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የማኅበረ ቅዱሳን
ርእይ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ተጠናክራ፣ የጌታችንና የመድኃኒታችን 
የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በመላው ዓለም ተስፋፍቶ፣ በሃይማኖት ጽኑዓን የሆኑ 
ምእመናን በዝተው ማየት ነው።

ተልእኮ
የሳይንስና ቴክኖሎጂ ውጤት የሆኑትን የተለያዩ ትምህርት ማስፋፊያ ዘዴዎችን 
በመጠቀም ግቢ ጉባኤያትና ምእመናን የወንጌልን ትምህርት፣ ሥርዓት፣ ትውፊት 
እንዲያውቁና እንዲጠብቁ ማስቻል፤ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን 
አስተዳደራዊ መዋቅር እንዲጠናከርና አቅሙ እንዲያድግ ማድረግ እና በየዘመኑ 
የሚከሠቱ ተለዋዋጭ ሃይማኖታዊ፣ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮችን 
በመቃኘት የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊ አገልግሎት ማጠናከር ነው።

ዓላማ
ማኅበረ ቅዱሳን የሚከተሉት ዐበይት ዓላማዎች አሉት።

 በከፍተኛ  ትምህርት  ተቋማት  ውስጥ የሚማሩ ወጣቶችን በማኅበሩ 
ሥርአደራጅቶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን እምነት፣ 
ሥርዓትና    ትውፊት እንዲማሩ እና የአባቶች ተተኪ ትውልድ እንዲሆኑ 
ማድረግ፣

 የቤተ ክርስቲያን እምነትና ሥርዓት ሳይለወጥ ተጠብቆ ከትውልድ ወደ ትውልድ   
እንዲተላለፍ  ትምህርተ ሃይማኖት  ለዘመኑ ትውልድ እንዲዳረስ ማድረግ፣

 ከሚመለከታቸው የቤተ ክርስቲያን 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።
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ማኅበረ ቅዱሳን በቅዱስ ሲኖዶስ ዕውቅና 
አግኝቶ ከተቋቋመና አገልግሎቱን በይፋ 
ከጀመረበት ከ፲፱፻፹፬ ዓ.ም ጀምሮ እነሆ 
፴ ዓመታትን አስቆጥሯል፡፡ ማኅበሩ 
ለምሥረታው መነሻ የሆኑ ቀደም ያሉ 
የተለያዩ መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎች 
ነበሩት፡፡ ከነዚህም ዋነኛው ከ፲፱፻፸፯ ዓ.ም 
ጀምሮ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት 
ተማሪዎች በወቅቱ የነበረውን ሃይማኖት 
የለሽ የመንግሥት አቋም ለመቋቋምና 
ቤተ ክርስቲያንንና ወጣቱን ትውልድ 
ከወቅቱ ፈተና ለመታደግ በቤተ ክርስቲያን 
የተደረገው መሰባሰብ ነው፡፡ 

በዚያን ዘመን የቤተ ክርስቲያንን መከራ 
ተጋፍጦ ከክፉ ዘመን የሚያሻግራት 
ትውልድ በማስፈለጉ ለከፍተኛ 
በእግዚአብሔር ፈቃድ ትምህርት 
የመጣውን ትውልድ ማኅበረ ቅዱሳንን 
መሠረት፡፡ በመሆኑም ወጣቱን ትውልድ 
ከክሕደት ለመታደግ ምድራዊ ጥበብን 
ከከፍተኛ ተቋማት ቋት ሊቀዳ የመጣውን 
በነፍሱም ለማዳን ክርስቶስ የሕይወትን 
ውኃ ሊያጠጣው ከደጃፉ ጠበቀው፡፡ 
ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 
በብዙ ፈተና እና የሕይወት ችግር ውስጥ 
የነበረችውን ሳምራዊቷን ሴት ምድራዊ 
ውኃ ልትቀዳ ስትመጣ ከያዕቆብ ጉድጓድ 
ሥር ጠብቆ ሳይንቃት ሳያቃልላት 
በትሕትና ውኃ አጠጪኝ ብሎ በመጠየቅ 

ቀርቦ አስተማራት፡፡ 

ከዚያም በኋላ የሕይወትን ውኃ ጠጥታ 
ረክታ ለቤተሰቦቿና ለዘመዶቿ ወንጌልን 
እንደ ሰበከች ሁሉ በዚያን ዘመን በብዙ 
ችግር ውስጥ የነበረውንም ትውልድ ሳይንቅ 
ሁልጊዜ በደካማ አድሮ የሚሠራ አምላክ 
የምድራዊ ጥበብ ውኃን ሊቀዳ ከመጣበት 
ከከፍተኛ ተቋም በር ላይ ትውልዱን 
ጠብቆ የሕይወትን ውኃ አጠጣው፡፡ ጠጥቶ 
ረክቶ ለራሱ ብቻ ሳይሆን በሚችለው ሁሉ 
ለወገኖቹም እንዲያጠጣ አደረገው፡፡ 

በመሆኑም በዕውቀቱ፣ በጉልበቱ እንዲሁም 
በገንዘቡ ቤተ ክርስቲያንን እያገለገለ 
የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት የሚችል 
ትውልድን ፈጠረ፡፡ ይህም እንቅስቃሴ 
በጥቂት በጥቂቱ እያለ መጀመሪያ በስድስት 
ኪሎ ግቢ ቀጥሎ በምስካዬ ኅዙናን 
መድኃኔዓለም ተምሮ ማስተማር በኋላም 
በቅድስት ማርያም መጠለያ ከዛም እንደገና 
በተጠናከረና በተቀናጀ መልኩ በምስካዬ 
ኅዙናን መድኃኔዓለም ተምሮ ማስተማር 
ሰንበት ትምህርት ቤት ሥር የከፍተኛ 
ተቋማት ተማሪዎች የሚማሩበት መደበኛ 
መርሐ ግብር በመዘርጋት የመጀመሪያው 
ግቢ ጉባኤ ተመሠረተ፡፡

ይህ መሠረት እንደ ሰናፍጭ ቅንጣት 
አድጎና ተስፋፍቶ በጋምቤላና በመተከል፣ 
በዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል 

መልእክት 

፩. የማኅበረ ቅዱሳን ፴ኛ ዓመት በዓል ዝግጅት የዐቢይ 
ኮሚቴ መልእክት

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን!በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን!
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ገዳም ከዚያም አልፎም በብላቴ የጦር ካምፕ 
ታላቅ ማዕበል ሆኖ ወጣቱን በአንድነት 
አሰባስቦና አጠናክሮ በመቀጠል ዓለምን 
አቋርጦ በማዳረስ ዛሬ ላይ ዓለም አቀፍ ወደ 
ሆነ የማኅበረ ቅዱሳን አገልግሎት አደገ፡፡ 

ላለፉት ፴ ዓመታት እግዚአብሔር 
አገልግሎቱን ባርኮ በብዙ ወጀብና ማዕበል 
ውስጥ አልፈን ለዚች ቀን እንድንበቃ 
አድርጎናል፡፡ የ፴ኛ ዓመት ክብረ በዓል 
ዋና ዓላማም ማኅበረ ቅዱሳን ላለፉት 
፴ ዓመታት ቤተ ክርስቲያንና አገርን 
በማገልገል ያደረገውን አስተዋጽዖ ለመዘከርና 
ለትውልዱ ለማስተዋወቅ እንዲሁም ለዚሁ 
ሁሉ አገልግሎት የረዳንን እግዚአብሔርን 
ለማመስገን በዚሁም የተባበሩንን አጋርና 
ባለድርሻ አካላት ሁሉ ለማመስገን ታስቦ 
ነው፡፡ 

ቀደም ሲል እንደተገለጸው በዓሉ በማእከላት 
ሚያዝያ ፴/፳፻፲፬ ዓ.ም በግቢ ጉባኤያት 
ደግሞ ግንቦት ፩/፳፻፲፬ ዓ.ም እንዲሁም 
በዋናው ማእከል ግንቦት ፲፬/፳፻፲፬ 
ዓ.ም በልዩ ሁኔታ ተከብሯል፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ ማእከላት በየማእከላቱ ካሉ 
ግቢ ጉባኤዎች ጋር በመመካከር በጋራም 
በተናጠልም በተላከላቸው የበዓሉ አከባበር 
አቅጣጫ መሠረት አክብረዋል፡፡ በማኅበሩ 
እየተዘጋጀ ያለው የማኅበሩን የ፴ ዓመት 
ታሪክ የሚዘግበው ዶክመንተሪ ፊልም 
ከማእከላት ጋር በመመካከር ለሁሉም 
እንዲደርስ ተደርጓል፡፡

ማእከላትና ግቢ ጉባኤያትም ከአጠቃላይ 
የማኅበሩ ጉዞ ጋር በማቀናጀት የራሳቸውንም 
ታሪክና የአገልግሎት ሂደት በዐውደ ጥናት፣ 

በዐውደ ርዕይ በመሳሰሉት በማካተት 
በዓሉን አክብረዋል፡፡ የ፴ ዓመት የበዓል 
አከባበሩ መሪ ቃልም “አገልግሎት ስላለን 
አንታክትም” የሚል ነው፡፡ ዛሬም ማኅበሩና 
አባላቱ ሳይታክቱ ሳይዘናጉ ቀሪውንም 
ዘመን በአገልግሎቱ በጽናት ለመቀጠል 
ያለውን ቁርጠኝነት ለማሳየት “አገልግሎት 
ስላለን አንታክትም” በሚል መሪ ቃል 
በአዲስ መንፈስ ቆርጦ መነሣቱን ያሳያል፡፡ 

በዚህም መሠረት ሁላችንም በመነቃቃትና 
በአዲስ መንፈስ በመነሣት የአገልግሎት 
ቃል ኪዳናችንን ማደስ ይገባናል፡፡ ካለፈው 
መልካም ተሞክሮ በመነሣት ከገጠሙ 
ፈተናዎችና ድክመቶች በመማር ቀጣዩ 
የአገልግሎት ጊዜ ዘመኑን በዋጀ ተቋማዊ 
ለውጥ አሁን ያለውን እና ወደ ፊት 
የሚጠበቀውን አገልግሎት ማሳካት 
የሚያስችል ርእይ፣ ተልእኮ እና ዓላማ 
በአዲስ መልክ በመንደፍ ሁሉንም የማኅበሩን 
አባላትና ባለድርሻ አካላትን ባሳተፈ መንገድ 
የቤተ ክርስቲያንንም ልዕልና በሚያስጠብቅ 
መልኩ ለቀጣዩ ትውልድ ማድረስ 
የሚያስችል አሠራር ማኅበሩ ስለሚጀምር 
ሁላችንም የሚጠበቅብንን የአገልግሎት 
ኃላፊነት ለመወጣት በጋራ በመሰባሰብ 
ይኖርብናል፡፡ በዚህም ቤተ ክርስቲያናችንን 
ከተደቀኑባት የወቅቱ ዘርፈ ብዙ ፈተናዎች 
ልንታደጋት እንችላላን፡፡ ይህ ሐሳብችን 
እንዲሳካልን እግዚአብሔር ሥራችንን 
አገልግሎታችን ይባርክልን ዘንድ በጸሎት 
በመጠየቅ ተግተን ልንዘጋጅ ይገባል።

           ወስብሐት ለእግዚአብሔር! ወስብሐት ለእግዚአብሔር!

መልእክት 
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በሰዎች ምድራዊ ሕይወት ውስጥ 
የመልካም ነገሮች ሁሉ መሠረት ከሆነው 
ሰላም ውጭ መኖር አይቻልም፡፡ ሰላም 
ዕረፍት ነው፤ ሰላም ካለ ፍቅር አለ፤ 
ሰላም ሲኖር ደስታ ይኖረናል፡፡ ሰላም 
የሚገኘው ደግሞ የሰላም ባለቤት ከሆነው 
ከልዑል እግዚአብሔር ነው፡፡ ሐዋርያው 
ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው እውነተኛ 
ሰላም ከእግዚአብሔር ይገኛል፡፡ ‹‹እርሱ 
የሰላም አምላክ ነውና››እንዲል፤ 
(ሮሜ፲፭፥፴፫) ጌታችን መድኃኒታችን 
ኢየሱስ ክርስቶስም የሰላም አለቃ 
ተብሏል፡፡ ‹‹ሕፃን ተወልዶልናልና፤ 
ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና፤ አለቅነትም 
በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙም ድንቅ 
መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘለዓለም አባት፣ 
የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል፡፡›› (ኢሳ.፱፥፮) 

በምድራዊ ሕይወት ሰዎች በቀዳሚነት 
የሚያስፈልገን ሰላም ነው፤ ውስጣዊ 
ሰላምን ለማግኘት ከፍርሃት፣ ከጭንቀትና 
ከሥጋት ነጻ ሆኖ መኖር ያስፈልጋል፤ይህም 
የውስጥን ሰላም ከሚያደፈርሱ፣ አእምሮን 
ከሚረብሹ፣ ልብን ከሚያቈስሉ፣ ጸጸትን 
ከሚያስከትሉ ነገሮች ስንርቅና ለአእምሮ 
የሚመች ተግባር ስንፈጽም ውስጣችን 
ሰላም ይሆናል፡፡ ውጫዊ ሰላምን ለማግኘት 
የምንችለው ደግሞ ከቤተሰብ፣ ከጓደኛ፣ 
ከጎረቤትና ከማኅበረሰቡ ጋር ተስማምተን፣ 
ተግባብተን፣ ተቻችለንና ተረዳድተን 
በፍቅር ተሳስረን ስንኖር ነው፡፡ 

ሰላም ከጥል፣ ከመለያየት፣ ከመጠላላት፣ 
ከመገፋፋት፣ ከመነቃቀፍ ተቆጥበን 
የጠብንና የጦርነትን ወሬ ባለመስማትና 
በስምምነት ተግባብቶ በመኖር የሚገለጥ 
በመሆኑም ከእነዚህ እኩይ ተግባራት 
ልንርቅ ይገባል፡፡ ሰላም ለሁሉም አስፈላጊ 
መሆኑን አውቀን ሰላምን ለማግኘት መጣር 
ከእኛ የሚጠበቅ ተግባር ነው፡፡

የሰላም መገኛ አስቀድሞ በነቢያት 
ከዚያም በኋላ በሐዋርያት በጽሑፍ 
ተገልጿል፡፡ ነቢዩ ዳዊትም በመዝሙሩ 
‹‹ከክፉ ሽሽ፤መልካምን አድርግ፤ ሰላምን 
ሻት፤ተከተላትም›› በማለት ተናግሯል፡፡ 
(መዝ.፴፫፥፲፬)ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስም 
በመልእክቱ ስለ ሰላም እንዲህ ሲል 
ገልጿል፤‹‹መልካም ቀኖችን ሊያይ የሚሻ 
ከክፉ ይራቅ፤መልካምንም ያድርግ፤ሰላምን 
ይሻት፤ይከተላትም፡፡›› (፩ኛጴጥ.፫፥፲-፲፩)

ሰላምን ለማግኘትና ለመከተል በመጀመሪያ 
ከክፉ መራቅ ያስፈልጋል፡፡ ይኸውም ከባድ 
ፈተና ቢሆንም ዘረኝነትን፣ ዝሙትንም፣ 
መገዳደልን፣ መዘራረፍንና የመሳሰሉትን 
ትተን ፈጣሪያችንን ይቅርታንና ምሕረትን 
በመማጸን ከካህናት ደግሞ ንስሓ 
ተቀብለን በመጸለይ ሰላም እናገኛለን፤ 
እንከተላታለንም፡፡እግዚአብሔር ሳያውቀው 
የሚመጣ መከራም ሆነ የሚገኝ ሰላም 
የለም፡፡ ነቢዩ ኢሳይያስ ‹‹ሰላምን 
አደርጋለሁ፤ ክፋትንም አመጣለሁ፤ 

‹‹ሰላምን ሻት፤ ተከተላትም››                                                       ((መዝ.፴፫፥፲፬)መዝ.፴፫፥፲፬)

 መልእክት
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 መልእክት

እነዚህን ሁሉ ያደረግሁ እግዚአብሔር 
እኔ ነኝ›› በማለት የእግዚአብሔርን ቃል 
አስተምሮናል፡፡ (ኢሳ.፵፭፥፯)

ሰላምን ለማግኘት የሚቻለው በራስ ፈቃድና 
ፍላጎት ነው፤ ይህም በትንቢተ ኢሳይያስ 
ላይ እንደሚከተለው ተገልጿል፤ ‹‹እሺ 
ብትሉና ብትሰሙኝ የምድርን በረከት 
ትበላላችሁ፤እምቢ ብትሉና ባትሰሙኝ 
ግን ሰይፍ ትበላችኋለች፤ የእግዚአብሔር 
አፍ ይህን ተናግሯልና›› ተብሎ ተጽፏል፡፡ 
(ኢሳ.፩፥፲፱)

የእግዚአብሔርን ቃል 
መስማት፣የመምህራንና የሊቃውንተ ቤተ 
ክርስቲያንን ትምህርት መማርና መተግበር 
ሰላምን እንድናገኝ ይረዳናል፤ ለዚሁም 
በሃይማኖታችን ጸንተን ንስሓ በመግባት፣ 
ዘረኝነትና የርኵሰትን ሥራ ከእኛ አርቀን 
ሳንሰለችና ሳንታክት ሁል ጊዜ መጸለይ 
ያስፈልጋል፡፡ 

የማንኛውም ክርስቲያን የመንፈሳዊ 
ሕይወት መገኛ የሆነችውን ቅድስት ቤተ 
ክርስቲያንም ሰላሟ እንዲጠበቅ ማድረግ 
የሁላችንም ኃላፊነት ነው፡፡ ጌታችን ኢየሱስ 
ክርስቶስ በደሙ ዋጅቶ ከመሠረታት ጊዜ 
ጀምሮ ቤተ ክርስቲያናችን ብዙ የፈተናና 
የመከራ ዘመናትን እንዳሳለፈች ታሪክ 
ምስክር ነው፡፡ እነዚያ ፈተናዎችና 
መከራዎች ሲያልፉ ቤተ ክርስቲያን ግን 
ዛሬም ለወደፊትም ትኖራለች፡፡ 

ነቢዩ ዳዊት ‹‹በእሳትና በውኃ መካከል 

አሳለፍከን፤ወደ ዕረፍትም አመጣኸን›› 
ብሎ እንደ ተናገረው ቤተ ክርስቲያንና 
ልጆቿ ምእመናን ዕረፍትን የሚፈልጓት 
ከሆነ በእሳትና በውኃ መካከል ማለፍ 
ግዴታ ይሆናል፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ ወደ 
ፊልጵስዩስ በላከው መልእክቱ ‹‹ስለ እርሱ 
መከራ ልትቀበሉ እንጂ ልታምኑበት ብቻ 
አይደለም›› በማለት በእምነታችን ውስጥ 
መከራ እንዳለ አስተምሮናል፡፡ (መዝ.፷፭ 
(፷) ፥፲፪፣ፊል.፩፥፳፱)

