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ጥቅምት 7/2011 

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን! 

ለኢ.ኦ.ተ. ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ                      
ለዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሃገረ ስብከት ጽ/ቤት  
ለኒውዮርክ ሃገረ ስብከት ጽ/ቤት  
 

   ' 'የአባትህ በረከቶች ጽኑዓን ከሆኑ ከተራሮች ይልቅ ኃያላን ናቸው' '  ዘፍ 49 ፥26 
          ከተራራና ከሸለቆ፣ ከማዕበልና ከወጀብ ይልቅ ኃይል ያለውን በረከትና አንድነት ይዛችሁ 
ለቅዱስ ሲኖዶስ ጉባዔ የተቀመጣችሁ ሊቃነ ጳጳሳት አባቶቻችን ሆይ ከ26 ዓመታት በላይ የቆየውን 
ሲኖዶሳዊ ልዩነት ወደ አሃዳዊ ሲኖዶስ በማምጣት በአንድነት በአንድ መንበር ሥር ለመቀመጥ 
በመቻላችሁ እጅግ ደስ ብሎናል። መላው ሕዝበ ክርስቲያንም ይህንን ከባድ ውሳኔ በወሰናችሁና 
ባጸናችሁ አባቶቻችን ተደስቷል። ታሪክ የማይረሳውና ትውልድ የሚኮራበትን ሥራ ሠርታችኋል፤ 
በፊታችን የነበረውን ከባድ ድንጋይ አንከባላችሁልናልና በእናንተ ደስ ብሎናል። ከምንም በላይ 
ደግሞ እግዚአብሔርን አስደስታችኋል።  
        ባሳለፍናቸው 26 ዓመታት የነበረው የአባቶች ልዩነት ተፈትቶ በጥቅምቱ ቅዱስ ሲኖዶስ 
ጉባዔ በሀገር ውስጥም ከአገር ውጭም የነበሩት ሊቃነ ጳጳሳት በአንድ ጉባዔ ይቀመጣሉ። በዚህ 
አሃዳዊና የመጀመሪያ በሆነ ታሪካዊ ጉባዔ እጅግ ወሳኝና ጠቃሚ፤ አስቸኳይና ዘመኑን የዋጁ 
አጀንዳዎችን በማስቀደም ለቤተክርስቲያን ውስጣዊም ሆነ ውጫዊ ችግሮች ውሳኔ እንደምታሳልፉ 
እንጠብቃለን።  
          በሰሜን አሜሪካ አኅጉረ ስብከት የሰንበት ት/ቤቶች አንድነት ጉባዔ በሀገረ ስብከት ደረጃ 
ተመድበው ከሚመጡ ሊቃነ ጳጳሳት ጋር በመሆን በውጭ ያለችውን ቅድስት ቤተክርስቲያን፣ 
በኢትዮጵያ የሚገኙ ገዳማትንና፣ አብነት ት/ቤቶችን በተለይም ድንገተኛ የእሳት አደጋ በደረሰባቸው 
ገዳማትና የአብነት ት/ቤቶች ላይም ፈጣን እርዳታ በመስጠት፣ እንዲሁም በኢትዮጵያ የገጠር ሰንበት 
ት/ቤቶችን አቅም በማስቻል ሥራወች ላይ ለ19 ዓመታት ያህል ሲያገለግል እንደቆየ ይታወቃል። 
በኢትዮጵያ ከተመሠረተው አገር አቀፍ የሰንበት ት/ቤቶች ኅብረት ጋር በመሆንም የበኩሉን 
አስተዋጽዖ በማድረግ ላይ ይገኛል። ይህን ለዘመናት ስንጠብቀው የነበረውን የአባቶች አንድነት እውን 
እንዲሆን ለማድረግ በነበረው እረጅም ጉዞ አንድነት ጉባዔው የሚችለውን ሁሉ አድርጓል።  
       የሰሜን አሜሪካ የሰንበት ት/ቤቶች አንድነት ጉባዔ ከዕርቀ ሰላሙ በኋላ በዚህ የመጀመሪያ 
የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባዔ እየተንከባለሉ ለቆዩት እና ዛሬ ላይ ለደረሱት የተለያዩ የቤተክርስቲያናችን 
ችግሮች የመፍትሄ ውሳኔ ይጠብቃል። በዚህ የመጀመሪያ ጉባዔ ሁሉንም ጉዳዮች ባያነሣና መፍትሄ 
ባይሰጥ እንኳ በቅዱስ ሲኖዶስ ደረጃ የሚጠበቁት ሥራዎች ግን ምን ያህል ሰፊና አስፈላጊ 
መሆናቸውን በመገንዘብ ወጣቱ ምን ያህል የመፍትሄ ውሳኔዎችን ከአባቶቹ እንደሚጠብቅ ማስታወስ 
ተገቢ ነው።  
       የቤተክርስቲያንን ማዕከላዊ አወቃቀር በአገር አቀፍና በዓለም አቀፍ ደረጃ ለመሥራት 
መንፈሳዊና አስተዳደራዊ የሥራ ዘርፎችን ጨክኖ መለየት ያስፈልጋል። ይህ መንፈሳዊውን 
የአገልግሎት ዘርፍ ከአስተዳደራዊው ዘርፍ የመለየቱ ሥራ ለጊዜው አስቸጋሪ ቢመስልም ለነገዋ 
ቤተክርስቲያን ግን የማዕዘን ድንጋይ እንደ ማስቀመጥ ነው። ባለፉት 40 ዓመታት የነበሩት የተለያዩ 
የቤተክርስቲያናችን ፈተናዎች በጊዜው በቂ የሆነ ቅድመ ዝግጅት ሳይደረግ የተፈጠሩ ስለነበሩ እጅግ 
በርካታ ምእመናንን አሳጥተውናል በርካታ የታሪክ ጠባሳዎችንም ፈጥረውብናል። ካሁን በኋላ 
ለሚመጣው ፈተና ግን ቅድመ ዝግጅትና ዘመኑን የዋጀ የመፍትሄ መንገዶችን ማዘጋጀት የዚህ 
አሃዳዊ ሲኖዶስ የሥራ ድርሻ ነው።  

