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የማኅበረ ቅዱሳን

ማኅበረ ቅዱሳን
ርእይ
የኢ / ኦ / ተ / ቤ ተ ክ ር ስ ቲ ያ ን ተ ጠ ና ክ ራ ፣ የጌ ታችንና
የ መድኃ ኒ ታ ችን የ ኢየ ሱ ስ ክ ርስ ቶስ ወንጌል በመ ላ ው
ዓለም ተስፋፍቶ፣ በ ሃ ይ ማኖት ጽኑዓን የሆኑ ምእመ ናን
በ ዝ ተ ው ማ የት፤

ተልእኮ
የሳይንስና ቴ ክኖሎጂ ውጤት የሆኑትን የተለያዩ የትምህርት
ማስፋፊያ ዘዴዎችን
በመጠቀም ግቢ ጉባኤያትና
ምእመናን የወንጌልን ትምህ ር ት ፣ ሥ ር ዓ ት ፣ ት ውፊ ት ን
እንዲያውቁና
እንዲጠብቁ
ማስቻል፤
የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ
አስተዳደራዊ መዋቅር እንዲጠናከርና
አቅሙ እንዲያድግ ማድረግ እና በየዘ መ ኑ የሚከሠቱ
ተለዋዋጭሃይማኖታዊ፣ ማኅበራዊ፣ኢኮኖሚያዊና
ፖለቲካዊችግሮችን
በመቃኘት
የቤተ
ክርስቲያንን
ሐዋርያዊአገልግሎት ማጠናከር፤
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የማኅበረ ቅዱሳን

ዓላማ
ማኅበረ ቅዱሳን ከዚህ ቀጥሎ ዓበይት የተዘረዘሩት
ዓላማዎች አሉት።
 በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት
ውስጥ የሚማሩ ወጣቶችን
በማኅበሩ ሥር አደራጅቶ የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክንን እምነት፣
ሥርዓትና ትውፊት እንዲማሩ እና የአባቶች ተተኪ እንዲሆኑ
ማድረግ፣
 የ ቤ ተ ክ ር ስ ቲ ያ ን እምነትና ሥርዓት ሳይለወጥ
ተጠብቆ ከትውልድ ወ ደ ት ው ል ድ እንዲተላለፍ
ለዘመኑ ትውልድ ትምህርተ ሃይማኖትን እንዲዳረስ
ማድረግ፣
 ከሚመለከታቸው የቤተ ክርስቲያንን አካላት ጋር
በመነጋገር ትምህርተ ወንጌልን በተለያዩ ዘዴዎች
በመጽሔት፣ በጋዜጣ፣ በበራሪ ጽሑፎች፣ በካሴት እና
በመሳሰሉት እንዲስፋፋ ማድረግ፣
 የተማረው የኅብረተሰብ ክፍል የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ በገንዘቡ፣
በዕውቀቱና
በጉልበቱ
እንዲያገለግል
አስፈላጊ
ሁኔታዎችን ማመቻቸት፣
 ስለ ኦርቶ ዶሳዊ ተ ዋ ሕ ዶ ቤ ተ ክርስቲያን ጥናት
የሚያደርጉ ሰ ዎ ች ን በ ተ ለ ይ ወጣት ምሁራንን
ማበረታታትና በ ሚ ቻ ለ ው ሁ ሉ መደገፍ፣

አቋም
ማኅበሩ በማንኛውም የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ምንም
ዓይነት ጣልቃ ገብነት የለውም።
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መልእክት ዘማኅበረ ቅዱሳን

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን!

‹‹በመከራእንመካለን….
መከራ በእኛ ላይ ትዕግሥትን
እንደሚያመጣ እናውቃለን››
(ሮሜ ፭፥፫)
ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን
ያለችበት
ወቅታዊ
ሁኔታ
እጅግ
አስጨናቂ
እንደሆነ
ሁሉም የሚያውቀው ነው፤
በተለይ በሰሜን ኢትዮጵያ
ያለው
ጦርነት
ሀገርንና
ቤተ
ክርስቲያንን
ክፉኛ
እየጎዳ
ይገኛል።
ጦርነቱ
እየተካሄደባቸው
ባሉት
አካባቢዎች ላይ ብዙ ምእመናን
ችግር
ውስጥ
ወድቀዋል፤
አብያተ
ክርስቲያናትም
ተራቁተዋል።
ይህም
መደበኛ አገልግሎታቸውንም
ከማከናወን
አግዷቸዋል።
እጅግ አሳሳቢው ጉዳይ ደግሞ
የዚህ
ጦርነት
ማብቂያው

ቅድስት
ቤተ
ክርስቲያን
በዘመናት
ሁሉ
በመከራና
በፈተና
ውስጥ
ኖራለች፤
‹‹
የገሀነም ደጆች አይችሏትም››
ተብሎ እንደተፋጻፈው በእነዚህ
መከራዎች
እንድትጠፋ
ጠላት ጦሩን ቢሰብቅባትም
እንዲያውም ይበልጥ በርትታ
ዛሬ ላይ ደርሳለች። ልጆቿ
ምእመናንም በጽናት የሚገኝ
የጽድቅ
አክሊልን
እያሰቡ
የዓለም
ፈተናና
ሥቃይ
ሳይበግራቸው
አምላካቸውን
በሚገባ በማገልገል ቊጥራቸው
በዝቶ
በዓለም
ናኝተዋል።
(ማቴ.፲፮፥፲፰)
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መጽሔተ ተልእኮ
አለመታወቁ ሲሆን ከዚህ በላይ
የከፋ ጉዳት በምእመናን በቤተ
ክርስቲያንና በሀገር ላይም
ሊደርስ ይችላል።

መልእክት ዘማኅበረ ቅዱሳን

ማኅበረ ቅዱሳንም በሀገራችን
እየተካሄደ
ያለው
ጦርነት
በሙሉ
አቅሙ
ማገልገል
እንዳይችል
እንቅፋት
ሆኖበታል፤ ይህም ብቻ ሳይሆን
ጦርነቱ ባለባቸው አካባቢዎች
ያሉ
አባላቱ
ከአገልግሎት
ተለይተው እንዳሉ ይታወቃል።
ከላይ እንደተቀመጠው ይህ
መከራ
ያልፋል፤
የደስታ
ቀንም ይመጣል። እስከዛው
ግን በፈተና ውስጥም ሆኖ
ማገልገልን
እንዳስተማሩን
እንደ አባቶቻችን ጠንክረን
አምላካችንን
ማገልገል
እንዲሁም
ይህንን
መከራ
ያሳልፈን
ዘንድ
መጸለይ
ከሁላችንም የሚጠበቅ ነው።
ጦርነቱ ያልደረሰባቸው አካባቢ
ያሉ አባላትና ምእመናንም
በጭንቅ ውስጥ ላሉ ወገኖች
እግዚአብሔር ፈጥኖ ምሕረቱን
ይልክ
ዘንድ
ያለመታከት
ልንለምን ይገባል።

ቅዱስ ጴጥሮስ በመጀመሪዩቱ
መልእክቱ
እንዲህ
ይላል፤
‹‹
በሚመጣባችሁ ልዩ ልዩ መከራ
አሁን ጥቂት ታዝናላችሁ።……››
(፩ኛጴጥ.፩፥፮)
በሰዎች
ላይ
የሚደርሰው እያንዳንዱ መከራ
ለጊዜው ማሳዘኑ፣ ማስጨነቁና
ማስከፋቱ አይቀርም፤ ነገር
ግን ይህ መከራ ከአቅማችን
በላይ ሳይሆን በምንችለው ልክ
የሚሰጥ እንዲሆም ጊዜያዊ እንጂ
ዘላቂ አይደለም። ፈጣሪያችንም
መጽናኛችን
ይሆነናል።
ይህንን ሐሳብ ቅዱስ ጳውሎስ
የቆሮንቶስን ሰዎች ሲያጽናናቸው
ተናግሮታል፤‹‹በሰው
ላይ
እንደሚደርስ ያለ ፈተና ነው
እንጂ ሌላ ፈተና አያገኛችሁም።
በምትችሉት መከራ ነው እንጂ
በማትችሉት መከራ ትፈተኑ
ዘንድ ያልተዋችሁ እግዚአብሔር እግዚአብሔር
ለሀገራችን
የተመሰገነ
ነው።
እርሱም ለቤተ ክርስቲያንና ለምእመናን
ከፈተና ትድኑ ዘንድ በመከራ ሰላሙን ይላክልን።
ጊዜ ይረዳችኋል።›› (፩ኛቆሮ.፲፥፲፫)
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ዜና ትንታኔ

ቃል ከመግባት የተሻገረ ተግባር
የሚያስፈልግበት ዘመን ላይ ነን።
በመምህር ወንድወሰን ውቤ
በ፵ኛው
የሰበካ
መንፈሳዊ
ጠቅላላ ዓለም አቀፍ ጉባኤ
ማጠናቀቂያ ላይ የተሰጠው
መግለጫ አጠቃላይ የቤተ
ክርስቲያንን ወቅታዊ ሁኔታ
ያገናዘበ፣ እውነትን ለመግለጽ
ፍርሃት ያልታየበት መልካም
መግለጫ ነው። በዚህ ዘመን
የኢትዮጵያ
ኦርቶዶክስ
ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን
ተልእኮ የማከናወን ትልቅ
ኃላፊነት ባለባቸው ጳጳሳት፣
በአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት
አስተዳዳሪዎች፣
በካህናትና
በምእመናን ተወካዮች ጉባኤ
የተሰጠ መግለጫ ነው። ይህም
ወደፊት ለሚከናወነው የቤተ

ይሆናል የሚል ተስፋ በመላው
ምእመናን ልብ ውስጥ ማሳደሩ
አይቀሬ ነው።

ዘመኑ እንደሚታየው ዘርፈ
ብዙ ተግዳሮቱን ይዞ በቤተ
ክርስቲያን አገልግሎት ላይ
ጥላውን እያጠላ ነው። ቤተ
ክርስቲያን
የቆመችበትን
ጽኑ
መሠረት
ያልተረዱ
ከውስጥም ከውጭም ፈተና
ማዕበላቸውንና
የተንኮል
ሞገዳቸውን
ያለማቋረጥ
እያዘነሙትም ነው። በአንፃሩ
ሞገዱን በሚገሥጽ፣ ማዕበሉን
በሚያስታግሠው የነፋሳት ጌታ
መታመን ያላቸው፣ ቅዱስ
እንዳለው
ሁሉን
ክርስቲያን ሐዋርያዊ ተልእኮ ጳውሎስ
የሚመረምሩ
መንፈሳዊና
ስኬትም አዲስ ጉልበት
7
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መጽሔተ ተልእኮ
አስተዋይ የቤተ ክርስቲያን
አባቶች፣ አገልጋዮች ከተገኙ
ደግሞ ተግዳሮቱ ወደ መልካም
አጋጣሚዎች
የሚቀየሩበት
መንገድ አይጠፋም።

ዜና ትንታኔ

የሚሰሙ ቃል መግባቶች እና
እንዲሠሩ ዕቅድ የተያዘላቸው
ጉዳዮች
ከቃል
አልፈው
ሲተገበሩ
ማየትን
ሕዝበ
ክርስቲያኑ
እንደሚናፍቅ
መረሳት የለበትም። በመሆኑም
የቤተ
ክርስቲያንን
ልጆች
በየቦታው ለሞት፣ ለስደትና
ለመከራ የሚዳርጉ ድርጊቶችን
ለማስቆም የሚያስችል በጥናት
የተደገፈ፣ መላውን ሕዝበ
ክርስቲያን ያስተባበረ ተግባራዊ
ርምጃ ያስፈልጋል።

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ዓመት ጠብቆ
በሚደረገው የሰባካ መንፈሳዊ
ጉባኤ
ላይ
የተድበሰበሰ
የሒሳብ
ዘገባ
(ሪፖርት)
ከማቅረብ ተሻግረን፣ በቤተ
ክርስቲያናችን ላይ ከተለያዩ
አቅጣጫዎች
እየተፈጸመ
ያለውን
ጥቃት
በድፍረት
መግለጥ መጀመሩ የሚበረታታ
ነው። የመንግሥትን ማዋከብ
ፈርተን ያንዣበበውን ፈተና
እያየን እንዳላየን ልሳናችንን
ሸብበን
ከማለፍ
ይልቅ
ሐቁን የመግለጥ አዝማሚያ
መኖሩና
የኢትዮጵያ
ቤተ
ክርስቲያን እየደረሰባት ያለውን
መዋቅራዊ መከራና አድልዎ
ለይቶ በማወቅ የመንግሥት
አካል ይህን እንዲያርም ወደ
መጠየቅ የተደረገው ሽግግርም
ይበል የሚያሰኝ ነው። ነገር
ግን በጉባኤው መቋጫ ላይ

በመግለጫው የተሰማው ቃል
መግባት ለተግባራዊ ርምጃ
ከተዘጋጀ
ልብ
እንደወጣ
ይታሰባል። ነገር ግን መግለጫ
ለመስጠት ከመቸኮል ይልቅ
ትኩረት የሚሻ ነገር አለ።
ጉባኤው ዓመት ጠብቆ የሚመጣ
ዕድል ሲሆን ይህም ከሁሉም
የሀገራችን
አቅጣጫዎች፣
ከውጭም ከውስጥም በመጡ
የቤተ ክርስቲያን ተወካዮች
የሚደረግ ዓለም አቀፍ ጉባኤ
ነው። በዚህ ጉባኤ ላይ የቤተ
ክርስቲያን ወቅታዊ ጉዳዮችና
8
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ዜና ትንታኔ

ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ
ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን
ቅዱስ ሲኖዶስ ጥቅምት
፳፻፲፬ ዓ.ም የተሰጠ
መግለጫ

የመጪው ጊዜ ጉዞዋ እንዴትነት
ጊዜ
ተሰጥቶት
በአግባቡ
ሊመከርበት ይገባል። ይህንንም
በትልቅ አዳራሽ በርካታ ሰው
በመሰብሰብ ማስፈጸም ከባድ
ነውና የጉባኤው ተሳታፊዎች
ሐሳባቸው
የሚደመጥበት፣
ለነገዋ ቤተ ክርስቲያን ያላቸው
በጎ ሕልም የሚሰማበት አሳታፊ
የመወያያ መድረኮች ሊቀየሱ
ይገባል።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ
ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ
በዓመት
ሁለት
ጊዜያት
እንዲሆን በፍትሕ መንፈሳዊ
አንቀጽ
፭
ቁጥር
፻፮፬
በተደነገገው መሠረት ምልዓተ
ጉባኤው የመክፈቻው ሥርዓተ
ጸሎት ከፈጸመበት ከጥቅምት
፲፩ ቀን ፳፻፲፬ ዓ.ም ጀምሮ
የተለመደውን ዓመታዊ መደበኛ
ስብሰባ ሲያካሂድ ሰንብቶ ለቤተ
ክርስቲያናችንና
ለሀገራችን
የሚበጁ ማኅበራዊና መንፈሳዊ
ውሳኔዎችን አሳልፎአል።

በመጽሔት ታትሞ በእያንዳንዱ
ተሳታፊ እጅ እንዲገባ የተደረገን
አህጉረ ስብከት ዘገባ (ሪፖርት)
መድረክ ላይ ሲያነቡ ቆይቶ
መግለጫ
ማውጣት
ቤተ
ክርስቲያን
የቆመችለትን
ሰማያዊ ተልእኮ የማይመጥን፣
ዓላማዋንም የሚያሳካ አሠራር
አይደለም። ስለሆነም ለቤተ
ክርስቲያናችን ቃል ከመግባት
የተሻገረ ተግባር እንደሚያስልጋት
በዚሁ መሠረት፦
በመገንዘብ ለምእመናን የገባነውን
ቃል በመፈጸም የአልጋይነትና ፩. የ፳፻፲፬ ዓ.ም የጥቅምቱ
ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ
የመሪነት ሚናችንን ልንወጣ ይገባል።
ጉባኤ መክፈቻ መልእክት
አሁን በሀገራችን እየታየ
ባለው ጦርነትና የእርስ
9
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መጽሔተ ተልእኮ
በርስ ግጭት ላይ ያተኮረ
ሲሆን፦
-ጦርነቱ
በወንድማማቾች
መካከል እየተደረገ ያለና
ኀዘኑን
የከፋ
ያደረገው
መሆኑ፣
በዚሁ
ጦርነትና
ግጭት
በርካታ
ኢትዮጵያውያን
ወገኖቻችን ለሞት ለስደትና
ለረኀብ መዳረጋቸው፣
፫.

