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ግንቦት - ሰነ 2014 –.M.Ê ypM cÿ.82 ŠrDïŠgñq kòq ÃöIÊq [kŠ� …QKV (Š.kò.].….) Catholic Secretariat - Eparchy of Asmara (CSEA)  

ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ጳጳሳት ናይ ሓንቲ ሃገር ኣኣብ 
ሓሙሽተ ዓመት ንሮማ ብምኻድ መቓብር ቅዱሳን ጴጥሮስን 
ጳውሎስን ክሳለሙን ምስ ር.ሊ.ጳ. ክራኸቡን (Adlimina) 
ልሙድ ተግባር ኢዩ፣ ሎም ዘመን ድማ ብፁዓን ጳጳሳት 
ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መጀመርያ ዕለታት ካብ 6 ክሳዕ 14 
ግንቦት 2014 ዓ.ም. ቀኖናዊ ምብጻሕ ናብ መንበረ ጴጥሮስ 
ፈጺሞም፣ 
ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ጳጳስ ዘመንበረ 
ኣሥመራ። ኣቐዲሞም ኣብ ዕለተ ኣዋጅ ቅድስና ቅዱስ ዮሓንስ 
መበል 23ን ዮሓንስ ጳውሎስ ዳግማውን ክሳተፉ  ብድሮ ቀዳም 
26 ሚያዝያ ንቫቲካን ከምዝኸዱ ዝፍለጥ ኰይኑ" ኣብቲ 700 

ኣቡናት 100 ካርዲናላት። 7000 ካህናት ካብ ምሉእ ዓለም ዝመጸ 
ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ሕዝቢ ዝተሳተፎ ብዓቢይ ሓጐስን 
ኣድናቆትን ዝተኻየደ መስዋዕተ ቅዳሴን ካልእ ትሕዝቶ ዝነበሮ 
መደባትን ታሪኻዊ ዕለት ድንጋገ ቅድስና ኽልተ ኣርእስተ ሊቃነ 
ጳጳሳት.። ናይ ሃገርና ልብሲ ቅዳሴ ለቢሶም ተሳቲፎም፣ ብፆቶም 
ብፁዕ ኣቡነ ቶማስ ዑስማን ጳጳስ ዘመንበረ ባረንቱ። ብፁዕ ኣቡነ 

ኪዳነ የዕብዮ ጳጳስ ዘመንበረ ከረን። ብፁዕ ኣቡነ ፍቕረማርያም 
ሓጎስ ጳጳስ ዘመንበረ ሰገነይቲ ከኣ ድሕሪ ሓደ ሰሙን 
ኣርኪቦምዎም፣ 
 

ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ክሳዕ ዕለት 6 ግንቦት 
ኣብ ከተማታት በርጋሞ። ሚላኖ። ቨሮና ብምንቅስቓስ ናይ 
ስራሕ ምብጻሕ ኣካይዶም፣ ንቫቲካን ተመሊሶም’ውን ምስ 
ዝተፈላለያ ኣብያተ ጽሕፈት ቅ.መንበር ከም ቤ/ጽ 
ንምስራቃውያን እትሓሊ ክፍሊ። ቤ/ጽ ሕብረት ቤተክርስቲያን 
ቤ/ጽ ናይ ፍቕሪ ስራሕ። ቤ/ጽ ሓዲስ ስብከተወንጌል ቤ/ጽ ሕጋዊ 
ጽሑፋት። ቤ/ጽ ሰረክረታርያት ቅ.ሃገር ብምኻድ ምስ ሓለፍቲ 
እዘን ኣብያተ ጽሕፈት ተዘራሪቦም። ድሕሪ ርክብ ምስ 

ር.ሊ.ጳ.ውን ምስዘን ኣብያተ ጽሕፈት ዝተረፎም መደባት 
ኣጻፊፎም፣ ምስ ብጾቶም ድማ መቓብር ቅዱሳን ጴጥሮስን 
ጳውሎስን ተሳሊሞም። ብኅባር ቀዲሶምን ምእንቲ ኩሉ ግድነታት 
ምእመናኖምን ሃገሮምን ጸሎቶም ኣዕሪጐምን፣ 
 
 
 

ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራን ኢትዮጵያን  
ኣብ መንበረ-ጴጥሮስ ዘሮሜ በጺሖም 
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ካብ ዕለት 6 ክሳዕ 14 ግንቦት ድማ ብዝተሰርዐ መርሓ ግብር መሠረት ምስ ብፁዕ ወቅዱስ ር.ሊ.ጳ. ኣቡነ ፍራንቸስኮስ ርክቦም 
ኣቃኒዖም፣ ብፁዓን ጳጳሳት ኣብዚ ርክብ’ዚ ምስ ር.ሊ.ጳ. ብዛዕባ መንፈሳውን ማኅበራውን ሕይወት ህሉው ኩነታት ካቶሊካዊት 
ቤተክርስቲያን ኣብ ሃገሮምን ሰበኻታቶምን ኣስፊሖም ተዘራሪቦም፣ ንር.ሊ.ጳ. በቲ ዝህብዎ ዘለው ኣገልግሎትን መሪሕነትን 
እንከመስግንዎም። ቅዱስ ኣቦና ር.ሊ.ጳ. ፍራንቸስኮ ብወገኖም ከኣ ንኩሉ ጽን ቢሎም ድሕሪ ምስማዕ እቶም ኣቡናት በቲ ብዓቢይ 
ትግሃትን ትብዓትን ዘካይድዎ ዘለው ሓዋርያዊ ተልእኮ ወንጌል ንጠቕሚ ኩሎም ደቂ ሃገሮም ብዝበለጸ ብፍቕሪ ክርስቶስ ኪቕጽልዎ 
ኣተባቢዖምዎምን ኣመስጊኖምዎምን፣ 
 

ብፁዓን ጳጳሳት ኣብዚ መቓብር ዓበይቲ ቅዱሳንን መራሕቲ ቤተክርስቲያንን ዝኾኑ ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን እትሳለመሉን ምስ 
ተኸታሊ ቅ.ጴጥሮስ ር.ሊ.ጳ. ብምርኻብ ሓድነትካ እትገልጸሉን ሓዋርያዊ ምብጻሕ (Adlimina) ብዘይካ’ቲ ምስ ር.ሊ.ጳ. ዝገበርዎ 
ወግዓዊ ናይ ጉጅለን ናይ ሓባርን ሓፈሻዊ ርክባትን ኣኼባታትን። ብሕቶኦም መሠረት ኣብቲ ዕለታዊ ር.ሊ.ጳ. ዝቅድስሉ ቤት ጸሎት 
ቅ.ማርታ ብምኻድ ምስ ር.ሊ.ጳ. ክቅድሱ’ውን ዕድል ረኺቦም ኢዮም፣ 

