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የአሜሪካ ማዕከሌ መሌእክት 
 

“ከፊት ይሌቅ ትጉ” (፪ኛ ጴጥ. ፩፥፲) 
 
ብርሃነ ዓሇም ቅ/ጳውልስ በጻፋቸው መሌእክታቱ ውስጥ የምትገኝ 
ቃሌ ሇዙህ መሌእክት ርእስ ተዯርጋ ተወስዲሇች። ይህችም ሏረግ 
“ከፊት ይሌቅ” የምትሇው ናት። ቅደስ ጴጥሮስም በሁሇተኛ 
መሌእክቱ ምዕራፍ አንዴ ቁጥር አስር ሊይ “ከፊት ይሌቅ ትጉ” ሲሌ 
አስተምሯሌ። ማዕከሊችን በዙህ ዓመት ሇመጀመሪያ ጊዛ 
ሇሚያሳትመው መጽሔት የጽ/ቤታችን መሌእክት ሌናዯርገው 
የፈቀዴነውም ይህንን ኃይሇ ቃሌ ነው። 
 
ከፊት ይሌቅ የሚሇው ሏረግ ማነጻጸሪያ ያሇው እና ጊዛን 
የሚጠቅስ ነው። ሏሊፊውን ከአሁኑ ጋር ያነጻጽራሌ። ከዙህ በፊት 
የተዯረገን ነገር ጠቅሶ ሲያበቃ አሁን ዯግሞ ሉዯረግ የሚገባውን 
ያሳስባሌ። በንጽጽር ዯረጃ ካየነው ከዙህ በፊት ከተዯረገው አሁን 
የሚከወነው መብሇጥ እና መሊቅ እንዲሇበት ያስገነዜባሌ። ቅደስ 
ጴጥሮስ “ከፊት ይሌቅ ትጉ” ባሇበት ሥፍራ የመትጋቱ ዓሊማ ግብ 
ምን መሆኑን ሲያብራራ “መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ 
ንዴ … ፤” ይሊሌ። ምክንያቱም “እነዙህን ብታዯርጉ ከቶ 
አትሰናከለምና” ሲሌም ያክሊሌ። 
 
ብርሃናተ ዓሇም ጴጥሮስ ወጳውልስ ስሊሇፈው አገሌግልት 
ካመሰገኑ በኋሊ ያንን በመንተራስ “ከፊት ይሌቅ” ሲለ ስሇወዯፊቱ 
ያስተምራለ። እኛ በሰሜን አሜሪካ የምንገኝ የማኅበረ ቅደሳን 

አባሊትም ከዙህ በፊት የሠራናቸው እና ያገሇገሌናቸው ብዘ በጎ 
አገሌግልቶች ቢኖሩም በዙያ ብቻ ሳንገታ “ከፊት ይሌቅ” 
ሌንሠራቸው የሚገቡ ብዘ ተግባራት እንዲለ ሌንገነብ ይገባናሌ። 
  
ባሇፉት ዓመታት ገዲማትንና አዴባራትን ሇመዯጎም፤ ስብከተ 
ወንጌሌ አገሌግልትን ሇማፋጠን፣ ማኅበራችን የራሱ የሆነ 
አገሌግልት መፈጸሚያ ሕንጻ እንዱኖረው ሇማዴረግ የአቅማችንን 
ያህሌ ስናዯርግ ቆይተናሌ። በዙህም ገዲማቱ እና አዴባራቱ ከዙህ 
በፊት የነበረባቸውን ችግር ሇማቃሇሌ ጥቂት የማይባሌ ዴጋፍ 
ሇማዴረግ ከመቻለም በሊይ ችግሩ በላልች ሰዎች ንዴ ዕውቅና 
ያገኝ ንዴ ሇማዴረግ ችሇናሌ። በስብከተ ወንጌሌም በኩሌ 
በመሊው ኢትዮጵያ የሚካሄደ ሏዋርያዊ ጉዝዎችን ሇመዯገፍ 
ከመቻሊችንም በሊይ በዙሁ ባሇንበት አገርም ተከታታይ የስብከተ 
ወንጌሌ ጉባዔያት እንዱካሄደ ተዯርጓሌ። ከዓመት ዓመትም 
ጉባዔያቱ እየተጠናከሩ በመምጣት ሊይ ናቸው። የስብከተ ወንጌለ 
አንደ ማስተማሪያ በሆነው በዏውዯ ርእይ እና በዴረ ገጾች፣ 
በሬዱዮኖች እና በላልች ተመሳሳይ የመገናኛ ብዘኃን መስኮችም 
ማዕከሊችን ትሌቅ አስተዋጽዖ በማዴረግ ሊይ ነው። 
 
የማኅበሩን ሕንጻ “ቤተ ማኅበረ ቅደሳን”ን ከፍጻሜ ሇማዴረስ 
ማዕከሊችን እና አባሊቱ የአቅማችንን ሁለ ያዯረግን ሲሆን በዙህም 
ሕንጻውን ከመጨረሻው ዯረጃ ሊይ ሇማዴረስ ተችሎሌ። አሁን 
የቀረውን የማሳመር “ፊኒሺንግ” ዯረጃ ሇማጠናቀቅ የማኅበራችን 
ጠቅሊሊ ጉባዔ በዙህ ዓመት ባዯረገው ጠቅሊሊ ጉባዔ ሊይ 
ሰባተኛውን ፎቅ በማዕከሊችን ስም የሰየመው ሲሆን ያንን ፎቅ 
ሇማጠናቀቅ ዯግሞ ኃሊፊነቱ ተሰጥቶናሌ። 
 
እንግዱህ መጽሏፍ እንዲሇው “ከፊት ይሌቅ” አሁን የበሇጠ 
ማገሌገሌ የሚጠበቅብን መሆኑን አውቀን ከሊይ በዯምሳሳው 
የቀረቡሌን እና በየቀጣና ማዕከሊችን የሚፈሇጉብንን አገሌግልቶች 
ሇማከናወን ቆርጠን እንነሳ ንዴ እናሳስባሇን። የማ/ቅደሳን 
አገሌግልት “ከፊት ይሌቅ” አሁን የጠነከረና የሰፋ ይሆን ንዴ 
እንበርታ። 
 

ረዴኤተ እግዙአብሔር አይሇየን 
 

 
 

በማኅበረ ቅደሳን የአሜሪካ ማዕከሌ 

ትምህርትና ሏዋርያዊ አገሌግልት 

ክፍሌ የኢ/ኦ/ተ/ ቤተ ክርስቲያንን 

ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓተ 

እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊት 

ጠብቆ እየተጋጀ በየሢሦ ዓመቱ 

የሚወጣ የኤላክትሮኒክስ መጽሔት 
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ዛና 
ምንጭ፦ የአሜሪካ ማዕከሌ የአባሊትና  

ቀጣና ማዕከሊት ክትትሌ ክፍሌ 
 

ዋና ማዕከሌ 
 

ሇተተኪ ሰባኪያነ ወንጌሌ ሥሌጠና ተሰጠ 
 
በየዓመቱ በማኅበሩ የሚሰጠው የተተኪ ሰባኪያነ ወንጌሌ ሥሌጠና 
ንዴሮም በተጠናከረ ሁኔታ ቀጥል 249 ሠሌጣኞችን በአማርኛና 
በኦሮምኛ ቋንቋዎች በ5 የሥሌጠና ማዕከሊት /በዜዋይ ሏመረ 
ብርሃን ቅ/ገብርኤሌ ገዲምና የካህናት ማሠሌጠኛ ማዕከሌ፣ በጅማ 
ፍኖተ ብርሃን የካህናት ማሠሌጠኛ ማዕከሌ፣ በባህር ዲር ክርስቶስ 
ሰምራ የሴቶች ገዲም፣ በማይጨው የካህናት ማሠሌጠኛ ማዕከሌና 
በዴሬዲዋ ፍኖተ ሰማይ ቅ/ማርያም ቤተክርስቲያን/ ተሰጥቷሌ። 
በሥሌጠናው የተካተቱት ርዕሶች ትምህርተ ሃይማኖት፣ 
የቤተክርስቲያን ታሪክ፣ የመጽሏፍ ቅደስ ጥናት፣ ነገረ ቅደሳን፣ 
ምሥጢራተ ቤተክርስቲያን፣ ሥርዓተ ቤተክርስቲያንና ሏዋርያዊ 
ተሌዕኮ የሚለ መሆናቸው ታውቋሌ። 
 

ሳይንሳዊ የምርምር ዳን ተከትል ሇመጀመሪያ ጊዛ  
የተጋጀ የቤተክርስትያን የጥናት መጽሔት ታተመ 

 
በቤተክርስቲያን ታሪክ ሳይንሳዊ የምርምር ዳን ተከትል በተሇያዩ 
ምሁራን የተጋጀው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲን ጥናት መጽሔት 
/Journal of Ethiopian Church Studies/ በማኅበሩ 
የጥናትና ምርምር ማዕከሌ ተጋጅቶ ታትሟሌ። መጽሔቱ በሕግ፣ 
በታሪክ፣ በአርኪኦልጂ፣ በቅርስ፣ በሙዙየም፣ በሥነ ጽሐፍ፣ በሥነ 
ጥበብና በማኅበራዊ ሕይወት ዘሪያ የሚያጠነጥኑ ስምንት ርዕሰ 
ጉዲዮችን የያ ሲሆን ከጥናት ጽሐፍ አቅራቢዎች መካከሌ አምስቱ 
የአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ሲሆኑ ላልች ሦስት ዯግሞ 
ከላልች አገር አቀፍ ተቋማት መሆናቸው ታውቋሌ። የጥናት 
መጽሔቱ ሇጊዛው በዓመት አንዴ ጊዛ የሚወጣና በአማርኛና 
በእንግሉዜኛ ቋንቋዎች የሚታተም ነው። 
 

ማኅበረ ቅደሳን ጠነኛ ጠቅሊሊ ጉባኤውን አካሄዯ 
 
የማኅበረ ቅደሳን ጠነኛ ጠቅሊሊ ጉባኤ ከነሏሴ 22 – 24 ቀን 
2002 ዓ.ም. የተዯረገ ሲሆን በጉባኤው ሊይ 516 ከማዕከሊት፣ 
ከወረዲ ማዕከሊትና ግቢ ጉባኤያት የተወከለ አባሊት ተሳትፈዋሌ። 
ከዙህም በተጨማሪ 186 የጉባኤውን መክፈቻ እንዱታዯሙ 
የተጋበዘ እንግድች መገኘታቸው ታውቋሌ። 
 
ጉባኤው የሚከተለት ሪፖርቶችና አጀንዲዎች ሊይ ሰፊ ውይይት 
አዴርጏ ውሳኔዎችን አስተሊሌፏሌ፦ 

1. የማኅበሩ የሁሇት ዓመታት የአገሌግልት ክንውን 
ሪፖርት፤ 

2. የኦዱትና ኢንስፔክሽን አገሌግልት የሁሇት ዓመታት 
የግምገማ ሪፖርት፤ 

3.    የስሌታዊ ዕቅዴ አጋማሽ የግምገማ ሪፖርት /Mid 
Term Strategic Plan Review/፤ 

4.   ማኅበረ ቅደሳን በቤተ ክርስቲያን አገሌግልት ሉኖረው 
ስሇሚገባ ሱታፌና የወዯፊት የትኩረት አቅጣጫዎች፤ 

5.    የማኅበረ ቅደሳን የማስፈጸም አቅም ስሇማጠናከር፤ 
6.    የጽ/ቤት ግንባታ የአፈጻጸም ሪፖርትና የወዯፊት ዕቅዴ። 

 
የጠቅሊሊ ጉባኤው ዓበይት ውሳኔዎች፦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

እንኳን ለብርሃነ 

ጥምቀቱ በሰላም 

ኗደረሳችሁ! 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፩    ሐመረ ኖኅ            ታኅሣሥ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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1.  የማኅበሩ የቀጣይ ዓመታት የትኩረት አቅጣጫዎች 
የሚከተለት እንዱሆኑ ተወስኗሌ፦ 

