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ዝተሓደሰት ቤተክርስቲያን ደብረ ቅዱስ 
ሚካኤል ኣሸራ (ሻፍታኹ)፡ 2014ዓምፈ። መኑ ከመ እግዚኣብሔር 

ክማና 

 ቆል ጳጳሱዅ 
 ድግም ቁምስና ኣሸረሩኹዲ አለይለይስጚኖ። 

 ኒድካ ጃብ ሓምዳ ጃርድ ኣኽኒ። 
 ሻትክ ሚካኤልድ ዓንቀይ ሻሚተው ቤት ጸሎታት። 
 መንፈሳውያን ማሕበራት ምእመናን ደብረ ቅዱስ 

ሚካኤል ኣሽራ። 
 ማሕበር መንእሰያት ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ኣሸራ። 
 ስብከት ኣቡነ ኣብራሃ ኣብ ኣሸራ 1986 ። 

 ስእላዊ መግለጺ። 
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ኣሸራ ሻፍታዅ 

 

 
 

 
በክስታን አሸራ ሻፍታዅዱዅ ገበርሰንትልድ ፶ አመራ ኢዮቤልዲ 

ሓደስታዅዲር ገውራ እልብዲሰና፡  
 

 
ጃር ገድድር ሒልድር ዲባ ክስታን አሸርራሩዲር ምርወትድ፡ ደብረ ቅ.ሚካኤል ገብርሰንትልድ ፶ አመራ ደምቢ፡ 
ሓዲስድ ሓደስቶ ገውርኖሉ ሺራዅዲ ተኸዲትልድ እንትኖ ህንብነኵን፡ ኪዳ ግርጊዅ አኽኒ።   
 
ከው፡ ከው አኽድኖ አከነን ጃርድ ልጝን ገበርድኖ ሻኽኑዅ፡ ኒን ይኸ እን ክብያዅ ጃርሲ ይናነበክል ሓደርድና ካያ 
አኽጊ፡ እን ይናደራ ኒሥኸዲ ብርዲሲ ቅ. ቍርባንድ ሰከናዅሉ አካን አኽነዲን፡ ጃር ልጝል ይኖ ሽጝነኵንሉ፡፡ ዲባ ጃሩ 
ይኸ ናጃር  እዋዅሎም ገድዲ ምሕረትዲሲ ሓመደናዅሉዲ፡ ጀረብዳዅሎም ገድሲ ሺዋናዅሉ አካንዲ ግን። 
 
ኳና በክስታኑዅ እን ክርስቶስቲ ተለየው ና ላናርድ ቋልስታዅ እሻረት ኣኽነዲን፡ ክብርድ ቋለናዅዲ ሻከናዅዲ 
ሺዋንዲ ፍግምዲር አካን ግን። ኒሰናኽር በክስታን ቋልስታዅ ኳና ካያ ኣኽጊ እን ጥምቀትድ ላ ዱመትዲ ማሕደር 
መንፈስ ሻትኵዅዲር ኣኸው እምነንቲር እሻረት ግን። እና ኣካን ኒን ክስታን ሲረዅድ ጃርሲ አረራናዅሉ ኣካን 
ግልሎቱዅ ኣኽነዲን፡ ታንትጝዲ ነስሓትዲሲ ትውስታዅ ኣካን ሻትክ ግን። እን ሙሴት “እና ኣካን ኒን ሻትክ ግን እማ 
ኵሻፍሲ ፍድሮ ደው ዪ” ያዅሉ፡ ይጝር ይና ጂበዲ ሓራምዲት ከደን ባርኖ፡ ይና ለበከስ ለጥ ስነኽር ነገይድኖኽር ቱኖ 
እማ ጃር ያዅሲና ዋስኖ ሸታከት ደርብል ገንደልኖ ሽጝስትነኵን።  
 እና አካን ኒን እዃርሳዃ ገድ ጥምቀቱዅ ከለብራዅሉ፡ እካ ኮት ገእ ያዃ መእኰት ትዋዅሉ፡ ነወያዃ  መብጽዓዲ 
ከድናርዲት ከለብራዅሉ፡ ተብስታዅ ዓደት ቀንደሉዅ ከለብራዅሉ ኣካን ሸትክ ግን፡፡   
 
 እና ኣካን ኒን ቆል ጃሩዅ ዋስነሪ፡ ሓራሙዅ ወንበር ንስሒዅል ምሕረት ጃሩኹሲ ኣራራሪ፡ እንከሊ ጃሩዅዲ 
ኒራሕመትዲት ሓሰብነሪ፡  ብሪሪ አክሩ ይና ሰማ መስከብ ግን። ኒሰና አኽነዲን ዳዊት ሓልያይ፡ “ቀደሰ ማኅደሮ ልዑል፡ 
ዝየ ኣኅድር እስመ ኀረይክዋ”፡እን ክብ ያዅ ኒማሕደርሲ ሸተክዱዅ፡ ፍሪርነዲንላ ነት ሓደረኵን” የሰና፡ ሓዋርያ 
ጳውሎስ ይኸ፡ “ ኳና ጃር ልጙ እንትን ግን፡ መንፈስ ሻትክር መስከብ እንትጝ ግን፤ ዩንጒሲክ እን ርሕ ሻው ክርጝ 
አኽነት አከትስኖ ኣትዋየንደኵና። “እንታ ጐሮብ እን ጃርልድ ከለብርድናዅ እንታ ዓንይቀል ህንባዅ መንፈስ ሻትክ፡ 
ይና ጐሮብሲ ገውሮ ማሕደር መንፈስ ሻትኵዅ እሳዅሉ፡ እን አዳምር ናንድ ገበርስረሪትል ኣካ ዓዋዲሲ ተለለያዅ 
አኽነዲን ይናጐሮብ ሸታከትድ  ገሪኹ ጀረብዳዅ ግን። 
 ገድም እና እወት ናቀሸነውዲ እን ገኖ እርጋዅ በክስታን ሓድስቶ፡ ሓዲስድር ይናአማናትሲ ሓደስናዅ ግርጋ 
ባሕሮሩዅ ግን። 
ኪዳ ግርጊዅ፡ ሸታከቱዅ አኽኒ። እን ናውክ ናሕላንዲ ናማልድሲ ካበውሲ ጃር ገዲስናት።  
 
       + ኣባ ኪዳነ 
በጸጋ እግዚአብሔር ወበሥምረተ መንበረ ጴጥሮስ 
    ጳጳስ ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን 
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ድግም ቁምስና ኣሸረሩዅዲ አለይለይስጚኖ 

 
ሰልፋ በክስታኒ ኣሸረትሪ አዊል ሰጘቲን? 

 
ሰልፋ በክስታን ኣሸረሩዅ ጓቋንታዅ ይስታዅ ሻልኩር ጊራ ስርሊ ተከልስቲ። ሰልፋ ከዳ ኣሸረትል 
ቆምስ ኣኻኹ  እኽር ፍሰሃየ ኣስገዶም ይስተነኩ። ጓቋንታዅ እርጋዅ በክስታንልድ ሰገሪነካ ኒትክ 
ኣሸረዲ ግላስዲት ኣገልገልዱኑ እርግኑዅ። 
 

በክስታን ኣሸረትል እውን ተከልስኹን? 
 
