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የአሜሪካ ማዕከሌ መሌእክት 
 

19 ዓመት እንዯ አንዴ ዓመት 
 
እንኳን አዯረሳችሁ። ከበዓሇ ትንሣኤው እስከ እመቤታችን ሌዯት፣ 
ከማኅበራችን 19ኛ ዓመት ምሥረታ እስከ በዓሇ ዕርገት ብልም 
በዓሇ ኀምሳ። ሰሙናቱ ዴርብ በዓሊት የበዘበት ስሇሆነ በዯምሳሳው 
“እንኳን አዯረሳችሁ” ብንሌ ሇሁለም ያስኬዲሌ።  
 
የአገሌግልት ማኅበራችን በቤተ ክርስቲያናችን በምሌዓት እና 
በስፋት እንዱያገሇግሌ ዕውቅና እና ይሁንታ ካገኘ የአንዴ ወጣት 
ዕዴሜ ያስቆጠረበት ወራት ሊይ ዯርሰናሌ። በ1984 ዓ.ም. የግንቦት 
ሌዯታ በዓሌ ሊይ ቅደስ ፓትርያርኩ እና ብፁዓን አበው ሉቃነ 
ጳጳሳት እንዱሁም ሉቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና ምዕመናን፣ 
ምዕመናት በተገኙበት አገሌግልቱን አስባርኮ የጀመረው ማኅበረ 
ቅደሳን በዙህ የአገሌግልት መኑ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 
ተማሪዎችን በቃሇ እግዙአብሔር እየተኮተኮተ ከማውጣቱም 
ባሻገር በገዲማትና አዴባራት ያሇውን መጠነ ሰፊ ችግር ሇመቅረፍ 
በዓይነቱ ታሪካዊ ሉባሌ የሚገባው የምዕመናን መነቃቃት እና 
እንቅስቃሴን አስተዋውቋሌ። 
 
በዙህ የገዲማት እና አዴባራት እርዲታ ውስጥ ከምዕመናን 
እርዲታዎችን በማስተባበር ትሌቅ የዴጋፍ ምንጭ ከሆኑት 
ማዕከሊት መካከሌ ይኸው የእኛው የአሜሪካ ማዕከሊችን አንደና 
ወሳኙ ነው። ቅዴመ እግዙአብሔር ሉያስመሰግን የሚችሌ፣ 
በታሪክም ውስጥ ሉነጋ የማይችሌ ተግባር ተከናውኗሌ። አሁንም 

እንዯቀጠሇ ነው። በአሁኑ ወቅት ገዲማትና አዴባራትን መርዲት፣ 
አብነት ትምህርት ቤቶችን ማስፋፋትና የተስፋፉትንም 
እንዲይበተኑ መጠበቅ፣ አበው ሉቃውንት ወንበራቸውን አጥፈው 
ከበዓታቸው እንዲይፈናቀለና ተማሪዎችም እንዲይበተኑ በማዴረጉ 
ሑዯት ማኅበረ ቅደሳን የመሪነቱን ዴርሻ ከመውሰደም በሊይ 
ከቅርብ ጊዛያት ወዱህ ዯግሞ ይህንኑ ዓሊማ ያነገቡ ብዘ ወገኖች 
እንዱፈጠሩ ትሌቁን ዴርሻ አበርክቷሌ። 
   
19 ዓመታት በአገሌግልት በመቆየታችን ግን ችግሮቹን በ19 ዓመት 
ቀንሰናቸዋሌ ማሇት አይዯሇም። ይሌቁንም ከቀዴሞው በበሇጠ 
ጊዛያችንን፣ ጉሌበታችንን እና ገንባችንን የሚጠይቁ፣ በጸልት 
እንዴንበረታ እና እንዴንቋቋማቸው የሚፈሌጉ ብዘ ችግሮች አለ። 
ከውስጥም ከውጪም። ከውስጥ መናፍቃን እና የእነርሱ 
ተሊሊኪዎች፣ ከውጪ ዯግሞ አጽራረ ቤተ ክርስቲያን ፈተና 
መሆናቸውን ቀጥሇዋሌ። ገዲማቱ እና አዴባራቱ ትሌቅ የዕዴገት 
እመርታ ቢያሳዩም መጠነ ሰፊ ችግራቸው አሁንም እንዲሇ ነው። 
የማኅበራችንን አገሌግልት እና ዓሊማ ያሌተረደ፣ ዴጋፍ በመስጠት 
ሇሰማያዊው መንግሥት ሉያበቃን የሚችሌ ሥራ አብረን ሌንሠራ 
የምንችሊቸው አካሊት እንቅፋት መሆናቸው እንዯቀጠሇ ነው። 
ይህንን ሁለ በመቅረፉ ሂዯት በተሇይም እኛ አባሊት ትሌቅ 
ኃሊፊነት ይጠበቅብናሌ። ሇዙህም ነው የ19 ዓመቱን አገሌግልት 
እንዯ አንዴ ዓመት ብቻ በመቁጠር ሇበሇጠ ሥራ ራሳችንን 
ማጋጀት ያሇብን የምንሇው። 
 
ስሇዙህ በዙህ የ19ኛ ዓመታችን ክብረ በዓሌ ሰሙን በውጪ አገር 
የምንገኝ አባሊትም በመሊዋ ኢትዮጵያ ከገጠር እስከ ከተማ 
ተሰማርተው የቤተ ክርስቲያን ሌጅነት ግዳታቸውን በመወጣት 
ሊይ እንዯሚገኙት ወንዴም እህቶቻችን ጸንተን ሌንቆም እና 
ሇማገሌገሌ እንዴንችሌ ሌንነቃ ይገባናሌ። መኑ የስንፍና 
አይዯሇም። ሇስንፍና እና ሇሰበብ ጊዛ ሉኖረን አይገባም። 
የአቅማችንን በመጣር የበኩሊችንን ሁለ ሌናዯርግ ያስፈሌገናሌ። 
በረከት የምናገኘውም፣ በሌጅ ሌጆቻችን የምንመሰገነውም፣ 
በማይቀረው ሞት ስንጠራም “እናንተ የአባቴ ቡሩካን” የሚሇውን 
ቃሇ ሕይወት የምንሰማውም በዙሁ ነው።  

 
ረዴኤተ እግዙአብሔር አይሇየን 

  

 

በማኅበረ ቅደሳን የአሜሪካ ማዕከሌ 

ትምህርትና ሏዋርያዊ አገሌግልት 

ክፍሌ የኢ/ኦ/ተ/ቤተ ክርስቲያንን 

ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓተ 

እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊት 

ጠብቆ እየተጋጀ በየሢሶ ዓመቱ 

የሚወጣ የኤላክትሮኒክስ መጽሔት 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፪    ሐመረ ኖኅ            ሚያዝያ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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የሏመረ ኖኅ እንግዲ 
 

“…መሇያየት መጨረሻው ማንነትን አጥቶ መጥፋት ነው” 
 

ቆይታ ከብፁዕ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ጋር 
 

ገና በሌጅነታቸው በውስጣቸው የተፈጠረውን የመንፈሳዊ ዕውቀት 
ጥማት ሇማርካት ወዯ ጻዴቁ አቡነ ተክሇ ሏዋርያት ገዲም 
በመግባት የተማሩ ሲሆን በገዲሙ ቆይታቸው በዱቁናና በገዲሙ 
ግምጃ ቤት ኃሊፊነት አገሌግሇዋሌ። ከዙያም ወዯ አዱስ አበባ 
በመሄዴ በቀጨኔ መዴኃኔዓሇም ቤተ ክርስቲያን በዱቁና፣ በምስካየ 
ኅዘናን መዴኃኔዓሇም ገዲም በቅስና አገሌግሇዋሌ። በዙሁ ገዲም 
የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርታቸውን አጠናቅቀው ቅዴስት ሥሊሴ 
መንፈሳዊ ኮላጅ በመግባት በነገረ መሇኮት የዱግሪ ባሇቤት 
ሇመሆን በቅተዋሌ። ከላልች የትምህርት ተቋማትም በተሇያዩ 
ዱፕልማዎች ተመርቀዋሌ። ዚሬም በሰሜን አሜሪካ ሇማስተርስ 
ዱግሪያቸው በመማር ሊይ ይገኛለ።  
 
ጵጵስና ከተሾሙ በኋሊ የምዕራብ ሏረርጌ ሀገረ ስብከት ሉቀ ጳጳስ፣ 
የሰዋስወ ብርሃን ቅደስ ጳውልስ 
መንፈሳዊ ኮላጅ ዱን በመሆን 
አገሌግሇዋሌ፤ ዚሬም የሰሜን ምዕራብ 
አሜሪካ ካሉፎርኒያ ሀገረ ስብከት ሉቀ 
ጳጳስ ሆነው በማገሌገሌ ሊይ ይገኛለ። 
ብፁዕ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ በሰሜን 
አሜሪካ የምዕራብ ስቴቶችና 
የካሉፎርኒያ ሀገረ ስብከት ሉቀ ጳጳስና 
የቅደስ ሲኖድስ አባሌ።  
 
የሕይወት ተሞክሯቸውን፣ 
በተመዯቡበት ሀገረ ስብከት ምን 
እየሠሩ እንዲለና ምን ሉሠሩ 
እንዲቀደ፣ ሇቤተ ክርስቲያን ያሊቸውን 
ዕቅዴና ምኞት ጠይቀን መሌስ 
ሰጥተውናሌ። ብፁዕ አባታችንን ከሌብ 
እያመሰገንን ወዯ ሙለ መሌእክቱ 
እናሸጋግራችሁ። መሌካም ንባብ። 
 
ሏመረ ኖኅ፦ የቤተ ክርስቲያን አገሌግልት የትና እንዳት ጀመሩ? 
 
ብፁዕ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ፦ በቅዴሚያ የሏመረ ኖህ የክብር 
እንግዲ ሆኜ በመቅረቤ በእግዙአብሔር ስም አመሰግናሇሁ፤ 
እግዙአብሔር ይስጥሌኝ እሊሇሁ። 
 
የእኔ የቤተ ክርስቲያን አገሌግልት አጀማመር በጣም የሚዯንቅ 
የእግዙአብሔር ተአምር አሇው። ይህም ማሇት ቤተሰቦቼ ያሌተማሩ 
ገበሬዎች ናቸው። ፊርማ እንኳ በጣታቸው ነው የሚፈርሙት። 
እኔም ራሴ ትሌቅ ከሆንኩና ራሴን ካወቅኩ በኋሊ ነበር የቄስ 
/የቆል/ ትምህርት ቤት የገባሁት፤ ማሇትም ከብቶች ሳግዴ 
/ስጠብቅ/ ገና ፊዯሌ እንኳ ሳሌቆጥር ሃላ ለያ ቅደስ ቅደስ እያሌኩ 
ማዛም እወዴ ስሇነበር ሇጥምቀት ታቦት ወጥቶ ሕዜቡ ሲያጅብ 
ካህናቱ በማኅላት ሲያሸበሽቡ በማየት በዙህ መነሻነትና በፈቃዯ 
እግዙአብሔር ወዯ ቄስ ትምህርት ቤት ገባሁ።  
 
ከዙያ በኋሊ እኔ ከምኖርበት አቅራቢያ ወይም አካባቢ ወዯሚገኘው 
የጻዴቁ አቡነ ተክሇ ሏዋርያት ገዲም ገባሁና ብዘ ዓመት በዙያ 
ቆይቼ መንፈሳዊ ሕይወትና የዱቁና አገሌግልት በአጠቃሊይ 

መንፈሳዊ ትምህርት ከዙያ ጀመርኩ፤ በኋሊም በዙሁ ገዲም ውስጥ 
የገዲሙ ግምጃ ቤት /ንብረት ክፍሌ/ ኃሊፊ በመሆንና የዯከሙ 
አበው መነኮሳትን በመርዲት እንዱሁም በሌዩ ሌዩ የሥራ ርፍ 
ገዲሙን አገሌግያሇሁ።  
 
ይህ እንግዱህ ዱያቆን ሳሇሁ እንዯ ባህታዊ ሆኜ ያገሇገሌኩት 
አገሌግልት ሲሆን ብዘ በረከትና ጸጋ ያገኘሁበት ከመሆኑም በሊይ 
የኑሮዬንም አቅጣጫ ያወቅኩበት ስሇሆነ ዯብረ ጽሙና ገዲም 
ታሊቅና ጸጋ እግዙአብሔር የበዚበት ቦታ ነው ብዬ መመስከር 
እችሊሇሁ ማሇት ነው። ከዙህ በኋሊ ወዯ ከተማ በመምጣት በአዱስ 
አበባ በቀጨኔ መዴኃኔዓሇም በዱቁና፣  በምስካየ ኅዘናን 
መዴኃኔዓሇም በቅስና አገሌግያሇሁ። አገሌግልትን ከሚያጠናክሩና 
ከሚረደ ነገሮች አንደ ትምህርት መሆኑን በመረዲት በዙሁ 
በምስካየ ኅዘናን ገዲም ሳሇሁ መናዊ ትምህርት በማጠናቀቅና 
ወዯ ዩኒቨርሲቲ በመግባት ከቅዴስት ሥሊሴ መንፈሳዊ ኮላጅ 
ሇአምስት ዓመታት ተምሬ በነገረ መሇኮት በዱግሪ ተመርቄአሇሁ። 
ከተሇያዩ ኮላጆችም የተሇያዩ ዱፕልማዎች አግኝቻሇሁ።  
በአሁኑም ሰዓት የማስተርስ ዱግሪዬን እየሠራሁ እገኛሇሁ፤ ይህም 
የቤተ ክርስቲያን አገሌግልት ሇማሳዯግ ይረዲኛሌ ብዬ አስባሇሁ። 
 

ሏመረ ኖኅ፦ ወዯ ሰሜን አሜሪካ 
ከመምጣትዎ በፊት በየትኞቹ አህጉረ 
ስብከት አገሌግሇዋሌ? 
 
