መዓርገ ክህነት ኣብ ዋስደምባ ፳፻፯/2015

ታሪኽ ሕይወት ሓዲስ ካህን

ኣባ 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 ክፍሊ
1995-1999
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 2012-2015
ዕለተዲቍና፡ ፴ ጥሪ ፳፻፯ / 5 February 2015 ዓ/ም ፈ. ኣብ ከረን
፲ ሓምለ ፳፻፯ / 18 July 2015 ኣብ ዋስደምባ ብኢድ ብፁዕ አቡነ ኪዳነ ተቀቢሎም።

ብጸጋ እግዚኣብሔርን ኣምላድነት ድንግል ማርያምን፡ ካህነ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት፡ ብስሙ ኣብ
ዝጽዋዕ ደብሪ፡ መዓርገ ክህነት ክንህብ ተኣኪብና ኣሎና፤ “ሰኣልዎ አንከ ለባዕለ ማእረር ከመ ይወሰክ ወይፈኑ
ገባረ ለማእረሩ፡ነቲ ጐይታ እኽሊ ፡ ንእኽሉ ዓየይቲ ኪልእኽ ለምንዎ” (ሉቃ 10:2)

እዚ ናይ ጐይታና

ትእዛዝ ዝለኣኹ ኣብ ዝደለየሉ ጊዜ ነበረ፡ እቶም ዝለኣኹ፡ ኣብ ርእስቶም 12፡ ካልኦት በብኽልተ ዝተላኣኩ

72 ኣርድእት ነበሩ (ሉቃ 10:1-6)። እዚ ኵነት እዚ ቤተክርስቲያን ብባህሪያ ልእኽቲ ምዃና እዩ ዘርእየና፥
ክርስቲያናዊ ጸዋዕታ ከኣ ካብዚ ተልእኮ እዚ ይፍጠር፤ ነቲ ሕያዋይ ጓሳ ዝኾነ ኢየሱስ ምስማዕን ምስዓብን፥
ማለት ኣብ ኢየሱስ ብምውፋይ ብኣኡ ምምራኽን ብኣኡ ምምራሕን የስምዕ፡፡ መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ናይ
ተልእኮ ግራት ንኽንዋሳእ ፥ ኣብ
ውሽጥና ንዘሎ ድልየት የለዓዕለና እሞ
ኣብ ግራት ኣምላኽ ሕይወትና ክነወፊ
ትብዓትን ሓጐስ ይህበና።
ንተልእኮ ሕይወትካ ምውፋይ
ዝከኣል፥ ንርእስና ምስ እንክሕድ
ጥራሕ እዩ፡ መሠረት ክርስቲያናዊ
ጸዋዕታ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ምንቅስቃስ
እምነት እዩ፡ እምነት ማለት
ሕይወትና ኣብ ክርስቶስ ምእን ቲ
ንኽነተኵር፡

ነቲ ናይ ጣዕሚ

ቦታናን፡ ናይቲ ንዓይ ወይ ኣነ ዝብል
ዘይልወ ኣንነት፡ ጸብለል ኢልካ ነቲ
ልዑል ምሕሳብ እዩ። እዚ ማለት ከም
ኣብርሃም ዝተወለድካሉ ቦታን፡ ዝዓበኻሉ ከባብን መሳቱን ገዲፍካ፡ ናብቲ ሓዲስ ቦታ ናብ ዝወስድ መንገዲ
፡ ኣምላኽ ከም ዘርእየካ ፈሊጥካን ኣሚንካን ንቅድሚት ምኻድ እዩ። እዚ “ንቅድሚት ምኻድ” ንሓደ ናይ
ሕይወቱ፡ ስምዒታቱ፡ ሰብኣውነቱ፡
ኣብ ፈተና ከም ምእታው

