
ቀን፡ 12/03/2013   

ሇርዕሰ አድባራት ሇንዯን ዯብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን አባሊትና ወዲጆች ሁለ። 

በስመ አብ፤ ወወሌድ፤ ወመንፈስ ቅደስ፤ አሐደ አምሊክ አሜን። 

አባ ግርማ ከበዯ ከዓቢይ ጾም መጀመሪያ ዕሇት አንስተው ቤተ ክርስቲያናችንን ቆሌፈው ቁሌፉን ይዘው ተሰወሩ። 

  የቤተ ክርስቲያንን አገሌግልት በተገቢው መንገድ ሇማካሄድ ሲባሌ አባ ግርማ ከበዯና ልልች ሦስት ካህናት ከሕዝብ 

በሚገኝ ገንዘብ በቋሚ ዯምወዝተኝነት ተቀጥረው የሚያገሇግለ ሲሆን፤ አባ ግርማ ባይኖሩ እንኳ ላልቹ ዯምወዝተኛ 

ካህናትም ሆኑ በአበሌና በነጻ የሚያገሇግለ ካህናት በጾሙ ውስጥ ጠዋት ተገኝተው ኪዲን በማድረስ፤ በማታ ዯግሞ 

ጸልትና መንፈሳዊ ትምህርት በመስጠት ሕዝቡ በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ጾምና ጸልቱን እያካሄዯ ፈጣሪውን 

እንዲያመሌክ አባ ግርማ ከበዯ የቤተ ክርስቲያኑ ቁሌፍ በእኔ እጅ እስካሌ ድረስ እንዲሻኝ ባዯርግ ማን ይጠይቀኛሌ 

በሚሌ እብሪት ሕዝብን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርንም ንቀው ቤተ ክርስቲያንን ዘግተው ተሰውረዋሌ። 

በዚህ መሠረት ማክሰኞ 12/ 03/2013 ከምሽቱ 12 ሰዓት (6 pm) ጀምሮ ከ120 በሊይ ቁጥር ያሊቸው ካህናትና ምእመናን  

ሇጸልት ወዯ ቤተ ክርስቲያናቸው  በመምጣት ቤተ ክርስቲያኑ ይከፈትሌናሌ ብሇው ሲጠብቁ፤ ቤተ ክርስቲያኑ ሉከፈት 

ባሇመቻለ እጅና እግርን በሚያኮማትረው ቅዝቃዜ ውስጥ ሲሰቃዩ ከቆዩ በኋሊ ጸልታቸውን በተዘጋው የቤተ ክርስቲያኗ 

መግቢያ በር ሊይ በማድረግ፤ አዝነውና አሌቅሰው ብሶታቸውን ሇፈጣሪአቸው በመንገር ወዯየቤታቸው ተመሌሰዋሌ።  

ሁለም እንዯሚያውቀው ቤተ ክርስቲያን አባሊቷንና አገሌጋዮቿን ቀርቶ ሇማንኛውም ክርስቶስን ሊሇ በሯን ከፍታ 

የምታስገባና የምታስተናግድ ነች። እውነቱና ሥርዓቱ ይህ ሆኖ ሳሇ ቤተ ክርስቲያንን ሌክ እንዯ ግሌ ቤትና እንዯ ግሌ 

ንብረታቸው በመቁጠር አዛዦቹ እኛ ብቻ ነን በማሇት ሊይ የሚገኙት አባ ግርማ ከበዯና ተከታዮቻቸው ግን፤ የቤተ 

ክርስቲያን አባሊትና በተሇይም ዯግሞ ሕዝብ መርጦ የሰየማቸውን፤ በቁጥጥር ኮሚቴ፤ በሕንፃና ሌማት ኮሚቴ፤ በሕግ 

አርቃቂ ኮሚቴና በሚድያ ኮሚቴነት ከዚህም በሊይ ሇረጅም ዘመናት ቤተ ክርስቲያንን  ያገሇገለ በድምሩ 15 

ክርስቲያኖችን በዓብይ ጾም መግቢያ ቅበሊ (ዘወረዯ) የሰንበት ዕሇት (በ10/03/2013)፤ ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ 

