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መዓርግ	  ክህነትን ዲቁናን
ኣባ ማኅደር ቃለአብን፡ዲያቆን ዳዊት ሕድሪማርያምን

ኣብ ሰበኻ ከረን    
፴ ጥሪ ፳፻፯ / 7 February 2015

         

ወይቤልዎ ረቢ አይቴ ተኀድር፡ ወይቤሎሙ ንዑ ትርኣዩ፡ ወሖሩ ወርእዩ ኅበ የኅድር ወወዐሉ…”መምህር አብ እዩ ምቅማጥካ፡ 

በልዎ፡ ንሱ ከአ ንዑ ረአዩ፡ ከይዶም ከአ አበይ ከምዝቅመጥ ረአዩ፡ ምሳኡ ከአ ወዓሉ…።ዮሓ 1፡35-42 ነዚ ሕቶዚ ዝሓተቱ 

አርድእት ዮሓንስ መጥምቅ እያቶም፡ ንሳቶም ከአ ዮሓ. መጥ. ንኢየሱስ ክንቀሳቀስ ከሎ ዝረኣየ፡ “ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር 

ዘየአትት ኃጢአተ ዓለም” እቲ ኃጢአት ዓለም ዝድምስስ ገንሸል አምላኽ እነሆ” ክብል ዝሰምዕ እያቶም። ነዚ ሰሚዖም ንኢየሱስ 

ሰዓብዎ። እዞም አርድእት፡ ዮሓ.መጥ.  ቅድም “እቲ ደድሕረይ ዝመጽእ ቅድመይ ዝነበረ፡ አነ አስራኽ አሳእኑ ደኒነ ክፈትሓሉ 

ዘይበቅዕ፡  ብመ/ቅዱስ ከጠምቀኩም እዩ፡ እቲ መንፈስ ከም ርግቢ አብ ልዕሊኡ ክዓልብ እትርእይዎ ንሱ ወልደ እግዚአብሔር 

እዩ…” ቀጺሉ “እቲ ኃጢአት ዓለም ዝድምስስ ገንሸል አምላኽ እነሆ” ክብሎም ብምድግጋም ምስ ሰምዑ፡ እንታይ ማለትካ 

እዩ፧ ንምንታይ ከማኡ ትብል? ዝበሎ የሎን፡ ብቀጥታ ናብ ኢየሱስ ጐየዩ፡ 

• ኃጢአት ዝሓጽብ ካብ ተረኽበ ንምንታይ ንድንጒ
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• እነሆ ብዘይጻማና ነጻ  ዘውጽአና ተጓየዩ። ንኸምዚ ዝብለ ዓቢይ ህያብ መን ይኣብዮ? 

