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በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን! 

 

ለኢ.ኦ.ተ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስና ብፁዐን አበው በሙሉ 

ለዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት ጽ/ቤት 

ለኒውዮርክ ሀገረ ስብከት ጽ/ቤት   

ከሰሜን አሜሪካ አኅጉረ ስብከት የሰንበት ት/ቤቶች አንድነት ጉባዔ 

''ለመራቅ ጊዜ አለው ለመተቃቀፍም ጊዜ አለው'' መክ ፫፥፮ 

ከዘመናት አስቀድማ ይልቁንም በተገለጠ አቆጣጠር ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በፊት 
በሕገ ኦሪት እግዚአብሔርን ስታመልክና ስትታዘዝ የነበረች ሀገራችን ኢትዮጵያ በ፬ኛው መ/ክ/ዘ 
ክርስትናን ብሄራዊ ሃይማኖቷ አድርጋ መቀበሏ ለሁሉም የተገለጠ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ 
ቤተክርስቲያንም የተሰጣትን ኃላፊነት በሃይማኖት፣ በምግባር፣ በታሪክ፣ ማንንነቱን የሚያውቅ ትውልድ 
በመቅረጽ፣ በቋንቋና ባህልን በመጠበቅ ረገድ ተቆጥሮ የማያልቅ ተግባራትን ስታከናውን ቆይታለች። 
ባለፉት ፪፮ (26) ዓመታት ግን በሃይማኖት አባቶች መካከል ልዩነት እንዲፈጠር ሆኗል። በጊዜው 
የተፈጠረው ልዩነት በቤተክርስቲያናችን ላይ አስተዳደራዊ ብሎም ቀኖናዊ ለውጥ እንዲከሰት አድርጎ 
ልዩነቱን ሲያሰፋና ሲያባብስ ቆይቷል። በዚህ የተፈጠረው አስተዳደራዊና ቀኖናዊ ችግር ደግሞ ሕዝበ 
ክርስቲያኑ ለተለያዩ ችግሮች ተጋላጭ ሆኖ ቆይቷል። 

አባቶቻችን ሆይ ከምንም በላይ ከ፪፮ (26) ዓመት በፊት ሕፃናት ስለነበሩትና ዛሬ ወጣት ሆነው 
በሰንበት ት/ቤት አገልግሎት ውስጥ ስለሚገኙ የቤተክርስቲያኒቱ ተተኪዎች ማሰብ ተገቢ ነው። በልዩነቱ 
ውስጥ እንዲያድጉ በተደረጉና በውጩ ዓለም በተወለዱ የቤተክርስቲያን ልጆች አእምሮ የተፈጠረው 
ሃይማኖታዊ ቀኖናዊና ሥነ ልቦናዊ ችግር እጅግ የሚያሳዝን ነው። ምናልባትም የተለያዩ ምክኒያቶችን 
በማስቀመጥ ልዩነቱ እንዲቀጥል ማድረግ በአንድ ትውልድ ላይ ሞት የማወጅ ያህል ነው። ከምንም በላይ 
የችግሩን ጥልቀት የምትረዱትና ችግሩ ሲፈጥር በቦታው የነበራችሁ አባቶች በሕይወት እያላችሁ ለችግሩ 
መፍትሄ መስጠታችሁ እጅግ ተገቢ ከመሆኑም በላይ በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን በኢትዮጵያ ያለው 
መንግሥት የቤተ ክርስቲያኒቱን አንድነት እንደሚደግፈው በግልጽ ያሳወቀ ስለሆነ ይህንን እድል 
በመጠቀም የቤተክርስቲያናችንን አንድነት ወደ ቀደመ ክብሯ በመመለስ አንዲት ቤተ ክርስቲያን 
እንድታስረክቡን እንማጸናለን። በመራራቅ የቆየንበት ያለፈው ዘመን ይብቃና ቀሪው ዘመን የመተቃቀፍ 
የሆንልን ዘንድ አባታዊ ቃላችሁን በመቃተት እንጠብቃለን።  

አባቶቻችን ሆይ በቃልም በመጽሐፍም ስለ አንድነት ስለ ፍቅር ስለፈተና እና ተመዝኖ ስለማለፍ  
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አንድም ሳታጎሉ አስተምራችሁናል። አሁን ደግሞ የተማርነውን በተግባር የምናየበት ጊዜ ነው። በታላቅ 
ናፍቆትና ጉጉትም እየጠበቅን እንገኛለን። በሰንበት ት/ቤት የምንገኝ ወጣቶች ዘመኑን የዋጀ ሥራ 
ለምሥራትና የቤተክርስቲያናችንን አግልግሎት ለማስፋት በአባቶቻችን በኩል ያለው ልዩነት ትልቅ 
የእንቅፋት ድንጋይ ሆኖብናል። ታዲያ ከእናንተ ከአባቶቻችን ውጭ ሌላ ማን እንቅፋቱን ሊያነሳልን 
ድንጋዩንስ ሊያንከባልልን ይችላል!??  ወጣቱ ከምእመኑ ጎን በመቆም የተስፋ ዐይኑን በእናንተ በኩል 
ወደ እግዚአብሔር አንሥቷልና አታሳፍሩን።  

የእናንተ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር መልካም ተስፋን ሁሉ ሲፈጽም እናውቀዋለንና 
ተስፋችንን ይፈጽምልን ዘንድ ፈቃዱ ይሁን። 

በረከታችሁ ጸሎታቹሁና ቡራኬያችሁ ከእኛ ጋር ትሁን አሜን! 

 

                  

                        በኢ.ኦ.ተ.ቤተ ክርስቲያን በሰሜን አሜሪካ አኅጉረ ስብከት  

                       የሰንበት ት/ቤቶች አንድነት ጉባዔ ሥራ አመራር 

                                                  ሐምሌ 8/2010 / July 15/2018 

ግልባጭ፦  

   * ለሁሉም ሊቃነ ጳጳሳት በያሉበት  

   * ለኢትዮጵያ አገር አቀፍ የሰንበት ት/ቤቶች ኅብረት 

   * ለዩናይትድ ኪንግደም የሰንበት ት/ቤቶች አንድነት  

    

     

       

  

 


