
ሢመተ ዲቁና !
፳፬ ነሓሰ ፳፻፮ / 30 August 2014!

!
ስም ፥ ሥዩም !

አቦ፡ ጴጥሮስ ክብሮም!
አደ፡ ኣብርሃጽዮን ጸጋይ!

ዕለተ ልደት፡ ፩ መስከረም ፲፱፻፸ግእዝ  (11/09/1977ፈ/!
ገዳም ዝኣተወሉ፡ 2000 ዓ/ም  ዝተማህረሉ!

1.! መባእታ ፡ኢራ ታሕታይ !  1-5 ክፍሊ 19994-99!
2.! ማእከላይ፡ሽዕብ ! 6 ክፍሊ 1999-2000 ከረን

! ! 7-8 ክፍሊ 2000-2002!
3.! ፪ይ ደረጃ  ከረን! 9-11 ክፍሊ 2002-2005 ከረን

! ! 10-11 ክፍሊ 2002-05!
5.! ፍልስፍልና አሥመራ 1-2 ዓመት 2006-08!
6.! 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።!!
ዮሓ 15፡9 “ወበከመ ኣፍቀረኒ አብ፡ ከማሁ ኣነሂ ኣፍቀርኩክሙ፡ 
ንበሩ በፍቅረ ዚአየ፡ ወእመሰ ታፈቅሩኒ ዕቀቡ ትእዛዝየ ወትነብሩ 
በፍቅረ ዚአየ፡ በከመ ዐቀብኩ አኣ ትእዛዞ ለኣቡየ ወእነብር በፍቅሩ”።!

ዘንበብናዮ ቃለ ወንጌል ዮሓ ብዛዕባ ኣምላኽ ብኢየሱስ ገይሩ ዝገለጾ 
ፍቅሪ ይዛረብ፡ ፍቅሪ እዩ  ታሕጓስ ዘምጽእ፡ ነቲ ኣብ መንጎ ኃጢኣት 
ኣምላኽ ሰብን ዘሎ ናይ ድልድል ጸልማት ዝኣሊ። በዚ ኸኣ አብ ፍቅሩ 
ንሕና ባሮት ዘይኮና ኣዕሩኽ ኣምላኽ ኢና  ፡፡ !

በዚ ፍቅሪ እዚ ኣብዚ ዓለምዚ  ነባሪ ፍረ ምእንቲ  ክንፈሪ፡ ከከም 
ጸዋዕታና   ተኸተልቲ ክርስቶስ ኰንና ዘሎና። ከምቲ ክርስቶስ ፍቅሪ 
ኣቦኡ ዘርኣየና፡ ንሕና ከኣ ኒዚ ፍቅሪዚ ንዓለም ክነርእዮ ወንጌላዊ 
ትእዛዝ ዝተቀበልና። “ወበከመ ኣፍቀረኒ አብ፡ ከማሁ ኣነሂ 
ኣፍቀርኩክሙ፡ ንበሩ በፍቅረ ዚአየ፡”!

እዚ አስተንትኖ ናይ ፍቅሪ ኣምላኽ፡ ናይዚ ናይ ሎሚ ሢመተ ዱቁና  
መሠረታዊ መግለጺ ሓጐስና እዩ፡ ኣብ ቤተክርስቲያን ከምዚ ዝበለ 
መዓርጋዊ ሥያሜ መግለጺ ናይ ወንጌላዊ ትእዛዝ እዩ።  ብጽዋዔ 
መንፈስ ቅዱስን ኣንብሮ አእዳውን ዝፍጸም  ሥርዓት፡ በቲ መለኮታዊ 
ፍቅሪ ናብቲ ለኣኺ ምልዋጥ እዩ፡ በዚ ከኣ ንቤተክርስቲያንን ንዓለምን 
ናይ ምልዋጥ  ሓይሊ ዘልብስ እዩ። ሓዋ. ጳው “ ጸጋ ክርስቶስ 
ይደፋፍኣና” ዝበሎ እዚ እዩ። !

ተልእኮና ከኣ ነቲ ምእታናን ምእንቲ ድሕኅነትናን  ርእሱ ናይ ዘወፈየ፡ 
ሰብ ምዃንን መስቀልን ብምርዳእ፡ ንሓዋርያነትን ኣገልግሎትን 
ሥልጣንን ተልእኮን ንርዳእ፡ እዚ ሎሚ ብሢመተ ዲቁና ዝውፈ ዘሎ 
ከኣ በዚ መንፈስ እዚ እዩ።!

ዲያቆን ማለት ዘገልግል ማለት እዩ፡ ኣገልግሎት ኣብ ቤተክርስቲያ  
ብሰለስት ኣገባብ ይግለጽ፡!



