
                           ሓድነታዊ ምብጻሕ  
 

                       ኣባሊት ማኅበር ጉባኤ ጳጳሳት ምሥራቅ ኣፍሪቃ 

ማኅበር ኣባሊት ጉባኤ ጳጳሳት ምሥራቕ ኣፍሪቃ (AMECEA: Association of Members of 
Episcopal Conference of East Africa) ን9 ሃገራት ማሇት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ 
ኡጋንዲ፣ ማሊዊ፣ ታንዛንያ፣ ዛምቢያ፣ ሱዲን፣ ዯቡብ ሱዲን ዝጥርንፍ፣ ካብ 100 ዝበዝሓ 
ሰበኻታት፣ 120 ጳጳሳት፣ ልዕሉ 50 ሚሉዮን ካቶሉካውያን ምእመናን ዝሓ፣ ማእከሊይ ቤት 
ጽሕፈት ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ሇዎ ማሕበር ከም ሎ ዝፍሇጥ ኢዩ። 

ብምኽንያት እቲ ንዚመጽእ ዒመት ኣብ ኣዱስ ኣበባ ዚካየድ መበል 19 ጠቕሊሉ ጉባኤ፣ 
ኣመሰያ ሽደሽተ ዝኣባሊቱ ሓድነታዊ ጉጅሇ ኤርትራ ይበጽሕ ኣሎ። እዚ ብናይ ማሊዊ፣ 
ሉቀጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ቶማስ ለከ ምሱሳ ዝምራሕ፣ ንካርዱናል ብፁዕ ኣቡነ ጆን ንጁዌ 
ሉቀጳጳስ ናይሮቢ- ኬንያ፣ ብፁዕ ኣባ ሚካኤል ዑዱ ናይ ካርቱም ሱዲን ሉቀጳጳስ፣ ብፁዕ ኣቡነ 
ዮሴፍ ኣንቶኒ ዚዚዋን  ብፁዕ ኣቡነ ጆን ባፕቲስት ኦዲማን ካብ  ኡጋንዲ ክቡር ኣባ  
ፈርዱናልድ  ለጐንዞ ናይ ኣመስያ ዋና ጸሓፊ ዝሓቆፈ፣ ሓድነታዊ ጉጅሇ ሰኑይ ንግሆ ኣብ 
ዒሇምሇኻዊ መዒርፎ ነፈርቲ ኣሥመራ ምስ በጽሑ፣ ብፁዒን ካቶሉካውያን ጳጳሳት ኤርትራ፣ 
ብፁዕ ሉቀጳጳሳት ኣቡነ መንግሥተኣብ  ተስፋማርያም መንበረ ኣሥመራ፣ ብፁዕ ኣቡነ 
ቶማስ ዐስማን ጳጳስ ሰበኻ ባረንቱ፣ ብፁዕ ኣቡነ ፍቕረማርያም ሓጐስ ጳጳስ መንበረ ሰገነይቲ 
ብኽብሪ ተቐቢሎሞዎም። 

ቀጺሎም ኣብ ርእሰ ኣድባራት ኪዲነምሕረት ምስ በጽሑ ከኣ ቆሞሳት፣ ኣሕለቕ ገዲማት፣ 
ምእመናንን ሰብውፉይ ሕይወትን ኣብ ቀጽሪ ቤተክርስቲያን ብያሬዲዊ መዛሙርን ዕልልታን 
ጣቂዑትን ብሕውነታዊ ፍቕሪ ተቐቢሎሞዎም። ኣጋይሽ መስቀል ተሳሉሞም ተዒጂቦም፣  
ንቤተክርስቲያን ምስኣተዉ፣ ብፁዕ ሉቀጳጳሳት ኣቡነ መንግሥተኣብ ናይ እንቛዕ ድሓን 
መጻእኩም ቃል  እንከስምዐ፣ እዚ ሕውነታዊ ምብጻሕ ከምቲ ናይ እግዚእትነ ማርያም 
ንቅድስቲ ኤልሳቤጥ “እዚ ከመይ ኢለ ኮነሇይ” ዝበሇቶ ዝመሳሰል፣ ብሓጐስን ምስጋናን 
ዝመልኣና ምብጻሕ’ዩ። ወሊኳ ናይ ባህልን ቛንቛን ሰርዒትን ፍልልይ እንተሎና ዯቂ ሓንቲ 
ቤተክርስቲያን ስሇዝኾና፣ እዚ ከምዚ ዝበሇ ምብጻሕ ዒቢይ ትርጉም ሇዎ ታሪኻዊ ፍጻሜ 
ኢዩ። 

