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በኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተክርስቲያን በሰሜን አሜሪካ አህጉረ ስብከት የሰንበት ት/ቤቶች 
አንዴነት ጉባኤ   

ሥራ አስፈጻሚ  የተሰጠ መግሇጫ 

“ ከተመሠረተው በቀር ማንም ላሊ መሠረት ሉመሠርት አይችሌም።”  1ኛ ቆሮ 3፤11 

 

የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተክርስቲያን  ጥንታዊት ታሪካዊትና ብሔራዊት  እንዯመሆኗ መጠን በዓሇም አቀፍ  ዯረጃ 

ሳይቀር በከፍተኛ አዴናቆት ከሚጠሩት የእምነት ተቋማት መካከሌ አንደ መሆኗ ይታወቃሌ።  ቤተክርስቲያናችን ሐዋርያዊት 

የተባሇችውም ጌታችን መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲስተማራቸው ሐዋርያት በጉባኤ ወስነው ፤ በቃሌ አስተምረው ፤

በጽሁፍ አስቀምጠው በሰጡን ድግማና ቀኖና  መሠረት የምትመራ መሆኗን ሇመመስከርና ይህንን መሠረት ጠብቆ 

ማገሌገሌና መገሌገሌ የሁለም ኦርቶድክሳዊ ክርስቲያን መንፈሳዊ ግዳታ መሆኑን ሇማረጋገጥ ነው ። ይህም ታሊቅ መንፈሳዊ 

አዯራና  ኃሊፊነት በብዙ መስዋዕትነትና ተጋዴል ከትውሌዴ  ወዯ ትውሌዴ  ሲተሊሇፍ ቆይቶ ተረኛ እና ባሇ አዯራ ሇሆነው 

ሇዚህ ትውሌዴ ዯርሷሌ ። ይህም ትውሌዴ አባቶች እንዲስረከቡት የቤተ ክርስቲያንን ድግማና ቀኖና ከአጽራረ ቤተ 

ክርስቲያን ጠብቆ፤ ጊዜው የጠየቀውን መስዋዕትነት ከፍል፤ የሃይማኖት ጽናትን በቃሌና በተግባር  በማሳየት “በአባቶችሽ 

ፈንታ ሌጆች ተወሇደሌሽ”  (መዝ45፡16) የተባሇው አምሊካዊ የተስፋ ቃሌ ዛሬም እየተፈጸመ መሆኑን በተግባር መግሇጽ 

ይኖርበታሌ። 

ከቤተ ክርስቲያን  ታሪካዊ እና ሐዋርያዊ ጉዞ እንዯምንረዲው አጽራረ ቤተ ክርስቲያንና አሊውያን ነገሥታት  በክርሰቶስ ዯም 

የተመሠረተችውን ቤተክርስቲያን ቢቻሊቸው መሠረቷን ሇማናጋት፤ በቻለት አጋጣሚ ሁለ እምነት ድግማና ቀኖናዋን 

ሇማፋሇስ  ያሊቸውን ሥሌጣንና ገንዘብ በመጠቀም  ክርስቲያኖችን  በማታሇሌ፤ በማስፈራራትና በማሰቃየት ብዙ መከራ 

በክርስቲያኖች ሊይ ቢያዯርሱም “እኛስ ያየነውንና የሰማነውን ከመናገር ዝም ማሇት አንችሌም” (ሐዋ4፤20) ብሇው 

የተናገሩትን የሐዋርያትን ፈሇግ በመከተሌ ሞትን ሳይፈሩ ጸንተው በመመስከር ሰማዕትነትን ተቀብሇው ታሪካቸውን 

ጠብቀው ሇትውሌዴ አስረክበው አሌፈዋሌ። በዚህ ሁለ ፈተና ግን ቤተ ክርስቲያን የበሇጠ እየተስፋፋች መሄዶን 

ስንሇመከት  በየዘመኑ የነበሩት አባቶችና ምእመናን  የነበራቸው እንዯ ብረት የጠነከረ አንዴነትን እና መንፈሳዊ ቅናት  

ኃሊፊነታቸውን ሇመወጣት ትሌቁ ዴርሻ እንዯነበረው እንረዲሇን። በዓሇም አቀፍ ዯረጃ  በኒቅያ፤ በኤፌሶን እና ቁስጥንጥንያ 

በተዯረጉት ጉባኤያት የቤተ ክርስቲያንን መሠረታዊ ትምህርት ሇማዛባት እና የሐዋርያትን ቀኖና ሇማፋሇስ ሇተነሱት 

መናፍቃን  ሁለ  ስህተታቸውን በመናገር እውነትን የመሰከሩት፤  ቅደስ አትናቴዎስን የመሰለ አባቶች  ሇስዯት የተዲረጉት 

የቤተ ክርስቲያንን እምነትና ሥርዓት ጠብቆ ሇትውሌዴ ሇማስረከብ ጽኑ መንፈሳዊ ቅናት እንዯሆነ ይታወቃሌ ። 
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ባሇቤቱን ካሌናቁ አጥሩን አይነቀንቁ ብሇው አበው በብሂሌ እንዯሚናገሩት የቤተ ክርስቲያንን ባሇቤት እግዚአብሔርን 

በመናቅ  ሇሃይማኖታቸው ሇሥርዓታቸው የሚቆጬ አባቶችና ምእመናን የላለ በማስመሰሌ በቤተ ክርስቲያን ሊይ የዴፍረት 

እጃቸውን የዘረጉ የፕሮቴስታንታዊ ተሐዴሶ አራማጆች በቤተ ክርስቲያናችን ሊይ የክህዯት መርዛቸውን ሇማስፋፋት ዯፋ ቀና 

ሲለ በማየታችን የተኛን ሁለ ነቅተን ጉዲዩን በዝርዝር መርምረን ሇእውነትና ሇምስክርነት በአንዴነት መቆም እንዲሇብን  

ተረዴተናሌ። ይህንን ሇማዴረግ የማንነሳ ከሆነ ግን የቤተ ክርስቲያንን ጉዲይ አዯራ ብል የሰጠንን አምሊካችንን ቃሌ 

በመዘንጋት “በሰው ፊት ሇሚመሰክርሌኝ ሁለ በአባቴ ፊት እመሰክርሇታሇሁ በሰው ፊት ሇሚክዯኝ ሁለ በሰማዩ አባቴ ፊት 

እክዯዋሇሁ” ማቴ 10፡32-33 ብል በተናገረው  መሠረት  የምንመዘን መሆኑን ማወቅ ይኖርብናሌ፤ በተጨማሪም  ብራና 

ዲምጠው ቀሇም በጥብጠው፤ በእንተ ስማ ሇማርያም ብሇው ተምረውና አስተምረው  ሰማዕትነትን ተቀብሇው በአዯራ 

ያስረከቡን የአባቶቻችን ታሪክም ይፋረዯናሌ።  

በአጠቃሊይ ከቀዯመው ታሪክ የምንማረው ሇሁሊችንም ክብር መሠረቱ የቤተ ክርስቲያን ትምህርትና ሥርዓት መከበርና 

መጠበቁ ነው። ዛሬ በታሊቅ ክብር የምናነሳቸው የሃይማኖት አባቶቻችንም የተከበሩት የቤተ ክርስቲያንን ሥርዓት 

በማክበራቸው በእውነት በመሄዲቸው ነው። ዛሬም ቢሆን የቤተ ክርስቲያን አባቶችና ምእመናን የሚከበሩት የቤተ 

ክርስቲያንን ትምህርትና ሥርዓት ሲያከብሩ ነው። የቤተ ክርስቲያንን ትምህርትና ሥርዓት የሚንቅ ሁለ  በእግዚአብሔርና 

በሰው ዘንዴ ያሇውን ክብር ማጣቱ የማይቀር ነው። የታሪክ ምስክርነት እንዯሚያረጋግጥሌን ቤተ ክርስቲያንን ያከበሩ 

ተከብረዋሌ ቤተ ክርስቲያን  የእግዚአብሔር ቤት መሆኗን ዘንግተው የራሳቸውን ስሜት እና ፍሊጎት ሇማርካት ሲለ  

ትምህርቷንና  ሥርዓቷን ሇማፍረስ የሞከሩ በሰውና በእግዚአብሔር ዘንዴ ተዋርዯው፤ ከክብር ሲያንሱ ታይተዋሌ። በዚህ 

መሌኩ ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ በታሊቅ ተጋዴል ሲተሊሇፍ የቆየው እምነታችንና ሥርዓታችን በእኛ ዘመን ቅጥ አጥቶ 

ሥርዓት ተዛብቶ እምነት ተፋሌሶ ሇማየት መቼም ቢሆን አንፈሌግም ።  

ሐዋርያት በቀኖና ያስቀመጡት ሥርዓት ቀስ በቀስ ችሊ እየተባሇ በመምጣቱ በምንኖርበትም በሰሜን አሜሪካ ጭምር 

የሚያሳዝን ተግባር ሲከናወን  ይታያሌ።  በተሇይም  አንዲንዴ የቤተ ክርስቲያን  አባቶች የተሰጣቸውን ክብርና  ኃሊፊነት 

መሠረት በማዴረግ የቤተ ክርስቲያንን ሥርዓት በመጠበቅ ሇሰንበት ት/ቤቶች አባሊትና ሇምእመናን ምሳላ መሆን ሲገባቸው 

የቤተክርስቲያንን ሥርዓት በቀሊለ ሲተሊሇፉ በማየታችን መንፈሳዊ ሐዘን ተሰምቶናሌ። ሇምሳላ ያህሌ ብንመሇከት የቤተ  

ክርስቲያን  ቀኖና እንዯሚያዘው  አንዴ ሉቀ ጳጳስ ወዯ ላሊ ሀገረ ስብከት ሲሄዴ በቅዴሚያ ከሀገረ ስብከቱ ሉቀ ጳጳስ ፈቃዴ 

ማግኘት እንዯሚገባው የቤተ ክርስቲያን ሥርዓት እያዘዘ ወዯ ሰሜን አሜሪካ  በቅርቡ የመጡ አንዴ ሉቀ ጳጳስ ግን ይህንን 

ሥርዓት ከመጠበቅና ሇላልች ምሳላ ከመሆን ይሌቅ በራሳቸው አካሄዴ በመጓዝ በተጨማሪም  በሀገረ ስብከቱ መዋቅር 

ውስጥ  ባሌተካተቱ እና ራሳቸውን ገሇሌተኛ ብሇው በሚጠሩ አብያተ ክርስቲያናት በመገኘት ቀኖናን ተሊሌፈው 

የሚመሇከታቸው ሉቀ ጳጳስ እያለ ሥሌጣነ ክህነት በመስጠት የቤተ ክርስቲያንን ሥርዓት ሲተሊሇፉ በማየታችን የቤተ 

ክርስቲያናችን ቅደስ ሲኖድስ እኒህ አባት መመሪያ እያከበሩ እና እየጠበቁ ስሇመሆናቸው ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ መነጋገር 

እንዯሚገባው ተረዴተናሌ።  
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ቅደሳን አባቶቻችን ቆመው የሃይማኖት ምስክርነትን የሰጡበት የቤተ ክርስቲያን ዏውዯ ምህረት  ያሇውን ክብር ካሇመረዲት 

እና በአጽራረ ቤተ ክርስቲያን የውስጥ ግፊት በቤተ ክርስቲያን ዏውዯ ምሕረት የቤተ ክርስቲያንን ትምህርትና ሥርዓት 

የሚቃወም፣ ሕዝበ ክርስቲያኑን ግራ የሚያጋባ፣ የሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያንን መሠረት የሚያናጋ የተሐዴሶ መናፍቃን 

እንቅስቃሴ በቤተ ክርስቲያን መዴረክ ሊይ ቦታ እያገኘ መምጣቱን ሁለም እያስተዋሇው የመጣ እውነታ ነው። ቁጥጥርና 

ክትትሌ የማይዯረግባቸው ሕገ ወጥ ሰባኪያን የቤተ ክርስቲያን አገሌግልትን ከማጠናከር ይሌቅ የራሳቸውን ጥቅም በማሳዯዴ 

በቤተ ክርስቲያን መዴረክ ሊይ የፈሇጉትን በማዴረግ ሊይ እንዯሚገኙ ተመሌከተናሌ። የቤተ ክርስቲያን ሉቃውንት 

ሳይመሇከቱት እና ቤተ ክርስቲያንን የሚወክሌ ስሇመሆኑ ማረጋገጫ ሳይሰጥበት የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ 

