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Wir sagen herzlichen Dank!
Vor 25 Jahren begann in der Diözese RottenburgStuttgart die jetzige Gemeinde der Habescha als
katholische Mission des Geez Ritus, hier zugedeihen
Die Mission wurde in der Zeit des Diözesanbischofs
Dr. Georg Moser gegründet. Während der Amtszeit von den beiden Bischöfen (Kardinal Dr. Walter
Kasper und Dr. Gebhard Fürst) ist Sie weitgehend
etabiliert.
Daraus resultiert, dass wir uns als katholische
Gemeinde des Geez Ritus, der Diözese RottenburgStuttgart angehören. Es bleibt dabei zu hoffen, dass
die nachfolgende Generation den Status Quo beibehält und weiter entwickelt.
Wir sagen „Dankschön, und schauen mit Hoffnung
nach vorne.“
Zum Jubiläum unserer Gemeinde präsentiert die
Redaktion, einige wichtige Punkte über Kirchlichegeschichte, Kultur und pastorale Aktivitäten der
Gemeinde in einer sehr strukturierten Form.

Bischof
Dr. theol. Gebhard Früst

Geboren in Bietigheim am 2. Dezember 1948
Zum Priester geweiht in Ellwangen am 27. März 1977
Zum Bischof von Rottenburg-Stuttgart gewählt am 27. Juni 2000
von Papst Johannes Paul II ernannt am 7. Juli 2000
Zum Bischof geweiht im Dom zu Rottenburg am 17. September 2000
Die Leitung der Diözese übernommen am 17. September 2000

Im Namen der katholischen Gemeinde St. Justin de
Jacobis des Geez Ritus danke ich unserem Bischof
Dr. Gebhard Fürst und seinen zwei Vorgängern mit
allen Mitarbeitern, insbesondere dem Büro des Ausländerreferates und allen Ortspfarreien, die mit uns
kooperiert haben. Die materiellen und spirituellen
Geschenke sowohl für unsere damalige katholische
Mission als auch für die jetzige katholische Gemeinde
des Geez Ritus konnten in unsere Diözese Rottenburg-Stuttgart effektiv realisiert werden.
Abba Yosiepf Beyed Awed
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መቕድም
እዚ ጽሑፍ እዚ ንዝኽሪ መበል 25 ዓመት ምምስራት ካቶሊካዊት ቁምስና ዘስርዓተ ግእዝ ኣብ ባደን ቩርተምበርግ ሃገረ-ጀርመን ተባሂሉ
ዝተዳለወ እዩ። ትሕዝቶኡ ኣብ ሰለስተ ዝተኽፍለ ኰይኑ፡ ምጽኣተ ክርስትና ኣብ ሃገርናን፡ ምትእትታው ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን
ተልእኮኣን ኣብ ሃገርናን፡ ከምኡ’ውን ምምስራት ቁምስና ዘስርዓተ ግእዝ ኣብ ጀርመንን የጠቓልል።
ኣብዛ ሕታም እዚ’ኣ ካቶሊካዊት ቁምስና ዘስርዓተ ግእዝ ኣብ ባደንቩተምበርግ ጀርመን ካብ ዝተመስረተትሉ ጊዜ ኣትሒዛ፡ ክሳብ ሎሚ
ምስ ምእመናን ደቂ ሓበሻ ዘለዋ መንፈሳውን ማሕበራውን ኣገልግሎት ብሕጽር ዝበለ መልክዕ ተዘርዚሩ ይርክብ።
ኣብ ዝሓለፋ 25 ዓመታት በዛ ቁምስና ኣዝኣ ዝተኻየደ ኣገልግሎት ኣዝዩ ብዙሕ እኳ እንተኾነ፡ ኩሉ ዝተኻየደ ሓዋርያዊ ንጥፈታት
ክዝርዘር ስለዝይከኣል ግን፡ ኣብዛ ሕታም እዚኣ ሓደ ክልተ ሃጓፋት ከይሃለወ ኣይተርፍን ንብል። ስለዝኾነ ድማ ኣብ ኣጸሓሕፋ ይኹን ኣብ
ኣቀራርባ ናይዛ ሕታም ዘይምልኣት ወይ ጌጋ ምስዝርከብ ኣቐዲምና ይቕሬታ ንሓትት።
ነዛ ናይ ዝኽሪ ሕታም እዚኣ ንምሕታም ዝተሓባበሩና ኩላቶም፡ ብዓቢኡ ንሰበኻና፡ ሰበኻ ሮተንቡርግ ሽቱትጋርት
ብዝያዳ ድማ ንመንበረ ጵጵስና ባደንቩተንበርግ ልባዊ ምስጋናና እናሃብና ኣብ ምምስራት እዛ ቁምስና እዚኣ ዓቢይን ዘይሕከኽ ተራን
ንዘበርከቱ፡ ቪካር ናይ ኣቡን ንዝነበሩ ንፕረላት ኤበርሃርድ ሙልባኸር (Prälat Eberhard Müllbacher) ፉሉይ ምስጋና ነቕርብ። ንነፍስኄር ኣባ ተስፋጊዮርጊስ ቱጃርን፡ ነፍስኄር ፕሬላት ዩርገን ኣዳምን (+ Prälat Jürgen Adam) ከኣ፣ ኣምላኽ ኣብ ሰማያዊ ቤቱ ከንብሮም
ጸሎትና ነዕርግ።
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ምጽኣተ ክርስትና ኣብ ሃገርና
ክርስትና ኣብ ኣፍሪቃ፡ ክርስቶስ ካብ ዝውለድ ኣትሒዙ
ከምዘስፋሕፈሐ ትንግርተ- መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ክርስቶስ
ህጻን እንከሎ ብስደት ምኽንያት ንሰለስተ ዓመት ምሉእ፡ ናብ
ኣፍሪቃ፡ናብ ሃገረ ግብጺ ተሰዲዱ ከምዝነበረን ድሕሪ ስለስተ
ዓመት ድማ ንሃገረ ፍልስጥኤም ከም ዝተመልሰን ንፈልጥ።
ካብቲ ጊዜ’ቲ ኣትሒዙ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ወለዶታት ደቂ
ኣፍሪቃ ክርስትና ተቐቢሎም፡ ምእመናንን ካህናትን ደናግልን
ኮይኖም ከምዝሓለፉ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ካብቶም ዓበይቲ ቅዱሳን
ኣፍሪቃውያን ንምጥቃስ፡ ከምእኒ ቅዱስ ኣጎስጢኖስን፡ ብጹዕ ኣቡነ
ገብረሚካኤልን፡ ኣባ ፍስሓ ገብረኣምላኽን፡ ኡጋንዳውያን ሰማዕት
ሉዋንጋን ብጾቱን ምጥቃስ ይከኣል።
ኣብ ምድረ ሓበሻ፡ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ክርስትና
ብኣቡነ ፍረሚናጦስ (ኣቡነ ሰላማ- ከሳቴ ብርሃን) ብወግዒ ብ
341 ዓ. ም. ድ.ል.ክ ተኣታተወ። መንግስታዊ ሃይማኖት ኮይኑ ከኣ
ተኣወጀ። ኣቡነ ፍረሚናጦስ መበቆሎም ግሪኻዊ ኮይኑ፡ ብኣቡነ
ኣጥናቴዎስ፡ ጳጳስ ዘመንበረ እስክንድርያ ተሸይሞም ንምድረ ሓበሻ
ተላእኩ።
ኣቡነ ፍረሚናጦስ ንምድረሓበሻ መጺኦም ኤዛናን ሴዛናን
ንዝተባህሉ ክልተ ኣሕዋት ምስጢረ ጥምቀት ሂቦም፡ ኣብርሃን
ኣጽብሃን ኢሎም ሰመይዎም። ኣብርሃን ኣጽብሃን ድማ ንገዛእ
ርእሶም ስርዓተ ጥምቀት ድሕሪ ምቕባል ንኹሉ ህዝቢ ክጥመቕ
ኣዘዙ። ካብቲ ጊዜቲ ንደሓር’ውን ኣብ ኩሉ ሓወልትታትን፡ ናይ
ንግዲ ገንዘብን፡ ባብ ወይ ማዕጾ መእተዊ ኣባይትን፡ ኣብ ናይ ሰባት
ግንባርን፡ ሸፋሽፍትን፡ ትእምርተ-መስቀል ክውቀርን ክውቀጥን
ልሙድ ኰነ።

