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54. ከቤተሰብ አባላት አንዱ የሞተ  እንደሆነ ዜናው መጀመርያ መነገር 

ያለበት ለተማሪዎች አለቃ ነው፡፡ እያንዳንዱ ተማሪ ይህንን መመሪያ 

ለቤተሰቡ ማሳወቅ ግዴታ አለበት፡፡ ለለቅሶ ስለመሄድ ሆነ አለመሄድ፣ 

ከዚያም ጋር ተያይዞ ለሌሎች ጉዳዮችንም አለቃው ከሌሎች ወንድሞች 

ጋር ሆኖ ይወስናል፡፡  

                         አንቀጽ አስራ ሁለት 

   ስለ እንግዳ አቀባበል 
         /ደንብ 104/ 

 

55. ተማሪዎች እንግዶች በመጡባቸው ወቅት ለገዳሙ አለቃ አሳውቀው 

ይቀበሉአቸው፡፡ በትምህርት ወይንም በጸሎት ጊዜ ግን ከነርሱ ጋር ሊቆዩ 

ካሰቡ ወይንም ገዳሙን ለማስጎብኘት የተለየ ፈቃድ ይጠይቁ፡፡ 

እንግዶች በገዳሙ በቆዩባቸው ጊዜያቶች በጋዳሙ ጸሎት ሕይወትና 

ማዕድ እንዲሳተፉ ቢደረግ መልካም ነው፡፡ ይህ ግን እነደ እንግዳው 

ሁኔታ የሚወሰን ይሆናል፡፡                                                   

መደምደምያ 

ማንኛውም ሕግ ግቡን እስኪመታ ድረስ የጸደቀ ነው፡፡ ጉድለት 

ከተገኘበት ግን እንደሚሻሻል ወይንም እንደሚፈርስ አይዘነጋም፡፡ በአንፃሩ 

ተማሪው ከዚህ በላይ የተጠቀሱትን ሕጎች ወይም ድንጋጌዎች ቀስ በቀስ  ከሕይወቱ 

ጋር በማዋሃድ በሕይወቱ ለማደግና የማያወላውል ጽኑ ውሳኔ የሚወስድበትን 

ሃይል ለማግኝት ይችላል፡፡  

የድሮ ሥርዓቶች የቀድሞ አባቶች  “የካፑቺን መንፈስ”  ለመገንባትና ለማነጽ 

ጠቅሞዋቸው ነበርና ሕጎቻችንን የሚቃወሙ ካልሆኑ በስተቀር ልንጥላቸው አይገባም፡፡ 

ተግባራችን፣ ንግግራችን፣ ሃሳባችን ምን ጊዜም ፍጹም ቅድስናን ለማግኝት ወይም እንደ 

ክርስቶስ ለመሆን በሚል በማይዳከምና ዘወትር በሚታደስ መንፈስ አንዲነሳሳ ይሁን፡፡ 

  

 

የካፑቺን ዐቢይ ዘር ዓ ምንኵስና  

   የተማሪዎች መመሪያ 

                             

 

 

 

 

            

———————————— 

አባ ገብረወልድ ገብረጻድቅ 

በኢትዮጵያ የንዑሳን ካፑቺን ወንድሞች አገልጋይ 
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ስለሆነም ተማሪዎች በማኅበራችን ሥርዓተ ደንብ መሰረት 

ከወላጆቻቸውና ዘመዶቻቸው ጋር ጤናማ ግንኙነትን እንዲያዳብሩ 

ይጠበቅባቸዋል፡፡ ለቤተሰቦቻቸው የጥሪያቸውን ጥልቅ ምስጢር 

በማስረዳት ከቤተሰብ ጋር ያለውን ተፈጥሮአዊ ቁርኝት ለመንፈሳዊ 

ሕይወት ብልጽግና ይጠቀሙ፡፡  

51. ከቤተሰብ አባላት ለጥየቃ ወደ ገዳማችን የመጡ እንደሆነ 

የሚመለከተው ወንድም በኢትዮጵያዊ እንግዳ አቀባበል ወግ መሰረት 

በፍቅር መንፈስ ያስተናግዷቸው፡፡ ይህንን ሲያደርግ ግን እንግዳ 

የመጣበት ወንድም እንግዳ መምጣቱን፣ ለምን ያህል ጊዜ እንደምቆይና 

ለመስተንግዶው የሚያስፈልገው ምን እንደሆነ በነጻነት መንፈስ 

ለገዳሙ አለቃ ያሳውቅ፡፡  

 52.  ከቤተሰብ ጋር ያለውን ግንኙነት ለመጠበቅ ይቻል ዘንድ በሁለት 

ዓመት አንዴ ተማሪዎች ለቤተሰብ ጥየቃ ለአንድ ወር ጊዜ ወደ ቤተሰብ 

ዘንድ መሄድ አለባቸው፡፡ በዚህ የዕረፍት ጊዜ ተማሪዎች ሙሉ በሙሉ 

ጊዜያቸውን ከቤተሰብ ጋር እንዲያሳልፉ ስለሚጠበቅ ገዳሙ 

ከትራንስፖርት ወጪ በተጨማሀር የአንድ ወር ድጎማ (allowance) 

