
ኧረ የግሌጽነት ያሇ....!  

“ክፉ የሚያዯርግ ሁለ ብርሃንን ይጠሊሌና፥ ሥራውም እንዲይገሇጥ 

ወዯ ብርሃን አይመጣም፤ እውነትን የሚያዯርግ ግን ሥራው 

በእግዚአብሔር ተዯርጎ እንዯ ሆነ ይገሇጥ ዘንዴ ወዯ ብርሃን 

ይመጣሌ።” የዮሐንስ ወንጌሌ 3፥20 

እኛ የርዕሰ አዴባራት ሇንዯን ዯብረ ጽዮን ቅዴስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን አባሊት ሇተዋሕድ ሃይማኖታችንና 

ሇቅዴስቷ ቤተ ክርስቲያናችን ባሇን ጠንካራ እምነትና የማይናጋ ፍቅር ሳይተርፈን ገንዘባችንና ጉሌበታችንን በመሇገስ፤ 

ክርስቲያናዊ ግዳታችንን በመወጣት በእግዚአብሔር ቸርነት ዛሬ ቤተ ክርስቲያናችን ሇዯረሰችበት የዕዴገት ዯረጃ 

ሇመብቃት ችሊሇች። ይህንን ዕዴገት ካስገኙ ተግባራት አንደ ከካህናትና ከምእመናን መካከሌ ያሇምንም ክፍያ በነጻ 

አገሌግልት የሚሰጡ መኖራቸው ነው። 

በእርግጥ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ካህናት ካሌሆኑ በስተቀር አንዲችም ምእመን ዯምወዝም ሆነ አበሌ እየተከፈሇው 

የሚያገሇግሌ የሇም። ከካህናት ውስጥም እንዱሁ ያሇክፍያ በነፃ አገሌግልት የሚሰጡ አለ፤ ከዚህ ውጪ ያለት ግን 

አበሌ የሚከፈሊቸውና በዯምወዝ ተቀጥረው የሚያገሇግለ ናቸው። (ሇምሳላ መሪጌታ አሇማየሁ በሳምንት ሁሇት ቀን 

ብቻ ሇሚሰጡት አገሌግልት በወር £1000 (አንዴ ሺ ፓውንዴ) እንዯሚከፈሊቸው የታወቀ ነው።  

የተቀሩት ተከፋዮችስ እነማን ናቸው   

ከዚህ በተጨማሪ በሌዩ ሌዩ በዓሊት ወቅት የቤተ ክርስቲያን አገሌግልት ስሇሚበዛ ሇካህናት የሚከፈው ተጨማሪ 

አበሌ ክፍያ በቤተ ክርስቲያናችን የተሇመዯ ተግባር እንዯሆነ የሚያሳይ መረጃ ይሆን ዘንዴ በካህናት የተጻፈውን 

የአበሌ ማመሌከቻ ከዚህ ጽሁፍ ጋር በተያያዥነት ያገኛለ።  ይህ ማመሌከቻ ሇዓብይ ጾም የተጻፈ ሲሆን፣ ተመሳሳይ 

ማመሌከቻ ሇፍሌሰታ ገብቶ ይሆን?  የሚከፈሇው የገንዘብ መጠንስ ስንት ነው? ተከፋዮቹ ካህናትስ እነማን ናቸው?  

