ታኅሳስ 13 2005 ዓ. ም

ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያንን ጉዲይ መነሻ በማዴረግ በዋሸንግተን ዱሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት ከሚገኙ
አብያተ ክርስቲያናት የተሰጠ መግሇጫ

የቤተ ክርስቲያንን አንዴነት መጠበቅ እና ማስጠበቅ መንፈሳዊ ግዳታችን ነው ።

የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን የራሷ መንበረ ፕትርክና ከማግኘቷ በፊት ሇ 1600 ዓመታት ከግብጽ
በሚመጡ ሉቃነ ጳጳሳት በመንበረ ማርቆስ ሥር ስትተዲዯር መቆየቷ ይታወሳሌ ። በእነዚህ ባሳሇፈቻችው ዘመናት የቤተ
ክርስቲያን አንዴነት እንዱጠበቅ በነበራት ጽኑ አቋም ብዙ መስዋዕትነት ከፍሊሇች። ችግር በገጠማትም ጊዜ ከግብጽ
የሚመጡ አባቶች ሲቀሩባት እንኳን ስሇ አንዱት ቤተ ክርስቲያን ምስክርነቷን እየሰጠች ፤ በርካታ ሉቃውንትን ፤ በቅዴስና
የከበሩ አባቶችን ይዛ ፤ ስሇ ቤተ ክርስቲያን አንዴነት ስትሌ ግን ከመንበረ ማርቆስ ሉቃነ ጳጳሳት እንዱሊኩሊት ስትማጸን
ኖራሇች ። በተሇይም “ ወሰብአ ኢትዮጵያ ኢይሢሙ ሊዕላሆሙ ሉቀ ጳጳሳት እማእምራኒሆሙ ወኢበሥምረተ ርእሶሙ”
ኒቅያ ፵፪፡ ፶ የሚሇውን ምንባብ በማንሳት ፤ በሥርዋጽ የገባ መሆኑን ሇማስረዲት አዴካሚና ተዯጋጋሚ ጉዞ ወዯ ግብጽ
በማዴረግ ፤ መጽሏፋዊና ታሪካዊ ማስረጃን በማቅረብ በመንበረ ማርቆስ ሇሚገኙ አባቶች ችግሩን በማስረዲት በውይይት
ሇብዙ ዘመናት እንዯ ተራራ ገዝፎ የተቀመጠውን ችግር በማቅሇሌ የቤ ክርስቲያን አንዴነት እንዯተጠበቀ የራሷ መንበረ
ፕትርክና እንዱኖራት አዴርገዋሌ ። የቀዯሙት አባቶችቻን በተግባር ያስተማሩን ትምህርት የቤተ ክርስቲያንን አንዴነት
ሇመጠበቅ ሲባሌ የማይከፈሌ መስዋዕትነት አሇመኖሩን ነው ። ዛሬም የቤተ ክርስቲያንን አንዴነት የሚፈታተኑ ፤ መዋቅራዊ
አንዴነቷን የሚያናጉ ፤ አሇመግባባትና መሇያየትን የሚፈጥሩ ችግሮች በተሇይም በሰሜን አሜሪካ እየታዩ መምጣታቸው
፤ ትክክሇኛ ፍርዴ እና ውሳኔ የሚጠይቁ ጉዲዮች መብዛታቸውን ስንመሇከት ፤ የቤተ ክርስቲያን አስተዲዯራዊ እና
ሃይማኖታዊ አመራር መዋቅራዊ ተዋረደን ጠብቆ መጠናከር እንዲሇበት ያስገነዝበናሌ ። እኛም በዋሽንግተን ዱሲና
አካባቢው ሀገረ ስብከት የምንገኝ አብያተ ክርስቲያናት የቤተ ክርስቲያን መዋቅር ይጠበቅ በማሇት በተዯጋጋሚ ሇቅደስ
ሲኖድስ በማሰማት ሊይ የምንገኘው ይህንኑ ችግር ሇማቃሇሌ እገዛ እንዱያዯርግ ነው ።
በሰሜን አሜሪካ ያሇው የቤተ ክርስቲያን አንዴነት ጉዲይ መፍትሔ ተሰጥቶት ካህናትና ምእመናን በአንዴነት ሇአንዱቷ ፤ ቤተ
ክርስቲያን ማገሌጋሌ ባሇመቻሊቸው ፤ በርካታ ችግሮችን አስከትሎሌ። የምእመናን እና ካህናት ህሉና በብዙ ጉዲይ ተፈትኗሌ፤
በሚሉዮን የሚቆጠር ድሊር ሇገዲማትና አዴባራት መርዲት ሲቻሌ አንዴነቱ በመጥፋቱ ብዙ ሌጆች ያሊት እናት ቤተ
ክርስቲያን ሇችግሯ መዴረስ ሳይቻሌ ቀርቷሌ ። የቤተ ክርስቲያን አንዴነት መፈጠሩ በመሊው ዓሇም ሇምንኖር
ኦርቶድክሳውያን በሙለ ትሌቅ የህሉና እረፍት የሚሰጥና በአንዴ ሌብ ቤተ ክርስቲያንን ሇማገሌገሌ ትሌቅ በር የሚከፍት
ነው ሇዚህም በአባቶች መካከሌ የተጀመረው የእርቀ ሰሊም ሂዯት ይህንን ተስፋ እውን ያዯርጋሌ የሚሌ ትሌቅ ቦታ

