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5
ዓመት

ኛ

ጌታችንና መድሃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 
እንኳን ለኢትዮጵያ ሐዋርያዊት 
ቤተክርስቲያን 50ኛ ዓመት ኢዮቤልዩ 
መታሰቢያ ቀን ሁላችንንም በሰላም 
አደረሰን እያልኩ ከጅምሩ አንስቶ 
በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ በማለፍ 
የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል ይዛችሁ 
በመጽናት የቤተክርስቲያንን ማደግና 
መስፋት በመጠባበቅ የኖራችሁ 
አገልጋዮቻችንና ቅዱሳን እንኳን ለዚህ 
ቀን በቃችሁ።

እዚህ መድረስ ፈጽሞ የማይቻል 
የሚመስልባቸው ከባድ የስደት፣ 
የውርደትና የባዶነት ጊዜያት አልፈው 
እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን ወደ ከፍታ 
ያወጣበት ዘመን ላይ ቆመን በልዩ ስሜት 
ለአምላካችን ምሥጋና የምናቀርብበት ቀን 
ላይ ደርሰናል።

“ጅማሬህ ታናሽ ቢሆንም እንኳ ፍጻሜህ 
እጅግ ይበዛል።” (ኢዮብ. 8፥7) 
የሚለው ቃል እውነተኛነት በዓይናችን 
ለማየት በቅተናል።

በዚህ በኢትዮጵያ ምድር በትንሽ ጅማሬ፣ 
በስደትና በረሃብ፣ ራስን ክዶ ለኢየሱስ 
በተሰጠ ሕይወት ወንጌሉን በየምድረበዳው 

በመስበክ በኩር አባት የሆኑት ቢሾፕ 
ተክለማርያም ገዛኸኝ ዛሬ በድካም 
በአልጋ ላይ ሆነው በመካከላችን ልናያቸው 
ባንችልም የድካማቸው ፍሬ በዝቶ እዚህ 
ስለደረሰ የተከፈለው አያስቆጭም።

የእግዚአብሔርን ጥሪ እንዲሁም  
የእርሳቸውን እምነት፣ አካሄድና 
የመስዋዕትነት ሕይወት በመከተል 
መንፈሱን ሳይለቁ በክርስቶስ ጸጋ በመደገፍ 
ጨክነው ቤተክርስቲያንን ለዚህ ድል ላበቁ 
በሺህዎች የሚቆጠሩ የወንጌል ጀግኖች 
አክብሮቴንና አድናቆቴን ለመግለጥ 
እወዳለሁ።

የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
50ኛ ዓመት ስንል የበዓለ ሃምሣዋ 
የክርስቶስ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን 
የተመሠረተችበት የሐዋርያት ወንጌል 
በኢትዮጵያ እንደገና የተገለጠበትንና 
የተሰበከበትን ጊዜ ለማሳየት እንጂ 
የቤተክርሰቲያን ዕድሜ 50 ዓመት ሆኖ 
አይደለም።

እውነተኛይቱ የክርስቶስ ኢየሱስ 
ቤተክርስቲያን ከክርስቶስ ትንሳኤ በኋላ 
በሃምሳኛው ቀን በበዓለ ሃምሣ ከመወለዷ 
ቀደም ሲል በማቴዎስ 16፥18-

ቢሾፕ ደጉ ከበደ የቤተክርስቲያኒቱ ዋና አስተዳዳሪ

19 ላይ ጌታ ኢየሱስ ለሐዋርያው 
ጴጥሮስ “እኔም እልሃለሁ,አንተ 
ጴጥሮስ ነህ ,በዚችም ዓለት ላይ 
ቤተክርስቲያኔን እሠራለሁ,የገሃነም 
ደጆችም አይችሉአትም። የመንግሥተ 
ሰማያትንም መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ 
በምድር የምታስረው ሁሉ በሰማያት 
የታሰረ ይሆናል፤ በምድርም የምትፈታው 
ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል።” ብሎ 
ታላቅ ተስፋ በመስጠቱ በበዓለ ሃምሣ 
መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያቱ ላይ ሲወርድ 
ይኸው የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻዎች 
እሰጥሃለሁ የተባለለት ጴጥሮስ ከአሥራ 
አንዱ ጋር ቆሞ የክርሰቶስን ሞትና ትንሳኤ 
አውጆ ምን እናድርግ ብለው ለጠየቁት 
አይሁድ “ንስሃ ግቡ፣ ኃጢአታችሁም 
ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ስም ተጠመቁ የመንፈስ 
ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ።” (ሐ. 
ሥራ፥ 2፥37-38) አላቸው። በዚህ 
ቃል ነው ለመጀመሪያ ጊዜ 3,000 
የሚያህሉ ነፍሳት በኢየሱስ ስም 
ተጠምቀው የገሃነም ደጆች የማይችሉአት 
ቤተክርስቲያን የተወለደችው።

ሐዋርያው ጴጥሮስ በዚሁ ቀን “የተስፋው 
ቃል ለእናንተ ለልጆቻችሁ ጌታ 
አምላካችንም ወደ እርሱ ለሚጠራቸው 
በሩቅ ላሉ ሁሉ ነውና” (ሐ. ሥራ 
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2፥39) ያለው ቃል ይፈጸም ዘንድ 
በዘመንም ሆነ በስፍራ ርቀን ላለነው ያንኑ 
የተስፋ ቃል፣ ያንኑ ትምህርት ይዛ ያችው 
የበዓለ ሃምሣዋ ቤተክርስቲያን እዚህም 
አገራችን የዛሬ 50 ዓመት ላይ ተገለጠች።

ወደ ኋላ መለስ ስንል ይህችን የገሃነም 
ደጆች የማይችሉአትን ቤተክርስቲያን 
ለመውለድ ክርስቶስ ኢየሱስ የራሱን 
ሕይወት ዋጋ አድርጎ ከፍሎአል (ኤፌ. 
5፥25-27) ። አዳም ባንቀላፋበት 
እግዚአብሔር ከጎኑ አጥንትን ወስዶ 
ሔዋንን እንደሠራለት እንዲሁ ክርስቶስ 
ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሲሞት ከጎኑ 
በፈሰሰው ደምና ውሃ ምክንያት በዳግም 
ልደት አዲስ ፍጥረት ሆነው የሚወለዱ 
ቅዱሳንን በአንድ አካል የእርሱ 
ቤተክርስቲያን፣ አካሉ፣ ሙሽራው 
አድርጎአቸዋል። 

በሥጋ የአብርሃም ዘር የተባለለት 
እሥራኤል ሐዋርያው ጳውሎስ በገላትያ 
6፥16 ላይ “የእግዚአብሔር እሥራኤል” 
ለሚላት ቤተክርስቲያን በጥላነት የቆየ 
በፍየሎችና በኮርማዎች ደም ተስፋ ይዞ 
የጠበቀ ሕዝብ ነው። የቤተክርሰቲያን 
ጥላ የሆነው እስራኤል የአይሁድን ዘር 
ብቻ አቅፎ የቆየ ሲሆን የእግዚአብሔር 
እስራኤል የተባለላት ቤተክርሰቲያን 
ግን ከአይሁድም፣ ከአህዛብም በአንድ 
ሰማያዊ የክርስቶስ ዘር ፣ በአንድ አካል  
(ኤፌ. 2፥14-16) በራዕይ 5፥9-
10 እንደተጻፈው ከነገድ፣ ከወገን ፣ 
ከቋንቋ በበጉ ደም ተዋጅተው ሰማይን 
ሊያስገርሙ ያሉትን ልዩ ሕዝብ የያዘች 
የክርስቶስ ሙሽራ ናት።

ሐዋርያው ጳውሎስ በ2ኛ ቆሮንቶስ 
11፥2-3 “ለአንድ ክርስቶስ ልትቀርብ 
የታጨች ድንግል” ይላታል። በኤፌሶን 
4፥4-6 “በአንድ ተስፋ፣ በአንድ 
አካል፣ በአንድ መንፈስ፣ በአንድ ጌታ፣ 
በአንድ ሃይማኖት፣ በአንዲት ጥምቀት፣ 
የሁሉም አባት በሆነ በአንድ አምላክ 
የተጠራች” ይላታል።

በዚህ አጠራር የተጠራች የክርስቶስ 
አካል በቀደሙት ሐዋርያት አገልግሎት 
በኢየሩሳሌም ተጀምራ፣ ወደ ይሁዳ 
ተዘርግታ፣ ሰማርያን፣ ኢትዮጵያን፣ 
ቂሣሪያን፣ የአህዛብን አገሮች እነ 
አንጾኪያን፣ ኤፌሶንን፣ መላ እስያን፣ 
ዘመን ተሻግራ እንደተስፋ ቃሉ እኛም 
ጋ ደረሰች ማለት ነው። ስትተከል 
እንደሰናፍጭ ቅንጣት ከአዝርእት ሁሉ 
ትንሽ ሆኖ ስታድግ ቅርንጫፍዋ የሰፋ 

የአእዋፋት ሁሉ ማረፊያ (የብዙ ነፍሳት 
መሰብሰቢያ) ልትሆን እግዚአብሔር 
ረዥም የሚያይላት ቤተክርስቲያን ናት።

እዚህ ኢትዮጵያ ላይ የዛሬ 50 ዓመት 
በአንድ ሰው ላይ የተለኮሰው ወንጌል ዛሬ 
በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ምዕመናንን፣ 
በአሥር ሺዎች የሚቆጠሩ ራሳቸውን 
የሰጡ አገልጋዮችን፣ በሺህዎች 
የሚቆጠሩ አጥቢያ አብያተክርስቲያናትን 
አፍርቶአል። በነዚሁ ባለፉት ጥቂት 
ዓመታት ወንጌሉ ከኢትዮጵያ ተነስቶ 
በምሥራቅ አፍሪካ ሃገራት፣ በማዕከላዊና 
በደቡብ አፍሪካ አገራት፣ በአውሮፓ፣ 
በመካከለኛው ምሥራቅ፣ በእስያ፣ 
በአውስትራሊያ፣ በአሜሪካና በካናዳ 
ብዙ ነፍሳትን እየሰበሰበ ቤተክርሰቲያን 
የበዓለሃምሣውን እሳትና ወንጌል ይዛ 
እየተስፋፋች ትገኛለች። ይኽ ቀን እነዚህን 
ድሎች ለቤተክርስቲያን ለሰጠው ለጌታ 
ኢየሱስ ከልባችንና ከነፍሳችን እጅግ ከፍ 
ያለ ምሥጋና የምናቀርብበት ልዩ ቀን ነው።

ለሠራው ድንቅ ሥራ አምላካችንን 
እያከበርን ወደፊት ለቤተክርስቲያን 
ከአምላኳ የተጠበቀላትን ታላላቅ 
ተስፋዎች አሻግረን እየተመለከትን 
የኋላው ምስክር ሆኖን ከፊታችን ያለው 
ተስፋ ደግሞ ለቀጣዩ ሩጫ ልዩ ጉልበት 
ይሰጠናል። ቤተክርስቲያን ያለፈችባቸው 
የእስከዛሬው ዘመናት አብላጫው 
መሠረቷንና አንድነቷን በማጠናከር፣ 
በነገሮች ሁሉ በማስተዋልና በጥበብ፣ 
በብስለት በማደግ ላይ ነበር ማለት ይቻላል። 
ትልቁ የቤተክርስቲያን የውርሷ ዘመን 
ቀጣዩ ዘመን ነው። “ወራሹ ሕፃን ሆኖ 
ባለበት ዘመን ሁሉ ምንም የሁሉ ጌታ ቢሆን 
ከቶ ከባሪያ አይለይም” (ገላትያ 4፥1) 
ቤተክርስቲያን በብዙ አቅጣጫ ብስለትን 
ያገኘችበትን ዘመን አሳልፋ ከሰፋችበት 
በላይ የምትሰፋበት የውርስ ዘመን ላይ 
ደርሳለች። ከግብጽ የወጣው የእሥራኤል 
ሕዝብ ለ40 ዓመታት በምድረበዳ ሕጉንና 
ሥርዓቱን ሲማሩ ከቆዩ በኋላ የአሕዛብን 
ነገሥታት አሸንፈው በአንድ ጊዜ 
ምድራቸውን ወረሱ፤ ይህ ለቤተክርስቲያን 
አካሄድ እንደምሳሌ የሚጠቀስ ነው።

በብዙ የነፍሳት ምርኮና በውርስ መባረክ 
ብቻ ሳይሆን የቤተክርስቲያን የመጨረሻ 
ዘመን ተስፋዋ በጽድቅና በቅድስና ጭምር 
ማሸብረቅ ነው። ጌታ ኢየሱስ የፊት 
መጨማደድ የሌለባት ቅድስትና አለነውር 
የሆነችን ቤተክርስቲያን ለራሱ ማቅረብ 
አላማው ነውና። (ኤፌ. 5፥26-
28) በመጨረሻው ዘመን የፊተኛውንና 

የኋለኛውን ዝናብ አፈሳለሁ ( ኢዩኤል 
2፥23) ብሎ ስለ መንፈስ ቅዱስ መውረድ 
መናገሩም በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት 
ሕዝቡ (ቤተክርስቲያን) ነጽቶ፣ ጠርቶና 
ተቀድሶ ለክርስቶስ መቅረብ እንዲችል 
ነው። በመንፈስ ቅዱስና በእሳት በማጥመቅ 
አውድማውን (ቤቱን) ፈጽሞ አጥርቶ 
ገለባ ከላያቸው የተለየ፣ ወደሙላቱ 
የደረሱ ቅዱሳን ለማዘጋጀት ጌታ ኢየሱስ 
ለቤተክርስቲያን የማይለወጥ ትልቅ ተስፋ 
ገብቶአል (ማቴ. 3፥11-12፣ ዳንኤል 
12፥10፣ ኤፌ. 1፥3-4)። 

አንዳንድ ጊዜ በሃይማኖቱ ዓለም ያለውን 
ዝብርቅርቅ ያለና የዘቀጠ አካሄድ በማየት 
እውነተኛይቱን ቤተክርስቲያንም እዚያ 
ውስጥ ደምሮ የማየት አዝማሚያ ሊኖር 
ይችላል። ይኽ ፈጽሞ ልክ አይደለም። 
መጽሐፍ ቅዱስ መጨረሻው ዘመን ላይ 
“አመጸኛው ወደፊት ያምጽ፤ ርኩሱም 
ወደፊት ይርከስ፤ ጻድቁም ወደፊት ጽድቅ 
ያድርግ፤ ቅዱሱም ወደፊት ይቀደስ” ብሎ 
ነው የሚያውጀው (ራዕይ 22፥11)።

መጽሐፍ ቅዱሳችን የሃሰት አሠራርን ሁሉ 
ደምሮ አመንዝራይቱ ባቢሎን (ሁሉን 
የቀላቀሉ) ወደቀች እያለ በአንጻሩ 
ደግሞ “የበጉ ሠርግ ስለደረሰ ሚስቱም 
ራስዋን ስላዘጋጀች ደስ ይበለን ሐሴትም 
እናድርግ ክብርንም ለእርሱ እናቅርብ። 
ያጌጠና የተጣራ ቀጭን የተልባ እግር 
ልብስ እንድትጎናጸፍ ተሰጥቶአታል። 
ቀጭኑ የተልባ እግር የቅዱሳን የጽድቅ 
ሥራ ነውና።” (ራዕይ 19፥1-8) 
የቤተክርስቲያን እድል ፈንታ ይኽ ሆኖ 
ራሳቸውን በሃሰት አሠራር እስከ ሰማይ 
ያወጡ ሁሉ አጠፋፋቸው ድንገት 
ባልተጠበቀ ሁኔታ በአንዲት ሰዓት 
እንደሚሆን መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል 
(ራዕይ 18፥1-10፣ 17) ። “ሕዝቤ 
ሆይ ,በኃጢአትዋ እንዳትተባበሩ 
ከመቅሰፍትዋም እንዳትቀበሉ ከእርስዋ 
ዘንድ ውጡ,እያለም ያውጃል።(ራዕይ 
18፥4-5)

ያለፉትን ድሎች በመቁጠር 
እግዚአብሔርን እያመሰገንን በፊታችን 
ያለውን ታላቅ የቤተክርስቲያን ተስፋ 
ለመጨበጥ ከአምላካችን ጋር በጽድቅና 
በቅድስና ተያይዘን፣ በጾምና በጸሎት ፊቱን 
በመፈለግ ወንጌሉን ለሰው ሁሉ ለማድረስ 
የአምላካችን እጅ በሁላችን ላይ ትሁን። 
አሜን!
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ጌታ ኢየሱስ እንኳን ለመጀመሪያው 
የኢዮቤልዩ በዓላችን በሰላም አደረሰን! 
እንኳን ደስ አለን! 

ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ለመስቀል ሞት 
አሳልፎ የሰጠበት የእውነት ወንጌል 
በኢትዮጵያ ምድር ዳግም ከተገለጠ እነሆ 
ሃምሳ ዓመት ሞላው። መጽሐፍ ቅዱሳችንን 
ስንመለከት ሃምሳኛ ዓመትን ወይም 
ኢዮቤልዩን ማክበር በጥንት እስራኤልም 
ውስጥ እንደነበረ እናስተውላለን። 

በዘሌዋ. 25÷1-7 መሠረት 
እስራኤላውያን እግዚአብሔር 
ወደሰጣቸው ምድር በገቡ ጊዜ ምድሪቱ 
ለእግዚአብሔር ሰንበት እንድታደርግ 
በሰባተኛው ዓመት ለምድሪቱ የዕረፍት 
ሰንበት ለእግዚአብሔር ሰንበት እንድትሆን 
ተነግሯቸው ነበር። 

በመቀጠል በዘሌዋ.25÷8-12 
መሠረት ደግሞ ከሰባት ጊዜ ሰባት 
ዓመታት በኋላ ሃምሳኛው አመት 
ኢዮቤልዩ እንዲሆንላቸው ተነግሯቸው 
ነበር። ቁ.10 ላይ፥- “ሃምሳኛውንም 
ዓመት ትቀድሳላችሁ÷ በምድሪቱም 
ለሚኖሩባት ሁሉ ነጻነትን ታውጃላችሁ፤ 
እርሱ ለእናንተ ኢዮቤልዩ ነው፤ ሰው ሁሉ 
ወደ ርሰቱና ወደ ወገኑ ይመለስ።” ይላል። 

ቁ.13 ላይ፥- “በዚች በኢዮቤልዩ 
ዓመት ሰው ሁሉ ወደ ርስቱ ይመለሳል።” 
ይላል። 

የእስራኤላውያን ኢዮቤልዩ በዋነኝነት 
ሦስት ዓላማዎች የሚተገበሩበት ነበር። 
በኢዮቤልዩ ወይም በ50ኛው ዓመት 
እስራኤላውያን ዓመቱን መቀደስ 
ነበረባቸው። ይህም ማለት አመቱን 
ከሌሎች ዓመታት የተለየና ልዩ ለሆነ 
የተቀደሰ ዓላማ የሚያውሉበት ማድረግ 
ነበረባቸው ማለት ነው። በሌላ መልኩ 
ደግሞ በምድሪቱ ላይ ለሚኖሩ ሁሉ ነጻነትን 
ማወጅ ነበረባቸው። ይህም ማለት እንደ 
ባሪያ ሲያገለግሉ የነበሩትን ሁሉ ጌቶቻቸው 
በነጻ መልቀቅ ነበረባቸው ማለት ነው። 
ከዚህም በተጨማሪ ሰው ሁሉ ወደ 
ርስቱና ወደ ወገኑ እንዲመለስ ማድረግ 
ነበረባቸው። 

አሁን ወደምናከብረው የእኛ ኢዮቤልዩ 
ስንመለስ ደግሞ እኛ የጌታ የኢየሱስ 
ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ማለትም 
የአዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር ሕዝብ 
አምላካችንን የምናከብርባቸውና 
የምናመልክባቸው ጉባኤዎች ሊኖሩን 
የሚችሉ ቢሆንም እስራኤላውያን 
ያከብሩአቸው የነበሩትን ልዩ ልዩ በዓላት 
ልክ እነርሱ እንደሚያደርጉት (Lit-

ቢሾፕ ኢሳይያስ አሻ የቤተክርስቲያኒቱ ም/ዋና አስተዳዳሪ

erally) ልናከብራቸው አንችልም። 

እኛም እንደ እስራኤላውያን የተቀደሰ 
ጉባኤ ወይም እግዚአብሔርን 
የምናከብርባቸው በዓላት ይኖሩናል 
(ዘሌዋ.23÷1-48)። ይሁን እንጂ 
የእነርሱ በዓላትና የእኛ በዓላት የአከባበር 
ልዩነት አላቸው። ለምሳሌ ያህል እነርሱ 
የእግዚአብሔርን ፋሲካ በቂጣ በዓል 
የአከባበር ሥርዓት ያደርጉት ነበር 
(ዘጸ.12÷14-28)። እኛ ደግሞ 
የእግዚአብሔርን ፋሲካ በ1ቆሮ.5÷6-
8 እንደተጻፈው በቅንነትና በእውነት 
እናደርጋለን። እንደዚሁ የሌሎችም በዓላት 
አከባበር የተለየ ነው። 

የአዲስ ኪዳን በዓላት ወይም የተቀደሱ 
የእግዚአብሔር ጉባኤዎች እንደ ብሉይ 
ኪዳን በዓላት የመብል ወይም የመጠጥ 
ወይም የወር መባቻ ወይም የሰንበት ወዘተ… 
ዓይነት አይደሉም (ቆላ.2÷16)፥ ፥ 
የብሉይ ኪዳን በዓላትና በበዓላቱ ይደረጉ 
የነበሩት ነገሮች ሁሉ በአዲስ ኪዳን ሊመጣ 
የነበረው የአካሉ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ጥላ የነበሩ ናቸው(ቆላ.2÷17-18)፥ 
፥ በአዲስ ኪዳን በዓላቶቻችን ጥላዎችን 
ሳይሆን አካሉን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን 
እናከብራለን። 
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ለእኛ (ለኢየሱስ ክርስቶስ 
ቤተክርስቲያን) ሁሉ ነገራችን ጌታ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለእኛ ፋሲካችን 
ክርስቶስ (1ቆሮ.5÷7)፣ ሰንበታችን 
ክርስቶስ (ማቴ.11÷28- 
30)፣ ኢዮቤልዩአችን ክርስቶስ 
(ኢሳ.61÷1-3፣ ሉቃስ 4÷16- 
21)፣ ሁሉ ነገራችን ክርስቶስ ነው። 

የእኛ የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት 
ቤተክርስቲያን የዚህ ዓመት ልዩ ጉባኤ፥- 

. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፉት 
ሃምሳ ዓመታት ውስጥ ያደረገልንን 
መልካም ሥራ ሁሉ እያስታወስን 
የምናመሰግንበትና ለእርሱ ክብር 
የምንሰጥበት ነው። 

. የምሥረታችንን ሃምሳኛ 
ዓመቱን (ራሱን ዘመኑን) 
ሳይሆን ቤተክርስቲያኒቱን 
በድልና በበረከት አስጉዞአት 
ለ50ኛው ዓመት ያበቃትን 
አንዱን አምላካችንን ጌታ ኢየሱስ 
ክርስቶስን የምናከብርበት ነው። 

. የእግዚአብሔርን ክብር ለሌላ 
ለማንም ሳይሆን ሁሉ ከእርሱና 
በእርሱ ለእርሱም ለሆነ ለእርሱ 
ብቻ እየሰጠን ለእርሱ በዓልን 
የምናደርግበት ነው። 

. የሰዎች ስሞች ቢጠቀሱም 
ባይጠቀሱም ተካዮችን፣ 
አጠጪዎችንና እንደየስጦታቸው 

ለቤተክርስቲያኒቱ ዕድገት 
የተጉትን ሁሉ እያሰብን ፍሬዋን 
ያበዛውን አምላክ የምናከብርበት 
ነው። 

. ስላለፉት ሃምሳ ዓመታት የድልና 
የበረከት ጉዞ ጌታ አምላካችንን 
የምናመሰግንበትና ለቀጣዩ የታላቅ 
መከር ሥራ በአዲስ መንፈስ 
ለመነሳት የምንነቃቃበት ነው። 

ጌታ ኢየሱስ እንኳን ለመጀመሪያው 
የወርቅ ኢዮቤልዩ በዓላችን በሰላም 
አደረሰን! እንኳን ደስ አለን! 

ክብር ምስጋናና ውዳሴ ለአንዱ አምላካችን 
ለእግዚአብሔር ብቻ ይሁን!

የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን
ጠቅላይ ቦርድ

ብቻውን ተአምራትን የሚያደርግ የእስራኤል 
አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ

መዝሙር 72፥18   
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ዓመት

ኛ
ቢሾፕ ጌታሁን ላምቤቦ የቤተክርስቲያኒቱ ዋና ጸሐፊ

የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
40ኛ ዓመት የምስረታ ክብረ በዐል የዛሬ 
አስር ዓመት በታላቅ ድምቀት መከበሩ 
ይታወሳል። የቤተክርስቲያናችን በኩር 
የወንጌል አባት ቢሾፕ ተ/ማርያም ገዛኸኝ 
በወንጌል ለወለዱት ልጃቸው ለቢሾፕ ደጉ 
ከበደ ኃላፊነታቸውን ማስረከባቸውም 
ይታወቃል።

ቤተክርስቲያኒቷ በቀደሙት 40 
ዓመታት በቢሾፕ ተክለማርያም መሪነት 
ያሳየችውን አስገራሚ ዕድገት ባለፉት 
አስር ዓመታትም አጠናክራ በመቀጠል 
በሺሆች የሚቆጠሩ አዳዲስ ነፍሳትና 
በሺሆች የሚቆጠሩ አዳዲስ የወንጌል 
አገልጋዮች የተጨመሩበት፣ መንፈስ 
ቅዱስ በሃይል የወረደበት፣ ብዙ ድንቆችና 
ምልክቶች በየጉባዔዎቻችን የተከናወነበት 
ሆኖ ቆይቶአል። ከዚህም በተጨማሪ 
በጣም ብዙ አዳዲስ የጸሎት ቤቶች ግንባታ 
የተከናወነበትና በሦስቱም የአገልግሎት 
ክፍሎች ከፍተኛ ዕድገት የታየበት አስርት 
ዓመታት ሆነዋል።

በዘንድሮው ዓመት የኢትዮጵያ 
ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 50ኛ ዓመት 
የወርቅ ኢዮቤልዩን በዓል ለማክበር 
ስንዘጋጅ እንደ አርባኛው ዓመት ሁሉ 

የቤተክርስቲያኒቱን ዘርፈ-ብዙ የዕድገት 
ታሪክ ለማቅረብ ብንሞክርም ከታሪኩ 
ግዝፈት አኳያ አባይን በጭልፋ ሆኖብናል። 
በመጽሐፍ ቅዱሳችን ዮሐንስ ወንጌል 
21፥25 ላይ “ኢየሱስም ያደረገው ብዙ 
ሌላ ነገር ደግሞ አለ፤ ሁሉ በእያንዳንዱ 
ቢጻፍ ለተጻፉት መጻሕፍት ዓለም ራሱ 
ባልበቃቸውም ይመስለኛል” እንዳለው 
ማለት ነው።

በመሆኑም ይህ አጭር የቤተክርስቲያነት 
ታሪክ ሲዘጋጅ፥-

. ከአንድና ሁለት መስራች 
የወንጌል አባቶች ወይም እናቶች 
በስተቀር የሌሎች አገልጋዮች 
ስም አልተጠቀሰም፣ መጥቀስ 
ብንጀምር መጨረስ የማንችለው 
ይሆናልና፤

. የአንዳንድ አካባቢዎች ታሪክ 
በጥቂቱም ቢሆን ጎልቶ ሲጻፍ 
የአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ 
ያን ያህል አልጎላም፤ ታሪኩ 
ከየአካባቢው ሲቀርብ የአጻጻፍ 
አይነቱ እንደየጸሃፊው ይለያያልና፤

. ከአንዳንድ አካባቢዎች 

በዝርዝርና በስፋት ቢቀርብም 
ከገጹ ጥበት አኳያ ቀንሶ ለማቅረብ 
ተገደናልና፤

. ከአንዳንድ አካባቢዎች በቀረቡ 
ታሪኮች ውስጥ አንዳንድ ግልጽነት 
የጎደላቸውን እና ሁሉንም ወገን 
ላያንጹ ይችላሉ የምንላቸውን 
ማለፍ ግድ ሆኖብናልና፤

በዚህ አጋጣሚ ከኢትዮጵያ ሐዋርያዊት 
ቤተክርስቲያን በተሰራጨው የታሪክ 
መጻፊያ መጠይቅ መሰረት ወደፊት 
በየሰበካው ደረጃ ዝርዝር ታሪክ 
በጽሁፍ ተዘጋጅቶ ሲቀርብ የሁሉንም 
አካባቢዎች በአግባቡ በሚሸፍን ደረጃ 
የታሪክ መጻህፍት የሚዘጋጁበት ሁኔታ 
መኖሩንም ከግንዛቤ ውስጥ ማስገባት 
እንደሚያስፈልግ ለመጠቆም እንወዳለን።

በመጨረሻም የየአካባቢውን ታሪክ በአጭር 
ጊዜ ውስጥ ጽፋችሁ ያስተላለፋችሁትን፣ 
ታሪኩን በመተየብና በማረም 
ያገዛችሁትን፣ ፎቶግራፍ በማሰባሰብና 
የቪዲዮ ክሊፕ በማዘጋጀት የደከማችሁትን 
እና ሌሎችንም ልዩ ልዩ አስተዋጽዖ 
ያበረከታችሁትን በሙሉ በዝግጅት ክፍሉ 
ስም ከልብ እናመሰግናለን።
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ና በዘፍጥረት 2፥13 ላይ ገነትን 
እንዲያጠጡ ከተፈጠሩት ወንዞች 
አንዱ የሆነው “የሁለተኛው ወንዝ 

ስም ግዮን ነው፤ እርሱም የኢትዮጵያን 
ምድር ሁሉ ይከብባል” ተብሎ የተጻፈውንና 
ሙሴም በመጀመሪያ ዕብራዊቱን ቀጥሎ 
ደግሞ በዘኁ. 12፥1 እንደተጻፈው 
ኢትዮጵያዊቱን ያገባበትን ምክንያትና 
ምስጢር በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ስንረዳው 
እግዚአብሔር በመጀመሪያ ከእስራኤል 
ጋር፣ ቀጥሎም ከኢትዮጵያ ጋር ቃል-
ኪዳን እንዳለው የሚያመለክት ትንቢታዊ 
መልእክት አለው።

በአዲስ ኪዳንም መጀመሪያ ላይ ከበዓለ 
ሃምሳ ቀጥሎ የሐዋርያት ወንጌል በአይሁድ 
ምድር ሲሰበክ ገና በጠዋቱ በ 34 ዓ.ም. 
ገደማ ከአህዛቡ ዓለም ሁሉ ቀድሞ የደረሰው 
ወደ ኢትዮጵያ መሆኑን በሐዋርያት ሥራ 
8፥26-39 ተጽፎ እናገኛለን። እዚያው 
በቅርቡ በቂሳርያ ከነበሩት ከነቆርኔሌዎስ 
ሁሉ መዳን በፊት የሐዋርያትን ወንጌል 
ሰምቶ የዳነው ለስግደት ወደ ኢየሩሳሌም 
ሄዶ የነበረው ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ መሆኑ 
እጅግ ያስገርማል። ኢትዮጵያዊውን 
ጃንደረባ ተከትሎ ሐዋርያው ማቴዎስ ወደ 
ኢትዮጵያ መጥቶ በሰሜኑ የአገራችን 
ክፍል በሰይፍ ተገድሎ እንደሞተ ታሪክ 
ይመሰክራል። ያው የበዓለ ሃምሳ መንፈስና 
ያው የሐዋርያት ወንጌል ቦታውንና 
መንፈሱን ሳይለቅ በዚህም ዘመን እንደገና 
ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ አስገራሚ የሆነ 
የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ የታየበት ግማሽ 

ክፍለ ዘመን እነሆ ሞላ!

በእነዚህ ዓመታት የተከናወነውን 
የቤተክርስቲያን የዕድገት ጉዞ 
እንደሚከተለው በአጭሩ እንቃኛለን።

“በገዛ ደሙ የዋጃት የእግዚአብሔር 
ቤተክርስቲያን” ታሪክ (ሐዋ.20፥28) 
በምድር ላይ ከ 2000 ዓመታት በላይ 
የሆነው ሲሆን በኢትዮጵያ ምድር እንደገና 
ከተገለጠች ደግሞ 50 ዓመታት ተቆጠሩ። 
በእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ ከዘላለም 
የነበረችው ይህች ቤተክርስቲያን የዛሬ 
50 ዓመት በኢትዮጵያ ምድር ላይ ዳግም 
ተተክላ ዛሬ በየአቅጣጫው ተስፋፍታና ስር 
ሰድዳ ከኢትዮጵያም ተሻግራ ቅርንጫፎችዋ 
በምድር ሁሉ ላይ ተዘርግተዋል።

ይህች በመንፈሳዊ ማንነቷ ስትታይ 
መነሻዋ ከዘላለም የሆነች በምድር ላይ 
ደግሞ በአዲስ ኪዳን በበዓለ ሃምሳ ቀን 
በኢየሩሳሌም የተመሰረተች አንዲት 
ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን በዘመናችን 
በኢትዮጵያ ምድር የበቀለችው 
እግዚአብሔር ለሥራው በጠራውና ነፍሱ 
በክርስቶስ ፍቅር በተያዘች አንድ ሰው 
ነበር። ዛሬ ከ50 ዓመታት በኋላ ማኅበረ 
ምእመናኖቿ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ፣ ከ 
50 በላይ ሰበካዎችና ቅርንጫፍ ሰበካዎች 
ተደራጅተው በሚንቀሳቀሱ በሺሆች 
የሚቆጠሩ አጥቢያዎችና በአስር ሺሆች 
የሚቆጠሩ የወንጌል አገልጋዮች ያሉባት 
ደረጃ ላይ ደርሳለች። ከኢትዮጵያም ውጭ 

ገ

ኢ ት ዮ ጵ ያ
የ ቃ ል  ኪ ዳ ን  ም ድ ር !

