
ዓመታዊ ክብረ በዓል ቅ. ኣንጠንዮስ ገባሬ ተኣምር 
 

ዓመታዊ ክብረ በዓል ሕዜባዊ ቅደስ፡ ቅደስ ኣንጠንዮስ ዴሕሪ’ቲ ካብ መጋቢት ጀሚሩ ኪካየዴ ዜጸንሐ ናይ 
13 ሰለስ፡ ምንጋዴን ምሕጻብ ማይ ጸሎትን  እዙ ቅደስ ዯብሪ ንመቐራረቢ ጸሎት ታስዕትን ናይ ዴሮ ዋዛማን፡ ናይ 
ዕሇቱ ሥርዓተ በዓልን ብጽቡቕ ኣገባብ ተፈጺሙ። ኣብ ዕሇቱ ሰለስ 13 ሰነ ዜተባዕሇ ዓመታዊ ክብረ በዓል 
ቅ.ኣንጠንዮስ ብብፁዕ ሉቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ዜተመርሑ ዓሰርተ ሇባስያን ካህናት መስዋዕተ 
ቅዲሴ ብኃባር ምስ ዓረገ። ሲዒቡ ከምቲ ልሙዴ ኣገባብ ነጋዱ ሕዜቢ ብመስቀል ተመሪሑ፡ ብጸሎት መቁጸርያን 
ምህሇሊን፡መዜሙር መንእሰያትን ያሬዲውያንን ማዕሪጉ ብሥሙርን ዜተወሃሃዯን ሃናጺ ኣገባብ መንፈስ ጸሎት 
ዜዓብሇሎ ብቡራኬ ቅ.ቁርባን ግሩም ዑዯት ተኻይደ። 
  
ዑዯት ተፈጺሙ፡ ሕዜቢ ናብቲ መስዋዕተ ቅዲሴ ዜዓረገለ ሰፊሕ ዲስ ተመሉሱ፡ መዜሙር ያሬዲውያንን ሉቃውንትን 
መንእሰያትን ምስ ቀረበ፡ ቀጺሎም ብፁዕ ሉቀጳጳስ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ኣብ ስምዕዎ ቃል 
እግዙኣብሔር፡ እንቋዕ ናብ ዓመታዊ ዜኽረ በዓል ቅ.ኣንጠንዮስ ኣብጽሓና ዴሕሪ ቢሎም፥ ካብ ወንጌል ማርቆስ 
ኢየሱስ ርኹስ መንፈስ ንዜሓዯሮ ሰብ ከምኡ’ውን ንሓማት ጴጥሮስን ንካልኦት ሕሙማትን ከምሕወየ ዛንቱ ክፍሉ 
ጠቒሶም መንፈሳዊ ትርጉሙ እንኪገልጹ፣ ኢየሱስ ከም በዓል ስልጣን ይምህር ስሇዜነበረ፣ንርኹሳት መናፍስቲ’ውን 
ብስልጣን የውጽኦም ብምንባሩ እቶም ሰማዕቱ ይዴነቁን  ይግረሙን ነበሩ።ኣብዙ ወንጌል’ዙ ኢየሱስ ምለእ መዓልቲ 
ወንጌል ክሰብክን ሕሙማት ከሕውን ከም ዜወዓሇ ኢዩ ዜነግረና። 
 
ኢየሱስ መዴኃኔዓሇም ፈዋሴ ሕሙማን ቅዴሚ ካልእ ስርሑ ትምህርቱ ኢዩ ስምዕ ዜነበረ። ከመይ ቀዲማይ ጸሊኢና 
ዴንቁርንና ኢዩ። መን ኢኻ? ካበይ መጽእካ? ናበይ ኢኻ ትኸይዴ? ምፍሊጥ የዴሉ። ይፈልጥ ኣይፈልጥን ኢዩ። 
ስሇዙ ዓሚቕ ትምህርተ ክርስቶስ የዴሉ። ኢየሱስ ነቲ ዜምህሮ ብግብሪ’ውን የርእዮ ነበረ። ፍልጠት ጥራሕ ኣካሉ 
ኣይኮነን። ዜተሸገረ፡ ዜጸበቦ ሰብ መስተርሆት የዴልዮ። ስሇዙ ከኣ ኢዩ ኢየሱስ ነቶም ብኣጋንንቲ ዜተኣሰሩ “ቦታካ 
ኣይኮነን፡ ካብኡ ውጻእ” እናበሇ ካብ ርኹሳት መናፍስቲ ናጻ ዜገብሮም፡ ብሕማም ዜሳቐዩ ሕውዮም ዜነበረ። ሎሚ 
ኣባና ሎዉ ትዕቢት፣ ቅንኢ፣ ሃኬት፣ ስስዕቲ’ውን ምስ እግዙኣብሔርን ሰብን ባእሱና “ርኹሳት መናፍስቲ’ዮም።
እምበኣር ንክርስቶስ ፈዋሲ ሕሙማት ካብቲ ኩለ ጨንቐኒ ሎ ሕማም ነፍስን ሥጋን ሓራ ኣውጽኣኒ እናበልና 
ንሇምኖ። ኢየሱስ “ኣቱም ኩለኹም እትጽዕሩን ጾር ዜኸበዯኩምን፣ ናባይ ንዑ፡ ኣነ ኸኣ ከዕርፈኩም እየ። ኣነ ሇዋህ 
እየ ልበይ’ውን ትሑት እዩ እሞ ኣርዑተይ ጹሩ፣ ካባይ’ውን ተምሃሩ፣ ንነፍስኹም ከኣ ዕረፍቲ ኽትረኽቡ ኢኹም። 
ከመይ ኣርዑተይ ልዘብ ጾረይ ከኣ ፈኩሽ እዩ” እናበሇ ኢይ ዜጽውዓና። ንሱ ኩለ ዜከኣሎ ኣምሊኽ ከሎና ብ“ኣነ 
ከሕወየካ’የ፣ ኣነ እፈልጠልካ’የ” ዜብለ ሰባት ተታሉልና ብየዴሉ ፍርሒ ተጨኒቕና ኣብ ይእቶ ኣይንእቶ። ኣብኡ 
ብጽሕ የብልናን።  

