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የብፁE Aባታችን Aቡነ ዜና ማርቆስን Eረፍት በተመለከተ ከሕጋዊው የIትዮጵያ
Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የተሰጠ መግለጫ
በቅድስት Aገር በIትዮጵያም ሆነ በስደት ዓለም ያለውን ሕዝብ ከልጅነት Eስከ Eውቀት
በፍቅርና በታማኝነት ሲያገለግሉ የነበሩት ታላቁ Oርቶዶክሳዊ Aባት ሊቀ ጳጳስ ብፁE
Aቡነ ዜና ማርቆስ ቅዳሜ የካቲት 6 ቀን 2 ሺህ 2 ዓ.ም. ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውን
በሲያትል መካነ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል የሚገኘው የብፁEነታቸው መንበረ ጵጵስና
ጽ/ቤት ገልጿል'
ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ታላቁን መንፈሳዊ Aባት ብፁE Aቡነ ዜና ማርቆስን በማጣቷ ታላቅ
ሐዘን ላይ ትገኛለች' በተለይም ቤተ ክርስቲያን በብዙ Aስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ባለችበት
በዚህ ወቅት ታላቁ Aባታችን ከEኛ በሥጋ መለየታቸው ቅዱስ ሲኖዶሱን Aሳዝኖታል'
ልደት ፣ Eድገትና ትምህርት፦
ታላቁ Aባት ብፁE Aቡነ ዜና ማርቆስ በቅድስት Aገር በIትዮጵያ በጎንደር ክፍለ ሃገር
በEብናት ወረዳ ደጋ መልዛ ከስመ ጥሩዋ ሹምጌ ማርያም Aጠገብ ከሚገኝ ቅብቲያ ቅዱስ
ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን EግዚAብሔርን ከሚፈሩ ወላጆቻቸው Aቶ በጎ ሰው ወልደ
ጻድቅ Eና ወይዘሮ ገነት ወልደ ጊዮርጊስ ጥቅምት 2 ቀን 9
ዓ.ም ተወለዱ'
ከልጅነት Eድሜያቸው ጀምሮ EግዚAብሔርን ለማገልገል ራሳቸውን ብፅዓት Aድርገው
የሰጡት ብፁE Aቡነ ዜና ማርቆስ የወጣትነት Eድሜያቸውንም ያሳለፉት ከታላላቅ
Oርቶዶክሳውያን መምህራን በመማር ነው' በዚህ መሠረት ቅኔን ከነAገባቡ በላስታ"
በጎንደር Eና በሰሜን ሸዋ ከሚገኙ ታላላቅ የቅኔ መምህራን ተምረዋል ; በታላቁ ገዳም
በነገላ ሀና ቅዳሴ የተማሩ ሲሆን የሐዲሳትና የመዝሙረ ዳዊት ትርጓሜ በታላቁ የደብረ
ሊባኖስ ገዳም ተምረዋል ; ብፁE Aባታችን የትምህርታቸውን Aድማስ ለማስፋት
በብፁE ወቅዱስ Aቡነ ቴዎፍሎስ መልካም ፈቃድ ወደ ግሪክ Aገር በመሄድ በደሴተ
ፍጥሞና በAቴንስ ለAራት ዓመት ከፍተኛ የነገረ መለኮት (ቴዎሎጂ) ትምህርታቸውን
በክብር Aጠናቅቀዋል'
Aገልግሎት፦
ብፁE Aባታችን Aቡነ ዜና ማርቆስ ማAረገ ዲቁና የጎንደር ሊቀ ጳጳስ ከነበሩት ከብፁE Aቡነ
ሚካኤል የተቀበሉ ሲሆን ማAረገ ምንኩስና የተቀበሉት በታላቁ የዝቋላ Aቡነ ገብረ መንፈስ
ቅዱስ ገዳም ነበር' ቅስና ደግሞ ከብፁE ወቅዱስ Aቡነ ባስልዮስ ተቀብለዋል' ብፁE
Aባታችን በማAረገ ቅስና በደብረ ሊባኖስ ገዳም መንበረ ጸባOት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራልና
በቁልቢ ቅዱስ ገብርኤል ገዳም Aገልግለዋል' ለከፍተኛ የነገረ መለኮት ትምህርት ከተላኩበት
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ከግሪክ ሲመለሱ በቅድስት Aገር በIየሩሳሌም ባለው ገዳማችን Eርሳቸውንና የትምህርት
ቤት ጓደኛቸው የነበሩት Aባ መዝገቡን (በኋላ ብፁE Aቡነ ጎርጎርዮስ) በብፁE ወቅዱስ
Aቡነ ተክለ ሃይማኖት የሚመራው ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪ ስላደረገላቸው ወደ Iትዮጵያ
