


  ኣቦ ገብረመድህን  

  ኣደ ኢለን ቀለታ 

  ቦታ ትውልዲ ሕምብርቲ  

  ኣሕዋት  

1. ኣባ ገብረወልድ 

2. ኢታይ ሰበነ 

3. ኣቶ ጸጋይ  

4. ኣቶ ተኽለ 

5. ቅዱስ ኣቦና እንጦንዮስ 

6. ቀሺ ሃይለ 



  ዕለተ ልደት ብ12 ሓምለ 1927 ኣ.ፈ 

  ወዲ 5ተ ዓመት ናብ ገዳም ደ/ጽጌ ኣቡነ እንድርያስ ሰፍኣ 

(ከባቢ ድባርዋ) 

  ወዲ 12ተ ዓመት ማዕርገ ዲቁና  

  ብ1942ኣ.ፈ ማዕርገ ምንኩስናን ክህነትን 

  ብ1955 ኣ.ፈ ኣበ-ምኔት ገዳም 

  ካብ 1955 ክሳብ 1994 ኣ.ፈ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ኤርትራን 

ኢትዮጵያን 



  ብርድእና 

  ብሕርሻ 

  ብተልእኮ ገዳም  

  ብስብከትን ጽሑፍን 

  ብቅዳሴ ውዳሴን  

  ብምምሕዳርን መሪሕነትን 

  ዕዮ --ገዳም፡ ዞባ ማእከል፥ ሃገር፥ ብደረጃ ዓለም ሓዋርያ ሰላም 

ዝብል ሽልመት 



  ብ19 ሰነ 1994 ኣ.ፈ ማዕርገ ጵጵስና ብፖፕ ሺኖዳ 

  ብ1996 መፋርቕ 1997 ኣ.ፈ (ፈተና ገዛ) 

  ብ2003 ኣ.ፈ ዓቃቤ-መንበር ፓትርያርክ 

  ብሚያዝያ 25, 2004 ኣ.ፈ 3ይ ፓትርያርክ ብፖፕ ሺኖዳ ኣብ 

ኣስመራ ኤርትራ 

  ብሚያዝያ 2005 ኣ.ፈ 180 ወይ ____  ሊትሮ ሜሮን ምስ ፖፕ 

ሺኖዳ ኣብ ኣስመራ ወጺኡ 

  ሚያዝያ 2005 ኣ.ፈ ምንባር እምነ-መሠረት መንፈሳዊ ኮሎጅ 

ዕዳጋ-ሓሙስ  



  ትምህርትን ጸሎትን፥ 

  ቡራኬን መሪሕነትን፥ 

  ራህዋን ጸገምን ፥ 

  ፈተናን ሽግርን፥ 

  ማእሰርትን ስደትን፥ 

  ጽምዋን ክብረትን፥ 

  ቅድስናን ሰማዕትነትን፥  

ሠናይ ታሪኾም ሓደ መጽሓፍ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ መጻሕፍቲ  ከጽሕፍ 
ዝኽእል ወርቃዊ ታሪኽ እዩ። 

  ቅዱስ ኣቦና  ርህሩህ ኣቦ፥ ጽኑዕ ኦርቶዶክሳዊ፥ ዕጉሥ መንፈሳዊ፥ 
ለባም መራሒ .................እዮም። 

  ዘይፈልጥዎም ይጸርፍዎም፥ ዝፈልጥዎም ከኣ ይሃርፍዎም!!! 

  

 



  ጥልመት ኣብ ልዕሊ ኣቦና፡- 

ብ 18 ሓምለ 2005 ኣ.ፈ ካብ ምምሕዳር ተኣሊኹም ኣብ ጸሎትን 

ቡራኬን ተወሲንኩም። 

  ካብ 13 ጥሪ 2006 ኣ.ፈ እሱር ስለ እምነቶም ኣብ ማሕዩር ገዛ 

(ብጽሞናን ከቢድ ጸገም ጥዕናን) 

  ብ8 ነሓሰ 2016 ኣ.ፈ ተጋግየ መሓሩኒ ኢሎም ምሒርናኦዮን 

ይቕረ ኢልናዮም። 

  ብ11 ሓምለ 2017 ኣ.ፈ ብዕርቀ-ሰላም ተፈቲሑ 

  ነዞም  ርህሩህ ኣቦና  መናፍቕ፥ ሕጊ-ጥሒሶም፥ ዶላር 

ወሲዶም፥ ንመንግሥቲ ተቓዊሞም..........  



  1. ኣቦና ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ 

  2. ኣቦና ኣባ ሃብተሚካኤል 

  3. ኃውና ቀሺ ገብረመድህን 

  4. ኃውና ቀሺ ዶ/ር ፍጹም 

  5. ኃውና ቀሺ ዶ/ር ተኽለኣብ 

  6. ኃውና መሪጌታ ይትባረክ 

  7. ኃውና መሪጌታ ሰመረኣብ 

  8. ኣቦና ኣባ ኣምሃ 

  9. ኣቦና ኣባ ክብረኣብ 

  10. ኩሎም ስሞም ዘይተጠቕሱ ኣቦታት መነኮሳት፥ ካህናት፥ 

ዲያቆናት፥ ምእመናን ኣቦታት ኣዴታት፥ ኣሕዋት ኣሓት 

 



  እንሆ ምእንቲ ክትፍተኑስ ዲያብሎስ ንገሌኻትኩም ናብ 

ማእሰርቲ ኪድርብዮም እዩ። ዓሰርቲ መዓልቲውን ጸበባ 

ኪረኽበኩም እዩ እሞ፡ ነቲ ዝመጸካ መከራ ኣይትፍርሓዮ። ክሳዕ 

ሞት እሙን ኩን፥ ኣነውን ኣኽሊል ሕይወት ክህበካ እየ። 

    ራ.ዮሓ 2፡10 

   ምንኣኽ እቶም እሱራት ናብ ቅድሜኻ ይብጻሕ፥ ነቶም ንሞት 

እተመደቡ ብሥልጣን ቅልጽምካ ኣድሕኖም። መዝ 79፡10 




