
      

ሢመተ ክህነት 
ታሪኽ ሕይወት ሓዲስ ካህን  

ኣባ ሥዩም ጴጥሮስ   
 

ስም ፥ ሥዩም  
አቦ፡ ጴጥሮስ ክብሮም 
አደ፡ ኣብርሃጽዮን ጸጋይ 
ዕለተ ልደት፡ ፩ መስከረም ፲፱፻፸  (11/09/1977) 
ገዳም ዝኣተወሉ፡ 2000 ዓ/ም 

ዝተማህረሉ 
1. መባእታ፡ ኢራ ታሕታይ   
2. 1-5 ክፍሊ 19994-99 
3. ማእከላይ፡ሽዕብ     
4. 6 ክፍሊ 1999-2000 
5. ከረን 7-8 ክፍሊ 2000-2002 
6. ፪ይ ደረጃ  ከረን 9-11 ክፍሊ 2002-2005 
7. ፍልስፍልና አሥመራ 1-2 ዓመት 2006-08 
8. ተሎጊያ  አሥመራ 1-4 ዓመት 2009-14 

ዲቍና  ብኢድ ብፅዕ አቡነ ኪዳነ አብ ደብረ ቅ.ሚካኤል ከረን  ብ ፳፬ ነሓሰ ፳፻፮ / 30 August 2014  
ተቀበለ። ዲያቆን ሥዩም ድሕሪ ዲቍናኦ ንገለ ጊዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ቍምስናታት ኣገልግሎት ግብረ 
ዲቍና ድሕሪ ምግባር፡ ኣብ ክህነት ቈጸራ ኣብ ዝተታሕዘሉ ጊዜ፡ ብሃንደበት ስለዝሓመሙ፡ እሞ ከኣ 
ኣብ ሆስፒትል ስለዝደቀሱ፡ ኣብቲ ዝተሐስበ ዕለተ ክህነት ክረከቡ ኣይከኣሉን። ኣምላኽ ዝገብሮ ኵሉ 
መንክር ስለዝኾነ፡ ፍቃዱ ኮይኑ ከኣ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ሓውዮም፡ እኒሆ ኣብ ዕለት ፲፩ የካቲት ፳፻፱ / 
18 February 2017 ኣብ ትውልዲ ዓዶም ደብረ ቅ.ፕዮስ ቀረጫ ብኢድ ብፁዕ ኣቡነ ኪዳነ መዓርገ 
ክህነት ተቀበሉ። ልዑል እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። 

ክህነት ቀረጫ ፲፩የካቲት ፳፪፱/ 18 February 2017 

ወኣንትሙኒ ጽንዑ ከመ እብን መንፈሳዊ፣ ወኩኑ ታቦተ መንፈሳዌ  ከመ ታቅርቡ ወታዕርጉ መሥዋዕተ 
መንፈሳዌ፣ ዘይሰጠወክሙ እግዚኣብሔር በእደዊሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ (1ጴጥ፪፣፭) ንስኻትኩም’ውን ከም 
ሕያዋን ኣእማን ኰንኩም፡  ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መሥዋዕቲ 
ምእንቲ ክተቅርቡ፣ ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን   መንፈሳዊ ቤት ኩኑ። 
ንዝብል እናስተንተና ነዚ ሎሚ ተዋሂቡና ጸጋ ክህነት ንምሕሳብ።  



ክህነት ጽዋዔ እዩ። ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ኣብ ሕይወት ምስ ጸወዓና፣ ንገለ ብኪዳን ጸዊዑ፣ ምእመናን 
ውሉደ ክህነት ከም ዝፈርዩ ይገብር።  

ካብዚኣቶም ከኣ ንገለ ብፍሉይ ጸዊዑ፣ ብኽህነት ብመብጽዓ፣ ብምንኵስና፣ ክገልግልዎ ይጽውዕ። እዚ 
ናይ ሎሚ ጽዋዔ፣ ንሕዝበ ኣምላኽ ብክህነት ከገልግል፤ ንኹሉ ገዲፉ፣ ንድሕነት ኣሕዋትን ኣሓትን 
ኪደክም ንዝተጸውዔ፣ ንሱ ከኣ ነዚ ጽዋዔ ጸጋ ኣምላኽ ሒዙ እኽእሎ ኢሉ ዝኣትዎ ዘሎ። 
 