ክርእዮ

የብሉን። ብኣንጻሩ እቶም ንክርስቶስ
ክኽተሉ ዝወሰኑን፥ ኵለንትናኦም
ኣብ ኣገልግ ሎት ኣምላኽን
መንግሥቱን ዘገበሩ፡ ንሕይወት
ብምልኣት ይረኽብዋ። መድኃኒና
“ወኵሎ ዘኅደገ ኣብያተ ወኣኅወ
ወኣኃተ፡ ወኣባ ወእመ፡ ወብእሲተ
ወውሉደ ወገራውሀ በእንተ ስምየ
ምእተ ምክዕቢተ ይነሥእ ወሕይወተ
ዘለዓለም ይወርስ፥እቲ ንስለ ስመይ
ኢሉ ኣብይቲ ኾነ ወይስ ኣሕዋት ወይ
ኣሓት ወይ ኣቦ ወይ ኣደ ወይ ሰበይቲ

ወይ ውሉድ ወይ ግርሁ ዝሓደገ፡ ምእቲ ኻዕበት ኪረክብ፡ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኪወርስ እዩ፡ (ማቴ
19:29)።
እዚ ኵሉ ኣብ ፍቅሪ ዝተመሥረተ ኢዩ፡ ክርስቲያናዊ ጸዋዕታ ቅድሚ ኵሉ ናይ ፍቅሪ ጸዋዕታ ኢዩ፡ ካብዚ
ጸዋዕታ እዚ ኣከ ጸዋዕታ ክህነት ይውለድ፡ እዛ ፍቅሪ እዚኣ ካብ ርእስና እተውጽኣናን ናብ ክርስቶስ
እትስሕበናን ኢያ፡ ካብቲ ዕጽው ንርእሰይ ዝብል ኣረኣእያ፥ ርእሰ ወፈያ ብምግባር ሓራ ገይራ ኣብቲ ሓቀኛ
ፍልጠት ርእስን፡ ንእምላኽ ኣብ ምርካብን እተብጸሓና እያ፡ እምበር እዚ ሎሚ ነዚ ተልእኮ እዚ ንስይሞ ዘሎና
ወድና ከኣ በዛ ፍቅሪ እዚኣ ሓራ ኮይኑ፡ “ኵሎ ኅደግነ ወተሎናከ” ከምዝበለ ሓዋርያ ጴጥሮስ፥ ኵሉ ገዲፈ፡ ኵሉ
ንዓኻ ብምባል፡ንርእሱ ንኣምላኽ ረኺቡ፡ ንሕዝቢ ምስ ኣምላኽ ከራኽብ ዝውፈ ዘሎ ኢዩ። ጸዋዕታ ኵሉ ጊዜ
ሥራሕ ኣምላኽ ኢዩ፡ ክንየው
ተበግሶና ይመርሓና፡ ካብ ኵሉ
ዓይነት ባርነት ነጻ ይግበረና፡
ዝለመድናዮ ልምድታትና
ክንገድፍ፡ ኣብቲ ናቱ ሕብረትን
ሱታፌ

