
ብዓል ቅ. ቍርባን  
ሰነ 11 2009 ዓ.ም. (6/18/2017)  

“ለዝ ኅብስት ምሳሐ በዓለ ወለዝ ጽዋዕ ደመ ነበልባል ሦዕዎ አይሁድ በመልዕልተ ቅዱስ 
መስቀል” (ዚቅ ዘቅ. ቍርባን)።  

ንባባት፡1ቆሮ 10፡16-17፥ (ዘዳ 8፡2-16)፥1ጴጥሮ 2፡12-25፥ ግ.ሓ. 27፡8-33፥         
ዮሓ 6፡51-58።  
ምስባክ: ወሠራዕከ ማእደ በቅድሜየ፥ በአንጻሪሆሙ ለእለ ይሳቅዩኒ፥ ወአጽሓድከ በቅብእ ርእስየ። 
 “አብ ቅድሚ ጸላእተይ መአዲ ትሠርዓለይ፥ ንርእሰይ ብዘይቲ ቐባእካዮ” መዝ. 23፡5።  
አብ ላቲናዊ ስርዓት ዝኽተሉ ብዓል ቅዱስ ቍርባን (Corpus Christi) ድሕሪ ብዓለ ጰራቅሊጦስ 
ዘላ ሰንበት የብዕሉ። አብ ሃገርና እውን ብምስዮናውያን ተአታትዩ አብ ዓበይቲ ቍምስናናት 
ብኽብሪ ብዑደት ተሰንዩ ይብዓል። ነዚ ብዓል ፍሉይ ዝገብሮ ብርእሱ ክርስቶስ ዝሰርዓልና ብዓል 
ስለ ዝኾነ ብፍሉይ ክነኽብሮን ክንዝክሮን ይግባእ። 

አጀማምራ እዚ ብዓል ብ1230 አቢሉ ብጽዕት ጁልያና እትብሃል ካብ ማሕበር አጎስጢኖስ 
ዝኾነት ፈላሲት አብ Leige ዓዲ ፈረንሳይ አብ ቅ. ቍርባን ብዝነበራ ዓቢ አኽብሮት ፍሉይ 
ዕለት ንብዓል ቅ. ቍርባን ክግበር እትጽበ ዝነበርት እዩ ጀሚሩ። ር.ሊ.ጳ. ኡርባን IV ብኩላዊት 
ቤተ ክርስትያን አብ ድሕሪ ብዓል ቅ. ስላሴ (አብ ላቲናዊ ስርዓት) ዘላ ኃሙስ ክኸብር አዚዞም። 
ንሓዋርያዊ አገልግሎትን ብዙሓት ክሳተፍዎን ብማለት አብ ገሊኡ ሰበኻታት አብ ስዒባ 
እትመጽእ ሰንበት የብዕልዎ።  

አብ ሶሙነ ሕማማት ዘላ ኃሙስ ጽግቦ እውን ነዚ ብዓል ነብዕሎ ኢና፥ እንተ ኾነ ምኽንያት 
ብዓልና አብዚ እዋን ነቲ ኢየሱስ ቅድሚ ሕማማቱን ሞቱን ናይ ፍቕሪን ዝኽርን ምልክት ኩሉ 
ጊዜ ብኻልእ መልክዕ ግን ሓደ ህላዌ አብ መንጎና ከምዘሎ አብ መንጎና ብቅ. ቍርባን ከምዘሎ 
ንምግላጽ ዝሃበና ዓቢ ህያብ ኢና እነብዕል። አብዚ ብዝያዳ አትኩሮና ንዘይሃስስ ዝኽሪ ናይ እቲ 
ዓቢ ሓርነት መንፈሳዊ ነጻነት ብኡ አቢሉ አምላኽ ከም ዘፍቅረና አብ አእምሮና ሕያው ኮይኑ 
ክነብር ዝተገብረ ኢና እንዝክር። ሓደ ካብቲ ምኽንያታት አብዚ እዋን ስለምንታይ ከም እነብዖል 
ዘሎና ድሕሪ ብዓለ ጰራቅሊጦስ ዘሎ እዋን ብዝያዳ ነጻ ኮና ብፍሉይ ክነስተንትን ንማለት እዩ።  