ኣብን ኣብዚ ትጸንሑሇን መዒልታት ከኣ ንሃገርና ከነርእየኩም፣ ምስ ባህሊዊ ትሕዝቶና 
ከነሊልየኩም ኢና። ኣብ ኩለ እትገብርዎ ጉዕዞ ከኣ  ኣዯና ኪዲነምሕረት ተሰንኹም። 
“ካሪቡኒ” “ዌልካም” “እንቛዕ ዯሓን መጻኩም” ቢሎም ብስም ሰበኻታትናን ቤተክህነትን 
ምእመናንን ኣመስጊኖሞዎም። ብወገኖም ከኣ ምክትል ኣቦ መንበር ኣባሊት ጉባኤ ጳጳሳት 
ምሥራቕ ኣፍሪቃ ብፁዕ ኣቡነ ቶማስ ለከ ምሱሳ፣ ዕሊማ ምብጻሖም፣  ኣካል ምስንዲው ናይቲ 
ኣብ ዚመጽእ ዒመት ዚካየድ  ስሩዕ ጉባኤ ምኻኑ ጠቒሶም። ከም ሓንቲ  ስድራ ናይ ኣመስያ 
ናይ ሓባር ራእይ፣ ናይ ሓባር ዕድሊትን ብድሆታትን ስሇሎና ኣብዚ ዝግበር ሓዋርያዊ ስራሕ 
ክንርኢ፣ ክንበጽሓኩም፣ ሕውነታዊ ፍቕርና ክንገልጽ ኢና መጺእና ሎና ኢሎም። 
ንኣባሊቶም ኣሊልዮም፣ ብዝተገብረሎም ምቕለል ኣቐባብሊ’ውን ኣመስጊኖም። ብድሕሪ’ዚ ኣብ 
ኣዲራሽ ብፁዕ ገብረሚካኤል ብሃገራዊ ቤት ምኽሪ ምእመናን ዝተሰናዯወ ናይ ቁርሲ መዯብ 
ተካፊሎም ናብ መዕረፊ ቦታኦም ከይዶም። 

ድሕሪ ቀትሪ ከኣ በታ ነቲ ተቕባል ተስተናግድ ሊ ኮሚቴ ዝተሰርዏ መዯብ መሠረት ኣብ  
ኣኼባታት ተጸሚዶም ዊዑሎም። ዕሇታዊ መስዋዕተ ቅዲሴኦም ኣብ ቤት ጸሎት ሉቀጳጳስ፣ 
ከምኡ’ውን ድራር ኣብ ቤተ ሉቀጳጳስ ነበረ። 



