
ቀን፡ 19/09/2012 

“በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሕዱ አምላክ አሜን” 

“ካህናት የክፋት ምክንያት እንዳይሆኑ፤ ለሰው ፈጽሞ እንቅፋት አይሁኑ” 

“ሥለ ሥራችን አንዱስ እንኳ በእግዚአብሔር ላይ ቢሳደብ እኛን በማየት ይበድላሉና ለክፋት ሁሉ ምክንያት እንሆናለን” 

“የቤተ ክርስቲያን ሹማምንት ፈጽሞ አይዋሹ” 

“ቀኖና ባስልዮስ ፰፬ ፰፮” 

ውድ የርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረጽዮን ቅድስት ማርያም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አባላት እና  

መላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ተከታዮች። 

እንኳን ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቲዎስ በሰላም አሸጋገራችሁ፤ 

ቸሩ አምላክ አዲሱን ዘመን የሰላም የጤና፤ የፍቅርና የብልጽግና ያድርግልን። 

ምዕራፍ አንድ 

 እነሆ ከሃገራችን ወጥተን በእንግሊዝ ሃገር በለንደን ከተማ የምንኖር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተወሕዶ ቤተ ክርስቲያን 

አማኝ ኢትዮጵያኖች ሃብትና ጉልበታችንን በማስተባበር በእግዚአብሔር ተራዳዒነት የእምነታችን፤ የታሪካችንና 

የባህላችን፤ በአጠቃላይም የማንነታችን መሠረት የሆነችውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችንን 

በማቋቃምና በማደረጀት ላለፉት 37 ዓመታት ዘልቀናል። 

ቤተ ክርስቲያናችን በምትሰጠው መንፈሳዊ አገልግሎት ከጊዜ ወደ ጊዜ ተከታዮቿ እየበዙ፤ መንፈሳዊ አገልግሎቷም 

እየሰፋና እየተጠናከረ በመሄድ የኦርቶዶክስ እምነታችንና ኢትዮጵያዊነታችን በባዕድ ባህልና ሃይማኖት ተውጦ ሳይጠፋ 

ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ በማድረግ ላይ ትገኛለች። 

ርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም የኢትዮጵያ ኦርተዶስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን፤ በተለይ ላልፉት 12 

ዓመታት ባሳየቸው የተፋጠነ ዕድገት በአሁኑ ወቅት የራሷ የሆነ የቤተ ክርስቲያን ህንጻና ሌላ ተጨማሪ ለልዩ ልዩ የቤተ 

ክርስቲያኑ አገልግሎት መስጫ የሚሆን ትልቅ የቪካሬጅ ህንጻ ባለቤት ሆና ትገኛለች። 

ቤተ ክርስቲያኗ ለዚህ የዕድገት ደረጃ ለመብቃት የቻለችው ብዙ ችግርና ውጣ ውረድን በእግዚአብሔር ተራዳዒነትና 

በልጆቿ ጽናት በማለፍ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም ቢሆን የእነዚሁ ችግሮች ርዝራዥ የሆኑ ጉዳዮች እንደገና እየተቀሰቀሱ 