 የቤተ ክርስቲያንን አስተዲዯር ማጠናከር፤ 

 የሰንበት ት/ቤቶችን አቅም ማጏሌበት፤ 

 የምዕመናንን በተሇይም በአጥቢያ አብያተ 
ክርስቲያናት የሚገኙ የመንፈሳዊ ማኅበራት 
ተሳትፎን ማሳዯግ፤ 

 ስብከተ ወንጌሌ እና ሏዋርያዊ ተሌዕኮን 
በማስፋፋት መንፈሳዊ ሕይወትን እና የምዕመናን 
ቁጥር ማሳዯግ፤ 

 ቅደሳን መካናት እና አብነት ት/ቤቶችን 
ማጠናከርና ማቋቋም፤ 

 ምዕመናን የቤተ ክርስቲያን አገሌግልት ያሇበትን 
ዯረጃ አስመሌክቶ በቂ መረጃ የሚያገኙበትን 
ሚዱያ መርጋት፤ 

 የአጽራረ ቤተ ክርስቲያንን እንቅስቃሴ መቆጣጠር 
እና መግታት፤ 

 የቤተ ክርስቲያንንና የምዕመናንን ማኅበራዊና 
ኢኮኖሚያዊ አቅም ማሳዯግ፣ 

 ግቢ ጉባኤያት የማኅበሩን ዓሊማ ሙለ በሙለ 
ማስፈጸም እንዱችለ ማብቃት፤ 

 የማኅበሩን የማስፈጸም አቅም ማሳዯግ። 
2.  የማኅበሩን የማስፈጸም አቅም ከማጏሌበት አንጻር 

በቀረበው ምክረ ሃሳብ ሊይ ውይይት ተዯርጏ ሙለ 
ተቀባይነትን ያገኘ ሲሆን የማዕከሊት አወቃቀር፣ የበጀት 
አሠራርና አመዲዯብ፣ የማዕከሊት ተጠሪነት፣ የሌማት 
ተቋም አሠራር፣ የሀገር ውስጥ ማዕከሊትና ግቢ 
ጉባኤያትን ማስተባበሪያ ዋና ክፍሌ አሠራር በተመሇከተ 
የተነሱትን ዜርዜር ጉዲዮች በተመሇከተ የተዯረጉትን 
የቡዴን ውይይቶች ግንዚቤ ውስጥ በማስገባት 
በመዯበኛው የሥራ አመራር በአስቸኳይ ውሳኔ 
እንዱሰጥባቸው እና ውሳኔዎችንም እንዱያሳውቁ ጠቅሊሊ 
ጉባኤው መመሪያ አስተሊሌፏሌ። 

3. ከ2004 ዓ.ም. ጀምሮ የማኅበሩ አባሊት ወርሃዊ 
አስተዋጽዖ ከወር ገቢያቸው ቢያንስ 2% /ሁሇት በመቶ/ 
እንዱሆን ተወስኗሌ። 

4.   በጽ/ቤት ግንባታ ረገዴ የታየው ሂዯት የሚያበረታታ 
በመሆኑ የተጀመረውን ሥራ በቀጣዮቹ ሁሇት ዓመታት 
ሇማጠናቀቅ የሚያስፈሌገውን 11.2 ሚሉዮን ብር 
ማሰባሰብ ይቻሌ ንዴ፦ 

 አባሊት በነፍስ ወከፍ 1,000 (አንዴ ሺህ) ብር 
እንዱሇግሱ፤ ከዙህም ጋር በተያያ የ2003 ዓ.ም. 
የጽ/ቤት ግንባታ መሪ ቃሌ “ሇጽ/ቤት ግንባታ 
ቁርሴን እተዋሇሁ።” እንዱሆን ተወስኗሌ። 

 የሰሜን አሜሪካ ማዕከሌ 7ኛውን ፎቅ እንዱሁም 
የአውሮፓ ማዕከሌ ዯግሞ 6ኛውን ፎቅ ሙለ 
ወጪ በመሸፈን ሇማጠናቀቅ ቃሌ ገብተዋሌ። 

 
 
 
 
 
 
 

አሜሪካ ማዕከሌ 
 

የማዕከለ አዱስና የቀዴሞ ሥራ አስፈጻሚ ጉባኤ  
አባሊት የጋራ ውይይት አካሄደ 

 
አዱሱ የማዕከለ ሥራ አስፈጻሚ ጉባኤ በጠቅሊሊ ጉባኤው 
በተሰጠው አቅጣጫ መሠረት ከቀዴሞ የሥራ አስፈጻሚ ጉባኤ 
አባሊት ጋር በመሆን የማዕከለን ጽ/ቤትና የአገሌግልት ክፍልች 
ዕቅዴና በጀት አዱስ በወጣው የማዕከለ መዋቅር መሠረት ሰፊና 
ተከታታይ ውይይት በማዴረግ ገምግሞ ማስተካከያዎችን 
አዴርጓሌ። 

 
ቀጣና ማዕከሊት የሕዜብ ግንኙነትና ሚዱያ፣ የኦዱትና 
 ኢንስፔክሽን አገሌግልት ኃሊፊዎች እየመዯቡ ነው 

 
በማዕከለ ሥር ሇተቋቋሙት ቀጣና ማዕከሊት አዱሱን መዋዕቅር 
የተከተሇ ጊዛያዊ የቀጣና ማዕከሊት መዋዕቅር ተጋጅቶ ሇሁለም 
ቀጣና ማዕከሊት ተሌኳሌ። በአሠራሩም ሊይ ከየቀጣና ማዕከሊቱ 
ሇተመረጡ ተወካዮች ሥሌጠና ተሰጥቷሌ። 
 
በየቀጣና ማዕከሊቱ በአዱስ መሌክ ሇሚዋቀሩት የሕዜብ ግንኙነትና 
ሚዱያ ክፍሌ እና የኦዱትና ኢንስፔክሽን አገሌግልት ኃሊፊዎችን 
እንዱመዴቡ ሇየቀጣና ማዕከሊቱ በተሊከው መሌዕክት አብዚኛዎቹ 
ቀጣና ማዕከሊት አፋጣኝ ምሊሽ ሰጠተዋሌ። 
  

የአባሊት መረጃዎች መመዜገቢያ ቋት  
በአገሌግልት ሊይ ዋሇ 

 
የማኅበሩን አባሊት መረጃዎች በመናዊ ሁኔታ ሇማሰባሰብ 
የተጋጀው የአባሊት የግሌ መረጃዎች መመዜገቢያ ቋት 
/Members Registration Portal/ በአገሌግልት ሊይ ውሎሌ። 
እስከአሁን ከ400 በሊይ የሚሆኑ አባሊት አጠቃሊይ መረጃ የተያ 
ሲሆን ዜርዜር መረጃዎችን አባሊት እንዱያሟለ በየቀጣና ማዕከሊቱ 
የአባሊት ማስተባበሪያ ክፍሌ ጥረት በመዯረግ ሊይ ይገኛሌ። 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፩    ሐመረ ኖኅ            ታኅሣሥ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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ስብከተ ወንጌሌ 
 

የወዯዲቸውን ወዯ እርሱ ጠራ 
በቀሲስ ፋሲሌ አስረስ 

 
“ወዯ ተራራም ወጣ፥ ራሱም የወዯዲቸውን ወዯ እርሱ ጠራ፥ ወዯ 
እርሱም ሄደ። ከእርሱም ጋር እንዱኖሩና ሇመስበክ እንዱሌካቸው፥ 
ዴውዮችንም ሉፈውሱ አጋንንትንም ሉያወጡ ሥሌጣን 
ይሆንሊቸው ንዴ አሥራ ሁሇት አዯረገ” ማር. ፫፥፲፫-፲፮። 
 
የተመረጡት አሥራ ሁሇቱ ሏዋርያት ናቸው። ሏዋርያ ማሇት ሖረ፣ 
ሄዯ ካሇው የግዕዜ ቃሌ የወጣ ሲሆን የተሊከ፣ ሂያጅ፣ ሌዐክ ማሇት 
ነው። ሏዋርያት በጌታችን በመዴኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ 
ተጠርተው እነርሱም ጥሪውን ተቀብሇው እንዯሔደ እንረዲሇን። 
ተራራ የቤተ ክርስቲያን ምሳላ ነው።  
 
በዙህ አጭር ጽሐፍ የሚከተለትን ሦስት መሠረታዊ ጉዲዮች 
እንመሇከታሇን፦ 

 መጠራት 

 ከእርሱ ጋር መኖር /ከእግዙአብሔር ጋር መኖር/ 

 ሇመስበክ መሊክ /ሇአገሌግልት መሊክ/ 
 

መጠራት 
 
ፈታሔ በጽዴቅ ኩናኔ በርትዕ ተብል የሚነገርሇት አምሊካችን 
እግዙአብሔር ዴሃ ሃብታም፣ የተማረ ያሌተማረ ሳይሌ ሇሁለም 
ጥሪ ያዯርጋሌ። ጥሪውን የተቀበለ በስሙ ያመኑት የእግዙአብሔር 
ሌጆች ተብሇው የሚጠሩበት ሥሌጣን ተሰጥቷቸዋሌ። ዮሏ. 
፩፥፲፪። የወዯዲቸውን ወዯ እርሱ ጠራ በማሇት ቅደስ ማርቆስ 
እንዯነገረን ከዴሆች እነ ቅደስ ጴጥሮስ /ማቴ. ፬፥፲፱-፳/፣ 
ከሃብታሞች እነ ቅደስ ማቴዎስ /ማቴ. ፱፥፱/፣ ከተማሩ እነ ቅደስ 
ናትናኤሌ /ዮሏ. ፩፥፵፮/፣ ካሌተማሩ እነ ቅደስ ዮሏንስና ያዕቆብ 
/ማቴ ፬፥፳፩-፳፪/ ተጠርተው ዓሇምን ዘረው በማስተማር 
ተሌዕኳቸውን ተወጥተዋሌ። 
 
ዚሬም በተሇያየ ሁኔታ የምንገኝ እኛን እግዙአብሔር ወዯ ተራራ 
ይጠራናሌ። ተራራ መውጣት አዴካሚ፣ አሰሌቺና አስቸጋሪ ነው፤ 
ትዕግስትን ይጠይቃሌ፣ ጥንካሬን ይፈሌጋሌ፣ ተራራው ሊይ ሲዯረስ 
ግን ፍጹም ዕረፍትና ዯስታ አሇ። የቀዴሞ ዴካም ይረሳሌ፣ 
አሌፈነው የመጣነውን ዲገት በመመሌከት ሏሴት እናዯርጋሇን። 
ወዯ ተራራዋ ቤተ ክርስቲያን ጉዝ ሲጀመርም እንዱሁ ነው። 
ከተራራው /ከቤተ ክርስቲያን/ ዴምጽ ሰምተን ጉዝ ስንጀምር 
በርካታ እንቅፋቶች ይገጥሙናሌ። ሇብዘዎች ወዯ እግዙአብሔር 
ቤት እንዲይቀርቡ የሚያዯርጓቸው ምክንያቶች ወዯ ተራራው 
መዴረስ ከባዴ አዴርጎ መቁጠርና እንቅፋቶችን መቋቋም 
እንዯማይችለ ሇራሳቸው ማሳመን ነው። ይህ ዯግሞ ሜዲውን 
ገዯሌ፣ ገዯለን ሜዲ፣ ጨሇማውን ብርሃን፣ ብርሃኑን ጨሇማ 
በማስመሰሌ ከእግዙአብሔር ቤት የሚያርቀን ጥንተ ጠሊታችን 
ሰይጣን በኅሉናችን የሚስሇው ማሳሳቻ ነው። የዜሙት 
መሰናከሌን፣ የስርቆት እንቅፋትን፣ የተንኮሌ እሾህን ዴሌ በማዴረግ 
እውነተኛ ሰሊምና ዕረፍት ወዯምናገኝባት ቅዴስት ቤተ ክርስቲያን 
መገስገስ ጥሪን ከማክበር በተጨማሪ ከኃጢአት ዜናብ 
ወዯምንጠሇሌበት ቦታ ማምራት ነው። ከመቅበዜበዜ ዴኖ የነፍስ 
እረኛ ወዯሚገኝበት መሄዴ ነው። “የተጠራችሁሇት ሇዙህ ነውና፤ 
ክርስቶስ ዯግሞ ፍሇጋውን እንዴትከተለ ምሳላ ትቶሊችሁ ስሇ 
እናንተ መከራን ተቀብሎሌና። እርሱም ኃጢአት አሊዯረገም፥ 
ተንኮሌም በአፉ አሌተገኘበትም፤ ሲሰዴቡት መሌሶ አሌተሳዯበም 

መከራንም ሲቀበሌ አሌዚተም፥ ነገር ግን በጽዴቅ ሇሚፈርዯው 
ራሱን አሳሌፎ ሰጠ፤ ሇኃጢአት ሞተን ሇጽዴቅ እንዴንኖር፥ እርሱ 
ራሱ በሥጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ሊይ ተሸከመ፤  በመገረፉ 
ቁስሌ ተፈወሳችሁ። እንዯ በጎች ትቅበበዘ ነበርና፥ አሁን ግን ወዯ 
ነፍሳችሁ እረኛና ጠባቂ ተመሌሳችኋሌ።” ፩ኛ ጴጥ. ፪፥፳፩-፳፭። 
 