ብፁዕ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ፦ ወዯ 
ሰሜን ምዕራብ አሜሪካ ከመምጣቴ 
በፊት የምዕራብ ሏረርጌ ሀገረ ስብከት 
ሉቀ ጳጳስ ሆኜ ሠርቻሇሁ። 
በተጨማሪም የሰዋስወ ብርሃን ቅደስ 
ጳውልስ ከፍተኛ መንፈሳዊ ኮላጅ ዱን 
በመሆን አገሌግያሇሁ፤ እንዱሁም እንዯ 
የዓሇም አብያተ ክርስቲያናት ምክር 
ቤት ያለ ዓሇም አቀፍ ስብሰባዎችን 
ከሀገር ውጭና በሀገር ውስጥ 
በመካፈሌ ሌዩ ሌዩ ሽሌማትና የምስጋና 
ዯብዲቤዎችን ተቀብያሇሁ።                            
                     
በመጨረሻም ቅደስ ሲኖድስ ወዯ 
ሰሜን አሜሪካ ተዚውሬ እንዲገሇግሌ 

ስሇመዯበኝ በአሁኑ ሰዓት የሰሜን ምዕራብ አሜሪካ ካሉፎርኒያ 
ሀገረ ስብከት ሉቀ ጳጳስ ሆኜ በማገሌገሌ ሊይ እገኛሇሁ።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ የሰሜን ምዕራብ አሜሪካ ካሉፎርኒያ ሀገረ ስብከት 
ከተመሠረተ ምን ያህሌ ጊዛ ሆኖታሌ? ምንስ እየተሠራ ይገኛሌ? 
የአጭርና የረዥም ጊዛ የትኩረት አቅጣጫውስ ምንዴን ነው? 
 
ብፁዕ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ፦ የሰሜን ምዕራብ አሜሪካ ካሉፎርኒያ 
ሀገረ ስብከት ከተመሠረተ አምስት ዓመት የሚሆነው ሲሆን 
በሥሩም ብዘ አብያተ ክርስቲያናት በተሇያዩ ስቴቶች ይገኛለ። 
ሀገረ ስብከቱ ከስያሜ ያሇፈ ሇሀገረ ስብከት የሚያስፈሌጉ ነገሮች 
የለትም። የአንዴ ሀገረ ስብከት ያሇመንበር መኖር ሥርዓተ ቤተ 
ክርስቲያን አይዯሇም። ይህ ሀገረ ስብከት ግን መንበረ ጵጵስና፣ 
ሉቀ ጳጳሱ የሚጸሌይበት፣ ሥሌጣነ ክህነት /ዱቁና፣ ቅስና፣ 
ቁምስና/ የሚሰጥበትና ላልችም የክህነት ሥራዎች የሚሠሩበት፣  
ቡራኬ የሚሰጥበት፣ የሉቀ ጳጳሱ ጽ/ቤትና መኖሪያ ቤት እንዱሁም 
የካህናት ማሠሌጠኛና የስብከተ ወንጌሌ አዲራሽ የላሇው በመሆኑ 
ሇመኖሪያ እንኳ በየአፓርትመንቱ እየተንከራተትኩ እገኛሇሁ።  
 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፪    ሐመረ ኖኅ            ሚያዝያ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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ምን እየተሠራ ይገኛሌ ሇሚሇው ጥያቄ በአሁኑ ሰዓት የሀገረ 
ስብከት ሕንጻ አሰሪ /ግዥ/ ኮሚቴ ተቋቁሞ በየቦታው ንዐሳን 
ኮሚቴዎችን አዋቅሮ በመንቀሳቀስ ሊይ ይገኛሌ። ሇዙህም 
ማንኛውም ክርስቲያን ኮሚቴውን ሉያግዜና ሉረዲ ይገባዋሌ 
እሊሇሁ። ወዯፊት ሌንሠራ ያቀዴናቸው የሥራና የትኩረት 
አቅጣጫን በተመሇከተ እንዯ ዴረ ገጽ ያለትን የመኑ ቴክኖልጂን 
ተጠቅሞ ትምህርተ ወንጌሌን ማስፋፋት፣ አብያተ ክርስቲያናት 
የበሇጠ እንዱጠናከሩና ሇምዕመናኑ የሚገባውን አገሌግልት 
እንዱሰጡ ማገዜ ዋነኛው ሲሆን ላሊው የተጠናከረና የተዯራጀ 
የሀገረ ስብከቱ መንበረ ጵጵስና እንዱኖር ማዴረግ የሚሇው ነው።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን 
በሀገር ቤትና በውጭ /በዲያስፖራ/ ያሇውን መንፈሳዊ እንቅስቃሴ 
እንዳት ያነጻጽሩታሌ? ያለትስ ፈተናዎች ምንዴን ናቸው? 
 
ብፁዕ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ፦ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ 
ክርስቲያን በሀገር ቤት በኩሌ ያሇውን ስንመሇከት በጣም የተሇያየ 
ሆኖ አገኝቼዋሇሁ። ይህም ማሇት ሀገር ቤት ያሇችው ቤተ 
ክርስቲያን ችግር የሇባትም ማሇት ሳይሆን ችግሩ እንዯ ውጭው 
የከፋ አይዯሇም ብዬ አስባሇሁ። ላሊው ችግር እንዲሇ ሆኖ ቢያንስ 
የቤተ ክርስቲያኒቷን የአሠራር መዋቅር ጠብቆና ተከትል መሄዴ 
ስሊሇ ይህ ዓይነቱ አሠራር ቀጥተኛና ትክክሇኛ በመሆኑ ሌዩ 
ያዯርጋታሌ ብዬ አምናሇሁ።  
 
ወዯ ውጭው ስንመጣ በተሇይም በአሜሪካ ቤተ ክርስቲያን 
ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያሇችው። ይህም ማሇት አብዚኛው  
የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን የሚሇውን ስም 
ሰውን ሇመያዜና አባሊትን ሇማፍራት ብቻ እንዯ ማስታወቂያ 
ይጠቀሙበታሌ እንጂ የአሠራር መዋቅር ተከትል የመሄደ ጉዲይ 
ገና አጠራጣሪ ነው። በላሊ መሌኩ ዯግሞ አንዲንዴ ቅን 
አመሇካከት ባሊቸው አበው ካህናትና ምዕመናኑ በኩሌ እየተዯረገ 
ያሇው መዋቅር ጠብቆ የመሄደ ትግሌ በጣም የሚያስዯስት 
በመሆኑ ሉበረታታ ይገባሌ።  
 
ላሊው ሁሊችን የምናውቀው የቤተ ክርስቲያን መከፋፈሌ ጉዲይ 
ነው አንደ ስዯተኛ ላሊው ገሇሌተኛ ላሊው ቤተኛ የሚባሇው 
የመሇያየት መንፈስ ነው። እንዱህ ዓይነቱ መሇያየት አዯገኛነቱ 
ሇቤተ ክርስቲያኒቱ ብቻ ሳይሆን ሇሀገራችን ሇኢትዮጵያና ህዜቦቿ 
ጭምር ነው ብዬ አስባሇሁ። መሇያየት ጸረ ዕዴገት ነው፣ መሇያየት 
ጸረ ሥሌጣኔ ነው፣ መሇያየት ውዴቀት ነው፣ መሇያየት ዴህነት 
ነው፣ መሇያየት መጨረሻው ማንነትን አጥቶ መጥፋት ነው። /ማቴ 
፲፪፥፳፭/። ስሇዙህ ቤተ ክርስቲያን አንዴ ስሇሆነች ወዯ አንዴነት 
መምጣቱ ጊዛና ቀነ ቀጠሮ የሚሰጠው ስሊሌሆነ ይታሰብበት 
እሊሇሁ።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ ቤተ ክርስቲያናችን ሏዋርያዊ ተሌእኮዋን በብቃት 
እንዴትወጣ ሇማዴረግና በውጭ ሀገር አዱስ አማኞችን ሇማፍራት 
ከቤተ ክርስቲያን አባቶችና ከምዕመናን ምን ይጠበቃሌ? 
 
ብፁዕ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ፦ ቤተ ክርስቲያናችን ሏዋርያዊ 
ተሌእኮዋን ሇመወጣት፦  

1. ከሊይ ከቅደስ ሲኖድስ የሚወርዯውን መዋቅር ጠብቆና 
መሌካም አስተዲዯርን አጠናክሮ መሥራት ይገባሌ። 

2. ምዕመናን ሃይማኖታቸውንና ሥርዓታቸውን በታማኝነት 
ከአባቶች ጋር በመሆን ጠብቀው ሇሌጆቻቸው ማውረስ 
ይገባቸዋሌ እሊሇሁ።  

3. ቤተ ክርስቲያን የጸልት ቤትና ከእግዙአብሔር ጋር 
መገናኛ ቦታ ናት እንጂ ምዴራዊና ሥጋዊ አመሇካከት 

እንዱሁም የረኝነት ሀሳብ የሚንጸባርቅባት ስሊሌሆነች 
የቤተ ክርስቲያን ምዕመናንና ካህናት አውቀው ሁለም 
የሚጠበቅበትን የበኩለን ዴርሻ ቢወጣ ጥሩ ነው 
እሊሇሁ። 

ከሊይ በረርኳቸው ነጥቦች መሠረት አገሌግልታችንን አሻሽሇን 
ከሠራን ያለንን የቤተ ክርስቲያናችንን አባሊት በሃይማኖታቸው 
ከማጽናትም አሌፎ ማብዚት እንዱሁም አዲዱስ አማኞችንም 
ሇማፍራት የሚያስቸግር ነገር አይኖርም ብዬ አስባሇሁ።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ ወጣቱ ትውሌዴ ሃይማኖቱን እንዱያውቅና ቤተ 
ክርስቲያንን እንዱረከብ ምን መዯረግ አሇበት ይሊለ? 
 
ብፁዕ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ፦ ወጣቱ ትውሌዴ ሃይማኖቱን 
እንዱያውቅና ቤተ ክርስቲያንን እንዱረከብ ማዴረግ ያሇበት ቢኖር 
ወዯ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ነው። መጥቶም የቤተ ክርስቲያንን 
ታሪክ መማር ይገባዋሌ። ያን ጊዛ በወጣትነት ዕዴሜያቸው 
እግዙአብሔርን ያገሇገለትን ሉያውቅ ይችሊሌና፤ እነ ዲንኤሌን፣ 
አናንያን፣ አዚርያን፣ ሚሳኤሌን፣ እነ ቅደስ ቂርቆስና ላልችንም 
በተገቢ ሰዓት ተገቢ አገሌግልት የሰጡትን አውቆና ተረዴቶ 
በእምነትና በምግባር ሉመስሊቸው ይገባሌ። /ዕብ ፲፫፥፯/። 
በአባቶች ፈንታ ሌጆች ተወሇደሌሽ ተብል የተነገረውም ሇእነርሱ 
ስሇሆነ በተባሇሊቸው መሠረት በትዕግሥትና በጥበብ በእምነትና 
በጸልት ከተጓዘ ቤተ ክርስቲያኗን የማይረከቡበት ምንም ምክንያት 
የሇም።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ ሇምዕመናን የሚያስተሊሌፉት መሌእክት ካሇ? 
 
