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ትሕዝቶ ብሥራት ሓምለ  -ነሓሰ 2014 
 

 ሓዲስ መምርሒ ሰበኻ ብዛዕባ ግብረታቦት፣ 
 ምሕዳስ መካነ መቃብር ጸጸራት፣ 
 ንምሕዳስ ሕንጻ ቤተክርስቲያን ርእሰ  ኣድባራት 

ኪዳነ  ምሕረት  ኣሥመራ፣ ዕማማት  ስራሕ 
ተበጋጊሱ፣ 

 ርእይቶ ሓውኻ ኣበይ ኣሎ? 
 ዜናታት ሰበኻና ፣ 
 

 ሓዲስ መምርሒ ሰበኻ  
      ንግብረ ታቦትን ዓመታዊ ክብረ በዓላትን ብዝምልከት 

ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ጳጳስ ዘመንበረ ኣሥመራ ኣብ መጀመርያ ሰሙን ናይ ወርሒ ሓምለ (08/07/2014) ብዛዕባ 
ዓመታዊ ንሰበኻን ንመላእ ቤተክርስቲያን ዝለኣኽ ወፈያታት። መባእ ምውዳቅ። ምጽዋት ምሃብ። ሓሳብ ቅዳሴ መዘኻኸሪ ብዛዕባ 
ግብረ ታቦትን ዓመታዊ ክብረ በዓላት ቍምስናታትን ከኣ ግብረ ታቦት ካብ ዚመጽእ ሓደ መስከረም 2014 ዓ.ም. ንነፍሲወከፍ ካብ 18 
ዓመት ንላዕሊ ዝዕድመኡ ምእመን ንዓመት 100 ናቕፋ ኪኸውን። ዓመታዊ ክብረ በዓላት ኣብ ዕለቱ ክውዕል። ናብ ሰንበት ምዝውዋር 
ክተርፍ 2ይ ሰበኻዊ ሲኖዶስ ዝሓቶ መምርሒ ብወግዓዊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለው፣ 
እዚ ድሕሪ ምስ ቤት ምኽሪ ምእመናንን ቤት ምኽሪ ካህናትን ዝተበጽሓ ውሳኔ ዝሓዘ መልእኽቲ ብዛዕባ መባእ። በብእዋኑ ንዝተፈላለየ 
መዓላ ዝዋጻእ ወፈያታት። ግብረ ታቦት። ምጽዋት። ሓሳብ ቅዳሴ። ዕለተ ሰንበትን ካልኦት በዓላትን ኣብ ቅ.መጽሓፍን ትምህርቲ 
ቤተክርስቲያንን ተመርኩሱ ኣስተምህሮ ብምሃብ ነቲ ሓዲስ መምርሒ ዝገልጽ ኢዩ፣ 
ምሉእ ትሕዝቶ’ቲ ወግዓዊ መልእኽቲ እነሆ።- 

ኣሥመራ፡08ሓምለ፡ 2014 ዓምፈ 
፩ሓምለ፳፻፮ዓምግ 

 

ክቡራን ሊቃነ ካህናት፡ ቆሞሳት፡ ኣሕሉቕ ገዳማት፡ ኲልኻትኩም  
ፍቁራን ምእመናን ሰበኻ ኣሥመራ፣ 
ቅድሚ ኲሉ፡ ሰላም እግዚኣብሔርን ጽላል ኣዴና ኪዳነ ምሕረትን 
ወትሩ ምሳኻትኩም ይኹን እናበልኩ ልባዊ ሰላምታይን ምንዮተይን 
ኣቕርበልኩም። 
ኣስዒበ ከኣ ነዞም ኣብ ክርስትያናዊ ዕለታዊ ሕይወትና ኣገደስቲ ዝኾኑ 
ኣርእስቲ ብምምራጽ ናይ ነፍስወከፎም ሕጽር ዝበለ መግለጺ፣ 
ንገሊኦም ብዝምልከት ከኣ፣ ክትግበር ዘለዎ ውሳኔ ኣቕርበልኩም 
ኣሎኹ። 
 

መባእ ምውዳቕ 
መስዋዕተ ቅዳሴ ከነዕርግ ከሎና፣ ወትሩ “ተወከፍ  መባኦሙ ለኣኃው፣ 
ወተወከፍ መባኦን ለኣኃት፣ ለነኒ ተወከፍ መባኣነ ወቁርባነነ”፣  

ነኅዋትና መባኦም ተቐበለሎም፣ ንኣኃትናውን መባአን ተቐበለለን፣  
ንኣና ከኣ መባእናን ቊርባንናን (ምስጋናናን) ተቐበለልና፣ እናበልና 
ጸሎትና ነዕርግ። መባእ ምሃብ ማለት፣ ንኣምላኽ ኲለንትናኻ 
ምውፋይ፣ እግዚኣብሔር ነቲ እነወፍዮ መባእ ተቐቢሉ ብጸጋኡ 
ክባርኸና፣ ሓሳብ ልብና ከሥምረልና ምልማን፣ ብሓጺሩ ኣብቲ ኲሉ 
ዝከኣሎ እግዚኣብሔር ዘሎና እምነትን ተስፋን ፍቕርን ምግላጽ ማለት 
እዩ። እነ ውድቖ መባእ፡ ዝተዋህበና ስልዒት ወይ ከኣ ክንድ’ዚ 
ተባሂሉ ዝተወሰነልና ክፍሊት ኣይኮነን። ነቲ ዓቕምና ዘፍቀደልና 
ብትሕትናን ብቅንዕናን ብለጋስነትን ኢና እንህብ። ስለዚ ነቲ እነ 
ውድቖ መባእ፣ ይንኣስ ይዕበ፡ ይውሓድ ይብዛሕ፣ ፈቲና ከነወፍዮ 
ከሎና ኣምላኽ ከኣ ከም  መስዋዕቲ ኣቤል    ገቢሩ  ብብሩህ ገጽ ንህያብና 
ይቕበለልና። “ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢ እዩ ዝፈቱ” (2ቆሮ9፡7)። 
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“ኢየሱስ ንደቀመዛሙርቱ ናብኡ ጸዊዑ ከኣ’ ካብዞም ኣብዚ መቐበል 
ምጽዋት ዘውደቑ ኲሎም፣ እዛ ድኻ መበለት እዚኣ ዚበዝኅ 
ከምዘውደቐት ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ምኽንያቱ ከኣ ኲሎም ካብ 
ተረፎም እዮም ዘውደቑ፣ እዚኣ ግና ካብ ድኽነታ ዘለዋ ኲሉ ጥሪታ 
እያ ዝሃበት’ በሎም” (ማር 12፡42-44)። እግዚኣብሔር ዘይቅበሎ 
መባእ እንተሎ፡ እቲ ብሰብ ክትረአ ወይ ክትምስገን ኢልካ እተቕርቦ 
እዩ። “ምእንቲ ብሰብ ክትረኣዩ ኢልኩም ጽድቅኹም ከይትገብሩ 
ተጠንቀቑ፣ እንተዘይኮነ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ 
የብልኩምን“ (ማቴ 6፡3-4)። ጸሎት፡  ጾም፡ ምጽዋት፡ እምበኣር፡ 
ብቅኑዕ ልብን ኣገባብን እንተ ተፈጺሙ፡ ናይ ኃጢኣትና ሥሬት 
ከምንረኽበሉ፡ ጽድቂውን ከምዝቚጸረልና፡ ብምሉኣቶም ቅዱሳት 
መጻሕፍትን፡ ብፍላይ ከኣ ባዕሉ መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 
ኣብ ወንጌሉ የረጋግጹና እዮም።  

 