እዞም ልኡካት  ረኪበ ጳጳሳት ምሥራቕ ኣፍሪቃ ሰለስ ናይ ንግሆ ናብ ሰበኻ ሰገነይቲ ኢዮም 
ኣምሪሖም። ምእመናን ቤተክህነትን ሰገነይቲ ኣብ ከባቢ ቤተክርስቲያን ርእሰ ኣድባራት 
ቅደስ ሚካኤል ሉቀ መሊእኽቲ ብምጽናሕ ብኽብሪ ተቐቢሎሞዎም። ብፁዕ ኣቡነ 
ፍቕረማርያም መስቀል ድሕሪ ኣሳሉሞዎም ከኣ ናብ ቤተክርስቲያን ዒጂቦም ኣእቲዮምዎም። 
ቀጺሎም ብፁዕ ኣቡነ ፍቕረማርያም ብስም ሰበኻ በቲ ምብጻሕ ጳጳሳት ሓጐሶም ገሉጾም፣ 
እንቛዕ ድሓን መጻእኩም  ኢሎሞዎም። እናቴ ሕይወት ተስፋጊዮርጊስ ምኽትል ዋና 
ጸሓፊት ቤት ጽሕፈት ሰበኻ ብዛዕባ ትርጉምን ዕሊማ ስርሓትን ኣመሰያ ማሇት ማሕበር 
ኣባሊት ማሕበር ጉባኤ ጳጳሳት ምስራቕ ኣፍሪቃ ብሰፊሑ ገሉጸን። ካርዱናል ጁዌ ከኣ 
ብዝተገብረሎም ኣቀባብሊ ኣመስጊኖም።ካብ ፍጥረት ጠቒሶም ሰባት ካብ ርሑቕ ኢና 
መጺእና፣ ኣብ ርሑቕ ኣሎና፣ ናብ  ርሑቕ ከኣ ክንኸይድ ኢና፣ ንዝብል ኣበሃህሊ ብሰፊሑ 
ገሉጾም።  ብድሕሪ’ዚ ኣብ መንበረ ጵጵስና ዝተዲሇወሎም ምሳሕ ተሳቲፎም፣ ጉዕዝኦም ናብ 
ሔቦ ኣምሪሖም። ኣብ ሔቦ’ውን ሕዝቢ ብካህናቱ ተመሪሑ ብዒጀባ ተቐቢሎዎም። ኣብቲ 
ቤተክርስቲያን ኣብ ቅርያት ቅደስ  ያዕቆብ ሇዎ ቦታ ጸሎቶም ድሕሪ ኣብጺሖም ብሓሇቓ 
ማሕበር ልኡካን ኣባ ግርማጽዮን ነጋሢ ቃል እንቛዕ ድሓን መጻእኩም ሰሚዖዎም። ንገዲም 
ሔቦ ብምርኣይ ከኣ ነሥመራ ንቕሎ ኾይኑ፣ ኣብ መልሶም ኣብ ዯቀምሓረ’ውን ተመሳሳሉ 
ኣቀባብሊ ተገይሩሎም፣ በቲ ኩለ ኣመስጊኖም ቡራኬ ሂቦም ተፋንዮም። 

ሮቡዕ 1 ሕዲር ንግሆ  ወለዯ ክህነትን ምእመናንን ቁምስናታት ኣሥመራ ዝተሳተፍዎ ብፁዕ 
ሉቀጳጳሳት ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ምስ ኣሕለቕ ገዲማት  ዝመርሕዎ መስዋዕተ 
ቅዲሴ እንኪዒርግ፣ ኣጋይሽ’ውን ከምሥርዒት ግዕዝ ሇቢሶም ሓቢሮም ቀዱሶም። ኣብ መእተዊ 
ቅዲሴ ከምኡ’ውን ኣብ ሰብከት ብፁዕ ሉቀጳጳሳት ኣቡነ መንግሥተኣብ ሎሚ እነዕርጐ ሎና 
ፍለይ  መሰዋዕተ ቅዲሴ፣ ነዞም ካብ ሃገራት ኬንያ፣ ኡጋንዲ፣ ሱዲን፣ ማሊዊ ክበጽሑና ዝመጹ 
ኣጋይሽ ንምቅባል ኢዩ፣፣ ዕሊማ ምብጽሖም ከኣ ንሕና’ውን ኣባል ናይ ረኺበ ጉባኤ ጳጳሳት 
ምስራቕ ኣፍሪቃ ስሇ ዝኾንና ንክተባብዐ ኢዩ። ኣብ ኩሇን ሰበኻታትና ይበጽሑ ኣሎዉ፣ 
ብጸሎትና ነስንዮም ኢሎም። 

ቀጺሎም ናብቲ ሻቡ ዝተነበ ብዛዕባ ቅደስ ጴጥሮስ ክርስቶስ ወዱ ኣምሊኽ ምዃኑ 
ከምዝመስከረ፣ ኢየሱስ ከኣ ንቅደስ ጴጥሮስ “ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ፣ ኣብ  ልዕሉ እዚ ከወሒ እዚ  
ድማ ንቤተክርስቲያነይ ክሓንጽ ኢየ” ከምዝበሎ ዝዛረብ ክፍሉ ጠቒሶም፣ ኣብ እምነትና 
ዯልዱልና ክንኸይድ ምዑዶም። ቤተክርስቲያን ሕብሪ፣ ሃገር፣ ቛንቛ፣ ባህሉ ኣይፈልያን ኢዩ። 
ወሊ’ኳ ኣባሊታ ኣብ ዝተፈሊሇየ ሃገር ዝነብሩ፣ ዝተፈሊሇየ ባህልን ቛንቛን ስርዒትን ሇዎም 
እንተኾኑ ንኩለ እትሓቁፍ ቤተእግዚኣብሔር እያ። እዚ ሓድነታዊ ምብጻሕ ናይዞም ኣጋይሽ 
ከኣ ነዚ’ዩ ዝምስከር ኢሎም ነጋይሽ ዕድል ሃቡ።  