ሰላምና አንድነቷን ለመንሳት እየተፈታተኗት ይገኛሉ። 

ሁሉም እንደሚገነዘበው በቤተ ክርስቲያኗ ላይ በየጊዜው የሚነሱ የውስጥም ሆኑ የውጭ ችግሮች መንስዔዎቻቸው 

ሃይማኖታዊ ወይም ቀኖናዊ ሳይሆን ባብዛኛው ስልጣን ገንዘብና ንብረት ለመቆጣጠር የሚደረጉ እሽቅድምድሞች 

ናቸው። 

ይህንን የቤተ ክርስቲያንን ሥልጣን፤ ገንዘብና ንብረት ለመቆጣጠር በይገባኛል ባይነት ጠብና አንባጓሮ ቀስቃሾቹና 

አዛማቾቹ ደግሞ ባብዛኛው ክፉ መንፈስ የተጠናወታቸው ካህናት ለመሆናቸው ያለፉ ችግሮችን  በዋቢነት መጥቀስ 

ይቻላል። 

በጣም የሚገርመው ግን ካህናት ሰውና እግዚአብሔር የሚገናኝበትን መንገድ አመቻቾች፤ የንሰሃ አባቶች፤ የእግዚብሒር 

ቃል ሰባኪዎች፤ ቀድሰው አቁራቢዎች፤ ወንጌል አስተማሪዎች መካሪዎች፤ አስታራቂዎችና የሰላምና የፍቅር ሰዎች፤ 

በአጠቃላይ የእምነትና የበጎ ነገር ሁሉ ተምሳሌቶች በመሆን ፋንታ የምእመንን ያህል እንኳ መንፈሳዊነትን አጥተው 

በሥጋዊ ሥራ ተማርከው የንዋይና የስልጣን ጥመኞች በመሆን የጸብ የተንኮል፤ የጥላቻና የውሸት ማዕከል ሆነው 

መገኘታቸው ነው። 



በእርግጥ ካህናት የእግዚአብሔር ቤት አገልጋዮች ቢሆኑም ሰው ናቸውና እንደ ሰው ሰርተው ለመኖርና ለማደግ ገቢ 

ያስፈልጋቸዋል፤ ከመነኮሱት በስተቀርም ጋብቻና ቤተ ሰብ አላቸውና ለሰሩበት ሥራና ለሚሰጡት አገልግሎት እንደ 

ሃገሩና እንደ ቦታው ተገቢ የሚባል የገንዘብ ክፍያና ደመወዝ ማግኘት ይገባቸዋል። 

ከዚህ ባለፈ ግን የእግዚአብሔርን ቃል አሰሚ፤ የክርስቶስን መስቀል አሳላሚ በመሆናቸው በህዝበ ክርስቲያኑ ዘንድ 

ያገኙትን ታማኝነት፤ ተሰሚነትና ከበሬታ በመሣሪያነት በመጠቀም የሃይማኖትን ሕግ አጣመውና የመጽሐፍ ቅዱስን 

ቃል ለራሳቸው በሚያመች መንገድ አንሻፈውና ቆራርጠው ሃሰትን በእውነት ሸፍነው በማቅረብ ምእመናንን በተሳሳተ 

ጎዳና በመምራት የሥጋዊ ዓላማቸው ማሳኪያ ለማድረግ መሞከር ሃይማኖትንም ሆነ ቤተ ክርስቲያንን የሚያቆሽሽ፤ 

ትውልድን የሚያስወቅስና የሚያሳፍር ክርስቲያናዊ ያልሆነ ተግባር ነው።  

ይህንን የመሰለ ሰውንም ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርንም የተዳፈረ የካህናት ተግባር ጎልቶ መውጣት ከጀመረ የቆየ 

ቢሆንም ለአብነት ያህል ግን ከሁለት ሳምንት በፊት በለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን የተፈጸመው 

እጅግ አሳዛኝ ተግባር አንዳንድ ካህናት ያሰቡትን ሥጋዊ ዓላማ ለማስፈጸም ሲሉ ከመንፈሳዊና ከክርስቲያናዊ ሕግ ምን 

ያህል ርቀት ርቀው እንደሚሄዱና ምን ያህል ከክብራቸው ወርደው እንደሚገኙ ፍንትው አድርጎ ስለሚያሳይ ለአብነት 

አቅርበነዋል። 

ሁሉም እንደሚገነዘበው ርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቤተ ክርስቲያን በአባላቷ ያላሰለሰ ጥረትና ድካም፤ 

