መዓርገ ክህነት
አብ ደብረ ቅዱስ ሚካኤል
ከረን

ብዕለት 1 ታሕሣስ 2012 ዓ.ም. አብ ርእሰ አድባራት ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ከረን:
• ዲያቆን ማእከለ ዳዊትን
• ዲያቆን ዓንደጊዮርጊስ ፈረጅን
ውሉደ ክህነትን ቤተ ሰብን ፈተውትን አብ ዝተረኽብሉ ብኢድ ብፁዕ አቡነ ኪዳነ
የዕብዮ መዓርገ ክህነት ተቀቢሎም:: ብፁዕ አቡነ ኪዳነ ነዚ ስብከት አቅሪቦም፣

ክህነት
ኣንተ ካህኑ ለዓለም በከመ ለመልኬጸደቅ መዝ. 110 (109) 4; ጸሓፊ ዕብራውያን ንብሉይ ኪዳን
ብዛዕባ ክርስቶስ ዝዛረብ ምኻኑ ሓዲሽ ርድኢት ሒዙ ይቀርብ።

ዝቀደመ ርድኢት ክርስቶስ ምልኣት
• ተስፋ ዳዊትን
• ተስፋ ሰሎሞን
ንሱ እቲ ሓቀኛ ንጉሥ እዩ ከመይ ሰብን ኣምላኽን ክንድዝኾነ ክርስቶስ ከማኡ ምዃኑ፡ ኣብ
ዕለተ ስቅለቱ “ኢየሱስ ንጉሥ ኣይሁድ” ዝብል ጽሑፍ ይምስክረሉ። እዚ ማለት ክርስቶስ
ተስፋታት ዳዊት እቲ ሓቀኛ ንጉሥ እስራኤል ዘማልእ ጥራሕ ዘይኮነ ናይቲ ሓቀኛ ካህን
ትጽቢትውን ዘማልአ ነበረ።
ኣይሁድ (qumran) ትጽቢት ናይ ሓቀኛ ንጉሥን፡ ሓቀኛ ካህን ነበሮም። ጸሓፊ ዕብራውያን
እዚ ክልቲኡ እዚ ክልቲኡ ኣብ ክርስቶስ ሓቢሩ ይርከብ። ክርስቶስ እቲ ሓቀኛ ንጉሥ፡ ሓቀኛ
ካህን (መዝ. 2፡7) በዚ ምኽንያት ጸሓፊ ዕብ. ንክህነት ክርስቶስ ኣብ 3ተ ደረጃ የቅርብ።
1. ክህነት ኣሮን - ናይ ቤተ መቅደስ
2. ክህነት መልኬጼደቅ - ናይ ኣረማውያን ክህነት (ኣልቦ ኣብ
ወእም) ኣብዚ ስእሊ እዚ - ሓቀኛ ኣምላኽ ፈጣሪ ሰማይን
ምድርን ኣረማውን ዓለማውን፡ ምሥጢረ ክርስቶስ የንጸባርቅ።
3. ክህነት ክርስቶስ - እቲ ሓቀኛ ካህን
-ካብ ሕጊ፡ ካብ ክህነት ኣሮን ክልተ ነገር
ንመሃር
-እንተደኣ ብሓቂ ኣብ መንጎ ሰብን
ኣምላኽን ኣማላዲ ክኸውን ኮይኑ
-ካህን ሰብ ክኸውን ኣለዎ። እዚ መሰረታዊ
ኢዩ። ወልደ እግዚኣብሔር ተልዕኮ ክህነት
ምእንቲ ክፍጽም ሰብ ኮነ ካህን ምእንቲ
ክኸውን ናይ ኣምላኽ ኣማላዲ ንምዃን
ንበይኑ ኣኻሊ ኣይኮነን፡ ካህን ኣብ
ክልቲኡ መዳይ መራኸቢ ንክኸውን
ኣምላኻዊ ፍቃድ(divine authority - institution)
የድልዮ። እዚ ኢዩ ተልእኮ ካህን ንክልቲኡ
ዝተፈላለየ መዳያት፡
1. ናይ ኣምላኽ ነገር ካባና ርሑቅ
ንዝመስል ዝበዝሐ ብደቂ ሰብ
ዘይተፈልጠን
2. ሰብኣዊ ዓለም
ነዞም ክልተ መዳያት ክጠምር፡ ክሓባብር
ምእንቲ፡ ተልእኮ ካህን - መንጎኛ ምዃን
ኢዩ ድልድል ኮይኑ ንደቂ ሰባት ናብ
ኣምላኽ ናብ ድሕነቱ፡ ናብቲ ሓቀኛ
ብርሃኑ፡ ናብቲ ሓቀኛ ሕይወት ኣምላኽ
ዝተሓሕዝ ዘሰጋግር እዩ።

ከምቲ ቀዳማይ ነጥቢ፡ ካህን ወገን ኣምላኽ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ኣድላይነት እዚ ኣብ
ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ናይ ምሉእ መንጎኝነት ኣብ ተግባር ዝውዕልን ዝርከብን። እዚ
ምስጢር እዚ ኣድላዪ ኢዩ።
• ወልደ እግዚኣብሔር ሰብ ኮነ ንኣና ሓቀኛ ድልድል ሓቀኛ መንጎኛ ንምዃን።
• ካልኦት ካብ ኣምላኽ ፍቃድ የድሊ ወይ ከኣ ብምስጢረ ክህነት ሰባት ናብ
እንታይነት ክርስቶስ፡ እንታይነቶም ከወሃህዱ ኣለዎም። በዚ ምሥጢር እዚ
ጥራሕ ኢዩ፡ እቲ ኣምልኽ ተግባር ካህናት ዝገብረና፡ በዚ ከኣ ተልዕኮ ክህነት
ክንፍጽም ዘኽእለና። በዚ ምኽንያት ሰባት ካህናት ክርስቶስ ይበሃሉ፡ ክርስቶስ
ግን ካህነ ኣብ ኢዩ።
ሎሚ ነዚ ሲመት እንክንፍጽም እዚ ምሥጢር እዚ እቲ ቀዳማይ ኣስተንትኖና ዕብየት ምሥጢረ
ክህነት (The impotance of the sacrament) እዩ።
ወላ ሓደ ብባዕሉ ካህን ዝኸውን የልቦን። ኣምላኽ ጥራሕ ኢዩ ኣብ ምስጢረ ክህነት ክርስቶስ
ተሳታፊ ንምዃን ክስሕበና ከፍቅደልና ዝኽእል። ኣምላኽ ጥራሕ ኢዩ ኣብ ሕይወትና ኣትዩ
ብኢዱ ሒዙ ክወስደና ዝኽእል። እዚ ስሕበት እዚ “ጸዋዕታ” ይበሃል። ወትሩ ኣብዚ ምሥጢር
ኣብዚ ህያብ ኣምላኽ ዝህበና፡ ኣብ ኣምላኻዊ ኵነቱ፡ ኣብ ክህነት ክርስቶስ ሕብረት\ሱታፌ
ክህልወና ክነስተንትን ይግባእ።
እምበኣርከስ ክህነት እዚ እንካብ ኮነ፡ ካህን ናይ ኣምላኽ ሰብ ክኸውን፡ ንኣምላኽ ብዕምቆት
ክፈልጥ፡ ምስ ክርስቶስ ብምሕባር ንኣምላኽ ዝፈልጥ ክኸውን ይግባእ። እዚ ሕብረት እዚ
ክነብሮ ይግባእ። እምበኣረይ
• ቅዳሴ ምቅዳስ
• ዳዊት ምድጋም
• ካልእ ግላዊ ጸሎታትና ምስ ኣምላኽ ናይ ምዃንን፡ ናይ ኣምላኽ ሰባት ምዃንን
ምልክታት ኢዮም።
ኵነትና፡ ሕይወትና፡ ልብና ናብ ኣምላኽ ዝተኮረ ክከውን ኣለዎ። እዚ ዝጭበጥን
ዝሕይልን ኣብቲ ዕለት ዕለት ብጸሎት ምስ ኣምላኽ ኣብ እንገብሮ ምትእስሳር ክውን
ይኸውን። በዚ ከኣ ናይ ኣምላኽ ሰባት ኣብ ሕብረት እንነብር፡ ብዛዕባ ኣምላኽ እንዛረብ
ንሕዝቢ ናብ ኣምላኽ እንመርሕ ንኸውን። እቲ ካልኣይ ረቋሒ ከኣ፡ ካህን ሰብ ክኸውን
ኣለዎ፡ ብዅሉ መለኪዒታቱ ሰብኣዊ፡ ሓቅኛ ሰብኣውነት ዝነብር ክኸውን ኣለዎ (መልኣኽ
ዘይኮነ)
1. ዝተማህረ ኪኸውን ኣለዎ
2. ሰብኣዊ መዕበያ ዝረኸበ
3. ሰብኣዊ ሓይልታት ዘለዎ
4. ኣእምሮኡን ድላዩን ዘማዕበለ
ኮታ ሓቀኛ ሰብ ከም ድላይ ኣምላኽ ዝመላለስ ክኸውን ኣለዎ። ነዚ ዘብል ምኽንያት ሰብኣዊ
ኵነት ብሓጢኣት ስለ ዝተበላሸወ “ሰብ እንታይ ኢዩ” ዝብል ሕቶ ብሰንኪ ሓጢኣት ስለ ዝሃስስ፡
ንሰብኣዊ ባህሪ ከኣ “ሰብ” እንድዩ ከይብሉ። “ሰብኣዊ” ማለት ለጋስ ሕያዋይ፡ ቅኑዕ፡ ለባምን፡
ጥበበኛን ምዃን እዩ።

ካህን ካብዚ ሰብኣዊ
ጻዕሪ እዩ። ንክህነት
እዚ ክልተ ነገራት
1.
