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mkš—l X.Dï.ÄÂ. k{ªï‹r] KkF 16 Šmk    
]F¸~M mkÏdh¬M M‘éV©ö 

 
 
 

(l—D÷M Šmk ›ÃHÏÈ KF†‹�oñ ›ooX²÷K) 
‹kéVq …ygq: 
 

}…‰�êM {rM ²éª¥q kòo‹X]oñ¥} †q‰poDê kòq 
M‹�U ›Ãg—‰ê‰�êM }…g° e©ö]| †rM  OD]o 
mk›X„ï ¹VI s§Œ{]" }H© …mk I§‘q 
kòo‹X]oñ¥} …›£ –kï§ …²ª]{q sDÈ ‘é\{ó    
‰ŠÏD‰êM ]D ›©D‰�ê „ï¢; †sï ‰… …mk e©öLð  
…ME‹� ©³²ïK yF|§ ©öIU MMXLX"      
—©öK§ ]D›©Ï„ ‰M Mq‹† ÃÂí¹Y] (petrine 

ministry) mkMDê† x§Dï mk´ké† ‹ÏÃöM –iK§   
‰Ms¢Ïe©D§ …S³²ïÃ …D‰�ê; †sï oF†Œ�'sï koñ 
KOSpgñ K}Ê\gñ lBX§„ê mkdF} mk´mkX} 
¹VI s§Œ{" Šmk„ê mks§}†] ‰… mkÃD÷q} 
mkQd§} ‰M›ÏÃM …Ãkïch †ÊF¹ †¢; †}oŒ�{ ´} 
†sï |§ D÷Lð –DM eF·êÏ D‘é¹pq ›S…¢Dê} 
M] I§‘q †M{q  –Lði ›M©ö| sDÈM ‘¸U 
Irpq ›D–DDê} mkMŠ�ú�{ê"©öMÃï e.ÃÂí¹Y] ‰o]
M—} ‘}²óF ‰okQX} …†MY…‘é} …ŠE‘é} x§Dï 
‰Ms©öDï ÏDê¹ „ï£;  …mk ›GDÊ eTmk …gXI 
x§D§ ]D›©‰�K: {oñ ›ogBk{ð …²F´D÷q mk´ké† 
‹ÏÃöM –iLð ‰M›}†[{ð ‹Xª† ‹„ïD †¢;  
 

†Mmk…X ksï …chªïK ›·ch]‰êÈ M‹�}¥q X›{q 
|§'sï o´lX …Ãkïchë †|oS©ö…{ð: mkMDê† |Ãö{q: 
Šmkoññ mk19 Lð¥›¥ 2005 –.M. mkŠXªï|Eq ‰M 
ÄÂÄÂ] YL} oŠ„ï ÃÂí¹Y]} ›ogBk{ð K›{q Šmk 
28 DŠoñq 2013 [–q 20:00 Šmk K}kS YL} 
K}kS e.ÃÂí¹Y]} mkÏdh©§ ‰M›‘S©ö‰ê mk‘´–ð 
†}‰ÏF¹" Šmkoñ K–Foñ †oñ LðT ‰… ²él„í 
ŠXªï|Eq }MX½ X.Dï.ÄÂ. o³kï„ê K]XI MX½ 
‰Š§©ö …‘é …D‰�ê; 
 

‹kéVq …ygq koñ ‰êDê …mk …²F´D÷o§ ›D²]‹ 
MD§ ÏiX} ›H²›‰êM{ð QVI} mkFkï …K]´{ 
‰êM: mk©öŠ�M{o§ ‰… §iWp †Hqq; 
 

I®ð ‰… }e©ö]oñ kòo‹X]oñ¥} |mk HF¨q †oñ 
F•êF ¶\ ²÷§p| „ï¢[é] ‹X]r] {L—chël:      
‰M„ê'‘é} …mk MMVÃö Hªï] X†[ Dïd{ ÄÂÄÂ\q }
ŠXªï|Eq M†}oñ mk†|pgñ HF¨p ‹q©ö´ÐM 
|mk …ªï„ê e©ö]oñ ©ö}´F LX¥M {LIÃö|; 
 

mk‘²{§ ‰… }e©ö]oñ kòo‹X]oñ¥} …ME‹� }ÃD÷q 
mk›o‘Ê¢ I§‘q mkoÃM¬ ‰²F´F  †M{; 
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መሠረት ሕገ-ቀኖና ናይ ካቶሊካውያት ምሥራቓውያት አብያተ-ክርስትያናት 
mk…l x§D o]ÍLX¥M (L.F„ê }) 

 (|§ K‘ª†p )   

