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        ይድረስ ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያኖች 

ጉዳዩ፣  ህገ  ቤተክርስቲያ  የተላለፉትን  አቡነ  ኤዎስጣቴዎስን  አቡነ  ፋኑኤል  በጥፋታቸው  እንዲቀጥሉ
ስለመቀዳቸው
                                                                                                
 

          
           የዚህች ጦማር መነሻ የሆነኝ ከነበሩበት ኮሌጅ በዝሙት ምክንያት ኮሌጅ [The Orthodx Church in Amrica]
የተባረሩት  አቡነ  ኤዎስጣቴዎስ  ዘንድሮ  በዋሽንግተን  ዲሲ  ደብረ  ምህረት  ቅዱስ  ሚካኤል  የኢትዮጵያ  ኦርቶዶክስ  ተዋህዶ
ቤተክርስቲያን በተከበረው የጥምቀት በዓል ላይ ተገኝተው በአውደ ምህረት ላይ መስበካቸውና የጥር አስተርእዮ ዕለት ደግሞ በዲሲ
ርአሰ አድባራት ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ቀድሰው ማቁረባቸውና ይህም የሆነው በአቡነ ፋኑዔል ፈቃድ መሆኑ
የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምዕመናን ላይ ያሳደረው ቅሬታና ምሬት ነው። 

● አቡነ ኤዎስጣቴዎስ - በዲሲ ርአሰ አድባራት ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን 

● አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከአቡነ ፋኑኤል ጋር ጥምቀት በዲሲ ሚካኤል ሲያከብሩ። 

ወደ ዝርዝር ጉዳይ ከመግባቴ በፊት አባ ፋኑኤል ቤተ ክርስቲያናችን ላይ የሚፈጽሙት ጥፋት ይህ የመጀመሪያቸው አይደለም። አባ
ፋኑኤል ተመዝነው ከወደቁባቸው ስህተቶች አንዱ፤ በቨርጅንያ ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን የፈጸመውት ጥፋት ነው። ያደረጉት
ጥፋት ለስነ ምግባራችን፣ ለባህላችንና ለታሪካችን መሠረት ለሆነው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት፤ በህይወቱ በንግግሩ በኑሮው ምሳሌ
በመሆን “ሊቀ ጳጳስ ነኝ” የሚል ይህን የመሰለ አስነዋሪ ተግባር በቤተ ክርስቲያናችን እንዲስፋፋ በነውር የወደቁ ሰዎችን ቀድሰው
እንዲያቆርቡ፤  ዝሙት  ኃጢአት  እንደሆነ  የምትገስጸውን  ወንጌል  እየሰበኩ  እንዲቀጥሉ  መፍቀድና  ማደፋፈር  አባ  ፋኑኤልን
ከጵጵስናው የሚያስወግድ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ከቤተክርስቲያን አገልግሎት የሚያስነቅላቸው ነው። ያላንዳች ይሉኝታና ሀፍረት
ይህን የመሰለ ጥፋት እየፈጸሙ ባሉበት መቆየታቸው፤ ለቤተ ክርስቲያናችን ከእግዚአብሔርና ከጠቅላላው ህዝብ በቀር ተመልካች
መንፈሳዊ አካል አለመኖሩንም የሚያሳይ ነው። 
አባ ፋኑኤል ኦርቶዶክሳውያን ሊቃውንት አበው እነ ቅዱስ ቄርሎስ “ለእመ ኢበጽሑ ኀበ ፍጻሜ ፍጹም፤ አላ ንኡሳነ ክርስቲያን

እሙንቱ፤ ይመሀርዎሙ ወይገስጽዎሙ በኩሉ ቁመት ዘእምነተ ሃይማኖት ርትዕት” ሃይ  70፡12）ብለው ባዘዙት መሰረት፤ ወደ
ክርስትና ለመግባት አምነው ለሚጠመቁ ሰዎች፤ ለጥምቀት የሚያበቃቸው ትምህርት እንደሚያስፈልጋቸው በመረዳት፤ ቅድስት ቤተ
ክርስቲያናችን በምትመዝንበት ሚዛን “አባ ፋኑኤል አዲስ ተክል ናቸው“ በሚል ርእስ መጋቢት ፳ ፳፻፮ ዓ.ም.ምስክርነቴን በመስጠት
ቀደም ብየ ስለዘጋሁ በአባ ኤወስጣቴወስ ምክንያት ስለተከሰተው ከአባ ፋኑኤል ጋራ መነጋገር አልፈለኩም። የተጻፈውን ለመረዳት
ከፈለጉ ይህንን “አባ ፋኑኤል አዲስ ተክል ናቸው” የሚለውን ሰንሰለት ይጫኑ። በቨርጅንያ ሐመረ ኖሕ ኪዳነምህረት የተፈጸመውን
ስህተት ለማስተካከል ለሚመለከታቸው የቤተክርስቲያን አባቶች የተካሄደውንም ዝርዝር ጉዳይ ለመረዳት ከፈለጉም የሚቀጥለውን
ሰንሰለት  ይጫኑ።ሐመረኖሕኪዳነምህረትጉዳይበአባፋኑኤልናታደሰሲሳይላይየተሰጠመግለጫበዓለምየሚሰራጭ።



የተፈጸመውስህተትእንዴትቅድስትቤተክርስቲያናችንንየሚጎዳመሆኑንበመገንዘብበመለያየትላይያሉትንአባቶችአነጋግረን
።ከቅዱሳትመጻህፍትሳንወጣየሚያስፈልገውንርምጃእንድንወስድተስማሙ።ከተስማሙትአንዱየውስጡንሲኖዶስወክለውበኒዮርክ
የሚኖሩትአቡነዘካርያስናቸው።

አቡነዘካርያስምሆኑለቅድስትቤተክርስቲያንቆመናልየሚሉትንበሙሉእኔባላነጋግራቸውምአቡነኤዎስጣቴዎስስለሰሩትስህተት
ትምህርትቤቱያሰራጨውየውሳኔጽሑፍደርሷቸዋል።ባይደርሳቸውምእንደኔሰምተዋል።አላወቅንም፣አልሰማንምማለትአይችሉም።በበኩ
ሌበወቅቱስሰማእንደባዕድዝምአላልኩም።በቨርጅንያኪዳነምህረትበተፈጠረውስህተትምንአገባኝእንዳላልኩ፤ይህምስህተትተከሰተሲባል
ሰምቼዝምአላልኩም።በአቅሜያደረኩትንከዚህበታችእገልጻለሁ።

በአቅሜያደረኩት

ከጥንታውያንተዋህዶኦርቶዶክስክርስትናሊቃውንትአንዱአክርስቶዶሎስ“ዘንተጸሐፍነወአያዳዕነህዳጠ
እምብዙኅበከመተምህርነእምአበውለባስያነእግዚወማህደራተመንፈስቅዱስዐቃብያነምሥጢራተቤተክርስቲያንዘእግዚቅድስት።ወን
ህኒዐዚዛንምእመናንበትምህርታቲሆሙዘተምህርነእምቅድሳቲሆሙ”(ም112፡

4）ሲልበጦማርያስተላለፈውንመልእክት፤የደብረሊባኖሱየሊቅመምህርየኔታቢረሳአንድምእያሉያስተማሩኝ፤በኢትዮጵያኦርቶዶክስ
ተዋህዶአካልነኝበምትልባንዲትአጥቢያቤተክርስቲያንየምትደርሰውስህተትሁሉእንደጦርሆናእንድትወጋኝአድርጓታል።

አባኤወስጣቴዎስከኮሌጅመባረራቸውእንደተሰማሁ፤እጅግበጣምተሰማኝ።እኒሁአባፋኑዔልየሚባሉትሰውግን፤በተከሰተውስህ
ተትከማዘንይልቅ፤“የተፈጥሮጉዳይስለሆነምንያሳፍራል”እያሉይስቁናይሳለቁእንደነበረበሰፊውስለተነገረ፤ላነጋግራቸውመንፈሴአልፈቀደ
ምነበር።ለቤተክርስቲያናችንባእድናበውስጧምአለማደጋቸውንከዚህቀደምባደረጉትስለተረዳኋቸውየተናገሩትአላስደነቀኝም።

ይሁንእንጅኮሌጁአባኤዎስጣቴዎስንማሰናበቱንባድራሻያስታወቀውለቤተክርስቲያኒቱየቅርብተጠሪእንደመሆናቸውለአቡነዘካ
ርያስነበርናእሳቸውንምአነጋገርኳቸው።በመቀጠልምለቤተክርስቲያናችንክብርለራሳቸውምሰላምሲባልባካባቢውካሉትገዳማትባንዱእን
ዲቆዩከራሳቸውከአባኤወስጣቴወስናለመርዳትምበጎፈቃድከነበራቸውሰዎችጋራተነጋገርኩ።ከዚያበፊትአቡነኤዎስጣቴዎስንበአካልምበን
ግግርምአላውቃቸውም።ቢሆንምካሳደገችኝንቤተክርስቲያንጋራባላቸውግንኙነትአባቴናቼው።በኢትዮጵያዊነታቸውምወንድሜወገኔናቸ
ውና፤የስልክቁጥራቸውንፈልጌ“ፈተናውየስዎብቻሳይሆንየሁላችንምነው።መውደቅየሁሉምነው።እንደወደቁመቅረትየሰይጣንነው።ወድ
ቆመነሳትግንክርስቶስያስተማረንየኛነው”የሚለውንጠቅሸአነጋገርኳቸው።

ስላነጋገርኳቸውምበጣምደስእንዳላቸውገልጸው፤ከትምህርትቤትየተባረሩበትምክንያትየመጣባቸውፈተናእንጅ፤ተግባሩንእ
ንዳልፈጸሙትነገሩኝ።“ኮሌጁበጨበጥኩትመረጃአሰናብቻለሁብሎለከፍተኛውተቋምአቅርቦካስወሰነውከባድውሳኔ፤በቀላሉናባጭርጊ
ዜፈንቅሎወጥቶነጻነውለመባልእጅግይከብዳል።ቢቻልምባይቻልምእስከዚያውድረስለቤተክርስቲያናችንክብርለርሰዎምሰላምናመረጋ
ጋትሲባልከአገልግሎቱቢቆጠቡምንይመስለዎታል?”ብዬጠየኳቸው።

በመጀመሪያሀሳቡንተቀበሉት።እሳቸውንተቀብሎለማስተናገድፈቃደኛየሆነገዳምምተገኘ።በገዳምቆይታቸውለሚያስፈልጋቸው
ነገርሊቀማእምራንአማረካሣዬሰዎችንአስተባብረውእንዲደገፉእንደሚያደርጉመልካምፈቃዳቸውሆነ።አባኤወስጣቴዎስውለውአድረው“
በሀሰትስሜንአጥፍቶያባረረኝኮሌጅየኔንምስምባቻሳይሆንየታላቋቤተክርስቲያናችንምስምስላጠፋሀሰትመሆኑንገልጾይቅርታእንዲጠይቅ፤
ማህበረቅዱሳንየሚባለውድርጅትጠበቃ ቀጥሮልኝ በፍርድ ቤት ልፋረደው እየተዘጋጀሁ ነው። ጠበቃ የቀጠሩልኝም የማህበረ ቅዱሳን
አባላትም በሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ እየረዱኝ ከነሱ ጋራ እንድቆይ ስለተባበሩኝ፤ ወደ ገዳም ከመሄድ ይልቅ ከነሱ ጋራ መቆየቱን
መረጥኩ” አሉኝ። የማህበረ ቅዱሳን አባላት ለመርዳት መተባበራቸው መልካም ቢሆንም፤ በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ስመለከተው
ከማህበረ ቅዱሳን ወጣቶች ጋራ መቆየታቸው ለሳቸውም ለማህበረ ቅዱሳን ወጣቶችም ሆነ ለጠቅላላዋ ቤተ ክርስቲያናችን መልካም
እንዳልሆነና ፍጻሜውም እንደማያምር ተገነዘብኩ። ሕሊናየም አላረፈም። ራሳቸው አባ ኤዎስጣቴዎስና አቡነ  ዘካርያስ የአዲስ
አበባውን ሲኖዶስ ስለሚወክሉ፤ ወደ ሌላ ገዳም መሄዱን ካልፈቀዱ ከአቡነ ዘካርያስ ጋራ ቢቆዩ የተሻለ መሰለኝ። ይህንንም ሀሳብ
ከራሳቸው ከአቡነ ዘካርያስ ጋራ ተነጋገርን። አቡነ ዘካርያስም “ይህን የምትነግረኝን እኔም አስቀድሜ አስቤው ነበር፤ ግን እራሳቸው
ሸሹኝ“ የሚል መልስ ሰጡኝ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስከዚህ ቀን ድረስ ስለ አባ ኤዎስጣቴዎስ የሰማሁት ነገር አልነበረኝም። 

ባለፉት ሳምንታት አባ ኤዎስጣቶስ በዲሲ ከተማ ታላላቅ በዓላት ላይ ተገኝተው ባህረ ጥምቀት ባረኩ “ጽድቅን ሁሉ መፈጸም



ይገባናል” ተብሎ በሚነገርበት አውደ ምህረት ላይ በአባ ፋኑኤል አደፋፋሪነት አስተማሩ” ብዙ ህዝብ በተሰበሰበበት ባንድ ደብርም
“ብጹዕ ቅዱስ እየተባሉ” በቄሶች በመታጀብ ቅዳሴውን እንደመሩት በቪድዮ ተመለከትነው። 
የአባ ፋኑኤል በቤተክርስቲያን ላይ ወንጀል ፈጻሚውን መገፋፋትና ማደፋፈር ከላይ በገለጽኩት ምክንያት ባይደንቀኝም፤ ይህ ሁሉ
ጥፋት ሲፈጸም “ኧረ ልክ አይደለም” የሚል ከዚህ በታች የተጠቀሱትን በጉባዔ ትምህርት ቤት በስፋት ሲተረጎሙ የሰማ ይቅርና፤
በነጠላ ሲነበቡ የሰማ አንድ እንኳ ካህን እንዴት ጠፋ? የሚል ጥያቄ በህሊናየ ተፈጠረና እጅግ አዘንኩ። 
አባቶቻችን  “ኢንህድግ  ማኅበረነ  ዘከመ  ይለምዱ  ካልአን፤  ዳእሙ  ንትገሰጽ  ወንትቀሀው  ምስለ  ቢጽነ  በተፋቅሮ  ወበምግባረ
ሠናይ”(ዕብ 10፡24) ። በሚለው ቃል ተመርኩዘው ጥር አስተርዮን፤ ጥምቀትንና ሌሎችን በዓላት የሰሩልን፤ እየተገናኘን በመካከላችን
የተዘራውን እንክርዳድ በመመርመር በንጽህ ሕሊናና በምግባረ ሰናይ ለማረም ነበር እንጅ እንደ አባ ፋኑኤል በዝሙት፣ በሌብነትና
በአታላይነትታቸው እሚታወቁትን ጥላ ከለላ በመስጠት በቅዱስ ሥጋ ወደሙ ላይ ለመሳለቅና ለማሾፍ እርስ በርስ ለመወዳደስ፤
ሸፍነኝ ልሸፍንህ እንድንባባልባቸው አልነበረም። 

በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት እግዚአብሔርና ሰው ለሚገናኙባቸው እኒህን ለመሳሰሉ በዓላት (ጉባዕያት）ቅድመ ዝግጅት አላቸው።

ቅዱስ ጳውሎስ ”ወሠናየ ሐልዩ ለቅድመ እግዚአብሔር ወለቅድመ ሰብእ（2 ቆሮ 8፡21)  እንዳለው ፤ ቅድመ ዝግጅቱም በሰውና
በአምላክ ፊት ህሊናን የሚያጸዳ ጾምና ጸሎት ነው። በአባ ፋኑዔል የሚታየው ግን “እስመ ኢትሀውሩ ለእንተ ትሄይስ ዘእንበለ

ዳእሙ ውስተ ዘይቴሀት”（ 1ቆሮ  11፡  17） እንዳለው፤ የቤተ ክርስቲያናችንን መመሪያ በሚቃረን ውርደትን ስላቅን ኃጢአትን
በሚያውጅ አመራር ቤተ ክርስቲያንን መምራታቸው በዓለም ዙሪያ ለተበተነው ህዝብ እንቅፋትና አሳፋሪ ሆኖበታል። 
ከቅዱሳን ሐዋርያት ቀጥለው ከተነሱት ሊቃውንት አበው አንዱ ቅዱስ አትናቴዎስ “ኦ ካህናት አንትሙ ውእቱ አዕይንተ እግዚ
ብሩሀት። ተናጸሩ በበይናቲክሙ አሐዱ ምስለ ካልዑ። ህቱ እምውስቴትክሙ በአበ ይኖ ኢይቁም ወኢይህበር በጸልዮ ኢዘማዊ

ወኢቀታሊ ሰራቂ ወኢሀሳዊ ዘውእቱ አምስቱ አክላባት እለ በአፍአ ይትኴነኑ”（አት ）እያለ ያስተማረውን በቅዳሴው እናነበዋለን።
የምናነበውን ህዝቡ ቢረዳው በቤተ መቅደስ መቆም ይቅርና ህዝብ በሚሰበሰብበት መቆም የምንችል አልነበረም። ይህም ማለት፦

“እግዚአብሔር የማይቀበለውን ኃጢአት አይተን አናልፍም ሰምተን ዝም አንልም በማለት ቃል የገባችሁ እናንት ካህናት ሆይ ！
እርስ በርሳችሁ ተራረሙ፤ በመካከላችሁ በዝሙት በሌብነት በውሸት የተበከለውን በአድልዎና በግብዝነት ክብር ሸፍናችሁ በጸሎት
በቅዳሴ አትተባበሩ ፤ ከመካከላችሁ አውጡት ለዩት” ይላል። 
ከኛ በፊት የነበሩት መምህራኖቻችን “እመቦ ዘወድቀ በኃጢአት ኢይርሳ እስመ ዘኢይትረሳእ” የሚለውን አስፍተውና አብራርተው
ያስተማሩን፤ ተራራ ሆኖ የሚታየው የትላንቱና የዛሬው ስህተት ይቅርና፤ ንስሀ ሳንገባባትና ሳናርማት ትንሽ ስህተት ተርስታ ወደ
ሚቀጥለው ቀን እንዳትሻገር ነበር። ዛሬ ግን ቀን አልፎ ቀን ሲተካ ወደ ትውልድ  የሚሻገር መርዘኛ ባህል የሚያደርጉ አባ ፋኑኤልን
የመሳሰሉ እንክርዳዶች ተከሰቱ። በክህነት አገልግሎት የተሰማራ ሁሉ ይህን የመሰለው ኃጢያት በግልጽ ከመቃወም ይልቅ፤ እንደ
ባእድ “ወይ ጉድ እያሉ” ቆሞ መመልከት ክህደት ብቻ አይደለም፤ በሀገር መቅሰፍት የሚያመጣና ፍርድም የሚያስከትል በደል ነው።
ይህን የመሳሰሉ ውዝግቦች የሚከሰቱት፤ በእኛ በካህናቱ የሚፈጸሙት ስህተቶች፤ በጥቂት ማህበረሰብ አካላት ተበባሪነት እንደሆነ
ተደጋግሞ ተገልጿል። ጉዳት እያደረሰ ያለውም በታሪኩ፤ በእምነቱና በባህሉ ባለቤት በጠቅላላው ህዝብ ላይ በመሆኑ ይህችን ጽሑፍ
ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያኖች እንድትደርስ ወደደኩ። በህብረተሰብ መካክል ለሚፈጸም ስህተት አራሚ
ኃላፊነቱን ዘንግቶ ሲያንቀላፋ፤ ጨርሶም ሲጠፋ፤ የኔ ቢጤ ባለአገር ባካባቢው ላለውና ተዘልለው ለተቀመጡ ሰዎች በተዘዋዋሪ
መንገዶች ጥሪ ማድረጉ በባህላችን የተለመደ ነው። ከመንገዶች አንዱ የሚከተለው ነው። 
“ወዲያ ማዶ ሆኖ አንድ ሰው ተጣራ፤ 
ወዲህ ማዶ ሆኖ ሌላ ሰው ወይ አለው፤ 
ወገኔ ተጠንቀቅ ይህ ነገር ለኛ ነው” 
ይህ ባህላዊ የወል ጥሪ ለሁሉም ሲሆን “ወገኔ ተጠንቀቅ ይህ ነገር ለኛ ነው” የምትለው ሀረግ ለነገሩ ቅርበት ካላቸው ሰዎች ፈጣን
መልስ እንደሚጠበቅባቸው የምትጠቁም ናት። ይህችንም ጦማር ለጠቅላላ ህዝበ ክርስቲያን ትድረስ ብልም፤ የነአቡነ ዘካርያስ ስም
ተጠቅሶ ትድረስ ባለማለቴ አቡነ ፋኑዔልን ለመቃወምም ሆነ ለመደገፍ ድምጽ ላለማሰማት አዘናጊ እንደማይሆንባቸው አምናለሁ። 

“መልካም የሆነውን ነገር ማድረግ እንዳለበት እያወቀ የማያደርግ ሰው፤ ራሱ ኃጢአት ያደርጋል”  （ ያዕ  4፡17） የሚለውን
መልእክት” ”አኮ ዘይኤብስ ባህቲቱ ይትኴነን። አላ ዘሂ ይትፌሳህ በኃጢአቱ ይትኴነን። ወአኮ ውእቱ ዘአበሰ ወዳእምሩ ዘሰምረ

በኃጢአተ ዝኩ ዘተሳተፈ በአሐቲ ኩነኔ ይትኴነኑ“（ዘሠለስቱ ምእት 22፡4）በሚለው ምንባብ “ሊቃውንት አበው እንዳስተማሩኝ፤
ክህነት ከመስጠትና አስነዋሪ ተግባር ከመፈጸም በቀር እነ አባ ፋኑዔል የሚፈጽሙትን አስነዋሪ ተግባር ለማውገዝ ክህነቴም የቤተ
ክርስቲያኒቱ  አባልነቴ ይፈቅዳሉ።  በቤተ ክርስቲያንም ሆነ  በህዝብ ላይ  በደል ሲፈጸም ዝምታ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት
እንደሚያስፈርድ የጉባዔው መምህራን አጠንክረው ይናገራሉ። 
“ካህኑ  ቢሳሳት እግዚአብሔር ይጠይቀው እንጅ፤ አንተ ዝም በል”  የሚል በሚሉ በእነ  አባ ፋኑኤል ስብከት ስለታሰረ እንጅ
ማነኛውም የቤተ ክርስቲያኒቱ አካል ለማውገዝ መብት አለው። “ቤተ ክርስቲያን የምትባለው “ማህበረነ ዕቀብ በሰላም” እያልን

