ከIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ
የተላለፈ ቃለ ውግዘት፡፡
በሀገር ውስጥም ሆነ በመላው ዓለም የምትገኙ የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ
ክርስቲያን Eምነት ተከታዮች ምEመናንና ምEመናት ሐዋርያዊት፣ ጥንታዊት፣ ታሪካዊትና
ብሔራዊት የሆነችው የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በረጅሙ የታሪክ ጉዞዋ
በሃይማኖት መሪዎቿ መንፈሳዊ ብርታት፣ በሊቃውንቶቿ ትምህርት፣ በካህናቶቿ Aገልግሎትና
በምEመናኗ ጽንA ሃይማኖት ህልውናዋና Aንድነትዋ ተጠብቆ መኖሩ ሁሉም የሚያውቀው ሐቅ
ነው ፡፡
ይህ ለዘመናት ተጠብቆ የኖረውን ሃይማኖቷ፣ Aንድነትዋና ቀኖናዋ ለመፈታተን
የሚፈልጉ የውስጥና የውጭ መናፍቃን በየጊዜው የጥፋት ሙከራ ቢያደርጉም ሃይማኖተ ጽኑ
በሆነ ሕዝቧ ጥንካሬ በየጊዜው መክሸፉ ታሪክ ያስረዳል ፡፡
በAሁኑ ጊዜም ጌታችንና መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ ከEኔ ጋር ያልሆነ
ይቃወመኛል ፣ ከEኔ ጋርም የማያከማች ይበትናል (ማቴ 12. 13) በማለት የገለጸውን የAጽራረ
ቤተ ክርስቲያን በታኝ ተግባር የሚፈጽሙ ከሐዲዎች ቤተ ክርስቲያንን ከምትወደው ሕዝብዋ ፣
ሕዝቡንም ከሚወዳት ቤተ ክርስቲያኑ ሊለያዩ ሆን ብለው በመነሣት የEግዚAብሔርን ቃል ፣
የሐዋርያትን ሲኖዶስ፣ የAበውን ሃይማኖት፣ ሕገ ቤተ ክርስቲያንንና ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን
በመጻረር Aይሆንላቸውም Eንጂ ከሆነላቸው ሊከፋፍሏት ደፋ ቀና Eያሉ ይገኛሉ ፡፡
Eነዚህ ከሐዲዎችና ፀረ ቤተ ክርስቲያን ሰዎች በEግዚAብሔር ቃል ‹‹ዘይሴሰይ Eክልየ
AንሥA ሰኮናሁ ላEሌየ›› “Eህሌን የሚበላ ተረከዙን Aነሣብኝ” Eንደተባለው ቤተ ክርስቲያናችን
Aስተምራ፣ መዓርግ ሰጥታ፣ በረከቷን መግባና ተንከባክባ ያሳደገቻቸው ነበሩ፤ ነገር ግን
የተሰጣቸውን ኃላፊነት በAግባቡ መወጣት ሲሳናቸው የነካቸው ሳይኖር ሀገራቸውንና ቤተ
ክርስቲያናቸውን Eየካዱ ወደ ውጭ Aገር በመኮብለል የክህደት ተረከዛቸውን Aነሡባት፡፡
ይህ Aድራጎታቸው ወዲያውኑ ውግዘት የሚያስከትል መሆኑ በሐዋርያት ሲኖዶስ
የተረጋገጠ ቢሆንም ንሥሐ ገብተው ይመለሱ ይሆናል በሚል ተስፋ ለተወሰኑ ወራት ቅዱስ
ሲኖዶስ በትEግሥት ጠብቆAቸው ነበር፡፡ ይሁንና ሌላ ተጨማሪ ክሕደት በቤተ ክርስቲያን
ለመፈጸም መንቀሳቀሳቸው ሲረዳ ከጌታችን ከIየሱስ ክርስቶስና ከሐዋርያት በተሰጠው ሲኖዶሳዊ
ሥልጣን የቤተ ክርስቲያኗን ሕግ ለማስጠበቅ ሲል፣
1. Aባ ዜና ማርቆስ
2. Aባ ኤልያስ
3. Aባ ጎርጎርዮስ
4. Aባ መልከጼዴቅ ይባሉ የነበሩት ጳጳሳት ረስጠብ 11 “Aንድ ኤጲስ ቆጶስ ወይም ጳጳስ
መንበሩንና ሀገረ ስብከቱን ትቶ ወደ ሌላ ሀገረ ስብከት ይሄድ ዘንድ Aይገባም”
Eንደዚሁም ኒቅያ 24 ‹‹ኤጲስ ቆጶሳት ከሀገረ ስብከታቸው ወደ ሌላ ሀገር ቢሄዱ
ከስድስት ወር የበለጠ Aይኑሩ፣ ችግር ሳይገጥማቸው፣ ሊቀ ጳጳሳቱም ሳይፈቀድላቸው
ከዚህ የበለጠ ቢኖሩ ወይም ሀገረ ስብከታቸውን ትተው በሌላው ሀገር በዓለ ትንሣኤን
ቢያከብሩ ከሹመታቸው ይሻሩ›› በሚለው የሐዋርያት ሲኖዶስ ሕግ መሠረት የጵጵስና
ሥልጣናቸውን ሽሮ የጵጵስና ስማቸውም AንሥቶAል፤ ከዚህ ቀን ጀምሮ Eነኝህ ሰዎች
ከዚህ በላይ በተጠቀሰው የሐዋርያት ሕገ ሲኖዶስ መሠረት የተሻሩ በመሆናቸው ምንም
ዓይነት ሥልጣነ ክህነት ለመስጠት Aይችሉም፣ ቢሞክሩም በማናቸውም መንገድ በሕገ
ቤተ ክርስቲያን ዘንድ ተቀባይነት Eንደሌለው ግልጽ ነው ፡፡

በሌላ በኩል የቀድሞ Aራተኛ ፓትርያርክ የነበሩት Aባ መርቆሬዎስ በራሳቸው ጥያቄ
ሕመም ካደረብኝ ብዙ ቀን ሆኖኛልና የቤተ ክርስቲያን Aስተዳደር Eንዳይበደል ቅዱስ ሲኖዶስ
ሥልጣኑን Eንዲረከበኝ ብለው ባቀረቡት Aቤቱታ መሠረት ሥልጣናቸውን ካስረከቡ በኋላ ቅዱስ
ሲኖዶስ በAዲስ Aበባ Eንጦጦ ሐመረ ኖኅ ኪዳነ ምሕረት ገዳም በቀኖና ቤተ ክርስቲያን
ተወስነው Eንዲኖሩ ውሳኔ Aሳልፎ ነበር፤ይሁንና Aባ መርቆሬዎስ በፍትሕ መንፈሳዊ Aንቀጽ 5
ቁጥር 138 ‹‹ከበጎች (ምEመናን) የተለየህ ብትሆን ጠላታቸው Aንተ ነህ፤ የEግዚAብሔርም
ባለጋራው ነህ፤ EግዚAብሔር ጠባቂ የሆናቸውን በጎች (ምEመናን ) የምታጠፋ Aንተ ነህ”
የሚለውን ሕገ ሲኖዶስ በመጣስ ማንም ሳይያሳድዳቸው ከምEመናን ተለይተው Aገርንና ቤተ
ክርስቲያንን ከድተው ወጥተዋል፡፡
ይህም Aልበቃ ብሎ የፓትርያርክነት ሥልጣናቸውን በራሳቸው ጥያቄ ካስረከቡበት ቀን
ጀምሮ ተራ ሰው መሆናቸውን Eያወቁ በሌላቸው መንበርና ሥልጣን የጵጵስና ሥልጣናቸው
በሕገ ቤተ ክርስቲያን ከተሻረና ስማቸው ከተነሣ ተራ ሰዎች ጋር በመሆን የሐሰት ሲኖዶስ
AቋቁሜAለሁ በማለት ምEመናንን ሲያጭበረብሩ ቆይተዋል፡፡
ይህ ሁሉ ሆኖም Aንድ ቀን ንስሐ ገብተው ይጸጸቱ ይሆናል በሚል ጽኑ ትEግስት
ቅዱስ ሲኖዶስ ለረጅም ጊዜ ታግሶAቸው ነበር፤ ሆኖም ንስሐ ሊገቡ Aልቻሉም፣ ስለ ቤተ
ክርስቲያን Aንድነትና ሰላም በተደጋጋሚ የቀረበላቸውን ጥሪም Aልተቀበሉም፡፡
በመጨረሻም ጭራሹኑ ለይቶላቸው ሃይማኖትን በማፍረስ፣ ሕገ ሲኖዶስን በማፋለስና
ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን በመጣስ በሌላቸው ሲኖዶሳዊ ሥልጣን ጥር 13 ቀን 1999 ዓ.ም.
በሰሜን Aሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ Eንደዚሁም ጥር 20 ቀን 1999 ዓ.ም. በቶሮንቶ ካናዳ 13
የሚሆኑ የሐሰትና የጥፋት ሕገ ወጥ ኤጲስ ቆጶሳትን ሹመዋል፡፡
በዚህም የክሕደት ድርጊታቸው በሐዋርያት ሲኖዶስ ድስቅ 34 “ኤጲስ ቆጶስ በሦስት
ኤጲስ
ቆጶሳት
ይሾም
ዘንድ
Eናዛችኋለን፤
የችግር
ዘመን
ቢሆን
Eንኳ በሁለት Aጴስ ቆጶሳት ይሾም፣ በAንድ ኤጲስ ቆጶስ ሊሾምላችሁ Aይገባም፣ የሁለትና
የሦስት ምስክርነት የጸና ይሆናልና፣ ረስጣ 58 Aንድ ኤጴስ ቆጶስ ብቻው የሾመ ከሆነ ይሻር”
የተባለውን ጥሰው ሁለትና ሦስት ይቅርና Aንድ ሕጋዊ ኤጲስ ቆጳስ ሳይኖር I- ሕጋዊ የሆነ
ሢመት ሰጥተዋል፡፡
Eንደዚሁም በሐዋርያት ሲኖዶስ ረስጣ 34 “ ባለ ሀገረ ስብከቱ ሳይፈቅድለት ከሀገረ
ስብከቱ ውጭ ካህንን የሾመ ቢኖር ይሻር የሚለውን በመጣስ ሥልጣነ ክህነትን ሰጥተዋል፡፡
በተጨማሪም የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕገ ሲኖዶስ Aንቀጽ 16
ንUስ Aንቀጽ 2 Eና 3 ከሥልጣኑ የተገለለ ፓትርያርክ በቀኖና ተወስኖ በገዳም ይቀመጣል፣
በገዳም Aልቀመጥም በቀኖናም Aልወሰንም በማለት Eምቢተኛ ከሆነ ግን ተወግዞ ከቤተ
ክርስቲያን Aንድነት ይለይ” የሚለውን ሕግ ተላልፈው ተገኝተዋል፡፡
Aባ መርቆሬዎስና የEርሳቸው ተከታይ የሆኑ ሕገ ወጥ ሰዎች የIትዮጵያ Oርቶዶክስ
ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትን ለማፍረስ የሚያደርጉት የጥፋትና የክሕደት ተግባር
በዚህም Aላበቃም፣ የIትዮጵያ ሕዝበ ክርስቲያን ወላዲተ Aምላክ ከሆነችው Eናታቸው ከቅደስት
ድንግል ማርያም ነጥለው ከፀረ ማርያሞች በረት ለመክተት ካላቸው Eኩይ ዓላማ በመነሣት
ውዳሴ ማርያም፣ መልክA ውዳሴና መልክA ሥEል Eንዳይደርስ፣ ተAምረ ማርያም
Eንዳይነበብ፣ የሐዋርያት Aመክንዮና ቅዳሴ ማርያም Eንዳይቀደስ፣ ከቅዳሴ መጻሕፍት ውስጥም
Aሥራ Aንዱ በሙሉ Eንዳይጸለይባቸው፣ የቅዱስ ያሬድ ዜማ Aሮጌና Aሰልቺ ስለሆነ
Aገልግሎት ላይ Eንዳይውል፣ የቅዳሴ ጸሎት በፒያኖ፣ በOርጋንና በመሳሰሉት ዘመናዊ
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መሣሪያዎች Eንዲቀደስ፣ ያለ ጽላት ቅዳሴ Eንዲቀደስ በማድረግ የቅድስት ድንግል ማርያምንና
የተዋሕዶ ሃይማኖትን ክብር ተዳፍረዋል፡፡ ይህ ሁሉ የክህደትና የኑፋቄ ግንብ Eየተገባ
በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ቤተ ክርስቲያኗን የሚመራ ቅዱስ ሲኖዶስ ነገሮችን በትEግሥት
የሚያልፋቸው ሆነው Aላገኛቸውም፡፡ በመሆኑም Eንደነዚህ ያሉ ከሐድያንን Aስመልክቶ
ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በ1ኛ መልEክቱ ምE. 2 ከቁጥር 18-19 “ ልጆቼ!! ይህቺ የመጨረሻ
ሰዓት ናት፣ Eኛም የመጨረሻዋ ሰዓት Eንደሆነች Aወቅን ተረዳን ፣ ከEኛ ያልሆኑ ከEኛ ዘንድ
ወጥተዋልና፣ ከEኛ ጋርማ ቢሆኑ ኖሮ ከEኛ ጋር በኖሩ ነበር፤ ነገር ግን ሁሉም ከEኛ ዘንድ
Eንዳልሆኑ ይታወቁ” ፡፡ ብሎ Eንዳስተማረን ከEኛ ዘንድ የወጡ Eንጂ ከEኛ ጋር ያልሆኑ
መሆናቸውን በሀገር ውስጥም ሆነ በመላው ዓለም የሚኖሩ የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ
ክርስቲያን Eምነት ተከታዮች በሙሉ ማንነታቸውን Aውቀው Eንዲለይዋቸው ቅዱስ ሲኖዶስ
የሚከተለውን ቃለ ውግዘት Aስተላልፏል፡፡

ቃ ለ

ውግዘት

1. Aባ መርቆሬዎስ በራሳቸው ፍላጎትና ጥያቄ የፓትርያርክነቱን ሥልጣን ለቅዱስ ሲኖዶስ
ከማስረከባቸው የተነሣ፣ የፓትያርክነት ሥልጣን Eንደሌላቸው Eያወቁ ተወግዘው
ከተለዩት፣
ሀ/ Aባ ሀብተ ማርያም ወርቅነህ
ለ/ Aባ ዜና በጎ ሰው
ሐ/ Aባ ገብረ EግዚAብሔር ጸጋዬ
መ/ Aባ ኃይለ Iየሱስ ከበደ ጋር በመሆን ሁሎቹም በሌላቸው ሥልጣን ኤጲስ
ቆጶሳትን
ሹመናል
ብለው
በመንፈስ
ቅዱስ
ላይ
በመዋሸታቸውና
በመዳፈራቸው፤
2. ለሁለት ሺሕ ዘመናት ያህል በAንድነቷ ጸንታ የኖረችውን የIትዮጵያ Oርቶዶክስ
ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሆን ብለው ለመገነጣጠል Aቅደውና Aስበው ሕገ ወጥ ሲኖዶስ
በማቋቋም በAሜሪካና በሌሎችም Aህጉር የሚኖረውን ሕዝበ ክርስቲያን በማታለል
የክሕደትና የሐሳዊ መሲሕ ወይም የመናፍቅ ተግባር በመፈጸማቸው የIትዮጵያ
Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ Aውግዞ ለይቷቸዋል፤

በዚህም መሠረት

፣
ሀ/ ሥልጣነ ክህነታቸውና መርቆሬዎስ የሚለው የመAርግ ስም በቅዱስ ሲኖዶስ
ምልዓተ ጉባኤ ውሳኔ የተነሣ ስለሆነ፣ ከዛሬ ጀምሮ Aባ ዘሊባኖስ ፋንታ ተብለው
በቀድሞ ስማቸው Eንዲጠሩ፣
ለ/ በቤተ ክርስቲያናችን መንፈሳዊ Aገልግሎት ዙሪያም በሕይወትም ሆነ በሞት
ማናቸውንም መንፈሳዊ Aገልግሎት Eንዳያገኙ ቅዱስ ሲኖዶስ Aውግዞ ከቤተ
ክርስቲያን ለይቷቸዋል፡፡

