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የአሜሪካ ማዕከሌ መሌእክት 
 

“ምን እናዴርግ?” /የሏዋ ሥራ ፪፥፴፯/ 
 
ቅደስ ጴጥሮስ  የቤተክርስቲያን የሌዯት ቀን  በሚባሇው በበዓሇ 
ጰራቅሉጦስ ዕሇት በዓለን ሇማክበር ከየክፍሇ አኅጉሩ ሇመጡት  
ይሌቁንም በተሇይ በተሰማው ዴምፀ ነጎዴጓዴና በመንፈስ ቅደስ  
ሥራ ተገርመውና ተዯንቀው ወዯ ሥፍራው ተሰባስበው ሇነበሩ 
ሰዎች ሁለም በተሰቀሇው በኢየሱስ ክርስቶስ የተፈጸመ እና 
እርሱም የባሕርይ አምሊክ መሆኑን በመሰከረበት ወቅት 
በትምህርቱ ሌባቸው የተነካ ዴኅነትን ማግኘት የፈሇጉት 
“ወንዴሞች ሆይ አሁን ምን እናዴርግ?” /የሏዋ ሥራ ፪፥፴፯/ 
ብሇው ጠይቀዋሌ። ቅደስ ጴጥሮስም  የሊሇም ሕይወት 
የሚያገኙበትን ትምህርት ካስተማራቸው በኋሊ “ ከዙህ ጠማማ 
ትውሌዴ ዲኑ” /የሏዋ ሥራ ፪፥፵/ ብል መክሯቸዋሌ። ወዱያውኑ 
ከሦስት ሺ በሊይ ምዕመናን አምነው ተጠምቀው ዴነዋሌ። 
 
በአሁኑ ወቅት በቤተ ክርስቲያናችን ሊይ የውስጥም ሆነ የውጭ 
ጠሊቶች የሚፈጽሙባትን በዯሌ ስንመሇከት እና ስንሰማም “ምን 
እናዴርግ?” ብል መጠየቅ ብቻ ሳይሆን አፋጣኝ እና ወቅታዊ 
ተግባራዊ ምሊሽ መስጠት ክርስቲያናዊ ግዳታ ነው። በዙህ ረገዴ 
ማዴረግ ከሚገቡን ነገሮች መካከሌ ሦስት ነጥቦችን 
እንዯሚከተሇው እናቀርባሇን፦ 
 
የግሌ መንፈሳዊ ሕይወታችንን በተመሇከተ፦ ትንቢቱ 
በሚፈጸምበት የመን መጨረሻ ሊይ የምንገኝ እንዯመሆናችን 

ውጊያው መንፈሳዊ ነውና በመንፈሳዊ ተጋዴል ዴሌ ሇመንሳት 
የመንፈስን ዕቃ ጦር መሌበስና መጋጀትያስፈሌጋሌ። /ኤፌ ፮፥፲፬/ 
ይኽውም፦ በጾም፣ በጸልት እና በስግዯት ተግቶ የሥጋን ፍሊጎት 
መግዚት፤ በሕገ ቤተ ክርስቲያን ሕይወትን መምራት፤ 
እግዙአብሔር የሰጠንን በታዜነው መሠረት መስጠት፤ እግርን 
ከቤተ ክርስቲያን ዯጅ አሇማራቅ፤ በዕጣኑ ሽታ፣ በመስቀለ ቡራኬ 
ሥጋውንና ዯሙን በመቀበሌ መንፈሳዊውን ዕቃ ጦር ብንሇብስ 
ዴነን ሇላሊውም መዲን ምክንያት መሆን ይቻሊሌ፤ መዚሌና 
መዴከምን፣ በቀቢጸ ተስፋ ሥር መውዯቅንና ሽንፈትንም 
ማስወገዴ ይቻሊሌ። /መዜ ፩፥፩/  
 
በአገሌግልት ማኅበራችን በማኅበረ ቅደሳን የምንፈጽማቸውን 
መንፈሳዊ ተግባራት በተመሇከተ፦ በአገሌግልት የተጠመዯ 
ሕይወት ማሇት በምግባር የተያ ሃይማኖት ማሇት እንዯመሆኑ 
ጠሊት ዱያብልስን መርቻ ነው። በመሆኑም ማኅበሩ 
በእግዙአብሔር ቸርነት ያከናወንናቸውን ተግባራት ስንመሇከት 
ሇአብነት ያህሌ፦ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ትውሌደ 
እምነቱንና ሥርዓቱን አውቆ በሕይወት እንዱኖር የሚያዯርገው 
ሁሇገብ መንፈሳዊ አገሌግልት እንዲሇ ሆኖ፦ ትምህርተ ወንጌሌን 
በማስፋፋት፤ ሕገ ቤተ ክርስቲያንን፣ ቀኖናዋን በመጠበቅና 
በማስጠበቅ፤ ያሬዲዊ ዜማሬን በማቅረብ፤ ገዲማትና የአብነት 
ትምህርት ቤቶችን በመርዲትና በመዯገፍ፤ በቤተ ክርስቲያኒቱ ሊይ 
ጥናቶችንና ምርምሮችን በማዴረግና የሚያዯርጉትንም 
በማበረታታት፤ ላልች እጅግ ብዘ የሆኑ በዓይን የሚታዩ በጆሮ 
የሚሰሙና የሚዲሰሱ ፍሬያትን በማፍራት መንፈሳዊ አገሌግልት 
ሰጥቷሌ። ይህ ሁለ ቢፈጸምም ተጀመረ እንጂ ገና አሌተገባዯዯም። 
ይሌቁንም መከሩ ብዘ ሠራተኛው ጥቂት መሆኑን ተረዴተን 
የተከናወኑት መንፈሳዊ ተግባራት እንዴንዯክም ሳይሆን 
እንዴንበረታ የሚያተጉን ናቸው። 
 
እኛም በማእከሊችን፣ በቀጣና ማእከሊችንና በግንኙነት ጣቢያችን 
ቀዯም ሲሌ ከፈጸምናቸው በሊይ የቀሩንና አሁን የያዜናቸውን 
ተግባራት በጊዛው ማከናወን ይጠበቅብናሌ፡፡ ይኽውም፦ 
በየተመዯብንበት የአገሌግልት ክፍልች ኃሊፊነታችንን መወጣት 
ይኖርብናሌ፤ ወርኃዊ አስተዋጽዖ የመክፈሌ ግዳታችንን መወጣት 
ላልች በዙሁ በጀት አማካኝነት የሚፈጸሙ ተግባራትን ሁለ 
በሰዓቱ እንዱፈጸሙ ማዴረግ በመሆኑ በወቅቱ ሌንፈጽመው 
ይገባሌ፤ አገሌግልታችንንና አንዴነታችንን ከሚያዲክሙ የግሇኝነት 

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 
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እና ቡዴናዊ ስሜት መራቅ ይገባሌ። በተሇይ የግሌ ሥነ ምግባር 
ጥንካሬያችን ሇማኅበራችን አገሌግልት ብርታት አስተዋጽዖ 
ማዴረጉ ግሌጽ ሲሆን የአንዲንዴ አባሊት ሥነ ምግባራዊ ስህተት 
ዯግሞ እንዴንዜሌ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ ይሁን እንጂ በግሌ ሥነ 
ምግባር ጥፋት እንኳ ቢኖር በማኅበሩ አሠራር እንዱፈቱ ማዴረግ 
እንጂ እንዯ ምክንያት ሆነው ከአገሌግልታችን እንዲያሰናክለን 
መጠንቀቅ ይኖርብናሌ፤ በዋናው ማእከሌ እንዱሁም በየገጠሩ 
የሚገኙ ወንዴሞቻችን እና እህቶቻችን የሚፈጽሙት መንፈሳዊ 
ተጋዴል፣ ሰማዕትነትና የሥራ ፍሬ “እኔስ ምን ሊዴርግ?” ብል 
ሇአገሌግልት የሚያተጋንና በመንፈሳዊ ቅናት የሚያነሳሳን እንጂ 
እነሱ በፈጸሙት ተኩራርተን እንዲንናጋ፣ ቸሌተኞችና ግዴ የሇሾች 
እንዲንሆን ጥንቃቄ ማዴረግ ይገባናሌ። 
 
በየአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናችን ያሇንን ተሳትፎ በተመሇከተ፦ 
በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናችን ተሳትፎ ክርስቲያናዊ ሕይወታችን 
አብነት ሉሆን ይገባሌ፤ ተሳትፏችንም እንዯ እንግዲ ባይተዋር ሆነን 
ገንባችንን፤ ጉሌበታችንንና ጊዛያችንን በከንቱ ማጥፋት ሳይሆን 
በሰበካ ጉባዔ አባሌነትና በመስራችነት ሕጋዊ መብታችንን 
በማክበርና በማስከበር መሆን ይኖርበታሌ። የቤተ ክርስቲያናችንን 
ሕግ ማክበርና መጠበቅ ምንጊዛም አስፈሊጊ በመሆኑ ያሇሕገ ቤተ 
ክርስቲያን ተቋቁመው የሚጓዘትን በግሌጽ በተቀመጠ ዓሊማና 
ግብ በሕገ ቤተ ክርስቲያናችን እንዱመሩ ሇመመሇስ ያውም 
እስከታወቀ ቀን ካሌሆነ በስተቀር እንዯ አባሪ ተባባሪ ከመሆን 
መቆጠቡና በትክክሇኛውና በሕገ ቤተ ክርስቲያን በሚመራው 
እየተሳተፉ መንፈሳዊ ተጋዴል ማዴረጉ እጅጉን ይመረጣሌ። በቤተ 
ክርስቲያኒቷ መዋቅር በተሇይ ሀገረ ስብከትን በማጠናከር በኩሌ 
የበኩሊችንን ዴርሻ ሌናበረክት ይገባሌ። ሇጊዛው በአስተዲዯር 
ምክንያት ተፈጥሮ እያዯገና እየሰፋ የመጣው በአባቶቻችን መካከሌ 
የተፈጠረው መከፋፈሌ የሚጠፋበትን፤ አንዴነትና ሰሊም ሉፈጥሩ 
በሚችለ ነገሮች ሊይ ሁለ እያንዲንደ የበኩለን ዴርሻ ሉያበረክት 
ይገባሌ። 
 
በመጨረሻም ክርስትና እውነትና ግሌጽነት በመሆኑ ከዯከምንበት 
በርትተን ምንጊዛም በመንፈሳዊ ሕይወታችን ጠንክረን በግሌጽ 
በመመካከር ቤተ ክርስቲያናችን የምትጠብቅብንን ኃሊፊነት 
ሌንወጣ እና በማኅበራችን አገሌግልት የተቀበሌነውን አዯራ 
ሌንጠብቅ ይገባናሌ። 
 

ሌዐሌ እግዙአብሔር አገሌግልታችንን ይባርክሌን። 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ዛና 
ምንጭ፦ የአሜሪካ ማዕከሌ ቀጣና ማዕከሊት 

 
የስብከተ ወንጌሌ መርሏ ግብር  

በሲያትሌ ከተማ 
 
በማኅበረ ቅደሳን አሜሪካ ማዕከሌ የሲያትሌ ቀጣና ማዕከሌ 
በንዴሮው ዓመት በዕቅዴ ከያዚቸው ሦስት የስብከተ ወንጌሌ 
ጉባኤያት የመጀመሪያውን ጉባኤ ኅዲር 23 እና 24 2004 ዓ.ም. 
በተሳካ ሁኔታ አካሔዯ።  
 
በዙህ ጉባኤ ሊይ በኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን 
የሰሜን ምዕራብ አሜሪካ ሀገረ ስብከት ሉቀ ጳጳስ የነበሩት ብፁዕ 
አቡነ ኤዎስጣቴዎስ፣ የሀገረ ስብከቱ ሌዩ ሌዩ የሥራ ኃሊፊዎች፣ 
የአብያተ ክርስቲያናት አስተዲዲሪዎች፣ ካህናት፣ ሰባክያነ ወንጌሌ 
እንዱሁም የሰንበት ት/ቤት መምራን እና በሲያትሌና አካባቢዋ 
ካለ ከተሞች የመጡ ምዕመናን ተሳትፈዋሌ። 
  

 
 
ሇሁሇት ቀናት በተካሔዯው የትምህርተ ወንጌሌ ጉባኤ ሊይ የሀገረ 
ስብከቱ የስብከተ ወንጌሌ ክፍሌ ኃሊፊ ሉቀ ማዕምራን ሇይኩን 
ተስፋ በተሇያዩ ርዕሶች ትምህርት የሰጡ ሲሆን ከዯብረ ሰሊም 
ቅደስ ሚካኤሌ፣ ከዯብረ መዴኃኒት ቅደስ አማኑኤሌ ወአቡነ 
አረጋዊ እና ከዯብረ ቁስቋም ቅዴስት ማርያም አብያተ ክርስቲያናት 
የተውጣጡ የሰንበት ትምህርት ቤት መምራን በአንዴነት ያሬዲዊ 
መዜሙሮች አቅርበዋሌ። በዕሇቱም ሉቀ መምራን ይሌማ ኃይለ 
ተሳታፊዎችን በሚያነቃቃና ባሳተፈ ሁኔታ የመዜሙር አገሌግልት 
ሰጥቷሌ። በጉባኤውም ሊይ “ክፉዎች ሠራተኞችን እወቁባቸው” 
በሚሌ ርዕስ የፕሮቴስታንታዊ ተሏዴሶዎች በቅዴስት ቤተ 
ክርስቲያናችን ሊይ እየሠሩ ያለትን የጥፋት ሥራ የሚያሳይ 
የዴምጽና ምስሌ ዜግጅት ሇጉባኤው ተሳታፊዎች ቀርቧሌ። 
በወቅቱም ማኅበራችን ማኅበረ ቅደሳን፣ የአዱስ አበባ ሰንበት 
ት/ቤቶች አንዴነት ጉባኤ፣ የሰባክያን ጥምረትና ላልችም ችግሩን 
የተረደ ወገኖች በቅዴስት ቤተ ክርስቲያናችን ሊይ በመናፍቃን 
የተረጋውን የጥፋት ሥራ ሇመከሊከሌ እያዯረጉ ስሊሇው ተጋዴል 
እንዱሁም በጥቅምት 2004 ዓ.ም. ቅደስ ሲኖድስ ይህንኑ ጉዲይ 
ትኩረት ሰጥቶበት ከተወያየ  በኋሊ  ስሇወሰናቸው ውሳኔዎች ገሇጻ 
ተዯርጓሌ። ከገሇጻውም በኋሊ በነበረው የውይይት መርሏ ግብር 
ተሳታፊዎቹ መናፍቃን ቅዴስት ቤተ ክርስቲያናችንን በተሇያየ 
መንገዴ ሇማዲከምና አስተምህሮዋን ሇመቀየር የተተኪ አገሌጋይ 
ዱያቆናት፣ ካህናትና መምህራን መፍሇቂያ የሆኑትን ገዲማትና 
አዴባራትን የአብነት ትምህርት ቤቶችን ሇመበረዜ እያዯረጉ 
ያሇውን ክፉ ሥራ በተመሇከተ ያዯረባቸውን የቁጭት ሀሳብ 