ዓመታዊ ወፈያታት ንመላእ ቤተክርስትያንን ንሰበኻን 
 

እኖና ቅድስቲ ቤተክርስትያን ዓመት መጸ ክንዝክሮምን፡ ወፈያ 
ክንእክበሎምን ዝመደበትልና እዞም ዝስዕቡ መዓልታት እዮም።1) 
መዓልቲ ስብከተወንጌል (3ይ ሰንበት ወርኂ ጥቅምቲ) ንስፍሓተ 
ወንጌል ዝኸውን ወፈያ፣ 2)መዓልቲ ሕጻናት (ጽባሕ ልደት 
እትውዕል ሰንበት)፡ ንጽጉማት ሕጻናት ዘገልግል ሓገዝ፣3) መዓልቲ 
ውፉይ ሕይወት (ክልተ ለካቲት)፡ ንጸዋዕታ ውፉይ ሕይወት 
ብፍላይ ንደናግል ንኣኃውን ዝድግፍ ሓገዝ፣ መዓልቲ ዓርቢ ስቕለት፡ 

ኣብ ቅድስቲ ሃገር ዝርከቡ ቅዱሳን ቦታታት ንምዕቃብ ዘገልግል 
ወጻኢታት ንምብርካት፣4) መዓልቲ ጸዋዕታ ክህነት(ራብዓይቲ 
ሰንበት ዘትንሣኤ) ንክህነታዊ ኩስኮሳ ዝውዕል ገንዘብ ይውፈን 
ይእከብን። 
 

ብሰበኻ ደረጃ ከኣ 1) መዓልቲ መማህራን  ትምህርተ  ክርስቶስ፡ 
(ካልኣይቲ  ሰንበት ወርኂ ሓምለ)፡ ንኣኣቶም ዝኸውን ኣበል፣ 2) 
መዓልቲ ሰበኻዊ ቤት ምኽሪ ምእመናን (መጨረሻ ሰንበት ወርኂ 
ነሓሰ)፡ ነገልግሎቶም ዝውዕል ወፈያ፣ 3)መዓልቲ መንእሰያት 
(ሰንበት ዘሆሳዕና)፡ ንኲስኮሳ መንእሰያት ዝኸውን መንቀሳቐሲ 
ይእከብ። ኣብ ኲሎም እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ መዓልታት፡ 
ቅድሚ ኩሉ ብጸሎት ታስዕቲ ወይ ሣልስቲ ተሰናዲኻ መስዋዕተ 
ቅዳሴ ምዕራግ፣ ብዛዕባ እቲ ናይ ዕለቱ ኣርእስቲ ዕሙቕ ዝበለ 
ትምህርትን መግለጽን ምሃብ፣ ከምኡውን ነቲ ዝተመደበ ዓላማ ካብ 
ምእመናን ወፈያ ምእካብ ኣድላይ ይኸውን። ንቤተክርስትያን ከም 
ስድራቤትና ንርእያን ንቕበላን እንተ ደኣ ኮይንና መሰልና ንግቡእና 
ንፈሊጥና፡ ኣብ ቊምስናና ዘድልየና ኣገልግሎት ክንረክብ፣ ከምኡ 
ከኣ ዝግብኣና ወፈያ ከነበርክት ናይ ግድን እዩ። ኣቦታትና 

“ዘይትሞተሉ ሃይማኖትካ፡ ኣይትማጐተሉ” ከምዝብሉ፡ ካብ 
ቤተክርስትያንናን ታቦትናን ዝዓብየና ነገር ክህሉ ስለዘይኽእል ምስቲ 
ኲሉ ድኽነትናውን ክንጽገመሉን ክንስውዓሉን ክንልግሰሉን 
ይግባእ። 

 

ግብረ ታቦት ምኽፋል 
 

ትምህርተ ክርስቶስ ክንመሃር ከሎና ትእዛዛት እግዚኣብሔርን 
ትእዛዛት ቤተክርስትያንን ኣየኖት ምዃኖም ፈሊጥና ኢና። ካብ 
ዘራእትኻ ቀዳማይ ፍረ (ተዳሚያት)፣ ካብ ውሉድካን ካብ ጥሪትካን 
ቦዂሪ (ቦኲራት) ካብ ዘሎካ ኲሉ ዓስራይ ኣፍ (ዓሥራት ወይ 
ዕሽር)፣ ንእግዚኣብሔር/ ንቤተክርስትያን ምውፋይ ትሩፋት ዘለዎ 
ዓብይ ናይ እምነት ስራሕ ምዃኑ ቅዱሳት ጽሑፋትን፡ ትምህርቲ 
ቤተክርስትያንን፡ ኣብነት ቅዱሳንን፡ ኣነጺሮም ይገልጹልና 
እዮም።ግብረ ታቦት ምኽፋል እምበኣር፡ ኣብታ ስድራ እግዚኣብሔር 
ዝኾነት፡ ቤተክርስትያን ወይ ቊምስና ተባሂላ እትጽዋዕ ማኅበር 
ኣመንቲ፡ ኣባልነት ካብ ተግባር ምግላጽን ምርግጋጽን ማለት እዩ 
ዘርኢ። ብሓጺሩ መለለይ ክርስትያናዊ መንነትናን ተሳትፎናን እዩ።  

 
ኣብ ዝኾነ ማኅበረ ሰብ ወይ ሃገር፡ ግብሪ ብምኽፋል ዜግነትካ 
ከምዝግለጽ፡ ከምኡ ከኣ ኣብቤተክርስትያን ኣባል ስድራ ኣምላኽ 
ምዃንካ ዝገልጽ ግብረታቦት ይኽፈል። እዚ ውህበት እዚ ንክብሪ 
እግዚኣብሔርን፡ ንድኅነት ነፍስናን ኢልና፣ ከምኡውን ካባና 
ንዝኸፍኦም ሰባት ንምሕጋዝ፡ ንሕንጸት ቤተክርስትያንናን፣ 
ንዘገልግሉና ቆሞስ፡ ድንግል፡ ንመምህር ትምህርተ ክርስቶስ፡ ንቤት 
ምኽሪ ምእመናን፡ ንመንእሰያትና፡ ብሓፈሻ ንምሕደራ ቊምስና 
ዘገልግል ወፈያ እዩ። መጽሓፍ ሲራክውን “ንእግዚኣብሔር ፍርሃዮ፡ 
ንካህን ኣኽብሮ፡ ከምቲ ዝተኣዘዝካዮ ድማ ብጽሒቱ፡ ማለት በዂሪ 
እቶትካን፡ኣብ ክንዲ ኃጢኣት ዝወሃብ መሥዋዕትኻን፡ ናይቲ 
ዚሥዋዕ እንስሳ ክልተ ኢድን፡ እቲ ምእንቲ ጽድቂ ዚቐርብ 
መስዋዕትን፡ በዂሪ እቶት ናይቲ ቅዱስ ዘበለ ኲሉ ንሃቦ” (ሲራ 
7፡31) ብምባል የተባብዓና። 

ውሳኔ፣  
እምበኣርከስ ካብ፩ መስከረም ፳፻፯ዓ-ም-ግ (11 መስከረም 2014 
ዓ-ም-ፈ) ጀሚርኩም፡ ኣብ ኲላተን ቊምስናታት ሰበኻና እትርከቡ 
ዓቕሚ ኣዳምን ሔዋንን ዝበጻሕኩም ምእመናን፡ ኣብ ክንድቲ ክሳዕ 
ሎሚ ዝጸንሐ ዓመታዊ ናይ 30 ናቕፋ ግብረ ታቦት፣ ነፍስ 
ወከፍኩም ኣብ ዓመት 100 (ሚእቲ)  ናቕፋ ንታቦትኩም/ 
ቊምስናኹም ከተበርክቱ ከም ዘለኩም ብወግዒ ኣፍልጠኩም 
ኣሎኹ። እዚ ከኣ 50 ናቕፋ፡  ኣብ ቊምስና  ዝተርፍ  ኮይኑ፡ እቲ 
25 ናቕፋ ንመካየዲ ቊምስና፡ እቲ 25 ከኣ ንመነባብሮ ቆሞስ    
ዝውዕል እዩ። እቲ ካልእ 50 ናቕፋ ድማ ነሥመራ  ተላኢኹ፡ እቲ 
25  ናቕፋ  ንመንቀሳቐሲ  ሰበኻዊ  ቤት ምኽሪ ምእመናን፡ እቲ 25 
ከኣ ንመካየዲ መንበረ ጵጵስና ይወሃብ። 

 
 