እቲ ድራኺ ኃይሊ እምነት እዩ። በዚ 

መጸዋዕትዚ በተራኦም ንኻልኦት ክጽውዑ ጀመሩ፡ እንድርያስ ንሓዉ ጴጥሮስ.. ነቲ መስሕ እምበር ረኸብናዮ… ነዓ ርኤ…

ወዘተ። ስለዚ ነብያት ንኢየሱስ ብርሑቅ ብሥጋ ሰበኽዎ፡ ሓዋርያት ድሕሪ ዕርገቱ ሰበኽዎ፡ ዮሓ. መጥ ግና፡ኢየሱስ ብኣካሉ 

ከሎ ሰበኸሉ፡ ነርድእቱ ኮነ ንሰማዕቱ ከአ  እቲ ኃጢአት ዓለም ዝድምስስ ገንሸል አምላኽ እነሆ” እናበለ ናብ ኢየሱስ ከምዝኸዱ 

ገበረ። በዚ ከአ  ዓርኩ ለመርዓዊ ወአዝማዱ በሥጋ ተባህለ። ምሥጢር ጸዋዕታ እዚ እዩ፡ ቅድም ብኢየሱስ ንጽዋዕ ክርስቲያን 

ንበሃል፡ ደሓር ከኣ ንኢየሱስ ንጽዋዕ፡ ኅርየት ኮይኑ ካህናት ሰብ ውፉይ ሕይወት  ንበሃል። ጸዋዕታ ካብ ክርስቲያን ትውለድ፡ 

ካብኣቶም እቶም ነዚ አገልግሎት እዚ ዝጽመዱ ከአ ልኡካን ይበሃሉ። ሎሚ ነዞም ክልተ ደቅና አብዚ መድረኽ እዚ ንዝኣትዉ፡ 

እወ ነዚ አገልግሎት እዚ ክገብሩልና ይርሓሱልና ንኽንብል አብዚ ንርከብ አሎና።  ኢየሱስ እቶም አርድእት ዝኽተልዎ ምስ 

ረአየ “ምንተ ተኅሥሱ” እንታይ ትደልዩ አሎኹም ? በሎም፡ ንሳቶም ከአ “ረቢ አይቴ ተኅድር” መምህር አበይ ትቅመጥ በልዎ። 

ንሱ ከአ “ንዑ ትርኣዩ” በሎም። ምሳኡ ከአ ወዓሉ ይብለና። እዞም አርድእት ንኢየሱስ አሰሩ ምስዓብ እምበር ደፊሮም ክዛረብዎ 

አይከአሉን፡ ክርስቶስ ግና “እንታይ ትደልዩ አሎኹም ? ብምባል ንክዛረቡ ዕድል ሃቦም። ንኽዛረቡ ዘኽአሎም ናይ ኢየሱስ 

ተበግሶ እዩ፡ ኣእምሮ ወድሰብ ንኣምላኽ ክደሊ ከሎ፡ ልቢ ሰብ ከአ ንኣምላክ ክናፍቅ ምስ ጀመረ፡ አምላኽ ይቀባበሎ፡ ደሊና  

ክሳብ ንረኽቦ አይጽበየናን፡ ካባና ንእሽቶ ተበግሶ እዩ ዝደሊ፡ ቅ.አጐስጢኖስ “አምላኽ ባዕሉ እንተዘይረኺቡና፡ ንኣኡ ክንደሊ 

እኳ አይንብገስን፡ንኣኡ ንምድላይ እውን ንሱ እዩ ዘበግሰና” ይብል።

ኢየሱስ ነዞም አርድእቲ ዮሓ. መጥ. እንታይ ትደልዩ አሎኹም ? ዝብል ናይ ሕይወት መሠረታዊ ሕቶ ሓተቶም፡ አብ ጊዜ 

ኢየሱስ አብ ፍልስጤም እዚ ሕቶዚ አብ መማህራን አይሁድ ልሙድ ነበረ።

➢ ገለ ናይ ሕጊ  - ብዛዕባ ዝርዝራዊ ሕግታት ዝዛተዩን ዝሓስቡን፡ ከም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ነበሩ

➢   ገለ ከአ ቦታን ሥልጣንን  ዘማዕድዉ ከም ሰዱቃውያን ነበሩ

➢ ገለ ከአ ሀገራውያን ፖለቲካዊ መሪሕትን ወተሃደራዊ ኣዘዝትን ክኾኑ ዝደልዩ ከም ቀናአት /Zealots/ ነበሩ፡

➢ ገለ ከአ ትሑታት ሰብ ጸሎት ንኣምላኽን ፍቃዱን ዝደልዩ ካብ አምላኽ ብርሃን ሕይወትን ንስሓን ዝሓቱ 

ባሕታውያን ነበሩ፡ 

ኢየሱስ እንታይ ትደልዩ? እንክብል ካብዚታት ትጥምትዎ ወይ ትብህግዎ አሎኩምዶ ቢሉ ነቲ ናይ ዘመኖም ምርጫታት 

ንኸዘክሮም እዩ። አብ ሕይወት እንታይ እዩ ዕላማኹም? ኢዩ ዝብሎም ዘሎ፡  እንታይ ትደልዩ? ትብል ሕቶ በዳሂትን ወሳኒትን 

እያ፡ ንሕና እውን “እንታይ እደሊ አሎኹ? እንታይ ኢዩ ሓሳበይን ዕላማይን? አብ ሕይወት እንታይ ክጭብጥ እደሊ አሎኹ? 

