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የአሜሪካ ማዕከሌ መሌእክት 
 

የፇተና ዓመት - የበረከት ዓመት 
 
እንኳን ሇ2004 ዓ.ም በሰሊም እና በጤና አዯረሳችሁ፣ አዯረሰን፤ 
አምሊከ ቅደሳን እግዙአብሔር ከመነ ለቃስ ወዯ መነ ዮሏንስ 
በሰሊም እና በጤና አሸጋገራችሁ አሸጋገረን እያሇ አዱሱ ዓመት 
የበረከት እና የመሌካም አገሌግልት ዓመት እንዱሆንሌን በማኅበረ 
ቅደሳን የአሜሪካ ማዕከሌ ስም መሌካም ምኞታችንን እናቀርባሇን። 
ሇመጪው አዱስ ዓመት መሌካም ምኞት የምናስተሊሌፇው 
አሮጌው ዓመት የፇተናና የብዘ በረከት እንዯነበረም በማስታወስ 
ነው።  
 
ብርሃነ ዓሇም እያሇች ቤተ ክርስቲያን በፌቅርና በቁሌምጫ 
የምትጠራው ቅደስ ጳውልስ የተናገረው ሏዋርያዊ ቃሌ 2003 
ዓ.ም. እንዳት እንዲሇፇ የሚያሳይ ገሊጭ ቃሌ ነው፤ እንዱህ ሲሌ፦ 
‚መከራ ትዕግሥትን እንዱያዯርግ፥ ትዕግሥትም ፇተናን፣ ፇተናም 
ተስፊን እንዱያዯርግ እያወቅን፥ በመከራችን ዯግሞ እንመካሇን‛ 
/ሮሜ. ፭፥፫-፬/። 
 
ዓመቱ ማኅበራችን እንዯወትሮው ሁለ እንዯወርቅ በእሳት-ፇተና 
ነጥሮ የወጣበት፣ አባሊቱ በፇተናው ብዚት እና ክብዯት መጠንም 
ብዘ በረከት ያገኘንበት በመሆኑ በመፇተናችን ያሌተወንን 
እግዙአብሔርን የበሇጠ እንዴናመሰግንና ቸርነቱን እንዴናውቅ 
ምክንያት ሆኖናሌ። በሏዋርያው አስቀዴሞ እንዯተባሇው ሇሰው 
ሁለ ከሚሆነው በቀር ምንም ፇተና አሌዯረሰብንም፤ ከአቅማችን 

በሊይ እንፇተን ንዴ የማይፇቅዴ እግዙአብሔር የታመነ በመሆኑ 
በሚገጥመን ፇተና እንታገሥ ንዴ ከፇተናው ጋር መውጫውን 
ዯግሞ አዴርጎሌናሌ፤ ያዯርግሌንማሌ። /፩ኛ ቆሮ. ፲፥፲፫/። 
ስሇዙህም እናመሰግነዋሇን። 
 
የፇተናዎች መብዚት የማኅበራችን መንፇሳዊ አገሌግልት ትክክሇኛ 
መሆኑን ከማሳየቱ በስተቀር ላሊ ነገር የሇውም። በክርስትና ውስጥ 
ኖሮ፣ አማናዊቱን እምነት ይዝ፣ ስሇ እምነቱ ቆሞ ነገር ግን 
ያሌተፇተነ ማን ይገኛሌ? ራሱ ጌታችንም ቢሆን ተፇትኖ መፇተን 
እንዲሇብን በተግባር አስተምሮናሌ። ሏዋርያው ‚እስመ ኢኮነ ሉቀ 
ካህናቲነ ኢይክሌ ሏሚመ ሇዴካምነ ዲእሙ ምኩር በኵለ 
አምሳሉነ እንበሇ ኃጢአት ባሕቲታ፤ ከኃጢአት በቀር በነገር ሁለ 
እንዯ እኛ የተፇተነ ነው እንጂ፥ በዴካማችን ሉራራሌን የማይችሌ 
ሉቀ ካህናት የሇንም‛ /ዕብ. ፬፥፲፭/ ያሇው ሇዙህ ነው። መራራቱን 
የምናውቀው ሇሚገጥመን ፇተና አንዴም መታገሡን አንዴም 
መውጫ መንገደን በማመሌከቱ ነው። 
 
ይሁን እንጂ ጌታችን ‚ሰይጣን እንዯ ስንዳ ሉያበጥራችሁ ሇመነ‛ 
እንዲሇው /ለቃ. ፳፪፥፴፩/ የጠሊት ዱያብልስ ፇተናዎች ብዘዎችን 
ከጸጋው ማዕዴ፣ ከክብሩ አዯባባይ ሉያርቁ፤ በቀቢጸ ተስፊ 
ጠምዯው ‚ኑ እናንተ የአባቴ ቡሩካን‛ ከመሰኘት ሉያጎዴለ 
ይችሊለ። በዙህ ዓይነቱ ወቅት እርስ በርስ ከመጽናናት ጋር 
የጀመሩትን መንፇሳዊ አገሌግልት የበሇጠ ማጠንከር እና ሇክብር 
ሇመብቃት መጋዯሌ ይገባሌ። ሇዙህም አስቀዴሞ በዙህች 
የተቀዯሰች ሃይማኖት ያሇፈትን በሙለ በእዜነ ኅሉና መሇስ ብል 
መመሌከት፣ የተጋዴሎቸውን አሰረ ፌኖት መከተሌ፣ በጽናትም 
እነርሱን መምሰሌ ያስፇሌጋሌ። /ዕብ. ፲፪፥፫፣ ፲፫፥፯/። 
 
ቀዲሜ ሰማዕት ቅደስ እስጢፊኖስ በዴንጋይ እስከ መወገር ዴረስ፣ 
ቅደስ ጴጥሮስ ቁሌቁሌ እስከመሰቀሌ፣ ቅደስ ጳውልስ አንገቱን 
እስከመከሇሌ፣ ቅደስ ጊዮርጊስ ሞቶ እስከመነሣት፣ ቅደስ ቶማስ 
በቁሙ ቆዲውን እስከመገፇፌ ከሁለም በሊይ የነዙህ ሁለ 
ሰማዕታት ፇጣሪ በመሌዕሌተ መስቀሌ እስከመሰቀሌ ዴረስ ከታገሠ 
እኛ ሇጊዛው የሚገጥመንን ጥቂት ፇተና ሊሇመታገሥ እና ሊሇማሇፌ 
የሚያስችሌ ምክንያት አናገኝም።  
 
በመናችን ምናሌባት አጥንታችንን ሇመንኮራኩር፣ ሥጋችንን 
ሇአናብስት ሇአራዊት፣ ወይም ሇመቃጠሌ የሚሰጥ አይኖር 

በማኅበረ ቅደሳን የአሜሪካ ማዕከሌ 

ትምህርትና ሏዋርያዊ አገሌግልት 

ክፌሌ የኢ/ኦ/ተ/ቤተ ክርስቲያንን 

ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓተ 

እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፉት 

ጠብቆ እየተጋጀ በየሢሶ ዓመቱ 

የሚወጣ የኤላክትሮኒክስ መጽሔት 

http://iyesus.com/amharic-bible/59/4/15/
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ይሆናሌ። ነገር ግን በተሇያየ መንገዴ አገሌግልታችንን እና ኑሯችንን 
በፇተና መንኮራኩር እየፇጩ፣ በእሳት እያቃጠለ እና በተንኮሌ 
መስቀሌ እየሰቀለ የሚፇሌጉትን ሇማግኘት የሚሞክሩ እንዲለ 
በመረዲት ፇተናውን ከሰማዕትነት መቁጠር እና ራስን ሇክብር 
ማጨት ይገባሌ። 
 
በ2003 ዓ.ም. ይህንን እና ይህንን በመሳሰሇው ፇተና ማሇፊችን 
እውን ቢሆንም የአገሌግልቱ ፌሬ ዯግሞ ጣፊጭ መሆኑን 
በዓይናችን እያየን፣ በጆሯችን እየሰማን ነው። በአሕዚብነት የኖሩ 
ብዘ ወገኖችን የወንጌሌን ብርሃን እንዱያዩ መዯረጉ፣ ገዲማት፣ 
አዴባራት እና የአብነት ት/ቤቶች መሠራታዊ ርዲታ ሇማግኘት 
መቻሊቸው፣ ቤተ ክርስቲያናችንን ከውስጥ በመፇተን ምእመናንን 
ወዯ ውጪ ሇመግፊት ቀን ከላሉት የሚተጉ የፕሮቴስታንታዊ 
የተሏዴሶ መናፌቃንን ሥውር ዓሊማ በማሳየት ኦርቶድክሳውያን 
እንዱጠነቀቁ እና ቤተ ክርስቲያናቸውን እንዱጠብቁ ሇማዴረግ 
መቻለ፣ በማዕከሊችን በተሇያዩ አካባቢዎች የተጀመሩት 
አገሌግልቶች ተጠናክረው መቀጠሊቸው ወተ በሙለ ከፇተናው 
ጀርባ ያሇ ትሌቅ በረከት ነው።  
 
ስሇዙህ በዙህ በማዕከሊችን ውስጥ የምትገኙ ቀጣና ማዕከሊት እና 
አባሊት በሙለ ይህንን በመረዲት በአዱሱ ዓመትም የተጀመረውን 
ዓሇም አቀፊዊ አገሌግልት የበሇጠ በማጠናከር በኩሌ 
የሚጠበቅባችሁን የውዳታ ግዳታ ከመቼውም በበሇጠ 
አጠንክራችሁ እንዴትቀጥለ እናሳስባሇን። ጀመርን እንጂ 
አሌፇጸምንም። ጥቂቷን አዯረግን እንጂ ብዘ አሌሰጠንም። 
በሁለም ግን ‚የማንጠቅም ባሪያዎች ነን‛ እንሊሇን እንጂ 
ያዯረግነውን በመመሌከት ሌንሠራው ከሚገባው ትሌቅ ሥራ 
ወዯኋሊ አንሌም። ሇዙህም የቤተ ክርስቲያን አምሊክ ሌዐሌ 
እግዙአብሔር ይርዲን አሜን። 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ዛና 
ምንጭ፡- የአሜሪካ ማዕከሌ የአባሊትና  

ቀጣና ማዕከሊት ክትትሌ ክፌሌ 
  

ሏመርና ስምዏ ጽዴቅን ሇማሰራጨት  
የሚያስችሌ አዱስ አሠራር ተረጋ 

 
የማዕከሊት የሌማት ተቋማት አስተዲዯር የሏመር መጽሔትንና 
ስምዏ ጽዴቅ ጋዛጣን በቀጥታ ከኢትዮጵያ ሇአባሊትና ምዕመናን 
በአዴራሻቸው ሇመሊክ የሚያስችሌ አሠራር ሇመርጋት ዜግጅቱን 
አጠናቅቋሌ። ሇዙህ አገሌግልት የሚውሌ ጽ/ቤት በዲሊስ ከተማ፣ 
ቴክሳስ የተከፇተ ሲሆን የተቀሊጠፇ የሥርጭትና የገቢ ማሰባሰብ 
ሥራዎችን ሇመሥራት በውስን ሰዓት /part-time/ የሚያገሇግሌ 
ሠራተኛ በመቅጠር በአዱሱ ዓመት የተጠናከረ አገሌግልት 
ሇመስጠት አቅዶሌ። ቀጣና ማዕከሊት የአባሊትንና የዯንበኞች 
አዴራሻ በትክክሌ መዜግበው ወዯ ክፌለ በመሊክ አገሌግልቱን 
እንዯሚያጠናክሩ ይጠበቃሌ። 
 
 

‚ዜክረ ጎርጎርዮስ‛ በሚሌ ርዕስ የስሌክ  
ኮንፇረንስ መርሏ ግብር ተጋጀ 

 
የአሜሪካ ማዕከሌ የትምህርትና ሏዋርያዊ አገሌግልት ክፌሌ 
የብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ካሌዕን ዕረፌት 21ኛ ዓመት ምክንያት 
በማዴረግ ‚ዜክረ ጎርጎርዮስ‛ በሚሌ ርዕስ የብፁዕ አባታችንን 
የሕይወት ታሪክ፣ ያከናወኗቸውንና ሉያከናወኗቸው ይመኙ 
የነበሩትን ሥራዎች የሚያክር ሁሇት ሰዓታት የወሰዯ የስሌክ 
ኮንፇረንስ መርሏ ግብር ሏምላ 24 ቀን 2003 ዓ.ም. አካሔዯ። 
በዜግጅቱ  የብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ካሌዕ ዛና ሕይወት የተዯመጠ 
ሲሆን በዜዋይ ሏመረ ኖኅ ቅደስ ገብርኤሌ ገዲም በብፁዕ 
አባታችን እግር ሥር ተቀምጠው ሇመማር ዕዴሌ ያገኙ፣ የሕይወት 
እና የአገሌግልት ፌሬዎቻቸውን በዓይናቸው ከተመሇከቱት እና 
መጽሏፍቻቸውን በጥሌቀት ካነበቡት አባቶች እና ወንዴሞች 
ትዜታም ተዯምጧሌ። በዜግጅቱ በርካታ አባሊትና ምዕመናን 
ተሳትፇዋሌ። 
 
 

የሕፃናት መንፇሳዊ ትምህርት ማስተማሪያ  
ቋንቋን በተመሇከተ ጥናት ተጋጀ 

 
‚በዜርወት ባሇች ቤተ ክርስቲያን የሕፃናት መንፇሳዊ ትምህርት 
ማስተማሪያ ቋንቋ‛ በሚሌ ርዕስ በአሜሪካ ማዕከሌ የቅደሳት 
መካናት ዴጋፌና ሙያ አገሌግልት ክፌሌ ሥር በሚገኘው የጥናትና 
ምርምር ንዐስ ክፌሌ ጥናት ተካሔዯ። ጥናቱ በተሇያዩ አብያተ 
ክርስቲያናት የሚያገሇግለ 16 ካህናት፣ በተሇያዩ ስቴቶች የሚኖሩ 
202 ወሊጆች እና 168 ምዕመናን የተሳተፈበት ሲሆን የተገኘውም 
ውጤት በየአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናቱ አሁን እየተሰጠ ያሇው 
የሕጻናት ትምህርት የቤተ ክርስቲያንን ቋንቋ በመጠቀም 
በተጠናከረ ሁኔታ ቢሰጥ ቤተ ክርስቲያንን ወዯ መጪው ትውሌዴ 
ሇማሸጋገር ትሌቅ አስተዋጽኦ እንዯሚኖረው የሚያመሊክት ሆኗሌ። 
በውጤቱ ሊይ ውይይት እንዱዯረግበትም በማኅበረ ቅደሳን 
አሜሪካ ማዕከሌ የትምህርትና ሏዋርያዊ አገሌግልት 
ክፌሌ ከሙያና ተራዴኦ  ክፌሌ ጋር በመሆን የስሌክ ኮንፇረንስ 
መርሏ ግብር አጋጅቶ በሕጻናት ትምህርት ሊይ እየሠሩ ያለ፣ 
ዜንባላውና ሌምደ ያሊቸው አካሊት እንዱሁም ወሊጆችም 
እንዱሳተፈ ጋብዞሌ። የጥናቱን ዜርዜር ወዯ 

 

እንኳን 
ከዘመነ ሉቃስ 

ወደ 
ዘመነ ዮሐንስ 

በሰላም አሸጋገርዎ! 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፫    ሐመረ ኖኅ            ነሐሴ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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http://www.mahiberekidusan.org/portals/0/kids/kids
education.pdf በመሔዴ መመሌከት ይቻሊሌ። 
 
 

ማኅበረ በዓሇ ወሌዴ 7ኛ ጠቅሊሊ ጉባኤውን  
አካሔዯ 

ምንጭ፡- ኃብተ ገብርኤሌ /ከዳንቨር/ 
 
በኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ ሰሜን አሜሪካ አህጉረ ስብከት ማኅበረ በዓሇ 
ወሌዴ 7ኛ ዓመታዊ ጉባኤውን ‚ንቁ፥ በሃይማኖት ቁሙ!‛ በሚሌ 
መሪ ቃሌ ከሏምላ 23-24፣ 2003 ዓ.ም. በቺካጎ፣ ኢሉኖይ 
አካሔዯ። በጉባኤው ሊይ በሰሜን አሜሪካ የሦስቱ አህጉረ ስብከት 
ሉቃነ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ካርያስ፣ ብፁዕ አቡነ አብርሃም እና 
ብፁዕ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ፤ በተጨማሪም መሌአከ ሕይወት አባ 
እስጢፊኖስ ባህሩ፣ መሌአከ ሰሊም ዯጀኔ ሺፇራው፣ ዱ/ን ዲንኤሌ 
ክብረት፣ በቺካጎ የኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ የዯብረ ገነት ቅዴስት ዴንግሌ 
ማርያም ካህናትና ዱያቆናት፣ የማኅበሩ አባሊትና ጉባኤውን 
ሇመካፇሌ የመጡ ወንዴሞች እና እህቶች ተገኝተው ነበር። ዓርብ 
ሏምላ 22 ቀን ከየስቴቱ የመጡት አባሊትንና የጉባኤው 
ተካፊዮችን እግር በማጠብ እና የእንኳን ዯህና መጣችሁ መሌእክት 
በማስተሊሇፌ አቀባበሌ ተዯርጓሌ። 
 