ብፁዕ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ፦ በመጨረሻም ሇምዕመናን 
የማስተሊሌፈው መሌእክት ምዕመኑ ሃይማኖቱን፣ መንፈሳዊ 
ባህለንና ሥርዓቱን ጠብቆ ቤተሰቦቹንም ወዯ እግዙአብሔር ቤት 
እየወሰዯ ፈሪሃ እግዙአብሔርን እያስተማረ ኢትዮጵያዊ ታሪኩንና 
መንፈሳዊውን ሀብት ተምሮ ሰማያዊውን በረከት ሇሌጆቹ 
በማውረስ እንዯ ኖኅና ልጥ በክፉ መን ዯግ፣ በኃጢአት መንና 
በኃጢአት ከተማ እየኖረ ጻዴቅ ሆኖ የአባትነት እና የእናትነት 
ኃሊፊነቱን ሉወጣ ይገባሌ እሊሇሁ። /ፍ ፮፥፰፤ ፯፥፩፤ ፲፱፥፲፪-
፳፪/። 
 
የቤተ ክርስቲያናችንን ችግር በተመሇከተ ቤተ ክርስቲያን እንግዱህ 
ቀራንዮ ናት። ከቀራንዮ የሚገኘው ዯግሞ መስቀሌ፣ መውዯቅና 
መነሣት፣ ምስማርና ችንካር ናቸው። በአጠቃሊይ መስቀለን 
ተሸክሞ መከተሌ ማሇት መከራውን ታግሦ በዴሌ አዴራጊነት ወዯ 
ተራራው መንግሥተ እግዙአብሔር መግባት ማሇት ነውና አንዲንዴ 
ጊዛም ከእኛ ጠባቂዎች ከተባሌነው አባቶች የሚታይ ችግር እንኳ 
ቢኖር ምዕመኑ ተስፋ መቁረጥ የሇበትም። ሇሁለም ያሇ አዴሌዎ 
እንዯሥራው የሚከፍሌ ስሊሇ እስከ መጨረሻው ዴረስ በሃይማኖቱ 
ጸንቶ፣ በምግባርና በመሌካም ሥራ አጊጦ በመኖር መንግሥተ 
እግዙአብሔርን ሇመውረስ እንዱችሌ መሌእክቴን አስተሊሌፋሇሁ።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ ብፁዕ አባታችን ጊዛ ሰጥተው ሇጥያቄዎቻችን መሌስ 
ስሇሰጡን በእግዙአብሔር ስም እናመሰግንዎታሇን። 
እግዙአብዙሔር ረጅም ዕዴሜ፣ የተሟሊ ጤንነት፣ የተሳካ 
የአገሌግልት መን ይስጥሌን። 
 
ብፁዕ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ፦ አሜን፤ እግዙአብሔር የእናንተንም 
አገሌግልት ይባርክሊችሁ፣ ሇአገሌግልትም ያትጋችሁ። 
 
ሏመረ ኖኅ፦ አሜን። 

  



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፪    ሐመረ ኖኅ            ሚያዝያ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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ዛና 
ምንጭ፡ የአሜሪካ ማዕከሌ የአባሊትና ቀጣና  

ማዕከሊት ክትትሌ ክፍሌ 
 

ዋና ማዕከሌ 
 

የስብከተ ወንጌሌ ማስፋፊያ ፕሮግራም ቢሮ ያከናወናቸውን 
ተግባራት አስታወቀ 

 
በማኅበረ ቅደሳን በትምህርትና ሏዋርያዊ አገሌግልት ዋና ክፍሌ 
የስብከተ ወንጌሌ ማስፋፊያ ፕሮግራም ማስተባበሪያ ቢሮ እስካሁን 
ያከናወናቸውንና በቀጣይ ሉሠራ ያቀዲቸውን ተግባራት 
አስታወቀ። በ2001 እና 2002 ዓ.ም. ፕሮግራሙን ሇምዕመናን 
የማስተዋወቅና የመቅረጽ ሥራ ተሠርቶ በተወሰነ ዯረጃ ወዯ 
ትግበራ ተገብቷሌ። በ2003 ዓ.ም. በጠቅሊይ ቤተ ክህነት 
የትምህርትና ሏዋርያዊ ተሌእኮ መምሪያ ክፍሌ የተነዯፈውን 
ፕሮግራም እንዱያውቅ ተዯርጓሌ። መምሪያውም ሇፕሮግራሙ 
ማስፈጸሚያ የሚሆን አስፈሊጊውን ዴጋፍ እንዯሚያዯርግ ቃሌ 
ገብቷሌ።  
 
ፕሮግራሙ በዋናነት የሚያተኩረው ስብከተ ወንጌሌን ሇምዕመናን 
ማዲረስ ሊይ ሲሆን የንዴፈ አሳቡ መነሻ ዯግሞ በተሇይ 
በጠረፋማና ገጠራማ አካባቢ ሇሚገኙ ምዕመናን ጉባዔ ማካሔዴና 
ሰባኬ ወንጌሌ ከመመዯብ ጀምሮ ሇአካባቢው ካህናትና የሰንበት 
ትምህርት ቤት አመራር አባሊትም የአቅም ግንባታ ሥሌጠና 
መስጠት ነው። ፕሮግራሙ በመሊው ሀገሪቱ ከሚገኙ 45 ሀገረ 
ስብከቶች መካከሌ ችግሩ ይበሌጥ ይከፋሌ ተብል በታመነባቸው 
20 ሀገረ ስብከቶች ሲሆን፣ በኦሮሚያና ዯቡብ ክሌሌ በሚገኙ 
ጠረፋማና ገጠር አካባቢዎች ሌዩ ትኩረት ይዯረጋሌ። 
 
በ2003 ዓ.ም. ከታቀደት ዕቅድች መካከሌ በአምስት አህጉረ 
ስብከት የሕዜብ ጉባዔያት የተካሔደ ሲሆን እነዙህም ጅማ፣ አርባ 
ምንጭ፣ ሆሣዕና ዴሬዲዋና አፋር ይገኙበታሌ። ከእነዙህም አህጉረ 
ስብከት ሉቃነ ጳጳሳት ጋር ስሇ አፈጻጸሙ የመግባቢያ ሠነዴ 
ተፈርሟሌ። በላሊ በኩሌ በአማርኛና ኦሮምኛ ቋንቋዎች የተጋጀ 
ትምህርታዊ ጽሐፍ በበራሪ ወረቀት 17,000 ቅጂ ታትሞ በተሇይ 
ሇገጠር አብያተ ክርስቲያናት እንዱዲረስ ተዯርጓሌ። እንዯዙሁም 
በዴምፅ እና ዴምፅ ወምስሌ ካሴቶችን አጋጅቶ ሇምዕመናን 
እንዱዯርሱ የተዯረገ ሲሆን በጅማና ኢለባቦር አህጉረ ስብከት 
ዯግሞ ሏዋርያዊ ጉዝ ተዯርጎ 10 ቀናት የፈጁ ጉባዔያት 
ተካሂዯዋሌ። በቀጣይ መጋቢት 11 ቀን 2003 ዓ.ም. በኢትዮጵያ 
የስብሰባ ማዕከሌ በተጋጀ ዏውዯ ጥናት ፕሮግራሙ 
የሚካሔዴባቸውን 20 አህጉረ ስብከቶች ነባራዊ ሁኔታ የሚያሳዩ 
እና ማኅበሩ ስብከተ ወንጌሌን በማስፋፋት ረገዴ የሠራቸው 
ሥራዎችና ዕቅድች ቀርበዋሌ። 
 
ፕሮግራሙን ተግባራዊ ሇማዴረግ ሕዜበ ክርስቲያን በገንብ፣ 
በቁሳቁስና በጸልት እንዱራደ ተጠይቋሌ፤ የገንብ ዴጋፍ ማዴረግ 
የሚፈሌጉ ምዕመናን አዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ አራት ኪል 
ቅርንጫፍ ሑሳብ ቁጥር 04024224400 ብሇው መሊክ 
እንዯሚችለ ተገሌጧሌ። 
 

ከተሇያዩ ሀገረ ስብከቶች የተውጣጡ  
ሠሌጣኞች ተመረቁ 

 
የማኅበረ ቅደሳን ትምህርትና ሏዋርያዊ አገሌግልት ክፍሌ ሇ13ኛ 
ጊዛ ባጋጀው ሥሌጠና ከተሇያዩት ቦታዎች የመጡ 27 ሠሌጣኞች 
ሇሁሇት ሳምንት የቆየ መሠረታዊ የሃይማኖት ትምህርት ሲከታተለ 

ቆይተው የካቲት 13 ቀን 2003 ዓ.ም. ተመረቁ። ከዙህ በፊት 
በተካሄደት 12 ዘር ሥሌጠናዎች 219 ሠሌጣኞች ሥሌጠናውን  
መከታተሊቸው ታውቋሌ። ሥሌጠናውን ከወሰደት በጠረፋማ 
ቦታዎች ከሚኖሩት ብሔረሰቦች ውስጥ ከጋምቤሊ፣ ከአፋር፣ 
ከኦሮሚያ፣ ከቤንሻንጉሌ፣ ከዯቡብ ኦሞ፣ ከጂንካ፣ ከሰመራ፣ 
ከአሊባ፣ ከጠምባሮ፣ ከስሌጤና ከጉራጌ ዝኖች የተውጣጡ  
እንዯነበሩ አስታውሰው በአሁኑ መርሏ ግብር ስሌጠናውን 
የወሰደት ከሱማላ፣ ከቦረና፣ ከጉጂና ሉበን ዝኖች የመጡ ናቸው። 
 
በዙህ ሥሌጠና ስሇ ስነ ፍጥረት፣ ትምህርተ ሃይማኖት፣ የቤተ 
ክርስቲያን ታሪክ፣ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን፣ ነገረ ቅደሳን፣ 
ክርስትያናዊ ሥነ ምግባር፣ የመጽሏፍ ቅደስ ጥናትና የስብከት ዳ 
በሚለ ርዕሶች ሥሌጠናው ተሰጥቷሌ። በተጨማሪ ሠሌጣኞቹ 
ታሪካዊ ቦታዎችንና ሙዙየሞችን በቆይታቸው ወቅት ጎብኝተዋሌ። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
የሠሌጣኞቹ ተወካዮች እንዯገሇጹት “በሚኖሩበት ጠረፋማ አካባቢ 
ያለ ምዕመናን በመናፍቃንና በአሕዚብ የተከበቡ ሲሆን መናፍቃን 
በገንብና በሥሌጣናቸው በመጠቀም የተሇያዩ ሥሌጠናዎችን 
እያጋጁ አብዚኛውን ምዕመን በቋንቋቸው እያስተማሩ ወዯ 
መናፍቅነት እየሇወጧቸው እንዯነበርና በአንዲንዴ ቦታዎች ዯግሞ 
ምንም አይነት ቤተ ክርስቲያን ባሇመኖሩ ኅብረተሰቡ በባዕዴ 
አምሌኮ ውስጥ እንዯሆነ ገሌጸው፤ የአካባቢው ምዕመናን መጠመቅ 
እንዯሚፈሌጉና ቤተ ክርስቲያንም ተሠርቶሊቸው ቅዲሴ 
የሚያስቀዴሱበት፣ ሥጋ ወዯሙ የሚቀበለበት፣ ጸልት 
የሚያዯርሱበት፣ ወንጌሌን የሚማሩበት በአጠቃሊይ አምሌኮተ 
እግዙአብሔር የሚፈጽሙበት ቤተ ክርስቲያን እንዱሠራሊቸው 
ሇቤተ ክርስቲያን ሌጆች ጥሪያቸውን አቅርበዋሌ። 
 

ሰባተኛው ሀገር አቀፍ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት  
/ግቢ ጉባዔያት/ ሴሚናር ተካሄዯ 

 
በኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ በሰ/ት/ቤቶች ማዯራጃ መምሪያ ማኅበረ ቅደሳን 
7ኛውን የግቢ ጉባዔያት ተወካዮች ሴሚናር ከየካቲት 25-27 ቀን 
2003 ዓ.ም. አዱስ አበባ ሊይ ተካሄዯ።  በሴሚናሩ 310 የከፍተኛ 
ትምህርት ተቋማት /የግቢ ጉባዔያት/  ተወካዮች የ41 ማዕከሊትና 
ወረዲ ማዕከሊት የግቢ ጉባዔያት ማዯራጃና ማስተባበሪያ ክፍሌ 
ኃሊፊዎች ተገኝተዋሌ። ሴሚናሩም ማኅበሩ በ1984 ዓ.ም. በቅደስ 
ሲኖድስ ጸዴቆ በተሰጠው መተዲዯሪያ ዯንብ መሠረት በከፍተኛ 
ትምህርት ተቋማት /ግቢ ጉባዔያት/ የሚገኙ የቤተ ክርስቲያን 
ሌጆች በማስተማርና ሇቤተ ክርስቲያን ተተኪ ትውሌዴ እንዱሆኑ 
ሇማብቃት እየሠራ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ሴሚናሩ 

የሬዴዮ ቤተሰብ አባሌ ሇመሆን ይሻለ? 
 

