ምርቃ ቤተ ጸሎት ኣብ ማይኣዋልድ ኣብ ሓልሓል ቦጎስ
ድሕሪ ምእታው ክርስትና ኣብ ዘመነ ንግሥነት ኣክሱም ኣብ 3ይ ክፍለዘመን ኣቢሉ፡
ክርስትና ምድረ ቦጎስ እውን ምሳኡ ብዝተኣሳሰረ መንገዲ ጥንታዊ ምዃኑ ይንገር። በዚ
መሠረት ድሕሪ ናይ ዘመናት ኣከያይዳ፡ ክርስትና ብሰንኪ ዋሕዲ ጓሶት ነፍሳትን
ዝጋጥም ዝነበረ ወራራትን እናደኸመ ምምጻኡ፡ ጸኒሑ ከኣ ጨሪሹ ከምዝጠፍኤ
ይንገር፡ እዚ ጊዜዚ ከባቢ 200 ዓመት ይኸውን ይበሃል። ብዝተፈላለዩ ታሪኻዊ
ፍጻሜታትን ለውጥታትን እዚ ናይ ሎሚ ምድረ ሓልሓል ቦጎስ ክርስትና ኣጥፊኡ፡ ናብ
እስልምና ከም እተሰጋገረ ይንገር።
ብሓልዮት ኣምላኽ ልኡካነ ወንጌል ቪንቸንሳውያን ብቅዱስ ኣቡነ ያዕቆብ ዩስጢኖስ
ተመሪሖም ኣብ 1839 ኣብ ምድረ ሓበሻ ምስ መጽኡ፡ካብ ኣባላቶም ኣባ ዮሓንስ
እስተላን ኣባ ጁሰፐ ሳፔቶን መጀመርያ ዳህስስ ክገብሩ ኣብ 28 July 1851- 18 Sept
1851 ኣብ ከረን መጽኡ፡፡ እቲ ከባቢ ክርስትና ንምቅባል ክፉት ምዃኑ ድሕሪ ምርኣይ፡
ናይ ዳህሳሶም ጸብጻብ ነሕሎቆም ድሕሪ መሃብ፡ ኣባ ዮሓንስ እስተላ ናብ ከረን
ተመሊሶም ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ጀመሩ፡ ጸኒሖም ኣቡነ ያዕቆብ ንምኽትሎም ኣባ
ቢንከሪ (1860-1864) ኣብ ከረን ኮይኖም ዕቱብ ሓዋርያዊ ጉስነት ክገብሩ
ብምምዛዞም፡ ምሳኡ በብጊዜኡ እንተሓጋገዙን እናተተኻኽኡን ሓዋርያዊ ኣገልግሎት
ኣብ ምድረ ቦጎስ ኣካየዱ፡ ጸኒሖም ከኣ ኣብ ከበሳ ብሰንኪ ኵናትን ስደትን ዝተመዛበሉ
ልኡካነ ወንጌልን ምድረ ቦጎስ ኣብቲ ሁመት እቲ ብዝተዛማዲ ሰላም ስለዝነበሮ ስብከተ
ወንጌል ኣብ ከረን ኮይኖም ከካይዱ ብዝመረጽዎ፡ ከረን ማእከል ሓዋርያዊ ወፍሪ ኮይና
ክሳብ 1911 ጸንሐት፡፡

ገውራ ልጝን ሺዋንዅ ማይኣዋልድ ሓልሓል (ቦጎስ)
መንግሥ ኣክሱምዅል ክርስትና 3ር ደመንሊ ትዎሰና፡ ኒዲ
ሻኽስትጘ ኣዋይንድ ክርስትና
ቦጎስ ብራል ኣተየት
ደገምሰኵ። እያማት ደንቢ ክርስትና ምቃቅ ብነዲ፡ ሰጘው
ወራራትዲሲ ክርስትና 200 ኣመራ ኣወይሲ ኒዀርስክ ድዶ
እስልምነድ ሓለፍሱዅ፡፡ እና ንኪር ሓልሓል ኒ ደወልወልዲ
ይኸ እና ኣምር ኒል ገሙዅ።
ጃር ሓሎሲ ቪንቸሶስር ታለይቱራ ሻትክ ኣቡነ ያዕቆብ
ዩስጢኖስድ መርሕስተ ገንዳ 1839 ሓበሻ ብሪል
እንትኖሰና፡ ናጨርልድ ኣባ ዮሓንስ እስተለዲ ኣባ ጁሰፐ