ተኣታትዩ ስለዝነበረ ይኸውን፤ ንክርስትና ኣጋይሽ ኣይነበሩን።
ምልክታት ስለስተ ስላሴ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም የዘውትሩ
ከምዝነበሩ ኣብቲ ኣቡነ ሰላማ ብጊዜ ሲመተ - ጵጵስናኦም ኣብ
ኣለክሳንድርያ ካብ ዝሃብዎ መብርሂ ክንርዳእ ንኽእል።
„ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝቢ ሓበሻ ምልክታት ሰለስተ ስላሴን
ክርስትናዊ ልምድታትን ዝውቱር እዩ! ኣንስቲ ሰለስተ ጊዜ ሓፊሰን
እኽሊ ይዕድላ ! ጉልሻኦም ሰለስተ እግሪ ኣለዎ ! ቀዋሚ ዓንዲ
ናይ ኣባይቶም ሰለስተ ቀራና ኣለዎ! ንመዓልቲ ሰለስተ ጊዜ ማለት
ኣስቴር፡ ባሕር ወመደር ንዝተባህሉ ኣማልኽቶም የምልኹ! እዚ
ኩሉ ምልክት ሰለስተ ስላሴ ከምዝኾነ ክበርሃለይ ኪኢሉ ኢለ
እኣምን፡“ ዝብል መግለጺ ከምዝሃቡ መዝገበ -ታሪኽ ይነግረና።
ኣቡነ ፍረሚናጦስ ንክርስትና ድሕሪ ምትእትታዎም ድሕሪ ቁሩብ
እዋናት፡ ህዝቢ ክርድኦ ብምባል መጻሕፍተ ሃይማኖት፡ ካብ ቋንቋ
ግሪኽን ዓረብን ሳባውያንን ናብ ቋንቋ ግእዝ ምትርጓም ተጀመረ።
ቅዱሳን መጻሓፍቲ ከም ድጓ፡ ዜማ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ወዘተ...
ብብዝሒ ተጻሕፉን ተዘርግሑን። ጸሎተ ቅዳሴ ድማ ብስርዓተ
ግእዝ ምዕራግ ተኣታተወ። ስብከተ ወንጌል’ውን ኣብ ሓጺር እዋን
ኣብ ሰፊሕ ቦታታት ተዘርገሐ።