ከእርሱ ጋር መኖር /ከእግዙአብሔር ጋር መኖር/ 
 

በቤተ ክርስቲያን መኖር ከእግዙአብሔር ጋር መኖር ነው። 
እግዙአብሔር የነገሥታት ንጉሥ፣ የገዢዎች ገዢ፣ የኃያሊን ሁለ 
ኀያሌ የሁለም ፈጣሪ ነው። ሇመንግሥቱ ወሰን ገዯብ የላሇው 
ሁለን ማዴረግ ከሚችሌ እግዙአብሔር ጋር ከመኖር የበሇጠ 
ምንም ትሌቅ ነገር የሇም። ሌበ አምሊክ ዲዊት የእስራኤሌ ንጉሥ 
ሆኖ ያስተዲዯረ ታሊቅ ሰው ነው፤ ይሌቁንም እግዙአብሔር እንዯ 
ሌቤ ብል ተናግሮሇታሌ። ዲዊት ከእግዙአብሔር ጋር የመኖር 
ጥቅሙን ሲናገር “እግዙአብሔር እረኛዬ ነው፥ የሚያሳጣኝ የሇም። 
በሇመሇመ መስክ ያሳዴረኛሌ፤ በዕረፍት ውኃ ንዴ ይመራኛሌ። 
ነፍሴን መሇሳት፥ ስሇ ስሙም በጽዴቅ መንገዴ መራኝ። በሞት ጥሊ 
መካከሌ እንኳ ብሄዴ አንተ ከእኔ ጋር ነህና ክፉን አሌፈራም” መዜ. 
፳፪፥፩-፬። 
 
በዙህ ውጣ ውረዴ በበዚበት ዓሇም የምንኖር ሰዎች ምንጊዛም 
የእግዙአብሔር ጥበቃ ያስፈሌገናሌ። ዓሇም በሰሊም እጦት 
ስትጨነቅ ማየት ከተጀመረ መናት ተቆጥረዋሌ። በሰሇጠነው 
ዓሇም ሰዎች ተስፋ በማጣት ሲቅበበዘ በጭንቀት ተወጥረው 
የሚሰሩትን ሲያጡ መረጋጋት ጠፍቶባቸው በስቃይ ሲኖሩ ማየት 
የዕሇት ተዕሇት ክስተት ሆኗሌ። ትዲርን እንዯ እስር ቤት የሚቆጥሩ 
ወገኖች መበራከትና መናቸውን ዯስታ በላሇው ብቸኝነት የሚገፉ 
ሰዎች ቁጥር መጨመር መተሳሰብ፣ መዯማመጥና መግባባት ጠፍቶ 
እንዯ ዯባሌ የሚኖሩ ባሇትዲሮች መታየታቸው ከእግዙአብሔር ጋር 
ያሇመኖር ያስከተሇው ውጤት ነው። ጥረው ዯክመው ያገኙትን 
ዯስ ብሎቸው የማይበለ በረከት የላሇው ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች 
ምክንያት ከእግዙአብሔር ጋር ባሇመኖራቸው የተፈጠረ ችግር 
ነው። ሁለ ነገር ተሟሌቶሊቸው ሇኅሉናቸው እረፍት 
ሇአእምሯቸው ሰሊም ያጡ ሰዎች ምክንያቱ አሁንም ከፈጣሪያቸው 
ጋር ያሊቸው ግንኙነት የሊሊ መሆኑ ነው። እግዙአብሔር እንዱህ 
ይሊሌ “እናንተ ዯካሞች ሸክማችሁ የከበዯ ሁለ፥ ወዯ እኔ ኑ፥ እኔም 
አሳርፋችኋሇሁ” ማቴ. ፲፩፥፳፰። ወዯ እግዙአብሔር ስንመሇስ 
ከእርሱም ጋር ስንቀርብ የከበዯን ሸክም ሁለ ይቀሌሌናሌ። 
የኃጢአት ሸክም ያሇብን መግዯሊዊት ማርያምን እናስታውስ፤ ወዯ 
እርሱ በመቅረቧ ኃጢአቷ ተወገዯሊት። ለቃ. ፰፥፪። የበሽታ ሸክም 
ያሇብን እነ መጽአጉን እንመሌከት የሠሊሳ ስምንት ዓመት ዯዌ 
በዯቂቃ ንግግር ተወግዶሌ። ዮሏ. ፭፥፪-፱። የችግር ሸክም ያሇብን 
በአምስት እንጀራ በሁሇት ዓሣ አምስት ሺህ ህዜብ እንዲጠገበ 
እናስብ። ማቴ. ፲፭፥፴፬-፴፱። ከእግዙአብሔር ጋር ስንኖር 
የምናገኘው ጥሩ ነገር እንጂ የምናጣው ነገር የሇም። ከሰይጣን ጋር 
/በዓሇም/ ሆነን ከምናገኘው ከእግዙአብሔር ጋር ሆነን የምናገኘው 
ይሻሇናሌ፤ እግዙአብሔር የሚበጀንን አይነሳንምና። 
 

ሇመስበክ መሊክ /ሇአገሌግልት መሊክ/ 
 
ሏዋርያት ወዯ ተራራ ከወጡ በኋሊ ከእግዙአብሔር ጋር ኖረው 
ነው ሇአገሌግልት የተሰማሩት። የቃለን ትምህርት ሰምተው፣ 
የእጁን ተዓምራት አይተው፣ በዋሇበት ውሇው፣ በአዯረበት 
አዴረው ሇኃሊፊነት በቅተዋሌ። ይህን ዓሇም በወንጌሌ ጨውነት 
አጣፍጠዋሌ። “እንግዱህ ሂደና አሕዚብን ሁለ በአብ በወሌዴና 
በመንፈስ ቅደስ ስም እያጠመቃችኋቸው፥ ያዜኋችሁንም ሁለ 
እንዱጠብቁ እያስተማራችኋቸው ዯቀ መዚሙርት አዴርጓቸው” 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፩    ሐመረ ኖኅ            ታኅሣሥ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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/ማቴ. ፳፰፥፲፱/ በተባለት መሠረት ዓሇምን በዕጣ በመከፋፈሌ 
የእግዙአብሔርን አምሊክነት የጌታችን የመዴኃኒታችን የኢየሱስ 
ክርስቶስን ሰው መሆን  አስተምረዋሌ። “በሰው ፊት 
ሇሚመሰክርሌኝ ሁለ እኔ ዯግሞ በሰማያት ባሇው በአባቴ ፊት 
እመሰክርሇታሇሁ” /ማቴ. ፲፥፴፪/ የሚሇውን አምሊካዊ ቃሌ 
እያሰቡ የሚጠፋውን ሳይሆን ሇዓሇማዊውን በመምረጥ ማንንም 
ሳይፈሩና ሳያፍሩ እውነት የሆነውን የእግዙአብሔርን ቃሌ 
ሰብከዋሌ። 
 
ዚሬም ጥሪውን አክብረን በተራራዋ በቅዴስት ቤተ ክርስቲያን 
የተገኘን ክርስቲያኖች የእግዙአብሔርን ቃሌ እየተመገብን በመኖር 
በቃለ ከረሰረስን በኋሊ ሲገባን እግዙአብሔር በሚያሰማራን 
የአገሌግልት መስክ እንዯጸጋችን ማገሌገሌ ይጠበቅብናሌ። የቤተ 
ክርስቲያን  የአገሌግልት ርፉ ብዘ ነው። ወንበር ከማስተካከሌና 
የጽዲት አገሌግልት ከመስጠት ጀምሮ የሚከናወኑ ተግባራት 
በእግዙአብሔር ቤት መኖርንና ከእግዙአብሔር ጋር መኖርን 
የሚጠይቁ ናቸው። 
እንግዱህ በቅዴስት ቤተ ክርስቲያን ጸንቶ ሇመኖር በአገሌግልታችን 
በርትተን ሇመጨረሻው የዴሌ አክሉሌ ሇመብቃት የሚከተለትን 
ሌናዯርግ ይገባናሌ፦  
 

በጸልት መበርታት 
 
ቅደስ ጳውልስ የብለይ ኪዲን ሉቅ በጌታችን በመዴኃኒታችን 
በኢየሱስ ክርስቶስ ሌዩ ጥሪ የወንጌሌ ሰባኪና በመጽሏፍ ቅደስ 
አሥራ አራት መሌዕክታትን በመጻፍ የሚታወቅ ነው። ይህ ሏዋርያ 
ተሰልንቄ ሇሚገኙ ክርስቲያኖች በሊከው ክታቡ የተሰልንቄ ሰዎች 
እንዱጸሌዩሇት ጠይቋሌ። ፩ኛ ተሰ. ፭፥፳፭። የሮም ሰዎችንም 
ሇእግዙአብሔር የተመቸ ሕይወት እንዱኖራቸው ከመከረና 
ካስጠነቀቀ በኋሊ በጸልት እንዱጸኑ ነግሯቸዋሌ። ሮሜ. ፲፪፥፲፪።  
 
በተራራ በቤተ ክርስቲያን የሚኖር ሁሌጊዛም ይጸሌያሌ 
ምክንያቱም ከእግዙአብሔር ጋር የሚነጋገርበት ቋንቋው ስሇሆነ 
ነው። በዙህም ብርታትንና ጥንካሬን ይጎናጸፋሌ፤ ሇምንና ማንን 
እንዯሚያገሇግሌ ያውቃሌ። የእግዙአብሔር ሰው ከላሊው 
የሚሇየው እግዙአብሔርን ማነጋገር መቻለ ነው፤ እርሱም ጸልት 
ነው። የሚጸሌይ ሰው ሃይማኖት ያሇው ነውና። የጎዯሇብንን 
እንዱሞሊ መንፈስ ቅደስ በእኛ ሊይ እንዱጠቀምብን ከፈሇግን 
ሳናቋርጥ በትጋት ሌንጸሌይ ያስፈሌጋሌ። ሏዋ. ሥራ ፪፥፩-፬። 
 

በፈተና መጽናት 
 
መንፈሳዊ አገሌግልት /ክርስትና ሕይወት/ የጦር ሜዲ እንጂ 
የምቾት አዲራሽ አይዯሇም። በጉዞችን ሌዩ ሌዩ ፈተና ሉገጥመን 
ይችሊሌ። ሇፈተናው ሳንንበረከክ ይሌቁንም በእምነታችን 
የሚመጣብንን ፈተና እንዯሙለ ዯስታ በመቁጠር ሌንጠነክር 
ይገባናሌ። ያዕ. ፩፥፪። በሃይማኖት ስንኖር ውጊያው ከዯምና ከሥጋ 
ጋር ባሇመሆኑ በመከራ በመታገስ ጸንተን ሌንቆም ጠሊታችን 
ሰይጣንን ሌናሳፍር ግዴ ይሇናሌ። ኤፌ. ፮፥፲፪፤ ሮሜ. ፲፪፥፲፪። 
 

ከቃሇ እግዙአብሔር አሇመሇየት 
 
የሰው ሌጅ በእንጀራ ብቻ እንዯማይኖር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 
ነግሮናሌ። ማቴ. ፬፥፬። አገሌጋይ ምንጊዛም ቢሆን ከቃሇ 
እግዙአብሔር ሉሇይ አይገባውም። አስተማሪም ሆነ ተማሪ፣ 
አገሌጋይም ሆነ ተገሌጋይ፣ አማኝ የሆነ ሀለ ወትር ከቃለ ጋር 
ሉኖር ያስፈሌገዋሌ። የእግዙአብሔር ቃሌ ወትር አዱስ ነው። 
የጉዝ ስንቃችን፣ የእውቀት ብርሃናችን፣ የጽዴቅ መንገዲችን 

የእግዙአብሔር ቃሌ ነው። አበው “ከቃሇ እግዙአብሔር የተሇየ 
ክርስቲያንና ከባህር የወጣ ዓሳ አንዴ ናቸው” ይሊለ፤ ከባህር የወጣ 
ዓሣ ሕይወት እንዯላሇው ሁለ ከቃሇ እግዙአብሔር የተሇየ 
ክርስቲያንም ሕይወት የሇውም። የሚጠቅመንና የማይጠቅመንን 
የምንሇይበት ስሇ እግዙአብሔር መንግሥት የምንረዲበት ቁሌፍ 
ያሇው በእግዙአብሔር ቃሌ ነው። ምንም የምናውቅ ቢመስሇንም 
እንኳን ገና ብዘ ሌናውቅ የሚገባን እንዲሇ ቅደስ  ጳውልስ እንዱህ 
በማሇት ገሌጾሌናሌ። “ማንም አንዲች የሚያውቅ ቢመስሇው 
ሉያውቅ እንዯሚገባው ገና አሊወቀም” ፩ኛ ቆሮ. ፰፥፪።  
 
