቶም ኣማንያን  
ስድራቤት’ያ ንእሽቶ ቤተክርስትያን 
 

 ክንዛረብ እንተድኣ ኮይንና ቍም ነገር 

 ስድራ ቤት’ያ መጀመርያ ፈላሚት ሃገር  
 

ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሔዋንን ብሐደ ኪነብሩ  
ንሶም’ዮም መሰረት ስድራ ቤት ዘንበሩ 
 

 ማርያምን ዮሴፍን እንክነብሩ ብፍቕሪ 
 ንኢየሱስ ተቐበሉ ኣብዛ ዓለም ብሕድሪ 
 

ከምቲ ዝበልኦ እናቴ ተሬዛ 
ሰላም ካብ ስድራቤት’ዩ ካብ ገዛ  
ቃለን ኣብ ልብና ትንበር ተጕዝጊዛ  
 ገዛ ክብል ንውሻጠ ኣይኮነን ንምድሪቤት  
 ነታ ምንጪ እየ ዝሰሚ ዘለኹ ንሰድራቤት 
 

እወ ንገዛ ኣይኮንኩን ንገመለ ዓንዲ 
ንሰብ ኪዳን’የ ነቶም ክልተ ወለዲ 
 

 ንሰረወ ኣይኮነኩን ንማሕወጽ ነዕኑድ 
 ንስድራቤት’የ ነቦ። ነደ። ንውሉድ 
 

ንህድሞ ዘይኮነ ኣጉዶ መረበዓት 
ነቦ እየ ነቲ ናይ ስድራ ኵርዓት 
ነደ እየ ነታ ብርሃን ገዛ ንመርዓት 
 

 ኣቦታት ዝተዋህበና ሕድሪ ምዕራፋ ኪበጽሕ 
 ግቡእና ኢዩ ስድራ ቤትና ክንኣሊ ክንሰርሕ 
ኣዴታት ኣጽሪኽን ሓዝኣ ነዛ ገዛ 
ንስኻትክን ኢኽን ብርሃና ቀንዴላ ጋዛ 
 
 

 ኣቱም ቆልዑ ኣእምሮኹም ኣብርሁ 
 ንዓኹም’ዩ ኵሉ ብዋዛ ኣይትገርሁ 
ስድራቤት’ያ ምንጪ ናይ ኵሉ 
ሕድርኹም ካብኣ ኣይትኾብልሉ 
 ኣታ በጽሒ እትሓስብ ንስራቤትካ 
 ብቓል ኪዳን ተጠመር ምስ ኣሚንካ 
አቲ ጎርዚ ክንዲ ሰብ ዝኣኸልኪ 
ንኪዳነ ምሕረት ጠምቲ ከተብርሃልኪ 
 ኵልና ወለዲ ተራ ንኹን ሰብ ሽመት 
 ውሉድና ነዕቢ ሓደራ ብመንፈስ ብቝመት 
 ሕድሪ ተዋሂቡና’ዩ  ክንገብረሎም  ኣመት 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ካብ እምነትን ሃገርን 
ከይዝንብሉ ንቋመት 
ወርሒ ሓጎስ 
ኣሕሊፍና ወርሒ 
ጥሪ ጊዜ መርዓ 
እንሆና ንኣቱ ናብ 

ወርሓት ጾመ ኣርባዓ 
ኪዳነ-ምሕረት ሓይሊ ትኹነና እንግድዓ 
 ደስ ይበለኩም ቃል ኪዳን ዝኣሰረ ዝኣሰረት 
 የጽንዕኹም ኢየሱስ ዮሴፍ ኪዳነ-ምሕረት 
 ይግበረልኩም ከኣ ዘይንቕነቕ መሰረት 
 መልኽተይ ይሓይሽ ኣብዚ እንተሓጸረት 
 ርሑስ በዓል ትግበረልና ኪዳነ-ምሕረት 
 
 

ኣብ በዓለ ኪዳነ-ምሕረት። ርእሰ ኣድባራት ኣሥመራ 
 

ብወልዱ ኣድሓኖም ኣባል ዓለማዊ ሳልሳይ ፍራንቸስካዊ ማሕበር  



 

 

ሓዋርያዊ ምብጻሕ 
ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም 

ኣብ 12 ከተማታት ኤውሮጳ

ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ጳጳስ ዘመንበረ 
ኣሥመራ ካብ ዝሐለፈ 12 ጥሪ ክሳዕ 16 ለካቲት 2014 ዝጸንሐ ኣብ 
ዝተፈላለየ ሃገራት ዝሐሸ መነባብሮን ስራሕን ትምህርትን 
ክረኽቡ ኣብ ስደት ዝርከቡ ስርዓት ግዕዝ ዝኽተሉ ካቶሊካውያን 
ምእመናን ዓበይትን መንእሰያትን ብእምነቶም ንምብርታዕን 
መንፈሳውን ማሕበራውን ሃለዋቶም ንምፍላጥን ንምሕጋዝን 
ኣብ 11 ከተማታት ኤውሮጳን ኣብ ሓንቲ ከተማ ኣፍሪቃን 
(ኬንያ)  ሓዋርያዊ ምብጽሕ ገይሮም፣ 
 

ብፁዕ ጳጳስ ኣብዚ ን 35 መዓልታት ዝጸንሕሉ ሓዋርያዊ መገሻ 
ለውጢ ኣየርን ኣድካሚ ነዊሕ ጉዕዞን እናፈጸሙ፤ ኣብ ማእከል 
እቶም ብዓቢይ ሃረርታ ዝጽበይዎም ዝነበሩ ምእመናን 
ተረኺቦም መስዋዕተ ቅዳሴ ኬዕርጉሎም  ምስጢራት 
ክህቡዎም። ቃል ቅ.ወንጌል ከስምዕዎምን ብእምነቶም 
ከተባብዕዎምን ምስ ኩነታቶም ዝኸይድ መምርሒ ክህብዎም 
ክኢሎም፣ ብመልክዕ ኣኼባታትን መደብ ዘተን ከኣ  

ንሕቶታቶምን ሽግራቶምን ግድነታቶምን’ውን ሰሚዖምን 
መሊሶምን፣ ምስ ናይተን ዝግልገሉለን ሰበኻታት ጳጳሳት 
ተራኺቦም’ውን ብዛዕባ’ቶም ኤርትራውያን ክረኽብዎ 
ዘለዎም ጉስነት ተዛትዮም፣ 
  

ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ብ12 ጥሪ ካብ ኣሥመራ ተበጊሶም። 
ኣብ ዓዲ ጥልያን (ሚላኖ- በርጋሞ) ምስ ኣተው። ብምክንያት 
ኣብኡ ምስ ዝቕመጡ ዝነበሩ ገባርቲ ሰናይ ቤተክርስቲያንና 
(ሲኞር ሰርጆ ዶልቺ) ስለዝዓረፉ ንቤተስብ ጽንዓት ይሃብኩም 
ክብሉን መስዋዕተ ቅዳሴ ከዕርጉሎምን ተኣልዮም፣ ንዝተወሰነ 
መዓልታት ኣብ ዓዲ ጥልያን ድሕሪ ጸኒሖም ከኣ ብ18 ጥሪ 
ንሰዊዘርላንድ ንከተማ ዙሪክ ብባቡር ተጓዒዞም። ብሰላም 
ኣትዮም፤ መዓርፎ ባቡር ምስ በጽሑ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ (ካህን 
ሰበኻ ኣሥመራ) ምስ ምእመናን ተቐቢሎም ናብ መዓርፎኦም 
ኣብጺሖምዎም፣ ንጽባሒቱ ሰንበት 19 ጥሪ (በዓለ ጥምቀት) ምስ 
ካብ መላእ ሰዊዝ ዝመጹ ኤርትራውያን ካቶሊካውያን ምእመናን 
ብኣባ ዮናስ ዮሓንስ (ሮማ) ኣባ ሙሴ ዘርኣይን (ሲዊዝ) ተሰኒዮም 
መስዋዕተ ቅዳሴን ሥርዓተ ጥምቀትን ፈጺሞም።  ብፁዕ ጳጳስ 
ኣብ ስብከቶም ትርጉምን ዕቤትን ምስጢረ ጥምቀት ብምግላጽ። 
እዛ ኣብ ጥምቀት እንቅበላ እምነት መሠረት ኩሉ ስለዝኾነት 
ብጸሎት። ብምስጢራት። ብግብረ ሠናይ። ክንኩስኮሳ የድሊ፣ 
ከመይ ኣብዚ እዋን’ዚ እምነትካ ክትሕሉ ቀሊል ኣይኮነን፣ 
ሎሚ ገንዘብ። ስፓርት። ፓለቲካ ዝነግሰሉ እምነት ከኣ 
ዝደኽመሉ እዋን ኢና ዘለና ኢሎም፣ 
 

ቀጺሎም ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ብዛዕባ ምጽናዕ ቃል ኪዳን 
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ብምስትውዓል ምጽላይ ከኣ ኣገዳሲ’ዩ፣ (ብምስትውዓል ኣቡነ 
ዘሰማያት . . . . ክጽሊ ዝተሓተ ሰብኣይ ኣብ መንጐ . . . እታ 
በቕሊ’ ከ ምስ ኰረሻኣ ድያ በለ) ምስ ፈርሔ መን ዘየእዊ። ኣብ 
ጸገምኩም ክንደይ ተማባጺዕኩም። ልምዲ ይሰዕረና። ሰይጣን 
ይፍትነና’ዩ እምነትና ክድልድል ንጸሎት ቀዳምነት ምሃብ፣
ቅዳሴ ምስጢራት ብፍላይ ከኣ ኑዛዜ ብቀጻሊ ምስታፍ ከምዘድሊ 
ኣስተምሂሮም፣ ኣብ ዝሰዓበ መዓልታት ማለት ካብ ሰኑይ ክሳዕ 
ሓሙስ ከኣ ኣብ ፍሪ ቡርግ። ዙሪክ። ሪዘሪም ዝርከብ ቤት 
ጽሕፈታት መንበረ ጵጵስና። ቤ/ጽ ስደተይናታት። ቤ/ጽ 
ፍትሕን ሰላምን። ቤ/ጽ ቸርች ኢን ኒድ (church in need)  ቤ/
ጽ ካሪታስ። ካቶሊካዊ ዩኒቨርስቲ። ቤ/ጽ ተልእኾ ብምብጻሕ 
ምስ ሓለፍቲ ተላልዮም፤ ብዝተፈላለየ ጉዳያት ከኣ ዘትዮም፣ 
ኣብቲ ቦታ ምስ ዝርከቡ ኤርትራዉያን’ውን ተራኺም ብፍላይ 
ብሮቡዕ 22 ጥሪ ኣብ ቅ.ጋልን ዓቢይ ቤተክርስቲያን ምስ ኣብኡ 
ዝርከቡ ኣቡንን ምእመናንን ተረኺቦም ጸልዮምን ዘትዮምን፣ 
ኣብ ዙሪክ ድማ ሜሮን ቀቢኦም፣ ኣብ ሎስን ዝበሃል ከተማ 
ብዙሓት ካቶሊካውያን መንእሰያት ዝርከብዎ ንፋዓት መዘምራን 
ዘለውዎ ቤተክርስቲያን ብምኻድ ኣብ መደቦም 
ብምስታፍ’ውን ንዕውታት ብልጫ ብምዕዳል ብዛዕባ ብእምነት 
ምንባር ኣባታዊ ቃሎም ኣስሚዖምዎም፣ ዓርቢ’ውን ናይ 
ኣርባዕተ ሰዓታት ጉዕዞ ብባቡር ናብ ሚላኖ ዘብል ወገን ስዊዝ 
(ጣልያን ዝዛረቡ) ሉጋኖ ዝበሃል ቦታ ምስ ኣባ ሙሴ ብምኻድ 
ምስ ምእመናን ቀዲሶም። ኣብኡ ሓዲሮም ምስ ኣብኡ ዘለው 
ኣቡንን ቤ/ጽ ካሪታስን ተራኺቦም፣ 

ቀዳም 25 ጥሪ ድማ ካብ ስዊዝ ንዓዲ እንግሊዝ ተበጊሶም 
ንምሸቱ ድማ ሎንደን ኣትዮም። ኣባ ኤፍሬም ዓንዶም ከኣ ምስ 
ምእመናን ብኽብሪ ተቀቢሎም ናብ ማኅበር ኮምቦኒ 
ኣሰኒዮምዎ፣ 
 

ሰንበት ብዙሕ ሕዝቢ ዝተሳተፎን 20 ቆልዑ ሜሮን 
ዝተቐብእሉን መስዋዕተ ቅዳሴ ምስ ምእመናን ኣዕረጉ፣ 
ኣብዚ’ውን ንእምነትን ቃል ኪዳን (ስድራቤት) ዝምልከት ቃል 
ወንጌል ኣስምዑ፣ ንምሸቱ ድማ ቅነ በዓል ቅ.ሚካኤል ብምንባሩ 
ማኅበር ቅ.ሚካኤል ከረን ዝጽዋዕ ማኅበር ምስ ቤት ምኽሪ 
ምእመናን ናይ ድራር እንግዶት ገይሮምሎም፣ ኣብኡ’ውን 
ብዛዕባ ሃለዋት ምእመናን ምስ ቤት ምኽሪ ብሰፊሑ ዘትዮም፣ 
 