ምጽዋት ምሃብ 
በቲ ሓደ ወገን እግዚኣብሔር ብዝገበረልካ ድማዕ ንምምስጋንን፣ 
ምእንቲ ካሕሳ ኃጢኣትካን ኢልካ፣ በቲ ካልእ ከኣ ንጽጉም ብጻይካ 
ናይ ምሕረት ስራሕ ክትገብር ኢልካ እትፍጽሞ ክቡር ናይ እምነትን 
ፍቕርን ስራሕ እዩ። ቅዱስ ጴጥሮስ፡ “ፍቕሪ ብዙኅ ኅጢኣት ትኸድን 
እያ እሞ ቅድሚ ኲሉ ንሓድሕድኩም ብምሉእ ልቢ ተፋቐሩ” (1ጴጥ 

4፡8) ይብል። መጽሓፍ ምሳሌውን “ንድኻ ዚህብ ገለ ኣይጐድሎን፣ 
እቲ ኣዒንቱ ዚዕምተሉ ግና ብዙኅ መርገም ይወርዶ” (ምሳሌ28፡27) 
ይብለና። ”ብልግሲ ብምሃብ ንእግዚኣብሔር ኣመስግኖ፣ ቦኽሪ እቶት 
እኽልኻ ድማ በቃቕ ኣይትኹን። ክትህብ ከሎኻ ብብሩህ ገጽ ሃብ። 
ዕሽር ከተእቱ ከሎኻ ድማ ብታሕጓስ ግበሮ። ነቲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ 
እግዚኣብሔር ከምቲ ዝሃበካ ሃቦ፣ ከምቲ ዝተቐበልካዮ ድማ 
ብልግሲ ምለሰሉ። ንሱ   ኪኸፍለካ እዩ፣ ሾብዓተ ዕጽፊ ገይሩ ከኣ 
ኪፈድየካ እዩ” (ሲራ 35፡8-11)።  
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መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ “ሃቡ ኪወሃበኩም እዩ፣ በቲ 
እትሰፍሩሉ መስፈሪ ኪስፈረልኩም እዩ እሞ፣ ጽቡቕ ዝተሰጐደ፡ 
ንዂኑዂ ዝተሰፋረ፡ መስፈሪ ኣብ ሑቕፍዂም ኪህቡዂም 
እዮም” (ሉቃ  6፡38) እናበለ የተባብዕ። እቲ እነውድቖ መባእ 
ንዓሥራት ንበዂራት ንከምቲ ኦሪት ዘዳግም ዝብሎ ነቶም ዘገልግሉና 
ካህናትን ደናግልን መማህራን ትምህርተ ክርስቶስን“ ስደተይናን 
ዘኽታምን መበለትን” (ዘዳ 26፡1-15 ረአ) ዝወሃብ እዩ። ካብኡ 
ዝተረፈ ከኣ ንቁምስናና ንሰበኻና ንመላእ ቤተክርስትያንን መካየዲ 
ይኸውን። 

 

ሓሳብ  ቅዳሴ 
 

ምእንተ ዘለውን ዝሞቱን፡ ምእንቲ ሰላም፡ ምእንቲ ዝገሹ፡ ምእንቲ 
ዝሓመሙ፡ ምእንቲ ዝተኣስሩ፡ እናበልካ መስዋዕተ ቅዳሴ ክቕደሰልካ 
ንካህንካ ምሕታት ካብ ነዊሕ ዘመናት ብብዙኃት ምእመናን ዝፍጸም 
ቅዱስ ልምዲ ምዃኑ ንስሕቶ ነገር ኣይኮነን። ሎሚ ግን ኣብዚ ሓዲስ 
ወለዶ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብቲ ውሑዳት ምእመናን ዝርከቡሉ 
ቊምስናታትና እናዘሓለ ይኸይድ ምህላዉ ዝከሓድ ኣይመስለንን። 
“ካብ መጀመርታኣ ትሒዛ፡ ቤተክርስትያን ዝክረ-ሙታን ከተኽብርን፡ 
ንኲሎም ሙታን ጸሎት ክትገብርን፣ ብፍላይ መሥዋዕቲ ቅዳሴ 
ከተዕርግ፡ ምእንትዚ ከኣ ካብ ኃጢኣቶም ነጺሖም፣ ነቲ ብፁዓዊ     
ዝኾነ ራእየ-እግዚኣብሔር ከምዚ ጭብጡ ክትገብር ጸኒሓ እያ። 
ምእንቲ ሙታን ምጽዋት ክግበር፣ ስሬተ ኃጢኣት ዘለዎን ናይ ግብረ 
ንስሓን ተግባራት ኪፍጸም ከተንቀሳቕስ ተረኺባ 
እያ” (መዝገበሃይማኖት1032)። ቅዱስ  ዮሓንስ  ኣፈወርቅውን` 
“ንሓግዞም፣ ንዘክሮም ከኣ፣ደቂ እዮብ በቲ ናይ ኣቦኦም መሥዋዕቲ 
እንተደኣ ነጺሖም፣ ምእንቲ ሙታን እንገብሮ፡ ናትና ወፈያን 
መሥዋዕትን እውን ምጽንናዕ ከምዘምጽኣሎም ንምንታይ ንጠራጠር? 
ምእንትዚ ነቶም ዝሞቱ ንምርዳእን ምእንታኦም ጸሎት ንምዕራግን 
(ክንስከፍ) ክንጠራጠር የብልናን” እናበለ የተባብዓና። “ብሕይወት 
ንዘሎ ኲሉ ብልግሲ ሃብ፣ ንምውት ከኣ ሕያውነትካ 
ኣይትንፈገሉ” (ሲራ7፡33)። ምእንትዚ፡ ምእመናን ክርስቶስውን፡ 
ምእንቲ ዘለውን ዝሞቱን፡ ምእንቲ ሰላም፡ ምእንቲ ዝገሹ፡ ምእንቲ 
ሕሙማን፡ ምእንቲ ፍረ ምድሪ፡ ምእንቲ ሃገርን መራሕታን፡ ምእንቲ 
መራሕቲ ቤተክርስትያን ወዘተ፣ መስዋዕተ ቅዳሴ ከተዕርጉን፣ ንሓሳብ 
ቅዳሴ ብሰበኻ ዝተወሰነ መባእ ከተወፍዩ ንእምነትኩምን 
ኣባልነትኩምን ከተባብዓኩም ይግባእ። ኣብ ኲሉ ቁምስናታት ነቶም 
ዝቕድሱልና ካህን ፍረ ቅዳሴ ከነወፊ ከሎና ናይ እምነትና ኃላፍነት 
ነማልእ ከም ዘሎና ክንፈልጥ ኣገዳሲ እዩ። ንተስካር መዋቲ ኢልካ 
ዝግበር ዘየድሊ ናይ እኽለ ማይ ወጻኢታት ብቤተክርስትያን 
ከምዘይድገፍ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ተነጊሩ ስለዝኾነ ካህናት ናብ 
ገዛ መዋቲ ከይዶም ክባርኹ ከምዘይፍቀደሎም እውን በዚ ኣጋጣሚ 
ደጊመ ኣዘኻኽር ኣሎኹ። ኣብ ርእሲ እቲ ምእንቲ ሙታን እነዕርጎ 
ኣድላዪ ጸሎትን መስዋዕተ ቅዳሴን፡ ንዝኽሪ መዋቲ ቤተሰብና ኢልና 
ክንገብሮ እንኽእል ካልእ ብዙኅ መገድታት ስለዘሎ ኣቐዲምና ምስ 
ቆሞስና ክንማኸር ዝሓሸ እዩ። ንዝኽሪ እንፈትዎም ብሞት ዝተፈልዩ 
ቤተሰብና ኢልና ሠናይ ግብሪ ክንገብር ከሎና ዝያዳ ፍረን ዓስብን 
ዘለዎ ምዃኑ ኣይንረስዕ። 
 

 

