
 

ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ከዚህ አለም ዛሬ በሞት ተለዩ 

 

አዲስ አበባ ነሃሴ 10፣ 2004 (ኤፍ ቢ ሲ) የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያሪክ ብፁፅ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ 

በ76 ዓመታቸው አረፉ። 

ቅዱስነታቸው ባደረባቸው ህመም ሰሞኑን ህክምናቸውን 

ሲከታተሉ የቆዩ ሲሆን ፥ ዛሬ ማለዳ ማረፋቸውን ነው የኢትዮጵያ 

ኦርቶዶከስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ 

አስኪያጅ ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት 

የተናገሩት። 

 

የቤተክርስቲያኗ ቅዱስ ሲኖዶስም አስቾካይ ጉባኤ በማድረግ 

የቀብር ስነ ስርዓታቸው በሚፈፀምበት ሁኔታ ላይ ይመክራል 

ብለዋል ስራ አስኪያጁ ። 

 

ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ በ1928 ዓ.ም በቀድሞው አድዋ አውራጃ መወለዳቸውን ከምክር ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያስረዳል። 

ቅዱስነታቸው ገና በወጣትነት ዘመናቸው በአካባቢው በሚገኘው አባ ገሪማ ገዳም በቤተ ክህነት መንፈሳዊ ትምህርትን በመከታተል 

የድቁና ማእረግ ተቀብለዋል ፤ በቅስናም ተሹመው አገልግለዋል ። 

 

አቡነ ጳውሎስ በአዲስ አበባ በቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅም በስነ መለኮት የመጀመሪያ ድግሪያቸውን የሰሩ ሲሆን ፥ በመቀጠልም 

በዩናይትድ ስቴትስ በሚገኘው በቅዱስ ቭላድሚር መንፈሳዊ ኮሌጅ ተምረዋል። 

 

በተጨማሪም በፍልስፍና የዶክተሬት ትምህርትን ለመከከታተል ወደ ፕሪንስተን መንፈሳዊ ኮሌጅ ገብተዋል ። 

 

በ1966 ዓመተ ምህረት ደርግ ወደ ስልጣን ሲመጣ የወቅቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ በነበሩት በአቡነ 

ቲዎፍሎስ ጥያቄ አቡነ ጳውሎስ ትምህርታቸውን አቋርጠው ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰዋል። 

 

ፓትሪያሪኩ በቤተክርስቲያኗ ውስጥም የነበሩ የሀሳብ ልዩነቶችን የማስታረቅና ወደ አንድነት የማምጣት ሀላፊነትም ለአቡነ ጳውሎስ 

ሰጥቷቸዋል ። 

 



ሆኖም በወቅቱ የፓትሪያሪኩን ሹመት ያልተቀበለው የደርግ ስርዓት አቡነ ጳውሎስን ጨምሮ ሌሎች ጳጳሳትን እስከ 1975 ዓመተ 

ምህረት ድረስ በእስር አቆይቷል ። 

 

ከእስር ከተለቀቁ በኋላም ወደ ፕሪንስተን መንፈሳዊ ኮሌጅ በመመለስ የዶክተሬት ትምህርታቸውን የጨረሱ ሲሆን ፥ እስከ ደርግ 

ውድቀት ድረስም በስደት ከአገራቸው ውጪ ለመኖር ተገደዋል። 

ከደርግ ውድቀት በኋላም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ አምስተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትሪያሪክ በመሆን 

ሀምሌ አምስት ቀን 1985 ዓመተ ምህረት ተሹመዋል ። 

 

በ1999 ዓመተ ምህረት በብራዚል በተካሄደው የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት ጉባኤ ላይ የምክር ቤቱ ሰባተኛ ፕሬዚዳንት 

ሆነው ተመርጠዋል ። 

 

ቅዱስነታቸው በህይወት ቆይታቸው በኢትዮጵያ ኦርቶዶከስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በኩል የግብረ ሰናይ ተግባራትን ፈፅመዋል። 

በተለይም በጦርነትና በድርቅ የተፈናቀሉ ኢትዮጵያውያንን መልሶ በማቋቋሙ ረገድ የነበራቸው ሚና ከፍተኛ ነበር ። 

ለአፍሪካውያን ችግሮች አፍሪካዊ መፈትሄ መፈለግ በሚል መርህም ብፁዕነታቸው ወደ ሱዳን በማቅናት ለዳርፉር ግጭት ሰላማዊ 

መፍትሄ ለማምጣት ሰርተዋል። 

 

ቅዱስነታቸው ከሃምሌ 5 ቀን 2004 ዓ.ም ጀምሮ 20ኛ አመት በአለ ሲመታቸውን ሲያከብሩ ቆይተዋል። 

 


