
                                                                                       

         ቡራኬ ቤተ ክርስቲያን
   ዘደብረ ቅ.ገብርኤል 

 ዘብሔረ ገርገር
በግእዝ እብ ትግረ

ረዲኤተነ በስመ እግዚአብሔር ዘገብረ ሰማየ 
ወምድረ፤ (መዝ. ፻፳፫ )፤አሜን፤

በዘመነ  ብፁዕ   ወቅዱስ  ርእሰ  ሊቃነ  ጳጳሳት 
አባ ፍራንቸስኮስ ቀዳማዊ፤  ተላዌ ሊቀ ሓዋርያት 
ጴጥሮስ ዘሃገር ዓባይ ሮሜ፤ ወኣባ ኪዳነ ጳጳስ 
ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን፡

ወእንዘ አባ ዮናስ እዮብ ቆመስ፤ ወአባ ተኽለዝጊ 
ፍሰሓየ ተራዳኢ ቆመስ እሙንቱ፤ ወእንዘ ኀለዉ 
ብዙኃት ካህናት ወምእመናን በይባቤሁ፤

ባረክናሃ ወጸንበልናሃ ለሓዳስ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን 
ደብረ  ቅ.ገብርኤል ገርገር አመ ፳፬ቱ ለወርኃ  
ግንቦት ፳፻፭ (June 1, 2013); 

ዝንቱ ሥርዓተ ቡራኬ ወጽንብል ተፈጸመ በከመ 
ሕገ ቀኖና ዘምሥርቅ  871,2.  

እንከሰ ንትመነይ ከመ እግዚአብሔር ይረስዮ 
ለዝንቱ ሕንፃ ማኅደረ መንፈስ ቅዱስ፤ ምስአል 
ወምስጋድ ወምሥትስራይ፤ ለአንጽንሖ ወለቅድስና 
ነፍሳት;አሜን

ሰዳየትና እብ ስም ረቢ ለዋይዳይ ዐስተር 
ወምድርታ፣ (ድርሳን ዳውድ 124)፣ አሚን፣ 

እብ ዘመን  ብፁዕ  ወቅዱስ ረአስ  ሊቃነ  ጳጳሳት 
ኣባ ፍራንቸስኮስ ፩ይ፤ ቴልያይ ጴጥሮስ ረአስ 
ሓዋርያት ናይ ዱለት ዓባይ ሮማ፤ ወኣባ ኪዳነ 
ጳጳስ ካተሊካይት ኤጳርቅና ከረን፡

ወኣባ ዮናስ እዮብ  ቆመስ፤ ወኣባ ተኽለዝጊ 
ፍሰሓየ ሴድያይ ቆመስ ዲብ እንቶም፤ ብዝሓም 
ካህናት ወምእመናን (ወሸዐብ) እብ ፈርሓት እትላ 
ዓለው እቱ፤

እት ዕለት ፳፬ ወርሕ ግንቦት ፳፻፭ (June 1, 
2013) ሓዲስ ብና ቤት ክስታን ደብረ ቅ. 
ገብርኤል ገርገር ደሓርና፤ ወጽምብላ ኣትመምና 
(ወዴና); 

እሊ  ዓደት ቡራኬ (መድሓራት) ወጽምብል 
ከምሰል ሕገ ቀኖና ዘምሥራቅ  871,2. ወዴናሁ።

ከገድም እሊ ብና እሊ ረቢ መንዘል መንፈስ 
ቅዱስ፤ ብና ደዓ ወሰላት ወሕድጌ ሓራም፤  እግል 
ኣልጽሖት ወመትቀዳስ ኣንፋስ እግል ሊደዮ 
ንተምነ። አሚን 

                  
                      + አባ ኪዳነ የዕብዮ

በጸጋ እግዚአብሔር ወበሥምረት መንበረ ጴጥሮስ፡    እብ ሣህል ረቢ ወረዳ መንበረ ጴጥሮስ
ጳጳስ ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን፡              ጳጳስ ካተሊካይት ኤጳርቅና ከረን

 ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን
Catholic Eparchy of Keren
P. O. Box 460፣ Tel.  00291-1-40 1907 

