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ርእይ

የኢ/ኦ/ተ/ቤተ ክርስቲያን ተጠናክራ፣ 

የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ 

ክርስቶስ ወንጌል በመላው ዓለም 

ተስፋፍቶ፣ በሃይማኖት ጽኑዐን የሆኑ 

ምእመናን በዝተው ማየት።

ተልእኮ

የሳይንስና ቴክኖሎጂ ውጤት የሆኑትን 

የተለያዩ ት/ት ማስፋፊያ ዘዴዎችን 

በመጠቀም ግቢ ጉባኤያትና ምእመናን 

የወንጌልን ት/ት፣ ሥርዓት፣ ትውፊት 

እንዲያውቁና እንዲጠብቁ ማስቻል፤ 

የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክን አስተዳደራዊ መዋቅር 

እንዲጠናከርና አቅሙ እንዲያድግ ማድረግ 

እና በየዘመኑ የሚከሰቱ ተለዋዋጭ 

ሃይማኖታዊ፣ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና 

ፖለቲካዊ ችግሮችን በመቃኘት የቤተ 

ክርስቲያኒቱን ሐዋርያዊ አገልግሎት 

ማጠናከር።

ዓላማ

ማኅበረ ቅዱሳን ከዚህ ቀጥሎ ዐበይት 

ዓላማዎች አሉት።

 በከፍተኛ ት/ት ተቋማት ውስት 

የሚማሩ ወጣቶችን በማኅበሩ ሥር 

አደራጅቶ የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክንን 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፣

 ከሚመለከታቸው የቤተ ክርስቲያኒቱ 

አካላት ጋር በመነጋገር ትምህርተ 

ወንጌልን በተለያዩ ዘዴዎች 

በመጽሔት፣ በጋዜጣ፣ በበራሪ 

ጽሑፎች፣ በካሴት እና በመሳሰሉት 

እንዲስፋፋ ማድረግ፣

 የተማረው የኅብረተሰብ ክፍል የኢ/

ኦ/ተ/ቤ/ክንን በገንዘቡ፣ በዕውቀቱና 

በጉልበቱ እንዲያገለግል አስፈላጊ 

ሁኔታዎችን ማመቻቸት፣

 ስለ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤ/ክ ጥናት 

የሚያደርጉ ሰዎችን በተለይ ወጣት 

ምሁራንን ማበረታታትና በሚቻለው 

ሁሉ መደገፍ፣

አቋም
ማኅበሩ በማንኛውም የፖለቲካ እንቅስቃሴ 

ውስጥ ምንም ዓይነት ጣልቃ ገብነት 

የለውም።

የማኅበረ ቅዱሳን

የማኅበረ ቅዱሳን
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በእግዚአብሔር ቸርነት የጨረስነው የ2012 

ዓ.ም በእኛ በኦርቶዶክሳውያኑ ምእመናን 

ዘንድ የሰማዕታት አባቶቻችንን እና 

እናቶቻችንን ዘመን በእጅጉ ያስታወስንበት 

ልዩ የመከራና የሰማዕትነት ዘመን ሆኖ 

አልፏል። በዚህ ዓመት በብዙ ሺዎች 

የሚቆጠሩ ኦርቶዶክሳውያን ተፈናቅለዋል፤ 

በመቶዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ተገድለዋል፤ 

ሴቶችና ሕፃናት ተደፍረዋል፤ ብዙዎች 

ፍትሕ ሲጠብቁ በበደል ላይ በደል 

ወደ እስር ቤቶች ተወርውረዋል። 

በአንጻሩ የኦርቶዶክስ ምእመናን ፍቅር፣ 

ትዕግሥት፣ አስተዋይነት፣ ለአገር ያለን 

ሐላፊነት፣ ለመንግሥት ያለን ክብር 

ተገልጦበታል። 

እግዚአብሔር አምላካችን ዘመናትን 

እያፈራረቀ ዕድሜ ለንስሓ የሚያድለን 

ከመከራና ወድቆ ከመነሳት ትምህርት 

ወስደን፣ እንደ ወርቅ ተፈትነን እርሱን 

ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን 

በምንመስልበት በሞት ላይ ባለ የሕይወት 

መንገድ እንድንራመድ ነው። በኮፈሌ፣ 

በዶዶላ፣ በአጋርፋ፣ በጎባ፣ በሻሸመኔ፣ 

በቢሾፍቱ፣ በአዳማ፣ በመሠላ፣ በዳባ፣ 

በከረሚሌ፣ በቦረዳ፣ በዓለማያ፣ በድሬዳዋ፣ 

በሐረር፣ በሻምቡ፣ በሊሙ፣ በጅማ፣ 

በአሰላ፣ በቅወሳ፣ በደደር፣ በጃጃ፣ 

በኢጃጂ፣ በስልጤ ኦርቶዶክሳውያን 

ክርስቲያኖች መከራ መቀበላቸው እና 

ፍትሕን መነፈጋቸው ሳያንስ በአገር 

መገናኛ ብዙኃንና በዓለም የሰብአዊ መብት 

ተሟጋች ድርጅቶች ዘንድ ትኩረት 

ማጣታቸው ለእውነት ፣ ለሕግና ለሰብአዊ 

መብት የተሰጠውን የፍትሕ ዋጋ ማጣት 

የሚያመላክት ነው።

ስለሆነም የዚህን ዓለም ፈተና ድል 

አድርገን የመንግሥቱ ወራሾች፣ የስሙ 

ቀዳሾች ለመሆን ያበቃን ዘንድ በአርባ እና 

በሰማንያ ቀን የተቀበልነውን የልጅነት 

ማኅተማችንን አጥብቀን በመያዝ፣ 

በንስሓ፣ በጾም፣ በጸሎት እና በሥጋ 

ወደሙ ጸንተን መኖር ይጠበቅብናል። 

የምንኖርባት ምድር ለተስፋ መንግሥተ 

ሰማያት የምንዘጋጅበት ዓለም እንደመሆኗ 

ክርስትናችንን እና ሥርዐተ አምልኮታችንን 

ለመፈጸም የምታስችለን እንድትሆን 

እያንዳንዳችንን ኦርቶዶክሳውያን ከቤተ 

ክርስቲያን ጎን በመቆም የድርሻችንን 

መወጣት ይኖርብናል። 

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን!

“የትኛውም ዓይነት የልዩነት አጥር ሳይገድበን 

እርስ በእርስ በመደጋገፍና በመተባበር የቤተ 

ክርስቲያናችንን ልዕልና እናስጠብቅ!”

መልእክት ዘማኅበረ ቅዱሳን
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በዚህ ፈታኝ ዘመን ከቤተ ክርስቲያናችን 

ጎን መቆማችን የሚገለጸው በሃይማኖትና 

በምግባር ጸንተን በመገኘት፣ ከአሉባልታ 

ርቀን የቤተ ክርስቲያኒቱን እውነተኛ 

ድምጽ ከትክክለኛ ምንጭ በማዳመጥ 

ቅድስት ቤ/ክ የእኛን ድጋፍ በፈለገችበት 

ቦታ ላይ ቀድመን በመገኘት እንዲሁም 

የትኛውም ዓይነት የልዩነት አጥር (ዘር፣ 

ቋንቋ፣ ቀለም፣ አመለካከት፣ ዕውቀትና 

የመሳሰሉት) ሳይገድበን እርስ በእርስ 

መደጋገፍና መተባበር ስንችል ጭምር 

ነው።

አገር ሠርታ፣ መንግሥት ቀብታ፣ 

ጀግንንነት አልብሳ፣ እውቀት አውርሳ 

ቅዱስ ማንነት የቀረጸችልንን፣ 

መድኀኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ 

የመሠረታትን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን 

እንድንጠላ የሚመክረንን ባዕድ፣ በልባችን 

አድሮ የሚያስተንን ርኩስ መንፈስ 

ለመዋጋት አክራሪዎችን፣ ኢ-አማንያንን 

እና ዘረኞችን ሳይሆን አገራውያኑን 

የሃይማኖትና የባህል ሊቃውንት ወደ 

ማዳመጡ መመለስም ሌላው መፍትሔ 

ነው። 

እግዚአብሔር በፈቃዱ መሪና አስተማሪ፣ 

አገርና ድንበር ሰጥቶ በብዝኃነትና 

በአንድነት ኢትዮጵያውያን አድርጎ በዚህ 

ልዩ ቦታ ያሰፈረን እኛ ኢትዮጵያውያን 

በባዕዳን ትምህርትና ርእዮት ከመታወር 

ወጥተን፣ አገራዊውን እውቀትና 

የሽምግልና ሥርዓት በመከተል መጠፋፋት 

የሚያበቃበትን መላ መፈለግ ይገባናል።

 

የማኅበራችን ትጉህ አገልጋዮች በዓመቱ 

ማኅበሩ የፈጸማቸውን ሰፊ አገልግሎቶች 

በማከናወን ብቻ ሳይሆን የቤተ ክርስቲያንን 

ቅድስና በሚመሰክረው መልካም 

ምግባራችሁ የጥቃቱን ጊዜ በማስተዋል 

ጥፋቱን ለመቀነስ ያደረጋችሁትን ልዩ 

ልዩ ተጋድሎ ሁሉን የሚያይ አምላካችን 

ዋጋ አድርጎ እንደሚቀበልና ከሰማዕታቱ 

በረከት እንደሚያካፍላችሁ እናምናለን።

 

ለማኅበራችን የተቃና አገልግሎት 

ከእግዚአብሔር የምታኙትን ዋጋ 

በእምነት ተስፋ በማድረግ ያለመሰልቸት 

ሁለገብ ድጋፍ ለምታደርጉልን አባቶች፣ 

መምህራን እና ምእመናን ሁሉ 

እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ። 

በተለይም የመንግሥት ቸልታ፣ የዓለም 

ዝምታ እንዲሁም የአገር ፀጥታ መዋቅር 

አድልዎ ሳያስፈራችሁ ከተጎጂዎች ጎን 

የቆማችሁ ክርስቲያኖችና ኢትዮጵያውያን 

ሙስሊሞች በእግዚአብሔር ስም 

ምስጋናችን ይድረሳችሁ። መጪው 

ዘመን በተጋድሎ ውስጥ የእግዚአብሔርን 

ልዩ ሰላም የምንጎናጸፍበት እንዲሆን 

የአምላካችን ፈቃድ ይሁንልን አሜን!!! 

መልእክት ዘማኅበረ ቅዱሳን
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አቃፊነት መገለጽ የሚኖርበት 
በተግባር ነው!

ዜና ትንታኔ

የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን (ስመ 

ጥምቀቱ ኃይለ ገብርኤልን) ግድያ ተከትሎ 

በሁለት ከተማ መስተዳደሮች፣ በ10 

የኦሮምያ ክልል ዞኖች እና በ45 ወረዳዎች 

በክርስቲያኖች ላይ ጥቃት መፈጸሙ 

ይታወቃል። በጥቃቱም የበርካታ ሰዎች 

ሕይወት ተቀጥፏል። ግለሰቦች በዘመናት 

ጥረት ያቆሟቸው መኖሪያ ቤቶችና 

የንግድ ተቋማት ከነሙሉ ንብረታቸው 

የእሳት እራት ሆነዋል። ማንን ማጥቃት 

እንዳለባቸው አስቀድመው ያዘጋጁት 

ጥፋት ፈጻሚዎቹ ያደረሱት ጉዳት 

ያልታበና ከባድ ቢሆንም በየአካባቢው 

የሚኖሩ ቀና ሰዎች ጥረት ባይታከልበት 

ኖሮ ከዚህ የባሰ ውድመት እና ጥፋት 

ሊከሠት ይችል እንደ ነበር ክርስቲያኖቹ 

ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል።

ቅዱስ ሲኖዶስ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ሥር 

ዐቢይ ኮሚቴ በማቋቋም ተጎጂዎች ካሉበት 

ቦታ ድረስ በመሄድ ያሰባሰበውን መረጃ 

ዋቢ በማድረግ ነሐሴ 19/2012 ዓ/ም 

መግለጫ ሰጥቷል። ከመግለጫው መረዳት 

እንደተቻለው ከ67 በላይ ምእመናን 

በግፍና በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል፤ 38 

ምእመናን እስከ ሕይወት ፍጻሜያቸው 

ድረስ ለሚኖር ከባድ የአካል ጉዳት ሰለባ 

ሆነዋል፤ 29 ምእመናን ደግሞ ቀላል 

የሚባል የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። 

ከዚህም በተጨማሪ ከ7ሺህ በላይ 

ምእመናን ከመኖርያ ቤታቸው የተፈናቀሉ 

ሲሆን በተለያየ ደረጃ ሊገለጽ የሚችል 

ሥነ ልቡናዊ እና ሥነ አእምሯዊ ቀውስ 

መዳረጋቸውን እንዲሁም ከ5 ቢሊዮን ብር 

በላይ የሚገመት ሀብት ንብረታቸውን 

በዘረፋ እና በቃጠሎ ማጣታቸውን 

ሪፖርቱ ይፋ አድርጓል።

የጥፋት ተልእኮ ያነገቡ አካላት 
የክርስቲያኖችን ንብረት ሲያወድሙ 
መንግሥት ከግብር ሰበስቤ አከናውነዋለሁ 
በማለት ያቀደው ፕሮጀክት ተግባራዊ 
ሳይሆን እንደሚቀር የየአካባቢው 
ባለሥልጣናትም ሆኑ የጸጥታ አካላት 
መረዳት ይገባቸው ነበር። ክርስቲያኖቹ 
ለራሳቸው የሚበሉት ከሌላቸው እንደ 
ባሕር ዛፍ ቅጠል ሸምጥጠው ግብር 
እንደማይከፍሉ መታወቅ አለበት።  
የክርስቲያኖች ንብረት ሲወድም ቆመው 
የተመለከቱ የጸጥታ አካላት ከሕዝብ 
ተሰብስቦ ደመወዝ እንዳይከፈላቸው 
ራሳቸው ተባባሪ እንደሆኑ መገንዘብ 
አለባቸው። ዋና ዋና የኢኮኖሚ 
አውታሩን ካፈረሱት ለአገር ማሰባቸውና 

አቃፊነታቸው የሚገለጠው በምንድን 

ነው?

በዲ/ን አሻግሬ አምጤ
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የደረሰውን ጥፋት ዘርዝሮ መጨረስ 

ባይቻልም ለማሳያ ያህል በጥቂቱ 

እናቀርባለን። የምዕራብ አርሲ አገረ 

ስብከት በሚገኝበት ሻሸመኔ ከተማ እና 

በአጠቃላይም በሀገረ ስብከቱ ሥር ባሉ 

ወረዳዎች የደረሰው ውድመት አስከፊ 

እንደሆነ የአገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ 

አቡነ ሄኖክ ተናግረዋል። እንደ ሊቀ ጳጳሱ 

ገለጻ በግለሰብ ንብረቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት 

ደርሷል፤ በመድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን 

ላይ ጉዳት አድርሰዋል። በአጠቃላይ 19 

ሰዎች ሞተዋል። አክራሪ ሙስሊሞች 

አስቀድመው አዘጋጅተውት በነበረ ስም 

ዝርዝር እየተመሩ የክርስቲያኖችን ቤትና 

ንብረት እየመረጡ ያቃጥሉ ነበር። 

በምዕራብ አርሲም ሆነ በአጠቃላይ ጥቃት 

በተፈጸመባቸው አካባቢዎች የክርስቲያኖች 

እና የሙስሊሞች ንብረት ጎን ለጎን ቢሆን 

እንኳ የሙስሊሞችን ንብረት እያለፉ 

የክርስቲያኖችን መርጠው ከማውደም 

በተጨማሪ ድንገት የሙስሊሞች ንብረት 

አደጋ ቢደርስበት እንኳ ተረባርበው 

ያጠፉት እንደ ነበር ጥቃት የተፈጸመባቸው 

ክርስቲያኖች ተናግረዋል። በአጠቃላይ 

ጥቃቱ የደረሰባቸው ክርስቲያኖች 

በሃይማኖታቸው እና በማንነታቸው 

ምክንያት በደል እንደተፈጸመባቸው 

ቢቢሲ አማርኛ በሐምሌ 6 ቀን 2012 

ዓ.ም ዘገባው አስነብቧል። 

በአርሲ ዞን ቀርሳ ወረዳ የተፈጸመው 

ጥቃት ደግሞ ጥቃት አድራሾቹ ለሦስተኛ 

ጊዜ በመምጣታቸው ለለቅሶ ተሰባስቦ 

የነበረው ሕዝብ ነፍሱን ለማትረፍ 

በየጫካው ተበትኖ ማደሩን እና ቤት 

ንብረታቸውን ጥለው የሸሹ ሰዎችን 

የአካባቢው አስተዳደርና ፖሊስ በግድ 

እየመለሳቸው መሆኑን ቢቢሲ አማርኛ 

ዘግቧል።

 

በአርሲ ዴራ ከተማ ልጃቸው የተገደለባቸው 

ክርስቲያን ከአዳማ ሊጠይቃቸው የመጣው 

ሰኞ ማታ እንደሆነ ይናገራሉ። ሰኞ 

ለማክሰኞ አጥቢያ የአርቲስት ሃጫሉን 

ሞት ምክንያት በማድረግ በአካባቢያቸው 

ረብሻ መከሠቱን፣ ልጃቸው በአጥር ዘሎ 

ወደ ጎረቤት ቢያመልጥም ከጎረቤት 

ዜና ትንታኔ

በዘመናችን ታሪክ 
የሚጻፈውም፣ ታሪክ 

የሚጠቀሰውም 
በትውልድ መካከል 

የሰላም ድልድይ 
ለመገንባት ሳይሆን 

አንዱን ከሌላው 
በማባላት በሰላም 
አብሮ የኖረውን 

የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ለማለያየት ነው።
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ጎትተው በማውጣት መንገድ ላይ በአሰቃቂ 

ሁኔታ እንደገደሉት፣ 400 ካሬ ሜትር 

ላይ ያረፈ ቤታቸው እስከነሰርቪሱ፣ 

ሱቃቸው ከነሙሉ ዕቃው መዘረፍና 

መቃጠሉን፣ ከብቶቻቸው መነዳታቸውን፣ 

ሌላኛው ልጃቸውም መፈንከትና ስብራት 

የደረሰበት መሆኑን፣ በከተማዋ ወደ 300 

የሚደርሱ ቤቶች መውደማቸውን፣ ቤት 

ንብረታቸው የወደመባቸው ክርስቲያኖች 

በአሁኑ ሰዓት ቤተ ክርስቲያን ተጠልለው 

እንደሚገኙ፣ ከከተማዋ አስተዳደርም እስከ 

አሁን ድረስ ምንም ዓይነት መፍትሔ 

አለማግኘታቸውን ተናግረዋል። ከ50 

በላይ ክርስቲያኖች በአካባቢው በሚገኝ 

ቤተ ክርስቲያን ተጠልለው እንደሚገኙ 

የተናገሩት ቢቢሲ ያናገራቸው ሌሎች 

ግለሰቦችም በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ 

በሚገኝ አዳራሽና በየመቃብር ቤት በረንዳ 

ላይ ተጠልለው እንደሚገኙ በመግለጽ 

ሊጠይቃቸው የሔደ አካል አለመኖሩን 

በቅሬታ ገልፀዋል።  

አርሲ ነገሌ 8 ኦርቶዶክሳውያን፣ ሾባ 

በሚባል ቀበሌ ደግሞ 4 ኦርቶዶክሳውያን 

ተገድለዋል። ሁለቱ እናት እና ልጅ 

ናቸው። ኦርቶዶክሳውያንን ትኩረት 

ያደረገ ጥቃት እና የንብረት ዘረፋ 

ሲደረግ ፖሊስ ሁኔታውን ለመቈጣጠር 

መሞከር ይቅርና እስከ ቀኑ 9 ሰዓት ድረስ 

ፖሊሶች የት እንደነበሩ እንደማያውቁ 

ነዋሪዎች ተናግረዋል። ሆቴሎች 

እና መዝናኛ ቦታዎች እየተመረጡ 

ተቃጥለዋል። አንዱን ክርስቲያን ገድለው 

ዛፍ ላይ  ሰቅለውታል። ከየትኛውም 

ብሔር የመጣ ቢሆን ኦርቶዶክስ ከሆነ 

ሕይወቱን ለማጥፋት፣ ሀብት ንብረቱንም 

ለማውደም ተሰማርተው እንደ ነበር 

ነዋሪዎች ተናግረዋል። ይህንንም 

የመንግሥት ባለሥልጣናት የመሰከሩት 

እውነታ ነው። እንደ ብዙዎቹ አስተያየት 

ሰጭዎች አጥፊዎች ከሌላ ቦታ የመጡ 

እና ለአካባቢው ነዋሪ የማይታወቁ ከሆነ 

አስቀድመው ሲያጠኑ መቆየታቸውን፣ 

ሊያጠቁት ያሰቡትን ንብረትም ሆነ 

ሕይወት ለማጥፋት አስተኳሽ መያዛቸውን 

ነው። የአጥፊዎችን ድርጊት ለማስቆም 

የሞከሩ የከተማዋ ነዋሪዎችም እንደ 

ተገደሉ፣ የተወጉ እና የተደበደቡ ሰዎች 

እንዳሉ፣ ሕፃናት ባዩት አሰቃቂ ድርጊት 

አእምሯቸው መረበሹን፤ የ11 ዓመት 

ልጅ በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደለውን ግለሰብ 

በማየቱ ራሱን ማጥፋቱን ቢቢሲ ለከተማዋ 

ነዋሪዎች ቃለ መጠይቅ አድርጎ ዘግቧል።

በጅማ፣ በመቱ፣ በአምቦ፣ በወሊሶ፣ 

በቢሸፍቱ፣ በአዳማ፣ በሐረር፣ በአሰበ 

ተፈሪ፣ በዝዋይ፣ በሻሸመኔ፣ በአርሲ ነገሌና 

በሌሎችም የክልሉ ከተሞች እና የገጠር 

ቀበሌዎች የክልላዊ መንግሥቱን መዋዕለ 

ንዋይ የማውደም እና ኦርቶዶክሳውያንን 

እና ኦርቶዶክስን የማጥፋት ተግባር 

ተፈጽሟል። በጥቃቱም ባሌ የሚገኘው 

ኮኮሳ ሆጊሶ መድኃኔዓለም ሙሉ በሙሉ 

የተቃጠለ ሲሆን ከ67 በላይ ክርስቲያኖችም 

ዜና ትንታኔ
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ሰማዕትነት ተቀብለዋል። የአሟሟታቸው ሁኔታም በመታረድ፣ በመሰቀል፣ በድንጋይ 

