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ኅዳር 13 ቀን 2007 ዓ.ም 

November 22, 2014 

 

ማሳሰቢያ፦ያለ አንዳች አድለዎ የኢትዮጵያን ሕዝብ ለማገልገል የተሰለፋችሁ የመገናኛ አውታሮች፤ ድረ ገጾች፤ 

የማህበርም ሆነ የግል ድርጅቶች የሆናችሁ ይህች መግለጫ ለእምነቱ ተከታይ ሁሉ ትደርስ ዘንድ በድምጻችሁ 

ሳይቀር እንዳታስተጋቡልን በትህትና እንጠይቃለን። እግዚአብሔር  እነዚህን ከመሳሰሉት ውድቀቶች  ሁላችንንም 

ይጠብቀን! 

አባ ፋኑኤል ራሳቸውን ወጉ 
 

 

መግቢያ 

አቡነ ፋኑኤል በዜና ቤተ ክርስቲያን ላይ እንዲሰፍር ያደረጉት ሸፍጥ፤ ቢጤያቸውን ለመጋረድና 

የዘረጉትን የጥፋት መረብ  ለማዳን ያደረጉት ሙከራ እንደሆነ ለሁሉም ግልጽ ነው። በዚህ ሸፍጥ 

ቢጤያቸውን ጋርደው ማዳን ይቅርና፤ ራሳቸውን ከቤተ ክርስቲያናችን አውጥተው መጣላቸውን 

ለማሳየት የምእመናኑን ውግዘት በቅዱሳት መጻህፍት መዝነው ካወጁት ቀሳውስት፦ 

      ፩ኛ፦ ከሊቀ ማእምራን ዶክተር አማረ ካሣየ 

  ፪ኛ፦ ከቀሲስ አስተርአየ ጽጌ 

  ፫ኛ፦ ከአባ ኃይለ ሚካኤል ወልደ ተክለ ሃይማኖት  

 

የተሰጠ መግለጫ  

የቨርጅንያ ሐመረ ኖኀ  ኪዳነ ምህረት የኢትዮጵያ  ኦርቶዶክስ  ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን 

አገልጋይ የነበሩት የቀድሞው ቄስ መልአከ ኪዳን ታደሰ ሲሳይ የፈጠሩት ችግር በሰላምና በርቅ 

እንዲያልቅ ብዙ ጥረት ቢደረግም፤ ራሳቸው አሻፈረኝ በማለታቸው “ወንድምህ ቢበድልህ በግሉ 

ምከረው ከሰማህ መልካም።  ካልሰማህ ሁለት ሦስት ሰው ይዘህ ምከረው። ካልሰማህ ለቤተ 

ክርስቲያን ንገር። ቤተ ክርስቲያንን ካልሰማ እንደ አረመኔና ቀራጭ ይሁን” (ማቴ ፲፰፡፲፯ ) 

ብሎ ጌታችን በሰጠው መለኮታዊ ትእዛዝ ላይ የተመሠረተውን መመሪያ በመከተል መወገዛቸው 

ይታወሳል።   [ሙሉ ሀሳቡን ለማግኘት ይህን ሰንሰለት ይጫኑ፦ “በቀድሞው ቄስ ታደሰ ሲሳይ ላይ 

በምእመናን እና በሦስት ቀሳውስት የተላለፈ ቃለ ውግዘት" ]።  

አባ ፋኑኤል በአዲስ ተክልነት ባዶነታቸው ተገፍተው፤ በቀኖና ቤተ ክርስቲያናችን መሠረት 

ውግዘቱን የፈጸሙትን ምእመናንና እኛን ቀሳውስቱን በማይመለከታቸው  ገቡ እያሉ በበራሪ 

ቀላጤ ወቅሰዋል። [ሙሉ ሀሳቡን ለማግኘት ይህን ሰንሰለት ይጫኑ፦ “ አባ ፋኑኤል ውግዘት  ስለማንሳት 

የጻፉት"]። በዚሁ በራሪ ወረቀት ውግዘቱን ደምስሰው ግለ ሰቡን ነጻ በማድረግ ወደ ቀደመ 

ክብራቸው ተመልሰዋል፤ እያሉ ራሳቸው ስተው ሕዝብን ለማሳት አዲስ አበባ በሚገኘው ዜና 

ቤተ ክርስቲያናችን ላይ ከግለ ሰቡ ፎቶ ግራፍ ጋራ አሳትመው በቨርጅንያ ኪዳነ ምህረት ቤተ 

http://diretribune.com/amharic/?p=1111
http://diretribune.com/amharic/?p=1111
http://tgtelevision.com/Abba%20Fanuel.pdf
http://tgtelevision.com/Abba%20Fanuel.pdf
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ክርስቲያን አጥር ላይ እንዲለጠ አድርገዋል። በዜና ቤተ ክርስቲያናችን ላይ አሳትመው 

የለጠፉት፦  

፩ኛ፦ ጽሑፉ የውግዘቱን መነሻና መድረሻ  ሳይገልጽ  የተቆራረጠ  ሸፍጥ ያዘለ ወሬ በመሆኑ 

ከሥር ላልተከታተለው ለኢትዮጵያ ሕዝብ  መነጋገሪያ  እንደሆነ ሰምተናል። 

፪ኛ፦ ጉዳዩን ከሥር ጀምሮ  በቅርብ በመከታተል ላይ ያለው በአሜሪካ የሚኖረው ሕዝበ 

ክርስቲያን ደግሞ በጋዜጣው ላይ የሰፈረው ነግር ከመሠረቱ ተቆርጦ የቀረበ አምታችና አወናባጅ 

በመሆኑ፤  ግማሹ ሕዝብ ጵጵስና በአቡነ ፋኑኤል ሞቶ ተቀበረ ባማለት፤ ግማሹ  ጳጳስ ለእውነት 

ይቆማል ብለን እናምን ነበር፤ ለካን ጳጳስ አይታመንም በማለት በምሬትና ተስፋ በማስቆረጥ 

እያበሳጨ  እንዲነጋገርበት አድርጓል።   

፫ኛ፦በኢትዮጵያና በአሜሪካ ያለውን ሕዝብ በውዥንብር ውስጥ የከተተና ቤተ ክህነቱንም  

ለግምት የዳረገ ይህ ሸፍጠኛ ጽሑፍ የዜና ቤተ ክርስቲያናችንን ክብርና ታማኝነት  በዓለም 

አቀፍ ደረጃ  ተንኮታኩቶ  እንዲወድቅ አድርጎታል።   

“ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ምንጭ ነው። አንዳንዶች ይህን ሲመኙ ከሃይማኖት ተሳስተው 

በብዙ ሥቃይ ራሳቸውን ወጉ!”  (፩ኛ ጢሞ ፮፡፲) እያለ ቅዱስ ጳውሎስ በተናገረው ላይ 

ተመስርቶ የተዘጋጀው የቀኖናችን መጽሐፍ በግንባር ቀደምትነት ለሚያገለግሉት መንፈሳውያን 

ሰዎች የተዘረጋውን መመሪያ እየተነተነ መጥቶ፤  “እለሰ  ያፈቅሩ ንዋየ ወይፈቅዱ ከመ 

ይብእሉ ይወድቁ ውስተ መንሱት ወመሥገርት ወፍትወት ብዝኅት፤  ዘታስህት ወታሰትም 

ሰብአ ውስተ ሐጉል ወሙስና። እስመ ሥርዉ ለኩሉ እከይ አፍቅሮ ንዋይ ( ፍ አ ፭፡፻፲፭) ” 

