
Dedication of the Church of St. Michael in the Village of 
ZEN. The Catholic Eparchy of Keren and the people of Zen 
are thankful to all our benefactors but most especially to 
the Catholic Diocese of Calgary, in Canada who made this 
day possible. We thank you and will pray for you.

ብድሮ ምሸት ዓርቢ ዕለት ፫ ሰነ ፳፻፫ ( June 10,2011) አብ ደብረ ቅ.ሚካኤል ዜን 
ውሉደ ክህነትን ምእመናን ናይ ካቶሊካዊ 
ኤጳርቅና ከረን ብፁዕ አቡነ ኪዳነን አብ 
ዝርከብዎ፤ ናይ ሓዲስ ቤተ ክርስቲያን ሥነ ሥርዓት ንግሥ ዘታቦት ወምቅናይ ዘሕንፃ 
ቤተ ክርስቲያን፤ እዚ ማለት ቡርኬ ታቦትን ሕንፃ ሓዲሽ ቤተ ክርስቲያን ልክዕ ሰዓት 
4፡30 ድ.ቀ ተጀሚሩ፤ ቀጽሉ  ዋዜማ ተቈይሙ፤ ብድሕሪኡ ዓዲ ቀረቦምዎ አብ 
ዝነበሩ ናይ ድራር እንግዶት ተአትወ፤ ቀዳም ዕለት  ፬ ሰነ ፳፻፫ (June 11,2011) 
ማኅሌት ዘሌሊት ሰዓት  3፡30 ናይ ለይቲ ደወል ተደዊሉ ያሬዳውያን ሊቃውንቲ 
“ስቡሕ ወውዱስ … “ አናበሉ ናይ ዕለቱ ውዳሴ ዘነግህ ምስ አብጽሑ ሰዓት 6፡00 
ናይ ወጋሕታ ከአ ንአቡን ብዘማእከሉ ሾመንተካህናት መሥዋዕተ ቅዳሴ 
ዓሪጉ፤ብድሕሪ ቅዳሴ ዑደት ተገይሩ ናይ ዕለቱ ስብከት ብብፁዕ አቡነ ኪዳነ ጳጳስ 

ዘኤጳርቅና ከረን ተገይሩ፤ ናይ ዝተዋህቡ ወፈያታትን ህያባትን ብቆመስ ድሕሪ ምዝርዛር፡ ነቶም ኵሎም ብጉልበቶም ብገንዘቦም 
ብጸሎትም ንዝተሓጋገዙ አመስጊኖም፤ ብፍላይ ካእ ንምትሕብባር መንግሥታዊ አካላት ንምምሕዳር ዜን ልዑል ምስጋና ድሕሪ 
ምቅርራብ፤ አብ ዝተቀረበ ናይ ሺሻይ ዳስ ብምምራሕ ግሩም ዝኾነ እንግዶት ተገብረ፡ቀጺሉ እዚ ዝስዕብ ቃለ ምስጋናን ምትብባዕን 
ተገብረ፡ ብፍሉይ ክጥቀስ ዘለዎ፤ 

1.ዓበይቲ ዓዲ መርአያ ሓጐሶምን ምስጋና’ኦም አቅረቡ፡

2.መራሕቲ ሃይማኖት ምስልምና ብሸኽ ጃዕፈር ግሩምን ዘተባብዕን ዘወሃህድን 
ጽቡቅ ዘረባ ተገብረ፤ ካብቲ ዝበልዎ

a. መሬት ናይ አምላኽ እዩ፡ አብዚ ናይ አምላኽ መሬት፡ ቤተ 
አምላኽ፡ ቤተ ክርስቲያን ክስራሕ እዩ ሞ እንቋዕ ናብዚ 
አብጽሓኩም፤ ሓጐስኩም ሓጐስና ኢዩ፤ ንሕና አስላምን 
ክርስቲያንን ሕዝቢ እሮራ መንሳዕ ሓደ ሕዝቢ ኢና፤ ሓድነትና 
ከአ አብ ዝቀደመ ዘመናት መግዛእትን ጸገምን ብሓንሳብ 
ዝተቃለስና፤ አብያተ ጸሎታትና ክልቲኡ ብጸላኢ ምስ 