ንልኡካት ኣመሰያ ወኪሎም ካርዱናል ንጁዌ ሉቀጳጳስ ናይሮቢ- ኬንያ ንኣባሊት እቲ ልኡኽ 
በብሓዯ ንምእመናን ድሕሪ ኣሊልዮም፣ እቲ ዕሇት ንኩሎም ቅደሳን እንዝክረለ ዕሇት 
ምዃኑ’ውን ኪሮም፣ በቲ ኣብን ዝሓሇፉ መዒልታት ዝረኣናዮ ዝተፈሊሇየ ናይ ምእመናን 
ጉዕዞን እምነትን፣ እቲ ቤተክርስቲያን እትህቦ ዝተፈሊልአየ ኣገልግሎትን ስራሓት’ውን 
ኣሐጉስናን ኣተባቢዐናን። ኩለ ሓዋርያዊ ስራሕኩም ኣብነትን ዒቢይ ምስክርነትን ኢዩ። 
ኣብዚ ዕሇት’ዚ ሓቢርና ምህሊውና ኩልና ዯቂ እግዚኣብሔር ናይ ምዃንና ንባዕለ ርጉጽ 
ምስክርነት ኢዩ። ቀዯም ኣብ ትምህርተ ክርስቶስ ከምዝተመሃርናዮ “መን ፈጠረና” 
እግዚኣብሔር ንምንታይ ፈጠረና? “ክንፈልጦ፣ ክንፈትዎ፣ ንሱ ዝኣና ክንፍጽም፣ በዚ 
ምኽንያት ከኣ መንግሥተ ሰማይ ክንኣቱ፣” ስሇዝኮነ፣ ንሕና ንእግዚኣብሔር እንተፈሇጥናዮን 
እንተኣፍቀርያዮን ንሱ ኩለ ግዜ ኣብ ኩለ ጸገምናን ዒወትናን ምሳና ኣሎ። ንሕና ከኣ ነዚ 
ተስፋ’ዚ ከነበራብር፣ ብእምነትኩም ክትድልድለ፣ ብመንፈሳውነትኩም ክትብርትዐ፣  ብኩለ 
ሰራሓትኩም ወንጌል ክትሰብኩ ከነተባብዒኩም ኢና መጽእና። ንሕና ብሓድነትን ስምረትን 
ሱታፌን ምሳኹም ኣሎና። ኣብ ጸሎት ወትሩ ንኻኸር ኢሎም። 



ኣብ መወዲእታ ኣብ ዝሃብዎ ምኽሪ ከኣ ብግዜ ሓጐስን ብግዜ ጸበባን ኣብ እምነትኩም ጽንዐ፣ 
ጸገማትኩም  ናብ ኣምሊኽ ብጸሎት ድኣ ኣቕርብዎ እምበር ባዕልኹም ቀሉል ፍታሕ፣ ሓጺር 
መንገዱ ኣይትድሇዩ። ብምስጠረ ጥምቀት ዯቂ እግዚኣብሔር ኢኹም፣ ብሜሮን ኃይሉ 
ተቐቢልኩም ኢኹም፣ ብንስሓን ቅደስ ቊርባን ከኣ ብቀጻሉ  ናብ ኣምሊኽ ቅረቡ። 
ንቅድሚት እምበር ንድሕሪት ኣይትበለ። እዚ መዒልቲ እዚ ከኣ ከም መንም ስርዒት 
ምፍጻም ይኮነስ፣ ንቤተክርስትያን ንምሕናጽ መዒልቲ ምሕዲስን ምቅዲስን ይኹነልና። 
ድንግል ማርያም ኣዯና ምሳኹም ትኹን ቢሎም ስብከቶም ዛሙ። 

