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ክ ህ ነ ት   
፳፭ ጥቅምቲ ፳፻፬/ 5 Nov 2011 

 

ብጸጋ Eግዚኣብሔርን ብሓለዋ ሊቀ መላEኽቲ ቅዱስ ሚካኤልን፡ ሓደ ዓቢይ ምሥጢር ናይ 
ቤተክርስትያን ክንፍጽም ኣብዚ ንርከብ ኣሎና። Eዚ ምሥጢር Eዚ ምሥጢረ ክህነት Eዩ፣ 
ነዞም መንፈስ ኣምላኽ ኣብሪህሎም ነዚ ሕይወት’ዚ ክለብሱን ክነብርዎን ድላዮም ዝገለጹ 
ደቅና፣ ነዚ ዓቢይ ምሥጢር ቤተ ክርስትያን ክነልብሶም በቲ ባEሉ ጸዋEን ቀዳስን ዝኾነ 
ናይ መድሓኒና Iየሱስ መሥዋEተ ቅዳሴ ንፍልሞ ኣሎና። 

 
 

ካህን ክበሃል ከሎ ከም ዝደለዮ ገቢሩ ኣባላቱ ዝሕዝን ዜስፍሕን፣ ንሓደ ናይ ሰባት 
Eኽብካብ ወይ ማኅበር ዝመርሕ ሰብ ኣይኮነን። ኣምላኽ ናብ ሕዝቡ ዝለኣኾ መልEኽተኛ 
Eዩ። ነቲ ሕዝቢ ናብ ኣምላኽ ክመርሖ Eዩ፡ ድላይ ለኣኺU፣ በዚ ኣገባብዚ ኣብ መንጎ 
ሰባት ሓቀይናን ግቡEን ዝኾነ ኅብረትን ሱታፌ- ሓድሕድን የማEብል። 
 
ስለዚ ካህን Eቲ ሓዋ.ጳውሎስ ኣብ ጢሞቴዎስ Eንክጽሕፍ ዝበሎ፡ ካህን ክበሃል ከሎ ከም 
ዝደለዮ ገቢሩ ኣባላቱ ዝሕዝን ዜስፍሕን፣ ንሓደ ናይ ሰባት Eኽብካብ ወይ ማኅበር ዝመርሕ 
ሰብ ኣይኮነን። ኣምላኽ ናብ ሕዝቡ ዝለኣኾ መልEኽተኛ Eዩ። ነቲ ሕዝቢ ናብ ኣምላኽ 
ክመርሖ Eዩ፡ ድላይ ለኣኺU፣ በዚ ኣገባብዚ ኣብ መንጎ ሰባት ሓቀይናን ግቡEን ዝኾነ 
ኅብረትን ሱታፌ- ሓድሕድን የማEብል። ስለዚ ካህን Eቲ ሓዋ.ጳውሎስ ኣብ ጢሞቴዎስ 
Eንክጽሕፍዝበሎ  
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“ወAንተሰ ብEሴ EግዚAብሔር ጕየይ Eምዝ፣ ወዴግን ጽድቀ ወምሂረ 
ሃይማኖት ወተፍቅሮ ወትEግሥተ ወትሕትና፡ ተጋደል ሠናየ ገድለ 
በሃይማኖት፣ ወተመጥዎ ሕይወት ዘለዓለም ዘሎቱ ተጻዋEከ…”(፩ ጢሞ ፮፡፲፩) 

