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መጽሔተ ተልእኮ

የማኅበረ    ቅዱሳን
ርእይ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ተጠናክራ፣ የጌታችንና 

የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በመላው ዓለም ተስፋፍቶ፣ በሃይማኖት 

ጽኑዓን የሆኑ ምእመናን በዝተው ማየት፤

ተልእኮ

የሳይንስና ቴክኖሎጂ ውጤት የሆኑትን የተለያዩ የትምህርተ ወንጌል ማስፋፊያ 

ዘዴዎችን በመጠቀም ግቢ ጉባኤያትና ምእመናን የወንጌልን ትምህርት፣ ሥርዓት፣ 

ትውፊትን እንዲያውቁና እንዲጠብቁ ማስቻል፤ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ 

ቤተ ክርስቲያንን  አስተዳደራዊ መዋቅር እንዲጠናከርና አቅሙ እንዲያድግ ማድረግ 

እና በየዘመኑ የሚከሠቱ ተለዋዋጭ ሃይማኖታዊ፣ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና 

ፖለቲካዊ ችግሮችን በመቃኘት የቤተ ክርስቲያንን ሐዋርያዊ አገልግሎት ማጠናከር፤

ዓላማ

ማኅበረ ቅዱሳን ከዚህ ቀጥሎ የተዘረዘሩ ዓበይት ዓላማዎች አሉት።

	በከፍተኛ ትምህርት  ተቋማት  ውስጥ የሚማሩ ወጣቶችን በማኅበሩ 

ሥር አደራጅቶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን እምነት፣ 

ሥርዓትና ትውፊት እንዲማሩ እና የአባቶች ተተኪ እንዲሆኑ ማድረግ፣

	የቤተ ክርስቲያን እምነትና ሥርዓት ሳይለወጥ ተጠብቆ ከትውልድ 

ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ   ለዘመኑ ትውልድ ትምህርተ ሃይማኖትን 

እንዲዳረስ ማድረግ፣
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	ከሚመለከታቸው የቤተ ክርስቲያንን አካላት ጋር በመነጋገር ትምህርተ 

ወንጌልን በተለያዩ ዘዴዎች በመጽሔት፣በጋዜጣ፣ በበራሪ ጽሑፎች፣ 

በካሴት እና በመሳሰሉት እንዲስፋፋ ማድረግ፣

	የተማረው የኅብረተሰብ ክፍል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ 

ክርስቲያንን  በገንዘቡ፣ በዕውቀቱና በጉልበቱ እንዲያገለግል አስፈላጊ 

ሁኔታዎችን ማመቻቸት፣

	ስለ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጥናት የሚያደርጉ ሰዎችን 

በተለይ ወጣት ምሁራንን ማበረታታትና በሚቻለው ሁሉ መደገፍ፣

አቋም

ማኅበሩ በማንኛውም የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ምንም ዓይነት ጣልቃ ገብነት 

የለውም።



6
የካቲት፤ ፳፻፲፬ ዓ.ም

መጽሔተ ተልእኮ

   ‹ከሸንጐው ፊት ደስ እያላቸው ወጡ›› (ሐዋ.፭፥፵፩)

የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት በክርስቶስ 

ሞትና ትንሣኤ የተመሠረተ ሃይማኖት 

እንደመሆኑ ክርስትና ለዘመናት ስትፈተን 

ኖራለች። በቅዱስ መጽሐፍ ‹‹ከሸንጐው 

ፊት ደስ እያላቸው ወጡ›› የተባሉት 

ቅዱሳን ሐዋርያት ስለ ፈጣሪያቸው፣ ስለ 

እምነታቸው እንዲሁም ስለ ሃይማኖታቸው 

ሲሉ በዚህች ምድር በመከራና ሥቃይ 

ኖረው ወደ ዘለዓለማዊ ደስታ መንግሥተ 

ሰማያት ተጉዘዋል። በርካታ ክርስቲያኖችም 

በዚህ ተጋድሎ ውስጥ አልፈዋል።

በሀገራችን ኢትዮጵያም በአሁኑ ጊዜ 

በምእመናን ላይ እየደረሰ ባለው ጥቃት 

በተመሳሳይ መልኩ ሃይማኖታቸውን 

ለማስጠበቅና የቤተ ክርስቲያንን ሉዓላዊነት 

ለማስከበር ሲሉ በርካታ ክርስቲያኖች 

ተሰደዋል፤ ተርበዋል፤ ተጠምተዋል፤ 

ተንገላተዋል፤ ተራቁተዋል፤ ተገድለዋል፤ 

ሰማዕታት አንገታቸውን ለስለት፣ 

ዓይናቸውን ለፍላት፣ እጃቸውን ለሰንሰለት፣ 

እግራቸውን ለእግር ብረት፣ ሰውነታቸውን 

ለእሳት አሳልፈው እንዲሰጡና ደስ 

እያላቸው ወደ ሥቃዩ ሥፍራ እንዲገሠግሡ 

ያደረጋቸው የክርስቶስ ፍቅር ነው። ጻድቃን 

ጸብአ አጋንንትን፣ ግርማ ሌሊትን፣ ድምጸ 

አራዊትን ታግሠው፣ ዳዋ ጥሰው፣ ጤዛ 

ልሰው፣ ድንጋይ ተንተርሰው በደስታ 

እንዲጋደሉ የሚያደርጋቸው ይኸው ነው። 
‹‹ዓለም ቢጠላችሁ አስቀድሞ እኔን እንደ 

ጠላ ዕወቁ። እናንተስ ከዓለም ብትሆኑ 

ዓለም በወደዳችሁ ነበር፤ ዓለም ወገኖቹን 

ይወዳልና፤ ነገር ግን እኔ ከዓለም መረጥኋችሁ 

እንጂ እናንተ ከዓለም አይደላችሁምና 

ስለዚህም ዓለም ይጠላችኋል።. . . እኔን 

ካሳደዱ እናንተንም ያሳድዷችኋል። በእኔም 

ሰላምን እንድታገኙ ይህን ነገርኋችሁ፤ 

በዓለም ግን መከራን ትቀበላላችሁ፤ ነገር 

ግን ጽኑ፤ እኔ ዓለሙን ድል ነሥቼዋለሁና።›› 

እንዲል፤ (ዮሐ.፲፭፥፲፰-፳፩፣፲፮፥፴፫)

ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን 

አይሁድ የሰቀሉት በሰውነቱ ክፋት፥ 

በአንደበቱ ሐሰት ሳይገኝበት በቅንዓትና 

በግፍ ነው። ይህ በደረሰበት ጊዜ 

እንዳይደናገጡና እንዴት ሊሆን ቻለ? 

እንዳይሉ ስለሚደርስበት መከራ ‹‹እነሆ 

ወደ ኢየሩሳሌም እንወጣለን፤ የሰው 

መልእክት ዘማኅበረ ቅዱሳን
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ልጅም ለካህናት አለቆችና ለጻፎች ተላልፎ 

ይሰጣል፤ የሞት ፍርድም ይፈርዱበታል። 

ለሕዝቡም አሳልፈው ይሰጡታል፤ እነርሱም 

ይዘብቱበታል፤ ይገርፉታል፤ ይሰቅሉታል፤ 

በሦስተኛውም ቀን ይነሣል›› በማለት 

ቀድሞ ተናግሯል።  በኋላም ጊዜው ሲደርስ 

የተፈጸመው ይሄው ነው። ከእርሱ የተወለዱ፣ 

በስሙም የተጠሩ የክርስቲያኖችም ሕይወት 

በዚሁ መንገድ እንደሚቀጥል በሚገባ 

ገልጾልናል። ‹‹ከክፉዎች ሰዎች ተጠበቁ፤ 

ወደ ዐደባባዮች አሳልፈው ይሰጧችኋልና፤ 

በምኵራቦቻቸውም ይገርፏችኋልና። 

ለእነርሱና ለአሕዛብ ምስክር ትሆኑ 

ዘንድ ስለ እኔ ወደ መሳፍንትና ወደ 

ነገሥታት ይወስዷችኋል።›› (ማቴ.፲፥፲፯-

፲፱) ይህም በሆነ ጊዜ እንዳንደናገጥና 

እንዳይገርመን አስቀድሞ በዚህ መልክ 

አስረዳን። ዳግመኛም ‹‹መስቀሉን ተሸክሞ 

ሊከተለኝ የማይመጣ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን 

አይችልም›› ብሎናል። (ሉቃ.፲፬፥፳፯) 

ጌታችን ‹‹መስቀሌን›› ሳይል ‹‹መስቀሉን›› 

ያለውም እያንዳንዳችን እንድንሸከመው 

የተሰጠን መስቀል መኖሩን ያመለክተናል። 

እየደረሰብን ባለው ዘርፈ ብዙ መከራ 

ውስጥ የሚያጸናን፥ ከኀዘናችንም ፈጥኖ 

የሚያጽናናን እንዲህ ያለው የጌታችን ድምጽ 

ነው። መስቀላችንን ስንሸከም የእርሱ ደቀ 

መዛሙርት መሆናችንን እናረጋግጣለንና። 

በእርሱ የደረሰ መከራ በልጆቹም 

እንደሚደርስ አስቀድሞ ነግሮናል። 

ከጌታችን አንደበት በተነገሩት በእነዚህ 

የሕይወት ቃሎችም መከራ እንደሚያገኘን 

ብቻ ሳይሆን መከራችን የብርታት፣ 

የሰላም፣ የድል አድራጊነትና የደስታ 

ምንጭ እንደሚሆን አስተምሮናል። መከራ 

አማኞችን እንደ ኀጢአት የሚያዋርዳቸው 

ሳይሆን ወደ ክብር ማማ የሚያወጣቸው 

እና አሻግረው እግዚአብሔር ያዘጋጀላቸውን 

የማይፈጸም ደስታ ማሳያቸው ነው።

በዚህም መሠረት በክርስቶስ ክርስቲያን 

የተባልን ልጆቹ ይህን መሰል ፈተና 

ከፊታችን ተጋርጦብናልና በሃይማኖት ጽናት 

ልንጓዝ ይገባል። በመከራ ውስጥ ስንወድቅ 

በነፍስ ልዕልና ከፍ ብለን ሰማያዊውንና 

ዘለዓለማዊውን ርስት እያሰብን እንጋደል። 

እንኳን ለዚህ ክብር ይቅርና ለጊዜያዊውና 

ለምድራዊው ርስትስ መዋጋትና መሞት 

አለ አይደለምን? በዚሁም ላይ በሰማዕትነት 

ያረፉት የክብር ባለቤቶች በመሆን 

አስቡን፣ ጸልዩልን፣ አማልዱን ከሚባሉት 

ጋር ሲደመሩ ከማየት በላይ ምን ደስታ 

መልእክት ዘማኅበረ ቅዱሳን
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ይኖራል? መከራን ተቀብለው ለጊዜው 

ከሞት የተረፉትም በጠላት ማስፈራሪያ 

ሳይደናገጡና ሳይሸማቀቁ በአገልግሎታቸው 

ሊገፉበት ይገባል። ተጨማሪ ዕድሜ 

ሰጥቶ ያሰነበታቸው ለበለጠ አገልግሎትና 

ምስክርነት መሆኑን መዘንጋት የለባቸውም። 

ምስክርነታቸውንም በቅድስት ቤተ 

ክርስቲያን፣ በመኖሪያ ቤትና በሥራ 

ቦታ በትጋት መቀጠል ይኖርባቸዋል። 

ለጊዜው ጠንካራ መከራ ያልደረሰብንም 

ብንሆን ለማይቀረው ቀጣይ መከራና 

ምስክርነት ራሳችንን ከወዲሁ ማዘጋጀት 

ይጠበቅብናል።

ሰይጣን በደቀ መዛሙርቱና በክርስቲያኖች 

ሁሉ ላይ ያደረሰውን ስደት፣ መከራና 

ሞት ዛሬም ባለነው ክርስቲያኖች ሁሉ ላይ 

ከማድረስ ወደኋላ አይልም። በዘመናችን 

መንፈስ ቅዱስ እየረዳቸው መከራውን 

በምስጋና ለመቀበል ያበቃቸው ያረፉትም 

ያሉትም የቤተ ክርስቲያን ልጆች ሁሉ 

ክርስቶስን በመከራ የመሰሉት ምርጦቹ 

ለመሆን የታደሉ፥ መንፈስ ቅዱስም 

ያልተለያቸው ናቸውና። በዐጸደ ነፍስ ያሉት 

በዐጸደ ሥጋ ሳሉ በክርስቶስ ስም ስለተቀበሉት 

መከራ  በተሰጣቸው ሰማያዊ ክብር በደስታ 

ይኖራሉ። በዚህ ዓለም በመከራ ውስጥ 

ያሉት ደግሞ ዋጋቸውን እያሰቡ በተስፋ 

የሚደሰቱ የክብሩ ተካፋዮች ናቸው። 

ቅዱስ ጳውሎስ ‹‹በሞቱ ከመሰልነውም 

በትንሣኤው እንመስለዋለን።››(ሮሜ ፮፥፭) 
‹‹ከእርሱ ጋር ከሞትን ከእርሱ ጋር ደግሞ 

በሕይወት እንኖራለን›› (፪ኛጢሞ.፪፥፲፩) 

በማለት እንደተናገረው በተስፋ እንኑር! 

 

መልእክት ዘማኅበረ ቅዱሳን
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የቤተ ክርስቲያን እና የምእመናን ጥቃት አስከፊ ገጽታ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ 

ክርስቲያን ባለፉት ዓመታት የተለያዩ 

ችግሮችንና መከራዎች ተጋፍጣለች፤ 

በተለያዩ ጊዜያት የተነሡ የቤተ ክርስቲያን 

ጠላቶች በዙሪያዋ በመክበብ ሥርዓተ 

ቅዳሴዋንና ክብረ በዓላቷን ለማወክ 

በቅጽረ ግቢዋ አካባቢ ሌሎች የእምነት 

አዳራሾች በመገንባትና ረብሻ በመፍጠር 

እያወኳት ኖረዋል። ለዚህም ተጠቃሽ 

ማድረግ የምንችላቸው በርካታ የእምነት 

አዳራሾች በየሠፈሮቹ ይገኛሉ። እነዚህም 

የቤተ ክርስቲያን ጠላቶች ሥራዬ ብለው 

ካህናትንና የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችን 

እንዲሁም ምእመናን ሥርዓቱን ጠብቀው 

አምልኮትን እንዳይፈጽሙ ለማድረግ 

ሲዳክሩ ቆይተዋል። በተለይም በሰንበታት 

እና በክብረ በዓል ዕለታት ላይ ለየት ባለ 

መልኩ ሰፊ ጊዜን የሚወስድ ዝግጅት 

በማድረግ የቤተ ክርስቲያን ሥርዓት 

እንዳይፈጸም እክል ይሆናሉ።

ይህም እንቅስቃሴያቸው በአዲስ አባባ ብቻ 

ሳይሆን በየክፍለ ሀገራቱ እንደ  ተከሠተ 

የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ምእመናን 

ወደ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ ሥርዓተ ቅዳሴ 

ላይ እንዳይገኙ እና በዓላትን እንዳያከብሩ 

ለማድረግ በዐደባባይ ከመከልከላቸው 

አልፎም በአርሲ፣ በሐረር፣ በጅማ እንዲሁም 

በተለያዩ ክፍለ ሀገራት የሚገኙ የኦርቶዶክስ 

ተዋሕዶ ተከታዮችን በማሳደድና 

ቤታችው ድረስ በመግባት በአሠቃቂ 

ሁኔታ ግድያ ፈጽመውባቸዋል፤ ቤት 

ንብረታቸውን ዘርፈው አፈናቅለዋቸዋል፤ 

አራቁተዋቸዋልም። አብያተ ክርስቲያናቱን 

ደግሞ አቃጥለዋቸዋል።  

አብያተ ክርስቲያናትም የይዞታ 

መብታቸውን ሲነፈጉ መኖራቸው የተረጋገጠ 

ነገር ነው። በተለያዩ ክልሎችና ሥፍራዎች 

ተገንብተው ወይም ሊገነቡ የታቀዱ ሕንጻ 

ግንባታ ላይ እክል በመሆንና የመሬት ይዞታ 

ጥያቄ በመጣስ አምልኮት ማስፈጸሚያ 

ሥፍራዎችን ሲያስተጓጉሉ ኖረዋል። ይህም 

እስከ አሁን ድረስ እየተፈጸመ ያለ ግፍ 

ነው። እንዲያውም ሕንጻ ቤተ ክርስቲያንን 

ለመገንባት በሕጋዊ መንገድ ባዶ መሬት 

 በመምህር ወንድወሰን ውቤ   

ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ
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መጽሔተ ተልእኮ

