
ሢመተ ክህነት  
                   ኣባ ሙሉ ገብረመስቀል  

ኣብ ሓቢንመንተል 
፲፭ ኅዳር ፳፻፲፭/December 24,2022 

ታለይቱት ዮሓንስ መጥምቑ ዮሓንስዲ እንድርያስዲ፡“ሓራም ብራጃሩዅሲ ባራዅ 
በጋ ጃሩዅ እነሓን” ዩንጉሲክ ዋስኖ እርግኑዅ እማ፡ይናደረስ ኣርኖሰነሉ፡
ተለይንኹሉ ተለየውሲሉ ቋሎሰና“ምንተ ተኅሥሡ”ውራ ጀረብደናኹን ይኹሎም፡
ናዋ “ረቢ ኣይቴ ተኅድር” ኣደራ ኣዊል ኣተይራዅን ይንኹሉ፡ኒኻ ንዑ ትርኣዩ፡
ለዃ ቋላ ይኹሎም፡ናው ይኸ ወሖሩ ወርእዩ ኅበ የኅድር ወወዐሉ…”ዮሓ 1፡
35-42 ኣዊል ኣተየት ፈርኖ ቋልንኹር እርግንኹር የኩና። 

እና ታለይቱት ይናደረስ ተለይና ግና ደይዕኖ ወቀርድኖሉ ገረስኒ፡ኒ ደኣም “ውራ 
ጀረብደናኹን” ይነድ ናባቡሲ ጋቢድኖ በኸት እውኹሎም፡ጋቢድኖ ብርፍ 
ሰዅሎም ይናደራ ግን፡ 

ኣምር ኣዳምሩዅ ጃርሲ ጀረቡ፡ ኣዳምር ለበካኻ ጃርሲ ሰፍለልትሮ ተርሰሰና፡ ጃር 
ከለብረኩሉ፡ ጀረብነ ኣርናሲክሉ ጨበረላ፡ ይነልድ ግናዪ እሻረት ግን ኒ ጀረባዅ፡  

ይና እን ታለይቱትሲ“ውራ ጀረብደናዅን”ይንጉሲክ ወንቀራ መንብሮር ፍሪርዅሲ 
ስኵስኹሎም፡ ናዳለትል መንብሮትል ፍሪርሰው ጋራት፡ 

➢ በልጝ ከታበን፡ ፈሪሳንድ ሰና 
➢ በልጝ ሥልጠቱ፡ ሰዱቃን ሰና 
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➢ በልጛ መሪ ምርሒትዲ ዕስክርነዲር ገሹ፡ ናበለድድ ሓረነው፡ ረቀበንቲ 
ይስቱ ሰጘው፡ 

➢ ገለ ናሹት ብሪጃርልድ ትብሶ፡ ሺዋንዲ፡ ጃር ኪንሊ ኵኖ ጃርልድ በሪህ 
ወንቀረው፡ በሓተው፡ እርግኑዅማ ነልድ ኣዊስ ኣኽትኖ ጀረብደናኹን 
ይሮ ዮ “ምንተ ተኅሥሱ”  ውራ ጀረብደናኹን ይኹሎም፡ 

ይጝር ንኪ፡ውራ ኣኽያ ጀረባዅን? 
ይስታት ውራ ኒን ግን?ውራ ቀጨሪያ 
ጀረባዅን? ይኖ ይናሹዲ ጂጝስቲኖ 
ወንቀረኵ፡ ውረድ ንኪ፡ 
✓ ገልገለ ሥልጠትዲ ሓያሰትዲ 

ክብርዲት፡ ና ናይ እሲድኖ 
ሕንግር የው ህንበነኵ፡ ኒን ሹር 
ነፍዕሲ ካያ መኸልታዅ ኣኽነዲን 
ውልኣ ግን፡ 

✓ ገለ ሻና ንሽቅርናርሊ ወሰይስሮ 
ጀረበው፡ በሀር ስታቱ ኣኩኑ፡ 
ደኣም ናዓቅም ወክትዲ ብሪጃር 
መ ካ ይ ድ ዲ ሲ ግ ን ዲ ታ ዅ 
ኣኽነዲን ታምም ኣከላ፡ 