ኢልና ንርእስና ንኽንሓትት ዝጽውዕ ኢዩ።

➢ ገለ ከአ ናይ ሥልጣንን ጸብለትነትን ክብርን ሞያ /Career/ አሎና ኢሎም ዝኣምንዎ ክህልዎም ይጽዕቱ፡ እዚ ሃረርታዚ ፡

o ንግላዊ ጥቅሚ ዝኣንፈተ እንተኾነ ሓደገኛ ዕላማ ኢዩ፡

o ንኣገልግሎት አሕዋት ዝኣፈተ እንተኾነ ዓቢይ ዕላማ ኢዩ፡ እንተኾነ ዓቅምታቱ ብጊዜን ብዓለም ዝተደረተ 

ስለዝኾነ አኻሊ አይኮነንን፡፡
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➢ ገለ ንሰላም ይደልዩ፡ ንምንባር ዘኽእሎም ሰላም ምስ ርእሶም፡ ሰላም ምስ ብጻዮም፡ ሰላም ምስ አምላኾም ይደልዩ፡ እዚ 

እዩ እቲ ንኣምላኽ ምድላይ ዝበሃል፡ ነዚ ሰላምዚ ኢየሱስ ጥራሕ ከማልኦን ክህቦን ዝኽእል። ንሕናስ ሃረርታኡ እንተሓደረና 

ዓቢ ነገር ገርና ክንብል ንኽእል።

ነዚ ኩሉ ናይ ጊዜኡ አተሓሳስባ አብ ግምት ዘእተወ ኢየሱስ ነርድእቲ ዮሓ. መጥ  እንታይ ትደልዩ ? ዝበሎም። ንሳቶም ካብዚ 

ዝተጠቅሰ ሓንቲኳ አይጠቀሱን፡ የግዳ “ረቢ አይቴ ተኀድር” በልዎ። ረቢ ልዑል / ልዑለይ (Hb my great one/  ማለት 

ኢዩ። ናይ መማህራኑን ናይ ሰብ ጥበብን ፍልጠት ናይ ዝደሊ ተመሃራይ፡ ንመምህሩ ዝወሃብ ናይ ክብሪ ቅጽል ኢዩ። 

ዮሓ.ወንጌላዊ ንግሪኻውያን ስለዝጸሓፎ፡ እቲ ረቢ ዝብል ቃል ብዕራይስጢ ከየጽግሞም ትርጉሙ ዲዳስካሎስ / መምህር ማለት 

ኢዩ ኢሉ ፈትሓሎም። እዞም አርድእቲ ዮሓ. ነቲ “ አይቴ ተኅደር፡ ኣበይ ትቅመጥ” ዝብል ሕቶ  ክሓቱ ካብ ውጥምና ዝተላዕለ 

አይነበረን፡ አብ መንገዲ ክዛረብዎ ስለዘይደለዩ፡ ቦታኻ/ምቅማጥካ ንገረና፡ አባኡ ብዛዕባ ጸገምናን ሽግርናን ብነዊሑ ክነዕልለካ 

ኢና  ማለቶም ኢዩ እምበር አብ መንገዲ ጎፈ ጎፍ ተባሂልካ፡ ሸፈፍ ኢሉ ብዝሓልፍ ቃላት ጉዳዮም ክዛዝሙ ስለዘይደለዩ፡ 

መምህር አበይ ትቅመጥ በልዎ። ወዲ መዝሙር ኢየሱስ ክኸውን ዝደሊ ብኣብ መንገዲ ዝዝረብ ዘረባ ዝዓግብ አይኮነን፡ 

ንክርስቶስ ክረኽቦ ብወዝቢ ዘይኮነ፡ ደይ መደይ ኢሉ ከም ዓርኪ  አብ ቤቱ ኮፍ ኢሉ ክዛረብ ዝደሊ ኢዩ። (ሎሚ እዚ ጸሎት፡ 

