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መእተዊ 
 

ቅዱስ ኣቦና ር.ሊ.ጳጳስት በነዲክቶስ መበል 16፡ ካብ 

11 October 2012 ክሳብ 24 November 2013 

“ዓመተ እምነት” ኢሎም አዊጆምልና አለዉ። ሕዝበ 

እግዚአብሔር እምነቱ ንከሓድስን ክነብሮ ንኽጽዕርን 

ዝዕድም እዩ። በዚ አርእስቲ እዚ ብ1967 ዓ/ፈ በዓል 

ሠናይ ዝኽሪ ር.ሊ.ጳጳሳት ጳውሎስ 6ይ “ዓመተ 

እምነት” ኢሎም አዊጆም ከምዝነበሩ ዝዝከር እዩ። 

 

እዚ ቅ. ኣቦና ር.ሊ.ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 

ዝእውጁልና ዘለዉ “ዓመተ እምነት” አብ ዘመና 

ንሕይወት ቤተክርስቲያና ዝትንክፉ ምስ ክልተ ዓበይቲ 

ፍጻሜታት ስለዝተጋጠመ እዩ። 

1. “ዓመተ እምነት” ዝጅምረሉ ዕለት፡ 2ይ ጉባኤ 

ቫቲካን ብመገልገሊ አምላኽ ር.ሊ.ጳጳሳት 

ዮሓንስ መበል 23 ዝተኸፍተሉ ዝክረ መበል ፶ 

ዓመት ስለዝኾነ (11 October 1962)፡ ጉባኤ 

ከም ሓሳብ ር.ሊ.ጳጳሳት ዮሓንስ 23 

“ንትምህርተ ቤተክርስቲያን ብምሉኡን 

ብጽሩዩን፡ ብዘይ ለውጥን ምድንጋራትን” 

ከመሓልልፎ ስለዝደለ እዩ።  በዚ መሠረት 

መኽፈቲ ቃላት “ብርሃን አሕዛብ” (Lumen 

Gentium ) “ክርስቶስ ብርሃን አሕዛብ እዩ” 

ዝብል መኽፈቲ ቃል አገዳሲ እዩ፤ እዚ ከምኡ 

ከምዝኾነ እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝተጋብኤ 

ንወንጌል ንነፍስወክፍ ፍጡር ክስብኩ ስለደለዩ 

እዩ (ማር 16፡15 ርኤ)። ብብርሃን ክርስቶስ 

ዘጽርን ዘብርህን አብ ሥርዓተ አምልኾ አብ 

ነገረ ሊጡርግያ ዝቅድስን (Sacrosanctum 

Concilium)፤ ብቅዱስ ቃሉን (Dei 

Verbum) ገይሮም ጉባኤ ባህሪ ቤተ 

ክርስቲያንን ምስ ዘመናዊ ዓለም ዘለዋ ርክብን 

ከስፍሑ ደለዩ። አብ ክልል እዘን አርባዕተ 

አዕኑድi ጉባኤ ንናይ ዘመና ብደሆታት 

ዝምልከቱ (Gaudium et Spes) አዋጃትን 

መምርሕታትን አሰናደዉ። 

 

“ዓመተ እምነት” ካብቲ ዕላማታቱ ሓደ  ናይ ጉባኤ 

ቫቲካን 2ይ አድላይነት ዳግም ምርኣይን፡ አብ ሕይወት 

ቤተ ክርስቲያን ተግባራዊ ንምግባርን እዩ። ጉባኤ 

ቫቲካን ካብ ዝዛዘም 50 ዓመቱ አብ ጥቅምቲ 2012 

ይመልእ አሎ። ቤተ ክርስቲያን ብብጊዜኡ ጉባኤ 

እንክትጽውዕ ንምሕዳስ ሕይወት ቤተ ክርስቲያንን 

ሕዝበ እግዚአብሔርን እዩ፤ ጉባኤ ቫቲካን 2ይ ከኣ 

ካብቶም ንምሕዳስ ቤተክርስቲያን ዝኾነ መበል 21 

ጠቅላሊ ጉባኤ እዩ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን አብ 

50 ዓመት ንተሓድሶ ውሽጣዊ ሕይወታ ኮነ፡ ምስ 

ቱሲሰቱሲሰቱሲሰቱሲሰናናናና    
 

ይናኽር ሻትክ ፋፍዳ ገሹዅ በነዲክቶስ ሽከወልተር ግርጋ 

11 መትሉትሪ 2012 ትልድ ግርጋ 24 መሽወሪ 2013 

ኣኽራሲክ  “አመራ ኣማነቱዅ” ይኖ አተምቢህድኖና 

ህምበነኵ። እና አመራ ኒን ዲባ ጃሩ ናኣማነትሲ 

ሓደስድኖኽር መንደርትድኖሉ ለመለም ይድኖኽር ሽጛዅ 

ግን። እና ትልማ ንድ 1967 አ/ፈ. ትክድ እልብርሳዅ 

ፋፍዳ ገሹዅ ጳውሎስ ወልተር “ኣመራ ኣማነቱዅ” ይኖ 

ተምቢህኖ እርግነት እልብርሰኵ። 

 

እና ይናኽር ሻትክ ፋፍዳ ገሸዅ በነዲክቶስ ሽካ ወልተር 

አተምቢህደናዅና “ኣመራ ኣማነቱዅ” ይና ወክትሊ 

በክስታኒር መናብረትሲ ተመደው ለጛ በህሊን ጋራትዲ 

ሻኽስትጘዅ ግን። 

1. “ኣመራ ኣማነቱዅ” ተርያዅሉ ግርጋ፡ ሊጘር 

ዕግሎ ቫቲካኑዅሲ ንሽቃ ጃሩዅ ፋፍዳ ገሹዅ 

ዮሓንስ 23ር ብድነንትልድሉ ኒ አⶖኵረጝን አመራ 

ኣኽነዲን፡ እን ዕግሎ ይኸ ይማም ፋፍዳ ገሹዅ 

ዮሓንስ ለጘርጝዲር ሲዀሩዅሰና፡ “ምህሮ 

ክስታኑዅሲ ኒተማምድር ጠፍሓትድር፡ ልውታ 

እጝገትር ከትጚሰገትር” ሃብረ ደኵስና ያዅ 

እርግነዲን ግን። ንድኻ ቱሲሰን ቆላት “በርህ 

ኣዳሚንድቍሩዅ” (Lumen Gentium) 

“ክርስቶስ በርህ ኣዳሚንድቍሩዅ ግን” ያዅ 

እምንድክ ጀረብዳዅ ግን፡ ኒን ኒሰና ኣኸትር፡ 

እን ሲኖዶስ ሻትክ ኪሠሪር ብሽራትሲ ናትክ 

መሀድሰውድ ብሸርድድኖ ጀረቢኒነዲንኽር ግን 

(ማር 16:15 ቋሊ)። በርህ ክርስቶስርዅድ 

ለጭሕዳዅዲ በርህዳዅዲ፡ ይና ኣምልኾር 

ወራትሊ ሸተክታዅዲ (Sacrosanctum 

Concilium): ሻትክ ኒቆልዲሲ (Dei Verbum) 

እሲነ መናብረት በክስታኒርዅስኽር፡ እና ናንዱዅ 

ብርጃርዲ ህምባዅላ አረርስጝነዲት እዳንድድኖኽር 

ጀረቢኒዅ። እና ሰጃ መሱን ነድ ዓጝቀይ፡ 

ኣጭጉም ይና ወክቱውድ ቋላዅድ(Gaudium et 

Spes) ትምባህዲ ምርሒትዲ ጠፍሕድኑዅ። 

 

“አመራ ኣማነቱዅ” ኒ ስታትልድ ላዅ ሊጘር ዕጎሎ 

ቫቲካኑዅድ ጀረብድነስ ድምሮ ቋልነዲ መናብረት 

በክስታኒርዅል ወራትሊ እርግስነዲ ግን። ሊጘር ዕግሎ 

ቫቲካኑዅ ተርየንትልድ ኒ አⶖኵረጝን አመራ አርባ 

መትሉትሪ ፳፻፭ መልእደኵ እጝኵዅ። በክስታኒ 

ኒወክወክትድ ዕግሎ ንሪ ሽጝራዅ በክስታኒዲ፡ ዲባ 

ጃሩዲት ሓደስኒ መታን ግን፡ ሊጘር ዕግሎ ቫቲካኑዅ 
ኮዶ እን በክስታኒት ሓደስሮ እስተው ዕግሎትልድ ና 

ለጘረጝዲር ላዅ ግን። በክስታኒ ካተሊክሪ እና አⶖኵረጝን 

አመሪል ንሹር ትክ መታን ኣኽን፡ አሪው በክስታናዲ 
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ካልኦት አብያተ ክርስቲያናት ዘለዋ ርክባት ኮነ፡ ከምኡ 

እውን ምስዚ ዘመናዊ ዓለም እንገብሮ ምውሳእ በቶም 

ፍረ 2ይ ጉባኤ ቫቲካን ዝኾኑ 16 ሰነዳት እያ 

እትምራሕን እትካየድን ዘላ። ስለዚ ጉባኤ ቫቲካን ፪ይ  

አብ ክፍለ ዘመና ንቤተ ክርስቲያንን  ንዓለምን ዓቢይ 

ተስፋ ዝዀልዐ፡ ክርሳዕ ዘይብሉ ሕያው ዝኽሪ እዩ። 

እዚ ጉባኤዚ ንቤተ ክርስቲያን መንነታ ሕልፊ ፈሊጣ  

ንዓለም እተግህደሉ፡ ምሥጢር ድኅነት ኮይና 

ንክርስቶስ መርዓዊኣ ብለጋስነት እትምህረሉ ሓዲስ 

ሕልናን ጸጋን ሂቡዋii። ሎሚ እውን ድሕሪ ፶ ዓመት 

ነዚ ሓቂ እዚ እዩ ዝምስክር ዘሎ። 

 

2. ምስ መበል 20 ዓመት ምእዋጅ “ትምህርተ 

ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን”(The 

Catechism of the Catholic Church) 

ብመገልገሊ አምላክ ር.ሊ.ጳጳሳት ዮሓንስ 

ጳውሎስ 2ይ (11 October 1992)፡  

እዚ ሰነድ እዚ ናይ ጉባኤ ቫቲካን 2ይ ፍረን 

ንናይ ጉባኤ ሰነዳት ንምቅባል መጋበርን እዩ። 

ብ1985 አብ ዝኽሪ መበል 20 ዓመት ምዕጻው 

ጉባኤ ቫቲካን 2ይን ተቀባልነቱ ንምግምጋም  

ዝተጋብኤ ሲኖዶስ  ጳጳሳት፡ ንመላእ ሕዝበ 

እግዚአብሔር  ጥርኑፍ ትምህርተ እምነት 

ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን፡ ንምምሃር 

ት/ክርስቶስን ርጉጽ መወከሲ ዝኸውን ክቅረብ 

ደለዩ። ር.ሊ.ጳጳስት ዮሓንስ ጳውሎስ 2ይ ከአ 

ነዚ እማመዚ ንኵላዊት ቤተክርስቲያንን፤ ንናይ 

ቦታ አብያተ ክርስቲያናትን አድላይነታት 

ዝምልስ ብምዃኑ ብሓጐስ ተቀበልዎ። እዚ 

ትምህርተ ክርስቶስ እዚ “ሓዲስን 

አረጊት”፡(ማቴ 13፡52) ዝሓዘ እዩ። 

ምኽንያቱ እምነት ኵሉ ጊዜ ሓደ እዩ፤ 

ምኽንያቱ እቲ ምንጪ (ክርስቶስ) ወትሩ 

ሓዲስ ብርሃን ዝኾነ ሓደ እዩ። ነዚ ክልተ 

መዓዝን ዘለዎ አድላይነታት ንምምላስ 

ት/ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን በቲ 

ሓደ ጐኒ ነቲ አረጊት፡ ነቲ ባህላዊ ብናይ 

ፕዮስ 5ይ አብ አርባዕተ ክፍልታት ዝተኽፍለ 

ይኽተል፡ 

• እምነት ክርስትና (ጸሎተ ሃይማኖት፡ 

ተአምኖታት) 

• ምሥጢራት   

• ሕይወት ክርስትና (ብክርስቶስ ሕያው 

ምዃን)  

• ጸሎተ ክርስትና (አምልኾ ሊጡርግያ) 

 በቲ ሓደ ጐኒ ከአ ንናይ ዘመና ሕቶታት ንምምላሽ 

ከአ እቲ ትሕዝቶኡ ሓዲስ አገባብ ሒዙ ቀሪቡ አሎ። 

እዚ ከአ ነቲ ቤተክርስቲያ አብዚ ናይ ክልተ ሽሕ 

ህምባዅላ ወንድናርሊ ኣኽን፡ ኒሰና እና ናንዱዅ  

ብርጃርዲ ህምባዅና ሻክስትጝነዲት፡ እን ፍራ ሊጘር 

ዕግሎ ቫቲካኑዅዱ ኣኸው ሽካ ወልታ ኣክትበትድ ግን 

ንሪ መርሕስትራዅዲ ውልቅራዅዲ። ንድመታን ሊጘር 

ዕግሎ ቫቲካኑዅ ይናወክትል በክስታኒት ኣኽን ብሪ ጃርሲ 

በሀርኮት ሳዳ እዋዅ፡ ምኺርስሮ ዋኒጋዅሉ ዋድሕድ 

እልብርሳዅ ግን። እና ዕግሎ ኒን በክስታኒት ንርውሪናርሲ 

ትክስረ አርእሮ ብርጃርድ ወድሕድራዅሉ፡ ሥቱር 

ደአንዲ ኣኽሮ ክርስቶስ ንር መርዓዊረስ እንጅብርናርድ   

መሀርድራዅሉ ሓዲስ ቀልብዲ ገዲ እውዅላxvi። ንክኽር 

አⶖኵረጝን አመራ ደምቢ እና እምን ኒስ ግን ንሰምዓዅ። 
 

2. ፋፍዳ ገሹዅ ገዱዅ ዮሓንስ ጳውሎስ ሊጘርድ 

ተምቢህሳዅ “ክርስቶስር ምህሮ ካተሊክ 

በክስታኒሩዅ” ኒለጘረጝን አመራ እሰኵ 

እጝኵዅ። እና ክቱብ ኒን ሊጘር ዕግሎ 

ቫቲካንዅድ ፍረዲ እን ዕግሎትል ደለመው 

ኣክትበትሲ ከለብርቶ ካባዅዲ ግን። 1985 

ሊጘር ዕግሎ ቫቲካኑዅድ አበስትነስ 

እልብድኒ መታጝር፡ ኒ ከለብርስነስ 

መመይኒ መታጝር እክብሳዅ ሲኖዶስ 

ፋፍዱዅ፡ ዲባ ጃሩሲ ናትክ፡ ጣፍሕ 

ምህሮ ኣማነቱዅ ካተሊክ በክስታኒሩዅዲ፡ 

ምህሮ ክርስቶስሩዅሲ መሀርድኒል 

አመሚእዳዅ ደጉፋ ኣካዅ ደለምሮ 

ጀረቢኒዅ። ፋፍዳ ገሹዅ ዮሓንስ ጳውሎስ 

ሊጘር ይኸ እና ይማም ኒን በክስታኒት 

ንርትክ ኣኽን፡ ና አክ ኣካናቱ በክስታናት 

ጀርብሲ ወንተሳዅ እርግነዲን ፈርሓትድ 

ከለብርንዅሉ። እና ምህሮ ክርስቶስሩዅ 

ኒን “ሓዲስዲ ድኽነዲት” ሻኾ ህምባዅ 

ግን። ውረድ ኣማነት ዲማ ዳይም ላዅ 

ግን። ኒንኻ እን ዕል  ዲማ ሓዲስ በርህ 

ኣኻዅ ላዅ (ክርስቶስ) ግን። እና ለጛ 

መገለይ ሻዅ ጀርብሲ ወንተስኒ መታን 

“ክርስቶስር ምህሮ ካተሊክ በክስታኑዅ”፡ 

ላገፍዳ እን እን ድኽነስ፡ ኒንኻ እን ፋፍዳ 

ገሹዅ ፕዮስ አⶖኰርድ እውስታዅ ሰጃ 

በና ሻዅሲ ተለይኵ፡ ናውኻ፤  

• ኣማነት ክርስትኒዅ (ሺዋን መድሀቡዅ) 

