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ዓመተ እምነት 2012
Porta Fidei “አፍደገ እምነት”
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ 16 ሓዋርያዊት መልእኽቲ “አፍደገ እምነት” (ግ.ሓ. 14፡27)
አብ እትብል ዝጸሓፍዋ ካብ 11 ጥቅምቲ 2012 ክሳብ 24 ኅዳር 2013 ዓ.ም. ጎ. ሓሳብ ዓመት
መመላእታ ዓመተ እምነት ኢሎም አዊጆምልና አለዉ። ብብዓለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ
ኩልና ንጉስ ክዛዘም እዩ። ነዚ ክእውጁ እንከለዉ አብ ሰለስተ ዓበይቲ ምኽንያታት መሰረት
ብምግባር እዮም።
1. ካልአይ ጉባኤ ቫቲካን ካብ ዝኽፈት 50 ዓመት የብዕሉ አሎ። ብዓል ዓቢይ ዝኽሪ ብፁእ
ዮሓንስ መበል 23 ብ 11 ጥቅምቲ 1962 ፪ ቫቲካን ብዕሊ ከፊቶሞ። ሓደ ካብቲ ቀንዲ
ዓላማ ናይ እዚ ዓመት ነቶም ጉባኤ ዘሕለፎም ደኩመንትታት ብግቡእ አንቢብካ አብ
ኩሉ ከምዝፍለጡ ምግባርን ከም ወሰንትን ቀንድን መምርሒታት ናይ ቤተ ክርስትያን
ስልጣነ ትምህርቲ (Magisterium) መሃሪ አካል ገርካ ምውሳዶም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት
ዮሓንስ 23 ጉባኤ ክገብሮ ዝደለይዎ “ዓምዲ እምነት ከመሓላልፍ፥ ጽሩይን ምሉእን
ብዘይ ምንአስ ወይ ዘየደናግርን” ክኸውን ኢሎም እዮም። እዚ ሓቅን ዘይቅየርን
ትምህርቲ ብምሉእ እምነት ክቐርብ አለዎ፥ ምስ ናይ ዘመና አድላይነት ተዛሚዱ ብጥበብ
ክቐርብ አለዎ። በዚ ምኽንያት አብቲ መባእታ ናይ ብርሃን አኅዛብ ዝብል ንዓምዲ
እምነት ብዝርኢ ዘሎ ምድጋም ሓጋዚ እዩ። “ክርስቶስ ብርሃን አኅዛብ እዩ፥ እዚ ኾይኑ
እቲ ሓቂ እዚ ቅዱስ ጉባኤ ብመንፈስ ቅዱስ ብሓንሳብ ተአኪቡ ናብ ኩሉ ፍጡር ወንጌል
ክሰብኽ ድለቱ እዩ (ማር 16፡15) ብርሃን ክርስቶስ አብ ኩሉ ደቅ ሰብ ከምጽእ፥ ብርሃን
ብብሩህ አብ ኩሉ ተግባር ቤተ ክርስትያን ዝርኤ። ብብርሃን ክርስቶስ ጀሚሩ፥ ዘንጽሕ፥
ዝበርህን ዝቅድስን አብ ምስራዕ ቅዱስ ስርዓተ ሉቱርግያ ( Constitution
Sacrosantum Concilium), መለኮታዊ ቃሉ Dogmatic Constitution, Dei
Verbum), ጉባኤ ነቲ ጥቡቕ ባህሪ ቤተ ክርስትያን ክገልጽ ደልዩ (Dogmatic
Constitution, Lumen gentium), ምስ ዓለም ዘለዋ ርክብ ዝገልጽ (Pastoral
constitution, Gaudium et spes)። አብዞም ዓርባዕተ ተቕዋማት እቲ ሓቀኛ ዓንዲ