ቅደስ ኣንጠንዮስ እቲ ይሕሇል ሰበኺ ወንጌል፣ ኣበሳሪ  ጥዑም ዛና’ውን ከምቲ ናይ ኢየሱስ ነቶም 
ዜተረበሹ፡ ዕረፍቲ ዜሰኣኑ ሕዜቢ፡ ካብ ሕማም ነፍስን ሥጋን የሕወዮም ስሇዜነበረ ኢዩ “ገባሬ ተኣምር፡ ገባሬ 
መንክር” ተባሂለ ዜጽዋዕ። ሎሚ ብፍለይ እንታይ ትዯሉ እንተዜብሇና ነናትና ሕቡእ ልመና መቕረብና፣ እንተኾነ 
ቅደስ ኣንጠንዮስ ዜሕጐስ ኣብ ተኣምራት ይኮነስ ንክርስቶስ እንተተኸተልና ኢዩ’ሞ፡ ኢየሱስ ንሓቅታት እምነትና 
ክንፈልጥ ባዕለ ይሓግና፣ ነቲ ኩለ ጨንቐናን ሳቕየናን “ተወዲእ” ይበሇልና፡ ብዜናሙ ይተዓረቀና፡ ቢሎም ኖሊዊ 
ቃሎም ኣስሚዖም። ኣኸቲሎም ከኣ ገጣሚ ኣቶ ወልደ ኣዴሓኖም ንሕይወት ቅ. ኣንጠንዮስን ናብኡ ዜግበር 
መንፈሳውነትን ዜምልከት፡ መንፈሳዊ ማዕዲ ወሲኾም መሃሪ ግጥሞም ኣቕሪቦም። ዴሕሪ ቡራኬ ብፁዕ ሉቀጳጳስ ከኣ 
ብቃሇ ምስጋና ሓሊፊ እቲ ዯብሪ ኣባ ጠዓመ ገብረዮሓንስ ወግዓዊ ሥርዓተ በዓል ተፈጺሙ። ነጋዱ ሕዜቢ ግና ምለእ 
መዓልቲ ኣብ ዜጥዕሞ ሰዓት እናመጸ ምለእ መዓልቲ ክጽሉ ዊዕለ። 
  መንእሰያት እዙ ዯብሪ ከኣ “ቀንዳል ሕዜባዊ ቅደስ” ዜተሰመየ፣ ሰረት ኣመጻጽኣ ንግዯት፡ መንፈሳውነት 
ቅደስ ኣንጠንዮስ ፓድቫ ኣብ ኤርትራ፡ ዜተፈሊሇየ ብመንእሰያት ዜተኣከበ ምስክርነታት ቅደስ ኣንጠንዮስን ንቅደስ 
ቁርባን ዜርኢ ዓናቅጽ ሇዎ ሓዯ ጽሑፍ ኣሰናዴዮም፣ ርጊሖም። ኣብዙ ጽሑፍ እዙ ናይ ሎምመን በዓል ቅደስ  
ኣንጠንዮስ ንመበል 78 ዓመቱ ይዜከር ምህሊዉን ኣብ ሃገርና ብቅደስ ኣንጠንዮስ ዜጽዋዓ ኣርባዕተ ኣዴባራት ማሇት 
ኣብ ከረን ብ1932 ዜተሃንጸት፡ ኣብ ዓዱሽማግሇ ብ1935 ዜተሃንጸት፡ ኣብ ኣሥመራ ብ1938 ዜተሃንጸት፡ ኣብ ካርካሻ 
(ጋሽ-ባርካ)1995 ዜተሃንጸት ምህሊወን፣ ከምኡ’ውን ንቅደስ ኣንጠንዮስ ዜምልከት ዚጊት ዜወጸ ጽሑፋትን ብስም 
ቅደስ ኣንጠንዮስ ዜጽውዓ መንፈሳውያን ማሕበራትን ሓዯ ሓዯ ምስክርነታትን ተኣምራታዊ ተግባር ቅደስ ኣንጠንዮስ 
ብሓፈሻ መንፈሳውነት ቅደስ ኣንጠንዮስ ኣብ ኣርባዕቲኤን ሰበኻታትና እናስፋሕፍሐ ይኸይዴ ምህሊዉ ብሰፊሑ 
ተገሉጹ ኣሎ። 
  
ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ!! 
      ግርማይ ኣስፍሃ 


