
ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ንኡስ ሃገረ ስብከት ሰሜን 
ኣሜሪካ፡ ምስ ናይ ግብጺ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሰሜን 

ኣሜሪካ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ዲዊት ሓባራዊ ጉባኤ ኣካይዶም። 
  
ኣብቲ ብዕለት 28 ታሕሳስ 2007 ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት መንበረ ሊቀ ጵጵስና 
ኣብ ኒው ጀርሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜርካ ዝተገብረ ጉባኤ፡ ብናይ ኤርትራ 
ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ንኡስ ሃገረ ስብከት ጉባኤ ካህናት ኣቦ መንበር 
ቆሞስ ከሰተ ገብረሚካኤ ዝተመርሐ ጉባኤ፡ ምስ ሊቀ ጳጳስ ሰሜን ኣሜሪካ ብፁዕ 
ኣቡነ ዲዊት ኣብ ዝተገብረ ርክብ፡ ህልው ኩነታት ናይ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት 
ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፍላይ ድማ፡ ኩነታት ቅደስ ፓትርያርክ ሃገረ 
ኤርትራ ብፁዕ ወቅደስ ኣቡነ እንጦንዮስ ዝምልከትን፡ ሕውነት ክልቲኤን ናይ  
ኦሬንታል ኣብያተ ክርስቲያናትን ብፍላይ ድማ ናይ ቅደስ ማርቆስ መንበር 
መቐጸልታ ዝኾኑ ቅደስ ኣቡነ እንጦንዮስ በጺሕዎም ዘሎ ፈተና፡ ኩለን ናይ 
ኦሬንታል ኣብያተ ክርስቲያናትን ብዝያዲ እቲ ብሓዋርያ ቅደስ ማርቆስ ሓፍቲ 
ዝኾነት ናይ ግብጺ ቤተ ክርስቲያን፡ ኩሉ ጊዜ ብጸሎት ንቅደስ ኣቡነ እንጦንዮስ 
ምስ ናይ ኩሎም ኦሬንታል ፓትርያርካት ከም እትዝክሮምን፡ እዞም ሕጂ ሕጊ 
ጥሒሶም ብድፍኢት ዮፍታሄ ዱመጥሮስ ኣብ ሥልጣን መጺኦም ዘለዉ ጳጳስ ከም 
ፓትርያርክ ከም ዘይፍለጡን፡ ምስ ኩለን ናይ ኦሬንታል ኣብያተ ክርስቲያን 
ሓድነትን ርክባትን ከም ዘይብሎም ተገሊጹ።   
 
ጉባኤ ንኡስ ሃገረ ስብከት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን፡ 
ብወገኑ እቲ ናይ 3 ጉባኣኤታት መንፈስ ቅደስ ንጥቕሚ ሓዯ ውልቀ ሰብ ዮፍታሔ 
ተባሂሉ፡ ምግሃሱን፡ ልዕሊ ኩሉ ግና ነቲ ቅደስ ፓትርያርክ ብሥልጣን ኣብን 
ወልድን መንፈስ ቅደስን፡ ዝተወገዘ ዶግማ (እምነት) ቤተ ክርስቲያን ረጊጾም፡ 
ምኻዶም ኣዝዩ ዘሕዝን ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ምምሕዲር ንኡስ ሃገረ ስብከት ሰሜን 
ኣሜሪካ፡ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ፡ ኣብዚ ውግዘት እዚ ዘይኣቱ ምዃኑ፡ እቲ 
ሓዋርያዊ ሰንሰለት ቅደስ ማርቆስን፡ ጉባኤታት መንፈስ ቅደስን ተኸቲሉ ከም 
ዝኸይድ፡ ካብ ሓብቲ ዝኾነት ናይ ኮፕቲክ ቤተ ክርስቲያን ኣድላዪ ምትሕብባር 
ክግበረሉ ሓቲቱ። 
 
ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ዲዊት ብወገኖም፡ ፖፕ ሽኖዲ ኣድላዪ ዝኾነ ኩሉ ክፍጸመሎም 
ለበዋ ከም ዝሃቡን፡ ጉስነት እዛ ሓፍቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘይፍለዮምን 
ብዝኣዘዝዎ መሠረት፡ ብወገንና እቲ ዘድሊ ኩሉ ክንፍጽም ድልዋት ኢና ክብሉ፡ 
ብጸሎትን ሞራልን ከም ቡራኬን ክፍጽሙልና ምዃኖም፡ ሓቢሮም። 
ኣብ መወዲእታ: ጉባኤ ንቅደስ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስ ብጸሎት ብምዝካር 
ብቡራኬን ጸሎትን ተዛዚሙ። 
ኣቐድም ኣቢሎም: ኣባላት ንኡስ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ፡ ምስ ፖፕ ሽኖዲ 
ሣልሳይ ፓትርያርክ ቤተ ክርስቲያን ግብጺ፡ ምስ ናይ ኣርመን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ 
ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ኣራኪን፡ ከምኡውን ናይ ራሻ ኦርቶዶክስ ቤተ 
ክርስቲያን ወኪል ከም ዝተራኸቡ ዝፍለጥ እዩ። 
 



 
 

 


