
ታሪኽ ሕይወት ዲያቆን መድኃኔ ዑቅባሚካኤል 

ስም፥ መድኃኔ  
አቦ፡ ዑቕባሚካኤል ዮሓንስ 
አደ፡ ሓና ልጃም 

ዕለተልደት፡ ፳፯ ግንቦት ፲፱፻፸፬/  
(04/06/1982 
ገዳም  ዘርኣክህነት ዝኣተወሉ፡ 2004 ዓ/ም 

                    ዝተማህረሉ 
1. መባእታ ፡  ጉባ ራኪ  1-5 ክፍሊ 1996-2000 
2. ማእከላይ፡  ኤደን  6-9 ክፍሊ2000-03 
3. ፪ይ ደረጃ  ከረን ቅ. ዮሴፍ 10-11 ክፍሊ 2004-2006 
4. ፍልስፍልና አሥመራ  1-2 ዓመት 2006-08 
5. ተሎጊያ  አሥመራ  1-4 ዓመት 2009-13 

መዓርገ ዲቍና ዝተቀበለላ ቤተክርስቲያን  ኣብ Griesheim Frankfut. 
ዕለተ ዲቍና፡ ዲቍና ብኢድ ብፅዕ አቡነ ኪዳነ አብ  ፍራንክፈርት ጀርመን ደብረ  ፳ ነሓሰ፳፻፱ / 26/08/2017 ተቀበለ። 
   
ዕለተ ክህነት፡ ፳፭ ጥቅምት ፳፻፲ / 4 /11/2017 ዓ/ም ፈ.  ብኢድ ብፁዕ አቡነ ኪዳነ  ኣብ ፍርንክፉት ጀርመን  
ክቅበል ኢዩ። 

ሢመተ ዲቑና  Frankfurt ፳ ነሓሰ ፳፻፱ / 26 August 2017 



ብጸጋ እግዚኣብሔር ሎሚ’ውን ኣምላኽ ዝህበና ዘሎ ጸጋ መዓርገ ዲቑና ንኽነመስግን ኣብዚ ንርከብ ኣሎና፡ 

ዲቑና ክበሃል ከሎ ካብ ናይ ቤ/ያን መዓርጋት/ሢመታት ሓደ እዩ፡፡ ኣብ ናይ ቤ/ያን ውሉደ ክህነት ንምጽንባር 
ብመዓርግ/ሢመት ኮይኑ ብ”ተቀድሶት” ብቡራኬ ወይ ብሐደ ምሥጢር ንሐደ ሰብ ኣብ መዓርግ ዲያቆናት ዝጽንብሮ 

እዩ፡፡ እዚ ከኣ ካብ ክርስቶስ 
ጥራሕ እሞ ብቤተክርስቲያን 
ዚመጽእ ህያብ መንፈስ ቅዱስ 
ብኣ ንብሮ እድ ብመፈሳዊ 
ሥልጣን ዝወሃብ እዩ፡፡ በዚ 
እዩ “ተቀድሶት” ዝበሃል፡፡ 
ምኽንያቱ ምእንቲ ቤ/ያን ኢሉ 
ክርስቶስ ዚፍጽሞ ናይ ምፍላይ፡ 
ሥልጣን ናይ ምልባስ ተግባር 
እዩ፡፡ ብጳጳስ ዝፍጽሞ ኣንብሮ 
እድን በቲ ዘሰንዮ ቀዳሲ ጸሎትን 
ናይዚ ሢመት ርኡይ ምልክት 
ይኸውን  (CCC1538)፡፡  

ቅ.እግናጽዮስ ዘኣንጾኪያ “ኩሉ 
ን ሰ ብ ን ድ ያ ቆ ና ት ከ ም 
ኢየ.ክር(ከገልግል) ንኣቡን ከም 
ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ምስሊ 