እና ወንቀራ ንሂት መለስኖ ዋድሕድ አርእናዅ ደኩመንት (ክቱብ) ሻኽኒ። ላኪን ይና ጥምቀቱ 
መዛግብዲ፡አሪ ኣክትበዲትልድ ገለ ኣመታት ሽጝኖ ገረሰነኩን።  

I. ይና ጥምቀቱ መዛግብ 1909ዓምግዕዝድ ተር የኵ። 
II. ኣቡና ሚካኤል ካርቦናራ ይስተው ናኣኽር ክድመትሊ በጐስትል 12 በክስታናት ወሪ 

ቁምስናታት ገእዮ ዋኑ ባርንኹለን። ናውኻ፦- ከረን፡ ሓሸላ፡ ሻርኪ፡ ሓዲሽ ዓዲ፡ ጉሽ፡ ዋስደምባ፡ 
እድርባ፡ ሽናራ፡ሓልሓል፡ ሮብቶ፡ ኣሸረዲ በጉዲ ግን (እና ለጛ ደምበር ቁምስና ና ገእ ይኒል 
ስኩኩርኒል ዋኑኑ ግን) ኣቡነ ሚካኤል ሽኹደድ ናኮል ሕክምና ፈርኖ ዋኑኑ 24 ሓምለሲ 1910 
ዓም ፈረንጂረድ ናው ሰላምድ ፊዅናዅ።1 እና እምን ኒስ ትክሰ ካባዅ ኮዶ ሀደፍ ኢዮቤል 
150 አመሪኹ ካቶሊካዊራ ኤጳርቅና ከረንዅድ ኣብዓልሳ ባሕሮትል ፈኹ መጽሔት ኪሠሪርኹል 
ነዋ የኩ፦- “ና ኣኽር ክድመት ኣባ ሚካኤልድዅል ዲን ካቶሊኩዅ . . . ሺተልዲ፡ ኣሸረዲ፡ 
መንሱረዲትል ገእዮ” እርገት ድወኩና።2 

III. እኽር ክብሮም ጸጋይ ኣሸረር ቆምስ ሰጘውር፡ እኽር ተስፋዝጊ ዑቁቢት ዐቃቤ መንበር ከረኑ 
እርገውድ ኡና ጸብጻብሊ ፦ - ኣሸረር በክስታን 1918ዓምፈ ሰረትሰት ዋድሕድ ድወኩና።3 

እና አወት ኡና ትልተልድ ኣሸረር በክስታን 1910ዓምፈ ደምብክ ኣኸት ኒሰረትሳዅ አከድስነኩን። 
ኒልድኻ ኮዶ 1909ዓምግ ወሪ 1918ዓምፈ ስረትስቲ ይኖ ገረስተኩ። 
 
ሰልፋ በክስታን ኣሸራ ሻፍታኹል እውን ተከልስኹን? አዊኻ ከደሚስኹንላ? 
 
እኽር ክብሮም ወሪዕ ይስተው 1944ሲ ሻፍታኹ እና ናን ደናግላ ይማምሊ ህንብረሪ በክስታኒት 
ከደምነት አርእስተኵ። እና ኣካኒ ኒኒ ንክኽር እና በክስታን በሀር ሓደስትሮ ፋሕ የሰና፡ በክስታንሰና ኣኸ 
እርጉዅ። እኽር ክብሮም ወሪዕ እና በክስታኒ ንሂት ከደምሮ ስዳዋኹ እርግገት ደገምሰኩ። ሀጀን 
ይስተው (አይ ጉባ በኮልዳኹዲ ሓምታ በኮልዳኹዲ) ይናብራ ግን የንቲ ኣቁርደትሲ ብርፍ የውዲ ስቆት 
አወት የት አርእስተኩ። ደንጎቢልኻ ገድ ጃሩኹድ ዓውቲትኖ እኽር ክብሮም ወሪዕ ናበክስታን 
ሻፍታኹል ተከልኑዅ። 
 
እና በክስታኒ በሀሪ እውን ከደምስቲን? አውር ወክትልኻ ከደምስቲን? 
 
እኽር ገብረቅዱስ መስቀል ይስተው 1950ልድ 1952ትል ኣኽታሲክ ቆምስ አሸረሩ ሰጘው፡ እና በክስታኒ 
በሀሪት ከደምድኖ ክርጝ ከሪነ ደለምድኖ ዋኑኑ ቀየርስኑኹ። ኒደምቢ እኽር ወልደሥላሴ ጀሀል 
1952ትልድ 1955ዓምግ ኣኽታሲክ ሰጘው፡ እን ሻትክ ጳውሎስ “ኣን ተከልዅን፡ ኣጵሎስ ጅእሱኹ፡ 
ጃርኻ ለገዱዅ” (1 ቆሮ 3፡ 6) የሰና፡ እና ክርጝ እኽር ገብረቅዱስ ደለምዶ ባረውድ እና ንኪ 
ሓደስትረሪ በክስታኒት ከደሚስኑኹ። 
 
 

                                                           
1መጽሔት “ዘሰሜን ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን” 1979, ገሽ  80. 
2 ኪሠሪ ፍሉይ ሕታም፣ ኢዮቤል 150 አመሪዅ፡ “ሓዋርያዊ ስራሕ ማሕበር ንኡሳን ኣኅዋት ካፑቺኒ”፡  10----11ታሕሳስ 2005፣ ገሽ 16. 
3መጽሔት “ዘሰሜን ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን” ፣  ቁምስና ኣሸረትሪ1918ዓምፈ ስረትስቲ የኵ። 1979, ገሽ 91። 
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እና በክስታኒ አሸረትል ተከልስረሪ ንርሹ ገረስቶ ኣኻ ክድመት? 
 
እኽር ክብሮም ጸጋይ እን ሁመት በዳንሊ ሰጘው፡ እና በክስታኒ ንሂዲ ድገዲ ትክ ይሮ ገሪው ለመለም 
ይኑዅ። ናው እሲና ክድመት፥- 

1. ቆምስ ልጝን (ፐላሶራ) 
2. አባ  
3. ከለብ በሀር በክስታኑኹ። 
4. ደናግል ኦርሰሊነ እና ድገትል ዐረነሰና እሲኒዅ። 

በክስታኒ ዋኒቶ ከው ዋኒሮ ህንበኩሉ። ከው ዋኒሮኻ ኣቁዲ ሕክምነዲ ጀረብደኩ። እና ጋርኒስ ትክሰ 
ኣትዋየንደው ግን እኽር ክብሮም። 
አሪው እና ቁምስና ኣሸረትሪ ንርሹ ገረስቶ ለመለም የውልድ ላው እኽር ዳዊት ዘርኣማርያም ግን። 
ቁምስና ንርሹ ገረስቶ ይኖ ትራክተርዲ፡ ደጋገዲ፡ ኣከሰና እሲኒዅ። ነንኻ ንኪ እና ቁምስና ባጀትድ ሪሕ 

እዎሉ ህንበው ግን። ንድ ዳግል እኽር ዳዊት 
መብራህቲራ ዐረሰና እሰውር ግን። 
 
 
 
 
ኣኺሪል እና ድግም ቁምስና ኣሸረሩዅ ድርጝሰ ኣን 
ሱኩሳኹ ገለ መጽሔታትዲ፡ ልጝል አረው ውራቅ 
ናንድ ከተብሰውዲ፡ ድገር በህሊንዲትልድ አዶ መመዮ 
ስኩሳዅዲ ክቱብ ግን። ጃር እንተዲ ኣኽኒ። 
 

ተ. ሺ. አመ ግዕዝድ ብጅኽ ስጝጝ 

   ቆምስ ካበንታ ቆምስዅ 
1 1909----1912 1 ኣባ ፍሰሃጸን ኣስገዶም  
2 1924 1 ኣባ ክ/ማርያም ጃውድ  
3 1929 1 ኣባ ሃብተሚካኤል ገበይ  
4 1930 1 ኣባ ወ/ማርያም ሓመድናካ  
5 1934 1 ኣባ ወ/ትንሳኤ በየድ  
6 1935  1 ኣባ ወ/ማርያም ሓመድናካ  
7 1942 1 ኣባ ክብሮም ወሪዕ  
8 1944 1 ኣባ ትንሰኤው ናፍዕ  
9 1948-1952 1 ኣባ ገ/ቅዱስ መስቀል  
10 4/4/1948---13/06/1948 1 ኣባ ገ/መስቀል መወስ  
11 1952—1955 1 ኣባ ወ/ሥላሴ ጀሀል  
12 1955—1959 1 ኣባ ገ/ቅዱስ ሃይለ  
13 1959—1966 1 ኣባ ገ/መስቀል መወስ  
14 1974---1983 1 ኣባ ክብሮም ጸጋይ  
  1987   ኣባ መኮነን ኣማኑኤል 
15 1983—1988 1 ኣባ ዮሴፍ ሰለሙን  
16 1988---1995 2 ኣባ ያዕቆብ ተስፉ ኣባ ጸሓየ ክ/ማርያም 
17 1992 --- 1993 1 ኣባ ገቢል ገ/መስቀል  
18 
 