ሰጥቶ መሸኘት ይጠበቅበታል፡፡ ተማሪዎች ለእረፍት ሲሄዱ ም ሆነ 

በእረፍት ጊዜ ስለሁኔታቸው ከአላቃው ጋር በስልክ መገናኘትን 

አያ ቃርጡ፡፡  

53.  ከቤተሰብ አባላት አንዱ የታመመ አንደሆነና የተማሪው ጉብኝት 

አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ጉዳዩ የሚመለከተው ተማሪ ሁኔታውን ለአለቃው 

ያሳውቅ፡፡ አለቃው ከቤቱ ወንድሞች ጋር  በመመካከር እንደአስፈላጊነቱ 

ፊቃድ ሊሰጥ ይችላል፡፡ ይህ ግን አንደ ጠቅላላ የገዳሙ ሕግ ሆኖ 

የሚታይ ሳይሆን በአለቃ ሚዛናዊ የሕሊና ፍርድና በእያንዳንዱ ግለሰብ 

ሁኔታ  መሰረት የሚወሰን ነው፡፡  
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ምሥጢራት በማደል፣ የእግዚአብሔርን ቃል በመስበክና ለሊጡርጊያዊ 

ጸሎቶች ሕይወትን በመስጠት ግዴታቸውን መወጣት ይኖርባቸዋል፡፡ 

በተለይም በእረፍት ጊዜ በማኀበራችን ቤቶች ውስጥ የሚካሄዱት 

ዝግጅቶችን በመካፈል፣ በተለያየ ምክንያት በሥራ ቦታቸው ያልተገኙ 

ወንድሞችን በመተካት፣ ቤተ ክርስቲያንን የሚመለከቱና ፍራንቸስካዊ 

ጽሑፎችን በመተርጎም ልዩ ኮርሶችን በመከታተልና እነዚህን የመሳሰሉ 

አንቅስቃሴዎችን በደስታ በመቀበል ሊተባበሩ ይገባል:: 

47. በዚህ ሐዋርያዊ ሥራ ውስጥ ወንድሞች የግለኝነት መንፈስ 

እንዳይፈጠርና ሁሉም ነገር ከወንድማማቻዊ ፍቅርና አንድነት መንፈስ 

የተለየ እንዳይሆን ይጠንቀቁ፡፡ ስለዚህም ስምምነትና አንድነት 

ለሐዋርያዊ ሥራ አስፈላጊ ይሆናል፡፡ 

48. ወንድሞች ሐዋርያዊ ሥራ በሚያከናውኑበት ጊዜና በማነኛውም 

እንቅስቃሴ ቤተክሰርቲያናችን የደነገገችውን የህጻናትና የአቅመ ደካማ 

ሰዎች መብት ጥበቃና እንክብካቤ የመጠበቅ ኃላፍነት እንዳለባቸው 

አይዘንጉ፡፡ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ካለመወጣት የተነሳ በወንድሞች 

መካከል እንቅፋት እነዳይፈጠር ይጠንቀቁ፡፡ 

49. ወንድሞች የሌሎችን ወንድሞች ችግር ለመረዳትና ለማቃለል ይጣሩ፡፡ 

በዚህም መሠረት በፍቅርና በትሕትና ስሕተታቸውን እየተራረሙ፣ እርስ 

በእርስም እየተበረታቱ፣ በሥራም ሆነ በጥናት ይረዳዱ፡፡ 

 አንቀጽ አስራ አንድ     

 ከቤተስብ ጋር ሊኖር ስለሚባ ግንኙነት 
 /ደንብ 103-104/  

 

50. ተማሪዎች በምንኩስና መሐላ ማኅበርን የመጀመሪያ ቤተሰብ  እንዲሆን  

ፈቅደዋል፡፡ ይህ ማለት ግን በሥጋ ቤተሰብ ከሆኑ ወላጆቻቸውና የቅርብ 

ዘመዶቻቸው ምንም ግንኙነት አይኖራቸው ማለት አይደለም፡፡ 

3 

 

 

