
የወያኔ ሰላይ የሆነው ቄስ መጋቢ አዲስ ይልማ ቸርነት 

አላከበረኝም-ለሥራዬ አልተባበርከኝም በማለት  

ሃቀኛ ቄሱን ከቤተክርስቲያን አገልግሎት እንዲባረሩ አደረገ 

                                                                   ከታዛቢዎች 

በዚህ ዘመን በሃማኖት ስም ሃቀኛ ቄሶችን ለማጥፋትና  የኦርቶዶክስ እምነትን ለመግደል እንደእነ መጋቢ 

አዲስ አይነት ሰላይ ወያኔዊ ቄሶች አማካይነት የማይደረግና የማይሰማ መናፍቃንና እኩይ ተግባር የለም። 

በተለይ በአገራችን ኢትዮጵያ የሃይማኖቱ አገልግሎት ለወያኔዊ ፖለቲካ አስተዳደር መጠቀሚያ ከሆነ 

ወዲህ አብዛኛዎቹ ቄሶች ትምህርታቸውና አገልግሎታቸው ከእግዚአብሔር እምነት መንገድና አቅጣጫ 

ውጭ በርኩሳዊ ተግባር እየተመሩ ከአንድ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነታችን እያሳሳቱንና እያራራቁን 

ይገኛሉ።     

በአትላንታ ብስራተ ቅዱስ ገብርኤል ለቤተክርስቲያን መንፈሳዊ አስተዳዳሪነት ያለ ምዕመናን እውቅና 

በሰበካ ጉባኤው ብቼኛ ውሳኔ ከኢትዮጵያ ያመጡትና ሁለት አመት ያልሆነው ወያኔ አፍቃሪና ሰላይ ቄስ 

መጋቢ አዲስ ይልማ ቸርነት ነባር ቄስ ፍቅሩን ከእኔ ጋር አገልግሎት ሊሰጥ አይችልም ብሎ በመወንጀል 

ያለ ምእመናን ጉባኤና እውቅና በሱና በሰበካ ጉባኤው አምባገነናዊ እርምጃ ብቻ እንዲባረሩ አድርጓል።  

በጉዳዩ አሳሳቢነትም ምእመናን ደጋግመው ጠቅላላ ጉባኤ እንዲጠራ ቢጠይቁና መፍትሄ ለማፈላለግ 

ሞክረው ሰሚ አጥተው፣ ለብዙ ዓመታት ቤተክርስቲያኑን ሲያገለግሉ፣ሲያስተምሩ፣ ቁልፍ ያዥ ሆነው 

ለቤተክርስቲያኑ ደህንነት፣ ጽላት እንዳይሰረቅ ሌት ከቀን ሲጠብቁና ለስምንት ዓመት ያገለገሉ ቄስ ፍቅሩን  

ቅርብ ጊዜ የመጣ ወያኔዊ ፣ከክርስቶስ በራቀ አመለካከት አላከበረኝም ስለአለ ብቻ እንዲባረሩ ተደረገ።  

አላከበረኝም ማለት በሃማኖት፣በክርስትና በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን ያውም ቄስነኝ የሚል ፈጽሞ 

የማጠይቀው አይደለም።መከበር ከራስ ከግለሰቡ የሚመጣ አክብሮ መከበርን የሚያስገኝ ባህሪ፣የሞራልና 

የግብረገብነት ተግባር እንዲሁም እውቀትና ችሎታ እንጂ፣በጥያቄ ወይንም በማስግደድ የሚገኝ አይደለም።

ከክርስትና ምግባር የራቀ መመጻደቅ የአምባገነን ባህሪ ነው። እግዚአብሔርም የማይወደው ጸያፍ ተግባር 

ነው። መታዘዝን ሳያውቁ ማዘዝን ምን አመጣው ይባላል በእምነታችንና በአገራችን ባህልና ሥርዓት። 

ነባሩ ቄስ ፍቅሩ ቤተክርስቲያኑን ለረዥም አመታት ያገለገሉ ናቸው። የቤተክርስቲያኑን መጥፎውንም 

ጥሩውን የተካፈሉ ብዙ ችግሮችን ከሰበካ ጉባኤው ጐን በመቆም፣ ከምእመናን ጋር በመወያየትና 

በመረዳዳት ቤተክርስቲያኑን ከብዙ ችግርና መከፋፈል፣ጽላትና ሌላም ንብረት እንዳይዘረፍና እንዳይሰረቅ 

ቄስም ዘበኛም በመሆን ታላቅ አስተዋጽዖ አበርክተዋል።ወደ አሜሪካም ለቤተክርስቲያን አገልግሎት 

ከኢትዮጵያም ያመጣቸው የዚህ ቤተክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ ነው።የኖሩትም በቤተክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ 

