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ክፍል ፫ 
 

የለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ከዚህ ወዴት? 

እንግዲህ መባህን በመሠዊያው ላይ ብታቀርብ፥ በዚያም ወንድምህ አንዳች በአንተ ላይ እንዳለው ብታስብ፥ 
በዚያ በመሠዊያው ፊት መባህን ትተህ ሂድ፥ አስቀድመህም ከወንድምህ ጋር ታረቅ፥ በኋላም መጥተህ 
መባህን አቅርብ። ማቴ 5፤23-24  

በክፍል ፩ እና ፪ ላይ እንደገለጽኩት የለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን 

ከተቋቋመች ከ36 ዓመት በላይ አስቆጥራለች። በእነዚህ ረጅም ዓመታትም ብዙ ፈተናዎችን 

አሳልፈለች። የፈተናዎቹም ዓይነት ከትንሽ ግጭት አንስቶ እስከ ቤተ ክርስቲያን መዘጋት ድረስ ያበቁ 

ናቸው። ነገር ግን ችግሮች የተፈቱት ግልጽ ውይይት በማድረግና በክርስቲያናዊ መንፈስ በመወቃቀስ 

ነበር። ካሳለፍናቸው ችግሮች መካከል ሁለት የሚሆኑትን አሁን ላለንበት ችግር አቅጣጫ ሊያሳዩ 

ስለሚችሉ ለምሳሌ ያህል እጠቅሳለው።   

 

እ.አ.አ ከ2001-2003 ዓ.ም የተመረጠው የሰበካ አስተዳደር ጉባኤ (ሰ/አ/ጉ) ገና ከመጀመሪያው 

በተካሄደው ምርጫ ችግር ስለነበረበት፤ ካህናትና ምዕመናንም ምርጫው ሥርዓት የጎደለው ነው 

ቢሉም የሚያዳምጥ ስለጠፋ፤ ሁኔታውን ለቻሪቲ ኮሚሽን አሳውቀው ነበር። የሆኖ ሆኖ በአጋጣሚ 

በጉብኝት ላይ የነበሩት አቡነ ገብርኤል ሁኔታውን እንዲዳኙ በሁለቱም በኩል ተጠይቀው፤ ሁኔታውን 

ካዳመጡ በኋላ የተመረጠው የሰ/አ/ጉ ሕግ የጣሰ ነው በማለታቸው ሁለቱንም የሚያስታርቅ መፍትሄ 

በመስጠታቸው ለቻሪቲ ኮሚሽን የቀረበው ማመልከቻ ትተው ሁሉም ግልጋሎቱን ቀጥሏል። ይሁን 

እንጂ ከዓመት በኋላ በሰ/አ/ጉ አባላት መካከል የተፈጠረው ችግር ከአባላቱ አልፎ ምዕመናኑንም 

ሊከፋፋልና፤ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ በውይይት ከመፍታት ይልቅ፤ በግሩፕ ሰዎች ተከፋፋለው 

በሐሜትና በወሬ ወደ ፀብ እያመራ በሄደበት ወቅት እንደ አሁኑ ጽሑፍ መውጣት ጀመረ። ሰዎች 

በመንደር የሚያወሩትና በጽሑፍ ላይ የሚወጣው የተለያዩ በመሆናቸው፤ አጠቃላይ የምዕመናን ጉባኤ 

አስቀድሞ ተቀጥሮ 5 አባላት ያሉት ገለልተኛ ኮሚቴ ተቋቁሞ በወረቀት ላይ የተጻፈው ጽሑፍ 

እውነተኛ ነው ወይስ የስም ማጥፋት እንደሆነ ሌሎቹንም ችግሮች አጣርቶ እንዲያቀርብ ተሰየመ። 

ኮሚቴውም ሁሉንም በየወገኑ የቀረቡትን ማስረጃዎች አመሳክሮና አጣርቶ ለሕዝብ በገለልተኛነት ቀርቦ 

በወቅቱ ችግሩን የፈጠረው ካህን ያደረጉት ከመጽሐፍ ቅዱሱም ሆነ ከፍትሐ ነገሥቱ ውጭ እንደሆነና 

የተጻፉት ጽሑፎች ትክክለኛነታቸውን አረጋግጧል።  

 