ከተፈቀደላቸው በኋላ መብታቸውን 

በመጣስ ለዓላማዊ ተቋም እንዲውሉ ለባለ 

ሀብቶች በእጅ አዙር በመፍቀድ የካህናትን 

እንዲሁም የምእመናን መብት እየጣሱ 

የሚገኙ የመንግሥት አካላትም እንዳሉ 

የታወቀ ነው። ቤተ ክርስቲያንን እንደ 

ወራሪ አካል በመቁጠር ቅጽረ ግቢዋን 

ለማፍረስ እንዲሁም እንዳይገነባ በማገድም 

የአምልኮት ሥርዓትን ለማወክ የሚጥሩ 

ጠላቶች ጥቂት አይባሉም። ለሌሎች ቤተ 

እምነቶች መሬት ሲፈቀድ ለኦርቶዶክስ 

ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ግን መብታቸው 

እየተነፈገ ነው። የቤተ ክርስቲያንን የይዞታ 

መብት በመጣስ ላይ እንደሆነና በሌሎች 

ቤተ እምነቶች እየተወረረ መሆኑን በንፋስ 

ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ  የሃይማኖት 

ተቋም ሰብሳቢ የሆኑት መጋቤ አእላፍ 

ቀሲስ ዐምደ ብርሃን ለዝግጅት ክፍላችን 

ገልጸውልናል። 

የዚያ አካባቢ ነዋሪ የሆነችው ዝናሽ 

ታደሰ ደግሞ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያንን 

ለማስገንባት  ከሃይማኖት አባቶች ጋር 

በመሆን እንቅስቃሴ ብታደርግም የተለያዩ 

ሰበቦች በመፍጠር ሂደቱን ለማስተጓጎል 

እየጣሩ እንደሆነ ነግራናለች። በ፳፻፱ ዓ.ም 

የተጀመረው የቤተ ክርስቲያኑ ግንባታ ሂደት 

እስከ አሁን ድረስ ሊጀመር አልቻለም። ለዚህ 

ሰበብ ያደረጉት የኮረና በሽታን፣ የፖለቲካ  

ምርጫውንና የወቅቱን ሀገራዊ ችግር ነው። 

ሆኖም ግን ከዚያ በኋላ በሕጋዊ መንገድ 

የተጀመረውን ሂደት በማስተጓጎልና መሬቱን 

በመውረር ለንግድ ሽያጭ አውለውታል። 

የሃይማኖት አባቶች ለመንግሥት አካላት 

ቅሬታቸውን ቢያቀርቡም ተቀባይነት 

ሊያገኙ አልቻሉም። ከዚህም ባሻገር የቤተ 

ክርስቲያኑ ግንባታ እንዳይፈጸም ለማድረግ 

ምእመንን በማሸማመቅ ቤታቸውን 

እንደሚያቃጥሉባቸው ሲያስፈራሩም 

ቆይተዋል። ካህናትን ደብድበው   

አሳደዋቸዋል፤ ይህች እኅታችን በተጨማሪ 

እንደገለጸችልን በዚያ አካባቢ የተለያየ ባዕድ 

አምልኮ መኖርም ለቤተ ክርስቲያን አምልኮ 

መፈጸም እክል እንደሆነ አረጋግጣልናለች።        

ከምንም ጊዜ በላይ ደግሞ በዚህ ዓመት 

በተለየ መልኩ አምልኮተ እግዚአብሔር 

የሚፈጸምባቸው አብያተ ክርስቲያናትን 

ለማወክ በቤተ ክርስቲያን ቅጽረ ግቢ 

እንዲሁም በዐደባባይ በዓላት ጥቃት እንደ 

ደረሰም የታወቀ ነው። ሥርዓተ አምልኮ 

የሚፈጽምባቸውን ክብረ በዓላት በተለይም 

ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ



11

መጽሔተ ተልእኮ

የካቲት፤ ፳፻፲፬ ዓ.ም

በዐደባባይ ከሚከበሩ የበዓለ መስቀልና 

የበዓለ ጥምቀት ላይ የሚከሠተው ጫናና 

ጥቃት ከጊዜ ወደ ጊዜ መጨመሩ ሁሉም 

ያወቀው እውነት ሆኗል። 

እዚህ ላይ የቅርብ ጊዜ ትውስታ የሆነውን 

የዐደባባይ በዓላት ሥርዓት መስተጓጎል 

መጥቀስ ግድ ይላል! ከወር በፊት በድምቀት 

ያከበርነው በዓለ ጥምቀት እንዲሁም 

በመስከርም ፲፯ ቀን የሚከበረው የመስቀል 

በዓል የመናፍቃን ቅሠጣ ሰለባ መሆኑ 

ደግሞ ሕዝበ ክርስቲያኑን ያስቆጣና ያስከፋ 

ሁኔታ ነው። 

በዚህም መሠረት ጥር ፫ ቀን ፳፻፲፬ ዓ.ም 

በተደረገው አስቸኳይ የቅዱስ ሲኖዶስ 

ጉባኤ የቤተ ክርስቲያን ጥንታዊ ይዞታ 

የሆኑት መስቀል ዐደባባይ እና ጃን ሜዳን 

በተመለከተ ተወያይቷል። ጉባኤው 

የባለቤትነት ማረጋገጫ ለቤተ ክርስቲያን 

ለመስጠት አሻፈረኝ ያሉት የአዲስ አበባ 

ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ጥር ፮ ቀን 

፳፻፲፬ ዓ.ም በቅዱስ ሲኖዶስ ፊት ቀርበው 

የከተማ መስተዳድሩን አቋም እንዲያስረዱ 

ቢያሳስቡም ግን ግብዣውን ባለመቀበል 

በሥፍራው ባለመገኘታቸው ውይይቱ 

ሳይከናወን እንደቀረ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ 

ቤተ ክርስቲያን ቴሌቪዥን አገልግሎት 

በወቅቱ ዘግቧል። ይህን የአዲስ አበባ 

መስተዳድር ኢፍትሐዊ አካሄድ በትኩረት 

የተከታተሉ ምሁራን ታሪካዊቷን ቤተ 

ክርስቲያን ከታሪክ ማኅደር ለመፋቅና 

ከሀገራዊ ሱታፌዋ ለመነጠል የሚደረግ ሴራ 

አካል መሆኑ አስረድተዋል። 

ከዚህ ጋር በተያያዘ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና 

ሥራ አስኪያጅ፣ የአርሲ እና የምሥራቅ ጎጃም 

አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ያሬድ 

የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባን ከነዋሪዎቹ 

መካከል  በርካታ ኦርቶዶክሳውያን 

በሚኖሩባት ከተማ በተጠና ሁኔታ የቤተ 

ክርስቲያንን ድምፅ ለማፈን ከሚጥር 

መስተዳድር ጋር ለመሥራት አስቸጋሪ 

እንደሆነባቸው በተግባር ገልጸዋል። የአዲስ 

አበባ ከተማ መስተዳድር የኢትዮጵያ 

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን 

ታሪካዊ የዐደባባይ በዓላት ማክበሪያ 

ይዞታዎቿን በመንጠቅ በዩኔስኮ የተመዘገቡ 

እና የዓለም ቅርስ የሆኑ በዓሎቿን መንፈሳዊ 

ትውፊት እና ማኅበራዊ እሴት ለማዳከም 

የሚሠራውን ኢፍትሐዊና አድሏዊ አሠራር 

እንዲያቆም ቤተ ክርስቲያኗ በተደጋጋሚ 

ስትጠይቅ መቆየቷ ይታወቃል።

ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ
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ጠቅላይ ቤተ ክህነት እና የአዲስ አበባ 

ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤቶች በተደጋጋሚ 

በአዲስ አበባ ለዘመናት የመስቀል እና 

የጥምቀት በዓላት ሲከበሩባቸው የቆዩትን 

የመስቀል ዐደባባይን እና የጃን ሜዳን 

የይዞታ ማረጋገጫ እንዲሰጣቸው ሲጠይቁ 

መቆየታቸው ይታወቃል። ይሁንና በአዲስ 

አበባ መስተዳድር በሰፈነው የሕዝብን ጥያቄ 

የማዳፈን እና በአግባቡ ያለማስተናገድ፣ 

የአድልዎ እና ኢፍትሐዊ አሠራር ምክንያት 

እስከ ዛሬ ምላሽ ማግኘት ሳይችሉ ቆይተዋል። 

ይህ በሞራል፣ በታሪክ እና በሕጋዊነት 

መሠረት ላይ የቆመው የቤተ ክርስቲያኗ 

ጥያቄ ሰሚ አልባ ጩኸት በሆነበት በዚህ 

ዘመን የከተማው ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች 

አቤቤ የከተማውን ነዋሪ ሁሉ በእኩልት 

እና በፍትሐዊነት ለማስተዳደር ቃል 

ገብተው የተረከቡትን መንበረ ሥልጣን 

በይፋ ለአንድ ወገን መገልገያ መሣሪያ ወደ 

ማድረግ ተሸጋግረዋል። ከንቲባዋ የመስቀል 

ዐደባባይን ከባለ መስቀሎቹ እጅ አውጥተን 

እንወርሳለን የሚል አቋም በዐደባባይ 

የሚያራምዱ የመናፍቃን ድርጅቶች 

በዐደባባዩ የአምልኮ ሥርዓት እንዲያከናውኑ 

በመፍቀድ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን  ቊስል 

ላይ እንጨት የመስደድ ተግባር ፈጽመዋል።

ይህ በመንግሥት መዋቅር ድጋፍ 

የሚደረግለት ቤተ እምነት ዓላማ የትንኮሳ 

ዘመቻ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የድርጊቱን 

ሕገ ወጥነት አስረድተው ስለ ሁኔታው 

ከክብርት ከንቲባዋ ጋር ለመወያየት በርከት 

ያሉ ሊቃነ ጳጳሳት ጥያቄ አቅርበው እንደ ነበር 

የተለያዩ የዜና ምንጮች ዘግበዋል። ከአዲስ 

አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ 

መልከ ጼዴቅ ጋር በመሆን ጥያቄ ያቀረቡት 

ብፁዓን አበው ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ፣ 

ብፁዕ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ፣ ብፁዕ አቡነ 

ሳዊሮስ ናቸው። ነገር ግን የቤተ ክርስቲያን 

አባቶች ጥያቄ በከንቲባዋ ውድቅ ተደርጓል። 

ይባስ ብለው ከንቲባዋ በእርሳቸው ቀጥተኛ 

ድጋፍ የመናፍቃን ድርጅቶች በዐደባባዩ 

ባዘጋጁት የአምልኮ ሥርዓት ላይ በመገኘት 

‹‹ዐደባባዩ በሁሉም ኢትዮጵያዊ ግብር 

የተሠራ ስለሆነ የሕዝብ ነው›› የሚል አቋም 

በግልጽ አንጸባርቀዋል። የባለቤትነት 

መብቷ እንዲከበርላት በተደጋጋሚ በይፋ 

ለጠየቀችው ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን 

ጥያቄ ጆሮ ያልሰጡት ከንቲባዋ ‹‹ዐደባባዩ 

የማን ነው?›› የሚል ጥያቄ በኦፊሴላዊ መንገድ 

ላላቀረቡላቸው ቤተ እምነት  የአምላኮ 

ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ
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ሥርዓት ላይ ተገኝተው ራሳቸው ፈቃጅ 

ራሳቸው መልስ ሰጭ ሆነው ታይተዋል። 

በዚህም በርካታ ኦርቶዶክሳውያንን እና 

ገለልተኛ ወገኖችን ብቻ ሳሆን ለኅሊናቸው 

ያደሩ የሌላ እምነት መሪዎችንም ያሳዘነ 

ክሥተት ሆኗል።       

ከዚህ ሁሉ የዐደባባይ አድልዎና 

ኢፍትሐዊነት በኋላ ነው፤ ከንቲባዋ የመስቀል 

በዓል አከባበርን በተመለከተ ከጠቅላይ ቤተ 

ክህነት የበዓላት አከባበር ዐቢይ ኮሚቴ 

ጋር ለመወያየት ጥያቄ  ያቀረቡት። የራሱን 

ፍላጎት በሕዝበ ክርስቲያኑ ላይ መጫን 

እንጂ የሕዝበ ክርስቲያኑን የፍትሕ ድምፅ 

ለመስማት ካልተዘጋጀ አስተዳደር ጋር 

የሚደረግ የውይይት ፋይዳ ያልታያቸው 

ብፁዕ ሥራ አስኪያጁ የከንቲባዋን ጥሪ 

ሳይቀበሉት ቀርተዋል። የጥምቀት በዓል 

አከባበር ዐቢይ ኮሚቴውም ለውይይት 

ወደ ከንቲባ ጽሕፈት ቤት እንዳይገኝ 

ከልክለዋል።

ከንቲባዋ በቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ላይ 

ተገኝተው የቅዱስ ሲኖዶስን ጥያቄ ለማዳመጥ 

ፈቃደኛነታቸውን ገልጸው ነበር። ይሁንና 

ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ 

ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ፣ ወእጨጌ 

ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ሊቀ ጳጳስ  

ዘአክሱም ባጋጠማቸው ሕመም ምክንያት 

ሐኪም ቤት በመግባታቸው የቅዱስ ሲኖዶስ 

ጉባኤ በቀነ ቀጠሮው ሳይደረግ ቀርቷል። 

ይሁንና ይህ አሳሳቢ ጉዳይ ተዳፍኖ 

እንዳይቀር እና የቤተ ክርስቲያን መብት 

እና ክብርን እየረገጡ መኖር የመስተዳድሩ 

ባህል እንዳይሆን ሁሉም ሕዝበ ክርስቲያን 

ሊረባረብ እንደሚገባ በቤተ ክርስቲያኗ 

ጥላ ሥር ያሉ የተለያዩ ማኅበራት ጠንካራ 

አቋማቸውን እየገለጹ ይገኛሉ።

ሌላው የ፳፻፲፬ ዓ.ም በዓለ ጥምቀት አሠቃቂ 

ክሥተት የቃና ዘገሊላ ዕለት የወይብላ 

ማርያም ቤተ ክርስቲያን ታቦታትን 

በዝማሬ እያጀቡ በመሸኘት ላይ የነበሩ 

ሦስት ኦርቶዶክሳውያን በፖሊስ ጥይት 

ተመትተው መሥዋዕት መሆናቸው ነው። 

በጥላቻ የታወሩ የአካባቢው ባለሥልጣናት 

ያደራጇቸው ወጣቶች ናቸው ታቦታቱን 

አናሳልፍም በማለት ሰላማዊ ምእመናን ላይ 

ጥቃት ማድረስ የጀመሩት። ከጀርባቸው 

የፀጥታ ኃይሎች ድጋፍ ነበራቸውና ታቦታቱ 

ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ
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ወደ ቀደመ መንበረ ክብራቸው እንዳይገቡ 

በመከልከለካለቸው ተመልሰው በቀራንዮ 

መድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ለጊዜው 

እንዲያርፉ ተደርጓል። በማግሥቱ ጥር ፲፫ 

ቀን የፌደራል መንግሥት የፀጥታ አካላት 

በአካባቢው ተሠማርተዋል። ታቦታቱም 

የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እና 

የሀገረ ስብከቱ ሥራ አስኪያጅ በተገኙበት 

እጅግ በርካታ ምእመናን አጅበዋቸው ወደ 

መንበራቸው ተመልሰው ገብተዋል።     

በርካታ አስተያየት ሰጭዎች በአዲስ አበባ 

ከተማ የቤተ ክርስቲያንን የዐደባባይ በዓላት 

በጓዳ ለማስቀረት ጥረት በታየበት የከንቲባዋ 

ክብረ ነክ ንግግር በኀዘን የተጀመረው 

የዘንድሮው በዓለ ጥምቀተ ክርስቶስ 

በወይብላ ማርያም ቤተ ክርስቲያን በኦሮሚያ 

ፖሊስ ጥይት ተመትተው መሥዋዕት 

በሆኑት ሰማዕታት ቀብር የሚቋጭ 

ጉዳይ አይደለም ሲሉ ተደምጠዋል። 

ኦርቶዶክሳውያን ወንድሞቻችን የገደሉና 

ያስገደሉ ለፍርድ እስኪቀርቡ፣ ጥንታዊ 

የቤተ ክርስቲያን ይዞታዎች የሆኑት መስቀል 

ዐደባባይ እና ጃን ሜዳ ጉዳይ ፍትሕ 

ሳያገኝ፣ በበርካታ የሀገራችን አካባቢዎች 

በኦርቶዶክሳውያን ላይ የሚደረገው ማሳደድ 

እስኪቆም፣ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖችን 

ከፖለቲካው መድረክ ገፍቶ ለማስወጣት 

የሚደረገው ሴራ እስኪከሽፍ ድረስ 

በከፍተኛ በትጋት ቆርጠው መነሣታቸውን 

በየቦታው ያሉ እንቅስቃሴዎች ምስክር 

ናቸው። 

ቤተ ክርስቲያን በየዘመናቱ ብዙ ብትፈተንም 

ቢሆንም እንዲህ እንዳለንበት ጊዜ በዐደባባይ 

መብቷ አልተነፈገምና እየደረሰባት ያለው 

ችግር ሕዝበ ክርስቲያኑን ያስቆጣና ያስከፋ 

ሁኔታ ነው። ስለዚህም ይህን ጥቃት ዝም 

ብሎ መቀበል ሳይሆን ጥቃታችን እስከ መቼ 

ድረስ እንደሚቀጥል አሳስቦን በኅብረት 

ጠላታችንን ልንዋጋ፣ የቤተ ክርስቲያንን 

ሉዓላዊነትና መብታችንን ልናስጠብቅ 

ይገባል!!!                