                       Fax. 00291-1-40 1604

ዕለት /Date:   ፳፬ቱ ለወርኃ ግንቦት  ፳፻፭ 

      June 1, 2013
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ጽንብል ሓድሽ ሕንጻ ቤተክርስትያን
ዘደብረ ቅ.ገብርኤል 
 ዘብሔረ ገርገር

(፳፬ ግንቦት ፳፻፭/ 1 June 2013)

 

ብጸጋ እግዚኣብሔር ሓድሽ ቤተ ክርስቲያን አብ ገርገር ክንጽንብል ምሕረት አምላኽ 
ክልምን አብዚ ንርከብ አሎና።ተቀማጦ ገርገር እንቋዕ ነዚ ንምርኣይ ኣብቀዓኩም፤ ንጽድቂ 
ይግበረልኩም።

ነዚ እንርእዮ ዘሎና፤ ብኸምዚ ዝኣመሰለ ኣገባብ እንክንጽንብሎ፡ ፍሉይ ትርጉም ዝህቦ ነገር 
እንተሎ እዚ ቤተ-እግዚኣብሔር-ይኹነልና ቢልና ንኣኡ ንፈልዮ ስለዘሎና ጥራሕ’ዩ።

በዚ መሠረት ኣብ መዝ. ዘሕንፀተ ቤተክርስትያን ከምዚ ይብል፡

“…ለሰማይ ኣቅዲሙ ፈጠሮ ወበምድር ተከለ ደብተራ ፡ ቀደሳ ኣብ ወማኅደሮ 

ረስያ”(መዝ፡ ዘሓነፁዋ) ንሰማይ ኣቀዲሙ ፈጠሮ ኣብ ምድሪ ከኣ ድንኳኑ 

ተኸለ፡ ኣብ ቀደሳ-ማኅደሩ ከኣ ገበራ”



ለእግዚኣብሔር ንሰማይ ኣቀዲሙ ዝፈጠረ። ደቂ ሰብ ህላዌኡ ብቀረባ ምእንቲ 
ኬስተማቅርዎ ድንኳኑ ኣብ ምድሪ ብምግባር፡ ቀደሶ ማሕደሩ ከኣ ገበሮ። ካብ ሽዑ 
ጀሚሮም ሰባት ንኣምላኽ ፍሉይ ቦታ ክውስኑሉ ይርከቡ።

ኣምላኽ ብጊዜን ቦታን ዘይድረት ክነሱ፡ ሰባት ብኣተሓሳስባኦም ጭቡጥ ምእንቲ ኪኾነሎም፡ 
ንኣምላኽ ብኢድ ሰብ ኣብ ዝተሓንጸ ከሕድርዎ ንርኢ። በዚ ኸኣ ኣምላኽ ንሰባት ቀረባኦም 
ዘመዶም ኮይኑ ንረኽቦ፣ መንፈሳውያን ሊቃውንቲ ከኣ፡

ኢኮነ ነግደ ወፈላሴ ሃገሪቶሙ ለቅዱሳን፡ ንሕና 
ሰብኣ ቤቱ ለእግዚኣብሔር ኩልነ: ኣብ ሃገረ 
ቅዱሳን ጋሻ ወይ ጓና ኣይኮናን፡ ንሕና ኲልና 
ንእግዚኣብሔር ቤተሰቡ ኢና…” ዝበሉ         

ቤተሰብ ኣምላኽ ዝኾና፡ በቲ ሥጋ ለቢሱ ኣብ 
መስቀል ተሰቂሉ ካሕሳ ሓጢኣት ዝኸፈለ 
ኢየሱስ እዩ። ዝጻመውናዮ ኣይኮነን፡ ብምሕረት 
ኣምላኽ ብነጻ ዝተዋህበና እዩ።

ነዚ ኣብ መስቀል ዝተፈጸመ ነገረ። ድሕነት-ንዝመጽእ ወለዶ ዕለተ ዕለት ክዉን ንምግባር፤ 
ሕንጻ ቤተ እግዚኣብሔር-ሕንጻ ቤተክርስትያን ንሓንጽ፣ ነቲ ደረት ዘይብሉ ናይ ኣምላኽ 
ጸጋታት ኣብቲ ብኢድ ሰብ ዝተሓንጸ ቤት-ንፍጽምን ንቅበሎን።