• ሥርዓት ኣምልኮኣዊ ፡  
ብመዓርገ ዲቁና፡ እቲ 
ተሠያሚ ኣብ መንበረ ታቦት 
ኣ ት ዩ ፡ ኣ ብ ዝ ግ በ ር  
ሊጡርጊያዊ ኣገልግሎት 
ይጽመድ፡ ናይ ቀዳሲ ካህን 
ቀንዲ አገልጋሊ  ብምዃን 
ኣብ ምዕዳል ሥጋሁ ወደሙ  
ዝሕግዝ ይኸውን፡፡ ነዚ 
ኣስተንትኖ በዚ ልዑል 
ምሥጢር ናይ ቅ.ቁርባን 
ክንጅምሮ ከሎና፡ ንማኅበረ 
ክርስቲያን ኣብ ሕንጸት 
መንፈሳዊ ሕይወቶም ኣበርክቶ ንግበር ኣሎና። ሉቃስ ኣብ ወንጌሉ 
ድሕሪ ሥርዓተ ምሥጢረ ቅ.ቁርባን ሓዋርያት “ኣብ  መንጎኦም 
መን ይዓቢ ተባሃሂሎም” ተኻትዑ፡ ክርስቶስ ካብኡ ክመሃሩ 
ቢሉ፡ ሥልጣን ኣብ ልዕሊ ካልኦ ክንጉይት ከምዝይተዋህበ 
ሓበሮም፡ “ነሕዛብ ነገሥታቶም አዮም ዝገዝእዎም፡አቶም 
ሥልጣን ዘለዎም ከኣ ገበርቲ ሠናይ ይበሃሉ፡ ንስኻትኩም ግና 
ከምኡ ኣይትኹኑ፡ ካብኻትኩም ዓቢይስ ከም ንእሽቶ፡ እቲ 
ጐይታ እውን ከም ጊልያ ደኣ ይኹን፡. . . . ኣነ ግና ኣብ 
ማእከልኩም ከም ኣገልጋሊ እየ፥ (ho	   diakonon,	   the	  
‘deacon’)ሉቃ 22፡24-27  በሎም። ካብ ዮሓንስ ከም እንፈልጦ 
ከኣ ንርእሱ ከም ትሑት ኣገልጋሊ ኮይኑ እግሪ ኣርድእቱ 
ሓጸበ።”ኣብነት ሂበኩም ኣሎኹ “ (ዮሓ 13፡15) ከኣ በሎም።!

• ስብከተ ቃለ እግዚኣብሔር፥  ሓቀኛ ዲቁና ስብከተ ወንጌል፡ 
ናይቲ!

እንፍጽሞ ሥርዓተ ኣምልኾ  ትምህርትን ትምህርተ ክርስቶስን 
ዘተኰረ እዩ። እዚ ኣገልግሎት እዚ ኣምላክ ሎሚ በዚ ቅ.ጽሑፉ 
እንታይ ይብለኒ ኣሎ ቢልካ ንርእስኻን ንኻልኦትን ምምሃር እዩ፡ 
በዚ ከኣ ሕዝበ እግዚኣብሔር ናይ ቤተክርስቲያን ሃብቲ እምነት 
ክፈልጡን ክነብርዎን ምሕጋዝ ማለት እዩ። ኣብ ኣገልግሎት ቃለ 



እግዚኣብሔር ምዃን፡ ኣብ እምነት ናይ ቤተክርስቲያን ብሓዲስ 
መንፈስን ጽባቄን ንሕዝበ እግዚኣብሔር ምምጋብ እዩ። እዚ ናይ 
ሎሚ ሢሚተ ዲቁና ነዚ ንምግባር ዘኽእሎ ሥልጣን 
ቤተክርስቲያን ንተሠያሚ ትህቦ ኣላ።!!
• ግብረ ሠናይን ፡ ዲቁና ከም ኣገልግሎት፡ ንኣገልግሎት 
ድኻታትን ዝሳቀዩን !

ንዝነደዩን ብስም ቤተክርስቲያን ምሕጋዝ እዩ፡ እዚ ኣገልግሎት 
እዚ ረድኤት ምዕዳል ኣይኮነን፡ ነቶም ረዲኤት ዘድልዮም ብቃለ 
አግዚኣብሔር ዝተሰነየ ብፍቅሪ ምሕጋዝ ማለት እዩ። ግ/ሓ 6:3 
ዝጠቅሶም ብእብሮ እድ ዝተሰየሙ ዲያቆናት፡ “ምሉኣነ መንፈስ 
ቅዱስ ወጥበብ” ብምዃን ብፍቅሪ ሓውን ብጻይን ብግቡእ 
ዝተመልመሉ እምበር ተራ ሠራሕተኛታት ረዲኤት ኣይኮኑን። በዚ 
ከኣ እዩ ግብረ ሠናይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክንየው ግዙፋዊ ሓገዝ 
ዝሰግር። !!
ር.ሊ.ጳ. በነዲክቶስ ኣብታ “እግዚኣብሔር ፍቅሪ እዩ” እትብል 
መልእኽቶም ነዚ መሠረታዊ ቅርጻ ቤተ ክርስቲያን ዳግም 
ብምስትንታን፡ ናይ ቤተክርስቲያን ዓሚቁ ምሥጢር ኣብቲ 
ሰለስተ ደረጃ ሓልፍነታ ይግለጽ ይብሉ።!