✓ ገ ለ ኻ መ ን ደ ር ቲ ስ ሮ ሎ ም 
ገረሳዅ፡ ሰላም ናሹሩዅ፡ 
ናጨሪዅ፡ ሰላም ጃሩኽው 
ጀረበነኵ፡ኒን ግን ጃርሲ ጀረብና ይስታዅ፡ እና ሰላም ኒስ ኢየሱስ ካያ ግን 
ኡሮሉ ገረሳዅ፡ይናዲ ኒ ወህየም ክምነን ዓባዪ እስኒዅን ይኖ ገረስነኵን። 

ኢየሱስ ኒወክትል እርጋ ሸንሀትሲ ቋሎ፡“ምንተ ተኅሥሡ” ውራ ጀረብደናኹን 
ይኹሎም፡ 
ናውኻ ናዳለቱ ሸንሀናታትል ወላ ላሪ ሀደግኒ፡ ደኣም “ረቢ ኣይቴ ተኅድር” ኣደራ 
ኣዊል ኣተይራዅን፡ ይንኹሉ፡ 

“ረቢ” ሓይስ ክብ ይራኽር መምህር፡ ኣደራ በህለት 
ግን፡ እማኒው ክንቱት ናት ክንሰውዲ ኣምራንዲ 
ልውሩዲት ሽጛናዅሉ ሱጝ ግን፡ እማ ኣይቴ 
ተኅድር” መምህር ኣዊል ኣተይራዅን፡ ይንኹሉ፡ 
ወስፍልድ ጐዅ ወንቀራ እርግላ፡ ደብል ጋቢድኖሉ 
ጀረቢኒ እማ ኵኣካን ኣወት ኒ? ኒል እንትኖ ይና 
ባቡሲ ጂጝስቲኖካ፡ ና ይና ግን፡ 

ኢየሱስር ታለይቱራ ኣኽሮ ጀረባዅ፡ ደርብል 
ጋብስተውድ ገንዓዅ ኣኽላ፡ ክርስቶስቲ ሀደፍድ 
ኣርዶሉ ጀረባዅ ኣኽጊ፡ ኒሕሱሩዅ ኣኾ ኒል ልጝ 
ከፍ ዮ ጋቢሮሉ ጀረባዅ ግን፡ 

ይናደራ  ና ወንቀረስ ተሓዘቦ፡ነት መንደርተኵን 
ይለሎም፡ ንዑ ትርኣዩ፡ ለዃ ቋላ፡ ዩንጉሲኩሎም፡ 
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እንትኖ ናባቡዅሲ ጋቢድኖ ካያ ኣኽጊ፡ እን ኒ ካያ ደሀርዶሎም ገረሰው ጋራትሲ 
እንትኖ ቋልድኖ ዕድም እሲኹሎም፡፡ 

ክርስቶሲ ገለ እስና ጃብ፡ ኒዲ ኣኽኖ ግን እን ሽጛና፡ ሓዋርያት ክርስቶሲ ገለ 
እሰግኒር ጃብ፡ ሰልፍ ኒዲ ግን ናው ኣኽናዅ፡  

ዮሓንስዲ እንድርያስዲ፡  መምህር ኣዊል መንደርትራዅን ይኖሰነሉ፡ንዑ ትርኣዩ፡ 
ለዃ ቋላ፡ በህለት ናና ይዲ ኣኻ፡ ደምብጝ ገለ እሲትና፡ ኒ ይና ግን፡ ሽጛና 
ጃሩዅ ሰልፍ ኒድ እንከሊሲ ሕበበርስና ግን፡ ኒ ልጝል ዕድም እሰኩሎም፡ 
እንከሊሲ ወንተርኖሰና፡ ከለብረኩሎም፡ ኒ ኒላውድ ናለበኪል ሓደረኵ። 

ኣዳምር ጠባይዕ፡ ጃር ልጝሲ ጀረበት ግን፡ ኒ መሀድሳ ኣካንሲኻ  ሰፍለልትት 
ግን፡ነበብድናዅ ኪሠሪ ብሽራት፡ ኢየሱስቲ ኣዊል መንደርትራዅን ይሩንጉሲክ፡ 
ኒል ልጝል እነርና ግን፡ ኒል እንትኖሰናኻ ኒመስከብ ኣክነኩን፡ ኒጛ ዲመር መሕደር 
ኣክና ግን። 