                               

ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ
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‹ ‹ ሃ ይ ማ ኖ ቴ ን ም  ጠ በ ኩ  ለ ማ ለ ት  እ ስ ክ ት ች ል  ድ ረ ስ 
የ ተ ፈ ጠ ር ክ በ ት ን  የ ሕ ይ ወ ት ህ ን  ዓ ላ ማ  ተ ከ ተ ል ! › ›

በአንድ ወቅት በረከታቸው ይደርብንና አቡነ ጎርጎርዮስ እንዲህ ብለው ነበር፤ ‹‹ጌታ 

ለእያንዳንዱ ሰው ሥራ ሰጥቶታል። ያንን መሥራት የእርሱ ፈንታ ነው፤ ቢቻለው 

እርሱን ማገድ የዲያብሎስ ሥራ ነው፤ በእርግጥ እግዚአብሔር ሥራውን የሰጠህን ያህል 

ሰይጣን ሊያግድህ ይሞክራል፤ ሌላ የበለጠና ደስ የሚያሰኝ ነገር ሊያቀርብልህ ይጥራል፤ 

በዓለማዊ ተስፋዎች ያባብልሃል፤ የሐሜት ጎርፍ ያስወርድብሃል፤ ጲላጦስና ኄሮድስ፣ 

ሐናንና ቀያፋ ሁሉም በአንተ ያድማሉ፤ አንተ ግን በጸና ውሳኔና በማያወላውል ቅናት 

በመጨረሻ ላደርገው የሰጠኝን ሥራ ፈጸምኩ፤ ሃይማኖቴንም ጠበኩ ለማለት እስክትችል 

ድረስ የተፈጠርክበትን የሕይወትህን ዓላማ ተከተል!›› የእርሳቸውን መልእክትና ምክር 

አስተውሎ የሚተገብር ወጣት ማግኘት ትልቅ ነገር ነው። ቀሲስ ይግዛው መኰንን 

ቀሲስ ይግዛው መኰንን፤ የማኅበራዊ አገልግሎት ዋና ክፍል ምክትል ኃላፊ

ቆይታ
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ቀሲስ ይግዛው መኰንን የወንጌል ጋሻን በማንገብ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት ሲሰጡ የኖሩ 

ታላቅ አባት ናቸው። በታኅሣሥ ፯ ቀን ፲፱፻፷፬ ዓ.ም በቀድሞ አጠራሩ ጎጃም ክፍለ ሀገር 

ቡሬ የምትባል ከተማ የተወለዱት አባታችን ካካበቱት የቤተ ክርስቲያን ትምህርትና ልምድ 

በተጨማሪ በቲኦሎጂ የመጀመሪያ ድግሪ ከቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ፣ በሥራ 

አመራር የመጀመሪያ ድግሪ ከአልፋ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ እንዲሁም በካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ 

ሁለተኛ ድግሪ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሩቅ ናቸው፡ ከባለቤታቸው ወ/ሮ ገነት አብርሃም 

ጋር ባፈሯቸው ሁለት ልጆች በመልካም ትዳር ውስጥ ለ፲፭ ዓመታት ኖረዋል። 

በማኅበረ ቅዱሳን መደበኛ አገልጋይ ከሆኑበት ጊዜ አንሥቶ ከ፲፱ ዓመት በላይ በትጋት 

አገልግለዋል። ከዚያም አስቀድሞ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ 

የሃ የምትባል ቀበሌ ባለች ትምህርት ቤት ለአንድ ዓመት ያህል በርእሰ መምህርና 

በአስተማሪነት፣ በአሶሳ ሀገረ ስብከት መንጌ ወረዳ ስብከተ ወንጌል ኃላፊና ሰባኬ ወንጌል 

በመሆን እንዲሁም በአሶሳ ሀገረ ስብከት ለሁለት ዓመት ተኩል ያህል የሰንበት ትምህርት 

ቤቶች ዋና ክፍል ኃላፊ በመሆን አገልግለዋል። የዝግጅት ክፍላችንም ከእርሳቸው ጋር 

ባደረገው ቆይታ  የአገልግሎት ተሞክሮአቸውን አቅርበንላችኋል፤ መልካም ንባብ! 

መጽሔተ ተልእኮ፡- ማኅበረ ቅዱሳንን 

በእርስዎ አንደበት እንዴት ይገለጻል?

ቀሲስ ይግዛው መኰንን፡- ማኅበረ ቅዱሳን 

የዘመኑን ትውልድ ከመንፈሳዊነትና 

ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትምህርት 

ጋር ማገናኘትን መርሕ አድርጎ የሚሠራ 

ማኅበር ነው። በተለይም ወጣቱን 

በግቢ ጉባኤ በማቀፍ እጅግ ከፍተኛ 

የሆነ ሥራ እየሠራ ነው። ሥርዓትና 

ትውፊትን ጠብቆ ታሪኩን እያጠና 

እንዲሁም አባቶቻችን በሄዱበት በፍኖተ 

ቅዱሳን እንዲሄድ ትውልዱን ይቀርጻል። 

ከዚህ በተጨማሪም ማኅበሩ ከቤተ 

ክርስቲያን አስተዳድራዊ መዋቅር ጀምሮ 

በሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ትውልዱ 

እንዲመራ ከፍተኛ ጥረት እያደረገም 

ይገኛል። ‹‹ሃይማኖት እንደ አባቶቻችን 

ሥልጣኔ እንደ ጊዜያችን›› በማለት የዘመኑን 

ቆይታ
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ሥልጣኔ ወይም ዘመኑ ያፈራቸውን 

የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በመጠቀም 

መንፈሳዊውን ዕውቀት ከዘመናዊው 

ዕውቀት ያስተባበረ አድርጎ ቤተ ክርስቲያን 

ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንድትደርስ ማለትም 

ሃይማኖቷ፣ ዶግማዋና ልዕልናዋ ተጠብቆ 

እንዲኖር ምእመናን ልጇም በሃይማኖትና 

በሥነ ምግባር ታንጸው እንዲሁም 

ለሥጋቸውና ለነፍሳቸው ማለትም 

ለመንፈሳዊውም ሆነ ለማኅበራውዊ 

ሕይወታቸው የሚጠቅምን ሥራን 

እንዲሠሩ የዐቅሙን ያህል እየጣረ ነው።            

በየዘመናቱም የሚከሠቱ ተለዋዋጭ 

ሃይማኖታዊ፣ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና 

ፖለቲካዊ ችግሮችን እየቃኘና መፍትሔ 

እያፈላለገ ሕይወቱን እንዲመራ ትውልዱን 

እያገዘ ያለ ማኅበር ነው። ከቅድስት ቤተ 

ክርስቲያን ጋር በመተባበርና የተለያዩ 

የኅትመትና የማኅበራዊ ሚዲያዎችን 

በመጠቀም ትምህርተ ወንጌልን ለዓለም 

እያዳረሰ ይገኛል። ሰው በሃይማኖቱ 

እንዲጸናና በሥነ ምግባርም እንዲታነጽ 

ለማድረግ የራሱን ድርሻ እየተወጣ ነው። 

ከዚህ በተጓዳኛም ወጣቱ፣ ባለ ሀብቱ፣ 

የተማረውም አካል ሁሉም በገንዘቡ፣ 

በዕውቀቱ፣ በጉልበቱ ቤተ ክርስቲያንን 

እያገለገለ ራሱንም እንዲጠቅም ከማድረግ 

አንጻር ማኅበሩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ 

እያደረገ መሆኑን ባሳለፍኩት ዓመታት 

የተመለከትኳቸው ናቸው። ስለዚህ ማኅበረ 

ቅዱሳን የቤተ ክርስቲያንን ቀኖና በመጠበቅ 

ረገድ ታሪክ የማይረሳው ትልቅ አስተዋጽኦ 

እያበረከተ ይገኛል ብል ማጋነን አይሆንም። 

ማኅበረ ቅዱሳን በተመሠረተበት ወቅት 

እናስታውሳለን! እውነት ለመናገር የተማረው 

ኃይል ሃይማኖትን መከተል እንደ ኋላቀርነት 

ይቆጥር በነበረበት ሰዓት እግዚአብሔር 

ያስነሣው ማኅበር ነው። በዚህም የቤተ 

ክርስቲያን የጀርባ አጥንት መሆን ችሏል። 

በማኅበሩ ውስጥ ለሃያ ዓመታት ያህል 

በአገልግሎት እንድቆይ ያደረገኝ ያለማጋነን 

ይህ እውነታ ነው። ቤተ ክርስቲያናችን 

በለውጥ ጎዳና በመሄድ አብባና ሥርዓቷ 

ተጠብቆ እንዲቀጥል ከፍተኛ ጥረት 

እያደረገ እንዳለ ሁላችንም ምስክሮች ነን። 

በምሥረታው ወቅት የዘመኑ ትውልድ 

የሚመስለውን በመከተል ሃይማኖትን ወደ 

ኋላ ይተው ነበር፤ አሁን ግን ማኅበረ ቅዱሳን 

ወጣቶችን  በተለይም በግቢ ጉባኤያት 

በማስተማሩ ወጣቱ  ራሱን እንዲፈትሽና 

ቆይታ



18
የካቲት፤ ፳፻፲፬ ዓ.ም

መጽሔተ ተልእኮ

ከእግዚአብሔር የተለየ ሕይወት የሞተ 

መሆኑን እንዲረዳ አድርጓል። በዚህም 

ከዘረኝነት፣ ከሙስናና ከጉቦ በጸዳ 

አገልግሎት ሀገርን ተረካቢ ትውልድን 

ከማፍራት አኳያ አስተዋጽኦ አድርጓል፤ 

እያደረገም ይገኛል። ወጣቱ ለቅዱስ 

ምሥጢር እንዲበቃ አድርጓል፤ ለምሳሌ ብዙ 

ወጣቶች በዚህ ጊዜ ይቆርባሉ፤ በሥርዓተ 

ተክሊል የሚያገቡ ወጣቶችም ብዙዎች 

ናቸው። ይህም ማኅበሩ በግቢ ጉባኤያት 

የዘረጋው የሥርዓተ ትምህርት ውጤት 

ነው። ከዚሁ ጋርም ተያይዞ ሥርዓተ ቤተ 

ክርስቲያንን ጠብቆ ማስጠበቅ ላይ ትልቅ 

ሥራ ሠርቷል። እንዲያውም በዚህ ተግባሩ 

በአንዳንድ አካላት በኩል ‹‹ወግ አጥባቂ››  

የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል። ነገር ግን ይህ 

የማኅበሩ ተግባር ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን 

ለማስጠበቅ ካለው ቁርጠኝነት የመጣ ነው። 

ትውልዱ አበው የአባቶቻችንን ጎዳና መከተል 

አለበት የሚለውን ተልእኮ ለማሳካት ነው። 

ይህ ብቻ አይደለም፤ የግቢ ጉባኤ እንዲሁም 

በተለያዩ ወቅቶች ማኅበሩ ያስተማራቸው 

ተማሪዎች በሀገር ደረጃ ትልቅ ምሁራንና 

መሪ የሆኑ አገልጋዮች እንግዳ ተቀባይ 

እንዲሆኑ ይህም የእንግዳን እግር ከማጠብና 

ለማረፊያቸው አልጋን ለቆ እስከማሳደር 

በሥርዓት የታነጹ አገልጋዮችን አፍርቷል። 

ሌላው በጣም የማደንቀው ነገር 

ሥልጣናቸውን ትተው፣ ደሞዛቸውን 

ቀንሰው ፣  ለዐራትና አምስት ዓመት ማኅበሩን 

አገልግለው ወደ ቀደመ ሥራቸው ለመመለስ 

በመወሰን ማኅበሩን ያገለገሉ አገልጋዮች እንደ 

እነ ዲያቆን ዶክተር ዜና ብርሃኑን እና ግርማ 

መታፈሪያ ያሉ በርካታ አገልጋዮችን ነው። 

ይህንንም ዐሥራት አድርገው ሰጥተዋል። 

ማኅበሩ ከአባላት ከምእመናንና ከባለ 

ሀብት በሚያገኘው የገንዘብ ድጋፍ ብር 

ሥራና በርካታ የአብነት ትምህርት ቤቶችን 

በመክፈት ለአዳዲስ አብነት ትምህርት 

ቤቶችም መምህራንም ድጎማ በማድረግ፣ 

ለተማሪዎች እንደዚሁ የትምህርት መሣሪያ 

በሟሟላትና ነጻ የትምህርት ዕድል 

በመስጠት በአገልግሎቱ ቅድስት ቤተ 

ክርስቲያንን እያገዘ የሚገኝ ማኅበር ነው። 

ሥርዓትና ትውፊትን በጠበቁ ኪነ ሕንጻዎች 

ወይም ዲዛይኖች አብያተ ቤተ ክርስያናትን 

በመገንባት በራሳቸው አቅም ለሚገነቡ 

በሚሊዮን የሚቀጠር ወጪ የሚጠይቁ 

የሕንጻ ዲዛይኖች በነጻ እየሠራ በመስጠት 

በርካት አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል። ከዚህም 

ጋር ተያይዞ ኢ-መደበኛ አገልጋዮች ሚና 

ቆይታ
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ሳይጠቀስ አይታለፍም። በሥራው ታማኝ፣ 

ታታሪ፣ ለሀገርና ለወገን የሚቆረቆር፣ 

እውነተኛ ትውልድን በማፍራት ረገድም 

ማኅበሩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። 

በግቢ ጉባኤያት ነገረ ሃይማኖትን ተምሮ 

ያለፈ ኢትዮጵያዊ ትውልድ ጉቦ ለመቀበል 

አእምሮው አይፈቅድለትም፤ ምክንያቱም 

የተማረው ትምህርት በሥርዓት አንጾታልና። 

የወጣቱ የምርምር ተግባር ትልቅ ሚና 

አለው፤ በማኅበሩ የጥናትና ምርምር 

ማእከል ጥናት በማድረግ  በቤተ 

ክርስቲያን አገልግሎትና አስተዳደር ውስጥ 

ያለውን ክፍተት በመለየት ለተማረው 

አካል ያቀርባል። ከዚህ በኋላ ውይይት 

በማካሄድ ዘላቂ መፍትሔ የሚሆን ሐሳብ 

በማቅረብ ለተግባራዊ ሥራ አስተዋጽኦ 

ያደርጋል። የማኅበሩ አባላትም ሆኑ ሌሎች 

ባለ ሀብቶችና አጋር አካላት ጥረው ግረው 

በሚያገኙት ሀብት ቤተ ክርስቲያንን 

እንዲያገለግሉ በማድረጉም ረገድ የማኅበረ 

ቅዱሳን አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። 

ማኅበረ ቅዱሳን በሥራው ትጉህ ነው፤ 

አገልጋዮችን ሥራ ከመደበ በኋላ 

እያንዳንዱ አባል ሥራውን መተግበር 

እንዳለበት ባለው ቁርጠኛ ሐሳብ 

አገልግሎቱን ያስፈጽማል። በዚህም 

አገልጋዮች ለትልቅ ኃላፊነት እንዲታጩና 

ወደ ትልቅ ደረጃ እንዲደርሱ ያደርጋል። 

መጽሔተ ተልእኮ፡- በማኅበረ ቅዱሳን 

የአገልግሎት ዘመንዎ የነበሩዎትን 

ተ ሞ ክ ሮ ዎ ት ን  ቢ ያ ካ ፍ ሉ ን ?

