
መላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታይ 

በስመ፤ አብ፤ ወወልድ፤ ወመንፈስ ቅዱስ፤ አሐዱ አምላክ፤ አሜን! 

ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተፈጠረው 

አለመግባባት፤ ጸብና ረብሻ ሁሉንም ክርስቲያን እንዳሳዘነና እንዳስደመመ የሚታወቅ ነው። ውድ የክርስቶስ ቤተ ሰቦች 

ሆይ፤ በብዙ አቅጣጫ ብዙ ዓይነት ወሬና አሉባልታ ሲናፈስ ትሰሙ ይሆናል፤ ነገር ግን የችግሩ ዋና መንስዔ ስልጣንና 

ንዋይን የተመለከተ እንጂ አንዳችም ሃይማኖትንም ሆነ ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን የሚነካ ነገር የለበትም። 

ይህ ደግሞ የተፈጠረው ቤተ ክርስቲያኗ ንብረት በማፍራቷና ገቢዋ እየጨመረ በመምጣቱ ምክንያት ቤተ ክርስቲያን 

እንዲያስተዳድሩና እንዲመሩ ሕዝብ መርጦ የሾማቸው አባ ግርማ ከበደ ዘላለማዊ ስልጣን የሚያጎናጽፋቸውንና የቤተ 

ክርስቲያኗን ገንዘብና ንብረት ለማዘዝና ለመቆጣጠር የሚያስችል ድንጋጌ በሕግ ረቂቅ ውስጥ ካልተካተተልኝ በማለት 

የተወሰኑ ካህናትንና የሰንበት ት/ቤት ወጣቶችን በማስተባበር ባስነሱት አመጽና ሁከት ምክንያት ነው፡፡ 

ዋናው ጉዳይ ይህ ሆኖ ሳለ ግን፤ ቤተ ክርስቲያን ካምፓኒ ልትሆን ነው፤ ቀኖና ሊፈርስ ነው፤ ከሲኖዶስ ልትገነጠል ነው 

ወ.ዘ.ተ. የሚል ከችግሩ ጋር ጨርሶ የማይገናኝ ሽፋን እየተሰጠ ሃቁ ተትቶ ወሬና በአሉባልታው የሰውን አዕምሮ እየገዛ 

ሕዝብን ለመከፋፈልና እርስ በእርሱ መቃረን ደረጃ ላይ አድርሶታል። 

የችግሩ ትክክለኛ ገጽታና መፍትሔው የአስተዳደርና የአስተዳዳሪ ጉዳይ ብቻ ሆኖ ሳለ ሃቁን አዛብቶ የማቅረቡ ሁኔታ  

ከኢትዮጵያ ድረስ የመጡትን ብፁአን አባቶች ሳይቀር በማሳሳት እነሆ ዛሬ በርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት 

ማርያም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተፈጠረውን ችግር በሰላምና በእርቅ መንገድ ለመፍታት የቤተ ክርስቲያኗን አባላት 

ሰብስበው ከማወያየትና ከማስማማት ይልቅ ሌሎች ችግሩ በቀጥታ የማይመለከታቸውን የሥላሴ፤ የገብረኤልና 

የጸራጽዮን ቤተ ክርስቲያን አባላትን ጨምሮ ለ19/05/2013 ስብሰባ ጠርተዋል። 

በቃለ ዓዋዲውም ሆነ በቤተ ክርስቲያናችን የውስጥ መተዳደሪያ ደንብና በቻሪቲ ሕግ መሠረት የቤተ ክርስቲያኗ ጉዳይ 

ላይ የመነጋገርና የመወሰን መብት ያላቸው በሰበካው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኗሪ የሆኑ አባላቷ እንጂ የሌሎች አብያተ 

ክርስቲያናት አባላት ባለመሆናቸው ስብሰባው ሕግ የጣሰ ከመሆኑም ባሻገር የሌሎችን አብያተ ክርስቲያናት አባላት 

በአንድ ቤተ ክርስቲያን ላይ የማነሳሳትና የማሰደም ገጽታ ስላለው ይህ አይነቱ አካሄድ ችግሩ ከቤተ ክርስቲያኗ አባላት 

አልፎ ወደ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ጭምር በመዛመት የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችን እርስ በእርስ የሚያቃርንና 

ያሚያጋጭ ሁኔታን የሚፈጥር በመሆኑ ይህ እንዳይካሄድና የርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ 

ክርስቲያን ጉዳይን አስመልክቶ የመነጋገርም ሆነ የመወሰን አንዳችም ድርጊት እንዳይፈጸም የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት 

ተከታዮች ሁሉ እንዲተባበሩ መንፈሳዊ ጥሪአችንን እናስተላልፋለን። 

ፈጣሪ ሰላምና አንድነቱን ይስጠን!! 

 

 