ሽጛና፡ ክድመት ኣኽሮካ ወሪ  መነባብሮ ኣኽሮካ ቱራዅ ኣምር ኣኽላ፡ሽጛና 
ኡራዅዲ ከለብርዳዅ እንከሊ ግን፡ሽጛና ፍሪር ኣኽላ፡ ሽጛዅ ኣሪዅ ግን፡ ንድ 
ግን“ኣኮ ኣንትሙ ዘኅረይክሙኒ፡ኣላ ኣነ ኅረይኩክሙ ወሤምኩክሙ፡ 
ወእሬስየክሙ ትሑሩ ወፍሬ ትፍረዩ” ዮሓ 15፡16 እትን ኣኽድኒ ፍሪድርናኽርለ፡ 
ኣግዳ ኣን ግን ፍሪራዅኩምዲ ሰየማዅኩምዲ፡ እንሸቅስደነትር ፍራ ፍሪትኖኽር 
ሃባርኽር ኣን ግን። 

ሰልፋ ኣዋይን ሽጛኒው፡ ልውታ ግን፡ ኒጛ ክርስቶስቲ ተለይና፡ ኒዲ ኣክና፡ ኒሰና 
ኩኣክነስ ኣርእና ግን፡  
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ለወትሰግረን ተለይቶሉ ገረሰላ፡ ክርስቶስ እን ተለይራ ደርቢት ኣርእሲሳዅካ ደርብ 
ግን፡ መንብሮር ደርብ መድሀብ እንገት፡ ብሪጃር ጋርድ ካያ እስተን ክሪል 
መርሓዅ ግን፡ እን ክርስቶስዲ ፈራዅ ደኣም ክሪልድ መንብሮትል ፈራዅ ግን። 

እን ደርብ ሓዲስ ግን፡ ክርስቶስካ ኒት ተለይኑ ሳፈርኖ ሽጘኵና፡ እና ንኪ ሽጝስቶ 
ህንባዅ ነስ እሲሮ ቀረሮ ህንባዅ ግን። ኒንኻ እን ኣደረር ደርብሲ መርሒሮ፡ 
ልውታ ሕሳቡኹ፡ ልውታ ወራቱዅ ወንቀረኵ፡ እና ነወየውድ፡ ጃር ናሒል ግን፡ 
እን ሽጘውድሉኻ ኒሱጝ ጃር ግን፡ ንፍትሕስኻ ክንሰኩሎም፡ መዝ 24፡14 

ናውክ ይና መንብሮትል ላሽጛነስ ተለይኖ ሽጝስትናኽር ግን፡ እን ላገፍ እን 
ጃርዅራ ኢየሱስ ሀብነ፡ ጃር እቍርሰና ይና ሽጛነስ መንደርትኖሉ ወንቀርስነኵን። 

እና ዓሣ ቃዩ ሰጘው ጴጥሮስ እንድርያስ፡ ያዕቆብ ዮሓንስ፡ ይናደርስ ኒ ሽጛነድ 
ተለይንኹሉ፡ ኒል መንብሮ ዋነት ፈሀምንነዲን ግን፡ ተለይኖሰነሉ እን ምኻድር 
ሥቱርሲ ፈሀምንኹሉ፡ እንሲን እን ሽጛኹሎም ክርስቶስር ታለይቱት ኣክና 
ምስምሳ ክመት ደለይድኑዅ፡ ኣማነትድ ና ተለይነድኻ እን ሽጛነር ታሚትሲ 
ኣትዋየንድኑዅ። 

እና ይናዅራ ንኪ ኒስ ኣትዋይንዶ፡ “ረቢ ኣይቴ ተኅድር” ይደራ ኣዊል 
ኣተይራዅን፡ ይሶነሉ፡ነዓ ወትርኣይ፡ ለዅ ቋሊ ይዅሲሉ፡ቋሎ  ኒዲ ኣተዮ 
ጂጝስተ፡ ተለይቱራ ኣኽሮ ድጟዅሲ፡ እን ኒክል ጃበር ሓዋርያትሰና ኒሽጛነስ 
ከለብሮ፡ ይና ሸታከቱዅዲ ኒ ሸታከቱዅዲ ኒ ድንሱዅዲ ኪዳ ዳለቱዅዲ ኣኽን 
ይነት።   