ናይ ጉባኤ ተመስሪቱ ነቶም ቀንዲ ናይ ዘመና ጸገማት ብዝርኢ አዊጁን ምምርሒ
አውጺኡን።
2. ሓዲስ ትምህቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብጹእ ዮሓንስ ጳውሎስ ፪
11ጥቅምቲ 1992 ካብ ዝእወጅ 20 ዓመት ዝኽሪ ብምግባር። ዓመተ እምነት
ንካቶሊካውያን ንመሰረታውያን ትሕዝቶ እምነት ከጽንዑን ክርድኡን ዝሕግዝ እዩ። ነዚ
ክንገብር እዚ ሓዲስ ት/ክ መሰረታውን ቀንድን መጋበሪ ጽሙቕ አቢሉ ዘቕርብ እዩ።
3. ሳልሳይ ምኽንያት ከአ ናይ እቲ ብጥቅምቲ 2012 ዝተኻየደ ሲኖዶስ ጳጳሳት አብ ሓዲስ
ስብከተ ወንጌል ንዝብል ምኽንያት ብምግባር እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዚ ዓመተ
እምነት ንክርስትያን ኩልና ክሕግዘና ምእንቲ ብፍላይ ነቲ ሓቂ ክነንጸባርቕ፥ ምኽንያቱ
ፍቕሪ ክርስቶስ ወንጌል ክንሰብኽ ይግድደና እዩ፥ እምነት ይዓቢ እዩ፥አብ ፍቕሪ
ተመስሪትና ከም ዝተቐበልናዮ ክነብሮ ከሎናን ከምኡ ተመክሮ ናይ ጸጋን ሓጎስን
ዝተቐበልና ክነመሓላልፎ ከሎና ይዓቢ እዩ።
አብዛ ማዕጾ እምነት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲልቶስ በታ ኩሉ ጊዜ ክፍቲ ዝኾነት “ማዕጾ
እምነት” (ግ.ሓ. 14፡27) ብአአ አብ ሕይወትና ነቲ ቅኑዕ መገዲ ክንጉዓዝ ክሕግዘና ክንረኽባ
ይዕድሙና። ካብ ጽንሰት ጀሚሩ ዝኾነ ሰብ አብ ጉዕዞ ብሕይወት፥ ሞትን ኲንኡን እዩ ዝነብር።
ንብዙሓት ሰባት እቲ ጉዕዞ ዘይፍሉጥ ዓላማ ዘልኦ እዩ ብሳዕቤኑ ኸአ ሕይወቶም ከም ሓደ ዓላማ
ዘይብሉ ይርእይዎ። ገለ ኸአ ካብ ሓደ ግዝያዊ ምዕራፍ ናብ ካልእ ይጉዓዙ ከም ካብ ሓደ ኦአዚስ
ናብ ካልእ ኦአዚስ ንየው ነጆው ምባል፥ ንገለ ኸአ ሓጎስ ደስታ ምቾት አብ ዝረኽቡሉ፥ ካልኦት
ከአ ሓደ መገዲ ሒዞም የማን ጸጋም ዘይብሉ አብ መገዲ ዝጓነፎም ክዕዘብዎ ዘይደልዩ፥ እዚኦም
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መንገደኛታት እዚኦም ሰባት እዚኦም አብ ሕይወቶም አበይ ገጾም ከምዝጉዓዙ ዘለዉ አይፈልጡን
እዮም ከምኡ አበይ ገጾም ከም ዝኸዱ ዘለዉ እውን አይፈልቱን እዮም።
በነዲክቶስ ክርስቶስን ቤተ ክርስትያንን ንህዝቢ ካብ ዘለዎ ናብ ሕይወት መገዲ ክመርሕዎ፥ አብ
ዕርክነት ምስ ወዲ አምላኽ፥ ናብቲ ሕይወት ዝህበናን ሕይወት ብምልአት ዝህብን” ይመርሕዎ
ይብሉ (ቍ. 2)። አብዛ “ማዕጾ እምነት” እትብል መልእኽቶም በነዲክቶስ ጉዕዞ እምነትን ምስኡ
ዝኸዱ ብዙሕ ነገራትን ይገልጹ።
