
ግሌጽነት ምን አዯረገን? 
 

ክፉ የሚያዯርግ ሁለ ብርሃንን ይጠሊሌና፥ሥራውም እንዲይገሇጥ ወዯ ብርሃን አይመጣም፤ እውነትን 
የሚያዯርግ ግን ሥራው በእግዚአብሔር ተዯርጎ እንዯ ሆነ ይገሇጥ ዘንዴ ወዯ ብርሃን ይመጣሌ።
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በአሁኑ ወቅት በርዕሰ አዴባራት ሇንዯን ዯብረ ጽዮን ቅዴስት ማርያም ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ የሚታየው ተዯጋጋሚ 
አሳዛኝ ዴርጊትና የሰሊም መጥፋት ሇብዙሀኑ ምእመናን ግሌጽ ክስተትና አሳሳቢ ሁኔታ እየሆነ እንዯመጣ የሚታወቅ ነው። 
ቤተ ክርስቲያናችን ከብዙ ውጣ ውረዴ በኋሊ እንዯ አውሮፓውያን አቆጣተር በ2006 የመጀመሪያውን የውስጥ 
መተዲዯሪያ ዯንብ በማጽዯቅ አንዴ ወጥ በሆነ የአስተዲዯር መዋቅር በመዯራጀት በሕዝብ ምርጫና ውክሌና በተሰየመ 
የቤተ ክርስቲያን አስተዲዲሪና የሰበካ መንፈሳዊ አስተዲዯር ጉባኤ መመራትና መተዲዯር ጀመረች።  
 
ይህንንም ሕጋዊ አሰራርና አንዴ ወጥ የአስተዲዯር መርህ በመከተሌ ሕዝበ ክርስቲያኑ ተባብሮ፤ ተፋቅሮ፤ ተቻችልና 
ተከባብሮ ባከናወነው ሥራ ቤተ ክርስቲያኗ ተከታዮቿ በዝተውና አገሌግልቷ ሰፍቶ በአምሊክ ቸርነትና በአጠቃሊይ የቤተ 
ክርስቲያኗ አባሊት ትጋትና ጥረት ከፍተኛ እዴገት በማሳየት፣ ከተከራይነት ወዯ ንብረት ባሇቤትነት ሇመነሸጋገር በቅታሇች። 
ይህ ያሇፈ የቤተ ክርስቲያናችን የሰሊምና የእዴገት ታሪክ ግሌጽ የሚያዯርገው ሃቅ ቢኖር አንዴ ወጥ በሆነና በጠንካራ 
የአስተዲዯር ሕግና መመሪያ መተዲዯርም ሆነ መሥራት ሇቤተ ክርስቲያን ሰሊም፤ አንዴነትና እዴገት ወሳኝነት ያሇው 
ተግባር መሆኑን ነው።  
 
ቤተ ክርስቲያኗ የዯረሰችበትን ታሊቅ የዕዴገት ዯረጃና ታሪካዊ የሆነ የንብረት ባሇቤትነት ከምእመናን ቁጥር መጨመር ጋር 
ተዲምሮ በሥራ ሊይ የሚገኘው የቤተ ክርስቲያኗ የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብና ትረስቲ ዱዴ (Trust Deed) የንብረት 
አያያዝን እና የንብረት አጠባበቅን እንዱሁም ቤተ ክርስቲያኗ የዯረሰችበትን ከፍተኛ እዴገት ስሇማይመጥን መሻሻለ ፍጹም 
አስፈሊጊ መሆኑ ታምኖበት፤ ሦስት ዓመታትን በፈጀ ሥራ የየተሻሻሇ ሕገ ዯንብ እረቆ ሇጠቅሊሊ መንፈሳዊ ጉባኤው ከቀረበ 
ከአሥር ወር በሊይ ሆኖታሌ።  
 