ዜና ትንታኔ

አሁን
ያለው
የሰላም
እጦትና ጦርነት ወደፊትም
ሊያስከትል
የሚችለው
ችግር
ከፍተኛ
መሆኑ
ስለታመነበት በተቻለ አቅም
ዜጐች ሁሉ ለሀገራዊው
አንድነትና ሰላም መገኘት ዘብ
እንዲቆሙ የየበኩላቸውን
ጥረት እንዲያደርጉ ቅዱስ
ሲኖዶስ ወስኗል።
በዚሁ ሀገራዊ የሰላም
እጦት እየተደረገ ያለውን
ጦርነት
ምክንያት
አድርገው ከሀገር ውጭ
የሚገኙ አንዳንድ አብያተ
ክርስቲያናትና
ካህናት
ሀገራዊ ሰላም ላይ ጥላ
በሚያጠላ ሀገራዊና ሕዝባዊ
አንድነትን
በሚያፈርስ
መልኩ ቅስቀሳ ማድረጋቸው
ከቤተ ክርስቲያንና የቤተ
ክርስቲያን አገልጋዮች ነን
ከሚሉ በፍጹም የማይጠበቅ
ሆኖ አግኝቶታል።

በዚህም ምክንያት በሀገሪቱ
እየታየ ያለው የኑሮ ውድነት
ሀገራዊ ልማት ላይ እያደረሰ
ያለው
ተጽእኖ
ከፍተኛ
መሆኑን
በመገንዘብ
ይህ
ጦርነትና ግጭት ተወግዶ
በሀገሪቱ ሰላምና አንድነት
እንዲሰፍን ከሁሉም በላይ
ወደ እግዚአብሔር በመጸለይ
ይቅርታ ምሕረት መጠየቅ
አስፈላጊ በመሆኑ ጉባኤው
ይህንኑ መልእክት ተቀብሎ
በመላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ
ተዋሕዶ
ቤተ
ክርስቲያን በመሆኑም
በአውስትራልያ፣
ተግባራዊ እንዲሆን ወስኗል። በካናዳ፣ በአውሮፓና በአሜሪካ
፪.
በሀገራችን
በኢትዮጵያ ሁነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ
10
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መጽሔተ ተልእኮ
ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስም
እየፈጸሙ ካለው ሀገራዊና
ሕዝባዊ አንድነት ከሚያደፈርስ
ተግባራቸው እንዲቆጠቡ ቅዱስ
ሲኖዶስ እያሳሰበ አሁንም ወደ
ሰላሙና አንድነቱ እንዲመለሱ
ጥሪን በማቅረብ ይህንንም
የሰላም ተልዕኮ የሚያስፈጽም
በውጭው
ዓለም
የሚገኙ
ብፁዓን አባቶች የሚመሩት
የጋራ የሰላም ልዑክ እንዲቋቋም
ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል።

ዜና ትንታኔ

የሕዝቦችን አኗኗር በመቀየር
ከድህነት ያወጣል በሚል
ታስቦበት ከዓመታት በፊት
ግንባታው
የተጀመረው
የሕዳሴ ግድብ እየተጠናቀቀ
ያለበት
ምዕራፍ
ላይ
ኛ
መድረሱና
፪
ሙሌት
መከናወኑ
ለሀገራችን
ለኢትዮጵያ ትልቅ የድል
ምዕራፍ በመሆኑ ቅዱስ
ሲኖዶስ
አድንቋል።
በቀጣይም
ለመጨረሻው
የድል ምዕራፍ ለመድረስ
መላው
ኢትዮጵያውያን
በጉልበታቸውና በገንዘባቸው
በሐሳባቸውም
ጭምር
ድጋፋቸውን እንዲያደርጉ
ቅዱስ ሲኖዶስ አሳስቧል።

፬.በሀገራችን
በኢትዮጵያ
በተከሠተው
ጦርነት
ምክንያት
ከቀያቸው
ለተፈናቀሉና
ተፈጥሮና
በሰው
ሠራሽ
ችግሮች
ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው
ወገኖቻችን ርዳታ እንዲሆን ፮.
በኢትዮጵያ
ኦርቶዶክስ
ብር
50,000,000.00
ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን
(ሃምሳ
ሚሊየን
ብር)
የሚገኙ
መንፈሳውያን
በቤተ ክርስቲያናችን ስም
ኮሌጆችን
አሁን
ቤተ
ችግሩ ለደረሰባቸው ወገኖች
ክርስቲያን
ከደረሰችበት
እንዲሰጥ ቅዱስ ሲኖዶስ
የእድገት
ደረጃ
ጋር
ወስኗል።
ለማመጣጠን
ተጨማሪ
ኮሌጆች በማስፈለጉ በደቡብ
፭. የሀገራችንን ቀጣይ የዕድገት
ክልል
የሚገኙ
ሁለት
ደረጃ በእጅጉ ከፍ ያደርጋል
የካህናት ማሠልኛዎች ወደ
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መጽሔተ ተልእኮ
መንፈሳዊ ኮሌጅ እንዲያድጉ
አስፈላጊውም
በጀት
እንዲመደብላቸው ጉባኤው
ወስኗል።
፯.

ለመንበረ ፓትርያርክና
ለየአህጉረ
ስብከት
የሚያገለግል የ፳፻፲፬ ዓ.ም
ዓመታዊ በጀት ከመንበረ
ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽ/
ቤት ተደልድሎ በቀረበው
መሠረት
ዝርዝሩን
ተመልክቶ በጀቱ እንዲጸድቅ
በማድረግ
በሥራ
ላይ
እንዲውል
ጉባኤው
ወስኗል።

ዜና ትንታኔ

በሆነ መንገድ መከናወኑና
በተለይም ክቡር ጠቅላይ
ሚኒስትር
ዶ/ር
ዐቢይ
አህመድ
የሀገሪቱ
ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው
በመመረጣቸው
የቅዱስ
ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ
የተሰማውን ደስታ እየገለጸ
ቀጣዩ ሀገራዊ ሥራቸውም
ለሀገርና ለወገን የሚጠቅም
የተሳካ
የአመራር
ዘመን
እንዲሆንላቸው
በሥራቸውም እግዚአብሔር
አብሮአቸው እንዲሆን ቤተ
ክርስቲያን ትጸልያለች።

በአጠቃላይ ቅዱስ ሲኖዶስ
በጉባኤ በሰነበተባቸው ቀናት
ስለ አብነት ት/ቤቶች እና
ስብከተ ወንጌል መስፋፋት፣
ስለ ሰንበት ትምህርት ቤቶች
መጠናከር ስለ ሀገራዊ ሰላምና
አንድነት
ሰፊ
ምክክርና
ውይይት ያደረገ ከመሆኑም
በላይ በሀገራችን በተከሠተው
የሰላም
እጦት
የደረሰው
፱.
በሀገራችን
በኢትዮጵያ ጦርነት ረኀብና የጤና ማጣት
ሰላም
እንዲሰፍን
የተደረገው ፮ኛው ሀገራዊ አብቅቶ
ምርጫ ነጻና ዲሞክራሲያዊ ቅዱስ ሲኖዶስ ለሰባት ቀናት
፰.

በ፵ኛው አጠቃላይ የሰበካ
መንፈሳዊ ጉባኤ የጋራ
መግለጫ ላይ የተነጋገረው
ጉባኤው
በመግለጫው
ላይ በመወያየት አንዳንድ
ማሻሻያዎችን
አድርጎ
በማጽደቅ የ፳፻፲፬ ዓ.ም በጀት
ዓመት የሥራ መመሪያ
እንዲሆን ወስኗል።
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መጽሔተ ተልእኮ
ጸሎት ያደረገ ሲሆን በቀጣይም
መላው ካህናትና ምእመናን
ስለ ሀገራችን ሰላምና አንድነት
እንዲጸልዩ ቅዱስ ሲኖዶስ
አጥብቆ አሳስቧል።
ምልዓተ ጉባኤ ተደርጎ የጋራ
መግለጫ ሳይወጣ አንለያይም
የሚል የታይታ ልማድ ብቻ
ከሆነ የመነጨው የመግለጫ
ጋጋታ
የቤተ
ክርስቲያንን
ተልእኮ አንድ ጋት ወደፊት
የሚያራምድበት
ጉልበት
የለውም። ይልቁንም ቀስ በቀስ
በመንጋውና በእረኞቹ መካከል
ያለውን መልካም መስተጋብር
የሚያውክ፣
መተማመንን
የሚሸረሽር ተግባር ይሆናል።
ቃል
የገባነው
ቃላቸውን
ያከበሩት አበው ባስቀመጡት
መሠረት ላይ ቆመን ነው። ለዚህ
እውነትም በተደጋጋሚ ሲነገር
የሚሰማው ደመወዝ ሳይጠብቁ
ደክመው፣ ወጥተው ወርደው
ሰበካ ጉባኤን ያቆሙ/ያቋቋሙ
አባቶቻችን እኛን ባለደመወዝ
አድርገውናል
የሚለው
በእውነተኛ ቁጭት ለመሥራት
የሚጥሩ
አገልጋዮች
ቃል

ዜና ትንታኔ

ምስክር ነው። ዛሬ የቆምንበትን
መሠረት የሚያጠፋ ስንፍና
አገልግሎታችንን
ወሮታል።
ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ሐሳባቸው
ምድራዊ በሆኑ፣ ክርስትናቸው
ለሐዋርያዊ ተልእኮ እንቅፋት
በሆነ
ዘውጋዊ
ፖለቲካ
የተጠለፈ፣ ክህነቱንና ሰማያዊ
ሥልጣኑን ይዘው ነገር ግን
ከደመና
በታች
ለሚቀር
ተልእኮ የተሰለፉና የቆሙበትን
መሠረት
በሚንዱ
የስም
አገልጋዮች እየታወከች ነው።
የቤተ
ክርስቲያን
አምላክ
በጎውን ያሳሰባቸው አባቶቻችን
በሰማዕቱ ፓትርያርክ በብፁዕ
ወቅዱስ
አቡነ
ቴዎፍሎስ
መሪነት ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤን
በማቋቋም መጭውን ዘመን
የሚዋጅ ሥራ ከዛሬ ዐርባ
ዓመት በፊት ሠሩ። ይህም
ዘውዳዊው ሥርዓት ሲወድቅ
የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንም
አብራ ትወድቃለች፤ ወይም
ቀስ በቀስ ትከስማለች፤ የሚል
ስሌት የነበራቸውን አፅራረ
ቤተ
ክርስቲያንን
ሕልም
(ቅዠት) ያደረገ፣ በመንፈስ
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መጽሔተ ተልእኮ
ቅዱስ
መሪነት
የተከወነ
መንፈሳዊ
ተግባር
ነበር።
በወታደራዊው
መንግሥት
ዘመን ቤተ ክርስቲያን በግልፅ
እግዚአብሔር
የለሽነትን
መለያው አድርጎ የተነሣውን
ኮሚኒስታዊ የደርግ አገዛዝን
ቀስት
መክታ
ያለፈችው
እግዚአብሔር ጋሻ አድርጎ
በሰጣት ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ
አማካይነት
ከልጆቿ
ጋር
በፈጠረችው ትሥሥር ነበር።
በኢሕአዴግ
ዘመንም
ኦርቶዶክሳዊነትን
የመስበር
መን ግ ሥ ታ ዊ
ሴ ራ ን
ካከሸፈችባቸው መንገዶች አንዱ
የማያንቀላፋው እረኛዋ ኃይል
በሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ በኩል
የዘረጋችው መዋቅር ነው።
ዛሬም ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤን
በማጠናከርና ዘመኑን በሚዋጅ
ደረጃ
በማደራጀት
ዘመነኛ
ወጀቡን
የምትሻገርበትን
መደላደል ማጠናከር አለባት።
ይህ ደግሞ ከልብ በሆነ
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መነሣሣት በቤተ ክርስቲያን
ፊት ደጋግመን ቃል የገባነውን
ለመ ተ ግ በ ር
ከሚደረግ
ጥረት እንጂ በመግለጫ ብቻ
አይሠምርም።
አባቶቻችን
በብሂላቸው
‹‹
ያልገደለ
በሽታ
ሲወቀስ
››
ይኖራል
እንዲሉ፣ ምንም
እንኳ
ሊሠሩ
የታቀዱት
ሐሳቦች በጎነት የማያጠራጥር
ቢሆንም
በዐደባባይ
ቃል
ተገብቶ ያልተፈጸመ ወይም
ያልተተገበረ ዕቅድና ሐሳብ
በሕዝብ
ዘንድ
ትዝብት
ላይ መጣሉ፣ በታሪክ ፊት
ሲያስወቅስ መኖሩ አይቀሬ
ነው። ዛሬ በዚህ ጉባኤ ላይ
ተገኝተው አማናዊቷን ሐመር
ወደ ፀጥታ ወደብ ለማድረስ
ቁርጠኝነቱ እንዳላቸው በመግለ
ጫቸው ያሳወቁን፣ ለሁለንተናዊ
ዕድገቷ ሥምረት የሚቆጥቡት
ዕውቀት፣ የሚነፍጉት ጉልበትና
የሚያጠፉት ጊዜ እንደሌላቸው
ቃላቸውን የሰጡ አበርክቷቸው
ታኅሣሥ ፳፻፲፬ ዓ.ም

መጽሔተ ተልእኮ
በቅድስት ቤተ ክርስቲያን የነገ
ጉዞ ላይ ታላቅ ቦታ ያለው
አበው ጳጳሳት፣ ሊቃውንተ
ቤተ ክርስቲያን፣ አገልጋይ
ካህናት እና ምእመናን እንደ
አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ
ቃል ተናጋሪ ሆነው ረድኤተ
እግዚአብ ሔ ር ን ም
ድጋፍ
አድርገው በቃላቸው ልክ ሲሠሩ
የሚመለከታቸው
ምእመን
ሁሉ ከጎናቸው እንደሚቆም
ጥርጥር የለውም።