አስተንትኖ ይበሃል፡ ወይ እውን አብ ቅድሚ ቅ.ቍርባን ኰንካ ምስ ጐይታኻን መምህርካን ምዕላል እዩ)።

ኢየሱስ ከአ ነቲ ሕቶኦም ተገንዚቡ፡ “ንዑ ትርአዩ” በሎም እምበር አብ ከምዚ እቅመጥ ኣይበሎምን። መማህራይ አይሁድ ነዛ 

“ንዑ ወትርአዩ” እትብል፡ ናይታ እንታይ ትደልዩ እትብል ሕቶ መልሲዲ ክትፈልጡ ትደልዩ፧ ናይዚ ሽግር ፍታሕዶ ትደልዩ፧ 

ንዑ ረአዩ፡ ብሓባር ክንሓስበሉ ኢና” ይብልዎም ንተመሃርቶም።  ኢየሱስ “ንዑ ወትርአዩ” ክብሎም እንከሎ፡ መጺኦም ክዛረቡ 

ጥራሕ ዘይኮነ ዝዓደሞም ነቲ ንሱ ጥራሕ ክገልጸሎም ዝኽእል  ነገራት መጺኦም ክርእዩ እዩ፡ ዮሓ. ሰዓት 4፡00 ነበረ ይብል። 

ንሱ ሓደ ካብቶም ፪ተ ቀዳሞ ሓዋርያት ነበረ።  ኵላትና አብ ሕይወት ተግባራዊ ዝኸውን ሓደ ዓይነት ጸዋዕታ ክንክተል ጽውዓት 

ኢና፡ በቲ ሓደ ወልደ እግዚአብሔር አቢልና ከአ ከም ውሉድ አምላኽ ንጸዋዕታና ክንነብሮ ንሕተት።  ቅድሚ ንክርስቶስ ገለ 

ንገብረሉ፡ ፩ያ ምሳኡ ክንከውን ኢዩ እቲ ጸዋዕታና። ሓዋርያት ቅድሚ ንክርስቶስ ገለ ምግባር፡ ብቀዳምነት ምሳኡ ነበሩ። 

ዮሓንስን እንድርያስን ንኢየሱስ መምህር አበይ ትቅመጥ? ምስ በልዎ “ንዑ ረአዩ” በሎም።

፩ያ ንዑ፡ ምሳይ ኮኑ፡ ደሓር ገለ ትገብሩ ማለቱ እዩ። ዝኾነ ህላዌ ጸዋዕታ እዩ፡ አምላኽ ፩ያ ካብ ከንቱነት ዘይምህላው፡ ህላዌ 

ሃበና፡ዝብጻሕ ዕላማ፡ ዝትግበር መደብ ሃበና። ናይ ሕይወትና ትርጉም ምስ አምላኽ ኰንካ፡ ነቲ ዓቢይ ዕላማ ንምትግባር ምጽዓር 

እዩ። ጽዋዔ አምላኽ ሰባት ብፍቅሪ ምሳኡ ንኸወሃሃዱ እዩ፡ ናብ ቤቱ ይዕድሞም፡ ብፍቅሪ ምስ ተመልሱ ከአ ይቅበሎም፡ ንሳቶም 

ምሳኡ ጥራሕ አይኮነን ዝኾኑ፡ ንሱ ባዕሉ አብ ልቦም አሎ። ጠባያት ሰብ ወትሩ ቤቱ ምስ አናደየ እዩ፡ መበቈል ዓዱ ከአ ምስ 

ናፈቀ እዩ። Novalis ዝተባህለ (1772-1801) ጀርመናዊ ጸሓፊ፡ “philosophy is the longing to go home. ፍልስፍና 