ተሻግራ በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምስራቅና 
በምዕራቡ የዓለም ክፍሎች ሁሉ ተስፋፍታ 
ትገኛለች። 

“... በዚችም ዓለት ላይ ቤተክርስቲያኔን 
እሰራለሁ፣ የገሃነም ደጆችም 
አይችሉአትም” (ማቴ.16፥18) ብሎ 
የተናገረው የቤተክርስቲያን ራስና መሰረት 
የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነዚህ 50 
ዓመታት የቤተክርስቲያን የዕድገት ጉዞ 
ውስጥ ጠርቶ በቀባቸው ብዙ አገልጋዮችና 
ታማኝ ልጆቹ ላይ ባኖረው ጸጋ፣ በብዙ 
ድንቅና ተዓምራት በታጀበ የወንጌል 
ተጋድሎ አሳልፎ ቤተክርስቲያኑን በከፍታ 
ላይ ስላወጣት ክብርና ምስጋና ሁሉ ለእርሱ 
ይሁን፣ አሜን! 

ከዛሬ 50 ዓመታት በፊት በኢትዮጵያ 
ምድር ላይ እግዚአብሔር የእውነትን 
ወንጌል ለመግለጥ እንቅስቃሴ ሲጀምር 
እንዲህ ነበር። ትውልዱ ከሰሜኑ 
የኢትዮጵያ ክፍል ከአድዋ አካባቢ የሆነው 
ተክለማሪያም ገዛኸኝ ገና ከ10 ዓመት 
ዕድሜው ጀምሮ በውስጡ የተፈጠረው 
እግዚአብሔርን የማወቅና የማግኘት ጥማት 
ከብዙ የውጣ ውረድ ጉዞ በኋላ በ1957 
ዓ.ም. መግቢያ ላይ በአዲስ አበባ ከተማ 
በመንፈስ ቅዱስ እንዲሞላ በር ከፈተለት። 
“... ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ 
ይምጣና ይጠጣ”(ዮሐ.7፥37) ያለው 
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ የታመነ 
ስለሆነ “... በመጨረሻው ቀን እንዲህ 
ይሆናል፣ ስጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ 
አፈስሳለሁ”(ሐዋ. 2፥17) ያለውን 
ቃሉን በድንቅ ሁኔታ ፈጸመለት። በመንፈስ 
ቅዱስ ተሞልቶ ለብዙ ሰዓታት በልሳን 
እየተናገረ ቆይቶ ወደ ቤቱም ከሄደ በኋላ 
የገዛ ራሱን የትውልድ ቋንቋ መናገር 
ባለመቻሉ ለሰዓታት ያህል በምልክት ብቻ 
ለመናገር ተገድዶ ነበር። ብዙም ሳይቆይ 
ከወር በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ የያዘ እጅ 
ከሰማይ ወደእርሱ ተዘርግቶ ይህንን ቃል 
እንዲሰብክ የወንጌል ጥሪ ከእግዚአብሔር 
ተቀበለ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በኢየሱስ 
ስም ውስጥ ስላለው ታላቅ መለኮታዊ 
ኃይልና ስለመንፈስ ቅዱስ ሙላት በተለያዩ 
ስፍራዎች ሲሰብክ ቆየ። ጅማሬው በአጭሩ 
ይህን ይመስላል!

ያኔ ከዛሬ 2000 ዓመታት በፊት ጌታ 
ኢየሱስ ክርስቶስ “የማይለወጠውን 
ቅዱስ ወንጌል ከፀሐይ መውጫ እስከ 
መጥለቂያው ድረስ በእጃቸው እንዲልክ” 
የጠራቸው የበጉ ሐዋርያት ከሌሎች 
የጌታ ተከታዮች ጋር 120 ሰዎች ሆነው 
አብረው ሲጸልዩ በዓለ ሃምሳ በተባለው 
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ቀን መንፈስ ቅዱስ ወርዶ የተገለጠው እና 
“ንስሐ ግቡ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ 
እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም 
ተጠመቁ፤ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ 
ትቀበላላችሁ” (ሐዋ.2፥38-39) 
የሚለው መዳን የሚገኝበት ቁልፍ ትምህርት 
ለኢትዮጵያም ደርሶ ነበር፤ በኢትዮጵያዊው 
ጃንደረባ በኩል (ሐዋ. 8፥26)። ይኸው 
ለሐዋርያት የተገለጠው የመዳን ትምህርት 
ሳይበረዝርና ሳይከለስ በኢየሩሳሌም፣ 
በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር 
ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ (ሐዋ. 
1፥8) እንዳለ በአገራችን በዚህም ዘመን 

በእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ ከዘላለም የነበረችው ይህች 
ቤተክርስቲያን የዛሬ 50 ዓመት በኢትዮጵያ ምድር ላይ ዳግም 

ተተክላ ዛሬ በየአቅጣጫው ተስፋፍታና ስር ሰድዳ ከኢትዮጵያም 
ተሻግራ ቅርንጫፎችዋ በምድር ሁሉ ላይ ተዘርግተዋል።

50 ዓመታት ይህ የሐዋርያት ወንጌል 
በመለኮታዊ አሰራር ጣልቃ ገብነት እየታገዘ 
በዕድገት ላይ ዕድገት እያስመዘገበ ይገኛል። 
የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያንን 
ዕድገት ከዚህ በታች በቀረበው መልኩ፥-

• በአዲስ አበባ፣

• በደቡብ ኢትዮጵያ፣

• በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ 
ኢትዮጵያ፣ 

የመጀመሪያዎቹ የአዲስ አበባ ምዕመናን በሳሪስ የኪራይ ጸሎት ቤት በከፊል

• በምስራቅና በደቡብ ምስራቅ 
ኢትዮጵያ፣

• በሰሜንና በሰሜን ምዕራብ 
ኢትዮጵያ፣

• በሸዋ ዙሪያና አካባቢው፣ እና

• በመላው ዓለም 

ምን እንደሚመስል በአጭሩ እንደሚከተለው 
እንቃኛለን።

በሙላት ተገለጠ።

ይህ የመዳን ትምህርት የአንድ አምላክ 
በስጋ መገለጥ እውቀትንም ጨምሮ 
ለተክለማርያም በራለት። የእውነቱ እውቀት 
በመንፈስ ቅዱስ መውረድ፣ በድንቆችና 
በተዓምራቶች በመላእክትም ጭምር 
እየታገዘ በጨለማው ዓለም ላይ እያበራና 
እያሸነፈ ብዙዎችንም እየወረሰ በመላ 
ኢትዮጵያና ከኢትዮጵያም አልፎ በመላው 
ዓለም ላይ መስፋፋቱን ቀጠለ። በተለይም 
በአገራችን ከ1960ዎቹ ጀምሮ ባለፉት 
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ሬ ላይ ቆመን ያለፉትን ሃምሳ 
ዓመታት በዐይነ-ህሊናችን ስንቃኝ 
ያኔ “ሐዋርያት የዳኑበት የእውነት 

መንገድ አንተንም ያድንሃል” በሚል ቃል 
እግዚአብሔር በወቅቱ ወጣት ለነበረው 
ተክለማርያም ሲናገረው የዚያን ወጣት ነፍስ 
ሊያድን ብቻ ሳይሆን የእውነትን ወንጌል 
ለዓለም ሁሉ ለማድረስም ኢትዮጵያን 
ለመጠቀም በእርግጥ አቅዶ እንደነበር 
እንረዳለን። ምክንያቱም እንደዚያ በጥቂቱ 
የተጀመረው የሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
እንቅስቃሴ በብዙ ድንቆችና ምልክቶች 
በመንፈስ ቅዱስም መፍሰስ እየታጀበ 
በጥቂት አመታት ውስጥ መላ ኢትዮጵያን 
እያዳረሰ ወደ ዓለምም ሁሉ እየተዛመተ 
ስለምናይ ነው።

በአንድ ሰው አምኖ መጠመቅ የተጀመረው 

የአዲስ አበባ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
መንፈሳዊ እንቅስቃሴ በመልካም ሁኔታ 
ቀጥሎ ሌሎችም የሐዋርያትን ወንጌል 
አምነው ለኃጢአታቸው ስርየት በኢየሱስ 
ክርስቶስ ስም እየተጠመቁ የወንድሞችና 
እህቶችም ቁጥር እየጨመረ ሲሄድ 
የቤት ለቤት ስብሰባዎች ይካሄዱ ጀመር። 
ባለሥልጣናትም ጭምር ለሃይማኖት 
የታዘዙ እየሆኑ መንፈሳዊ እንቅስቃሴም 
እየቀጠለ ሄደ።

በየቤቱ የሚካሄዱት የጸሎት ፕሮግራሞች 
የአጼ ኃ/ሥላሴ መንግሥት ወድቆ 
በኮሙኒስት ስርዓት ከመተካት ጋር እና ገና 
በጅምር ላይ የነበረችውን ቤተክርስቲያን 
ለማፍረስ ከሚንቀሳቀሰው ከዲያብሎስ 
ልዩ ልዩ አሰራርና እንቅስቃሴዎችም ጋር 
ተያይዞ ቤተክርስቲያን በብዙ ውጣ ውረድ 
ውስጥም ቢሆን ጸንታ ስር እየሰደደች 
መሄዷን ቀጠለች። በ1960 ዎቹ 
ሁለተኛ አጋማሽና በ1970 ዎቹ መግቢያ 
ላይ በአዲስ አበባ የነበሩት ምእመናን 
ጎፋ አካባቢ በሚገኘው በሐዋርያው 
ጴጥሮስ ትምህርት ቤት፣ በአንበሳ ግቢ፣ 
በመስቀል አደባባይ፣ በእንጦጦ፣ አልፎ 
አልፎም በሰበታ ገዳም የተለያዩ ዘዴዎችን 
በመጠቀም ይሰበሰቡ እንደነበር በወቅቱ 
የነበሩ የእግዚአብሔር ሰዎች ይናገራሉ።

አሁን የምንገኝበት የጎፋ ፀሎት ቤት 
ቦታ ከመገኘቱ በፊት የነበረው በብር 
2.50 በወር ተከራይተው ያመልኩባት 
የነበረችው የሳሪስ ፀሎት ቤት አትረሳም! 
የደርግ መንግሥት እርሷም በዛች ብሎ 
ሲዘጋት ጌታ ኢየሱስ ለራሱ ያዘጋጀው 
ይህንን ስፍራ ነበር። ቦታው የተገኘበት 
ሁኔታ ከተክለማርያም የታሪክ ማስታወሻ 
ላይ እንዲህ ይነበባል።   

“በጎፋ ሰፈርም ቦታ እንድመራና ፀሎት 
ቤት እንድንሰራ ጌታ የሱስ ስላዘዘን 
5000 ካ.ሬ. ቦታ ሊሰጥ ይችላል ተብሎ 
ፈፅሞ ሊታሰብ ከማይቻል ከኮሙኒስት 
መንግስት በተዓምራት ተረከብን። ይሆናል 
ተብሎ ሊታሰብ በማይቻልበት ዘመን ፀሎት 
ቤት ሰራን። ምንም እንኳን ደርግ ከግለሰብ 
ቤት ጀምሮ ጸሎት ቤቶችን እየዘጋ ቢሆንም 
እኛ ሌት ተቀን መፀለዩን ተያያዝነው። 
ጌታም ለልጆቹ የሚቀና አምላክ ስለሆነ 
ምንም ሳይነካን ከ1972 ዓ.ም. ጀምሮ 
እየበዛን ፀሎት ቤቱም እየጠበበን ሄደ”። 

ዛ

ከተክለማርያም ምስክርነት እንደተረዳነው 
ይህን 5000 ካ.ሜ. ቦታ ለመጠየቅ 
ወደሚመለከተው የመንግሥት መስሪያ 
ቤት ከመሄዱ በፊት የተወሰኑ ቀናት ፆም 
ፀሎት ይዞ ነበር። ማመልከቻውም በእጅ 
የተጻፈ ነበር። በአጭሩ ፥- “ለጸሎት ቤት 
መስሪያ የሚሆን 5000 ካ.ሜ. ቦታ 
ይሰጠን” የሚል ሲሆን ይህም በስጋዊ 
አዕምሮ ለሚያስብ ሰው እንደ እብደት 
ሊቆጠር የሚችል ነበር። ሌሎች ፀሎት 
ቤቶች እየተዘጉ ባሉበት ዘመነ-መንግሥት 
እንዴት የፀሎት ቤት መስሪያ ቦታ 
ይጠየቃል? እግዚአብሔር “ጠይቅ” ሲል 
ግን በእምነት ይጠየቃል! ባለሥልጣኑም 
በወረቀቱ ላይ ፥- «በመረጡት አካባቢ 
የጠየቁት 5000 ካ.ሜ. የፀሎት ቤት 
መስሪያ ቦታ ይሰጣቸው» ብሎ በእጁ እየጻፈ 
በአፉ የሚናገረው ግን «50,000 ብር 
በባንክ እንዳላቸው ተረጋግጦ ይሰጣቸው» 
የሚል ነበር። ተክለማርያምም ባለሥልጣኑ 
በእጁ የሚጽፈውን ስላላየ በአፉ 
የሚናገረውን ብቻ ሰምቶና አዝኖ ወደ 
ቤቱ ሄደ። እንደገናም “እንዴት እንዲህ 
ታደርጋለህ” ብሎ በጸሎት ከአምላኩ ጋር 
ሌላ ትግል ሲገጥም እግዚአብሔር ተነስቶ 
ወደ ማዘጋጃ ቤት ሄዶ ቦታውን እንዲረከብ 
ተናገረው። ያኔ ነው ባለሥልጣኑ አሳቡና 
ፍላጎቱን በአፉ ቢናገርም እግዚአብሔር 
ግን እጁን ይዞ ከላይ ያለውን እንዳጻፈው 
የተረዳው። ድንቅ ነው!  ከዚያ ተነስቶ 
ዛሬ ይህ የጎፋ ፀሎት ቤት ግቢ የኢትዮጵያና 
የዓለም አቀፍ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
ጽህፈት ቤት ሆኖ እያገለገለ ይገኛል!

ጌታ ኢየሱስ ጠንካራና ባለራዕይ መሪዎችን 
ለዚህች ቤተክርስቲያን ስላስነሳ መሰብሰብ 
አይቻልም ተብሎ በታወጀበት የደርግ 
ዘመነ-መንግስት ወቅት የመሰብሰብን 
ፈቃድ ከጌታ ኢየሱስ ብቻ እየጠየቁ 
መንፈሳዊ የቤት ለቤት ጉባኤዎችን 
እያካሄዱና የእግዚአብሔርን ቃል 
እየተማሩ በመንፈስ ቅዱስም እየተሞሉ 
እየተጠናከሩ በመሄዳችው ቤተክርስቲያን 
በአዲስ አበባ ከተማ ስር እየሰደደች 
ሄደች። ከዓመት ወደ ዓመት በቁጥርም 
በመንፈሳዊ ብስለትም እያደገች ሄደች፤ 
የመንፈስ አንድነትም ከቀድሞው በበለጠ 
እየጨመረ የዲያብሎስም ሥራ እየፈረሰ 
ሄደ። በመንግሥት ደረጃ የነበረውም 
የሃይማኖት ስደት ጋብ እያለ ሄዶ በ1983 
ዓ.ም. የደርግ መንግሥት ሥርዓት ወድቆ 
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የአዲስ አበባ ምዕመናን በጎፋ ጸሎት ቤት ቅጥር ጊቢ ውስጥ በሰባዎቹ መጀመሪያ

አዲስ መንግሥት በኢትዮጵያ ሲመሠረት 
የሃይማኖት ነፃነትም ሕገ-መንግሥታዊ 
መብት ሆነ።   

ከ1980ዎቹ መግቢያ ጀምሮ 
የወንድሞችና እህቶች ቁጥር እየበዛ 
ሲሄድ የነበረው ፀሎት ቤትም ጠብቦ 
ድንኳንም ተቀጥሎ አልበቃ ሲል የአዲስ 
አበባ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን የግድ 
በአራት ዞን ተከፈለች፤ ሰሜን፣ ደቡብ፣ 
ምሥራቅ እና ምዕራብ በማለት። በወቅቱ 
ህዝቡ ከነበረው ከፍተኛ የእርስ በርስ 

በጎፋ ሰፈርም ቦታ እንድመራና ፀሎት ቤት እንድንሰራ ጌታ 
የሱስ ስላዘዘን 5000 ካ.ሬ. ቦታ ሊሰጥ ይችላል ተብሎ 

ፈፅሞ ሊታሰብ ከማይችል ከኮሙኒስት መንግስት በተዓምራት 
ተረከብን። ይሆናል ተብሎ ሊታሰብ በማይቻልበት ዘመን ፀሎት 

ቤት ሰራን። 

ፍቅር የተነሳ እንዲህ ለአራት ቦታ ሲከፈል 
የተበታተኑ መስሎአቸው ብዙ ያዘኑ 
ክርስቲያኖች ነበሩ። ነገሩ ግን ለመስፋት 
እየተበተኑ መሄድ የግድ ስለነበረ ፍቅሩም 
ሳይጠፋ በአዲስ አበባ ከተማ አራት 
የነበሩት አጥቢያዎች ከጥቂት ዓመታት 
በኋላ 7፣ ትንሽ ቆይቶም 10 እያለ 
እያደገ ሄዶ በአሁኑ ሰዓት የጎፋ እናት 
አጥቢያን ጨምሮ 24 የራሳቸው ፀሎት 
ቤት ያላቸው አጥቢያዎች በአዲስ አበባ 
ከተማ ተመስርተዋል። ብዙ የወንጌል 

አገልጋዮችና በሺሆች የሚቆጠሩ 
ምዕመናንም ይገኛሉ። ቤተክርስቲያን 
እያደገች የምትቀጥል የእግዚአብሔር 
ማኀበር እንጂ ዕድገቷ የሚቋረጥ ስላልሆነ 
24ቱም አጥቢያዎች የመብዛትና የአዲስ 
አበባን ከተማ በሐዋርያት ትምህርት 
የመሙላት ራዕይ ይዘው አገልግሎታቸውን 
በትጋት እያከናወኑ ይገኛሉ።
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ኛ
እህት እርቅነሽ ሠጋሮ 
1940-1987 ዓ.ም

እርቅነሽ ሠጋሮ፣ ከአባታቸው ከአቶ ሠጋሮ 

ሠለጦና ከእናታቸው ከወይዘሮ ናዳሜ 

ኡልሲዶ በከምባታ ልዩ ስሙ ቤናራ በተባለ 
ሥፍራ ሚያዚያ 15 ቀን 1940 ዓ.ም 

ተወለዱ። 

አባታቸው አቶ ሠጋሮ ክርስቶስን ያመኑት 

እርቅነሽ በተወለደችበት ዘመን ስለነበር 

“ከጌታ ጋር ታረቅሁኝ” ሲሉ እርቅነሽ የሚል 

ስም አወጡላት። ከዚያም በኋላ አባታቸው 

በሱዳን ኢንቲሪየር ሚስዮን ወንጌልን 
ተቀብለው እያሉ “አብርሃም ልጁን ይስሐቅን 

ለእግዚአብሔር ሊሰዋ አቀረበ እናንተስ ዛሬ 
ለጌታ ልታቀርቡት የምትወዱት ምን ስጦታ 
አላችሁ?” ተብሎ ሲሰበክ ልባቸው ስለተነካ 

“ከሁሉ አብልጬ የምወዳት የ6 ዓመትዋ 
ልጄ እርቅነሽ ናት እርሷን ለጌታ ሰጥቻለሁ” 

ሲሉ ቃል ገቡ። 

አቶ ሰጋሮ እርቅነሽን በ6 ዓመት ዕድሜዋ 
ለመስዋዕት በጉባዔው ፊት አቀረቡና በገቡት 
ቃል መሠረት በሚስዮናዊነት ወደ ሩቅ ቦታ 

ለሚሄዱት ባልና ሚስት አገልጋይ ትሆን ዘንድ 
አስረከቡ። በዚያን ጊዜ እርቅነሽን የወለዱ 

እናትና ቤተሰብም ሳይወዱ ከእግዚአብሔር 
ሰው ፈቃድ ላለመውጣት እያለቀሱ 
ሸኙአቸውና አገልግሎታቸውን ቀጠሉ። 

በወቅቱ ልጅ ስለነበረችና የቤተሰብ ናፍቆትም 
ስለበረታባት ከልብ ልታገለግል አልቻለችምና 

ናፍቆቷንና ስሜቷን የተመለከተ ወንድሟ 
አቶ ታምሩ ሠጋሮ ወደ ይርጋለም ወስዶአት 
ሰው ቤት በአደራ አስቀመጣትና ትምህርቷን 

በአዳሪ ትምህርት ቤት እንድትቀጥል 
አደረገ። የነበረችበት ቤት በብዙ ነገር 

ሳይመቻት በመቅረቱ ወላጆቼ ሊወስዱኝ 

የሚችሉት መታመሜን ሲሰሙ ነው በሚል 

አሳብ ለቡና እንጨት ስትፈልጥበት በነበረው 
ፋስ እግሯን ትቆርጣለች። ቁስሉ ስለበረታ 

በጣም ትሰቃያለች፤ ወላጅ አባቷ ይህን 

ሰምተው ቢወስዱአትም ለጌታ የገቡት ቃል 

ባለመፈጸሙ ሃዘን ስለተሰማቸው በሌላም 

በኩል ባለችበት ቤት ስላልተመቻት እጅግ 
አዝነው ከአቶ ታምሩ ጋር በመነጋገር አዳሪ 

ት/ቤት እንድትገባ ተደረገ። እርቅነሽ 

በልጅነት ዕድሜዋ ከወላጆቿ ተለይታ በችግር 

የ2ኛ ደረጃ ትምህርቷን በጥሩ ውጤት 
ከፈጸመች በኋላ በዲላ ከተማ በሚገኘው 
የኖርዌይ ሚሲዮን በመምህርነት ተቀጥራ 

ስታገለግል ሳለ መንፈሳዊ ቅንዓቷ ከፍተኛ 

ስለነበረ የነበረችበትን ቤተክርስቲያን 
በዲያቆንነት እንድታገለግል ተደረገ።

አባቷ እንደ አብርሃም “ልጄን ለጌታ 

እሰዋለሁ” ብለው የተናገሩት ትንቢት 
ተፈጻሚነት አግኝቶ በዚህ ሁኔታ ስታገለግል 
ሳለ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ እየበዛላት በግቢው 

ካሉት ሰዎች ጋር ስለመንፈስ ቅዱስ 

ጥምቀት ስትጸልይ በተለይ በእርሷ ላይ ልዩ 
ኃይል ስለፈሰሰ ሙሉ ጊዜዋን ሰጥታ ጌታን 

እንድታገለግል የእግዚአብሔር መንፈስ 
ያስገድዳታል።

በዚህ ወቅት ነው ከተክለማርያም ጋር 
የመንፈስ ቅዱስን ሥራ በመላ ኢትዮጵያ 

በአንድነት ለማብሰር በመስማማት የተጋቡት።

ሁለቱም የሐዋርያትን እምነት ለሰው ሁሉ 
ለማድረስ የጌታ ጥሪ በግልጽ ስለመጣላቸው 

ወንጌልን ለመስበክ ከአጼ ኃይለሥላሴ ፈቃድ 
ተጽፎላቸው ሥራቸውን በህብረት ቀጠሉ።

ሥራቸው እየተቃና ምዕመናንም እየበዙ 
ሲሄዱ በተመለከቱ የሃይማኖት ክፍሎችና 
ቅንዓት የያዛቸው ግለሰቦች በቀሰቀሱት አድማ 

ምክንያት በአዋሣ ከተማ ብዛት ያላቸው 
ሰዎች የእህት እርቅነሽን ጭንቅላት በዱላ 

እንደ እባብ ስለቀጠቀጡ በወቅቱ ራሷን 
ስታ ነበር። በዕለቱ በእቅፏ የነበረው ሙሴ 
ተክለማርያም የተባለውም ሕጻን ልጃቸው 

በድብደባው ወቅት ተመትቶ ሞቶአል። በዚያ 
ወቅት የወንድሞችና የእህቶች ጸሎት ረድቷት 

ቢሻላትም ካበጠው ጭንቅላቷ ወደ ውጭ 
ደም ባለመፍሰሱና ከስደቱም የተነሣ በወቅቱ 
ለመታከም ዕድል ባለማግኘቷ ብዙ ጊዜ የራስ 

ሕመም ሲያስቸግራት ቆይቶአል። 

እርቅነሽ ለሰው ሁሉ የምትቆረቆር እና የሰው 
ሸክም ከልብ የምትካፈል እናት ነበረች። 

እህት እርቅነሽ የ6 ልጆች እናት፣ ትዳሯንና 

ቤተክርስቲያንን በኃላፊነት የተሸከመች 
እናት ነበረች። ከሁሉ በላይ እርቅነሽ ወንጌል 

በዓለም ሁሉ እንዲሰፋ እጅግ የከበደ የነፍሳት 

ሸክም ስለነበረባትና ለእያንዳንዱ ሰው 

የምታስብና የምትጨነቅ ስለነበረች ሕይወቷን 
በሙሉ በጾምና በጸሎት ያሳለፈች፣ የሰውና 
የእግዚአብሔር አገልጋይ ነበረች። 

እርቅነሽ የአገልግሎት ክብደት የነበረባትና 

ፍሬዋም በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በመላ 

ዓለም የሚኖሩትንም ሕይወት በረከት የዳሰሰ 

ነው። በጃፓን፣ በፊልፒንስ፣ በታይላንድ፣ 

በሆንግኮንግ፣ በፓኪስታን፣ በፈረንሳይ፣ 
በሆላንድ፣ በግሪክ፣ በእስራኤል፣ በአሜሪካና 

በአፍሪካም በብዙ ሃገራት በመዘዋወር 

ባስተላለፈችው መልእክትና ምሥክርነት 
የብዙ ሰዎች ልብ ተነክቷል። 

እርቅነሽ በሃይማኖት የተመሰከረላት 

ሩጫዋንም በበረከትና በፍሬያማነት 
የፈጸመች በመሆኗ ሐዋርያው ጳውሎስ 

“በመስዋዕት እንደሚደረግ የእኔ ሕይወት 
ይሰዋልና የምሄድበትም ጊዜ ደርሶአል። 
መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ሩጫውን 

ጨርሻለሁ ሃይማኖትን ጠብቄያለሁ ወደፊት 
የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ይህንንም 

ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ቀን ለእኔ 
ያስረክባል ደግሞ መገለጡን ለሚወዱት ሁሉ 
እንጂ ለእኔ ብቻ አይደለም።” እንዳለው ሁሉ 

እርሷም ወደ ተዘጋጀላት እረፍት መስከረም 
9 ቀን 1987 ዓ.ም ተሰብስባለች።



5
ዓመት

ኛ

የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን
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የዋራ ቤቴል አለማቀፍ ጉባዔ ገጽታ በከፊል

ደቡብ ኢትዮጵያ 
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50ኛ ዓመት ልዩ መጽሔት | 2011 ዓ.ም
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5
ዓመት

ኛ

ዚህ ጽሁፍ ውስጥ የደቡብ 

ኢትዮጵያ ሲባል በሲዳማ፣ 

በጉጂ፣ በወላይታ፣ በጋሞ ጎፋ፣ 
በከምባታና ሃዲያ፣ በቦረናና እስከ ኬንያ 

ድንበር ድረስ እንዲሁም በእነዚህ ዙሪያ 

ያሉትን አካባቢዎች ያጠቃልላል። በወይን 

ግንድ የተመሰለችው ቤተክርስቲያን ወይን 

ቅርንጫፉን አንድ ብሎ፣ ሁለት፣ ከዚያም 
አራት፣ አስር፣ ሃያ፣ መቶ … እያለ 

እየበዛ እንደሚሄደው ቤተክርስቲያንም 

በደቡቡ የኢትዮጵያ ክፍል እንዲሁ ነው 

የተስፋፋችው። አምላኳ እግዚአብሔር 

«በግራና በቀኝ ትስፋፊያለሽ» 
(ኢሳ.54፥3) እንዳላት እንዲሁ 

ተስፋፍታ ምድሪቱን እየሞላች በመሄድ 

ላይ ነች። አሁንም ወደ ጅማሬው ስንሄድ 

ነገሩ እንዲህ ነው።

በ

«ወደ አዋሳ ሂድ!» የሚለው 
የእግዚአብሔር ድምፅ ለተክለማርያም 

መጥቶለት ነበር ወደ ሐዋሳ የሄደው። 

የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጥምቀት 
ለኃጢአት ስርየት እና የአንድ አምላክ 

በስጋ መገለጥ ምስጢርም ገና በሙላት 
ሳይረዳ በ1957 ዓ.ም. በመንፈስ ቅዱስ 

ከተሞላ በኋላ የጥሪውን ድምጽ ታዝዞ ወደ 

አዋሳ በመሄድ አዋሳን መነሻው አድርጎ 
የመንፈስ ቅዱስን መውረድ እና የጌታ 
ኢየሱስ ክርስቶስን የማዳን ኃይል በብዙ 
የደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ይሰብክና 

ብዙዎችም በመንፈስ ቅዱስ ይሞሉ ነበር፤ 

ብዙ ድንቅና ተዓምራቶችም ይከናወኑ 
ነበር። ቆይቶ የኢየሱስ ስም ጥምቀት 
ምስጢር በርቶለት በአዲስ አበባ ከተማ 
በአቃቂ ወንዝ በወንድም ዌንዴል እጅ 

ከተጠመቀ በኋላ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም 
ጥምቀትና የአንድ አምላክ በስጋ መገለጥ 
ምስጢር ቀድሞ ስለመንፈሳዊ እንቅስቃሴ 
በሰበከባቸው የደቡብ ኢትዮጵያ ክፍሎች 

በመዘዋወር የእውነትን ወንጌል እየሰበከ 

ብዙዎችን በኢየሱስ ስም አጠመቀ። 
ቤተክርስቲያንም በየስፍራው እየተተከለች 

ህዝቡም እየጎረፈ እየበዛ ሄደ። 

በደቡብ ኢትዮጵያ በተለይም በሲዳሞ 

ያለው የቤተክርስቲያን ዕድገት ታሪክ ሲነሳ 
በቀዳሚነት አዋሳንና ቲትራን ማንሳት 

የግድ ይሆናል። የሐዋርያት ወንጌል በብዙ 
ድንቅና ተዓምራት፣ በመንፈስ ቅዱስ 

መውረድም ታጅቦ ብዙዎችን እየወረሰ 

ሲሄድ እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው 
ስፍራዎች ነበሩና። ለመጀመሪያ ጊዜ 

ሥራው በአዋሣና በአለታ ወንዶ በቲትራ 
ተስፋፋ። የቲትራ ቤተክርስቲያን በአጭር 

ጊዜ ውስጥ በታላላቅ ተዓምራቶች 

ምክንያት አደገች። 

ቤተክርስቲያንም ከአለታ ወንዶ ወደ ዳሌ፣ 

ከዳሌ ወደ ሸበዲኖ፣ ከሸበዲኖ ወደ አዋሳ 
ዙሪያ፣ ከዚያም ወደ ባንሳና አሮሬሣ 

ወደ ዲላም ሰፋች። በኢትዮጵያ ውስጥ 

ቦታ ተገኝቶ ለመጀመሪያ ጊዜ የፀሎት 
ቤት የተሰራው በቲትራ ነበር። በ1963 

ዓ.ም. አንድ የመንግሥት ሠራተኛ 
የነበረ ብርቱ የወንጌል መስካሪ በሃይማኖት 

ጥላቻ ምክንያት ከሐዋሣ ወደ አለታ ወንዶ 

እንዲዛወር ተደረገ። እርሱም ከስራ በኋላ 

ወደ ገጠሩም ክፍል እየወጣ ወንጌልን 
በፅናት ይመሰክር ዘንድ ተያያዘው። 

ለአንድ ወንድምም የሐዋርያትን ወንጌል 
መስክሮለት ሐዋሳ አምጥቶ ካስጠመቀው 

በኋላ ምስክርነቱን ለሁለት ቀጠሉ። ወደ 

ተለያዩ የሃይማኖት ክፍሎች የማምለኪያ 
ስፍራ እየሄዱ በድፍረት በመመስከር 

ትራክትም ያድሉ ነበር። በወቅቱ ከተለያዩ 
የድርጅት እምነት ተከታዮች አጋንንት 

እየጮኹ መውጣትና ለበሽተኞችም 

ፈውስ ይሆን ነበረ። 

ይህ በእንዲህ እንዳለ አንድ ሰው ባለቤቱ 

በከፍተኛ ህመም ታምማ በተለያዩ ሐኪም 

ቤቶች ብትታከምም ልትድን ስላልቻለች 

ባለቤቱን በፀሎት እንዲፈውሱለት 

ወንድሞችን ወደቤቱ ያስጠራቸዋል። 
ሲፀልዩላትም ሰባት አጋንንት ወጥተውላት 

ፍፁም ፈውስ አገኘች። ይህንን ቅፅበታዊ 

ፈውስ የተመለከቱ 17 ሰዎች ከአጋንንት 
እሥራትና ከልዩ ልዩ በሽታዎች ተፈውሰው 

ሐዋሳ ድረስ በመሄድ በተክለማርያም እጅ 

ተጠመቁ፤ ብዙዎችም በመንፈስ ቅዱስ 
ተሞሉ።

በዕለቱም ተክለማርያም ባለቤቱ 
የተፈወሰችለትን ሰው «መሬት አለህ?» 