 
“ንስኻ ግና ኣንታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ካብዚ ኩሉ ህደም፣ ደድሕሪ ጽድቅን 
መንፈሳውነትን Eምነትን ፍቅርን ትEግሥትን ሕያውነትን ሰዓብ፣ ጽቡቅ 
ናይ Eምነት ገድሊ ተጋደል፣ ነታ ተጸዋEካላ ሕይወት ዘለዓለም ሓዛ…” 
ሓዋ. ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ “ኣንታ ናይ ኣምላኽ ሰብ” Iሉ ዝጸውO፣ ካህን 
ከኣ ሎሚ “ናይ ኣምላኽ ሰብ” Eዩ። Eቲ “ናይ ኣምላኽ ሰብ” ዝብል ስያሜ 
ኣብ ብሉይ ኪዳን ዓቢይ ስያሜ Eዩ። Eዚ ንሙሴ ዝተዋህበ (ዳግ 33፣1) 
ነበረ። ኣብ መዝ.90 “ጸሎተ ሙሴ ብEሴ EግዚAብሔር” ዝብል ንረክብ፣  

- ንነብያትን ልUኻትን ዝወሃብ ዝነበረ ስም Eዩ። - ኤሊ ናይ ኣምላኽ 
ሰብ 1ሣ 2-27  

- ሣሙኤል፣ 1፣9፣6 ሸማያህ ናይ ሮብዓም ዝተላEከ ናይ ኣምላኽ 
ሰብ (1kg 12-22) ዝኣመሰሉ ይርከቡ። 

- ዓቢይ ናይ ክብሪ ስያሜ Eዩ። 
ንጢሞቴዎስ Eዚ ስያሜ Eንክወሃብ ብዛEባ ድኻምነቱን ጉድልነታቱን ኣየዘኻኽሮን፣ 
ከምU Eንተዝኸውን ኣነ ድኣ Eንታዋይ ኮይነ Iሉ ብተስፋ ቍርጸት መድሓርሓረ፣ 
ብኣንጻሩ “ናይ “ኣምላኽ ሰብ” ምዃኑ ብምግላጽ ክብረቱ ገለጸሉ። በዚ ከኣ ድኽመቱ 
ከይጸብጸበ፣ ኣብ ጸጋ ለኣኺU ተኣሚኑ በርትA። 
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በዚ ስም Eዚ EንክጽውO፣ “ኣንታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ካብዚ ኩሉ ኅደም… ካብ 
ድኽመት/ ሓጢኣት/ ዓለም…. Eሞ ጻድቅ ኵን በሎ፣ Eዚ በቲ ስም ዝለብሶ ቀዳማይ 
ሓላፍነቱ Eዩ። ጻድቅ፣ ርቱE ዝበሃል ግቡU ንኣምላኹን ንብጻዩን  ዝገብር Eዩ። ናይ  
ኣምላኽ ንኣምላኽ፡  ናይ ሰብ ከA ንሰብ ዝገበር Eዩ; ሰብ ፣ ንሰብ ቀጺሉ ከም ካልኣይ 
ሓላፍነት 3ተ ሓይልታት ክህልዎ ይጽውE፡  

1. ምሂረ ሃይማኖት መንፈሳውነት (ዲካዮዚነ):- Eዚ ኩሉ ናይ ሕይወት ምቅስቃስ 
ኮነ፣ Eቲ ሕይወት ብርEሱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ዝንበር ዝግንዘብ 
ማለት’ዩ። 

2. ተኣማንነት፣- (ፒስቲስ) ኣብ ኩሉ ጉEዞ ሕይወት ወላ ኣብቲ ዝጸንከረ ፈተና 
ሞት’ውን Eንተኾነ ንኣምላኹ Eሙን ዝኸውን፤ 

3. ፍቅሪ፣- ኣምላኽ ንደቂ ሰብ ዝገብሮ ፍቅሪ ኣጸቢቁ ዝፈልጥ፣ 
- 3ይ ሓላፍነት፣ ትEግሥቲ፣- ኣብ ጊዜ ጸገምን ስደትን ሥቃይን 
ብEምነት ተጻዊሩ ዝEወት ማለቱ Eዩ። 

- ፬ይ ሓላፍነት፣ ትሕትና፣- ትሑት ምዃን ማለት ይቅረ ምባል 
ዝፈልጥ መንፈስ ኮይኑ ብቅንEና ነቲ መጐተ ናይ ምEዋት 
ፍልጠት ዘለዎ Eዩ። ብትሕትና ዝመላለስን ጽዋዔU ካብቲ 
ልUል ኣምላኽ ምዃኑ ፈሊጡ ርEሱ ኣቅኒU ዝኸይድ Eዩ። 