 
 
መርሏ ግብሩ በብፁዕ አቡነ ካርያስ ትምህርት የተጀመረ ሲሆን 
ብፁዕነታቸው በቤተ ክርስቲያን ስሇ ማኅበር አመሠራረት፣ 
ጥቅሙን እና ወዯ ማኅበራት ሲገባ ምንን አውቆ መግባት 
እንዯሚያስፇሌግ ትምህርት ሰጥተዋሌ። ‚ቤተ ክርስቲያናቸንን 
እንዳት እንጠብቅ እኛስ እንዳት እንመሊሇስ‛ በሚሌ ርዕስ ሊይም 
የቡዴን ውይይት ተዯርጓሌ። ጉባኤው ሊይ በተገኙት የማኅበሩ 
አባሊትና ጉባኤውን ሇመካፇሌ በመጡ አባቶች፣ እናቶች፣ 
ወንዴሞች እና እህቶች ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ሁኔታን 
አስመሌክቶ የተነሱት ጥያቄዎች በብፁዓን አባቶች መሌስ 
ተሰጥቶባቸዋሌ። 
  
ማኅበሩ በ2003 የሠራቸው ሥራዎች በማኅበሩ ሰብሳቢ ሇጠቅሊሊ 
ጉባኤው የቀረበ ሲሆን ማኅበሩ በቅርቡ የከፇተውን ዴረ ገጽ 
/www.eotc-mbw.org/ ወዯፉት አጠናክሮ እንዯሚቀጥሌ 
አስታውቋሌ። በተሇይም በአሁኑ ሰዓት እየተባባሰ የመጣውን 
የተሏዴሶ መናፌቃንን እንቅስቃሴ ሇመካሊከሌ የሚዯረገውን ጥረት 
በመዯገፌ ከሚሠሩ አባቶች እና ማኅበራት ጋር እንዯሚቆም 
አቋሙን አስታውቋሌ። በዙህ መሠረት የጉባኤውን መሪ ቃሌ 
‚ንቁ፥ በሃማኖት ቁሙ!‛ በማሇት ሰይሞ አባሊቱ ቤተ ክርስቲያን 
ያሇባትን ችግር እና በተሏዴሶ መናፌቃን እየዯረሰባት ያሇውን 
ፇተና እንዱያውቁ እንዱሁም ቤተ ክርስቲያናችንን መጠበቅ 
የሁሊችንም ኃሊፉነት መሆኑን እንዱረደ አዴርጓሌ።  
 

በወቅታዊ ‚የቤተ ክርስቲያን ችግሮችና ፇተናዎች‛ ዘሪያም በዱ/ን 
ዲንኤሌ ክብረት ግንዚቤ ማስጨበጫ ተሰጥቷሌ። በቤተ 
ክርስቲያናቸን ያለትን ችግሮችና ፇተናዎችን ሇይቶ በማወቅ ነቅቶ 
ቤተ ክርስቲያንን መጠበቅ እንዯሚያስፇሌግ እና ብዘ መሥራት 
እንዯሚጠበቅ ተነግሯሌ። በመጨረሻም ብፁዓን አባቶች በሰጡት 
ቃሇ ምዕዲን ሁለም ቤተ ክርስቲያንን የመጠበቅ ኃሊፉነት 
እንዲሇበትና የጉባኤው ተሳታፉዎች በሁሇቱ ቀናት ጉባኤ 
የተማሩትን ቃሇ እግዙአብሔር በተግባር ሉያውለ እንዯሚገባ 
አሳስበው የመጪው ዓመት ጉባኤ በአትሊንታ፣ ጆርጂያ 
እንዯሚካሔዴ ተወስኖ የጉባኤው ፌጻሜ ሆኗሌ። 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ስብከተ ወንጌሌን በጋራ 
እናስፊፊ! 

 

ማኅበራችን ማኅበረ ቅደሳን ስብከተ ወንጌሌን 

በገጠራማና ጠረፊማ ቦታዎች ሇማስፊፊት የቤተ 

ክርስቲያንን የተሇያዩ መዋቅሮች የሚያጠናክር 

የ10 ዓመት ፕሮጀክት ነዴፎሌ። ይህን ታሊቅ 

ተሌእኮ ስኬታማ ሇማዴረግ እርስዎም በሚችለት 

አስተዋጽኦ እንዱያዯርጉና የበረከቱ ተካፊይ 

እንዱሆኑ በእግዙአብሔር ስም እንጋብዚሇን። 

የበሇጠ ሇመረዲት የሰሜን አሜሪካ ትምህርትና 

ሏዋርያዊ አገሌግልት ክፌሌን ያግኙን! 

eotcmkusa_education@yahoo.com 

(240) 899-5215 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፫    ሐመረ ኖኅ            ነሐሴ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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ስብከተ ወንጌሌ 
 

ወዳት ነህ? /ፌ. ፫፥፱/ 
በቀሲስ ብርሃኑ ጎበና 

 
በምክረ ከይሲ ተታሌሇው ትዕዚ እግዙአብሔርን የጣሱት አዲምና 
ሔዋን ዕራቁታቸውን እንዯሆኑ ባወቁ ጊዛ የበሇስን ቅጠልች 
ሰፌተው ሇእነርሱ ሇራሳቸው ግሌዴም በማዴረግ የአምሊካቸው 
የእግዙአብሔርን ዴምፅ ከገነት ውስጥ ሲመሊሇስ ሰምተው በገነት 
ዚፍች መካከሌ ተሸሸጉ። እግዙአብሔር አምሊክም አዲምን ጠርቶ 
ወዳት ነህ? አሇው። /ፌ. ፫፥፯-፱/። 
 
የአዲምና የሔዋን ሌጆች እንዯመሆናችን የውዴቀታቸው መንስኤም 
ሆነ የዴኅነታቸው መሠረት ከእኛ ጋር የተገናበ ነው። አዲምና 
ሔዋን ትዕዚ እግዙአብሔርን የጣሱት ከጸጋ እግዙአብሔርም 
ሉራቆቱ የቻለት እንዳት ነበር? የሚሇውን መጠይቅ አንስተን 
ሇውዴቀታቸው መንስኤ የሆነውን እንመርምር። በሥጋ ከይሲ 
ተሰውሮ የገባው ሰይጣን አዲምንና ሔዋንን ከእግዙአብሔር 
መንገዴ ያስወጣቸው ዯረጃ በዯረጃ እያዋዚ መሆኑን እንገነባሇን። 
አዲምና ሔዋን ከንጽሕና እርካብ እንዳት እንዯወረደ ስናጤን፦ 
 

 መነሻው፦ የሔዋንና የእባብ አጉሌ ጓዯኝነት ነው። 
ብርሃነ ዓሇም ቅደስ ጳውልስ ‚ክፈ ባሌንጀራ መሌካሙን 
ዓመሌ ያበሊሻሌ‛ /፩ ቆሮ. ፲፭፥፴፫/ በማሇት እንዲስገነበው 
በእባብ ሥጋ ተሰውሮ የመጣው ሰይጣን ሔዋንን የቀረባት 
ሇማሳት በመሆኑ የሔዋንን ጓዯኝነት ሇምን ሻተው ብሇን 
አንጠይቅም የመጣበትን ዓሊማ ከግብ ሇማዴረስ 
የሚያዋጣውን መንገዴ ሁለ ከመጠቀም የሚያግዯው ነገር 
የሇምና። ሔዋን ግን ‚ከአነጋገር ይፇረዲሌ ከአያያዜ 
ይቀዯዲሌ‛ እንዱለ አበው፣ መጀመሪያ ከእባብ ሠሊምታ 
ንግሥተ ሰማይ ወምዴር ሳትሆን ንግሥተ ሰማይ ብል 
መጥራቱ ቀጥል ክፈ ምክሩ ‚ሞትን አትሞቱም ከእርስዋ 
በበሊችሁ ቀን ዓይኖቻችሁ እንዱከፇቱ እንዯ 
እግዙአብሔርም መሌካምንና ክፈን የምታውቁ እንዴትሆኑ 
እግዙአብሔር ስሇሚያውቅ ነው እንጂ።‛ ከሚሇው የተነሳ 
ሌብዋ ሉጠረጥርና ከእርሱ ጋር ያሊትን ግንኙነት ሌትቆርጥ 
ይገባት ነበር። የላሊትን ክብር እንዲሊት አዴርጋ 
ሠሊምታውን በዯስታ ተቀብሊ በእባብ ውስጥ ሊዯረው 
ባሊጋራ ጥርጊያ መንገደን ማስተካከሌ አሌነበረባትም። 
 
‚ከማያምን ጋር በማያመች አካሄዴ አትጠመዴ‛ /፪ ቆሮ. 
፮፥፲፬/ እንዲሇው ቅደስ ጳውልስ አብረናቸው 
የምንውሊቸው ሰዎችና የምንውሌበት ቦታ ነው ሇመንፇሳዊ 
ሕይወታችን መዲከምና ብልም መጥፊት በር የሚከፌተው 
‚ከማን ጋር እንዯምትውሌ ንገረኝና ማንነትህን 
እነግርሃሇሁ‛ የሚሇው አባባሌ ይህን እውነታ የሚገሌጽ 
ነው። አምኖን በእህቱ ሊይ አስነዋሪ ዴርጊት ሉፇጽም 
የቻሇው በዙህ የተነሳ በወንዴሙ በአቤሴልም እጅ 
የተገዯሇው በኢዮናዲብ ክፈ ምክር መሆኑን ሌብ ይሎሌ። 
/መጽ. ሳሙ. ካሌእ ፲፫፥፭/። 
 
ስሇዙህ መንፇሳውያን ከማን ጋር ሌንውሌ ከማን ጋር 
ሌንመክር ማንን ስሇ ሕይታችን ሌናማክር እንዯሚገባን 
ማወቅ ይኖርብናሌ። ‚ከእሾህ ወይን ከኩርንችትስ በሇስ 
ይሇቀማሌን?‛ /ማቴ. ፯፤፲፮/ እንዲሇ ጌታ በሕይወት 
ከማይመስለን ሰዎች ሇመንፇሳዊ ሕወታችን የሚጠቅም 
አንዲች ነገር እናገኛሇን ብሇን አንጠብቅ። 

 ምኞት፦ በእባብ ሥጋ የተሰወረ ዱያብልስ ሔዋንን ጓዯኛ 
ካዯረገ በኋሊ የመጀመሪያ ተግባሩ ያዯረገው በሔዋን ሌቡና 
ውስጥ ምኞትን ማስረጽ ነበር። ‚በውኑ እግዙአብሔር 
ከገነት ዚፌ ሁለ እንዲትበለ አዜዞሌን?‛ የሚሇውን ተንኮሌ 
ያሇበትን ጥያቄ የጠየቀው ክፈ ምኞትን በሔዋን ሕሉና ሊይ 
ሇመትከሌ መንገዴ ሲከፌት ነው እንጂ ይህ ተሰውሮት 
አሌነበረም። የተዯገሰሊትን መጥፍ ዴግስ ያሊወቀች ሔዋን 
ገር ገሩን በማሰብ ‚በገነት ካሇው ከዚፌ ፌሬ እንበሊሇን ነገር 
ግን በገነት መካከሌ ካሇው ከዚፈ ፌሬ እግዙአብሔር አሇ፦ 
እንዲትሞቱ ከእርሱ አትብለ አትንኩትም።‛ በማሇት 
መሇሰች። 
 
ያሲያችውን ጫፌ ይዝ ወዯ እርሱ ፇቃዴ በምኞት ይስባት 
ጀመር ‚ሞትን አትሞቱም ከእርስዋ በበሊችሁ ቀን 
ዓይኖቻችሁ እንዱከፇቱ እንዯ እግዙአብሔርም 
መሌካምንና ክፈውን የምታውቁ እንዴትሆኑ እግዙአብሔር 
ስሇሚያውቅ ነው እንጂ‛ የእብዴ ባሌንጀራ ዴንጋይ 
ያቀብሊሌ እንዱለ ክፈው ባሌንጀራ ዱያብልስ ሇሔዋን 
በእግዙአብሔር ሊይ የምትወረውረውን የክህዯት ዴንጋይ 
በእጅዋ አቀበሊት።  ‚ሴቲቱም ዚፈ ሇመብሊት ያማረ እንዯ 
ሆነ ሇዓይንም እንዯሚያስጎመጅ ሇጥበብም መሌካም እንዯ 
ሆነ አየች‛ የሚሇውን አባባሌ ስንመረምረው እናታችን 
ሔዋን ከዙያ በፉት አስጎምጅቷት የማያውቀው የበሇስ ፌሬ 
ዚሬ እንዳት ሉያስጎመጃት ቻሇ? አዲምና ሔዋን በገነት 
የኖሩት ሰባት ዓመት እንዯሆነ ሉቃውንት ያስተምራለ 
ይህን ያህሌ መን በገነት ስትኖር ትዕዚ እግዙአብሔርን 
መሠረት አዴርጋ አይዯሇም ሇመብሊት ሇማየት እንኳን 
ያሌዯፇረችውን ሇመብሊት እስከ መጎምጀት ያዯረሳት 
ምንዴር ነው? ሇሚሇው ጥያቄ መሌሱ ግሌጽ ነው፤ 
ዱያብልስ በሌብዋ ሊይ የተከሇው አምሊክ የመሆን ምኞት 
ነው።  
 
በሕገ እግዙአብሔር አጥር ታጥረን ከምንኖርበት መንፇሳዊ 
ሕይወት በሰይጣን ተገፌተው በቀረቡንም ሆነ እኛው 
ይሆኑናሌ ብሇን ባቀረብናቸው የክፊት ኃይልች አማካይነት 
ያሌኖርንበት ወይንም አሽቀንጥረን የመጣነው የዓሇም 
ሕይወት አስዯሳችነት ይተረክሌናሌ። ክፈውን ር 
በሕሉናችን እንዱሩ በጎ ፇቃዲችንን ያገኙት ወገኖች 
በምኞት ፇረስ አፇናጠው ሽምጥ አስጋሌበው ሲመሌሱን 
በዓሇም ምኞት እንጠሇፊሇን ‚እያንዲንደ በራሱ ምኞት 
ሲሳብና ሲታሇሌ ይፇተናሌ‛ /ያዕ. ፩፥፲፬/ እንዯተባሇው 
ተዲፌኖ የነበረውን ፇቃዯ ሥጋችንን እንዱያነሳሱት አርነት 
በሰጠናቸው ሰዎች አማካይነት በምኞት ማዕበሌ 
እንዋጣሇን። 
 

 ዴፌረት፦ ዱያብልስ በሕሉናዋ አምሊክ የመሆን ምኞትን 
ከሇኮሰባት በኋሊ እናታችን ሔዋን የዴፌረት ኃጢአት 
ገዚት። ሇሰባት ዓመታት ያህሌ በፌጹም ታዚዥነት 
ጠብቃው የኖረችውን ሕግ ዱያብልስ በምኞት ፇረስ 
ሽምጥ ባስጋሇባት በዙያች ቅጽበት ናዯችው። ሇመብሊት 
ያማረ፣ ሇዓይን የሚያስጎመጅ፣ ሇጥበብም መሌካም 
እንዯሆነ የታያትን ፌሬ ወሰዯችና በሊች ሇባሌዋም አበሊች። 
የፇጣሪዋን ትዕዚዜ ሇመተሊሇፌ ምክረ ዱያብልስ ዴፌረት 
ሰጣት። 
  