በሚለው  ሐዋርያዊ የማስጠንቀቂያ ትውፊት መርሆውን ደመደመ። ይህም ማለት “የክፋትና 

የጥፋት ሁሉ ሥርና ምንጭ ገንዘብ መውደድ ነውና፤ እጅግ መበልጸግ የሚናፍቁ በብዙ ዓይነት 

ውርደት ላይ ይወድቃሉ” ብሎ አምርሮና አጠንክሮ የተናገረው  በአባ ፋኑኤል ተሸፈነ። 

ተደመሰሰ።  

ቀኖና ቤተ ክርስቲያናችን በሚያዝዘው መሠረት  በምእመናን ኅብረት የተወሰደውን ርምጃ፤  

አባ ፋኑኤል አስተባብለውና ሸፋፍነው፤ ግለሰቡን ወደ ቀደመ ቦታቸውና ክብራቸው እንዲመለሱ 

ባደረጉት ሙከራ የፈጠሩት ችግር፤ አባ ፋኑኤል ውስጣቸው ሳይጰጵስ የጵጵስናውን ውጫዊ 

ሁለንተና ተላብሰው፤ ካልጰጰሰው ውስጣቸው የሚፈልቀው ሰይጣናዊ መንፈስ ፈንድቶ እንዲወጣ 

አደረገው። ካልጰጰሰው ውስጣቸው የፈለቀው ሸፍጥ የሰበረውን የምእመናን  መንፈስ ለመጠገን፤  

ዜና ቤተ ክርስቲያናችንንም ከወደቀበት ለማንሳት፤ ቤተ ክርስቲያናችንንም ወደ በለጠ ጉዳት 

ስለያሚያደርሳት አባ ፋኑኤል የፈጸሙት ስህተት የቤተ ክርስቲያናችን  መመሪያ ፈጽሞ 

የማይቀበለው መሆኑን ለመግለጽ ይህ መግለጫ አስፈለገ።   ዝርዝር ሀተታውን ከዚህ በታች 

በገለጽናቸው ርእሶች  አቅርበናል።  

፩ኛ፦ አባ ፋኑኤል ራሳቸውን ወጉ 

፪ኛ፦ በሕገ ወጥ አመራር ሕገ ቤተ ክርስቲያንን የሚቃረን ሥራ አልሠራንም 

፫ኛ፦ የቀድሞው ቄስ ታደሰ ሲሳይን እንድናወግዛቸው የመራን የራሳቸው እኩይ  

ተግባር።  

፬ኛ፦ ለወሰድነው እርምጃ መሠረታዊ መንደርደሪያ 
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፩ኛ፦አባ ፋኑኤል ራሳቸውን ወጉ 

የተቀደሰውን ትዳር  በማፍረስ  ያረከሱትን፤ በዝሙትና በተለያዩ ባህርያት በቤተ ክርስቲያን 

(ምእመናን) ተወግዘው  የተባረሩትን ግለሰብ፤ አባ ፋኑኤል በመደገፍ  የሠሩት ደባ የምመናን 

ልብ ሰብረዋል። የቤተ ክርስቲያናችን ክብር ከመሬት ጥለዋል። የተወገዘበትን ስህተት 

በተማርነው ነገረ መለኮትና ቀኖና መዝነን ያወገዝን እኛ የቤተ ክርስቲያኒቱ ቀሳውስት ቀርቶ፤ 

የውጭ ሰው እንኳ ስህተቱን በማረጋገጫ አስደግፎ ባላመንክበት በመሰለፍህ ከመመሪያህ ጋራ 

ተጋጭተሃልና ወድቀሃል ማለት ይችላል። አባ ፋኑኤል የተወሰደውን ርምጃ እየነቀፉ፤ 

የተወገዘውን እየደገፉ የጻፉትን ከግለ ሰቡ ፎቶ ግራፍ ጋራ በዜና ቤተ ክርስቲያን (ቤተ ክህነቱ 

ጋዜጣ) ላይ አሳትመው፤ በቨርጅንያ ኪዳነ ምህረት ቅጽረ ቤተ ክርስቲያን ላይ መለጠፋቸው 

በደለኛውን ግለሰብ ሊያድኑ ሲሞክሩ ከጥንታዊት፤ ከሐዋርያዊትና ከታሪካዊት ቅድስት ቤተ 

ክርስቲያናችን ጋራ በመጋጨት ራሳቸውን ወጉ። 

ከግለ ሰቡ በፈለቀው ስህተት ምክንያት ማህበረ ምእመናን ተሰባስበው መክረውና አስመክረው 

የማይመለሰ  ሲሆን ቤተ ክርስቲያናችን ጽፋ በያዘችው ቀኖና ተለክቶና ተመዝኖ የተፈጸመውን  

ይህን የመሰለውን ውግዘት  ይቅርና፤  የተሳሳተ ሰው  በህዝባችን መካከል ሲከሰት፤ ማነኛውም  

የህብረተ ሰብ  አካል ፤  “በሥላሴ በእግዚአብሔር ስም የምታደርገውን አቁም” ብሎ ማገድ 

የሚችል መሆኑ  በባህላችን  የተፈቀደ ነው።  እነ አባ ፋኑኤል እንደሚያደርጉት በሀሰት ከሆነ 

ማቆም ይቅርና ያስቀጣል። ቤተ ክርስቲያናችን ያስተማርችን ይህንን ነው።  ሥርዓታችንን 

ባህላችንን ጠልቀው ባለመረዳታቸው ሌሎች ዝም ቢሉም፤  ከሊቃውንት አባቶቻችን የተማርነው 

ከባህላችን የተረከብነው አደራ አባ ፋኑኤልና ያቆመሱት ግለ ሰብ የፈጸመውን ስህተት ታዝበን 

ለማለፍ  አልፈቀደልንም። 

ጥንታዊት፤ ሐዋርያዊትና ታሪካዊት እያልን የምንናገርላት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ 

ክርስቲያን ክህነት፤ በብዙ መንገድ የሚያስፈትን መስክ ነው። ከጥንታዊነቷ፤ ከሐዋርያዊትነቷ፤ 

ከመንፈሳዊነቷ ጋራ ከተዳመረው ሕዝቧ የሚፈሰው ክብርና ገንዘብ ለመሪዎቿ እጅግ  ፈታኝ 

መስክ ነው። ይህም በመሆኑ በሲኦል ደጆች ሊታጠፍና ሊዘረጋ በማይችል ክርስቶስ በመሰረተላት 

ትጥቅ ሊቃውንቱን አዘጋጀች። ከዓለምና ፍላጎቷ ጋራ በዚህ መንፈሳዊ ትጥቅ ተዋግተው 

ፍላጎታቸውንና ዓለምን ድል የነሱ መንፈሳውያን ቀሳውስት ነበሩ። አሁንም  ገጠር በከተማ 

ከህዝባቸው ጋራ መከራውን በመቀበል  ታፍነው  በመሰቃየት  ይኖራሉ። በተቃራኒው፤ 

ፈተናውን ለመዋጋታ የሚያስችሉትን  ጥንታዊውን፤ ሐዋርያዊውንና ታሪካዊውን  የመንፈስ 

ትጥቅ ሳይታጠቁ፤ የጽድቅ ቀጸላ ሳይቀዳጁ፤ የመዋጊያ ስልቱን ሳይረዱ፤ ከተከታዮቿ 

የሚጎርፈውን ክብርና የሚፈሰውን የገንዘብ ማዕበል አይተው በመጎምጀት ብቻ ዘለው የገቡ 

ብዙዎች ከዚህ በፊት እንደወደቁ፤ አሁንም እየወደቁ ናቸው። ሥጋዊ ፍላጎታቸውን ተዋግተው 

ከማሸነፍ ይልቅ፤ መስለው ገብተው በእጃቸው የያዙትን መስቀል ከመባረኪያነት ወደ መጥለፊያ 

ወጥመድነት፤ የደፉትን ቆብ ወደ ገንዘብ መሰብሰቢያ ዕንቅብነት ሲለውጡ የተሸከሙት 

መንፈሳዊ  ሥልጣን ባርቆ ራሳቸውን ወግቶ ገደላቸው። ኃላፊነቱ ከችሎታቸው ከእውቀታቸው 

ከልምዳቸውና ከዕድሜያቸው በላይ ሆኖ እጅግ ስለ ከበዳቸውም መሸከም አቅቷቸው ወደቁ !!! 

