
 

 
 

 
 

ዝኸበርኩም  
ቆመሳትን ገዳማትን ማኅበራትን  
ሰብ ውፉይ ሕይወትን 
ኤጳርቅና ከረን 
 

ርእሰ ነገር፡መኸፈቲ ዕለት መበል 25 ኢዮቤል ኤጳርቅና 
 
ብክርስቶስ ኢየሱስ ቅዱሳን ክትኮኑ ኣተጸዋዕኩም፡ ምእመናን ካቶሊካዊ ኤጳርቅና 
ከረን፡ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ጸጋን፡  ናይ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን፡ 
ናይ  መንፈስ ቅዱስ ሕብረትን ኣይፈለዅም እናበልኩ፡ ርሑስ ዘመነ ፍልሰታ 
ክኾነልና እናተመነኹ ሰላምታይ ኣቅርበልኩም። 
 
በጸጋ እግዚኣብሔርን ብሥምረት መንበረ ጴጥሮስን፡ ከረን መንበር ተላዌ ሓዋርያ 
ካብ እትኸውን፡ ኣብ ፲፪ ታሕሳስ ፳፻፲፫ / 21 December 2020 መበል 25 ዓመት 
ክትመልእ ኢያ፡ ብደሓን የጽንሓና። 
 
ነዚ ናይ ጸጋ ጊዜ፡ ብምስጋናን፡ ብሥጋውን መንፈሳውን ጸብጻብ ጀሚርና፡ 
ንዝመጽእ ዘመን ውጥን መደበ ጉስነት ንምግባር ምእንቲ ክንክእል፡ 
ብቍምስናታትን ብኤጳርቅና ደረጃን ኮሚቴታት ኣቍምና ከምዘሎና ዝዝከር 
ኢዩ። 
 
ነዚ ዓቢይ ዝኽሪ ብዓቢይ መንፈሳውነት ንምብዓል፡ ቅድመ ምቅርራብ ክንገብር 
ኣድላዪ ክንድዝኾነ፡ ብናይ ቍምስናኹም ኮሚቴ፡ ነዚ ዝስዕብ ነገራት 
ንኽትገብሩ፡ ነዛ መልእኽቲ እጽሕፈልኩም ኣሎኹ (ነቶም እታ ናይ  ከረን ፳፭ 

መጋቢት  ፳፻፲ / Keren April 3, 2018 መልእኽቲ ዘይበጽሓትኩም 
ትሕዝቶኣ ኣብዚ ታሕቲ ብምድጋም ንልእከልኩም ኣሎና። 

1. ቍምስናዊ ኮሚቴ ምቋም፡ ኣባላት ናይዛ ኮሜቴ፡ 
a. ቆመስ 
b. ካብ ዓዲ ለባምን ዓቅሚ ዘለዎን ርኢኻ (ተባዕታይ ኮነ ኣንስታይ)፡ 

ኣባል ኮሚቴ ምግባር (3 ወይ ካባኡ ንላዕሊ) 
c. ካብ መንእሰያት ክልተ 
d. ኣብ ቍምስናዅም ሰብ ውፉይ ሕይወት እንተለዉ፡ ሓደ ወይ ክልተ 

ሰባት፡ 
ለቡ፡ 
 ናይ ቍምስና ኮሚቴ ክኾኑ ዝተረቍሑ ሰባት፡ ቆመስን ኣቦ መንበርን፡ 

ኣብታ ናይ ኤጳርቅና ዓባይ ኮሚቴ ኣባላት ኮይኖም ክሰርሑ ኢያቶም፡ 
 ናይዞም ሰባት ኣስማት ቅድሚ ቅ. ዮሓንስ፡ ንኣቦ መንበር ዓባይ ኮሚቴ 

ዝኾኑ ኣባ ፀሐየ ክ/ማርያም  ወይ ጸሓፊ ኮሚተ ንዝኾኑ ኣባ ወሃብእግዝእ 
ከም ትሰዱሎም ይኹን። 

2. ሥራሕ ኮሚቴ 
a. ቅድሚ ምቋም ኤጳርቅናን፡ ዝነበረ ናይ ቍምስናኦም፡ 

i. ታሪኽ (ኣመጻጽኣ ሕዝቦም ዝርኢ) 
ii. ክሳብ ምቋም ኤጳርቅና ዝነበረ ሕይወት ቍምስና 

1. መንፈሳዊ መዳያቱ ( ስብከተ ወንጌልን ውጽኢቱን)  
2. ምሕደራ ዝርኢ 
3. ዝተፈጸሙ ማኅበራዊ ምዕባሌታት 
4. ተበግሶ መደብ ርእስኻ ምኽኣልን፡ ውጽኢቱን 

 
b. ድሕሪ ምቋም ኤጳርቅና፡  

 

i. ጽፉፍ ስታቲስቲካዊ ጸብጻብ (ኣብ ዓዲ ዘሎን፡ ዝተሰደን፡ ካልእ 
ሃይማኖት ተኸተሊ  ስታቲስቲክስ) 