“ናብአ ምስ በጽሑ ምእመናን ቤተ ክርስትያን አኪቦምእቲ ኹሉ አምላኽ ዝገበረሎምንነሕዛብ ከአ
አፍደገ እምነት ከም ዝኸፈተሎምን አዘንተዉሎም” ግ.ሓ. 14፡27
እዚ ዓመት ክቡር ዓመት ናይ ኩሎም ምእመናን ኮይኑ ኩሎም ንእምነቶም ብዕምቆት ክርድእዎ
ኩሉ መሰረታዊ ነገራት እምነት እኹል አፍልጦ ክህልዎም “ርክብ ምስ ኩነታት፥ ምስ አካል
ንሕይወት ሓዲስ መልክዕ ዘልብስን ወሳኒ ምምርሒ ዝህብ” አጋጣሚ እዩ። አብቲ ምስ ዝተንሥኤ
ክርስቶስ ተመስሪቱ ርክብ ክፈጥር እንከሎ እምነት ብኹሉ ዕብየቱን ምልአቱን ከምእንደገና
ክሕደስ ይክአል። አብ መዓልታዊ ሕይወትና እምነት እንደገና ክንረኽቦ ዝግብአና ውህበት፥
ክንኩስኩሶን ክንምስክሮን ዝግብአና እዩ፥ ምኽንያቱ አምላኽ ንነፍስወከፍና ነቲ ጽባቔን ሓጎስን
ናይ ክርስትያን ምዃን ዓዲሉና እዩ።
ነዚ ዓመት እምነት አብ ሕይወትና ፍሉይ ፍረ ክህልዎ ክንገብሮ ዝግብአናን ሓጋዚ ነገራትን
አገባብራን አሎ። ሓደ ካብቲ ክንገብሮ ዝግብአና ናይ ቤተ ክርስትያን ውሳኔታት ጽሑፋት
እነንብበሉ ፍሉይ ጊዜ ክንውስን ይግብአና።
1. መጀመርያ ክነንብቦ ሓጋዚ ኢለ ዝሓስቦ እዚ ሓዲስ ት/ክ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን
እዩ። ብምልኡ ክነንብቦ ይግብአና። እዚ ሓ/ት/ክ ዕላውን ጥበብ ብዝመልኦ ብምልኡ
ጽሙቕ አቢሉ ናይ ካቶሊካዊ ዓምዲ እምነት ዝምህረና እዩ።
ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ቤተ ክርስትያን አብ አርባዕተ ክፍሊ ዝተመቕለ እዩ፤ እምነት
ክርስትናኻ ምግላጽ (አብ እምነት ዘተኮረ)፥ ምስጢራት እምነት (አብ ምስጢራት ቤተ ክርስትያን
ዘተኮረ)፥ ብእምነት ዝነበር ሕይወት (አብ ናይ ፍቕሪ ትእዛዝ ‘Beatitudes’ ዓሰርተ ትእዛዛት)፥
ብእምነት አብ ዚነበር ሕይወት፡ ጸሎት (አብ ናይ ጸሎት ባህሊ ብፍላይ አብቲ አቦና አብ ሰማይ
እትነብር ዝብል) ዘተኮረ እዩ። ነዚ መዝገብ ሃይማኖት ክንርዳእ መጀመርያ ነቲ ሕጽር ዝበለ
ጽማቕ ወይ ብናይ አመሪካ ረኪበ ጳጳሳት ዝተሰናደወ ንዓበይቲ ዝርኢ እንተ አንበብና ሓጋዚ እዩ።
2. ክልተ ቀንዲ ጽሑፋት ፪ ጉባኤ ቫቲካን “Lumen Gentium” ዶግማዊ ሕጊ ንቤተ
ክርስትያን ዝርኢ ከምኡ “Dei Verbum” ዶግማዊ ሕጊ ንመለኮታዊ ግልጸት ዝርኢ
እንተ አንበብና ሓጋዚ እዩ።
ጉባኤ ቫቲካን እዞም ክልተ ዶኩመንትስ ንሕይወትና ከም ካቶሊካያን ይሃንጽዎ ይብል። ስለዚ
ብምስትውዓልን አፍልጦን ክነንብቦምን ክነጽንዖም ይግባእ። እዝሞ ክልተ ደኩመንትታት ክንደይ
