የጽዮን ቅድስት
ቅድስት ማርያም ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን
ኒውዮርክ አጭር ታሪክ
የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን በአፍሪካ የሚገኙት ቤተክርስትያናት የእምነት
መሠረትና ረጅም የላቀ ታሪክ ያላት የዓለም ቤተክርስትያናት መስራችና የኦሪየንት ቤተክርስቲያን
ህብረት አባል የሆነች ቤተክርስቲያን ነች።
የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ከክርስቶስ ልደት በኃላ የክርስትና ሃይማኖት
ሲጀመር በ፬ኛው ክፍለዘመን አካባቢ የተመሰረተች መሆንዋንና በDEኛው ክፍለዘመን ደግሞ
መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ኢትዮጵያ ዋና ቋንቋ አማርኛ መተርጎሙን ታሪክ ያስረዳል።
የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ሃይማኖት በ፫ቱ ስላሴዎች በአብ፣ በወልድ፣በመንፈስ ቅዱስ አንድነት በማመን ላይ የተመሰረተ ነው። በብሉይ
ኪዳን እምነት ላይ የተመረኮዘ በመሆኑም ሃይማኖቱ በአንዳንድ መንገድ ከአይሁድ ሃይማኖት ጋር ተመሳሳይነት ሲኖረው በእመቤታችን
ቅድስት ማርያም አማላጅነት ላይ ጠንካራ መሠረት አለው።
በዚሁ የኦርቶዶክስ እምነት ላይ በመመርኮዝ የኒውዮርክ ጽዮን ቅድስት ማርያም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን በ1990 እ.አ.አ
በግዜው በነበሩት የምዕራብ ሃገረስብከት ሊቀጳጳስ በብጹዕ አቡነ ይስሐቅ ተባርኮ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች አንድነትና
ትብብር ተመሰረተ። አመሰራረቱም በኒውዮርክና አካባቢው (ትራይስቴት) ለሚኖሩ ኦርቶዶክስ ተከታዮች የሃይማኖት አገልግሎት
ለመስጠት ነው። በእነኝሁ ምዕመናን ከፍተኛ ጥረትና የብዙ ዓመታት ልፋት በኃላ የመጀመሪያው የጽዮን ቅድስት ማርያም
ቤተክርስትያን ህንፃ ኖቬምበር 2009 እ.ኤ.አ በዮንከርስ ከተማ ኒውዮርክ ተገዛ። ዋናው የቤ/ክ ህንጻ በግምት እስከ 350 ምዕመናንን
የሚይዝ ሲሆን ለተለያዩ መንፈሳዊና ማህበራዊ አገልግሎቶች የሚውል በርካታ ክፍሎችን የያዘ ነው።
ቤተክርስትያናችን በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆርዎስ የኢትዮጵያ ኦ.ቤ.ክ. ፓትርያርክና በብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ተባርኮ የመጀመሪያው
የቅዳሴ ሥርዓት ከተደረገበት ኖቬምበር 21፣2009 ጀምሮ ዌስትቼስተር ካውነቲ ፣ ዮንከርስ ከተማ የቤተክርስትያናችን ዋና መቀመጫ
ሆኗል። በዚሁ የህንፃ ግዢም ምክንያት ቀድሞ ያልተሞከሩ የሃይማኖት አገልግሎቶች በአሁኑ ግዜ በሠፊው እየተሰጡ ይገኛል።
በአሁኑ ግዜ ቤተክርስትያናችን በመላከገነት ገዛኸኝ ገ/ክርስቶስ መንፈሳዊ አስተዳዳሪነት በሁለት ቀሳውስትና በርካታ ዲያቆናት
አስፈላጊውን የሃይማኖት አገልግሎቶች እያበረከተች ትገኛለች። የቤ/ክ አባላት ቁጥር በየጊዜው በመጨመር ላይ ሲገኝ በአሁኑ ወቅት
ከ250 ያላነሱ ቋሚ አባላቶችም አሏት። የጽዮን ቅ.ማ.ቤ/ክ የዕለት ተዕለት ሥራዎች በጠቅላላ ምዕመናን ጉባኤው በተመረጡ የሰበካ
ጉባኤ አስተዳደር አባላት የሚከናወን ሲሆን በአሁኑ ወቅት የሰበካ ጉባኤው አስተዳደር በአቶ ይልማ ካሳዬ ሊቀመንበርነት ይመራል።
በቤ/ክርስትያኑ መተዳደርያ መሠረት አንድ የሰበካ ጉባኤ አስተዳደር አባል ለሶስት ዓመት የአገልግሎት ግዜ ለሁለት የአገልግሎት
ዘመናት ማገልገል ይችላል። በአሁኑ ወቅት ቤተክርስትያኗን ለማሳደግ ምዕመናኑ ከሃይማኖት አገልግሎቱም በላይ የባህልና የኢትዮጵያ
ማእከል እንድትሆን የተለያዩ ጥረቶች እያደረጉ ሲሆን ይሄው ህልም በህብረተሰቡ ሙሉ ድጋፍና ተሳትፎ በቸሩ አምላካችን ፈቃድ
እንደሚሳካ እምነታችን ነው።
ከሰንበት አግልግሎት በተጨማሪ ቤተክርስትያናችን የተለያዩ የሃይማኖት በዓላትን እጅግ በደመቀ ሁኔታ በመዝሙር የተለያዩ ባህላዊ
ምግቦችን በማዘጋጀት የምናከብር ሲሆን ዋናው የቤተክርስትያናችን መርሆ ፍቅርና መተሳሰብ በሁሉም አማኝ ክርስትያን መንፈስ
እንዲሰፍን አምላካችን ጌታችን እየሱስ ክርስቶስ በተግባር ህይወቱን በመስቀል ላይ ሠጥቶ ያስተማረንን በስራ ለማሳየትና ለማዋል ነው።
ማንኛውም ለቤተክርስትያናችን እድገት የሚረዳ ሃሳብ ለመቀበልና የእያንዳንዱን ምዕመናን የግልና የጋራ ፍላጎት ለማሟላት ከመጣር
ወደኃላ አንልም። እርስዎም የሚቻልዎትን ሁሉ ለቤተክርስትያናችን በማድረግ የምናስበው ሁሉ እንዲሳካ ጥረት እንዲያደርጉ በአምላክ
ስም እንጠይቃለን።
የጽዮን ቅድስት ማርያም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኒውዮርክ የሰበካ ጉባኤ አስተዳደር።