“ጕዕዞ  ክርስትና  ብሓፈሻኡ  ኮነ፣  እዚ  ጕዕዞ  ዓመት-እምነት  ዚሓቶ  ምምሕያሽ፣ 
ብብዙሕ መዳያት ክንጽመደሉ ዘሎና እዩ፣ ቅድሚ ኵሉ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ፣ ምስ 
ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒና፣ ምስ መንፈስ ቅዱስ ወሃቢ-ሕይወት ዚህልወና፣ 
ናይ ነፍስወከፍ ቀጥታዊ ርክብ ከመይ ኣሎ?   ናይ ምእመናን እምነታዊ ሕይወት 
ከመይ ኣሎ? ጕዳይ እምነትናን ኅብረተሰባዊ ሃለዋትናን፣ ብመንጽር’ቲ ብፍቕሪ 
ክንግደሰሉ ዘሎና ሓውናን፣ እንነብረሉ ኅብረተሰብናን ከመይ ከምዘሎ ኣዕሚቝና 
እንፍትሸሉ እዋን  እዩ”።  
 

                       (ሓዋርያዊ ካቶሊካውያን  ጳጳሳት ቍ , 3 3 )  
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ኣብዚ ዝሐለፈ ወርሒ ግንቦት ብፁዓን ካቶሊካውያን ጳጳሳት 
ኤርትራ። ንኹሉ ሃለዋት ሕዝብና መንፈሳዊ። ማሕበራውን  
ኤኮኖሚያውን ጕዳያት ኣልዒሎም። ተስፋን ምጽንናዕን ዝህብ። 
እምነት ዘበራብር። ንምስክርነት ከኣ ዝጽውዕ። ብኣዝዩ ረዚንን 
ልዙብን ኣቀራርባ ናብ ኵሎም ምእመናንን ሰብ ጽቡቕ ድላይን 
ሰለስተ ክፋላት ዘለዎ ተባዕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለው፣ እዚ 
ከኣ ድሮ ብንእሽቶይ መጽሓፍን (booklet ) ከምኡ’ውን 
ብራድዮ ቫቲካንን ካልኦት መደበራት ፈነወን ተዘርጊሑ ኣሎ፣ 
ኣብዛ መልኽቲ’ዚኣ ዘይተጠቕሰ ክፋል ሕብረተሰብን ዘይተላዕለ 
ኣርእስትን የለን ኪበሃል ይከኣል፣  ብፁዓን ጳጳሳት ኣብቲ ቀዳማይ 
ክፋል። ፍልልይ ብእምነትን ብዘይ እምነትን ዝንበር ሕይወት። 
ናይ እምነት ትርጉምን ጠቕሙን። ተንቲኖም ይገልጹ፣ ኣብቲ 
ንህሉው ኩነትና ዝምልከት ካልኣይ ክፋል ከኣ 
  ናይ ባሕሪ ኅልቀት። ናይ ምድረ በዳ ሕልፈትን። ናይ 

ጨወይቲ ግፍዕታትን ከብቅዕ።  
 ወለዲ ንደቆም ንስደት ንምኻድ ካብ ምትብባዕ። ኪቝጠቡ። 
 ናይ መነባብሮ ለውጥን ምምሕያሽን ኪግበር።  
 ጥጡሕ መነባብሮን ሕይወትን ንምድላይ ዝግበር ጉዕዞ ስደት 

ዝተርፈሉ መንገዲ ኪመሃዝ።  
 ኩነት “ኣይሰላም ኣይኩናት” ኪውዳእ" ፈርያምነቱን ሃብቱን 

እናተባሕጐጐ ዚኸይድ ዘሎ መሬት ንምሕዋይ ሰፊሕ ጐስጓስ 
ክግበር። 

 ናብ ስደት ዝኸዱ ኪምለሱ ዘለው ከኣ ከምዘይከዱ ንምግባር 
ተበግሶ ኪውሰድ። 

 ስነልቦናዊ ሃለዋት ሕዝብና ፈጢርዎ ዘሎ ጸገማት 
ዝተበታተነት ስድራ ንምእካብ ቆላሕታ ኪግበር። 

 ንስድራቤትን ንናይ ቃል ኪዳንን ሃለዋት ንምድሓን በቲ ቅኑዕ 
መንገዲ ከምእትስጉም ምግባር። 

 ጉዳይ ብልሽውና ምቍጽጻር። ሕጋዊ ኣሰራርሓ ክትከልን 
ክድልድልን ብልሽውና ክዕገትን"  

 ሰብ ብሕጊ ክዳነ። ብቅዋማዊ ሕጊ ምምራሕ ዕቱብ ኣቃልቦ 
ኪረክብ።  

 ናይ ጽሑፍን ዘረባን ዘተን ናጽነት ኪህሉ።  
 ንትምህርቲ ዘንቀሳቅስ ፍቱን መደባትን መጋበሪታትን 

ምውናን።  
 ውዑይ ኃይሊ መንእሰይ ሰሪሑ ኣታዊ ዝረኽበሉ መንገዲ 

ኪፍጠር።  
 ስራሓት ንግድን ሕንጸትን እንደገና ክበራበር።  
 ዶሞዝ ምስ ናህሪ ዋጋታት ክተዓራረ።  
 ሥርዓት ኢኮኖሚ ንሰብ ብዘድምዕ ኣገባብ ኪኽለስ። 
 ሞራላዊ መምርሒታትናን ስነ ምግባርናን ናብ ቀደሙ 

ኪምለስ።  
 ሃይማኖት ናብ ስኒትን ውህደትን ናብ ርግኣትን ምልኣት 

ሕይወትን ዜብጽሕ ኪኸውን።  
 እምነት-ሃይማኖት ካልኦት ካብ ምትንካፍን ምዕንቃፍን 

ምቍጣብ። ቅኑዕን ብቑዕን ዘተን ምውሳእን ምግባር። 
 ጣዖታዊ ኣምልኾ ገንዘብ ብቅኑዕ መንፈስ እምነት 

ክፍወስ።  
 እዚ ዘይሓዊ ዝመስል ቍስልና ክሓዊ እቲ ሕውየት ካብ ሡሩ 

ኪጅመር። 
 ሃገራዊ ይኹን ውልቃዊ ናይ ወዲ ሰብ ጉዕዞ ኪሠምር ብላዕሊ 

ኣምላኽ ብታሕቲ ድማ ሰብ ዝማእከሉ ሥልጣኔ ንምሕናጽ 
ድልዱል መሠረት ምንባር።  

 ጉዕዞ ሰላም ብግቡእን ቅኑዕን ኣገባብ ንዚካየድ መደብ 
“ፍትሕን ርትዕን” ዝርኢ ስለዝኾነ ናይቲ “ኃውኻ ኣበይ ኣሎ”  
ዚብል ኣውያትን ንብዓትን ኩሉ ብሕጋዊ መንገዲ መልሲ 
ኪረክብ ይጽውዑ፣  