በመደብደብ እና በተተኮሰ ጥይት መሆኑ ታውቋል። 

ጥቃት የደረሰባቸው ኦርቶዶክሳውያን በከፊል - አዳባ፣ ሐምሌ 2012 ዓ.ም

የክርስቲያኖችን ንብረት ሙሉ በሙሉ እና 

በከፊል ማውደም፣ ማቃጠል እና መዝረፍ 

የተፈጸመው አስቀድመው ሲደራጁ 

በከረሙ የጥፋት ኃይሎች መሆኑን 

የየከተሞቹ ነዋሪዎች ተናግረዋል። 

ከዚህ ድምዳሜ ላይ ያደረሳቸው 

አስቀድመው አዘጋጅተውት በነበረ ስም 

ዝርዝር እየተመሩ እና ስም እየጠየቁ 

ማውደማቸው ነው። በብዙዎች ከተሞች 

የነበሩ ኦርቶዶክሳውያን ባለሀብቶች 

በድጋሜ እንዳይነሡ ሆነው ሀብት 

ንብረታቸው ወድሟል። ኢንተርናሽናል 

ሆቴሎች፣ ካፌዎች፣ ምግብ ቤቶች፣ 

የመጠጥ ግሮሰሪዎች፣ የሸቀጣሸቀጥ፣ 

የእህል፣ የመኪና ማከፋፈያ መደብሮች፣ 

ፋብሪካዎች፣ መኪኖች ወድመዋል። 

ከአንድ ቤት ስድስት የሚሆኑ የቤት፣ 

የኮንስትራክሽን፣ የትራንስፖርት 

መኪኖች፣ ባጃጆች እና ሞተር ሳይክሎች 

ወድመዋል። በሐረር ከተማ የነበረው 

የራስ መኮንን ሐውልት እና በጅማ ከተማ 

የነበረች የማርያም የምትባል ሐውልት 

ፈርሰዋል። በአዲስ አበባ ከተማ አራዳ 

ጊዮርጊስ አጠገብ የሚገኘውን የዳግማዊ 

ዓፄ ምኒልክ ሐውልት አፍርሰው የሀጫሉ 

ሁንዴሳን አስከሬን ለመቅበር አስበው 

እንደነበርም የደረሰውን ጥቃት እንዲያጣራ 

በመንግሥት የተቋቋመው አጣሪ ቡድን 

ዜና ትንታኔ
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ሐምሌ 9 ቀን 2012 ማስታወቁን ኢሳት 

የቴሌቭዥን ጣቢያ ዘግቧል።

ከ18 ወረዳዎች የተሰበሰበው ማስረጃ 

ያረጋገጠው ጥቃት የደረሰባቸው ሁሉ 

ኦርቶዶክሳውያን መሆናቸውን ነው። 

በአሰበ ተፈሪ የአንድ ሙስሊም እና 

የአንድ ፕሮቴስታንት የንግድ መደብሮች 

ወድመዋል። ይህም የሆነው የንግድ 

ስያሜው የኦርቶዶክስ ስለመሰላቸው 

መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። 

በየአካባቢው አንድም የሙስሊሞች 

ንብረት አለመነካቱ የሚያስገነዝበን ጉዳይ 

አለ። በሙስሊሞች በሕይወታቸውም፣ 

በንብረታቸውም ላይ ምንም ጉዳት 

ሳይደርስ በኦርቶዶክሳውያን ላይ ያን 

ያህል መከራ መዝነቡ የሚያመላክተው 

ከባለሥልጣናት፣ ከባለሀብቶች፣ ከፍትሕ 

አካላት መካከል ጥቃቱን ያቀነባበሩ አክራሪ 

ሙስሊሞች መኖራቸውን ነው። 

የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ 

ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአንድ ቋንቋ 

ተናጋሪዎችን እየመረጡ አጠቁ የሚለው 

ትክክል አለመሆኑን እና ኦርቶዶክስ 

ክርስቲያን የሆኑትን የሁሉም ቋንቋ ተናጋሪ 

ኢትዮጵያውያንን እንዳጠቁ ተናግረዋል። 

ድርጊቱም ኦርቶዶክሳውያን ተስፋ 

እየቆረጡ አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ 

በአክራሪ ሙስሊሞች የተቀነባበረ መሆኑን 

አስረድተዋል። በጥቅምት ወር 2012 ዓ.ም 

ክርስቲያኖችን ብቻ መርጠው ከማጥቃት 

በተጨማሪ የግፍ ግፍ ራሳቸው ከሳሽ፣ 

ራሳቸው መስካሪ እና ፈራጅ ሆነው 

ሰልፍ እንዳንወጣ ከለከሉን ብለው እስከ 

አሁን ሰባት ክርስቲያኖች ታስረው 

እንደሚገኙ ብፁዕነታቸው ተናግረዋል። 

ከሚጠቀሙበት ስልት ዋናው ጅራፍ ራሱ 

ገርፎ ራሱ ይጮኻል የሚባለው መሆኑንን 

የሚያሳይ ድርጊት ነው። 

ከዘውግ ፖለቲከኞች ጀርባ ተደብቀው 

ክርስቲያኖችን ለማጽዳት የሚሠሩቱ 

አክራሪዎች የፈለጉትን የመደገፍ 

መብት ቢኖራቸውም ምክንያት እየፈለጉ 

ክርስቲያኖችን ሲገድሉና የክርስቲያኖች 

የሆነውን ሁሉ ሲያጠፉ አገር 

አስተዳድራለሁ የሚለው መንግሥት 

መዋቅሩን መፈተሽና ማስተካከል ካልቻለ 

የጥፋቱ ተባባሪና አስፈጻሚ ያስብለዋል። 

 

የሚገርመው ክልሉ በብዙ ሺህ የሚቆጠር 

የፖሊስ ሠራዊት ማስመረቁ እየታወቀ 

ለሰሚው ግራ የሚሆን የተደራጀ ጥቃት 

መፈጸሙ ነው። በየአካባቢው ሕግ 

ለማስከበር የተሰማራው ፖሊስ የት 

ገብቶ ነው በግለሰቦችም ሆነ በመንግሥት 

ተቋማት ላይ ያን ያህል ጥቃት የደረሰው 

የሚለው እንቆቅልሽ ነው። መከላከያ 

በቅርብ ርቀት እያለ፣ የክልሉ ፖሊስ እና 

ልዩ ኃይል 24 ሰዓት ሰላምን ለማስፈን 

አገልግሎት በመስጠት ላይ እያለ ይህ 

ሁሉ ጥፋት መፈጸሙ የሚያስደንቅ ነው። 

አጥፊዎችም ገብተው የሚመገቡበትን፣ 

ዜና ትንታኔ
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የፈለጉትን የሚገዙበትን የራሳቸውን 

ንብረት ሲያወድሙ ምን ቢያስቡ ነው 

ያሰኛል። 

በክልሉ በተደጋጋሚ እንደታየው ወንጀለኛ 

በሕግ ሳይሆን በልመና ከጥፋት እንዲርቅ 

ሲደረግ መቆየቱ ለክርስቲያኖች ብቻ ሳይሆን 

ለራሱ ለመንግሥትም  አደገኛ መሆኑ 

አሁን በተግባር ተገልጦ ታይቷል። በሕግ 

መጠየቅ ሲገባቸው እባካችሁ እየተባሉ 

ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የማይቻል መሆኑን 

የተገነዘበው መንግሥትም የራሱን 

የፖለቲካ አመራሮችና ኃላፊዎችን ሳይቀር 

ለፍርድ በማቅረብ ሕግ የማስከበር ተግባር 

ጀምሯል። ድርጊቱ ተጠናክሮ መቀጠል 

ይኖርበታል። አሁንም የድረሱልን ድምፅ 

የሚያሰሙትን የሻሸመኔ እና የቢሻን ጉራቻ 

ከተማ ክርስቲያኖች ሊደርስላቸው ይገባል። 

በየአካባቢው በጥፋት ላይ ተሰማርተው 

የነበሩ ባለሀብቶች፣ የመንግሥት 

ባለሥልጣናት እና ሌሎችም ለሕግ 

መቅረባቸው ለመንግሥትም ዕፎይታን 

መስጠቱ መታወቅ ይኖርበታል።

የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር 

ግርማ ገላን ሐምሌ 8 ቀን 2012 ዓ.ም 

ለኢሳት ቴሌቭዥን ጣቢያ በሰጡት ቃለ 

ምልልስ በበርካታ የኦሮምያ ክልል ዞኖች 

በአርሲ እና በጅማ ሃይማኖት እና ብሔር 

ተኮር ጥቃቶች መፈጸማቸውንና የሸዋ 

ኦሮሞዎች ክርስቲያን በመሆናቸው ብቻ 

መገደላቸውን ገልጸዋል። ምክትል ኮሚሽነሩ 

አክለውም በአርሲ የተፈጸሙት የግድያ 

ወንጀሎች ሃይማኖት አዘል መሆናቸውን 

ገልጸው በተለይም የሸዋ ኦሮሞዎች 

ክርስቲያን በመሆናቸው መገደላቸውን፣ 

በምሥራቅ አርሲ  ከተገደሉ 35 ሰዎች 

መካከል 22ቱ የሸዋ ኦሮሞ  ክርስቲያኖች፣ 

13ቱ ደግሞ የአማራና ደቡብ ክልል 

ተወላጆች መሆናቸውን ማረጋገጣቸውን 

ከቴሌቭዥን ጣቢያው ጋር ባደረጉት 

ቃለ ምልልስ ተናግረዋል። የጠቅላይ 

ሚንስትሩ የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ 

አቶ ንጉሡ ጥላሁንም በበኩላቸው ሐምሌ 

14 ቀን 2012 ዓ.ም. ከኢሳት ቴሌዥን 

ጣቢያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ጥቃቱ 

በሃይማኖትና ማንነት ላይ ያተኮረ እንደ 

ነበር ገልጸዋል። የሁለቱ ባለሥልጣናት 

ገለጻ ጥቃት የደረሰባቸውን አካላት ሐሳብ 

የሚያንጸባርቅ መሆኑን እንረዳለን። 

ዜና ትንታኔ

በክልሉ በተደጋጋሚ 

እንደታየው ወንጀለኛ በሕግ 

ሳይሆን በልመና ከጥፋት 

እንዲርቅ ሲደረግ መቆየቱ 

ለክርስቲያኖች ብቻ ሳይሆን 

ለራሱ ለመንግሥትም  

አደገኛ መሆኑ አሁን 

በተግባር ተገልጦ ታይቷል።
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በተቃራኒው የኦሮምያ ክልላዊ መንግሥት 

የኮምዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ የሆኑት 

አቶ ጌታቸው ባልቻ በሰጡት ጋዜጣዊ 

መግለጫ ደግሞ ሃይማኖትን መሠረት 

ያደረገ ጥቃት መፈጸሙን ከመካድ 

አልፎ በክልሉ የተፈጠሩትን ጥቃቶች 

በእርሳቸው አገላለጽ ‘ተገቢ ያልሆኑ 

ድርጊቶች’ ከብሔርና ከሃይማኖት ጋር 

ለማያያዝ ሙከራ የሚያደርጉ አካላት 

ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ጭምር የክልሉ 

መንግሥት ያሳስባል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። 

የመንግሥት ሐላፊው ነሐሴ 19/2012 

ዓ.ም የወጣውን የቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫ 

ተከትሎ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ 

“… ይህ የኦሮሚያ ክልል መንግሥትን 

አይመለከትም፤ መግለጫውም የእኛን 

ጥረት ከግምት ውስጥ ያላስገባ ነው…” 

በማለት ለቤተ ክርስቲያኒቱ እና 

ለምእመኗ የፍትሕና የደኅንነት ጥያቄዎች 

የክልላቸው መንግሥት ያለውን ንቀት 

በአደባባይ ገልጸዋል። በአንድ የፖለቲካ 

ፓርቲ እና የመንግሥት አስተዳደር 

ውስጥ ሕዝብን በፍትሕና በርትዕ 

እንዲያስተዳድሩ ሐላፊነት የተጣለባቸው 

የመንግሥት አካላት እርስ በእርስ 

የሚጣረሱ መግለጫዎችንና አስተያየቶችን 

መስጠታቸው ለሰሚው ግራ ቢሆንም 

ፍትሕ የተነፈጉ ድምጾች ግን ፍትሕን 

እስኪያገኟት ድረስ ድምፃቸውን 

ማሰማታቸው ይቀጥላል።

ለሁሉም የሚበጀው መፍትሔ ግን 

የኦሮምያ ክልል መንግሥት ጠቅላይ 

ዐቃቤ ሕግ አቶ ዳንኤል አሰፋ እና የዝዋይ 

ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ተስፋየ ኤዳኦ 

ሴሮ የተናገሩትን ተግባራዊ ማድረግ ነው። 

ይኸውም የሕግ የበላይነትን ማስፈን ነው። 

የክልሉ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ አቶ ዳንኤል 

አሰፋ በቅርቡ (ከሰኔ 23 ቀን 2012 

ዓ.ም.ጀምሮ) በኦሮምያ ክልል በተፈጸመ 

ግድያ፣ ዘረፋ እና የንብረት ውድመት 

እጃቸው ያለበትን የሚያጣራ 200 አባላት 

ያሉት መርማሪ ቡድን ከፌደራል፣ 

ከክልል፣ ከዞን እና ከወረዳ መቋቋሙን 

እና ሥራውንም በቅርቡ እንደሚያጠናቅቅ 

ሐምሌ 9 ቀን 2012 ዓ.ም. ለኢሳት 

ቴሌቭዥን ተናግረዋል።

የምዕራብ አርሲ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ 

ሄኖክ በተለያዩ አካባቢዎች ጥቃቱ 

የተፈጸመባቸውና ንብረት የወደመባቸው 

ክርስቲያኖች በሕይወት ለመትረፋቸው 

ምክንያት የሆኗቸው ለዘመናት በጉርብትና 

አብረዋቸው የኖሩት ጎረቤቶቻቸው 

ባደረጉት ጣልቃ ገብነት መሆኑን 

ተናግረዋል። ሊቀ ጳጳሱ አክለውም 

“በእኔም ላይ ጥቃት ለመፈጸም መንበረ 

ጵጵስናውን ሰብረው ለመግባት ሲሞክሩ 

በአካባቢው በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን 

ሙስሊሞች ልመና መትረፍ ችያለሁ፤ 

ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች እኔን ብቻ 

ሳይሆን ሌሎች ክርስቲያኖችንም ከሞት 

አትርፈዋል። ስለዚህም በጎ ያደረጉ 

ሙስሊሞች መመስገን ይገባቸዋል።” ሲሉ 

ዜና ትንታኔ
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ለማኅበረ ቅዱሳን የቴሌቭዥን ጣቢያ 

በሰጡት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል።

 

በዘመናችን ታሪክ የሚጻፈውም፣ ታሪክ 

የሚጠቀሰውም በትውልድ መካከል የሰላም 

ድልድይ ለመገንባት ሳይሆን አንዱን 

ከሌላው በማባላት በሰላም አብሮ የኖረውን 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ለማለያየት ነው። 

ድርጊታችንን ለተመለከተ ሰው አገራችንን 

ልናፈርስ የተላክን የጥፋት መልእክተኞች 

እንመስላለን። ሰው እንዴት የራሱን አገር 

ለማፍረስ እና የአገሩን ገጽታ ለማበላሸት 

እንቅልፍ ያጣል? ዛሬ ዝዋይና ሻሸመኔ 

በጦርነት የወደሙ ከተሞች የመሰሉት 

በእኛው በኢትዮጵያውያን እንጂ የውጭ 

ጠላት መጥቶብን አይደለም። ድርጊቱ 

“የቤቴ መቃጠል ለትኋኑ በጀኝ” አይነት 

ነው። ውጤቱም ሰሞኑን ሲፈጸም 

እንዳየነውና እንደሰማነው የሕዝብን 

ንብረት በማውደም ደስታን ለማግኘት 

መሞከር ነው። ይህ ግን ከሌላ ብቻ 

ሳይሆን ከራስ መነጠል ወይም ለራስ 

ባይተዋር መሆን ነው። የሌሎችን ንብረትና 

ሕይወት በማጥፋት ሐሴት ለማግኘት 

መሞከር መጨረሻው ራስን በማጥፋት 

ይደመደማል። በጥፋት ኃይሉ የወደሙት 

ተቋማት ሲርበን ገብተን የምንበላባቸው፣ 

ሲደክመን የምናርፍባቸው፣ ገንዘብ ብናጣ 

ተቀጥረን የምንሠራባቸው ብቻ ሳይሆኑ 

የምንበደርባቸው የንግድ ተቋሞቻችን 

እንዲሁም ሆቴሎቻችን ናቸው። 

ከሁሉ በላይ የተገደለው ወንድማችን 

አርቲስት ሃጫሉም ሆነ የአጸፋ ጥቃት 

የተፈጸመባቸው በክርስቶስ ክርስቲያን 

በተሰኙ ኦርቶዶክሳውያን ላይ እና የአገር 

ዋልታ፣ የድሆች አለኝታ፣ የሕሙማን 

መፈወሻ፣ የኀዘንተኞች መጽናኛ በሆነችው 

ቤተ ክርስቲያን ላይ መሆኑ ክሥተቶችንና 

አጋጣሚዎችን ሽፋን በማድረግ 

በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንና ምእመናን 

ላይ ጥቃት ለመሰንዘር የተደራጀ አክራሪና 

ጽንፈኛ ኃይል መኖሩን የሚያመላክት 

ነው። በመሆኑም ኦርቶዶክሳውያን እንደ 

ዜጋ ፍትሕን ለማስከበር በሚደረገው 

ጥረት ውስጥ ከሕግና ከእውነት ጎን 

ከመቆም በተጨማሪ በሰማዕታቱ ደም 

ያጌጠችው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አካል 

ክፍሎች እንደመሆናችን በንስሓ ታጥበን፤ 

ዘመኑን ዋጅተን መኖር ይጠበቅብናል።

ዜና ትንታኔ

ኦርቶዶክሳውያን እንደ 
ዜጋ ፍትሕን ለማስከበር 

በሚደረገው ጥረት ውስጥ 
ከሕግና ከእውነት ጎን 
ከመቆም በተጨማሪ 

በሰማዕታቱ ደም 
ያጌጠችው ቅድስት ቤተ 
ክርስቲያን አካል ክፍሎች 
እንደመሆናችን በንስሓ 

ታጥበን፤ ዘመኑን ዋጅተን 
መኖር ይጠበቅብናል።



13

መጽሔተ ተልእኮ

መስከረም /2013 ዓ.ም 

“ ጥቃቱ ኦርቶዶክሳውያንን ከተመረጡ 

አካባቢዎች የማጽዳት፤ ኦርቶዶክስን የማጥፋት 

ግብና ተልእኮ ያለው ነው፡፡”
በወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮች እና በማኅበረ ቅዱሳን አገልግሎት ዙርያ ማብራሪያዎች 
እንዲሰጡን አቶ ውብሸት ኦቶሮን በቆይታ አምዳችን እንግዳ አድርገናቸዋል። አቶ 
ውብሸት በማኅበሩ አገልግሎት ውስጥ ለበርካታ ዓመታት በአዲስ አበባ ማእከል በሥራ 
አስፈጻሚነትና በተለያዩ የአገልግሎት ክፍሎች በማስተባበር ያገለገሉ ሲሆን በኋላም 
በዋና ማእከል የሥራ አመራር አባል ሆነው አገልግለዋል። በአሁኑ ወቅት የማኅበረ 
ቅዱሳን ዋና ጸሐፊ በመሆን እያገለገሉ ይገኛል። ከእንግዳችን ጋር ያደረግነውን ቃለ 
መጠይቅ እንደሚከተለው አቅርበነዋል። መልካም ቆይታ!