ሳፔቶዲ ታወርድኖ 28 July 1851- 18 Sept 1851 ከረንሊ
እንትኑዅ፡፡ እና ጀሀት ኒን ክርስትና ከለብርና
ጨገምደጋዅሉ ኒ ኣክነስ ናት እንሸቀው መዱሊ ስኵስና
ጨብጫብሲ ስኵስኖ ደምቢ፡ ኣባ ዮሓንስ እስተላ ከረንሊ
ግልጭ ዮ ኒ ንሽቅርናርሲ ተርሲዅ።

ግጅኖ ኣቡነ ያዕቆብ ና ካበንታ እርጋዅ ኣቡነ ቢያንከሪት
(1860-1864) ከረንሊ ኣኽኖ ንሽቅናርሲ እሲድኖ
የመምንኹሎም። ናደንቢ እንተውር ኣተላላይድ እና
በዚ ካብ ከረን ዝዋፈር ዝነበረ ወፍሪ ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ሓልሓል ምስ ከባቢኣ ጸጋ ንሽቅርናር ኒስ ቦጎስ ብሪል ከደምኑዅ።
ክርስትና ዳግም ክትረክብ በቅዓት፡፡ እኒሆ ሳላ እዚ ሓዋርያዊ ወፍሪ፡ ኣብ ሓልሓል
ደብረ ኣስተርእዮ ለማርያም ተተኺላ ክሳብ ሎሚ፡ ናይቲ ከባቢ ብርሃን ኮይና ተገልግል
ኣላ። ኣብቲ ካባቢ፡ ካቶሊካዊያን ምእመና ብምኽንያት ጉስነትን ሕርሻን ኣብ ቦታ ከበሲል እንሽኽዲ ህረብዲሲ ንሽቅር ክድመት
ሕርሻኦም
ኮይኖም፡ ጨገምዶሰና፡ ከረን ደወልወል ኣሪ ጀሀትልድ ትክሰ ሰላም
ክርስትናኦም ኣጽኒዖም ሻዅ ኒ እርግነድ፡ ከረንሲ ና መፈንተይ ስግሩሩዅ እሲነ 1911
ዝነብሩ ዝነበሩ፡ ኣብ ኣኽራሲክ ዲዊኒዅ።
ማይኣዋልድ እውን ሎሚ
ኣባኡ እትርከብ ሓንቲ
ሥድራ
ናይ
ኣቶ እና ከረንልድ ሰገሩ እርጋዅ ንሽቅናር፡ ሓልሓልዲ ኒ
ዑቅባሥላሴ ኪዳነ ተኬኤ ደወልወልዲ ገድ ክርስትኒዅሲ ሓዲስድ ኣረረሰና ሀቢዅ።
እና ንሽቅናር ንድ ሓልሓል ደብረ ኣስተርእዮ ማርያም
ሓንቲ ኢያ።
ተከልስሮ ንኪ ኣኽራሲክ ንር ደወልወልድ ቲዃ ኣኽሮ
ማይኣዋልድ ካብ
ሓልሓል 5 ኪ.ሜ ንሰሜን መንደርተቲ እንኵቲ።
እን ኣካንሊ ኣረስናርድ ና ክርስትኒል ተብኖ መንደርተው
ትርከብ ዓዲ ኢያ። እዛ
ሥድራቤት ዑቅባሥላሴ
ሰጘነኵ፡ ማይኣዋልድ እን ኣካናልድ ላዅ ግን፡ ንኪ እና እካን
ሥድራ ዑቅባሥላሴ
ንደቆም ናብ ሓልሓል እናሰደዱ ት/ክርስቶስ እና መሀረት፡ መጀመርያ ቍርባንን ካልእ ኒል ናክርስትና ተብዶ መንደርተው ዑቅባሥላሴ ኪዳነ
ምሥጢራትን በብጊዜኡ እና ኣውሃበት ክርስትናኦም ኣጽኒዖም ዝነብሩ ኣብነታውያን ተኬኤ ጪዋ ላሪ ግን።
ማይኣዋልድ ሓልሓልድ 5 ኪ.ሜ ስሐር ገፍድ ኣረርስረሪ
ሥድራ ኢያቶም።
ድገ ግን። እን ጪዋ ዑቅባሥላሴትሪ ንርቍርሲ ሓልሓል
እንሸቅረክ ክርስትነር ምህሮት መሀርድነድ፡ 1ፋ ቍርባንዲ
ኣሪ ሥቱራትዲት ከለብርነድ ናክርስትኒል ተብኖ
