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እዚ ካብ መጽሓፈ ቅዳሴ ዘእምቅመ ዓለም ጠቒስና። ኣብ ላዕሊ 
ኣስፊርናዮ ዘሎና ናይዚ መልእኽትና ኣርእስቲ። ብሕጽር ዝበለ 
መልክዕ ንምሉእ ትርጉም ናይ በዓለ ትንሣኤ ዝገልጸልና እዩ። 
መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም 
ሥጋ ለቢሱ ኣብ ቤተልሔም ከምዝተወልደ። ን33 ዓመት ኣብዚ 
ምድርዚ: ብዘይካ ኃጢኣት፤ ከማና ንቡር ሰብኣዊ ሕይወት 
እናነበረ ላዕልን ታሕትን ይብል ከምዝነበረ። ብፍላይ ኣብተን 
ናይ መጨርስታ ሠለተ ዓመት። መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያ 
እሞ ተነስሑ ብወንጌል ከኣ እመኑ እናበለ ጥዑም ናይ ድኅነት 
ዜና ከምዘበሠረ። ሕሙማት  ከምዘሕወየ፣ 

ንዝጠመዩ ከምዝዓንገለ። ንዝሞቱ 
ከምዘተንሥአ፣ ጥበብ ዝመልኦ ምሳሌታትን 
ብዙኅ ተኣምራታዊ ተግባራትን ከምዝፈጸመ 

ወንጌላውያን ይትርኹልና እዮም። ብሓጺሩ 
መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሮን: 
ዝመሃሮን: ዝገበሮን ኵሉ ንድኅነትና 
ዝዓለመ ከምዝነበረ ርጉጽ እዩ። ኣብ ክንዲ 
ነዚ ኵሉ ዝገበሮን ዝመሃሮን ጽቡቕ ግን፣ 
ምስጋና ዘይኮነ ሕማቕ እዩ ዝተፈድየ። 
እምቅድመ ዓለም ዝኣርእስቱ ኣብ መጽሓፈ 
ቅዳሴና ዝርከብ ኣብ ዘመነ ትንሣኤ 
እንጥቀመሉ ኣኰቴተ ቍርባን ከምዝብሎ፣ 
“ኣኃዝዎ ኣይሁድ ወኣቆምዎ ውስተ ዐውድ: 
ለዘሎቱ ይቀውሙ ሠራዊተ መላእክት 
በፍርሃት ወበረዓድ፤ ሰቀልዎ ዲበ ዕፅ 
ወቀነውዎ በቀነዋት፣ ወኰርዕዎ ርእሶ 
በሕለት፣ ረገዝዎ ገቦሁ በኵናት፣ ኣስተይዎ 
ልጽምዑ ሓሞተ ወከርቤ ቱሱሓ፣ 
ለዘኣስተዮሙ ለእስራኤል እምyዱ ዕብን 
ለሰብኣ ዓይን” (ቅዳሴ እምቅደመ ዓለም)። 
ኣይሁድ ኃዝዎ፣ ነቲ ሠራዊት መላእኽቲ 
ብፍርሃትን ብራዕድን ዚቖሙሉ ንኣኡ ኣብ 
መጋባእያ ኣቖምዎ። ኣብ ዕንፀይቲ 
ሰቐልዎ። ብሰላም። ብመስማር ሸንከርዎ። 
ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ፣ ጐድኑ ብኵናት 
ወግእዎ። ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓ ዓይኒ 
(ሕዝ 3:17: ዘኁ 13:1-2) ካብ ሓደ እምኒ 
ማይ ኣንቲዑ ዘስተዮም፣ ንጽምኡ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ 
ኣስተይዎ (ዘኁ 20:11። ዮሓ 19:28-30) ይብል።። 
 

ኣብዚ፦ እዚ ኵሉ ክሕደትን ጭካነንስ። ንምንታይ  እዩ? ንሱኸ፣ 
ምስቲ ምሉእ መለኮታዊ ክእለቱን ኃይሉን። ነዚ ኵሉ ግፍዒ ሱቕ 
ኢሉ ዝሽከሞ ንምንታይ? ዝብሉ ሕቶታት ክመጹና ናይ ግደን 
እዩ። ወልደ እግዚኣብሔር ከኣል ኵሉ ክንሱ ነቲ ኵሉ ስቓይን 

ጭንቅን እውን ብኃይለ መለኮቱ ክሰግሮን ክስዕሮን እናኸኣለ፤ 
በጃና ክሳቐን ክስዋዕን መረጸ። ኢሳይያስ ነቢይ 
ከምዝበሎ፣“ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ፆሮ፣ ንስቓይና ከኣ ኣብ ነፍሱ 
ጸዓኖ፣ ንሕና ግና ብእግዚኣብሔር ከምዝተወቕዐን 
ከምዝተቐዝፈን ከምዝተዋረደን ጌርና ቆጸርናዮ። ንሱ ግና ብሰሪ 
ገበንና ቆሰለ፣ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ፤ ንሕና ሰላም 
ምእንቲ ክንረክብ መቕጻዕቲ ናብኡ ወረደ፣ ንሕናውን 
ብስምብራቱ ሓወና። ኵላትና ከም ዝተባረራ ኣባጊዕ ነበርና፦ ነፍስ 
ወከፍ ነናብ መንገዱ ዘምበለ፣ እግዚኣብሔር ከኣ ኣበሳ ኵላትና 