ዘወሃበኒ ኣስተናደፍኩ መሠረተ ከመ ጠቢበ ጸረብት” ከምቲ ዝተዋህበኒ ጸጋ ኣምላኽ ክኢላ 
ሓናጺ ኮይነ፡ መሠረት ሠረትኲ… ጳውሎስ ከም ሓናጺ ቤተክርስትያን ኣብ ቆሮንቶስ፤ 
“መሠረት ሠረትኩ” ብጸጋ-ኣምላኽ ይብል።“ብጸጋ-ኣምላኽ” ተልእኮኡ ካብ ክርስቶስ 
ኢየ.ናይታ ዝሓነጻ ቤተክርስትያን እምኒ ኲርናዕ ስለዝኾነ፡ ኣብ ርእሲ-እምኒ-ኲርናዕ መሠረት 
ኣንበርኩ፤ይብል። ቤተክርስትያን መሠረቱ እቲ ኣብ መስቀል ተበጅዉ ብደሙ ዘጥርያ 
ክር.ኢየ.እዩ። እዛ ሎሚ በዚ ሕንጻ እንምስላ ዘሎ ቤተክርስትያን ከኣ ኣብዚ ሠረትዚ 
ዝተመሥረተት፡ ማኅበር ኣመንቲ እያ።
እዚ መሠረት እዚ ከኣ እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተዋህበና ድሕነት እዩ። ስለዚ ዓይነትን 
ጠባያት ናይቲ ሕንጻ ምስቲ መሠረቱ ዝሰማማዕ ኪኸውን ኣለዎ፣ መሠረቱ ከኣ ኢየሱስ 
ክርስቶስ እቲ ብወርቅን ብሩርን ክቡራት ኣእማን ተመሲሉ ዘሎ እዩ። ኣብ ርእሲ’ዚ መሠረት 
ዝሓንጽ ብነባሪ ነገራት ክሓንጽ ማለት-ነዚ ሕንጻዚ ዘዕቢ’ምበር ብጊዜ ፈተና በኒኑ ብዝተርፍ 
ነገር ወይ ሓላፊ ብዝኾነ ነገር ከይሓንጽ ቅ. ጳውሎስ ይምዕድ፤ንሰብ ቆሮንቶስ። 

• በናኒ    ነገራት ዝብሎ፡ ነታ ንሱ      - ብፍልልይ     
• ሓላፊ    ዝመሥረታ ቤተክርስትያን   - ዋሕዲ እምነት  

                                        - ብምጉናይ ከየፍርስዋ የጠንቅቅ
ከመይ ሓላፊ ነገር ጥበብ ደቂ ሰብ እዩ፡ እዚ ኸኣ ምስ ዘመኑ ዝሓልፉ እዩ፡ ብናይ ኣምላኽ 
ጥበብ ተከየዱ፡ ትምክሕትን ኣምላኽ መን ፍለጥ በሎ-ዝብልን ባህሪ ጥበብኩም ዝኾነ ግደፉ፡
ከመይ፤ እስመ አብድ ውእቱ በኀበ እግዚኣብሔር ጥበቡ ለዝ ዓለም እስመ ከመ ይቤ 
መጽሓፍ ዘይእኀዞም  ለጠቢባን ትምይንቶሙ…ነቶም ጥበበኛታት ብጉርሖም፤ ይሕዞም ጥበብ 
እዛ ዓለም’ዚኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዕሽነት’ዩ፡ ይብል ጳው.እምበኣርከስ ሓደኳ ብሰብ 
ኣይመካሕ…”