ማኅበረ ቅደሳን በገጠሪቱ ኢትዮጵያ እንዱሁም በከተማው 
ስብከተ ወንጌሌን ሇማስፋፋት በሚያዯርገው ጥረት አዱስ 
የሬዴዮ ፕሮግራም በቅርቡ ይጀምራሌ። ከሚከተለት መገናኛ 
መንገድች አንደን በመጠቀም ሇዓመት የ100 ድሊር፣ የ50 
ድሊር፣ ወይም የ30 ድሊር አስተዋጽኦ ማዴረግና የአብርሃም፣ 
የይስሃቅ፣ ወይም የያዕቆብ የሬዴዮ ቤተሰብ አባሌ መሆን 
እንዯሚችለ በዯስታ እንገሌጻሇን፦  
 

eotcmkusa_hymn@yahoo.com 
(425) 442-5290 
(425) 442-3128 
(404) 932-4658 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፪    ሐመረ ኖኅ            ሚያዝያ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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በተካሄዯባቸው ሦስት ቀናት በሀገሪቱ ካለ የከፍተኛ ተቋማት የግቢ 
ጉባዔያት ተወካዮች ሴሚናር ሊይ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 
የሌምዴ ተሞክሮ፣ የአገሌግልት ስሌትና መንፈሳዊ ሕይወት 
እንዱሁም በምግባረ ሰናይ ያሊቸውን ተሳትፎ አጠናክረው 
የሚሔደበትን አቅጣጫ መንዯፍ የሚያስችሌ ውይይት ተዯርጓሌ።   
 
ማኅበሩ በኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ ሥር ከተቋቋመበት ከ1984 ዓ.ም. ጀምሮ 
ዓሇም አቀፍ መንፈሳዊና ማኅበራዊ አገሌግልት በመስጠት ሊይ 
የሚገኝ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በሥሩ የሚገኙ ከ120,000 በሊይ 
የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን የቤተ ክርስቲያንን 
ትምህርት እያስተማረ ይገኛሌ። 
 

ማኅበረ ቅደሳን የኅብር ሚዱያ መካነ ዴር  
አገሌግልት ጀመረ 

 
ማኅበረ ቅደሳን http://multimedia.eotc-mkidusan.org 
በሚሌ አዴራሻ አዱስ የኅብር ሚዱያ መካነ ዴር /multimedia 
website/ አገሌግልት ጀምሯሌ። የተሇቀቀው ይኸው መካነ ዴር 
የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓት እምነትና 
ክርስቲያናዊ ትውፊት የጠበቁ የምስሌ ወዴምጽ ስብከቶችና 
ተከታታይ ትምህርቶች፣ ዛማዎችና፣ መዜሙራት እንዱሁም 
የቅደሳት መጻሕፍትን ትርጓሜና ንባብ ያስተሊሌፋሌ። 
በተጨማሪም የቅደሳት ሥዕሊትና የቅደሳት መካናት ፎቶዎችም 
ከመግሇጫ ጋር ይኖሩታሌ። መካነ ዴሩን ሇአጠቃቀም ምቹ 
ሇማዴረግ የምስሌ ወዴምጽ፣ የዴምጽ፣ እና የምስሌ ዜግጅቶች 
እያንዲንዲቸው በተሇያዩ ክፍልች /ዏምድች/ ተዯራጅተው 
ቀርበዋሌ። ተጠቃሚዎች ዜጅቶቹን መካነ ዴሩ ሊይ በቀጥታ 
በማጫወት/streaming/ ወይም በማውረዴ /downloading/ 
መጠቀም የሚችለበት መንገዴም ተመቻችቷሌ። መካነ ዴሩ 
በሳምንት ከ10 ሰዓታት በሊይ የምስሌ ወዴምጽ ዜግጅቶችን 
ማቅረብ የሚጀምር ሲሆን የኢንተርኔት አገሌግልት በበቂ ሁኔታ 
ሇላሇባቸው አካባቢዎች እነዙህ ዜግጅቶች በሲዱ የሚሰራጩበት 
መንገዴም እየተመቻቸ ነው ። 

 

 
 
 
 

አሜሪካ ማዕከሌ 
 

ዏውዯ ጥናት ተካሄዯ 
 
በኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን የሰንበት 
ትምህርት ቤቶች ማዯራጃ መምሪያ ማኅበረ ቅደሳን በሰሜን 
አሜሪካ ማዕከሌ የዲሊስ ቀጣና ማዕከሌ አጋጅነት በሂዩስተን 
ከተማ ሇሁሇት ቀናት ዏውዯ ጥናት ተካሄዯ። ከመጋቢት 16-17 
2003 ዓ.ም. በተካሄዯው በዙሁ ዏውዯ ጥናት በተሇያዩ ርዕሶች ሊይ 
ውይይት የተዯረገ ሲሆን ከእነዙህም፦ 

 የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ መዋቅራዊ ፈተናዎች አስተዲዯራዊ ወይስ 
ሃይማኖታዊ  

 የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ አዴባራት፣ ገዲማትና የአብነት ትምህርት 
ቤቶች ከየት ወዯየት  

 የተሏዴሶ እና የመናፍቃን ስውር እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ 
ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን ሊይ  

የሚለት ይገኙበታሌ። በዙህ ሇሁሇት ቀናት በተካሄዯው ውይይት 
ሊይ በሂዩስተንና አካባቢው ያለ በርካታ ካህናትና ምዕመናን 
ተሳትፈዋሌ።  
 
ዏውዯ ጥናቱንየተሳተፉ ምዕመናን የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ መዋቅራዊ 
አሠራር በወቅቱ በአሜሪካ እየተሠራበት ካሇው የቤተ ክርስቲያን 
አመሠራረትና አስተዲዯር ጋር ያሇውን ሌዩነት እና አንዴነት፣ 
የተሏዴሶ እንቅስቃሴ በቤተ ክርስቲያን ሊይ እያዯረሰ ያሇውን 
አዯጋ፣ ገዲማት እና አዴባራት ያለባቸውን ችግሮች እና 
የሚረደበትንም መንገዴ ሇመገንብ እንዯቻለ ገሌጸዋሌ። 
በተሇይም ገዲማትን እና የአብነት ትምህርት ቤቶች ያለባቸውን 
ችግሮች ሇመቅረፍ በማኅበረ ቅደሳን የተጠኑትን ፕሮጀክቶች 
ሇማገዜ ምዕመናኑ ቃሌ የገቡ ሲሆን ወዯፊትም ተመሳሳይ ዏውዯ 
ጥናቶች በከተማው መቀጠሌ እንዲሇበት ሇአጋጆቹ 
አስገንዜበዋሌ። 
 

ዏውዯ ርዕይ በኦክሊሆማ ከተማ  
 
የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ በዋሺንግተን ዱሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት 
በኦክሊሆማ ከተማ የገነተ ጽጌ ቅደስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን እና 
በማኅበረ ቅደሳን የዲሊስ ቀጣና ማዕከሌ ትብብር ሚያዜያ 9 2003 
ዓ.ም. ዏውዯ ርዕይ ተካሄዯ። በዏውዯ ርዕዩ ሊይ ካህናት፣ ዱያቆናት 
እና የአካባቢው ምዕመናን ተገኝተዋሌ። ዏውዯ ርዕዩ ሰባት 
ክፍልችን ያካተተ ሲሆን እነዙህም፦ 

 የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ ታሪክ 

 ቅደሳት ሥዕሊት 

 ንዋየ ቅዴሳት 

 ዛማ 

 ቅደሳት መካናት /በዙህ ክፍሌ አብነት ትምህርት 
ቤቶችንም በተመሇከተ ገሇጻ ተሰጥቷሌ/ 

 ማኅበረ ቅደሳን 

 የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ ነገ 
የሚለት ናቸው። 
 
በዏውዯ ርዕዩ የታዯሙት ምዕመናን እጅግ በጣም እንዯተዯሰቱና 
ሰፊ ዕውቀት ያገኙበት እንዯሆነ፣ ዏውዯ ርዕዩ በሲዱ ተቀዴቶ 
ቢሰራጭ ይበሌጥ እንዯሚጠቅም፣ ተመመሳሳይ የሆኑ ዏውዯ 
ጥናቶች ቢጋጁም ጠቃሚ እንዯሚሆን አስተያየታቸውን 
ሰጥተዋሌ። ከዙህም በተጨማሪ ስሇ ማኅበሩ የነበራቸው ግንዚቤ 
አናሳ በመሆኑ ከተሏዴሶ ጋር የሚያመሳስለት እንዯነበር 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፪    ሐመረ ኖኅ            ሚያዝያ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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አስታውቀዋሌ። በዙህም ምክንያት ቀጣና ማዕከለ በአካባቢው 
ስሇተሏዴሶ የሚያሳውቅ ዜግጆትችና ጉባዔያትን ማጋጀት 
እንዲሇበት ተገንዜቧሌ። ሇዏውዯ ርዕዩ መሳካት የቤተ ክርስቲያኑ 
ካህናት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች እና አጠቃሊዩ 
ምዕመናን ያዯረጉት ትብብር ከፍተኛና ይበሌ የሚያሰኝ ነበር። 
 

የሕፃናት አስተዲዯግን አስመሌክቶ የምክክር ዏውዯ  
ጥናት ተካሄዯ 

 
በምዕራብ ስቴቶችና ካሉፎርኒያ ሀገረ ስብከት ኦስትን፣ ቴክሳስ 
በሚገኘው የዯብረ ኃይሌ ቅደስ ራጉኤሌ ኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ እና 
በማኅበረ ቅደሳን የዲሊስ ቀጣና ማዕከሌ ትብብር ተተኪ ሕፃናትን 
እንዳት ማስተማር እና የቤተ ክርስቲያን ተረካቢ ማዴረግ ይቻሊሌ 
በሚሌ ርዕስ የምክክር ዏውዯ ጥናት በዯብረ ኃይሌ ቅደስ ራጉኤሌ 
ቤተ ክርስቲያን አዲራሽ ግንቦት 7 ቀን 2003 ዓ.ም. ተካሄዯ። 
ዏውዯ ጥናቱ የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ ዓሇም አቀፋዊት እንዯመሆኗ መጠን 
ሌጆቿን ተከትሊ በመሊው ዓሇም አገሌግልቷን እየፈጸመች መሆኗን 
በማስገንብ የመኑ ትውሌዴ አዯራውን ተቀብል ሇትውሌዴ 
ማስተሊሇፍ መቻለ ታሊቅ ጥያቄ ውስጥ እንዯሆነ፣ ይህንንም ታሊቅ 
ክፍተት ሇመሙሊት ያለ አመቺ ሁኔታዎችን በማስረዲት በዙህ 
ሁኔታ ከቀጠሌን “ኢትዮጵያዊነት ርን እንጂ ማንነትን 
ወዯማይገሌጥበት ዯረጃ መሄደ አይቀርም” የሚሇው የጥናቱ 
ምሌከታ ወሊጆች በከፍተኛ ሁኔታ ተነሳስተው ሌጆቻቸውን 
ማስተማር እንዲሇባቸው እንዱወስኑ ረዴቷቸዋሌ። በዏውዯ ጥናቱ 
ማጠቃሇያ ሊይ፦ 

1. ወሊጆችን በቤተ ክርስቲያን ትምህርት በስሇው 
ሌጆቻቸውን ማስተማር በሚችለበት ዯረጃ ሊይ 
እንዱዯርሱ  

2. ብቃት እና ፍሊጎት ያሊቸው የቤተ ክርስቲያን ሌጆች 
ተመርጠው ሌጆችን እንዱያስተምሩ  

3. ወሊጆች ገንብ በማሰባሰብ ሇሕፃናቱ የሚያስፈሌጉ 
መጻሕፍት፣ ሲዱ፣ ቪሲዱ እና መጫወቻዎችን 
እንዱያሠሩ 

4. የቤተ ክርስቲያን ዕውቀት መሇኪያ ውዴዴር /በሕፃናት 
መካከሌ/ እንዱዯረግ 

5. ተጠሪነቱ ሇዯብሩ ሰበካ ጉባዔ የሆነ የወሊጆች ኮሚቴ 
እንዱቋቋም በመስማማት በከፍተኛ ተነሳሽነት 
ተፈጽሟሌ። 

 
የግንቦት ሌዯታ በዓሌ 

 
በሲያትሌ፣ በዋሺንግተን ዱሲ፣ በቴነሲ እና ላልች ቀጣና ማዕከሊት 
በሚገኙ አባሊት የእመቤታችን የቅዴስት ዴንግሌ ማርያም የሌዯት 
በዓሌ በዯመቀ ሁኔታ ተከብሮ ውሎሌ። ይህ ታሊቅ በዓሌ 
የእመቤታችንን ሌዯት በተጨማሪም የማኅበራችን 19ኛ ዓመት 
ታስቦ ያሇፈበት ነበር። በቀጣና ማዕከሊቱ በነበረው የበዓለ 
አከባበር ሊይ ወቅታዊ የሆኑ ጉዲዮችም ተነስተው ውይይት 
ተዯርጎባቸዋሌ። ከእነዙህም መካከሌ፦ 