የምንጸልይላት የቤተ ክርስቲያኒቱ ክምችት ነው። ይህን ክምችት የማይሰማ ከሆነ “እንደ አህዛብና ቀረጥ ሰብሳቢ ይቆጠር”（ማቴ

18፡17）ብሎ ክርስቶስ ያዘዘው በዚህ ምክንያት ነው። እኔም ይህችን ማሳሰቢያ ለሚመለከተው ሳቀርብ የግሌን ኃላፊነት ለመወጣት
ብቻ እንጅ፤ ማንንም ለመጉዳት ለመክሰስና ለመውቀስ አይደለም። ይህችን ጦማር ከማዘጋጄቴ በፊት ብዙወችን አማክሬአለሁ።
ይህን በተመለከተ ያሰብከውን ከመናገር አትቆጠብ በርታ ያሉኝ ጥቂቶች ናቸው። ተስፋ የቆረጡት የሚሰነዝሩት የምሬት ቃል
የሚከተለው ነው። 



ለምእመናን 
ተከሰተ የተባለው የአባ ዔዎስጣቴዎስ ስህተት በገሀድ የወጣው፤ የክርስትና እምነትን፣ ሞራልንና ከፍተኛ ሃላፊነትን፤ ለመረከብ
የሚችሉትን በማፍራት ላይ ያለ የአሜሪካን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን  [St.  Tikhon’s  Seminary]  የምሁራን ምሁራን ስብስብ
ያለበት ነው።  