ይህን መሰሌ የአበሌ ክፍያም ሆነ ሇአስተዲዲሪው ሇቆሞስ አባ ግርማ ቤተ ክርስቲያኗ ያበዯረችውን ገንዘብ (£5000 

አምስት ሺ ፓውንዴ - በቻሪቲ ኮምሽን ዴረ ገጽሊይ ያገኙታሌ) እና ላልች መሰሌ ክፍያዎችን ሪፖርቶች 

በሚቀርቡባቸው አጋጣሚዎች ሁለ ግሌጽ የሆነ ማብራሪያ ሇምእመናኑ ሰጥቶ የማያውቀው የሰበካ አስተዲዯር ጉባኤ፤ 

በ2010 ሇመጨረሻ ጊዜ ባቀረበው ዘገባ ሊይ፣ አጠቃሊይ ዓመታዊ የካህናት ክፍያ ወጪ £65000 (ስሌሳ አምስት ሺ 

ፓውንዴ) እንዯሆነ የገሇጸውን እናስታውሳሇን።   

ይህ ከምእመኑ ኪስ የሚሰበሰብ ገንዘብ ሇተገቢው የቤተ ክርስቲያኗ አገሌግልት ሲባሌ መከፈለ ትክክሌ ሲሆን፤ ነገር 

ግን ይህ ክፍያና ወጪ ሕጋዊነትና ፍትሐዊነት የሚኖረው ገንዘቡ ሇማን፤ ሇምን እና ስንት? የሚለት ጥያቄዎች 

ትክክሇኛ ማረጋገጫ ተሰጥቶበት እንዯተከፈሇ የገንዘቡ ባሇቤት የሆኑት የቤተ ክርስቲያኗ አባሊት በግሌጽ እንዱያውቁት 

ከተዯረገ ብቻ ነው። 

ከዚህ ውጪ ግን የቤተ ክርስቲያኗ አባሊትና ጠቅሊሊ ጉባኤው ሳያውቀው በዴብቅ እና በተሇያየ ሽፋን የሚዯረግ 

ወጪና የሚፈጸም ክፍያ ሕጋዊነት የላሇው ከመሆኑም በሊይ ቤተ ክርስቲያኗን ሇምዝበራና ብክነት በመዲረግ፤ በዚህ 

አሰራር ተጠቃሚ የሆኑት የተወሰኑ ካህናት ግሌጽነትና ተጠያቂነት ያሇበት ሕግና ሥርዓት እንዱኖር የሚዯረገውን 

ጥረት በሃይማኖት ሽፋን ሇማዯናቀፍ አሳፋሪና አሳዛኝ ተግባሮችን ሲፈጽሙ እየተመሇክትን ነው። 

በዚህ አሌበቃ ያሊቸው ካህናት በተሇይም አስተዲዲሪው ቆሞስ አባ ግርማ፤ ሇረጅም ጊዜ በቤተ ክርስቲይናችን ውስጥ 

አይተነው የማናውቀውን የወንጌሌ ስብከት ሊሇፉት 6 ወራት ያህሌ እየሰጠን ያሇውን መምህር ታሪኩን ከተወሰኑ 

የሰንበት ትምህርት ቤት አባሊት ጋር በመተባበር የስብከተ ወንጌሌ ስራውን ሇማዯናቀፍ በከፍተኛ ጥረት ሊይ 

እንዯሚገኙ የአዯባባይ ሚስጢር ሆኗሌ። የሰበካ አስተዲዯር ጉባኤውም ከ300 ምእመናን በሊይ በፊርማ ሇጠየቁት 

የይቆይሌን ጥያቄ እንዯተሇመዯው ምሊሽ ያሌሰጠበት ሲሆን፣ ቢያንስ በዚህ ጉዲይ ሊይ በቅርቡ ምሊሽ ይሰጠናሌ ብሇን 

በተስፋ እንጠብቃሇን። 

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


ከዚህ በተጨማሪም በአባ ግርማና በመሪጌታ አሇማየሁ አመራር እነዚሁ የተወሰኑ ካህናትና የሰንበት ትምህርት ቤት 

አባሊት ምናሌባትም ይህን አይነቱን ተጠያቂነትና ግሌጽነት የጎዯሇውን አሰራር ይዞ ሇመቀጠሌ በመፈሇግ  

 ግሌጽነትና ተጠያቂነት የጎዯሇውን፣  

 የቤተ ክርስቲያናችንን የንብረት ባሇቤትነት የማያረጋግጠውን፣  

 ባሇንበት ሃገር ሕግ፣ ቤተ ክርስቲያናችንን በሕግ ሉያስጠይቁ የሚችለ እንዯ  

o CRB Check  

o Health & Safety Check  

o Child Protection Law  

ያለ ሕጋዊ ሰነድችን እውቅና የማይሰጠውን መመሪያ ይዘው ምርጫ ይካሄዴ እያለ ቤተ ክርስቲያናችንን ከፍተኛ አዯጋ 

ሊይ የሚጥሌ ተግባር በመፈጸም ሊይ ናቸው። 

 

ይህ እንዲይሆን የርዕሰ አዴባራት ሇንዯን ዯብረ ጽዮን ቅዴስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን 

አባሊት የሆናችሁ በሙለ የፊታችን እሑዴ 16/12/2012 በተጠራው ጠቅሊሊ ጉባኤሊይ 

በመገኘት ቤተ ክርስቲያንችንን እናዴን። 
 

እግዚአብሔር ይታዯገን። 
  