ጊዜ ካብ ቅድሱ መጽሓፍ አብኦም ተጠቒሱ ከምዘሎ አስተውዕል። ክነንብቦም ከሎና ከም ጸሎት
እዮም ከምኡ ርክብ ናይ ቅዱስ መጽሓፍን ጉባኤን ክንዕዘብ ንኽእል። አብዚ ክልተ ዶክመንትስ
ናይ እምነት ጠመተን እታ ነዚ ዶኩመንት ዝሓዘት ቤተክርስትያንን አተሓሒዝና ክንርኢ
ንኽእል። ነዚ አብ እምነት ዘሎ ጠመተ አብ ናይ ግልኻ ርድኢት እምነትን አብቲ እትገብሮ ጻዕሪ
አብ ሓዲስ ስብከተ ወንጌል አወዳድሮ። ሓዲስ ስብከተ ወንጌል ማለት ንኹሉ እምነት አብ
እግዚአብሔር ከምቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ዝተገልጸልና ክህልዎ ምጽዋዕ (ምንጋር) እዩ።
ብግልኻ ከምብሓዲስ አብ ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ ቤተ ክርስትያን ዘሎካ ምውህሃድ ተአምኖ እዩ።
አብ ምስጢራት ሕይወትን ጸጋን ምርካብን ንቅዱስ መጽሓፍ ከም ቃል አምላኽ ከምብሓዲስ
ምርካብ ማለት እዩ።
በነዲክቶስ አብዛ “ማዕጾ እምነት” እትብል መልእኽቶም “ቀንዲ ቅልውላው እምነት አብ
ብዙሓት ሰባት ዘስዓቦ” ይገልጹ (ቍ 2)። ብፍሉይ ክገልጹ ከለዉ “ሕማቕ ጸገማት ናይ እዋና
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ብፍላይ ነቲ ሓቀኛ ዓምዲ እምነት ዝርእን እቲ ሓቀኛታት ትርጉሙን ዝርኢ” (ቍ 5)። በነዲክቶስ
ብዙሕ ናይ ዘመና አተሓሳስባ ንእምነት የናእሱን የቆንጽቡን ይብል።
መጀመርያ ብዙሕ ናይ እዋና ርድኢት ‘ነቲ ብአእምሮና ክንበጽሖ እንኽእል ርግጽነታት ምስቲ
ብሳይንስን ዘመናዊ ተክኖሎጂን ዝርከብ ምህዞታት ከምዘይ ይራኸብ ገሩ ይርእዮ’ (ቍ 12)።
ብዙሓት ዝአምንዎ ቤተ ክርስትያን እትምህሮን ሰባት ዝአምንዎን ሳይንስ ከረጋግጾ ዘይክእል
እንተኾነ እዚ ዓይነት እምነት ግላዊ ስምዒት እምበር ሓቂ የብሉን ይብሉ።
ካልአይ በነዲክቶስ ብፍሉይ አብቶም ውሕድ ዝበሉ ብዝዕባ ባህላዊ አፍልቶ ዘለዎም ይዛረቡ፥
ብፍላይ አብ ዩኒቨርስታትን አብ መራኸቢ ብዙኃን ዘልዉ ይጠቕሱ፥ እዚኦም ንህላዌ
እግዚአብሔር ይክሕዱ ከምኡ ንተራ ቤተ ክርስትያን ጨሪሾም አይቅበልዎን። ንአብነት “ሓደስቲ
አልቦ እግዚአብሔር” ‘New Atheists” ዝአምኑ ናይ እዋና ዕው ኢሎም ዝዛረቡ ንሃይማኖት
ከጥፍኡ ዝጽዕሩ ዘለዉ እዮም (Richard Dawkins and Sam Harris) ዝብሃሉ መርትዖታት
አሎና እግዚአብሔር ከምዘየሎ ኢሎም ዝምጉቱ እዮም። ሓደ ካብ ዝገርም Dawkins ዝተባህለ
እግዚአብሔር ከምዘየሎ ከረጋግጽ ስለ ዘይክእል ንርእሱ ‘agnostic’ (አምላኽ ምህላዉን
