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መእተዊመእተዊመእተዊመእተዊ    
ኣብዚ እዋን እዚ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ፤ ከቢድ ነውጽን ምፍልላይን 

ብውሽጢ፡ ብግዳም ድማ ሓያል ተነጽሎ ካብ ዓለም-ለኻዊ ማሕበር ኣብያተ ክርስቲያናትን፡ ኣኃት 
ኦርየንታል ተዋሕዶ ኣብያተ ክርስቲያናትን፡ ኣጋጢምዋ ትርከብ። ኣብ ታሪኽና ንመጀመርያ ኪብሃል 
ዚክኣል፡ ተዋሕዶና፡ ብምኽንያት እምነት ዘይኮነስ ብቀኖና [ሓዋርያዊ ሕጊ]፡ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ኣሎ። 
እቲ ምፍልላይ ድማ፡ ንኣስታት 1700 ዓመታት ቤተክርስቲያን ኪትምርሓሉ ዝጸንሐት ሓዋርያዊ ሕጊ 
(ተዋሕዶን ካቶሊክን ኣብ 451 ዓ.ም. ኣብ ጉባኤ ኬልቄዶን ቅድሚ ምፍልላዮም ዝቖመ ሕጊ) ተጋሂሱ 
ዝብሉ ብሓደ ሸነኽ፤ ብኻልኣይ ሸነኽ ኸኣ፡ መብዛሕትኦም እቲ ኣብ መፋርቕ 2005 ዓ. ም (፲ ፱፺፯ ግእዝ) 
ዝተፈጸመ ግህሰት ምዃኑ እንዳፈለጡ፡ በቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ተዘሪዖም ዝኸዱ ዘሎዉ 
ወገናት እዮም። እቶም ቀዳሞት በቲ ዝወሰድዎ ተባዕ ስጉምቲ ነቲ ኃዋርያዊ ሰንሰለት ኪዕቅቡ ዝኽኣሉን 
ምስ ኦርየንታል ተዋሕዶ ኣብያተ ክርስትያናት ምሉእ ሕብረት ዘለዎም ኪኾኑ ከሎዉ፤ እዞም ዳሕረዎት፡ 
ኣብዚ ሕጂ እዋን ብግዴታ ይኹን ብፍቶት ወግዘት ኣብ ዝባኖም ተሰኪሞም ምስ ሕልናኦም እንዳተበኣሱ 
ዚጉዓዙ ዘሎዉ እዮም። ብምኽንያት እዚ ውግዘት ከኣ ኣብ ቤት መቕደስ ናይተን ብእምነት ዝመስላና ናይ 
ኦርየንታል ተዋሕዶ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣትዮም ምስኦም ሓቢሮም ኪቕድሱ ኣይፍቀደሎምን። እዚ 
ሓደጋ’ዚ ኣሽምባይዶ ኣብ ግዜ ናጽነትሲ ኣብ ዘመነ ባዕዳውያን መግዛእትታት እኳ ዘይተፈጸመ፡ ንሰዓብቲ 
ቤተክርስቲያንና ጥራይ ዘይኮነስ ንኹሎም ዜጋታትናን ፈተውትና ወጻእተኛታትን ዘጉሃየ ተግባር እዩ።   

እዛ ምስ ነጻነት ሃገርና ምምሕዳራዊ ነጻነት ረኺባ ንትንሣኤ እተማዕዱ ዝነበረት ቤተክርስቲያን ግን 
ብኸመይ ናብዚ ከቢድ ጸገም ወደቐት? እዚ ብቑዕ መልሲ ዘድልዮ ዓብዪ ሕቶ እዩ። ብሓጺሩ ነዚ 
ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ክልተ ተዋሳእቲ ኣሎውዎ። እቲ ቀንድን ጠንቅን ኣብ ዓድና ዘሎ ዘይንቡር 
ሕይወት ዘግህዶ ደጋዊ፡ ፖለቲካውን ዓለማውን ኢድ ሰበ ሥልጣን መንግሥቲ ብሓደ ሸነኽ፤ ብውሽጢ 
ድማ እቲ ተጽዕኖ ዘገደዶም ሒደት ውሉደ ክህነት እዮም። እቲ ደጋዊ ፖለቲካዊ ኃይሊ፥ ““““ናይናይናይናይ    ቄሳርቄሳርቄሳርቄሳር    
ንቄሳር፡ንቄሳር፡ንቄሳር፡ንቄሳር፡    እቲእቲእቲእቲ    ናይናይናይናይ    ኣምላኽኣምላኽኣምላኽኣምላኽ    ንኣምላኽንኣምላኽንኣምላኽንኣምላኽ    ምሃብምሃብምሃብምሃብ”””” ዝብል ኣድማሳዊ ሕጊ ገዲፉ፡ ቤተ ክርስቲያን ንምቁጽጻር 
ዝወሰዶ ኣዕናዊ ስጉምቲ ታሪኻዊ ገበን እዩ። መዘዙውን ቀሊል ኣይኮነን። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይኹን፥ 
ኣብታ ሃገር ኣውሪድዎ ዘሎ ሃስያን ተነጽሎን ከቢድ እዩ።  

እዚ ብሕዝባዊ ርክባት ኣኅጉረ ስብከታት ሰሜን ኣመሪካ፣ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን 
ዝተዳለወ ጽሑፍ እምበኣር ነቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ እዋናዊ ሓደጋን መፍትሒኡ ክኸውን ዝኽእልን 
ብሓጺር መልክዕ ኣዳልዩ ይዝርግሖ ኣሎ። እቲ መሠረታዊ ሽግር ከምቲ ቅዱስ ጽሑፍ ዝብሎ “ሕጊሕጊሕጊሕጊ    
ደኸመ፥ደኸመ፥ደኸመ፥ደኸመ፥    ፍትሒውንፍትሒውንፍትሒውንፍትሒውን    ከቶከቶከቶከቶ    ኣይተረኽበንኣይተረኽበንኣይተረኽበንኣይተረኽበን” (” (” (” (ትንቢትትንቢትትንቢትትንቢት    እንባቆምእንባቆምእንባቆምእንባቆም    1:4)1:4)1:4)1:4) ኣብ ሃገርና ግዝኣተ ሕጊ ዘይምህላዉ እዩ። 
ከም ሳዕቤኑ ድማ ኩሉ መዳያዊ ሕይወት ሕዝብና (መንፈሳዊ፡ ማሕበራዊ፡ ቁጠባዊ… ወዘተረፈ) ኣዝዩ 
ተጎዲኡ። እቲ ጥንታዊ ሃይማኖትውን ኣይተናሕፈን። ሓዊ ወሊዕካ ልዋም ለይቲ፡ ሰብ ገፊዕካ ዕረፍቲ፡ ሕጊ 
ኣፍሪስካ ሓድነት ሕዝቢ ስለዘይርከብ፣ እቶም ዝበዝሑ ጳጳሳት ድሕሪ እዚ ከቢድ መከራን ተጽዕኖን ሰላም 
ኣለዉ ኢልካ ምዝራብ ዝከኣል ኣይኮነን። እቲ መፍትሒ እምበኣር መራሕቲ መንግስቲ፡ ሓሶት ብትኣምራት 
ሓቂ ኪኾነሎም ካብ ምቅላስ፡ ንሓቂ ፊት ንፊት ኪገጥምዋ እንተኽኢሎምን፤ ካብቲ ብሩህን ትስፉውን 
ፈለማ ዓመታት ናይ ነጻነት፡ ናብዚ ዘብጽሓና ጌጋታት ሓደ ብሓደ ብምእራም ትምኒት ሕዝብን 
ቤተክርስቲያንን ኪፍጽሙ እንተበቒዖም ጥራይ እዩ። ገበኖም ኪኽውሉ ዝፈጸምዎ ጌጋ ኣብ ርእሲ ጌጋ ፍረ 
ኣየምጽአን ተወሳኺ ኩነኔ ግን የስዕበሎም ኣሎ። ራዕድን ፍርሕን ኣንጊስካ፤ ምድስካል፡ ምእሳር፡ ምሕቓቕን 
ምስዋርን ከም ቀንዲ ናይ ምምሕዳር ሜላ ተጠቒምካ፤ ሕዝቢ ከተመሓድር ምፍታን ነታ ብደም 
ዝተበጀወት ሃገር ምብታን እዩ። ንሕዝቢ ይኹን ንቤተክርስቲያን ብሰላም ዘስተናብር ሕጊ እዩ። ፍትሒ 
ሕግን ዲሞክራስን ዝሰፈኖ ቅሱን ሕይወት ምእንቲ ኪህልወና እዩ ሕዝቢ ኣሽሓት ደቁ ንነጻነት ሞባእ 
ዝኸፈለ። እምበኣር ሕማም ይኹን ሕውየት ሃገርናን ቤተክርስቲያንናን ዝተኣሳሰረ ስለዝኾነ፡ እዚ መባእታዊ 
መሰል ሕዝቢ ምስ ተረጋገጸ ጥራይ እዩ ብዛዕባ ሕውየት ቤተክርስቲያን ኪዝረብ ዝክኣል። ““““ዝበደለዝበደለዝበደለዝበደለ    
ኪኽሕስኪኽሕስኪኽሕስኪኽሕስ    ዝተበደለዝተበደለዝተበደለዝተበደለ    ድማድማድማድማ    ይቕረይቕረይቕረይቕረ    ኪብልኪብልኪብልኪብል” ንሕዝብና ሓድሽ ኣይኮነን፡ ንኣሽሓት ዓመታት ዝተናበርናሉ ክቡር 
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ባህልና እዩ። ሕዝቢ ባዕሉ ንባዕሉ ኪመሓደር እንተተፈቒድሉ፡ እቲ ንመራሕቲ መንግስቲ ተሰዊርዎም ዘሎ 
መገዲ ሕውየት ኣይጠፍኦን እዩ። ዕርቂ ምስ ነፍስና፡ ዕርቂ ኣብ ነንሕድሕድና፡ ዕርቂ ምስ ፈጣሪና እዩ እቲ 
ኣማራጺ ዘይብሉ ፍኖተ-ትንሣኤ። ቤተ ክርስቲያን ሃገራዊ ሕጊ ኣኽቢራ እትኸይድ ትኹን እምበር ኣብ 
ኣጸዳ ምሉእ ነጻነት ኣለዋ። ከምቲ ““““መርከብመርከብመርከብመርከብ    ኣብኣብኣብኣብ    ባሕሪባሕሪባሕሪባሕሪ    ክትነብርክትነብርክትነብርክትነብር    ግቡእንግቡእንግቡእንግቡእን    መሰልንመሰልንመሰልንመሰልን    እዩ፥እዩ፥እዩ፥እዩ፥    ካብቲካብቲካብቲካብቲ    ባሕሪባሕሪባሕሪባሕሪ    ማይማይማይማይ    
ናብታናብታናብታናብታ    መርከብመርከብመርከብመርከብ    ምስምስምስምስ    ዝኣቱዝኣቱዝኣቱዝኣቱ    ግን፥ግን፥ግን፥ግን፥    እታእታእታእታ    መርከብመርከብመርከብመርከብ    ትጥሕል።ትጥሕል።ትጥሕል።ትጥሕል።””””  ዝብሃል ቤተ ክርስቲያን ብፖለቲካዊ ስነ-
ሓሳብን ዓለማዊ ምሕደራን ኣይትምራሕን እያ፤ ንኣሽሓት ዓመታት ዘስተናበረ ኃዋርያዊ ቀኖና፡ መንፈስ 
ፍቕርን ሓቅን እዩ መምርሒኣ። መንግስቲ ሓላፋይ ቤተክርስቲያን ግን ነባሪት እያ። መንግስቲ ናይ ኩሉ 
ዜጋ፡ ቤተክርስቲያን ግን ናይ መድኃኔ ዓለምን ምእመናን ደቃን እያ። እቶም ኃዋርያዊ ሕጊ ተጋሂሱ ዝብሉ 
ቅኑዓት ውሉደ ክህነትን ደቂ ቤተክርስቲያንን ዚቃለስሉ ዘሎዉ ሓቂ ድማ እዚ እዩ። ኣብ ወርሒ መስከረም 
2014 (፳፻፯ ግእዝ) ሹዱሽተ ገዳማት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጉሁር ረመጽ ረጊጾም ብሓባር፡ 
ኮይኖም፡ ብትብዓት ነቶም ቀንዲ ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ኮይኖም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክዕንድሩ ዝጸንሑ 
ኣእዳው ናይ መንግሥቲ ዘወግዝ ውሳኔ ምውሳዶም ኣካል ናይዚ ገድሊ እዚ እዩ።   

ሳላ ቴክኖሎጅን መራኸቢ ብዙሓንን ኣብ መርበብ ሓበሬታ መንበረ ጵጵስና ሰሜን ኣመሪካ 
(www.tewahdo.org) ይኹን ካልኦት ናይ ኤርትራውያን መርበብ ሓበሬታታት፡ እዚ እዋናዊ ጸገም ካብ 
ዝተቐልቐለሉ ጀሚሩ በብእዋኑ ብግዱሳት ደቂ ቤተክርስቲያን ዝተጻሕፈ ብዙኅ መወከሲታት ስለዘሎ 
ቅንዕናን ድልየትን እንተልዩ፡ ሓቂ ካብ ሓሶት ፈሊኻ ኪትፈልጥ ብዙኅ ጸገም የብሉን። ምእመናን ካብዚ 
ተበጊሶም ክመራመሩን ከጻርዩን፡ ሓቂ ካብ ሓሶት ኣለልዮም ንፍትሒ፡ ሰላምን ሓድነትን ደው ክብሉ 
ሓላፍነት ኣለዎም። ሕዝቢ ብሓደ ድምጺ ንሓቂ ደው እንተይሉ፡ ጥዕና ቤተክርስቲያን፡ መንግሥትን ሃገርን 
ይሕሎ። ስቕታ ናብ ናይ ምብትታን ምጽናትን ሓደጋ እዩ ዘሳጥሓና ዘሎ። ዕሸላት ደቅና ኣብ ሃገሮም 
ምንባር ስኢኖም፡ ኣብ ፈቖዶ በረኻ ናውቲ ከብዶም ኪሽየጥ፡ ድራር ዓሳ ኪኾኑ፡ ንቡር ሓመድ ዓዶም 
ተነፊጒዎም ብኣማኢት ሬሳኦም ካብ ባሕሪ ኪእረ ምርኣይ ንሕዝቢ ኤርትራ ኣይኢዱን እዩ። እቶም ዕድል 
ዝገበሩ ኣሽሓትውን ናብ ሸውዓተ ክፍለ ዓለማት ኪዝረዉ ከሎዉ ተካእትና ይጸንቱ ኣሎዉ ማለት እዩ። 
ድሕሪ እዚ ኹሉ መስዋእቲ እዚ ኮይኑ ጻማና። ብመንፈስ ይኹን ብሥጋ፡ ንዉሕዳት መራሕቲ ኣሚንና፡ 
ግዳይ ገርህነትና ኮይንና ንሳቐ ኣሎና። እሞ እንታይ ይገበር? ሱቕ ኢልና’ዶ ንጥፋእ? ኣይፋሉን። 

ብመጀመርያ ኪፍለጥ ዘሎዎ፡ ካብዚ ገጢሙና ዘሎ መዓት ዚውጻእ ፈጣሪ ሒዝካ እዩ። ሕዝብና 
ንኣሽሓት ዓመታት ኣማኒ መድኃኔ ዓለም ኮይኑ ዝነበረን ዘሎን እዩ። ኩነታትና ከም ሰብ ነነዌ ክሻ 
ተኸዲንና፡ ኣብ ሓሙኽሽቲ ኮፍ ኢልና ርእስና ኣዋሪድና፡ በብኃይማኖትናን ሥርዓትናን ብልቢ ንምህለለሉ 
እዋን’ዩ። ነቲ ብተንኮል ዝዳለወልና ዘሎ መወዳእታ ዘይብሉ ጓይላን ዳንኬራን፡ ሓባእ ፈውስና ብምዃኑ፡ 
ኪንጽየፎ ይግባእ። ብኻልኣይ ደረጃ፡ ኢህን ሚህን ንበሃለሉ፡ ሓቢርና መፍትሒ ሽግርና ነናድየሉ እምበር 
ንፈላለየሉ ግዜ ዘይምዃኑ ምርዳእ የድሊ። ንሕዝብታት ሃገርና ብማዕረ ከም ሕዝቢ ተቐቢሉን ኣኽቢሩን 
ንመሰልና፡ ሓርነትናን ሓድነትናን ዘየሰጉም ጸቢብ ዓንኬላት፡ ብስም ሕዝብታት/ሃገር/ውድብ/ሃይማኖት/ 
ኣውራጃ ተሸፊኑ ዚቐርብ ኣግላሊ ምትእኽኻባት ብየማን ይምጻእ ብጸጋም ንረብሓና ስለዘይኮነ ንየው 
ንበሎ። ቅዱስ ጽሑፍ “ሓድሕዳሓድሕዳሓድሕዳሓድሕዳ    እተፈላለየትእተፈላለየትእተፈላለየትእተፈላለየት    ኲላኲላኲላኲላ    መንግስቲመንግስቲመንግስቲመንግስቲ    ትዓትዓትዓትዓኑ፡ኑ፡ኑ፡ኑ፡    ንሓድሕዳንሓድሕዳንሓድሕዳንሓድሕዳ    እተፈላለየትእተፈላለየትእተፈላለየትእተፈላለየት    …………    ቤትቤትቤትቤት    ድማድማድማድማ    
ኣይትነብርንኣይትነብርንኣይትነብርንኣይትነብርን    እያ።እያ።እያ።እያ።” ” ” ” ወወወወ. . . . ማቴማቴማቴማቴ    12121212፡፡፡፡25 25 25 25 እዩ ዝብል። ፖለቲካዊ ኣረኣእያና ብዘየገድስ፡ ርስቲ ዓደቦን መንነትን 
ንኹላትና ብማዕረ’ዩ ዝብጽሓና፡ ስለዚ ልብና ኣይነጽብብ ንቀባበል። ከም ሕዝቢ ድልየትና ንጹር እዩ 
ኣስተምህሮ ፖለቲከኛታትውን ኣየድልንና’ዩ። ብፍትሒ፡ ሕግን ሥርዓትን ቀሲንና ኣብ ዓድና ክንነብር፡ ምስ 
ጎረባብትናውን ሰላም’ዩ ድልየትና። ስለዚ ምስቶም ብሓዊ ተፈቲኖም እሙናትን ፍትሓውያንን ኮይኖም 
ዝተረኽቡ ለባማት ናይ መንፈስ ይኹን ናይ ሥጋ መራሕቲ እናመኸርና ንድሕነትናን ንትስፉው መጻኢ 
ደቅናን ዑቕባ ዝኸውን ኣብያተ ክርስቲያናትን ማሕበረ ኮማትን ንሕነጽን ነደንፍዕን። ሕዝብታት መንነቶም 
ዓቂቦም እንተነቢሮም ጥራይ እያ ሃገር ኪትነብር ትኽእል።  

ብምቕጻል ታሪኽ ብዝተማልአ መልክዑ ኪንገር እኳ ግቡእ እንተነበረ፣ ብመንጽር ህሉው ኩነታት፡ 
ነቶም ቀንዲ ጠንቅታትን መፍትሒ ኪኾኑ ዝኽእሉ ሓሳባትን ብምድሃብ፡ በዚ ዝስዕብ ንኡስ ኣርእስትታት፡ 
ነቲ ዘልዓልናዮ ዓብዪ ጉዳይ ከነብርህ ኢና።  



ሕዝባዊ ርክባት ኣኅጉረ ስብከታት ሰሜን ኣመሪካ፣ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን።  ግንቦት (፳፻፯ ግእዝ) 2015 
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1.1.1.1. ተልእኾተልእኾተልእኾተልእኾ    ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን    እንታይእንታይእንታይእንታይ    እዩእዩእዩእዩ? ? ? ? ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን    ተልእኾኣተልእኾኣተልእኾኣተልእኾኣ    እንተእንተእንተእንተዘይፈጸመትዘይፈጸመትዘይፈጸመትዘይፈጸመት    ኣብኣብኣብኣብ    ሕዝብንሕዝብንሕዝብንሕዝብን    ሃገርንሃገርንሃገርንሃገርን    
እንታይእንታይእንታይእንታይ    ጉድኣትጉድኣትጉድኣትጉድኣት    ይበጽሕይበጽሕይበጽሕይበጽሕ? ? ? ?     

2.2.2.2. ኩነታትኩነታትኩነታትኩነታት    ኦርቶዶክሳዊትኦርቶዶክሳዊትኦርቶዶክሳዊትኦርቶዶክሳዊት    ተዋሕዶተዋሕዶተዋሕዶተዋሕዶ    ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን    ኤርትራኤርትራኤርትራኤርትራ    ቅድምንቅድምንቅድምንቅድምን    ድሕሪድሕሪድሕሪድሕሪ    ነጻነትንነጻነትንነጻነትንነጻነትን    እንታይእንታይእንታይእንታይ    ይመስልይመስልይመስልይመስል????    
3.3.3.3. ምስምስምስምስ    ነጻነትነጻነትነጻነትነጻነት    ሃገርናሃገርናሃገርናሃገርና    ምምሕዳራዊምምሕዳራዊምምሕዳራዊምምሕዳራዊ    ነጻነትነጻነትነጻነትነጻነት    ረኺባረኺባረኺባረኺባ    ንትንሣኤንትንሣኤንትንሣኤንትንሣኤ    እተማዕዱእተማዕዱእተማዕዱእተማዕዱ    ዝነበረትዝነበረትዝነበረትዝነበረት    ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን    ብኸመይብኸመይብኸመይብኸመይ    
ናብዚናብዚናብዚናብዚ    ሕጂሕጂሕጂሕጂ    ኣትያቶኣትያቶኣትያቶኣትያቶ    ዘላዘላዘላዘላ    ደልሃመትደልሃመትደልሃመትደልሃመት    ወደቐትወደቐትወደቐትወደቐት????    

4.4.4.4. ኣብኣብኣብኣብ    መፋርቕመፋርቕመፋርቕመፋርቕ    2005 2005 2005 2005 ኣብኣብኣብኣብ    ልዕሊልዕሊልዕሊልዕሊ    ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንናናናና    ዝተፈጸመዝተፈጸመዝተፈጸመዝተፈጸመ    ማንምማንምማንምማንም    ዘይተጸበዮዘይተጸበዮዘይተጸበዮዘይተጸበዮ    ሓደጋሓደጋሓደጋሓደጋ    ዘኸተሎዘኸተሎዘኸተሎዘኸተሎ    ዕንወትዕንወትዕንወትዕንወት    
እንታይእንታይእንታይእንታይ    ይመስልይመስልይመስልይመስል? ? ? ?     

5.5.5.5. ካብዚካብዚካብዚካብዚ    ንቤተክርስቲያንናንቤተክርስቲያንናንቤተክርስቲያንናንቤተክርስቲያንና    ዘጋጠማዘጋጠማዘጋጠማዘጋጠማ    ሓደገኛሓደገኛሓደገኛሓደገኛ    ፈተናፈተናፈተናፈተና    ንምውጻእንምውጻእንምውጻእንምውጻእ    እንታይእንታይእንታይእንታይ    ኪግበርኪግበርኪግበርኪግበር    ኣሎዎኣሎዎኣሎዎኣሎዎ? ? ? ?     
6.6.6.6. መዛዘምንመዛዘምንመዛዘምንመዛዘምን    ለበዋንለበዋንለበዋንለበዋን    ንውሉደንውሉደንውሉደንውሉደ    ክህነትክህነትክህነትክህነት፡፡፡፡    ምእመናንንምእመናንንምእመናንንምእመናንን    ንኡስንኡስንኡስንኡስ    ወለዶንወለዶንወለዶንወለዶን            

1.1.1.1. ተልእኾተልእኾተልእኾተልእኾ    ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን    እንታይእንታይእንታይእንታይ    እዩእዩእዩእዩ? ? ? ? ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን    ተልእኾኣተልእኾኣተልእኾኣተልእኾኣ    
እንተዘይፈጸመትእንተዘይፈጸመትእንተዘይፈጸመትእንተዘይፈጸመት    ኣብኣብኣብኣብ    ሕዝብንሕዝብንሕዝብንሕዝብን    ሃገርንሃገርንሃገርንሃገርን    እንታይእንታይእንታይእንታይ    ጉድኣትጉድኣትጉድኣትጉድኣት    ይበጽሕይበጽሕይበጽሕይበጽሕ? ? ? ?     

ቀዳማይ ተልእኾ ቤተክርስቲያን ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኪብል ብንጹር 
ንኃዋርያት ገሊጽሎም  እዩ ““““ስለዚስለዚስለዚስለዚ    ኺዱኺዱኺዱኺዱ    ንዂሎምንዂሎምንዂሎምንዂሎም    ኣህዛብኣህዛብኣህዛብኣህዛብ    ብስምብስምብስምብስም    ኣቦንኣቦንኣቦንኣቦን    ወድንወድንወድንወድን    መንፈስመንፈስመንፈስመንፈስ    ቅዱስንቅዱስንቅዱስንቅዱስን    
እናኣጥመቕኩም፡እናኣጥመቕኩም፡እናኣጥመቕኩም፡እናኣጥመቕኩም፡    ዝኣዘዝኩኹምዝኣዘዝኩኹምዝኣዘዝኩኹምዝኣዘዝኩኹም    ኲሉኲሉኲሉኲሉ    ኺሕልዉኺሕልዉኺሕልዉኺሕልዉ    ኸኣኸኣኸኣኸኣ    እናመሀርኩም፡እናመሀርኩም፡እናመሀርኩም፡እናመሀርኩም፡    ደቀደቀደቀደቀ    መዛሙርቲመዛሙርቲመዛሙርቲመዛሙርቲ    ግበርዎም።ግበርዎም።ግበርዎም።ግበርዎም።    እንሆእንሆእንሆእንሆ    
ድማ፡ድማ፡ድማ፡ድማ፡    ኣነኣነኣነኣነ    ኽሳዕኽሳዕኽሳዕኽሳዕ    መወዳእታመወዳእታመወዳእታመወዳእታ    ዓለምዓለምዓለምዓለም    ኲሉኲሉኲሉኲሉ    መዓልቲመዓልቲመዓልቲመዓልቲ    ምሳኻትኩምምሳኻትኩምምሳኻትኩምምሳኻትኩም    እየ።እየ።እየ።እየ።        ማቴዎስማቴዎስማቴዎስማቴዎስ    28282828፡፡፡፡19191919----20202020።።።።    እምበኣር 
ቤተክርስቲያን ንዓበይቲ ምእመናንን ደቆምን ብትምህርቲ ወንጌል ኪትኩስኩስ፡ ብጾምን ጸሎትን ኪነቅሑ 
ኪትመክር፡ ብፍረ መንፈስ ቅዱስ ፍቕርን ሰላምን መሊኦም ብርሃን ዓለምን ጨው ምድርን ዝኾኑ ኣመንቲ 
እተፍሪ መሳልል ናይ ሰማይ ኪትከውን እያ ቆይማ። ሰብነት ናይቲ ብደሙ ዘጥረያ ጐይታናን መድሓኒናን 
ኢየሱስ ክርስቶስ ብምዃና ንሰማያዊ ንጉሥ እምበር ንምድራውያን ነገስታት ኣይተገልግልን። ምድራዊት 
መንግሰተሰማያት ስለዝኾነት ብመንፈስ: ኃዋርያዊ ሰንሰለት ሒዙ ብዝመጸ ቀኖናን እምበር ብዓለማዊ 
ፍልስፍናን ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብን ኣይትምራሕን።     

ቤተክርስቲያን እተፍርዮም ዜጋታት ጽኑዓት ኣመንቲ ጥራይ ዘይኮነስ ቅኑዓት ፈተውቲ ሃገሮምን 
ኣገልገልቲ ሕዝቦምንውን እዮም። ቤተክርስቲያን ብሰንኪ ጸረ-ሃይማኖት ዝኾኑ ሰበ ሥልጣን ተልእኾኣ 
ካብ ምፍጻም እንተቦኺራ ብጭካነ፡ ትዕቢት፡ ምንዝርና፡ ጥልመት፡ ቅትለት፡ ጥምየት፡ ድሕረት፡ ጥፍኣት፡ 
ሕሰም፡ ጓሂ … ዝልለ መጽኢ ራእይ ዘይብሉ ወለዶ ይስስን። ጣዕሚ ሕይወት ይሃስስ፡ ፍቕሪ ስድራቤት 
ይደክም፡ ስደትን ምብትታን ሕብረተሰብን ከኣ ይስዕብ። ሃይማኖት ከምቲ ንገሊኦም ዝመስሎም መገዲ 
ድሕረት ዘይኮነስ፡ ታሪኽ ከምዝምስክሮ ንወዲ ሰብ ካብ ናብራ ኣራዊት ናብ ስልጡን ምክብባር ዝመልኦ 
ማሕበራዊ ሕይወት ዘሰጋገረ ፍኖተ ምዕባለ እዩ። ንኣብነት ካብ ዝኾነ ጥንታዊ ይኹን ዘመናዊ መጽሓፍቲ፡ 
ከም መጽሓፍ ቅዱስ ጌሩ ንምዕባለ ወዲ ሰብ ዝጸለወን ዝቐረጸን የለን። ኣዝዩ ልዑል ሞራላዊ 
መምርሒታትን ሕግታትን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብምህላዉ ብብዙሓት ናይ ታሪኽ መጻሕፍትን 
ፈላስፋታትን ተመስኪሩሉ እዩ።  