መግቢያ   

ይህ የካፑቺን ዐቢይ ዘርዓ ምንኩስና ተማሪዎች መመሪያ ለመጀመርያ ጊዜ 

ተዘጋጅቶ የቀረበው በ1984 ዓ/ም ነው፡፡ ከተዘጋጀበት ጊዜ አንስቶ እስከ ዛሬ 

ድረስ መመሪያው ለዓቢይ ዘርዓ ምንኵስና ቤት በቀላል የማይገመት ጠቀሜታ 

ሲያበረክት ቆይቱዋል፡፡ አሁንም ቢሆን የመመሪያው ጠቀሜታ የጎላ መሆኑ 

ስለታመነበት የመመሪያውን ይዘት ሳንቀይረው ከጊዜው ነባራዊ ሁኔታ ጋር 

አዛምደን በሚከተለው መልክ ቀርቧል፡፡  

ይህ መመሪያ የአውራጃችን ዋናውን የተሐንፆ መመሪያ ( Formation Guide-

lines) የሚሽር ወይንም በሌላ መልክ የሚተካ ሳይሆን በዋናው መመሪያ 

የተነሱትን ነጥቦች በበለጠ መልክ በማብራራት ለሥራ  ሂደት አመቺነትን 

የመፍጠር ዓላማ አለው፡፡ አለቆችና ተማሪዎች በአንድነ መንፈስ ሆነው አነዚህን 

በመመሪያው የተጠቀሱትን ሕጎች በቅን ልብና በልግስና መንፈስ መጠበቅ 

ይጠበቅባቸኋላ፡፡ ምክንቱም በወንድማማችነት ለመኖር፤ እንዲሁም በመንፈሳዊ 

ሕይወት ብልጽግና ለማግኘት እጅግ በጣም ይጠቅማሉና፡፡ ስለሆነም በኅብረትም 

ሆነ በግል በመመሪያው የተነሱትን ጉዳዮች በፍራንችስካዊ ደስታና ጠለቅ ባለ 

እምነት መቀበልና መጠበቅ ይገባል፡፡ 

ይህንን ሁሉ በማድረግ  በመካከላችን ከጊዜ ወደ ጊዜ የሃላፊነት ስሜትና ብስለት 

እያደገ ይሄዳል፡፡ ስለሆነም ደረጃ በደረጃ ራሳቸውን መምራት ይችላሉ፡፡ 

የተማሪዎች ሕይወት ቅንጅትና ፍጽምና እንዲኖረው ዘወትር ከአለቆቻቸው ጋር 

ጥሩ የኀብረትና የመግባባት ሥራ እንዲኖራቸው ያስፈልጋል፡፡ 

//     
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አንቀጽ አንድ 

    የዐቢይ ዘርዓ ምንኵስና ትምህርት ዘመን 
                         / ደንብ 22÷23÷30-33/ 
 

1. የዐቢይ ዘርዓ ምንኩስና የትምህርት ዘመን ማለት አንድ ወጣት መነኩሴ 

በተመክሮ ቤት የቀሰመውን ሰብአዊና መንፈሳዊ መታነጽ ለማጠናከር፣ 

በጸሎት÷ በአስተንትኖና በጥናት ለመጨረሻ መሐላ ከዚያም  ለማዕረገ 

ክህነት የሚዘጋጅበት የተሐንፆ ጊዜ ነው፡፡  መነኩሴው /ተማሪው/ 

በአለቆቹ፣ በወንድሞቹ፣ በቤቱ መርሐ ግብርና ደንብ፣ በጥናት፣ በገዳም 

ውስጥና ከገዳም ውጭ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሁሉ ወደ ዓላማው 

ለመድረስ የሚያስችለውን ድጋፍ ሊያገኝ ይችላል፡፡ 

2. የተማሪዎች የመታነጽ ጉዳይ ውስን ሳይሆን ሁሉንም ሰብአዊ ዘርፍ ያካተተ 

መሆን ይገባዋል፡፡ ስለሆነም ተማሪዎች በማኀበሩ በተለይም በተማሪ 

አለቃና በመንፈሳዊ አባት እየተመሩ ሰብአዊ ብስለትን ማበልጸግ 

ይገባቸዋል፡፡   እነርሱም፤ 

1. ቅን መንፈስ 

2. ለፍትሕ መቆም 

3. ማኀበራዊ ሥርዓትን ማክበር 

4. የአገልግሎት ፍቅር 

 5. ከሌሎች ጋር ተባብሮ መሥራት ናቸው፡፡ 

3. ለክኅነት የሚዘጋጅ ወንድም በአክብሮት ሐሳቡን መግለጽ በትህትናና  

በትዕግሥሰት የሌሎችን ምክር ለመስማት ይገባዋል፡፡ ተማሪዎች 

ለራሳቸው መሠረታዊ መታነጽ ዋናዎቹ ተዋንያን መሆናቸውን 

አይዘንጉ፡፡ ከአለቆቻቸውና ከአስተማሪዎቻቸው  እምነት በተሞላው 

ፍጹም መተባበር የኃላፊነት ሸክማቸውን ሊወጡ ይገባል፡፡ 
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ግንኙነት ያንጸባርቅ ስለነበር ነው፡፡ መነኮሳት ተማሪዎች ይህንን አርአያ 