እ.አ.አ በ2004 ዓ.ም በድጋሚ በሰ/አ/ጉ አባላት መካከል የተፈጠረው ችግር ከቁጥጥር ውጭ 

ወጥቶ ሥራ መሥራት ባቃታቸው ጊዜ፤ በወቅቱ የነበረው የሕግና ሥነ ሥርዓት ኮሚቴ ችግሩን 

አጣርቶ ጥፋተኛው ማን እንደሆነ በትክክል ከገለጸ በኋላ በመጨረሻም በስምምነት ሥራቸውን 

እንዲቀጥሉ አድርጓል።   

 

ያለፉት ጥቂት ዓመታት ቤተ ክርስቲያናችን ከፍተኛ ዕድገት ያሳየችበት ለመሆኑ ምንም ጥርጥር 

የለውም። ይሁን እንጂ ያለፉት 2 ዓመታት በሰ/አ/ጉ አባላት፣ በካህናትና ምዕመናን መካከል 

የተፈጠረው ችግር ወዲያው በውይይት እንደመፍታት በእልህና ሥልጣንን በመመካት፤ ችግሩ ከዕለት 

ወደ ዕለት እየሰፋ መጥቶ እዚህ ያለንበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። የችግሩን መንሥኤ በቁጥር ፩ እና ፪ 

ጽሑፍ ላይ ለማመልከት ሞክሬአለሁ። የዚህ ጽሑፍ ዓላማ ግን ያለውን ችግር እንዴት ልንፈታ 

እንደምንችል ለማመልከትና እንዲሁም ወደፊት በፍቅር ተከባብረን እንዴት አድርገን ቤተ ክርስቲያናችን 

እንደምናገለግል ነው።   
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ዋናዎቹ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው?                   

 በአሁኑ ወቅት ያለው የሰ.ጉ.አ የተመረጠበትን የሥራ ጊዜው ካበቃ 2 ዓመት ተኩል አልፎታል 

ስለዚህ አዲስ ምርጫ በአስቸኳይ መካሄድ አለበት። 

 ጊዜው ያለፈባቸው የሰ/አ/ጉ አባላት ለምን እንዲቀጥሉ ሆነ? የፈረሱት ኮሚቴዎችስ ለምን 

እንደገና አልተመረጡም?  

 የሂሳብ ሪፖርት ለሁለት ዓመታት በላይ ለምን አልቀረበም? የአሠራር ጉድለት አለ እየተባለ 

ለምን ማብራሪያ አልተሰጠም? ተሠረቀ የተባለው ገንዘብ እንዴት ሊጠፋ ቻለ? የገንዘብ 

አያያዝ ችግር እንደሚባለው አለ ወይ? የንብረት ቁጥጥርና አመዘጋገብ ሽያጭ እንዴት ነው?  

 ለቻሪቲ ኮሚሽን የተጻፈው ደብዳቤ እውነተኛነት አለው ወይስ አሉባልታ ነው?  

 ሕግ መለወጥ ለምን አስፈለገ? 

 እቤተ ክርስቲያኗ መግቢያ ላይ ለምን ቦዲ ጋርድ ማቆም አስፈለገ? 

 ካህናቶች ለምን ከቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ተገለሉ? 

 እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮች! 

 

እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት ችግሮችን ለመፍታት ከዚህ በፊት እንደተደረገው አንድ አጣሪ ኮሚቴ 

አባላቱ ከአምስት ያልበለጡ በገለልተኝነት ተመርጦ ሪፖርቱን በቀጥታ ለአጠቃላይ ጉባኤው ሊያቀርብ 

ይገባል። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ከ3 አባላት ያልበለጡ ያሉት ሂሳቡን የሚያጣራ ኮሚቴ ተቋቁሞ 

ሪፖርቱን በቀጥታ ለአጠቃላይ ጉባኤው ሊያቀርብ ይገባል። ይህ ኮሚቴ ከዚህ ቀደም ሂሳቡን በማጣራት 

በቂ ግንዛቤ ያላቸው ሰዎች ቢሆኑ ይመረጣል።     

 

ከላይ የተጠቀሱትን ዐበይት ጉዳዮች የሚያጣራው ኮሚቴ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን በግልጽ መጠየቅና 

ማጣራት እንዲሁም ማስረጃዎችን ማየት ይኖርበታል፦ 

የሰ/አ/ጉ የቤተ ክርስቲያኑን ግዢ እስክንፈጽም ይራዘምልን ብሎ ሲጠይቅ የጊዜ ገደብ ነበረው ወይ? 