 ኣብኡ ኣውደቖ” (ኢሳ 53:4-6)። 
“ንሕይወቱ ተሓጕሱ ንሞት 
ወፈያ፣ ምስ በደለኛታት ከኣ 
ተቖጽረ፣ እወ ኃጢኣት ብዙኃት 

ፆረ፦ ኃጢእቶም ምእንቲ 
ኪኅደገሎም ከኣ ምእንቲ  
በደለኛታት ለመነ” (ኢሳ 53:12)  

በተሓሳስባ ሰብ እዚ ኵሉ 
መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ 
ምእንታና ዝኸፈሎ ዋጋ ዕሽነት 
እዩ። ምስ ኃይሉን ምስ ክእለቱን 
ከሎስ ንምንታይ “ንካልኦት 
ኣድኃነ ንርእሱ ግና ኬድኅን 

ኣይከኣለን፤ ንሱ ንጉሥ 
እስራኤል እንተደኣ ኮይኑስ፣ 
እስከ ሕጂ ካብ መስቀል 
ይውረድ። ንሕና ከኣ ብኣኡ 
ክንኣምን” (ማቴ 27:42) እናበሉ 
ክሳዕ  ዘላግጹሉ ዝተዋረደ? ንዚብል 
ሕቶ፣ ቅዱስ ጳውሎስ “ኣምላኽ 
ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ 
ኬኅፍር ንዕሽነት እዛ ዓለም እዚኣ 
ኃረየ፤ ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ 
ኬኅፍር ከኣ ንድኻም እዛ ዓለም 
እዚኣ ኃረየ” (1ቆሮ 1:27) ዚብል 
መልሲ ይህበና። መገዲ ሰብን 
መንገዲ ኣምላኽን፣ ጥበብ ሰብን 
ጥበብ ኣምላኽን። ነንበይኑ እዩ። 

ናይዚ ዓለም ቁምነገር ኣብ ኃላፊ ፍትወት ሥጋን። ሃብትን። 
ሥልጣንን ዝተመስረተ እዩ።። 
 

ሞተ ዘኢይመውት: ሞተ ከመ ይሥዓሮ ለሞት  
ሞተ ከመ ያሕይዎሙ ለሙታን 
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እንደገና ኣብቲ ዝጠቐስናዮ መጽሓፈ ቅዳሴ ከም እንረኽቦ፣ 
ብዛዕባ ትርጉም ሞት መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “ሞተ 
ዘኢይመውት፣ ሞተ ከመ ይሥዓሮ ለሞት፣ ሞተ ከመ 
ያሕይዎሙ ለሙታን በከመ ኣሰፈዎሙ በቃለ ኪዳን”፦(ቅዳሴ 
እምቅድመ ዓለም)። ዘይመውት ሞተ፣ ንሞት ኪስዕሮ ሞተ፣ 
ከምቲ ብቃል ኪዳን ነቦታት ዘተስፈዎም ንምውታት ኬተንሥኦም 
ሞተ: (1ቆሮ 15:3-6) ይብል። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ 
ስለዝኾነ ብርግጽ ኣይመውትን እዩ፣ ፍጹም ሰብ ስለዝኾነ ከኣ 
ብርግጽ ሞይቱ፣ ተቐቢሩ እዩ። ሞቱ ግን ተራ ሞት ደቅሰብ 
ኣይኮነን፣ ንሞት ንሓዋሩ ምእንቲ ክስዕሮ፣ ንኣና ንመወቲ ከኣ 
ዘለዓለማዊ ሕይወት ምእንቲ ከውርሰና እዩ ዝሞተ። “ሞት 
ብዓወት ተዋሕጠ”፣ ዚብል ጽሑፍ ኣብ ትንሣኤ ክርስቶስ እዩ 
ተፈጺሙ። ሽዑ ጥራይ ኢና: “ኦ ሞት ኣበይ ኣሎ ዓወትካ? ኦ 
ሞት ኣበይ ኣሎ ምውጋእካ?”(1ቆሮ 15:53-55) እናበልና ናይ 
ዓወት መዝሙር ክንዝምር ንኽእል። ሞት ንሕይወት እትጻረር 
እታ ዝዓበየትን ናይ መጨረስታን ጸላኢትና ከም ምዃና መጠን 
ብመድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እያ እትሰዓር። 
ምሳኡ ፍጹም ኅብረት እንተሎና ከኣ ንሕናውን ክንዕወተላ ኢና። 
“ኣብ ክርስቶስ ዘላትና ተስፋ ኣብዛ ሕይወት እዚኣ ጥራይ እንተ 
ደኣ ኮይና፦ ካብ ኵሉ ሰብ እነደንግጽ ምኾንና ኔርና። ሕጂ ግና 
ክርስቶስ ካብ ምውታት ተንሥአ፣ በዚ ከኣ ናይቶም ዝሞቱ ቦኽሪ 
ትንሣኤ ኮነ” (1ቆሮ 15:19-20)። ትንሣኤ ማለት እምበኣር። 
ቅድሚ ኵሉ ኣብዚ ምድርዚ ከሎና: ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት 
ባርነትን ኃይልታት ጸልማትን። ሓራ ምዃን ማለት እዩ።  ከም 
ባርነት ሥጋ: ባርነት ስስዕቲ። ባርነት ሥልጣን ዝበሉ። 
ሕማቓት ልማዳት ተቖጻጺሮምና እንተለው፣ ኢየሱስ መድኃኒ 
ሎሚውን ሓራ ከውጽኣና ይኽእል እዩ፣ ብጸጋኡ ክንልወጥ 
ንኽእል ኢና። ፋሲካ ማለት ንርእሱ ካብ ሞት ናብ ሕይወት: 
ካብ ባርነት ናብ ናጻነት: ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን:  ካብ 
ጽልኢ ናብ ፍቕሪ:  ካብ ውግእ ናብ ሰላም ምስጋር ማለት እዩ። 
ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃይሊ መለኮቱ ንመኳንንቲ ጸላም ኣሸኒፉዎም 
እዩ; (ቅዳሴ እምቅድመ ዓለም)። ክርስቶስ ብትንሣኤኡ ደቂ 
ዓወት ገቢሩና እዩ። በዚ ምኽንያት ኢና ለይቲ ፋሲካውን 
“ክርስቶስ ተንሥኣ እሙታን በዓብይ ኃይል ወሥልጣን፣ ኣሰሮ 
ለሰይጣን ኣግኣዞ ለኣዳም” እናበልና ናይ እምነት ጭርሖና 
ነቃልሕ። ከምቲ ኢሳይያስ ነቢይ “እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሞት 
ንሓዋሩ ኬጥፍኦ እዩ። ንንብዓት ከኣ ካብ ዓይኒ ኵሎም ኪደርዞ 
እዩ” (ኢሳ 25:8) ዝብል ተስፋ ዝህብ ትንቢት ዝተነበየ፣ ብሞትን 
ትንሣኤን መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኣበው 
ተፈጺሙ እዩ።: 
 