1

ተሰጥቶታሌ።

ከዚህም በተጨማሪ በአሁኑ ወቅት ቤተ ክርስቲያናችን ቀጣይ ፓትርያርክ በመንበር ሊይ ሇማስቀመት

ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ኃሊፊነት ውስጥ ትገኛሇች ። የቅደስ ሲኖድስ ምሌዓተ ጉባኤ የመጨረሻ ወሳኝ አካሌ መሆኑን ሙለ
ሇሙለ የምንቀበሌ መሆኑን በማስገንዘብ ፤ እንዯ ቤተ ክርስቲያን አባሌነታችን ዯግሞ የቤተ ክርስቲያን ችግር በዘሊቂነት
እንዱፈታ ካሇን ጽኑ አቋም እንዱሁም በየአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናችን ያለ ካህናትና ምእመናን ስሇ ቤተ ክርስቲያን አንዴነት
እያሳዩት ያሇውን መጨነቅ በመገንዘብ ሇቅደስ ሲኖድስ ምሌዓተ ጉባኤ የሚከተለትን ጥያቄዎችን ስናቀርብ በታሊቅ
መንፈሳዊ አክብሮት ነው ፦
1.

የተጀመረው የእርቀ ሰሊም ሂዯት የቤተ ክርስቲያንን ቀኖና እና በወቅቱ የነበረውን ታሪካዊ እውነት መሰረት ባዯረገ
መሌኩ የመጨረሻ መፍትሔ እንዱያገኝ የተጀመረው ጥረት ተጠናክሮ እንዱቀጥሌ

በመእመናንና በካህናት

የሚታየው ግራ መጋባት እንዱቃሇሌ ግሌጽ የሆነ መግሇጫ በየዯረጃው እንዱሰጥ፦
2. በመንበረ ፓትርክና አባት ከማስቀመጥ በፊት ቤተ ክርስቲያናችን የገጠሟትን የተወሳሰቡ ዘርፈ ብዙ አስተዲዯራዊ
ችግሮች እንዱፈቱ

በቂ ጊዜ መስጠቱ ትውሌደን ከታሪክ ተወቃሽነት ስሇሚያዴን እና

እስካሁን የታዩት

አስተዲዯራዊ ችግሮች እንዱፈቱ የሚያዯርግ፤ አሰራር በተጠናከረ መሌኩ ማስቀመጥ ተገቢ ስሇሆነ ሇዚህ ጉዲይ
በቂ ጊዜ እንዱሰጠው ፦

3. በቅደስ ሲኖድስ መሌካም ፈቃዴ ይህንንን የተወሳሰቡ ዘርፈ ብዙ የቤተ ክርስቲያን አስተዲዯራዊ ችግር ሇመፍታት
እንዱያግዝ

በአገር ውስጥ እና በውጭ አገር ከሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት የተውጣጡ ካህናት ምእመናን፤

የአስተዲዯርና የሕግ ባሇሙያዎች የሚገኙበት የምክክር ጉባኤ ቢዘጋጅ ፦

በማሇት በታሊቅ ትህትና ሇቅደስ ሲኖድስ አባሊት

ስናቀርብ

በአገር ውስጥ እና በውጭ አገር የምትገኙ አብያተ

ክርስቲያናትም ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያንን ጉዲይ በጸልትና በምህሊ በማሰብ በሀገረ ስብከቱ ከሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት
ጋር በመሆን የቤተ ክርስቲያንን አንዴነት ሇመጠበቅና ሇማስጠበቅ

ከብፁዓን አባቶቻችን ጋር በቅርበት በመወያየት

ሃይማኖታዊና ታሪካዊ ኃሊፊነታችንን እንዴንወጣ ጥሪ በማስተሊሇፍ ነው ።

እግዚአብሔር አንዴነታችንን ይባርክ
ግሌባጭ


ሇቅደስ ሲኖድስ ጽ/ቤት



ሇመንበረ ፓትርያርክ ቅደስ ጽ/ቤት



ሇብፁዓን አባቶች በያለበት

2