መጽሔተ ተልእኮ፡- በቅድሚያ ለቃለ 

መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑ በልዑል 

እግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን።

አቶ ውብሸት፡- እኔም እንግዳ አድርጋችሁ 

ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ።

መጽሔተ ተልእኮ፡- ባለፉት ሁለት ዓመታት 

የማኅበሩ አገልግሎት ምን ይመስል ነበር?

አቶ ውብሸት፡- ማኅበረ ቅዱሳን ከ2009 

ዓ.ም ጀምሮ እየተገበረ ያለው ለ4ኛ 

ጊዜ የተዘጋጀውን የ6ዓመት ስልታዊ 

ዕቅድ ነው። ያለፉት ሁለት ዓመታት 

አገልግሎትም የስልታዊ ዕቅድ ዘመን 

አገልግሎት አካል ነው። የዚህ ስልታዊ 

ዕቅድ ዋና ትኩረት የሰው ኃይል ልማት 

ነው። ቤተ ክርስቲያንን የሚረከብ 

የሰው ኃይል ካላፈራን ቤተ ክርስቲያን 

የገጠማትን የውስጥና የውጭ ፈተናዎች 

ማለፍ አይቻልም በሚል አቋም የሰው 

ኃይል ማፍራት ላይ ትኩረት በማድረግ 

ስናገለግል ቆይተናል። ከዚህ በተጨማሪ 

ያለፉት ሁለት ዓመታት ለየት ያሉ 

ጉዳዮች የተስተናገዱበትም ነው። በተለይም 

ከውጭ አካላት በቤተ ክርስቲያን ላይ 

የሚሰነዘሩ ጥቃቶች የተበራከቱበት ነው። 

በእርግጥ ቤተ ክርስቲያን ከፈተና ተለይታ 

ባታውቅም፤ በእኛ ዘመን፣ በእኛ መረዳት 

ልክ ይፈጸማሉ ተብለው የማይጠበቁ 

የጥቃት ዓይነቶች በቤተ ክርስቲያን ላይ 

የተሰነዘሩበት ወቅት መሆኑ የተለየ 

ያደርገዋል። ማኅበሩም የሚያገለግለው 

ቤተ ክርስቲያንን እንደመሆኑ ቤተ 

ክርስቲያን የሚገጥሟት ተግዳሮቶች 

የማኅበሩም አገልግሎት ተግዳሮቶች 

ቆይታ
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ናቸው። ሌላው የውስጥ አካላትም የቤተ 

ክርስቲያንን አቅም ለማዳከም በጎሣ ቤተ 

ክህነት ስም (የኦሮምያ ቤተ ክህነት፣ 

የትግራይ ቤተ ክህነት ወዘተ… በሚል) 

ተደራጅተው ፊት ለፊት የወጡበት ጊዜ 

እና አንዳንድ ቡድኖችም “የራሳችን ጳጳስ 

ሹመናል” የሚል ዜና ያሰሙበት ነው። 

ከዚህም በተጨማሪ 2012 ዓ.ም የኮቪድ 

19 ወረርሽኝ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት 

ላይ የራሱን አሉታዊ ተፅእኖ ይዞ 

የተከሰተበት ዓመት ነው። 

እንደ መልካም አጋጣሚ የምንቆጥረው 

የአባቶች አንድነት መምጣቱ ነው። ይህ 

ጉዳይ የስድስት ዓመቱ ስልታዊ ዕቅድ አካል 

የነበረ ቢሆንም በእግዚአብሔር መልካም 

ፈቃድና ቸርነት ካሰብነውና ካቀድነው 

ፈጥኖ ተከናውኗል። ሌላው የማኅበሩ 

የሚዲያ አገልግሎት የራሱን የቴሌቪዝን 

ጣቢያ በመክፈት የአገልግሎት አድማሱን 

አስፍቶና ተጠናክሮ መምጣቱም እንደ 

መልካም ውጤት መጥቀስ እንችላለን። 

በተለይም የሚዲያ አገልግሎቱ ከኮቪድ 

19 ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ በመጣው ችግር 

ምክንያት ምእመናን በያሉበት ሆነው 

በጋራ የጸሎት መርሐ ግብር ላይ መሳተፍ 

እንዲችሉ የራሱን በጎ ሚና ተጫውቷል።

መጽሔተ ተልእኮ፡-  የማኅበሩ ወቅታዊ 

ሁኔታ እንዴት ይገለፃል? 

አቶ ውብሸት፡- ማኅበሩ በአሁኑ ወቅት 

እየተገበረ ያለው ስልታዊ ዕቅድ ከዚህ በፊት 

ስልታዊ ዕቅድ ሲዘጋጅ ከምንጠቀምበት 

‘SMART APPROACH’ በተለየ ሁኔታ 

የተዘጋጀ ሲሆን መነሻውም የማኅበሩ አቅም 

(የፋይናንስ፤ የሰው ኃይልና፤ የማስተባበር 

አቅም) ሳይሆን አሁን ቤተ ክርስቲያን 

የት ላይ ነው ያለችው? በቀጣይ ሃያ 

ዓመታት የት ደርሳ ማየት እንፈልጋለን? 

ይህንንስ ለማሳካት ምን መሥራት 

ይጠበቅብናል? የሚለውን መነሻ በማድረግ 

የተዘጋጀ ነው። በዚህም ግምገማ መሠረት 

የትብብር አገልግሎት ቁልፍና መሠረታዊ 

ጉዳይ ሆኖ አግኝተነዋል። ከዚህ በፊት 

እንደሚታወቀው ማኅበረ ቅዱሳን 

ሲንቀሳቀስ የቆየው በራሱ ውስን አባላትና 

ውስን አቅም ነበር። በተለይም በዚህ ፈታኝ 

ወቅት ለቤተ ክርስቲያን መጠናከር የተባበረ 

ክንድና እርምጃ አስፈላጊነት የማያጠያይቅ 

መሆኑን በመረዳት ይህንን ዝግ አካሄድ 

ሰብሮ የመውጣት እንቅስቃሴ አድርገናል። 

የዚህ እንቅስቃሴ አንዱ ፍሬ በብዙ 

ጥረትና ድካም እውን የሆነው፤ በውስጡ 

ከአሥር በላይ የሚሆኑ የማኅበራት 

ኅብረትን ያካተተው የጴጥሮሳውያን 

የቤተ ክርስቲያን ክብርና መብት አስጠባቂ 

ኅብረት ምሥረታ ነው። በዚህ ኅብረት 

ውስጥ ማኅበረ ቅዱሳንን ጨምሮ የተለያዩ 

መንፈሳዊ ማኅበራት ኅብረቶች፣ የሰንበት 

ት/ቤቶች አንድነት፣ የነገረ መለኮት 

ደቀ መዛሙርትና ምሩቃን፣ የደብር 

አስተዳዳሪዎች እንዲሁም የዘማርያንና 

ሰባክያን ኅብረቶች በአንድነት ለጋራ ዓላማ 

ተሰባስበዋል። 

ቆይታ
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ማኅበሩ በአሁኑ ወቅት ከማኅበራት 

ጋር በአንድነት ለቤተ ክርስቲያን ድምፅ 

ማሰማቱ እንዳለ ሆኖ  ከአጋር አካላት ጋር 

በጋራ በመሆን ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶችን 

እያከናወነ ይገኛል። የተወሰኑትን 

ለመጥቀስ ያህል፡- አጋር አካላት 

ከቅዱሳን መካናትና መንፈሳዊ ት/ት 

ቤቶች አገልግሎት ዘርፍ ጋር በመተባበር 

በሰሜን ያሉትን ጉባኤ ቤቶች ከማጠናከር 

በተጨማሪ በደቡብ፣ በምሥራቅና 

በምዕራብ ኢትዮጵያ በአገልጋዮች እጥረት 

ምክንያት አብያተ ክርስቲያናት እንዳይዘጉ 

አዳዲስ ጉባኤ ቤቶችን ገንብተዋል። 

ከትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት 

ዘርፍ ጋ በመተባበር አዳዲስ አማንያንን 

የማስጠመቅና የማጽናት  አገልግሎት 

በሰፊው  ተከናውኗል። በማኅበራዊ 

አገልግሎት ዘርፍ ችግረኛና ወላጅ አልባ 

ሕፃናትን መደገፍ፤ በተፈጥሮና ሰው ሠራሽ 

አደጋዎች ጉዳት የደረሰባቸውን ምእመናን 

መልሶ የማቋቋም ሥራ ተከናውኗል። 

በተለይም የኮቪድ 19 ወረርሽኝ በቤተ 

ክርስቲያናችን ላይ የሚያሳድረውን 

ተፅእኖ ለመቀነስ ከበጎ ፈቃደኞች ድጋፍ 

በማሰባሰብ ለተለያዩ ገዳማትና አድባራት 

እርዳታ ተደርጓል። የግቢ ጉባኤያት 

አገልግሎት ግን በመጀመርያ በከፍተኛ 

የትምህርት ተቋማት በተከሰቱ ችግሮች፤ 

ቀጥሎም በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት 

ተማሪዎች ወደየቤታቸው በመመለሳቸው 

ሳቢያ ተቀዛቅዟል። በአጠቃላይ ማኅበሩ 

በአንድ በኩል ወቅታዊ ችግሮች 

የሚያስከትሉትን ጉዳት ለመቀነስ በሌላ 

በኩል ደግሞ በስልታዊ ዕቅድ የያዛቸውን 

ቁልፍ ተግባራት ለማሳካት ከአጋርና 

ተባባሪ አካላት ጋር በመሆን ከፍተኛ 

ጥረት እያደረገ ይገኛል ማለት እንችላለን።

 

መጽሔተ ተልእኮ፡-  የኅብረቶቹ ምሥረታ 

ላይ የማኅበረ ቅዱሳን ሚና ምን ነበር? 

ምን ውጤት ተገኘበት? 

አቶ ውብሸት፡-  ማኅበሩ ኅብረቱ 

እንዲመጣ ያለውን ጽኑ ፍላጎት የበኩሉን 

ያላሰለሰ ጥረት በማድረግ አሳይቷል። 

ኅብረቱ እውን ከመሆኑ በፊት ተደጋጋሚ 

ውይይቶችን ከሚመለከታቸው የቤተ 

ክርስቲያን አካላት ጋር አድርጓል። 

በዚህም ምንም እንኳን የአሠራርና 

የአካሔድ ልዩነት ቢኖርም ቤተ ከርስቲያን 

የሁላችንም መሰባሰቢያ እና ሁሉም በቤተ 

ክርስቲያን ሥር የሚንቀሳቀሱ ማኅበራት 

በተለያየ አቅጣጫ የቤተ ክርስቲያንን 

ዓላማ ለማሳካት የሚፋጠኑ በመሆኑ ወደ 

አንድነት መምጣት ችለናል። ወደ አንድነት 

ከመምጣታችን በፊት ያደረግናቸው 

ውይይቶች እርስ በእርስ እንድንተዋወቅና 

አንዱ ማኅበር ስለሌላው የነበረውን 

አመለካከት እንዲፈትሽና እንዲያስተካክል 

እድል ፈጥረውለታል። ለምሳሌ ማኅበረ 

ቅዱሳን ከሌሎች ማኅበራት ጋር ተባብሮ 

የመሥራት ፍላጎት እንደሌለው፤ ሌሎች 

ማኅበራት እንዲኖሩ የማይፈልግ አድርገው 

የሚያስቡ እንደነበሩ ከውይይቶቹ 

ቆይታ
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ለመረዳት ችለናል። ከተደረጉ ውይይቶችና 

የተግባር እንቅስቃሴዎች በኋላ ግን 

ዋናውና መሠረታዊው የቤተ ክርስቲያን 

ጉዳይ ያግባባን ማኅበራት ሁሉ በአንድነት 

በመቆም በጋራ ድምፃችንን ለማሰማት 

እና የቤተ ክርስቲያንን አገልግሎት በጋራ 

ለማከናወን እንድንችል ዕድል ሰጥቶናል።

መጽሔተ ተልእኮ፡-  ባለፉት ጊዜያት 

በአጽራረ ቤተ ክርስቲያን የተፈጸሙ 

ሕገወጥ ጥቃቶችን፣ ዝርፊያዎችንና 

ሌሎች ትንኮሳዎችን ማኅበሩ እንዴት 

ያያቸዋል?

አቶ ውብሸት፡- በቤተ ክርስቲያን 

ላይ የደረሱት ጥቃቶች በተደራጁ 

አክራሪ ኃይሎች በተጠና መልኩ 

ኦርቶዶክሳውያንን የማጽዳት ዘመቻ 

ነው ብለን እናምናለን። ይህንን ጥቃት 

በጋራና በተቀናጀ መልኩ የሚያቀነባብሩ 

አካላት አክራሪ ሙስሊሞችና አክራሪ 

ብሔርተኞች ናቸው። እነዚህ አካላት 

ጥቃቱን የሚፈፅሙት በአጋጣሚ ወይም 

በድንገት ሳይሆን በተጠና መልኩ በመሆኑ 

ማንኛውንም ዓይነት አጋጣሚዎች 

በማስታከክ እኩይ ተግባራቸውን ለመፈፀም 

ይፋጠናሉ። ፍትሕን የማስፈን ሥልጣንና 

ኃላፊነት የተሰጣቸው የመንግሥት 

አካላትም በአንዳንድ አካባቢዎች የዚህ 

እኩይ ተግባር ተባባሪዎች መሆናቸውም 

የአደባባይ ምሥጢር ነው።

ጥቃት አድራሾች ቤተ ክርስቲያንን 

ለማዳከም ከሚጠቀሟቸው የተጠኑ 

ስልቶች አንዱ ኦርቶዶክሳውያንን 
በኢኮኖሚ ማዳከም ነው። ለምሳሌ 
በግብርና ላይ የተሰማሩ ኦርቶዶክሳውያንን 
የምርት ውጤቶች የምርት መሰብሰቢያ 
ወቅት ላይ ተደራጅተው በመሄድ ምርቱን 
የማበላሸትና የማውደም ሥራ ከዚህ በፊት 
በተለያዩ አካባቢዎች ሲፈጸም የቆየ ሲሆን 
ባለፈው ሰኔ ወር ላይ የክርስቲያኖችን 
ንብረት ዒላማ አድርጎ በተፈጸው ጥቃት 
በቢሊየኖች የሚቆጠር ንብረት በሁለት 
ቀናት ብቻ መውደሙን መመልከት ጥሩ 
ማሳያ ነው።

ሌላኛው ስልት ሴቶችን በጠለፋ ወስዶ 
በማግባትና አስገድዶ ሃይማኖት 
በማስቀየር በቤተሰባቸው ላይ የሥነ 
ልቡና ጫና መፍጠርን የሃይማኖት 
ማስፋፊያ መንገድ አድርጎ መጠቀም፤ 
የኦርቶዶክሳውያን ቁጥር አነስተኛ 
በሆኑባቸው አንዳንድ አካባቢዎች እድርና 
እቁብ ከመሳሰሉ ማኅበራዊ ሱታፌዎች 
በማግለል ኦርቶዶክሳውያን ላይ ማኅበራዊ 
ጫና በማሳደር ሃይማታቸውን እንዲቀይሩ 
ማስገደድ ነው። እነዚህ ሁሉ ጫናዎች 
የሚደርሱት ኦርቶዶክሳውያን “በዚህ 
ቦታና አካባቢ መኖር አልችልም!” 
ብለው እንዲሰደዱ አልያም ሃይማኖት 
እንዲቀይሩ ለማስገደድ ነው። ይህንን 
ሁሉ ተቋቁመው ለመኖር ከወሰኑ 
ደግሞ እነዚህ ጽንፈኞች አካላዊ ጥቃት 
ወደ ማድረስ ይሸጋገራሉ። ለጥቃት 
አድራሾች ምቹ ሁኔታ ከፈጠሩላቸው 
ሁኔታዎች ውስጥ በሕገወጥ መንገድ 

ቆይታ
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ከተለያዩ አገራት የሚገቡ ድምፅ ያላቸውና 

ድምፅ አልባ መሣሪዎች መበራከት፤ 

የዜጎችን በሕይወት የመኖርና በሰላም 

ወጥቶ የመግባት መብትን እንዲያስከብሩ 

የተመደቡና በተለያየ ሐላፊነት ላይ ያሉ 

አንዳንድ የመንግሥት ሐላፊዎች የጥቃቱ 

ተባባሪ መሆናቸው፤ አጥፊዎችም ተጠያቂ 

የሚሆኑበት የፍትሕ ሥርዓት መጥፋቱ 

ችግሩን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መጥቶ 

አሁን የደረሰበት ደረጃ እንዲደርስ 

አድርጓል ብለን እናምናለን።

መጽሔተ ተልእኮ፡- እነዚህ ጥቃቶች 

የርእዮተ ዓለም ውጤቶች ናቸው ማለት 

ይቻላል? 

አቶ ውብሸት፡-  እንግዲህ ጥቃቱ 

የተደራጀና የታቀደ ነው ካልን መነሻ 

ሐሳብ፣ መድረሻ ግብ አለው ማለት 

ነው። እስካሁን እንደተመለከትነው ጥቃቱ 

ኦርቶዶክሳውያንን ከተመረጡ አካባቢዎች 

የማጽዳትና ኦርቶዶክስን የማጥፋት ግብና 

ተልእኮ ያለው ነው። መነሻ ሐሳቡ ደግሞ 

አንደኛው በኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖችና 

ሙስሊሞች ዘንድ ለዘመናት የነበረውን 

የእርስ በእርስ መስተጋብር በካደ መልኩ 

አክራሪ ኃይሎች “ኢትዮጵያ ዙርያዋን 

በሙስሊሞች የተከበበች ሆና እያለ 

ክርስቲያኖች የሚኖሩባት አገር ሆና 

መቀጠል የለባትም፤ ይልቁንም በሸሪአ 

ሕግ መተዳደር አለባት::” የሚል እና 

ሁለተኛው ደግሞ “ኦርቶዶክስ ለእድገት፣ 

ለለውጥና ለዓለማዊነት አይመችም፤ 

ኦርቶዶክሳውያን ተራማጆች አይደሉም፤ 

መጥፋት አለባቸው።’’ የሚለው 

የሉተራውያን ፍላጎትና  ርእዮተ ዓለም 

ጥምር ጥረት ውጤት ነው ለማለት 

ይቻላል።

መጽሔተ ተልእኮ፡- ጥቃቶቹን ለመቀነስ 

ብሎም ለማጥፋት ማኅበሩ እንደ ቤተ 

ክርስቲያን ልጀነቱ ምን እያደረገ ነው?

አቶ ውብሸት፡-  እንደ ጥቃቱ ስፋትና 

አሳሳቢነት መጠን በአንድ ጊዜና በአንድ 

አካል ጥረት ብቻ የሚፈታ ባለመሆኑ 

ከሌሎች የቤተ ክርስቲያኒቱ የቁርጥ ቀን 

ልጆች ጋር በጋራ መቆምና የማያቋርጥ 

ትግል ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን 

እንገነዘባለን። የትብብር አገልግሎትና 

የሰው ኃይል ልማት ላይ ትኩረት 

ያደረግነውም በዚሁ ምክንያት ነው። ይህ 

እንዳለ ሆኖ ግን ጊዜያዊ የመልሶ ማቋቋም 

ሥራዎችን ለመከወን መረጃውን ሕዝብ 

እንዲያውቀው በሚዲያ ማስተላለፍ፣ አገር 

አቀፍና ዓለም አቀፍ ድጋፍ ማስተባበር፣ 

ጉዳት የደረሰባቸውን ምእመናን 

ያሉበት ድረስ በመሄድ ማፅናናት፣ 

የደረሰውን ጥቃት በጽሑፍና በመረጃ 

አስደግፎ ለሚመለከተው የመንግሥት 

አካል በማቅረብ ትኩረት እንዲሰጡ፣ 

ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ማሳሰብ፣ ጉዳዩ 

ከሚመለከታቸው የክልል አስተዳዳሪዎችና 

የቤተ እምነት ተወካዮች ጋር ምክክር 

በማድረግ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ 

ቆይቷል።

ቆይታ
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መጽሔተ ተልእኮ፡- የአጽራረ ቤተ 

ክርስቲያንን እንቅስቃሴ ለመግታት 

ከምእመናን እና ጉዳዩ በቀጥታም ሆነ 

በተዘዋዋሪ ከሚመለከታቸው ሌሎች 

አካላት ምን ይጠበቃል?

አቶ ውብሸት፡-  ሐዋሪያው ቅዱስ 

ጴጥሮስ “…ስለዚህ፥ ወንድሞች ሆይ፥ 

መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ 

ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ፤ ....” (2ኛ የጴጥ. 