ቤተ ክርስቲያናችንን ጥንታዊት፤ ሐዋርያዊትና ታሪካዊት የሚያደርጋት ሐዋርያዊው ቅዱስ 

ጳውሎስ (1 ጢሞ 3፡6) ላይ የተናገረውን ሐዋርያዊ መርሆ ተከትላ፤ “ኢይኩን ተክለ ሐዲሰ ከመ 

ኢይትዐበይ ወኢይደቅ ውስተ ፍትሐ ዲያብሎስ” ፱፡፪፻፹፫ ወኢውስተ አህባለ ሰይጣን” (አንቀጽ 

፭፡፰፻፴) ማለትም:- “በዲያብሎስ ወናፍ (ትእቢት) በመነፋት በፍርድ አደባባይ ቤተ 

ክርስቲያናችንን ይዞ እንዳይወድቅ አዲስ ሰው በአመራር ላይ አይሰለፍ”። እያለች የሰጠችው 

ማስጠንቀቂያ፤ የአባ ፋኑኤል አወዳደቅ ዓይነት እንዳይከሰት በየዘመኑ የሚነሳው ትውልድ  

ጥንቃቄና ጥረት እንዲያደርግ ነበር። 
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በሊቃውንቱ ሳይገራ፤ በመንፈሳውያን ሰዎች ሳይሞረድ በጥንታዊት፤ ሐዋርያዊትና ታሪካዊት 

ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ለአገልግሎት በግንባር ቀዳሚነት መሰለፍ፤  

የሚያስከትለውን አደጋ ሳይረዳ የተሰለፈ ሁሉ፤ ጥይት በጎረሰ ጠበንጃ ሲጫወት ባርቆ 

እንደተገደለ  ሰው መሆን ነው። በነ አባ ፋኑኤል ላይ የተከሰተው ይህ ነው። አባ ፋኑኤል አሁን 

ካሉቡት ደረጃ ለመድረስ የሚያበቃቸውን የእውቀት ደረጃዎች ባለማለፋቸው የተሸከሙት 

ሥልጣን ባርቆ  ራሳቸውን ገደላቸው። ይህም ማለት ከነበሩበት ማዕርግ ራሳቸውን በራሳቸው 

ገፍትረው በመጣል፤ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ራሳቸውን አገለሉ። 

በቨርጅንያ ኪዳነ ምሕረት ተጀምሮ እስከ ደረሰበት ያለውን የተደራረበ ስህተትና የተካሄደውን 

ሁሉ ደባ አባ ፋኑኤል ደብቀው፤ የራሳቸውን ስሜት ብቻ ለዜና ቤተ ክርስቲያን ጋዜጣ  

በማቅረባቸው፤ ራሳቸውን ብቻ ገፍትረው አልጣሉም።  ጉዳዩን በቅርብ ሲከታተል የነበረ ሁሉ፤ 

ያሰራጩት የሐሰት ጽሑፍ ከተወገዘው ግለ ሰብ ፎቶ ግራፍ በዜና ቤተ ክርስቲያን ላይ ታትሞ 

መቅረቡን ሲያይ፤ በጥንታዊት ሐዋርያዊትና ታሪካዊት በምንላት ቤተ ክርስቲያናችን ላይ 

የነበረውን ክብር ከጥያቄ ላይ እንዲጥለው አድርገዋል። ይህም ስንት ሊቃውንት ላፈራችው ቤተ 

ክህነታችንም ውድቀት በመሆኑ፤ አባ ፋኑኤል ይቅርታ የሌለው እጽፍ ድርብ ደባ ፈጽመዋል። 

፩ኛ፦  “መልካሙን የምሥራች የሚያወሩ እግሮቻቸው እንዴት ያማሩ ናቸው” በሚለው ላይ 

ተመስርቶ እውነት ማንጸባረቅ ያለበትን ዜና ቤተ ክርስቲያን ለራሳቸው ስሜት 

ማንጸባረቂያ በማድረጋቸው ክብሩን አዋርደዋል። 

፪ኛ፦   የአባ ፋኑኤል ቢጤ የሆኑት  ግለ ሰብ፤  በቨርጅንያ ኪደነ ምህረት ሕዝበ ክርስቲያን 

እንዴት እንደታገዱና በመጨረሻም ከክብራቸው እንዴት እንደተባረሩ ለማያውቀው በሩቅ 

ላለው ለኢትዮጵያ ሕዝበ ክርስቲያን ደረጃ በደረጃ የተፈጸመውን ውግዘት ሳይገልጹ 

በደፈናው “ወደ ቀደመ ክብራቸው ተመልሰዋል” የሚል ሸረኛ ጽሁፋቸውን፤ በዜና ቤተ 

ክርስቲያን ታትሞ እንዲቀርብ ማድረጋቸው፤ ሕዝበ ክርስቲያኑን ግራ ከማጋባት አልፎ፤ 

የተከበረውን ዜና ቤተ ክርስቲያን ለግለ ሰቡ ገበና መሸፈኛ የበለስ ቅጠል አድርገውታል። 
[የዜና ቤተክርስቲያን ሙሉ ሀሳቡ ለማግኘት ይህን ሰንሰለት ይጫኑ፦ “ዜና  ቤተ ክርስቲያን የመስከረም  

2007 ዕትም  ወይም ከዚህች መግለጫ  መጨረሻው ገጽ ላይ ይመልከቱ።] 

፫ኛ፦ ጉዳዩን ከአነሳሱ ጀምሮ በመከታተል ላይ ያለው ሕዝብ የእገዳው ሁኔታ እንዴት ከዚህ 

እንደደረሰና፤ ማስረጃውም ለአቡነ ማትያስ ተሰጥቶ፤ አቡነ ማትያስም  “አዲስ አበባ 

እንደደረስኩ በአስቸኳይ ውሳኔው እንዲደርሳችሁ ይደረጋል” ብለው ማስረጃውን ሁሉ 

ይዘውት መሄዳቸውን በዲሲ፤ በቨርጅንያና በሜሪላንድ የሚኖረው ሕዝብ አይቷል 

ሰምቷል። ጉዳዩ ይህን ያህል ክብደት ያለው ሲሆን፤ በአገር ውስጥ ለሚኖረውና በውጭ 

ለሚኖረው ሕዝብ  በዜና ቤተ ክርስቲያን ባቋራጭ እንዲንጸባርቅ ማድረጋቸው፤ ከላይ 

እስከ ታች ያለውን የቤተ ክርስቲያናችንን አመራር ከታላቅ ትዝብት ላይ ጥሎታል። 

ክርስቶስ “የአሕዛብ አለቆች እንዲገዟቸው በላያቸውም እንዲሰለጥኑ ታውቃላችሁ”(ማቴ 

፳፡፳፭) እንዳለው ይህች  ጥንታዊት፤ ሐዋርያዊትና ታሪካዊት እያልን የምንናገርላት 

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የአሕዛብ አለቆች ሰርስረው ገብተው 

በላያችን ላይ መሰልጠናቸውን እንድንረዳ  አድርጎናል። 

አባ ፋኑኤልን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የዘረጋችውን ሐዋርያዊ ትውፊት 

ሰባብረው በመጣል፤ ብዙ ግፍና በደል የፈጸመውን ግለ ሰብ  ደግፈው የቆሙት የክፋትና የጥፋት 

ሁሉ ሥርና ምንጭ በሆነው ፍቅረ ነዋይ በመነደፋቸው ነው። የቤተ ክርስቲያናችን መውደቅ 

ቢያስጨንቃቸውማ ኖሮ፤  ምእመናኑ በቤተ ክርስቲያናችን ላይ የደረሰውን በደል በማስረጃ 

ሲያቀርቡላቸው፤ የቤተ ክርስቲያናችንን መርሆ በመከተል ምእመናኑን አረጋግተው፤ 

ተወጋዡንም መክረው  ሁሉንም በሚያስተምር  መንገድ  ውዝግቡን  መዝጋት ይችሉ ነበር። 

ነገር ግን፤  በግለ ሰቡ ላይ ጥፋት አየንባቸው ብለው በበቂ ማስረጃ  ወቀሳና ክስ  ያቀረቡትን 

http://diretribune.com/amharic/?p=1111
http://diretribune.com/amharic/?p=1111
https://drive.google.com/file/d/0B12TJ6mO3a8baVRKNEpQRDViNGtuV1FiSXBVLThBcmNFMzJn/view?usp=sharing
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ምእመናን በወታደር ሲያባርሩ፤ አልፈው ተርፈውም ስሜን አጥፍተዋል በማለት የሚሊዮን ብር 

ካሳ ለማግኘት በዳኛ ሲከስሱ፤ ከምእመናን አንዱ ትዳሬ በሳቸው ምክንያት ፈረሰ ብሎ ሲከስ፤  

አባ ፋኑኤል አንድ ጊዜ “ጥርስ የሌለው አንበሳ ነኝ፤ ሌላ ጊዜ በኔ ሥር አይደለም። ገለልተኛ 

ነውና በአገሩ ሕግ ተፋለሙ” ባላሉ ነበር።  

ይልቁንም ሁሉንም ያስገረመው፤ ተወጋዡ ግለ ሰብ በእርቅ እንዲስማሙ ተጠይቀው 

ባለመቀበላቸው  በመመሪያችን መሰረት ከተወገዙ በኋላ፤ ምእመናኑም ጉዳዩን ከበቂ ማስረጃ ጋራ 

ለአቡነ ማትያስ አቅርበውት ነበር።  መልሱን በአስቸኳይ እንደሚደርሳቸው በተገባላቸው ቃል 

መሠረት ከአቡነ ማትያስ ውሳኔ በመጠበቅ ላይ ሳሉ፤ አባ ፋኑኤል በደለኛውን ለመሸፈን 

የጻፉትን በዜና ቤተ ክርስቲያን ታትሞ እንዲሰራጭ የማድረግ ስልጣኑን እንዴት አገኙ? እንዴትስ 

ጥርስ ያለው አንበሳ  ሊሆኑ ቻሉ? ለመሳሰሉት ብዙ ጥያቄዎች በራሳቸው ላይ የሚባርቁ ጥይቶችን 

በራሳቸው ላይ ደገኑ። በመጀመሪያ ግን “ሕገ ወጥ አመራርና ሕገ ቤተ ክርስቲያንን የሚቃረን 

ሥራ ሠሩ” ብለው በምእመናንኑ በቀሳውስቱ ላይ ያሸከሙንን የማጭበርበር ክስ ከላያችን 

ለማራገፍ እንሞክራለን። 

፪ኛ. በሕገ ወጥ አመራር ሕገ ቤተ ክርስቲያንን የሚቃረን 

ሥራ አልሠራንም 

ከኢትዮጵያ በመራቃችን፤ ለገንዘብ ክፍያ በሚያገለግለው መዝገብ ላይ ስማችን ባለመኖሩ፤ 

ወይም ቀድሞ ለሊቃውንቱ ይሰጥ የነበረውን የማዕረግ ስም ከቅስናችን በላይ ባለመደረባችን 

ካጠመቀችን ካስተማረችንና ክህነቱን ከሰጠችን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን 

ገለልተኞች አይደለንም። ቤተ ክርስቲያናችን በአብነት ጉባዔዋ ነገረ መለኮቱንና ቀኖናውን 

አስተምራ ከሰጠችን ቅስና የበለጠ ስልጣን የለም። ስልጣነ ክህነት ከመስጠት በቀር፤ ከነገረ 

መለኮቱ ሳንርቅ ከቀኖናችን ዝንፍ ሳንል፤ አባ ፋኑኤል የሚሠሩትን በነገረ መለኮቱና በቀኖናው 

እየለካን ከማውገዝ የሚያግደን ነገር የለም። እኛም የልጅነት ዕድሜያችን በልጅነት ጨዋታ 

ሳንሰዋ እየታገልን ከዚህ የደረስነው፤ ቤተ ክርስቲያናችንም ያላትን ትጥቅ እያሸከመች ያሳደገችን 

ለዚህ አገልግሎት ነው። ስለዚህ እስከ አሁንም የተጓዝንበት፤ አሁን ያደረግነውና ወደፊትም 

የምናደርገው ሕገ ወጥ አይደለም። ሕገ ወጥና ገለልተኛ የሚያደርገንስ ከነገረ መለኮት ስንርቅ፤ 

ምሳሌነታችን በቂ ሆኖ ሳይገኝ ሲቀርና አባ ፋኑኤልና መሰሎቻቸው የሚፈጽሙትን ስህተት 

ስንፈጽም ብቻ መሆኑን የቤተ ክርስቲያናችን አባላት ሁሉ እንድትረዱልን አጥብቀን ማስገንዘብ 

እንወዳለን።  

ጥንታዊት፤ ሐዋርያዊትና ታሪካዊት እያሉ እነ አባ ፋኑኤል የሚሰብኩላት ቅድስት ቤተ 

ክርስቲያናችን “ኦ ካህናት አንትሙ ውእቱ አዕይንተ እግዚአብሔር ብሩሃት። ተናጸሩ 

በበይናቲክሙ አሐዱ ምስለ ካልዑ። ሕቱ እምውስተ ህዝብክሙ በአበይኖ፤  ኢይቁም ወኢይህበር 

ምስሌክሙ በጸልዮ ኢዘማዊ ወኢቀታሊ ወዘያጣዑ ኢሰራቂ ወኢሐሳዊ ዘውእቶሙ ፭ቱ አክላብ 

እለ በአፍአ ይትኴነኑ” (ቅ አ ፰) ማለትም “እናንት ካህናት ሆይ የእግዚአብሔር ዓይኖች 

ናችሁና፤ በሕዝባችሁ መካከል እንከን እንዳይኖር በሚዛናዊ ፍርድ እርስ በርሳችሁ ተያዩ፤ 

ተመራመሩ፤ ተመዛዘኑ ተፈታተሹ። ዝሙተኛ ዋሾ ቀጣፊ ሌባ በመካከላችሁ እንዳይገኙ፤ 

በቅዳሴያችሁም እንዳይተባበሩ ምከሩ ገስጹ። ከቤተ ክርስቲያን ክልል ውጭ ያሉ ሰዎች 

በሚከሰሱበት አስነዋሪ ነገር የሚከሰስ የሚወቀስ ካለ ከመካከላችሁ እያወጋዛችሁ ለዩት።” 

የሚለውን መመሪያ እንደ ወተት እየጋተች፤ እንደ ማር እያላሰች ከዚህ ያደረሰችን፤ ይህን 

የመሳሰሉትን ፈታኞች ያለማቅማማት አንድንጋፈጥ ነው። 

ከጥንታዊት፤ ከሐዋርያዊትና ከታሪካዊት ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን  ክህነትን ከመቀበላችን 

በፊት፤ ልጅነት ሳያታልለን እስከ አንድምታው ጉባዔ ቤት ብዙ ዘመን ያሳለፍነው ሕጻናትን 
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ለማጥመቅ ሙታንን ለመፍታትና፤ በቤተ ክርስቲያናችንም የሚያስነቅፍ እምነቱን የሚያስተች 

ነገር ሲፈጸም እያየን ታዝበንና አምተን ለመላፍ አይደለም። ይህ ካልሆነማ በየቀኑ በየዕለቱ 

“ዘወሀብከነ በመንፈስ ንኪድ ኩሎ ኃይሎ ለጸላኢ ከመ ንፍታህ ዘኢይትፈታህ” (ኪዳን) ማለትም 

“የማይፈታውን እንፈታ ዘንድ” እያልን የምንደግመው ባዶ ልፍለፋ መሆኑ ነው። ራሳችንንም 

ባይታወርና ምንደኛ (ቅጥረኛ) ማድርግም ነው። ይህም ደግሞ ትልቅ ኃጢአት በደልና ክህደት 

ነው።   

በነዚህ ፳ ዓመታት፤ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ በመካሄድ ላይ ያለውን እንደተገነዘብነው፤ 

የቤተ ክርስቲያናችንን ትምህርትና መርሆ ሳይማሩ ሰርስረው የገቡት ብዙዎቹ አጠንክረው 

የሚሰብኩት፤ ቤተ ክርስቲያናችን ጥንታዊት ሐዋርያዊት ክርስቶሳዊት መሆኗንና ስለ ጵጵስና 

ብፅዕና ቅድስና ብቻ ነው። በተጨማሪም ቀድሞ ባልነበረበት መልኩ በየቦታው የሚሰበከው ስለ 

ቁምስና ልዕልና ብቻ ነው። ይህም ይታወቅ ዘንድ መነኮስኩ የሚል ሁሉ የቁምስና ቅጽል 

ያልጠፈ የለም። ይህ ሁሉ ሽር ጉድና እሽቅድምድም የሚያሳየው ጸድቆ ሌላውን እንዲጸድቅ 

ለመርዳት  ሳይሆን፤ ባዶ ክብር በመከናነብ ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ተጠግተው፤ የሚጎርፈውን 

ክብርና የሚፈሰውን ገንዘብ ሳይወጡ ሳይወርዱ ያላንዳች ገደብና ጥርጣሬ ለመዝረፍ ነው። 

በቨርጅንያ ኪዳነ ምህረት ያሉትን ምእመናን ያንገሸገሻቸውን የኃጢአት ጎርፍ  አባ ፋኑኤልን 

ሲያስተናገዱ ኖረው፤ አሁን ሕዝቡ ተንቀሳቅሶ ግፈኛ ቢጤያቸውን በማስወገድ የዘረጉትን የዘረፋ 

መረብ ሲበጣጥስባችው  እንደ ነብር ተቆጥተው በመነሳት ቆሞስ አደርጌዋለሁ ማለታቸው ይህንኑ 

ደባ መፈጸማቸውን የሚያረጋግጥ ነው። 

ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ “ዓለም የሚመስለውን ይወዳል” እንዳለው ፤ በሥርዓተ ገዳም 

ሳይታሹ፤ በሊቃውንቱ  ሳይመከሩ በልብስ ስፌትና በሌሎችም ተግባራት ሲያድጉ ከመርካቶና 

ከፒያስ አካባቢ የወረሱትን ሁሉ ዓለማዊ ልምድ ሳያራግፉ እየተጠራሩ ወደ አመራር የገቡ 

ጳጳሳት መነኮሳትና ቀሳውስት፤ በአንደበታቸው ዘሙቱ ስረቁ ባይሉም፤ በግብራቸው የሚሰብኩት 

ከከተማ ይዘውት የገቡትን ዝሙቱንና ዘረፋውን ነው። በጥጋቸው የሚሰበስቧቸውም 

የሚመስሏቸውን ነው። ይህን መሳይ የዘቀጠ ባህርያቸውን የማይቀበሉትን የቤተ ክርስቲያኒቱን 

ሰዎች እያሳደዱ ናቸው።  

የማህበረ ቅዱሳን ሰዎችም ከተከሰሱባቸው ነገሮች አንዱ፤  እነዚህን የመሳሰሉትን ሰዎች 

“አማሳኞች” በማለታቸው እንደሆነ ሲነገር ሰምተናል። በሰፊው ሲነገር የሰማነው እውነት ከሆነ፤ 

“የማህበረ ቅዱሳን ሰዎች የጳጳሳቱንና የቆሞሳቱን ስህተት  የሚሰበስቡበት ዋና ዓላማ፤ ለታላቋ 

ቅድስት ቤተ ክርስቲያናቸው ክብር ሲሉ ሳይሆን፤ ድርጅታችንን ደግፉልን፤ ባትደግፉን 

የሰበሰብንባችሁን ነውር ግልጽ በማድረግ እናጋልጣችኋልን። ከደገፋችሁን ግን እንሸፍናችኋለን። 

እንዲያውም ስለ ቅድስናችሁ ስለብፅዕናችሁ እየሰበክን ወደ ፓትርያርክነትና ወደ ታላላቅ 

መናብርትና ሥልጣናት እርከኖች እንገፋችኋለን“ እያሉ ለድርጅታቸው ድጋፍ ለማግኘት 

የሚጠቀሙበት ዘዴ ነው” እየተባለ የሚነገርባቸውን እየተጸየፍን፤ ሳያዳሉና ሳይወግኑ 

ነውረኛውን ጳጳስ መንኩሴና ቄስ ለመገሰጽ በሚወስዱት ርምጃ እንድንተባበራቸው የቤተ 

ክርስቲያናችን መመሪያ ያስገድደናል።   

ነቢዩ ሆሴዕ “አማኙ የእምነቱን መምህር የሚሆነውን ይሆናል”(ሆሴዕ ፬፡፱)። ሲል የተናገረውን፤ 

መመሪያችን መሠረት በማድረግ፤ “እስመ ኖላዊ ለእመ ርኅቀ እም አመጻ ይስህቦሙ ለአርዳኢሁ 

ወያስተናሥኦሙ ከመ ይኩኑ ተመሳልያነ በምግባራቲሁ ሠናያት በአማን” (፭፡፻፲፩) ብሏል። 

የሃይማኖቱ መምህር ከሥጋዊ ፍላጎት ቢርቅ ተከታዮቹን ወደ በጎ ሥነ ምግባር ይመራቸዋል። 

በሥጋዊ ፍላጎቱ ተሸንፎ ከወደቀ ግን አማኞችን ይዟቸው ይወድቃል። ከዚህ በኋላ ወደ ሰዶም 

ተግባር  ከመሻገር በቀር የሚመልሰው ኃይል አይኖርም። በተጠመቅንባት እያስተማረች 

ባሳደገችን ጥንታዊት ሐዋርያዊትና ታሪካዊት ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ይህ ተግባር ሲፈጸም 

ቆሞ ማየት ያሳምመናል። ይጎዳናል። በአምላካችንም ያስጠይቀናል። 
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እነ ቅዱስ አትናቴዎስ ከደረሱበት የቅድስናና የሞራል እርከን ላይ ባንደርስም፤ “ወንሕነሰ  እለ 

ቅቡአን በጸጋ እግዚአብሔር በአማን ክርስቲያን ክርስቶሳውያን ወመሲሐውያን ወንጎጕዕ ንቅናዕ 

ወንቅረብ ከመ ንባዕ እምክብር ውስተ ብክብር”( አት ፵፯) እያሉ የተናገሩትን ባለመርሳት 

ወድቀን እንዳንታይ፤ ይልቁንም ከሞራል ልዕልናና ከቅድስና ለመድረስ ከራሳችን ሥጋዊ 

ባህርይና ከውጭም ከሚወረወርብን ፈታኝ ነገሮች ጋራ እየታገልን፤ ምእመናንን እንድናታግል 

እንጅ፤ እንደ እነ አባ ፋኑኤል ከወደቀው ጋራ በውድቀቱ እንድንተባበር ቤተ ክርስቲያናችን 

አላስተማረችንም።  

አባ ፋኑኤልን የመሳሰሉ ሰብሮ ገቦች፤ ቀድሞ ለሊቃውንቱ ይሰጥ የነበረውን መልአከ ኪዳን 

መልአከ ሰላምና የመሳሰሉትን ቅጽሎች እንደ እነ ታደሰ ሲሳይ ለመሳሰሉት ቢጤዎቻቸውን ወደ 

ቤተ ክርስቲያናችን የሰገሰጓቸው፤ በሰሩት በደል ሲወገዙ ቤተ ክርስቲያናችን የዘረጋችውን 

መርሆ ተጠቅመው ነጻነታቸውን አረጋግጠው ከውግዘት እንዲላቀቁ ከመምከር ይልቅ፤ ስለ ጳጳሳዊ 

የማይገሰስ ቃል (infallibility) እንዲሰብኩ ይገፋፏቸዋል። ይህን የሚያደርጉት ዋና 

ምክንያታቸው፤ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ክብር ቀናእያውያን ሆነው ሳይሆን፤ በለበሱትና 

በስም አጠራራቸው አክብረውና ፈርተው ከሚከተሏቸው ምእመናን የሚጎርፈው ገንዘብና 

የሚፈሰው ክብር እንዳይጎድልባቸው ሲሉ ነው። እንኳን በነገረ መለኮትና በቀኖና ተደገፎ 

የተሰነዘረ ይህን የመሰለ ዕቀባ ውግዘት ማንኛውም ሰው፤ የተሳሳተ ሰው ሲገጥመው  “በሥላሴ 

በእግዚአብሔር ስም የምታደርገውን አቁም” ብሎ እንዲያግድ፤ እንዲያቆምና እንዲገታ ባህላችን 

ይፈቅዳል። ከምእመናኑ ጋራ በመቆም ለማስማማት ለማስታረቅ ሞክርን። ራሳቸው የቀድሞው 

ቄስ ታደሰ ሲሳይ እርቅ አሻፈረኝ አሉ። ከዚህ ሁሉ ሙከራ በኋላ፤ “በሕዝባችሁ መካከል እንከን 

እንዳይኖር በሚዛናዊ ፍርድ  እርስ በርሳችሁ ተያዩ፤ ተመራመሩ፤ ተመዛዘኑ ተፈታተሹ። 

ዝሙተኛ፤ ዋሾ፤ ቀጣፊና ሌባ በቅዳሴያችሁ እንዳይተባበር ምከሩ ገስጹ። ከቤተ ክርስቲያን 

ክልል ውጭ ያሉ ሰዎች በሚከሰሱበት አስነዋሪ ነገር የሚከሰስ የሚወቀስ ካለ ከመካከላችሁ 

እያወጋዛችሁ ለዩ።” በሚለው መመሪያችን የቅድሞው ቄስ ታደሰ ሲሳይን ስንመዝናቸው፤ 

በጥንታዊት ሐዋርያዊትና ታሪካዊት ቤተ ክርስቲያናችን መቀጠል የሚያስችላቸው ብቃት 

እንደሌላቸውና  ከዚህ በታች የገለጽነው ስህተታቸው እንድናወግዛቸው አስገድዶናል።   

፫ኛ. የቀድሞው ቄስ ታደሰ ሲሳይን እንድናወግዛቸው ያስገደደን   

ካህኑ በዝሙትና በተለያዩ ነገሮች እየተወቀሱና እየተከሰሱ የቤተ ክርስቲያናችን ክብር 

የእምነታችን ቅድስና ሲጠፋ ነገሩ ያሳሰባቸው ምእመናን ተሰበሰቡ። የበደለኛውን ወላጅ 

እናታቸውንም ይዘን በእርቅ እንዲያልቅ ጣርን። ሰውየው ግን በፍቅረ ነዋይ የሰከሩ በመሆናቸው 

በሚሊዮን ብር ካሳ እፈልጋለሁና ወደ ሚያስከፍለኝ ዳኛ እሄዳለሁ ብለው፤ እርቅና ሰላም 

አሳፈረኝ አሉ። የገንዘብ እንጅ “ሰላም ለኩልክሙ” ብለው መቀደስ የማይችሉ እንደሆኑ ተረዳን። 

ምእመናኑ በአካባቢው ላሉት ሁሉ ካህናትና ለኦርቶዶክስ ተከታይ ነኝ ብሎ ለሚያምነው ሁሉ 

በተለያዩ መስመሮች የዕርዳታ ጥሪያቸውን አስተጋቡ። “በዓለም ለመፍረድ አትበቁምን (፩ኛ ቆሮ 

፮፡፩᎗፮) የሚለውን ሐዋርያዊ መርሆ በመከተል ለማስታረቅ እኛ ከላይ ስማችን የገልጽን 

ቀሳውስት በነገሩ ገባንበት። በአካባቢው ያሉ ሁሉ ቆሞሳት ተመሳሳይ ችግር ያለባቸው ይመስል፤ 

ወይ በመካከል ገብተው ለማስታረቅ አልሞከሩም።  ወይም መክረው የተነሳውን ውዝግብ  

ለማርገብ አላሰቡም። ያነጋገርናቸው ሁሉ “ግለሰቡ  ከላይ እስከ ታች ካሉት ባለ ስልጣናት ጋራ 

የተሳሰረበት ሰንሰለት በቀላሉ የማይበጠስ ስለሆነ ተውት አትንኩት ”ከማለታቸው በቀር፤ ታደሰ 

ያደርጋል እንጅ አያደርገውም የሚል አንድ ሰው እንኳ አላገኝንም። ራሳቸው ተከሳሹም “ማን 

ያልታማ አለ? በዚያውስ ላይ ሌላውን ሁሉ አልፋችሁ ለምን በኔ ብቻ መጣችሁ  ከማለት በቀር 

አላደረኩም አላሉም። እርቁን አሳፈረኝ አሉ። ከዚህ ሁሉ ሂደት በኋላ በጉባዔ ወደተማርነው 

አዘነበልን።  
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ይህን ውሳኔ ስንወስንም ከራሳቸው ከአባ ፋኑኤል በመጀመር በአካባቢው አእማድ መስለው 

የሚታዩትን ሁሉ ምክር ጠይቀናል። ለአቡነ መልከ ጼዴቅ አካፈልናቸው “ከቅዱሳት መጻሕፍት 

ሳትርቁ መውሰድ የሚገባችሁን ርምጃ ውሰዱ” ብለውናል። የውስጡ ሲኖዶስ አባል ነኝ ብለው 

ኒዮርክ ያሉትን አቡነ ዘካርያስንም አማከረናል። እሳቸውም “በኔ ሥራ አይደለም። የታያችሁን 

አድርጉ” በማላት ተመሳሳይ ሐሳብ ሰጥተውናል። በዚህም አልተወሰንም አቡነ ባስልዮስንና አቡነ 

መቃርዮስንም አማከርን። እነሱም ተመሳሳይ አሳብ ሰጡን። ደጋግመን እንደገለጽነው አባ 

ፋኑኤልንም አማከርን። “ጥርስ የሌለው አንበሳ ነኝ። ገለልተኛ ነው” የሚል መልስ ሰጡን። 

ከዚያ በኋላ ቤተ ክርስቲያናችን ባብነቱ ጉባዔዋ ወዳስተማረችን አዘነበልን። የክህነታችን ምንጭ 

የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን መሠረት በማድረግ፤ የቅስናችንን አቅም 

ስልጣንና ችሎታ ፈተሽን። በተማርነው መሰረት ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ገለልተኛ 