የቀድሞ አባቶቻችን የቤተ ክርስቲያንን 
እምነቷን፣ሥርዓቷንና ትውፊቷን ለእኛ 
ያቆዩልን ሰላምን ከእግዚአብሔር ያገኙ 
ዘንድ መከራ እየተቀበሉ ነው፡፡ ይህም 
ስለ ራሳቸው ክብር ብቻ ሳይሆን ለቤተ 
ክርስቲያን ክብር ጭምር ነው እንጂ፤ 
እኛም ከአባቶቻችን እንደ ተማርነውና 
እንደ ተቀበልነው የቤተ ክርስቲያንን 
ህልውናዋን የማስጠበቅና እስከ አሁን ድረስ 
ያቆየነውን ትውፊቷን በመከራም ውስጥ 
አሳልፈን ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ 
ይጠበቅብናል፡፡ 

ነቢዩ ዳዊትም በመዝሙሩ ‹‹በሰላም ጊዜ 
ሁሉ ጻድቅ ነው›› እንዳለው የጽድቃችን 
መለኪያ በሰላም ጊዜ ብቻ ሳይሆን በመከራም 
ጊዜ መሆን አለበት፡፡ በእግዚአብሔር ዘንድ 
የምንከብረውም የጽድቅ ሥራችን በመከራ 
ጊዜ ሳይለወጥ ሲገኝ ነው፡፡ ስለዚህ 
መከራን በመታገሥና በመጸለይ ሁላችንም 
በእግዚአብሔር ኃይል ቤተ ክርስቲያናችንን 
የመጠበቅና የመርዳት ኃላፊነት አለብን!
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በሀገራችን ኢትዮጵያ እያጋጠሙ 
ባሉ ማኅበራዊ ቀውሶች ቅድስት ቤተ 
ክርስቲያንና ኦርቶዶክሳውያን ጨምሮ 
የሀገራችን ሕዝቦች የጥቃት ሰለባ 
መሆናቸው ይታወቃል።

ማኅበረ ቅዱሳን እነዚህን ችግሮች በስፋት 
በማጥናት ላለፉት ሦስት ዓመታት በሙያና 
ማኅበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያው 
በአርሲ፣ በሐረር፣ በባሌ፣ በወሊሶ፣ 
በሻሸመኔ፣ በመተከል፣ በቤንሻጉል ጉምዝ፣ 
በትግራይ እና በአማራ ክልል እንዲሁም 
በሌሎች የሀገራችን ክፍሎች ያጋጠሙ 
ማኅበራዊ ቀውሶችን እና ሃይማኖታዊ 
ጥቃቶችን መረጃ በማደራጀት ፕሮጀክቶችን 
በመንደፍ ድጋፍ አድራጊ ምእመናንና 
በጎ አድራጊ ተቋማትን እያስተባበረ 
የአልባሳት፣ የምግብ እና መሰል አስቸኳይ 
ድጋፎችን በስፋት ሲያደርግ ቆይቷል። 
አሁንም አጠናክሮ ቀጥሏል።

ከእነዚህ ችግሮች መካከል በሰሜን 
ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት ምክንያት 
ከሰሜን፣ ደቡብ ወሎ እና ሰሜን ሸዋ 
ዞኖች ተፈናቅለው ደብረ ብርሃን ከተማ 
ለሚገኙ ተጎጂዎች ከኅዳር ፲፱-፳ ቀን 
፳፻፲፬ ዓ.ም በተፈናቃይ ካምፖች በመገኘት 
የደረቅ ምግቦች፣ የሕፃናት አልሚ ምግብ፣ 
የአልባሳት፣ የንጽሕና መጠበቂያና 
የመሥሪያ ቊሳቊስ ድጋፍ አድርጓል። 

ለድጋፉም ከ፻፷፼ (ከአንድ ነጥብ ስድስት 
ሚሊዮን) ብር በላይ ወጭ ተደርጓል።

ይህ ድጋፍ በደብረ ብርሃን ከተማ 
ሲደረግ አስቀድሞ ከመጋቢት ፲-፲፪ ቀን 
፳፻፲፫ ዓ.ም በአጣየና አካባቢው አጋጥሞ 
በነበረው ችግር እንዲሁም ከመስከረም 
፰-፲፩ ቀን ፳፻፲፬ ዓ.ም በደሴ ከተማ 
ድጋፍ ተደርጎላቸው የነበሩ የማኅበረሰብ 
ክፍሎች ለሁለተኛ ዙር ጥቃት 
ተጋልጠው የተካተቱበት መሆኑ የችግሩን 
ውስብስብነት ያመላከተ ሁኖ ታይቷል። 
በድጋፍ ርክክቡ ወቅትም የደብረ ብርሃን 
ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ 
አካሉ፣ የድጋፍ ካምፖቹ አስተባባሪዎችና 
የማኅበረ ቅዱሳን ደብረ ብርሃን ማዕከል 
አባላት በቦታው ላይ ተገኝተው ምስጋና 
በማቅረብ ድጋፉን ተቀብለው የእጅ በእጅ 
ርክክብ ተደርጓል።

ድጋፉ አቶ ስንታየሁ ከበደ እና ጓደኞቹ፣ 
የቀሲስ መለሰ ገ/ማርያም የንስሓ ልጆች 
እና ሌሎችም በጎ አድራጊ ምእመናን 
ባደረጉት የገንዘብና የዓይነት ድጋፍ 
የተከናወነ ነው። የበጎ አድራጎት ተግባሩ 
ሌሎች ተባባሪና ባለድርሻ አካላት መሰል 
ድጋፎች ላይ ተሳትፎ ማድረግ እንዲችሉ 
አርአያነት ያለው ተግባር ሁኖ ተጠቅሷል።

በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ካጋጠመው 

ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ

፪.፩ ማኅበረ ቅዱሳን በ፳፻፲፬ ዓ.ም ያካሄዳቸው 
አስቸኳይ የሰብአዊ ቀውስ እርዳታ እና የመልሶ 

ማቋቋም ድጋፎች
በዲያቆን ንጉሤ ባለውጊዜ
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ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ

ጦርነት በተጨማሪ በወለጋ ባለው 
ማኅበራዊ ቀውስ ቤት ንብረታቸውን 
አጥተው ከሞት ተርፈው ደብረ ብርሃን 
የገቡት ተፈናቃዮች አሁንም ድረስ በከፋ 
ሰቆቃ ውስጥ እንዲቀጥሉ ተገደዋል፡፡

ማኅበረ ቅዱሳን ተፈናቃዮች እያጋጠማቸው 
ያለውን ችግር ለማቃለል እንደገና 
ለሁለተኛ ጊዜ የካቲት ፳፪ ቀን ፳፻፲፬ 
ዓ.ም በቦታው ላይ በመገኘት አስቸኳይ 
የምግብ፣ የአልባሳት፣ የቤት ቊሳቊስ 
እና የንጽሕና መጠበቂያ ግብዓቶች 
ድጋፍ አድርጓል። ድጋፉንም በጊዜያዊነት 
ለሚያስተባብሩ የርዳታ አስተባባሪዎች 
አስረክቧል። የዓይነት ድጋፉም ፵፭፼ 
(አራት መቶ ሃምሳ ሺህ) ብር የሚገመት 
ነው።

ይሁን እንጂ ደብረ ብርሃን ከተማ 
ከጥቅምት ፳፻፲፪ ዓ.ም የዶዶላ ጥቃት 
ጊዜ ጀምሮ ያለማቋረጥ በተከታታይ 
ተፈናቃዮችን የሚያስተናግድ በመሆኑ 
የአካባቢውን ድጋፍ አድራጊ ማኅበረሰብ 
አቅም እየተፈታተነ ይገኛል።

በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ካጋጠመው 
ጦርነት በተጨማሪ በምሥራቅ ሸዋና 
በወለጋ ባለው ማኅበራዊ ቀውስ ቤት 
ንብረታቸውን አጥተው ከሞት ተርፈው 
በአሥር ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች 
በደብረ ብርሃን ከተማ በተለያዩ ጊዜያዊ 
መጠለያ ጣቢያዎች ይገኛሉ። በአምስት 
ጊዜያዊ መጠለያዎች የሚገኙት እነዚህ 
ተፈናቃዮች አሁንም ድረስ የሰቆቃ 
ሕይወት እንዲመሩ የተፈረደባቸው 

ይመስላል። ከተፈናቃዮች መካከልም 
አብዛኛዎቹ ታዳጊዎች፣ አረጋውያን፣ 
እናቶችና ሕፃናት መሆናቸው ችግሩን 
አክፍቶታል። ተፈናቅለው ባረፉበት 
ድንኳን የኪዳን ጸሎት ለማድረስ የሚተጉ 
ካህናትን ለተመለከተ ደግሞ የኖላውያኑ 
እስከ ሞት መታመን መንፈሳዊ ጥብዓትን 
ይፈጥራል። 

ማኅበረ ቅዱሳን ተፈናቃዮች 
እያጋጠማቸው ያለውን ችግር ለማቃለል 
መጋቢት ፲፮ ቀን ፳፻፲፬ ዓ.ም በቦታው ላይ 
በመገኘት አስቸኳይ የምግብ ግብዓቶች 
ድጋፍ አድርጓል። ለድጋፉም ፸፭፼ 
(ሰባት መቶ ኀምሳ ሽህ) ወጭ ተደርጓል። 
ድጋፉ የተከናወነውም ከሜሪላንድ 
ኆኅተ ምሥራቅ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት 
ምእመናን በተገኘ ገንዘብ ነው።

በተያያዘ መረጃ በምሥራቅ ወለጋ እና 
ምዕራብ ሸዋ አካባቢ እያጋጠመ ባለው 
ማኅበራዊ ቀውስ የተነሣ ተፈናቅለው 
በአምቦና ባኮ ከተሞች ለሚገኙ ተጎጅዎች 
ከጥር ፳፯-፳፱ ቀን ፳፻፲፬ ዓ.ም በቦታዎቹ 
ላይ በመገኘት የምግብ፣ የአልባሳትና 
የንጽሕና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ 
አድርጓል። ድጋፉም የምሥራቅ ወለጋ፣ 
የሆሮ ጉዱሩ ወለጋና ምዕራብ ሸዋ ሀገረ 
ስብከት ሊቀጳጳስ ብጹዕ አቡነ ናትናኤል 
በተገኙበት ተከናውኗል። ለድጋፉም 
ከ፻፵፼ (ከአንድ ነጥብ አራት ሚሊዮን) 
ብር በላይ ወጭ ተደርጓል። የፀሐይሽ 
አትጠልቅም መንፈሳዊ ማኅበርም ፳፼ 
(ሁለት መቶ ሺህ) ብር ወጭ የሆነበትን 
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የምግብ ድጋፍ ይዞ በቦታው በመገኘት 
የበኩሉን ድጋፍ አድርጓል።

ይህን አስቸኳይ ማኅበራዊ ድጋፍ 
እንዲደርስ በዓይነትና በገንዘብ በመደገፍ 
አስተዋጽኦ ላደረጉት በኤስድሮስ ንግድና 
ኮንስትራክሽን አክሲዮን ማኅበር የአዲስ 
አበባ አቡነ ጎርጎርዮስ ትምህርት ቤቶች 
እና መሰል ተባባሪ አካላት ማኅበረ ቅዱሳን 
ምስጋናውን ያቀርባል። ትምህርት ቤቶቹ 
ያደረጉት አበርክቶ የዘርፉ ተቋማት 
ማኅበራዊ ሚናቸውን መወጣት እንዲችሉ 
በአርዓያነት የሚጠቀስ ነው።

በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ባጋጠመው 
ጦርነት ክፉኛ ከተጎዱት መካከል የምስክር 
ጉባኤ ቤቶችና ጥንታውያን ገዳማት 
ይገኙበታል። ከጦርነቱ እሳት የተረፉ 
ገዳማትና ጉባኤ ቤቶችም በችግር ውስጥ 
ለማለፍ ተገደዋል። ከእነዚህም መካከል 
በደቡብና ሰሜን ወሎ አካባቢ የሚገኙት 
ቅዱሳት መካናት ተጠቃሾች ናቸው። 
ማኅበሩ የገዳማቱን ችግር ለማቃለል 
ከመጋቢት ፯-፱ ቀን ፳፻፲፬ ዓ.ም ከታች 
በተጠቀሱ ቦታዎች በመገኘት ቀጥለው 
ለተዘረዘሩ ገዳማትና ጉባኤ ቤቶች ድጋፍ 
አድርጓል። 

፩. ለቦሩ ሜዳ ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ 
መምህር አካለ ወልድ የብሉያትና 
የሐዲሳት መጻሕፍት ጉባኤ ቤት፣

፪.ለሐይቅ እስጢፋኖስ የእናቶች ገዳምና 
ደቀመዛሙርት፣

፫. ለሐይቅ እስጢፋኖስ የአባቶች ገዳም፣

፬.ለሐይቅ እስጢፋኖስ የብሉያትና 

የሐዲሳት መጽሐፍት ጉባኤ ቤት

፭.ለአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ገዳምና 
የአብነት ትምህርት ቤት እንደዚሁም

፮. ለአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ገዳም 
ናቸው።

በድጋፉም የደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ 
ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስን ጨምሮ 
የሀገረ ስብከቱ የመምሪያ ሓላፊዎች 
በተገኙበት ተፈጽሟል። ለድጋፉም ፶፼ 
(አምስት መቶ ሺህ ብር) ወጪ የተደረገ 
ሲሆን፣ ድጋፉ የተደረገው ከሜሪላንድ 
ኆኅተ ምሥራቅ ኪዳነ ምሕረት ቤተ 
ክርስቲያን ምእመናን በተገኘ የገንዘብ 
ድጋፍ ነው።

በተመሳሳይ በሰሜን ወሎ መቄት ወረዳና 
ደቡብ ጎንደር ውስጥ ለሚገኙ የምስክር 
ጉባኤ ቤቶችና ገዳማት ለሚገኙ ተጎጅዎች 
ከታኅሣሥ ፲፭-፲፯ ቀን ፳፻፲፬ ዓ.ም 
በቦታው በመገኘት የአስቸኳይ ምግብ ነክ 
ግብዓቶች ድጋፍ አድርጓል። በድጋፉም 
ከ፶፼ (ከግማሽ ሚሊዮን) ብር በላይ ወጭ 
ተደርጓል። በድጋፉ ርክክብ ወቅትም አቶ 
ምትኩ ፈለቀ የፍላቂት ገረገራ ከተማ 
አስተዳደር አፈጉባኤ፣ ሊቀ ማእምራን 

ጸዳሉ ሉሌ የመቄት ወረዳ ቤተ ክህነት 

ሥራ አስኪያጅ በቦታው ተገኝተው ምስጋና 
በማቅረብ ድጋፉን ተቀብለዋል።

እንዲሁም በደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት 

ለሐይቅ እስጢፋኖስ አቡነ ኢየሱስ ሞዐ 

አንድነት ገዳም፣ ለሐይቅ እስጢፋኖስ 

ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ
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ምስክር ጉባኤ ቤት፣ ለቦሩ ሜዳ ቅድስት 
ሥላሴ ጉባኤ ቤት፣ ለሰሜን ወሎ ሀገረ 
ስብከትና ለደብረ ሮሃ ቅዱስ ላሊበላ 
ከታኅሣሥ ፳፪-፳፯ ቀን ፳፻፲፬ ዓ.ም 
በተጠቀሱት መካናት በመገኘት የአስቸኳይ 
የምግብ ነክ ግብዓቶች፣ የንጽሕና 
መጠበቂያዎች እና የአልባሳት ድጋፍ 
አድርጓል።

ድጋፎቹንም የደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት 
ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ፣ የሰ/
ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ብፁዕ አቡነ 
ኤርምያስ፣ የገዳማቱ አበምኔቶችና የጉባኤ 
ቤቶቹ መምህራን ተገኝተው ተረክበዋል። 
በተመሳሳይም ለደብረ ሮሃ ቅዱስ ላሊበላ 
ገዳም የተደረገውን ድጋፍም የገዳሙ 
አበምኔት ቆሞስ አባ ጽጌ ሥላሴ ምስጋና 
በማቅረብ ርክብብ አድርገዋል። ከላይ 
ለተጠቀሱት ድጋፎችም ፻፹፼ (አንድ 
ነጥብ ስምንት ሚሊዮን) ብር ወጭ 
ተደርጓል። 

የሰቆጣና ዋግ ኽምራ ሀገረ ስብከትም 
በሰሜኑ ጦርነት ከተጎዱት ሀገረ ስብከቶች 
ውስጥ አንዱና ቀዳሚው ነው። ያለ 
ሃይማኖት ልዩነት በሀገረ ስብከቱ በሊቀ 
ጳጳስ አቡነ በርናባስ ብርቱ ተጋድሎ 
ከሞት የተረፈው ደግና ርኅሩኅ ሕዝብ 
አሁንም ድረስ ማገገም አለመቻሉ 
የመከራው ሕይወት በአጭር እንዳይቋጭ 
አድርጎታል። ስለሆነም ካህናት፣ የጉባኤ 

ቤት ደቀ መዛሙርትና ምእመናን አሁንም 
ድረስ በከፋ ሰቆቃ ውስጥ እንዲቀጥሉ 
ተገደዋል።

ማኅበረ ቅዱሳን ከሰቆጣ ዞን ልዩ ልዩ 
ወረዳዎች ተፈናቅለው በሰቆጣ ከተማ 
ለሚገኙ ተጎጂዎች ከየካቲት ፲-፲፪ ቀን 
፳፻፲፬ ዓ.ም በቦታው በመገኘት አስቸኳይ 
የምግብ ግብዓቶችን ድጋፍ አድርጓል። 
ድጋፉ የዋግ ኸምራና የምዕራብ ካናዳና 
አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ 
ብፁዕ አቡነ በርናባስ በተገኙበት ርክክብ 
ተደርጓል። ለዚህ ድጋፍ ፷፼ (ስድስት 
መቶ ሺህ) ብር ወጭ ተደርጓል።

የቀደሙትን ዓመታት ሳያካትት 
ከመስከረም ፳፻፲፬ ዓ.ም ጀምሮ በደሴ፣ 
በደብረ ብርሃን፣ በላሊበላ፣ በወልዲያ፣ 
በሐይቅ እስጢፋኖስ፣ በቦሩሜዳ፣ 
በመቄት፣ በደባርቅ፣ በጭና፣ በምዕራብ 
ሸዋ ዞን አምቦና ባኮ ከተሞች ተመሳሳይ 
ድጋፎችን ማድረጉ ይታወቃል።

ማኅበረ ቅዱሳን በዘርፉ የሚያከናውናቸው 
የአስቸኳይ ድጋፍና መልሶ ማቋቋም 
ሥራዎችን አጠናክሮ ለመቀጠልና ጉዳት 

የደረሰባቸውን ተጎጂዎች ወደ ቀደመ 

ኑሯቸው ለመመለስ ለሚደረገው የሰብአዊ 

ድጋፍ ሥራ ምእመናን፣ ማኅበራት፣ ልዩ 

ልዩ ተቋማትና በጎ አድራጊ ድርጅቶች 
የተለመደ ትብብራችሁን አድርጉልኝ ሲል 

ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ
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የኮሚኒዝም ርእዮተ ዓለም በተስፋፋባቸው 
፲፱፻፸ዎቹ ወጣቶች በተለይም የዩኒቨርስቲ 
ተማሪዎች በጭንቀትና በጥርጣሬ ውስጥ 
ሆነው ወደ ቤተ ክርስቲያን በሚጎርፉበት 
ወቅት እንደ ልጆቻቸው ሰብስበው 
በማስተማር እና በመምከር ከባዱን ጊዜ 

እንዲያልፉና ሃይማኖታቸውን በጽናት 

ጠብቀው እንዲኖሩ አድርገዋል፡፡ በዚህም 

በምሽት ወደ ቤተ ክርስቲያን ለሚጓዘው 

የዚያን ጊዜው ማኅበረሰብ የእግዚአብሔር 

አምላኩን መኖር ዐውቆ እና ተረድቶ 

በኅብረት እንዲጸልይ፣ እንዲያመሰግን 
እንዲሁም ቅዱስ ቃሉን እንዲማር 
ያስቻለውን የዐውደ ምሕረቱን የሠርክ 

ጉባኤ በወቅቱ ከነበሩት አባቶች ጋር 

የጀመሩ መሆናቸውን ታሪካቸው ምስክር 
ነው፡፡    

የስብከት ጸጋ የተሰጣቸው መልካሙ 
አባት በሀገራቸው እንዲሁም በተለያዩ 
ክፍላተ ዓለማት (ሰሜን አሜሪካ፣   
አውስትራሊያ፣ ካናዳ፣ አውሮፓ፣ 
ኖርዌይ፣ ጀርመን፣ ስዊድን፣ ጣሊያን፣ 
ቤልጅየም፣ ስዊዘርላንድ፣ ዱባይ እና 

ደቡብ አፍሪካ) በመጓዝ የእግዚአብሔርን 

ቃል አስተምረዋል፡፡ ለማኅበረ ቅዱሳን 

ምሥረታም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉት 

የምንወዳቸውና የምናከብራቸው አባታችን 

በአስተዳዳሪነት ከሚያገለግሉበት 
በሰሜን አሜሪካ የዴንቨር ደብረ ሰላም 
መድኃኒዓለም ቤተ ክርስቲያን ወደ 
ሀገራቸው በመጡበት ወቅት ባደረግነው 
ቆይታ ስለ አስተዳደጋቸው እንዲሁም ስለ 
አገልግሎት እና የትዳር ሕይወታቸው 
አጫውተውን እንደሚከተለው 
አቅርበንላችኋል፤ መልካም ንባብ!  

