
በስመ አብ ወወሌዴ ወምንፈስ ቅደስ አሏደ አምሊክ፤ አሜን!! 
በጌታችን እና በመዴሏኒታችን በክርስቶስ ኢየሱስ ሇሊሇም ክብር የተጠራችሁ፤ በመስቀሌ ሊይ በፈሰሰው ዯሙ 
የኃጢያትን ስርዬት በእምነት አግኝታችሁ፤ በተስፋ የመንግስቱን መገሇጥ ሇምትጠባበቁ የእግዙአብሔር ቤተሰቦች 
የእመቤታችን የቅዴስት ዴንግሌ ማርያም የቃሌ ኪዲን ሌጆች በሙለ ሰሊም ሇእናንተ ይሁን።  

 

‘ዴሀ ብር ቢያገኝ ማኖሪያም አያገኝ’/ከቆማጣ ቤት አንዴ ጣት ብርቅ ናት/’  
 
ብሇው አበው ተረቱን ሇኛ ትተውሌን አሌፈዋሌ። በእኛ ሊይ ግን ተግባራዊነቱን አየነው። ንግግሬ ሊይጥም 
ይችሊሌ። ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያኖች ሁሌ ጊዛ ባሌሰራነውም በሰራነውም ሙገሳ ስሇምንወዴ።ሇመሆኑ 
ያሇንበት ሀገር ሰዎች በአንዴ ቀን በሚሉየንስ የሚቆጠር ገንብ እያዋጡ ሇላሊው ዴሀ ሀገር ሲረደ እያዬን፤ እኛ 
ግን ሇራሳችን መጠቀሚያ በስንት ጩኸትና ሌመና ሇስንት መን ሲሇመን በኖረ ገንብ አንዴ ሕንጻ ቢገዚ 

ወንዴምና እህት ሇአንዴ ሕንጻ መጋዯሌ! ሇሚሰማም ሇሚያይም የሚገንን ነው። አንዴ ሕንጻ አሇችው 

ቤተክርስቲያኑን! ብሊችሁ ትለ ይሆናሌ። አዎ! ቤተክርስቲያን ነበር ፤ ባሇቤቶቹ ሸጡት እኛ ገዚነው፤ እኛም 
እንዯ እምነታችን ቤተክርስቲያን አዯረግነው፤ እኛም ከተጋዯሌንበት ላልች ወስዯው የሚያዯርጉትን ያዯርጉታሌ። 
ሇእኛም ስናሌፍ እና ስናገዴም ቤተክርስቲያን ነበር የሚሇው ታሪክ የቅርብ ጊዛ ትዜታችን ይሆናሌ።  
 

ሇመሆኑ የጃፓን የመሬት መንቀጥቀጥ የቅርብ ጊዛ ትዜታ አይዯሇም? በሔቲስ 400 ሺህ ሕዜብ በዯቂቃ የመሬት 
መናወጥ ፤ ሰው ከእንስሳ እና ከቤት ቁሳቁሱ ጋር አብሮ አፈር ውስጥ መዯባሇቁ በዙቺው እኛ ባሇንባት አጭር 

ጊዛ ውስጥ አሌነበረም? ታዱያ አንዴ ሕንጻ በመካከሌ ገትሮ ወንዴምና እህት በሁሇት ወገን ተከፍል በመቆም 

ሇመጋዯሌ ቆርጦ መነሳት ይህ ምን ዓይነት የዓይምሮ ዴህነት ነው? ዴህነታችን ብቻ ሳይሆን ሇካስ ሁሊችንም 

የዓይምሮም ዴሀዎች ነን!! ባይሆንማ እንዱህ አሳፋሪ ዴርጊት በተዯጋጋሚ አንሰራም ነበር። እውነተኛውን 
የእግዙአብሔርን ቃሌ ተናግሮ መሞት ፍሬ ማፍራት ነው። እውነት እውነት እሊችኋሇሁ፤ የስንዳ ቅንጣትበምዴር 
ወዴቃ ካሌሞትች ብቻዋን ትቀራሇች ብትሞት ግን ብዘ ፍሬ ታፈራሇች። ነፍሱን የሚወዴ ያጠፋታሌ ነፍሱንም 
በዙህ ዓሇም የሚጠሊ ሇሊሇም ይጠብቃታሌ። የሚያገሇግሇኝ ቢኖር ይከተሇኝ፤ እኔም ባሇሁበት አገሌጋዬ ዯግሞ 

በዙያ ይሆናሌ፤ የሚያገሇግሇኝ ቢኖር አብ ያከብረዋሌ።የዮሏ.ወ.12፤24-26። እግዙአብሔርን ማገሌገሌ 

አይበሌጥም? እግዙአብሔር ሕንጻው ሳይሆን ንብረቶቹ እኛ ነን። ሁለንም ነገ ጥሇን እንሄዲሇን።  
 

ሁሊችንም ኢትዮጵያዊ መሆን የሚያሳፍር ነው!! እያሌን ስንናገር እንሰማሇን። የሚያሳፍረውን ነገር ስንሰራ 

የምንታዬው እኛው ነን!! ላልች የሰሩብን ሥራ ሳይሆን እያሳፈረን ያሇው እኛው የምንሰራው ሥራ ነው። ከዙህ 

የበሇጠ ርግማን ምን አሇ? ክርስትና ምንዴን ነው ? እንዳትስ ሌንኖር ይገባን ይሆን? ብሇን እራሳችንን 
ስንጠይቅ የማይጠቅም እና ተራ የሆነ ጥያቄ ይመስሌ ይሆናሌ ግን ሇብዘዎቻችን ሊይሆን ይችሊሌ።  
 
ክርስትና ፦ በእኔ አመሇካከት፦ በአብ፤ በወሌዴ፤ በመንፈስ ቅደስ ተጠምቆ፤ የሌጁን የክርስቶስ ኢየሱስን፦ 
መወሇደን፤ መሞቱን ፤ከሙታን መነሳቱን ፤ በክብር ወዯ ሰማይ ማረጉን ፤ በአባቱ ቀኝ መቀመጡን፤ ዲግመኛ 
ሇፍርዴ እንዯሚመጣም መታመን እና እኛም አማኞች ከሞት ወዯ ህይወት እንሸጋገራሇን፤ ከሞት በኋሊ ትንሳዔ 

አሇን። ብሇን መታመን ነው። ላሊ ምን ሉሆን ይችሊሌ?። የክርስቲያኖች ኑሮም በፍቅር እርስ በርስ እንዯ 
ሰንሰሇት የተያያ መሆን አሇበት።  
እንዯ ገመዴ አንዴ ሊይ የተገመዯ እርስ በርሱ የተጠማ ሳይሆን ማሇት ነው። አንዴ ሊይ የተገመዯ ፤የተጠማ ነገር 
ሲበጠስ ሁለም ጭርግዴ ስሇሚሌ ሇክርስትና ሕይወት ተስማሚው ቃሌ እንዯ ሰንሰሇት አንደ ባንደ ውስጥ በፍቅር 
እየተያያዘ አፈንግጦ የሚወጣም ካሇ ከገባባት ቀሇበት ሹሌክ እያሇ ሲወጣ የቀረው መሌሶ እየተያያ ሕይወትም ቅብብልሽ 
ነውና አንደ ያሇውን ሇላሊው እያቀበሇ ማሇፍ ነው፡ ተተኪውም እንዱሁ ይቀጥሊሌ። ሇዙህ ነው ክርስትና እንዯ ደሊ 
ቅብብልሽ የሚሆነው እየሮጠ ሇተረኛ ሰጥቶ ማሇፍ። የፀጋ ስጦታችንም የተሇያዬ ነው። የማስተማር፤ የመመር፤ የመስበክ ፤ 