ዕለተ ሰንበትን፣ ካልኦት በዓላትን፣ ምኽባር 
 

ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚኣብሔር፡ “ንመዓልቲ ሰንበት ቅድስቲ ገቢርካ 
ክትሕልዋ ዘክር፣ ሽዱሽተ መዓልቲ ዕየ፣ ተግባርካ ኲሉ ግበር፣ እታ 
ሻብዓይቲ መዓልቲ ግና ናተይ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሰንበት 
እያ። ብኣኣ ንስኻ፣ ወድኻ ኮነ ጓልካ፡ ግዙእካ ኮነ ግዝእትኻ፣ ማልካ 
ኮነ ኣብ ውሽጢ ሃገርካ ዚነብር ስደተይና፣ ከቶ ዕዮ ኣይትዕየዩ”(ዘፀ 

20፡8-10፣ዘዳ 5፡12-15 ረአ) ይብል።ኣብ ኣብ መዝገበ ሃይማኖት እኖና 
ቤተክርስትያን ከኣ “ ብሰናብትን ብካል እዝተቐደሰ እዙዝ በዓላትን፡ 
ምእመናን ኣብ መስዋዕተ ቅዳሴ ኪሳተፉ ግዱዳት 
እዮም” (መዝ፡ሃይማ 2180) ዝብል ትእዛዝ ነንብብ። ሰንበት፡ መድኃኒ 
ናጐይታና  ኢየሱስ  ክርስቶስ፡   ካብ ሙታን   ዝተንሥኣላ     ዕለት 
ስለ ዝኾነት፡ “መዓልቲ ጐይታ” ተባሂላውን ትጽዋዕ እያ። በዚ 

ምኽንያት ኣብ ቁምስናታትናውን ዕለተ ሰንበት፣ መዓልቲ ኣምልኾን 
ዕረፍትን፣ መዓልቲ ስድራቤትን ኅውነትን፣ ኮይና ክትከብር 
ይግባእ። ሰንበት፡ ሰሙናዊት ፋሲካናን፣ ንርእሳ ኣዝያ ክብርትን ስለ 
ዝኾነት ካልእ በዓል ክንድርበላ ኣይግባእን። ኣብ ካልእ ሃገራት እኳ 
ዝግበር እንተኾነ ኣብ ሃገርና ግን ገና ኣብኡ ዘብጽሕ ምኽንያት 
የብልናን። ንከባቢናውን ኣብ ግምት ከነእቱ ኣገዳሲ እዩ። 
ንጐይታናን ኣምላኽናን፡ ወይ ንሓደ መልኣኽ ወይ ሓደ ቅዱስ 
ብሓቂ ንፈትዎምን ነኽብሮምን እንተኾይንና እታ ዕለት ክብረ 
በዓሎም ኣብ ዝወዓለት ትውዓል፡ ዝገደፍና ገዲፍና፡ ፍቓድ ኣብ 
ዘድልየሉውን ንዝምልከቶ ኣካል ኣፍቂድና ከነኽብሮምን 
ክንልምኖምን፡ በዚ ከኣ እምነትና ክንገልጽ ኣገዳሲ እዩ። ዕለተ 
ሰንበት ግን “እታ እግዚኣብሔር ዝገበራ መዓልቲ ዓወት እዚኣ እያ፣ 
ብኣኣን ተሓጐስን ባህ ይበለናን” (መዝ.118፡24)።“ሰንበት 
እምበኣር ብመሥረት ሓዋርያዊ ትውፊት፡ ፋሲካዊ ምሥጢር 
ዝኸብረላ ዕለት እያ። ስለዚ ከኣ ቀዳምነት ዚወሃባ፡ ብግዴታ 
እትበዓል ዕለት ኮይና ኣብታ ኲላዊት ቤተክርስትያን  ክትሕሎ  
ይግባእ”  (ሕገ ቀኖና 880-881)። 
 

ውሳኔ፣  
ስለዚ፡ ኲሉ ዓመታዊ ክብረ በዓላት ናይ ቁምስናታትን  ኣብያተ  
ጸሎትን ሰበኻ ኣሥመራ እውን፣ ካብዚ ዝመጽእ ፩ መስከረም ፳፻፯ 

ዓ-ም-ግ (11 መስከረም 2014 ዓ-ም-ፈ) ጀሚሩ፣ ኣብ ዕለቱ ደኣ 
ይውዓል እምበር ናብ ሰንበት ከምዘይዘዋወር ይኹን። በዓላት 
ጐይታ፣ በዓላት እግዝእትነ ማርያም፡ በዓላት መላእኽት 
ንቅዱሳንን፡ ብጸሎት ታስዕቲ/ ሣልስቲ  ብምድላው ኣብ 
መመዓልቶም ክኸብሩ ይግባእ። ብፍላይ  ኣብ  ከተማ ኣሥመራ 
ዝርከባ፡ ካልእ  ልማድ  ዝጸንሐን  ሓድ ሓደ ቊምስናታት፡ ካብዚ  
ዝተባህለ  ዕለት ጀሚረን ነዚ ውሳኔ እዚ ከኽብራ ሓደራ እብል። 

 

ክቡራን ሊቃነ ካህናትን ቆሞሳትን እዚ ኣብ ላዕሊ ኣቕሪበዮ ዘሎኹ 
ነጥብታትን፡ ዘመሓላልፈልኩም ዘሎኹ ውሳኔታትን፡ ድሕሪ  
ብዙኅ ኣስተንትኖን ምኽርን እዩ ተጻሒፉ። ስለዚ ከኣ፡ ኲላቶም 
ካህናት፡ ውፉያት ኣኃውን ኣኃትን፡ መማህራን ትምህርተ ክርስቶስ፡ 
ኣባላት ማኅበር መንእሰያት፡ ኣባላት ኣብያተ ምኽሪ ምእመናን፡ 
መራሕቲ ምንቅስቃሳትን፡ መንፈሳውያት ማኅበራትን፡ ንርእሶም 
ተረዲኦም በብዘሎውዎ ንምእመናን ሰበኻና ከረድኡ 
ኣተባብዕዎምን ዕድል ፍጠሩሎምን ኢኹም።“ሰበኻ ኣሥመራ ከም 
ሓንቲ ሥምርቲ ስድራ” ዝብል ጭርሖናን፡ “ኦ ጐይታ! ኣብ 
መኣድኻ ከምእንኃብር ግበረና” ዝብል ጸሎትን ወትሩ እናዘክርና 
መላእ ሕዝበ እግዚኣብሔር ብሓባት ክጐዓዝ ክንሕግዞ ኣድላይ 
እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ቀዳማይን ካልኣይን ሰበኻዊ ሲኖዶስ 
ዝሓተቶ መምርሒ ምዃኑ ንዘክር። 
 
እታ ምሕረት ዝልማዳ ኣዴና ኪዳነ ምሕረት ኣብ ኲሉ ሕይወትናን 
ስራሕናን ጥዕናን ኣሳልጦን ምእንቲ ክንረክብ ካብቲ ርኅሩኅ ወዳ 
ጸጋን በረኸትን ተማልደልና። ዝተባረኸን ፍርያምን ክራማት ሂቡ 
ብድኃነ ሰላም ናብ ብርሃን ሓንሰ መስቀለ የብጽሓና። 
 

 

      ምስ ብዙኅ ሰላምታን ቡራኬን 
 
 

   +  ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም 
            ጳጳስ ዘመንበረ ኣሥመራ 
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ዳግመ ህንጻ መካነ መቓብር ጸጸራት ካቶሊካውያን 
 

እዚ ጽሑፍ እዚ ብዛዕባ እቲ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ኣተሓሳሳቢ 
እንዳኾነ ዝመጽእ ዘሎ ጽበትን ኣብ ምውዳእን ዘሎ መካነ መቓብር 
ጸጸራት እዩ፣ እዚ ህሉው ጸገምዚ ንኹሉ ማሕበረ ሰብ ብሓፈሻ። 
ብፍላይ ድማ ንዓና ንምእመናን ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን 
ዘገድሰናን ክንዛተየሉ ዝግብኣናን እዋናዊ ሕቶ ኮይኑ ኣሎ፣ 
 