ቤተክርስቲያን ነቲ ኣብ መንጎ ፍጡርን ፈጣርን ዘሎ ባህርያዊ ሃጓፍ ምልኣት እተውህብ ኣደ እያ። 
ቅ.ቆጵርያኖስ ዘቅርጣግና (St. Cyprian of Carthage, 251 ዓ. ም.) ከምዝበሎ ““““እቲእቲእቲእቲ    ንእግዚኣብሔርንእግዚኣብሔርንእግዚኣብሔርንእግዚኣብሔር    
ኣብኡኣብኡኣብኡኣብኡ    ኪኸውንኪኸውንኪኸውንኪኸውን    ዝመረጸዝመረጸዝመረጸዝመረጸ    ሰብሰብሰብሰብ    ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን    ከኣከኣከኣከኣ    ኣዲኡኣዲኡኣዲኡኣዲኡ    እያ።እያ።እያ።እያ።”””” ተልእኾኣ ብነጻነት ንኸይትፍጽም 
እንተተኸልኪላ፡ መሰላን መሰል ደቃን ይግሃስ ኣሎ ማለት እዩ። ነዚ መባእታዊ መሰል ዝግህስ መንግሥቲ 
ፍትሒ ኣልቦ መንግሥቲ እዩ፡ ድልየት ናይ ሕዝቢ ጓዕጺጹ ብምፍርራሕ፡ ብሓይልን ዓመጽን ስለዝገዝእ 
ሕዝባዊ ሰረት ኣይህልዎን። ንሃይማኖት ከጥፍኡን ከዳኽሙን ዝፈተኑ ካብ ሃጸያውያን (ነገስታት) ሮማ 
ጀሚሩ ክሳብ ኣብ ዘመንና ዝተኸስተ ኮሚንስታዊ ሥርዓታት ንሳቶም ሕማቕ ታሪኽ ገዲፎም ሓሊፎም 
እምነት ክርስትና ግን ህያው ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ናይ ሩስያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን፡ ኣብ ሃገርናን 
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ኢትዮጵያን ሰፊኑ ዝነበረ ዴሳዊ (ኮሚኒስታዊ) ሥርዓት ደርግ፡ ሕያው ኣብነታት እዮም። ካልእ ኪጥቀስ 
ዝኽእል ብዙኅ ፍጻመታትውን ኣሎ። ነቲ መሠረት ቤተክርስቲያን ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ንምጥፋኡ 
ዝተገብረ ኩሉ ፈተነታት በርዒኑስ፡ ኣብዚ እዋንዚ ቅዱስ መጽሓፍ ብኣስታት 2,200 (ኣብ ዓለም ኣስታት 
6,500 ቋንቋታት ከምዘሎ ይንገር) ቋንቋታት ተቶርጒሙ  ይርከብ። ኣብ ዓለም ከም መጽሓፍ ቅዱስ ጌሩ 
ናብ ክንዲዚ ዝኣክል ቋንቋታት ዝተቶርጎመ መጽሓፍ የሎን።  

ክርስቲያናትን ቤተክርቲያንን ““““መስቀልመስቀልመስቀልመስቀል    ኃይልነኃይልነኃይልነኃይልነ    መስቀልመስቀልመስቀልመስቀል    ጽንዕነጽንዕነጽንዕነጽንዕነ    መስቀልመስቀልመስቀልመስቀል    ቤዛነቤዛነቤዛነቤዛነ    መስቀልመስቀልመስቀልመስቀል    መድኃኒተመድኃኒተመድኃኒተመድኃኒተ    
ነፍስነነፍስነነፍስነነፍስነ” ” ” ” እናበሉ ዝጉዓዙ መንገደኛታት እዮም። መስቀል ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ ክልተ 
ገጽ እዩ ዘሎዎ፡ ስቓይን ዓወትን። ቤተክርስቲያን ብሓፈሻ፡ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ተዋሕዶ ብፍላይ 
“ናይ ሰማእታት ቤተክርስቲያን” ዝብል ቅጽል ስም ከምዘሎዋ ብዙሓት ምሁራት ይምስክሩ። ካብ ፈተና 
ኣይተዐርፍን ግንከ ኣይትስዓርን “…“…“…“…ንቤተክርስቲያነይንቤተክርስቲያነይንቤተክርስቲያነይንቤተክርስቲያነይ    ከኣከኣከኣከኣ    ኣብዛኣብዛኣብዛኣብዛ    ኸውሒኸውሒኸውሒኸውሒ    እዚኣእዚኣእዚኣእዚኣ    ኽሃንጻኽሃንጻኽሃንጻኽሃንጻ    እየ፡እየ፡እየ፡እየ፡    ደጌታትደጌታትደጌታትደጌታት    ሲኦልሲኦልሲኦልሲኦል    
ድማድማድማድማ    ኣይሕይልዋንኣይሕይልዋንኣይሕይልዋንኣይሕይልዋን””””    ማቴማቴማቴማቴ    16:1816:1816:1816:18።።።።    እቲ ““““ኣነኣነኣነኣነ    ክሳዕክሳዕክሳዕክሳዕ    መወዳእታመወዳእታመወዳእታመወዳእታ    ዓለምዓለምዓለምዓለም    ኩሉኩሉኩሉኩሉ    መዓልቲመዓልቲመዓልቲመዓልቲ    ምሳኻትኩምምሳኻትኩምምሳኻትኩምምሳኻትኩም    እየእየእየእየ”  ”  ”  ”  ዝብል    
ተስፋ ሓቂ ምዃኑ ናይ ክልተ ሽሕ ዓመታት ምስክር እዩ። ታሪኽ ክርስትና እምበኣር፡ ፈተናን መስዋእትን 
ዘይፍለዮ እኳ እንተኾነ፡ ታሪኽ ዓወት እዩ። ይኹን እምበር፡ ከምቲ ሓደ ፈላስፋ ዝበሎ ቤተክርስቲያን 
“ንኽንደይንኽንደይንኽንደይንኽንደይ    መዲድመዲድመዲድመዲድ    ዘሕቐቐትዘሕቐቐትዘሕቐቐትዘሕቐቐት    መጥሓንመጥሓንመጥሓንመጥሓን”  ”  ”  ”  ኮይና ንኹሉ ብዓወት እትሰግሮ: ሰማያዊ ተልእኾኣ ብግቡእ 
ኣለልያ ኣብኡ ጸኒዓ ስለ ትቃለስ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ዝመራሒኣ ቤተክርስቲያን ወትሩ ትስዕር እምበር 
ኣይትስዓርን እያ። ዘይፍትሓውያን ፖለቲከኛታት ብሓደ ሸነኽ፡ መልክዕ ኣምልኾ ዘሎዎም፡ ባህርያት 
መድኃኔ ዓለም ክርስቶስን ሓዋርያትን ዘይብሎም ሥጋውያን ከኣ ብኻልኣይ ሸነኽ፡ ንቤተክርስቲያን ካብቲ 
ሓዋርያዊ ሠረታን ተልእኾኣን ከውጽእዋ ኣይክእሉን እዮም። ምስ ኣምላኽን ቤቱን ተባኢሱ ዝስዓረ ኣብ 
ታሪኽ ስለዘየሎ፡ ካብ ጌጋኦም እንተዘይተመሊሶምን ተነሲሖምን መወዳእትኦም ጥፍኣትን መርገምን እዩ። 
ቤተ ክርስቲያን ግን ትማሊ ነይራ፥ ሎሚ ኣላ ጽባሕ ድማ ክትነብር እያ።  

2.2.2.2. ኩነታትኩነታትኩነታትኩነታት    ኦርቶዶኦርቶዶኦርቶዶኦርቶዶክሳዊትክሳዊትክሳዊትክሳዊት    ተዋሕዶተዋሕዶተዋሕዶተዋሕዶ    ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን    ኤርትራኤርትራኤርትራኤርትራ    ቅድምንቅድምንቅድምንቅድምን    ድሕሪድሕሪድሕሪድሕሪ    
ነጻነትንነጻነትንነጻነትንነጻነትን    እንታይእንታይእንታይእንታይ    ይመስልይመስልይመስልይመስል????    

ኣቦታትና ዝበዝኀ ክፍለ-ዓለም ክርስቲያን ከይኮነ ከሎ እምነት ክርስትና ዝተቐበሉ እዮም። ኣብ 4ይ 
ክፍለ ዘመን ቅ. ኣትናቴዎስ (326-373 ዓ. ም ፈረንጂ፡ ካብ ቅዱስ ማርቆስ ሓዋርያ መበል 20 ፓትርያርክ 
ዘመንበረ ማርቆስ)፤  ነቶም ኣቦ ናይ ኣግኣዚት ቤተክርስቲያን (ኤርትራን ኢትዮጵያን) ዝኾኑ፡ ኣቡነ 
ፍረሚናጦስ፡ ማዕርገ ጵጵስና ቀቢኦም፡ ንዋየ ቅዱሳትን መጻሕፍትን ሂቦም ባሪኾም ዝልኣኹልና ኣቦ ናይ 
እምነትና እዮም። ኣቦታትና ንእምነት ክርስትና ብሓጎስ ስለዝተቐበልዎ፡ ነቲ ናይ ሰላም ወንጌል ብሰላም 
ስለዝሰበኹ፡ ኣቡነ ሰላማ ከምዝተባህሉ ታሪኽ ቤተክርስቲያን የዘንቱ። ““““እምበኣርሲእምበኣርሲእምበኣርሲእምበኣርሲ    ንስኻትኩምንስኻትኩምንስኻትኩምንስኻትኩም    ኣብቲኣብቲኣብቲኣብቲ    
ኢየሱስኢየሱስኢየሱስኢየሱስ    ክርስቶስክርስቶስክርስቶስክርስቶስ    ባዕሉባዕሉባዕሉባዕሉ    እምኒእምኒእምኒእምኒ    መኣዝኑመኣዝኑመኣዝኑመኣዝኑ    
ዝኾነዝኾነዝኾነዝኾነ    መሠረትመሠረትመሠረትመሠረት    ነብያትንነብያትንነብያትንነብያትን    ሃዋርያትንሃዋርያትንሃዋርያትንሃዋርያትን    
እተነድቕኩም፡እተነድቕኩም፡እተነድቕኩም፡እተነድቕኩም፡    ደጊምደጊምደጊምደጊም    ደቂደቂደቂደቂ    ዓዶምዓዶምዓዶምዓዶም    ንቕዱሳንንቕዱሳንንቕዱሳንንቕዱሳን    
ስድራስድራስድራስድራ    ቤቱቤቱቤቱቤቱ    ንኣምላኽንንኣምላኽንንኣምላኽንንኣምላኽን    ኢኹምኢኹምኢኹምኢኹም    እምበር፡እምበር፡እምበር፡እምበር፡    
ኣጋይሽንኣጋይሽንኣጋይሽንኣጋይሽን    መጻእተኛታትንመጻእተኛታትንመጻእተኛታትንመጻእተኛታትን    ኣይኮንኩምንኣይኮንኩምንኣይኮንኩምንኣይኮንኩምን” ” ” ” 
ኤፌኤፌኤፌኤፌ    2222፡፡፡፡19191919----20 20 20 20 ዝብል መልእኽቲ 
ነቦታትናን ንዓናን ይገልጽ እዩ። እዚ 
ሰንሰለት እዚ ንዘመናት ከምኡ ኢሉ 
ቐጺሉ፡ ናይ መጨረሻ ግብጻዊ ፓትርያርክ 
ናይ ኣግኣዚት ቤተክርስቲያን ቅዱስ 
ቄርሎስ (1929-1950 ዓ. ም ፈረንጂ፡ ካብ 
ቅዱስ ማርቆስ ሓዋርያ መበል 116 
ፓትርያርክ ዘመንበረ ማርቆስ) ኮይኖም፤ 
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ንመጀመርያ ጊዜ ብ31 ግንቦት 1929 ጳጳሳት ሓበሻ ንኽቅብኡ ቅዱስ ሲኖዶስ ግብጺ ፍቓድ ሂቡ። 
1ይ. ፓትርያርክ ኢትዮጵያ ቅዱስ ኣቡነ ባስሌዎስ (መስከረም 14, 1951)፡  
2ይ. ፓትርያርክ ኣቡነ ቴዎፍሎስ (ብደርግ ዝተቐትሉ)፤  
3ይ. ፓትርያርክ ኣቡነ ተክለሃይማኖት (ግንቦት 1988 ዓ. ም ፈረንጂ ዝዓረፉ)፤  
4ይ.ፓትርያርክ ኣቡነ መርቆሬዎስ (ኣብ ዘመነ ደርግ ዘገልገሉን ብምኽንያት ፍሉይ ቅርበት ምስ ደርጋውያን 
ብተደጋጋሚ ዝውቀሱ ኣቦ እዮም፡ ሎሚ ኣብ ስደት ይነብሩ)።  

ብምኽንያት መግዛእቲ እኳ ኣብ ግብሪ ኪፍጸም እንተዘይከኣለ፡ ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ኤርትራ 
ብ1929 ዓ.ም ኣብ ሞንጎ ናይቲ ጊዜቲ ገዛእቲ ኤርትራ፡ ጥልያንን ፓትርያርክ ግብጺ ኣቡነ ዮሓንስን 
ዝተበጽሐ ስምምዕ፡ ኤርትራውያን ኦርቶዶክሳውያን ብቐጥታ ኣብ ትሕቲ ናይ ግብጺ ፓትርያርክ 
ኪመሓደሩ ዝብል’ዩ ዝነበረ። ስለዚ ዝቕብኡ ካህናት ኣብ ክንዲ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ግብጺ ከይዶም ማዕርገ 
ክህነት ይቕበሉ ኔሮም። ንኣብነት ቀዳማይ ፓትርያርክ ኤርትራ ቅዱስ ኣቡነ ፊሊጶስ ብ1926 (ግእዝ) ብኢድ 
ፓትርያርክ ግብጺ ኣቡነ ዮሓንስ ማዕርገ ክህነት ከምዝተቐብኡ ታሪኽ የዘንቱ። ነጻነት ዘይምህላው ዘስዓቦ 
ምኽንያት፡ ኣቡነ ማርቆስ፡ ናይ መጀመርያ ኤርትራዊ ጳጳስ፡ ናብ ግብጺ ከይዶም ኪሽየሙ ዝተገብረ ፈተነ 
ኣይተሳኽዐን፡ ብ1937 ብኢድ ኢትዮጵያዊ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ኣብርሃም ተሸሙ። እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ 
ፓትርያርክ ኮይኖም ተሸይሞም ዘሎዉ ቅ. ኣቡነ ማትያስ ብኢድ ኣቡነ ማርቆስ ብ1954 ዓ. ም ፈረንጂ፡ 
ማዕርገ ዲቁና ከምዝተቐብኡ ይፍለጥ።  

ኣብ ግንቦት 1991 ብኃይሊ ተቖሪና ዝጸንሐት ሃገርን ቤተ ክርስቲያንን ክልትኤን ነጻ ወጺአን። ቤተ 
ክርስቲያን ኤርትራ ጊዝያዊ ሲኖዶስ ኣቖመት። ሓሙሽተ ጳጳሳት ብድሕሬኡ ድማ፡ ቀዳማይ ፓትርያርክ 
ኤርትራ ቅዱስ ኣቡነ ፊሊጶስ ብግንቦት 8, 1998 ኣብ ግብጺ ተሾሙ። ምስቲ ኣርእስትና ዝተሓሓዘ ድሕረ 
ባይታ ኣግኣዚት ቤተክርስቲያን ብሓጺሩ ነዚ ይመስል ““““ካብካብካብካብ    ክፍላክፍላክፍላክፍላ    4444ይይይይ    ክሳዕክሳዕክሳዕክሳዕ    መበልመበልመበልመበል    19 19 19 19 ዘመንዘመንዘመንዘመን    ንልዕሊንልዕሊንልዕሊንልዕሊ    
1111,,,,600 600 600 600 ዓመታትዓመታትዓመታትዓመታት    ካብካብካብካብ    መሠረተመሠረተመሠረተመሠረተ    ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ    ምንባብንምንባብንምንባብንምንባብን    ምጽሓፍንምጽሓፍንምጽሓፍንምጽሓፍን    ክሳብክሳብክሳብክሳብ    ዝለዓለዝለዓለዝለዓለዝለዓለ    መንፈሳዊመንፈሳዊመንፈሳዊመንፈሳዊ    መዓርገመዓርገመዓርገመዓርገ    ትምህርቲ፡ትምህርቲ፡ትምህርቲ፡ትምህርቲ፡    
ዓለማዊዓለማዊዓለማዊዓለማዊ    ሥርዓታትንሥርዓታትንሥርዓታትንሥርዓታትን    ማሕበራዊማሕበራዊማሕበራዊማሕበራዊ    ሥነሥነሥነሥነ----ምግባራትንምግባራትንምግባራትንምግባራትን    ዝወሃበላዝወሃበላዝወሃበላዝወሃበላ    እንኮእንኮእንኮእንኮ    ብሕታዊትብሕታዊትብሕታዊትብሕታዊት    ቤትቤትቤትቤት    ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ    ኦርቶዶክሳዊትኦርቶዶክሳዊትኦርቶዶክሳዊትኦርቶዶክሳዊት    
ተዋሕዶተዋሕዶተዋሕዶተዋሕዶ    ቤተቤተቤተቤተ    ክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያን    ኢያኢያኢያኢያ    ነይራ።ነይራ።ነይራ።ነይራ።    … … … … ምስምስምስምስ    ምምጻእምምጻእምምጻእምምጻእ    መግዛእቲመግዛእቲመግዛእቲመግዛእቲ    ኢጣልያኢጣልያኢጣልያኢጣልያ    ሚስዮናውያንሚስዮናውያንሚስዮናውያንሚስዮናውያን    ካቶሊክንካቶሊክንካቶሊክንካቶሊክን    
ወንጌላዊትንወንጌላዊትንወንጌላዊትንወንጌላዊትን    ዘመናዊዘመናዊዘመናዊዘመናዊ    ትምህርተትምህርተትምህርተትምህርተ----ዓለምዓለምዓለምዓለም    ተኣታተወ።ተኣታተወ።ተኣታተወ።ተኣታተወ።    ፈለማፈለማፈለማፈለማ    ስዊደናውያንስዊደናውያንስዊደናውያንስዊደናውያን    ኣባላትኣባላትኣባላትኣባላት    ወንጌላዊትወንጌላዊትወንጌላዊትወንጌላዊት    ቤተቤተቤተቤተ    ክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያን    
ብብብብ1870 1870 1870 1870 ፈፈፈፈ. . . . ኣብኣብኣብኣብ    ምጽዋዕ፥ምጽዋዕ፥ምጽዋዕ፥ምጽዋዕ፥    ድሕሪኡድሕሪኡድሕሪኡድሕሪኡ    ሚስዮናውያንሚስዮናውያንሚስዮናውያንሚስዮናውያን    ካቶሊክካቶሊክካቶሊክካቶሊክ    1886 1886 1886 1886 ፈፈፈፈ. . . . ኣብኣብኣብኣብ    ከተማከተማከተማከተማ    ዓሰብ፥ዓሰብ፥ዓሰብ፥ዓሰብ፥    ካብኡካብኡካብኡካብኡ    ንደሓርንደሓርንደሓርንደሓር    
መንግሥቲመንግሥቲመንግሥቲመንግሥቲ    ኢጣልያኢጣልያኢጣልያኢጣልያ    ብብብብ1895 1895 1895 1895 ፈፈፈፈ. . . . ኣብኣብኣብኣብ    ከተማከተማከተማከተማ    ኣስመራኣስመራኣስመራኣስመራ    ናእሽቱናእሽቱናእሽቱናእሽቱ    ኣብያተኣብያተኣብያተኣብያተ    ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ    ብምኽፋትብምኽፋትብምኽፋትብምኽፋት    ዓለማዊዓለማዊዓለማዊዓለማዊ    
ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ    ተጀመረ።ተጀመረ።ተጀመረ።ተጀመረ።    ካብኡካብኡካብኡካብኡ    ብብብብ31 31 31 31 ጥሪጥሪጥሪጥሪ    1909 1909 1909 1909 ፈፈፈፈ. . . . ብዛዕባብዛዕባብዛዕባብዛዕባ    ዘመናዊዘመናዊዘመናዊዘመናዊ    ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ    ዝምልከትዝምልከትዝምልከትዝምልከት    ዕላዊዕላዊዕላዊዕላዊ    መምርሒመምርሒመምርሒመምርሒ    
ንሱንሱንሱንሱ’’’’ውንውንውንውን    ንደቀንደቀንደቀንደቀ’’’’ባትንባትንባትንባትን    ንጸዓዱንንጸዓዱንንጸዓዱንንጸዓዱን    ሌላንሌላንሌላንሌላን    ጉሌላንጉሌላንጉሌላንጉሌላን    ዘለዎዘለዎዘለዎዘለዎ    ፈላላዪፈላላዪፈላላዪፈላላዪ    ሥርዓተሥርዓተሥርዓተሥርዓተ    ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ    መንግሥታዊመንግሥታዊመንግሥታዊመንግሥታዊ    ኣዋጅኣዋጅኣዋጅኣዋጅ    
መግዛእቲመግዛእቲመግዛእቲመግዛእቲ    ኢጣልያኢጣልያኢጣልያኢጣልያ    ወጸ።ወጸ።ወጸ።ወጸ።    ክሳዕክሳዕክሳዕክሳዕ’’’’ዚዚዚዚ    ዘመንዘመንዘመንዘመን’’’’ዚዚዚዚ    ዘጽንሐትንዘጽንሐትንዘጽንሐትንዘጽንሐትን    ናብዚናብዚናብዚናብዚ    ዘመናዊዘመናዊዘመናዊዘመናዊ    ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ    ዘሰጋገረትንዘሰጋገረትንዘሰጋገረትንዘሰጋገረትን    እምበኣርእምበኣርእምበኣርእምበኣር    
በይናበይናበይናበይና    ኦርቶዶክሳዊትኦርቶዶክሳዊትኦርቶዶክሳዊትኦርቶዶክሳዊት    ቤተቤተቤተቤተ    ክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያን    ኢያ።ኢያ።ኢያ።ኢያ።    ሕጂሕጂሕጂሕጂ’’’’ውንውንውንውን    ብናይብናይብናይብናይ    ቀደምቀደምቀደምቀደም    መልክዑመልክዑመልክዑመልክዑ    መንፈሳዊመንፈሳዊመንፈሳዊመንፈሳዊ    ትምህርቲትምህርቲትምህርቲትምህርቲ    ኣብኣብኣብኣብ    
ቀጽሪቀጽሪቀጽሪቀጽሪ    ቤተቤተቤተቤተ    ክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያን    ኣብኣብኣብኣብ    ገዳማትንገዳማትንገዳማትንገዳማትን    ኣድባራትንኣድባራትንኣድባራትንኣድባራትን    ገናገናገናገና    ይቕጽልይቕጽልይቕጽልይቕጽል    ኣሎ።ኣሎ።ኣሎ።ኣሎ።”””” (ካብ ታሪኽ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ 
ክርስቲያን ኤርትራ, 2003, ብዘውገ ምሁራን ይትባረኽ በርሀ፣ ዝተወስደ)። ቤተ ክርስቲያን ንመዋእል  ኣብ 
ሕብረተሰብና መሪሕ ተራ ዝጸንሓ እያ።  ቅኑዕ መንግሥቲ ምስዝርከብ ቤተክርስቲያን ደቃን ኣገልገልታን 
ኪትምህርን ከተሰልጥንን ይድግፍ። ኣብ እንግድዓ ሕዝብና ተጻዒኑ ዝነበረ ኣርዑት መግዛእትታት ግን 
ንኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ደቃ ከይተምህርን ብደቃ ከይትመሓደርን ሓሊኾም 
ሒዞምዋ እዮም ጸኒሖም። ብፍላይ መንግሥቲ ሃጸይ ኃይለ ሥላሴን ሥርዓት ደርግን፡ መእተዊ ነቓዕ 
ስለዝረኸቡ ንቤተክርስቲያንና መሳርሒ ፖለቲካዊ ዕላማታቶም ኪገብርዋ ብዙኅ ጽዒሮም እዮም። 
ቤተክህነትን ሕዝብናን ብዝተፈላለየ መገዲ ተቓውምኦም የስምዑ ኣይነበሩን ኪብሃል ኣይከኣልን እዩ። 
ስለዚ ከም ትምኒት ገዛእቲ ንቤተክርስቲያን ምሉእ ብምሉእ ኪቖጻጸርዋ ኣይከኣሉን። እቲ ተቓውሞ በሪኹ 
ዘይተጸበይዎ ኩነታት ኪምዕብል ጀመረ። ኣሽሓት ደቂ ቤተክርስቲያንን ደቂ ሕዝብን ነጻነት፡ ፍትሒ፡ 
ቅሳነት ደልዮም እታ እንኮ ሕይወቶም ክውፍዩ ንበረኻ ወጹ። ሕዝብና ጸዊኻ ዘይውዳእ መስዋእቲ፡ 
ስቓይን መከራን ከፊሉ ዘካየዶ ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ቃልሲ ብነጻነት ምስተዛዘመ፡ ሕዝብናን 
ቤተክርስቲያንና ልዕሊ መጠን ተሓጎሱ።  



ሕዝባዊ ርክባት ኣኅጉረ ስብከታት ሰሜን ኣመሪካ፣ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን።  ግንቦት (፳፻፯ ግእዝ) 2015 
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ኣብቲ ናይ ፈለማ ናይ ነጻነት ዓመታት ከኣ ተስፋ ዝህብ 
ጩራ ብርሃን ተራእየ። ከም ሓዳስ ሃገርን ሓዳስ ቤተክርስቲያንን 
ዝተፈላለየ ጸገማት ነይሩ እዩ። ታሪኽ ብዝተማልአ መልክዑ 
ኪንገር ግቡእን ንመጻኢ ወለዶውን ኣስተምሃርን እዩ። ብኃይሊ 
ተቖሪነን ዝጸንሐ ሃገርን ቤተክርስቲያን ነጻ ወጺአን። 
ቤተክርስቲያን ኤርትራ ጊዝያዊ ሲኖዶስ ኣቚማ ምስ መንበረ 
ማርቆስ ዘእስክንድርያ ሓዋርያዊ ርክብ ቀጸለ። ግዚያዊ ሲኖዶስ 
መጀመርያ ሕጊ ዘርቕቑ ሰይሙ፡ ብድሕሬኡ ከካብ ሃገረ 
ስብከትን ገዳማትን ነፍሲወከፎም 15 ሊቃውንቲ ብምውካል 
ካብ 18-20 ነሓሰ 1987 (1995 ፈረንጂ) ብደቂቕ ኣጽኒዑ 
ምስወድአ፡ ከምእንደገና ናብ ዝሰፍሐ ካህናትን ምእመናንን 
ተኻቲዖም ከጽፍፍዎ ብምግባር “ሕጊ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ 
ቤተክርስቲያን ኤርትራ” ጸደቐ። ሓሙሽተ ጳጳሳት ብድሕሬኡ 
ድማ፡ ቀዳማይ ፓትርያርክ ኤርትራ ቅዱስ ኣቡነ ፊሊጶስ ብ8 
ግንቦት, 1998 ኣብ ግብጺ ተሾሙ።  
1. ውዕል ኣብ ሞንጎ ቤተክርስቲያን ግብጽን ኤርትራን 
ተፈረመ። ገለ ካብ ዓንቀጻቱ ከምዚ ይብል፡-  
ሀ. ዓንቀጽ 3 መንብረ ማርቆስ ናይ ክልትኤን ኣብያተ 
ክርስቲያናት ስለዝኾነ ኦርቶዶክሳዊ ስነ-መለኮት 
ይኣምና። 

ለ.  ዓንቀጽ 11 ክልተኤን ኣብያተ ክርስቲያናት ነቲ ዕድመ 
ልክዕ ዝተቐብአ ፓትርያርክ ወይ ጳጳስ ከውርዳ እንተደልየን 
ብመስርሕ ቀኖና ቤተክርቲያን ዝተደገፈን፡ ብቅዱስ ሲኖዶስ 
ዝተወሰነን እንተዘይኮይኑ ከየውርዳ ወይ ከይትክኣ 
ተሰማሚዐን። (ንምሉእ ትሕዝቶ ቀኖናዊ ውዕል ኣብያተ 
ክርስቲያናት ግብጽን ኤርትራን  
http://tewahdo.org/TewahdoChurch/Protocol_Tigr.pdf ተመልከት) 

2. ብመሪሕነት ቀሲስ ገብረመድህን 
ገብረጊዮርጊስ፡ ንቤት ትምርህቲ ሰንበት 
ዘገልግል ናይ መምሃሪ መጻሕፍቲ ተዳለወ።  

3. ምስ ናይ ኖርወይ ናይ ረድኤት ማሕበር 
ብምስምማዕ ብመምህር    ዓንደብርሃን 
ገብረማርያም ዝተወሃሃደ ንውሉደ ክህነት 
ቀጻሊ ሥልጠናታት ኪውሃብ ጀመረ። 

4. ጎድኒ ጎድኒ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር 
ዝነበረ፡ ትንሣኤ ቤተክርስቲያን ዘተስፉ ዕዮ 
ኣብ ወጻኢ ሃገራትውን ተጀመረ፡ ንኡስ ሃገረ 
ስብከት ሰሜን ኣመሪካ ብ2000 ብ 1ይ 
ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ ፍሊጶስ ቡራኬ 
ቆይሙ። ሊቀ ካህናት ገ/ሚክኤል ዮሓንስ 
ድማ ኪመርሖ ተመዚዙ። ኣብ ሰሜን ኣመሪካ 
ቁጽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ሓጺር ጊዜ ካብ 5-6 ናብ 20 በጺሑ። ብ2003 ልዕሊ $160,000 ካብ 
ኣብያተ ክርስቲያናት ተዋጺኡ ንህንጸት ገዳማትን ኣብያተ ክርስቲያናትን ናብ ዓድና ከይዱ። 
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5. ብሓገዝ ናይ ግብጺ ኦርቶዶክስ 
ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅ. ማርቆስ 
ናይ ስነ-መለኮት ኮለጅ ንምምስራት 
ብፖፕ ሺኖዳን 3ይ ፓትርያርክ ቅ. 
ኣቡነ እንጦንዮስን እምነ-መሠረት 
ተነብረ።  

6. ብሓገዝ መንግሥቲ ኤርትራ ሓድሽ 
ህንጻ መንበረ ጵጵስና ተሰርሐ።  

7. ከም ሓድሽ ምምሕዳር፡ ብዋሕዲ 
ምሁራት ውሉደ ክህነት እትሳቐ 
ቤተክርቲያን፡ ከምቲ ኣብ ግብጻውያን 
ኣቦታት ዝርአ ጽፉፍ፡ ጽሩይን 
ግልጽነት ዝመልኦን ምሕደራ 
ኪህልወና ማንም ዝጽበዮ ኣይኹን 
እምበር፡ ብዓቕምና ሰለይ ኪንብል ዝሓገዘና 
ምምሕዳር ተተኺሉ።   

8. ቀዳማይ ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ ፍሊጶስ ካብ 1998 
ክሳብ ዕለተ መቶም 2002 ኣገልገሉ። 

9.9.9.9. ካልኣይ ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ ያዕቆብ ካብ 2002 
ክሳብ ዕለተ ሞቶም 2003 ኣገልገሉ።     

10.10.10.10. ሣልሳይ ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ካብ 
2003 - ቀጻሊ።     
ኣብ ዘመን ቅ. ኣቡነ እንጦንዮስ’ዩ ኣብ መፋርቕ 
2005 ዓ. ም. (፲ ፱፻፺፯ ግእዝ) እምበኣር ነቲ ብደገ 
ንቤተክርስቲያንና ዝፈልጣ ሃንደበት፤ ነቶም ኣብ 
ውሽጢ ቤተክርስቲያን ኮይኖም ተወጣውጥ ኢድ 
መንግሥቲ ዝዕዘቡ ዝነበሩ ግን ስዉር ዘይኮነ 
ታሪኻዊ ጌጋ ዝተፈጸመ። መንግሥቲ ቤተክርስቲያን 
ኪቆጻጸርን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያታ ኢዱ ከእቱ ካብ 
ዚፍትን ጸኒሑ እዩ። ንኣብነት ኣብ ዘመን ቀዳማይ 
ፓትርያርክ ኣቡነ ፊሊጶስ ብጉዳይ ቤተክርስቲያን ምስ 
መራሕ ሃገር ኣቶ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምክርኻር ምስ 
በጽሑ ““““ንዓይንዓይንዓይንዓይ    ብዙኅብዙኅብዙኅብዙኅ    ሠራዊትሠራዊትሠራዊትሠራዊት    ኣይደልየንንኣይደልየንንኣይደልየንንኣይደልየንን    እዩእዩእዩእዩ    ኣብኣብኣብኣብ    እንዳእንዳእንዳእንዳ    
ማርያምማርያምማርያምማርያም    ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን    ደይበደይበደይበደይበ    ሓንቲሓንቲሓንቲሓንቲ    ደወልደወልደወልደወል    ምድዋልምድዋልምድዋልምድዋል    
ጥራይጥራይጥራይጥራይ    እያእያእያእያ    ተድልየኒተድልየኒተድልየኒተድልየኒ””””፡ ዶዶብና ኣሎና ንከበባር ዘስምዕ 
ዘረባ ከምዝበልዎ ብቐረባ ምስኦም ዝሰርሑ ዝነበሩ 
ሰባት ይገልጹ።  
ብልክዕ ግን ኣብ ዘመነ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ እንታይ’ዩ 
ተፈጺሙ? ኣብ ዝቕጽል ኣርእስትና ብሰፊሑ ንምልሶ እዩ 
ብትኹረት ኪትከታተሉዎ ድማ ንኣንበብቲ ንዕድም።    
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3.3.3.3. ምስምስምስምስ    ነጻነትነጻነትነጻነትነጻነት    ሃገርናሃገርናሃገርናሃገርና    ምምሕዳራዊምምሕዳራዊምምሕዳራዊምምሕዳራዊ    ነጻነትነጻነትነጻነትነጻነት    ረኺባረኺባረኺባረኺባ    ንትንሣኤንትንሣኤንትንሣኤንትንሣኤ    እተማዕዱእተማዕዱእተማዕዱእተማዕዱ    ዝነበረትዝነበረትዝነበረትዝነበረት    
ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን    ግንግንግንግን    ብኸመይብኸመይብኸመይብኸመይ    ናብዚናብዚናብዚናብዚ    ሕጂሕጂሕጂሕጂ    ኣትያቶኣትያቶኣትያቶኣትያቶ    ዘላዘላዘላዘላ    ደልሃመትደልሃመትደልሃመትደልሃመት    ወደቐትወደቐትወደቐትወደቐት????    

