
በዓለ ኢዮቤል 150  
ገዳም ዘርኣክህነት ከረን ፳፻፲፭/2022 
፲፫ ኅዳር ፳፻፲፭ December 22, 2022                                                      

በዓለ ኢዮቤል 150: ገዳም ዘርኣክህነት ከረን 
ወቀድስዋ ለይእቲ ዓመት ዘ፶ ኵላ ዓመታ፡ ብጸጋ እግዚኣብሔር ዓመተ 
ኢዮቤል ንምብዓል… 7x7 ዓመት ቊጻር ድምሩ 49 ዓመት ይኹኑልካ: ብ10 
መዓልቲ ናይ 7ይቲ ወርሒ ብመዓልቲ ኅድገት ኃጢኣት ኣብ ብዘላ ሃገርኩም 
መለኸት ንፍሑ ነታ መበል 
50 ዓመት ቀድስዋ ኣብታ 
ምድሪ ንዝነብሩ ኩሎም ከኣ 
ሓርነት ኣውጁ:እዚኣ ዓመተ 
እ ልልታ ትኹ ነ ልኩም… 
(ዘሌዋ 25:8-11) 
ገዳም ዘርኣ ክህነት ኣብ ከረን 
ካብ ብ1869 ካብ ዝትከል 
153  ዓመት መሊኡ፡ እንተ 
ሰለስተ ዓመታት ብሰንኪ 
ስ ደ ት ካ ብ ቦ ታ ና ቦ ታ 
ዝተኸላበልተሉ ኮይዩ፡ ረጊኡ 
ብቀዋምነት ዝቀጸሎ ካብ 
1872 ኢዩ፡ ካብዚ ናይ  100 
በዓል ተገብረ፡ ካብኡ ቈጺርና ከኣ ናይ 150 ንብል ኣሎና’ምበር ልክዑ 153 
ኢዩ።- ነዚ ዝክረ ምሥረታ እናሓሰና ቀዳሞት ኣቦታት ነዚ ዓቢይ ምንጪ 
ክህነትን ብግቡእ ዝተዀስኰሱ፡ ንመላእ ሕዝበ እግዚኣብሔር መለኸት ኢዮቤል 



እናነፋሕና፡ ኣምላኽ ንዝገበረልና ጸጋ ምእንቲ ከንመስግን፡ ናይ ኢዮቤል 
ምስጋና ንገብር ኣሎና።  

እዚ ዘርኣክህነት ካብ 
ኣብ ከረን ካብ ዝትከል 
ብ ም ዱ ብ ን ሥ ሩ ዕ ን 
ኣገባብ መዕበያ ክህነት 
ክህብ ካብ ዝጅምር 153 
ዓመት ኮይኑ’ሎ: ንበል 
ደኣምበር ነገረ ሥነ-
መዕበያስ: ካብ ክርስቶስ 
ኣ ት ሒ ዙ በ ብ ዘ መ ኑ 
ኪካየድ ዝጸንሐ እዩ: ናቱ 
መቀጸልታ፡ ኣብ ከባቢ 
ከ ረ ን ኢና ን ዛ ረ ብ 
ዘሎና። 
ኢዮቤል ኣብ ነፍስወከፍ 
50, 100, 150.. . . 
ዝብዕል ናይ ምስጋን ጊዜ ኢዩ፡ንሕና ከኣ ሎሚ በዚ መንፈስ እዚ ናይ 
ዘርኣክህነት ኣብ ከረን በዓለ ኢዮቤል ንገብር ኣሎና:  
ገዳም ዘርኣ ክህነት ተባሂሉ ኣብ ቋንቋ ሃገርና ዝተተርጐመ: እቲ ብፈረንጂ 
ሰሚናርዩም ዝተባህለ እዩ: እዚ ኸኣ ፈልሲ(ዘርኢ) ክህነት ዝኾኑ መንእሰያት: 
ነቲ ሊቀ ካህናት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኽተሉ ዝደልዩ ዝዂስኰሱሉ ቦታ 
እዩ። 
- እታ ቀዳመይቲ ዘርኢ-ክህነት ዝኾነት: እታ ኣብ ክሊ መድሓኒና 