ይኹንምበር፡ ቅድሚ ክርስትና ብወግዒ ንሃገርና ምትእትታው
ግን ወለድና፤ ምናልባት ስርዓተ ሙሴ ኣቐዲሙ ኣብ ባህሎም
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ምትእትታው ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ሃገርናን ታሪኽ ቅዱስ ኣቡነ ያዕቆብን
ካቶሊካዊት ቤትክርስትያን ኣብ ሃገርና ብብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ
ያዕቆብ በዓል ደኮቢስ ኣብ መበል 18 ክፍለ ዘመን ተኣታትያ።
ኣቡነ ያዕቆብ ኣብ ኢጣልያ ሳንፋለ ዝተባህለ ዓዲ ብ1800 ዓ.ም
ተወልዱ። ወዲ 18 ዓመት መንእሰይ ምስ ኮኑ ኣብ ማሕበር ቅዱስ
ቪንቸንሶ ኣትዮም መዓርገ ክህነት ተቐበሉ። ሰፊሕ ኣተሓሳስባን
መንፈሳዊ ኣካይዳን ስለዝነበሮም ሕዝብን ቤትክህነትን ንጵጵስና
በሃጉዎም።ይኹን እምበር ኣቡነ ያዕቆብ ግን ነዚ ጵጵስናዊ ሓላፍነት
ክቕበሉ ስለዘይደለዩ፡ ካብ መዓርገ ጵጵስና ምቕባል፡ ኣብ ቀጥታዊ
ምስትምሃርን ምስፍሕፋሕን ወንጌል ክዋሳእ ይሕሸኒ ኢሎም፡
ንኣሕሉቖም ደብዳቤ ብምጽሓፍ፡ ወንጌል ንምስባኽ ንምድሪ ሓበሻ
ክኸዱ ከም ዝደለዩ ሓቢሮም፡ ካብ ኣሕሉቖም ተፋነው።
ጥቅምቲ 1839 ድማ ኣብ ባጽዕ (ድኾኖ) ኣተው። ካብ ባጽዕ ናብ
ዓድዋ ብምኻድ ብብሕትውናን ብጸሎትን ሕይወቶም እናመርሑ፡
ቋንቋን ስርዓተ መነባብሮን ናይቲ ከባቢ እናጽንዑን፡ ኣብ ናይ
ተዋህዶ ቤትክርስትያን ማኅሌት ቆይሞም እናሓደሩን፡ ብኹሉ
ዕለታዊ መነባብርኦም ንህዝቢ ሓበሻ መሲሎም ተኻየዱ። እቲ
ዘዘውትርዎ ዕለታዊ ናብራን፡ ምምስሳል ሕይወት ምስ ህዝቢ ሓበሻን
ንቓልዓለም ዘይኮነ፡ ብሓቂ እቲ ናይ ምስራቓዊት ቤተክርስትያን
ስርዓተ/ሉጡርግያ (Ritum Sacrosanctae Ecclesiarum Orientalium) ብኣድናቆት ስለዘስተማቐርዎን ኣብ ልቦም ኣትዩ
ስለዝማረኾምን፡ ጥራይ ከምዝነበረ ብተደጋጋሚ ይገልጹ ነበሩ።
ብተወሳኺ’ውን ምስ ሓለፍቲ ቤተ ክህነት ተዋህዶ ብምውህሃድ
ጥቡቕ ርክብ መስረቱ። ካብኡ ሓሊፉውን ብጥሪ 1840፡ ሽዱሽተ
ልኡኻንን 81 ነጋድያንን ተኸተልቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ፡ ኣሰንዮም
ካብ ዓድዋ ተበጊሶም፡ ብኣለክሳንድርያ ኣቢሎም ናብ ኢየሩሳሌምን
ቫቲካንን ንግደት ነጊዶም ንምድረ ሓበሻ ተመልሱ።
ንኣቡነ ያዕቆብ፡ ብዙሓት ብትሕትኖኦምን ኣካይዶኦምን ዝተደነቑ
ሰባት፡ ኣብ ገዝኦም እናመጹ፡ ብዛዕባ ትምህርተ መለኮትን ዓናቅጸ
ሃይማኖትን ኣጥቢቖም ይሓቱዎም ነበሩ። ኣብ መንጎ ስርዓታት
ኣለክሳድርያን ሮማን ዝርከብ ፍልልይ እንታይ ከምዝኾነ ክርድኡን
ክመራመሩን ጀመሩ። ኣብ መወዳእታውን ኣብ መንጎ እዘን ክልተ
ኣብያተ ክርስትያናት ኣዚኣተን ኣሎ ዝበሃል ፍልልያት፡ ዳርጋ ኩሉ

1800 - 1860
ካብ ባህልን መነባብሮን ሕብረተሰብን ዝመንጨወ እንተዘይኮይኑ፡
ካልእ ንስነ ኣምልኾ ዝምልከት ፍልልያት፡ ዳርጋ ከምዘየለ
ተመራሚሮም ስለዝተረድኡ፡ ብዙሓት ኣብ እምነት ኣቡነ ያዕቆብ
ኣተው። ቁጽሪ ካቶሊካውያን ምእመናን ድማ እናተዓጻጸፈ መጸ።
ብ1850 ኣቡነ ያዕቆብ ካብ ዓድዋ ንሓላይ መንበረ ስብከቶም
ኣግዓዙ። ኣብ ሓጺር ጊዜ ከኣ ህዝቢ ስያሕን፡ ጸንዓደግለን፡
ዝባንቡርን፡ ዝባንውቲን፡ ሃይማኖተ ካቶሊክ ተቐበሉ። ኣቡነ
ያዕቆብ ኣብ ከበሳ ኣብ ዝስብኩሉ እዋን ፡ ኣባ እስቴላ ዝተባህሉ
ወዲ ማሕበሮም ድማ፡ ኣብ መንጎ ህዝቢ ቦጎስን መንሳዕን ወንጌል
ከስተምህሩን ሃይማኖት ካቶሊክ ከተኣታትውን ተንቀሳቐሱ።
ብዙሓት ሰዓብቲ ከኣ ኣፍረዩ።
ሎሚ እዛ ብኣቡነ ያዕቆብ ዝተተኽለት ፈልሲ፡ ኣብ ምድረ ሓበሻ
ብፍላይ ከኣ ኣብ ምድሪ ኤርትራ ተዘርጊሓ ኣሽሓት ምእመናንን
ካህናትን ደናግልን ብኣማኢት ዝቑጸር ኣብያተ ክርስትያናትን ኣፍርያ
ትርከብ።
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ተልእኮ ቤተክርስትያንን ሕዝብን
ክትሕውስ ኣለዋ ማለት ኣይኮነን። ወይውን ንገለ ፖለቲካውያን
ደጊፋ ንገለ ነጺጋ፡ ወይ ጸግዒ ሒዛ ተባሂሉ ክትርጎም የብሉን።
ብሕጽር ዝበለ መልሲ፡ ቤተክርስትያን ንሓቂ ፡ መን የዘውትሮ ኣሎ
ብዘየገድስ፡ ክትጣበቐሉ ኣለዋ ማለት እዩ።