  

ክህነት ፦ ዓቢይ ክብርን ጸጋን እዩ፤ ንመላእኽቲ ዘይተዋህበ ንኣና ድኹማት ደቂ ኣዳም ዝተዋህበ፣ ነቲ 
ክርስቶስ ዝፈጸሞ፣ ድሕነት ናብ ናይ ዘመኑ ወለዶ ምብጻሕ እዩ። ዓቢይ ሓላፍነት’ዩ፣ ድሕነት ነፍሳት 
ሕድሪ ዝተወሃብካ ምዃን እዩ። ዓቢይ ስግኣት ካህን ነፍሳት ብሰንኪ ከይጠፍኣ’ዩ።  
  
በዚ እዩ ሓዋ.ጴጥ፣ ወኣንትሙኒ ጽንዑ ከመ ኣብን መንፈሳዊ፣ እቲ “መንፈሳዊ እምኒ። ክርስቶስ’ዩ ንሱ 
ኸኣ እቲ እምኒ ኵርናዕ ቤተክርስቲያን እዩ። ቤተክርስቲያን ብክህነት ተሠሪታ፣ ብኽህነት ትነብር። 
ተኻሊኣ ከኣ እቲ ካህነ ኣብ ዝኾነ ክርስቶስ’ዩ፣ ኣብ መስቀል ብመሥዋዕቲ፣ ባዕሉ ሠዋዒ፣ ተሠዋዒ፣ 
መሥዋዕቲ ኮይኑ መሠረታ፣ በዚ’ዩ ቤተክርስቲያን ኣብ እግሪ መስቀል ዝበቈለትያ ዝበሃል።  
ካህን-ክርስቶስ ዝኾኑ ከኣ፣ ነቲ ባዕሉ ሠዋዒ፣ ተሠዋዒ፣ መሥዋዕቲ፣ ዝኾነ ክርስቶስ፣ ዕለተ ዕለት ኣብ 
ታቦት እናሰውዑ፣ ነቲ መሥዋዕቲ ቀራንዮ/መስቀል ዝሕድሱ እያቶም። እዚ’ዩ እቲ ዕብየት ክህነት።  
በዚ መሥዋዕቲ መስቀል፣ ደቂ ኣዳም ንመንግሥተ ሰማያት ዝበቅዕ ንጹሓትን ድሑናትን ኮኑ። እዚ ነቶም 
ብእምነት ዝቅበልዎን ዝፍጽምዎን እምበር፣ ንዘይቅበልዎን ዘይፈልጥዎን ኣዋጅ ጥራሕ ኮይኑ ዝተርፉ።  
በዚ መሥዋዕቲ መስቀል ኵልና ሕያዋን ኣእማን ኰንና ንቤተክርስቲያን ነቅውም። በዚ’ዩ ሓዋ.ጴጥ 
“ጽንዑ ከመ እብን መንፈሳዊ” ዝብል።  

ከምቲ ሕንፃ፣ እምኒ ኣብ ርእሲ ተኣሳሲሩ ዘቍም፣ ከማኡ ከኣ እታ መንፈሳዊት ሕንፃ ዝኾነት 
ቤተክርስቲያን ብምትእስሳር መንፈሳዊ ኣእማን ትቀውም። ስለዚ ኣመንቲ ብፍቅሪ ተጠሚሮም፣ ብኽህነት 
ክገልገሉ ዝጽውዕ፣ እሞ፣ ወኮኑ ታቦተ መንፈሳዌ ለክህነት ቅድስት ወንጽሕት ….”  