ኣብ መወዳእታ እዚ ክፋል ከኣ ብፁዓን ኣቦታትና ኣምላኽ ሃገርና 

ሃገር ትንሣኤን ሃገር ተስፋን ፍቕርን ሃገር ፍትሕን ርትዕን 
ኪገብረልና ክንጽሊ የተሓሳስቡ፣ 
 

ኣብቲ “ምስክርነት” ዝብል ንሕይወት ቤተክርስቲያን ዝድህስስ 
ክፋል ድማ ብፁዓን ካቶሊካውያን ጳጳሳት ታሪኽ ክርስትናና 
ጠቒሶም። ቤተክርስቲያን ነቲ “ሓውኻ ኣበይ ኣሎ” ዝብል ሕቶ 
ክብደት ስለዝሃበቶ ብዝተፈላለየ ናይ ስብከተ ወንጌል መንገዲ 
እተካይዶ ምስክርነት’ውን ዘኪሮም። “ ጽቡቕ ኣሎና ብዚብል 
መንፈስ ከይዳህለልና። ከም መጠን ድኹማት ፍጡራን ናትና 
ደረታትን ሰብኣዊ ጕድለትን ኃጢኣትን ዝጸወርና ምዃንና 
ክንፈልጥን ክንእመንን። ተስፋ ከይቀበጽና ከኣ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ 
ክንምዕቆብ ይግበኣና፣ ኣብ ከም’ዚ ጕዕዞ’ዚ። እቲ ቀዳማይ 
ስጉሚ። መንፈስ ንስሓ ምልባስ እዩ፣ ደረታትናን ጕድለታትናን 
ምእማን። ካልኦት ኣብ ልዕሌና ንዚፍጽምዎ በደል ይቕረ 
ንምባል። ዘይምስልካይ። ንኻልኦት በቲ ዝገበሩኻ ሕማቕ 
ዘይምፍዳይ እዩ” ይብሉ፣ ኣስዒቦም ከኣ “ጉዕዞ ክርስትና ብሓፈሻኡ 
ኮነ። እዚ ጕዕዞ ዓመት- እምነት ዚሓቶ ምምሕያሽ። ብብዙሕ 
መዳያት ክንጽመደሉ ዘሎና እዩ።  
ቅድሚ ኵሉ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ። ምስ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ 

መድኃኒና። ምስ መንፈስ ቅዱስ ወሃቢ-ሕይወት ዚህልወና። ናይ 
ነፍስወከፍ ቀጥታዊ ርክብ ከመይ ኣሎ? ናይ ምእመናን እምነታዊ 
ሕይወት ከመይ ኣሎ? ጉዳይ እምነትናን ኅብረተሰባዊ ሃለዋትናን። 
ከመይ ከምዘሎ ኣዕሚቝና እንፍትሸሉ እዋን እዩ”፣ ብምባል 
ንንስሓ ዓዲሞም።- 
 ብዜጋጥመና ጸገማት ተስፋ ከይቆረጽና ብትብዓት እሙናት 

መሰኻኽር ብምዃን ስራሕ ስብከተ ወንጌል ኪቅጽል። 
 ምእመናን ኣብ መደብ ፍትሕን ርትዕን ሞራላዊ ሕግን 

ኪዋሳኡ።  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ኣበይ  ኣሎ?  
 

ሓዋርያዊ መልእኽቲ   ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ። 

ሓሓሓ  
ሓሓሓ ሓሓ?  
(ዘዘዘ. 4ዘ9)  

 

               ሓዋርያዊ ካቶሊካውያን  ጳጳሳት  
 

            ኣሥመራ - ዘመነ ትንሣኤ -  ፳፻፮ (20 4) 
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 ክርስትናና ብስም ጥራሕ ዘይኮነ ብግብሪ ክንነብሮ። 
 ምእመናን ኣብ ናይ ቤተክርስቲያን ሱታፌን ኅብረትን  

ዘለዎም ቦታ ኪፈልጡ።  
 ከም ጥንቆላ። ዝሙት። ሓሶት። ስርቂ። ብላዕ።  ኪዳናዊ 

ጥልመት ዝበለ መንፈስ ዓለም ምውጋድ።  
 ንዘሎ ጽንኩር ኩነታት ንምውጋድ መንፈስ ምሕዳስ የድሊ። 
 ኣብ ሓልዮት ኣምላኽ ነቕ ዘይብል እምነት ምውናን። 
 ንቤተክርስቲያን ንኩሉ ትምህርታን እምነታን ምቅባል። 
 ንመስቀል ክርስቶስ ብምቕባል ንመደባት ሕይወትና ተስፋ 

ከይቖረጸና ንመደብ ኣምላኽ ክንቅበል።  
 ሥሩዕ ንባብን ኣፍልጦን ቅ.መጽሓፍ ኪቕጽል ግቡእን 

ብቁዕን ምስንዳው ኣገባብን ክህልዎ ጻዕሪ ኪግበር።  
 ኣብ ምስጢራት ሕይወት ከም ዚርከብ ብምፍላጥ ሕይወትና 

ኣብኡ ዝተተኽለን ብኣኡ ዝተመገበን ኪኸውን የተባብዑ፣ 
 
 

ብፁዓን ጳጳሳትና ኣብ መወዳእታ “ኣቱም ብልቢ እነፍቅረኩም 
ኣባላት ሕዝቢ እግዚኣብሔር! ናይ’ታ “ኮኾብ ተስፋ” 
ዝተሰምየት ድንግል ማርያም ኣሰር ብምኽታል ኣብ እምነትን 
ተስፋን ፍቕርን ጸኒዕኩም ክትቅጽሉ ነተባብዓኩም፣ “ . . . ነዚ 
ዘሎ እዋን ብእምነትን ተስፋን ጸኒዖም ዚሓልፍዎ። ነቲ ዚመጽእ 
ክብሪ’ውን ብትዕግሥቲ ዚጽበይዎ ምእመናን ክርስቶስ 
እንክትኮኑ። ደቂ ተስፋ ምዃንኩም ኣመስኪርኩም ማለት እዩ፣ 

ስለ’ዚ ነዛ ተስፋ’ዚኣ ኣብ መዓምቝ ልብኹም ክትሓብእዋ 

ዘይኮነስ። ኣብ ናይ’ዚ ዓለም’ዚ ዕለታዊ ናብራኹም ብቐጻሊ 
ክትገልጽዋ ብዘኽእል እምነትን ጽንዓትን ክትነብሩ ሓደራ፣ ነዚ 
እትገብሩ ድማ ብቐጻሊ ንስሓ ናብ ኣምላኽ ምስ እትምለሱን 
“ምስ’ቶም ንዘመን ጸልማት ዘመሓድሩ ገዛእቲ ዓለምን። 
ምስ’ቶም ናይ ኃይሊ ክፍኣት መናፍስትን ብጽንዓት 
ምስትቃለሱን እዩ…፣ እምነት ቀጥ ክትብል። ተስፋ ክትድልድል 

ፍቕሪ  ከይትዝሕል  ከይተሓለልኩም ብክርስትያናዊ ሓቦ ንበሩ። 
መስክሩ። ጸጋ ኣምላኽ ኣስተማቕሩ፣ ኣብ ኩሉ ጸሎትና ምእንቲ 
ኩልኻትኩም ብሓጐስ ንጽሊ ኣሎና፣ ቢሎም ብጸሎት ናብ 
እግዚእትነ ማርያም እዋናዊ ሓዋርያዊ መልእኽቶም ይዛዝሙ፣ 
ብዙሓት ነዛ መልእኽቲ ዘንበቡ ምእመናንን ግዱሳትን ካብ 
ውሽጥን ወጻእን  ሓጎሶምን  ኣድናቖቶምን ብጽሑፋትን 
መልእኽትን ይገልጹ ኣለው፣ ብሓቂ ኵሉ ከንብባን ከስተማቕራን 
ዝግባእ እዋናዊትን ኣገዳሲትን ሃናጺት መልእኽቲ!!! እንሆ 
ንሕዙን ልብና ዘጸናንዕ። ተስፋናን እምነትናን ዝኹልዕ። 
ብሓጐስን ትብዓትን ኣልባብና ዝመልእ። ንኹልና ዘገድስ 
መልእኽቲ ኣቦታትና እነሆ ናብ ኩልና ይመጽእ፣ “እዝኒ ዘለዎ 
ይስማዕ”!!!፣ 

emk…o LôY}  
 

 
  