ዕላማ ናይዚ ጽሑፍ ድማ ብሕጽር ዝበለ። ኣበጋግሳ ናይዛ 
ፕሮጀክት እንታይ ምዃኑ። ክሳብ ሕጂ ተተግቢሮም ዘሎው 
ዕማማት ንምብራህ። ኣብ ሕዝቢ ንኽመጹ ዝኽእል ስክፍታት 
ንምእላይን ካብ ተሳተፍቲ ምእመናን ሃነጽቲ ሓሳባት ንምእካብን 
እዩ፣ ስለዚ ኩሉ ሰብ ብሰፊሑን ብዝግባእን ንኽርድኦ ድማ 
ኣብቶም ኣገደስቲ ሓሳባት ዝስዕብ ብሕጽር ዝበለ መንገዲ 
ይቐርብ፣ 
 

ድሕረባይታ መእተዊ 
ከምቲ ብዕለት 07/03/2014 ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም 
ጳጳስ ዘመንበረ ኣሥመራ ንኹሎም ምእመናን ብውግዒ 
ዝገለጽዎ። ኣብ መካነ መቓብር ጸጸራት ዘሎ ኣስከሬናት ብኽብርን 
ብኣገባብን ናብ ውሑስ ቦታ ክግዕዝ እዩ፣ እቲ መጽናዕቲ ድሮ ካብ 
2009 ዓ.ም. ተጀሚሩ ኣሎ፣ እዚ መደብ’ዚ ቅድሚ ኣርባዕተ (4) 
ዓመታት። መንግስቲ ንኹሎም መራሕቲ ሃይማኖት ጸዊዑ። 
ብዛዕባ ምምላእ መቓብራት ኣብ ኣስመራ ዓቢ ስክፍታ 
ከምዘለዎን። መፍትሒ በብሃይማኖቱ ከናደየሉ መምርሒ ሂቡ፣ 
እዚ ብድሆ’ዚ ኣብ ሓንጎል ነፍሲወከፍ ስለዝጸንሓ ድማ። ድሮ 
ገለ ካብ ኣመንቲ ካልኦት ሃይማኖታት ተግቢሮሞን ፍታሕ 
ረኺቦምሉን ኣለው፣ 
ኣገዳስነቱን ኣበጋግሳን እዚ ስራሕ መካነ መቓብር ጸጸራት ንልዕሊ 

ሰማንያ (80) ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ኮይኑ። እቲ መቓብር መሊኡ 
ነጻ ቦታ እንዳጸበበ። ንኹሉ ሰብ ስክፍታ ኣሕዲሩ  ኣሎ፣ እቲ እንኮ 
ምርጫና ድማ ነቲ ነዊሕ ዓመታት ዘቐጸረ መቓብር ብኽብርን 
ብዝማዕረገን ኣገባብ ናብ ውሑስ ቦታ ምግዓዝ እዩ፣ 
ቤተ-ክርስቲያን ድማ ሓላፍነት ናይዚ መደብ ወሲዳ ካብ ነዊሕ 
ዓመታት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ክትዘራረበሉ ድሕሪ 

 ምጽናሕ። ኣብዚ እዋን’ዚ እዞም ዝስዕቡ ዕማማት ተሰላሲሎም       

ኣለው፣ 
ኣርባዕተ (4) ውፉያት ኢንጂነራት ካቶሊካውያን ምእመናን እቲ 
ናይ ቅየሳን ስእልን ብጽፈት ኣቕሪቦም። 
እቲ ናይ መቓብር ንድፊ ንፍቓድ (approval) ናብ ክፍሊ ቴክኒክ 
ዞባ ማእከል ቀሪቡ እቲ ንድፊ ከምዝጸድቕ ተገይሩ፣ 
ካብ ኩለን ቍምስናታት ኣስመራ ዕስራን ኣርባዕተን (24) 
ምእመናን ነቲ ስራሕ ዘወሃህዱን ዝመርሑን ድሕሪ ምምራጽ። 
ኣብ ሓሙሽተ (5) ኮሚቴታት ማለት ኮሚቴ ሕሳብ ኮሚቴ ሕጊ። 
ኮሚቴ ጎስጓስ። ኮሚቴ ኦዲትን ብምቛም ካብ ወርሒ 02/2014 
ስርሓን ጀሚረን።  
ኮሚቴ ቴክኒክ ሓርፉፍ ዋጋ ናይቲ ስራሕ ንምግባር Bill of quan-

tity ኣብ ምጽፋፍ ትርከብ ኣላ። 
ኮሚቴ ጎስጓስ ድሕሪ ተኸታታሊ ኣኼባታት። ርክባ ምስ 
ምእመናን ትጅምር ኣላ፣ 
 
ግዳማዊ ቅርጺ መቓብርን ቅጥዒ ምልዓል ኣስከፌንን 

 

ሀ. ግዳማዊ ቅርጺ መቓብር ብዛዕባ እዚ ህንጸት ተሓሲቡ ዘሎ 
ግዳማዊ ቅርጺ ህንጻ። ብሕጽር ዝበለ እዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ 
ሐበሬታታት ነመሓላልፍ፣ 
 

 እቲ ዝህነጽ መቓብር ኣስታት 4000 ሽሕ ኣስከሬን ዘኣንግድ 
ምዃኑ። ሕጂ ን3600 ክንሰርሕ ተፈቒዱ ኣሎ። ኣብ ቀጻሊ ከኣ 
ካልእ ክንሰርሕ ኢና፣ 

 

 ሰፍሓት ናይ ሓደ ዝለዓል ኣስከሬን ኣብ 40 ሰ.ሜ ጎኒ። ብ40 
ሰ.ሜ ቍመት። ብ100 ሰ.ሜ ንውሓት ክቕመጥ (ክቕበር)  

 ኣብቲ ኣፍ (መዕጸዊ) ናይቲ መዋቲ ስም ዕለት ልደት ዕለት 
ሞት። ከምኡ ስእሊ መዋቲ ክግበረሉ ምዃኑ፣ 

 
 

  (ናብ ገጽ 6 ይቕጽል) 

ኣብዚ ዝሐለፈ ኣዋርሕ ንዳግመ ሕንጸት መካነ-መቓብር ጸጸራት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ዝምልከት ሓደ ሓደ ስራሓት 
ጀማሚሩ ኣሎ፣ እቲ ስራሕ ብፁዕ ጳጳስ ሰበኻ ኣቡነ መንግሥተኣብ ንቆሞሳትን ወከልቲ ምእመናንን ገዳማትን ቍምስናታት 
ኣሥመራ ብዕለት 07 መጋቢት 2014 ብዛዕባ’ቲ መደብ ዝሃብዎ መግለጺ ነቲ መደብ ሕንጸት እትከታተል ዝተፈላለዩ ኣካላት 
ዘለውዋ ኮሚቴ ምስ ቆመት ኢዩ ጀሚሩ፣ እታ ኮሚቴ በብግዚኡ እናተኣከበት ስራሓ ጀሚራ ኣላ፣ ንኣሰራርሓ እቲ ሓዲስ መካነ 
መቓብርን ምስኡ ዝተተሓሓዙ ጉዳያትን ከኣ ብጽሑፍ መብርሂ ሂባ ኣላ፣ ትሕዝቶኡ  እኒሆ ይስዕብ፣  

ዳግመ ሕንጻ መካነ መቓብር ጸጸራት ካቶሊካውያን 
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መእተዊ  
ቤተክርስትያን ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ ምሕረት ኣሥመራ። ኣብዚ ሕጂ 
ዘለዎ ቦታ ካብ ዝድኮንን ኣገልግሎት ክህብ ካብ ዝጅምርን ነዊሕ ዓመታት 
ዝገበረ ኮይኑ፤ ሓደ ካብቶም ጥንታውያን ገዳማት ኣብያተ ክርስትያናት 
ሃገርና እዩ፣ ብግርማ ኣተሃናንጻኡን ስሓብነቱን ከኣ መዳርግቲ ዘይርከቦ 
ልዑል ክብሪ ዘለዎ ህንጻ ቤተክርስትያን እዩ፣ 
 