ብሎ ሲጠይቀው «አዎን» ብሎ መለሰ። 
«በሉ ፀሎት ቤት ሥሩና አምልኮ ጀምሩ» 

በማለት ለሰውዬው የስብከት ፈቃድ 

ተሰጠው።

በቲትራ እጅግ በርካታ ተዓምራት ይሰሩ 
ስለነበር የአካባቢው ሕብረተሰብ ሳይቀር 

ሲጨነቁ   «የቲትራው ኢየሱስ ድረስልን!» 
እያሉ ይጠሩ እንደነበር በዘመኑ የነበሩ 
እማኞቸ ይናገራሉ። በወቅቱ ይደረጉ 

ከነበሩ ተዓምራት መካከል የተወሰኑትን 
ለመጥቅስ ያህል፥- አንዲት እናት ለብዙ 

ዘመናት ዓይናቸው ታውሮ ሲኖሩ የነበሩ፤ 
ሁለት ልጆቻቸውን አስከትለው ወደ 
ቲትራ ፀሎት ቤት መጥተው ሲፀለይላቸው 
አጋንንት ጮኾ ሲወጣ ወዲያውኑ ሁለቱም 

አይኖቻቸው ማየት ቻሉ። በሌላ ጊዜ 

የቀበሌው ሊቀመንበር ሚስቱ በአጋንንት 
ተይዛ ለብዙ ዓመታት አፍዋ ተዘግቶ 

መናገር የማትችለውን በቃሬዛ ተሸክመው 
ሲያመጡአት ወዲያው አጋንንት ጮኾ 

ወጣ፤ አንደበቷም ተከፍቶ መናገር 

ጀመረች፤ የቃሬዛው እንጨትም ተፈልጦ 
ቡና ተፈላበት። ብዙ ሽባዎች ተነስተው 

ዘልለዋል፣ ሆዳቸው ተነፍቶ የመጡ 
አጋንንት እየወጣላቸው ተፈውሰዋል፣ 

በልዩ ልዩ አይነት በሽታዎች የተያዙ 
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ሰዎች መጥተው ይፈወሱ ነበር። ከዚህ 

የተነሳ በአንድ ቀን ከ 200 - 500 

የሚደርሱ ሰዎች አምነው ይጠመቁ ነበር። 
ይህ የሐዋርያት ወንጌልም ከዚያ እየተነሳ 
በመላ ሲዳሞ፣ በጉጂና በጌዴዎ ሊስፋፋ 
ችሎአል። ክብሩ ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ 

ክርስቶስ ይሁን!

በሐዋርያት ዘመን የሐዋርያት ወንጌል 
ወደ ኢየሩሳሌም ለስግደት ሄዶ በነበረው 

ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ በኩል ከማንኛውም 

የአህዛብ አገር ቀድሞ ለኢትዮጵያ 

እንደደረሰ በዚህም ዘመን ይኸው 
ወንጌል ለኢትዮጵያ የደረሰበትና በደቡብ 

ኢትዮጵያም የተስፋፋበትን መንገድ 

ስናይ እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ 
ውስጥ ስሟ ከ40 ጊዜ በላይ በተጠቀሰው 

ኢትዮጵያ ላይ የተለየ አላማ እንዳለው 
መረዳት እንችላለን።

ተክለማርያም ገዛኸኝ «የቤተክርስቲያን 

እንዲህ የተጀመረው እንቅስቃሴ እንደ 

ሰደድ እሳት ተቀጣጠለና ሲዳሞን፣ 

ወላይታን፣ ከምባታ እና ሀዲያን 
አዳረሰ። ከዚያም አርባምንጭን፣ ሐገረ 
ማርያምን፣ ያቤሎን፣ ነጌሌ ቦረናንና ክብረ 
መንግሥትንም ማቀጣጠል ጀምረ። ወደ 

ቦረና ገጠሮችና ወደ ጉጂ መንደሮችም 

ዘመተ።

በቲትራ ለነበሩ ወንድሞችም መንፈስ 

ቅዱስ ታላላቅ ተዓምራት ይሰራላቸው 

ስለነበረ ህዝቡ እጅግ በዛ፤ በዚያ አካባቢ 

የሚያገለግሉ የቤተክርስቲያን መጋቢዎች 
ከሩቅ ለሚመጡ ሰዎች ቅርንጫፍ ፀሎት 

ቤቶች ይከፍቱላቸው ዘንድ ተክለማርያም 

በጥበብ ይዞ ሲመክራቸው አሳቡን 
የሚደግፉ በዙ። በመሆኑም በአንድ ጊዜ 

60 ቅርንጫፍ ፀሎት ቤቶች ተመሰረቱ። 
በተመሠረቱት ፀሎት ቤቶችም ህዝብ 

መብዛት ቀጠለ። ከዚያም በየአንድ ሰዓት 

[ፎቶ - ከሲዳማ]

በቀድሞው የሲዳሞ ክፍለ ሃገር በሐዋሣ 
የተለኮሰው የወንጌል እሳት ከአንዱ ስፍራ 

ወደ ሌላ ስፍራ በፍጥነት እየተዛመተ ሄዶ 

በአሁኑ ሰዓት አንድ ብቻ የነበረው የሲዳሞ 
ሰበካ ወደ ሰባት ትልልቅ ቅርንጫፍ 

ሰበካዎች ደርሶአል። እነዚህም፥-

1.ሐዋሣ፣

2.ሰሜን ሲዳማ፣

3.መሐል ሲዳማ፣

4.ደቡብ ሲዳማ፣

5.ዳራ፣ 

6.ምሥራቅ ሲዳማ እና

7.አሮሬሣ ቅርንጫፍ 

ሲሆኑ በእነዚህ ቅርንጫፍ ሰበካዎች 
ውስጥ በአጠቃላይ 131 ንዑስ ሰበካዎች፣ 
1095 አጥቢያዎች፣ በሺሆች የሚቆጠሩ 

የወንጌል አገልጋዮችና በሚሊዮኖች 

የሚቆጠሩ ምእመናን ይገኛሉ።

የዚህ አስደናቂ የቤተክርስቲያን እድገት 

ምንጭና ባለቤት ከሁሉ በላይ የሆነው 

ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነው። 
ከተክለማሪያም ጀምሮ እግዚአብሔር 
ለዚህ ታላቅ አገልግሎት የተጠቀመባቸውን 

ሁሉ ስም ለመጥቀስ የማይቻል ስለሆነ 

ዋጋቸውን በሰማይ ይቀበላሉ። የሥራው 

ባለቤት ኢየሱስ ግን ይሰራቸው ከነበሩት 
ድንቅና ተዓምራት መካከል በበዓለ ሃምሳ 
ቀን እንደሆነው ዓይነት በእሳት መልክ 

የመንፈስ ቅዱስ ኃይል መውረድ፣ 

የማያምኑ ሰዎች ትራክት ሲያነቡ በትራክቱ 

አማካይነት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መያዝ፣ 

የሙታን መነሳት፣ የአእምሮ ሕመምተኞች 
መዳን፣ የብዙ አይነ-ስውራን ዓይን 
መከፈትና በአጠቃላይ በሐዋርያት ሥራ 
መጽሐፍ ላይ የተፃፉ የተዓምራት ዓይነቶች 

በሙሉ በሲዳማ ምድር ተከናውነዋል። 

በሲዳማ ሰበካ የተከናወኑ ተዓምራትና 
የቤተክርስቲያን የዕድገት ታሪክ ሲነሳ 

በመሐል ሲዳማ ውስጥ የሚገኘው የአሁኑ 

የዋራ ቤቴል አለም አቀፍ ኮንፍረንስ 

ማዕከል ሳይጠቀስ ሊታለፍ አይቻልም።

አጀማመሩ እንዲሁ አጋጣሚ ይመስላል። 

ነገሮችን ሁሉ በእግዚአብሔር መንፈስ 
የማየት ፀጋ የተሰጠው ተክለማርያም 

ገዛኸኝ ከእርቅነሽ፣ ከደጉ እና ከሌሎች 

የእግዚአብሔር ሰዎች ጋር በመስከረም 

 የአዋሳ ወንድሞችና እህቶች በከፊል 

አመራርና የመሪዎች ባህሪይ» በሚል ርዕስ 

በፃፈው መጽሐፍ ገፅ 2 ላይ፥- «ከበዓለ 
ሃምሳ ቀን ጀምሮ ሲቀጣጠል የኖረው 

የጴንጤቆስጤ እሳት በሀገራችንም ቀጥሎ 

ከ1957 ዓ.ም. አንስቶ በየትምህርት 

ቤቱ ባሉት ተማሪዎችና በአስተማሪዎችም 

ላይ መንፈስ ቅዱስ መፍሰስ ጀመረ። 
በየክፍላተ ሃገሩ ትምህርት ቤቶችና 

በየዩኒቨርስቲዎችም የተቀጣጠለው 

የመንፈስ ቅዱስ መፍሰስ ሃይማኖቶችንና 

መንግስትንም ሊያሳስብ ጀመረ። 

ወላጆችም ግራ ገባቸው፤ ስደትም እያየለ 
ሲሄድ ወጣቱ በድፍረት በየደረሰበትም 

ቦታ ሁሉ መመስከር ጀመረ፣ መንፈስ 

ቅዱስም ሳያቋርጥ መፍሰስ ቀጠለ። 

ፀሎቱ ተቀጣጠለ፤ የተለያዩ የሃይማኖት 

መምህራንም «ጴንጤ» የሚል ቅጽል ስም 
አወጡልን።» ሲል አስፍሮ ይገኛል።

የእግር ጉዞ ርቀት ፀሎት ቤቶችን መሥራት 

ተለመደ። ይህ ዕቅድና ተግባር በከምባታ፣ 
ሃዲያና በወላይታም ሰበካዎች ለመጀመሪያ 

ጊዜ ሲተገበር ምርኮው እየበዛ እምነቱም 

እያሸነፈ ሄደ። ይህ ርቀትን ጠብቆ ጸሎት 

ቤት የመመስረት አሰራር አሁን በመላው 

ኢትዮጵያ ተለምዶ ለቤተክርስቲያን 
ሠላምም ሆነ፤ መስፋፋት ጠቃሚ 

ሆኖአል።

ተክለማርያም ገዛኸኝ በያኔው ሲዳሞ 

ክፍለሀገር በፈለገበት ቦታ በነፃነት 

እንዲሰብክ ከአፄ ኃ/ሥላሴ መንግስት 
እጅ የፈቃድ ወረቀት የተቀበለው ሚያዝያ 

5/1960 ዓ.ም. ነበር። ሁሉን 

ያደረገው ጌታ ኢየሱስ ስለሆነ የሐዋርያት 

ወንጌል እንደ ሰደድ እሳት በፍጥነት ከቦታ 

ወደ ቦታ መስፋፋቱን ቀጠለ።
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5
ዓመት

ኛ
የወላይታ ወንድሞችና እህቶች በከፊል 

ወር 1983 ዓ.ም. ወደ ቦሬ ኮንፈረንስ 

ሲጓዙ የዋራ ሜዳን ያይና «ይህ ሜዳ ምን 

ይባላል?  እዚህ አካባቢስ ፀሎት ቤት አለን 
ወይ?» ብሎ ይጠይቃል። ወዲያውም እዚህ 
ሜዳው ጫፍ ላይ አንዲት ቤተክርስቲያን 
እንዳለችንና ሜዳውም የዋራ ሜዳ 

እንደሚባል ይነገረዋል። እርሱም “በዚህ 

ሜዳ ላይ አንድ ትልቅ ኮንፈረንስ ለምን 

ተቃዋሚ ከነበሩት ሽማግሌዎች መካከል 

3ቱ አምነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ 

ስም ተጠምቀዋል። እኛም ይህንን ታሪክ 

ሞራ ገላጮች ከነበሩት ሰዎች ከራሳቸው 

አንደበት ሰምተን ለመፃፍ በቃን። ዛሬ ላይ 
120000 ካ.ሜ. ስፋት ያለው ይህ 

የዋራ ዓለም አቀፍ የኮንፍረንስ ማዕከል 

የሆነው ስፍራ ዙሪያው በግንብ አጥር 

መንገዶችና ምክንያቶች ወደ ወላይታና 

ሌሎች የደቡብ ኢትዮጵያ ክፍሎችም 

እየተስፋፋ ሄዶ ዛሬ ላይ የቀድሞው 
የወላይታ ሰበካ ወደ አራት ቅርንጫፍ 
ሰበካዎች አድጎአል። እነዚህም፥-

1.የመሐል ወላይታ፣

2.የሰሜን ወላይታ፣ 

3.የምዕራብ ወላይታ እና 

4.የቁጫ 

ቅርንጫፍ ሰበካዎች ናቸው። ወንጌል 

ወደነዚህ አካባቢዎች የተዛመተባቸው 

መንገዶች እያንዳንዱ በየተራ ይነገር 

ቢባል ራሳቸውን የቻሉ አነስተኛ መጽሐፍ 

ሊወጣቸው የሚቸል እጅግ የሚያስደንቅ 
ታሪክ አላቸው።

እንደዚሁም የቀድሞው የከምባታና ሃዲያ 

ሰበካ ወደ ሦስት ትልልቅ ቅርንጫፍ 
ሰበካዎች ያደገ ሲሆን እነዚህም፥-

1.የሃዲያ፣

2.የከምባታ እና

3.የባዳዋቾ፣ አላባ ሲራሮ 

ቅርንጫፍ ሰበካዎች ናቸው። በተመሳሳይ 
መልኩ ወንጌሉ ወደ ጉጂም ሲዘምት 
በጥቂት ሰዎች ነገር ግን በታላቅ ኃይል 

የተጀመረው መንፈሳዊ እንቅስቃሴ አድጎና 

ሰፍቶ የጉጂ ሰበካም ቦረናን ጨምሮ ወደ 

ስምንት ቅርንጫፍ ሰበካዎች ደርሶአል። 
እነዚህም፥-

1. ሊበን፣

2. ሻኪሶ፣

3. አዶላ፣

4. ግርጃ፣

5. ቡሌ ሆራ፣ 

6.  አናሶራ፣

7. ቦሬ እና

8. ዳማ ዑራጋ 

ቅርንጫፍ ሰበካዎች ናቸው። በአሁኑ ሰዓት 

በእነዚህ ስምንት ቅርንጫፍ ሰበካዎች 
ውስጥ ብቻ በብዙ መቶ ሺሆች የሚገመት 

ቊጥር ያላቸው ምዕመናን ይገኛሉ።

በደቡብ ኢትዮጵያ የተቀጣጠለው 

የወንጌል እሳት በነሐሴ ወር 1973 

አናደርግም?” ሲል ሁሉም ተስማሙና 
ኮንፍረንሱን ለማካሄድ ለመጋቢት 

02/1984 ዓ.ም. ቀጠሮ ተያዘ። ጌታ 

የሱስም አከናወነው! ያ ኮንፍረንስ በብዙ 
መቶ ሺ የሚቆጠር ሕዝብ የሚሰበሰብበት 

እጅግ ታላቅ እስኪሆን አድጎ ከመላው 
ዓለም መምጣት የሚችሉ ምእምናንና 

አገልጋዮች ሁሉ የሚታደሙበት ዓመታዊ 

ዓለም አቀፍ ጉባዔ ሆኖ ላለፉት 27 
ዓመታት ሲካሄድ ቆይቶአል። 

እዚህ ጋ ሳይጠቀስ የማይታለፈው ጉዳይ 

የመጀመሪያው ጉባኤ ሊካሄድ እንቅስቃሴ 

ሲጀመር በአካባቢው የሚገኘው 
ሰይጣን በመናወጡ ምክንያት ጉባኤው 

እንዳይካሄድ ለማድረግ ሞራ ገላጮች 
ተሰብስበው ወደ 7 የሚሆኑ ሰንጋዎች 

ታርደው ሞራዎቻቸው ሲነበቡ፥-     

የ1ኛው ሰንጋ ሞራ ሲነበብ ፥- በዋራ 
ሜዳ ላይ እጅግ ብዙ ቊጥር ያለው 

ሕዝብ ተሰብስቦ ያሳያቸዋል፣ የ2ኛውን 

ሲያነብቡ፥- ወደ ፀሐይ መውጫ ፊቱን 
ያዞረ ትልቅ ቤት ተሰርቶ ታያቸው፤ የ3ኛው 

ሲነበብ፥- የዚያ ስፍራ ግቢ በትልቅ ግንብ 
አጥር ታጥሮ ተመለከቱ፤ የ4ኛው ደግሞ 

የከብቶች መውጫ ጭምር በጠንካራ 

አጥር ታጥሮ አሳያቸው።

ከዚህ የተነሳ በለዓም ለባላቅ 

እንደተናገረው ዓይነት ሲሆንባቸው ምንም 

ሊያደርጉ እንደማይችሉ ተረድተው 

ታጥሮ እንደ ኢየሩሳሌም ከተማ 12 
በሮች ያሉት ምናልባትም በአፍሪካም 

ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ አስገራሚ ሊባል 

የሚችል እጅግ ግዙፍ የአንድ አምላክ 
ማምለኪያ ስፍራ ሆኖ ጌታ ኢየሱስ 

ብቻውን እየተመለከበት ይገኛል። ክብር 
ለኃያሉ አምላካችን ለኢየሱስ ክርስቶስ 

ይሁን።

ከቊጥር በላይ የሆኑ እጅግ ብዙ ድንቅ 

ተዓምራት ባለፉት የዋራ ቤቴል ዓለም 
አቀፍ ጉባኤዎች ላይ ተከናውነዋል። 

የመካን ማህፀኖች ተከፍተው ብዙ 

ሴቶች የልጆች እናት ሆነዋል፣ የብዙ 
አይነ-ስውራን አይኖች በርተዋል፣ 

የብዙ መስማት የተሳናቸው ጆሮዎች 
ተከፍተዋል፣ ብዙ የካንሰር በሽተኞች 

ተፈውሰዋል፣ በሰንሰለት ታስረው የመጡ 

የአዕምሮ ሕመምተኞች ከእስራታቸው 

ተፈትተዋል፣ ብዙዎች ከአጋንንት እስራት 

ተላቅቀዋል፣ ለኃጢአታቸው ስርየት ብዙ 
ሺሆች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም 

ተጠምቀው በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተዋል። 

ተቆጥሮ የማያልቅ ድንቅና ተዓምራት 

የሠራው ብቻውን ተዓምራት የሚሠራው 

የእሥራኤል አምላክ እግዚአብሔር 
ይባረክ! ዕድገቱ አሁንም እየቀጠለ ሲሆን 

በዚህ ዓመትም የሚካሄደው የዋራ ቤቴል 

28ኛው ዓለም አቀፍ ጉባኤ በታላቅ ጉጉት 

ይጠበቃል!

የሐዋርያት ወንጌል ከሲዳሞ በተለያዩ 
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ኛ

የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን

18

ዓ.ም. ወደ አርባ ምንጭም ደርሶአል። 

በአርባምንጭ ከተማ የተለኮሰው የመዳን 

ወንጌል እሳት በዙሪያውም እየተስፋፋ 
እስከ ጂንካ፣ ኮንሶ፣ በዋዜሻራ፣ በዴታ 
ዛራ፣ በምዕራብ አባያ፣ በሻላሜላ፣ 
በገረሴ፣ በጋንታ፣ በቦንኬ፣ በጊዶሌ፣ እያለ 

በየገጠርና ከተማው እየተቀጣጠለ ሄዶ 

ቀድሞ ጋሞ ጎፋ ተብሎ ይጠራ ከነበረው 
ክ/ሃገር ብቻ ሦስት ቅርንጫፍ ሰበካዎች 
ወጥተዋል። እነዚህም፥- 

1.የደቡብ ኦሞ፣ 

2.የጋሞ እና

3.የጎፋ

ቅርንጫፍ ሰበካዎች ናቸው። በእነዚህ 

ከላይ በተዘረዘሩት የደቡብ ኢትዮጵያ 
ክፍሎች ወንጌሉ ሲስፋፋ ጌታ ኢየሱስ 
የሰራቸውን ተዓምራት በዚህ አጭር ጊዜና 

ፅሁፍ ውስጥ ለማካተት የማይታሰብ 

ቢሆንም ለምሳሌነት የሚሆኑ የተወሠኑትን 

ክርስቶስን ስም ጥምቀት ይቃወሙ ለነበሩት 

ሰዎች እግዚአብሔር መልዓኩን እየላከ፣ 

ልዩ ልዩ የፈውስና የተዓምራት ምልክቶችን 
እያሳየ ወደ እውነት ወንጌል እንዲመጡ 
ያግዛቸው ነበር። የኢየሱስ ክርስቶስን ስም 
ጥምቀት ትምህርት ሰምተው ከተቃወሙት 

መካከል አንድ ሰው በተቃወመ ዕለት 

ሌሊት የተኛበትን ቤት በሚያስደንቅ 
ብርሃን ሞልቶ የጌታ መልዓክ ከእንቅልፍ 
ቀስቅሶ ያ ባለግርማ መልዓክ በአጠገቡ 
ቆሞ ሲያይ ደንግጦ ወለል ላይ ተደፋ፤ 

መልዓኩ እንደነገረውም ትምህርቱን 

ተቀብሎ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም 

ተጠመቀ፤ ሌሎችም እንዲጠመቁ በር 

ተከፈተ።

በ1963 ዓ.ም. 212 ሰዎች 

የሐዋርያትን ወንጌል አምነው በመቀበል 
በጌታ በኢየሱስ ስም ተጠምቀው 

በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ሲሆን 16 

አብያተክርስቲያናት ከነመጋቢዎቻቸው 
በትምህርቱ ተማርከዋል። 

በብዙ ሺሆች የሚቆጠሩ ምዕመናን 

ይገኙበታል።

በ1969 ዓ.ም. የእውነት ወንጌል 

የደረሰው የምዕራብ ወላይታ ክፍልም ብዙ 

ሕዝብን አስጨንቆ ይዞ የነበረው የአጋንንት 
አሠራር እየፈረሰ፣ በቀድሞው መንግሥት 

ዘመን በነበረው ስደት እስራትና ግርፋቱን 
በእስር ቤት ያሉ ሌሎች ስቃዮችን ሁሉ 

ተሻግሮ በአሁኑ ሰዓት 96 አጥቢያዎች 

ይዞ በሺሆች የሚቆጠሩ ምእመናን 
የሚገኙበት ሆኖ በሌን ማዕከል አድርጎ 

የተካለለ ትልቅ ቅርንጫፍ ሰበካ ሆኖአል-
የምዕራብ ወላይታ ቅርንጫፍ ሰበካ።

የአረካ ከተማን ማዕከል አድርጎ 
የተካለለው የሰሜን ወላይታ ቅርንጫፍ 

ሰበካ ዕድገት እንዲሁ በሚያስገርም 

ፍጥነት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶአል። 
በ1960ዎቹ መጀመሪያ ላይ መነሻውን 

ጋቸኖ፣ ስባዬ እና አንጭቾ ያደረገው 

የመንፈሳዊ እንቅስቃሴ የሰሜን ወላይታን 

ክፍልም እየነካካ ቆይቶ በ1970ዎቹ 
መግቢያ ላይ ሁለት የወንጌል አገልጋዮች 

ከኪንዶ አንገላ እስከ አረካ ከተማ 

ድረስ ከአገልግሎት መልስ በእግራቸው 
ተጉዘው አንድም ምእመን ባልነበረበት 

ወቅት አልጋ ተከራይተው በነበሩበት ክፍል 
በተንበረከኩበት ሳይተኙ እየፀለዩ በማደር 

በአረካ ከተማ የወንጌል በር እንዲከፈት 

እንዳደረጉ ይታወሳል። አሁን በዕረፍት ላይ 
የሚገኘው የእግዚአብሔር ሰው በ1974 

ዓ.ም. የመጀመሪያው የአረካ አጥቢያ 
መጋቢ ሆኖ የወንጌሉን ምስክርነት በአረካና 

በዙሪያው እያቀጣጠለ ለወንጌል መስፋት 
ጌታ የሱስ በስፋት ተጠቅሞበታል። የገዛ 

ልጁ የቀብር ስነ-ስርዓት ላይ በስደት 

ምክንያት ሌላ ሰው መስበክ የማይችልበት 
ሁኔታ በመፈጠሩ ራሱ ሰብኮ የቀብር ስነ-

ስርዓቱን ማከናወኑ ለወንጌል ምን ያህል 
ጨካኝ እንደነበረ ሕያው ማስረጃ ነው።

በዚህ ዓይነት የተጀመረው የወንጌልና 

የመንፈሳዊ እንቅስቃሴ ሥራ በመንፈስ 
ቅዱስ ኃይል፣ በእግዚአብሔር መላእክት 

እገዛ፣ በብዙ ድንቅና ምልክቶች ታጅቦ 

ጌታ የሱስ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በጠራቸው 

ለእርሱ በተለዩ ውድ የእግዚአብሔር 

አገልጋዮች የጨከነ የወንጌል አገልግሎት 
የሰሜን ወላይታ ቅርንጫፍ ሰበካ በአሁኑ 

ሰዓት ከ160 በላይ አጥቢያዎች፣ ከ220 

በላይ የወንጌል አገልጋዮችና በብዙ ሺሆች 

የሚቆጠሩ ማኀበረ ምእመናን ያሉት 

ቅርንጫፍ ሰበካ ሆኖአል። 

የወላይታ አራተኛው ቅርንጫፍ ሰበካ የቁጫ 

ቅርንጫፍ ሰበካ ሲሆን የሐዋርያት ወንጌል 

 የወላይታ ኮንፍራንስ በጋቼኖ 

ብቻ ለመጥቀስ እንሞክራለን።

የወላይታ ሰበካ የወንጌል ስራ የተጀመረው 

በ1961 ዓ.ም. አካባቢ ሲሆን 
በአራት አካባቢዎች ማለትም በጋቼኖ፣ 

በአንጩቾ፣ በቶራና ኦፍሬ እና በሶዶ 

ነበር። ተክለማሪያም አስቀድሞ መንፈሳዊ 

እንቅስቃሴና ንስሐ ላይ ያተኮረ የስብከት 

አገልገሎት ይሰጥ በነበረባቸው ዓመታት 
ከሐዋሣ እየተነሳ በተለያዩ ስፍራዎች ሲዞር 

በወላይታ ካገለገለባቸው አካባቢዎች 

መካከል ጋቼኖ ይጠቀሳል። በ1962 

ዓ.ም. የኢየሱስ ከርስቶስ ስም ጥምቀት 

ንፁህ ልብስን እንደሚያስለብስ ራዕይ 
ያየው የሌላ እምነት ቄስ ተጠምቆ የጋቼኖ 

አጥቢያ ተመሰረተች። መልዕክቱን 

ባለመረዳታቸው ምክንያት የኢየሱስ 

ሌሎችም በተለምዶ «ዝሆኔ» ተብሎ 

በሚታወቀው አሰቃቂ የእግር እብጠት 

የታመሙ በቅፅበት ሲፈወሱ፣ በመርዘኛ 
እባብ የተነደፉ መርዙ ሳይገድላቸው 

ሲቀር፣ በወተት አደገኛ መርዝ 

ተጨምሮባቸው ጠጥተው ምንም ጉዳት 

ሳይደርስባቸው መታየቱ፣ በዕትብቱ ታንቆ 

ሞቶ የተወለደ ሕፃን ልጅ በፀሎት ነፍስ 
ሲዘራ. . .የመሳሰሉ እጅግ ብዙ ድንቅና 

ተዓምራት ያጀቡት የሐዋርያት ወንጌል 

በወላይታ ተስፋፋ፣ ስር ሰደደ፣ ምድሪቱን 

አጥለቀለቀ።

ዛሬ ላይ የወላይታ ሰበካ በአራት ተከፍሎ 
ሶዶ ከተማን ማዕከል አድርጎ በተካለለው 

ከአራቱ አንዱ በሆነው በመሐል ወላይታ 

ቅርንጫፍ ሰበካ ብቻ 154 አጥቢያዎችና 
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ወደዚህ የደረሰው በ1978 ዓ.ም. 

መግቢያ ላይ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ 

የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ በወሬ ደረጃ 
ብቻ አውቆ ያከብረው የነበረ ነገር ግን ምን 
ዓይነት መጽሐፍ እንደሆነ ፈፅሞ አይቶ 
የማያውቅን አንድ ወጣት እግዚአብሔር 

ጠርቶ የቁጫን ምድር ጎበኘ። ከታላቅ 

ወንድሙ ቤት ዕቃ እንዲያመጣ ተልኮ 
ሄዶ ከአልጋ ስር ለመፈለግ ጎንበስ 
ባለበት ነበር አቧራ የለበሰና አይጥም 
የሞካከረው መጽሐፍ ቅዱስ ያገኘው። 

ያንን መጽሐፍ ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር 

በእጁ የነካው። ምን ይናገር ይሆን? ብሎ 

ከፈት ሲያደርገው፥-   «እየጣፈጠ በገባ 

ጊዜ እንደ እባብ ይነድፋልና ወደ ወይን 
ጠጅ አትመልከት» የሚል ቃል ያነብባል። 

አሁንም ተገርሞ ሌላ ቦታ ከፈት 

የድርጅት ሃይማኖት ፓስተሮች ከብዙ 

ምእመናን ጋር በኢየሱስ ስም ተጠምቀው 

እንዲተባበሩ ሆነ ።

በእንዲህ አይነት ሁኔታ በምዕራብ ቁጫ 

የተጀመረው የሐዋርያት ወንጌል ምስራቅ 
ቁጫንም አካልሎ በአሁኑ ሰዓት በዚያች 

ምድር ላይ 61 አጥቢያዎች፣ 9 በምድረ 
በዳ ላይ የተጀመሩ ጅምር አጥቢያዎች እና 

እጅግ ብዙ ምእመናን ይገኛሉ።

የሐዋርያት ወንጌል በቀደምትነት 

ከገባባቸው የደቡብ ኢትዮጵያ ክፍሎች 

መካከል ሌላው የያኔው የከምባታና ሃዲያ 
አውራጃ ነው። ተክለማሪያም ገዛኸኝ 

በሚያዝያ ወር 1960 ዓ.ም. ቦብቾ 
ኤስ አይ ኤም ኮንፍረንስ ላይ ተገኝቶ 

በጠዋቱ ክፍለ ጊዜ ስለመንፈስ ቅዱስ 

ነበር። አንድ የኤስ አይ ኤም እምነት 

ተከታይ የነበረ ሰው አጀባ ቀበሌ ሲሄድ 

ተክሌን አግኝቶ ነበር የእውነትን ወንጌል 

የሰማው። ያም ሰው ሌሎች ሁለት ሰዎችን 

ጨምሮ ሦስት ሆነው ወደ አዋሣ ሄደው 
ተጠመቁ። እንዲህ የጀመረው ወንጌል 

ቀጥሎ ወደ ዌራና ጃርሶም ደርሶ ነፍሳት 

እየተጠመቁ ቊጥራቸውም ቀስ በቀስ 

እየጨመረ ሄደ። በከምባታና ሃዲያ ለሦስት 

ቀናት የተካሄደው ጉባኤ ለመጀመሪያ ጊዜ 
የተደረገው በቤናራ በ1964 ዓ.ም. 

ነበር። ጉባኤውም ተክለማርያም በነበረበት 

የተካሄደ ሲሆን በአጠቃላይ ሰባት ሰዎች 

የተሳተፉበት ጉባኤ ነበር። 

የእግዚአብሔርን አጅና ፈቃድ 
የሚከለክል ምንም አይነት ኃይል ስለሌለ 

በወቅቱ ብዙ ስደትና መከራ ቢኖርም 

የሐዲያ እና ከንባታ የመጀመሪያዎቹ ምዕመናን

ሙላት እንባ እያፈሰሰ መልዕክት አቅርቦ 

መዝሙርም ኦኮርዲዮን ራሱ እየተጫወተ 

ዘምሮ ጉባኤው በአዲስ የመነቃቃት 

መንፈስ ውስጥ እንዲገባ አድርጎ ነበር። 
ይህም በዚያ የሃይማኖት ክፍል ውስጥ 

ያልተለመደ ነገር ስለነበረ ወጣቱ ክፍል 

ቢፈልገውም የሃይማኖቱ ሽማግሌዎች ግን 

ተክለማርያምን ከሰዓት በኋላ በነበረው 

ጉባኤ ላይ እንዳይገኝ አስጠንቅቀው 
አባረሩት። 

ከዚያ በኋላ የሐዋርያት እምነት 

በከምባታና ሃዲያ ለመጀመሪያ ጊዜ 
የተሰማው በ1962 ዓ.ም. በባዳዋቾ 

ከ1962—1972 ዓ.ም. በነበሩት 

10 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ብቻ ዛቻና 

ማስፈራራት፣ ንቀትና ጥላቻዎችን ሰንጥቆ 

እያለፈ የሐዋርያት ወንጌል ብዙ ጠንካራ 
ሰዎችንም እያሸነፈ በብዙ የከምባታና 

ሃዲያ ወረዳዎችና ቀበሌዎች ገብቶ ነበር። 

አጥማቂም ነፍሳትም እጅግ ውድ ስለነበረ 

አንድ ነፍስ ለማጥመቅ የ12 ሰዓት 

መንገድ ያህል በእግር የተኬደበት ጊዜም 
ነበር።

በወቅቱ የነበሩት ጥቂት ክርስቲያኖች 

በተለያዩ መንገዶች ትጋት እያደረጉ 
በ1967 ዓ.ም. በኮከዕለ አምልኮ 

ሲያደርግ፥- «ሰው ከውሀና ከመንፈስ 

ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር 

መንግሥት ሊገባ አይችልም» የሚለውን 

አንብቦ መጽሐፍ ቅዱሱን ካገኘበት አልጋ 
ስር እዚያው አኑሮ ወደ አባቱ ቤት 

በሩጫ ይመለሳል። በዚህ አይነት ውስጡ 

በገባው የእግዚአብሔር ቃል ምክንያት 

የጥምቀትና የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ጉዳይ 

እረፍት ይነሳውና ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ 
ወደ ሶዶ ከተማ መጥቶ በኢየሱስ ክርስቶስ 

ስም ተጠምቆ በመንፈስ ቅዱስ ይሞላል። 

እንዲህ በአንድ ሰው የተጀመረው ወንጌል 

ከ1978—1980 ዓ.ም. በነበረው 

አጭር ጊዜ ውስጥ ብቻ ዘጠኝ ታላላቅ 
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ተጀመረ። ከዚያም በቡሻና፣ በጃፌራ፣ 

በሆሳዕና፣ በደንጋውራና በሞርሲጦ 

ወንጌል እየተስፋፋ ሄደ። ተክለማርያም 

ገዛኸኝ በተገኘበትም በ1968 ዓ.ም. 