ብጹእ ኣቡነ ኣብርሃ ፍራንስዋ (1918 - 2000
ቀዳማይ ሓዋርያዊ ተልእኮ ናይ ቤተክርስትያን ምቅርራብ ደቂ
ሰባት ምስ ኣምላኽ እዩ። ማዕረ ማዕረ ካብዚ ዘይፍለ ተልእኮ
ድማ፡ ቤተክርስትያን ኣብዚ ዓለም እዚ ብፍጡራን ደቂ ሰባት
እትምሓደር ስለዝኾነት፤ ህልውናኣን ህልውና ደቂ ሰባትን ነባሪ
ክኸውንን፤ ሰላምን ምርግጋእን ዝመልኦ ሕብረተሰብ ክህሉን፤ ኩሉ
ዓቕምታታን ኣስተምህሮኣን ትልግስ።
ቤተክርስትያን፡ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ዓለም ኣዚ ብሰላም ምእንቲ
ክነብር ብስርዓተ ሕጊ ክግዛእን፡ ሓቅን ቅንዕናን ከዘውትርን፡ ኣብ
ልዕሊ ካልኦት ዝወርድ ሓዘንን ስቓይን ኣብ ልዕሊኡ ክም ዝወረደ
ኮይኑ ክስምዖ ከምዘለዎን፡ ኣብ ዕለታዊ መነባብርኡ ኣንጻር ሕልንኡ
ከይንቃሳቐስን፡ ተስተምህር። ብልዕሊ ኩሉ ሕግጋትውን፡ ኣብ
ልዕለኻ ክወርድ ዘይትደልዮ ዝኾነይኹን ተርእዮ፡ ኣብ ልዕሊ
ካልኦት ክወርድ ኣይትመነ፡ ትብል።
ስርዓት ሕጊ ኣብዚ ዓለም እዚ ንክነግስ፡ ቤተክርስትያን
ክትንቀሳቐስ ትግደድያ ማለት፤ ቤተ ክርስትያን፡ ኣብ ፖለቲካ ኢዳ

