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ክቡር ኣቦና ኣባ ኪዳነ ለባሲ 1946 – 2021 

 

ክቡር ኣቦናን ሓውናን መምህርናን ናባይናን ኣባ ኪዳነ ለባሲ ብዝሓደሮም ናይ ሓጺር እዋን ሕማም ብሰንበት 31 ጥሪ 2021 ንኣዝዩ 

ሓጺር መዓልታት ኣብ ኲንስ ሆስፒታል (Queen`s Hospital) ኣብ ለንደን ዓዲ-እንግሊዝ ክሕከሙ ድሕሪ ምጽንሖም ብሰላም 

ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዮምና። ነዚ ኣዝዩ ዘሰንብድ መርድእ ምስ ሰማዕና መሪር ጓህን ሓዘንን ተሰሚዑና።  

ኣባ ኪዳነ ለባሲ መስራቲ ኣቦን ቆምስን ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ስርዓተ-ግእዝ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ (Eritrean Catholic Gheez-

Rite Chaplaincy) ኮይኖም ንኣስታት 40 ዓመታት ደኺመ ከይበሉ ብተወፋይነትን ብብሩህ ገጽን ትግሃትን ንህዝቢ ብእምነት 

ዝኾስኮሱን ዘገልገሉን እዮም።  

ኣባ ኪዳነ ኣብ መንፈሳዊ ሕይወት ምእመናን ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ስርዓተ-ግእዝ ኮነ ኣብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ተቐማጣይ 

ዓዲ እንግሊዝ ዓቢ ኣሰርን ስምብራትን ዝገድፉ ጓሳ እዮም ኔሮም። ኣብ ልዕሊ እቲ ቀጻሊን ዝውቱርን ናይ ሰንበትን በዓላትን ቅዳሴ 

- ደቅና ዘጠመቑ፡ ብትምህርተ ክርስቶስ ዘመረቑ፡ ጸጋ መጀመርያ ቁርባን ዘውሃቡ፡ ሜሮን ዘዳለዉ፡ ቃል-ኪዳን ዘእሰሩ ክኾኑ ከለዉ፡ 

ብሓፈሻ ኣብ ማሕበራዊ ሕይወት ኤርትራውያን ድማ ንስደኛታት መርሓባ ኢሎም ገዝኦም ከፊቶም ዝተቐበሉን ተስፋ ዝሃቡን፡ 

ንጽጉማት ዝረድኡን ንስድራቤታት ብፍቕርን ስኒትን ክነብራ ዝኾስኮሱን ጸገም ወይ ሓደጋ ክርከብ ከሎ ድማ ብዘይ ውዓል ሕደር 

ኩሉ ዝግባእ ኣገልግሎት ዝህቡ ውፉይ ናባዪ እዮም ኔሮም። እቲ ካልእ መለለዪ ኣቦና ኣባ ኪዳነ ለባሲ ፍቕሪ ህዝቦምን ሃገሮምን እዩ። 

ኤርትራውያን ቆልዑ ኣብቲ ብብሉጽነቱ ዝልለ ኣብ ለንደን ዝርከብ ካቶሊካዊ ቤት-ትምህርታት ንኽኣትዉ እቲ ዝሕተት ናይ ካህን ናይ 

ምስክርነት ወረቀት ብምሃብ ብዝበለጸ ሞራልን ዓይነት ትምህርትን ክምልመሉን ክዓብዩን ዝሓገዙ ክኾኑ ከሎዉ፡ ንንኣሽቱን 

መንእሰያትን ኤርትራውያን ድማ ባህሎም ከየጥፍኡን ቓንቆኦም ክማሃሩን ብጥዕና ኣካልቶም ክህነጽን ብትምህርቲ ብሉጻት ክኾኑን 

ተወሳኺ ሓገዝ ዝረኽቡሉ ቀዳም-ቀዳም ዝካየድ ዕዉት ብሽም ስርዓት-ግዕዝ ናይ ቀዳም ቤት-ትምህርቲ (Gheez Rite Saturday 

School) ዝፍለጥ ብ1993 ዝመስረትዎ ክሳብ ሕጂ ድማ ልሉይ ኣስተዋጽኦ ዝገብር ዘሎ ትካል እዩ። ኣብ 80ታትን 90ታትን መጀመርያ 

2000ን ኣብ ሆላንድ ፓርክ ዝርከብ ቤተ-ክርስትያን ቅዱስ ፍራንሲስ (St Francis of Assissi) ናይ መጀመርያ ቤት ክርሰትያን 

ስርዓት-ግእዝ ብሰንኪ ኣባ ኪዳነ ኩሉ ኤርትራዊ ዝጽልየሉን ዝራኸበሉን ናፍቖት ሃገሩ ሕድሕዱን ዝገልጸሉን ናይ ኤርትራውያን 

ማእከል እዩ ኔሩ። ብእንዳ ኣባ ኪዳነ ድማ ይፍለጥ ነበረ።   

ኣባ ኪዳነ ኣብ ብዙሕ መንፈሳውን ማሕበራውን ጉዕዞ ኤርትራውያን ዓዲ-እንግሊዝ ዓቢ ጽልዋን ኣሰርን ዝገደፉ ኣብ ሓጎስና 

ዝባርኹልናን ምሳና ዝሕጎሱን፡ ኣብ ጓሂና ዘጸናንዑናን ጸሎት ዝዕርጉልናን፡ ኣብ ነናይ ዝመጻእናሉ ከባቢታት ሃይማኖታውን ህዝባውን 

በዓላትናን ንግደታትን ከም ማርያም ደዓሪት፡ ቅዱስ ሚካኤል፡ ኪዳነ ምህረት፡ ቅዱስ ያቖብ…ወዘተ ደኺመ ከይበሉ ዝባርኹልናን 

ዘማዕረጉልናን መንፈሳዊ ኣቦን ጓሳን እዮም ኔሮም። ኣበርክቶን ሰናይ ግብሪን ኣገልግሎትን ኣባ ኪዳነ ለባሲ ንሓዋሩ ዝነብር ህያው 

ታሪኽ እዩ።  

ንነፍስሄር ኣቦናን ሓውናን ናባይናን ኣባ ኪዳነ ለባሲ መንግስተ-ሰማይ የዋርሶም፡ ንመንፈሳዊ ሓዎምን ቆምስን ኣባ ኤፍሬም 

ዓንዶምን ምእመናን መድሃኔ ኣለም ቤተ-ክርስትያንን፡ ብፍላይ ድማ ንናይ ቀረባ ቤተ ሰብ ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መልእኽትና 

ብምሕልላፍ ጓሂናን ተኻፈልቲ ሓዘንኩም ምዃናን ንገልጽ። 

ሀቦም እግዚኦ ዕረፍት ዘለዓለም ወይኩን ዕረፍቶም በሰላም አሜን። 

 

ማዕከን ተራድኦ ከረን - ዓዲ እንግሊዝ 