ብ ም ምራ ሕ ም ስ

ኣሕዋትና ኣሓትና ከኣ የሕብረና።
ንጽዋዔ ኣምላኽ ምምላስ ማለት
ንርእስና ክንገድፍ፥ ነቲ ውሕስነት
ዝመስለና ግና ውሑስ ዘይኮነ
ነገራት ክንገድፍ እሞ፡ ኣብቲ ናይ
ሕይወትና ምንጭን ፍጻሜን ዝኾነ
ኣምላኽ ክንበጽሕ ይሕግዘና፡
ሓዋርያ ክርስቶስ ምዃን ማለት ካብ ሕይወት ወይ ካብ ዓለም ምህዳም ኣይኮነን፡ እንታይ ደኣ ኣብ መንጎ ሱታፌ
ምስ ኣምላኽን፡ ኣብ ኣገልግሎት ተልእኮን ዓሚቍ ተራ ምጽዋት ኢዩ፡ ወንጌል ከኣ ናይ ሕይወት ሓርነት
ዘምጽእ መልእኽቲ ኢዩ፡ ነቶም ዝሰምዕዋን ዝቅበልዎን ዝልውጦምን ዝሕድሶምን ኃይሊ ኢዩ፡ ስለዚ ዝኾነ
መንእሰይ ካብ ርእሱ ክወጽእ ኣይፍራሕ፡ ንርእስኹም ነዚ ጉዕዞ ጀምርዎ፡ ሓራ ከኣ ክትኮኑ ኢኹም። ክንደይ
ዘደንቅ ኢዩ ብጽዋዔ ኣምላኽ ነዚ ቃል እዚ ሓቍፍካ እግሪ ኢይሱስ ምስዓብ፡ እዚ ከኣ ኣምላኻዊ ምሥ ጢር
እናስተንተንካ፥ ንኣሕዋት ከኣ ሕያውነት ዝመልኦ ኣገልግሎት ምሃብስ ክደይ ደስ ዘብል ኢዩ፡ ኣብ ከምዚ
ኩነታት፡ ሕይወት እናሐድረት ሃብታምን ኣዝያ ሕጉስትን ትኸውን። ድንግል ማርያም መልክዕ ኵሉ
ጸዋዕታታ/ ንጸዋዕታ ኣምላኽ “ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” ንምባል ኣይፈርሓትን፡ ካብቲ እምነታ ዝመነጨ
ምቅሉል ትብዓት፥ ኣምላክ ብምእማን፡ ካብ ርእሳ ወጺኣ ነቲ ናይ ታሕጓስ መዝሙር ክትዝምር ከኣለት።
➢ እግዚኣኣብሔር = - ኣብ ሕይወት ጸወዓና - ብኣርኣያኡ ብምፍጣር ከኣ
➢ ኣብ ኣምላኻዊ ሕይወቱ
- እዚ ጽዋዔ’ዘይ ነፃ ህያብ ኢዩ፣ ጸጋ ቢልና ንጽውዖ
- ነፃ ካብ ኮነ፣ ድኻም ኣይሓትትን ግዳ ሓላፍነት ይጥይቅ፡ ከመይ ምቅባል ክንዲ ዝኾነ፡