በእግዚአብሔር ተራዳዒነት የከፍተኛ ንብረት ባለቤት በመሆኗ ይህ ንብረትም ለጊዜው ተይዞ የሚገኘው በUK ሕግ 

መሠረት በ2 ካህናትና በ2 ምእመናን ሥም Holding Trustee ሆነው ሲሆን ለወደፊቱ ንብረቱ በተሻለ አስተማማኝ 

ሁኔታ የሚያዝበት መንገድ ላይ ጥናት እንዲካሄድ ተደረጎ፤ በጥናቱ መሠረትም የቤተ ክርስቲያኗን ንብረት በአስተማማኝ 

ሁኔታ ለመያዝ የሚቻለው ቤተ ክርስቲያኗ በስሟ ንብረቷን አስመዝግባ መያዝ ስትችል በመሆኑ ቤተ ክርስቲያኗ በUK 

ሕግ መሠረት Incorporate መደረግ አለባት የሚል ጥናት በቤተ ክርስቲያኗ የውስጥ መተዳደሪያ ደንብ ረቂቅ ውስጥ 

ተካቶ ሕዝቡ ተወያይቶ እንዲወስንበት ለጠቅላላ ጉባኤው ቀርቧል። 

 የቤተ ክርስቲያኗ ሰበካ አስተዳደር ጉባኤ፤ በየካቲት ወር ላይ በተደረገው ስብሰባ ላይ ረቂቅ ቁጥር 3 እንዲቀርብ 

ከአርቃቂ ኮሚቴው ጋር መስማማታቸውንና፤ incorporation በሚመለከት የሕግ አማካሪወችን አማክረው ቤተ 

ክርስቲያኗ Incorporated መሆኗ አስፈላጊ ስለ መሆኑ ምክር ማግኘታቸውን አስታውቀው፤ ሕዝቡም ይህን 

የincorporation ስራ፤ የህግ ባለሙያወችን እያማከሩ እንዲቀጥሉ ወሰነ።  

ካህናቱም የቤተ ክርስቲያኗን Incorporate መሆን እንደሚደግፉ ማረጋገጫ በመስጠት ቀኖና ቤተ ክርስቲያንም ሆነ 

የቤተ ክርስቲያኗ ሕግ ደንብ የሆነው ቃለ ዓዋዲው የሚደግፈውና የሚቀበለው ጉዳይ መሆኑን ለአባላቱ በቃልና 

በጽሑፍ አረጋግጠውልን ነበር። 

ነገር ግን ጊዜው ደርሶ ጉዳዩ ወደ ሕዝብ ቀርቦ ሕዝቡ ውይይት ሲጀምር ካህናቱ ሃሳባችንን ለውጠናል በማለት የቤተ 

ክርስቲያኗ ንብረት አሁን በተያዘው ሁኔታ በ4 ሰዎች (Holding Trustee) እንደተያዘ መቀጠል አለበት የሚል ጠንካራ 

ተቃውሞ አነሱ። 

ለተቃውሞአቸው የሰጡት ምክንያትም ቤተ ክርስቲያኗ Incorporate ብትሆን ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ይጣሳል፤ ሕገ ቤተ 

ክርስቲያንም ይፈርሳል የሚል ነበር።  

የትኛው የቤተ ክርስቲያን ሕግና ደንብ ቤተ ክርስቲያን Incorporate እንዳትሆን ይከለክላል ተብለው ማስረጃ 

እንዲያቀርቡ ሲጠየቁም፤ ቃለ አዋዲውንም ሆነ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ላይ የተጠቀሰውን ማስረዳት ሲሳናቸው ምንም 

ዓይነት እውነታ የሌለው ጨርሶ አይን ያወጣ ውሸት በማቅረብ ቤተ ክርስቲያኗ Incorporate ስትሆን ምሥጢራተ ቤተ 

ክርስቲያን፤ ሊደፈር ነው፤ ጽላቱን መጥተን እንፈትሸው የሚል ኃይል ሊመጣብህ ነው፤ መቅደስ ውስጥ ገብተን 

እንንሸራሸር የሚል ሰው ሊፈጠር ነው በማለት ስለ ቤተ ክርስቲያን የአስተዳደር ሕግ እውቀት የለውም ብለው 

የሚንቁትን ምእመን ለማሸማቀቅና ለማስፈራራት ስብከትን አስታከው እጅግ በጣም የሚያስፈራና የሚያስደነግጥ 

የውሸት ናዳ አወረዱብን።  

ውሸቱና ቅጥፈቱ በዚህ ብቻ ባበቃ መልካም ነበር፤ ነገር ግን ነገሩ በዚህ ሳይበቃ እነዚህ በለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት 