መሠረት በማድረግ ሕይወታቸውን በክርስቶስ ጸጥታ ሕይወት ተሳታፊ  

ያድርጉ፡፡ ስለሆነም በውጪም ሆነ በውስጥ የጸጥታ ሕይወትን  

ይውደዱ፡፡ ምክንያቱም ለመልካም  ሐሳብ፣ ሥራና ለማኀበር ሕይወት 

ጸጥታ ዋጋው እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው፡፡ 

43. በተለይም ከሰዓት በኃላ ከማታው የመዝናናት ጊዜ በኃላ በትምህርት 

ቤት፣ በገዳሙ አካባቢ በመኝታ ክፍላቸው ተማሪዎች ዓቢይ የጸጥታ 

መንፈስ መያዝ አለባቸው፡፡ መናገር አስፈላጊ ሆኖ ከተገኝ ድምጻቸውን 

ዝቅ አድርገው ይናገሩ፡፡ በመኝታ ቤታቸው የሚያዳምጡት የሙዚቃን 

ሆነ የሬድዮ ድምጽ በጭራሽ ሌላውን የሚረብሽ መሆን የለበትም፡፡ 

44.  ተማሪዎች የጥናት ጊዜያቸውንና የዕለታዊ ፕሮግራማቸውን በጥብቅ 

እንደሚከታተሉ ሁሉ የማኀበሩንም ፕሮግራም በሚመለከት እንዲሁ 

ያድርጉ፡፡ 

      አንቀጽ አስር 

                                           ስለ ሐዋርያዊ ተልእኮ 
        /ደንብ 175-188/ 

 

 45. ሐዋርያዊ ተልዕኮ የወንጌላዊ ሕይወት ገላጭ ኃይል ነው፡፡     

 አንድአንድ ጊዜ ማኅበራችን “ወንጌላዊ ወንድማማችነት” ተብሎ 

 ይጠራል፡፡ ሐዋርያዊ ተልዕኮ  የወንጌል ምስክሮች ለመሆን 

 መጠራታችንን በግልጽ ያሳያል፡፡ ተማሪዎች  “የክርስቶስ ልኡካን” 

 መሆናቸውን በመገንዘብ ሁል ጊዜ ለሐዋርያዊ አገልግሎት የተዘጋጁ 

 ይሁኑ፡፡  

 46. በቁምስና አገልግሎት ውስጥ መሳተፍና በተለይም ሕጻናትንና ወጣቶችን 

ማስተማር የንዑስነትን መንፈስ የሚያንጸባርቅና ለክህነት የሚያዘጋጅ 

አገልግሎት ነው፡፡ እንዲሁም ዲያቆናት መስጠት የሚችሉትን 
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በመጠቀም ይህን አላማውን እግቡ ማድረስ ይኖርበታል፡፡ በተለይም 

በትምህርት ዘመን ላይ ሳለ አቅሙ በፈቀደለት መጠን ያለመሰልቸት 

ለትምህርቱ ከፍተኛ ግምት በመስጠት ቅን የሆነ ትጋት ለማሳየት 

ይሰለፍ፡፡ ይህ ሐሳብ ስኬታማ እንዲሆንለት ቤተ መጻሕፍትን 

ማዘውተር፣ መምህራንን መጠየቅና እንዲሁም በተለያዩ ዕቅዶች ሁሉ 

በሕብረትም ሆነ በግል እየታገለ ትምህርቱን ያሻሽል፡፡ 

40. ከኢንተርኔት አጠቃቀም ጋር ያሉት ነገሮች ገደብ የለሽ እንዳይሆን 

ወንድሞች ይጠንቀቁ፡፡ የኢንትርኔት አጠቃቀም የወንድማማችነት 

መንፈስ በሚጎዳ መልኩ አይሁን፡፡ የጸሎት፣ የምግብ፣ የመዝናኛ ጊዜን 

በማያዛባ ሁኔታ መሆን አለበት፡፡ እንዲሁም የአለምአቀፍና የአገራችን 

የኤንተርኔት ደኅንነት ህግ የሚተላለፉ ድህረ ገጾችንና የብዙኀን መገነኛ 

ገጾችን ከመጠቀም ይቆጠቡ፡፡ 

41. ከጥናታቸው ጎን ለጎን እንደማኅበራችን ሥርዓተ ደንብ መሰረት 

ተማሪዎች ሳይታክቱ በእጅ ሥራ ላይ በመሰማራት ለገዳሙ የራሳቸውን 

እገዛ ያበርክቱ፡፡ መንኛውንም የአእምሮና የጉልበት ሥራዎችን 

በመሥራት በእጃቸው ሥራ ፍሬ የመኖርን ልማድ ያዳብሩ፡፡ ከአቅም 

በላይ በሆነ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር ተማሪዎች መነኛውንም የቤት 

ውስጥ ሥራ ይሳተፉ፡፡ በተለይም በገዳሙ ሊጠበቅ የሚገባውን የጽዳት 

ሥራ ሁሉ ተማሪዎች በቅን መንፈስ ያከናውኑ፡፡ 

አንቀጽ ዘጠኝ 
                              ስለ ጸጥታ 
     /ደንብ 58/ 

 
42. ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አብዛኛውን ጊዜ በደስታ 

ይፈጽማቸው ከነበሩ ሥራዎች መካከል አንደኛው ጸጥታ ነበር፡፡ 

ምክንያቱም በዚህ አማካይነት ከእግዚአብሔር አብ ጋር የነበረውን 
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አንቀጽ ሁለት 