ነዚ ድኅነትዚ ብጭቡጥ ንምውናንን ንምስትምቓርን ግን ናትና 
ምሉእ ተሳትፎ እውን ይሓትት እዩ።: በዚ ጊዜና “ድኂነ: 
ንኣምላኽ ረኺበዮ” ዝብሉ በዚሖም ኣለው። ድኅነት ግን 
ከይጸዓርካ: ብዕድል። ኣብ መገዲ እትረኽቦ ኣቕሓ ኣይኮነን። 
ሽሕኳ ብወገን እግዚኣብሔር ኵሉ እቲ ዘድሊ ናይ ድኅነት ስራሕ 
ተፈጺሙ እንተኾነ: ብወገንና ግን መዓልቲ መጸ ብእምነትን 
ብተስፋን ብፍቕርን እናነበርና ኢና: ነቲ ብክርስቶስ ዝተዋህበና 
ጸጋ ድኅነት ኣብ ሕይወትና ብግብሪ ከምዝግለጽ እንገብሮ። 
ብፍላይ ሎምዘመን። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና ዓመት እምነት። ኣብ 
ምሥጢረ ፋሲካ: ማለት ኣብ ስቅያትን: ሞትን: ትንሣኤን 
መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎና እምነት ምእንቲ 
ክበራበርን ክድልድልን “እምነት ወስኸና” (ሉቃ 17:5) እናበልና 
ኣበርቲዕና ክንልምን። ካብቲ ልሙድ ንላዕሊ ከኣ: ንእምነት 
ዝሕግዙን ዝገልጹን። ከም ንግደትታት ምግባር: ምሥጢራት 
ምቕባል: ቃል ኣምላኽ ምስማዕ። ዝያዳ ጸሎት ምብጻሕ: 

ዝኣመሰሉ መንፈሳውያን ተግባራት ምፍጻም ኣድላይ እዩ።: 
ንሕና ደቂ ትንሣኤ ኢና ስለዚ ንደቂ ትንሣኤ ዝበቅዕ ሕይወት 
ክንነብር ይግባእ።: በዚ እዩ ቅዱስ ጳውሎስውን፣“ደጊም 
ንክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታ እዩ ኢልኩም ካብ ተቐበልኩምዎ: 
ብእኡ ንበሩ። ከምቲ ዝተመሃርኩምዎ: ኣብኡ ተሠሪትኩምን 
ተሓኒጽኩምን ብምስጋና መሊእኩምን: ኣብ እምነት ጽንዑ” (ቆላ 