መንፈሳዊና አስተዳደራዊ የሥራ ዘርፎች ከተለዩ በኋላ የሚሠሩት ሥራዎች እጅግ ብዙዎች 
ናቸው፦ በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ በቂ የሆነ ሀገረ ስብከት ማቋቋም፣ በሀገረ ስብከት  
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የሚመደቡ ሊቃነ ጳጳሳትን በፈቃድና በውዴታ ምደባቸውን እንዲቀበሉ ማድረግ፣ በተለይም በውጭ 
ላለችው ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶሱን ሙሉ እይታ መስጠት፣ በውጭ ያሉ አብያተ 
ክርስቲያናትን እውነተኛና ዘላቂ በሆነ መዋቅር ከሀገረ ስብከቶቻቸው ጋር ማዋቀር፣ ሰንበት 
ት/ቤቶችን ከአደረጃጀታቸው ጀምሮ መከታተልና እንዴት በአንድነት ማገልገል እንዳለባቸው 
አቅጣጫ ማስቀመጥ፣ የደብር አስተዳዳሪዎችን የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊዎችንና የተለያዩ የክፍል 
መምሪያ ኃላፊዎችን በአስተዳደራዊ ትምህርት/Management course/ በማሰልጠን 
አግልግሎታቸውን በእውቀት ማገዝ፣ የባለሙያ ማሰተባበሪያ  
 