ውስጥ ሲሆን ግንኙነታቸው በቤተክርስቲያኑ አባላትና ወደዚህ ብስራተ ገብርኤል ከሚመጡት ጋር ብቻ 

ነበር።ይህ በመሆኑም ከአብዛኛው የኢትዮጵያ ኰሚኒቲ ጋር ያላቸው ግንኙነትና እውቅና የተወሰነ ነው።

ከቅስና ትምህርት ውጭ የተማሩት ውይንም ለማህበራዊ ሥራ ብቁ የሚያደርግ ስልጠና እንዲሁም በቂ 

እንግሊዘኛ ቋንቋ አላገኙም።ትዳር ያላቸውና የሦሥት ትንንሽ ልጆች አባት ናቸው። 



እግዚአብሔር ያሳያችሁ !  በክርስትና ሃይማኖት የሚመራ ያውም ቄስ ነኝ የሚል ቤተክርስቲያናችንም 

መተዳደሪያ ሕግና ደንብ (ቃለ አዋዲ) የአላትና በሀገረ ስብከት የምትመራ ፣የሕዝብ የሆነች አንድ ቄስ 

አስተዳዳሪ በመሆኑ ብቻ ስብሰባውን እሱ እየመራ የሰበካ ጉባኤውን በሃሰት በከፊል በማሳመን(ሌሎች 

ጥለው ወጥተዋል)፣ ቄሱ አልተመቼኝም፣ አላከበረኝም፣ አልታዘዘኝም ብሎ፣ በቅስና ተግባራቸው ውይንም 

በነገረ መለኰቱ ጥፋት ሳይኖርባቸው፣ ይህም ለሀገረ ስብከቱ የበላይ አካል ሳይገለጽና ሳያውቀው ማባረር፣ 

ከቅስና ተግባራቸው ማሰናከል፣ ኑሮአቸውን ማወክና ችግር መፍጠር ምን ይባላል? ከምን የመጣ ሥርዓት 

ነው? የክርስትና ሃይማኖት ወይስ ወያኔዊ ፖለቲካ ! 

ይህ ቄስ መጋቢ አዲስ ይልማ ቸርነት ማነው?                                                                    

1ኛ/ ወደ ዚህ ቤተክሪስቲያን ሲመጣ ጊዜ ጀምሮ ሰበካውና ትምህርቱ ፍቅር ፣ፍቅር እያለ በፍቅር እንደ 

ኢየሱስ መሆን አለብን ነበር። ይህን ለጥቂት ጊዜ እያለቀሰ ከሰበከ በኃላ የአባቶቸን የነ አባ ማቲያስን አባ 

ጳውሎስን ስም በቅዳሴ ላይ መጥራት አለብኝ ያለነሱ ስም ቅዳሴው ቅዳሴ አይሆንም በማለት ደጋግሞ 

በየሳምንቱ እሁድ በማልቀስና ታመምኩም ብሎ ሕዝብን በማሰጨነቅና በመገዘት አብዛኛውን ምእመናን 

በማሳመን ቤተክርስቲያኑ ሲከፈት ጀምሮ በወያኔ መንግሥት ጫና የተመረጡና ለዚህ መንግሥት 

አገልግሎት ሰጭ ፓትሪያርክ ስም ተጠርቶ የማይታወቅበትን ቤተ መቅደስ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ቄስ 