ናብ ቤትካ ክትከይድ ምንፋቅ ኢዩ፡” በለ።  ዘንበብናዮ ወንጌል፡ ንኢየሱስ እናተኸተልካ አበይ ትቅመጥ እናበልካዮ፡ ናብዚ ቤት 

ምምጻእን ምሳኡ ምዃንን የረድእና። እቲ ጽቡቁ ንሕና ቤቱ ንኸውን፡ ንአምላኽ ቀረባኡ ምዃን፡ ነባሪ መቃምጦኡ ምዃን እዩ።  

ጸዋዕታ ሥራሕ አይኮነን፡ ንመነባብሮኻ ክኾነካ እትመርጾ ወይ እትቁጸሮ ሞያ አይኮነን፡ ጻውዒት እዩ፡
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1. ጸውዓ፡ ጸውዔ፡ በዘይካ አብ ገለ አጋጣምታት ብቀጥታ ዝጽዋዕ የልቦን፡ ጸዋዕታ ብኻልእ ሰብ አቢሉ 

እዩ ዝመጽኣካ፡ ናይ ዮሓ. እንድርያስን ብዮሓ.መጥ. አቢሉ ኮነ። ናይ ጴጥሮስ ብኅዉ እንድርያስ፡ ናይ 

ሣሙኤል ብዔሊ አቢሉ ኮነ፡

2. ሰምዓ/ አጽምዐ ፡ ጽን በለ፡ ከምቲ ንሣሙኤል ስሙ ረቊሑ ዝጸውዖ፡ ንሱ ከአ “ጐይታይ ተዛረብ 

ባርያኻ ይሰምዓካ’ሎ” ዝበለ። ጽን ስለዝበለ እዩ፡ እንተዘየስተብሃልካ ክትሰምዕ አይትኽእልን።

3. ምምላስ፡ ነቲ ዝጽውዓካ ዘሎ መልሲ መሃብ፡ ምስቲ “ንዓ ርኤ” ዝብለካ ክትነብር ምኽድ፡ ምዃኑ 

ምግንዛብ እዩ።

ኢየሱስ ንዮሓ. እንድርያስን “እንታይ ትደልዩ?” ብምባሉ ዝህብዎ ሓበሬታ ክሰምዕ ዘይኮነ፡ ንኽውጥሮም እሞ ነቲ 

ዝደልይዎ ዘለዉ፡ እንታይ ምዃኑ ንኽፈልጥዎ እዩ። ኢየሱስ ሰብ ብዛዕባ ምኽንያታት ጉዕዞኡ ክሓስብ ይግድደና፡ 

አብ ሕይወት ስቅ ኢልና ከይንጐዓዝ ንማለት እዩ፡ አብ ሕይወት ነቲ አምላኽ ዝሠርዓልና ዕላማ ምእንቲ ንኽንበብሮ 

እዩ። እቲ ንደልዮ ክምርመር ዘለዎ ምዃኑ ንኽፍልጠና እዩ። እቲ ምድላይ ክልተ ዓይነት እዩ፡

➢ እቶም ገለ ብሓቂ ንኣምላኽ  ዝደልዩ (seek God) እያቶም፡

➢ እቶም ገለ ከአ ንርእሶም ዝደልዩ (seek themselves) እያቶም፡ እቲ ፩ይ ኩነት  ንኣምላኽ ምድላይ 

ትኽክለኛ ምዃኑ ምርግጋጽ እዩ፡ 

እቲ ካልኣይ ግና ከም ሰብአዊ ወይ ማኅበራዊ መደብ ገርካ ዘይምፍታን። ጸዋዕታ ትቅበሎን ትህቦን ፍቅሪ እዩ፡፡ ጸዋዕታ 