 
የተሳትፎ ጥሪ 

 

የሏመረ ኖኅ ኤላክትሮኒክስ መጽሔት ዜግጅት 

ክፍሌ በኪነ ጥበባት ዓምዴ ሇሚቀርቡ ጽሐፎች 

አንባቢያንን ሇማሳተፍ አቅዶሌ። ስሇዙህ ዜንባላና 

ችልታው ያሇዎ ከሆነ ቢሌኩሌን በዯስታ 

እንዯምንቀበሌ ሌንገሌጽ እንወዲሇን። የኢ-ሜይሌ 

አዴራሻችን፦ mk.edulit@gmail.com 



    ፰ኛ ዓመት ቁጥር ፩    ሐመረ ኖኅ            ታኅሣሥ ፳፻፬ ዓ.ም. 
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ገሌጠው የመፍትሔ እርምጃ ያለትንም አቅርበዋሌ። በመጨረሻም 
ምዕመናን ሃይማኖታቸውንና ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያናቸውን 
ጠብቀው ማስጠበቅ የሚችለት ሰፋ ያሇ ትምህርተ ወንጌሌ ሲያገኙ 
በመሆኑ በማኅበሩ የተጀመረው የስብከተ ወንጌሌ አገሌግልት 
ከቤተ ክርስቲያን አካሊት ጋር በመቀናጀት ተስፋፍቶ እንዱቀጥሌ 
በየዯብሩ ያለ የቤተ ክርስቲያን ኃሊፊዎችና ሰባክያነ ወንጌሌ 
ሇምዕመናን ወቅትና ሥርዓትን የጠበቁ ትምህርቶች በየጊዛው 
በስፋት እንዱሰጡ እንዱያዯርጉ ከምዕመናን ሀሳብ ተሰጥቷሌ። 
እንዯዙሁም ማኅበረ ቅደሳን በሀገር ቤት የስብከተ ወንጌሌ 
ባሌተዲረሰባቸው ጠረፋማና ላልችም አካባቢዎች የስብከተ 
ወንጌሌ ሇማስፋፋትና አሥር አህጉረ ስብከቶችን ሇማጠናከር 
የጀመረውን “ሁሇት ሺህ አሥራ አንዴ” የሚባሇውን የስብከተ 
ወንጌሌ ፕሮጀክት የወንጌሌ ማኅበርተኛ በመሆን እና የአብነት 
ትምህርት ቤቶችና ገዲማት ቋሚና ጊዛያዊ ፕሮጀክቶችን በመርዲት 
እንዱሳተፉ ጥሪ ቀርቦ ከጉባኤተኛው ጥሩ ምሊሽ ተሰጥቷሌ። 
 

 
 
በጉባኤውም ሊይ ባሇፈው ዓመት በግንቦት ወር በቀጣና ማዕከለ 
ገዲማትንና አዴባራትን ሇመርዲት ተጋጅቶ የነበረው የቶምቦሊ 
ዕጣ ወጥቶ  በቦታው የተገኙ ዕዴሇኞች ስጦታቸውን ከብፁዕ አቡነ 
ኤዎስጣቴዎስ እጅ ተቀብሇዋሌ። በመጨረሻም ብፁዕ አቡነ 
ኤዎስጣቴዎስ ቡራኬና ቃሇ ምዕዲን ሰጥተው ጉባኤው በጸልት 
ተጠናቅቋሌ። 
  
በተመሳሳይ ዛና የልስ አንጀሇስ እና የአትሊንታ ቀጣና ማዕከሊት 
ብዘ ምዕመናንን ያሳተፉ ትምህርታዊ ጉባኤያትን ማካሔዲቸው 
ተገሌጿሌ።  
 
 

አብነት ት/ቤቶችን አስመሌክቶ “በእንተ ስማ ሇማርያም” 
የሚሌ መርሏ ግብር በዱ.ሲ. ቀጣና  

ማዕከሌ ተካሔዯ 
 
ማኅበረ ቅደሳን በአብነት ት/ቤቶች ሊይ እየዯረሰ ያሇውን ችግር 
ሇመቅረፍና አቅማቸውን ሇማጠናከር የሚያስችለ ፕሮጀክቶችን 
እየቀረጸ ተግባራዊ የሚያዯርግባቸውን ሥራዎች፣ ስሇአብነት 
ትምህርት ቤቶች ምንነት እንዱሁም ያለበትን ጠቅሊሊ ሁኔታ 
የሚዲስስ መርሏ ግብር በአሜሪካ ማዕከሌ የዱ.ሲ. ቀጣና ማዕከሌ 
ተጋጅቶ ቀረበ። “በእንተ ስማ ሇማርያም” ተብል የተሰየመው ይህ 
መርሏ ግብር ጥቅምት 18 እና 19 2004 ዓ.ም. በሲሌቨር ስፕሪንግ 
ከተማ ሜሪሊንዴ ግዚት ተካሑዶሌ። በብፁዕ አቡነ አብርሃም 
ተመርቆ የተከፈተው መርሏ ግብሩ የዏውዯ ርዕይና የዏውዯ ጥናት 
ዜግጅት ክፍልች ነበሩት።  

 
 
በዏውዯ ርዕይ ክፍለ ውስጥ የአብነት ትምህርት ቤቶች ታሪክ፣ 
ሥርዓተ ትምህርታዊ አዯረጃጀት፣ አኗኗር፣ ሇአገሪቱና ሇቤተ 
ክርስቲያን ያዯረጉት አስተዋጽኦ፣ የሚዯርሱባቸው ችግሮችና 
ፈተናዎች፣ ነገ የሚገጥማቸው ዕጣ ፈንታ እንዱሁም የማኅበረ 
ቅደሳን ሱታፌ የሚለ ዜግጅቶች የተካተቱበት ነበር። በዏውዯ 
ጥናት ክፍለ ውስጥ ዯግሞ ምዕመናን የአብነት ትምህርት ቤቶችን 
በምን መሌክ መርዲት እንዯሚችለና የአብነት ትምህርት ቤቶችን 
ሇትውሌዴ ሇማቆየት የምዕመናን ሱታፌ ምን መምሰሌ እንዲሇበት 
ተገጿሌ።  
 
መርሏ ግብሩን ከ300 በሊይ ምዕመናን ተሳትፈውበታሌ። በዕሇቱ 
የአሜሪካ ማዕከሌ ምዕመናን ገዲማትንና አብነት ትምህርት ቤቶችን 
በቀሊለ ሇመርዲት የሚያስችሊቸው ዴረ ገጽ ሇመጀመሪያ ጊዛ 
አገሌግልት ሊይ ውሎሌ። 
 
 

በዲሊስ ከተማ ታሊቅ መንፈሳዊ  
ጉባኤ ተዯረገ 

 
በኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ት/ቤቶች 
ማዯራጃ መምሪያ ማኅበረ ቅደሳን አሜሪካ ማዕከሌ የዲሊስ ቀጣና 
ማዕከሌ ጥር 5 እና 6 2004 ዓ.ም. በዲሊስ ከተማ ቴክሳስ ግዚት 
ታሊቅ ጉባኤ አካሔዯ። ቀሲስ ድ/ር መስፍን ተገኝ፣ ማርያን ፋንቱ 
ወሌዳ እና ያሬዴ አሥራት እንዱሁም የመዜሙር መሣሪያ ባሇሙያ 
ዱ/ን አካለ ዮሴፍ በእንግዴነት ተገኝተው የነበረ ሲሆን እስከ 150 
ያህሌ የሚሆኑ ምዕመናንም የጉባኤው ተካፋይ ሆነዋሌ። በጉባኤው 
የተሏዴሶ መናፍቃን እንቅስቃሴን በተመሇከተ ቀሲስ ድ/ር መስፍን 
ሰፋ ያሇ ጥናታዊ ጽሐፍ አቅርበዋሌ። በማስከተሌም ምዕመናን 
በቀረበው ጥናታዊ ጽሐፍ ሊይ ተመሥርተው ምን ማዴረግ አሇብን 
በሚሌ ሰፊ ውይይትና ምክክር አዴርገዋሌ። በተጨማሪም በሁሇቱ 
ቀናት ጉባኤ የቀጣና ማዕከለ መምራን፣ በዲሊስ ቴክሳስ የገነተ ጽጌ 
ቅደስ ጊዮርጊስ እና የዯብረ ጸሏይ አቡነ ተክሇ ሃይማኖት ወአቡነ 
አረጋዊ አብያተ ክርስቲያናት ሰንበት ትምህርት ቤቶች መምራን 
መንፈሳዊ ዜማሬዎችን አቅርበዋሌ። ሇወዯፊት ከማኅበሩ ጋር 
በኅብረት ሇመሥራት እና በሚፈሇገው ሁለ ምዕመኑ ተሳታፊ 
እንዱሆን ሇማዴረግ ከምዕመናን ሦስት ተወካዮች ተመርጠዋሌ። 
ምዕመናኑ ሇቀጣይ ጉባኤያት የሚጋበዘ መምህራንና ማርያንን 
ወጪ ሇመሸፈንም ቃሌ ገብተዋሌ። 
 

 
 
 



    ፰ኛ ዓመት ቁጥር ፩    ሐመረ ኖኅ            ታኅሣሥ ፳፻፬ ዓ.ም. 
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ስብከተ ወንጌሌ 
 

የቀንዯ መሇከቱን ዴምፅ ወዯምትሰሙበት  
ሥፍራ ተሰብሰቡ። 

በመሌአከ ሕይወት ቀሲስ ዕርገተቃሌ ይሌማ 
 
በእስራኤሊዊያን ንዴ ከፍተኛ ቦታ ከሚሰጣቸው መሣሪያዎች 
ውስጥ አንደ ቀንዯ መሇከት ነው። በመንፈሳዊና በማኅበራዊ 
ሕይወታቸው ውስጥ ጉሌህ ዴርሻ አበርክቷሌ። በቤተ ክህነቱም 
ሆነ በቤተ መንግሥቱ የራሱ የሆነ ታሊቅ የሆነ ቦታና ክብር 
ነበረው። የእግዙአብሔር ታቦት ሲነሣና ሲጓዜ ቀንዯ መሇከትን 
የተመረጡ ካህናት ይነፉ ነበር። በማኅበረሰቡም ውስጥ አገሌግልቱ 
ከፍተኛ ነበር። በሃናቸውም ሆነ በዯስታቸውም ጊዛ ቀንዯ 
መሇከት አብሯቸው አሇ። በዯስታቸው ጊዛ ሲምሩ 
መዜሙራቸውን አጅቦ ምሯሌ። በሃናቸውም ጊዛ ሲያንጎራጉሩና 
ሙሾ ሲያወርደ ተባባሪ ሆኗሌ። የቀንዯ መሇከትን ዴምፅ 
በማሰማት መሌእክታቸውን ማስተሊሇፍ በባህሊቸው የተሇመዯ 
ነበር። በችግርም ጊዛ ይሁን በሰሊም ጊዛ ሕዜቡ እንዱሰባሰቡና 
ሇአንዴ ዓሊማ እንዱቆሙ የራሱን አስተዋጽዖ አበርክቷሌ። ጠሊት 
አገርን ሲወርር ሕዜብ እንዱሰበሰብ የሚዯረገው፣ ሇሕዜብ 
የሚተሊሇፍ መሌእክትና አዋጅ የሚተሊሇፈው፣ የሰማው ሊሌሰማው 
እንዱነግር የሚዯረገው በቀንዯ መሇከት መሌእክት አስተሊሊፊነት 
ነበር። ሕዜቡ የቀንዯ መሇከትን ዴምፅ ሲሰሙ የሚተሊሇፈውን 
መሌእክት ሇመስማት ሁሌጊዛ ራሳቸውን ዜግጁ ያዯርጉ ነበር። 
በአገራቸውም ሆነ ከአገራቸው ውጭ በነበራቸው የሕይወት ጉዝ 
ተሇይቷቸው አያውቅም። 
 
የአይሁዴን ታሪክ አብዚኛውን ስንመሇከት ከጦርነትና ከስዯት ጋር 
የተያያ ነው። በአካባቢያቸው ካለ አሕዚብ ጋር ብዘውን ጊዛ 
መዋጋታቸውን የብለይ ኪዲን መጻሕፍት ይነግሩናሌ። በዴርቅ 
በረሃብና በጦርነት የተነሳ ከአገራቸው ወጥተው ወዯተሇያዩ አገራት 
ተሰዴዯው ኑሯቸውን በመከራ በስቃይ አሳሌፈዋሌ። በተሇይም 
በረሃብ የተነሳ ወዯ ግብጽ ተሰዴዯው ሇአራት መቶ ሠሊሳ ዓመት 
ያህሌ ያሳሇፉት የባርነት ሕይወት በእስራኤሊዊያን ታሪክ ውስጥ 
ጎሌቶ የሚታይ ነው። በዙህ የስዯት መን ውስጥ ብዘ መከራ 
አጋጥሟቸዋሌ። እግዙአብሔር ሇአባቶቻቸው በገባው ቃሌኪዲን 
መሠረት የግብጻውያንን የአገዚዜ ቀንበር ሰብሮ በሙሴና በኢያሱ 
አማካኝነት ነጻነታቸውን እንዱጎናጸፉ አዴርጓቸዋሌ። ምንም እንኳን 
በአገራቸው ሊይ ሇተወሰኑ ዓመታት በሰሊም ቢኖሩም ሕገ 
እግዙአብሔርን በመተሊሇፋቸው ወዯፋርስና ባቢልን በምርኮኝነት 
ወርዯው ተገዜተዋሌ። በአገራቸው ሇመኖር ስሊሌቻለ በሰሜን 
አፍሪካ፣ በአውሮፓ፣ በእስያ ተበትነው በዜርወት የሚኖሩ ብዘ 
አይሁድች ነበሩ። ዚሬም ቢሆን እንዯ ጨው ተበትነው 
በዱያስጶራው ዓሇም የሚኖሩ ብዘ አይሁድች በዓሇማችን ይገኛለ። 
በዱያስጶራው የሚወሇዯው ትውሌዴ ራሱን እንዱያውቅና ማንነቱን 
ተረዴቶ እንዱያዴግ ሇማዴረግ በሄደበት አገር ሁለ ምኩራብ 
በመሥራት ሕግና ሥርዓታቸውን በማስተማር ሊይ ከፍተኛ ጥረት 
ያዯርጋለ። 
  