ታሪኻዊ ኣመዓባብላኡን ስነ-ህንጻዊ ቅርጹን ናይ’ዚ ቤተክርስትያን’ዚ 
ክንዕዘብ እንከሎና። ቅድም’ዚ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ ኣዝዩ ማራኽን 
ጠሚትካን ኣድኒቕካን ዘይጽገብ ውቁብ ህንጻ ምስርሑ። በብመድረኹ 
እናተማሓየሸን ዝተፈላለየ መልክዕ (ቅርጺ) ብምሓዝ እናተቐያየረ 
ክመጽእ ዝጸንሓ ህንጻ እዩ፣ እንሆ’ኳ ካብ ዝህነጽ 50 ዓመታት ክገብር 
እዩ፣ 
 

ይኹን እምበር እዚ ሕጂ እንርእዮ ዘሎና ህንጻ ኪዳነ ምሕረት። ኣዝዩ’ኳ 
ውቁብን ውሕሉሉን ማራኽን እንተኾነ ግዳማዊ መልክዑ ኣዝዩ ረሲሑ 
ኣሎ፣ 
 
ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ከኣ ኣብ ዓመታዊ ክብረ በዓል 
እኖና ኪዳነ ምሕረት (23-02-2014 ዓ.ም.ፈ.)። ንሕቶ ኣመንትን ፈተውትን 
ኪዳነ ምሕረት ዝምልስን ንልብና ዘሕጉስን።- ናይ 50 ዓመት ኢዮቤልን። 
ምሕዳስ ግዳማዊ ህንጻ ቤተክርስትያን ኪዳነ ምሕረት። ሰናይ ዜና 
ኣበሲሮምና፣ እዚ ሕጂ ዘሎ ህንጻ ቤተክርስትያን ብ1955 ዓ.ም.ግ (ብ1963 
ዓ.ም.ፈ.) ብኢድ ብፁዕ ኣቡነ ኣብርሃ ፍራንስዋን ብኢድ ብፁዕ ኣቡነ 
ሞዮሊ (ኢንተርኑንስዮን) ምስ መሰረቱ ድሕሪ ተባሪኹ።  
 
ኣብ ክልተ ዓመቱ ከኣ ብ1957 ዓ.ም.ግ (ብ1965 ዓ.ም.ፈ.) ብፁዕ ኣቡነ 
ኣብርሃ ፍራንስዋ ነዚ ብዘመናዊ ኣተሓናንጻ ዝተሓንጸ ናይ ኪዳነ ምሕረት 
ቤተመቕደስ ባሪኾሞ፣ እዚ ህንጻ’ዚ።- 
 

46.60 ሚተር ዝንውሑ 
37.80 ሚተር ዝግፍሑ 
31 ሚተር ዝቝመቱ 
35 ሚተር እንዳደወል ዝቝመቱ እዩ፣ 

 
ድሕሪ ምብሳር ምሕዳስ ቤተክርስትያን ዝተወስዱ ስጉምትታት። 
 

ሀ. ኮሚተ ምቛም 
ነዚ እተተግብር 13ተ ዝኣባላታ ኮሚተ ቆይማ ኣላ። እዛ ኮሚተ’ዚኣ ከኣ 
ኣብ 3ተ ክፋል ተኸፉፊላ ማለት ኣብ ሀ/ ጐስጓስን ሓበሬታን    ለ/ 
ተክኒክ። ሐ/ ቍጠባ። ዕማማታ ኣብ ምስልሳል እትርከብ ኣላ፣ 
 
ለ. ዕማማት ምሕዳስ ኣነጺሩ። 
ግዳማዊ መናድቓ ኣጽሪኻ ሕብሪ ምልካይ 
ኣብ እንዳደወል በርባዕተ መኣዝን ሰዓት ምልጋብ 
ምስ ሰዓት ተሳንዩ ዝድውል 5 በብዓይነቱ  ክብደት ዘለዎ ደውል 
ምስቃል። 
ነቲ ዘሎ ናይ ናሕሲ ዚንጎ ለቒቕካ ብሓዲስ ምትካእ እዩ፣ 

 
ጸዋዒት ኮሚተ 
 

ዝኸበርኩም መፍቀርቲ ኣዴና ኪዳነ ምሕረት። ህንጻ ቤተክርስትያን ኪዳነ 
ምሕረት ኩሉና ከም እንዕዘቦ። ብፍላይ ደጋዊ ክፍሉ ኣዝዩ ረሲሑ 
ንኣዒንትና ንምርኣዩ ዘይስሕብን ንልብና ንምንታይ ዘይሕደስን ዝብል 
ሕቶታት ዘለዓዕል ኮይኑ ኣሎ፣  
 

ነዚ ንምሕዳሱ  ከኣ ናይ ነፍስወከፍና ሓላፍነት እዩ፣ እግዚኣብሔር  ሎሚ 
ንነፍስወከፍና “ኣቱም  ሕዝበይ። ቤተይ ዓንያ ከላስ  ንስካትኩም 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ኣብ ዝተሰለመ ኣባይቲ ክትነብሩዶ ይግብኣኩም እዩ”፣ (ሓጌ 1።4) 
ይብለና ኣሎ፣ ንጸዋዒት ኣምላኽ ምላሽ ንምሃብ ሃየ ኩሉና ንንቃሕ፣ 
 
እምበኣር ካብቲ ዝቕበል እቲ ዝህብ ኣዝዩ ይባረኽ” (ግሐ.20።35) ዝብል 
ቃል ኣምላኽ ኣሚንና። ንቤት እግዚኣብሔር ንምህናጽ ቀዳምነት ሂብና 
ሃየ ንኪዳነ ምሕረት ኣዴና ኢድና ንዘርግሕ፣ ንምሕዳስ ቤተክርስትያን 
እትገብርዎ ኣበርክቶን ንተወሳኺ ሓበሬታን ሃናጺ ሓሳብን ከኣ በዚ 
ዝስዕብ ኣድራሻ ክትልእኩልና ትኽእሉ።- 

 
 
   ኣድራሻ።-  
     ቤተ ክርስትያን መካነ መንበር ኪዳነ ምሕረት ኣስመራ.  
     ቍ.ሳ. 244 
     ተሌ 120974 
     ሞባይል 07218409 (ቆሞስ ኣባ ፍስሓየ)  

ንምሕዳስ ሕንጻ ቤተክርስቲያን  
ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ ምሕረት ኣሥመራ  ዕማማት ተጀሚሩ 

 

ኣብ ዓመታዊ ክብረ በዓል ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ ምሕረት 2014 ዓ.ም. ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ግዳማዊ ሕንጻ ደብረ ኪዳነ 
ምሕረት ኣዝዩ ረሲሑ ብምህላው፤ድሕሪ 3ተ ዓመት ኣብ ዝዝከር ኢዮቤል መበል 50 ዓመት እዚ ሕንጻ ምሉእ ብምሉእ ክሕደስን ዝሰርሕ ሰዓት 
ክግበረሉን ስራሕ ክጅመር ወግዓዊ ጻዊዒት ከም ዘቕረቡ ይፍለጥ፣  
በዚ መሠረት እምበር ቍምስና ደብረ ኪዳነ ምሕረት ኮሚቴ ምሕዳስ ቤተክርስቲያን ኣቍማ ናይ ጐስጓስን ካልእ ዕማማትን ስራሓት ጀሚራ 
ኣላ። ነቲ መሰርሕ ምሕዳስ ዝገልጽ ጽሑፍ’ውን ተዘርጊሑ’ሎ፣ ትሕዝቶኡ ንስነዳን ንዘይርኸብኩምዎን እነሆ፣  
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ዳግመ ሕንጻ . . . . (ካብ ገጽ 4 ዝቀጸለ) 
 እቲ ዝህነጽ መቓብር ክብርን ግርማን ምውታት ዝሐለወ 