መጽሔተ ተልእኮ፡- መጽሔተ ተልእኮ፡- የልጅነት 
አስተዳደግዎት ምን ይመስላል? 

መልአከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው፡- መልአከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው፡- 
ሰው ስለ ራሱ ለመናገር በጣም ሊቀለው 

፫.፩ ‹‹የማኅበረ ቅዱሳን መሠረት የብፁዕ አቡነ 
ጎርጎርዮስ የተቀደሰ ሐሳብና ዓላማ ነው!›› 

መልአከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራውመልአከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው
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ወይም ሊከብደው ይችላል፤ በተፈጥሯችን 
ስለ ራሳችን ማውራት ስለምንወድ በጐ 
ጐናችንን ለመናገር የሚቀለን ቢሆንም 
ደካማ ጐናችንን ለሌሎች ለመናገር 
ግን ይከብደናል፡፡ ምክንያቱ ደግሞ 
ጥንካሬያችንን ብቻ መናገር ስለምንፈልግ 
ነው፡፡  ነገር ግን ሕሊና ያለው ሰው 
ስለራሱ መናገር ይከብደዋል፡፡  እኔም 
ስለ ራሴ እንድናገር ስለተጠየቁ ቃላችሁን 
ለማክበር በምችለው መጠን እናገራለሁ፡፡  

የተወለድኩት በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት፣ 
ዴንዲ ወረዳ ውስጥ ከአባቴ ሽፈራው 
በላቸው እና ከእናቴ ከአማረች ነጊ 
ነው፡፡ ማንም ሰው እንዳሳለፈው ዓይነት 
የልጅነት ሕይወት ነበረኝ፡፡ የትምህርት 
ዘመኔ የጀመረው በዐራት ዓመቴ ፊደል 
በቆጠርኩበት ጊዜ ነው፡፡ በዚያን ወቅት 
ሳይንስ ከመምጣቱ በፊት ወላጆቻችን 
በዚያ ዕድሜ ማስተማራቸው የደረሱበት 
የዕውቀት ደረጃ መሆኑን እንረዳለን፡፡ 
በልጅነታችን ፊደል ያስቆጠሩንን፣ ዳዊት 
ያስደገሙንን፣ የቃል ትምህርትና ግብረ 

ዲቁናን ያስተማሩንን አባቶቻችንን እያየን 

አድገናል፡፡ የወላጆቻችን በሃይማኖት 

መኖር ለእኛ መንፈሳዊ ሕይወት ትልቅ 
ሚና ነበረው፡፡ ተግባራቸውም ሆነ 
ንግግራቸው በእግዚአብሔር መንፈስ 
ስለነበር ማለት ነው፡፡ 

አስታውሳለሁ! በስድስት ዓመቴ የአንደኛ 
ክፍል ተማሪ ሆኜ ዳዊት እደግም 
የነበረበት ቤተ ክርስቲያን ቅርባችን 
ስለነበር በዚያች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ 

ልክ እንደ ቤቴ በዚያ አድጌያለሁ፡፡ 
እንደሚታወቀው በቤተ ክርስቲያን ቅጽረ 
ግቢ ዐጸድ፣ የዛፍ ቅርንጫፎች እና 
ጭራሮች ይኖራሉ፤ አንድ ቀን እነዚያን 
ሰብስቤ ለእናቴ ይጠቅማታል በማለት 
ይዤላት ሄድኩ፡፡ እርሷም መረቀችኝና 
ከየት እንዳመጣሁት ጠየቀችኝ፤ ከቤተ 
ክርስቲያን እንደሆነ ስነግራት ‹‹ውሰድና 
መልስ፤ ከቤተ ክርስቲያን ሳር እንኳን 
ተነቅሎ አይወሰድም›› አለችኝ፡፡ ያም 
ውስጤ ተቀርጾ ቀረ፡፡

በልጅነት ዘመኔ በዲቁናዬ እየቀደስኩ 
ስለኖርኩ ለአገልግሎት ዘመኔ መሠረት 
ሆኖልኛል፡፡ በዚያን ጊዜ ዲያቆናት እንደ 
ትልቅ ሰው እንጂ እንደ ልጅ አንታይም 
ነበር፡፡ ትንሽ ጥፋትም ካጠፋን የምንቀጣው 
ቅጣት ከባድ ነበር፡፡ በእርግጥ አባቴ 
ቊጣም ቅጣትም አያውቅም፤ እናታችን 
ግን በደንብ እየቀጣች አሳድጋናለች፡፡  

መጽሔተ ተልእኮ፡-መጽሔተ ተልእኮ፡- ማኅበረ ቅዱሳን 
ከመመሥረቱ በፊት በዝዋይ የነበረዎትን 
ቆይታ ቢገልጹልን፤

መልአከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው፡- መልአከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው፡- በእኔ 

እምነት የማኅበረ ቅዱሳን መሠረት የብፁዕ 

አቡነ ጎርጎርዮስ የተቀደሰ ሐሳብና ዓላማ 
ነው፡፡ አሁን ላይ ሆኜ ሳስብ እርሳቸውን 
እንደ ነቢይም አድርጌ አያቸዋለሁ፡፡ ሆኖም 
ግን የዚያን ጊዜ የሚነግሩን ነገር ሁሉ 
እንደ ልጅ አይገባንም ነበር፡፡

በዚያን ጊዜ ያደኩበት ደብር እድሳት 
ተደርጎለት ስለነበር ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ 
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መጥተው ከባረኩና ከመረቁ በኋላ 
የዐሥራ ስድስት ዓመት ልጅ እና የዐሥራ 
አንደኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ እኔንና ሦስት 
ዲያቆናትን ወደ ዝዋይ ሐመረ ብርሃን 
ቅዱስ ገብርኤል ገዳም እና የካህናት 
ማሠልጠኛ ይዘውን ሄዱ፤ የበጋ ትምህርት 
አልቆ የክረምት ወራት ስለ ነበርም በዚያ 
መንፈሳዊ ትምህርቶች ተከታተልን።

አንድ እርሳቸውን ያሳስባቸው የነበረው 
ነገር ዘመኑ ‹‹እግዚአብሔር የለም›› 
የሚል አመለካከት የነገሠበት ዘመን 
ስለነበር ፊደል የቆጠረ ሁሉ በልቡ 
ቢያምንም ከቤተ ክርስቲያን የራቀበት 
ዘመን መሆኑ ነው፡፡ በዚያን ጊዜ ቅጽረ 
ግቢዋን መሳለም፣ ማስቀደስ፣ መጾም፣ 
መስቀል መሳለም እንደሞኝነትና እንደ 
አላዋቂነት የሚቆጠርበት ዘመን 
ነበር፡፡ ሁሉም ግን አንድ ዓይነት 
አስተሳሰብ ነበረው ማለት አይደለም፤ ነገር 
ግን በተለይም በወቅቱ ተነሥቶ የነበረው 
የፖለቲካውን እንቅስቃሴ ይመሩ የነበሩ 

ሰዎች አስተሳሰባቸው የተሳሳተ ነበር፡፡ 

በተለይም የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች በዘመኑ 
የነበሩ የተለያዩ ፍልስፍናዎችን በመከተል 
በርካቶች ጠፍተዋል፡፡  

ከዚህም ባሻገር ዲያቆናት ስለማንነታቸው 
ለመናገር ያፍሩ ነበር፤ አንገት ላይም 
ማዕተብ አድርጎ መታየትም እንደ ጅልነት 
ይቆጠር ነበር፡፡ አይደለም ምእመኑ ካህናት 
እንኳን ራሳቸውን ደብቀው ኖረዋል፡፡ 

ሆኖም ግን ትችቱና ሽሙጡ ከባድ ቢሆንም 
እኔ ግን በዲቁናዬ አፍሬ አላውቅም፤ 

የብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስም መንፈሳዊነት 
አበርትቶኛል፡፡ እርሳቸውም ሁላችንንም 
‹‹እናንተ ዩኒቨርሲቲ ስትገቡ የብዙ ሰው 
ሕይወት ታድናላችሁ፤ የእኔ ዓላማ 
በመንግሥት ደመወዝ ቤተ ክርስቲያንን 
የሚያገለግሉ ካህናትን መፍጠር ነው፡፡›› 
በማለት ይመክሩን ነበር፡፡

የዚያን ጊዜ የካህናት ደመወዝ ብዙ ከተባለ 
፻፳ (መቶ ሃያ) ብር እንዲሁም የዲያቆናት 
፹ (ሰማንያ) ብር ነበር፡፡ ይህም የኑሮን 
ወጪ የሚሸፍን አልነበረም፡፡ ስለዚህም 
በርካቶች ቤተ ክርስቲያንን እየተው ወደ 
ተለያዩ ቦታዎች ይፈልሱ ነበር፡፡ ለምሳሌ 
እኔ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት እስክገባ 
ድረስ በወር ፲፭ (ዐሥራ አምስት) ብር 
ይከፈለኝ ነበር፡፡ ከዚህ በኋላ ዝዋይ ሄጄ 
በስብከተ ወንጌል አገልግሎት ውስጥ 
ማገልገል ስጀምር ደግሞ አምስት ብር 
ተጨመረልኝና ደመወዝ ሃያ (፳) ብር 
ሆነ፤ ይሄ በዚያን ወቅት ብዙ (ትልቅ) 
ጭማሪ ነበር፡፡ 

ነገር ግን አቡነ ጎርጎርዮስ ይህን ለመለወጥ 
ይፈልጉ ነበር፡፡ አዲሱን ትውልድ 
ቤተ ክርስቲያንን በ፲፭ እና በ፳ ብር 
አገልግል ማለት ከባድ ነው፤ ዕድሜው 
ሲደርስ ደግሞ በሕግ ማግባት (ትዳር 
መያዝ አለበት) አለበት፤ ከዚያም ልጆች 
ይወለዳሉ፡፡ ስለዚህ ዲያቆናቱን የተሻለ 
ደሞዝ እንዲከፈላቸው የክረምት ትምህርት 
በማስተማር ከዩኒቨርስቲዎች ከተመረቁ 
በኋላ በተለያዩ የመንግሥት ተቋማት 
እንዲቀጠሩ አደረጉ፡፡ የመንግሥት 
ሥራንም እየሠሩ ቀሳውስቱና ዲያቆናቱ 

ቆይታ



መጽሔተ ተልእኮ ዘማኅበረ ቅዱሳን

15  ነሐሴ ፳፻፲፬ ዓ.ም

እየቀደሱ እና ወንጌል እየሰበኩ እንዲሁም 
ሰንበት ትምህርት ቤትን እያቋቋሙ 
በትሩፋት አብያተ ቤተ ክርስቲያንን 
እንዲያገለግሉ አደረጉ፡፡ 

ከዚህም ባሻገር አቡነ ጎርጎርዮስ ‹‹የሕክምና 
ዶክተሮች፣ መሐንዲሶች እንዲሁም 
የዩኒቨርስቲ አስተማሪዎች የሆኑ 
ቀሳውስት እንዲፈጠሩ እፈልጋለሁ›› 
በማለት ምኞታቸውን ከመግለጽ አልፈው 
በሌሎች ክፍላተ ዓለማት የትምህርት 
ሥርዓት ውስጥ አልፈው ያገኙትን 
ዕውቀትና ተሞክሮ ወደ ሀገራቸው 
ተመልሰው ተግብረዋል፡፡ አባታችን 
የእንግሊዝኛ፣ የፈረንሳይኛ፣ የግሪክ፣ 
የዓረብኛ እንዲሁም የዕብራይስጥ 
ቋንቋዎችንም በመማራቸውና በጣም 
አንባቢ እንዲሁም ተመራማሪም ስለነበሩ 
ይህን ሁሉ አገናዝበው በዚህ እይታቸው 
አገልግሎታቸውን አከናውነዋል፡፡ 

ስለዚህም ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሱ በኋላ 

በመጀመሪያ ጥቂት ሰዎችን በማግኘት 

በዝዋይ ከዚያም ደግሞ ከ፲፱፻፹ ዓ.ም 
ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ፲፪ (ዐሥራ ሁለት) 
የግቢ ተማሪዎችን አሠልጥነዋል፡፡ 
የተማሪዎቹ የምርቃት ሥነ ሥርዓት 
የተካሄደውም በምስካዬ ኅዙናን  መድኃኔ 
ዓለም ገዳም ነው፡፡ ይህም ለማኅበረ 
ቅዱሳን መመሥረት ትልቅ መሠረት 
ሆኗል፡፡ አብዛኛው ወደ ግቢ የሚገባው 
ተማሪ አማኝ ስለነበር የእያንዳንዱ የግቢ 
አስተዋጽኦ ነበራትና፡፡ 

መጽሔተ ተልእኮ፡-መጽሔተ ተልእኮ፡- ማኅበረ ቅዱሳን 

ሲመሠረት የእርስዎ ድርሻ ምን ነበር? 
ሂደቱንም ቢያስታውሱን፤

መልአከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው፡- መልአከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው፡- 
በ፲፱፻፸፯ ዓ.ም የጋምቤላ መተከል መንደር 
ምሥረታ ዘመቻ ወቅት የዩኒቨርስቲ 
ተማሪዎችና መምህራን ዘምተው ነበር፤ 
እነዚያም ወጣቶች ጋምቤላ የግራር 
ጥላ ሥር ተሰብስበው መጽሐፍ ቅዱስ 
ይማማሩ እንዲሁም የእመቤታችን 
የቅድስት ድንግል ማርያምን ሥዕለ አድኅኖ 
አድርገው ውዳሴ ማርያምን ይጸልዩ 
ነበር፡፡ የዩኒቨርሲቲ የተማሪዎቹ መኝታ 
ክፍል ውስጥ ጽዋ ጀመሩ፡፡ ይህንንም ዛሬ 
ላይ ላለው የማኅበሩ አገልግሎት መነሻ 
አድርገን እንቆጥረዋለን፡፡ ከዚያም የነበረው 
የብላቴ ዘመቻ እንዲሁም የተቀረው 
የአመሠራረት ሂደት ሁሉም በማኅበሩ 
ታሪክ የሚካተቱ ናቸው፡፡    

በዚህ ሂደት ውስጥም ከመጀመሪያው 
ጀምሮ የእኔ አስተዋጽኦ በስብከተ ወንጌል 
ማገልግል ነው፡፡ በሌሎች አገልግሎቶች 
ላይ ግን አልተሳተፍኩም፤ በተለይም 
ስብሳብ ከድሮ ጀምሮ አልወድም፤ ተሰብሰብ 
ካሉኝ ‹‹እባካችሁ እናንተ ተሰብሰቡና 
የደረሰኝን የትኛውንም ድርሻ ድንጋይ 
መፍለጥ እንኳን ቢሆን እፈልጣለሁ›› 
እላቸው ነበር፡፡ ተሰብስቦ መሟገቱ እና 
ውሳኔ መስጠቱ አይመቸኝም፡፡ የእኔ ጸጋ 
በስብከተ ወንጌል አገልግሎት እንደሆነ 
አምናለሁ፤  ነገር ግን ስብከተ ወንጌል ከዚያ 
በፊት የለም ማለት ግን አይደለም፡፡ ሆኖም 
ለአዲሱ ትውልድ ወንጌልን እንዴት 
ማቅረብ እንዳለብን ስናስብ ከተለመደው 

ቆይታ
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አካሄድ መለየት ነበረብን፤ ብፁዕ አቡነ 
ጎርጎርዮስም ይህንን ለማሳካት ይደክሙ 
ነበር፡፡ 

በዝዋይ በሉህ (በኅትመት ወረቀት) 
መልክ የስብከት ዘዴን በማዘጋጀት እንደ 
አንድ የትምህርት ዓይነት እንዲሰጥ 
አድርገዋል፡፡ ትምህርቱንም ቀሲስ እሸቱ 
ታደሠ አስፍተው በመጽሐፍ መልክ 
አዘጋጅተውታል፤ ይህንን የስብከት ዘዴ 
የተማሩ ሁሉ የሚሰብኩትን ስብከት 
የአቡነ ጎርጎርዮስ የቃልም ሆነ የተግባር 
ትምህርት ነው፤ እርሳቸው በሚያዙንም 
ጊዜ ከዐሥር ገጽ ያልበለጠ ስብከት 
በማዘጋጀት እያንዳንዳችን በቃል እናቀርብ 
ነበር፡፡ ከዚያም በሌሎቹ እንዲገመገም 
ዕድል ይሰጣል፤ ይህም የስብከተ ወንጌል 
አቀራረባችንን ቀርጾታል፡፡