በዜርወት በመኖር ታሪክ ውስጥ አይሁዴ ከፍተኛውን ቦታ 
ቢይዘም ኢትዮጵያዊያንም ከአራት አሥርት ዓመታት ወዱህ 
ከአገራቸው ውጭ መኖርን ተያይውታሌ። ኢትዮጵያዊያን 
ከትወሌዴ አገራቸው ወዯ ላሊ አገር ወጥተው መጓዜ የጀመሩት 
ከንግሥተ ሳባ ጀምሮ መሆኑን የብለይ ኪዲን ታሪክ ይነግረናሌ። 
ይህም ጉዝ ወዯ ቅዴስት አገር ወዯ ኢየሩሳላም የሚዯረግ ጉዝ 
ሲሆን በክርስትናው መንም ግብጽ ያለ ታሊሊቅ ገዲማትን 
መሳሇምና በረከትን መቀበሌ በኢትዮጵያዊያን ንዴ የተሇመዯ 
ነበር። የጉዝውም ዋና ዓሇማ የተቀዯሱ መካናትን ሇመሳሇምና 

በረከት ሇመቀበሌ ስሇነበረ የአገሪቱ ታሊሊቅ ባሇሥሌጣናት የዙህ 
ጉዝ ዋና ተሳታፊዎች እንዯነበሩ በሏዋርያት ሥራ ሊይ የተጻፈው 
ኢትዮጵያዊው ጃንዯረባ ዋና አስረጅ ነው። ከሃምሳ ዓመታት ወዱህ 
ኢትዮጵያዊያን ወጣቶች ወዯ አውሮፓና ወዯ ሰሜን አሜሪካን 
መጥተዋሌ። ዋና ዓሊማውም የምዕራቡን ዓሇም ሥሌጣኔ 
ሇመማርና ወዯ አገራቸው መመሇስ ነበር። አብዚኛው ኢትዮጵያዊ 
ዱያስጶራ ከአገሩ በስዯት መውጣት የጀመረው ከ1970 ዓ/ም ካሇው 
ጊዛ ጀምሮ ነው። በመጀመሪያ ጊዛ በወቅቱ በነበረው ፓሇቲካ 
የተነሣ ሲሰዯዴ ቀጥል በኢኮኖሚና በተመሳሳይ በፓሇቲካ 
አመሇካከት ችግር የተነሣ ከአገሩ ወጥቶ የተሰዯዯ ነው። ይህም 
ስዯት በተሇያዩ የአፍሪካ አገራት፣ በአረቡ ዓሇም፣ በአውሮፓና 
በሰሜን አሜሪካ በቀሊለ ሉገመት ከሚችሇው በሊይ በአሁኑ ሰዓት 
የዱያስጶራውን ዓሇም አጥሇቅሌቆት ይገኛሌ። የዙህም ገፈት ቀማሽ 
የሆነው በአብዚኛው በወጣትነት ዕዴሜ ሊይ የሚገኝው ወጣቱ 
ትውሌዴ መሆኑ የታወቀ ነው።  
 
አንዴ እስራኤሊዊ በተሇያየ ምክንያት ከአገሩ ርቆ ከሕዜቡ ተሇይቶ 
ቢሄዴም በሌቡ ውስጥ አምሌኮቱን፣ አገሩንና ሕዜቡን ሊይረሳና 
ሊይነጋ ሇራሱ ቃሌ ይገባሌ። ቅደስ ዲዊት «በባቢልን ወንዝች 
አጠገብ ተቀምጠን ሳሇ ጽዮንን ባሰብናት ጊዛ አሇቀስን ኢየሩሳላም 
ሆይ ብረሳሽ ቀኜ ትርሳኝ ባሊስብሽ ምሊሴ በጕሮሮዬ ይጣበቅ 
ከዯስታዬ ሁለ በሊይ ኢየሩሳላምን ባሌወዴ» መዜ ፻፴፮፥፭ 
የሚሇው በእስራኤሊዊያን ሁለ የሚመር መዜሙር ነው። በምንም 
ይሁን በምን ከአገር ርቆ በባእዴ አገር ቢኖርም ቅዴስት አገሩን 
ኢየሩሳላምን እንዯ ርስቱ አዴርጎ ነው የሚመሇከተው። ሊይረሳትና 
ሊይነጋት ሇራሱ ቃሌ ይገባሌ። በሄዯበት ሁለ ስሇእርስዋ ያስባሌ። 
ስሇእርስዋ ሁላም ይናገራሌ። ስሇእርስዋም ይጸሌያሌ።  
ስሇእርስዋም ከመናገር ዜም አይሌም «ስሇጽዮን ዜም አሌሌም 
ስሇኢየሩሳላም ጸጥ አሌሌም» ኢሳ ፷፪፥፩ እንዱሌ የትም ይሂዴ የት 
ዝሮ መመሇሻው የሆነችው የተስፋ ምዴሩ እንዯ ሆነች ያምናሌ። 
ሌማቷን እንጂ ጥፋቷን እንዲያሳያቸው  «የኢየሩሳላምን ጥፋቷን 
አታሳየን» እያለ ወጣቶቹ ባሮክና አቤሜላክ ሲጸሌዩ የምናየው 
ሇቅዴስት አገር ሇኢየሩሳላም ካሊቸው ፍቅር የተነሳ ነው። 
 
አናንያ አዚርያ ሚሳኤሌ ባቢልን ውስጥ የነበሩት በወጣትነት 
ዕዴሜያቸው ሊይ እያለ ነበር። ወጣቶቹ በአገራቸው በነበሩበት 
ጊዛ በተመቻቸ ኑሮ ይኖሩ ነበር። ማስተዋሌና ጥበብ እንዲሊቸው 
ታይተው ተመርጠው ሇመማር የታጩ ናቸው። በንጉሡ ፊት 
ሉያቆማቸው የሚያስችሌ ግርማ ሞገስም ነበራቸው። ሇወዯፊቱ 
በባቢልን የሚማሩትን ትምህርት ሇሕዜባቸው እንዱያስተምሩ 
በንጉሡ ንዴ ብዘ ተስፋ የተዯረገባቸው ወጣቶች ናቸው። ንጉሡ 
ሇሕይወታቸውና ሇትምህርታቸው የሚስማማቸውን ሁለ 
እንዱዯረግሊቸው በመጋቢያቸው በኩሌ መሌእክት አስተሊሌፏሌ። 
ይህም ወጣቶቹ ሇንጉሡ ፍጹም ታማኝ ሆነው ወዯ አገራቸው 
ሲመሇሱ በቅኝ ግዚት የያዚትን ኢየሩሳላምንና ሕዜቦቿን  
እንዱያስተዲዴሩሇት ከመፈሇግ የተነሣ የሚዯረግ እንክብካቤ ነበር። 
ንጉሡ ናቡከዯነጾር ማንነታቸውን ሇመሇወጥና ሇመቀየር እንዱችለ 
ጥረት አዴርጓሌ።  አምሌኮታቸውንና ሥርዓታቸውን ሳይቀር 
ከሊያቸው ገፍፎ የባቢልንን መሇያ የሆነ ካባ በሊያቸው ሊይ 
ሉዯርብ የተቻሇውን ሁለ ሞክሯሌ። በመጀመሪያ በአገራቸው ሳለ 
ከሃይማኖታቸውና ባሕሊቸው ጋር ግንኙነት ያሇውን የወጣቶቹን 
ስም እንዱሇወጥ አዴርጎ ከሇዲውያን በሚጠሩበት ስም እንዱጠሩ 
አዴርጓሌ። ዲንኤሌን ብሌጣሶር፣ አናንያን ሲዴራቅ፣ ሚሳኤሌን 
ሚሳቅ፣ አዚርያን አብዴናጎ በማሇት ሰይሟቸዋሌ። ይህም 
ራሳቸውን እንዱረሱና ከሕዜቡ ባሕሌና አመሇካከት ጋር 
እንዱዋሏደ ሇማዴረግ ነበር። ዲን ፩፥፬ 
 



    ፰ኛ ዓመት ቁጥር ፩    ሐመረ ኖኅ            ታኅሣሥ ፳፻፬ ዓ.ም. 
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ወጣቶቹ ግን ራሳቸውንም ሆነ አምሌኮታቸውን ሉያስሇውጣቸውና 
ማንነታቸውን  ሉያስቀይር የሚችሌ ዴሇሊንና ማግባባትን ሉቀበለ 
አሌቻለም። ንጉሡ ስማቸውን በራሱ ፍሊጎት ሉቀይር ቢችሌም 
ውስጣዊ የሆና የሃይማኖት ጽናትና የአምሌኮ ሕይወታቸውን ግን 
ሉሇውጠው አሌቻሇም። ንጉሡ ከሚበሊው ምግብ አንበሊም ያለት 
በደራ ሜዲ ሊይ ሇቆመው ሇወርቅ ምስሌ አንሰግዴም ብሇው 
የንጉሡን ትዕዚዜ የተቃወሙት ሃይማኖታዊ የሆነው አቋማቸው 
የጸና ስሇነበር ነው። እስከሞት ዴረስም ቢሆን ታምነው አንተ 
ሊቆምከው ምስሌ አንሰግዴም ብሇው በጽናት የቆሙት  
የማንነታቸው መገሇጫ የሆነው ውሳጣዊ ሕይወታቸው 
ስሊሌተሇወጠ ነው። ምንም እንኳን የቀንዯ መሇከት፣ የእንቢሌታና 
የከበሮውን ዴምፅ ስትሰሙ ሇቆመው ምስሌ ስገደ ተብሇው 
በዴጋሚ መመሪያ ቢሰጣቸውም ቀንዯ መሇከቱ የሚነፋው፣ 
የእንቢሌታው ዴምፅ የሚሰማው፣ ከበሮው የሚመታው 
ሇእግዙአብሔር ክብር ሳይሆን ሇጣዖቱ ስሇነበር አሌሰገደም። ዲን 
፫፥፰ 
 
ዚሬ በርካታ ኦርቶድክሳውያን ወጣቶች ከአገራቸው ውጭ 
በዱያስጶራው ዓሇም በተሇያዩ  አገራት በመኖር ሊይ 
ይገኛለ።እነዙህ ኦርቶድክሳውያን ወጣቶች በሃይማኖታቸው 
ጸንተው ባሕሊቸውን ጠብቀው እንዱኖሩ ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ 
ሥራ እየሠራች ብትገኝም የሚቀሩ ሥራዎች እንዲለ ግን 
የሚያመሊክቱ ነገሮች አለ። በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን  ሰንበት 
ትምህርት ቤት መቋቋም ሲጀምር ተገቢ የሆነ ዴጋፍ ከመስጠት 
ይሌቅ ተቃውሞ በተሇያዩ አካሊት በርትቶ እንዯነበር የቅርብ ጊዛ 
ታሪክ ነው። በወቅቱ የነበሩት የቤተ ክርስቲያኒቱ መሪዎች አርቀው 
የሚመሇከቱ ስሇነበሩ በብዘ ትግሌና ጥረት የሰንበት ትምህርት ቤት 
መቋቋምና መመሥረት እውን ሆኖ ተገኝቷሌ። ሕፃናትንና 
ወጣቶችን ከዙያን ጊዛ ጀምሮ ማስተማሩ ዚሬ ወጣቱ በእናት ቤተ 
ክርስቲያን ውስጥ ሇመገኝቱ ከፍተኛ አስተዋጽዖ አበርክቷሌ። አገር 
ቤት ባሇችው ቤተ ክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤት የተራው 
ር አፍርቶ በዱያስጶራው ዓሇም የሚታየው የወጣቱ ተሳትፎ 
አንደ ማሳያ ነው።  
 
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከሩ ብዘ ነው ሠራተኛው ጥቂት ነው 
እንዱሌ ቤተ ክርስቲያን ሇፍጥረት ሁለ ወንጌሇ  መንግስትን 
የመስበክ ኃሊፊነት ከጌታ ተቀብሊሇች። ይህን ተሌዕኮዋን በሚገባ 
ሇመወጣት የሚያስችሎት ፈታኝ ሁኔታዎች ቢኖሩም ምቹ 
ሁኔታዎች እንዲለ ማወቅ ግን ያስፈሌጋሌ። በቅደስ እስጢፋኖስ 
መሞት ምክንያት በተሇያዩ  አገራት ተሰዯው በዜርወት ይኖሩ 
የነበሩ ክርስቲያኖች የክርስትና እምነት ከመካከሇኛው ምሥራቅ 
ውጭ ወጥቶ ወዯተቀረው ዓሇም ሇመስፋፋት ከፍተኛ አስተዋጽዖ 
አበርክቶሌ። ዚሬም ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን ኦርቶድክሳዊያን 
ወጣቶች በዱያስጶራው ዓሇም ተበትነው መገኘታቸው ከተሠራበት 
ሇቤተ ክርስቲያን አገሌግልት መስፋፋትና መጠናከር ያሇው 
ጠቀሜታ ከፍተኛ ሇመሆኑ አሁን ያሇንበት ጊዛ ራሱን የቻሇ 
ምስክር ነው። በዙህ ባሇፉት አሥር ዓመታት ውስጥ በሰሜን 
አሜሪካና በላልችም የውጭ አገራት ውስጥ አብያተ ክርስቲያናት 
በብዚት ተተክሇዋሌ። ስብከተ ወንጌሌም በስፋት እየተካሄዯ 
ይገኛሌ። ሇዙህ አገሌግልት መስፋፋት ኦርቶድክሳዊው ወጣት 
ያበረከተው አስተዋጽዖ በቀሊሌ የሚታይ አይዯሌም። ወጣቶች 
በቤተ ክርስቲያን አገሌግልት ውስጥ ዴርሻ እንዱኖራቸውና 
የሌጅነት ግዳታቸውን እንዱወጡ ቤተ ክርስቲያን የአገሌግልት 
በሯን ብትከፍትም በዱያስጶራው ዓሇም በተሇያዩ ምክንያቶች  
ሙለ ሇሙለ  የሚፈሇገውን ያኽሌ የአገሌግልቱ ተጠቃሚ 
ሆናሌች ብል ሇመናገር አያስዯፍርም። 
 