1:10) እንዳለው የክርስትና አገልግሎት 

የመጠራት፤ የመመረጥ ጉዞ በመሆኑ 

በዚህ ወቅት ከውስጥም ከውጭም 

የሚያጋጥሙንን ፈተና ለማለፍ አብዝተን 

ልንተጋ ይገባናል። እግዚአብሔር 

ፈተናዎች እንዲኖሩ ሲፈቅድ ለሰዎች 

የአገልግሎት በር እየከፈተ ነው ማለት 

ነው። ኦርቶዶክሳውያን በሃይማኖታቸው 

ምክንያት ሲገደሉ የሰማዕትነት አክሊል 

ይጠብቃቸዋል። ሰማዕታት ደግሞ የቤተ 

ክርስቲያን ጌጦች ናቸው። እኛ ከሰማዕታቱ 

በረከት ተሳታፊ የምንሆነው (የኅብረቱ 

አካል የምንሆነው) በምንችለው ሁሉ በቤተ 

ክርስቲያን አገልግሎት (የሰማዕታቱን 

ቤተሰብ በመደገፍ፣ በማጽናናት፣ ከጎናቸው 

በመቆም) መሳተፍ ስንችል ነው። 

ለምሳሌ አብዛኞቻችን በትንሹ በየቤታችን 

ሁለት ሦስት የምንቀያይረው ልብስ 

አለን በሌላ በኩል ደግሞ በአሁኑ ሰዓት 

ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ዝናብና 

ፀሐይ የሚፈራረቅባቸው፤ አካላቸውን 

የሚሸፍኑበት ልብስ እንኳን የሌላቸው 

ወገኖች ብዙ ናቸው። አሳዳጊ ያጡ 

የሰማዕታት ልጆች በአንድ በኩል ሲኖሩ 

ልጆች ወስደን ለማሳደግ፣ ለማስተማር፣ 

ለመርዳት አቅም ያለን ደግሞ ብዙዎች 

ነን። ስለዚህ “ወገኖቻችን ሲሰቃዩ ከማዘን 

ያለፈ ሚና ሊኖረኝ አይገባም ወይ?” 

ብለን ራሳችንን በመጠየቅ ሃይማኖታዊ 

ብቻ ሳይሆን የዜግነትና የሰብአዊነት 

ግዴታችንን ልንወጣ ይገባናል። በተለይም 

ፍትሕን ለማስፈን የተቀመጠው የፀጥታና 

የሕግ አካል ከውዴታም በላይ በሥራው 

ተለክቶና ተሰፍሮ የተሰጠውን ሐላፊነት 

በአግባቡ ባለመወጣቱ ምክንያት ይህ ሁሉ 

ጥፋት በወገኖቹ ላይ መድረሱን አውቆ 

ራሱን እንዲጠይቅ እናሳስባለን። 

መጽሔተ ተልእኮ፡-  ዘመኑን በዋጀ መልኩ 

አገልግሎቱን ለማከናወን ማኅበሩ በቀጣይ 

ምን ሊሠራ አቅዷል?

አቶ ውብሸት፡- እንደ እግዚአብሔር 

መልካም ፈቃድ ቀጣይ ሥራዎች የስልታዊ 

ዕቅድ የግምገማ ውጤትን በመመርኮዝና 

የትኩረት አቅጣጫዎችን በመለየት 

የምንሠራ ሲሆን ወቅቱን የተመለከቱና 

በስልታዊ ዕቅዱ ያልተካተቱ ጉዳዮችን 

በተጨማሪነት አካተን ለመሄድ አቅደናል። 

በዚህ አግባብ የ2013 ዓ.ም ዋና ዋና 

ሥራዎችም ከወዲሁ ተለይተዋል። ከዚህ 

በተጨማሪ የመዋቅር ማሻሻያዎችንም 

እንደ አስፈላጊነቱ የምናደርግ ይሆናል።

ቆይታ
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መጽሔተ ተልእኮ፡-  ማኅበሩ የሚሰጠው 

አገልግሎት የተቃናና የተሳለጠ እንዲሆን 

ከምእመናን እና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት 

የሚጠበቁ ድጋፎች ምን ምን ናቸው?

አቶ ውብሸት፡-  ከሁሉም በላይ 

የማኅበራችን አገልግሎት መንፈሳዊ 

አገልግሎት እንደመሆኑ ሁሉም ምእመን 

በጸሎት እንዲያግዘን እንጠይቃለን። 

ፕሮጀክቶችን በመውሰድ ማስፈጸም 

ለሚፈልጉም በራችን ክፍት ነው። 

በሙያቸው፣ በሐሳባቸው፣ በእውቀትና 

በጊዜያቸው ማገልገል የሚፈልጉትንም 

ኑ! አብረን እንሁን፤ የዘመመውን 

እናቅና! ብለን እንጠራቸዋለን። በመጨረሻ 

የቤተ ክርስቲያንን ሐዋርያዊ ተልእኮ 

ለማስፈጸም፣ መብትና ክብሯን ለማስጠበቅ 

ፍላጎት ካለው ማንኛውም አካል ጋር 

በጋራ ለመሥራት በራችን ክፍት መሆኑን 

ለማሳወቅ እንወዳለን።

መጽሔተ ተልእኮ፡-  በመጨረሻ ለማኅበሩ 

አባላት፣ ለኦርቶዶክሳውያን የቀረ ጉዳይ 

ወይም መልእክት ቢያሰተላልፉልን?

አቶ ውብሸት፡- በአሁኑ ወቅት የኮቪድ 19 

ወረረርሽኝ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት 

ላይ ያሳደረው አሉታዊ ተፅእኖ የሚታወቅ 

ነው። ምእመናን ይህንን በመረዳት 

በመጀመርያ ራሳችንን እና ቤተሰቦቻችንን 

ከዚህ በሽታ ለመጠበቅ ጥንቃቄዎችን 

እያደረግን በበሽታው የተጎዱትን በመደገፍና 

በማፅፅናት እንድንተባበር እጠይቃለሁ። 

የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እንዳይታጎል 

ከዚህ ቀደም ለገዳማትና ለአድባራት 

የምናደርገውን ድጋፍ አጠናክረን 

እንድንቀጥል ለማስታወስ እወዳለሁ።

ከተለያዩ ግቢ ጉባኤያት ተመርቀው የወጡ 

ወንድም እኅቶቻችን ቤተ ክርስቲያናቸውን 

እና ማኅበራቸውን በያሉበት አጥቢያ 

ንቁ ተሳታፊ ሆነው እንዲያገለግሉና 

የገቡትን ቃል እንዲያስታውሱ ጥሪ 

አቀርባለሁ። በአገልግሎት ላይ ላለነውም 

“መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ 

ዘንድ ከፊት ይልቅ እጅግ ትጉ::” የተባለውን 

በማስታወስ በአገልግሎት እንድንተጋና 

እንድንተጋገዝ አደራ እላለሁ።

በመጨረሻም እንደ እግዚዘብሔር 

መልካም ፈቃድ ተጀምረው የተቋጩ 

የአገልግሎት ዘርፎች የተሳኩት በእኛ 

ጥረት ብቻ አይደለም። ይልቁንም 

አባቶች፣ እናቶች፣ እኅቶችና ወንድሞች 

በጸሎትም፣ በሐሳብም፣ በጉልበትም፣ 

በገንዘብም ያደረጋችሁት ተሳትፎ ትልቅ 

ነውና ማኅበሩ እጅግ አድርጎ ያመሰግናል። 

በቀጣይም ኦርቶዶክሳውያን የቤተ 

ክርስቲያን ልጆች ሁላችኹም አብራችሁን 

እንድታገለግሉ ጥሪ እናቀርባለን።

ቆይታ
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“በእኛ ድካም አገልግሎቱ አይታጎልም!”- 

የድጋፍ ጥሪ
መግቢያ  

ማኅበረ ቅዱሳን ከ1986 ዓ.ም ጀምሮ 

በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ 

የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያንን የግቢ ጉባኤ 

አገልግሎት ዘርግቶ መንፈሳዊ ትምህርት 

በማስተምር ከሰባት መቶ ሺህ በላይ 

የሚሆኑ ተማሪዎችን አስመርቋል። 

አብዛኛዎቹ ምሩቃን በውጪ ሀገርም ሆነ 

በሀገር ውስጥ በየአጥቢያው ተበትነው 

ቤተክርስቲያንና ሀገራቸውን በታማኝነትና 

በቅንነት እያገለገሉ ይገኛሉ። 

ጥቂቶች ግን በጊዜ ማነስ፣ በትምህርት፣ 

በሥራ ብዛትና በግል ሁኔታዎች 

አለመመቻቸት ምክንያት ከአገልግሎት 

እየራቁ ይገኛሉ። ይህም የቤተክርስቲያንንም 

ሆነ የማኅበሩን አገልግሎት በእጅጉ 

እየጎዳው ይገኛል።

የማኅበረ ቅዱሳን አገልግሎት ደግሞ 

በአብዛኛው በትርፍ ሰዓት ወይም በኢመደበኛ 

አገልጋዮች የሚሸፈን ከመሆኑ አንጻር 

በእነዚህ አገልጋዮች የጊዜ አለመመቻቸት 

ምክንያት ይበልጡን ተጎጂ እየሆነ ነው። 

ማኅበሩ ከምስረታው ጀምሮ በመዓልትም 

በሌሊትም የሚያገለግሉ ትጉህ የወንጌል 

ገበሬ የሆኑ የትርፍ ጊዜ አገልጋዮች 

የተመሠረተና የጸና ነው። ከቅርብ ጊዜ 

ወዲህ ግን ከላይ በተጠቀሱት ችግሮች 

ምክንያት የትርፍ ጊዜ አገልግሎት በእጅጉ 

እየቀነሰ መጥቷል። እነዚህም ከአገልግሎት 

የሚርቁ ምሩቃን “በእኛ ድካም አገልግሎቱ 

አይታጎልም! ስለሆነም በእኛ ምትክ 

መደበኛ አገልጋዮችን ቀጥራችሁ አሠሩ።” 

በማለት የአገልጋዮችን ወርኃዊ ደሞዝ 

እየደጎሙ ይገኛል። ከአገልግሎቱ ስፋት 

አንጻር ግን የእነዚህ ደጋፊዎች የፋይናንስ 

ድጋፍ አናሳ ነው።  

በሌላ በኩል የወንጌል አገልግሎት 

የመጨረሻው የሰው ልጅ የመኸር 

ጉባኤ - ዕለተ ምጽአት እስኪደርስ ደረስ 

አይቋረጥም። ማኅበረ ቅዱሳንም እስካሁን 

በእግዚአብሔር ቸርነት ተጨማሪ መደበኛ 

አገልጋዮችን በመቅጠር አገልግሎቱን 

እያስቀጠለ ይገኛል። መምህራነ ወንጌል፣ 

ማኅበራዊ ድጋፍ አድራጊዎች፣ የሚዲያ 

ባለሙያዎች፣ ገዳማትና የአብነት ት/ቤቶች 

ደጋፊዎች፣ ኦርቶዶክሳዊ ጥናትና ምርምር 

የሚያደርጉ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ 

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት/ 

ግቢ ጉባኤ ተማሪዎችን በምግባር 

በሃይማኖት የሚያንጹ አገልጋዮች፣ 

የአስተዳደር ሥራ የሚደግፉ አገልጋዮችና 

ሌሎች ብዙ የሙሉ ጊዜ አገልግሎት እየሰጡ 

ይገኛሉ። እነዚህ አገልጋዮች ለአገልግሎቱ 

ቅድሚያ በመስጠት ወደ ሌሎች ተቋማት 

ግብረ ማኅበረ ቅዱሳን
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ሄደው ቢሠሩ ከሚያገኙት ደሞዝ በጣም 

አናሳ በሆነ ክፍያ ነው የሚያገለግሉት። 

መደበኛ አገልግሎት ለደሞዝ፣ ለሥራ 

ማስኬጃ፣ ለኪራይ ወጪዎችና ለሌሎች 

ወጪዎች ከፍተኛ የፋይናንስ አቅም 

ይጠይቃል። ይህንንም ወጪ ለመሸፈን 

ከፍተኛ በጀት ያስፈልጋል። በዚህም 

ምክንያት አገልግሎቱን ለማስቀጠል 

የሁላችንንም ድጋፍ ይጠይቃል። እስካሁን 

አገልግሎቱ በዋናነት እየተደገፈ የሚገኘው 

ከአባላት ወርኃዊ አስተዋጽኦ ነበር። 

የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ወደ ሀገራችን ከገባ 

ጀምሮ ግን አባላት በገጠማቸው የጊዜና 

የፋይናንስ ቀውስ ምክንያት ከፍተኛ 

የፋይናንስ እጥረት ተፈጥሯል። 

ስለሆነም እናንተ የግቢ ጉባኤ ምሩቃን 

ወዴት አላችሁ? የወንጌልን ሀሁ 

ያስቆጠረቻችሁ ቅድስት ቤተክርስቲያን 

አሁን በእጅጉ ትፈልጋችኋለች። 

የድጋፉ ዓላማ 
የዚህ ድጋፍ ማሰባሰብ ዋና ዓላማ በመላው 

ዓለም የሚገኙ የግቢ ጉባኤ ምሩቃን 

እያንዳንዳቸው አንድ ጊዜ ብቻ ሁለት ሺህ 

ብር ማህበሩን እንዲደግፉ ማድረግ ነው። 

በዚህም ማኅበሩ በየወሩ ለሚያስፈልገው 

የመደበኛ አገልጋዮች ደሞዝ፣ የሥራ 

ማስኬጃ እና ሌሎች ወጪዎች 

የሚውል ቋሚ ገቢ የሚያመነጭ አንድ 

ተቋም መገንባት ነው። በተጨማሪም 

ቤተክርስቲያን ወደፊት ሊገጥማት 

ይችላል ተብሎ ለሚታሰበው የፈተና ጊዜ 

የፋይናንስ ድጋፍ ይውላል። 

ግብረ ማኅበረ ቅዱሳን
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የድጋፉ አስፈላጊነት 
የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ወደ ሀገራችን ከገባ 

በኋላ የደጋፊ ምእመናን ሥጋዊም ሆነ 

መንፈሳዊ ሕይወት ፈተና ገጥሞታል። 

በሥጋዊ የኢኮኖሚው እንቅስቃሴ 

በይበልጥም የንግዱ ዘርፍ መቀዛቀዝ 
የፈጠረው ፈተና ሲሆን በመንፈሳዊው 
ደግሞ ምእመናን ከሚወዷት ቅድስት 
ቤተክርስቲያን ተሰብሰብው እንዳያመሰግኑ 
በከፊል ገደብ መጣሉ ያመጣው ነው። 
ስለሆነም ይህ ወረርሽኝ ከአገራችን ብሎም 
ከዓለማችን እስኪጠፋ ድረስ የማኅበሩ 
አገልግሎት እንዳይታጎል ዘላቂ ገቢ 
የሚያመጡ የልማት ሥራዎች ላይ መዋዕለ 
ንዋይ በማፍሰስ (ኢንቨስት በማድረግ) 
ችግሮችን መወጣት ያስፈልጋል። በዚህም 
ለአገልግሎት የሚያስፈልጉ ብቁ መደበኛ 
አገልጋዮችን ለመቅጠር፣ በቂ የሥራ 
ማስኬጃ በጀት ለመመደብ እና የታቀደውን 

ዘላቂ ገቢ የሚያስገኝ ፕሮጀክት ለመተግበር 

ድጋፉ በጣም አስፈላጊ ነው። 

ደጋፊዎች  

በመላው ዓለም የሚገኙ የግቢ ጉባኤ 

ተማሪዎችና ምሩቃን ይሆናሉ።  

ድጋፉ የሚፈልገው ጊዜ 
ሁለት ወራት፡- ከመስከረም 1/2013 ዓ/ም 

እስከ ኅዳር 30/2013 ዓ.ም ድረስ

የደጋፊዎች ምዝገባ 

ደጋፊዎች ድጋፍ ከማድረጋቸው በፊት 

ከታች የተቀመጡትን የመገናኛ አውታሮች 

መቀላቀል፣ አባል መሆን ወይም መከተል 

ይኖርባቸዋል።

 https://t.me/GIBI_GUBAE_1977 - 
የቴሌግራም አውታር 

 https://wa.link/j78cx8 - የዋትስ አፕ 
አውታር   

 h t t p s : / / t w i t t e r . c o m /
G i b i _ G u b a e _ 1 9 7 7 / s t a -
tus/1302033693511483392?s=19 - 
የትዊተር አውታር   

ድጋፍ ማድረጊያ አማራጮች 

ድጋፉን በአንድ ጊዜ ወይም በሁለት ጊዜ 
ክፍያ ማጠናቀቅ የሚቻል ሲሆን በዋናው 
ማእከል እና በማእከላት ጽ/ቤት በአካል 
በመቅረብ ወይም በባንክ በኩል ማድረግ 
ይቻላል። 

የባንክ በኩል አድራሻዎች፡- 
 በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስት ተዋሕዶ 

ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤት 
ማደራጃ መምሪያ ማኅበረ ቅዱሳን (ETHI-
OPIAN ORTHODOX TEWAHIDO 
CHURCH SUNDAY SCHOOL DE-
PARTMENT OF MAHIBERE KIDU-
SAN) 

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሒሳብ ቁጥር 

1000003780717
አቢሲኒያ ባንክ ሒሳብ ቁጥር 15203196

ወጋገን ባንክ ሒሳብ ቁጥር 

39595010103
ኅብረት ባንክ ሒሳብ ቁጥር 

111041045941811

ከትላንት ብንዘገይም ከነገ እንቀድማለን!

ግብረ ማኅበረ ቅዱሳን
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“ከንጹሕ ዘር የተፈጠረች” 
ሃይማኖተ አበው 48፡31

ከንጹሕ ዘር የተፈጠረች የተባለች ንጽሕተ 

ንጹሐን፣ ቅድስተ ቅዱሳን፣ ወላዲተ አምላክ 

ድንግል ማርያም ናት። እግዚአብሔር 

አምላክ ሃያ አንዱን ፍጥረታት ከፈጠረ 

በኋላ ሃያ ሁለተኛው ሥነ ፍጥረት አዳምን 

ከአራቱ ባሕርያተ ሥጋና ከአምስተኛ 

ባሕርየ ነፍስ በልጅነት አክብሮ፣ ሰባቱን 

ሀብታት አሳድሮ ከፈጠረው በኋላ በአርባ 

ቀኑ ገነት አስገብቶታል። አዳም በገነት 

ውስጥ 7 ዓመት ከ1 ወር ከ17 ቀናት 

ሕገ እግዚአብሔርን ጠብቆ የቆየ ቢሆንም 

ምክረ ከይሲን ሰምቶ ሕገ እግዚአብሔርን 

በመጣሱ ከገነት ተባረረ። ከዚህ በኋላ በሰው 

ልጅ ላይ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ 

ታወጀበት። ኀጢአት በዘር የሚተላለፍ 

ሆነ። “የኀጢአት ፍርድ ከአንድ ሰው 

ወጥታ (ተገኝታ) ሰው ሁሉ ተቀሰፈባት::” 

እንዲል መቅድመ ወንጌል።

ድንግል ማርያምን ግን መንፈስ ቅዱስ 

ከእናቷ ማሕፀን ጀምሮ ከዚህ መርገም 

ጠብቋታል። ይህንንም በመንፈስ ቅዱስ 

የተመሩ ነቢያት፣ ሐዋርያትና ሊቃውንት 

መስክረዋል። ከብሉይ ኪዳን ነቢያት አንዱ 

ቅዱስ ዳዊት “ነኪር ነገሩ በእንቲአኪ 

ሀገረ እግዚአብሔር።” ትርጉሙም፡- 

“የእግዚአብሔር ሀገር (ከተማ) ሆይ ስለ 

አንቺ የተነገረው ነገር ድንቅ ነው::” ብሏል። 

(መዝ. 86፡3) ድንቅ ነው የተባለው ነገር 

ድንግል ፈጣሪዋን መውለዷ፤ እርሱም 

እናቱን በሰው ልጅ ላይ ከታወጀው የዘር 

ኀጢአት ንጹሕ አድርጎ መጠበቁ ነው። 

በሐዲስ ኪዳን ደግሞ መልአኩ ቅዱስ 

ገብርኤል እና ቅድስት ኤልሳቤጥ “ከሴቶች 

ተለይተሸ አንቺ የተባረክሽ ነሽ::” በማለት 

በአንድ ቃል አመስግነዋታል። (ሉቃ. 1፡

28፤ 1፡42) የቅዱስ ገብርኤል እና የቅድስት 

ኤልሳቤጥ የምስጋና ቃላት ድንግል 

ማርያም በሴቶች ላይ የነበረው የመርገም 

ምልክት የሌለባት መሆኑን እና ፈጣሪዋን 

በድንግልና ፀንሳ በድንግልና ለመውለድ 

የበቃች ሆና መገኘቷን የሚገልጹ ናቸው። 

ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዚናዙ ይህንን ጥልቅ 

ምስጢር ሲያስረዳ “እናንት አላዋቂዎች 

የድንግል ማርያም መፅነሷን እንደ ሌሎች 

ሴቶች አታስመስሉ። ለእመቤታችን 

ለድንግል ማርያም ይህ ሊነገርባት 

አይገባም። የእግዚአብሔርን ቃል ያለ 

ዘርዓ ብእሲ ፀንሳ፣ ምጥ ሳይሰማት 

ወለደችው እንጂ። የአምላክ ሥራ ስለሆነ 

መፅነሷ በጣም ይደነቃል፤ የመውለዷ 

ምስጢር ኃይልም አይመረመርም። ማንም 

ማን ባሕርዩን የማያውቀውን እርሱን 

ወለደችው፤ ማኅተመ ድንግልናዋም 

በመልአከ ታቦር ኃይለ ኢየሱስ ፈንታሁን

ስብከተ ወንጌል
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አልተለወጠም።” ብሏል። (ሃይማኖተ 