ኢታኣምሩኒ ከመ ታቦቱ ለእግዚኣብሔር ኣንትሙ? ወመንፈስ እግዚኣብሔር ላዕሌክሙ፡ ወዘሰ 
አማሰነ ቤተ እግዚኣብሔር ሎቱኒ ያማስኖ እግዚኣብሔር።ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን 
መንፈስ ኣምላኽ ኣባኹም ኃዲሩ ምህላውንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም?ሓደ’ኳ ነታ ቤተ 
መቅደስ ኣምላኽ እንተ ኣፍረሰ፡ ኣምላኽ ኬፍርሶ እዩ። ነዚ ብምባል ቅ. ጳውሎስ ንሰብ 
ቆሮንቶስ

1) ሕዝቡ-እግዚኣብሔር ምዃኖም-ኪርድእዎን
2) ብምድራውን-ጠቢባውን መንገዲ ዘተኣታተውዎ ፍልልያት ጐዳኢ ብምዃኑ፤ 

ቁጠዓ ኣምላኽ ከይወርዶም የጠንቅቅ
ንሕና’ውን ብተመሳሳሊ ትርጉም፤ ባህሪ ሕዝበ-እግዚኣብሔር ምዃና ብዕምቈት ክንግንዘብ፡ 
እዚ ንጽንብሉ ተኣኪብናሉ ዘሎና ሕንጻ ከኣ - ምልክት-

• ውህደትን 
• ሓድነትን   ምዃኑ ፈሊጥና ንቤተ እግዚኣብሔር 
•ጽንዓትን     ሕዝበ-እግዚኣብሔር ይጥቀሙሉ

•ጽድቅን

•ብጥበብናን ጊዜያዊ ረብሓን-ሓድነት ሕዝበ-እግዚኣብሔር ከይንሃሲ ብቃልን 
ብግብርን ኣሕዋትን ክንከውን ዕለተ-ንስሓን ኣስተንትኖን ምዃኑ ዘዘኻኽረና 
ኣጋጣሚ’ዩ።

•ሎም’ውን ቅ.ጳው. ቤተ.መቅደስ ኣምላኽ … ኣይትፈልጡን ዲኹም?“ ወቤቱሰ 
ለእግዚኣብሔር ኣንትሙ ውእቱ ለሊክሙ ወቅዱስ ውእቱ ቤቱ ለእግዚኣብሔር”   
ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ቅድስቲ እያ፡እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ’ውን ንስኻትኩም 

ኢኹም…”   

ጳውሎስ ንሰብ ቆሮ. ይሓቶም-ከመይ ካብ ኩነቶም፤ ከም ሕዝበ-እግዚኣብሔር መን ምዃን 
ኣይፈለጥዎን፡ ወይ ከኣ ፍሉይ ግምት ከም ዘይሃብዎ የረድእ። ኣብ ነገረ-እምነት ሕዝበ-
እግዚኣብሔር ኰንካ ነቲ ናቱ ሕዝቢ ዝገበረካ ኣምላኽ ማሕደሩ ዘይምፍላጥ ወይ ከኣ ዝግባእ 
ክብሪ ዘይምሃብ-ዘሕትት ምዃኑን ረብሓ መንፈስ ዘጥፍእ ኮይኑ ናይ መንፈስ ሥቃይ እዩ፣

እዚ ንባርኾ ዘሎና ሕንጻ፤ ነዚ ዝሰመናዮ ከበድ ርድኢት ዝሓዘለ’ዩ ነዓና ቅ. ጳውሎስ “እዛ 
ትጽንብልዋ ዘሎኹም ቤተክርስትያን ንስኻትኩም ኢኹም ቅድስቲ ከኣ እያ” ይብለና’ሎ። 

ብዕምቈት ክንሓስበሉ ከማኡ እንትድኣ ኮይኑ፤ እዚ ሕንጻዚ እምኒ-ኣብ ርእሲ እምኒ ዘይኮነ፡ 
ኣነ ንስኻትኩም-ኩልና ኢና፡’ሞ ጸጋ መንፈስቅዱስ ይሕደረና ንድሕነት ንግደስ ይግበረና፣ 
ምልክት እምነትናን ሓድነትና ገይሩ ናይ ዘመና ምልክት መቃይሮ ይግበሮ።

+ አባ ኪዳነ የዕብዮ
ጳጳስ ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን 