ሇዙህም ሌዩ ሌዩ ምክንያቶች ሉቀርቡ ይችሊለ። ከራሱ ከወጣቱ 
መንፈሳዊ ዕውቀት ማነስ፣ የምዕራቡ ዓሇም ሥሌጣኔ፣ የዓሇም 
አቀፋዊነት መስፋፋት፣ በክርስትና ሕይወት ሊይ ከሚያሳዴረው 
ተጽዕኖ ባሻገር ችግሮቹን የሚፈታበት የሥነ ሌቡና ዜግጅት 
አሇመኖር እንዲለ ሆነው በስዯት የሚገኘው ክርስቲያኑ ማኅበረሰብ 
ስሇቤተ ክርስቲያን ያሇው ግንዚቤ የተሇያየ መሆን፣ አሁን ያሇው 
ወጣቱ ትውሌዴ ቀዴሞ ከነበረው ትውሌዴ ስሇቤተ ክርስቲያንና 
ስሇሃይማኖቱ ያሇው ግንዚቤ የተራራቀ መሆን፣ በቤተ ክርስቲያን 
አግሌግልት ውስጥ የተሇያየ የፓሇቲካ አመሇካከት ያሊቸው ሰዎች 
አመሇካከታቸውን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሇማስረጽ መፈሇግ፣ 
አንዲንዴ ካህናት ሇወጣቶች ያሎቸው አመሇካከቶች በጥርጣሬ 
የተሞለ መሆን፣ ወጥነትና ግሌጽነት ያሇው አሠራር በቤተ 
ክርስቲያን አሇመኖሩ፣ በአባቶች መሃሌ ያሇው ሌዩነት፣ መዋቅራዊ 
አሠራርን ያሇመቀበሌና በሥርዓት ሇመመራት አሇመፈሇግ 
በወጣቶች አገሌግልት ሊይ የሚያሳዴሩት ተጽዕኖ በቀሊለ የሚታይ 
አይዯሇም። 
 
ምንም እንኳን እነዙህ ችግሮች ቢኖሩ ወጣቱ አገሌግልት 
ከመስጠት ወዯ ኋሊ አሊሇም የተፈሇገውን ያኽሌ ባይሆንም። 
ይበሌጥ አገሌግልቱ የተጠናከረና ቀጣይነት ያሇው እንዱሆን ቤተ 
ክርስቲያን የወጣቱን አገሌግልት በቅርብ መከታተሌ አሇባት። 
ቀዯም ባሇው ጊዛ ራሳቸው ተማምረው ራሳቸው ተሰብሰበውና 
ምረው ያሇምንም ተመሌካች የሚሄደበት ጊዛ ያሇፈበት ጊዛ 
መሆኑን የቤተ ክርስቲያን አባቶች ጠንቅቀው ሉውቁትና 
አስፈሊጊውን ክትትሌ ሉያዯርጉ ይገባሌ። የወጣቱን ሥነ ሌቦናዊ 
ችግር ሉፈቱ የሚችለ ወቅቱ የሚጠይቀውን ትምህርት በሥርዓት 
አጋጅቶ ማስተማር ያስፈሌጋሌ። ወዯ አገሌግልት ከማሰማራት 
በፊት ተገቢውን መንፈሳዊ ትምህርት በማስተማር በሥነ ምግባር 
መቅረጽ ያስፈሌጋሌ። ወጣቱ ጢሞቴዎስ በወጣትነቱ መንፈሳዊ 
አርበኛ ሇመሆን የበቃው ከህጻንነቱ ጀምሮ  በቅደስ ቃለ 
ተኮትኩቶ በማዯጉ ነው። 2ጢሞ 3፥14 ኋሊም እሱን መስልና 
አህል እንዱቀረጽ መንፋሳዊ አባቱ ቅደስ ጳውልስ ያሳየው አርያነት 
በቀሊለ የማይታይ ነው። ቅደስ ጳውልስ በላሇበት ጢሞቲዮስን፣ 
ሏዋርያት በላለበት ቀዲሜ ሰማዕት እስጢፋኖስን የመሰሇ ወጣት 
ማግኝ እንዳት ይቻሊሌ። ሦስት መቶ የጌዱዮን ሠራዊት ስፍር 
ቁጥር የላሇውን የምዴያምን ሰራዊት ሉዋጋና ዴሌ ሉያዯርግ 
የቻሇው እራሱን ሇእግዙአብሔር የሰጠውን ጌዴዮንን በአርያነት 
በመከተሌ ነው። ዚሬም ወጣቱ አርያው ሉሆኑ የሚችለ አገሌጋይ 
የሆኑ አባቶች ያስፈሌጉታሌ። 
 
ቤተ ክርስቲያን አሁን ባሎት ሌጆችዋ በሚገባ መጠቀም አሇባት። 
ሇዙህም መሇከት በሆነው በቅደስ ቃለ እንዯ ነህምያ የቀንዯ 
መሇከቱን ዴምፅ ወዯምትሰሙበት ሥፍራ ተሰብሰቡ ሌትሌ 
ያስፈሌጋሌ። ነህምያ በዱያስጶራው ከሚኖርበት ወዯ ኢየሩሳላም 
የመጣበት ዋናው ምክንያት ቅጥሩ የፈረሰውን ኢየሩሳሇምንና 
የእግዙአብሔርን ቤተ መቅዴስ ሇማነጽ ነው። ሇዙህ የተጠቀመው 
በመጀመሪያ ጏሌማሶችን መምረጥና ወዯ ሥራው ማሰማራት 
ነው። ምንም እንኳን ሥራው ሲጀመር ብዘ ተቃዋሚዎች ቢነሱም 
ወጣቶቹ በተቃዋሚዎቹ ሳይዯነግጡ ሥራቸውን እንዱሠሩ 
«አትፍሯቸው ታሊቁን የተፈራውን ጌታ አስቡ ስሇወንዴሞቻችሁ 
ስሇሴቶች ሌጆቻችሁም ስሇቤቶቻችሁም ተዋጉ» ነህ ፬፥፲፬ እያሇ 
ያበረታታ ነበር። ጏሌማሶቹም ባሊቸው ኃይሌ ሁለ ቀን ከላሉት 
ሳይለ ሥራውን ይሠሩ ነበር። ይሁን እንጂ  ተራርቀው ስሇነበር 
ሥራው ሉፋጠን አሌቻሇም። ይህን ያየው ነህምያ «ሥራው 
ታሊቅና ሰፊ ነው እኛም በቅጥሩ ሊይ ተበታትነናሌ አንደም 
ከሁሇተኛው ርቋሌ የቀንዯ መሇከቱን ዴምፅ ወዯምትሰሙበት 
ሥፍራ ተሰብሰቡ» ብል አውጇሌ። ነህ ፬፥፲፱ 
  



    ፰ኛ ዓመት ቁጥር ፩    ሐመረ ኖኅ            ታኅሣሥ ፳፻፬ ዓ.ም. 
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ዚሬም በዱያስጶራው ዓሇም ውስጥ ሉሠራ የሚገባው ሥራ ታሊቅና 
ሰፊ ነው። ሇዙህ ሥራ መሳካት ተራርቀው ያለትን ሇማቀራረብ 
የተሇያዩትን አንዴ ሇማዴረግ ቤተ ክርስቲያን ቀንዯ መሇከት 
የሆነውን ዴምጿን ማሰሚያዋ ጊዛ አሁን ነው። ወጣቱ 
የሚጠበቅበትን የአገሌግልት ዴርሻ እንዱወጣ ቤተ ክርስቲያን 
ወጣቱን በአንዴነት መሰብሰብ ይጠበቅባታሌ። ከቤተ ክርስቲያን 
መዋቅር ውጭ የሚካሔዴ ሩጫ ሁለ የትም አያዯርስም። እስከ 
ቅርብ ጊዛ ዴረስ ወጣቱ በራሱ ተነሳሽነት ስሇ ቤተ ክርስቲያን 
አንዴነት፣ ስሇ ሥርዓቷ፣ ስሇ ቤተ ክርስቲያን መዋቅር ሲታገሌ 
ቆይቷሌ። ወጣቱ በአንዴነት መሠረታዊ ሇውጥ እንዱያመጣ ግን 
ቤተ ክርስቲያን ወጣቱን በሚገባ ሌትመራ ያስፈሌጋታሌ። ይህም 
ማሇት የቀንዯ መሇከቱን ዴምፅ ቤተ ክርስቲያን ማሰማት ያሇባት 
ወቅት ዚሬ ነው። የተራራቀውን የማቀራረብ የተሇያየው አንዴ 
የማዴረግና ሇአንዴ ዓሇማ መሰሇፍ ያስፈሌጋሌ። ኦርቶድክሳዊው 
ወጣትም ይህንኑ አውቆ የመሇከት ዴምፅ የምታሰማውን እናት 
ቤተ ክርስቲያን የምታስተሊሌፈውን መሌእክት በሚገባ ሰምቶ 
ሇአገሌግልት ራሱን ሉያጋጅ ያስፈሌጋሌ። 
   
የወጣቱ ዴርሻ በራሱ ተነሳሽነት ብቻ ከሚያዯርገው እንቅስቃሴ 
ይበሌጥ በተሌዕኮ ሊይ ያተኮረ መሆን ይኖርበታሌ። እንግዱህ እንዯ 
እግዙአብሔር እረኛ ወጣቱን የሚያሰማራ ከተገኘ የወጣቱ ዴርሻ 
እንዯ ኢያሱ እና እንዯ ካላብ ታማኝ መሌእክተኛ፣ እንዯ ሳሙኤሌ 
የእግዙአብሔርን ዴምፅ የሚሰማ መሆን ነው። እንዯ እስጢፋኖስ 
በቆመበት አዯባባይ ሁለ እውነትን የሚመሰክር፣ እንዯ አትናቴዎስ 
የአባቶች ሌሳን መሆን ነው። በዱያስጶራ በተሇያየ ተሌዕኮ ውስጥ 
የወጣቱ ወሳኝ ዴርሻ ሃይማኖትን ከነሥርዓቱ ከአባቶች የሚረከብና 
የተረከበውን ሇሕፃናት የሚያስረክብ ጠንካራ ዴሌዴይ ሆኖ 
መገኘት ነው። ሇዙህም እግዙአብሔር ኃይለንና ጥበቡን 
እንዱያዴሇን ቅደስ ፈቃደ ይሁንሌን። አሜን!         
 

ወስብሏት ሇእግዙአብሔር 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ኪነ ጥበባት 
 

የተቀቀሇ ር በተቃጠሇ ምዴር 
በመስተሳሌም 

 
በሥራ ተሰማርቶ የዋሇው ሁለ ተግባሩን ፈጽሞ ወዯ ቤቱ 
ሲመሇስ፣ በትምህርት ገበታ የዋሇውም ቀሇሙን ጠግቦ እቤት 
የሚገባበት ጊዛ ሲዯርስ፣ ብርሃን ሥሌጣኑን ሇጨሇማ ቀንም 
ተራውን ሇላሉት የሚያስረክብበትን ጊዛ አባቴ ሰርክ ይሇዋሌ። 
ሇጥንታዊው የኢትዮጵያ ሌሳንና ታሊቅነት ካሇው ፍቅር የተነሣ 
አገሊሇጾች በሙለ ግዕዚዊ ሇዚ ቢኖራቸው ይወዲሌ።  
 
በዙህ ክፍሇ ጊዛ ማሇትም በሰርክ ከቤት ወጣ ብል በረንዲው ሊይ 
በተነጠፈሇት አጎዚ ተቀምጦ መጻሕፍትን ይመሇከታሌ። ብዘ 
ዓይነት መጻሕፍት ይመሇከታሌ፦ የታሪክ፣ የሥሌጣኔ፣ የምርምርና 
የጥናት፣ በተሇይም የቅደሳት መጻሕፍት ትርጓሜያትን ማንበብ 
እጅግ ያስዯስተዋሌ። እያነበባቸውም ይናፍቃቸዋሌ። እንዲውም 
ማንኛውም ጸሏፊ ጥሩ ጽሐፍ እንዱጽፍ እነዙህን መጻሕፍት 
ማየት እንዯሚኖርበት ሁሌጊዛ ይናገራሌ።  
 
ይህ ክፍሇ ጊዛ ሇጸልትም ይመቸኛሌ ይሊሌ። ከመዜሙረ ዲዊት 
አላፋትን በሰርክ ጸልቱ ይመርጣቸዋሌ። ጸልቱን እንዯጨረሰ 
ከተቀመጠበ አጏዚ ቶል አይነሳም። የሚያጫውተው ሰው ካገኘ 
ትንሽ ሏሳብ ቢሇዋወጥ ነፍሱ ነው።  
 
እኔም ይህች ሌምደ ስሇተመቸችኝ በጸልቱ ከእርሱ ጋር ባሌተጋም 
ጸልቱን ሲፈጽም ግን እግሩ ሥር እቀመጣሇሁ። ብዘ ጊዛ 
የመወያያ ሏሳብ የሚያፈሌቀው እርሱ ነው። እኔም ሇመሳተፍ ያህሌ 
አንዲንዴ ጊዛ ርዕስ ይዤ እመጣሇሁ የሱን ያህሌ ግን ሇሰፊ 
ውይይት አይጋብዜም፤ ነገሩ ቶል ያሌቃሌ።  
 
እንዱህ እንዯሇመዴነው ሇመጫወት ፈጥኜ ስመጣ ከወትሮው 
በተሇየ ሁኔታ ተክዝ አገኘሁት። አባቴ የሃን ስሜት ሲሰማው ምን 
ነው እንዳት ነው ብል የሚያጣዴፈው አይወዴምና ቀስ ብዬ 
«አባባ እንዯምን ውሇሃሌ? የተፈጠረ ችግር አሇ?» አሌኩት። «ዯህና 
ነው ሌጄ ችግር ባይጠፋም» አሇና እንዴቀመጥ ጋበኝ።  
 
በእርግጥ ሰሞኑን ከሚያነባቸው ነገሮች የተነሣ እጅጉኑ አዜኗሌ። 
ስሇአጠቃሊይ የሃገራችን ሁኔታና በተሇይም ስሇቤተ ክርስቲያን 
ጉዲይ የማኑ ነገር አዱስ አይዯሇም፤ ቆይቷሌ። ነገር ግን እንዯዙህ 
ሆኖ አይቼው አሊውቅም። ከአባቴ ጋር ስንወያይ ዘሪያ ጥምጥም 
በሆነ ነገር አይጀምርም። ቀጥታ ሉሌ የፈሇገውን ይናገርና ጥሩ 
ርዕስ ይሆናሌ። ሇዙህም ነው ዕይታችንን ሰፊና ብዘ ነገር የሚዲስስ 
የሚያዯርገው።  
 