ስርዓት ሕጊ ንክነግስ ምምጓት ማለት፤ እተን እግዝኣብሔር ንሙሴ
ዝሃቦ ዓሰርተ ትእዛዛት፤ ከምኒ ኣይትስረቕ! ኣይትዘሙ! ኣይትቅተል!
ብሓሶት ኣይትመስክር! ወዘተ.... ዝብላ ሰማያውያን ትእዛዝት
ምኽባር ማለት እዩ። ኣድቅቕ ኣቢልና ምስ እንርኢ፡ ካብተን ንሙሴ
ዝተዋህባ ዓሰርተ ትእዛዛት፣ ብጀካ እታ ሓንቲ ናይ መጀመርያ
„ኣነ እየ ናትካ ኣምላኽ ብዘይካይ ካልእ ኣምላኽ የልቦን“ እትብል
ካልኦት ኩላተን ትሸዓተ ትእዛዛት፡ ንሰላምን ርግኣትን ወዲ ሰብ
ኣብዛ ምድራዊት ሕይወት ዘገልግላ እያተን። እዚ ስለዝኾነውን
ቤተ ክርስትያን ካብ ዝቖመትሉ ኣዋን ኣትሒዛ፡ ኣብ ሂወት ደቂ
ሰባት ብቐጥታ ትዋሳእ። ዓመጽን ግፍዕን ነጊሱ ደቂ ሰባት ፍትሒ
ስኢኖም ክእሰሩን ክስደዱን እንከለው ተቓውሞኣ ተስምዕ።
ግፍዕታት ደው ክብል ትጽውዕ። ናይ ተዓዛቢ ቦታ ኣይትሕዝን።
ነዚ ሃይማኖታዊ ተልእኮ ኣብነት ዝኾነና ድማ ናይ ብጹእ ኣቡነ
ኣብርሃ ፍራንስዋ ስብከት ክጥቀስ ይከኣል።
„ትእዛዝ እግዚኣብሔር፡ ብኣምሳል ኣርኣያ ስላሴ ንዝተፈጥረ ክቡር
ሰብ ኣይትቕተል ይብል። ኣቱም ብኣፈሙዝ ጠበንጃ ትምክሑ
ዘለኹም ወይለኹም! ዓዲ ክርስትና ዝነበረት ሃገርና ብኣረማውያን
ትሽገር ኣላ! ዓዲ ሰብ ዝነበረ ብሓዊ ተቓጺሉን ባዲሙን!
ስለምንታይ ኢና እንጨኻከን! ኣታ በዓል ፈረስ ኣይትመካሕ!
ፈረስካ ሓደ መዓልቲ ክሕንኩለካ እዩ! ኣታ በዓል ጉልበት ብሓይሊ
ጉልበትካ ኣይትመካሕ! ክደክም እዩ! ኣታ በዓል ብረት ብሓይሊ
ብረትካ ኣይትመኻሕ! ክሕንግድ እዩ! ካብዚ ሓይሊ እዚ፣ ሓይሊ
እግዚኣብሔርን ሕውነትን ይሕሸኻ። ሓውኻ ናይ ዝቐተልካ
ዝተዓወትካ ኣይምሰልካ! ሓውኻ ብሞቱ ረቲዑካ እዩ !!“
( መጽሓፍ ገድሊ ሕይወት ኣቡነ ኣብርሃ ፍራንስዋ ፡ ብኣባ ክብረኣብ ሰዓድ )
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ምምስራት „ካቶሊካዊት ቁምስና ዘስርዓተ ግዕዝ“ ኣብ ሰበኻ ቩርተምበርግ-ሽቱትጋርት ጀርመን
ሕዝብና ካብ’ቲ ወተሃደራዊ ስርዓት ደርግ ኣብ ሃገርና ዝጀመሮን
ዝቐጸሎን ጽዑቕ ውግእ ናይ መፋርቕ ሰብዓታት ኣትሒዙ፡ ንወጻኢ
ክስደድ’ኳ እንተጀመረ፤ ኣውራን ብፍላይን ግን ካብ መወዳእታ
ሰብዓታት ክሳዕ መፋርቕ ሰማንያትት ዝነበረ ጊዜ እዩ ። ናብ ሃገረ
ጀርመን ምስዳድ’ውን፡ በዚ ዝተጠቕሰ ኣገባብ’ዩ ተጀሚሩ። እቲ
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ንሃገረ ጀርመን ዝመጸ ስደተኛ ኣምበኣርከስ፡
ስድራቤታት ዝበዝሑዎን ኣብ’ቲ ከባቢ ዓበይቲ ከተማታት ብጻዕቂ
ዝቕመጥን ነበረ። ብኣጋጣሚ ከኣ ካብ’ቶም ኣብ ከበቢ ሽቱትጋርት
ዝሰፈሩ ስደተኛታት፡ ብዙሓን ካቶሊካዊያን ነበርዎም።
ኣብ’ቲ ቀዳማይ መድረኽ ናይ’ቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ዑቕባ፡
ብቐዳምነት ምስ’ቲ ሓዲስ ኩነታት መነባብሮ ናይ’ቲ ዘሎኻዮ ሃገር
ምልላይን፡ ዕለታዊ መነባብሮኻን ደቅኻን ምእላይን፡ ምንዳይ
ስራሕን ገዛ ክራይን፡ መውዓሊ ሕጻናትን ኣብያተ ትምህርቲን፡
ወዘተ.. ዝዓዘዘ ቆላሕታ ክወሃቦ ናይ ግድን’ዩ ነይሩ። እዚ ብዘየገድስ
ግን፡ እንተ ብናይ ውልቃዊ ተበግሶ እንተ ኣብቲ ስደተኛታት ናይ
ምእላይ ሓላፍነት ዝነበሮም፡ ኣብያተ ክርስትያናዊ ሰራሕተኛታት
ብዝለገስዎ ሓበሬታት ኣብ’ቲ ከባቢ ምስ ዝነበሩ ካቶሊካዊ
ቁምስታት ምልላይ ተጀመረ።
እቲ ብቋንቋ ጀርመን ዝግበር ናይ ቅዲ ላቲን ስርዓተ ቅዳሴ ኮነ፡
እቲ ኣገባብ ትሕዝቶን ግን፡ ነቲ ኤርትራውያን ዚዓበዩሉ ስርዓተግእዝ ክትክኦ ኣይከኣለን። እምበኣርከስ፡ ኣብ’ቲ መጀመርያ እዋን
ብጥርኑፍ ኣገባብኳ ኣይንበር’ምበር፡ ነቲ ናፍቖት ዘርውየሉን
ንክርስትያናዊ እምነቱ ከኣ ብዕምቆት ዘገንዝበሉን መንገድታት
ንምርካብ፡ ሰብ በብወገኑ ካህን ንምርካብ ሃሰው መሰው ኣብ
ምባል ተረኽበ። ክሳዕ ፍርቂ 1984 ዝነበረ ዓመታት፡ ምእመናን
ኣውራ ብቁምስናታት ጀርመን ኣቢሎም ወይ ከኣ ትኽ ብትኽ፡
ባዕላቶም ካብ ኢጣልያ ካህን ብምዕዳም፡ ኣብ በዓለ-ልደትን በዓለ-

