
መዒርገ ክህነት ኣብ ገዳመ-ምኔት ሲታውያን ኣሥመራ 
  

ዜሓለፈ ሰንበት 6 ነሓሰ 2017 ዒ.ም ብማሕበሮምን ካቶሊካዊ ተቕዋመ ፍልስፍናን ተሎግያን 
ንሓያሎ ዒመታት ዜተኾስኮሱ ክልተ ዲያቆናት ርአምንኩስና፡ ማኅበር ሲታውያን 

ኣባ ካርያስ ልዮንን   
ኣባ መድኃኔ ኣሚነን፡ ዯቂማኅበር፣ ቤተሰብን ምእመናንን ኣብ ዜተረኽብሉ ብኢድ ብፁዕ 
ሊቀጳጳሳት ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም መንበረ ኣሥመራ መዒርገ ክህነት 
ተቀቢሎም። ከምኡ’ውን ክቡር ኣባ ከሰተብርሃን ገብረመድኅን (ሲታዊ) መበል 50 ዒመተ 
ወርቃዊ ኢዮቤል ክህነቶም ኪሮም ዊዑሎም።   
 
 

ብፁዕ ሊቀጳጳሳት ኣብ ስብከቶም ኣብዙ ዕለተ እግዙእ፣ ክልተ ብክህነት ዜወፈዩ  ክልተ 
መንእሰያት ከምኡ’ውን ናይ 50 ዒመት ኢዮቤል ኣገልግሎት ክህነት ብዒሉ ኣባ ከሰተብርሃን 
ንኣምላኽ መስግንሉ መዒልቲ ስለብጸሓና ንኣምላኽ ከነመስግን  ይግባእ ኢሎም። ቀጺሎም 
ከኣ ነቲ ዕለት ዜመረጽዎ ኢየሱስ ነቶም ዒሰርተ ክልተ ዯቂ መዚሙርቱ ጸዊዐ፣ ንርኵሳት 
መናፍስቲ ከውፅእዎም፣ ንብሎ ሕማምን ድናሰን ኬሕውዩ፣ ሥልጣን ከም ዜሃቦም። 
ከምኡ’ውን “ኣብ ሕሽኩልኩም ወርቂ፣ ብሩር፣ ገንብ ኣይትሓዘ፣ ከምኡ ከኣ ስንቂ  ንመንገዲ፣ 
ክልተ ክዳን፣ ኣሳእን፣ በትሪ ኣይትሓዘ፣” ቢሉ መምርሒ ከም ዜሃቦም ዜገልጽ ክፍሊ 
ቅ.ወንጌል ጠቒሶም፣ ብዚዕባ ጸዋዕታ ክህነት ኣስፊሖም ገለጹ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ሓዲስ 
ኪዳን ጸዋዕታ ሰለስተ ዯረጃ ኢዩ ሎዎ ድማ ኢሎም፣ እቲ ቀዳማይ “ነቶም ዜዯለዮም 
ጸውዖም’’ይብለና። ንኣምላኽ ዜግድዶ የለን፣ እቲ ዜዯለዮ፣ ዜሓሰቦ ኢዩ ዜገብር። እንተኾነ 
ኣተሓሳስባኡ ከም ናትና ኣይኮነን። ናቱ መምኒ ኣለዎ። እቲ ዜተጸውዏ ግን ከም ኣብርሃም፣ 
ከም ሙሴን ካልኦት ጽዉዒትን “እነኹ ጐይታይ” ኢዩ ክብል ለዎ።  
 
ካልኣይ እቲ ዜተጸውዏ፣ ጸዋዕታ ኣምላኽ ተቐቢሉ ሕራይ ምስ በለ፣ ኣምላኽ ነዒ “ተበገስ” 
ይብሎ። እግዙኣብሔር እንተጸዊዐ፣ ዜሓዯግካ፣ ሓዲግካ ንኩሉ መኒንካ ብድድ ምባል፣ የድሊ። 
ኢየሱስ ነቲ ሃብታም መንእሰይ “ሎካ ኩሉ ሸይጥካ ነዒ ተኸተለኒ” ምስ በሎ ንድሕሪት 
ተመሊሱ። ተጸዊዕና ሕራይ ምስ በልና፣ ምስ ጸዋዕታና ይኸይድ ኩሉ ክንገድፎ፣ ናጻ 
ክንኸውን ይግባእ። ዒድኻ ግዯፍ፣ ሃብትኻ ግዯፍ፣ ለቆታኻ ግዯፍ፣ ክብለና ከሎ ንኩሉ 
ምምናን ኢዩ ዜሓተና ሎ። 
 

እቲ ሣልሳይ ተልእኮ ኢዩ።ኣብ ተልእኮ ክትወፍር ከሎካ ብዘሕ ዕንቅፋት ኣሎ። ወትሩ 
ድሉው ምኻን የድሊ። እቲ እንገብሮ መብጽዒ ከኣ ንክህነትና ክንነብሮ ኢዩ ዜሕግና። ኣብ 
ተልእኮ መንፈሳውነት፣ እምነት፣ ትግሃት፣ ቅንኣት ነፍሳት እንተይብልና ኣገልግሎትና 
ፍርያም ኣይኮነን። ኣብ ኣገልግሎት ክህነት ዜያዳ ተወፋይነት፣ ፍቕሪ፣ ምናኔ የድልየና። 
ብፁዕ ሊቀጳጳሳት ኣብ መወዳእታ፡ እምበኣር ነዙ ዒቢይ ጸዋዕታ ዜሃበና ኣምላኽ ከነመስግን 
ከሎና፣ ኣብ ተልእኮኦም ብጽንዒት ክነብሩ ከኣ ክንጽልየሎም ይግባእ እንኪብሉ፣ ንወለድን 
ንማሕበር መነኮሳን ሲታውያንን ከአ እንቋዕ ሓጐሰና ቢሎም ስብከቶም ዚዙሞም። ድሕሪ 
ቅሩብ ግዛ ከኣ እቲ ንሢመተ ክህነት ድሊ ጸሎታትን ሥርዒታትን ፈጺሞም ነዝም ክልተ  
ወፉያት መንእሰያት መዒርገ ክህነት ሃብዎም።  
 

            ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ!! 

                 ግርማይ ኣስፍሃ 

 