ካብ ሰኑይ ክሳዕ ሮቡዕ ምስ ካፎድ። ሊትልወይ። ሂትራብ ኮለጅ 
ዝነበሮም ቆጸራታት ኣሳሊጦም፣ ሓሙስ ኣባ ኤፍሬም 
በርንግሃም ኣብጺሖምዎም። ምስ ኣባ ሰሎሞን ተስፋሚካኤል 
(ካህን ሰበኻ ኣሥመራ) ንምእመናን ሜሪ-በይል በጺሖምን ምስ  

ኢንስትቱት መማህራን ትምህርተ ክርስቶስ ተዛራሪቦምን፣ 
ዓርቢ’ውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ኤርትራውያን ዝመሃርሉ 1ይ 
ደረጃ ቤት ትምህርትን ማኅበር ደቂ ማርያምን በጺሖም ሃናጺ 
ርክብ’ውን ኣቃኒዖም፣ ምስ ኣባ ሰሎሞን ከኣ ንሊቀ ጳጳስ 
በርንግሃም ረኺቦም ኣዘራሪቦምዎምን ብሓንሳብ ተደሪሮምን፣ 
 
 

ንጽባሓቱ ቀዳም 1 ለካቲት። ኣብ ቅ.ካተሪን ምስ ካብ 
በርንግሃምን ከባቢኡን ዝመጹ ምእመናን ቅዳሴ ሰሪዖም፣ ንሓደ 
ቆልዓ’ውን ሜሮን ቀቢኦም፣ ድሕሪ ቅዳሴ ከኣ መደብ ሕቶን 
መልስን ሓባራዊ ዘተን ተኻይዱ፣ ኣብ ሮቲንግሃም’ውን ምስ 
ኣባ ገብረኢየሱስ ገብረዝጊ (ካብ ሊድስ) ንምእመናን 
ቀዲሶምሎምን ቃል ኣምላኽ ኣስሚዖምዎምን፣ ምስዞም 
ውሑዳት ግን ከኣ ንፋዓት ምእመናን ከኣ ሓሳብ ሓድሓድ 
ተለዋዊጦም፣ (ኣብቲ ርክብ ናይ ተዋህዶ ዲያቆናት’ውን 
ተሳቲፎም ነይሮም)፣ 
 
  
  
 

5 



 

ቀጺሎም ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ናብ ሊድስ ኢዮም 
ኣምሪሖም ኣብኡ ከኣ ኣባ ገብረኢየሱስ ምስ ምእመኖም 
ተቐቢሎም ናብ ኮምቦኒ ኣሰንዮምዎም፣  
      
ሰኑይ ከኣ ምስ ሓለፍቲ ትሪኒቲ ዩኒቨርስቲ ዝነበሮም ቆጸራ 
ኣሳሊጦም። ንምሸቱ ከኣ ኣብ ቤተክርስቲያን ሊድስ ምስ 
ካቶሊካውያን ምእመናን ዘስርዓተ ግዕዝ ቀዲሶምን ሰቢኾምን፣ 
ናይ ሓባር ድራር። ዘተ። ስእሊ። ምስ መንእሰያትን 
ሕፃናት’ውን ሲዒቡ፣ ሰሉስ ንሽ-ፊልድ ተበጊሶም ኣብዚ’ውን 
ምስ ኣቡነ ናይ ሽ-ፊልድ ተራኺቦምን ብሓባር ቀዲሶምን፣ 
 

ሮቡዕ።- ንሊድስ ተመሊሶም ኣባ ገብረኢየሱስ ናብ መዓርፎ 
ባቡር ንሎንደን እንክፋንውዎም ኣባ ኤፍሬም ብወገኖም 
ተቐቢልዎም፣ ኣብዚ ቦታ ዝነበሮም ተልእኮ ፈጺምዎ ከኣ 
ሓሙስ ንቍምስና ኣርባዕተ ወንጌላውያን- ሚላኖ ተመልሱ፣  
ዓርቢ- ቀዳም  (7,8 ለካቲት) ኣብ ካይሮ ናይሮቢ ሓሊፉ ሰንበት 
ምስ ኣብ ናይሮቢ ዝርከቡ ምእመናን ዘስርዓተ ግዕዝ  
ቀዳሶምሎም፣ 
 

ካብ ሰኑይ ክሳዕ ሓሙስ  (10-13 ለካቲት) ኣብ ኣኼባ ኣ.መ.ሰ.ያ 
(AMECEA) ተሳቲፎም ቀዳም ካይሮ ሰንበት ወጋሕታ 16 
ለካቲት 214 ከኣ ናብ ሃገሮም ብሰላም ተመልሱ፣ 

 
 

ኢዮቤል 100 ዓመት ደናግል ኮምቦኒ 
ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ 

 
 

ደናግል ኮምቦኒ ኣብ ኤርትራ ኣትየን ሓዋርያዊ ስርሐን ናይ 
ዝጀመራሉ 100 ዓመት ዝኽሪ ኣብዚ ዓመት እዚ ስለዘኽብራ: ኣብ 
ዝሐለፈ ዓመት 2013 ዓመተ ምቅርራብ ናይ 100 ዓመት ተባሂሉ 
ንምሉእ ዓመት ብጸሎትን ኣስተንትኖን ተሓድሶን ድሕሪ 
ኣሕሊፈናኦ። ቀጺለን ብ19 ታሕሳስ 2013 ዓ.ም. እናቴ ምሕረት 
መንግሥተኣብ ሓለቃ ማሕበር ደናግል ኮምቦኒ ኣብ ኤርትራ። 
ምስ ሓያሎ ኣባላት ማሕበር ኣብ ዝተረኽባሉ ብብፁዕ ኣቡነ 
መንግሥተኣብ ተስፋማርያምን ካህናት ኮምቦንን ዝምራሕ 
ጳጳሳዊ መስዋዕቲ ቅዳሴ ናይ 100 ዓመተ ኢዮቤል። 
ከምኡ’ውን ኣብ ኩሉ ደናግል ኮምቦኒ ኣብ ዘለውኦ ሚስዮን 
ዓመተ ምስጋና። ብወግዒ ከም ዝተኸፍተ ይፍለጥ፣  

 