• ሥቱራን በክስታኑ 

• መናብረት ክርስትኒዅ (ክርስቶሲ እስረ ፊዅት 

አረርና) 

• ሺዋን ክርስትኒዅ (ከነይና ሊጡርግያ) ግን።          

አሪ ገፍድኻ እና ይና ወክቱ ወጝቅረስ ወንተስኒ 

መታን ኒክማና ሓዲስ ደርብ ሻኾ ስኵሮ ህምበኵ። 

ኒንኻ በክስታኒ እና ለጛ ሽሕ አመሪል ከለብርዳዅዲ 

እⶖኵርዳዅዲ ስኵስራዅዲ ርድቅ ምህሮ በክስታኒሩዅ 



4 

 

ዘመን ዝተቀበለቶን ዝሓለወቶን  ዘቅረበቶን ሃብቲ 

ትምህርቲ ቤተክርስቲያን እዩ። ካብ ቅዱስ መጽሓፍ 

ክሳብ አበው፡ ካብ ተሎጋዊ ክእላታት ክሳብ ናይ 

ዘዘመኑ ቅዱሳን፡ ት/ክርስቶስ  ቤተ ክርስቲያን አብ 

እምነት ዝገበረቶ አስተንትኖን፡ አብ ትምህርቲ ዘርኣየቶ 

ምዕባለን ቀዋሚ መዝግበ እምነት ምዃኑ የርኢ፡ በዚ 

ከአ ንኣመንቲ አብ ናይ እምነት ሕይወቶም ርግጽነት 

ንምውፋይ እዩ። 

 

ዓመተ እምነት ናብ አምላኽ ክንምለስ ንእምነት ዳግም 

ክንፈልጣን ዝሕግዘና ዓመት እዩ፡ ዓመተ ሕዳሴ እዩ፡ 

በዚ ከአ አባላት ቤተ ክርስቲያን አብ ናይ ሎሚ 

ዓለም፤ ዝእመኑን ሓጐስ ዝመልኦም መስከርቲ ክርስቶስ  

ንክኾኑ እዩ። ነቶም ንእምነት ዝደልዩ አብ አፍ ደገ 

እምነት ምእንቲ ንኽመርሑ እዩ፡ እዚ “አፍ ደገ” እዚ 

ነቲ አብ ማእከልና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ 

መጨረሽታ ዓለም (ማቴ 28፡20) ንኽርእይዎ ዓይኒ 

ሰባት ዝኸፈት እዩ። ንሱ ምሳኡ ብዘሎና ጽዑቅ ርክብ 

ሥልቲ አነባብራ ከመይ ከምዝንበር ዘርእየና እዩ። በዚ 

ፍቅሪ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንነፍስ ወከፍ ወለዶ ናባኡ 

ይስሕብ። አብ ነፍስወከፍ ዘመን ከአ ወትሩ ሓዲስ 

ብዝኾነ  መዚ ንቤተክርስቲያን ወንጌል ክትሰብኽ 

ሕድሪ ይህባ። ሎሚ’ውን እንተኾነ ናይ ቤተክርስቲያን 

ሓያል ምትእትታው ናብ ሓዲስ ስብከተ ወንጌል 

አድላዩ ኮይኑ አሎ፡ በዚ ከአ ናይ ምእማን ሓጐስን፡ 

እምነት ናይ ምትሕልላፍ ባህግን ዳግም ክንረኽቦ ዘድሊ 

ክንድዝኾነ እዩ። 

 

ድሕሪ ዕላማ  “ዓመተ እምነት”፤ ምርኣይ  

“እምነት” ናይ እትብል  ቃል ትርጕምን  ድሕረ 

ባይታን ትሕዝቶኡን ክንመልከት። 

 

ወነገሩ ኵሎ ዘገብረ ሎሙ እግዚአብሔር፡ወዘከመ 
አርኀወ ሎሙ እግዚአብሔር አናቅጸ ሃይማኖት 
ለአሕዛብ፡ 
 እቱ ዅሉ አምላኽ ዝገበረሎምን፡ ነአሕዛብ አፍ ደገ 
እምነት ከምዝኸፈተሎምን አዘንተው፡ (ግ/ሓ ፲፬፡፳፯) 
 

 

 

እምነትiii 
 አምላኽ ብሰብ ዝኾነ ወዱ ኢየሱስ ገይሩ ንሰብ ተገልጸ 

(ዕብ 1፡1 ዮሓ 1፡14 ማቴ 11፡25-27) ተግልጾ 

ብቃላት ሰብ ነቲ ዘለዓለማዊ ቃል ናብ ሰብ ዘቅርብ 

ምሥጢር እዩ፤ ነዚ ተገልጾ ዝወሃብ ናይ ሰብ መልሲ 

እምነት ይበሃል። ስለዚ እምነት ከም ተገልጾ መልዕልተ 

ባሕሪያዊት እያ፤ ርክብ ሰብ አብ ክርስቶስ ዘቅውም 

ናይ እግዚአብሔር ምሥጢር እዩ። አብዚ ርክብ እዚ 

እቲ ቀዳማይ ተበግሶ ናይ አምላኽ እዩ፡ እዚ ውሳጣዊ 

ጻዋዒ አምላኽ፤ ንሰብ ነቲ መለኮታዊ ቃል ንምቅባል 

ግን። ክቱብ ሻትክልድ ተርሰ፡ እክል በክስታኒሩሊ 

ኣኽራሲ፡ እን በህሊን መምህራን ተሎግዪልድ፡ 

ናወክወክትሊ እርገው ሻትካንሊ ኣኽራሲ ናትክ፡ እን 

በክስታኒ ገሪ ኣዋይንድ፡ ኣማነት ሰበትድ 

ኣትዋየንድረውዲ፡ ምህሮ-ኣማነትዅል እስረዅ 

ዳበርነዲ፡ እምነንትድ፡ ናልግድ ኣማነቱዅሊ፡ 

ጠፍሓት ኡራ ይሮ እስረው ናውክ ኒል ዋንቲነዲን 

ዲመር “እንድባ ኣማነቱዅ” ኣከት ቋሊሰኵ። 
 

አመራ ኣማነቱዅ ጃርሊ ወንተርኖኽር፡ ኣማነት 

ይናዅሲ ድምኖ አርእኖኽር ካባዅና አመራ፡ አመራ 

ሓደስትኒዅ ግን። ንድኻ በክስታኒሲ ንርቍር ንኪር 

ብርጃርሊ እምነንትዲ ፋርሓንዲ ሰሚዕ ኣኽድኖር 

መታን ግን። እን ኣማነት ጀረበውሲ መራ ኣማነትዅል 

ኣኽራሲ መርሒድኖ፡ እና መራ ኒንኻ እን ይና ነበክል 

ህምባዅ ኢየሱስ ክርስቶስቲ ብርጃር ድⶖስትኒል 

ኣኽራሲ (ማቴ 28:20) ቋልድኖሉ ዕልል ከወውሲ 

ብዳዅ ግን። ኒ እን ኒዲ ህምባዅና አረርስጝነድ 

ኣዋሃብረ መንደርትረት ደርብ ቋሊሰኵና። እና እጝከሊ 

ንድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣኻ አሰልስክ ኒል ወተረኵ። 

ኣኻ ወክትልካ ዲማ ሓዲስ መድድ በክስታኒት ኪሠሪር 

ብሽራትሲ መሀርድቶ ፊና እወኵላ። ንክኽር ኣከን እና 

ሓዲስድ ኪሠሪር ብሽራትሲ ተምቢህድኒል  ገሪዅዲክ 

ክብያዅ በክስታኒር መንጎሪትና ጀረብዳኹ ኣኾ 

ህምበኵ፡ ኒንኻ እምኒዅ ፈርሓትዲ፡ ኣማነትሲ 

አሪውሊ ደኵስቶ ሸንህስትነዲት ድምኖ አርኖሎም 

ጀረብዳዅ አኽነዲን ግን።  
 

ቋላ “አመራ ኣማነቱዅሲ” ቋልኖ ደምቢ፡ 

“ኣማነት” ያዅ ቆልድ ውሪናርዲ ክማነዲት ቋልኖ። 

 

ወነገሩ ኵሎ ዘገብረ ሎሙ እግዚአብሔር፡ ወዘከመ 
አርኀወ ሎሙ እግዚአብሔር አናቅጸ ሃይማኖት 
ለአሕዛብ፡  
 
እን ኒትክ ጃር እሰዅዲሎምዲ፡ “መራ ኣማነቱዅሲ” 
ህድብድ ብደትሎም ደገምንዅሎም (ሓዋ.ወራ 14:27) 
    

ኣማነትኣማነትኣማነትኣማነት    
    

ጃር እን ኣዳም ኣኻዅ ኒዅራ ኢየሱሲ እሰ ኣዳምሲ 

ወድሕስቱዅ (ዕብ 1:1 ዮሓ 1:14 ማቴ 11:25-27)። 

ወድሕስትና ኣዳምር ቆላትድ እን ዲማ ዳይሙዅ ቆልሲ 

ኣዳምትል ስኵሳዅ ሥቱር ግን። እና ወድሕስትና ንድ 

እውስታዅ ኣዳምር ውንትሳኻ ኣማነት ይስተኵ። ንድኻ 

ኣማነት ወድሕስትኒሰና ቋላ ብርጃርዅልድ አወት ግን፡ 

ኣዳምር ወንድናርሲ ክርስቶስዲ ተብዳዅ ሥቱር ጃሩዅ 

ግን። እና ወንድናር ኒል እን ሰልፋ ውጣን ጃሩዅ ግን፡ 

እን ኮረድ ሽጘንታ ጃር፡ ኣዳምቲ ሰሚ ቆልሲ ከለብርዶ 
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የኽእሎ። እምነት ብዘይ አፈላላይ አብ ሓደ ጊዜ 

ህያብን ናይ ሰብ ተግባርን እያ፡ጸጋን ነጻነትን እያ፡ ሰብ 

ብጸጋ እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ንኣምላክ ክኣምን 

ዝኽእል፤ (ኤፈ 2፡8-9 ዮሓ 6፡44 65 )ሰብ ነዚ 

መለኮታዊ ጻውዒት ክቅበል ብነጻ ድልየቱ እዩ፡ 

 

እምነት- ናይ ኣእምሮ ተግባር እዩ፣ እዚ ብጸጋ 

እግዚኣብሔር ዝተደረኸ ድላይ (WILL) ጸልዩ ኣብ 

ሰማያዊ (Divine truth) ሓቂ እንክብጽሕ ኣሚኑ 

ይበሃል (ቅ.ቶማስ ዘአኵኖ)iv (እዚ ኣገላልጻ’ዚ ናይ 

ማእከላይ ዘመን’ዩ፣ እዚ ከኣ ነቲ ብreformers 

ዝመጽእ ዝነበረ ጸገም ንምቅላል ሓይሉ ኣብ ኣእምሮ 

ገይርዎ ይርከብ። እቶም ተጻረርቲ “act’ of 

confidence” (ምትእምማን) እምበር ናይ ኣእምሮ 

ጉዳይ ኣይኮነን በሃልቲ ስለዝነበሩ። በዚ ከኣ ካብ ናይ 

ቅ.መጽሓፍ ኣተሓሳስባ ፍልይ ዝበለ’ዩ። 

አብ ቅ.መጽሓፍ እምነት (biblical faith)  ናይ ነፍሲ 

(psychic act) ጉዳይ እዩ። 

 

1) አብ ብሉይ ኪዳን:- እቲ ቃል “ኣማን” ዝብል ናይ 

ሓዲስ ኪዳን መሰረት ኢዩ። አብ ሓዲስ ኪዳን እቲ 

ቃል ብፒስቲስ (pistis) ወይ ፒስተወይን (pisteuein) 

ተመልኪቱ ንረኽቦ። 

ብመሰረቱ እዚ ቃል’ዚ ጽኑዕ/ድልዱል ማለት ኮይኑ 

ሓቀኛ ምዃን ማለት’ዩ። ንኣብነት ንሓደ ዘረባ ወይ 

ጸብጻብ  ከም ሓቂ ምቅባል የስምዕ፤(Gn45:26)  

ዕብራውያን ጸብጻብ ተመኩሮታት ሙሴ ከም ሓቂ 

ተቀቢሎም። ንሱ ብእግዚኣብሔር ካብ ባርነት ግብጺ 

ነፃ ኬውጾኦም ዝተመዘዘ ገይሮም ወሰድዎv፣  

    ሓደ ኣብ ዓርኩ Jer:12:6; Mi7:5 ወይ ኣብ 

ኣገልጋሊኡ (Jb4:18) እምነት ይገብር። በዚ 

እምነት’ዙይ ሓደ ነዞም ዝሰመናዮም ነገራት ዝእመኑን 

ከም ትእዛዞምን ዕርክነቶምን ክትሰርሕ እትኽእል 

ሓቅታት ምዃኖም ምእማን ኢዩ። 

 

እቲ “ኣማን” ዝብል ካብ “ኤሙናህ” “ኤመት”vi 

ዝብል ስም ዝመጸ ስለዝኾነ ጽንዓት(solidity) ብርታዔ 

[firmness] (Ex.17:12): የስምዕ፡ እቲ ጽኑዕ ዝኾነ 

ዑቅባ ዋሕስነት(security) ይህብ፣ Is.33:6 

እግዚኣብሔር እሙን ስለዝኾነ ጽኑዕ ዋሕስነት(firm 

security) ይህብ: (Ps.36:6) 

ዜና.2፣4- ቅዱስ/ቅኑዕ ሰብ ብእምነቱ (fidelity) 

ይነብር። ማለት እምነቱ ኣብ እግዚኣብሔር ዝገበረ። 

እዚ እምነት’ዚ ምስ “ሔሰድ” covenant love 

ተመዓረርዩ ይርከብ፤ እዘን ቃላት እዚኣተን 

እግዚኣብሔር ኪዳኑ ብዝርኢ ዘለዎ ተኣማንነትን 

ተስፋን የመልክት። 

ገረስደኵሉ። ንድመታን ኣማነት ላወክትል ጃር እውንዲ፡ 

ኣዳምር ወራትዲ ግን፡ ኒዳግል ገዲ በሪናርዲ ግን። ኣዳም 

ገድ ጃሩዅድ ካያ ግን ጃርሲ ኒ እምንዶሉ ገረሳዅ (ኤፈ 

2:8-9 ዮሓ 6:44)፡ ኣዳም ኮዶ እና ሰሚ ሽጛነስ ኮዶ 

ኒበሪናርድ ግን ንከለብራዅሉ።  

 