1995 —1999 2 ኣባ ዳዊት ዘ/ማርያም ኣባ ክብረኣብ መቀል 
ኒደምቢ ኣባ ሩፋኤል ሃብተ 

19 1999- 1 ኣባ ዑ/ማርያም እኩብ  
 2012   ኣባ ኣድሓኖም ደበሳይ 

  

 

 
እኽር ኣድሓኖም ደበሳይ ካበንታ   

 
 
 

ድገር በህሊንልድ መቁጸርይ ደምቢ አሮ ወንቀረው፡ እኽር ትንሰኤው፡ 
እኽር ግርማይ፡ እኽር ወልደኣብ ግን። ናው አመራ 70ልድ 

95ኣኽታሲክ ወገምሰው ግን። 
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ኒድካ ጃብ ሓምዳ ጃርድ ኣኽኒ 

 
ስልፍ እና ልጝን ጃሩኹ፡ ሻማ ምከኤልዱኹሲ ትክስነ ከደምኖ መንፈስ ቅዱስ ሓበራኹሰና ሓምደዲ  
 
ክብርዲ እኽርዲ እኹረዲ መንፈስ ቅዱስዲሲ ኣኽኒ ዩንሲክ፡ ተለይዶ ኒገበርኒ ምስምሳ፦- 

 ገበርሰንትልድ ወንተተረክ ብቁሱ ገሪ ወክት ትክዩኹ። ወክት ደምቢኻ ሶለታ ኒኹ ብቁስነድ 
መንደቅሲ ጂብዱ ቋልስቱኹ። 

 ኒዲ ኮዶ ሽብውና እርጉኹሉ፡ ሃሩርድ ሓውሳኹ እርጉኹ። 
 ፈነስትራት መራ ሽብዎ እርጉዅ። 
 መንበረታቦት ኣካንኽር ሽብው መንበር ከፍ ሳዅ እርግላ። እና ምስምሳ ንድ እዳኖ ገበርስሮ፡ 

በልነዲንኽር ሓዲስድ ገበርሰሰና ኣኽሮ፡ - 
1. ሰልፍ ቆምስዲ ሽማገለዲ እዋኸ ገበርሰት ላት ዕለት 17/01/2003 ጂጝስቲኒዅ። ኒድ ደምብኻ 

ቁምስኒቁር ናውክ ግርጋ 20/01/2003 ላት ዲቢትኖ ክድጚኒዅ  ገሪው ሓሳባት ስኩሩዅ። 
መርወይስነዲ ስልዕቲዲሲ ኣኽን ይኑኹ። መርወይስና ላኹክ ኒቀስድ ያኹሰና ቲምታ፡ 
ፍንጢራ፡ ሰወልዲራ ኡሪ የው እርጉኹ።  

ስልዕቲትኻ ሰዃ ኣካን በንሲን ይስታዅ ሰልፍ ምእብ 500 ናቅፋ፡ ሊጘር ምእብ 1000 ናቅፋ፡ 
ሲኾር ምእብ 1500 ናቅፋ። ኒሰኻ ሽማገለ ናላውድ ላኹሲክ ኒኣካን ሻኪስን ይስቶ ንድ እስቲዅ። 

 
2. ኒድ ደምቢ ሊጘር ወክት ኮዶ ሓዲስድ ሊጘር ስልዕስትን ይስቱኹ። እዋኺን ይስቶሰና 500 

እርጋዅ 1000፡ 1000 እርጋዅ 1500፡ 1500 እርጋዅ 2000 ኣኽን ይስቶ ድጙስቱዅ። 
3. ሲኾር ወክት ኮዶ ኒውክ ኒውክ ማሕበር ጉዳዅ፡ ማሕበርሲ ቅዳሴሲ ደኵሶ ዓቁ ሻንካ አብልክ 

2000ናቅፋ እውን ይስቱዅ። ሒል ሻኹካ ማሕበርሲ እሰ 2000 ናቅፋ እወኩ፡ ዓቅም እንጋዅ 
ናት እዎ ደኩሰኵ። ኒን ድገሩሲ ቋላዅ እርጉዅ። ናኾሪክ ድገትልድ እክብሰው 412’500 
(ሰጃ ሊኽዲ ሽካ ለጛ ስሕዲ አንኳ ሊኽዲ)ናቅፋ ኣከኩ። 

4. ኒሰና ይኸ ይናቁርዲ ይናሻንዲ በራ መንደርተው ላኹክ ኒዓቅምድ ለመለም ይኑኹ፡ እና 
በክስታን ገበርስሮ። ናን ኣኽራሲክ ለመለም የነኵ እንኩኑኹ። ይና ናንተል ናን እኽታሲክ 
ገእዮ ህንበው 884’585(ሰኾታ ሊኽዲ ሰኾትረጝንዲ ሰጃ ስሕዲ ኣንኳ ሊኻዲ ሰኾትረጝንዲ 
አንኳ ኣከኩ) ናቅፋ።  

5. ኤጵርቅናኽር ይና ለመለምስኽር ማሕገድስኽር ቋሎ አንገፍድኹና።  
6. ኮንትራክተር ድገኽር ይና ዓቅምሰነክ ፈሩኹና፡ ከለላ ማልድ ተለይድኖግን ይኖ ተርስኒዅን። 

ንኽር ይና ንየትሲ ለብድጊን ተለይኹና። ናኸኻ እና ግብራ በክስታኑዅ ተርዩዅ። 
 

ጃርድ ሓምዳ ኣኽኒ 

ሰልፍ ሰልፋይ ይናደራ ሓምዳ ኒድ ኣኽኒ እና ኣመራ ኣማነቱኹል እምነትድ ኒት ሻኽኖ እምኖ 
ተርስነዅሲ፡ ኣመራ ኣማነቱኹ ኒድጙስትኒል ድጙኖ ሒልዲ፡ ግርስዲ፡ ሰብርዲ እዋኹና፡ ይት እንገት ላሪ 
እሲትኖ ገረስደኒ ያኹ ኒቆልሲ እምነኩን።  
ኒቆልሰና ግናዩ እምነት ክምደነን እና ጊራ ኒስ ነትድ ጉሮ እንጨደት ገሚ ይደነንሉ ኣኽሮክም ግን 
ያኹ፡ ግናዩ ይና እምነትሲ ከለብሮ ነት ገእሰኹና ግንዲ እንጋዅ ሓምዳ ኒድ ኣኽኒ። ይናደረስ ዲማ 
ሓመድንንሉ።  
ኮዶ ትክስነ ሓመድናዅ ይናኽር ኣቡና ኪዳነማርያም የዕብዮ፡ ናኮድጝነዲ ሓየምስጋ ይነዲ ናካበነዲሲ 
ገሪዅ ሓመድነኩንሎም። ይና ኤጳርቅና ዓንበብሮ፡ ፍሪትሮ ቂርዲ ገርክዲ ተርሀውዲ ከደመውዲ፡ ገሪ 
አማንዲ፡ ሰብርዲሲ ትክያዅ ደርብድ ምቃቅረው ጃር ዕምር ሺራኹዲ፡ ዓፍየዲ፡ ሰርገልዲ እውናት። 
ኒሰና ይኸ ካህናት ደናግል ይክልዲ ይገንዲ ይሻንዲ እንታ ካበነዲ፡ አረጋ እንታ ይነዲሲ ጃብራ ይኖ 
ካብዲነኽርሲና ገሪዅ ሓመደኵን። 
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ሕዝቢ ይናከውር እንታ ካበነዲ ኮድጘዲሲ ካብዲኒኹና ሓመድነኩንኩም። ትክሰ ይኸ ገሪ ንየዲ 
ፈርሓትዲሲ እንታ በክስታን ከደምትኖ፡ ምከአልሲ ኣኽጋኹ ኦሲ ኣኽሮ ይድኖ፡ እንታ መርወይስነዲ 
እንታ ፍድነዲሲ ገሪኹ ሓመደኵን። እንትን እስዲነዅ እንተት ሓበንዳዅ አሪውዳ ቋላ ትክያዅ 
ረቀብዳዅ ጋር ግን። ገሪውድ ምህሮዲ ፈለኻ ትክያኹዲ ኣኽሮ ይናኤጳርቅኒል ሸክ ሻኽሊ። በክስታን 
እንተሹ ገረሳ የቲ እንኩቲ።  
እንትን ግን ቤተክርስቲያንድ ጀረብዳኹሲ እሲትኖ፡ እንተሹሺ ኣኽድኖ አሪውድ ኣኽትኖ ለመለም 
ይትኖ ናትክ ኤጳርቅኒል ህንብደናኽርሲ ደበልታ የኩን። 
ኣመራ እምነቱኹድ ሸሻ እምነቱኹል ተከልስኖ በሪህ እድንዩኹ ኣኽኖ፡ ይና በክስታንዲ ይና በለዲት 
ኳነይናኽርዲ ሰርገይናኽርዲ ኣኽኖ ይእምነትዲ ይሳደዲ ግንዲ ሻኽላ። ጃር ካቢን ይነት። 
 