በእኛም ሊይ ጥንተ ጠሊታችን ዱያብልስ የሚያርገው 
ይህንኑ ነው። በምኞት ሰመመን ይወስዯንና ሕገ 
እግዙአብሔርን በዴፌረት እንዴንጥስ ያዯርገናሌ በፌጹም 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፫    ሐመረ ኖኅ            ነሐሴ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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ትህትና የተመሊሇስንበትን ሕይወት በቅጽበት ሇውጠን 
በትዕቢት እንታጀራሇን፣ በአፌአ ሳሇን እናከብራት 
የነበረችውን ቤተ ክርስቲያን ውስጥዋ ስንገባ የዯፊሮችን 
ምክርና አካሄዴ ተከትሇን እንዯፌራታሇን፣ ሇመናት 
የኖርንበት መንፇሳዊውን ሕይወት በአጓጉሌ ሰዎች 
አዯፊፊሪነት ምን ይመጣብኛሌ በሚሌ ዴፌረት 
እንተወዋሇን። 

 
በዴፌረት የጣሱት ትዕዚ እግዙአብሔር አዲምንና ሔዋንን 
ከፀጋ እግዙአብሔር አራቆታቸው እንጂ የተመኙትን 
አምሊክነት አሊስገኘሊቸውም። 
   

 የፀጋ መገፇፌ፦ በምክረ ከይሲ ተመርተው ትዕዚ 
እግዙአብሔርን ጥሰው የበለት በሇስ ሇአዲምና ሔዋን 
አይዯሇም የአምሊክነት ክብር ሉያስገኝሊቸው እንዱህ 
ተብል እንዯተገሇጸው የሰውነት ክብርንም አሳጥቷቸዋሌ 
‚የሁሇቱም ዓይኖች ተከፇቱ እነርሱም ዕራቁታቸውን እንዯ 
ሆኑ አወቁ የበሇስንም ቅጠልች ሰፌተው ሇእነርሱ 
ሇራሳቸው ግሌዴም አዯረጉ‛ /ፌ. ፫፥፯/። 
 
በዴፌረት የጣሱት ሕገ እግዙአብሔር አዲምንና ሔዋንን 
ከእግዙአብሔር ሇይቷቸዋሌ። ከእግዙአብሔር መሇየታቸው 
ዯግሞ በፀጋ ከእግዙአብሔር አግኝተውት የነበረውን ሁለ 
እንዱያጡ አዴርጓቸዋሌ። ዕራቁታቸውን መቅረታቸው 
የሚያሳየው ይህንን ነው። አዲም በተፇጠረ በአርባ ቀኑ 
ሔዋን በተፇጠረች በሰማንያ ቀኗ ያገኙትን የሌጅነት ፀጋ 
አጥተዋሌ። የሚከተሇው መርገም ዯርሶባቸዋሌ ‚በፀነስሽ 
ጊዛ ጭንቅሽን አበዚዋሇሁ በጭንቅ ትወሌጃሇሽ ፇቃዴሽም 
ወዯ ባሌሽ ይሆናሌ እርሱም ገዥሽ ይሆናሌ። አዲምንም 
አሇው፦ የሚስትህን ቃሌ ሰምተሃሌና ከእርሱ እንዲትበሊ 
ካዜሁህ ዚፌም በሌተሃሌና ምዴር ከአንተ የተነሣ 
የተረገመች ትሁን በሕይወት መንህም ሁለ በዴካም 
ከእርስዋ ትበሊሇህ። ወዯ ወጣህባት መሬት እስክትመሇስ 
ዴረስ በፉትህ ወዜ እንጀራህን ትበሊሇህ አፇር ነህና ወዯ 
አፇርም ትመሇሳሇህና።‛ /ፌ. ፫፥፲፮-፲፱/። 
 
ዚሬም ቢሆን የተሸሇ ሕይወት የሚገኝ መስልን ሕገ 
እግዙአብሔርን በዴፌረት ጥሰን በመሄዴ የምናገኘው 
ምንዴር ነው? ሰሊም የላሇበት፣ በሥጋት የታጠረ፣ ጭንቀት 
የሞሊበት ሕይወት ፀጋ እግዙአብሔር ከእኛ ጋር 
በሚሆንበት ጊዛ የምንሇብሰው ያሞቀናሌ ያዯምቀናሌ፤ 
የምንበሊው ያጠግበናሌ ጤና ይሆነናሌ፤ የምንጠጣው 
ያረካናሌ፤ የምንሠራው ይባረክሌናሌ፤ ጥቂቱ ይበዚሌ 
ከሥጋት ነጻ የሆነ ሰሊማዊ ኑሮ እንኖራሇን። ወዳት ነህ? 
የሚሇው ጥያቄ የሇብንም በተሰማራንበት ጸንተናሌና ሕገ 
እግዙአብሔርን በዴፌረት በመጣሳችን ራሳችንን 
የምንሸሽግበት መሸሸጊያ ፌሇጋ አንማስንም። ከወንጀሌ፣ 
ከሕሉና ወቀሳ ከሰሳ ነፃ ነንና ማዴረግ የሚገባንን በማን 
አሇብኝነት ሳናዯረግ ቀርተን ከሚመጣብን ፌርዴ 
እንዴናሇን። 
 
በዴፌረት ሕገ እግዙአብሔርን የሚጥሱ ሰዎች  ፀጋቸውን 
ስሇሚገፇፈ እንዯ አዲምና ሔዋን ዕርቃናቸውን መሆናቸው 
ስሇሚታወቃቸው ሁሌጊዛ ከሇሊ የሚሆናቸው ጥሻ ያስሳለ 
ግን ነውራቸውን ሇመሸሸግ የሚያዯርጉት ሩጫ ከንቱ 
የከንቱ ከንቱ ነው። ሰው በክፈ ስራው ከሰው ቢሸሸግ 
ከሕሉናው ግን መሰወር አይችሌም። ስሇምንጥሰው ሕግ 
የሕሉና ወቃሽ እንዲሇብን ማስተዋሌ ይገባሌ። ስሇዙህ 

የዙህ ሁለ መፌትሄ፣ የተገፇፌነውን ፀጋ ሇማስመሇስ ንስሏ 
የማያወሊዲ ምርጫ ነው። 

  

 የሞት ፌርዴ፦ ‚ከገነት ዚፌ ሁለ ትበሊሇህ ነገር ግን 
መሌካምንና ክፈውን ከሚያስታውቀው ዚፌ አትብሊ 
ከእርሱ በበሊህ ቀን ሞትን ትሞታሇህ።‛ /ፌ. ፪፥፲፯/ 
የሚሇውን አምሊካዊ ቃሌ አዲምና ሔዋን ተሊሌፇው 
በተገኙ ጊዛ ሞተ ሥጋና ሞተ ነፌስ አግኝቷቸዋሌ። 
 
‚ምኞት ፀንሳ ኃጢአትን ትወሌዲሇች ኃጢአትም ካዯገች 
በኋሊ ሞትን ትወሌዲሇች‛ /ያዕ. ፩፥፲፭/ እንዯተባሇ በእባብ 
ሥጋ የተሰወረ ዱያብልስ በሔዋን አእምሮ ሊይ የሳሇው 
ከንቱ ምኞት በፌጥነት አዴጎ ኃጢአትን ወሌዶሌ። 
በዴፌረት ትዕዚ እግዙአብሔርን ጥሰው በሇስን ቀጥፇው 
በሌተዋሌ። በዙያች ቅጽበት ሞተ ነፌስ አግኝቷቸዋሌ 
ማሇትም ፀጋቸው ተገፌፎሌ፣ ባሕርያቸው ጎስቁሎሌ፣ 
ክብራቸውን አጥተዋሌ። በኋሊም የሥጋ ሞት 
አግኝቷቸዋሌ፤ በአካሇ ነፌስም ወዯ ሲዖሌ ወርዯዋሌ። 
 
የዓይናችንን አምሮትና የሥጋችንን ፌሊጎት ብቻ ተከትሇን 
የኃጢአት ተገዥ ከሆንንበት ሕይወት በፌጥነት በንስሏ 
ካሌወጣን የእኛም ዕጣ ያው ነው። እንዱህ ተብል 
እንዯተጻፇ ‚ከወዳት እንዯወዯቅህ አስብ ንስሏ ግባ 
የቀዯመውንም ሥራህን አዴርግ አሇዙያ እመጣብሃሇሁ 
ንስሏም ባትገባ መቅረዜህን ከስፌራው እወስዲሇሁ።‛ /ራእ. 
፪፥፭/።     

 
 

ወስብሏት ሇእግዙአብሔር 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

የሬዱዮ ቤተሰብ አባሌ ሇመሆን ይሻለ? 
 
ማኅበረ ቅደሳን በገጠሪቱ ኢትዮጵያ እንዱሁም 
በከተማው ስብከተ ወንጌሌን ሇማስፊፊት 
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 ፫    ሐመረ ኖኅ            ነሐሴ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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ኪነ ጥበባት 
 

የጃፓን ትዉስታዬ 
በዯረጀ ተዴሊ 

 
የጃፓንን አየር መተንፇስ ከጀመርኩ ስዴስት ወራት አሌፇውኛሌ። 
በእነዙህ ጊዛያት ውስጥ በርካታ ነገሮችን ታዜቤያሇሁ፣ 
አዴንቄያሇሁም። በቴክኖልጂ ዕዴገት ጣራ የነካችው የቶኪዮ 
ከተማ በሥጋዊ ሩጫ ብቻ ሽምጥ ሇጋሇበባት ምናሌባትም ያሇብዘ 
ዴካም ሇወርቅ ሜዲሉያ ተሸሊሚነት ታበቃው ይሆናሌ። 
በመንፇሳዊ መነጽር እየተመራ ሩጫውን ሇሚያከናውን ሰው ግን 
የተሰልንቄ አምሳያ የሆነችው ብሌጭሌጯ ቶኪዮ በቀሊለ 
አትንበረከክሇትም። 
   
በእርግጥ የጃፓናውያንን የሥሌጣኔ ጥበብ ማዴነቅ ተገቢ ቢሆንም 
‚የጥበብ መጀመሪያ እግዙአብሔርን መፌራት ነው‛  የሚሇውን  
እውነት በዛሮ በማባዚታቸው ሥሌጣኔያቸውን ትርጉም 
አሳጥቶብኛሌ። በተሇይ ዯግሞ አኔም ሆንኩ አብዚኛው ኢትዮጵያዊ 
የሚኖርባት የቶኪዮ ከተማ እግዙአብሔርን ሇማስተናገዴ ቦታ 
አጥታሇች። በከተማዋ ወዯ 13 ሚሉዮን ጃፓናውያን ይኖራለ። 
ወዯ 500 ሺ የሚዯርሱ የውጭ አገር ዛጎች ይኖራለ ከእነዙህ 
ውስጥ ዯግሞ ወዯ 250 የሚጠጉት ኢትዮጵያውያን ናቸው። 
  
የአገሪቱ ዋነኛ ሃይማኖት ቡዴሑዜም ነው። ሃይማኖት የሇሹም 
የዙያን ያህሌ ይሆናሌ። በከተማዋ ኃጢአት ይቦካሌ፣ ኃጢአት 
ይጋገራሌ። የእግዙአብሔር ዉሇታ አይታሰብም። እንዯውም 
አብዚኛዎቹ ‚ሇእራሴ እኔ አምሊክ ነኝ‛ ሲለ ይዯመጣለ። ከዙህ 
በተጨማሪ ሇውጭ አገር ሰዎች ያሊቸውን ጥሊቻ ቃሊት 
አይገሌጹትም። በአጠቃሊይ የሚታዩት ሆነም የሚዲሰሱት ነገሮች 
ሁለ ሥጋ የሚያስዯስቱ አንጂ ሇነፌስ ጌጥ መሆን አሌቻለም። 
 

 
 
በአገር ቤት እያለ የዕጣኑ መዓዚ እያወዲቸው፣ በጸበለ እየተፇወሱ፣ 
በአባቶች መስቀሌ እየተባረኩ፣ ሇኖሩ ምዕመናን ክርስትና 
በማይታወቅበት በዙህች አገር መኖሩ በራሱ እጅግ ፇታኝ መሆኑን 
በርካታ ኢትዮጵያውያን አጫውተዉኛሌ። ትዜ ይሇኛሌ ገና ‘ሇሰዉ 
እንግዲ ሇአገሩ ባዲ’ በሆንኩበት በመጀመሪያዎቹ ወራት ዉስጥ 
ነው። መጀመሪያ የተዋወቅኳቸው አንዴ ወንዴምና አንዱት እህት 
ቤተ ክርስቲያን ሉወስደኝ በገቡሌኝ ቃሌ መሠረት ይውኝ ሄደ።  
ኦቻና ሚዘ የሚባሌ ስቴሽን ዯረስን። ሃምሳ ሜትር ያህሌ 
እንዯተራመዴን ከፉት ሇፉታችን አንዴ ትሌቅ ካቴዴራሌ 
ይታየኛሌ። በጣም ገረመኝ  ‚ጃፓን ሊይ የኦርቶድክስ ቤተ 
ክርስቲያን?‛ ሇራሴ ያቀረብኩት ጥያቄ ነበር። ቤተ ክርስቲያን 
ውስጥ ስንሌቅ ግራ ገባኝ። የማየው ነገር ሁለ ቀዴሞ ከማውቀው 
የተሇየ ነው። ሩሲያውያን መሆናቸው ተነገረኝ።  ቤተ ክርስቲያኑም 
የሩሲያውያን እንዯሆነ ሇመረዲት ችያሇሁ። 

በእርግጥ አንዲንዴ አበሾች ‚ኦርቶድክስ‛ የሚሇውን ስያሜ ከማየት 
ባሻገር በኢትዮጵያና በሩሲያ የኦርቶድክስ አብያተ ክርስቲያናት 
መካከሌ ያሇውን የድግማ ሌዩነት ባሇመረዲታቸው አውትረው 
እሁዴ እሁዴ በቅዲሴ ሥርዓቱ ይሳተፈ ነበር። ሌጆቻቸውንም 
ያስቆርቡ ነበር። 
 
ቀስ በቀስ ግን ወንዴሞች ቤት ሇቤት ባዯረጉት ትምህርት 
አብዚኛዎቹ አበሾች በሁሇቱ አብያተ ክርስቲያናት መካከሌ ያሇውን  
ሌዩነት በመረዲታቸው መሄዲቸውን አቆሙ።እግዙአብሔር 
ያሳሰባቸው ክርስቲያኖች ዳ የደ። ወትር እሁዴ ጠዋት ጠዋት 
እየተሰባሰቡ የራሳቸውን ጸልት አዴርገው፣ ትምህርት ተምረውና 
መዜሙር ምረው መሇያት ተጀመረ። አግዙአብሔርን በማያውቁ 
ሰዎች መካከሌ ሆኖ እግዙአብሔርን ማምሇክ እንዳት ዯስ ይሊሌ!! 
ፇተናውም ግን የዙያኑ ያህሌ ነበር። ጥቂት ወንዴሞችና እህቶች 
የመኖሪያ ወረቀትም የሊቸውም ነበር። እንዯሌባቸው መንቀሳቀስ 
አይችለም። ሆኖም ጉባዔው እየጠነከረ ሲሔዴ ወንዴሞችና 
እህቶች በኅብረት ጸልት በመጠንከራቸው አብዚኖቹ ክርስቲያኖች 
ጊዛያዊ መንቀሳቀሻ ፇቃዴ አገኙ። የዙያኑ ያህሌ ጉባዔውም 
በሁለም መስክ እያዯገ መጣ። ታሊሊቅ መንፇሳዊ በዓሊትን 
በኅብረት በዜማሬ እና በወንጌሌ ማክበር ጀመርን። ሁሊችንም 
በተዋረዴንበት አገር ያከበረንን የቅደሳን አምሊክ እግዙአብሔርን  
አመሰገንነው። እግዙአብሔርም ሇቃለ ታማኝ ነውና ጉባዔያችንን 
ይበሌጥ አሰፊሌን። 
 
መሻትን የሚመሇከት አምሊክ አንዯቸርነቱ ሆነና ከራሳቸው 
ከጃፓናውያን የኦርቶድክስ አባት ሰጠን። አቡነ ቶማስ ካናዚኪ 
ይባሊለ። ግብጽ አገር ከ25 ዓመታት በሊይ የቤተ ክርስቲያንን 
ትምህርት በመማር ቅስናና ምንኩስናን ተቀብሇው ሇወገኖቻቸው 
ብርሃን ሇመሆን ዲግም ወዯ ጃፓን የመጡ አባት ናቸው። 
 
የቅደስ ጊዮርጊስን ቤተ ክርስቲያን በማቋቋማቸውና አገሌግልቱም 
ከመቼውም ጊዛ በሊይ በመጠናከሩ የዯስታ ስካር አሰከረን። 
በባዕዴ አገር ያገኘናቸው አባታችን አማርኛ ማውራት ባይችለም 
አበሾቹ ጃፓንኛ ስሇሚችለ በመካከሊችን ጥሩ መግባባት ነበር። 
እሳቸውም ሁላም ከቅዲሴ በኋሊ በፕሮግራማችን መሃሌ በመገኘት 
አባታዊ ምክር ይሇግሱናሌ። ጸበሌ ጻዱቅ ስናጋጅም ተሇይተውን 
አያውቁም። በአጠቃሊይ ከአንዴ ካህን የሚጠበቀውን ሁለ 
ይፇጽሙሌናሌ። ስሇ አቡነ ቶማስ በላሊ ጽሐፌ በዯንብ 
አስነብባችኋሇሁ። የቅደሳን አምሊክ አግዙአብሔር ምስራቃዊቷን 
አገር በወንጌሌ ጨውነት ያጣፌጥሌን። አሜን!! 
 