➢ እዚ ንሕይወት ዝጸወዓና ኣምላኽ ንሕይወትና ብመደብ ስለ ዝፈጠሮ ብየናይ መንገዲ ክንነብሮ ከም
ዘሎና’ውን “ብጸዋዕታ” ይሕብረና፡
- ጸዋዕታ = - ዓለማውን = ብኪዳን
- መንፈሳውን = ብክህነት/ምንኩስና/ድንግልና ንድሕነት ዝመርሕ
➢ ኣብ OT= እቶም ዓበይቲ ሰባት ዝበሀሉ ንጸዋዕታኦም መልሲ ዝሃቡ ኢያቶም፣
Eg. ኣበው = ኣብርሃም ሙሴ …ወዘተ
ነቢያት = ኤርምያስ ኢሳይያስ…
• እግዚኣብሔር ካብ ሰባት ንገለ ኪጽውዕ ኣብቲ ዝመደቦ መደብ ተሓባበርቱ ኮይኖም ነሕዋቶም
መልእኽቲ ኣምላኾም ንኸብጽሑ ይምዝዝ፡
• ኣብ OT ዝተጸውዑ ሰባት ናይቲ ክመጽእ ዘለዎ ሓቀኛ ልኡኽ ጽላሎት’ምበር ሓቂ መልእኽተኛታት
ኣይነበሩን፡ ንሕዝቦም’ውን ድሕነት ኪኾንዎም ኣይተረኽቡን፣
➢ ኣብ ምልኣት ጊዜ ከኣ ሥላሴ ንወልድ ለኣኹ፡
- ወልድ ኪልኣኽ፣ - ሰብ ተቀባሊ ጥራሕ ኮይኑ ከይሰምዖ ከኣ ኣብቲ ጉዳዩ ኢደይ መሊሰ
ንኽብል፡ ንደቂ ሰብ ወኪላ ኣብዚ መደብ ድሕነት ንኽትሳተፍ ሥላሴ፡ ንማርያም መረጹ፣
በዚ ወልደ እግዚኣብሔር፡ ወልደ ማርያም ኮነ፡ ሰብ ከኣ ኣብ ድሕነተይ እጃመይ ኣበርኪተ
በለ፡
- ጉዳዩ= ከቢድ ክንዲ ዝኾነ ከኣ ሥላሴ ንማንም ተራ ሰብ ኣይለኣኹን እንታይ ደኣ ንሓደ
ካብኦም ለኣኹ፣ ንሱ ከኣ ወልድ ኢዩ፣ ከመይ
- ንገለ ጉዳይ ማንም ትልእከሉ ኣሎ፡
- ንዓቢ ጉዳይ ግን ውላድካ ትልእከሉ
ንድሕነት ከኣ ወልድ ኪለኣኽ ሥላሴ ወሰኑ።
➢ ወልድ መልእኽቱ ብትኽክል ድሕሪ ምፍጻም፡ ነዚ ዝገበሮ ድኻም ናብ ኣሕዋት ቀጺሎም
ዘመሓላልፍ ሰባት መሪጸ እዚኣቶም ሓዋርያት ጳጳሳት ካህናት ደናግል…ወዘተ ተባህሉ፡
➢ ዝለኣኹሉ ጉዳያ ወልድ ሕይወቱ ዝበጀወሉ ድሕነት ቢልና እንጽውዖ እዩ። ክርስቶስ ሎሚ ንደቂ ሰብ
ነዚ ጉዳይ’ዚ ናብ ኣሕዋቶም ኬብጽሑ ንገለ ሰባት ይጽውዕ፡ እቲ ዝጽዋዕ ከኣ ብነፃ ፍቃዱ “እሺ” ምስ
በለ እቲ ወልድ ዝደኸመሉ ጉዳይ ናብ ኣሕዋቱ ኪዝርግሖ ጉዳዩ ይኸውን፡
➢ እቲ ጽውዕ፣ እግዚኣብሔር ዝኣክል ነዓይ ንዘይጠቅም ነዚ ዓቢይ ነገር ኪገብር ዝዓደመኒ፡ ኣነ ግዳ
እንታዋይ ኮይነ ኢየ ዝኣቢ ቢሉ ዕብየት ጸዋዒኡ ብምርኣይ፡ ፍቅሪ ወልድ ይሓድሮ’ሞ ፡ ኣብ
መትከል መድሓኒኡ ተኣሚኑ ጸዋዕታኡ ይከታተል፡
➢ እዚ ጽዋዔ’ዚ ንኽብሪ ዘይኮነ ንሓላፍነት፡ መጨረሽታኡ ከኣ ቀራንዮ እዩ፡ ከምቲ ክርስቶስ ብሞቱ
ዝወለደና ከምኡ ከኣ ጽውዐ እንተኣድለየ ብሞቱ ነኣሕዋቱ ይረብሕ፣ እዚይ ከኣ “ምድራዊ ሕይወተይ
ይትረፈኒ ሓንትስ ኣሕዋተይ ይድሓኑ’ምበር” ዝብል ፍቅሪ እግዚኣብሔርን ፍቅሪ ሓውን ዝመልኦ
ተበግሶ ብምሓዝ፡ ግብሪ ወልድ ንምቅጻል ፍቃደኛ ኮይኑ ይርከብ፡
እምበኣርከስ ሎሚ ንኸምዚ ዓይነት ጸዋዕታ ዝዋፈረ፡ ኣኻእሎ ይሃብካ ንምባልን ብጸሎት ንኸነሰንዮን እዩ
ኣብዚ ዘሎና፡ ከማኡ በብጊዜኡ ናብዚ ግራት ዝውሰኑ ንኽህበና ክንጽሊ እዩ ተጋቢእና ዘሎና፡
እንጽልዮ =
1. እግዚኣብሔር ነቶም ኣብ ከምዚ ጸዋዕታ ተዋፊሮም ንዘለዉ ጸጋኡ ኬብዝሓሎም፡ ብሓቂ ነቲ
ተልእኾኦም ክንብርዎን ንሕዝቦም ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይኖም ፍቅሪ ኣምላኽን ብጻን
ንኸስተምህሩን እዩ።