ብዴሳዊ ስነ-ሓሳብን ኣምላኽ የሎን ብዝብል ጊዜ ዝስዓሮ ፍልስፍናን ኪምርሑ ዝጸንሑ፡ ናይ 
ኣቦታቶም ታሪኽ፡ ክቡር ባህሊ ትውፊትን ሃይማኖትን፡ ፍኖተ ድሕረትን ድንቁርናን እዩ ኢሎም 
ዘስተናዕቑ፡ ብኸመይ ምስ ሕዝቢ ተዋሂህዶም ሃገር ከመሓድሩ ከምዝኽእሉ ዘተሓሳሰቦም ውሑዳት 
ኣስትውዓልቲ ሰባት ኔሮም እዮም። እቶም ዝበዛሕና ግን ነጻነት ብዝፈጠሮ ሓጎስ ሰኺርና ኔርና እንተተባህለ 
ምግናን ኣይኮነን። መርኣያ ናይዚ መራሕቲ ሃይማኖት፥ ኣብ ውሽጢ እቲ ንመዓልታት ዝካየድ ዝነበረ 
ጓይላን ፈንጠዝያን ናይ ግንቦት 1991 ዓ.ም. (፲ ፱፻፰፫ ግእዝ))፡ ሓንቲ መዓልቲ ፈልዮም ንፈጣሪ “መዓልቲ 
ምሥጋና” ዘይምግባሮም ነዛ ሓዳስ ሃገር ንበረኸት ኣይነበረን። ጥዕና ዘይብሉ ኣካይዳ እቶም ኣብ ስልጣን 
ዝተቐመጡ ዝርኣየ ሕዝቢ በብቕሩብ “እዞም ደቂ እንታይ ወሪድዎም?” ኢሉ ምሕታቱ ግን ኣይቋረጸን። 
ብቑዓት ተጋደልቲ ዘፍረይሉ ስልቲ፡ ከም ቤተ-ሙኮራ (Laboratory) ኣብ ልዕሊ ሕዝቢ ኪደግምዎ 
ዝፈተኑ መራሕቲ፡ ወተሃደር ምምልማልን ሕዝቢ ምምሕዳርን ነንበይኑ ምዃኑ ዘዘኻኽር ዝተወሃሃደ ናይ 
ሕዝቢ ድምጺ ኪርከብ ኣይተኻእለን።  

3.1 3.1 3.1 3.1 ብኣርኣያብኣርኣያብኣርኣያብኣርኣያ    ሥላሴሥላሴሥላሴሥላሴ    ንዝተፈጥረንዝተፈጥረንዝተፈጥረንዝተፈጥረ    ሰብሰብሰብሰብ    ሕጊሕጊሕጊሕጊ    እምበርእምበርእምበርእምበር    ሰብሰብሰብሰብ    ክገዝኦክገዝኦክገዝኦክገዝኦ    ኣይግባእንኣይግባእንኣይግባእንኣይግባእን        

እቲ ዘሕዝን ኣብ ሃገርና፥ መራሕቲ ፖለቲካ፡ እትው ከይበሉ፡ ንነብሶም ማዕረ ሕጊ ስለዝሰርዕዋ 
ንማሕበራዊ፡ ቁጠባውን መንፈሳውን ሕይወት ሕዝብና ብጽኑዕ ኪቆጻጸሩን፡ ምስ መስመሮም ዚጻባእ 
መሲሉ ዝተራእዮም ኩሉ ከዕንዉን ከሎዉ ስኽፍ ኣይበሎምን። ሕዝብና ዝተናበረሉ ናይ ኣማኢት ዓመታት 
ሕጊ እንዳባ ጥራይ ዘይኮነ ግዳይ ኮይኑ፡ እቲ ንኣሽሓት ዓመታት ዘስተናበረ ሓዋርያውን መንፈሳውን 
ሕጊውን ኣይተናሕፈን።  

 እዚ ከቢድ ኣደራዕ እዚ ንኹለን ሃይማኖታት በጺሕወን እዩ። ነገር ግን ከም ኦርቶዶክሳዊት 
ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ገይሩ ዝተደፈረ ሃይማኖት የሎን። ሓለፍቲ ምዃኖም ረሲዖም ነቲ ናይ ኣሽሓት 
ዓመታት ቅርስን ርስትን ኣቦታቶም ከዕንዉ ዝተጓየዩ ፖለቲከኛታት 
ኣብ ሰማይ ብፈጣሪ፡ ኣብ ምድሪ ድማ ብሕማቕ ታሪኾም ኪዝከሩ 
ኪነብሩ እዮም። ነባሪ ታሪኽ እምበር ነባሪ ሰብ የሎን።  ዝበዝሑ 
ጳጳሳት ገዳማዊ ባህሪ ዘሎዎም፡ ጾምን ጸሎትን እንተዘይኮይኑ 
ንተንኮል ፖለቲከኛታት ኣየቃለብሉን ጥራይ ዘይኮነስ ተገሪሆሙሉ።  
እቶም ብርሑቕ ሳዕቤን ናይቶም ብገርህነት ዝፍጸሙ ነገራት ከለልዩ 
ዝኽእሉ ብፍልጠቶምን መንፈሳውነትን ዝተመስከረሎም ሓደ ኣቦ 
ጥራይ እዮም ኔሮም፡ ብፁዕ ኣቡነ መቃርዮስ። ንሶም እንኮ ናይ 
ስነመለኮት ምሁር (ካልኣይ ዲግሪ Masters Degree ዘሎዎም)፡ ኣብ 
ናይ ግብጺ ቤተክርስቲያን ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ ዝኾኑ፡ ብኣስታት 8 
ቋንቋታት ኪዛርቡ ዝኽእሉ፤ ንኹልና ኤርትራውያን ሓበን ዝኾኑ ኣቦ 
እዮም። ምስቲ ዘለዎም ተሞክሮን ናይ ቋንቋ ክእለትን  ብ1994 ናይ 
ወጻኢ ርክባትን ዝምድናታትን ሓላፊ ኮይኖም ተመዲቦም 
ኣገልግሎቶም ቀጺሎም ነይሮም። ብ1995 ዝሽየሙ ሓደሽቲ 
ሓሙሽተ ጳጳሳት ሒዞም ንግብጺ ብምኻድ ን4 ወርሕን ፈረቓን ኣብ 
ዕጽዉ ቤተ ትምህርትን ገዳማትን ምሂሮም ናብ ሃገር ተመልሱ። ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን-ኤርትራ ናይ ገዛእ 
ርእሳ ፓትርያርክ ንኽህልዋ ድማ ልዑል ተራ ዘበርከቱ ጳጳስ እዮም። ብፁዕ ኣቡነ መቃርዮስ መሥራቲ 
ሓዲሽ ሲኖዶስ ኤርትራን ኣባልን እዮም ከምኡውን ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ ቤተ ክርስቲያን እስክንድርያ 
እዮም። ቅድሚ ነጻነት ኣትሒዞም ናብ ሜዳ እናኸዱ ንደቆም ዝበጽሑን ጽቡቕ ኣፍልጦ ናይቲ ዝካየድ 
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ዝነበረ ገድሊ ዝነበሮም ኣቦ እዮም። ድሕሪ ነጻነት ገለ ካብ ውሉደ ክህነት እቲ ምስ ተጋደልቲ ዝነበሮም 
ጥቡቕ ቅርበት ርእዮም ዝወቕሱውን ኣይተሳእኑን። እቶም ዝፈልጥዎም ናይ ቀደም ተጋደልቲ ከምዝብልዎ፡ 
ሓደ እዋን ኣብ ሜዳ ከሎዉ ብዕላሎም ዝተመሰጡ ተጋደልቲ ብዙኅ ኪንእድዎም ይጅምሩ እሞ፡ ብፁእ 
ኣቡነ መቃርዮስ ዓዲ ምስ ኣተና ግን ኣይክትንእዱንን ኢኹም ምስ በልዎም፡ እንታይ ማለትኩም ኢኹም? 
ብምባል ይሓቱ። ከምዚ ብምባል ድማ ታሪኻውን ትንቢታውን ቃል ተዛረቡ፡ ““““ዓዲዓዲዓዲዓዲ    ምስምስምስምስ    ኣተኹምኣተኹምኣተኹምኣተኹም    ፍትሒፍትሒፍትሒፍትሒ    
ምስምስምስምስ    ጎደለ፡ጎደለ፡ጎደለ፡ጎደለ፡    ድኻድኻድኻድኻ    ምምምምስስስስ    ተበደለ፡ተበደለ፡ተበደለ፡ተበደለ፡    ተመሃራይ፡ተመሃራይ፡ተመሃራይ፡ተመሃራይ፡    ሰራሕተኛ፡ሰራሕተኛ፡ሰራሕተኛ፡ሰራሕተኛ፡    ሓረስታይሓረስታይሓረስታይሓረስታይ    ሰለማዊሰለማዊሰለማዊሰለማዊ    ሰልፊሰልፊሰልፊሰልፊ    ኪገብርኪገብርኪገብርኪገብር    ምስምስምስምስ    ጀመረጀመረጀመረጀመረ    ኣነኣነኣነኣነ    
ፍትሒፍትሒፍትሒፍትሒ    ግበሩ፡ግበሩ፡ግበሩ፡ግበሩ፡    ሕጊሕጊሕጊሕጊ    ኣኽብሩኣኽብሩኣኽብሩኣኽብሩ    ኪብለኩምኪብለኩምኪብለኩምኪብለኩም    እየእየእየእየ    ንስኻትኩምንስኻትኩምንስኻትኩምንስኻትኩም    ግንግንግንግን    ነቲነቲነቲነቲ    ዚብሎዚብሎዚብሎዚብሎ    ኣይክትፈትውዎንኣይክትፈትውዎንኣይክትፈትውዎንኣይክትፈትውዎን    ኢኹምኢኹምኢኹምኢኹም”””” 
በልዎም።       

ኣብ 1996፡ መራሒ ሃገር ኣብ ዝተረኸበሉ ጉባኤ ቤተክርስቲያን ተኻይዱ ““““ቤተቤተቤተቤተ    ክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያን    ትማሊትማሊትማሊትማሊ    
ነይራ፥ነይራ፥ነይራ፥ነይራ፥    ሎሚሎሚሎሚሎሚ    ኣላ፥ኣላ፥ኣላ፥ኣላ፥    ጽባሕጽባሕጽባሕጽባሕ    ክትነብርክትነብርክትነብርክትነብር    እያ።እያ።እያ።እያ።    ንስኻትኩምንስኻትኩምንስኻትኩምንስኻትኩም    ትማሊትማሊትማሊትማሊ    ኣይነበርኩምን፥ኣይነበርኩምን፥ኣይነበርኩምን፥ኣይነበርኩምን፥    ሎሚሎሚሎሚሎሚ    ኣሎኹምኣሎኹምኣሎኹምኣሎኹም    ጽባሕጽባሕጽባሕጽባሕ    ግንግንግንግን    
ኣይክትህልዉንኣይክትህልዉንኣይክትህልዉንኣይክትህልዉን    ኢኹም፥ኢኹም፥ኢኹም፥ኢኹም፥    ሃገርናሃገርናሃገርናሃገርና    ዓዲዓዲዓዲዓዲ    ክልተክልተክልተክልተ    ማናቱማናቱማናቱማናቱ    እያ፥እያ፥እያ፥እያ፥    ሓጸይሓጸይሓጸይሓጸይ    ኃይለኃይለኃይለኃይለ    ሥላሴ፥ሥላሴ፥ሥላሴ፥ሥላሴ፥    ንቤተንቤተንቤተንቤተ    ክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያን    ምሁራትምሁራትምሁራትምሁራት    
ክንሕግዘኩምክንሕግዘኩምክንሕግዘኩምክንሕግዘኩም    ኢሎምኢሎምኢሎምኢሎም    ኣብኣብኣብኣብ    ቤተቤተቤተቤተ    ክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያን    ኢዶምኢዶምኢዶምኢዶም    ኣእትዮም፥ኣእትዮም፥ኣእትዮም፥ኣእትዮም፥    ደርጊደርጊደርጊደርጊ    ከምኡከምኡከምኡከምኡ    ስለስለስለስለ    ዝጸንሖ፥ዝጸንሖ፥ዝጸንሖ፥ዝጸንሖ፥    ናትናናትናናትናናትና    ምሁርምሁርምሁርምሁር    
ንቤተንቤተንቤተንቤተ    ክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያን    ክመርሓክመርሓክመርሓክመርሓ    ኣለዎኣለዎኣለዎኣለዎ    ኢሉኢሉኢሉኢሉ    መጋበርያታቱመጋበርያታቱመጋበርያታቱመጋበርያታቱ    ኣእትዩላ።ኣእትዩላ።ኣእትዩላ።ኣእትዩላ።    ስለዚስለዚስለዚስለዚ    ባዕልናባዕልናባዕልናባዕልና    ንባዕልናንባዕልናንባዕልናንባዕልና    ክንመሓዳደርክንመሓዳደርክንመሓዳደርክንመሓዳደር    
ሕደጉና።ሕደጉና።ሕደጉና።ሕደጉና።        መንግሥቲመንግሥቲመንግሥቲመንግሥቲ    ከሳልየናከሳልየናከሳልየናከሳልየና    እምበርእምበርእምበርእምበር    ኪሕንግረናኪሕንግረናኪሕንግረናኪሕንግረና    ኣይንደልን።ኣይንደልን።ኣይንደልን።ኣይንደልን።…………መንግሥቲመንግሥቲመንግሥቲመንግሥቲ    ሓላፊሓላፊሓላፊሓላፊ    እዩእዩእዩእዩ    ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን    ግንግንግንግን    
ነባሪትነባሪትነባሪትነባሪት    እያእያእያእያ””””  ኢሎም ኣብ ቅድሚ ፕረሲደንት ኢሰያስ ተዛረቡ። ““““ምሁርምሁርምሁርምሁር    ይቕተለኒይቕተለኒይቕተለኒይቕተለኒ””””  ከምዝብሃል ብፁዕ 
ኣቡነ መቃርዮስ ንነዊሕ ኣማዕድዮም ብምጥማት ንጥቕሚ ቤተክርስቲያን ጥራይ ዘይኮነስ፡ እቲ 
መንግሥቲውን ንኸይጉዳእ ሓልዮም ዝተዛረብዎ እዩ ዝነበረ። ምኽንያቱ ኣብ ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ 
ብዙኅነት ናይ ሃይማኖትን ብሄራትን ዘለወን ሃገራት፡ ጽባሕ ብዲሞክርስያዊ ምርጫ ““““ተወልደብርሃንተወልደብርሃንተወልደብርሃንተወልደብርሃን””””  ድዩ 
““““መሓመድብርሃንመሓመድብርሃንመሓመድብርሃንመሓመድብርሃን””””  ዝመጽእ ኣብ ዘይፍለጠሉ ኩነታት መንግሥትን ሃይማኖትን ዶዶቦም ሓልዮም 
እንተኸዱ፡ ሓድነት ሕዝቢ ይሕሎ፡ ግዝኣተ ሕጊ ይሰፍን፡ ሃገር ትህነጽን ትዓብን እምበር ዝጎድእ ዘረባ 
ኣይነበረን። ትጽቢት ሕዝቢ ኤርትራን ተንኮላት ፖለቲከኛታት ሃገርና ግን ዘይራኸብ ክልተ ጫፋት ምዃኑ 
መን ፈለጦ? ብሰንኪ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ይምርሓና ምባሎም ድማ፥ እዞም ሊቅ ኣቦ ኣብ 1997 ካብ 
ኤርትራ ዝተወልዱላ ዓዲ ክወጹ ትእዛዝ ተዋህበ። ቤተ ክርስቲያን ምሁር ኣቦ ጠፍእዋ። 

በዚ ፍጻመ’ዚ ንቤተክርስቲይንና ዓብዪ ማህሰይቲ ወሪድዋ። ቤተክርስቲያን ብገርሃ፡ 
““““ንኽሕግዘኩምንኽሕግዘኩምንኽሕግዘኩምንኽሕግዘኩም    ምሁርምሁርምሁርምሁር    ሰብሰብሰብሰብ    ኣምጺእናልኩምኣምጺእናልኩምኣምጺእናልኩምኣምጺእናልኩም    ኣሎናኣሎናኣሎናኣሎና””””  ዝተባህለ ኣይካህን ኣይዲያቆን፡ ናይ ደርጊ ኣምባሳደር 
ዝነበረ ኣቶ ዮፍታሀ ዲሞጥሮስ ምስ ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ (መንግሥታዊ ብዓል ስልጣን ዝነበረ) ብምዃን 

ምስ ጳጳሳት ኪሰርሑ ምዃኖም ብዕሊ ተነግረ።  
ቅድሚ ኣቶ ዮፍታሀ ከም ምሁራት ተሓጋገዝቲ  ቤ/ክርስቲያን 

ዘገልገሉ ሰባት ነይሮም እዮም፡ ዓቕሞም ስለዘበርከቱ ብኣምላኽ ዓስቦም 
ይረኽቡ ብህዝበ ክርስትያን ድማ ብጽቡቕ ሽም ኪልዓሉ ይርከቡ።     

ኣቶ ይፍታሀ ግን ዝኣመነ ኣሚኑ፡ ኣብ 2005 ዓመት ሓደ 
ንምስማዑ ዘደንጹ ነገር ገበረ። ነቲ ብተሳትፎ ኩለን ሃገረ ስብከታትን 
ገዳማትን፡ ሊቃውንትን ምእመናንን ድሕሪ ብዙኅ ዘተ ብሃገር ደረጃ 
ዝቖመ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ሕጊ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን፤ ኣብ 
የካቲት 2005 ዓንቀጻት ቀይሩ ከምብሓድሽ ብኢደ ወነኑ ኣሕተሞ 
(ምእመናን ንምድንጋር ተባሂሉ'ውን ፣ ኣብ 2005 ወጺኡ ክነሱ፣ ኣብ 
2002 ዓ.ም ተኣሪሙ ዝወጸ ሓድሽ ሕታም ኣምሲሉ ኣውጸኦ)። እዚ ኣብ 
ውሽጢ ቤተክርስቲያን ከቢድ ናዕቢ ፈጠረ። 3ይ ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ 
እንጦንዮስ ድማ ንኣቶ ይፍታሀን ነቲ ሓድሽ መጽሓፍን ኣውጊዞሞም። እዛ 

ፍጻመ እዚኣ ኸኣ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተጠጅአ ናይ መንግስቲ መደብ ዘናኸሰት ክርቢት ኮነት። ገለ ካብቲ ኣቶ 
ዮፍታሀ ብገዛእ ስልጣኑ ዝቀየሮ ዓንቀጻት ምስቲ ሕጋዊ ዓንቀጻት ብንጽጽር ኣንሆ፡-  

ዓንቀጽ 32 ቀዋሚ ቅ. ሲኖዶስ፡- ብናይ ቅ. ፓትርያርክ ኣቦ-መንበርነት፡ ካብ ኣባላት ቅ. ሲኖዶስ 
(ጳጳሳት) ድማ ክልተ በብታራ፡ ናይ ቤተክርስቲያን ምምሕዳራዊ ጉዳያት ፈጻምን ኣፈጻምን ጉባኤ እዩ። 
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(ገጽ 22)….ንዝብል ብዋና ኣማሓዳሪ ኦ.ተ. ቤ/ክ ምምሕዳርዊ ጉዳያት ይፍጸም ኪብል ቀይርዎ። እቲ ዋና 
ኣማሓዳሪ ዝብሃል ዘሎ ኸኣ ንሱ እዩ። ዘይሓፍር ድሙስ ገብረማርያም ስሙ፡ እዩ ነገሩ። 

ዓንቀጽ 96 ናይ መንበረ ፓትርያርክ ዋና ጸሓፊ መዝን ተግባርን፡ …ናይ መንበረ ፓትርያርክ ዋና 
ጸሓፊ ኮይኑ ብፓትርያርክ ዚሽየም …ቆሞስ፡ ካህን ወይ መዘምር ይኸውን።…ንእትብል እጥፊእዋ። ዋና 
ኣማሓዳሪ (ማዕርጉ ብዘየገድስ) ብቅ. ሲኖዶስ ይምረጽ ዝብል ድማ ወሲኹሉ። እቲ ዋና ኣማሓደሪ ከኣ እቶ 
ዮፍታሀ እዩ።  

ንኡስ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣመሪካ 
ብ2000 ብ 1ይ ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ 
ፍሊጶስ ቡራኬ ድሕሪ ምቛሙ እናበርትዐን 
ንሕዝብና ኣብ ስደት እናተሓባበረን ተሰፋ 
ዝህብ ስርሓት ካብ ዝጅምር ሒደት ዓመታት 
እኳ እንተገበረ ነቲ ኣብ ቤተክርስቲያንና 
ኪፍጸም ዝጸንሐ ሓደገኛን ኣዕናውን ኢድ 
መንግሥቲ ኪከታተሎ ጸኒሑ እዩ። ስለዝኾነ 
ብግንቦት 2005 ብዛዕባ ኣብ ቤተክርስቲያንና 
ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ወግዓዊ መግለጺ 
የውጽእ። ኣብቲ ናይ መጀመርያ መግለጺኡ 
ኣቶ ዮፍታሀ ክእለን እቲ ጉዳይ ኣቦታት 
ባዕላቶም ኪፈትሕዎን ይመክር። ብኣግኡ 
እንተዘይተኣልዩ ሳዕቤኑ ከቢድ ከምዝኸውን 
የገንዝብ።  

እቲ ነገር ግን ኮነ ኢልካ ዝትግበር ዝነበረ ስለዝኾነ ብቐሊሉ ዝቕልበስ ናይ ግሩሃት ጌጋ ኣይነበረን። 
እቶም ቀንዲ መሳርሒ ናይቲ ብቤት ጽሕፈት ፕረሲደንት እንዳተመርሐ ዝተፈጸመ ሰይጣናዊ ትልሚ፡ 
ንፍሉይ ተልእኾ ዝተሓጽዩ፡ ብናይ ዲፕሎማት ፓስፖርት ዝንቀሳቐሱ፡ ኣቡነ ሉቃስ ቀዳማይ እዮም። እዞም 
ዓመት ኣብ ዘይመልእ ብኢድ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ጵጵስና ዝተቐበሉ ኣባ ጽገ፡ ካብ ንኃይማኖት 
ንፖለቲካ ዝቐርቡ፤ መልክዖም ኪቐያይሩ ዘይጽገሙ፤ ኣብ ዝደለይዎ ሰዓት ኪስሕቑን ኪነብዑን ክእለት 
ዘሎዎም ናይ ነገር ሰብ ምዃኖም ብቐረባ ዝፈልጥዎም ሰባት ይምስክሩ። ከምኡውን ኣብዚ ገበን እዚ 
ዝተዋስኡ ኣቡነ ማርቆስ (ኣብዚ ሕጂ እዋን ብውልቃዊ ጉዳዮም ምስ ጳጳሳት ኤርትራ ተባቲኾም ኣብ ስደት 
ዝርከቡ)፡ ኣቡነ ሽኖዳ (ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓዲ ምምላስ ኣብዮም ብሓውሲ ምሕካል ኣብ ስደት ዝርከቡ)፡ 
ብውግዘት ዝተፈልየ ቀ. ሃብቶም ርእሶም፡ ቀሺ ሳሙኤል ጸጋይ እቶም ቀንዲ እዮም። እቶም ዝበዝሑ 
ጳጳሳት ብዝተፈላለየ ጸቕጥን ራዕድን ናይቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ጸበባ ዝርከቡ ይኹን እምበር ብግልጽን 
ብስቱርን፡ ሕጊ ኃይማኖት ምግሃስ፡ ኣብ ቤተክርስቲያንን ምእመናን ዘይሓዊ ቁስልን ምፍልላይን ከስዕብ 
ምዃኑ ኣፍሊጦምን ተኸራኺሮምን እዮም። ዝርዝር ናይቲ ኣብ ልዕሊ እዞም ዝተጠቕሱ ኣቦታት 
ዝተወስደን ዝውሰድ ዘሎን ግፍዕታት ኣብ ካልእ እዋን ዝግለጽ ይኸውን።  

3.2 3.2 3.2 3.2 ሥልጣን ፓትርያርክ ካበይ ናበይ እዩ?ሥልጣን ፓትርያርክ ካበይ ናበይ እዩ?ሥልጣን ፓትርያርክ ካበይ ናበይ እዩ?ሥልጣን ፓትርያርክ ካበይ ናበይ እዩ?    እቲ ፈሪሱ ዝብሃል ዘሎ ሕጊ’ኸ እንታይ እዩ?እቲ ፈሪሱ ዝብሃል ዘሎ ሕጊ’ኸ እንታይ እዩ?እቲ ፈሪሱ ዝብሃል ዘሎ ሕጊ’ኸ እንታይ እዩ?እቲ ፈሪሱ ዝብሃል ዘሎ ሕጊ’ኸ እንታይ እዩ?    

ፓትርያርክ ዝብል ቃል “Παπας” - "pater" (ኣቦ) and "archon" (መራሒ) ካብ ዝብሉ ቃላት 

ዝመጸ እዩ። መበቆሉ ቋንቋ ጽርኢ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ "መራሒ-ኣቦ" ማለት እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ 

ንመጀመርታ ግዜ ፓትርያርክ ዝብል መጸውዒ ነቦታት ዝተዋህቦም ብ200 ዓ.ም. ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ፣ 
ኣለክሳንደር ዓቢ ነቶም ሰብዓ ሊቃውንቲ እስራኤል ንመጽሓፍ ቅዱስ ካብ እብራይስጢ ናብ ኮይን ዝተባህለ 

ቋንቋ ጽርኢ ክትርጉምዎ ትእዛዝ ምስ ሃቦም እዩ። ንሳቶም፣ ነቲ “ኣቦ ኹሉ” ዝብል ቃል ናብ ፓትርያርክ 

ዝብል ምስ ለወጥዎ፣ ብኡ መሰረት ኣብቲ Septuagint ተባሂሉ ዝጽዋዕ መጽሓፍ ቅዱስ ቦታ ሓዘ። ከም 
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መጸውዒ መዓርግ ንዝለዓሉ ኣቦታት-ቤተክርስቲያን ዝተጀመረሉ ግና ብ42 ዓ.ም ኣብ ኣለክሳንደርያ (ግብጺ) 
እዩ። ካብዚ ንደሓር ቤተ ክርስቲያን መንበረ ማርቆስ፣ ነቲ ቀዳማይ ኣቦ መዓርግ ፓትርያርክነት ትህብ እኳ 

እንተ ነበረት፡ "ፓትርያርክ" ዝብል መጸውዒ ዝያዳ ክፍለጥ ዝጀመረ፣ ኣብ ቀዳማይ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን 
(ጉባኤ ኒቅያ) ብ325 ዓ.ም. እዩ። ቀንዲ ቦታኡ ዝሓዘን ናይ ኩላተን ቤተ ክርስቲያናት መጸውዒ ዝዀነን ግና 

ኣብ ሳልሳይ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን (381 ዓ.ም) እዩ። ብሕጊ ጸዲቑ ወግዓዊ መጸዊዒ መዓርግ ምስ ኰነ፣ ኣብ 

6ይ ክፍለ ዘመን ኩላቶም ኣቦታት "ፓትርያርክ" ተባሂሎም ክጽውዑ ንሊቀ ጳጳሳት ሮማ፣ ንሊቀ ጳጳሳት 
ኣንጾክያ፣ ንሊቀ ጳጳሳት ቁስጥንጥንያ፡ ከምኡውን ንሊቀ ጳጳሳት ኢየሩሳሌም መልእኽቲ ተላእከ። ካብዚ 
ንደሓር፣ ቤተ ክርስቲያን ነቶም ኣብ ምድሪ ብመንፈስ ቅዱስን (ብጾም፡ ጸሎትን ድምጺ ውሉደ ክህነትን 
ምእመናን ብዘኽበረ መስርሕ) ዝተመርጹ መራሕታ “ይደልዎ” እናበለት ክሳብ ሕጂ ነዚ መዓርግ እዚ 
ትጥቀመሉ ኣላ። 

“ፓትርያርክፓትርያርክፓትርያርክፓትርያርክ ኣብዛኣብዛኣብዛኣብዛ ምድሪምድሪምድሪምድሪ ብመንፈሳውንብመንፈሳውንብመንፈሳውንብመንፈሳውን ሕጋውንሕጋውንሕጋውንሕጋውን መገዲመገዲመገዲመገዲ ወኪልወኪልወኪልወኪል ክርስቶስክርስቶስክርስቶስክርስቶስ ኮይኑኮይኑኮይኑኮይኑ 

(representative or ‘Kholaphaa) ፣፣፣፣ እምነትእምነትእምነትእምነት ክሕሉ፣ክሕሉ፣ክሕሉ፣ክሕሉ፣ ምእመናንምእመናንምእመናንምእመናን ኪጓሲኪጓሲኪጓሲኪጓሲ ዝተሾመዝተሾመዝተሾመዝተሾመ መራሒመራሒመራሒመራሒ እዩ።እዩ።እዩ።እዩ።” 

(ፍትሒፍትሒፍትሒፍትሒ መንፈሳዊመንፈሳዊመንፈሳዊመንፈሳዊ: ኣንቀጽኣንቀጽኣንቀጽኣንቀጽ 4)።።።። መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሰረት ናይዚ ድማ "እቲ ንዓኹም ዝቕበል ንዓይ 

ከምዝተቐበለ . . ." ዝብል እዩ። መዓርግ ፓትርያርክነት ኣይሰዓርን እዩ፤ ከመይሲ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ስለ 

ዝኰነ። በዚ ምኽንያት ድማ እዩ ፍትሓ ነገሥት “ሊቀሊቀሊቀሊቀ ጳጳሳትጳጳሳትጳጳሳትጳጳሳት (ፓትርያርክፓትርያርክፓትርያርክፓትርያርክ) ከምቲከምቲከምቲከምቲ ኣቦኣቦኣቦኣቦ ኣብኣብኣብኣብ ልዕሊልዕሊልዕሊልዕሊ ደቁደቁደቁደቁ ምሉእምሉእምሉእምሉእ 

ስልጣንስልጣንስልጣንስልጣን ዘለዎ፡ዘለዎ፡ዘለዎ፡ዘለዎ፡ ፓትርያርክፓትርያርክፓትርያርክፓትርያርክ ኣብኣብኣብኣብ ልዕሊልዕሊልዕሊልዕሊ መእመናንመእመናንመእመናንመእመናን ምሉእምሉእምሉእምሉእ ሥልጣንሥልጣንሥልጣንሥልጣን ኣለዎኣለዎኣለዎኣለዎ ዝብል።ዝብል።ዝብል።ዝብል። ሊቀሊቀሊቀሊቀ ጳጳስጳጳስጳጳስጳጳስ (ፓትርያርክፓትርያርክፓትርያርክፓትርያርክ) 
ነቶምነቶምነቶምነቶም ኣብኣብኣብኣብ ትሕቲኡትሕቲኡትሕቲኡትሕቲኡ ዘለዉዘለዉዘለዉዘለዉ ክእዝዝክእዝዝክእዝዝክእዝዝ ምሉእምሉእምሉእምሉእ ሥልጣንሥልጣንሥልጣንሥልጣን ኣለዎ፣ኣለዎ፣ኣለዎ፣ኣለዎ፣ ከመይሲከመይሲከመይሲከመይሲ ንሱንሱንሱንሱ ኣብኣብኣብኣብ ርእሲርእሲርእሲርእሲ ኩላቶምኩላቶምኩላቶምኩላቶም ህዝበህዝበህዝበህዝበ ክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያን 
ከምከምከምከም ጰጰጰጰጥሮስጥሮስጥሮስጥሮስ ሓለቓሓለቓሓለቓሓለቓ እዩ።እዩ።እዩ።እዩ። ኣብኣብኣብኣብ ርእሴኡርእሴኡርእሴኡርእሴኡ ድማ፣ድማ፣ድማ፣ድማ፣ ኣብኣብኣብኣብ ልዕሊልዕሊልዕሊልዕሊ ኩላተንኩላተንኩላተንኩላተን ቤተቤተቤተቤተ ክርስቲያናትክርስቲያናትክርስቲያናትክርስቲያናት ምስሌነምስሌነምስሌነምስሌነ ጎይታናጎይታናጎይታናጎይታና ኢየሱስኢየሱስኢየሱስኢየሱስ 

ክርስቶስክርስቶስክርስቶስክርስቶስ እዩ።እዩ።እዩ።እዩ። (ፍትሓፍትሓፍትሓፍትሓ ነገሥትነገሥትነገሥትነገሥት ዓንቀጽዓንቀጽዓንቀጽዓንቀጽ 4፤፤፤፤ 54)   

መዓርግን ሥልጣንን ፓትርያርክ እንተተንከፈ፣ “ኒቅያኒቅያኒቅያኒቅያ ፶፶፶፶ ኣብኣብኣብኣብ ልዕሊልዕሊልዕሊልዕሊ ፓትርያርክፓትርያርክፓትርያርክፓትርያርክ (ሊቀሊቀሊቀሊቀ ጳጳስጳጳስጳጳስጳጳስ) ዝዝዝዝዀዀዀዀነነነነ 
ክሲክሲክሲክሲ እንተእንተእንተእንተ ተረኽበ፣ተረኽበ፣ተረኽበ፣ተረኽበ፣ እቶምእቶምእቶምእቶም ኣብኣብኣብኣብ ትሕቴኡትሕቴኡትሕቴኡትሕቴኡ ዘለዉዘለዉዘለዉዘለዉ ጳጳሳትጳጳሳትጳጳሳትጳጳሳት ክፈርድዎክፈርድዎክፈርድዎክፈርድዎ ሥልጣንሥልጣንሥልጣንሥልጣን የብሎምን።የብሎምን።የብሎምን።የብሎምን። ፓትርያርክፓትርያርክፓትርያርክፓትርያርክ በደልበደልበደልበደል 
እንተገበረእንተገበረእንተገበረእንተገበረ ካብቶምካብቶምካብቶምካብቶም ሰለስተሰለስተሰለስተሰለስተ ፓትርያርክፓትርያርክፓትርያርክፓትርያርክ ሓደሓደሓደሓደ ተረኺቡተረኺቡተረኺቡተረኺቡ ነቲነቲነቲነቲ ዝተባህለዝተባህለዝተባህለዝተባህለ ክሲክሲክሲክሲ ከይመርመረከይመርመረከይመርመረከይመርመረ ክሱክሱክሱክሱ ቅቡልቅቡልቅቡልቅቡል ኣይኣይኣይኣይኰኰኰኰነን።ነን።ነን።ነን። 
ካብቶምካብቶምካብቶምካብቶም ሰለስተሰለስተሰለስተሰለስተ ሓደሓደሓደሓደ ምስምስምስምስ ተረኽበውንተረኽበውንተረኽበውንተረኽበውን መጺኡመጺኡመጺኡመጺኡ ካብካብካብካብ ስራሕስራሕስራሕስራሕ ከሰናብቶከሰናብቶከሰናብቶከሰናብቶ ወይወይወይወይ ምስቲምስቲምስቲምስቲ ክሲክሲክሲክሲ ክሰማማዕክሰማማዕክሰማማዕክሰማማዕ ክሕበልክሕበልክሕበልክሕበል 

ኣይግብኦንኣይግብኦንኣይግብኦንኣይግብኦን”።።።። (እዞም ሰለስተ ዝብሎም ዘሎ ካብቶም ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ፓትርያርክ ኣለክሳንድርያ፤ ሮማ፣ 
ኤፈሶን፣ ኣንጾክያ ማለቱ እዩ። ፍትሓፍትሓፍትሓፍትሓ ነገስትነገስትነገስትነገስት ዓንቀጽዓንቀጽዓንቀጽዓንቀጽ 4፣፣፣፣41 ተመልከት።ተመልከት።ተመልከት።ተመልከት።) 

ፓትርያርክ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለዎ ሥልጣን ድማ ብመዓርጉ ካህን እዩ። መዓርግ-ክህነት ክሳዕ ሞት ስለ 

ዝዀነ፣ መዓርግ ፓትርያርክ ድማ ብህይወት ክሳብ ዘሎ ኣይሰዓርን'ዩ። መዓርግ ክህነት ይኹን መዓርግ 
ፓትርያርክነት ካብ ሰብ ዘይኰነ ካብ ላዕሊ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ መዓርግ ከም ዝኰነ ድማ መጽሓፍ 
ቅዱስ ይምህረና። ካብተን ሸውዓተ ምስጢራት ቤተክርስቲያን (ኣዕኑድ ቤተክርስቲያን) ሓንቲ ምሥጢረ 
ክህነት እያ።  

3.3.3.3.3333    ታሪኽ ቤት ትምህርቲ ሰንበትን፡ ታሪኽ ቤት ትምህርቲ ሰንበትን፡ ታሪኽ ቤት ትምህርቲ ሰንበትን፡ ታሪኽ ቤት ትምህርቲ ሰንበትን፡ ኣሉታዊ ኣሉታዊ ኣሉታዊ ኣሉታዊ ተራተራተራተራ    ናይቶምናይቶምናይቶምናይቶም    ውሉደውሉደውሉደውሉደ    ““““ማሕበረማሕበረማሕበረማሕበረ    ቅዱሳንቅዱሳንቅዱሳንቅዱሳን” ” ” ” 
ዝብሃሉዝብሃሉዝብሃሉዝብሃሉ    ውሑዳትውሑዳትውሑዳትውሑዳት    መንእሰያትመንእሰያትመንእሰያትመንእሰያትንንንን        

እቲ ብትምህርቲ-ሰንበት ዝፍለጥ መንፈሳዊ ወይ ሃይማኖታዊ ቤት-ትምህርቲ፥ እቲ ብሥልጣኔ 
ዝፍለጥ ቀዳማይ-ዓለም ካብ ነዊሕ እዋናት ክሠርሓሉ እኳ እንተጸንሐ፡ ከም ኦርቶዶክሳውያን መጠን 
ንትምህርቲ-ሰንበት ኣጋይሽ ኢና ክንብል ንኽእል ኣይኮናን። ርግጽ‘ዩ ማእከልነት ብዘለዎ ኣገባብ ደኣ ኣይኮነን 
እምበር፥ ኣብ ቀጽሪ ኣብያተ-ክርስቲያናትና ናይ መንእሰያት ምትእኽኻብ ካብ ዝጅመር፥ ግዚኡ ሓጺር 
ኣይኮነን። እቶም ቀዳሞት ተመሃሮን መማህራንን ቤት ትምህርቲ ሰንበት ወይ ኣብ ዕብየቶም ኣሎዉ 
ውይውን ብህይወት የሎዉን። ስለዚ‘ውን ካብ መፋርቕ 40ታት ጀሚሩ  “ማኅበርማኅበርማኅበርማኅበር-መንእሰይመንእሰይመንእሰይመንእሰይ ፈለገፈለገፈለገፈለገ-
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ሕይወትሕይወትሕይወትሕይወት”  ከም በዅሪ ምንቅስቓስ መንእሰያት ኦርቶዶክሳውያን ዝፍለጥ ማኅበር ምዃኑ፥ እቲ ኣብ ጽሑፍ 

ንኽሰፍር ዕድል ዘይረኸበ ታሪኽ ቤተ-ክርስቲያንና ከረጋግጾ ዝኽእል ሓቂ እዩ። ካብዚ ንደሓር ኣብ ዝቐጸለ 

እዋናት፥ ንትምህርቲ-ሰንበት ኢሎም ኣብ ቀጽሪ ኣብያተ-ክርስቲያናትና ክመላለሱ ዝተራእዩ መንእሰያት፥ 
ብዝሖም ዝኾነ ሰብ ክግምቶ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ከምዝነበረ፥ እቶም ብሕይወት ዘለዉ ዓበይቲ ኵሎም 

የረጋግጹዎ እዮም። ማእከልነት ሓልዩ ዝኣልን ዝመርሕን መንበረ-ጵጵስና ስለዘይነበረ ግን፥ እቲ ኩሉ 

ምትእኽኻብ መንእሰያት፥ ቤተ-ክርስቲያንና ክትረብሓሉ ከም ዘይከኣለት‘ዩ እቲ ታሪኽ ዝዛረብ። 
ቤተክርስቲያን ፍረ ጻማ ከይትረክብ መግዛእቲ’ውን ቀሊል ዘይኮነ ግደ ነይርዎ እዩ። እቲ ዘሕዝነና እቲ 
ዘመነ-ነጻነትውን ካብቲ ዘመን መግዛእቲ ዝሓሸ ኮይኑ ዘይምርካቡ እዩ። 

ኣብቲ ዝሓለፈ ፈለማ ዓመታት ነጻነት፥ ነዚ ዝተባህለ ጸገማት ኣለሊኻ ብምፍላይ ብዝተጸንዐን 
ዝተጻፈፈን ኣሠራርሐ ክሥራሕ፥ እቶም ሕጂ ብሕይወት ዘየለዉ ከም በዓል መምህር ተወልደብርሃን 
ዓምደመስቀል፡ መጋቤ-ምሥጢር መብራህቱ መባእ፡ መምህር ዓምደብርሃን ገብረማርያም፡ መጋቤ-ሥርዓት 
ሉቃስ ገብረሚካኤል ዝኣመሰሉ ኣቦታት ዝተሳተፉዎ፥ ንትምህርቲ ሰንበት ተባሂሉ መጻሕፍቲ ክዳሎን 
መምርሒ ክወጽእን  ኃያል ጻዕሪ ተገይሩ  ከምዝነበረ፥ እቶም ኣብ መንበረ-ፓትርያርክ ዝነበሩ ኩሎም 

ይዝክርዎ እዮም። ኣብቶም ጳጳሳትና ዓቕምን ኣፍልጦን ስለ ዝተሳእነ ግን፤ ቀጽሪ ኣብያተ-ክርስቲያናትና ሓጹር 
ከምዘይብሉ ቤት፥ ብሚስዮናውያን ኪውረር እዩ ጸኒሑን ዘሎን። ከም ሳዕቤኑ ድማ እንሆ ሓደ ምሉእ ወለዶ 
ከሲርና ኢና እንተተባህለ፥ ምግናን ኣይኮነን። እዚ ሃጓፍ’ዚ በቲ ዓበይቲ ኣቦታትን ሊቃውንትን ዝጀመርዎ 
መገዲ፤ ንዝተባረሩ ደቂ ቤተክርስቲያን ኣካቢካ፡ ጉስነትካ ኣጽኒዕካ፡ ደንበኻ ሓሊኻ ምኻድ ምስ ተጀመረ፤ 
እቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ናቱ ሃሱሳት ሰሪዑ ማንም ዘይተጽበዮ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርቲ ሰንበት 
ኣውረደ። እዘን ኣብ ኣጸድ ኣብያተ ክርስቲያናትና ዓምቢበን ዝነበራ፡ ኣብያተ-ትምህርቲ ሰንበት ኣብ ግዜ 
ደርጊ ዘሕለፈኦ ጸበባ ከይኣክል መንግስቲ ኣብ ምፍራሰን’ዩ ዝዘመተ። እቲ ምኽንያት ድማ ንጹር እዩ፡ 
ምርጫ መራሕቲ መንግስትን ድልየት ቤተክርስቲያንን ኣይተቓደወን።  

ኣብቲ (1998 ዓም ፈረንጂ) ጊዜ ጎንጺ ናይ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ዓዲ ዝተሰጎጉ፡ መንእሰያትን 
መልመልቶምን፡ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቐሳቐስ፡ ዘይቅዱስ ክነሱ “ማሕበረ ቅዱሳን” ዝተባህለ 
ማሕበር ኣብ ኤርትራ ንኽምስርቱ፡ ብውዱብ መልክዕ ኪንቐሳቐሱ ጀመሩ። መብዛሕትኦም ዕሸላት ታሪኽን 
ተሞክሮን ትምህርቲ ሰንበት ናይ ኤርትራ ዘይፈልጡ፡ ባህልን ስነ-ምግባርን ሕብረተሰብናውን ዘይርድኡ 
ኣጋይሽ ኣብ ርእሲ ምዃኖም፡ ቅንኢ እምበር ብቑዕ ትምህርቲ ቤተክርስቲያንውን የብሎምን። ነቲ 
ብፖለቲከኛታት ሃገርና ዝተጠጅአ ሰይጣናዊ መደብ ከለልዩ ብቕዓት ኣይነበሮምን። ብቐሊሉ ድማ ርትዕን 
ሓቅን ብዘይብሉ ወረ ደቂ ሕድርትና (ብባዶ ሰለስተ ዝፍኖ) ተማሪኾም ኣባትር ናይቶም ቀንዲ ብስዉር 
በቲ ሃገራዊ ድሕነት ዝብሃል ናይ ጸጥታ ትካል ዝተኸትቡ ኮኑ።  

 ኣብ ኢትዮጵያ እዚ “ማሕበረ ቅዱሳን” ዝብሃል ኣብ ውሽጢ ደንበ ከም ጭርናዕ ንቤተክርስቲያን 
ከድምያ ዝጸንሐ ጉጅለ እዩ። ሕግን ሥርዓትን ዘሎዎ ሃገር ብምዃኑ፡ ተደጋጋሚ ክስታት ኪቐርብ ድሕሪ 
ምጽናሕ፡ ኣብ ቤተክርስቲያን ዘውረዶ ዕንወት ተመርሚሩ ብደረጃ ቅዱስ ሲኖዶስን ሊቃውንቲ 
ቤተክርስቲያንን ዓብዪ ጉባኤ ተጸውዑ፡ ዕላማ ቤተክርስቲያን ዘይኮነስ ካልእ ፖለቲካውን ዓሌታውን 
ተልእኾ ከምዘሎዎ ዝተረጋገጸ ማሕበር እዩ። ብጸለመን ክስን ጎነጻዊ ስጉምትን ናይዚ ማሕበር’ዚ፡ ቤተ 
ክርስቲያን ናይ ኢትዮጵያ ኣስታት 60,000 ውሉደ-ክህነት፡ ቤት ትምህርቲ ሰንበትን ገለ ካብ ምእመናንን 
ቤተክርስቲያኖም ገዲፎም ናብ ካልኦት ናይ ክርስቲያን ማሕበራት ኪጽምበሩ ከምዝተገደዱ ዝገልጽ ሰነዳት 
ኣሎ። ኩሉ ነገር ብፍሬኡ ስለዝልለ፡ እዚ ማሕበርዚ ንቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ብዙኅ ከምዝጎድኣ ኣብ 
መደምደምታ ተበጺሑ ኣሎ (ነቲ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ዝተኻየደ ጉባኤ ዝምልከት ቪድዮ ተመልከት… 
https://www.youtube.com/watch?v=5p8gfqdSZc4)።  

እዞም ውሉደ “ማሕበር ቅዱሳን” ዝብሃሉ ኣብ ሃገርና ኪንቀሳቐሱ ዝጀመሩ ዕሸላት መንእሰያት፡ 
ኣብ ክንዲ ኣብ እግሪ ኣቦታቶም ኮፍ ኢሎም ዝምሃሩ፡ ኣብዘይምልከቶምን ኣብዘይፈልጥዎን ጉዳይ ኣትዮም 
ሓዊ ከሳውሩ ጀመሩ። ቤተክርስቲያን ኣብ ታሪኻ ትስደድ እምበር ኣሳዲዳ ኣይትፈልጥን እያ። ቅዱስ 
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ይስሓቕ ሶርያዊ (613-700 ዓም ጉርጎርያን) ናይ ስነመለኮት ምሁርን ጳጳስ ናይ ነነዌን ከምዝበሎ ““““ከምከምከምከም    
ክክክክርስቲያንርስቲያንርስቲያንርስቲያን    ንስኻንስኻንስኻንስኻ    ተሰደድተሰደድተሰደድተሰደድ    እምበርእምበርእምበርእምበር    ኣይተሳድድ፡ኣይተሳድድ፡ኣይተሳድድ፡ኣይተሳድድ፡    ንስኻንስኻንስኻንስኻ    ተሰቐልተሰቐልተሰቐልተሰቐል////መስዋእቲመስዋእቲመስዋእቲመስዋእቲ    ክፈልክፈልክፈልክፈል/ / / / እምበርእምበርእምበርእምበር    ሰባትሰባትሰባትሰባት    ኣይትስቀል፡ኣይትስቀል፡ኣይትስቀል፡ኣይትስቀል፡    
ንስኻንስኻንስኻንስኻ    ተጸረፍተጸረፍተጸረፍተጸረፍ    እምበርእምበርእምበርእምበር    ኣይትጽረፍኣይትጽረፍኣይትጽረፍኣይትጽረፍ” ” ” ” """"Let yourLet yourLet yourLet yoursssself be perelf be perelf be perelf be perssssecuted, but do not perecuted, but do not perecuted, but do not perecuted, but do not perssssecute. Let yourecute. Let yourecute. Let yourecute. Let yoursssself be crucified, elf be crucified, elf be crucified, elf be crucified, 

but do not crucify. Let yourbut do not crucify. Let yourbut do not crucify. Let yourbut do not crucify. Let yoursssself be inelf be inelf be inelf be inssssulted, but do not inulted, but do not inulted, but do not inulted, but do not inssssult.ult.ult.ult."""" St.  St.  St.  St. IsIsIsIsaac the Syrian (613aac the Syrian (613aac the Syrian (613aac the Syrian (613----700 700 700 700 ADADADAD))))።።።።    ኦርቶዶክስ 
ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ገናጺልካ እንተፈለጥካያ ተሐብን፡ መድሓኒና ክርስቶስ ዝመሠረታ፡ ደምን ገድልን 
ናይ ኃዋርያትን፡ ቅዱሳት ኣቦታትን ሰማእታትን ዘጽንዓ፡ ብሓቂ፡ መንፈስን ፍቕርን እትግልገል 
ቤተክርስቲያን እምበር፡ ብበትርን ሴፍን ትሕሎ ቤተክርቲያን ኣይኮነትን። በትርን ሴፍን ዝዕጠቕ ሕጊ-ኣልቦ 
ስማዊ ክርስቲያን ጥራይ እዩ፡ እቲ ሓቀኛ ክርስቲያን፡ ከምቶም ኣቦታትና፡ ጾምን ጸሎትን እዩ ሰይፉ። እቲ 
ዘይሕሱ ቃል ክርስቶስ መድሓኒና’ውን ንሱ እዩ ዝብል ““““ሰይፊሰይፊሰይፊሰይፊ    ዜልዕሉዜልዕሉዜልዕሉዜልዕሉ    ዂሎምዂሎምዂሎምዂሎም    ብሰይፊብሰይፊብሰይፊብሰይፊ    ይጠፍኡይጠፍኡይጠፍኡይጠፍኡ    እዮምእዮምእዮምእዮም…” …” …” …” 
ወወወወ....ማቴማቴማቴማቴ    27272727፡፡፡፡52525252።።።።  እዞም ንኃይማኖት ብጭራኣ ሒዞም፡ ዚፈልጥዎ ዘይብሎም፡ ባዕሎም ከሰስቲ፡ ባዕሎም 
ፈረድቲ፡ ባዕሎም ድማ ቀጻዕቲ ገይሮም ንነብሶም ዚሸምዋ፡ ወተሃደራዊ ዕጥቂ ዝህቦም እንተዝረኽቡ ነዞም 
ንዓለምና ዘናውጽዋ ዘሎዉ ኣኽረርቲ ኣስላም (ጂሃዳውያን) መርከብዎም ነይሮም። እዚ ባህርይ 
ዘስተውዓሉ ፖለቲከኛታት ሃገርና፡ ነዛ ኣብ 2005 ዝተናኸሰት ሓዊ ከምበድብዱ፡ ጽቡቕ ጌሮም 
ተጠቕመሎም። እንተኾነ ከምቲ ሃገራዊ ዝልዓለ ፍርዳዊ ኣካል፡ ንሕገ-መንግስቲ ቶርጒሙ ውሳኔ ዝህብ፤ 
ኣብ ቤተክርስቲያንውን እቲ ብሕጋዊ ፓትርያርክ ዚምራሕ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥራይ እዩ ከሳስን ተኸሳስን ገጽ 
ንገጽ ኣራኺቡ፡ ድምጺ ክልቴኦም ሰሚዑ፡ ንዝተጋገየ ኪምለስ ደጋጊሙ መኺሩን ሚዕዱን ውሳኔ ዝህብ። 
ናይ ኣስታት ክልተ ሽሕ ታሪኽ ቤተክርስቲያን ዝምህረና እዚ ሓቂ’ዚ እዩ። ውልቀሳባት ባዕልና ንቅዋም 
(ሕገ-መንግስቲ) ቶርጊምና፡ ባዕልና ውሳኔ ሂብና ስጉምቲ ንወስድ ነይርና እንተንኸውን ከም ኣራዊት 
ምተባላዕና። እዚ መባእታዊ ፍልጠት ዝጎደሎም፡ መልሓሶም ዘይጽረዩ “መናፍቕ” እትብል ቃል መውጽኢ 
ኣፎም ጌሮም፡ ከም ከልብን ድሙን ዝነብሑ መንእሰያት እምበኣር፡ ኣይ ካብ ሠረት ኣቦታቶም ኣይ ካብ 
ዘመናዊ ፍልጠት ሓዲግ ዝኾኑ ዕሸላት፡ መሳርሒ ናይ እኩያት ሰባት እንተዘይኮይኖም ንተልእኾ 
ቤተክርስቲያን ዝተላዕሉ ዘይምዃኖም ብግብሪ ኣመስኪሮም እዮም። ዝበዝሑ ካብዞም መንእሰያት ድሕሪ 
እዚ ኹሉ ዕንወት፡ ምስ ግዜ ኣዒንቶም ዝተኸፍተሎምን በቲ ዝነበሮም ኣሉታዊ ተራ ዝጥዓሱን እኳ 
እንተኾኑ ሒደት ግን በትሪ ፖለቲከኛታት ብምዃን ንቤተክርስቲያንና ገና ይሕምስዋ ኣሎዉ። ሓቀኛን 
ዓምዪቕን ትምህርቲ ቤተክርስቲያን ዘይብሎም፡ ኣኽረርቲ፡ ዕቡያት፡ ክብሪ ዓበይትን መራሕቲ ኃይማኖት 
ዘይፈልጡ፡ ከምቲ ገማልኤል ““““ሕጂሕጂሕጂሕጂ    ኸኣ፡ኸኣ፡ኸኣ፡ኸኣ፡    እዚእዚእዚእዚ    ምኽሪምኽሪምኽሪምኽሪ    እዝንእዝንእዝንእዝን    እዚእዚእዚእዚ    ግብሪግብሪግብሪግብሪ    እዝንእዝንእዝንእዝን    ካብካብካብካብ    ሰብሰብሰብሰብ    እንተእንተእንተእንተ    ዀዀዀዀይኑ፡ይኑ፡ይኑ፡ይኑ፡    
ኪፈርስኪፈርስኪፈርስኪፈርስ    እዩ።እዩ።እዩ።እዩ።    …” …” …” …” ግብግብግብግብ. . . . ሓዋሓዋሓዋሓዋ. 5. 5. 5. 5፡፡፡፡39393939፤፤፤፤    ዝበሎ፡ ብደገ ልዕሊ ሰቦም ኃይማኖተኛታት ዝመስሉ ብትሕዝቶ ግን 
ባዶሽ፡ ብምዃኖም ንግዜኡ እንተዘይኮይኑ ትምህርትን ግዜን ዝልውጦም ወይውን ዝስዕሮም እዮም። 

3.3.3.3.4444    ኣፈጻጽማ እቲ ታሪኻዊ ገበን ከመይ ነበኣፈጻጽማ እቲ ታሪኻዊ ገበን ከመይ ነበኣፈጻጽማ እቲ ታሪኻዊ ገበን ከመይ ነበኣፈጻጽማ እቲ ታሪኻዊ ገበን ከመይ ነበረ? ረ? ረ? ረ?     

በዞም ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮም ናይ ውሽጢ ተዃሉ እንዳተደገፈ፡ ኣቶ ይፍታሀ ምስ ፖለቲከኛታት 
መኺሩ፡ በቲ ሓደ ሸነኽ ሕነኡ ኪፈዲ በቲ ኻልእ ድማ ዝተዋህቦ ተልእኾ ከተግብር፡ ኣብ ልዕሊ ቅዱስ 
ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስ ዝምሃዞ ሽዱሽተ ክስታት፡ ብሓጺሩ እዚ ዝስዕብ እዩ፡- “ንልዕሊ 50 ዓመታት 
ታሪኽ ዘሎዎ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ኣይነፍርስ፡ ተመሃሮ ኣይንስጎግ፡  መማህራን ድኣ ንግበረሎም 
ኢልኩም፤ ጉባኤ ሊቃውንቲ ከም ኣማኸርቲ ኣቚምኩም፤ ነቲ ዮፍታሀ ከም ዋና ኣማሓዳሪ ጌሩ ዘቕርብ 
ሓድሽ ሕጊ ወጊዝኩም፤ ኣቦ ዮፍታሀ ንቡረ ዕድ ዲመጥሮስ ብናይ ምእመናን ሞባእ ዘስርሕዎ ገዛውቲ 
ንብረት ቤተክርስቲያን እዩ ኢልኩም (ይፍታሀ ኪወርሶ ስለዘይፈቀድኩም)፤ እቶም ኣዒንቲ ቤተክርስቲያን 
ዝብሃሉ ብዘመናዊ ትምህርቶም፡ ብመንፈሳዊ ፍልጠቶም ዝተመስከረሎም ሊቃውንቲ፡ መንግሥቲ ነቲ 
እከይ ውጥኑ ንምትግባር ምእንቲ ኪጥዕሞ ኣቐዲሙ ዝኣሰሮም መሪጌታ ይትባረኽ በርሀ፡ ቀሺ 
ገብረመድህን ገብረጊዮርጊስ፡ ቀሺ (ዶር) ፍጹም ገብረንጉሥ፡ ቀሺ (ዶር) ተኽለኣብ መንግስተኣብ… 
ንመራሕ መንግሥቲ ኪፍትሑ ስለዝሓተትኩም፤ ኣባ ሽኖዳ ኣብ ኣስመራ ኮይንኩም ኣገልግሉ 
ስለዝበሉክምዎም ይብል። መስደመም እዩ (ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ክስታትን ኣብ ዝስዕብ ጥብቆ ተመልከት 



ሕዝባዊ ርክባት ኣኅጉረ ስብከታት ሰሜን ኣመሪካ፣ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን።  ግንቦት (፳፻፯ ግእዝ) 2015 

 

14 

 

http://tewahdo.org/images/stories/news/SynodsAccusationOverPatAntonios-081805.pdf)። 
እዚ ብዕሊ ዝቐረበ ክሲ ኪኸውን ከሎ፡ ገርህነት ሕዝብና ብምብዝባዝ፡ ብዘይወግዓዊ ዝፍኖ ወረ ናይ ደቂ 
ሕድርትና ኸኣ ፓትርያርክ እንጦንዮስ መናፍቕ ኮይኖም (ብብዓል ቀ. ሃብቶም ርእሶምን ቀ. ሳሙኤል 
ጸጋይን ተሰኒዑ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ዝርከቦ ናይ ሓሶት ጸለመ)፤ ንሳ ምስ በለየት ከኣ ፓትርያርክ እንጦንዮስ 
ብሲኣይአ (ናይ ኣመሪካ ናይ ስለላ መንግስታዊ ትካል) ተዓሲቦም፤ ጸኒሖምውን ብዙኅ ገንዘብ 
ቤተክርስቲያን ወሲዶም…ዝብል መትሓዝን መጨበጥን ዘይብሉ ወረታት ይናፈስ።   

ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ብትብዓቶም፡ መንፈሳውነቶምን ቅንዕነኦምን ዝልለዩ ኣቦ ድማ፡ ብሓጺር 
ቃል ““““ንሕጊንሕጊንሕጊንሕጊ    እንተረጊጽካዮ፡እንተረጊጽካዮ፡እንተረጊጽካዮ፡እንተረጊጽካዮ፡    ተመሊሱተመሊሱተመሊሱተመሊሱ    እዩእዩእዩእዩ    ዝረግጸካዝረግጸካዝረግጸካዝረግጸካ””””  እቲ ናይ ኣስታት 1700 ዓመታት ቤተክርስቲያን 
ዝተመረሓትሉ ሕጊ እንተጊህስኩም፤ “ብስምብስምብስምብስም    ሥላሴ፡ሥላሴ፡ሥላሴ፡ሥላሴ፡    ኣብንኣብንኣብንኣብን    ወልድንወልድንወልድንወልድን    መመመመንፈስንፈስንፈስንፈስ    ቅዱስንቅዱስንቅዱስንቅዱስን    ወጊዘኩምወጊዘኩምወጊዘኩምወጊዘኩም    ኣሎኹኣሎኹኣሎኹኣሎኹ”””” 
ብምባል መልሲ ሃቡ (ምላሽ ደብዳበ ናይ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ኣብዚ ጥብቆ ተመልከት 
http://tewahdo.org/images/stories/news/Pat_AntoniosReplyToSynodsAccusation-
072305.pdf)። 

 ሓቂ እንተልይኩም ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ዝተረኽብሉ፡ ናይ ግብጺ ቤተክርስቲያን ዘላቶ፡ 
ጉባኤ ጸውዑ፡ ነቲ ከይሓፈርኩም ከም ክሲ ኣቕሪብኩምዎ ዘሎኹም ኸኣ መልሲ ኪህበኩም እየ በሉዎም። 
ጉባኤ እንተጸውዑ እቲ እከይ 
ግብሮም ብሰፊሑ ኪቃላዕ 
እንተዘይኮይኑ እቲ ናይ ሓሶት 
ኪስታቶም ሰብ ፈጺሙ 
ዚቕበሎ ኣይኮነን። ጉባኤ 
ከይጸውዑ እቲ ብቤት 
ጽሕፈት ፕረሲደንት ዝተወጠነ 
እከይ ግብሪ ብቐጥታ 
ከተግብሩ እንተፈቲኖም ከኣ 
ብውሽጥን ደገን ውግዘት 
ከጋጥሞም እዩ። ብዓል እከይ 
ግብሪ ጽብብ በለቶም። እቶም 
ተጋጊና ምባል ሞት ኮይና 
ትጥዕሞም ውሑዳት መራሕቲ 
መንግሥቲ ግን ሕጂውን ንኣቶ 
ዮፍታሀ ካልእ ተልእኾ 
ኣዳለውሉ። ግብጻውያን ትግርኛ ስለዘይሰምዑስ ኣብ ዓድና ዝግበር ዘሎ ኣይፈልጥዎን እዮም ዝኾኑ ግዲ 
ኢሎም ኮይኖም፡ እተን ሽዱሽተ ክስታት ሒዙ ንክልተ ጳጳሳት ኣሰንዩ ናብ ግብጺ ከይዱ ንፖፕ ሽኖዳ 
ኪረኽቦም ይንገሮ። ንቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ከነውርዶም ተሓባበሩና እዩ ነገሩ (ንመፈንቅለ ፓትርያርክ 
ናብ ግብጺ ዝገሹ ስዕሊ ተመልከት። ሓምለ 2005 ) 
http://www.copticpope.org/downloads/eng_keraza/engkeraza05-08-2005.pdf  

 
3.3.3.3.5555    መልሲመልሲመልሲመልሲ    ፖፕፖፕፖፕፖፕ    ሽኖዳሽኖዳሽኖዳሽኖዳንንንን፡፡፡፡    ግደግደግደግደ    ናይናይናይናይ    ኦርየንታል ተዋሕዶ ኣብያተ ክርስቲያናትንኦርየንታል ተዋሕዶ ኣብያተ ክርስቲያናትንኦርየንታል ተዋሕዶ ኣብያተ ክርስቲያናትንኦርየንታል ተዋሕዶ ኣብያተ ክርስቲያናትን’’’’ከከከከ    እንታይእንታይእንታይእንታይ    
ነበረነበረነበረነበረንንንን????    ኣሎንኣሎንኣሎንኣሎን????    

ፖፕ ሺኖዳ ሣልሳይ  ብወገኖም እዚ ከም ክሲ ኣምጺእክምዎ ዘሎኹም ንቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ፡ 
ኣሽምባይዶ ካብ ስልጣኖም ከውርዶምሲ፡ ተመሊሱውን ዘኽብሮም እዩ። ናይ ብሓቂ ኣጋልጋሊ ክርስቶስ 
ከምዝኾኑውን የመልክት፡ ምናልባት ናይ ግንዛቤ ሽግር ከይህልወኩም ብምባል ሰፊሕ ዓንቀጻት ሥርዓት 
ቤተክርስቲያን ብምጥቃስ ብጽሑፍ ኣዳልዮም፡ መኺሮም ብጽሑፍ ኣሰንዮም ሰደድዎም። እቲ ቅድሚ 

ኣቡነ ድዮስቆሮስ 

ኣቡነ ማርቆስ 

ኣቶ ዮፍታሀ 
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ሒደት ዓመታት፡ ኣብ ዘመነ 1ይ ፓትርያርክ ኣቡነ ፍሊጶስ፡ ምስ ናይ ግብጺ ቤተክርስቲያን ዝተፈራረምናዮ 
ውዕል (ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ ዘሎ ፕሮቶኮል) ትግርኛ ንዘንብብሲ ግልጺ እዩ ነይሩ ናብ ግብጺ ዘኽይድውን 
ኣይምነበረን። ዓንቀጽ 11 ለለለለ. “. “. “. “ክልተአንክልተአንክልተአንክልተአን    ኣብያተኣብያተኣብያተኣብያተ    ክርስቲያናትክርስቲያናትክርስቲያናትክርስቲያናት    ነቲነቲነቲነቲ    ዕድመዕድመዕድመዕድመ    ልክዕልክዕልክዕልክዕ    ዝተቐብአዝተቐብአዝተቐብአዝተቐብአ    ፓትርያርክፓትርያርክፓትርያርክፓትርያርክ    ወይወይወይወይ    
ጳጳስጳጳስጳጳስጳጳስ    ከውርዳከውርዳከውርዳከውርዳ    እንተደልየንእንተደልየንእንተደልየንእንተደልየን    ብመስርሕብመስርሕብመስርሕብመስርሕ    ቀኖናቀኖናቀኖናቀኖና    ቤተክርቲያንቤተክርቲያንቤተክርቲያንቤተክርቲያን    ዝተደገፈን፡ዝተደገፈን፡ዝተደገፈን፡ዝተደገፈን፡    ብቅዱስብቅዱስብቅዱስብቅዱስ    ሲኖዶስሲኖዶስሲኖዶስሲኖዶስ    ዝተወሰነንዝተወሰነንዝተወሰነንዝተወሰነን    
እንተዘይኮይኑእንተዘይኮይኑእንተዘይኮይኑእንተዘይኮይኑ    ከየውርዳከየውርዳከየውርዳከየውርዳ    ወይወይወይወይ    ከይከይከይከይትክኣትክኣትክኣትክኣ    ተሰማሚዐን።ተሰማሚዐን።ተሰማሚዐን።ተሰማሚዐን።”””” እቲ ማዕርገ ጵጵስና ናይ ብዓል ቅዱስ ኣትናቴዎስ 
(ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ሓደ ካብ ኣቦታት እምነትና): ከመይ ኢሉ እዩ ኣብ ሃገርና ኪበጽሕ ሓሲሩ? ቅ. 
ኣትናቴዎስ ዓለም ብምልእታ ንትምህርቲ ናይ ብዓል ኣርዮስ (ብጥበብ ዘረባ ሓያል ዝነበረ፡ ግን እምነት 
ክርስቶስ ዝኽሓደ፡ ሊብያዊ መበቆል ዘሎዎ ካህን ነበር) ተቐቢላቶ ኢያ ምስ ክንደይ ኢልካ ኪትገጥም፡ ንዓ 
ካብ ብዓትኻ ውጻእ ነፍስኻ ኣይተሕስም ምስተባህለ፤ “ንእምነት ክርስቶስ ኣንጻር ኩላ ዓለም’ውን ኪዋጋእ 
እየ” ብምባል (Athanasius against the world or Contra Mundum) ዝብል ቅጽል ስም ረኸበ። ሃገረ 
ስብከት ሰሜን ኣመሪካ፡ ምግሃስ ጥንታዊ ሕጊ ቤተክርስቲያን፡ ነዛ ውልዶ ሃገር ይኹን ሓዳስ ቤተክርስቲያን 
መዘዙ ከቢድ ምዃኑ ብምግንዛብ፡ ከም ዓብዪ መራሕን ኣብ መንበር ናይቲ ኣቦ ኩልና ዝኾነ ቅዱስ ማርቆስ 
ዝተቐመጡ መጠን፡ ንፖፕ ሽኖዳ ዓዲ ብምኻድ ነቦታትና ኪዓርቑዎም ይምሕጸን (ዝስዕብ ስዕሊ 
ተመልከት፡ መራሕቲ ሃገረ ስብከት ምስ ፖፕ ሽናዶ እናተራኸቡ, 2005 ዓ.ም. ፈረንጂ)                
ፖፕ ሽኖዳ ሽግር 
ቤተክርስቲይንና ብቐረባ 
ከምዝፈልጥዎን ወትሩ 
ከምዝጽልይሉን 
ብምምርግጋጽ፡ ኣብ ዓዲ 
ከይዶም ነቦታትና ጳጳሳት 
ኪረኽብዎም ቃል 
ኣትዮም። እንተ ኾነ 
መእተዊ ቪዛ ስለ 
ዝተኸልኡ ክኣትዉ 
ኣይከኣሉን። 

መርገጺ እተን 
ብእምነት ዝመስላና ናይ 
ተዋሕዶ ኣብያተ 
ክርስቲያናት፡ እዚ እዋናዊ 
ሽግር ካብ ዝተቐልቀለሉ እዋን ጀሚሩ ንጹር’ዩ ጸኒሑ። ሓዋርያዊ ሕጊ ኪግሃስ የብሉን፤ ጸገም እንተልዩ 
ድማ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ትጽውዖን ትመርሖን ጉባኤ ይቕረብ ንዝብል ናይ ቅ. ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስ 
እየን ኪኽተላ ጸኒሐን። ነቲ ብሥልጣን ሥላሴ፡ ብቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ዝተቐመጠ ውግዘትውን ኣጽኒዐን 
ሒዘንኦ ይርከባ። ስለዝኾነ ድማ እዩ ካብዘን ኣብያተ ክርስቲያናት ዝነቐለ ኣጀንዳ፡ ኣብቲ ብዓለም-ለኸ፥ ኣብ 

ሀገረ-ኮረያ ዝተገብረ ኣድማሳዊ ጉባኤ ኣብያተ-ክርስቲያናት (World Council  of Churches Meeting: 
October/ጥቅምቲ 30 – November/ሕዳር 8, 2013)፥ ናይ ፓትርያርክ-እንጦንዮስ ኣፍልጦ ዘይብሉ 

ውክልና፥ ኣይንቕበልን ብምባል ንኣቶ ይፍታሀን ንዕኡ ኣሰንዮም ዝኸዱ ጳጳሳትን ንድሕሪት ከም-ዝምለስ 

ዝገብርዎ። ብድሕሬኡውን ኣብ ጀነቫ ስዊስዘርላንድ፥ ብናይ ዓለም ኣብያተ-ክርስቲያን ኅብረት ዝተጸውዐ 

ጉባኤ፥ ካብ 2-8 ሓምለ 2014 ኣብ ዝወዓለ ውዕሎ፥ ጉዳይ ቤተ-ክርስቲያን ተዋሕዶ ኤርትራ ኣብ ኣጀንዳ 

ኣትዩ ክዝተየሉ ድሕሪ ምግባር፥ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ-እንጦንስ፥ ካብቲ ተታሒዞሙሉ ዝርከቡ ማሕዩር 
ብህጹጽ ክፍትሑ ብምባል ውሳኔ ኣሕሊፉ።  
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3.6 ኣቦታትኣቦታትኣቦታትኣቦታት ካቶሊካዊትካቶሊካዊትካቶሊካዊትካቶሊካዊት ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን ንኽዓርቁንኽዓርቁንኽዓርቁንኽዓርቁ ሓቲቶምሓቲቶምሓቲቶምሓቲቶም ብመንግስቲብመንግስቲብመንግስቲብመንግስቲ ከምዝተኸልከሉከምዝተኸልከሉከምዝተኸልከሉከምዝተኸልከሉ  

 
እቲ ዝፈረሰ ሕጊ፡ (ተዋሕዶን ካቶሊክን ኣብ 451 ዓ.ም. ፈረንጂ ኣብ ጉባኤ ኬልቄዶን ቅድሚ 

ምፍልላዮም ዝቖመ) ሕጊ ኩላትና ስለዝኾነ፡ ኤርትራውያን ካቶሊካውያን ኣቦታትውን፡ ሳዕቤኑ ብምርዳእ 
ነዞም ኣቦታት ከነዛራርቦም ኢሎም ሓቲቶም እዮም። ““““ሓውኻሓውኻሓውኻሓውኻ    ኣበይኣበይኣበይኣበይ    ኣሎኣሎኣሎኣሎ?”?”?”?” (ግንቦት 2014 ዓ.ም. ፈረንጂ) 
ዝብል ታሪኻዊ ጽሑፍ ዝጽሓፉ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን፡ ሓውና ኣበይ ኣሎዉ ብምባሎም፡ 
ብፈጣርን ብታሪኽን ብጽቡቕ ኪዝከሩ ክነብሩ እዮም። እንተኾነ ግን ኣቶ የማነ ገብርኣብ (ኣማኻሪ መራሕ 
ሃገር) ንዓኹም ዘእቱ ኣይኮነን ኢሉ ንኸይራኸቡ ኣጠንቒቑ ሰደዶም። ብኣንጻሩ እቲ ናይ ለባማት ምኽሪ 
ካቶሊካውያን ኣቦታት መሊሱ ካልእ ህልኽ ወለደ። ቤት ጽሕፈት ፕረሲደንት፡ ኣብ መንጎ እዘን 
ጥንታውያን ኣብያተ ክርስቲያናት (ተዋሕዶን ካቶሊክን) ጽልኢ ንምትካል፡ ንበዓል በትሪ-መንግስቲ ኣቡነ 
ሉቃስ ኣዋፊሩ ኣብ መንጎ ምእመናን ሓዊ ኪዘርእ ህርድግ በለ። እቲ ንኣማኢት ዓመታት ብሰላምን 
ምክብባርን ኪነብር ዝጸንሐ ሕዝቢ ተዋሕዶን ሕዝቢ ካቶሊክን ግን  ለባም ብምዃኑ ነቲ ውዲት ኣምከኖ።  

3.3.3.3.7777    ሕዝብናን ውሉደ ክህነትን ሕዝብናን ውሉደ ክህነትን ሕዝብናን ውሉደ ክህነትን ሕዝብናን ውሉደ ክህነትን ንግህሰት ሕጊ ተቓውሞንግህሰት ሕጊ ተቓውሞንግህሰት ሕጊ ተቓውሞንግህሰት ሕጊ ተቓውሞኦም ኦም ኦም ኦም ኣየኣየኣየኣየቛቛቛቛረጹን ረጹን ረጹን ረጹን  

ብዙኃት ውሉደ ክህነት ንልዕሊ 10 ዓመት ብዘይ ገለ ክስን ፍርድን ኣብ እስሪ ቤት ይበልዩ ኣሎዉ። 
ገለ ካብዞም ተኣሲሮም ዘሎዉ፡ ብመንፈሳውን ዘመናውን ትምህርቶም ጸብለል ዝበሉን፡ ንሕዝብን ሃገርን 
ብዘበርከትዎ ፍሉይ ኣገልግሎት ብዙኅ ዝተናእዱ እዮም። ንኣብነት መሪጌታ ይትባረኽ በርሀ (ፍሉጥ 
ተመራማርን ደራስን ታሪኽ ቤተክርስቲያን)፡ ቀሺ ገብረመድህን ገብረጊዮርጊስ (ብሉጽ ሰባኽን፡ ውሕሉል 
ኣመሓዳርን) ፡ ቀሺ (ዶር) ፍጹም ገብረንጉሥ (እንኮ ናይ ስነ-ኣእምሮ ስፐሻሊስት)፡ ቀሺ (ዶር) ተኽለኣብ 
መንግስተኣብ (ናይ ሕማም ሽኮር ስፐሻሊስት) ገለ ካብቶም ብዙሓት ኪጥቐሱ ዝኽእሉ እዮም። ልዕሊ 65 
ሊቃውንቲ፡ መማህራን፡ ካህናት ዲያቆናትውን ንቅ. ኣቡነ እንጦንዮስ ትድግፉ ኢኹም እናተባህሉ ናይ 
ወግዘት ደብዳበ “ጻማ ድኻሞም ናይ ውግዘት ባጀላ” ተዓደሉ፡ ነታ መዋእሎም ዘገለገልዋ ቤተክርስቲያን 
ኣጸዳ ከይረግጹ ተኸልኪሎም። ገለ ካብኦም ነታ ቤተክርስቲያን ዘበርከትዎ ኪምዘን ከሎ ልዕሊ ማንም 
ዝስራዕ እዩ፡ ከም ብዓል ኣባ ተወልደብርሃን ዓምደመስቀል፡ መጋቤ ምሥጢር መብራህቱ ሞባእ፡ መምህር 
ዓንደብርሃን ገብረማርያም …ኤህ እናበሉ ድማ ናብ ዓዲ እግዚኣብሔሮም ከይዶም። እቲ ዘይሕሱ ቅዱስ 
ቃል ክርስቶስ ተፈጸመ፡ ““““ግናኸ እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብፍርሃት እግዚኣብግናኸ እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብፍርሃት እግዚኣብግናኸ እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብፍርሃት እግዚኣብግናኸ እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብፍርሃት እግዚኣብሄሄሄሄር ኪነብሩ ዚደልዩ ዂሎም ር ኪነብሩ ዚደልዩ ዂሎም ር ኪነብሩ ዚደልዩ ዂሎም ር ኪነብሩ ዚደልዩ ዂሎም 
ኪስጐጉ እዮም።”ኪስጐጉ እዮም።”ኪስጐጉ እዮም።”ኪስጐጉ እዮም።”    2222    ጢሞ 4፡ጢሞ 4፡ጢሞ 4፡ጢሞ 4፡12121212።።።።  

3.3.3.3.8888    ኣብ ርእሲ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስን ቤተ ክርስኣብ ርእሲ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስን ቤተ ክርስኣብ ርእሲ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስን ቤተ ክርስኣብ ርእሲ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስን ቤተ ክርስቲያንን ዝፍጸም ዘሎ በደላት ደው ቲያንን ዝፍጸም ዘሎ በደላት ደው ቲያንን ዝፍጸም ዘሎ በደላት ደው ቲያንን ዝፍጸም ዘሎ በደላት ደው 
ክብል ኣይከኣለንክብል ኣይከኣለንክብል ኣይከኣለንክብል ኣይከኣለን 

ኣብ 20 ጥሪ 2007፡ ክልተ ካህናት ብሰለስተ ናይ መንግሥቲ ናይ ጸጥታ ኣባላት ተሰኒዮም ናብ 
ናይ ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ መንበሪ ገዛ ኣተዉ፡ ልብሲ-ተክህኖኦም ከኣ ወሰድሎም። ከም 
ውጽኢት ናይዚ ሰይጣናዊ ስራሕ’ዚ፡ እቶም ሕጋዊ ፓትርያርክ ናይ ገዛ ሕዩር ኮይኖም፡ ነቲ መዋዕሎም 
ምሉእ ተፈልየሞ ዘይፈልጡ መኣዲ እዝግሔር (ሥጋን ደምን ወልደ እግዚኣሔር) ኣማዕድዮም ኪርእይዎ 
ተፈሪዶም። ናብ ገዳሞም ኣትዮም ናብራ ቀደሞም፡ ናብራ ምንኩስና ከይነብሩ ተኸልኪሎም፡ ብሕማም 
ሽኮርን ደም ብዝሕን ዝሳቐዩ ኣቦ፡ ጸሎቶምን ንብዓቶምን ምግቢ ኮይኑዎም ክሳብ ሕጂ ብሕይወት ኣሎዉ። 
ንኣስታት ክልተ ዓመታት መደቦም ኩሉ ፋሕ ኢሉዎም፡ መልሲ ናይ ፖፕ ሽኖዳን ዝተፈላለየ ግሁድን 
ስዉርን ብድሆታት ውሉደ ክህነትን ሕዝብንውን ኣይቕሰኖምን። ትእዛዝ ከተግብሩ ግድን ስለዝነበረ ግን፡ 
ኣብ ሰንፈላል ድሕሪ ምጽናሕ፡ ነቲ ውግዘት ቅድስት ሥላሴ ረጊጾም ዘሕጋዊ ሽመት ፓትርያርክ ንኣባ 
ድዮስቆሮስ ኣብ ግንቦት 2007 ዓ.ም. ፈረንጂ ዓደልዎም። ነቲ ብቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ዝተነብረ ውግዘት 
ተኸቲለን ኩለን ኦርየንታል ተዋሕዶ ኣኃት ኣብያተ ክርስቲያናት ነቲ ሓዋርያዊ ሕጊ ጥሒስካ ዝተገብረ 
ምርጫ ኣይተቐበልኦን። ብኣዋጅ ከኣ ኣቡነ ድዮስቆሮስ ይኹን ንዕኦም ከም ፓትርያርክ ዝቕበሉ ካህናት 



ሕዝባዊ ርክባት ኣኅጉረ ስብከታት ሰሜን ኣመሪካ፣ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን።  ግንቦት (፳፻፯ ግእዝ) 2015 
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ይኹኑ ዲያቆናት ምስ እዘን ኣብያተ ክርስቲያናት ሓቢሮም ኪቕድሱ ከም ዝይክእሉ ተረጋግጸ። ውግዘት 
ተሰኪሞም ይኸዱ ስለዘሎዉ ካብ ኅብረት ኣኃት ኦርየንታል ተዋሕዶ ኣብያተ ክርስቲያናት ውጹኣት 
እዮም። ምምሕዳር ሃገርና መመሊሱ ካብ ሕዝበ ክርስቲያንን ሕዝቢ ዓለምን ዘነጽል ተግባር ደው 
ኣየበሎን። እዚ ከቢድ ኣደራዕ ንዓና ንኤርትራውያን ስለዘደንዘዘና ኣበይ ኣሎዉ ኣቦና ኣብ ክንዲ ምባል፡ 
ከምዛ ዋላ ሓንቲ ዘይኮንና ክንመስል ከሎና፡ ንዓለም ብምሉኡ ግን ጭካነ መራሕቲ መንግሥቲን ስቕታ እቲ 
ብዱል ሕዝብን ኣደንጹይዎም፡ ስቕ ክብሉ ግን ኣይመረጹን። ንመራሕቲ መንግስቲ ኣብ ርእሲ እቲ 
ብሕቡራት ሃገራት ዝተንብረሎም ማዕቀብ ተወሳኺ ተነጽሎን ኩነኔን የስዕበሎም ኣሎ። በዝን ካልእን ኣብ 
ውሽጢ ዓድና ዝፍጸም ዘሎ ገበንን ንምምርማር፡ ብሕቡራት ሃገራት ዝቖመት ንግህሰት ሰብኣዊ መሰላት 
ኤርትራውያን እተጻሪ ኮሚቴ ወጺኣስ ጸብጻባ ኣብ መወዳእታ 2015 ከተቕርብ እያ። ድሮ ኣታ ኮሚቴ ነቲ 
ዝልኣኻ ናይ ውዱብ ሕቡራት መጋባኣያ ኣብ መጋቢት 16, 2015 ናይ ቃል ጸብጻብ ኣቕሪባ፡ ““““ኣብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ 
ሕጊ ዝብሃል ከምዘየሎ”ሕጊ ዝብሃል ከምዘየሎ”ሕጊ ዝብሃል ከምዘየሎ”ሕጊ ዝብሃል ከምዘየሎ” ድማ ነቲ ደቂ ሃገር ኣዳዕዲዕና እንፈልጦ ሓቂ ንዓለም ምሉእ ኣግሂዳቶ ኣላ። በዚ 
ዘይቅርዑይ ምሕደራ ዝተጎድአ እቲ ሃገርን እታ ቤተክርስቲያንን እምበር ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ““““ቅዱስቅዱስቅዱስቅዱስ    
ኣትናቴዎስኣትናቴዎስኣትናቴዎስኣትናቴዎስ    ዘኤርትራዘኤርትራዘኤርትራዘኤርትራ”””” ብምዃን ነቲ ዝወረዶም ዓመጽ ስለ ክርስቶስን ቤተክርስቲያንን ተቐቢሎሞ እዮም። 
ካብቲ ኣብ ቤተ ጽሕፈት ከሎዉ ዝረኸብዎ ዝናን ክብርን ኣብ ገዛ ኪዕጸዉ ምስተፈርዱ ዝኸበርዎ ከኣ 
ይዓቢ። ነቲ ምሒሎም ዝተቐበልዎ ናይ መንፈስ ቅዱስን ምእመናን ሓደራ ብምሕላው ንሕጊ 
ቤተክርስቲያኖም እሙን ብምዃን ከቢድ መስዋእቲ እኳ ይኸፍሉ እንተሎዉ፤ ኩለን ኣኃት ተዋሕዶ ኣብያተ 
ክርስቲያናትን ቅኑዕ ሕልና ዘሎዎ ኩሉ ሕዝቢ ዓለምን ግን ““““ናይናይናይናይ    ዘመንናዘመንናዘመንናዘመንና    ሓዋርያሓዋርያሓዋርያሓዋርያ    ሰላምሰላምሰላምሰላም”””” ኢሉ ሰምይዎም 
እዩ። ንኣብነት ናይ ግብጺ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዳሴ ኣብ ዝተግብረሉ ዕለት ደድሕሪ 
ፖፕ ቴዎድሮስ (መበል 118 ፓትርያርክ)፡ ስም ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ብምጽዋዕ ጸሎት ይገብሩ ኣሎዉ። 
ንሕናውን ኣብዚ ዘመን ኣካሒዳ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ስለ ሓቂ ሕይወቶም ዝህቡ ኣቦ ምርካብና፡ 
ኣይትጥፍኡ ኢሉና፡ ዕድለኛታት ኢና። 

4.4.4.4. ኣብኣብኣብኣብ    መፋርቕመፋርቕመፋርቕመፋርቕ    2005 2005 2005 2005 ኣብኣብኣብኣብ    ልዕሊልዕሊልዕሊልዕሊ    ቤተክርስቲያንናቤተክርስቲያንናቤተክርስቲያንናቤተክርስቲያንና    ዝተፈጸመዝተፈጸመዝተፈጸመዝተፈጸመ    ማንምማንምማንምማንም    
ዘይተጸበዮዘይተጸበዮዘይተጸበዮዘይተጸበዮ    ሓደጋሓደጋሓደጋሓደጋ    ዘኸተሎዘኸተሎዘኸተሎዘኸተሎ    ዕንወትዕንወትዕንወትዕንወት    እንታይእንታይእንታይእንታይ    ይመስልይመስልይመስልይመስል? ? ? ?     