2:6-7) ዝብለና። ኣብ ትንሣኤ ክርስቶስ ምእማን ማለት እምበኣር 
ንኣኡ ምምሳል: ኣሠሩ ምኽታል: ትምህርቱ ሰሚዕካ ኣብ ግብሪ 
ምውዓል: ትእዛዛቱ ምሕላው፣ ብሓጺሩ ዕለት ዕለት ፍቓድ 
እግዚኣብሔር ምፍጻም ማለት እዩ።: “ስለዚ ነቲ ሥጋዊ 
ስሚዕትኩም: ማለት ምንዝርና: ርኽሰት: ፍትወት ሥጋ: ክፉእ 
ትምኒት: እቲ ኣምልኾ ጣዖት ዝኾነ ስስዐ: ቅተሉ።...ንስኻትኩም 
ቀደም ነዚ ነገራትዚ እናገበርኩም ትነብሩ ነበርኩም። ሕጂ ግና 
ካብ ቍጥዓ: ካብ ሕርቃን: ካብ ክፍኣት: ስም ሰብ ካብ ምጽላም: 
ካብ ዘጸይፍ ዘረባ: ዘበለ ኵሉ ረሓቑ “(ቆላ 3:5.7-8)።: 
 

መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንማርታ ኃውቲ ኣልኣዛር: 
“ትንሣኤን ሕይወትን ኣነ እየ፣ እቲ ብኣይ ዝኣምንሲ እንተ ሞተ 
እኳ ብሕይወት ክነብር እዩ። እቲ ብኣይ ዝኣምን ሕያው ዘበለ 
ኵሉ ንዘለዓለም ኣይክመውትን እዩ፤ እዚዶ ትኣምኒ ኢኺ?” ዮሓ 
11:25-26) ክብላ ከሎ: ብክርስቶስ ዝኣምን ዘበለ ኵሉ: ኣብዚ 
ምድሪ ከሎ እውን ድሮ ሕይወት ትንሣኤ ከምዝጀመረ: ዕርቡን 
ዘለዓለማዊ ሕይወትውን ከምዝተቐበለ የረጋግጸና። ጩራ ሰንበት 
ትንሣኤ እያ ንጸልማት ዓርቢ ስቕለት ጩራ ተስፋን ትብዓትን 
እትህባ። ኣብዚ ምድራዊ ጕዕዞና ዘጋጥመና ስቓይን: ፈተናን: 
በቲ ኣብ ትንሣኤ መድኃኔ ዓለም ዘሎና እምነትን ተስፋን እዩ 
ክጽወርን ክስገርን ዝከኣል። ቅዱስ ጳውሎስ እውን፣“ደጊም ምስ 
ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሢእኩም ኢኹም እሞ ቀልብኹም ኣብቲ 
ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት: ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ 
ተቐሚጡዎ ዘሎ ግበሩ። ኣእምሮኹም ናብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ 
ዘይኮነስ: ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ የቕልብ። ከመይ ሞይትኩም 
ኢኹም: ሕይወትኩምውን ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሠዊራ 
ኣላ”(ቆላ 3:3) ይብለና።: ሰንሰለት ባርነትን መንፈሳዊ ሞትን 
ከሸንፍ ዝኽእል እቲ ካብ ሙታን ዝተንሥአ ክርስቶስን: እቲ 
ምሳኡ ምሉእ ኅብረት ዘለዎ ኣማንን ጥራይ ከምዝኾነ ግሉጽ እዩ። 
“ሞተ ዘኢይመውት፣ ሞተ ከመ ይስዓሮ ለሞት፣ ሞተ ከመ 
ያሕይዎሙ ለሙታን”፤ እቲ ዘይመውት: ንሞትና ምእንቲ 
ክስዕራን: ንኣና ንመውትን ድኹማትን ኃይሉን ዓወቱን ምእንቲ 
ከጐናጽፈና እዩ ነዚ ፋሲካዊ ተኣምር ዝፈጸመ። ስለዚ እምነትና 
ብምሕዳስ“ትንሣኤከ ለእለ ኣመንነ ብርሃነከ ፈኑ ዲቤነ” (እስመ 
ለዓለም ዘትንሣኤ) እናበልና ነዚ ዝመጽእ በዓላት ትንሣኤ 
ነኽብሮን ንንበሮን። ንኵላትና ኣብ ዓድን በረኻን ወጻእን እንርከብ 
ቡሩክ በዓለ ትንሣኤ ይግበረልና።: እታ ኣብ ማእከል ሓዋርያት 
ተቐሚጣ መንፈስ እቲ ካብ ሙታን ዝተንሥአ ወዳ ዝተቐበለት 
ኣዴና እግዝእትነ ማርያም ሀብታት መንፈስ ቅዱስ ተማልደልና። 
እቲ ካብ ሙታን ምስ ተንሥአ: ኣብ ማእከል ኣርድእቱ ደው 
ኢሉ፣ “ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን” (ዮሓ 20:19) ዝበሎም ንጉሠ 
ሰላም ክርስቶስ ንነፍስወከፍና ህያብ ሓቀይና ሰላሙ ይዓድለና። 
ኣሜን። 
 
 

 + ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም 
  ጳጳስ ዘመንበረ ኣሥመራ 
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መእተዊ 

እምነት ዘይብሎምን ከመሓላልፎን 
ዚሕግዞ ዓመት ኢዩ” በሉዎም።: 

መልእኽቲ ዓመተ እምነት ሰብ ውፉይ ሕይወት 
ብኣባ ክፍለኢየሱስ ገብSQላ[ò  

 



4 

 

 



5 

ስለምንታይ እያ ቤተ-ክርስቲያን  
ንደቂ’ንስትዮ መዓርገ-ክህነት ዘይትህበን? 