ጃርድ ሓምዳ ኣኽኒ 
 
ካበንታ እኽር ኣድሓኖም ደበሳይዲ ቆምስዲ ኣኸ ለጛ ኣመራ ቁምስኒል ኣገልገልዱ እና ክድመት 
በክስታንኹል ኒ ረአይዲ ኮድጘዲት እዉ ይነዲ ለመለም ዩኹ ኒሰና ኰዶ እና ወክት ከለላኹል 
ሓሰብሳኹ ቁምስና ኣሸረርኹሲ ቋላዅድ ክቱብ ስኩስሮ ቂርዲ ገርክዲ ድርጛዅ ወክትል ቁምስነዲ 
ግብራ በክስታንኹዲት አርእሲሳኹዲ እልብዲሰነዲ ኣኽሮ ስኩስናኹ ክቱብዲሲ ገሪዅዲክ 
ሓመደኩንሎም። 
ኒሰና ኮዶ ገሪኹዲክ ሓመድናዅ ይነዳን ሃብቱ ኣደም ጃር መታን’ዮ በክስታኒ ገበርስቶዮ ንሪ ዱጙረውድ 
ገፍ ንርማልሲ ይልድ እራኩድር ማልድር ነቀሳኹሲክ ኒልድ አድኑ ንር ትሚል ገእ ይቲ። ጃር ዕምር 
ሺራኹዲ ዓፍየትዲ ቅድስናዲ እውንኒት። ንኪ ኣዳኽዲለ ይሮሉ ደኩሶ እዋኹ አርቶ ገሪዅ ተባኹ ግን። 
አድኖ ተመምዳ ያኹ አዊል አረርሳኹን። ጃር ሒልድ ኒማልሲ ገንጂስኖ ድገሩ ይና ከውዲ በሪው 
ይናቁርዲ ደበልትኖ ህንብነኩን። ኒትኻ ጃርር ብራኽር ኣዳምር ገውርኒት፡ ቋለውል ኮድኒት፡ እና ገውራ 
ኒን ኒቁራ እቁርሊ ኣኽታሲ ገእ ይኒ። እንቲ እስረኹድ ጃር ፋርሕ ግን፡ ትክ እሳኹ ጃርድ ገውርሳዅ 
ግን፡ ኵዓስቢ ጃርልድ ኣኽኒ።  
አሪውር ናውክ እና በክስታኒትል ናን ገምደው፡ ከደመው፡ ካበው ናኮድጘድ ኣኽን ማልድ ገሪዅ 
ሓመደኩንሎም። ላኹክ ኒክድመትድ ጠፍሕደውሲ፡ ጃር ጠፍሕድንተት ዩንሲክ ይስጝድር ቁምስና 
ስጝድር ድገር ስጝድር ገሪዅ ሓመደኩን። ሓምዳ ጃርድ ኣኽኒ። 
 

እኽር ዑቁባማርያም እኩብ 
ቆሞስ  
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ሻትክ ሚካኤልድ ዓንቀይ ሻሚተው ቤት ጸሎታት 

 
ሻትክ ሚካኤልድ ዓንቀይ ሻሚተው ገሪ ቤት ጸሎታት ሰጘኵ። ነልድ ቅሮትነጃር 2000ዓምፈ ኣቡነ 
ተስፋማርያም ብድሆሲ ቁምስና ሰየምስቲ። 2005ዓም ፈረጂረድ ሰልፋ ቆምስ ከለብርቲ። 2005 ዓምፈ 
ኮዶ ዶብዓት ኣቡነ ኪዳነማርያም የዕብዮሲ ቁምስና ሽጝስትቲ። 2014 ዓምፈ ኣባ ዘርኣገርጊስ  ሰልፋ 
ቆምስ ኣኺነ ዐርኑኹ።በጋ እና በክስታኒ ሻትክ ሚካኤልትሪ ገሪ እቁር እዃርደሪ ገና ግን። 
 
ኣዋይን ግብራ ቤት ጸሎታትኹሲ ቋላኹድ፡- 
 
ቤት ጸሎት ዓንደላይዲ፡ ገላይርቆትዲ መኸላ ጀረብደኩሎም። ሲረኹድ እና ለጛ ድገርውድ ከው ና ቤት 
ጸሎታትሊ ሲረኹ መኸላ ኡኖ ከደምድኖ ኮዶ ህንበኩሎም። እና ለጛ ቤት ጸሎት ዓንደላይኹዲ 
ገላይርቆትርኹዲ ኣትኳል ግን። እን ኣትኳልኽር ገሪ አመታት እሰው ግን እማ ትክ ጀረበኩ። ኣመታት 
ሺባ ሓንፈስረክ ገበርኒስጝር፡ መረባዕ ናዓቅም ኣከንሎም ኪድርድ።  
 
እና ቤት ጸሎታትሊ ኣኺሮ ህንበውሎም፦- 
 

 ገረስተሰነክ ላኹክ ቤት ጸሎት ኒመምህር ትምህርተክርስቶሱዅ ክሚሮ ድገሩዲ ናቆምሳዲ 
ለመለም ይድኖ። 

 ሽቀው ተመሃሮ ዘርኣ ክህነቱልድ ወንቀርስሮ። ውረድ ዳርጋ እና ኣካን ኒን ተመሃራይ 
ዘርኣክህነቱኹ ሰገርጊሉ ሰዃ ኣመሪልድ አወት እሰ ህንበኩ። 

  
እኽር ኣድሓኖም ደበሳይ 

 