 
 
 

           
 
 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፫    ሐመረ ኖኅ            ነሐሴ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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የሏመረ ኖኅ እንግዲ 
 

ቆይታ ከሉቀ ካህናት ኃይሇ ሥሊሴ አሇማየሁ ጋር 
 
በአሁኑ ሰዓት በሰሜን አሜሪካ የምዕራብ ስቴቶችና ካሉፍርኒያ 
ሀገረ ስብከት በሥራ አስኪያጅነት እንዱሁም ዳንቨር፣ ኮልራድ 
በሚገኘው ዯብረ ሰሊም መዴኃኔዓሇም ኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ 
በአስተዲዲሪነት እያገሇገለ ይገኛለ። ከግብፅ የቲዮልጂ 
ትምህርታቸውን አጠናቅቀው ወዯ ኢትዮጵያ እንዯተመሇሱ በከሳቴ 
ብርሃን መንፇሳዊ ትምህርት ቤት አስተማሪ ሆነው 
አገሌግልታቸውን የጀመሩ ሲሆን  በቀጣዮቹ ዓመታት ወዯ 
አሜሪካ እስከመጡበት ጊዛ ዴረስ የተሇያዩ አህጉረ ስብከት ሥራ 
አስኪያጅ፣ የሰንበት ት/ቤቶች ማዯራጃ መምሪያ ኃሊፉ፣ የስብከተ 
ወንጌሌ መምሪያ ኃሊፉ፣ የቅዴስት ሥሊሴ መንፇሳዊ ኮላጅ ምክትሌ 
ዱን እንዱሁም የቅደስ ጳውልስ ሰዋስወ ብርሃን መንፇሳዊ ኮላጅ 
ዱን በመሆን ሲሠሩ ቆይተዋሌ። በአንዴ ወቅት ወዯ ዯቡብ አፌሪካ 
ተዯርጏ በነበረውና ከፌተኛ ውጤት በታየበት የአገሌግልት ጉዝ 
ሌኡካን ከነበሩት አራት አባቶችም አንደ ነበሩ። ሉቀ ካህናት ኃይሇ 
ሥሊሴ አሇማየሁ። እኛም ስሇአገሌግልታቸው እና የሕይወት 
ተሞክሯቸው እንዱያካፌለን የእዙህ ዕትም የሏመረ ኖኅ እንግዲ 
አዴርገናቸዋሌ። ይህንን ሇማሳካት ሊዯረጉሌን ትብብር ሁለ ሌባዊ 
ምስጋናችንን እያቀረብን ወዯ ቃሇ ምሌሌሱ እናሸጋግራችኋሇን። 
መሌካም ንባብ። 
 
ሏመረ ኖኅ፦ የቤተ ክርስቲያን አገሌግልት የትና እንዳት ጀመሩ? 
አሜሪካ ከመምጣትዎ በፉት የት የትና በምን የኃሊፉነት ዴርሻዎች 
ቤተ ክርስቲያንን አገሌግሇዋሌ? 
 
ሉቀ ካህናት ኃይሇ ሥሊሴ፦ በእውነቱ የቤተ ክርስቲያን አገሌግልት 
መነሻው ሲታይ ትንሽ ከበዴ ያሇ ነው። የቤተ ክርስቲያን 
አገሌግልት ሰው በሚጀምርበት ጊዛ በውለ አያውቀውም፤ 
ከሕፃንነት ጀምሮ ነው የሚጀመረው። ከተማሪ ቤት ጀምሮ የቤተ 
ክርስቲያን አገሌግልት አሇና ሰሊም ሇኪ ተብል ውዲሴ ማርያም 
መዴገም ከተጀመረበት ጊዛ ጀምሮ ወዯ ጩኸቱ ሲገባ 
ከአገሌግልት መሇየት የሇምና በሕፃንነት ጀምሮ የቤተ ክርስቲያን 
አገሌግልት አሇ። ነገር ግን እንዯ ጥያቄው መንፇስ እኔ አገሌግልቴን 
የጀመርኩ የግብፅ የቲዮልጂ ተማሪ ስሇነበርኩኝ ከግብፅ እንዯ 
ተመሇስኩኝ በ1968 ዓ.ም. ነው መዯበኛ ሥራ የጀመርኩት። 
በ1968 በአስተማሪነት ተቀጥሬ እሠራ ነበር። በአስተማሪነቱ 
አገሌግልት ታሊቁ አባት ብፁዕ አቡነ ዮሏንስ ባሠሩት በከሳቴ 
ብርሃን መንፇሳዊ ትምህርት ቤት ነበር ሥራ የጀመርኩት። ከዙያ 
ጀምሮ ሇተወሰኑ ዓመታት ማሇትም እስከ 1972 አካባቢ 
በአስተማሪነቱ ከቆየሁ በኋሊ እንዯገና በሀገረ ስብከቱ ትምህርት 
ክፌሌ ኃሊፉነት እንዲገሇግሌ ተመዯብኩኝና በዚው ሳገሇግሌ ቆየሁ።  
 
ከ1979 ጀምሮ በሥራ አስኪያጅነት ተመዯብኩኝ፤ እስከ 1983 
የትግራይ ሀገረ ስብከት ሥራ አስኪያጅ ሆኜ ስሠራ ቆይቻሇሁ። 
በአዱስ አበባም ያሳሇፌኳቸው ጊዛዎች ወዯዙህ ተጠቃሌሇው 
ማሇት ነው በ1982 ዓ.ም. ከመቀላ ወዯ አዱስ አበባ ተፇናቅሇን 
እንዯመጣን ከሥራ አስኪያጅነቴ ሥራ ጋር የሰንበት ት/ቤቶች 
ማዯራጃ መምሪያ ጊዛያዊ ኃሊፉ ሆኜ ነበር ስሠራ የቆየሁት። 
በ1984 እና 1985 ዯግሞ የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሥራ አስኪያጅ 
ሆኜ ነው የሠራሁት። እነዙህ ሁሇት ዓመታት ሇእኔ ጥሩ የሥራ 
ዓመታት ነበሩ። የማሌረሳቸው፣ የማስታውሳቸው፣ ብዘ ቁም 
ነገሮችን የሠራሁባቸውና ያገኘሁባቸው ዓመታት ነበሩ። ከዙህ 
በኋሊ አሁንም በ1985 መጨረሻ ወይም በ1986 እና በ1987 
የአዱስ አበባ ሀገረ ስብከት ሥራ አስኪያጅ ሆኜ ሠራሁ።  
 

በ1988 ዯግሞ ወዯ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ማዯራጃ መምሪያ 
ተዚወርኩኝ። የመምሪያ ኃሊፉ ሆኜ እስከ 1992 ዓ.ም. 
አገሌግያሇሁ። በዙሁ ጊዛ በ1993 እና 1994 የችግር ጊዛ ነበር፤ 
የተወሰነ ፇተና ነበረብኝ። ከሥራ ውጪ ሆኜ ትንሽ ፇተና 
የተቀበሌኩበት፣ አስፇሊጊ ያሌሆነ ፇተና ማሇት ከዓሊማዬና 
ከሥራዬ ውጪ የሆነ ትርጉም ተሰጥቶ ከሥራ ታግጄ የቆየሁበት 
ነበር። እንዯ እግዙአብሔር ቸርነት ወዯ ሥራዬ ተመሌሼ 
አገሌግልቴን ጀምሬአሇሁ። ወዯ ሥራ ስመሇስ የተመዯብኩት 
በስብከተ ወንጌሌ መምሪያ ኃሊፉነት ነበር። ከሰንበት ትምህርት 
ቤት ማዯረጃ ኃሊፉነት የስብከተ ወንጌሌ መምሪያ ኃሊፉ ሆኜ ሥራ 
እንዯጀመርኩኝ አሁንም ወዯ ዯቡብ አፌሪካ ሇአገሌግልት አራት 
አባቶች ተሊክን፤ ሌኡካኑም ክቡር መሊከ ታቦር ተሾመ ሪሁን፣ 
የተከበሩ አባ ፌቅረማርያም በአሁኑ ጊዛ ብፁዕ አቡነ ዲንኤሌ፣ 
ክቡር መሊከ ሰሊም ዲኛቸው ካሳሁን እና እኔ ነበርን። የዯቡብ 
አፌሪካ አገሌግልት የአገሬው ተወሊጆች ወይም ጥቁሮቹ ሇቤተ 
ክርስቲያናችን ያቀረቡትን ጥያቄ መሠረት ያዯረገ ሆኖ ኦርቶድክሳዊ 
መሠረተ እምነትን፣ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንንና፣ የቤተ ክርስቲያንን 
ታሪክ ማስተማር ነበር። አገሌግልቱ ሇስዴስት ወር የቆየ ሲሆን 
ሁሇት ከተሞች እየተመሊሇስን ነበር የምናስተምረው። ወዯ 60 ሺ 
የሚዯርሱ ተገሌጋዮች ነበሩ። ቅዲሴው በሙለ ወዯ እንግሉዜኛ 
ተተርጉሞሊቸዋሌ። እነሱ ዯግሞ ከእንግሉዜኛ ወዯ ራሳቸው ቋንቋ 
እንዱተረጉሙ ተዯርጓሌ። በዯቡብ አፌሪካ ጥሩ አገሌግልት 
በመሰጠቱ መሠረት ያሇው ሥራ ተሠራ ማሇት ይቻሊሌ። ከዯቡብ 
አፌሪካ ተመሌሼ ወዯ ስብከተ ወንጌሌ መምሪያ ገባሁ። አሁንም 
የአቅሜን ያህሌ ሳገሇግሌ ቆየሁ። በዙሁ ጊዛ ሇስዴስት ወር ያህሌ 
የቅዴስት ሥሊሴ ምክትሌ ዱን ሆኜ እንዴሠራ ተዯርጏ ነበር። 
እንዯገና ወዯ መጨረሻው አካባቢ የቅደስ ጳውልስ ሰዋስወ ብርሃን 
መንፇሳዊ ኮላጅ አሁንም ዱን ሆኜ እንዴሠራ ተመዴቤ ነበር። 
እንዯዙህ ሆኜ ሳገሇግሌ ቅደስ ጳውልስ ሰዋስወ ብርሃን መንፇሳዊ 
ኮላጅ አገሌግልት ሊይ እያሇሁ ወዯ አሜሪካ የመጣሁበት መን 
ነውና ባጭሩ ተጠቃሌል ሲታይ የአገሌግልቴ ሁኔታ ይሄንን 
ይመስሊሌ።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ ወዯ አሜሪካ እንዳትና መቼ መጡ? ምንስ እየሠሩ 
ይገኛለ? 
 
ሉቀ ካህናት ኃይሇ ሥሊሴ፦ ወዯ አሜሪካ የመጣሁት እኔ 
ሳሊውቀው እግዙአብሔር ፇቅድ በ1998 ወይም በፇረንጆቹ 2005 
ዓ.ም. ነው። አሁን ስዴስት ዓመት ሉሆነኝ ነው። በመጀመሪያ 
ዯረጃ አሜሪካ እመጣሇሁ ብዬ አስቤም አሌሜም አሊውቅም። 
አሜሪካ እመጣሇሁ የሚሌ ሕሌም የሇኝም ነበር። እግዙአብሔር 
ፇቅድ እዙህ ስመጣ ዯግሞ እንዯመጣሁ ቤተ ክርስቲያን ተጋጅቶ 
ነው የጠበቀኝ። የ[ዳንቨር] መዴኃኔዓሇም ቤተ ክርስቲያን አዱስ 
ቤተ ክርስቲያን ነበር። ስሇዙህ ያ ቤተ ክርስቲያን ገና አባት 
የሇውም ነበርና እኔ እንዯምመጣ ሲታወቅ [በጊዛው የሰሜን 
አሜሪካ ሉቀጳጳስ የነበሩት] ብፁዕ አቡነ ማትያስ ከዙህ ካለ 
አባቶች ወይም ወንዴሞች ይመስሇኛሌ ተዯዋውሇው ባገኙት 
ኢንፍርሜሽን መሠረት ስሌክ ዯውሇው አንዴ ቤተ ክርስቲያን 
አንተን የሚጠብቅ ስሇሆነ ሇላሊ ቃሌ እንዲትገባ ያንን ቤተ 
ክርስቲያን አንተ ነህ በኃሊፉነት የምታስተዲዴረው ብሇው መመሪያ 
ሰጡኝ። ወዱያው ተነጋግረን እንዯመጣሁ በቀጥታ ወዯ ቤተ 
ክርስቲያን አገሌግልት ነው፤ ቅዲሜ ገብቼ እሁዴ ነው ቅዲሴ 
የጀመርኩት።  ከዙያ ጀምሮ የቤተ ክርስቲያን አገሌግልቱ እንዲሇ 
ሆኖ የምወዲቸውና የማከብራቸው ወንዴሜ ቀሲስ ዯጀኔ በኋሊ 
መሊከ ሰሊም ዯጀኔ አንዴ ስዴስት ወር ቆይተው መጡሌኝ። አብረን 
ነው አሁን እያገሇገሌን ያሇነው። አሁን የራሳችን ቤተ ክርስቲያን 
ገዜተን በጥሩ ሁኔታ አገሌግልት እየሰጠን ነው ያሇነው። አሁን 
ብቻዬን አይዯሇም እያገሇገሌኩ ያሇሁት። 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፫    ሐመረ ኖኅ            ነሐሴ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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ከዙሁ አብሮ ምናሌባት እንዯ እግዙአብሔር እኔ 
አሁንም ያሊሰብኩት ካሇፇው ተሞክሮዬም ትንሽ 
ያሌፇሇግኩትም ማሇት ይቻሊሌ በሥራ 
አስኪያጅነቱ እንዲገሇግሌ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ 
ኃሊፉነት ስሇጣለብኝ ከዙያ በኋሊ ዯግሞ ያ 
ኃሊፉነት ከብፁዕ አቡነ ማርቆስ አሌፍ ብፁዕ 
ወቅደስ አቡነ ጳውልስ ፓትሪያርካችን የግዴ 
ይሄንን ኃሊፉነት መወጣት አሇብህ ብሇው ዯብዲቤ 
ስሇሰጡኝ እስካሁን ዴረስ በሥራ አስኪያጅነቱም 
በተዯራቢነት በማገሌገሌ ሊይ እገኛሇሁ እና ያው 
የአገሌግልቴ ሁኔታ ይሄንን ይመስሊሌ።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ በሥራ አስኪያጅነት እያገሇገለ ያለት 
በሰሜን አሜሪካ የምዕራብ ስቴቶችና ካሉፍርኒያ 
ሀገረ ስብከት ነው? 
 
ሉቀ ካህናት ኃይሇ ሥሊሴ፦ አዎ እንዯሱ ነው። 
ምዕራቡ ክፌሇ አሜሪካ ሀገረ ስብከት እንግዱህ 
አሁን ባሇው መዋቅር በፉት ብፁዕ አቡነ ማትያስ 
በነበሩ ጊዛ መሊው ሰሜን አሜሪካ አንዴ ሀገረ ስብከት በአንዴ 
ሉቀ ጳጳስ ነበር የሚመራው። እሳቸው ወዯ ኢየሩሳላም ሲዚወሩ 
ሀገረ ስብከቱ በሦስት መዋቅር ተከፇሇ። እና ከሦስቱ አህጉረ 
ስብከት አንደ የምዕራቡ ክፌሇ አሜሪካ ካሉፍርኒያ ሀገረ ስብከት 
ነው የእኛ፤ እና የዙያ ሀገረ ስብከት ሥራ አስኪያጅ ሆኜ ነው 
እየሠራሁ ያሇሁት።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ በሰንበት ትምህርት ቤት ማዯራጃ መምሪያ የኃሊፉነት 
መንዎ ከማኅበረ ቅደሳን ጋር የነበረዎ የሥራ ግንኙነት ምን 
ይመስሌ  ነበር? እንዳትስ ያስታውሱታሌ? 
 