በሞርሲጦ የመጀመሪያ ኮንፈረንስ 
በግንቦት ወር ተካሄደ። በዚያ ወቅት 

በሞርሲጦ ወንድሞችና እህቶች አንድ 

ላይ ሆነው ምግብ እየበሉ በደስታ እርስ 

በርስ ሲተያዩ ድንገት መንፈስ ቅዱስ 

ወርዶባቸው በልሳን መናገር የጀመሩበት 
አጋጣሚ በፍቅር ይታወሳል። የሁሉም ፊት 

ያበራ ነበር። ሁሉም ምግባቸውን መብላት 

ትተው ተቃቅፈው እግዚአብሔርን 

ለብዙ ሰዓታት ያመሰግኑ ነበር። ድንቅ 

የእግዚአብሔር ጉብኝት!

ቀጥሎም በያያማ፣ በሶሮ ወረዳ፣ በሹጎ 

አጃራና፣ በኦሌ፣ በኤቾ፣ በአቶሮ፣ 
በአሸና፣ በጊምቢቾ፣ በአንሾ፣ በአንገጫና 

በዋቶ፣ በዌይራም፣ በዶዮገና፣ በዋገበታ፣ 

ከሆሣዕና ወጣ ብላ በምትገኘው በክድግሳ 
መንደር፣ በሀደሮ፣ በጠምባሮ፣ በኦሞሾራ፣ 
በጃጁራ፣ በሌሞ፣ በሻሾጎ እና በሌሎችም 

የከምባታና ሃዲያ ክፍሎች የሐዋርያት 
ወንጌል እያሸነፈ ምድሪቱንም እየወረሰ 

ሄደ። ከ1962—1972 ዓ.ም. 

የነበሩት ዓመታት በአብዛኛው በየስፍራው 
አብያተክርስቲያናት የተመሠረቱባቸው 

የምሥረታ ዓመታት ነበሩ ማለት ይቻላል። 
ከዚያም በኋላ በተለያዩ ስፍራዎች በስደት 

መካከልም ሆኖ ኮንፍረንሶች እየተካሄዱ 

እና የወንጌል አገልጋዮች ትምህርትና 
ስልጠናዎች እየተሰጡ ቤተክርስቲያን 

በከምባታና ሃዲያ ስር እንድትሰድድና 
እንድታድግ ተክለማርያም ገዛኸኝ፣ ደጉ 

ከበደና ሌሎች የወንጌል አገልጋዮች 
ብዙ መስዋእትነት ከፍለዋል፣ ታስረዋል፣ 

ተገርፈዋል፣ ለብሔራዊ ውትድርና 

እየታፈሱ ተልከዋል፣ ተደብደባዋል. . . 
ሌላም ሌላም። ስደቱ ግን ቤተክርስቲያንን 

አጠነከራት እንጂ አላጠፋትም!

ብዙ ድንቅና ተዓምራትን ስለሰራው 

የእግዚአብሔር እጅ በጥቂቱ እንኳ 

አንስተን ለማመስገን ያህል የተወሰኑ 
ነገሮችን እናስታውስ። በ1985 እና 
በ1986 ዓ.ም. በተከታታይ በዋገበታ 
(የእግዚአብሔር ገበታ) በሚባል ሜዳ 

ኮንፍረንሶች ተካሂደው ነበር። በአገሩ 

የነበሩ ጠንቋዮች ኮንፍረንሱ እንዳይካሄድ 
ለማድረግ ዝናብ እናወርድባቸዋለን ብለው 
ፎክረው ተነሱ። እውነትም ዝናቡ በኃይል 

እየዘነበ መጥቶ የኮንፍረንሱን አካባቢ ብቻ 

ትቶ በጠንቋዮቹ ሰፈርና በዙሪያው በኃይል 

ሲዘንብ በመታየቱ ድንቅና የእግዚአብሔር 
ችሎታ ተባለ! እውነተኛውም አምላክ 

ተመሰገነ! ጠንቋዮችም እጅግ አፍረው 

ተበታተኑ።

በሹጎ ወንድሞች በአምልኮ ላይ እያሉ 

ጠመንጃና ሽጉጥ የታጠቁ ፖሊሶችና 

ካድሬዎች ድንገት የቤቱን በር በርግደው 
ገቡና አቁሙ አሏቸው። ፕሮግራሙን 

እየተካፈሉ ከነበሩት ወንድሞችም ጥቂት 
ያይደሉ በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው 

«እናንተም ቁጭ በሉ፤ ለእግዚአብሔር 

የሚቀርብ ዝማሬ እስኪያልቅ 
መሳሪያዎቻችሁ እዚህ ይቀመጡ» ብለው 

ከእጃቸው ወስደው አምልኮው ቀጠለ። 
ድንገትም የእግዚአብሔር መንፈስ 

በኃይል ወረደና ቤቱ ተናወጠ፣ መሬቱ 

ተንቀጠቀጠ፣ ፖሊሶቹም ሆኑ ካድሬዎቹ 
ይህን ባዩ ጊዜ ጠመንጃዎቻቸውንና 

ሽጉጦቻቸውን እዚያው ጥለው ሸሹ። 
ወንድሞችና እህቶች በልሳን እየተናገሩ 

በመንፈስ ከሰከሩበት ሲነቁ ከጠመንጃና 

ከሽጉጥ በስተቀር አሳዳጆችን አላዩም። 
ይህ በሹጎ የተፈፀመው ልዩ የእግዚአብሔር 
ጉብኝት ተብሎ እስከዛሬ ይወራል።

በሞርሲጦ የወረዳ አስተዳዳሪ የነበረ ሰው 

የአጥቢያ መጋቢውን ጠርቶ «ቅዳሜ 
ስለምገድልህ ዘመዶችህን ተሰናብተህ ና» 

ብሎት ሄደ። የሞት ቀጠሮው አንድ ቀን 
ሲቀረው ግን ራሱ እገድልሃለሁ ያለው 

አስተዳዳሪ በድንገት ጉሮሮውን በሚያንቅ 

በሽታ ተይዞ ሞተ። የባለሥልጣኑ ሞት 
ቢያሳዝንም በልጆቹ ላይ የሚነሱትን 

እንዲህ እያደረገ እግዚአብሔር 
ቤተክርስቲያኑን ታድጎአል። በሹጎ ሌላም 

አስቂኝ የሚመስል ለስደት የተሰጠ የጭንቅ 
መፍትሄ ተደርጎአል። ታሪኩ እንዲህ ነው። 

ክርስቲያኖች አምልኮ ላይ መሆናቸውን 

የሰሙ ካድሬዎች ከሶሮ ወረዳ ተነስተው 
ሊያስሩአቸውና ሊያሰቃዩአቸው 

እንደሚመጡ ተሰማ። አንድ በቅንዐት 
የተያዘ ወጣት የተቦጫጨቀ ቁምጣ ብቻ 
ታጥቆ ሌላ ሰውነቱን በሙሉ ጥላሸት 
ተቀብቶና ጦር ይዞ በሌጣ ፈረስ ላይ 

ተቀምጦ እንደ አዕምሮ ሕመምተኛ የባጥ 

የቆጡን እየለፈለፈ መንገደኛውን ሁሉ 
እያስፈራራ ሲሄድ ካድሬዎቹ ሹጎ ደረሱ። 
ወጣቱ የአዕምሮ ሕመምተኛ መሰሉ 
ወንድምም ዘራፍ እያለ ጦሩን እያውለበለበ 

እያባረራቸው አገር ጥለው እንዲሸሹ 

አደረጋቸው። እንዲህ አይነቱ ተግባር 
የሚበረታታም ባይሆን በመጽሐፍ ቅዱስ 
ውስጥ ዳዊት በአንኩስ ፊት አዕምሮውን 

እንደሳተ ሰው ሆኖ ተንፈራፍሮ ፈተናውን 

እንዳለፈ ሁሉ (1ኛ ሳሙ. 21፥13-

14) ሰው በተቸገረ ጊዜ የሚመጣለትን 
እንግዳ ተግባር እግዚአብሔር ሲጠቀምበት 

ያስገርማል!

ተከታታይ ፆም ፀሎት ብዙ ስራ 

ሰርቶአል፤ ይሰራልም! የእግዚአብሔር 
ቃል «ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ 

ይደቅቃሉ» ስለሚል የእግዚአብሔርን 

ቤተክርስቲያንና አገልጋዮችን የሚቃወሙ 

ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ስለሆነ 
እግዚአብሔር በሞትም፣ በእብደትም፣ 

በማይዳንበት በሽታም ሲቀጣቸውና 

ሰዎች ሲቀሰፉም ታይቶአል። በ1987 
ዓ.ም. በሆሣዕና አጥቢያ በየዓመቱ 

ማጠቃለያ የጠቅላላ ምእመናን የአንድ 
ሳምንት ፆም ፀሎት ይካሄድ ነበር። የቀንና 

የሌሊት የምስጋና ፕሮግራም ስለነበር 

አንድ ምሽት ላይ ከምሽቱ 3—4 ሰዓት 
የነበረው የምስጋና መዝሙር በመንፈስ 

ቅዱስ ኃይል ሲደረግ ለካ መላእክት 
ከሰማይ ሲወርዱ ከአጋንንት ጋር ጦርነት 

ተከፍቶ ነበር። ከተማይቱን ይጠብቁ የነበሩ 

የፌዴራል ፖሊስ አባላት የጦር የውጊያ 
ድምፅ ሰምተው ግቢውን ከበቡ፣ ጦርነቱ 
ሲቀጥል የአጥር በር ሰብረው ገብተው 

በመንፈስ የሰከሩትን የቀሰቀሱት የቤቱን 
በር ገንጥለው በመግባት ነበር። «የምን 

ጦርነት ነው?» ብለውም ጠየቁ። ነገሩ 

ለክርስቲያኖቹ ግርታን ስለፈጠረ ፖሊሶች 
እንዲህ ብለው ተናገሩ፥- «ኃይለኛ 

የጦርነት ድምፅ ሰማን፣ ዒላማው እዚህ 
ግቢ መሆኑን አወቅን። ውሃ ዋና አካባቢ 

ስንደርስ ሰዎችን የሚመስሉ ራቁታቸውን 

የሆኑ ጥቋቁር ፍጥረታት አንዱ በአንዱ 
ላይ እየወደቁ ከዚህ ግቢ ሲሸሹ አየን» 

በጦርነቱ አጋንንት ተሸንፈው ተባረሩ! 
ከዚያን ጊዜ በኋላ ነው ሆሣዕና በሁሉም 

ዘርፍ ያደገችው።

በአምቢቾ ጐዴ የአጥቢያ ምስረታ ወቅት 
የተከናወነውም የሚያስተውልና አዕምሮ 

ያለው ትውልድ እግዚአብሔርን እንዲፈራ 
የሚያስገድድ ነው። በ 1989 ዓ.ም. 
ከአንድ ሰው እርሻ ላይ በተገዛ 2000 
ካ.ሜ. ቦታ ላይ የሳር ክዳን ቤት የሆነ  

የፀሎት ቤት ሊሰሩ ወንድሞች ተነሱ። 

የቀበሌው ሊቀመንበር “ሰማይና ምድር 
ቢጋጠሙም የሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
ጸሎት ቤት በዚህ ስፍራ አይሰራም” 
ብሎ ሲናገር የቤተክርስቲያኒቱ መጋቢ 

“የተናገርከውን የሰማ ኢየሱስ መልሱን 

ይሰጥሃል” አለው። ወንድሞችም 
ተባብረው ከ 300 በላይ የሚሆኑ ለጸሎት 
ቤቱ ግድግዳ መስሪያ የዛፍ ግንዲላዎችን 

አምጥተው ቁፋሮውንም አከናውነው 

ቀጣዩን ስራ በማግስቱ ሊሰሩ ወደየቤታቸው 

ሄዱ። በጠዋቱ ምእመናን ለስራ ሲመጡ 
የተቆፈሩት ጉድጓዶች ተደፍነው 
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ግንዲላዎቹም ከስፍራው ተነስተው ደረሱ። 

የአካባቢው ሰዎች ሲጠየቁም የተመካከሩ 

ይመስል ሁሉም “እንጃ ሰይጣን ወስዶት 
ይሆናል” አሉ። ከዚያም ወንድሞች 
በጾም በጸሎት ነገሩን ለእግዚአብሔር 
አሳልፈው ሰጥተው በበለጠ ቅንዓት 

ተነሳስተው የሣር ክዳን ቤት ሊሰሩ 

አስበው የነበረው ቀርቶ የቆርቆሮ ጸሎት 
ቤት ተሰርቶ የምስረታ የምስጋና ፕሮግራም 
ቀን ተቀጠረ። በእለቱ እዚያው አጠገብ 
የነበረ ሌላ የእምነት ክፍል እንደዚሁ 

ጸሎት ቤት ሊያስመርቅ የውሃ እጥረት 

ያጋጥምና አንድ ወጣት ሌሎች ወጣቶችን 

አስተባብሮ በአካባቢው ወደሚገኘው ኩሬ 

ሮጠ። እዚያም እንደደረሰ ውሃ በጀሪካን 
ሊቀዳ ሲጀምር ነፋስ ጀሪካኑን ወደ መሐል 

ገፋው። እርሱም ሲከተል የማይታወቅ 

ብዙ ግንዲላዎችን ካወጡ በኋላ እንደ 

እሳት የሚፋጅ ሬሳ ተገኘ። በእጅ ለመያዝ 

ስላልተቻለ ዋናተኞቹ በሁለት የባህር ዛፍ 

ግንዲላ ከላይና ከታች ይዘው ከኩሬው 

አወጡት። ለካስ የአካባቢውን ወጣቶች 
አስተባብሮ የሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 

ፀሎት ቤት እንዳይሰራ ግንዲላዎቹን 

ወደዚያ ኩሬ ያስከተተው እርሱ ነበር። 

የወጣቱ ሞት ቢያሳዝንም የእግዚአብሔር 

ፍርሃት ግን በሰዎች ሁሉ ላይ ወደቀ!

እንዲህና እንዲህ የመሳሰሉ ድንቅና 

ተዓምራት እየተከናወኑ ጌታ የሱስ 
ክርስቶስ በከምባታና ሃዲያ ያለችውን 

ቤተክርስቲያኑን እያበዛና እያሰፋት ሄዶ፤ 

ዕድገቷም እየቀጠለ ነው። ከመስፋቷ 
የተነሳ በ1990 ዓ.ም. ከሐምሌ 

ወር ጀምሮ ለሦስት ቅርንጫፍ ሰበካ 

በአሁን ሰዓት 76 አጥቢያዎች እና በብዙ 

ሺሆች የሚቆጠሩ ምዕመናን ያሉት ሲሆን 

የባደዋቾ አላባ ሲራሮ ቅርንጫፍ ሰበካም 

በ54 አጥቢያዎች ተደራጅቶ በብዙ 

ሺሆች የሚገመቱ ምዕመናን በውስጡ 
ይዞ ይገኛል። እንዲሁም በሃዲያ ቅርንጫፍ 

ሰበካ 160 አጥቢያዎች፣ ከ 200 በላይ 

ሙሉ ጊዜ የሰጡ ካህናት፣ 40 በስብከት 

ፈቃድ የሚያገለግሉ አገልጋዮች እንዲሁም 

በብዙ አስር ሺሆች የሚገመቱ ምእመናን 
ይገኛሉ። 

የዛሬዎቹ የጋሞ፣ የጐፋ እና የደቡብ 
ኦሞ ሦስት ቅርንጫፍ ሰበካዎች ቀድሞ 

ጋሞ ጐፋ ሰበካ በሚባለው ውስጥ ነበሩ። 

የጋሞ ጐፋ ሰበካም አንድ የወንጌል ጥሪ 
የነበረው ሰው ለሥራ ከወላይታ ወደ 

አርባ ምንጭ በመሄዱ የተጀመረ ነው። 

እጅ እግሩን ይይዘውና ተበላሁ እያለ ወደ 

ውስጥ ሰመጠ። ቢፈለግ ቢፈለግ ጠፋ፣ 
እየተፈለገ መሽቶም ነጋ፤ ወጣቱ ግን 

አልተገኘም። በ2ተኛው ቀን ከቀኑ  7 

ሰዓት ላይ የታወቁ ዋናተኞች ተፈልገው 

ሲያስሱ ከኩሬው ውስጠኛው ክፍል የባህር 

ዛፍ ግንዲላዎችን ማውጣት ጀመሩ። 
ዙሪያውን የሞላው ሕዝብ እያየ በጣም 

ተከፈለች፥- የሃዲያ ቅርንጫፍ ሰበካ፣ 

የከምባታ ጠምባሮ ቅርንጫፍ ሰበካና 
የባደዋቾ አላባ ሲራሮ ቅርንጫፍ ሰበካ። 

እነዚህም ቅርንጫፍ ሰበካዎች ከዚያን 

ጊዜ ጀምሮ በዕድገት ላይ ዕድገት እያሳዩ 

እየሰፉና እየበዙ ይገኛሉ።

የከምባታ ጠምባሮ ቅርንጫፍ ሰበካ 

አንድም ምእመን ካልነበረበት ሁኔታ 

ተነስቶ ዛሬ የጋሞ፣ የጐፋና የደቡብ ኦሞን 
ምድር እየሞላ ያለው የሐዋርያት ወንጌል 

ከጅምሩ አንስቶ ጌታ ኢየሱስ በብዙ 

ድንቅና ተዓምራቶች እያጀበው የተስፋፋ 

ነው። 

ጅምሩ አርባ ምንጭ ነበር። የአርባ 

የሐዲያ እና ከንባታ ወንጌላውያን በሆሳዕና
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ምንጭ አጥቢያ የተተከለችው ነሐሴ 

20/1973 ዓ.ም. ነበር። መስራቹ 

የአንድ አምላክ በስጋ መገለጥ ምስጢርን 
ትምህርት የሰማው ድንገት ወደሚሰራበት 
ፋርማሲ ዘው ብሎ ገብቶ ከመሰከረለት 
ከተክለማርያም ገዛኸኝ አፍ በ1963 

ዓ.ም. ቢሆንም አምኖ ለኃጢአቱ 

ስርየት በኢየሱስ ስም የተጠመቀው 
ግን ቆይቶ በ 1970 ዓ.ም. ነበር። 
ቀጥሎም ራሱ ያመነውን እውነት ለሰዎች 
እየመሰከረ አምነው የሚጠመቁ ነፍሳት 

ቊጥርም እየጨመረ ሲሄድ ለብዙ 

ሰዎች ትራንስፖርት ከፍሎ ለጥምቀት 

ወደ ወላይታ ሶዶ ከመላክ አንድ አጥማቂ 

ከወላይታ ሶዶ ወደ አርባ ምንጭ ማስመጣት 
እንደሚቀልል ቢያስብም በወቅቱ ከነበረው 

ከፍተኛ ስደት የተነሣ አጥማቂ ሊመጣ 

አስቸጋሪ ነበር። በወላይታም ቢሆን 

የነበሩት አገልጋዮች ሦስት ብቻ ነበሩ። 

በመሆኑም በ1973 ዓ.ም. የክህነት 
ፈቃድ ተሰጥቶት ራሱ ማጥመቅ ጀመረ።

የሚመሰከርለት ወይም የሚፀለይለት ሰው 

ኖሮ ለመጸለይም ሆነ ለመመስከር ወይም 

ጥቂት ሆኖም እግዚአብሔርን ለማምለክ 
መሰብሰበ እጅግ አዳጋች ነበር።

በዚያ ወቅት አንድ የድርጅት አገልጋይ 

የነበረ ሰው ባለቤቱ በአጋንንት ታስራ 
የነበረች ተመስክሮለት አምኖ ባለቤቱም 
ድና አብረው ተጠመቁ። እነዚህ 
ከአርባምንጭ ጥቂት ወጣ ብላ በምትገኘው 

በዋዜሻራ ይኖሩ ስለነበር እነርሱን 

ለመጎብኘት በቀን መሄድ ስለማይቻል 
መጋቢው ከሌላ ሰው ጋር ለሁለት ሆነው 
በምሽት ባትሪ እያበሩ ሲሄዱ ባትሪው 
ተበላሸ። በጨለማ እየወደቁ እየተነሱ 

ሲሄዱ ረዥም መንገድ ስለነበር በጣም 

ተቸገሩና ወድቀው ባሉበት እንዲህ ሲሉ 
ፀለዩ፥- «ጌታ የሱስ ሆይ በቀን ስንጓዝ 
አንተ የፈጠርካት ፀሐይ ታበራልናለች፤ 
ሌሊት ጨለማ ነው፣ እኛ የአንተን ሥራ 

ለመስራት ነው እየሄድን ያለነው፣ የዓለም 

ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መላእከቱን 

እየላከ፣ ፈውስና ድንቅ ተዓምራቶችን 

እያደረገ በስደት መሐል የነበረችውን 

ቤተክርስቲያኑን እያፅናናና እየደገፈ 

ያሳድግና ያሰፋ ነበር። ድንቅ ነው! በጋሞ 
ጐፋ የነበረው አገልግሎት የሚከናወነው 

በመጀመሪያ ከወላይታ ሰበካ ጋር ነበር። 

ሥራው እያደገና እየሰፋ ሲሄድ ግን 

በታህሣሥ ወር 1979 ዓ.ም. የጋሞ 

ጐፋ ሰበካ ራሱን ችሎ ተቋቋመ። ብዙም 
ሳይቆይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጠራቸውን 

አገልጋዮችም እያስነሳ፣ መንፈሱን 

እያፈሰሰ ኃይልና ብርታት እየሰጠ፣ 

ብዙ ድንቅና ተዓምራቶችንም እያደረገ 

ተራራና ኮረብታ የበዛባቸውን የተለያዩ 
የጋሞ ጐፋ ክፍሎችን የሐዋርያት ወንጌል 

እያሸነፈ በመሄዱ ሰበካው ወደ ሦስት 

ቅርንጫፍ ሰበካዎች አደገ። እነዚህም 

አርባምንጭን ማዕከል አድርጎ የተካለለው 

የጋሞ ቅርንጫፍ ሰበካ፣ ሳውላን ማዕከል 
አድርጎ የተካለለው የጎፋ ቅርንጫፍ ሰበካ 

  የጉጂ የመጀመሪያዎቹ ወንድሞች በከፊል አዲስ አበባ ዋናው ጸሎት ቤት

በዚህ ሁኔታ በአርባምንጭ ከተማ 

የተመሠረተችው የእግዚአብሔር 
ቤተክርስቲያን በብዙ ስደት ውስጥ 

እየሰፋች ከ1970ዎቹ አጋማሽ አካባቢ 

ጀምሮ በዋዜሻራ፣ በኮንሶ፣ በዴታ ዛራ፣ 

በምዕራብ አባያ፣ በሻላሜላ፣ በጐፋ፣ 

በጂንካ፣ በገረሴ፣ በጋንታ ቦንኬ፣ በጊዶሌ 
እየተስፋፋ ቀጠለ። ከጅምሩ አካባቢ 

በተለይ የኮሙኒስት መንግሥት የነበረበት 

ዘመን ስለነበር ስደቱ ከፍተኛ ነበርና 

ብርሃን ነኝ ብለሃልና አሁኑኑ ወደዚያ 

ወንድም ቤት ለመድረስ እንድንችል 
ብርሃንን አብራልን አሜን!» ብለው 

ከፀሎታቸው ሲነቁ ወድቀው ከነበሩበት 

ቦታ አንስቶ እስከዚያ ወንድም ቤት በር 

ድረስ አንድ የእግር መንገድ የሚያህል 

ስፋት ያለው ነጭ መስመር ተዘረጋላቸውና 
በዚያ የእግዚአብሔር ብርሃን መንገድ 

እየተመሩ እዚያው ወንድም ቤት 

እንደደረሱ ይነገራል። ይገርማል!

እና ጂንካን ማዕከል አድርጎ የተካለለው 

የደቡብ ኦሞ ቅርንጫፍ ሰበካ ናቸው። 

ዳውሮ ኮንታ በደቡብ ኢትዮጵያ ከአዲስ 

አበባ 440 ኪ.ሜ. ርቀት ላይ የምትገኝ 

ተራራና ኮረብታ የሞሉባት ዞን ናት። ይህንን 
ለመግለጽ የአገሬው ሰው «እግዚአበሔር 

በዳውሮ የዓለም ተራራዎችን ስብሰባ 

አድርጎ ሳይበትናቸው ሄደ» ተብሎ 

ይነገራል። ደግሞም በኦሞ ወንዝ የተከበበች 
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ስፍራ ስለሆነች ከዚህና ከተራራማነቱ የተነሳ 

ከአንዱ ስፍራ ወደሌላው ለመሄድ እጅግ 

አስቸጋሪ የሆነ ምድር ነው። የሐዋርያት 

ወንጌል ግን እዚህም ደርሶአል። ከተለያዩ 

የአገሪቱ ክፍሎች ለሥራ ጉዳይ ወደዚያ 
በሄዱ ክርስቲያኖች አማካይነት ትራክት 

በመስጠት ተጀምሮ ከ 1978 ዓ.ም. 

ጀምሮ ይህ የእውነት ወንጌል የኦሞን 

ወንዝ ተሻግሮ በየገበያው መሰበክ ቀጠለ። 

አንድ ወንድም የኦሞን ወንዝ አቋርጦ 
በወላይታ ውስጥ ባለ ገበያ መጥቶ 

በነበረበት ጊዜ አንድ የእግዚአብሔር 

ሰው ወንጌሉን ሲሰብክ ሰምቶ ልቡ ተነካና 

ሳልጠመቅ ወደ አገሬ አልመለስም 

ብሎ በኢየሱስ ስም ተጠምቆ ወደ አገሩ 
ተመለሰ። አገልጋይም ሆኖ ብዙ ነፍሳት 

በእውነት ወንጌል አምነው በኢየሱስ ስም 

እንዲጠመቁና በመንፈስ ቅዱስ እንዲሞሉ 

እግዚአብሔር ተጠቅሞበታል። አስቀድሞ 

በጣዖት አምልኮ፣ በጠንቋዮችና 
በአስማተኞች ተሞልታ በነበረችው 

በዳውሮ ለዛፍ፣ ለድንጋይና ለእባብ 

ሳይቀር መስዋዕት ይቀርብ ነበር። አሁን 

ግን ብዙ ሺሆች ይህንን የእውነት ወንጌል 
ሰምተው በመታዘዝ ለእውነተኛው አምላክ 

በመንፈስ መስዋዕት ያቀርባሉ።

እንዲህ የተጀመረው የወንጌል ሥራ 

በአጭር ጊዜ በብዙ ድንቅና ተዓምራት 
ታጅቦ የሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 

በዳውሮ እየሰፋች ሄዳ በ1987 

ዓ.ም. የዳውሮና ኮንታ ሰበካ ተብሎ 
ተቋቋመ። እግዚአብሔር አገልጋዮቹንም 

ቤተክርስቲያኑንም ባርኮ በአሁኑ 
ሰዓት 56 አጥቢያዎች ያሉ ሲሆን 

የምዕመናን ቊጥርም በብዙ ሺሆች 
ይገመታል።

በደቡብ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት 

ቤተክርስቲያንን የዕድገት ጉዞ ስናነሳ 
የጉጂ፣ የቦረናና የጌዴኦ ሰበካዎችንም 
ታሪክ ማንሳት የግድ ይሆናል። 

የጉጂና ቦረና ሰበካዎች በአሁኑ ሰዓት 
በስምንት ቅርንጫፍ ሰበካዎች፣ በ 795 

አጥቢያ አብያተክርስቲያናት ተደራጅተው 

በብዙ መቶ ሺሆች የሚገመት ቁጥር 

ያላቸው ምዕመናን የሚገኙባቸው 

ትልልቅ ሰበካዎች ናቸው። እንደሌሎቹ 
አካባቢዎች ሁሉ የተጀመረው በአንድ 

ሰው ነው። “እየባረክሁ እባርክሃለሁ ፣ 

እያበዛሁም አበዛለሁ፣ ዘርህም እንዲሁ 

ይሆናል” ብሎ ለአብርሃም ቃል-ኪዳን 

የገባው የታመነ አምላክ ቃል-ኪዳኑን 

በጉጂ እና በቦረና ምድር ስለፈፀመና 
እየፈፀመም ስለሚቀጥል ታላቅ ምስጋና 

ይገባዋል!

እግዚአብሔር በሌሎቹ የኢትዮጵያ 

ክፍሎች መንፈሱን እያፈሰሰ የእውነትን 
ወንጌል ይገልጥ እንደነበረው ከ1967—

1972 ዓ.ም. በነበሩት ዓመታት በጉጂ 

ዞን በአዶላ ወረዳ በምጪጫ ቀበሌ ገ/

ማህበር እና ሙሪ ሙራቶ አካባቢዎችም 
የመንፈስ ቅዱስ መፍሰስ ቀጥሎ ነበር። 

ለብዙ በረከት የተጠቀመበት አንድ 

ቀደምት የወንጌል አገልጋይ ሰው በዚያን 
ወቅት በበቆሎ ማሳ ውስጥ በእርሻ ሥራ ላይ 

እንዳለ ጌታ የሱስ በልዩ ሁኔታ በመንፈስ 
ቅዱስ እንደሞላው ይናገራል። ሌሎችም 

ብዙዎች በመንፈስ ቅዱስ ይሞሉ ነበር። 

ከዚህም የተነሣ ቀደም ሲል ከነበሩበት 
የእምነት ድርጅት ተወግዘው ተባረሩ። 

ስለኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጥምቀት፣ 
ስለመንፈስ ቅዱስ ሙላትና ስለአንድ 

አምላክ እውቀትም ከመጽሐፍ ቅዱስ 

በማንበብ የተወሰነ መረዳት ላይ ደርሶ 
ስለነበር ይህንኑ እያስተማረና እየሰበከ 
ሲኖር ሳለ በ1973 ዓ.ም. «በኢየሱስ 

ስም የሚያጠምቁ ሰዎች አሉ» የሚል ወሬ 
ከአለታ ወንዶ አካባቢ ደረሰው።

ወቅቱ በኢትዮጵያ ውስጥ የኮሙኒስት 

አገዛዝ ገና ትኩሳት ላይ የነበረበት ስለነበር 
በኢየሱስ ስም ከመጠመቃቸውም በፊት 

አማኞቹ እስራት፣ ግርፋትና መከራውን 

ይቀበሉ ነበር። ትንሽ ቆይቶም 80 ኪ.ሜ. 
መንገድ በእግር እስከ ቲትራ ድረስ ሦስት 

ጊዜ ተመላልሰው የሐዋርያትን ወንጌል 
መሠረታዊ ትምህርት በመማር ከጉጂ 

የተገኙት የመጀመሪያዎቹ የነፍሳት ፍሬ 
ሐምሌ 10/1973 ዓ.ም. አለታ 

ወንዶ ከተማ መግቢያ ላይ በሚገኝ መለቦ 

በሚባል ወንዝ ውስጥ ተጠመቁ። በዚህ 
መንገድ የተጠመቁት ወንድሞች ወደ 

ጉጂ ምድር ተመልሰው የኢየሱስ ክርስቶስ 
ስም ጥምቀት ትምህርት በይፋ መታወጅ 
ተጀመረ። በሚቀጥለው ወር መጨረሻ 
ጳጉሜ 5/1973 ዓ.ም. 175 

ሰዎች በሸራ ወንዝ ተጠመቁ፤ ቀጥሎም 

ብዙ ሰዎች በጉበታ ወንዝ ተጠመቁ፤ 
ወንጌል የጉጂን ምድር እንደ ሰደድ 
እሳት እያቀጣጠለ ሄደ። ቀጥሎ በዚያው 
በ1970ዎቹ ውስጥ ወንጌሉ ወደ ቦሬ፣ 

አዶላ፣ ግርጃ፣ ዳማ ዑራጋ፣ ሊበን፣ 

ሃገረማርያም፣ ክብረመንግሥት እና ወደ 
አናሶራ እየተስፋፋ የደቡቡን የኢትዮጵያ 
ጠረፍ ድረስ እያካለለ ሄደ።

የቤተክርስቲያን ታሪክ ሲነሳ 

የቤተክርስቲያን ባለቤትና ራስ የሆነው 
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ እርሱ 

የሚሰራቸው ሥራዎች አስደናቂ ናቸው። 

በተለያዩ አቅጣጫዎች ሲሰራ ይታያል። 

ከላይ ያለው ታሪክ እንዳለ ሆኖ በቦረናና 
ጉጂ ባሉ ቅርንጫፍ ሰበካዎች ውስጥ 
ደግሞ ጌታ የሱስ ጎን ለጎን ሲሰራ የነበሩት 
ነገሮች ለማሳየት ያክል የሚከተሉትን 

እንመለከታለን። በቀድሞ አጠራር 

በሃገረ ማርያም ወረዳ በአሁኑ ቡሌ ሆራ 
የመጀመሪያዎቹ ተጠማቂዎች በ1965 
ዓ.ም. በተክለማርያም ገዛኸኝ እጅ 
የተጠመቁ ናቸው። ዘመኑ የሃይማኖት 

ነፃነት ያልነበረበትና የስደትም ጊዜ ስለነበር 

በአካባቢው ብዙም እንቅስቃሴ ሳይኖር 

ያመኑት ጥቂት ክርስቲያኖች በቤታቸው 

ሲያመልኩ ቆይተዋል። በ1970ዎቹ 
2ኛ አጋማሽ ላይ አንዳንድ ወንድሞች 

ተጨምረው በ1983 ዓ.ም. 