አብዚ ብዓል ቅ. ቍርባን አብ ሥጋን ደምን ወዲ አምላኽ ብሓቂ ብርእሱ ኢየሱስ ከምዘሎ ኢና 
እንዝክር። ኩሎም ንባባትና ነዚ ብዓል ዝገልጹ እዮም።  

አብ ዘዳግ 8፡2-16 እንተ አንበብና ሙሴ ንደቂ እስራኤል ነቲ አምላኽ አብ በረኻ ካብ ባርነት 
ግብጺ ምስ ወጽኡ ቅድሚ አብ ምድሪ ተስፋ ምእታዎም ኩሉ ዝገበረሎም ከይርስዑ የጠንቅቖም። 
አብ በረኻ ብህብስተ መና ከም ዝመገበኦም ይዝክረሎም፥ ክርስትያን አብ ዳሕረዋይ ዘመን 
ኅብስተ መና አቐዲሙ ንቅ. ቍርባን ዝሕብር ከም ዝኾነ ይገልጹ። አብ ዘፅ 16 ምስ ዘሎ እንተ 
አነጻጺርና እንተ ርአና ኅብስተ መና አምላኽ ንህዝቡ ከም ተአምረታዊ ምግቢ ከም ዝኾነ ንርኢ። 
ዘዳም ነዚ ብፍሉይ መገዲ ይትርጉሞ። ኅብስተ መና ንደቂ እስራኤል ቃል አምላኽ ምንጪ 
ሕይወት ከም ዝኾነ ንምምሃርን ብቐጻሊ አብ ቃል አምላኽ ክምርኮሱን ክጽግዑን ከም ዘለዎም 
ንምግላጽ እዩ።  



1ቆሮ 10፡16-17 እምነት አብ ቅ. ቍርባን ማእከል ናይ ቀዳሞት ክርስትያን ከም ዝነበረ ዝነግር 
እዩ። ቅ. ጳውሎስ ዘርዚሩ ብዛዕባ አብ ጸሎተ ኃሙስ ዝተገብረን አሰራርዓ ቅ. ቍርባንን ይነግረና። 
ቅ. ቍርባን ነታ ክርስቶስ ርእሳ ዝኾነ ንቤተ ክርስትያን ይሃንጽ። አብ ሥጋን ደምን ክርስቶስ 
ምክፋል መንጪ ሕይወትን ሓድነትን ቤተ ክርስትያን ከም ሓደ ሰውነት እዩ። እንጌራ ብምብላዕ 
ካብ ጽዋዕ ብምስታይ ክርስትያን ምስ ክርስቶስ ጥቡቕ ርክብ ብምግባር ይሓብሩ፥ ምኽንያቱ ቅ. 
ቍርባን ሥጋኡን ደሙን ስለ ዝኾነ። ካብዚ ቅ. ቍርባናዊ ሓድነት ምስ ክርስቶስ ናይ ኩሎም 
ክርስትያን ሓድነት አብ ነነድሕዶም አብ ሓደ ሰውነት ይስዕብ። ቅ. ቍርባን ንአባላት የጽንዖም 
ከምኡ ናይ ሓድነቶም ተግባራዊ ምልክት እዩ።  

ወንጌል ካብ ዮሓ 6፡51-58 ብዛዕባ መግቢ ሕይወት ዝተዘርበ ይነግር። ዓሚቅ መልእኽቲ ኢየሱስ 
እንጌራ ሕይወት ከምዝኾነ ብግሉጽ ይነግር ከምኡ ዘለዓለማዊ ሕይወት ከምዝኾነ ይእውጅ።  