 

“ስለምንታይ መንእሰያትና ዓድጓና ዘማዕድዉ ምባል ትርጕም ዓዲ 
ሰላም፡ ዓዲ ፍትሒ፡ ዓዲ ስራሕ፣ ዓው ኢልካ ዝመሰለካ እትዛረበላ፡ ሰሪሕካ 
እተሓድረላ ዓዲ ምስ ሓዝካ፣ መዓር ገዲፉ መዓር ዜናዲ ስለዘየልቦ፣ ንስደት 
ክንዲ ዘማዕድዉን ዝኸዱን፣ካብ ስደት ዚምለሱን 

ናይ ግድን እዩ”። ከመይሲ ሃገር ደኣ እያ ምእንቲ ሰባ ምእንቲ 

ሕዝባ ዝቖመት’ምበር፡ ሰብ ምእንቲ ሃገር ከምዘይኮነ ብግብሪ ብጭብጢ 

ክረአ ኣለዎ።     (ሓዋርያዊ ካቶሊካውያን  ጳጳሳት ቍ , 1 9 )  
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ዓውደመጽናዕቲ ብምኽንያት 
 ወርቃዊ ኢዮቤል 

 

ካቶሊካዊ ተቕዋመ መለኮት ኣቡነ ሰላማ 
ከሣቴብርሃን 

 
ካቶሊካዊ ተቅዋም ትምህርተ መለኮት ኣቡነ ሰላማ 
ከሣቴብርሃን ብምኽንያት ኢዮቤል 50 ዓመት ብ31 
ግንቦትን ብ1ሰነን 2014ዓ.ም.ፈ መማህራን። ተማሃርቲ። 
ኣሕሉቅ ገዳማትን ዕድማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኽበሉ 
ኣርባዕተ ኣስተምህሮታት ዘኣንገደ። ዓውደመጽናዕቲ። 
ኣብ ኣዳራሽ ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ ምሕረት ኣካይዱ፣ ነቲ 
ዓውደ መጽናዕቲ ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ 
ተስፋማርያም ጳጳስ ሰበኻ ኣሥመራ ኢዮም ብጸሎት 
ከፊተምዎ፣ ሲዒቡ ከኣ ኣስተምህሮታትን ሕቶን መልስን 
በብመስርዑ ቀሪቡ፣ 
 
እቲ ቀዳማይ ኣስተምህሮ ታሪኽ ተቕዋም ንኣጀማምርኡ 
ንበጺሕዎ ዘሎ ደረጃን ዝብል ብኣካየዲ ተቕዋም ብኣባ 
ግርማጽዮን ነጋሢ ዘማሕበረ ልኡካን ዝቐረበ ኰይኑ።- እቲ 
ተቅዋም ብሓልዮት ማኅበር ስታውያንን ማኅበረል ኡካንን 
(ላዛሪስቲ) ብ1963/64  ኣብ ገዳም ሲታውያን ኣሥመራ 
ተኸፊቱ፣  ብ1973/74  ማኅበር ኮምቦኒ።  ብ1994/75  
ዘርኣክህነት ብ1977/78 ማኅበር ኣኃው ካፑቺኒ። ነቲ 
ዝግበር ዝነበረ ጻዕሪ ተጸንበርዎ፣ ብ1978 ኩሎም እቶም 
ኣብቲ ተቕዋም ዝተጸንበሩ ነቲ ተቅዋም ብርኪ 
ከመሓድርዎ ተሰማምዑ፣ ብ1980 ድማ ብርእሱ ዝመሓደር 
ናጻ ተቕዋም ኮነ፣  ብ1985/86 ተቕዋም ፍልስፍናን 
ቶሎጊያን ኣቡነ ሰላማ ከሣቴብርሃን ተሰይመ፣  ካብ 1989 
ጀሚሩ ድማ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኡርባኒያን ዩኒቨርስቲ ሮማ 
ኮይኑ፤ 2 ዓመት ፍልስፍናን 4 ዓመት ተሎጊያን 
እናኣምሃረ ብድግርን ብዲፕሎማን ከመርቅ ጀመረ፣ ኣብዚ 
እዋን እዚ ድማ ን 7 ዓመት ብፍልስፍናን ተሎጊያን ድኅሪ 
ምምሃርን ምኵስኳሰን ብድግሪን ብዲፕሎማን እናኣመረቀ 
ካህናትን መማህራንን የፍሪ ኣሎ ኢሎም፣ 
 

ቀጺሎም ካቶሊካዊ ተቕዋም ትምህርተ መለኮት ብመንጽር 
ሰነዳት ቤተክርስትያን ብዝብል ኣርእስቲ ዘምሃሩ ብኣባ 
ኣብርሃ በኵሩ ማ.ኣ.ካፑቺኒ ብወገኖም።  እዚ ተቕዋም እዚ 
ብሰነዳት ቤተክርስትያን ተመሪሑ እዩ። ዘርኣክህነትን 
ዘርኣምንኩስናን ዝኵስኩስ፣ ኩሎም እቶም ዝህብዎ ዓይነት 
ትምህርትን መማህራንን ብዝምልከቶም ኣካላት ቅድስቲ 
መንበር ዝረግኡ እዮም፣ መማህራን ዝኣክል ምስንዳው 
ንምርምርን መጽናዕትን ምእንቲ ክገብሩ ከኣ ኣብ 
ምምህርና ናይዚ ተቅዋም ጥራሕ ክጽመዱ እዩ ዝእዝዝ፣ 
ስለዚ እዚ ተቀዋም ንተማሃርቲ ብመሠረት ቅዱስ መጽሓፍ 
ቅዱስ ትውፊትን መምርሒ ቤተክርስትያንን ናይ ኣምላኽ 
ሓቅን ግልጸትን ኢዩ ዝምህር፣ ኩሉ ግዜ ከኣ ናይ ግዜና 
ግድላት ክምለስከም ዝኽእልን ምግባር ዘይሕለል ጻዕሪ ከም 
ዝገብር ገለጹ፣  
 

እቲ ሣልሳይ ኣስተምህሮ ክህነታዊ ኩስኮሳ ብመንጽር 
ጥንታዊ ትምህርቲ ሃገርና ብኣባ ዘርኣያዕቆብ         ዑ/
ሚካኤል ን.ኣ.ካፑቺኒ  ዝቐረበ  ኰይኑ፤ ኣብ  ሃገርና  
ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ወለዲ ሓደ ካብ ውላዶም ኣገልጋሊ 
ቤተክርስትያን ኪኾነሎም ሃረር ይብሉን ይጽዕሩን እዮም፣ 
ብሕልፊ ከኣ ኣብ ማይቤቶም ቀሺ (ካህን) ምዃን ምስ 
ተጀመረ ከየቋርጽ ዘይሕለል ጻዕሪ ይገብሩ፣ ኣብ ምሕራይ 