ከሊይ እንዯተገሇጸው ከገማሌያሌ እግር ሥር ቁጭ ብል በመማር 
የብለይ ኪዲን ሉቅ የሆነው ከራሱ ከክርስቶስ በዯረሰው 
አስዯንጋጭ ጥሪ ወንጌሊዊ የሆነውና በስብከት ሕይወቱን ያሳሇፈው 
ምሐርና ሏዋርያዊ ብርሃነ ዓሇም ቅደስ ጳውልስ ከቃሇ 
እግዙአብሔር አሌተሇየም ነበር። መጻሕፍትን ይመረምርም ነበር። 
የመንፈስ ሌጁ ጢሞቴዎስን ስትመጣ በጢሮአኖ ከአክርኛ ንዴ 
የተውኩትን በርኖሱንና መጻሕፍቱን ይሌቁንም በብራና የተጻፉትን 
አምጣሌኝ በማሇት አዜዝታሌ። ቅደስ ጳውልስ ላሊውን 
እያስተማረ ራሱንም በቅደሳት መጻሕፍት ያስተምር እንዯነበርና 
ከቃሇ እግዙአብሔር አሇመሇየቱን እንረዲሇን። እኛም ሳንወዯው 
ወድን የጠራን አምሊካችንን ስናገሇግሌ ከቃሇ እግዙአብሔር 
ባሇመሇየት ከሆነ አገሌግልታችን በፍቅርና በትጋት ይሆንሌናሌ። 
 

በትህትና መኖር 
 

አንዴ የእግዙአብሔር ሰው የሚያስዯንቅ ዓሇምን ያስጨበጨበና 
ያስገረመ ተግባር ቢፈጽም ይህ ከእግዙአብሔር ነው እኔ ብቻዬን 
ምንም ማዴረግ አሌችሌም ካሊሇ አወዲዯቁ ይከፋሌ። የትኛውንም 
ያህሌ ብንበረታ ከእግዙአብሔር እንዯሆነ ማወቅ አሇብን፤ 
በሥራችንም እግዙአብሔር ከፍ ከፍ እንዱሌ እንጂ የራሳችንን 
ዜናና ታሊቅነት ሇማንጸባረቅ አሇመሞከር አዋቂነት ነው። በቃሇ 
እግዙአብሔር መብሰሊችን የሚረጋገጠው ትህትናን ገንብ 
ስናዯርግ ነው። ፍሬ ያፈራ ዚፍ ንበሌ ይሊሌ፤ በእግዙአብሔር ቃሌ 
ሙለ የሆነ ሰው ራሱን ዜቅ ያዯርጋሌ /ንበሌ ይሊሌ/ ሙለ  ፍሬ 
አሇውና።  
መጥመቀ መሇኮት ቅደስ ዮሏንስ የብለይ ኪዲን የመጨረሻው 
የሏዱስ ኪዲን የመጀመሪያው ነቢይ ነው። በዙህ ሊይ በመሌአከ 
ብስራት የተወሇዯ፣ በበርሃ ያዯገና እግዙአብሔር ወሌዴን 
ሇማጥመቅ የተመረጠ ታሊቅ ሰው ነው። አንተ ክርስቶስ ነህን 
ተብል ሇተጠየቀው ጥያቄ ሲመሌስ እኔ ክርስቶስ አይዯሇሁም እኔ 
የጫማውን ጠፍር ሌፈታ የማይገባኝ /ማቴ. ፫፥፲፩/ በማሇት 
በትህትና ተናግሯሌ። ብርሃነ ዓሇም ቅደስ ጳውልስም እኔ 
ኃጢአተኛ ነኝ ጭንጋፍ ነኝ ከሏዋርያት የማንስ ነኝ በማሇት ራሱን 
ዜቅ አዴርጎ በትህትና እንዯተናገረ መጽሏፍ ቅደስ ይነግረናሌ። 
ለቃ. ፭፥፰፤ ኤፌ. ፫፥፰-፱፤ ፩ኛ ቆሮ. ፲፭፥፰። 
 
ትህትናን ገንብ ያዯረገ ክርስቲያን መሳሪያ ከታጠቀ ወታዯር 
ይበሌጣሌ ጠሊት ሰይጣንን ዴሌ ማዴረግ ይችሊሌና። በተጠራንበት 
በተራራ በተመሰሇች ቤተ ክርስቲያን ጸንተን ከእግዙአብሔር ጋር 
በመሆን በአገሌግልት ጠንክረን ስሙን ቀዴሰን ክብሩን ሇመውረስ 
ያብቃን። 

 
   ወስብሏት ሇእግዙአብሔር 
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ኪነ ጥበባት 
 

እንዯ ማርታ /ለቃ ፲ ፥ ፴፰ - ፵፪/ 
በዱ/ን አብነት አረጋ 

 
የማርያም እህት ማርታ፣ 
ምግብ ሌታበስሌ ማጀት ገብታ፣ 
አንዴ ብትጥሌ አንዴ አንስታ፣ 
ሌፍጠን ብትሌ ተጎትታ፣ 
ዯክማ ጥራ ታክታ፣ 
በሥራዋ እርካታ አጥታ፣ 
የሚያግዚት ሽታ፣ 
ተጣራች ዴምጿን አሰምታ፣ 
ስትሌ ጌታ! ጌታ! 

እርሱም ጥሪዋን ሰምቶ፣ 
አባት ነውና ራርቶ፣ 
ምነው? አሊት፣ 
ሇመስማት፣ 
ማርታ ምን እንዲስጠራት፣ 
ማርታም ሰሚ ብታገኝ ቢሰጣት ጀሮ፣ 
ክስ ጀመረች ሮሮ፣ 
ምነው ጌታ እኔ ስዯክም ቅዴም ጀምሮ፣ 
ማርያም ብታጣ አዕምሮ፣ 

አንተ ምነው አትቆጣት፣ 
እህትሽን አትሌ እርጃት፣ 
ማርታ ከሰሰቻት፣ 
ስላታቸው አንዴ መሥሎት፣ 
እርሱ ግን አሇማወቋ አሳዜኖት፣ 
እርሱ ቃለን ሲራ የሚሆነው ሇሕይወት፣ 
እርሷ ስትዯክም ሇዕሇት፣ 
አሊት፣ 
እንዴትመጣ ሁለን ትታ፣ 

ማርታ! 
ስሇምን ትዯክሚያሇሽ? 
የሚበሌጠውን በመተው ተራውን ነገር መርጠሽ፣ 
አሁን በሌተሽ ማታ ሉርብሽ፣ 
ምግብ ሇሥጋሽ እንጂ ከቶም ሊይጠቅም ሇነፍስሽ፣ 

ይሌቅ! 
ቃላን አዴምጭ ሕይወት ነውና የሚፈሌቅ፣ 
ሞተ ሥጋና ነፍስን ሁሇቱን ካንቺ የሚያርቅ፣ 
አሊት ጌታ፣ 
አንዴትመጣ ሁለን ትታ፣ 

ማርታ! 
ተራውን ነገር መርጣ ውደን  ትታ፣ 
መሳሳቷን ተረዴታ፣ 
ተቀመጠች ከእግሩ ሥር፣ 
ስሇሕይወት ሌትማር፣ 
እኔም ዚሬ እንዯ ማርታ፣ 
ተሇይቼ ከጌታ፣ 
እዯክማሇሁ ጠዋት ማታ፣ 
እርሱ ሇሊሇማዊ ሕይወት ቢሞት፣ 
እኔ እየኖርኩ ሇዕሇት፣ 

እርሱ ቢሞት ስሇ እኔ ነፍስ፣ 
እኔ ሇሥጋ ስዯግስ፣ 
ዚሬም ይሇኛሌ በከንቱ ትዯክማሇህ፣ 
ግን ጥቂት ነው የሚበቃህ፣ 
ቃላን ስማ በቃላ ኑር፣ 
ይሇኛሌ ቅደስ እግዙአብሔር። 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ቃሌ 
በቀሲስ አዴማሴ እሸቴ 

 
የማይታይ ረቂቅ 
ሆኖ ሳሇ ምጡቅ 
ያ ቃሌ ሥጋ ሆነ 
በማኅፀን ተወሰነ። 

መሇኮት ሰማያዊ ሌዐሌ 
በሥጋ ተወሌድ ከዴንግሌ 

እኛን ሉሆነን መዴ 
ኃያሌ ወሌዴ ዋሕዴ 
በሥጋ ራሱን አዋርድ 

በከብቶች በረት ተወሌድ 
ተገሇጸ በፍቅር ትህትና 

ሉመግበን የሕይወት መና። 
በዯሙ ፈሳሽነት 

ሥጋው ሆነ መዴኃኒት 
ወዯ ምዴር ወርድ 
የኛን ሥጋ ተዋሕድ 

ዴኅነት ሉሰጠን እኛን ወድ። 
ያጣነውን ያንን ተስፋ 

በኃጢአታችን እንዲንጠፋ 
ይቅር ብል የማረን 

የዴንግሌ ሌጅ ጌታችን 
ቃሌ ነበረ በአርያም 

ኋሊም ተገሌጾ በሥጋ ማርያም 
ተሰቅል አዲነን መዴኃኒዓሇም። 

 

           

 
ባለበት ቦታ ሆነው የተሇያዩ መንፈሳዊ 

ትምህርቶችንና ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን 
ጉዲዮችን ማግኘት እንዯሚችለ ያውቃለ? 

 
ሏመር መጽሔት በየወሩ 

ስምዓ ጽዴቅ ጋዛጣ በየ 15 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 
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የሏመረ ኖኅ እንግዲ 
 

ቆይታ ከመሊከ ጽዮን ቀሲስ በሊቸው ወርቁ ጋር 
 

መሊከ ጽዮን ቀሲስ በሊቸው ወርቁ ከማኅበረ ቅደሳን መስራች 
አባሊት አንደ ሲሆኑ የመጀመሪያው የማኅበሩ ሰብሳቢ በመሆን 
አገሌግሇዋሌ። ዚሬ በኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን 
የሰሜን ምሥራቅ፣ የዯቡብ ምሥራቅ፣ እና የመካከሇኛው አሜሪካ 
የኒውዮርክ ሀገረ ስብከት የራቸስተር ዯብረ ጽዮን ቅዴስት ማርያም 
ቤተ ክርስቲያን አስተዲዲሪ እና የማኅበረ ቅደሳን የአሜሪካ ማዕከሌ 
ሰብሳቢ ሆነው በማገሌገሌ ሊይ ይገኛለ። የዙህ ዕትም የሏመረ ኖኅ 
እንግዲ አዴርገናቸዋሌ፤ ተከታተለን።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ የቤተ ክርስቲያን አገሌግልት የት እና እንዳት 
ጀመሩ?  
 
መሌአከ ጽዮን፦ በቅዴሚያ ወዯ መሌሱ ከመሄዳ በፊት በክርስትና 
ሕይወት አገሌግልት የፈጸሙ ሰዎች መንፈሳዊ አገሌግልታቸው 
የሚገሇጠው ከሞቱ በኋሊ በላልች ሰዎች አማካይነት ነው። 
ምክንያቱም፦ 

1ኛ) ሥራውን የሚሠራው ሌዐሌ 
እግዙአብሔር ስሇሆነ ሉመሰገን 
የሚገባውም እሱ በመሆኑ፣ 
2ኛ) ሠሪዎቹ በውዲሴ ከንቱ 
እንዲይወዴቁ የእግዙአብሔር 
ጥበቃ በመሆኑ፣ 
3ኛ) አንዴ ሰው እስኪሞት 
መጨረሻው ምን እንዯሚሆን 
ስሇማይታወቅ፣  
በእኔ እምነት በማኅበሩ ምሥረታ 
እና በአገሌግልት ሊይ 
የተፈጸመውን ሁለ ላልች 
ቢመሰክሩ ይመረጣሌ በሚሌ 
ራሴን ከሚዱያ ሳሸሽ ኖሬያሇሁ 
ይሁን እንጂ መታዜ ከመስዋእት 
ይበሌጣሌና የሏመረ ኖኅን ትዕዚዜ 
እና ጥያቄ በመቀበሌ መሌስ 
ሇመስጠት እሞክራሇሁ። 

 
የቤተ ክርስቲያን አገሌግልት የጀመርኩት በሰሜን ሸዋ ሀገረ 
ስብከት ኩዩ ወረዲ ገብረ ጉራቻ ዯብረ መዴኃኒት መዴኃኒዓሇም 
ቤተ ክርስቲያን ነው። ይኸውም አባቴ ቄስ ወርቁ ዲርጌ እና 
አያቴም መምሬ ወሌዯ ጊዮርጊስ የቤተ ክርስቲያን አገሌጋይ 
በመሆናቸው እኔንም ገና የ7 ዓመት ሌጅ እያሇሁ በዯብረ ሉባኖስ 
ገዲም በብጹዕ ወቅደስ አቡነ ተክሇ ሃይማኖት ፓትሪያርክ 
ኢትዮጵያ ወእጨጌ መንበረ ተክሇ ሃይማኖት የዴቁና ማዕረግ 
እንዴቀበሌ አዯረጉ። ከዙያም በዴቁና በማገሌገሌ ሊይ እያሇሁ 
በ1974 ዓ.ም. በዜዋይ ሏመረ ብርሃን ቅደስ ገብርኤሌ ገዲም እና 
የካህናት ማሰሌጠኛ ገብቼ ከታሊቁ አባት ከብጹዕ አቡነ ጎርጎርዮስ 
ካሌዕ ተምሬያሇሁ:: ይህ ሕይወቴን የሇወጠበት እና የቤተ 
ክርስቲያኔን አገሌግልት በተገቢው መንገዴ የተረዲሁበት መን 
ነበር ማሇት እችሊሇሁ። ከዙያ ቀጥልም በዯብራችን ሰ/ት/ቤት 
ካቋቋምን በኋሊ  በሰሊላ አውራጃ በፍቼ ከተማ ዘሪያ ባለ አብያተ 
ክርስቲያናት በአራተ ማርያም፣ ኪዲነ ምህረት እና መዴኃኒዓሇም 
ሰ/ት/ቤት የትምህርተ ወንጌሌ አገሌግልት ሰጥቻሇሁ። በአ/አ ሀገረ 
ስብከትም በምስካየ ኅዘናን መዴኃኒዓሇም በተምሮ ማስተማር 
ማኅበር እና በዮሏንስ ወሌዯ ነጎዴጓዴ ዯብር ሰበካ ጉባኤ 
አገሌግልት ገብቼ ሰጥቻሇሁ። 

ሏመረ ኖኅ፦ የማኅበረ ቅደሳንን አመሰራረት እንዳት 
ያስታውሱታሌ? 
 
