
ለርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን አባላትና ወዳጆች ሁሉ። 

ክርስቶስ በደሙ የዋጃት ቤተ ክርስቲያን ውሸትን ትንዳለች እንጂ በውሸት ናዳ አትፈርስም!! 

ውሸት አንድ፡ ቤተ ክርስቲያንን ካምፓኒ /የንግድ ድርጅት ሊያደርጓት ነው። 

እውነት፡ ቤተ ክርስቲያን ካምፓኒ/የንግድ ድርጅት አትሆንም፤ ሊያደርጋትም የሞከረ የለም፤ የሚቻለውም የለም። 

1. ርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን በUK የቻሪቲ ሕግ መሠረት ለሃይማኖት ተቋማትና 

የምግባረ ሰናይ ድርጅቶች የተሰጠው መብት ተጠቃሚ ለመሆን ሲባል እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ1997 ዓ/ም ጀምሮ 

በቻሪቲ ኮሚሽን ተመዝግባ Charitable Trust አቋቁማለች። ይህን ስታደርግ ግን ቤተ ክርስቲያኗ እንደ ቤተ ክርስቲያን 

ትሰራለች፤ ትመራለች፤ ትተዳደራለች እንጂ ቤተ ክርስቲያኗ  የሃይማኖት አገልግሎቱን ትታ Charitable Trust ብቻ 

ሆነች ማለት አይደለም።  
2. ቤተ ክርስቲያኗ የመሬት ይዞታና የሕንፃ ንብረት ሲኖራት የሚኖረው ለውጥ። 

በ UK ሕግ መሠረት የመሬትና የህንፃ ንብረትን በስሙ መያዝ የሚችለው ከ1 እስከ 4 የሚሆን ሰው ወይም ካምፓኒ 

እንጂ Charitable Trust  የመሬትና የህንፃ ንብረትን በስሙ መያዝ አይችልም።  

በዚህ መሠረት በCharitable Trustነት የተቋቋሙ የሃይማኖት ተቋማትና ሌሎች የምግባረ ሠናይ (Charity) ድርጅቶች 

ንብረታቸውን ለመያዝ የሚችሉበት ሕጋዊ አማራጭ ቀጥሎ የተመለከተው እዲሆን ሕግ ደንግጎላቸዋል። 

1. Official Custodian: ቻሪቲ ኮሚሽን (መንግሥት) ንብረቱን በአደራ ተረክቦ የሚጠብቅበት፤ 

2. Custodian: ኩባንያዎች (እንደ ባንክ ያሉ) ንብረቱን ተረክበው በአደራ የሚጠብቁበት፤ 

3. Holding Trustee: ከ1 እስከ አራት ሰዎች ተወክለው ንብረቱን በአደራ የሚጠብቁበት፤ 

4. Charitable Company Limited by Guarantee: ወይም ከOctober 2012 ጀምሮ ሕግ ሆኖ በጸደቀው 

Charitable Incorporated Organization  (CIO) በማቋቋም ነው።  

ከላይ  እንደተመለከተው ከተራ ቁጥር 1 እስከ 3 የተጠቀሱት የቤተ ክርስቲያን የመሬት ይዞታና የህንፃ ንብረት በመንግሥት፤ 

በኩባንያና በግለሰቦች አደራ የሚያዙበት ሲሆን በተራ ቁጥር 4 የተጠቀሰው ግን የሃይማኖት ተቋማትም ሆኑ ሌሎች የምግባረ 

ሠናይ ድርጅቶች (Charities) ሃብትና ንብረታቸውን በስማቸው አስመዝግበው መያዝ እንዲችሉ የተፈቀደላቸው ብቸኛ የሕግ 

አግባብ ነው። ቤተ ክርስቲያናችን በሕዝብ ምርጫና ፍላጎትም ባይሆን በንብረት ዝውውሩ ወቅት በነበረው ሁኔታ ምክንያት እስከ 

አሁን ንብረቷ የተያዘው በተራ ቁጥር 3 ላይ በተጠቀሰው መሠረት በ4 ግለሰቦች Holding Trustee  (አደራ ጠባቂዎች) 