ዜና ትንታኔ

እንዲጠበቅ ሲደክሙ ሕዝበ
ክርስቲያኑም ጽሙድ እንደ
በሬ ቅኑት እንደ ገበሬ ሆኖ
ፍኖታቸውን
እንደሚከተል
ጥርጥር የለውም።

በጉባኤው የተገኙ አገልጋይ
ካህናት አባቶችና ምእመናን
የቤተ ክርስቲያን ወኪሎች
ናቸው። ስለ ቤተ ክርስቲያን
የጮኹት ጩኸት የመላው
ሕዝበ ክርስቲያን ጩኸት ነው፤
ስለ ነገ ጉዞዋ ያሰቡት ብሩህ
ሐሳብ ሐሳባችን፣ ለሁለንተናዊ
ዕድገቷ መሳካት የገቡት ቃል
ቃላችን ነው። እንደ ቃላቸው
የእግዚአብሔር
መንግሥት
በመላው ምድራችን እንዲሰበክ፣
የቤተ ክርስቲያን ክብርና መብት
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መጽሔተ ተልእኮ

ቆይታ

ዓለም በስንዴው ማሳ ላይ በዘራው እንክርዳድ የተነሣ እርስ
በርስ እንዳንለያይና የትናንትናው ፍቅራችንን እንዳናጣ የአንድነት
መንፈስ ሊኖረን ይገባል።››
ለሃያ አምስት ዓመታት ማኅበረ ቅዱሳንን በማገልገል በተለይም
ትምህርተ ወንጌልን ተደራሽ በማይሆንባቸው ክፍለ ሀገራት
በመዘዋወርና የእግዚአብሔርን ቃል በማስተማር ለስብከተ ወንጌል
መዳረስ እንዲሁም መስፋፋት ጉልህ አስተዋጽዖ አድርገዋል።
ወንጌልን በቃል ከማስተማር አልፎም የቤተ ክርስቲያንን
አስትምህሮ ለማገዝ የሚረዱ መጻሕፍትን ማለትም ‹‹መርሐ
ልዑላን፣ ሰው ሃይማኖቱን ለምን ይለውጣል? (በአማርኛና
በኦሮምኛ)፣ ውዳሴ ማርያም እና ‹‹እነኋት እናትህ›› በተሰኙ
ርእሶች አዘጋጅተው ለአንባቢያኑ አበርክተዋል።
‹‹

ሊቀ ልሳናት ቀሲስ ከፍያለው የተወለዱት በምዕራብ ወለጋ
ቄለም አውራጃ ሰዩ ወረዳ ኬላ ቡርቃ ቀበሌ ታኅሣሥ ፲፪ ቀን
፲፱፻፶፮ ዓ.ም ነው። ከልጅነት ዘመናቸው ጀምረው በተሰማሩበት
የቤተ ክርስቲያን አገልግሎትና በተመረቁበት የነገረ መለኮት
ትምህርታቸው ያለ ዕረፍት ወንጌልን በማስተማር ምእመናን
በማጥመቅ እንዲሁም ካህናትና ዲያቆናትን በማሠልጠን ሰፊ
አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙ ታላቅ አባት ናቸው። ሊቀ ልሳናት
ቀሲስ ከፍያለው በመልካም ትዳር የሚኖሩና የሁለት ልጆች
አባትም ናቸው።

16

ታኅሣሥ ፳፻፲፬ ዓ.ም

ቆይታ

መጽሔተ ተልእኮ

ሊቀ ልሳናት ቀሲስ ከፍያለው ጥላሁን
በማኅበረ ቅዱሳን አገልግሎት
ከመጀመራቸው በፊት በአሶሳ
ሀገረ ስብከት የስብከተ ወንጌል
ኃላፊ በመሆን ለዐራት ዓመት
አገልግለዋል። ከ፲፱፻፹፱ ዓ.ም
ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ
በማኅበሩ በሰባኬ ወንጌልነት
(በአማርኛና ኦሮምኛ) እያገለገሉ
ይገኛሉ። መልካም ተምሳሌት
በመሆናቸው የሊቀ ልሳናት
ቀሲስ ከፍያለሁን የሕይወት
ተሞክሮ እንዲሁም በማኅበሩ

ያሳለፉትን የአገልግሎት
ዘመን ልናካፍላችሁ ወደድን፤
መልካም ንባብ።

መጽሔተ ተልእኮ፦
የማኅበረቅዱሳን
አገልግሎት
አጀማመሮት እንዴት ነበር?

ሊቀ ሊሳናት ቀሲስ ከፍያለው
ጥላሁን፦
ማኅበረ
ቅዱሳን
በ፲፱፻፹፬
ዓ.ም በሰንበት ትምህርት ቤት
ማደራጃ ሥራ በተመሠረተበት
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ጊዜ
እኔ
አሶሳ
ነበርኩ፤
አዲስ አበባ ዋና ማእከል
ከመምጣቴ በፊትም በማኅበሩ
የሚታተሙትን
የኅትመት
ውጤቶች
እንደ
ሐመር
መጽሔትንና ስምዐ ጽድቅ
ጋዜጣን አውቃቸው ስለነበር
ሰንበት ትምህርት ቤቶችንና
ምእመናንን
ለማስተማር
እጠቀምባቸው ነበር። በዚያን
ጊዜ በቂ ሰባክያነ ወንጌል
መምህራን ስላልነበሩ ትምህርተ
ወንጌልን ተደራሽ ማድረግ
አይቻልም
ነበር።
በዚህም
ምክንያት ፲፱፻፹፱ ዓ.ም በብፁዕ
አቡነ ስምዖንና ሥራ አስኪያጅ
በነበሩት
መልአከ
ኃይል
ውቤ ፈቃዱ ወደ ማኅበሩ
በመጣሁበት ጊዜ በኦሮምኛ
ቋንቋ ማኅበሩን እንዳገለግል
ጥሪ
አደረጉልኝ።
እኔም
በደስታ ተጠቀብዬ ወደ ዋና
ማእከል መጣሁ። ማኅበሩም
ቤተ
ክርስቲያን
ለኦሮሞ

ቆይታ

ማኅበረሰብ
አልደረሰችም
ለሚሉ
አካላት
አስቀድሞ
መፍትሔ በማዘጋጅት በግቢ
ጉባኤያትና መጻሕፍትን በማጻፍ
ለወገኖቻችን ስብከተ ወንጌል
እንድናድርስ
አድርጓል።
በዚህ
ረገድም
በገጠርና
በከተማም፣ በሀገር ውስጥም
ሆነ በውጪው ዓለም ስብከተ
ወንጌልን ተደራሽ ለማድረግ
የቴክኖሎጂ
ምርቶችን
በመጠቀም ለሚዘጋጁ የድምጽ
ወምስል መርሐ ግብርም ላይ
ላለፉት ሃያ አምስት ዓመታት
ትምህርተ ወንጌልን ተደራሽ
በማድረግ፣ ተተኪ አገልጋዮችን
ሥልጠና
በመስጠትና
ከቤተ ክህነት ጋር የተያየዙ
ሥራዎችን
በመሥራት
እያገለገልኩ እገኛለሁ።

መጽሔተ ተልእኮ፦ የአገልግሎት
ተሞክሮዎት ምን ይመስላል?
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ሊቀ ሊሳናት ቀሲስ ከፍያለው
ጥላሁን፦ በማኅበሩ ውስጥ
በቆየሁባቸው
ዘመናት
ያጋጠሙኝ ብዙ ፈተናዎች
አሉ።
ለአገልግሎት
ወደ
አዲስ አበባ በምመጣበት ጊዜ
እንደማንኛውም የክፍለ ሀገር
አገልጋይ ያሳስበኝ የነበረው
የመኖሪያ ቤት ጉዳይ ነበር።
ከባለቤቴ ወይዘሮ ብዙነሽ ገብረ
ማርያም ጋር ልጆቻንንከቤት
አባረው
እንዲሁም
በረንዳ
ላይ ጥለውብን እናገኛቸው
ይሆን? እንዴትስ ይሆናሉ?
ብለንም
እንጨነቅ
ነበር?
ወደ ተለያዩ ክፍለ ሀገራትም
ለአገልግሎት ስንላክ እነዚህ
ነገሮች ያስጨንቁኝ ነበር።
በዚያን ጊዜ እኔ ለአገልግሎት
ወደ ክፍለ ሀገር ወጣሁ፤
ባለቤቴ ደግሞ በዚያን ጊዜ
የቀበሌ መታወቂያ ስላልነበራት
በእኔ መታወቂያ ኮንደምንየም
ተመዘገበች። ሁለተኛ ልጄ
ዘፋኑኤል ከፍያለሁን ፀንሳ

ቆይታ

ልትወልድ አንድ ወር ሲቀራት
አንድ ከባድ ችግር ገጠመን፤
ቤቱን ያከራዩን አባ ዘውዱ
የተባሉ ሰው ‹‹ውኃና መብራት
ይቆጥራል፤ እንግዳ ሲመጣ
ደግሞ ሽንት ቤት ይጠቀማሉ››
በሚል ሰበብ ፈጥረው ‹‹ቤቱን
ለቀሽ ውጪ›› አሏት።
እኔ ክፍለ ሀገር እስክመጣ
ቢታገሡም
እግራቸው
ላይ
ወድቄ
ብለምናቸው
እንኳን ሐሳባቸውን ሊቀይሩ
አልቻሉም።
የእምነትን
ኃይል
የተረዳሁት
በዚያን
ጊዜ ነበር። እዚህ አጥቢያችን
ወደሆነችው ቅድስት ማርያም
ቤተ
ክርስቲያን
መጥቼ
እመቤታችን ሥዕል አድኅኖ
ፊት ቆሜ ‹‹ወላዲተ አምላክ፥
ዐራት ነገር እጠይቅሻለሁ፤
ለልጅሽ
እንደም
ታሳስቢና
እንደምታስፈጽሚልኝ
አምናለሁ›› አልኳት፤ ከዚያም
ጥያ ቄ ዎ ች ን ም አ ቀ ረ ብ ኩ ኝ፤
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አንደ ኛ ፤ እ ግ ዚ አ ብ ሔ ርን
የማመልክበት፣ ሁለተኛ፤
ልጆ ቼ ን የ ማ ሳ ድ ግ በ ት ፣
ሦስ ተ ኛ ፤
ቅ ዱ ሳ ንን
የማዘክርበት አራተኛ፣ እንግዳ
የምቀበልበትን ቤት ሳይሰጠኝ
ልጅሽ እንዳይገለኝ›› ብዬ ጸሎቴን
አድርሼ ወደ ቤቴ ተመለስኩ።
‹‹

ከዚህም በኋላ የአባ ዘውዱን
ቤት ለቀን ሽሮ ሜዳ ተከራየን፤
ባለቤትም ወለደች። እኔ ደግሞ
ለአገልግሎት ቦረና ሞያሌና
ያቤሎ መካከል በሚገኝ ቅዱስ
ጊዮርጊስ
ቤተ
ክርስቲያን
ሄድኩ። በዚያም አብዛኛው
የአካባቢው ወጣት መናፍቅ
ስለነበር ከጠፋበት የክሕደት
መንገድ ለመመለስ ከሌሎች
መምህራን ጋር በክልሉ ቋንቋ
ስብከተ
ወንጌልን
ተደራሽ
በማድረግ
በወቅቱ
አንድ
አዳራሽ ሙሉ ወጣት ወደ ቤተ
ክርስቲያን መልሰናል። ሆኖም
ግን በ፳፻፩ ዓ.ም በሕይወቴ ሌላ

ቆይታ

ፈታኝ ወቅት ገጠመኝ፤ አዲስ
አበባ ለመምጣት በአውቶቡስ
በምጓዝበት
ጊዜ
ቆንጋ
በምትባል ሥፍራ ስንደረስ
መኪናው በመገልበጡ የመኪና
አደጋ ደረሰብኝ፤ ጥርሴ ረገፈ፤
አጥንቴ ተሰበረ፤ ከእኔ ጋር
የነበሩ ሠላሳ ስምንት ሰዎችም
ሞቱ፤ ከእነርሱም መካከል
ከጎኔ ተሳፍሮ የነበረው ዘማሪ
ዮሐንስ
ዐርፏል።
እኔም
ለስድስት ወር ጥቁር አንበሳ
በሕክምና ቆይቻለሁ።
ከዚያም በኋላም በቀኝ እጄ
በኩል ብረት ገባልኝ፤ ጭንቅላቴ
ተሰፋ፤ ጥርሴም ተተከለልኝ፤
ባለቤቴም እኔን በማስታመምና
ልጆቿን በማሳደግ መካከል
ተ ቸ ገ ረ ች ። ተ መ ዝ ግ ባም
የነበ ረ ው
የ ኮ ን ዶ ምንየም
ዕድል
አምልጦናል
ብለን
ተስፋ
በቆረጥንበት
ወቅት
በዕለተ ደብረ ታቦር ሽሮ ሜዳ
ሥላሴ ለአገልግሎት ተመልሼ
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በነበረበት ወቅት መንግሥት
ቤተ የደረሳቸውን አካላት ሲጠራ
ጀሞ፣ ሰሚት፣ ልደታ ያሉትን
ተመዝጋቢዎች
መጥራት
ሲጀምር እኔንም ጠራኝና በዚያ
አጋጣሚ ቤት ሊደርሰኝ ቻለ።
ይህንንም ስመለከት ምንም
ሳልናገር ወደ እንጦጦ ማርያም
ቤተ ክርስቲያን ሄጄ ጸሎቴን
ለሰማችኝ ቅድስት ድንግል
ማርያም ምስጋና አቀረብኩ።

ቆይታ

መጽሔተ ተልእኮ፦
ዘመናዊ የመጓጓዣ መንገድ
ባልነበረበትና በጣት የሚቆጠሩ
አብያተ
ቤተ
ክርስቲያናት
በነበሩበት የሀገራችን ሁኔታ
መደበኛ መምህራን ብዙ ጊዜ
ለአገልግሎት ወደ ክፍለ ሀገር
ሲወጡ
ይቸገሩ
እንደነበር
ሰምቻለሁ፤ እስኪ የዚያን ጊዜ
ትውስታዎትን አካፍሉን!