መሌአከ ጽዮን፦ ማኅበሩ የተመሰረተው በሌዐሌ እግዙአብሔር 
ፈቃዴ ነው። በእርግጥ ሰዎች ምክንያት ሉሆኑ ይችሊለ። ያውም 
በተናቁት እና  እዙህ ግቡ በማይባለ ሰዎች ሌዐሌ እግዙአብሔር 
ሥራ ሲሠራ እንመሇከታሇን። ስሇዙህም በእኔ እምነት ማኅበረ 
ቅደሳን ስያሜ ሳያገኝ ሥራ መሥራት የጀመረው በ1977 ዓ.ም. 
ነው፤ በ1984 ዓ.ም. ዯግሞ በቤተ ክርስቲያን ንዴ እውቅና 
ያገኘበት መን ነው።   
 
ከማኅበረ ቅደሳን ምሥረታ ጀምሮ አሁን እስካሇው አገሌግልት 
እሌፍ አዕሊፍ አባሊት በተሇያየ መን እና ስፍራ በመንፈሳዊ 
ሕይወታቸው በማኅበሩ አገሌግልት፣ በግቢ ጉባኤ፣ በወረዲ 
ማዕከሊት፣ በንዐስ ማዕከሊት በመሳተፍ በሀገር ውስጥም ሆነ 
በውጭ ያከናወኗቸው ተግባራት በብዘ ምዕራፎች ተከፋፍል 
የሚጻፍ እና ሇትውሌዴ የሚተሊሇፍ ታሪክ ነው። 
 
ከሁለ በፊት ቅዴመ ማኅበረ ቅደሳን (ከ1977 ዓ.ም. በፊት) 
ሇማኅበሩ መመሥረት የነበሩት ነባራዊ ሁኔታዎችን ስንቃኝ፦   

 በኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን መዋቅር 
ኖሮት በዩኒቨርሲቲ እና በኮላጆች ውስጥ የቤተ ክርስቲያን 
ሌጆችን እምነት እና ሥርዓት በማስተማር እና አገሌግልት 
እንዱሰጡ በማስተባበር የሚመራ አካሌ አሇመኖሩ፣ 

 በወቅቱ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እግዙአብሔር የሇም የሚሇው 
ንዴፈ ሀሳብ በግሌ የሚሰበክበት እና ትውሌደ ሁለ 
እምነቱን  እና  ሥርዓቱን የነጋበት የረሳበት ወቅት 
መሆኑ፣  

 በኢትዮጵያ የነበረው የወጣቶች ማኅበር “አኢወማ” ብቻ 
እንዱጠናከር እንጂ በሕግ ላሊ ማኅበር እንዱቋቋም 
ያሌተፈቀዯ በመሆኑ፣  

 የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን ኋሊ ቀር፣ 
ጎታች፣ ፊውዲሌ አዴኃሪያንን ወክሊ የምትበብዜ ተዯርጎ 
የሚወሰዴበት  ወቅት በመሆኑ፣ 

 የቤተ ክርስቲያን ሌጅ ሆኖ ነጠሊ ሇብሶ ቅዲሴ ማስቀዯስ፣ 
ዱያቆንም ሆነ ካህን መሆን እንዯ ኋሊ ቀር የሚቆጠርበት 
መን በመሆኑ፣  

 በአንፃሩ በወቅቱ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ መሆን 
እንዯ መናዊ እና ትክክሇኛ እምነት ተከታይ ሆኖ 
የሚቆጠር በመሆኑ፣  

 በተሇይ በግቢ ውስጥ ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን መፈጸም 
ማሇትም የጾም ምግብ እንኳን ባሇመጋጀቱ ምክንያት 
ተማሪዎች ጾም መጾም አሇመቻሊቸው፣  

 በላሊ በኩሌ ዯግሞ በ1977 ዓ.ም. ከየክፍሇ ሀገሩ 
በሰ/ት/ቤት ሲማሩ የነበሩ በዩኒቨርሲቲው መርሏ ግብር 
መግባታቸውና በእግዙአብሔር ፈቃዴ መገናኘታቸው፣  

 ከዙያም በ1977 ዓ.ም. በተሇይ በዜዋይ ሏመረ ብርሃን 
ቅደስ ገብርኤሌ ገዲም እና የካህናት ማሰሌጠኛ ሰሌጥነው 
የወጡት ወዯ ዩኒቨርሲቲ መርሏ ግብር መግባታቸው እና 
ከብጹዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ካሌዕ ጋር እንዱገናኙ ዴሌዴይ 
መፍጠራቸው በምሥረታው ወቅት የነበሩ ነባራዊ 
ሁኔታዎች ናቸው። 

 
አጠቃሊይ ከሊይ የተረሩና ከነዙህም ጋር ተጓዲኝ የነበሩ ጉዲዮች 
ስሇነበሩ የቤተ ክርስቲያን ሌጅ ሆኖ ማኅበር መመሥረት 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፩    ሐመረ ኖኅ            ታኅሣሥ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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የማይታሰብ ነበር። ነገር ግን ፈቃዯ እግዙአብሔር በዯረሰ ጊዛ 
ማኅበሩ በእግዙአብሔር ቸርነት እንዱመሠረት አዯረገ። 
 
ከ1977 ዓ.ም. – 1984 ዓ.ም. ያሇው የማኅበሩ ቅዴመ ምሥረታ 
ሲቃኝ ሇማኅበሩ ምሥረታ ዏበይት ምክንያት የሆኑትን 
እንዯሚከተሇው ማየት ይቻሊሌ። 
ሀ) በአ/አ ዩኒቨርሲቲ ትንሿ የግቢ ጉባኤ የጽዋ ማኅበር 

መመሥረት፦ በ1977 ዓ.ም. በአ/አ ዩኒቨርሲቲ የሶሻሌ ሳይንስ 
ኮላጅ ስዴስት ኪል ሕንጻ ቁጥር 505 ድርም ቁጥር 028 
ውስጥ ታህሳስ 19 ቀን በቅደስ ገብርኤሌ ስም በአምስት 
ወጣቶች የጽዋ መርሏ ግብር ተመሥርቷሌ። 

ሇ) በ1977 ዓ.ም. በወጣቶች ወዯ መተከሌ እና ጋምቤሊ የተዯረገው 
የከፍተኛ ት/ት ተቋማት የመንዯር ምሥረታ መቻ፦ 
በመቻው የየተቋማቱ ተማሪዎች እንዱገናኙ እና 
በየግቢዎቻቸው ስሊለት መንፈሳዊ መርሏ ግብሮች ሀሳብ 
ሇመሇዋወጥ ዕዴሌ ፈጥሮሊቸዋሌ። በዙህ መቻ በተሇይ 
በመተከሌ በዕሇተ ሰንበት ከአንዴ ትሌቅ ዋርካ ሥር በግቢው 
ሲፈጸም የነበረው የጸልት መርሏ ግብር እና የስብከተ ወንጌሌ 
አገሌግልት ሳይቋረጥ ይከናወን ነበር። ይህም ሇዚሬው 
የማኅበረ ቅደሳን መመሥረት እና ህሌውና አስተዋጽዖ 
ከነበራቸው ትዜታዎች አንደ ነው።  

ሏ) የመጀመሪያዎቹ የቅዴመ ማኅበረ ቅደሳን የግቢ ጉባኤ 
ተመራቂዎች ሌዩ መርሏ ግብር፦ በ1980 ዓ.ም. በአዱስ አበባ 
ስዴስት ኪል ዩኒቨርሲቲ አጠገብ በሚገኘው በምስካየ ኅዘናን 
መዴኃኒዓሇም ገዲም በተምሮ ማስተማር ሰንበት ት/ቤት ብጹዕ 
አቡነ ጎርጎርዮስ ካሌዕ፣ የቀዴሞው ብጹዕ አቡነ ማቴዎስ 
የምስካየ ኅዘናን መዴኃኒዓሇም ገዲም የበሊይ ጠባቂ፣  ብጹዕ 
አቡነ ቄርልስ የሰሜን ወል ሀ/ስብከት ሉቀ ጳጳስ፣ ብጹዕ አቡነ 
ኤፍሬም የሰሜን ሸዋ ሀ/ስብከት ሉቀ ጳጳስ በተገኙበት የዯመቀ 
የምረቃ መርሏ ግብር ተፈጽሞ ቤተ ክርስቲያን በብጹዓን 
አባቶች አማካይነት አዯራዋን ሰጥታሇች። ተመራቂዎችም 
አዯራውን በዯስታ ተቀብሇዋሌ። ይህም ከምረቃ በኋሊ 
አባሊትን ዲግመኛ ወዯ አገሌግልቱ ስቦ የሚያመጣ ነበር። 

መ) በ1983 ዓ.ም. ወዯ ብሊቴ ወታዯራዊ ማሰሌጠኛ የተዯረገ 
መቻ፦ በዙሁ ዓመት በመንግሥት ትዕዚዜ በአገሪቱ በሚገኙ 
የከፍተኛ ት/ት ተቋማት የሚማሩ ተማሪዎች ሁለ ሇወታዯራዊ 
ሥሌጠና ወዯ ብሊቴ የማሠሌጠኛ ካምፕ እንዱገቡ ሲሆን 
ከአገሪቱ ሁለም ተቋማት ይማሩ የነበሩ ተማሪዎች ሁለ በዙህ 
ስፍራ እንዱሰበሰቡ ተዯረገ። በየግቢዎቻቸው የጀመሩትንም 
መንፈሳዊ መርሏ ግብር በአንዴነት ሇማካሄዴ እና ሇመመካከር 
ዕዴሌ አገኙ። ዓበይት በዓሊትን ሇምሳላ የትንሳኤ እና 
የእመቤታችንን የሌዯት በዓሌ በማክበር የተጀመረው መርሏ 
ግብር ተጠናክሮ ወዯ ሙለ የግቢ ጉባኤ መርሏ ግብር አዯገ። 
በወቅቱ ከመቱት ተማሪዎች መካከሌ ቀዯም ብሇው በዜዋይ 
የካህናት ማሰሌጠኛ ከብጹዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ካሌዕ የተማሩ 
ምሩቃን በመኖራቸው በዜዋይ ይሰጥ የነበረውን ኮርስ በብዘ 
ሺህ ሇሚቆጠሩ የሁለም ተቋማት ተማሪዎች ሉሰጥ ቻሇ። 
የመንግስት ሇውጥ ሆኖ ወታዯራዊ ስሌጠናው ሲበተን 
ተማሪዎች ወዯየግቢዎቻቸው ሲመሇሱ መንፈሳዊ 
እንቅስቃሴያቸውን ሇመቀጠሌ እና በቅ/ሚካኤሌ መታሰቢያነት 
የዜክር መርሏ ግብር ሇማዴረግ ብጽዓት ገብተው ተሇያዩ። 

ሠ) በ1983 መጨረሻ እና በ1984 ዓ.ም. መጀመሪያ ሊይ 
በምሥረታው ወቅት የተከናወኑ ዏበይት ተግባራት፦ በ1983 
ዓ.ም. ሏምላ 19 ቀን በብጹዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ካሌዕ የሙት 
ዓመት መታሰቢያ ቀዯም ሲሌ በግቢ ጉባኤ ተምረው 
የተመረቁ፣ በግቢ ጉባኤ በመማር ሊይ ያለ እና በዜዋይ 
የካህናት ማሰሌጠኛ ገብተው የወጡ አባሊት በአንዴነት 
በተገናኙበት ወቅት ቀዯም ሲሌ በብጹዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ካሌዕ 

