
ከአባ ገሪማ ሉቀ ጳጳስ ዶክተር 
የብፁዕ ወቅደስ ፓትርያርክ ሌዩ ጽ/ቤት 

የውጭ ግንኙነት የበሊይ ኃሊፊ 
 

 

ueS ›w ¨¨MÉ ¨S”ðe pÆe ›NÆ ›UL¡ ›T@”!! 

 

 wì<° ወቅደስ አቡነ ማትያስ ቀዲማዊ ፓትርያርክ  
ርእሰ ሉቃነ ጳጳሳት ዘኢዮጵያ ሉቀ ጳጳስ ዘአኵስም  
ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክሇ ሃይማኖት  

 ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ  
የጠቅሊይ ቤተ ክህነት ዋና ሥራ አስኪያጅ፣ 
የወሊይታና ዲውሮ አህጉረ ስብከት ሉቀ ጳጳስ  

 ብፁዕ አቡነ እስጢፋኖስ  
በአዱስ አበባ ሀገረ ስብከት  
የብፁዕ ወቅደስ ፓትርያርክ ረዲትና የጅማ ሀገረ ስብከት ሉቀ ጳጳስ 

 wì<¯” K=n’ ›?â=eqæd�' 

 ¡u<^” uÖpLÃ u?} ¡I’�ና በአዱስ አበባ ሀገረ ስብከት ¾¾SU]Á“ É`Ï� 

�Lò‹& 

 ክቡራን የአዱስ አበባ ገዲማትና አድባራት አስተዲዲሪዎች 

 ¡u<^”& ¡u<^� እግዚአብሔር የሚወዲችሁ፤ እግዚአብሔርን የምትወደ 
ሁሊችሁ!  

 

G<L‹””U u²=I ዏውዯ ምሕረት cwex eS<” uSØ^�' ስሙን በመቀዯስ 
ቃለን በመስማት የብፁዕ ወቅደስ ዶክተር አቡነ ጳውልስ የአንድ ዓመት ዓመታዊ 
መታሰቢያ ጸልተ ፍትሐት መርሐ ግብር ሊይ ተገኝተን በዏለን KT¡u` Lun” 

እግዚአብሔር ›UL"‹” UeÒ“ን �“k`vK” ፡፡ 
 

 ‹‹ሞቶሙሰ ሇጻድቃን ሕይወቶሙ ውእቱ›› 
‹የጻድቃን ሞታቸው ሕይወታቸው ነው› ይሊሌ ሉቁ ቅደስ ያሬድ 

 
ከማናቸውም ክፉ ነገር የራቁ፤ እግዚአብሔርን ያወቁ፣ ሕጉን የጠበቁ፣ ስሙን 

የሚጠሩ፣ የሚቀድሱ ከብፅዕና፣ ከቅድስና ዯረጃ የዯረሱ ብፁዓን ኤጲስ ቆጶሳት፣ ሉቃነ 
ኤጲስ ቆጶሳትና ፓትርያርኮች ብፁዓን ቅደሳን ተብሇው እንዯሚጠሩ መጽሐፍ ቅደሳችን 
ይነግረናሌ ፡፡ ‹‹ኩኑ ቅደሳነ እስመ አነሂ ቅደስ አነ›› ‹እኔ ቅደስ እንዯሆንኩ እናንተም 
ቅደሳን ሁኑ› ይሊሌ የእግዚአብሔር ቃሌ ፡፡ (ዘላዋ. 19፡2) 

 
ቅደሳን አበው ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን ሰማዕታት ስሙን ሇመቀዯስ፣ 

ክብሩን ሇመውረስ ባሊቸው የእምነት ጽናት መሠረት፤  
 
- ዯማቸውን አፍስሰዋሌ፤  
- አጥንታቸውን ከስክሰዋሌ፤ 
- ዕሥራቱን፣ ግርፋቱን፤ 
- ስሇቱን፣ ፍሊቱን፣ ነበሌባሇ እሳቱን፤ ታግሰዋሌ፤  
- ዲዋ ጥሰዋሌ፤  
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- ጤዛ ሌሰዋሌ፤ 
- ድንጋይ ተንተርሰዋሌ፤  
- ድምፀ አራዊቱን፣ ግርማ ላሉቱን ታግሰዋሌ፤ 