ሀ. ምስጋና ከም ድላይ ክርስቶስ ኣካይዶም ንክኽእሉ ክንጽልየሎም የድሊ፣ ከመይ ንሳቶም’ውን ሰባት፥ ሥጋ
ዝለበሱ እያቶም ፡ ንተጸዋዒ እቲ ዓቢይ ብድሆ - ድኽመቱ , - ንእስነቱ = ዘይኮነ “ ናይ ኣምላኽ ሰብ “
ምዃን’ዩ ፡ክትኮኖ ዝግባኣካ ምዃን = ጸዋዕታኻ ምንባር ዕቢይ ብድሆ’ዩ፣
ናይ ኣምላኽ ሰብ ክትከውን ዘድልዩ ረቋሒታት
1) ዲካዮዚነ፣ ጽድቂ ፣ -Righteousness
- ንኣምላኽ ግብኡ
- ንሰብ ግቡኡ = ምሃብ’ዩ
2) መንፈሳውነት Godlines = ሕይወትካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጌርካ ምንባር
- እምነት = ተኣማንነት ( pistils fidelity )
ተኣማንነት - ኣብ ዕድላትን ጸገማት ሕይወት = ክሳዕ መጨረስታ ኣብ ጊዜ ኣፍ ሞት’ውን ንኣምላኽ ተኣማኒ
ኮንካ ምርካብ፡
- ፍቅሪ = ወትሩ ኣምላኽ ዝገበረልካ ሰናያት ዘኪርካ፣ ፍቅሪ ብጻይ ምምዕባል ከማኡ ፍቅሪ ኣምላኽ፣
3) ትዕግስቲ = ተጻዋርነት ጥራይ ዘይኮነ ፣ ቀጻሊ ምጽማም ናብ ዓወት ዘምርሕ ተጻዊርካ ትሓልፎ ጥራይ
ዘይኮነ - ብዓወት ትዛዝሞ፣፣
4) ሕያውነት = ቁጥዓ ካልኦት ዝጻወር ጥራይ ኮይኑ ልምሉም ማለት ኣይኮነን፡ የግዳ ይቅረ ምባል ዝፈልጥ
፣ኮይኑ ንጽድቂ ዝቃለስ እዩ፣
- ብትሕትና ዝጎዓዝ ኮይኑ፣ብኣምላኽ ጽውዕ ምዃኑ ዝንየት‘ዩ፡ ስለዚ ንብጻይካ ክማኻ ጌርካ
ምርኣይ እዩ፣፣
ንኸምዚ ዝኣመሰለ ቅዱስ ዕላማ ዝዕጠቁ ወይ ዝዋፈሩ ንኽህበና ክልምን፡ ከመይ እቲ ግራት
ሰፊሕ እዩ፡ ሰራሕተኛታት ግን ውሑዳት እያቶም’ሞ ነቲ በዓል ግራት ንግራቱ ሠራሕተኛታት
ክሰደሉ ክንልምን፡
ለ. ልመና ከመይ እዞም ሰባት ነዚ ነገር’ዚ ዝተጸውዑ ምስ ዝሰኣኑ እታ ሕብረተሰብ ብዓይኒ መንፈስ
ጸኒታ እያ ዝበሀል፡ ብመንፈስ ወላዲ ስለዘይብሎም፡ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኪስውረና ክንጽሊ የድሊ፡
ምስጋና፥ ንወለዲ ንዝኰስኰሰ ገዳም፡ መማህራኑ፡ ግበርቲ ሠናይ፡
2.

ዓመተ ምሕረት
+ ኣባ ኪዳነ የዕብዮ