ተጀምሮ የነበረው መንፈሳዊ አገሌግልት ተጠናክሮ እንዱቀጥሌ 
በወቅቱ የዜዋይ ሏመረ ብርሃን ገዲም የካህናት ማሰሌጠኛ እና 
የሀገረ ስብከቱ ሉቀ ጳጳስ ብጹዕ አቡነ ገብርኤሌ አማካኝነት 
መንፈሳዊ አገሌግልት እንዱጠናከር የሚያስተባብሩ የኮሚቴ 
ሰዎችን መርጦ ተሇያየ። ጉባኤውም በመስከረም 1984 ዓ.ም. 
በተጠናከረ መሌክ ሁለም እንዱገናኝ እና አንዴ ማኅበር 
እንዱመሠረት ወሰነ፣ በዙህ የቀጠሮ ቀንም በጉባኤው ሊይ 
ሦስት አካሊትን እናገኛሇን፦ 
ሀ) በዜዋይ ሏመረ ብርሃን ቅደስ ገብርኤሌ ገዲም የካህናት 

ማሰሌጠኛ ገብተው ተመርቀው የወጡ የዜዋይ ዯቀ 
መዚሙርት ማኅበር አባሊት፣ 

ሇ) ከግቢ ተመርቀው ወጥተው በማርያም ጽዋ ማኅበር ስም 
ይሰባሰቡ የነበሩ አባሊት፣ 

ሏ)ከብሊቴ ወታዯራዊ ማሰሌጠኛ ገብተው ከወጡ የግቢ 
ጉባኤ ተማሪዎች በማኅበረ ሚካኤሌ ስም ያለ አባሊት።  

 
ከሦስቱም አካሊት ሰዎች ተመርጠው አንዴ አካሌ፣ አንዴ 
ዯንብ እንዱቀርጹ እና በተቀናጀ በተዋሏዯ መሌኩ 
አገሌግልታቸውን እንዱፈጽሙ ስምምነት ሊይ ዯርሰዋሌ፣ 
የተመረጡት አባሊትም ውህዯቱን እንዱያፋጥኑ እና 
የማኅበሩን ዯንብ እንዱያጋጁ ኃሊፊነት ተሰጥቷቸዋሌ። በዙህ 
መሠረት ውህዯቱ እጅግ እሌክ በሚያስጨርስ ሁኔታ በአዲር 
ፕሮግራም በመወያየት እና በመመካከር ስምምነት ሊይ 
ተዯረሰ። 
 
ይህንንም በወቅቱ የዜዋይ ሏመረ ብርሃን ገዲም የካህናት 
ማሰሌጠኛ የበሊይ ኃሊፊ በሆኑት በብጹዕ አቡነ ገብርኤሌ 
አማካይነት በተሇይ የማኅበሩን ስያሜ አስመሌክቶ የተሇያዩ 
አማራጮች ቀርበው ነበር። ሇአብነት ያህሌም ማኅበረ 
ማርያም፣ ማኅበረ እስጢፋኖስ፣ ማኅበረ ጎርጎርዮስ፣ በኋሊም 
አባሊቱ የተገናኙበትን ዓሊማ መሠረት በማዴረግ ማሇትም 
እመቤታችን ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም ቅዴስተ ቅደሳን 
ሰሇሆነች፣ ቅደስ ሚካኤሌም ሆነ በየግቢው በጽዋ ማኅበር 
የሚዯረገው ቅደሳን ሏዋርያት ጻዴቃን ሰማዕታት የሚከሩት 
ሁለ ቅደሳን በመሆናቸው የተዋሕድ እምነትን የሚያስፋፋ 
እና ቅደሳንን የሚያክር እንዱሆን ስያሜው ማኅበረ ቅደሳን 
ይሁን የሚሇው ሃሳብ ቀርቦ የሁለም ሰው ሌቦና በዯስታ 
ተቀብልት ሰሇጸዯቀ ወዯ አገሌግልቱ ተሰማርቷሌ። 

 
ሏመረ ኖኅ፦ በምሥረታው ወቅት እና ከምሥረታው በኋሊ 
የእርስዎ ዴርሻ ምን ነበር?  
 
መሌአከ ጽዮን፦ ሥራውን የሚያከናውነው ሌዐሌ እግዙአብሔር 
ነበር፣ ምህረቱን እና ቸርነቱን ከኔ ከባርያው ሳያርቅብኝ ፈቃደ ሆኖ  
በዕዴሜዬ ከምሥረታው ጀምሮ እስከ አሁን በአገሌግልት 
አሌተሇየሁም። ሌዐሌ እግዙአብሔር የሚያውቃቸው ሰው 
የማያውቃቸው ብዘ ወንዴሞች እና እህቶችን መሣሪያ አዴርጎ 
ሥራውን የሠራው እሱ ነው። ሇማኅበሩ በተሇያየ መን እና ቦታ 
በአካሌ የሞቱሇት የታሰሩ የተሰዯደ ከሥራቸው የተባረሩ እና ሌዩ 
ሌዩ ጽዋትወ መከራ የዯረሰባቸው አባሊት እጅግ ብዘ ናቸው። 
ሁለም የየራሱን አሻራ ጽፎ ሇታሪክ እንዯሚያስቀምጠው 
ይጠበቃሌ። ከዙሁ አንጻር የእኔ ዴርሻ  ከ1977 ዓ.ም. ከድርም 
የጽዋ መርሏ ግብር ጀምሮ በመተከሌ ሰፈራ ጣቢያ ዚፍ ጥሊ ሥር፣ 
በ6 ኪል  ግቢ ጉባኤያት፣ በተምሮ ማስተማር ዚፍ ጥሊ ሥር 
ከዙያም በየመኖሪያ ቤታችን አዲር መርሏ ግብር ተሳትፌያሇሁ። 
ማኅበሩ ከምሥረታው በፊት፣ ሲመሠረት እና ከምሥረታው በኋሊ 
በተሰጠኝ ኃሊፊነት እግዙአብሔርን አጋዥ በማዴረግ ማኅበሩ 
በአባቶች ዕውቅና እንዱያገኝ፣ የማኅበሩ አገሌግልት መዋቅር 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፩    ሐመረ ኖኅ            ታኅሣሥ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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እንዱጠናከር፣ በማኅበሩ ሊይ በውስጥም ሆነ በውጭ 
የሚቀርበውን ፈተና ሇማሸነፍ ከወንዴሞች እና እህቶች እንዱሁም 
ከአባቶቼ ጋር በመመካከር ከኔ የሚጠበቀውን ሇማዴረግ 
ሞክሬያሇሁ። በተሇይ በሰሜን አሜሪካ ያሇውን አገሌግልት 
መዋቅር እንዱረጋ እና እንዱጠናከር የበኩላን ጥረት 
አዴርጌያሇሁ። 
 
በ1979 እና 1980 ዓ.ም. ውዴ ወንዴሞቼ እና እህቶቼ እኔ 
ያወቅኩትን እንዱያውቁ ከብጹዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ካሌዕ ጋር 
አገናኝቻቸዋሇሁ። በ1980 ዓ.ም. የመጀመሪያዎቹን 12 ሠሌጣኞች 
ወስጄ ዜዋይ አዴርሻሇሁ።  
 
በተሇይ ሦስቱ አካሊት አንዴ ሆነው ማኅበረ ቅደሳን የሚሇውን 
ስያሜ እንዱያገኙ በተዯረገው ጥረት ከወንዴሞቼ እና እህቶቼ ጋር 
የበኩላን ዴርሻ አበርክቻሇሁ። በምሥረታው ወቅትም 
በተመረጡት ኮሚቴዎች ሁለ ተመርጬ አገሌግያሇሁ። እስከ 
1984 ባለና  ከምሥረታው በኋሊም ከ1984 እስከ 1991 ዓ.ም. 
በማኅበሩ ሰብሳቢነት የተጣሇብኝን ኃሊፊነት ሇመወጣት 
ሞክሬያሇሁ። ከ1991 ዓ.ም. ጀምሮ በሰሜን አሜሪካን ማዕከሌ 
ሇአራት አመታት በማዕከለ ሰብሳቢነት አገሌግዬ ከአራት ዓመታት 
በኋሊም አሁንም በዴጋሚ የሰሜን አሜሪካ ማዕከሌ ሰብሳቢ ሆኜ 
በማገሌገሌ ሊይ እገኛሇሁ።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ ማኅበረ ቅደሳን ባሇፉት ዓመታት በርካታ 
ተግባራትን አከናውኗሌ።  ያከናወናቸውን ተግባራት ካነገበው 
አጠቃሊይ ዓሊማ  አንፃር እንዳት ይመዜኗቸዋሌ? 
  
መሌአከ ጽዮን፦ ማኅበሩ በበኩላ ካነገበው አጠቃሊይ ዓሊማ 
አንፃር ስመዜነው፣ በእግዙአብሔር ቸርነት ከኔ ትውሌዴ በኋሊ 
ሉፈጽም ይችሊሌ ብዬ የምመኘውን ተፈጽመው ተመሌክቼ 
የተዯሰትኩባቸው ሲኖሩ፣ በኔ በዯካማው ዓይን ሉያከናውናቸው 
እና ሉታወቅባቸው ይገባሌ የምሊቸው አንዲንዴ ተግባራት ሊይ 
ዯግሞ የገየበትን ሂዯት አያሇሁ። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ማኅበረ ቅደሳን ያነገበው የመጀመሪያ ዓሊማ የተዋሕድ ቤተ 
ክርስቲያን ሌጅ የስም እና የሌምዴ ክርስቲያን መሆኑን ትቶ 
ክርስትናን በሕይወት በመኖር የመንግሥተ ሰማያትን ክብር 
ሇመውረስ መጋጀት ዋናው ሲሆን ማኅበሩ ትምህርተ ወንጌሌን፣ 
ተዋሕድ ሃይማኖትን፣ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን  በማሳወቅ 

በሕይወት እንዱተገብሩ በማዴረግ ሰፊ ተግባራትን በማዴረግ ሊይ 
ይገኛሌ።  
 
ትውሌደ የእምነቱ ተረካቢ እንዱሆን ማጋጀት እና የማንነት 
መታወቂያው የሆነውን ሃይማኖቱን አውቆ ጠብቆ የማስጠበቅ፤ 
ከውስጥም ከውጭም ያሇውን ፈተና እና ጠሊትን በመከሊከሌ 
ይህንንም ቤተ ክርስቲያንን ከሥር ነቅሇው ሇማጥፋት ከሚጥሩ 
የተሏዴሶ መናፍቃን ጀምሮ  ከውጭ በገሃዴ የቤተ ክርስቲያንን 
ሕሌውና ሇማጥፋት ከሚረባረቡት ክፍልች ጋር ተፋጦ አንዲንዳም 
ብቻውን በመፋሇም ሊይ የሚገኝ ነው። ብዘ አገሌግልት 
የመፈጸሚያ ጉሌበቱን፣ ገንቡን፣ ጊዛውን ሁለ ይሻሙታሌ፤ 
አንዲንዳም ጠሊት እየቀዯመ  የቤተ ክርስቲያኒቱን አንዴነት እና 
ሕሌውና እያናጋ የማኅበሩንም አገሌግልት ሇማዯናቀፍ ጉሮሮ 
ሇጉሮሮ የመተናነቅ ያህሌ ተግባር ይፈጽምበታሌ።  
 
ማኅበሩ የቤተ ክርስቲያን ገዲማት እና የአብነት ት/ቤቶች 
ተጠብቀው ተጠናክረው እንዱቀጥለ በማዯረግ ሊይ ይገኛሌ፤ ቤተ 
ክርስቲያናችን ብዘ የምርምር እና የጥናት ምንጭ በመሆኗ ይህ 
በስፋት ያሌተሰራበት ወዯ ፊት ግን ትኩረት ተሰጥቶበት ሉሰራ 
የሚገባው ርፍ ነው። የቤተ ክርስቲያን እምነት ቀኖና  እና 
ትውፊት እንዱጠበቅ እና ሇትውሌዴ እንዱተሊሇፍ ይህም ተግባር 
የማኅበሩ ብቻ ሳይሆን የሁለም ተግባር እንዱሆን ማዴረግ 
ይኖርበታሌ። የቤተ ክርስቲያን አስተዲዯራዊ መዋቅር በመንፈሳዊ 
እና በመናዊ መሳሪያዎች እንዱዯራጅ፣ በመንፈሳዊ እና በመናዊ 
ት/ት የሠሇጠኑ ባሇሙያዎች እንዱበዘ በማዴረግ፣ ብጹዓን 
አባቶች፣ ካህናት እና ምዕመናን ያካተተ በንቁ እና በጉሌህ 
የሚሳተፉ የቤተ ክህነት አባሊትን ማፍራት ማኅበሩ በዏብይ 
ትኩረት ሉሰራው የሚገባው ጉዲይ ነው።  
 
