
ቀን፡ 12/07/2013 

ለርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን አባላትና ወዳጆች 

“የጭንቀት ቀን ሳይመጣ በጉብዝናህ ወራት ፈጣሪህን አስብ፤ ደስ አያሰኙም የምትላቸውም ዓመታት 

ሳይደርሱ” (መክ-፩፪፡ ፩) 

ተሰደን በምንገኝበት ሃገር ቸሩ ፈጣሪአችን እግዚአብሔርን ማመስገኛ፤ የመንፈሳዊ ጽናት ማግኛና ሁለተኛዋ ኢትዮጵያችን 

ሆና የቆየችው ቤተ ክርስቲያናችን ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌላቸው፤ ሕዝብን የናቁና ሥልጣንና ነዋይ አዕምሮአቸውን 

ያናወዛቸው ሰዎች፤ የቤተ ክርስቲያኗን  አባላት  መብት በመናቅ ፤ እኛ ያልነው ብቻ ካልሆነ በማለታቸው ምክንያት እነሆ 

ቤተ ክርስቲያናችን በሯ ከተዘጋ  4 ወራት ተቆጥረዋል። 

ኃይሉና ፍቃዱ የእግዚአብሔር በመሆኑ፤ ለቤተ ክርስቲያናቸው፤ ለመብታቸውና ለእውነት የቆሙ ሃቀኛ የቤተ ክርስቲያኗ 

አባላት፤ መሠረታቸውን ሃሰትና አሉባልታ፤ መደበቂያ ምሽጋቸውን ደግሞ በሕዝብ ክፍፍል ውስጥ ያደረጉትን አባ 

ግርማንና ተከታዮቻቸውን ታግለው አስቆሟቸው እንጂ፤ እንደተፈጸመው የክህደት ተግባር ቢሆን ኖሮ ሕዝብን የናቁና 

ከሕዝብ የተነጠሉ ካህናት በፊርማቸው ባረጋገጡት መሠረት ቤተ ክርስቲያኗን ከነ ሃብትና ንብረቷ የማስረከቡ ተግባር 

ተጠናቆ በፈጣሪአቸው ተራዳኢነት ላለፉት 40 ዓመታት ጥረውና ግረው ቤተ ክርስቲያኗን አሁን ላለችበት ደረጃ ካበቋት 

ከአባላቷ ቁጥጥር  ውጪ ውሎ ነበር።  

ይህ አልበቃ ብሎ ደግሞ በአሁኑ ወቅት የቤተ ክርስቲያኗ የአባልነት መብታቸው የተገፈፈው አባላት፤  ለጸሎትና የወንጌልን 

ቃል ለመስማት ሲሉ በየዕለተ ሰንበቱ ገንዘባቸውን አውጥተው የሚሰበሰቡባቸው የስብሰባ አዳራሾችን ልክ ኢትዮጵያ 

ውስጥ ያለው አገዛዝ ይቃወሙኛል የሚላቸው ኃይሎች የስብሰባ አዳራሽ ተከራይተው እንዳይሰበሰቡ አከራዮችን 

በማስፈራራትና በማስጠንቀቅ የስብሰባ ቦታ እንደሚያሳጣቸው፤ ሁሉ አባ ግርማና ተከታዮቻቸውም ፤ ሕዝበ ከርስቲያንን 

ከመበተን አልፈው ሕዝበ ክርስቲያኑ ለሚሰበሰብበት አዳራሽ አከራዮች በመደወልና በአካል በመገኘት አዳራሻቸውን ሕዝበ 

ክርስቲያኑ ተከራይቶ እንዳይገለገልበት አታከራዩአቸው በማለት በማስጠንቀቅና በማስፈራራት ላይ ይገኛሉ። 

በምንኖርበት የፍትሕ የነጻነትና የዲሞክራሲ ሃገር ሰዎች ፈጣሪአቸውን ለማምለክና የወንጌልን ቃል ለመማር ቀርቶ 