ውይይቱ እንዯ ተጀመረም ከፍተኛ ችግር የተከሰተ ሲሆን ይህም ችግር በጥቅለ ሇሁሇት የተከፈሌ ነበር።  
 

1) የመጀመሪያው ሀሳብ ሇውይይት የቀረበው የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ ረቂቅ ሕግ ስፋትና ጥሌቀት ያሇው፤ ጊዜ 
ተወስድ የተሰራ የአስተዲዯር መመሪያ በመሆኑ ጠቅሊሊ ጉባኤው በቃሇ ዓዋዱውም ሆነ በUK ሕግና በቻሪቲ ሕግ 
በተዯነገገሇት ሕጋዊ መብቱ መሠረት ካህን እና ምእመን ሳይሌ በእኩሌነት ሰነደን በሚገባ ተረዴቶና አገናዝቦ 
ሉወስንባቸው የሚገባውን ሃሳቦች ይዞ በመቅረብ በሙለ ነጻነት በመወያየት፤ እንዱተችበት፤ እንዱያርመው፤ 
እንዱያስተካክለትና በመጨረሻም ያመነበትንና ሇቤተ ክርስቲያኑ ይበጃሌ፤ ይጠቅማሌ፤ ያገሇግሊሌ የሚሇውን 
በማጽዯቅ በሥራ ሊይ እንዱውሌ ያዴርገው የሚሌ ሲሆን።  
 

2) ላሊኛው ሀሳብ ዯግሞ በቃሇ ዓዋዱውም ሆነ በUK ሕግና በቻሪቲ ሕግ ያሌተዯነገገን የሕግ አካሄዴን በመከተሌ 
የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ ረቂቁን ይበጃሌ አይበጅም፤ ይሆናሌ አይሆንም የሚሇውን በሚመሇከት ወሳኞቹ ካህናት 
ናቸው በማሇት ካህናት ካሌተስማሙበት ዯግሞ ሕዝቡ ሉወስን ቀርቶ ሉወያይም አይችሌም የሚሌ ነው። 
 

እነዚህ ሁሇት የማይገናኙና የተራራቁ አካሄድች በጎና ክፉ ገጽታ በመስጠት ሇማዯባበስና ሇመሻፋፈን ብዙ ወሬ አለባሌታና 
የሃሰት ስብከት ቢዯረግባቸውም ሃቁ ግን ከሁሇቱ ሃሳቦች ውስጥ በቁጥር አንዴ ሊይ የተጠቀሰው ሕጋዊና ትክክሇኛ የቤተ 
ክርስቲያኗ መብት ሲሆን ሁሇተኛው ዯግሞ የሰው መብትን የሚጥስና ሕገወጥ ተግባር መሆኑን መረዲት የሚያቅተው ሰው 
ሉኖር አይችሌም። ይህም ሆኖ ግን ቤተ ክርስቲያን ነውና እስኪ ነገሮችን በትዕግሥትና በጽናት እንሇፋቸው በማሇት ሕዝቡ 
በረቂቁ ሊይ ውይይት ከመጀመሩ በፊትና ሃሳብና አስተያየቱን ከመሰንዘሩ በፊት የቀረበውን የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ 
ረቂቅን አስመሌክቶ አርቃቂ ኮሚቴው ሇጠቅሊሊ ጉባኤው ገሇጻ ካዯረገ በኋሊ ካህናቱ ያሊቸውን ተቃውሞ ሇሕዝብ 
እንዱያቀርቡ እዴሌ እንዱሰጣቸው ተዯረገ። 
 

 