ካህን ቅድሚ ኵሉ ንርእሱ ምስ ኣምላኽ ርክብ ዘለዎ ኮይኑ፣ ንኻልኦት ናብ ኣምላኽ ዝወስድ’ዩ፣ እዚ 
ጉንዖ’ዚ ብመስቀል ንደቂ ሰባት ዝተዋህበ’ዩ። ከምቲ ክርስቶስ ንደቂ ኣዳም ምስ ኣምላኽ ድልድል ዝኾነ፣ 



ከማኡ ካህን ከኣ ምስ ኣምላኽ ዘራኽብ ድልድል እዩ። ካህን ነቲ ናብ ኣምላኽ ዝወስድ መሰጋገሪ 
ድልድል ካልኦት ብኣኡ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ኪኸዱ ሓናጺ ኢዩ። በዚ’ዩ፣  

ወኩኑ ታቦተ መንፈሳዌ፣ለክህነት ቅድስት ወንጽሕት፣ ንንጽሕትን ቅድስትን ክህነት ዝኸውን ሕንፃ ኩኑ፡ 
፩ያ መንፈሳዊ ታቦት (ሕንፃ)  ኮኑ ይብል፣ ንመሥዋዕቲ ዝበቅዕ ቦታ ኮነ፣ ነዚ ክከውን ሕያዋን ኣእማን 
እሞ እቲ ሕንፃ ኪቀውም ይሓትት።  

እዚ ሕንፃ ዝቀውም ንንጽሕትን ቅድስትን ቅድስትን ክህነት’ዩ፣ እታ “ክህነት” እታ ኣገልግሎት እታ 
ድሕነት ዝፍጸመላ ቦታ፣ “ታቦተ መንፈሳዌ” ዝብሎ ኮይኑ ኣብኣ ከኣ ከም ተቅርቦ ወታዕርጉ ክህነት 
ምቅራብን ምዕራግን መንፈሳዊ መሥዋዕቲ’ዩ፣ መሥዋጠ መንፈሳዌ ኢዩ።    

ስለዚ ካህን ከምቲ ክርስቶስ ናብ ኣብኡ መስዋዕቲ ዘቅረበ። ንናይ ዘመኑ እቲ ናብ ኣምላኽ መስዋዕቲ 
ዘቅርብ’የ፡ በዚ ኸኣ እቶም ምእመናን መስዋዕቲ ዝኸውን ብቀጻሊ ናብ ካህኖም የቅርቡ፣ ካህን ከኣ ነዚ 
መባኦም መስዋዕቲ-ንድሕነቶም የቅርቦ።  

ነዚ ዓቢይ ምስጢር ሎሚ ኣብዚ ቦታ ንፍጽም። ብፍርሃትን ረዓድን-ዘይግብኣና ክነሱ፡ ብብዝሒ 
ሕያውነቱ ንዝሃበና ንምምስጋን ኢዩ። እዚ ውራይ ኣይኮነን፡ ናይ ሓደ መልዕልተ ባሕርያዊ ፍጻሜ 
ክውንነት’ዩ። 

ክርስቶስ ዘቅርቦ መስዋዕቲ-ርእሱ’ዩ። 
ኣስተበቝዓክሙ ኣኅዊነ በሣህሉ ለእግዚኣብሔር፡  ትረስዩ ነፍስትክሙ መስዋዕተ ቅዱሰ     
ለእግዚኣብሔር ሕያው፡ወስሙረ ወኅሩየ ይኩን ቍርባንክሙ ወቅኔክሙ ነባቢ (ሮሜ 12:1-2) ካህነ-
ክርስቶስ ዘቅርቦ መስዋዕቲ-ንሱ ኮይኑ፡ምሳኡ ርእሱን ሕዝቡን ኢዩ ዘቅርብ፦ 
                
እናበለ ሓዋርያ ጳውሎስ-ንሰውነትና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ብምዝኽኻር፡ ናብ ኣምላኽ ከም 
መስዋዕቲ ክነቅርቦ ዝልምን፡ 

ከም መስዋዕቲ ዝቀርብ ከኣ  ብካህኑ ኣቢሉ ብመስዋዕቲ ካህነ-ኣብ ዝኾነ ክርስቶስ ምእንቲ    
  - ንክነጽሕን 
           - ንክቅደስን ኢዩ፡ 
ሰ 
ውነትና ዝበሃል ከኣ-ግዙፍ ስጋና ዘይኮነ፡ ነቲ ኩሉ ኵሉ ዕለታዊ ሥራሕና፡ድኻምና ኣነባብራና ናብ 
ኣምላኽ-ንኽባርኸና ናባኡ ንምቅራብ ኢዩ። 

