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በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 

“ወትባርክ አክሊለ ዓመተ ምሕረትክ።” “በቸርነትህ ዓመትን ታቀዳጃለህ።”  መዝ ፷፬፡፲፩ 

እንኳን  ለዘመነ ዮሐንስ   በሰላም  እና  በጤና  አደረሳችሁ !  

ከሁሉ አስቀድመን ዘመናትን በቸርነቱ አሳልፎ ለአዲሱ ዘመን ያደረሰን፤ ንስሓ እንድገባ፤  በጎ ምግባር እንድናፈራ፤ብሎም ቀና 

አገልግሎት እንድንሰጥ ዕድሜ ያደለንን ልዑል እግዚአብሔር እያመሰገንን በያላችሁበት ክፍለግዛት የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት 

የምትተጉ አባቶቻችን፤ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በሙሉ እንኳዋን ለ፳፻፰ ዓ.ም በሰላምና በጤና አደረሳችሁ እንላለን። ዘመን አልፎ 

ዘመን ሲተካ በእግዚአብሔር ፈቃድ ያሳለፍነውን ጊዜ እንድንገመግም በመጭው ዘመን ከባለፈው ስህተታችን ተምረን የግል 

ሕይወታችንን እንድንመረምር፤ በተሰጠን አገልግሎት ያፈራነውን ፍሬ እንድንመለከት በቀሪው ጊዜያችን የበለጠ እንድንሰራ 

ከማናቸውም ጊዜ በበለጠ ተስፋ ሰንቀን የምንነሳበት ወቅት በመሆኑ ዓውደ አመቱን እንዲባርክልን፤ ፍቅር እና ሰላም እንዲሰጠን  

የአንድነት ጉባኤያችን አጥብቆ ይመኛል፡፡  

 ሁላችንም እንደምናውቀው በእግዚአብሔር ቸርነት የ፲፭ ተኛውን ዓመት ጠቅላላ ጉባኤያችንን በዳላስ ቴክሳስ በተሳካ ሁኔታ 

አከናውነናል። በዚሁም ጉባኤ ባለፈው ዓመት ያከናወነውን የሥራ ሂደት ተመልክተን ለወደፊቱም የምንሰራውን አቅደን እግዚአብሔር 

ቢፈቅድ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ያገናኝን ብለን በጸሎትና በአባቶቻችን ቡራኬ የዓመቱን መንፈሳዊ ስንቅ ሰንቀን ተለያየተናል። ስለዚህ 

ያቀድነውንና ያሰብነውን ያህል አከናውነን ለመገኘት ከአሁኗ ሰዓትና ደቂቃ ጀመሮ የሚባክን ጊዜ ሊኖረን አይገባም። በያላችሁበት ክፍለ 

ግዛት የሥራ አመራር አባላት ጋር በመቀናጀት የክፍለ ግዛታችሁን አገልገሎት ከማጠናከር አልፋችሁ በሁሉም ክፍለ ግዛቶች መካከል 

በምናደርጋቸው የልምድ ልውውጦችና መማማሪያ መድረኮች ላይ የጎላ ተሳትፎ ለማድረግ የበኩላችሁን ዝግጅት ከአሁኑ እንድትጀመሩ 

ልናሳስባችሁ እንወዳለን። ከሁሉ በበለጠ ደግሞ በዚህ ዓመት ልንተገብራቸው ካቀድናቸው መካከል የቀጥታ አብነት ትምህርት መርሀ 

ግብር ትልቁን ሥፍራ የሚይዝ ሲሆን ለዚህም መሳካት የሁላችንንም ጥረትና ተሳትፎ እንደሚጠይቅ በጉባኤው ላይ የተረዳነው 

ይመስለናል። በጉባኤያችን ላይ እንደተገለጸውም ለቅድስት ቤተክርስቲያናችን ክብሯንና ማንነቷን የሚመጥን አገልግሎት ለመስጠት 

ሁላችንም መጀመሪያ መማር እንደሚገባን እንደተነገረው ሁሉ የአብነቱንም ትምህርት ይሁን በየክፍለ ግዛታችን በምናካሂዳቸው 

ስልጠናዎችና ጉባኤያት ቅድሚያ ራሳችን ለመማር መዘጋጀት እንደሚገባን መዘንጋትም የለብንም። 

 እንግዲህ የቤተክርስቲያን አገለግሎት የሚፈጸመው በቸልተኝነት ሳይሆን በትጋትና በማስተዋል፤ አስፈላጊም ሲሆን 

ሕይወትንም እስከመስጠት እንደሆነ በተግባር ያየንበት እና የተረዳንበት ወቅት ነበር ያሳለፍነው ዓመት። የዘንድሮው  ጠቅላላ 

ጉባኤያችንም መሪ ቃል ያደረግነውም “እስከ ሞት ድረስ የታመንህ ሁን “ ራዕ. ፪ ፡፲ እንደነበርና በዚህም በሊቢያና በተለያዩ ሃገራት ስለ 

ቅድስቲቱ ኦርቶዶክሷዊት ሃይማኖት ሲሉ አንገታቸውን ለስለት ሰውነታቸውን ለእሳት ለግርፋት እንዲሁም ጭንቅላታቸውን ለጥይት 

የሰጡትን ክርስቲያን ወገኖቻችንን አስበን የነሱ በረከት እንዲያድርብን በአገልግሎታችን ስንዝል የነሱ ጽናት እንዲታወሰን አድርጎናል 

ብለን እናምናለን። ስለዚህ እኛን ዛሬ የሚጠብቀን ሰማዕትነት ከጊዜአችን፤ ከገንዘባችን እንዲሁም ከጉልበታችን ሳንሳሳ ከፍለን 

ለቤተክርስቲያን አገልግሎት መስጠት እንደሆነ ተምረናል። ታዲያ ማንኛችን እንሆን በፈቃዳችን ከጊዜያችን ከገንዘባችንና ከጉልበታችን 

ለእግዚአብሔር መስዋዕት የምንሰጥ? መልሱን ሁላችንም የዛሬ ዓመት ቢያደርሰን ለጠቅላላ ጉባኤያችን ስንገናኝ የምንመልሰው ይሆናል። 

          አምላካችን በቸርነቱ ያቀዳጀንን አዲስ ዓመት ባቀድነውና የቅድስት ቤተክርስቲያን አምላክ በፈቀደው መጠን ለማገልገል 

የምንነሳሳበትና የምንነቃቃበት ያደርግልን ዘንድ የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን አማላጅነት የቅዱሳን ተራዳኢነት አይለየን።                 

ወስበሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር!! 