ብጸቕጢ መራሕቲ መንግሥቲ፡ ኣቦታትና ሕጊ ቤተክርስቲያን ኪግህሱ ከምዝተገደዱ መመሊሱ 
ብሩህ እናኾነ መጺኡ’ዩ። ኣብ ርእሲ ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ዝተጻሕፈ ክሲ፥ ብምትሕብባር 
ሃይማኖታዊ ጉዳያትን ምምሕዳር ቀሺ ሃብቶምን ዮፍታሄን፥ ብቀንዱ ንቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ንምርካብ 
ዝዓለመ ጥራሕ ኣይነበረን። “ “ “ “ ጓሳጓሳጓሳጓሳ    ውቓዕውቓዕውቓዕውቓዕ    እንስሳእንስሳእንስሳእንስሳ    ክብተናክብተናክብተናክብተና” ” ” ”     ከምዝብሃል ብምኽንያት ማእከልነት፥ 
ምምሕዳር ቤተ ክርስቲያን ንምዝማት፥ ሞባእ ቤተ ክርስቲያን ምግባት፥ ነቶም ብጸሎቶም ብንዋቶምን 
ጉልበቶምን: ንሃገር ዝተወፈዩ ካህናት፥ ንምቑጽጻር…ዝዓለመ ኣብ ታሕቲ ከምንምልከቶ ገዚፍ ኣጀንዳ እዩ።  

ድሕሪ ፓትርያርክ ቅ. ኣቡነ እንጦንዮስ ብቐጥታ ኪውቃዕ ዝተደልየ ኣብ ስደት እናጎልበተ ዝመጸ 
ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣመሪካ እዩ። ኣብ ነሓሰ 2005 ነቲ ኹሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝተፈጸመ ገበን ሸፋፊኖም 
መልክዕ ከትሕዝዎ፡ ብመንግሥቲ ተኣዚዞም ናብ ኣመሪካ ዚመጹ ኣቡነ ሉቃስ እዮም ኔሮም። ንሶም 
ኣሸበሸብ ከርክብሉ ዝተጓየይሉ ጉባኤ፡ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣመሪካ መበል 7ይ ዓመት ዘካይዶ ዝነበረ 
መንፈሳዊ ጉባኤ (ኮንፈረንስ)፤ ኣብ ደብረ ሰላም፡ መድኃኔ ዓለም ቤተክርስቲያን ዋሽንግቶን ዲሲ እዩ 
ዝነበረ። ብሃንደበት ጠበቕ ምስበሉ፡ መን ልኢኹኩም እንተተባህሉ ርጡብ መልሲ ኪህቡ ኣይደለዩን፥ 
ኤምባሲ ቅዳሕ ተላኢኽዎ ኣሎ ዝብል መልሲ ሃቡ። እቲ ጉባኤ እንዳቐጸለ ከሎ፡ ቤተክርስቲያን 
ከምዘይልኣኸትኩም ፈሊጥና ኣሎና፡ ጋሻን ኣቦን ስለዝኾንኩም ግን፡ ክንቅበለኩም ግብእና እዩ። ንዑናይ 
ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ተባሂሉ። ኣብ መጀመርያ ኣቶ ፋሲል ገብረሥላሴ፡ ወኪል ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ 
ኣመሪካ ናይቲ እዋን፡ ብወገኑ ዝፈልጦ ነገር የሎን ይብል። ፍልይ ኢሎም ሕሹኽ ብምባል ሓንቲ ደብዳበ 
ይህብዎ እሞ፡ ምልስ ኢሉ ሕጂ ካብ ዓዲ፡ ብሕጊ እዮም ተላኢኾም እትብል ፋክስ መጺኣትኒ ብምባል 
ተዋስኦ ሰርሐ። ነገሩ ካብ ሃይማኖት ንላዕሊ ፖለቲካ ምዃኑ ከም ፀሓይ ቀትሪ በርሀ። ሽዑ ንሽዑ ቤት 
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ጽሕፈት ህግደፍን ኤምባስን ዝተወሃሃደ ወፍርን ዘመተን ኣብ ልዕሊ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ዝነበራ ኣብያተ 
ክርስቲያናት ጀመሩ። በቲ ሰርኩላር ናይ ቤት ጽሕፈት ኤምባስን ህግደፍን ዝምራሕ (ምስ ባዶ ሰለስተ 
ተደማሚሩ) ነዚ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ዝነብር ኣማኒ ሕዝቢ ሕንፍሽፍሽ ኣተዎ። እቲ ዝበዝሐ ሕዝብና ለባም 
ብምዃኑ ነቲ ውዲት ኣይስሓቶን። እንተኾነ ማሕጸን ኣደ ጉርጉራ ከምዝብሃል፡ ዘረባ ክልተ ክንሰምዕ 
ዘይብል፡ ከም ከልቢ ዝነብሕ ገለ ክፋል ሕብረተሰብ ከምዘሎና ዝፈለጥናሉ እዋን እዩ ኪብሃል ይክኣል። 
ኣብ ልዕሊ ኣቦታት ካህናት እዚ ዘይብሃል ግፍዒ፡ ጸለመ፡ ወረደ። ገለ ውሑዳት በዚ ውሕውሕ ናይ ኣባላት 
ሕግደፍ ዝተዳህሉ ኣቦታት ካህናት፡ ገሊኣቶም ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ዘይመልእ፡ ኪገላበጡ ተራእዩ። 
ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ኣብ ታሪኽና ንመጀመርያ ኪብሃል ዚክኣል፡ ደንበ ተዋሕዶና ብሰንኪ 
ምትእትታው ፖለቲከኛታት ኣብ ክልተ ተኸፊሉ። ነቲ ብዛዕባ ሃይማኖት ብዙኅ መሠረት ዘይጸንሖ 
ሕብረተሰብና ተደራቢ ስቓይ ኮይኑዎ ይርከብ። ነቲ ብትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ጾምን ጸሎትን ተሃኒጹ 
ዝዓበየ፡ ታሪኽ እምነት ክርስቶስ ኣጸቢቑ ዝፈልጥ ኣማኒ፡ ቤተክርስቲያን ካብ ፈተና ከምዘይተዐርፍን ግንከ 
መለኮታዊ ኃይሊ ስለዝለበሰት ወትሩ ሰዓሪት ምዃና ይፈልጥ እዩ። እቲ “…“…“…“…ንቤተክርስቲያነይንቤተክርስቲያነይንቤተክርስቲያነይንቤተክርስቲያነይ    ከኣከኣከኣከኣ    ኣብዛኣብዛኣብዛኣብዛ    
ኸውሒኸውሒኸውሒኸውሒ    እዚኣእዚኣእዚኣእዚኣ    ኽሃንጻኽሃንጻኽሃንጻኽሃንጻ    እየ፡እየ፡እየ፡እየ፡    ደጌታትደጌታትደጌታትደጌታት    ሲኦልሲኦልሲኦልሲኦል    ድማድማድማድማ    ኣይሕይልዋንኣይሕይልዋንኣይሕይልዋንኣይሕይልዋን””””።።።።    ማቴማቴማቴማቴ    16:1816:1816:1816:18።።።።    ዝበለ ጎይታ ትማልን ሎምን 
ንዘልኣለምን ኣይልወጥን እዩ (ኣብራ. 13፡8 )። ግናኸ ሕዝብና ብተኸታታሊ መግዛእቲ፡ ገድልን ስደትን 
ህሱይ ስለዝኾነ፡ ኮፍ ኢሉ ቐሲኑ ትምህርቲ ቤተክርስቲያን ኪምሃር ዕድል ኣይገብረን። ከምዚ ናትና ፈተና 
ኣብ ጊዜ ፕረሲደንት ሳዳት (ኣንዋር አል ሳዳት) ናይ ግብጺ ኣብ 1981፡ ንፖፕ ሽኖዳ ንሰለስተ ዓመትን 
ፈረቓን ኣብ ገዳም ቅ. ቢሾይ ኪዕጸዉን፡ ኣብ ክንድኦም ድማ ካልእ ንዕኡ ዝምእዘዝ ፖፕ ኪሸይም ፈተነ 
ተገይሩ ነይሩ እዩ። ግብጻውያን ግን ብትምህርቲ ወንጌል ብሱላት፡ ብጾምን ጸሎትን ድልዱላት፡ 
ብእምነትውን ጽኑዓት ስለዝኾኑ ትምኒቱ ኪሠምረሉ ኣይከኣለን። ንባዕሉ በቶም ካብ እስሪ ቤት ዝፈትሖም 
ኣኽረርቲ ኣስላም ተቐቲሉ። ፖፕ ሽኖዳ ነቲ ናይ ገዳም ማሕዩር ሳላ ብሱላት ጳጳሳቶምን ደቆም ምእመናንን 
ብጸሎትን ጾምን ኣሕሊፎሞ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ረጊኦም ኣስታት 16 መጻሕፍቲ ንኽጽሑፉውን ጊዜ ረኺቦም፡ 
ብኽብሪ ድማ ናብ ቦትኦም ተመልሱ። እዚ ዘሐብን ታሪኽ ናይ ግብጺ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ 
ቤተክርስቲያን ኣብ ቤተክርስቲያንና ብፍላይ፡ ኣግኣዚት (ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን) ቤተክርስቲያን ድማ 
ብሓፈሻ ኪድገም ኣይተኻእለን፤ ምኽንያቱ ሕዝብና ብግቡእ ኣየስተምሃርናዮን። ጸጊእካ፡ ዘሪእካ፡ 
ኮስኪስካ፡ ጽሂኻ፡ ተኸናኺንካን ጽዒርካን እንተዘይኮይኑ ብድልየትን ትምኒትን ጥራሕ ዝፈሪ እኽሊ 
የሎን። ኣብ ርእሲኡ ብግዳም  ተሓለቕቲ ኃይማኖት ዝመስሉ ብሓቂ መጺኻ ግን ኣንጻር ተልእኾ 
ቤተክርስቲያን ዝዓዩ 
ጸየቕቲ ዘውረድዎ 
ጉድኣትውን ኣሎ። ነቲ 
ዝርካቡ ፋሕተርተር 
ኢሉ ዓይኒ ዘንቑሐ 
ኣብ ክንዲ ምትብባዕን 
ዝጎደሎ እንተሎ 
ምእራምን፡ መጽሓፍ 
ቅዱስ ኣብ ኢዱ 
ንዝሓዘ ዘበለ ካልእ 
ኣስማት እንዳጠመቑ 
““““ደርሆ በምዑት ደቃ ደርሆ በምዑት ደቃ ደርሆ በምዑት ደቃ ደርሆ በምዑት ደቃ 
ትጻወት”ትጻወት”ትጻወት”ትጻወት”  
ከምዝብሃል፡ ነቶም 
ኣብ እዋን መከራ 
ብትምህርቶምን 
ሞዮኦምን ንቤተ 
ክርስቲያን ብብቕዓት 
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ክከላኸሉላ ዝኽእሉ ደቂ ቤተክርስቲያን ምስጓግ ሞያ ዝመስሎም ኣሎዉ።   
ኣቦታትና ጳጳሳት ፈትዮም ዘይኮነስ ተገዲዶም ሓዋርያዊ ሕጊ ከምዝግሃሱ ፍሉጥ ኮይኑ፤ ነቲ 

ተገኒዞም ዝተቐበልዎ ማዕርግ ክሳብ ሞት እሙናት ኪኾኑ ዘይምኽኣሎም ግን ብእግዚኣብሔርን 
ብሕዝቦምን ኪውቀሱ ኪነብሩ እዮም። ኣብ ወ. ማቴዎስ 18፡6ወ. ማቴዎስ 18፡6ወ. ማቴዎስ 18፡6ወ. ማቴዎስ 18፡6----7 “7 “7 “7 “ካብዞም ብኣይ ዝኣምኑ ንኣሽቱ ንሓደካብዞም ብኣይ ዝኣምኑ ንኣሽቱ ንሓደካብዞም ብኣይ ዝኣምኑ ንኣሽቱ ንሓደካብዞም ብኣይ ዝኣምኑ ንኣሽቱ ንሓደኳ ኳ ኳ ኳ 
ዜስሕት ግና፡ መጥሓን ኣድጊ ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ዓሚቕ ባሕሪ ኺጥእል ይሔሾ። መዓንቀፊ ከይመጸ ዜስሕት ግና፡ መጥሓን ኣድጊ ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ዓሚቕ ባሕሪ ኺጥእል ይሔሾ። መዓንቀፊ ከይመጸ ዜስሕት ግና፡ መጥሓን ኣድጊ ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ዓሚቕ ባሕሪ ኺጥእል ይሔሾ። መዓንቀፊ ከይመጸ ዜስሕት ግና፡ መጥሓን ኣድጊ ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ዓሚቕ ባሕሪ ኺጥእል ይሔሾ። መዓንቀፊ ከይመጸ 
ኣይተርፍን እዩ…ምናዳ ነቲ ብሰሩ ስሕተት ዚመጽእ ሰብ ውይለኡ።”ኣይተርፍን እዩ…ምናዳ ነቲ ብሰሩ ስሕተት ዚመጽእ ሰብ ውይለኡ።”ኣይተርፍን እዩ…ምናዳ ነቲ ብሰሩ ስሕተት ዚመጽእ ሰብ ውይለኡ።”ኣይተርፍን እዩ…ምናዳ ነቲ ብሰሩ ስሕተት ዚመጽእ ሰብ ውይለኡ።” እቶም ሕጊ ኪምህሩ ዝግብኦም 
መራሕቲ ባዕላቶም ሕጊ ምስ ኣፍረሱ፡ ብሰሮም ካብ ኣገልግሎት ቤተክርስቲያን ዝርሓቁ ውሉደ ክህነት 
ብዙሓት እዮም፡ ካብ መገዲ ኣምላኽ ዝጠፍኡ ሰባትውን ሒደት ኣይኮኑን። ኣብ ስድራ ቤትን ምእመናንን 
ዝስዓበ ባእሲ፡ ጽልእን ምፍልላይን ቀሊል ኮይኑ ኣይተረኽበን። ንሰማያዊ ንጉስ ገዲፎም ንምድራዊ ንጉስ 
ክእዘዙን ኪፈርሁን ምስ ጀመሩ ኣብ ልዕሊ ውሉደ-ክህነት ብዙሕ ሕሰም ኪወርድ ጀሚሩ እዩ። ሞባእ 
ኣብያተ ክርስቲያናትና ዋንኡ ዘይፍሉጥ ብሽም ውልቀሰባት ኣብ ዝተኸፍተ ሕሳብ ኣብ ባንክ ኪኣቱ 
ተገብረ። ካህናትን ዲያቆናትን ጠበንጃ ኪሕንገጡ ተገዲዶም፡ ኣብያተ ክርስቲያናትና ብሰንኪ ሕጽረት 
ካህናት ካብ ኣገልግሎት ኪቦኽራ ጀመራ።  

በቲ ሓደ ሸነኽ፡ ከምቲ ቅዱስ ጽሑፍ ዚብሎ ““““እቶም ቅኑዓትኩም ምእንቲ ኺግለጹስ፡ ኣብ እቶም ቅኑዓትኩም ምእንቲ ኺግለጹስ፡ ኣብ እቶም ቅኑዓትኩም ምእንቲ ኺግለጹስ፡ ኣብ እቶም ቅኑዓትኩም ምእንቲ ኺግለጹስ፡ ኣብ 
ማእከልኩም ሻራ ኪኸውን ብግዲ ዜድሊ እዩ። 1 ቆረ. 11፡ 19ማእከልኩም ሻራ ኪኸውን ብግዲ ዜድሊ እዩ። 1 ቆረ. 11፡ 19ማእከልኩም ሻራ ኪኸውን ብግዲ ዜድሊ እዩ። 1 ቆረ. 11፡ 19ማእከልኩም ሻራ ኪኸውን ብግዲ ዜድሊ እዩ። 1 ቆረ. 11፡ 19 ኣሰር ኣብኦም ዝስዕቡ፡ ምሒሎም 
ንዝተቐበልዎ ማዕርገ ክህነት ዘኽብሩ፡ ብሓዊ ሓሊፎም እሙናት ውሉደ ክህነት ምዃኖም ዘመስከሩ፡ ኣብ 
ክንዲ ኣባጊዖም መስዋእቲ ዝኸፍሉ ኣቦታት ከምዘሎውና ዝፈለጥናሉ እዋን እዩ ነይሩ። ዘዝዘራእካዮ 
ስለትዓጽድ እቶም 
እንተስፈሪሖም እንተስ 
ኩነታት ኣገዲድዎም ነቲ 
ብቕዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ 
ዝተንብረ ውግዘት ኣብ 
ዝባኖም ተሲኪሞም ዕለት 
መጸት ሕልናኦም 
እናኸሰሶም ዝጉዓዙ፡ ካብ 
ኩለን ኣኃት ተዋሕዶ 
ኣብያተክርስቲያናት 
ተነጺሎም ብውሽጥን 
ብደገን ርግኣት ስኢኖም 
ይርከቡ ኣሎዉ። እዚ 
ድማ ንዝኾነ ዝሓስብን 
ኣእምሮ ዘለዎን ሰብ ኣዝዩ 
ዘሕዝንን ዘጉህን እዩ። 
ቤተ ክርስቲያን ካብ ሕጋን 
መገዳን እንተወጺኣ 
ንዕንወት እምበር 
ንህንጸት፡ ንምብትታን እምበር ንሓድነት ኪኸውን ከምዘይክእል ብሩህ እዩ። ብግብሪ ዚርኣይ ዘሎ ኸኣ ንሱ 
እዩ። ከምቲ ቅዱስ ጽሑፍ ዝእዝዞ መሠረት ““““መርሖታት መንግስተ ሰማያት ክህበካ እየ፡ ኣብ ምድሪ መርሖታት መንግስተ ሰማያት ክህበካ እየ፡ ኣብ ምድሪ መርሖታት መንግስተ ሰማያት ክህበካ እየ፡ ኣብ ምድሪ መርሖታት መንግስተ ሰማያት ክህበካ እየ፡ ኣብ ምድሪ 
ዝፈታሕካዮ ኣብ ሰማይ ፉቱሕ ክኸውን እዩ፡ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ድማ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን ዝፈታሕካዮ ኣብ ሰማይ ፉቱሕ ክኸውን እዩ፡ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ድማ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን ዝፈታሕካዮ ኣብ ሰማይ ፉቱሕ ክኸውን እዩ፡ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ድማ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን ዝፈታሕካዮ ኣብ ሰማይ ፉቱሕ ክኸውን እዩ፡ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ድማ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን 
እዩ።”እዩ።”እዩ።”እዩ።”    ማቴ፡16፡19 ዝብል፤ማቴ፡16፡19 ዝብል፤ማቴ፡16፡19 ዝብል፤ማቴ፡16፡19 ዝብል፤ እቲ ንኃዋርያት ዝተዋህበ ስልጣን እዩ ሥልጣንና ኢልካ ከተብቕዕ፡ ነቲ ዓንዲ 
ቤተክርስቲያን ““““ምምምምስጥረ ክህነት”ስጥረ ክህነት”ስጥረ ክህነት”ስጥረ ክህነት” ምስዓር ተጋራጫዊ ተግባር እዩ። ሕጊ ድማ እንተኽቢርካዮ ኢኻ 
ትኸብር። ሕጊ ቤተክርስቲያን ብዛዕባ እዚ ኣባና ዝተፈጸመ ግህሰት ብኸምዚ እዩ ንመራሕቲ ቤተክርስቲያን 
ዘጠንቕቖም “ኣብኣብኣብኣብ    መጽሓፍመጽሓፍመጽሓፍመጽሓፍ    ፍትሕፍትሕፍትሕፍትሕ    መንፈሳዊመንፈሳዊመንፈሳዊመንፈሳዊ    ዓንቀጽዓንቀጽዓንቀጽዓንቀጽ    5555፡፡፡፡172172172172----185 185 185 185 ብሓይሊ፡ብተንኮል፡ብሓይሊ፡ብተንኮል፡ብሓይሊ፡ብተንኮል፡ብሓይሊ፡ብተንኮል፡    ብኣድማ፡ ብህያብ፡ ብኣድማ፡ ብህያብ፡ ብኣድማ፡ ብህያብ፡ ብኣድማ፡ ብህያብ፡ 
ብገዛእትንብገዛእትንብገዛእትንብገዛእትን    ሰበስልጣንሰበስልጣንሰበስልጣንሰበስልጣን    ዓለምንዓለምንዓለምንዓለምን    ተሓጊዙተሓጊዙተሓጊዙተሓጊዙ    ኣብኣብኣብኣብ    ስልጣንስልጣንስልጣንስልጣን    ቤተቤተቤተቤተ----ክርስትያንክርስትያንክርስትያንክርስትያን    ዝመጸዝመጸዝመጸዝመጸ        ሊቀሊቀሊቀሊቀ    ጳጳስጳጳስጳጳስጳጳስ        ((((ፓትሪያርክፓትሪያርክፓትሪያርክፓትሪያርክ) ) ) ) ካብካብካብካብ    
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መዓርገመዓርገመዓርገመዓርገ    ስልጣኑስልጣኑስልጣኑስልጣኑ    ይሰዓርይሰዓርይሰዓርይሰዓር    ንሱንንሱንንሱንንሱን    ሰዓብቱንሰዓብቱንሰዓብቱንሰዓብቱን    ድማድማድማድማ    ካብካብካብካብ        ቤተቤተቤተቤተ----ክርስትያንክርስትያንክርስትያንክርስትያን    ይፈለ፡ይፈለ፡ይፈለ፡ይፈለ፡    ብኣኻትኩምብኣኻትኩምብኣኻትኩምብኣኻትኩም    ድማድማድማድማ    ከምከምከምከም    ኣረመንኣረመንኣረመንኣረመን    
ይኹንይኹንይኹንይኹን    ምስኡምስኡምስኡምስኡ    ካብካብካብካብ    ምርኻብምርኻብምርኻብምርኻብ    ረሓቁ፡ረሓቁ፡ረሓቁ፡ረሓቁ፡    ኣነኣነኣነኣነ    ጵጥሮስጵጥሮስጵጥሮስጵጥሮስ    ንስምኦንንስምኦንንስምኦንንስምኦን    ጠንጠንጠንጠንቛቛቛቛሊሊሊሊ    ከምከምከምከም    ዘርሓቅክዎዘርሓቅክዎዘርሓቅክዎዘርሓቅክዎ    ብትእዛዝብትእዛዝብትእዛዝብትእዛዝ    እግዚኣብእግዚኣብእግዚኣብእግዚኣብሄሄሄሄርርርር    
ካብካብካብካብ    ቤተቤተቤተቤተ----ክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያንክርስቲያን    ከምከምከምከም    ዝፈለኽዎንዝፈለኽዎንዝፈለኽዎንዝፈለኽዎን    ይፈለይፈለይፈለይፈለ    ይብል።”ይብል።”ይብል።”ይብል።”    እቲ ካብ ታሪኽ ኪምሃር ዘይክኣለ መንግስቲውን 
ብቐሊሉ ኪቆጻጸሮ ሓሊኑ ዝወልዖ ሓዊ ካብ ቁጽጽሩ ወጻኢ ኮይንዎ ዝፈተኖ ዘበለ ኩሉ በርዒኑ ይተርፍ 
ኣሎ። ምስ እግዚኣብሔርን ቤቱን ምብኣስ ናይ ዕሽነት ዕሽነት እዩ።  እዞም ናይ ዘመና ዑዝያናት፣ ብሓቂ 
ብትዕቢት ዝተመልኡ ዘየስተውዕሉ ሰባት እዮም። ታሪኽ ንጉስ ዑዝያ ብሰፊሑ ኣብ 2ዜና 26:10-20 
ተገሊጹ ከም እንረኽቦ ዑዝያ ““““ምስ ሰልጠነ ግና ልቡ ንጥፍኣቱ ተዓበየሉ። ናብ መቕደስ እግዚኣብሔር ምስ ሰልጠነ ግና ልቡ ንጥፍኣቱ ተዓበየሉ። ናብ መቕደስ እግዚኣብሔር ምስ ሰልጠነ ግና ልቡ ንጥፍኣቱ ተዓበየሉ። ናብ መቕደስ እግዚኣብሔር ምስ ሰልጠነ ግና ልቡ ንጥፍኣቱ ተዓበየሉ። ናብ መቕደስ እግዚኣብሔር 
ኣትኣትኣትኣትዩ ኣብቲ መሰውኢ ዕጣን ክዓጥን ኢሉ ንኣምላኹ በደሎ”ዩ ኣብቲ መሰውኢ ዕጣን ክዓጥን ኢሉ ንኣምላኹ በደሎ”ዩ ኣብቲ መሰውኢ ዕጣን ክዓጥን ኢሉ ንኣምላኹ በደሎ”ዩ ኣብቲ መሰውኢ ዕጣን ክዓጥን ኢሉ ንኣምላኹ በደሎ”    ይብለና።ይብለና።ይብለና።ይብለና።    ካህን ኣዛርያ ምስኡ ሰማንያ ተብዓት ካህን ኣዛርያ ምስኡ ሰማንያ ተብዓት ካህን ኣዛርያ ምስኡ ሰማንያ ተብዓት ካህን ኣዛርያ ምስኡ ሰማንያ ተብዓት 
ካህናት ካህናት ካህናት ካህናት እግዚኣብሔር ሒዙ ደድሕሪኡ ኣተወ፤እግዚኣብሔር ሒዙ ደድሕሪኡ ኣተወ፤እግዚኣብሔር ሒዙ ደድሕሪኡ ኣተወ፤እግዚኣብሔር ሒዙ ደድሕሪኡ ኣተወ፤    ንሳቶም ንንጉስ ዑዝያ ተቃወምዎ ከምዚ ኢሎም ከኣ ንሳቶም ንንጉስ ዑዝያ ተቃወምዎ ከምዚ ኢሎም ከኣ ንሳቶም ንንጉስ ዑዝያ ተቃወምዎ ከምዚ ኢሎም ከኣ ንሳቶም ንንጉስ ዑዝያ ተቃወምዎ ከምዚ ኢሎም ከኣ 
ተዛረብዎ ዎ ዑዝያ ንእግዚኣብሔር ዕጣን ምዕጣንሲ ናይቶም ኪዓጥኑ እተቐደሱ ካህናት ደቂ ኣሮን እዩ ተዛረብዎ ዎ ዑዝያ ንእግዚኣብሔር ዕጣን ምዕጣንሲ ናይቶም ኪዓጥኑ እተቐደሱ ካህናት ደቂ ኣሮን እዩ ተዛረብዎ ዎ ዑዝያ ንእግዚኣብሔር ዕጣን ምዕጣንሲ ናይቶም ኪዓጥኑ እተቐደሱ ካህናት ደቂ ኣሮን እዩ ተዛረብዎ ዎ ዑዝያ ንእግዚኣብሔር ዕጣን ምዕጣንሲ ናይቶም ኪዓጥኑ እተቐደሱ ካህናት ደቂ ኣሮን እዩ 
እምበር፡ ናትካ ኣይኮነን። በዲልካ፡ እዚ ኸኣ ኣብ ቅድሚ እግዙኣብእምበር፡ ናትካ ኣይኮነን። በዲልካ፡ እዚ ኸኣ ኣብ ቅድሚ እግዙኣብእምበር፡ ናትካ ኣይኮነን። በዲልካ፡ እዚ ኸኣ ኣብ ቅድሚ እግዙኣብእምበር፡ ናትካ ኣይኮነን። በዲልካ፡ እዚ ኸኣ ኣብ ቅድሚ እግዙኣብሄሄሄሄር ኣምላኽ ኣይኬኽብረካን እዩ እሞ፣ ር ኣምላኽ ኣይኬኽብረካን እዩ እሞ፣ ር ኣምላኽ ኣይኬኽብረካን እዩ እሞ፣ ር ኣምላኽ ኣይኬኽብረካን እዩ እሞ፣ 
ካብ ቤት መቅደስ ውጻእ። እግዚኣብካብ ቤት መቅደስ ውጻእ። እግዚኣብካብ ቤት መቅደስ ውጻእ። እግዚኣብካብ ቤት መቅደስ ውጻእ። እግዚኣብሄሄሄሄር ስለ ዝቐጽዖ ባዕሉውን ቀልጢፉ ወጸ። ንጉስ ዑዝያ ድማ ክሳዕ ር ስለ ዝቐጽዖ ባዕሉውን ቀልጢፉ ወጸ። ንጉስ ዑዝያ ድማ ክሳዕ ር ስለ ዝቐጽዖ ባዕሉውን ቀልጢፉ ወጸ። ንጉስ ዑዝያ ድማ ክሳዕ ር ስለ ዝቐጽዖ ባዕሉውን ቀልጢፉ ወጸ። ንጉስ ዑዝያ ድማ ክሳዕ 
መዓልቲ ሞቱ ለምጻም ነበረ።”መዓልቲ ሞቱ ለምጻም ነበረ።”መዓልቲ ሞቱ ለምጻም ነበረ።”መዓልቲ ሞቱ ለምጻም ነበረ።” መንዩ ግዙእ ንጉሥ ዑዝያ ኮይኑ ዘሎ፡ መንዩ ንክህነቱን ነቲ ምሒሉ 
ዝተቐበሎ ሰማያዊ ሓደራ ምእንቲ ከኽብር ንናይ ዘመንና ንጉሥ ዑዝያ ትጋገ ኣሎኻ ዚብሎ ዘሎ ንማንም 
ሰብ ንጹር እዩ። እቲ ንኻልእ ዝተጸበናዮ መንግሥትና እንተኾነውን ኣብ ከምዚ ሕጂ ዘሎዎ ወዲቑ ክንርእዮ 
የጉህየና እዩ። ጌጋ መናበርቲ ወዲሰብ ብምዃኑ፡ መራሕቲ መንግሥቲ ድሕሪዚ ኹሉ መሪር ፍረ ኣልቦ 
ፈተናታት፥ ሕጂውን ኢዱ ካብ ቤተ ክርስቲያንና ከልዕል ንጽውዕ። ቤተክርስቲያንና ሰላሙ ተዘሪጉ፥ ተስፋ 
ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ኣቦታት፥ ገለን ሞይቶም ገለን ተኣሲሮም፥ ገለን ሃጽ ኢሎም ተሰዲዶም፥ እቶም 
ዝርካቦም ዝተረፉ ብዝተፈላለየ ጸለመታትን ምክፋኣትን ካብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝርሕቁ ተገይሩ። እቲ 
ብስኒት ዝነበር ዝነበረ ሕዝቢ ተዋሕዶ ከቢድ ምፍልላይ ኣትይዎ፡ ቤተክርስቲያንን ሃገርን ኣብ ፍጹም 
ተነጽሎ ኣትየን ኣብ ስቓይ ንርከብ።፡ ከም ንጉሥ ዑዝያ ንእግዚኣብሔር ከምዝበደሉ ተረዲእዎም ካብ 
ግጉይ መገዶም ኪምለሱ ንሓትት። ቅንዕናን ድልየትን እንተልዩ ሕጂውን ጊዜ ኣሎ፡ ሓድሽ መገዲ ዕርቅን 
ሕውየትን ኪቕየስ ይክኣል እዩ። ኣብ ዘይግብኣካ ኢድካን ኣግርኻን ኣእቲኻ፡ ባዕዳውያን ገዛእቲ ዘይገብርዎ 
ጥንታዊ ሃይማኖት ደፊርካ ከተብቕዕ ከም ንጉሥ ዑዝያ ኢድካን እግርኻን ዘይምእካብ ግን ሳዕቤኑን 
ውጽኢቱን ከምቲ ቅዱስ ጽሑፍ ዚብሎ ““““ኣብ ኢድ ህያው ኣምላኽ ምውዳቕ ዜሰክሕ እዩ። ዕኣብ ኢድ ህያው ኣምላኽ ምውዳቕ ዜሰክሕ እዩ። ዕኣብ ኢድ ህያው ኣምላኽ ምውዳቕ ዜሰክሕ እዩ። ዕኣብ ኢድ ህያው ኣምላኽ ምውዳቕ ዜሰክሕ እዩ። ዕብራ 11፡31።ብራ 11፡31።ብራ 11፡31።ብራ 11፡31። 
ከቢድ እዩ። መን’ዩ ጸሊም ታሪኽ ዝገድፍ ዘሎ፡ ጊዜውን ጽባሕ ኣፍ ኣውጺኡ ኪዛረብ እዩ። (ኣብ ላዕሊ 
ዝርከብ ስዕሊ እታ ቅድሚ 10 ዓመታት ውግዘት ባእስን ምፍልላይን ዝተፈለመላ መድኃኔ ዓለም 
ቤተክርስቲያን ዋሽንግቶን ዲሲ፡ መበል 15 ዓመታዊ ጉባኤ መምበረ ጵጵስና ኣብ ሓምለ 2014 ኣብ 
ዝተኻየደሉ እዋን ዝተወስደ ስእሊ ናይ ውሉደ ክህነትን ምእመናን የመልክት)።  