መእተዊ፦ 
አብ ዝተፈላለያ ክፍለ-ዓለማት። አብዚ አብ ሃገርና ከይተረፈ 
ብወገን ደቂ’ንስትዮ ይኹን። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ 
ብተደጋጋሚ ዝቐረብ እዚ ሕቶ’ዚ ይስማዕ አሎ። ንኣብነት፦ 
አብቲ ብ 8 መጋቢት ብምኽንያት ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ 
ደቂ’ንስትዮ አብ ካቴድራል ብተቅዋመ-ፍልስፍናን ትምህርተ-
መለኮትን አቡነ-ሰላማ ከሣቴ ብርሃን ዝተወደበ ዓውደ-መጽናዕቲ 
“ምሥጢረ-ክህነት ጸጋ እዩ። ጸጋ እንተኮይኑ ደኣ። ስለምንታይ 
ንደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዝወሃብ? ንደቂንስትዮ ኸ?” ዝብል ሕቶ 
ቀሪቡ ኔሩ እዩ።  
ወድ-ሰብ ብመሠረቱ ክቡር እዩ። እዚ ክብሪ’ዚ ምዕሩይ። ጾታ 
(ተባዕታይ አንስታይ) ኢሉ ብዘይፈሊ መንገዲ። ብእግዚኣብሔር 
ዝተዋሀብ ልዑል ጸጋ እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝለዓለ 
ጸጋ ናይ እግዚኣሔር እዩ። እምበኣር እቲ ሰብኣዊ ክብሪ ብጸጋ 
ምሥጢራት ተወሳኺ ክብሪ ረኺቡ እዩ። እዚ ከኣ ‘’ብክቡር 
ደሙ ኢኹም ተዓዲግኩም’’ ናይ ዝብሎ ቅዱስ ሓዋርያ 
ጳውሎስ ይገልጸልና። ነዚ ጸጋ’ዚ ንክንሳተፍ ባዕሉ ኢየሱስ 
ቅዱሳት ምሥጢራት ሰሪዑልና። እዚኦም ዕላማ ድኅነት ዝሓዙ 
ኮይኖም። አንጻር ሓጢኣትን። ከምኡ’ውን ንድኅነት ደቂ 
ሰብን። ንክብሪ አምላኽን ዝቖሙ እዮም። ሓደ ካብዚኦም። ጸጋ 
ምሥጢረ-ክህነት እዩ።  
አብ ኩነት ንመዓርገ ዲቁና ናይ ደቂ’ንስትዮ ብዝምልከት ጉባኤ 
ከልቄዶን ዓንቀጽ 15 ከምዚ ይብል። “No woman under forty 
years of age is to be ordained a deacon, and then only after 
close scrutiny. If after receiving ordination and spending some 
time in the missionary She despises God’s grace and gets mar-
ried, such a person is to be anathematized along with her hus-

band. ንምዃኑ ግን ጓለ’ንስተይቲ እንታይ ዓይነት መዓርግ እያ 
ትቕበል ኔራ? ንዝብል ግን ባልሳሞን ብከምዚ የነጽሮ። “ብርግጽ 
ንፍሉይ ዕላማ ብኣቡን አንብሮ እድ ይግበረላ ኔሩ እዩ። እዚ ከኣ፦ 
ቀዳማይ፦ ንሊጡርጊያዊ አገልግሎት ማለት ( አንባቢት፣ 
ዘማሪት…… ) ንምዃን፥ 

ካልኣይ፦ አብ ግዜ ሓዋርያዊ ሥራሓት ንሓደሓደ ጸገም ዘምጽኡ 
ሥራሓት ንምውጋድ ተባሂሉ እዩ። ንኣብነት።- ናይ ዓበይቲ 
ደቅንስትዮ አገባብ ጥምቀት። አብ ማይ ዕራቐን ኮይነን ብምጥላቕ 
ይጥመቓ ስለዝነበራ። በዚ ከኣ ነተን ዝጥመቓ ደቂ’ንስትዮ 
ዘገልግላ አብ አገልግሎት ዝሠርሓ ካልኦት ደቅንስትዮ ንክህልዋ 
አድላይነት ዘለዎ ኮይኑ ስለዝተረኽበ፣ በዚ መሠረት 
ንደቂ’ንስትዮ ፍሉይ መዓርግ ክወሃበን ንርኢ። It was simply to 
avoid some scandals in pastoral services. But nothing else and it 

doesn’t equate with the ordination of men. ብዝተረፈ ግን። ምስ 
መዓርግ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዝመዓራረ መዓርግ አይነበረንን።  
ንዘመነ-ዘመናት ከምዘለዎ ጸኒሑ ክነሱ፣ አብዚ ዘመን’ዚ ግን 
ስለምንታይ እያ ቤተ-ክርስቲያን ንደቂ’’ንስትዮ መዓርገ-
ክህነት ዘይትህበን? ዝብል ሕቶ ክሕተት ንሰምዕ አሎና። ንሕቶ 
መልሲ ከምዘድልዮ መጠን ከኣ። ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስቲያን 