ከዚህ ሁለ ጸዋትወ መከራ በኋሊ እግዚአብሔር አምሊካቸው በገባሊቸው ቃሌ ኪዲን 
መሠረት ሇብፅዕና ሇቅድስና በቅተዋሌ ፡፡ ጌታችን አምሊካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ 
ክርስቶስ በወንጌሇ መንግሥቱ ‹‹እኔ ከዓሇም እንዲይዯሇሁ፣ እነርሱም ከዓሇም 
አይዯለምና፤ በዕውነትህ ቀድሳቸው፤ ቃሌህ ዕውነት ነውና!!›› በማሇት ስሇብፅዕናቸው፣ 
ስሇቅድስናቸው፣ ተናግሯሌ፤ የእግዚአብሔር ቃሌ ሕያው ስሇሆነ በሕያዋኑ ሊይ ሲሠራ 
ይኖራሌ፤ ቃሌ ኪዲኑም አይሇወጥም፤ ቅደሳን፣ ሕያዋን እንዯሆኑም ራሱ ተናግሮአሌና 
(ዮሐ. 17፡16) 
 

በዚህ እምነትና ትምህርት መሠረት ቤተ ክርስቲያናችን ሇብፁዓን፣ ቅደሳን 
ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት የተሰጠውን ቃሌ ኪዲንና ክብር ተቀብሊ ስታገሇግሌና 
ስትገሇገሌ ኖራሇች፤ ትኖራሇችም ፡፡  

 
ከዚህም የተነሣ ቤተ ክርስቲያናችን ሇቅድስና ሕይወታቸው፣ መዘክር የሚሆን 

ዘወትር ጸልትንና መሥዋዕትን በማቅረብ ታስባቸዋሇች ፡፡  
 

ÃI ³_ uS”u[ çv±� pÉe� YLc? "�É^M ¾U“Ÿw[¨< የብፁዕ 
ወቅደስ ዶክተር አቡነ ጳውልስ ቀዲማዊ ፓትርያርክ °[õ� የአንድ ዓመት የመታሰቢያ 
çKA} õ�N�ን በተመሇከተ እኝህ ቅደስ አባት u²S’ ክህነታቸው Ku?} 

¡`e+Áናች” °ÉÑ� በሁለም አቅጣጫ ÁeS²ÑvD†¨<” ¾Y^ ¨<Ö?ቶች uT²Ÿ` 

’¨< ::  

 

wì<° ¨pÆe ዶክተር ›u<’ ጳውልስ ቀዲማዊ አምስተኛው የኢትዮጵያ 
ፓትርያርክ ሆነው ሐምላ 5 ቀን 1984 ዓ.ም. ተሾመው እስከ ነሐሴ 10 ቀን 2004 
ዓ.ም. ድረስ ሇሃያ ዓመታት በየጊዜው የነበረውን ፈተና ተቋቁመውና ታግሰው ሇቤተ 
ክርስቲያናችን እድገት እጅግ ጠቃሚ የሆኑ አገሌግልቶችን አብርክተው አርፈዋሌ ፡፡  
 

 

በቅደስነታቸው አንብሮተ እድ ተሰይመው ሇቤተ ክርስቲያናችን ማኅቶት ሆነው 
ሐዋርያዊ ተሌእኮአቸውን ማከናወን የሚችለ በርከት ያለ ኤጲስ ቆጶሳትን አስገኝተዋሌ፤ 
በአሐዝ ሲሰሊም 49 መሆናቸው ታውቋሌ ፡፡  
 