ሰንበት 16 ለካቲት 2014 ድማ ኣብ ኣርባዕቲኡ  ሰበኻታት ናይ 
ምስጋና መስዋዕቲ ቅዳሴ እንኪዓርግ"ኣብቲ መስዋዕተ ቅዳሴ 
ብማሕበር ዝተለእካ ኣኃት ኣብ ኣርባዕቲኡ ርእሰ ኣድባራት 
ሰበኻታት ማለት ኣብ ሰበኻ ኣሥመራ። ኣብ መካነ መንበር 
ደብረ ኪዳነ ምሕረት ብእናቴ ለተድንግል        ዑ/ሚካኤል። 
እናቴ ትንሣኤ ኃብተማርያምን እናቴ ትርሓስ ተስፋልደትን" 
ኣብ ደብረ ቅ.ሚካኤል ከረን ብእናቴ ገርጊስ ብርሃነ።  እናቴ ሳባ 
ነጋሥን እናቴ ጽገረዳ ተስፋሚካኤልን"ኣብ ደብረ ኪዳነ 
ምሕረት ባረንቱ ብእናቴ ለተሓዋርያት ዮሴፍን እናቴ ምስጋና 
ሱራፌልን" ኣብ ደብረ ቅ.ሚካኤል ሰገነይቲ ብእናቴ ብሥራት 
ኢሳያስን እናቴ ፍረወይኒ ደበሳይን ብዛዕባ ታሪኽን ኣገልግሎትን 
ደናግል ኮምቦኒ ኣብ ኤርትራ ንምእመናን ጐስጓስ ተኻይዱ፣ 

ንዚመጽእ እዋን’ውን ብኸምዚ ዝኣመሰለ ኣገባብ። ክሳዕ 
ጥቅምቲ 2014 ኣብ ዝተፈላለያ ዓበይቲ ቍምስናታት ናይ ኩለን 
ሰበኻታትና እዚ መግለጺ ኪወሃብ ኢዩ፣ ብ28 ታሕሳስ 2014 
ዓ.ም. ከኣ ወግዓዊ መዛዘሚ ብብፁዓት ጳጳሳት መስዋዕቲ ቅዳሴ 
ኣብ ኪዳነ ምሕረት ኣሥመራ ክዓርግ ምዃኑ መደብ ኢዮቤል 
የመልክት፣ ምስኡ ከኣ ናይ ደቀባት ሰነ-መዕበያ ዝጀመረሉ 
መበል 75 ዓመት ይዝኽራ ኣለዋ፣ 
  
ማሕበር። ደናግል ኮምቦኒ ዓለምለኻዊ ሚሲዮናዊ ማሕበር 
ኰይኑ። ኣብ ቨሮና ሰሜን ኢጣልያ ብ1872 ተመስረተ። ብ1914
-1996 ከኣ ንመጀመሪያ ጊዜ ኣብ ኤርትራ ኣትየን ዝተፈላለየ 
ኣገልግሎታት ከወፍያ ጀመራ፣ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ካብ 
ቀዳማይ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ሃኒጸንን። ምሂረንን። ኣብ መዳይ 
ጥዕና ከኣ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ማእከል ጥዕና ወይ 
ሆስፒታላት የገልግላ ነበራ፣ ንኣብነት ኣብ መካነ ሕይወት (ናይ 
ሕጂ ኦሮታ) ካብ 196 ንላዕሊ ዝዀና ደናግል። ከምኡ ኣብ ናይ 
ኣእምሮ ሆስፒታል ቅድስቲ ማርያም ሰምበል ን82 ዓመታት 
ብዘይ ሕለል ፍቕሪን ተገዳስነትን ኣገልገላ። ከምኡ ኣብ ምእላይ 
ዘኻትም እሱራት። ድኻታት። ምዕባሌ ደቂንስትዮ መዋዕለ 
ሕፃናት ተዋፊረን። ዕ’ት ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ሂበንን ይህባን 
ኣለዋ።። ኣብዚ እዋን ኣብ ኤርትራ ዝስርሓ ዘለዋ ደናግል 675 
ኰይነን።  ኣብ 36 መካነ ሕውነት ይነብራ፣ 

መብጽዓ ውፉይ ሕይወት 
 

ኣብ ደናግል ሕያዋይ ሳምራዊ 
ብሓልዮት እግዚኣብሔር ብ22 የካቲት 2014 ኣርባዕተ መንእሰያት 
ደናግል ሕያዋይ ሳምራዊ ብንኡስ መብጽዓ ናብ ኣምላኽ 
ተወፍየን፣ ንሳተን።-  
 

እናቴ ኣርያም ሓጃይ 
እናቴ ኣበባ ገ/እግዚኣብሔር  
እናቴ ኣንገሰት ተስፋሥላሴ 
እናቴ ትርሓስ ተወልደ ኢየን፣ 
 

ሥርዓተ መብጽዓ ጳጳሳዊ መስዋዕተ ቅዳሴ ብፁዕ ኣቡነ 
መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ጳጳስ ሰበኻ ኣሥመራ ኣባላት 
ማሕበርን ወለድን ቤተሰብን ፈተውትን ካህናትን ደናግልን ኣብ 
ዝተረኽብሉ ሰዓት 6።00 ቅ.ቀ. ኣብ ቤተ ተመክሮ (ቢታንያ) 
ደናግል ሕያዋይ ሳምራዊ ብምዕሩግ ኣገባብ ተፈጺሙ፣ ናይ 
ዕለቱ ንባባት ካብ (1ቆሮ 1፣26-31, 2ጵጥ 1።3-11 ግ.ሓ. 2። 44-47 
ማቴ 5።1-16) ድሕሪ ተነቢቡ ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ 
ንወለድን ማሕበርን እንቋዕ ሓጎሰኩም ድሕሪ ምባል ኣስተንትኖ 
ቃል ወንጌል ብዕሙቕ ዝበለ።- ንተመባጻዕቲ ዝኣተዋኦ ውፉይ 
ሕይወት ብመብጸዓ ምኽርታት ወንጌል (ተኣዝዞ ድኽነት ንጽህና) 
ብእምነት ዝንበር ስለዝኾነ ብጸሎትን ቃል ኣምላኽን 
ምስጢራትን ተሰንየን እናነበራ ብመለኮታውያን ሕይላት 
(እምነትን ተስፋን ፍቕርን) ብምድንፋዕ ብሓይወት ክምስክራ። 
ዓላማን መንፈስን ማሕበረን ዝሓተን ብእምነትን ተኣማንነትን 
ተሓጉሰን ክነብራ። ነቶም ኣላይ ዘይብሎም ድኻታትን ርሱዓትን 
ዘኽታማትን ብፍቕሪ ክሕብሕባ። ኣብ ማሕብራዊ ሕይወተን 
ብትዕግስትን ምትሕልላይን ምስ ኣሓተን ተኻኣሊለን ክነብራ። 
ውፍያትን ስንድዋትን ኮይነን ኣብ ሓልዮት እግዚኣብሔር 
ተኣሚነን በቲ ንሱ ዝህበን ሓይልን ጸጋን ተደጊፈን ተሓጉሰን 
መንፈስ ደጋድሎ ክለብሳ ኣተሓሳሲቦም፣  
 