እንዲጠራ ሆነ። ብዙ ምእመናንም በዚህ ቅራኔ፣ የምናመልከው ኢየሱስን እንጂ ሰው አይደለም በማለት 

ቤተክሪስቲያኑን ጥለው ወጡ።በፍቅር እንደ ኢየሱስ ያለውም ቄስ የአባላት ከቤተክርስቲያኑ መለየት 

አለስጨነቀውም ብሎም ቄሱን ጭምር ለማባረር በቅቷል።    

2ኛ/ ብዙም ሳይቆይ እምነታቸው በወያኔ ዙሪ የክርስትናው ሃይማኖት አገልግሎት ስጭ ደጋፊ የሆኑትን 

ጥቂቶቹን መርጦ አንድነት በመፍጠር በሀገረ ስብከት በአቡነ ፋኑኤል ሥር ሆነዋል። 

3ኛ/ በቤተክርስቲያኑ የመኖሪያ ቤት በነፃ እየኖረና ደመወዝ እየተከፈለው፣ አንድ አመት የተሟላ 

አገልግሎት ሳይሰጥ ደሞዝ ይጨመርልኝ ብሎ ኮሚቴውን በማስገደድ እንዲጨመርለት ተደርጓል። 

4ኛ/ በመጣ ስድስት ወር ሳይሞላው በእለተ ቅዱስ ገብረኤል የሀምሌ ንግሥ ቀን፣ ብስራተ ገብረኤልን 

ዳግማዊ ቁሊቢ ገብርኤል ይባልልኝ ብለው አቡነ ፋኑኤልን በመጠየቅ ለማስፈጸም ተችሏል። ይህ ብስራተ 

ገብርኤል በአቡነ ይሥሐቅ መልካም ፈቃድና ቡራኬ ተመርቆ የተከፈተ ሲሆን ለቤተክርስቲያኑ ምእመናን 

ትልቅ አስተዋጽዖ ያለው የአባታችን ማስታዎሻ ነው። ቄሱ ግን የገንዘብ ማምጫ የሕዝብን አእምሮ 

የሚያታልል የመሳቢያና ማደናገሪያ የግብዝ ተግባር እየሰራ ነው።ቅዱስ ገብርኤል ምንጊዜም ቅዱስ 

ገብርኤል ነው።መልካም የሚያደርገው በእውነት እምነትና ንጹህ ልብ አምልኮት እንጂ ፣ስሙ 

ስለተቀየረለት አይደለም።በክርስትና ስም ሰው ማሞኘት ኃጢአት ነው።  

5ኛ  የቤተክርስቲያኑን ቅርጽና መልክ ይዘት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ማስመሰል አለብንና 

በአለው ቤተክርስቲያን ላይ ሦሥት ጉልላት ለማሰራት አቅጃለሁ እያለ ከሕዝብ በየበዓሉ ገንዘብ 

በመሰብሰብ በአሮጌና የክርስቶስ፣የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያ ሃይማኖት እምነትና ሥርዓት መልክና ይዘት 

በሌለውና ውሃ በየጊዜው በጣራው፣ በግርግዳው የሚገባበት ከመሆን ጋር ጣራው የሰው ራስ ሊነካ ጥቂት 

የሚቀረው በሩና አቀማመጡ በተዛባ ላይ የሕዝብን ገንዘብ በእምነት ስም እየተጠየቀ በከንቱ ይባክናል።

ሲፈልጉም፣ አቡነ ፋኑኤል ጭምር ቤተክርስቲያኑን በማናናቅ ይህ ከታዛ የማይሻል ነውና ጠቀም ያለ 

ገንዘብ አዋጡ እየተባለ ይሰበካል።     



6ኛ/ሁለት ቄሶች ብቻ ለዚህ ቤተክርስቲያን በቂ አይደለንም አንድ መነኩሴ ከኢትዮጵያ ማምጣት አለብን 

ብሎ ከአሳሳበ ሁለት ሳምንት ሳይሆን ቄስ ፍቅሩን ቅዳሴ እንዳይገቡ እገዳ አደረገ። ዘመዱ የሆኑት መነኩሴ 

አስመጥቶ ቤተክርስቲያኑን ዘመዳሞቹ ይዘውታል ማለት ነው። ቄስ ፍቅሩ ተባረሩ። 

7ኛ/ ብዙ ሳይቆይ የሥራውን ብዛትና ክብደት በማማረር፤ ቁልፍ ያዥ ፣ቀዳሽ፣ አቁራቢ፣ሰባኪ፣አስተማሪ 

ሰብሳቢ እኔ እያለ የሥራውን አይነት በማጋነን ትምህርት በሚያስተምርበት ጊዜ አሳሰበ። ለምን ይሆን 

ይህን ችግር አርጐ የተወራው? ቄስ ፍቅሩ በትንሽ ደመወዝ ይህን ሁሉ ሲሰሩ ኖረዋል። ይህ ቄስ ግን 

ሥራውን በመዘርዘር ደመወዝ ለማስጨመር የገንዘብ ፍቅሩን ያሳስባል ማለት ነው።   

8ኛ/ይህ ቄስ መጋቢ አዲስ ይልማ ቸርነት፣ የቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪና የመንፈሳዊ አገልግሎት ኃላፊነቱን 