አበው 60፡14)

ቅዱስ ቴዎዶጦስ ዘእንቆራ በበኩሉ 

“በሚያስደንቅ ግብርም ተወለደ። እርሱ 

እግዚአብሔር ቃል ሲሆን በሚያስደንቅ 

ምስጢር ከሰው መወለድን እንደ እኔ 

ገንዘብ አደረገ። በድንግልና ሳለች ከእርሷ 

ተወልዶ ድንግል ማርያምን እናቴ 

አላት። ከፈጠራት ጀምሮ በምንም በምን 

ከድንግልናዋ አልተለወጠችም።” በማለት 

አስረድቷል። (ሃይማኖተ አበው 53፡22)

ሊቃውንት ስለ ነገረ ሥጋዌ፣ ስለ ነገረ 

ማርያም እና ስለ ሌሎች ምስጢራተ ቤተ 

ክርስቲያን ሲጽፉ ‘‘ድንቅ’’ የሚለውን 

ቃል በብዛት ይጠቀሙበታል። ለምን 

ቢባል እነዚህ ምስጢራት የሰው ልጅ 

በውስን አእምሮው ተመራምሮ ሊደርስበት 

ከሚችለው በላይ ጥልቅና ረቂቅ 

በመሆናቸው ነው።

አባ ሕርያቆስ ይህንን ሁኔታ በቅዳሴ 

ማርያም ውስጥ እንዲህ ይገልጸዋል፡

- “ቅድስት ድንግልንም ለሁሉ ድንቅ 

የሚሆን የፅንሷን ነገር እንዲህ እያልን 

እንመርምራት። ድንግል ሆይ እሳተ 

መለኮት በሆድሽ ባደረ ጊዜ ፊቱ እሳት፣ 

ልብሱ እሳት፣ ቀሚሱ እሳት እንደምን 

አላቃጠለሽ? ሰባት የእሳት ነበልባል 

መጋረጃ በሆድሽ ውስጥ ወዴት ተዘጋጀ 

ወዴትስ ተጋረደ? ከጎንሽ በቀኝ ነውን 

ወይስ ከጎንሽ በግራ ነውን? ትንሽ 

አካል ስትሆኝ የሚያንጸባርቅ ነደ እሳት 

የሚከበው ኪሩቤል የሚሸከሙት ዙፋን 

በሆድሽ ውስጥ በወዴት ተዘጋጀ ወዴትስ 

ተተከለ? ታናሽ ሙሽራ ስትሆኝ ከገረድነት 

ጋር እናትነት እንደምን ያለ ነው? ከስፋት 

ጋር የሆድ መጥበብ እንደ ንብ ያለ ሩካቤ 

ከቃል ድምጽ የተገኘ ፅንስ ከድንግልና ጋር 

አንድ የሆነ ሐሊብ …” በማለት በመደነቅና 

በአንክሮ መመርመር ይጀምራል።

ሆኖም ተመራምሮ ሊደረስበት ከሚቻለው 

በላይ ጥልቅና ረቂቅ መሆኑን ሲያጠይቅ 

“… ይህንንም ባሰብኩ ጊዜ ኅሊናዬ በነፋስ 

ትከሻ ተጭኖ በምሥራቅና በምዕራብ 

ስብከተ ወንጌል

የቅዱስ ገብርኤል እና 
የቅድስት ኤልሳቤጥ 

የምስጋና ቃላት ድንግል 
ማርያም በሴቶች ላይ 
የነበረው የመርገም 
ምልክት የሌለባት 

መሆኑን እና ፈጣሪዋን 
በድንግልና ፀንሳ 

በድንግልና ለመውለድ 
የበቃች ሆና መገኘቷን 

የሚገልጹ ናቸው። 
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በሰሜንና በደቡብ በዳርቻውም ሁሉ ሊበር 

ይወዳል። የፍጡራንንም አኗኗር ያይ 

ዘንድ፣ የአብሕርትንም ጥልቀታቸውን 

ይለካ ዘንድ፣ የሰማይን ርዝመቱን ያውቅ 

ዘንድ በሁሉ ዘንድ በሁሉም ይዞራል። 

አቅቶት ወደ አኗኗሩ ይመለሳል።” በማለት 

የሰው ልጅ አእምሮ ውስን መሆኑን 

ይገልጽና “አሁንም ገናንነቱን አንመርምር፤ 

ጥልቀቱንም አንጠናቀቅ። የገናንነቱንም 

መጠን ለማመስገን የነቢያትና የሐዋርያት 

አንደበት የማይቻለው ነው።” በማለት 

ይደመድማል። 

ድንግል ማርያም የአዳምና የዘሩ ሁሉ 

ተስፋና መመኪያ ናት። አዳም ከገነት 

በተባረረ ጊዜ ንስሓ ገብቶ ሲያለቅስ 

እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ የአዳምን 

ንስሓና ለቅሶ ተቀብሎ “እነሆ ልጄን ወዳጄን 

እልካለሁ፤ ከሰማይ ወደ ምድር ይወርዳል፤ 

ከዘርህ ስሟ ማርያም የሚባል ከድንግል 

ሥጋን ይዋሐዳል። እመርጣታለሁ፤ 

ንጽሕት ዘር አድርጌ እጠብቃታለሁ። 

በልጅ ልጅ አብራክም እጠብቃታለሁ። 

ወልድ ከሰማይ እስኪወርድ ድረስ ያን 

ጊዜ የመጀመርያ ሕይወትህ ይሆንልሀል፤ 

ማለት ወደ ቀደመ ክበርህ ትመለሳለህ፤ 

ወደ ርስትህም ትገባለህ።” ብሎ ቃል ኪዳን 

ገብቶለታል። (መጽሐፈ ቀሌምንጦስ)

“ከመወለዷ በፊት እግዚአብሔር ቃል ስም 

ያወጣላት፣ ወላዲተ አምላክ እንደምትሆን 

በእግዚአብሔር ቃል አምላካዊ ትንቢት 

የተነገረላት፣ ከንጹሕ ዘር የተፈጠረች 

ንጽሕት ዘር ናት። መለወጥ የሌለባት፣ 

ድንግልና ያላት፣ ልባም እቃ፣ ንጽሕት 

የምትሆን ማርያም ሰበሰበችን፤ አንድ 

አደረገችን። ንባበ አእምሮ ያላት፣ የዳግማዊ 

አዳም የክርስቶስ መገኛ የምትሆን፣ ሁለቱን 

ባሕርያት (ትስብእትንና መለኮትን) አንድ 

ያደረገች፣ የድኅነት ባለቤት የምትሆን 

ማርያም ሰበሰበችን። ቃል ከሥጋ ጋር 

የተሞሸረባት ማለት ሥጋን የተዋሐደባት፣ 

ልማደ አንስት የሌለባት አዲስ አዳራሽ 

ናት። የመለኮት ባሕርይ ያልለወጣት፣ 

ነፍስ ያላት እውነተኛ ጳጦስ የምትባል 

እንጨት ናት። በኪሩቤል ላይ የሚኖር 

ከሰማይ የወረደ ንጹሕ ዝናብ ጌታ ከእርሷ 

ከተገኘ ከሥጋ ጋር የተሸከመችው፣ ነፋስ 

ያላጠቆራት እውነተኛ ደመና ናት።” 

(ተረፈ ቄርሎስ 18፡5) 

ስለ ድንግል ማርያም እንደ ወርቅና 

ዕንቁ ያሸበረቁ፣ እንደ ስኳርና ማር 

የሚጣፍጡ ቃላትን የሚናገረው አባ 

ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እንዲህ በማለት 

አመስግኗታል። “የእናታችን የድንግል 

ማርያም ምስጋና ይህችውም የብርሃን 

በር፣ የእውነተኛ ፀሐይ መውጫ፣ የገነት 

ቁልፍ፣ ደምግባትንና ምስጋና የተሞላች 

የሁላችን እመቤት የሁላችን ንግሥት 

ቅድስት ማርያም በጊዜው ሁሉ ድንግል 

እና ንጽሕት ናት።” (አርጋኖን ዘሰኑይ)

ቅዱስ ኤራቅሊስ በበኩሉ መልአኩ ቅዱስ 

ስብከተ ወንጌል
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ገብርኤል ድንግል ማርያምን ስለማብሠሩ 

በተናገረበት አንቀጽ እንዲህ ብሏል:- 

“የታመነ፣ የከበረ፣ የተመሰገነ ስለሚሆን 

ስለዮሴፍ የምንናገረውን እንወቅ። እርሱ 

በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም 

የሚፈጸመውን ምስጢር አላወቀምና። 

አገልጋይ የሆነለት ምስጢር ምን እንደሆነ 

አላወቀም፤ ለእርሱ ከታጨችለት ከድንግል 

ነቢያት ስለእርሱ የተናገሩለት ጌታችን 

ኢየሱስ ክርስቶስ ያለዘር እንዲወለድ 

አላወቀም፤ በነቢይ እንደተናገረ ሕጻን 

ያለ አባት ከድንግል እንዲገኝ አላወቀም፤ 

ከንጹሕ ዘር የተፈጠረች ድንግል 

የእግዚአብሔር ማደርያ እንድትሆን 

አላወቀም፤ ዘለዓለም መለወጥ የሌለበት 

ዳግማይ አዳም ክርስቶስ ድንግልና ካላት 

ገነት እመቤታችን እንዲገኝ አላወቀም፤ 

ፍጡራኑን ሁሉ የፈጠረ ክርስቶስ ያለ ዘር 

እንዲወለድ አላወቀም፤ አበባ በምድራችን 

ታየ ተብሎ በነቢይ እንደተነገረና 

ዳግመኛም ምድር ፍሬን ትሰጣለች ተብሎ 

እንደተነገረ፤ ያለ ዘር የፀነሰች የድንግልን 

የሆድዋን መግፋት ባየ ጊዜ የዮሴፍ 

ልቡ አዘነ። የንጽሕት እመቤታችንን 

ምስጢሯን ፈጽሞ መረመረና በማያወቀው 

ምስጢር ፀንሳ ቢያገኛት በጽኑ ሐሳብ 

በማውጣት በማውረድ ተያዘ። በዘር 

የፀነሰች መሰለው። ከእርሷ የሚወለደው 

በግብረ መንፈስ ቅዱስ ነውና አንተም 

እንደምትጠራጠረው አይደለምና ዮሴፍ 

አትፍራ ብሎ ከእግዚአብሔር የተላከ 

መልአክ እስኪነግረው ድረስ። ዮሴፍም 

ይህንን በሰማ ጊዜ ለድንግል ሰገደ፤ 

ንጽሕናዋንም አመነ። ነቢዩ ኢሳይያስ 

እነሆ ድንግል ትፀንሳለች፤ ወንድ ልጅም 

ትወልዳለች፤ ስሙም አማኑኤል ይባላል፤ 

ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሆነ 

ማለት ነው።” ብሎ የተናገረላት ድንግል 

እርሷ እንደሆነች ዐወቀ። (ሃይማኖተ 

አበው 48፡28-35)

ቅዱስ ያሬድም የቅዱስ ኤራቅሊስን ቃል 

መነሻ በማድረግ “የገሊላ እጣ ክፍል 

በምትሆን በናዝሬት መልአኩ ድንግል 

ማርያምን ደስ ይበልሽ አላት። ዮሴፍ 

ፈጽሞ ፈራ፤ ሊተዋት የወደደ ሲሆን 

ዮሴፍ ለድንግልናዋ ሰገደ።” ዮሴፍ 

ሊተዋት ወዶ ነበር ማለት በድንግልና 

የፀነሰች ስላልመሰለው በጽኑ ሐሳብ ተይዞ 

ነበር። ቅዱስ ገብርኤል ሲያስረዳው ግን 

ለድንግል ተንበርክኮ ሰገደ። የእግዚአብሔር 

ታማኝ አገልጋይ የሆነው ዮሴፍ ለድንግል 

ከሰገደላት መናፍቃን ለድንግል አይሰገድም 

የሚሉ ከምን አግኝተውት ይሆን?

ታላቁ ሊቅ ቅዱስ አትናቴዎስ ዘእስክንድርያ 

የሉቃስ ወንጌልን ሲተረጉም እንዲህ 

ብሏል፡- “ሉቃስም ገብርኤል መልአክ ወደ 

ድንግል ብቻ እንደተላከ አልተናገረም። 

ስሙ ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች 

ድንግል አለ እንጂ። ለሰው የታጨች 

ማለቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል 

ማርያም በእውነት ሰው እንደሆነች ያስረዳ 

ዘንድ ነው። ዳግመኛም ቅዱስ መጽሐፍ 

ስብከተ ወንጌል
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እርሷ ወንድ ልጅ እንደወለደች ነገረን 

እርሱን አጥብታ ያሳደገችባቸው የድንግል 

ጡቶቿም ተመሰገኑ። ዳግመኛም በኦሪት 

የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ ስለእርሱ 

መሥዋዕት አቀረቡ። ይህም እመቤታችን 

ቅድስት ድንግል ማርያም በድንግልና 

መውለዷን ያስረዳል። ገብርኤል ከአንቺ 

የሚወለደው ክቡር አምላክ ነው ብሎ 

እንዲህ ገልጾ ነገራት።” (ሃይማኖተ አበው 

30፡22-25)

እግዚአብሔር አምላክ አረጋዊ ዮሴፍን 

ለቅድስት ድንግል ማርያም እጮኛ አድርጎ 

የሰጠበት ምክንያት በሕገ ኦሪት አንዲት 

ሴት ባል ሳይኖራት ፀንሳ ብትገኝ ተወግራ 

ትሙት የሚል ትእዛዝ ስለነበር ምክንያት 

እንዳያገኙባት፣ ፅንሱንም ከሥጋውያን 

ለመሰወር ነው። ዳግመኛም መከራዋ ብዙ 

ነውና እጮኛ አስመስሎ አጋዥ ረዳት 

መስጠቱ ነው። አረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ 

የድንግል መፅነስ በግብረ መንፈስ ቅዱስ 

መሆኑን በመልአኩ አንደበት ከተነገረው 

በኋላ እመቤታችንን ወደ ግብጽ በተሰደደች 

ጊዜ ሳይቀር አብሮ በመሰደድ የመከራዋ 

ተሳታፊ ሆኗል።

ስለ ድንግል ማርያም ንጽሕና፣ ቅድስና 

እና ዘለዓለማዊ ድንግልና ነቢያት ትንቢት 

ተናግረዋል፤ ሐዋርያት ሰብከዋል፤ 

ሊቃውንት አስረድተዋል። የቤተ ክርስቲያን 

ትምህርት ደግሞ ብሉይን ከሐዲስ፣ 

ሐዲስን ከሊቃውንት ያጣመረ ነው። 

“እግዚአብሔር የላከው የእግዚአብሔርን 

ቃል ይናገራል::” (ዮሐ. 3፡34) እንደተባለ 

በብሉይ ኪዳን የተሰወረው በሐዲስ ኪዳን 

ተገልጾ፣ በሐዲስ ኪዳን ግልጽ ያልሆነው 

በሊቃውንት ተብራርቶ፣ የራቀው ቀርቦ 

ለምእመናን ጆሮ በሚስማማ ሁኔታ 

ተተርጉሟል። 

ከቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት አንዱ 

የሆነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ድንግል 

ማርያምንና ሔዋንን እያነጻጸረ ሲናገር 

እንዲህ ብሏል:- “ከድንግል በተወለደ 

ጊዜ ድንግልናዋን ያለመለወጥ አጸናው። 

ዲያቢሎስ አሳታት እንጂ ቀድሞም ሔዋን 

ድንግል ነበረችና። ድንግል ማርያምን ግን 

ገብርኤል አበሠራት። ነገር ግን ሔዋንን 

ዲያቢሎስ አሳታት፤ እርሷም የሞት 

ምክንያት የሚሆን ቃየልን ወለደች። 

ድንግል ማርያምን ግን መልአክ ባበሠራት 

ጊዜ ሁሉን ወደ ዘለዓለም ሕይወት 

የሚመራ አካላዊ ቃልን በሥጋ ወለደች። 

(ሃይማኖተ አበው 67፡3)

ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም በበኩሉ “ስለ ሔዋን 

የገነት ደጅ ተዘጋ። ዳግመኛ ስለ ድንግል 

ማርያም ተከፈተልን፤ ከዕፀ ሕይወት 

እንበላ ዘንድ አደለን።” በማለት እመቤታችን 

የድኅነታችን ምክንያት፣ የመመኪያችን 

ዘውድ፣ የንጽሕናችን መሠረት መሆኗን 

መስክሯል። (ውዳሴ ማርያም ዘዕለተ 

ማክሰኞ እና ኀሙስ)

ስብከተ ወንጌል
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የእመቤታችን ምስጋናዋ ምግባቸው፣ 

ውዳሴዋ መጠጣቸው የሆነላቸው ቅዱሳን 

ስለ ድንግል ማርያም በተገለጸላቸው መጠን 

ጽፈዋል፣ ተርጉመዋል፣ ተቀኝተዋል፣ 

ዘምረዋል። እርሷም ስሟን ለጠሩ ሁሉ 

ፈጥና የምትደርስ በመሆኗ በፊታቸው 

እየተገለጸች አምላክን ባቀፉ የበረከት 

እጆቿ ትባርካቸዋለች። 

ለምሳሌ ከቅዱሳን አበው መካከል አባ 

ይስሐቅ እመቤታችንን በፍጹም ልቡናው 
ከመውደዱ የተነሣ ከሠርክ ጸሎት በኋላ 
ሌሎች መነኮሳት ለመኝታ ወደ በአታቸው 
ሲሄዱ እርሱ ወደ ቤተ ክርስቲያን  

በመሄድ በቅድስት ድንግል ማርያም 

ሥዕል ፊት ቆሞ በፊቷ እየማለለ ሦስት 

መቶ ስግደትን ይሰግድ ነበር። በእያንዳንዱ 

ስግደት ላይ “ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ሆይ ለአንዲት ሰዓት እናትህን አሳየኝ” 
እያለ በመጸለይ ለሰባት ዓመት ከቆየ 
በኋላ በሰባተኛው ዓመት በታላቅ ግርማ 
ተገልጻለት የአምላክን እናት ፊት ለማየት 
በቅቷል። እርሷም ምን እንደሚፈልግ 
ብትጠይቀው በታላቅ መንፈሳዊ ደስታ 

በመሆን የንግሥተ ሰማይ ወምድር 

የርሷን ገጽ የተመለከቱ ዐይኖቹ ሌላ 

ነገር ማየት እንደማይፈልጉና ከልጇ 

እንድታማልደው ብቻ እንደሚፈልግ 

ነገራት። እርሷም ከሦስት ቀናት በኋላ 

እንደሚያርፍ፣ ክፍሉም ከእርሷ ጋር 

መሆኑን ገልጻለት ባርካው ዐርጋለች። 

መልኳን ባየ በሦስተኛው ቀን ይህ ቅዱስ 

አባት ዐርፏል።

ለአባ ይስሐቅ፣ ለቅዱስ ያሬድ፣ ለቅዱስ 

ኤፍሬም፣ ለቅዱስ ደቅስዮስ፣ ለቅዱስ 

ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ለአባ ጊዮርጊስ 

ዘጋስጫ፣ ለአባ ሕርያቆስ እንዲሁም በደብረ 

ምጥማቅ ለነበሩ ምእመናን ሁሉ ተገልጻ 

በረድኤት የጎበኘቻቸው እመቤታችን 

እኛንም ትለመነን፤ በረድኤት በበረከት 

ትጎብኘን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። 

ይቆየን!