ብፍላይ ኣብዚ ተጋድሎ ዝወሓዶ እዋን ካብ ዕላልን ሃከትን 
ተሓሊካ ግዜካ ብዝግባእ ክትጥቐመሉ ከም ዝግባእ ኣገዳስን 
እዋናውን ዝኾነ ኣባታዊ ምዕዶኦም ለጊሶም፣ 
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7 

ዓውደ መጽናዕቲ ንካቶሊካውያን መንእሰያት 
ተመሃሮ ኮለጃት  

 

ቀዳም 8 መጋቢት 2014 ዓ.ም. ኣብ ሰበኻ ኣሥመራ ኣብ 
ዝተፈላለየ ኮላጃት ዝመሃሩ መንእሰያት ብዛዕባ ሥርዓተ 
ኣምልኾ ብፍላይ ከኣ ብዛዕባ መስዋዕተ ቅዳሴ። ከምኡ ድማ 
ንስድራቤት ዝምልከት ዓውደ መጽናዕቲ ተኻይዱ፣ 
 

ኣብ መኽፈቲ እቲ መደብ። ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ 
ተስፋማርያም ጳጳስ ዘመንበረ ኣሥመራ። ቅዱስ ጉባኤ ዝብል 
ሰነድ 2ይ ጉባኤ ቫቲካን ጠቒሶም። ግብረ ኣምልኾ መጀመርያን 
መፈጸምታን ናይ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ኢዩ፣ እቲ ዝዓበየ 
ተግባርናን ዓንዲማእከል ክርስቲያናዊ ሕይወታናን ስለዝኾነ፤ 
ትርጉሙ ክንፈልጦ። ኩሉ’ቲ እንገብሮ ምልክታትን ኩሉ 
እንብሎን ክንርድኦ የድሊ፣ ምስጢራትን ጸሎታትን ኩሎም 
ኣካል ሥርዓተ ኣምልኾ እኳ እንተኾኑ። መስዋዕተ ቅዳሴ ግና 
እቲ ዝዓበየ ምንጪ ኩሎም ምስጢራትን ጸሎታትን ኢዩ፣ 
ካብኡ ንብገስ ናብኡ ከኣ ኢና ንምለስ እሞ ግዜና በቲ ዝሐለፈ 
ምስጋና ንምቕራብ ንዚመጽእ ከኣ ብግቡእ ክንሳተፎ 
ብምቕራብ ከነሕልፎ ይግባእ” ኢሎም፣ 
 

ቀጺሎም ብዛዕባ’ቲ ንስድራቤት ዝምልከት ሓሳብ ድማ ኣብቲ 
መዝነት ኣፍሪቃ ዝብል ሓዋርያዊ መልእኽቲ ር.ሊ.ጳ. በነዲክቶስ 
መበል 16 ተመርኵሶም “ሥድራቤት “መዕቆቢት ሕይወት” 
ከምኡ’ውን ቀንዲ መበቆል ኅብረተሰብን ቤተክርስቲያንን 
ኢያ፣ ስለዚ ምውቕትን ስምርትን ስድራ ንምምስራት ቃል 
ኪዳን ክንደይ ክቡር ከምዝኾነ ክንፈልጥ፤ ቅ.መጽሓፍ። 
ትምህርቲ ቤተክርስቲያን። መዝገበ ሃይማኖት ክንመሃር 
ይግባእ፣ ንስኻትኹም መንእሰያት ከኣ ጽባሕ ናብኡ ገጽኩም 
ስለዝኾንኩም ጽቡቕ ምስንዳው ክትገብሩ የድሊ ክብሉ ኣባታዊ 
ቃሎም ኣስሚዖም፣  
 

ዋና ጸሓፊ ካቶሊካዊ ቤት ጽሕፈት ሰበኻ ኣሥመራ ክቡር ኣባ 
ከሰተ ገብረዮሓንስ ብወገኖም ንዕላማ’ቲ ዓውደ-መጽናዕቲ 
ብምግላጽ፤ መድረኽ ናብ ናይቲ ዕለት መምህር ኣባ ሃይለ 
ጳውሎስ ኣሰጋጊሮም፣ ሥርዓተ ኣምልኾ/ ሊጡርግያ ብዝብል 
ርእሰ ሓሳብ ኣስተምህሮ ዘቕረቡ ኣባ ሃይለ ጳውሎስ ካህን ሰበኻ 
ኣሥመራ። ኣብ ኣስተምህሮኦም። ኣምልኾ ዝብል ቃል ካብ 
ኣመለከ ዝብል ዓንቀጽ ናይ ግእዝ ዝመጸ እዩ፣ ትርጉሙ ድማ 
ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ጎይታ ፈጣሪ ኢልካ ምእማን። 
ምምላኽ። ቀዳምነት ኣብ ሕይወት ቦታ ምሃብ። ምንጋስ። 
ምኽባር። ማለት እንክኸውን። ነዚ ናይ ኣምልኾ ሥራሕ 
ዝፍጽም ሰብ ከኣ ኣማኒ ተባሂሉ ይጽዋዕ፣  
 

ሉጡርግያ።- ዝብል ቃል መበቆሉ ግሪክ ኮይኑ። ቃል ንቃሉ 
(Liet/laos =  ሕዝቢ። Ergon = ስራሕ) ማለትዩ። እዚ ናይ ሓደ 
ሕዝቢ መንፈሳዊ ስራሕ ዘስምዕ ኮይኑ። ትርጉሙ ሓደ ሕዝቢ 
ናብ ኣምላኹ ዘቅርቦ መንፈሳዊ ወፈያ። ጸሎት። ስራሕ እዩ”፣ 
ዝብል መእተዊ ሓሳብ ገይሮም። ቀጺሎም ብዛዕባ ሥርዓተ 
ኣምልኾ ብሓፈሻን ብዛዕባ መስዋዕተ ቅዳሴን እንኪትንትኑ። ኣባ 
ሃይለ “ናይ መላእ ቤተክርስቲያን ሥርዓት ኣምልኾ (ሊጡርግያ) 
ከምኡውን ሕገ ቆኖና ናይ ምብራቕን ናይ ምዕራብን ተባሂሉ 
ኣብ ክልተ ይኽፈል ናይ ሊጡርግያ  ኮነ ናይ ሕገቆኖና 
ምብራቃዊ (Oriental) ወይ ምዕራባዊ  (Western. Latin) ዝብል 
ኣመቓቅላ ኣብቲ ጎ.ኢ.ክ ዝተወልዳሉ ጊዜ ዝነበረ ዓብላሊ 
ግዝኣት ሮማውያን (Roman Empire) ምብራቓዊ ዞባን 
ምዕራባዊ ዞባን ተባሂሉ ይምቀል ስለዝነበረ ብኣኡ መሠረት እያ 
ቤተክርስቲያንውን ንዓለም ኣብ ክልተ ትኸፈሎ፣ ንሕና ከኣ 
ሰሜናዊ ኣፍሪቃ ምስ ምብራቓዊ ዞባ ግዝኣት ሮማውያን 
ይምደብ ስለዝነበረን። ከምኡውን ታሪኽ ኣመጻጽኣ ክርስትና 
ሃገርና ብግብጺ (እስክንድርያ) ስለዝኾነ ምስ ምብራቓዊ ዓለም 
ተመደብና፣ 
 