የተማሪዎች አለቃ 

       /ደንብ 23÷24/ 

4. ከተማሪዎች ጋር ቀጥተኛና የማያቋርጥ ግንኙነት ኖሮት በመንፈሳዊ 

ሕይወት ለመታነጽ ንቃት የሚሰጠው፣ በአውራጃ አለቃ የሚመደበው 

የተማሪዎች አለቃ ነው፡፡ እሱም ለወንድሞች እንደ ታላቅ ወንድም 

እምነት እንደሚጣልበት መካሪ በመሆን በጥሪያቸው ደስታንና 

ብርታትን ይሰጣቸዋል፡፡  

5. ተማሪዎችም ከባድ ኀላፊነቱን ለመወጣት ይረዳዋልና በእምነት 

ይቅረቡት፡፡ እንዲሁም በማኀበራዊ ሕይወት ውስጥ ያከናወኑዋቸውን 

ጥረቶች÷ መልካም ውጤቶችና ያጋጠማቸውን ችግሮች ግልጽ በሆነ 

መንገድ በግል ለመንገር ወደ አለቃቸው ይቅረቡ፡፡ አለቃውም ተማሪዎች 

ስለጥሪያቸው በነጻነት ይወያዩ ዘንድ እንደአስፈላጊነቱ የግል መወያያ 

መድረክ ያመቻች፡፡ 

6. ይህ ውይይት የነፍስ አባት ሥራን አይመለከትም፡፡ ምክንያቱም ተማሪው 

የነፍስ አባቱን ነፃ ሆኖ መምረጥ ስለሚችል ከተማሪ አለቃም የተለየ 

ቢሆን ስለሚመረጥ ነው፡፡ 

7. የተማሪ አለቃው ምክርና ተግሣጽ ለጥቅማቸው መሆኑን መመረዳት 

ተማሪዎች ከልብ ያመስግኑት፡፡ 

8. ይህ የተባለው በሙሉ ከተማሪ አለቃ ጋር ሆነው ለተማሪው ሰብአዊና 

መንፈሳዊ እድገት የበኩላቸውን ሚና የሚወጡትን የገዳሙን አለቃ ሆነ 

ሌሎች ታላላቅ  የገዳሙን ወንድሞችን ሁሉ ይመለከታል፡፡ የገዳሙን 

ሥነ-ሥርዓት በመጠበቅና በማስተማር በኩል ግን የገዳሙ አለቃ 

ትልቅ ኃላፊነት አለበት፡፡ ተማሪዎች እንደአለቃቸው ሁሉ የገዳሙን 

አለቃ ማክበርና ምክሩንም ለመተግበር መጣር አለባቸው፡፡ 
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አንቀጽ  ሦስት 