ድኣምበር ከም ተራ ጉድጓድ ከምዘይኮነ። 
 በጻሕቲ ስድራቤት ም’ታን። ብቐሊሉ ክበጽሑን ከለልይዎን 

ከም ዝኽእሉን ኰይኑ ከምዝስራሕ፣ 
 

ለ. ቅጥዒ ምልዓል ዓሰከሬን ብዝምልከት  
 ምልዓል ዓስከሬን ኣብ መጽናዕቲ ዝተሞርኮሰ ብኣገባብ 

ክካየድ ምዃኑ። 
 ምልዓል ዓስከሬን ብቐደም ተኸተል ክካየድ ክትግበር 

ስለዝኾነ ስክፍታ ክህሉ ከም ዘይብሉ። 
 እቶም ፍሉይ ቅርጽን ምስልታትን (sculpture) ዘሎዎም 

መቓብር ምስ መንግስታዊ ትካላት ብምዝርራብ ዝዕቀቡሉ 
መንገዲ ተታሒዙ ኣሎ፣ 

 እቲ ዕማም ምስ ተፈጸመ ኣስታት 20 ዓመታት ናይ ቦታ 
ጽበት ስክፍታ ክፈትሕ። 

 ኣስከሬን ቤተ-ሰቡ ንዓዲ ክወስድ ንዝደሊ ሰብ ሓደ ቅጥዒ 
ክግበረሉ ምዃኑ፣ 

 

ንፋይናንሲያዊ ጉዳይ ብዝምልከት 
 
እዚ ዝህነጽ ሓድሽ መቓብር ዋንነቱ ናይ ህዝቢ። ተጠቂሚ ኩሉ 
ምእመናን ካብ ኮነ። ኣብ ምህናጽ እዚ ስራሕ ህዝቢ ጉልበቱን 
ገንዘቡን ከበርክት ቤተ ክርስቲያን ጻውዒት ተቕርብ፣  
 

  መደምደምታ።-  
 ኣብ ኩለን ቍምስናታት ምስ እዛ ዓባይ ኮሚቴ ዝተሓጋገዛ 

ንኡሳን ኮሚቴታት ክቖማ እየን። 
 እዚ መደብ’ዚ ኣብ ደቂቕ መጽናዕቲ ዝተሞርኮሰ። ክብሪ 

ምውታት ብዝሕሉ መንገዲ ክካየድ ምዃኑ፣ 
 ህዝቢ እዚ ዕማም’ዚ ናቱ ምዃኑ ፈሊጡ ኣብ ምዕዋቱ 

ብጉልበት ብንዋት ብሓሳብን ሞራልን ተርኡ ከበርክት። 
 ኩሎም ምእመናን ነዚ መደብ ዘዐውት ሃናጺ ሓሳባት 

ብመንገዲ ቍምስንኡ ናብ ኮሚቴ ከመሓላልፋ 
 ኣብ ዝቅጽል ርክባት ምስ ምእመናን ቍምስናታት ሰፊሕ 

ኣኼባ ክግበር እዩ፣ 

 

 

ሓውኻ ኣበይ ኣሎ? (ዘፍጥ. 5።9) 
ሓዋርያዊ መልእኽቲ ካቶሊካውያን ጳጳሳት  

 
 

ንመን ተጻሒፉ? 
 

እግዚኣብሔር ንሕዝቡ ቀደም ብነቢያት ግዚኡ ምስ ኣኸለ  በቲ እንኮ 
ወዱ መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ። ድኅሪኡ ከኣ በቶም ንሱ 
ዝልኣኹም ሓዋርያት። ሎሚ ድማ በቶም ተካእቶም ጳጳሳት ካብ 
ምትስፋው። ምጽንናዕን ምግሳጽን ኣየቋረጸን፣ ሓውኻ ኣበይ ኣሎ? 
ትብል መልእኽቲ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ንኩሉ ማለት ንጓሶትን 
መጓስኦምን። ንወለድን መንእሰያትን። ንዓበይትን ንናእሽቱን። ንደቂ 
ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን። ኣብ እምነቶም ዝጸንዑን ብእምነቶም 
ዝተደናገሩን ድኣ’እምበር ከምቲ መራኸቢ ብዙሓን ዝበላኦ ፈጺሙ 
ንሓደ ወገን ጥራሕ ዝተጻሕፈ ኣይኮነን፣ 
 

ስለምንታይ’ከ ተጻሒፉ? 
 

ካብታ ኣብ ኣምላኽ ዘላትና እምነት ምስ ረሓቅና መንገዲ ሓቂ 
ስለዝጠፍኣና። ነቲ ዝረአ ሓውና ድሃይ ክንዲ ምግባር ሓላዊ ሓወይ ድየ? 
ኢልና ውራይ ነፍስና ከይንገብር። ናብ ልብና ተመሊስና ድሃይ ሓውና። 
ድሃይ ሓድሓድ ክንገብር። በታ ብኹሉ ጽቡቕ ዝኾነት ሰላም ብርኺ 
ክንጓዓዝ ኮምፓስ መንገድን ሓቅን ሕይወትን ከመልክትልና ኢዩ 
ተጺሒፉ፣ ምኽንያቱ ድሃይ ሓውና ስለዘይገበርና ድሃይ ዝገብረልና 
ስኢና፣  
 

እንታይ ከ ክንገብር ይዕድመና! 
 
 

ብብርሃን እምነት ተመሪሕና ንመንእሰያትና ኣብ ምድረበዳ ድራር ኣሞራ 
ኣብ ባሕሪ ድራር ዓሳ ካብ ምዃን ዝድሕንሉ፤ ንብዓት ኣብ ልዕሊ ንብዓት 
ብኽናት ኣብ ልዕሊ ብኽያት ከይደግስና፤ እታ ተባታቲና ዘላ ሥድራቤት 
ትተኣኻኽበሉ። እቲ ካብ ሃገሩ ዝጸርር ዘሎ መንእሰይ ኣብ ሃገሩ 
ዝመሃረሉ። ሠሪሑ ዝኣትወሉ። እቲ ንመንእሰያትና ጅሆ ሒዙ ዘሎ 
“ኣይሰላም ኣይኩናት” ኩነታትና ናብ ሰላም ዝቕየረሉ። ስለዝባደመት 
ሕዝባ ምዕንጋል ስኢና ዘላ መሬትና ሓመዳን ማያን ዝዕቀበሉ። እቲ 
መሠረት ሥራሕን ምዕባለን ዝኾነ ትምህርቲ ዝመሓየሸሉ መሰልን 
ናጽነትን ወዲ ሰብ ዝኸብረሉ መንገዲ ከነናዲን ኪንከተልን ይዕድመና፣ 
 

ልዕሊ ኩሉ እምነትና ከነደልድል። እምነት ሃይማኖት መሠረት ሓድነትን 
ስኒትን። መሠረት ምዕባለን ናጽነትን። ሕዝቢ ምስ ሕዝቢ ዘተሓቋቀፍ 
ድኣ እምበር ዘናቁት ከምዘይኮነ እኳ ድኣ ኣሚኒ ሕዝቢ ዘሎዎ 
መንግሥቲ።  ዘሻቅል ጽጥታን ሓለዋን ከምዘይብሉ። ከምቲ መልእኽቲ 
ያዕቆብ ዝብሎ እምነትና ብግብሪ ከነርኢ ይዕድመና፣ 

 
 

 

ሓሓሓ  
ሓሓሓ ሓሓ?  
(ዘዘዘ. 4ዘ9)  

 

              ሓዋርያዊ ካቶሊካውያን  ጳጳሳት  
 

            ኣሥመራ - ዘመነ ትንሣኤ -  ፳፻፮ (20 4) 
 

“WHERE IS YOUR BROTHER?” 
(Gn. 4:9) 

Pastoral Letter of  
     the Catholic Bishops of Eritrea 

 

  (Translation from the original Tigrinya text) 
 

Asmara – Eastertide 
25th  May  2014 

 

 

“DOV’ E’   
TUO FRATELLO?” 

