
 ዜና መዋዕል ኣባ መሓሪ (ምሕረተኣብ) 
 

ብጸጋ እግዚኣብሔር ነቦና ኣባ መሓሪ 'ኅደግናከ ወኣግባእናከ ኅበ 
ዘቀዳሚ ፍጥረትከ፡መሬት ኣንተ ወትግበእ ውስተ መሬት" እናበልና 
ናብ ዘለዓለም ኣሳጊርናዮም፡ከም ሰብ በኺናሎም፡ከም ኣመንቲ ጸሊና 
ብእምነት ኣፋኒናዮም፡"ደጊም ድሕሪ ኣቦኻ ሞት ጊደኻ" ከምዝበሃል 
ምድራዊ ሕይወት ከማኡ ኢዩ ሥርዐቱ እናበልና ምድራዊ ሕይወቶም 
ከምዚ ነበረ ኢልና ብሓጺሩ ነዘንቱ።  

ኣባ መሐሪ (ምሕረተኣብ) ካብ ኣቦኦም ወልደማርያም ዮሴፍን ካብ 

ኣዲኦም ኣመተማርያም ዘሚካኤልን ብ18/12/1932 ኣብ ሕንብርቲ 
ተወሊዶም። ዕድሚኦም ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ፥ መባእታ ትምህርቲ ኣብ መንግሥታዊ 
ቤት ትምህርቲ ከረን  

ካብ 1-4 ክፍሊ ካብ 1943-47 ኣብ ከረን ተማህሩ፡ 
ማእከላይ ካብ 1947-51 ኣብ ዘርኣክህነት ከረን ፈጸሙ፡ 
ካልኣይ ደረጃ  ኣብ ኮምቦኒ ኮለጅ ካብ 1951-1955 ተማህሩ፡ 
ፍልስፍና ኣብ ኡኒበርሲታ ኡርባንያና 1955-1958 ብMA ተመረቁ፡ 
ተሎጊያ ኣብ ኡርባንያና ካብ 1958-1962 ብMA ተመረቁ፡  
ብ17/12/1961 ብኣቡነ ያዕቆብ ገ/ኢየሱስ ኣብ ሮማ መዓርገ ክህነት ለበሱ።ዝለዓለ 
ትምህርቶም ብምቅጻል ካብ 1962-1966 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብቋንቋን ሓባራዊ ሥነ 
ፍልጠትን ትምህርቲ ቀሰሙ። 
ካብ 1966-1970 ብፍልስፍና ብ PH.D. ተመረቁ። 

ካብ 1972-77 ኣብ ኣሥመራ ዓቢይ ዘርኣክህነት ናይ ሳይንስ (ኣብ 2ይ ደረጃ) ፍልስፍናን 
መምህር ኮይኖም ኣገልገሉ። 
ካብ 1978-83 ኣብ ኮምቦኒ ኮለጅ ናይ ሳይንስ መምህር ኮይኖም ሰርሑ። 
ካብ 1983-1993 ኣብ መንበረ ጵጵስና ኣሥመራ ናይ ኣቡነ ዘካርያስ ጸሓፊ ኮይኖም 
ኣገልገሉ። 
1993-1997 ኣብ ዘርኣክህነት ከረን ናይ ቋንቋ መምህር ኮይኖምን፡ ካባኡ እናተዋፈሩ፡ 
ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ቅ.ሚካኤል ከረን፡ኣብ ደብረ ቅ.ሥላሴ ገዛባንዳ፡ደብረ 
ኪዳነምሕረት ሓሸላ፡ደብረ ቅ.ሚካኤል ባምቢ፡ብሰናብትን በዓላትን ክህነታዊ ኣገልግሎት 
ሃቡ። 
ካብ 2003-2014 ኣብ ቅ.ኣኘዘ መዕበይ ዘኽታማት ከረን መዓልታዊ ቅዳሴ ብምግባር 
ኣገልገሉ። 



ካብ 1998-3/3/2015 ኣብ መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ ኤጳርቅና ከረን ወባረንቱ ከም ቃውመ 
ርትዕ (Promotor of Justice) ኮይኖም ብትግሃት ኣገልገሉ። 
ኣባ መሓሪ ብዝረኸብዎ ዕድል ትምህርቲ ናይዘን ዝስዕባ ቋንቋታት ምልከት ነበሮም፡ 
ግእዝ፡ ትግርኛ፡ ኣምሓረኛ፡ ብመጠኑ ብሊንን ትግረን፡ ፍሉይ ምልከት ናይ ወጻኢ 
ቋንቋታት ከኣ ላቲን፡ ጣልያን፡ እንግሊዝ፡ ጀርመን፡ ፈረንሳ ይመልኩ ነበሩ። 

ካብ 2015 ንደሓር ጉዳያ ጥዕናኦም ክገብሩ ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ሓደ ሶሙን ጽኑዕ ሕማም 

ካብዚ ዓለምዚ ብሰላም ናብ ዘለዓለማውነት ብ 5/12/2018 ኣብ ቤቶም ብሰላም ዓረፉ።  

“እስመ ኣልቦሙ ለኣግብርቲከ ሞት፡ ኣላ ፍልሰት” እናበልና ክብሪ መንግሥተ ሰማያት 
እና ተመነናሎም ኣብ መበል 86 ዕድሚኦም ጳጳስ ኤጳርቅናን ውሉደክህነትን ምእመናን 
ኣብ ዝተረኽብዎ ብዓቢይ ክብሪ ብሓሙስ ፳፯ ኅዳር ፳፻፲፩ / 6/12/2018 ኣብ መጋርሕ 
ሐመድ ኣዳም ለበሱ።  

ለቡ፡ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ተወሊዶም፡ኣብ ታሕሳስ ክህነት ተቀቢሎም፡ኣብ ታሕሳስ ከኣ 
ዕሪፎም። 
ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን


