በስመአብ ወወልዴ ወመንፈስ ቅደስ አሐደ አምላክ አሜን!
በአባቶችሽ ፈንታ ልጆች ተወሇደልሸ መዝ ፵፬፥፲፮

በሀገራችን ኢትዮጵያ የጥምቀት በዓል በታላቅ ክብር እንዱከናወን
መንፈሳዊ አገልግሎታቸውን ላበረከቱ የእግዚአብሔር ልጆች በሙለ፤

እግዚአብሔርን ማገልገል ትልቅ ትንሽ፣ አዋቂ ህፃን፣ ወጣት ሽማግሌ ተብሎ የማይሇይበት ታላቅ መንፈሳዊ ስጦታ ነው።
ጻዴቁ አባታችን አቡነ ተክሇሃይማኖት በተወሇደ በሦስት ቀናቸው የሥላሴን ክብር መስክረዋል፣ ህፃኑ ቂርቆስ በህፃንነት
እዴሜው ባሳየው የእምነት ጽናት አላውያን ነገሥታትን ማሳፈር ችሏል፣ ሰማዕቱ ቅደስ ጊዮርጊስ በወጣትነት ዘመኑ ተጠርቶ
የሰማዕትነትን ክብር የተጎናጸፈው የወጣትነት ክፉ ምኞትና ስሜት ሳያሸንፈው የተጠራበትን ዓላማ በሚገባ በመገንዘቡ ነው።
በኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተክርስቲያን በሰሜን አሜሪካ አህጉረ ስብከት ሥር ተዋቅሮ የሚገኘው የሰሜን አሜሪካ
የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንዴነት ጉባኤ በሀገራችን ያለ ወንዴሞቻችንና እህቶቻችን በየጊዜው እየተጠናከሩ
የሚያበረከቱትን መንፈሳዊ አገልግሎት ሇቤተክርስቲያናችን ታላቅ መንፈሳዊ ኩራት እንዯሆነ ሇመግሇጽ ይወዲል።
ቤተክርስቲያናችን ባሏት መንፈሳዊ ክብረ በዓላት ከቀዯምት አባቶቻችን ጀምሮ የተሰጠንን ጸጋና በረከት እኛ ልጆቿ በአንክሮ
እና በተዘክሮ በመቀበል እስከ አሁን ዴረስ በታላቅ ዴምቀት በማክበር እንገኛሇን፡፡ በተሇይም በአዯባባይ በሚከበሩት
በዓላት ከቅርብ ዓመታት ወዱህ በሀገራችን በሚገኙ ወጣት የቤተክርስቲያናችን ልጆች እየታየ ያሇው መንፈሳዊ አገልግሎት
ሇቤተክርስቲያናችን እጅግ ታላቅና አኩሪ የታሪክ ክስተት መፍጠሩ በእጅጉ አስዯስቶናል።
በተሇይም በዘንዴሮው የጥምቀት በዓል ከ25,000 (ሃያ አምስት ሺህ) በላይ የሚሆኑ ወጣቶች የተሇያዩ ህብረ ቀሇማት
ያሏቸውን ልብሶች በመልበስ በራሳቸው አነሳሽነት ባወጡት ገንዘብ ምንጣፍ በመግዛት እና ቄጠማ በመጎዝጎዝ ሲያዯርጉ
የነበረው መንፈሳዊ አስተዋጽኦ ሇነርሱ በረከትን፥ ሇሌላው መንፈሳዊ ቅናትን በተሇይም ከሀገሩ ርቆ ላሇው ወጣት ዯግሞ
የመንፈስ መቃጠልን ትቶ አልፏል፡
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ይህንን መሰል አገልግሎት እያዯረጉ ያለትን ወጣቶች ቤተክርስቲያን ትኩረት ሰጥታ አገልግሎታቸውን ይበልጥ እንዱገፉበት
የተሇያዩ ዘዳዎችን ልትቀይስላቸው እና ሇበሇጠ አገልግሎትም ልታዘጋጃቸው እንዯምትችል እምነታችን ሲሆን በሰንበት
ትምህርት ቤት ያሇን ወጣቶች በእንዯዚህ ዓይነት እንቅስቃሴ ውስጥም በመግባት የበረከቱ ተሳታፊዎች ሇመሆን የበኩላችንን
ዴረሻ ልንወጣ ይገባል እንላሇን፡፡
አንዴነት ጉባኤውም በሰሜን አሜሪካ አህጉረ ስብከት ሥር ከሚገኙ የቤተክርስቲያን አባቶች ጋር በመሆን በሀገራችን
ከሚገኙ የሰንበት ትምህርት ቤቶችና ቤተክርስቲያናችንን ሇማገልገል ከተሰማሩ ወጣቶች ጋር በመሆን

ማናቸውንም

መንፈሳዊ አገልግሎት በጋራ ሇመሥራት ሙለ ፈቃዯኛነቱን ሲያስታውቅ፤ በቀጣይ የአገልግሎት ዘመናችንም በጋራ በመሆን
ሇቤተክርስቲያናችን በአንዴነት ሇማገልገል እንችል ዘንዴ በዚህ አጋጣሚ መንፈሳዊ ጥሪውን ያስተላልፋል።
በመጨረሻም በዘንዴሮው ዓመት መልካም አገልግሎት የፈጸሙት እነዚህ ወጣቶች በእምነት እና በምግባር ይበልጥ
ጎልብተው ከዚህ የላቀ ሇቤተክርስቲያንም ሆነ ሇሀገራችን ኢትዮጵያ የሚተርፍ ታሪክ የማይሽረው ሥራ ይሠሩ ዘንዴ
እግዚአብሔር ብርታቱን ይስጥልን እያልን የምስጋና መልዕክታችንን እናስተላልፋሇን።

እግዚአብሔር አምላካችን ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን!
ወስብሐት ሇእግዚአብሔር።
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