ሉቀ ካህናት ኃይሇ ሥሊሴ፦ በእውነት የማስታውሰው በመሌካም 
ሁኔታ ነው። ጥሩ ትዜታዎች አለኝ። ማኅበሩ የሚሰጣቸውን 
አገሌግልቶች እኔ አቅሜ በፇቀዯ መጠን የማኅበሩን እንቅስቃሴ 
አውቃሇሁ ብዬ እገምታሇሁ። የማኅበሩን እንቅስቃሴ በማወቄ 
ዯግሞ ከማኅበሩ ጋር ጥሩ ትሥሥር ፇጥሮሌኛሌ። ጥሩ ግንኙነት 
እንዱኖረኝ አዴርጓሌ። ግንዚቤ የላሊቸው ሰዎች ላሊ ትርጉም 
እየሰጡ በእኔ ሊይ ያዯረጉት መቻ እንዲሇ ሆኖ የዯረሰብኝ ፇተና 
እንዲሇ ሆኖ የሚያስዯስተኝ ግን ይህንን ማኅበር እንዯ ቋሚ ሥራ 
እንዯ ቋሚ ሏውሌት አዴርጌ የምገነበውና የምወስዯው 
በየዩኒቨርሲቲው፣ በየኮላጁ፣ በየተቋማቱ የሚሰጣቸው የጉባኤ 
ትምህርቶች ወጣቱ ከቤተ ክርስቲያን እንዲይወጣ በማዴረግ፣ 
ወጣቱ በመናፌቃን እንዲይማረክ በመናፌቃን እንዲይነጠቅ፣ 
ባሌሆነ አጉሌ ሌምዴና አጉሌ እምነት ተሳስቶ እንዲይሔዴ 
የሚያዯርገው መሠረታዊ ሥራ ነው። ይህ ማኅበር የሚሠራው 
ሥራ በእውነት ትሌቅና ቋሚ ሥራ ነው። ሇዙሁ በምንም መሌኩ 
ላሊ ሚዚን ሉበጅሇት የሚገባ አይዯሇም። በእኔ አስተሳሰብ በእኔ 
አቅም ከዙህ የበሇጠ ሇቤተ ክርስቲያን ዋንኛ ሥራ ምንም ነገር 
የሇም። ስሇዙህ ማኅበሩን የማከብረው፣ ማኅበሩን የምወዴበት 
ምክንያት፣ ማኅበሩን በሌቤ እንዱያዴር ካዯረጉ ምክንያቶች አንደና 
ዋንኛው ይህ አገሌግልት ነው። ይህ ዓይነቱን አገሌግልት በቅርብ 
ስሇምከታተሌ፣ በቅርብ አውቅ ስሇነበር፣ በቅርብ እኔም ራሴ 
ገብቼበት አገሌግልት የሰጠሁባቸውም ጊዛያት ስሊለ በየሀገረ 
ስብከቱ መቀላ፣ ጅማ፣ ላልችም ተቋማት ዱሊ ዴረስ ሔጃሇሁ። 
እና እነዙህን ሁለ እያየሁ በእጅጉ የሚያረካ ሁኔታ ስሊገኘሁ በጣም 
በጥሩ መንፇስ ነው ትዜታ ያሇኝ።  
 
እኔ ሇማኅበሩ የምሳሳው ነገር ምንዴን ነው ማኅበሩ በትክክሇኛው 
እንዯነበረው፣ እንዯማውቀው፣ እኔ እንዯምገነበው ማሇት ነው 

በዙያው ሕይወት እንዱቀጥሌ አሁንም እመኛሇሁ። 
ስሇዙህ ከማኅበሩ ጋር የነበረኝ ግንኙነት ግሌጽና 
የጠበቀ ግንኙነት ነበር። የእኔ አቋም ግሌጽ ነው፤ 
የማኅበሩም በእኔ ሊይ ያሇው ግንዚቤ እንዯዙሁ 
ይመስሇኛሌ። አዱስ አበባን ሇቅቄ እስክመጣ ዴረስ 
በማኅበሩ የነበረኝ ወይም ያሇኝ እምነት ይህንን 
ይመስሊሌ። እኔ በዙህ ማኅበር ምክንያት ብዘ 
ፇተና ዯርሶብኛሌ ብዬ የምሇው ነገር ባይኖርም 
መጠነኛ ችግሮች ግን አሳሌፋአሇሁ። መጠነኛ 
ችግሮችን ሳሳሌፌ ግን ሇማኅበሩ ከመቆርቆር፣ 
ሇማኅበሩ ከማሰብ አይዯሇም። ማኅበሩን ከዙህ 
አዴነዋሇሁ ብዬ እኔ አስቤ አይዯሇም። ከቤተ 
ክርስቲያኔ ዓሊማና አገሌግልት አንጻር ብቻ ነው 
የማኅበሩን አገሌግልት እንዴወዴ ያዯረገኝ 
እንዴዯግፌም ያዯረገኝ። አለባሌታዎች ይኖራለ። 
አለባሌታዎች ከባሇሥሌጣን ጋር ሇማጣሊት 
የማይሸረቡ ሁኔታዎች አሌነበሩም። ተብል ተብል 
ሲያቅት ‚ኃይሇ ሥሊሴ ይህንን ማኅበር ዯጋፉ ሆኖ 
እንዱሁ ጠበቃ ሆኖ የቆመው አሇምክንያት 

አይዯሇም። ማኅበሩ ቋሚ ዯሞዜ ስሇመዯበሇት ነው‛ እስከመባሌ 
ተዯረሰ። እንዯውም ዯሞዘ እንዱሁ በቀሊሌ የሚገመት አይዯሇም 
‚3000 ብር ወርሃዊ ዯሞዜ ተመዴቦሇት ነው‛ ተብል ነው ሇቅደስ 
ፓትሪያርኩ የተነገራቸው። እኔ በእውነቱ 3000 የሚመዴብሇኝ 
ማኅበር ቢኖር ኖሮ ጓዛን ጠቅሌዬ ከቤተ ክህነት ወጥቼ የማኅበሩ 
ዯንበኛ ቋሚ ሠራተኛ መሆን እችሌ ነበር። ነገር ግን እኔ በዯሞዜ 
ይህንን ማኅበር አሊውቀውም። መጻሕፌት በምጽፌበት ጊዛ 
ሇምጽፌበት አገሌግልት የወረቀት መግዣ የእስክሪብቶ መግዣ 
ተብል ሇተወሰኑ ጊዛያት የሚሰጥ የሥራ ማስኬጃ ሇእኔ ብቻ 
ሳይሆን ሇሁለም ጸሏፉዎች የሚሰጥ ክፌያ ካሌሆነ በስተቀር ላሊ 
ክፌያ አሊውቅም። ከዙህ ማኅበር ዯሞዜም አሌጠብቅም። እና 
የሚከፇሇኝ ዯሞዜ የሇም ሰውች ግን እንዯዙህ ነው ስሇው 
ያቀረቡኝ። እኔ ግን ያሌሆንኩትን ሆነሃሌ ቢለኝ ብዘም 
አይዯንቀኝም። የሆነው ሆኖ ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ግንኙነቱ ጥሩ 
ነበር፤ ትዜታው አሁንም ጥሩ ነው።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ የማኅበረ ቅደሳን አባሊት በቤተ ክርስቲያን 
አገሌግልት ማሇትም በቤተ መቅዯስ፣ በስብከተ ወንጌሌ፣ 
በገዲማትና አዴባራት መርጃ አጽራረ ቤተ ክርስቲያን በመከሊከሌ 
እና በላልችም የሚሰጡትን አገሌግልት እንዳት ይገመግሙታሌ? 
 
ሉቀ ካህናት ኃይሇ ሥሊሴ፦ ከዋናው ማዕከሌ የማውቀውን መናገር 
እችሊሇሁ። አሁን እዙህ ሰሜን አሜሪካ ያሇው አገሌግልት ይህንን 
ይመስሊሌ ብዬ ምስክርነት መስጠት አሌችሌም። ወዯ አሜሪካ 
ከመጣሁ ጀምሮ ከማኅበሩ ጋር ያሇኝ አገሌግልት በጣም የተዲከመ 
ስሇሆነ ይህንን ይመስሊሌ፣ ይህ ይጏዴሌበታሌ፣ ይህንን አሟሌቷሌ 
ብዬ የምሰጠው ብዘ [አስተያየት] አይኖርም። በጥንት በመሠረቱ 
እንዯማውቀው ግን ገዲማትና አዴባራትን መርዲት አንደ ተግባሩ 
እንዯሆነ አውቃሇሁ። ስብከተ ወንጌሌን ማጠናከር ተቀዲሚ 
ዓሊማው ነው። በቤተ መቅዯስ አገሌግልት ምናሌባት አሁን አሁን 
ብዘ ወጣቶች የስብከተ ወንጌሌ ማጠናከር ተግባራቸው 
እንዯተጠበቀ ሆኖ ወዯ ቤተ መቅዯስ ብቅ ብቅ እያለ ይመስሇኛሌ። 
ብዘ ወጣቶች ካህናት እየተፇጠሩ ነው። ጥሩ ነው፣ ይሄ ነገር ጥሩ 
ነው። ነገር ግን በዙሁ ሊይ ሉጨመርበት ሉተኮርበት የሚገባ አንዴ 
ነገር አሇ። የቤተ መቅዯስ አገሌግልት ሲጀመር የቤተ መቅዯሱ 
አገሌግልት የሚከናወንበት የቅዲሴው ሁኔታ፣ የዛማው ሁኔታ 
ዯግሞ ሉተጉበት ይገባሌ። እና ጊዛያቸውን መሥዋዕት አዴርገው 
አጠናክረው የክህነቱንም አገሌግልት ሌዩ ትኩረት ሰጥተው 
ሉያጠኑት ይገባሌ የሚሌ እምነት አሇኝ እንጂ በመሠረተ አሊማው 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፫    ሐመረ ኖኅ            ነሐሴ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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ጥሩ ነው። ግብፆች ከእኛ የሚሻሌ አገሌግልት መስጠት የቻለት 
መናዊያን ካህናት ስሊሎቸው ነው። የትውሌደን ቋንቋ የሚያውቁ 
ካህናት ስሊሎቸው ነው። ትውሌደን በሚያውቀው ቋንቋ 
በሚያውቀው ዯረጃ ስሇሚያገሇግለት ነው። የግብፅ ካህናት ሕዜቡ 
የሚያውቀውን ያውቃለ። ሕዜቡ የሚጠይቃቸው ሁለ እንግዲ 
የሚሆንባቸው አይዯለም፤ መሌስ የሚሰጡ ናቸው። መንፇሳዊው 
ዕውቀት ዯግሞ የግሊቸው ነው። ከምዕመናን የሚበሌጡበት 
የሚሇዩበት ምክንያት አሊቸው፤ ይኸውም የመንፇሳዊ ዕውቀታቸው 
ነው። ምክንያቱ የግብፅ ካህን ቢያንስ ቢያንስ የመጀመሪያ 
ዱግሪውን ተቀብል ወዯ ቲዮልጂ ይገባሌ እንጂ ምንም ነገር 
ሳይይዜ ቲዮልጂ የሚማር ካህን አይኖርም። የእኛ ችግር ምንዴን 
ነው ከሥር መሠረታችን የምንጀምረው በቤተ ክርስቲያን ትምህርት 
ብቻ ነው። ስሇዙህ በቤተ ክርስቲያን ዕውቀት አባቶቻችን ሙለ 
ሆነው እያሇ በመኑ ዕውቀት ግን ሕዜቡ እየቀዯማቸው እየሄዯ 
ወይም እየቀዯመን እየሄዯ ትንሽ ሳንቸገር አሌቀረንም። ታዱያ ሇዙህ 
ችግር ሌጆቻችን ወንዴሞቻችን በዙሁ በመኑ የበሰለ ባሇሙያዎች 
በመሆናቸው ያንን የክህነት አገሌግልት መስጠት በሚችለበት ጊዛ 
ጥሩ የበሇጠ አገሌግልት ሉሰጡ እንዯሚችለ ተስፊ እናዯርጋሇን። 
እንዯዙህ በሚባሌበት ጊዛ አሁን ያሌኩት ነገር ሌዩ ትኩረት 
ሉሰጠው ይገባሌ ሇማሇት ነው። የቤተ መቅዯስ አገሌግልት 
የተሟሊ ሲሆን ነው ጥሩ ውጤት ሉገኝበት የሚችሇው እና 
የቅዲሴው ነገር፣ የዛማው ነገርም ሌክ እንዯ ስብከተ ወንጌለ ሌዩ 
ትኩረት ሉሰጡት ይገባቸዋሌ። ጊዛያቸውን አጥፌተው ይሄንን 
ሉተጉበት ይገባሌ።  
 
አጽራረ ቤተ ክርስቲያንን ሇመከሊከሌ ስሇሚዯረገው ጥረት 
እውነቱን ሇመናገር ከሆነ አሁንም የዋናውን ማዕከሌ ነው 
እየተናገርኩ ያሇሁ። በዙህ በሰሜን አሜሪካ ያሇው አሁንም 
እንዯዙሁ እየቀጠሇ ነው አሌቀጠሇም እኔ ብዘ አሊውቅም። ነገር 
ግን የማኅበሩ ትሌቁ ተግባር ይሄንኑ ነው። መናፌቃን ራሳቸው 
ምስክርነታቸውን ሳያፌሩ ሳይቸሩ የሰጡበት ምስክር ነው። ያው 
‚በዙህች ቤተ ክርስቲያን መንቀሳቀስ ያሌቻሌነው ማኅበረ ቅደሳን 
የሚባሌ ጠሊት የምሁራን ዴርጅት ስሊሇ መንቀሳቀስ አሌቻሌንም‛ 
እስከሚለ ዴረስ ነው ማኅበሩ እያገሇገሇ ያሇው። ይህ ነው 
የሚፇሇገው። ይህ ነው ሁሊችንንም ተስፊ እንዴናዯርግ 
የሚጋብን። ስሇዙህ አጽራረ ቤተ ክርስቲያንን ሇመከሊከሌ 
የሚዯረገው የማኅበሩ እንቅስቃሴ አሁንም መቀጠሌ አሇበት። 
በዙሁ ካሌቀጠሇ መናፌቃን ዕቅዲቸው ረዥም ነው። ዕቅዲቸው 
አሁንም ይህችን ቤተ ክርስቲያን ሇማሰናከሌ ነው። የራሳቸው ቤተ 
ክርስቲያን ምን ሊይ እንዲሇ መሠረታቸው በመናዴ ሊይ እንዲሇ 
እያወቁ ተያይዝ ሇመጥፊት ትውሌደን በሚሰማው በሚመስሇው 
በሚመቸው ሥጋዊ ፌሊጏት ሉማርኩት ብዘ ጥረት እያዯረጉ 
ነው። 
 
እንዯ እውነቱ ከሆነ ግን በእውነት የእኛ ሌጆች ኢትዮጵያውያን 
ከፕሮቴስታንቱ ዓሇም ብዘ ሉማሩ ይገባቸዋሌ። ዚሬ 
የፕሮቴስታንቱ ዓሇም በሚጋበት ጊዛ፣ በወዯቀበት ጊዛ፣ አብያተ 
ክርስቲያናት የነበሩ ወዯ መስጊዴ እየተሇወጡ ባሇ ጊዛ ወዯ ሲኒማ 
ቤት እየተሇወጡ ባሇ ጊዛ ፕሮቴስታንት ሆኜ እሌቃሇሁ ብል 
ማሇት በእውነቱ ሞኝነት ነው። ትውሌደ የሇም። ሃያና አስራ 
አምስት ሽማግላዎች ይው የሚንቀሳቀሱት ቤተ ክርስቲያን አሁን 
በመሸጥ ሊይ ነው ያለ። ይሄ ዜም ብል እኛ ስሊሌነው የሆነ ነገር 
አይዯሇም፤ እውነታው ይኸው ነው። ሁሊችንም ቤተ ክርስቲያን 
የገዚነው ከፕሮቴስታንቶቹ ዓሇም ነው። ፕሮቴስታንቶች 
ይገሇገለበት የነበረ ነው። ስሊቃታቸው ነው፣ ትውሌደ 
ስሇከዲቸው፣ ትውሌደን ስሊጡ አሁን የሚገሇገለበትን ሁለ 
በመሸጥ ሊይ ናቸው። ስሇዙህ የፕሮቴስታንቱ ዓሇም ቀጣይ 
አሇመሆኑን እያወቁ እንዯገና ተያይዝ ሇመጥፊት የጥፊት 