ከነበረው ምን ያህል ወራት ነበር? የቤተ ክርስቲያን ግዢ የተጠናቀቀው መቼ ነበር? ግዢው ከተጠናቀቀ 

በኋላ ሥልጣኑን ለምን አላስረከበም? ከአባላቱ መካከል ከስድስት ዓመት በላይ የሆናቸው ለምን 

አልተቀየሩም?   

 

የሕግና ሥነ ሥርዓት ኮሚቴ ሆነ ሌሎች ኮሚቴዎች ሲፈርሱ ለምን በምትካቸው ሌሎች ኮሚቴዎች 

አልተመረጡም? ጥምር ኮሚቴ የሚባሉት የሁሉም ኮሚቴዎች ስብስብ ሆኖ ሳለ ነገር ግን ጥቂት ሰዎች 

ተሰባስበው ይህን ስም በመጠቀም ሕጋዊ ለማስመሰል የሞከሩት ለምንድን ነው? ኮሚቴዎች አሉ 

ከተባለ አባላቱ እነማን ናቸው? ብዛታቸው እና የተሰበሰቡባቸውን ቃለ ጉባኤ ማሳየት ይኖርባቸዋል። 

 

መሪጌታ መርሐ ጽድቅና አቶ ጌታቸው በሻውረድ ኦዲት ያደረጉት የሂሳብ ሪፖርት ተጣርቷል ወይ? 

ካልተጣራ ለምን? በዚህ ጉዳይ ሁለቱ ሰዎችን አጣሪው ኮሚቴ ሊያነጋግር ይገባል። ለምን የሁለት 

ዓመት የሂሳብ ሪፖርት አልቀረበም? ጊዜ አጥተን ነው ከተባለ ለምን ተጨማሪ የሚረዳ ሰው 

አልተመደበም? ይህን በተለይ የሂሳብ አጣሪው ኮሚቴ ሊመረምር ይገባዋል። ተሠረቀ የተባለው ገንዘብ 

እንዴት ሊጠፋ ቻለ? በወቅቱ ሪፖርት ለፖሊስ ቀርቧል ወይ? ከቀረበ ማስረጃው የታል? የገንዘብ 

አያያዝ ችግር በእርግጥ እንደሚባለው አለ ወይ? ሂሳቡ በትክክል ተሠርቷል ወይ? የቤተ ክርስቲያኒቷ 
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ንብረት በሥርዓቱ ተመዝግበው በግልጽ ይገኛሉ ወይ? ካልተገኙ ለምን? የት ነው ያሉት? በቤተ 

ክርስቲያኒቷ የሚሸጡት ዕቃዎች በትክክለኛው ተመዝግበው ሂሳቡ በግልጽ ይገኛል ወይ?      

 

ለቻሪቲ ኮሚሽን የተጻፈው ደብዳቤ አስመልክቶ የመጀመሪያው ጥያቄ የተዘረዘሩት ነገሮች እውነተኛነት 

አላቸው ወይስ አሉባልታ ነው እንጂ ማን ጻፈው አይደለም። እዚያ ላይ በሐሰት የተጻፈ ካለ የጻፉት 

ይቅርታ ሊጠይቁ ይገባል። ከ50 ሰው በላይ ፈርሞ የሰ/አ/ጉባኤን ስብሰባ ይጠራልን ካለ ይፈጸማል 

ተብሎ በውስጥ መተዳዳሪያ ደንቡ የተደነገገው ለቤተ ክርስቲያናችን እንጂ ለቻሪቲ ኮሚሽን 

አይደለም። እንደኛ በቻሪቲ ኮሚሽን በተመዘገበ ድርጅት ምዝበራና ሕጋዊ ያልሆን ነገር ከተፈጸመ 

አንድ ሰው ብቻውን የማጋለጥ፣ የማሳወቅ መብት አለው በዚህ ሀገር ሕግ። ከዚህ ሀገር ልምድ 

እንደምናየው ጋዜጠኞች በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ሕጋዊ ያልሆን ሥራ እንደሚሠራ ካወቁ፤ እንደ 