ቀሲስ ይግዛው መኰንን፡- በማኅበረ 

ቅዱሳን የአገልግሎት ዘመን ውስጥ በጎም 

ሆነ ፈታኝ ጊዜያትን አሳልፌአለሁ። የቤት 

ኪራይና የቤት ወጪን ለመክፈል ከመቸገር 

ጀምሮ ሁለትና ከዚያ በላይ ቀናት በመጓዝ 

ለአገልግሎት የምንሠራበት ጊዜም ነበር። 

ከዚያም ባሻገር ማደሪያ በሚታጣበት ጊዜ 

መቃብር ቤት እናድር ነበር። አንዳንድ ጊዜ 

ደግሞ ከምእመናን ቤት ስናድር እግራችንን 

አጥበው የሚያስተናግዱን አይረሳኝም። 

‹‹የስብከተ ወንጌል ማስፋፊያ  መርሐ 

ግብር ላይ  አገለግል በነበርኩበት ጊዜ‹‹ 

ከፍተኛ ጫና ነበረብኝ፤ የሁለትና የሦስት 

ሰዎችን ሥራ ደርቤ እሠራ ነበርና፤ ለምሳሌ 

የፋይናንስና ትግበራ ክፍል ተግባራትን ደርቤ 

ሙሉ በሙሉ የምሠራው እኔ ነበርኩኝ፤ 

እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ሥራውን ከቤቴ 

ወስጄ ሌሊቱን በሙሉ ስሠራ የማድርበት 

ጊዜ ነበር። ይህ ብቻ አይደለም፤ በችግርና 

በፈተና ጊዜም ወጣቶችን ለማወያየትም 

ቆይታ ቆይታ
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በአዳር መርሐ ግብር እናገለግል 

ነበር፤ ከዚያም ሲብስ ችግራችን በዝቶ 

የተላቀስንበት ጊዜም አስታውሳለሁ። 

ነገር ግን ከገጠሙኝ ተግዳሮቶች ይልቅ 

በማኅበሩ ቆይታዬ ውስጥ ያገኘኋቸው 

በረከቶች  ይበልጣሉ። በእነርሱም የውስጥ 

ርካታ አግኝቻለሁና። መሥዋዕትነትን 

የሚከፍሉ ኢ-መደበኛ አባላትን 

እያዩ ማገልገል  እጅግ ያስደስታል። 

ዕውቀታቸውን፣ ገንዘባቸውንና 

ጉልበታቸውን እያወጡ የሚያገለግሉ 

አባላትን ስመለከት እንደ አንድ ካህን 

የበለጠ እንድበረታና እንድጠነክር 

እንዲሁም ተግዳቶቹን ወደ ጎን ትቼ የበለጠ 

በርትቼ እንድጓዝ አድርጎኛል። ሳገለግልም 

በደስታ ነው። በየክፍለ ሀገራቱም ተጉዤ 

አስተምሬ ስመለስ ደስ እያለኝ ነው። 

ኃላፊነቴን በአግባቡ መወጣት እንድችል 

ያስተማረኝና ልምድ እንዲኖረኝ ያደረገኝ 

ማኅበሩ ነው። ያካበትኩትን ትምህርትና 

የቀደመ ተሞክሮዬን በተገቢው መንገድ 

ለቤተ ክርስቲያን እንዳውል አድርጎኛል። 

ከዚህ በተጨማሪም በሥልጠና ያገኘኋቸው 

ክህሎቶች ብቁ አሠልጣኝ እንድሆን 

አድርጎኛል። ለምሳሌ ዝዋይ፣ ጅማ፣ 

ሐዋሳ፣ ባሕር ዳር፣ ጎንደር እና ሌሎች 

ክፍለ ሀገራት እየተጓዝኩ አሠለጥን 

ነበር። ማኅበሩም ትልቅ አስተዋጽኦ 

አድርጎልኛል ብዬ የምመሰክረውም ለዚህ 

ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞም ዕውቀቴን 

እንዳሳድግ ረድቶኛል፤ በመጀመሪያ ወደ 

ማኅበሩ ስገባ በዲፖሎማ ደረጃ ነበር፤ 

ነገር ግን አሁን ትምህርተ ሃይማኖት 

በእንግሊዘኛ በዲግሪ፣ የማኔጅመንት 

ዲግሪና በሥነ ልቡና ደግሞ ማስተርስ 

አለኝ። ከዚህ በተጓዳኝ በርካታ ዕንቊ የሆኑ 

የቤተ ክርስቲያን ልጆችን አፍርቻለሁ። 

መጽሔተ ተልእኮ፡- እርስዎና የንስሓ 

ልጆችዎ የሚያዘጋጁት መርሐ ግብር 

አለ፤ ይህን ለአንባብያን ቢገልጹልን። 

ቀሲስ ይግዛው መኰንን፡- የዛሬ ስምንት 

ዓመት አንድ ሐሳብ መጣልኝ፤ ይህንንም 

ለንስሓ ልጆቼ አካፈልኳቸው፤ ከእነርሱም 

ጋር ተሰባስበን ወርኃዊ መርሐ ግብር 

በማዘጋጀት የተጎዱና አልባሽ  አጉራሽ ያጡ 

ሰዎችን በመጎብኘት የአቅማችንን መርዳት 

ጀመርን። በዓመት ሁለት ጊዜ ማለትም 

ጥቅምት በገባ በመጀመሪያው እሑድ ደግሞ 

ዓመታዊ መርሐ ግብራችንን (በዓላችንን) 

እናከብራለን። በተለይም ደግሞ በደብረ 

ዘይት ከአካባቢው ወጣ ወዳለ ቦታ በመጓዝ 

በዚያ እንማማራለን፤ በእነዚህ መርሐ 

ግብራት ላይም በተጨማሪ ተከታታይ 

ልጆቼና ተረጂ ወገኖቻችን በተገኙበት 

ትምህርት በማስተማር የምክክርና ውይይት 

አገልግሎት እንካሂዳለን። ከጉባኤው 

ቆይታ
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በሚሰባሰበው ወርኃዊ መዋጮ በኅብረት 

ሆነን የበጎ አድራጎት ሥራ እንሠራለን። 

ለምሳሌ አንድ የምናሳድጋት ኢየሩሳሌም 

ሣህለ ማርያም የተባለች ሕፃን አለች፤ 

የትምህርት ቤትና የሚያስፈልጋትን 

አልባሳት የመሳሰሉትን ወጪ ችለን ልጃችን 

ከጽርሐ ጽዮን ጋር በመተባበር በዚያው 

ትምህርት ቤት እንድትማር አድርገናል። 

ለወላጅ እናቷ ካሠች ሙጬ  ደግሞ 

የዓመት በዓልን በማስመልከት የተወሰነ 

ገንዘብ እናበረክትላታለን። የኑሮዋንም 

ወጪ ለመሸፈን ራሷን የምትችልበት 

የመነሻ ድጎማ በማድረግም የምጣድና 

የእህል ወጪ ስለቻልናት እንጀራ 

እየጋገረች በማስረከብ መተዳደር ችላለች። 

ከዚህ በተረፈም ለቸገሩ አብያተ ቤተ 

ክርስቲያናትም በአቅማችን የተሰወኑ 

ድጎማዎችን እናደርጋለን። ከዚህም 

በተጨማሪ ዐቅም የሌላቸውን፣ ቤተ አልባ 

የሆኑ፣ ቤት ኪራይ መክፈል ያቃታቸውን 

የገንዘብ ርዳታ እናደርግላቸዋለን። በጸና 

ለታመሙት ሕሙማንም ወደ ውጪ 

በመሄድ ሕክምናና ርዳታ እንዲያገኙ 

አድርገናል፤ ለምሳሌ ሦስት ሰዎች ለሕክምና 

ወደ ውጪ ሲሄዱ ድጋፍ አድርገናል። 

እነርሱም ድነው ተመልሰዋል። ጉባኤያችን 

ላይ ተገኝተውም ምስክርነት ሰጥተዋል። 

ከዚህም   ባሻገር  ከንስሓ ልጆቼ ጋር የማኅበራዊ 

ግንኙነታችን ለማጠንከር ክርስቲያናዊ 

ተግባራትን ማለትም ሰዎች ሲያገቡ 

ስጦታ በመስጠት፣ ሲወልዱ ቤታቸው 

ሄዶ በመጠየቅ፣  ኃዘን ሲደርስባቸው 

በማጽናናት፣ ሲታመሙ በማስታመምና 

የሕክምና ወጪንም እንሸፍንላቸዋለን። 

መ ጽ ሔ ተ  ተ ል እ ኮ ፡ - የግል ድርጅት  

እንዳልዎት ሰ ም ቻ ለ ሁ ፤  እ ስ ኪ 

ስ ለ  እ ር ሱ  ይ ን ገ ሩ ን ።    

ቀሲስ ይግዛው መኰንን፡- የንስሓ ልጆቼ 

በአንድ ወቅት ያመጡትን ሐሳብ መነሻ 

በማድረግ የጀመርኩት “ቤተ ዲዮናስዮስ 

መንፈሳዊና ሥነ ልቦናዊ የምክክር 

አገልግሎት ማእከል” የተባለ  አንድ ድርጅት 

ነበረኝ፤ የእኔ አገልግሎት ከእነርሱ ባለፈ 

መልኩ ለማኅበረሰቡ ተደራሽ መሆን 

እንደሚያስፈልግ ስላመኑበት በመዋጮ 

የምክር አገልግሎት ቢሮ ከፈትን። 

በርካቶችም ወደ እኛ እየመጡ መገልገል 

ጀመሩ። ይህም የሆነው ከስድስት ዓመት 

በፊት ነው። ለተከታታይ ዐራት ዓመታትም 

ትርፍ ጊዜዬን በመጠቀም የሰዎችን 

ማኅበራዊ ችግርችና መፍትሔዎች ላይ 

ትኩረት በማድረግ ስሠራ ቆይቻለሁ። 

ከዚህ በኋላ አንድ የንስሓ ልጄ በፍርድ 

ቤት የፍትሕ ሚኒስቴር ላይ ይሠራ ስለነበር 

አንድ ባልና ሚስት ከመፋታታቸው 

በፊት በሽምግልና ለማስታረቅ ቢጥር 

ስላልተሳካለት ወደ እኔ ላካቸው፤ በአገኙት 

የምክር አገልግሎትም ታርቀዋል። በዚህም 

ቆይታ ቆይታ
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አማካኝነት የሕግ ባለሙያዎችን እርሱ 

ሰብስቦ ኮሚቴ በመመሥረት ዐራት ዓመት 

የሠራነውን ሥራ አቀረብን። ይህም ለሌላ 

ሐሳብ መነሻ ሆነ፤ የሕጋዊ አገልግሎቱን 

በማስፋት ወደ ድርጅት ለማሳደግም ወሰንን። 

ለዚህም የሚያስፈልገውን የውስጥ ደንብና 

መመሪያ በማዘጋጀት የዛሬ ሁለት ዓመት 

ወደ ማኅበራት ኤጀንሲ አደገ። ስያሜውንም 
‹‹ፍኖት ማኅበረሰባዊና ሥነ ልቦናዊ 

የምክክር የበጎ አድራጎት ድርጅት›› አልነው። 

በዚህም የምክክር አገልግሎት እንሰጣለን።      

መጽሔተ ተልእኮ፡- በዚህ ተልእኳዊ 

ጉዞ ውስጥ ያጋጠምዎት መልካምም 

ሆነ የማይረሳዎት ነገር ሊኖር 

ይችላልና ገጠመኞዎትን ቢነግሩን፤ 

ቀሲስ ይግዛው መኰንን፡- ከማይረሱኝ 

ነገሮች ውስጥ አንድ የንስሓ ልጄ እንደ 

አጋጣሚ ሆነና  ወደ አሜሪካ ሀገር 

የሄደችበትን ጊዜ ነው። ከዚያም ብዙም 

ሳትቆይ በዚያ ያለውን ሁኔታ ስትመለከት 

በውስጧ ከተፈጠረባት ስሜት በመነሣት 

አንድ ደብዳቤ ጽፋ ላከችልኝ። ከዚያም 

በፊት ግን በስልክ የምንነጋገር ቢሆንም 

የጻፈቻት ደብዳቤ ግን ለየት ስለምትልና 

ጥሩ ትውስታ ስለሆነች አስቀመጥኳት።   

ሰላም ለእርስዎ ይሁን፤ ይፍቱኝ ይባርኩኝ 

አባቴ!

አባቴ፣

ነፍሴን ታድገዋታል። ስመኘው የነበረው 

ሰላም ከእኔ ጋር ነው።  እዚህ አሜሪካ 

ከመጣሁ ጀምሮ እግዚአብሔር ፈቅዶልኝ 

ኑሮዬ በተቻለኝ አቅም በትእዛዛቱ ይሆንልኝ 

ዘንድ እየተጋሁ ነው።

ቀሲስ!

ሕይወቴን በቀና መንገድ እመራ ዘንድ 

በሙያዎና በአባትነትዎ አግዘውኛል። 

ዕድሜ እና ጤና ይስጥዎ፤ የአገልግሎት 

ዘመንዎትን ያብዛልን! በዚያች እርስዎን 

ባገኘሁባት ቀን  ከእግዚአብሔር 

እንደተሰጡኝ ልቤ ያምናል።

አስቡኝ አባቴ! 

ስለሁሉም እግዚአብሔር ይስጥልኝ፤  

ሁሌም ስለእርስዎ እግዚአብሔርን 

አመሰግናለሁ። ለነፍሴ ለዋሉላት ውለታም 

ሁሌም ሳመሰግንዎት እኖራለሁ።

ዛሬ የክብረ ካህናት ቀን ነው ብለው 

ወንድም እኅቶቼ ወስነዋል። እኔም ይህ 

ክብር የሚገባዎት ጥሩ ካህን ነዎት እና 

ይህንን መልእክት ልልክልዎ ወደድሁ።

ቆይታ
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“ጸበል ሲያዩት ውኃ እንዲመስል 

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ 

ቤተ ክርስቲያን አባቶቼም ሲያዩዋቸው 

ሰው ይመስላሉ። ጸበል ውኃ ቢመስልም 

የእግዚአብሔርን መንፈስ የተመላ ነውና 

ሲፈውሰን ይኖራል። ካህንም እንደዚያው 

ነው። ያጠምቀኛል፤ ያስተምረኛል፤ በኃዜኔ 

ያጽናናኛል፤ በደስታዬ ይባርከኛል፤ 

ስታመም ጸልዮ፤ ስሞት እያለቀሰ ፈትቶ 

ይቀብረኛል። ይህነው የእኔ ካህን።

ካህን እንደኛ ሰው ቢመስልም በምድር ላይ 

ያለ ሰማያዊ መልአክ ነው። ከፍጥረተ ዓለም 

ሁሉ የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፍ 

የተሰጠው ብቸኛው ፍጥረት ካህን ብቻ 

ነው። ማንንም የማሠርና የመፍታት ሙሉ 

ሰማያዊ ሥልጣን የተሰጠው ለእኔ ካህን 

ለተዋሕዶም ወታደር እርሱ ብቻ ነው።”

ጸጋውን ያብዛልዎት፤ በዕድሜ እና በጤና 

ይጠብቅልን! የአገልግሎት ዘመንዎን 

ያርዝምልን!

መንበረ ማርያም ከአሜሪካ

ይህን ደብዳቤ ካነበብኩት በኋላ ውስጤ 

ሁሌም ደስ ይለዋል፤ የበለጠ እንድተጋም 

አድርጎኛል። 

መጽሔተ ተልእኮ፡- የእርስዎ መልካም 

ምኞት ምንድን ነው? 

ቀሲስ ይግዛው መኰንን፡- ክርስቲያኖች 
የተለያዩ ፈተናዎች ይገጥሙዋቸዋል። 
በዓላውያን ነገሥታት ብዙዎች ተፈትነዋል፤  
ማኅበራችንም እንደዚሁ ወደ ፊት ብዙ 
ፈተና ሊገጥመው ይችላል። ያንን ተቋቁሞ 
ማለፍና እስከ መጨረሻው መጽናትን ሁሉም 
ጋር ቢኖር ደስ ይለኛል። የተማረውንና 
የሚማረውን ትምህርተ ወንጌል እንደ 
ቀደሙት አባቶቻችንና እናቶቻችን ተግባራዊ 
የሚያደርግ፣ በሃይማኖቱ የማያወላውል 
ትውልድ ሲበዛ ማየትም ምኞቴ ነው። 
ሌላው የማኅበሩ አገልጋዮች የእርስ በርስ 
መረዳዳት እንዲኖራቸውም እመኛለሁ። 

በተጨማሪም ትናንት የነበሩ ነገር ግን 
በወቅቱ ችግር ምክንያት ቁጥራቸው 
እየተቀነሰ የመጣው የእናቶቻችንና 
የእኅቶቻችን አገልግሎት አሁንም መቀጠል 
እንዳለበት አምናለሁ።  እነዚህ ሴቶች 
በማኅበሩ አገልግሎት በአዳር መርሐ ግብር 
ላይ አብረውን አገልግለዋል፤ ሆኖም ግን 
አሁን እነዚህ ሴቶች አብረውን የሉም፤ ይህ 
መስተካል አለበት፤ የጠፉትን አገልጋዮች 
ሲጠፉ መጠየቅ፣ እርስ በርስ መተሳሰብ፣ 
መፋቀር፣ መፈላለግ የመሳሰሉ ዕሴቶቻችን 
እንዲቀጥሉ ምኞቴ ነው። 

ማኅበረ ቅዱሳን ከሌሎች ባለ ድርሻ አካላት 
ጋር በሚያበረክተው የወንጌል አገልግሎት 
ክርስቲያኖች በመተዛዘንና በመረዳዳት 

ቆይታ
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እንዲኖር እመኛለሁ፤ ከዘረኝነትና ከሙስና 
የራቀ በንስሓ የሚመለስን እንዲሆን ምኞቴ 
ነው። አሁን ላይ የታየው ቤተሰባዊ ችግርም 
ተፈትቶ ማየትን እመኛለሁ። ለምሳሌ 
የትዳር ጉዳዮች ፍርድ ቤትን ያጣበበ 
ነው። ፍቺ እየበዛ ያለውም በክርስቲያኖች 
ነው። በዚህም ጉዳይ ላይ ማኅበረ ቅዱሳን 
የበለጠ መሥራት አለበት።  የትዳር ክብሩና 
ቅድስናው በብዙዎች ዘንድ እንደ ቀላል 
እየታየ ነው። በሂደት ማኅበሩ ይህን ችግር 
ቢፈታው ጥሩ ነው። አሁን ላይ ወገን ወገኑን 
ከማገዝ ይልቅ ግለኝነት ያበዛል፤ ነገር ግን 
እርስ በርስ መጠያየቅ፣ በኅብረት ችግርን 
መፍታትና በአንድነት መኖር ያስፈልጋል 
እንጂ እርስ በርስ መነቃቀፍ አይገባም። 
ይህ ችግር ተፈትቶ ማየት እሻለሁ። 
በቤተሰባዊ ኑሮም መኖር የተሻለ ነው። 
የማኅበሩ አገልጋዮች ብቻ ሳይሆን ሌሎች 
ክርስቲያኖች የማኅበሩን ዕሤቶች በመረዳት 
አብረው ሲያገለግሉ ማየትን እወዳለሁ። 

መጽሔተ ተልእኮ፡- በመጨረሻም 

ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ 

ዕድሉን ልስጥዎት!  