ሊቀ ሊሳናት ቀሲስ ከፍያለው
ነገር
ግን
ቤቱ
ከደረሰን ጥላሁን፦
በኋላ ዳግም የገንዘብ ችግር የማኅበሩ ጸሓፊ ያኔ ዲያቆን
ካሤ
በነበረበት
ያስጨንቀን ጀመር። ከዚህ ዐባይነህ
በተጨማሪ የልጆች ትምህርት ጊዜ አሰላ ጉባኤ ተዘጋጀቶ
ቤት ክፍያ፣ የኑሮ ውድነትና ለአገልግሎት ተላኩኝ። ወደ
ሳቢያ የቤቱን ወጪ መሸፈን ቦታውም ለመሄድ የስምንት
ባለመቻሌ ዲያቆን ዘመድኩን ሰዓት ጉዞ ስለሚፈጅ በቅሎና
እንደሚዘጋጅልን
በቀለ በዓለም ያሉ ክርስቲያኖች ፈረስ
በማስተባበር የቤቱ ዕዳ በዘንድሮ ቢነገረንም በቦታው ስንደርስ
ዓመት ተከፈለልኝ። የቤቴንም ግን የመጓጓዣ አውቶ ብሶቹን
ሁለተኛ ክፍል በተሳልኩት መንግሥት ለፖሊዮ ዘመቻ
ተነገረኝ።
መሠረት ለእንግዳ መቀበያ እንደወሰዳቸው
ዕለቱም ዐርብ ስለነበርና ጾም
አደረኩት።
በመሆኑ
እህል
ሳልቀምስ
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የእግር
ጉዞውን
ማድረግ
ነበረብኝ። ከቤተ ክርስቲያኑ
ስደርስ በውኃ ጥምና በረኀብ
እንዲሁም ድካም ሳሩ ላይ
ሄጅ
ወደቅኩ።
ባላሰብኩት
ቅጽበትም ጉንዳን መላ ሰውነቴን
ወረረኝ፤ ፈጥኜም በመሮጥ
ወደ መቃብር ቤት በመሄድ
ልብሶችን አወላልቄ ጉንዳኖቹን
ካራገፍኩ በኋላ ትንሽ ስረጋጋ
እህል
የሚሰጡኝን
ልጆች
መጠበቅ ጀመርኩ። ከዚያም
አንድ
የግብርና
ተመራቂ
አገልጋይ ምእመናንን ሰብስቦ
እንዳስተምር ጠራኝ፤ ሆኖም
‹‹
ግን
እኔ
እኮ
መልአክ
አይደለሁም፤ ሰው ነኝ፤ እህል
አልበላሁ፤ ውኃ አልጠጣሁ፤
ቅድም እንዲውም ሲጨንቀኝ
ብስኩት ገዝቼ በላሁ። ስለዚህ
አሁን ማረፍ እፈልጋለሁ፤
ነገና ከነገ ወዲያ አገለግላለሁ››
አልኩት፤ እርሱም ‹‹ማረፍ
ይፈልጋሉ?›› አለኝ፤ እኔም
‹‹
አዎን
እፈልጋለሁ›› ብዬ

ቆይታ

መለስኩለት። እርሱም

እስኪ
ይምጡ ብሎ ወሰደኝ፤ እኔም
ምግብ ሊያበላኝ የሚወስደኝ
መስ ሎ ኝ ተ ከ ተ ል ኩ ት ።
ከጋ ም ቤ ላ የ መ ም ህ ራ ን
ማሠልጠኛ ማእከል የመጣች
አንዲት እኅት ከዐሰበ ተፈሪ
ተነሥታ ለዚህ ጉባኤ አስኮ
ድረስ ፲፪ (ዐሥራ ሁለት) ሰዓት
ተጉዛ በምትመጣበት ጊዜ እግሯ
ተላልጦና ውኃ ቋጥሮ ቁጭ ባላ
እየጠበቀች መሆኑን ነገረኝ።
እርሱም ‹‹መምህር ያያቷል?››
ብሎ ጠየቀኝ። እኔም ‹‹አዎ
አያታለሁ›› አልኩት፤ እርሱም
ስለከፈ ለ ች ው መ ሥ ዋ ዕ ት
ሲነግረኝ እኔ ላይ የነበረው
ድካም ሁሉ ከላዬ ላይ በኖ
ጠፋ።
‹‹

››

ከዚያም ወደ ጉባኤው ሄጄ
ሦስት ቀኑን ሙሉ አገለገልን።
ስንመለስም በቅሎ የለም፤
በተመሳሳይ መልኩ ወደ ቤታችን
ገባን። በወቅቱ የነበረው በፍቅር
የማገልገሉ ሁኔታ እስካሁን
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መጽሔተ ተልእኮ
ከውስጤ አይጠፋም፤ ትልቅ
ትምህርትም ወስጄበታለሁ።
ከዚህም
በተጓዳኝ
ትናንት
የነበሩት ልጆች ጽኑ ዓላማ
እንደነበራቸው የምረዳበት አንድ
አጋጣሚ በሕይወቴ ተከሠተ፤
ምዕራብ ወለጋ ላይ ቤጊ የሚባል
አንድ ወረዳ አለ፤ በዚያም
ከጎጃም
የመጣች
አንዲት
እኅት ከጋምቤላ የመምህራን
ማሠልጠኛ ማእከል ሥልጠና
ጨርሳ በዚሁ ወረዳ ተመድባ
መጣች። ያን ጊዜም ወደ
አገልግሎት ስንሄድ እንጠያየቅ
ስለነበርና ቤተ ክርስቲያን በዚያ
ሥፍራ ባለመኖሩ ሥርዓተ
ቤተ ክርስቲያን መፈጸምም
ሆ ነ ካ ህ ና ት ን ማ ግ ኘት
አይቻልም ነበር። አገልግሎትን
ተደራሽ ማድረግ የሚቻልበት
መንገ ድ ም
ል ጠ ይ ቃ ት
በምሄድበት
ጊዜ
የእርሷን
ጽኑነት ለማየት ቻልኩኝ፤
የሰንበት ትምህርት ቤቶችንና

ቆይታ

የማ ኅ በ ሩ
አ ገ ል ጋ ዮችን
በመሰብሰብ በሦስት የመዝሙር
ካሴት ያስቀዳችውን ቅዳሴ
በማሰ ማ ት
ሥ ር ዓ ቱ ን
እንዲከታተሉ
ታደርጋለች፤
ውኃንም በማዘጋጀት ቅዳሴው
ሲያልቅ ጸበሉን ጠጥተው፤
ዝክርም
ሰንበቴ
ብለው
ሲቋደሱ ማየቴ ጽናታቸውን
እንድመሰክር አድርጎኛል።

መጽሔተ ተልእኮ፦
በማኅበረ ቅዱሳን አገልግሎት
ውስጥ የእርስዎ መልካም
ምኞት ምንድን ነው?

ሊቀ ሊሳናት ቀሲስ ከፍያለው
ጥላሁን፦
ማኅበረ
ቅዱሳን
በነበረው የመንፈስ
እንደ ሶምሶን ቀበሮ
መካከል የተጣለው
በሁላችንም
ውስጥ
በጎሳ፣
በቀለም፣
በነገድ፣ በሃይማኖት፣
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ቀደምት
አንድነት
በአሕዛብ
መንፈስ
አድሮ
በጾታ፣
ሳንለያይ
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መጽሔተ ተልእኮ
ኢትዮጵያ ሀገራችን ትላንት
ወደ
ነበረችበት
ብልጽግና
የሚያደርሱ ወጣቶች በቤተ
ክርስቲያንም
ባላቸው
የዕውቀት ደረጃ እስከ ቅዱስ
ሲኖዶስ ደርሰው ማየት ምኞቴ
ነው። እንደ ራሺያ ኦርቶዶክስ
መንግሥትና
የሃይማት
አባቶች አንድ ሆነው ለሀገርና
ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅም
ሥራ በሠሩ የማኅበሩ አባላትም
በተሰለፉበት ሞያ ሀገራቸውንና
ቤተ
ክርስቲያንን
ከአኅት
አብያተ ቤተ ክርስቲያናት ጋር
ተቀናጅተን
የምናገለግልበት
ሁኔታ
ቢፈጠር
መልካም
ነው። እንደ ሕንድ ማላንካራ
ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያናት
የኢ ት ዮ ጵ ያ ኦ ር ቶ ዶ ክ ስ
ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንም
ብዙ ሆስፒታሎች ቢኖሯት
መንፈሳዊ
አገልግሎታችን

ቆይታ

ቸውን በዚያ የሚያሳዩበት
ውዳሴ ማርያም ተደግሞ፣
ኪዳን
ተደርሶ፣
ጸሎት
ተጸልዮ በእምነት ተቋማት
እንደሚደረገው
በተመሳሳይ
መል ኩ
በየሆስፒታሉ
አገልግሎት የ ሚ ያ ገ ኙ በ ትን
መንገድ የሚያመቻቹ በሀገር
ውስጥም ሆነ ውጪም ያሉ
አካላትንም ልናስታውስ ይገባል።
አቡነ ጳውሎስ ፓትርያርክ
በነበሩበት
በአንድ
ወቅት
እርሳቸው ወደ ቤተ መንግሥት
ሲሄዱ አንድ የማኅበሩ አካል
እዚያው
ቤተ
መንግሥት
ይሠራ ነበርና ወደ እርሳቸው
ፈጥኖ በመሄድ ቶሎ ሮጦ
መስቀል ሲሳለም ‹‹አንተ ማን
ነህ›› ብለው ይጠይቁታል፤
እርሱም ስሙንና ማንነቱን
‹‹
ይነግራቸዋል፤
እዚህም

አላችሁ›› ብለው ቅዱስነታቸው
የበለጠ ተደራሽ ይሆን ነበር። ሲጠይቁ ‹‹ለጊዜው የሌለነው
የማኅበሩ አገልጋዮች ዕውቀታ ሲኦል ውስጥ ብቻ ነው›› ብሎ
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ቆይታ

መጽሔተ ተልእኮ
መለሰላቸው። ስለዚህ የማኅበሩ
አባላት
የሌሉበት
የለምና
ባሉበት ሆነው ዕውቀታቸውን፣
ገንዘባቸውን፣
በጊዜያቸውም
የገጠሪቷን ቤተ ክርስቲያን
የሚረዱበት፣
የአብነቱ
ትምህርት የበለጠ ተስፋፍቶ
ቤተ ክርስቲያን በአገልግሎት
እጦት እንዳትቸገር ተደራሽ
እንዲሆን ማድረግ አለብን።
ሌላው ቢቀር ወደ ማኅበሩ
ጽሕፈት
ቤት
መምጣት
ባይቻል እንኳን ቴክኖሎጂ
ባፈራው በቤት ውስጥ በመሆን
ሥራ የሚሠሩበትን ሥራ
አፍርቶ የቤተ ክርስቲያንን
ነባራዊ ሁኔታ እና የወደፊቷን
እንድናይ
ለሀገራቸውና
ለሃይማኖታቸው
ጥብቅና
የሚቆሙ ትውልድ ተፈጥሮ
ዛሬ ያለው ፈተናም ተቀርፎ
መጪው ትውልድ የተመቻቸ

መጽሔተ ተልእኮ፦
በመጨረሻም
ማስተላለፍ
የሚፈልጉሉት መልእክት ካለ
ዕድሉን ልስጦት!

ሊቀ ሊሳናት ቀሲስ ከፍያለው
ጥላሁን፦
በሀገር፣ በቤተ ክርስቲያንና
በወገን ላይ የደረሰ ላለው
ፈተና ማናችንም በጭንቀት
የምናመጣው
መፍትሔ
የለም። ቀዳሚውና ዋነኛው
ነገር ‹‹ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ
እግዚአብሔር
ትዘረጋለች››
ተብሎ
በመጽሐፍ
ቅዱስ
እንደተናገረው ስለ ረኀቡም
ሆነ ስለ ጦርነቱ፣ ሰላም ስለ
ማጣቱም ሆነ ስለ መፈናቀሉ
ባለንበት ቦታ ሆነን ልንጸልይ
ግድ
ነው።
ጸሎታችን
ቅድመ እግዚአብሔር ደርሶ
ደግሞ
መልስ
እንዲሰጠን

መጽሐፍ
ቅዱስ
አገልግሎት ይዞ እንዲሄድ ከተፈለገ
እንደሚነግረን ‹‹የጸለያችሁትና
ማየት ምኞቴ ነው።
የለመናችሁትን እንዳገኛችሁት
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መጽሔተ ተልእኮ
ቁጠሩ፤

ቆይታ

ይሆንላችሁማል›› ይሁን በወረዳ፣ በዞንም ይሁን

ተብሏልና
በእምነት
ሆነን
እንድንጸልይ አደራ ማለት
እፈልጋለሁ።
(ማር.፲፩፥፳፬)
ከዚህ በተጓዳኝ ዓለም በስንዴው
ማሳ ላይ በዘራው እንክርዳድ
የተነሣ እርስ በርስ እንዳንለያይ
እንዲሁም
የትናንትናውን
ፍቅራችንን እንዳናጣ የአንድነት
መንፈስ ሊኖረን ይገባል።

በክልል ባለው የመንግሥት
መዋቅር በሚያገለግሉበት ጊዜ
ሁሉ ድኃ ተበደለ ፍርድ ተጓደለ
በማለት ለፍትሕና ለእውነት
እንዲቆሙ
ለወንደሞቼና
ለእኅቶቼ
አዴራ
ማለት
እፈልጋለሁ፤
እግዚአብሔር
ይስጥልኝ።