ትንሳኤን መርዓን ጥምቀትን ወዘተ... ጥራሕ ዝተወሰነ፡ ብስርዓተ
ግእዝ ቅዳሴ የዘውትሩ ነበሩ።
ካብ’ቶም በብጊዝኡ ወይ ንኣንፊ መጋሻኦም ወይ ብምኽንያት
መርዓ ጥምቀት ወዘተ ብውልቀ ሰባት ተዓዲሞም ቅዳሴ ዝውፍዩ
ዝነበሩ፡ ሓሓሊፍካ ካልኦት ካህናትኳ እንተነበሩ፤ ኣውራን ብጻዕቅን
ግን፡ መንበረ ጵጵስና ሮቱንበርግ ብዝፈልጡዎን ዝፈቐዱዎን
ኣገባብ ዝመላለሱ ዝነበሩ፡ እቶም ኣብ ራድዮ ቫቲካን ዚሰርሑ
ዝነበሩ ኣባ ተስፋጊዮርጊስ (ኣባ ጆርጆ) ትጃር ኢዮም ነይሮም።
ኣባ ጆርጆ ኣብ’ቲ ባዕሎም ብቋንቋ ጥልያን ዝጸሓፍዎ ሓጺር
ታሪኽ ሕይወቶም፣ „ካርዲናል ጵውሎስ ጻድዋ ስለዝተወከሱኒ፡
ካብ ታሕሳስ 1982 ክሳዕ መወዳእታ 1985 ነፍሳት ንምእላይ ኣብ
በዓላት ልደትን ትንሳኤን፡ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታትን ናብ ሰበኻ
ሮተንቡርግን ሽቱትጋርትን ናብ ካልኦትን እመላለስ ነበርኩ“
ብምባል ነቲ ቅድሚ ጠርኒፎም ናብ ሃገር ጀርመን ሽቱትጋርት
ምግዓዞም፡ ዝነበረ ጊዜ ይገልጹዎ።
ድሕሪ ሓጺር እዋን ድማ ኣብ መንጎ ሰበኻ ሮተንቡርግን፡ ሓለፍቲ
ቤተክርስትያን ሃገራትናን ብዝተገብረ ምርድዳእን ሓልዮትን
መሰረት፤ ኣብ 1986 ከኣ ቀዋሚ ቆሞስ ካቶሊካዊ ሚስዮን ዘስርዓተ
ግዕዝ ኣብ ሰበኻ ሮተንቡርግ ሽቱትጋርት ኰይኖም፡ ኣብ ከተማ
ሽቱትጋርት እናተቐመጡ፡ ስሩዕ ሓዋርያዊ መደብ ስርሖም ከካይዱ
ጀመሩ። እዚ ሓዋርያዊ ስራሕ’ዙይ ከዓ ኣብ ምሉእ ሃገረ ጀርመን
ንዝርከቡ ምእመናን ክርስትያን ደቂ ሓበሻ፣ ጸጋ ጥምቀትን፡
ቃልኪዳንን ከምኡ’ውን ንዝሓመሙ ምብጻሕን፡ ስርዓተ ቀንዲል
ምሃብን፡ ንዝሞቱ ብምቕባርን፡ ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ንምውፋይ፣
እዞም ብዕድመ ዝደፍኡ ካህን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተጓየዩ።
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ካብኡ ሓሊፉውን፡ እዚ ሚስዮን’ዚ ንኩሎም ተኸተልቲ ስርዓተ
ግእዝ፡ ማለት ንካቶሊካውያን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውንን
ከገልግል ስለዝነበሮ፡ ኣብ’ቲ ጊዜ’ቱይ ንዝነበረ ፖለቲካዊ
ዝንባሌታት ንምሕላው ተባሂሉ፡ ብናይ ብጹዕ ካርዲናል ኣባ
ጵውሎስ ጻድዋን፡ ኣብ ተስፋጊዮርጊስ ትጃርን፡ መጽናዕትን ውሳኔን
መሰረት፡ መጸውዒ ስም ናይዚ ሚስዮን እዚ „ካቶሊካዊ ቁምስና
ዘስርዓተ ግእዝ“ ተባሂሉ ተሰምየ።
በዚ መሰረትውን ምስ’ቶም ውሑዳት፡ ኣብ’ቲ እዋን’ቱይ
ብተወፋይነት ዘገልግሉን ዝተሓባበሩ ዝነበሩ ምእመናንን ሽማግለ
ሚስዮንን፡ እናተማኸሩ ዝንኣድ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ኣወፈዩ።
ኣብ ምሉእ ሃገር ጀርመን፡ ክሳዕ 1992 ዓመተ ምሕረት ብዘይካ
ኣብ ከተማ ሽቱትጋርት ዘሎ ቤትጽሕፈት ቁምስና እንተዘይኮይኑ፡
ጊዝያዊ ይኹን ወይስ ቀዋሚ፡ ወይ’ውን ንእሽቶይ ይኹን ዓቢ፡ ካብ
ሃገራትና ዝምወልን ዝምደብን ካቶሊካዊ ምንቅስቃስ ሰለዘይነበረ፡
ነዞም ብዕድመ ዝደፍኡ ካህን እቲ ሓዋርያዊ ዕማም ገፊሕ’ኳ

እንተኾነ ሕዝቦም ካብ ምግልጋል ኣየቋረጹን።
ሕሉፍ ሓሊፉ ካብ’ቲ ዝነብሩሉ ዝነበሩ ከባቢ ወጻኢ ናብ ዝርከብ
ሰበኻታት፡ ማለት ናብ ከባቢ ከተማ ዱዙልዶርፍን ካስልን
ፍራንክፉርትን እናተዘዋወሩ ኣገልጊሎም።
ኣባ ጆርጆ ንሕዝቢ ኣገልግሎቶም ክህቡ ድሕሪ ምጽናሕ፣ ዕድመ
እናደፍአ ምስከደን፡ ቁምስናዊ ሓላፍነት ንኣባ ዮሴፍ በየድ ኣወድ
ኣረኪቦም፡ ንምድረ ኤርትራ ተመልሱ። ኣባ ዮሴፍ ኣበድ ድማ፡
ንዝተዋህቦም ሓደራ ተቐቢሎም፡ ክሳብ ሎሚ ንሕዝብን ንቤተ
ክርስትያንን የገልግሉ ኣለው።
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ሓጺር ታሪኽ ሕይወት ኣባ ተስፋጊዮርጊስ ትጃር

(1915 - 1997)

ካብ 1964 ኣትሒዞም ካኣ፡ ከም ሓላፊ ናይ ኢትዮጵያ ፕሮግራም
ኮይኖም ን22 ዓመታት ኣብ ራድዮ ቫቲካን ሰርሑ። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ
እውን’ዩ ዳርጋ 12 ዓመታት ዝኸውን፡ ምስ ደናግል እናተሓጋገዙ፡
ንመሃይምነት ደቂ ሃገሮም ከጥፍኡ ዝተቓለሱ። ኤርትራውያን ኣብ
ዝርከቡዎ ቦታታት እናተመላለሱ ከኣ፡ ኣብ ከባቢ ሮማ ኮነ ኣብ
ላዕላዋይ ዓዲ ጥልያን ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ክርስትያናት ብስርዓተ
ግዕዝ ቅዳሴታት ኣዘውተሩ።
ኣባ ጆርጆ ወዲ 70 ዓመታት ምስ ኮኑ ብጥሮታ ካብ ራድዮ ቫቲካን
ተፋነው።

