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በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን:: 
ወንድማችን ሆይ:- 

 የጌታችን የመድኃኒታችን  ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም እንዳይለየዎ እንጸልያለን። 

ከኛ የበለጠ  የሚያውቁት ችግር በዚህች አባሪ በተለከለዎ ሰነድ ባጭሩ ተገልጿል። “ውሸትን አስወግዳችሁ እርስ በርሳችሁ ብልቶች 
ናችሁ እያንዳንዳችሁ ከባልንጀሮቻችሁ ጋራ እውነትን ተነጋገሩ ። ተቆጡ ኃጢአት አታድርጉ። በቁጣችሁ ጸሀይ አይግባ ለዲያብሎስም ፈንታ 

አትስጡት （ኤፌ 4፡25-27）ያለውን በመከተል ከርሰዎ ጋራ ክፉና ደግ ያሳለፉ ወገኖቼዎ ምእመናን በሽምግልና እንዲያልቅ ደጋግመው 
ያቀረቡለዎትን ጥያቄ ባለመቀበልዎ እራሰዎ ለዲያብሎስ  ትልቅ እድል በመክፈት ሁላችንንም አስጨናቂና ፈታኝ በሆነ ችግር ውስጥ እንድንገባ 
በማድረገዎ እጅግ አዝነናል።  

ይሁን እንጅ  ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ “ያፍር ዘንድ ከእርሱ ጋራ አትተባበሩ። ነገር ግን እንደወድም ገስጹት እንጅ እንደጠላት 
አትቁጠሩት”（2ኛ ተሰ 3፡14）ብሎ የሰጠውን መመሪያ  መሰረት በማድረግ፤ የምንቀድስበትን መጽሀፍ ያዘጋጀው ቅዱስ አትናቴወስ  “ገስጽዎ 
ለኃጥእ ከመ እኍክሙ ዝልፍዎ በግህደት ለእመ ቦቱ አበሳ” ቁ 9 ብሎ በአጽንኦ ያስጠነቅቀንን ተግባራዊ ሳናደርግ ብንቀር የሚደርስብንን የህሊና 
ወቀሳ ልንቋቋመው አለመቻላችንን ሊረዱልን ይገባል።    

እኒህንና የመሳሰሉትን መመሪያዎቻችንን በመከተል በርሰዎ ላይ በገሀድ  ያሳለፍነውን ውሳኔ ስንጀምር ተጨንቀናል። ያማከርናቸው  
የቅርብ ጓደኞዎች ሁሉ ቅስናውን ክብር መንካት ነውና ተውት ከማለት በቀር፤  “ታደሰ ይህን የሚያደርግ  አይደለም” የሚል አንድ ሰው 
አልገጠመንም። ተው ብለው የመከሩዎ  እውነተኞች ወንድሞች የነበሩወት  አይመስለንም። ካሉም ያመስግኗቸው እንጅ አይጥሏቸው። እኛም 
ይህን ውሳኔ ስንወስን  ራሳችንን ከህሊና ወቀሳ ለማዳን፤  እርሰዎንም ወደ ንስሀ ለማምጣት ብቻ እንጅ ከርሰዎ  ጋራ የግል ጥላቻ እንደ ሌለን 
ራሰዎ ያውቃሉና ሊጠሉን አይገባም። 

በተጨማሪም የምንገልጽለዎ፤  በስመዎ ያስመዘገቡት ንብረት እና ከወታደር ዱላ ሸሽቶ ከኢትዮጵያ የመጣውን ህዝብ ለማበረር 
የታጠቀ ወታደር የሚቀጥሩበት ገንዘብ  የተሰበሰበው ከዚሁ በወታደር ከሚያስፈራሩት ህዝብ ነው።  ካገራችን ከኢትዮጵያ አንዲት ሳንቲም 
ይዘው እንዳልመጡ ያውቃሉ። ፈቃደዎ  ቢሆን እስካሁን የሚያደርጉትን አቁመው፤  ላደረሱት በደል ይቅርታ ይጠይቁ።  በስመዎ ያለውን 
ንብረት ለተቀዋሚዎቸዎ ክርስቲያኖች አስረክበው  የሰነዘርንበወትን ውግዘት ሊፈታለዎ  ወደ ሚችል ስልጣን አቅርበው ውሳኔውን አሽረው 
ቢመለሱ፤ የቤተ ክርስቲያናችን ህግ ነውና  ምእመናኑ እጃቸውን ዘርግተው እንደሚቀበሉዎ አረጋግጠናል።  

መቀደስ በሚያስችል ሁኔታ ችግሩ ባይፈታም እንኳ፤ ለሰሩት ስህተት ንስሀ ገብተው ቢመለሱ ክብረዎ ተጠብቆ  ቤተ ክርስቲያንዎን 
በሌላ መስክ ማገልገል የሚችሉበት መንገድ እንደሚከፍትለዎ ቃል እንገባለወታለን።  

በመከርነዎ መንገድ ችግሩን ለመፍታት ከመሞከር ይልቅ እስካሁን በሄዱበት መንገድ ቢቀጥሉ ትግሉ  ከተቃወመዎት ምእመናን ጋራ 
ብቻ ሳይሆን ከእምነቱ ከባህሉና ከኢትዮጵያዊነተዎ ጋር መሆኑን  እንዲረዱና የተረፈችውን ፍቅርና ርህራሄ ከሁላችንም ህሊና ጨርሰው 
እንዳያጧት እንማጸነዎታለን።  ያሳለፍነውን ውግዘት በቅዱሳት መጻህፍት መዝኖ ያነሳዋል ብለው ለሚያምኑት አካል ለማቅረብ የሚመኮሩ 
ከሆነና ከኛ እርዳታ ከፈለጉ፤ ልንረዳዎ ፈቃደኞች መሆናችንን ቃል በመግባት፤ ክርስቶስ በተወለን ሰላምና ይቅርታ በዚህች መሸኛ ደብዳቤ  
ያሳለፍነውን 4 ገጾችን የያዘ የውግዘት ሰነድ ልከንለወታል።   

በተረፈ “እመኒ ወደቁ ውስተ ጽልመት፤ እግዚአብሄር ያበርህ ሊተ” እያሉ ያለፉት ያባቶቻችን ቀሳውስት አምላክ ሁላችንንም 

በወደቅንበት ጨለማ ብርሃኑን ያብራልን！ 

ወንድሞችዎ  1ኛ ሊቀ ማእምራንን ዶክተር አማረ ካሳዬ 
2ኜ ቀሲስ አስተርአየ ጽጌ  
3ኛ አባ ኃይለ ሚካኤል ተክለሃይማኖት 



በ‘ቄስ’ ታደሰ ሲሳይ ላይ በምእመናን እና በሶስት ቀሳውስት የተላለፈ ቃለ ውግዘት  እሁድ የካቲት 30 2ሽ 6 ዓ.ም. 
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Comfort Inn 
6254 Duke St, Alexandria, VA 22312 
USA  
March 10, 2014 
(እሁድ የካቲት 30 ፳፻፮ ዓ.ም.) 

 

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን::   

ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን: 

በቨርጅንያ ሐመረ ኖኅ ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ 
የነበሩት ቄስ ታደሰ ሲሳይ በተደጋጋሚ የፈጸሙትን ስህተት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ  “ወንድምህ ቢበድልህ  አንተና እሱ 
ሆናችሁ ውቀሰው ። ቢሰማህ ወንድምህን ጠቀምከው ። ባይሰማህ ግን በሁለት ወይም በሶስት ምስክር አፍ፤ ነገር እንዲጸና 
ዳግመኛ አንድ ወይም  ሁለት ከአንተ ጋራ ውሰድ። እነርሱንም ባይሰማ ለቤተ ክርስቲያን ንገራት።” ባለው መሰረት መሸከም 
የከበዳቸው  ምእመናን፤  ሀላፊነታቸውን ለመወጣት  ለሚመለከተው አካል ሁሉ  ድምጻቸውን አሰሙ።   