ኣማነት ወራት አምሩዅ ግን፡ እን ገድ ጃሩዅድ 

ደረክሳዅ ቀስድድ ሺወ፡ ስሚዅ እምንሊ ገእዩ 

እምኑዅ ይስተኵ (ቶማስ ሻትክ)1። እና በርጨይና ኒን 

ነበካ ነበካ ደበኑዅ ቋላ ግን፡ ኒንኻ እን ለወተንቲትልድ 

(reformers) እንተሩ እርጋዅ ጨገምሲ ስዳውድኒ 

መታን ኒሒልሲ አምርሊ እሰሉ አረርሰኵ። እን 

ቃብሎሩ ኮዶ (ደመና) ግራ (act of confidence) 

አምሩዅ ጋር ኣኽላ የንቲ እርግኑዅ። ንድኻ ክቱብ 

ሻትኩዅ በርጨይኒልድ ሲረዅ ግን። ኣማነት ሻትክ 

ክቱብሊ (Biblical Faith) ፊዅት ጋር ግን (Psychic 

act)።  
 

 

1) መእኮት ድኽኒዅሊ፤ እን ቆል “ኣማን” ያዅ 

መእኮት ሓዲስድ ኒ ተርሲሰና ግን። መእኮት ሓዲስሊ 

እን ቆል ፒስቲስ (pistis) ወይ ፒስቲወይን 

(pisteuein) ያዅድ አሸርሶ አረርነኵንሉ። ኒተርልድክ 

እና ቆል ኒን ተባዅ/ሳብት ይና ኣኾ እምኑዅ ኣክና 

ይና ግን። ህምቡንትክ ጋብሲ ወሪ ጨብጫብሲ 

እምንሰና ከለብርና ዋሲሰኵ (መሀ 45:26 )። ዕብራከው 

ሙሴ ደኵሰው ኣዋይን መናብረቱሲ እምንሰና 

ከለብርኑዅ፡ ኒት ገኝጂናር ግብጺሩዅልድ በሪ 

ፍድሮሎም ጃርድ የመምሳዅሰና ሃቢነ አድንዅሉ። 

አሪዅ፡  ላዅ ኒማደስ (ኤር 12:6 ሚክ 7:5) ወሪ 

ኒገኝጂነስ (ኢዮ 4:18) እምናዅሰና ግን። እና ኣማነት 

ንድ እና አዋዅድ ሽጝነው እምንሰውዲ ናማድናርሰና 

ይስትጚነዅድ ከደምሮ ገረሳዅ እምጝ ናአክነስ እምና 

ግን።  

 

እን “ኣማን” ያዅ “ኤሙናህ” “ኤመት” ያዅ 

ስⶖልድ እንታዅ ኣኽነዲን ተቢ(solidity) ወሪ 

ስባተት(firmness) ዋሲሰኵ (ፍኒዅ 17:12)፡ እን 

ተባዅ ኣኻዅ ትክያዅ ዓይብ እወኵ (ኢሰ 33:6)፡ 

ጃር እምንሳዅ ኣኽነዲን ሳብት ዓይብ ኣከኵ (ሕላ 

36:6)። ክቱብ ድግም እያሙዅሊ (2:4)፡ ሻትክ ወሪ 

ትክያዅ ኣዳም ኒኣማነትድ መንደርተኵ፡ ኒንኻ 

ኒኣማነትሲ ጃርሊ ኵንዳዅ ግን። እና ኣማነት ኒን 

“ሔሰድ" እጝከሊ መእኮቱዅዲ(Covenant of love) 

መጢቶ  አረርሰኵ፡ እና ቆላት ነንኻ ጃር ኒመእኮትሲ 

ቋላዅድ ኣማነትዲ ሳደዲ ክመት አሸርደኵ። እና ቆል 

ኒን ጃርሲ “ናዓማን” ያዅድ ወድሕደኵሉ፡ ኒንኻ 

                                                 
1
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እዚ ቃል ንእግዚኣብሔር ብ”ነዓማን” ይገልጾ፤ ማለት 

ርጉጽ/እሙን በዚ ኸኣ ሓደ ንቃል እግዚኣብሔርን 

ትእዛዛቱን ይኣምኖ፣ (Dt.9:23; Ps:119:66). 

Gn15:14 ኣብርሃም ነቲ ዝተዋህቦ ተስፋ ስለዝኣምነ 

ጽድቂ ተቈጽረሉ ኣብዚ ምእማን እቲ ዝተዋህበ ተስፋ 

ክፍጸም ምዃኑ ብዘይ ሰጋእታ ምቅባል ማለት’ዩ። 

ፍጹም ትርጉም ናይታ ቃል ነዚ የምልክት፣- ሓደ 

ንእግዚኣብሔር ይኣምኖ ይእመኖ (trusts him) ከም 

ርጉጽን እሙንን ንርእሱ የወፍየሉ፣ 

ዕላማ እምነት ኣብ ቋንቋ ኢሳይያስ ነቢይ፤ ፍጹም ናብ 

ኣምላኽ ምውፋይ (total commitment); ኩሉ 

ዓላማውን ግዙፍን ነገር ምሕዳግ፤ ኣብ ድሕነት 

ኣምላኽ ጥራሕ ዋሕስነት (Security) ምድላይ እዩ። 

እዚ ምግባር ማለት ብሓቂ ንኣኡ ከም እሙን/ሓቀኛን 

ምቅባሉ’ዩ። 

ኣብ ዳግም-ኢሳይያስ፣ ኣእምሮኣዊ ዓይነተኛነት እምነት 

(the intellectual quality of faith) ይገልጽ። 

እስራ�ኤላውያን ንያህወህ ክፈልጥዎን፤ ክኣምንዎን፤ 

ያህወህ ምዃኑ ክርድእዎን፤ ከምዝኽእሉ ምስክር 

እዮም። Is.43:10 ይብል። ንሳቶም ከምቲ ኣብ 

ትእዛዛት፡ ከምዘለዎ ንሱን፤ ንሱ ጥራሕን ኣምላኽ 

ምዃኑ ክፈልጡ ክርዱኡን ክቅበልዎ ኣለዎም። ስለዚ 

ኣእምሮኣዊ ዓይነተኛነት እምነት ኣብ ብሉይ ኪዳን ብ 

“ንእግዚኣብሔር ምፍላጥ” ብዝብል ተገሊጹ ንረኽቦ። 

እዚ ከኣ ሓሳባዊ (Speculative) ዘይኮነ ብዝተገልጸ 

ቃሉን ዘድሕን ተግባራቱን ከማኡ ከኣ ብዘለዎም ናይ 

እግዚኣብሔር ተመኩሮን እዩ።ስለዚ እቲ ልሙድ ቃል 

ከም ናይ ሰብ መልሲ ዝቀርብ “ምእማን” ኣይኮነን 

እንታይ ደኣ “ምስማዕ” - ከም ምቅባል/ምእዛዝ።ኣብ 

ብሉይ ኪዳን ዘይምእማን ዝበዝሕ ጊዜ ብዘይምስማዕ 

ተመልኪቱ ንረኽቦ። 

 

2) ሓዲስ ኪዳን:- = ምእማን/ እምነት(pisteuein 

/pistis) ዝብል ይጸንሓና፡ ፒስተወይን pisteuein 

classical Gk:- ምእማን/ተኣማኒ ምዃን፡ከ ም ሓቂ 

ምቅባል የስምዕ፡ፒስቲስ pistis (n) “እምነት”= 

ርግጽነት ተኣማንነት እምነት ኣብ እግዚኣብሔር 

(ፒስቲስተዮን pististheon) ማለት እግዚኣብሔር ወይ 

(ኣማልኽቲ) ከም ዘለዉ ምእማን። እዚ’ዩ እቲ ዋና 

ትርጉሙ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ።  

(i) ተመሳሳሊ አረአእያ ዘለወን ወንጌል ማቴዎስ፡ 

ማርቆስ፡ ሉቃስ (Synoptic Gospels):- ኢየሱስ 

እምነት ይሓትት Mt9:28 Mt 4:36 Lk 8:25 

ንእምነት ይንእድ-Mt 8:10 Lk 7:9 እምነት 

ከምዘድሓነት ይነገር፣- Mt 9:22  Mk 5:34  Lk 

8:48  ብሓፈሻኡ ኢየሱስ ከምቲ ዝእውጆ ምዃኑ 

ምቅባል እዩ። እዚ እምነት’ዚ ከኣ ተኣምራታት 

ዝገብር። 

እኩድ/እምንሳዅ ኣኾ፡ ላዅ ቆል ጃሩዅዲ 

ኒትእዛዛትዲት እምነኵሎም ይና ግን (ድማ 9:23፤ ሕላ 

119:66)። ክቱብ መሀድኒዅል (15:14)፡ ኣብርሃም 

እን እውስታዅሉ ሳደስ እምነዲን ሸታከት ሺብትዅሉ 

የኵ፡ ነት እምና እን እውስታዅካ ሳዳ መልእሮ ኣኸት 

ሊጝቲትግሪ ከለብርነስ ቋሊሰኵ። እን ታምም ውሪናር 

ኒኻ እና ተለያዅ ግን፡ ላዅ ጃርሲ እምነኵሉኽር 

አመንሰኵሉኽር፡ እኩዲ እምንሳዅዲርሰነኻ ኒሹት 

እወኵሉ።  

ስታት ኣማነቱዅ ነቢ ኢሰይያስር ቆላትድ፡ ኒትክዲሲ 

ኵሹት ጃርድ ኡና፡ ብርጃርሊ ህምባዅሲ ባርና፡ ደአን 

ጃሩዅሊ ካያ ዓይብ ጀረብና ግን። ድማና-

ኢሰያስርዅሊ (Deutero Isaiah) አምሩዅ መለለይ 

ኣማነቱዅሲ ደሀረኵ (the intellectual quality of 

faith)። እስራኤድከው “ያህወህ”ት ኣር እድሎሉኽር 

እምንድኖሉኽር፡ ያህወህ ኣኸት ፈሀምድኖሉኽር 

ገረሰነት ናላውድ ሰሚዕ ግን የኵ (ኢሰ 43:10)። ናው 

እን ሽካ ትእዛዛትሊ ህምባዅሰና ጃር ንካያ ኣኸት፡ 

ኒንኻ አሪ ጃር ዋኒገት አርእድኖሉኽር ፈሀምድኖሉኽር 

ከለብርድኒሉኽር ሻኽኑዅ። ንድመታን አምርሊ 

ጨግዕስታዅ ኣማነት፡ መእኰት ድኽኒዅል “ጃርሲ 

አርእና” ያዅድ በርጨይሶ አረርነኵንሉ። ኒንኻ 

ወግምድ (speculative) ካያ ኣኽጊ ወድሕስታዅ ኒ 

ቆልዲ፡ ደአንዳዅ ኒወራትዲ፡ ጃርሲ ቋላዅድ 

ህምባዅሎም ክኒዲትልድ ብርፍ ያዅ ግን።  

ንድመታን እን ኣዳምር ወንተሲሰና ኣኾ ስኵራዅ 

ክንትስተዅ ቆል “እምና” ኣኽጊ “ዋስና” ግን፡ 

(ዋስሮ ከለብርና፤ ይስትራዅሲ አጃ ይሮ ወራትሊ 

እርግስና)። መእኰት ድኽኒዅል እምና ብና ብጅኻነሲክ 

ዋስና ብነድ አሸርሶ አረርነኵንሉ።  
 

 

2. መእኮት ሓዲስሊ፤ እምና/ኣማነት (pisteuein/ 

pistis) ያዅ አረርነኵን። ፒስትወይን ቆል ግሪኩዅ 

ኣኾ፡ እምና ወሪ እምንሰንታ ኣክና፡ እምንሰና ከለብርና 

ዋሲሰኵ። ፒስቲስተዮን (pististheon) ይኑ ጃር ዋነት 

እምና ይነ ግን፡ መእኰት ሓዲስሊ አረርናዅ ታምም 

ውሪናርኻ ኒን ግን። 

 

(i)ላ ተኪን ሻው ኪሠሪር ብሽራት ማቴዎዲ፡ 

ማርቆስዲ፡ ሉቃስዲትል፡ ኢየሱስ ኣማነት ሻኽርዅማ 

ዮ ወጝቐረኵ (ማቴ 9:28፤ 4:36፤ ሉቃ 8:25)፡ 

ኣማነትሲ ኵጝደኵ (ማቴ 8:10፤ ሉቃ 7:9)፡ ኣማነት 

ደአንድረትር ደወኵ (ማቴ 9:22፤ ማር 5:34፤ ሉቃ 

8:48)፡ ዕባብድ ኢየሱስ ኒ ተምብሃዅሰና ኣኸት እምና 

ግን፡ እና ኣማነት ኒን ግንኻ እን ፍክር እሳዅ። 

(ii) ዋርያታ ወራትሊ፤ ኣማነት “እምነንቲ” ያዅድ 

ተልተልስሮ አረርሰቲ፡ እን እምነንትኻ ታለይቱታ 
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(ii) ግ.ሓ= እምነት “ብኣመንቲ” ብዝብል ቃል 

ተገሊጻ ትርከብ፣ ኣመንቲ ትምህርቲ ሓዋርያት 

ሰሚዖም ኣብ ማሕበር ክርስትያን ዝተጸንበሩ እያቶም። 

“ክርስትያን” ምዃን ማለት “ምእማን” ማለት’ዩvii፣ 

ኣብዘን ጥቅስታት ዝበዝሕ ናይ እምነት ዕላማ ስብከተ 

ሓዋርያት’ዩ። እዚ እምነት’ዚ ኣብ ጐይታ ምእማን 

ማለት’ዩ፣( ግ/ሓ 5፣14;9፣ 42) ብጐይታ ኢየሱስ 

ክርስቶስ ምእማን ብጸጋ ኢየሱስ ዝድሕነላ እምነት እያ 

15፣11. 