ቀሲስ ይግዛው መኰንን፡- አንድን ነገር 
ለመተቸት፣ ለመንቀፍም ሆነ ለማመስገን 
መጀመሪያ በቂ ዕውቀት ሊኖረን ይገባል። 
በተለይ ማኅበረ ቅዱሳንን የሚተቹና 
የሚነቅፉ ወገኖቻን ካሉ ስለ ጉዳዩ 
በመጀመሪያ ማኅበሩን ማወቅ ቢችሉ 
የተሻለ ነው። ‹‹እንግዲህ ከፍሬያቸው 

ታውቋችዋላችሁ›› ተብሎ እንደተጻፈ 
ሰው በሥራው፣ ባካሄዱ፣ በአገልግሎቱ 
ይታወቃል። (ማቴ.፯፥፳)

ብዙዎቻችን ከማኅበረ ቅዱሳን ጋር 
ተባብረን ብንሠራ ቤተ ክርስቲያንን ትልቅ 
ደረጃ እናደርሳታለን። አሁን ላለብን 
ፈተና መፍትሔው አብሮ መሥራት ነው። 
በኅብረት ስንቆም  ወደ ፊት ብዙ እርቀቶችን 
እንጓዛለን፤ እርስ በእርሷ የምትለያይ 
ከተማ እንደሚጠፋ እርስ በርስ የሚለያይ 
መንግሥትም እንደማይጸና መለያየታችን 
አያጸናንም፤ ይልቁንም ያጠፋናል። ስለሆነም 
ለጠላቶቻንን የመግቢያ ቀዳዳ መክፈት 
የለብንም። ይህን ክፍተት ለመሙላት የባለ 
ድርሻ አካላት ተግባር ሊቀጥል ይገባል። 
አንድ ላይ ሆነን ጠላቶቻችንን ማሸነፍና 
ቤተ ክርስቲያናችንንም ማዳን እንችላለን። 
ወጣቱን ካላበረታታነው፣ ከገፋነው ግን 
ልናገኘው አንችልም። ማኅበረ ቅዱሳን 
ያሉበትን ውስጣዊም ሆነ ውጫዊ ችግሮችን 
ቀርፎና ክፍተቶቹን ሞልቶ ወደ ፊት 
እንዲጓዝ አባቶቻችን በውይይት ከሥራ 
አመራሩና አስፈጻሚው ጋር እየተመካከሩ 
መገሠጽ ያለባቸውን እየገሠጹ ልጆቻቸው 
ወደ ፊት እንዲገሠግሡ ማድረግ 
ይኖርባቸዋል። ማኅበረ ቅዱሳን ከቤተ 
ክርስቲያን አገልግሎት ውጭ የሆነ ምንም 
ዓይነት ዓላማ የለውም።   
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‹ ‹በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ›› (ዮሐ.፲፮፥፴፫)

ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 

በወንጌል ‹‹በዓለም ሳላችሁ መከራ 

አለባችሁ›› በማለት ያስተማረው ትምህርት 

መከራውን እንዳንሰቀቅ ተስፋም 

እንዳንቆርጥ ቢያደርገንም የመከራው 

ምንጭ ምንድንነው? ማነው? የሚለውን 

መመርመሩ ግን ተገቢ ይሆናል። 

(ዮሐ.፲፮፥፴፫) ቤተ ክርስቲያን ላይ 

በስውርና በግልጽ የተፈጸሙ የግፍና 

የጥፋት ሥራዎች እንደየዘመኑ ተለይተው 

የሚታወቁበት አያሌ ጠባይዓት አሏቸው። 

በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን በዘመነ 

ሐዋርያት በቤተ ክርስቲያን ላይ ታውጀው 

የነበሩት ስደቶች መከራዎች የክርስቲያኖች 

ግድያዎችና መፈናቀሎች በአዋጅ የተደገፉና 

በግልጽ የሚፈጸሙ ነበሩ። እንደምሳሌም 

ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ 

እስጢፋኖስ ሰማዕትነት ከተቀበለ በኋላ 

የነበረውን ሁኔታ ማየቱ ተገቢ ይሆናል። 

ቅዱስ ሉቃስ በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ 

በግብረ ሐዋርያ ሲገልጥ ‹‹በዚያን ቀንም 

በኢየሩሳሌም ባለች ቤተ ክርስቲያን ላይ 

ታላቅ ስደት ሆነ፤ ሁሉም ከሐዋርያትም 

በቀር ወደ ይሁዳና ወደ ሰማርያ ሀገሮች 

ተበተኑ›› በማለት ጽፎልናል። (ሐዋ.፰፥፩) 

ቅዱሳን ሐዋርያት ከመንፈስ ልጆቻቸው 

ከምእመናን በእምነትም በምግባርም 

በተጋድሎም በጽናትም በእጅጉ የተሻሉና 

ተልእኳቸውንም በእጅጉ ጠንቅቀው የለዩ 

በመሆናቸው መከራውን ተጋፍጠው በዚያ 

የመከራ ስፍራ የቀሩ ሌሎች ክርስቲያኖችን 

ለማስተማር ብሎም አብረው መከራን 

ለመቀበል በዚያ ቆዩ እንጂ አያሌ ክርስቲያኖች 

ተሰደዋል። ከዚህ በግልጽ በቤተ ክርስቲያንና 

በክርስቲያኖች ላይ ከታወጀው የጥፋት 

አዋጅ አስከትሎም ንጉሡ ኄሮድስ በቤተ 

ክርስቲያን ላይ ስደት አምጥቶ ሐዋርያውን 

ቅዱስ ያዕቆብን በሰይፍ አንገቱን 

አስቀልቶታል። ቅዱስ ጴጥሮስንም አስይዞ 

ወደ ወኅኒ አስወርውሮታል። (ሐዋ.፲፪፥፩) 

በዚህ ዘመን የነበሩ ገዢዎች በቤተ ክርስቲያን 

ላይ እንዲህ አምርረው የተነሡትና ታላላቅ 

አባቶችንም እስከ መግደልና ማሠር 

ያስደረሳቸው ምንድነው? የሚለውን 

አመክንዮዋዊ ጥያቄ ስናነሣ መልሱ በወቅቱ 

ወቅታዊ ትምህርት

በመምህር ቢትወደድ ወርቁ
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የነበረው ቄሣራዊ አመለካከት መሆኑን 

ቅዱስ መጽሐፍም ታሪክም ይመሠክራሉ። 

በወቅቱ የነበሩት የአሕዛብ ገዢዎች በሰው 

እኩልነት የማያምኑ ራሳቸውና የራሳቸው 

የሆነ የማኅበረሰብ ክፍል የበላይና ገዢ፤ 

የተቀረው ደግሞ ተገዢና የበታች እንደሆኑ 

አድርገው የሚያስቡ ነበሩ። በእነርሱ 

አመለካከት ወንዶችና ሴቶችም እኩል 

አልነበሩም። በዚህ ቄሣራዊ አመለካከት 

የተነሣ የማኅበረሰቡም ሥርዓተ ማኅበር 

የተዛባና የተዛነፈ ነበር።  የሰበኩት 

ክርስትና ግን ይህን የተዛባ አስተሳሰብ 

የሚቃወምና ለተግባራዊነቱ የማይመች 

ሆነ። ቅዱሳን ሐዋርያት በትምህርታቸው 

ወንድም ሴትም፣ አይሁዳዊም ሮማዊም፣ 

ባሪያም ጌታም ሁሉም የሰው ዘር 

በክርስቶስ ፊት እኩል እንደሆነና 

ኢየሱስ ክርስቶስም የሞተው ለሁሉም 

እንደሆነ አስተማሩ። ቅዱሳን ሐዋርያት 

በዚህ ትምህርታቸውም የሰው ልጆችን 

የቋንቋ፣ የነገድና የመሳሰሉት ልዩነቶች 

በማናቸውም ሁኔታ ለሰዎች የመለያየት 

ምክንያት ሊሆኑ እንደማይገባቸውና ይህ 

መለያየትም ሰይጣናዊና ሥር የሰደደ 

ሥጋዊነት ውጤት መሆኑንም ጭምር 

አስተማሩ። (ሐዋ.፲፥፴፭፣፲፭፥፮-፵፩፣ሮሜ 

፪፥፲፩፣ ፩ኛቆሮ.፩፥፲-፲፭)1 ቅዱሳን 

ሐዋርያት ገዢዎቹ ሟቾች መሆናቸውን 

እንዲረዱ ሕዝቡን እንዳይበድሉ ፍትሕን 

እንዳያዛቡ ፍርድ እንዳያጣምሙ 

ይልቁንም እነርሱንም ሕዝቡንም 

የፈጠረ ለሁሉ የሞተ አምላክ እንዳለ 

እንዲገነዘቡ መናገራቸው ቄሣራውያኑን 

አስቆጥቷቸዋል። ዘመነ ሐዋርያት አልፎ 

ዘመነ ሰማዕታት ሲተካም በክርስቲያኖች 

ላይ አሠቃቂ ሞት መከራ ስደትና ዕንግልት 

የታወጀበት ምክንያትም ይኸው ነው።.

ቤተ ክርስቲያንንና ክርስቲያኖችን ለጥቃት 

ማጋለጥ

በተለያየ ዓላማው ግን የበላይ ሆኖ 

መግዛትን፣ የሥልጣን በትርን መያዝና 

ሕዝብን እንደልብ መንዳትን የመጨረሻ ግብ 

ያደረገውና ከዐሥራ ዘጠኝ ሃምሳዎቹ ጀምሮ 

ከውጭ ተተክሎ በሀገራችን የበቀለው  

የፖለቲካ ርእዮት ቤተ ክርስቲያንን ጠላት 

አድርጎ የፈረጀበት ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን 

ሰውን በተመለከተ የምታስተምረው 

የወንጌል ትምህርት ነው። ክርስቶሳዊት 

ቤተ ክርስቲያን ቋንቋን መሠረት አድርጎ 

1  (ብፁዕ አባ ጎርጎርዮስ፡- የቤተ 
ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ 
ገጽ ፴፪)

ወቅታዊ ትምህርት
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የሚያለያየውንና በሀገራችንም ሆነ 

በዓለማችን ክፍሎች ብዙ ደም ያፋሰሰውን 

የፖለቲካ ርእዮት የምትደግፍ አይደለችም። 

ይልቁንም ቋንቋን መሠረት አድርጎ ተለያይቶ 

እንዲፋጅ የተፈረደበትንም የኢትዮጵያ 

ሕዝብ በአንድነት ገምዳ ያቀፈችም እርሷ 

ነች። በምጽዓተ ክርስቶስም መንግሥቱን 

በአንድነት የሚወርሱ ሰዎች በዚህ ዓለም 

ይናገሩ የነበረው ቋንቋ ልዩ ልዩ ቢሆንም 

ክቡር የሆነውን ክርስቶስ የሞተለትን 

ሰውነት አክብረው በፍቅርና በእምነት 

በበጎ ሥራና በተጋድሎ ጸንተው የኖሩ 

መሆናቸውን ታስተምራለች። (ራእ.፯፥፱)  

ቤተ ክርስቲያን የነገድ፣ የቋንቋ፣ የቆዳ ቀለም 

ልዩነቶች ከሰውነት በታች መሆናቸውንም 

ትመሠክራለች። 

ይህ አስተምህሮዋ ለአገዛዝ እንዲመቻቸው 

ጎሳና ቋንቋን መሠረት አድርገው ርእዮተ 

ዓለምን ለቀረጹ ግለሰቦችና ቡድኖች 

አይመቻቸውም፤ አልተመቻቸውምም። 

ለእነርሱ ብቻ ሳይሆን ለወረራ ለዘረፋና 

ለሌሎችም እኩይ ሥራዎች የተሠማሩ 

ምዕራባውያን ኃይሎችም ለከፋፍለህ ግዛ 

ፖሊሲያቸው የቤተ ክርስቲያን የሰውነት 

ተኮር እይታ የሚመች አልሆነም። በመሆኑም 

ለዚህ ሲባል ሰው አክባሪ የምታስተምር ቤተ 

ክርስቲያን ትጠፋ ዘንድ ተፈረደባት።  

ያም ብቻ ሳይሆን ያለ ስሟ ስም ሰጥተው 

ከሰማያዊ ተልእኮዋ አውርደው ከዚህ ዓለም 

የፖለቲካ አካሄድ ጋር የሰፏት ሌሎችም ስሟን 

እያጠለሹ ለኋላ ቀርነት ምክንያት አደረጓት። 

አይደለም የማኅበረሰብን የግለሰቦችን 

ጭቆና የምታወግዝ ቤተ ክርስቲያንን 
‹‹የጨቋኞች ቀኝ እጅ ነበረች›› በሚል 

ኀላፊነት በጎደለው ንግግር ባገኙት አጋጣሚ 

በተጋበዙበት መድረክ በሚጽፏቸው 

መጻሕፍት ሳይቀር በሐሰት አሳጧት። ሀብቷ 

ቅርሷችዋ መንፈሳዊና አስደናቂ ጥበባትን 

ሰንደው የያዙ መጻሕፍቶቿ በነጮች ሳይቀር 

የተበዘበዘባትን ቤተ ክርስቲያንን ሳያፍሩም 

ሳይፈሩም ከሰሷት። መሠረትና ጉልላቷ 

የሆነ የፈጣሪዋን የኢየሱስ ክርስቶስን 
‹‹እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን በአብ በወልድና 

በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው 

ያዘዝኋችሁንም እያስተማራችኋቸው 

ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው›› የሚለውን 

ትእዛዙን ተቀብላም የምትፈጽመውን 

ሥርዓተ ጥምቀት ብለው ባልገባቸውና 

ባልተረዱት ነገር ተሳለቁባት። 

ዛሬ በልዩ ልዩ የሀገራችን ክፍሎች አንዳች 

ኮሽታ በተፈጠረ ቊጥር ኦርቶዶክሳውያን 

ክርስቲያኖችን በማይመለከታቸው ጉዳይ 

የሚገድሉ፣ ንብረታቸውን የሚያወድሙ 

ከቤታቸው የሚያፈናቅሉ ሰዎች ዐቢይ 

ምክንያትም ይኸው መረጃና ማስረጃ 

አልባ ንግግር ነው። በደረስንበት በእኛ 

ዘመን በኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያንና 
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በልጆችዋ ላይ እየተፈጸመ ያለው ስደት፣ 

ማፈናቀል፣ ማሸማቀቅ ግድያና ማስፈራራት 

ደግሞ ዘዴን ‹‹ጥበብን›› እና ስልታዊ 

አካሄድን የተከተለ ነው። በፊት ለፊት 
‹‹ሀገር ናት›› እየተባለች በሌላ መንገድ 

ደግሞ ለእድገትና ብልጽግና ጠንቅ ናትና 

ትወገድ ወይም ትታደስ ትባላለች።

በዚህ በኩል ‹‹ሲኖዶሳዊ አንድነቷ ተጠብቆ 

እንድትኖር እንሻለን›› ይባልና በዚያ በኩል 

ደግሞ ለፖለቲካው እንኳን ባልተመቸና 

ሀገሪቱንም ጥፋት ውስጥ በከተተ የቋንቋ 

መር ‹‹አስተዳደር›› እንድትሸነሸን ለፌ ወለፌ 

(ወዲያና ወዲህ) ለሚሉ ቡድኖች መንገድ 

ሲሰጥ ለይዞታዎቿ ዕውቅና ስትነፈግ የክብር 

ዘውድ የደፉ አበው ሊቃነ ጳጳሳቷ ፊት ሲነሡ 

እናስተውላለን። ሀገር ናት ከተባለ የሀገር 

መሪ እንደሚከበር ሁሉ መሪዎቿ አባቶች 

ሊከበሩ በተገባ ነበር። ለፖለቲካው የተመቸ 

ሲሆን የሀገር ሰንደቅ ዓላማ ይዞ የሚወጣ 

የትኛውም ቡድን አንዳች ሳይደርስበት 

በክብር ከመጣበት ይመለሳል የቤተ 

ክርስቲያን ልጆች ሲሆኑ ግን ሕገ መንግሥቱ 

እንኳን በተቀበለውና በመንግሥት ተቋማት 

ሳይቀር በሚውለበለብ ሰንደቅ ዓላማ 

ምክንያት ይታሠራሉ፤ ወከባና እንግልት 

ይደርስባቸዋል፤ ከፍ ሲልም በመንግሥት 

ታጣቂዎች ጠብመንጃ ይቈስላሉ ይገደላሉ። 

ሀገር በሌለበት ስለሀገር ዕድገት ብልጽግናና 
ሰላም ማውራትም አይቻልም። እንደነ አቡነ 
ጴጥሮስ፣ አቡነ ሚካኤል ዘጎሬ የመሳሰሉ 
ሰማዕታት አባቶችን አፍርታ ቅኝ ግዛትን 
አውግዘው ነጻነት ነፋጊዎችን ባርነት 
አስፋፊዎችን በጽኑ ተቃውመው በሃይማኖት 
ሰማዕትነትን በሀገር ጉዳይ አርበኝነትን 
በተግባር እንዲገልጡ አስተምራ ለሀገር 
አንድነት እንዲቆሙ ባርነትን እንዲጠየፉ  
ባርነት ካለበት ባለጠግነት ነጻነት ያለበት 
ማጣት እንደሚሻል በተግባር ያስመሰከሩ 
ልጆች የነበሯት፣ ሀገርን ከነድንበሩ ነጻነትን 
ከነክብሩ ያሰረከበች ቤተ ክርስቲያን ለሀገር 
ዕድገት ጠንቅ ተብላ ተፈረጀች። መመርመር 
አቀበት በሆነበት የተነገረውን ሁሉ ማስረጃና 
መረጃ ሳይጠይቅ በሚቀበል ለጠብም 
በሚቸኮል በዚህ ትውልድ መካከል 
የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ‹‹ማንነትህን 
ርስትህን ቀምታለች፣ ለእድገትህ ጠንቅ ናት፣ 
የጭቆና ቀንበር እንዲጫንብህ መሣሪያ 
ሆናለች›› እያሉ እየሰበኩ እንደገና ዞሮ ‹‹ሀገር 
ናት፣ ታላቅ ናት፣ ልትከበር ይገባታል›› 
ማለት በራሱ ግራ የተጋባ ወለፈንዲ  ነው። 