ቄስ ታደሰ በክርስትና መመሪያችን መሰረት ለሰላምና ለይቅርታ ከመዘጋጀት ይልቅ፤ ለምን አጋለጣችሁኝ  በሚል 
መንፈስ ተበቅለው፤ ምእመናንን ከፋፈሉ።  ንብረቱን በስማቸው ስላስመዘገቡት ብቻ ከራሳቸው ከምእመናኑ  በሰበሰቡት 
ገንዘብ ወታደር እየቀጠሩ  የተቃወሟቸውን ምእመናን ከቤተ ክርስቲያን አንድ ባንድ ማባረር ጀመሩ።   ያካባቢውን 
ተመልካች ኢትዮጵያዊነትን እንዲታዘብ  ቢያደርግም፤   ምእመናኑ ምርጫ በማጣታቸው የጀመሩትን  ተቃውሞ ሳይሰለቹ  
በየሳምንቱ ቀጠሉ።  

ድምጻቸው በዋሸንግተን፤ በሜሪላንድና በቨርጅንያ ላለው ህብረተ ሰባችን አስተጋባ። ቄስ ታደሰ ሲሳይ 
ስህተታቸውን አርመው በሰላም አገልግሎታቸውን እንዲቀጥሉ በሽምግልና እንዲያልቅ ሽማግሌዎችን  ልኮባቸው የነበረው 
ህዝብ፤  እንደገና ተሰብስቦ በኛ ታዛቢነት ከመካከላችን ይወገዱልን የሚል ውሳኔ አሳለፈ።  

ይህን ህዝባዊ ድምጽ  በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ  ቤተ ክርስቲያናችን መጻህፍት ስንመዝነው፤  ቄስ ታደሰ 
ሲሳይ እጅግ ርቀው በመሄድ ተሳስተዋል። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን አስነቅፈዋል። ኢትዮጵያዊውን ቅስናችንንም  
ከትችት ላይ እንዲወድቅ አድርገዋል።  የቄስ ታደሰን ተደጋጋሚ ስህተትና ምእመናኑ የከፈሉትን መስዋዕትነት በሩቅ 
እንደሚመለከት ባእድ ታዛቢ መስሎ መመልከት ከእምነትና ከሞራል ውጭ መሆናችን  ተሰማን። ምእመናኑ የደረሰባቸውን 
ውጣ ውረድ በትእግስት ችለው የወሰዱትን ርምጃ እያደነቅን፤ ቤተ ክርስቲያናችን  በሰጠችን የቅስና  ስልጣን  በቄስ ታደሰ 
ሲሳይ ላይ “እንደ አረመኔ እንደ ቀራጭ ይሁንልህ (ማቴ 18፡ 15-18 )” ብሎ ክርስቶስ ያዘዘውን ተግባራዊ አድርገናል።    

ለካህናት የተሰጠ ኃላፊነት 

በቅስና ተልእኮችን  መጀመሪያ  “ወእፎ እንከ ዘኢትሜህር ርእሰከ ዘለባእድ ትሜህር። ኢትስርቅ ትብል ወለሊከ  
ትሰርቅ ፡ ኢተዘሙ ትብል ወለሊከ  ትዜሙ፤  ወተሀውር  ኀበ ብእሲተ ብእሲ ” (ሮሜ፪ ፡፳ ፪) ይህም ማለት፦ “እራስህ 
እየሰረቅ  እየዋሸህ እየዘሞትክ ሌላውን አትስረቅ ብለህ እንዴት ማስተማር ትችላለህ? ራስህን ሳታስተምር እንዴት ሌላውን 
ላስተምር ትላለህ?” የሚለው  ሐዋርያዊ  ቃለ-ተግሳጽ  ራሳችንን እንድንፈትሽ  ተምረናል።   

 



በ‘ቄስ’ ታደሰ ሲሳይ ላይ በምእመናን እና በሶስት ቀሳውስት የተላለፈ ቃለ ውግዘት  እሁድ የካቲት 30 2ሽ 6 ዓ.ም. 
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ቅዱስ አትናቴዎስም፤  ይህን ሀዋርያዊ  ግዴታ መሰረት አድርጎ “ኦ ካህናት አንትሙ ውእቱ አዕይንተ እግዚአብሔር 
ብሩሀት ተናጸሩ በበይናቲክሙ አሀዱ ምስለ  ካልዑ። ሕቱ እምውስተ  ሕዝብክሙ በአበይኖ። ኢይቁም ወኢይህበር 
ምስሌክሙ በጸልዮ ኢዘማዊ ወኢቀታሊ ኢሰራቂ ወኢሀሳዊ” :: ይህም ማለት “እናንት ቀሳውስት  (ካህናት) እግዚአብሄር 
የሚወደውን ለመከተል የሚጠላውን ለመሸሽ እንድታስተውሉ  የእግዚአብሔር አይኖች ናችሁ።  በመጀመሪያ እርስ 
በርሳችሁ ተራረሙ ። በመካከላችሁ  የሚሰርቅ  የሚዘሙት የሚዋሽ የሚገድል ከናንተ ጋራ እንዲጸልይ አትፍቀዱ።   
ከዚያም  በኋላ  በህዝቡ መካክል የተከሰተውን ስህተት  እግዚአብሄር በሚፈቅደው መንገድ አርሙ’“ ብሎ  ለቀሳውስት 
የሰጠውን መመሪያ  ተምረናል።  በዚህ መርሆ  የዚህች  ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን  በገጠር በከተማ  የነበሩ አባቶቻችን  
ቀሳውስት  እርስ በርሳቸው እየተራረሙና  በህዝባቸው መካከል የሚከሰተውን  ከህዝባቸው ጋራ  እየተናጋገሩ  
የሚወገዘውን እያወገዙ የሚፈታውን  እየፈቱ   ኢትዮጵያን የሞራልና የስነምግባር  ምንጭ አድረገዋት  መኖራቸውን  
ታሪካችን ያረጋግጣል።   

ህዝባዊ የሆነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የቅስና  አገልግሎት በሐዋርያት ስራ ምእራፍ 20 ከ ቁጥር 17 እስከ 
35 በተለይም  ከቁጥር 15 እስከ 19  ላይ ተመዝግቦ እንደምናነበው ቅዱስ ጳውሎስ የመጨረሻውን አደራ የሰጣቸው በነዚህ 
ቦታዎች  ይኖሩ ለነበሩት  ቀሳውስት  ነው።  

ይህን ሐዋርያዊ ትውፊት  የተረከቡት ከተቀደሰው ጋብቻ  ውጭ  የነበሩ ቆሞሳትና  መነኮሳት አልነበሩም።  
በቁጥር 28 ላይ ጳጳስ የሚለው ቃል የግሪክ ቃል ሲሆን ዛሬ ከተበላሸው  በፊታችን ቆመው በምናያቸው  አንዳንድ መነኮሳት 
ራስ ላይ ያለ  ቢመስልም፤ ምንኩስና  በትዳር ተወስኖ  የሚሰጠው  አገልግሎት ያላረካቸው ሰዎች  የሚገቡበት ግላዊ 
ምርጫ ነው። ምንኩስና በመጀመሪያ ከዚህ ዓለም ምኞት ሥጋዊ ፍላጎት ሸሽቶ  ራስን ለማዳን ከዓለም ራስን ቆርጦ ለመጣል 
የሚየደረግ ውሳኔ ነው።  ምንኩስና የግል መሳሪያነቱ ከግለ ሰቡ ጋራ ተስማምቶ  በምንኩስና ዘመኑ  የሰበሰበው ትሩፋቱ  
ለህዝብ መጥቀም መቻሉ ሲረጋገጥ  ብቻ እንጅ፤  የህዝብ መገልገያ ህዝባዊ ንብረት ሆኖ  የተሰጠው ቅስና ነው።   

በሞቱና  በትንሳኤው ከጌታችን ጋራ ወደ ክርስቶስ የሚመጡትን  አንድ ለማድረግ  ቀሳውስት ያጠምቃሉ።  
ሙታንን  ይፈታሉ።  “ከመ ንፍታህ ዘኢይትፈታህ” እያሉ የሚጸልዩትን ኪዳን  በተግባር ይተረጉማሉ።  “ከኃጢአት 
ከመርገምም  ከበደልም  ከክህደት ከመገዘት በሐሰት ከመማል አድነን”  ብለው  በሚያቀርቡት ተግሳጽ አዘል ጸሎት 
የህሊናቸውን ዳኝነት ይጠብቃሉ።   

እንድናከናውንበት የተሰጠን  የቅስና ክህነት ባአንዲ ጥምቀት ባአንዲት ሃይማኖት ላይ የተመሰረተ ነው። ክህነት 
አንዲት ናት ። የምንገለገልባቸው መጻሕፍት አንድ ናቸው። ስርአት አልባ（anarchy）ተፈጥሮ  ምእመናን እንዳይበታተኑ  
ቀሳውስት ክህነት እንዳይሰጡ  ብቻ ይታገዳሉ። የቀረውን ሲፈቱና ሲያስሩ የኖሩት ቀሳውስት ናቸው። በዚህ ሀላፊነታችን 
በቨርጅንያ ሀመረ ሆህ ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን በተፈጠረው አሳሪና ፈች ችግር፤ የሚታሰረውን አስረን የሚፈታውን 
ለመፍታት ዛሬ  በዚህ ቦታ ተገኝተናል።  

የውግዘት ምንጭና መነሻ የተወጋዡ ግለሰብ ባህርይ ነው። 

ውግዘት ከየትም የሚመጣ አይደለም። የውግዘት ምንጭና መነሻ  የተወጋዡ  ግለሰብ ባህርይ ነው። አውጋዥ 
የተበከለችው እውነት እና በግለ ሰቡ ስህተት የተጎዳው ህዝብ ነው። የቅስና ተልእኮ  ቢቻል ማስታረቅ ካልተቻለ  የውግዘቱ 
መሰረት የሆነውን ግለሰብ ለይቶ  የቀረበበትን ስህተት በቅዱሳት መጻህፍትና በባህላችን መዝኖ መወሰን ነው። በዚህ መሰረት 
የቀድሞው ቄስ ታደሰ ከዚህ በታች የፈጸሟቸውን ስህተቶች ለማረምና ለማስተካከል በተደጋጋሚ የቀረበላቸውን ጥያቄ 
ባለመቀበላቸው ይህ ውግዘት ከራሳቸው እምቢተኝነት የመነጨ ነው።  

የውግዘቱ ምክንያት 

1ኛ፦ አሁን ከደረሱበት ውድቀት ላይ በጣላቸው አስከፊ ባህርያቸው የልጆቻቸውን እናት በመፍታታቸው ቤተ 
ክርስቲያንን አስነቅፈዋል።  

2ኛ፦ከሌሎች ሴቶች ጋራ በተደጋጋሚ በሚፈጽሙት ከቄስ የማይጠበቅ ዝንባሌና ስሜት በማሳየት በተደጋጋሚ 
በህበረተ ሰቡ ሲወቀሱ ይሰማል።  

3ኛ፦ በቤተ ክርስቲያናችን ህግ አንድ ቄስ ህጉ ብህይወት እያለች ፈቶ ወይም ትዳሩን አፍርሶ መመንኮስ ክልክል 
ነው። ቄስ ታደሰ ህጋቸውን ካፈረሱ በኋላ ቢመነኩሱም ህይወታቸውን በንስሀ ሆነው በሌላ ተልእኮ ካልሆነ በቀር 
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ቀድሰው ማቁረብ አይችሉም።   

4ኛ ከአቶ ቴወድሮስ አደፍርስ ባለቤት ጋራ በፈጸሙት አስነዋሪ ባህርይ   ራሳቸው አቶ ቴወድሮስ ለቄስ ታደሰና 
ለሴትይዋ መሳሳታቸውን እንዲያቆሙ ነግረዋቸዋል። የክፍሉ ጳጳስ ነኝ ለሚሉት ለአባ ፋኑኤልም ነግረው “ካቅሜ 
በላይ ስለሆነ ወደ ህግ አቅርበው በማለት ሸኝተዋቸዋል። አቶ ቴወድሮስም ለመላው ህብረተ ሰብ በህዝብ መገናኛ 
ለጠቅላላው ህዝብ ብሶታቸውን ገልጸዋል። ቄስ ታደሰ  የሚፈጽሙት ስህተት ባለማቆማቸው ወደ ልጆች 
እንዳይደርሱ በአሜሪካ ፍርድ ቤት ታግደዋል። በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በልጆቻቸው ፊት የሚያደርጉትን 
አስነዋሪ ግንኑነታቸውን አላቆሙም። አቶ ቴወድሮስም ይህ አስነዋሪ ተግባር የልጆቻቸውን መንፈስ ስለጎደው፤  
ልጆቻቸው ከተወለዱበት አገራቸው ካሜሪካ እርዳታና የህሊና መረጋጋት ለማግኘት ወደ አፍሪካ ይዘው እንዲሄዱ 
ተገደዋል።  

5ኛ፦በቅዱሳት መጻሕፍትና በባህላችን እንኳን ቄስ ነኝ የሚል ሰው፤ ለዚህ አገልግሎት  ለምሳሌነት የማይጠቀስ 
ምእመን እንኳ፤ ሁለት ሶሶስት ሰዎች ስህተት አየንብህ አቁም ካሉት፤ ራሱን ገለል አድርጎ  በስህተት መበደሉን 
ለሚመለከተው ማቅረብ ባህላችን ነው። እሳቸው ግን በወታደር ያባረሯቸውን ምእመናን የሚሊዮን ብር ካሳ 
ይከፈለኝ ብለው ወደ አደባባይ ገሰገሱ።  ይህም የሚያሳየን ቅስናውን ለገንዘብ እንደሚጠቀሙበትና ለገንዘብ ፍቅር 
ያበዱ መሆኑናቸውን የሚያሳይ የበለጠ ካገልግሎት እንዲገለሉ የሚያደርጋቸው የከፋ ስህተት ነው። በነዚህና  
በመሳሰሉ  ስህተቶቻቼው  ከዛሬ ጀምሮ  በቅስናቸው እንዳይጠቀሙ የህዝቡን ውሳኔ “ይቀበለው እግዚአብሔር” 
ብለን በማጽደቅ በቅስናቸው የሚሰጡትን አገልግሎት አግደናል።   

ለምእመናን ማሰሰቢያ 

ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ “በከመ ተጋብአት ዛቲ ህብስት እንዘ ዝሩት ይእቲ ማእከለ አድባር ወአውግር ወውስተ 
ገዳም  ወቆላት ወተጋቢአ ኮነት አሐተ ጵርስፎራ ፍጽምተ ወከማሁ ኪያነሂ አስተጋብአነ  በመለኮትከ እምኩሉ ሕሊና  እኩይ 
ዘኃጢአት ውስተ  ሃይማኖትከ ፍጽምት ” (ገጽ ፻፶፬፡  ፺፩) እንዳለው ማለትም፦ “በቆላ በደጋ በሸለቆ በተራራ የተዘራችው  
የስንዴ ቅንጣት ተሰብስባ አንድ ህብስት እንደምትሆን፤ እኛንም ከተለያዩ ቦታዎች ቋንቋዎች ባህሎች  በመለኮትህ ሰብስበን፤  
ከክፉ ማሰብና ስራ ለይተህ አንድ አድርገን።” ብለን እንጸልያለን።  

በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምስጢረ  ቁርባን የምንማረውና የምናስተምረው፤ ለቁርባን የምንሰይማት አንዲት ህብስት 
የተሰራችባቸው  የሰንዴ ዛላዎች፤ ቅንጣቶች፤ ፍሬዎችና የዱቄትነታቸው መበታተን  በውሀ ተዋህዳ አንዲት ህብስት 
ትሆናለች።  ይህች አንዲት ህብስት  በተዋህዶ ክርስትና እምነት የተጠመቅነውን  የኢትዮጵያውያንን አንድነት ትወክላለች። 
እኛን ኢትዮጵያውያንን ብቻም አይደለም። በዜግነት በቋንቍና በባህል ከማንገናኛቸው በተዋህዶ እምነት ከሚተባበሩና 
ከሚመስሉን  ከግብጾች ከህንዶች አርመኖችና ከሶርያዎች ጋራም ያለንን አንድነት ትወክላለች።  

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የቤተ ክርስቲያናችን አካላት  የሆናችሁ ሁሉ！ 

ከላይ  በምሥጢረ ቁርባን እምነታችን የተገለጸውን ቀጥታ ከመጽሐፉ ባትጠቅሱትም ከቆራቢዎች እናት 
አባቶቻችሁ ስትሰሙት በመኖራችሁ ባህል ሆኖ በደማችሁ ገብቷል። በዚህ ባህል በየደረሳችሁበት ማንነታችሁን ገልጻችሁ 
ባትመዘገቡም፤ባካባቢ ያለውን ህዝብ የራሳችሁ አካል፤ የተሰሩትን ህንጻወች፤ በስለት የተሰበሰቡትን ነዋየ ቅድሳት ሁሉ የኔ 
ናቸው ብላችሁ በማሰባችሁ የተጠየቃችሁትን ሁሉ ገንዘብ በደስታ ትሰጣላችሁ።   

በምሥጢረ ቁርባናችን ያለውን ይህን የተቀደስ ልማድ ብንወደና ብናከብረውም፤ አገር ለቀን ስንሄድ አንዳንድ 
መስለው የገቡ ሰዎች ሳትጠራጠሩ የሰጣችሁትን ገንዘብ ለግላቸው መብለጸጊያ እያደረጉት ነው። ባህላችሁን በመከተል 
ገንዘባችሁን ስትሰጡ እነዚህ ሰብሮ ገብ አስመሳዮች ቀሳውስት ስቀው ይቀበላሉ።  ገንዘቡ እንደባከነ ተጠራጥራችሁ ጥያቄ 
ስታነሱ  የሰጣችኋቸውን የተቀበሉ እነዚሁ አስመሳዮች አልተመዘገባችሁም ብለው በፖሊስ ያባርሯችኋል። ይህ ነገር 
አስመስለው ለገቡ አመቼ፤ ለመንግስት ውሳኔ አስቸጋሪ ስለሆነ ሁላችንም ልናስብበት ይገባል። 

የሁለቱን ሲኖዶሶች መለያየት እንደ ገብያ ግርግር ለዘረፋችሁ የሚበጃችሁ አርጋችሁ የምትቆጥሩ አስመሳይ 
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ቀሳውስትም “የሰርግ ልብስ ሳትለብስ እንዴት ወደዚህ ገባህ？ማቴ 22፡12”）ብሎ ክርስቶስ መስለው ለሚገቡት አስመሳይ 
የተናገረውን ቃል እያስገነዘብን፤  በውግዘት ”እጅ እግሩን አስራችሁ በውጭ ወዳለው ጨለማ አውጡት” ብሎ ክርስቶስ 
የተናገረው  ወደ እናንተ እየገሰገሰ መሆኑን ልናሳስባችሁ እንወዳለን። 

በቨርጅንያ ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን በቀድሞው ቄስ ታደሰ የተከሰተው ችግር ባለንበት ዘመን በቅድስት ቤተ 
ክርስቲያናችን ውስጥ ተንሰራርቶ እየታየና ህዝባችንን እየበጠበጠ ነው። በአገራችን በኢትዮጵያ የሚታየው የመንግስት እጅ 
ስላለበት ከቁጥጥራችን የራቀ ቢሆንም፤ በውጭ አገር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የሚካሄደውን ብዝበዛ ለመቆጣጠር  
የሁላችንም ሀላፊነት ነው። በልማድ የምንከተለው ምስጢረ ቁርባኑ የሚገልጸውን ህብረታችንን ወደ ተግባር ለውጠን 
የኃጢአት ስር በተባለው ፍቅረ ነዋይ የሰከሩትን አስመሳዮች፤ ክርስቶ በቤተ ምኩራብ ያሳየውን ምሳሌ በመጠቀም ቅድስት 
ቤተ ክርስቲያናችንን ለማጽዳት እግዚአብሄር ጥበቡንና ኃይሉን ይስጠን።  

የችግሩን መነሻ ዝርዝር ከዚህ በመቀጠል በድረ ገጾች አማካይነት እናቀርባለን። 

 

1. ሊቀ ማ ዕምራን ደ/ር. አማረ ካሳዬ  
(ዋና አስተዳዳሪ) 
የርዕሰ አድባራት ደብረ ሰላም ቅድስት ማ ርያም 
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን 
1350 Buchanan St NW, Washington, DC 20011 

2. ቀሲስ አስተርአየ ጽጌ 
(ዋና አስተዳዳሪ) 
ደብረ ሣህል መድኃኔ ዓለም  
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ  ቤተ ክርስቲያን 
1119 Lowell Avenue, Kansas City, KS 66102 
 

3. አባ ኃይለ ሚካዔል ተክለሃይማኖት 
(ዋና አስተዳዳሪ) 
ደብረ ቅዱሳን አቡነ አረጋዊና ተክለሃይማኖት 
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ  ቤተ ክርስቲያን 
Arlington, VA  
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