ምርጫ አይኮነን፡ ጽዉዕ ምዃን እዩ፡”ንስኻትኩም አይኮንኩምን ዝኀረኹምኒ” ዮሓ 15፡16

ጸዋዕታ ከም ፩ይ ኩነት ዝሓቶ ምልዋጥ እዩ፡ ንክርስቶስ ምኽታል ማለት ምሳኡ ክትከውንን፡ ከማኡ ክትከውንን ምዃንካ 

ምፍላጥ እዩ። እንተዘይተለወጥካ ክትኮኖ አይትኽእልን። ንሱ ነታ እትወስዳ መንገዲ (ጸዋዕታ) ዘፍልጠካ እትስዕቦ መንገዲ 

እዩ፡ ካብቲ ናይ ቀደም መንገዲ ዝኸበደ ኮይኑ ዘኮነ፡ እንታይድኣ እቲ መዓዝን እትኽተሎ ሓዲስ ስለዝኾነ እዩ፡ (ንናይ ዘመና 

ወለዶ ስለዝኾነ፡ ናይ ዘመና አተሓሳስባን አገባብን ይሓትት)። እዚ ማለት ጉዕዞ ሕይወት ብዘይ እምነት በሰብኣውነት ጥራሕ 

እንተተገብረ ፡ንሱ እቲ ካብ ሕይወት ናብ ሞት ዝመርሕ መንገዲ እዩ፡ እቲ መንገዲ ወንጌል ምስ ክርስቶስ ዝኸይድ ግነ 

ብኣጻሩ ካብ ሞት ናይ ሕይወት እዩ፡  እቲ መንገዲ ሓዲስ እዩ፡ ኢየሱስ ከአ ንኣኡ እናሰዓብና ክንጐዓዝ ይጽውዓና 

ይዕድመናን። እዞም ጽውዓት ናይ ሎሚ ነዚ ንምግባር እዩ አብዚ ተቀሪቦም ዘለው። አብዚ ጉዕዞዚ ምጽማድ ተግባር እምነትን 

አብ ክርስቶስ እምነትን እዩ። እዚ ከአ ነታ መንገዲ ጐይታ ንምምራሕ፡ ለውጢ አብ አተሓሳሳባ፡ ለውጢ አብ ተግባረ 

ይሓትት። ስሙ ከአ ምሕረት፡ ፍቅሪ፡ ሠናይ ፍትሒ እዩ (መዝ 25)

ጐኒ ጐኒ እቲ መንገዲ ነፍስወከፍና አሰርና አብ አሰር መድኃኒና እናረገጸ ክንጐዓዝ የድልየና። እዞም ገፈፍቲ ዓሣ ጴጥሮስ 

እንድርያስ፡ ያዕቆብ ዮሓንስ ብጽዋዔ ጐይታ ዝሰዓብዎ። አባኡ ሕይወት ከምዘሎ፡ ስለእተረድኡ እዩ፡ ምስ ሰዓብዎ ናይቲ 

ጉዕዞ ምሥጢር ተረድእዎ፡ ሻቡ ነቲ ዝጸውዖም ክርስቶስ ምኽታል ምኽኑይ ኮኖም፡ ስለዝኾነ ከአ ብተአማንነትን ትዕግሥትን 

ንምኽታሉ ናይቲ ጉዕዞ ፍረ አስተማቀረኡ።
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እምነት ዕውርቲ አይኮነትን፡ አብ ጸልማት ምዝላል እውን አይኮነትን፡ ብኣጻሩ ብፍልጠት እትጐዓዝ፡ ዕላማ ንዘለዎ ክትስዕቦን 