የሃይማኖት ነፃነት ከታወጀ በኋላ በፍጥነት 

እያደገ በተለያዩ አካባቢዎች አጥቢያዎች 

እየተከፈቱ ወደ ንዑስ ሰበካነት ሲያድግ 
እስከ 1988 ዓ.ም. ሃገረ ማርያም 

በሲዳሞ ሰበካ ስር ይተዳደር ነበር። የተለያዩ 

የንዑስ ኃላፊዎችም ተፈራርቀውበት በኋላ 

በ1988 ዓ.ም. ንዑስ ሰበካው ወደ ቦሬ 
ሰበካ እንዲመለስ ተደርጎ ተጨማሪ ንዑስ 

ሰበካዎችም ተከፍተው በ1992 ዓ.ም. 
የሃገረማርያም ቅርንጫፍ ሰበካ ራሱን ችሎ 

ተቋቁመ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በዕድገት ላይ 

ዕድገት እያሳየ በአሁኑ ሰዓት በቅርንጫፍ 
ሰበካው ውስጥ 112 አጥቢያዎች እና 

በብዙ ሺሆች የሚገመት ቁጥር ያላቸው 
ምዕመናን ይገኛሉ።   

ቀድሞ የቦረና ሰበካ የሚባለው ከስፋቱ 
የተነሳ ቅርንጫፍ ሰበካዎች ሲከፈሉ 

አንደኛው አዶ ሻኪሶ ቅርንጫፍ ሰበካ 
ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሊበን ቅርንጫፍ 

ሰበካ ነው። ለአዶ ሻኪሶ ቅርንጫፍ ሰበካ 

በኩር የሆኑት 12 ነፍሳት የተጠመቁት 
በ1979 ዓ.ም. በአዶላ ከተማ ነበር። 

ከዚያ በኋላ የመንፈስ ቅዱስ እሳት 
እየተቀጣጠለ፣ ስደቱ ቢበረታም በጥቂት 

ዓመታት ውስጥ የሐዋርያት ወንጌል 
አሸንፎ ምድሪቱን ተቆጣጠረ። ስደቱም 

እያየለ ሲሄድ በየጫካው ውስጥ ማደር፣ 

መሰደድ፣ መታሰርና መደብደብ ሳይፈሩ 
አገልጋዮችና ወንድሞችም በቆራጥነት 

ወንጌሉን ማሰራጨት ቀጠሉ። ከአዶላ 
በኩል የተቀጣጠለውም የወንጌል እሳት 

ወደ ሻኪሶ ከተማም እየተስፋፋ መጥቶ 

በአሁኑ ጊዜ በአዶ ሻኪሶ ቅርንጫፍ 
ሰበካ ውስጥ 120 አጥቢያዎች እና 

በብዙ ሺሆች የሚገመት ቁጥር ያላቸው 
ምዕመናን ይገኛሉ። 
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ጉባዔዎቻችን

ዋራ ቤቴል

የአገልጋዮች ሴሚናር

የእናቶች ኮንፍረንስ

የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያንን ያለፉትን 50 
ዓመታት የዕድገት ጉዞ ስናስብ አብረን የምናነሳዉ ጉዳይ 
የምዕመናንን ስብሰባዎች ወይም ጉባዔዎችን ነው። ከጅምሩ 
በዚህ ወንጌል የዳኑ ሰዎች ቁጥር እጅግ ጥቂት በነበረበት 
ወቅት በቤት ውስጥ ከሚደረጉ ስብሰባዎች ወደ ጸሎት 
ቤት ግንባታ ከዚያም ነፍሳት እየዳኑ ይህ የእውነት ወንጌል 
ብዙዎችን እየወረሰ ሲመጣ ከመደበኛ ጉባዔዎች በተጨማሪ 

እግዚአብሔር “ስሜን በማሳስብበት ስፍራ ሁሉ ወደ አንተ 
መጥቼ እባርክሃለሁ።” ኦሪት ዘጸአት 20:24 ብሎ በገባው 
ቃል ኪዳን መሰረት ልዩ ልዩ መንፈሳዊ ዓላማ ያላቸው ሰፋ ያሉ 
ጉባዔዎች ይካሄዱ ጀመር። 

“ወደ አባታችሁ ወደ አብርሃም፥ ወደ ወለደቻችሁም ወደ ሳራ 
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የወጣቶች ኮንፍረንስ

የሰበካዎች ኮንፍረንስ

ሐዋሳ ሚሌኒየም ኮንፍረንስ

ተመልከቱ፤ አንድ ብቻውን በሆነ ጊዜ ጠራሁት፥ ባረክሁትም 
አበዛሁትም።”ትንቢተ ኢሳይያስ 51፥2 ብሎ ሐሰትን ይናገር 

ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለምና በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች 
ከሚገኙበት ጉባዔ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ አገልጋዮችና 
ምዕመናን ወደ ሚታደሙበት ዓመታዊ አጠቃላይ ኮንፍረንስ፣ 

የአገልጋዮች ሴሚናር፣ ዋራ ቤቴል አለም አቀፍ ጉባዔ፣ 
የእናቶች የወጣቶችና የአባቶች ኮንፍራንሶችና በሰበካ ደረጃ 
የሚከናወኑ የተለያዩ ዓመታዊ ኮንፍረንሶች ተጠቃሾች ናቸው። 

ከዚህ በታች ያሉት ፎቶግራፎች የሚያመለክቱም ጉባዔዎቻችን 
ከጅምሩ ምን እንደሚመስሉ እና አሁን ያሉበትን ሁኔታ ነው፥ 
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ምዕራብ እና 
ደቡብ ምዕራብ 

ኢትዮጵያ 

የምዕራብ ኢትዮጵያ ወንድሞች በከፊል
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ሐዋርያት ወንጌል ከጋምቤላ 
አንስቶ በቴፒ፣ በሚዛን ተፈሪ፣ 
በጂማ፣ በቤንች ማጂ፣ በአጋሮ፣ 

በበደሌ፣ በመቱና ሌሎችም የምዕራብና 
ደቡብ ምዕራብ የአገራችን ክፍሎች 
በተለያዩ መንገዶች ተሰራጭቶ ይገኛል። 
ወደዚህ አካባቢ የተለኮሰው የወንጌል 
እሳት የተነሳው ከወላይታ ነበር። በ1974 
ዓ.ም. የእውነት ወንጌል ከወላይታ 
በኩል ደርሶት በኋላም እግዚአብሔር 
የጠራው ሰው አምኖ በኢየሱስ ክርስቶስ 
ስም ተጠምቆ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ 
በእግዚአብሔር ሃይል ተያዘ። ወዲያውኑ 
የኢትዮጵያ መሪ ለነበሩት ለመንግሥቱ 
ኃይለማርያም እመሰክራለሁ ብሎ ተነሳ። 
እዚያ መድረስ ባይችልም በወቅቱ 
አገሪቱን ያስተዳድሩ ለነበሩት ለኢሠፓ 
ካድሬዎችና ለፖሊሶች መመስከር 
ቀጠለ። ይህ ሰው በ1974 ዓ.ም. 

የ

በሥራ ምክንያት ተዛውሮ ቀድሞ ከፋ 
ክፍለ ሃገር ተብሎ ይታወቅ ወደ ነበረው 
ክልል ከጅማ ከተማ 70 ኪ.ሜ. ርቀት 
ላይ ወደምትገኘው ደነባ ሄደ። በዚያም 
ላገኘው ሰው ሁሉ የእውነትን ወንጌል 
መመስከር ቀጠለ፤ በወቅቱ የክፍለ ሃገሩ 
የደህንነት ኃላፊ ለነበረውና በአገር ደረጃ 
ስሙ ይታወቅና ይፈራ ለነበረ ባለሥልጣን 
ሳይቀር መሰከረለት።

ብዙ እሥራትና ግርፋት፣ መከራ፣ 
መጠላት ብዙ ነገሮች እየተፈራረቁበት 
ምስክርነቱን ሳያቋርጥ ሲቀጥል በሌሎቹ 
የኢትዮጵያ ክፍሎች እንደሆነው ሁሉ ጌታ 
ኢየሱስ መንፈሱን እያፈሰሰ ብዙዎችን 
በደስታ ይሞላ ነበር። በ 1975 ዓ.ም. 
30 ሰዎች በወረዳው ውስጥ አምነው 
ተጠመቁ። ከዚያም በሚዛን ተፈሪ አካባቢ 
ከጨና፣ ከጠመንጃ ያዥ፣ ከሸዋ ቤንችና 
ከሸኮ ወረዳዎች በተገኙ ሰዎች ላይ 
መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው፣ ተፍለቀለቁ። 
በ1977 ዓ.ም. ሰባት የሐዋርያትን 
ወንጌል የተቀበሉ ወንድሞች ከሚዛን ወደ 
አዲስ አበባ መጥተው ተጠመቁ። በዚያን 
ወቅት ጌታ ኢየሱስ ታላላቅ ሥራዎችን 
ይሠራ ነበር። በሚዛን እስር ቤት ውስጥ 
ወንድሞች ታስረው እየማቀቁ በነበረበት 
ሰዓት የቃልቻ መናፍስት ያሉባቸው ሰዎች 
በሙሉ ከቤንች ወደ ቦንጋ ልጆቻቸውንና 
ከብቶቻቸውን ይዘው በሌሊት ሸሹ። በእስር 
ቤት ከታሰሩት እስረኞችም አጋንንት 
እየጮሁ ይወጡ ነበር። ወንድሞችን እጅግ 
ያሰቃይ የነበረ ፖሊስና የፖለቲካ ክፍል 
ኃላፊ የነበረ ሰውም ጓደኛው በጥይት 
መትቶ ገደለው፤ ገዳዩም ራሱን አጠፋ። 
የሚዛን ከተማ ተነቃነቀች። በዚህ ዓይነት 
የእግዚአብሔር ጣልቃ መግባት ጭምር 
የሐዋርያት ወንጌል በዚያም አካባቢ 
እያሸነፈ ቀጠለ።

በ1979 ዓ.ም. መጨረሻና በ1980 
ዓ.ም. በአጋሮ፣ በጋምቤላ፣ በጂማ፣ 
በበደሌ፣ በማሻ፣ እና በጎሬ ነፍሳት 
በወንጌል እያመኑ መጠመቅ ጀመሩ። 
በቴፒም እግዚአብሔር በድንቅ ሁኔታ 
ሥራውን ቀጠለ። መንፈስ ቅዱስ በሰዎች 
ላይ ሲወርድ ልክ በሐዋርያት ሥራ 2 ላይ 
እንደሆነው በማያውቁትና በሚያውቁት 
በሰዎች ቋንቋ በከፋኛ፣ በቤንችኛ፣ 
በአኝዋክኛ፣ በወላይትኛ፣ በእንግሊዝኛ፣ 
በሸኮኛና በኦሮምኛ ያናግራቸው ነበረ። 
ከላይ ከተጠቀሱት ስፍራዎች በተጨማሪ 

በመቱ፣ በአቡይ፣ በቦንጋ፣ በውሽውሽ፣ 
በኩሳዬና በሌሎችም አካባቢዎች ነፍሳትን 
የማጥመቅ ተግባር እየቀጠለ ሄደ። ጌታ 
ኢየሱስ ክርስቶስ «የመከሩ ጌታ ለመከሩ 
ሠራተኞችን እንዲልክ ለምኑት» እንዳለው 
ትልቁ ጥያቄ የአገልጋይ እጥረት ብቻ 
ነው። ይህ ጥያቄ በሁሉም አካባቢዎች 
ያለ ቢሆንም በተለያዩ ምክንያቶች በዚያ 
አካባቢ ጎልቶ የሚታይ ጥያቄ ነው። 

በዚህ ዓይነት በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ 
የኢትዮጵያ ክፍል የተጀመረው የወንጌል 
ሥራ ከብዙ ስደትና ውጣ ውረድ ጋር 
አድጎና ሰፍቶ በአሁኑ ሰዓት አገልግሎቱ 
በሦስት ሰበካዎች ተከፍሎ ይገኛል። 
እነዚህም ከፋ ሸካ፣ ቤንች ማጂና ጂማ 
ዙሪያ ቅርንጫፍ ሰበካዎች ናቸው። የከፋ 
ሸካና ቤንች ማጂ ቅርንጫፍ ሰበካዎች 
የእግዚአብሔር የድንቅና የተዓምራት እጅ 
በተለየ ሁኔታ የሚንቀሳቀስባቸው ቅርንጫፍ 
ሰበካዎች ሲሆኑ የጅማ ዙሪያ ቅርንጫፍ 
ሰበካም ሰፊ ስፍራዎችን ያካለለና ብዙ 
ነፍሳት የሚገኙበት ሰበካ ነው። በእነዚህ 
አካባቢዎች ጌታ ኢየሱስ ከሰራቸው 
ብዙ ተዓምራት መካከል ለአብነት ያህል 
የተወሰኑትን ቀጥለን እንጠቅሳለን።

ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ የሁለት እግሮቹ 
መዳፎች ወደ ላይ ተገልብጠው የተወለደና 
እስከ 17 ዓመት ዕድሜው ድረስ ከቤት 
መውጣት ያልቻለ የያቻ ንዑስ ሰበካ 
ተጠሪ ልጅ በፀሎት እግሮቹ ትክክል 
ሆነው ተፈውሰው አሁን በቤተክርስቲያን 
ቃል ኪዳን ትዳር መስርቶ የመዘምራን 
መሪ ሆኖ በእነዚያ እግሮቹ እየዘለለ 
እያመለከ በማገልገል ላይ ይገኛል። ለ30 
ዓመታት ያህል ዲዳና ደንቆሮ የነበረች 
ሴት በመፈወሷ ቆጪቶ በሚባል ስፍራ 
የነበረ የሌላ ሃይማኖት ድርጅት እምነት 
መጋቢ የነበረ ሰው ከነበሩት ምዕመናን 
ግማሽ ያህሉ ጋር የእውነትን ወንጌል 
አምኖ በመቀበል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም 
ተጠምቆአል። ማየት የተሳናት ሴትም 
ሁለት አይኖቿ በርተው በአሁኑ ሰዓት 
በቤተክርስቲያን ትገኛለች። አንዲት ወጣት 
እህት ደግሞ በአስማት ታስራ ለ7 ዓመት 
ያህል እንቅልፍ ተኝታ የማታውቅ ተፈውሳ 
ዛሬ የሰላም እንቅልፍ በመተኛት አምላኳን 
እያገለገለች ትገኛለች። በሰንሰለት ታስረው 
ወደ ቤተክርስቲያን የመጡ የአዕምሮ 
ሕመምተኞች ከእስራታቸው ተፈትተዋል፤ 
በርካታ ዕጢዎች ቀልጠዋል፣ ደም ይሸኑ 
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የምዕራብ ኢትዮጵያ ወንድሞች በከፊል

የነበሩ ተፈውሰዋል፣  ሌሎችም በርካታ 
ተዓምራት ተሰርተዋል። የእግዚአብሔር 
ቃል «... በምልክትና በድንቅ 
ነገር፣ በልዩ ልዩ ተዓምራትም መንፈስ 
ቅዱስንም በማደል አብሮ መሰከረለት» 
(ዕብራውያን 2፥4) እንደሚለው ጌታ 
ኢየሱስ ለሐዋርያቱ የሰጠውን ቅዱስ 
ወንጌል በዚህም ዘመን ራሱ በእንደዚህ 
አይነት ድንቅና ተዓምራት እያጀበ 
እንዲስፋፋ አድርጎአልና ስጋ ሁሉ ከፍ ያለ 
ምስጋና ሊያቀርብለት ይገባል!

ከዚሁ ክልል ሳንወጣ በቴፒ የእግዚአብሔር 
ሥራ በተጀመረባቸው በ1979 ዓ.ም. 

ነበር። ይህ ዓይነት ነገር የተለመደ ስለነበረ 
ያቺን ዛፍ የግቢው መምህራንና ሠራተኞች 
«ጥበቡ ሆስፒታል» የሚል ቅጽል ስም 
ሰጥተዋት ነበር።

ከዚህም የተነሳ ትምህርት ቤቱ ስለተቸገረ 
መምህሩን ከሥራ አግዶ ለሁለት ዓመት 
ያህል ሥራ ሳይሰራ ደመወዝ እየተከፈለው 
የምሰክርነት ተግባሩን ያካሂድ ነበር። 
በዚያ ወቅት በእርምጪ፣ በኩቢጦ፣ 
በሜጢ፣ በካቦ፣ በጪና እና ፃኒ 
በሚባሉ ሥፍራዎች አብያተክርስቲያናት 
ተተከሉ። እግዚአብሔር ሁኔታዎችን ሁሉ 
ለራሱ ክብር የሚጠቀምባቸው መሆኑ 

ይህ ዓይነት ነገር የተለመደ ስለነበረ ያቺን ዛፍ የግቢው 
መምህራንና ሠራተኞች «ጥበቡ ሆስፒታል» የሚል ስያሜ 

ሰጥተዋት ነበር።

እና በ1980ዓ.ም. ዓመታት አካባቢ 
እግዚአብሔር ከሠራቸው የሚያስገርሙ 
ታሪኮች መካከል የሚከተለውም 
ይገኝበታል። የአሁኑ የከፋ ሸካ ሰበካ ኃላፊ 
ያኔ በቴፒ 2ኛ ደረጃ ት/ት ቤት መምህር 
ነበር። ክፍል ውስጥ የተማሪዎችን 
ደብተር ለማረም ሲንቀሳቀስ አጋንንት 
ያሉባቸው ልጆች ይጮሁና ይወድቁ ነበር። 
ያወጡአቸውና ከክፍል ውጪ ባለች 
አንዲት ዛፍ ስር አስቀምጠው ሲፀልዩላቸው 
ልጆቹ ከአጋንንት እስራት እየተፈቱ ይድኑ 

ያስገርማል።

በአሁኑ ሰዓት በከፋ ሸካ ብቻ 117 
አጥቢያዎች፣ ከ180 በላይ የክህነትና 
የስብከት ፈቃድ ያላቸው አገልጋዮች 
እና በብዙ ሺሆች የሚገመት ቁጥር 
ያላቸው ምዕመናን ይገኛሉ። በቤንች ማጂ 
ቅርንጫፍ ሰበካም 146 አጥቢያዎች እና 
በብዙ ሺሆች የሚገመት ቁጥር ያላቸው 
ምእመናን ይገኛሉ።
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ገና በምስረታ ወቅት በ 1965 ዓ.ም. 
ከሃይማኖት ትምህርት ባሻገር በአዲስ አበባ 
ጎፋ ሰፈር ሐዋርያው ጴጥሮስ ትምህርት 
ቤትን በመክፈት ስራ የጀመረች ቢሆንም 
ትምህርት ቤቱን የደርግ መንግሥት 
ወርሶ ስሙ ሳይቀየር እስከዛሬም ድረስ 
ሐዋርያው ጴጥሮስ ትምህርት ቤት በማለት 
ቀጥሎአል።

ከቆይታ በኋላ በሌሎች ቦታዎችም ማለትም 
በአዲስ አበባ፣ በሆሳዕና፣ በአቦምሳ፣ 
በናዝሬት፣ በሾኔ እና በመሳሰሉት 
ቦታዎች ትምሀርት ቤቶችን በመክፈት 

የየአካባቢውን ኅብረተሰብ በማገልገል ላይ 
ስትሆን በተለይም፥-

. ድሆችንና ወላጅ ያጡ ሕፃናትን 
በነጻ በማስተማር፣

. ሌሎችንም በአነስተኛና 
በተመጣጣኝ ክፍያ በመቀበል፣

. መልካም ስነምግባር ያለውን 
ትውልድ ከመፍጠር አኳያ 

የበኩሏን ድርሻ በመወጣት ላይ ትገኛለች። 
ለአብነትም ያህል ካሏት ትምህርት 

ቤቶች አንጋፋ በሆነውና በሆሳዕና እናት 
አጥቢያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ግቢ 
በሚገኘው ኤክሌሺያ አካዳሚ ከመዋዕለ 
ሕጻናት እስከ 12ኛ ክፍል በመክፈት 
ከ 50 በላይ ድሆችንና ወላጅ ያጡ 
ሕፃናትን በነጻ በማስተማር፣ ሌሎችንም 
አነስተኛና ተመጣጣኝ ክፍያ በማስከፈል 
የአካባቢውን ኅብረተሰብ በመጥቀም 
ላይ ስትሆን አካዳሚውም ዕድገቱን 
በመቀጠል በአሁኑ ጊዜ ካሉት የመማሪያ 
ክፍሎች በተጨማሪ ባለ አራት ፎቅ ሕንፃ 
አስገንብቶ በማጠናቀቅ ላይ ይገኛል።

ኤሽኮል ትምህርት ቤት- አዲስ አበባየሰሜን ርኆቦት ጸሎት ቤትና ሁለገብ ህንጻ- አዲስ አበባ

የመክሊት ህንጻ ፕሮጀክት-አዋሳ

ኤክሌሺያ ትምህርት ቤት- ሆሳዕና

ኦን ዘ ሙቭ አካዳሚ-አዳማ

ኤክሌሺያ ትምህርት ቤት- አቦምሳ

ቤተክርስቲያኒቱ በልማት
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የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን

30

ምሥራቅና 
ደቡብ ምሥራቅ 

ኢትዮጵያ 

የምስራቅ ሸዋና አካባቢው ወንድሞችና አገልጋዮች
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ታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምሥራቅና 
ደቡብ ምሥራቃዊውን 
የኢትዮጵያ ክፍል መጎብኘት 

የጀመረው ገና ከጥንስሱ ነበር ለማለት 
ይቻላል። በምሥራቃዊው የኢትዮጵያ 
ክፍል የሐዋርያት ወንጌል በመጀመሪያ 
የተለኮሰው በወንጂና በኩሪፍቱ ሲሆን 
በኋላ ላይ ወደ ዴራ፣ ናዝሬት፣ ጮሌ፣ 
ድሬዳዋ፣ ጅጅጋ፣ ሐረር፣ አንጫራ፣ 
አሰላ እያለ በብዙ የምሥራቅና የደቡብ 
ምሥራቅ ክፍሎች እየተዛመተ ሄደ። በጊዜ 
ሂደት የወንጌሉ ፍሬ የሆኑት አጥቢያ 
አብያተክርስቲያናት እየበዙ ቀጥለው አሁን 
ላይ የምሥራቅና የደቡብ ምሥራቅ ክፍሎች 
በምሥራቃዊው እና ደቡብ ምሥራቃዊ 
የኢትዮጵያ ክፍል ስድስት ቅርንጫፍ 
ሰበካዎች ያሉ ሲሆን እነዚህም የምሥራቅ 
ሸዋ፣ የምሥራቅ ሐረርጌና አካባቢው፣ 
የምዕራብ ሐረርጌና አካባቢው፣ የአርሲ፣ 

ጌ

የምዕራብ አርሲና እና የናዝሬት ልዩ 
ቅርንጫፍ ሰበካዎች ናቸው። በእነዚህ 
ቅርንጫፍ ሰበካዎች ከጅማሬው ጀምሮ 
እስከአሁን ደረስ ወንጌል እንዲሰራጭ፣ 
ነፍሳት እንዲድኑና አብያተክርስቲያናት 
እንዲታነፁ ጌታ ኢየሱስ ብዙዎችን 
ተጠቅሞባቸዋል፤ እየተጠቀመባቸውም 
ነው። ከእነዚያ መካከል በርካቶች 
በቅርንጫፍ ሰበካ ኃላፊነት፣ በንዑስ ሰበካ 
ተጠሪነት፣ በአጥቢያ መጋቢነት፣ በረዳት 
መጋቢነት፣ በወንጌላዊነት፣ በመስካሪነት 
እና በተለያዩ ሌሎች የአገልግሎት ክፍሎች 
የተጠቀመባቸውና እየተጠቀመባቸው ያሉ 
ናቸው።

ዛሬ ላይ ቆመን ወደ ኃላ ስናስብ 
ጥቂት የሚመስሉ ነገሮችን ሁሉ ጌታ 
ኢየሱስ እንዴት አድርጎ ለከበረ 
ትልቅ የወንጌል ዓላማ እንደሚጠቀም 
አስተውለን በመገረም እግዚአብሔርን 
እናመሰግናለን። ጅማሬው እንዲህ ነበር። 
ወንጂ ይኖር የነበረ የእርቅነሽ እህት 
ባለቤት እርቅነሽ ወልዳ ስለነበር አራስ 
ለመጠየቅ ከወንጂ ተነስቶ ወደ አዋሣ 
የሄደው በመስከረም ወር 1963 ዓ.ም. 
ነበር። በዚያው አጋጣሚ የወንጌልን 
እውነት ከተክለማርያም ገዛኸኝ ሰምቶ 
በማመን በጌታ በኢየሱስ ስም ተጠምቆ 
ለወንጂ በኩር ፍሬ ሆኖ ተመለሰ። ከዚያም 
ከጥቂት ወራት በኋላ ተክለማርያም ወደ 
ወንጂ በመሄድ የዚህን ሰው 6 ቤተሰቦች 
በማጥመቁ የወንጂ አጥቢያ ተመሰረተች።

ይህ በሆነ በ15ኛው ቀን በሰሜኑ 
የኢትዮጵያ ክፍል በወልዲያ ለነበረው 
ቀደምት የወንጌል አገልጋይ ጌታ ኢየሱስ 
ወደ ወንጂ እንዲሄድ ተናገረው። በዚያን 
ወቅት ኩሪፍቱ ላይ የአምልኮ ፕሮግራም 
ይካሄድ ነበር። በዚያው ዓመት በናዝሬት 
በቀበሌ 16 በኪራይ ቤት ውስጥ 
አገልግሎት ተጀመረ። በወቅቱ በነበረው 
የሃይማኖት ጥላቻ ምክንያት በናዝሬት 
መቀጠል ስላልተቻለ ከነበሩት ጥቂት 
ምዕመናን ጋር በወንድሞች ቤት በወንጂ 
እና በኩሪፍቱ አምልኮው ቀጠለ። ከጥቂት 
ዓመታት በኋላ በናዝሬት እንደገና አምልኮ 
ተጀመረ።

ከዚያም ወንጌሉ ቀስ እያለ ወደ አርሲም 
ገባ። ከ1960ዎቹ አጋማሽ አካባቢ ጀምሮ 
በአርሲና በዙሪያውም ወደ ነበሩት ወደ 
ዴራና ወደ መተሀራ፣ ወደ ደብረዘይት፣ 

ወደ መርቲ ጃጁ፣ አልፎም ወደ ድሬዳዋና 
ሐረር፣ ወደ መቂ፣ ዝዋይ፣ መልካ ወረር፣ 
መልካ ሰዲ፣ ኑራ ኤራ፣ አቦምሳ፣ ጮሌ፣ 
አሰላ፣ ሀቤጮሬ፣ አሰኮ፣ ብርሃነሕይወት፣ 
አርቦዬ፣ ሞጆ፣ ሚደግዱ፣ ቁርቁራ፣ 
እያለ ወንጌሉ እየተስፋፋ ሄደ። በእነዚህ 
አካባቢዎች የእውነት ወንጌል እንዴት 
እንደገባና  እንደተስፋፋ የተሟላ ታሪክ 
በዚህች አጭር ፅሁፍ  እና ጊዜ ለማቅረብ 
ፈፅሞ የማይታሰብ በመሆኑ በስፍራ ሁሉ 
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሰራቸው ድንቅ 
ሥራዎች ለወንጌሉ  ስለተጠቀመባቸው 
የክብር ዕቃዎቹ ሁሉ ከልብ እያመሰገንነው 
አለፍ አለፍ እያልን አንዳንዶቹን ለምሥጋና 
ያህል እንደሚከተለው እንጠቅሳለን!

በአርሲ ስደቱ የከፋ ነበር። በጮሌ 
የወንድሞች ሱቆች በእሳት እንዲጋዩ 
ተደርጎአል። ይህም ወንጌሉን ማቆም 
ስላልቻለ የዚያች ከተማ ታዋቂ መስካሪ 
የነበረው አገልጋይ የወረዳው ሕዝብ 
ሁሉ በተሰበሰቡበት እንዲሰቀል ተወስኖ 
ገበያ ውስጥ የሚሰቀልበት እንጨት 
ተዘጋጅቶ ሳለ “የመጨረሻውን ንግግር 
አድርግ” ሲባል ለመናገር አፉን ሲከፍት 
ከአፉ የሚወጣው ቃል እንደ እሳት ወደ 
ሕዝቡ ሲፈናጠር የአድማው መሪዎች 
ባልታወቀ ሁኔታ እርስ በእርስ ተደባድበው 
ሕዝቡ ሲበተን ፖሊስ በመሃል ገብቶ 
እነሱን ሲሸመግል ሊሰቀል የነበረው 
ወንድም ብቻውን ቀረ፣ ስቅላቱም ቀረ። 
ቤተክርስቲያን ሰፋች ቅርንጫፎች 
ተከፈቱ፣ ፀሎት ቤቶች ተሠሩ፣ ወንጌሉ 
አሸነፈ። ሌላም ብዙ ድንቅና ተዓምራት 
ሆኖና ብዙ ውጣ-ውረድ ታልፎ 
የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ግን ፀንታ 
ዛሬ የአርሲን ምድር እየሞላች ትገኛለች፥

ይህ የእውነት ወንጌል እሳት በምሥራቅና 
ደቡብ ምሥራቅ የኢትዮጵያ ክፍሎች 
ከአንዱ ስፍራ ወደ ሌላው እንዴት 
አድርጎ እየሄደ እየተለኮሰ የዘመተበትን 
ሁኔታ ስናይ ጠባብ በሆነ የሰው አዕምሮ 
ስሌት ለመረዳት ያሰቸግራል። ከላይ 
እንደተገለፀው ዘመድ ጥየቃ ሐዋሳ በሄደ 
አንድ ሰው በኩል ወደ ወንጂ፣  ርስት 
ፍለጋ ወደ ሲዳሞ ጠቅላይ ግዛት በሄደ 
አንድ ሰው በኩል ወደ አርሴ  ጮሌ፣  
ለትምህርት ወደ ናዝሬት በመጣ ሌላ 
ሰው በኩል ወደ አቦምሳ ... ብቻ 
በአንድ ወይም በሌላ መንገድ መለኮታዊ 
የእግዚአብሔር ፕሮግራም መከናወኑን 
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 የምስራቅና ደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ አገልጋዮች

በመገረም እያስተዋልን እግዚአብሔርን 
እናመሰግናለን። በዓለም እንደሚደረገው 
«ጥናታዊ»፣   «ስልታዊ»፣  
«ስትራቴጂያዊ» ... የሚባል ልዩ 
ልዩ የሰው አዕምሮ ጭማቂ ውጤቶችን 
እግዚአብሔር አልተጠቀመም፤ የራሱን 
ፈቃድ ብቻ ከሰው አዕምሮ በላይ በሆነ 
መንገድ ተጠቅሞአል እንጂ። ክብር ሁሉ 
ለስራው ባለቤት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ 
ይሁን!