ብዛዕባ’ዚ እንታይ እያ እትምልስ ንዝብል። መልሳ እነሆ፦  
 

1- ዓንዲ ሕቖ እምነት ናይ ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስቲያን 
ቅዱስ መጽሓፍን ምልኣት ግልጸቱን፣ ንቅዱስ ትውፊትን 
እዮም።። 
 

ቅዱስ መጽሓፍ እቲ ናይ አገልግሎት ክህነት ንደቂ ተባዕትዮ /
ንሓዋርያት/ ጥራይ ከምዝተዋህበ የመልክት “ኢየሱስ ምስቶም 

ዓሠርተ ክልተ ሓዋርያት አብ መኣዲ ተቐመጠ፣፣…..አብኡ ከኣ 
እንጌራ አልዒሉ አመስጊኑ ቆሪሱ… ንዝኽረይ ግበሩዎ 
በሎም።”ሉቃ.22።14-23 ተመልከት።) “

.  
ቅዱስ ትውፊት ከኣ ካብ እዋን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አትሒዙ 
ክሳብ ሕጂ ብፍጹም ንናይ ደቂ’ንስትዮ ዝምልከት ክህነት 
ዘሕለፈልና ፍጻሜ የብልናን። “The practice of the Church to 
ordain only men embodies her fidelity under the guidance of the 
Holy Spirit to what was given by Christ.” 
 

2- ክልቲኦም ጾታታት ተባዕታይን አንስታይን። ሓደ ሰብኣዊ 
ክብርን። ነናይ ገዛእ ርእሶም ተልእኮኣዊ ተራ ዘለዎም ኮይኖም። 

አብ ክልቲኦም ብዝርከብ ሕብረት ከኣ ነንሕድሕዶም 
ይመላልኡ። (They complement each other). ንኣብነት፦ ወዲ 
ተባዕታይ (ክርስቶስ-ካህን) ከም መርዓዊ። ጓለ’ንስተይቲ (ቤተ-
ክርስቲያን ከኣ ከም መርዓት ናይ ክርስቶስ) በቲ ዘለዋ ተልእኮ 
ሓዋርያዊት እያ። 
 

3- ጓለ’ንስተይቲ ካህን ክትወልድ ብምኽኣላ። እቲ ካህን ዝበሃል 
ከኣ ካብኣ ጥራይ ዝውለድ ምዃኑ። ብሓቂ ዓቢይ ተልእኮ እዩ 
ዘለዋ። 
 

4- ቤተ-ክርስቲያን አብ ትውፊታ። ብመንገዲ መሪሕነታ 
ንደቂ’ንስትዮ ክህነት ናይ ምሃብ ሥልጣን። ካብ ክርስቶስ 
ጎይታኣ አይተቐበለትን። “The ordination only of men to the 
presbyterate and episcopate is the unbroken Tradition of the 
Catholic and Orthodox Churches. Neither Church understands 
itself to be competent to alter this Tradition.” 
 

5- ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ’ንስትዮ ንመዓርገ ክህነት 
አይጸውዔን። 
 

6- አብ ታሪኽ ናይ ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስቲያን አብ ግዜ 
መሪሕነት ናይ 266 አርእስተ-ሊቃነ-ጳጳሳት ክህነት ደቂ’ንስትዮ 
አይተዋህበን። ከም ንውሒ ግዜ’ውን አብ ትውፊት አቕሊልካ 
ዘይጥመት እዩ። ነዚ ዘፍቀደ ጳጳስ ከኣ አይነበረን፤ የልቦን እውን። 
 

7- ምሥጢረ-ክህነት ጸጋ እዩ። ጸጋ እንተኮይኑ ደኣ፣ ስለምንታይ 
ንደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዝወሃብ? ንደቂንስትዮ ኸ? ንዝብሉ 
ወገናት። ጸጋ ምሥጢረ-ክህነት ጸዋዕታ እዩ’ምበር፣ ይግበኣኒ 
እዩ ኢልካ እትምጉተሉ ጉዳይ አይኮነን። ከምኡ እንተዝኸውን። 
ንኣብነት አብ ወገን ደቂ ተባዕትዮ’ውን ብዙሓት አቡናት ክኾኑ 
ምደለዩን ምመጎቱን፤ ወይ ከም ሰብ እገሌ ጳጳስ ክኾኑ እናበልካ 
ዘይተጸበኻዮ ክኸውን ምርካቡ፣ ሥራሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ካብ 
ሥራሕ ሰብ ፍሉይ ምዃኑ። ማለት አብ ጉዳይ ጸዋዕታ 
ምሥጢራዊ ሥራሕ አምላኽ ምዃኑ ክንርዳእ ይግበኣና። 
 