በተሇይ ሁሌጊዛ የቤተ ክርስቲያናችንን ችግር መፍትሔ ሇመስጠት 
ፈቃዯኝነት እና የመፍትሔው አካሌ መሆን ያስፈሌጋሌ ምክንያቱም 
ከውጭ ሆኖ ብዘም መፍትሔ ማምጣት አይቻሌምና በውስጥ 
ገብቶ፣ ሆኖ በመገኘት ግን መፍትሔ መስጠት ይቻሊሌ። በዙህ 
በኩሌ ማኅበሩ ትኩረት ሰጥቶ ሉሰራበት የሚገባው ቁሌፍ ጉዲይ 
ነው። 
 
በአጠቃሊይ ማኅበሩ መንፈሳዊ አገሌግልት የሚፈጽመው በሌዐሌ 
እግዙአብሔር መሪነት በመሆኑ በሁሇት አሥርት አመታት ውስጥ 
ማኅበሩ ዓሇም አቀፋዊ ሆኖ በአገር ውስጥ እና በውጭ ሰፊ 
መዋቅር ርግቶ በማስተባበር ከውስጥ አባሊቱን ሇአገሌግልት 
በማሰሇፍ ቤተ ክርስቲያኒቱን ሇመናዴ እና ሇማዲከም 
የሚረባረቡትንም ከውስጥ እና ከውጭ በመከሊከሌ ጉሌህ የሆነ 
አሰተዋጽዖ አበርክቷሌ።  
 
ማኅበሩ ዓሊማውን አንግቦ ተግባራቱን መፈጸሙና በሕሉናዬም 
ሁላ የሚመጡ ሦስት ዏበይት ሂዯቶች ሚዚናቸውን ጠብቆ መጓዜ 
የማኅበሩ ሥራ ምንጊዛም የሌዐሌ እግዙአብሔር ሥራ መሆኑን 
የሚያረጋግጥና በአዴናቆት የሚያስገርም ነው። ይኸውም፦   

 1ኛ)  እንዯ ሕጉ እና ወጉ ዯንብ ቀርጾ፣ ዓሊማ ሰጥቶ፣ በዙህ 
በኩሌ ሂደ ብል  የሚመራ እና መነሻው መሆን 
ያሇበት ከበሊይ  ነው። ይህ ስብስብ በአብዚኛው 
ወጣቶች የተሰባሰቡበት እንዯመሆኑ ከባህሪም አንጻር 
ስሜታዊነት እና ችኩሌነት የሚንጸባረቅበት በሆነ ነበር 
ነገር ግን ዯንብ ቀርጾ ሁለንም ይዝ ወዯ ቤተ ክህነት 
መግባት ታሊቅ ምሥጢር ነው። ከበሊይ ሳይጠብቅ 
ይህን ብናቀርብ በመዋቅርም ሆነ  በአገሌግልት ይህ 
ቢሆን ይጠቅማሌ ሕገ ቤተ ክርስቲያንንም ጠብቆ 
መሄዴ ይኖርበታሌ በማሇት ተጨንቆ  እና ተጠቦ 

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 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፩    ሐመረ ኖኅ            ታኅሣሥ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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ራሱን በመግዚት ይህንን ከበሊይ አካሊት ሉፈጸም 
የሚገባውን ተግባር ራሱ አከናውኗሌ።  

2ኛ) የማኅበሩ ጠሊቶች የቤተ ክርስቲያን ጠሊቶች ናቸው። 
ስሇዙህም ከነዙህ ጋር ታሊቅ ተጋዴል እየፈፀመ 
መረጃዎችን በተጨባጭ አሰባስቦ ሇሉቃውንት ጉባኤ 
እና ሇቅደስ ሲኖድስ እያቀረበ ውሳኔ እንዱያገኝ 
በማዴረግ የቤተ ክርስቲያኒቱንም የማኅበሩንም 
ህሌውና ጠብቆ ብዘ ተግባራትን መፈጸሙ የሌዐሌ 
እግዙአብሔር ቸርነት ብዚት ነው ።  

3ኛ) ዚሬ እንኳን በማኅበር ሁሇት እና ሦስት ሰው ሆኖ 
መጓዜ በሚከብዴበት ጊዛ ይህ ሁለ እሌፍ አእሊፍ 
የማኅበሩ አባሊት በቋንቋ፣ በር፣ በቦታ 
በማይገናኙበት ሁኔታ አንዴ ሆነው፣ ዓሊማውን 
ተገንዜበው፣ ወዯው ፈቅዯው በተግባር ሊይ 
ማዋሊቸው፣ በሚገጥማቸውም ፈተና ሁለ ጸንተው 
መጓዚቸው እጅግ የሚያስዯንቅ ነው።ላሊው ማኅበሩ 
ወገናዊነቱ የቤተ ክርስቲያን እንጂ የማንም የምንም 
ወገን መሣሪያ ሆኖ አያውቅም ወዯ ፊትም አይሆንም። 

 
ሏመረ ኖኅ፦ በማኅበረ ቅደሳን የአሜሪካ ማዕከሌ የረጅም እና 
የአጭር ጊዛ የትኩረት አቅጣጫዎች ምን ምን ናቸው?  
 
መሌአከ ጽዮን፦ የማኅበረ ቅደሳን የአሜሪካ ማዕከሌ ከተቋቋመ ገና 
12 ዓመቱ ነው። በነዙህ ዓመታት ውስጥ ጥቂት የማይባለ 
መንፈሳዊ አገሌግልቶች በመስጠት ሊይ ይገኛሌ። ሰሜን አሜሪካ 
በአጠቃሊይ ከቤተ ክርስቲያናችን አገሌግልት አንጻር ሲታይ 
ባህሪው፦  

1) የቤተ ክርስቲያን ሌጆች ከሀገር ውጭ በስዯት፣ በዱቪ 
ልተሪ፣ በስራ፣ በት/ት እና በሌዩ ሌዩ  ምክንያት በብዚት 
የሚኖርበት ሀገር በመሆኑ፣ 

2) ቤተ ክርስቲያን  3 አህጉረ ስበከት ብታዋቅርም መዋቅሯ 
ገና እስከ አጥቢያ ዴረስ ተዋቅሮ በማዕከሊዊነት 
የምትመራበት ሁኔታ ገና ያሌተመቻቸ መሆኑ፣  

3) የአብዚኞቹ አብያተ ክርስቲያናት ምዕመናን ከቤተ 
ክርስቲያን ቀዴመው ስሇመጡ በፈቃዲቸው በሀገሩ 
ካሇው “የቤተ እምነት” መብት አንጻር አጥቢያቸውን 
ያቋቋሙ በመሆኑ እና ይህንም የሰበካ ጉባዔ በቃሇ 
አዋዱው ሇመምራት ብዘ መሟሊት የሚገባቸው 
ተግባራት መኖራቸው፣ 

4) በተሇይ የቤተ ክርስቲያን ተቃዋሚ ኃይልች ዋና 
ምንጫቸው በዙህ  የሚገኝ በመሆኑ፣  

5) የአሜሪካ ሲኖድስ በሚሌ ላልች አባቶች የሚገኙበት 
እና እነዙህንም የሚዯግፉ እና የሚከተለ ምዕመናን 
ተሇይተው በብዚት የሚገኙበት ሀገር በመሆኑ፣  

6) በሀገር ውስጥ ካሇው ውጭ  ቤተ ክርስቲያን በሁለም 
አመሇካከት እና ፖሇቲካዊ ሥሌጣን ባሊቸው ኃይልች 
በተቻሇ መጠን ምዕመናንን ሇማግኘት እና ሇመያዜ 
የሚጠቀሙበት ስሌት፣ የቤተ ክርስቲያን ሥሌጣን እና 
ኃሊፊነት ይው ቤተ ክርስቲያንን በመምራት ያለበት 
ሁኔታ በመሆኑ፣   

7) በሀገር ቤት ከተሰየመው ይትበሃሌ ውጭ ቤተ ክርስቲያን 
በመዴኃኒዓሇም ወይም በእመቤታችን  በቅዴስት 
ዴንግሌ ማርያም፣ ወይም በቅደሳን መሊዕክት እና 
በጻዴቃን ሰማዕታት ስም ከመጠራት ይሌቅ በግሌ የአቶ፣ 
የወ/ሮ፣ በር የእነ እገላ ቤተ ክርስቲያን ተብል  
የሚጠራበት ሀገር በመሆኑ፣  

8) ቤተ ክርስቲያን የአገሌጋይ አባቶች፣ ሉቀ ጳጳሳት 
ቀሳውስት፣ ዱያቆናት እና በአጠቃሊይ አገሌጋይ ካህናትን  

በተመሇከተ የአገሌግልት ዴርሻቸው ታውቆ በተገቢው 
ክብራቸው እና አገሌግልታቸው ታውቆ መንፈሳዊ 
አገሌግልታቸውን የሚሰጡበት ሁኔታ የግንዚቤ ችግር 
ያሇበት በመሆኑ በትክክሌ በሀገረ ስብከት መዋቅር 
ተጠብቆ ሳይሆን ከፊለ ገሇሌተኛ ከፊለ ስዯተኛ በሚሌ 
ዯረጃ ሊይ ያሇበት ሁኔታ በመሆኑ ይህም የትኛው  
እውነተኛ ካህን፣ ሥሌጣነ ክህነቱን ጠብቆ 
የሚያገሇግሇውን እና የማያገሇግሇውን ሇመሇየት 
የሚያስቸግርበት ሁኔታ በመሆኑ።  

 
በአጠቃሊይ በሰሜን አሜሪካ የማኅበሩ የረጅም ጊዛም ሆነ የአጭር 
ጊዛ የትኩረት አቅጣጫዎቹ እነዙህ የቤተ ክርስቲያን ችግሮች 
መፍትሔ የሚያገኙበትን ሁለ ተግባር ማከናወን ነው።  
 
ከትኩረት አቅጣጫዎቹ ውስጥ፦ 

 አባሊቱን፣የማዕከለን መዋቅር ማጠናከርና ማዯራጀትን፣  

 በቀጣና እና በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አባሊት 
የሚሰጡትን መንፈሳዊ አገሌግልት ይበሌጥ ማቀናጀት፣  

 በሰው ኃይሌ፣ በጽ/ቤት፣ በገንብ እና በማቴሪያሌ 
ማኅበሩን ማዯራጀት፣  

 ከሰ/ት/ቤ አንዴነት፣ ከሌዩ ሌዩ  መንፈሳዊ ማኅበራት ጋር 
በጋራ እና በውህዯት በማገሌገሌ እና በመሥራት ችግሩን 
እንዱቀረፍ ማዴረግ፣  

 የቤተ ክርስቲያን የሀገረ ስበከቱ መዋቅር እንዱጠናከር 
እና በቃሇ አዋዱው የተቀመጠሇትን ኃሊፊነት እንዱወጣ 
ማስቻሌ፣  

 የዋናው ማዕከሌ አገሌግልት ከማዕከለ የሚጠብቀውን 
ማንኛውንም መንፈሳዊ አገሌግልት መሥራት፣  

 ቤተ ክርስቲያን በሀገረ ስብከትም ሆነ በአጥቢያ ዯረጃ 
ከማኅበሩ ጋር እንዱሰራ እና እንዱፈጸም የሚጠየቀውን 
ማሟሊት  

 ቤተ ክርስቲያን በግሌ፣ በጋራ፣ በቤተሰብ፣ በቋንቋ፣ 
በር፣ በፖሇቲካ ወተ… ምክንያት ተሇያይታ መከራ 
የሚታይበት በመሆኑ ይህ ሌዩነት ጠፍቶ አንዴነት እና 
ውህዯት እንዱፈጠር የሚያዯርግ ማንኛውንም ተግባር 
መፈጸም፣  

 በሰሜን አሜሪካ ያሇው ሕዜበ ክርስቲያን እምነቱን፣ 
ስርዓቱን እና ትውፊቱን አውቆ ፣ ሕይወቱን በሃይማኖት 
እና በሥነ ምግባር እየመራ ነፍሱን እንዱያዴን ማዴረግ፣  

 ሃይማኖት፣ ሥርዓት፣ ትውፊቱን እንዱጠብቅ ብልም 
ሇትውሌዴ እንዱያስተሊሇፍ የማዴረግ ኃሊፊነት ዕቅዴ 
ነዴፎ  በስትራተጂ ማስፈጸም፣ 

 በተሇይ በአሜሪካ የሚወሇደ ሕፃናት እምነት፣ 
ሥርዓታቸውን እና ትውፊታቸውን አውቀው 
ማንነታቸውን እንዲይረሱ ማዴረግ፣ 

 በቤተ ክርስቲያን አባቶች መካከሌ በአስተዲዯር 
ምክንያት የተፈጠረውን ብልም ወዯ ሃይማኖት እና 
ሥርዓት ሌዩነት ሉያዴግ የሚችሌ ሇትውሌዴ 
የሚተሊሇፍ የመሇያየት አዯጋ የሚጠፋበትን ሇዙህም 
የማኅበሩ አባሊት እንዯ ዴሌዴይ ሆነው በማገሌገሌ 
ውግቶች ተነስተው ዕርቀ ሰሊም የሚወርዴበትን 
ማንኛውንም ሁለ ትኩረት በመስጠት መሥራት፣   