«የተቀቀሇ ር በተቃጠሇ ምዴር ሊይ ቢራ ምን መሆን 
እንዯሚችሌ ታውቃሇህ?» ሲሇኝ ዯንገጥ ብዬ ዜም አሌኩኝ። ትንሽ 
ፈገግ እንዱሌ ብዬም «አባባ ዯግሞ መቼ የግብርና ተመራማሪ 
ሆንክ?» አሌኩት። «እንዳ! ስማ፥ ሰው ስሇማንኛውም ነገር 
መሠረታዊ መረጃ ቢኖረው በተሰማራበት መስክ ይበሌጥ 
ውጤታማ እንዯሚሆን ከዙህ በፊት በተዯጋጋሚ ተነጋግረንበት 
የሇ? በሌ አሁን ወዯ ላሊ አትውሰዯኝ። የተሰማህን ብቻ ንገረኝ።» 
አሇ። «አባባ ይሄማ ቀሊሌ እኮ ነው፤ የተራው ር አይበቅሌም 
ስሇዙህ ፍሬም አያፈራም። ጥቅም የሇውም፤ ቢሞከርም ዴካም 
ብቻ ይሆናሌ ባይ ነኝ» አሌኩት። አባባ የዯፋውን አንገቱን ቀና 
አዯረገና «ጥሩ ነው፥ አጠቃሊዩን ነገር አግኝተኸዋሌ። ነገር ግን 
ከሩ መቀቀሌና ከምዴሩ መቃጠሌ ሇሩ አሇመብቀሌ ከፍተኛውን 
ተጽእኖ የሚፈጥረው የትኛው ይመስሌሃሌ?» ሲሌ እንዯገና 

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 



    ፰ኛ ዓመት ቁጥር ፩    ሐመረ ኖኅ            ታኅሣሥ ፳፻፬ ዓ.ም. 
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ጠየቀኝ። አሁንም ግራ ተጋባሁና በተቆራረጠ አገሊሇጽ «ሁሇቱም 
ችግር ተመጣጣኝ ነው» አሌኩት። «አይ! አንደ ከላሊው የባሰ 
ተጽእኖ አሇው። እንዯገና አስብበትና ንገረኝ» ሲሌ የማስብበትን 
ተጨማሪ ጊዛ ሰጠኝ። በነገሩ ዘሪያ ካወጣሁ ካወረዴኩኝ በኋሊ 
የመሬቱ መቃጠሌ ብዘ ጥረት ቢጠይቅም ሉታከም እንዯሚችሌ 
የሩ መቀቀሌ ግን አብቅቶሇታሌ የሚሌ ማጠቃሇያ ያዜኩኝና 
ይህንን ገሇጥኩሇት። «ጏሽ የእኔ ሌጅ» ብል ፈገግ አሇ «መሬቱን 
ማከም ይቻሊሌ። ይኸውና እነእስራኤሌ መሬታቸው ሇምንም 
የማይሆን ቢሆንም አፈር ገዜተው የዓሇም ቀዲሜ የብርቱካን 
አምራች ሆነዋሌ። እንግዱህ ነባራዊው ነገር የሚያስረዲን እውነት 
ይህ ነው። ችግሩ ሩ ሊይ ከሆነ ግን እጅግ ከባዴ ነው ሌጄ። 
እንግዱህ ሌገሌጽሌህ የፈሇግኩት ነገር ይህን የሚመስሌ ነው። ሌብ 
ብሇህ ስማኝ» አሇኝና ሏሳቡን ሇመሰብሰብ የቅጽበታት ዜምታ 
አዯረገ። እኔም እሽታዬን ራሴን በመወዜወዜ ገሇጽኩሇት።  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«ይኸውሌህ ሌጄ በቤተ ክርስቲያናችን እየተከሰቱ ያለት ተከታታይ 
ችግሮች ከሁሇት ዋና ዋና ምንጮች የሚፈሌቁ ናቸው። አንዯኛውና 
ዋነኛው የአገሌጋዮች ኃሊፊነትን የመሸከም አቅም ማነስ ሲሆን 
ሁሇተኛው ዯግሞ የሕዜቡ በትምህርተ ሃይማኖት አሇመብሰሌ 
ነው።  
 
«የአገራችን የእርሻ መሬት ሇብዘ ጊዛ ከመታረሱ የተነሣ 
ምርታማነቱ ቀንሷሌ። ቢሆንም ግን አንዲንዴ የምርምር 
ውጤቶችን በመጠቀም ሇማሻሻሌ እየተሞከረና ሇውጥም እያየን 
ነው። ከአሜሪካና ከካናዲ የሚሊከው የር ዓይነት ግን ብዘ 
የማፍራት አቅም ያሇው ቢሆንም ቀቅሇው ስሇሚሌኩት ሇዕሇታዊ 
ፍጆታ ካሌሆነ በስተቀር ሇምንም አይሆንም። 
 
«እግዙአብሔር ያሳይህ ሌጄ፥ ሕዜባችን ከዕውቀት ማነስ የተነሣ 
ሇብዘ ሃይማኖታዊና ሥነ ምግባራዊ ውዴቀቶች ቢጋሇጥም፣ 
ይኸውም የመሬት መቃጠሌ ያሌኩት ነው፣ የተቀናጀ ሥራ ከተሠራ 
ሕዜቡን ሃይማኖታዊና ዯግ ማዴረግ ይቻሊሌ። አሁን ያሇው ቁሌፍ 

ችግር ግን ሕዜቡን እንዱጠብቁ ከተቀመጡት ወገን ንጹሐን 
የእግዙአብሔር ቃሌ በተግባር ሳይዯገፍ ሇሕዜቡ ስሇሚያቀርቡሇት 
ሕዜቡ አሌሇወጥ ብሎሌ። ይህንኑ ነው እንግዱህ የር መቀቀሌ 
ያሌኩህ። ቃሇ እግዙአብሔር በምዕመናን ሌቡና ተርቶ ሠሊሳ፣ 
ስሌሳና፣ መቶ ያማረ ፍሬ እንዲያፈራ በስስት፣ በረኝነት፣ 
በምቀኝነት አጠቃሊይ እንዯ ቅደስ ጳውልስ አገሊሇጽ በሥጋ 
ሥራዎች እየተቀቀሇ ነው። ስሇዙህ ከምንም በፊት መሪዎችና 
አስተማሪዎች በክፋትና በሥጋዊነት ሩን መቀቀሊቸውን 
እንዱያቆሙ መሠራት አሇበት» አሇኝና ከተቀመጠበት ተነሣ። 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 

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 

 



    ፰ኛ ዓመት ቁጥር ፩    ሐመረ ኖኅ            ታኅሣሥ ፳፻፬ ዓ.ም. 
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የሏመረ ኖኅ እንግዲ 
 

ቆይታ ከወንዴም አበበ ሩ ጋር 
 
ወንዴም አበበ ሩ በማኅበረ ቅደሳን ምሥረታ ወቅት ከፍተኛ 
ዴርሻ ከነበራቸው ወንዴሞችና እህቶች አንደ ነው። ሇአሜሪካ 
ማዕከሌ መመሠረትም ምክንያት የሆነ ወንዴም ሲሆን ሇማዕከለ 
የመጀመሪያ ዓመታት በሰብሳቢነት ሲያገሇግሌ ቆይቷሌ። ስሇተሇያዩ 
ትውስታዎቹ እና የሕይወት ተሞክሮው እንዱያካፍሇን 
የመጽሔታችን የታኅሣሥ 2004 እትም እንግዲ አዴርገን 
አቅርበነዋሌ፤ እነሆ። 
 
ሏመረ ኖኅ፦ ወንዴም አበበ ሩ ማን ነው? ስሇ ራስህ ጥቂት 
ብታወጋን። 
 
ወንዴም አበበ፦ የሦስት ሌጆች አባት ነኝ። እዙህ አሜሪካን አገር 
ብዘ ዓመታትን አስቆጥሬያሇሁ። በኖርዜ ካሮሊይና ግዚት ሻርሇት 
ከተማ ነው የምኖረው። እዙህ ከመምጣቴ በፊት በሚኒያፖሉስ 
ከተማ እኖር ነበር። ከዙያ በፊት ዯግሞ ዱ.ሲ. አካባቢ በባሌቲሞር 
ከተማ እኖር ነበር። ኢትዮጵያ በተመረቅኩበት የአካውንቲንግ ሙያ 
እዙህ ቀጥዬ አሁን ሇመንግሥት በኦዱተርነት እየሠራሁ እገኛሇሁ።  
 
ወዯኋሊ ስንመሇስ፣ እኔ በማዴግበት ሰዓት ቤተሰቦቼ ብዘም ወዯ 
ቤተ ክርስቲያን የሚሔደ ስሊሌነበሩ፣ እናቴ ትሔዴ ነበር አባቴ ግን 
ወዯ ቤተ ክርስቲያን የቀረበ ስሊሌነበር እኔም ወዯ ቤተ ክርስቲያን 
አካባቢ በጭራሽ አሌሔዴም ነበር። በቤተ ክርስቲያን ስሇሕፃንነቴ 
ሳስብ ጥምቀትን ነው የማስታውሰው። ሰንበት ትምህርት ቤትም 
በጭራሽ ሔጄ አሊውቅም። ከዙያ ወዯ ኮላጅ /አራት ኪል አዱስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ/ ገባሁ፤ እዙያም ሆኜ የመጀመሪያዎቹ ሁሇት 
ዓመታት ተኩሌ ምንም ዓይነት የቤተ ክርስቲያን ተሳትፎ 
አሌነበረኝም። በኋሊ ግን ጊዛው ትንሽ የፈተና ወቅት ነበር በተሇይ 
የላሊ እምነት ተከታይ የሆኑ ሰዎች ኦርቶድክሳውያን እና ቤተ 
ክርስቲያን ሊይ በከፍተኛ ዯረጃ ጥቃት ይፈጽሙ የነበረበት ሰዓት 
ስሇነበር፣ እያንዲንደን ኦርቶድክሳዊ እና የላሊ እምነት ተከታይ ወዯ 
እነሱ እምነት በከፍተኛ ርብርብ ሇመውሰዴ በጣም የሚጥሩበት 
ሰዓት ስሇነበር ያን ጊዛ እኔንም ሉወስደኝ ሲለ እኛ ድርሚተሪ 
/የተማሪዎች ማዯርያ/ ይኖር የነበረ አንዴ ወንዴማችን አንዴ ሏሳብ 
አቀረበሌኝ። በእሱ ሏሳብ ተስማምቼ ወዯ ቤተ ክርስቲያኔ 
ሇመሔዴ ወሰንኩ ማሇት ነው። ሏሳቡ ምንዴን ነበር፥ ቤተ 
ክርስቲያንህን ካወቅህ በኋሊ ብትወስን ጥሩ ነው፤ አሁን በአንተ 
ዯረጃ ቤተ ክርስቲያንህን አታውቅም እና ካወቅህ በኋሊ ወዯ ላሊ 
እምነት የመሔዴ ነፃነት አሇህ። ግን በአሁኑ ሰዓት ቤተ 
ክርስቲያንህን ከላሊ ሰው አፍ፣ ከሚቃወማት ወይም ከማይዯግፋት 
ሰው ከምትሰማ ራሷ ቤተ ክርስቲያን ዴረስ ሔዯህ ስሇ ቤተ 
ክርስቲያን ብታውቅና ከዙያ በኋሊ ራስህ ብታመዚዜን እና 
ብታወዲዴር የሚሌ ሏሳብ ስሊቀረበሌኝ ትክክሌ ነው በሚሌ እሱን 
ተቀብዬ በዙያ ጊዛ ማኅበሩ ከመመሥረቱ በፊት ስዴስት ኪል 
ምስካየ ኅዘናን መዴኃኔዓሇም ገዲም የተምሮ ማስተማር ሰንበት 
ትምህርት ቤት ተጀምሮ የነበረው ፕሮግራም ጋር በመሔዴ 
መሳተፍ ጀመርኩ። እንግዱህ ከዙያ በፊት ቤተ ክርስቲያን የነበረኝ 
ተሳትፎ በጣም ዜቅተኛ ነበር ማሇት ነው።   
 
ሏመረ ኖኅ፦ መቼና እንዳት የማኅበሩ አባሌ ሆንክ? 
 
ወንዴም አበበ፦ ካቋረጥኩበት ሌቀጥሌና ማኅበሩ በዙያን ጊዛ 
ማኅበረ ቅደሳን የሚባሇው ስያሜ ገና አሌተሰጠውም ነበር። የእኔ 
ባች የሆኑ ሌጆች ከትምህርት ቤት /ከዩኒቨርሲቲ/ ወጥተው ወዯ 
ምስካየ ኅዘናን መዴኃኔዓሇም ገዲም በመሔዴ የምስካየ ኅዘናን 

ሰንበት ትምህርት ቤት እንዱያቅፋቸው፣ ሇእነሱ /ሇዩኒቨርሲቲ 
ተማሪዎች/ የተሇየ ፕሮግራም እንዱያጋጅሊቸው በመጠየቅ 
የተማሪዎች የግቢ ጉባኤ ይካሔዴ ነበር። ከእኔ በፊት ከሁሇት 
ዓመት ተኩሌ እስከ ሦስት ዓመት የሚሆን ጊዛ አሁን እዙህ ካለት 
ወንዴማችን መሌአከ ጽዮን ቀሲስ በሊቸው ኢትዮጵያ ካለት ዯግሞ 
እነ ቀሲስ እሸቱ ታዯሰ፣ ቀሲስ ሙለጌታ ሥዩም የመሳሰለት 
ወንዴሞች መሥርተዉት ሲንቀሳቀሱ ከእኔ ጋር ድርም የነበረው 
ወንዴማችን እዙያ ይሄዴ ስሇነበር እንዴሔዴ ጋበኝ። እንግዱህ 
ከ1979 ዓ.ም. ጀምሬ አብሬ ከእነሱ ጋር መማር ጀመርን ማሇት 
ነው። የእመቤታችን ጽዋ ማኅበር ነበረ እዙያም እየተሳተፍን በጣም 
ዯስ የሚሌ ሕይወት አሳሌፈናሌ። ከተመረቅኩ በኋሊ ሥራ እዚው 
አዱስ አበባ ተመዯብኩ። በዙህ አጋጣሚ ሌክ እንዯተመረቅን 
ብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎርዮስ ካሌዕ መሊከ ጽዮን ቀሲስ በሊቸው 
ካገኟቸውና ካስተዋወቁን በኋሊ በእኛ ጊዛ የተመረቁ ሌጆችን ወዯ 
ዜዋይ ገብተው እንዱሠሇጥኑና ማስተማር እንዱጀምሩ በማሇት 
ብፁዕ አባታችን ጋብው ነበር። [በወቅቱ] ሁሊችንም ነበር 
የተጋበዜነው ግን እግዙአብሔር የፈቀዯሊቸው 12 ሰዎች ብቻ ነበሩ 
የተገኙት፤ ቤተሰብ ፈቃዯኛ ስሊሌነበር እኔም መሔዴ አሌቻሌኩም 
ነበር። ከምርቃት በኋሊና ሥራ ስጀምር ከማኅበሩ ጋር መሳተፍ 
ጀመርን እና በዙያ መሠረት ነው ከማኅበሩ ጋር ሌገናኝ የቻሌኩት።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ በኢትዮጵያ ቆይታህ በየትኛዎቹ የአገሌግልት ርፎች 
ተሳትፈሃሌ? 
 