ካህን ነዚ ዓቢይ ናይ ምሕረት ሥራሕ ንኽገብር፡ምሉእ ሕይወቱ-ንኣምላኽ ዝውፊ። ኵልንትናኻ 
ምውፋይ’ዩ። ነዚ ገርና ስለዘይንኸል ከኣ ከይነጻሕና ንተርፍ፡ ብሰንኩ ከኣ ከይተቀደስና ንተርፍ።ርእስና 
ቀዲስና ምእንቲ ክንክእል-ሓገዝ ስለዘድልየና፡ ብፍላይ-ኣብ ኣገልግሎት ታቦት ናይ ዝተወፈየ ሰብ “ብእሴ 
እግዚኣብሔር” ዝተባህለ ደገፍ ስለዘድልዮ ኢዩ፡፡ 

ክርስቶስ ክህነት ሠሪዑ ንቤተክርስትያን ሕድሪ ገደፈላ። ንዘመናት ከኣ ብክህነት ንግልገል ኣሎና። ክህነት 
ከይስኣን ክንጽሊ ይግባእ። 

 ስእነት ክህነት ንሕዝበ እግዚኣብሔር ምጽናት’ዩ፡ ብመንፈስ ዝውለዱ፡ብስጋ ዝቅደሱ ከይስኣኑ፣ 
ዝተፈጥረ ዘበለ ብሓጢኣት ኣዳም ዝሞተ ኮይኑ ከይተርፍ፡ ክህነት ንዓለም ብግዲ ዘድልያ እዩ። 

ዘመና ክብሪ ክህነት ዘይፈልጥን፡ ንክህነት ምስ መስፍንነት ብምትሕሓዝ ከም ጐዳኢ ባህሊ ዝግመተሉ 
ዘመን ስለዝኾነ፡ ኣመንቲ ክንቅሓሉ ይግባእ። 



ነዚ ዓቢይ ምስጢር መጋበሪ ድሕነት ኣምላኽ በቲ ወሰን ዘይብሉ ሕያውነቱን ፍቅሩን ንደቂ ሰባት ዝሃበና 
እዩ። 

ክርስትና ብዘይ ክህነት ትርጉም የብሉን፡ ብዘይ ካህን ከኣ ክህሉ ኣይክእልን። 
ዓቢይ ሓላፍነት ክንድዝኾነ ከኣ- ክህነት ዝቅበል ዘይተመቃቀለ ልቢ ክህልዎ፡ ንኣኡ ጥራሕ ዝተመደበ 
ኪኸውን ቤተክርስትያን ብቀዳምነት እትሰርዖ። በዚ ከኣ’ዩ ሓዋርያት ኵሎ ኅደግነ ወተሎናከ፡ምንተ 
ትዓስየነ… ዝበልዎ፡ 
 
ኵሉ ሓደጉ፦  - ስድራ           ሓደጉ፡  
             - ናብራን ንብረትን     

ነዛ ኣብ መስቀል ዝኾነት ምስጢረ  ድሕነት-ኣብ  ኵሉ ንምብጻሕ፡ ንኹሉ ሓደጉ።ሓዋ። ጳውሎስ ከኣ 
“ወባሕቱ ዝኰ ረባሕየ ኣብደርኩ ኣሕጕሎ በእንተ ክርስቶስ፡. . . ዘበእንቲኣሁ ገድፍኩ ኵሎ፡ 
ወረስይኵዎ ከም እዳው ከ ኣርብሖ ለክርስቶስ፡ ‘ምእንቲ እቲ መዘን ዘይብሉ ፍልጠት ናይቲ ጐይታ 
ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ንዅሉ ነገር ከም ቈጸርኩዎ፡ ምእንታኡ ክብልኵሉ እስእን፡ንኣኡ ክረክብን 
ምሳኡ ክኸውንን ከኣ ንዅሉ ከም ጐሓፍ እቈጽሮ” በለ።  
    
 ናይ ሎሚ ካህናትውን-ኵሉ ኪሓድጉ ይጽውዑ፦ስድራ ቤት ኣቦኦም ሓዳር፡ንብረትን ናብራን…ነቲ 
ዝለዓለ ጸጋ ተቀቢሎም ናብ ኣሕዋቶምን ኣሓቶም ነታ ኣብ መስቀል ዝተፈጸመት ፍቅሪ ንምርኣይን፡
ንምግባርን፡ንምምስካርን፡ዓቢይ ተጋድሎ ዝሓትት ኵነት’ዩ። ቤተክርስትያን ብጥንቃቄ ክወሃብ ሓደራ 
ትብል።   