ዲያቆን ብኡ ኣቢሉ ከኣ ቀሺ ዝኸውን ኣበነፍሲ ዓቢይ ግደ 
ኣሎዎ፣ ኣብ ጥንታዊ ትምህርቲ ሃገርና እቲ ቀንዲ መምዘኒ 
ካህን ንጽሕና እዩ፣ ንጽሕና ክበሃል ከሎ ከኣ ናይቲ ዲያቆን 
ወይ ናይቲ ካህን ጥራሕ ዘይኮነ፤ ናይ በዓልቲ ኪዳኑ እውን 
ኣገዳሲ እዩ፣ እቲ መምዘኒ ብቐንዱ ግን ከምቲ ቅ.ጳውሎስ 
ንጢሞቴዎስ ተማሃራዩ። ዝበሎ “እቲ ኤጲስቆጾስ እምበኣር 
መንቅብ ዘይብሉ። ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ። ብዓቀን 
ዚነብር። ገዛእርእሱ ገቲኡ ዝኽእል ኅፋር። ተቀባሊ ጋሻ። 
ብቑዕ መምህር ኪኸውን ይግባእ”፤ ዝብል ትሕዝቶ ነበሮ፣ 
 
እዚ ሰለስተ ኣስተምህሮታት ቀዳም ዝቐረበ ኰይኑ፤ እቲ 
ራብዓይ ኣርእስቲ ተቅዋም ንጉስነታዊ ግድላት ካህናትን 
ዝብል ብኣባ ግርማይ ኣብርሃ ማ.ሲታውያ ንቀረበ፣ ኣባ 
ግርማይ ኣብ መግለጺኦም እዞም ኣብዚ ተቅዋመ ትምህርተ 
መለኮት ዝኩስኮሱን ዝመሃሩን ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት 
ዝበቆሉ እዮም እንተበልና ካብቲ ኅብረተሰብና ዘሎዎ 
ኩነታት እምበር ካብ ካልእ ዝበቆሉ ኣይኮኑን። እዚ ማለት 
ከኣ በቲ ኣብ ኅብረተሰብና ዘሎ ኩነታት ትምህርቲ 
ዝተጸልውን ዝሓለፉ እዮም።። ናብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ 
ንክኣትው ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ብቅዓቶም 
ዘመስከሩ እዮም ኪበሃል ኣይከኣልን ብካልእ ወገን እቲ ናይ 
ፍልስፍናን ተሎጊያን ዝወሃብ ዓይነት ትምህርቲን ናይ 
ወንጌል ሓቂ። ትምህርቲ እምነት። ናይ ኣምላኽ ግልጸት 
ብዘየደናግር መንገዲ ድኣ ዘቕርብ ይኹን እምበር ሎሚ ኮነ 
ቀደም ብቋንቋን ባህልን ኣውሮጳውያን ዝተጻሕፈ ስለ 
ዝኾነ፤ ነቲ ትሕዝትኡ ኣብ ውሽጥኻ ኣስሪጽካ። ንርእስኻ 
ለቢስካዮ ብናይ ሃገርና ቋንቋን ልምድን ባሕልን ናብ 
ካልኦት ከተመሓላልፎ ዓቢይ ግድል እዩ ኢሎም፣ 

 
ቀጺሎም ከኣ ተመሃሮ ትምህርቶም ወዲኦም ኣብ 
ተልእኾኦም ኣገልግሎቶምን ምስተዋፈሩ። ብዙሕ ግድላት 
እዩ ዘጋጥሞም። ነዚ ንምቅላል ከኣ ከምቲ ዝድለ እዃ 
እንተዘይሰጐመ ናብዚ ተቅዋም ጸዊዕካን ምሕጋዞም ጻዕሪ 
ይግበር እዩ ኢሎም፣ 

 
ኣብ መወዳእታ ድማ ኣባ ሰለሙን መሃረና ካህን ሰበኻ እዚ 
ቤት ትምህርቲ ካብ ዝኽፈት ኣትሒዞም ክሳዕ ሎሚ 
በብዓመቱ ናይ ዝፈረዩ ካህናት ከምኡ ድማ በብዓመቱ 
ብድግሪን ብሰርቲፊኬትን ናይ ዝተመረቍ እስታስትካዊ 
ሓበሬታ ኣቕሪቦም፣ እዚ ቤት ትምህርቲ ክሳዕ ሎሚ 
ብጠቅላላ 321 ካህናት ከም ዘፍረየን። እቶም ዝበዝሑ 
ብዲግሪ ዝተመረቍላ (24 ሰብ) ዓመተ ትምህርቲ 2014 
ምዃኑ ድማ ሓቢሮም፣   



–Kpgñ ‹mkS k–F K©öx{ó–DM    
²Sq ኣሥመራ 

 
–Kpgñ ‹mkS k–F K©öx{ó–DM ²Sq …QKV: 

mk27 ´}nq |§ 2006–.M.´. (4 [{ 2014) ©öKéi 

K}Ê\‘é{q mk›–[D÷ …²lmk o‰�kïT ‘é–ðDê; –Kpgñ 
‹mkS k–F K©öx{ó–DM ²Sq mkmk•Æê—  …ké{ K}

´Qo…mk o]ÍLX¥M ÄÂÄÂ] sK}kS …QKV 

›oKXGê mkDl]¥} ŠB|q: ¥Wª‘é¥} ሊቃውንቲ። 

[mk‘éË§ I§‘q}: Šmk cÿM]|pq …]KV ›KÃö„ê 

mksêHq {³©ö¥} M†K|}} ተዓጅቡ mk‹mk ›kD ]{-]

X–q ol–ðDê; †sï mk—Do Ské— - 27 ´}nq 2006 
–Ko MISq ´†› o‰�kïT ›‘–D ‹mkS-k–F K©öx

{ó–DM ²Sq: …ch©öM …kïDê: I›kï mkM’i K}

Ê\‘é{q ›o\oÐ: |mkoñ —Doë scVXmk} K}Ê\gñ 
|BU s]}i} ›o‘AA© |§ p]—oñK©mk …]

oMBYpq} MBDE} ÃD÷q} o²mkS;  

 
mk©öY ¥Sª‘é¥} Dïd‘é}oñ: ŠB|q: oKAYsX… ‹B

{q sX… M}‰ê]| Šmk [–q 3:00 ©öIU cqU ›

KS ‘é—’— gsòL ²§YM; }ÃölGïoë ¥Wª‘é¥} 
KsMV} ‰… LBDíq sDDïq Šmk [–q 3:00 |§ 

D§ቲ LðT ‹\— 6:00 LyDíq sDíDïq }K©öx{ó–

DM mk¸—K-sòLgñ e{ópq ‰ï‘é©ö]È} ‰òK]´}È} 
HªïYM; 

 
©öIU'sï [–q 6:00 M]Œ{ mkmk•Æê— …ké{ K}´Q  

o…mk o]ÍLX¥M ÄÂÄÂ] sK}kS …QKV ›oL†‰Dê    
–[Xo Dl]¥} ŠB|q K]g—o-eª[ò kwêlW …—S²é: 