የመፃፍ፤ የተፃፈውን የማንበብ ወት. ሁለም የተሇያዬ ፀጋና የተሇያዬ የአገሌግልት ሥጦታ አሇው። 

በመሆኑም ማርታ ማርያምን ሇምን አትረዲኝም ብሊ እህቷን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ስትከሳት፦ ማርታ፤ 
ማርታ ፦በብዘ ነገር ትጨነቂያሇሽ፤የሚያስፈሌገው ግን ጥቂት ወይም አንዴ ነገር ነው። ማርያምም እርሱን 

መርጣሇች ከእርስዋም አይወሰዴባትም።ለቃስ 10፤41-42፤ ።ጌታችን ሲናገር የማርታንም አገሌግልት በማናናቅ 



አይዯሇም። ማርያም እንዯ ማርታ ተፍ ተፍ የማሇቱ ጉዲይ ባይሳካሊትም ቃለን ከእግሮቹ ስር ሆና ማዲመጡን 
ሇምን እንዯመረጠች እርሱ ያውቅ ስሇነበር ነው። የመረጠችውም ከእርሷ እንዯማይወሰዴባት ሇእኛ ትምህርት 
ይሆን ንዴ ተፃፈሌን።ማርታ በማስተናገዴ፤ ማርያምም ቃለን በማዲመጥ አገሌግሇዋሌ።  

እንግዱህ ስሇ ክርስትና እና ስሇክርስትና ሕይወት እንዱህ ካሌኩኝ ቤተክርስቲያንስ ምንዴን ናት? ሇምንስ 

አስፈሇገን?  
እኔ ሇመናገር የምፈሌገው በዙች በምዴራዊቱ እኛ ቤተክርስቲያን ብሇን ስሇምንጠራት የመሰብሰቢያችን ቦታ ነው። 
ስሇ ሰማያዊቱ ቤተ መቅዯስ ብቃቱም የሇኝም። ስሇምዴራዊቱም በመጽሏፍ ቅደስ ውስጥ ከተፃፈው በመነሳት 
ነው።  
 

ቤተክርስቲያን ምንዴን ናት?  
 
ወንዴሞች በኅብረት የሚያመሌኩባት የሚቀመጡባት። ሌበ አምሊክ ዲዊት፤ የመዓረግ መዜሙር ይሇዋሌ። 

በመዜሙር 132/133/ 1-3 ሊይ ያሇውን፦ወንዴሞች በኅብረት ቢቀመጡ መሌካም ነው፦ እነሆም ያማረ 
ነው።ከራስ እስከ ጢም እንዯሚፈስስ እስከ አሮን ጢስም በሌብሱ መዯረቢያም እንዯሚወርዴ ሽቱ ነው። በጽዮን 
ተራሮች እንዯሚወርዴ እንዯ አርሞንዔም ጠሌ ነው። በዙያ እግዙአብሔር በረከቱን ሕይወትንም እስከ ሇዓሇም 
አዞሌና።  
 

ቤተክርስቲያን ሇምን አስፈሇገች?  
1ኛ.የወንዴማማች መዋዯዴ፤ የቅደሳን አንዴነት እና ኅብረት እንዱኖር፤ የእግዙአብሔርን ፍቅርና ሕሌውና 

እንዴንሇማመዴ፤ዮሏ.13፤34-35 እርስ በርሳችሁ ትዋዯደ ንዴ፤- እንዯወዯዴኳችሁ እናንተ ዯግሞ እርስ በርሳችሁ 

ትዋዯደ ንዴ አዱስ ትዚዜ እሰጣችኋሇሁ።ስሇሚሌ ሮሜ 13፤ 8፣1ኛጵጥ.1፤22 ሊይም እንዱሁ ይሇናሌ። 

2ኛ.የሌጁ የክርስቶስ ኢየሱስ ጌትነት በቃሌና በሥራ እንዱገሇጥ፦ሮሜ10፤9 ኢየሱስ ጌታ እንዯሆነ በአፍህ ብትመሰክር 

እግዙአብሔርም ከሙታን እንዲነሣው በሌብህ ብታምን ትዴናሇህ። እንዯገናም 1ኛቆሮ.12፤3 ሊይ እንዱሁ አስረግጦ 
ይናገራሌ።  

3ኛ. አገሌጋዮች የአገሌጋይነትን መንፈስ በመያዜ በቅንነት በትህትና እና በፍቅር ዯግሞም በየዋህነት የባርያን 

መንፈስ በመያዜ የእግዙአብሔርን መንጋ እንዱጠብቁ፤ እንዲይንቁ እንዲያዋርደ። በማቴ.18፤10-11 ከነዙህ 
ከታናናሾቹ አንደን እንዲትንቁ ተጠንቀቁ፤ መሊእክቶቻቸው በሰማያት ወትር በሰማያት ያሇውን የአባቴን ፊት 
ያያለ እሊችኋሇሁና።የሰው ሌጅ የጠፋውን ሇማዲን መጥቷሌና።  

 

4ኛ. የክርስቶስ ምስክር ሇመሆን፤ በመሰዯዴ፤ በመጠሊት፤ በመዋረዴ ፤ እራስን ሇላልች አሳሌፎ 

በመስጠት፤ሇክርስቶስ ዯም ዋጋ በመክፈሌ፤ ፈሇጉን በመከተሌ፤ኢሳ.43፤10 ታውቁና ታምኑብኝ ንዴ እኔም 
እንዯሆንሁ ታስተውለ ንዴ እናንተ የመርጥኩትም ባሪያዬ ምስክሮቼ ናችሁ፤ ይሊሌ እግዙአብሔር፤ ከእኔ በፊት 

አምሊክ አሌተሰራም፤ ከእኔም በኋሊ አይሆንም። እያሇ ይቀጥሌና ፤44፤8 እንዯገናም ሏዋር.1፤8 እንዯገናም 

2ኛቆሮ5፤20 በዯንብ ይገሌፀዋሌ።  
እንግዱህ በቤተክርስቲያን ውስጥ ትዕቢትና ኩራት፤ ክርክር እና ውዴዴር ከተነሳ፤ የሥሌጣን ጥማት ካሇ 
የእግዙአብሔርን እና የመንፈስ ቅደስን ሥራ ከነጋን ፤ በዙህም ዯግሞ የእግዙአብሔር ሕዜብ ይሰናከሊሌ 
እግዙአብሔር ያዜናሌ ብሇን ማስተዋሌ ከላሇ ፤ይህንንም ችግር በፀልት እና በቀና መንፈስ መፍታት ካሌተቻሇ፤ 

ያቺ ቤተክርስቲያን አሊማዋን እንዯሳተች መገንብ ያስፈሌጋሌ።ምክንያቱም በማቴ25፤30፣45 ሊይ በዯንብ 
ተገሌጿሌ።  
 

ነገሮችን ከማቀዜቀዜ እና ሇእርቅ ከመጋጀት ይሌቅ ጦርነቱ እየተጧጧፈ በአይናችን በይፋ ከምናዬው በሊይ ፤ ዓይምሮአችን 
በቤታችን እንኳን እረፍት እንዲያገኝ ጭራሽ በፉክክር በፊሌም የተዯገፈ አንባጓሮ እና የውሸት መነባንብ ይተሊሇፋሌ። ይህ 

ትሌቅ የሁከት ቫይረስ ነው!! ይህን ከወገናዊነት ጋር ማዚመዴ አያስፈሌግም። እያንዲንደ ክርስቲያን ሇራሱ ሀሊፊነት አሇበት። 
ፈጣሪ በሰጠው ዓይምሮ በመጠቀም። ይህንንም የምሇው በእግዙአብሔር ቃሌ በተዯገፈ መረጃ ነው። 



የሇንዯን ዯብረጽዮን ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም ካህናት ፤ መምራን እና ምዕመናን በማሇት እራሳቸውን 
አዯራጅተው አቅላሥያ በሚባሌ ስያሜ አስተዋውቀው ባጋጁት አጠር ያሇ ክሉፕ ሊይ ሌብ የሚሰብረውን እና 
የሚያስተዚዜበውን የወንዴም ሰብስቤ አሰፋን እና የዱያቆን ሌዩን የአባታቸውን ስም አሌተናገሩም። ገሇጻ እና 
ምክር አሌ አነጋገር ከመጽሏፍ ቅደስ ጥቅስ በመጨመር አጋጅተው የሇቀቁትን ተመሇከትኩ።  
 

እስኪ በትንሹ ወንዴም ስብስቤ አሰፋ ከተናገሩት፦‘ቤተክርስቲያን የፓሇቲከኞች አይዯሇችም!! ግን ፖሇቲከኞች 

ሲመጡ አይከሇከለም’’። ጥሩ ግን ፖሇቲካ ማሇት ምንዴን ነው? እንዳትስ ተጀመረ ? ዱሞክራሲስ?። 
ብሇን እያንዲንዲችን እግዙአብሔር በሰጠን ዓይምሮ ከተጠቀምን፤ መሌሱ በመሌካም መንገደ ከእያንዲንዲችን 
አይሰወርም። እግዙአብሔር ከሰው ሌጆች ሰውሮ በሚስጥር ያስቀመጠው ምንም ነገር የሇም።ላሊው ቀርቶ 
እርቃኑን ስሇ እኛ በመስቀሌ ሊይ ውሎሌ። ይህንንም ከመጽሏፍ ቅደስ መመሌከት እንችሊሇን።  

1ኛ. ፖሇቲካ ምንዴን ነው?ብዬ እራሴን ስጠይቅ እና ከመጽሏፍ ቅደስም እንዯተረዲሁት ፓሇቲካ፦ የፈጣሪና 
የፍጡራን ፤የአዚዥና የታዚዥ፤ በአብዚኛውም የይገባኛሌ እና የተበዴያሇሁ ጥያቄ መኖር ነው።  

 

2ኛ. እንዳት? መቸ? እና የት? ተጀመረ ስንሌ፦ መጽሏፍ ቅደሳችን በግሌጽ እና በማያሻማ ሁኔታ። በዮሏ. 

ራዕ 12፤1-17 አስቀምጦታሌ። እንዲይበዚባችሁ ከ7-11 ያሇውን በዙህ ሊስቀምጠው ፦በሰማይም ታሊቅ ሰሌፍ 
ሆነ ሚካኤሌና መሊእክቱ ንድውን ተዋጉ።ንድውም ከመሊእክቱ ጋር ተዋጋ፦አሌቻሊቸውምም፤ ከዙያም ወዱያ 
በሰማይ ስፍራ አሌተገኘሊቸውም።ዓሇሙንም ሁለ የሚያስተው ታሊቁ ንድ እርሱም የቀዯመው እባብ ተጣሇ፤ 
ወዯ ምዴር ተጣሇ፤ መሊእክቱም ከእርሱ ጋር ተጣለ። ታሊቅም ዴምፅ በሰማይ ሰማሁ፡ እንዱህ ሲሌ፦አሁን 
የአምሊካችን ማዲንና ኃይሌ መንግሥትም የክርስቶስም ሥሌጣን ሆነ ቀንና ላሉትም በአምሊካችን ፊት 
የሚከሳቸው የወንዴሞቻችን ከሳሽ ተጥሎሌና ።  
እዙህ ሊይ የምናየው በሰማይ ሇመጀመሪያ ጊዛ የተፈጠረውን ጦርነት ነው።ይህም ሰይጣን እሱን የሚመስለትን 
መሊእክት ሰብስቦ ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ቅስቀሳ ያዯርግ እንዯነበር ከንባቡ ምንም ጥርጥርየሇውም። ሇጦርነት 
ከመነሳት በፊት ዜግጅት ግዴ ነውና። ስሇዙህ ሰይጣን ከፈጣሪ ጋር ስሌጣን መጋራትን ሲያስብ ፖሇቲካው 
ተጀመረ። ትገዚሇህ፤ አሌገዚም፤ አነሶኛሌ ይጨመርሌኝ፤ የሇም ያሇህ ይበቃሀሌ፤ አይበቃኝም ፤አንተ ነህ ወይ 
የሚበቃኝን የምትነግረኝ፤ እኔ ሇራሴ አውቃሇሁ፤ ሇራሴም ብቻ ሳይሆን ሇእከላም ያገባኛሌ እሱም ሲበዯሌ 

አይቻሇሁ........ላሊም ላሊም እያለ ትርምስ ወይም ችግር ካሌሆነም ሰሊም ሇመፍጠር መተራመስ ነው። 
ፖሇቲካ ማሇት ከዙህ አያሌፍም። ምክንያቱም ሕይወት ከመብሊት ከመጠጣት ከመሞት በስተቀር እስካሁን ላሊ 
ሂዯት የሊትምና። ምን አሌባት ዯንቆሮ ሌትለኝ ትችሊሊችሁ። ሌሆን እችሊሇሁ። ግን የዓሇም ጥበበኞችም ቢሆኑ 
ጥበባቸው በምዴር ሊይ ሇመብሊት ሇመጠጣት አንደ ከአንደ በሌጦ ሇመታዬት፤አንዯኛው ያንዯኛውን ግኝት 
ሇማሻሻሌ፤ ብልም ሁለም በሌቶም ሆነ አብሌቶ ሇማዯር ሇሚዯረገው ሂዯት ይዯክማለ እንጂ፤ እስኪ ማን ነው 

የሚረታኝ ? ከፈጠረው የፈጠራ ግኝት ሲሞት ሇፈጣሪው ገጸ-በረከት ይዝ የተቀበረ?/ የሄዯ /?።  

 

3ኛ. እንግዱህ ፖሇቲካ እንዱህ ከተጀመረ ።ወዯ እኛ እንዳት ዯረሰ ስንሌ፦ ወዯ ምዴር እንዯተጣሇ አዬን። ወዯ 

ምዴር የተጣሇው ንድው /ሰይጣን/እንዯተጣሇ ሽንፈቱን አምኖ መቀበሌ አሌቻሇም ።ስሇዙህ የፖሇቲካ 
መዴረኩን በምዴር ሊይ እንዱህ አዴርጎ ረጋ፦ እባብም እግዙአብሔር አምሊክ ከፈጠረው ከምዴር አውሬ ሁለ 
ይሌቅ ተንኮሇኛ ነበረ።  

ሴቲቱንም፦በውኑ እግዙአብሔር ከገነት ዚፍ ሁለ እንዲትበለ አዜዝአሌን? አሊት። ሴቲቱም ሇእባቡ 
አሇችው፦በገነት ካሇው ከዚፉ ፍሬ እንበሊሇን፤ ነገር ግን በገነት ካሇው ከዚፉ ፍሬ እግዙአብሔር አሇ፦ እንዲትሞቱ 
ከእርሱ አትብለ፤ አትንኩትም። እባብም ሇሴቲቱ አሊት፦ ሞትን አትሞቱም ፤ ከእርስዋ በበሊችሁ ቀን ዓይኖቻችሁ 
እንዱከፈቱ እንዯ እግዙአብሔርም መሌካምን እና ክፉን የምታውቁ እንዴትሆኑ እግዙአብሔር ስሇሚያውቅ ነው 
እንጂ። ሴቲቱም ዚፉ ሇመብሊት ያማረ እንዯሆነ ሇዓይንም እንዯሚያስጎመጅ ሇጥበብም መሌካም እንዯሆነ አየች። 
ከፍሬውም ወሰዯችና በሊች ሇባሌዋም ዯግሞ ሰጠችው፤እርሱም ከእርስዋም ጋር በሊ።የሁሇቱም ዓይኖች 

ተከፈቱ፦እነርሱም እራቁታቸውን ነበሩ።ፍ.3፤1-24 በሚገባ አስቀምጦታሌ።  
 
ከዙህ ጊዛ ጀምሮ ፖሇቲካ ዯግሞ በምዴር ሊይ ተጀመረ ። ሰው ከፈጣሪው ተሇዬ። ከእግዙአብሔር ይሌቅ 

የሰይጣንን የውሸት ቅስቀሳ አዲመጠ/ተከተሇ/። እባብ ያሳያቸውንም ፍሬ ሞትን እንዲትሞቱ ከእርሱአትብለ 
አትንኩትም ብል አስጠነቀቃቸው እንጂ እግዙአብሔር የዯበቀውን እባብ ፈሌጎ አግኝቶ አሌነበረም ሇሴቲቱ 
ያሳያት። ከዙህ ይሌቅ ግን እግዙአብሔር ውሸተኛ እንዯሆነና እርሱ እውነተኛ እንዯሆነ አዴርጎ የአምሊክን ስም 
በማጥፋት ፖሇቲካውን አፋፋመ። ታዱያ ፖሇቲካውን በሰማይ በሁሇት እንዯተከፈሇ እንዲየነው፤ የአምሊካቸውን 



ቃሌ የሰሙ ቅደሳን መሊእክት ሰይጣንን ተዋግተው ወዯ ምዴር ሲጥለት ሰማዬ ሰማያት በአምሊካቸው ክብር 

ታጥበውና ፀዴተም ሇሊሇም ተቀዴሰው ይኖራለ።እየኖሩም ነው። ይብሊኝ ሇምዴራዊያን!! ከዙያን ጊዛ ጀምሮ 
ፖሇቲካ በተሇያዬ መሌኩ በምዴር ሊይ እዬሰራ ይገኛሌ።  

 

4ኛ. ዱሞክራሲስ ምንዴን ነው ? እንዳትስ ተጀመረ? ስንሌ መሌሱ በጣም ግሌጽ እና አጭር ነው። 
ዱሞክራሲ፦ ሰዎች የራሳቸውን ዕዴሌም እንበሇው መብት በራሳቸው ፈቃዴና ፍሊጎት የፈሇጉትን እንዱያዯርጉ 
፤እንዱሆኑ ፤ እንዱያብደ፤ እንዱሰክሩ፤ እንዱሞቱ፤በሕይወት መኖር ቢፈሌጉም እንዱኖሩ በራሳቸው ፈቃዴ 
የሚፈሌጉትን እንዱሆኑ ነፃነት ማግኘት ማሇት ነው። ይህንንም ነፃነት በመጀመሪያ ዯረጃ ሰዎች ያገኙት 
ከፈጣሪያቸው ከእግዙአብሔር ነው። እንዳት ብንሌ ፦ ሞትን እንዲትሞቱ ብል ፈጣሪ አምሊክ አዲምና ሑዋንን 
ሲያስጠነቅቃቸው፤ የሇም መሞት ይሻሇናሌ ብሇው ሞትን ሲመርጡ፤ ፈጣሪ ግን አምሊክነቱን ተጠቅሞ መሞት 

የሇባችሁም ብል አሌከሇከሇም።ከዙህ ይሌቅ ሇመረጡት ሞት አሳሌፎ ሰጣቸው /ተቀበለ/። ስሇዙህ የእውነተኛው 
ዱሞክራሲ ባሇቤት ቸሩ አምሊካችን ነው። የዙህ የዴሞክራሲ ተጠቃሚ የሰው ሌጆች ዯግሞ የሚጠቅመንን 
የምናውቅ መስልን የማይጠቅመንን ስናዯርግ ሇመናት ኖረናሌ፤ እየኖርንም ነው።  
አንዴ ትሌቅ ምሳላ እንውሰዴ፡ እግዙአብሔር አምሊክም በአዲም ከባዴ እንቅሌፍን ጣሇበት፤አንቀሊፋም፤ከጎኑም 
አንዱት አጥንትን ወስድ ስፍራውን በሥጋ ጋው። እግዙአብሔር አምሊክም ከአዲም የወሰዲትን አጥንት ሴት 
አዴርጎ ሠራት፤ወዯ አዲምም አመጣት። አዲምም አሇ፦ ይህች አጥንት ከአጥንቴ ናት ሥጋም ከሥጋዬ ናት፤ 
እርስዋ ከወንዴ ተገኝታሇችና ሴት ትባሌ ስሇዙህ ሰው አባቱን እና እናቱን ይተዋሌ በሚስቱም ይጣበቃሌ፤ሁሇቱም 

አንዴ ሥጋ ይሆናለ፡፤ፍጥ.2፤21-24 ።  
ሰዎች ግን ዱሞክራሲን በመጠቀም በሰው እና በሰው መካከሌ ብቻ ሳይሆን፤ ዚሬም በእግዙአብሔር እና በሰው መካከሌ 

ጦርነቱ ቀጥሎሌ ወንደ ወንዴ መሆን አሌፈሌግም ሴትነት ይገባኛሌ ሲሌ፤ ሴቷም አዎ ! እኔም ሴትነት አሌፈሌግም ወንዴ 
መሆን አሇብኝ እያለ፤ ወንድች ሚስት መሆን ሲመርጡ ፤ ሴቶችም ባሌ መሆን የመረጡበት መን እያስተናገዴን 

ነው።ጆሮአችን ብቻ ሳይሆን ዓይናችንም ሇምድት እንዯነዙህ ያለ ሰዎች ጭራሽ ከሰው ጋር በመኖር አኳያ መሌካም ሥነ-
ሥርዓት ያሊቸው እንዯሆኑ ሲወራሊቸው ይሰማሌ። እንግዱህ ሰይጣን የዙህን ያህሌ የሰውን ሌብ የሚቆጣጠርበት ጊዛ ሊይ 
ዯርሰናሌ። ኃጢያትን ባንሰራውም እንዴንሇምዯው አዴርጎናሌ። ማሇትም የኃጢያትን ወሬ ስንሰማ ስንቶቻችን እግዙኦ 
እንዯምንሌ ፈጣሪ ይወቀው።  

የተፈጥሮን ሂዯት የፈጣሪን ስራ በመቃወም ፤ እዴሜ የሚያመጣውን ሇውጥ ሊሇመቀበሌ ስንቶች ገና በህይወት 
እያለ ቆዲቸውን ከሊያቸው ሊይ እያስገሸሇጡ ይጥሊለ፤ ጡቴ አነሰኝ ጭቃ አዴቦሌቡሊችሁ ወትፉሌኝ፤ ፊቴ 
አስጠሊኝ ከቂጤ ሊይ ቆርጣችሁ ሇጥፉሌኝ፤ ይህን እና ይህን የመሰሇ በዓሇማችን ሊይ ስንት ጉዴ እየተሰራ 
የምናይበት ጊዛ ነው።ሇመሆኑ ይህስ በሰዎች እና በአምሊክ መካከሌ እየተዯረገ ያሇ ፖሇቲካ አይዯሇም ብሊችሁ 

ታስባሊችሁ?።  
 
የሰው ሌጆች በምዴር ሊይ እስካለ ዴረስ ፖሇቲካም ሆነ ዱሞክራሲ አሇ፤ ነበረ፤ ይኖራሌም። እኔ ክርስቲያን ነኝ 
በፖሇቲካ ውስጥ አሌሳተፍም ብሇን የምንሌ ከሆነ፦ እንዱህ የምንሌ ሰዎች ፤ ወይ ፖሇቲካ ማሇት ምን እንዯሆነ 
አናውቅም፤ ወይም እራሳችንን እራሳችን እናታሌሇዋሇን። እናንተ ካህናቶች እራሳችሁ እኛ ብቻ አዋቂዎች ነን 
ምዕመኑ ከእኛ እኩሌ መሆን የሇባቸውም ፤እኛ ያሌነውን ብቻ ስሙ፤ ቤተክርስቲያንን እኛ ብቻ እንቆጣጠር 

፤ስትለ ገዢዎች እንሁን ማሇታችሁ አይዯሇም? ትሌቁን ፖሇቲካ እየተጫወታችሁት ያሊችሁት እናንተ ናችሁ።  

 
እግዙአብሔር ሇሰው ሌጆች የሰጠውን ዱሞክራሲ ሳይቀር ነጥቃችሁ። የእግዙአብሔርም ሕዜቦች ብንሆን በዙችው 
ሰይጣን ከነፖሇቲካው በተጣሇባት ዓሇም ውስጥ ነው ያሇነው።ሰይጣንም ፖሇቲካውን በምዴር ሊይ ያስተማረው 
ሇእኛው ነው። ቤተክርስቲያንም ያሇችው በዓሇም ውስጥ ነው። በእርግጥ የፖሇቲካው አይነት ሉሇያይ ይችሊሌ 
በሰይጣናዊ መንገዴ ከሄዴን እና ሰይጣን የእግዙአብሔርን ስም እያጠፈ ሰዎችን ከእግዙአብሔር መንግሥት 
እንዯሇዬው ከሆነ የፖሇቲካውን አቅጣጫ ሇይተን ማወቅና መመርመር የየራሳችን ዴርሻ ነው። ካሌሆነ ግን ሰዎችን 
በፖሇቲከኛነታቸው መተቸት ብልም ቆሻሾች እያለ መሳዯብ የከፋ ዴክመት ይመስሇኛሌ። 
 

ወንዴማችን ከጠቀሱት አንዴ ፍሬ ነገር፦’ሰዎች ቢጣለ ወዯ እግዙአብሔር ቤት መጥተው ይታረቃለ። ሰዎች 

በእግዙአብሔር ቤት መጥተው ከተጣለ እንዳት ማዴረግ ይቻሊሌ’ ብሇዋሌ። እውነት ነው የሁለም ሕዜበ 
ክርስቲያን ጥያቄ ነው። መሌሱ ግን እናንተው ጋር ነው። ምክንያቱም የእግዙአብሔር ቤት ቁሌፍ ያሇው 



በእናንተው እጅ ስሇሆነ እና ዯጅም ብንጠና አናስገባም ብሊችሁ ሇአረጋዊያን እናቶችና አባቶች እንኳን ርህራሄ 
ሳይኖራችሁ በሰው ሀገር ሊይ በብርዴ እና በቸነፈር እየፈጃችሁት ስሇሆነ።   

 

በንግግራቸው መጀመሪያ ሊይ ፦’ሕዜቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷሌ’። ብሇው ትንሽ ሇማብራራት 
ሞከሩ። ግን የጥቅሱ ሙለ ሀሳብ ያተኮረበትን ፍሬ ነገር ሇውታሌ። እነሱን ስሇሚመሇከት።ጥቅሱ እንዱህ 
ይነበባሌ፦ ሕዜቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷሌ፤ አንተም እውቀትን ጠሌተሃሌና እኔ ካህን እንዲትሆነኝ 

እጠሊሃሇሁ፤ የአምሊክህንም ሕግ ረስተሃሌና እኔ ዯግሞ ሌጆችህን እረሳሇሁ።ት.ሆሴ.4፤6 ታዱያ ይህ ቃሌ 

በቀጥታ የሚመሇከተው ማንን ነው? ሕዜቡ የጠፋው፤ እውቀት አጥቶ ነው። የሚያስተምረው ፤የሚመራው። 
እነሱ ግን እያወቁ እውቀትን ጠሌተው ነው። ቃለ ምስክር ነው። 
 
ኢትዮጵያዊዉ ጃንዯረባ አቤሜላክ ጽኑ እምነት ነበረው።ሇዙህ ነው ከኢትዮጵያ ተጉዝ ኢየሩሳላም ዴረስ ንግሥ 

ሇማንገስ/ሇመስገዴ/ የሄዯው። ከመጽሕፍ ቅደስ እንዯምንረዲው፦ሲመሇስም በሰረገሊ ተቀምጦ የነቢዩን የኢሳያስን 
መጽሏፍ ያነብ ነበር መንፈስም ፊሉጶስም ሮጦ የነቢዩን የኢሳያስን መጽሏፍ ሲያነብ ሰማና ፦በእውኑ 

የምታነበውን ታስተውሇዋሇህን አሇው።እርሱም የሚመራኝ ሳይኖር ይህ እንዳት ይቻሇኛሌ አሇው።ሏዋ.8፤28-31 
። ፊሉጶስ ሮጦ ከጃንዯረባው ሰረገሊ ሊይ የወጣው ጃንዯረባውን ሇማስተማር እንዯሆነ በግሌጽ ያሳየናሌ። ታዱያ 
ሕዜቤ እውቀት ከማጣት የተነሳ ጠፍቷሌ ብል አምሊክ በሀን ሲናገር፤ እንዯ ፊሉጶስ ያለ አገሌጋዮች ሮጠው 

የሚገኙ ከራሳቸው ጥቅም ይሌቅ ሇመንጋው የሚጨነቁ በማጣቱ አይዯሇም ? አገሌጋዮቹስ እናንተ አይዯሊችሁም? 
ሕዜቡ ወዯ እውነት እንዲይመጣ፤ ብርሃን እንዲይበራሇት፤በጥሊ ውስጥ እንዱኖር ካዯረጋችሁት እውቀት ቢያጣ 

ምን ይገርማችኋሌ?  

 
ኢትዮጵያዊዉ ጃንዯረባ የኢሳያስን መጽሏፍ እያነበበ ነበር። ግን አስተማሪ ስሊሌነበረው የሚያነበው አሌገባውም። 
ስሇማን እንዯሚያወራምአሌተረዲም።አስተማሪ ባገኘ ጊዛ ግን እንዯተረዲና እንዯገና እንዯተጠመቀ ይነግረናሌ። 
ሏይማኖት ነበረው ግን አሌተረዲም አሊወቀም ነበር። ማን እና ምን እንዯሚያመሌክ። ብቻ በሌማዴ አምሌኮ 
ያመሌክና ይሰግዴ እንዯነበር በግሌጽ አስረዴቶናሌ። አገሌጋዮቹ፤ ዚሬ ግን ከክርስቶስ ክብር ይሌቅ የካህናት 
ክብርና ዜና ማዕረግ እንዲይነካ እያለ በመጮህ ህዜበ ክርስቲያንን አፍኖ ከዴቅዴቅ ጨሇማ ወዯ ሚዯነቅ ብርሃን 

የጠራውን የክብርን ጌታ እንዲያመሌክ እያዯረጋችሁት እንዯሆነ አይሰማችሁ ይሆን?  
 
እመቤታችንን እንወዲሇን፤ ታማሌዯናሇች ብሇን በእርግጥ የምናምን ከሆነ ገና በማሕጸኗ ሳሇ ጌታዬና አምሊኬ ብሊ 
ሇተገዚችሇት ንጉስ ፤አምሊክና ፈጣሪ ሕዜቡ ምስጋና እንዲያቀርብ ቤተ እግዙአብሔርን መዜጋት በጣም የሚገርም 

ብቻ ሳይሆን በአምሊካችን ሊይ ማመጽ አይዯሇም?። የተናቁትን ከትቢያ የሚያነሳ የተዋረደትን ከፍ የሚያዯርግ 
ጌታ ፤ የሰማይ የምዴር ሁለ ንጉስ እንዯሆነ የማታምኑ ከእግዙአብሔር ሕግ ይሌቅ ክብራችሁን እና 
የበሊይነታችሁን ሇማስጠበቅ ፤ ቃሇ አዋዱ፤ ቃሇ አዋዱ እያሊችሁ ከምትጮሁ በእውነት አማኞች ከሆናችሁ ሇምን 

የመጽሏፍ ቅደስ ሕግ አይዲኛችሁም? ቃሇ አዋዱ የምትለት፤ መጽሏፍ ቅደስን የሚቃወም ነው? እኔ ስሇ ቃሇ 
አዋዱው ብዘ እውቀት ስሇላሇኝ ነው። በዓይኔም መጽሏፉን አይቸው አሊውቅም። ስሇ ዯዯብነቴ ይቅርታ።  

 
ከሁለም የሚገርምና የሚያሳፍር ንግግር የተናገሩት ዱያቆን እና የስብከተ ወንጌሌ አስተማሪ ነኝ ያለት ዱያቆን 

ሌዩ፤ ሌባቸው በሀን ከመሰበሩ የተነሳ ከዯም ጋር የተቀሊቀሇ እንባ እያነቡ ሳይ፤ “ወይ ሰው ከንቱ!!” 
አስባሇኝ። እሳቸው የተናገሩትን በሙለ ሇመዴገም ባስብ መሌሶ የእግዙአብሔርን ሕዜብ ማሰሊቸት ነው። ግን 
አሇፍ አሇፍ እያሌኩ ሇመጥቀስ ወዯዴኩ፤ ከተጠቀሙት ጥቅስ ሌጀምር፦ እግዙአብሔርን አንዱት ነገር ሇመንኩት፤ 
እሷንም እሻሇሁ፤ በሕይወቴ መን ሁለ በእግዙአብሔር ቤት እኖር ንዴ እግዙአብሔርን ዯስ የሚያሰኘውንም 

አይ ንዴ መቅዯሱንም እመሇከት ንዴ፤ መዜ. 26፤24 አዎ! ከዙህ ጥቅስ በመነሳት ጾሙን እንዳት መጀመር 
እንዲሇብን እና በጾምም በአምሊካችን ፊት እንዳት መውዯቅ እንዯሚገባን መከሩን፤ እራሳችንን ከክፉ ነገር ሁለ 
መሇዬት እንዲሇብን አስተማሩ። የሚገርመው ግን ይህን ኢንተርቪው ከማዴረጋቸው ቀዯም ብል ከበዯሌ ሁለ 
በሊይየከፋውን በዯሌ በሰዎች ሊይ ሰርተው ነው። ምዕመንን እና ዱያቆን ሳይቀር ከቤተክርስቲያን ቅጥር ጊቢ 
እንዲይዯርስ አሳግዯው።  
 

ሇመሆኑ የእግዙአብሔርን ቤተ መቅዯስ መናፈቅ ማሇት ምን ማሇት ነው? እግዙአብሔርን ዯስ የሚያሰኘውንስ 

አይ ንዴ ማሇትስ ምንዴን ነው? ሰዎቹን በእውነት ምን ነካቸው? ወይስ እኔ ነኝ የዝረብኝ? የእግዙአብሔርን 
መቅዯስ ሇማዬትም ሆነ ዯስ የሚያሰኘውን ሇማወቅ እና በቤቱም ሇመኖር እኮ ሌበ አምሊክ ዲዊት ከዙያው 



ባሌሸሸ ምዕራፍ ሊይ አስቀምጦታሌ እንዱህ ሲሌ፦ሌጆቼ ኑ ፦ስሙኝ፤ እግዙአብሔርን መፍራት 

አስተምራችኋሇሁ። ሕይወትን የሚፈቅዴ ሰው ማን ነው? በጎንም መን ሇማየት የሚወዴዴ ማን ነው? 
አንዯበትህን ከክፉ ከሌክሌ ከንፈሮችህም ሽንገሊን እንዲይናገሩ።ከክፉ ሽሽ፤ መሌካምንም አዴርግ ሰሊምንም እሻ 

ተከተሊትም። የእግዙአብሔር ዓይኖች ወዯ ጻዴቃን ጆሮቹም ወዯ ጩኸታቸው ነውና። መዜ.34፤11-15 ።  

 
ታዱያ በኢንተርቪው ሊይ የሚያስተሊሌፉት መሌዕክት በፈጣሪ ሊይ መበት አይሆንም። ከትንቢተ አሞጽ አንዴ 
ክፍሌ አንብበው፦ የእግዙአብሔርን ቃሌ የሚጠሙበት ጊዛ እንዲይመጣባቸው በፍርሃት እየተንቀጠቀጡ ፤ በእንባ 
እየታጠቡ የሳቸውን መከራ እና ጭንቅ ፤ በካህናት ቦታ ሆናችሁ ብታዩሌኝ በሇው በመጋበዜ ፦ አንዴ ካህን 
ቅዲሴ ቀዴሶ፤ የክርስቶስን ሥጋና ዯም ሇሕዜቡ አቅርቦ፤ ወዯ ፊት መጥቶ የክርስቶስን ሥጋና ዯም የማይቀበሌ 
ሰው ሳይኖር ቀርቶ ቅደስ ቁርባኑን ይዝ ወዯ ቤተ መቅዯስ ሲመሇስ ምን ያህሌ ሰቀቀን እንዯሚሰማው በዚ ቦታ 

ሆናችሁ ብታዩት እንዳት ያሳቅቃሌ!! ብሇው ዯመዯሙ። እኛ በካህናት ቦታ መሆኑ ቀርቶብን፤ እንዯ ተራ 
ምዕመንናታችን በሚቀበለት ቦታ ሆነን የተሰማንን ሏን እና እፍረት እንዳት ነው መረዲት 

የሚችለት?/የምትችለት/ ክቡር ሥጋውን ቅደስ ዯሙን የሚወስደትን ቀርቶ ፤ ክቡር ሥጋውን ቅደስ ዯሙን 

ቀዴሶና ፈትቶ የሚያቀርበውን አብሮአቸው የሚያገሇግሇውን ወንዴማቸውን መባረሩንስ አሊወቁ ይሆን?።  

 
ክቡር ሥጋውን ቅደስ ዯሙን የሚቀበለት እየተባረሩ የሚቀበሌ ጠፋ ብል በማስሚዱያ ማሌቀስም ሆነ ማሊቀስ 
፤ ይህ ትሌቅ እብዯት ካሌሆነም እንቆቅሌሽ ነው። ይህን የሳቸውን ንግግር ስስማ ከመቅጽፈት ትዜ ያሇኝ ጥቅስ 
ቢኖር፦ ክፋት በሌቡ ሳሇ ፍቅርን የሚናገር ከንፈር በብር ዜገት እንዯ ተሇበጠ የሸክሊ እቃ 

ነው!!መ.ምሳ.26፤23 ። ጥቅሱ ትዜ አሇኝ እንጂ እሳቸው እንዯዙህ ናቸው ማሇቴ አይዯሇም። ግን በጣም 
ይገርማሌ።  

ላሊው በጣም ያስዯመሙኝ ሰው ዯግሞ ጋዛጠኛው ናቸው!! በተሇይ ሙያን በተመሇከተ አንዴ ጋዛጠኛ 
በሙያው ሇሚያዯርገው ነገር ወገንተኝነትን መያዜ በጭራሽ በሕግም የሚያስቀጣ ከመሆኑም በሊይ ሇሙያቸው 
ያሊቸውንም ክብር እና ፍቅር መናቅ ነው። ወገንተኝነት በተመሊበት ሁኔታ ፤ እነዙያ እኩይ ተግባር ያሊቸው ፤ 
እራሳቸውን የኮፈሱ እያለ መሳዯብ እነዙያ እቃቸውን ጥሇው የመጡ ጀነራልች እያል ማዋረዴ፤ ብልም እሳቸው 
የሚዯግፏቸውን ተጠያቂዎች ወንዴም ዓሇም እህት አሇም እያለ ማቆሊመጥም ሆነ በሁሇት ወገኖች መካከሌ 
ከማቀራረብ ይሌቅ የበሇጠ ሇማሇያየት መሞከር፤ በአዴማጩ ንዴ የሙያ ችልታቸውን ማነስ ያሳያሌ እንጂ፤ 
እሰየው ዴንቅ ጋዛጠኛ አያስብሌም። ሰውየው ጋዛጠኛ ከሆኑ ማሇቴ ነው።  
 
ወዯ ትሌቁ ትኩረት ሌመሇስና፤ ዱያቆን እና የወንጌሌ አገሌጋይ ነኝ ብሇው እራሳቸውን ያስተዋወቁት ዱያቆን ሌዩ 
፤ በዙሁ ክሉፕ ሊይ በኃን የተሰበረው ሌባቸው ሳያገግም፤ እንዯ ጎርፍ ሲፈስ የነበረ እንባቸውን የጠረጉበት ጋቢ 
ቀርቶ ፤ ከፊታቸው ሊይ የፈሰሰው እንባ እንኳን ሳይዯርቅ አንዴ አመት ሙለ አሻፈረን አንወያይም ያለትን 
የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ ረቂቅ፤ የእግዙአብሔር ሕዜብ የበሇጠ ግንዚቤ እንዲያገኝ ያዲፈኑትን ታሪክ ፤ በፓወር 

ፖይንት የተዯገፈ ገሇፃ ይዝ መቅረብ እና ሕዜብን በተሌዕኮ ሇማስተማር /ሇማወያየት/ መሞከር፤ ብሌሕነት ? 

ወይስ ማን አሇብኝነት?  
 
ሇቤተክርስቲያናችን ምንም ሥርዓት አያስፈሌጋትም ከበፊት የወረሰችው ሥርዓት በቂ ነው ። ብሇው እያሇቀሱ 
ወዱያው የዙህ ዓሇም ቴክኖልጂ ተጠቃሜ ሆነው ሲገኙ፤ ሇራስ ሇራስ የሚመቸውን ሥርዓት ማግበስበስ ሇሕዜብ 

የሚሆነውን ሥርዓት ፀረ ኃይማኖት አዴርጎ ማቅረብ አሳፋሪ ነው። ‘ካነጋገር ይፈረዲሌ ካያያዜ ይቀዯዲሌ 

እንዱለ’።  

የዱያቆኑን መነባንብ የሚያዲምጥ ሁለ ምን ይሌ ይሆን? ሥርዓት ሲባሌ ሁለንም ነገር ያጠቃሌሊሌና። 

የተነሳሁበት ትሌቁ ነጥቤ የቁጥር 3 ረቂቅ ሕገ ቤተክርስቲያንን ይጥሳሌ ብሇው ያስቀመጡት ነጥብ ትኩረቴን 

ስሇሳበው ነው። በተሌዕኮ ከተጀመረው ትምህርት/ውይይት/ ከሚከታተለት አንዶ በመሆኔ። እንዯት እንዯሚጥስ 

ሲያስረደ፦Incorporation የሚሇው ቃሌ corporation ከሚሌ የተገኘ ነው።Corporation ሇሚሇው 

ቃሌ ምንጩ corpus የሚሇው የሊቲን ቃሌ ነው። “Corpus’’ ማሇት ዯግሞ ‘’ body’’ አካሌ 

ማሇት ነው’’ The word “incorporation’’ is equivalent to Combination, 

Amalgamation, Integration, Assimilation, Merger, Fusion, Uninfication 

Absorption.... ብሇው ትርጉሙን ካስቀመጡሌን በኋሊ፦ ክርስቶስ የቤተክርስቲያን ራስ ነው፤ 



ቤተክርስቲያንም የክርስቶስ አካሌ ናት። እርሱም የአካለ ማሇት የቤተክርስቲያን ራስ ነው። ቆሊስ.1፤18 . 

ኤፌሶ.5፤23 ሇመረጃ አስቀምጠዋሌ። ማብራሪያውንም በማስከተሌ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ አካሌ ናት ስንሌ፤ 
የሰውን አካሌ የሚቆጣጠረው እና እኔነትን የሚሰጠው እራስ ስሇሆነ፤ እንዱሁም ቤተክርስቲያንን የሚቆጣጠራት 
እና እኔነትን የሚሰጣት ክርስቶስ እራሱ ነው።ነገር ግን ኢንኮርፐሬት ስናዯርጋት ቤተክርስቲያንን የካምፓኒ ሀውስ 
ያዯርጋታሌ። ካምፓኒ ሀውስም ራሷ እንዱሆን በር ይከፍታሌ ማሇት ነው። ስሇዙህ የቤተክርስቲያንን ምንነት 

በእጅጉ የሚያጎዴፍ ሀሳብ ነው!!። በሇው ዯምዴመዋሌ።  
 

ጥሩ! ታዱያ መጽሏፍ ቅደሳችንስ ምን ይሌ ይሆን?  

ከእግዙአብሔር ቃሌ አኳያ፦ አካሌ የሚሇው ቃሌ/ The Body of Christ/ በመጽሏፍ ቅደስ እንዯምናየው 
ቤተክርስቲያንን ወይም የአማኞችን ህብረት ወይም አዱሱን የክርስቶስ ኢየሱስን ሕብረተሰብ፤ ከአይሁዴና 
ከአህዚብ የተውጣጡ አንዴ ህብረተሰብ ያቋቋመውን አዱሱን ሕብረተሰብ የሚያመሇክት ነው እንጂ ፤ እሳቸው 

እንዲለት አካሌ የሚሇው ሀሳብ ከክርስቶስ ከራሱ ጋራ የተገናኘ ነገር አይዯሇም። ሇዙህም ኤፌሶ.2፤ 11-22 
ማንበቡ ጥሩ ግንዚቤ ይሰጠናሌ፦ ስሇዙህ እናንተ አስቀዴሞ በሥጋ አሕዚብ የነበራችሁ በሥጋ በእጅ የተገረዘ 
በተባለት ያሌተገረዘ የተባሊችሁ ይህንን አስቡ፤ በዙያ መን ከእስራኤሌ መንግስት ርቃችሁ ሇተስፋውም ቃሌ 
ኪዲን እንግድች ሆናችሁ ፤በዙህም ዓሇም ተስፋን አጥታችሁ፤ከእግዙአብሔርም ተሇይታችሁ ያሇ ክርስቶስ 
ነበራችሁ።አሁንግን እናንተ በፊት ርቃችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ በክርስቶስ ዯም ቀርባችኋሌ። 
እርሱ ሰሊማችን ነውና፤ ሁሇቱን ያዋሏዯ በአዋጅ የተነገሩትንም የትእዚዚትን ሕግ ሽሮ በመካከሌ ያሇውን የጥሌ 
ግዴግዲን በሥጋው ያፈረሰ፤ ይህም ከሁሇታቸው አንዴን አዱስን ሰው በራሱ ይፈጥር ንዴ ሰሊምንም ያዯርግ 
ንዴ በመስቀሌም ገዴል በእርሱ ሁሇታቸውን በአንዴ አካሌ ከእግዙአብሔር ጋር ያስታርቅ ንዴ ነው። እያሇ 