የሚያደርገን አባ ፋኑኤልና የተወገዘው ግለ ሰብ የሚያደርጉት ስናደርግና፤ ከሚያደርጉትም ጋራ 

ስንተባበር ብቻ መሆኑነ ተመለከትን። ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ጋራ የሚያስተሳስረን ነገረ 

መለኮቷና ቀኖናዋ እንጅ፤ ገንዘብ ሹመትና ከንቱ የስም ድርርቦሽና ከብር እንዳልሆነም 

ተገነዘብን የወሰድነውን ርምጅ እንድንወስድ ከዚህ በታች የሰፈሩት መመሪያዎቻችን አስገደዱን። 

ሀ.  “መሀርዎሙ ለእለ የሀውሩ ዘእንበለ አእምሮ ወለእለ ተምህሩ አጽንእዎሙ ወሚጥዎሙ 

ለስሁታን  ወንግርዎሙ በኩሉ ጊዜ በእንተ ስህተቶሙ”(፭; ፻፲፯) ሕጉን ተምረው የረሱትን 

በማሳሰብ አጽናኗቸው። በዝሁለ አዕምሮ ላይ ያሉትን አስተምሯቸው። የተሳሳቱትን 

እየገሰጻችሁ መልሷቸው የሚለውን መመሪያችንን ተመለከትን።  

ለ.  “ኦ ብእሴ እግዚአብሔር ጉየይ እምዝንቱ ግብር ወዴግን ኀበ ኀሢሠ ጽድቅ ወርትዕ 

ወውስተ አሰረ ሃይማኖት ወተፋቅሮ ወታጋደል በእንተ ሃይማኖት ርትዕት” ወትረክብ 

ሕይወተ ዘለዓለም እንተ ተጸዋእካ ላቲ”(፭፡፻፲፭) ማለትም አንተ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ 

የምትል ሆይ ከነገረ መለኮቱ ከቀኖናው ጋራ እየተጋጩ ካሉት ሽሽ። ከነገረ መለኮቱ 

ከቀኖናው ሳታፈነገጥ ፍትህ ርትእን በመፈለግ ተከተላት። የተጠራህላትን ዘላለማዊት 

ሕይወት ለማግኘት ስለቀናች ሃማኖት ሞራልና ሥነ ምግባር ተጋደል።” በሚለው 

መመሪያችን ሳይወሹ ሳይወላውሉ፤ ከነገረ መለኮቱ ዝንፍ ሳይሉ ከቀኖናው ጋራ  ሳይጋጩ 

ከሚራመዱት በአካል፤  በገጠር በከተማ፤ በደብር በገዳም ካሉት እውነተኞች አባቶች 

ጋራና  በመንፈስም  በአጸደ ነፍስ ካሉት አባቶች ጋራ  ባንዲት መርከብ ላይ እንዳለን 

ተሰማን።  

ሐ.  “ዘየአቅብ ትእዛዘ ኢየአምር ቃለ እኩየ። ወጊዜሁ ለፍትህ የአምር ልበ ጠቢብ”(መክ ፰፡

፭) ማለትም በሕጉ የሚመራ ክፉ ነገር መናገር አያውቅም። አስተዋይ ልቡና ፍርድ 

የምትፈልግውን ቅጽበት ያውቃታል። የጎረጥ አይቶ አያልፋትም። የሚለውን አስታወስን። 

መ.  ቅዱስ ያዕቆብ “በጎ ለማድረግ አውቆ ለማይሠራው ኃጢአት ነው” እንዳለው ከልጅነታችን 

ጀምሮ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንት የተማርነው ነገረ መለኮቱ ሁሉ ይህንን 

የመሳሰሉ ነገሮች ሲገጥሙን መወሰን እንድንችልና የተማርነውንም አለመናገር፤ ስህተት 

ከሰራው ሰው ጋራ እኩል እንደሚያስፈርድብን ተገነዘብን።  

ረ.  መመሪያችንም ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን የሚያስወግዱትን እየደረደረ መጥቶ “አው 

ዘየአምራ ለሕግ ወኢይገብራ ባቲ”(፮፡፪፻፳፬) በማለት አውቆ አለመስራት ከተደረደሩት 

ሁሉ የበደል ተግባራት አንዱ አድርጎ ወስዶታልና፤ በበደል መፈረጅን መንፈሳችን 

አልተቀበለውም ። 

ሠ.  ሰለስቱ ምእትም “ዛቲ ይእቲ ትእዛዝ ለሃይማኖት እንተ አቅደምነ ወጽሐፍነ ለእመ ገበርከ 

ዘንተ ትእዛዘ ወዐቀብከ ሃይማኖተ አማን ትከውን አንተ  ረድኦ ለእግዚእነ”(ሃይ ፳፪፡፲፬)  

እንዳሉት፤ በብሉቱና በሀዲሳቱ ላይ መስርተው ስለ ቤክርስቲያናችን የጻፉ ያስተማሩ ሁሉ 
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ኦርቶዶክሳውያን ሊቃውንት አበው ስህተት መስሎ በታየህ ነግር ከእውነት ፈቀቅ ሳትል 

ርምጃ ወስደህ የሚመጣብህን መስዋእትነት ክፈል እንጅ ሽሽ የሚል የለም። ከዚህ በታች 

በተገለጸው ስህተታቸው ላይ ተመርኩዘን ርምጃውን ወሰድን።  

፬ኛ. እርምጃውን እንድንወስድ ያደረገን የግለሰቡ ስህተት 

፩ኛ፦ ስለ ትዳር ቅድስና የሚያስተምር ካህን ይቅርና፤ ማንም አባል “መንፈሳችሁን ጠብቁ 

ማንም የልጅነት ሚስቱን አያታልል። መፋታትን እጠላለሁ ይላል እግዚአብሔር (ሚል 

፪፡፲፭) የሚለውን መጠበቅ እንዳለበት ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ታስተምራለች። 