(iii) ጳውሎስ፣ እምነት ምስ ጥምቀት ተሓዊሳ ንሰብ 

ተጽድቆ ይብል፡ ሮሜ 1:17, 3:22, 26-30; 45, 

930,    ገላ 216, 3 8,24  ድሕሪ ተለውጦ ጳውሎስ 

ዝነብሮ ዝነበረ ሕይወት ኣብ ወልደ እግዚኣብሔር 

ምእማን’ዩ፣ ገላ 2:20. እዚ ሕይወት እዚ ምስ 

ክርስቶስ ምስቃል’ዩ፡ በዚ ኸኣ ክርቶስ ኣባኡ ይነብር፣ 

ሮሜ 6:8. ብእምነት ክርስትያን ብኢየሱስ ዉሉደ 

እግዚኣብሔር ዝኾኑ፣ ገላ l3:26. ስለዚ ብእምነት 

ኣቢሉ ክርስትያን ብጸጋ ይድሕን ኤፌ.2:8.። ካብ ዕብ 

24፣ ቀጺሉ ሮሜ 1:17 ገላ.3:11 “ጻድቅ ብእምነት 

ይነብር” ዝብል ካብ Lxxviii እቲ ብዕብራይስጢ 

“ኤሙናህ” ዝብል አብ ግሪኽ pistis 

ስለዝተተርጐመ’ዩ፣ ማለት እምነት ናይ ሓደ ጻድቅ 

ዋና(ኣውራ) ሕይወት ምዃና ንምግላጽ’ዩ። እምነት 

ንቅ.ጳውሎስ ኣብ ክርስቶስ ምእማን ጥራሕ ዘይኮነ፣ 

ገላ.2:16, ኤፌ 1:15,ቆሎ 1:4, ኣብ ትምህርቲ 

ክርስቶስ’ውን ምእማን እዩ፣ ሮሜ 10:8. ስም ጐይታ 

ዘይጽውዕ ወላ ሓደ ክድሕን ኣይክእልን፤ 

እንተዘይኣሚኑ ወላ ሓደ ከኣ ስም ጐይታ ክጽውዕ 

ኣይክእልን። ብስብከት እንተዘይሰሚዑ ከመይ ኢሉኸ 

ሓደ ክኣምን ይኽእል? ሮሜ 10:13-15፤ ስለዚ 

እምነት ብስብከት እቶም ናይ ሕይወቱ ሞቱን 

ትንሣኤኡን ምስክር ብዝኾኑ እያ እትመጽእ። 

ንጳውሎስ ትሕዝቶ ክርስትያናዊ እምነት፣ - ኢየሱስ 

ክርስቶስ (መሲሕ) ጐይታ ወልደ እግዚኣብሔር’ዩ።ንሱ 

ኸኣ ሞተ፤ ብሞቱ ካብ ሓጢኣት ነጺሕና ብትንሣኤኡ 

ከኣ ነቶም ብኣኡ እንኣምንን ንጥመቅን ሓድሽ ሕይወት 

የመሓላለፈልና። 
 

(IV) ዮሓንስ ወንጌላዊ፣ እምነት ብዝርኢ ምስ 

ካልኦት’ኳ ተመሳሳሊ እንተኾነ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ 

ይርከብ። ኣብዚ እምነት፣- ኣብ ወድሰብ (ኢየሱስ) 

ምእማን የስምዕ፣ ዮሓ 9፣36,38 1145,48. ክርስቶስ ካብ 

እግዚኣብሔር ከምዝመጽኤ 1630 እቲ ሓደ ቅዱስ 

እግዚኣብሔር 669 ንሱ መድሓኒ ከምዝኾነ 1127  

ምእምን’ዩ። 

ኣብ ዮሓ ፍሉይ ዝኾነ ግና ኣብ ቃል ክርስቶስ 

ምእማን፤ እምነት’ዩ፣ 222,547,845፡ እቶም ንሓዋርያት 

ዝሰምዑ፤ ኣብ ቃል ሓዋርያ ይኣምኑ 1720, እምነት 

ንዮሓ. ኣብ ስብከት ምእማን እዩ፣ ኣብ ወልደ ምእማን 

ምህሮት ዋስኖ ዲባ ክስታኑዅሊ ሕበርሰው ግን። 

“ክስታና” ኣክና በህለት “እምና” ግን፣ እና ሀድግነው 

ጥቅስሊ ብጃኻነስክ ስታት ኣማነቱዅ ሓዋርያታ ስብከት 

ግን፡ እና ኣማነት ኒጛ አደሪል እምና ግን (ሓ.ወ 

5፣14;9፣ 42) ። አደራ ኢየሱስ ክርስቶስትል እምና፤ 

ኢየሱስ ክርስቶስር ገድድ ደአደሪላ አማነት ግን 

(15:11) 

(iii) ጳውሎስ ሻትክ፡ ኣማነት ጥምቀትዲ ኣኽሮ 

ኣዳምቲ ሸተክደቲሉ የኵ (ሮሚ 1:17 3:22 4:5 9:30 

ገላ 2:16)። ጳውሎስ ለወትሶ ደምቢ መንደርቱ 

እርጋዅ መናብረት ጃርዅሪል እምና ግን (ሮሚ 6:8)። 

ኣማነትድ ክስታን ኢየሱሲ እሲነ ጃር ቍር ኣከነኵ (ገላ 

3:26)፡ ንድመታን ክስታን ኣማነትድ እሲነ ገድድ 

ደአነነኵ (ኤፈ 2:8)። እን “ሻትክ ኣማነትድ 

መንደርተኵ”(ዕብ 2:4 ሮሚ 1:17 ገላ 3:11) ያዅ፡ 

“ኤሙናህ” ያዅ ቆል “ፒስቲስ” ያዅሊ ገለበስትነዲን 

ግን። ኒንኻ ኣማነት ላ ሻትክ ኣዳምድ እን ኒትከ 

መናብረት ኣክረት ቋሊስሮ ጀረበ ግን። ጳውሎስ 

ሻትክድ ኣማነት ክርስቶስትል እምና ካያ ኣኽጊ (ገላ 

2:16 ኤፈ 1:15 ቆላ 1:4) ኒምህሮትልኽር እምና ግን 

(ሮሚ 10:8)። ስⶖ ይና አደሪዅሲ ሽጘጋዅክ ወላ 

ላዅ ደአንዶ ገረሰላ፡ እምነገንኻ ወላ ላዅ ይና አደሪ 

ስⶖሲ ሽጝሮ ገረሰላ፡ ድውስቲጋ ደምቢ ኮዶ እምንዶ 

ገረሰላ (ሮሚ 10:13-15)፡ ስብከት  ዋሰገም አዋሃበ 

ላዅ እምንዶ ገረሳዅን? ሮሜ 10፡13-15) ንድ 

ሰበትድ ኣማነት እን ኒመናብረዲ ክረዲ ክሪልድ ጕነዲር 

ሰሚዕ ኣኸውድዅድ ስብከትድ ግን ንሪ እንተርዳዅ። 

ጳውሎስ ሻትክ ክስታና ክማና ኣማነቱዅሲ፡ ኢየሱስ 

ክርስቶስ ይናአደራ ጃርዅራ ግን፡ ንኻ ይነመታን 

ክሩዅ፡ ኒክረድኻ ይና ሓራምልድ ለጭሕንዅን፡ 

ኒክሪልድ ጕነድኻ እን ኒድ እምናኽርዲ 

ጠመቅስናኽርዲት ሓዲስ መናብረት እወዅና፡ ዩ 

በርህደኵ። 

 

 

(iv) ዮሓንስ ኪሠሪር ብሽራቱዅ፡ ኣማነትሲ ቋላዅድ 

አሪውሲ ድኳ ተካዅ ኣከን አሪውልድ ሲረኵ። ነት 

ኣማነት ይኑ ኣዳሚንድዅሪል (ኢየሱስትል) እምና 

ዋሲሰኵ፡ (9:36-38፤ 11:45-48)፡ ክርስቶስ ጃርልድ 

እንተትር፡ እን ላዅ ጃር ደአንዱራ ኣኸትር እምና ግን 

(16:30፤ 6:69፤ 11:27)። ዮሓንስትል ሲርያዅ ይን 

አረርናዅ ደአም ቆል ክርስቶስርዅል እምና፤ ኒ 

ኣማነት ግን ያዅ ግን (2:22፤ 5:47፤ 8:45)፡ እን 

ታለይቱትሲ ዋሰው፡ ታለይቱታ ቆሊ እምነነኵ 

(17:20)። ዮሓንሲ ኣማነት ስብከትሊ እምና ግን፡ 

ጃርዅሪል እምናኻ ፊዅት ናዕሰኵ (3:36)። ያሁድ 
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ሕይወት የምጽእ 336. እቲ ዘይኣምን ድሮ ተዀኒኑ’ዩ፣ 

318. ኣይሁድ ኣይኣመኑን ከመይ ካብ እግዚኣብሔር 

ኣይኮኑን 847. እዚ ማለት ናይ ዓለም ሰባት እያቶም፣ 

እምነት ከኣ ካብ ዓለም ኣይመጽእን፣ ካብ ኣምላኽ 

ጥራሕ እዩ ዝመጽእ፡ ሓደ ምእንቲ ክኣምን ከኣ 

ንዓለም ክኽሕድ ኣለዎ። ስብከት ምስተሰብከ ብፍላይ 

ከኣ ኢየሱስ ርእሱ እንክገልጽ፤ ሓደ ዘይኣምን ንዓለም 

ክሓድግ ዘይደሊ’ዩ። ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ “ክርስትያን 

ብእምነት እምበር ብራእይ (Vision) ኣይከይድን 

ከማኡ ከኣ ከይረኤኻ ምእማን ንእምነት የኽብራ ዮሓ 

20:29. ንዮሓ. ሥራሕ እምነት ፍቅሪ ብጻይ እዩ፣ 

1ዮሓ 3:23 ይብል። 
 

(V) ካልኦት ጽሑፋት ሓድሽ ኪዳን: ብዛዕባ እምነት 

ተመሳሳሊ ርእይቶ ኣለዎም፤ እምነት ክቡር ህያብ 

ኣምላኽ እዩ፣ 1ጴጥ፣1፣1. ያዕ-2፣1፣ ንድኻታት 215f  

- ኣብ ድንገት ንዘለዉ ምሕጋዝ 225 እዩ። ሥራሓት 

ሕጊ ኣብ 28-11 ዝተጠቅሱ- ፍቅሪ ብጻይ - ክልከላ 

ዝሙትን ቅትለትን እዩ። 

እምነት ምስ ተገልጾ (Revelation) ዝተተሓዘ’ዩ፣ በዚ 

ከኣ ኣብ መንጎ ፍልስፍናን ተሎጊያን መሰጋገሪ’ዩ,(a 

bridge). ከመይ ተሎጊያ ቅጽል ፊሎስፍያ 

እዩ።ፍልስፍና ዝርኣ ፍልጠት (is concerned with 

vision knowledge i.e. A is B) እዩ ዝግድሶ። 
 

ኣብ ክርስትና ግና እምነት ይውስኸሉ፣ ማለት ራእይ 

እምነት “ሓደ ነገር ከማኡ ከምዝኾነ እአምን፡ ርጉጽ 

እየ ማለት እዩix።  

እዚ ዓይነት ትንተና-  

(1) እነኣምኖ ክነረጋግጽ,ማለት ንእነኣምኖ  

ገሊጽናን ክንክእል፣ 

(2) ንዘይኣምኑ ከኣ ገሊጽና ክንክእል ይሕግዘና።  

ስለዚ ንእንኣምኖ ክነረጋግጽ (prove) እንተኾና ካብ 

መሠረት እምነትና ክንጅምር ይግባእ። እዚ እቲ ናይ 

ፍልስፍና ደረት’ዩ፣ ካብዚ ከኣ ተገልጾ (Revelation) 

ይጅምር። 

 ተገልጾ- ንሕቡእ ነገር ምግሃድ ማለት’ዩ። ምግላጽ 

ማለት ምምሃር ኣይኮነን። ኣገሃህዳኡ ብምምሃርን 

ብምሕባርን ይኸውን፡ ተገልጾ ንሓደ- ነቲ ምስጢር 

ክፈልጥ ይሕብሮ፣ ምምሃር ግና፣ ንሓደ ነገር ክትርድኦ 

ይሕብሮ፡ ስለዚ ምግላጽ ምስ ምሕባር (inform) 

ተመሳሳሊ ኢዩ፣- 

ንኣብነት ክርስቶስ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ሓቢሩና። ምስ 

ተገልጸ ዝቅረብ ከኣ ምእማን እዩ፣ ማለት ነቲ ዝተገልጸ 

ትኣምኖ። ምእማን ክልተ ክፍልታት (components) 

ኣለዎ። 

1) ነቲ ሓባሪ (informer) = ኣባኡ እጽጋዕ አብነት፤ 

ንጴጥሮስ እኣምኖ፣ (I believe Peter) ኣባኡ እጽጋዕ 

(I relay on him (will operation) I trust him).                       

እምንኒ ውረድ ጃርልድ ኣኽገው ኣኽንነዲን (8:47)፡ 

ኒንኻ እና ብርጃር ንዱ ግን፡ ኣማነትኻ ጃርልድ ግራ 

እና ብርጃር ኒልድ እንተረላ፡ ላዅ እምንዶ ኣከን እና 

ብርጃር ኒስ በረይሮ ሻኵ። ኪሠሪር ብሽራት 

ድውስተሰና፡ ሲረዅድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኒሹት 

ወድሕዱ፡ ላዅ እምንዶ ጀረበጋዅ እና ብርጃር ኒስ 

ባርዶ ጀረበጋዅ ግን። ጳውሎስ ሻትክ ያዅሰና 

“ክስታና ኣማነትድ ግራ ቋለድ (Vision) ፈረላ”፡ 

ኒሰና ቋልግሪ እምና ኣማነትሲ ሓሸምደኵሉ (20:29)። 

ኒሰና ዮሓንሲ ወራት ኣማነቱዅ እጝከሊ ኵጨሪዅ 

ግን፡(1ዮሓ 3:23)። 

  

(v) አሪው አክትበት መእኰት ሓዲሱ፡ ኣማነትሲ 

ቋላዅድ እኺሪራዅሲ ተከው ረአይ ግን ናው ሻዅ። 

ኣማነት ክብያዅ እውን ጃሩዅ ግን (1ጴጥ 1:1)፡ ያዕ-

2፣1፣  ጅኽዲ ውልኢል ህምበውዲት ካብና ግን 

(2:25)፡ ወራት ፍትሑ 2፡8-11 አሸርሰው እጝከሊ 

ጨሪዅ፡ ቀሓብነዲ ኵነዲትል ገብትና ግን። አማነት 

ቋለዲ (Revelation) ሻኽስትጘዅ ግን። ንድኻ 

ፍልስፍነዲ ተሎግየዲር ነበክል ካሲሰና ግን። ወረድ 

ተሎጊያ ፍልስፍነር መልአት ግን፡ ፍልስፍና ቋልስታዅ 

አምር ግ(is concerned with vision knowledge 

i.e. A is B) ን ኒት ሓሰርዳዅ። 

 

ክርስትኒል ደአም አማነት ኰደኵሉ፡ በህለት ቋላ 

አማነቱዅ “አን ላሰንዓታ ኒሰና አኸት አምነኵን፡ 

ዳምንዲ ቃርዲ ግን ይና ግን። እና ኒስ ተካ ተልተልና፡ 

1. እምናዅሲ አመምእድኖ በህለት እን  

   እምናዅሲ ደሀርኖ ገረስኖር መታን ግን፡ 

2. እምነገውድ ይኸ ደሀርኖ ገረስኖ ካበኵና 

 

ንድሰበትድ እምናዅሲ አመምእድኖ አክነን እምነት 

መሠርትልድ ተርሲኖ ሻኽንዅን። ኒን እን ፍልስፍነር 

ግንዲ ግን። ነትዳ ቋላ(Revelation) ተርየዅ። 

ቋላ፦ ትብታዅ ጋርሲ አግሀድና ግን። ደሀርና 

መሀርድና ኣኽላ፡ ኒደሀርና መሀርድነዲ ሓበርነዲሲ 

አከኵ፡ ቋላ ላዅሲ እን ሥቱርሲ አርእሮ ሓበረኵሉ፡ 

መሀርድና ደኣም ላ ጋርሲ ፈሀምቶሉ ሓበረኵ። 

ንድመታን ደሀርና ሓበርነዲ ተኪን ግን። ህምቡርትክ፡ 

ክርስቶስ ጃሩዅድ ሓበርዅና፡ደሀርሶሰነክኻ እምና 

ግን፡እን ደሀርሳዅሲ እምንደኵሉ። እምና ለጛ በና 

ህንበኵሉ፡ 

 

 

1. እን ሓበራዅሲ (informer) = ኒል  

ጨግዕሰኵን፤ህምቡርትክ፡ ጴጥሮስቲ እምነኵንሉ (I 

believe Peter) ኒል ጨግዕስተኵን፡ እምነኵንሉ (I 

relay on him (will operation) I trust him). 
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2) እቲ ሓባሪ ዝነገረኒ ኩሉ እኣምንx፣ 