ከዚህ በተጨማሪ የማኅበሩ
ልጆች
በከፍተኛ
ተቋማት
ውስጥ ሲማሩ ደግሞ የቤተ
ክርስቲያናቸውን
ማንነት
ተምረውና ዐውቀው ለገጠሪቷ
ቤተ ክርስቲያን ባላቸው ጊዜ
እንዲደርሱ አሳስባለሁ። በቀበሌም
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ሶበሰ ኪዳንኪ ምክንያተ ድኂን
ኢሀሎ ፈለገ እሳት ወደይን እም
አስጠመ ኲሎ።
ቃልኪዳንሽ የድኅነት ምክንያት
ባይኖረው ኖሮ፣ የእሳት እና የመከራ
ባሕር ኹሉን ባሰጠመ ነበር።
‹‹የተስፋ አበው ፍጻሜ››
በ ዲ ያ ቆን መ ል አኩ ይ ፍ ሩ
በቃል የተነገረው እና በልዩ ይኸውም በመጽሐፈ ቀሌምን
ልዩ
ምሳሌና
ምሥጢር ጦስ ቃል በቃል ‹‹በሐሙስ
እንደወርቅ ተንከብሎ እንደሸማ ዕለት
ወበመንፈቃ
ለዕለት
ተጠ ቅ ሎ የ ተ ቀ መ ጠ ው እትወለድ እምወለተ ወለትከ፣
የድኅነተ አዳም ተስፋ፣ ተስፋ . . ወበመስቀልየ እትቤዘወከ››
አበው በመባል ይታወቃል። በማለት እግዚአብሔር አዳምን
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እና ደቂቀ አዳምን ለማዳን የሌላቸው
ደግሞ
ለማሰብ
የገባው ቃልኪዳን መሐላ ነው። እንኳን የሚጸኑ’ እጅግ ልዩ
ቀዳምያነ
ፍጥረት
አዳም ልዩ የሆኑ ኃጣውዕ በግልም
ወሔዋን
ባገኛቸው
ድቀት በኅብረትም ይፈጽም ጀመር።
ምክንያት ዘለዓለማዊ ደስታ ክፋትና ተንኮል ምድሪቱን
እንዲህም
ሆኖ
ፈጣሪውን
እግዚአብሔርን ከደናት።
የእግዚአብሔርን
እያመሰገነ እንዲኖር የተፈጠረው ግን፣
የሰው ልጅ፣ ቅዱስ አትናቴዎስ የቸርነቱን ሥራ እንድናደንቅ
እንደሚያስተምረን፣ በባሕርዩ የሚያደርገን፣ አመፃና ክፋት
ከቶ ሥልጣን ያልነበረው ሞት በሠለጠነበት ማንም ማንንም
ሠለጠነበት፤ መፍረስ መበስበስ በማያድንበት በዚያ አሰቃቂ
የማያገኘውም መዋቲ ጠፊ ዓመተ ኵነኔ ዘመንም፣ ‹‹ኀበ
ሆነ። ይህም ብቻ አይደለም፤ ሀለወት ብዝኅት ኃጢአት በህየ
በዚህ ትእዛዘ እግዚአብሔር ትበዝህ ጸጋ እግዚአብሔር፤
ኃጢአት
ባለችበት
መፍረስ ምክንያት ጽኑ ፍዳና ብዙ
የእግዚአብሔር
ጸጋ
መከራ በደቂቀ አዳም ሁሉ ላይ በዚያ
ደረሰበት። ይኸውም ከክብር ትበዛለች›› እንዳለው ሊቁ ቅዱስ
ተዋረዱ፤ ጸጋቸውን ተገፈፉ፣ ኤፍሬም የተስፋውን ቃል
ራቁታቸውን ሆኑ፤ ደኸዩ፤ በፍጹም እምነት ይጠብቁትና
ታመሙ፤ ታሠሩ፤ ጎሰቆሉ፤ በሕይወታቸውም ምሳሌውን
የሚራቡ የሚጠሙ፣ የሚጨነቁ ይኖሩት የነበሩ፣ ብዙ ታላቅ
አበው በብሉይ ኪዳን ነበሩ።
የሚሸበሩ
ሆኑ።
ጠብም
ከእነዚህም ለአብነት ጥቂቶቹን
በምድር ላይ እጅጉን በረከተች።
እንጥቀስ።
ሊቁ
ቅዱስ
አትናቴዎስ
እንደሚያስተምረንም ቊጥር ፩/ኖኅ
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በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሀ/ ሐመረ ኖኅ፥ ኖኅ መርከብን
የሰው ልጆች በምድር ላይ
እንዲሠራ
በታዘዘ
ጊዜ
ሲበዙ
ሊነገር በሚከብድ
ሰብአ
ትካት
በኃጢአት
መጠን ኃጢአትን መሥራት
ዘመናቸውን
ሲጨርሱ
እንደጀመሩ እናነባለን።
እርሱ
ግን
መርከቡን
በዚህም እግዚአብሔር ተቆጥቶ
የሠራው ሳያንገራግር ነበር።
ከኃጢአታቸው ብዛት የተነሣ
ከሠራም በኋላ ቤተሰቡን
መቅሠፍቱ ምንም ለማያውቁት
እና አራዊቱን፣ ሌሎቹንም
ፍጥረታት
ለእንስሳቱና
ፍጥረታት ሁሉ በዚያች
ለሌሎቹም ፍጥረታት ሁሉ
መርከብ አስጠልሎ በረድኤተ
ተርፏል። በዚህ ታላቅ የጥፋት
እግዚአብሔር
መታደግ
መቅሠፍት
መካከል
ግን
ችሏል። ኖኅ ከነቤተሰቡ
እግዚአብሔርን በንጹሕ ልብ
የዳነባት
እና
ፍጡራን
እና
በየዋህነት
ሲታዘዘው
ከጥፋት
የተጠለሉባት
በመኖሩ ምክንያት እርሱና
ይህች ድንቅ መርከብም
ቤተሰቡ ከጥፋት ተርፈውለት
ከጥፋት ከሞተ ኃጢአት
የነበረው ከጻድቁ ኖኅ ዘንድ
ልንድንባት
መጠለያ
የምንመለከታቸው
ነገሮች
ማደሪያ መርከብ የሆነችልን
አሉ። እኒህም እጅግ ድንቅ
አማናዊቷ ሐመር ወላዲተ
ምሥጢራትን የያዙና አበው
አምላክ ናት። ይኸውም
ሊመጣ
ያለውን
ድኅነት፣
በሕይወታቸው
ምሳሌውን
መጽሐፉ
በሐመረ
ኖኅ
ይኖሩት
እንደነበር
በደንብ
ፍጡራን ዕረፍት አግኝተው
የሚያሳይ ነው። ሁለቱን ብቻ
እንደዳኑባት እንደሚነግረን
በመለየት ለአሁን እንመልከት።
ሁሉ፣ በወላዲተ አምላክም
የማኅጸን ፍሬ ዓለሙ ሁሉ
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ፍጹም ከደዌ ሥጋ ወነፍስ
ዐርፎባታልና የመድኃኒት
እናት የእመቤታችን ምሳሌ
ናት።

ለ/

ቀስተ መሐላ፦ ሌላው
ደግሞ ኖኅ መዓቱ ካለፈ
በኋላ ከመርከብ ወ ጥ ቶ
ለ እ ግ ዚ አ ብ
ሔ ር
መሥዋዕትን
ሲያቀርብ፣
እንዲህ ባለ’ው የጥፋት
ንፍር ውኃ ዳግመኛ ዓለሙን
እንዳያጠፋው የቃል ኪዳን
ምልክትን
እግዚአብሔር
ለኖኅ ሰጥቶታል። “እሰይም
ቀስትየ” በማለት በሰማይ
ምልክትን አሳየው። ይህም
ቃል ኪዳን ጸንቶለት ከዚያ
በኋላ የሰው ልጅን በንፍር
ውኃ ዳግም እንዳይጠፋ
ሁኗል። እንደዚሁ ሁሉ
በቀደመው
ኃጢአታችን
ምክንያት የመጣብን ሞትም
ዳግም እንደማይሠለጥንብን
ምልክት በመሆን የተሰጠችን፣
በኖኅ ምሳሌ የተገለጠች

ስብከተ ወንጌል

የደቂቀ አዳም የድኅነት
የቃል ኪዳን ምልክት የዋሂት
ርግብ እመቤት ማርያም
ናት። ይኸውም ሊታወቅ
እርሷ ልጇን አሸናፊ ወልደ
እግዚአብሔርን ከወለደችው
በኋላ ሞትን ይፈሩትና
ይሸበሩ
የነበሩት
የልጇ
ተከታዮች
ሁሉ
በሞት
‹‹
ላይ ሞት ሆይ መውጊያህ
ወደየት አለ?›› /፩ቆሮ.፲፭፥፶፭/
እያሉ የሚያፌዙበት ጽኑዓን
ጥቡዓን ሁነዋል። ከዚህ
በኋላም ሰው ሁሉ እንደሥራ
እንደግብሩ የሚጠየቅ እንጂ
በቀደመ የአዳም ኃጢአት
የማይጠየቅ
ሁኗል።
/
ራእ.፳፪፥፲፪፣ሮሜ ፰፥፲፯/
እኛም ሊቁም እንዳላት እንዲህ
እንላታለን፥
ሰላም ለኪ ማርያም ቀስተ
መሐላሁ ለኖኅ ውስተ ገጸ
ምድር ዳግመ እምደመና ላህ
ኢያንጠብጥብ ዝናመ አይኅ
‹‹
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ሰላም ለኪ፤ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ ሀ/ የአብርሃም ድንኳን፥/ዘፍ ፲፰/
በምድር ላይ ዳግመኛ ከደመና
የአብርሃም ድንኳን ድሆች
የጥፋት ዝናምን እንዳያንጠባጥብ
ከረኀባቸው የሚታገሡባት፣
የኖህ የቃል ኪዳን ምልክት
መ ን ገ ደ ኞ ች ም
የሆንሽ የተመሰገንሽ ማርያም
ከድካማቸውም ዐረፍ ብለው
››
ሰላም ላንቺ ይሁን። / መልክአ
ጉዟቸውን ወደ መዳረሻቸው
ሕማማት ዘሌሊት/
የሚቀጥሉባት፣
ከማንም
የማይሠወር
መስቀለኛ
፪/ አበ ብዙኃን አብርሃም፥ ይህ
ቦታ
ላይ
የተተከለች
ድንቅ የዋህ አባት ‹‹በዘርህ
ድንቅ
ድንኳን
ነበረች።
የምድር አሕዛብ ሁሉ ይባረካሉ››
(እያንዳንዱ
ቢመሠጠር
ተብሎ ምሥጢራዊ ትንቢት
ልዩ ነውና ጥቂቱን ብቻ
የተነገረለት ድንቅ አባት ሲሆን
እን መለከት ከዚህም በላይ
‹‹
ከዘመዶችህ ተለይተህ እኔ
የዚህች
ድንኳን
እጅግ
ወደማሳይህ ምድር ውጣ››
የሚያስደንቀው ነገር ግን
ሲባል ምንም ምን ሳያንገራግር
በአብርሃም ድንኳን ፈጣሬ
እግዚአብሔርን በፍጹም ልቡ
ዓለማት፣ በሁሉ የመላው
አምኖ የተከተለ የዋህ ንጹሕ
የሁሉ ሠሪና አከናዋኝ ማንም
አባታችን ነው። በዚህ ቅዱስ
ማን ሊወስነው የማይቻለው
አባት ሕይወት ብዙ ለድኅነተ
መፍቀሬ ሰብእ የሆነው
ዓለም፣ ለምሥጢረ ሥጋዌ
አምላካችን
እግዚአብሔር
ምሳሌ የሆኑ ድንቅ ድንቅ
ያደረባትና
የአ ን ድ ነ ት
ነገሮች ቢኖሩም ለተነሣንበት
የ ሦ ስ ት ነት ምሥጢሩን
ጉዳይ ለማቅረብ እንዲመቸንና
የገ ለ ጠ ባ ት
ታ ላ ቅ
ካለንም ጊዜ አንጻር አንዲቱን
የምሥራችም
የተነገረባት
ምሳሌ ብቻ እንይ።
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ልዩ ድንኳን ናት።

የወሰነችው
የእግዚአብሔር
ከተማ እንደርሷ በእውነት ማን
ይህችን የየዋሁን የአብርሃም
አለ?!
ድንኳን ያየ አንድ ሰው
እውነትም የአብርሃም ድንኳን
እውነትምየእመብርሃን
መሆኗን
ማወቅን
የምንሻ
ምሳሌ መሆኗን በማስተዋል
ከሆነ፣ ቅዱስ ገብርኤልን
የማይደነቅ
ማን
አለ?
እንጠይቀው።እር ሱ ም
መርዓቱ
ለአብ፣
ወላዲቱ
በ ም ሥ ጢ ር የአብርሃም
ለወልድ፣ ጽርሐ ቤቱለመንፈስ
ድ ን ኳ ን ነ ቷ ን እ ን ዲ ህ
ቅዱስ የተሰኘች፣ የድኆችና
ይነግረናል። ‹‹መንፈስ ቅዱስ
የችግረኞች መጠጊያና ማረፊያ፣
በአንቺ
ላይ
ይመጣል፤
መንፈሳውያን
መንገደኞችም
የልዑል ኃይልም ይጸልልሻል
ከድካማቸው ዐርፈው፣ ከእርሷ
ከአንቺ
የሚወለደውም
የተገኘውን የሕይወት ምግብ
ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ
ተመግበው፣
የሕይወትንም
ይባላል›› በማለት ሦስቱም
ውኃ ጠጥተው፣ ጉዟቸውን
አካላት
እንደሚያድሩባትና
በርሷ እየታገዙ በልጇ ተደግፈው
በተለየ
አካሉ
ግን
ሰው
በሰላም ከመዳረሻቸው ከገነት
የሚሆንባት
እግዚአብሔር
የሚደርሱባትመራሒተ
ወልድ መሆኑን እንዳበሠራት
መንግሥተሰማያት አማናዊቷ
ይነግረናል።(ሉቃ.፩፥፴፭)
የአብርሃምድንኳን እመብርሃን
ናት፤ በድንግልናዋ በቅድስናዋ ፫/
ሊቀ
ነቢያት
ሙሴ፥
የ ድ ኅ ነ ታ ች ን መ መ ኪ ያ እግዚአብሔር ድንቅ በሆነ
የ ሃ ይ ማ ኖ ታችን መምህርት ኪነ ጥበቡ ሕዝበ እስራኤልን
የ ሆ ነ ች ል ን ፣ የ ሰ ማ ይ ን ና እንዲታደግና
የአማናዊው
የምድርን ፈጣሪ በማኅፀኗ መሢሕ
የክርስቶስ
ምሳሌ
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ቤት
ያሳደገው ድንቅ የዋሀ ልብ
የሆነው አባታችን ሊቀ ነቢያ
ሙሴ ነው። በርግጥ በነቢዩ
በሙሴ ሕይወት ውስጥ ብዙ
ስለነገረ ድኅነት በምሳሌነት
የሚጠቀሱ ብዙ ድንቅ ድንቅ
ነገሮች መኖራቸው የታመነ
ቢሆንም ለአሁን ግን አንድ
ምሳሌ ብቻ እንመለከታለን።

ሀ/ጳጦሰ ሲና፥ (ዘፀ.፫፥፩-፭)
ሙሴ
በኢትዮጵያዊው
አማቱ
በካህኑ
በዮቶር
ቤት ሳለ፣ በጎቹን እየጠበቀ
በደብረ ኮሬብ በነበረ ጊዜ
በኮረብታው ላይ ድንቅ ነገር
ተመለከተና ቀርቦ ነገሩን
ለመመርመር አስቦ ወደዚያ
ተጠጋ።
እግዚአብሔርም
እንዲህ ያለ’ውን የሐዲስ
ኪዳን
ዕንቊ
ምሳሌ
ሲያሳየው እንዲህ በማለት
አዘዘው ‹‹ሙሴ አትቅረብ!
የቆምህባት ምድር የተቀደሰች
ናትና ጫማህን ከእግርህ

ስብከተ ወንጌል

አውልቅ።›› እግዚእ ዘኀረዮ
የሚሉት ትሑቱ መፍቀሬ
እመ አምላክ ጥዑመ ልሳን
ሕርያቆስም
እንደነገረን
ይህቺ
ሐመልማልነቷ
በእሳትነቱ
ሳይቃጠልባት
የታየችው ለምለሚቱ ሲናዋ
ዕፀ ጳጦሰ ሲና እመብርሃን
ናት። /ቅዳ.ማር.ቁ.፴፫/
ነደ እሳት የክብር መብረቅ
በላዒ እሳት፣ የሆነውን ጌታ
እውነትስ ግን በየትኛው ጎኗ
ይሆን የተሸከመችው?! ዕፁብ
ድንቅ ነው። /ዝኒ ከማሁ ቁ.፹-፹፯/