የቀድሞው ቄስ ታደሰ ይህን ስህተት ፈጽመዋል። ፈጸሙ የተባሉትን ሌላውን ሁሉ ስህተት 

ትተን፤ ሚስታቸውን በመፍታታቸው ብቻ የሚገጥማቸውን ቅጣት መረመርን። “ወለእመ 

ተፈልጠ ቀሲስ አው ዲያቆን እምነ  ብእሲቱ በምክንያተ  ተልእኮቱ ለእግዚአብሔር 

ኢይደልዎ  ተፈልጦ። ቄስ ወይም ዲያቆን በሌላ ምክንያት ይቅርና  በአገልግሎት እንኳ 

ቢሆን ከሚስቱ መለየት የለበትም። ከሚለው ላይ አተኮርን። “ወእመሰ ኃደጋ ለብእሲቱ  

በዝንቱ ምክንያት ይትመተር። አገልግሎቱን ምክንያት አድርጎ ከሚስቱ ቢለይ እንኴ 

ካገልግሎቱ ይወገድ። ይህም ብቻ አይደለም። “ወከማሁ ለእመ አውጽኣ በምክንያተ 

ጽሙና ወምንኩስና“（አ 6፡ 226）ከሚስቱ  በመለየት የመነኮሰና የመነነ ቢኖር  

ምንኩስናውም ምናኔውም ውድቅ ነው።” የሚለውን ተመለከትን።  

፪ኛ፦“ወለእመ ተዳደቆ ሎቱ  ፩ ወይቤ  ከመ ውእቱ ኢይሴኒ ለኤጲስቆጶስና ለይህድር ግብሩ 

ሰለሰተ አውርኃ” በክህነቱ ላይ ጥያቄ ተነስቶ አንድ ሰው እንኳ ቢቃወመው፤  ጉዳዩ  

እስኪጣራ ድረስ ለሶስት ወራት ከክህነታዊው አገልግሎት ይወገድ።” የሚለውን ታደሰ 

መቀበል ፈቃደኛ አልሆኑም። እንዲያውም የሚሊዮን ዶላር ካሣ ለመቀበል ወደ ዳኛ 

ሄዱ። በድፍረትም ባገልግሎቱ ቀጠሉ። የገንዘብ እንጅ የክህነት ሰው አለመሆናቸውን 

በራሳቸው ፈረዱ። ይህን እየፈጸሙ “ሰላም ለኩልክሙ” ብለው መቀደስ እንደማይገባቸው 

ወስነን ርምጃ ወሰድን።  

ቀጣዩ ርምጃ መሆን የነበረበት አባ ፋኑኤልም ሆኑ ሌላ፤  ይህን  ግለ ሰብ የመሰለ  ያለ አግባብ 

ውግዘት ተደረገብኝ ብሎ ሲቀርብለት፤ “ወእምዝ ይትከሰት በእንቲአሁ ግብሩ በህላዌ ዕድዉ 

ወበህላዌሁ ወለእመ ተአውቀ ላዕሌሁ ግብር ዘይከልእ በውስተ  ቀኖናት እምተሠይሞቱ 

ይትከላእ”። ማለትም፦ ከሳሹ ባለበት ሆነ በሌለበት የተከሰሰበት ነገር ተዘርዝሮ ይነበባል። 

የሰራው ስህተት በቀረበው መረጃ ከተረጋገጠ ከተሾመበት ቦታ ይሻራል። ይልና በመቀጠል፦ 

“ወእመ  አኮሰ  ለይሰየም ወእድዉኒ ወኢያቀመ ላዕሌሁ ዘዘከሮ ለእመ ኮነ ህዝባዌ ለይተገሰጽ 

በከመ ይደሉ”( 99) ይላል።ይህም ማለት የቀረበበት ክስ በማስረጃ ያልተደገፈ ሀሰት ከሆነ፤ ክሱን 

ያነሳሱት ምእመናን ተመሳሳይ ስህተት እንዳይደግሙ ይገሰጹ።” “እመሂ ኮነ ካህን ለይሰደድ 

እምቤተ ክርስቲያን” ከሳሹን አውጋዡ ካህን ከሆነ ከቤተ ክርስቲያን ይለይ ይላል። ይህን 

መመሪያ ቤተ ክርስቲያናችን ያስቀመጠችው፤ ምእመናን በሀሰት ተነሳስተው ንጹህ ሰው 

እንዳይጎዱ፤ ካህናትም በግፍ ተነሳስተው በንጹህ ሰው ላይ ውግዘት እንዳያደርጉ ነው። አባ 

ፋኑኤል ግን፤ ከመርካቶ ይዘውት በገቡት ሥጋዊ ፍላጎት የራሳቸውን ስሜት ለማርካት ሲሉ፤ 

በቤተ ክርስቲያናችን ሥርዓት የተወገዘውን ግለ ሰብ በመደገፋቸው ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ 

ሥቃይ ራሳቸውን ወጉ!  

የዚህች ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን አካል ነን የምትል ሁሉ！የቤተ ክርስቲያናችን ታሪካዊትነት፤ 

ጥንታዊነትና ሐዋርያዊትነት ያተረፈው ይህ በነ አባ ፋኑኤል ላይ የታየው  ይሉኝታ፤ ሀፍረትና 

ገደብ የለሽ እራቁትነት መሆኑን ተገነዝቡ！ ተረዱ！በጵጵስና ዙሪያ በተደረደሩት ቅጽሎች 

ራሳቸውን ሸፍነው፤ የቅዱስነት ቅጽል የተላበሰውን ሲኖዶስ ተገን አርገው የሚፈጽሙትን ደባ 

ቤተ ክርስቲያናችን የምትቀበለው አይደለም ።  “ወደጄ ሆይ የሰርግ ልብስ ሳትለብስ እንዴት 
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ወደዚህ ገባህ? ብሎ ክርስቶስ የወሰደውን ርምጃና ቅዱስ ጳውሎስም “ከመካከላችሁ አስወጡት” 

(፩ኛ ቆሮ ፭፡፲፫) ብሎ የተናገረውን መመሪያ በመከተል ይህንን የመሳሰሉትን ርኩሳት 

ተግባራትየሚፈጽሙትን እንድናስወጣቸው ጥንታዊት ሐዋርያዊትና ታሪካዊት ቤተክርስቲያናችን 

አሰልጥናናለችና  የወሰድነውን  የመንፈስና የሞራል ሃላፊነት  በታደሰ ብቻ የምንወሰን 

አይደለንም። 

በቨርጅንያ ኪዳነ ምህረት የተከሰተው አሳፋሪና አሳዛኝ ስህተት፤ የብዙ ምእማናን መንፈስ 

አቁስሏል። ለብዙ ንዋየ ቅድሳት በከንቱ መባከን ምክንያት ሆኗል። ቤተ ክርስቲያኗ 

የተመሰረተችው ከዓለም ዙሪያ የመጡ ሰዎች በሰፈሩበት ቦታ በመሆኑና፤  በዙሪያዋም ከተለያዩ  

ዓለማት እየመጡ የሚያርፉባቸው ሆቴሎች በመኖራቸው፤  በየሳምንቱ የሚደረገውን የተቃውሞ  

ድምጽ  ከተለያዩ  ዓለማት የሚያርፉትን ሰዎች ሁሉ በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ላይ ነቀፋንና 

ትዝብትን እየያዙ እንዲሄዱ አድርጔቸዋል። አማሪካውያንን ባለስልጣናትንም እጅግ 

አሰልችቷቸዋል። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን  መመሪያና ተቆርቌሪ የሌላት አድርጎ  

ለተመልካች ሁሉ አቅርቧታል። ይህ ሁኔታ ለዓመታት በመቀጠሉ ዓለም አቀፋዊነት ባህርይ 

ይዟል። አቡነ ማትያስም ጉዳዩን ይዘውት ወደ ኢትዮጵ በመግባታቸው ብሔራዊነትንን 

ተላብሷል። አባ ፋኑዔል ይህንን ሁሉ ሸፍነው ዝም ማለታቸው እያሳዘነን ሳለ፤ እንዲያውም ይባስ 

ብለው፤ የተወገዘውን በደለኛ ግለሰብ ታይቶና ተደርጎ  በማይታወቀ መንገድ ደግሰው ቆሞስ 

ሆኗል ብለው አወጁ። አቡነ ማትያስ እንደደገፉት፤ ሲኖዶሱም እንደተቀበለው አስመስለው በዜና 

ቤተክርስቲያናችን እንዲንጸባረቅ አደረጉ። ያንጸባረቁበትንም ዜና ቤተ ክርስቲያን ጋዜጣ 

በቨርጅንያ  ኪዳነ ምህረት ቅጽር ላይ መለጠፋቸው በደለኛውን ግለሰብ ሊያድኑ ሲሞክሩ 

ከጥንታዊት፤ ከሐዋርያዊትና ከታሪካዊት ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ጋራ በመጋጨት ራሳቸውን 

ወጉ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን እያስተማረች ካሳደገችን ነገረ መለኮትና ቀኖና  ዝንፍ ሳንል፤  

ራሱን በራሱ በወጋ  ግለ ሰብ ላይ ቤተ ክርስቲያናችን የምታዝዘውን ቅጣት ለተከታዮቿ  

ወገኖቻችን በማከታተል እናቀርባለን።  

ይቆየን። 

 

፩ኛ፦ ከሊቀ ማእምራን ዶክተር አማረ ካሣየ 

፪ኛ፦ ከቀሲስ አስተርአየ ጽጌ   

፫ኛ፦ ከአባ ኃይለ ሚካኤል ወልደ ተክለ ሃይማኖት  

                       



 ገጽ 11 ከ 11 ገጾች 
 

 