ዝተኰስኰሰት ማሕበረ ሓዋርያት እያ።  ሓዋርያት’ውም ብጊዜኦም 
እናተኰስኰሱ: ኣሰር 
መድሓኒናን ሓዋርያት 
ዝ ስ ዕ ቡ ካ ህ ና ት ን 
ዲቆናትን ኣፍረዩ።  

- እቲ ብገርህን ኣብ 
ተራ ቦታን-ብቃልን 
ብኣብነትን ዝግበር 
ዝ ነ በ ረ ኩ ስ ኰ ሳ : 
ም ስ ና ይ ዘ መ ን 
ምዕባሌታት እናተሳነየ 
ብ ም ም ጻ እ : ኣ ብ 
ዳሕራይ ዘመን: ሥነ 
መ ዕ በ ያ ክ ህ ነ ት 
ዝ ወ ሃ በ ሉ ገ ዳ ማ ት 



ኪሕነጹ ጀመሩ፣ሥሩዕ ሥጋውን መንፈሳውን ትምህርቲ ዝካተተ ዘርኣ 
ክህነታት እናወሰኸ መጽኤ። 

- እዚ ሎሚ ንጽንብሎ ዘሎና ሓደ ካብዚ ምዕባሌታት እዩ። 
- ዘርኣ ክህነት ዋና ዓላማኡ- ካህናት ምፍራይ እዩ። ክህነት፡ ነቲ መድሓኒና 

ዘስተምህሮን-ብመስቀሉን ትንሣኤኡን፡ ግብራዊ ዝገበሮ: ነገረ-ድሕነት 
ንዓለም ምብሣር እዩ። ካህናት እምበር ነቲ ክርስቶስ ዝኣወጀልና ድሕነት 
ምእንቲ ክንቅበል፡ ኣምላኽ-ፍቅሪ ክንድዝኾነ፡ ነዚ ፍቅሪዚ ክንቅበሎን 
ክነብሮን ዘስተምህሩና፡ ካህናት ልኡካነ ወንጌል እያቶም። 

ከምቲ መድሓኒና ካብ ሓጢኣት ሓርነት ዝኣወጀልና: ሎሚ’ውን እንውጆ 
ካልእ ሓርነት የልቦን፣እንተኾነ ዘመና ብብዙሕ ምኽንያት ኣብ በብዓይነቱ 
ዝኾነ መግዛእቲ ስለዝርከብ: ናብ ክርስቶስ ክምለስ ኣብ ክርስቶስ ዝተመልሰ 
ከኣ ሓርነት ከምዝርከብ ዳግም ክነበስር ሓላፍነት ወሉደ ክህነት እዩ። 
ጽንብል ገዳም ዘርኣክህነት ጽንብል ግብረ ክህነት ካብ ኮነ ንኹሉ እዝኒ ንዘለዎ 
ሰማዒ ናይ ክርስቶስ ሓርነት ንእውጀሉ ኢዩ። ብክርስቶስ ሓራ ኢኻ፡ ብደሙ 
ሓራ ገይሩካ እዩ: ዝጻሞኻዮ ዘይኮነ ኣምላኽ ብብዝሒ ምሕረቱን ፍቅሩን 
ዝለገሰልካ ጉንዖ እዩ’ሞ፡ ድሕነት ተቀበል ቢልና ንዘመና ንሰብከሉ ኢዩ።  

ዘመና ግና ካልእ ዋኒኑ ገፊሕዎ: ንጉዳይ ድሕነት ጊዜ ስኢንሉ: ንርእስኻ 
ድሓን ናተይ እንታይ ገዲሹካ እናበለ ጸረ ክርስቶስ ዝኾነ ኣካያይዳ ሒዙ 

ኪጐዓዝ ይርኤ። 
ልኡከ ወንጌል ግና በዚ ከይተሰናበደ ንክርስቶስ ንኹሉ ንምፍላጥ ሕይወቱ 
ንክርስቶስ ወፍዩ ይጽዕር ኣሎ። ጽንብል ኢዮቤል ዘርኣክህነት ነዚ መብጽዓዚ 
ዳግም ዜሓድስ እዩ። 