ተቀጣሪም ይሁን እንደምንም ብለው ገብተው ያለውን ማስረጃ ይዘው ያጋልጣሉ። ስለዚህ ደግሞ የቤተ 

ክርስቲያኒቷ ልጆች ዓይናቸው ሥር የሚሠራውን አይተው ኧረ ተው ቢሉ የሚሰማ ሲያጡ ለቻሪቲ 

ኮሚሽን አቤቱታ ቢያሰሙ ወንጀል አይደለም። ስለዚህ በአቤቱታው ላይ የተዘረዘሩት ችግሮች ሁሉም 

ታይተው እውነተኛ ይሁኑ አይሁኑ ነው መጣራት ያለባቸው። 

 

የውስጥ መተዳደሪያ ደንቡን ለመለወጥ ለምን አስፈለገ? ሕግን ለመለወጥ በመጀመሪያ የጥምር ጉባኤ 

(በሰ.ጉ.አ ሥር ያሉት ኮሚቴዎች በአንድነት ሆነው የሚመሠርቱት -መተዳደሪያ ደንብ ምዕራፍ 3 

አንቀጽ 8 ቁጥር 8) መኖር አለበት። እንግዲህ ከላይ እንደገለጽነው በሰ.ጉ.አ ሥር የነበሩት 

ኮሚቴዎች በተለይ የሚመለከተው የሕግና ሥነ ሥርዓት ሁሉ ፈርሰዋል። በተጨማሪም የሰ/አ/ጉባኤ 

ጊዜው የተራዘመለት የቤተ ክርስቲያኗ ግዢ እስኪፈጸም እንጂ ሌላ መሠረታዊ ለውጥ እንዲያመጣ 

አይደለም። ስለዚህ ጥቂት ሰዎች አጋጣሚውን ተጠቅመው እንዲህ ዓይነት ለውጥ ማምጣት ቢፈልጉ 

በምንም ዓይነት በሕግ ዘንድ ተቀባይነት አይኖረውም። ከላይ እንዳየነው የጥምር ኮሚቴዎች 

አለመኖርና የሰ.ጉ.አ ራሱ ጊዜው ያለፈበት በመሆኑ በምንም ዓይነት በዚህ ወቅት አንቀጽ ሆነ ዐረፍተ 

ነገር ለመለወጥ ሕጉ አይፈቅድም። በአለው ሕግ መሥራት ያልቻለ አዲስ ሕግ ምን ይሠራለታል? 

የውስጥ ደንቡ አስፈላጊ ከሆነ ለመቀየር ይቻላል፤ ነገር ግን በእንደዚህ ባለ ሁኔታ አይደለም። 

ምናልባት ዋና መለወጥ ያስፈለገበት አስተዳዳሪው ካህን፤ ቋሚ እንዲሆን የሚያደርግ ወይም ከሁለት 

ጊዜ በላይ እንደፈለገው እንዲመረጥ የሚለውን ለማሻሻልና እንዲሁም የሰ/አ/ጉ አባላት በምዕመናን 

እስከተመረጡ ድረስ አለምንም ገደብ እንዲያገለግሉና እንዲሁም በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ በዋንኘት 

የሚሠሩ በሰ/አ/ጉ ከተመረጡ እንዲሠሩ የሚል ሊሆን ይችላል። ለማንኛውን የውስጥ ደንቡ ሠርተን 

ልንጨርስ ነው እያሉ ደጋግመው ሲናገሩ ይሰማል። የተረቀቀ ደንብ ካለም ለጊዜው ተቀምጦ 

የሚቀጥለው የሰ.አ.ጉ ከተመረጠ በኋላ በእርሱ አማካኝነት ለሕዝብ ቀርቦ ሊወያይበት ይገባል። 

ስለዚህ ይህ ለጊዜው መቆም አለበት።  

 