ነቶም ካህናት ከም ናይ ኣምላኽ ቤት ምኽሪን ናይ ሓዋርያት ጉባኤን ገቢሩ የኽብሮም ምኽንያቱ ብዘይካኣቶምን ብዛዕባ 
ቤተክርስትያን ምዝራብ ኣይከኣልን እዩ።(CCC.1538) 

ንሕዝበ እግዚኣብሔር ንምጉሳይን ቁጽሮም ንምብዛሕን ጎይታ ኢየ.ኣብ ቤተክርስትያኑ ዝተፈላለየ ስርዓታት ሰርዓልና ። 

ናይዚ መዓርግ ተቀበልቲ ቅዱስ ሓይሊ ለቢሶም ንጥቅሚ ኣሕዋቶምን/ኣሓቶምን ኣብ መንፈስ ምዕባይ ርእሶምን ይውፈዩ 
በዚ ከኣ ኩሎም ሕዝበ እግዚኣብሔር ዝኾኑን ሓቀኛ ክርስትያናዊ ክብሪ/መንነት ተሸሊሞም ብናጽነትን በቲ ኣብ ሓበራዊ 
ዕላማኦም ዝህልዎም ሥሩዕ ጻዕርን ገቢሮም ኣብ ድሕነት ንምብጻህ እዩ።(LG 18) 

እቲ መዓርግ ተቀባሊ ንቤተክርስትያን ዚበቅዕ ናይ ክርስቶስ መጋበሪ ኮይኑ ምእንቲ ኪርከብ በዚ ምስጢር`ዚ ፍሉይ ጻጋ መ/
ቅዱስ ተቀቢሉ ብኣምሳል ክርስቶስ ይቅረጽ። ብሢመተ መዓርግ እምበኣር ሐደ ሰብ ነቲ ናይ፦ 

➢ ካህን፦ቀዳሲ ብምስጢራት 

➢ ነቢይ፦መሃሪ 

➢ ንጉስ፦ኣመሓዳሪ  

ሥሉስ ሥልጣኑ ርእሲ ቤተክርስትያኑ ዝኾነ ክርስቶስ ወኪሉ ኪሰርሕ ይኽእል።(CCC 1581) በዚ መዓርጋት`ዚ እቲ 
ብክርስቶስ ንሓዋርያት ሕድሪ ዝተዋህበ ተልእኮ ኣብ ቤተክርስትያን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተመሓላለፈ ክሳብ መወዳእታ 
ዓለም ይቅጽል። 

በዚ ክንፍጽሞ ዘሎና ሢመት እምበኣር እዚ ቀሪቡ ዘሎ፡ ንክርስቶስ ንኹሉ  ሓዲጉ ክኽተሎ ጽውዕ ኮይኑ ኣሎ፤ 
ሓዋ. ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌንሶን እንክጽሕፍ “ኣስተበቑዐክሙ ኣነ ሙቁሕ ብክርስቶስ ከመ ትሑሩ በዘይደልዎ 
ለጽዋዔክሙ ዘጸውዐክሙ (ኤፌ 4፡2)” ደጊም ንጐይታ ብምግልጋለይ ዝተኣሰርኩ ነቲ ዝተጸውዕክሙሉ ጽዋዔ 



ብቑዓት ኴንኵም ክትነብሩ እልምነኩም ኣሎኹ፡፡እናበለ ከም ገበነኛ ምእንቲ ክርስቶስ ኣብ ሞቁሕ ምርካቡ 
እናገልጸ፤ ኣብ ሕማማት ክርስቶስ ሱታፌ ከምዘለዎ ይገልጽ፤ 

እታ ጽዋዔ ዝተጸወዓላ ከኣ ንክርስቶስ ክስበኽ ምዃኑ፡ ነቲ ዝመጽኦ ሥቃይ ከኣ ክቅበል ግዲ ምዃኑ እዩ ዝሕብር፡
ክበድ ጽዋዔ ንወንጌል ምስባኽ ምዃኑ ይሕብር፡ ናይ ዘመና ጽውዓት ጽዋዔኦም በዚ ዓይነት ክርእይዎ ከምዘለዎም 
ዘተሓሳስብ ሓላፍነታዊ መምርሒ እዩ፡ 