ክርስቲያንን ዯንብና እና ሥርዓት የጠበቀ በማሇት ትውሌደን የሚያሰናክሌ የትምህርትና የመዝሙር ካሴቶች 

መሠራጨታቸው እና የመናፍቃን የክህዯት ትምህርቱን በቃሌና በጽሁፍ በቤተ ክርስቲያን መዴረክ ሇማስፋፋት እዴሌ 

ማግኘታቸውን ስንመሇከት “እውነትን የሚናገር ሰው ጠፋ ወይ?” የሚያስብሌ ከመሆኑም በተጨማሪ የቤተ ክርስቲያንን 

መብት የማስጠበቅ ጉዲይ ወቅታዊ ተግባር መሆኑን አስገንዝቦናሌ።  

ከዚህም  በተጨማሪ ከእግዚአብሔር በነጻ የተሰጣቸውን የማስተማርና የመዘመር ጸጋ ሇእግዚአብሔር ክብር ብሇው  

ማገሌገሌ እንዯሚገባቸው የቤተክርስቲያን ትምህርት እየገሇጸ ፤ የሉቃውንተ ቤተክርስቲያንም ሕይወት ይህንኑ እየመሰከረ ፤ 

ይህንን ተሊሌፈው ትምህርታችንንና መዝሙራችን ግዙ እያለ  በእግዚአብሔር ቃሌ መነገዴን ሥራየ ብሇው የተያያዙትን  

አሳዛኝ ተግባር እየተመሇከትን ሲሆን ይህ ከፍተኛ ወንጄሌ በቤተክርስቲያን ዏውዯ ምሕረት ሊይ ማየታችን  የእግዚአብሔርን 

ቤት የንግዴ ቤት  አዴርጎ በንቀት መመሌከት ሇመሆኑ ማረጋገጫ ነው ። ይህ ተግባር  ሉወገዝ የሚገባው ከመሆኑም 

በተጨማሪ  እያወቁ እንዲሊወቁ ሆኖ ወይም የጥቅም ተካፋይ ሆኖ ዝም ማሇት ግን “ቤቴ የጸልት ቤት ይሆናሌ ተብል 

ተጽፎአሌ፤ እናንተ ግን የወንበዳዎች ዋሻ አዯረጋችሁት” ለቃ 19፡46  ብል በተናገረው አምሊካዊ ቃሌ መሠረት  ሁሊችንም  

ሇዚህ ጉዲይ በምንሰጠው ተግባራዊ ምሊሽ የምንመዘን መሆኑን ያመሇክተናሌ ።  ይህ ኢ-ክርስቲያናዊ ተግባር በቅደስ 

ሲኖድስ አባሊት በካህናትና በምእመናን ዘንዴ ይበቃሌ መቆም አሇበት አሁን ካሌተባሇ የእግዚአብሔርን የቁጣ በትር ማስነሳቱ 

የማይቀር ይሆናሌ ።  

 በአሁኑ ወቅት ቤተ ክርስቲያናችን የምትገኝበትን አጠቃሊይ ሁኔታና በተሇይም የፕሮቴስታንታዊ-ተሐዴሶ-እንቅስቃሴን 

ጉዲይ  በቅርበት እየተከታተሇ የሚገኘው የሰሜን አሜሪካ ሰንበት ት/ቤቶች አንዴነት ይህ ወቅታዊ ጉዲይ ከፍተኛ ትኩረት 

እና ተግባራዊ ምሊሽ እንዯሚያስፈሌገው ተረዴቷሌ። በተሇይም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሰንበት ት/ቤቶች ይህንን 

የአጽራረ ቤተ ክርስቲያን እንቅስቃሴ ሇመግታትና ከቤተ ክርስቲያን ሇማጽዲት ከፍተኛ ጥረት እያዯረጉ መሆኑን ብንረዲም 

የሰንበት ት/ቤቶች ማዯራጃ መምሪያ ኃሊፊ አባ ሠረቀ ብርሃን ወሌዯ ሳሙኤሌ ዯረጃውን ያሌጠበቀ፤ የቅደስ ሲኖድስን 

የበሊይነት የናቀ፤ ምእመናንን ሇብጥብጥ ማነሳሳትን ትኩረት ያዯረገ “ተሐዴሶ” የሚባሌ የመናፍቃን እንቅስቃሴ በቤተ 

ክርስቲያን ውስጥ የሇም በማሇት ኦርቶድክሳዊ ቤተ ክርስቲያንን ሇማፈራረስ ሇተነሡ መናፍቃን ሽፋን በመስጠት ሊይ 

መገኘታቸውን ተረዴተናሌ። በተቀዯሰው የቤተ ክርስቲያን ዏውዯ ምሕረትም ሊይ  “ሥሊሴ አትበለ፤ እግዚአብሔር አትበለ፤ 

ምንዴን ነው ፍርሃት ዙሪያ ዙሪያውን መሸሽ፤ ኢየሱስ ብቻ በለ” የሚለ መሌእክት ያሊቸውን  ጌታችን መዴኃኒታችን ኢየሱስ  
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ክርስቶስ ከባሕርይ አባቱ ከአብ እና ከባሕርይ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅደስ  ያሇውን አንዴነት የሚሇዩ የኑፋቄ ትምህርቶች 

መስማታችን በቂ ማስረጃ ነው ።ቅደስ ሲኖድስ ሕገ ወጥ ሰባክያንና ዘማርያን በየዏውዯ ምሕረቱ ሕዝቡን እንዲያሰናክለ 

ውሳኔ ያስተሊሇፈ ቢሆንም ይህንን ውሳኔ ችሊ በማሇት እና የቤተ ክርስቲያንን መዴረክ ከሥርዓት ውጭ ሇዓሊማቸው 

እንዱጠቀሙበት  አባ ሠረቀ ብርሃን ወሌዯ ሳሙኤሌ  እና መሰልቻቸው በሚሰጡት ዯረጃውን ያሌጠበቀ መመሪያ ምእመናን 

እንዱበጠበጡ፤ አባቶች በንቀት እንዱታዩ የማዴረግ ዘመቻ  የማን አሇብኝነት መገሇጫ መሆኑ ሇሁለም ግሌጽ ሆኗሌ። 

ሇዚህም በሐዋሳ ዯብረ ምሕረት ቅደስ ገብርኤሌ ገዲም፣ በአዱስ አበባ ዯብረ ናዝሬት ቅደስ ዮሴፍ ቤተ ክርስቲያን፣ በዯብረ 

አሚን ጻዴቁ አቡነ ተክሇ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያንና በዱሊ ጻዴቁ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅደስ ቤተ ክርስቲያን  የተከሰቱት 

ችግሮች በቂ ግብዛቤ ሰጥተውናሌ። ይህንን ችግር በመረዲት  የቅደስ ሲኖድስን ውሳኔ መሰረት በማዴረግ ሕገ ወጥ 

ሰባኪያንና መዘምራን የሚፈጥሩትን ችግር ሇማስቆም የአዱስ አበባ ሀገረ ስብከት እየወሰዯ እንዲሇው ተግባራዊ ምሊሽ ላልች 

አህጉረ ስብከትም በተመሳሳይ መሌኩ ቁርጥ አቋማቸውን በማሳየት የቤተ ክርስቲያንን እምነትና ሥርዓት የማስጠበቅ ተግባር 

ይሰራለ ብሇን በተስፋ በመጠባበቅ ሊይ እንገኛሇን። ይህ እየተከሰተ ያሇው ችግር ከአሁኑ አፋጣኝ መፍትሄ ካሌተሰጠው 

የሁለንም ሰሊም የሚረብሽና ወዯ አሌተፈሇገ ብጥብጥ  የሚገፋፋ በመሆኑ ጉዲዩን የሰሙና የሚመሇከታቸው አካሊት ሁለ 

የቤተክርስቲያንን አንዴነት ሇመጠበቅና ሰሊምን ሇማረጋገጥ ተገቢው ምሊሽ እና እርምጃ  ከሚመሇከታቸው አካሊት ሁለ 

ተጠናክሮ መሰጠት ይገባሌ እንሊሇን።  

ይህንን ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ችግር በጥሌቀት ከመረመረ በኋሊ የሚከተሇውን የአቋም መግሇጫ አውጥተናሌ። 

1. ቅደስ ሲኖድስ የቤተ ክርስቲያን የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪ አካሌ እንዯመሆኑ መጠን የቤተ ክርስቲያንን ህሌውና መጠበቅ 

ባሇበት ኃሊፊነት መሠረት  ከዚህ በፊት ሕገ ወጥ ሰባኪያነ ወንጌሌና መዘምራንን በተመሇከተ ባስተሊሇፈው ውሳኔ 

ከፍተኛ መንፈሳዊ ዯስታ የተሰማን ቢሆንም ውሳኔው ተግባራዊ ይሆን ዘንዴ የቤተ ክርስቲያንን መዋቅር በጠበቀ መሌኩ  

በየዯረጃው የሚገኙ አካሊት ኃሊፊነታቸውን መወጣታቸውን እንዱመሇከት በመጠቆም ይህንን ሂዯት ሇማሳካት  የሰንበት 

ት/ቤቶች አባሊት ሉኖረን  የሚገባው ዴርሻ በግሌጽ መመሪያ እንዱሰጠን እንጠይቃሇን ። 

2. የተሰጣቸውን ኃሊፊነትና አዯራ በመዘንጋት  ዯረጃውን ያሌጠበቀ መመሪያ በማስተሊሇፍ  የሰንበት ት/ቤት አባሊትን የናቀ 

እና ወዯ ብጥብጥ የሚመራ ተግባር በመፈጸም ሊይ የሚገኙት አባ ሠረቀ ብርሃን ወሌዯ ሳሙኤሌ  አሁን እያዯረጉ ያለት 

ተግባር እንዱገመገምና የባሰ ችግር በቤተክርስቲያን ሊይ ከማስከተሊቸው በፊት የተሻሇ ብቃት እና መንፈሳዊነት ባሊቸው 

ኃሊፊዎች እንዱተኩ እንጠይቃሇን ። 

3. የወቅቱን የቤተ ክርስቲያንን ችግር መሠረት በማዴረግ የአዱስ አበባ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንዴነት በቅርቡ 

ያወጡትን መግሇጫ ሙለ በሙለ የምንዯግፈውና እኛም የሚጠበቅብንን ሁለ ከወንዴሞቻችን ጋር በመሆን ሇማዴረግ 

ያሇንን መንፈሳዊ ቁርጠኝነት እንገሌጻሇን። 

4. በሕገ ወጥ  ሰባኪያንና ዘማርያን ሊይ አስፈሊጊው ማጣራት ተዯርጎ የማያዴም እርምጃ እንዱወሰዴ እንጠይቃሇን።  

5. የቤተ ክርስቲያንን  መዋቅር ባሌጠበቀ መሌኩ ወዯ ሰሜን አሜሪካ በሚመጡ ሉቃነ ጳጳሳት የሚከናወኑ ተግባራት   

የባሰ እና የተወሳሰበ ችግር ከማስከተለ በፊት በቅደስ ሲኖድስ  መመሪያ እንዱሰጥበት እንጠይቃሇን።  
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6. ቤተ ክርስቲያን አሁን ያሇችበት ዯረጃ አሳሳቢ በመሆኑ ቤተ ክርስቲያንን በመምራት ሊይ የሚገኙ አባቶች ከምእመናንና 

ከሰንበት ት/ቤቶች አባሊት ጋር ግንዛቤንና መፍትሔን በሚያመሇሊክቱ ጉዲዮች ሊይ በግሌጽ ሇመወያየት እንዱቻሌ 

አስፈሊጊውን ሁኔታወች እንዱያመቻቹና ሁለም በአንዴነትና በመግባባት ዴረሻውን የሚወጣበትን መንገዴ እንዱመቻች 

እንጠይቃሇን። 

7. የቤተ ክርስቲያን ታማኝ አገሌጋይ የሆንን ሰንበት ት/ቤት አባሊት በሙለ በንቃትና በትጋት ባሇንበት ቦታ ሁለ ቤተ 

ክርስቲያናችንን ከመናፍቃን እና ከመሰሌ ሰዎች ሇመጠበቅ አስፈሊጊውን ምክክር ከአባቶችና ከምእመናን ጋር በማዴረግ 

የሁለም ግንዛቤ ተመሳሳይ ዯረጃ ሊይ እንዱዯርስ ሇማዴረግ አጠናክረን በመቀጠሌ ታሪካዊና መንፈሳዊ አዯራችንን 

እንዴንወጣ እናሳስባሇን ። 

የቅደሳን አምሊክ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያናችንን እንዱጠብቅሌን አጽራረ ቤተ ክርስቲያንን እንዱያስታግስሌን ሇእኛም 

ጽናትን እንዱሰጠን ፈቃደ ይሁንሌን ።  

የእግዚአብሔር ቸርነት የዴንግሌ ማርያም አማሊጅነት አይሇየን ። 

ሐምላ 19 2003 ዓ. ም 

የሰንበት ት/ቤቶች አንዴነት ጉባኤ ስራ አስፈጻሚ 

ሰሜን አሜሪካ 

ግሌባጭ: 

 ሇቅደስ ሲኖድስ ጽ/ቤት ፣  

 ሇብፁዕ ወቅደስ ፓትርያርክ ሌዩ ጽ/ቤት   

 ሇመንበረ ፓትርያርክ ጠቅሊይ ጽ/ቤት   

 በሰሜን አሜሪካ ሊለ ሶስቱም አህጉረ ስብከት 

 ሇሁለም ሉቃነ ጳጳሳት በያለበት ፣  

 በጠቅሊይ ቤተክህነት ሇሰንበት ት/ቤቶች ማዯራጃ መምሪያ 

 በአዱስ አበባ ሀገረ ስብከት ሇሰንበት ት/ቤቶች አንዴነት ፣  

 በካናዲ  በአፍሪካና በአውሮፓ ሇሚገኙ ሰንበት ት/ቤቶች 

 