14- ናይ 1990 ሕገ ቀኖና ናይ ምሥራቃውያት ካቶሊካውያት 
አብያተ- ክርስቲያናት  

( CCEO = Codex canonum ecclesiarum Orientalium ) 
 
እዘን ምሥራቓውያት ካቶሊካውያት አብያተ-ክርስቲያናት 
እንብለን እዘን ዝስዕባ ኢየን።  
 
ንሥርዓተ እስክንድርያ ዝኽተላ፣- 

ናይ ግብጺ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን 
ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን 
 

ንሥርዓት ናይ አንጾክያ(ምዕራባዊ ሶርያ) ዝኽተላ፣- 
ማሮናዊት ቤተክርስቲያን፣  
ሶርያዊት ቤተክርስቲያን፣  
ማላንካራዊት ቤተክርስቲያን (ህንዲ) 
 

ንሥርዓት ፋርስ (ምሥራቓዊ ሶርያ) ዝኽተላ፣- 
ማላባራውያን (ህንዲ)፣  
ከለዳውያን 
 

ንናይ ሥርዓት አርመን ዝኽተላ፣- 
አርመን 

ንሥርዓት ቢዛንቲን ዝኽተላ ከኣ፣ 
 
1.ቡልጋርያ፣  
2.አልባኒያ  
3.ግርኽ 
4.ኢጣልያ አልባናዊት፣  
5.ሃንጋሪ 
6. ኮሪዘቪ.(ዩጎዝላቪያ) 
 

 

ነፍስ-ወከፍ ቤተ-ክርስቲያን አብ 

ትሕቲ አየናይ ዓይነት ምምሕዳራዊ ሥርዓት ከምእትርከብ 

ዝገልጽ ስእሊ  
እዞም ሕግታት’ዚኦም ነተን 22 ናይ ምሥቓውያን ካቶሊካውያን 
አብያተ ክርስቲያናት ዝምልከት ኮይኑ፣ አብቲ ናይ መጀመርያ 
ዓንቀጽ 1 ከምዝሕብሮ “እዞም ሕግታት’ዚኦም (ብፍሉይ መንገዲ 
ንናይ ላቲናዊት ቤተክርስቲያን ብግልጺ ዘመልክቶ ክሳብ 
ዘይሃለወ) ንኩለንን ናይ ምስራቃውያት ካቶሊካውያት አብያተ- 
ክርስቲያናት ጥራሕ ዝምልከቱ ኢዮም።” ይብል።  
ከም ግዜ መጠን ብ 18 ጥቅምቲ 1990 ተኣዊጁ፣ ብ 1 ጥቅምቲ 
1991 ከኣ አብ ተግባር ውዒሉ። 1546 ዓናቕጽ ኢዮም። እዞም 
ሕግታት’ዚኦም 10 መትከላት ዘለዎም ኢዮም።  
 
 

1 =  Unique code for the oriental churches. ንኩለን  ምሥራቓ 
    ውያት ካቶሊካውያት አብያተ- ክርስቲያናት ሓደን 
   ውሁድን ሕጊ ክህልወን   ዝብል    

2= The ecumenical character. መንፈስ ሕብረት ዘለዎ ሕጊ 
   ምዃኑ 
3=The juridical nature (plus dogmatic,& moral natures). ምስቲ 
   ዓንቀጸ-ሃይማኖታዊ፣ ሥነ-ምግባራውን ገጻቱ፣ ሕጋዊ 
   ባሕርይ ዘለዎ ምዃኑ 
4=The pastoral nature.  ሓዋርያዊ ባሕርይ ዘለዎ 
5=The principle of subsidiary  (avoidance of intervention in 
     certain offices i.e. what the lower hierarch can accomplish 
     should not be reserved only to the superior authority)  

     እዚ ማለት ኣብ ናይ ሥራሕ ቦታ ምትእትታው ዘወግድ 
   ምዃኑ 

6= Rites & oriental churches  ንምብራቓዊ ሥርዓታትን 
   ንምሥራቓውያት አብያተ- ክርስቲያናትን ዝመልክቱ 
   ምኻኖም 
 
7=The laity’s participation in liturgy, administration, tribunals & 

preaching. አብ ሥርዓተ ሊጡርጊያን ምምሕዳራት 
ቤተክርስቲያን፣ አብ መንፈሳውያን አብያተ ፍርድን አብ ምስባኽ 
ቃል አምላኽን ተሳትፎ ናይ ምእመናን ዘለዎ ምዃኑ: 