ማርያም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚገኙ ጥቂት ካህናት በነገሩ ገፍተው ቀጠሉበት። 



“ሕዝበ ክርስቲያን ሆይ፤ እነሆ ቀጥሎ የተመለከተውን ታሪክ ተመልክተህ የሂሊና ግንዛቤ ውሰድ፤ ፍርዱን ግን ለቸሩ 

መድሃኒዓለም መተው ነው፤ ቤቱ የሱ ነውና”  

 ከፍልሰታ ጾም በፊትና በኋላ ባሉት ተከታታይ ሳምንታት ለቤተ ክርስቲያኗ የወደፊት እጣ ፋንታ ወሳኝ በሆነው 

የውስጥ መተዳደሪያ ደንብ ረቂቅ ላይ አጠቃላይ ህዝቡ አዳማጭ ሆኖ አርቃቂ ኮሚቴውና ጥቂት ከኛ በስተቀር በቤተ 

ክርስቲያኗ ላይ የሚያዝ የለም የሚሉ ካህናት ለ4 ተከታታይ ሳምንት ለተሰበሰበ ጉባኤ በየተራ ገለጻ አደረጉልን፤ እኛም 

ንዴታችንንም ሆነ አንዳንዴም ሳቃችንን አፍነን በጥሞና አዳመጥን። 

በዚህ ወቅት ካህናቱን እንወክላለን ያሉት እነዚህ ጥቂት ካህናት ባደረጉት ገለጻ ከኛ በስተቀር ምእመኑ ምንም 

አያውቀውም ብለው በሚገምቱት ሃይማኖታዊ የሆነውን ቀኖናና ዶግማን በመጥቀስ ቤተ ክርስቲያኗ Incorporated 

ከተደረገች የሃይማኖት ሕግ በሙሉ ሰለሚጣስ ሰማይ ይሰነጠቃል፤ ከሰማይ መዓት ይወርዳል፤ ምድር እሳት ትተፋለች 

አይነት ማስፈራርያና ማስጠንቀቂያ በማሰማት ሕዝበ ክርስቲያኑን ለማሸማቀቅ ከመሞከር አልፈው እጅግ ለማመን 

በሚያዳግትና በሚያስፈራ ሁኔታ ህዝበ ክርስቲያኑን ምንም እንደማያውቅ ደንቆሮ በመቁጠር ስለ Health & Safety 

ሕግና ስለ CRB Check በማንሳት ቤተ ክርስቲያኗ Incorporated ከሆነች እነዚህንና የመሳሰሉትን  ሁሉ የማሟላት 

ግዴታ ስለ አለባት ይህን ካሟላች ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ሕግ ይጣሳል፤ መንፈሳዊ አገልግሎትም መስጠት አይቻልም 

በማለት በሀሰት አስፈራሩን። 

በዚህ ቤተ ክርስቲያኗ Incorporate አትሆንም በሚለው የካህናቱ ተቃውሞ ውስጥ ምንም አይነት ይሉኝታ ሳይኖራቸው 

እኛ ላባችንን አንጠፍጥፈን ካገኝነው ገንዘብ ገዝተን በአደራ እንዲጠብቁ የሰጠናቸውን የቤተ ክርስቲያን ንብረት 

እንደራሳቸው ንብረት በመቁጠር የንብረት ባለቤትነቱ ከእጃችን ወጥቶ በቤተ ክርስቲያኗ ስም አይመዘገብም የሚል 

አቋም ይዘው የጸኑ በሚመስል ሁኔታ በግንባር የሚከራከሩ ሆነው የቀረቡት የቤተ ክርስቲያኗን ንብረት በስማቸው 

ይዘው የሚገኙት የቤተ ክርስቲያኑ አስተዳዳሪ አባ ግርማ ከበደና ሌላው ካህን ይገኙበታል። 

እነዚህ ካህናት እንኳንስ ስንት አዋቂና ባለሙያ የሚገኝበት የጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ ቀርቶ ማንም ሰው ጠንቅቆ 