†oñ ŠmkÄq |mkÄq KDï„ê ›{kS I›kï ©öL ‘é—’— 

K}Ê\‘é{q mk›–[D÷ …²lmk eª[ò …—S²; ©öIU 
eª[ò mkÃD÷o KchÿÃX¥: mk†´sï‡p: mkKšKéX: ›o

[{¢ Bªê† •ê©q o–‘©; 
 

mk•Æê— …ké{ K}´Qo…mk o]ÍLX¥M }{³©ö¥} …mk 
s]M—È dD †´sï…mkGíX: ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ከም 
ዝሰማዕናዮ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይገበሮ ምእንቲ 

ድኅነትና ተገሪፉ፣ ÃÂïላጦስ ገዛኢ ይሁዳ ዝነበረ ኣማኒ 
ኣይነበረን፣ ኢየሱስ ባዕሉ ከም ዝበሎ እቶም እስራኤላውያንን 
ኣይሁዳውያንን ኣመንቲ እዮም ኣሕሊፎም ዝሃብዎ፣ 

ጲላጦስ ኢየሱስ በደል ከምዘይነበሮ §Ïለ¹ ነይሩ እዩ፣ 
ምስ ኣጨነቅዎ ግና እዚ ኩሉ ዝገበረ ልቢ እቶም 
ዝኸስስዎ እንተረስረሰ እሞ እንተገደፍዎ ኢሉ እዩ፣ እተን 

ኢየሱስ ዝተከሰሰለን 3o ‹]pq።-  
 

ወዲ ዮሴፍን ማርያምን ከማና ሰብ ከሎ “ወዲ ኣምላ‹� እየ” 
ስለዝበለ። ነቲ ክንሓንጾ 40 ዓመት ዝወደኣልና 
ቤተመቅደስ “…ፍሪሱዎ እሞ ብሠለስተ መዓልቲ ክሓንጾእየ” 
ስለዝበለ፣ ንገዛእ ርእሱ ንጉሥ ኣይሁድ ስለ ዝበለ 
መቀናቅንቲ ቄሣር እዩ ዝብል እዩ ነይሩ፣  
 

ንንጉሥኩም’ዶ ኪሰቅሎ? ምስበሎም ከኣ ንሕና ብዘይካ 
ቄሣር ካልእ ንጉሥ የብልናን በሉ፣ 
 

ጲላጦስ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገበን ከምዘይብሉ 
እናፈለጠ ክንዲ ንሓቂ ደው ዝmkF። ንሓሶትን ጥቕሚ 
ደው በለ፣ ኣብዚ ኣነ እንታይ እጃም ኣሎኒ? ክንብል 
ኣሎና። ኣብ ትምህርተ መለኮት ተመሠሪትና መድኃኔዓለም 
መን እዩ ክ}ብል? መድኃኒዓለም መምህር። ጓሳ መራሒ 
እዩ፣ ሎሚ ክፉእ ንጽብቕን ዝተደlለቀሉ። “ዘመን ኣጋጣሚ” 
“ዘመን ጸገምየለን” ዝበሃለሉ ኢና ዘሎና፣ መድኃኔዓለም 
“መንገድን ሓቅን ሕይወትን ኣነ እየ” ዝበለ። ንሱ መምህርና። 
ሓቂ ዝመርሓና። መንገዲ ሕይወት ዝመርሓና እዩ፣ ስለዚ 
ንኣኡ ንወንጌሉ ጽን ኢልና ክንሰምዖ ኣሎና፣ ብዝኅ ግዜ 
ካልእ ናይ ሥጋ ናይ ዓለም ነገር ስለ ዝዕብልለና ነዚ 
መምህር ሕይወት: KMBX ሕጊ። መምህር ሓቂ ‹ንሰምዖ 
ኣይንርከብን፣ ካህናትና። ደናግልና። ምእመናን። ዓበይትና 
ንእሽቱና ቃልኣምላኽ ን]ምዓዮ: ትምህርቲ ክርስቶስ ብትግሃት 
ንመሃሮ። ኣብ ግብሪ ከኣ ነውዕሎ፣ እምበኣር መድኃኔዓለም 
መምህር ሓባሪ መንገዲ። በጃ ከም ዝኮነ ኣይንረስዕ፣ ከምቲ 
ዝሰማዕናዮ ካብ ኃጢኣትና ምእንቲ ከንጸሓና እዩ መስቀል 
ዝተሸከመ። ዝተዋረደ። ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ። ገንሸል 
እግዚኣብሔር ዝኾነ፣ ንሕና’ኸ እሞ ዕለታዊ መስቀልና 
ንጸውር’ዶ? ክርስቶስ ምእንታና ተሰቂሉ ማለት ሥጋኡን ደሙን 
ክሳዕ ዝህበና በጃ ኮይኑልና። ሥጋኡን ደሙን ተመጊብና ኣብ 
ዓለም መንገዲ ድኅነት ሒዝና ክንጓዓዝ ኣብ ሰማይ ከኣ ንዘለዓለም 
ምስኡ ክንዝምር ማለት እዩ፣ 
 

ንጉሥ ማለት ኣቦ ኩሉ። ከኣሊ ኩሉ። ማለት እዩ፣ ከምቲ 
“ክርስቶስ ተንሣአ: እም ምውታን kዓቢ ኃይል ወስልጣን: ኣሰሮ 
ለሰይጣን: ኣግኣዞ ለኣዳም ይእዜሰ ኮነ ፍስሓ ወሰላም”  እናበልና፣ 
†sïን 50 Kዓልቲ ዝዘመርናዮ፤ ንጉሥ ስለ ዝኾነ እዩ። ካብ 
ምውታን ዝተንሥኤ። ንሓዋርያት’ውን ገሊኦም ብየማኑ ገሊኦም 
ብጸጋሙ ኮይኖም ንግሥነቱ ዝርእዩ ድኣምበር ኣክሊል እሾክ 
ተጐንጊኑ። ኣብ መስቀል ተሸንኪሩ ዝመ‘éት ኣይK[D÷M}፣ 
ዘይኣምን ናይ ክርስቶስ ንግሥነት ክርኢ …ይክእል †£; ]Dsï 
እምነትና ከነሕድስ ይግብኣና፣ ኣብ ዕለታዊ ሕይወትና ጸገም 
ከጋጥመና ከሎ። ንክርስቶስ ንሓዝ፣ ብዙሕ ነገር ይውጥጠና እዩ 
ግና ልዕሊ ኩሉ ንመድኃኔዓለም ነቀድም። ኣብ ኩሉ መድኃኔዓለም 
ጥራሕ ይምርሓና፣ 
 
ዓመተ እምነት ተጀሚሩ እምበር ኣይተዛዘመን: ከመይ እምነት 
መዓልታዊ ጉዕዞ ሕይወት እዩ፣ ንእምነትና ብተወፋይነት። 
ብጸሎት። ብግብሪ ንንበሮ፣ ናበይ ገጽና ን‹ይድ ኣሎና? እቲ 
ጽቡቕ ይደልድል ይበርትዕ፤ እቲ ሕማቕ እቲ ‹ፍእ ነገር ከኣ 
ይተኣረም፣  
 
