ሐምሌ ፲ ፬ ቀን ፳፻ወ፩ ዓ.ም
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፩ አምላክ አሜን
“የቀረውንም ነገር ሳልቆጥር ዕለት ዕለት የሚከብድብኝ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሀሳብ ነው።”
፪ቆሮ፲ ፩፡ ፳፱
ለጥንታዊቷና ለታሪካዊቷ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች በሙሉ አንድነቷና
ሥርዓቷ ተጠብቆ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ በሃሳባችሁ፤በጸሎታችሁ ፤ከእናተ በሚጠበቀው
መንፈሳዊ አገልግሎት ሁሉ ለቅድስት ተዋሕዶ እምነታችን ራሳችሁን ለሰጣችሁና ለመስጠት ዝግጁወች
ለሆናችሁ ወገኖቼ፤ የአብያተ ክርስቲያናት ሃሳብ ሀሳባችሁ፤ የአብያተ ክርስቲያናት ችግር ችግራችሁ ፤
መሆኑን ለተረዳችሁና ለመረዳት ዝግጁዎች ለሆናችሁ፤ ከሁሉ አስቀድሞ ከከበረ ሰላምታ ጋር
“ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባዔ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር፡”
በክርስቶስ ደም ለተመሠረተችው ሐዋርያት ለሰበሰቧት በእግዚአብሔር ዘንድ ስለቀናች ክብርት
ስለምትሆን አንዲት ቤተ ክርስቲያን ጸልዩ።”
ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከላይ በተጠቀሰው ለቆሮንቶስ ሰዎች በጻፈው ፪ኛው መልእክቱ “የቀረውንም
ነገር ሳልቆጥር በመንገድ ዘወትር መከራ እቀበል ነበር ፤በወንዝም መከራ ተቀበልሁ ፤ወንበዴዎችም
አሰቃዩኝ ዘመዶቼም አስጨነቁኝ ፤አሕዛብም መከራ አጸኑብኝ ፤በከተማ መከራ ተቀበልሁ ፤በበርሃም
መከራ ተቀበልኩ ፤በባሕርም መከራ ተቀበልኩ ፤ሐሰተኞች መምህራን መከራ አጸኑብኝ ፤በድካምና በጥረት
ብዙ ጊዜም እንቅልፍ በማጣት በመራብና በመጠማት አብዝቶም በመጾም በብርድና በመራቆት ተቸገርኩ ፡
የቀረውንም ነገር ሳልቆጥር ዕለት ዕለት የሚከብድብኝ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሃሳብ ነው።ታሞ እኔ
የማላዝንለት ማነው?በድሎስ እኔ የማልደነግጥለት ማነው?’’ በማለት ከደረሰበት መከራ ሁሉ በላይ
ያስጭንቀውና ዕለት ዕለት ይከብደው የነበረ የአብያተ ክርስቲያናት ሀሳብ ነበር።
ከዚህ በላይ የሰፈረውን የእግዚአብሔርን ቃል መስተዋት አድርገን በሐዋርያት እግር የተተካነውን አባቶችና
በእውነተኞች ምእመናን እና ምእመናት እግር የተተኩትን ክርስቲያኖች ስንመለከት ብዙዎቻችን ከመስመሩ
ወጣ ብለን የራሳችንን ሀሳብና ፍላጎት ስንከተል ጥቂቶቻችን ደግሞ ስለ እዉነት ስለ አንዲት ቅድስት ቤተ
ክርስቲያን የየአቅማችንን ስንጥር እንታያለን ሌሎቻችን ደግሞ በግላችን ከአቋቋምነው ቤተ ክርስቲያንና
ማኅበር ውጭ እንደማይመለከተን ሆነን አንዳንድ ጊዜ እንደአስታራቂ ሽማግሌ አንዳንድ ጊዜ አንደወቅቱ
እንደነፋሱ ስንወዛወዝ እንገኛለን።
የቤተ ክርስቲያን የቁርጥ ልጆች ደግሞ ስለ ቤተ ክርስቲያን በግላቸው የሚሰነዘረውን ፈተና ሁሉ ታግሰው
ዛሬም እንደትናቱ አንደበታቸው ብቻ ሳይሆን ህይዎታቸው ያስተምራል።
በክርስቶስ ክርስቲያን የሆናችሁ ወገኖቼ
የአብያተ ክርስቲያናት ሀሳብ ሃሳባቸው ፤የአብያተ ክርስቲያናት ችግር ችግራቸው ያልሆኑ ስመ ክርስቲያን
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ወኖች ከላይ እስከታች የግል ፍላጎታቸውን ለማሟላት የሥልጣን ጥምና የተደላደለ ኑሮ አሳስቦአቸው ያለ
እረፍት የንጹሐኑን ሕይዎት በማጉደፍ የሀሰት ምስክር በማቀነባበር አድማ በማስመታት አሳማኝ፤ አማኝ ፤
አይደለም፡ ኢአማንያን፡ የማይሠሩትን ሥራ በመሥራት ይገኛሉ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በ፪ኛው
ለቆሮንቶስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ “ክርክር፤ ቅንዓትም ፤ቁጣም ፤ አድመኝነትም ፤ሀሜትም ማሾክሾክም፤
ኩራትም ፤ሁከትም ይሆናሉ” ይላል። ፪ቆሮ ፲ ፪ ፳።
ከቤተ ክርስቲያን ጋር በምንም ይሁን በምን ዝምድና ሊኖራቸው የማይገቡ ከዚህ በላይ የተጠቀሱት
ነገሮች ሁሉ ዛሬ በቤተ ክርስቲያን የአደባባይ ምሥጢሮች ሆነዋል።
“ጥፊ ያላት ከተማ ነጋሪት ቢጎሰም አትሰማም፡”እንዲሉ በአገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጭ የግል
ፍላጎታቸውን ተከትለው የሚጓዙ ሁሉ ምሳሌው እንዳይፈጸምባቸው እድሜ ለንስሀ ነውና ከወዲሁ
ሊያስቡበት ይገባል።
ወገኖቼ መቼ ነው? የአብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ የሚከብደን? እስከ መቼስ ነው? ለግል ፍላጎታችን እና
ለራሳችን ስምና ክብር የምንጨነቀው ? ሐዋርያው “ታሞ እኔ የማላዝንለት ማነው? አለ፡፤
መድኀኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በንጹሕ ደሙ የመሠረታት ቅ/ቤተ ክርስቲያን በጠና ታማለች።ሕግ ተጥሶ
በቀጠሮ ስበብ ተሽፍኖአል።በተከበረው መንበረ ጵጵስና /መንበረ ፓትርያርክ /ሕገ ወጥ ሥራ ተፈጽሞአል።
ሁላችንም እንደሰማነው አበው ሊቃነ ጳጳሳት ተንገላተዋል።እስከዚህ ቀን ድረስ ችግሩን ማን
እንደፈጸመው የጠየቀ ኀላፊነቱንም የወሰደ የለም። ምናልባት ጉዳዩ በምሥጢር ተይዞ ካልሆነ በቀር የነገ
ዋስትናቸውስ? ምን ይሆን? ሕዝብና መንግሥት ጉዳዩን በትኩረት ሊከታተሉት ይገባል።ምእመናን
የማደናገሪያ ወሬወችንና የስም ማጥፋት ተረት ተርቶችን ወደጎን አስወግደው በብዙ ችግር እና ፈተና
የተከበበችውን ቤተ ክርስቲያን አለን ልጆችሽ ሊሏት ይገባል።በአለፉት ዘመናት ቤተ ክርስቲያን በነግራኝ፤
በነዮዲት፤ በሌሎችም የደረሰባትን ጉዳት እንተርካለን ዛሬም በገዛ ልጆቿና አባቶቿ ፤በአገርም ውስጥ ሆነ
ከአገር ውጪ “ዕንቍን በእሪያ ፊት” እንዲሉ ሕጓና ሥርዓቷ በማን አለብኝ ባዮች እየተሰረዘ እውነተኛ
ታሪኳ እየተደለዘ ከአባቶችም ከልጆችም የቤተ ክርስቲያን ተቆርቋሪዎችና ጠበቆች ብቅ ሲሉ በአድማና
በስም ማጥፋት ተቀብረዋል። “እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል” በሚል እንስሳዊ ፈሊጥ፡ ቅ/ ቤተ ክርስቲያን
በልጆቿም ሆነ በተቃዋሚዎቿ ፊት የሀፍረት ካባን እንድትለብስ ተገዳለች።
ወገኖቼ ብዙ ማለት ይቻላል።ቁም ነገሩ ግን አንድና አንድ ነው።እሱም የግል ፍላጎታችንን
እንተወውና፡ የአብያተ ክርስቲያናት ሀሳብ ሃሳባችን ይሁን። ዕለት ዕለትም ይክበደን፡ ለአንዲትቅድስት ቤተ
ክርስቲያን አንድነት ስም አጠራሯ ከመሰረዙ በፊት እንነሳ።
መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወግ አጥባቂ የነበሩትን የወንጌል እንቅፋት የሆኑትን ፈሪሳውያን
ሲገሥጻቸው “ደግሞ እንዲህ አላቸው፡የራሳችሁን ወግ ትጠብቁ ዘንድ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ልታፈርሱ
ይገባልን?” ማር ፯፡ ፱።
ዛሬም ለወጋቸውና ለሥልጣናቸው፡ ለጥቅማቸውና ለክብራቸው፡ሲሉ የእግዚአብሔርን ትዛዝ