መረባቸውን በሚረጉ መናፌቃን ሊይ ጠንክሮ መዜመቱ እኔ 
ምንም ምንም አይነት ምክንያት ሉሰጠው የሚገባ ነገር ስሊይዯሇ 
ሕዜቡ መጠናከር አሇባቸው። ያሌተሟሊ ነገር ካሇ እንዱሟሊ 
ማዴረግ ነው። ሇሰው ተብል ሰውን ሇማስዯሰት ወይም ሰውን 
ሇማሳን ከሆነ የሚሰጠው አገሌግልቱ አሁንም እግዙአብሔር 
የሚጨመርበት  አይሆንምና ፇራሽ ነው። ነገር ግን ዋናው ነገር 
ቤተ ክርስቲያንን ከጥፊት ሇማዲን እስከሆነ ዴረስ የትኛውም ኃይሌ 
የሚከሇክሇው የሚገታው ሉሆን አይችሌም። ይሄን ማመን ማወቅ 
አሇብን። የእግዙአብሔር የሆነን ነገር በእግዙአብሔር ፇቃዴ 
የተዯገፇን ነገር በምንም የሚገታው የሚመሌሰው ማንም የሇም። 
ይሄ ማኅበር በእግዙአብሔር ፇቃዴ ተመሠረቷሌ ብዬ አምናሇሁ። 
የሚሰጠውም አገሌግልት የእግዙአብሔር ፇቃዴ የሚታይበት 
ስሇሆነ ያው ውጤት እየታየበት ያሇው። ስሇሆነም አገሌግልቱ 
ጠንካራ ነው፣ አገሌግልቱ መሌካም ነው፣ አገሌግልቱ በበሇጠ 
ሉጠነክር ይገባዋሌ። የቀዯሙትን ሰዎች ሉያዩ ይገባቸዋሌ።  
 
የአሁኑ ሌጆቻችን የቀዯሙ ሰዎች  ምን ፇተና አሳሌፇው ነው 
ማኅበሩን ሇዙህ ያዯረሱት፣ ዴንበር ተሻግሮ አሜሪካ እንዱታይ፣ 
ዴንበር ተሻግሮ አውሮፓ በአጠቃሊይ በዓሇም ሊይ መሠረቱን 
እንዱጥሌ የሆነው በእነማን ብርታት ነው? እነማን ነበሩ? ምን 
ችግር ምን ፇተና አሳሇፈ? እንዳት ሆነው ነው ማኅበሩን ሇዙህ 
ያዯረሱት የሚሇውን ነገር ከኋሊ እየሔደ እየተማሩ ተጠናክረው 
ሉቀጥለ ያስፇሌጋቸዋሌ ይመስሇኛሌ ። ከዙህ ውጪ በአጠቃሊይ 
ሲታይ ግሩም የሆነ አገሌግልት ነው። እርግጥ ነው እንዯዙህ ብሇን 
ስንሌ ማኅበረ ቅደሳን ፌጹም ነው ብሇን እንዲይዯሇ ዯግሞ ሁለም 
ሉያውቀው ይገባሌ። ከሰው ፌጹምነት የሇም። ፌጹምነት ያሇው 
ከእግዙአብሔር ብቻ ነው። ፌጹምነት የሚኖረው ከእመቤታችን፣ 
ከመሊእክት፣ ከቅደሳን ብቻ ነው። እኛ ግን ዯካሞች ስሇሆንን 
ፌጹምነቱ ሊይኖረን ይችሊሌ። ማኅበሩ አገሌግልት በሚጀምርበት 
ጊዛ እኛ የመሰናክሌ መረብ እንረጋሇን። የማኅበሩ አባሊት ዯግሞ 
እንዯ  ሌጅነታቸው እንዯ ሰውነታቸው በሚዯርስባቸው ፇተናም 
ይሁን ባሌታሰበ ባሌተገመተ ነገር የራሳቸው ዯካማነት ሉያሳዩ 
ይችሊለ። ይሄ አዱስ ነገር ሉሆን አይችሌም ሇምን ዯከሙም 
አይባሌም። ግን ፌጹማን ናቸው ዯግሞ ማሇት አይቻሌም። ስሇዙህ 
ዴክመታቸው ካሇ ወዯኋሊ እያዩ እያስተካከለ እያረሙ 
አገሌግልታቸውን ሉቀጥለ ያስፇሌጋሌ ይመስሇኛሌ። የእኔ ግምት 
የእኔ ግምገማ ይሄ ነው። 
 
ሏመረ ኖኅ፦ ማኅበረ ቅደሳን የተመሠረተበትን ዓሊማ አሳክቶ 
ካስቀመጣቸው ግቦች ሇመዴረስ በቀጣይ ምን መሥራት አሇበት? 
ከአባቶችስ ምን ይጠበቃሌ ይሊለ? 
 
ሉቀ ካህናት ኃይሇ ሥሊሴ፦ እንግዱህ ማኅበረ ቅደሳን 
የሚጠበቅበት ዓሊማውን ያወቀ ዓሊማውን ሇማሳካት ዓሊማውን 
አክብሮ የሩቁንና የቅርቡን ግብ አውቆ የሚንቀሳቀስ እስከሆነ ዴረስ 
አሁን እንዲሌኩት ፇቃዯ እግዙአብሔር  ሲጨመርበት ሁለም ነገር 
የተስተካከሇ ይሆናሌ። እስካሁን ዴረስ እየታየ ያሇው በዙሁ ሊይ 
የተመሠረተ ስሇሆነ ጥሩ ውጤት የሚታይበት ስሇሆነ ግቡ ሊይ 
ሇመዴረስ በቀጣይነት መቀጠሌ ነው።  የቤተ ክርስቲያን ዓሊማ 
ተሇዋዋጭ ዓሊማ አይዯሇም። የቤተ ክርስቲያን ዓሊማ አንዴ ዓሊማ 
ነው። የቤተ ክርስቲያን ዓሊማ በዓሇት ሊይ የተመሠረተ አንዴ 
ዓሊማ ስሇሆነ ያንን ጽኑ ዓሊማ ይዝ መንቀሳቀስ ነው አንዴን ዓሊማ 
ግብ ሉያዯርሰው የሚችሇው። እና ያንን የተባሌነውን ነገር 
እያስታወስን ‚አሌቦ ይእኅዜ  ዕርፇ ወየሏርስ ዴኅሪተ /እርፌን ይዝ 
ወዯኋሊ የሚያርስ የሇም/‛ /ለቃ. ፱፥፷፪/ እንዯተባሇ ይሄንን 
የተያውን ነገር በትክክሌ ግቡ ሊይ ሇማዴረስ በጽኑ እምነት 
መሥራት ነው። ምናሌባት ግቡ ሊይ ሇማዴረስ በሚባሌበት ጊዛ 
ሰው ሰውኛ ቋንቋ ሉመስሌ ይችሊሌ። ግቡ ሇማዴረስ ሲባሌ አንዴ 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፫    ሐመረ ኖኅ            ነሐሴ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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አሊቂ ነገር እዙያው ሔዯውበት ፌጻሜ የሚያገኝ ነገር ሲሆን ነው 
ግቡ መዴረስ የሚባሇው። የቤተ ክርስቲያን ግብ ግን እስከ 
መጨረሻ ዴረስ ነው እስከ ምጽአት ዴረስ አገሌግልት ተፇጽሟሌ 
አብቅቷሌና ይበቃሌ የሚባሌ ነገር አይዯሇም። ዋናው ነገሩ ያው 
ስብከተ ወንጌሌ የእግዙአብሔር ቃሌ በሕዜብ ሌብ እንዱያዴር 
በምዴር ሊይ ያሇች የእግዙአብሔር መንግሥት ቤተ ክርስቲያን 
እንዴትሰፊ ያንን በዓሇት ሊይ የተመሠረተውን ዓሊማ አጥብቆ 
አጠንክሮ እንዱቀጥለ ማዴረግ ነው ግቡ ሊይ መዴረስ። ዋናው 
ነገሩ እምነት ያስፇሌጋሌ። ጽኑ እምነት ካሇ ሁለም ነገር ይሆናሌ፣ 
ይከናወናሌ። የራስን ዓሊማ ማወቅ መገንብ፣ የራስን ሕይወት 
መገንብ፣ የቤተ ክርስቲያኒቱን ሕይወት መገንብ ያስፇሌጋሌ ብዬ 
አምናሇሁ። ሁሊችንም ይሄንን ካወቅን ግባችን ሊይ እንዯርሳሇን። 
የምናስበውን ነገር ሁለ ሌናሳካ እንችሊሇን።  
 
ከአባቶች ምን ይጠበቃሌ መባለ ምናሌባት የተሇመዯ ቋንቋ 
ይመስሇኛሌ ከአባቶች ሳይሆን ከቤተ ክርስቲያን ምን ይጠበቃሌ 
ቢባሌ እኔ የቀና ይመስሇኛሌ። ቤተ ክርስቲያኒቱን ማየት ያሇብን 
በአጠቃሊይ ጥቅሌ ሕይወቷን ነው። አባቶች የቤተ ክርስቲያን 
ሕይወት ናቸው፤ በአባቶች ግን በተናጠሌ የሚታይ ነገር የሚጠበቅ 
ነገር አይኖርም። ከቤተ ክርስቲያኒቱ ምን ይጠበቃሌ? ሌጆቿን 
መሰብሰብ ይጠበቅባታሌ፣ ሌጆቿን ማበረታታት ይጠበቅባታሌ፣ 
ሇሌጆቿ አሇኝታ መሆን ይጠበቅባታሌ። ቤተ ክርስቲያን በጠቅሊሊ 
የሌጆቿ ጠባቂ የመሆኗ የአዯራ ምሥጢር በግሌጽ የተጻፇ ስሇሆነ 
በተሰጣት አዯራ መሠረት ሌጆቿን መጠበቅ ግዳታዋ፣ መብቷ፣ 
ኃሊፉነቷ ነው። ይሄ ከሆነ ያው ወጣቶች ዯግሞ ቤተ ክርስቲያን 
አይዞችሁ ብሊ ከጏናቸው ቆማ መንገዴ ስታሳያቸው መንገዴ 
ስትመራቸው የሚጠበቅባቸውን አገሌግልት መስጠት ይችሊለ።  
እዙህ ሊይ ጥንቃቄ የሚያስፇሌገው የሚመስሇኝ ምንዴን ነው 
ምናሌባት ከእኔ የሚጠበቅ ነገር ባሇመፇጸሜ ማኩረፌ የሚቻሌ 
አይመስሇኝም። እግዙአብሔር ከፇቀዯሌኝ ከእኔ የሚጠበቀውን 
ነገር ሇሌጆቼ አስተሊሌፊሇሁ በአባትነቴ ማሇት ነው። እግዙአብሔር 
ካሌፇቀዯ ዯግሞ ምናሌባት እስከሚፇቅዴ ዴረስ የተወሰኑ ውጣ 
ውረድች ይኖራለ፤ የተወሰኑ እንቅፊቶች ይኖራለ። ያንን እንቅፊት 
ሇምን ተፇጠረ? ኃይሇ ሥሊሴ ሇምን ይህንን እንቅፊት ፇጠረብን 
ብል በማኩረፌ ወዯ ኋሊ የሚሸሽ ካሇ ገና ዓሊማውን ያሌተገነበ 
ሉሆን ይችሊሌ። ዓሊማን ከተገነቡ የክርስትና ሕይወት ከማኩረፌ 
ውጪ ነው። የክርስትና ሕይወት ከበቀሌ ውጪ ነው። የክርስትና 
ሕይወት ያው መሌካም በተገኘ ቁጥር ብቻ የሚወዯዴ ፇተና 
ሲመጣ ዯግሞ የሚሸሹት አይዯሇም። ክፈውም በጎውም 
ከእግዙአብሔር የሚመጣ ነገር ነው። ክፈውም በጎውም ሇበጎ 
ነው፣ ሇመሌካም ነገር ነው እግዙአብሔር የሚያመጣው። ሇዙህ 
ዋናው ነገሩ ዓሊማን አውቆ ከቤተ ክርስቲያን የሚጠበቀውን ነገር 
ቢያገኙም ባያገኙም ዓሊማን አጥብቆ መሥራት ነው የሚጠበቅ 
ብዬ ነው የማምነው።  
 
እንግዱህ ከቤተ ክርስቲያን የሚጠበቀው ምን እንዯሆነ ስናስብ 
ከሌጆቻችን የሚጠበቅ ዯግሞ ምን መሆን አሇበት የሚሇው 
መንጋት የሇበትም። ሁሇቱም ተያያዥ ሆነው የሚቀጥለ ናቸው። 
ሌጆቻችን የቤተ ክርስቲያናቸውን መዋቅር ጠብቀው፣ ሥነ 
ሥርዓትን አክብረው፣ በቤተ ክርስቲያን መመሪያ እና በቤተ 
ክርስቲያን ሕግና ትእዚዜ መሠረት መመራት ግዳታቸው እንዯሆነ 
መብታቸውም እንዯሆነ ማወቁ ተቀዲሚ ተግባራቸው መሆኑን 
ማወቅ ያስፇሌጋሌ። አባቶች ዯግሞ ሇዙህ የሚወጡ የሚዯክሙ 
ሌጆችን አይዞችሁ ብል ዓሊማቸውን አክብረው በዓሊማቸው 
ጸንተው እንዱሠሩ የሚፇሇገውን ዴጋፌ መስጠት ዯግሞ ከአባቶች 
የሚጠበቅ መንፇሳዊ ግዳታ ነው እሊሇሁ። ስሇዙህ ሁለም 
ተያያዥነት ያሇው አባቶች ሇሌጆቻቸው ሌጆች ከአባቶቻቸው ሥር 
ሆነው ማዴረግ የሚገባቸውን ነገር እንዱያዯርጉ ተጠባብቆ 

የመሥራት ሁኔታ እንዲሇ ይሰማኛሌና በዙሁ ቢሆን አገሌግልቱ 
ቀና ይሆናሌ። የቤተ ክርስቲያኒቱ አገሌግልት የሰመረ ይሆናሌ።  
 
እንግዱህ እኔ ማኅበረ ቅደሳን በግለ እንዱጠቀም ወይም በግለ 
እንዱከበር ከማሰብ ሳይሆን ማኅበረ ቅደሳንን ሳስብ እኔ ቤተ 
ክርስቲያኔን ነው የማስበው። ቤተ ክርስቲያኔን ካሊሰብኩ ማኅበረ 
ቅደሳንን ማሰብ አሌችሌም። ማኅበረ ቅደሳንን አስቤ ቤተ 
ክርስቲያኔን ማሰብ የምችሌ ከሆነ ዯግሞ ሇማኅበረ ቅደሳን መዯረግ 
የሚገባውን ነገር ከቤተ ክርስቲያን የሚጠበቀውን ሁለ ማግኘት 
አሇባቸው ብዬ አምናሇሁ። በዙሁ ጊዛ ታዱያ አሁን ምናሌባት 
አንዲንዴ የሚስተካከለ ነገሮች ምንዴን ናቸው ቢባሌ አንዲንድች 
‚ማኅበረ ቅደሳን‛ የምትባሌ ቤተ ክርስቲያን እንዯላሊቸው ማወቅ 
ያስፇሌጋቸዋሌ። ማኅበሩ ሇቤተ ክርስቲያን አገሌግልት ማሳኪያ 
ይሆን ንዴ የተመሠረተ እንጂ ራሱ ቤተ ክርስቲያን ይሆን ንዴ 
የተቋቋመ አይዯሇም። ቤተ ክርስቲያንን ወዯ ጏን ትቶ ማኅበሩ ነው 
ቤተ ክርስቲያን ብል የሚያስብ ወጣት ካሇ ስህተቱን ሉያርም 
ያስፇሌገዋሌ። ማኅበረ ቅደሳን የቤተ ክርስቲያን አገሌግልት ሰጪ 
ክፌሌ ነው፤ የቤተ ክርስቲያን አካሌ ነው። በላሊ በኩሌ ዯግሞ 
በማወቅም ሆነ ባሇማወቅ ማኅበሩን በግሌጽ የሚዋጉት አካሊት 
አጽራረ ቤተ ክርስቲያን ከሚፇጽሙት ተግባር የተሇየ አይዯሇም። 
የቤተ ክርስቲያን ጠሊቶች የሚረጉባት የክፊት መረብ ይበቃታሌ 
ይህች ቤተ ክርስቲያን። ስሇዙህ ሌጆቻችንን መሰብሰብ የእኛ 
ግዳታ፣ የእኛ ኃሊፉነት ነው። ምናሌባትም ማኅበሩ ተሳስቶ 
ከመንገዴ ከወጣ መቆንጠጥ መቻሌ አሇበት። ሲቆነጠጥ ግን 
በአግባቡ፣ በመመሪያው እና በሕጉ ሉሆን ይገባሌ። ይህም 
ስህተቱን ሇማረም እንዱያስችሇው ነው። ያሇ የላሇውን ስህተት 
ጨምሮ ማኅበሩን እንዯ ጭራቅ አዴርጏ ማየቱ እኔ በእውነት 
አግባብነት ያሇው አይመስሇኝም። ባሇፇው በሚዱያ ሳይቀር 
የሚተሊሇፈ ነገሮችን ሇማየት ሞክሬአሇሁ፣ በእውነቱ ያሳዜነኛሌ 
እና እንዯዙህ ያለ ጥቃቅን ነገሮች ሉስተካከለ የሚገባቸው ናቸው። 
ነገ ሌናገኘው የሚገባንን ጸጋ እንዴናገኝ ዚሬ ተባብረን መሥራት 
ስንችሌ ነው።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ በውጪው ዓሇም የሚገኘውን ወጣት ወዯ ቤተ 
ክርስቲያን ሇማምጣትና በቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ሥር 
ሇማቆየት፤ ሕፃናትን በቃሇ እግዙአብሔር ኮትኩቶ ሇማሳዯግ ምን 
መሠራት አሇበት ይሊለ? በእርስዎ ሀገረ ስብከት ምን እየተሠራ 
ነው? 
 