ስለዝኾነ ከኣ ነታ መበል 50 ዓመት ቀድስዋ… ዝብል ኃይለ ቃል ቅ. 
መጽሓፍ፡ ልዕሊ ኩሉ: ሥራሕኩምን ድኻምኩም ኣብ ኢድ ኣምላኽ ግበርዎ 
ማለት ኢዩ። ተልእኮ መሠረቱ ወይ ዓይኑ ክርስቶስ ስለዝኾነ: መንፈሱ 
ኬሕድረልና መንገዱ ኬብርሃልና፡ ነገረ ተልእኮና ዕዉት ንምዃን ጸጋ መንፈስ 
ቅዱስ ንሓተሉ ስለዝኾነ፡ ልዕሊ ኩሉ በቲ ዓይኒ ጸጋ ዝኾነ መሥዋዕተ ቅዳሴ: 
ኣብቲ ክርስቶስ ባዕሉን ንባዕሉን ብካህኑ ገይሩ ሰዋእን ተሰዋእን መሥዋዕትን 
ዝኾነሉ፡ ዓቢይ ምሥጢር ብምምርኳስ ነዚ ዓመተ ኢዮቤልና ንቅድሶ ኣሎና። 

እቲ ዝዓዪ ባዕሉ እዩ፣ ብቤተክርስትያኑ ገይሩ ከኣ ይዓዪ ክንድዝኾነ፡ 
መድሓኒና ንጴጥሮስ . . .ኣንተ ኰኲሕ ወዲባ ዛቲ ኰኲሕ አሓንጻ 
ለቤተክርስትንየ: ወኢይክልዋ ኣንቀጸሲኦል ኣንቀልቅሎታ… 
ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ልዕሊዛ ከውሒ ቤክርስትያነይ ክሕንጽ እየ: ናት 
ሲኦል ሓይልታት ኬነቃንቅዋ ኣይኽእሉን እዮም…ዝበሎ፣ ካብዚ ከውሒ 
ብዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክህነት ኮይኑ ካብ ዝርከብ ዘርኣክህነታት-ሓደ እዚ 
ሎሚ ኢዮቤሉ ንጽንብሎ ዘሎና ዘርኣክህነት  ከረን። ሓይልታት ሲኦል 
ንቤተክርስትያን ከየነቃንቅዋ ቅድመ ግባር ዝኸውን: ሰባኬ ወንጌል ዘፍሪ እዩ። 

እዚ ሰባኬ ወንጌል፡ ምሥጢራት ቤተክርስትያን ብምሥራዕን ምዕዳልን ቀዳሲ 
ዝኸውን፣ ምንጪ ቅድስናን፡ ቅድስና ባዕሉን ክርስቶስ እዩ። 
ናይ ዘርኣክህነት ናይ 150 ኢዮቤል እንክነብዕል፡ ካብ ምእመናንና እጽበዮ፡ 

1. ጸሎት ኢዩ፡ ቅዱሳን 
ካህናት ኬፍርየልና፡ 
2.  ነዚ ዓቢይ ተልእኮ 
ዝ ኾ ኑ ካ ብ ደ ቆ ም 
ክውፍዩልና፡ 
3. ንዘርኣክህነት መካየዲ 
ዝኸውን ክልግሱልና፡ 
ክሳብ ሎሚ ብምጽወታ 
ለ ጋ ሳ ት ክ ር ስ ቲ ያ ን 
ገበርቲ ሠናይ ጸኒሓና፡ 
ካ ብ ሕ ጂ ን ደ ሓ ር 
ደጊም ርእስና ክንክእል 
ጊ ዜ ኡ ዩ ፡ ከ ም ቲ 
ም ሳ ዅ ም ን ዘ ለ ዎ 
ደቅኹም ባዕልኹም እትኽእልዎም፡ ነቶም ኣብ ገዳም ንዝርከቡ’ውን 
እቶም ዝወሓዱ ስለዝ|ኾኑ ክትሕግዙ ንጽውዕ፡ 
4. በዚ ኣጋጣሚ ንዅለን ቍምስናታት ኤጳርቅና ከረን፡ ኣብ ነፍስወክፍ 
ቀውዒ እኽሊ ብምብርካት፡ ንዘርኣክህነት ዓመታዊ መግቦም ብምሽፋን 
ዓቢይ ኣስተውጽኦ ዝገብሩ ዘለዉ ዕዙዝ ምስጋናይ ኣቅርበሎም። ክቅጽልዎ 
እላቦ። 
5. ኤጳርቅና ንትምህርትን ንኻልእ ሀልክታትን ኢዩ ዝትክእ ዘሎ፡ -  