 በጊዛው ስሊለ አጽራረ ቤተ ክርስቲያን 

 የገዲማት እና አዴባራት ሁኔታ እና እንዳት መርዲት 
እንዯሚቻሌ 

 የ10 ዓመቱ የስብከተ ወንጌሌ ፕሮጀክት 

 የአባሊት ሕይወትና መንፈሳዊ አገሌግልት ወተ… 
ናቸው። 

 
 
 

የአሜሪካ ማዕከሌ 13ኛው ዓመታዊ ጉባዔ 
 
“የቤተ ክርስቲያናችንን ህሌውና መጠበቅ የሁሊችንም ኃሊፊነት 
ነው” በሚሌ ቃሌ የተመራው የማኅበረ ቅደሳን አሜሪካ ማዕከሌ 
13ኛው ዓመታዊ ጠቅሊሊ ጉባዔ ከግንቦት 20-21 2003 ዓ.ም. 
በአትሊንታ፣ ጆርጂያ ተካሄዯ። በጉባዔው ሊይ የዱሲ እና አካባቢው 
ሀገረ ስብከት ሉቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም፣ ሉቃውንተ ቤተ 
ክርስቲያን አበው፣ ዱያቆናት ወንዴሞች፣ ከ165 የማያንሱ ከተሇያዩ 
የአሜሪካ ግዚቶች የተሰባሰቡ የማኅበሩ አባሊት ወንዴሞች እና 
እህቶች እንዱሁም ተጋባዥ እንግድች ተገኝተው ነበር።  
 
ጉባዔው በብፁዕ አቡነ አብርሃም በተመራ ጸልተ ኪዲን የተከፈተ 
ሲሆን የማዕከለን የ2003 ዓ.ም. የሥራ ሪፖርት በማዲመጥና 
በሪፖርቱ ሊይ ውይይት በማዴረግ ተጀምሯሌ። በመቀጠሌም 
“የማዕከሊችን የአገሌግልት ተግዲሮቶች እና የመፍትሔ 
አቅጣጫዎች”፣ “የማኅበሩ አባሊት ማሕበራዊ ተሳትፎ” እንዱሁም 
“የቤተ ክርስቲያን አንዴነት” በሚለ ርዕሶች ዘሪያ ትምህርቶች 
ተሰጥተው ውይይቶች ተዯርገዋሌ። በተጨማሪም ጉባዔው 
በተሇያዩ መምህራን በተሰጠ ትምህርተ ወንጌሌ እና በመምራን 
በቀረበ ጣዕመ ዜማሬ የተዋበና የዯመቀ ነበር። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
የተዋሕድ ዴምጽ /ዴምፀ ተዋሕድ/ በሚሌ ስያሜ በሳምንት ሁሇት 
ቀን የሬዱዮ ፕሮግራም ወዯ ኢትዮጵያ ማስተሊሇፍን በተመሇከተ 
የተዯረገው ጥሌቅ ጥናት ጥናቱን ባዯረጉት አባሊት በዜርዜር ቀርቦ 
ሰፊ ውይይት ከተዯረገበት በኋሊ በከፍተኛ ዴጋፍ በቤቱ 
ተቀባይነትን አግኝቶ አሌፏሌ። ይህን ስብከተ ወንጌሌን በገጠሪቱ 
ኢትዮጵያ እንዱሁም በከተማው ሇማስፋፋት የሚዯረግ ጥረት 
ሇማሳካትና ሬዴዮ ጣቢያው የሚጠይቀውን ወጪ ሇመሸፈን 
የሚያስችሌ ንዴፈ ሀሳብም ቀርቧሌ፤ እሱም የአብርሃም ቤተሰብ 
(ሇዓመት 100 ድሊር)፣ የይስሃቅ ቤተሰብ (ሇዓመት 50 ድሊር) እና 
የያዕቆብ ቤተሰብ (ሇዓመት 30 ድሊር) በሚሌ አባሊት በመረጡት 
ቤተሰብ ውስጥ ተካተው ያቅማቸውን እንዱሳተፉ ዕዴሌ የሚሰጥ፣ 

ስብከተ ወንጌሌን በጋራ እናስፋፋ! 
 

ማኅበራችን ማኅበረ ቅደሳን ስብከተ ወንጌሌን 

በገጠራማና ጠረፋማ ቦታዎች ሇማስፋፋት የቤተ 

ክርስቲያንን የተሇያዩ መዋቅሮች የሚያጠናክር የ10 

ዓመት ፕሮጀክት ነዴፏሌ። ይህን ታሊቅ ተሌእኮ 

ስኬታማ ሇማዴረግ እርስዎም በሚችለት 

አስተዋጽኦ እንዱያዯርጉና የበረከቱ ተካፋይ 

እንዱሆኑ በእግዙአብሔር ስም እንጋብዚሇን። 

የበሇጠ ሇመረዲት የሰሜን አሜሪካ ትምህርትና 

ሏዋርያዊ አገሌግልት ክፍሌን ያግኙን! 

eotcmkusa_education@yahoo.com 

(240) 899-5215 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፪    ሐመረ ኖኅ            ሚያዝያ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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ሊሌሰሙ አባሊትና ሇመሊው ምዕመን ዯግሞ ሀሳቡን እያካፈለ 
የብዘዎችን ተሳትፎ እንዱጠይቁ የሚያበረታታ ነው። 
 
ጠቅሊሊ ጉባዔው በመጪው ዓመት “የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን 
አስተዋጽኦ ሇኢትዮጵያ” የሚሌ ዏውዯ ርዕይ ይካሔዴ ንዴ 
የቀረበውን ዕቅዴ እንዱሁም ስሇ ሕጻናት ትምህርት፣ ስሇስብከተ 
ወንጌሌ፣ ስሇዴረ ገጾች መጠናከር፣ በአሜሪካ የሚገኙትን አህጉረ 
ስብከት ስሇመርዲት፣ ቃሇ እግዙአብሔርን በመጻሕፍት፣ 
በጋዛጦችና በተሇያዩ የሕትመት ውጤቶች ስሇማሰራጨት፣ ሰንበት 
ት/ቤቶችን ስሇመርዲት ወተ… በአጠቃሊይ በየአገሌግልት ክፍልቹ 
በ2004 ዓ.ም. ሉሠሩ የታቀደ ሥራዎችን አዴምጦና ገምግሞ 
አጽዴቋቸዋሌ። 
 
በመገንባት ሊይ ያሇውን የማኅበሩን ዋና ማዕከሌ ሕንፃ ሇማጠናቀቅ 
የሚውሌ ከ56,000 ድሊር በሊይ በጉባዔው ሊይ ከተገኙ አባሊት 
ተሰብስቧሌ። 
 
ጉባዔውን በታሊቅ ንቃት የተከታተለት የሀገረ ስብከቱ ሉቀ ጳጳስ 
ብፁዕ አቡነ አብርሃምም በሰጡት ቃሇ ምዕዲን በስጋት እና 
በፍርሃት መሠራት ያሇባቸውን ሥራዎች ከመሥራት ወዯ ኋሊ 
ማሇት እንዯማይገባ መክረው ማዕከለ የጀመረውን አገሌግልት 
አጠናክሮ ይቀጥሌ ንዴ መመሪያ ሰጥተዋሌ። ጉባዔው 
በሚከናወንባቸው ጊዛያት በሙለ እንዯማይሇዩ፣ ጉዲዩ የቤተ 
ክርስቲያን አገሌግልት እስከሆነ ዴረስ በተሌእኮው ከማኅበሩ ጎን 
እንዯሚቆሙ በማስረዲት ጉባዔተኛውን አበረታትተዋሌ። 
 
በመጨረሻም የመጪው ዓመት 14ኛ ዓመታዊ ጉባዔ በዳንቨር፣ 
ኮልራድ እንዱሆን በመወሰንና ሇ15ኛውም ሚነሶታን በማጨት 
በጋራ ዜማሬ ጉባዔው ተጠናቅቋሌ። 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ባለበት ቦታ ሆነው 
የተሇያዩ መንፈሳዊ 

ትምህርቶችንና ወቅታዊ 
የቤተ ክርስቲያን 
ጉዲዮችን ማግኘት 

እንዯሚችለ ያውቃለ? 
 

ሏመር መጽሔት በየወሩ 
ስምዓ ጽዴቅ ጋዛጣ በየ15 

ቀኑ 
ተጋጅተዉ ሇምዕመናን 

ይሰራጫለ። 
እንዱሁም በርካታ የምስሌ 

ወዴምጽ ዉጤቶችና 
መጻሕፍቶችንም ያገኛለ። 
ሇበሇጠ መረጃ፦ የአሜሪካ 
ማዕከሌ የሌማት ተቋማት 

አስተዲዯር ክፍሌ 
 

eotcmkusa_development
@yahoo.com 

 
(469) 432-1879 

 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፪    ሐመረ ኖኅ            ሚያዝያ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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ስብከተ ወንጌሌ 
 

“…እርስ በርሳችሁ ትዋዯደ ንዴ ትእዚዛ ይህች ናት”  
/ዮሏ. ፲፭፥፲፪/ 

በዱያቆን አብነት አረጋ 
 
ፍቅር የመውዯዴን የሊቀ መጠን የምንገሌጽበት ቃሌ ነው። 
መውዯዴ ቃሌ አገባቡ በመስጠትና መቀበሌ ሚዚናዊ አቋም ሊይ 
የተመሠረተ ሳይሆን ያንዴን ወገን ዴርጊት ያሳያሌ። ይህ ዴርጊት 
በሁሇት ወገን መስጠትና መቀበሌ ሚዚናዊ አቋም ሊይ ከተመሠረተ 
ግን መዋዯዴ ወይም መፋቀር ተብል ይገሇጻሌ።  
 
መዋዯዴን በምሳላ ሇመግሇጽ የእናትና የሌጅን፣ የተፋቀሩ 
ጥንድችን፣ የተጋቡ ባሇትዲሮችን… ፍቅር መጥቀስ ይቻሊሌ። በዙህ 
የትምህርት ክፍሌ የምናየው ፍቅር ግን ከዙህ የተሇየና ጥሌቅ ነው። 
“…እግዙአብሔር ፍቅር ነው፥ በፍቅር የሚኖር በእግዙአብሔር 
ይኖራሌ እግዙአብሔርም በእርሱ ይኖራሌ።” /፩ኛ ዮሏ. ፬፥፲፮/ 
እንዱሌ። ምክንያቱም ከሊይ የጠቀስናቸውን የፍቅር ምሳላዎች 
እንዯ ምሳላ ማየት ቢቻሌም ምሳላ ተመሳዩን መሆን አይችሌምና 
በባህሪው ፍቅር የሆነ የእግዙአብሔርን ፍቅር ሉተኩት አይችለም።  
 
እግዙአብሔር ይህንን ባህርያዊ ፍቅሩን አዲምን ሇማዲን ባዯረገው 
ፍሇጋና በከፈሇው ዋጋ ገሌጾታሌ። ይህ ፍቅር የእግዙአብሔርን ሌጅ 
ከሌዕሌና ያወረዯ፣ ሰው እንዱሆን ያዯረገና እስከሞትም ያዯረሰ 
ነው። ጌታችን መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕሇ ሥጋዌው 
ሇዯቀ መዚሙርቱ ይህንን መውዯደን አስታውሶ የመዋዯዴን 
ትእዚዜ ሰጥቷቸዋሌ። “እኔ እንዯወዯዴኳችሁ እርስ በርሳችሁ 
ትዋዯደ ንዴ ትእዚዛ ይህች ናት። ነፍሱን ስሇወዲጆቹ ከማኖር 
ይሌቅ ከዙህ የሚበሌጥ ፍቅር ሇማንም የሇውም።” /ዮሏ. ፲፭፥፲፪/ 
የሚሌ።  
 