መንፈሳውያን ማሕበራት ምእመናን 
 
ኣብ ሃገርና መንፈሳውነት ምእመናን ብቀሊሉ ኪረውየሉን ኪሰዓበሉን ዝኽእል ብሉጽ መጋበሪ 
መንፈሳውያን ማሕበራት ምእመናን እዩ። ወርሓውያን በዓላት ብብዝሒ ኣብ ሃገርናን ኣብ ኢትዮጵያን 
እንተዘይኮይኑ ኣብ ዝኾነት ካልእ ሃገር ኣይርከብን እዩ። ኣብ ግብጺ ውን ሰለስተ ወርሓውያን በዓላት 
ንረክብ። እዚ ናይ ሃገርና ዓቢ ጸጋ እዩ ንዓና፡ነዘን ወርሓዊያን በዓላት ተጠቂምና መንፈሳውነትና ምስ 
ሓውና/ሓፍትና ንኹስኩስ። እንተ ወሓደ ኣብ ወርሒ ኣመት ነፍስናን ኣመት ነፍሲ ኣሕዋትናን ኣሓትናን 
ንገብር። ብስጋን ብመንፈስን ከመይ ኣለኻ/ኺ? ንበሃሃል። ጥዕና ነፍስን ስጋን ናይ ብጾትና ንሓትት። 
እግዚኣብሔር ከኣ ባህ ኢልዎ ኣብ መንጎና ይርከብ። ምኽንያቱ ክልተ ብስመይ ኣብ ዝተኣከቡሉ ኣብኡ 
ኣብ መንጎኦም ኣለኹ ስለዝብለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንገሉ።    
ብኻልእ ወገን ከኣ ጉዕዞ ክርስትና በይንና ንጎዓዞ መንገዲ ኣይኮነን፡ ብዓቢኡ ምስ እግዚኣብሔር፡ ምስ 
መላእኽቲ፡ ምስ ሓውናን ሓውትናን ንጎዓዞ ንመላልኣሉ መንገዲ እዩ። ስለዚ ክቡራን ምእመናነ ክርስቶስ 
ነዚ ፈሊጥኩም እቶም ማሕበር ዘይኣተኹም ኣባቴ ከይበለኩም ጥቅሚ ማሕበር ፈሊጥኩም ባዕልኹም 
ክትሓቱ በዚ ኣጋጣሚ ንመክር። እቶም ኣብ ማሕበር ድሮ ኣቲኹም ዘለኹም ከኣ ክብርን ዕላማን 
ማሕበርኩም ኣለሊኹም ኽትከዱ ነተሓሳስብ።  
ደቂ ማሕበር መንፈሳውነቶም ብሓባር ንምዕባይ/ንምኹስኳስ ነዘን ነጥብታት ኣብ ግምት ከእትዉ 
ነተሓሳስብ፦ 

 ኣብ ዕለተ ማሕበሮም ምስጢረ ንሰሓ ፈጺሞም፡ ክቆርቡ። 
 ደቂ ማሕበር ሰሚሮም ንዝበደለ፡ ኣብ እምነቱ ንዝወደቀ፡ ክመኽሩን ክገንሑን። ንዘይሰምዐ 

ንቆምስ ከመልክቱ። 
 ኣብ ዕለተ ማሕበሮም ንዝሰናዶ እኽለማይ ከባርኽዎ። 
 ደቂ ማሕበር ካብ ተራ ካልኦት ምእመናን፡ ኣብነታውያንን ፈተውትን መጽወትን 

ቤተክርስቲያኖም ክኾኑ። 
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 ደቂ ማሕበር ብሥጋን ብነፍስን ነንሕድሕዶም ክተሓጋገዙ። 
 ንመዋቲ ወዲ/ጓል ማሕበር ብመስዋእተ ቅዳሴ ክዝክርዎ። 
 ልዕሊ ኩሉ ከኣ ደቂ ማሕበር ነንሕድሕዶም ክፋቀሩ ይግባእ። ፍቅሪ ናይ ሓድነት ሓይሊ እዩ። 

ፍቅሪ ማለት ከኣ ኣብ ሓደ ራእን ዕላማን ምስታፍ ማለት እዩ። ፍቅሪ ከኣ ንናይ ጽባሕ መገሻ 
ስንቅን፡ መለለዩት ናይ ደቂ እግዚኣብሔርን ስለዝኾነት ንቀዳደመላ። ካብ ዘፍቅሩንስ ከፍቅር 
ብምባል ጸሎት ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዘኣሲዚ ክንደግምን ከነተግብርን ኣለና።  

ካብዚ ስዒቡ ዝመጽእ ሰንጠረጅ ኣብ ቁምስና ኣሸራ ናይ ዝርከቡ መንፈሳውያን ማሕበራት ዘጠቃለለ 
እዩ።  
 

ዕለት 
ብግዕዝ 

ስምማሕበር ጋንታ 

1 ልደታ  1 

2 ዮሓንስ  1 

3 ስቁል ኢየሱስ  3 

3 ባኣታ  1  

5 ጴጥሮስ  1 

5 ጳውሎስ  1 

7 ሥላሴ  5 

8 ፬ቱ እንስሳ  1 

12 ቅዱስ ሚካኤል  6  

16 ኪዳነ ምሕረት  2 

18 ቅዱስ ኣቡነ ያዕቆብ  2  

19 ቅዱስ ገብርኤል  1 

21 በዓለ ማርያም  2 

23 ቅዱስ ገርጊስ  3 

23 ብፁዕ ገብረሚካኤል  1 

24 ቅዱስ ፍራንቸስኮ  1 
26 ቅዱስ ዮሴፍ  1 

27 መድኃንየ ዓለም 5 

 ኣደታት ንሰሓ ቦታ 1 

 

መንፈሳውያን ማሕበራት ምእመናን ኣብዚ ዳግመ ምሕዳስ ቤተክርስቲያን ዝገበርዎ ኣበርክቶ፦ 

 ነፍሲ ወከፍ ወዲ ማሕበር ኣብ ክንዲ ዝብላዕን ዝስተን ቀሪቡ ዝውዕል ብቅዳሴ ኣሕሊፉ፡ 2000 
(ክልተ ሽሕ) ናቅፋ የበርክት ነይሩ። 

 ከምኡ ከኣ ኣብ ዕለተ ቅዳሲኦም፡ ድሕሪ ቅዳሴ ንገለ ሰዓታት ኣብ ስራሕን፡ ጽርየት ከባብን 
ብጉልበት ይሕግዙ ነበሩ። 
በዚ ከኣ ኣብ ዳግመ ምሕዳስ ቤተክርስቲያን ዝከኣሎም ኣበርክቶ ገይሮም። እግዚኣብሔር 
መባኦምን ጻዕሮምን ከም መስዋእተ ኣቤል ይቀበሎ።  

 ኣባ ኣድሓኖም ደበሳይ 
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ማሕበር መንእሰያት ቁምስና ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ኣሸራ 

 

 
 
 

መንእሰያት ደቂ ቅዱስ ሚካኤል ከም ማሕበር ወይ ከም መዘምራን ዝተጠርነፉሉ ካብ 1992ዓምፈ እዩ። 
ከምኡ ኢሉ እናቀጸለ በብግዚኡ ከኣ እቶም ዝተመርዓዉ እናወጹ (እናኣቛረጹ) ነኣሽቱ ከኣ እናተክእዎም 
ኣብዚ ሕጂ በጺሖሞ ዘለዉ ደረጃ በጺሖም።  

ሕጂ እውን ምስ ምሕዳስ ቤተክርስቲያኖም ካብ ሓምለ 2013 ጀሚሮም ክሳብ ኣብዛ ወርሒ የካቲት 
ተጠርኒፎም ብኹሉ ዝተማህሩን፡ ዝተቀረቡን ማለት ቀጻሊ ትምህርተ ክርስቶስ፡ ምሥጢራት፡ ቅዱስ 
መጸሓፍ፡ ምግልጋል ቅዳሴ ብዜማ፡ መዝሙር ክመሃሩ ድሕሪ ጸኒሖም 60 መንእሰያት ብ6 የካቲት 
2014ዓምፈ ኣብ ቤት ጸሎት ፍልሰታ ቁሽ ብቅዳሴ ጀሚሮም ሱባኤ ውዒሎም። ቀጺሎም ብ09/02/2014 
ኣብ መስዋእተ ቅዳሴ ብግቡእ ተሳቲፎም፡ እቲ ልብሲ ናይ መዘምራን ብቆምስ ድሕሪ ተባሪኹ፡ ነፍሲ 
ወከፍ ኣባል ማሕበር ካብ ኢዶም ተቀቢሉ ተኸዲኖም።  