2.

ድኻምነታት ብሓገዝ ክርስቶስ ሓቀኛ ሰብ ንምዃን ናብ ሕይወት ምሉእ
ልዕሊ 20 ዓመት ምስንዳው ዘድልዮ ከኣ ነዚ ንምእማን ኢዩ። እምበኣር
ናይ ኣምላኽ ሰብ ምዃንን
ሓቀኛ ሰብ ምዃንን ጎኒ ንጎኒ ዝኸዱ ኢያቶም።

“ሰብ” ምዃን ማለት ከም ጸሓፊ መል. ዕብ. 5፡2 “ንሱ ንገዛእ ርእሱ ድኹም ስለዝኾነ ነቶም
ድንቁርናን ኣብ ጌጋ ንዝወደቁን ኪድንግጸሎም ይኽእል ኢዩ፡ ድኹም ስለዝኾነ ከምቲ ምእንቲ
ሕዝቢ ከምኡውን ምእንቲ ርእሱ ስለ ሓጢኣት ኪሥውዕ ይግደድ፡ ከም ኣሮን ብኣምላኽ
ዝተጸውዐ እምበር ነዚ ክብርዚ ባዕሉ ኺወስዶ ዚኽእል የልቦን” ብዝሕየለ መንገዲ ከኣ ከምዚ
ይብል፡ “ኢየሱስ ኣብዚ ምድርዚ ከሎ ናብቲ ካብ ሞት ኬድሕኖ ዚኽእል ብብርቱዕ ገዓርን
ንብዓትን ጸሎትን ምህልላን ኣቅረበ” (5፡7) ንመል. ናብ ዕብ. ቀንዲ ረቋሒ ሰብኣውነትና፡
ሕያዋይ ምስ ካልኦት ዝሳቀ (compassionate) ምዃን እዩ። ሓቀኛ ሰብኣውነት ኣብ ጸገም ካልኦት
ምስታፍ ኢዩ። ኣብ ግዜ ፈተና ጾር ሥቃይ ካልኦት ምስካም እዩ። ኣብዚ ጽንኩር ግዜ ሰባት
ተጨኒቆም “ኣምላኽ ኣበይ ኣሎኻ ኣብዚ ዓለም” ኢሎም ብተስፋ ቍርጸት እንኪጭድሩ፡ እቲ
ናይ ኣምላኽ ሰብ፡ ብሕያውነት ህላዌ ኣምላኽ ዘርኢ እዩ።
ሰብኣውነት ካህን ምስ ናይ ትላቶን ኣሪስቶትልን ትርጉም “ሓቀኛ ሰብ” ንሓቂ ጥራሕ
እናስተንተነ በዚ ከኣ ዝተባረኸን ሕጉስን ኢዩ። ምኽንያቱ ምስ ኣምላኻዊ ጽቡቅ ነገራት ጥራሕ
ዕርክነት ኣለዎ። እቲ ስራሕ ንኻልኦት ይገድፎ። ኣብ ናይ ክርስቶስ ነገር ግን፡ እቲ ካህን ከም
ናይ ክርስቶስ ኣብ ድኻምነት ሰባት ኣትዩ፡ ድኻምነቶም ጸይሩ ነቶም ነቶም ዝተሸገሩ ይበጽሕን
ይጓስዮምን፡ እዚኣቶም ንመንፈሳዊ ጕስነት ሕድሪ ዝተዋህብዎ ሕዝቢ ሎሚ ቍምስና ንብሎም
እዚ ክርስቶስ ዘርአየና ሓቀኛ ሰብ ምዃን። እዚ ከምዚ ዝበለ ሰብ ወትሩ ልቡ ናብ ኣምላኽ ምስ
ኣተኮረ እዩ። ወትሩ ምሳኡ ተራኸበ (ጸሎት ንብሎ) እዩ። ብሓገዝ ክርስቶስን ምሳኡ ብዘሎዎ
ርክብን ኣብ ሥቃይ ዓለም ብምእታው ንዓለም ለዊጡ ናብ ኣምላኽ ንኸምጽእ ዝወፈረ እዩ።
በዚ ኢዩ እቲ ጸሓፊ “ኢየሱስ ብዓቢይ ገዓርን ንብዓትን ጸሎትን ምህለላን አቅረበ (5፡7) እዚ
ኣዘራርባ እዚ ንምሉእ ታሪኽ ሕማማት ኢየሱስ ዝገልጽ እዩ። ኢየሱስ ነብዔ - ኣብ መቃብር