በሌላ በኩል ደግሞ የሠርክ ጸሎት 
አልተጓደለም፤ በገዳሙ ውስጥ ዘወትር 
ምሽት ላይ የተነበበውን ወንጌል ተራ 
የደረሰው አገልጋይ ቆሞ ለዐሥር ደቂቃ 
ይሰብካል፤ ይህም አንደኛ በፊት ልምድ 
ስላልነበረን ተሞክሮ ሆኖናል፡፡ ሁለተኛ 
ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ የነበራቸው ሞገስ 

እንኳን ለእኛ ጳጳሳትን የሚያስፈራ ስለነበር 

እርሳቸው እያሉ ለመናገር ትልቅ ፈተና 

ነበር፤ እኛም ስብከቱን ካቀረብን በኋላ 
በመጨረሻ ላይ እርሳቸው አስተያየት 
በመስጠት ያስተካክሉት ስለነበር እኛ 
በዚህ ሂደት በደንብ ተቀርጸናል፡፡ ያንን 
ተግባራዊ ለማድረግ ደግሞ ሌላ መንገድ 
መፈለግ አስፈለገ፤ ስለዚህም ቀድመው 
ትምህርታቸውን የጨረሱት፤ተማሪው 

ሁሉም ተማሪ ወደ ግቢው ከተመለሰ 
በኋላ እነርሱም እንዳይጠፋፉ የእኅታችን 
ገብያነሽ ንጋቱ ቤት የእመቤታችን ቅድስት 
ድንግል ማርያም ጽዋ አዘጋጅተው 
ይሰበሰቡ ነበር፡፡ 

በዚያን ጊዜም ስብከተ ወንጌልን 
ለማስፋፋት አዲስ አባባ ውስጥ 
በየዩኒቨርሲቲዎች ሙከራ እየተደረገ 
ቢሆንም በየክፍለ ሀገራቱ ግን ሰባክያነ 
ወንጌልን መላክ አስፈላጊ ነበርና ያንን 
ለማሳካት የሚያስፈልጉ የመገልገያ ቁሶችን 
ማዘጋጀት ነበረብን፡፡ ምክንያቱም ገንዘብም 
ሆነ ለአገልጋዮቹ የሚሆን የማረፊያ ቦታ 
አልነበረም፡፡ መጀመሪያ በ፻ (መቶ) ኪሎ 
ሜትር ራዲየስ በአዲስ አበባ ዙሪያ 
ባሉ ከተሞች ተማሪዎችና ሠራተኞች 
ይላካሉ፡፡ ቦታዎች ከተመረጡ በኋላ 
የመጓጓዣ ወጪ ተሰልቶ እያንዳንዳችን 
ከኪሳችን እናዋጣለን፡፡ የሚላከው ሰው 
የሚሰጠው የደርሶ መልስ ብር ብቻ 
ስለነበር ቆሎ እንኳን ቢደፋ የሚከፍለው 
አልነበረውም፡፡ የተላከበት ሥፍራ የግብርና 
ሠራተኛ ወይም የሰንበት ተማሪ ካለ ጠይቆ 
በዚያ እንዲያድር ይደረግ ነበር፡፡  

በዚህ እንቅሳቃሴ ውስጥ በአንድ ወቅት 

ቀሲስ በላቸው ወርቁ በፍቼ መስመር 

ለአገልግሎት ተላከ፤ የተሰጠውም ገንዝብ 
ለደርሶ መልስ ነበር፤ አገልግሎቱንም 
ጨርሶ ሲመለስ መንገድ ላይ ባገኘው 
መኪና ተሳፍሮ ትንሽ እንደ ተጓዘ 
የትራንስፖርት ሑሳብ ይከፍላል፡፡ ከዚያም 
ቆይቶ ለታሰፈረበት መኪና የትራንስፖርት 
ሂሳብ ቢከፍልም ረዳቱ ግን ‹‹አንተ ልጅ 

ቆይታ
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አልከፈልከኝም›› አለው፡፡ እርሱ ግን 
‹‹ኧረ ከፍያለሁ›› በማለት መለሰ፡፡ ረዳቱ 
‹‹አይ አልከፈልክም›› ብሎ ሊያስገድደው 
በመሞከሩ ተናነቁ፤ ከዚያም ቀሲስ 
በላቸው ተደበደበ፡፡ ሹፌሩም መኪና አቁሞ 
ፖሊስ ጣቢያ የወሰደበት አጋጣሚም 
እንደነበር አስታውሳለሁ፡፡ አገልግሎቱ 
እንዲህ ዓይነት መሥዋዕት የተከፈለበት 
አገልግሎት ነው፡፡ በተለይም ደግሞ 
ክፍለ ሀገር ያሉ የማኅበሩ አገልጋዮች 
በእግራቸው አምስትና ስድስት ሰዓት 
እየተጓዙ ያገለግሉ ነበር፡፡ 

መጽሔተ ተልእኮ፡-መጽሔተ ተልእኮ፡- በቅዱስ ሲኖዶስ 
ዕውቅና እንዲያገኝ የሠራችሁት ሥራ 
ምን ነበር?

መልአከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው፡መልአከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው፡
የማኅበረ ቅዱሳን ማንነት በዚያን ጊዜ 
አይታወቅም ነበር፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ 
ሌላ ‹‹ሃይማኖተ አበው›› የተባለ ማኅበር 
ስለ ነበር ማኅበረ ቅዱሳንን ከእርሱ 
ለመለየት ማኅበሩን ማስተዋወቅ አስፈላጊ 
ነበር፡፡

በዚያን ጊዜ የነበረው ሰው አመለካከት 
በሂደት የተለወጠ ነው፡፡ በተሐድሶ 
የተዋጠው ማኅበረሰብ   በእነርሱ መንፈስ 
እየተመራ የሚተገብሩት እንቅስቃሴ 
ነበር፡፡ ያ ማኅበር ከጥንት ጀምሮ ስለነበር 
ቤተ ክህነት ውስጥ ባሉ ትልልቅ አባቶች 
ይታወቃል፡፡ በውስጥ የሚሠራውን ግን 
አባቶች አያውቁትም፡፡ አስቀድሞም የስም 
ማጥፊያ ዘመቻ ስለተካሄደ በመንግሥትም 
ሆነ በቤተ ክህነት ማኅበሩ በዓይነ ቁራኛ 
ይታይ ነበር፡፡ 

ከዚህ በተጓዳኝ መምህር ዐሥራት 
ወልደየስ ‹‹መዐሕድ›› የሚባል ድርጅት 
አቋቁመው ስለነበር የተማረው ኃይል 
የእርሳቸው ተከታይ እና የቤተ ክህነቱ 
ክንፍ እንደሆነ በመናገር ለመንግሥት 

በሚነገርበት ጊዜ ወደ መምሪያው ውስጥ 

ለመግባት ብዙ ችግር ተፈጥሯል፡፡ በዚህ 
ምክንያት ያንጊዜም የሰንበት ትምህርት 
ቤት ማደረጃና ማስተባበሪያ መምሪያ 
ኃላፊ የነበረው መምህር ገብረ ሚካኤል 
ድፈር እና ምክትሉ የነበረው ሊቀ 
ትጉሃን ኃይለ ጊዮርጊስ ዳኜ ለእሥር 
እና ለእንግልት ተዳርገዋል፡፡ ለማኅበሩ 
የከፈሉት መሥዋዕትነትም ትልቅ ነው፡፡ 

በተጨማሪም የማኅበሩን ዓላማ ስብከተ 
ወንጌል ለማስፋፋት ትልቅ ሚና 
የተጫወቱት ሊቀ ጉባኤ አበራ በቀለ 
ናቸው፡፡ እርሳቸው በሃርቫርድ ዩኒቨርስቲ 
ተምረው ከተመረቁ በኋላ በዚያ ይኖሩ 
በነበረበት ወቅት የእግዚአብሔርን መኖር 
የሚቃወመው ርእዮተ ዓለም በመነሣቱ 
‹‹ፈጣሪ የለም ብለው ከሚያምኑ ሰዎች 
ጋር አልኖርም›› በማለት ወደ ሀገራቸው 
ተመልሰው በ ፪፻፵ (ሁለት መቶ ዐርባ) 
ብር በቤተ ክህነት ተቀጥረው በቆርቆሮ 

ቤት ውስጥ እየኖሩ የሰበካ ጉባኤ መምሪያ 

አደራጅተዋል፡፡ በዚህም በተለይ በገጠር 
ሰበካ ጉባኤን በማቋቋም ለማኅበሩ ትልቅ 
መሥዋዕትነት የከፈሉ እንዲሁም ቤተ 
ክርስቲያንን ከመዘጋት የጠበቁ አባት 
ነበሩ፡፡   

ከዚህ በኋላ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ 

ቆይታ
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አንድ ነገር እስኪገባቸው እንጂ ከገባቸው 
በኋላ የሚረዱ ሰው ስለነበሩ መጀመሪያ 
በተሾሙበት ወቅት ቤተ ክህነት አዳራሽ 
ውስጥ የምርቃት ሥነ ሥርዓት 
በሚካሄድበት ጊዜ ተመራቂ ተማሪዎቹ 
ወረብ ሲያቀርቡ ተመልክተው ‹‹ከዛሬ 
ጀምሮ የዚህ ማኅበር አባል ነኝ›› በማለት 
ዐወጁ፡፡ በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ የሚያበሳጭ 
ነገር ስለሚነግሯቸው ይቆጣሉ፡፡ ነገር 
ግን ብዙም ሳይቆዩ ይረሱታል፡፡ አንድ 
ቀን ግን ከተቆጡን በኋላ እንዲህ አሉን፡
- ‹‹ልጆቼ! እኔ ከውስጥም ከውጭም 
ብዙ ጫና አለብኝ፤ አሁን ልታማርሩኝ 
ትችላላችሁ፤ ነገር ግን አቡነ ጳውሎስ 
ማረኝ የምትሉበት ጊዜ ይመጣል!›› 
እርሳቸው በብዙ ጫና ውስጥ ቢሆኑም 
እንኳን ማኅበሩን አሳልፈው የሰጡበት 
ጊዜ የለም፡፡ የሐመር እና የስምዐ ጽድቅ 
እያንዳንዱ ኅትመት እንኳን ሲወጣ የራሱ 
ፈተና ነበረው፡፡ ምክንያቱም የሚዘጋጁት 
ጽሑፎች ሁሉ ይተረጐማሉና ከባድ ነበር፡፡ 
በክርስትና ሕይወት ግን ይህ ያለ በመሆኑ 
እንደ አዲስ ነገር ልንቆጥረው ስለማይገባ 
ለበጎ እንደሆነ በማመን አለፍነው፡፡ 

በአንድ ወቅት ጋሽ ግርማ ከበደ፣ ጋሽ 
ታዬ አብርሃም ጽርሐ ጽዮን ያገለግሉ 
በነበረበት በአንድ ወቅት ችግር ይከሠትና 
ይረበሻሉ፡፡ እነርሱም ከእግዚአብሔር 
መፍትሔ ለማግኘት ብለው ጸሎት ከጸለዩ 
በኋላ እነዚህን ችግሮች በደብዳቤ በዝርዝር 
ጽፈው ለእመቤታችን ለመስጠት 
ወሰኑ፡፡ ሐሳቡን ያመነጩት እንዲሁ 
በየዋህነት እንጂ የት አግኝተው መስጠት 
እንዳለባቸው አያውቁም፡፡ ደብዳቤውም 

ተጻፈ፤ በማን ፊርማ መሄድ እንዳለበት ሲያስቡት 
ደግሞ አስጨነቃቸው፡፡ ከዚያም ‹‹ሁላችንም 
እንፈርምበት›› ብለው ከተፈራረሙ በኋላ 
ከመካከላቸው መልእክተኛ ሰው ተመርጦ 
ወደ ወሎ ይላካል፡፡ የተላከውም ሰው 
ደሴ ሳይደርስ ችግሩ ተፈታ፡፡ እርሱ 
ደግሞ ሄዶ ለደብሩ አለቃ ወይም ለቄስ 
መስጠት እንዳለበት ግራ ገብቶት ሲጠይቅ 
ለማንም ሳይሆን ግሸን ማርያም ሄዶ 
ቀብሮ እንዲመለስ ተነግሮት የታዘዘውን 
አድርጐ ተመለሰ፡፡ ከዚያም ሰላም ሆነ፡፡ 
እርሱም ገርሞት ‹‹እንዴት ይህ ሆነ?›› 
ብሎ ሲጠይቃቸው ረስተውት ‹‹ምኑ?›› 
ብለው መልሰው ጠይቀውታል፡፡ ከእነዚህ 
አባቶች የተገኘው ቀላል እንዳይመስላችሁ! 

መጽሔተ ተልእኮ፡-መጽሔተ ተልእኮ፡- የሠርክ ጉባኤ እንዴት 
ተጀመረ?

መልአከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው፡መልአከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው፡ 
የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ እያለሁ አገልግሎት 
ጀመርኩ፡፡ ክብረ በዓል ሲሆን በየገጠሩ 
እየተጓዝን ማኅሌት እንቆማለን፤ ቅዳሴ 
እንቀድሳለን፤ ከዚያም በተጨማሪም 
ምእመኑን  እናስተምራለን፡፡ አዲስ 
አበባ ስገባ መጀመሪያ ያረፍኩት በላጌ 
ደብረ መዊዕ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን 
ሲሆን ያንጊዜ ቤተ ክርስቲያኑ ተሠርቶ 
አልተመረቀም ነበር፡፡ በወቅቱ የአጥቢያው 
ምእመናን ዘወትር ምሽት ላይ ቤተ 
ክርስቲያን ተሳልመው እና ጸሎት 
አድርገው ወደየቤታቸው የመግባት ልምድ 
ነበራቸው፡፡ በተለይም የመድኃኔዓለም 
ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ከትምህርት 
ቤት መጥተው ቤተ ክርስቲያኑን በሙሉ 

ቆይታ
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ሞልተው ያመሻሉ፡፡ ሌሎች የመንግሥት 
ሠራተኞችም መጥተው እንደአቅማቸው 
ሰግደው እና ግቢ ውስጥ ዐረፍ ብለው 
ከቆዩ በኋላ ብሎ ወደ ቤታቸው ይመለሱ 
ነበር፡፡

እኛም ግቢው ውስጥ በተለያዩ የአገልግሎት 
ምክንያቶች እንቆይ ነበር፡፡ በዚያን ጊዜ 
መናፍቃንን የከፍተኛ ደረጃ ተማሪዎችን 
እምነት ለመቀየር በጣም እንቅስቃሴ ያደርጉ 
ስለነበር ተማሪዎቹ እጅጉን የተቸገሩበት 
ወቅት ነበር፡፡ ወጣቶቹም የነበራቸውን 
ጥርጣሬ አንሥተው ጥያቄ ሲጠይቁኝ፣ 
እኔም ስመልስ ሰምተው ሌሎችም 
ሰዎች መሰብሰብ ጀመሩ፡፡ ጥያቄዎቹም 
በዝተው በመምሸቱ ለሚቀጥለው ቀን 
ስናስተላልፍም ውይይቱም እየሰፋ ሄደ፡፡   

በወቅቱ የነበሩት የደብሩ አስተዳዳሪ አባ 
ተክለ ድንግል የተማሩ እና በጣም የዋህ 
ሰው ነበሩ፡፡ እርሳቸው የእኛን መሰብሰብ 
አይተው ‹‹ለምን ውጪ ከምትሆኑ እዚህ 
አዳራሽ ውስጥ አትገቡም›› አሉን፡፡ በዚያው 
ውስጥ ጥያቄና መልሱ ቀጠለ፡፡ ሰው 
እየበዛ ሲሄድም አዳራሹ በመጥበቡ ዐውደ 
ምሕረት ላይ ወጣን፡፡ የዐውደ ምሕረት 
ጉባኤውም በዚህ መልኩ ፲፱፻፸፯ ዓ.ም 
ተጀምሯል፡፡ ከዚያ በፊት ቅዳሜና እሑድ 
የሰንበት ትምህርት ቤት መርሐ ግብር 
ይኑር እንጂ የሰርክ ጉባኤ አልነበረም፡፡ ክብረ 
በዓል ሲሆንም ትምህርት ይሰጣል፡፡ 
ነገር ግን አዲስ አበባ ላይ በሰንበት፤ 
ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን እና 
አራዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን 
ብፁዕ አቡነ ገብርኤል በአዳራሽ ውስጥ 

የጀመሩት ስብከተ ወንጌል መርሐ ግብር 
ነበር፡፡ ሠርክ ጉባኤ ከ፲፱፻፸፰ ዓ.ም በኋላ 
በተለይም ምስካዬ ኅዙናን መድኃኔዓለም 
ገዳም በመልካም ሁኔታ ቀጥሎ ከዚያም 
በየደብሩ ተስፋፋ፡፡  

መጽሔተ ተልእኮ፡-መጽሔተ ተልእኮ፡- ማኅበሩ በወቅቱ 
ከሚታወቅባቸው ተግባራቱ መካከል 
በየከተሞች ላይ እየዞረ የሚያስተምርበት 
አገልግሎቱ አንዱ ነበር፡፡ እርስዎም በዚያ 
አገልግሎት ተሳታፊ ነበሩ? በየማእከላቱ 
እና በየከተሞቹ ላይ የነበረውን አገልግሎት 
ቢያስቃኙን!

መልአከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው፡መልአከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው፡

- አስቀድሜ እንደ ገለጽኩት በመቶ ኪሎ 

ሜትር ራዲየስ ዙሪያ የተባለው የስብከተ 
ወንጌል አገልግሎት ተጀምሮ ነበር፡፡ 
ከ፲፱፻፹ ዓ.ም ጀምሮ ደግሞ በክረምት 
ወራት በተለይም ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ 
ባረፉበት ጊዜ ከግቢ ተማሪዎችና ከሰንበት 
ትምህርት ቤት ተወካዮች ተመርጠው 
ዝዋይ ገዳም እየሠለጠኑ ወደ አገልግሎት 
ተሠማሩና መምህራኑም ተጨመሩ፡፡  

የብላቴ ዘመቻ መጀመሪያ መርዶ ነበር፡፡ 
ነገር ግን እግዚአብሔር ክፉ ነገሮችን ወደ 
በጐ መለወጥ ይቻለዋልና ዮሴፍ ‹‹እናንተ 
ለክፋት አደረጋችሁት፡፡ እግዚአብሔር ግን 
ለበጐ አደገረው›› በማለት ወንደሞቹን እንደ 
ተናገራቸው ዘመቻውን ለበጐ አደረገው፡፡ 
ምክንያቱም ከመላው የኢትዮጵያ 
ዩኒ ቨርስቲዎች ወደ ብላቴ ለሥልጠና 
የገቡት እነ ሙሓዘ ጥበባት (በዚያን ጊዜ 
ዲያቆን) ዳንኤል ክብረት፣ ቀሲስ (የዚያን 
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ጊዜ ዲያቆን ነበር) ሙሉጌታ ኃይለ 
ማርያም፣ ዲያቆን ዝናዬ ኃይለ ማርያም 
እና ሌሎችም በርካታ አገልጋዮች ዘምተው 
ነበሩ፡፡ እኛ እንኳን ዘመቻውን አልፎናል፡፡ 
(ዘፍ.፵፭፥፰)

እነርሱም በቆርቆሮ አዳራሽ ውስጥ 
አስፈቅደው የዝዋይን ትምህርት 
ለተማሪዎች በመልካም ሁኔታ ይሰጡ 
ነበር፡፡ የግንቦት ልደታ በዓልን የማኅበሩ 
አባላት አሁንም ድረስ ተሰባስበው 
የሚያከብሩት የእመቤታችን ቅድስት 

ድንግል ማርያምን የልደት በዓል በወቅቱ 

በደመቀ ሁኔታ ጸበል ጸዲቅ አዘጋጅተው 
አክብረው ስለነበር ነው፡፡ ክብረ በዓሉ 
በቴሌቭዥንና በሬዲዮ ተላልፎ 
ነበር፡፡ ሆኖም ከዘመቻው ጋር ተያይዞ ወደ 
ኬንያ የተሰደዱ ልጆች ቢኖሩም በዚያም 
አገልግሎቱን ቀጥለው ነበር፡፡ ከዚያም 
በኋላ ሁሉም ተመልሶ ወደ ነበረበት 
ግቢው ሲሄድ ግቢ ጉባኤ እየተስፋፋ 
ሄደ፡፡ የማኅበረ ቅዱሳን አገልግሎት 
ማንም ሊያስቆመው ያልቻለው ከዚያ 
በኋላ ነው፡፡ 

መጽሔተ ተልእኮ፡-መጽሔተ ተልእኮ፡- ወደ ሀገረ አሜሪካ 
የሄዱበት አጋጣሚ ምን ይመስል ነበር?

መልአከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው፡መልአከ ሰላም ቀሲስ ደጀኔ ሽፈራው፡
- ማኅበሩ በውጭ ሀገር አገልግሎቱን 
ለማስፋት በማሰብ አገልጋዮቹን በተለያዩ 
አውሮፓና አሜሪካ ከተሞች ይልክ 
ነበር፡፡ በተመሳሳይ መልኩ ብዙ ጊዜ 
ወደ አውሮፓ፣ አውስትራሊያ፣ ካናዳ 

እንዲሁም አሜሪካ ተልኬ ለሦስት ወራት 
ያክል በአገልግሎት ቆይቼ እመለሳለሁ፡፡ 

በመጀመሪያ ማኅበሩ በአሜሪካ መንግሥት 
የተመዘገበው ዴንቨር ላይ ስለሆነ በዴኔቨር 
እና ኮሎራዶ የማኅበሩ ልጆች ጠንካራ 
እንቅስቃሴ ያደርጉ ነበር፡፡ በተለይም 
በአንድ አዲስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ 
አገልግሎት እየሰጡ ሕንጻ ቤተ ክርስቲያኑ 
ተሠርቶ ሊመረቅ አካባቢ ከቤተ ክርስቲያን 
ተወግዘው የተለዩ ተሐድሶዎች ማኅበሩን 
ለመበቀል ቀጥታ አሜሪካ መጥተው 
ማኅበሩን ተዋጉት፡፡ በዚህም አንድ ሰንበት 
ትምህርት ቤት ያገለግሉ የነበሩ የማኅበሩን 
አባላት በሙሉ ተሐድሶዎቹ  በፖሊስ 
እንዲባረሩ አደረጉ፡፡ 

አገልጋዮቹም ተስፋ ሳይቆርጡ የሬድዮ 
መርሐ ግብር በመክፈት በዚያ ማስተማር 
ቀጠሉ፡፡ በተጨማሪም በሳምንት አንድ 
ቀን አዳራሽ እየተከራዩ እና መምህር 
ከተለያዩ የአሜሪካ ከተሞች እየጠሩ 
ጉባኤ በማዘጋጀት የተበተነውን ሕዝብ 
አስተምረዋል፡፡ አንድ ጊዜ የማኅበሩ 
አገልጋይ የተባለ  የማኅበሩ አባል ልጁን 
ክርስትና ሊያስነሣ ወደ ቤተ ክርስቲያን 
ይሄዳል፡፡ ሆኖም ግን ‹‹የማኅበረ ቅዱሳን 
አባል ልጅ ክርስትና አናነሣም›› ብለው 
አባረሩት፡፡ ይህ በጣም አንጀት የሚቆርጥ 
(የሚያሳዝን) ነበር፡፡ 

የአሁኑ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ 
ማትያስ በዚያን ጊዜ የሰሜን አሜሪካ 
ሊቀ ጳጳስ ነበሩ፡፡ እርሳቸውም በሀገሪቱ 
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የፖለቲካ ሁኔታ ሳቢያ በዚያ የሚኖሩት 
ብዙም ተመችቷቸው አልነበረም፡፡ እንደ 
ፈለጉትም አይንቀሳቀሱም ነበር፡፡  በዚህ 
ጊዜም የማኅበሩ ልጆች ለእርሳቸው 
ትልቅ ርዳታ አድርገውላቸዋል፡፡ ከዚያም 
ለእርሳቸው ተደውሎ ተነገራቸውና 
‹‹እባካችሁ ክርስትና እንዴት አናነሣም 
ይባላል?›› ብለው እንዲያነሡ 
ቢለምኗቸው እርሳቸውንም ከለከሏቸው፡፡ 
በኋላም ‹‹እኔ ጽላት ይዤ መጥቼ ቤተ 
ክርስቲያን እከፍትላችኋለሁ›› ብለው 
ቃል ገቡላቸው፡፡ ቤተ ክርስቲያኑ በኪራይ 
ስለነበር ሰንበት እንዲቀደስበት እና ሌላ 
ጊዜ እነርሱ እንዲገለገሉበት ተወስኖ 
እርሳቸው ከባረኩት በኋላ የመድኃኔዓለም 
ጽላት ገባ፡፡ ነገር ግን አገልጋይ ካህን እና 
ዲያቆን አልነበረም፡፡ ከሌሎች ከተሞችም 
መምህራንን እያስመጡ በየሳምንቱ 
መቀደስ ተጀመረ፡፡

በዚህም ሁኔታ ላይ ሳለ እንደገና የማኅበሩ 
ጠላት የሆኑት ተሐድሶዎች ለአከራዮቹ 
ሰዎች አሉታዊ ነገር በመንገር እንዲለቁ 
አደረጓቸው፡፡ በዚህም ምክንያት ሌላ ቦታ 
እንደዚሁ ተጀመረ፡፡ አንዳንድ ጊዜ ካህናትና 
ዲያቆናት ለአገልግሎት ፈቃደኛ ከሆኑ 

በኋላ ሰዓቱ ሲደርስ እንዳልተመቻቸው 

ደውለው ይነግሯቸዋል፡፡ ሌላ ጊዜ ደግሞ 
ካህናትን ለማግኘት በውድ ገንዘብ ትኬት 
ቆርጠው ያስመጡ ነበር፡፡ ከዚህ በኋላ በዚያ 
ያሉ የማኅበሩ ልጆች ‹‹እነ ቀሲስ ደጀኔን 
ላኩልን›› በማለታቸው በሥራ አስፈጻሚና 
በሥራ አመራር በስብሰባ ተወስኖ ወደ 

አሜሪካ በመደበኛነት ለማገልገል 
ሄድኩ፡፡ አሁን ድረስም ኮሎራዶ 
ዴንቨር እና ሲያትል ዋሽንግተን ጠንካራ 
እንቅስቃሴ አለ፡፡ የማኅበሩ አገልግሎት 
በየከተሞቹ ተጀምሮ ዓለም አቀፍ መሆኑ 
እስከ አሁን ድረስ ይገርመኛል! 

መጽሔተ ተልእኮ፡-መጽሔተ ተልእኮ፡- የትዳር ሕይወትዎ 
ምን ይመስላል?

መልአከ ሰላም ቀሲስ ደጄኔ ሽፈራው፡- መልአከ ሰላም ቀሲስ ደጄኔ ሽፈራው፡- 
በአንድ ወቅት አባቴ ይታመምና ጥቁር 
አንበሳ ሐኪም ቤት ወስደን አሳክመነው 
ተመለስን፡፡ ከዝዋይ ገዳም ከወጣሁ በኋላ 
ሁል ጊዜ ክረምት ወደዚያ ስለምሄድ 
አባቴ የምመነኩስ ይመስለው ነበር፡፡ 
ወንድሜ ቀሲስ ታደለ ሽፈራውን ደግሞ 
ወንድምህ ለምን አያገባም ብሎ ሁል ጊዜ 
ይወተውተዋል፡፡ 

አንድ ቀን ለፋሲካ ቤተሰቦቼን ልጠይቃቸው 
ቤት ስሄድ ወንድሜ እንዲህ አለኝ፡- 
‹‹አብዬ እኮ እንድታገባ ይፈልጋል፤ ነገር 
ግን አንተ የምትፈልግ አይመስለውም›› 
ብሎ ሲነግረኝ አዘንኩ፡፡ እርሱም ‹‹ምነው 
አዘንክ?›› አለኝ፡፡  ‹‹አሁን ስላመመው 
እሞታለሁ ብሎ አስቧል፡፡ ወላጅ ደግሞ 
ሳልሞት የልጄን ዓለም ማየት አለብኝ 
ብሎ ያምናል፡፡ እኔ ለጊዜው ሚስት የማግባት 
ሐሳብ እንደሌለኝ ታውቃለህ፡፡ እርሱን ደስ 
ይበለው ብዬ አገባ ነበር፤ ግን የእኔን 
ሁኔታ ታውቃለህ›› አልኩት፡፡ እርሱም 
‹‹እንዲያው ታገባለህ?›› አለኝ፡፡ ‹‹አባቴ 
ደስ ብሎት ይሙት እንጂ አገባለሁ›› 
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አልኩት፡፡ ‹‹እንግዲያውስ ገነትን ነው 
የምታገበው›› ብሎ አገናኘኝ፡፡ ከዛም 
ተጋባን፡፡  

ባለቤቴን ገነት ፈቃዱን ያገናኘኝ 
ታናሽ ወንድሜ ነበር ማለት ነው፡፡  
ከልጅነት ጀምሮ በሰንበት ትምህርት 
ቤት ያደገች ጠንካራ አገልጋይ 
ናት፡፡ ለእኔም ለመንፈሳዊ ሕይወቴ 
እና አገልግሎቴ ጥንካሬ ሆናኛለች፡፡ 
አንዳንድ ጊዜ ለአገልግሎት ስጠራ እና 
ለመሄድ ሳንገራግር ከሰማች እንዳልቀር 
ታበረታታኝ ነበር፡፡ ‹‹የእኔንም በረከት 
ታስቀርብኛለህ›› ብላም ወደ አገልግሎት 
እንድሄድ ታደርጋለች፡፡ እንዲያውም 
አንድ ጊዜ ነፍሰ ጡር በነበረችበት 
ወቅት እኔ ለአገልግሎት ተጠራሁ እና 
ማንም አጠገቧ ስላልነበረ ትቻት መሄድ 
እንዳልፈለኩ ብነግራትም እርሷ ግን 
“ምጤ ቢመጣ እንኳን ከአገልጋዮቹ 

አንዱ ወደ ሆስፒታሉ ይወስደኛል” ብላ 
የመለሰችልኝ ጊዜ ነበር፡፡ ስድስትም ልጆች 
ለመውለድ ችለናል:: ጎርጎርዮስ፣ ጽዮን፣ 
አትናቴዎስ፣ ኤፍራታ፣ አፎምያ እና 
ሶልያና ይባላሉ፡፡ ዐራቱ የተወለዱት 
አዲስ አበባ ሲሆን የመጨረሻዎቹ ሁለት 

ልጆቼ የተወለዱት አሜሪካ ከሄድኩ 

በኋላ ነው፡፡ ሁለቱ ወንድ ልጆቼ እኔ 

በአስተዳዳሪነት በማገለግልበት በዴንቨር 

መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ዲያቆናት 
ናቸው፡፡ ሁሉንም ልጆቼን እንደ ጓደኛ 

አቅርቤ አሳድጌያቸዋለሁ፡፡ ከባለቤቴ ገነት 

ጋርም እስከ አሁን ድረስ ተከባብረን እንደ 

ወንድም እና እንደ እኅት በመልካም ትዳር 
ውስጥ እየኖርን ነው፡፡ 

እግዚአብሔር አምላክ መልካሙን እግዚአብሔር አምላክ መልካሙን 
ለሁላችን ያድለን፤ አሜን!!!ለሁላችን ያድለን፤ አሜን!!!
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፬.፩ ‹‹ብዙ ሰዎችንም ወደ ጽድቅ 
የሚመልሱ እንደ ከዋክብት ለዘለዓለም 
ይደምቃሉ››(ዳን.፲፪፥፫)

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ 
ክርስቲያን በከፋ ሀገረ ስብከት በጎባ ወረዳ 
ቤተ ክህነት የሐዋርያዊ አገልግሎት 
ማስፋፊያ ፕሮጀክት

 ፩. የፕሮጀክቱ አስፈላጊነት ፩. የፕሮጀክቱ አስፈላጊነት

ማኅበረ ቅዱሳን ስብከተ ወንጌል 
ባልተስፋፉባቸው ገጠርና ጠረፋማ ቦታዎች 
በሚያከናውነው መንፈሳዊ አገልግሎቶች 
በርካቶችን የቅድስት ቤተ ክርስቲያን 
ልጆች እያደረገ ይገኛል፡፡ ይህ መንፈሳዊ 
አገልግሎት በስፋት እየተሰጠባቸው 
ከሚገኙ ወረዳ ቤተ ክህነቶች መካከል 
በከፋ ሀገረ ስብከት ሥር የሚገኘው የጎባ 
ወረዳ ቤተ ክህነት ይጠቀሳል፡፡

ወረዳ ቤተ ክህነቱ ከሀገረ ስብከቱ ፵፮ (ዐርባ 
ስድስት) ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝና 
ቀደም ሲል በዴቻ ወረዳ ቤተ ክህነት ሥር 
የነበረ ሲሆን ከወረዳው የቆዳ ስፋት አንጻር 
ከ፳፻፲፫ ዓ.ም ጀምሮ የጎባ ወረዳ ቤተ ክህነት 
በሚል ተዋቅሯል፡፡ ወረዳው ፳፪ (ሃያ ሁለት) 
ቀበሌዎች ሲኖሩት፤ አጠቃላይ የሕዝቡ 
ብዛት ፲፼፷፻ (አንድ መቶ ሠላሳ ስድስት 
ሺህ) ያህል እንደሆነ ይገመታል፡፡ ሕዝቡም 
በአርብቶ አደርነትና በግብርና የሚተዳደር 
ነው፡፡ ከእነዚህም መካከል አብዛኞቹ ባህላዊ 
እምነት ተከታዮች ሲሆኑ የኦርቶዶክስ 

ተዋሕዶ ሃይማኖት ተከታዮችም በቊጥር 
ጥቂት ይሁኑ እንጂ አሉ፡፡ ከቅርብ ጊዜያት 
ወዲህ ጊዜ ያመጣቸው እምነቶችም ወደ 
አካባቢው ሠርገው እየገቡ ይገኛሉ፡፡

ቤተ ክህነቱ በሥሩ ስምንት አብያተ 
ክርስቲያናትን አቅፎ አገልግሎት እየሰጠ 
የሚገኝ ሲሆን ማኅበረ ቅዱሳን ቅድስት 
ቤተ ክርስቲያን የሰጠችውን አደራ 
ከመወጣት አንጻር ካህናትንና መምህራንን 
በማሠማራት የወረዳውን የስብከተ ወንጌል 
አገልግሎት እየደገፈ ይገኛል፡፡ 
በዚህም አገልግሎት በርካታ ነፍሳትን 
ማትረፍ ተችሏል፡፡ ማኅበረ ቅዱሳን በ፳፻፮ 
ዓ.ም ሜሻ ገበዝ ላይ ቤተ ክርስቲያን 
አስገንብቷል፡፡ ይህንኑ ተግባሩን አጠናክሮ 
በመቀጠል በዚህ ዓመት በሻሎ ቀበሌ ኅዳር 
፮ ቀን በአሜሪካ (ዲሲ) የሚገኙ ሕዝበ 
ክርስቲያንን አስተባብሮ ቤተ ክርስቲያን 
አሠርቶ አስመርቋል፡፡ በዕለቱም ፱፻፶ 
(ዘጠኝ መቶ ሃምሳ) ሰዎችን በማስጠመቅ 
የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ማድረግ 
ተችሏል፡፡

በወረዳው በቂ አብያተ ክርስቲያናት 
አለመኖር፣ በቋንቋ የሚያስተምህሩ 
መምህር (ሰባክያነ ወንጌል) እጥረት፣ 
የካህናትና ዲያቆናት አለመኖር፣ የመንገድ 
ርቀትና የትራንስፖርት ችግር ወዘተ 
ስብከተ ወንጌል ለማድረስ ፈታኝ ከሆኑ 
ጉዳዮች መካከል ይጠቀሳሉ፡፡ በአንጻሩ 
የመናፍቃን እንቅስቃሴ ከጊዜ ወደ 

ግብረ ማኅበረ ቅዱሳንግብረ ማኅበረ ቅዱሳን

፬. ግብረ ማኅበረ ቅዱሳን
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ጊዜ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ይታያል፡፡ በዚህ ሁሉ ውስጥ ከተለያዩ አካላት 
በሚደርስ መረጃ በርካታ ነፍሳት የቤተ ክርስቲያንን ድምጽ ለመስማት ከፍተኛ ፍላጎት 
እንዳላቸውና የድረሱልን ጥሪ እያሰሙ እንዳሉ ለማወቅ ተችሏል፡፡ ይህም በሰንጠረዥ 
እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

ተ
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ከት

 

ወ
ረዳ

ቀ
በሌ

ከወ
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ግብረ ማኅበረ ቅዱሳንግብረ ማኅበረ ቅዱሳን
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በመሆኑም በወረዳው የቤተ ክርስቲያንን 
ሐዋርያዊ አገልገሎት ተደራሽ ለማድረግና 
ብዙ ነፍሳትን ለማትረፍ ከዚህ በታች 
በተቀረጸው ፕሮጀክት የተቻለዎትን 
ያህል ድጋፍ እንዲያደርጉ ይህ ሰነድ 
ተዘጋጅቷል፡፡

፪. የፕሮጀከቱ ዓላማዎች፪. የፕሮጀከቱ ዓላማዎች
በከፋ ሀገረ ስብከት በጎባ ወረዳ ቤተ 
ክህነት የሐዋርያዊ አገልግሎት ማስፋፊያ 
ፕሮጀክት የሚከተሉት ዓላማዎች አሉት፡፡

፩.በወረዳው በተመረጡ ቀበሌዎች 
ሐዋርያዊ አገልግሎቱን ተደራሽ 
በማድረግ ለሚያስተምሩ ሰባክያነ ወንጌል 
ወርኃዊ ድጎማ ማድረግ፣