ድሕሪ ቅዳሴ ከምቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት ንረኽቦ፦ “ኣሕዋት ሓቢሮም ክነብሩ ክንደይ ሠናይን ጥዑምን 
እዩ” ዝብሎ  መዘምራን ብሓባር ንምሉእ መዓልቲ ቁርስን፡ ምሳሕን፡ ድራርን ቀሪቦም ብሓጎስን ደስታን 
በዓሎም ኣኽቢሮም። ከምኡ እውን ባዕሎም ብዝቀረብዎ ትምህርቲ ሓዘል ተዋስኦን፡ ፋሽን ሸውን፡ ካልእ 
መዘናግዕን ቀሪቦም ውዒሎም።  

ካብዚ ብምቅጻል ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ካብ ዝተማህርዎ ትምህርተ ክርስቶስ ሓሓደ ሕቶ ተሓቲቶም ከኣ 
መብዛሕትኦም ብጽቡቅ መሊሶም። ኣብ መወዳእታ ኩሎም ኣባላት ማሕበር በብሓደ ነቲ ብደናግል 
ኦርሰሊነ ዝተበርከተሎም መቁጸርያ ተቀቢሎም። በዚ ከኣ እቲ በዓሎም ብጽቡቕ ተዛዚሙ። ጠቅላላ 
ኣባላት ማሕበር መንእሰያት ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ኣሸራ ቀዳሞትን ሓደስትን ኣስታት 80 ይበጽሑ። 

እናቴ ኪዳኑ ምሕረተኣብ 

  

ነባራትን ሓደስትን መዘምራን ቁምስና። ሱባኤ ኣብ ቤተ ጸሎት ቁሽ 06/02/2014 
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ናይ በዓል ጥዑም ዝኽሪ ኣቡነ  ኣብርሃ 
ስብከት፡ 

ፋሲካ ኣብ ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ኣሸራ 
ብ1986። 

በዚ ኣጋጣሚ  ናይ ዝተሓደሰት ቤተ 
ክርስቲያን እነብዕሎ በዓልና ናይ ኣቦና በዓል 
ጥዑም ዝኽሪ ኣቡነ ኣብረሃ ፍራንስዋ ኣብዛ 
ሎሚ ዝተሓደሰት ቤተ ክርስቲያን፡ ኣብ 
በዓለ ፋሲካ ዘስምዕዋ ስብከት ምስ 
ኣስተንተና፡ ንተዘክሮና መሊሱ ዘሕይልን 
ንመንፈሳውነትና ዘበራብርን ኮይኑ 
ረኺብናዮ። ኣቡነ ኣብረሃ ናይ ካቶሊካዊት 
ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ቀዳማይ ናይ 
ኤጳርቅና ጳጳስ ዝነበሩ እዮም። ንሶም ኣብቲ 
ዝኸፍኤ ግዜ ናይ ሃገርና ዝነበሩ ተባዕ ኣቦ 
እዮም። እሞ ናይዚ ትጉህን ውፉይን በዓል 
ጥዑም ዝኽሪ ኣቦና  ብ1986 ኣብ ደብረ 
ቅዱስ ሚካኤል ኣሸራ ኣብ በዓለ ፋሲካ 
ዝሃብዎ መንፈሳዊ ስብከት ንመዝኻኸሪ 

ከነቅርበኩም ንፈቱ። ነዚ ስኒዳ ዝጸንሓትና ጋዜጣ “ሓቅን ሕይወትን” ናይ ወርሒ ግንቦት -ሰነ 2000 ዓም  
ከኣ ብልቢ ነመስግን። 
 
“ወተንስኣ እግዚኣብሔር ከመ ዘንቃሕ እም ንዋም = እግዚኣብሔር ከም ሓደ እንካብ ድቃስ ዝበራበር 
እንካብ ሞት ተንስአ። እግዚኣብሔር ማለት ወልደ እግዚኣብሔር መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። 
በዚ ህዝበ ክርስቲያን ኩሉ መላእ ዓለም በዚ ቡሩኽ መዓልቲ እዚ ዝኽሪ ትንሳኤ መድሓኔ ዓለም ኢየሱስ 
ክርስቶስ የኽብር ኣሎ። ንሕና ከኣ ምስ ኩሎም ኣሕዋትና ሓቢርና ሓደ መንፈስ ኮይና ነዚ ዝኽሪ ንገብር 
ኣለና። መድሓኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ከምዝተንስኤ እምነትና እዩ። መደበኛ እምነት 
ክርስትና ንሱ እዩ። በዚ ምኽንያት በዓለ ትንሳኤ ርእሲ ኩለን በዓላት ክርስትና ኮይና ትኽበር ኣላ። ንሕና 
እግዚኣብሔር ዓዲሉና ኢየሱስ ወልደ ማርያም፡ ወልደ እግዚኣብሔር እዩ ቢልና ኣሚና ዘሎና ዘእምን 
ክንዲ ዝረኸብና እዩ፡ ሕልሚ ኣይኮነን እቲ እምነትና፡ መረዳእታ ክንዲ ዝጨበጥና ኢና፡ በዚ ወልደ 
ማርይም ኢየሱስ ወልደ እግዚኣብሔር እዩ። ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ዝወረደ፡ ካብ ዘልዓለም 
እግዚኣብሔር ኣብ ዝወለዶ ኣብ ግዜ ከኣ እግዚእትነ ማርያም ዝወለደቶ፡ እዚ እዩ መሰረት እምነትና 
ዘእምን ኣሎና ጨቢጥና ክንዲ ዝኾና ኢና እዩ ንብል ዘሎና። መረዳእታ ከኣ ባዕሉ መድሓኒና ኢየሱስ 
ክርስቶስ ሂቡና ኣሎ። 
 
ኣነ ወልደ እግዚኣብሔር እየ መጺኣኩም ዘሎኹ፡ ኣቦይ ልኢኹኒ ምስ በሎም ንኣይሁድ፡ እንታይ እዩ 
ዝብል ዘሎ እዚ ወዲ ማርያም በሉ፡ ኣይ ወዲ ማርያም እንድዩ ከመይ ኢሉ ወዲ እግዚኣብሔር እየ 
ይብለና ቢሎም ኣጕረምረሙ። 
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መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቅዅም ክተጕረምርሙ እንተኾነ እየ ቢሉ መለሰሎም። እሞ እንታይ 
መረዳእታ ትህበና በልዎ። እዚ እሞ ቁም ነገር መረዳእታ እትጥይቁ ቁም ነገር እዩ፡ መረዳእታ እምበኣር 
ከስ ክህበኵም ክመውት እየ ኣነ፡ ኣረ ክትቀትሉኒ ኢኹም፡ ንስኻትኩም ኢኹም ትቀትሉኒ፡ ሕዝበይ 
ንስኻትኩም ክትቀትሉኒ ኢኹም፡ ፍቃድ ኣምላኽ ኮይኑ ንኣይ ድሓን ተኻፈል ኢሉኒ ኣምላኽ፡ ንኣኹም 
ግን ቅተልዎ ኣይበለኩምን፡ ንስኹም ግን ክትቀትሉኒ ኢኹም፡ ክትሰቅሉኒ ከተዋርዱኒ ኢኹም፡ 
ክትቀብሩኒ ኢኹም፡ ኩሉ እትደልይዎ ምስ ፈጸምኩም ኣብ ሳልስቲ ክትንስእ እየ። ተጸበዩኒ ኮይኑ፡ 
እንተዘይተንሳእኩ ሓሳዊ በሉኒ፡ እንተተንሳእኩ ግን ሕልና ዘለኩም ሽዑ ተኣምኑኒ። ነዚ ብሕይወት ከሎ 
ንብድሕሪ ሞት ቆጸራ ክቋጸር ዝርከብ ሰብ ኣይኮነን ልዕሊ ሰብ እዩ፡ ኣምላኽ እዩ፡ ሓደ ወልደ ኣምላኽ 
እየ ቢሉ እምበኣርከስ ተጸበዩኒ መረዳእታ እዚ እዩ ዝበሎም። 
 