http://www.gzamargna.net/html/ga_merbebiya_2002_metshafqdus_41.html


የዚህ ወሳኝ የቤተ ክርስቲያናችን የውስጥ መተዲዯሪያ ሕገ ዯንብና የቤተ ክርስቲያናችን የንብረት ይዞታ ማሻሻያ ሂዯት 
ከረቂቅ ቁጥር አንዴ ተነስቶ ረቂቅ ቁጥር ሦስት ሲዯርስ ወዯ ሁሇት ዓመት የፈጀ ሲሆን፤ የሕግ አርቃቂ ኮሚቴው፣ የሰበካ 
መንፈሳዊ አስተዲዯሩ፣ ካህናቱ እና የቤተ ክርስቲያኗ የተሇያዩ ንኡሳን ኮሚቴዎች አይተውት በአብዛኛው አንቀጾች ሊይ 
ተስማምተውብት፤ ነገር ግን በተወሰኑ መሰረታዊ አንቀጾች ሊይ መስማማት ባሇመቻሊቸው፤ የቤተ ክርስቲያኗ የበሊይ ወሳኝ 
አካሌ ወዯሆነው ጠቅሊሊ መንፈሳዊ ጉባኤ መቅረቡ በግሌጽ እየታወቀ በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ካለት ካህናት መካከሌ 
የተወሰኑ ካህናት ሌዩ ዝግጅት በማዴረግ ሇሁሇት ተከታታይ እሑድች ረቂቀ ዯንቡን ስሇሚቃወሙበት ነጥብ ሇጠቅሊሊ 
ጉባኤው ገሇጻ አዯረጉ። 
  
ካህናቱ ሇተቃውሞአቸው እንዯ ምክንያት የሚያቀርቡት የዯንቡ ረቂቁ ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን ይጥሳሌ፤ ሕገ ቤተ 
ክርስቲያንን ያፈርሳሌ የሚሌ ሲሆን ይህንን የሰማው ምእመንም ይህ እውነት ከሆነ በእርግጥም ረቂቁን መቃወም የነሱ ብቻ 
ሳይሆን የእኛም መሆን አሇበት በሚሌ የካህናቱን ገሇጻ በጥሞናና በጨዋነት ተከታተሇ። በዚህ የካህናቱ ገሇጻ ሊይ ሕዝብን 
ያሳዘነውና ያሳፈረው ግን ካህናቱ ከገሇጹት ውስጥ 70% የሚሆነው ፍጹም ሃሰት 20% የሚሆነው የግንዛቤ እጥረት 
ያሇበትና 10% ብቻ በእውነታ ሊይ የተመሠረተ ነገር ያሇበት መሆኑ ነው። እዚህ ሊይ አስገራሚው ነገር ግን ካህናቱ ሕዝቡን 
ሇማስፈራሪያነት ስሇተጠቀሙበት ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ተጣሰ ስሊለት አንዲችም የቀኖና መጽሐፍንም ሆነ የቀኖና ሕግን 
አንቀጽ ጠቅሰው ያቀረቡት መረጃና ማስረጃ አሇመኖሩ ነው። 
 
ካህናቱ በገሇጻቸው ሊይ ስሊቀረቡት የሃሰት መረጃ በተሇይ የአርቃቂ ኮሚቴውና በኋሊም የሰበካ አስተዲዯሩ ምክትሌ ሉቀ 
መንበር የሆኑት አቶ ታዬ ጭምር ተገቢ መሌስ በመስጠት የካህናቱን ፍጹም ክርስቲያናዊ ያሌሆነ አሳፋሪ ተግባር 
አጋሌጠዋሌ።  
 

ሕዝብን የናቀ እግዚአብሔርንም የናቀ ነው፤ ሇሕዝብ የዋሸ ሇእግዚአብሔርም ከመዋሸት የማይመሇስ ነው 
 
ከዚህ ክስተት በኋሌ እነዚህ በሬ ወሇዯ አይነት ውሸት ሇሕዝብ የዋሹ ካህናት፤ ንሰሃ ሳይገቡና ሕዝብን ይቅርታ ሳይጠይቁ 
ዛሬም ቀዲሽ፤ አቁራቢና ሰባኪዎች ሆነው ቀጥሇዋሌ። ይህም ብቻ አይዯሇም ዛሬም አንዲንድቹ በውሸታቸውና በከፋፋይ 
ተግባራቸው ተበረታተው ቀጥሇውበታሌ። 
 