ናዝሬት ወንጌል በቀደምትነት ከገባባቸው 
ስፍራዎች መካከል አንዱ ነው። በብዙ 
ውጣ ውረድ አልፋ የናዝሬት ከተማ 
ዛሬ ሰባት አጥቢያዎች ያሉባት ከተማ 
ናት። የወንጌል አገልግሎቱም ከናዝሬት 
ወደ ደብረዘይት ተስፋፋ። ቀድሞም 
በተክለማርያም እጅ የተጠመቁት ነፍሳት 
ደብረዘይት ይኖሩ ስለነበር በ1977 

ወደ መልካሰዲ በ1965 ዓ.ም. በብዙ 
ተጋድሎ ሜዳ ላይ ከሚያድሩ ጋር አብረው 
እያደሩ በመመስከር እንደዚሁ ገባ። ወደ 
ምዕራብ ሐረርጌም በ1980 ዓ.ም. ወደ 
ሚደግዱ ገባ። ለብዙ ሰዎች እየተመሰከረ 
ብዙ ነፍሳት እየተጨመሩ ሄዱ፤ በአንጫር 
እና በቁርቁራም እግዚአብሔር ብዙ 
ድንቅና ተዓምራቶችን እያደረገ የሐዋርያት 
እምነት እየሰፋ ምድሪቱን እየወረሰ ሄደ። 
በጂግጂጋም በ1970 ዓ.ም. በነበረው 
የሶማሊያ ወረራ ምክንያት ተሰድደው 
ናዝሬት መጥተው ይኖሩ በነበሩና ከናዝሬት 
የእውነትን ወንጌል ሰምተው ባመኑ እናትና 
ልጅ በኩል ገባ። ሞጆ በ1981 ዓ.ም. 
ናይለን ፋብሪካ ውስጥ ይሰራ የነበረ ሰው 
ወደ አዲስ አበባ መጥቶ ከተክለማርያም 
ጋር ተገናኝቶ ወንጌልን ሰምቶ አምኖ 
በሄደ ሰው ምክንያት ቤተክርስቲያን 
በሞጆ ተመሰረተች። በድሬዳዋ፣ በሐረር 

እንደነበርና በወቅቱም ወንጌል ለመስማት 
ፈቃደኛ ለነበሩ ሼኮች ጭምር ወንጌልን 
መስክሮ እንደነበር ይታወሳል። የጌታ 
ኢየሱስ ስምም በዚያ ወቅት በዚያ ስፍራ 
ተጠርቶበታል። ከጥቂት ዓመታት በኋላ 
በ 1972 ዓ.ም. ሌላ የእግዚአብሔር 
ሰው ከዋናይቱ ቤተክርስቲያን ተልኮ 
በመሄድ ከድሬዳዋ የተገኘ አንድን 
ሰው በአለማያ ሃይቅ አጥምቆ ነበር። 
የሚገርመው ግን ያ ሰው ተጠምቆ ከወጣ 
በኋላ የአጠማመቅ ስርዓቱን ቅደም 
ተከተል ከአጥማቂው እየጠየቀ በወረቀት 
ላይ ከጻፈ በኋላ ለአጥማቂው ከዚህ በኋላ 
አንተን አልፈልግህም ብሎት ተለየው። 
አጥማቂውም “ዛሬ ያጠመቅሁት ሰው 
ነው ወይስ ሰይጣንን?” ብሎ እየተገረመ 
ሄደ። ለካስ ሰውዮው የራሱን ሃይማኖት 
ሊያቋቁም ፈልጎ የአጠማመቅ ስርዓቱን 
ለማጥናት እንጂ ነፍሱን ለማዳን አልነበረም 

ዓ.ም. በደብረዘይት በወንድሞችና 
እህቶች ቤት አምልኮ ተጀመረ። ከብዙ 
ጊዜ ፀሎትና ክትትል በኋላ በ1984 
ዓ.ም. ለፀሎት ቤት መስሪያ ቦታ ተገኘ። 
ከደብረዘይትም ከአጋንንት እስራት 
ተፈትታ የሐዋርያትን ወንጌል አምና 
በመቀበል በኢየሱስ ስም ተጠምቃና 
በመንፈስ ቅዱስ ተሞልታ በነበረች፣ ለሥራ 
ተመድባ በሄደች አንዲት እህት በኩል 
ወንጌል ወደ ዝዋይ በ1978 ዓ.ም. 
ገባ። ወደ መርቲ ጀጁም በዚያው ዓመት 
ለሥራ ተመድባ በሄደች እህት በኩል 
ወንጌሉ ገባ። በደቡባዊው የአፋር ክፍልም 

እስከ ሶማሊያና ጂቡቲ ድንበር ድረስ 
የእውነት ወንጌል በእግዚአብሔር ፈቃድና 
ፕሮግራም እየተስፋፋ ሄደ።

ምስራቃዊውን በተለይም የምሥራቅ 
ሐረርጌን የወንጌል አጀማመር ስናነሳ 
የዛሬው የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት 
ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ እና የዓለም 
አቀፍ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ኅብረት 
ሰብሳቢ ደጉ ከበደ በወጣትነት ዘመኑ 
በ 1967 ዓ.ም. የዕድገት በኅብረት 
ዘመቻ ወቅት የዘመተው ወደ ሐረርጌ 
ክፍለ ሃገር፣ ደደር አውራጃ፣ ልዩ ስሙ 
ቦረዳ ተብሎ ይጠራ ወደ ነበረው ስፍራ 

የተጠመቀው። እንዲህም ነበር!

እንዲህም አይነት ሁኔታዎች ታልፈው 
ዛሬ ላይ በምሥራቅና በደቡብ ምሥራቅ 
ኢትዮጵያ - በምስራቅ ሸዋ 59፣ በአርሲ 
56፣ በምዕራብ አርሲ 27፣ በምስራቅና 
ደቡብ ሐረርጌ 30፣ በምዕራብ 
ሐረርጌ 10፣ በድምሩ ከ 182 በላይ 
አጥቢያዎችና በብዙ ሺሆች የሚቆጠሩ 
ምእመናን ይገኙበታል። ቤተክርስቲያኑን 
በዚህ የኢትዮጵያ ክፍልም እንዲህ ያሰፋ 
የስራው ባለቤት የሆነው ጌታ ኢየሱስ 
ክርስቶስ ይባረክ! አሜን!
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ህትመቶቻችን

“የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ 
ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር 
መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና 
ለተግሣጽ፣ ልብንም ለማቅናት፣ በጽድቅም 
ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል” (2ኛ 
ጢሞ. 3፡16-17)

የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበትን መጽሐፍ 
ቅዱሳችንን መሰረት በማድረግ ከትራክት 
ጀምሮ በተለያዩ አርዕስት የተጻፉት 
የቤተክርስቲያናችን የሕትመት ውጤቶች 
ባለፉት 50 ዓመታት የቤተክርስቲያን 
የዕድገት ጉዞ ውስጥ ለነፍሳት መዳንም 
ሆነ ለአገልጋዮችና ለምእመናን ሕይወት 
መታነጽ ከፍተኛ አስተዋጽዖ አበርክተዋል፡
፡ እርስዎ ስንቶቹን አንብበዋቸው ይሆን? 
የሕትመት ውጤቶቹ በአብዛኛው 
በቤተክርስቲያን መሪዎች የተዘጋጁ ስለሆኑ 
በጸሎትና በእግዚአብሔር መንፈስ ምሪት 
ጭምር ስለተጻፉ ላነበቡአቸው ሰዎች ሁሉ 
ለመዳን እና ለመታነጽ እንደሆኑላቸው 
በተለያዩ ጊዜዎች ከሰጡአቸው 
ምስክርነቶቻቸው መረዳት ይቻላል፡፡

በኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
ጅማሬ አካባቢ በእጅ ተጽፈው ለንባብ 
ከበቁት ውስጥ “ተጋደል›› የሚባል 
መጽሔት እንደነበር ከቀደሙት አባቶች 
ምስክርነት ዋቢ ይጠቀሳል፡፡ ቀደም ሲል 
“የእውነት ምስክር” በሚል ርዕስ በእጅ 
ማባዣ በማባዛት ይዘጋጅ የነበረው አነስተኛ 
መጽሔት እና የ ”መልእክት” ጋዜጣም 
አይዘነጉም፡፡ በቤተክርስቲያን የህትመት 
ዕድገቱ እንደሚገባው የሚጠቀበው ደረጃ 
ላይ ደርሶአል ባይባልም አሁን ላለበት 
ከፍታ እንዲበቃ ግን የመሪዎች መንፈሳዊ 
ትጋትና የመጻፍ አቅም ዋነኛው ምክንያት 
ነው፡፡

ታዲያ ከዚሁ ጋር ተያይዞ 
የቤተክርስቲያናችንን የህትመት ውጤቶች 
ተከታትሎና ትኩረት ሰጥቶ ማንበብ 
በቀጣይ ለሚዘጋጁ የጽሁፍ ሥራዎች 
መፍለቂያና የዕድገት ማገር ስለሚሆን 
የእርስዎ የንባብ ፍቅርና ዝንባሌ እንዴት 
ነው? ብለን እየጠየቅንዎ ለዛሬው በዚህች 
አበቃን፡፡
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34

የወልዲያ ወንድሞችና እህቶች በከፊል

ሰሜንና 
ሰሜን ምዕራብ 

ኢትዮጵያ 
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ሰሜን እና ሰሜን ምዕራብ 
ኢትዮጵያ ያለውን የመንፈሳዊ 
እንቅስቃሴ እና የቤተክርስቲያን 

ዕድገት ታሪክን ስናነሳ ቀድሞ ኤርትራም 
ከኢትዮጵያ ጋር ነበረችና የኤርትራንም 
ሳናነሳ አናልፍም። በኤርትራ፣ በትግራይ፣ 
በጎጃም፣ በጎንደር፣ በወሎ እና በወለጋ 
ጌታ የሱስ የሠራቸውን በመጠኑ እናያለን። 
የኋለኛውን ዘመን መንፈሳዊ እንቅስቃሴ 
በኢትዮጵያ ዳግም ለማቀጣጠል 
የተጠቀመበትን ሰው እግዚአብሔር 
ያስነሳው ከሰሜናው የኢትዮጵያ ክፍል 
ከአድዋ አካባቢ እንደነበረ ቀደም ብለን 
አንስተናል። 

የዚህ ሰው የመንፈሳዊ ሕይወት ታሪክ 
እንደሚያስረዳው ገና የ10 ዓመት 
ዕድሜ ታዳጊ ልጅ ሆኖ በነበረበት ሰዓት 
እግዚአብሔርን የማወቅና የመፈለግ 

በ

ጥማት ያስነሳበት ከነበሩት ብዙ ጥያቄዎች 
መካከል አንዱ ቀድሞ በነበረበት የቤተሰቡ 
እምነት ውስጥ ከሚነበቡ ልዩ ልዩ 
መፃህፍትና ድርሳናት መካከል እውነተኛው 
ወይም ትክክለኛው የእግዚአብሔር 
መጽሐፍ የቱ ነው? የሚል ነበር። ለዚህ 
ጥያቄ መልስ ለማግኘት በትውልድ አገሩ 
የነበሩትን አንድ ትልቅ የሃይማኖት መሪ 
ሲጠይቃቸው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሆነ 
ያስረዱታል። ታዲያ ሌሎቹን መጻሕፍት 
ለምን አንጥልም? ብሎ ሲጠይቅ ያ ከቤተ 
እምነታቸው አሰራር አንጻር የማይሞከር 
መሆኑን ቄሱ ሲያስረዱት በዚያ በለጋ 
ዕድሜው እውነተኛው የእግዚአብሔር 
መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ መሆኑን እና 
ሌሎቹ የእግዚአብሔር አለመሆናቸውን 
ተናግሬ ከሞትኩም ልሙት ብሎ ይወስናል።

ወስኖም አመቺ የሆነና የሃይማኖቱ አባላት 
ግልብጥ ብለው ክብረ በዓል ለማክበር 
በሚወጡበት ቀን ጠብቆ ያ ስለእውነት 
እስከሞት ድረስ የጨከነ ልብ የተሰጠው 
ታዳጊ ወጣት በዚያን ዕለት ከፍ ወዳለ ጉብታ 
ሥፍራ ላይ በመውጣት በኃይለኛ ጩኸት 
ከጮኸ በኋላ ሕዝብ ምን ተፈጠረ? 
ብሎ ሲሰበሰብለት እንዲህ ብሎ ጮኾ 
ተናገረ፥- «እነዚህ መምህራኖቻችሁ 
የሚያስተምሯችሁ ትምህርት ከትክክለኛ 
መጽሐፍ የተቀዳ አይደለም። ወደ ሲዖል 
ነው የሚወስዷችሁ፤ ወደ እግዚአብሔር 
መንግሥት አያደርሷችሁም። ቄሶቹ 
ይህንን እውነት ሊነግሩአችሁ ፈርተው 
ነው፤ ሆዳቸው እምላካቸው ነው» ካለ 
በኋላ በመቀጠል «የእግዚአብሔር 
ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው። ይህንን 
እውነት ከተናገርኩ  በኋላ ለሞትም 
ቢሆን ተዘጋጅቻለሁ። ከመጽሐፍ ቅዱስ 
ውጪ ያሉ ሌሎች መጻህፍት በሙሉ 
የተረገሙ ይሁኑ ኢየሱስ ክርስቶስን 
የማይወድ ሁሉ የተረገመ ነው» ብሎ 
ጮኸ። በዚህ ጊዜ ቄሶቹና ተሰብስበው 
የነበሩት ሁሉ ጥርሳቸውን አፋጩበት፤ 
ከበቡት፤ በእጃቸው በነበረ ባገኙት ነገር 
ሁሉ በዱላና በብረትም እንደ እባብ 
ቀጠቀጡት። እግዚአብሔር የወደፊት 
ዓላማውን በማየት ከመካከላቸው አንዱን 
ቄስ አስነስቶ «የዚህን ርኩስ ሰው 
ደም በዚህ በተቀደሰ ስፍራ አፍስሳችሁ 
ስፍራውን እንዳታረከሱ በሰማዕታት 
ስም ገዝቻችኋለሁ» ብለው ወጣቱ ልጅ 
እንዳይሞት ላዩ ላይ ባይወድቁበት ኖሮ ያቺ 
ቀን የሕይወቱ ፍጻሜ መሆኗ አይቀርም 

ነበር።

ገና ከጅምሩ በ1950ዎቹ እንዲህ 
በመሰለ ሁኔታ እግዚአብሔር የሰሜኑን 
የኢትዮጵያ ክፍል ለመጎብኘት ታናሽ 
ብላቴና የሆነ መልዕክተኛ ልኮ ነበር፤ 
አልተጠቀሙበትም እንጂ። ከጥቂት 
አመታት በኋላ ተክለማርያም ወደ አዲስ 
አበባም መጥቶ ከብዙ ውጣ ውረድ 
በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ገና 
ትክክለኛው የሐዋርያት ሃይማኖት በሙላት 
ሳይገለጥለት በፊት የእግዚአብሔር ጥሪ 
ወደ ህይወቱ ሲመጣ አሁንም ወደ ሰሜኑ 
የአገሪቱ ክፍል ወደ መቀሌ እንዲሄድና 
ወንጌልን እንዲሰብክ ነበር እግዚአብሔር 
ያዘዘው። 

በጉዞው ላይ ለተሳፋሪዎችም ወንጌልን 
እየመሰከረ መቀሌ ደረሰ። በኪሱ 
የነበረውን 195 ብር ለአንድ ዓመት 
የቤት ኪራይና ለአንድ ዓመት የሚሆን 
ምግብ ለምታዘጋጅለት ሴት ኮንትራት 
ከፍሎ በመቀሌ የነበረ ትልቅ ትንሽ ሳይባል 
እያንዳንዱ ሰው ወንጌል መስማት አለበት 
የሚል ራዕይ ይዞ ተነሳ። የምሥክርነቱም 
ዋና ይዘት የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የማዳን 
ሃይል፣ ምልክቱ በልዩ ልሳን መናገር በሆነ 
በመንፈስ ቅዱስ መሞላት፣ መለኮታዊ 
ፈውስና ከልዩ ልዩ የአጋንንት እስራት 
መፈታትን የያዘ ነበር። አገልግሎቱ ሌትና 
ቀን ያለ እረፍት የሚከናወንና ያለ ማንም 
እና ምንም ዓይነት ድጋፍ ይከናወን ስለነበር 
የብዙዎች ልብ ለሚነገረው ቃል ይከፈትለት 
ነበር። በመሆኑም በአንድ አመት ጊዜ 
ውስጥ ብዙዎች ተፈውሰዋል፤ ብዙዎችም 
ከአጋንንት እስራት ተፈትተዋል።

ከአዲስ አበባ እስከ ደብረብረሃን ድረስ 
130 ኪ.ሜ. ከመኪና በኋላ በፍጥነት 
እየሮጠ እስኪሄድ ድረስ ሰይጣን 
አሳብዶት ከወንጂ ተነስቶ ወደ መቀሌ 
ተወስዶ መንገድ ለመንገድ ይንከራተት 
የነበረ አንድ ሰው በዚያን ወቅት ከዳኑት 
መካከል አንዱ ነው። “ዕብድ እንኳ 
ሳይቀር የሚያድን ሰው እግዚአብሔር 
ወደ መቀሌ ላከልን” ተብሎ በህዝብ ሁሉ 
ዘንድ እስኪወራ ጌታ የሱስ ብዙ ድንቆችን 
ይሰራ ነበር። ተክለማርያምም በተያዘበት 
በወንጌል ጥሪ ስለወንጌል እየተንቀሳቀሰ 
በትግራይ ክልል በማይጨው ፣ ወደ ወሎ 
ክፍለ ሃገርም መጥቶ በኮረምና አላማጣ 
በመንቀሳቀስ ይመሰክር ነበር። በሰሜናዊው 
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የኢትዮጵያ ክፍል በአዲግራት እና አድዋ፣ 
አልፎም በኤርትራ ክፍለ ሃገር በአስመራ፣ 
ሰንአፌና መንደፈራ ድረስ በመሄድ 
እየመሰከረ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ በዚያ 
ዘመን ያቀጣጥል ነበር።

ይህ ሁሉ የሆነው በ1950ዎቹ 2ኛው 
አጋማሽ አካባቢ ነበር። ከጅምሩ እንዲህ 
ባለ ሁኔታ እግዚአብሔር የሰሜኑን 
የአገራችንን ከፍሎች ሲጎበኝ መንፈሱንም 
ለማፍሰስ ቀርቦና ዝናብ እንዳረገዘ ደመና 
የነበረ ሆኖ ሳለ አንዳች ነፋስ መጥቶ 
ታላቅ ዝናብ-አዘል ደመናን ሊዘንብ 
ከነበረበት ስፍራ ገፍቶ ወስዶ በሌላ 
ስፍራ ላይ እንዲዘንብ እንደሚያደርገው 
የሆነ ይመስላል። ኢትዮጵያን ሊጎበኝ 
መጥቶ የነበረው የመንፈስ ቅዱስ ዝናብ 
ሳይፈስስ እንዳይመለስ ጌታ ኢየሱስ 
ይህን ሰው ከመቀሌ ወደ አዋሣ ላከው! 
የሚቀበሉት ብዙ ልቦችንም አገኘ! ከላይ 
እንደተገለፀው በደቡቡ የኢትዮጵያ ክፍል 
የሆነውን የመንፈሳዊ እንቅስቃሴ ጌታ 
ኢየሱስ በኢትዮጵያ ምድር አከናወነ። 
ሰሜኑና የሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያውስ 
ክፍል ቀጥሎ ምን ሆነ?

ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመንግስታት 
ለውጥንም ሆነ ሌሎች አጋጣሚዎችን 
ለወንጌሉ መስፋት ይጠቀምባቸዋል። 
በመላ ኢትዮጵያ የሃይማኖት ነፃነትና 
እኩልነት ከታወጀበት ከ1983 ዓ.ም. 
ጀምሮ የእውነት ወንጌል በሰሜኑም 
ክፍል በተለያዩ መንገዶች እየተስፋፋ 
መጥቶአል። የትግራይ ሰበካ በአዲስ 
መልክ ከተቋቋመበት ከጥር ወር 1986 
ዓ.ም. ጀምሮ በተለያዩ የክልሉ ክፍሎች 
የእውነት ወንጌል እየተስፋፋ ይገኛል። 
ከመቀሌ አልፎ በውቅሮ፣ በአዲግራት፣ 
በአድዋ፣ በአክሱምና እስከ ማይጨው 
ድረስ ተዳርሶ ነፍሳት ወደ መዳን እየመጡ 
ይገኛሉ። ዩኒቨርሲቲዎችም እየተስፋፉ 

ባሉበት ሁኔታ ለትምህርት በሄዱ ክርስቲያን 
ተማሪዎች አማካይነት በተለያዩ ከተሞችና 
አካባቢዎች ቤተክርስቲያን እየተጠናከረች 
ትገኛለች። በአሁኑ ሰዓት በትግራይ 
ቅርንጫፍ ሰበካ የተወሰኑ አጥቢያዎች 
እና በመቶዎች የሚገመት ቁጥር ያላቸው 
ምዕመናን ይገኛሉ። ከዚህም በተጨማሪ 
በቅርቡ በአድዋ 1250 ካ.ሜ. ቦታ 
በቤተክርስቲያን ስም ተገዝቶ የፀሎት ቤት 
ለመስራት በዝግጅት ላይ ይገኛል።

ሌሎቹን የሰሜን እና ሰሜን ምዕራብ 
ኢትዮጵያ ክፍሎች ስናይ የእግዚአብሔር 
ቃል «የተበተኑትም ቃሉን እየሰበኩ ዞሩ» 
እንደሚለው በ1977 ዓ.ም. በመንደር 
ምስረታ ምክንያት ከወላይታ፣ ከከምባታና 
ሃዲያ አካባቢ የመጡ ብዙ ክርስቲያኖች 
በአሁኑ ቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል 
ልዩ ዞን ፓዌ የሰፈራ መንደር   ሰፍረው 
ነበር። በወቅቱ የነበረው የፖለቲካ ሁኔታ 
እምነትን ይቃወም ስለነበረ ብዙም 
ራሳቸውን መግለጽ ሳይችሉ ቢቆዩም 
ከአዲስ አበባ የተወሰኑ ክርስቲያኖች 
የሠፈራ መንደሮችን ለመመስረትና 
ለማቋቋም በዘመቻ ወደዚያ ስፍራ ሄደው 

ፀልየው ተመልሰው ነበር።

በ1978 ዓ.ም. ከአዲስ አበባ 
ለንግድ ሥራ ወደ ጎንደርና ባህርዳር 
ይመላለስ የነበረ ወንድም ባህር ዳር 
መናኸሪያ ውስጥ በተራ አስከባሪነት ይሰራ 
ለነበረ ላገሬው ተወላጅ ሰው ወንጌልን 
መስክሮለት በተከራየው አልቤርጎ ውስጥ 
ሲፀልይለት በመንፈስ ቅዱስ ተሞላ። ወደ 
አዲስ አበባ ይዞት መጥቶም ለኃጢአቱ 
ስርየት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠምቆ 
ወደ አገሩ ተመልሶ ይኖር ነበር። ቆይቶም 
ከአንድ አመት በኋላ በ1979 ዓ.ም. 
ሌላ ወንድም ለትምህርት ወደ ባህር ዳር 
ፔዳ ጎጂ ኮሌጅ ተመድቦ ከወላይታ ወደ 
ባህር ዳር ይሄዳል። ከትምህርቱ ጎን ለጎን 
ወንጌልንም እየመሰከረ ነፍሳትን በማግኘቱ 
በ1980 እና በ1981 ዓ.ም. ብዙ 
ነፍሳት የሐዋርያትን ወንጌል አምነው 
በመቀበል በአባይ ወንዝና በጣና ሐይቅ 
ተጠምቀዋል።

በእንደዚህ ሁኔታ የወንጌል መንፈስ 
ወደሰሜን ምእራቡም የኢትዮጵያ 
ክፍል እየነፈሰ ስለነበረ በፓዌም ያሉት 
ክርስቲያኖች ተሰብስበው ማምለክ 
ጀምረው ነበር። በጎንደርም ነፍሳት 
የመዳንን ወንጌል መቀበል ጀመሩ። በፓዌ፣ 
በባህር ዳር እና በጎንደር እንቅስቃሴው 
እያየለና ነፍሳትም እየተጨመሩ ሲሄዱ 
በ1982 ዓ.ም. አገልጋይ ተላከላቸው። 
አገልጋዩ መቀመጫውን ፓዌ በማድረግ 
ጎጃምና ጎንደርን ያነቃቃ ነበር። ከመንፈስ 
ቅዱስ ሃይልና ከምስክርነት ብርታት የተነሣ 
መጠነኛ የሕዝብና የሃይማኖተኞችም 
ተቃውሞ በተነሣ ጊዜ በዘመኑ በዚያ 
አካባቢ ባለሥልጣን የነበረ ጄኔራል 
ልጆቹ የቤተክርስቲያናችን አማኞች 
ስለነበሩ ቤተክርስቲያናችንን ያውቅና 
ይወድድ ስለነበር እግዚአብሔር በእርሱ 
ተጠቅሞ ለቤተክርስቲያን እረፍት ሰጠ። 
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የአምልኮ ሥፍራም ተገኘና በጎጃም 
ክፍለ ሃገር የመጀመሪያው የሐዋርያዊት 
ቤተክርስቲያን ኮንፈረንስ በ1982 
ዓ.ም. በፓዌ ተካሄደ። ድንቅ ነው!

በ1983 ዓ.ም. የመንግሥት 
ለውጥ ሲደረግ ከባህር ዳር እና ከፓዌ 
የእውነትን ወንጌል የተቀበሉ ወንድሞች 
የወንጌሉን እሳት ይዘው ወደየትውልድ 
አካባቢዎቻቸው መመለስ ቀጠሉ። 
ከእነዚህም መካከል ቻግኒ፣ ዳንግላና 
ደብረማርቆስ ይጠቀሳሉ።   

ከ1982-1984 ዓ.ም. የነበሩት 
ዓመታት በቤተክርስቲያን መንፈሳዊ 
እንቅስቃሴ በኃይል የታየበት፣ 
የጠላትም ተቃውሞ በከፍተኛ ሁኔታ 
ያየለበት፣ አጋንንትም በግልፅ እየታዩ 
የሚገዳደሩባቸው ወቅቶች ነበሩ። 
ተቃዋሚዎች ጴንጤዎችን ከአገራችን 
እናጠፋለን ብለው ተነሱ። በተለያዩ 
ጊዜያት ገጀራና ቢላዋ የተለያዩ የስለት 
መሣሪያዎችን እንዲሁም ዱላ፣ ሚጥሚጣ 
እና በርበሬ ሳይቀር እየተጠቀሙ 
ክርስቲያኖችን ያሳድዱ የነበረባቸው 
አስቸጋሪ ዓመታት ቢሆኑም ምዕመናን 
ከአገልጋያቸው ጋር እግዚብሔር 
የሰጣቸውን ጥበብ ሁሉ በመጠቀም 
መሰብሰቢያ ቤት ቢያጡ በጣና ሐይቅ እና 
በአባይ ወንዝ ጥግ በተለያዩ ስፍራዎች 
ቦታ እየቀያየሩ አምልኮና ፀሎታቸውን 
ሳያቋርጡ ስለቀጠሉ ጌታ የሱስ ድል 
ሰጥቶአቸዋል። በባህርዳርም በ1989 
ዓ.ም. 5500 ካሜ ለፀሎት ቤት 
መስሪያ የሚሆን ቦታ ከመንግሥት 
በመረከብ የፀሎት ቤት ተሰርቶአል።

በጎንደርም እንዲሁ በ1982 ዓ.ም. 
አራት የከተማይቱ አስተዳዳሪ ልጆች 
ወንጌልን አምነው በመቀበል ተጠምቀው 
ቤተክርስቲያን ከተመሰረተች በኋላ በብዙ 
ተጋድሎ ትልቅ የፀሎት ቤት የተሰራ ሲሆን 
የፀሎት ቤት መስሪያ ቦታ የተገኘበት 
ሁኔታም ያስገርማል። ቦታው በማስተር 
ፕላን መሠረት ተጠንቶ በባለሙያ 
ታይቶና ተሰርቶ የቀረበ ሆኖ ሳለ ሰነዱን 
የተመለከተው በወቅቱ የነበረው የቀበሌ 
አስተዳዳሪ “እኔ በሕይወት እያለሁ ይህች 
ቤተክርስቲያን እዚህ ከተማ ውስጥ ቦታ 
አታገኝም” ብሎ በፉከራ ተናገረ። ይህን 
በተናገረ በጥቂት ቀናት ውሥጥ ሰውዬው 
እንዳለው ሞተ፤ እናም ቤተክርስቲያን 
ቦታውን ተረከበች። በአሁኑ ሰአት 
በጎንደር ከተማ ውስጥ አንድ አጥቢያና 
አራት የስብከት ጣቢያዎች ያሉ ሲሆን 
ከከተማው ውጭ በደልጊ፣ በጭልጋ፣ 
በአዘዞ፣ በደብረ ታቦር እንዲሁም በቅርቡ 

በመተማ መስመር በሸኸዲ ቤተክርስቲያን 
እየተስፋፋች ትገኛለች።

ወደ ቻግኒ ስንመለስ ለመጀመሪያ ጊዜ 
ወንጌል ወደ ቻግኒ የገባው በ1982 
ዓ.ም. ሲሆን ይኸውም በቻግኒ 2ኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ መምህር 
በነበረ ወንድም በኩል ነበር። ፈውስና 
ተዓምራት፣ የመንፈስ ቅዱስ መፍሰስና 
የብዙዎችም ከአጋንንት እስራት መፈታት 
ስለነበር ወንጌል በቻግኒና አካባቢው 
እየሰፋና እየለመለመ ሄደ። በአንድ 
ወንድም ላይ ቀድሞ በነበረበት እምነት 
ሲኖር እጀ ሰብ አድርገውበት በሆዱ 

ወንጌል እየተስፋፋ ይገኛል።

የሰሜንና ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያን 
ስናነሳ ወለጋ ሌላው ክፍል ነው። 
የሐዋርያት ወንጌል ወደ ወለጋ የገባበትና 
የተስፋፋበትም መንገድ እንደሌሎቹ 
የኢትዮጵያ ክፍሎች ሁሉ በብዙ ድንቅና 
ተዓምራት ታጅቦ ነው።

አንዲት ሴት ታምማ ለህክምና ከቄለም 
ወለጋ ወደ አዲስ አበባ በመጣችበት 
አጋጣሚ በ1975 ዓ.ም. ይህንን 
የመዳን ወንጌል ሰምታ እና አምና 
ስትጠመቅ ከነፍስ መዳን በተጨማሪ 

ውስጥ ጉርጥና እባብ ሲጮህ ከነበረበት 
ጌታ ኢየሱስ በድንቅ ሁኔታ ፈውሶታል። 
በክራንች ትሄድ የነበረች ልጅም እንዲሁ 
በተዓምራት ተፈውሳለች። ብዙዎችም 
ከአጋንንት እስራት ተፈትተዋል። ከዚህ 
የተነሣ 12 ሰዎች በአንድ ቀን በዚያች 
ምድር ላይ የተጠመቁበትም ወቅት ነበር። 
በዚያች ከተማ የአምልኮ እና የቀብር 
ስነ-ስርዓት ማስፈፀሚያ ቦታ አለመኖሩ 
የነበረው ተፅእኖ ቀላል ባይሆንም ጌታ 
ኢየሱስ ግን    ቤተክርስቲያኑን እየረዳ 
እስከ ዛሬ ተሸክሞአቸዋል።

በቅርቡ በቻግኒ ለሐዋርያዊት 
ቤተክርስቲያን የፀሎት ቤት መስሪያ ቦታ 
የተገዛ ሲሆን ቦታውም ከዚህ በፊት ከፍተኛ 
ተቃውሞ በከተማው ውስጥ በወንድሞች 
ላይ እንዲነሳ በማድረግ ሃይለኛ ስደት 
ያቀጣጠለች ሴት ንብረት የነበረ መሆኑን 
ሰምተን ተገርመናል!

ወደ ወሎም ስንሻገር ወንጌሉ ከአዲስ አበባ 
በተላከ የእግዚአብሔር ሰው አማካይነት 
ወደ ደሴ የገባ ሲሆን በኮምቦልቻ፣ 
በሀይቅ፣ በወልዲያ፣ በቆቦ፣ በሲሪንቃ፣ 
በመርሶ፣ በጢጣ፣ በጃማ፣ በከሚሴና 
በሌሎችም አካባቢዎች የሐዋርያት 

ከህመሟም ተፈውሳለች። ወደ አገሯም 
ተመልሳ ወንጌልን በደስታ እና በከፍተኛ 
የመንፈስ ቅንዓት ትመሰክር ነበርና 
ከቅርብ ጓደኞቿ እና ከቤተሰቦቿ መካከል 
ሦስት ነፍሳትን አግኝታ ወደ አዲስ 
አበባ መጥተው በኢየሱስ ስም አምነው 
ተጠምቀዋል።

በሌላ ጊዜ አንዲት ሕመምተኛ ሴት በበሽታ 
እየተሰቃየች በየጠንቋዩ ቤት እየዞረች 
ምንም መፍትሔ ሳታገኝ በመቆየቷ 
ገንዘቧንም ጨርሳ ስለነበረ የቀድሞ 
የመኖሪያ አካባቢዋን ትታ ያቺ እህት 
ወደምትኖርበት ሮብ ገበያ ወደሚባል 
ስፍራ መጥታ ጠጅ ቤት ከፍታ ንግድ 
ትጀምራለች። ከበሽታዋም ስላልተፈወሰች 
ከጠንቋይ ተቀብላ የነበረውን መድሃኒትና 
ሌሎች እቃዎች በሙሉ ሰብስባ ሽንት 
ቤት በከተተችበት በዚያው ሌሊት ሕልም 
ታያለች። በሕልሟ አንድ ሰው “እኔ 
አማኑኤል ነኝ እኔ እፈውስሻለሁ” ሲላት 
ታያለች። ያቺም እህት ለጉዳይዋ ወደዚህች 
ሴት ቤት መጥታ ሁኔታውን ስትሰማ 
በደስታ እግዚአብሔርን አመሰገነች፤ 
ሴትዮዋም ወንጌልን ሰምታ በማመን 
ፈውሷን ተቀብላ በ1977 ዓ.ም. 
በኢየሱስ ስም ተጠመቀች። በእንዲህ 

የሰሜን አገልጋዮች በከፊል- 1991 ዓ.ም ባህርዳር
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ዓይነት መልክ የእውነት ወንጌል ብርሃን 
በቄለም ወለጋ ተገለጠ።

በሌላም በኩል አንድ ወጣት ተማሪ 
በ1976 ዓ.ም. በአዲስ አበባ አምኖ 
ተጠምቆ በ1981 ዓ.ም. የወንጌል 
ጥሪ ወደ ሕይወቱ ሲመጣ በቤተክርስቲያን 
ፈቃድ ወደ ምዕራብ ወለጋ መንዲ ከተማ 
ትኖር ወደ ነበረች እህቱ ዘንድ በመሄድ 
እየተማረ መመስከሩንም ጀመረ። 
ከአገምሰበለዓ ወደ መንዲ መጥቶ ይማር 
ለነበረ ተማሪ መሰከረለት። የሐሰት 
ትምህርት ነው ብሎ አልቀበልም ቢልም 
ወደ ቤተሰቦቹ አካባቢ ተመልሶ ግን 
ለወንድሙ “አንድ የስህተት አስተማሪ 
ልጅ መንዲ ከተማ ገብቶአል” ብሎ 
ሲነግር ወንድሙ ጋ የመስማት ፍላጎት 
ያድርበታል። ወንድሙ መንዲ ድረስ 
መጥቶ ይህንን የሐዋርያትን ወንጌል ሰምቶ 
“ኢየሱስን ማን ይሉታል?” የሚለውን 
በተክለማርያም የተፃፈውን መፅሐፍ 
ተቀብሎ ወደ አካባቢው ይመለስና ከሌላ 
ታላቅ ወንድሙ ጋር በጥንቃቄ ያጠኑታል። 
ትምህርቱም እንደ እግዚአብሔር 
ቃል ትክክል መሆኑን ተረድተው 
ገና ከመጠመቃቸው በፊት ለሌሎች 
መመስከር ጀመሩ። በአካባቢያችውም 
ሰፊና ታዋቂ ቤተሰብ ስለነበሩ ሲመሰክሩ 
ተሰሚነትም እያገኙ ሰባት ያህል ደረሱ። 
ቀጥለውም ያንን ወንድም ከመንዲ 
አስመጥተው በስፋት ወንጌሉን ከሰሙ 
በኋላ ሌሎችም ተጨምረው አጥማቂ 
ከናዝሬት አስመጥተው 103 ሆነው 
በኢየሱስ ስም ተጠመቁ፣ 80ዎቹ 
ወዲያውኑ በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ፤ 
ቤተክርስቲያንም በምዕራብ ወለጋ በዚህ 
ሁኔታ ተመሰረተች።

ወንጌሉ እያየለና ምስክርነቱም 
እየተጧጧፈ ሲሄድ ባገሩ ላይ የነበሩ የሌላ 
ሃይማኖት መሪዎች ከኮሙኒስቱ መንግሥት 
ጋር በመተባበር በወንድሞች ላይ ስደት 
አስነሱባቸው። በዚያ ዘመን አንድ ካድሬ 
የአንድ አገልጋይን ቤት አቃጥላለሁ ብሎ 
ወደ አገምሰበልዓ እየሄደ ሳለ መንገድ 
ላይ ባደረበት ሆቴል ውስጥ ልብሱ በሻማ 
ተያይዞ የውስጥ ሱሪው ሳይቀር ተቃጥሎበት 
አፍሮ ሌሊቱን ከሆቴሉ የጥበቃ ሠራተኛ 
ልብስ ለምኖ ወደ አገሩ እንደተመለሰ 
ይነገራል፤ ይገርማል!

ጥቂት ቆይቶ በ1980 ዓ.ም. 
በመጀመሪያ የተጠመቀችው እህት 
በማረፏ ምክንያት ከዋናይቱ ቤተክርስቲያን 
አገልጋይ ተልኮ ቤተሰቦቿንና ሌሎችንም 
ክርስቲያኖች በማፅናናት በዚያው የወንጌል 
ምስክርነት እየተሰጠ ባለበት ጊዜ የደርግ 
ታጣቂዎች ሁኔታውን ተረድተው ከአዲስ 
አበባ ተልኮ የነበረውም አገልጋይ ጨምሮ 
ተሰብስበው ታሰሩ። በእስር ቤት ውስጥም 
ሌላ የወንጌል በር ተከፈተ። በእስር ቤት 
ለነበሩ ነፍሳት ወንጌል ሲመሰከር የተወሰኑት 
አመኑ። ለማጥመቅ ግን አይቻልም ነበርና 
እግዚአብሔር ለወንጌላዊው በወቅቱ 
የሰጠው ጥበብ ይገርማል። ገላቸውን 
እንዲታጠቡ እንዲፈቅዱላቸው ፖሊሶቹን 

ጠይቀው ወደ ወንዝ በመውረድ 
ልብሳቸውን በፖሊስ ጥበቃ ስር አኑረው 
ወንጌላዊው የተጠማቂዎቹን ሰውነት 
በሳሙና አሽቶ እያጠበ በዚያው በጥልቁ 
ውሃ ውስጥ በኢየሱስ ስም አጠመቃቸው። 
ለሰውነታቸው እድፍ ሳሙናው፣ ለሃጢአት 
ስርየት ደግሞ የኢየሱስ ስም የሰራበት 
እንዲህ አይነት ጥምቀትም ተካሂዶአል። 
ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በገጠርና በከተማም 
እየተመሰከረ የወንጌሉ ዘር ወደ ከሮ፣ 
በደሶ፣ ሰሙሮ፣ ጋምቢ፣ ደንቢዶሎ እና 
ዱሊ እየተሰፋፋ ሄደ።

ጌታ ኢየሱስም ብዙ ድንቅና ተዓምራት 
እያደረገ የወንጌሉን ሥራ ያግዝ ነበር። 
ከእነዚህም መካከል አንድ ሰው ለ12 
ዓመት ያህል አብዶ መፈወሱ፣ የአንድ 
ወጣት ከአይነ ስውርነት መዳን እና አንዲት 
እህት አርፋ የቀብር ቦታ ስላልነበረ ከአንድ 
ቀን በኋላ በፀሎት ወደ ሕይወት መመለስ 

የማይረሱ የእግዚአብሔር ተዓምራቶች 
ናቸው። ሁለት እግሩ ሽባ የነበረ ሰው ገና 
ወንጌል እየተመሰከረለት እያለ ቃሉን 
በደስታ ሲቀበል ተፈውሶ በእግሩ ሄዶ 
የተጠመቀበት ታሪክም ይጠቀሳል። ለ80 
ዓመታት በቃልቻ መንፈስ ይሰራና አገሩን 
እያስፈራራ ይኖር የነበረ ሰው ጌታ ኢየሱስ 
ፈውሶት በወንጌል አምኖ ለመጠመቅ 
ችሎአል።

በዚህ ሁሉ መካከል የጨለማው 
ገዢ በወቅቱ የነበሩትን የመንግሥት 
ታጣቂዎችም ሆኑ ሌሎችን እየተጠቀመ 
በወንድሞች ላይ ስደቱ የከፋ ነበር። 
መታሰሩ፣ መገረፉ፣ ሰው ሲሞት የቀብር 

ቦታ በማጣት አስክሬን ተሸክሞ ከቦታ 
ቦታ መንገላታቱና ብዙ ዓይነት መከራና 
ስቃዮች ሳይበግራቸው ወንድሞች ፀንተው 
በመቆማቸው ጌታ ኢየሱስ ክብሩን 
በየጊዜው ይገልጥ ነበር።

ዛሬ የሐዋርያት ወንጌል በቄለም ወለጋ 
ተስፋፍቶ ራሱን የቻለ ቅርንጫፍ 
እሲከሆን ድረስ ያደገ ሲሆን 28 አጥቢያ 
አብያተክርስቲያናትና በሺሆች የሚቆጠሩ 
ነፍሳት ይገኛሉ። በምሥራቅ ወለጋ ቅርንጫፍ 
ሰበካም እንዲሁ የሐዋርያት ወንጌል 
እየተሰበከ 22 የሚያህሉ አጥቢያዎች 
እና ብዛት ያላቸው ምእመናን ይገኛሉ። 
ሁልጊዜ ቤተክርስቲያኑን እየባረከና 
እያሰፋ የሚሄደው ጌታ ኢየሱስ ክብሩን 
ሁሉ ይውሰድ! 
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ዓመት

ኛ
በኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
በመደበኛ ፕሮግራም መልክ ትምህርትና 
ሥልጠና መካሄድ የጀመረው ዘግየት 
ብሎ ቢሆንም መደበኛ ባልሆኑ አጫጭር 
ፕሮግራሞች ምዕመናንን ለወንጌል 
መስካሪነት ማሰልጠን፣ አገልጋዮችንና 
መሪዎችን ስለ አገልግሎትና ስለ መንፈሳዊ 
አመራር ማስተማር ከቤተክርስቲያኒቱ 
ምሥረታ ጀምሮ ከዕድገቷ ጋር አብሮ 
የቀጠለ ስለ መሆኑ የቤተክርስቲያኒቱ 
ቀደምት ምዕመናን፣ አገልጋዮችና መሪዎች 
ምስክሮች ናቸው። ለቤተክርስቲያኒቱ 
ማደግ ፣ መስፋፋትና መጽናት ምክንያት 
ከሆኑት ነገሮች አንዱ ከዕድገቷ ጋር አብሮ 
እያደገ የቀጠለው የትምህርትና ሥልጠና 
ፕሮግራም ነው።

ገና ከቤተክርስቲያኒቱ ምሥረታ ጀምሮ 
የወንጌል ስርጭቱ ሲቀጥል፣ ነፍሳት 
ሲድኑ፣ በዳኑት ላይ ሌሎች እየዳኑ 
ሲጨመሩ፣ ጌታ ኢየሱስ ለወንጌል 
አገልጋይነት የሚለያቸውም እየበረከቱ 
ሲቀጥል ቀደምቶች በሐዋ/ስራ 2÷42 
እንደተጻፈው ያመኑትን በሐዋርያት 
ትምህርትና በኅብረት በጸሎትም ያተጉ 
ነበር፤  ስለ ልዩ ልዩ አገልግሎትም 
ያስተምሩና ያሰለጥኑ ነበር። ጌታ ኢየሱስም 
የሚድኑትንና የሚያገለግሉትን በየጊዜው 
መጨመሩን ቀጠለ።

የወንጌል መስካሪዎችን፣ አገልጋዮችንና 
የአብያተክርስቲያናት መሪዎችን 
በትምህርትና ሥልጠና ለማብቃት 
በተደረገው ጥረት የቢሾፕ ተክለማርያም 
ገዛኸኝ እና የቢሾፕ ደጉ ከበደ ድርሻ 
ከሁሉ የላቀ እንደ ነበር በሁላችንም ዘንድ 
የታወቀ ነው።

የቤተክርስያኒቱን የትምህርትና ሥልጠና 
ፕሮግራም ለማጠናከርና ተደራሽ 

ለማድረግ ቀደምት መሪዎች ባደረጉት 
ጥረት የሐዋሳ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት 
ቤት መደበኛ ፕሮግራም ለማካሄድ ቅድመ 
ዝግጅት አድርገዋል፤ አስተማሪዎችን 
አሠልጥነዋል፤ ትምህርት አዘጋጅተዋል፤ 
በአስራ አምስት ዙሮች አገልጋዮች 
መሠረታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት 
እንዲማሩ አድርገዋል። ለአዲስ አበባ 
የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ መደበኛ ትምህርት 
ፕሮግራም አመራርን የመሰየም፣ በሞጁላር 
ኮርስ አስተማሪዎች የማሠልጠንና 
ለፕሮግራሙ መሳካት አስፈላጊው ሁሉ 
እንዲከናወን አድርገዋል።

የቤተክርስቲያኒቱ ማደግና መስፋፋት 
በጣም ፈጣንና በዚያው ልክ 
የአገልጋዮቹም መብዛት የሚፈጥን 
በመሆኑ የትምህርትና ሥልጠና 
ፕሮግራሞችን ለሁሉ ተደራሽ የማድረጉ 
አስፈላጊነት አንገብጋቢ ሆኖ በመገኘቱ 
የሐዋሳንና የአዲስ አበባን መደበኛ 
የትምህርትና ሥልጠና ፕሮግራሞች ወደ 
አጫጭር ሴሚናሮች መለወጥ ግድ ነበር። 
በመሆኑም የአገልጋዮች ትምህርትና 
ሥልጠና በበርካታ ማዕከላት በሴሚናር 
መልክ መስጠት ተጀመረ።

ቤተክርስቲያኒቱ በሴሚናር መልክ 
ያካሄደቻቸው የትምህርትና ሥልጠና 
ፕሮግራሞች በየቅርንጫፍ ሰበካው 
ተንቀሳቃሽ የአገልጋዮች ስልጠና 
(Mobile Training)፣ 
በአዲስ አበባ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ 
የቅርንጫፍ ሰበካ ኃላፊዎችና የንዑስ 
ሰበካ ተጠሪዎች የአገልግሎትና መንፈሳዊ 
አመራር ሥልጠና፣ እንዲሁም የከተማ 
አብያተክርስቲያናት መጋቢዎች 
ሥልጠና፣ በየማዕከላቱ በየዓመቱ ለሦስት 
ቀናት የአገልጋዮች ልዩ ልዩ ትምህርትና 

ሥልጠና እና በአዲስ አበባ ማዕከል 
የተካሄዱት  የመሪዎችና የሃገረስብከቱ 
ወንጌላዊያን የመንፈሳዊ ምክር አገልግሎት 
ሥልጠናዎች ናቸው።

በእነዚህ የትምህርትና ሥልጠና 
ፕሮግራሞች በየደረጃው ያሉት 
የቤተክርስቲያኒቱ መሪዎች፣ 
የሃገረስብከቱ ወንጌላዊያን እና የአጥቢያ 
አብያተክርስቲያናት መጋቢዎች በሙሉ 
ተደራሽ ሆነዋል።

ከዚህም በተጨማሪ በውጭ አገራት 
ላሉት የቤተክርስቲያናችን ምዕመናንና 
አገልጋዮች ወደ አገራቱ ለአገልግሎት 
በሄዱት የእግዚአብሔር ሰዎች በኩል 
ትምህርትና ሥልጠና ተሰጥቶአቸዋል። 
በአገር ውስጥም በሃገረስብከቱ 
እየታቀደና እየተዘጋጀ ከሚሰጠው 
ትምህርትና ሥልጠና ሌላ በየአጥቢያው፣ 
በየንዑስ ሰበካውና በየቅርንጫፍ ሰበካው 
የማስተማር ጸጋና ችሎታ ባላቸው 
መጋቢዎች፣ ወንጌላውያንና ኃላፊዎች 
በኩል ምዕመናንን ለመስካሪነት 
አገልጋዮችን ደግሞ ለአገልግሎታቸው 
ለብቃት የማስተማርና የማሰልጠን ያላሰለሰ 
ጥረት ተደርጓል።

ቤተክርስቲያኒቱ ወንጌልን ለዓለም ሁሉ 
የማድረስ፣ የመብዛትና የማደግ ጽኑ ራዕይ 
ያላት በመሆኑ የትምህርትና ሥልጠና 
ፕሮግራሟንም አጠናክራ የምትቀጥለው 
ይሆናል። 

የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያንን 
እዚህ ላደረሳት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ 
ክብርና ምስጋና ይሁንለት፤ አሜን።

ትምህርትና ሥልጠና
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የአምቦ ቤተክርስቲያን ወንድሞችና እህቶች
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ኛ

ቀድሞው አጠራር ሸዋ ጠቅላይ 
ግዛት ተብሎ በሚታወቀው 
የኢትዮጵያ ክፍል በሰሜኑ፣ 

በምዕራቡ፣ በደቡቡ፣ ደቡብ ምዕራብና 
አካባቢዎቻቸው ወንጌል የገባባቸው፣ 
ያደገባቸውና አሁን የደረሰበትንም ደረጃ 
ስናነሳ እንዲሁ የእግዚአብሔር እጅ 
ለማዳን የተንሳቀሰባቸውን ሁኔታዎች  
እንመለከታለን። ገና የመዳንን ወንጌል 
ሳያገኝ በፊት በመንፈስ ቅዱስ ከተሞላ 
በኋላ ከጅማ ተነስቶ ወደ አዲስ አበባና 
ከዚያም ወደ ሰሜን ሸዋ (አማራ ክልል) 
ወደ ደብረብርሃን፣ ወደ ኤፌሶንና 
ወደ ሌሎችም ከተሞች በመንቀሳቀስ 
ለመጀመሪያ ጊዜ ወንጌልን በአካባቢው 
የሰበከው፣ እንደ መጽሐፍ ቅዱሱ አጵሎስ 
በመንፈስ እየተቃጠለ በርካታ ከተሞችን 
በእግሩ በመጓዝ ለምሳሌ በደብረ ብርሃን፣ 
በጉዶ በረት፣ በሸዋሮቢት፣ በአጣዬ፣ 

በ

በኤፌሶን በካራ ቆሬ ከተሞች ቋንቋቸውን 
ለማያውቃቸው ለአፋሮችና አዳሎች 
ጭምር የንስሐን ስብከት በድፍረት 
እየሰበከ ዞሮአል - አንድ እግዚአብሔር 
የጠራው ቀደምት የወንጌል አገልጋይ። 
ይህ ሰው በየሄደበት ሁሉ ሳይፈራ ወንጌል 
ይመሰክር ነበር። ከአንዳንድ  ሰዎችም 
አጋንንት በመውጣት ምልክትና ድንቆችም 
ይታዩ የነበረ ሲሆን ብዙ መንገላታት፣ 
ድብደባ፣ ግርፋት፣ እሥራት፣ ረሃብና 
መከራንም በየመንገዱ ተቀብሎአል።

በ1970ዎቹም በአዲስ አበባ የአውነትን 
ወንጌል ተቀብላ የነበረች አንዲት እናት 
ከዳነችበት ጊዜ ጀምሮ ለአካባቢዋና 
ለወላጆቿ በነበራት የነፍስ ሸክም በመነሳሳት 
በተለያየ ጊዜ ወደ ሰሜን ሸዋ በመሄድ 
ወንጌል ትመሰክር ነበር። በ1978 
ዓ.ም. የእግዚአብሔርን ሰው በመያዝ 
ወደ መንዲዳና አንጨቆረር በመሔድ 
የእውነትን ወንጌል ለቤተሰብ አባላት እና 
በምኩራቦችና በየደብሩ ለሚገኙ ካህናትና 
ሌሎች ሰዎች አሰምታለች። ቃሉን 
ከሰሙት መካከልም ወደ አዲስ አበባና 
ወደ ሻሸመኔ በመሄድ በተለያዩ ጊዜዎች 
ተጠምቀዋል። ዛሬ በመንዲዳ ከተማ 
ያለው የወንጌል እንቅስቃሴ የዚያን ወቅት 
ፍሬ ነው ማለት ይቻላል።

በሰሜን ሸዋ ሥር ካሉ ልዩ ልዩ አካባቢዎች 
መካከል በደብረሲና ለሥራ ወደዚያ 
በሄደች እህት በኩል የእውነት ወንጌል 
የበራ ሲሆን በተለይም በደብረሲና 2ኛ 
ደረጃ ት/ቤት ውስጥ የአውነት ወንጌል 
ይመሰከር ነበር። ቀጥሎም በደብረብርሃን 
ከተማ የአውነት ወንጌል መሰበክ 
የተጀመረ ሲሆን ከአዲስ አበባ ወደዚያ 
ለሥራ በሄደች እህት ምስክርነት በአጋንንት 
እሥራት ተይዞ የነበረ ሰው ከዚያው 
ተጸልዮለት አጋንንት ለቅቆት ወደ አዲስ 
አበባ መጥቶ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ 
ወደ ደብረብርሃን በመመለስ የወንጌል 
በር በዚያች ከተማ ተከፈተ። በዚያው 
ዓመት በእነዋሪ ከተማም ለማስተማር 
ሥራ ወደዚያ ሄዶ በነበረ ወጣት ክርስቲያን 
በኩል ምስክርነት ተጀመረ።

ከ1984-1994 ዓ.ም. በነበሩት 
አስር አመታት በሰሜን ሸዋ ንዑስ 
ሰበካ ውስጥ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ 
በከፍተኛ ሁኔታና በፍጥነት እየተስፋፋ 
የመጣበት ዘመን ሲሆን በእነዚህ ዓመታት 

142 ነፍሳት በጌታ በኢየሱስ ስም 
ተጠምቀዋል። በእነዚህ ዓመታት የእውነት 
ወንጌል በደብረብርሃን ከተማና በንዑስ 
ሰበካው እንዲስፋፋ ጌታ የሱስ በብርቱ 
ጸሎትና እንባው፣ በሰጣቸው ተከታታይ 
ትምህርቶች፣ በምክርና የወንጌል መንፈስ 
በከተማይቱና በአካባቢው እንዲወርድ 
በከፈለው መስዋዕትነት የተጠቀመበት 
የእግዚአብሔር ሰው በወቅቱ የሸዋ 
ዙሪያ ሰበካ ኃላፊ የነበረው ደጉ ከበደና 
ባለቤቱን ነበር። በእነዚያ ዓመታት 
ይህ የእውነት ወንጌል በደብረብርሃንና 
አካባቢዋ፣ በደብረሲናና በዙሪያዋ ባሉት 
በአርማኒያ፣ በሾላ ሜዳና፣ በማፉድ፣ 
በሞረትና ጅሩ ወረዳ በእነዋሪ፣ በመንዲዳ 
ከተማና በዙሪያዋ፣ በአባያ ገጠር ቀበሌ፣ 
በሸዋ ሮቢትና አካባቢው በአጣዬ ሁሉ 
ያሉት ጥቂት ጥቂት ምዕመናን ቢሆንም 
የእውነት ወንጌል ግን ተዳርሶ ይገኛል። 
በዚህ በሰሜን ሸዋ ከ1982-2010 
ዓ.ም. ባሉት ዓመታት ውስጥ 307 
ነፍሳት በኢየሱስ ስም የተጠመቁ ሲሆን 
አራት አጥቢያዎችም ተከፍተዋል። ወደ 
አጥቢያነት ደረጃ ባይደርሱም በአንኮበር 
ወረዳ፣ በመሐል ሜዳ ከተማ፣ በሾላ ገበያ 
ከተማ፣ በመኮይ ከተማ፣ በአለም ከተማና 
በሸኖም የተጠመቁ ነፍሳት ይገኛሉ። ክብር 
ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን!

በሰሜን ሸዋ ኦሮሚያ ዞንም እንዲሁ 
ቤተክርስቲያን ቅርንጫፎቿን እያስፋፋች 
ትገኛለች። በዚህ አካባቢ የዳራ ወረዳ 
ነዋሪ የነበረ አንድ ሰው የጥንቷን 
የሐዋርያት እምነት አስተምህሮ 
የመስማት ዕድል ያገኘው በ1962 
ዓ.ም ነበር - ወደ አዲስ አበባ መጥቶ። 
ይህንን ትምህርት የሚያስተምረውን 
ሰው ማግኘት እፈልጋለሁ በማለት አዋሳ 
ድረስ በመሄድ ከተክለማርያም ገዛኸኝ 
ጋር ተገናኝቶ የመዳንን ወንጌል በሚገባ 
ከሰማ በኋላ በኢየሱስ ስም ተጠምቆ ወደ 
አገሩ በመመለስ በሰላሌ ለአንድ የታወቀ 
የድርጅት አገልጋይ መስክሮ የእውነት 
ወንጌል ብርሃን በዚያ አካባቢ ማብራት 
ጀመረ።

የእነዚህ ሰዎች መገናኘትና ወንጌል ወደ 
ሰላሌ የደረሰበት መንገድም አስገራሚ 
ነው። ሁለቱ ሰዎች ወንጌልን ሰምተውና 
ሌሎች ያመኑ ሰዎች ተጨምረው አምስት 
ነፍሳት በጥቅምት 1963 ዓ.ም. በአባይ 
ወንዝ ውስጥ ተጠምቀው በሰሜን ሸዋ 
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ኦሮሚያ ክልል በወራጃርሶ ወረዳ በመልዩ 
ጨዋ ቀበሌ አንዲት አጥቢያ ሐዋርያዊት 
ቤተክርስቲያን ተከፈተች።

የእውነት ወንጌል በዚህ መልኩ ወደ ሰሜን 
ሸዋ ኦሮሚያ ዞን ከገባ በኋላ የተወሠኑ 
ዓመታት ቆይቶ በ1984 ዓ.ም. አካባቢ 
የሌላ ድርጅት እምነት ተከታይ የነበረ 
አንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱሱን እያነበበ 
ሳለ ስለኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጥምቀት 
ለመዳን አስፈላጊነት ይገለጥለታል። 
የሚያጠምቀውን ሰው ባለማግኘቱ 
እየተጨነቀ ሲኖር የቤተክርስቲያናችን 
አማኝ የነበረ ሰው ሁኔታውን ሰምቶ 
ያገኘውና በ1984 ዓ.ም. በጌታ በየሱስ 
ክርስቶስ ስም ተጠምቆ የወንጌል አገልጋይ 
የሆነበት ሁኔታ ሲታይ ጌታ እየሱስ ራሱ 
የጠራቸውን ቃሉን እያበራ ይሰራ እንደነበር 
እንረዳለን። በዚህ መንገድ ወንጌሉ ወደ 
ቄረምሣ ቀበሌ ገብቶ በቀጣዩ ዓመት በ 
1985 ዓ.ም. 12 ሰዎች ተጨምረው 
በመጠመቃቸው በዚያች ቀበሌ ሁለተኛዋ 
የሰሜን ሸዋ - ኦሮሚያ ዞን አጥቢያ 
ተመሰረተች። 

ከ1989 ዓ.ም. ጀምሮ በዚህ አካባቢ 
ያለውን የወንጌል ሥራ ማዕከል ኩዩ 
ወረዳ፣ ገርበ ጉራቻ ከተማ በማድረግ 
የወንጌል ምስክርነት እሳትንም 
በማቀጣጠል ጌታ ኢየሱስም ብዙ ድንቅና 
ተዓምራትን እያደረገ ቤተክርስቲያን 
በመስፋት ላይ ትገኛለች። ለአዳዲስ ነፍሳት 
ወንጌል ሲመሰከር ብዙዎች ከአጋንንት 
እሥራት ይፈታሉ፣ ብዙ በሽተኞችም 
ከተለያዩ ደዌዎች ይፈወሳሉ፣ በጌታ 
በኢየሱስ ክርስቶስ ስምም ይጠመቃሉ፣ 
እግዚአብሔር ለወንጌል የጠራቸውም 
ለአገልሎት እየተለዩ ይገኛሉ። በዚህ 
አይነት መንገድ እየሄዱና እየበዙ 
በመስፋታቸው በአሁኑ ሰዓት በሰሜን 
ሸዋ ኦሮሚያ 21 አጥቢያዎች ይገኛሉ። 

ለዚህ ዕድገትና የቤተክርስቲያን መስፋት 
የተጠቀመባቸውን ሁሉ እግዚአብሔር 
ይባርክ!

በሰላሌ ከተደረጉ ተዓምራት መካከል 
የአንዲት እህት ከሞት መነሳት አንዱ 
ነው። ወንጌል ወደ ሰላሌ እንደገባ ትንሽ 
ከቆየ በኋላ የዚያች ምድር በኩር የወንጌል 
ፍሬ እና በኋላም አገልጋይ የሆነው ሰው 
ባለቤት በህመም ማቅቃ ስትሞት አገልጋዩ 
ሌላ ክስ መጣበት። “የት አለ የአንተ 
አምላክ?” የሚል የተቃዋሚዎች ጥያቄ 
አስጨነቀው። እርሱም ለሦስት ቀን እዝን 
አዘጋጅቶ ሃዘንተኞች እንዲሰበሰቡ ካደረገ 
በኋላ በሞተችው ባለቤቱ ሰውነት ላይ 
አግድም ተጋድሞ የመረረ ጸሎት እያደረገ 
በፍጥነትና በኃይል የጌታ ኢየሱስን ስም 
ጠራ፤ በቤተሰቦችዋና በብዙ ሃዘንተኞች 
ፊት ሟች ባለቤቱ በቅጽበት ወደ ሕይወት 
ተመለሰች። ዘመዶችዋም ከሞትዋ ይልቅ 
ኢየሱስ ከሞት የማስነሳቱ ነገር እጅግ 
አስገረማቸው፣ መነጋገሪያቸውም ሆነ። 
በጣም የሚገርመው ግን የአካባቢው 
ሰው እንዲህ አይነት ተዓምራትም እያየ 
ወንጌል ለማመን የፈጠነ ከአለመሆኑም 
በላይ ቀድሞ ያደርግ እንደነበረው 
የበግ መስዋዕት ለጣዖት እየሰዉ ደም 
መርጨትን መቀጠላቸው ነበር። ከዚያም 
በላይ ከ10 ዓመት በላይ ወንጌልን በነጻነት 
በአካባቢው ለማሠራጨት እጅግ አስቸጋሪ 
ነበር።

ጌታ የሱስ በሰሜን ሸዋ ከሰራቸው 
ተዓምራቶች መካከል የሚከተሉትም 
ይጠቀሳሉ። አንድ የከተማ ታጣቂ 
የነበረ ሰው ወደ አንዲት እህት ቤት 
በመሄድ “አንቺ ጴንጤ በዚህ ከተማ 
ልትኖሪ ነው” በማለት እያስፈራራት 
“የሚቀጥለው እሁድ ክርስትና ባትነሺ 
በዚህ በያዝኩት መሣሪያ ነው ተገድለሽ 
የምትቀበሪው” ብሎ ሲፎክር እርስዋም 

“ግዴለም የሚያድነው ኢየሱስ ብቻ ነው” 
ብላ መለሰችለት። ሰውዬው እርስዋን 
እገድልሻለሁ ያለበት ማከሰኞ ሳይነጋ 
ሰኞ ቀን ማንም ሳይነካው ሞቶ ተገኘ። 
የሰውዬው መሞት እጅግ ቢያሳዝንም 
የእግዚአብሔር በቀል ግን ያስገርማል፣ 
ያስፈራልም።

በ1981 ዓ.ም. አንድ ሃብታም ግለሰብ 
ባለው ሃብት በመመካት “ይህንን እምነት 
አጠፋለሁ” ብሎ ተነሣ። የአካባቢውን 
ሕዝብ በማስተባበርም ከጴንጤዎች 
ጋር ምንም አይነት ማህበራዊ ግንኙነት 
እንዳያደርጉ፣ ወፍጮ እንዳይፈቅዱላቸው፣ 
በመኪኖቻቸው የትራንስፖርት 
አገልግሎት እንዳይሰጥዋቸው፣ ሰላምም 
እንዳይሉአቸው፣ በለቅሶ ወቅት 
እንዳይተባበሩአቸው ለማድረግ ብዙ 
አድማ አስተባበረ። ከዚያም አልፎ 
ጴንጤዎች ከአካባቢው ከጠፉ በዚያ 
አካባቢ የሚያመልኩበትን አንድ የአምልኮ 
ሥፍራ በሸክላ ገንብቶ እንደሚያስረክብና 
በየዓመቱ በሬ እያረደ ሕዝቡን 
እንደሚያበላ ጭምር ስዕለት ተሳለ። ነገር 
ግን ሰውዬው ስዕለቱን ሳይፈጽም ያለውን 
ሃብት ሁሉ ጥሎ ይህንን በተናገረ በወሩ አፉ 
ተቆልምሞ ወደኋላ ዞሮ ታምሞ ጥፋተኛ 
መሆኑን ተናግሮ ሞተ። በጣም ያሳዝናል፣ 
የእግዚአብሔር ሥራ ግን ያስገርማል፣ 
ያስፈራልም።

የእግዚአብሔር ቃል “... ይህ 
አሳብ ወይም ይህ ሥራ ከሰው እንደሆነ 
ይጠፋልና፣ ከእግዚአብሔር እንደሆነ 
ግን ታጠፉአቸው ዘንድ አይቻላችሁም 
በእርግጥ ከእግዚአብሔር ጋር ስትጣሉ 
ምናልባት እንዳትገኙ” (ሐዋ.5፥38-
39) የሚለውን የአስተዋዩ ገማልያል 
ምክር ሰዎች ቢሰሙ ወይም ቢያውቁ ኖሮ 
ባልተጎዱ ነበር!

ቤተክርስቲያን ጌታ ኢየሱስ በደሙ የዋጃት 
የራሱ አካል፣ በራሱ ፈቃድ የተመሰረተች 
ስለሆነች ብዙ ስደት፣ መከራ፣ የስጋ ሞት፣ 
እስራት፣ ድብደባ፣ ዛቻ፣ ማስፈራራት ብዙ 
ነገር ቢኖርም ያ ሁሉ ለወንጌሉ መስፋፋት 
እንደ ነዳጅ አድርጎ እግዚአብሔር 
ተጠቀመበት እንጂ እርሷ አልጠፋችም። 
እንዲያውም እንደቃል ኪዳኑ እያደገች፣ 
እየሰፋች፣ እየወረሰች በዚያም ክልል 
በከፍታ ወጥታ የምታበራ ሆና ተገኝታለች። 
ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን! 