ተጠቅሞ ማዘዝና ማስራትን የሚወድ፣የበላይነት ስሜትና ማን አለብኝ የትዕቢት ባህሪ ያለበት፣ ከመንፈሳዊ 

ተግባር በእጅጉ የረቀ ነው።በሰው ትከሻ ተጠቅሞ እሱ አዋቂ፣ጥሩ አገልጋይና ተወዳጅ መሆንን የሚሻ ፣ 

የቅዳሴውን ተግባርና ሥርዓት የማይከተል አፍራሽና አፈ ጮሌ ሰው ነው ይላሉ ከአንዳንድ ዲያቆናትና 

ከቄስ ፍቅሩም እንደተረዳነው። ከቄስ ፍቅሩ ጋርም ቅራኔው የተጀመረው በእንደዚህ ነው።                                          

ሀ/ መጋቢ አዲስ ይልማ ከቀደሰ በኃላ ማቁሩቡን ለቄስ ፍቅሩ አሳልፎ እሱ ግን መጋረጃ ውስጥ ቁጭ ብሎ 

ዩቱብ፣ ኢንተርኔት  ያዳምጣል ወይም ይመለከታል።ሌላ ጊዜ ደግሞ ይተኛል። ይህ ሥርዓት አልባ 

ከመሆኑም አንዱ የቀደሰውን ሌላው ማቁረብ መንገዱን የሳተ፣ የክርስትና ሃይማኖታችን የማይፈቅደው 

ሥርዓት አልባ ሥራና ጥሰትነው።ቄስ የቀደስውን ማቁረብ ግደታውና የክርስትናው ሕግ ነው። ይህን 

የመሳሰሉ ሕገ- ወጥ ሥራውና ትዕቢት ከክርስትና ሥርዓት ውጭ መሆኑን ስለተቃወሙትና ትዕዛዝ 

ያደረገውን ወያኔዊ የፖለቲካ ባህሪውን ባለመቀበላቸው ነው ይህን ግፍ የፈጸመባቸው።ሥራው ሁሉ 

ከክርስትና ሥርዓት ውጭ ለሱ እንዲስማማው ብቻ ነው።እሱ ቀዳሽ ቄስ ሊሆን፣ሌላውን ቄስ አስገፈተረ።                                                                                                         

ለ/ ሰሞኑን ደግሞ የማቆርበው ሰው ቁጥሩ ስለበዛብኝ አንድ ሳምንት ለወንዶች ሌላ ሳምንት ደግሞ ሴቶችን 

ይሆናል ብሎ አውጇል ። ምእመናንም በዝምታ ትዕግስት ተቀብለው የሚያደርገውን በመጠባበቅ ላይ 

ናቸው ።                                                                                                     

9ኛ/ መጋቢ አዲስ ይልማ ኢትዮጵያም ውስጥ በነበረበት ጊዜ እጅግ ብዙ ካህናትን ያስቸግር እንደነበረና 

በገንዘብም እየተደለለ ሹምሽርና ዝውውርንም ይፈጽም የነበረ በክርስትና እምነቱ የረከሰና የተጠላ ለመሆኑ 

በብዙ ወይብ ሳይቶች አይተናል አዳምጠናል (ይህን ABA selam.org – nov.08-2015 - ይመልከቱ) 

በአፉ ፍቅርን እያወራ ሰውን የሚያታልል በልቡ ግን  ከእግዚአብሔር የራቀ ሸፍጥና ተንኰል የተሞላበት 

ስራን እየፈጸመ ያለ ቄስ ለመሆኑ ከዚህ በላይ በተዘረዘሩት ለመረዳት ይቻላል።ይህ ሃቅ መረጃ ነው።ፍቅር፣ 

ፍቅር እያለ የመጣው የወንጌል ሰባኪና አስተማሪ ነኝ ባይ፣ፍቅሩ ለአንድ ተመሳሳይ ሙያ ለአለው ቄስ 

እንኳን ብቁ ሆኖ አልተገኘም። ሰለዚህ በዚህ በአለንበት ዘመን የኢትዮጵያ ኦርቶደክስ ክርስትና 

ሃይማኖታችን ትልቅ ችግር ውስጥ እንደሆነች ሁላችን አውቀንና ነቅተን እምነታችን ከልብ በንጹህ፣

በእውነት ለራሳችንንና ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን።ኢየሱስን እንጂ ሰው፣ ካህናት አናምልክ ፣ ለወንጌሉ 

እንጂ ለሥርዓቱ ብቻ አንስገድ፣ በሃይማኖት ወገንተኛ አንሁን ፣ሰውን አናበላልጥ፣አንበድል፣ፀረ- ሃይማኖት 

ተግባር በአፈ ጮሌዎች ሲደፈር፣ውሸት ሲነገርና እውት ሲዛባ አይተን ዝም አንበል፣ስለእውነት እንናገር፣

እንመስክር።አያገባኝም አንበል። የደረቅ አጠገብ እርጥቡ ይነዳል ወይም ለኃጥአን የወረደ ለጻድቃን 

ይተርፋል እንዳይሆን አምርረን እንጸልይ፣ሰላይ ቄሶችን ከቤተክርስቲያናችን እናባር። አሜን 

 