ክትሓድጎን እተኽእል እያ። ንክርስቶስ ምስዓብ ንሱ እዩ። ምሳኡ ምኻድ፡ ብድሕሪኡ ብፍቅሪ ነታ ሓንቲ  መንገድን ጉዕዞን 

ምስዓብ ማለት እዩ። ነዚ ጸጋ እዚ ክህልወና ንለምን። ኩልና በብቲ በቲ ዝተጸወዕናሉ ኩነት ሕይወትና ክነብር ማለት እዩ፡ እዚ 

ማለት ሰብ ኪዳን ብኪዳኖም፡ ሰብ ውፉይ ሕይወት ብመብጸዓን ክህነትን ፡ ጸጸዋዕታና ክነብር ክንጽልን ክንጽዕርን አሎና።

እዞም ሎሚ ንሰምዮ ግና፡ ንዓናን ነዚ ወለዶን ከምቶም ቀዳሞት ሓዋርያት፡ ናይ ዘመና ዮሓ. እንድርያስን ኮይኖም፡ “ንዑ 

ወትርእዩ” ዝተባህሉ ክኾኑልና ንለምን፡

ምስጋና፤ ንወለዲ ፤ንመማህራን / ንገዳም፤ ንገበርቲ ሠና

ሓጺር ታሪኽ ሕይወት ሓዲስ ካህን  ኣባ ማኅደር ቃለአብ
ስም፥ ማኅደር
አቦ፡ ቃለኣብፀጋይ
አደ፡ ሳንዱ ትንሥኤው
ዕለተልደት፡ ፲፯ ጥቅምቲ ፲፱፻፸፱   (27/10/1986ፈ/
ገዳምዝኣተወሉ፡ 2002 ዓ/ም

ዝተማህረሉ
1. መባእታ፡ሃገር 1-5 ክፍሊ1996-2000
2. ማእከላይ፡ ሓቢንመንተል 6-7 ክፍሊ 2000-02
3. ፪ይ ደረጃ  ከረን ቅ. ዮሴፍ 8-11 ክፍሊ 2002-2006
4. ፍልስፍልና  አሥመራ 1-2 ዓመት 2006-08
5. ተሎጊያ አሥመራ  1-4 ዓመት 2009-13

ዕለተ ዲቍና፡ ዲቍና ብኢድ ብፅዕ አቡነ ኪዳነ አብ  ርእሰ 
አድባራት ደብረ ቅ.ሚካኤል ከረን  ብ፲፫ ኅዳር ፳፻፯ / 22 
November 2014 ተቀበለ።
ዕለተ ክህነት፡ ፴ ጥሪ ፳፻፯ / 5 February 2015 ዓ/ም ፈ.	  ኣብ ከረን ብኢድ ብፁዕ አቡነ ኪዳነ  ተቀቢሎም።

ሓጺር ታሪኽ ሕይወት ዲያቆን ዳዊት ሕድሪማርያም
አቦም፡ ሕድሪማርያም ዓንዶም
አዲኦም፡ነብያት ነአምን
ዕለተ ልደት፡ ፳፱ መጋቢት  ፲፱፻፸፯ / 07/04/1985 ዓ/ም/ፈ  
አብ ዋስደምባ ተወልዱ
መባእታ፡ዋስደምባ 1-5  ክፍሊ1995-1999
ማእከላይ ፡ሓድሽዓዲ 6-7  ክፍሊ 2000-2002
ካልኣይ ደረጃ፡8-11 አብ ከረን ቅ.ዮሴፍ ላሳል 2003-2006
አብ ዘርአክህነት ብ12/09/2005  አብ ከረን አተዉ።
ትምህርቲ ፍልስፍና፡አሥመራ ተቅዋመ ፍልስፍና ወተሎጊያ  
2010-2011
ትምህርቲ ተሎጊያ፡  አሥመራ ተቅዋመ ፍልስፍና ወተሎጊያ  

2012-2015ዕለተዲቍና፡  ፴ ጥሪ ፳፻፯ / 5 February 2015 ዓ/ም ፈ. ኣብ ከረን ብኢድ ብፁዕ አቡነ ኪዳነ  ተቀቢሎም።