8- ደቂ’ንስትዮ ብጸጋ ጥምቀት ዝሳተፋኦ ሓባራዊ ክህነት’ውን 
አለወን። ክህነት ማለት አገልግሎት ማለት እዩ። አገልግሎት ከኣ 
አብ ክህነታዊ መዓርግ ብሕቱ አይኮነን ተሓጺሩ ዝርከብ። ኢየሱስ 
ንማርያምን ንማርታን (ሉቃ.10።38-ፍ) ክበጽሕን ምስከደ። 
ክህነት ሃበና ክብላኦ አይተረኽባን። ማርያም ትሰምዕ። ማርታ ከኣ 
ተገልግሎ ከምዚ እየን ዝነበራ። 
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9- ኢየሱስ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ንክህነት ብምጽዋዑ፣ ንደቂ 
አንስትዮ ትሕቲ ደቂ ተባዕትዮ ሰሪዑወን ማለት አይኮነን። 
ክፍጠራ መዓልቲ ዝተዋህበን ሰብኣዊ ክብሪ ስለዘለወን 
(መዝ.8።1-ፍ) ኢየሱስ ከኣ ከም አምላኽ ፍጹም ብምዃኑ 
አየዳሉን። ሓቀይና አምላኽ እዩ። 
 

10- ናይ እግዝእትነ-ማርያም ጸዋዕታ ክህነታዊ ጸዋዕታ 
አይነበረን። ብዝቐረበላ ጸዋዕታ ሓዋርያውነት። በታ ዝተዋህበታ 
ተልእኾ እምንቲ ኮይና እያ ተረኺባ። ሓዋርያዊ አገልግሎታ 
ካብ ናይ 12 ሓዋርያት ዝንእስ አይነበረን፤ እንተ ዘይተመዓራርዩ። 
ንሳ አደን መምህርን ብፍላይ ከኣ አደ’ቲ ካህንን ጎይታን 
መድኃንን ኮይና ንግሥተ-ሰማይ ዝተሰምየትን። ናይ’ዚ ካህን 
ዝኾነ ወዳ አገልጋሊትን እያ ዝነበረት።   
11- እቲ ዝዓበየ ተልእኮ ናይ ጓለንስተይቲ፣ ሕይወት ምሃብን 
(ምውላድን) ንሕይወት ምግልጋልን እዩ፤ ማለት ን9 አዋርሕ 
አብ ማሕጸና ጾይራ፣ ንውላዳ ሞይታ እትወልዶ፣ ንሕይወት 
ምግልጋል ከኣ እቲ ዝዓበየ አድካሚ ተልእኾ እዩ ዘለዋ። 
12- ካልኦት ‘አንግሊካውያን ንደቂ’ንስትዮ ክህነት ጵጵስና 
ሂቦም’ ኢልና ንሕና ናትና ንግበሮ እንብሎ ጉዳይ አይኮነን። 
ናትና ጭብጥን ርድኢትን መርገጺ ስለዘሎና።። 
 

13- አብ ምብሣር ናይ ትንሣኤ ክርስቶስ ቀዳሞት ዝነበራ 
ደቂ’ንስትዮ እየን። ደቂ’ንስትዮ አብ ክህነት ምምቕባል 
ዘይኮነ። አብ ብሥራት ታሕጓስ ምብሣር ከተኩራ የድሊ። 
ንታሕጓስ ምብሣር ከኣ። ክህነት ክትቅበላ ግድነት አይኮነን።  
 

14- ካብ እግዝእትነ-ማርያም አደና እንመሃሮ ዓቢይ ትምህርቲ። 
ካህን ክኸውን እየ ምባል ዘይኮነ። ነቲ ካህን ዝኾነ ክርስቶስን 
ንተኸተልቱን ዝብሉኻ ምስማዕን። ነቲ ካህን ምእንቲ 
(ከይጠፍእ፣ ከይጎድል) 48) 
ገለ ካብተን ንቆሞሳተንን ንሕዝበንን ዘልዕላ ዝነበራ። ቅዱሳትን 
አብነታውያንን እናቴታት ሃገርና እነሀዋ። 
 

15- እቲ ክዉንነታዊ ሓቂ ነዞም አብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ነጥብታት 
ዝሓዘ ኮይኑ፣ ንብዙሓት እንተዝሕተት ብዘይካ አጻብዕ ዝቑጸሩን 
ዝቑጸራን (99.9) ነዚ ሕቶ’ዚ ዘይድግፍ ወገን እዩ። 
 

ስለዚ ክቡራን ደቂ’ንስትዮ አሓት በቲ ተዋሂቡክን ዘሎ ጸጋ 
ሕይወትን፣ ጸጋ ክቡር አንስታይ ጾታን። ጸጋ ሓባራዊ ክህነትን። 
ጸጋ አገልግሎት ንሕይወትን ተቐቢልክን ተመስገን ብምባል 
ደኣ’ምበር፣ ማለት ንልዕሊ ዓቕሚ ወድ-ሰብ ዝኾነ ምሥጢር 
ዝኾነ ጸዋዕታ ክህነት አይትጠምታ።ቤተ-ክርስቲያን ንእትብሎን 
እትምህሮን ከኣ ብትሕትና ክትቅበላ ከሎኽን ናይ ጸጋ አብ 
ልዕሊ ጸጋ ኢኽን እትቕበላ። 
 
ክንደይ ዓበይቲ ቅዱሳት አደታትና’ውን ብትሕትና ንቆሞሳት 
ካህናት ከገልግላ ደኣ ይረኣያ ነበራ እምበር፣ ነዚ ሕጂ ዝሕተት 
ዘሎ ሕቶ ብኣእምሮኤን ከሕልፋ’ውን አይተረኽባን።።  
 
 
 

 