፪.በወረዳው አብያተ ክርስቲያናት 
በሌሉባቸው አካባቢዎች አዳዲስ 
አማንያንን በጥምቀት የሥላሴን ልጅነት 
እንዲያገኙ ትምህርተ ሃይማኖት 
የሚማሩበት፣ ሥርዓተ አምልኮ 
የሚፈጽሙበት፣ የሚጸልዩበትና እርስ 
በእርስ የሚመካከሩበት ሁለት የስብከት 
ኬላዎች መገንባት፣

፫. ሐዋርያዊ አገልግሎቱን በመፈጸም 
ላይ ላሉ ሰባክያነ ወንጌል ለአገልግሎት 
የሚውል የድምፅ ማጉያ በማሟላት  
ሐዋርያዊ አገልግሎቱን ሳቢና ተደራሽ 
ማድረግ፣

፬. ሐዋርያዊ አገልግሎቱን ተደራሽ 
በማድረግ አዳዲስ አማንያንን 
የሚያስተምሩና የሚያስጠምቁ ፳፭ 

(ሃያ አምስት) ሰባክያነ ወንጌልን 
ማሠልጠን፣

፭.ለሐዋርያዊ አገልግሎቱ መስፋፋት 
በማስተባበርና አገልግሎቱን 
በመምራት፣ በአካባቢው ማኅበረሰብ 
አዎንታዊ ተጽዕኖ መፍጠር 
የሚችሉና ቀዳሚ ሚና የሚጫወቱ 
የጎሳ መሪዎችን ማሠልጠንና ተልእኮ 
መስጠት፣ 

፫. የፕሮጀክቱ ዝርዝር ተግባራት፫. የፕሮጀክቱ ዝርዝር ተግባራት

• በከፋ ሀገረ ስብከት በጎባ ወረዳ ቤተ 
ክህነት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር 
ውይይት ማድረግ፣

• የሐዋርያዊ አገልግሎቱን ተደራሽ 
የሚያደርጉ ሰባክያነ ወንጌል ሊሆኑ 
የሚችሉ ሰዎችን መርጦ ማሠልጠን፣

• የፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ ገንዘብ 
ከተለያዩ ባለሀብቶች እና በጎ አድራጊ 
ግለሰቦች እንዲገኝ ማድረግ፣

• በድጎማ የሚያገለግሉ ሰባክያነ 
ወንጌልን ከየማኅበረሰቡ መምረጥና 
ማሠማራት፣

• የሰባክያነ ወንጌሉን አገልግሎት 
መከታተል፣

• በሰባክያነ ወንጌሉ ተምረው ለጥምቀት 
የተዘጋጁ አዳዲስ አማንያንን 
ማስጠመቅ

፬. የሐዋርያዊ አገልግሎቱ ማስፋፊያ 
ፕሮጀክት ተግባርና ኃላፊነት
የሐዋርያዊ አገልግሎት ማስፋፊያ 
ፕሮጀክት በድጎማ የሚቀጠሩት 

ግብረ ማኅበረ ቅዱሳንግብረ ማኅበረ ቅዱሳን
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ሰባክያነ ወንጌል በከፋ ሀገረ 
ስብከት በጎባ ወረዳ ቤተ ክህነት 
በሚገኙት አብያተ ክርስቲያናት እና 
አብያተ ክርስቲያናት በሌሉባቸው 
አካባቢዎች ምእመናን በሚገኙበት 
ሁሉ ተዘዋውረው የስብከተ ወንጌል 
አገልግሎት በመስጠት ምእመናንን 
ማጽናትና

ሐዋርዊ አገልግሎቱ ያልደረሰባቸውን 
ወገኖች አስተምሮ በማሳመን ማስጠመቅ 
ሲሆን ዝርዝሩ እንደሚከተለው ተገልጿል፡፡
• ምእመናንንም ሆነ ሌሎች ወገኖችን 
መሠረታዊ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት 
ያስተምራሉ፡፡

• የተማሩትን እና ያመኑትን አዳዲስ 
አማንያን ለጥምቀት ያዘጋጃሉ፡፡

• አዳዲስ አማንያኑ ክርስቲያናዊ 
ሕይወትን እንዲለማመዱት ተገቢውን 
የሥነ ምግባር ትምህርት ያስተምራል፡፡

• የሰንበት ትምህርት ቤት በሌሉባቸው 
ቦታዎች ወጣቶችን በማስተማርና 
በማስተባበር እንዲቋቋም ያደርጋሉ፡፡

• የሰንበት ትምህርት ቤት ባለባቸው 
ቦታዎች አገልግሎቱ በተጠናከረ 
መልኩ እንዲከናወን ያስተባብራሉ፤ 
ያስተምራሉ፡፡

• አዳዲስ አማንያንን ለማጽናት የሚያግዙ 
ጉባኤያትንና ሐዋርያዊ ጉዞዎችን 
ከማእከሉ ጋር በመተባበር ያዘጋጃሉ፡፡

• ለአገልግሎት በተሠማራባቸው 
አካባቢዎች ተተኪዎችን ማፍራት ላይ 
ይሠራል፣

• ተጠማቅያኑ ላይ ተጽዕኖ የሚደርጉትን 
የሌሎች ቤተ እምነቶችን እንቅስቃሴ 
በመከታተል ለማእከሉ ያደርሳሉ፤ 

የመፍትሔ አቅጣጫ ያመላክታሉ፡፡
• በአዳዲስ አማንያኑ መካከል ማኅበራዊ 
ትስስር ለመፍጠር የሚያግዙ መርሐ 
ግብራን ይዘረጋሉ፡፡

፭. የፕሮጀክት ባለድርሻ እና አስፈጻሚ 
አካላት

፭.፩ የፕሮጀክት ባለድርሻ አካላት
• ከፋ ሀገረ ስብከት
• በማኅበረ ቅዱሳን የትምህርትና 
ሐዋርያዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ

• በማኅበረ ቅዱሳን ቦንጋ ማእከልና ጎባ 
ወረዳ ቤተ ክህነት

• በጎ አድራጊ ምእመናንና ማኅበራት
፭.፪. የፕሮጀክቱ አስፈጻሚ አካላት
• በማኅበረ ቅዱሳን የትምህርትና 
ሐዋርያዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ

• በማኅበረ ቅዱሳን ቦንጋ ማእከልና ጎባ 
ወረዳ ቤተ ክህነት

፮. ፕሮጀክቱ የሚተገበርበት ቦታ፡- ፕሮጀክቱ የሚተገበርበት ቦታ፡- 
የሐዋርያዊ አገልግሎት ማስፋፊያ 
ፕሮጀክት የሚተገበረው በከፋ 
ሀገረ ስብከት፣ ስብከተ ወንጌል 
ባልተዳረሰባቸው ወረዳዎች በሚገኙ 
የማኅበረሰብ አባላት በተለይም በኩምባ፣ 
በቡናንታ፣ በጎይዜ፣ በዴድን፣ በሻሽበራ 
እና በሻሽ ቀበሌዎች አዳዲስ አማንያን 
በሚበዙባቸው አካባቢዎችና ወረዳዎች 
ነው፡፡ 

፯. የሐዋርያዊ አገልግሎቱን ማስፋፊያ ፯. የሐዋርያዊ አገልግሎቱን ማስፋፊያ 
ፕሮጀክት ለማስፈጸም የሚያስፈልግ ፕሮጀክት ለማስፈጸም የሚያስፈልግ 
በጀትበጀት

• በ፳፻፲፬ ዓ.ም ስድስት ሰባክያነ ወንጌል 
በድጎማ ለመቅጠር ፲፼፹፻ (መቶ 
ስምንት ሽህ) ብር

ግብረ ማኅበረ ቅዱሳንግብረ ማኅበረ ቅዱሳን
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• የአንድ ሰባኬ ወንጌል ድጎማ በዓመት 
፩፼፹፻ (ዐሥራ ስምንት ሽህ) ብር

• አንድ ሰባኬ ወንጌል ድጎማ በወር ፲፭፻ 
(አንድ ሽህ አምስት መቶ) ብር

• ለአንድ ስብከት ኬላ ግንባታ ፴፼ 
(ሦስት መቶ ሽህ) ብር

• ለሁለት ስብከት ኬላ አዳራሽ ግንባታ 
፷፼ (ስድስት መቶ ሽህ) ብር

• ለ፳፭ (ሃያ አምስት) የጎሳ መሪዎች/
የሀገር ሽማግሌዎች ሥልጠና ብር 
፮፼፳፭፻ (ስድሳ ሁለት ሽህ አምስት 
መቶ)

• ለአንድ የጎሳ መሪ/የሀገር ሽማግሌ 
ሥልጠና ወጪ ብር ፳፭፻ (ሁለት ሽህ 
አምስት መቶ)

• ለስድስት የድምፅ ማጉያ ግዥ ፷፼ 
(ስድሳ ሽህ) ብር

• ለአንድ ድምፅ ማጉያ ፩፼፶፻ (ዐሥራ 
አምስት ሽህ) ብር

• ለ፳፭ አዳዲስ ሰባክያነ ወንጌል ሥልጠና 
፯፼፶፻ (ሰባ አምስት ሽህ) ብር

• አጠቃላይ የፕሮጀክቱ ወጪ፡- ፸፭፼፺፭፻ 
(ሰባት መቶ ሃምሳ ዘጠኝ ሽህ አምስት 
መቶ) ብር ጠቅላላ ድምሩ ፻፳፬፼፳፭፻ 
(አንድ ሚሊዮን ሁለት መቶ አርባ 
ሁለት ሺህ አምስት መቶ) ብር ነው፡፡

፰. የፕሮጀክቱ የትግበራ ወቅት
የሐዋርያዊ አገልግሎት ማስፋፊያ 
ፕሮጀክቱ የአንድ ዓመት ፕሮጀክት 
ሲሆን ከታኅሣሥ ፳፻፲፬ እስከ ነሐሴ 
፳፻፲፬ ዓ.ም የሚተገበር ይሆናል፡፡

በአጠቃላይ የቤተ ክርስቲያንን አገልግሎት 
እኔ እላካለሁ በማለት ሐዋርያዊ 

አገልግሎትን የማስፋፋት ኃላፊነት 
የእያንዳንዱ የቤተ ክርስቲያን አካል ድርሻ 
ነው፡፡ ስለዚህም ረድኤተ እግዚአብሔርን 
አጋዥ አድርገን በስሑታን ትምህርት 
ለተወሰዱትና ቃለ እግዚአብሔርን 
ናፍቀው በሜዳ ለሚቅበዘበዙት ወገኖቻችን 
እንደርስላቸው ዘንድ ‹‹ኑ የወንጌል 
ማኅበርተኞች እንሁን!›› እያለ ማኅበረ 
ቅዱሳን መንፈሳዊ ጥሪውን ያስተላልፋል፡፡
፱. የሐዋርያዊ አገልግሎቱ ማስፋፊያ 
ፕሮጀክት የድጎማ መቀበያ አድራሻዎች 
የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

አድራሻ፡- የማኅበረ ቅዱሳን ስብከተ አድራሻ፡- የማኅበረ ቅዱሳን ስብከተ 
         ወንጌል ማስፋፊያወንጌል ማስፋፊያ

የየኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፡-   ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፡-        

1000195489541

አቢሲንያባንክ፡-አቢሲንያባንክ፡- 15376481

አዋሽ ባንክ፡-   አዋሽ ባንክ፡-   01304024224400

ወጋገን ባንክ፡- ወጋገን ባንክ፡- 0837534110101

የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ፡-የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ፡-

  1033100028173 ወይም

  1033100028297
 ሞባይል ባንኪንግ አማራጭ ሞባይል ባንኪንግ አማራጭ 

መጠቀም ለምትፈልጉ፡-መጠቀም ለምትፈልጉ፡-
• *889# ለንግድ ባንክ
• *886# ለወጋገን ባንክ
• *815# ለአቢሲንያ ባንክ እና
• *901# ለአዋሽ ባንክ ይጠቀሙ፡፡

 ኢ-ሜይል፡-ኢ-ሜይል፡-
• apostolic.mission@eotcmk.org
• education@eotcmk.org
• education.deputy@eotcmk.org

ግብረ ማኅበረ ቅዱሳንግብረ ማኅበረ ቅዱሳን
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በአንድ ዘመን ሰባት ሰዎች በጋራ ሱባኤ 
ገቡ፡፡ ከሰባቱ አንዱ ታናሽ ብላቴና ነበር፡
፡ ሰባቱም እርስ በርስ ተመካክረው 
በመጨረሻ ወደ ሱባኤ ቤታቸው 
ሲገቡ ታናሹን ልጅ “አትሳቅ ሰይጣን 
የሚያመጣብንን የፈተናዉንና የፆሩን 
ዓይነት አናውቀውምና! አንዳንዴ እባብ 
ሆኖ ይመጣል” ብለው መከሩት፡፡ ከዚህ 
በኋላ አብረው ገብተው በጾም በጸሎት 
በስግደት ተግተው ሰነበቱ፡፡ ታናሹ ልጅ 
ግን በቤቱ ይበላው የነበረው ምግብ ትዝ 
እያለው “በበላሁ” እያለ በልቡ ይመኝ 
ነበር፡፡ ሰይጣንም ረኃብ እንደ ጸናባቸው 
ተመልክቶ ከቤተ ጸሎታው ውስጥ 
ለጸሎት ቁመው ሳሉ ብዙ እንጀራና ጠላ 
ይዞ መጣ፡፡ ከፊታቸውም ገበታ ዘርግቶ 
በገበታው ላይ እየተመላለሰ እንጀራ ይጥል 
ጀመረ፡፡ ሲጥልም ወደ ዳር አካባቢ አንድ 
እንጀራ ብቻ ጣለ፡፡ ይህንን ሲመለከት 
የነበረ ታናሹ ልጅ መቼም ከእኔ በታች 
ታናሽ የለ! ከታች የምሆነው እኔ ነኝ ብሎ 
በማሰብ “እዚህ ጋ ከታች አንሷል ጨምር” 
አለው፡፡ ይህን ጊዜ ሰይጣኑ ተልእኮውን 
ፈጽሟልና የህልም እንጀራውንና ምግቡን 
ይዞ ያንንም ልጅ መሬት ላይ ጥሎት 
ተሠወረ፡፡ ልጁም ከወደቀበት ቀና ብሎ 
“ለካስ መጥፊያዬን ነው ስመኝ የነበርኩት” 
አለ፡፡

ሐዋርያዉ ቅዱስ ጳውሎስ በእግዚአብሔር 

መንገድ ለሚሄዱትና እንደ ልቡም ምኞት 
ለሚኖሩት የሚመክራቸው ይህ ምክር 
እርሱ የኖረበት ሕይወቱ ነው፡፡ ቅዱሳን 
ከተማሩት ብቻ ሳይሆን ከኖሩትም 
የሕይወታቸው ምዕራፍ አንዱን ጠቅሰው 
ያስተምሩናል፡፡ ምክንያቱም ምስክር ይሆኑ 
ዘንድ እርሱ እግዚአብሔር በሕይወታቸው 
ብዙ መልካም ነገር አድርጎላቸዋልና፡
፡ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊትም ስለኖረበት 
ሕይወት መስክሮ ለእኛ እንድንኖረው 
ሲመክረን “እግዚአብሔር ቸር እንደ 
ሆነ ቅመሱ እዩም፤ በእርሱ የሚታመን 
ሰው ምስጉን ነው” በማለት ምስክርነቱን 
ሰጥቷል፡፡ (መዝ.፴፭፥፰)

ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ትምህርት 
የሚያስተምረው በብዙ ምኞትና የሥጋ 
ድሎት ውስጥ እየኖሩ ራሳቸውን በሥጋ 
መቃብር ውስጥ የሚያሳድሩትን ሰዎች 
ለመምከርና ከወዲሁም “ይበቃኛል” 
ማለትን ለማስተማር ነው፡፡ ምኞት ሁለት 
ዓይነት ነው፡፡ አንደኛው መልካም ምኞት 
ሲሆን ሁለተኛው ክፉ ምኞት ነው፡፡ 

ክፉ ምኞትክፉ ምኞት

እስራኤላውያን በበረሃ ጉዟቸው ሌላው 
ሁሉ ሳይቆጠር ፲፬ ጊዜ በታላላቅ ኃጢአቶች 
እግአብሔርን አሳዝነዋል፡፡ ስዚህም መልአኩ 
ቅዱስ ሚካኤል ፲፬ ጊዜ በልመናዉና 
በምልጃዉ ከጥፋት ታድጓቸዋል፡፡ ይህ 

ስብከተ  ወንጌልስብከተ  ወንጌል

፭. ስብከተ  ወንጌል
፭.፩ “የምኖርበት ኑሮ ይበቃኛል ማለትን ተምሬአለሁና” (ፊል. ፬፥፲፩)፭.፩ “የምኖርበት ኑሮ ይበቃኛል ማለትን ተምሬአለሁና” (ፊል. ፬፥፲፩)
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ስብከተ  ወንጌልስብከተ  ወንጌል

ቢሆንም ግን እስራኤላውያን ዘወትር 
በምኞት ዓለም ውስጥ ይኖሩ ነበር፡፡ 
“በምድረ በዳም ምኞትን ተመኙ፥ በበረሃም 
እግዚአብሔርን ተፈታተኑት” እንዳለ 
ቅዱስ ዳዊት፡፡ (መዝ ፻፯፥፲፬)

የእስራኤላውያን ምኞት ምን ነበር?