ጽንብል ኢዮቤል ገዳም ዘርኣክህነት ከረን 153 ዓመታት ናይ ዝተገብረ ተልእኮ 
ክህነት ጽንብል’ዩ። ካብዚ ገዳም ኣብ ውሽጢ’ዚ 153 ዓመት ዝፈርዩ ጳጳሳትን 
ካህናትን ዉፉያት ምእመናን: ናይዚ ተልእኮ ፍረ እዮም። ነንዘመኖም ከኣ 
ብርሃን ወንጌል ኮይኖም ኣገልጊሎምን የገልግሉን ኣለዉ። 

  
ካብ 1860 ታሕሳስ 1995 ኣብ 135 ዓመት ብብዓመቱ ብግቡእ ኣይተመዝገበን 
እምበር እቲ ምዝጉብ ልዕሊ 2,430 ተመሃሮ ኣትዮም፡ ካብዚኣቶም ኣብ መላእ 
ኤርትራ  245 ኣብ ክህነት በጺሖም፡ ካብዚኣቶም 76 ናይ ከረን ነበሩ።  

ድሕሪ ምምሥራት ኤጳርቅና ታሓሳስ 1995-2022 ኣብ 25 ዓመት ካብ 1,851 
ዝኣተዉ; ኣብ ፍልስፍና ቶለጊያ 626 ሓለፉ፡ ካብዚኣቶም 55 ኣብ ክህነት 
በጺሖም።  
ካብዚ መንፈሳዊ ምህርቲ፡ኣምላኽ ዓመተ ኢዮቤልና ይባርኸልና: ነቶም ኩሎም 
ኣብዚ ገዳምዚ ዘገልገሉ፡ ዘወፈዩ ኩላቶም ኣምላኽ ይባርኮም: ንዓና ናይ ሠናይ 
ክርስትያናዊ ዘመን ምልክትን ናይ ሓድሽ ሕይወት መፈለምታን ይኹነልና። 
                  …. ኣቡነ ዘበሰማያት… 

ሓይሳን ዲባ ጃሩ፡ 
እን ንኪር ባሕሮ፡ 
1. ይና ገዳም ከረኑዅ፡ ነት 1869 ትል ተከልሰንትልድ 153 ኣመታት እሰ 

ህንበኵ፡ እና ባሕሮ ሰዃ ኣመራ ጃብ ኣኽርድ ሻዅ ኣኵ ግን፡ ደኣም፡ 

ሥፍራ ኣገልግሎት ብዝሒ ካህናት

ኣብ ተዓጽየን ዝነበራ ቍምስናታትን 8

ሓደስቲ ዝተመሥረታ ቍምስናታት 5

ኣብ ዘርኣክህነት ኣሥመራ 1

ዘርኣክህነት ከረን 1

ኣብ ወጻኢ ሃገር ንዘለዉ ምእመናና ዘገልግሉ ዘለው፡ 

o USA  3

o Europe 7

o ኣብ ትምህርቲ 10

ጠ/ድምር 55



ሽዅዳ ኮቪድር ሰበበድ ኣኽሮ ገረስላ እማ፡ ነጚትል እሲኖሉ 
ደረክስንኹን፡ 

2.  እን ሰዃ ኣመራ ሰልፉሲ፡ ሞዳይ ሀዳእ ቢስቶሉ እርግነዲን ኣካንልድ 
ኣካን ህረብሩ ደኰሰው ግን፡ ንድኻ 1872 ኒገሽ ደምቢራ ደማነትድ 
ንኪኣኽራሲክ ዲእሲነዲን፡ ኢዮቤል በህለት 50፡ 100. 150 ይሩ እስታ 
ባሕሮ ግን።  ይና ዕግለ እና 150 ኣመሪል ጃር እወውና ገድሲ ሓስብኖ 
እስናዅ ግን። 