እንዲይገቡ የዯብዲቤ ማዘዣ በማውጣት ሇአሥራ አምስቱም አባሊት በአዯራ ዯብዯቤ (Recorded delivery)  

በየቤታቸው እንዱዯርሳቸው አዯረጉ። 

ሰዎቹንም በር ሊይ ሆኖ የሚከሌክሌና የሚያባርር የጥበቃ ምድቦችን (Securtity Guards) ቀጥረው አሰማሩ። 

የተባረሩትን ሰዎች ዝርዝርም ሇፖሉስ በማስተሊሇፍ ሰዎቹን ፖሉስ ከግቢው ውስጥ እጃቸውን በሰንሰሇት እያሰረ 

እዱያሳድድሊቸው ተማጸኑ።  

ይህ ሕገ ወጥና የቤተ ክርስቲያን አባሌነትን መብት የጣሰ፤ እንዱሁም የሰዎችን ሰብዓዊ መብት የገፈፈ እርምጃ በሕዝቡ 

ውስጥ ከፍተኛ ቁጣን ቀስቅሶ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከፍተኛ ሁከትና ረብሻን በማስነሳቱ በዕሇቱ የሚካሄዯው ጸልተ 

ቅዲሴ ሉስተጓጎሌ ቻሇ። 

ሇዚህ ሁለ ጥፋት መከሰት በአንዯኛ ዯረጃ ተጠያቂና ኃሊፊ አባ ግርማ ከበዯ ሲሆኑ፤ በአሁኑ ወቅት ዯግሞ ይባስ ብሇው 

ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤት መሆኗንና የሃብትና ንብረቱ በባሇቤትም ሆነ አዛዡ ሕዝብ መሆኑን በመዘንጋት፤ 

ቤተ ክርስቲያንን ሌክ እንዯ ግሌ ንብረታቸው በመቁጠር የቤተ ክርስቲያን አባሊትን ካሊባረርኩ ቤተ ክርስቲያን 

ሇአገሌግልት አትከፈትም በማሇት ቤተ ክርስቲያንን የሚያክሌ ማምሇኪያ ቦታ ሌክ እንዯ ግሌ ሱቃቸው ቆሌፈው 

በመሰወር፤ ሕዝበ ክርስቲያን የገዛ ቤተ ክርስቲያናችን ተቆሌፎብን ሜዲ ሊይ ተበትነን እድንገሊታ አድርገውናሌ። 

ሕዝበ ክርስቲያን ሆይ! ከእግዚአብሔር ቀጥል የዚች ቤተ ክርስቲያን ባሇቤትና ወሳኝ ጠቅሊሊ መንፈሳዊ ጉባኤው ነውና፤ 

በአሁኑ ወቅት እግዚአብሔርን ከማገሌገሌ ይሌቅ ሇሥጋዊ ጥቅም በማድሊት ሇሥሌጣንና ሇንዋይ ሲለ የተሇያየ ዯባ 

ከሚፈጽሙት ከአባ ግርማ ከበዯና ተከታዮቻቸው ስውር ዓሊማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንናችንን ሇማዲን የሚዯረገውን 

እንቅስቃሴ በመቀሊቀሌ ወዯ ፊት ከአስተባባሪ ኮሚቴው በሚተሇሇፈው መሌዕክት መሠረት ያሇ አንዲች መዘናጋት 

እየተገኛችሁ አቅማችሁ የፈቀዯውን አስተዋጽኦ ሁለ ታዯርጉ ዘንድ በእመቤታችን ቅድስት ድንግሌ ማርያም ስም ጥሪ 

ተዯርጎሌሃሌ። 

ወስብሐት ሇእግዚአብሔር!! አስተባባሪ ኮሚቴ:: 