ሉጡርግያ ብባህልን ውርሻን መልክዕ እንክረኤ። ምዕራባዊ 
ሊጡርጊያ ናይ ቅ.ኣምብሮዝዮ በዓል ሚላኖ (340-397) 
መንፈሳዊ ውርሻ (Tradition) ኪኸውን እንከሎ ናይ ምብራቕ 
ሊጡርጊያ ግን ናይ ብዙሓት ኣበው ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ 
ውርሻ እዩ፣ ኣብነት ቅ.ዮሓንስ ኣፈወርቕ (345-407) ቅ. ኤፍረም 

(306 -373), ቅ.ጎርጎርዮስ ናዚያንዜኖ (330 - 390), ቅ. 
ኣትናቴዎስ (297 - 373), ቅ.ቄርሎስ በዓል ኢየሩሳሌም (315 - 
86). . . ወዘተ ክጥቀሱ ይከኣል፣  
 

ሊጡርጊያ ኪበሃል እንክሎ ከኣ ኩሉ መንፈሳዊ ምንቅስቃሳትን 
ስራሓትን ከም ምስጢራት።- ጽልወ ምስጢራት። ጸሎት 
ሰዓታት። መቍጸርያ። ፍኖተመስቀል። ዑደት። ምህለላ . . . 
ወዘተ። የጠቓልል፣  
 

ንዕላማ ስርዓተ ኣምልኾን ቅዳሴን ኣመልኪቶም ድማ ኣባ ሃይለ 
እቲ ዝለዓለ ዕላማ ናይ ሊጡርጊያ ኣምላኽ ንምኽባር እዩ፣ 
እግዚኣብሔር ናይ ኩሉ ኣምልኾ መጀመርታ እዩ፣ ንሱ ንዓና 
እንደገና ናብኡ ንምስሓብ መጀመርያ ተበግሶ ዝወስድ ኮይኑ። 
እቲ ናይ መጨረሻ በዚ ስርዓተ ኣምልኾ ዝብጻሕ ነገር ከኣ 
እግዚኣብብሔር ኣቦ መታን ክምስገንን ክኸብርን እዩ፣ 
“ቤተክርስትያን እታ ፍቅርቲ መርዓቱ። ንጎይታኣ እትጽውዕን 
ብኣኡ ገይራ ድማ ነቲ ዘለዓለማዊ ኣቦ ኣምልኾኣ 
ትውፊ” (ቅ.ጉባኤ 1።7)፣  
 

ቅዳሴ መሠረት ናይ ኩሉ ሥርዓተ ኣምልኾ።- ብጸሎተ ቅዳሴ 
ዝቀርብ ሥርዓተ ኣምልኾ እቲ ዋና ንኣምላኽ ስግደትን 
ኣምልኾን እንገልጸሉ እዩ፣ ናይ ኩሎም ምሥጢራትን። 
ቅዱሳት ነገራትን። ማህሌታትን። መፈለምታን መፈጸምታን 
መሥዋዕተ ቅዳሴ እዩ፣ ቅዳሴ ከኣ ማእከል ናይ ኩሉ ሥርዓተ 
ኣምልኾና ኮይኑ ይርከብ፣ ክርስቶስ ጐይታና ባዕሉ በቲ 
መጨረሻ ዘይብሉ ፍቕሩ መኣዲ ቅዱስ ቍርባን ዝሠርዓልና  

መዓልቲ ማለት “በታ ዝተታኅዘላ ለይቲ።” (1ቆሮ .11።23)፣ “ኣብዚ 
ጐይታና ኣብ ድሮ ስቅለቱ ነቲ ኅብስቲ ናብ ሓቀይና ሥጋኡን። 
ንወይኒ ከኣ ናብ ሓቀይና ደሙን ዝለወጠሉ ዕለት እዩ፣ እዚ 
ብኢየሱስ ዝተፈጸመ ሥርዓት ከይደንጎየ በቲ “ንመዘከርታይ 
ግበርዎ” (ሉቃ. 22።19) ዝብል ትእዛዝ ጎይታና። መሠረት 
ሥርዓተ ጸሎት ማኅበረ ክርስትያን ኮነ፣ ብሓጺሩ ቅዳሴ ማለት 
መንግሥተ ሰማይ ኣብ ምድሪ ማለት እዩ፣ ኣብ ዳሕረዋይ 
ዘመናት ዝተኣታተወ ሓዲሽ ምህዞ ኣይኮነን፣ ንዝኽሪ ሞቱን 
ትንሳኤኡን ንገብሮ ኣሎና ክሳዕ ዳግም ምጽኣት (Anamnesis= 
ዝኽሪ) ከኣ ክቅጽል እዩ ይብሉ፣ 
 

ቀጺሎም ከኣ ብዛዕባ ምስጢራት ከም ንካልእ ስርዓተ ኣምልኾን 

ብፍላይ ድማ ብዛዕባ’ቲ ምንጪ ኩሎም ምስጢራት መስዋዕተ 

ቅዳሴን ትሕዝቶኡን መንፈሳዊ ትርጉሙን ኣኽፋፍላኡን 
ብሰፊሑ ገሊጾም፣ ኣብ መወዳእታ ከኣ ንዕቤት መስዋዕተ ቅዳሴ 
ኣመልኪቶም።- 

እቲ ናይ ምእመናን መስዋዕተ ቅዳሴ (መንፈሳዊ) ምስቲ ዓራቒ 
ዝኾነ መስዋዕቲ ናይ ክርስቶስ ፍጽምና ይረክብ እዚ ክሳብ 
ዳግማይ ምጽኣት ክርስቶስ ዝፍጸም ዘይደማዊ ምስጢራዊ 
መስዋዕቲ እዩ፣ 