ኣባ ተስፋጊዮርጊስ ትጃር ብ2 ጥሪ 1915 ኣብ ከተማ ከረን ተወልዱ።
ኣብ ዘርኣ ክህነት መባእታውን ላዕላይን ደረጃ ትምህርቶም ምስ
ወድኡ፡ ብ9 መስከረም 1931 ብኣቡነ ኪዳነማርያም ናብ ሮማ
ተላኢኾም ፊሎዞፊን ተዮሉጊን ተማህሩ። ኣብኡ’ውን ኣብ ወርሒ
መጋቢት 1940 መዓርገ ክህነት ለበሱ። ኣብ ሰነ 1943 ንኤርትራ
ተመሊሶም ከኣ፡ ነቲ ብውግእ ምኽንያት ፍራንቸስካውያን ሓዲጎሞ
ዝነበሩ ሚስዮንን ካቶሊካዊ ቤት ትምህርትን ከካይዱ ንደሴ
ተመደቡ’ሞ ኣብኡ ኣርባዕተ ዓመታት ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ወፈዩ።
ብድሕሪኡ እውን ንእርባዕተ ዓመታት ዝኣክል፡ ኣብ ዘርኣ ክህነት
ኣዲስኣበባ ኣስተምህሩን ሓዋርያዊ ስርሓት’ውን ኣብ መንጎ
ህንዳውያንን ቺናውያንን ኣካየዱ። ካብ 1955 ኣትሒዞም ከኣ፡
ንሸውዓተ ዓመታት ዝኣክል ከም ተወካሊ ኣቡን ኮይኖም ኣብ
ከተማ ከረን ካቶሊካዊ ኣብያተ ትምህርቲ ንምህናጽን ካልኦት
ፕሮጀክትታት ንምትግባርን በቕዑ። ኣብ ወርሒ ግንቦት 1962
ብኣቡነ ኣብርሃ ናብ ሮማ ከም ወካልን ሓላፊ ትምህርትን ኮይኖም
ተላእኩ።

ካብ ቫቲካን ድሕር ምፍናዎም፡ ብሰበኻ ሮተንቡርግ ሽቱትጋርት
ብዝተገብረሎም ዕድመን ውከሳን መሰረት፡ ምስ ካርዲናል
ጳውሎስ ጻድዋ ድሕሪ ምርድዳእን ኣብ መጀመርያ 1986 ንሃገረ
ጀርመን ጠቕሊሎም መጽኡ።
ኣባ ተስፋጊዮርጊስ ብትምህርቲ በሊሕን ከምኡውን ኣብ ሊዕሊ
ናይ ሃገርና ቋንቋታት ትግርኛን ትግረን ብለንን ካልእ ናይ ወጻኢ
ቋንቋታት ኣምሓርኛን ጣልያንኛን ላቲንን እንግሊዝን ጀርመንን
ብዘይ ጸገም፡ ዝዛረቡ ክኾኑ ከለው፡ ብተወሳኺ’ውን ብቋንቋ
ስፓኛን ግሪኽ ዓረብን ኦሮምኛን ሓዋርያዊ ኣገልግሎት የካይዱ
ከምዝነብሩ ይፍለጥ። ይኹን ምበር፡ ኣባ ጆርጆ ተፈታውነትን
ህቡብነትን፡ ዘጥረዩሉ ቀንዲ ምኽንያት ግን፡ ክህነታዊ ጠባይ
ስለዝነበሮም እዩ። እዚ ማለት፣ ንሕሙማት ይበጽሑን፡ ንዝተባእሱ
ይዓርቁን፡ ሃለዋት ምእመናን ይከታተሉን፡ ምስ ምእመናን
ተረዳዲኦም ይሰርሑ፡ ብምንባሮምን እዩ።
ክሳብ 1992 ዓ.ም ሓዋርያዊ ተልእኾኦም ኣብ ጀርመን ከካይዱ
ድሕሪ ምጽናሕ ብጥዕና ምኽንያት መደቦም ኣቋሪጾም ንሃገረ
ኤርትራ ተመልሱ። ብ1997 ዓ.ም ብሰላም ኣብ ዓዶም ዓረፉ።
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ብጹእ ኣቡነ ዘካርያስ ዮሓንስ

ብጹእ ካርዲናል ጳውሎስ ጻድዋ

ብጹኣን ኣቡነ ኪዳነ ማርያም የዕብዮ; ቶማስ ዑስማን; መንግስትኣብ ተስፋማርያም

(1921 - 2003)

ብጹእ ኣቡነ ተስፋማርያም ብድሆ

(1934 - 2002)
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ቁምስናዊ ንጥፈታት
ቁምስናና ኣብዚ ግዜዚ ካብ 1994 ኣትሒዛ ብኣባ ዮሴፍ በየድ
ኣወድ ትመሓደር። ሽማግለታት ቤተክርስያን ድማ ኣብ ነፍሲወከፍ
ኣርባዕተ ዓመት ብሕጊ ቤተክርስትያን መሰረት፡ ብምእመናን
እናተመርጹ ምስ ኣባ ዮሴፍ ብምትሕብባር ንቁምስና የካይዱ።
እዛ ቁምስና እዚኣ ኣብ ትሕቲኣ ዝርከቡ ተኸተልቲ ስርዓተ ግእዝ
ዝኾኑ ምእመናን ኣብ ሃይማኖታውን መንፈሳውን ማሕበራውን
መነባብሮኦም ርግኣትን ሰላምን ዝዓሰሎ ሕይወት ንኸሕልፉ
ትጽዕር። ዝያዳ እኳ ድአ ተኸታሊ ስርዓተ ግእዝ ዝኾነ ሕዝብና፡
ስደተኛ ህዝቢ ከምምዃኑ መጠን፡ እቲ ሕዝቢ ከም ጓሳ ዘይብለን
ኣባጊዕ ፋሕ ጭንግራሕ ኢሉ ከይበታተን ሞራላዊ ጽንዓትን ተስፋን
ትህብ።