፬/ ጌዴዎን፥ ጌዴዎን ሕዝበ
እስራኤልን
ከምድያማውያን
እጅ እንደሚያድን መልአከ
እግዚአብሔር በነገረው ጊዜ
ይህ እንደሚሆንለት ምልክትን
እንዲሰጠው ጠይቆት ነበር።
ጌዴዮንም ጸምር ሲያመጣ
መልአከ እግዚአብሔር ሁለት
ምልክትን በዚያች ጸምር ላይ
አሳየው። የመጀመሪያው ዝናም
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ዘንሞ መላው ሌላው ሥፍራ
ሁሉ ላይ ሲዘንም ጸምሯን
ግን አንዳችም አልነካትም።
በሁለተኛም ዝናም ሲዘንም
ጸምሯ ላይ ብቻ ዘንሞ ሌላው
ሥፍራ ግን ደረቅ ሆነ።
ይኸውም ቢጨመቅ አንድ
ጉድጓድ መላ። (መሳ.፮፥፴፮-፵)

እንዳለው። ነቢየ እግዚአብሔር
ልዑለ
ቃል
ኢሳይያስም
‹‹
በትንቢቱ ወሶበ እግዚአብሔር
ጸባዖት እመ ኢያትረፈ ለነ
ዘርዐ ከመ ሰዶም እምኮነ
ወከመ
ገሞራ
እመሰልነ፤
አሸናፊ እግዚአብሔር ዘርን
ባያስቀርልን ኖሮ እንደ ሰዶም
በሆን ገሞራንም በመሰልን
ጌዴዎን እንዲህ ተመስላ ነበር››
እንዳለው ንጽሕት
የታየችው
ጸምሩ፣
የርግበ ዘርዕ መሆኗን የሚናገር ድንቅ
ኤፍራታ
የታኦዶኮስ
ምሳሌ ነው።(ኢሳ.፩፥፱)
የእመቤታችን ምሳሌ ናት።
በመጀመሪያው ዝናም ሌላው ሁለተኛም ዝናሙ ሲዘንም
ሁሉ በዝናሙ ሲርስ እርሷ እርሷ ላይ ብቻ ዘንሞ ሌላው
ምንም
ምን
አለመነካቷ፣ ቦታ አለመዝነሙና ሲጨመቅም
ኃጢአተ አዳም እርሷን ከቶ ጉድጓድ መምላቱ፣ አምላካችን
እንዳልነካት መንፈስ ቅዱስ ከዚህች ንጽሕት ድንግል ብቻ
አጽንቶ እንደጠበቃት የሚያሳይ ተወልዶ መላውን ዓለም ከፍዳ
ነው። ሊቁ ቅዱስ ያሬድም ከባርነት ነጻ እንዳደረገውና
‹‹
ማርያምሰ
ተኀቱ
ውስተ እርሷም ብቻ ወላዲተ አምላክ፣
ከርሱ ለአዳም ከመ ባሕርይ ምስለ ድንግልና፣ እናትነትን
ጸዐዳ፤
ማርያምስ
በአዳም ከድንግልና ጋር አስተባብራ
ባሕርይ ውስጥ እንደ ነጭ ያያዘች
የመሆኗ
ምሳሌ
››
‹‹
ዕንቊ ታበራ ነበር ፤ መንፈስ እንደሆነ አበው ያስተምራሉ።
ቅዱስ ዐቀባ እምከርሠ እማ፣
ከእናቷ
ማሕፀን
ጀምሮ እንግዲህ ስለዚህች የዋሂት
መንፈስ
ቅዱስ
ጠበቃት›› ርግበ ኤፍራታ የቱን ተናግሬ
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የቱንስ እተዋለሁ? ሳይነገር
እንዳይቀር በደካማና በዚህች
መዘንጋት
ባለባት
ትንሽ
ኅሊናዬ የምችለውን ከምስጋናዋ
ተናገርሁ እንጂ ምስጋናዋንስ
ሰማያትና
ምድር
ብራና፣

ስብከተ ወንጌል

የዓለም ዕፀዋት ሁሉ ብዕር
ባሕሮችም ሁሉ ቀለም ሁነው
ቢጻፍ ፈጽሞ መች ያልቅና።
የአብ ሙሽራው፣ የወልድ
እናቱ፣ የመንፈስ ቅዱስም
ማደሪያው ናትና።

ወስብሐት ለእግዚእብሔር
ወለወላዲቱ ድንግል
ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።
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ብሂለ አበዉ

በቡሩክታዊት አለባቸው














ሁልጊዜ በዚህ ዓለም ሕይወትህ ያከ ዛሬ በስተቀር ሌላ ቀን
እንደ ሌላት አስብ እንዲህ ብታደርግ ኃጢአት አትሠራም። ››
ቅዱስ ይስሐቅ (ከበረሃውያን ሕይወትና አንደበት ገጽ ፻፶፩)
‹‹
መርከብ ያለ ምስማር ሊሠራ እንደማይችል ሁሉ ድኅነትም ያለ
ትሕትና ሊገኝ አይችልም። ›› ቅድስት ስንቀሌጠቃ (ከበረሃውያን
ሕይወትና አንደበት ገጽ ፹፭)
‹‹
ለእኛም ይገለጥ ዘንድ ካለው ክብር ጋር ቢመዛዘን የአሁኑ ዘመን
ሥቃይ ምንም እንዳይደለ አስባለሁ። ›› ቅዱስ ጳውሎስ (መድሎተ
ጽድቅ ገጽ ፪፻፫)
‹‹
ነፋስ የመታው እህል ፍሬ እንደሌለው ሁሉ ኃጢአትም ሰውን
ከፍሬ ጸጋ ይለያል። ›› አባ ጽጌ ድንግል (ማኅሌተ ጽጌ ገጽ ፴፩)
‹‹
መኖሩ የታወቀ ገንዘብ እየተቀነሰለትና እያለቀ ይሄዳል
እንዲሁም መልካም ምግባርም በሰዎች ዘንድ ከታወቀና ከተገለጠ
በእሳት ፊት ሲሆን እንደሚቀልጥ ሰም ይቀልጣል ነፍስም በሰው
የምትመሰገን ከሆነች ትደክማለች ኃይሏም ይጠፋል። ›› ቅድስት
እማሆይ ሰንቀሌጢቃ (መድሎተ ጽድቅ ገጽ ፸፫)
‹‹
ሁልጊዜ የምትጾም ከሆነ በቅፅበት ራስህን ወደ ላይ አታውጣ ከዚህ
የተነሣ ራስህን ከፍ አድርገህ የምትመለከት ከሆነ ግን ሥጋ
ብትበላ ይሻልሃል። ›› አባ ኤስድሮስ (ብሂለ አበው ገጽ ፵፫)
‹‹
በክፋትና በተሳሳተ መልኩ ማንኛውም ሰው በአንተ ላይ በክፋት ቢቆጣ
‹‹

ስሕተቱን በትዕግሥት ተቀበል እንጂ አንተም በመቆጣትና እርሱ





እንደሆነው በመሆን የተቆጨውን ሰው የምታሳይ መስታውት አትሁን።››
ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ (የቅዱሳን አባቶች ተግሣጽ እና ምክር ገጽ ፱)
‹‹
ሰውን ስትረዳው ጎሳውን፣ጾታውን፣ሃይማኖቱን ብለህ አትርዳው ስለ
ክርስቶስ ስም ብለህ ርዳው።›› ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ (የቅዱሳን
አባቶች ተግሣጽ እና ምክር ገጽ ፳፱)
‹‹
አንድ ክርስቲያን የራሱን ሕይወት በራሱ አይቆጣጠርም ጊዜውን
ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሰጣል እንጂ።›› ቅዱስ አትናቴዎስ (የቅዱሳን
አባቶች ተግሣጽ እና ምክር ገጽ ፲፯)
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ክብረ ክህነት

ክብረ ክህነት-ክፍል ሦስት
የተወደዳችሁ የመጽሔተ ተልእኮ ተከታታዮች እንደምን
ሰነበታችሁ? ባለፉት ሁለት ዕትሞች ክህነት ምንድን ነው?
የሚለውንና የክህነትን ታላቅነት፣ ክቡርነት እንዲሁም
አገልግሎትና ጥቅም በተመለከተ አቅርበንላችሁ ነበር። በዚህም
ስለክህነትና ክብረ ክህነት በጠቅላላው ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ
ተስፋ አለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ክህነትና ክብረ
ክህነት በዘመናችን እየገጠመው ስላለው ተግዳሮት በጥቂቱ
እናቀርብላችኋለንና ተከታተሉን፤ መልካም ንባብ!
በዲያቆን ይትባረክ መለሰ
ለክህነት
የሚበቁ
ሰዎች
በመንፈስ
ቅዱስ
የተቀቡ
ሰማያዊ
ጥሪ
የደረሳቸው
በጥበብና
ሞገስ
የተሞሉ
ዕውቀት ሥጋዊና ዕውቀት
መንፈሳዊን የተላበሱ መሆን
እንዳለባቸው ይታወቃል።
የቀደሙት አባቶችን እነዚህን

የተከደነውን ገልጠው ምንጭ
ጠ ቅ ሰ ው
ም ሥ ጢ ር
አደላድለው አንብበው ተርጉመው
የሚያስተምሩ የሚመክሩ
የሚዘክሩ፣
ተናግረው
የሚደመጡ
ታይተው
የሚታፈሩ ነበሩ። ቢያስተምሩ
ይ ሰ ማ ሉ ፤ ቢ ሸ መ ግ ሉ

መስፈርቶች የሚያሟሉ
የተማሩ
የተመራመሩ
ያወቁ የጠነቀቁ፤ የራቀውን
አቅርበው የረቀቀውን አጉልተው

ያስማማሉ፤ አንደበተ
ርቱዎች፣ ንግግረ መልካሞች፣
መጥነው መርጠው የሚናገሩ
ነበሩ። አሁን ላይ ግን በብዙዎቹ
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ካህናት ዘንድ እነዚህ ጸጋዎች
ተጓድለው ተናገረው የማይደ
መ ጡ ታይተው የማይፈሩ
ንግግራቸው የማይደመጥ እየሆነ
መጥቷል። ለእነዚህና መሰል
ችግሮች በርካታ ምክንያቶችን
መጥቀስ ቢቻልም ዋና ዋናዎቹን
ብቻ እናመለክታለን።

፩ኛ.የክህነት አሰጣጡ ችግር፦
ክህነትና ክብረ ክህነት ላይ
እክል የሆኑና ለክብሩ ክብር
ካሳጡት
ችግሮች
መካከል
ዋናውና ትልቁ ችግር በክህነት
አሰጣጡ ላይ ያለው ችግር
ነው። ያልተማሩና ያላወቁ፣
ያልጠነቀቁ ለዲቁና፣ ለቅስና፣
ለኤጲስቆጶስነት የሚያበቃውን
ትምህርትና መንፈሳዊ ዝግጅት
ያላሟሉ ሰዎች ወደ ክህነት
መምጣት ትልቁ ችግር ነው።
ዲያቆናትም
ሆነ
ካህናትበፍትሐ
ነገሥቱም
ሆነ
በሌሎች የቀኖና መጻሕፍት
የተቀመጡትን መሥፈርቶች
ሳያሟሉ የክህነትንም ዓላማና

ክብረ ክህነት

የሚ የ ስ ከ ት ለ ው ን ኃ ላ ፊ ነ ት
ሳ ይ ገ ነ ዘ ቡ ፣ ሙ ያ ው
የሚጠየቀውን ዕውቀትና ሥነ
ልቡና
ሳይላበሱ
ይማራሉ
በሚል ብሂል ብቻ ይሾማሉ።
ትምህርት ወሳኝ ነገር ነው።
በአንድ ወቅት አቡነ እንድርያስ
የሰሜን ጎንደር ሊቀ ጳጳስ
በነበሩ ጊዜ አንድ ሰው ዲቁና
ሊቀበል ወደርሳቸው ሲቀርብ
ምን ምን ተምርሃል? ሲሉ
ይጠይቁታል። ያም ወንድም
ውዳሴ ማርያም፣ መልክአ
ማርያም፣ መልክአ ኢየሱስ
ተምሪያለሁ ሲላቸው እርሱንማ
የሀገሬ
ገበሬስ
ለጸሎት
ይማረው የለም እንዴ? አሉ
ይባላል። አሁን ላይ ግን ውዳሴ
ማርያምና መልክአ መልክእ
እንኳን ያልተማሩ ዲያቆናት
ተብለው ይሾማሉ። ውዳሴ
ማርያም ሲታደል በመጉናፀፊያ
ፊታቸው ን
የሚከልሉ
ብዙዎች ናቸው። በካህናት
በኩልም ቢሆን ከዚህ የተለየ
አይደለም። ክህነት ለአገልግሎት
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ክህነት ለማስተማር፣ ክህነት
በእግዚአብሔርና
በሰው
ፊት
ቆሞ
ለማገልገል፣
የአምልኮ ሥርዓት ለመፈፀም፣
ሕዝብን ለመጠበቅና ለመምራት
ስለራስና ስለ ሕዝብ፣ ስለ
ሀገርና
ዓለም
ጸሎትና
መሥዋዕት ለማቅረብ፣ ሕዝብን
ስለ መ ጠ በ ቅ ና ስ ለ መ ም ራ ት
መሆኑንያልተረዱ የእግዚአብሔር
እንደራሴነት መሆኑን ልቡና
ሳይሉ፤
የዕውቀትም
ሆነ
የሥነ ልቦና ብቃትና ዝግጅት
የሌላቸው ብዙዎች ካህናት
ተብለው የተሾሙበት ዘመን
በመሆኑ ክህነትና ካህናት ክብር
እያጡ የ መ ጡ በ ት ዘመን ላይ
ነን።
ከዚህ ላይ አንድ ገጠመኝ
ማንሣት ይገባል። በሰሜን ሸዋ
ሀገረ ስብከት ደብረሲና አካባቢ
የመጡ ዕጩ ካህናት ማለትም
ከአቡነ ኤፍሬም ቅስና ለመቀበል
የመጡ ዲያቆናት ‹‹ከአብና
ከወልድ ማን ይበልጣል?››
የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው አብ