ይህ ትእዚዜ ከጌታችን ሇሏዋርያት ብቻ ሳይሆን ክርስትናን 
ሇተቀበሇ ወገን ሁለ የተሰጠ ትእዚዜ ነው። ፍቅር የሆነ አምሊካችን 
ከእርሱ ከራሱ ሰውን መውዯዴ በስተቀር ምንም የመወዯዴ 
ምክንያት ሳይኖረን ወድን ፍቅሩን በመግሇጽ እንዴንዋዯዴ 
ያስተሊሇፈውን ትእዚዜ እንዳት እየፈጸምን እንገኛሇን? በማሇት 
ራሳችንን ጠይቀን ያሇንን በመጠበቅ የጎዯሇንን ሇመሙሊት ከዙህ 
ኃይሇ ቃሌ የእግዙአብሔርን ፍቅር፣ ከፍቅሩ የተማርንና 
እንዴንዋዯዴ የታዜን እኛ ያሇንበትን ሁኔታና ፍቅራችንን ሙለ 
ሇማዴረግ መውሰዴ የሚገባንን እርምጃ ቀጥሇን እንመሇከታሇን። 
ትምህርቱን የበሇጠ ግሌጽ ሇማዴረግ ኃይሇ ቃለን ሇሦስት ከፍሇን 
እንመሌከት፦ 
 

1. እኔ ________ ወዯዴኳችሁ 
2. እንዯ 
3. እርስ በርሳችሁ ትዋዯደ ንዴ ትእዚዛ ይህች ናት 

 
 
1. እኔ _______ ወዯዴኳችሁ 
 

እኔ በሚሌ ተውሊጠ ስም ራሱን የገሇጸው መዴኃኒታችን ኢየሱስ 
ክርስቶስ ነው። በዙህ ሏረግ ውስጥ ወዯዴኳችሁ ብል ከአዕምሮ 
በሊይ በሆነ መውዯደ እንዯወዯዯን አስታውሶ ነው የመዋዯዴን 
ትእዚዜ ከእርሱ ተምረን እንዴንፈጽም የሰጠን። ሇመሆኑ 
ከእግዙአብሔር ፍቅር የምንማረው ምንዴን ነው? ፍቅሩን ሌዩ 
የሚያዯርገውስ ምንዴን ነው? የእግዙአብሔር ሰውን መውዯዴ 
ከንግግር በሊይ ጥሌቅ፣ ከአዕምሮ በሊይ ምጡቅ የሚያዯርገው 
ምንዴን ነው? እንመሌከት፦ 

ሀ. ምክንያቱ 
 
መውዯዴ ምክንያታዊ ነው። መውዯዴ ተወዲጅ ነገር ሇወዲጅ 
ከሚሰጠው የአዕምሮ እርካታ፣ ጥቅም ወይም አገሌግልት 
ይመነጫሌ። ሇምሳላ አንዴ ሰው የፅጌረዲ አበባ እወዲሇሁ ቢሌ 
መውዯደ የአበባዋ መዓዚ፣ የቀሇሟ ዴምቀት ወይም ውበት 
ሇአዕምሮ ከሚሰጠው እርካታ ይመነጫሌ።  
 
እንግዱህ መውዯዴ የሚመነጨው ተወዲጅ ነገር ሇወዲጅ 
በሚሰጠው ጥቅም፣ እርካታ ወይም ዯስታ ሊይ ተመሥርቶ 
ቢሆንም እግዙአብሔር የሰውን ሌጅ የወዯዯው፣ ፍቅሩንም 
የገሇጸበትን የማዲን ሥራውን የሠራው ግን ሰው እግዙአብሔርን 
በዴል ጥሌ በነገሠበት “…ጠሊቶች ሳሇን ከእግዙአብሔር ጋር በሌጁ 
ሞት ታረቅን…” /ሮሜ. ፭፥፲/ እንዲሇ ሏዋርያው ምንም የመወዯዴ 
ምክንያት ባሌነበረበት ሁኔታ ውስጥ ነው። ይህ የእግዙአብሔር 
ፍቅር ከእርሱ ከፈጣሪ ሰውን በከንቱ መውዯዴ ውጭ ከሰው 
የመወዯዴ ምክንያት ያሌመነጨ በመሆኑ ፍቅሩን ሌዩ ያዯርገዋሌ። 
“በእርሱ የሚያምን ሁለ የሊሇም ሕይወት እንዱኖረው እንጂ 
እንዲይጠፋ እግዙአብሔር አንዴያ ሌጁን እስኪሰጥ ዴረስ ዓሇሙን 
እንዱሁ ወዶሌና።” /ዮሏ. ፫፥፲፮/ እንዲሇ። እንዱሁም ይኸው 
ወንጌሊዊ በመሌእክቱ “ፍቅርም እንዯዙህ ነው፤ እግዙአብሔር 
እርሱ ራሱ እንዯወዯዯን ስሇኃጢአታችንም ማስተስረያ ይሆን ንዴ 
ሌጁን እንዯሊከ እንጂ እኛ እግዙአብሔርን እንዯወዯዴነው 
አይዯሇም።” /፩ኛ ዮሏ. ፬፥፲/ በማሇት የፍቅሩ ምክንያት አምሊካዊ 
ቸርነትና ምሕረት እንጂ ከሰው ሌጆች የሚመነጭ የመወዯዴ 
ምክንያት እንዲሌሆነ አረጋግጧሌ።  
 

ሇ. ፍሇጋው 
 
አዲም አትብሊ የተባሇውን ዕፅ በምክረ ዱያብልስ ተታሌል ከበሊ 
በኋሊ ከጸጋ እግዙአብሔር ተራቁቶ፣ ርስት ሀገሩን ሇቅቆ ወዯ 
መንጸፈዯይን በመውረዴ በእግረ አጋንንት እየተረገጠ፣ በክንዲቸው 
እየተቀጠቀጠ ይኖር ነበር። ይህ የባርነት መን አብቅቶ የነጻነት 
መን ይጀመር ንዴ እግዙአብሔር በዴልና አሳዜኖት የወዯቀውን 
የሰው ሌጅ ፍሇጋ ጉዝ ጀመረ። በሰብዓዊ ሌምዴ የበዯሇ ምሕረትና 
ይቅርታን ፍሇጋ ወዯተበዲይ በመሄዴ በዙህም ጉዝ ሇተበዲይ 
ክብርን በመስጠትና ጸጸቱን በመግሇጽ ይቅርታን ይጠይቃሌ። ይህ 
ጉዝ ወይም ጸጸትና ይቅርታ ፍሇጋ ከበዯለ ክብዯት የተነሳ 
ይቅርታን ሇማስገኘት አቅም ሲያጣም ካሳ ይጨመራሌ። 
እግዙአብሔር ግን ተበዴል በመፈሇግ የተሇየ ፍቅሩን ገሇጸ። ላሊው 
የእግዙአብሔርን ፍሇጋ ሌዩ የሚያዯርገው ሌዐሌ በተነሳበትና ሰው 
በወዯቀበት መካከሌ ያሇው የቦታ ሌዩነት ነው። ይህ ፍቅር በጽርሏ 
አርያም የነገሠውን የእግዙአብሔር ሌጅ የበዯሇና የጠፋው አዲምና 
ሌጆቹን ያዴን ንዴ ከሰማየ ሰማያት ያወረዯ እስከሞትም ያዯረሰ 
በመሆኑ በእርግጥም ሌዩ ነው።  
 

ሏ. ካሳው 
 

በሰብዓዊ አሰራር እርቅና ሰሊምን ሇማምጣት የበዯሇ ሇተበዲይ ካሳ 
መስጠቱ የተሇመዯ ነው። ይህ ካሳ ተበዲይ ያጣውን ሇመተካት 
ብቻ ሳይሆን የጠፋውን ፍቅርም ሇመመሇስ ስሇሚጠቅም የተገባ 
ነው። በእግዙአብሔር ፍቅር ውስጥ የምናየው የሰው--
የእግዙአብሔር የእርቃቸው ካሳ ግን እንዯፍጥረታዊ ሥርዓት በዲይ 
/ሰው/ ሇተበዲይ /እግዙአብሔር/ ሳይሆን ተበዲይ እርሱ 
እግዙአብሔር ሇበዯሇኛው የሰው ሌጅ ካሳ ማቅረቡ ፍቅሩን ሌዩ 
ያዯርገዋሌ። ፍቅሩን ተነፃፃሪ የላሇው ሌዩ የሚያዯርገው ዯግሞ 
በራሱ ተበዴል ከመካሱ በተጨማሪ የካሳው ዓይነት ነው። የሰው 
ሌጅ ያጣውን ጸጋና ክብር ሇመመሇስ ያቀረበው መሥዋዕት፣ 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፪    ሐመረ ኖኅ            ሚያዝያ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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ቁርባን፣ ዕጣን ወተ… ፍርደን ሽሮ ወዯቀዯመ ክብሩ ይመሌሰው 
ንዴ ባሌቻሇ ጊዛ እግዙአብሔር አንዴያ ሌጁን ዓሇምን እንዱያዴን 
ሊከው። ይህ የማዲን ተሌእኮ የሞተውን የሰውን ሌጅ ሇማዲን 
መሞት፣ የተዋረዯውን የሰው ሌጅ ክብር ሇመመሇስ መዋረዴ፣ 
ከጸጋው የተራቆተውን የሰው ሌጅ ጸጋውን ሇመመሇስ መራቆት፣ 
የገዢነትና የሌጅነትን አክሉሌ ሇሰው ሌጅ ሇማቀዲጀት የእሾህ 
አክሉሌ መቀዲጀት /ኢሳ. ፶፫፥፭-፲፤ ማቴ. ፳፯፥፳፯-፴፩/ ካሳ ሆኖ 
የተከፈሇበት በመሆኑ ሌዩ ነው።  
 
መ. ስሇሁለም የተከፈሇ ፍቅር 
 
ጌታችን መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማዲን ሥራውን የሠራው 
መዴኃኒት የሆነ ሥጋውን ቆርሶ ዯሙን አፍስሶ ሌጅነትን የመሇሰው 
ሇአንዴ ሰው፣ ወገን፣ ጎሳ ወይም ነገዴ ሳይሆን ሇሁለም የሰው ሌጅ 
ነው። ስሇዙህም ነው ይህ ዯህንነት ወዯሁለም ይዯርስ ንዴ 
ከትንሣኤው በኋሊ ሏዋርያትን “እንግዱህ ሂደና አሕዚብን ሁለ 
በአብ በወሌዴና በመንፈስ ቅደስ ስም እያጠመቃችኋቸው፥ 
ያዜኳችሁንም ሁለ እንዱጠብቁ እያስተማራችኋቸው ዯቀ 
መዚሙርት አዴርጓቸው፤ እነሆም፥ እኔ እስከዓሇም ፍጻሜ ዴረስ 
ሁሌጊዛ ከእናንተ ጋር ነኝ /ማቴ. ፳፰፥፲፱-፳/ በማሇት ወዯ 
አጽናፈዓሇም የሊካቸው።  
 
2. እንዯ 

 
“እንዯ” በሁሇቱ ሏረጋት መካከሌ የገባ የማነጻጸሪያ ቃሌ ሲሆን 
በሚያክሌ፣ በሚመስሌ ወይም በሚስተካከሌ የሚለት ቃሊት 
ሉተኩት ይችሊለ። ከሊይ እንዯገሇጽነው እግዙአብሔር ሇሰው ሌጅ 
ያሇው ፍቅር ሌዩና ተስተካካይ የላሇው ነው። ይህ ፍቅር 
ተስተካካይ የሇውም ስንሌ ሁለን በሚችሌ እግዙአብሔር ብቻ 
የተፈጸመ ፍጡር ሉፈጽመው የማይችሇው ጥሌቅ ነው ማሇታችን 
ነው። ስሇዙህ ከሊይ ማነጻጸሪያ ሆኖ የቀረበው “እንዯ” ከዙህ 
የእግዙአብሔር ጥሌቅ፣ አቻና ተስተካካይ የሇሽ ፍቅር አንፃር 
ሲተረጎም የሚያክሌ፣ የሚስተካከሌ የሚለት ቃሊት ሉተኩት 
አይችሌም ማሇት ነው። ምክንያቱም ሰው ምን ቢወዴ በዙህ ፍቅር 
ሌክ ሉወዴ አይችሌምና ነው። ምሳላ ከምሳላነት አሌፎ ተመሳዩን 
ሉሆን፣ ሉያክሌ ወይም ሉስተካክሌ እንዲይችሌ የኛም ፍቅር 
“እግዙአብሔር ፍቅር ነው” /፩ኛ ዮሏ. ፬፥፲፮/ እንዲሇ ወንጌሊዊው 
በባህሪው ፍቅር የሆነ የእርሱን መውዯዴ ሉያክሌ ወይም 
ሉስተካከሌ ባይችሌም ምሳላ አዴርገን የምንፈጽመው ሉሆን 
ይገባሌ። 
 