ወንዴም አበበ፦ ማኅበሩ ከመመሥረቱ በፊትም ሆነ በኋሊ 
የአካውንቲንግ ሙያ ስሊጠናሁ በሙያዬ የሑሳብ ሥራ ነበር 
የምሠራው።  ስሙ ሲሰጥ እንዯማስታውሰው፣ ረጅም ጊዛ ስሇሆነ 
ምናሌባት ካሌተሳሳትኩ ወንዴሞቼ፣ የአዲር ፕሮግራም አዴርገን 
በጠዋቱ ብፁዕ አባታችን አቡነ ገብርኤሌ ጋር ሔዯው ነው ስሙን 
ያገኙት። እና በዙያን ጊዛም ስሙ ከመሰጠቱ በፊት በሥራ አመራር 
ስብሰባ እሳተፍ ነበር ማሇት ነው። በወቅቱ የሰው ኃይሌ እጥረት 
ስሇነበር ሥራውም ዯግሞ ጊዛ የማይሰጥ ሥራ ስሇነበር ብዘ 
ተማሪዎች፣ ብዘ የተመረቁ ሌጆች የሥራ አመራር ስብሰባ ሊይ 
ይሳተፉ ነበር። በየቀኑ ሇማሇት ይቻሊሌ ከሥራ ወጥቼ በቀጥታ 
ወዯ ማኅበረ ቅደሳን ጽ/ቤት ነበር የምሔዯው ያኔ ገና ማኅበረ 
ቅደሳን ባይባሌም፤ ከሥራ ወጥተን እዚ ነው የምንገናኘው 
ሁሊችንም። እንዯገና ቅዲሜ ዯግሞ በጠዋት እንወጣሇን ማታ 
እንመጣሇን። እሐዴ ጠዋት ወጥተን ምስካየ ኅዘናን አስቀዴሰን 
ከጨረስን በኋሊ በዚው ሥራ እንቀጥሊሇን። ወዯ ቻይና እስክወጣ 
ዴረስ ጊዛዬ ሁለ በማኅበሩ /በአገሌግልት/ የተያ ነበር። ከዚ 
ውጪ ምንም ዓይነት ማኅበራዊ ኑሮም የሇም እና ከማኅበሩ ጋር 
በጣም የጠበቀ ግንኙነት ነበረን፤ ይህ በዙያ ጊዛ የነበሩ ሌጆች 
ሁለንም አባሊት የሚመሇከት ነበር።  
 
ከሑሳብ ክፍሌ ውጪ ያው ከሱ ጋር በተገናኘ ማሇት ነው ሏመርን 
እናሰራጭ ነበር። የመጀመሪያዋን ሏመር ከታተመች በኋሊ 
ስርጭቱን እኛ ነበርን የምንቆጣጠረው፤ የሑሳብና ላሊም አንዴ 
ክፍሌ የስርጭት ክፍሌ ነበር መሰሇኝ ስሙን ባሊስታውሰውም 
ሁሇቱ ክፍልች ሆነው ነበር የሏመርን ስርጭት የምናቀናብረው። 
አንዴ የማስታውሰው ነገር በኢትዮጵያ የገበያ ሲስተም አንዴ ሰው 
መጽሏፍ ሲያሳትም አከፋፋዮች ይመጡና በቅናሽ ዋጋ ገዜተው 
እነሱ አትርፈው ነው የሚሸጡት። እና እኛን መጥተው 
/ሇማከፋፈሌ/ ይጠይቁናሌ፤ ሏመርን በ3.00 ብር ነበር የምንሸጠው 
2.40 እንውሰዯውና 3.00 ብር እንሽጥ ሲለን እኛ የመጽሔቱ ዋጋ 
በአጠቃሊይ አሳትመን ስናወጣው 1.25 ነው የሚፈጅብን እና 
ስናስበው ይህን ያህሌ አውጥተን የምናገኘው 1.15 ብቻ ነው። እነሱ 
ምንም ነገር ሳይሠሩ በመሸጥ ብቻ እንዳት 0.60 ሣንቲም ያገኛለ? 
የታተመው መጽሔትስ  በትክክሌ ሊይሰራጭ ይችሊሌ በሚሌ 



    ፰ኛ ዓመት ቁጥር ፩    ሐመረ ኖኅ            ታኅሣሥ ፳፻፬ ዓ.ም. 
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ከሇከሌናቸውና ራሳችን ሇመሸጥ ተነሣን። በጣም ብዘ ቅንብር 
የጠየቀና በጣም አዴካሚ ሥራ እንዯነበር አስታውሳሇሁ። 
በሚቀጥሇው እትም ሊይ ግን ማዴከሙን ዓይተን እነሱን 
ውሰደሌን ስንሊቸው እኛ አሁን አንወስዴም ባሇፈው 
ስሊሌሰጣችሁን ብሇውን 10,000 ሏመር ሁሇተኛ እትም ቁጭ 
አዴርገን ዓይን ዓይኑን እያየን ትዜ ይሇኛሌ በኋሊ ግን ተሸጠ። 
በዙሁ አጋጣሚ የማስታውሰውን ሌንገራችሁ ብዬ ነው።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ አከፋፋዮቹ ሏመርን አንወስዴም ሲሎችሁ ሇመሸጥ 
የተጠቀማችሁባቸው መንገድች ምን ነበሩ? 
 
ወንዴም አበበ፦ ሥራ አመራሩ ሕትመቱን የማሰራጨቱን ሥራ 
ተከፋፈሇ። በዙያ ጊዛ አራት ኪል፣ ስዴስት ኪል፣ አምስት ኪል፣ 
ኮሜርስ፣ ኮተቤ፣ ሌዯታ ሕንፃ ኮላጅ፣ ጥቁር አንበሳ፣ ጳውልስ፣ 
ውዱቱ ሆስፒታሌ እነኚህ ካምፓሳት ነበሩ። በነዙህ ቦታዎች 
የግቢ ጉባኤ ፕሮግራም ስሊሇ ሁሊችንም ተከፋፍሇን ሔዴን እና 
በዙያ ፕሮግራም ሊይ ተገኝተን ማኅበሩ መጽሔት እንዲወጣ 
ሁሊችንም እንዯተዯሰትን ይህ መጽሔት የብዘ ሰዎችን ሕይወት 
እንዯሚቀይር እንዯምናምን እና የእነሱን ዕርዲታ እንዯምንፈሌግ 
ጠየቅናቸው። እኔ ኮሜርስ ነበር የተመዯብኩት ትዜ ይሇኛሌ፤ 
ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን ነበር ፕሮግራማቸው እዙያ ሔጄ ይህንን 
ነገር ነገርኳቸው፣ መገብን፣ ቀኑን ተነጋገርን ሰዓቱን ተነጋገርን። 
ወዯ ጽሕፈት ቤታችን፣ ቱሪስት ሆቴሌ ፊት ሇፊት የመጀመሪያው 
የተሰጠን ጽሕፈት ቤት /ባኞ ቤቷ/ ተማሪዎቹ መጡሌን። አንዴ 
በዓሌ ነበር እና በዙያ በዓሌ ሇተማሪው 20፣ 30 እያሌን እየሰጠን 
በየቤተ ክርስቲያኑ እየቆሙ፣ በየቦታው እየሔደ ሲሸጡ እና 
ገንቡን ሲያመጡ እየተቀበሌን ላሊ የተጋጀውን እንሰጣቸዋሇን። 
ሻይም ካሇ ውሃም ካሇ ያሇውን ዲቦም ቢሆን ቆራርሰን ሲመጡ 
ምሳቸውን ሁለ ትተው ስሇዋለ እንካፈሊሇን። በጣም በጣም ዯስ 
የሚሌ ሥራ መቼም ወዯኋሊ ሳስበው በሚገርም ሁኔታ 
እግዙአብሔር የፈቀዯው ነገር ስሇሆነ ሁለም ሰው በጣም በትጋት 
ነበር የሚሠራው። ተማሪዎቹም ራበን ዯከመን ጠማን ሳይለ 
መንገዴ ሊይ ቆመው እየሸጡ ቀኑን ሙለ ተዋሇ፤ ብዘ ሸጥን። ብዘ 
ሰንበት ትምህርት ቤቶች ወሰደሌን። የራሳችን የተማሪዎቹን 
መሇስን አገኘን ገንቡን፤ የሰንበት ትምህርት ቤቶቹን ግን በጣም 
በችግር ነው ገንቡን ያገኘነው ምክንያቱም ከሰጠናቸው በኋሊ 
ገንቡ ሉመሇስ አሌቻሇም። እሱ በጣም ትሌቅ እንቅፋት እንዯነበር 
አስታውሳሇሁ። በዙህ መሌኩ ነው ያሰራጨነው። 
 
ሏመረ ኖኅ፦ ወዯ ሰሜን አሜሪካ መቼ መጣህ? በቆይታህ 
ክርስትናን፣ አገሌግልትን እና መንፈሳዊ ሕይወትን እንዳት 
አገኘሃቸው? 
 
ወንዴም አበበ፦ መጀመሪያ ቻይና ነው የሔዴኩት በ1985ዓ.ም. 
መጀመሪያ /እንዯ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1993 ዓ.ም. / ከዙያ 
ሦስት ዓመት ገዯማ ሉሆነኝ ሲሌ ሜይ 1996 ዓ.ም. ሊይ ወዯ 
አሜሪካ መጣሁ። ቻይና እያሇሁ በጣም አስቸጋሪ ጊዛ ነበረኝ። 
በሕይወቴ በአገሌግልት በጣም ዯስ የሚሌ ጊዛ ከዙያ በፊት 
ኢትዮጵያ እያሇሁ አሳሌፌ ነበር ከዙያ በፊት ያሊገኘሁት ከዙህም 
በኋሊ አገኘዋሇሁ ብዬ የማሊስበው አገሌግልት በረከት ነው 
የነበረው ኢትዮጵያ የመጀመሪያዎቹ ዓመታት፤ በጣም በከፍተኛ 
ፍቅር በጣም በከፍተኛ ስኬት ማኅበሩ የተንቀሳቀሰበት መን 
ስሇነበር በጣም ዯስ ያሰኝ ነበር። ከዙያ ቻይና ስሔዴ ቻይና በጣም 
አስቸጋሪ ቦታ ነው። ቤተ ክርስቲያን የሚባሌ ነገር የሇም። ምንም 
እምነት ያሇውም ሰው የሇም፣ የእግዙአብሔርን ስም የሚጠራ 
የሇም እና ብዘ ነገር ተገነብኩ። ሇካ ኢትዮጵያ መንገደ ሁለ ቤተ 
ክርስቲያን ነው፣ ሇካ ኢትዮጵያ መንገደ ሁለ የእግዙአብሔር ስም 
ይጠራበታሌ። መንገደ ሁለ ስንሔዴ ሰው ሲሳሇም ስናይ፣ የእኔ 

ቢጤ ዲር ሊይ ቆሞ ስሇእመቤታችን ስሇጊዮርጊስ ሲሌ 
ስሇእማአምሊክ እያሇ ሲሌ ያ ሁለ የእግዙአብሔር ስም 
በየዯቂቃውና በየሰዓቱ የሚጠራበት፣ ቅዲሴው ውዲሴው፣ ወይ 
በዓሌ ይሆናሌ አንደ ቦታ ሲቀዴስ እንሰማሇን ተሳሌመን 
እንሔዲሇን እና ኢትዮጵያ ማሇት በጣም ገረመኝ እኔ። እዙያ ሔጄ 
ምንም ነገር በቃ ይሄ በረሃ፣ የእምነት ምዴረ በዲ ነው አሌኩኝ። 
እንዯዙያ የሚያምር ከተማ እያሊቸው ግን በእምነት በኩሌ በጣም 
ምዴረ በዲ የሆነበት አገር ስሇነበር ሇእኔ በጣም ተቸግሬ ነበር። 
ከዙያ በተጨማሪ አብሮኝ የነበረው ኢትዮጵያዊ እምነቱ የተሇየ 
ስሇነበር እሱ ዯግሞ ላሊ ተጨማሪ ፈተና ሆነ። ሆኖም ግን 
በመንፈሳዊ ሕይወቴ እንዴበስሌ፣ ክርስትና እምነት በሕይወቴ ምን 
ዓይነት ጥቅም እንዲሇው ብዘ ነገር የተረዲሁበት ብዘም ችግር 
ያጋጠመኝና ያሇፍኩበት ቦታ ነው። ያንን ፈተና አሌፌ 
ከእግዙአብሔር ፈቃዴ ጋር ወዯእዙህ መጣሁ ማሇት ነው። 
 
እዙህ ስመጣ ሰዉን እምነቱን ሳየው ቤተ ክርስቲያን መሔዴ 
ይፈሌጋሌ ግን ቤተ ክርስቲያን ሊይ ጠበቅ ያሇ ነገር እምነቱን 
የመተግበር ነገር አይታይበትም። በጣም የሊሊ እና ዜም ብል ቤተ 
ክርስቲያን ሔጃሇሁ ሇማሇት ብቻ የተሰሇፈ ሕዜብ እንዯሆነ ሳይ 
አንኩ ውስጤ አነ። አካባቢው ያሇውን አበሻ ሳይ በጣም 
የተናጋ ነው በሥጋዊ ሕይወቱም የተሳካሇት አይዯሇም በእምነቱም 
የተሳካሇት አይዯሇም እና መሏሌ ሊይ የቀረ ሕዜብ ሳይ በጣም 
አንኩ።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ የማኅበረ 
ቅደሳን ሰሜን አሜሪካ 
ማዕከሌ የምሥረታ ሏሳብ 
እንዳት ተጠነሰሰ? 
 