ቤተ ክርስቲያንን ከጥቃት የማይጠብቅ 
ከአጥቂው በምን ይለያል? ተቋማዊ 
አሠራሯን የሚያዳክሙ ግለሰቦችንም ሆነ 
ቡድኖችን የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ጉዳዬ 
ነው የሚሉ አባቶችን እንዲሁም ሌሎች 
የቤተ ክርስቲያን ልጆችን ከማዘናጋት የዘለለ 
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ምን ጥቅም ይኖረዋል? አንዲት የሆነችውን 
የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን በቋንቋ ማንነት 
የመከፋፈል ጉዳይ ያልተዘጋና ድንገት እንደ 
እሳተ ገሞራ ሊፈነዳ የሚችል ትልቅ አደጋ 
ነው ማለት ማጋነንም ሟዋርትም ሳይሆን 
በጉልህ የሚታይ ሀቅ ነው። ኦርቶዶክሳዊት 
ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ‹‹የገሃነም ደጆችም 
አይችሏትም›› ተባለ እንጂ አትፈተንም፤ 
መከራንም አትቀበልም አልተባለም። 
(ማቴ.፲፮፥፲፮-፲፱) ቤተ ክርስቲያን 
የምትጠፋበትን መንገድ ማመቻቸት 
ለማጥፋት የምትዳከምበትን ሥራ መሥራት 
ከመግደል አይተናነስም። የፖለቲካ ልሂቃኑ 
ዛሬ እየሠሩ ያለውም ይኸው መሆኑን 
በተግባር እየተመለከትን ነው። 

ኦርቶዶክሳውያን ምን እናድርግ? 

የአንዳችን ድርሻ ከሌላችን ይለያይ እንጂ 
አባቶች ወንድሞች እናቶችና እኅቶች 
ታላላቆች ታናናሾች ሁላችንም ለቤተ 
ክርስቲያን ልጆች ነን። የያዕቆብ ልጅ 
ደጉ ሰው ዮሴፍ በግፍ ተሰዶ ወደ ግብፅ 
ከወረደና በጲጥፋራ ሚስት በሐሰት ተከሶ 
ወደ ወኅኒ በወረደ ጊዜ ሕልማቸውን 
ከተረጎመላቸው መካከል ሕልሙን በደግ 
ተርጉሞለት የሚደርስበትን ከፍታ ከነገረው 
በኋላ ‹‹ነገር ግን በጎ ነገር በተደረገልህ 
ጊዜ እኔን አስበኝ›› ያለው ሰው ካሰበበት 
በደረሰ ጊዜ ዮሴፍን ለጊዜው እንደዘነጋው 
ዛሬም ያለን ኦርቶዶክሳውያን በሥልጣን፣ 
በምጣኔ ሀብት፣ በዕውቀት ከፍ ባልን 

ጊዜ እናታችን ቤተ ክርስቲያንን የምንረሳ 
ሆነናል። (ዘፍ.፵፥፩-፲፭) ለቤተ ክርስቲያን 
ዶግማ ቀኖና ትውፊት ቅርስ ታሪክና 
እውነት ባገኘነው አጋጣሚ እንኳን ጥብቅና 
ለመቆም አንደበታችን ሲያዝ እንስተዋላለን። 
እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ ከቤቱ ባገኘነው 
ጥበብ ያሻግራሉ ተብለን ስንጠበቅ በዚህ 
ዓለም በሚቀረውና ነገ በሚሻረው ነገር 
ሠርገን እንገኛለን። 

በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚደረገውን ሁሉ 

በመንፈሳዊ ጥብዓት እንመክታለን ተብሎ 

ሲጠበቅ በዓለሙ ተጽዕኖ እናጠፋለን። 

በመከራችን ጊዜ የተከለልንባትን ቤተ 

ክርስቲያን በመከራዋ ጊዜ ጀርባችንን 

እንሰጣታለን። ምእመናንም ለሚፈጠሩ 

ችግሮች ‹‹ካህናቱ እንዲህ ማድረግ 

አለባቸው፣ ሰንበት ትምህርት ቤቶች በዚህ 

መሄድ አለባቸው፣ ጳጳሳት እንዲህ መወሰን 

አለባቸው›› እያልን አስተያየት ብቻ እንሰጣለን 

እንጂ ‹‹ከእኔ ምን ይጠበቃል? ባለኝ ዕውቀት 

አቅምና በሙያዬ ምን ላበርክት?›› አላልንም። 

እኛ ስለ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ቸል ብንል 

እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን መዳንና 

ዕረፍትን ባልጠበቅነውና ባላሰብነው 

መንገድ ያደርግላታል፤ እኛ የተመካንበትና 

የተመረኮዝነው የዚህ ዓለም ክብራችን 

ግን ከንቱ ይሆናል። (አስ.፬፥፲፫) በቤተ 

ክርስቲያናችን ላይ እየተፈጠረ ላለው ይህ 

ሁሉ ጫናና መከራ ክርስቲያኖች

ወቅታዊ ትምህርት
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	በትዳራችን፣ በሥራችን፣ 

በተሠማራንበት በመንፈሳዊም 

ሆነ በሌላው የአገልግሎት ዘርፍ 

ሁሉ  እውነተኛ ኦርቶዶክሳዊ ሆኖ 

መገኘት፣ ክርስቲያናዊ ሕይወትን 

ገንዘብ ማድረግና እግዚአብሔርን 

ከሚያሳዝኑ ኦርቶዶክሳዊነትን 

ከሚያስነቅፉ ጸያፍ ተግባራት 

መራቅ። (ማቴ.፭፥፲፮፣፪ኛቆሮ.፰፥፳

፩፣፩ኛጴጥ.፪፥፲፪)      

	ዋነኛው የጥፋት መንገድ የቤተ 

ክርስቲያንን ድምጽ አለማወቅ 

ነውና የቤተ ክርስቲያናችንን 

መሠረታዊ ትምህርቶች ጊዜ ሰጥተን 

ከእውነተኛ መምህራን መማር። 

(ሆሴ.፬፥፮)  

	 ስሜታዊነትን አስወግደን ምን 

እንደተደረገ እያስታወስን፣ ምን 

ሊደረግ እንደታሰበ በንቃት 

እየተከታተልን፤ ለመፍትሔው 

አስተዋጽዖ እያበረከትን በጥበብ 

መመላለስ

	ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ‹‹ወደ 

ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ›› 

ብሎ የተናገረውን ቃል በማሰብና 

ቤተ ክርስቲያንም ፈተናዎችን 

የምታልፈው በምእመናንም ጸሎት 

ጭምር ነውና ስለ ቤተ ክርስቲያን 

መጸለይ(ሐዋ.፰፥፩-፫) 

	መከራውን እየተመለከቱ ተስፋ 

አለመቁረጥ

	ክፉ የሆነ ዘረኝነት፣ ጎሰኝነት፣ 

መንደርተኝነትና ጎጠኝነት 

መጨረሻው ጥፋት፣ሰውነትን 

ማዋረድ፣ እግዚአብሔርንም 

ማሳዘን ነውና በዚህ መስመር ያለ 

ግለሰብም ሆነ ቡድን ለጊዜው 

ያሸነፈ ቢመስለንም መጨረሻው 

ውርደት መሆኑን ተረድተን 

ራሳችንን ከዚሁ ሁሉ መጠበቅ 

ይኖርብናል።ቅኝት

የአምላካችን እግዚአብሔር ቸርነት እና  

የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም 

አማላጅነት አይለየን!

ወቅታዊ ትምህርት
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ቅኝት

ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ ወጣት ልምድ ሊወስድበት የሚገባ 

አገልግሎት!

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከሚገኙ አደረጃጀቶች ውስጥ 

የወጣቶችና ጎልማሶች መንፈሳዊ ማኅበራት ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ ማኅበራት 

የሚታወቁት አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ላይ በሚያደርጉት ዘርፈ ብዙ አገልግሎት ሲሆን 

በተለይም የጥምቀት በዓል አከባበር ላይ በሚያደርጉት የጎላ ተስታፎ በስፋት ይታወቃሉ። 

በተለምዶ በጥምቀት በዓል ላይ ብቻ ተገናኝተው የሚለያዩ ማኅበራት ‹‹የጥምቀት 

ተመላሾች›› የሚል ቅጽል ስያሜ አላቸው። ጥቂት የማይባሉ የወጣቶችና ጎልማሶች መንፈሳዊ 

ማኅበራት ግን ከበዓለ ጥምቀት አገልግሎት አለፍ ብለው ዓመቱን ሙሉ ቀጣይነትና 

ተከታታይነት ያለው መንፈሳዊ ትምህርቶችን ይከታተላሉ፤ በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን 

አገልግሎትም ይሳተፋሉ፤ በመኖሪያ አካባቢያቸው የተለያዩ የልማትና የበጎ አድራጎት 

ሥራዎችን ይሠራሉ፤ በገጠር አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት የሚሠሩ የልማት ሥራዎችን 

ይደግፋሉ። በዚህ መሰል ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶች ከሚታወቁት ማኅበራት ውስጥ 

የየካ ደብረ ሣህል ቅዱስ ሚካኤል የወጣቶችና ጎልማሶች መንፈሳዊ ማኅበር አንዱ ነው። 

የየካ ደብረ ሣህል ምዕራፈ ቅዱስ ሚካኤል የወጣቶችና ጎልማሶች መንፈሳዊ ማኅበር 

የተመሠረተው በ፳፻ ዓ.ም ሲሆን አመሠራረቱም የጥምቀት በዓል ሃይማኖታዊ ይዘቱን 

ሳይለቅ ለማክበር በየካ አካባቢ የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች በወጠኑት ሐሳብ 

መነሻነት ነው። የየካ ደብረ ሣህል ምዕራፈ ቅዱስ ሚካኤል ታቦተ ሕግ ባሕረ ጥምቀት 

ሲወርድ እና ወደ ደብሩ ሲመለስ የአካባቢው ነዋሪዎች ርግብ በመልቀቅ የበዓል አከባበሩን 

የማድመቅ የቆየ ትውፊት አላቸው። የአካባቢው ወጣቶችም ይህንን ደማቅ አከባበር 

አጎልብተው ለማስቀጠል ይመካከራሉ። የወጣቶቹ ምክክር ሠምሮላቸው በዚያው ዓመት 

፭፻ ያህል ቲሸርቶችን በማሳተም፣ ታቦተ ሕጉ የሚያልፋባቸውን አውራ ጎዳናዎች በማጽዳት፣ 

በሰንደቅ ዓላማ በማስጌጥ እንዲሁም ምንጣፍ በማንጠፍ በደመቀ ሁኔታ ለማክበር ችለዋል።

በሰሎሜ መርዕድ
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ማኅበሩ ለአካባቢው ወጣቶች የሚያሠራጫቸው ቲሸርቶች በቃና ዘገሊላ ዕለት የሚለበሱ 

ሲሆን ተፈላጊነታቸው ከዓመት ዓመት እየጨመረ መጥቶ በያዝነው ዓመት (በ፳፻፲፬ 

ዓ.ም) ከ፹፻ (ስምንት ሺህ) በላይ ቲሸርቶች አሳትሞ አሠራጭቷል። ይህንን አገልግሎት 

በተመለከተ ማኅበሩን ልዩ የሚያደርገው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለ ቅዱሳት ሥዕላት 

አያያዝ የምታስተምረውን ትምህርት መሠረት በማድረግ በ፲፬ ዓመታት የአገልግሎት 

ጉዞው ውስጥ አንድም ጊዜ ቅዱሳት ሥዕላትን በቲሸርት ላይ አሳትሞ አለማወቁ ነው።

የማኅበሩ አባላት የጥምቀት በዓል አከባበር እንቅስቃሴ የሚጀምሩት ከበዓሉ ሁለት 

ወራት ቀደም ብለው ነው። በቅድመ ዝግጅታቸው ወራት ቲሸርት ላይ የሚታተሙ 

ወቅቱን የሚዋጁ ጥቅሶችን ያዘጋጃሉ፤ ቲሸርት የሚፈልጉ የአካባቢው ወጣቶችን 

ይመዝግባሉ፤ ወደ ኅትመት ቤት ከወሰዱ በኋላ በበዓሉ ዋዜማ ቀናት ቲሸርቶችን 

ያሠራጫሉ፤ ለበዓሉ የሚያስፈልጉ ቊሳቊሶችን ከሰበካ ጉባኤ ጋር በመመካከር 

ያሰናዳሉ፤ የጥምቀት መዝሙራትን በጋራ ያጠናሉ፤ ሰባክያነ ወንጌልንና ዘማርያንን 

ቅኝት

የየካ ደብረ ሣህል ቅዱስ ሚካኤል የወጣቶችና ጎልማሶች ማኅበር አባላት
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ጋብዘው በአውራ ጎዳና ላይ በሚያዘጋጁት መድረክ ታቦተ ሕጉን የሚያጅበው 

ምእመን ቃለ እግዚአብሔር እንዲሰማ ያደርጋሉ፤ ታቦተ ሕጉን በነጋሪትና በእምቢልታ 

የሚያጅቡ አባላትን ያሰልፋሉ፤ ምንጣፍ የሚያነጥፉና የሚያጸዱ አባላትን ያዘጋጃሉ። 

ማኅበሩ የአገልግሎት አድማሱን በማስፋት ቤተ ክርስቲያንን የሚያውቅ፣ የሚያገለግል 

እንዲሁም ሥርዓትና ትውፊቷን የሚጠብቅና የሚያስጠብቅ ኦርቶዶክሳዊ ወጣት የማፍራት 

ዓላማን አንግቦ ከአሥርት ዓመታት በላይ በአገልግሎት ዘልቋል። በአሁኑ ወቅት በአገር 

ውስጥና ከአገር ውጪ የሚኖሩ ከ፶፻ (አምስተ  ሺህ) በላይ አባላት ያሉት ሲሆን ተጠሪነቱም 

ለአዲስ አበባ ወጣቶችና ማኅበራት ኅብረት ነው። በውስጡም የተለያዩ የአገልግሎት ክፍላት 

አሉት። ከእነዚህም መካከል የበጎ አድራጎት ክፍል፣ የትምህርት ክፍል ወዘተ ተጠቃሽ ናቸው።

በበጎ አደራጎት ዘርፎች ከሚያከናውኑት አገልግሎት መካከል በየዓመቱ 

እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሕፃናት የትምህርት ቊሳቊሶችን ማሟላት ነው፡፡ 

ይህ አገልግሎት በ፳፻፬ ዓ.ም  በ፷   ሕፃናት የተጀመረ ሲሆን አሁን ላይ ከ፫፻ በላይ ሕፃናት 

ቅኝት ቅኝት

የየካ ደብረ ሣህል ቅዱስ ሚካኤል የወጣቶችና ጎልማሶች ማኅበር 
]=አባላት በየካ ሚካኤል የጥምቀት አገልግሎት
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የትምህርት ቊሳቊሶች ማለትም ደብተር፣ 