 

 

አብ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ንድኅነትና ዝለአኾ 

ምእማን፡ ነታ ድኅነት እቲኣ ንምጭባጥ ወሳኒ እዩ። 

መንፈሳውነት ካብ እምነት እያ እትፍልፍል፡ እምነት 

ከአ አምላኽ እንታይ ምዃኑ እተፍልጥ ሓይሊ እያ፡ 

እምነት ካብ ምስማዕ እያ፡ እምነት  ዘይብልካ ምዃን 

ክትሰምዕ ዘይምኽአል እዩ። ናይ ዘመና ጸገም ከአ 

ሰሚዕካ ዘይምኽኣ እዩ። 

 

እቲ እነኣምኖ፡ 

1. ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታxi ምዃኑ፡ ኢየሱስ 

ጐይታ ኢልካ ምቅባል ኢየሱስ አምላኽ ምዃኑ 

ምእማን እዩ። 

2. ኢየሱስ ካብ ሞት ከምዝተንሥኤ ምእማን፤ 

መሠረታዊ ክርስቲያናዊ እምነት እዩ፡ 

ክርስቲያን ብዛዕባ ክርስቶስ ክፈልጥ ጥራሕ 

ዘይኮነ ክፈልጦ ይግባእ። 

3. ምእማን ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ እትኣምኖ 

ምንባርን ምምስካርን እዩ፡   

ሓዋ. ጳውሎስ ዝአምን ዘበለ ምእንቲ ክጸድቅ ክርስቶስ 

መደምደምታ ሕጊ ሙሴ  እዩ ሮሜ ፲፡፬፡ ነቲ ካብ 

አምላኽ ዝመጽእ ጽድቂ 1ይ ቦታ ዘይመሃብ ንናይ 

ዘመኑ ሕዝቢ’ውን አጸጋሚ ምንባሩ ይገልጽ፤ 

ዘይምፍላጥ ዘይኮነ ከአ ብተኰል’ዩ ይብል። ናይ ሎሚ 

ወለዶ ነቲ ካብ አምላኽ ዝመጽእ ጽድቂ ዘይምፍላጥ 

የብሉን፡ ”ዘይምፍላጥካ ምፍላጥ” እዩ እቲ ድኽመት፡  

ንሳቶም ናይ ባዕሎም ጽድቂ ብጻዕሮም ኬቁሙ 

ከምዝይክእሉ አይፍለጥዎን፡ ብዛዕባ ጽድቂ አምላኽ 

እትመጽእ ጽድቂ ጊጉይ  ርድኢት ነበሮም፡ሓዋ. ጳው. 

ጽድቂ አምላኽ ካብ አምላኽ ጽድቂ እያ (ሮሜ ፩፡፲፯) 

ሰባት ከኣ ብኣምላኽ እዮም ጽድቂ ዝለበሱ፡ አብ 

ቅድሚ አምላኽ ቅኑዕ ዝገብር ከኣ ጸጋ አምላኽ እዩ፡ 

ህርንፋን ሓዋ. ጳው. ኵሎም እንኮላይ አይሁድ ክድኅኑ 

እዩ። ሎሚ’ውን ሰሀሮ ቤ/ያን ኵሎም ደቂ አዳም ናብ 

ድኅነት ንኽመጽኡ እዩ ጻዕራ። ሓዋ ጳው. ናብ አምላኽ 

ዝወስድ መንገዲ ሕጊ ብምፍጻም ዝጻሞኻዮ ጥራሕ 

ዘይኮነ፤ ብእምነትን ብምትእምማንን ምዃኑ 

የረድእ።እቲ ዝቀርቦ ክትዕ “ብዛዕባኡ ዘይሰምዑ 

እንተኾኑኸ? ንዝብል “ንኣምላኽ ዘይትኣምን 

እንተኾንካ ክትጽውዖ አይትኽእልን፡ብዛዕቡ ከይሰማዕካ 

ብአኡ አይትአምንን፡ብዛዕባኡ ዝነግረካ እንተዘይረኽብካ 

ብዛዕባኡ ክትሰምዕ አይትኸልን፡ነዚ ሠናይ ዜና 

ብኣምላኽ ዝተላእከ እንተዘይኮነ ክነግሮ ዝኽእል 

የልቦን። ነቢይ ኢሳይያስ “ እቲ ብሥራት ዜበሥር፤ 

ሰላም ዜውሪ፡ ሠናይ ዘውሪ፡ ምድኅን ንዜውሪ… 

2. እን ሓበራዅ ድወዅሲክለ ኒትክ  

እምነኵን፡ ዋሲሰኵ። 
 

ኢየሱስ ክርስቶስትል እን ይና ደአን መታን እንሻቃዅሊ 

እምና፡ እን ደአን እንዲሂቲ ሻኽቶ እምንድክ ጀረብደኵ። 

መንፈሳውነት ኣማነትልድ ግን ንሪ ጅብርዳዅ፡ ኣማነትኻ 

ጃር አወያዅ ኣኸት አርእሲስረሪ ሒል ግን፡ ኣማነት 

ዋስኒልድ ግን፡ ኣማነት እጝግጋዅ ኣክናኻ ዋስቶ ገረስና 

ብና ግን። ይና ወክትሊ ህምባዅ ጨገም ኮዶ ዋስቶ 

ገረስና ብና ግን። 

 

እን እምናዅ 

1. ኢየሱስ ክርስቶስ አደራ ኣኸት አርእሮ፡ 

ኢየሱስ አደራ ግን ይሮ ከለብርና፡ ኢየሱስ 

ጃር ኣኸት እምና ግን፡ 

2. ኢየሱስ ክሪልድ ጐት እምና፡ ኣማነት 

ክርስትኒዅድ ኒ መሠረት ግን፡ ንድመታን 

ክስታና ክርስቶስር ሰበትድ አርእሮ ህምበኵሉ 

ካያ አርእሮ ሻኵ። 

3. እምና ካያ ኣኽጊ እን እምንዳዅሲ 

መንደርትነዲ ሰምዕነዲ ግን። 

 

ጳውሎስ ታለይቱራ እምናዅክ ሸተክሮር መታን 

ክርስቶስ ደንጎባ ፍትሕ ሙሴሩዅ ግን የኵ (ሮሚ 

10:4)፡ እን ጃርልድ እንተራዅ ሸታከትሲ ሰልፋ ኣካን 

ኡና እን ኒወክትሊ እርገው ከውድር ጨገምዳዅ 

እርገት ሓበረኵ። አርእምብነድ ኣኽግኻ ምቝልናርድ 

ግን የኵ። እና ንኪ ህምባዅ አሰልኽር ኣከን ጃርልድ 

እንተራዅ ሸታከት ሰበትድ አርእምብና ሻኽላ፡ 

“ኵአርእምብነስ አርእና ብና” ግን እን ጨገም። ናው 

ናላውድ ከደምኖ ናሹር ሸታከት ገበርኖ ገረሰግነት 

አርእኒ፡ እን ጃርልድ እንተርደሪ ሸታከት ሰበትድ ከታ 

ፈሀም እርግዅሎም። ጳውሎስ ታለይቱራ “ሸታከት 

ጃሩዅ እን ሸታከቱዅ ጃርልድ ግን” (ሮሚ 1:17)፡ 

ኣዳሚንድቍርኻ ጃርድ ግን ሸታከት ናው ሰረናዅ፡ 

ጃር ጃብል ሓቅ ከደማዅክ ገድ ጃሩዅ ግን፡  መግሀፍ 

ጳውሎስ ታለይቱሪዅ ኣይሁድ ድኳ ከብተግኒ 

ኣዳሚንድቍር ናውክ ደአንድኖ ግን። ንክኽር 

በክስታኒር ሰሀሮዲ ቂልስጝዲ  ኣዳሚንድቍር ናውክ 

ደአንሊ ገእይድኖ ግን። ጳውሎስ ታለይቱራ ጃርሊ 

ገእይቶ ፍትሕሲ ደከውነድ ኣኽጊ ኣማነትዲ 

ኵኣማነትሊ ሰበትነዲሲ ኣኸት መሀርደኵ። ጳውሎስ እን 

ኒል ስኵረው ሽንክሪልድ፡ “ኒገፍድ (በህለት ጃሩዅድ) 

ዋስገው አከነጛ? ያዅድ፤ ”ጃርሊ እምነግራኽር ኣክረን 

ሽጝቶሉ ገረሰላ፡ ኒገፍድ ዋስግርኻ ኒድ እምነላ፡ 

ኒሰበትድ ድዋዅካ አረረግረንኻ ኒሰበትድ ዋስቶ ገረሰላ። 

እና ኪሠሪር ብሽራት ኒስኻ ጃርልድ እንሻቅሳዅ ኣከገን 

ድዊሮሉ ገረሳዅ ላዅ እላ። ኢሳይያስ ነብይ “እን 

ብሽራት በሽርዳዅ፡ ሰላም ድሪሰኵ፡ ኪሠሪ ድሪሰኵ፡ 
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ክንደይ ግሩም እዩ” ንዝብል ጠቂሱ፡ ዝተላእከ 

አይነበረን ክትብሉ አይትኸእሉን፡ አብቲ ሓቁ ሰባት 

ንወጌል አይተአዘዙን ብኣኡ ምኽንያት ከአ ኢሳ. ነቢይ 

“ጐይታ ንምስክርነትና መን አመኖ? ዝብሎ ኵላቶም 

ንወጌል አይተቀበልዋን።“እምበአርከስ እምነት ካብ 

ምስማዕ እያ፡ እቲ ዝስማዕ’ውን ቃል ክርስቶስ እዩ” 

እስከ ክሓትት፦ ከቶዶ አይሰምዑን ማለትዩ፡ ቢሉ 

ሓዋ. ጳው.መዝ.፲፱፡፬ “አልቦ ነገር ወአልቦ ነቢብ 

ዘኢተሰምዓ ቃሎሙ፡ ውስተ ኵሎ ምድር ወጽኣ 

ነገሮሙ፡ ወእስከ አጽናፈ ዓለም በጽሓ ነቢቦሙ፡ 

ደሃዮም ናብ ኵሉ ምድሪ ወፀ፡ ቃሎምውን ክሳብ ወሰን 

ዓለም በጽሐ”(መዝ 19፡4) ከምዝብል ብርግጽ 

ሰሚዖም እዮም፡ ሓዋ. ጳው፣ እስከ ደጊመ ክሓትት 

“፳ላውያንከ አይፈልጡን ማለት ድዩ? ቅድም ሙሴ 

“አነ ሕዝቢ ብዘይኮነ ከቅንአኩም፡ እእምሮ ብዘይብሉ 

ሕዝቢ’ውን ከዀርየኩም እየ” ይብል።   

 

እቲ ምሩጽ ሕዝቢ ነዚ መልእኽቲ አይተረድእዎን 

እቶም አሕዛብ ግና ከይሓሰብዎን ብሀንደብተን 

ንዝመጽኦም ተቀበልዎ። ብሰንኪ ዘይምእዛዝ ናይቲ 

ምሩጽ ሕዝቢ አምላኽ ነዚ ጉንዖ እዚ ናብ ካልእ 

ሕዝቢ ከመሓላልፎ እዪ’ሞ በዚ ክቀንኡ ምዃኖም ገለጸ 

(ዘዳግ 32፡21) ኢሳይያስ እውን ደፊሩ “ነቶም 

ዘይደልዩኒ ተረኸብኩሎም፡ ንዘይሓተቱለይ’ውን 

ተገለጽኩሎም” ኢሳ 65፡1) ይብል። 

ስለዚ ሓዋ. ጳው. አምላኽ ወትሩ ንሕዝቡ ናባኡ 

ክመልሶ ኢዱ ዘርጊሑ ምስ ተጸበየ እዩ፡ እቲ ናቱ 

ሕዝቢ ግና ወትሩ ዘይእዘዘን ነቃጽን ኮይኑ ተርፈ። 

አምላኽ ንቅድስና ወትሩ ምስ ጸዋዓና እዩ፡ ነዚ ጽዋዔ 

ዝተቀበሉ ቅዱሳን ይበሃሉ። 

እዚ ብሂል ናይ ሓዋ. ጳው ይገርመና ይኸውን፡ 

ከመሓልልፎ ዝደለዮ፡ 

1. ንፍልጠት ጐሲኻ ብምኻድ ዝፍጠር ድቍርና 

ከምዘሎ፡ ሰብ ሰሚዕዎ ብዘይፈልጦ ፍልጠት 

ክውቀስ አይክእልን፡ ነቲ ቀረባኡ ዝኾነ 

ምፍላጥ ሸለል ዝብል ግና ተወቃሲ ይገብሮ። 

ነቲ አምላኽ ዝገለጸልና ፍልጠት ናይ ክርስቶስ 

ክንፈልጦ ትሑዛት ምዃና ዘረድእ እዩ። 

2. ጳው ኵሉ ናይ አምላኽ እዩ፡ ኵሉ ከአ አብ 

ምርጫ ሰብ እዩ፡ ናይ ኲሉ ድሕረ ባይታ 

አምላኽ ምዃኑ ንፈልጥ ማዕረማዕረኡ ከአ 

ውህበት አምላኽ ክነጽግ ነጻ ኢና፡ እዚ እዩ 

ሰብ ምሥጢሩ፡ ክሳብ ናይ አምላኽ ውህበት 

ክነጽግ ነጻነት ዝተዋህቦ ለባዊ ፍጥረት እዩ፡ 

ክንድዝኾነ ከአ አሚኑ ክጸድቅ ክድኅን አብ ምራጫኡ 

እዩ፡ ንሕና ከአ ሎሚ ብብዙሕ ነገራት ንጽድቂ 

ከይንመርጽ ዝዓግቱና ካብ ውሽጣዊ ስምዒትና ካባቢና 

ዝተፈላለዩ ራእያትን ፍልስፍናታትን አለዉ።  

ደአን ድሪሰኵድ፡…ኣውስኮት ትክያዅ ግን”፡ ያዅሲ 

ናቀሾ፡  እንሻቅሳዅ እርግላ ይትኖ ገረስደኒ፡ እን ኒ 

እምንሊ ከው ኪሠሪር ብሽራትድ አደድስኒ፡ ንድኻ 

ኢሳይያስ ነብይ “ዎ ያደራ ይና ሰምዕነስ አውኒ 

እምኖሉ” ያዅሰና ናውክ ኪሠሪር ብሽራትሲ 

ከለብርኒሉ። ንድመታን “ኣማነት ዋስኒልድ ግን፤ እን 

ዋስስትሮ ሻዃ ክርስቶስር ቆል ግን” ዩ ጳውሎስ፡ እስከ 

ወጝቀርያ፡ ኒዀርስክ ዋስንማ? ዮ “ኣልቦ ነገር ወአልቦ 

ነቢብ ዘኢተሰምዓ ቃሎሙ፡ ውስተ ኵሉ ምድር ወጽኣ 

ነገሮሙ፡ ወእስከ ኣጽናፈ ዓለም በጽሓ ነቢቦሙ፡ 

ናደሀይ ብሪ ጃርሊ ኒትከል ፊዅ፡ ናቆልኽር ብሪጃር 

ሸሊ ኣኽራሲ ገእዩዅ”(ሕላ 19:4)፡ ያዅሰና 

እምንድክ ዋስኖ ህምበነኵ። ጳውሎስ  ድሞ እንደ 

ወጝቀርያ፡ “እስራኤልድቍር አርእንማ?” ሙሴ ጃቢሶ 

“ኣን ይከው ኣኽገውድ ረቀብድየሎም ግን፡ አምር 

እጝገው ከውድር ጐሀይድየኵም ግን” ዮ እርጉዅ።  
 

እን ፍሪርሰው ከውኻ እና ንሽቃ ኒስ ፈሀምኒሉ፡ እን 

ህድብ ደአም ሓሰብግኒሉኽር ሀድፍድኽር እንታዅሲሎም 

ከለብርንዅሉ። እን ከው ፍሪርሰውድ አደድትስና ብነድ፡ 

ጃር እና እውን ኒስ አሪ ከወል ደኵስሮሉ ኣኸት ንድኻ 

ረቀብድኖ አኽነት ወድሕዱዅ (ድምኒዅ 32:21)። 

ኢሰያስ ነቢኽር ተብዶ፡ “ እን ጀረበገውሲለ 

አርስዅንሎም፡ ወጝቀሪስገውሲለኽር ወድሕስትዅንሎም” 

(62:1) የኵ። ንድመታን ጳውሎስ ታለይቱራ ጃር ዲማ 

ኒከውሲ ኒል ወንተስሮሎም፤ ኒናንሲ በጥሰ ጨበረት እን 

ኒከውኻ ዲማ አደድሰገውዲ ተበውዲ ኣኽነት ድወኵና። 

ንድኻ ጃር ዲማ ሸታከትሊ ሽጘኵና እና ሽጛና ኒስ 

ከለብረውኻ ሻትካን ይስተነኵ። እና ጳውሎስ ታለይቱረድ 

ጋብ ፈከርደውና ኣኽራ፡ ኒ ደኵስሮ ጀረባዅ ንሽቃ 

ደአም ህምበኵሉ። 

• አምርሲ ዳድሮ ፈርነድ መሀድሳዅ ዓወድናር 

ዋንቲነዲን፡ ኣዳም ዋሶ አርጋዅ አምርድ፡ 

ልኽስቲሮ ገእረሰላ፡ እን ኒ ገቢል ህምባዅሲ 

አርእጊን መሸሻዅሲ ደአም ልኺሰኵሉ፡ 

ኒንኻ እን ጃር ወድሕዳዅና አርእጝ 

ክርስቶስሩዅሲ አርእኖሉ ሻኽናኽር ኣኽነት 

ፈህምዳዅና ግን።  

• ኒውክ ጃርልድ ግን፡ ኒውክ ኮዶ ፍሪር 

ኣዳምሩዅልድ ግን፡ ናውክ ጃርልድ 

እንትንዅን፡ ናውክ እውን ጃሩዅሲ  

ጕሽኖ ኮዶ በሪናር ሻኽንዅን፡ ኒን ኣዳምር ኒስቱር። 

እውን ጃሩዅሲ ጕሽኒል ኣኽራሲክ በሪናር ሻዅ ለበኪዅ 

ጃርልድ መሀድሰውልድ ላዅ ግን። ኒሰና ኣኽነዲን ግንኻ፡ 

እምኖ ሸተክሮኽር፡ ደአንዶኽር ኒናንተል ግን። ንኪ ይን 

ሸታከትሲ ፍሪርግኒን ይነሹትልድ ኣኽን አሪውልድ 

ገበበውና ገሪው ጋራት ህምበኵ። ኣዳም እን ህምባዅዲ 

ዲማ ዳይም መንደርታዅዲት ሓሰብሮኽር ፍሪርዶኽር፡ 
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ሰብ ግና ነቲ ሕያውን ዘለዓለማውን ክሓስብን ክመርጽን 

ቤ/ያን ምስ ሓዋ. ጳው ኮይና፡” ስምዑ - እመኑ - ስም 

አምላኽ ጸውዑ -ድኃኑ’ ትብለና አላ። ነዚ እንተገበርና 

ክንጸድቅ ኢና፡ 

  

ስለዚ እዚ “ዓመተ እምነት” ንኹሎም ኣመንቲ 

ብዕምቈት ክርድእዎ ዘለዎም መሠረት ክርስትያናዊ 

እምነት ምስቲ ሕይወትን ሓዲስ ኣንፈት ዝህብ 

ክርስቶስ ምርኻብ እዩ። “ዓመተ እምነት” ነዚ ዝስዕብ 

ኣበርክቶ ክህልዎ ትጽቢት ይግበረሉ። 

i. ናብ ኢየሱስ ጐይታ ምምላስ፣ ኣነባብራና 

መርሚርና ዘሎና እምነት ርኢና፣ ብእተሓደሰ 

መንፈስን ንስሓን፣ ተለዊጥና ናብ ኢየሱስ 

ምምላስ። 

 

ii. ንእምነት ዳግም ክንረኽባ፣ በዚ ኸኣ ዝእመኑ 

ኣባላት ቤተ ክርስትያን ንምዃን እዩ። 

 

ኣብ “ዓመተ እምነት” ንጉባኤ ቫቲካን ከመይ 

ከምዝተቀበልናዮን ኣብ ተግባር ከም ዘውዓልናዮን 

ንምግምጋም እውን እዩ። 

 ካብ ጉባኤ ቫቲካን ዝግበር ኣትሒዙ 

“ተቀባልነት ጉባኤ” ዝብል ብብዝሒ ዝተላዕለ ሓሳብን 

መጋበርን ነበረ። እዚ ቃል እዚ ናይ ቦታ 

ቤተክርስትያናትን ምስታ ኵላዊት ቤተክርስትያን ኣብ 

ዓውዲ ምቅባል ጉዳያት እምነትን፡ ሕጊ ቀኖናን ዘሎ 

ርክብ ንምግንዛብ ዝጠቀሙሉ ዝጸንሔ ቃል እዩ። እዚ 

ምቅባል እዚ ክልተ ገጻት ኣለዎ።  

፩ይ ውሽጣዊ፣- ሰነዳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን 

ብናይ ክልላዊት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያናት 

ተቀባልነት የመልክት። 

፪ይ ደጋዊ፣- ብጉባኤ ዝቀረቡ ሰነዳት ንኻልኦት እምነት 

ምስ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ምሉእ ሱታፌ 

ዝምልከት። 

ስለዚ “ምቅባል” እትብል ቃል - ነቲ ኮንጋርxii ዝህቦ 

ትንተና ክንርኢ ሓጋዚ’ዩ፣ እቲ ኣገባብ ሓደ 

ቤተክርስትያናዊ ኣካል ብምልኡ ወይ ናይ ክልላዊ 

ቤተክርስትያን ብፍላይ ምስ ዕላዊ ሰነዳት ወይ 

ትምህርቲ ምግጣም ማለት እዩ። 

“ምቅባል” እምበኣር ንትምህርቲ መሃሪ ኣካል 

ቤተክርስትያን (Magisterium) ተቀቢሉ ንሕዳሴ 

ሕይወት ክልላዊት ቤትክርስያን ኣበርክቶ ገይሩ ምንጪ 

መሠረታዊ መንፈሳውነት ዝኸውን እዩ። 

 “ምቅባል” ንቤተክርስትያናዊ ሱታፌ ዋና ነገር 

እዩ; ንሰብ ሥልጣን ቤተክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነ 

ንመላእ ኣመንቲ እውን እዩ። ምቅባል ከም ሱታፌ 

ንሥራሕ መንፈስ ቅዱስ ክፉት ምዃን እዩ። እዛ 

“ምቅባል” እዚኣ ማእከል ርክብ ኣምላኽን ሕዝቡን 

በክስታኒ ጳውሎስ ታለይቱረድ ሀብረ፡ “ዋሳኽር 

እምናኽር፡ ስⶖ ጃሩዅሲ ሽጛ ደአናኽር” የቲና 

እጝኵቲ። ነስ እስነንኻ እምንድክ ሸተክኖ ግን።   

 

ንድመታን “አመራ ኣማነትዅል” ናውክ ከው 

ቆሪስኖ አርእድኖ ሻኽናዅ መሱን ይና ክርስትና 

ኣማነቱሲ አርእነዲ፡ ሓዲስ መገለይ እዋዅ 

ክርስቶስዲ አረርስጝነዲ ግን። “አመራ ኣማነቱዅ” 

እና ተለየውሲ በርከትድሮ ሳደድ ጨበርሰኵ። 

� ኢየሱስ ይና አደሪል ወንተርና፡ ይና 

መናብረትሲ መመይኖ ህምበኵና ኣማነትሲ 

ቋልኖ፡ ሓደስታዅ መንፈስዲ ንስሓዲሲ 

ይነሹት ለወትኖ ኢየሱስትል ወንተርኖ። 

� ኣማነት ይናዅሲ ድምኖ ቋልኖኽር ትክስነ 

ጊስኖኽር፡ ንድኻ እምንድክ እምነንቲ ዲባ 

በክስታኒሩ ኣኽኖ አርስኖር መታን ግን። 

“አመራ ኣማነትዅሊ” ሊጘር ዕግሎ ቫቲካኑዅሲ 

አውስኮት ከለብርነትሉኽር ወራትሊ እርግስነትሉኽር 

መመይኖ ግን። ሊጘር ዕግሎ ቫቲካንዅ ኣኸንትልድ 

ተርሰ፣ “ከለብርስና ዕግሎሩዅ” ገሪ ወክት ጋብተዅ 

ጋር እርጕዅ። እና ቆል ኒን፣ ኣኻ ኣካንሊክ ህምበው 

በክስታናት እን ናትካ ገና በክስታኒዲ፣ ወረና ጋራት 

ኣማቱሲ ከለብርነዲ፣ ገፍተር ቃኑኑዅዲ ህምባዅ 

ሻክስትጝነዲት መመይኒ መታን ነፍዕስቱኑ ዲዊነዅ ቆል 

ግን። እና ከለብርና ኒን ለጛ ገሽ ሻኵ። 

፩ፋ ኮሪዅ፣ ኣክትቦት ከተሊክ በክስታኒሩ፣ እን ኣኻ 

ኣካንሊ ህምበው ከተሊክ በክስታናትድ ና ከለብርስነስ 

አሸረኵ። 

፪ር ከደንዅ፣ ዕግሎትል ስኵረው ኣክትበት፣ ኣሪው 

ወጨም ኣማነቱ፣ ከተሊክ በክስታኒዲ ህምባኹሎም 

ኣረርስጝነስ ቋሊሰኵ። 

ንድመታን “ከለብርና” ያዅ ቆል፣ እን 

ኮንጋርxvii፣ መሀርዳዅሲ ቋልኖኽር ፈሀምኖኽር 

ካበኵና። ኒንኻ ላዅ እን በክስታኒ መሀርድረውዲ 

ለሓምሮ ሻኵ ያዅ ግን። “ከለብርና” ምህሮ 

በክስታኒሩዅሲ መሀርዲኒል መድ ሻዅ ወጨም 

(Magisterium) መሀርዳኹሲ ከለብሮ፣ ኮሪ በክስታኒር 

መናብረትሲ ለወቶ፣ ዒን መንፈስድ መንደርትኒዅ 

ኣኽሮር መታን ግን። 

“ከለብርና” በክስታኒር ላናርሊ እን ትክሰ 

ጀረብደውልድ ግን፣ በክስታኒር መድ ኣርደትሲ ካያ 

ኣኽጊ ኮዶ፣ ናትክ እምነንትስ ሻካዅ ግን። ከለብርና፣ 

ወራት መንፈስ ሻትክዅድ ብስትራኽር ኣክና ግን። እና 

“ከለብራና” ኒን እን ትከር ኣረርስጚሰና ጃርዲ፣ 

ኣዳምዲሩዅ ግን። ዕግሎ ፋፍዲ፣ ናውክ እምነትዲዲር 

ነበክል ገበርሳኵ ፈከርዳዅ ላናርድ ጋበኵ። “ድሮ 

ሻትክዲ፣ ክቱብ ሻትክዲ፣ በክስታኒሲ እውስተው ፊና፣ 
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እያ። 

 ጉባኤ ኣብ መንጎ ኣቡናትን ምእመናን ንዝቆመ 

ዘደንቅ ሱታፌ ይዛረብ፣ ንኣብነት ኣብ DV 10 

“ቅዱስ ትውፊትን ቅዱስ መጽሓፍን ንቤተክርስትያን 

ሕድሪ ዝተዋህቡ ናይ ቃለ እግዚኣብሔር መዛግብቲ 

እዮም” እቲ ቅዱስ ሕዝቢ ብሙሉኡ ንኣኦም ኣጽንዑ 

ብምሓዝ ምስ ጓሶቱ ሓደ ኮይኑ፣ ኣብቲ ትምህርቲ 

ሓዋርያትን ኣብ ሱታፌ ሓድሕድን ኣብ ምቍራስ 

ኅብስትን ኣብ ጸሎትን ወትሩ ጽኑዕ ኮይኑ ይርከብ፤ 

ከምዙይ ኢሉ ከኣ ነቱ ዝተመሓላለፈ እምነት 

ብምቅባሉን ኣብ ግብሪ ብምውዓሉን ከም ምእማኑን 

ኣብ መንጎ ኣቡናትን ምእመናንን ፍጹም ሓድነት 

መንፈስ ይፈጠር”። (LG. 12) 

ምቅባል ናይቲ እማመታት ኣእምሮኣዊ ምልላይ 

ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ምቅባሉ ፈተነ እውን እዩ። 

መምዘኒ ምቅባል ሰነዳት ጉባኤን መምርሒ 

ቤተክርስትያን ብዝምልከት ዕላዊ ትምህርቲ ጉባኤ 

ቫቲካን ፪ይ ከምዚ ይብል፡ 

 1) ሥርዓተ ኣምልኾን ባህልን ምዕቃብ፣ “ኵሎም 

ኣባላት ምሥራቃውያን  ኣብያተ ክርስትያን ክርድእዎ 

ይግባእ፣ ነዚ ኩሉ መምርሒታት ብዓቢይ እምነት ኣብ 

ግብሪ ከውዕልዎ ዘለዎም ባዕላቶም ምሥራቃውያን 

እዮም። ዕላማኦም ኩሉ ጊዜ ናብ ዝለዓለ ፍልጠት 

ምዝውታር ሥርዓቶም ንክኸውን ኣለዎ። ብምኽንያት 

ኩነታት ወይ ሰባት ካብ ሥርዓቶም ተዘናቢሎም 

እንተተረኽቡ ከኣ ናብቲ ኣቦታቶም ዘጽንሑሎም ናይ 

ባህሎም ውርሻ ክምለሱ ክጽዕሩ ኣለዎም”። (OE 

1,6)xiii፤ 

 