አብዚ ወንጌል ትርጉም እንጌራ እናገለጸ ብመሰረቱ አብ ኢየሱስ ብእምነት ከም ዝምስረት ብነጹር 
ቃላት ከአ አካላዊ ሥጋን ደምን ናይ እቲ ሰብ ዝኾነ አምላኽ ምዃኑ ይገልጽ። ኢየሱስ እቶም 
ዘለዓለማዊ ሕይወት ክረኽቡ ዝደልዩ ካብዚ ሥጋን ደምን ክምገቡ ከም ዘለዎም ገሊጹ ነጊሩ። 
እዚ ነቶም ዝሰምዕዎ ዝነበሩ አይሁድ ክርድእዎን ክቕበልዎን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነሩ፥ ምኽንያቱ 
ቃላ ንቓሉ ሥጋ ምብላዕ ደም ምስታይ እንተ ወሰድናዮ በላዕ ሰብ ምዃን ማለት እዩ። አብ ታሪኽ 
ክርስትና እዚ ብብዙሕ ዓይነት ተተርጒሙ ግን አብ ክልተ ትርጉም ክንርእዮ ንኽእል። ፩ያ 
ሥጋን ደምን ኢየሱስ ዝብል ትምህርኢየሱስ ከምዝኾነ ምርዳእን ካብኡ ምብላዕ ዝብል ናይ 
እምነት ስራሕ ከምዝኾነ ካብቲ ዝተገልጸ ክንርድኦ አሎና ዝብል። ፪ይ ትርጉም ሥጋን ደምን 
ምብላዕ አብ ቅ. ቍርባን እቲ አማናይ ምስ ጎይታ ሓደ ይኸውን እዚ ኸአ ምስቲ ብመልክዕ 
ህብስትን ወይን ሓደ ዝኾነ እዩ ዘስምዕ። እዚ ካልአይ ትርጉም እዩ እቲ ቅኑዕ ትርጓሜ እዚ ኸአ 
ሓቀኛ ህላዌ አምላኽ አብ ቅ. ቍርባን። አብ ቅ. ቍርባን ምእማን ማለት ንኻልእ ትምህርቲ 
ኢየሱስ ከም ካልአዊ ምርአይ ማለት አይኮነን ክልቲኡ ማዕረ ማዕረ ክርአ አለዎ።  

ኢየሱስ አብ ዘረብኡ ደጋጊሙ ዝብሎ ብዛዕባ ሕይወት በዚ እንጌራ ብርእሱ ኢየሱስ ዝኾነ 
ዝመጽእ እዩ ዝዛረብ። ነቲ ናይ ኅብስተ ማና ህያብ እውን ይሓልፎ እዩ ምኽንያቱ ዘለዓለማዊ 
ሕይወት ስለ ዘምጽእ።  

፩ያ ቅ. ቍርባን ቀንዲ ተድባብ እምነትናን ሕይወትናን እዩ፥ በዚ ኸአ ማሕበር ቅ. ቍርባን 
ንብሃል። እሞ ንቅ. ቍርባን አብ ቤተ ክርስትያን ብኸመይ ንርእዮ ወይ ንርድኦ? ሎሚ ንአና 
እንታይ ትርጉምን መለልይን አልኦ ኢልና ንርእስና ክንሓትት ግቡእ እዩ በዚ አጋጣሚ።  

ቅድም ቀዳድም ቅ. ቍርባን እንኮን ክግለጽ ዘይክአል ብአምላኽ ዝተዋህበና ህያብ እዩ። ብሓቂ 
ህያብ እዩ፥ ነዚ ህያብ ክንረክብ/ክንቅበል ወላ ሓንቲ እንገብሮ ወይ እውን ዘውህብ ግብሪ 
ክህልወና አይክእልን እዩ። ጽሩይ ህያብ አምላኽ እቲ ዘፍቅረናን ብአና ልዕሊ ዝኾነ ንሕና 
ክንሓስቦ እንኽእል ዝግደስን እዩ ተዋሂቡና። ቅ. ቍርባን ዝለዓለ ብዓልናን ዝበለጸ ህያብ አምላኽ 
ዝሃበና እዩ። ብዓል ቅ. ቍርባን ሰማያዊ ህያብ ኢየሱስ፥ ካብኡ ንአና እዩ። ምናልባት ከምኡ 
ምዃኑ ዘንጊዕና እንተ አሎና ከዘተኻክረና ኢላ ቤተ ክርስትያን ዓመት ዓመት ተብዕለልና።  

፪ይ ቅ. ቍርባን ምስጢር (Sacrament) እዩ። ዝርአ ምልክት ጸጋን ሕይወትን አምላኽ ዝህበና። 
ብርግጽ ቀንዲ አድላይን ካብ ኩሎም ምስጢራት ዝዓበየ እዩ ምኽንያቱ ክርስቶስ ብርእሱ 
ስለዝኾነ። አብ ቅድሚ ቅ. ቍርባን ኮና እነቕርቦ ናይ አኽብሮት ጸሎት ከምዚ ይብል “ኦ ዝለዓለ 
ቅዱስ ምስጢር፥ ኦ ምስጢር ልዑል መለኮት፥ ኩሉ ውዳሴ ኩሉ ምስጋና ኩሉ ጊዜ ንአኻ 