እጅግ የናቁትን ለይተን እንወቃቸው ።በማኩረፍም በቤተ ክርስቲያን ስም የግል ጎጆ መቀለሱን ትተን
ከውስጥ ሆነን በእውነትና በዓላማ እንሟገታቸው።ስህተቶቻቸውንም በግልጽ እናሳያቸው።
አባቶቼና እናቶቼ ወንድሞቼና እህቶቼ
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ሐዋርያው ቅ/ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች በጻፈው መልእክቱ “የዲያብሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ
እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ልበሱ።” ኤፌሶን ፮፡ ፲ ፩።
ሰዎች ሥውር ሀሳባቸውን በሃይማኖት ሺፋን ፖለቲካን ከያይማኖት ጋር ለመቀላቀልና ለማዋሐድ
እንደሚሞክሩት ሳይሆን ፖለቲካ ግዜያዊና ምድራዊ፡ ሃይማኖት ሰማያዊና ዘለዓለማዊ መሆኑን ተረድተን
ለንጽሕት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን ሕግና ሥርዓት ብቻ “የዲያብሎስን ሽንገላ
ለመቃወም የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር እንልበስ” እሱም በጾምና በጸሎት ተወስነን ፡መንፈሳዊ ድፍረትን
እና ወኔን ተጎናጽፈን በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ እውነትን ያለፍርሃት በድፍረት እንመስክር። ምክንያቱም
ሃይማኖት ነውና።
መንግሥትም በአሳለፍነው ወቅት ተናገረ
እንደተባለውና
አበው ሊቃነ ጵጵሳትም
እነደመሰከሩለት የቅዱስ ሲኖዶስን ሕግና ደንብ በማክበርና በማስከበር እስከ መጨረሻው አቋሙን
ሳይለውጥ የጥቅመኞችንና የራስ ወዳዶችን ወሬ ቦታ ሳይሰጥ ሊቀጥልበት ይገባል።
የተወደዳችሁ ወገኖቼ
ፈተናው በድል አድራጊነት እንደጠናቀቀ በማይመሳሰል ምሳሌ መንፈሣዊዉን ከሥጋዊዉ ሥልጣን ጋር
በማነጻጸር ብዙ ሲባል በአካባቢያችን ሬዴዎ ሰምተናል። በድል አድራጊነት ተጠናቀቀ ለማለት የሚያስችል
ነገር ቢኖር ሕግን የበላይ ገዢ አድርጎ በሰላምና በፍቅር በመቀራረብና በመግባባት ለችግሮች መፍትሄ
በመስጠት እውነትን በማስዳሰስ እና በማሳየት ከስሕተት በመማርና ስሕተትን በማረም ነገሮች ሁሉ
ሲከናወኑ ሰይጣን ድል ተነሳ ብሎ መዘመር ይቻላል።ከዚህ ውጭ ተሰምቶና ተደርጎ በማይታወቅ መልኩ
በአፈናና በዛቻ በስም ማጥፋትና በአድማ የሚፈጸሙ ነገሮች ሁሉ ለጊዜው በሰላም ስም የተቋጨ
ቢመስልም እሳቱ ተዳፈነ እንጂ አልጠፋም።
ስለዚህ ጥቅምት ነገ ነውና የቤተ ክርስቲያን አንድነት እንዳይናጋ ሕጓ ሥርዓቷ እንዳይበረዝ
ቀኖናዋ በሆያሆየ እንዳይለወጥ የኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቅ/ቤተ ክርስቲያን ልጆች የሆናችሁ ሁሉ ከዚህ
እለት ጀምሮ በየአለንበት በጋራም ሆነ በግል እግዚአብሔርን በጾምና በጸሎት እንለምነው።በአንድነት የቤተ
ክርስቲያንን ሕግ በማክበርና በማስከበር የተራራቅን ተቀራርበን የተለያየን ተገናኝተን ለመጸለይና
ለመዘመር እግዚአብሔርንም ለማመስገን እንድንችል እንደ ቅዱስ ጳውሎስ “የቀረውንም ነገር ሳልቆጥር
ዕለት ዕለት የሚከብድብኝ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሀሳብ ነው” እንበል።
አምላካችን እግዚአብሔር ለሀጋራችን ለኢትዮጵያና ለዓለም ሁሉ
ሰላምን ይስጥ
አባ አብርሃም
የዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት
ሊቀጳጳስ
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