ስብከተ ወንጌል

ስለ ድንግል ማርያም 

ንጽሕና፣ ቅድስና እና 

ዘለዓለማዊ ድንግልና 

ነቢያት ትንቢት 

ተናግረዋል፤ ሐዋርያት 

ሰብከዋል፤ ሊቃውንት 

አስረድተዋል። የቤተ 

ክርስቲያን ትምህርት 

ደግሞ ብሉይን 

ከሐዲስ፣ ሐዲስን 

ከሊቃውንት ያጣመረ 

ነው።
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“ያልተወረሰች እጅግ ብዙ ምድር 

ገና ቀርታለች፤” 

ደብረ ብርሃን በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ 

ዞን ውስጥ የምትገኝ ከተማ ስትሆን 

ከባሕር ጠለል 2,840 ሜትር ከፍታ 

ላይ ትገኛለች። ከተማዋ የሰሜን ሸዋ ዞን 

አስተዳደር ርዕሰ ከተማ ከመሆኗ ባሻገር 

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ 

ክርስቲያን የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ 

ጳጳስ መንበረ ጵጵስና መቀመጫ ናት።

ደብረ ብርሃን ከአዲስ አበባ 130 ኪ.ሜ ርቀት 

ላይ የምትገኝ ስትሆን የተቆረቆረችውና 

ስያሜዋን ያገኘችው በ1446 ዓ.ም አካባቢ 

በአፄ ዘርዓ ያዕቆብ ነበር። በ1440ዎቹ 

መጀመርያ አፄው ከእንደግብጣን ወጨጫ 

ተራራ ማለትም ከአዲስ አበባ በስተምዕራብ 

ከነበረችው የአባታቸው አፄ ዳዊት መናገሻ 

ሥፍራ ተነሥተው ሲጓዙ በአካባቢው 

ውበት ስለተደሰቱ የድንኳን ከተማቸውን 

እንደከተሙባት ይነገራል። በኋላም ቤተ 

መንግሥት አሳንጸውና ባለወርቅ ጉልላት 

የነበረውን የሥላሴ ቤተ ክርስቲያን 

በማሠራት ቆርቁረዋታል። 

አፄ ዘርዓ ያዕቆብ ከንግሥና ዘመናቸው 

14 ዓመታት የሚሆነውን በደብረ 

ብርሃን ከተማ እንዳሳለፉና አብዛኛዎቹን 

የሃይማኖት ድርሰቶቻቸውን በዚሁ ከተማ 

መጻፋቸው ይነገራል። በዘመኑም ደብረ 

ብርሃን ከፍተኛ የትምህርት ማእከል 

የነበረች ሲሆን በንጉሡ ትዕዛዝ በርካታ 

የሃይማኖት መጻሕፍት የትርጉም ሥራ 

ተከናውኖባታል። 

በዚች ጥንታዊና ታሪካዊ ከተማ የሚገኘው 

የደብረ ብርሃን ማእከል ከምሥረታው 

አንስቶ ያለፈበትን መንገድ ሊያስቃኘን 

ወዷልና እንከተለው።

የማኅበረ ቅዱሳን አገልግሎት 
ቅድመ ደብረ ብርሃን ማእከልና 

እድገት
ከ1990 ዓ.ም በፊት በደብረ ብርሃን፣ 

ሞላሌ እና ሾላ ገበያ ከተማ የነበሩ 

ጥቂት ወንድሞችና እኅቶች በደብዳቤና 

አንዳንዴም በአካል የሚያደርጉት ግንኙነት 

ተጠናክሮ በቅዱስ አማኑኤል ስም የዝክር 

መርሐ ግብር ማካሄድ ጀመሩ። በተለይ 

በአቶ ታደሰ አሰፋ ተከራይቶት በነበረው 

ማኅበረ ቅዱሳን በማእከላት

 ደብረ ብርሃን ማእከል



30

መጽሔተ ተልእኮ

መስከረም /2013 ዓ.ም 

ቤት በመሰባሰብ ይደረጉ የነበሩ ውይይቶች 

በ1990 ዓ.ም ዕውን ለሆነው ለማእከሉ 

መመሥረት አሻራቸውን አሳርፈዋል።

በ1990ዎቹ ከግቢ ጉባኤያት የተመረቁ 

ወጣቶች በገጠር ወረዳ ከተሞች 

ለሥራ ሲመደቡ ከከፍተኛ የትምህርት 

ተቋማት በቀሰሙት ሙያዊ ዕውቀት 

አገራቸውን ለማገልገል፤ ከግቢ ጉባኤያት 

በቀመሱት ቃለ እግዚአብሔር ደግሞ 

ቤተ ክርስቲያናቸውን የማገልገል ትልም 

እና ተስፋ ሰንቀው ይመጡ ስለነበር 

የቀደሙ አባላቶችን ፈልጎ ለማግኘትና 

በጋራ ለማገልገልም ይፋጠኑ ነበር። 

“ከመጣሽ ማርያም ታምጣሽ” እንዲሉ 

በደብረ ብርሃንና በአካባቢው የሚገኙ 

ነዋሪዎችና የቤተ ክርስቲያን አካላት 

ደግሞ እንኳን በእውቀቴ ቤተ ክርስቲያንን 

ላገልግል ብሎ ለሚመጣ ሰው ይቅርና 

ለማንኛውም ሰው ቢሆን በራቸው ሁሌም 

ክፍት ነውና በየአካባቢው የነበሩ የሰበካ 

ጉባኤያት ሳይቀሩ ለማኅበሩ ጽ/ቤት ያለ 

ምንም ቅሬታ እየሰጡ ለአገልግሎት ምቹ 

ሁኔታዎችን ፈጠሩ። በወቅቱ የሰሜን ሸዋ 

ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከነበሩት ከብፁዕ 

አቡነ ኤፍሬም ጀምሮ የሀገረ ስብከቱ ሥራ 

አስኪያጆች ለማኅበሩ ቅን አመለካከት 

ነበራቸው። በተለይም በምሥረታው ዘመን 

የአገረ ስብከቱ ሥራ አስኪያጅ የነበሩት 

ሊቀ ትጉኀን ኃይለ ጊዮርጊስ ዳኜ ልዩ 

ድጋፍ በማድረጋቸው በማእከሉ ምሥረታ 

ላይ አሻራቸውን አሳርፈዋል። 

ከግቢ ጉባኤያት ተመርቀው ሲወጡ ቤተ 

ክርስቲያናቸውን ለማገልገል የገቡትን ቃለ 

መሐላ ያልዘነጉት እኅትና ወንድሞች 

እነዚህን ምቹ ሁኔታዎች ሳያባክኑ 

የቤ/ክ አገልግሎት ባለበት ለማስፋፋት፣ 

በሌለበትም ለማስጀመር ከጊዜ ጋር 

እሽቅድድም ጀመሩ። ምንም እንኳን 

በወቅቱ የአባላት ቁጥር አነስተኛ የነበረ 

ቢሆንም በመሐላቸው የነበረው ፍቅር 

እና በጽናት የማገልገል ቁርጠኝነት 

የአገልግሎት ጫናውን ድል እንዲነሱት 

ረድቷቸዋል። በአባላቱ መሐል የነበረው 

ትብብር አድማሱን አስፍቶ በአካባቢው 

ከሚያገለግሉ የሰንበት ት/ቤት ወጣቶች፣ 

ከወረዳ ቤተ ክህነት እና ከመንግሥት አካላት 

ጋርም መልካም ተግባቦትን ለመፍጠር 

ችሏል። ደብረ ብርሃን ከተማ ለአዲስ አበባ 

ባለው ቅርበት ሳቢያ በየጊዜው የተለያየ 

ልምድ ያላቸው አባላት መምጣታቸው 

ደግሞ ማእከሉን ለማጠናከር ጥሩ ዕድል 

ፈጥሯል። ከ2000 ዓ.ም ጀምሮ ደግሞ 

በብፁዕ አቡነ ኤፍሬም ትእዛዝና መልካም 

ፈቃድ የቅዱስ አማኑኤል የዝክር መርሐ 

ግብር በየወሩ በመንበረ ጵጵስና እንዲሆን 

በመደረጉ በየወሩ በሊቀጳጳሱ የመባረክ፣ 

የመማር፣ እና ከሊቀጳጳሱ ጋር የመመካከር 

ዕድል ከመፍጠሩ በላይ ለማእከሉ እድገትና 

መስፋፋት ጉልህ ሚና ተጫውቷል።

በዚህ መልኩ እያደገ የመጣው የደብረ 

ብርሃን ማእከል በየጊዜው አባላቱን 

ከቀበሌ እስከ ማእከል የሚያገናኙና 

ማኅበረ ቅዱሳን በማእከላት
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የሚያነቃቁ ዕቅዶችን ለምሳሌ ያህል፡

- የአቡነ ጎርጎርዮስ ት/ቤት ግንባታ፣ 

አገልግሎትን ወደ ገጠራማ ስፍራዎች 

ማስፋት፣ ቤ/ክንን ከተሐድሶ መናፍቃን 

ሴራ መጠበቅ፣ ሐሳባዊ ወረዳ ማእከል፣ 

ጽ/ቤት ግንባታ ወዘተ… የመሳሰሉ 

የአገልግሎት መስኮችን እየነደፈ ለነባርና 

ለአዳዲስ አባላት በማከፋፈል፤ አዳዲስ 

የግንኙነት ጣቢያዎችንም በመክፈትና 

ወደ ማእከልነት በማሳደግ የአገልግሎት 

አድማሱን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሰፋ 

ለመቀጠል ችሏል። 

በአሁኑ ወቅት በማኅበረ ቅዱሳን ሥር 

የተዋቀረው የደብረ ብርሃን ማእከል 

በሥሩ 22 ወረዳ ማእከላትና 24 ግቢ 

ጉባኤያትን ሲኖሩት፣ 1410 አባላትንና 

132 መደበኛ አገልጋዮችን በአገልግሎት 

በማሳተፍ ከሀገረ ስብከቱ ጀምሮ እስከ 

አጥቢያ ከሚገኙ አባቶች ጋር በመመካከርና 

በቅንጅት በማገልገል በቅድስት 

ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደ እግዚአብሔር 

ፈቃድ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። 

የማእከሉ ጽ/ቤት የውስጥ አደረጃጀቱን 

በማሻሻል ዘመኑን የዋጀ የፋይሊንግ፣ 

የፋይናንስና የአስተዳደር ዘዴ በመጠቀም 

አገግሎቱን በማከናወን ላይ ይገኛል። 

በብፁዕ አቡነ ኤፍሬም የሰሜን ሸዋ ሀገረ 

ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሕዳር 3/2004 ዓ.ም 

ተባርኮ የመሠረት ድንጋይ የተጣለለት 

የማእከሉ ጽ/ቤት ግንባታ ግራውንዱ 

ተጠናቆ አንደኛና ሁለተኛ ፍሎር የአጽመ 

ሥራ ግንባታ በመከናወን ላይ ነው።
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32

መጽሔተ ተልእኮ

መስከረም /2013 ዓ.ም 

ከ2004 ዓ.ም ጀምሮ የተሠሩ 

ዋና ዋና ሥራዎች ለአብነት

አባላትን በተመለከተ

 የመንፈሳዊ ሕይወት ማሳደጊያ 

ሥርዓቱ በቋሚነት በየሰምንቱ ረቡዕ 

ይሰጣል 

 የአባላት አገልግሎት ተግዳሮት ጥናት 

በማድረግ ግብ ተኮር አፈጻጸም ስልት 

በሁሉም ወረዳ ያካሂዳል

 ለአዳዲስ አባላት የግንዛቤ ማስጨበጫ 

ሥልጠና በመስጠት ወደ አገልግሎት 

ያሰማራል

 የቃልኪዳን ማደሻ መርሐ ግብር 

ፕሮጀክት ይተገብራል 

 ምክረ አበውና አጋፔ መርሐ ግብራትን 

በማዘጋጀት አባላትን ያነቃቃል

ግቢ ጉባኤያትን በተመለከተ

 የማእከሉ አገልግሎት ክፍሎች ከግቢ 

ጉባኤያት ተጓዳኝ ክፍሎች ጋር 

ግንኙነት ያደርጋሉ

 የግቢ ጉባኤያት ሥራ አስፈጻሚዎችን 

በአንድ ገዳም ወይም አጥቢያ በማሰባሰብ 

ልዩ ልዩ ሥልጠና ይሰጣል

 የኦሮምኛ ቋንቋ መርሐ ግብር አፈጻጸም 

መመሪያ አዘጋጅቷል

 የባች ማስተባበሪያንና የቤተሰብ 

አወቃቀርን በማዋሐድ ይተገብራል

 ማስተማበርያ ክፍሉ በየ15 ቀኑ 

ከሰብሳቢዎችና ባች ማስተባበሪያዎች 

ጋር በመሰብሰብ ችግራቸውን 

ለመፍታት ይሞክራል 

በሙያና ማኅበራዊ ዘርፍ

 ከ34 በላይ አባላት ያሉት የዘማርያን 

ቡድን በማቋቋም በሰርግና ሰፋፊ 

አገልግሎቶች ላይ ያሳትፋል። በዚህም 

የማኅበሩን አገልግሎት ለምእመናን 

በሰፊው ለማሳወቅ ከመቻሉም በላይ 

ስለያሬዳዊ ዜማዎችም ግንዛቤ መስጠት 

ተችሏል።

 ወረዳ ማእከላት በየሳምንቱ እሑድ ወደ 

ገጠር ቤ/ክ በመሄድ ያስተምራሉ 

 የምህንድስናና የጤና ባለሙያዎች 

ቡድን አቋቁሟል። የጤና ቡድኑ 

ለአብነት ተማሪዎች፣ ለሀበሻ 

የአረጋውያን መርጃ ማኅበር እና 

ለአቡነ ጎርጎርዮስ ት/ቤት ተማሪዎች 

የጤና ትምህርት፣ ምርመራና ህክምና 

ይሰጣል 

 የአካባቢውን ምእመናን በማስተባበር 

ለነዳያን አልባሳት አሰባስቦ ይሰጣል 

በልማት ዘርፍ
በጥቂት የማእከሉ አባላት የተመሠረተው 

የአቡነ ጎርጎርየስ ት/ቤት በደብረ ብርሃን 

ከተማ አምስት ቅርንጫፎች ሲኖሩት፤ 

በወረዳ ማእከላት ደግሞ ሁለት ቅርንጫፍ 

መክፈት ችሏል። ትምህርት ቤቱ 

የትምህርት ጥራትን ማስጠበቅ ለመቻሉ 

ማኅበረ ቅዱሳን በማእከላት
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በ2007 ዓ.ም የሚነስትሪ ፈተና ያስፈተናቸው የሁሉም ተማሪዎች ውጤት 97% እና 

ከዚያ በላይ ማምጣታቸው ምስክር ይሆናል። ይህንንም ውጤት እስከ 2011 ዓ.ም 

ማስቀጠል ተችሏል። ከዚህም ባሻገር ተማሪዎች የመልካም ሥነ ምግባር ባለቤት 

እንዲሆኑ በትጋት እየሠራ ይገኛል።  

የአቡነ ጎርጎርዮስ ት/ቤት ታዳጊ ተማሪዎች (የቤ/ክ የነገ ተስፋዎች)

የአገልግሎት ተደራሽነት

ወረዳዎችን በሙሉ በማኅበሩ አገልግሎት 

ለመድረስ “ያልተወረሰች እጅግ ብዙ ምድር 

ገና ቀርታለች፤” (ኢያ.13፡2) በሚል መሪ 

ዕቅድ ወደ ገጠራማ ሥፍራዎች በመውጣት 

የግንኙነት ጣቢያዎችን እየመሠረተ 

ወደ ወረዳ ማእከልነት ማሳደግ ችሏል። 

በዚህም ምክንያት ደብረ ብርሃን ማእከል 

ከሚሸፍናቸው 22 ወረዳዎች ሁሉም ጋር 

በመድረስ የወንጌል አገልግሎት በብዙ 

ገጠራማ ቀበሌዎች ሳይቀር እንዲዳረስ 

አድርጓል። ከእነዚህ ወረዳ ማእከላት 

ውስጥ ከ10 በላይ የሚሆኑት በሐሳባዊ 

ወረዳ ማእከል መነሻነት የራሳቸውን ጽ/

ቤት መገንባትና ጽ/ቤታቸውንም በአስፈላጊ 

ቁሳቁስ ማሟላት ችለዋል። አሁን ላይ 

የማእከሉ አጀንዳ “ስንት ያልደረስንበት 

ወረዳ ቀረን ሳይሆን ስንት ቀበሌ ቀረን?” 

የሚል ነው።

ማኅበረ ቅዱሳን በማእከላት
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ተደራሽ አገልግሎት በቀበሌ እስከ መስከረም 2004 ዓ.ም

ተ.ቁ የወ/ማእከሉ ስም የቀበሌ ብዛት የተደረሰባቸው 
ቀበሌዎች

አባላት ያሉባቸው 
ቀበሌዎች

1 ዓለም ከተማ 24 22 23

2 ዘመሮ 12 12 11

3 ሚዳ 22 19 19

4 በረኸት 9 9 9

5 ደብረ ሲና 19 12 13

6 ግሼራቤል 10 10 8

7 አንጾኪያ 16 19 9

8 ጊናገር 14 10 4

9 ሀገረ ማርያም 20 16 10

10 ሸዋሮቢት 18 5 1

11 አንኮበር 22 18 14

12 አጣየ 18 18 3

13 እነዋሪ 18 15 5

14 ሠላድንጋይ 14 14 14

15 ደነባ 13 11 11

16 መሐል ሜዳ 20 19 13

ከዚህ በተጨማሪ ‹‹ተመልሰን የጌታን 

ቃል በተናገርንበት በየከተማው ሁሉ 

ወንድሞችን እንጎብኛቸው፤ እንዴት 

እንዳሉም እንወቅ፤›› (የሐዋ. 15-6) በሚል 

ለወረዳ ማእከላት የቅኝት አገልግሎት 

አፈጻጸም መመሪያ በማዘጋጀት ልዑካን 

በማሰልጠን በዓመት ቢያንስ አንድ ጊዜ 

ሁሉም ወረዳ ማእከላት ይቃኛሉ። ወረዳ 

ማእከላትም ይህን መነሻ በማድረግ 

በራሳቸው ‹የቀበሌ ቅኝት› ሥልት ነድፈው 

መሥራት ጀምረዋል። የወረዳ ማእከላትን 

ከማደራጀት በዘለለ በደብረ ብርሃን ከተማ 

የሚገኙ ለጥምቀትና ለንግሥ በዓላት ቤተ 

ክርስቲያንን የሚያገለግሉ ሁለት የወጣት 

ማኅበራትን በመቅረብ የወንጌል ትምህርት 

ለመስጠት ተችሏል።

ማኅበረ ቅዱሳን በማእከላት
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የአብነት ትምህርት ቤት ድጋፍ

የደብረ ብርሃን ማእከል በጎ አድራጊዎችን 

በማስተባበር ለአብነት መምህራንና 

ተማሪዎች ቋሚ ድጋፍ ያደርጋል። 

በዚህም በየዓመቱ ለአራት መምህራንና 

ለአሥር የአብነት ተማሪዎች 18,000 ብር 

ይደጉማል። በወረዳ ማእከላት ለሚገኙ 

አሥራ ሦስት መምህራን ደግሞ 29,840 

ብር ድጋፍ ያደርጋል። 

በመቶዎች ለሚቆጠሩ የግቢ ጉባኤያት 

ተማሪዎችም የአብነት ትምህርት 

ይሰጣል። ከእነዚህም ውስጥ በየዓመቱ 

ድቁና እና ቅስና የሚቀበሉ የአገርና 

የቤተ ክርስቲያን ተረካቢዎች ይወጣሉ። 

በማእከልና በወረዳ ማእከላት የአብነት 

ትምህርትን ከሕጻናት ጀምሮ የማስፋፋት 

ሥራዎች ተሠርተዋል። በተለይ እንደ 

አንጾኪያ፣ ገምዛ ያሉ ወረዳ ማእከላት 

አብነት ት/ቤትን ከማጠናከር ባሻገር 

ሊቃውንቱ የማኅበረ ቅዱሳን አባል ሆነው 

የበለጠ አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። 

የአብነት ትምህርት በደብረ ብርሃን 

ከተማ

የሕዝብ ግንኙነት ሥራዎች

እንደሚታወቀው የቤተ ክርስቲያን 

አገልግሎት ሰፊና ጥልቅ በመሆኑ ማኅበረ 

ቅዱሳን አገልግሎቱን የሚከውነው በቤተ 

ክርስቲያን ጥላ ሥር ካሉ አጋርና ባለድርሻ 

አካላት ጋር ትብብርና ግንኙነት በመፍጠር 

ነው። ይህንን ታሳቢ በማድረግ የተለያዩ 

ዐውደ ጥናቶችንና ዐውደ ርእዮችን 

በማዘጋጀት የግንኙነት አድማሱን 

ለማስፋት ችሏል። ለምሳሌ ዝክረ ዘርዓ 

ያዕቆብ፣ አብነቱ ያለ አብነት እንዳይቀር፣ 

የአብነት ትምህርት በደብረ ብርሃን ከተማ

ማኅበረ ቅዱሳን በማእከላት
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ሙስናን ከማስቀረት አንጻር የቤ/ክ ሚና 

