
 
ኣብ ከተማ ከለን  ናይ  ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ 

ቤተክርስትያን ብስም ቅዱስ ገብርኤል ታቦት ተባሪኹ ኣትዩ ! 
 

             በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን፡። 
 

ብስም ቅዱስ ገብርኤል ሓዲስ ታቦት ብቀዳም 06-07 ሓምለ 2019 ዓ.ም.ፈ  ኣብ ንኡስ ሃገረ 

ስብከት ጀርመን ብወኪል ቅዱስ ሲነዶስ ኤርትራ ኣብ ኤውሮጳ ቆሞስ ኣብ ሃብተ ወልድን ሊቀ 

ካህናት መርጌታ ዘርኦም ኣብርሃ ዝተመርሐ ናይ ታቦት ምእታው ትገይሩ። 

 

ከተማ ማንሃይም ብስም ቅድስት ድንግል ማርያም  ባሪኮም ድሕሪም እታው ። ቀዳም ድሕሪ 

ቀትሪ ድማ ናብ ከተማ ከለን ናይ ክልተሰዓት ጉዕዞ ተጋዒዞም ኣብ ከተማ ከለን 

ምስ  በጽሑ  ብርክት ዝበሉ ውልደ ክህነት ዲያቆናትን መንእሰያት ትምህርቲ ሰንበት 

ምእመናንን ምእመናትን ኣቦታትን ኣዴታትን ካብ ርሑቅን ቀረባን ዝመጹ ሕዝበ ክርስቲያን 

ንነዊሕ ዓመታት ብህርፋን ህንቀውታን ክጽበይዎ ዝጸንሑ ታቦት እግዚኣብሔር ኣምላክ 

ብክብ ዝበለ ኣቀባብላ ገይሮም  ነቲ ፍረ ጸሎቶምን ትዕግሥቶምን ዝኾነ ታቦተ እግዚአብሔር 

ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከተማ ከለን  ኣብ ዝኣተወሉ፣ ብልዑል ሓጐስን ዓቢይ ክብርን ምዕሩግ 

ሥነ ሥርዓትን ኣቀባብላ ገይሮሙሉ። 

 

ካብ ዋዜማ ኣትኂዞም ብኣማኢት ዝቝጸሩ ምእመናንን ምእመናትን ተቐማጦ ከለንን ከባቢኡን 

ከምኡ’ውን ኣባላት ንኡስ ሃገረ ስብከት ጀርመን ዝኾኑ ሊቀ ካህናት መርጌታ ዘርኦም ኣብርሃ 

ብርክት ዝበሉ ውሉደ ክህነት ዝግባእ ስብሐታትን ጸሎታት ምስ ኣብጽሑ፣ ነግህ ሰንበት 

ብመሪሕነት ወኪል ቅዱስ ሲነዶስ ኤርትራ ኣብ  ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ቆሞስ ኣባ ሃብተወልድ 

ዝተመርሐ ጸሎተ ቅዳሴ ተሠሪዑ።ድሕሪ ቅድሴ ድማ  ለባስያን ውልደ ክህነትን ዲቆያትን 

መንእሰያት ትምህርቲ ሰንበትን ብኣሽሓት ዝቁጸር ህዝቢን ተሰኒዩ ሰዓተ  ዕዶት ታቦት ኣብ 

ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ንሓደ ግዜ  ዘይሩ ኣብ ቦትኡ ደው ምስ በለ፡ኣምላክ ለመንክዎ ሰማዓኒ 

መለሰለይ ድማ ዝብል ኃይለ ቃል መሠረት ዝገበረ፦ነቲ ዝሓለፈ ኩነታት ሽግራትን ጸገም 

ብምጥቃስ ‘ነቲ ትዕግሥትን ተስፋን እምነትን ፍቕርን ዝኃዘ ሕዝቢ፡ እግዚአብሔር ዝሰምዖ 

ምዃኑ ብምጥቃስ፣ ሕዝቢ ከለንን ከባቢኡን ብፍላይ ድማ ኣዴታት ብጽንዓት ከርእይኦ 

ዝጸንሓ ግብሪ እምነትን ልማኖን ድሮ ኣብ ፍረ በጺሑ፣ ብዓይንና ክንርእዮ ዘብቕዓና 

እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሓዮ’ ዝብል ኣስተምህሮ ተዋሂቡ። 

 

ቀጺሎም ውሉደ ክህነትን መንእሰያት ትምህርቲ ሰንበትን  ያሬዳዊ ጣዕመ ዜማ ኣስሚዖም። 

ካብ ውሉደ ክህነትን ነበርቲ ሕዝበ ክርስቲያን ከለንን ከባቢኡን ፣ እንሆ ሎሚ መደብ ጊዜ 

እግዚአብሔር በጺሑ፡ በግዜ ለኩሉ ከም ዝበለ ጥበበኛ ሰሎሞን፡ እቲ ንነዊኅ ዓመታት 

ዝነበሮም ትምኒት ሠሚሩሎም፣ ሕዝብን ሃገርን ዝባርኽ ቅዱስ ታቦት ኣብ ማእከሎም ምርካቡ 

ዝተሰምዖም ሓጐስ ገሊጾም። ንመጻኢ ድማ ሃይማኖቶም ኣጽኒዖም፡ ሓድነቶምን ሰላሞምን 

ዓቂቦም ክሠርሑን ኣበርክቶኦም ከዕዝዙን፣ ንደቆም ሃይማኖት ኣቦታቶ ዘውርስሉ መንፈሳዊ 
ባይታ ፈጠርሎም። 
 
ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ከለንን ከባቢኣን                           
ዕለት 07.07.2019 