ንሓቂ ዝስዕር ንሓቂ ዝስዕር ንሓቂ ዝስዕር ንሓቂ ዝስዕር ምድራዊ ኃይሊ ፍጹም ምድራዊ ኃይሊ ፍጹም ምድራዊ ኃይሊ ፍጹም ምድራዊ ኃይሊ ፍጹም 
የለን። እታ ሓንቲ ዝነበረት መንበረ የለን። እታ ሓንቲ ዝነበረት መንበረ የለን። እታ ሓንቲ ዝነበረት መንበረ የለን። እታ ሓንቲ ዝነበረት መንበረ 
ጵጵስና ሰሜን ኣመሪካ፡ ብመሪሕነት ጵጵስና ሰሜን ኣመሪካ፡ ብመሪሕነት ጵጵስና ሰሜን ኣመሪካ፡ ብመሪሕነት ጵጵስና ሰሜን ኣመሪካ፡ ብመሪሕነት 
ብብብብፁፁፁፁእ ኣቡነ መቃርዮስ፡ እኅጉረ እ ኣቡነ መቃርዮስ፡ እኅጉረ እ ኣቡነ መቃርዮስ፡ እኅጉረ እ ኣቡነ መቃርዮስ፡ እኅጉረ 
ስብከታት ኤውሮጳን ማእከላይ ስብከታት ኤውሮጳን ማእከላይ ስብከታት ኤውሮጳን ማእከላይ ስብከታት ኤውሮጳን ማእከላይ 
ምብራቕን ወለደት፡ ኣብቲ ሕጋውን ምብራቕን ወለደት፡ ኣብቲ ሕጋውን ምብራቕን ወለደት፡ ኣብቲ ሕጋውን ምብራቕን ወለደት፡ ኣብቲ ሕጋውን 
ሓዋርያውን መምበር ቅዱስ ኣቡነ ሓዋርያውን መምበር ቅዱስ ኣቡነ ሓዋርያውን መምበር ቅዱስ ኣቡነ ሓዋርያውን መምበር ቅዱስ ኣቡነ 
እንጦንዮስ ዝጥርነፋ ኣብያተ እንጦንዮስ ዝጥርነፋ ኣብያተ እንጦንዮስ ዝጥርነፋ ኣብያተ እንጦንዮስ ዝጥርነፋ ኣብያተ 
ክርስቲያናት ይበዝሓ ኣሎዋ።ክርስቲያናት ይበዝሓ ኣሎዋ።ክርስቲያናት ይበዝሓ ኣሎዋ።ክርስቲያናት ይበዝሓ ኣሎዋ።        
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ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ  ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ  ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ  ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ   

ብፁዕ ኣቡነ መቃርዮስ፡ ኣቃቤ 
መንበር ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ፡ 
ብምዃን ቤተክርስቲያንን ታሪኽን 
ዘሰከሞም ሓደራ ዝፍጽሙ ዘሎዉ 
ኣቦ፤ እታ ሓንቲ ዝነበረት ሃገረ 
ስብከት፡ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳን 

(ስዕሊ ኣቦታት ካህናትን ምእመናንን 
ተመልከት)  ማእከላይ ምብራቕን ወሊዳ 
(ኣቦታትን ሕዝብን ቅ. ማርያም እስራኤል፡ ምስ 
ብፁዕ ኣቡነ መቃርዮስ እናተመርሑ ዘካየድዎ 
ሰፊሕ መንፈሳዊ ዓመታዊ ጉባኤ ዘርኢ ስዕሊ 
ተመልከት) ፤ ነቶም ኣብ ዓዲ ዘሎዉ ኣቦታትን 
ምእመናን ዓብዪ ተስፋ ኮይኑዎም ይርከብ። 

ሃገረ ስብከት ሃገረ ስብከት ሃገረ ስብከት ሃገረ ስብከት ማእከላይ ምብራቕማእከላይ ምብራቕማእከላይ ምብራቕማእከላይ ምብራቕ     
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5.5.5.5. ካብዚካብዚካብዚካብዚ    ንንንንቤተክርስቲያንናቤተክርስቲያንናቤተክርስቲያንናቤተክርስቲያንና    ዘጋጠማ ሓደገኛ ፈተና ንምውጻእ እንታይ ኪግበር ዘጋጠማ ሓደገኛ ፈተና ንምውጻእ እንታይ ኪግበር ዘጋጠማ ሓደገኛ ፈተና ንምውጻእ እንታይ ኪግበር ዘጋጠማ ሓደገኛ ፈተና ንምውጻእ እንታይ ኪግበር 
ኣሎዎ? ኣሎዎ? ኣሎዎ? ኣሎዎ?     

መዋጽኦ ናይቲ እታ ሃገርና ኤርትራ ዘላቶ ኩነታትን ቤተክርስቲያንና ዘጋጠማ ትሓልፎ ዘላ ፈተና 
ሓደን ተመሳሳልን እዩ። ካብቲ ብሩህን ትስፉውን ፈለማ ዓመታት ናይ ነጻነት፡ ናብዚ ዘብጽሓና ጌጋታት 
ሓደ ብሓደ ዘርዚርና፡ ምስ ነፍስና፡ ኣብ ነንሕድሕድናን ምስ ፈጣርን ዕርቂ ምግባር እዩ እቲ መፍትሒ። 
መሪር ፍረ ናይቲ ገበንካ ንምኽዋል ዝግበር፡ ጌጋ ኣብ ርእሲ ጌጋ፡ መገዲ ሞትን ውድቅትን ጥራይ ምዃኑ 
ከም ጽሓይ ቀትሪ ብሩህ እዩ። ኣብዛ ዓለም፡ ሳላ ቴኮኖሎጅን መራኸቢ ብዙሓንን፡ ናብ ሓንቲ ቁሸት 
ትልወጠሉ ዘላ እዋን፡ ንንጹሓት ኣቦታትን ዜጋታትን ገፊዕካን ቀፊድካን፡ ዋላ ሓንቲ ከምዘይገበርካ 
ተኸዊልካ ትኸደሉ ዕድል የሎን። እታ ሓንቲ መዋጽኦ፡ መንግሥቲ ንሓቂ ፊት ንፊት ኪገጥማ ኪተብዕን 
ጌግኡ ኪእርምን ጥራሕ እያ። ዝሰርሕ ሰብ ኪጋገ ባህርያዊ እዩ፤ ጌግኡ ዘይእመን ግን መወዳእታኡ ጥፍኣት 
እዩ። ከም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቓ ዝተግብረ ናይ ዕርቂ መስርሕ ጥራሕ እዩ ነታ ሃገርን ሕዝብን ዳግማይ ናብ 
ንቡር ሕይወት ኪመልሶም ዝኽእል። ሕጊ፡ ፍትሕን ዲሞክራስን ኣብ ሃገርና ኤርትራ እንተዘይሰፊኑ፡ እዚ 
ሕጂ ዘሎ ኩነታት ንገበርቲ እከይን ዓመጽትን ዝምችእ ባይታ እዩ። ሕዝብን ቤተክርስቲያንን በዚ ህሉው 
ኩነታት ግዱኣት እዮም። ሕጂውን ጊዜ ኣሎ፡ ቅንዕናን ልቦናን እንተልዩ መገዲ ሕውየት፡ መገዲ ዕርቂ 
ምዃኑ ዘጠራጥር የብሉን። እቲ ክንብሎ ንደሊ ብሓጺሩ፡ ከም ቤተክርስቲያን ኢድኩም ካብ 
ቤተክርስቲያንና ኣውጽኡ፤ ከም ዜጋታት መራሕቲ መንግሥቲ ልዕልና ሕዝብታት ኤርትራ ተቐበሉን 
ኣኽብሩን፣ ደቂ ሕዝቢ ዝወደቕሉ ሕድሪ ኣይትጥለሙ፤ ሕዝቢ ዋና ብዓል ጉዳይ ኪኸውን መሰሉ እዩ፤ 
መሰል ሕዝቢ ኣይትግሃሱ፡ ብምባል ጻውዒትና ደጊምና ነቐርብ። እዚ መባእታዊ፡ መሠረታውን 
ተፎጥራውን መሰል ሕዝቢ ኪህብ ይኹን ኪኸልእ ሓላፍነት ዘሎዎ ፍጡር የልቦን። ዓመጽ ከኣ ዓመጽ እዩ 
ዝወልድ።  

ቤተክርስቲያን ነዚ እዋናዊ ጸበባን፡ ነቲ ዘጋጠመ ጸገም ኣለለያ ናይ ቀረባን ርሑቕን ፍታሕ ከተናዲ 
ግቡኣን ሓላፍነታን እዩ። እቲ መጀመርያ ኪግበር ዝግብኦ፡ ንኹሉ ሰብ ክፉት ዝኾነ መጋባኣያ ምድላው 
እዩ። ምስ ግብጺ ዝኣተናዮ ፕሮቶኮል (ስምምዕ) መሠረት፡ ግብጻውያን ኣቦታት ተዓዘብቲ ኣብ ዝኾንሉ፡ 
ኩሎም ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ኣብ ዝተጋብእሉ፡ ኩሎም እቶም ዘይተጸበይዎ ከቢድ ገበን ዝወረዶም 
ኣቦታትን ወገናትን (ህልዋትን ኣዝማድ እቶም ኤህ እናበሉ ዝሓለፉ ሊቃውንትን) ኣብ ዝሳተፍሉ፡ 
ንጋዜጠኛታትን መራኸቢ ብዙሓንን ግልጺ ኣብ ዝኾነሉ ጉባኤ ኪዳሎ ይግባእ። ግዳም ዝወጸን ኣብ ቅድሚ 
ዓለም ከም ሕዝቢ ዘሕፈረናን ዘንዓቐናን ተግባር ስለዝኾነ ድሕሪ ደጊም ዝሕባእ የብሉን። ኢድ ፖለቲካዊ 
ሓይሊ፡ ተራ ውሽጣውያን ተሓባበርቲ፡ ሳዕቤን ምግሃስ ሓዋርያዊ ሕጊ፡ ኣብ ቤተክርስቲያንን ንጹሃት 
ኣገልገልታ ዝወረደ በደል፡ ኣብ ምእመናን ዝሰዓበ ምፍልላይን ኩሉ ብዝርዝር ኪፍተሽ ይግባእ። ሕጊ 
ቤተክርስቲያን ብዝእዝዞ ቀኖናዊ መቕጻዕቶም ዝወስዱ ኪልለዩ፡ ብግልጺ ዝበደለ ይቕረታ ኪሓትት፡ 
ዝተበደለ ይቕረ ኪብል ይግባእ። ካብቲ ኣብ ልዕሊ ቤተክርስቲያንን ቅኑዓት ኣገልገልታን ዝወረደ ሓደጋዚ፡ 
ቁስሊ ጥራይ ዘይኮነስ ንወለዶታት መምሃሪ ዝኸውን ተሞክሮውን ክንቀስም ኣሎና። ከምዚ ዝበለ ጉባኤ 
ጸዊዕካ ቁስልኻ ዘይምፍዋስ ግን፡ ካብ ሓቂ ምህዳምን ዳግማይ ገበን ንኽፍጸም ምትብባዕን ጥራሕ እዩ 
ኪትርጎም ዝክኣል።  

ብኻልኣይ ደረጃ እቲ ናብዚ ዘብጽሓና ታሪኻዊ ድኻም ብግቡእ ኪግምገም፡ ነፍስና ክንፍትሽ፡ 
ኣኃት ኦርየንታል ተዋሕዶ ኣብያተክርስቲያናት ዘሎውኦን ዝሓልፍኦን ተሞኮሮ ክንቀስም፡ ንዓና ከም ውልዶ 
ሃገርን ቤተክርስቲያንን ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ኣግኣዚት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተዋሕዶ፡ ዓውዲ 
ፍልጠት፥ ቋንቋን ትምህርትን፥ ዓቃቢት ታሪኽን ቅርስን ኮይና ንዘመናት ዝጸንሐት ምዃና ብዙኅ ሰብ 
ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። መንፈሳውያንን ዓቀብቲ እምነትን ታሪኽን  ከተፍሪ ዝጸንሐት ሓዋርያዊት ቤተ 
ክርስቲያን፥ ሕጂውን  ንመበል 21 ክፍለ ዘመን ዘገልግሉ ብመንፈሳውነቶም ረዘንቲ፡ ሓዋርያውን ቀኖናውን 
ሠረቶም ዓምዪቕ፡ ንቤተክርስቲያን ዶግማኣን ቀኖናኣን  ኣጽርዮም ዝፈልጡ፡ ዝምድንኦምን ፍልልዮምን 
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ምስ ካልኦት ናይ ክርስቲያን ማሕበራት ብግቡእ ዝርድኡ፡ ነቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር ነቲ ናይ ኣምላኽ ከኣ 
ንኣምላኽ ዚህቡ ኣገልገልቲ ከተፍሪ እዋኑ ዝጠልቦ ሓዋርያዊ መስርሕ እዩ።  

ብሳልሳይ ደረጃ፡ እቲ ዝበዝሐ ክርስቲያን ክፋል ሕብረተሰብና ሓቚፍና ከነብቕዕ፡ ““““ስለምንታይስለምንታይስለምንታይስለምንታይ    
ቤተክርስቲያንናቤተክርስቲያንናቤተክርስቲያንናቤተክርስቲያንና    ቁጠባዊቁጠባዊቁጠባዊቁጠባዊ    ሓርነትሓርነትሓርነትሓርነት    ስኢናስኢናስኢናስኢና????” ዝብልውን መፍትሒ ዘድልዮ እዩ። ናይ ግብጺ ኦርቶዶክስ 
ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውሑዳት ኣብ መንጎ ብዙሓት ኣመንቲ ምስልምና (10 ሚልዮን ካብ 82 ሚልዮን 
ሕዝቢ ግብጺ) ክነሶም፡ ብመቦእ ኣመንቲ ከመይ ገይራ ርእሳ ክኢላ ትኸይድ ኣላ? ኢልና ክንሓትትን ኣብ 
ቤተክርስቲያንና ዘሎ ናይ ምምሕዳርን መሪሕነትን ከቢድ ሱር ዝሰደደ ሽግር መፍትሒ ክንረኽበሉ 
ይግባእ። ቤተክርስቲያን ንመንግስተ ሰማያት ወኪላ ንሕዝባ ብዝግባእ እንተጓስያ ንርእሳ ክኢላስ ነቲ 
ሃገርውን ትሩፋት ኪህልዋ ይኽእል እዩ። ምስ መንግስቲ ዘራኽባ እንታይ ምዃኑ ብሕጊ ኣነጺራ፡ ብዓውታ 
ንመሰላን መሰል ደቃን ደው ኪትብል እዩ ዝግብኣ። ንኹሉ ዜጋውን ብሰላምን ምክብባርን ተሳንዩ ኣብ 
ሃገሩ ኪነብር ኪትመክር ትኽእል። ፍትሒ ኪጎድል ከሎ፡ ድኻ ኪብደል ከሎ፡ ስለ ደቃን ስለኹሉን ኣብየት 
ኪትብልን ኪትጽልን ይግባእ። ሓዋርያዊ ተልእኾኣ እተስፍሓሉ ናይ ገዛእ ርእሳ ልሳን (ረድዮ፡ ተለቭጅን፡ 
ጋዜጣ፡ መርበብ ሓበሬታን ካልእ ዘመናዊ መራኽቢ ብዙሓንን … ወዘተ) ኪህልዋ ይግባእ። 

6.6.6.6. መዛዘምንመዛዘምንመዛዘምንመዛዘምን    ለበዋንለበዋንለበዋንለበዋን        

6.1 6.1 6.1 6.1 መዛዘምንመዛዘምንመዛዘምንመዛዘምን    ለበዋንለበዋንለበዋንለበዋን    ንውሉደንውሉደንውሉደንውሉደ    ክህነትክህነትክህነትክህነት    
ክህነት፡ ሓቂ፡ ፍትሒ፡ ፍቕሪ፡ ንስሓ … ክንምህረሉ ኢና ተቐቢልናዮ። ሓቅን ክህነትን ኪፈላለያ 

ኣይክእላን እየን። ከምቲ ዚብሃል “ሓቂ ብርእሳ እንተቐበርካያ፡ ብእግራ ትወጽእ” ሓቂ ብብዝሒ ሰዓብታ 
ኣይትኅይል ብዋሕዲ ተኸተልታ ኣይትደክምን እያ፤ ምእንቲ ርእሳ ኢላ እያ ትነብር። ብቅዱስ ኣቡነ 
እንጦንዮስ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን፡ ብስም ሥላሴ፡ ዘተነበረ ውግዘት ጸኒዑ እዩ ዘሎ። 
ኃይሊ መንግሥቲ ካብ ኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ኪዓቢ ከምዘይክእል ታሪኽ ምስክር እዩ። እቲ ኣብ ወርሒ 
መስከረም 2014 (፳፻፯ ግእዝ) ሹዱሽተ ገዳማት ብሓባር፡ ነቲ ውግዘት ቅ. ኣቡነ እንጦንዮስ ዘተግብር 
ውሳኔ ምሃቦም ንዘስተውዕል ዓብዪ ትምህርቲ እዩ። ድሕሪ ዓሰርተ ዓመት፡ እቶም ሕቆ መንግሥቲ 
ኣሚኖም ብትዕቢት ተተብቲቦም ዝነበሩ፡ ኣቶ ዮፍታሀ ዲሞጥሮስን ቀሺ ሃብቶም ርእሶምን፡ ሕፍረት 
ተጎልቢቦም ካብ ቤት ጽሕፈቶም ኪስጎጉ ከሎዉ፡ እቲ ብሥልጣን መንፈስ ቅዱስ ዝተነብረ ውግዘት ጊዜ 
ከምዘይቅይሮ ይምህረና። (መወከስታ ተመልከት፡ 
http://tewahdo.org/Pdf/LetterOfExcomFromEritreanAbbots.pdf)።   

መንግስቲ ሳዕቤን ናይቲ ዝፈጸሞ ታሪኻዊ ጌጋ መዚኑ፡ ኣብ ክንዲ ንምፍዋሱ ዝሰርሕ ገና ነቲ ናይ 
ዕንወት መገዲ ንምቕጻሉ፡ እቶም ፍሩያት ኣእዳዉ ኣውጺኡ ብኻልኦት ደቀቕቲ ተዃሉ እዩ ተኪእዎም ዘሎ። 
ኣቦታት፡ እዚኦም ዕሸላት መንግስቲ መሪጹ ዘምጽኣልኩም ሃሱሳት፡ ቅኑዕን ንቡርን ምሕደራ 
እንተዝህልወና፡ ከመሓድርኹም ዘይኮነስ ኣብ እግርኹም ኮፍ ኢሎም “መልእክተ ዮሓንስ” እዮም ኪምሃሩ 
ዝነበሮም። ስለዚ እምበኣር እቲ ኣብ ውሽጥና ምፍልላይን ናዕብን ዝፈጠረልና፡ ካብ ሕግናን  ሓዋርያዊ 
ሰንሰለትናን ዝነጸለና ጸገም ገና ኣይተፈትሐን።  ገዳማውያን ኣቦታትን ኣብ ውሽጥን ኣብ ስደትን ዘሎኹም 
ውሉደ ክህነት፡ እታ ፈጣሪ ዝወድኣ ሰዓት ክሳብ ትበጽሕ ብጾም፡ ጸሎትን ኪንነቅሕን ነቲ ንምዕናውና 
ዝውጠን ወዲት ኩሉ ብቱኽረት ኪንቃለሶን ይግባእ። 

ብፍላይ እቶም ኣብ ዓዲ ሕግን ፍትሕን ኣናነብርኩም፡ ብፍርሂ፡ ነፍሰ-ፍተወትን ካልእ ምኽንያታት 
እናጸብጸብኩም ሃይማኖትኩምን ርስቲ ኣቦታትኩምን እናፈረሰ ከሎ ተዓዚምኩም ዘሎኹም ሕጂውን ጊዜ 
ኣሎ። ነፍሲወከፍና ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ክንሕተት፡ ብታሪኽውን ኪንምዘን ኢና። እዚ ናይ ጽልግልግን 
ጸልማትን ዘመን ሓሊፉ፡ ዘመን ፍትሒ፡ ሕግን ሥርዓትን ኪመጽእ እዩ። ስለዚ ዝተኸስረ ዕድልን ጊዜን 
ይኣክል ምስ ሕልናኹም ተዓረቑ። እቲ መገድን ሓቅን ሕይወትን ኣነ ኣየ ዝበለና መድኃኒና ክርስቶስ፡ ናይ 
ክህነት ማዕርግ ኪህበና ከሎ ምስ ረዚን ሓደራ እዩ። ““““እስመእስመእስመእስመ    በእበእበእበእንተንተንተንተ    ዝንቱዝንቱዝንቱዝንቱ    ተጸዋዕክሙተጸዋዕክሙተጸዋዕክሙተጸዋዕክሙ    እስመእስመእስመእስመ    ክርስቶስኒክርስቶስኒክርስቶስኒክርስቶስኒ    
በእንቲኣኩምበእንቲኣኩምበእንቲኣኩምበእንቲኣኩም    ሓመሓመሓመሓመ    ይኅድግይኅድግይኅድግይኅድግ        ለክሙለክሙለክሙለክሙ    ማዕተቦማዕተቦማዕተቦማዕተቦ    ከመከመከመከመ    ትትልዉትትልዉትትልዉትትልዉ    ኣሠረኣሠረኣሠረኣሠረ    ዚኣሁ።ዚኣሁ።ዚኣሁ።ዚኣሁ።”””” ነዚነዚነዚነዚ    ኢኹምኢኹምኢኹምኢኹም    እተጸዋዕኩምእተጸዋዕኩምእተጸዋዕኩምእተጸዋዕኩም    
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እሞ፡እሞ፡እሞ፡እሞ፡    ክርስቶስክርስቶስክርስቶስክርስቶስ    ከኣ፡ከኣ፡ከኣ፡ከኣ፡    ምእንቲምእንቲምእንቲምእንቲ    ኣስኣሰሩኣስኣሰሩኣስኣሰሩኣስኣሰሩ    ኽትስዕቡ፡ኽትስዕቡ፡ኽትስዕቡ፡ኽትስዕቡ፡    ኣርኣያኣርኣያኣርኣያኣርኣያ    ሐዲጉልኩምሐዲጉልኩምሐዲጉልኩምሐዲጉልኩም    ምእንታኹምምእንታኹምምእንታኹምምእንታኹም    መከራመከራመከራመከራ    ጸገበ።ጸገበ።ጸገበ።ጸገበ።    1 1 1 1 ጴጴጴጴጥጥጥጥ    
2222፡፡፡፡21212121።።።።    ነዚ ወሪዱና ዘሎ መከራ ብሓባር ኮይንና ምእንቲ ሓቅን ሓዋርያዊ ሠረትናን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን 
ሰብን ደው ንበል። ንሕና ንሓላፍነትና ብቑዓት ኮይንና ኣንተዘይተረኸብና፡ እታ ቤተክርስቲያንና ዋና 
ኣሎዋ። እቲ ስሌኣ ሕይወቱ ዘሕለፈ ከርስቶስ ጎይታ ኣይክገድፋን እዩ። ከምቲ መድኃኒና ንፈሪሳውያን 
ዝበሎም፡ ደቂ ኣብርሃም ኮይንኩም ግብሪ ኣብርሃም እንተዘይገበርኩም፡ ኣምላኽ ካብዞም ኣእማን 
ንኣብርሃም ውሉድ ከተንስእሉ ከምዚክኣሎ ፍለጡ። እቲ ጽሑፍ ከምዝብሎ ““““ወኣውስኣወኣውስኣወኣውስኣወኣውስኣ    ወይቤሎሙወይቤሎሙወይቤሎሙወይቤሎሙ    
እብለክሙእብለክሙእብለክሙእብለክሙ    ለእመለእመለእመለእመ    ኣርመሙኣርመሙኣርመሙኣርመሙ    እሉ፡እሉ፡እሉ፡እሉ፡    እሎንቱእሎንቱእሎንቱእሎንቱ    ኣእባንኣእባንኣእባንኣእባን    ይይይይኴኴኴኴልሑልሑልሑልሑ”””” ስለዚ ብሰማይ ዘይሓልፍ ዓስቢ፡ 
ብምድሪ’ውን ንወለዶታት ዝተርፍ ጽቡቕ ታሪኽ ምእንቲ ክንግደፍ፤ ምእንቲ ርእስና ኢልና ምስ ሓቅን 
ሓዋርያዊ ሕግን ንወግን። እታ ትፈርስን ትዓኑን ዘላ ቤተክርስቲያን ንኹላትና ማዕረ እያ ትብጽሓና።  

እቶም ድሮ ምስ ሓቂ ዝወገንና፡ ዕድለኛታት ኮይንና ኣብ ዓዲ ፍትሕን ሕግን ንነብር ዘሎና፡ ኣብ 
ክንዲ እቶም ድምጾም ዝተዓብሱ ኣቦታትናን ኣካላትናን ብምዃን ንዓዮ ዘሎና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሞገስ፡ 
ብታሪኽ ድማ ጽቡቕ ሽም ዘውህብ እዩ። ደላይ ሓቂ ሕዝብና ድሮ ኣለልይዎስ ብብዝሒ ዓሲልዎውን ንርኢ 
ኣሎና። ካብኡ ሓሊፍና ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ኪንከይድ ግን ከድሊ እዩ።  