ካብ ገጽ 8 ዝቀጸለ  
 

K–X² ªïcë| …mk …QKV 
 

ŠrDïŠgñ oigK ÏF]Ï|} oD÷´¥} sÏS¨M 
mkLykVrM} …IDêjM} oŒ]‰ê^M mkcë–q olAðD÷M 
›o[|©’ H© |§ [kŠ�} |§ ‹Fo |§ LykVq 
…lEq [D]o K}†[¥q [}kq 14 Lð¥›¥ 2013   
–.M …mk KŠ{-K}kX ‰ïª{ MISq …QKV: mk©cñ 
LykYM} ‘D¬M} M†K|} cùM]|} o[}¨M: 
mk„ï©ö mk•Æê— …ké{ K}´Qo…mk o]ÍLX¥M ÄÂÄÂ] 
sK}kS …QKV K–X² ªïcë| ogAðnM; †œM 
|mkoñ e©öLð ‹B{q ›‘Amk ›D–D K–X´ ªïcë|  
›©¢ké K}†[¥q H© Šmk [kŠ� …QKV: H© Šmk 
LykX [ïp‘é¥} H© Šmk LykX Ònz{ð: }\rM ‰…:- 
 
ªï¥f} „íF¥] [KS - [kŠ� …QKV  
ªï¥f} I©öULX¥M ‹mkYM - LykX [ïp‘é¥}  
ªï¥f} –}©LX¥M …mkX@ - LykX Ònz{ð „ï¨M; 
 

mk•Æê— ÄÂÄÂ] …ké{ K}´Qo…mk o]ÍLX¥} …mkoñ mk–
k§oñ …IDêi LykVq} mk|§ ›oÊED¥ LykVq 
ŠB|q} oL†‰ïD÷M s—S²éÈ K]g—o eª[ò mkš—l  
…²F´D÷q ªïcë| s]M—È [mk‰q: †´sï…mkGíX [D]o 
mkªïcë| s²F´Dê Ã³ …mk F—Dï Ã³ ]D›Ak|             

…K]²ï~M;  
mk•Æê— …ké{ K}´Qo…mk cÃïD÷M {oñ |§ —Doë ‘}
²óF |§ [}kq s²mkXwóX o}oñ~M" |§ —Doë ‘}
²óF mkš—l †Ké} …²F³Dï M]oñ —Dq ªïcÿ| MXኻké 
Ãökéi …³¸Lð'£; …²F´D÷q ªïcÿ| mkš—l †Ké}  
…²F³Dï MŠ�ú}'£ kïD÷M" |§rM HKéao: ‹Fo: 
H© K‹Dïq ›ochkDê sÏS£} s¢ÏS£} |q| |§rM 
Ã³ …ME‹� ochkïF| mk—ÃöÌ †{ÏU ‘§ ‰… Ã³    
…ME‹� ochkïF| †}chmkY …M\F „ï£; }]Šq‰êM 
Hªïaoñ ªï¥f|q ‰… †´sï…mkGíX Aðké‰êM ŠmkrM 
Ã³ …MEŒ�M ochkïD÷M sÏS£ ‹qŒ{ê kcñ—‰êM     
…D‰êM; 
 

 

}ªï¥f|q ‰… }‹X]r] ‹qK]Dê †}o©Dï‰êM     
…ŠEq‰êM }‹X]r] …´sï†‰êM }‹mkU …ME‹�}     
…²F´D÷q …ygq‰êM} mkÏE§ ‰… {rM Ãö²éLq dF 
†´sï…mkGíX ]Lð—‰êM dF †´sï…mkGíX ‰o]M•ê: 
Q³@é ‘©Ké ‹ikDê ‹qI´sêÈM; }›HKKé ]X–o 
‹kÃöHD÷M  |mk  ŠB}  ‰omkÃöIÈM:  }›ÃFKrM   
‰omkXBD÷M †‰�êM oÃgñ—‰êM sD‰êM ‹mkDê …lpgñ 
M‹�YM AmkÈM; ‰ù]‰ê^M …mksï }smkÃöIÈM 
‘D¬M} …IDêi [{-K—mk¥} …K]²ï~M ‰… ]{ K—
l¥ ›¥ª q‰êSq ‹‘An ‰M ›´l† …sŠ‰�ïYM }[kŠ�} 
LykVq} ‰… †}ቃ— Hµ[| mkMlF ]mk‰rM šsKé;  
 

 MBDE …©pq 
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}´©q –Ko †M{q M†K|} [kŠ� …QKV 
 

}LX¥M ©–Uq ‰S} 
 

 

 

 

q| }xX¢q x·ï…
q} §´kSF| ©öŠ�M|} FK||} §chkDF| 
kïD÷M ]mk‰rM šsKé; 
 

…mk K‘ª†p eª[ò'‘é} ÃD÷q }]H ÃD÷o M|[ò} 
ÃD÷q M†}oñ H\mk X.Dï.ÄÂÄÂ\q} o©²ïKé; ©öIU 
eª[ò I›kï mkHlX K‹ÊFoñ o–ªïDê: Gï›È ›KÃ 
K´kï o[]£: |§ H© [–q —SÏoñ …mk cÃöU ©–Uq:
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