ሉቀ ካህናት ኃይሇ ሥሊሴ፦ በእኔ ሀገረ ስብከት የተሇየ ሥራ አሇ 
ብዬ የምገምተው የሇኝም እንዯማንኛውም ሀገረ ስብከት 
እንዯማንኛውም አካባቢ በእዙህም ሀገረ ስብከት እየታዩ ያለ 
ሙከራዎች ይኖራለ። ሕፃናትን በአግባቡ ሇማስተማር በተሇይ 
የራሳችን የሆነ ቤተ ክርስቲያን የገዚን ክፌልች ቀጣዩ ትኩረታችን 
ይህ ስሇሆነ ባሇን አቅም ሕፃናትን በሥርዓት፣ በሃይማኖት፣ በቋንቋ 
ኢትዮጵያዊነታቸውን የሚያውቁበት ሥርዓት ሇመርጋት ጥረት 
እያዯረግን ነው። ይሄ የሚታየው በአጠቃሊይ በሀገረ ስብከት ዯረጃ 
ባይሆንም እያንዲንደ ዯብር የሚያሳየው እንቅስቃሴ ግን እንዱህ 
ዓይነቱ እንቅስቃሴ ነው ያሇው።  
 
በሀገረ ስብከት ዯረጃ ይህንን ግምገማ ሇመስጠት ገና ሀገረ ስብከቱ 
በጉዝ ሊይ ያሇ ሀገረ ስብከት ነው። ሀገረ ስብከት ሲባሌ እኔ 
እንዯሇመዴኩት ይመስሇኝ የነበረው ምንዴን ነው ሉቀ ጳጳስ አሇ፣ 
ሥራ አስኪያጅ አሇ፣ ጸሏፉ አሇ፣ ላልችም ሠራተኞች አለ። እነዙህ 
ሁለ የተዯራጀ መዋቅር ኖሯቸው አንዴ ሊይ የሚሰሩ ይመስሇኝ 
ነበር። እንዯዙህ ሆኖ ግን አሊገኘሁትም። ጳጳሱ ላሊ ስቴት ነው 
ያለት፣ ሥራ አስኪያጁ ላሊ ስቴት ነው ያሇው፣ ጽሏፉው ሑሳብ 
ሹሙ ላሊ ሁለም በየስቴቱ የሚገኙ ናቸው። ሉቀ ጳጳሱ እንግዱህ 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፫    ሐመረ ኖኅ            ነሐሴ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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በሲኖድስ በቅደስ ፓትርያርኩ ተሌከው መጥተዋሌ፤ ባሇዯሞዜ 
ናቸው። የተቀሩት ከሥራ አስኪያጅ ጀምሮ እስከ ታች ያለ አባሊት 
ግን የፇቃዴ አገሌግልት የሚሰጡ ስሇሆነ ገና ሀገረ ስብከቱ በቅጡ 
የተዯራጀ ሀገረ ስብከት አይዯሇም ሇማሇት ነው። የሆነ ሆኖ ግን 
በየአዴባራቱ የሚሠሩ ሥራዎች ተስፊ ሰጪ ሥራዎች ናቸው። 
ከሁለ በሊይ ሌጆቻችን ኢትዮጵያዊነታቸውን አውቀው በቤተ 
ክርስቲያናቸው ሕግና ሥርዓት በአገራቸው ቋንቋ ማወቅ 
የሚገባቸውን ነገር እንዱያውቁ ጥረት እየተዯረገ የሚገኝበት ጊዛ 
ነው ያሇው ብዬ አስባሇሁ። በዙሁ መሠረት እንግዱህ ሕፃናትን 
በቃሇ እግዙአብሔር ብቻ ሳይሆን በብዘ አቅጣጫ ነው ኮትኩቶ 
ሇማሳዯግ ጥረት መዯረግ ያሇበት። ያሇንበት ሀገር የባዕዴ ሀገር 
ነው። ሌጆቻችን እዙሁ ሲያዴጉ የሚረከቡት የባዕደን ሀገር ባሕሌ፣ 
የባዕደን ሀገር ቋንቋ፣ የባዕደን ሀገር ሥርዓት እንጂ የራሳቸው 
ባሕሌና ቋንቋ ምን እንዯሆነ አያውቁም። እኛ ካሌተጋን እኛ 
ካሊስተማርናቸው በጣም ትሌቅ ፇተና ሉሆንብን ይችሊ ይሄም 
መሆኑን መነጋገር ያስፇሌጋሌ። ሇዙሁ ሌዩ ትኩረት ያስፇሌገዋሌ፤ 
ሌዩ ጥናት ያስፇሌገዋሌ። በእውነት ያሊወቅነው ብዘ ነገርም 
እየቀረብን እንዲሇ ይሰማኛሌ።  
 
ስሇዙህ ሌጆቻችን ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን ማወቅ 
ይገባቸዋሌ። ሌጆቻችን በኢትዮጵያዊ ቋንቋ የሚማሩበት ዕዴሌ 
ማግኘት አሇባቸው። ሌጆቻችን ኦርቶድክሳውያን ሆነው ማዯግ 
የሚችለበት ነገር መመቻቸት አሇበት። ይሄንን ሇማዴረግ ኅብረቱ 
ያስፇሌጋሌ። መዯማመጡ ያስፇሌጋሌ። እንዱሁ በተሇምድ እንዱህ 
ብናዯርግ ይሳካሌናሌ ብሇን የምንሇው ነገር አይዯሇም። ጥናት 
ያስፇሌገዋሌ። በተሇይ ወጣት ሌጆቻችን የወጣት ምሁራን 
አስተዋጽኦ እዙህ ሊይ ትሌቅ ሚና የሚጫወት ነው መሆን ያሇበት 
ብዬ አምናሇሁ። ስሇዙህ በጥናት ሊይ የተመሠረተ አገሌግልት 
እንዴንሰጥ ጥናታቸውን ሇእያንዲንዲችን ቢሇግሡ ከሌጆቻችን 
ሇአገሌግልቱ የሚሇግም ማንም የሇም። ካሇማወቅ የሚቀርብን ብዘ 
ሁኔታ ሉኖር ይችሊሌ። ሇአገሌግልት ግን ሁለ የተመቻቸ ነገር 
ሲኖር ሁለም ሇአገሌግልት ማንም የሚሇግም ስሇላሇ በዙሁ ሊይ 
ብርቱ ሥራ የሚጠብቀን ይመስሇኛሌ። እንዯ ሀገር ቤት እንዱሁ 
በቀሊለ ውሊችሁ ግቡ የምንሊቸው አይዯሇም መሆን ያሇባቸው 
ሌጆቻችን። ብዘ ጥንቃቄ የሚያስፇሌገው ሁኔታ ነው ያሇው። 
አሇበሇዙያ ግን በገዚ ሀገራቸውና  ቤተ ክርስቲያናቸው ባዕዲን 
ሆነው ነው የሚያዴጉት። እኛና ሌጆቻችን ሳንተዋወቅ እንቀራሇን። 
ወዯፉት አዯጋ እንዲያጋጥመን ከወዱሁ ሇመከሊከሌ ሇመግታት 
የባሇሙያዎች ጥናት ያስፇሌጋሌ ብዬ አምናሇሁ። ሥራ መሥራት 
የምንችሇው የባሇሙያዎች ዴጋፌና ጥናት ስናገኝና በጥናት ሊይ 
የተዯገፇ ሥራ ስንጀምር ነው ጥሩ ሥራ ሠራን ብሇን የምንሇው።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ በሰሜን አሜሪካ ያሇው የቅዴስት ቤተ ክርስቲያን 
አገሌግልት ምን ይመስሊሌ? ምንስ መዯረግ ይገባዋሌ? 
 
ሉቀ ካህናት ኃይሇ ሥሊሴ፦ በእውነቱ እንዱሁ በባዕዴ ሀገር ሆነው 
ሲያዩት አገሌግልቱ ፇቃዯ እግዙአብሔር ያሇበት ይመስሊሌ። ስዯት 
የሚመረጥ ባይሆንም ነገር ግን መሰዯዴ ካሌቀረ ዯግሞ ተሰዴድ 
ብዘ ችግሮች ሊይ መውዯቅ አሇና ነው። ባሁን በምናየው ግን እንዯ 
እግዙአብሔር ፇቃዴ ሕዜቡ እንዯ ሀገር ቤት ሆኖ እየተገሇገሇ 
የምናይበት ጊዛ ነው። የትም ስሔዴ ሌክ ሀገር ቤት እንዲሇሁ ሆኖ 
ነው የሚሰማኝ። አገሌግልቱ የተሟሊ ነው። ሕዜቡ ቤተ ክርስቲያን 
ይወዲሌ፤ ወዯ ቤተ ክርስቲያን ይመጣሌ። በተሇይ ወጣቱ መንፇሰ 
እግዙአብሔር እያነሳሳው ቤተ ክርስቲያንን የሚወዴበት ጊዛ 
የሚፇጠሩ አንዲንዴ ጥቃቅን ችግሮች እንዲለ ሆኖ ማሇት ነው 
መንፇሰ እግዙአብሔር እየቀሰቀሰው ወዯ ቤተ ክርስቲያን 
የሚመጣበት ጊዛ ስሇሆነ ያንን ወጣት በቤተ ክርስቲያን ማየቱ፣ 
አዚውንቱ ሽማግላው ሁለ በቤተ ክርስቲያን ተሰባስበው 

አገሌግልት ሲያገኝ ማየቱ በእውነት አንዲንዳ ባዕዴነትን 
የሚያስረሳ ሁኔታም ይፇጠራሌ። ስሇዙህ ይሄ እግዙአብሔር ፇቅድ 
የሚሰጥ አገሌግልት ነውና በዙሁ ይሄ አገሌግልት ተጠናክሮ 
እንዱቀጥሌ ማዴረግ መሌካም ይመስሇኛሌ። እስካሁን ዴረስ 
የማየው ግን እርግጥ ሁለም ተሟሌቷሌ ብዬ ባሌሌም በባዕዴ አገር 
ነን እስካሌን ዴረስ ግን ያሇው ሁኔታ ሲታይ ተስፊ ሰጪ ጥሩ 
አገሌግልት እንዲሇ ነው የምገነበው ሇማሇት ነው።  
 
ሇወዯፉት በተሇይ የራሳቸው የሆነ ቤተ ክርስቲያን የገዘ ዕዲቸውን 
እንዯ ጨረሱ ቀጣይ ሥራ መሥራት የሚችለት ምንዴን ነው 
ከተባሇም ከሀገር ቤትም የተማሩ ወጣቶችን በማምጣት በያሬዲዊ 
ዛማ፣ በቅዲሴው ብስሇት ያሊቸውን መምህራን እያመጡ ሌጆቹን 
ከሥር መኮትኮት፣ ሌጆቹን ማሳዯግ የሚጠበቅብን ይመስሇኛሌ። 
ይህንን ካዯረግን መሠረት እንጥሊሇን። ትውሌደን ጽኑ መሠረት 
እናስይዋሇን ። ስሇዙህ ከጊዛ በኋሊ ብዘ ረዥም ነው በማይባሌ 
ጊዛ ሥራችን ይሄ ይሆናሌ ብዬ አስባሇሁ። ባሇሙያዎችን ከሀገር 
ቤት በቂ ዯሞዜ እየከፇሌን ማምጣት ቢቻሌ በቋሚነት ካሌተቻሇ 
ዯግሞ በጊዛያዊነት የተወሰነ አገሌግልት እየሰጡ የሚመሇሱ 
ሉቃውንትን ማምጣት ከቻሌን ይህንን መሠረት የጸና እናዯርገዋሇን 
ብዬ አስባሇሁ።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ በአባቶች መካከሌ የተከሰተውን ያሇመግባባት 
በመፌታት ሰሊምና አንዴነትን ሇመፌጠር የተቋቋመው ኮሚቴ 
አባሌ መሆንዎ ይታወቃሌ። ይህን ሇማሳካት እስካሁን ምን ሲሠራ 
ቆይቷሌ? ምንስ ውጤት ተገኝቷሌ? 
 
ሉቀ ካህናት ኃይሇ ሥሊሴ፦ በአጠቃሊይ ኮሚቴው በፇቃዯ 
እግዙአብሔር ተነሳስቶ ሥራዎችን ከጀመረ ጊዛ ጀምሮ ጥሩ ጥሩ 
ሥራዎችን እየሠራ ነው ያሇው። በመጀመሪያ ጊዛ ሁሊችሁ 
እንዯምትገነቡ ሇጊዛው መሇስተኛ እንቅፊት አጋጥሞን ባይሳካ 
ሇመጀመሪያ ጊዛ ከተሇያዩበት ከ18 ወይም ከ19 ዓመት በኋሊ 
በአንዴ አካባቢ እንዱገናኙ በአንዴ አካባቢ ሇማሰባሰብ እንዱሞክሩ 
የተዯረገበት የታሪክ ሑዯት የዙሁ ኮሚቴ ጥረት ውጤት ነበር። 
ከዙያ በኋሊ ያ በሆነ ምክንያት አሌተሳካም በዙሁ መሠረት 
ኮሚቴው ጥረቱን ቀጥልበታሌ። በዙሁ ወዯ አዱስ አበባ ከሦስት 
ጊዛ ያሊነሰ ሌኡካኑን እየሊከ አዱስ አበባ ቅደስ ሲኖድስ ቅደስ 
ፓትሪያርኩን በማግባባት ነገሮች መሌክ እንዱያዘ አዴርገዋሌ። 
እዙህም ሊለ አባቶች መሌእክተኞችን እየሊከ እንዱሁ ነገሩ 
እንዱሇሳሇስ፣ እንዱሇዜብ ቤተ ክርስቲያን ከመሇያየት እንዴትዴን 
የሚዯረግበት ሁኔታ እንዱጀመር ሇማዴረግ ጥረቱን እየቀጠሇ ነው 
ያሇው። እርግጠኛ ነኝ መቼም አንዴ ቀን እግዙአብሔር ፇቅድ 
ሕዜቡ የሚፇሌገውን የሚመኘውን የአንዴነቱን የምሥራች 
የሚሰማበት ጊዛ ሊይ እንዯርሳሇን ብሇን ነው ተስፊ የምናዯርገው። 
እንግዱህ ሇዙህ ዯግሞ አንዯኛ የሕዜቡ፣ የሉቃውንቱ፣ የካህናቱ 
ጸልት ያስፇሌገዋሌ፤ የምዕመናኑ ዴጋፌ፣ ጸልት ያስፇሌገዋሌ። 
ከሁለ በሊይ ዯግሞ እዙህም ያለም ሆነ እዙያም ያለ አባቶቻችን 
የየግለን ችግር ወዯጏን ትተው ሇአሏቲ ቤተ ክርስቲያን /ሇአንዱት 
ቤተ ክርስቲያን/ ኅሌውና ሇነገይቱ ቤተ ክርስቲያን መሠረታዊ 
ታሪክ ማሰብ መቻሌ አሇባቸው። ይሄ ሲሆን ነው ቤተ ክርስቲያን 
አንዱት የምትሆነው፤ ቤተ ክርስቲያን ሰሊም የምትሆነው። ዚሬ 
በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ መንገዴ ይህ ሰሊም እንዲይገኝ ሌዩ ሌዩ 
መሰናክልችን የሚፇጥሩ ክፌልች እንዲለ እንገነባሇን። ይሄ ግን 
የሚያሳዜን ነገር ነው በእውነቱ። ቤተ ክርስቲያን አንዴ ስትሆን 
ከእግዙአብሔር የሚገኘው በረከት ይገኛሌ። የቤተ ክርስቲያን 
አንዴነት የአገር አንዴነት ጭምር ነው። ይህች ቤተ ክርስቲያን 
ሇመናት የአገር አንዴነት ተምሳላት ሆና የኖረች ቤተ ክርስቲያን 
በመሆኗ አንዴነቷ የአንደ ወገን ወይም የአንደ ክፌሌ 
ተጠቃሚነትን የሚገሌጽ አይዯሇም። በአጠቃሊይ የአገር አንዴነት፣ 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፫    ሐመረ ኖኅ            ነሐሴ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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የአገር ሰሊምን የሚያረጋግጥ በመሆኑ በሃይማኖት የሚመስለን 
በሃይማኖት የማይመስለን ክፌልችም ሇዙህች ቤተ ክርስቲያን 
አንዴነት ሉያግዘን ከጎናችን ሉቆሙ ይገባሌ ብዬ አስባሇሁ።  
 