1. ስብከተ ቃለ እግዚኣብሔር (kerygma –martyria)   !

2. ሥርዓተ ምሥጢራት (leitourgia)  !

3. ግብረ ሠናይ (diakonia) እዚ ሰለስቲኡ ተግባራት 
ዘይፈላለ እዩ።ስለዚ ሥራሕ ግብረ ሠናይ ንኻልኦት 
ዝግደፍ ዘይኮነ፡ ክፍሊ ባህሪኣ እዩ። !

በተመሳሳሊ እቲ መሠረታዊ ቅርጻ ቤተክርስቲያ ፥ ናይቲ ሰለስቲ ቅርጻ 
መዓረገ ክህነት መሠረት እዩ፡ ቤተክርስቲያን ነቲ ሠለስተ መዚ ፥ ናይ 
ስብከተ ወንጌል፣ ሊጡጊያ፡ ግብረ ሠናይን ኣብ ዲቁና ተንጽፎ፡ እዚ 
ሰለስተ ምሥጢር ናይቲ ፍቅሪ ዝኾነ ቃለ እግዚኣብሔር፡ ዝተሰብከን 
ንቤተ ክርስቲያን ሕድሪ ዝተዋህበን ተገልጾን እምነትን (revelation & 



faith) እዩ። እዚ ከኣ ነቲ ጥርዚ ፍቅሪ ኣምልኾና ዝኾነ ቅ.ቁርባን 
ዝወሃብ ፍቅሪ ኣምላኽን ብጻይን ዘመልክት እዩ።!

እቶም ብዲቁና ኣቢሎም ናብ መዓርገ ክህነት ዝሓልፉ ዘበሉ ከኣ ነዚ 
ባህርያት ቤተክርስቲያን ዘርእዩ መሠረት ሓዚም ናብ መዓርገ ክህነትን 
ጵጵስናን ይሳገሩ፡እሞ  ነቲ ኣብ መንጎና ኮይኑ ዘገልግል ክርስቶስ ናቱ 
ካልኣ ክርስቶስ ኮይኖም ይዓዩ። እዚ ኣትስትንትኖ እዚ “በመዓርገ 
ዲቁና ኣቢሉ ብዘይድምሰስ ማኅተም  ናብ ክርስቶስ ከይተለወጠ፡ ወላ 
ሓደ ናብ ቅዱስ መዓርገ ክህነት ዝሳጋገር የልቦን ንምባል ዘኽእለና 
ተሎጋዊ ትንተና ክንገብር ይሕግዘና። !

በዚ መንፈስ እዚ ሎሚ እዚ ተሠያሚ፡ ምልክት ሥያሜ ቅዱስ መዓርግ 
ዝኾነ ኣንብሮ እድ፡ ሕይወቱ ነዚ ኣገልግሎት እዚ፡ ብተኣዝዞን 
ንጽሕናን ተዓቅቦን ነቲ መለኮታዊ መምህር መሲሉ፡ናብ ክርስቶስን 
ቤተክርስቲያኑን ይወፈ ኣሎ። !

እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ሕዝበ እግዚኣብሔር  ጸጋ ኣምላኽ በዚ 
ሢመት እዚ ንተሰያሚ፡ንተልእኮ ቤተክርስቲያን ድልው ክገብሮ 
ንጸሊ፡ ድንግል ማርያም ኣደ ኩልና ተማልደልና አሞ፡ ከም ናይ 
ጽባሕ፡ ካህን ገጽ ክርስቶስን፡ ናይ ኣምላኽ ፍቅራዊ ገጽ ንዓለም ከርኢ 
ኃይሊ ይሃቦ፡!

ወለዲ፡ ውላዶም ዘወፈዩ!

ገዳም፡ ዝመሃረን ዝኰስኰሰን፡ !

ገበርቲ ሠናይ ዝሓገዙ፡ ኩሎም ናብዚ ደረጃ ክበጽሕ ብጸሎት ኮነ 
ብኻልእ መንገዲ ዝሓገዙ ኩሎም ኣምላኽ ይባርኮም እናበልኩ ብልቢ 
ኣመስግኖም፡!

ንተሰያሚ ጥበብን ጥዕናን ቅድስናን እምነየሉ።!

!
+ ኣባ ኪዳነ የዕብዮ  



ጳጳስ መንበር ከረን