ስለሚያውቀውና ማወቅ ስለሚገባው  የHealth & Safety ሕግና እና የCRB Check ጉዳይን በማንሳት ቤተ ክርስቲያን 

Incorporate ስትሆን የሚመጣ ግዴታና Incorporated ካልተሆነ ግን ቤተ ክርስቲያኗ ያለምንም ተመሳሳይ ሕግ 

በነጻነት እንደምትኖር አድርገው በመግለጽ ሕዝቡ ይህንን በመፍራት የቤተ ክርስቲያኗን  Incorporate መሆን በመኮነን 

ከነሱ ጎን እንዲቆም ያደረጉት የነበረው የሃሰት ስብከት እግዚኦ የሚያሰኝ ነበር። 

ካህናቱ ይህንን ፍጹም የሆነ  ውሸት መዋሸታቸው ሲያስገርመን ጭራሹን ይባስ ብለው ስለ ሌላ ቤተ ክርስቲያን 

Incorporated መሆን እና በዛም ምክንያት ስለደረሰ እጅግ አስከፊና መጥፎ ነገር ለሕዝበ ክርስቲያኑ ዝርዝር ገለጻ 

አደረጉልን። 

መግለጫውን የሰጡት ካህናት መሪጌታ ዓለማየሁ ደስታ እና ዲያቆን መንገሻ ሲሆኑ በተለይ ይህ ዲያቆን መንገሻ 

የተባለው ወደ ቤተ ክርስቲያኗ ከመጣ ሦስት ዓመት የማይበልጠው ሲሆን በዚህ ሁሉ ጊዜ ግን ዲያቆን ተብሎ 

ከመጠራቱ በስተቀር አንድም ቀን ዲያቆን ሆኖ ሲቀድስም ሆነ ሲያገለግል ታይቶ የማይታወቅና በዚህ የሃሰት ገለጻ ላይ 

ግን ቀዳሚ ተዋናኝ ሆኖ የቀረበ ነበር።  

ዲያቆን መንገሻ በSlide በተደገፈ ገለጻው በምሳሌነት ያቀረባት ቤተ ክርስቲያን በዚሁ በለንደን የምትገኝ ደብረ መድሃኒት 

ኪዳነ ምሕረት የተባለች የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስትሆን ቤተ ክርስቲያኗ Charitable Company 

Limited by Guarantee በማቋቋሟ ወይም  Incorporated በመሆኗ ምክንያት፡  

 ቀኖና ቤተ ክርስቲያን እንደፈረሰባቸው፤  

 የሃይማኖት ሕግ እንደተጣሰባቸው፤  

 መናፍቃን እንደተስፋፉባቸውና እንዳየሉባቸው፤  

 በየዋህነት ሳያውቁ ዓለማዊ ተግባር ውስጥ ገብተውበት መውጣት እንዳዳገታቸው፤ 

 መንፈሳዊ አግልግሎትን ትተው ሥጋዊ ሥራን ብቻ እንዲሰሩ መገደዳቸው፤ በማለት ካብራራ በኋላ፡ 



የኤርትራው ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አመራሮች ሁኔታውን ከተረዱት በኋላ በእግዚአብሔር እርዳታ Incorporated 