በሆሣዕና፣ በፋሲካ፣ እንዲሁም አልፎ አልፎ እቤተ ክርስቲያኗ መግቢያ ላይ ቦዲ ጋርድ ሲቆሙ 

ታይተዋል። የሰ.አ.ጉ የሰጠው ምክንያት ከፖሊስ በተላለፈልን ትዕዛዝ ነው ብሏል። ይሄ ከሆነ ደግሞ 

እንዲህ ዓይነት ትዕዛዝ በደብዳቤ ስለሆነ የሚላከው የሰ.አ.ጉ ደብዳቤውን ማሳየት ይኖርበታል። በቃል 

ተነገረን የሚለው በፍፁም አይሠራም።  

 

የተገለሉት ካህናቶች በምን ምክኒያት ነው? ምክንያቱ ለማግለል በቂ ነው ወይ? ስማቸው በአደባባይ 

ሆነ በየመንደሩ የተወቀሱበት እውነተኛ ነው ወይ? ከሆነ ማስረጃው የታለ? በእነዚህ ካህናት ሆነ 

ምእመናን የተነሡት ጥያቄዎች ትክክለኛ ናቸው ወይስ አይደሉም? በእርግጥ የቤተ ክርስቲያኒቷን ስም 
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ለማጥፋትና ለመጉዳት? እንዲሁም በኮሚቴዎች ሆነ በግለሰቦች ላይ የተወሰደው እርምጃ በቤተ 

ክርስቲያናችን መተዳደሪያ መሠረት ነው? ሕጋዊነቱና ትክክለኛነቱስ?     

  

እንዲሁም በቁጥር ፩ ላይ የተገለጹት ማብራሪያዎች ለአጣሪው ኮሚቴ ሊነሱ የሚገቡ ጥያቄዎችንና 

የተጣሱ ሕጎችን ያመለክታል። በተጨማሪም አጣሪ ኮሚቴው ሌሎች አሉ የተባሉትን ችግሮችና 

ጥያቄዎች ሰብስቦና አጣርቶ ለአጠቃላይ ጉባኤው ማቅረብ ይኖርበታል እንጂ፤ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ 

እንደሚታየው የሰ.አ.ጉ ራሱ  ከሳሽ መልሶ ራሱ ፈራጅ በመሆን በአውደ ምሕረቱ ላይ በየእሁዱ 

ስብከተ ወንጌልን በማሰማት ፈንታ ሰዎችን መዝለፍ መስደብ እንኳን ከካህን ከምዕመን አይጠበቅም።  

በተለይ በየእሁዱ ከሚነገሩት መካካል ቤተ ክርስቲያናችን ተከሳለች ….. ምዕመናን ሆይ…..በማለት 

ዋና የተዘረዘሩትን ጉዳዮች የገንዘብ ዝርፊያውን፣ የሰ.አ.ጉ ጊዜው ማለፉን ምንም ሳይገልጹ ነገር ግን 

የሕዝቡን ሥነ ልቡና ለመውሰድና ሌሎችን ለማስጠላት፤ ከ300 በላይ ሕዝብ እንዳይገባ ከሰውናል 

ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ከዚያ የበለጠ ሰው መግባት አይችልም ….. እንዲሁም ሕፃናቶቻችሁ በቂ ቦታ 

ስለሌለ ለማስተማር ችግር ነው እያሉ ከዋናው ጥያቄ ለመሸሽ የሚደረገው ጥረት የሚያስተዛዝብ 

ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን በጣም የሚገርመው በተደጋጋሚ እየተነገረ ያለው <<ሌላ ድኅረ ገጽ ላይ 