አማካኝነት ነው።  

በተራ ቁጥር 4 የተጠቀሰው Charitable Company Limited by Guarantee  ወይም አሁን CIO  በመባል በቻሪቲ ኮሚሽን 

ሥር ተጠቃሎ ምቹ የአሰራር ሁኔታ እንዲኖረው የተደረገው ከንግድ ጋር ያልተያያዙ የሃይማኖት ተቋማትንም ሆነ ሌሎች የቻሪቲ 

ድርጅቶችን ንብረት በስማቸው ለማስያዝ የሚያስችል የሕግ አግባብ በመሆኑ፤ ያለውን ንብረትን በስም የመያዝ መብት የምግባረ 

ሠናይ ተቋማትም እንዲኖራቸው ልዩ መብት በማጎናጸፍ ንብረታቸውን በስማቸው የሚይዙበትን እንጂ ከንግድ ጋር የሚያይዘው 

አንዳችም ነገር የለም። የCharity ተቋም ወይም ድርጅት ማለት አትራፊ ያልሆነ የበጎ አድራጎት ተግባርን የሚፈጽም በመሆኑ 

ገቢው ሁሉ ከታክስ ነፃ  ከመሆኑም በላይ ከመንግሥት ሌሎች ተጨማሪ ድጎማዎችን ጭምር የሚያገኝ ነው። ይህም በመሆኑ ቤተ 

ክርስቲያናችንም ሆነች ሌሎች በCharityነት የተመዘገቡ ሁሉ ነግዶ ከሚያተርፍና ከሚበለጽግ የንግድ ድርጅት ካምፓኒ ጋር ፍጹም 

ተጻራሪ ሥለሆኑ የንግድ ድርጅት ካምፓኒ ሊሆኑ አይችሉም ይህንንም ለማድረግ ሕግ አይፈቅድላቸውም። Charitable 

Company Limited by Guarantee  ማቋቋም ሕገ ቤተ ክርስቲያንን የሚጥስና ቃለ አውዲውን የሚጻረርበት አንዳችም ነገር 

የለውም፡፡ ይህንንም የካህናት ጉባኤው ሳይቀር በ2012 የዳግማዊ ትንሣኤ ዕለት ባወጣው መግለጫ ላይ በግልፅ አስቀምጦታል።  

ይህንን መሠረት በማድረግ Charitable Company Limited by Guarantee  (CIO) ቤተ ክርስቲያኗ ብታቋቁም ንብረቷን 

በስሟ አስመዝግባ ለመያዝ ይጠቅማታል በማለት በማሻሻያ ረቂቁ ውስጥ ሃሳብ ቀርቧል። የቤተ ክርስቲያኗ ባለቤትና ወሳኝ አካል 

የሆነው ጠቅላላ ጉባኤው፤ ይህንን ጉዳይ በዝርዝር በመመልከት በጋራ መክሮበትና ተወያይቶበት ለቤተ ክርስቲያኔ ይጠቅማል 

የሚለውን መርጦ የመወሰን ባለ ሙሉ መብት ነው። ይህንን የሕዝብ መብት ደግሞ ግለሰብም ሆነ ቡድን ሊንደውና ሊሽረው 

አይችልም። የቤተ ክርስቲያኑ አስተዳዳሪ አባ ግርማ ከበደና ተከታዮቻቸው ግን የሕዝብን ወሳኝነት ለማሰናከል ሲሉ እውነትን 

እያሳቱ ቤተ ክርስቲያኗን ካምፓኒ ሊያደርጓት ነው የሚል ሕዝብን የናቀ የማወናበጃ ወሬ በመንዛት በጎን ደግሞ በአደራ እንዲጠብቁ 

የተሰጣቸው ንብረት ከእጃቸው ሳይወጣ በመደራደር ስልጣንና ሹመትን ለመግዣ እንዲሆናቸው የኤምባሲን ደጅ ይጠናሉ።  

ሕዝበ ክርስቲያን ሆይ በውስጥህ ባሉ የበግ ለምድ ለባሽ ተኩላዎች ሳትበለጥ እውነቱን አጥርተህ በማወቅ ሃይማኖትህንና ቤተ 

ክርስቲያንህ ነቅተህ ጠብቅ። 

ወስብሐት ለእግዚአብሔር!! 