የፈርኦን ቤት ፍርፋሪ፣ የግብጽ ጣዖት፣ 
ጣዖት አምላኪ ወዳጆቻቸው፣ የጣዖት 
ምድር ግብጽ፣ ባዕድ አምላኪው ፈርዖን፣ 
ፍሬ አልባው የትናንት (የግብጽ ምድር) 
ሕይወታቸው

እንዴት ግን! ሰው መናን ከሰማይ አውርዶ 
ራሱ እግዚአብሔር እየመገበው የፈርዖን 
ቤት ፍርፋሪ የቆሻሻ ጥራጊ ይናፍቀዋል? 
በታላላቅ ተዓምራት እየመራው ወደ 
ነጻነቱ የሚወስደው አምላክ በፊቱ ሳለ 
እንዴት ከደንጊያና ከእንጨት የተሠራ 
ፈራሽ ምስልና ጣዖት ይናፍቀዋል? 
በእውነቱ ይህ የብዙዎቻችን ጥያቄ 
ነው፡፡ የፈርዖን ቤት ፍርፋሪ የተባለው 
ትናንትና ስንመገበው የነበረ የኃጢአት 
ዓለም ሕይወታችን ነው፡፡ የግብጽ ጣዖት 
የተባለው ከእግዚአብሔር በላይ አድርገን 
በልባችን ያነገሥነው (የትውዝፍት 
ወይም የምንዝር ጌጥ/ማለት በአንገት፣ 
በጆሮ፣በእጅ፣ በእግር እንዲሁም በአፍንጫ 
ወዘተ ላይ የሚደረግና ሌሎችን በዝሙት 
የማጥመድ ዓላማ ያለው ልዩ ልዩ ጌጣ 
ጌጥ ነው) ሕይወታችን ነው፡፡ ይህም ራስን 
ማምለክ፣ እኔ ብቻ ማለት፣ ከነፍስ ይልቅ 
ሥጋን ማስቀደምና ይህን የመሰለው ሁሉ 
ነው፡፡ ጣዖት አምላኪ ወዳጆች የተባሉት 
የኃጢአት ባልደረቦቻችን ናቸው፡፡ ”ምን 

ችግር አለው?‘ እያሉ ኃጢአትን አላምደው 
በክፉ የጣሉን፤ ይህን ስለ ሰው አልልም 
ነገር ግን ስለ አጋንንት እላለሁ 
እንጂ፡፡ እነዚህን ዛሬም የምንናፍቅ ከሆነ 
የእነዚህ የጣዖት አምላኪ ወዳጆቻችን 
ክፉ ሥራ ዘወትር የነፍሳችን መውጊያና 
መጥፊያ ሆኖ እስራኤልን በምድረ በዳው 
እንዳስቀረ እኛንም በዓለም ላይ ያለ 
አንዳች ጽድቅ እስከ ሥጋ ሞታችን ድረስ 
ሲጎዳን ይኖራል፡፡ “እንደሚታዘዙ ልጆች 
ባለማወቃችሁ አስቀድሞ የኖራችሁበትን 
ምኞት አትከተሉ” ተብሎ የተጻፈው 
የእግዚአብሔር ቃልም የሚያስተምረን 
ይህንን ነው፡፡ (፩ኛ ጴጥ. ፩፥፲፬) 

የጣዖት ምድር የተባለች ዓለም ናት፡፡ 
ባዕድ አምላኪው ፈርዖን የተባለው የዓለም 
ገዢ ዲያብሎስ ነው፡፡ ይህ ክፉ ምኞት 
በመጽሐፍ ቅዱስ የዚህ ዓለም ከንቱ 
አሳብና ማታለል ተብሎ ተገልጿል፡፡ 
“የዚህም ዓለም አሳብና የባለጠግነት 
ማታለል የሌላውም ነገር ምኞት ገብተው 
ቃሉን ያንቃሉ፥ የማያፈራም ይሆናል፡
፡” (ማቴ.፬፥፲፱) እነዚህ ክፉ ምኞቶች 
ደግሞ መልካሙን የእግዚአብሔርን 

ቃል፣ በጎውንም የጽድቅ መንገድና 

ተግሣፅ በልባችን ውስጥ አንቀው በመያዝ 

በሕይወታችን እንዳንኖርበት የሚያደርጉ 
የክፋት ሐረጎች ናቸው፡፡

ዳግመኛ ይህ ክፉ ምኞት የዲያብሎስ ምኞት 
በመባል ይታወቃል፡፡ “እናንተ ከአባታችሁ 
ከዲያብሎስ ናችሁ የአባታችሁንም 
ምኞት ልታደርጉ ትወዳላችሁ። እርሱ 
ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበረ፡፡ እውነትም 
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በእርሱ ስለ ሌለ በእውነት አልቆመም። 
ሐሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል፥ ሐሰተኛ 
የሐሰትም አባት ነውና።” (ዮሐ.፰፥፵፬) ከላይ 
የተመለከትናቸው በምድረ በዳ የነበሩት 
የእስራኤል ምኞቶች ሁሉ የእስራኤልን 
ነፍስ ለመጉዳትና በሥጋም በነፍስም 
እነርሱን ለማጥፋት በህሊናቸው የተበተኑ 

የእባብ መርዞችና የዲያብሎስ ወጥመዶች 

ናቸው፡፡ በመጨረሻም “የኃጢአተኞችም 
ምኞት ትጠፋለች፡፡” (ምሳ.፲፥፫) እናም 
“ወዳጆች ሆይ፥ ነፍስን ከሚዋጋ ሥጋዊ 
ምኞት ትርቁ ዘንድ እንግዶችና መጻተኞች 
እንደ መሆናችሁ እለምናችኋለሁ፡፡” 
(፩ኛጴጥ.፪፥፲፩)

መልካም ምኞትመልካም ምኞት

መልካም ምኞት ከእግዚአብሔር ለሰዎችና 

ከሰዎች ለእግዚአብሔር የሆነ ነው፡፡ አሁን 

የሰው ልጅ ለእግዚአብሔር በጎ ተመኝቶ 
የሚጨምርለት ነገር ኖሮ አይደለም 
ነገር ግን የእግዚአብሔርን በጎ ፈቃድ 
ባለመቃወም ለራሱ የሚደረግለትን በልቡ 

እንዲያስብ ለማለት ነው እንጂ፡፡ 

የሰዎች መልካም ምኞትየሰዎች መልካም ምኞት

በመጽሐፍ “ስምህም መታሰቢያህም 
የነፍሳችን ምኞት ነው” (ኢሳ.፳፮፥፰) 
ደግሞም “የጻድቃን ምኞት በጎ ብቻ 
ነው” (ምሳ.፲፩፥፳፫) እንደ ተባለው ከእኛ 
የሚፈለገው ይህ ብቻ ነው፡፡

እንዲህ ከሆነ ወዳጆች ሆይ! ምኞትን 
በማብዛት ነፍሳችሁን አታስጨንቁ! 
የምትችሉትን ብቻ ተመኙ፡፡ በእግዚአብሔር 
ዘንድ የተወደደ መልካም ሥራን ሥሩ፤ 
ሰዎችን እመስል ብላችሁ በልባችሁ 

አትመኙ! እኛ ሰውን እንድንመስል ሳይሆን 

ፈጣሪያችንን እንድንመስል የተፈጠርን 
ፍጥረታቱ ነንና፡፡ “እኔ ክርስቶስን 
እንደምመስል እኔን ምሰሉ፡፡” (፩ኛቆሮ.፲፩፥፩) 

ያለን ይህ ቅዱስ ሐዋርያ ኑሮዬ ይበቃኛል 

ለሚለው ግን “እግዚአብሔርን መምሰል 
እጅግ ማትረፊያ ነው” ብሎናልና ያለን 
ይበቃናል በማለት አመስጋኞች እንሁን፡፡ 

ስብከተ  ወንጌልስብከተ  ወንጌል
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ቅኝትቅኝት

፮. ቅኝት ፮. ቅኝት 

ሰሎሜ መርዕድሰሎሜ መርዕድ

፮.፩ የአርመን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እና አርመናውያን በኢትዮጵያ፮.፩ የአርመን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እና አርመናውያን በኢትዮጵያ

በዓለም አብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ተቀዳሚ 
የሆኑ የምሥራቅ አብያተ ክርስቲያናትም 
የሚቀበሏቸው ሦስት ዐበይት ጉባኤያት 
አሉ። እነዚህም:- የኒቂያ ጉባኤ (በ፫፻፳፭ 
ዓ.ም)፣ የቊስጥንጥንያ ጉባኤ (በ፫፻፹፩ 
ዓ.ም) እና የኤፌሶን ጉባኤ (በ፬፻፴፩ ዓ.ም) 
ናቸው። 

ከኤፌሶን ጉባኤ በኋላ የተደረጉትን 
ጉባኤያት አምስቱ አኃት የምሥራቅ 
አብያተ ክርስቲያናት ማለትም 
የኢትዮጵያ፣ የግብጽ፣ የሕንድ፣ የሶርያ 
እና የአርመን ኦርቶዶክስ አብያተ 
ክርስቲያናት አይቀበሉም። 

በተለይም በ፬፻፶፩ ዓ.ም በቊስጥንጥንያው 

ጳጳስ አናቶሊዮን የተመራው የኬልቄዶን 

ጉባኤ "ክርስቶስ ሁለት ባሕርያት እና 

ሁለት ሕላዌያት አሉት" የሚል ሐሳብ 

ስለተንጸባረቀበት የእስክንድርያው ጳጳስ 
ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ከተቀመጠበት ተነሥቶ 
"አንድ ባሕርይ ማለታችን ሁለቱን 
አጥፍተን አይደለም። አንዱን ከሌላው 

ለውጠን ወይም አጣፍተንም አይደለም። 

ኁሠት፣ ሚጠት፣ ውላጤ የሚል በሙሉ 
የተወገዘ ይሁን።" በማለት የመለኮትን እና 
የሥጋን ተዋሕዶ ለጉባኤው አብራርቷል። 
በአንጻሩ በጉባኤው የተነበበው የልዮን 
ደብዳቤ ከመጀመሪያው በቀር ሁሉም 
ሁለት ባሕርይን የሚገልጽ ነበር። 

በምሥራቃውያን ዘንድ ይህ ስብሰባ ጉባኤ 
አብዳን፣ ጉባኤ ከለባት በመባል የሚታወቅ 
ሲሆን ጉባኤውን የተቀበሉትም መለካውያን 
ይባላሉ። ከ፭፻፳፪ ዓ.ም ወዲህ “ቅዱስ 
እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው 
ዘኢይመውት።” እየተባለ የሚጸለየው 
ጸሎት በተዋሕዶዎችና በመለካውያን 
መካከል መለያ ምልክት ሆነ። በሶርያና 
በአንጾኪያ እጅጉን እየተስፋፋ በመጣው 
የቅዱስ ቄርሎስ ትምህርት እነ ፊልክስዩስ 
ዘሶርያ የተዋሕዶን እምነት ለመመስከር 
በቆራጥነት ተነሡ። እነርሱንም በመሳሰሉ 
አባቶች ጥረት የተዋሕዶ እምነት 
የአርመንያ ብሔራዊ ሃይማኖት እንዲሆን 
በ፬፻፺፩ ዓ.ም በሸይሃናት ጉባኤ ተወሰነ። 

አንዳንድ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ጸሓፊዎች 
አርመን ውስጥ ክርስትና የተጀመረው 
በሐዋርያው ታዴዎስና በርቶሎሜዎስ 
በ፵፫ ዓ.ም እንደሆነ ይገልፃሉ። ታላቁ 
የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ጸሓፊ አውሳብዮስ 
ዘቂሣርያ በ፫፻፩ ዓ.ም የጵጵስና ማዕረግ 
ተቀብሎ ክርስትናን በአርመን ከሰበከው 
ከጎርጎርዮስ ከሣቴ ብርሃን ቀደም ብሎ 
ክርስትና አርመን ውስጥ ተሰብኮ እንደነበር 
በታሪክ መጽሐፉ ጽፏል። 

የአርመን ቤተ ክርስቲያን መሪዎች 
ብሔራዊ ነጻነታቸውንና የክርስትና 
እምነታቸውን ለመጠበቅ በ፬፻፶፩ ዓ.ም 
ሀገራቸው የዞራአስተርን እምነት ይከተሉ 
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ከነበሩት ከፋርሶች ጋር ያካሄዱት በነበረው 
ከባድ የሞት ሽረት ጦርነት ምክንያት 
በኬልቄዶን ጉባኤ ላይ ተገኝተው ተካፋይ 
ለመሆን አልቻሉም። ሆኖም በአርመን 
ፓትርያርክ በአቡነ ባብጉኤል ሰብሳቢነት 
በ፭፻፮ ዓ.ም ጽዊን በተባለች ከተማ 
በተደረገው ጉባኤ ላይ የተገኙት አባቶች 
የኬልቄዶን ጉባኤ ውሳኔ ወደ ንስጥሮስ 
የክሕደት ትምህርት ያዘነበለ መሆኑን 
ተመልክተዋል። 

የእስክንድርያው ፓትርያርክ ቅዱስ ቄርሎስ 
ስለ ክርስቶስ ባሕርይ (ስለ ተዋሕዶ) 
ያስተማረውን በመከተልም ሁለት ባሕርይ 
የሚለውን ውሳኔ ተቃውመው “ከሁለት 
አካል አንድ አካል፤ ከሁለት ባሕርይ አንድ 

ባሕርይ” በሚለው የተዋሕዶዎች እምነት 

በመጽናት ከምሥራቅ አብያተ ክርስቲያናት 
ጋር ያላቸውን አንድነት አረጋግጠዋል።

ኢትዮጵያ እና አርመን በክርስትና 
አስተምህሮታቸው ካላቸው አንድነት 

በተጨማሪ ክርስትናን በሐዋርያት 
መሰበካቸው እንዲሁም በ፬ኛው እና 
፭ኛው መቶ ክፍለ ዘመናት ደግሞ 
ክርስትናን ብሔራዊ ሃይማኖት አድርገው 
መቀበላቸው ያመሳስላቸዋል። 

ከዚህ በተጨማሪ ሁለቱን አገራት 
የሚያስተሳስር ታሪክዊ ግንኙነትም 

አላቸው። በኢትዮጵያ የተወለዱት የኢትዮ-

አርመን ማኅበረሰብ ሦስተኛ ትውልድ 
ፍሬ የሆኑት ሊቀ ዲያቆን ቫርቴክስ 
ናልባንዲያን እንደሚገልጹት ከሆነ 

የአርመኖችና የኢትዮጵያውያን ግንኙነት 
የሚጀምረው በቅድመ ልደተ ክርስቶስ 
ነው። በእርሳቸው ገለጻ መሠረት ትሮይት 
በመባል የሚታወቀው የወቅቱ የአርመንና 
የአክሱም አሥርወ መንግሥታት በጋራ 
በመሆን ትሮይ በሚባል ዐውደ ውጊያ 
ላይ አብረው ተሰልፈው ነበር። አርመኖች 
በኢትዮጵያ ከ፯ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ 
በሐይቅ እስጢፋኖስ ገዳም፤ በ፲፭ኛው እና 
፲፮ኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ በሐረር ንግድ 
ሥራ ላይ ተሠማርተው ይኖሩ እንደነበር 
ይነገራል። 

በተለይም በአጼ ምኒልክ ዘመን ንጉሡ 
አገራቸውን ለማዘመን በነበራቸው 
ፍላጎት ኢትዮጵያን በማዘመን ተግባር 
የድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ ከቀረበላቸው 
አገራት መካከል አርመኖች ይገኙበታል። 
ቁጥራቸው ጥቂት የማይባል አርመኖችም 
የንጉሠ ነገሥቱን ግብዣ ተቀብለው 
ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት በልዩ ልዩ 
የሥራ መልኮች ለምሳሌ:- በንግድ፣ በኪነ 
ጥበብ እና በተለያዩ የሥራ ፈጠራዎች 
በመሠማራት ኢትዮጵያን በማዘመን 
ሂደት የበኩላቸውን ሚና ተወጥተዋል። 
አርመኖች በአድዋ ጦርነት ወቅትም 
ለንጉሡ የጦር መሣሪያዎችን በመስጠት 
ኢትዮጵያ ነጻነቷን ጠብቃ እንድትቆይ 
ድጋፍ አድርገዋል። 

በ፲፱፻፲፭ ዓ.ም ደግሞ አጼ ኃ/ሥላሴ 
ኢየሩሳሌምን ለመጎብኘት በሄዱበት 
አልባ ወቅት የኦቶማን ቱርክን የዘር 
ፍጅት አምልጠው ወደ ኢየሩሳሌም የሸሹ 
የአርመን አሳዳጊ ሕፃናትን በማግኘታቸው 

ቅኝትቅኝት
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ከመካከላቸው ፵ ሕፃናትን ይዘው 
ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል። እነዚህ 
አርመናውያን ኢትዮጵያን እንደ አገራቸው 
በመቊጠር ኑሯቸውን በኢትዮጵያ 
አድርገው ለብዙ ዘመናት ኖረዋል። 
ቊጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ 
ቢሄድም አሁንም በኢትዮጵያ ይኖራሉ።

የአርመን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በአዲስ 
አበባ ከተማ ውስጥ ፒያሳ አካባቢ የቅዱስ 
ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያንን አሳንጻለች። 
የሕንጻው ግንባታ በጎርጎርዮሳውያኑ 
የዘመን አቆጣጠር በ፲፱፻፳፰ ተጀምሮ 
በ፲፱፻፴፬ ዓ.ም ተጠናቋል። የሕንጻው 
ግንባታ ከመጀመሩ በፊትም ከመናገሻ ገነተ 
ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ገዳም አፈር ተጭኖ 
ቤተ ክርስቲያኑ በሚታነጽበት መሬት ላይ 
እንዲፈስ ተደርጓል። 

በቤተ ክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ ውስጥ 
በስተግራ በኩል የአርመናውያን የዘር 
ፍጅት መቶኛ ዓመት ሲዘከር ለመታሰቢያ 
የተሠራ ሐውልት ይገኛል። ሕንጻ ቤተ 
ክርስቲያኑን ያሠሩት የአቶ ሞራዲያን 
መቃብርም በግቢው ውስጥ ይገኛል።

በዚህ ቤተ ክርስቲያን ከቀዳማዊ ኃ/
ሥላሴ ዘመነ መንግሥት ጀምሮ የተለያዩ 
መንፈሳዊ አገልግሎቶች ይሰጡ የነበረ 
ሲሆን በተለይም ለልደት እና ለትንሣኤ 
በዓላት ልዩ ልዩ መንፈሳዊ ዝግጅቶች 
ይደረጋሉ። በአሁኑ ጊዜ በሊቀ ዲያቆናቱ 
የሚመራ ቅዳሴ በየሳምንቱ እሑድ 
የሚከናወን ሲሆን ለልደት እና ለትንሣኤ 
በዓላት ደግሞ ካህናት ከአርመን በመምጣት 
ሙሉ ቅዳሴ ይቀድሳሉ።

የአርመናውያን የዘር ፍጅት ፻ኛ ዓመት 
የመታሰቢያ ሐውልት

ቅኝትቅኝት

የአርመን ቅዱስ ጊዮርጊስ 
ቤተ ክርስቲያን - አዲስ አበባ
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 “ከመብል ከመጠጥ ታቅቦ የሚጾም አንድ ሰው በሐሜት የሰዎችን 
ሥጋ መብላትን ከቀጠለ ይህ ጾም የግብዝነት ነው፡፡” (ማር ይስሐቅ 
በመጽሐፈ መነኮሳት)

 “ንስሓ ኃጥኡን እንደ ጻድቅ፣ የበደለን እንዳልበደለ፣ ዘማዊውን 
እንደ ድንግል ታደርጋለች፡፡ ደናግል ከገቡበት መንግሥተ ሰማይ 
ታስገባለች፡፡” (አረጋዊ መንፈሳዊ)

  “እጅግ የተከበርህ ወዳጄ ሆይ አካላዊ የእግዚአብሔር ቃልን በጸሎትህ 
ስትጠራውና ያለ ስለት የጌታችንን ቅዱስ ሥጋዉንና ክቡር ደሙን 
በምትፈትትበት ጊዜ ስለኔ መጸለይንና መማለድን አታቋርጥ፡፡” 
-(ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዚናንዙ፣ ሃይማኖተ አበው) 