ኣልኣዛር
• ብምሥጢረ ሞት ተላዓዒሉ በኸየ
• ናብቲ ሞት ዝደምሰሰ ፍቅሪ ብምርኣይ
• ናይቶም ሓዘንተኛታት ስምዒታት ብምንባብ ከምኣቶም ስለዝተሰምዖ በኸየ
• ብሰንኪ ዘይምእዛዝ ውድቀት ኢየሩሳሌም ርእዩ በኸየ፡ ዘብከዮ ናይ
ምሉእ ዓለም ታሪኽ ዝኾነት ብምፍራሳ ኢዩ።
• አብ ቀራንዮ አብ መስቀል እንከሎ ብዓቢይ ድምጺ ገዓረ፣ “አምላኸይ
አምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ” (ማር 15፤34 ማቴ 27፤46) በለ፣
እዚ ልመና እዚ ብተመሳሳሊ ሰባት አብ ክቱር ጸገም እንክርከቡ ዝደግምዎ ኢዩ፣ መዝ 43፤11
“ኦ አምላኸይ ርድአና ስምዓና ከም አባግ ዕ ንማሕረዲ ገበርካና” ይብል፣ እዚ ናይ ዝሳቀ ሰብ
አውነት ብኽያት ኢዩ፣ ክርስቶስ ነዚ ገዓር ሰብአውነት አባኡ ወሲዱ ናብ አምላኽ ክስማዕ
ዘብጽሕ መንጎኛ ኢዩ፣ በዚ ተልእኮ ክህነትን ሥራሕ መንጎኛን ይገልጸልና፣ በዚ ኢዩ እቲ
ጸሓፊ ዕብ 5፤7 “ብዓቢይ ገዓርን ብኽያትን ጸሎትን ምህልላን አቅረበ” ዝበለ፣
አወፈየ “ብግሪኽ ፕሮስፈረይን” ዝብል መንፈሳዊ ነገር ኢዩ፣ ሰብአዊ ህያባት ንአምላኽ አወፈየ፣
እዚ ከአ መሥዋዕቲ አቅረበ፤ ጸሎትን ንብዓትን ክርስቶስ፤ ሕማማቱ አብ ጌተሰማኒን፤ ካልእ
አይኮነን፤ ተልእኮ ኢዩ ዝገለጸ፣ ንሱ ንር እሱ መሥዋዕቲ አቅረበ፤ ካህን ኮነ፣ መል. ዕብ

እምበአር ዝብሎ ናይ ክርስቶስ ምልአት ክህነት እዚ ኢዩ፣ ንሰብአውነት ናብ አምላኽ ምቅራብ፤
በዚ ከአ መንጎኛ ኮነ፤ ካህን ኮነ፣
ክርስቶስ ንአምላኽ “ገለ ነገር” አይኮነን ዘቅረበ፣ ንርእሱ ብፍጹም ፍቅሪ ብምውፋይ፤ ናይ ዓለም
ሥቃይ አብ ጸሎትን ልመናን ቀይሩ ናብ እግዚአብሔር አቦ አቅረቦ፣ ካህን እምበአር ነዚ ጉዳይ
እዚ ንምግባር ኢዩ ክህነት ዝቅበል፣ አብ ቅዳሴ ንክርስቶስ በቲ ንሱ ዝሃቦ ሥልጣን፤ አብ መንጎ
ምእመናን ህልዊ ይገብሮ፤ ብኢድ ካህኑ ከአ ክርስቶስ ተሠዋዕን ሠዋዕን መሥዋዕትን ይኸውን፣
ብቅዳሴ ኩሉ ነገር አብ ኢድ ክርስቶስ ይኸውን፣ ነዚ ከቢድ ተልእኮ ብምግባር መዓርገ ክህነት
ክንህብ፤ ኩልና ነዚ መዓርግ’ዚ ብኹሉ መልኪዒታቱ ዘይንበቅዕ ክንስና፤ አምላኽ ፍቅሩ ክንድ
ዝገልጸልና፤ ንዓይ ሒዝኩም ልበስዎ፤ ንሕዝበይ ከአ ምስ ኩሉ ድኻምነትኩም ናብ አምላኽ