 
8=Canons about processibus. ንጉዳያት ናይ ነገርን 
   አከራኸርቲ ጉዳያት ዝምልከቱ ዘለዎ ምዃኑ 
 
9=Canons about delictis/punishments.ንናይ በደላት 
   ዝምልከቱ መቕጻዕቲ ዘለዎ ምዃኖም  
 

10= oriental character of the code. እቲ ሕጊ ብርእሱ 
    ምስራቓዊ ባሕርይ ዘለዎ ምዃኖም፣ 
 
እዚ ሕጂ ክንርእዮ ዝጸናሕና ከስ፣ ነዚ ሕጂ አሎና 
እንብሎ ዘሎና ሕጊ ናይ  ካቶሊካውያት 
አብያተ-ክርስቲያናት መሠረቱ፣ ቤተክርስቲያን ከኣ 
ካብ ጥንቲ አብ ሕገ ቀኖና ዘለዋ ርድኢትን መርገጽን 
በብቁሩብ ከመይ  ኢሉ እናማዕበለ ከምዝመጸን 
ዘመልክት ኢዩ።። 
 
 
               አባ ኃይለ ተስፋማርያም ው.መ. 
                   ዘማኅበረ-ልኡካን 
                   አምባጋልያኖ 
 

7.ሩሲያ 
8.ማሰዶንያ 
9.ዩክረይን 
10.ሩመንያ 
11.ሩተናውያን 
12.አልባናውያን 
13.መልካዊት 
14.ስሎቫክያ 

ቤተክርስቲያ

ን 

ላዕለዋይ 

ሊቀጳጳሳዊት 

ቤተክርስቲያን 

ሜትሮፖሊታዊት 

ቤተክርስቲያን 

 ካልኦት 

ርእሰ 

ምሕዱራት 

አብያተክርስ

ቲያናት 
አርመንያዊት ሲሮማላባር ኤርትራ/

ኢትዮጵያ 

ግሪኽ 
አልባንያ 
ቡልጋሪያ 
ሃንጋሪ 
ሩስያ 
ማቸዶንያ 
ዩጎዝላቪያ 
ኢጣልያ-

ኣልባንያዊት 

ካልድያዊት ሲሮ ማላንካር ሩተናዊት 

ግብጻዊት / 

ግብጥ/ 

ዩክረይናዊት ስሎቫኪያ 

ማሮናዊት ሩመንያዊት   

መልካዊት     

ሶርያዊት     

እተን 5 ጥንታውያን ልማዳት (Traditions) ናይ ምሥራቓውያን አብያተ-
ክርስቲያናት ዝበሃላ እስክንድርያ፣ አንጾኪያ፣ አርመንያ፣ ከለዳዊት 
(ምሥራቕ-ሶርያ)፣ ቢዛንቲን ኢየን። 
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H‘éÃo ~Egñ  
 

mk•Æê— …ké{ K}´Qo…mk o]ÍLX¥M ÄÂÄÂ] sK}kS 
…QKV {oñ …mk ‘XGï pIPQ 2012 ›KXÈ 
MmkÄI …mk cÿM]|pq K}kS Dïc ŠB|q …QKV 
mkMeÄF mk—Dq 2-3 DŠoñq 2013 –.M. ‰… …mk 
©mkS ÏF[pLX¥M ‰Mኡ'‘é} mk9 DŠoñq …mk ©mkS  
‰ïª{MISq [MkF —‘éq HgX¥gñ MmkÄI ÊÃïNM; 
…mksï cÿM]| ›oŠ¢© |§ ‹Fo K–Foñ H‘éÅo 
~Egñ cªM M] …mk ክሊ እዚ cÿM]| ›X‰ké 
²ªL‘é¥}} ²ªL‘é¥q} mkK]g—o eª[ò ›KS 
K©mk። mkso M] [mk ‘éË§ I§‘q K}Ê\‘é¥}። 
LykVq IÇ|q} K}†[¥q} kòq M‹�U  M†K|}}  
}MDê†  K–Foñ cÃïDê gñ–ðDê፣ [}kq mk›–S² K]g—
o eª[ò} ]mk‰q} ©öIU eª[ò M] I›kï mk›o²mkS 
²él„í} ‰… ošsïKé; 
 