የሚወጡ ጽሑፎች እባካችሁ አታንብቡ፣ ወረቀትም ሲሰጧችሁ አትቀበሉ>>። ይህ በእውነቱ የሰዎቹን 

የአእምሮ ብስለት የሚጠይቅና፣ እየወጣ፣ እያጋለጠ ያለው ጽሑፍ ምን ያህል እንዳስፈራቸውና 

እንቅልፍ እንደነሳቸው ነው። ሲሆን ሲሆን በራሱ የሚተማማን ሰው አንብባችሁ የከነከናችሁ ጥያቄ ካለ 

አቅርቡ እንመልሳለን ይባላል እንጂ፤ አታንብቡ ብሎ በአደባባይ መናገር መሣቂያ መሆን ነው። በዚህ 

አባባላቸው አቅም አጡ እንጂ ልክ እንደ ወያኔ ከውጭ የሚተላለፉ የሬዲዮ ስርጭቶች እንዳይሰማ 

እንደሚያፍነው ወይም ደግሞ የተለያየ ድኅረ ገጾች ሀገር ውስጥ እንዳይታዩ እንደሚያደርገው 

የሰ.አ.ጉባኤውም ያለውን ችግር እያወጡ ያሉትን ድኅረ ገጾች  ሰው እንዳያያቸው ማድረግ ቢችል 

ደስታው ነው። የሁለቱም የወያኔም የሰ.አ.ጉባኤውም ዓላማ እውነትን ሰው አንብቦና ሰምቶ 

እንዳያውቅ ነው። ሁሉም ነገር ይዘገያል እንጂ ዞሮ ዞሮ እውነቱ ይወጣል። ብዙ ማስረጃዎችና 

ጽሑፎች በእጃችን ይገኛሉ። ያሉትን ማስረጃዎችና ጽሑፎች ሁሉ ሕዝብ እንዲያያቸው በድኅረ 

ገጾቻችን ላይ ብናወጣቸው፤ እርቅን ሳይሆን ጥላቻን ነው የበለጠ የሚያተርፈው። ይሁን እንጂ ያለው 

የሰ.አ.ጉባኤ ከላይ የተዘረዘሩት በግልጽ ወጥተው ስህተቱ እንዲታወቅ አድርጎ፤ ሰላም በአስቸኳይ 

እንዲሰፍንና አዲስ የሰ.አ.ጉ እንዲመረጥ ካላደረገ ምንም አማራጭ አይኖርም፤ ነገር ግን ያሉትን 

ማስረጃዎች በሙሉ ሕዝብ በግልጽ አይቶ እንዲገነዘብ በድኅረ ገጾቻችን ላይ የምናወጣ መሆኑን 

አስቀድሜ አሳስባለው። በተለይ ደግሞ ከዚህ ቀደም የፈጸሙትን በደልና ጉዳቸውን እያወቁ 

አጋጣሚውን ተጠቅመው ሰዎችን እያስጠሉ ያሉ ሰዎች ከማንም የበለጠ ሊጠነቀቁ ይገባል። እንደ 

ተረቱ እዚያም ቤት እሳት አለ እንደተባለው …..     

 

ዕውቅ የሆኑት የሥነ ጽሑፍና ባለቅኔ የነበሩት ክቡር አቶ ከበደ ሚካኤል የቅኔ አዝመራ (1956) 

በሚለው መጽሐፋቸው ላይ እንዲህ ብለዋል፤ 

መርዝም መድኃኒት ነው ሲሆን በጠብታ፤ 

እንዲሁም ለተንኮል አለው ቦታ ቦታ። 

ምን ቢሠለጥኑ ቢራቀቅ በጣም፤  

ሁልጊዜ ደጋግሞ ብልጠት አያዋጣም። 

በእጅ የተበተቡት ተንኮል ዞሮ ዞሮ 

ማጋለጡ አይቀርም እጅና እግር አስሮ። 
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መጽሐፉም ይለናል ሲያስተምር ጥበብ፤  

ብልጥ ሁን እንደ እባብ የዋህ እንደ ርግብ። 

ስለዚህ በብልጠት ተንኮል ስትሠሩ፤  

በዝቶ እንዳይገድላችሁ ገርነት ጨምሩ። 

 

ስለዚህ አንዳንድ ምዕመናን የተነገረውን ብቻ ሰምተው፤ለምን እንዲህ ተባለ? በስተኋላ ምን አስበው 

ነው? ብለው ምንም ራሳቸውን ሳይጠይቁ መልሰው እንደገደል ማሚቶ እያስተጋቡ የሰ.አ.ጉባኤው 

ቋሚ ጠበቃ ከሚሆኑ፤ የተጻፈውን አንብበው ከተባለው ጋር አገናዝበው እውነትን መፈለግና ዕርቀ 

ሰላምን ለማውረድ መጣር ነው እንጂ ለሰላም መስፈን እንቅፋት መሆን የለባቸውም። 

የሰ.አ.ጉባኤውም ቢሆን በራሱ የሚተማመን ከሆነ ለሚነገሩትና ለሚጻፉት ጽሑፎች እያንዳዳቸውን 

ለተወቀሰበት ነጥቦች መልስ በመስጠት በጽሑፍ ስሙን ነፃ ማድረግ አለበት።  

 