ፍረ ምቕባል ቅ.ቍርባን ምስ ክርስቶስ ዝህሉ ዓሚቝ ምውህሃድ 
ኢዩ ከመይ “እቲ ሥጋይ ዝበልዕ ደመይ’ውን ዝሰቲ ኣባይ 
ይነብር ኣነውን ኣብኡ አነብር” ዝበለ ክርስቶስ ብርእሱ ስለ 
እንቕበል ንቅዳሴ ናይ መንፈሳውነት ኩሉ ጸሓይ ናይ እምነትና 
ዓንዲ ሕቕ ቢሉ ይጽውዖ፣ 

ቅዳሴ ኣብዚ ዓለም ዝፍጸም ዝዓበየ ተግባር ኢዩ፣ ቅዳሴ ጸሓይ 
መዓልትኻ ትኹን ቅዳሴ ዘይብላ መዓልቲ ጸሓይ ዘይብላ 
መዓልቲ ትኹንካ፣ ንዓለም ቅዳሴ ካብ ዝበኩሮ ጸሓይ ክትበኵር 
ይቐልል፣ ዝብል ናይ ሓደ ሓደ ዓበይቲ ቅዱሳንን ዓበይቲ 
ጹሑፋትን ብምጥቃስ ዕቤት መስዋዕተ ቅዳሴ ብምግላጽ 
ኣስተምህሮኦም ዛዘሙ፣ ካብ መንእሰያት ዝቐረበሎም 
ዝተፈላለየ ሕቶታት’ውን መሊሶም፣ 
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ዓውደ ዘተ 
 

ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን በብእዋኑ ንሓደ ዓመት ንሓደ ጉዳይ 
ወይ ኣርእስቲ እናወፈየት። ዓመት ማርያም። ዓመት 
ቅ.ጳውሎስ። ዓመት ካህናት። ዓመት እምነት ወዘተ እናበለት 
ምእመናን በቲ ዝተዋህበ ኣርእስቲ ከስተንትኑን ክጽልዩን 
ዝተፈላለየ መደባት ኪካየዱን ተተባብዕ፣ ሎም ዘመን’ውን 
ህሉው ኩነታት ስድራቤታት ንምድህሳስን ንምፍላጥን ኣብ 
ዚመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም. ሲኖዶስ ጳጳሳት ብዛዕባ 
ስድራቤት ኪካየድ ብቅድስቲ መንበር መደብ ወጺኡ ምህላው 
ይፍለጥ፣ እዚ ናይ ክልተ ዓመት መደብ ኰይኑ፤ ኣብዚ 
ቀዳማይ ዓመት መደብ መጽናዕትን ዘተን ክግበር። ኣብቲ 
ካልኣይ ዓመት ከኣ ብዛዕባ ስድራቤት ውሳኔታትን 
መምርሒታትን ዝመሓላለፈሉ እዋን ኪኸውን’ዩ፣   

በዚ ከኣ ቤተክርስቲያን እዚ ክልተ ዓመት ንስድራቤት ወፊያቶ 
ኣላ፣ በዚ መሰረት ከኣ ናብ መላእ ቤተክርቲያን በብሃገሩን 
በብሰበኻኡን ዝምለስ ሕቶታት ተዋሂቡ ኣሎ፣ ከም ሓንቲ ኣካል 
ናይ ኵላዊት ቤተክትስቲያን እቲ ሕቶታት ተመሊሱ ናብ 
ቅ.መንበር ምእንቲ ኪኸይድ እምበኣር ዝሐለፈ ቀዳም 25 
መጋቢት 2014 ዓ.ም ካብ ሰበኻታት ኣሥመራ። ከረንን። 

ሰገነይትን ዝመጹ ቤተክህነትን ምእመናንን ኣብ ኣዳራሽ ብፁዕ 
ገብረሚካኤል መካነ መንበር ኪዳነ ምሕረት ኣሥመራ ናይ 
ፍርቂ መዓልቲ ዓውደ ዘተ ኣካይዶም፣ 
ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ጳጳስ ዘመንበረ 
ኣሥመራ ነቲ መደብ ብጸሎት ድሕሪ ምኽፋት ብድሆታት 
ጉስነት ስድራቤት ብመንጽር ስብከተ ወንጌል ዝብል መግለጺ 
መሕትትን ነቲ ሕቶታትን በብሓደ መብርሂ ሂቦም፣ 
 
 

እዚ ዝተፈላለዩ ንስድራቤት ዝርእዩ ሰነዳት እናጠቐሰ ዝትንትን  

መግለጺ ናይዚ እዋን ብድሆታት ስድራቤት እንኪትንትን  ቅድሚ 

ሕጂ ተራእዮምን ተሰሚዖምን ዘይፈልጡ ከም።  ሓቢርካ 
ብሓንሳብ ብዘይ ቃል ኪዳን ምንባር። ግብረ ሰዶም ኣብ ሕጊ 
ተኣታትዩ ቆልዑ ከዕብዩ ክፍቐድ ምጽዓር። ሕውስ ቃል 
ኪዳን። ሓደ ሰብኣይ ምስ ብዙሓት ኣንስቲ መውስቦ ምግባር። 
ገዝምን ዘምጽኦ መዘዝን። መውስቦ ከም ግዚያዊ ክፈርስ 
ዝኽእል ውዕል ገይርካ ምሕሳብ። ተሰዲድካ ዳግማይ ስድራቤት 
ምቋም። ቀይደ በተኽ ብሕታዊ ርእይቶታት። ኣሉታዊ ጽልዋ 
ማዕከናት ዜናን ባህልን ኣብ ስድራቤታት። ክሳብ ዕለተ ሞት 

ሰበኪዳን ቃልኪዳን ክብሩ ሓልዩ ንኸይኸይድ ዝጸብኡ 
ሕግታት። ምክራይ ማህጸን ዝኣመስሉ ተግባራት ይበዝሑ 
ኣሎ’ ይብል፣  
 
 

ድሕሪ መግለጺ ዕላማ እቲ ዓወደ ዘተን ትሕዝቶኡን ተሳተፍቲ 
ኣብ ሽዱሽተ ጉጅለታት ብምክፍፋል። ነቲ ሕቶታት በብሓደ 
ዘትዮምሉን ዘድልይ ምላሽ ሂቦምሉን ከም ፍረ-ዘተኦም ድማ 
ጸብጻቦም ኣቕሪቦም፣  

 