Gen. 4:9 

Lettera Pastorale  

dei  

Vescovi Cattolici dell’ Eritrea 

(Traduzione dall’originale in lingua tigrina) 
  

                          Asmara, Tempo Pasquale 
                                   

 25 maggio, 2014 
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መዓርገ ክህነት ኣብ  ማኅበረ ንኡሳን ኣኃው ካፑቺኒ  
 

ክልተ ዲያቆናት ኣባላት ማኅበር ንኡሳን ኣኃው ካፑቺኒ ኣባ 
መሓሪ ጃውጅን ኣባ ሰለማዊ ኣለምሰገድን። ድሕሪ’ቲ ንሸውዓተ 
ዓመታት ብማኅበሮም ክወሃቦም ዝጸንሐ ትምህርትን መዕበያን 
ብደቂ ማኅበሮምን ቤተሰቦምን ውሉደ ክህነትን ምእመናንን 
ተሰንዮም። ኣብ መድኃኔ ዓለም ገጅረት ኣሥመራ። ብኢድ ብፁዕ 
ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ጳጳስ ዘመንበረ ኣሥመራ 
መዓርገ ክህነት ተቐቢሎም፣ 
 

ብፁዕ ኣቡነ መንግሥተኣብ ኣብቲ መዓርገ ክህነት ዝተዋህበሉ 
መስዋዕተ ቅዳሴ። ነቲ መዓርገ ክህነት ቅድሚ ምሃቦም። 
ቅ.ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ"ድልየት ደቂ ዘብዴዎስ"ዝብል 
ክፋል ኣንቢቦም። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋርያቱ ብዛዕባ 
ሕማማቱን ሞቱን ትንሣኤኡን ምስ ተዛረቦም። ኣስዒቦም 
ያዕቆብን ዮሓንስን ደቂ ዘብዴዎስ “ናብኡ ቀሪቦም “መምህር !
ዝለመንናካ ኽትገብረልና ንደሊ ኣሎና” በልዎ፣ ንሱ ኸኣ “እንታይ 
ክገብረልኩም ትደልዩ?” በሎም፣ ንሳቶም ድማ “ኣብ ክብርኻ 
ሓዴና ብየማንካ። ሓዴና ድማ ብጸጋምካ ኽንቅመጥ ፍቐደልና” 
በልዎ፣ ኢየሱስ ግና “እትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም ነቲ ኣነ 
ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ክትሰትዩ። ነቲ ኣነ ዝጥመቖ 
ጥምቀትውን ክትጥመቝኸ ትኽእሉዶ።” በሎም ንሳቶም ከኣ 
“ንኽእል” በልዎ። ኢየሱስ ከኣ “ነቲ ኣነ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕሲ 
ኽትሰይዎ ነቲ ኣነ ዝጥመቖ ጥምቀትውን ክትጥመቕዎ ኢኹም፣ 
ኣብ የማነይን ኣብ ጸጋመይን ምቕማጥ ግና ነቶም ዝተዳለወሎም 
እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ዝህቦ” በሎም፣ እቶም ዓሠርተ ሰሚዖም 
ብያዕቆብን ዮሓንስን ኪሓርቁ ጀመሩ፣ ስለዚ ኢየሱስ ጸዊዑ ኸምዚ 
በሎም።- ነሕዛብ እቶም ከም ሹማምንቶም ዚቝጸሩ ከም 
ዚመልክዎም እቶም ዓበይቶም ድማ ኣብ ልዕሊኦም ከም 
ዚሥልጥኑ ትፈልጡ ኢኹም፣ ኣባኻትኩም ግና ከምኡ ኣይኮነን፣ 
እቲ ዓቢይ ኺኸውን ዚደሊ ኣገልጋሊኹም ደኣ ይኹን፣ እቲ 
ኻባኻትኩም ጐይታ ኺኸውን ዚደሊ ኸኣ ንሱ ልኡኽ ዅልኹም 
ይኹን፣ ምኽንያቱ ከኣ ወዲ ሰብ ኬገልግልን ሕይወቱ በጃ ብዙኃት 
ኪህብን እምበር ኬገልግልዎ ኣይመጸን” በሎም፣ ዝብል ጠቒሶም 
ብመሠረት እዚ ትምህርቲ ክርስቶስ ፍሉይ ስልጣን ሓዋርያ ወይ 
ካህን ኣብ ትሕትናኡ ኣብ ኣገልግሎቱ ኢዩ ዘሎ፣ ዕቤት ዝደሊ 
ኣገልጋሊ ይኹን፣ ኢየሱስ ንክብርን ንስልጣንን ንልዕልናን ኢሉ 
ኣይመጸን፣ እኳ ድኣ “ንሰብ ኬገልግልን ሕይወቱ በጃ ብዙሓት 
ክህብን’ምበር ኬገልግልዎ ኣይመጸን”፣ ኣገልግሎት ክርስቶስ ኣብ 
ትሕትና። ኣብ ተወፋይነት መን ይቐድም’ምበር ኣብ ስልጣን 
መን ይዓቢ ኣይኰነን ኢሎም፣ 
 
ቀጺሎም ብፁዕ ጳጳስ ክህነት ዝወሃብ ንመዓርግ ንስልጣን 
ዘይኮነስ" ካህን ንርእሱ ረሲዑ ኣርዑቱ። መስቀሉ ተሰለሙ። 
ንብዙሓት ነፍሳት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን። ካብ ድንቍርና ናብ 
ፍልጠት። ካብ ሕማም ናብ ጥዕና ካብ ሞት ናብ ትንሣኤ ከብጽሕ 
ኢዩ፣ እንተወለድና ዘጠምቐና። እንተሓመምና ዝበጽሓና። 
እንተሞትና ዝቐብረና ካህን’ዩ፣ ምእንቲ’ዚ ከቢድ ኃላፍነት 
ስለዝኾነ። ኣብ ሰብ ከኣ ድኽመት ስለዘይስኣን ማሕበር። ወለዲ። 
ምእመናን ንካህናትና። “ባዕልካ ሓልዎም” “ኢድካ ኣንብረሎም” 

ቢልና ክንጽልየሎም ይግባእ ኢሎም፣  
 

ንሓደስቲ ካህናት ከኣ እዞም ኩሎም ዓጂቦምኩም ዘለው ካህናት 
ኰነ ምእመናን ኣጆኹም! ኣርዑትኩም ተሰከሙ። ቀጥ በሉ። 
ንሕና ከኣ ምሳኹም ኣለና እዮም ዝብልኩም ዘለው’ሞ 
ንጸዋዕታኩም ብሓጐስን ብእምነትን ተቐበልዎ ቢሎም 
ኣተባቢዖምዎም፣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ኣብ 

መወዳእታ ከኣ ንወለድን ንማሕበር ንኡሳን ኣኃው ካፑቺንን 
እንቋዕ ሓጐሰና። ብዝያዳ ኣብ ስብከተ ወንጌል ክትዕጠቁ የድሊ፣ 
እትጅምርዎ ዘለኹም ጉባኤ ቡሩኽ ይግበረልኩም። መንፈስ 
ቅዱስ ባዕሉ ይምራሓኩም ቢሎም ስብከቶም ዛዘሙ፣ ጸኒሑ ከኣ 
ስርዓት ሢመተ ክህነት ተፈጺሙ፣ ኣብ መወዳእታ ቅዳሴ ከኣ 
ሓደስቲ ካህናት ንሕዝቢ ኢዶም ኣሳሊሞም። ኣብ ኣዳራሽ ከኣ 
ብቍምስና ዝተዳለወ መደብ ቁርሲ ተኻይዱ፣ 

“ ቤተክርስትያን ንምድራውን ግዜያውን ሃለዋት ደቂ ሰብ ብወንጌል ከተብርሆ 
ግቡኣ ስለዝኾነ።  “ሎሚ ናይ ዘለ’ ኵሎም ሰባት ሓጎሶምን ተስፋኦምን። 
ሓዘኖምን ጓሂኦምን። እዚ ኩሉ ናይ ቤተክርስትያን ሓጎስን ተስፋን ሓዘንን 
ጓህን’ውን . . .” ብምዃኑ “ብርሃን እምነት ከኣ ንሥቓያት’ዚ ዓለም’ዚ 
ከምንርስዕ ዚገብር ዘይኮነስ። ብእምነት “ኣብ እንገብሮ ስጉምትና ዚመርሓና። 
ንጕዕዞና ዚበቅዕ መብራህቲ” እዩ፣ 

(ሓዋርያዊ ካቶሊካውያን  ጳጳሳት ቍ 9 )  
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