3. በነዚህ ሕገ ወጥ የተሐድሶ መናፍቃን ስብስብ ሰዎች ተሹመዋል የተባሉት ኤጲስ
ቆጶሳት ተብየዎች የሐሰት ኤጲስ ቆጶሳትም ቤተ ክርስቲያናቸውን ጥለውና ክደው
የሔዱ ከመሆናቸውም በላይ ለከፍተኛ የቤተ ክርስቲያን መAርግ የማያበቃ ነውርና ነቀፋ
ያለባቸው፣ Eንደዚሁም ሥልጣነ ክህነት በሌላቸው ሰዎች የሚሰጥ ሥልጣነ ክህነት
በዓለም ውስጥ ታይቶም ተሰምቶም የማያውቅና ሢመታቸውም ከሐዋርያት ሲኖዶስና
ከቀኖና ቤተ ክርስቲያን ውጭ በመሆኑ ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ስለሆነ ቅዱስ
ሲኖዶስ Aውግዞታል፡፡
ይህ ውሳኔ ከተላለፈበት ጊዜ ጀምሮ ከዲቁና Eስከ ቅስና ያለው ሥልጣነ ክህነታቸው
በቅዱስ ሲኖዶስ የተገፈፈና የተወገዘ በመሆኑ፣ ቤተ ክርስቲያናችን Aውግዛ
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ለይታቸዋለች፡፡ በቤተ ክርስቲያናችን መንፈሳዊና ማኅበራዊ Aገልግሎት ዙሪያም
በሕይወትም ሆነ በሞት ማናቸውንም መንፈሳዊ Aገልግሎት Eንዳያገኙ ቅዱስ ሲኖዶስ
Aውግዞ ከቤተ ክርስቲያን ለይቷቸዋል፡፡
4. Eሩያን በAካል የሚለውን የOርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት የነገረ መለኮት ትምህርትን
በማዛነፍ “መንፈስ ቅዱስ Aካል የለውም ” በማለትና በድንግል ማርያም ቅድስናና ክብር
የኑፋቄ መጽሐፍ በማሳተማቸው፣ Eንዲሁም በሌላው ክህደታቸው ሁሉ ተወግዘው
ጵጵስናቸውና ስመ ጵጵስናቸው የተገፈፈው፣
1.
Aባ ሀብተ ማርያም ወርቅነህ
2.
Aባ ዜና በጎ ሰው
3.
Aባ ገብረ EግዚAብሔር ጸጋዬ
4.
Aባ ኃይለ Iየሱስ ከበደ በሌላቸው ሥልጣነ ክህነት ሕገ ወጥ ሢመት
መፈጸማቸውና ፀረ ተዋሕዶ ሃይማኖትና ፀረ ማርያም ሆነው በመገኘታቸው ቅዱስ
ሲኖዶስ በድጋሚ Aውግዟቸዋል፡፡ Eንዲሁም በሕይወትም ሆነ በሞት ጊዜ የቤተ
ክርስቲያን መንፈሳዊ Aገልግሎት Eንዳይፈጸምላቸው ቅዱስ ሲኖዶስ
Aውግዞ ከቤተ
ክርስቲያን Aንድነት ለይቷቸዋል፡፡

በAገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር የምትገኙ ምEምናንና ምEመናት
ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በ2ኛው መልEክቱ ምEራፍ 1 ቁጥር 9-11 “ማንም በክርስቶስ
ትምህርት ጸንቶ የማይኖር ቢመጣ በቤታችሁ Aትቀበሉት፣ ምክንያቱም ሰላምታ የሚሰጠው
ሰው ሁሉ የክፉ ሥራው ተባባሪ ይሆናልና” Eንዳለው ከነዚህ ጋር መቀራረብ በክፉ ሥራቸው
ሁሉ መተባበር ነውና የሐዋርያውን ትምህርት ተቀብላችሁና Aክብራችሁ ከዛሬ ጀምሮ በሀገር
ውስጥም ሆነ በመላው ዓለም የምትገኙ የሐዋርያዊቷ፣ የጥንታዊቷ፣ የታሪካዊቷና የብሔራዊቷ
የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን Aገልጋዮች፣
ሊቃነ ጳጳሳት፣
ጳጳሳት፣
ኤጲስ ቆጶሳት፣
ቆሞሳት፣
ቀሳውስት፣
ዲያቆናትና መዘምራን ፣
ምEመናንና ምEመናት በሙሉ በAባ ዘሊባኖስ ፈንታ መሪነት የተሰባሰቡትን የዘመናችን
የፀረ
ማርያምና
የተሐድሶ
መናፍቃን
ስብስቦች
ቃላቸውን
Eንዳታዳምጡ፣
ትምህርታቸውንም Eንዳትቀበሉ፣ I-ቀኖናዊ ሥርዓታቸውን Eንዳትከተሉ፣ ሥልጣነ
ክህነትም ከEነሱ Eንዳትቀበሉ ምሥጢራተ ቤተ ክርስቲያንን ከEነሱ ጋር Eንዳትሳትፉ ፣
ወደ ቤታችሁ Eንዳታስገቡ፣ በማEድ ተሳትፎም ሕብረት Eንዳይኖራችሁ፣ የEናት
ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ Aውግዟል፡፡
ጥር 25 ቀን 1999 ዓ.ም.
Aዲስ Aበባ - Iትዮጵያ

4