ሓዋርያ ጳውሎስ ንተማሃራዩ ጢሞቴዎስ ነዘን ኣርባEተ ሓላፍነታት ኣሰኪሙ “ኣንታ ናይ ኣምላኽ 
ሰብ… Iሉ ክበድ ጸዋEታUን፣ ሓላፍነቱን Eንከገንዝቦ በቲ ከኣ Eብየት ሕርየቱ ገለጸሉ። ሎሚ 
ከኣ ነዞም ኣብ ቅድሜና ዘለዉ ናይ ዘመንና “ጢሞቴዎሳት” ክበድን ሓላፍነት ጽዋዔ ክህነት 
Eንክንገልጸሎም፣ ነቲ ጸጋ ኣምላኽ ዝኾነ Eብየት ሕርየት ጸዋEታOም ከኣ ንምጉስ ኣሎና። 
 

በዚ ናይ ሎሚ ሲመተ ክህነት ንሕና “ናይ ኣምላኽ ሰባት” ረኺብና ንብል ኣሎና፤ Eዚ ማለት “ናይ 
ጸሎት” ሰባት ማለት Eዩ ምሕዝነት ምስ ክርስቶስ ዘለዎ ካልE-ክርስቶስ ኣብ ነፍስ ወከፍ መስዋEተ 
ቅዳሴ ኣብ ምምሃር ቃል Eግዚኣብሔር። ኣብ ምልዋጥ ኅብስትን ወይንን ከምU ከኣ ኣብ መንበረ 
ኑዛዜ፣ ንክርስቶስ ከም ርEስን ጓሳን ኣብ ማEከል ሕዝቡ ህልዊ ዝገበሩ Eያቶም፣ Eዚ Eዩ Eቲ 
Eቤት ክህነት Eነስተንትኖ። ኣብ ዓለም ብዘይ ካህን ኩሉ ጸልማት Eዩ። ካህን ንኣምላኽ ንሰባት 
ዘፍልጥ Eዩ፣ ሰባት ወትሩ ንኣምላኽ ክደልይዎን ሃሰስ ክብልዎን Eያቶም፣ ኣብዚ ሁመት ኣብ 
ማEከሎም ካህን ኣንተዘይተረኺቡ ንኣምላኽ ክረኽብዎ ኣጸጋሚ Iዩ። 
 

ሎሚ ዓለም ብተክኒክ ማEቢላ ኣምላኽ ኮነ ካህን ኣየድልየኒን Eዩ ኣብ Eትብለሉ ዘላ ጊዜ’ውን 
ከይተረፈ፡ Eኳ ደኣ ሎሚ ብዝያዳ ካህናት የድልይዋ Eዮም። Eዚ ሎሚ ኣኪቡና ዘሎ ምኽንያት 
ነዚ የረጋግጽ። Eሞ ንተሰየምቲ ክህነት ዝጽበዮም ተልEኾ ከቢድን ተወፋይነትን መሥዋEተ-ርEስን 
ዝሓትት ብምኳኑ ኣምላኽ ኣካEሎ ክህቦም ብጸሎት ነሰንዮም። 

- ንዝቅረቡ - ወለዲ 
- ንዝኰስኰሱ - መማህራን 
- ንዝEበየ - ገዳም 
- ንዝተኸናኸነ ሕዝበ Eግዚኣብሔር፣ ንኹሎም ጻምOም ይሃቦም Eናበልኩ 
ምስጋናይ ኣቅርብ። ንተሰየምቲ ከA ክህነት Aሮን ወሙሴ ይግበረሎም… 

Aቡነ ዘበሰማያት… 
+ብኣቡነ ኪዳነ የEብዮ 
ጳጳስ መንበር ከረን 
ዚተሰብከ ስብከት 

 
 