ዓውደ-መጽናዕቲ - ሓዲስ ስብከተወንጌል  
 

ኣብ ሰበኻ ኣሥመራ ። ንትግባረ ካልኣይ ሰበኻዊ ሲኖዶስን 
ንዓመተ እምነትን ዝመርሕ ዘሎ። ኣተግባሪ ኮሚቴ ብመሠረት 
እቲ ኣሰናድይዎ ዘሎ። ንሓሙሽተ ዓመት ዘገልግል ሓዋርያዊ 
ውጥን። ዝሓለፈ ቀዳም 9 ለካቲት 2013 ዓ.ም "ኩልና አብ ድኅነት 
ምእንቲ ክንበጽሕ።አብ ዓመተ-እምነት ክንክተሎ ዝግበኣና ሓዲስ 
ሜላ ስብከተ-ወንጌል” ብዝብል ኣርእስቲ። ቆሞሳት። ቤት ምኽሪ 
ካህናት። ሰበኻዊ ቤት ምኽሪ ምእመናን። ቤት ምኽሪ ሓዋርያዊ 
ግብረ ተልእኮ። ኣባላት ኮሚሽናት ፍትሕን ሰላምን። ትምህርተ 
ክርስቶስ። ሊጡርግያ ዝተሳተፍዎ ናይ ፍርቂ መዓልቲ  ዓውደ 
መጽናዕቲ ኣብ መካነ መንበር ደብረ ኪዳነ ምሕረት ኣሥመራ 
ኣካይዱ፣ 
 

ኣብዚ ብኣስተምህሮን ብሕቶን መልስን ናይ ዝሓለፈ መደባት 
ገምጋምን ተሰንዩ። ዝተኻየደ ዓውደ መጽናዕቲ ኣቦ መንበር 
ኣተግባሪት ኮሚቴ ኣባ ዓንደማርያም በርሀ። ንዕላማታት እቲ 
ዓውደ መጽናዕቲ ኣመልኪቶም ሓጺር መግለጺ ምስ ሃቡ። 
ብመሠረት መርሐ ግብር እቲ ዕለት ከኣ ቀጺሎም ክቡር ኣባ ሃይለ 
ተስፋማርያም ዘማኅበረ  ልኡካን ብዛዕባ ሓዲሽ ሜላ 
ስብከተወንጌል ሰፊሕን እዋናውን ኣስተምህሮ ኣቕረቡ፣ 
 

ኣባ ሃይለ ኣስተምህሮኦም እንኪጅምሩ። ሎሚ ቅልውላው ቁጠባ 
ዓለምና ንኩሉ ብኣሉታዊ ገጽ ስለዝጸለዎ። ዓለም ከኣ ይሳቐ 
አሎ። ንኣመንቲ ክርስቲያን ከኣ ማዕረ ማዕረኡ ብምኽንያት 
ዓመተ-እምነትና ንዓና ጸቢቑልና ዘሎ አጋጣሚ አሎ። እዚ 
ንክልተ ምኽንያታት ኢዩ። ብምኽንያት ትግባረ ናይ ኤጳርቅናና 
ንእምነትና ተመሊስና ክነዕሙቕን ነዛ እምነት ንካልእ ምእንቲ 
ክነባጽሓን በዚ ዕላማ’ዚ ከኣ ኩልና ሰላም ረኺብና ምእንቲ 
ክንሕጎስን ክንድሕንን ኢዩ። ዓመተ-እምነት ንክጸንዕ። መንፈስ 
ተኣማንነት የድሊ። (Faith and fidelity). ንዝኣመንካዮ እምነት 
አብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ብጽንዓት ቀጻልነት ከምዝለብስ 
ምግባሩ ማለት ኢዩ። እዚ ማለት ከኣ ነተን አገደስቲ ሽዱሽተ 
ነጥብታት ቀንዲ ሱር መሠረት ናይ ካቶሊካዊ እምነትና  
 