ሓይሳን 
ቆመሳትዲ ገዳማዲ 
ጃርድ ወሰይስድናኽር 
ኤጳርቅና ከረንዱ 
 

ወዓድ፡ ኢዮቤል 25ር ኣመራ ኤጳርቅኒዅ ብዲሰና ግርጋ 
 
ክርስቶስ ኢየሱስድ ሻትካን እኽትኖ ሽጝስትድናኽር ዲባ ካቶሊካ ኤጳርቅና 
ከረንዱ፡ ጃር እኽርድ ገዲ፡ ይና ደአንዱራ ኢየሱስ ክርስትስር ሰላምዲ፡ ላናር 
መንፈስ ሻትኵዅዲ ሲርጊንተት። 
 
 
ጃር ገዲ፡ እንከሊ ወንበር ጴጥሮስሩኽዲሲ፡ ከረን ወንበር ሓዋርዩዅ 
ኣኽረንትልድ፡ ፲፪ ታሕሳስ ፳፻፲፫ / 21 December 2020ትል 25 ኣመራ እሲቶ 
ግን፡ ዳሕነድ ዲውሲኒ። 
 
እና ገዱዅ ዳለትሲ፡ ሓምደዲ፡ ሥኺዅዲ መንፈሱዅዲር ጨብጫብድ ተርስነ፡ 
እንተራዅ ዳለትድ ኣካዅና ስታት እሲኖ ገርስኖር መታን፡ ቍምስናትዲ 
ኤጳርቅነዲር ቀሓትድ፡ ኮሚቴ እስነ ዋንትነት ደለይሳዅ ግን። 
 
 
እና በሀር ጋርሲ፡ ክብ ያዅ መንፈስድ ኣብዓልድኖ፡ ጃቢስኖ ደለምኖ ጀረብዳዅ 
ኣኸውድ፡ እንታ ቍምስና ኮሚቴሲ እስዲነ፡ እና ተለየው ጋራትሲ ከደምትኖ፡ እና 
ንሽቃ ንሂት ፈሰኵንልኩም።(እን ጃበራ ንሽቃ ከረን ፳፭ መጋቢት  ፳፻፲ / 

Keren April 3, 2018  ገእ ይግረሪኩም ኣክረን፡ ንርክማነስ ድሞ 
እሸቀኵንኵም ኣንኵዅን።) 

1. ቍምስኒል  ኮሚቴ እስና፡ ኮሚቴር ወጨም፡ 
a) ቆመስ 
b) ዓቅምዲ ልዉር ሻውዲትልድ ሰዃ ወሪ ኒድ ኣወይሲ) 
c) ሻሎትልድ ለጛ 
d) ቍምስኒል ገዳም ዋነን፡ ናልድ ላዅ ወሪ ለጛ 

 
 
ፈሀሚ፡ 

 ቍምስና ኮሚቴትልድ፡ ቆመስዲ ቂጦሪዅዲ፡ እን ኤጳርቅኒል ህንብረሪ 
በህሪ ኮሚቴዲ ከደምድኖ ግን፡ 

 እና ኣስማይ ነዱሲ፡ ያኸኒር ጃብ፡ በህሪር ኮሚቴር ቂጦሪዅ ኣኻዅ ኣባ 
ፀሓየትል ወሪ ከተባ ኣባ ወሃብዝጊ ትል እንሸቃ፡  
 

2. ኮሚቴር ክድመት 
a) ኤጳርቅና መሀድስና ጃብ፡ 

1. ሰጛ ቍምስና ድግም (እንተርና ኣዋይን ከዋዅ) 
2. ኤጳርቅና መሀድሳራሲክ እርጋ ኣዋይን ቍምስኒው 

i) መካይድ መንፈሱ (ኣማነት ኣዋኸ ተለለያዅን) 
ii)  ኣትሓዳር ቍምስኒዅ ውራ ተካዅን 
iii) ግብርሊ እርገው ክደም በህሊን 
iv) ሹ ገርስኒል እስተ ትንክብዲ፡ ኒሰልሓትዲ 

 
b) ኤጳርቅና መሀድስና ደምቢ፡ 

i) ጨብጫብ ከዋዅ (ህንበወዲ፡ ህረብረውዲ፡ ኣሪ መድሃብ 
ተለየውዲር ሺብ) 