ኣብ መርዓ፡ ኣብ ጥምቀት፡ ኣብ ሓዘን፡ ኣብ ንግደት፡ ኣብ ትምህርቲ
ንሕጻናት፡ ኣብ ማሕበራዊ ተሳትፍ ናይ ኣዴታትን እናተዋሰአት
ብቐሊሉ ዘይርአ ኣበርክቶ ትልግስ።
እዛ ቁምስና እዚአ ኣብ ብዙሕ ዓውደ ሕይወት ትዋሳእኳ
እንተኾነት ዝያዳ ግን ኣብቲ ንመንእሰያትን ቆልዑትን እተበርክቶ
ሕውነታውን ስነስርዓታውን መዕበያ ዓቢይ ንጡፍነት ኣርእያ።
ኣብዛ ቁምስና እዚኣ እናተመላለሱ ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛን
ትምህርተ ክርስቶስን ዝቐሰሙ መንእሰያት ኣብ መንጎኦም
ዝተፈጥረ ሕውነታዊ ፍቕርን ስነስርዓትን ብቐሊሉ ዝግመት
ከምዘይኮነ፡ በቲ ኣብ ነንሕድሕዶም ተፈጢሩ ዘሎ ሕውነትን
ሓልዮትን ክግመት ይከኣል።

ምእመናን
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ኣሃዛዊ ጸብጻብ ናይ ካቶሊካውያን ምእመናን ዘስርዓተ ግእዝ ኣብ
ሰባኻ ሮተንቡርግ 1995 ብዝወጸ ጸብጻብ ልዕሊ 956 ምእመናን
ምንባሮም ይፍለጥ።

ንግደት
ናብ ቦታ ኢየሱስ ህጻን ጋሊናሮ ዝተባህለ ኣብ ሃገረ ጥልያን ዝርከብ
ቦታ ኣብ ዓመት ሰለስተ ኣርባዕተ ጊዜ ካብ ቁምስናን ካብ ካልእ
ቁምስናታት ሃገረ ጀርመን ብኡኩብን ብውልቅን ምንጋድ ልሙድ
ኮይኑ ኣሎ።
ናብ ቅርያት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዝኾኑ ኣቦና ኣባ ፍስሓ
ገብረኣምላኽ ዘሲታዊያን ናይ ካሳ ማሪ ቅድስኖኦም ንኽእወጅ
ኣማልድነት ጸጋ ንኽረክብ ሓደ ጊዜ ኣብ ዓመት ናይ ሓባር ንግደት
ይፍጸም። ምስቶም ኣብ ሮማን ከባቢኡን ዝርከቡ ናይ ቅዱስ
ቶማስ ቁምስና’ውን ንራኸብ።
እዚ ንግደት እዚ ካብ 2000 ዓ.ም ዝጀመረ ከይኑ ኣብ ምዕባለ
ይርከብ።

ብተወሳኺ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ናይ ቁምስናና ኣቡነ ያዕቆብ፡
ንግደት ልደታ ማርያምን፡ ማርያም ድዓሪትን፡ ቅዱስ እስቲፋኖስን፡
ቅዱስ ሚኪኤልን፡ ይካየድ።

መንፈሳውያን ማሕበራት
መንፈሳዊ ኣፍልጦ ናይ ትምህርተ ክርስቶስ ንክድንፍዕ ዝተፈላለያ
ማሕበራት ኣብዚ ቁምስና ይርከባ። ገለ ካብኣን ንምጥቃስ ማሕበር
ኢየሱስ ስቑል፡ ማሕበር መዘመራን፡ ማሕበር ንስሓቦታ፡ ማሕበር
መንእሰይ፡ ዝተባህላ ኮይነን መንፈሳዊ ኣገልግሎተን ምስ ግዜ
ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣብዚ ግዜዚ፡ ማሕበር ኣዴታት ንስሓ ቦታ፡
ንጡፍነተን ዕዙዝን መደባተን ስሩዕን ኮይኑ፡ ኣብነታዊ ዝኾነ
ጸሎተ መቁጸርያ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ሓደ ግዜ ምሉእ ለይቲ
የዕርጋ።

ንዋታዊ ሓገዝ

14

ኣብዚ እዋንዚ ቁምስናና ብደረጃ ሓገዝ ክርኤ እንከሎ፡ ኣብ መንፈሳዊ ሓገዛት ዘዘንበለ እዩ። ንዋታዊ ዓቕምና ድሩትዩ፡ ይኹንምበር ሰናይ
ልማድን ባህልን ንምስራጽ ዝዓበየ ጻዕርና ኮይኑ ኣሎ። ናእሽቱ ደቅና ብወለዶም ተተባቢዖም ረድኤት ምሃብን ምምጽዋትን ክመሃሩልና
ብምባል ሰናቲም ብምትእኽኻብ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝውለዱን ዝዓብዩን ዘኽታማት ሕጻናት፡ ካብ 2006 ዓ.ም ኣትሒዙ እንተወሓደ
ኣብ ዓመት ሓደ ጊዜ ከም ዝሕገዙ ክንገብር ንርከብ።

ስእላዊ መግለጺታት ቁምስና
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