የሆነውን ሲያፈርሱ ወደ ቀድሞ ቤተ ክርስቲያንነታቸው መመለሳቸውን በስፋት በመግለጽ የኛም ቤተ ክርስቲያን 

Incorporated ከሆነች የሃይማኖት ሕግ ይጣሳል፤ ቤተ ክርስቲያን ይረክሳል፤ መንፈሳዊ አገልግሎት ጠፍቶ ሥጋዊ 

ሥራና የፖለቲካ ተግባር ይተካል በሚል በጽኑ አስፈራራን። 

ዲያቆን መንገሻ ከዚህም በማለፍ ቤተ ክርስቲያን Incorporate ከሆነች ቤተ ክርስቲያኗ ቤተ ክርስቲያን መሆኗ ቀርቶ 

በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ክልሎች ነጻ አውጪ ግንባሮች መደራጃና የፖለቲካ ድርጅቶች መፈልፈያ ትሆናልች በማለት 

የቤተ ክርስቲያኗን Incorporated መሆንን አጥብቆ በመቃወም ህዝበ ክርስቲያኑም ተመሳሳይ አቋም እንዲይዝ 

አስጠነቀቀ። 

ከዲያቆን መንገሻ በማስቀጠልም መሪጌታ ዓለማየሁ ደስታ  እንዲሁ በSlide በተደገፈ ገለጻቸው የደብረ መድሃኒት ኪዳነ 

ምሕረት የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አመራር አካላት ካህናትን አነጋግሬ ቤተ ክርስቲያኗን 

Incorporated  በማድረጋቸው ምክንያት ሌላው ቀርቶ ስላሴ የለም የሚሉ መናፍቃን ሳይቀሩ እንደተነሱባቸው 

ገልጸውልኛል በማለት ቤተ ክርስቲያንን Incorporate ማድረግ ፍጹም ጥፋትን የሚያመጣና መጥፎ ነገር መሆኑን 

የኤርትራው ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አመራሮች እንዳረጋገጡላቸው በመግለጽ በዝርዝር አብራሩ። 

ሕዝበ ክርስቲያን ሆይ፡ ይህ በተገለጸ በሁለተኛው ሳምንት ማለትም በ09/09/2012 መቸም ጆሮ አልሰማ አይልምና ሌላ 

እጅግ አስገራሚ፤ አስደንጋጭና ለማመን የሚያዳግት ነገር በአርቃቂ ኮሚቴው እንደሚከተለው ቀረበልን። 

የአርቃቂ ኮሚቴው አባላት አንድ ሌላ ታዛቢ ዲያቆን  በመጨመር የደብረ መድሃኒት ኪዳነ ምሕረት የኤርትራ 

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን አስተዳዳሪና አመራሩን ቤተ ክርስቲያናቸውን እንዴት Incorporated እንዳደረጉና 

ምን ሁኔታ እንደገጠማቸው በመጠየቅ ሲያነጋግሯቸው፤ ቤተ ክርስቲያኗን Incorporated ማድረጋቸው ጠቃሚነት 

እንደነበረውና እነሱ ግን በሌላ ውጣ ውረድ ምክንያት በአካውንታንታቸው በኩል ተገቢውን ሪፖርት ሳያቀርቡና 

ከCompany House  ለቀረቡ ተከታታይ ጥያቄዎች ወቅቱን ጠብቀው ሳይመልሱ በመቅረታቸው ሳያስቡት Company 

House  ያቋቋሙትን Charitable Company Limited by Guarantee ዲሶልቭ እንዳረገባቸው በማብራራት አሁን 

ደግሞ ቤተ ክርስቲያኗን መልሰው Incorporate ለማድረግ በሂደት ላይ እንደሚገኙና በቅርቡም  Incorporated ሆና 

በCompany House  website ላይ ስሟ መልሶ እንደሚታይ አስተማማኝ ማረጋገጫ እንደሰጧቸው፤ አስረዱ። 

ከዛም የአርቃቂ ኮሚቴው አባላትና ታዛቢው ዲያቆን ለኤርትራው ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ የርዕሰ አድባራት ለንደን 

ደብረጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ካህናት ሥለ ቤተ ክርስቲያናቸው Incorporated መሆንና ስለደረሰባቸው 