ማጠቃለያ 

ከላይ እንዳየነው ግልጽ የሆኑ ችግሮች አሉ። አሁንም ጥያቄው ለምን ችግር ተፈጠረ ሳይሆን ችግሩን 

ፈተን ወደፊት በፍቅር በመከባበር እንዴት እንቀጥል ነው። ስለዚህ፦  

 ከላይ የተዘረዘሩትን ችግሮች የሚያጣራ ከምዕመናንና ከካህናት የተውጣጡ ኮሚቴ በአስቸኳይ 

በአጠቃላይ ጉባኤ እንዲቋቋምና የተዘረዘሩትን ችግሮች አጣርቶ በቀጥታ ለአጠቃላይ ጉባኤው 

እንዲያቀርብ። ምርጫው ከመካሄዱ በፊት 2 ሳምንታት በፊት ማስታወቂያ እንዲነገር፤  

 የሰ/አ/ጉ ጊዜው ካለፈበት ከ2 ዓመታት በላይ ስላስቆጠረ በአስቸኳይ የአስመራጭ ኮሚቴ በሚቀጥሉት 

3/4 ሳምንታት ውስጥ ተቋቁሞ ባለው የውስጥ ደንብ መሠረት አዲስ የሰ/አ/ጉ አስተዳደር 

እንዲመረጥ፤  

 የሂሳብ ሪፖርት ላለፉት 2 ዓመታት ያልቀረበ ስለሆነ እሱን የሚያጣራ ከምዕመናንና ከካህናት 

የተውጣጡ ኮሚቴ በአስቸኳይ በአጠቃላይ ጉባኤ እንዲቋቋም። ምርጫው ከመካሄዱ በፊት 2 ሳምንታት 

በፊት ማስታወቂያ እንዲነገር፤  

 የሰ/አ/ጉ የሥራ ጊዜ ያለፈ ስለሆነ የውስጥ መተዳደሪያ ደንብ እየተሠራ ነው የተባለው ባስቸኳይ 

እንዲቆም። በሁለተኛ ደረጃ ሕጉ ሊሻሻል ካስፈለገ አዲስ የሚመረጠው የሰ/አ/ጉ አስተዳደር 

ለአጠቃላይ መንፈሳዊው ጉባኤ አቅርቦ ከፈቀደ በኋላ እንዲሆን። 

 ለሰ/አ/ጉ አባልነት የሚመረጡ ካህናት የሚወከሉት በካህናት ጉባኤ ስለሆነ፤ የታገዱትም ሆነ በቅሬታ 

ገለል ያሉ ሁሉም ካህናት ተመልሰው እንዲመጡ የሰ/አ/ጉ በደብዳቤ እንዲጠራ።    

አጣሪ ኮሚቴውም ያሉትን ማስረጃዎች አመሳክሮና አይቶ ሙሉ ሪፖርቱን አለምንም አድልዎ 
ለጠቅላላው ጉባኤ በማቅረብ የተሳሳቱ ሰዎች ስህተታቸውን እንዲያውቁ ተደርገው፤ ሁሉም ይቅር 
ተባብለው ትምህርት ተሰጥቶ ሰላምን አውርዶ ግልጋሎትን መቀጠል ብቸኛ ክርስቲያናዊ ዘላቂ መፍትሔ 
ነው።    

ይህ ይሳካ ዘንድ ሁሉም ምዕመን ጥረት እንዲያደርግና ቤተ ክርስቲያናችንን በፍቅር በመከባበር 
ለማገልገል እንድንችል አምላካችን አስተዋይ አእምሮን ይስጠን። 

እግዚአብሔር አምላክ ለቤተ ክርስቲያናችን ሰላምን ይስጥ። 

በእደ ማርያም እጅጉ 

ሐምሌ 7 ቀን 2003  

 