በሚገባ እስከመጨረሻ ያስረዲናሌ። እንዱሁም ቆሊስ. 1፤18 ሊይ እርሱም ማሇትም የአካለ የቤተክርስቲያን ራስ 
ነው በሚሌበት ጊዛ ቤተክርስቲያንን እና ክርስቶስን አንዴ ማዴረጉ ወይም እኩሌ መብት መስጠቱ አይዯሇም። 

ዱያቆኑ ኤፌሶን 2ን ፤ሇው ሇምን ኤፌሶን 5 ሊይ እንዯሄደ አሌገባኝም ። ምክንያቱም ስሇ አካሌ ኤፌሶን 2 
በበሇጠ ይረዜረዋሌ እና ነው።  
 
አካሌ ሲሌ ራሱን የቻሇ አንዴ ነገር ነው። ክርስቶስ ዯግሞ አምሊክ ነው። እርሱም ክርስቶስ የአካለ 
የቤተክርስቲያን ራስ ነው ስንሌ በእኛ ሊይ የተቀመጠውን የራስ ቅሊችንን አይዯሇም። አካሌ ራሱን ተቻሇ 
ቤተክርስቲያን ነው። ክርስቶስ ግን ራሱ የቤተክርስቲያን ሁሇንተናው ፤ አዚዡ ፤ ጌታውና ፤ የአካለ አምሊክ 
ነው።  
ስሇዙህ ክርስቶስ ራሱን የቻሇ እውነተኛ የማይሻር የማይሇወጥ ከምንም ጋር የማይዲበሌ አምሊክ እንጂ ከአካለ 
ጋር ተዯምሮ፤ ተሇጥፎ ያሇ ነገር አይዯሇም። እንዱህ ከሆነማ እኛ እንዱህ ስንታመስ አብሮ የሚታመም ፤ 
በየቤታችን ፓራሊይዜዴ አዴርገው እንዲናመሌክ ሲያግደን አብሮ ፓራሊይዜዴ የሚሆን መስራት የማይችሌ በእኛ 
እንቅስቃሴ የተወሰነ ሉዯረግ ነው። ስሇዙህ ትሌቅ ትኩረት መስጠቱ ተገቢ ነው።  

 
ቤተክርስቲያን ማሇት ምን ማሇት እንዯሆነ በተሇያየ ጊዛያት ሏዋርያት ጠቅሰውታሌ። ከዙህ ሁለ በሊይ ግን 
ጌታችን እና መዴሀኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የተናገረው ቃሌ ሇእኛ ዋና መሰረታችን ነው፦እናንተስ እኔን 

ማን እንዯሆንሁ ትሊሊችሁ? አሊቸው።ስምዖን ጵጥሮስም መሌሶ፦ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዙአብሔር ሌጅ ነህ 
አሇ።ኢየሱስም መሌሶ እንዱህ አሇው፦ የዮና ሌጅ ስምዖን ሆይ በሰማያት ያሇው አባቴ እንጂ ሥጋና ዯም ይህን 
አሌገሇጠሌህምና ብፁዕ ነህ እኔም እሌሀሇሁ፦ አንተ ጵጥሮስ ነህ በዙችም አሇት ሊይ ቤተክርስቲያኔን 

እሠራሇሁ።ማቴ.16፤15-18 ብልታሌ ቃለ የሚሇው እንዱህ ከሆነ፤ በጵጥሮስ ሊይ ጣራና ግዴግዲ ሉመሰረትበት 
ሳይሆን፤ ክርስቶስን እርሱ የእግዙአብሔር ሌጅ ነው ብሇው የሚቀበለ ሁለየእግዙአብሔር የቃለ ማዯሪያ ቅደስ 
ቤተ መቅዯሱ እንዯሚሆኑ ተናገረን እንጂ።  
 
ሏዋርያው ጳውልስም ሲናገር፦ በአይሁዴ ሥርዓት ፊት እንዳት እንዯኖርኩ ስምታችኋሌና የእግዙአብሔርን ቤተ 

ክርስቲያን ያሇ ሌክ አሳዴዴና አጠፋ ነበር። ሇአባቶችም ወግ ከመጠን ይሌቅ እየቀናሁ........ ገሊት.1፤11 -

24 እያሇ ይናገራሌ እንግዱህ አሳዴዴ ነበር ካሇ አንዴ ቦታ የተተከሇን/ የታነጸን/ ነገር አያመሇክትም። በዙያው 

ሊይ ግን እራሳቸው ቤተ ክርስቲያኖቹ ምስክር ይሆኑሌናሌ ቤተ ክርስቲያን ማሇት ማን እንዯሆነ። ቁጥር 22-24 
ከዙያም ወዱያ ወዯ ሶርያና ወዯ ኪሌቅያ አገር መጣሁ በክርስቶስም ያለት የይሁዴ ማህበሮች ፊቴን አያውቁም 
ነበር ፤ ነገር ግን ፦ ቀዴሞ እኛን ያሳዴዴ የነበረ እርሱ በፊት ያጠፋው የነበረውን ሃይማኖት አሁን ይሰብካሌ 



ተብል ሲነገር ይሰሙ ነበር ፤ስሇ እኔም እግዙአብሔርን ያከብሩ ነበር። እግዙአብሔር አምሊክ በጎ ሕሉናን ሰጥቶ 

የቃለን መረዲት ከፊት ይሌቅ በውስጣችን አብዜቶ ያፍስሌን!!  
 
አሁን ዯግሞ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ፕሮቴስታንቶች ሳይኖሩ አይቀርም እያለ ማስወራት ጀምረዋሌ። 
የሚገርመው ሰዎች መጽሏፍ ቅደስን አንብበው እውነቱን ማወቃቸው የኦርቶድክስ ተዋሕድ እምነት ጠሊቶች 
ናቸው ፤ ተሏዴሶ ናቸው እያስባሇ የሚያሰዴባቸው ከሆነ በእውነትም የሚያጠራጥረው ካህናት የሚያመሌኩትን 

ሇይቶ የማወቁ ጉዲይ ሊይ ነው? ኦርቶድክስ ተዋሕድ ሏይማኖት የክርስቶስ ተከታይ እንጂ የክርስቶስ ተቃዋሚ 
አይዯሇችም። በጽሐፌ መጀመሪያ ሊይ እንዯገሇጥኩት እመቤታችን ዴንግሌ ማርያምም አምሊኳን የምታመሌክ ፤ 
አምሊኬ እና ጌታዬ የተዋረደትን ከትቢያ የሚያነሳ ብሊ መስክራሇታሇች ታመሌከዋሇች። ስሇዙህ የክርስቶስን 
ጌትነት የሚመሰክሩትን መጽሏፍ ቅደስ እያነበቡ እውነቱን የሚረደትን ፤ የሚቃወም ሁለ ቃለን የሚያዚባ ሁለ 
እርሱ ራሱ የመቤታችን የዴንግሌ ማርያም ጠሊት ነው። እኛ ግን ሕያው የሆነውን ክርስቶስን እንሰብካሇን።  

ወስብሏት ሇእግዙአብሔር  
 
ከሇንዯን ዯበረ ጽዮን የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተክርስቲያን  
አበባ አመዳ። 