ናውክ ነት ገእ ይሮ፡ ጃርድ ወሰየውሉ ዋልደን 

መሀርዳዅዲ ናበየዅዲ ገዳም 

መንብሮር ጋራትል ካበውሉ ኪዳ ፈኩሱ፡ ናትካ ጃር ገውርናት፡ 

*****************    **************** 
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ብጸጋ እግዚኣብሔርን ብኣማልድነት ድንግል ማርያም፡ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ን፫ይ 
ጊዜ ሢመተ ክህነት ንገብር ኣሎና፡ቅድሚ ሰለስተ ሰሞን ኣብ ቅ. ሚካኤል ከረን፡ 
ቅድሚ ፪ተ ሰሙን ኣብ ሸሸረማ፡   ሕጂ  ን፫ይ ጊዜ ኣብ ደብረ መድኃኔ ዓለም 
ሓቢንመንተል ሢመት ክህነት ንህብ ኣሎና።  
ኣብዚ ደብሪ ን፫ይ፡ ጊዜ 2013, 2015, 2022 ክህነት ይወሃብ ኣሎ፡ ዓቢይ ጸጋ 
ኢዩ፡ ብገርሂ ዝርከብ ኣይኮነን’ሞ ብሓቂ ክነመስግን ይግባእ። 
ዘፀ 28፡1-8=“ወኣቅርቦ ኅቤከ ለኣሮን እኁከ ወለደቂቁ፡ ምስሌሁ ደቂቀቀ እስራኤል 

ከመ ይሡዑ ሊተ…ወግበር ዓራዘ 
ቅዱሰ ለኣሮንለክብረ ወለሡራኄ፡
ዘቦቱ ይቄድሱ ኪያየ ”፡ንኀውኻ 
ኣሮንን ንደቁ ናዳብንኣቢሁን፡
ኣልኣዛርን፡ ኢታማርን፡ ካህናት 
ኮይኖም ኬገልግሉኒ ካብ ደቂ 
እስራኤል ፈሊኻ ናባኻ ኣቅርቦም 
ንኣሮን ኃውኻ ድማ ክቡርን 
ዘጌጼን ቅዱሳት ኣልባስ ግበርሉ፡
ንስኻ ነቶም መንፈስ ጥበብ 
ዝመላእክዎም ክኢላታት ዝኾኑ 
ሰባት ኩሎም፡ ኣሮን ብክህነት 
ከገልግለኒ ኣልባስ ኪገብሩሉ 
ንገሮም። 
ንተልእ ኮ ክ ህ ነ ት ዝተፈልዩ 
ምዃኖን ንምሕባርን፡  መንፈስ 

ቅዱስ ምምላእን፡ፍሉይን ልብሰ ተክህኖን ከምዘድሊ፡ ኣምላኽ ንኣሮን ኣፍለጦ።                                                       
ተልእኮ = ኣብ ሥላሴ - ወልድ ካህን፡ ልኡከ ኣብ = ካህነ ኣብ 
        - ናይ ወልድ ልኡኻት - ካህናተ ክርስቶስ 
- ካህን = ካልእ ክርስቶስ (alter Christus) 
    ብመዓርገ ክህነት ኣቢሉ ካልእ ክርስቶስ ይኸውን፣  
  ትርጉሙ = 