፲፩ ነሓሰ  ፳፻፲፩ 

August 17, 2019 
 

Catholic Eparchy of Keren - Eritrea 



ii. ጉስነታዊ መዳያት (pastoral activities and their 
outcomes)ምግምጋም፡ 
1. መደብ ት/ክርስቶስ መግምጋምን፡ ንመጻኢ ዝኸውን ሓዲስ 

ውጥን ምሕንጻጽ፡ 
2. መንእሰያት ናይ ጽባሕ ምእመናን ክንድዝኾኑ፡ ኣተሓሕዛኦም 

ብምግምጋም፡ ፍሉይ መንፈሳውን ሥጋውን ሞራላውን 
ኵስኰሳ ከምዝረኽቡ ምግባር፡   

3. ክርስቲያናዊ ኣነባብራ ምእመናን ምግምጋም። ካባኡ 
ተላዒልካ ምእመናን ክርስትናኦም ምእንቲ ክፈልጥዎ፡ 
ኣገባብትን ኣጋጣምታትን ምምሃዝ፡ 

4. በብ12 ዝቆሙ ማኅበራት ዘርኣይዎ መንፈሳዊ ምዕባሌኦም 
ምግላጽ፡ ንመጻኢ ተመሓዪሹ ዝቀርበሉ ሓዲስ ኣተሓሕዛ 
ምእማት፡ 

5. ሰበርን ካብ ቤተክርስቲያን ዝዛሕተሉን፡ መንፈሳዊ ሓልዮ 
ክግበረሎምን፡ ኣብቲ ኵነቶም ዘፍቀድሎም ኣብ መንፈሳዊ 
ነገር ሱታፌኦም ዘዕዝዙሉ ዓይነት ጉስነት ምንዳይ፡ 

6. ትግባረ ግእዛዊ ሥርዐተ ኣምልኾ ከም መርሒ 
ቤተክርስቲያንን፡ ኤጳርቅናን ኣብ ቍምስናኹም ምትግባሩን 
ዘይምትግባሩን ገሊጽኩም፡ ጸብጻብ ናብ መንበር ከምዝቀርብ 
ምግባር፡ 

7. ኣብ ቍምስናዅም ብጽሑፍ ዝተሰነየ፡ ናይ ጉስነት መደብ 
(pastoral plan) ናይ ዝመጽእ 5ተ ወይ 10 ዓመት መደብ 
ከምዝህሉ ምግባር፡ 

8. ግደ ምእመናን ተገምጊሙ፡ ኣብ ዝመጽእ ዘመን ኣብ ምሕደራ 
ቍምስና ከምዝሕይል ምግባር፡ ምእመናን ብዘይካ ሥልጣን 
ክህነት ዝሓትት፡ ኣብ ካልእ መዳያት ቍምስና ብምልኣትን 
ብሓልፍነትን ከምዝሳተፉ ምግባር፡ 

9. ጸብጻብ ንብረት ቍምስና፡ ዝንቀሳቀስን ዘይንቀሳቀስን ብቤት 
ምኽሪ ቍምስና ከምዝእለ ምግባር፡ 

10. ቁጠባዊ ጸብጻባት፡ (ምንጪ ኣታዊታትን፡ ወጻኢታትን) 
ብቤት ምኽሪ ቍምስና ከምዝካየድ ምግባር፡ 

 
ናይ ቍምስናኹም መደብን (plan) ፡ መተግበሪ መደብን (plan of action) 
ቀሪብኩም፡ ንኣቦ መንበር ዓባይ ኮሚቴ ዝኾኑ ኣባ ፀሐየ ክ/ማርያም ወይ ጸሓፊ 
ኮሚተ ንዝኾኑ ኣባ ወሃብእግዝእ  ከም ትሰዱሎም ይኹን። 
 