2) ቤተክርስትያናዊ መምርሒ ምሕላው፣ 

ካቶሊካዊት ቤተክርስትያንን ከም ካቶሊክ ነቲ ምሉእ 

ካቶሊካዊ ባህሊ ክትሳተፎን ክትነብሮን ግብኣን መሰላን 

እዩ። እዚ እታ ሓንቲ እምነት ክርስቶስ ኣብ ታሪኽ 

ዝማዕበለትሉን ኣብ ናይ ቦታ ቤተክርስትያን ዝነብረሉን 

ዝተፈላለዩ ሓዋርያዊ ልምድታት (Apostolic 

Traditions) ማለት እዩxiv። 
 

3) ትግባረ መምርሒታት፣- ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን 

ግእዝ ወራሲት ሓዋርያዊ ባህሊ ምሥራቅ እያ። በዚ 

ከኣ ቅዱስ ኣቡነ ያዕቆብ ሥርዓተ ኣምልኾን 

መንፈሳውነት ቤተክርስትያን ሥርዓተ ግእዝ ሓልዮም 

ካቶሊካውነት ክሰብኩ ሓደራ ዘተዋህቡ። ጉባኤ ቫቲካን 

ኣብ ታሪኻዊ ፍጻመታት ፍርዲ እኳ እንተዘይ 

ኣመሓላለፈ ኣብዚ ዘሥርዓተ ግእዝ ከባቢ ካቶሊካውያን 

ኰንና ክንብርትዕ እንተደኣ ኮይኑ ምእንቲ ሓንቲ 

ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ክርስቶስ መንፈስ 

ብዝተፈላለየ ሓዋርያዊ ባህሊ ዝተመርሐ ነዚ ባህሊዚ 

ብምልኣት ክንክተሎን ክንነብሮን ግዲ እዩ። 

ቆል ጃሩዅሲ ሻኾ ህምበው ኣክትበት ግን፣ እን ዲባ 

ሻትካን ናውክ ናት ተብድኖ ሻኽኖ፣ ናምቃቅዲ ላዅ 

ኣኽኖ እን ሓዋርያት መህርድናዅዲ  ላናርድ 

መንደርትነዲ፣ መኣዲራ ቍርባኑዅዲ ሺዋንዲሲ ዲማ 

ተብኖ ኣረርሰነኵ።  

ናኸኻ እን ካራዅ ኣማነትሲ ከለብርነዲ፣ ወራትሊ 

እርግስነዲ፣ ኒ እምንስነዲ ፋፍዲ፣ ናውክ እምነትዲዲ 

ተባዅ ላናር መንፈሱዅ መሀደኵ (በርህ ብር ጃሩዅ 

12)። 

 ከለብርና እን ይማማትሲ ኣምርድ ኣርእና ካያ 

ኣኽጊ፣ ከለብርትሎም ወጠናኽር ግን። 
 

 

ኣክትበት ሊጘር ዕግሎ ቫቲካኑዲ፣ በክስታኒ ይረውዲት 

ቋላኹድ፣ ምህሮ 2ር ዕግሎ ቫቲካኑዅ ነዋየኵ።  

1) ወራት ከነይኒዅዲ፡ ኵዓዋዲት 

ተከውነዲ፤ ናውክ ብርክስጛ በክስታናት፣ 

ፈሀምድኖ ሻኻናዅ ግን፣ እና እውስተው 

ቃኑንሲ ኮዶ ክብያዅ ኣማነትድ ወራትሲ 

እርግስድኖሎም፣ ሻው ናላውድ በርክስጚ 

በክስታናት ግን። ናቋላ ዲማ ክብያዅ 

ኣርእጝድ፣ ናዓዋዲሲ መንደርትና ኣኽሮ 

ሻኵ። ናትናቱር ኣዋይንድ ኣኽን ከውድ 

ናዓዋዲ ኣምልኾሩልድ ሺርኖ ዋነነን፣ እን 

ናክል ዲውሲነዅሊሎም ወንተርድኖ፣ 

ለመለም ይድኖ ሻኽንዅ (ብርክስጚ 

በክስታናት 1, 6) 

2) በክስታኒር ምርሒትሲ ተከውና፡ ካተሊክ 

በክስታኒ በክስታኒርሰና ንር ዓዋዲት 

(ዓዲት ናትክ ታምምድ መንደርትቶሎም 

ንርዋጅብ ግን፣ ኒንኻ እን ላሪ ኣማነት 

ክርስቶስትሪ። ዳቦርዶ። አኻ ኣካንሊክ 

ህምበው በክስታናት ናክኒሲ መንደርትነስ 

ተርሲነት ቋሊሳዂ ግን፣ 
3) እውስተው ምርሒትሲ ወራትሊ እርግሰና። 

ዓዲ ግእዙዂሲ ተለይረሪ ካተሊክ 

በክስታኒ። በርክስጚ በክስታናታ ክኒት 

ለወውልድ ላሪ ግን። ንድ ግንኻ ፋፍዳ 

ያዕቆብ ሻትክ ይና ከነይነር ወራትዲ 

(ሊጡርግያ)፡ መንፈሳውነት በክስታኒ 

ግእዝሪዲሩዅሲ ተከውሮ። ካተሊክ ኣከነስ 

መሀርድድኖ ናው ፋነይስናዅ። ሊጝር ዕግሎ 

ቫቲካኑዅ ድግም መናብረቱሊ ጎፍየው 

ኣጭጉምድ ድኳ ጋበገን። እና ዓደት 

ግእዙዂ መንደርትሰታዂ ኣካንሊ ኣኽኖ፡ 

ሰበትኖ አከነን፡ በክስታኒር ላናር መታን፡ 

እና ዓደት ግእዙዅሲ መንደርትኖሉ ቀስብ 

ግን፣፡ 
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እምበኣርከስ ጉባኤ ቫቲካን እቲ ዝለዓለ መሃሪ ኣካል 

ቤተክርስትያን ብንጹር፣ እንታይነትናን ተልእኮናን 

ኣብዛ ቤትክርስትያን እዚኣ ኣነጺሩ ኣስፊርዎ ይርከብ። 

ጉባኤ፣- 

i. ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዘሥርዓተ ግእዝ ናይ 

ክልላዊ ቤተክርስትያን ኮይና፣ ናይ ሥርዓተ 

ግእዝ ባህሊ ትኽተልን ትነብሮን ምዃና 

ትነግረና ኣላ። 

ii. በቲ ኻልእ መዳይ ከኣ እዛ ዘሥርዓተ ግእዝ 

ቤተክርስትያን ምሥራቃዊ ባህልን ልምድን 

ከየጥፈኤት ምሉእ ሱታፌ ምስ መንበረ ጴጥሮስ 

ከም ዘለዋ ከኣ ትምስክር። (UR 15-17b, OE 

24, 30 CCEO c.904)  

እምበኣር ኣብ ቤተክርስትያን ንጉባኤ ናይ ዘይምቅባል 

ወይ ዘይምትግባር ጸገም ከምዘሎ እንኣምን እንተደኣ 

ኰንና፤ ኣብዚ ብጉባኤ ዝተኣወጀ ሰነዳት ንመንነትናን 

ከቶሊካዊ ኣነባራናን ብዝምልከት ግደፈት ናይ 

ዘይምውፋይ (Lack of true determination) ኣሎ 

ማለት እዩ። እንተደኣ መልስና “እወ” ኮይኑ ናይዚ 

ዘይተወፋይነትና ወይ ዘተቀባልነትና ምኽንያትን ሱርን 

ክንፈልጥ ይግባእ። 

እቲ ሕቶ፣- 

1) እቲ መሠረታዊ ትምህርቲ ጉባኤ ቫቲካን 2ይ 

ተቀባልነት ረኺቡ እንተደኣ ኮይኑ ብናይ 

ሥርዓተ ግእዝ ካቶሊካውያን ይነብርዶ’ሎ? 

ወይ ከኣ ገና ሎሚ’ውን 50 ዓመት ድሕሪ 

ጉባኤ እቲ ዘይቅኑዕ መንነት ብጉባኤ ዝተነጽገ 

ኣብዛ ዘሥርዓተ ግእዝ ቤተክርስትያን ካቶሊክ 

ምዃን ማለት ከአ፤ ንናይ ምዕራባውያን 

ካቶሊካውያን ባህሊ ምምሳልን ንኣኡ 

ምትብባዕን ኣብ ትግባረ ምውዓልን እዩ ዘሎ? 

ከማኡ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ምኽንያት ንናይ 

ጉባኤ ሰነዳት ዘይምፍላጥ (Lack of 

knowledge) እዩ። እቶም ሰነዳት ንጹራት 

እያቶም ቤተክርስትያንና ክተተግብሮም ከኣ 

ናይ ግዲ እዩ። ኣብ LG 23 “እዚ 

ብሓዋርያትን ተካእቶምን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ 

ዝተመሥረታ ኣብያተ ክርስትያናት… እቲ 

እንኮ መለኮታዊ ኣቋውም ቤተክርስትያን 

ሓልየን፤ ናይ ባዕላተን ሥርዓትን ሊጡርጊያን 

ትምህርተ መለኮትን ካልእ መንፈሳዊ ውርሻን 

ይጥቀማ… (ኣብ OE 1,6, UR 17 ዘሎ 

ምውካስ ይኣክል)። 

እቶም ናይ ጉባኤ ቫቲካን ሰነዳት ኣፍልጦ ዘለዎም 

እንተኾነ ከተግብርዎ ዘይርኣዩ እንታይ እዩ ምኽንያቱ? 

ዝኾነ ዉሉደ ክህነትን ሕዝብን ኣብ ታሪኻውን 

ሕዝባውን ሃይማኖታውን ናይ ከባቢ ኣተሓሳስባን ይጽሎ 

እዩ።  

ንድሰበትድ ሊጘር ዕግሎ ቫቲካኑዅዲ እን ክብ ያዅ 

መሀርዳኵ ገንዳ በክስታኑኹ ዋድሕድ ገምዶሉ አረርሰኵ፡ 

i) ዓደት ግእዙዂሲ ተለይረሪ ካተሊክ በክስታኒ፡ ኮሪ 

በክስታኒ ኣኽሮ ዓደት ግእዙዂሲ ተለይረሪዲ 

መንደርትረሪዲ ኣኽረት ድወቲና እንኵቲ፣ 

ii) አሪ ገፍድ ኮዶ እና ዓደት ግእዙዂ ተለይረሪ 

በክስታኒ። በርክስጚ ዓዋደዲ ክኒዲት ድሂስግሪ። እን 

ናትካ ገና ኣኽሪሪ በክስታኒዲ ላናር ክምርረት 

ቋሊሰኲና፣ (UR 15-17) OE 24,30 CCEO 

C.904)  

 ንድመታን በክስታኒትል  ዕግሎ የውሲ ከለብርና 

ብነዲ፡ ወራትሊ እርግስና ብነዲር ጨገም ዋነት 

እምናኽር ኣኽኖ ደምቢ፡ እና ዕግሎ ቫቲካንዅድ 

ተምብህሰው ኣክትብ ይናውሪናርዲ ይና ካተሊካ 

መደርትነዲት ቋላዅድ ተውህና ሓያመት ህንበኵ 

በህለት ግን፣ ይና ወንተሳ “የዋ” ኣከን እና ይና 

ተውሀት ብና ወሪ ይና ከለብርና ብነር ምስምሳ ውረኒ 

አኸት አርእኖ ህምበኵና። እን ወጝቀራ፡-- 

• እን ምህሮ ሊጘር ዕግሎ ቫቲካኑዂ ከለብርሳዂ 

አከን፡ እን ዓደት ግእዙዅ  ተለየው 

ካተሊክድ መንደርትስተኵማ እⶖኵንዅን? 

እማ አበዲ ንክኽር ልሳዕ አⶖኵረጝን አመራ 

ደምቢ፡ እን ይና ዓደት አኽጋዅ ዕግሎሲ 

ነጨግሳዅ፡   እና ዓደት ግእዙዅ ተለይረሪ 

በክስታኒትል ዋንትና ይኸ፡ እን ላቲንዱዅ 

ዓደትዲ ተማሰልዶ፡ ኒት አታብዕድነዲ 

ግብርሊ እርግስነዲ ኒ? ኒስና አከን እን 

ምስምሳ፤ እን ዕግሎ መውድዕሲ አርጝብና 

ግን። እን ኣክትበት ዋድሓን ግን፡ ይና 

በክስታኒ ወራትሊ እርግስታሎምኻ ቀስብ ግን፣ 

“እን ሓዋርያትዲ ናታለይቱትዲሲ ኣኻ 

ኣካንሊክ ሠረትሰው በክስታናት፡ እን ላዅ 

ጃሩዅ መሠረት  በክስታኒሩዂሲ ተከውኖ። 

ናሹሩዂ ዓደት ሊጡርግዪዅዲ፡ ምህሮ 

መለኮቱዅዲ (ተሎግያ)፡ አሪ መንፈሱዅ 

ልግዲ ነፍዕስተነኵ ያዅሲ ቋልና 

ኣቅተኵ፡፡(OE 16, UR 17 ቋሊ)። 

 

እን አክትበት ሊጘር ዕግሎ ቫቲካኑዅሲ አርእጝ ሻው 

ደአም ግብርሊ እርግሱኑሉ ቋልስተገው ውረኒ ግን 

ኒምስምሳ? በክስታኒር መድሲ ሞዅሮ ህምበው 

አኮኒን፡ እምነንቲ ብርጃርሊ ህምባዅ ኣዋይን 

መናብረቱዅድ፡ ኣኽን ናትናቱር ወጨም ኣማነቱውድ 

ጨለውሱ አረርሰኵ። 
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ኣብ ምድሪ ሓበሻ ክርስትና እንክኣቱ በቶም ባህሊ 