ዋናው ነገር ይህችን ቤተ ክርስቲያኑን የማይተው ጠባቂዋ 
እግዙአብሔር ስሊሇሊት ሰሊሙ ይመጣሌ ብሇን ተስፊ 
እናዯርጋሇን። አሁንም ሑዯቱ እንዯቀጠሇ ነው ያሇው። እንዱሁ 
ተራ ነገር ባሇመሆኑ በአንዴ ጀምበር ወይም በአንዴ ዓመት ውስጥ 
ሇምን ውጤት አሌታየም ብሇው ከፌሊጏታቸው የሚመነጭ ሮሮ 
የሚያሰሙ ብዘ ሰዎች እንዲለ እናውቃሇን። ጥሩ ነው ይሄ ስሜት 
ጥሩ ነው፤ ክፈ አይዯሇም። መሌካም ነው። ነገር ግን መታወቅ 
ያሇበት ምንዴን ነው ጉዲዩ ተራ ነገር አይዯሇም። ጉዲዩ ቀሊሌ ነገር 
አይዯሇም። ይህን ግዘፌ ነገር አስተካክል የቤተ ክርስቲያኒቱን 
አንዴነት ሇማምጣት የሚጠይቀው ጥረት፣ የሚጠይቀው 
መሥዋዕትነት ቀሊሌ ባሇመሆኑ ትዕግሥት ፣ ጽናት ፣ ጥረት 
ያስፇሌገዋሌ። ከሁለ በሊይ ዯግሞ ጸልት ያስፇሌገዋሌ። እና 
እግዙአብሔር በፇቀዯ ጊዛ ምዕመናኑ የዙህችን ቤተ ክርስቲያን 
የአንዴነት የምሥራች የሚሰሙበት ጊዛ ይኖራሌ ብሇን በሙለ 
ተስፊ እንጠብቃሇን።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ ሇሕዜበ ክርስቲያኑና ሇማኅበሩ አባሊት 
የሚያስተሊሌፈት መሌዕክት ካሇ? 
 
ሉቀ ካህናት ኃይሇ ሥሊሴ፦ በእውነቱ በመጀመሪያ ከያዜነው ርዕስ 
አንፃር ሇማኅበሩ ሌጆች የማስተሊሌፇው በቅዴሚያ ሇዋናው 
ማዕከሌ የማስተሊሌፇው በኢትዮጵያም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጪም 
በሚገኙ የማኅበሩ አባሊት፣ በማኅበሩ የአገሌግልት ርፍች 
የሚሰጠው አገሌግልት አሁንም እንዯበፉቱ፣ እንዯቀዴሞው 
የተጠናከረ እንዱሆን፤ ውጤት የሚታይበት፣ ተስፊ የሚጣሌበት 
እንዱሆን ማዴረጋቸውን እንዱቀጥለ ሇማሇት እፇሌጋሇሁ። 
እርግጠኛ ነኝ በቅርብ ጊዛ የተሇዩን አባቶች አለ ማኅበሩን በርቱ 
አይዞችሁ እያለ ይመክሩ፣ ቢሳሳት ያርሙ የነበሩ ከማኅበሩ ሲሇዩ 
ማኅበሩ እነዙህን አባቶች ሲያጣ እንዲይዲከም መጠንቀቅ 
ያስፇሌጋሌ። እነ ሉቀ ጉባኤ አባ አበራን የመሰለ አባቶች ማኅበሩ 
ከጏኑ አጥቷሌ። እነሱ የሚሰጡት አስተዋጽኦ ቀሊሌ አሌነበረም። 
አንዯኛ በአባትነታቸው በጸልታቸውም በበረከታቸውም፤ በሁሇተኛ 
ዯረጃ በምኁርነታቸው የሚሰጡት አገሌግልት ቀሊሌ ስሊሌነበረ 
እንዱህ እንዱህ ያለ አባቶች ሲሇዩ የሚጓዯለ ነገሮች ሉኖሩ 
ይችሊለ እና እነዙያ ነገሮች እንዲይጓዯለ መጠንቀቅ ያስፇሌጋሌ እና 
በርትታችሁ ሥሩ ሇማሇት እፇሌጋሇሁ። 
 
ከዙህ በተጨማሪ እዙህ ሰሜን አሜሪካም ሆነ በየክፌሇ ዓሇማቱ 
ያለ የማኅበሩ አካሊት አሁንም ቢሆን የማኅበሩን መሠረታዊ 
ዓሊማ፣ የማኅበሩን ጥንታዊ ይት በትክክሌ የተገነቡ ያወቁ ሆነው 
አገሌግልታቸውን እንዱቀጥለ ማዴረግ ያስፇሌጋሌ ብዬ 
አምናሇሁ። በምንም መመኛ የእዙህ ማኅበር አገሌግልት የቤተ 
ክርስቲያን አገሌግልት እንጂ የግሇሰብ አገሌግልት አይዯሇም መሆን 
ያሇበት። እኔ ዚሬ ማኅበሩን ዯግፋ ማኅበሩን ተከትዬ መራመዴ 
እችሊሇሁ። ጥሩ ነው ዴጋፌ መስጠት ተገቢ ነው። ነገር ግን 
ባሌመሰሇኝ ጊዛ ዯግሞ ከማኅበሩ ዓሊማ የወጣ ሥራ በምሠራበት 
ጊዛ ሇእኔ ተብል የሚሠራ እስከላሇ ዴረስ የእኔን ግዴፇት የእኔን 
ጉዴሇት ወዯ ጏን ትቶ በዓሊማ ጽናት አገሌግልት መቀጠሌ 
ያስፇሌጋሌ። እኔ እዚው ሀገር ቤት የምናገረውን ዯግሜ መናገር 
እፇሌጋሇሁ። ማኅበረ ቅደሳንን የማያውቅ ማኅበረ ቅደሳን 
እንዲይኖር መጠንቀቅ ያስፇሌጋሌ። ሇማኅበሩ ሁላ የምሰጠው 
መሌእክት ይሄንን ነው። አሁንም እሱን ማጠናከር እፇሌጋሇሁ፤ 
ማኅበረ ቅደሳንን የማያውቅ ማኅበረ ቅደሳን እንዲይኖር መጠንቀቅ 
ያስፇሌጋሌ። ይሄ ከሆነ አገሌግልቱ ሁለ የሠመረ ይሆናሌ። 

አገሌግልቱ ሁለ አንዴ ይሆናሌ። ስሇዙህ በውጪም በሀገር ቤትም 
ያለ ሌጆቻችን ወንዴሞቻችን እህቶቻችን በዙሁ ዓሊማቸውን 
በግሌጽ አውቀው ቀዯምት አባልቻቸው ወንዴሞቻቸው የሠሩትን 
የከፇለትን መሥዋዕትነት እያስታወሱ መመሪያቸው ሉያዯርጉት 
ይገባሌ። የቀዯሙ ሰዎች አገሌግልት መረሳት የሇበትም። እሱ ነው 
ወዯ ቁም ነገር የሚያዯርሳቸው። እሱ ነው ወዯ እውነት 
የሚያመጣቸው። የቀዯሙ ወንዴሞቻቸውና እህቶቻቸው ጥረትና 
ተጋዴል የሚረሱ ከሆነ ይሰናከሊለ። ያ እንዲይሆን የቀዴሙ 
በሕይወትም ያለ የላለም ሉኖሩ ይችሊለ እነዙህ የከፇለትን 
መሥዋዕትነት የከፇለትን ዋጋ ማስታወስ ያስፇሌጋሌ። መንጋት 
አያስፇሌግም። በእያንዲንደ በራሱ አንዴ ይሄንን የመሰሇ ግዘፌ 
ማኅበር እንዱሁ በነሲብ የተገኘ ነገር አይዯሇም። እግዙአብሔር 
ፇቅድ ነው። ነገር ግን መሥዋዕትነት ተከፌልበት ብዘ ሰዎች 
ተጋዴሇውበት ብዘ ነገር አሳሌፇው በትዕግሥትና በተስፊ፣ በጽኑ 
እምነት ነው ሇዙህ የዯረሰው እና በዙሁ እንዱቀጥለ አዯራ 
እሊሇሁ። 
 
ሇሕዜቡ የማስተሊሌፇው መሌእክት ሕዜቡ ቤተ ክርስቲያኑን 
በትክክሌ እንዱረዲ እንዱጠብቅ ማዴረግ ወቅቱ ነው አሁን። ቀዯም 
ብዬ ሇመግሇጽ እንዯሞከርኩት የነገውን አርቆ ማሰብ ያስፇሌጋሌ። 
ሌጆቻችሁን ጠብቁ እንዱህ አዴርጉ ቢባሌ ዚሬ ሌጆች ሇወሊጆች 
የሚታዘበት መን ሆኖ አይዯሇም የሚታየው። ግን ወሊጆችም 
ሆኑ ሌጆች አንዴ እውነታ መገንብ አሇባቸው ወዯ እውነት 
ሇመምጣት። ዚሬ እውነት ነው ስሇጠሊናቸው አይዯሇም ወይም 
ስሇማንፇሌጋቸው አይዯሇም የፕሮቴስታንቱ ዓሇም መዴረሻ 
ወዯላሇበት መንገዴ ነው እየተጓ ያሇው። እየተጋ ያሇ ዴርጅት 
ነው። ስሇዙህ አሁንም ቢሆን እንዯው ክርስትና አንዴ ነው 
የሚሇውን ፇሉጥ እያመጡ ሕዜቡን የሚያሳስቱን 
እንዱያውቁባቸው መጠንቀቁ ያስፇሌጋሌ። ከተቻሇ ሌጆችን መክሮ 
አስተምሮ ከቤታቸው እንዲይወጡ ወዯ ጥፊት እንዲይሔደ ቤተ 
ክርስቲያን ሇመዜጋት ሩጫ አያስፇሌግም። ቤተ ክርስቲያን 
ሇማስፊት ቢሮጥ መሌካም ነው። ስሇዙህ ከራሳቸው ሕይወት 
እየተማሩ ላሊውን ከማሰናከሌ ቢጠነቀቁ የሚያሰናክለም ሰዎች 
ይህንን ሰምተው ቢታረሙ መሌካም ነው እሊሇሁ። የቤተ 
ክርስቲያን ሌጆች ዯግሞ ቤተሰባቸውን ሌጆቻቸውን በጥንቃቄ 
ከእግዙአብሔር ጋር እንዱጠብቁ አዯራ እንሊሇን። ፌቅር ሰሊም 
እንዱኖር ያስፇሌጋሌ። ሰሊም ከላሇ፣ ፌቅር ከላሇ የክርስትና 
ትርጉሙ የት እንዯሆነም ሉታወቅ አይችሌምና ሰሊም እንዱኖር፣ 
ፌቅር እንዱኖር የሁለም ጥረት ያስፇሌጋሌ። ይሄ ከሆነ 
እግዙአብሔር በረከቱን ሇሀገራችንም ሇዓሇሙም ሁለ ይሰጣሌ 
ብዬ አምናሇሁ። እግዙአብሔር ሁሊችንንም በበረከቱ ይጏብኘን። 
 
ሏመረ ኖኅ፦ አሜን። ሉቀ ካህናት ኃይሇ ሥሊሴ ጊዛዎን ሰውተው 
ሇጥያቄዎቻችን መሌሶች ስሇሰጡን፣ ምክርዎንም ስሇሇገሡን 
እግዙአብሔር አምሊክ ይስጥሌን፤ እግዙአብሔር ያክብርሌን። 
 
ሉቀ ካህናት ኃይሇ ሥሊሴ፦ እግዙአብሔር ያክብርሌኝ። እናንተም 
አገሌግልታችሁን ያስምር። እግዙአብሔር ሁሊችንንም ይጠብቀን። 
ሇዙህች ቤተ ክርስቲያን ሲሌ አንዴነታችንን ሰሊማችንን 
ይጠብቅሌን። አመሰግናሇሁ።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ አሜን። 
 

 
 
 
 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፫    ሐመረ ኖኅ            ነሐሴ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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ሇሕፃናት 
 

God’s Love in Creation 
By Dn. Alemayehu Desta 

 
God is the Creator of everything in the 
universe. There is nothing that was not created 
by Him. He created the heavens and the earth, 
angels and mankind, animals and plants… in six 
days. The first day of creation is Sunday. On 
the first day, He created the heavens and the 
earth. On this day also He created light so that 
we may see. Including Sunday, in six days, God 
created water so that we may drink and not be 
thirsty; He created the sun so that it would 
shine for us during the day and give heat; He 
created plants that we may eat from their fruit; 
He created fish in the sea, animals on land, and 
birds that fly so that we may see the wonders 
of God and His rule over all creation on earth. 
Finally, on the Sixth day, on a Friday, He 
created man in His own image, and He said, 
‚Let them have dominion over the fish of the 
sea, and over the fowl of the air, and over the 
cattle, and over all the earth, and over every 
creeping thing that creeps upon the earth.‛ 
(Genesis 1:26). 
 

 
 
God showed us His love for mankind from the 
beginning of creation: 

 Because God is a loving Father, He 
prepared everything we need for us 
before He created Adam and Eve. 
Loving parents, likewise, prepare 
everything a child needs before the 
child is born. 

 God created us in His own image and 
likeness because He wants us to be like 
Him. 

 God created everything simply by 
speaking. He created light by saying, 
‚Let there be light.‛ He created plants 
by saying, ‚Let the earth grow plants.‛ 
He created all creation except Adam by 
saying let there be this and that. But He 
created Adam with His own hands and 
He breathed on Him to give him life.  

 God is the King of the universe. 
Because He loves us, He made Adam 
and Eve a king and a queen on earth. 
When He created them, they had 
nothing on earth, but He gave them 
everything on earth to take care of and 
to rule.  

 
Do you see how our God is such a loving God? 
God has been showing us His love in many 
ways since the beginning of creation. How do 
you show your love for God? There is not 
anything that we can give Him that is not 
already His. But we can show our love to God 
in many different ways. We can show our love 
by thanking Him for His love, for giving us 
wonderful parents, and for giving us the house 
we live in, the clothes we wear, the water we 
drink, the clean air we breathe. We can also 
show our love to Him by keeping His 
commandments through obedience to our 
parents and showing love to others as He 
showed us His love. Think of how you can 
show your love to your brothersስ and sisters, 
and to your friends. 
 

 
 
 የተሳትፍ ጥሪ 

 
የሏመረ ኖኅ ኤላክትሮኒክስ መጽሔት ዜግጅት ክፌሌ በኪነ 

ጥበባት ዓምዴ ሇሚቀርቡ ጽሐፍች አንባቢያንን ሇማሳተፌ 

አቅዶሌ። ስሇዙህ ዜንባላና ችልታው ያሇዎ ከሆነ ቢሌኩሌን 

በዯስታ እንዯምንቀበሌ ሌንገሌጽ እንወዲሇን። የኢ-ሜይሌ 
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