ኣብ ምዝዛም እቲ መደብ ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ካብቲ 
“መዝነት ኣፍሪቃ” ዝብል ሰነድ “ ግብረ ምሕረት። ሰላምን 
ዕርቅን ክትመሃርን ክትለማመድን እታ ዝበለጸት ቦታ ሥድራቤት 
እያ፣ ኣብ ሓንቲ ጽቡቕ ሕይወት ዘሎዋ ሥድራቤት። ገለ 

ካብቶም መሠረታውያን ናይ ሰላም ረቋሒታት ዝኾኑ ፍትሕን 
ፍቕሪ ኣብ መንጎ ኣኅዋትን ኣኃትን። ኣብ ሓላፍነት መሪሕነት 

ወለዲ። ፍቕራዊ ሓልዮት ኣብ ልዕሊ ናእሽቱ። ሕሙማት ወይ 
ኣረጋውያን ኣባላት ሓድሕዳዊ ምትሕግጋዝ ኣብ ናይ ሕይወት 
ግድነታት። ጋሻ ንምቕባል ድሉው ምዃን። ከድሊ ከሎ እውን 
ናይ ምምሓር ተመዅሮ ንቐስም፣ በዚ ምኽንያት እዚ 
“ሥድራቤት” ቀዳመይትን መተካእታ ዘይብላን መምህር ሰላም 
እያ፣ “ሥድራቤት” ከምቲ ኅብተረሰብ ካብኣ ዝጽበዮ። ሰላምን 
ስኒትን ዘሎዎ። ማኅበራዊ ሥርዓት ክሓንጹ ዝኽእሉ ደቂ 
ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ክትቕርብ ምእንቲ ክትክእል። 
ብመሠረት ኣገዳስነታ ካብቶም ከም ሓቀይና ትርጉም 
ቃልኪዳንን ሥድራቤትን ምዝንባዕ። ንወሊድ ምንእኣስን 
ንምንጸል ጥንሲ ሽለል ምባል። ብቐሊል ቃልኪዳን ምፍታሕን 
“ንሓድሽ ስነምግባር” (new ethics)  ሽለል ምባልን ዝኣመሰሉ 
ዘንጸላልውዋ ዘሎው ተጸብኦታት ዝጣበቐላን ዝኸላኸለላን 
የድልያ”፣ ዝብል ክፋል ጠቂሶም ስድራቤት መሠረትን 
ኅብረተሰብን ቤተክርስቲያንን እያ፣ ምእንቲ’ዚ እዚ መደብ 
ብዛዕባ ስድራቤት እዚ ናይ መጀመርያ’ምበር ናይ መወዳእታ 
ኣይኮነን ንቀጻሊ ከኣ ብዝያዳ ከነስፍሖን ከንከታተሎን ይግባእ 
ቢሎም ነቲ መደብ ብጸሎትን ቡራኬን ዛዚሞምዎ፣ 
 

እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ 14-16 መጋቢት ኣብ ቍምስና 
ደብረ መድኃኔዓለም ኣዳራሽ ቅ.ፍራንቸስኮ ገጀረት ኣሥመራ 
ብተመሃርቲ ማኅበር ንኡሳን ኣኃው ካፑቺኒ ዝተሰናደወ። ናይ 
ሰለስተ መዓልቲ ምርኢት ዝተፈላለየ መንፈሳዊ ጽሑፋትን 
ጸገማት ደረስቲ ዝብል ኣስተምህሮን (ብኣባ ግርማይ ኣብርሃ) 
ከምኡ’ውን ንንባብ ምምዕባል ዝምልከት ዘተን ዘጠቓለለ “ሌላ 
ምስ መጻሕፍትን ጸሓፍቶምን” ዝብል መደብ ተኻይዱ፣ 
ወከልቲ ማኅበራት ኮምቦኒ። ልኡካን። ቅ.ሓና። ካፑቺኒ ከኣ 
ብዛዕባ ብማኅበራቶም ዝተሰናደው መጻሕፍትን ትሕዝቶኡን 
መግለጺ ገይሮም፣ እዚ ከምዚ ዝበለ መደብ ቅድሚ 35 ዓመት 
ብኣሰናደውቲ መጽሔት “ትምጻእ መንግሥትከ” ተኻይዱ 
ምንባሩ’ውን ብኣቕረብቲ ተዘኪሩ፣ 

ሓዋርያዊ ምብጻሕ ኣብ መንበረ ሊቀ ካህናት  
ባጽዕ - ጊንዳዕ 

 

ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ጳጳስ ዘመንበረ 
ኣሥመራ። ነቲ ኣብ ዝሐለፈ ዓመተ እምነት ኣብ ቍምስናታት 
መንበረ ሊቀ ካህናት ኣሥመራ። መንደፈራ። ከባቢ ኣሥመራ 
ዝጀመርዎ ሓዋርያዊ ምብጻሕ ብምቅጻል። ኣብ ቍምስናታት 
መንበረ ሊቀ ካህናት ባጽዕ ድማ ብዝሐለፈ 22-23 መጋቢት 
2014 ጀሚሮም፣ 
 

ኣብዚ ናይ ቀዳመ - ሰንበት ምብጻሖም ቀዳም ቅ.ቀ. ኣብ ደብረ 

ኪዳነ ምሕረት  ደንጐሎ ምስ ቆሞስ ኣባ ተኽለሃይማኖት ቀሺ 

ገብረሕይወት ኣብ ዝበጽሕሉ ምእመናን ብኽብሪ 
ተቐቢሎምዎም። ድሕሪ መስዋዕተ ቅዳሴ ከኣ ብዛዕባ ሃለዋቶም 
ብሰፊሑ ዘትዮም፣ ካብ ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ ክሳዕ ሰንበት 
ቅድሚ ቀትሪ ከኣ ምስ ምእመናን ቍምስና ደብረመድኃኔ 
ዓለም ጊንዳዕ ኣሕሊፎምዎ፣  ኣብዚ ሓዋርያዊ ምብጻሕ ምስ 
ምእመናን ብሓፈሻን ምስ ቆሞስን ቤት ምኽርን ደናግልን 
መንእሰያትን ብዛዕባ ሃለዋት ቍምስናን ኣብኡ ዝወሃብ 
መንፈሳውን ማኅበራውን ኣገልግሎትን ብሰፊሑ ዘትዮም፣ 
 

ዝሐለፈ ሰንበት 29 መጋቢት 2014 ከኣ ኣብ ደብረ ኪዳነ 
ምሕረት ባጽዕ ን25 ቆልዑ ቅብኣተ ሜሮን ሂቦም፣ ናይ ዕለቱ 
ቃለ እግዚኣብሔር ናይ ሰንበት ዘገብርኄን ናይ ምስጢረ ሜሮን 
ዕብየትን ገሊጾም፣  