ተመልሰዋል' Eንደተመለሱም ጥር H3 ቀን H9QN1 በብፁE ወቅዱስ Aቡነ ተክለ ሃይማኖት
የወለጋ ሐገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሆነዉ ተሹመዋል'
በተሾሙበት ሀገረ ስብከትም ለስድስት ዓመታት በፍቅርና በታማኝነት ካገለገሉ በኋላ በብፁE
ወቅዱስ Aቡነ ተክለ ሃይማኖት ፈቃድ ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት መጥተው የፓትርያርኩ
ረዳት ሊቀ ጳጳስ ሆነው ፓትርያርኩ Eስከ Aረፉበት ጊዜ ድረስ Aገልግለዋል' ብፁE ወቅዱስ
Aቡነ መርቆሬዎስ Aራተኛው የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ
ሆነው ሲመረጡ ብፁE Aባታችን Aቡነ ዜና ማርቆስም በረዳት ሊቀ ጳጳስነት Aገልግሎታቸውን
ቀጥለዋል' በዚህም ሰፊ የAገልግሎት ዘመናቸው በኃላፊነት በተቀመጡባቸው ቦታዎች ሁሉ
ለቤተ ክርስቲያን መስፋት ለህዝቦቿ መታነጽ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ Aገልግለዋል'
የብፁEታቸው Aገልግሎት በፈቃደ EግዚAብሔር የሚመራ በፍቅር ያጌጠ ስለነበር በመንፈስ
ልጆቻቸው ዘንድ ታላቅ መወደድ Eንደነበራቸው Eነሆ ዛሬ ከዳር Eስከ ዳር የሚታየው ሐዘንና
በምስጋና የሚወሳው ሥራቸው ህያው ምስክር ነው' በተለይም ቤተ ክርስቲያን ፈታኝ የሆኑ
መሰናክሎች ባጋጠማት ወቅት ያሳዩት በሳል Aመራር : ጸሎታቸውና Aባታዊ ማጽናናታቸው
ቤተ ክርስቲያንን በማEበሉ ውስጥ በEርጋታ Aምላኳን በመስማት Eንድትጓዝ Aድርጓታል'
ስደት
በ H9QO3 ዓ ም በAገራችን የተካሄደውን የመንግሥት ለውጥ ተከትሎ " ቅዱስ ፓትርያርኩን
AለAግባብ Eንዲወርዱ ሲደረግና ሕጋዊው ቅዱስ ሲኖዶስ ሲበተን" ለEውነትና ለቤተ ክርስቲያን
ሁለንተናዊ ነጻነት ከተሰደዱት ሊቃነ ጳጳሳት መካከል Aንዱና የመጀመሪያው ነበሩ' በስደት
ወደ ውጭው ዓለም ከመጡ በኋላም የስደተኞች ምርኩዝ የሆነው Aምላካችን ስደታቸውን
ባርኮላቸው በAፍሪካ " በሰሜን Aሜሪካ " Eንዲሁም በAውስትራልያ የተበተነውን ሕዝባቸውን
በሃይማኖት ሲያጸኑና ሲያረጋጉ Aብያተ ክርስቲያናትን ሲያንጹ ቆይተዋል'
በስደታቸው ዘመንም ላከናወኑት ታላቅ ሐዋርያዊ ተልEኮ መነሻና የመንበረ ሊቀ ጵጵስናቸው
ጽሕፈት ቤት በማድረግ ይገለገሉበት የነበረውን በሲያትል ዋሽንግተን የመካነ ብርሃን ቅዱስ
ገብርኤል ካቴድራልን ሙሉ Aገልግሎት የሚሰጥ ቤተ ክርስቲያን Aድርገው በማሳነጽና
በማደራጀት ለH፯ ዓመታት Aገልግለዋል'
የብፁEነታቸው ዜና ሕይወት በAጭር ቃል የሚዘረዘር ሳይሆን በሰፊው ተጽፎ ለመጪው
ትውልድ መተላለፍ የሚገባው ታላቅ ሕያው የታሪክ ምስክር ነው' በመሆኑም የብፁEነታቸውን
Aገልግሎት በሰፊው የሚያወሳ የታሪክ ጽሑፍ በቅርቡ ተዘጋጅቶ ይቀርባል'
ሕጋዊው ቅዱስ ሲኖዶስ በዚህ Aስጨናቂ ዘመን ታላቁን ቅዱስና ደገኛ Aባት በማጣቱ በታላቅ
ሐዘን ላይ ቢሆንም" Eስከ መጨረሻዋ ሕቅታቸው (Eስትንፋሳቸው) በታማኝነት የተከተሉትን
የፍቅር የሰላምና የEውነት Aርማ ይዞ ይቀጥላል'
በዚህ Aጋጣሚ በብፁE Aባታችን ከEኛ መለየት በታላቅ ሐዘን ላይ ያላችሁትን በዓለም ዙሪያ
የምትገኙ Iትዮጵያውያን EግዚAብሔር Aምላክ የሚያጽናና የሚያረጋጋ መንፈሱን ይላክላችሁ
በማለት ቅዱስ ሲኖዶስ ጸሎቱን ሲያቀርብ በተለይም ላለፉት H፯ ዓመታት ከመካከላችሁ
በመሆን ልዩ በሆነው ከመንፈስ ቅዱስ በተቀበሉት ጸጋ ሲያገለግሉAችሁ የነበራችሁት በሲያትል
2