ወደ ምዕራብና ደቡብ ምዕራብ ሸዋ 
ስንመለስ እነ አምቦን፣ ጊንጪን፣ 
ሆለታን፣ ሰበታን፣ ወሊሶን፣ ቱሉቦሎን፣ 
ቡታጅራን እና በዙሪያዎቻቸው ያሉትን 

የምዕራብ ሸዋ ወንድሞች በከፊል-ጊንጪ
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የሰበታ የመጀመሪያዎቹ ምዕመናን

የገጠርና የከተማ ቀበሌዎችን እናገኛለን። 
ዛሬ ላይ ቤተክርስቲያን ቅርንጫፎቿን 
በእነዚህ አካባቢዎች ሁሉ አስፋፍታ 
ያለችና ብዙዎችም መዳንን እያገኙ ሲሆን 
በእነዚህ አካባቢዎች ሁሉ የእውነት 
ወንጌል የገባባቸውን መንገዶች በአጭሩ 
እንደሚከተለው እንቃኛለን።

በሌሎች ስፍራዎች እንደሆነው ሁሉ 
በብዙ ስደትና መከራ በማለፍ የእውነት 
ወንጌል በምዕራብ ሸዋም በአራብሳና 
ኦዳ ቀበሌ፣ በጅባትና ሜጫ አውራጃ 

በተለይም በሜሊያ ወረዳ፣ በጮሊያ፣ 
በጌዶ፣ በጊንጪ፣ በጀልዱ፣ በሜታ፣ 
በአምቦና በእነዚህ አካባቢዎች በብዙ 
ገድል የሐዋርያት ወንጌል እየተስፋፋ 
ብዙ ነፍሳትም እየዳኑ ጌታ ኢየሱስም 
ብዙ ድንቅና ተዓምራት እየሰራ ዛሬ ላይ 
ቤተክርስቲያን በከፍታ ወጥታ ትታያለች።

ወደ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዙሪያ ስንቃኝ 
የሐዋርያት ወንጌል ወደ ሰበታ አካባቢ 
የገባው በአንዲት እናት አምነው መጠመቅ 
ምክንያት በ 1978 ዓ.ም. ነበር። 

ከዚያም በማስከተል በወቅቱ ወንጌላዊ 
የነበሩት ደጉ ከበደ በሰበታ አካባቢ 
በመመላለስ ብዙ ሰዎች ከአጋንንት 
እሥራት እና ከባእድ አምልኮ እየተላቀቁ 
በኢየሱስ ስም መጠመቅ ቀጠሉ፣ 
ቤተክርስቲያንም ተመሠረተች። ከወንጌል 
መስፋት ጎን ለጎን ስደቱም እየጨመረ 
የቤት ቃጠሎ፣ የንብረት መውደም፣ 
የአንዲት እህት እግር መቆረጥ፣ የአንድ 
ወንድም እጅ መሰበር፣ እና ሌሎችም 
ከባድ ጉዳቶች የደረሱ ሲሆን ይህም 
የወንጌል መስካሪዎች አርማ በመሆኑ 

በምሥጋና ተቀብለን ይህ ሁሉ አልፎ 
የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በዚህ 
አካባቢም አድጋ እና ሰፍታ ትገኛለች።

በመላው ኢትዮጵያ የተቀጣጠለው 
የወንጌል እሳት በደቡብ ምዕራብ ሸዋ 
ወደ ወሊሶ የገባው ደግሞ በ1984 
ዓ.ም. ነበር። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ 
እግዚአብሔር የጠራቸው የእግዚአብሔር 
ሰዎች እየተፈራረቁ ያገለገሉ ሲሆን ከብዙ 
መስዋዕትነት ጋር የእግዚአብሔር ሥራ 
እየተሰራ ቆይቶ በአሁኑ ሰዓት አስራ 

አምስት አጥቢያ አብያተክርስቲያናት 
እና አሥራ አምስት የስብከት ጣቢያዎች 
በደቡብ ምዕራብ ሸዋ በወሊሦ ንዑስ ሰበካ 
ውስጥ ያሉ ሲሆን በርካታ ምእመናንም 
ይገኛሉ።

ወደ ሌሎቹ የደቡብና ደቡብ ምዕራብ 
ሸዋ ዙሪያ ክፍል ስንሄድ ቡታጅራን፣ 
ወልቂጤን፣ ቱሉቦሎን፣ ተጂን፣ ኬላን፣ 
ጎጌቲን፣ አጨበርን እና ሌሎች አነስተኛ 
የገጠር ከተሞች አብያተክርስቲያናት 
መስፋፋት ታሪክን እናገኛለን። የሐዋርያት 

ወንጌል ወደ ጉራጌው ክፍል የደረሰበትን 
መንገድ ስናይ የመርካቶ ወንድሞች በልዩ 
ልዩ ምክንያት ወደ ትውልድ አካባቢያቸው 
ሲሄዱ የእውነትን ወንጌል እየመሰከሩ 
በቡታጅራ፣ በዳሙ፣ በጎጌቲ፣ በአጨበርና 
በሌሎችም አካባቢዎች የእውነት ወንጌል 
ደረሰ። ምስክርነቱም በስደትና በመከራ፣ 
በእስራትና በወህኒ በብዙ ውጣ ውረድ 
በማለፍ ለብዙዎች መዳን ምክንያት 
በመሆን ዛሬ የጉራጌ ቅርንጫፍ ሰበካ 
ለመሆን በቅቶአል። 
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የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
ታሪክ አካል ከሆኑት ነገሮች ውስጥ አንዱ 

የአገልግሎት ክፍሎች መዋቀርና መደራጀት 

ነው። ቤተክርስቲያኒቱ ገና ለጋ እና 
የምዕመናኖቿም ቁጥር ጥቂት በነበረ ወቅት 

ወንጌልን ለማስፋትና አብያተ ክርስቲያናትን 
ለማሳደግ ካላት ሰፊ ራዕይ የተነሳ ምዕመናኖቿ 
እንደየጸጋቸው እንደየ ዕድሜአቸውና 

ጾታቸው በማደራጀት ለቤተክርስቲያን 

ተልዕኮ መሳካት ድጋፋቸውን አንዲለግሱ 

ስታደርግ ቆይታለች። በመሆኑም ከባለፉት 
50 ዓመታት ጀምሮ እስከ አሁን 

ቤተክርስቲያኒቱ እስከ ደረሰችበት ደረጃ 
የአባቶች፣ የእናቶችና የወጣቶች መክሊት 

አገልግሎት ያሉአት ሲሆን በእነዚህ 

የአገልግሎት ዘርፎችም ምዕመናን እየተጉ 
ይገኛሉ። የእግዚአብሔር ቃል በዘካርያስ 

4፥10 ላይ “የጥቂቱን ነገር ቀን የናቀ ማን 

ነው?” እንደሚል በእነዚያ የጥቂት ነገር 
ቀናት ውስጥ የነበረውን የአገልግሎቶቹን 
አጀማመር ትውልድ ሁሉ እንዲያውቀው 

እንደሚከተለው እንቃኛለን። 

የእናቶች መክሊት አገልግሎት

በአደረጃጀት ደረጃ የእናቶች አገልግሎት 

ከሌሎቹ የሚቀድም ሲሆን በአምስት 
እናቶች በአዋሳ ከተማ ተጀምሮ በድጋሚ 

በደንብ የተደራጀውና ሥራውን የጀመረው 
በ1967 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ 

ውስጥ ነው። የአገልግሎቱ ዓላማም 

በሃገር ውስጥም ሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ 
የወንጌል ሥራ እንዲስፋፋ፣ የወንጌል 

መልዕክተኞች እንዲላኩ መርዳት እንዲሁም 
ቤተክርስቲያኒቱ ለምታካሂደው የተለያዩ 

የካህናትና የወንጌል አገልጋዮች ትምህርትና 

ሥልጠና እንዲሁም የመጽሐፍ ቅዱስ 
ትምህርት ቤቶችንና ኮሌጆችን በገንዘብና 

በማቴሪያል መደገፍ ነው።

የአገልግሎቱ ጀማሪዎች የጥቂቱን ቀን ነገር 

የአገልግሎት ክፍሎች

እንደሚያስታውሱት እናቶች በቁጥርም 
ጥቂቶች በመሆናቸው አንዳንድ ያላገቡ 

ወጣት እህቶችን በመጨመር ጥጥ እየፈተሉ 

ጋቢ በማሰራት፣ የተለያዩ ጥልፎችንና 
ሹራቦችን እየሰሩ በመሸጥ የተገኘው 

ገንዘብ በወቅቱ ለነበረችው ቤተክርስቲያን 
ጉድለቶች ይውል ነበር።

እናቶች ቀስ በቀስ በጉልበታቸው ገንዘብን 

በተለያዩ ሥራዎች አማካይነት ከመሰብሰብ 
በተጨማሪ ለወንጌልና በቤተክርስቲያን 
ውስጥ ለነበሩ የተለያዩ ሸክሞችን ሰብሰብ 

ብለው በጸሎት በኢየሱስ ፊት ማቅረብ 
ጀመሩ።

ዛሬ አገልግሎቱ በሁሉም ሰበካዎች ሰፍቶ 

የቅዱሳንን ልብ እያሳረፈ ለሚያገለግሉት 
እናቶች ጭምር በረከትና ፈውስ እየሆነ 

ይገኛል።

የወጣቶች መክሊት አገልግሎት

ወጣቶች በመክሊት ሥራ ላይ

ጀምሮ ነው ማለት ይቻላል። ያኔ የነበረው 
አካሄድ ዛሬ መክሊት አገልግሎት ተብሎ 

ከሚጠራው የአገልግሎት አካሄድ ጋር አንድ 

አይነት አልነበረም። በወቅቱ የወጣቶች 
አገልግሎት ምስክርነትን፣ የወጣቶችን 

መንፈሳዊ ጉባኤ ማካሄድን፣ የእርስ 
በርስ የሕብረትና የመጽናኛ ፕሮግራሞችን 
ማከናወንን እና በጥቂቱ የወርሃዊ መዋጮ 

መሰብሰብን፣ የግድግዳ ላይ ተንጠልጣይ 

ጥቅሶችን በማዘጋጀት ሽጦ ለቤተክርስቲያን 

ማበርከት ላይ ያተኩር ነበር። የወጣቶች 
አገልግሎት ስርዓትና ደንብ ወጥቶለት ራሱን 

ችሎ እንዲደራጅ የተደረገው ከ1976 
ዓ.ም ጀምሮ ነው። ዓላማውም በጸሎት ቤት 

ግንባታ ላይ ሊውል የሚችል ገንዘብ ማሰባሰብ 

ላይ ያተኮረ ነው። የወጣቶች አገልገሎት 
እንቅስቃሴውን በተጠናከረ መልኩ 

ሲጀምር ወቅቱ የኮሙኒስት ዘመን ስለነበር 

ከአ.ኢ.ወ.ማ (አብዮታዊ ኢትዮጵያ 
ወጣቶች ማህበር) ውጭ ያለ የወጣቶች 
እንቅስቃሴ ሁሉ በክፉ አይን የሚታይና 

የወጣቶች አገልገሎት በሚል ስያሜ 

ወጣቶች ለአገልግሎት መንቀሳቀስ የጀመሩት 
በአጠቃላይ ከቤተክርስቲያን ምሥረታ 

ክትትል የሚደረግበት ሁኔታ ስለነበር 

በኢትዮጵያ ውስጥ ወጣቶች በሚል ስያሜ 
ጉባኤ ማድረግም ሆነ ገንዘብ መሰብሰብ 
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እጅግ አስቸጋሪ ነበር። በየሰበካው ተንቀሳቅሶ 
የወጣቶቹን አገልግሎትና መንፈሳዊ ሕይወት 

ለማሳደግ ለምሳሌ በከምባታና ሃዲያ ክፍል 
ውስጥ በወቅቱ አገልግሎቱን ሲመራው 

የነበረ የእግዚአብሔር ሰው የአካባቢውን 
ሰው አይነት ልብስ በመልበስ ቀን ቀን 
በእግሩ በመጓዝ ማታ ስብሰባዎችን እየጠራ 

በየመንደሮች የወጣቶች ስብሰባ በማድረግ 
በመንፈሳዊነትም ሆነ በአገልግሎቱ እንዲተጉ 

ወጣቶቹን ያደራጀበት ሁኔታ ነበር።

ይህ የእግዚአብሔር ሰው በ1978 ዓ.ም. 
ከምባታና ሃዲያ አካባቢ አገልግሎቱን 

በማደራጀት ላይ ቆይቶ ማሬ በምትባል ቦታ 
ዛፍ ጥላ ስር ተቀምጦ መኪና ሲጠብቅ 
የወጣቶች አገልግሎት በሚል ስያሜ ይህን 

አገልገሎት ለማስኬድ እየጠበበ መሄዱን 
እያሰላሰለ ሳለ ድንገት ወደ አዕምሮው 

“የመክሊት አገልግሎት” የሚል ቃል መጣ። 
የመክሊት አገልግሎት ይባላል ብሎም ወሰነ። 
አዲስ አበባ ደርሶ ይህን ለቤተክርስቲያኒቱ 

አስተዳዳሪ ሲነግራቸው በደስታ ተቀበሉት። 

ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የመክሊት አገልግሎት 
የሚለውን ስያሜ ጥቅም ላይ በመዋሉ 

በነጻነት መንቀሳቀስ አስችሏል። ሥራው 

እየተቀጣጠለ ሲሄድ የተሰደዱ፣ የታሰሩ፣ 

ተገደው ወደ ጦርሜዳ እንዲሄዱ የተደረጉ 

አልፎም የመክሊቱን ሥራ እየሠሩ እያሉ 
በጥይት የተገደሉ ወጣቶች ነበሩ።

አገልግሎቱ ለቤተክርስቲያን የጸሎት 

ቤት ግንባታ መዋሉ ራሱ መዝገብህ 
ባለበት ልብህ በዚያ ይሆናል ተብሎ 
እንደተጻፈ ወጣቶች በአገልግሎታቸው 

ምክንያት ልባቸው በእግዚአብሔር ቤት 

እንዲታሰር(እንዲጠጋጋ)አድርጎታል። 
አገልግሎቱ ለቤተክርስቲያን ዕድገት 
ያበረከተውን አስተዋጽኦ ስንመለከት እጅግ 
ብዙ የሚሆኑ የጸሎት ቤቶች ግንባታ፣ 

የአዋሳ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት 

ሕንጻ ግንባታና ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው 
ለአብያተክርስቲያናት የተገዙ የድምጽ 

ማጉያዎችና የሙዚቃ መሣሪያዎች 
እንዲሁም ለልዩ ልዩ ጸሎት ቤቶች የግንባታና 

ዕድሳት እርዳታ መለገስን ጭምር ያካተተ 
አስተዋጽኦ አድርጎአል።

የአገልግሎቱ ዓላማ በተለያዩ ቦታዎች ለሚሰሩ 

አብያተ ክርስቲያናት ጸሎት ቤቶች የገንዘብና 
የጉልበት እርዳታ ማድረግ እንደመሆኑ 

በአሁኑ ወቅት ለቤተክርስቲያን ጸሎት ቤት 
ግንባታና የተለያዩ ቁሳቁሶች መሟያ የሚሆኑ 

የአ.አ ሰበካ አባቶች መዘምራን በሰበካው የአባቶች ኮንፍራንስ ላይ 

እንዲወጡ በማስተባበር ድሆችን፣ ድሃ 
አደጎችን፣ መበለቶችንና የተለያዩ ችግር 

ያለባቸውን ቅዱሳን ለመርዳት በሃገር አቀፍ 
ደረጃ በየካቲት 1984 ዓ.ም ተቋቋመ። 

አገልግሎቱ ከመዝሙር አገልግሎት 
ጋር እንደተጀመረና “እኛም ጀምረናል 
የመክሊቱን ሥራ” የሚል መዝሙር 

በማቅረብ ተጀመረ።

በቤተክርሰቲያን የሚሰሩ የተለያዩ 

የገንዘብ ምንጮች በእናቶችና በወጣቶች 

በመያዛቸው ምክንያት በምስረታው ወቅት 

ገቢ የሚያገኙበት መንገድ ከወርሃዊ 

መዋጮ በስተቀር እንዳልነበር አገልግሎቱ 

በተቋቋመበት ወቅት በኃላፊነት ሲሰሩ የነበሩ 
የእግዚአብሔር ሰዎች ያስታውሳሉ።

በመጀመሪያ ወቅት ለድሆች የሚሆንን ልብስ 

በመሰብሰብ የተጀመረው ይህ አገልግሎት 
በኋላ ላይ ገቢ ለማስገኘት በህዳር ወቅት 

ለነበረው ሐገር አቀፍ የወጣቶች ኮንፍራንስ 
በጸሎት ቤት ለሚያድሩ እንግዶች የመኝታ 

ሰሌን በመሸጥ የአገልግሎቱን አላማ 

ማሳካት ጀመረ። አገልግሎቱ አመታት 
በጨመሩ ቁጥር እየጨመረና እያደገ 
ለቤተክርስቲያንም በብዙ አቅጣጫዎች 
እረፍት እየሆነ በመጀመሪያ በአዲስ አበባ 

ቀጥሎም በሌሎች ሰበካዎች አገልገሎቱ 
በተጠናከረ መልኩ ይካሄድ ጀመረ።

እንደ ሌሎች የአገልግሎት ክፍሎች በጅምር 
ላይ ብዙ ያታገለ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት 
በጌታ ኢየሱስ እርዳታና በሃገረስብከቱ 

አስተዳደር፣ በሰበካና ቅርንጫፍ ሰበካ 
ኃላፊዎች እንዲሁም በሁሉም አጥቢያ 

መጋቢዎችና የአባቶች ክፍል ኃላፊዎች ቀና 
ትብብርና ትጋት መልካም በሚባል የእድገት 
ደረጃ ላይ ደርሷል።

በየዓመቱ የሚጨምርና የሚያድግ የሥራ 

ፍሬን በማበርከት ለቤተክርስቲያን ትልቅ 

በረከት እየሆነ ይገኛል።

እናቶች በመክሊት አገልግሎት ሥራ ላይ

የአባቶች መክሊት አገልግሎት 

የእናቶችና የወጣቶች መክሊት አገልግሎት 
በአግባቡ ከተደራጁና ውጤታማ ሆነው 
እየቀጠሉ እያለ ቆይቶ ይህ የአባቶች 

አገልግሎት ዓላማውን በየአጥቢያው ያሉ 
ካህናትና ምዕመናን በያዕቆብ 1፥27 ላይ 

“ንጹህ የሆነ ነውርም የሌለበት አምልኮ 
በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ይህ ነው 
ወላጆች የሌላቸውን ልጆች ባልቴቶችንም 

በመከራቸው መጠየቅ” ተብሎ የተጻፈውን 
የጽድቅ ሥራ በተደራጀ መልኩ እና በትጋት 
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አለም አቀፍ አገልግሎት
የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን 
ከኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለችውን “ወደ 
አለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት 
ሁሉ ስበኩ” ማርቆስ 16፥15 የሚለውን 
የወንጌል አደራ ለመወጣት ከጅምር 
አንስቶ እግዚአብሔር በሰጣት አቅም 
ሁሉ እየተጋች ዛሬ የወንጌል እንቅስቃሴው 
በኢትዮጵያ ካሉት ሁሉም አካባቢዎች 
ተነስቶ በሐዋ 1፥8 ላይ “…መንፈስ 
ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን 
ትቀበላላችሁ፥ በኢየሩሳሌምም በይሁዳም 
ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ 
ምስክሮቼ ትሆናላችሁ።”በሚለው ህያው 
ቃል መሰረት በአለም ሁሉ እየተዳረሰ 
ይገኛል።

ቃሉ በዘዳግም 11፥24 “የእግራችሁ 
ጫማ የምትረግጣት ስፍራ ሁሉ ለእናንተ 
ትሆናለች፤” እንደሚል በ6ቱም አህጉራት 
ውስጥ የሚገኙ ሃገራት ለመርገጥና 
በማይለወጠውና በዘላለማዊው የኢየሱስ 
ክርስቶስ ወንጌል ለመድረስ በባለፉት 
አመታት እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን 
በሰጠው ጸጋና ኃይል የተሰሩት 
ሥራዎች አበረታች ሆነው ተገኝተዋል። 
እግዚአብሔር በሚሰጠን ዘመንም ይህን 
የመንግስት ወንጌል ባልተዳረሰባቸው 
አካባቢዎች ሁሉ ለመድረስ ይበልጥ 
እንዘረጋለን! ኢየሱስ ይረዳናል!

በሐዋ 9፥31 ላይ በመጀመሪያይቱ 
ቤተክርስቲያን ሲሰሩ የነበሩ የወንጌል 
ስራዎችን ሲናገር “በይሁዳም ሁሉና በገሊላ 

በሰማርያም የነበሩት አብያተ ክርስቲያናት 
በሰላም ኖሩ ታነጹም፤ በእግዚአብሔርም 
ፍርሃትና በመንፈስ ቅዱስ መጽናናት 
እየሄዱ ይበዙ ነበር።” ይላል። እንዲሁም 
በሐዋ 14፥21-22 “በዚያችም ከተማ 
ወንጌልን ሰብከው እጅግ ደቀ መዛሙርትን 
ካደረጉ በኋላ፥ የደቀ መዛሙርትን ልብ 
እያጸኑ በሃይማኖትም ጸንተው እንዲኖሩ 
እየመከሩና፦ ወደ እግዚአብሔር 
መንግሥት በብዙ መከራ እንገባ ዘንድ 
ያስፈልገናል እያሉ፥ ወደ ልስጥራን ወደ 
ኢቆንዮንም ወደ አንጾኪያም ተመለሱ።” 
በማለት የወንጌል ስራ እጅግ ብዙ 
ሥራዎችን በውስጡ ያካተተ መሆኑን 
ያሳየናል።

ሐዋርያው ጳውሎስና አብረውት 
የሚያገለግሉት ወንድሞች ከኢየሩሳሌምና 
ከሮም ውጪ ባደረጉት የተለያዩ ጉዞአቸው 
ብዙ ሥራዎችን እንዳከናወኑ ከላይ 
ከተመለከትነው ክፍል መረዳት እንችላለን። 
ይህንን የእምነት አባቶች እምነትና ስራ 
ፈለግ በመከተል ቤተክርስቲያን በተለያዩ 
አህጉራትና ሐገሮች የሚገኙ ቅዱሳንን 
ወንጌል ከመስበክ በተጨማሪ የዳኑትን 
ነፍሳት ማጽናናትና ማጽናት፣ ማስተማር፣ 
ቤተክርስቲያንን ማደራጀት፣ መጋቢዎችንና 
ሌሎች አገልጋዮችን ማሰልጠን ወዘተ.. 
ከሚሰሩት ሥራዎች ውስጥ ጥቂቶቹ 
ናቸው።

እስከዛሬ በአለም አቀፍ ደረጃ ያለውን 
ፍላጎት በሦስት ምድብ ከፍለን ልናየው 

እንችላለን። የመጀመሪያው በአግባቡ 
ተደራጅተው ያሉ አብያተክርስቲያናት 
ሲሆኑ በሐዋ 15፥36 ላይ “ከጥቂት 
ቀንም በኋላ ጳውሎስ በርናባስን፦ ተመልሰን 
የጌታን ቃል በተናገርንበት በየከተማው 
ሁሉ ወንድሞችን እንጐብኛቸው፥ 
እንዴት እንዳሉም እንወቅ አለው።” 
በሚለው ቃል መሰረት በእነዚህ አገሮች 
አብያተ ክርስቲያናት በአግባቡ የተደራጁ 
ሲሆኑ በየጊዜው እንደ አስፈላጊነቱ 
በመጎብኘት ቅዱሳንን ማጽናናትና 
ማስተማርን ይጠይቃል። ከዚህ በተጨማሪ 
ወንጌል በአካባቢው የበለጠ እንዲስፋፋ 
ማነቃቃትና መጋቢዎችን ማሰልጠን 
ይጠይቃል። ከዚህ በተጨማሪ ከእነዚህ 
አብያተክርስቲያናት ውስጥ ከፊሎቹ 
የፋይናንስ አቅማቸው የተደራጀ በመሆኑ 
የራሳቸውን ወጪ የሚችሉ ናቸው።

ሌላው በአግባቡ የተደራጁ ነገር ግን 
የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን የመንፈስም 
ሆነ የፋይናንስ ድጋፍ የሚጠይቁ ሲሆኑ 
እነዚህ አብያተክርስቲያናት ባሉባቸው 
ሃገሮች ታላላቅ ሥራ የሞላባቸው የወንጌል 
በሮች እየተከፈቱ ሲሆን አብዛኛውን 
ከአንድ ለአንድ ምስክርነት ይልቅ ይህንን 
እውነት ካልተቀበሉ አብያተክርስቲያናት 
መጋቢዎች ጋር በመነጋገር ሙሉ 
ምዕመናኖቻቸውን የመውረስ ስራዎች 
በስፋት እየተከናወኑ ይገኛሉ። ከእነዚህም 
ውስጥ እንደ ምስራቅና ደቡብ አፍሪካ 
እንዲሁም ህንድ ይገኙበታል።

“ወደ አለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ”  ማርቆስ 16:15

እንግሊዝ 2008 እ.ኤ.አህንድ
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እነዚህ መጋቢዎችና ምዕመናኖቻቸው 
የመዳን ወንጌልን ብቻ ያገኙ እንደመሆኑ 
የሐዋርያት ትምህርትና አካሄድን 
ሐዋርያው ጳውሎስ በ2ኛ ጢሞ 3፥10-
11 “አንተ ግን ትምህርቴንና አካሄዴን 
አሳቤንም እምነቴንም ትዕግሥቴንም 
ፍቅሬንም መጽናቴንም ስደቴንም 
መከራዬንም ተከተልህ፤ በአንጾኪያና 
በኢቆንዮን በልስጥራንም የሆነብኝን 
የታገሥሁትንም ስደት ታውቃለህ፤ ጌታም 
ከሁሉ አዳነኝ።” እንዳለው ከመጡበት 
ሃይማኖት የወረሷቸውን የተለያዩ ለወንጌል 
የማይመቹ አካሄዶችን በትክክለኛው 
መጽሐፍ ቅዱሳዊ አካሔድ ለመተካት 
የተለያዩ ኮንፍረንሶችና ሴሚናሮችን 
ማካሄድ ያስፈልጋል።

ይህንንም በአግባቡ ለማከናወን በቂ 
የወንጌል አገልጋዮችና ከፍተኛ ገንዘብ 
ያስፈልጋል። ከዚህ በተጨማሪ ወደዚህ 
እውነት እየመጡ ያሉት የወንጌል 
ሰባኪዎች እንደመሆናቸውና አንዳንድ 
ጊዜም ቤተክርስቲያናቸውን ለቀው እንደ 
መምጣታቸው እሰከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ 
እነርሱን ማቋቋም እስፈላጊ  በመሆኑ 

የፋይናንስ ድጋፍን የሚሹ ናቸው። ቃሉ 
3ኛ ዮሐ ቁ.5-7 “ወዳጅ ሆይ፥ 
ምንም እንግዶች ቢሆኑ፥ ለወንድሞች 
በምታደርገው ሁሉ የታመነ ሥራ 
ትሠራለህ፥ እነርሱም በማኅበር ፊት ስለ 
ፍቅርህ መስክረዋል፤ ለእግዚአብሔር 
እንደሚገባ አድርገህ በጉዞአቸው ብትረዳ 
መልካም ታደርጋለህ፤ ከአሕዛብ አንዳች 
ሳይቀበሉ ስለ ስሙ ወጥተዋልና።” 
ይላልና።

ሦስተኛው የወንጌል በር ተከፍቶ 
የሚጠብቅባቸው ነገር ግን ያልደረስንባቸው 
ክፍለ ዓለማት ሲሆኑ ከላይ እንደተጠቀሰው 
ለአካባቢው በሚሆኑ ወንጌላውያን 
እጥረትና በፋይናንስ አቅም ውሱንነት 
ያልደረስንባቸው ብዙ “የወንጌል ያለህ!” 
የሚሉ ስፍራዎች ብዙ ናቸው። ሜክሲኮ፣ 
ደቡብ አሜሪካና አብዛኛውን እስያ ሁሉ 
ወንጌል በር ተከፍቶ የሚጠብቀን ነገር ግን 
ያልደረስንባቸው አካባቢዎች ናቸው። 

በዚህም መሰረት በተለያዩ ክፍለ ዓለማት 
እየተሰራ ያለውን በአጭሩ እንደሚከተለው 
እንቃኛለን።

ምስራቅ አፍሪካ

የእግዚአብሔር ክንድ ታላላቅ ነገሮችን 
እያደረገ፣ ወንጌል እየሰፋ መጋቢዎች 
ከነምዕመኖቻቸው ወደዚህ እውነት 
እየተጨመሩ ሲሆን ስራው እጅግ እየሰፋ 
ይገኛል። በኬንያ፣ በዩጋንዳ፣ በሩዋንዳና 
በታንዛንያ በ 2018 ብቻ 383 ሰዎች 
የሐዋርያትን ወንጌል ተቀብለው በጌታ 
በኢየሱስ ስም ተጠምቀዋል። በኢትዮጵያ 
ቤተክርስቲያን ስር ባሉት የሱዳንና የደቡብ 
ሱዳን አብያተክርስቲያናት እንዲሁ ታላቅ 
የወንጌል በር ተከፍቶ ይገኛል።

ደቡብ አፍሪካ

በደቡብ አፍሪካ በኢትዮጵውያንም 
ሆነ በአገሩ ተወላጆች ዘንድ ወንጌል 
እየሰፋና እየተስፋፋ ሲሆን በቅርቡ 
ወደ ስዋዚላንድ፣ ማላዊ፣ ዚምባብዌ 
እና ሞዛምቢክ ሚስዮናውያን ተልከው 
የወንጌልን ስራ በመስራት ላይ ናቸው።

ምዕራብ አፍሪካ

በጋና ከጥቂት አመታት በፊት ከ 70 

ሰሜን አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲደቡብ አፍሪካ

ካናዳስዊድን- የአገልጋዮች ሴሚናር
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የሚበልጡ ሰዎች ለኃጢኣታቸው ስርየት 
ተጠምቀው የነበረ ሲሆን አሁንም ሌሎች 
ወንጌል በሮችም ተከፍተው የእኛን 
እንቅስቃሴ እየጠበቁ ይገኛል።

ሰሜን አፍሪካ

በቅርቡ በግብጽ ከ15 የሚበልጡ ሰዎች 
ለኃጢአታቸው ስርየት በኢየሱስ ሰም 
ተጠምቀዋል።

ካናዳ- 2009 እ.ኤ.አ

በመመለስ ላይ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ 
ቤተክርስቲያን ሥር የሆኑ ከ 70 በላይ 
አጥቢያዎች የሚገኙ ሲሆን በሃገሪቱ 
ካለው 1.2 ቢሊዮን ህዝብ አኳያ ምን 
ያህል ሰፊ በር እንዳለ መመልከት ይቻላል፥

አውሮጳ

በተለያዩ የአውሮጳ ሃገራት ባሉ አብያተ 
ክርስቲያናት አንዲሁ ወንጌል እየሰፋና 
አብያተክርስቲያናት እየታነጹ የሚገኙ 

ኮንፍረንሶችን በማድረግ እያደጉ 
ይገኛሉ። በጠበበ ሁኔታ ውስጥ በእምነት 
በመነሳሳትና መስዋዕትነት በመክፈል 
የእግዚአብሔር ትልቅ እገዛ ተጨምሮበት 
በዋሽንግተን ዲሲ፣ በዳላስ በቴክሳስ፣ 
በአትላንታ፣ በሚልዋኪ በቅርቡ ደግሞ 
በኦክላንድ ካሊፎርኒያ የየራሳቸውን ጸሎት 
ቤት ለመግዛት ችለዋል በሌላውም ቦታ 
ይቀጥላል።

አረብ ሃገራት

ከኢትዮጵያ ለስራ በሄዱ እህቶችና 
ወንድሞች ይህ ወንጌል በተለያዩ የአረብ 
ሃገራት እየሰፋ የሚገኝ ሲሆን የሚድኑት 
ወደዚህ እውነት በመጨመር ላይ ናቸው። 
ከሚያዝያ 26-28/2009 ዓ.ም 
በዱባይ መጀመሪያው የአረብ ሃገራት 
ኮንፍረንስ ተካሄዶአል።

እስያ

በህንድ ታላቅ የመንፈሳዊ እንቅስቃሴ 
እየተካሄደ ሲሆን ሰዎች ከአጋንንት እስራት 
ነጻ እየወጡ ወደ እውነተኛው ወንጌል 

ሲሆን የወንጌል በሮች አሁንም እንዲከፈቱ 
ጸሎት ያስፈልጋል።

ሰሜን አሜሪካ እና ካናዳ

በሰሜን አሜሪካና ካናዳ የሚገኙ 
አብያተክርስቲያናት እየታነጹና በሰላም 
እየኖሩ ሲሆን እግዚአብሔር በሰጣቸው 
ኃይልና ጸጋ ወንጌል እየሰፋ ይገኛል። 
እንዲሁም በሰጣቸው ጸጋ ተቀታታይ ጾም 
ጸሎት በማድረግ፣ በተቻለ መጠን ወንጌል 
እንዲሰፋ በተለያዩ ግዛቶች ቅርንጫፍ 
አብያተክርስቲያናትን በመመስረት 
አገልጋዮችን በማሰማራት፣ ያልተቋረጡ 

አውስትራሊያ

በዚህ ክፍለ ዓለም የሐዋርያዊት 
ቤተክርስቲያን ምዕመናን በየቦታው 
ተሰራጭተው ይገኛሉ። ሆኖም በ ---
------ የሚገኙት ምዕመናን 
እግዚአብሔር ረድቶአቸው ወንጌልን 
እየመሰከሩና ነፍሳትን እያገኙ ተደራጅተው 
ከመንግስት ፈቃድ አግኝተው ከዚያም 
አልፈው በአስደናቂ ሁኔታ ኢየሱስ 
በሰራው ተዓምራት በግማሽ ሚሊዮን 
የአውስትራሊያ ዶላር ጸሎት ቤት ገዝተው 
እግዚአብሔር የጠራው አገልጋይም 
አግኝተው ወንጌሉን እያሰፉ ይገኛሉ።
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