1. ቅዱስ መጽሓፍን ቅዱስ ትውፊትን= Sacred scripture and 
sacred tradition 

2- ጸሎተ-ሃይማኖት /ተኣምኖተ-ሃይማኖት/= The Creed 

3- 10 ትእዛዛት እግዚኣብሔር= Decalogue 

4- 7 ቅዱሳት ምሥጢራት ናይ ቤተክርስቲያን= The seven 
sacraments 
 

5- ናይ ጸሎት ሕይወት= A prayerful life 

6- ትምህርቲ ቤተክርስቲያን= Magisterium of the  Church 

ምኽታል ማለት ኢዩ ኢሎም፣ 
 

ቀጺሎም ከኣ ናይ እምነት ኣብነታት ካብ ቅ.መጽሓፍን ካብ ታሪኽ 

ቅዱሳንን ብምዝርዛር።ተልእኮ ስብከተ ወንጌል ናይ ኩሉ ምእመን 
ምዃኑ ንምግላጽ። ቀደም አገባብ አከፋፍላ ተልእኾ ናይ ስብከተ-
ወንጌል አብ ክልተ ዝተኸፍለ ኢዩ ነይሩ። Ecclesia docens 
መሃሪት ቤተክርስቲያን። Ecclesia discens ተመሃሪት ቤተ-
ክርስቲያን ይበሃል ነይሩ። ሎሚ ግን ከማኡ አይኮነን። 2ይ ጉባኤ 
ቫቲካን ዘነጽሮ ሥእሊ አሎ። ተልእኾ ትምህርቲ ናይ ቤተ-
ክርስቲያን ንመላእ አባላታ ዝምልከት ኢዩ። ተልእኾ ስብከተ-
ወንጌል መዋልዲ ቤተክርስቲያን ኢዩ። ሱር ።ናይ’ዚ 
ተልእኾ’ዚ ከስ ምሥጢረ-ጥምቀት ኢዩ። ሕይወት። ብርሃን። 
ፍልጠት አምላኽ። ብርሃን ናይ ምቕባል ተኽእሎ። ናይ ወገነ 
ክህነት ጥራሕ ዘይኮነስ። ኩሉ ሰብ ክቕበል ምሉእ ዘይጉድል 
ተኽእሎ አለዎ። ነዚ ዝተቐበሎ ሒዙ እንከሎ ስቕ ክብል ከኣ 
ክርስቲያናዊት ኅልና አይተፍቅድን ኢያ። በዚ ከስ እቲ ተልእኾ 
ምብሳር ቃል አምላኽ ናይ ኩሉ ይኸውን።። እዚ ማእከል ናይ’ዚ 
ተልእኾ ክልተ ተግባራት አለዉ። ‘’The ministry of the Word 

and the missionary action’’ ብዘይካ’ዚኦም እታ 
ቤተክርስቲያን፣ ቤተክርስቲያን ተባሂላ አይምሃለወትን። ነዚ ኩሉ 
ንክንርዳእ እትሕግዘና ከኣ Magisterium ትብል ቃል ኢያ፣ 
 

ቀንዲ መማህራን ናይ ብሥራት ቃል አምላኽ አብ ናይ ፈለማ 
ኪዳን ነቢያት ኢዮም። አብ ሓዲስ ኪዳን ከኣ  ጎይታና ኢየሱስ 
ክርስቶስ ባዕሉ ኢዩ። ኢየሱስ ነቶም ሕዝቢ ክምህሮም ከሎ ካብ 
ብዙሕ ቦታታት ብብዝሒ ይኽተሉዎ ኔሮም። ስለምንታይ ግን 
ብብዝሒ? ንዝብል ንኣድላይነቶም ብመለኮታዊ ሓይሉ ጌሩ 
የማልኣሎምን። የሕውዮምን ስለዝነበረ። 
ብወገን ሕዝቢ ብዛዕባ ተግባረ-ምሕዋይ ስለዝሰምዑ ንክሓውዩ 
ይመጹ ኔሮም። ይርሕርሓሎም ስለዝነበረ፣ “ጓሳ ከምዘይብለን 
አባጊዕ ምስረኣዮም ራሕርሓሎም” ብዝርድኦም መንገዲ 
ይምህሮም ስለዝነበረ። ንኣብነት ብምስላታት ጌሩ ይምህሮም 
ነበረ፣ ብዝረኣ ነገራት (ንሕጻናት ሓቒፉ ብምንጋሩ)። 
 

Evangelion ወንጌል ኢዩ፣ evangelist ነቲ ወንጌል ናብ ካልኦት 
ዘባጽሕ ኢዩ። እዚ ብሥራት ቃል ሕይወትን ሰላምን ናብ ኩሉ 
ንምብጻሕ ተልእኾ ቤተክርስቲያን ኢዩ። አብ ሓዲስ ኪዳን 
መሠረት ስብከተ-ወንጌል ኢየሱስ እኳ እንተኾነ"ድኅሪ ኢየሱስ 
ግን እተን ቅዱሳት አንስቲ “ተንሲኡ ኢዩ አብዚ የሎን” ናይ ዝበላኦ 
ብኹሪ ብሥራት ኢዩ። ሽዑ ዝተጠቕማሉ አገባብ ናይ ብሥራተን 
ንስምዒት ናይ ታሕጓሰን ምግላጽ። ዘርኣያኦ ገጸ ባሕርያት። ንዑ 
ረኣዩ እቲ መግነዝ እነሆ ብምባል…..ኢዩ ነይሩ። ስለዚ ስብከተ 
ወንጌል ባሕርይ ናይ ቤተክርስቲያን ኢዩ።። 
 

