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በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን። 
 

መርድእ 
 

`ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ ኢየ። ጉያይ ወዲኤ ኢየ። ነታ እምነት እውን ሓልየያ ኢየ። ደጊም እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ዝዀነ ጐይታ 
በታ መዓልቲ እቲአ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ።` 2ይ ጢሞ 4፡ 7-8. 
 
ብምኽንያት ዜና ዕረፍቲ ናይ ብጹዕ ኣቦና ኣቡነ ኣትናቴዎስ፡ ሊቀ ጳጳስ ወኪል ሲኖዶስ ኣብ ኤውሮጳ ኰይኖም 
ዘገልገሉ፡ መሪር ሓዘን እንዳ ተሰማዓና፡ ዝመጽእ ዘሎ ቀዳም ዕለት 25/05/2019 ኣብ ቤተክርስትያንና ደብረሰላም 
መድሓኔዓለም ኣምስተልፌን-ኣምስተልላንድ፡ ጸሎተ-ፍትሓት ክንገብር ምዃንና ክንሕብረኩም ንደሊ። ልዑል 
እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንነፍስሄር ኣቡነ ኣትናቴዎስ ኣብ ሕቚፊ ኣብርሃምን ይስሃቅን ያዕቆብን የንብረልና። 
 
ኣብ’ዚ ዕለት’ዚ፡ ኩልኹም ምእመናንን ምእመናትን ሓቢርና ጸሎት ከነብጽሕ፡ ተሳታፍነትኩም ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ 
ከነዘኻኸር ንደሊ። ናይ ኣቦና ነፍስሄር ኣቡነ ኣትናቴዎስ ፍሉይ ታሪኽ ኣብ ዝመጽእ ጊዜ ብፍሉይ ዝቐርብ እኳ 
እንተዀነ፡ ብፍላይ ንቤተክርስትያንና ደብረሰላም መድሓኔዓለም ኣምስተልፌን-ኣምስተልላንድ ዝገበሩልና ዘይርሳዕ 
ታሪኽ እውን ብፍሉይ እንገልጾ ኣሎ። ነቶም ኣብ ቤተክርስትያንና ደሓር ዝመጻእኩም ወይ ከኣ ታሪኾም ብዙሕ 
ዘይትፈልጡ፡ ንምሕባር ዝኣክል ሕጽር ዝበለት ኣገዳሲት መልእኽቲ ነእንግደኩም። 
 
ደብረሰላም መድሓኔዓለም ታቦት ክረክብ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ዝተቓለሰሉ ጊዜ፡ ኣቦና ኣቡነ ኣትናቴዎስ ወኪል 
ሲኖዶስ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዝነበሩሉ ጊዜ፡ ታቦት ክንረክብ ዝለዓለ ጻዕሪ ጌሮም ካብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅድስቲ 
ቤተክርስትያን ኤርትራ፡ ታቦት ከም ዝወሃበና ዝገበሩን፣ “ስመሩ! ሓድነትኩም ኣደልድሉ፡ እዚ ቤተክርስትያን ደብሪ ናይ 
ሰላም ኢዩ፣ ቀሽኹም ከኣ መልኣከ ሰላም ኢዩ” ኢሎም፡ ዝባረኹልና ብጣዕሚ እነኽብሮም ኣቦ ኢዮም ነይሮም። ስለ 
ዝዀኑ ከኣ ካብ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ኣገልግሎቶም ክህቡሉ ኣብ ዝጸንሑ ጊዜ እውን፡ ኣቦና ብጹእ ኣቡነ 
ኣትናቴዎስ ደሃይ ቤተክርስትያንና ካብ ምግባር ዓዲ ኣይወዓሉን። ጸሎቶም ፈጺሙ ኣይተፈለየናን። 
 
ኣቦና ነፍስሄር ኣቡነ ኣትናቴዎስ ኣብ መበል 76 ዓመቶም ዝሓለፈ ዓርቢ ዕለት 17 ግንቦት 2019 (9 ግንቦት 2011 ግዕዝ) 
ኣብ ኣሥመራ፡ ኤርትራ ካብ እዛ ዓለም ብሞት ተፈልዮምና። ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም የንብረልና እንዳበልና 
ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኽብሪን ብትሕትናን ንልምኖ። 
 
ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሃገርና ኤርትራን፡ ንኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያንናን ይዓቅበልናን ይባርኸልናን። 
ጸሎት ብጹኣን ኣቦታትና ኣይፈለየና። 
 

 

           ሰበኻ ጉባኤ ደብረሰላም መድሓኔ ዓለም 
Email:  
debreselammedhaniealem@gmail.com 
www.debreselammedhaniealem.com 
Amstelveenseweg-965 
1081 JG Amsterdam 
Nederland 
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