ከድናር ዋነገን፡ ዲባ ጃሩኻ ኵሪሩ ኣከነኵ፡ ሞዳያ ጨልመተኵ፡ውረድ ብሪጃር 
ኒበርህ ኪሠር ብሽራት ግን፡ ንድ ግን ጳውሎስ ሓዋርያ ሮሚውል ከተቡ፡ “እን 
ኒድ እምነገው ኣዋሃቢነ ሽጝድኖሉ ግን? ዋስግንኻ ኣዋሃቢነ እምንድኖ? 
ድወግነንሎምኻ ኣዋሀቢነ ዋሲኒን፡ ሓዋርያ እንሽቅስጊሎምኻ  ኣወያዅድ 
ድውስቲድኖ ግን”  ዩንጉሲክ  ከድ እንሸቅሰግነን ኪሠሪ ብሽራት ይናደሪዅሲ 
ድወውር እላ ዋሰውር እላ፡ ኒን ግን እን በሀር ውላ ሞዳያዅ፡ ጃር ቆልሲ 
ድወው ቢስትና ጫንትን መንፈሱዅ ተለይደኵ፡  
ነልድ ደኤኖኻ፡ ከድ ፍሪሳዅ ኪድጝ ጀረብደኵ እንድ ኪድጝ ኒጛ፡ እና ንኪ ኒ 
150 ባሕሮ እስናዅ ገዳም ፈደን ከድናሩዅሲ  ናበየዅ ጀረብደኵ፡ ጃርድ 
ሓምዳ ኣኽኒ እና ገዳም ጀላብድ ንኪ ኣኽራሲክ ጃር ቆልሲ ድወው ከድ ብኒ። 
ሓምዳ በሀር እሲኖ ኣስተሃለኵ ውረድ ኵናንተል ህንባዅ ደሀብሲ 
ኣለለየግረንሉ፡ ናበየግረንሉ ኵናንተልድ ሽልቝረን ወንተርዶ ኣርቶሉ ኒ ኣካን 
ገሪዅ ተባዅ። ንድ ክቱብ “ሠናየ እግሪሆሙ ለእለ ይዜንዉ ሠናየ ዜና” እን 
ኪሠሪር ብሽራት፡ በሸርደውድ ልኵኵ ኪሠሪ ግን” ን ያዅ፡ 
እና ኪሠሪር ብሽራት ይናደሪዅ ድሪሰውና ደለመና ኣካን፡ ፈደን ከድናሩዅ 
ይስቶ ሽጝስታዅ ይና ገዳምሲ ይና ነበክል ተከልሶ 150 ኣመራ እሲዅ ይኖ 
ባሕሮ እስኑ፡ እና ኣመታትል ነል፡ እኻርሰው ጠመቅስናዅ፡ መእኰትቱናዅ፡ 
ከድናርሊ ገእ የው፡ እና ገዳምር ዋንትና ጀላብድ ግን፡ እማ የዋ ትክስነ 
ሓመድኖ ኣስተሃለዅና ግንርጋ ግን። 
እና ይና ገዳምሲ ይንክልዲ ይናገን ጃበርዲርሰና ኒሕጭን ኣኽኖ፡  

• ሰልፋ ጃር ተከውሮሎም ሺውኑ፡  
• ይናቍርልድ ላውሲ ጃርድ ወሰይኖ ቱስነድ ከድናር ምእብል ገእየነሰና 
ሃቢኖ፡ 

• መንብሮር ጋራትድ ኣከውሎም ሓረባ ስኵስነድ ናበይኖሉ ተዓየቡ፡  
እና ህንባ ግምል ገእ ይሮ፡ ናሺዋንድ፡ ናማልድ ተኣጀረውሲ ጃር ገውርናት 
ይኑ፡ ዲመሲ ፈደን ከድናሩዅ ኣረርሳዅሉ ኣካን ሃቢን ኒት፡  
እን ንር ስጝድ ሽጝስቶ ህንባ ገዳም ደብረ ፅንሰታ፡ይና ገና ማርያም ኒሻማ 
ኣኽርንሪ፡ እማ ድንሱዅዲ ኪዳ ደለቱዅዲ ኣኽን ይነት። 

ኣቡነ ዘበሰማያት. . 

+ኣባ ኪዳነ የዕብዮ 
ጳጳስ መንበር ከረን