1. ምሥጢራዊ’ዩ=ካህን ንክርስቶስ ብምምሳሉ፣ ኣእምሮ ወድሰብ ክበጽሖ 
ዘይክእል፡መልዕልተ ባህርያዊ ኢዩ፡  

2. ጸዋዕታኡ  ብዝምልከት=ተልእኮ ኢዩ፡ 
3. ሕይወቱ ብዝምልከት፡ ሞራላዊ’ዩ=ኣነባብራኡ ንክርስቶስ ዝመስል ስለዝኾነ፡ 

ዝኾነ  ተኸታሊ ክርስቶስ ንክርስቶስ ናይ ምምሳላ ግዴታ ኣለዎ፡ ነፍሲ ወከፍ 
ክርስትያን ፣ ብምሥጢረ ጥምቀት ናይ  ኣምላኽ ውሉድ ብምዃኑ መጠን ንክርስቶስ 
ናይ ምምሳል ዓቅሚ ተዋሂብዎ ኢዩ። 
ቅ.ጳውሎስ = “ነቶም ኣቀዲሙ ዝፈለጦም፣ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋት ቦኹሮም ምእንቲ                                                                                            
ክኸውን ፣   - ንምስሊ ወዱ ክመስሉ መደቦም  
            - ነቶም ቅድም ዝመደቦም ንኣታቶም ጸውዖም  
            - ነቶም ቀደም ዝጸውዖም ንኣታቶም ድማ ኣጽደቆም  
            - ነቶም ዘጽደቆም ንኣታቶም’ውን  ኣኽበሮም “ሮሜ 8=29  
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- እቲ ሓቀኛ ክርስትያን’ውን = ካልእ ክርስቶስ እዩ፣፣  
      እቲ ተራ- ክርስትያን ነዚ ካብ ተጸውዔ፣እቲ ብፍሉይን ብቀረባን ናቱ ልኡኽ      
     ዝኾነ፡ ብዝዓዘዘ መንገዲ፣ካልእ ክርስቶስ ይኸውን።  
- ምኽንያቱ ብጸጋ ጸዋዕታኡ ጥቡቅ ርክብ ስለዘለዎ  
 ክህነትን ካህንን-ኣብ ክርስቶስ ይራኸቡ ይወሃሃዱ በዚ ኸኣ’ዩ ካልእ ክርስቶስ ዘብሎ፣  
- ነዚ መሰረታዊ  - ርክብ እንተዘይተረዲእናዮ፣ ናይ ክህነት፡ 
  - ህላዌ ካልእ ክርስቶስ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትን         
 -  ዕላማን ድሕነታዊ ተልእኾን፡ ክህሉ ኣይክእልን ፣፣ 
- ነዚ ኣብ መንጎ ካህንን - ክርስቶስ ዘሎ ርክብ ምስ እንግንዘብ እንታ’ዩ ካህን ? 
እንታይ’ከ ማለት እዩ? ንዝብላ ሕቶታት ግቡእ መልሲ ክንረክብ ንኽእል ፣፣ 
- እቲ ካህን ዝበሃል ክርስቶስ ብርእሱ እዩ፣ ኩሉ ካህነ - ክርስቶስ ዝኾነ ከኣ ነቲ ናይ 
ክርስቶስ ክህነት - ቀጸሊ፡ ተግባሪ፡ ተሳታፊ ተልእኮኡ እዩ፣፣ ንነፍሲ ወከፍ 
ካህነ ክርስቶስ ከምቲ ኣነ ንድሕነት ደቂ ኣዳም ዝደኸምኩ ክሳብ ኣብ መስቀል ከኣ 
ዘፍቀርኩ፣ ንስኻ በዚ መስቀል’ዚ ዝደሓንካ ፣ ንሕዋትካ ንናይ ዘመንካ ወለዶ ካህን’ዶ 
ትኾኖም ፣ ናብ ኣሕዋትካ ትለኣኸኒ ዶ ኢዩ ዝብሎ፣፣ 
- ናይ ሎሚ ተሰያሚ ነዚ ጽዋዔ’ዚ ተቀቢሉ፡ እነኹ ጎይታ- ለኣኸኒ ይብል ኣሎ፡ 
ንሕና ከም ሕዝበ- እግዚኣብሔር ከኣ ርሑስ ኢልና፡ ነቲ ካብ ክርስቶስ 
ብቤተክርስትያን ኣቢሉ ዝቅበሎ ዘለዉ ተልእኮ ፣ ተቀበልቲ፡ ተጠቀምጢ ንኸውን 
ኣሎና ፣፣ 
መሠረታዊ ተልእኮ ካህን፡  