 የአሜሪካ ማዕከሌ ከዋናው ማዕከሌ ቀጥል ሇአገሌግልት 
የተመቻቹ ሁኔታዎች በመኖራቸው፣ በማዕከለ ከዋናው 
ማዕከሌም ጽ/ቤት ማሇትም   
o ጽ/ቤት፣ መኝታ ክፍልች 
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o አዲራሽ፣ ሥሌጠና በአጭር እና በመካከሇኛ 
ሉያሰጥ የሚያስችሌ  

o ቤተ መጻሕፍት፣ አዴባራት እና ገዲማት፣ የአብነት 
ት/ት ቤቶችን ሆነ በተሇይ በሀገር ቤት ገጠር 
(ዏውዯ ርዕይ)  

o ቤተ ክርስቲያንን  የሚያሳዩ ቋሚ ዏውዯ ርዕዮችን  
o የማኅበሩን ታሪክ፣ የአገሌግልት ዴርሻውን  እና 

የወዯፊት ራዕዩን የሚያመሇክት  

 ቤተ ክርስቲያን በህዜቡ ኑሮ  ያሊትን ጉሌህ ዴርሻ እና 
ከካህናት፣ ከምዕመናን የሚጠበቀውን ኃሊፊነት ማሳያ 
እና ናሙናዎችን የያ፣ ከሕፃን እስከ አዋቂ በቀሊለ 
ሉረዲው የሚችሌ ናሙና ወተ… እንዱኖር ትኩረት 
በማዴረግ መሥራት፣ 

 የዋናው ማዕከሌ አገሌግልት በተሇይ በገንብ አቅሙ 
እንዱጠነክር ከፍተኛ ዴጋፍ እንዱያገኝ ማዴረግ 
የመሳሰለት ናቸው። 

 
ሏመረ ኖኅ፦ ሇአባሊት የሚያስተሊሌፉት መሌእክት ካሇ? 
 
መሌአከ ጽዮን፦ የማኅበሩ  አባሊት ምን ጊዛም ውሳኔዎቹን 
ተግባራዊ የማዴረግ ኃሊፊነት እና ግዳታ አሇባቸው። ይኸውም 
ማኅበሩ  ቤተ ክርስቲያንን ሇማገሌገሌ የተሰጠውን ኃሊፊነት 
በተሇይ ከአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ጀምሮ በየዯረጃው ባለት የቤተ 
ክርስቲያን መዋቅር ውስጥ አባሊት ጉሌህ ተሳትፎ ማዴረግ 
ይጠበቅባቸዋሌ። ይኸውም በተሇይ በቤተ ክርስቲያን እንዱመጣ 
የሚፈሇገውን መናዊ የአስተዲዯር ሥርዓት ሇማምጣት፣ 
ዴክመቶችን ሇማረም እና ሇማስተካከሌ፣ ሌዩ ሌዩ ቀዲዲ እና 
ክፍተቶችን ሇመዴፈን ከማኅበሩ አባሊት ላሊ አካሌ ይመጣሌ ብል 
ማሰብ ወይም ላሊ ኃይሌ መጠበቅ አይገባም። ሁለም አባሊት 
በሰ/ት/ቤት፣ በሰበካ ጉባዔ፣ በክህነት እና በምዕመንነት  ቤተ 
ክርስቲያን ከኛ የምትጠብቀውን ሁለ የሕይወት፣ የጉሌበት፣ 
የገንብ እና የእውቀት አገሌግልት መስጠት ይኖርበታሌ።  ቤተ 
ክርስቲያን ግራ የተጋባውን ዓሇም ወዯማወቅ እና አምሊኩን 
አመስግኖ ትዕዚዘን እንዱፈጸመበት ያቋቋማቸው ተቋማት እንዯ 
አብነት ት/ቤቶች፣ ገዲማት እና አዴባራት ያለትን በመናዊ መሌክ 
ተዯራጅተው እና ተጠናክረው ከአገር አሌፈው በዓሇም አቀፍ ዯረጃ 
ሇሁለም መዲን እና መትረፍ አስተዋጽዖ ሉያበረክቱ የሚችለበት 
ዯረጃ ሊይ ማዴረስ በጊዛው ከማኅበሩ አባሊት የሚጠበቅ ዴርሻ 
ነው።  
 
ቤተ ክርስቲያኒቱ እንዲትዲከም፣ ያሊትን መንፈሳዊ በረከት ሊጡት 
እንዴታዯርስ፣ ሀብቷም እንዲይባክን እና እንዲይመበር ይኸውም 
በገዚ ሌጆቿ መሣሪያነት እንዱፈጸም የሚዯረገው የተቀነባበረ 
የማፍረስ ተሌእኮ መገታት ይኖርበታሌ። መናፍቃን በውስጥ 
ተሏዴሶ  በውጭ ዯግሞ በተሇያየ ርፍ ቤተ ክርስቲያን 
እንዴትዯክም የሚያዯርጉትን ርብርብ የመናፍቃን ዴርጅቶች እና 
አሊውያንን ሁለ የማኅበሩ አባሊት በግንባር ቀዯም ሰማዕትነት 
እየተቀበለ መከሊከሌ እና ቤተ ክርስቲያንን መጠበቅ 
ይኖርባቸዋሌ። የማኅበሩ  አባሊት ብቻ ሳይሆኑ በ9ኛ የማኅበሩ 
ጠቅሊሊ ጉባዔ እንዯተወሰነው ላልች የቤተ ክርስቲያን ሌጆችም 
በሌዩ ሌዩ መሌኩ ተሰባስበው እና ተዯራጅተው ያለ ተቋማት ሁለ 
በጋራ እና በአንዴነት ሆነው ቤተ ክርስቲያናቸውን  እንዱጠብቁ 
ግንባር ቀዯሙን ዴርሻ ይው ተሳትፎአቸውን በተግባር ማሳየት 
ይጠበቅባቸዋሌ።  ቤተ ክርስቲያን መሊውን ዓሇም የምትመራ 
እንጂ የምትመራ አይዯሇችም። ሌጆቿም ቢሆኑ በሚኖሩበት 
ማኅበረሰብ ማሇትም ቤተሰባቸውን፣ መንዯራቸውን ክሌሊቸውንም 
ሆነ አገራቸውን  በኃሊፊነት በመምራት ግሌጽ ዴርሻ ሲያበረክቱ 
የቆዩ መሆናቸውን የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ያመሇክተናሌ። ዚሬም 

ቢሆን በቤተ ክርስቲያንም ሆነ በሀገር ዯረጃ እንዯ  ቤተ ክርስቲያን 
ሌጅነት እና እንዯ ሀገር ዛግነት የበይ ተመሌካች ወይም በገዚ ቤት 
እንግዲ መሆን የሇባቸውም። በቤተ ክርስቲያን ውስጥም ሆነ በአገር 
ዯረጃ በግንባር ቀዯም ገብተው ማገሌገሌ እና መገሌገሌ መብትም 
ግዳታም መሆኑን አባሊት አውቀው በዙህ ጉዲይ ትሌቁን ሚና 
መጫወት ይኖርባቸዋሌ።  
 
ቤተ ክርስቲያን ያሊትን ሀብት በአግባቡ እና በሥርዓቱ 
እንዴትጠቀምበት፣ ሀብቷም  ከምበራ እና ከብክነት እንዱዴን 
አባሊት በአንክሮ  ሉያዩት የሚገባ ጉዲይ ነው። በአንጻሩ ቤተ 
ክርስቲያንን በሌማት በኩሌ ማሇትም ትውሌደን በሥነ ምግባር 
አንፃ ማሳዯግ፣ በየትኛውም አንጻር ያሊትን ሀብት በመናዊ መሌኩ 
አሌምታ ሇራሷም፣ ሇሀገርም ሆነ ሇዓሇም በረከቷን እና ወንጌሌን 
የምታስፋፋበትን ሁለ ተግባር እንዴታከናውን አባሊት በተሇያየ  
ምክንያት ተበትነው ባለበት ሁለ ይህንን ተሌእኮ የማስፈጸም 
ኃሊፊነት አሇባቸው። 
 
ሏመረ ኖኅ፦ ጊዛዎን ሰውተው ሇጥያቄዎቻችን መሌስ ስሇሰጡን 
በእግዙአብሔር ስም እናመሰግናሇን። ረጅም እዴሜ፣ የተሳካ 
የአገሌግልት መን እግዙአብሔር እንዱሰጥዎ እንመኛሇን። 
 
መሌአከ ጽዮን፦ አሜን። 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ሌዩ የኮንፈረንስ ስሌክ ትምህርት 
 

መንፈሳዊ ትምህርቶችን፣ ጥያቌዎችን  ውይይትና 
ጥናታዊ ዜግጅቶችን እንዯበፊቱ በተጠናከረ መሌክ 

ሇምዕመናን! 
በማንኛዉም ቦታ ሆነዉ ማዲመጥ ይችሊለ!! 

 
ሇምሥራቅ አሜሪካ ከቦስተን ቀጠና ማዕከሌ 

ወትር ቅዲሜ በየሁሇት ሳምንቱ ከምሽቱ (2፡00-
300) 
የኮንፈረንሱ ስሌክ ቁጥር፦ (218) 862-7200 
ፒን፦ 145670# 
 

ሇመካከሇኛው አሜሪካ ከቺካጎ ቀጠና ማዕከሌ 
ወትር እሐዴ በየሁሇት ሳምንቱ ከምሽቱ (2፡00-
3፡00) 
የኮንፈረንሱ ስሌክ ቁጥር፦ (712) 415-6000  
ፒን፦ 145670# 
 

ሇምዕራብ አሜሪካ ከሲያትሌ ቀጠና ማዕከሌ 
ወትር እሐዴ በየሁሇት ሳምንቱ ከምሽቱ (2፡00-
300) 
የኮንፈረንሱ ስሌክ ቁጥር፦ (712) 451-6000  
ፒን፦ 384171#  
 
 አጋጅ፡- የማኅበረ ቅደሳን አሜሪካ ማዕከሌ  

ትምህርትና ሏዋርያዊ አገሌግልት ክፍሌ 
 



    ፯ኛ ዓመት ቁጥር ፩    ሐመረ ኖኅ            ታኅሣሥ ፳፻፫ ዓ.ም. 
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ሇሕፃናት 
 

The Greatest Gift 
By Dn. Alemayehu Desta 

 
What comes to your mind when you think of 
Christmas? Is it the gifts you get from your 
parents, uncles and aunts, or is it the Greatest Gift 
we received on the day of Christmas many years 
ago? Do you know what this Gift is? That is what 
we are going to learn about in this article. 
 
Hundreds of years before the birth of our Lord 
Jesus Christ, a prophet of God called Isaiah said, 
“Unto us a child is born, unto us a son is given.” 
(Isaiah 9:6). The prophet Isaiah said this about the 
Greatest Gift the world has ever received—our 
Lord and Savior Jesus Christ.   
 
Many prophets or messengers of God foretold the 
birth of Jesus Christ like Isaiah, and many had 
wished to see the day He would be born. They 
prayed and fasted to receive the King of the world 
when He was born. According to the prophecy, the 
Virgin Mary gave birth to our Lord Jesus Christ in 
Bethlehem. He is a King, but He was born in the 
middle of a cold night in a manger. The Virgin 
Mary wrapped Him in linen, and the sheep and the 
cows kept him warm with their breaths.  
 
Angels brought the news of the Greatest Gift to 
shepherds, and the shepherds heard the angels 
sing, “Glory to God in the highest and peace to His 
people on earth.” (Luke 2:14). Three kings came to 
Jerusalem with gifts for the new born King. They 
came a long way following a bright star that led 
them to the manger in which baby Jesus was lying. 
Each brought Him a gift for He is a King and our 
God.  
 
This is the reason for the celebration of Christmas. 
It is a celebration of the birthday of our Lord Jesus 
Christ. It is a celebration of the Greatest Gift we 
received from God.  
 
Do you think of giving Jesus Christ a gift on the 
celebration of His birthday, like the three kings? 
While you think about that, try to do the following 
crossword puzzle. 
 

1. This prophet said “a child is born unto us” 
many years before the birth of Jesus Christ. 

2. This is the town where Jesus Christ was 
born.  

3. The Virgin Mary gave birth to baby Jesus 
in this place.  

4. These are messengers of God.  
5. They sang “Glory to God in the highest, 

and peace to His people on earth.”  
6. Kings from this country brought gifts to 

baby Jesus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 