 “ከሰዎች መካከል አንዱ እንደ ከንቱ እና እንደሌለህ አድርጎ ቢቆጥርህ 
ከአፈር እንደተፈጠርክና ወደ አፈርም እንደምትመለስ ተናገር፡፡ አንተ 
ወራዳ ከንቱ ብሎ ቢሰድብህም አንተ ራስህን አፈርና አመድ ነኝ ብለህ 
ጥራ፡፡ ራሱን እንዲህ ብሎ ከጠራውና ከተከበረው አባት ከአብርሃም 
የበለጥህ አይደለህምና፡፡” (ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ፣ ሃይማኖተ 
አበው)

 “በዚህ ዓለም የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ አኗኗራቸው የመንገደኛ አኗኗር 
መሆኑን ሊያውቁ ይገባቸዋል፡፡ መንገደኛ ከገባበት አገር (ቤት) አድሮ 
ተነሥቶ እንደሚሄድ ሁሉ እነርሱም በዚህች ዓለም በሞት ተለይተው 
ይሄዳሉና፡፡” (አንጋረ ፈላስፋ)

ብሂለ አበውብሂለ አበው

፯. ብሂለ አበው
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ክብረ ክህነትክብረ ክህነት

፰. ክብረ ክህነት

ክህነት እግዚአብሔር ለሰው ልጆች 
ከሰጣቸው ውብና ውድ ስጦታዎች አንዱ 
ነው። በዘመናት ውስጥም በሰዎች ሕይወት 
ላይ በመወሰን ወደር አይገኝለትም። 
ሰዎች በክህነት መላእክትን መስለዋል። 
በክህነትም ተወግዘው ለሰይጣን የሆኑ 
ሰዎች አሉ። ክህነት ካህናትን ያከበራቸው 
ጸጋ ነው። በዚህ ምክንያት ካህናት 
አዕይንተ እግዚአብሔር (የእግዚአብሔር 
ዓይኖች) ዲያቆናትም የቤተ ክርስቲያን 
ብርሃን ይባላሉ። ”ካህናት ሆይ ብሩሃን 
የእግዚአብሔር ዓይኖች እናንተ ናችሁ” 
እንዲል፡፡ (ቅዳሴ አትናቴዎስ)

ካህናትም በሕዝቡ ላይ የተሾሙ ሕዝቡን 
የሚያገለግሉ ሥዩማነ እግዚአብሔር 
(በእግዚአብሔር የተሾሙ) ናቸው። 
“በየጊዜው በየሰዓቱም ሁሉ ጸሎትንና 
ልመናን በሚያሳርጉ በካህናት እጅ 
የተቀበልነው ቅዱስ ሥጋውና ክቡር 
ደሙ…” እንዲል በየጊዜውና በየሰዓቱ 
ጸሎትና ልመናችንን ወደ ፈጣሪ 
የሚያሳርጉ ሥጋና ደሙን ፈትተው  
የሚያጸድቁን የጽድቅ መንገዳችን ናቸው።  
(ቅዳሴ ዘሠለስቱ  ምእት)

የክብረ ክህነት ተግዳሮቶች የውስጥና 

የውጭ ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን። 
የውስጥ ተግዳሮቶች ራሳቸው ከካህናት 
እና ከምእመናን የሚመነጩ ሲሆን 
የውጭ ደግሞ ከዓለምና በውስጧ ካሉ 
ማኅበረሰቦች የሚመነጩ ሊሆኑ ይችላሉ።  

ውስጣዊ ፈተናዎችውስጣዊ ፈተናዎች

፩.የክህነትን ክብር ዝቅ አድርጎ 
መመልከት፡

ጥንት በአባቶቻችን ዘመን ”ባሕረ ሐሳብ 
(አቡሻህር) ያልተማረ ካህን እና ውኃ የሌለው 
ወንዝ አንድ ናቸው‘ይባል ነበር። ለክህነት 
የሚመረጡ ሰዎች ነገረ ሃይማኖትን፣ 
ቅኔ፣ አቡሻህርን፣ ፍትሐ ነገሥት፣ 
ሕገ ቤተ ክርስቲያንን፣ ጸዋትወ ዜማን 
በሚገባ የተማሩ በምግባር በትሩፋታቸው 
የተመሰከረላቸው ነበሩ። ከዚህም ባለፈ 
ካህናቱ ሁለንተናቸውን ለእግዚአብሔርና 
ለክህነት አገልግሎት የሰጡ ናቸው። 
”በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን 
ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ መንፈስ 
ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት 
ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ።” 
(ሐዋ.፳÷፳፰)

በዚህ ምክንያት ካህናቱ ለራሳቸው፣ 

በዲያቆን ዳዊት ዜናማርቆስ

፰.፩ የክህነት ተግዳሮቶች እና መፍትሔዎች፰.፩ የክህነት ተግዳሮቶች እና መፍትሔዎች
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ለክህነቱ፣ ለምእመናን እንዲሁም 
ለአሕዛብ የነበራቸው ኃልዮት የሚገርም 
ስለነበር በሕዝቡ ዘንድ የነበራቸው ክብርና 
ቅቡልነት ልዩ ነበር። ነገሥታቱ ሁሉ 
ሳይቀር መንግሥታቸውን እስኪተው ድረስ 
ለሥልጣነ ክህነት ይታዘዙ ነበር። በታሪክ 
በአጼ ዮሐንስ እና በአጼ ምኒልክ መካከል 
ጦርነት እንዳይኖር ያደረጉት በዋናነት 
በዘመኑ የነበሩ ካህናትና መነኮሳት ነበሩ።

፪. የምእመናን ሕይወትና ፪. የምእመናን ሕይወትና 
አመለካከት፡ አመለካከት፡ 

በእኛ ዘመን የምእመናን  መንፈሳዊ 
ሕይወት እና ስለ ክህነት ያላቸው 
አመለካከት በአብዛኛው የተንሸዋረረ 
ሆኗል። ከዚህም የተነሣ ምእመናን 
ለክህነት እና ለካህናት ያላቸው ክብር 
ዝቅተኛ ነው። ነገሩ “ባለቤቱ ያቀለለውን 
አሞሌ” ሆነና ካህናት በኢአማኒዉም 
በኢጥሙቁም ሲሰደቡ ማየታችን ከዚህ 
የተነሣ ነው።

ሁልጊዜም መርሳት የሌለብን ነገር የካህናት 
ርስት መሆናችንን ነው። እግዚአብሔር 
ለአሥራ አንዱ የእስራኤል ልጆች ርስት 
ሲያከፋፍል በጊዜው ለክህነት ለተመረጡት 
የሌዊ ልጆች ግን ርስት አልተሰጣቸውም 
ነበር። ይልቁንም ለእስራኤል ዘሥጋ 
“እናንተም የካህናት መንግሥት የተቀደሰም 
ሕዝብ ትሆኑልኛላችሁ። ለእስራኤል 
ልጆች የምትነግራቸው ቃል ይህ 
ነው።” የሚል ቃል እናገኛለን። በሐዲስ 
ኪዳንም ምእመናን የካህናት ርስት ነን። 
ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ “በደስታ 

ርስታቸውን ይቀበሉ ዘንድ አደራቸውን 
በእውነት ስለ ጠበቁ ቀሳውስት ሁሉ” 
ሲል የምናገኝው፣ በቅዳሴው መጨረሻ 
ላይም ካህኑ “ሕዝብህን አድን፥ ርስትህንም 
ባርክ ጠብቃቸው፥ ለዘላለሙም ከፍ ከፍ 
አድርጋቸው።” ብሎ ሲጸልይ የምንሰማው 
ለዚህ ነው። ስለዚህ ካህናት ሌላ ርስት፣ 
ሌላ ገቢ፣ ሌላ ሥራ የላቸውም። 
ርስታቸው ምእመናን፣ ሥራቸው 
የወንጌልን አዝመራ በምእመናን ላይ 
መዝራት ነው። ዋጋቸውንም ለሰው ልጆች 
የእግዚአብሔርን መንግሥት ማውረስ 
ነው። (ዘፀ.፲፱÷፮፤ ቅዳሴ ዮሐንስ ወልደ 
ነጎድጓድ፤ መዝ.፳፰÷፱) 

የካህናት ሥራቸው ይሄ ከሆነ ደግሞ 
የሥጋቸው ነገር በምእመናን እጅ የተያዘ 
ነው ማለት ነው። ምእመናን ድርሻቸውን 
ሲወጡ፣ አሥራት በኵራታቸውን 
ሲያወጡ፣ ካህናት የዕለት እንጀራቸውን 
ስለመፈለግ፣ የሥጋ ልጆቻቸውን 
ስለማሳድግ አያስቡም። ከዚህም 
ባለፈ በፖለቲከኛ፣ በነገረኛ፣ በሸረኛ፣ 
በተንኮለኛም ሳይቀር ለሚቀርብባቸው ክስ 
መልስ  መስጠት  የምእመናን ድርሻ ነው። 
ኒቆዲሞስ ስለጌታችን “ሕጋችን አስቀድሞ 
ከእርሱ ሳይሰማ ምንስ እንዳደረገ ሳያውቅ 
በሰው ይፈርዳልን? አላቸው።” ብሎ 
ከአይሁድ ጋር የተከራከረው ክርክር ለዚህ 
አብነታችን ነው። እንዲህ ከሆነ የክህነት 
ክብር ሊጠበቅ ይችላል። (ዮሐ ፯÷፶፩) 

ውጫዊ ተግዳሮቶችውጫዊ ተግዳሮቶች

አርቀን አስበን በስልት ባለ መሥራታችን 

ክብረ ክህነትክብረ ክህነት
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ምክንያት የተፈጠሩ ውስጣዊ 
ድክመቶቻችን የሚፈጥሯቸው ክፍተቶች 
ውስብስብ ለሆኑ ውጫዊ ፈተናዎች 
ያጋልጡናል። የተወሰኑትን ውጫዊ 
ተግዳሮቶች ለአብነት እናንሳ። 

፩. ሉላዊነት፡ በዚህ በእኛ ዘመን ዓለም 
አንድ መንደር ከመሆኗ የተነሣ 
ነገሮች በቅጽበት ይወራረሳሉ። በአንዱ 
መዓዝነ ዓለም የተከሠተ ክሥተት 
የተፈጸመ ድርጊት የሰው ጆሮና ቀልብ 
ለመግዛት ሰከንድ አይፈጅበትም። 
ይህም የዓለማችንን ነባር ባህሎች 
እና ዕሤሴቶችን በቀላሉ እየቀየራቸው 
ይገኛል። የባህል ሽግግሩ ከአንድ ሀገር 
ወደ ሌላ ሀገር ከአንድ ማኅበረሰብ 
ወደሌላ ማኅበረሰብ ብቻ ሳይሆን 
ከአንዱ ቤተ እምነት ወደ ሌላ ቤተ 
እምነትም ጭምር ነው። ይህ ደግሞ 
ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያንና 
በኦርቶዶክሳዊነት ላይ ትልቅ 
ተጽዕኖ እየፈጠረ ይገኛል። በአሁን 
ጊዜ በኦርቶዶክሳዊ ባሕልና ዕሤት 
እየተቀየረ በአንጻሩ ፕሮቴስታንታዊ 
እና ምዕራባዊው ባህል እየገነነ 
እንደሆነ ብዙ ማሳያዎች አሉ። ይህም 
ካህናትና ክህነት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ 
እያሳደረ ነው። 

፪. ዘመናዊነት፡ በዚህ ዘመን ትውልዱ  
ፊደል እየቆጠረ፣ የተለያዩ መጻሕፍትን 
እያነበበ፣ በቴክኖጂ እየበለጸገ ሲሄድ 
በካህናትና በምእመናን መካከል ያለው 
የዕውቀት፣ የቋንቋ፣ የሥነ ልቡና እና 

የአረዳድ ልዩነት እየተፈጠረ ነው። 
ካህናት ዘመን አመጣሹን ቴክኖሎጂና  
አስተሳሰብ እየተቹ መሄድ ላይ እንጂ 
ያንን ተረድተው ለስብከተ ወንጌል 
አገልግሎት ሲያውሉት አናይም። 
ይህ ደግሞ ካህናትን እንደኋላ ቀር 
እያስቆጠራቸው   የክብረ ክህነት 
ዝቅ ማለት ዘመነኛ ምክንያት ሲሆን 
እያስተዋልን ነው። ስለዚህ “ቀኖቹ 
ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ።” 
(ኤፌ.፭÷፲፮)

፫. ሴኩላሪዝም፡ የእኛ ትውልድ በሉላዊነት 
እና በዘመናዊነት ከባህሉ እና ከዕሤቱ 
እንዲወጣ ከተደረገ በኋላ አስቦ 
እንዳይመለስ በሴኩላሪዝም የታጠረ 
ትውልድ ነው። ዛሬ  ቤተ ክርስቲያን 
ከመንግሥት ጋር ያላት መስተጋብር 
እንደ ቀድሞ አይደለም። እንዲያውም 
በተቀራኒው ነው። ይህንንም በክብረ 
ክህነት ላይ በደንብ ጎልቶ እናየዋለን። 
ካህናት በየመሥሪያ ቤቱ ሲሄዱ ቆብና 
አስኬማቸውን ሳይቀር አውልቀው 
ሢፈተሹ፣ ተራ ሰው ላይ እንኳን 
ሊደረግ በማይገባው መልኩ ሲንጓጠጡ 
ማየት የተለመደ እየሆነ ነው። ይህ 
ደግሞ በግለሰብ ደረጃ ብቻ ሳይሆን 
በተቋምም ደረጃ የሚስተዋልበት 
ሁኔታ ተበራክቷል፡፡ 

፬. ብሔራዊነት፡ ቤተ ክርስቲያን ኵላዊትና 
ዓለም አቀፋዊት ናት። በድንበር እና 
በጎሳ አትወሰንም። ክህነትና ካህናትም 
እንደዚሁ:: በዚህ ዘመን ግን ካህናት  

ክብረ ክህነትክብረ ክህነት
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ራሳቸውን ከአንድ ዜግነት በታች ባስ 
ሲልም ከጎሳቸው ሥር ስለሚያስገዙ 
የሁሉም አባት ተደርገው አይቆጠሩም። 
ይህም ለክብረ ክህነት ዝቅ ማለት 
አስተዋጽኦ አድርጎ ካህናት እንደተራ 
ፖለቲከኛ እንጂ እንደ መድኃኒት እንደ 
አማላጅ እንዳይቆጠሩ የራሱን አሻራ 
እየጣለ ይገኛል።

መፍትሔው ምንድነው?መፍትሔው ምንድነው?

፩. ቤተስብ ላይ መሥራት፩. ቤተስብ ላይ መሥራት

ሊቃውንት ቤተሰብን የቤት ውስጥ ቤተ 
ክርስቲያን ይሉታል። ክርስቶስን ለሰው 
ለማብሠር የመጀመሪያ ተቋም ስለሆነ። 
ሰው ቤተ ክርስቲያን ከመሄዱ በፊት 
በሰባኪም ከመሰበኩ በፊት በእናትና በአባቱ 
ነው ነገረ እግዚአብሔርን የሚሰበከው። 
ስለዚህ መፍትሔ እና ለውጥ ለማምጣት 
የሚያስብ ሰው ትኩረቱን ቤተሰብ ላይ 
ሲቀጥልም ሕጻናት ላይ አድርጎ መሥራት 
መጀመር አለበት። ክብረ ክህነትን 
ለመጨመር ስናስብም ቤተሰብ ላይ ጠጠር 
ከመወርወር መጀመር አለብን። ለዚህም 
ሁለት ምክንያቶችን መጥቀስ ይቻላል፡፡

አንደኛ ከልጅነት ጀምሮ ሥርዓተ ቤተ 
ክርስቲያንን እና ነገረ ሃይማኖትን 
የሚያውቁ  እንደ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ 
እንደ ቅዱስ ላሊበላ፣ እንደ ነአኵቶ 
ለአብ፣ እንደ ቅዱስ ያሬድ ያሉ ካህናትን 
ለማፍራት። ከዚሁም ጋር በግራኝ አህመድ 
ጊዜ ቀረ ብለን የምንቆጭበትን የክህነት 
ደረጃ ወደነበረበት ለመመለስ ወዲያውም 

ዘመኑን የዋጁ የዘመኑን ቋንቋ የሚያወሩ 
ካህናት ለመፍጠር ቤተሰብ ላይ አበክረን 
መሥራት አለብን። ዳግመኛም የክህነትን 
እና የካህናትን ክብር የሚያውቁ ለካህናት 
ክብር ያላቸው ኦርቶዶክሳዊ ምእመናንን 
ለማፍራት ቤተሰብ ላይ መሥራት 
መፍትሔ ነው።

፪. ፪. አብነት ትምህርት ቤቶች ላይ አብነት ትምህርት ቤቶች ላይ 
        መሥራት፡  መሥራት፡

ሌላው መፍትሔ አብነት ትምህርት 

ቤቶቻችን ላይ መሥራት ነው። አብነት 

ትምህርቶቻችን ሲበዛ ባህላዊ እና በብዙ 

መልኩ ከዘመኑ ጋር የማይሄዱ ናቸው። 
በዚህ ዘመን ግን አብነት ትምህርት 
ቤቶቻችን የሃይማኖት መምህራን 
ብቻ ሳይሆን ዓለማዊ ሊቃውንትም 
የሚወጡባቸው የዘመኑን መመዘኛ 
ያሟሉ መሆን አለባቸው። የዘመኑን 
ፍልስፍና፣ የዘመኑን ቴክኖሎጂ የዘመኑን 

ሥነ ልቡና የሚረዱ መንፈሳውያን 

ሰዎች የሚወጡባቸው ሁለገብ ትምህርት 

ቤቶች መሆን አለባቸው። ለዚህ ደግሞ 

በረጅሙ ተልመን መሥራት ክብረ 

ክህነት ላይ ያለውን ብቻ ሳይሆን ሌሎች 

የቤተ ክርስቲያናችንን ችግሮች በሙሉ 
ይቀርፋል። እንግዲያውስ “ዘመኑን 
እየዋጃችሁ፥ በውጭ ባሉቱ ዘንድ 
በጥበብ ተመላለሱ። ለእያንዳንዱ እንዴት 
እንድትመልሱ እንደሚገባችሁ ታውቁ 
ዘንድ ንግግራችሁ ሁልጊዜ፥ በጨው እንደ 
ተቀመመ፥ በጸጋ ይሁን።” (ቆላ.፬÷፮)

ክብረ ክህነትክብረ ክህነት
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መረጃመረጃ

ቴሌግራም http://t.me/mkpublicrelation

ፌስቡክ ፩ http://www.facebook.com/eotcmkidusan/

ፌስቡክ ፪    https://www.facebook.com/mahiberekidusan.mkusa/

ኢንስታግራም http://www.instagram.com/pr.deputy/

ድረገጽ http://www.eotcmk.org

ትዊተር http://www.twitter.com/@kidusanpr/

ዩቲዩብ http://www.youtube.com/user/EOTCMK

፱. መረጃ
፱.፩. ፱.፩. የማኅበረ ቅዱሳን ዋናው ማእከል የበይነ መረብ መረጃ የማኅበረ ቅዱሳን ዋናው ማእከል የበይነ መረብ መረጃ 

አውታሮችአውታሮች