ክብረ ክህነት

ይበልጣል ወልድ ይበልጣል
እያሉ
ሲከራከሩ
አደሩ
ይባላል። እንደዚህ ዓይነቱ
ነገር የምእመናን አባት የቤተ
ክርስቲያን አገልጋይና ተጠሪ
የሚሆነው ካህን፣ በጴጥሮስ
ወጳውሎስ ሥልጣንና ክህነት
የሚያዘው የሚናዘዘው ካህን
አምስቱን አዕማደ ምሥጢራት
ሰባቱን
ምሥጢራተ
ቤተ
ክርስቲያን ሳይማር ሳያውቅ
ሳይጠነቅቅ
ካህን
ሲሆን
ራሱንም ቤተ ክርስቲያንም
አያስከብርም፤ ምእመናንንም
አይጠብቅም፡በትምህርተ
ኅቡዓት ክፍል ፭ ቁጥር ፴፮
ላይ ‹‹ወበእንተዝ ይብል ኖላዊ
መፍትው እንከ ነገረ ኅቡዓት
ይንግር ወይምሐር….ማወቅ
የሚገባ ስለሆነ በሊቀ ካህናት
እግር ስለተተካ ጌታ አብነት
ስለሆነው ቄሱ ኤጲስ ቆጶሱ
አምስቱ አዕማደ ምሥጢራትን
ያስተምር ዘንድ አግባብ ነው…››
ይላል።
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በ ወ ን ጌ ል ም ጌ ታ ች ን መረዳት ይገባል። ምክንያቱም
መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
ዐሥራ ሁለቱን ሐዋርያት
ወደርሱ ጠርቶ በአጋንንት ሁሉ
ላይ ደዌንም ይፈውሱ ዘንድ
ኃይልንና ሥልጣንን ሰጣቸው
የእግዚአብሔርንም መንግሥት
እ ን ዲ ሰ ብ ኩ ና ደ ዌ ን ም
እንዲፈውሱ ላካቸው ተብሎ
ተጽፏል፤ ካህናት የሐዋርያት
ምሳሌዎች ናቸው። ሐዋርያት
ሳይማሩአልተላኩም፤
ሳይማሩአላስተማሩም፤
ካህናትም እንዲሁ ተምረው
ለሥልጣንመብቃት አለባቸው።
(ሉቃ.፱፥፩-፪)
ካህናት ሰይፈ መንፈስ ቅዱስን
አንግበው ቃለ ወንጌልን
ተጫምተው ዲያብሎስንና
ሠራዊቱን ሊዋጉ የተሰለፉ
የእግዚአብሔር ሠራዊት
እንደ
መሆናቸው
መጠን
ተገቢውን ትጥቅ ማሟላት
አለባቸው።
ትጥቁ
ደግሞ
ቃለ

እግዚአብሔር

መሆኑን

ጌታ ‹‹ወናሁ አነ ፌንኩሙ ከመ
አባግዕ ማዕከለ ተኵላት ኩኑ
እንከ ጠቢባነ ከመ አርዌ ምድር
ወየዋሃነ ከመ ርግብ›› እንዳለ
የካህናት ኃላፊነት ታላቅ ነው
በተኵላዎች መካከል የሚላኩ
እረኞች ተገቢው ትጥቅና
ዝግጅት ያስፈልጋቸዋልና
የተማሩትን መርጦና ፈትኖ
ክህነት መስጠት (መሾም)
ባለመቻሉ ክብረ ክህነት አደጋ
ላይ እንደወደቀ መረዳት
ይቻላል። (ማቴ.፲-፩፣ሉቃ.፲-፩)
በተኵላዎች መካከል ገብቶ
በጥበብና በማስተዋል ይጓዝ
ዘንድ መንጋውን ይጠብቅ ዘንድ
የጠፋውን ይፈልግ ዘንድ፣
የባዘነውን ይመልስ ዘንድ፣
የደከመውን ያጽናና ዘንድ፤
(ኢሳ. ፵፥፩)፣ የታመመውን
ያክም ዘንድ፣ የተሰበረውን
ይጠግን ዘንድ፣ በጨለማው
ዓለም የሚኖረውን ወደሚደንቅ
የክርስቶስ ብርሃን ያወጣ ዘንድ፣
አልጫውን
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የክብር አክሊል የሚያቀዳጀውን ግድፈት ነው። ጌታ በወንጌል
አቅምና ብቃት ካለው
ፍላጐትና መነሣሣት ጋር ይዞ
ሊገኝ ይገባዋል። (ሕዝ.፴፬-፩፴፩፣፩ኛጴጥ.፭-፪) ይሁን እንጂ
አሁን ላይ እየተሰጠ ያለው
ክህነት እነዚህን ኃላፊነቶች
ሊወጣ የሚችል በዕውቀትም
ሆነ በሙያ ሥነ ምግባር ብቁ
መሆኑ ተረጋግጦ አይደለም።
ኤጲስ
ቆጶስነትም
ቢሆን
ብዙ ችግሮች እየተስተዋለበት
እንደሆነ መረዳት አይከብድም።

ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ
እንዳለ ካህናት መመህረ ሕግ
ወሥርዓት
እንደመሆናቸው
ለተጠሩበት ዓላማ ለመንጋው
ሲሉ በጥልቅ ሥነ-ምግባር
በግብረ ገብነት የታነፁ ሊሆኑ
ይገባል።
አርአያ
ክህነት
በጣም ያስፈልጋል። እውነተኛ
አገልጋይ የሚኖረውን እንጂ
የሚያውቀውን አይደለም
የሚያስተምረው። በአንዳንድ
አገልጋዮች (ዲያቆናት፣ ካህናት፣
፪ኛ. ሁለተኛ ችግር ሥነ- ኤጲስቆጶሳት) ላይ ከጊዜ ወደ
ምግባር ነው? በመንፈሳዊ ጊዜ እየሰፋና እየከፋ የሚታየው
አገልግሎት
ውስጥ
ሥነ- የሥነ-ምግባር ግድፈት
ምግባር አንዱና ትልቁ ቁልፍ  መ ሪ ና
ተ መ ሪ ን
ነገር ነው። ለዲያቆንም ሆነ
አለያይቷቸዋል።
ለቄስ እንዲሁም ለኤጲስቆጶስ
 ምእመናን ስለክብረ
ትልቅ ሥነ-ምግባርና አርአያ
ክህነት የተዛባ አመለካከት
ክህነት ያለው ሆኖ መገኘት
እንድይዙ አድርጓቸዋል።
እጅግ አስፈላጊ ነው። ይሁን
እንጂ በዘመናችን ክብረ-ክህነትን  ብ ዙ ዎ ች ም እ መ ና ን
ከበረታቸው
ወጥተው
አደጋ ላይ ከጣሉ ችግሮች
በሌሎች በረት እንዲገቡ
አንዱና ዋነኛው የሥነ ምግባር
አድርጓቸዋል።
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ሲኖዶስዊ ልዕልናን
በ ማ ሳ ጣ ት የ ቤ ተ
ክ ር ስ ቲ ያ ን ን ሚ ና
አሳንሷል፤ ቊጥራቸው
ቀላል
የማይባሉ
እውነተኛ አገልጋዮችን
አ ን ገ ታ ቸ ው ን
አስደፍቷቸዋል።

ክብረ ክህነት

ዘአንጽሐ ርዕሰ ጻድቅ ወኄር፣
ዘምሁር ቃለ ሃይማኖት
መምህር ወመገስጽ በትምህርተ
ሕይወት ወይዘልፎሙ ለእለ
ይተዋስኡ›› በማለት ይገልፅልናል።
(፩ኛጤሞ.፫፥፩-፯ እና ቲቶ.፩፥፭-፱)

በዚሁ ክፍል ላይ ‹‹በዲያብሎስ
ወጥመድና ነቀፋ እንዳይወድቅ፣
 ቤ ተ ክ ር ስ ቲ ያ ን ን በውጭ ካሉት ደግሞ
ለፖለቲከኞች የጥላቻ መል ካም ምስክር ሊ ኖረው
ት ር ክ ት ና ለ ሚ ድ ያ ይገባል››ይለናል። /፩ኛጢሞ.፫፥፯/
ፍጆታእንድታውል
ዲያቆናትም በሁለት ቃል
አድርገዋል።
የማይናገሩ ለብዙ ወይን
ቅዱስ ጳውሎስ ግን ለዚህ ጠጅ የማይጐመዡ፣ ነውረኛ
ታላቅ አገልግሎት ስለሚጠሩ ያልሆኑ፣ ረብ
የማይወዱ፣
ሰዎች ሲናገር ‹‹እሙን ነገር በንጹሕ ኅሊና የሃይማ’ኖት
ዘይፈቅድ ይሠየም ጳጳሰ ሠናየ ምሥጡር የሚይዙ ሊሆኑ
ግብረ ፈተወ›› ካለ በኋላ ስለ ይገባቸዋል ይላል። ይህ ብቻ
ሥነ ምግባር ነበር የዘረዘረው። አይደለም፤ ቀጥለን ስናነብ
‹‹
ዘኢያደሉ..
በፍርድ በብያኔ ብዙ የሥነ ምግባር መርሆችን
በጸሎት፣ በአገልግሎት አይቶ ለ ዲ ያ ቆ ኑ
ለሹመትም
የማያዳላ፣ ዘኢያፈቅር ንዋየ ለአገልግሎትም መሥፈርት
ኃላፊውን ጠፊውን ገንዘብ አድርጐ
ቅዱሱ
ሐዋርያ
የማይወድ፣ ብሎ መፍቀሬ ይነግረናል። (፩ኛጢሞ.፫፥፰)
ነገድ ወዘሠናይ
ምግባሩ
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አሁንስ? ስንቶች ይህን
የሥ ነ - ም ግ ባ ር
መርሕ
አክብረው ክብረ ክህነትንና
ቤተ ክርስቲያንን እንዲሁም
ራሳቸውን አስከብረው ይሆን?
ይህንን
መልስ
መመለስ
ይጨንቃል። ፍትሐ ነገሥቱም
ይህን አስመልክቶ በተናገረበት
አንቀጹ የሚያስረዳው ካህን
ማለት ለመልካም ሥነ
ምግባር ራሱን ያስገዛ፣ አርአያ
ክህነት ያለው (የተከተለ)፣
የምእመናንን አቅምና ችግር
የተረዳ መሆን እንዳለበት ነው።
(ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ ፱)
የቤተ ክርስቲያን ዳር ድንበር
መከበር፣
የምእመናን
ስደትና መከራ የማይገደው፣
ቤተ ክርስቲያንን እንደ
አገልግሎት
ተቋም
እንደ
መንፈሳዊ ቤት ሳይሆን እንደ
ሥራ ቦታ የሚመለከት፣
አገልግሎት ለደመወዝ እንጂ
ለሰማያዊ ክብርና ሕይወት
እንደሆነ የማያስብ አገልጋይ

ክብረ ክህነት

እየተፈጠረ በመምጣቱ ቤተ
ክር ስ ቲ ያ ን ን የ ሚ ያ ስ ነ ቅ ፍ
አገልጋይ በዝቷል። በተራራ
ላይ ያለች ከተማ ልትሠወር
እንደማትችል ሁሉ ካህናትም
ሊሠወሩ
አይችሉም።
ሕዝብም አሕዛብም ካህናትን
ያያሉ፤ ሥነ-ምግባራቸውን
ይከታተሉ። በተለይ ካህንናትና
ኤጲስቆጶሳት ከፍተኛ ኃላፊነት
አለባቸውና በጥንቃቄ በታላቅ
ሥነ-ምግባር እንዲኖሩ ይገደዳሉ።
አንድ ሐዋርያ/ካህን/ አርአያነቱ
ምን ያክል ለምእመናን ጠቃሚ
እንደሆነ ቅዱስ ጳውሎስ
ለጢሞቴዎስ የነገረውን እውነት
መገንዘብ ይቻላል። ‹‹ከመዝ መሀር
ወገሥጽ፣ ወአልቦ ዘያስተአብዳ ለውርዙትከ ወኩኖሙ
አርአያ ወአምሳለ ለመሃይምናን
በቃልከ ወበምግባሪከ፣በፍቅር
በሃይማኖት ወበንጽሕ፤ ይህን
እዘዝና አስተምር። በቃልና
በኑሮ፣ በፍቅርም በእምነትም
በንጽሕናም ለሚያምኑት ምሳሉ
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ሁን
እንጂ
ታናሽነትህን
ማንም
አይናቀው›› ይላል።
(የምእመናንን ሁኔታ የሚወስነው
የአገልጋዮች ምንነትና ማንነት
ነው። (፩ኛጢሞ.፬፥፲፩-፲፮)

፫ኛ. ዘረኝነት ነው፦
ሌላኛው ትልቅ የክብረ ክህነት
ፈተና ዘረኝነት ነው። ()ዳል
2012 ቤተ ክህነት ከቤተ
መንግሥት
የበለጠ
ሊባል
የሚችል
የዘረኝነት
ችግር
ከገባበት ቆይቷል። ፍትሐዊ
የሆነ የሀብት ክፍፍል የሰው
ኃይል
ስምሪት፣
ቅጥርና
ዝውውር የለም። በየፍርድ
ቤቱ፣
በየሚዲያው
ቤተ
ክርስቲያንን አጀንዳ ያደረጉ
ጉዳዮች
እጅግ
በዝተዋል።
የጋዜጣና የመጽሔት ማሻሻጫ
ከሆኑ ርእሰ ጉዳዮችም መካከል
አንዱ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ
ያለው ዘር ተኮር ወይም
የዘመድ አዝማድ አሠራር
ዋናው ሲሆን ይህም ታላቅ

ክብረ ክህነት

የመልካም አስተዳድር እጦት
ችግሮችን እያስከተለ ይገኛል።
በብቃትና በእምነት፣ በሥነምግባርና በሌሎች መመዘኛዎች
ኤ ጵ ስ - ቆ ጶ ስ ነ ት ን
ጨ ም ሮ ልዩ ልዩ ኃላፊነቶች
በማንነትና በሚናገሩት ቋንቋ
የሚወሰንበት፣የአገልጋዮች
ቅጥር፣
ዕድገት
ዝውውር
በችሎታና
አቅም
ላይ
የማይመሠረትበት ዘመን ላይ
ስለደረስን
ክብረ
ክህነትም
አርአያ ክህነትም ቦታ ያጡበት፤
የቤተ
ክርስቲያን
ክብርና
ጥቅም የታጣበት የተማሩና
የተመራመሩ አገልጋዮች
የተገፉበት ሁኔታ እንዲፈጠር
ከማድረጉም በላይ ምእመናንን
እንዲሸማቀቁ ሃይማኖታቸውን
እንዲጠራጠሩ አድርጓል።
ዘረኝነት
በሁሉም
ዘንድ
እስከ ጎጥ የደረሰ እንደሆነ
መረዳት ቀላል ነው። ይህ ግን
ከቅድስና ሕይወት ሳይቀር
የሚያወጣ አጸያፊና አምላካችን
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ክብረ ክህነት