ይኹን”። አብ ማዕከን ሥጋሁ ወደሙ ኢየሱስ ብሓቂ አሎ ብመልክዕ ህብስቲ አብኡ ኸአ 
ነፍስወከፍና ክንበጽሖ ምስኡ ክንዛረብ/ክነዕልል ይጽበየና።  

፫ይ ቅ. ቍርባን (ቅዳሴ) መስዋዕቲ እዩ። ደማዊ ዘይኮነ ነቲ ንሓንሳእን ንሓዋርን አብ ጎቦ ቀራንዮ 
ዝኾነ ብትንሣኤኡ ዝተፈጸመ መስዋዕቲ ከምብሓዲሽ ይደግሞ። እታ ናይ መወዳእታ ድራር አብኡ 
ቅ. ቍርባን ዝሰርዓላ ናይ እቲ ኢየሱስ አብ መስቀል ምእንቲ ስሕነት ኩሎም ደቂ ሰብን ምእንቲ 
ኅድገት ኃጢአትን ዝገበሮ አቐዲሙ ዝሕብር እዩ። አብ መስዋዕተ ቅዳሴ (መንበረ ታቦት) 
ንመስዋዕቲ ኢየሱስ አብ ሰማያዊ አቦና ምእንቲ ሕድገት ኃጢአትና ኢልና (signs and 
symbols) ምልክትን ንጥቀም።  

፬ይ ቅ. ቍርባን መንፈሳዊ መግብና እዩ። ቅ. ቍርባን መአዲ ከምቲ ኢየሱስ ነቶም ህዝቢ አብ 
በረኻ ዝመገቦም፥ ናይ ብሓቂ ድራር አብኡ ክርስቶስ ንገዛእ ርእሱ ንነፍሳትና ክምግብ ኢሉ  
ዘወፈየሉ፥ አብ መስዋተ ቅዳሴ ብሕያው ቃል አምላኽን ካብ ሥጋ ክርስቶስ ምእንቲ ስሬት 
ኃጢአት ዓለም ዝሞተ፥ ካብ ቅዱስ ደሙ ነቲ አብ መንጎናን አምላኽን ዘሎ ኪዳን ከጽንዒን 
ህዝቡ ክገብረና ኢሉ ዘፍሰሶ ኢና እንምገብ። ብዘይ ቅ. ቍርባን አብ ሰላም፥ ፍትሒን ንፍቕርን 
ዘሎና ሃረታት ከዕግበና ወይ ከሓጉሰና አይክእልን እዩ።   

፭ይ ቅ. ቍርባን ምልክት ሓድነትና እዩ። ምስ ክርስቶስ ምስቲ አብ ልብና ዝተቐበልናዮ ጥራሕ 
ዘይኮነ  ምስቶም ኩሎም ብጾትና ምስኦም ሓቢርና ዝተቐበልናዮ፥ ኩልና ካብ ሓደ እንጌራን ካብ 
ሓደ ጽዋዕና ተኻፊልና። ቅ. ቍርባን መቅድመ ኩሉ ዘተሓባብር ውኅደት አብ መንጎ ደቂ ሰብ 
ዝፈጥር እዩ። አብዚ ዘሎናዮ እዋን ብዝያዳ አብዚ ዘተሓባብር ዘወሃሃድ ዝብል ብዝያዳ እንተ 
ጸቐጥና ዝበለጸ እዩ ምኽንያቱ ልዕሊ ኹሉ ዓለምና ስኢናቶ ዘላ ሓድነትን ስኒትን ስለ ዝኾነ።  

፮ይ ቅ. ቍርባን መስዋዕቲ ምስጋና እዩ። ቃል ንቓሉ ቍርባን ማለት አኮቴት ምስጋና እዩ 
ትርጉሙ። አብ መስዋዕተ ቅዳሴ ውዳሴናን ምስጋናና ምእንቲ ኩሉ ዝገበረልና ናብ አምላኽ 
ነቕርብ።  