➢ ከም ክርስቶስ - መምህር - ኣዋጅ መለከታዊ ሓቂ ኢዩ፡  
      - ቃል እግዚ ኣብ ኣፍ ዝተቀመጠ’ዩ፣ ክእወጅ ዘለዎ  
      - ብሰብኣዊ ፍልጠትን ጥበብን ዘይኮነ=ብኣምላኽ ናብ ሰብ ብዝተመሓላለፉ   
      ቃላት እዩ ዝነግር፣፣ 
ነዚኣቶም - ቃል እግዚኣብሔር  
        - ሕገ እግዚኣብሔር ኢልና ንሰምዮም።ሓዋርያት  
        - ቀንዲ ሥራሖም  
        - ስብከተ ወንጌል ኢዩ፡ ነዚ ከይዝንግዑ፣ነቲ ተወሳኺ ሥርሓት ግብረ  
          ሠናይን ካልእን ንዲያቆናት ኣሠከምዎ ፣ 
“ወጸውዕዎሙ ፲ወ፪ቱ ንኵሉ ሕዝብ፡ ወይበልዎሙ ኢይደልወነ ከመ ንኅድግ ቃለ 
እግዚኣብሔር ወንፀመድ ማእዳተ፡ኅረዩ እምውስቴትክሙ ፯ተ ዕደወ፡ እለ ምሉእን 
መንፈስ ቅዱስ፡ ወጥበበ . . 
፨ እቶም 12 ሓዋርያት ንኹሎም ደቂ መዛሙርቲ ኣከብዎም፣” ንሕና መኣዲ 
ክንሰርዕ ክንብል ቃል ኣምላኽ ምስባኽ ክንኅድግ… ኣንቱም ኣሕዋት ካባኻትኩም 
ብጽቡቅ ዝተመስከረሎም መንፈስን ጥበብን ዝመልኦም ሽብዓተ ሰብኣይ ኃረዩ፣ ነዚ 
ጉዳይ’ዚ ከኣ ንክንምዝዞም፣“ወንሕነ ንፀመድ ጸሎተ ወልመኣክተ ቃሉ”፡ ንሕና 
ግን፥ 

➢ ኣብ ጸሎትን  
➢ ምምሃር እዚ ቃልን ክንጽመድ በልዎም ግ/ሓ 6፡2፣፣ 

1. ቀዳማይ ሥራሕ ካህን፡ቃሉ ምስባኽ፡ ነገረ ድኅነት ምምሃር፥prophetic 
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2. ካልኣይ ሥራሕ ካህናት -  
o ጸሎት ኢዩ፡ ብእሴ እግዚኣብሔር ዘብሎ፡Priestly; 
o ምዕዳል ምሥጢራት’ዩ ሰብ ንኣና ከም ;   
ሓዋርያ ጳውሎስ፡ ከመዝኬ የኅሊ ሰብእ በእንቲኣነ፡ከመ ኣግብርተ 

ክርስቶስ ንሕነ፡ ወከመ መገብተ ሥርዐቱ ለእግዚኣብሔር፡ ሰባት ብዛዕባና፡ ከም 
ኣገልገልቲ ክርስቶስ መገብቲ ምሥጢራት ኣምላኽን ኢዮም ዝቈጽሩና (1ቆሮ4=1) 
በዘን ቃላት እዚኣተን ቅ.ጳውሎስ መሰረታዊ ሥራሕ ጸዋዕታ ካህናት ይገልጽ፣፣  
3. ፫ይ ሥራሕ ካህን፡ምሕደራ ቤተ እግዚኣብሔር፡Kingly ministry 
ሎሚ ነዚ ጸጋ’ዚ ዝዕድል ስለዝረኽብና፡ ሢመቱ ይርሓሰና፡ቀዳሲና ይኹን፡ ኢልና 
ንምምስካርን፡ንምቅባሉን ኣብዚ ንርከብ ኣሎና።ኣምላኽ ክህነተ ሙሴ ወኣሮን 
ይግበረሉ።  
ምስጋና  - ንዝተወፈዩልና ወለዲ 

-  ንዝዀኰሰ  ገዳም ፡  
- ነቶም ኣብዚ ክበጽሕ ዝጸለዩ፡ ዝሓገዘኡ ኵሎም፡ ኣምላኽ ይባርኮም። 

ኣቡነ ዘበሰማያት. . 

+ ኣባ ኪዳነ የዕብዮ 
  ጳጳስ መንበር ከረን  
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