3. እርስ በርሳችሁ ትዋዯደ ንዴ ትእዚዛ ይህች ናት 

 
ይህች ትእዚዜ ሉቀ ነቢያት ሙሴ በዯብረ ሲና ከተቀበሊቸው 
ትእዚዚት አንዶ ናት። “ባሌንጀራህን እንዯራስህ ውዯዴ” /ላ. 
፲፱፥፲፰/ የምትሌ። ጌታችን መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 
በመዋዕሇ ሥጋዌ በነበረበት መን ከሕግ የትኛዋ ትበሌጣሇች 
ተብል ሇቀረበሇት ጥያቄ ሲመሌስ “ጌታ አምሊክህን በፍጹም ሌብህ 
በፍጹም ነፍስህ በፍጹም አሳብህም ውዯዴ። ታሊቂቱና ፊተኛይቱ 
ትእዚዜ ይህች ናት። ሁሇተኛይቱም ይህችን ትመስሊሇች፥ እርሷም፦ 
ባሌንጀራህን እንዯነፍስህ ውዯዴ የምትሇው ናት። ኦሪትና ነቢያት 
በእነዙህ በሁሇቱ ትእዚዚት ጸኑ።” /ማቴ. ፳፪፥፴፯-፵/ በማሇት 
መሌሶ ነበር። ከዙህ የምንረዲው የምንፈጽማቸው ትእዚዚትና 
የምናዯርጋቸው ምግባራት የቆሙበት መሠረት ፍቅር መሆኑን 
ነው። /፩ኛ ቆሮ. ፲፫፥፩-ፍጻሜው/። ይህ ፍቅር እግዙአብሔርንና 
ባሌንጀራ የተባሇ የሰውን ሌጅ ሁለ በመውዯዴ በዙህም መውዯዴ 
ትዕዕዚዚትን በመፈጸም ይገሇጻሌ። ስሇዙህ ይህች ትእዚዜ በራሷ 
ትእዚዜ ብቻ ሳትሆን የትእዚዚት መሠረት ናትና ትእዚዚትን በግዳታ 

ሳይሆን በዙህ የፍቅር መሠረት ሊይ ቆመን ሇመፈጸም ይገባናሌ። 
“በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ፥ በፍቅር የሚሠራ እምነት እንጂ መገረዜ 
ቢሆን ወይም አሇመገረዜ አይጠቅምምና” /ገሊ. ፭፥፮/ እንዲሇ 
ሏዋርያው። እንግዱህ ክርስቶስ በቃሌና በዴርጊት ባስተማረን 
ፍቅር እንዳት እንኑር? ርዜረን እንመሌከት። 
 

ሀ. ምክንያት 
 
ፍጥረታዊ ፍቅር የሚመሠረተው በመስጠትና መቀበሌ መርህ ሊይ 
ነው። የምንቀበሇው ወይም የምንሰጠው ነገር በራሱ ፍቅር ከመሆን 
አሌፎ ቁስ ሉሆን ይችሊሌ። ፍቅር ዯግሞ በገንብ /በጥቅም/ ሉገዚ 
የማይችሌ መንፈሳዊ ኃይሌ እንጂ ሸቀጥ አይዯሇምና ገንብ 
/ጥቅም/ ፍቅርን ሲቀሊቀለት ፍቅር ስሙ ብቻ ይቀርና ጥቅም ፍሇጋ 
እየነገሠ ይሄዲሌ። “ጸጉራም ውሻ አሇ ሲለት በረሃብ ይሞታሌ” 
እንዱለ አበው ይህ ስም የቀረው ፍቅር ያሇ ቢመስሌም ጥቅሙ 
ያሇቀ ወይም ፍትሏዊ አይዯሇም ተብል የታሰበ ዕሇት በፊቱኑ 
ጥቅም እንጂ ፍቅር አይዯሇምና የጦርነት ሜዲ ይሆናሌ። ይህ 
ዓይነቱ ማስመሰሌ ዚሬ ከተራ ቅርርብ፣ ጉርብትና፣ ጓዯኝነት አሌፎ 
ትዲር በሚባሇው መንፈሳዊ ተቋም ውስጥም ይስተዋሊሌ። ጌታችን 
መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተከሇሌን መሠረት ግን ይህ 
አይዯሇም። አምሊክ ወሌዯ አምሊክ እርሱ አዲምና ሌጆቹን ምንም 
የመወዯዴ ምክንያት ሳይኖረን እንዯወዯዯን ሁለ እኛም እርስ 
በርሳችን ዜምዴናን፣ ጥቅምን፣ ርን፣ አካባቢን ወይም የትምህርት 
ዯረጃንና የገቢ አቅምን ወተ… መስፈርት ሳናዯርግ የሰውን ሌጅ 
ሁለ ሌንወዴ ይገባናሌ። ክርስቶስ እስከሞት የወዯዯውን የሰው ር 
ሁለ ክርስትናን የተቀበሇ ክርስቲያን ሉወዴ ይገባዋሌና።  
 
ሇ. ሁለን መውዯዴ 
 
ክርስቲያናዊ ፍቅርን ከፍጥረታዊ ፍቅር የሚሇየው አንደ ምክንያት 
ፍትሏዊነቱ ነው። የሰው ሌጅን የወዯዯ ጌታችን መዴኃኒታችን 
ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ሇመሊው የሰው ሌጅ ይሌቁንም 
ከስሰውና ሰቅሇው ሇገዯለትም ጭምር ነው። ዚሬም ሇሚያምኑም 
ሇማያምኑም ፀሏይና ዜናብን እኩሌ እየሰጠ ር መከርን ባርኮ 
ዓሇምን በፍትሕ ይገዚሌ። እርሱ የፍቅር አምሊክ ሇእኛም “እኔ ግን 
እሊችኋሇሁ በሰማያት ሊሇ አባታችሁ ሌጆች ትሆኑ ንዴ 
ጠሊቶቻችሁን ውዯደ፥ የሚረግሟችሁንም መርቁ፥ 
ሇሚጠሎችሁም መሌካም አዴርጉ፥ ስሇሚያሳዴዶችሁም ጸሌዩ፤ 
እርሱ በክፉዎችና በበጎዎች ሊይ ፀሏይን ያወጣሌና በጻዴቃንና 
በኃጢአተኞችም ሊይ ዜናቡን ያንባሌና። የሚወዶችሁን ብትወደ 
ምን ዋጋ አሊችሁ? ቀራጮችስ ያንኑ ያዯርጉ የሇምን? 
ወንዴሞቻችሁንም ብቻ እጅ ብትነሡ ምን ብሌጫ ታዯርጋሊችሁ? 
አሕዚብስ ያንኑ ያዯርጉ የሇምን? እንግዱህ የሰማዩ አባታችሁ 
ፍጹም እንዯሆነ እናንተ ፍጹማን ሁኑ።” /ማቴ. ፭፥፵፬-ፍጻሜው/ 
ብሎሌ።  
 
እንግዱህ ክርስቲያኖች የተቀበሌናት የፍቅር ትእዚዜ ወዲጅ እንጂ 
ጠሊት የላሊት ሁለን በመውዯዴ የምትገሇጥ ፍትሏዊት ናት ማሇት 
ነው። ስሇዙህ ክርስቲያኖች የማንወዯው ሉኖር አይገባም። እንኳን 
ሇጥሊቻ ምክንያት የላሇንን ሰው ቀርቶ እየጠሊ የሚያሳዴዯንን 
እንኳ እንዴንወዴ ታዜናሌና። 
 
በዙህ ቃሌ ሊይ በተመሠረተች ቤተ ክርስቲያን ወይም በእኛ 
ሕይወት ውስጥ ዚሬ ይህ ፍሬ ይስተዋሊሌ ወይ? በዯሙ 
የተመሠረተች ቤተ ክርስቲያን ወዯዙህ ሕይወት ሇሚመጡ ሁለ 
ክፍት ናት። የመጡትን ትሰበስባሇች፣ ያሌመጡትን ትፈሌጋሇች፣ 
እንዱመጡም ትጸሌያሇች። ዚሬ ፍቅራችን የተመሠረተበት 
“ሁለንም ውዯደ” አምሊካዊ ትእዚዜ ተሸርሽሮ እንኳን የሚገዴለ 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፪    ሐመረ ኖኅ            ሚያዝያ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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የሚያሳዴደንን አሕዚብ ሌንወዴ ክርስቲያኖች እርስ በርሳችን 
ሌንዋዯዴ አሌቻሌንም። እንኳን እስከ አጽናፈዓሇም ሄዯን ያሊመኑ 
ሌናሳምን ያመኑ ሇመግባት ር ወይም የአካባቢ ተወሊጅነት 
የሚጠየቁባቸው አብያተ ክርስቲያናትን እየተከሌን፤ በውስጣቸው 
ታቦተ ሕግ እያሇ በቅደሳኑ ስም ሳይሆን በግሇሰቦች ስም የሚጠሩ 
አብያተ ክርስቲያናትም እንዯሱቅ ከተሠራሌን ሥርዓት ውጪ 
እይከፈትን ቤተ ክርስቲያንን እያፈረስን ገነባናት የምንሌበት የጥሊቻ 
መን ሊይ ዯርሰናሌ። በእርግጥ እግዙአብሔር በዙህ የጥሊቻ 
አገሌግልት ይዯሰት ይሆን? ወይስ እንዯእስራኤሊውያን 
እግዙአብሔርን እያገሇገሌነው ነው እያሌን ከጸጋው እየራቅን 
በከንቱ እይዯከምን? /ሮሜ. ፲፥፫/ 
 
ዚሬ ቤተ ክርስቲያንን የገጠማት ይህ ጥቁር ታሪክ የተፈጸመው 
በእኛ ዯካማነት ነው። ይህን ጥቁር ታሪክ በወርቃማ የፍቅርና 
የሰሊም ቀሇም ዯምስሶ፣ የተከሌነውን አረም በመንቀሌ፣ ጥሌን 
ገዴል ከአባቶቻችን የተቀበሌናትን ንጹሕ ሃይማኖት ሇትውሌዴ 
ሇማስተሊሇፍ ዚሬ ወዯሕሉና መመሇስና ፍቅርና ሰሊምን የሚያመጣ 
ክርስቲያናዊ ዋጋ መክፈሌ ያስፈሌጋሌ።  
 
ሏ. ይቅርታ 
 
ክርስቲያን ቢቻሇው ከሁለም ጋር በሰሊም ሉኖር ይገባዋሌ። ይህ 
ባይሆን የሰሊም እጦትና የአሇመግባባቱ ምክንያት እርሱ ሉሆን 
አይገባውም። ይሌቁንም እየተጠሊ ይወዲሌ፣ እየተረገመ 
ይመርቃሌ፣ እየተሳዯዯ ይጸሌያሌ ወተ… በመጥሊት ውስጥ 
የሚወዴ፣ እየተረገመ የሚመርቅ፣ እየተሳዯዯ የሚጸሌይ ወገን 
ዯግሞ ፍቅሩ ፈተና የማያሸንፈው ፍጹም ነውና በዯሇኛ ሆኖ የጸቡ 
ወይም የአሇመግባባቱ ምክንያት ሉሆን አይችሌም። ጌታችን 
መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚጠለንን እንዴንወዲቸው ብቻ 
ሳይሆን ይቅርታ የሚጠይቅ ሌብ አግኝተው ይቅርታ ቢጠይቁን 
ይቅር እንዴንሊቸው “እኛም ዯግሞ የበዯለንን ይቅር እንዯምንሌ 
በዯሊችንን ይቅር በሇን” /ማቴ. ፮፥፲፪/ ብሇን እንዴንጸሌይ 
አስተምሮናሌ። አንዴም ከዙህ የጸልት ቃሌ የምንማረው ክርስቲያን 
ተበዴል ይቅርታ የሚጠየቅና ይቅር የሚሌ እንጂ በዴል የጸቡ 
ምክንያት በመሆን ይቅርታ የሚጠይቅ ወይም ተበዴል ይቅርታ 
ቢጠየቅ አሻፈረኝ የሚሌ ሉሆን እንዯማይገባው ነው። 
 
