“በዋሽንግተን ዱሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሥር የሚገኙ አብያተ
ክርስቲያናት አስቸኳይ ስብሰባ አዯረጉ ”
በኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን የዋሽንግተን ዱሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት

መንፈሳዊ

አስተዲዯር ጉባኤ የጠራው አስቸኳይ ስብሰባ ጥር 25 እና 26 ቀን 2004 ዓ. ም በቻርሇት ሰሜን ካሮሊይና
ተካሄዶል። ስብሰባው የተጠራው አብያተ ክርስቲያናቱ

ሀገረ ስብከቱ የሚዯረገውን መንፈሳዊ እንቅስቃሴ

ሇመመልከት ዓመታዊ እቅዴ አፈጻጸም ሇመገምገምና በቅደስ ሲኖድስ ፈቃዯ የተመሰረተውን ሀገረ ስብከት
መዋቅር ተቀብሇው በኃሊፊነት ሊይ ካሇው የሀገረ ስብከቱ መንፈሳዊ አስተዲዯር ጉባኤ ጋር ሊሇመስራት ብፁዕ አቡነ
ፋኑኤል ሉቀ ጳጳስ በወሰደት የተናጠል አካሔዴ የተፈጠረውን ችግር በመመርመር መፍትሔ እንዳት ሉገኝ
እንዯሚችል ሇመመካከር እና የቤተ ክርስቲያን መዋቅር የበሇጠ ተጠብቆ የሚሄዴበትን መንገዴ ሇመነጋገር ነው ።
በዚህ ስብሰባ ሊይ ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል ሉቀ ጳጳስ በቅደስ ሲኖድስ ውሳኔ የተመሰረተውን ሀገረ ስብከትና
በሕጋዊ መንገዴ የተመረጠውን አስተዲዯር መንፈሳዊ ጉባኤ በትክክል አምነውበት ቢገኙ ሇብፁዕነታቸው ክብር
ሇቤተክርስቲያንም ሰሊም ይሰጥ እንዯነበረ የጉባኤው አባሊት ገልጸዋል። ይህ የተፈጠረው ችግር መፍትሔ
እንዱያገኝ ብፁዕ አቡነ ፋኑኤልም ከቅደስ ሲኖድስ የተሰጣቸውን ኃሊፊነት በመረዲት ወዯ ትክክሇኛው መንገዴ
ሲመጡ መሆኑን

የሁለም ምኞት እንዯነበር ተገልጿል ።

12 አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት በአንዴ ሀሳብ

በመስማማት ችግሩ በቅደስ ሲኖድስ በኩል መፍትሔ ሉሰጠው እንዯሚገባ በማመን ሇሚመሇከታቸው የቤተ
ክርስቲያኒቱ የበሊይ አመራር አካሊት ማሇትም ከብፁዕ ወቅደስ ፓትርያርክ ልዩ ጽ/ቤት ከቅደስ ሲኖድስ ጽ/ቤትና
ከመንበረ ፓትርያርክ ጠቅሊይ ጽ/ቤት ጋር በቅርበት መፍትሔ ሇማፈሊሇግ የሚቻልበት አማራጭ በሰፊው ውይይት
ተዯርጓል ። ሁለም አብያተ ክርስቲያናት

ሇቤተ ክርስቲያን መዋቅር መጠበቅ የሚቻሊቸውን ሁለ

ጥረት

እንዯሚያዯርጉ ሇጉባኤው አረጋግጠዋል። በጉባኤው ሊይ ከተፈጠረው ወቅታዊ ችግር በተጨማሪ ፤ በሀገረ
ስብከቱ በመዋቅር ሥር ያልተካተቱ አብያተ ክርስቲያናትን በተመሇከተ ተቀራርቦ ያሇውንም ችግር በማቃሇል
በአንዴ መዋቅር ሥር ተካቶ ሇቤተ ክርስቲያን የሚጠቅም የጋራ ተግባር ማከናወን እንዳት እንዯሚቻል ፤

የቤተ

ክርስቲያንን መንፈሳዊ እንቅስቃሴ የበሇጠ የሚያጠናክር የምዕራብ ተወሊጆች የሆኑ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ
ቤተ ክርስቲያን አባሊት ጋር ሉሰሩ ስሇሚገባቸው ስራዎችና በአሜሪካ ያለ ሕጻናትን የቤተ ክርስቲያን ትምህርት
ሇማስተማር የሚቻልበትን መንገዴ

ሇማመቻቸት እቅዴ ተይዟል። የካህናትን አቅም ሇማሳዯግ ፤ ሇገዲማትና

አዴባራት ዴጋፍ ስሇማዴረግ ፤ በስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ አገልግሎት በኩልም የበሇጠ ተጠናክሮ የሚሄዴበትን
መንገዴ ጉባኤው ተነጋግሯል። ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል የዋሽንግተን ዱሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት መኖሩን
አሊውቅም ማሇታቸው ሁለንም ሰው ያስገረመ ሲሆን ከዚህ በፊት የሀገረ ስብከቱ መንበረ ጵጵስና ተገኝተው
ያሳሇፉትን ጊዜ የጉባኤው አባሊት አስታውሰዋል ፤ በቃልና በጽሑፍ ከብፁዕ አቡነ ፋኑኤል የተሰጠው ማብራሪያ
ከእውነት ጋር የሚጋጭ ፤ ሰሊምን የማያመጣ እና የበሇጠ ልዩነትን የሚያሰፋ በመሆኑ የሀገረ ስብከቱ ጽ/ቤት
ተገቢውን ምሊሽ መስጠት እንዯሚገባው የጉባኤው አባሊት በሙለ ዴምጽ ተስማምተዋል። የጉባኤው አባሊት
ችግሩ መፍትሔ አግኝቶ የቤተ ክርስቲያን አንዴነት የበሇጠ ተጠናክሮ በጋራ ሇአንዴ ዓሊማ መስራት የሚቻልበት
መንገዴ ሇማየት ሁለም መንፈሳዊ ምኞታቸው መሆኑን በመግሇጽ ጉዲዩን ሁለም በጸሎት እንዱያስበው በማሳሰብ

፤ ጉባኤውንም በማስተናገዯ ከፍተኛ አስተዋጽዖ ያዯረጉትን የአንቀጸ ምሕረት በዓታ ሇማርያም ቤተ ክርስቲያን
አስተዲዲሪ መልአከ ብርሃናት አዯራው ንጉሴን ፤ የሰበካ ጉባኤ አባሊትንና ምእመናንን በማመስገን፤ የሚቀጥሇው
ጉባኤም በዯብረ ኃይል ቅደስ ገብርኤል ለቭል ኬንታኪ እንዱሆን በመስማማት ጉባኤው ተጠናቋል።

