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ምስጢረ ክህነት

ጥበብ ቤታ ሃነጸት 7 ኣEኑዳ ጸረበት።”  ምሳሌ 9፤1

ምስጢርማለትሕጊ ወይድማትEዛዝ ኮይኑ

ሓደ ኣማኒ ብዝርA ነገር ዘይርA ጸጋ ኣምላኽ ዝረኽበሉ
Iዩ።Iዩ።



ምስጢረ ክህነት
ምስጢረ ክህነት

ሐደ ካብቶም 7 ምስጢራትቤተክርስትያን ኮይኑ Kohen ካብ ዝብል
ናይ Eብራይስጥ ቃል ወጺU ንኣገልጋሊ ኣምላኽ ዝወሃብማEረግ
IዩIዩ።
ትርጉሙድማኣገልጋሊማለት Eዩ።
ምስጢረ ክህነት ሓደ ካብቲ ዘይድገምምስጢርIዩ!

ዝኣዘዞ ድማ ጎይታናን ድሓኒIየሱስ ክርስቶስIዩዝኣዘዞ ድማ ጎይታናንመድሓኒIየሱስ ክርስቶስIዩ።
ነቶም 12 ጸዊU ደማ ርኹሳትመናፍስቲ ከውጻUን ዱኑሳት ክሕውዩን
ኣዘዞምማቴ 10።5‐8 
ምስ ወግሐድማ ነቶም ንደቂመዛምርቱ ጸዊU  ካባቶምሓረየምስ ወግሐድማ ነቶም ንደቂመዛምርቱ ጸዊU 12 ካባቶምሓረየ
ሉቃ 6፣13 

ብሐፈሻምስጢረ ክህነት ክንብል ከሎናድማ
ዲቁና ቅስና ጵጵስና Eዮም።ዲቁና ቅስና ጵጵስና Eዮም።



ምስጢረ ክህነት
ከምኩሎምምስጢራትድማዝረAን ዘይረAን ክፋላት
ኣለዎ።

ዘይረA ክፋልዘይረA ክፋል
ስልጣነ ክህነትን ማቴ 10፣7
ድጋፍመንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣግልግሎት ዮሃ 16፣13
ሓጢኣት ናይምሕዳግ ስልጣን። ማቴ 18፣18  

ዝረA ኣገልግሎትድማ
ምንባርIድ ናይ ጳጳሳት ኣብልEሊ ካህናትን ዲያቆናትን Eዩ። ግብምንባርIድ ናይ ጳጳሳት ኣብልEሊ ካህናትን ዲያቆናትን Eዩ። ግብ
6፣6
ዝግበር ጸሎት



ምስጢረ ክህነት
ንመጀመርያ ግዜ ክህነት ብኣቦና ኣዳም ተጀሚሩ። ኩፋ
5፣1‐

ኖህ ካብ ንጹሃት ኣEዋፍን EንስሳንመስዋEቲ ኣቅረበ ዘፍ 8፣1. ኖህ ካብ ንጹሃት ኣEዋፍን EንስሳንመስዋEቲ ኣቅረበ ዘፍ 8፣20
2. ኣብርሃም ከኣ ንኣምላኽመስዋቲ ሰርሓሉ ዘፍ 12፣7

ካብ ኣቦና ኣዳም ክሳብሙሴብመንፈስቅዱስ Eንዳተቀባበሉ ይነብሩ
ኔሮም።ዘፍ 4፣3   

ካብ ኣቦናሙሴ ንደሃር ድም ክህነት ንኣሮንን ንሌዊ ጥራይተወሲኑ
ይተርፍ ኔሩ። ዘፍ 18።1



ምስጢረ ክህነት

ኣገልግሎት ካህናት ኣብ ብሉይ ኪዳን ድማ
ኣብመንጎ ኣምላክን ሰብን ኮይኖምምልEኽቲምምሕልላፍ
2ይ ነገ12፣1‐14
መስዋEቲ ንኣምላኽ ብምEራግን Eዩ። ዘፍ 15 ፣1መስዋEቲ ንኣምላኽ ብምEራግን Eዩ። ዘፍ 15 ፣1

ኣገልግሎት ካህን ኣብ ሐድሽ ኪዳን ድማ
ምስጢራትቤትክርስትያን ምፍጻምንምስጢራት ቤትክርስትያን ምፍጻምን
ወንጌልምምሃርን



ምስጢረ ክህነት
ንምስጢረ ክህነት ዝኸውን ሰብድማ

ብኣምላኻ ዝተጸወዓ ኽኸውን ኣለዎ።ማር ፣1. ብኣምላኻ ዝተጸወዓ ኽኸውን ኣለዎ።ማር 3፣13‐15

2. ብኣምላኽ ዝተሐርየ ክኽውን ኣለዎ።ሉቃ 6፣12‐13 ዮሃ 15‐ቃ 3 5
16

ብኣምላኽውን ዝተመርጸ ክኸውን ኣለዎ። ገላ ፣  ግብ3. ብኣምላኽውን ዝተመርጸ ክኸውን ኣለዎ። ገላ 1፣15 ግብ
13፣1‐3

4. ሐቀኛ ኽኸውን ኣለዎ።ዮሃ 17፣18



i. ምስጢረ ክህነት
ዲያቆን ዝብል ቃል

ዲያኮኖስ ብል ናይ ግ ኽቃል ኾይኑ ት ድማi. ዲያኮኖስ ዝብል ናይ ግሪኽ ቃል ዝወጸ ኾይኑ ትርጉሙድማ
ሉUኽ ወይድማ ኣገልጋሊማለት Eዩ።

ii. ንመጀመርያ ኣብመጽሓፍ ቅዱስ ብማEረግ ዲቁና ዝተቀብU
ድማኣብ ግብሪ ሃዋርያት 7፣1‐

iii. መምረጼOምምኽንያትድማ ኣገልግሎትቤተክርስትያን
ስለዝዓብይ Eዩ።



ምስጢረ ክህነት
ዲያቆን ኽኸውን ዘለዎ

1. ብህዝቢ ዝተመርጸ ኾይኑ
ብጽቡቅ ዝተመስከረሉብጽቡቅ ዝተ ስከረሉ
መንፈስ ቅዱስ ዝመላO
ጥበብ ዝመላO ሂውት ዘለዎIዩ ግብ 6፣1‐

ተመርሚሮምመንቅብ Eንተዘይተርኽቦም ብዲቁናተመርሚሮምመንቅብ Eንተዘይተርኽቦም ብዲቁና
የገልግሉ

ሓፋራት
ስመስተ ዘየብዝሑ

ህርፋን ገንዘብ ዝይብሎም
ነቲምስጢር Eምነት ኣብ ንጹሕሕልና ዝዓቕሩ 1ጢሞ
፣83፣8



ምስጢረ ክህነት
3. ዘየቃርጽ ተስፋን ትEግስትን ዘለዎ

ብተስፋመንግስተሰማያት ስለንወርስ

ብትEግስቲ ነፍስና ስለነድሕን

4.ዘየቃርጽ ጸሎትን ይቅሬታን
ብዘይ ጸሎት ንምላኽ ክንዛረቦ ስለዝይንክEል

ብጸሎት ዝደለናዮ ስለንረክብ ማቴ 7፣7

Eቅረ Eንተዘይልና ኣምላክ ስለዝይብለልና ማቴ 18።21‐22