ወንዴም አበበ፦ ሚነሶታ 
ነበር መጀመሪያ የመጣሁት 
አንዴ ሦስት ሳምንት ቆየሁ 
ነጮች ጓዯኞቼ ነበሩ 
ያመጡኝ ከእነሱ ጋር ቆየሁ። 
በኋሊ ግን የራሴን መንገዴ 
መሔዴ እንዲሇብኝ 
ስሇተረዲሁ ወዯ ባሌቲሞር 
መዴ ነበረኝ እዙያ ሔዴኩ። ባሌቲሞር ኢየሱስ የሚባሌ ቤተ 
ክርስቲያን አሁንም አሇ አሁን እዙህ አገር ባሇው ሲኖድስ ሥር ነው 
ከዙያ በኋሊ የመጣ ነገር ነው፣ እዙያ ያሇች አንዴ የቦርዴ አባሌ 
ሥራ ሰጥታኝ አገሇግሌ ነበር። ያኔ ነው ስሇማኅበሩ አንዲንዴ ነገር 
ስጠይቅ ምንም የማኅበሩ እንቅስቃሴ እንዯላሇ አንዲንዴ ሌጆች 
ሏመር እንዯሚያገኙ፣ እየጻፉ ሏመር ከኢትዮጵያ እንዯሚያስመጡ 
ሰማሁ ማሇት ነው። እና ከማኅበሩ ጋርም እገናኝ ስሇነበር ቻይናም 
ጭምር፣ ቻይና እያሇሁ ከውጭ ግንኙነት ክፍለጋር በወር አንዴ 
ጊዛ ዯብዲቤ እንጻጻፍ ነበር። ያን ግንኙነቴን ቀጥዬ የመጀመሪያውን 
ኮምፒዩተር ሌንገዚ አስበናሌ ገንብ እያሰባሰብን ነው፤ 
የምትችለትን ብትረደን የሚሌ ጥያቄ ከኢትዮጵያ መጣ። እሱን 
ተመርኩዤ ሏመርና ስምዏ ጽዴቅን የሚያገኙት ሌጆች ሉስት 
ካሊችሁ ሊኩሌኝ ብዬ ጠየቅኳቸው፣ ሉስት ሊኩሌኝ። የማኅበሩ 
አባሌ የሆኑም ያሌሆኑትንም ያው ሏመርን የያዘትንም ሌጆች 
ሉስት ሊኩሌኝ። እኔ ያሰብኩት በጊዛው የማኅበሩ አባሊት ናቸው 
ብዬ ነበር በዯንብ ስሊሌተገሇጠሌኝ ማሇት ነው። እነሱን ኮንታክት 
ሇማዴረግ ጀመርኩ፤ ኮምፒዩተር ሉገዘ አስበዋሌ እና የተቻሊችሁን 
ብታወጡ የሚሌ ጥያቄ በተሰጠኝ አዴራሻ መሠረት በእጄ እየጻፍኩ 
በፖስታ ቤት መሊክ ጀመርኩ። በዙህ አጋጣሚ አንዴ ነገር 
ሊጫውታችሁ። ቤካ መገርሳ ሚኒያፖሉስ ነው የሚኖረው አሁን 
በዙያ ጊዛ ግን ካሉፎርኒያ ነበር የሚኖረው እና እሱን ዯብዲቤ 



    ፰ኛ ዓመት ቁጥር ፩    ሐመረ ኖኅ            ታኅሣሥ ፳፻፬ ዓ.ም. 
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ጻፍኩሇት ። እሱ ዯብዲቤዬን ማነው ዯግሞ ሇኮምፒዩተር ገንብ 
የሚጠይቅ? እኔ ስሇአበበ ሩ የማውቀው ቻይና እንዯሔዯ ነው። 
የማን አታሊይ ነው ዯግሞ አሜሪካን አገር መጥቶ አበበ ሩ ነኝ 
ብል ገንብ የሚጠይቅ ብል ወረወርኩት ዯብዲቤህን ሲሇኝ ትዜ 
ይሇኛሌ። ከቻይና ስሇመጣሁም ነው መሰሇኝ እዚ በጣም ታታሪ 
ሕዜብ ስሇሆነ እኔም በአንዴ ዯብዲቤ ተስፋ አሌቆረጥኩም። 
አከታትዬ ብዘ ዯብዲቤ ጻፍኩሊቸው። ብዘዎቹን ሇማሰባሰብ 
ቻሌኩ ማሇት ነው። አንዴ ዱ.ሲ. አካባቢ የነበረች እህታችንን 
ሇማግኘት 12 ዯብዲቤ መጻፌን አስታውሳሇሁ፤ በመጨረሻ 
በ12ኛው ዯብዲቤ አገኘኋት እና አባሌ አዴርጌያት ቤተ ክርስቲያንን 
ብዘ አገሌግሊሇች። አሁን የማኅበሩ አባሌ ሆና ባትንቀሳቀስም ግን 
በጊዛው በከፍተኛ ዯረጃ ብዘ አገሌግልት ሰጥታሇች። ሌጆቹን 
ከሰበሰብኳቸው በኋሊ ምን እናዴርግ ብዬ [ኢትዮጵያ] 
ስጠይቃቸው ግንኙነት ጣቢያ መሥርት አለኝ። አንተ ነህ 
የግንኙነት ጣቢያው ኃሊፊ መሆን ያሇብህ፣ ማስተባበር ያሇብህ 
ስሊለ በዙያ መሠረት ሇማሰባሰብ ሞከርኩ ማሇት ነው። 
 
በግንኙነት ጣቢያ ከተጠነሰሰ በኋሊ በዙህ አገር አቆጣጠር በ1998 
ዓ.ም. የመጀመሪያውን ጉባኤ ዳንቨር ሊይ ወንዴማችን ኪዲኔ ቤት 
ነው የተሰባሰብነው። ከዙያ በኋሊ እዙያው ላልች ሌጆች የነበሩበት 
አፓርትመንት ውስጥ አዲራሽ አስፈቅዯው የመጀመሪያዋን ስብሰባ 
እዙያ አዯረግን። በጣም ስሜታዊ በጣም የተዯሰትኩበት ሁሊችንም 
በከፍተኛ ፍቅር የተንቀሳቀስንበት መን ነበር። ጊዛውም በአሜሪካ 
ሕይወት ሥራ እንዯሌብ የሚገኝበት፣ እንዯአሁን አስጨናቂ የሆነ 
ሕይወት ያሌነበረበት ነበር። በእርግጥ እኛ የተረጋጋ ሕይወት 
ባይኖረንም ቅለ ግን ብዘዎቹ ወጪያቸውን ሇመሸፈንና ቲኬት 
ገዜተው ሇመምጣት ቻለ። ኢትዮጵያ ካለት ጋር በስሌክ ስንገናኝ 
ኪዲኔ ቤት ሆነን ነበር፤ ሁሊችንም እያሇቀስን ነበር። ወንዴማችን 
ቀሲስ ድ/ር ሰሙ ጀርመን ነበር እሱን ጋበዜነው። ግብዣችንን 
ተቀብል መምጣት ቻሇ፣ እሱም በመካከሊችን ተገኘ። እና ዯስ 
በሚሌ ሁኔታ የመጀመሪያውን ጉባኤ 1998 ዓ.ም. ዳንቨር ከተማ 
ሊይ አካሔዴነው ማሇት ነው።  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ሏመረ ኖኅ፦ በመጀመሪያው ጉባኤ በግምት ምን ያህሌ ትሆኑ 
ነበር? 
 
ወንዴም አበበ፦ ከ30 እስከ 40 ያህሌ እንሆናሇን ብዬ 
እገምታሇሁ። 
 
ሏመረ ኖኅ፦ ሌጆቹን ሇማግኘት ስትጥር ዯብዲቤዎቹን ትጽፍ 
የነበረው በእጅህ ነው? 
 
ወንዴም አበበ፦ አዎ፣ በእጄ ነበር የምጽፈው። ኮምፒዩተር 
አሌነበረኝም የኮምፒዩተር አክሰሱም አሌነበረኝ። አንዲንዴ ጊዛ ኮፒ 
ማዴረጊያ ካገኘሁ ኮፒ አዯርጋሇሁ አሇዙያ ግን ማታ ቁጭ ብዬ 
ወይም ፓርኪንግ ልት ነበር የምሠራው ባሇችኝ ጊዛ ሁለ 
እጽፋሇሁ። 
  
ሏመረ ኖኅ፦ በምሥረታው ጊዛና ከምሥረታው በኋሊ የአንተ ሚና 
ምን ነበር? በምሥረታው ወቅት ምን ዓይነት ተግዲሮቶች 
አጋጥመዋሌ? ምንስ ዓይነት መፍትሔዎች ተወሰዯሊቸው? 
 
ወንዴም አበበ፦ የመጀመሪያውን ጉባኤ ስናካሑዴ ከባሌቲሞር 
ወዯ ሚኒያፖሉስ ተመሌሼ ነበር። እዚ ከተመሇስኩ በኋሊ ትንሽ 
የተረጋጋ ሕይወት መመሥረት ቻሌኩ። ሇአብዚኛው ጊዛ የሠራሁት 
በሰብሳቢነት ነበር። ሰው ነበረ ግን በክርስትና ሕይወት ሳይሆን 
በኑሮ መረጋጋት እኔ እሻሊሇሁ ብዘውን ሸክም እኔ እሸከማሇሁ 
በሚሌ በተቻሇኝ መጠን በሰብሳቢነት ሇማገሌገሌ ሞክሬአሇሁ። እኔ 
ሰብሳቢ ብሆንም ምክትሌ ሰብሳቢ፣ ጸሏፊ፣ ገንብ ያዥ፣ ሌማት 
ክፍሌ እነዙህ ዓይነት ክፍልችን የግንኙነት ጣቢያ መዋቅር 
በሚያዜው መሠረት ኢትዮጵያ ጋር በመገናኘት ሇማዋቀር 
ሞከርኩ። መሊከ ጽዮን ቀሲስ በሊቸው መጥተው ከተረከቡኝ በኋሊ 
በአባሌነት ነው ስሳተፍ የነበረው። ይህ በእዙህ አገር አቆጣጠር 
2001 ዓ.ም. ገዯማ ነው።  
 
በጊዛው ብዘ ወንዴሞቻችንና እህቶቻችን እዙህ አገር ያገኘናቸው፣ 
ማኅበሩን በስም የሚያውቁ በውስጡ ያሊሇፉ ስሇነበሩ እነሱን 
ስሇማኅበሩ ያሊቸውን ግንዚቤ ሇማስፋት ትንሽ እክሌ አጋጥሞን 
ነበር። ምክንያቱም የመገናኛ መንገድች ያሌተስፋፉበት ነበር፤ 
በዙያን ሰዓት የእጅ ስሌክ አሌነበረም በካርዴ ነው የሚዯወሇው፣ 
ብዘ ችግሮች ነበሩ። እና መገናኛ እንዯዙህ ባሌተስፋፋበት ጊዛ 
እያንዲንዲቸውን አግኝቶ በትክክሌ ስሇማኅበሩ ሇማስረዲትና 
የማኅበሩን አገሌግልት እንዱረደ ሇማዴረግ በጣም አስቸጋሪ 
ነበር። በጊዛው ብዘ ሰው ስሊሌነበረ የተቻሇኝን ያህሌ ከሥራም 
መሌስ ሥራ ቦታም ሆኜ ብዘ ሰዓቴን የማጠፋው ሇማኅበሩ ነበር። 
በአምስት ዓመት ጊዛ ውስጥ እስከ አሥር ንዐስ ጣቢያዎች 
ማቋቋም ችሇናሌ ብዬ አስባሇሁ። ብዘ አባሊትን ሇመሰብሰብ 
ቻሌን፤ ከ70 እስከ 100 ሇመዴረስ ቻሌን በአባሊት ቁጥር።  
 
ላሊው አትሊንታና ዳንቨር በጣም ከፍተኛ ችግር ነበረብን። በተሇይ 
አትሊታ ማኅበሩን የማይወደ አባቶች ነበሩ። የነበረው አንዴ 
የእመቤታችን ቤተ ክርስቲያን ነበር እዙያ ያለት ዯግሞ የማኅበሩን 
ስሙንም መስማት አይፈሌጉም። የማኅበሩ ጥሊቻ በከፍተኛ ዯረጃ 
የነበራቸው ሰዎች ስሇነበሩ እዙያ የነበሩ ወንዴሞቻችንን በጣም 
ያሰቃዩአቸው ነበር። ከዙያ ፈተናው ወዯ ዳንቨር መጣ፤ ዳንቨርም 
ብዘ ችግር ነበረብን። ልስ አንጀሇስም ነበር ግን እሱ ብዘም 
የጠነከረ አሌነበረም። መፍትሔው ስሊቸው የነበረው ታገሡ ነው። 
ግዳታ መመር የሇባችሁም እንዯዙያ የሚጠሎችሁና 
የሚያስቸግሯችሁ ከሆነ፣ እንዯ አገሌጋይ መታየት የሇባችሁም፤ እዚ 
መገኘት ከቻሊችሁ፣ በክርስትና ሕይወታችሁ ከእግዙአብሔር ጋር 
መኖር ከቻሊችሁ፣ ክርስትና ሕይወታችሁን መጠበቅ ከቻሊችሁ 

የሬዱዮ 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 
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እሱ ራሱ አንዴ አገሌግልት ነው በሚሌ ነበር ምክር ሇመስጠት 
የሞከርኩት። 
 
ሏመረ ኖኅ፦ የሰሜን አሜሪካ ማዕከሌን እንቅስቃሴ ከተቋቋመበት 
ዓሊማ አንጻር እንዳት ትገመግመዋሇህ? ምን ምን ነገሮች ሊይ 
ትኩረት ሰጥቶ መንቀሳቀስ ይገባዋሌ ትሊሇህ? 
 