ነፍስ ወከፍ ኣብዚ ጽዋዔ ዘሎና ብዕምቘት ክነስተትነሉ እዚ ናይ ሎሚ ሢመት ሱባኤና እዩ፡ ሕዝበ እግዚኣብሔር  
ነቲ ካብ ተላኣኺ  ዝጽበዮ ከምዝረክብ ምግባር መሥዋዕቲ ዝሓትት ምዃኑ ወትሩ ምዝካርን ክትነብሮ ምፍታንን ናይ 
ግዲ እዩ፡ ሕዳሴና ከኣ “ንክርስቶስ እሱር ምዃን እዩ”፤ እዚ ከኣ ምስ ሕማማት ክርስቶስ ሱታፌ ክህልወና፡ 
መጀመርያ ፈተናታትናን ሽግራትናን ተቀበልቲ ክንከውን ይግባእ፡ ኣብ ተልእኮ ጥዑም ዝበሃል የልቦን፡ኵሉ ፍኖተ 
መስቀል እዩ፡ ጥርዙ ከኣ ቀራንዮ/ስቅለት እዩ፡ ብዘይ ዓርቢ ስቅለት ከኣ ትንሣኤ የልቦን፡ ናይ ጽውዕ ዕጫ ካብዚ 
ዝተፈልየ ኣይኮነን፡ ዘመና ነዚ መሠረታዊ ረቋሒ ጽዋዔ ኣረሳሲዑ ተጸዋዕቲ ንርእሰ ጣዕሚ ዝኣትውዎ ኣምሲሉ 
ከቅርቦም ይፍትን ኣሎ’ሞ ከይንዝንግዕ ወትሩ ንቁሓት ክንከውን የድሊ፡ 

ጽዋዔ ግና ኵሉ ምሕዳግ እዩ፤ ፍጹም ምናኔ እዩ፡ ነዚ ዘይተገንዘበ ፡ ጽዕው እየ ኣይበል፡ ተለውጦ ከም ዝሓቶ 
ኣይዘንግዕ፤ 

ንክርስቶስ እሱር ምዃን ኣብ መስቀል  ምሕባር እዩ፡ ኣብ መስቀል ምሕባር ከኣ “ርእስኻ ምውፋይ” እዩ፤ ርእስኻ 
ምውፋይ ከኣ ምሥቃይ እዩ፤ እዚ ሥቃይ እዚ ከኣ ፍቅሪ ይበሃል፡ ዓለም ዘይትፈልጦ ክትርድኦ እውን ዘጸገማ  
ክርስቶስ ዘርኣየናን ዘስተምሃረናን ሓድሽ ትእዛዝ እዚ እዩ፤ ንክርስቶስ እሱር ምዃን ካብቲ ካልእ ምውት ምዃን እዩ፡ 
ንዓለም መይተልኪ ኣባኺ ከሎኹ ዓሡረይ ተዝካረይ ገይረ ኢልና፤  ወንጌል መሳርያና፡ መስቀል ልምምድና ጸሎት፡ 
ገቢርና ንክርስቶስ ክንሰብኽ ቃል ዝኣቶና ኢና፡ ነዚ ዝኣቶናዮ ቃል እንተዘይሰብኽናዮ ወይልና፤ እወ ከምቲ ሓዋ 
ጳውሎስ “ንክርስቶስ እንተዘይሰበኽኩ ወይለይ” ዝብሎ ነስተውዕሎ፡ንጳውሎስ አብ ክርስቶስ ዝአሰሮ ሞቁሕ ፍቅሪ 
እዩ፤ ናይ ፍቅሪ እሱር እዩ፤ እታ ሓርነት እትህብ ፍቅሪ፤ እታ ፍቅሪ ንመልእከተ ክርስቶስን ንክርስቶስ ብርእሱን 
ህልው ክትግበር እትኽእል እያ። 