ነዚ ደረጃ’ዚ ንኽበቅዕ-ቤተክርስትያን ልዕሊ 20 ዓመት መደብ ምስንዳው ወሰነትልና። እዚ ከኣ  
• መሰረታዊ ትምህርቲ - ብርሃን ኣእም 
• ፍልስፍናዊ ብቅዓት -ነጊርካን መጐትካን ንምኽኣል 

ትምህርተ መለኮታዊ -ነገር ኣምላኽ ፈሊጥካ ምሂርካ ምእንቲ ክትክእል 
• ጉስነታዊ ብቅዓት፦ ንነፍሳት ኣሊኻ ምእንቲ ክትክእል፡  

   -ጽምኣተን ጽጋበንን 
-ምእታወንን ምውፋረንን 
-ጥዕናኤን… ኣላሊኻ ብሓላፍነት ክትዋሳእ 

• ምሕደራዊ ብቅዓት- ኣሰራርዓ ሕብረተሰብ ብዓይኒ መንፈስ ሰሪዕካ ንምኽኣል፡ 
     -ምስ፡ጠባያትን ልምድታት ሰባት   
                           ተሳኒኻ፡መሃርን ገሳጽን የዋህን፡ “ገስጽ  
                            ወየውኅ ” ተግባራዊ ንምግባር፡ 

• መንፈሳዊ ብቅዓት- ናይ ጸሎት ሰብ፡ ብእሴ 
              -እግዚኣብሔር ምዃን 
             -ኣጸሊኻ -ኣቀዲስካን ንምኽኣል 
             -ስርዓተ ኣምልኾ፡ ብግቡእን ብጥንቃቀን ፈጺምካ ንምኽኣል፡…ወዘተ  

ቤተክርስትያን ብኸበድ ንደቃ ተሰናድዎም። እዚ’ዩ ምስጢረ ክህነት፡ነዚ ዝተጸውዑ ከኣ፡ 
ኣምላኽ ዝደለዮም’በር = ብፍታዎም 
               = ብጥበቦም      ዝኣትውዎ ኣይኮነን። 
               = ብብርታዔኦም  

ኣምላኽ- ኣብ ነገረ ድሕነት፡ ነቶም ነገስታትን ሃብታማትን-ሊቃውንትን ኣይመረጸን፡ነቶም ዓለም ዓይኒ 
ዘየውደቀሎም ሓረየ፡ ካብ ወለዱ ማርያም ዮሴፍን ጀሚርካ፡ከማኡ ሓዋርያት “እሉ ገሊላያን” እዮም 



ዝተባህሉ። ክሳብ ሎሚ ከኣ ኣምላኽ ዘስተንፍሰሎም ነዚ መዚ ሕራይ ንዝበሉ ቤተክርስትያን መልሚላ 
ዝኣመነትሎም-ክወሃብ ጸኒሑ ኣሎ። 

ከምቲ ዘድሊ ኣገልጊልና ምእንቲ ክንክእል ጸሎት የድልየና።ኣብ ጸሎት ምስ እንጐድል፡ ተልእኮና 
ይዘናበል፡ መጓሰና ከኣ ብኣና የጕረምርሙ፣ኵልና ምስ ኣጕረምረምና ኵልና ንጐድል፡ንሓጥእ፡ጸጋ 
ኣምላኽ ከኣ ትርሕቀና፡ እቲ ኵሉ እንፍጽም ከኣ ክርስትያናዊ ባህሊ ይኸውን፡ ዘይባርከና ስለዝኾነ ከኣ፡ 
ኣብ መንፈሳዊ ሕይወትና ዘመደ ክህነት ኮነ፡ ኣመንቲ ሕዳሴ ኣይረኣይን። 

እዚ ናይ ሎሚ ስያሜ-ሱባኤ ኮይኑና፡ኵልና እሩም ፍቃዱ ይኹን። 
ምስጋና 
 -ወላዲ 

            -ገዳም       
     -ገበርቲ ሰናይ  

+ኣባ ኪዳነ የዕብዮ 
ጳጳስ መንበር ከረን  


