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ለሰሜን አሜሪካ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት መሪዎችና አገልጋዮች የቀረብ የአንድነት ተማጥኖ 

በምድራችን ላይ አሁን እየነፈሰ ያለውን የሰላም ንፋስ አይተን ሁላችን ደስ ብሎናል፤ እግዚአብሔርንም አመስግነናል፡፡ ብዙዎቻችን 

እግዚአብሔር የሕዝቡን ጸሎት መልሶ ምድራችንን እየጎበኘ ያለበት ዘመን መሆኑን አምነን በኢትዮጵያውያን ሁሉ ውስጥ የሚዘመረውን 

የአንድነት ወይም “የመቀላቀል” መዝሙር አብረን ዘምረናል፡፡ የተለያዩ የእምነት ተቋማት፣ ሌሎች ድርጅቶችና ለግድያ እንኳ የሚፈላለጉ 

የፖለቲካ አንጃዎች መኀከል እርቅ ተፈጥሮ ማየታችን ሁላችንን አስደስቶናል፡፡  

የሚያሳዝነው ግን፣ ወንጌላውያን አማኞች ጥቃቅን ልዩነታችንን ወደጎን በመተው ለአንድነትና ለሕብረት ምሳሌ መሆን ሲገባን እስካሁን 

ድረስ እርስ በርሳችን ተለየይተን እርስ በርሳችን መቀባበል አቅቶናል፡፡  

በሰሜን አሜሪካ ያሉት ግማሾቹ መሪዎች ራሳቸውን ለይተው በየአመቱ ‹‹የፓስተሮች ኮንፍረንስ›› በማካሔድ ስለአገልግሎታቸውና 

ስለሕብረታቸው ይመክራሉ፡፡ የቀሩት ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ደግሞ በሌላ ጎራ በመሆን በተለምዶ ‹‹የቺካጎ ኮንፍረንስ›› 

የሚባለውን የቤተክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች ዓመታዊ ጉባኤ ያካሂዳሉ፡፡ ሌሎቹ ደግሞ ከሁለቱም ሳይቀላቀሉ ሌላ ሕብረት 

መስርተዋል ወይም ለብቻቸው ይሯሯጣሉ፡፡  

በወንጌላውያን አብተ ክርስቲያናት መሪዎች መገፋፋት ምክንያት፣ አንዱ ቤተክርስቲያን ለሌላው እንደወንጌል ተባባሪ ሳይሆን የኛን ግላ 

ምኞት ቀናሽ ተፎካካሪ ሆነው ይታያሉ፡፡ በታላቁ ተልእኮና አገልግሎት ስም፣  ‹‹ባልንጀራሕን እንደራስህ ውደድ›› የሚለውን ታላቁን 

ትእዛዝ ሽረውታል፡፡  

ከእናንተ አባቶቻችን መካከል አንዳንዶቻችሁ በብዙ መገፋት በቃል የማይገለጥ የመስዋእትነት ኑሮ ኖራችሁ በሁላችን ልብ ያለ 

ምሳሌነት ትታችኋል፡፡ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ በኢትዮጽያ አንድነት እንዲኖር፣ ሕብረት እንዲጠነክር፣ መለያየት እንዲጠፋ፣ ምህረትና 

እርቅ እንዲወርድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ ባለውለታዎቻችን ናቸሁ፡፡ ሰዎችን ይቅር ተባባሉ ማለት ጠቢብነት ቢሆንም፣ ራሳችን 

ይቅር ብለን በተግባር ማሳየት ግን መንፈሳዊነት ነው፡፡ በመኀከላችን መሰረታዊ የአስተምህሮ ልዩነት ሳይኖር፣ መሰረታዊ ግጭት 

ሳይኖር፣ ሁላችንም የስላሴ አማኞች ሆነን በአላስፈላጊ ውጥረት ውስጥ መገኘታችን  እውነተኛውን ወንጌል እያጠለሸው ይገኛል፡፡ ጌታ 

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ደጋግሞ የተቃወመው ግብዝነት መሪዎች ጋር ሲደርስ ስሙ የሚለወጥ ወይም ችግሩ የሚቃለል 

አይመስለኝም፡፡  

አለመታደል ሆኖ፣ ከጥቂት ዓመታት በፊት በምድራችን በነበሩት ወንጌላውያን መሪዎች መካከል የነበረው መለያየት የፈጠረውን የእርስ 

በርስ መገፋፋትና መንፈሳዊ ኪሳራ አንዳንዶቹ ዛሬም እየደገሙት ይገኛሉ፡፡  ይህ አሳዛኝ መገፋፋት በእግዚአብሔር መንግስት መስፋት 

ላይ ያለውን አሉታዊ ተጽእኖ በመረዳት፣ በቅዱሳን መካከል እየፈጠረ ያለውን አለመቀባበል በመገንዘብ፣ በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ 

አብያተ ክርስቲያናት መሪዎችና ጉዳዩ የሚመለከታቸው ወገኖች አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጡበት በጌታ ፍቅርና በብዙ አክብሮት የጽናት 

ሚኒስትሪ ይማጠናል፡፡ 

ይህንን ተማጥኖ በግንባር ለማድረስ ቢሞከርም፣ “የፓስተሮች ጉባኤ” በመባል የሚታወቀውን ቡድን አስተባባሪዎች ማግኘት 

ስላልተቻለን ሁላችሁም ይህንን መልእክት በማስተላለፍ (ሼር በማድረግ) ለሚመለከታቸው መሪዎች እንድታደርሱልን እንጠይቃለን፡፡ 

ለዚህ ልመናና ተማጥኖ ከመሪዎች ምላሽ ካጣን፣ የሁሉንም ጎራ የአባላት ዝርዝርና አሉን ስለሚሉት “ችግሮች” በሰነድ የተደገፈ 

ተከታታይ ዘገባ እናቀርባለን፡፡  

በክርስቶስ ፊት የማናፍር አገልጋዮች እንድንሆን ጌታ ጸጋውን ያብዛልን! 

ዶ/ር አዳም ወንድሙ ቱሉ 

የጽናት አገልግሎት ዳሪክተር  