ዕላዊ መኽፈቲ መበል 25 ኢዮቤል ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን፡ ኣብ ኵለን 
ቍምስናታት፡ ብቅዳሴ በዓለ ቅ.ዮሓንስ ርእሰ ዓውደ ዓመት ይጅምር። 
 
 ካብዚ ዕለት እዚ ንደሓር መዓልታዊ ድሕሪ ቅዳሴን መቍጸርያን፡ ጸሎት ምእንቲ 
ኢዮቤል ኤጳርቅና ከምዝድገም ይኹን። 
 
 
ኣምላኽ ንተልእኮናን ዓመተ ኢዮቤልናን ይባርኽ !!!!  
 

ii) ንሽቅርናርሲ ቋላዅድ (pastoral activities and their 
outcomes) ሕሳብ፡ 
1. ምህሮ ኣማነቱዅሲ በሓስና፡ እንተራዅዳ ሓዲስ ኣዋይንድ 

ደለማዅሉ ደርብ ወጠና፡ 
2. ሻሎት ኣመሪር ዲባ ኣኽንንነዲን፡ ንጃቡዅ ናመካይድሲ 

ቋልስቶ፡ ሲረዅ ሥኺዅዲ መንፈስዅዲ፡ ኣደብዅዲር 
ሓሎ ኣራረናሰና ሃብና፡ 

3. ክስታና መንብሮት በሓስና፡ ኒልድ ጉሮኻ ክስታን 
ናኣማነትሲ ኣርእድኖር መታን ኣለጓ መሀድና፡ 

4. ሽክሽካ ለጘሲ ደው ዮ ህንበው መሓብርሲ፡ ሓዲስ 
ኣዋንይንድ ብርፍ ይድኖር መታን፡ ናጀበራ መካይድሲ 
በሓስና። 

5. መእኰት ከረውዲ፡ በክስታንልድ ቀሽቀሸውዲት 
መንፈስዅ ሓሎ እስቱሎም፡ ናኣዋይን እዋዅድሎም 
መንፈሱዅ ጋርሊ ሕበርሰናሰና እስና። 

6. ዓደት ከነይና ግእዙዅሲ፡በክስታንዲ ኤጳርቅነዲር 
ስታትዲሲ፡ እንታ ቍምሲኒል ከደምሰትሎም መመይነዲ፡ 
ናጨብጫብሲ ወንበርሊ ገእስነዲ፡ 

7. እንታ ቍምስኒል ኣንኰሩኵ ወሪ ሽካ ኣመሪዅ ስታት 
ንሽቅርናሩዅ ዋነሰና ሀብና፡ 

8. ኣምነንቲ ቍምስኒል ህንባዅሎም ወጨምሲ ባሓስሮ፡ 
እንተራዅል ተብዕኖ ከደምድኖ ስታት እስና፡ እን ከድናር 
ሥልጠት ወንቀረጋዅስክ፡ መድድ ከማለትድር 
ከደመናሰና ሀብና፡ 

9. ንብረት ቍምስኒውሲ ሽማግለ በክስታኑ ገሽድ ሻከነሰና 
ሀብና፡ 

10. ማልሲ ቋላዅድ ሽማግለ በክስታንውድ ፈረሰና ሀብና፡ 
 
 
 
 
 
እንታ ቍምስና ስታትዲ፡ ኒግብርሊ እርጋዅሉ ኣዋያንዲት ደለምድድኖ፡ በህሪር 
ኮሚቴ ኤጳርቅኒዅድ ቂጦሪዅ ኣባ ፀሓየሲ ወረ ከታባ ኣባ ወሃብዝጊሲ 
እንሸቅደነትሎም ኣኽኒ። 
 
ኤጳርቅና ኢዮቤል 25ር ኣመራ ብዲሰና ግርጋ፡ ናልክ ቍምስናታተል ያኸኒር 
ቅዳሴሲ ተርየኵ፡  
 
እና ግርጋ ኒልድ ተርዮ፡ ግርጋ ሺባ ቅዳሴዲ መቍጸርየዲር ደምቢ፡ ሺዋን 
ኢዮቤሉዅ ደምስተሰና ኣኽኒ። 
 
 

ጃር ይና ንሽቅርናርዲ ኢዮቤልዲት ገውርኒ !!!! 

 
 

† ኣባ ኪዳነ 

                                 
በጸጋ እግዚኣብሔር ወበሥምረት መንበረ ጴጥሮስ 

ጳጳስ ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን 