ከም ዛዛሚ ሕሳብ እምብአር ቅ. ቍርባን ኩሉ ጊዜ ምሳና ከምዘሎ ዝገልጽ ናይ እቲ አማኑኤልና 
(እግዚአብሔር ምሳና) ዝኾነ አምላኽ እዩ። አብ ቅ. ቍርባን ንሕና ቤተ ክርስትያኑ ዝኾና ብሓባር 
ነቲ ሕያው ጎይታና ምስጋናና ነቕርበሉ። ከምቲ አብ ጊዜ ሥጋዌ ኢየሱስ ሰብ ዝኾነ ህብስትን 
ወይንን ብፍሉይ መገዲ ከም ህብስትን ወይን አብ ኢየሱስ ይልወጥ እዚ ኸአ ብምልክትን 
ብሓቅን። ናይ እቲ ምስጢረ ሥጋዌ ካልእ ገጽ ገርካ ምርአዩ እዩ። ስለዚ ሥጋን ደምን ናይ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ንአምላኽ አብ መንጎና ህልው ይገብሮ። እዚ ጥራሕ አይኮነን 
አብቲ ናይ ብሕቲ ጥራሕ ዝኾነ ሕይወቱ ምሳና አባና ከምዝሓብር ይኸውን፥ አምላኽቲ ደቂ እቲ 
ልዕሉል ንኸውን። ቅ. ቍርባን ምቕባል ማለት አብ ውሽጥና ናይ አምላኽ ንብሕቱ ጥራሕ ዝኾነ 
ሕይወቱ አባና ከም ዝሓድር ምግባር እዩ።  

አብዚ ቅዱስ ብዓል እምብአር ምስጢር ሰሙን ሶምን እነዕርጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ክነስተንትን ዕድል 
ይህበና። ነቲ ክርስቶስ ምእንቲ ድሕነትና ኢሉ አብ ጎቦ ቀራንዮ ዝፈጸሞ መስዋዕቲ ንዝክር። 
ኢየሱስ ብመልክዕ ኅብስትን ወይንን አብ መንጎና ከምዘሎ ንዝክር፥ እዚ ኽአ ሓቀኛ መግብን 
መስተን አብ ጉዕዞ መገዲ ሕይወትና እዩ። አብዚ እምብአር ትሕትና ገርና ነቲ ደረት ዘይብሉ 
ምሕረትን ጸጋን አምላኽ ክንቅበል ከሎና ዓቢ ተምክሮ ምስ አምላኽ ክህልወና ዝግብኦ ርክብ 
ኢና እንገብር። ሎሚ እምብአር ዓሚቕ ናይ ምስጋና ጸሎትን ምስጋናን ፍቕርን አብ ሥጋን ደምን 
ክርስቶስ እናአዕረግና ነቲ ብርእሱ አብ መንጎና ዘሎ አምላኽ እቕበ፤ለካ አሎኹ ተቐበለኒ ንበሎ።  



ብሩኽ ብዓል  

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ                                       

አብ ሃገር ሓደ መኮነን ቅ. ቍርባን ክቕበል አብ ቍምስናኡ ከይዱ፥ ሓደ ብዕድመ ዝደፍአ 
ሰብአይ አብ አንጻሩ ዘሎ ቦታ ተምበርኪኹ ይጽሊ ነሩ። አብ ጊዜ ቍርባን አብ መስርዕ ማዕረ 
ማዕረ እቲ መኮነን ተምበርኪኹ ይጽበ ነሩ። ሽዑ ሰባት ከምኡ ንመኮነን ሃገር አሰንዮም ዝመጽኡ 
ከሕሺኽሽኹ ጀመሩ፥ ሓደ ካብ ኦም አብቲ ድኻ ሰብአይ ቅርብ ኢሉ ትንክፍ አቢሉ ማዕረ 
መኮነን ክትከውን አይግብአካን እዩ ካብኡ ወይ ርሕቕ ወይ ክአ ክሳብ መኮንን ሃገር ዝቖርብ 
ጽናሕ ኢልዎ። ሽዑ እተን ከም ንስሪ ዝርእያ አዕንቲ ክሰምዓ ቅልጡፋት አእዛን መኮንን ሃገር ነቲ 
ምሕሹኽሻኽ ስለ ዝሰምዓ ነቲ አረጊት ሰብአይ ብኢዱ ሒዙ አይትተንስእ አብዚ ጽናሕ ብሓንሳብ 
ኢና እንቆርብ ኢሉ ፍልይ ብዝበለ ድምጺ ነቶም ዘትንስእዎ ዝነበሩ አይተትንስእዎ አብዚ ኩልና 
ማዕረ ኢና ኢልዎ ይብሃል።   