ምስዚ ኣተሓሒዞም ከኣ  ኣባ ሃይለ ስብከተ ወንጌል።ሕድሪ። 
መሰል።ተልእኮ። ምዃኑ። ከምኡውን ግደ ሰበኽቲ ወንጌል። 
ር.ሊ.ጳጳሳት። ኣቡናት።ካህናት። ዲያቆናት። ውፉያት። 
ምእመናን ተንቲኖም። ኣብ ሓዲስ ስብከተ ወንጌል ርዱእ ቋንቃ 
ምጥቃም ናይ(ዓበይቲ። ሕጻናት። ምሁራት። ዘተማህሩ። 
ሓረስቶስ. . .) ብዝርድኦም ምዝራብ:ምስ መን ከምዘለኻ ንመን 
ትምህር ከምዘሎኻ አብ ግምት ምእታው:አብ ኩሎም እንምህሮም 
ሓደ ዓይነት አገባብ ዘይምጥቃም:አብ ህሉው ኩነታት ናይቲ 
ሕዝቢ ብጥልቂ ግን ከኣ ብጥንቃቐ ምእታው:ናይ ግዜን ኩነታትን 
አብ ግምት ምእታው:መረዳእታ አብነት ምቕራብ ዝረአ: ስእሊ 
ፍሉይ ድምጺ ንስምዒት ዘነቓቕሕ ምጥቃም አሳታፊ ስብከት 
ምግባር:ንተሳትፎኦም እናገምገምካ ምምሃር:ድኅሪ ስብከት 
ዝስማዕ ዝበሃል ምስጋና አሎ:ወይ ወቀሳ ምስትብሃሉ የድሊ። 
መንፈስ መሃዝነት ምህላው የድሊ ኢሎም፣  
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ኣባ ሃይለትንተናኦም ብምቕጻል።ብዛዕባ ናት ቤተክርስቲያን 
ምጂስተሪዩም ትርጉሙን ትሕዝቶኡን ክፍልታቱን። 
ከምኡውንስ ስብከት ቃል ኣምላኽ። ብሰፊሑ ገሊጾም። ኣብ 
መወዳእታ ከኣ ተልእኾ ስብከተወንጌልን ኣብ ስብከተወንጌል 
ክግበር ዘለዎ ኣተኩሮን ኣመልኪቶም።እተን ምስጢረ-ጥምቀት 
ምስተቐበልና ብመራሕቲ ቤተ-ክርስቲያን እንገልገለለን ሠለስተ 
ተልእኾታት፣- ቃል አምላኽ ምምሃር፣ ምቕዳስ (ተግባረ 
አምልኾ ምፍጻም፣ ተሳትፎ ምሥጢራትን ካልእ ንክርስቲያናዊ 
ሕይወት ዘዕቢ መንፈሳዊ ተግባራት ምፍጻምን)፣ ምምራሕ/
ምምሕዳርን ኢየን። እዚ እቲ ቀዳማይ ሥራሕ ናይ 
ቤተክርስቲያን ኢዩ። “ሑሩ ወመሃሩ” ስለዝኾነ። እዚ እቲ ብዘይ 
አፈላላይ፣ ንኹሉ ብምዕሩይ መንገዲ ቃል ብሥራት ክርስቶስ 
አብ ልቢ ነፍስ-ወከፍ ንምብጻሕ ዝግበር ተልእኾ ኢዩ። ቀዳማይ 
ዕላማ ናይ ስብከተ-ወንጌል ንለውጢ ሕይወት ኢዩ። ተነስሑ 
ብወንጌል እመኑ። ኩሉ ከኣ አብ ትሕቲ መሪሕነት ናይ ቤተ-
ክርስቲያን ኮይንካ ዝግበር እንክኸውን፣ እዚ ተልእኾ ናይ 
ስብከተ-ወንጌል አብ ክልተ ይኽፈል። ናይ ውሽጢ 
ንካቶሊካውያን (ad intram) ናይ ደገን ማለት ንዘይካቶሊካውያን 
(ad extram) ኢዩ። ብፍላይ ምስቶም ክርስቲያን ወይ’ውን 
ዘይካቶሊካውያን አመንቲ እግዚኣብሔር ይኹኑ፣ ዘይአመንቲ፣ 
መሰል ሰብኣዊ ክብሪ (Human dignity) አዝዩ አገዳሲ ተራ/ቦታ/ 
አለዎ። ምኽንያቱ አገባብ ስብከተ-ወንጌል ነዚ ክብሪ’ዚ ጥሒሱ 
ዝፍጽም ሥራሕ ቤተ-ክርስቲያን አይኮነን። ብምጥባር ወይ 
ብኣስገዳድ ወይ ብእንካ’ሞ’ዚ ነዓ ናብ እምነትና እቶ 