መንደርተናሰና ሀብረሪ ቋልስትረሪ ጪዋ ግን።

ማይኣዋልድ
ናይዛ ሥድራ ትግሃትን ጽንዓትን ዝተገንዘቡ ቆመሳት ደብረ ኣስተርእዮ ሓልሓል፡
ብፍላይ ኣባ ትኳቦ እዛዝ (2007-2014)፡ ኣባ ሥዩም ተወልደ (2014-2018) ቤተጸሎት
ክስራሓሎም ኣተባብዕዎም፡ ብፍላይ ኣባ ሥዩም ነቲ መደብ ከጀምርዎ ከለዉ፡ ኵነታት
ናውቲ ሕንፃ ብቀሊል ክርከብ ስለዘይተኻእለ ንጊዚኡ ተውንዚፉ ጸኒሑ።
ኣባ ኣድሓኖም ደበሳይ (15 March 2018- ክሳብ ሎሚ) ቆመስ ደብረ ኣስተርእዮ
ማርያም ሓልሓልን ወኣድያሚሃ ዘለዉ፡ ነቲ ብዓቅሚ እታ ሥድራን ሓገዝ ቍምስና
ደብረ ኣስተርእዮ ማርያምን፡ ከማኡ ኤጳርቅና ብዝገበረሎም ሓገዝን ሎሚ ነታ
ብዓቅሞም ዝሓነጽዋ ንእሽቶ መረባዕ ብስም ደብረ ሥላሴ ማይኣዋልድ ታቦት

ብምእታው ነዚ ኵስሚዚ ፳፩ ታሕሳስ ፳፻1፪ / 31 December 2019፡ ባሪኽናያን እና ጪወር ተውሀትዲ ተብዲት ተሓደበው ቆመሳት ደብረ
ጸንቢልናያን።
ኣስትርእዮ ማርያም ሓልሓል፡ ሲረዅድ ኣባ ትኳቦ እዛዝ
(2007-2014)፡ኒሰና ኣባ ሥዩም ተወልደ (2014-2018)
ልጝን ሺዋንዅ ከደምድኖ ኣታብዕድንዅሎም። ኣባ ሥዩም
እን ውጣንሲ ተርሱኑሉ ወክት ደልም ገብነዲን ከደምስጊ
ኵልዅም ነዚ ሠናይ ዜና ኒልድ ለወትስኑዅ።
እትሰምዑን እተንብቡን፡ ነዛ ና ጉርበትል ሓለፋዅ ኣባ ኣድሓኖም ደበሳይ (15 March
ንእሽቶ መረባዕ ዘላ ኣብ 2018 - ንኪ ኣኽራሲክ ኒል ህንባዅ) እን ጨወዲ ቍምስና
ንእሽቶ ጽብቅቲ ቅርጻ ደብረ ኣስተርእዮ ማርያምዲ ኤጳርቅነር ካበነዲሲ ላሪ ግናዩ
ቤተክርስቲያን
ዘለው መረባዕ ልጝ ሺዋንዅ ኣኽቶሎም ከደምኖ ገውረና
ቤተጸሎት
ንኽንቅይራ ይናዅድ፡ ዕለት ፳፩ ታሕሳስ ፳፻1፪ / 31 December 2019፡
ኣበርክቶዅም ኣብ ማዕከን ደብረ ሥላሴ ማይኣዋልድ ያዅድ ስጝድ ታቦት ኣተይስኖ
ኤጳርቅና
ክትልእኩልና ገውርንዅን።
ቡራኬ ታቦት
እናተማሕጸንኩ፡ ንዅሎም
ኣብዚ ንምብጻሕ ዝሓሰቡን ናውክ እና ኪሠሪር ብሽራትሲ ዋስደናኽርዲ
ዝደኸሙን፡ ኣበርክቶኦም ነበብድደናኽርዲ፡ እና ግናዪ ልጝን ሺዋንዲት፡ ግናዪዲ
ዘወፈዩን
ምስጋናይ ሻኽርዲዲ በክስታን ሽክል ሻኽረሪ እስነ ከደምኖላ እንታ
ኣቅርበሎም።
ካበነስክ ኤጳርቅና እንድቢል እንሸቅትኖና ተዓየቡ፡እና
ሰርገል ኒል ገእ ይሮ ሓለነው ተዓበው ካበውዲ ሓረበውዲት
+ኣኪየ
ሓመደኵን።
+ኣኪየ
ቡራኬን ቅዳሴን
ሓዲስ ቤተጸሎት