፤ቅርሶቻችን እንዴት ይጠበቁ፣ ዝክረ 

ቅዱሳን፣ የአብነት ት/ቤቶች ችግሮችና 

መፍትሔዎቻቸው በሚሉ ጉዳዮች ዐውደ 

ጥናት አዘጋጅቶ ያቀረበ ሲሆን ቤ/ክ ትላንት 

ዛሬና ነገ፣ መጪው ዘመን እንዳይቀድመን 

እንነሳ በሚሉ ጉዳዮች ዙርያ ደግሞ ዐውደ 

ርእዮችን ለዕይታ አብቅቷል። የተለያዩ 

የቅኔ ምሽቶችንም በተለያዩ ጊዜያት 

በማዘጋጀት ለታዳሚያን ያቀርባል። 

የማኅበሩን 20ኛ ዓመት ምሥረታን 

ምክንያት በማድረግ የመንግሥት አካላትና 

ባለሀብቶች በተገኙበት በዓሉን አክብሯል።

በቋሚነት ደግሞ ከሀገረ ስብከት የክፍል 

ኃላፊዎች ጋር በየወሩ የሚደረጉ የሥራ 

ግንኙነቶች፣ ወር በገባ በ፳፰ በመንበረ 

ጵጵስና ሳይቋረጥ የቀጠለው የቅዱስ 

አማኑኤልን ዝክር፣ ከዋናው ማእከል ጋር 

የሚያደርገው ሳምንታዊ የስልክ የመረጃ 

ልውውጥም የሕዝብ ግንኙነት ሥራውን 

የሚያጠናክር ልምድ ነው። 

ለወረዳ ማእከላት ቢያንስ በዓመት አንዴ 

በተለያዩ የሙያና የአገልግሎት ዘርፎች 

ሰፊ የአቅም ማጎልበቻ ሥልጠናዎችን 

እንዲሁም ስለ ቅርስ አጠባበቅና ቱሪዝም 

በማኅበሩ አባላትና በዘርፉ የመንግሥት 

መ/ቤት ባለሙያዎች ለወረዳ ቤተ ክህነትና 

ለሊቃነ ካህናት ሥልጠና ይሰጣል። 

የተሐድሶ መናፍቃንን ሴራ ለማጋለጥ 

በደብረ ብርሃን ከተማ እና በሁሉም ወረዳ 

ማእከላት ለአባላት፣ ለምዕመናን እና 

ለተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ተከታታይ 

ገለጻዎች ተሰጥተዋል። በማኅበሩ ላይ 

የቀረቡ አግባብ ያልሆኑ ክሶች ተገቢ 

እንዳልሆኑ ለማእከልና ለወረዳ ማእከላት 

በግልጽ ለማስረዳት ተሞክሯል።

የማእከሉ ሒሳብና ንብረት አያያዝ

የማእከሉ ሒሳብ መዝገብ አያያዝ ወቅቱ 

የደረሰበትን ፒስትሪ ቴክኖሎጂንና 

የማኅበሩን ደንብና መመሪያዎች መሠረት 

ያደረገ ነው። ከ2006-2010 ዓ.ም 

የማእከሉ ሒሳብ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት 

በተላኩ የውጭ ኦዲተሮች ተመርምሮ 

ምንም ዓይነት ክፍተት የሌለበትና ዘመናዊ 

የሒሳብ አሠራር ሥርዓትን የተከተለ 

መሆኑ ተረጋግጧል። ሁሉም የማእከሉ 

ቋሚ ንብረቶች ይመዘገባሉ፤ በዓመቱም 

የንብረት ቆጠራ ይካሄዳል።

ማኅበረ ቅዱሳን በማእከላት

ለወረዳ ማእከላት ቢያንስ 

በዓመት አንዴ በተለያዩ የሙያና 

የአገልግሎት ዘርፎች ሰፊ የአቅም 

ማጎልበቻ ሥልጠናዎችን 

እንዲሁም ስለ ቅርስ አጠባበቅና 

ቱሪዝም በማኅበሩ አባላትና በዘርፉ 

የመንግሥት መ/ቤት ባለሙያዎች 

ለወረዳ ቤተ ክህነትና ለሊቃነ 

ካህናት ሥልጠና ይሰጣል።
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እነዚህ አገልግሎቶች ሲከናውኑ ያጋጠሙ 

ተግዳሮቶች አልጠፉም። በተለይም 

ከአገልግሎቱ ስፋትና ጥልቀት አንፃር 

ቁርጠኛ አገልጋዮች ላይ የሥራ ጫና አለ። 

ለዚህም ምክንያቱ አባላት በዓለማዊ ሥራ 

ገበታቸው ላይ የሚገጥማቸው የሥራ ጫና 

ወይም በትርፍ ሰዓት ሥራ መጠመድ፣ 

በመንፈሳዊ ሕይወት መዛል(ዓለማዊነት)፣ 

የአባላት ፍልሰትና የእኅቶች ቁጥር 

መመናመን ተጠቃሾች ናቸው።

የአንዳንድ አባላት የአገልግሎት ተነሳሽነት 

በሚጠበቀው ደረጃ አለመሆንም ሌላው 

ተግዳሮት ነው። በተለይም በኮቪድ 19 

ወረርሽኝ ምክንያት የማእከሉ አገልግሎት 

መቀዛቀዝ ታይቶበታል። ወረርሽኙ 

በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚያሳድረውን 

ተፅእኖ ለመቀነስ የተስፋ ግብረ ኃይል 

አቋቁሞ ከሀገረ ስብከቱ ጋር በጣምራ 

አካውንት በመክፈት ገቢ ለማሰባሰብ 

ተሞክሯል። በዚህም 204,085 ብር 

የሚያወጣ የቁሳቁስ ድጋፍና በጥሬ ደግሞ 

160,656 ብር ወጪ ተደርጎ አስፈላጊ 

ቁሳቁሶች ተገዝተው ለአብነት ተማሪዎች፣ 

ለገዳማትና ለአድባራት ድጋፍ ማድረግ 

ተችሏል። ተፈናቃይ ወገኖችን በተመሳሳይ 

ለመደገፍም ከሀገረ ስብከቱ ጋር በጋራ 

እየተንቀሳቀሰ ይገኛል።

ማኅበረ ቅዱሳን በማእከላት
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 ‘‘ዝናው ከሥራው በላይ የገነነበት ሰው ያልታደለ ነው።’’

   አባ ስልዋኖስ

 አንድ ወንድም አባ ጥጦስን “እንዴት ልቤን መጠበቅ 

እችላለሁ?” ሲል ጠየቀው። አባ ጥጦስም “አፋችንና ሆዳችን 

ክፍት ከሆነ እንዴት ልባችንን መጠበቅ ይቻለናል?” ሲል 

መለሰለት።

 ‘‘ኃይለኛ መድኃኒት መርዘኛ ፍጥረታትን ነቅሎ እንደሚያወጣ 

ከጾም ጋር የተባበረ ጸሎትም ክፉ ሐሳቦችን ነቅሎ ይጥላል::’’ 

እማሆይ ሲንቅለጢቃ

 ‘‘የውኃ ጠባይ ለስላሳ ነው፤ የድንጋይ ጠባይ ጠጣር ነው። ነገር 

ገን ውኃ በጠርሙስ ተደርጎ ከድንጋዩ በላይ ከተያዘና ውኃ 

የሚያንጠባጥብ ከሆነ ቀስ በቀስ ድንጋዩ መሰባበሩ አይቀርም። 

ቃለ እግዚአብሔርም ለስላሳ ነው፤ ልቦናችን ደግሞ ጠጣር 

ነው… ነገር ግን ሰው ቃለ እግዚአብሔርን አዘውትሮ የሚሰማ 

ከሆነ በልቦናው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ለፈሪሐ እግዚአብሔር ቦታ 

መስጠቱ አይቀሬ ነው።’’ አባ ጴሜን

 ‘‘የሰው ኅሊና ከሦስት ነገሮች ወደ አንዱ ያጋደለ ነው። ወደ 

ኀጢአት፣ ወደ ሰዎች ወይም ወደ ክርስቶስ።’’አባ ኤልያስ

 ‘‘ከዲያቢሎስ ዘዴዎች አንዱ በመከራችን ሰዓት እንድንፈዝ 

ማድረግ ነው። በዚህ ጊዜ በእግዚአብሔር ላይ ያለንን ተስፋ 

እናሟጥጣለን። እግዚአብሔር በእርሱ ተስፋ የምታደርግን 

ነፍስ እግዚአብሔር አይረዳኝም እስክትል ድረስ በመከራ 

እንድትንገላታ አይተዋትም።’’ አባ መቃርዮስ

ብሂለ አበው

ብሂለ አበው
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የክብረ ክህነት መግቢያ
በዲ/ን ይትባረክ መለሰ

የክህነት ትርጉም

ክህነት ሰፊና ጥልቅ ትርጉም ያለው 

ሲሆን ለሰው ልጆች ከተሰጡ ጸጋዎች 

አንዱ ነው። በግእዝ  ‹‹ተክህነ›› ማለት 

ተሾመ፣ አገለገለ፣ ዲቁና ቅስና ተቀበለ… 

የሚል አማርኛ ትርጉም አለው። ካህን 

ደግሞ የሕዝብ መሪ፣ አስተማሪ፣ 

አባት፣ አገልጋይ ማለት ነው። ክህነት 

ለአገልግሎት መመረጥን፣ መንፈሳዊ 

ሹመት ማግኘትን ያመለክታል።

 

ክህነት ሰውን ወደ እግዚአብሔር መንግሥት 

ማቅረብያ መንፈሳዊ አገልግሎት ሲሆን 

ከእግዚአብሔር የተገኘ ስጦታና ሥልጣን 

ነው። ይህ ሥልጣን ስለተፈለገ የሚገኝ 

ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ ለተመረጡ 

የሚሰጥ ጸጋ መሆኑን ብርሃነ ዓለም 

ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንጦስ ሰዎች በጻፈው 

መልእክቱ ‹‹መንፈስ ቅዱስ አንድ ሲሆን 

ስጦታው ልዩ ልዩ ነው… ለሁሉም ጌታ 

እየረዳ እንደሚገባውና እንደሚጠቅመው 

ለእያንዳዱ በግልጥ ይሰጠዋል›› በማለት 

ይነግረናል። (1ኛ ቆሮ. 12፡4) 

ሥልጣነ ክህነት በማናቸውም ሥጋዊ 

ደማዊ መመዘኛዎች የሚሰጥ አለመሆኑን 

ቅዱስ ጴጥሮስ ሲያስረዳ ‘‘መንፈሳዊ 

መሥዋዕትን ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን 

ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት 

ለመሆን ተሠሩ’’ ይለናል። (1ኛ ጴጥ.2፡5) 

በአጠቃላይ ክህነት አገልግሎት ሲሆን 

በእግዚአብሔርና በምእመናን መካከል 

ተገኝተው የእግዚአብሔርን ፍቃድና 

ትእዛዝ ለመፈጸም፣ ምእመናንን 

ለመጠበቅ፣ ለማስተማር፣ ለማስታረቅ፣ 

ለማጽናት እንዲሁም ምስጢራተ ቤተ 

ክርስቲያንን እንዲፈጽሙ ለተመረጡ 

ሰዎች የሚሰጥ ሥልጣን ነው።

 

የክህነት አጀማመር
ክህነትን በሕገ ልቡና፣ በሕገ ኦሪትና በሕገ 

ወንጌል ከፋፍለን ማየት ይገባናል።

ክብረ ክህነት
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ሀ. ክህነት በሕገ ልቡና፡- 

የሰው ልጅ በተጻፈ ሕግ መመራት 

ሳይጀምር የነበረው ጊዜ ሕገ ልቡና የሚባል 

ሲሆን ይህ ዘመን ከአባታችን አዳም እስከ 

ሙሴ ያለው ዘመን ነው። አምላካችን 

እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ፈጥሮ በጸጋ 

ልጅነትን በሰጠው ጊዜ ሀብተ ክህነትንም 

ጭምር ነው የሰጠው። 

ከእርሱ በኋላ የነበሩት ልጆቹም ሀብተ 

ክህነት ነበራቸው። ለዚህም መሠዊያ 

ሠርተው፣ መሥዋዕት ሠውተው፣ 

ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን የአምልኮ 

ግንኙነት ሲፈጽሙ ኖረዋል። እስከ ሙሴ 

ድረስ በየዘመናቸው የነበሩ እንደ አባታችን 

አቤል፣ ኖኅ፣ አብርሃም ያሉ አባቶች 

አባታችን አዳም የተሰጠው ሀብተ ክህነት 

እየተላለፈላቸው ቤተሰባቸውን እየባረኩና 

እያስተማሩ ቆይተዋል። (ዘፍ. 4፡2፤ 8፡

20፤12፡7 እና 13፡18) 

ለ. ክህነት በሕገ ኦሪት፡- 

የሕገ ኦሪት ክህነት ከሕገ ልቡና ይለያል። 

ምክንያቱም ክህነት ለነገደ ሌዊ ብቻ 

የተሰጠበት፣ ማንኛውም ሰው ለክህነት 

የማይመረጥበት፣ አስራ አንዱ ነገደ 

እስራኤል ምድረ ርስትን በእጣ ሲካፈሉ 

ነገደ ሌዊ ግን ርስት እንዳይወርሱ 

የተደረገበትና የእነርሱ ሥራቸው 

አገልግሎት፣ ርስታቸውም ሕዝቡ 

እንደሆነ ሥርዓት የተሠራበት ነው። 

በዚህም ከሌዊ ወገን የሆነው አባታችን 

አሮንና ልጆቹ በሊቀ ነቢያት ሙሴ 

አማካኝነት ለተቀደሰችው ሹመት 

የተለዩበት፤ በዘር ሐረግ የሚተላለፍ 

ሥርዓት እንደነበር ‹‹አንተ ወንድምህ 

አሮንን ከእርሱም ጋር ልጆቹን ከእስራኤል 

ልጆች መካከል ለይተህ በክህነት 

ያገለግሉኝ ዘንድ ወደ አንተ አቅርብ … 

የተቀደሰውንም ልብስ ለክብርና መለያ 

እንዲሆን ለወንድምህ ለአሮን ሥራለት 

…›› በማለት ካህናት ከሰው ሁሉ የተለዩ፣ 

በሁሉ የተሾሙ፣ የተመረጡና በክብር 

ያጌጡ፣ ለምስጢር ለአገልግሎት የተጠሩ 

መሆናቸውን መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳናል። 

(ዘፀ. 28፡1)

ሐ. ክህነት በሕገ ወንጌል፡-

ክህነት በሕገ ወንጌል እንደ ቀደመው 

ዘመን በተፈጥሮም በዘር ሐረግም የሚገኝ 

ሳይሆን ልዩ በሆነ የመንፈስ ቅዱስ 

መጠራትና መመረጥ እንዲሁም ፍጹም 

በሆነ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን የሚገኝ 

ነው። መሠረቱም ዘላለማዊው ሊቀ ካህን 

ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። 

የወንጌል ካህናት ከካህናተ ኦሪት 

ይበልጣሉ። እጅግ የላቀውን መሥዋዕት 

ይኸውም የወልደ እግዚአብሔርን አማናዊ 

ሥጋና ደም የሚያቀርቡ ናቸውና የከበሩ 

ናቸው። ጊዜያዊ ሳይሆን ዘለዓለማዊ፣ 

ምሳሌያዊ ሳይሆን ፍጹማዊ ሥርየተ 

ኀጢአትን የሚያስገኙ ናቸው። ካህናቱም 

ክብረ ክህነት
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ክብራቸው ምጡቅ ሥራቸው ረቂቅ ነው። 

የማሰር የመፍታት፤ የማጽደቅ የመኮነን 

ሥልጣን አላቸው። (ፍትሐ ነገሥት 

አንቀጽ 6፤ ዕብ. 7፡11) 

እንደ ኦሪቱ ለአንድ ነገድ ሳይሆን 

በስሙ ለተጠሩ፤ ለዚህ ክብር ለተለዩ 

ከሕዝብም ከአሕዛብም ለሆኑ የተሰጠ 

ነው። በመጀመሪያም ሐዋርያትን መረጠ፤ 

እንዲህም አላቸው ‹‹እውነት እውነት 

እላችኋለሁ በምድርም የምትፈቱት ሁሉ 

በሰማይ የተፈታ ይሆናል።›› (ማቴ. 18፡

18) ይሁን እንጂ የተጠራ ሁሉ ለሐዲስ 

ኪዳን ክህነት ይመረጣል ማለት አይደለም። 

ቅዱስ ሉቃስ በወንጌሉ ‹‹ሲነጋም ደቀ 

መዛሙርቱን ወደ እርሱ ጠራቸው 

ከእነርሱም 12ቱን መረጠ›› ይላል። 

(ሉቃ. 6፡13) ከዚህ የምንረዳው የተጠራ 

ሁሉ ለክህነት የማይበቃ መሆኑንና 

መመረጥንም የሚጠይቅ እንደሆነ 

ነው። ምክንያቱም ለተመረጡበት ዓላማ 

መጽናትን፤ ራስን አሳልፎ መስጠትን፤ 

እስከ ሞት መታመንን የሚጠይቅ፤ ከራስ 

በላይ ለቤተ ክርስቲያንና ለመንጋው 

መኖርን የሚጠይቅ በመሆኑ ነው። 

‹‹ከሰው መርጦ ለሹመት ከእንጨት 

መርጦ ለታቦት›› እንዲሉ ሐዋርያትን 

ከደቀ መዛሙርቱ ለይቶ እንደሾማቸውና 

ሥርዓት እንደሠራላቸው፣ የተመረጡ 

ሐዋርያትም በተራቸው ይህንን ፍጹም 

ሆኖ ፍጹም የሚያደርግ፣ ለምእመናን 

ልጅነትን የሚያሰጥ፣ ዘላለማዊ ክህነትን 

ከተከታዮቻቸው መርጠው እግዚአብሔር 

መንፈስ ቅዱስ ባወቀ በአንብሮተ እድ በቅብዐ 

ሜሮን ሾመዋል። ይህ ሥርዓት እስካሁን 

የቀጠለ እና ያልተቋረጠ የእግዚአብሔር 

ጸጋ ነው። ወደ ፊትም ይህ ልዩ የመንፈስ 

ቅዱስ ጥሪ ለሚደርሳቸው ሁሉ ቤተ 

ክርስቲያን ስታድላቸው ትኖራለች።

ለክህነት የሚያበቁ መስፈርቶች

ክህነት መንፈሳዊ ሥልጣን በመሆኑ 

አመራረጡም አፈጻጸሙም መንፈሳዊና 

የተለየ ነው። በዚህም ምክንያት ለክህነት 

የሚመረጥ ሰው በኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ 

እምነት ያመነና የተጠመቀ፣ በውስጧ 

በእምነት ተኮትኩቶ ያደገ፣ ፆታው ወንድ 

የሆነ፣ ዕድሜው ለዲቁና 25፣ ለቅስና 

30፣ ለኤጲስ ቆጶስነት 50 ዓመት መሆን 

አለበት። (ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 5) 

በተጨማሪም ሕገ ቤተ ክርስቲያን 

የሚያውቅና የሚጠብቅ፣ በመንፈስም ሆነ 

በአካል ጤነኛ የሆነ፣ ነውርና ነቀፌታ 

የሌለበት፣ ገንዘብ የማይወድ፣ እንግዳ 

የሚቀበል፣ ከኀጢአት የነፃ፣ ቸር፣ 

የማይቆጣ፣ እጁ ለመማታት አንደበቱ 

ለመገዘት የማይፈጥን፣ ሰውነቱን 

ከፍትዎት የገታ፣ ለከሀድያን መልስ 

መስጠት የሚችል መሆን አለበት። (ዘሌ 21፡

7፤ቲቶ 1፡7፤ ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 6)

ክብረ ክህነት
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ክህነት ለመቀበል የተመሰከረለት፣ በግል 

ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስ የሞላበት፣ 

እልኸኛ ያልሆነ፣ ራሱን የሚገዛ፣ 

የማይሰክር፣ አዲስ አማኝ ያልሆነ፣ 

በሐሰት የማይምል፣ በጥቅምና በሥጋዊ 

ነገር በወንጀል ያልተከሰሰ፣ በገንዘብ 

በወገን በኃይል ለመሾም የማይሞክር፣ 

ከተጠመቀ በኋላ በዝሙት ያልወደቀ 

መሆን እንዳለበት ቅዱሳት መጻሕፍት 

ያስረዱናል። (ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 5፤ 

1ኛ ጢሞ. 3፡1-7፤ የሐዋ. 6፡3) 

በተቃራኒው ከሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን 

ውጭ ጋብቻን የፈጸመ፣ የፈታችን፣ ባሏ 

የሞተባትን፣ በድንግልና ያልጸናችን፣ 

ዳንሰኛ የሆነችን፣ ዘፋኝ የሆነችን ሴት 

ያገባ ለሥልጣነ ክህነት አይበቃም። 

አንድ ለሥልጣነ ክህነት የሚበቃ ሰው 

ፍጹም መንፈሳዊ የሆነ፣ በእምነት 

እንከን የሌለበት፣ ኃላፊነት የሚሰማው፣ 

ለተሰለፈበት አገልግሎትና ለተሾመላት 

ቤተ ክርስቲያን ለተልእኮ የሚፋጠን፣ 

ኃላፊነት የሚወስድና የሚቆጭ ሊሆን 

ይገባዋል። 

ሊቀ ነቢያት ሙሴ ለሕዝበ እስራኤል 

የሚራራና የሚያዝን እንደነበረ ሕዘቡ 

ከሚጠፉ እርሱ ቢጠፋ ይመርጥ 

እንደነበረው ሁሉ አንድ ካህንም ለሕዝቡ 

የሚራራ፣ አዋቂ፣ ዝግጁ፣ አብነት መሆን 

የሚችል፣ የተማረ፣ ጽኑ የአገልግሎት 

ፍላጎት ያለው፣ አገልግሎቱ በቦታና 

በሁኔታ ላይ ያልተመሠረተ፣ ግብረገብነቱ 

ትሕትናው የተመሰከረለት መሆን 

እንዳለበት እንረዳለን።

ቅዱስ ዳዊትን ከእረኝነት፣ ቅዱስ ኤልሳዕን 

ከግብርና፣ ቅዱስ ጳውሎስን ከአሳዳጅነት፣ 

ቅዱስ ጴጥሮስን ከአሣ አጥማጅነት 

በግሩም ፍቅሩ ለአገልግሎት የጠራና 

የመረጠ አምላክ እርሱንም ለምስጢር 

ፈጻሚነት፣ ለመንጋው ጠባቂነት፣ 

ለክህነት እንደመረጠው አውቆ ለተልእኮ 

የሚፋጠን መሆን አለበት። 

ክህነት እንዴት ይፈጸማል?
ለቤተ ክርስቲያን ሥርዓት መሠረት 

ቅዱሳት መጻሕፍት ናቸው። ቤተ 

ክርስቲያን ቅዱሳት መጻሕፍትን መሠረት 

አድርጋ ከላይ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች 

የሚያሟሉ ወንዶችን በመምረጥ 

እግዚአብሔር ባወቀ ትሾማለች። 

የክህነት ደረጃዎች ዲቁና፣ ቅስና፣ ኤጲስ 

ቆጶስነት ሲሆኑ የየራሳቸው የአፈጻጸም 

ሥርዓት አላቸው። ሁሉም ግን በጾም፣ 

በጸሎት፣ በአንብሮተ እድ (እጅን በመጫን) 