ሓደ ክርስትያን ኣብ ዓለም ፈተና ከጋጥሞ ከሎ ንሓቂ ደው 
ይበል፣ ካቶሊካዊያን። ክርስቲያን እንተኮይንና። ሰብ ገይርዎ 
ኢልና ዘይግበር ክንገብር፤ ሰብ ኢልዎ ኢልና ዘይብሃል ክንብል 
የብልናን፣ ከም መጠን ኣመንቲ መሰኻኽር ኣምላኽ ክንከውን። 
መሚና ክንኣምን፤ እንታይ ሕማቕ እንታይ ከኣ ጽቡቕ ከም ዝኾነ 
ክንፈሊ ይግባኣና፣ክርስቶስ “ንስኻትኩም ብርሃን ዓለምን ጨውም 
ድርን ኢኹም እሞ ንዓለምብርሃን ሃብዎ”፣ ከም ጨው ከኣ 
መቐረት ሃብዎ ስለ ዝበለና።ኣብ ማእከል ሕዝብና ብርሃን 
ክንከውን ኣሎና ብምባል ስብከቶም ዛዘሙ ብእግዚኦታን ቡራኬን 
ከኣ ክብረ በዓል መድኃኔዓለም ተዛዘመ፣ 

10 
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ዓውደ መጽናዕቲ 
ተሓባቢርካ ምስራሕ 

 
ብኣተግባሪት 2ይ ሰበኻዊ ሲኖዶስ ሰበኻ ኣሥመራ ዝተመደበ። 
ተሓባቢርካ ንምሥራሕ ዝሕግዝ ቆሞሳትን ኣባላት ቤት ምኽሪ 
ምእመናን ቍምስናታትን ኣባላት ቤት ምኽሪ ምእመናን ሰበኻን።  
ኣባላት ካቶሊካዊ ቤት ጽሕፈት ሰበኻን ዝተሳተፍዎ “ተሓባቢርካ 
ምስራሕ”" 2ይ ሰበኻዊ ሲኖዶስ እንታይ ውሳኔታት ኣሕሊፉ። 
እንታይ ተገይሩ እንታይ’ከ ተሪፉ? ዝብል ዓውደ መጽናዕቲ ብ27 
ሰነ 2014 ኣብ ኣዳራሽ ብፁዕ ገብረሚካኤል ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ 
ምሕረት ኣሥመራ ተኻይዱ፣  
 
ኣብ መኽፈቲ እቲ ዓውደ መጽናዕቲ ኣቦ መንበር ኣተግባሪት 
ኮሚቴ 2ይ ሰበኻዊ ሲኖዶስ  ኣባ ከሰተ ገብረዮሓንስ። ጭርሖ 
ሰበኻና “ሰበኻ ኣሥመራ ከም ሓንቲ ሥምርቲ ስድራ” ጸሎትና ከኣ 
“ኦጐይታ ኣብ መኣድኻ ከም እንሓብር ግበረና” ዝብል ኢዩ። ክሳዕ 
ሎሚ ከኣ ብድሕሪ ሲኖዶስ ብዙሓት ዕውታት መደባት ተኻይዶም 
ኢዮም፣ ናይ ሎሚ ዕላማ ዓውደ መጽናዕትና ከኣ “ሲኖዶስ 
እንታይ  ውሳኔታት ከምዘሕለፈን ዛጊት እንታይ ከም ዝተገብረን 
እንታይ ከም ዝተርፎን ዘሎና ጸገማትን ክንግምግም። ንዚመጽእ 
ከኣ ብዝሐሸ መንገዲ ብኸመይ ሓቢርና ንሰርሕ ምእንቲ 
ክንዋሳእ። ከምኡውን ብመሰረት ውጥን ትግባረ ናይ ሎም ዘመን 
መደባት “ተሓባቢርካ ምስራሕ” ዝብል ኣስተምህሮ ንምቅሳም 
ኢዩ። ሓደ ሓደ ድኸመታት እንተሎ ከኣ ሓቢርና ከም ስድራ 
ዘቲና መፍትሒ ንምርካብ ኢዩ ኢሎም፣   
 
ቀጺሉ 2ይ ሲኖዶስ እንታይ ውሳኔታት ከምዘሕለፈ ከምኡ’ውን 
እንታይ ከምዝተገብረ እንታይ ከኣ ከምዝተረፈ ብፓወር ፖይንት 
ዝተሰነየ መግለጺ ብኣቶ ኣብርሃም ዑቕባዝጊ ቀሪቡ፣  ኣቶ 
ኣብርሃም ኣብ ኣስተምህሮኦም ኣብ 2ይ ሰበኻዊ ሲኖዶስ ዝሐለፈ 
ዓበይቲ ውሳኔታት ንስድራቤት። ንመንእሰያት። ንትምህርተ 
ክርስቶስ። ስብከተ ወንጌል። ሰርዓተ ኣምልኾን። ካልእ 
ኣርእስታትን በብሓደ እናጠቐሱ ትግበረኦም ዘርዚሮም። ዝተረፈ 
ኣርእስታት’ውን ብዝርዝር ኣመልኪቶም፣ 
 
ኣስዒቦም ከኣ ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ጳጳስ 
ሰበኻ ኣሥመራ ድማ ተሓባቢርካ ንምሥራሕ ዘተባብዕ  ቃል 
ማዕዳ ኣስሚዖም፣ ብፁዕ ጳጳስ መጀመርያ እቲ ሰነድ 2ይ ሲኖዶስ 
ናትና እንተዘይገርናዮ ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ ከምዘጸግም። ሲኖዶስ 
ማለት ሓቢርካ ምጉዓዝ ሓቢርካ ምጉዓዝ ከኣ ሓቢርካ ምውጣን 
ሓቢርካ ምሥራሕ ብሓባር ዝሰራሕካዮ ምግምጋም ማለት ምዃኑ 
ድኅሪ ምግላጽ ብሕልፊ ኣብ ቍምስና ተሓባቢርካ ምስራሕ 
(collaborative ministry) ኣገዳሲ ብምዃኑ። ነፍስወከፍ ሰብ 
ነናቱ ፍሉይ ህያብ ስለዘሎዎ ኣብ ቍምስና ዘሎ ህያባት /
ውህበታት /ሃብቲ/ ክልለ ኣተሓሳሲቦም፣  ሓድነትን ኅብረትን 
ብዘይ ምክፍፋል ሓላፍነት ክግለጽ ስለዘይከኣል ነፍስወከፍ ኣባል 
ቍምስና ኣእጃሙ ከምዘበርክት ብግብሪ  ክርኣ ይግባእ፣ ምሕዳስ 
ሓድሽ ዕድል ስለዝከፍት ናይ ቤት ምኽሪ ምእመናን ምርጫ 
ክግበር ከሎ እቶም ከገልግሉ ዝጸንሑ ኣባላት እንተ ዘይኣተው 
ዝሓሸ ኢዩ፣ ምስክርነት ንኣምልኾ። ኣምልኾ ንምስክርነት 
ክንብል ከሎና እቲ ኣብ ደገ ንነብሮ ሕይወት ምእንቲ 
ከነመስግነሉ። ክንጠዓሰሉ። ክንስሓሉ። ናብ ቤተክርስትያን 
ሕዝናዮ ንምጻእ። ነቲ ነምልኾ ነቲ ኣብ ቤተክርስትያን ዝሰማዕናዮ 
ቃል ኣምላኽ። ዝተቀበልናዮ ፀጋ ኣብ ግብሪ ነውዕሎ ኣሎና 
ክንብል ከሎና ኢዩ ኢሎም፣  
 