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሞተ ሥጋ የተሇዩትን 
የምታስብበት ሥርዓት አሊት ‹‹ዝራዕ ዕከሇከ ሊዕሇ መቃብረ ጻድቃን›› ‹ዕህሌህን በጻድቃን 
መቃብር ሊይ አሳድር› (ጦቢት 4፡17) ከዚህም ጋር ‹‹ዘሞተሰ አዕረፈ፣ ወባሕቱ ግበር 
ልቱ ተዝካሮ ወእምዝ ንግፍ ሊሐ ከመ ታዕርፍ ነፍሱ›› ‹የሞተ ሰውስ አረፈ፤ ነገር ግን 
ነፍሱ ታርፍ ዘንድ ተዝካር አውጣሇት ከዚህ በኋሊ ሌቅሶህን ተው›› ይሊሌ መጽሐፈ 
ሲራክ (ሲራክ 38፡23) 

 
ከዚህም ጋር ቤተ ክርስቲያናችን ከምትገሇገሌባቸው ቅደሳት መጻሕፍት አንደ 

መጽሐፈ ግንዘት የተባሇው ‹‹መፍትው ንግበር ተዝካሮሙ ሇምውታን በዕጣን 
ወበመሥዋዕት›› ይሊሌ፤ ይህን ዓሇም ድሌ ነሥተው ሇሔደትና በዚህ ዓሇም በተጋድል 
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ሊይ ሇሚገኙ ማኅበረ ጻድቃን ወሰማዕታት፣ ዕጣንና ጧፍ መሥዋዕት በማቅረብና 
በመጸሇይ መታሰቢያቸውን ማድረግ እንዲሇብን ያስረዲሌ ፡፡ (መጽሐፈ ግንዘት 147 ገጽ) 

 
ዓሇምን በእምነታቸው ድሌ ነሥተው ያሇፉት ቅደሳን፣ በአፀዯ ሥጋ በተጋድል 

ሊይ ሇሚገኙት በአፀዯ ነፍስ ሆነው ይጸሌዩሊቸዋሌ፤ እንዯዚሁ ሁለ፣ በአፀዯ ሥጋ 
በተጋድል ሊይ የሚገኙትም በጸልት በመሥዋዕት በምፅዋት እግዚአብሔርና እነርሱ ብቻ 
በሚያውቁት ምሥጢራዊ አቀራረብ በአፀዯ ነፍስ ሊለት ይጸሌዩሊቸዋሌ ፡፡  

 
ይህ ቀኖናዊ ሥርዓት የሙታን መታሰቢ ይሆን ዘንድ ቤተ ክርስቲያናችን 

ከምታከናውናቸው የቀኖና ዘርፎች መካከሌ አንደ ስሇሆነ፤ ታሪክ ተረካቢው ትውሌድ 
ይህን የተቀዯሰ ቀኖናዊ ትውፊት እንዲይዘነጋው ማስተማር የቤተ ክርስቲናችን ተቀዲሚ 
ተግባር መሆን ያሇበት ነው እንሊሇን፡፡  

 
በዛሬው ዕሇት ፈጣሪያቸውን ሲያመሰግኑ፣ ሀገራቸውን፣ ወገናቸውን፣ ቅድስት 

ቤተ ክርስቲያናቸውን ሲያገሇግለ ኑረው ከዚህ ዓሇም በሞተ ሥጋ የተሇዩንን የብፁዕ 
ወቅደስ ዶክተር አቡነ ጳውልስ ቀዲማዊ ፓትርያርክ መታሰቢያ የሆነውን ሥርዓት 
ሇማዘከር በዚህ ዓውዯ ምሕረት ተገኝተን ስሙን በመጥራት፣ ስሙን በመቀዯስ፣ ቃለን 
በመስማት፣ የጸልቱ ተሳታፊዎች ስንሆን ቀኖናው የሚያዘውን ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን 
ፈጸምን ማሇት ነው ፡፡ 

 
 ብፁዕ ወቅደስ አቡነ ማትያስ ቀዲማዊ ፓትርያርክ  

ርእሰ ሉቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ  
ሉቀ ጳጳስ ዘአኵስም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክሇ ሃይማኖት  

 ብፁዓን ሉቃነ ጳጳሳት፤  
 ¡u<^” ክቡራት እንግዶች፤ 

 

በእግዚአብሔር †`’�፣ upÆe c=„Êe ¨<d’@ እንዱዘጋጅ ¾}Å[Ñ¨<፣ ይህ 
የዝክረ አቡነ ጳውልስ ፓትርያርክ መርሐ ግብር uu?} ¡`e+Á“‹” •]¡ M¿ x• 

¾T>cÖ¨< ’¨<፤ S�cu=Á’~U K�ውMÅ �¨<MÉ ¾T>}LKõ ÃJ“M :: 

uSJ’<U ÃI” ›ß` የብፁዕ ወቅደስ ዶክተር አቡነ ጳውልስ ቀዲማዊ ፓትርያርክ 
ዓመታዊ ዕሇት ¾S�cu=Á çKA� ስናጠቃሌሌ፤ ዕሇተ ሞታቸው ከተሰማበት ከነሐሴ 
10 ቀን 2004 ዓ.ም. ጀምሮ ከአዱስ አበባ ሀገረ ስብከት አንሥቶ መሊ የኢትዮጵያ 
ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አብያተ ክርስቲያናት በማኅላት፣ በሰዓታት፣ በቅዲሴ ጸልተ 
ፍትሐትን በማድረስ ያገሇገለትን ሁለ በዚህ አጋጣሚ ሳናመሰግን አናሌፍም ::  

 
እንዱሁም ውድ እናት ሀገራቸውንና ተወዲጁን የኢትዮጵያ ሕዝብ በከፍተኛ 

የሥሌጣን ዯረጃ እየመሩ ሇፍትሕ፣ ሇሰሊም፣ ሇመሌካም አስተዲዯርና ሇሌማት ግብአት 
እድገትን ሇማስገኘት ጥረትን በማድረግ ሊይ የነበሩ፤ ሀገራችን ኢትዮጵያ በዓሇም አቀፍ 
ዯረጃ ያሊትን መሌካም ስምና በጎ ገጽታ በማጠናከር ሊይ እንዲለ ከዚህ ዓሇም በሞት 
የተሇዩት ክቡር ጠቅሊይ ሚኒስትራችን አቶ መሇስ ዜናዊ ወስመ ጥምቀቱ ገብረ ማርያም 
ሀገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማያትን ያውርስሌን ፡፡   

 

#¨}¨Ÿõ K’ ²”} çKA}’ �Ó²=* upÉT@Ÿ K}´"[ êÉp& “k`w KŸ 

ewN} ¨›ŸA�} UeK Ÿ<KAS< �K ›MxS< ’¨<` ²cU[ xS< °uÃŸ ²K¯KU 
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²xS< }´"` upÉT@Ÿ veMÄe' �õKAe፣ }¡K HÃT„� ወጳውልስ ŸS 

Ã”Y›< ¡w[ �U’ ewN+Ÿ ¨}êQð ›eT+JS< ¨<e} SêNð QÃ¨� 

u›=¾\dK?U ›Ó›²=� �”} ucTÁ�$ 

 

<›u?~ ÃI” ¾êÉp S�cu=Á ¾J’¨<” çKA�‹”” uò�I }kuM :: ’¨<` 

ŸK?Kv†¨<፤ Ñ@�’�I Åe Ÿ}c‟v†¨< pÆd” Ò` UeÒ“”“ ›ŸA��” 

�“k`wMHK” ፡፡ Ã¤¨<U uò�I K²K¯KU S�cu=Á ÁL†¨< veMÄe' 

�õKAe' }¡K HÃT„�፣ ጳውልስ ›u¨< ŸÑ@�’�I ¡w`” ÃkuK< ²”É ’¨< :: 

¾�’²=I ›በው eT†¨< ucTÁ� vK‹ ’í uU�¨× u›=¾\dK?U uQÃ¨� 

SêNõ ¾}éð ’¨<“>  
 

ስሊዲመጣችሁኝ አመሰግናሇሁ፤ 
እግዚአብሔር አምሊካችን ይባርከን፤ ይቀድሰን፤  

 