ማዕከል ማቋቋም፣ ሕግ ነክ ጉዳዮችን በባለሙያና በበርካታ የሰው ኃይሎች በማጠናከር የዘመኑን 
ችግር የሚፈቱና የትውልዱን ጥያቄ የሚመልሱ አዳዲስ መመሪያዎችንና ሕጎችን ማውጣት፣ 
ቤተክርስቲያን ከመንግሥት ጋር ያላትን ግንኙነት ግልጽና ሕልውናዋን በማያስነካ መልኩ በሕግና 
በአዋጅ ማስወሰን፣  
       የቤተክርስቲያናችን እንቅስቃሴ ሁሉ ሕይወትን ለመስጠት ስለሆነ በሀገራችን የምናያቸውን 
ሀገራዊ ጉዳዮች ሁሉ ለመፍታት የቤተክርስቲያንን ድርሻ መለየት፣ የቤተክርስቲያንን ሀብት ንብረትና 
ቅርሶች በሚመለከት ትኩረት መስጠት፣ ቤተክርስቲያናችን አንጋፋና አያሌ ዘመናትን የተሻገረች 
በርካታ ተከታዮች ያሏት ተቋም እንደ መሆኗ ተቋማዊ አሠራሯን መመርመርና ማደርጀት፣ ለዘመኑ 
ችግር መፍቻ የሚሆኑ አዳዲስ መመሪያና ሕግጋትን በባለሙያዎች ማዘጋጀት፣ ለዚህም ፍትሐ 
ነገስት፣ መጽሐፈ ሲኖዶስ፣ ቃለ አዋዲና ያሉንን የሥርዓት መጻሕፍት ለመነሻነት መጠቀም፣ በውጭ 
አገር ያለው የቤተክርስቲያናችን አገልግሎት በቋንቋ ምክኒያት ከፍተኛ ችግር እንዳለባት ይታወቃል። 
ከዚህ የችግር ተሞክሮ በመነሣትም ወደፊት በዓለም ቋንቋ ሁሉ ወንጌልን ለመስበክ ዛሬ ዋና ዋና 
በሚባሉ የውጭ አገር ቋንቋዎች ዝግጅት ለማድረግ መጀመር፣ እንግሊዘኛን ጨምሮ በፈረሳይኛ፣ 
በጀርመንኛ፣ በቻይንኛ፣ በጣሊያንኛ፣ በስፓኒሽኛ፣ በአረብኛ እና በተለያዩ የአፍሪካ ቋንቋዎች 
ለማስተማር ቅድመ ዝግጅት መጀመር፤ ዘመናዊው እውቀትም የሚችለውን አስተዋጽዖ እንዲያደርግ 
ባለሙያ ለሆኑ የቤተክርስቲያኒቱ ልጆች እድል መስጠት።  
           እነዚህ ሁሉ ሥራዎች እንደ አንድ ትልቅ ተቋም በጊዜው በሚፈለገው መጠንና ፍጥነት 
በባለሙያ ሲከናወኑ ቤተክርስቲያን የተመሠረተችበትን ሐዋርያዊ አገልግሎት በሥፋት ማዳረስ 
የምትችልበትን በቂ አቅም ታገኛለች። ይህን ሰማያዊ ኃላፊነቷን እንድትወጣ ለማድረግ ይህ ታሪካዊና 
አሃዳዊ የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባዔ ኃላፊነት አለበት።  
       እኛ የሰንበት ት/ቤት ወጣቶችም ለነገዋ ቤተክርስቲያን አገልግሎት የሚሆን ለወደ ፊት እንደ 
እርሾ የምንጠቀምበት የዛሬውን የአባቶቻችንን ውሳኔ በጽኑ እንፈልገዋለን። በአንድነት ሁናችሁ 
የምትወስኑት የእናንተ የአባቶቻችን ውሳኔ በእውነትም ለኛ በረከታችን ነው። ነገ እንደ ተራራ ሆኖ 
በፊታችን ከሚመጣው የቤተክርስቲያን ፈተና ይልቅ በረከታችን የሆነው ውሳኔያችሁ ኃይል 
እንደሚኖረው እናምናለን ስለ ሁሉም ነገር በመካከላችሁ የሚገኝ መንፈስ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን!  
 
                በረከታችሁ ጸሎታችሁና ቡራኬያችሁ ከእኛ ጋር ትሁን አሜን!   
                     
                                                      ከሰሜን አሜሪካ አኅጉረ ስብከት  
                                                      የሰ/ት/ቤቶች አንድነት ጉባዔ 

                                                     ዲ/ን ጋሻው ታደሰ  
                                                     የአንድነት ጉባዔው ሰብሳቢ 

                                                  eotcnassu.chairman@gmail.com  
ግልባጭ፦  
      ለሁሉም ሊቃነ ጳጳሳት በያሉበት  
      ለኢትዮጵያ አገር አቀፍ የሰንበት ት/ቤቶች ኅብረት 
      ለዩናይትድ ኪንግደም የሰንበት ት/ቤቶች አንድነት  