ኣብ መወዳእታ ከኣ ብፀዕ ጳጳስ። ጽን ኢልካ ናይ ምስማዕ። 
ክእለት ክህልወካ። ቅንኣት ነፍሳት ክህልወካ። ጸሎትን ግብረ 
ኣምልኾን (ቅዳሴ) ምፍታው። መንፈስ ትሕትናን ወንጌላዊ 
ድክነትን (እዚ ከኣ ጸግዕኻ እግዚኣብሔር ጥራሕ ምግባር ማለት 
እዩ)። ዘዝተባህለ ምድጋም ገዲፍካ ኣስተብሂልካን መሚኻን 
ምክኣል ሱታፌን ተሓባቢርካ ምስራሕ ምዝውታር። ዕርቂ ምስ 
ገዛእ ርእስኻ። ዕርቂ ምስ ብጻይካ። ዕርቂ ምስ እግዚኣብሔር። 

ዕርቂ ምስ ተፈጥሮ ክትገብር። ውፉይ ምዃን ተጋድሎ 
ምዝውታር" ከም ሓዋርያ ወትሩ መንገደይና ምኻን" 
ጽንዓትን ቀጻልነትን የድሊ። ከመይ ብዙሕ ነገር ክንገብር 
ንደሊ። ንውስን ድሓር ግን ዘልሓጥሓጥ ንብል፣ ስለዚ ኣብ 
ሓዋርያዊ ስራሕና ተሓባቢርና ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ቃሎም 
ዛዚሞም፣ 
 
ተሓባቢርካ ምሥራሕ ኣድላዩ ምዃኑን ዝህቦ ረብሓን 
ብዝምልከት ድማ ብእናቴ ለተድንግል ዑቕባሚካኤል ዘደናግል 
ኮምቦኒ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ፣ እናቴ ለተድንግል ተሓባቢሮም 
ዝሰርሑ እቶም ኣብ ማኅበራዊ ሕይወት ዚነብሩ ምዃኖም። ናይ 
ብሓቂ ኣብ ማሕበራዊ ሕይወት ዝነበሩ ድማ እቶም ዝደጋገፉ። 
ዝረዳድኡ። ዝጸዋወሩ ከምዝኾኑ ተሓባቢርካ ክትሰርሕ ቀሊል 
ስለዘይኮነ። እዚ ከኣ ማኅበራዊ ሕይወት ከተካይድ በብዓይነቶም 
ግድላት ስለዘጓንፉኻ። ነቶም ኣብ ማኅበራዊ ሕይወት ዚነበሩ 
መንፈስ ኣምላኽ ከምዘድልዮም ኣረድኣን፣ ሓደ ሰብ ከም ኩሎም 
ኮይኑ ክዓዩ ስለዘይክእል ነቲ ብዙሕ ህያባትና ክንጥቀመሉ 
ከምዘሎና ኣዘኻኺረን፣ 
 
እናቴ ለተድንግል ነቲ “ተሓባቢርካ ምስራሕ” ዝኣርእስቱ 
ኣስተምህሮኣን ብሰለስተ ዓይነት ኣብነት ኢየን ኣሰንየንኦ፣ 
ኵሎም ዓይነት ሙዚቃ ብሓንሳብ ምስ ተሃርሙ ልብና ዚትንክፍ 
መዚቃ የስምዑና ግና ብሓደ ሰብ ኣይህረሙን እዮም። ኣብ ዓዲ 
እንግሊዝ Ehplion garden ተባሂሉ ዝፍለጥ ዓመት ዓመት 
ዝግበር ናይ ዕንባባ ውድድር ይግበር እዩ። ነቲ በብዓይነቱ ዕምባባ 
ምስ ርኣኻ ካብቲ ግራት ውጻእ ኣይመጻኣካን እዩ፣ ንሕና እውን 
እንተ ተረዳዲእና። ተስማሚዕና ከምቲ ehplion grander  
ክንከውን ከምእንኽእል ንተሳተፍቲ ኣረጋጊጸናሎም፣ 
 
እቲ ሣልሳይ ዝተጠቅማሉ ኣብነት ቀስተ ደመና ወይ ድማ ቅናት 
ኣደይ ማርያም  ዘሎ ውህደት ሕብርታትን ጽባቐን ኢዩ፣ ኣብ 
ቅዱስ መጽሓፍ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኢዩ ዚብል ብዙሕ ግዜ 
ንረከብ። ሎሚ ግና እግዚኣብሔር ብርሃን እዩ ዝብል ኢና ክርኢ 
ብምባል እግዚኣብሔር ብርሃን ምዃኑ ዝገልጽ ብዙሕ ጥቅስታት 
ካብ ቅዱስ መጽሓፍ ኣቕሪበን፣ “ኣነ ንዓለም ብርሃኑ እየ።” 
ንስኻትኩም ንዓለም ብርሃኑ ኢኹም።” ዝብል ሓሳባት ድኅነት 
ብምልዓል ብርሃን ከም ዝኾና ኣብ ማሕበራዊ ሕይወት 
ብምትሕግጋዝ ብምድግጋፍ ብምጽውዋር ጥራሕ ከም እንገልጾ 
ኣረዲአን፣ ካብ ቀስተደመና እንታይ ንምሃር ዚብል ሕቶ ምስ 
ኣልዓልና ድማ ገሊና ቀስ ኢልና ገሊና። ቀልጢፍና ኢና 
ንጐዓዝ። ገሌና ሃላያት ገሊና ትጉሃት። ገኣና ውፉያት ገሊና 
ዝሑላት ኢና እተን ዝተፈላለያ ሕብርታት ካብ ሓንቲ ብርሃን 
እየን ዚነቅላ ንነፍስወከፍና ፍሉይ ዚገብርና ኣተዓባብያና እዃ 
እንተኾነ። ካብ ቀስተ ደመና ምርድዳእ ኢና ንምሃር፣ 
ቀስተደመናና ክርስቶስ እዩ። መሠረትና ሓደ እንተኾይኑ ከኣ 
መዕለቢና ሓደ እዩ ናብ ክርስቶስ ዝተጸግዐ ከኣ ነተን ሕብርታት 
ሓዊሱ ብርሃን ይህብ እዩ ክብላ ኣዘኻኺረን። መደብ ሕቶን 
መልስን ዘተን ለበዋታትን’ውን ሲዒቡ ተኻይዱ፣ ኣብ 
መወዳእታ ከኣ ብጸሎት እቲ ዓውደ መጽናዕቲ ተፈጺሙ፣  
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እምነት ቀጥ ክትብል፣ተስፋ ክትድልድል፣ ፍቕሪ ከይትዝሕል 

ከይተሓለልኩም ብክርስትያናዊ ሓቦ ንበሩ፡ መስክሩ፡ ጸጋ ኣምላኽ ኣስተማቕሩ። “ 

ኣብ ኵሉ ጸሎትና ምእንቲ ኵልኻትኩም ብሓጐስ ንጽሊ ኣሎና”። 
(ሓዋርያዊ ካቶሊካውያን  ጳጳሳት ቍ , 4 6 )  