ለማንኛቸውም ጉዳይ ቢሆን ከእግዚአብሔር ባገኙት ነፃነት መሠረት የመሰብሰብና የመናገር መብታቸው ሙሉ በሙሉ 

በሕግ የተከበረላቸው ነው። እውነታው ይህ ቢሆንም ዛሬ ያለንበትን ዘመንና የምንኖርበትን ዓለም በቅጡ መገንዘብ 

የተሳናቸው አባ ግርማና ተከታዮቻቸው ግን ምድራዊ ሕግን መተላለፍ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔርን ቃል በመጣስና 

የክርስትና መንገድን በመሳት አንባ ገነኖችን ተክተው የክርስቲያን ወገኖቻቸውን መብት በመገደብ ለመበቀል የሚቻላቸውን 

ሁሉ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። 

ሕዝበ ክርስቲያን ሆይ፡ ቤተ ክርስቲያን በሯን ከፍታ ግቡልኝ ብላ በሞቀ ቤቷ የተሟላ አገልግሎት በምትሰጥበት ጊዜ 

በየዕለተ ሰንበቱና በየባዕላቱ እየተገኛችሁ ከፈጣሪአችሁ በረከትን ስታገኙ  ነበር። አሁንም ግን  ቤተ ክርስቲያኗ፤ በጥቂት 

ግለሰቦች፤ አምባገነንነት ምክንያት፤ ተዘግታለች።  የቤተ ክርስቲያኗ አስተዳደር ተስተካክሎ፤ አገልግሎቷ እንደነበረው ሆኖ  

እንዲቀጥል ለማስደረግ የምትችሉት በሞቀውና በተመቻቸው ቤቷ ለሚሰጠው አገልግሎቷ እንደምትተጉት ሁሉ ከዛ 

ባልተናነሰ ሁኔታ በየዕለተ ሰንበቱ በቤተ ክርስቲያኗ ቅጥር ግቢ ውስጥ በመገኘት ለፈጣሪያችሁ ልባዊ ጸሎት ስታደርሱና 

ለመብታችሁና ለፍትሕ መስፈን በጥንካሬ ስትቆሙ ብቻ ነው። 

ይህ ሳይሆን ቀርቶ በሯ ተዘግቷል በሚል እቤታችሁ ተሳንፋችሁ ከቀራችሁና ተሳትፏችሁ በቃላት፤ ሃዘናችሁም በከንፈር 

መምጠጥ ከሆነ ቤተ ክርስቲያናችሁ ለዛለዓለም በሯ ተዘግቶባችሁ ሊቀር እንደሚችል መገንዘቡ ተገቢ ይሆናል። ሌሎች 

በሚያደርጉት ትግልና በሚከፍሉት መስዋዕትነት ተጠቅሜ ቤተ ክርስቲያኗ መልሳ ስትከፈት ተገልጋይ እሆናለሁ ብሎ 

የሚያስብም ካለ ይህ ክርስቲያናዊ ተግባር አይደለምና በታሪክም ሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ ተጠያቂ ያደርጋል።  

የቤተ ክርስቲያኗ አባላት፤ የቅድስት ድንገል ማርያም ወዳጆች የሆናችሁ ሁሉ ፡ቤተ ክርስቲያናችሁን ከመነጠቃችሁና 

መብታችሁ ሙሉ በሙሉ የሚገፈፍበት ጊዜ ከመድረሱ በፊት በተለይ በየእሑዱ ቤተ ክርስቲያናችሁ ቅጥር ግቢ ውስጥ 

በመገኘት እስከ አሁን ድረስ ቤተ ክርስቲያኗን ታግለው ካዳኗት ክርስቲያን ወገኖቻችሁ ጎን እንድትቆሙ በእመቤታችን 

በቅድስት ድንግል ማርያም ሥም ጥሪአችንን እናስተላልፋለን። 

ወስብሐት ለእግዚአብሔር!! 