ወንዴም አበበ፦ መቼም ከዋና ዓሊማ በተጨማሪ ያለ ጥቃቅን 
ዓሊማዎች ሁሌጊዛ የሚሇዋወጡ ናቸው። ግንኙነት ጣቢያ እኛ 
ስንመሠርት በዙያ ጊዛ ጠባብ ዓሊማ ነው የነበረን። ትሌቅ የሆነ 
ሥራ እንሠራሇን ብሇን ስሊሌገመትን ትሌቅ ዓሊማ አሌነበረንም። 
ዓሊማችን የነበረው እኛ መጀመሪያ ክርስትና ሕይወታችንን 
ጠብቀን መኖር እንችሊሇን ወይ በዙህ አገር ሊይ? በጣም ፈተና 
የበዚበት አገር ነው ስሇዙህ የመጀመሪያ ዓሊማችን ይህ ነበር። 
ከበረታንና ክርስትና ሕይወታችንን መጠበቅ ከቻሌን ዯግሞ 
ተሰባስበን ስሇማኅበራችን እንዴናስብ፣ ማኅበራችንን በቁሳቁስም፣ 
በገንብም፣ በዕውቀትም በተሇያየ መንገዴ በተሇይ ኢትዮጵያ 
ያሇውን ማዕከሊችንን የምንረዲበትን መንገዴ፣ ሕዜቡንም 
አስተባብረን የማኅበሩን ዓሊማ አሳውቀን ሕዜቡም ዓሊማውን 
ዯግፎ ማኅበሩ ዓሊማውን ሇማሳካት በሚያዯርገው ጥረት ሊይ 
አብሮ እንዱሳተፍና የማኅበሩን ዓሊማ ዓሊማው እንዱያዯርገው 
መቀስቀስና ማስረዲት፣ ማስተማር ነበር ዓሊማችን። እና ያን 
ስናየው አሁን ሰፋ ባሇ መሌኩ የማኅበሩ አባሊት እየተንቀሳቀሱ 
እንዲለ ነው። ባሇፈው አትሊንታ የነበረው ጠቅሊሊ ጉባኤ ሊይ 
ተገኝቼ ነበር በጣም ከማስበው በሊይ ነው ማዕከለ ተጠናክሮ 
ያገኘሁት። በየቦታው የምሰማው ነገር ሁለ በጣም የሚያስዯስት 
ነው። እርግጥ በእኛ ጊዛ ያሌነበሩ ወቅታዊ የሆኑ ችግሮች አለ 
አሁን። እንዯወቅቱ እንዯሁኔታው መሌስ እየተሰጣቸው የሚሔደ 
ስሇሆኑ ከበፊቱ አሁን ሰፋና ጠንከር ያሇ ዓሊማ እንዲሇ ነው የገባኝ፤ 
ይህ ዯግሞ በጣም ዯስ ይሊሌ። 
 
ምን ምን ነገሮች ሊይ ነው ትኩረት መሰጠት ያሇበት ሇሚሇው እኔ 
በበኩላ ወዯፊት ሥራችንን አገሌግልታችንን ያቀሌሌናሌ ብዬ 
የማስበው ምንዴን ነው ቴክኖልጂን ማቀፍ ነው። በአሁኑ ጊዛ 
በአሜሪካ በተሇይ የኮምፒዩተር ቴክኖልጂ በጣም የሊቀበት፣ ብዘ 
ነገሮች በአጭር ሰዓት በአጭር ጊዛ የሚሠሩበት የሚከናወኑበት 
መን ሊይ ዯርሰናሌ። እንዯ ቪዱዮ ኮንፍረንሲንግ በአንዴ ጊዛ 
የተሇያዩ ቀጣና ማዕከሊትን ማስተማር፣ አንዴ ዓይነት ነገር 
ማስተሊሇፍ ይቻሊሌ። የምስሌ ቅጂዎችን ኢ-ሜይሌ ማዴረግ፤ 
ሇምሳላ የማዕከለ ሰብሳቢ ወይም ጸሏፊ መሌእክቶችን በዴምፅ 
ወይም በምስሌ ቀዴቶ ሇአባሊት በሁሇት ሳምንትም በወርም 
የማዕከለን ሁኔታ፣ የዯረሰበትን፣ ያለትን ችግሮች፣ አባሊት 
አገሌግልታቸው ምን ሊይ እንዯሚያስፈሌግ ምን ሊይ ማተኮር 
እንዲሇብን ዴምፅ እና ምስሌ እየተጋጀ ቢሊክ። እንዯገና ኮርሶች 
ባሇፈው ኢትዮጵያ ሔጄ ማኅበረ ቅደሳን ዩኒቨርሲቲ የሚሌ ሏሳብ 
እንዱያስቡ፣ ማኅበረ ቅደሳን በኢንተርኔት ሊይ ዩኒቨርሲቲ 
ሉኖረው ይችሊሌ። በየካምፓሳት አሁን ሇወንዴሞቻችን የሚሰጡ 
ትምህርቶች ሥርዓተ ትምህርት ተቀርጾሊቸው መጻሕፍት 
ተጋጅቶሊቸው እየተሰጡ ነው ያለት። ያን ዓይነት ይት ያሇው 
ትምህርት በቪዱዮ ተቀርጾ ወይም ዯግሞ ወዯ ዱጂታሌ ተቀይሮ 
ማንም ሰው ሉያገኝ የሚገባውን ክርስቲያናዊ ትምህርት ሔድ 
ኢንተርኔት ሊይ የሚያገኝበት ዩኒቨርሲቲ በነፃም ሆነ በመጠነኛ 
ክፍያ ሇመስጠት ቢሞከር ጥሩ ይመስሇኛሌ። ላሊው ዯግሞ 
ጽሐፎቻችንን ሏመርና ስምዏ ጽዴቅ፣ ይህን ሏመረ ኖኅንም፣ 
ላልችም የተሇያዩ መጻሕፍት በዴምፅ ቢቀደ ምክንያቱም በአሁኑ 
ጊዛ ቁጭ ብል መጻሕፍት የሚያነብ ሰው በጣም ቁጥሩ እያነሰ 
ነው ያሇው። መጽሏፍ ቀርቶ ኢ-ሜይሌ የሚያነብ ሰው እያነሰ 
ነው። ብዘ ኢ-ሜይልች የሚከፍታቸው እያጡ ሳይነበቡ ነው 

የሚቀሩት እና ወዳት ነው ሰዉ የት ነው ያሇው ብል መጠየቅ 
ያስፈሌጋሌ። በአሁን ጊዛ ከተሞች ትሌሌቅ እየሆኑ ትራፊክ 
እያጨናነቃቸው፣ ብዘ ጊዛያችንን ወዯ ሥራ ወዯ ትምህርት 
በመሔዴ በመንዲት እያሳሇፍን ስሇሆነ የአውቶሞቢሌ ዩኒቨርሲቲ 
የሚባሌ ነገር እንዱፈጠር ቢዯረግ። እኔ ሇምሳላ ወዯ ሥራ ስሔዴ 
30 ዯቂቃ እነዲሇሁ፤ ስመጣ 30 ዯቂቃ እነዲሇሁ። አንዴ ሰዓት 
በቀን አጠፋሇሁ። ከአንዴ ሰዓት ውስጥ 15 ዯቂቃ 20 ዯቂቃ እነ 
ሏመረ ኖኅን ወይም ዯግሞ ሏመርን በዴምፅ ባገኝ ማዲመጥ 
እችሊሇሁ። ወይም ላልች ትምህርቶች ኮርሶች ካለ መጻሕፍትም 
መዯመጥ ይችሊለ። አሁን እያንዲንደ የሚታተም መጽሏፍ ወዯ 
የዴምፅ መጽሏፍ /ኦዱዮ ቡክ/ ይቀየራሌ። እኛም ብዘ የቴክኖልጂ 
ሰዎች አለን እና ይህን ቴክኖልጂ ብንጠቀም ወዯእዚ ትኩረት 
ብናዯርግ ወሳኝ ነው ብዬ አምናሇሁ።  
 
ሏመረ ኖኅ፦ መንፈሳዊ አገሌግልትን ከዕሇት ዕሇት ሕይወት ጋር 
አጣጥሞ መኖር፣ በተሇይ በእዙህ አገር፣ እንዳት ይቻሊሌ? 
ሌምዴህን ብታጋራን። 
 
ወንዴም አበበ፦ መንፈሳዊ ሕይወት ወጣ ገባ የሆነ ሕይወት ነው። 
ሁላም ሰምሮሌን የምንኖረው ሕይወት አይዯሇም። አንዲንዴ ጊዛ 
በጣም ብዘ ፈተና ያጋጥማሌ፤ አንዲንዳ ዯግሞ ሰምሮ ይጓዚሌ 
ማሇት ነው። በእዙህ አገር በተሇይ መንፈሳዊ ሕይወት በጣም 
ፈታኝ ነው። ሇምን ቢባሌ የምንኖረው ኑሮ፣ በአጠቃሊይ መንፈሳዊ 
ሕይወታችንን የሚያዲክም ዓይነት ሲስተም ስሇሆነ የተረጋው 
ሁላ ትግሌ ነው መንፈሳዊ ሕይወት። ሇመንፈሳዊ ሕይወት 
ማኅበራችን አንዴ ትሌቅ ምሳላ ነው፣ ማኅበራችን እርስ በርሳችን 
እኔ ወንዴሜን አይቼ እህቴን አይቼ እሷ እንዯዙህ ከሠራች እሱ 
እንዯዙህ ከሠራ ብዬ ተበረታትቼ ከዴካሜ ተነሥቼ እነሱን 
መከተሌ እንዴችሌ ወዯኋሊ በሚቀሩበት ሰዓት እኔ ወዯፊት 
ከቀዯምኩ እነሱ ዯግሞ እኔን ዓይተው እንዱከተለ እና የመረዲዲት 
የመዯጋገፍ ሕይወት ነው መንፈሳዊ ሕይወት። ማኅበራችን በእዙህ 
በጣም ጉሌህ የሆነ ሚና አሇው ብዬ አምናሇሁ። እርስ በርሳችን 
እየተነቃቃን፣ እርስ በርሳችን እየተያየን እየተማማርን እጅ ሇእጅ 
ተያይን የምንሔዴበት ጉዝ ነው። የብቻ ጉዝ አይዯሇም። እሱ ሊይ 
ነው መጠንቀቅ ያሇብን። ከወንዴሞቻችንና ከእህቶቻችን በተሇያየ 
አጋጣሚና የተሇያየ ችግር ምክንያት በማዴረግ ሇመሇየት 
አሇመሞከር፤ ተሇይቶ ብቻን የሚገፋ ኑሮ ይከብዲሌ። በየትኛውም 
ቦታና በየትኛውም ጊዛ ሇጥ ያሇ ሜዲ ሁሌጊዛ የተስማማ ነገር 
ሁሌጊዛ የዯስታ ነገር የሇም። እና በትንሿ ነገር ሳንዯናቀፍ በትንሿ 
ነገር ሳንናጋ አብረን ተያይን ቤተ ክርስቲያናችንን እያገሇገሌን 
መንፈሳዊ ሕይወታችንን እንዴንመራ ነው። ሌምዴህን ብታጋራን 
ሇሚሇው እኔ በበኩላ ማኅበረ ቅደሳንን እዙህ ስንመሠርት 
ሇማኅበረ ቅደሳን የሠራን ይመስሊሌ ግን በአብዚኛው ዯግሞ 
ሇራሳችን ሕይወት ነው። እኔ ከማኅበረ ቅደሳን ጋር ባሌገናኝ ኖሮ 
ማኅበረ ቅደሳን አቋቁማሇሁ ብዬ ባሌነሣ ኖሮ ሕይወቴ ምን ይሆን 
እንዯነበር ሇማሰብ ይከብዯኛሌ። እግዙአብሔር የሚሰጠን 
አገሌግልት ሇራሳችን የሚጠቅም እንዯሆነ፣ ላልችም ቢጠቀሙ 
የበሇጠውን የምንጠቀመው እኛ እንዯሆንን ነው የእኔ ሌምዴ 
ያስረዲኝ። 
 
ሏመረ ኖኅ፦ ወንዴም አበበ ሩ ጊዛህን ሰውተህ ጥያቄዎቻችንን 
ሇመመሇስ ፈቃዯኛ ስሇሆንክ በእግዙአብሔር ስም እናመሰግናሇን። 
 
ወንዴም አበበ፦ አሜን፣ እግዙአብሔር ይስጥሌኝ። እናንተንም 
በጣም አመሰግናሇሁ። በርቱ። 
 

 
 



    ፰ኛ ዓመት ቁጥር ፩    ሐመረ ኖኅ            ታኅሣሥ ፳፻፬ ዓ.ም. 
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ሇሕፃናት 
 

The Child Who Carried Water  
in His Garment 

 
Source: Sima Tsidk Newspaper  

/Tikimt 1-15, 2001 E.C./ 
 
He is just a young Child and very obedient to His 
Mother. His Mother loves Him because He is Her 
only Son. Whenever She says to Him, “My Son, do 
this, bring this, take that,” He tirelessly obeys Her. 
Her Son’s unwearied daily obedience always amazes 
His Mother. All children, adolescents, and adults 
who live around Them love Him very much. When 
playing with young children His age, He is the 
mediator if any of them fight. He also advises them 
to never do bad things. The children love Him very 
much since they get to play nice children’s games 
that He teaches them.  
 
So, boys and girls, you know what happened one 
day? His Mother sent Him to a water spring to 
draw some water. The children from His village 
always go to the spring with Him every time He 
goes there to fetch water for His Mother. This time 
as they do other times, the children too took their 
clay pitchers to draw water with the Boy and 
headed to the spring as they were singing. They 
reached the spring, drew water, and started going 
back. On their way back, they were bumping 
against each other because the water they were 
carrying was heavy. Suddenly, the Boy’s pitcher got 
struck and crashed to the ground; all the water 
spilled. At this moment, the Child did something 
extraordinary. He collected the water with His 
garment and continued the walk home with His 
friends. His friends followed, looking at Him with 
so much astonishment and happiness.  
 
Children, do you know who this Child is? It is our 
Lord and Savior Jesus Christ. When He was a 
young Child, Our Lord used to do so many 
pleasing, unique, and miraculous things and play 
with other children. He used to serve His family 
and neighbors by being obedient. It is very good to 
obey your parents, children. Being a blessed child 
gives lots of pleasure. As you learn from the story, 
this obedient Child has never upset His Mother by 
refusing to obey Her. His Mother loves Him very 
much. Not only does He obey, but He also does not 
fight with other children and throw stones at them. 
Instead, He mediates them when they fight. If you 

are obedient and trustworthy, your parents will 
love you. If your mom and dad tell you not to do 
certain things, yet you deceive them by still doing 
those things behind their backs, they will be upset 
with you. If you do good deeds, everyone will love 
and bless you. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 