እ ግ ዚ አ ብ ሔ ር የ ማ ይ ወ ደ ው እነዚህ አባትም ይህንን ባወቁ
ተግባር ለመሆኑ ከሚከተለው ጊዜ
ወዮታ አለብኝ ብለው
ታሪክ እንረዳለን፦
ከሰው ሳይገናኙ ዋሻ ገብተው
ድፍን ፲፩ ዓመት በለቅሶና
አቡነ ክፍለ ማርያም ዘድባጋ
በዋይታ እግዚአብሔርን
የተባሉት ቅዱስ አባት
ለምነው የቀደመ ክብራቸው
ትውልዳቸው እንደርታ ሲሆን
ተመልሶላቸዋል። በመጨረሻም
በዐሥራ አራት ዓመታቸው
እንደ ሄኖክና ኤልያስ ሞትን
መንኵሰው መንነው በቅተው
ሳይቀምሱ ወደ ብሔረ ሕይዋን
ሲኖሩ በአንድ ወቅት ወደ
ዐርገዋል። (መዝገበ ቅዱሳን
አክሱም በመሄድ ወላጆቻቸው
ገጽ ፺፫-፺፬)
ካሉበት
ደረሱ።
ከቅዳሴ
በኋላ ጻሪቀ መበለት ቆርሰው በክርስትና የሚኖር ይልቁንም
ሊያድሉ ወላጅ እናታቸው ከመነኰሱ፣ ከጰጰሱ፣ ካህን
ከስተውና ጠቁረው ስላዩአቸው አገልጋይ ከሆኑ በኋላ እንኳንስ
ለእናታቸው አዳልተው በብዙ በቋንቋና በጐጥ እናቴ አባቴ
ሰጧቸው። እናትየው ግን ጻድቁ ወንድሜ ብሎ ለሰው ፊት
የሠሩትን አላወቁም ነበር። ማድላት ዕዳ በደሉ ከፍ
ጻድቁ ከብቃታቸው የተነሣ ያለ
መሆኑን
መጻሕፍት
መና ከሰማይ ይወርድላቸው ያስተምራሉ። ይሁን እንጂ ከላይ
እና ይመገቡ የነበሩ ውኃ እስከታች በየደረጃው የሚገኙ
ከ ዐ ለ ት ላ ይ ፈ ል ቆ ላ ቸ ው ቤተ ክህነታዊ ተቋሞቻችን
ይጠጡ ነበርና አድሎ ስላደረጉ በሙሉ ሲፈተሹ እጅግ አሳዛኝ
በድርጊታቸውም
ምክንያናት ደረጃ
ላይ
እንደ
ደረሱ
እግዚአብሔር ስለቀጣቸው ይህ እናያለን። ዛሬ ቅድስት ቤተ
ሁሉ ጸጋ ተወስዶባቸዋል።
ክርስቲያናችንንና ምእመናንን
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ክብረ ክህነት

በዘ ር ና በ ጎ ሳ በ መ ከ ፋ ፈ ል ፩. ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን
እጅግ ከባዱን ሸክም ያበዙበት
ለከ ፍ ተ ኛ የ መ ል ካ ም
ሃይማኖትና ምግባር የሌላቸው
አስተዳደር ችግር ዳርጓል፤
በእግዚአብሔር ከመገዛት ይልቅ
፪. የቅዱስ ሲኖዶስን ልዕልናና
ለሰው ሥርዓት ያደሩ ዘረኞች
ክብር እንዲሁም የወሳኝነት
ሁሉ ከአቡነ ክፍለ ማርያም
ሚናውን አሳጥቷል፤
ታሪክ መማር ይኖርባቸዋል።
በዚህም አለ በዚያ አንዱ ፫. ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን
ለውጭ አካላት (መንግሥት)
ትልቁ ክብረ ክህነትን ካወረዱና
ትችት አጋልጧታል፤
ቅቡልነት ካሳጡ ችግሮች
ዋናው ዘረኝት ነው። ከላይ
በተጠቀሰው
መጽሐፍ
ገጽ ፺፬ ላይ አቡነ ዳንኤል
ዘቦረናን እናገኛለን። ዘረኝነትን
ለማጥፋት በጊዜያቸው ብዙ
የደከሙ ታላቅ አባት ነበሩ።
ዕድሜ
ልካቸውን
እናትና
አባታቸውን እንኳን ባለማናገር
ዘረኝነትን በወቅቱ ከሀገራችን
አጥፍተውት ነበር። ግድ ብለው
ስለዘራቸው ሲጠይቋቸው
‹‹
እናቴ አክሱም አለች አቤቴ
ልጇ ነው›› ይሉን ነበር።
ስለዚህ ዘረኝነት ትልቁና ዋናው
የክብረ-ክህነት ችግር እንደሆነ
እንረዳለን። ምክንያቱም፦

፬.

ምእመናን
ለካህናትና
ክህነታቸው ያላቸው ክብር
እንዲቀንስ አድርጓል።

፭. ምእመናን ከቤተ ክርስቲያን
እንዲሰደዱ ያሉትም
ለአባቶቻቸውና ለቤተ
ክ ር ስ ቲ ያ ና ቸ ው
የነበራቸው አመኔታ
እንዲሸረሸርባቸው ትልቅ
አስተዋጽዖ አድርጓል።

፬ኛ. መልካም አስተዳደር፦
የመልካም አስተዳደር እጦት
ቤተ ክርስቲያንን ከጐዱ ክብሯን
እና ተሰሚነቷን ካሳጡ፣ ክብረ
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ክህነትን
ካዳከሙ
ጉዳዩች
አንዱ ነው። ከመንግሥት
መዋቅር ያልተናነሰ የሰው
ኃይልና ንብረት የምታስተዳደረው
ቤተ
ክርስቲያን
ጤናማና
የሆነና
ተአማኒነት
ያለው
አስተዳደር
ሊኖራት
ይገባ
ነበር። ነገር ግን ይህ ባለመሆኑ
በሙስና
የተጨማለቀ
ፀረ
ሙስና
የማይገባበት፣
ተጠያቂነት የሌለው መሪና
ተመሪው አለቃውና ምንዝሩ
የማይናበብበት፣ ለብክነት የሚዳርግ
አስተዳደር
በመሆኑ
ቤተ
ክርስቲያን የአገልግሎት
የጽድቅና የበረከት ቦታነቷን
የማይቀበል /የማያምን/
ሠራተኛ ስለሞላባት ብዙዎች
ሲገፉበት ሲያዝኑበት ጥቂቶች
ሲበለጽጉበት በመታየቱ
አማኞቿ ላይ ያሳደረው አሉታዊ
ተጽዕኖ ትልቅ ነው።
አቡነ እስጢፋኖስ በአዲስ አበባ
ሀገረ ስብከት ጽ/ቤት ለሥራ
ኃላፊዎች በተዘጋጀ መድረክ
‹‹
ላይ
መልካም
አስተዳደር

ክብረ ክህነት

ማለት ከእግዚአብሔር የተሰጠንን
ሥልጣንና ኃላፊነት የተሟላ
መንፈሳዊ አገልግሎት በመስጠት
በሁሉም መስክ በጎ አርአያነት
ያለው መልካም እረኛ መሆን
ነው። መልካም አስተዳደር
ማለት በአገልጋዩና በተገልጋዩ
መካከል በመተማመን ላይ
የተመሠረተ ግንኙነት መፍጠር
ነው › › ብ ለ ው ነ በ ር አ ሁ ን
ያጋጠመው ችግር በሁሉም መስክ
አር አ ያ ነ ት ያ ለ ው መ ል ካ ም
እረኛ መሆን አለመቻል
ሲሆን በተገልጋዩ ማኅበረሰብ
ዘንድ መተማመን መፍጠር
ባለመቻሉ ብዙዎቹ ክህነትንና
ካህናትን ባለመለየት ሁሉንም
የጠሉበትና ያቃለሉበት ችግር
መኖሩ ነው።
የመሪና የተመሪ የአገልጋይና
ተገልጋይ አለመተማመን
ብቻ ሳይሆን ጉዳዮች ችግሮች
የሚፈቱበት መንገድ የበለጠ
ቤተ ክርስቲያን ለችግር
ዳርጓል። ቅዱስ ጳውሎስ
‹‹
ከናንተ አንዱ ከባልንጀራው
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ጋር ሙግት ቢኖረው በቅዱሳን
ፊት በመፋረድ ፈንታ
በአመፀኞች ፊት ሊፋረድ
ይደፍራልን? ቅዱሳን በዓለም
ላይ እንዲፈርዱ አታውቁምን?
በዓለምስ
ላይ
ብትፈርዱ
ከሁሉ ይልቅ ትንሽ ስለሚሆን
ነገር ልትፈርዱ አትበቁምን?
በወንድሞቹ መካከል ሸማግሌ
ሊሆን የሚችል አንድ አስተዋይ
ሰው ብናንተ ዘንድ አይገኘምን?
ነገር ግን ወንድም ወንድሙን
ይከሳል
ይህም
በማያምኑ
ፊት ይደረጋልን? እንግዲህ
ፈፅሞ የእርስ በርስ ሙግት
እንዳለባችሁ በእናንተ ጉድለት
ነው። ብትበደሉ አይሻልምን?
ብትታለሉስ አይሻልምን?›› ይላል።
በእኛ
ዘመን
ቃሉ
ቦታ
የለውም፤ ወንድም ወንድሙን
ብቻ ሳይሆን አባት ልጁን ልጅ
አባቱን ሁሉ በአሕዛብ ፍርድ
ቤት ይካስሳል በየሚዲያው
አጀንዳ ያደረገዋል። ሸምግሎ
የሚያስታርቅ ተሸምግሎ የሚታረቅ
የለም። በተለይ በሃይማኖት

ክብረ ክህነት

ሰዎች ይበረታል፤ የዚህ ሁሉ
ውጤቱ አገልግሎቱን በእጅጉ
እየጎዳው ይገኛል። (፩ኛቆሮ.፮፥፩-፯)
ይህም ክብረ ክህነትን ዝቅ
ያደረገ› የቤተ ክርስቲያንንም
ልዕልናዋን የሸረሸረ፣
ምእመና ንንም አንገታቸውን
የሚያስደፋ ሕገ ወጥነትም
የሚያስፋፋ
ታላቁ
የቤተ
ክርስቲያናችን ፈተና ሆኗ
ይታያል።
ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ
ከሸገር ሬድዮ ጋር ባደረጉት
ቆይታ የመልካም አስተዳደር
(የብልሹ አሠራርንና) ሙስናን
ከቤተ ክርስቲያን ማስወገድ
ከአንበሳ መንጋጋ ሥጋ
እንደመንጠቅ ነው። እስከ
ማለት ደርሰው ነበር። ብርሃነ
ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ‹‹በእናንተ
ሰበብ የእግዚአብሔር ስም
በአሕዛብ መካከል ይሰደባል››
እንዳለ (ሮሜ ፪፥፳፬)፤
የመንግሥት ባለሥልጣናት
ሳይቀር በየመድረኩ በቤተ
ክርስቲያናችን ውስጥ ያለውን
ብሎሹ
አሠራር
እያነሡ
ቤተ ክርስቲያን ሲተቹ የብዙ
ምእመናን ልብ ተሰብሯል።
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መጽሔተ ተልእኮ
በአጠቃላይ ክህነትንና ክብረ
ክህነትን ችግር ላይ የጣሉት
ጐዳዮች እነዚህ ብቻ ናቸው
ለማለት አይደለም፤ ከንስሓ
አባትና ልጅ ጋር ያለው
ግንኙነት፣ ካህናት ከካህናት፣
ካህናት ከምእመናን አጥቢያዎች
ከሌላው አጥቢያ አገልጋዮች
ጋር
በግልና
በማኅበራዊ
ሕይወታቸው ያላቸው ስብእና
ሲፈተስ
ብዙ
መስተካከል
ያለባቸው
ጉዳዮች
አሉ።
እነዚህ ሁሉ ተደማምረው
የክህነትን ቅቡልነትና ክብር
እየሸረሸሩት እንደመጡ መረዳት
አያዳግትም።

ክብረ ክህነት

አማካኝነት
ነው።
ስለዚህ
ክህነትንና አርአያ ክህነትን
ለማስጠበቅ መፍትሔው ምን
ይሁን? ከእኛ ከእያንዳንዳችን
ምን ይጠበቃል? የሚለውን
በቀጣይ ዕትማችን ይዘንላችሁ
የምንቀርብ ይሆናል። የዚያው
ሰው ይበለን።
ይቆየን።

የተወደዳችሁ የመጽሔተ
ተልዕኮ አንባብያን! ክርስትና ያለ
ክህነት የሚታሰብ አይደለም፤
የምድራዊውም የሰማያዊውም
ዓለማችን
ቁልፍ
ክህነት
ነው። ክብረ ክህነት ከታጣ
ማንነታችን አብሮ ታጣ ማለት
ነው።
ተጠምቀን
ልጅነት
ያገኘነው ቈርበን ከክርስቶስ
ጋር አንድ የሆነው በክህነት
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መጽሔተ ተልእኮ
የአገልግሎት
ተ.ቁ

መረጃ

ማስተባበሪያ ድረ-ገጽ

የአገልግሎቱ ማስተባበሪያ

ድረ-ገጽ

1

ትምህርትና
ሐዋርያዊ education.deputy@eotcmk.
አገልግሎት ማስተባበሪያ
org

2

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ research.deputy@eotcmk.
ቤተ ክርስቲያን ጥናትና ምርምር org
ማዕከል

3

ማእከላት
ማስተባበሪያ

4

ኦዲት አገልግሎት

5

ሙያና ማኅበራዊ
ማስተባበሪያ

አገልግሎት service.deputy@eotcmk.org

6

የማኅበረ ቅዱሳን
አገልግሎት ተቋም

ብሮድካስት media@eotcmk.org

7

ቅዱሳት መካናትና መንፈሳዊ kidusanmekanat@eotcmk.
ትምህርት ቤቶች አገልግሎት org
ማስተባበሪያ

8

መዝሙርና
ሥነ
ጥበባት hymn.deputy@eotcmk.org
አገልግሎት ማስተባበሪያ

9

ግቢ
ጉባኤያት
ማስተባበሪያ

10

የሕግ እና ዕቅበተ እምነት law.and.apologetics.depuአገልግሎት ማስተባበሪያ
ty@eotcmk.org

11

አይ ሲ ቲ አገልግሎት ማተባበሪያ ict.deputy@eotcmk.org

12

ዕቅድና ፕሮጀክት ክትትል ምዘና plan.deputy@eotcmk.org
አገልግሎት

አገልግሎት centers.deputy@eotcmk.org
audit.deputy@eotcmk.org

አገልግሎት gibigubaeyat.deputy@eotcmk.org
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መጽሔተ ተልእኮ
መረጃ
13

ሕዝብ ግንኙነት እና ትብብር MK partnership and public
አገልግሎት ማስተባበሪያ
relation Deputy

14

ሰው ሀብት ሥራ አመራር hr.deputy@eotcmk.org
አገልግሎት ማስተባበሪያ

15

ሥልጠና
ማስተባበሪያ

16

ሥርዓተ ትምህርት
ክትትል ማተባበሪያ

17

የግዥና
ንብረት
አገልግሎት

18

ማእከላዊ
ገቢ
አሰባሳቢ funding@eotcmk.org
አገልግሎት ማስተባበሪያ

19

መረጃ ማደራጃና
አገልግሎት

ማጠናቀሪያ documentatio.deputy@eotcmk.org

20

ኤዲቶሪያል
ማስተባበሪያ

አገልግሎት editorial.board.deputy@eotcmk.org

21

የፋይናንስ አስተዳደር አገልግሎት finance.deputy@eotcmk.org
ማስተባበሪያ

22

ፋይናንስና አስተዳደር
ሥራ አስፈጻሚ

23

ሥራ አመራር ጉባኤ ጽሕፈት siraamerar@eotcmk.org
ቤት

24

ሥራ አስፈጻሚ ጉባኤ ጽሕፈት siraasfetsami@eotcmk.org
ቤት

አገልግሎት secretary.general@eotcmk.
org
ዝግጅትና curriculum.deputy@eotcmk.
org
አስተዳደር purchasing@eotcmk.org

ጉዳዮች finance.coo@eotcmk.org
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