(proselitism) ዝበሃል ነገር ጨሪሱ ካብ ሓሳብ ናይ ቤተክርስቲያን 
ውጹእን ውጉዙን ኢዩ። ቤተ-ክርስቲያን’ውን አብ ሕገ-ቀኖናኣ 
አስፊራ ብጽኑዕ እትከታተሎ ጉዳይ ኢዩ። ከመይ ካቶሊካዊት 
ቤተ-ክርስቲያን አብ ኃይማኖታዊ ነጻነት ወድ-ሰብ አዝያ 
ስለእትግደስ ኢዩ። 
ሓዲስ አገባብ ምጥቃም ውጽኢታዊ ፍረ ስብከተ-ወንጌል ኢዩ 
ዘውህብ። 
ምስክርነት ናይ ሕይወት ምሃብ፣ ንፍቕሪ ክርስቶስ አብ ከነታት 
ደቂ ሰባት ምግላጽ  
> መንፈስ ተዋስኦ ብምክያድ (ከም አገባብ መጠን ከኣ ንባህሊ 
ቋንቋ አተሓሳስባ ሕዝቢ…ብምርኣይን ምኽባርን) 
ንወንጌል አብ ባህሊ ናይ ሓደ ሕብረተ-ሰብ ከምዝሰርጽ ምግባር 
(Inculturation)  
“ስብከት ካህናት በዚ ዘሎ ጽንኩር ኩነታት ዓለም አብ ልቢ ሰማዕቲ 
ፍርያም ውጽኢት ክርከብ እንተተደልዩ፣ ንቃል አምላኽ 
ብሓፈሻውን ሓሳባውን ምግላጽ ምስቲ ልሙድ ኩነታት ሕይወት 
ብምግንዛብ ክስበኽ አለዎ።” 
መንፈስ ሓድነት (Ecumenism) ቅድሚ ኩሉ ምስ አመንቲ 
አምላኽ ዝምልከት ብከራኽቡና ዝኽእሉ መንገድታት መሥርሕ 
ናይ ሓድነት ኢዩ።  
መንፈስ ሓድነት (Ecumenism) ማለት፣-  
- “አብ ዕለታዊ ሕይወት ክንዛተን ክንተሓባበርን ማለት ኢዩ።” 
- ፍረ ጸሎትን፣  ፍረ ኅውነታዊ መንፈስን ተግባር ናይ ቅዱስ  
መንፈስን ኢያ። 
- ናይ ካልኦት ቦታ ምኽባርን ምቕባልን’ውን ኢዩ። 
- “እቶም አብ ሓንቲ ሃገር ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለያ አብያተ-
ክርስቲያናት ሰበ-ሥልጣን ብኅብረት ምስራሕን ጸገሞም ብሓደ 
ንምፍታሕን ምእንቲ ክኽእሉ፣ ተጋቢኦም ክዛተዩ ይግብኦም።” 
ምስዚ ‘ሓዲስ’ ስብከተ-ወንጌል ዝበሃል ንካቶሊካውያን 
ዝምልከት ስብከተ-ወንጌል ኮይኑ፣ እንተኾነ ግን ነቶም ናብ 
መንፈስ ዓለማውነት ዝዘንበሉ ካቶሊካውያን ይኹኑ ካልኦት 
ክርስቲያን’ውን ዝምልከት ኢዩ። እዚ ሓዲስ ስብክተ-
ወንጌል’ዚ ብዝተሓደሰ መንፈሳውነት ክስነ ዘለዎ አገባብ ኢዩ። 

ንአመንቲ ከኣ ካብዚ ነቒሎም ብሓቂ መስከርቲ ክርስቶስ ኮይኖም  
ንክርከቡ ይሕግዞም። አብ አገባብ ናይ ሓዲስ ስብከተ-ወንጌል ነቲ 
ቃል ምስ ሰማዕካ ‘እሞ እንታይ ክንገብር/ክገብር’ አብ ምባል 
ኢዩ ዘብጽሓካ። ቅድሚ ኩሉ ግን፣ ስብከተ-ወንጌል ይኹን ሓዲስ 
ስብከተ-ወንጌል ዘድልዮ ሰብ፣ እቲ ሰባኺ ብርእሱ ኢዩ። ከመይ 
ቅድሚ እቲ ዝሰብኮ ቃል ፈለማ እቲ ሕይወቱ ስለዝንበብን ልዑል 
ጠመተ ስለዝግበረሉን ኢዩ። ብቅደም ተኸተል 
እንተረኣናዮ’ውን ገብረ ወመሃረ ስለዝኾነ።ተኣምኖተ-
ኃይማኖትና:-ክልተ ነገራት የመልክት።ማለት  
 