እስኪብርቶ፣ እርሳስ፣ ቦርሳ፣ የትምህርት 

ቤት የደንብ ልብስ (ዩኒፎርም) ድጋፍ 

ይደረግላቸዋል፡፡ የዩኒፎርም ድጋፉን የአዲስ 

አበባ ከተማ አስተዳደር መሸፈን ከጀመረ 

ወዲህ የወጣት /ማኅበሩ በዩኒፎርሙ 

ፋንታ የተለያዩ አጋዥ መጻሕፍትን 

ለተማሪዎች መለገሥ ጀምሯል፡፡

ከዚህ በተጨማሪ በልደት እና በትንሣኤ 

በዓላት ወቅት አቅም ለሌላቸው ምእመናን 

የበዓል ማስፈሰኪያ ልዩ ልዩ አስቤዛዎችን 

ማለትም ዘይት፣ ሽንኩርት፣ እንቁላል፣ ሥጋ፣ 

ከሰል ወዘተ… በያሉበት በመለገሥ በዓላትን 

ከድኆች እና ከጦም አዳሪዎች እንዲሁም 

ከአቅመ ደካማዎች ጋር ያሳልፋሉ። 

በሦስት ወር አንድ ጊዜ ደግሞ የማኅበሩ 

አባላት በብሔራዊ ደም ባንክ ተገኝተው 

የደም ልገሳ መርሐ ግብር ያካሂዳሉ።

በደብራቸው ላይ ከሠሯቸው የልማት 

ሥራዎች መካከል በ፳፻፮ ዓ.ም ከሰባት መቶ 

ሽህ ብር  በላይ ወጪ በማድረግ የየካ ደብረ 

ሣህል ቁዱስ ሚካኤል የጸበል ሥፍራን 

እንዴት እንደሠሩት አመላካች የሆነው 

የልማት ፕሮጀክት በዋናነት የሚጠቀስ ነው። 

የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በመብራት 

ምክንያት እንዳይቋረጥ በማሰብ በ፳፻፱ ዓ.ም 

ለደብራቸው አምስት መቶ ሃምሳ ሺህ ብር 

ጄነሬተር ገዝተው አበርክተዋል። በ፳፻፲፫ 

ዓ.ም ደግሞ የደብሩን የኤሌክትሪክ መስመር 

ዝርጋታን ለማገዝ አንድ መቶ ሽህ ብር በላይ 

የሚገመት የቊሳቊስ ድጋፍ አድርገዋል። 

የወጣት ማኅበሩ አባላት በደብራቸው 

አገልግሎት ብቻ ሳይወሰኑ ምእመናንን 

በማስተባበር የተለያዩ ገዳማትንና 

አድባራትንም አቅማቸው በፈቀደ የሚደግፉ 

ሲሆን ከሚሴ ዞን ላይ የሚገኘው የጨረርቲ 

ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ከርስቲያን እንዲሁም 

ሰሜን ሸዋ ዞን ሰላ ድንጋይ አካባቢ የሚገኙ 

የዋሻ መድኃኒ ዓለምና ክርስቶስ ሠምራ 

አብያተ ክርስቲያናት የልማት ሥራዎች ላይ 

የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አበርክተዋል። 

ትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎትን 

በተመለከተ፡- የአባላቶቻቸውን መንፈሳዊ 

ሕይወት ለማጠንከር ዘወትር ሐሙስ ጉባኤ 

ያካሂዳሉ። በየወሩ የሚካኤል ወርኃዊ በዓል 

ላይ የሥራ አመራር አባላት ተሰብስብው 

የድርሳነ ሚካኤልን እያስነበቡ ይሰማሉ። 

በቅዱስ ሚካኤል ዓመታዊ በዓላት ላይ 

ኅብስት እና ጽዋዕ በማዘጋጀት ጸበል 

ጸሪቅ ለምእመናን ያሳትፋሉ። ከደብሩ 

ቅኝት
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ሰበካ ጉባኤ ጋር በመተባበርም ልዩ ልዩ 

ወርኃዊና ዓመታዊ ጉባኤዎችን ያዘጋጃሉ። 

በአካባቢያቸው ከሚገኙ የመንፈሳዊ 

ማኅበራትና አደረጃጀቶች ጋር በትብብር 

የመሥራት በጎ ልምድም አላቸው።

ማኅበሩ በ፲፬ ዓመታት የአገልግሎት 

ጉዞው ውስጥ ያበረከተው አስተዋጽኦዎ 

በርካታ ቢሆንም እነዚህን አገልግሎቶች 

ሲያከናውን መንገዱ ሁሉ አልጋ በአልጋ 

ሆኖለት አይደለም። የማኅበሩ አባላት 

በተለያዩ ጊዜያት ካጋጠሟቸው የአገልግሎት 

ፈተናዎች ውስጥ የማይዘነጉት የማኅበሩ ሥራ 

አመራሮች በሙሉ ለእሥር የተዳረጉበትን 

አጋጣሚ ነው። ይህ አጋጣሚ የተከሠተው 

፳፻፱ ዓ.ም ላይ በደብሩ ላይ ያስተዋሉትን 

የአስተዳደር ብልሽት በመቃወማቸው 

ነው። የአስተዳደር ብልሽቱን ለመቅረፍ 

ቅሬታቸውን ለሰበካ ጉባኤ ያቀረቡ ሲሆን 

ምላሽ ባለማግኘታቸው እስከ ጠቅላይ 

ቤተ ክህነት ድረስ አቤቱታቸውን ይዘው 

ቢቀርቡም ምላሽ አላገኙም። ይልቁንም 

በሴራ ምክንያት ለእሥር ተዳርገዋል። 

ሆኖም ጥፋተኝነታቸውን የሚያሳይ መረጃ 

ባለመኖሩ ሁሉም አባላት በነጻ ተለቀዋል። 

ክሥተቱ ግን በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት 

ውስጥ ሊገጥሙ የሚችሉ ፈተናዎችን 

የተገነዘቡበት እና ፈተናዎችን በጽናት በማለፍ 

የሚገኘውን በረከት በተግባር ትምህርት 

የወሰዱበት ሆኖ አልፏል። ከአገልግሎት 

ልምዳቸው በመነሣት የሚያስተላልፉት 

መልእክት በዚህ ዘመን ላይ ያለችው ቤተ 

ክርስቲያን በብዙ ፈተናዎች የታጠረች 

በመሆኗ ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ ምእመን በቤተ 

ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ የሚችለውን 

አሻራ ማሳረፍ አለበት የሚል ነው።

 

›,

›,

›,

ቅኝት ቅኝት
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መጽሔተ ተልእኮ

	
‹‹ከጥልቁ ኀጢአታችን እንደወጣንና ባሕረ እሳትን እንዳሻገረን ሲያጠይቅ በባሕር 

ተጠመቀ:: (ቅዱስ ኤፍሬም፤ጸያሔ ፍኖት፤ ገጽ ፬፻፴፪)

	
‹‹እርሾዋ ቅድስት ከሆነች ቡሆውም እንዲሁ ቅዱስ ነው፤ ሥሯ ቅዱስ ከሆነ 

ቅርንጫፎቿም እንዲሁ ቅዱሳን ናቸው።›› (ቅዱስ ጳውሎስ፤ጸያሔ ፍኖት፤ገጽ ፴፮)

	
‹‹በምቀኝነት የሚኖር ዝምተኛ ሰው የገዛ ራሱን ገዳይ መርዝ ተሸክሞ እንደሚኖር 

እባብ ነው።›› (ቅዱስ ዮሐንስ ቅሊማቆስ፤መንፈሳዊው መሰላል፤ ገጽ ፻፲፯)

	
‹‹ጨለማ ከብርሃን እንደሚሸሽ ሁሉ ቊጣና ምሬት ሁሉ በትሕትና መዓዛ ፊት 

ይጠፋል፤፤›› (ቅዱስ ዮሐንስ ቅሊማቆስ፤መንፈሳዊው መሰላል፤ ገጽ ፻፰)

	
‹‹ድህነትን ያቀፈ አንድ ሰው ወደ ላይ የሚያቀርበው ጸሎት ንጹሕ ነው፤ ሀብትን 

የሚወድ ሰው የሚጸልየው ግን ስለ ቁሳዊ ገጽታዎች ነው።›› (ቅዱስ ዮሐንስ ቅሊማቆስ 

መንፈሳዊው መሰላል፤ ገጽ ፻፷፩)

	
‹‹ሥር ሳይኖረው መልካም ተክል ሊኖር እንደማይችል ሁሉ ያለ ምሥጢራት ሊኖር 

የሚችልም ጸሎት የለም በተለይም ያለ ቅዱስ ቊርባን፤፤›› (አቡነ ሺኖዳ፤ብሂለ 

አበው፤ ገጽ ፻፭)

	
‹‹ኃጢአት ሠራን ብለን የምናዝነውን ኃዘን ጸጋ እግዚአብሔር እንደበጎ ሥራ 

ትቈጥርልናለች፤፤››  (ማር ይስሐቅ፤ብሂለ አበው፤ ገጽ ፵፰)

	
‹‹እግዚአብሔርን ከፈለግነው ራሱን ይገልጥልናል አጥብቀን ከያዝነውም ከእኛ ጋር 

አብሮ ይኖራር፤፤››  (አባ አርሳንዮስ፤ብሂለ አበው፤ ገጽ ፭) 

	
‹‹ክርስትና የሚጀምረው ከተግባር እንጂ ከወሬ አይደለም፤ሕይወታችን በጥቅስ 

ተገንዞ በጥቅስ የተቀበረ ከሕይወትና ከሥራ የተለየ እንዲሆን አንፍቀድለት።›› (ቅዱስ 

ጎርጎርዮስ ዘእንዚናዙ፤ ቅዱሳን አባቶች ተግሣጽ እና ምክር፤ ገጽ ፶፫)

	
‹‹በሃይማኖት   ጥንቃቄ እንጂ ምናለበት አይሠራም። ጥንቃቄ ፍጻሜው ሕይወት፣ ምናለበት 

መድረሻው ሞት ነው፤›› (ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዚናዙ፤ቅዱሳን አባቶች ተግሣጽ እና 

ምክር፤ ገጽ ፶፫)                                                                                                                                                                                                                                           

ብሂለ አበው 

በቡሩክታዊት አለባቸው
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ክብረ ክህነት ክፍል ዐራት

ውድ የመጽሔተ ተልእኮ አንባብያን! 

እንደምን ከረማችሁ? እንደምታስታውሱት 

ከዚህ ቀደም ስለ ክብረ ክህነት ከክፍል አንድ 

እስከ ክፍል ሦስት ድረስ አቅርበንላቸሁ 

ነበር፤ ለማስታወስ ይረዳን ዘንድ በክፍል 

አንድ ስለ ክብረ ክህነት ትርጉም፣ ክህነት 

በሕገ ልቡና፣ በሕገ ኦሪትና በሕገ ወንጌል 

ምን እንደሚመስል፣ የሐዲስ ኪዳን ክህነት 

ከቀደሙት በምን እንደምትለይ የክህነት 

ደረጃዎች፣ ለክህነት የሚያበቁ መስፈርቶች 

. . .ወዘተ በአጭሩ አቅርበን ነበር። በክፍል 

ሁለት ደግሞ የክህነት ዓላማና አገልግሎት 

በየደረጃው ምን እንደሚመስል አቅርበናል። 

በክፍል ሦስት ደግሞ ክብረ ክህነትና 

ተግዳሮቶቹን በዝርዝር አቅርበንላችኋል። 

በዚህ በዐራተኛው እና የመጨረሻው 

ከፍል ደግሞ ክብረ ክህነትን ለገጠሙት 

ተግዳሮቶች የመፍትሔ ሐሳቦችን በጥቂቱ 

ይዘንላችሁ ቀርበናል። መልካም ንባብ!

ውድ የመጽሔተ ተልእኮ ተከታታዮች ቀደም 

ባሉት ክፍላት እንዳየነው ክህነት መንፈሳዊ 

ሥልጣን ነው። በእግዚአብሔርና በሰው 

መካከል መቆምን ለተመረጠ አገልግሎት 

መሾምን እግዚአብሔርና ሰውን ለማገልገል 

መመረጥ መሆኑን አይተናል። (ኪዳነ ወልድ 

ክፍሌ ገጽ ፭፻፳፪) ይህ ታላቅ ኃላፊነት 

ይህ ጽኑ ዓላማ ችግር እንደገጠመው፣ 

በብዙ መልኩ እንደተፈተነ፣ በክፍል ሦስት 

ጽሑፋችን ተመልክተናል። 

ክህነት የሰማይም የምድርም፣ የነፍስም 

የሥጋም የሰውም የእግዚአብሔርም ክብር 

የሚገለጥበት የራቀው የሚቀርብበት፣ 

የረቀቀሙ የሚጎላበት፣ የተሠወረው 

የሚገለጥበት ረቂቅ መሣሪያ  ነው። ክህነት 

ጨለማው የሚርቅበት ብርሃን ነው። ያለ 

ክህነት ቅዳሴ መቅደስ፣ ንስሓ መስጠት፣ 

ኀጢአት ማስተሠረይ፣ ማሠር፣ መፍታት 

አይቻልም። ተጠምቆ ልጅነት ማግኘት 

አይቻልም። (ማር.፲፮÷፲፮፣ዮሐ.፫፥፫) ያለ 

ጥምቀት ሥጋውን በልቶ ደሙን ጠጥቶ 

የዘለዓለም ሕይወት ማግኘት የለም። 

(ዮሐ.፮÷፶፩) መንፈስ ቅዱስ አንድ ነው፤  

ጸጋው  ሀብቱ፣ ስጦታው ልዩ ልዩ ነው። 

ይህ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ሀብት ስጦታ 

ብሂለ አበው 

በዲያቆን ይትባረክ መለሰ

ክብረ ክህነት
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የሚታደለው በክህነት አማካኝነት ነው። 

በአሁን ጊዜ ክህነት በጉቦኝነት በብልሹ 

ሥነ ምግባር፣ ባልተማሩና ባልተመራመሩ 

ሰዎች እንደቀላል ነገር እየታየ ነው። 

በዚህም ምክንያት ክብሩንና ገናንነቱን እያጣ 

መምጣቱን በተወሳሰበ ችግር ላይ መሆኑን 

ተመልክተናል። 

ስለዚህ በልብ መታሰቡ በአንደበት መነገሩ፣ 

መከበሩ መታፈሩ ይቀጥል ዘንድ ለቤተ 

ክርስቲያን /ለምእመናን/ ጋሻ፣ ለአሕዛብ፣ 

ለመናፍቃን መዶሻ ለዲያብሎስ ድል መንሻ 

ለምእመናን የጸጋ ምንጭ ሆኖ ይቀጥል ዘንድ 

ከማን ምን ይጠበቃል?

•	 ያለ መሥዋዕት ሥርየት ቅዳሴ 

የለም፤ ያለ ክህነት ደግሞ 

መሥዋዕት  የለም፤  ያለ አምልኮት 

ጽድቅ የለም፤ ስለዚህ ስሙን ቀድሶ 

ክብሩን ለመውረስ የሚፈልግ 

ሁሉ ስለ ክብረ ክህነት ያገባዋል፤ 

ይመለከተዋልም።ስለሆነም በተለይ 

ቅዱስ ሲኖዶስ፣ ካህናትና ዲያቆናት 

እንዲሁም ማኅበረ ምእመናን 

በተናጠልም በጋራም ክብረ 

ክህነትን የመጠበቅና የማስጠበቅ፣ 

ወደ ቀደመ ክብሩ የመመለስ፤ 

ችግሮቹን በየደረጃው የመቅረፍ 

ኃላፊነት አለባቸው።

ስለ ክብረ ክህነት መከበር - ከቅዱስ ሲኖዶስ 

ምን ይጠበቃል?