ንኹልና ከአ እዚአ እታ ዝለዓለት ሞቁሕ ሓራ እትገብረና ምስ ክርስቶስ ከአ ብፍቅሪ እትአስረና እያ፡፡ እምበአር 
ብናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ሓርነትን ሓቀኛ መንገዲ ሕይወት ንረክብ፡ ነቶም ክንጓስዮም ሕድሪ ዝተዋህቡና ናብዚ ፍቅሪ 
ሓጐስን ሓርነትን ዝኾነ ክንመርሖም ንኽእል።ንጽዋዔ አምላኽ እሙን ምዃን  “ንሕና” ንምባል ዝኽእለና እዩ፤ እዚ 
ከአ እዩ እቲ ዝተጸዋዕናሉን ዘድልየና ጸጋታት እናረኽብና ብሓባር ንጐዓዘሉን እዩ። ሓዋ. ጳውሎስ “ነቲ 
ዝተጸዋዕኩሙሉ ጽዋዔ ብብቅዓት ክትነብርዎ እልምነኩም አሎኹ..” ክብል  እንከሎ ሓደ ሰብ ንክርስቶስ ዝተኸተለ 
ክነብሮ ዘለዎ ሕይወት ከመይ ዝበለ ምዃኑ ንምንጋር እዩ። 

ንጸዋዕታኡ ንኽንበሮ ብጸሎት ነሰንዮ፡ ሢመተ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ይግበረልካ ንበሎ። ናይዚ ዲያቆን ፍሉይ 
ዝገብሮ፡ ኩሉ ነገረ ሰደት ፈቲኑ፡ ከም ናይ ዘመኑ ስደተኛታት፡ ተታሒዙ፡ ብተደጋጋሚ ገንዘብ ተኸፊልሉ፡ 
ተሸይጡ ተለዊጡ፡ ብምድረ በዳ ሰሃራ ተንከላቢቱ፡ ብባሕሪ ሊብያ ኣዕዕለቅሊቁ፡ ብሃገረ ጥልያን ኣቢሉ፡ ንጀርመን 
ክኣቱ፡ ዝኸኣለ ኣምላኽ ከም ኣብርሃም ካብ ዓዱን ዓውዱን ጸዊዑ ኣብ ዘይፈልጦ ሃገር ሕዝቢ ክምስርትን፡ ንሕዝቢ 
ክመርሕን ዝጸውዖ፡ ናይዚ ዘመን እዚ ኣብርሀም ኢዩ እንተበልኩ፡ ካብ ሓቂ ዝረሓቅኩ ኣይመስልን። ረኣዩ ጽዋዔ 
ኣምላክ ክንደይ ምሥጢር ምዃኑን፡ ንዝደለዮ ከኣ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከምዝኃርዮ የረድኣና፡ እሞ ብሓቂ 
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን፡ ንዓኡ ከኣ ንቅድስና ይግበረሉ። 

ናብዚ ተልእኮ እዚ ንዘወፈዩ ወለዲ፡ ንዝኰስኰሰ ገዳም፡ ብብዙሕ መንገዲ ንዘሓገዙ ገበርቲ ሠናይ ብልቢ 
እናመስገንኩ፡ ብፍላይ ንሰበኻ ሊምቡርግ ስለቲ ኩሉ ምትሕብባሮም ኣመስግን። አብ ጸሎትና ንዘከሮም እናበልኩ፡ 
ርሑስ መዓልቲ ይግበረልና፤ ኣብ ክህነቱ የውዕለና። 

+ኣባ ኪዳነ የዕብዮ 
ጳጳስ ሰበኻ ከረን 

   