ሀ) ካብ ዝተገልጸ ትምህርቲ ሓቂ ዓንቀጽ እምነት ናይ ካቶሊካዊት 
ቤተክርስቲያን ምእማን፣  
ለ) ናይ’ዚ ተኣምኖተ-ኃይማኖት ተግባራዊ ክፍሊ። እዚኣ እታ 
ቀንዲ አገዳሲት ኢያ። ከመይ ያዕቆብ ሓዋርያ “ኃይማኖት 
ብዘይካ ግብሪ ምውቲ ኢያ።” ብማለት ንዝያዳ አገዳስነታ ኢዩ 
ዝገልጸልና። 
ስብከተ ወንጌል- ምንጪ ናይ’ዚ ማጂስተሮ እንብሎ ዘሎና ካብቲ 
ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤተ-ክርስቲያን ዝተዋህበ 
ተልእኾ (Mandate) ክርስቶሳዊ፣ ቅ.መንፈሳዊ፣ ከምኡ’ውን ቤተ
-ክርስቲያናዊ ኢዩ፣ 
ከም አባላት ቤተክርስቲያን፣ ንትሕዝቶ ትምህርትን እምነትን 
ቤተክርስቲያን ምስ መሪሕነት ቤተክርስቲያን ኮይንና፣ ብሓቂ 
ብዕምቆት ክንኣምኖን ክንነብሮን፣ ብግብርን ብቃልን ከኣ ናብ 
ሕዝበ እግዚኣብሔር ብሓዲስ ሜላ ክነመሓላልፎን ከምዘሎና 
ዝገልጽ ምዃኑ ንርዳእ። ነዚ ከኣ ቤተክርስቲያን ምስ ግዜ 
እናተጓዕዘት፣ ብዝተሓደሰ መንገዲ፣ በቲ ሎሚ ቤተ-ክርስቲያን 
አዊጃትልና ዘላ ክቡር ዓመት (ዓመተ-እምነት) ብሓቂ ንእምነትና 
አጽኒዕና ብምሓዝ “ንሕና ንእምነትና ገዲፍና ንየማን ኮነ ንጸጋም 
አይንብልን ኢና” (1መቃብ.2።22) ብዝብል መንፈሳዊ ጭሮሖ 
ተደጊፍና፣ ሓዲስ ስብከተ-ወንጌል ክነካይድ እዋኑ ዝሓቶ ህጹጽ 
ተልእኾና ኢዩ’ሞ ሃየ ንተዓጠቕ። እግዚኣብሔር ከኣ ምሳና 
ይኹን።ናይ ሰበኽቲ ወንጌል ‘’ኮኸብ’’ ዝኾነት ንግሥተ-
ሓዋርያት ተሰንየናን ትለምነልናንብምባል ኣስተምሮ ኦም 
ዛዘሙ፣ 

----- - - - ----- - - - ----    

ዓውደ-መጽናዕቲ ንተመሃሮ ዘርአ ክህነትን ዘርአ ምንኩስናታትን  
 

ሰበኻ ኣሥመራ ። ብኮሚቴ ትግባረ ካልኣይ ሰበኻዊ ሲኖዶስን 
ዓመተ እምነትን ዝተዳለወ።ቀዳም 16 ለካቲት 2013 ዓ.ም 
"መልእኽቲ ዓመተ እምነት ሰብ ውፉይ ሕይወት" ብዝብል 
ኣርእስቲ።ኣብ ኣሥመራ  ዝርከቡ ተመሃሮ ዘርአክህነትን ዘርአ 
ምንኩስናታትን ሰብ ውፉይ ሕይወት ናይ ፍርቂ መዓልቲ  ዓውደ 
መጽናዕቲ ኣብ መካነ መንበር ደብረ ኪዳነ ምሕረት ኣሥመራ 
ኣካይዱ፣ 
 

ኣብዚ ብኣስተምህሮን ብሕቶን መልስን ናይ ጉጅለታት ዘተን 
ጸብጻባትን ተሰንዩ። ዝተኻየደ ዓውደ ዘተ ኣባል ኣተግባሪት 
ኮሚቴ እናቴ ትንሣኤ ሃብተማርያም ንዕላማታት እቲ ዓውደ 
መጽናዕቲ ኣመልኪተን ሓጺር መግለጺ ምስ ሃባ። ብመሠረት 
መርሐ ግብር እቲ ዕለት ከኣ ቀጺሎም ክቡር ኣባ ክፍለየሱስ 
ገብረሥላሴ ማ.ን.ኣ.ካፑቺኒ ነቲ"መልእኽቲ ዓመተ እምነት ሰብ 
ውፉይ ሕይወት" ዝብል  ሰፊሕን እዋናውን ኣስተምህሮ ኣቕረቡ፣ 
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