ድሕሪ ቅዲሴ ኣብቲ ብርእሰ ኤጳርቅናዊ ቤት ምኽሪ ምእመናን  ዝተሰናዯወ መዯብ 
ቊርሲ’ውን ካርዱናል ንጁዌ ዝተፈሊልሇየ ተመኩሮን ኣብነትን እናኣምጽኡ ናይ ምትብባዕ 
ቃሎም ሂቦም። ብወገን ቤት ምኽሪ ምእመናን ከኣ ታሪኽ፣ ኣመሰራርታን ዕማማትን  ቤት 
ምኽሪ ምእመናን ኣበርክቶኡን ብዝምልከት ብኣቶ ግዯዎን መግሇጺ ተዋሂብዎም። 
ንመከርታ ዝኸውን ህያባት’ውን ተበርኪቱሎም።  

ካብዚ ቀጺሎም ኣጋይሽ ብኣኣንጋዱት ኮሚቴ ተመሪሖም፣ ናብ  ኣሥመራ ካቶሉካዊ ተቕዋም 
ፍልስፍናን ተሎግያን እንኪበጽሑ፣ መማህራን  ተመሃሮን ብያሬዲዊ ዜማ ተቀቢሎሞዎም። 
ናይቲ ተቕዋም ታሪኽ፣ ዕሊማን ንጥፈታቱን ‘ውን ብኣካያዱ እቲ ተቕዋም ኣባ ኣብርሃ በኵሩ 
መግሇጺ ተዋሂብዎም። ሲዑቡ ንኣጋይሽ ዕድል ምስ ተዋህበ ካርዱናል ንጁዌን ናይ ካርቱም 
ሉቀጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ሚካኤልን፣ ናይ ማሊዊ ሉቀጳጳስን ኣቦ መንበር ኣመስያን ብፁዕ ኣቡነ 
ቶማስን፣ ናይ ርኣክህነት ኩስኮሳን ናይ  ክህነታዊ ጸዋዕታኦምን ኣብነት ብምቕሪብ፣ 
ተመኩሮኦም ንተመሃሮን መማህራንን ኣካፊሎም። ኣብ ምኽሮም ከኣ ተመሃሮ፣ ተመሃሮ ኣብ 
ሇውለ  እዋን ጸዋዕታኦም ብዝግባእ ሇልይለን ትርጉም ሕጉስ ሕይወት ዝረኽብለን 
“ጐይታ ፍቓድካ ኣባይ እንታይ ኢዩ” ቢሎም ዝሓትለን እዋን ምዃኑ፣ ኣምሊኽ ብዕሊማ ስሇ 
ዝፈጠረና ንዕሊማ እምበር ንስርዒት (formality) ክመሃሩ ከም ይብሎም እንኪመኽሩ፣ 
ንኮስኮስቲ ከኣ ተማሃሮ መዯብ ኣምሊኽ ከሇልዩ ዝሕግዞም ምስናይ ክገብሩሎም ተሊብዮም። 
ካብ መማህራን’ውን ክቡር ኣባ ሰሎሞን መሓረና ሓጐሶም ብምግሊጽ ናይ ምስጋና ቃል 
ኣስሚዖም። ብጸሎት ብፁዕ ኣቡነ ጆን ባፕቲስት ኦዲማ ተዛዚሙ። 

ብድሕሪ’ዚ ንቤተክርስቲያን ቅድስቲ ማርያም ቅ.ሮዛርዮም (ካቴድራሇ) ከምኡ’ውን ካቶሉካዊ 
ቤት ጽሕፈት ርእስ ኤጳርቅና ኣሥመራ፣ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና፣ ዒቢይ ርኣ ክህነት፣ 
ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ካቶሉካዊ ቤተክርስትያን ብምኻድ ርእዮምን ምስ ሓሇፍትን 
ሰራሕተይናታትን ተዋሲኦምን። በዚ ከኣ ናይቲ ዕሇት ጽዐቕ መዯባቶም ፈጺሞም፣ ድሕሪ 
ቀትሪ ናብ ሰበኻ ከረን ኣምሪሖም።  

ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ ኣብተን ክልተ ሰበኻታትና ማሇት ሰበኻ ከረንን ሰበኻ ባረንቱን 
ናይ ዝገበርዎ ዐዯት  ናይዚ  ጸብጻብ  መቐጸልታ፣ ኣብ ዚመጽእ መዯብና ከነቕርበልኩም  
ኢና። 

 

     ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ!!    

                    ግርማይ ኣስፍሃ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