ሕዝበ ክርስቲያን ሆይ በሚነዛው ወሬና አለባሌታ፤ እንዱሁም ጥሊቻና ነቀፌታ አትመራ፤ በዚህም ተነሳስተህ ክርስቲያን 
ወንዴምህን፤ እህትህን፤ አባትና እናትህን አትጥሊ በክፉም አትያቸው። የሚያበጣብጡህና የሚያናክሱህ፤ ሇስሌጣን፤ 
ሇጥቅምና ሇግሌ ዓሊማ የቆሙ በአመራር ሊይ ያለ ግሇሰቦችና ቤተ ክርስቲያኗን እንዱመሩና እንዱያስተዲዴሩ መርጠህ 
የሰየምካቸው አካልች ብቻ ናቸው። መብትህን እውቅ፤ አውቀህም መብትህን አስከብር!! ግዳታህንም እውቅ አውቀህም 
ግዳታህን ተወጣ። መፍትሔው አንዴና አንዴ ብቻ ነው፤ በማንኛቸውም የቤተ ክርስቲያን አስተዲዯር ጉዲይ ሊይ ተወያይቶ 
ቢችሌ በሙለ ስምምነት፤ ባይቻሌ ዯግሞ በዴምጽ ብሌጫ የመወሰን ባሇ ሙለ መብት ሕጋዊ አባሊቱ ብቻ ናቸው። ይህ 
ዯግሞ በቤተ ክርስቲያን ቃሇ ዓዋዱ፤ በUK ሕግና በቻሪቲ ሕግ የተረጋገጠሌህና የተከበረሌህ ማንም ሉሸረሽረውና ሉንዯው 
የማይችሇው መብትህ ነው። 
 
የተሻሻሇ የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብና ትረስቲ ዱዴ ሇቤተ ክርስቲያኗ ፍጹም አስፈሊጊና የቤተ ክርስቲያኗ ህሌውና ጥያቄ 
መሆኑን በሚገባ እወቅ ተረዲ!! በዚህም መሠረት የዯንቡን ረቂቅ አባሊት አውቀውት፤ ተገንዝበውትና ተወያይተውበት 
በማሻሻሌና በማስተካከሌ ይጠቅማሌ የሚለትን በመያዝ በሥራ ሊይ እንዱውሌ ያጸዴቁታሌ፤ ወይም ይሽሩታሌ እንጂ 
ማንም ብሌጣ ብሌጥ የሃይማኖትን ቃሌ እየጠቀሰ የመሌአክ ቃሌ ነው ተቀበሌ ቢሌህ ሳትመረምርና ሳትረዲ የክፉ ተግባር 

ተባባሪ የኃጢአት መስካሪ አትሁን። “እንዯ እባብ ሌባሞች እንዯ ርግብም የዋሆች ሁኑ።” የማቴዎስ ወንጌሌ 10፥16፤ 
የሚሇውን አምሊካዊ ትዛዝ አንዘንጋ። 
 
በዚህም መሠረት ሇጠቅሊሊ ጉባኤው ውይይት በቀረበው የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ ረቂቅ ሊይ በገሇሌተኛ አወያይ 
አማካኝነት የተጀመረው ሂዯት አርቃቂ ኮሚቴውና ካህናቱ ሲገሌጹ ቆይተው ሌክ የሕዝቡ አስተያየት መስጫ ጊዜ ሲዯርስ 
በተሇያየ የተንኮሌ ዜዳ እንዱሰናከሌ የተዯረገውና የተቋረጠው ሕጋዊና የሰሇጠነ አሰራር ባጭር ጊዜ ውስጥ ቀጥል ሁለም 
ችግር በዚሁ ሕጋዊና የሰሇጠነ መንገዴ ተካሂድ ሕጋዊ እሌባት ማግኘት እንዲሇበት አምነህ ሇዚህ በቁርጠኝነት ቆመህ 
መብትህን በማስከበር በቤተ ክርስቲያንህ ውስጥ ሕግና ስርዓት ሰፍኖ ሰሊምና እዴገት እንዱኖር የማዴረግን ግሌጽ ዓሊማ 
ይዘህ መሥራት ይኖርብሃሌ፤ ይኖርብሻሌ። 
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