ችግርና ጥፋት ለጠቅላላ ጉባኤ የሰጡትን የተሳሳተ መግለጫ ሲነገሯቸው የኤርትራው ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ የሆኑት 

ካህን ይህንን የተናገሩት ካህናት አንዳችም እውነታ የሌለው ሃሰት ነገር ለሕዝብ መግለጻቸውን በመስማታቸው በእጅጉ 

በማዘን ይህን አይነት ተግባርም ከአንድ ካህን ቀርቶ ከማንም የማይጠበቅ አስነዋሪ ተግባር መሆኑን በማረጋገጥ በተለይ 

ይህንኑ እውነታ ለማስረዳት ካስፈለገ የትም ቦታ ቢጠሩ ተገኝተው እውነታውን ለመግለጽ እንደሚችሉ አረጋገጡ።   

በመጨረሻም የአርቃቂ ኮሚቴው አባላት ከኤርትራው ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ የተሰጣቸውን የቃል መረጃ 

በጽሑፍ በማስፈር መልሰው ለኤርትራው ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ በማቅረብ መረጃውን ሳይቀንስና ሳይጨምር 

የሃሰት መረጃ ተሰጥቶት ለነበረው ለርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ጠቅላላ ጉባኤ 

እንዲቀርብ ስለ ትክክለኛነቱ ማረጋገጫ ስጡን ብለው በጠየቁት መሠረት የኤርትራው ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ የቤተ 

ክርስቲያናቸውን አመራር ሰብስበው ጉዳዩን በማየት የመልዕክቱን በትክክለኛ በመግለጽ መረጃው ለርዕሰ አድባራት 

ለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ጠቅላላ ጉባኤ  ቀርቦ ቢነገር የሚስማሙ መሆኑን አረጋገጡ። 

ከዛም በ09/09/2012 በተሰበሰበው የርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ጠቅላላ 

ጉባኤ ላይ አርቃቂ ኮሚቴው መረጃውን በማቅረብ ካህናቱ ስለ ደብረ መድሃኒት ኪዳነ ምሕረት የኤርትራው ኦርቶዶክስ 

ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ያቀረቡት መረጃ ምንም እውነት የሌለው፤ ሙሉ በሙሉ በሃሰትና በልብ ወለድ ተረት የተሞላ 

መሆኑን በንባብ በማሰማት የእውነት ቦታ በሆነው በእግዚአብሔር ቤት የተነዛውን ሃሰት ሁሉ ጠርገው ሊያወጡት 

ታዘብን። 

ይህ በሚሆኑበት ጊዜ እነዚህ ሃሰትን የነዙና እኛን ለማሳሳትና እርስ በርሳችን ለማናጨት የሞከሩ ካህናት አንዲት ቃል 

እንኳ ለመተንፈስ አልቻሉን ነበር። 



ሕዝበ ክርስቲያን ሆይ፡ የሃይማኖት መሪዎች፤ አባቶች፤ የንሰሃ አባቶች ብለን የምንወዳቸው፤ የምንፈራቸው፤ 

የምናከብርላቸውና የምንሰግድላቸው ካህናት የምእመናኑን ስብዕና ዝቅ አድርገው በማየት እነሱ በሚፈልጉትና 

ወደሚገልጉት መንገድ እንደ እንሰሳ ሊነዱት፤ እንዲህ ያለን ሃሰትና ቅጥፈት በእውነት ቃላት ሸፋፍነው ሰውን ብቻ 

ሳይሆን እግዚአብሔርን በመዳፈር በተቀደሰው ቦታ ላይ ሆነው ተሳልቀውብናል። 

እነዚህ ካህን ነኝ ብለው የእግዚአብሔርን ሥም እየጠሩና የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እየጠቀሱ፤ ነገር ግን የሃይማኖት 

መሠረት የሆነው ፈሪሃ እግዚአብሔር እንኳ በላያቸው ላይ ያላሰደሩ፤ ሕዝብን ቀርቶ እግዚአብሔርን እንኳ ሳይፈሩ 

የሃሰትና የቅጥፈት መረጃ እያቀረቡ ህዝቡ እርስ በርሱ ጎራ ለይቶ እንዲጣላና እንዲናከስ የሚያደርጉ፤ በህዝብ መናከስና 

መከፋፈል የእነሱን ሥጋዊ ፍላጎት ለማርካትና ክርክራቸውን ለማሸነፍ  ሲሉ የማይፈነቅሉት ድንጋይና የማይምሱት 

ጉድጓድ እንደሌለ ከዚህ ክስተት መረዳት ችለናል:፡  

እነዚህ ካህናት ይህን ሁሉ ውሸትና ቅጥፈት ያቀረቡት በስህተት ሳይሆን፤ ሆነ ብለው እኛን ምእመናንን በማሳሳትና 

በማታለል እነሱ በሚፈልጉት ጎዳና ለመንዳት በመሆኑ በዚህ ድርጊታቸው ከፍተኛ የእምነት ማጉደል ተግባር 

በመፈጸማቸው ተአማኒነታቸውን ማጣታቸውን በአሁኑ ወቅት ሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ሊገነዘበው ችሏል። 

እኛ የዚች ቤተ ክርስቲያን አባላቶች አሁን በቤተ ክርስቲያኗ charitable Company Limited by Guaranteeን 

በሚመለከት የሚደረገው ውይይት፤ የንብረትና የገንዘብን አያያዝን፡ የአስተዳደርና ቁጥጥርን የሚመለከት፤ ካልሆነ 

በስተቀር ካህናቶቹ እንደሚሉት፤ የሃይማኖት ጉዳይ አለመሆኑን ለመረዳት ጊዜ የወሰደብን ሳንቀር በሚገባ ገብቶናል። 

በዚህም መሠረት ቤተ ክርስቲያናችን፤ Incorporated በመሆኗ የቤተ ክርስቲያናችንን ገንዘቧን፤ ንብረቷን፤ 

የሚቆጣጠሩት፡ መሪዎቿን የሚመርጡት፤ መተዳደሪያ ደንብ የሚያወጡትና ከፍተኛ ውሳኔወችን የሚያሳልፉት አባላት 

(ካህናትና ምእመናን) መሆናቸውን የሚለውጠው ነገር የለም።   

ከዚህ በተጨማሪ እነዚሁ ጥቂት ካህናቶች ‘ምእመን ምንም አያገባውም የሚወስነው ካህን ነው”  ሲሉም ተደምጠዋል 

ይህ ግን በቃለ አውዲውም ሆነ፤ በቻሪቲ ሕግ ተቀባይነት እንደማይኖረው ከምንግዜውም በለጠ ሁኔታ አሁን መገንዘብ 

ችለናል። 

ስለዚህም ከዚህ በኋላ ሕዝበ ክርስቲያኑ የጥቂት ካህናቶችን የተንኮል ቃልና አሳሳች መልክት ተክትሎ እርስ በርሱ 

በመፋጨት ቤተ ክርስቲያኑን እንዳያፈርስ፤ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለእውነት ስለ እውነት በመቆም፤ ቤተ ክርስቲያናችን 

እንደ እግዚአብሔር ቤትነቷ የእውነት፤ የሰላምና የፍቅር ጉልላት ሆና  ከትውልድ ወደ ትውልድ እንድትተላለፍ 

ሃሰተኞችን፤ ተንኮለኞችንና ከፋፋዮችን ከመሃሉ መንጥሮ በማውጣት ለሃይማኖቱና ለቤተ ክርስቲያኑ በጽናት እንዲቆም 

በእመቤታችን ሥም እንማጸናለን። 

ቸሩ መድሃኒዓለም ጸሎታችንን ይስማን፤ በረከቱ አይለይን!! 

የርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረጽዮን ቅድስ ማርያም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አባላት። 

ምዕራፍ ሁለት ወደ ፊት ይቀርባል 