በላሊ በኩሌ መዴኃኒታችን ሇሰው ሌጅ ይቅርታ ያዯረገው 
በአዲምና በሌጆቹ በዯሌ ምክንያት የሰው ሌጅ የይቅርታ ጥሪ 
ወዯእግዙአብሔር ጸባዖት እንዲይዯርስ ኃጢአት ግዴግዲ 
በሆነችበት ሁኔታ ነበር። /ኢሳ. ፶፱፥፩-፰/። ስሇዙህ እርቁ 
የተፈጸመው በሰው ሌጆች የይቅርታ ጥያቄ ሳይሆን በእግዙአብሔር 
ቸርነት ነው ማሇት ነው። እኛም እንኳን በዴሇን ቀርቶ ተበዴሇንም 
ይቅርታ ጠይቀን ፍቅሩን ብንመሌሰው ከፍቅሩ የተማርን 
እንሆናሇን። ዚሬ ክርስቲያናዊ ሕይወታችንን የጎዯሇው ትሌቅ 
መንፈሳዊ እሴት ይቅርታ ነው። በዴሇን ይቅርታ የማንጠይቅ፣ 
ተበዴሇን ሇሚቀርብሌን ይቅርታ ዯጅ የምንጋ /፪ኛ ጢሞ. ፫፥፩-
፬፤ ሮሜ. ፩፥፳፱-፴፪/ በቂምና በጥሊቻ ውስጥ እግዙአብሔርን 
ሇማስዯሰት በከንቱ የምንዯክም፣ በዴርጊት የማንኖርበትን ሰሊም 
የምንሰብክ ብዘዎች ነን። ስሇዙህ ወዯሌቦናችን ተመሌሰን 
የበዯሇንን ይቅርታ በመጠየቅ የተበዯሌንም ሇፍቅርና ሇሰሊም ስንሌ 
ይቅርታን በመስጠት ያጣነውን ሰሊም ሌንመሌስ ይገባናሌ።  
 
መ. ካሳ 
 
ሰው ቢበዴሌ መካስ ይገባዋሌ። ካሳ ማሇት ሇጥፋት የሚከፈሌ ዋጋ 
ማሇት ነው። የካሳ የመጀመሪያው ክፍሌ ጸጸት ነው። ሰው አጠፋሁ 
ብል ሳይጸጸት ሌታረቅ ሌካስ ቢሌ ማስመሰሌ እንጂ መታረቅ 

አይዯሇምና ጸጸት የካሳው የመጀመሪያ ክፍሌ ይሆናሌ። ጸጸትን 
የሚከተሇው የካሳ ክፍሌ ዯግሞ ውሳኔ ነው። ተሳስቶ በስህተቱ 
የተጸጸተ ሰው ዲግም ሊሇመበዯሌ ወስኖ ሇውሳኔው በመኖር 
በፍቅሩ የሚክስ ሉሆን ይገባዋሌ። ከዙህ በኋሊ ነው ቁሳዊ ካሳ 
የሚጠበቀው። ከጌታችን የምንማረው ግን ከዙህ ይሌቃሌ። 
ያሌበዯሇ እርሱ ሉካስ ሲገባው ሇበዯሇኛው የሰው ሌጅ ገንብ 
ወይም ቁሳዊ ሀብት ሳይሆን ክቡር ሕይወቱን ካሳ፣ ሥጋውንና 
ዯሙን የሕይወት ምግብና መጠጥ አዴርጎ በመስጠት እንዴንዴን 
አዴርጎናሌ። በዙህም ከእርሱ ፍቅር ተበዴል መካስን ተምረናሌ። 
ስሇዙህ ተበዴሇን በመካስም ጭምር እርሱ እንዯወዯዯን ሌንዋዯዴ 
ይገባናሌ።  
 
ሇእኛ ሇክርስቲያኖች ፍቅር የሚሇው ቃሌ ተርታ ቃሌ አይዯሇም፤ 
ፍቅር እግዙአብሔር ነውና። በዙህ ቃሌ ውስጥ በዴሇን ብንጠፋ 
ክብሩን ጥል የፈሇገንን እኛን ሇማዲን ሰው የሆነውን 
እግዙአብሔርን እናየዋሇን። የቤተሌሔም ሌዯቱን፣ የግብጽ ስዯቱን፣ 
የገዲመ ቆሮንቶስ ጾሙን፣ የጌቴሴማኒ እንግሌቱን፣ አጥንቱ 
እስኪታይ ዴረስ የተገረፈውን ግርፋት፣ የእኛን ገበና ይሸፍን ንዴ 
ተራቁቶ በመስቀሌ ሊይ መዋለን እናስባሇን። ነፍሱን ስሇእኛ ሰጥቶ 
ሥጋውን ምግባችን ዯሙን መጠጣችን አዴርጎ መስጠቱን 
በአጠቃሊይ ነጻነታችንንና ሇዙህ ነጻነት የተከፈሇውን ክቡር ዋጋ 
እንመሇከታሇን። በዙህ ሁኔታ የወዯዯን አምሊክ ዯግሞ የመዋዯዴን 
ትእዚዜ ሰጥቶናሌ። ስሇዙህ እርሱ በከንቱ እንዯወዯዯን በከንቱ 
በመዋዯዴ፣ ተበዴሇን ይቅር በማሇት ብቻ ሳይሆን በዴሇንም 
ይቅርታ በመጠየቅና በመካስ ፍቅሩን በምትመስሌ ፍቅር ሌንዋዯዴ 
ይገባናሌ።  
 

ወስብሏት ሇእግዙአብሔር 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

መተርጉማን ይፈሇጋለ! 
 

በማኅበረ ቅደሳን አሜሪካ የትምህትና ሏዋርያዊ 
አገሌግልት ክፍሌ የቅዴስት ቤተ ክርስቲያናችንን 

ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓትና ትውፊት የሚገሌጡ 
ትምህርቶችን፣ መጻሕፍትን፣ በራሪ ጽሐፎችን 
ወዯተሇያዩ ሀገር ቋንቋዎች ተርጉሞ ሇምዕመናን 

ማቅረብ ይፈሌጋሌ። 
በዙህ የተቀዯሰ አገሌግልት ሊይ መሳተፍና ማገዜ 

ሇምትፈሌጉ ሁለ ሇትምህርትና ሏዋርያዊ አገሌግልት 
ክፍለ ኢ-ሜይሌ ብታዯርጉሌን በዯስታ እንቀበሊሇን። 

 
እግዙአብሔር ይስጥሌን 

በአሜሪካ ማዕከሌ የትምህርትና ሏዋርያዊ አገሌግልት 
ክፍሌ 

eotcmkusa_education@yahoo.com 
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ኪነ ጥበባት 
በመቅዯስ አያላው /ከሳውዜ አፍሪካ/ 

 
ኃይላን መሌስሌኝ 

 
ጧት በማሇዲ 
           ቤትህ  ስገሰግስ 
ሳሌታክት ወትር 
          አንተን ሳገሇግሌ 
           ስምህን ሳወዴስ 
ያኔ ኃይሌ ነበረኝ 
           ጸጋህም በዜቶሌኝ 
ስንፍና ርቆሌኝ  
           መሰሌቸት የሇብኝ 
አሁን ግን ጌታ ሆይ 
           ዯሉሊ ዯሌሊኝ 
ጉሌበቴ ብርክ ይዝት 
           ኃይላን አሳጥታኝ 
እንዯው ሊታዚሌቅ 
            በጥሊቻ አፍቅራኝ 
በጭንቀቴ ሊትዯርስ 
           ሇጠሊቴ  ሰጥታኝ 
በምርኮ አሇሁና 
          በኃጢአት ተከብቤ 
አንተን እንዲመሌክህ 
          ተመሌሶ ሌቤ 
እንዯው ሇአንዴ  አፍታ 
          ኃይላን መሌስሌኝ  
የኃጢአቴን ምሰሶ 
          ነቃቅዬ ጥዬ 
          የአንተ ሆኜ ሌገኝ። 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ተሸክሜ አሌጋዬን 
 

ጠዋት በማሇዲ 
ቤትህ  እንዲሌገሰግስ 

ላሉት  እንዯ  ዲዊት  
ስምህን እንዲሌቀዴስ 

ካሌጋዬ  ጋር አስሮ 

የያኝን ዯዌ 
የዴብርት ብርዴ ሌብስ 

የእንቅሌፍ  አባዛ 
አርቅሌኘና 

ተሸክሜ  አሌጋዬን 
ወትር  በቤትህ  

ሊሰማ ጩኸቴን። 
 
 

 
 
 
 

የሌቤ ማዴጋ 
 

ወትር  ጠዋት ማታ 
ስሇፋ ስተጋ 

እሞሊሇሁ  ብዬ 
የሌቤን ማዴጋ 

ዚሬ  በንስሏ 
ሞሊችሌኝ  ብዬ  

በሏሰት ስቦርቅ 
አይል ዯስታዬ 

ነገ ዲግም ባድ 
ወና ሆና ሳያት 

ኀኔ  በርትቶ  
ስሞክር  ሌሞሊት 
ጠብም ሊይሌሊት  

ዲግም እየሞሊች 
ዲግም ስትጎዴሌ 

ምሬቴ    አይል 
ዯክሜ እንዲሌዜሌ 

ከዙያ ከምንጩ ዲር 
አግኝቼህ  አምሊኬን   

ዲግም ሊይጎዴሌብኝ 
ሞሌተህ  ማዴጋዬን 

ሇስምህ  ሌምር 
ሊብዚ  ምስጋናዬን። 

 

           
 
 

የተሳትፎ ጥሪ 
 
የሏመረ ኖኅ ኤላክትሮኒክስ መጽሔት ዜግጅት ክፍሌ በኪነ 

ጥበባት ዓምዴ ሇሚቀርቡ ጽሐፎች አንባቢያንን ሇማሳተፍ 

አቅዶሌ። ስሇዙህ ዜንባላና ችልታው ያሊችሁ አባሊት 

ብትሌኩሌን በዯስታ እንዯምንቀበሌ እንገሌጻሇን። የኢ-

ሜይሌ አዴራሻችን፦ mk.edulit@gmail.com 
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ሇሕፃናት 
 

Love One Another 
By Dn. Alemayehu Desta 

 
Our Lord Jesus Christ had twelve disciples who 
used to follow Him everywhere and learn from 
Him. They used to ask Him many questions, and 
He would answer them all for them. He taught 
them about faith, prayer, fasting, God’s 
commandments, love and all that they needed to 
know so that they could also go and pass on His 
teaching to others.  
 
Once upon a time, He washed the disciples’ feet, 
and said to them, “I have given you an example so 
that you should do as I have done to you.” (John 
13:15). He taught them by example to humble 
themselves and serve each other. He said, “This is 
my commandment to you, love one another as I 
have loved you.” (John 15:12). 
 
This example and commandment is also for us—to 
love our parents, our brothers and sisters, our 
friends, our neighbors and all children of God. How 
do we fulfill this commandment? 

  

 Through obedience to our parents, 
teachers and elders we show our love. A 
servant of God, Saint Paul said, “Obey your 
parents in all things, for this is well 
pleasing to the Lord.”  (Colossians 3:20). 

 We show our love to our friends, brothers 
and sisters by sharing with them what we 
have. 

 
As our Lord Jesus gave us an example, we should 
also give examples to others through different acts 
of love. Can you think of any other ways you can 
show your love to others? Our Lord Jesus Christ 
told the disciples different parables (stories) with 
examples of love. Ask your parents to read for you 
one of these parables, called “The Good Samaritan” 
from the Gospel of Luke, Chapter 10:25–37, and 
complete the following puzzle based on the 
parable: 

 
1. A certain ________ asked Jesus about what he 

should do to inherit eternal life. 
2. We have a commandment to love the Lord 

________ with all our heart.  
3. We also have a commandment to love our 

_________ as ourselves. 

4. The man whom some thieves wounded was 
travelling from ________ to Jericho. 

5. A certain __________ had compassion on the 
person who was wounded by thieves. 

6. The Samaritan poured _______ and wine and 
bandaged the wounds. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solution to the Crossword Puzzle 
 

 
 

 

በአስተያየትዎ ሇመጽሔቷ ጥራት የዴርሻዎን ይወጡ 
 

የሏመረ ኖኅ የኤላክትሮኒክስ መጽሔት በአሜሪካ ሇሚኖሩ 

ምዕመናን የመረጃ ምንጭ፣ የትምህርተ ወንጌሌ ማዕዴ፣ 

የሌምዴ መሇዋወጫ ስሌትና የማዕከለ መሌእክት ማስተሊሇፊያ 

መሣሪያ መሆንን ዓሊማዋ ያዯረገች መጽሔት ናት። መጽሔቷን 

ከዙህ አንፃር እንዳት ይመዜኗታሌ? ምን ብናዯረግ ይበሌጥ 

ጥሩ ሌናዯርጋት እንችሊሇን? አስተያየትዎ ሇመጽሔቷ ጥራት 

እጅግ ይጠቅማሌና ይሊኩሌን። የኢ-ሜይሌ አዴራሻችን፦ 

mk.edulit@gmail.com 