በጳጳሳት አማካኝነት የሚፈጸሙ ናቸው። 

ይህ ሥርዓት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን 

ከሐዋርያት የወረሰችው ሕያው ሥርዓት 

ነው። ‹‹የእግዚአብሔርን ሥራ ሲሠሩ፣ 

ሲጾሙም መንፈስ ቅዱስ ‹በርናባስንና 

ሳውልን ለፈለኳቸው ሥራ ለዩልኝ› 

አላቸው። ያን ጊዜም ከጾሙና ከጸለዩ፣ 

ክብረ ክህነት
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እጃቸውንም በላያቸው ከጫኑባቸው በኋላ 

ላኳቸው።›› (የሐዋ. 13፡2-3)  

በተጨማሪም ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ 

እስጢፋኖስ ከሌሎች ስድስት ሰዎች 

ጋር ሲመረጥና ሲሾም በአንብሮተ እድና 

በጸሎት እንደነበር በሐዋርያት ሥራ 

ምዕራፍ ስድስት ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን። 

ጌታችንም ሐዋርያትን ሲሾማቸው ‹‹እፍ 

አለባቸው፤ እንዲህም አላቸው፡- መንፈስ 

ቅዱስን ተቀበሉ። ኀጢአታቸውን ይቅር 

ያላችሁላቸው ይሰረይላቸዋል፤ ይቅር 

ያላላችኋቸው ግን አይሰረይላቸውም።›› 

(ዮሐ. 20፡22) … በዚህም በሚታይ 

ሥርዓት የማይታይ ሀብተ ክህነት 

መስጠቱን እንረዳለን። የሚታየው 

አገልግሎት ጸሎቱ፣ እጅን መጫኑ ሲሆን 

የማይታይ ሀብት የምንለው ሥልጣነ 

ክህነቱ፣ የማሰር የመፍታት፣ የማንጻት፣ 

የማጽናት፣ የማዳን ወዘተ ጸጋ ማሳደሩ 

ነው። ‹‹በጳጳሳት እጅ መጫን በአንተ 

ላይ ያደረውን ጸጋ አታቃል።›› እንዳለ 

ቅዱስ ጳውሎስ (1ኛ. ጢሞ. 4፡14) 

የማይናቅ፣ ሊቃለል የማይገባው ታላቅ 

ጸጋ እግዚአብሔር መሆኑን ልብ ማለት 

ያስፈልጋል።

የክህነት ደረጃዎች
የክህነት አገልግሎት ከትንሽ ወደ ትልቅ 

ከአነስተኛ ወደ ከፍተኛ ደረጃ የሚሸጋገር 

ሹመት ነው። በቤተ ክርስቲያን ቀኖና 

መሠረት ሦስት ዐበይት ደረጃዎች አሉት። 

እነርሱም፡- ዲቁና፣ ቅስና፣ ኤጲስ ቆጶስ 

ናቸው።

1. ዲቁና፡- ዲያቆን ትርጉሙ ተላላኪ፣ 

የቄስ ረዳት የሚል ነው። የሚሾመው 

በአንብሮተ እድ ሲሆን ተግባሩም ለቄሱና 

ለኤጲስ ቆጶሱ መላላክ፣ በቅዳሴ ጊዜ ቅዱስ 

ደሙን ማቀበል፣ ምእመናንን ማሰተባበር፣ 

ሥርዓት ማስጠበቅ ነው። (ፍትሐ ነገሥት 

አንቀጽ 7) 

ዲያቆናት ጭምቶች፣ ትዕግስተኞች፣ 

ግብረ ገብነት ያላቸው፣ የሚታዘዙ፣ ሁለት 

ቃል የማይናገሩ፣ የማይሰክሩ፣ የማይገባ 

ትርፍ ገንዘብ የማይሹ፣ በንጹሕ ልቡና 

ሃይማኖትን የተረዱ፣ ነውር የሌለባቸው 

መሆን እንደሚገባቸው ሐዋርያው 

ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ጢሞቴዎስ በላከው 

የመጀመርያው መልእክት ምዕራፍ ሦስት 

እና ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ ሰባት ላይ 

ተጽፎ እናገኘዋለን። 

ዲያቆናት ሲሾሙ ዲያቆናትና ቀሳውስት 

ከኤጲስ ቆጶሱ ጋር ሆነው አብረው 

ይጸልያሉ። በአንብሮተ እድ የሚሾመው 

ግን ኤጲስ ቆጶሱ ብቻ ነው። (ፍትሐ 

ነገሥት አንቀፅ 7) በተጨማሪም ዲያቆን 

መሾም ያለበት በ25 ዓመቱ እንደሆነ 

በልዩ ሁኔታ ብቁ መሆኑ ሲታመንበት ግን 

ከዚህ እድሜ በታችም ሊሾም እንደሚችል 

እንረዳለን ።

ክብረ ክህነት
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ዲያቆናት በየትኛውም ቦታ በመዓልትም 

በሌሊትም በጎ ሥራን የሚሠሩ መሆን 

ይገባቸዋል። ከኀጢአት ንጹሕ ሆነው 

መልካሙን አገልግሎት የሚያገለግሉ 

ዲያቆናት ይጠቀማሉ፤ በጎ እድል ፈንታም 

ያገኛሉ። (ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 7፣ 

ክፍል 4)። ‹‹በዲቁና ሥራ በመልካም 

ያገለገሉ ለራሳቸው ትልቅ ማዕረግና 

በክርስቶስ ባለው እምነት ብዙ ድፍረት 

ያገኛሉ›› (1ኛ. ጢሞ. 3፡13) 

በተጨማሪም ዲያቆናት ማግባት 

እንደሚችሉ እንዲሁም ልጆቻቸውንና 

ቤተሰባቸውን በመልካም እየገዙ 

እያንዳንዳቸው የአንዲት ሴት ባል 

እንዲሆኑ ይገልጻል። (1ኛ. ጢሞ. 3፡12)

ከዲቁና ሊያሽሩ የሚችሉ 
ሁኔታዎች

አንድ ዲያቆን ጉቦ ከሰጠ፣ ሁለት ጊዜ 

ከተሾመ፣ አስፈራርቶና በመሳሰሉት 

ተንኮል ከተሾመ፣ ከሴት እርቄ ንጽሕናዬን 

ጠብቄ በምንኩስና እኖራለሁ ብሎ ከተሾመ 

በኋላ ቃሉን ለውጦ ተክሊል ከፈጸመ፣ 

ሁለተኛ ካገባ፤ ከዘማዊት ሴት ከደረሰ፣ 

አራጣ ካበደረ፣ ነጋዴ ከሆነ፤ ባልንጀራውን 

በሀሜት ካነሳ፣ በመናፍቃን ከተጠመቀ፣ 

ከመናፍቃን ጋር ከጸለየ እና መሰል 

ጥፋቶችን ከፈጸመ ከሥልጣኑ ይሻራል። 

(ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 7)  

2. ቅስና፡- ትዕዛዛትን ሁሉ ፈጽሞ 

በአገልግሎቱ የተመሰከረለት ዲያቆን 

እድሜው 30 ዓመት ሲሆን ለቅስና ማዕረግ 

ይበቃል። ለቅስና የተሾመ ካህን አንደበቱ 

ለመገዘት እጁ ለመማታት የማይፈጥን፣ 

ገንዘብ ወዳድ ያልሆነ፣ እንግዳ የሚቀበል፣ 

በጎ ሥራን የሚያፈቅር፣ ከኀጢአት የነጻ፣ 

ደግና ቸር የሆነ፣ ወንጌልን በማሰተማር 

ምእመናንን የሚስብ መሆን አለበት። (ፍትሐ 

ነገሥት አንቀጽ 6፡1፤ ዘሌዋ. 21፡7) 

‹‹ለእመ ኢኮነ ፈራሄ ወለባዌ…›› 

ትሕትናን ከፈሪሃ እግዚአብሔር፣ ፈሪሃ 

እግዚአብሔርን ከትምህርት ጋር አንድ 

አድርጎ የያዘ፣ እንደ ሊቀ ካህናት ጌታችን 

ኢየሱስ ክርስቶስ ትሑት ቸርና ለወጣቶች 

የሚራራ፣ ለአሳዳጆቹ የሚጸልይ፣ 

የማይከራከር፣ የማይጮህ መሆን 

ይገባዋል።

ቅስና ለክህነት ወሳኙ ደረጃ ነው። ቄስ 

ለማስተማር ለማስታረቅ የተሾመ አገልጋይ 

ነው። ይህንንም ነቢዩ ሚልክያስ ‹‹ካህኑ 

የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር መልእክተኛ 

ነውና ከንፈሮቹ እውቀትን ይጠብቁ ዘንድ 

ይገባቸዋል። ሰዎችም ሕግን ከአፉ ይፈልጉ 

ዘንድ ይገባቸዋል›› (ሚል. 2፡7) እንዲል። 

የቄስ ሥራው ከማስተማርና ከማስታረቅ 

ባሻገር ማጥመቅ፣ ቀድሶ ማቁረብ፣ ማሰርና 

መፍታት፣ ኑዛዜ መቀበል በጠቅላላው 

ምስጢራትን ሁሉ የሚፈጽም በመሆኑ 

ይህ የክህነት ደረጃ ወሳኝ ነው ። (ፍትሐ 

ነገሥት አንቀጽ 6፡3) 

ቄስ ሕዝቡን ይባርካል እንጂ ክህነት 

አይሰጥም። እንደ ዲያቆናት ቀሳውስትም 

ክብረ ክህነት
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የሚሾሙት በኤጲስ ቆጶሱ አንብሮተ 

እድና በቀሳውስት ጸሎት ነው። ያለ ኤጲስ 

ቆጶሱ ፍቃድ አይሾሙም።

ቀሳውስት ከሥልጣን የሚሻሩበት ሁኔታ

በሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን የተከለከለውን 

የሚሠራ፣ የቤተ ክርስቲያንን ቀኖና 

የሚያፈርስ፣ ሕዝቡን የማያስተምር፣ 

የማይራራ፣ ሁለት ጊዜ የተሾመ፣ ሁለት 

ጊዜ ያገባ፣ የተቸገሩትን የማይረዳ፣ 

በጉቦ የተሾመ፣ የኀጢአተኛውን ቀኖና 

የማይቀበል፣ በሐሰት የሚመሰክር፣ 

የክፋትን ሥራ የሚሠራ፣ የሚሰክር፣ 

ኮከብ የሚቆጥር፣ ወለድ የሚቀበል፣ 

በሐሰት የሚምል፣ የጠንቋዮችን ነገር 

እውነት ነው ብሎ የሚቀበል፣ ከሴሰኛ 

ሴት የደረሰ፣ ስር ማሽ ቅጠል በጣሽ፣ 

የሰረቀ፣ ሰውን የሚያማ፣ የመናፍቃንን 

ቁርባን የተቀበለ፣ አባለዘሩን የሰለበ፣ 

ሲሰስን የተገኘ፣ በገበያ መካከል የሚበላ፣ 

የአይሁድን ጾም የሚጾም፣ ከተወገዘ ሰው 

ጋር የተነጋገረና አብሮት የጸለየ፣ ሚስቱን 

የተወ … ከሥልጣኑ ይሻራል። (ፍትሐ 

ነገሥት አንቀጽ 6፡3) 

ቄስም ሆነ ዲያቆን በኃጢአት ምክንያት 

ከሥልጣኑ ከተሻረ በኋላ ደፍሮ ለአገልግሎት 

ቢገባ ከቤተ ክርስቲያን ተወግዞ ይለያል። 

ቄሱ በቁጣ ወይም በማናቸውም ሁኔታ 

ምእመናንን ሥጋውን ደሙን ከከለከለ 

ከሥልጣኑ ይሻራል። ቀሳውስት ከቤተ 

ክርስቲያን ምሥጢራት መካከል ሥልጣነ 

ክህነት ከመስጠት፣ ሜሮን ከማዘጋጀት፣ 

አዲስ ቤተ ክርስቲያንና አዳዲስ ንዋያተ 

ቅዱሳትን ከመባረክ በቀር ሌላውን ሁሉ 

ይፈጽማሉ።

3. ኤጲስ ቆጶስ፡- ኤጲስ ቆጶስነት ትልቁ 

የክህነት ሥልጣን ነው። ትርጉሙም 

የበላይ ጠባቂ መምህር ማለት ነው። 

ኤጲስ ቆጶስ ቀሳውስትን ይባርካል፤ 

ቀሳውስትንና ወደታች ያሉ ሥልጣኖችን 

ይሾማል። (1ኛ. ጢሞ. 5፡22)  በተጨማሪ 

የማይነቀፍ ጠባይ ሊኖረው ይገባል። 

ምክንያቱም የእግዚአብሔር እንደራሴ፣ 

የቤተ ክረስቲያን ጠባቂ ነውና። ትሑት፣ 

ራሱን የሚገዛ፣ ትዕግስተኛ፣ አዋቂ፣ 

መምህር መሆን አለበት። (1ኛ. ጢሞ. 3፡

1፤ ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 5)

ኤጲስ ቆጶስ ሚስት እንዳያገባ በ325 

ዓ.ም በኒቅያ የተሰበሰቡ ሊቃውንት ኤጲስ 

ቆጶሳት ወስነዋል። ምክንያቱም ቅዱስ 

ጳውሎስ ‹‹ያላገባው ጌታን እንዴት ደስ 

እንደሚያሰኘው የጌታን ነገር ያስባል፤ 

ያገባው ግን ሚስቱን እንዴት ደስ 

እንደሚያሰኛት የዓለምን ነገር ያስባል።›› 

(1ኛ ቆሮ. 7፡32-33) እንዳለ ለወንጌል 

አገልግሎት እንዲፋጠኑ፣ ስለምእመናን 

ማሰብ እንዲችሉ፣ ቤተ ክረስቲያንን 

በሙሉ ጊዜያቸው ሚስቴ ቤቴ ልጆቼ 

ሳይሉ እንዲጠብቋት ታስቦ ባያገቡ ይሻላል 

ተበሎ የተወሰነ ነው። 

በአጠቃላይ አንድ ኤጲስ ቆጶስ 

ክብረ ክህነት
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የማይሰክር፣ ልባም፣ መልካም ስም ያለው 

መሆን አለበት። እግዚአብሔር በደሙ 

የዋጃትን ቤተ ክርስቲያን የሚጠብቅ፤ 

የእግዚአብሔር ምስጢር መጋቢ፤ የቤተ 

ክርስቲያንን ዶግማና ቀኖና ጠባቂ፤ 

ምእመናንን ከመናፍቃን የሚጠብቅ ነው። 

(የሐዋ. 20፡28፤ 1ኛ ቆሮ. 4፡1፤ 2ኛ. 

ተሰ. 3፡6፤ ዮሐ. 21፡15) በእነዚህ ሁሉ 

ምክንያቶች አጲስ ቆጶስ በታላቅ ጥንቃቄ 

እንዲመረጥ አስፈልጓል። 

በዚህ ከፍተኛ የክህነት ማዕረግ ውስጥ 

ሦስት የሹመት ደረጃዎች ያሉ ሲሆን 

እነርሱም ኤጲስ ቆጶስ፣ ሊቀ ጳጳስ (ጳጳስ) 

እና ፓትርያርክ ናቸው።

ኤጲስ ቆጶስ ለመሾም እድሜው 50 ዓመት 

የሆነው፣ ብሉይን ከሐዲስ የተማረ፣ 

በሚሾምበት አገር በምእመናን ምርጫና 

በርእሳነ ጳጳሳቱ ፈቃድ፣ ካህናቱና 

ምእመናን ስለ ደግነቱና ትሩፋቱ፣ ስለ 

ንጽሕናውና ከነውር የራቀ መሆኑ 

ሲመሰክሩለት፣ ሁለትና ከዚያ በላይ ኤጲስ 

ቆጶሳት አብረው ባሉበት በአንብሮተ እድ 

ይሾማል።

የሚሾመውም በዕለተ እሑድ ሲሆን 

ሕዝቡና ካህናቱ “ይገባዋል! ይገባዋል!” 

ብለው ይሁንታቸውን ይሰጡታል:: 

የተሰበሰቡት ኤጲስ ቆጶሳት እጃቸውን 

ታጥበው በአንብሮተ እድ ይሾሙታል፤ 

በእጁም መስቀል ይሰጡታል፤ እጅም 

ይነሱታል። ከዚህ በኋላ የክህነትን ሥራ 

ይሠራል፤ ከኤጲስ ቆጶስ በቀር ወደታች 

ያሉ ሹመቶችን መሻር ይችላል።

ለኤጲስ ቆጶስነት የማያበቁ 
ሁኔታዎች

ጋኔን ያደረበት፣ ማየት የተሳነው፣ ሰነፍ፣ 

ዝንጉ፣ ደግነቱ ያልታወቀ፣ በራሱ ፍቃድ 

አባለዘሩን የሰለበ፣ ሕዝቡን ለማስተማር 

የማይወድ፣ ቂም በቀል ያለበት ወዘተ 

ለሹመት አይበቃም። (ፍትሐ ነገሥት 

አንቀጽ 5) 

ውድ አንባቢያን ክህነት ምን ያህል ክቡርና 

ታላቅ ሀብተ እግዚአብሔር እንደሆነ፤ 

ያለ ክህነትና ካህናት ቤተ ክረስቲያን 

እንደማትታሰብ፤ ክርስትናም ዋጋ 

እንደሌለው፤ ክህነትም 3 ሦስት ደረጃዎች 

እንዳሉት በጥቂቱ ለማየት ሞክረናል። 

ይሁን እንጂ ይህ የክርስትናችን 

መሠረት፣ የምስጢራት ሁሉ መፈጸሚያ፣ 

የመንግሥተ ሰማያት መግቢያ ቁልፍ 

የሆነው ክህነት በዘመናችን በርካታ 

ተግዳሮቶች ገጥመውታል። አሁን 

ላይ ክህነትና ካህናት ላይ የተደቀኑ 

አደጋዎችና መፍትሔዎቻቸው ምንድን 

ናቸው? የሚለውን መዳሰስ የግድ ነው። 

ይሁን እንጂ ሐሳቡ ሰፊና በውስጡም 

ዘርፈ ብዙ ጉዳዮችን የሚዳስስ በመሆኑ 

በቀጣይ እትሞች በተከታታይ የክብረ 

ክህነት ትሩፋቶችና ተግዳሮቶች እንዲሁም 

መፍትሔዎቹ ላይ ያተኮሩ ጉዳዮችን 

የምናቀርብ ይሆናል። ይቆየን!

ክብረ ክህነት
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ተ.ቁ የማእከሉ ስም    የጽ/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@eotcmk.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@eotcmk.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 ባሕርዳር 0582265464 bahirdar@eotcmk.org  636

16 ጎንደር 0582117590 gondar@eotcmk.org 1221 

17 ደብረ ታቦር 0588412425

(0584410733)

debretabor@eotcmk.org 251

18 እንጅባራ 0582271203 enjibara@eotcmk.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@eotcmk.org 158
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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

30 ሽሬ 0344443154 shire@eotcmk.org 

31 ሐዋሳ 0462204899 hawassa@eotcmk.org 332

32 ወላይታ ሶዶ 0465511149 welaytasodo@eotcmk.org 156

33 አርባ ምንጭ 0468813458 arbaminch@eotcmk.org 2069

34 ጅንካ 0467751131 jinka@eotcmk.org 88

35 ዱራሜ 0465540855 durame@eotcmk.org 18

36 ሆሳዕና 0986484100

(0986484101)

hosaena@eotcmk.org 77

37 ነገሌ ቦረና 0464451532 negeleborena@eotcmk.org 152

38 ባሌ ሮቤ 0226651508 balerobe@eotcmk.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@eotcmk.org 63 

44 አሶሳ 0577751222 asosa@eotcmk.org 

45 ጊምቢ 0577711216 gimbi@eotcmk.org 342

46 ነቀምት 0576611009 nekemte@eotcmk.org 

47 ሻምቡ shambu@eotcmk.org 

48 መቱ 0147441492 metu@eotcmk.org 
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