ሀ.     ቅዱስ ሲኖዶስ እና አባላቱ፡- ሲኖዶስ 

ማለት የአባቶቻችን ጳጳሳት ጉባኤ 

ነው፤ (ቃለ ዐዋዲ፣ መጽሐፍ 

ቅዱስ መዝገበ ቃላት) ይህ 

ጉባኤ ይህ ስብስብ ተልእኮው 

አንድ ነው። ይኸውም በደሙ 

የዋጃትን ቤተ ክርስቲያን፣ በደሙ 

የዋጃቸውን ምእመናንን ወንጌል 

ሰብከው በሃይማኖት አጽንተው፣ 

በምግባር አቅንተው፣ ሥርዓት/

ቀኖና/ሠርተው መናፍቃንንና 

አሕዛብን ረትተው መጠበቅ ነው። 

(ሐዋ.፳፥፳፰)

ቤተ ክርስቲያንንም፣ መንጋውንም፣ 

ራሳቸውንም የሚጠብቁት የሚያከብሩት 

በክህነት ነውና- ስለ ክብረ ክህነት መጠበቅ 

የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳሉ።

የመጀመሪያውና ዋናው ጉዳይ ሲኖዶሳዊ 

ልዕልናን ማስከበር ነው። የክህነት ምንጭ 

የክህነት መገኛ ይህ ቅዱስ ሲኖዶስ (የጳጳሳት 

ክብረ ክህነት
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ጉባኤ) በመሆኑ ክብሩን ልዕልናውን 

ማስከበር ይገባዋል። የልዕልናው መገለጫ 

ደግሞ የውሳኔዎቹ መፈጸም መቻል ነው።

ቅዱስ ሲኖዶስ ልዕልናው እንንዲከበር፣ 

የክብረ ክህነት ዘብ የቤተ ክርስቲያን ጠበቃ 

የምእመናን ዋስ እንዲሆን በየደረጃው 

ያለውን የክህነት አሰጣጥ በማስተካከል 

ለበቁ ለነቁ፣ ለተማሩ ለተመራመሩ፣ 

ለታወቁ ለተጠየቁ፣ የክህነትን ዓላማ 

ለተረዱ ለሚኖሩበት፣ ከዘር፣ ከፖለቲካ 

አመለካከት ለጸዱ በኮታ ሳይሆን በችሎታ 

ላይ የተመሠረተ የክህነት አሰጣጥ ሥርዓት 

በማበጀት ሊሆን ይገባል። ይህን ማድረግ 

ሲቻል ክህነተ ቅስና፣ ክህነተ ዲቁና  

የተማሩት፣ የተጠሩና የተመረጡ ክህነትን 

የሚያገለግሉበት እንጂ የማይገለገሉበት 

መሆኑን የተረዱ ሃይማኖታቸው የጸና 

ምግባራቸው የቀና የቤተ ክርስቲያን 

መብራት የምእመናን ኩራት የሆኑ ለክህነት 

በክህነት የሚኖሩ አገልጋዮች ይመጣሉ። 

ስለዚህ ጳጳሳትና ጉባኤያቸው ይህን የክህነት 

ሥርዓት በመጠበቅ በማስጠበቅ የሚፈሩና 

የሚታፈሩ መሆን ሲችሉ ክብረ ክህነት ከፍ 

ይላል። ምክንያቱም ቅዱስ ሲኖዶስ የቀኖና 

የሥርዓት ምንጭ፣ የቤተክርስቲያን ጠበቃና 

ዳኛ፣ የምእመናን ባለ አደራ፣ የሐዋርያት 

ወራሴ መንበር፣ የክህነት መገኛ እንደመሆኑ 

መጠን ኀላፊነቱ ትልቅ ነው።

ለ.     ካህናትና ዲያቆናት፡- ክብረ ክህነትን 

ለማስጠበቅ አሁን የሚታዩ 

ችግሮችን ለማረም  ካህናትና 

ዲያቆናት ትልቅ ሚና ሊኖራቸው 

ይገባል።

አንደኛ፡- ራሳቸውን ከአልባሌ ቦታና 

ድርጊት በመጠበቅ ራሳቸውን በሥነ- 

ምግባር በመምራት፣ ለክህነት የሚገባና 

የተገባ ሰው አድርገው በማዘጋጀት፣ 

ቤተ ክርስቲያንንና ክህነትን 

ከሚያስነውሩ ተግባራት በመጠበቅ፤ 

አርአያ ክህነትን ገንዘብ በማድረግ - 

ከዝሙት፣ ከጠብ፣ ከክርክር፣ ከዋዛ 

ፈዛዛ፣ ከአድመኝነት፣ ከመለያየት፣ 

ከዘረኝነትና ከክፉ ሥራዎች ሁሉ 

ራሳቸውን በማራቅ፣ ሙያቸውን 

ያጠናቀቁ፤ ክህነት ሥራ ሳይሆን 

አገልግሎት መሆኑን አገልግሎቱ ደግሞ 

ሰማያዊ መሆኑን በመረዳት ለክብረ 

ክህነት ልዕልና ትልቅ ድርሻ መውሰድ 

ይችላሉ። (፩ኛጢሞ.፫፥፩-፲፬)

ክብረ ክህነት ክብረ ክህነት
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ሁለተኛ፡- ካህናትና ዲያቆናት ከዚህ 

ባለፈ ሳይጠሩ ተጠራን፣ ሳይመረጡ 

ተመረጥን የሚሉትን፣ ሳይማሩ 

ተሾምን የሚሉ በክህነትና በካህናት 

ስም የሚነግዱትን፣ በዘር ከረጢት 

ተቋጥረው፣ በፖለቲካ ካባ ተጀቡነው፣ 

መንጋውን ለመበተን፣አንዲት ቤተ 

ክርስቲያንን ለመክፈል፣ ሀብቷን፣  

ለማግበስበስ አልመው የተሰለፉ 

ምንደኞችን፣ ሐሰተኞች ነቢያትን፣ 

በመጋፈጥ በመዋጋትና በማጋለጥ 

ለክህነትና ለዓላማው እስከ ሞት 

ድረስ ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጁ መሆን 

ይገባቸዋል። ‹‹የሀገሩን ሰርዶ በአገሩ 

በሬ›› እንዲሉ እነዚህን አወናባጆች፣ 

አስመሳዮች ከካህናትና ዲያቆናት በቀር 

ማንነታቸውን የሚረዳና ሴራውን 

የሚያከሽፍ አካል በጉልህ ሊኖር 

አይችልም። (፪ኛጢሞ.፫፥፩)

ሐ. ምእመናን፡- ምእመናን ለክብረ 

ክህነት መከበር አስተዋጽዖ 

አላቸው። በአብዛኛው በጎ ያደረጉ 

እየመሰላቸው ክብረ ክህነትን 

የሚጎዱ ተግባር የሚፈጽሙ 

ምእመናን ብዙ ናቸው። ካህናትን 

በማጠጣትና በማስከር፣ ያልተገባ 

ጥቅም በማስለመድ፣ ለሥጋዊ 

ጥቅም ቅድሚያ እንዲሰጡ 

የሚገፋፉ ያልተገቡ ስጦታዎችን 

በመስጠት፣ መልሶ ካህናትን ደካማ 

ጎናቸውን እያነሱ በኢ-አማንያን ፊት 

ሳይቀር በማማት በመተቸት ወዘተ 

ይጠቀሳሉ።ከምንም እና ከማንም 

በላይ የከፋው ነገር በካህናትና 

በምእመናን መካከል በሚፈጠር 

ገደብ አልባ ግንኙነት በተለይ 

በወጣት እንስት ምእመናንና 

ካህናት መካከል በንስሓ አባትና 

ልጅነት ሰበብ የሚደረጉ ግንኙነቶች 

ገደብ አልባ መሆን ብዙዎችን 

በማሰናከልና ጠልፎ በመጣል 

ድርሻው ቀላል አይደለም። 

የግንኙነት ቦታን፣ ጊዜንና ሁኔታን  

ያላገናዘበ  አባቶችን ለፈተና የሚዳርግ 

ግንኙነት በስፋት  ይታያል። መጠጥና 

ምግብ እየተሸከሙ በመነኰሳት  

ቤት መመላለስ፣ አላስፈላጊ ግብዣ 

ቤታቸውም  ውስጥ በማድረግ፣ 

እነዚህና መሰል ድርጊቶች መነሻቸው 

ክፋት ባይኖረውም ጥንቃቄና 

አስተውሎት ከጐደላቸው ግን 

አባቶችን ለውድቀት የሚዳርጉ ለክብረ 

ክብረ ክህነት
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ክህነት መጓደል መንሥኤ የሚሆኑ 

ስለሆነ ምእመናን ከዚህ ድርጊት 

በመቆጠብ ለክብረ ክህነት መጠበቅ 

ድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል። 

በተጨማሪም ንስሓ አባት ሲይዙ  

የብስለት ደረጃውን፣ መንፈሳዊቱን፣ 

የኑሮ ዘዴውን፣ ቤተሰባዊ ሁኔታውን፣ 

መንፈሳዊ ዕውቀቱን መዝነው ቢይዙ 

መልካም ነው። በተለይ ወጣቶች፣ 

ንስሓ አባታቸው፣ ካህን፣ በጋብቻ 

ጸንቶ የሚኖር የቤተሰብ ኃላፊነትን 

የተሸከመ የዓለምን ነገር በጎላ የተረዳ፣ 

በጋብቻ ውስጥ ሊያጋጥሙ የሚችሉ 

ችግሮችን ለመረዳትና ለመዳኘት 

የማይቸገር ቢሆን ይመረጣል።

በልጅ አስተዳደግ፣ በቤተሰብ 

አስተዳደር ጾታዊ ግንኙት ላይ እና 

ሌሎች በትዳር ውስጥ የሚያጋጥሙ 

ጉዳዮችን መዳኘት የሚችለው ካህን 

ስለሆነ  በጋብቻ ተወስነው ቤተሰብ 

በማስተዳደር ኑሮን በመምራት፣ 

ልምድ ያላቸውን ካህናትን ንስሓ አባት 

ማድረግ የሚመከር እና ለክብረ ክህነት 

መጠበቅም ትልቅ ጥቅም ይኖረዋል። 

በአጠቃላይ መንፈሳዊ ማኅበራት፣ 

ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች፣ 

ማኅበራችን ማኅበረ ቅዱሳንን 

ጨምሮ የቤተ ክርስቲያን ህልውና 

የሚያሳስበው አካል ሁሉ ክብረ 

ክህነትን በመጠበቅ፣ በማስጠበቅ፣ 

በማክበር በማስከበር ድርሻውን 

መወጣት የወቅቱ አንገብጋቢ ተግባር 

መሆን ይገባዋል የሚል እምነት አለን።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር!

                                                                                                           

ተፈጸመ

ክብረ ክህነት



42
የካቲት፤ ፳፻፲፬ ዓ.ም

መጽሔተ ተልእኮ

እስከ መቼ ዝም ትላለህ?

ወተቱን አጥቁረው ማሩን የሚያመሩ፣

በስንዴ መካከል እንክርዳድን የሚዘሩ፣

ሸክላን በወርቅ ለብጠው ዕንቁ ብለው የሚጠሩ፣

የቀሚሳቸውን እጅጌ አስፍተው የልብሳቸውን ዘርፍ ያስረዘሙ፣

ያጎረሳቸውን እጅ ነክሰው ታሪክን የሚረግሙ፣

ቅርንጫፎችን ከግንዱ ቆርጠው ወደ እቶን እሳት ሊጥሉ፣

የበግ ለምድን ለብሰው እንደ አሸን ሲፈሉ፣

የመርቅያን እና የአርዮስ የግብር ልጆች ሲበዙ፣

በማር የተለወሰ መርዝ ይዘው በየዐደባባዩ ሲነዙ፣

አድባራትህ ተዘግተው የጣዖት ቦታዎች ሲሰናዱ፣

ቅዱሳንህ ስማቸው ጠፍቶ ሊቃውንቱ ሲሰደዱ፣

በአንተ ስለታመኑ የሚያመልኩህ ሲታረዱ፣

እስከ መቼ ዝም ትላለህ? ከመስቀልህ ሥር ሙሰኞች ሲጫወቱ፣

የገሃነም ደጆች በርትተው ሲቃጠሉ ንዋያተ ቅድሳቱ፡፡

የቃየል ልጆች ብዙ አቤሎችን ሲገድሉ እናት ልጇን ስታርድ፣

በገንዘብ እና በመማለጃ ፍርድ ተጣምማ ስትፈረድ፡፡

ኪ ነ ጥበብ 



43

መጽሔተ ተልእኮ

የካቲት፤ ፳፻፲፬ ዓ.ም

እርስ በርሳችን ተጠላልተን ፍቅር ከመካከላችን ሲሳሳ፡፡

መንግሥት በመንግሥት ላይ ሕዝብም በሕዝብ ላይ ሲነሣ፣

ሰው ራሱን ሲያመለክ ትእዛዛትህን ሲረሳ፡፡

ታዲያ እስከ መቼ ዝም ትላለህ? መርከብህ በማዕበል ስትናወጥ፣

አውሎ ነፋስ አይሎባት ስትንገዳገድ ወደ ባሕር ልትሰምጥ፡፡

በረኃብ እና ቸነፈር ማዕበል ምድርህ ስትናወጥ፣

ሴቶች ለባሎቻቸው ባሮችም ለጌቶቻቸው መታዘዝን ሲያቆሙ፣

ሥልጣን በመያዝ እሽቅድድም ሕጎችህን ዘንግተው በአንተ ላይ ሲያድሙ፡፡

ሲወለዱ ፀጉራቸው የሸበተ ጥርሳቸው የበቀለ ሕፃናት፣

የሰው ልጆች ልብ ደንድኖ ልባቸውን ለክህደት…

ሆዳቸውን ለክፋት አፋቸውን ለዐመፃ ሲያሰናዱ፡፡

ሃይማኖት የሚጸናባት ሀገር እና መንደር ስትጠፋ፣

ምግባር እና ትሩፋት ከሰው ልቡና ሲጠፋ፡፡

ውኃ አሻቅቦ ሲፈስ ቁራ ቀሚስን ከአንገቱ ሲያጠልቅ፣

መዳብ እጅጉን ከብሮ ወርቅ በተራው ሲናቅ፡፡

በማሕፀን የሚጮሁ ልጆችን ስትሸከምን አንድ ወንድ ሰባት ሴት ሲያገባ፣

ሰዶም እና ገሞራን ዳግመኛ ስለያዘች መሬት የደም ዕንባን ስታነባ፣

ኪ ነ ጥበብ 
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በርግጥ! ታጋሽ እንደሆንክ አውቃለሁ ምሕረትህ እጅግ የበዛ ቊጣህም የዘገየ፣

ሕዝብህ ግን ልቡናው ታውሯል፤ በዓለም ሰንሰለት ታስሮ አንተን ከማምለክ ተለየ፡፡

ታዲያ እስከ መቼ ዝም ትላለህ? የእስራኤል አምላክ የለም እስኪ መጥቶ ያድናቸው፣

እያሉ ሲዝቱብን አሕዛብ እና መናፍቃን የደምህ ማኅተም የሌላቸው፡፡

ታዲያ መቼ ነው? ልዑል ሥልጣንህን የምትገልጥ፣

ለእያንዳንዱ እንደ የሥራው ፍርድህን ፈጥነህ የምትሰጥ?

ኪ ነ ጥበብ 
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የሀገር ውስጥ ማእከላት መረጃ

ተ.ቁ የማእከሉ 
ስም

የጽሕፈት ቤት የኢሜል አድራሻ ፖ.ሣ.ቁ

1 አዲስ 
አበባ

0115565462 addisababa@
eotcmk.org

80078

2 አምቦ 0112364327 ambo@eotcmk.
org

157

3 ወልቂጤ 0113301919 wolkite@eotc-
mk.org

198

4 ፍቼ 0111351608 fiche@eotcmk.
org

84

5 ደብረ 
ብርሃን

0116814258 debrebrhan@
eotcmk.org

320

6 ወሊሶ 0113664949 weliso@eotcmk.
org

103

7 አዳማ 0221128155 adama@eotcmk.
org

1978

8 አሰላ 0223315442 asela@eotcmk.
org

319

9 ከሚሴ 0335541850 kemise@eotcmk.
org 

180

10 ድሬዳዋ 0251122789 diredawa@eotc-
mk.org

551

11 ሎጊያ 0335500183 logia@eotcmk.
org

12

12 ሐረር - harar@eotcmk.
org

1435

13 ጅግጅጋ - jigjiga@eotcmk.
org

513

14 አሰበ 
ተፈሪ

0255511628 asebeteferimk@
gmail.com

69

15 ባሕር 
ዳር

0582265464 bahirdar@eotc-
mk.org

636

መረጃ
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16 ጎንደር 0582117590 gondar@eotcmk.
org

1221

17 ደብረ 
ታቦር

0588412425

(0584410733)

debretabor@
eotcmk.org

251

18 እንጅባራ 0582271203 enjibara@eotc-
mk.org

55

19 ፍኖተ 
ሰላም

0588270675 fnoteselam@
eotcmk.org

16

20 ግልገል 
በለስ

0581190299 gilgelbeles@
eotcmk.org

49

21 ደብረ 
ማርቆስ

0587715961 debremarkos@
eotcmk.org

307

22 መቀሌ 0344405171 mekele@eotcmk.
org

873

23 አክሱም 0348750162 aksum@eotcmk.
org

04

24 ሑመራ 0342488629 humera@eotc-
mk.org

158

                  
25

አዲግራት - adigrat@eotcmk.
org

176

26 ማይጨው 0347771786 maychew@
eotcmk.org

94

27 ሰቆጣ 0334401144 sekota@eotcmk.
org

73

28 ወልዲያ 0333311880

(0338318106)

weldia@eotcmk.
org

63

29 ደሴ 0331118323 desie@eotcmk.
org

965

መረጃ
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30 ሽሬ 0344443154 shire@eotcmk.
org

31 ሐዋሳ 0462204899 hawassa@eotc-
mk.org

332

32 ወላይታ 
ሶዶ

0465511149 welaytasodo@
eotcmk.org

156

33 አርባ 
ምንጭ

0468813458 arbaminch@
eotcmk.org

2069

34 ጂንካ 0467751131 jinka@eotcmk.
org

88

35 ዱራሜ 0465540855 durame@eotc-
mk.org

18

36 ሆሣዕና     - hosaena@eotc-
mk.org

77

37 ነገሌ ቦረና 0464451532 negeleborena@
eotcmk.org

152

38 ባሌ ሮቤ 0226651508 balerobe@eotc-
mk.org

51

39 ታርጫ     - tarcha@eotcmk.
org

 -

40 ጅማ 0471115499 jimma@eotcmk.
org

709

41 ቦንጋ 0473311784 bonga@eotcmk.
org

229

42 ሚዛን 
ተፈሪ

0473350942 mizanteferi@
eotcmk.org

032

43 ጋምቤላ 0475511651 gambela@eotc-
mk.org

63

44 አሶሳ 0577751222 asosa@eotcmk.
org

45 ጊምቢ 0577711216 gimbi@eotcmk.
org

342

መረጃ
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46 ነቀምት 0576611009 nekemte@eotc-
mk.org

47 ሻምቡ     - shambu@eotc-
mk.org

48 መቱ 0147441492 metu@eotcmk.
org

49 ዲላ      - - -
               

                                                                                                                                                                                                          

መረጃ