ኣለክሳንድርያ ዝኽተሉ ኣመንቲ ደሓር ብኣለክሳንድርያ 

መዓርገ ጵጵስና ተቀቢሎም ብኣለክስንድራዊ ባህሊ 

ወንጌል ዝሰበኹ ኣቡነ ሰላማ ክሰተ ብርሃን፡ ድሕሪኦም 

ዝሰዓቡ ኵሎም ነዚ ባህሊዚ ኣልበሱና። ጸኒሑ ኣብ 

ውሽጢ ዘመናት ግእዛዊ መንነት ለቢሱን ምስ ባህሊ 

ሓበሻ ተሰማሚዑን ከኣ ናብ ሥርዓተ ግእዝ ማዕበለ። 

እዚ ሥርዓት እዚ ናይ ኩሉ ወዲ ሓበሻ መለለይን 

መፍለጥን መንፈሳዊ ባህሊ ኮነ። ኣብ ታሪኽ 

ብዝተፈጸሙ ጌጋታት ሰበኽቲ ወንጌል፡ ናይ ገለ ነቲ 

ልምድን ባህልን ዘሓበሻ ዘይምፍላጥ፤ ናታቶም ባህልን 

ልምድን ከተኣተትዉ ምስ ጀመሩ ነዚ ሓድሽ ልምዲ 

ዘይዓበየሉ ዉሉደ ክህነትን ሕዝብን ኣብ ዘይተደልየ 

ቅርሕንትታን ተጻብኦታትን ስለዘምረሐ ክፈላሊ ግዲ 

ኮነ። ነቲ ድሒሩ ዝተኣታተዎ ባህሊ ክኽተሉ ዝደለዩ 

ዉሉደ ክህነት ካብቲ ዝጸንሐ ባህሊ ናብ ዝፈልዮም 

ጉዳይ ኣምርሑ። ካቶሊክ ምዃን ከኣ ነዚ ሓዲስ ባህሊ 

ምኽታል ከስምዕ ጀመረ። ብኸምዚ ኣገባብ ከኣ ክሳብ 

ጉባኤ ቫቲካን 2ይ ቀጸለ። ምስ ብዝሒ ጊዜ እዚ ነቶም 

ዝኽተልዎ መለለዩ መንነት እናኾነ መጽኤ። ኣብ ምድሪ 

ሓበሻ ምትካል መንፈሳዊ ማኅበርት ዘሥርዓተ ላቲን 

ከኣ ንምድሪ ሓበሻ ጓና ዝኾነ መንፈሳውነትን 

ሊጡርግያን ንምትብባዕ ዓቢይ ኣበርክቶ ገበረ።ካብዚ 

ዓይነት ፍልልያት ዝነቀለ ሎሚ ከም ክፍሊ ካቶሊካዊ 

ሥርዓተ ግእዝ ኮይኑ ምርካቡ ዘሕዝን እዩ።  

እዚ ርድኢት እዚ ክእረም ዝኽእል ልባዊ ለውጢ 

ብምግባር ኣብ ሊጡርግያን መንፈሳውነትን ተልእኮን 

ጉስነታዊ ሕይወትን ጉባኤን ድሕርኡ ዝወጽኡ ሰነዳት 

ተመርኩስካ ሕዳሴ ብምግባር፡ ኣብቲ ዘሕብርን ሓቀኛ 

ምንጪ ሥርዓተ ግእዝ ብምምላስን እዩ። እዚ 

ኣገባብ’ዚ ንሓድነት ክርስትያን ዘተባብዕ ስጉምቲ እውን 

ይኸውን (UE4, 6,7,8)። 

ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዘሥርዓተ ግእዝ ካብ 

ሱተፌ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ብዙሕ ህያባት 

ትቅበል፣ ብመንጽሩ ካብኣ ሓቀኛ ካቶሊካዊ ምሥራቃዊ 

መንነታ ክትነብሮን ክትምስክሮን ትጽቢት ይግበረላ። 

ንመንፈስ ጉባኤ ቫቲካን ከምቲ ቤተክርስትያን 

ዘሥርዓተ ግእዝ ክትነብሮ ካብቶም ዝሕግዙ ባእታታት 

ኣብኣ ዝርከቡ ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ዝህቡ፡ ናይ ደቂ 

ተባዕትዮን፣ ኣንስትዮን ማኅበራት ገዳማትን እያቶም፣ 

እዚ ሓሳብዚ ኣብ OE 6 ሰፊሩ ንዘሎ ምግንዛብ 

ይኣክል። ቀጺሉ ከኣ “ኣብ መንጎ ምሥራቃውያን 

ምእመናን ዝርከቡ ሥርዓት ላቲን ዝኽተሉ ገዳማውያን 

ኮነ ማኅበራት ሓዋርያዊ ተልእኾኦም ዕዉት ምእንቲ 

ክኸውን ብዝተኻእለ መጠን ናይ ምሥራቃውያን 

ሥርዓት ዝኽተሉ ገዳማት ወይ ማኅበራት ክምሥርቱ 

ነተሓሳስቦም” OE6  እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ሕጊ ቀኖና 

ዘምሥራቅ ኣብያተ ክርስትያናት ሰፊሩ ንረኽቦ። 

ይና ኮል ክርስትና እንተሩ ዓዲ 

አለክስንድሪውሲ ተለየው እምነንትድ፡ ደምንኻ ኒልድ 

ፋፍዳ ኣኾ ኪሠራር ብሽራት በሽርዳዅ ኣቡነ ሰለማ 

ከሰቴ ብርሃንዲ፡ ናደምቢ ተለየው ናውክር እና ዓዲ ነስ 

ሰስንዅና፣ ገሪ ኣመታት ደምቢ ይና ከዋ ዓዲዲ ለሓሞ 

ዓደት ግእዙዅል ኣኽራሲ ዳበሩዂ፣ እና ዓደት ኒንኻ 

ይነድ ናትክድ ይና አርእሲሰነዲ መንፈሱዅ ዳበርነዲ 

ኣኹዅ፣፡  ድግምሊ እስተው ኪሠሪር ብሽራትሲ 

በሽርደው ከተድ፡ ናበልጙኻ ይና ከዋ ዓዲት አመልዲት 

አርእምብነድ እስተዅ ኣኾ፡ ናኮዅ ክኒዲ ዓደድዲት 

ቱስድኖ ተርሲነሰና፡ እና ሓዲስ ዓዋዲት ልገድገውሎም 

ከድዲ ከውዲ ጀረብድጋ አጭጉምዲ ገደቢትነዲትል 

ገእይኑዅ።  እን ደንቢቶ ትዋዅ ዓደትሲ ተለየው 

ከድር፤ እን ድየዅ ዓደትልድ ሲራዅሎም ጋርሊ ገእ 

ይኑዅ። ካቶሊካ አክና ይኸ እና ሓዲስ ዓደትሲ ተለይና 

ዋሲስሮ ተርዩዅ።  እና ነወያ ደርብድ 2ር ዕግሎ 

ቫቲካንዅል ኣኽራሲክር እንዳኸ ዲዊዂ፣ ወክት 

ብጅኽዲ እን ተለየውሲሉ ናመለለይ ኣኩ ኣርሱዂ፣ 

ይናኮል ላቲን ዓደትሲ ተለየው ገዳማት ናእንተርነድ 

ኮዶ፤ ይና ከውድ ገብራ አኻዅ መንፈሳውነትዲ 

ሊጡርግየዲት አታብዕድኒል ካበና በሀር ኣኹዅ። እና 

ነወያ አዋይንልድ ጐዅ ፍርገትልድ፤ ንኪ በና ዓደት 

ግእዙዅሰና ኣኾ ኒ አረርስና ገሪዂዲክ ጎሀይዳዅ ግን።  
 

 

እና ፈሀም ኒን ለወትስሮ ኣከን ሓዲስ ፈሀምድ ሊጘር 

ዕግሎ ቫቲካንዅል ኣኸን ኒድ ደምቢ ከተብሰው 

ምቃቅናር ዲባ ጃሩሲ ቋለው ኣከትበትሊ ጨግዕስትኖ 

እን ላት ክሳዂ ይና እምንድ ዕል ዓደት ግእዙዅል 

ወንተርነድ ግን፡፣  

እና ኣዋይን ኒን ላናር በክስታንዂል ተብዓዅ ሰድር 

አከኵ (UE 4,6,7,8). 

  

ዓደት ግእዙዅሲ ተለይረሪ ካተሊክ በክስታኒ እን ናትካ 

ገና ኣኽረሪ በክስታኒትልድ ገሪ ርድቅ ከለብርቲ። 

ንድኻ እን እምኑዅ ብርክስጚ በክስታናታ ክኒሲ 

መንደርትቶኽር  ንርሹት ዳበርድቶኽር ጨበርስተቲ፣ 

ቋላ ሊጘር ዕግሎ ቫቲካኑዅድ መንደርትኒል ገሪዂ 

ካቢሮ ገረሰው ዋነነን፡ እን ናትናቱር ገዳማት 

ቍራቍርዲ እጝቃቅዲሩ ግን። “ብርክስጛ በክስታኒር 

ዓዲት ተከወው እምነንቲር ዓጝቀይ መንደርተው ዓዲ 

ላቲኑሲ ተብየው ገዳማት ናንሽቅናር ታምም ኣኽሮ 

ገረስተስና ብርክስጛ በክስታናታ ክኒሲ መንደርተው 

ገዳማት ተርሲድኖ ሓሰቢስነኵንሎም” (OE 6)። እና 

ሓስብ ኒን ክቱብ ቃኑኑዅ ብርክስጛ 

በክስታናትዅልኽር  ከተብሶ ህምበኵ። 
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 “ዓመተ እምነት” ሰነዳት ጉባኤ ቫቲካን 

ንምፋላጥን ንምርዳእን ዝሕግዝ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ 

ኤጳርቅናና ንጉባኤ ብኸመይ ከም እተቀበለቶ 

እትምርምረሉ ጊዜ እዩ። ኤጳርቅና ከረን ካብ ዕለተ 

ምሥረታኣ ጀሚራ ካብቲ ቅድሚያ ዝተዋህቦም ጉዳያት 

ሓደ፤ ጉዳይ ሥርዓተ ኣምልኾ ነበረ። ሰነዳት ጉባኤ 

ቫቲካን፣ አብ ሕጊ ቀኖና ዘምሥራቅ ኣብያተ 

ክርስትያን፤ ኣብ ሕጊ ቀኖና ምሥራቃውያን ኣብያተ 

ክርስቲያንን ዘሎ ሥርዓተ ሊጡርግያ ናይ ኣፈጻጽማኡ 

መምርሒ ኣብ ዝብል ጽሑፋት ተመሥሪታ ንሥርዓተ 

ኣምልኾ ዝምልከት ግቡእ ምሥራቃዊ መልክዑ 

ንኽለብስ ትጽዕር አላ።  

 

እዚ “ዓመተ እምነት” ነቲ ተሪፉና ዘሎ ናህሪ ወሲኽና 

ንምትግባሩ ዘተባብዓና ዓመት ኮይኑ፤ ሊጡርጊያና 

ዓቂብካ፡ ኣብ ሥርዓትካ ምጽናዕን ጥቅሙን 

ትሕዝቱኡን ፈሊጥካ ነቲ መንነቱ ከቅይሮ ዝኽእል 

ነገራት ምውጋድ እዩxv። 

 ንጉባኤን መምርሒኡን ምቅባልን ኣብ ተግባር 

ምውዓልን ንቤተክርስትያን ምእዛዝ እዩ። ነዚ 

እናፈለጥካ ኣብ ግብሪ ክትውዕሎ ዘይምህቃን ግና ወይ 

ከኣ ኣብቲ ዝለመድካዮ ምጽናዕ ካቶሊካውን ሥርዓተ 

ሊጡርጊያዊ መንነትካ ዘይምፍላጥ ኮይኑ እምቢትነት 

የመልክት። እምቢትነት ከኣ ዘይምእዛዝ እዩ። “ዓመት 

እምነት” ነዚ ግድፈት ተረዲእና ናይ ልቢ ለውጢ 

ገርና ኣብቲ ሓቀኛ ባህልና ተመሊስና እምነትና 

ክንፈልጦ፣ ክነብሮ፣ክምስክሮ ንጽዋዕ ኣሎና። 

 

ዓመተ ጸጋን ይግበረልና፡ ወላዲተ አምላክ ድንግል 

ማርያም ነዚ ጸጋዚ ተመልደልና። 

 

እስመ በኵለሄ ወትረ ይሴባሕ እግዚአብሔር!!! 

 

           + ኣባ ኪዳነ  

በጸጋ እግዚአብሔር ወበሥምረተ መንበረ ጴጥሮስ 

        ጳጳስ ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ከረን 

 

 

“አመራ ኣማነቱዂ” ኣክትበት ሊጘር ዕግሎ ቫቲካኑሲ 

ኣርእኖኽር ፈሀምኖኽር ካባዅና ወክት ግን። ኒዳግል 

ይና ኤጳርቅና ዕግሎት ኣውስኮት ከለብርዶሉ ህምበቲን 

መመይናዅሉ ወክት ግን፣ ኤጳርቅና ከረንዲ እንሰካ 

አንሰስትረንትልድ ሻኽሮ፡ ሰልፋ ኡሮ  ከደምራዅሉ 

ዋነን ሊጡርግያ ጋር ግን፣ ኣክትበት ሊጘር ዕግሎ 

ቫቲካኑዲ ክቱብ ቃኑኑዅ ብርክስጛ በክስታናቱዅዲትል 

ህምበውሲ ኣዋሃብረ ወራትሊ እርግስራዅን ያዅ 

ክቱብሊ ጨግዕትሮ፤ ብርክስጛ በክስታናታ ክኒሲ 

መንደርትቶ ለመለም የቲ እጝኵቲ።  

 

 

እና “አመራ ኣማነትዃ” እን ከብተና ህምባዅሲ 

ወለይዳዅድ ወራትሊ እርግስኖሉ ካብዅና አኾ፤ ይና 

ሊጡርግየስ ተከውኖ፡ ኵ ዓደትሊ ተብነዲ፡ 

ኒመንፈዓትዲ ኒክማነዲት አርእሮ፡ እን ኒውሪናርሲ 

ለወትሮ ገረሰው ጋራትሲ ደጐጕና ግንxviii።  

 ዕግሎዲ ኒ እወው ቃኑንዲት ከለብርነዲ 

ወራትሊ እርግስነዲ በክስታኒሲ አደደስና ግን። ነስ 

አርእሮ ዋንትሩ ወራትሊ እርግስቶሉ ወጠና ብና ወሪ 

እን ክንትረዅሊ ተብና ካተሊካ ኵኣክነዲ ኵውሪናርሲ 

አርእምብነዲ ኣኾ ጕሽነስ ቋሊሰኵ። ጕሽነኻ አደድስና 

ብነ ግን። እና “አመራ ኣማነትዅሊ” ነስ ናትክ 

ፈሀምኖ ይና ለበከዲክ ለወትስኖ እን እምኑዅ ይና 

ዓደትሊ ወንተርኖ ይና ኣማነትሲ አርእኖሉ 

መንደርትኖሉ ሰምዕኖሉ ሽጝስትነኵን እⶖኵንዅን። 

 

አመራ ገዱዅ አኽን ይነት፤ ጃር ገና ማርያም ድንግሊ 

እና ገድ ኒስ እዊስርንና። 

 

ጃር ኒትክዲሲ ዲማ ሓመድሳዅ ኣኽኒ!!!! 

 

 

       +  ኣባ ኪዳነ 

ገድ ጃሩዅዲ ወንበር ጴጥሮስር እንከሊዲሲ 

  ፋፍዳ  ካተሊክ ኤጳርቅና ከረንዱዅ 

 

 

 

                                                 
1
Lumen Gentium; Sacro Sanctum Concilium; Dei Verbum; Gaudium et Spes 
2ሰነዳት ፪ይ ጉባኤ ቫቲካን (ብኃልዮት “ትምጻእ መንግሥተከ” እተተርጐመ፤ ገጽ 6,15. 
3
Ed. Karl Rahner, Encyclopedia of THEOLOGY: A Concise Sacramentum Mundi, pp.500-524. 

4
II.II.9.2,a 2.9 
v
 Ex.4:5,8,31,19:9, cfr also 1k10:7; Jer 40:14;  Hab1:5. 

vi
 �FPQ "Q R� 4��� S�Q� �T�U UVW�� # X0 (truth) X!�)- (truthfulness) 

(�) (fidelity) h�(ij 
vii
 � �/ .4:4;13:12;14:1;15:7 

viii
 Lxx = 79  called Septuaginta (Latin) the name commonly given to tge Jewish GK version of the Old 

Testament made in the pre-Christian period. (J.Meckenzie, Dictionary of the Bible, p.786. 
ix
 (vision of belief: i.e. I believe that A  is B , I am sure & certain). 
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x
 (intellectual operation) formally to trust is the operation of the will. Hence believing 

what the informer is saying is INTELLECTUAL STAND, because judgment is the 

work of the intellect.    Reliance is not formally the act of the intellect but of WILL. 

Therefore will & intellectual operations are involved in believing. 

 We believe in God= we admitted his existence trust the admittance= believing. 
xi ተራ መጸውዒ ከም አይተ አቶ፣ ናይ ሮማውያን ነጋውስ መጸውዒ፤  ናይ ግሪኻውያን  አማልኽቲ 

መጸውዒ፡ካብ ግሪኽ ናብ  ዕብራይስጢ ዝተተርጐመ ያህወህ / ጀሆቫ ቢሉ ተርጐሞ  ንኣምላኽ ዝወሃብ 

መጸውዒ፡ 
xii

 Y. CONGAR, RECEPTION, An Ecclesiological reality, CONCILIUM 77 (1972) 
xiii
 Cfr- UR15, 17b, LG23, Instruction for the Application of the liturgical precepts of 

the case of canons of the Easers churches N
o
-16. 

xiv
 Cfr-LG23, UR17, b, OE5, 6. 

 
xv
 Inustruction for the application of the Liturgical precepts, N

o
 17-18. 

 
xvi
  

xvii
  

xviii
  