                                  ስለ ወንድማማችነት 
                                            /ደንብ   88-108 / 

9. ሁላችንም ወንድማማቾች እንደመሆናችን መጠን አስተሳሰባችንን፣ 

ምኞታችንንና ዓላማችን አንድ በማድረግ በሕይወታችን ለማንጸባረቅ 

ተጠርተናል፡፡ ይህ ኅብረት በአንድ ቦታ በመሳተፍ፣ ባንድ ላይ በመኖር 

በአንድ ላይ በመጸለይ ብቻ መወሰን የለበትም፡፡ እንዲያውም 

የመንፈሳዊ ሀብታችንና የሰብአዊ  ችሎታዎቻችን ኅብረትም 

ይጨምራል፡፡ 

10. ተማሪው በተመክሮ ቤት፣ በፍልስፍናና በሥነ-መለኮት የትምህርት 

ዘመን የቀሰመውን ዕውቀት ተጠቅመው ለወንድማማችነት ሕይወት 

መጎልበት የበኩሉን ጥረት ማድረግ አለበት፡፡ ከሁሉም በላይ 

የወንድማማችነት  ሕይወትን የሚረብሽና የሚያሰናክል ነገር በሙሉ  

መቃወም አለበት፡፡  

11. ከዚህም የተነሳ ትንሽ ቢሆንም እንኳን ጠቃሚ የሆኑትን የሚከተሉትን 

ሥርዓቶች መጠበቅ በጣም ይጠቅማል፡፡   እነርሱም ሰዓት ማክበር፣ 

ልግስና፣ ፈገግታና ደስታ፣ የመንፈስ ዕርጋታና ለተሰጡት ኀላፊነቶች 

ታማኝ መሆን ናቸው፡፡ 

12.  ወንድሞች ከማኀበር ሥራ ለመቅረት የገዳሙን ወይም ምክትል 

አለቃን ማስፈቀድ አለባቸው፡፡ በሕመም ምክንያት ለመተኛት 

ከፈለጉም በቀጥታ ወይም ሐኪም ቤት በሚሠራው ወንድም 

አማካኝነት ለተማሪዎች አለቃ ማሳወቅ አለባቸው፡፡ ከገዳም 

ለመውጣትም ሁል ጊዜ የተማሪዎች አለቃ ፈቃድ ያስፈልጋል፡፡ 

13. ወንድሞች በማኀበር ሥራና በመዝናኛ ጊዜ  ንቁ ተሳትፎ በማሳየት 
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ሕይወታቸውን በቅድሚያ ለወንድማማችነታዊ ሕይወት ያበርክቱ፡፡ 

34. ወንድሞች ለሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ አለቆቻቸው በሚሰጧቸው 

ይወሰኑ፡፡ ከቤተ ዘመድ ከበጎ አድራጊዎችና ከወዳጆች የሚያገኙዋቸውን 

ስጦታዎች ሁሉ ለማኀበር ያበርክቱ፡፡ 

35. ተማሪዎች ያለ አለቃቸው ፈቃድ ማንኛውንም ስጦታዎች ከማንኛውም 

በጎ አድራጊ ከመቀበላቸው በፊተ የአለቃ ፈቃድ ይጠይቁ፡፡ እንዳጋጣሚ 

ከተቀበሉ ግን ለአለቃቸው ማስረከብ ይኖርባቸዋል፡፡ ለማኀበር 

የሚጠቅሙ ቁሳቁሶችም በአንድ ወንድም እጅ ወይም ክፍል፣ ያለ አለቃ 

ፍቃድ መያዝ የለባቸውም፡፡ 

36. ዘመናዊ የኤሌክትሮኒክ መሣርያዎችን ማለት ላፕ ቶፕ፣ ዴስኪ ቶፕ 

ኮሚፕዩተር፣ ፕሪንተር፣ ውድ የሆኑ ስማርት የስልክ ቀፎ፣ ዲጅታል 

ቴፕርኮርደርና ሬዲዩ ወዘተ.... የመሳሰሉት ቁሳቁሶችን በግል ለመያዝ 

የፈለጉ ወንድሞች በቅድምያ የአለቃ ፊቃድ ያግኙ፡፡  

       አንቀጽ ስምንት 

                                               ስለ ሥራ 
                                      / ደንብ 78-87/ 
 

37. ጸሎታችን እውነተኛ እንዲሆን ወይም ደግሞ እውነተኛ ትርጉምና ጣዕም 

ይኖረው ዘንድ የሥራን ክብደት ማወቅ ያሻል፡፡ ከድካም ጋርም ግንኙነት 

ወይም አንድነት ያለው ጸሎት ፍጹምና ሙሉ ነው፡፡ 

38. የአእምሮ፣ የሐዋርያዊና የእጅ ሥራ በቅንነት ማከናወን እውነተኛ 

የድህነታችን ምልክት ስለሆነ የህልውናችንና የፍቅራችን መሰረት መሆን 

አለበት፡፡ 

 39. ለሐዋርያዊ ሥራ ዝግጅት በሚደረግበት ጊዜ የአንድ ተማሪ ዋና ሥራው 

ትምህርቱን ማጥናት ነው፡፡ ስለዚህም ሙሉ ጊዜውንና ኃይሉን 
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ከምስጋና ጸሎት መቅረት የለበትም፡፡ እሁድና በበዓላት ቀን የማዕድ 

መዝጊያ ጸሎት የሚሆነው “አኵቴተ ማዕድ” ነው፡፡                         

አንቀጽ ስድሰት 
                       የጌታ ምክሮችን ስለማደስ 
                                       / ደንብ 18-22/ 
 

 30. አንድ ወንድም ጊዜያዊ መሐላውን የሚያድስበት ጊዜ ከመድረሱ 

ሦሥስት ወር አስቀድሞ ምን ሐሳብ እንዳለው ፈቃደኛ መሆን 

አለመሆኑን እና መሐላ የሚያደርግበትን ቀንና የሱባኤውንም ጊዜ 

ከአለቃው ጋር ይስማሙ፡፡ 

31. ለመጨረሻ/ለሙሉ ሕይወት/ መሐላ ግን ቢያንስ ከስድስት ወር 

አስቀድሞ ለአለቃው ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡ መሐላ አድራጊውም፣ 

ስርዓተ ሕጋችንም እንደሚያዘው በሙሉ ልብ በአሃዳዊና “ሚስጥራዊ” 