አቡነ ኤወስጣቴወስን ትምህርት ቤቱ በተማሪነት ሲቀበል፤ እስከ ሊቀ ጵጵስና ከደረሱባት ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያናችን ገዳማዊ
ታሪካዊ ባህላዊና ሃይማኖትና ሞራል ለተማሪዎች ምሳሌ የሚሆን ለትምህርት ቤቱም ምስክር ይሆናል በሚል ነበር። የተጠበቀው
ሳይሆን ቀርቶ የመጨረሻው የቅድስና የንጽህና መለኪያና መግለጫ የሆነውን ጵጵስና የተሸከሙ ሰው ይህ ጥፋት በመፈጸሙ፤
በትምርት ቤቱ ቅጽር ለነበሩትና ላጣሩት ሰዎች ብቻ ሳይሆን፤  ለውሳኔ  የቀረበለት የኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ከፍተኛ
መማክርትን እጅግ አስደንግጧል፣ አሳፍሯል። በኮሌጁ የተጸመው ስህተት በዓም አቀፍ መድረክ አንገት የሚያስደፋ፤ የማይፋቅ
የታሪክ ጠለሸት ከመሆኑም ባሻገር፤ ግለሰቡ ቅዳሴውን እንዲመሩ ወደ ቤተ መቅደስ እንዲገቡ መፍቀድ፤ በአውደ ምህረትም ላይም
ለቡራኬ እንዲሰለፉ ማድረግ፤ ኮሌጁ ተጸይፎ ያወገዘውን የዝሙት ተግባር ቤተ ክርስቲያናችን እንደምትቀበለው አድርጎ ማወጅ
ነው። የስነ ምግባር ምንጭ የሆነው የስነ መለኮት ትምህርት በሚሰጥበት ቦታ፤ የክህነት የምንኩስናና የምናኔ የጾም የጸሎት ምንጭ
የነበረችው  ቤተ  ክርስቲያናችንን  በዓለም  አቀፍ  መድረክ  ማጋለጥ፤  የኢትዮጵያዊነትን  ስነ  ምግባር  የሚካፈለውን  መላ
ኢትዮጵያውያንን የሚያሳፍር፤ በቤተ ክርስቲያናችን የተጠመቀውን ህዝበ ክርስቲያን የሚያሰቅቅ፤ የቤተ ክርስቲያናችንን ካህናት
የሚያሸማቅቅ ነው። 
ይህንን አስነዋሪ ተግባር “አትቃወሙ ዝም በሉ ምን አገባቸሁ” የሚሉ ካህናት ከገጠሟችሁ፤ በዓላት የእርስ በርስ መተራረሚያ፤
በመካከል የተከሰተ ኃጢት ካለ የማጽጃ ወቅቶች መሆናቸውን ያልተገነዘቡ መሆናቸውን ተረዱ። ከበሮ እየደበደቡ በመዝለል
በመንጫጫት የተሳሳቱትን ሁሉ እየጎተቱና እያደፋፈሩ ወደ ቤተ መቅደሱ በመክተት የየራሳቸውን በደል በመሸፈን ለመረዳዳት፤
ገንዘብ ለመሰብሰብ እርስ በርሳቸውም እየተወዳደሱ ለመሸላለም የተሰለፉ መሆናቸውን መገንዘብ ይገባል። 
በኮሌጁ አስተዳደር በጥንቃቄ ተጠንቶ፤ በትምህርት ቤቱ የበላይ ጠባቂ በሆነው በኦርቶዶክስ ክርስትና መማክርት ጉባዔ ተወገዘው
የተባረሩትን ተቀብሎ በአውደ ምህረት ማሰለፍ፤ ስርአተ ቅዳሴ እንዲመሩ ከማድረግ ቤተ ክርስቲያናችን በዓለም መድረክ ጨርሶ
ከትዝብት ላይ የሚጥል የከፋ ስህተት የለም። እያንዳንዱ ክርስቲያን እንዲታረም መታገል ሲገባ፤ ”ይህ የውስጥ ሲኖዶስ አባል ነው፤
ያ ውጭ ሲኖዶስ አባልነው። እኛ ምናገባን“ እያላችሁ የጎረጥ የምትመለከቱ፤ በታሪክም በእግዚአብሔርም ተጠያቄዎች ናችሁ። 
በዓለም  መድረክ  የሚያስነቅፉ  አስመሳዮች  ጳጳሳትና  ካህናት  ከባችሁ  የምትዘምሩ እህቶቻችንም፤  ተፈጸመ የሚባለው ዝሙት
እንደናንተ ካሉት ሴቶች ጋር መሆኑን አትርሱ። ማፈርና፤ እውነቱ ይገለጥ ማለት ሲገባችሁ፤ ይልቁንም እግዚአብሄርን ለማመስግን
የቅዱሳን  ክብር  ለመግለጽ  ባጠናችሁ  መዝሙር ይታረም የሚለውን  ድምጽ  ለማፈን  በመሞከራችሁ የምታቀርቡት  መዝሙር
እግዚአብሔርን የማያከብር ከጫጫታ የሚያልፍ አይደለም።ይህ ታላቅ ስህተት በቤተ ክርስቲያናችን እንደተፈጸመ እያወቅን ሲነገርም
እየሰማን እንዳልሰማንና እንዳላወቅን እኔ ምናገባኝ በማለት በፊታችን ያለውን ጾም መቀበል፤ በመዋዕለ ጾሙ ጸሎታችንን ክርስቶስ
የሚቀበለው አይደለም።  “እርስ  በርሳችሁ  ተራረሙ፤  በመካከላችሁ  በዝሙት በሌብነት  በውሸት  የተበከለውን  በአድልዎ  እና
በግብዝነት ክብር ሸፍናችሁ በጸሎት በቅዳሴ አትተባበሩ ፤ ከመካከላችሁ አውጡት” በሚለው መመሪያችን ቤተ ክርስቲያናችን ከዚህ
ስህተት እንድትላቀቅ አቅም የፈቀደውን ማድረግ የመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያኖች ግዴታና ኃላፊነት ቢሆንም፤
ኃላፊነቱ ከሁሉም ይልቅ በአባ ማትያስ ለሚመራው ሲኖዶስ ቀራቢና ውኪል ነኝ በሚሉት በአቡነ ዘካርያስ ላይ እጅግ የከበደ
ይሆናል። 

ከግብዝነት ተላቀን ለእውነት ምስክሮች እንሆን ዘንድ እግዚአብሔ አስተዋይ አዕምሮና የነቃ ህሊና ይስጠን ！ 

ቀሲስ አስተርአየ ጽጌ 
ካንሳስ ሲቲ፣ ካንሳስ 
nigatuasteraye@gmail.com 