ናይ ቤተክርስቲያንና ታሪኻዊ ድኻም ኣብ ምፍዋስ ዓብዪ ተራ ኪህልወና ይግባእ። ከምቲ ጽሑፍ 
ዚብሎ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ሓያል ኢድ ንጉሥ ምስ ተላዕለት ““““ማርዶካይማርዶካይማርዶካይማርዶካይ    ድማድማድማድማ    ንኣስቴርንኣስቴርንኣስቴርንኣስቴር    መሊሶምመሊሶምመሊሶምመሊሶም    ከምዚከምዚከምዚከምዚ    
ኺብልዋኺብልዋኺብልዋኺብልዋ    ለመኖም፡ለመኖም፡ለመኖም፡ለመኖም፡    ኣብኣብኣብኣብ    ቤትቤትቤትቤት    ንጉሥንጉሥንጉሥንጉሥ    ስለስለስለስለ    ዘሎኺ፡ዘሎኺ፡ዘሎኺ፡ዘሎኺ፡    ካብካብካብካብ    ኩሎምኩሎምኩሎምኩሎም    ኣይሁድኣይሁድኣይሁድኣይሁድ    ተፈሊኺ፡ተፈሊኺ፡ተፈሊኺ፡ተፈሊኺ፡    ንባይንኺንባይንኺንባይንኺንባይንኺ    እድሕንእድሕንእድሕንእድሕን    
ኢልኪኢልኪኢልኪኢልኪ    ብልብኺብልብኺብልብኺብልብኺ    ኣይትሕሰቢ።ኣይትሕሰቢ።ኣይትሕሰቢ።ኣይትሕሰቢ።    በዚበዚበዚበዚ    ጊዜጊዜጊዜጊዜ    እዚእዚእዚእዚ    ስቕስቕስቕስቕ    እንተእንተእንተእንተ    በልክስ፡በልክስ፡በልክስ፡በልክስ፡    ንኣይሁድንኣይሁድንኣይሁድንኣይሁድ    ሓገዝንሓገዝንሓገዝንሓገዝን    ሃራንሃራንሃራንሃራን    ካብካብካብካብ    ካልእካልእካልእካልእ    ቦታቦታቦታቦታ    
ኺመጽእኺመጽእኺመጽእኺመጽእ    እዩ፡እዩ፡እዩ፡እዩ፡    ንስኽንንስኽንንስኽንንስኽን    ቤትቤትቤትቤት    ኣቦኽንኣቦኽንኣቦኽንኣቦኽን    ግናግናግናግና    ክትጠፍኢክትጠፍኢክትጠፍኢክትጠፍኢ    ኢኹም።ኢኹም።ኢኹም።ኢኹም።    ንስኺንስኺንስኺንስኺ    ኸምዚኸምዚኸምዚኸምዚ    ንዝበለንዝበለንዝበለንዝበለ    እዋንእዋንእዋንእዋን    ናብናብናብናብ    መንግሥቲመንግሥቲመንግሥቲመንግሥቲ    
መጺእኪመጺእኪመጺእኪመጺእኪ    እንተእንተእንተእንተ    ኾንኪ፡ኾንኪ፡ኾንኪ፡ኾንኪ፡    መመመመንንንን    ይፈልጥ።ይፈልጥ።ይፈልጥ።ይፈልጥ።” ” ” ” ኣስቴርኣስቴርኣስቴርኣስቴር    4444፡፡፡፡13131313----14141414።።።።    ብናይ ቲኦሎጂ (ስነ-መለኮት) ብሠናይ 
ምምሕዳርን ቴክኖሎጅን ሰልጢንና ነቲ ዝመጸ መንግሥቲ ኢዱ ዘእትወሉ ነቓዕ ክንሽፍን ይግባእ እዩ። ነዚ 
ድማ ብዕላማን ዕቱብነትን ሒዝና ኣገልግሎትና ከነወሃህድ፡ ምዕቡል መንፈሳዊ ትካላዊ ኣሰራርሓ 
ከነተኣታቱ፡ ነተን ቆይመን ዘሎዋ ኣኅጉረ ስብከታት ከነዕብየን ይግባእ። ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን 
ብባህርዩ ናይ ኅብረት ዕዮ እዩ። ከምቲ ምስላ ኣፍሪቃውያን ዝብሎዝብሎዝብሎዝብሎ    ““““ኪትቕልጥፍኪትቕልጥፍኪትቕልጥፍኪትቕልጥፍ    እንተደሊኻእንተደሊኻእንተደሊኻእንተደሊኻ    በይንኻ፡በይንኻ፡በይንኻ፡በይንኻ፡    
ነዊሕነዊሕነዊሕነዊሕ    ኪትጉዓዝኪትጉዓዝኪትጉዓዝኪትጉዓዝ    ትደሊትደሊትደሊትደሊ    እንተእንተእንተእንተኴኴኴኴንካንካንካንካ    ግንግንግንግን    ምስምስምስምስ    ብጾትካብጾትካብጾትካብጾትካ    ኪድኪድኪድኪድ””””  እቲ ታሪኻዊ ድኻም ቤተክርስቲያንና 
ንምሕዋዩ ጊዜን ውህደት ኩሉ ዓቕምታትናን ዝሓትት እዩ። ብሓባር ምዕያይ ኣድማዕነትን ንወለዶታት 
ኪሰጋገር ዝኽእል ውሕስነትን ኣሎዎ። ብሓባር ኪትዓዩ ግን ንጹርነት ናይ ዕላማ፡ ናይ ባህሪ ለውጢ 
(ብፍቕሪ ክርስቶስ ነንሕድሕድካ ምግዝዛእ)፡ ጽፉፍ ምሕደራ (ሓላፍነትን ተሓታትነትን)፡ መንፈሳዊ 
ትካላዊ ኣሰራርሓ ኪህሉ ግድን እዩ። እዚ ንምትጋብሩ ቀሊል ስለዝይኮነ ““““ነቲነቲነቲነቲ    ኅብረትኅብረትኅብረትኅብረት    መንፈስመንፈስመንፈስመንፈስ    ብማእሰርብማእሰርብማእሰርብማእሰር    
ሰላምሰላምሰላምሰላም    ጌርካጌርካጌርካጌርካ    ኪትሕልዎኪትሕልዎኪትሕልዎኪትሕልዎ…………ተጋደሉተጋደሉተጋደሉተጋደሉ” ” ” ” ኤፌኤፌኤፌኤፌ    4444፡፡፡፡3333፤፤፤፤ እዩ ዝብል እቲ ቅዱስ ጽሑፍ። ኣብ ዕዮ ቤተክርስቲያን ናይ 
ውልቃውነት ዝምባሌ ናይ ነፍሰ-ፍትወትን ስንፍናን ምልክት እዩ። ነቲ በብውልቅና እነገልግሎ ዋሕስ 
ዝኸውን፡ ነቲ ናይ ጽልመትን ዕንወትን ኃይሊ ዝስዕር፡ ንትንሣኤ ቤተክርስቲያን ኣበርክቶ ዝህልዎ ዕዮ 
ብኅብረት ዝፍጸም ዕዮ እዩ። ንምፍዋስ እቲ ሱር ዝሰደደ ናይ ምምሕዳርን መሪሕነትን ሽግራትና፡ ብቐጻሊ 
ካብ ኣኃት ኦርየንታል ኣብያተ ክርስቲያናት ብፍላይ ድማ ካብ ናይ ግብጺ ቤተክርስቲያን ተሞክሮ 
እናቀሰምና ብርቱዕ ስራሕ ከድለየና እዩ። እቲ ብሊቀ ድያቆናት ሓቢብ ጊዮርጊስ (1876 – 1951)፡ ናይ 
መጀመርያ ጀማሪ ቤት ትምህርቲ ሰንበት(መምህር ናይ ፖፕ ሽኖዳ ዝነበረ) ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ግብጺ 
ቤተክርስቲያን ቅዱስ ኢላ ዝሰየመቶ: ንትንሣኤ ቤተክርስቲያን ሰለስተ ነገራት እዩ ኣቐሚጡ። ብጾምን 
ጸሎትን ገዳማት ዝስነ፡ ቀዳማይ ናይ ስነ-መለኮት ኮለጅ (ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ናይ ግብጺ ቤተክርስቲያን 
ካብዚ ኮለጅ ዘይተመረቐ ማዕርገ ክህነት ኣይቅበልን እዩ)፤ ካልኣይ ድልዱል ቤት ትምህርቲ ሰንበት፡ 
ሳልሳይ ብቑጠባ ንቤተክርስቲያን ርእሳ ኪትክእል ዚሕግዝ ናይ ልምዓት ማሕበራት እየን። እዚአን ብደንቢ 
እንተስተቢህልናለን፡ ኣብ ርእሲ እቶም ዓንዲ እምነትና ዘኾኑ ቦታ ጾምን ጸሎትን ቅዱሳት ገዳማትና፡ ነቲ 
ታሪኻዊ ድኻም ቤተክርስቲያንና ኪፍውሳ ዝኽእላ “ፍኖተ ትንሣኤ” እየን። ስለዚ እቶም ዕድለኛታት 
ኮይንና፡ ኣቦታትና ዘይረኸብዎ ሓለፋ ረኺብና፡ ኣብ ዓዲ ፍትሒ፡ ትምህርትን ምዕባለን ዘሎና ውሉደ 
ክህነት እምበኣር ኣርሒቕና ብምጥማት፡ እግዚኣብሔርን ታሪኽን ዘሰከመና ሓላፍነት ብብቕዓት ክንፍጽም 
ንጽዋዕ ኣሎና። ትማሊ ሎሚ ኣይከውንን እዩ፤ ነቦታትካ ምውቃስ ጥራይ ከኣ ኣብ ምንም ኣየብጽሕን እዩ። 
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ኣቦታትና ዓቅሞም ጌሮም ኣረኪቦም እዮም፡ ተረከብቲ ድማ ብቕዓትና ብግብሪ ከነርኢ የድሊ። 
ናብኡ ንምብጻሕ፡ ቀዳማይ ተልእኾ ቤተክርቲያን ኣለሊና ““““ስለዚስለዚስለዚስለዚ    ኺዱኺዱኺዱኺዱ    ንዂሎምንዂሎምንዂሎምንዂሎም    ኣህዛብኣህዛብኣህዛብኣህዛብ    ብስምብስምብስምብስም    

ኣቦንኣቦንኣቦንኣቦን    ወድንወድንወድንወድን    መንፈስመንፈስመንፈስመንፈስ    ቅዱስንቅዱስንቅዱስንቅዱስን    እናኣጥመቕኩም፡እናኣጥመቕኩም፡እናኣጥመቕኩም፡እናኣጥመቕኩም፡    ዝኣዘዝኩኹምዝኣዘዝኩኹምዝኣዘዝኩኹምዝኣዘዝኩኹም    ኲሉኲሉኲሉኲሉ    ኺሕልዉኺሕልዉኺሕልዉኺሕልዉ    ኸኣኸኣኸኣኸኣ    እናመሀርኩም፡እናመሀርኩም፡እናመሀርኩም፡እናመሀርኩም፡    ደቀደቀደቀደቀ    
መዛሙርቲመዛሙርቲመዛሙርቲመዛሙርቲ    ግበርዎም።ግበርዎም።ግበርዎም።ግበርዎም።    እንሆእንሆእንሆእንሆ    ድማ፡ድማ፡ድማ፡ድማ፡    ኣነኣነኣነኣነ    ኽሳዕኽሳዕኽሳዕኽሳዕ    መወዳእታመወዳእታመወዳእታመወዳእታ    ዓለምዓለምዓለምዓለም    ኲሉኲሉኲሉኲሉ    መዓልቲመዓልቲመዓልቲመዓልቲ    ምሳኻትኩምምሳኻትኩምምሳኻትኩምምሳኻትኩም    እየ።እየ።እየ።እየ።    ማቴዎስማቴዎስማቴዎስማቴዎስ    
28282828፡፡፡፡19191919----20202020።።።።  ኣብየ ኣጸድ ኣብያተክርስቲያናትና እንፍጽሞ ኣገልግሎት፡ ንምእመናንን ደቆምን ብትምህርቲ 
ወንጌል ዝኹስኩስ፡ ብጾምን ጸሎትን ዘንቅሕ፡ ብፍረ መንፈስ ቅዱስ ፍቕርን ሰላምን ዝልለ ዕዮ ኮይኑ ኣብዚ 
ከቢድ ናብራ ስደትን ቅልውላው ዝመልኦ ህሉው ኩነት ኤርትራውያን፡ ንህዝብና ብዘይ ኣፈላላይ 
ከነጽልሎን ተስፋን ምትብባዕን ኪንህቦ ይግባእ።  

 
6.2 6.2 6.2 6.2 መዛዘምንመዛዘምንመዛዘምንመዛዘምን    ለበዋንለበዋንለበዋንለበዋን    ንሕዝንሕዝንሕዝንሕዝቢቢቢቢ        

ኣብ ዝሓለፉ ባዕዳውያን መግዛእትታት ሕዝብና ጸዊኻ ዘይውዳእ ስቓይ ኣሕሊፉ እዩ። ቃልሱ 
ኣኃይሉ፡ ሓድነቱ ኣትሪሩ እምበር ብጭካነ ገዛእቲ ርዒዱ ተስፋ ዝቖረጸሉ እዋን ግን ኣይነበረን። ድሕሪ እዚ 
ኹሉ ሕይወት ብሉጻት ኣሽሓት ደቅና፡ ማእሰርቲ፡ ከርተትን ስደትን ግን እቲ ዝተመነናዮ ኣይረኸብናን። 
ግቡኡን ልዕሊ ግቡኡን ዝገብረ ሕዝቢ ፍትሒ፡ ርትዒ፡ ሕጊ ሥርዓትን ጥራይ ዘይኮነስ ምዕባለን 
ተድላንውን እናወሓዶ እዩ። ብመሰረቱ ነዚ መባእታዊ መሰል፡ ኣብቲ ከም ሓደ ስድራ ዝተቓለሰ ሕዝቢ 
ኤርትራ፡ ወሃባይን ተቐባላይን ኪህሉውን ኣይግባእን። ኪህሉ እንተተደልዩ ድማ ሕዝቢ ወሃባይ፡ ቖጽሉ 
ዝሃቦ መንግሥቲ ድማ ተቐባላይ ኮይኑ፣ ክሳብ እታ ጊዜኡ ትኣክል፡ ሥልጣን ብሓደራ ካብ ሓዝቢ ተቐቢሉ 
ከመሓድር ምተገብአ። ሕዝብና ግን ነዚ ዝበዝሐ ክፍሊ ዓለም ዝምርሓሉ ንቡር ፍትሓዊ ምሕደራ 
ኣይተዓደለን። ከብ ሃገርን ሕብረተ-ሰብን ኣብ መዋእልና፥ ሰላም ኣስተማቒርና ዘይንፈልጥ፥ ሕብረትሰብ 
ኮንና፥ መመክሒ ዓለማት ኮይና ኣሎና። ሕዝቢ ኣብ ዓዱ ቀሲኑ ምንባር ስኢኑ፡ ዝገብሮ ጠፊእዎ 
ሓርቢትዎ’ዩ ዘሎ። እቲ ዝኽኣለ እግሩ ናብ ዝመርሖ ይስደድ፡ ዕሸላት ቆልዑት ከይተረፉ። ኣብ ስደት ዘሎ 
መስገደል ድማ ገና ንሕዝብና የሳቕዮ ኣሎ። ስለዚ እምበኣር፡ ሕዝብና ኣብ ታሪኹ ከም ሎሚ ተስፋ ቖሪጹን 
ንናይ ምብትታን ሓደጋ ተቓሊዑን ኣይፈልጥን እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። ኣብ ሃገርና ይኹን 
ቤተክርስቲያንና ሕግን ሥርዓትን ብምጥፋኡ፡ ሕሰም እምበር ራህዋ ኣይወለደን። ብመንፈስ ይኹን 
ብሥጋ፡ ንዉሕዳት መራሕቲ ኣሚንና፡ ግዳይ ገርህነትና ኮይንና ንሳቐ ኣሎና። እሞ እንታይ ይገበር? ሱቕ 
ኢልና’ዶ ንጥፋእ? ኣይፋሉን። 

 

ነቲ ወረጃ ሕዝብና ዝበቕዕ ናባዪ መንግስቲ ካብ ዘይረኸብና ““““ድዉይድዉይድዉይድዉይ    ተጣባባይተጣባባይተጣባባይተጣባባይ”””” ከምዝብሃል ካብ 
ምብትታን ዘድሕነና መገዲ ሃሰው ንበል። ብመንፈስ፡ ብኣካለ ሥጋን ስነኣእምሮን ዝቖሰለ ወለዶ ሒዝና 
ከምዘሎና ኣስተውዒልና፡ ባዕልና ንባዕልና ቁስልና ነሕዊ። ምስቶም ብሓዊ ተፈቲኖም እሙናት ኮይኖም 
ዝተረኽቡ ለባማት ናይ መንፈስ ይኹን ናይ ሥጋ መራሕቲ እናመኸርና ንድሕነትናን ንትስፉው መጻኢ 
ደቅናን ዑቕባ ዝኸውን ኣብያተ ክርስቲያናትን ማሕበረ ኮማትን ንሕነጽን ነደንፍዕን። ሕዝቢ ፍልጠት 
ተዓጢቑ ብጥብቂ ዝሕልዎ ምሕደራ ኪህልወና እንተዘይክኢሉ ሕጂውን ውሕስነት የሎን። ካብ ቤላ 
በልው ንገላገል፡ ናብቲ ““““ዘረባዘረባዘረባዘረባ    ክልተክልተክልተክልተ    ሰሚዕካሰሚዕካሰሚዕካሰሚዕካ    ፍረድፍረድፍረድፍረድ””””  ዝብል ክቡር ባህሊ ኣቦታትና ንመለስ። ከም ሕዝቢ 
ድልየትና ንጹር እዩ፡ ማንም ፖለቲከኛ ከስተምህረና ኣየድልየናን እዩ። ብፍትሒ፡ ሕግን ሥርዓትን ኣብ 
ሃገርና ቀሲንና ክንነብር፡ ምስ ጎረባብትናውን ሰላም’ዩ ድልየትና። ናይ ሃይማኖት፡ ብሄርን ኣውራጃን 
ፍልልያትናውን መልክዕና ስለዝኾነ ብስኒትን ሓድነትን ካብ ምንባር ቀደም ኣይጸገመናን ሕጂውን 
ኣይጽግመናን እዩ። ትኩራት፡ ተመራመርቲ ኪንኮውን፡ ንሓቂ ካብ ሓሶት ኪመሚ ዝኽእል ብቕዓት ከነጥሪ 
ግድን እዩ። ሕዝቢ ዝደልዮ ኣብ ክንዲ ጽን ኢልካ ሰሚዕካ ምትግባር፡ ሕዝቢ ዝደልዮ ባዕልና ንፈልጦ ኢና 
ስለዝተባህለ እዩ ናብዚ ኩሉ ውድቀት በጺሕና ዘሎና። ንሕዝብታት ብማዕረ ከም ሕዝቢ ተቐቢሉን 
ኣኽቢሩን ንመሰልና፡ ሓርነትናን ሓድነትናን ዘየሰጉም ጸቢብ ዓንኬላት፡ ብስም ሕዝቢ ብስም 
ሕዝብታት/ሃገር/ ውድብ/ ሃይማኖት/ ኣውራጃ ተሸፊኑ ዚመጽእ ኣግላሊ ምትእኽኻባት ብየማን ይምጻእ 
ብጸጋም ንረብሓና ስለዘይኮነ ንየው ንበሎ። ““““ሓድሕዳሓድሕዳሓድሕዳሓድሕዳ    እተፈላለየትእተፈላለየትእተፈላለየትእተፈላለየት    ኲላኲላኲላኲላ    መንግሥቲመንግሥቲመንግሥቲመንግሥቲ    ትዖኑ፡ትዖኑ፡ትዖኑ፡ትዖኑ፡    ንሓድሕዳንሓድሕዳንሓድሕዳንሓድሕዳ    
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እተፈላለየትእተፈላለየትእተፈላለየትእተፈላለየት    ኲላኲላኲላኲላ    ኸተማኸተማኸተማኸተማ    ወይስወይስወይስወይስ    ቤትቤትቤትቤት    ድማድማድማድማ    ኣይትነብርንኣይትነብርንኣይትነብርንኣይትነብርን    እያ።እያ።እያ።እያ።” ” ” ” ወወወወ. . . . ማቴማቴማቴማቴ    12121212፡፡፡፡25252525 እዩ ዝብል እቲ ቅዱስ 
ጽሑፍ። ረብሓና ኣብ ሓድነት ጥራይ እዩ ኪረጋግጽ ዝኽእል። 

6.2 6.2 6.2 6.2 መዛዘምንመዛዘምንመዛዘምንመዛዘምን    ለበዋንለበዋንለበዋንለበዋን    ንንንንንኡስ ወለዶንኡስ ወለዶንኡስ ወለዶንኡስ ወለዶ        

ንኡስ ወለዶ ኣብቲ ኪመራመረሉ፡ ፍልጠት ኪድልበሉ፡ ተሞክሮኡ ከስፍሓሉ፡ ብሥጋን 
ብመንፈስን ኪትርንዓሉ ዚግብኦ ዓመታት ካብ ወለዱ፡ ሕብረተሰቡን ቤተክርስቲያኑን ፈሊኻ በቲ ዘመን 
ዝስዓሮ ዴሳዊ ፍልስፍና ኣእምሮኡ ምሕጻብ (indoctrination) ሓደ ካብቲ ከቢድ ቁስሊ ናይዘን ዕስራ 
ዓመታት ነጻነት እዩ። ከም ኣሕዋትና ኣፍሪቃውያን ክነስና፡ ከም ፍሉያት ዓሌት ብፖለቲከኛታት ኣውሎ 
ኪባሃለልና ዝጸንሐ፡ ደው በለለይ ኪብለጸልካ እዩ። ኣብ ጎረባብትና እንታይ ይግበር? ኣብታ ነፍቅራ 
ሃገረና’ኸ እንታይ ይግበር ኣሎ በዒንትና ንርእዮ ኣሎና። ደርፊ፡ ጓይላ፡ ዳንኬራን ድራማን (ተዋስኦን) ቀንዲ 
ፍርያታ ዝገበረት ሃገር … ዓሰርተታት ዓመታት ንድሕሪት (እንዴትሮ) ተውንጪፋ ከምዘላ ብሩህ እዩ። 
ብመምዘኒ ኣፍሪቃውያን ከይተረፈ ክሳብ ክንደይ ድሒርና ከምዝጸናሕናን ዘሎናን፡ ነብስና ክንጥብር 
እንተዘይደሊና ግልጺ’ዩ። ስለዚ ዕድመ ንእስነትና ንፍልጠት፡ ሞያን ተሞክሮን ክንውፍን ዝኸሰርናዮ 
ዓመታት ክንከስብ ኪንጓየ ቀዳማይ ዕላማና ኪኸውን ይግባእ። ብኻልኣይ ደረጃ ኣብ መንጎና ብዙሓት 
ብመንፈስ፡ ኣካለ ሥጋን ስነኣእምሮውን ዝቖሰሉ መንእሰያት ኣሎውና። ንኡስ ወለዶ ብናይ ንእስነት ዋዒ 
ከይተዋሕጠ፡ ኣብ ዝኣተዎ ሃገር ንገዛእ ርእሱን ሕዝቡን ዘዐቁብ ኣብያተ ክርስቲያናትን ማሕበረ ኮማትን 
ከቕውምን ብንጥፈት ኪዋሳእን ይግባእ። ካበይ ከምዝመጻእካ ዘይትፈልጥ እንተኾይንካ ናበይ 
ከምእትኸይድውን ድንግርግር እዩ ዚብለካ። ኣብቲ ፋሕተርተር ኢልካ ኣብ ዝደለኻዮ ደረጃ እትበጽሓሉ 
ዓዲ ሕግን ምዕባለን እናነበሩ (lands of opportunity) መበቖሎም ኪፈልጡ ስለዘይከእሉ ንወለዶታት 
ተረሚሶም ዝነብሩ ዓሌታት ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንርእይ ኣሎና። ንሕና ናይ ኣሽሓት ዓመታት ታሪኽ 
ኣሎና። ኣቦሓጎታትናን ኣያታትናን ኣብ ንእስነቶም ዚገበርዎ መስተንክር ገድሊ ናይ ነጻነት ዓብዪ ኣብነት 
ኣሎና፤ ጓህሪ ሓሙኽሽቲ ወለደ ከይከውን፤ ንሓርነት፡ ፍትሒ፡ ሓድነት፡ ሕግን ሥርዓትን፡ ምዕባለን 
ራህዋን… ታሪኽ ዘሰከመና ዕዳ ንኽፈል።   

ኩሉ ዚብጻሕ ፈጣሪ ሒዝካ እዩ። ሕዝብና ንኣሽሓት ዓመታት ኣማኒ መድኃኔ ዓለም ኮይኑ ዝነበረን 
ዘሎን እዩ፤ ኣቦታትና ጽብብ ኪብሎም ከሎ፡ ናብ ቤተክርስቲያንን ምህለላን እዮም ዝጎዪ። ሕጂ’ውን እቲ 
ሕዝብና ኪገብሮ ዝግባእ ንሱ እዩ። ዕሸላት ደቅና ኣብ ሃገሮም ምንባር ስኢኖም፡ ኣብ ፈቖዶ በረኻ ናውቲ 
ከብዶም ኪሽየጥ፡ ድራር ዓሳ ኪኾኑ፡ ንቡር ሓመድ ዓዶም ተነፊጒዎም ብኣማኢት ሬሳኦም ካብ ባሕሪ 
ኪእረ ምርኣይ ንሕዝቢ ኤርትራ ኣይኢዱን እዩ። እቶም ዕድል ዝገበሩ ኣሽሓትውን ናብ ሸውዓተ ክፍለ 
ዓለማት ኪዝረዉ ከሎዉ … ተካእትና ይጸንቱ ኣሎዉ ማለት እዩ። እዚ ብዘይ ምኽንያት ዝወረደ-መዓት’ዩ 
ዝብል ግጉይ ርድኢት ክህልወና ኣይግባእን። ከበሮን ጓይላን ገዲፍና ናብቲ ሕያው-ኣምላኽ ኣቢልና 
ከይተመለስና ከኣ፥ መዓትና ክውዳእ ዝኽእል ስለዘይኮነ፥ ከምቲ ናይ ኣቦታትና ኣብ ኣግሪ ኣምላኽ 
ንውደቕ፤ እግዚኣብሔር ክኣ “ብጾምንብጾምንብጾምንብጾምን        ጸሎትንጸሎትንጸሎትንጸሎትን        ቁዝማንቁዝማንቁዝማንቁዝማን        ብምሉእብምሉእብምሉእብምሉእ    ልብኹምልብኹምልብኹምልብኹም    ናባይናባይናባይናባይ    ተመልሱተመልሱተመልሱተመልሱ    . . . . . . . . . . . . . . . . ድሕሪድሕሪድሕሪድሕሪ    
ምባሉምባሉምባሉምባሉ    . . . . . . . . . . . . ክዳንኩምክዳንኩምክዳንኩምክዳንኩም    ዘይኮነዘይኮነዘይኮነዘይኮነ    ልብኹምልብኹምልብኹምልብኹም    ቅደዱቅደዱቅደዱቅደዱ    “ “ “ “ እናበለእናበለእናበለእናበለ    ይዛረበናይዛረበናይዛረበናይዛረበና    እዩእዩእዩእዩ    ዘሎ።ዘሎ።ዘሎ።ዘሎ።    ( ( ( ( ኢዩኢዩኢዩኢዩ. 2. 12. 2. 12. 2. 12. 2. 12----13)13)13)13)።።።።   
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7.7.7.7. መወከስታመወከስታመወከስታመወከስታ    
1. ታሪኽ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብዘውገ ምሁራን ይትባረኽ በርሀ, 2003። 
2. ንማሕበረ ቅዱሳን ዘወግዝ ጉባኤ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን፡ ነቲ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ዝተኻየደ 

ጉባኤ ዝምልከት ቪድዮ ተመልከት… https://www.youtube.com/watch?v=5p8gfqdSZc4) 
3. ኣቶ ዮፍታሀ ሕነ ኪፈዲ ንቅ. ኣቡነ እንጦንዮስ ምስ ፖለቲከኛታት መኺሩ ዘዳሎዎ ክስታት 

http://tewahdo.org/images/stories/news/SynodsAccusationOverPatAntonios-081805.pdf 
4. መልሲ ናይ ቅ. ኣቡነ እንጦንዮስ ነቲ ብዮፍታሀ ዝቐረበ ክስታት 

http://tewahdo.org/images/stories/news/Pat_AntoniosReplyToSynodsAccusation-072305.pdf)። 
5. ብኣቶ ዮፍታሀ ዝተሰነዐ ሕጊ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ 

http://tewahdo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=237:2008-12-04-04-01-
03&catid=64:2008-08-24-02-53-39&Itemid=80 

6. ብኣቶ ዮፍታሀ ዝተሰነዐ ሕጊ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ 
http://tewahdo.org/SpiritualFood/Tigrigna/Const_OrthChurch_Forged.pdf 

7. ብቤተክርስቲያን ዝጸደቐ ሕጊ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ 
http://tewahdo.org/SpiritualFood/Tigrigna/eoCh_Constitu.pdf 

8. ድሕረ- ባይታ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ  
http://tewahdo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=232%3Atest&Itemid=80 

9. ድሕረ- ባይታ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ መቃርዮስ 
(http://tewahdo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=585) 

10. ቀኖናዊ ውዕል ኣብያተ ክርስቲያናት ግብጽን ኤርትራን http://tewahdo.org/TewahdoChurch/Protocol_Tigr.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

ኣዒንትናኣዒንትናኣዒንትናኣዒንትና    ናባኻናባኻናባኻናባኻ    ነልዕልነልዕልነልዕልነልዕል    ኣሎና፡ኣሎና፡ኣሎና፡ኣሎና፡    ኦኦኦኦ    ጐይታጐይታጐይታጐይታ    ረድኤትረድኤትረድኤትረድኤት    ካባኻካባኻካባኻካባኻ    ንጽበንጽበንጽበንጽበ    ኣሎና።ኣሎና።ኣሎና።ኣሎና።                                                                                        
ኢትግድፈነኢትግድፈነኢትግድፈነኢትግድፈነ    ወኢትመንነ፡ወኢትመንነ፡ወኢትመንነ፡ወኢትመንነ፡    ኣምላከኣምላከኣምላከኣምላከ    ሰላምሰላምሰላምሰላም    ተራድአነ።ተራድአነ።ተራድአነ።ተራድአነ።    



ሕዝባዊ ርክባት ኣኅጉረ ስብከታት ሰሜን ኣመሪካ፣ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን።  ግንቦት (፳፻፯ ግእዝ) 2015 

 

28 

 

    
““““ኣብኣብኣብኣብ    ቤትቤትቤትቤት    እግዚኣብሔርእግዚኣብሔርእግዚኣብሔርእግዚኣብሔር    ማለትማለትማለትማለት    ኣብታኣብታኣብታኣብታ    ናይናይናይናይ    ሓቂሓቂሓቂሓቂ    ዓንድንዓንድንዓንድንዓንድን    መሰረትንመሰረትንመሰረትንመሰረትን    ዝኾነትዝኾነትዝኾነትዝኾነት    
ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን    ህያውህያውህያውህያው    ኣምላኽ፡ኣምላኽ፡ኣምላኽ፡ኣምላኽ፡    ከመይከመይከመይከመይ    ጌርናጌርናጌርናጌርና    ክንነብርክንነብርክንነብርክንነብር    ከምከምከምከም    ዝግብኣናዝግብኣናዝግብኣናዝግብኣና    

ክትፈልጥክትፈልጥክትፈልጥክትፈልጥ    ጽሒፈልካጽሒፈልካጽሒፈልካጽሒፈልካ    ኣሎኹ።ኣሎኹ።ኣሎኹ።ኣሎኹ።””””    
1111ይይይይ    መልእኽቲመልእኽቲመልእኽቲመልእኽቲ    ጳውሎስጳውሎስጳውሎስጳውሎስ    ናብናብናብናብ    ብመንፈስብመንፈስብመንፈስብመንፈስ    ወዱወዱወዱወዱ    ዝኾነዝኾነዝኾነዝኾነ    ጢሞቴዎስጢሞቴዎስጢሞቴዎስጢሞቴዎስ    3333፡፡፡፡15151515።።።።    

    

ንንንንቅዱስቅዱስቅዱስቅዱስ    ሣልሳይሣልሳይሣልሳይሣልሳይ    ፓትርያርክፓትርያርክፓትርያርክፓትርያርክ    ኣቡነኣቡነኣቡነኣቡነ    እንጦንዮስእንጦንዮስእንጦንዮስእንጦንዮስ    ብጥዕናንብጥዕናንብጥዕናንብጥዕናን    ሰላምንሰላምንሰላምንሰላምን    ይሓልወልናይሓልወልናይሓልወልናይሓልወልና!!!!        
ንብንብንብንብፁፁፁፁእእእእ    ኣቡነኣቡነኣቡነኣቡነ    መቃርዮስመቃርዮስመቃርዮስመቃርዮስ    ኣብዚኣብዚኣብዚኣብዚ    ናይናይናይናይ    ፈተናፈተናፈተናፈተና    እዋንእዋንእዋንእዋን    ኣብኣብኣብኣብ    ኣገልግሎቶምኣገልግሎቶምኣገልግሎቶምኣገልግሎቶም    ዓወትንዓወትንዓወትንዓወትን    ኣሳልጦንኣሳልጦንኣሳልጦንኣሳልጦን    ይሃብይሃብይሃብይሃብ!!!!    

ንንንንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንቤተክርስቲያንናንናንናንናን    ሃገርናንሃገርናንሃገርናንሃገርናን    ድማድማድማድማ    ሰላሰላሰላሰላምምምም    የውየውየውየውርርርርደልናደልናደልናደልና።።።። 

ወስብሓትወስብሓትወስብሓትወስብሓት    ለእግዚኣብሔርለእግዚኣብሔርለእግዚኣብሔርለእግዚኣብሔር    

ጸሎትጸሎትጸሎትጸሎት    ቅድስትቅድስትቅድስትቅድስት    ድንግልድንግልድንግልድንግል    ማርያምንማርያምንማርያምንማርያምን    ቅዱሳንቅዱሳንቅዱሳንቅዱሳን    ኣቦታትናንኣቦታትናንኣቦታትናንኣቦታትናን    ኣይግደፈና፡ኣይግደፈና፡ኣይግደፈና፡ኣይግደፈና፡    ኣሜን።ኣሜን።ኣሜን።ኣሜን። 

ገዳምገዳምገዳምገዳም    ደብረደብረደብረደብረ    ቢዘንቢዘንቢዘንቢዘን    