ንሳቶም ከኣ ምስ ቀተልዎ ምስ ቀበርዎ ናብ ጲላጦስ እቲ ስዩም ልኡኽ መንግስቲ ሮሜ ኣብ ዓዶም 
ዝነበረ ከይዶም እዚ ሰብ እዚ ሰለስተ መዓልቲ ድሕሪ ሞተይ ክትንስእ እየ ቢሉ ፈኪሩልና ኣሎ እም 
ምናልባት እቶም ተኸተልቱ ሬሳኡ ሰሪቆም ተንሲኡ ከየብሉ ንመቃብሩ ኣሓልወልና፡ ሳልስቲ ይተሓሎ። 
ዝተረፈ ግን ጕድኣት ነገር ከይፍጠር ኣብ ዓድና ይተሓሎ ዝበልና ከይስረቅ፡ ተሰሪቁ ደሓር ተንሲኡ 
ከየብሉ እዩ። ንጉስ ከኣ ሕራይ ሓልውዎ ወላ ሰራዊት መጺኡ ይሓልዎ በሎም፡ ብዝኾነ ግና ኣነ 
ኣይግድሰንን እዩ እናበለ ወተሃደራት ሂቡዎም ክሕልውዎ ሳልስቲ ገይሮም። 
እንተኾነ ግዳ ሰራዊት ክሕልውዎ እንከለዉ ተንሲኡ፡ ካብ ሙታን ተንሲኡ። እዚ እዩ እቲ መሰረት ናይ 
እምነትና በዓለ ትንሳኤ መሰረት ናይ እምነትና ዘበሎ እዚ እዩ። ትንሳኤ ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ 
ክንዲ ዘረጋገጽና ኢና ወልደ እግዚኣብሔር እዩ ወልደ ማርያም ቢልና ኣሚና ዘለና። እዚ እዩ እቲ ቀንዲ 
ናይዚ በዓል መሰረት፡ እምነት።   
 
በዚ ምኽንያት እዚ ኵሉ ወዲ ክርስትና በዚ መዓልቲ እዚ ንጭንቁ ኩሉ፡ ንመከራኡ ኵሉ፡ ንጓሂኡ ኵሉ 
ረሲዑ ክሕጎስ። ብዙሕ ዘየሕጉስ ነገር ውን ተጓኒፍዎ እንተሎ ሎሚ ግድን ክሕጎስ ኣለዎ። ክፉእ ነገር 
ክርሳዕ ኣለዎ። ብመንፈሳዊ ሓጎስ ክንሕጎስ ኣሎና፡ ሎሚ ዘይተሓጎስና መኣስ ክንሕጎስ። ኣብዚ ዓዲ 
መከራ ዝኾነ መኣስ ኢና እንሕጎስ ሎሚ ዘይተሓጎስና።  
 
ምእንትዚ ብሓጎስ ብፍሰሓ ወበሓሴት ክበዓል ኣቦታትና ሓዋርያት ኣዚዞሙና ክሳብ ኣብዚ ወለዶ በጺሕና 
ምስቲ ኩሉ ጭንቅናን መከራናን ነብዕሎ ኣሎና፡ ብሓጎስ ብደስታ! እግዚኣብሔር ነዚ ሓጎስን ነዚ 
መንፈሳዊ ደስታን ንዝሃበና ከዓ ምስጋና ይኹኖ። ዘበራትዓና እዩ፡ ነዚ ብዓላት ክርስትና ብሓጎስ ጓሂና 
ረሲዕና ነብዕሎ ዘሎና ድሕሪ ምስጋና ኣምላኽ ናባና ኸኣ ክንምለስ ኣሎና።    
 
መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመደቡ ንርእሱ ጥራሕ ክትንስእ ጥራይ ኣይኮነን ዝመደበ። ኣነ በዂሪ 
ኮይነ ቅድም ክትንስእ እየ። እቶም ኩሎም ደቀይ ግን ምሳይ ትንሳኤ ክሳተፉ እዮም። እዚ ግበረለይ 
ኣቦይ ኢሉ ለሚኑ፡ ኣቦኡ ኸኣ ይኹነልካ ኢልዎ ኣሎ፡ ምስኦም ክንድኦም ክንዲ ዝሞትካ፡ ሰኸሞም ከኣ 
በቲ ግብርኻ ዝተሳተፍካ ንሳቶም ከኣ ብትንሳኤኻ ይካፈሉ ወደይ ቢልዎ ኣሎ። 
 
በዚ ንሕና ከስ ብኣምላክ ንትንሳኤ ክብሪ ኢና ተመዲብና ዘሎና፡ ከመይ እቲ ኩሉ ሓጢኣትና፡ እቲ ኩሉ 
ሕሰምና፡ ኣምላኽ ረሲዕዎ እዩ። ማለት ፍቁር ወዱ ምእንታና ክንዲ ዝሞተ፡ ፍቁር ወደይ ንዘፍቅሮም 
ከመይ ኢለ እሞ ክጸልኦም ክንዲ ዝበለ፡ ዝጽልኡ እውን እንተኾኑ ከመይ ኢለ ክጸልኦም ወደይ ማዕረ 
ሞት ዝበጽሓሎም ደቂ ኣዳም ከመይ ኢለ ክጸልኦም ስለዝበለ እዩ።  
 
በዚ ትንሳኤ እዩ ዝጽበየና ዘሎ እሞ ከኣ ትንሳኤ ክብሪ። ከመይ ኣብ ትንሳኤ ክልተ መልክዕ እዩ ዘሎ። 
ትንሳኤ ክብሪ። ትንሳኤ ኲነኔ እውን ኣሎ። ባዕሉ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘስተምሃረና፡ ኲላትና 
ክንትንስእ ኢና። ከመይ ኲልኹም ክትንስኡ ኢኹም፡ ገለ ንክብሪ ገለ ንሓሳር ክትንስኡ ኢኹም። ከም 
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መደብ ኣምላኽ ግን ንኩሉ ወዲ ኣዳም ትንሳኤ ክህሉ እዩ። ነዚ ዝመደቦ ኣምላኽ እዚ እግዚኣብሔር ሳላ 
ሞት ፍቁር ወዱ እዩ መዲቡልና ዘሎ። ትንሳኤ ክብሪ ንክንጭብጦ ዉሁባት ኢና። በዓል ኪዳን ክንዲ 
ዘሎና ዉሁባት ኢና። ክንጭብጦ ግን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደራኹም ደቂ ኣዳም ሓደራኹም 
ሓንቲ ኢያ መንገዲ ናይ ትንሳኤ፡ እታ መንገዲ ከኣ ንደቂ ኣዳም ተኣዚዛቶም ዘላ ኣሕዋት ኩኑ እዩ፡ 
ሓዉ ዝጸልእ ባዕሉ ንርእሱ ኰኒኑ እዩ። ከመይ እግዚኣብሔር ፍቅሪ እዩ፡ ኣብ ዓዲ እግዚኣብሔር ጽልኢ 
የልቦን፡ የልቦን! እግዚኣብሔር ፍቅሪ ክንድ ዝኾነ ኣቦ’ውን እዩ። ንፍቅሪ ብጽልኢ እንተ ለወጥናዮ ኣብ 
ቦታ እግዚኣብሔር ከኣ ብዲያብሎስ እዩ ዝትካእ። ምእንቲ’ዚ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጽኒዑ 
ደጋጊሙ ሓደራ ዝብለና ኣሕዋት ኩኑ፡ ጸሊኡኒ ክጸልኦ ኣይትበሉ። እዚ ቋንቋ ናይ ጋኔን እዩ፡ ጋኔን 
ንወዲ ኣዳም ንደቂ ኣዳም እንከጋግዮም ቋንቋኡ እዮም ዝዛረቡ። እዚ ማለት ጸልኣኒዶ ድርብ ክጸልኦ እየ፡ 
ቀተለኒዶ ኣርባዕተ ክቀትለሉ እየ። እዚ እዩ ናይ ጋኔን ቋንቋ። ንሕና ግን ቋንቋ ጋኔን ክንዛረብ ደቂ ጋኔን 
ኣይኮናን፡ ከመይ ወልደ እግዚኣብሔር ዘድሓነና ደቂ እግዚኣብሔር ዝገበረና ኢና። በዚ ደቂ ጋኔን 
ኣይኮናን። ምእንቲዙይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደራኹም ቢሉና ዘሎ እንተጸልኡኹም 
ኣይትጽልኡ ቢሉና ዘሎ እዚኣ ትእዛዝ ደጋጊምና ተጋዲልና ክንለብሳ ኣለና። ከቢድ እዩ ቀታሊኻዶ 
ይፍቶ ኮይኑ፡ እንተኾነ ደቂ ክርስትና ደጋጊምና ተቃሊስና ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ክንለብሳ ሓደራ።    
እግዚኣብሔር እውን ገይርዎ፡ ቀቲልናዮ እንክነብቅዕ ኣፍቂሩና፡ ወዱ ወፊዩልና፡ ቀቲልናዮ እንክነብቅዕ፡ 
የሎኻን ቢልናዮ እንክነብቅዕ እዩ ንፍቁር ወዱ ዝለኣኾ፡ ከመይ ካባኡ ሸፊትና ከሎና ኣይንፈልጦን 
እናበልናዮ ክድሕኑ ደቂ ኣዳም ኣበይ ኣለዉ ቢሉ ዝለኣኾ እዚ ምስ በልናዮ እዩ። ምእንቲ እዚ ደቂ 
እግዚኣብሔር ንቀታሊኦም፡ ንጸላኢኦም ኣይቀትሉን ኣይጸልኡን እዮም። ይኹን ከኣ ነዚ ብፍቅሪ 
ክተሸንፎ ኣሎካ፡ እዚ መፍትሒ ትእዛዝ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍላይ ኣብዚ ሕሱም ዘመናት 
ተረሲዑ ተራእዩ።  
 