ሕይወት ለመኖር በጸሎትና በተጋድሎ ይፈጽመው፡፡ 

 

                                            አንቀጽ ሰባት 

                                      ድህነትን በሚመለከት 
                                         / ደንብ 60-77/ 
 

32. አንድ የካፑችን ወንድም ንዑስ ከሚያሰኙት ነገሮች አንዱ እራሱን 

በድህነት ዝቅ ማድረጉ ነው፡፡ ማስታወስ ያለብን “ጌታ የሚጠይቀን 

በትክክለኛና ተግባራዊ በሆነ ድህነት ለመኖር ከማንኛውም ሰብዓዊ 

ትምክህቶች ማለትም ከችሎታ፣ከገንዘብ፣ከሀብት፣ጊዜያዊ ጥቅም 

ከሚያስገኙ ነገሮች ሁሉ መላቀቅን ነው”፡፡ በዚህም የዋሀን እና ነፃ 

የወንጌል ሰባኮዎች እንሁን፡፡ 

33. እንግዲህ ተማሪዎች እነዚህን ደንቦች ሁሉ የሕይወታቸው መመሪያ 

አድርገው ፍራንቸስካዊ ድህነትንና ነፃነትን ወደው በትሕትና 
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የማኀበር ሕይወት ደስታ ያጎልብቱ፡፡ 

14. እንዲሁም ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ ወንድማማችነታቸውን የሚገልጽ 

መተራረም የሚችሉበትን ስብሰባ ያድርጉ፡፡ 

15. የሁላችንም ራስ የሆነው የክርስቶስ አካል ክፍል መሆናችንን በማወቅ 

ወቀሳን፣ ማጉረምረምን እንተው፡፡ በተለይም ፍቅርን በማጉደል 

ካልሆነ በስተቀር በፊቱ ልንናገር የማንደፍረውን ወንድም በሐሜት 

አንጉዳ፡፡                              

አንቀጽ አራት 

                      ስለ ሥርዓት አምልኮ 
  /ደንብ 45-59/ 

 
16.  ሥርዓተ አምልኮ ለክርስቲያን ሁሉ የመጀመሪያ ቦታ የሚይዝ ጉዳይ 

እንደሆነ አይዘነጋም፡፡ ስለሆነም መነኮሳት ተማሪዎች ለየት ያለና ጠለቅ 

ያለ የሥርዓተ አምልኮ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ያስፈልጋል፡፡ 

17. የምንኩስና ሕይወት ትክክለኛነት የሚረጋገጠው የጸሎት ሕይወት 

መኖሩ ወይም አለመኖሩን ነው፡፡ ስለሆነም ተማሪዎች በጸሎት ረገድ 

ታላቅ ስሜትና ኃላፊነት እንዳላቸው ማወቅ ይገባቸዋል፡፡ መንፈሳዊ 

ሕይወት ሐቀኛ የዕድገት ምልክት ስለሆነ ተማሪዎች ምሥጢረ ንስሐን 

ማዘውተር ይገባቸዋል፡፡ ስለዚህ በየወቅቱ ወደ ነፍስ አባቶቻቸው 

በመቅረብ ኀጢአታቸውን መናዘዝ ወይም ቡራኬ መቀበል አለባቸው፡፡ 

18. መልካም አርአያ ይሆኑ ዘንድ ተማሪዎች ቶሎ ነቅተው ጠዋት በቤተ 

ክርስቲያን በሚፈጸመው ጸሎት ላይ መገኝት ይገባቸዋል፡፡ 

19. ተማሪዎች ለአስቸኳይ ነገር ካልሆነ በስተቀር ሥርዓተ አምልኮ 

በሚካሄድበት ጊዜ ከቤተ ክርስቲያን  መውጣት የለባቸውም፡፡ 

20. በመንበረ ታቦት ላይ የሚፈጸመው ሥርዓተ ቅዳሴ የክርሥቶስ 
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መሥዋዕት መሆኑን በመገንዘብ ቅዱስ ቁርባንን በቸልተኝነት 