ክትቅርቡለይ ነዚ ሥልጣን ሂብኩም አሎኹ ስለዝበለና፤ እቶም ነዚ ሕሹኽታዚ አወንታዊ
መልሲ ንዝህቡ ይወሃብ አሎ፣ ካብ ጠባያት ክህነት እቲ ዝለዓለ ተአዝዞ ኢዩ፣
• 1ይ ተአዝዞ ናይ ለአኺኡ ክርስቶስ ሥራሕ ክገብር ሕራይ ዝብል
• 2ይ ነታ ነዚ ተለእኮ እዚ ሕድሪ ዝተዋህበት ቤተክርስትያን ሕራይ ዝብል
• 3ይ ንሕዝበ እግዚአብሔር ሕራይ ዝብል
ተአዝዞ ከምቲ ዓለም ዝብሎ ነጻነትካ ምጥፋእ ተገዛኢ ካልኦት ምዃን ዘይኮነ፤ መንፈሳዊ
ትርጉም ከምቲ ክርስቶስ እተአዘዞ ተአዚዝካ ምኽአል ኢዩ፣ ተአዝዞ ክርስቶስ ድላዩ ምስ ድላይ
አቡኡ ምውኃድ ኢዩ፣ አብ ሰብ ከአ ነቲ ሰብአዊ ድላይ አብ አምላኻዊ ድላይ ምቅራብ፤ ምስ
ፍቃድ አምላኽ ምውኅኃድ ኢዩ፣ አምላኽ ዝደልዮ ክትገብር ምድላይ ማለት ኢዩ፣ በዚ ኢዩ
ክርስቶስ አብ ጌተሰማኒ “ፍቃድካ’ምበር ፍቃደይ አይኹን” ዝበለ፣ እቲ ተራ ሰብአዊ ባህሪ ናብ
አምላኻዊ ባህሊ እንክመርሕ ተአዝዞ ይበሃል፣ እዚ ስሕበት’ዚ ንሰብ ዝልውጦ ሕዳሴ ዘምጽአሉ፣
አብዚ ነቲ ሓቀኛ መንነትና ንረክብ፣ አምላኽ ፈጠረና፤ ንሕና ከአ ምስ ድላዩ ምስ እንወሃሃድ
“ንሕና” ንኸውን፣ እዚ ኢዩ እቲ ነጻ ሓቀኛ ኩነትና፤ ምኽንያቱ ሰብ አብ አምላኽ’ዩ ምልአቱ
ዝረክብ፣
ክርስቶስ ሰብ አውነት ብምልባስ፡ ባዕሉ ሰብ ብምዃኑ ብፍጹም ተአዝዞ ምስ አምላኽ
ብምውኅሃድ ኢዩ፤ እዚ ከአ ውህደት ናይ ክልቲኡ ድላይ (ድላይ አምላኽን ድላይ ሰብን)
አድሓነና፣ ድሕነትና ከአ ንድላይ ሰብ አብ ድላይ አምላኽ ምሕባር ኢዩ፣ ናብዚ ንኽንበጽሕ
ኢዩ ወትሩ ፍቃድካ ይኹን እናበልና ንጸሊ፣
አብዚ ዓመት እምነት፤ ንእምነትና ንነብራ አሎናዶ የሎናን ኢልና አብ እንስተንትነሉ ዓመት
መዓርገ ክህነት ምቅባል በቲ ሓደ ወገን ጸጋ፤ በቲ ሓደ ወገን ከአ ናይ እምነት መበራበሪ
ክትከውን መጋበሪ አምላኽ ንምዃን ስለዝኾነ ከቢድ ኢዩ፣ ጸጋ መድኃኒየይ ሒዘ እኽእሎ፤
ሓልዮት ወላዲቱ ሒዘ እኽእሎ፤ አብ ጸሎትን ደገፍን ሕዝበ እግዚአብሔር ተደጊፈ እኽእሎ፤
ብምባል እዞም ደቅና ሎሚ ነዚ ዓቢይ መዓርገ ክህነት ይቅበሉ አለው’ሞ አምላኽ ወፈያኦም
ይቅበለሎም፤ ነአና ከአ ተኻፈልቲ ጸጋኦም ይግበረና፣ ምስጋና ንወለዲ ንመማህራን ንገዳምን
ንገበርቲ ሠናይን፤
እግዚአብሔር ይባርኽ
+ ኣባ ኪዳነ የዕብዮ
ጳጳስ መንበር ከረን