ኲልና እንነብሮ ዘሎና ዓመታት፡ እንነብሮ ዘሎና ዘመን ዘመነ ቃኤል እዩ። ዘመነ ቃኤል እዩ። በዚ 
ማለት ይኸብደና ኣሎ። ዘመነ ቃኤል እዩ ኣሕዋት ነንሕድሕዶም ይቃተሉ ዘለዉ። ይጻልኡ ዘለዉ፡ 
ይቀያየሙ ዘለዉ ዘመን ኮይኑ ኣሎ። ንእግዚኣብሔር ከዓ ካብ ኲሉ ዘሕዝኖ እዚ እዩ።  
እምበኣር ንኣይ በደሉ፡ ንኣይ ክብሪ ኣጒደሉ በሃላይ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ዘኽብርዎ መላእኽቲ ኣለዉ፡ 
ዘኽብርዎ መላእኽቲ መሊኦም ኣለዉ። ዘሕዝኖ ንእግዚኣብሔር ደቂ ኣዳም ከምዘይ ደቂ እግዚኣብሔር፡ 
ደቂ ሳጥናኤል ኮይኖም ዝካየዱሉ ዘለዉ ምርኣይ እዚ እዩ ዘሕዝኖ። እሞ ሓደራ እብለኩም ሕዝበ 
ክርስቲያን ንርእስና እኳ እንተዘይበልናዮ ንእግዚኣብሔር ንደንግጸሉ። ከመይ ገይሩልና እዩ። ንደንግጸሉ። 
ክንእብዶ ኢልና ቁሩብለይ ናብ መስመር ድሕነት ክንኣቱ ንጋደል። ክንኣቱ ከኣ ንኽእል ኢና፡ ከመይ 
ዝሕግዘና እግዚኣብሔር ኣሎና። በዚ ምኽንያት’ዚ፡ በዚ ቡሩኽ መዓልቲ ትንሳኤ ወዲ ክርስትና 
ክርስትያናዊ ተስፋ ክፈልጥ ኣለዎ። ክማረኽ የብሉን። ሓሲሙና ሕራይ ግን እግዚኣብሔር ኩሉ ይከኣሎ 
እዩ ይሕግዘና ከኣ እዩ።  
 
ስለዚ ኲልና ተጸናኒዕና ተተባቢዕና እግዚኣብሔር ኣዚዙና ዘሎ ትእዛዝ ናይ ሕውነት፡ ናይ ትዕግስቲ 
ትእዛዝ ናይ ምጽውዋር ከም ዓቅምና ክንነብር ንጋደል። ዝተረፈ ወላዲተ ኣምላኽ እግዚእትነ ማርያም 
ኣብ ድሕነትና ኣብ ድኻም ድሕነትና ተጸንቢራን ዘድሓነትና ብፍቁር ወዳ፡ ብጸሎታን ብኣማልድነታን 
ክትረድኣና ንለምን።           
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ስእላዊ መግለጺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ዝነበረት ቤተክርስትያን ደብረ ቅዱስ ሚካኤል 
ኣሸራ። 

መዘምራን ናይ በዓሎም እኽለማይ 
እንክቅርቡ። 

 

ነፍሲ ወከፍ ኣባል መዘምራን 
ብደናግል ኦርሰሊነ 

ዝተበርከተሎም መቁጸርያ 
እንክቅበሉ። 

እታ ናይ ቀደም ቤተ ክርስቲያን ንክትስራሕ 
እንክትፈርስ! 

 



ገውራ ሓደስታዅ በክስታን ኣሸረሩኹድ (ሻፍታዅ) እልብዲሰና 

~ 14 ~ 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ባስካ ናይ ማይ ቁምስና።  

መንበረ ታቦት እናተሰርሐ 
መንበሪ ቁምስና ደብረ ቅዱስ ሚካኤል 

ኣሸራ። 

ቤተክርስቲያን ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ምዝዛም ከላ። 
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መሰል ብሊነው 

 
1. ሻና ዋኻዲ ቀሸም ለኻዲ ላዅ ግን። 
2. ድኽረስ ቊ ይናዅ ቀሽቀሽሮለ ባራ ዩዅ። 
3. ዋኺትጋዅ አረክሰላ። 
4. ኪድረለ ይጋዅ ኒሙነትሊ ዓቍ እሰላ። 
5. ደኳዅዳ ኵጋባ ብታዅዳ ኵ ነብራ እውግ ። 
6. ጃና ኒለንካ ተቕጊኒት። 
7. ለኻ ኒክንጅላ ደኵጊኒ። 
8. ካና ለብረን ንርስርሊ። 
9. ገርሀት ዓንቀፈኵ ግራ ለብደላ። 
10.  ኣኽሮሉ ያዅ ቂራ ቢል ቀረነኵ። 

 

 
 

ዝተጠቀምኩሎም ጽሑፋት 

 

1.  መጽሔት “ዘሰሜን ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን” 1979። 

2. ብምኽንያት ኢዮቤል መበል 150 ዓመት ዝወጸ፡ኪሠሪ ፍሉይ ሕታም፣ “ሓዋርያዊ ስራሕ ማሕበር 
ንኡሳን ኣኅዋት ካፑቺኒ”፡  10----11ታሕሳስ 2005። 

3. በዓለ ኢዮቤል ደብረ በኣታ ለማርያም ቅሮትነጃር፣ 12 ታሕሳስ 2009 
4. ጋዜጣ “ሓቅን ሕይወትን” ግንቦት-ሰነ፣ 2000, ገጽ 10.  

 

 

 
 
 
 
 

እና ክቱብ ኒስ እክክቦ ደለምዳዅ፡ 
እኽር ኣድሓኖም ደበሳይ 

 