እንዳይመለከቱና የዘወትር ተሳትፎ እንዲኖራቸው ተማሪዎችን  

መምከር ይገባል፡፡ 

21. አባታችን ቅዱስ ፍራንቸስኮስን በመምሰል በክርስቶስ መንፈስ 

እንዲሳቡ ዘወትር መንፈሳዊ ጽሑፎችንና ቅዱስ መጽሐፍትን 

እንዲሁም የፍራንቸስካውያንን ሕይወት የሚያንጸባርቁ መጽሐፍትን 

ማንበብና መውደድ ይገባቸዋል፡፡ 

22. የማኀበራችን ባልደረባ የሆነችው የኪዳነ ምሕረትንና የአባታችን የቅዱስ 

ፍራንቸስኮስ ክብረ በዓል ቀንን መነኮሳት በልዩ ዝግጅትና ጸሎት 

ያክብሩ፡፡ እንዲሁም የዓለም ሰላም ቀንን፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን 

አንድነት የሚታሰበውን ዕለትንና ስለ ክኅነትና የምንኩስና ጥሪ ቀንን 

ያስታውሱ፡፡ የካፑቺን ቅዱሳንና ብፁዓን በዓላት ቀንን ወንድሞች በልዩ 

ዝግጅትና ጸሎት ያክብሩት፡፡ የግንቦት ወር  መጨረሻ ቀን የማኀበራችን 

ንግሥት የሆነችው የቅድስት ማርያም ቀን ስለሆነ ወንድሞች 

የተማሪዎች ጠባቂና የመለኮታዊ እረኛ እናት በሚል ስያሜ ያክብሩት፡፡ 

23. በቁምስናዎች እየተዘዋወሩ ጸሎት በማስተማርና የተለያዩ 

አገልግሎቶችን በመስጠት ወንድሞች ይተባበሩ፡፡ 

24. ጸሎትና የጸሎት መንፈስን ለማዳበር ጊዜያቸውን መንፈሳዊ ነገር 

በማሰብ ይቀድሱት፡፡ አስተሳሰባቸውና አመለካከታቸው ዘወትር 

የጸሎት መንፈስን የሚያንጸባርቅ ይሁን፡፡ በተለይም ማታ ወደ መኝታ 

ክፍላቸው ከመሄዳቸው በፊት ወደ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ የቅዱስ 

ቁርባን ጉብኝት ያድርጉ፡፡ 

25. የሱባኤ ቀን የስግደት፣ የጾም፣ የኀሊና ምርመራና መልካም መንፈሳዊ 

ዕድገት የሚገኝበት ቀን ስለሆነ በተወሰነው ቀን በጸጥታና 
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የእግዚአብሔርን ቃል በማዳመጥ ያሳልፉ፡፡ 

26. በበሽታ ሆነ በተለያዩ ምክንያቶች የወንድማማችነት የጋራ ጸሎት ላይ 

መገኘት ያልቻሉ እንደሆነ  ስለቀሩበት ምክንያት የገዳሙን አለቃ 

ያሳውቅ፡፡ በጋራ ሊፈጽሙ ያልቻሉትን የወንድማማችነት አምልኮ በግል 

ሆነው ያሳርጉት፡፡ 

አንቀጽ አምስት 

     ገበታ ቤት 
/ደንብ 89-95/ 

 

27. ገበታ ቤት የወንድማማችነት ሕይወት በሚገባ ሊንጸባረቅበት 

ከሚጠበቅባቸው ቦታዎች አንዱ ነው፡፡ በቤተክርስቲያን በኅብረት የጌታ 

ማዕድ እንደተሳተፉ ሁሉ ወንድሞች በገበታ ቤትም መሰል አንድነትና 

ኅብረት ማሳት ይጠበቅባቸዋል፡፡ ስለሆነም የገበታ ደወል እንደተሰማ 

ሳይዘገዩ በፍጥነት በገበታ ቤቱ ይገኙ፡፡ ሰዓቱን ጠብቆ በመገኘትና 

እየተንጠባጠቡ ከመምጣት በመቆጠብ ቀደም ብሎ በቦታው ለተገኙ 

ወንድሞች ወንድማዊ መተሳሰብን ያሳዩ፡፡ 

28. እንደ ማኅበራችን የቆየ ልማድ የማዕድ ጸሎት ከተደረገ በኃላ የሳምንቱ 

ተራኛ ከቃለ እግዚአብሄር አጭር ሀሳብን ያንብብ፡፡ አርብ ቀን በምሳ 

ሰዓት ግን ሥርዓተ ሕግ ተነቦው የቃለ መሐላ እድሳት ያድርጉ፡፡ በተለየ 

ምክንያት ንባብ የማይኖር ከሆነ አለቃው “ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 

ይመስገን” በማለት ምልክት ይስጥ፡፡ ይህ ምልክት ካልተሰጠ በቀር 

ተራኛው  ሁሌ ማንበብ አለበት፡፡  

29. ከምግብ በኋላ ሁሉም ወንድሞች የበሉበትን ሳህንና ሌሎች በገበታው 

የቀረቡ ዕቃዎች መነሳታቸውን አረጋግጦ በምሳ ሰዓት ለአጭር የምስጋና 

ጸሎት ወደ ቤተክርስቲያን ያምሩ፡፡ እንደንባቡ ሁሉ “ጌታችን ኢየሱስ 

ክርስቶስ ይመስገን” የሚል ምልክት ካልተሰጠ በቀር ማንም ወንድም 