ጽንብልን ስያሜ ቍምስናን ደብረ ቅ.ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ዜን 
(ምድረ መንሳዕ)
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ተቃጸለ፡ ካብ ክልተና ሽማግለ አውጺእና ቤተ ክርስቲያናን  
መስጊድናን ዳግም ዝሓነጽና ኢና፤ ናይዛ ቤተ እዚአ ቁም 
ነገር ክአ ኩልና ንፈልጦ፡ልዕሊ ኩሉ ካብ ቀዳሞት 
ምስዮናውያን ጀሚሩ በዛ ቤተክርስቲያን እዚአ ዘይተማህረ 
ዘይተሓገዘ የልቦን፤ እዛ ቤተክርስቲያን እዚአ አብ  
ጸገምናን ሓዘንናን ምስና ዝተወደቅትን ገና ካአ አብ ጐንና 
ኮይና እትሕግዘና ዘላ እያ እሞ፤ በቲ ሠናያ ብልቢ 
ነመስግን፤ ሕጂ ከአ ንስኹም ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን 
ተሰሪሕልኩም፡  ደወል ሰዓት 4 ምስተደወለ ወጺእ ክትጽልዩ፤ ንሕና ከአ አብ ሰላትና ማዕረኹም ንጽመድ፡ 
ንሱ እዩ እቲ ዕላማ ቤት ረቢ ዘሕነፀና ቢሎም ሓድነትን ሕውነትን ብዝመልኦ አገባብ አልባብ ዝምስጥ ዘረባ 
አስምዑ፤

b. ካልእ ካብ ናይቲ ከባቢ ሓላፊ ምስልምና ከአ ነቲ ዘሎ ሕውነትን  አብ እሮራ መንሳዕ ዘሎ አብ ካልእ 
ዘይትረኽቦ ሓድነት ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ንዝያዳ ምዕባለ፡ ብፍላይ ንትምህርቲ አደታት፡ ሕፃናት ብፍሉይ 
ከአ ንሕክምናዊ አገልግሎት ብዝያዳ ምእንቲ ኪግልገሉ ደናግል ክመጻሎም ዕድመ አቅረቡ፤ እዚ ሓሳብ እዚ 
ብተደጋጋሚ ዝሓትትዎ እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ኩነታት ከምዘይተተግብረ አምላኽ አብ ዝደለዮ ንኽትግበር ከአ 
ሕቶኦም ዳግም አቅረቡ፤

2.ካብ መራሕቲ መንግሥቲ፤ ናይ ዜን አመሓዳሪ፤ ናይ 
እንቋዕ ሓጐስኩም ድሕሪ ምባል ነቲ ዘሎ ሓድነትን 
ምውህሃድን ብቀጻሊ ክንዕቅቦ ተላቢዮም፤ ከምቲ 
ብምትሕባባር ናይ ክልቲኡ እምነት፡ ቤተ ክርስቲያን 
ክሕነጽ ዝኸአለ፡ ነቲ ተጀሚሩ አብ ምፍራቅ በጺሑ ዘሎ 
መስጊድ ከአ ብምትሕብባር ክልቲኦም ተፈጺሙ አብ 
ጽንብሉ ሓቢርና ክንውዕል ጽቡቅ ምንዮቶም ገለጹ፤

“ቅ.ዳዊት አሕዋት ሓቢሮም እንክህልዉ ክንደይ ጽቡቅ 
ክንደይ ሠናይ ኢዩ.. ንዝብል ጠቂሶም፤እዚ ሎሚ  ዘሎ  ነገር “ ሠናይ” ኢዩ፤ ሠናይ ነገር ሰሓቢ ኢዩ፤ እቲ 
ሠናይ ከአ እንኮ እግዚአብሔር ኢዩ እሞ፡ ነዚ ሠናይ ነገር ክትገብሩ ክርስቲያንኩም አስላምኩም ሓደ ኢድ 
ኰንኩም  ፍጻሜ ንምብጻሕ ዝኸአልኩም፡ አምላኽ ይባርኽኩም፤ ቤተ ክርስቲያን ከአ አብ ሠናይ ዘሎ 
አባኡ አላ፡ ዓቅማ ብዘፍቀዶ ከአ ክተገልግለኩም ኢያ እሞ፤ ብስም ቤተ ክርስቲያን ንዅልኹም ዝጻሞኹም 
ዘወፈኹም ብልቢ አመስግን፡ ድሕሪ ምባል ብናይ ቡራኬ ጸሎት ናይቲ በዓል ፍጻሜ ኮነ 

                     
                                                              ካብ ቤ/ት ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን

 