ዘይምህላዉን ዘይአምን) እየ እናበለ ይገልጽ።
ሳልሳይ በነዲቶስ አብ መልእኽቶም ብዙሓት አመንቲ 90% ንአምላኽን እምነትን አብ ሓደ ክፍሊ
ሕይወቶም አጸጊኦም ይነብሩ። ንብዙሓት ካቶሊካውያን ኢና እናበሉ ዝእመኑ ንእግዚአብሔር ካብ
ማሕበራዊ ሕይወቶም፥ ካብ ሞራላዊን አብ መዓልታዊ ግዚኦም ፈልዮሞ/አልዮሞ ይነብሩ።
አምላኽ አብ ንአሽቱ ነገራት ይዝክርዎ ግን ማእከል ናይ ሕይወቶም፥ ዓላማ ወይ ምንጪ
ሕይወቶም አይኮነን።
ነዚ ርዱእ ምኽንያታት አብ ግምት አእትዮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ዓመተ
እምነት ኢሎም አዊጆም። ንኹልና አመንቲ ክርስቶስ ንጎይታ ንዘይ ምእማና ሓግዘና ክንብሎ
ይደልዩና (ማር 9፡24)። ዓላማ ናይ እዚ ዓመተ ንሕና አመንቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ አብኡ
ተመሊስና ምስኡ ክነብር እዩ። ምምላስ ክብሃል እንከሎ ነቲ እግዚአብሔር ብዛዕባ ርእሱ ምሳና
ክራኸቦ ዝደሊ፥ ከምቲ ንሱ ዝፈጠረና ምዃናን ብዛዕባ ድሕነትናን ምቕባል ማለት እዩ።
ገለ ካብዚ ሓቅታት ክንፈልጥ ወይ ክንረክን ናይ ሰብ አእምሮ ክንጥቀም ንኽእል። ንአብነት
አእምሮ ብሉጽ ፍልጠትን ኩሉ ክእለት ዘልኦ ንህዋን ነቲ ንሱ ዝኽተሎ ስርዓት ከምዝኽተል
ዝግብሮ ዝፈጠረ ከምዘሎ ይነግረና። እምነት አብ አእምሮ ይሃንጽን ነቲ ስእሊ ምሉእ ይገብርን።
እምነት እግዚአብሔር ካብ ኩሉ አብ ህዋ ዘሎ ዝዓበየ ከምዝኾነ ከምእንፈልጥ ይገብረና። እምነት
ንእግዚአብሔር እቲ እንኮ ዓላማና ከምዝኾነ ፈሊጥና አብ ልብና ማእከላይ ቦታ ከምእንህቦ
ይገብረና። ንሱ ንኹሉ ክፍልታት ሕይወትና አወሃሂዱ፥ ርክባትና፥ ሞራላዊ ነገራትና፥ ሥራሕና፥
ዕረፍትና፥ ክሉ ነገርና አብ ምልአትን ትርጉም ከምዝህልዎን ይገብረልና።
አብ እምነት ክንዓቢ ነቲ ፈቃር እግዚአብሔር ዓላማና ገርን ክርእዮ እናዓበየ ቀስብቐስ ዝብጻሕ
ጉዕዞ እዩ። አብዚ ዓመት ምዕባሌ ክነርኢ ንኽእል ኢና እዚ ኸአ ነዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት
ዝጽውዑና ዘለዉ እንተ ተቐበልናዮን እንተ መለስናሉን እዩ።
እምነት ይደክም ይሃስስ ከምኡ ክጠፍእ ይኽእል እዩ።
•

እምነት ይደክም። ምስ አምላኽ ቀጻሊ ርክብ ገርካ እንተ ዘየበራበርካዮ መገዲ
አምላኽ ተኸቲልካ እንተ ዘይተጎዓዝካ እናደኸምካ ትኸይድ። ምድካም እንተሎ
ብቐሊል ብኹሉ ትጥቃዕ። አብ ሕይወትና እንተ ረኤና ሰብ ሰውነቱ ድኹም
እንተኾነ ሓይሊ ስለ ዝጎድሎ ብቐሊል ብዝኾነ ሕማም ክጥቃዕ ይክአል። ሕማም
ኤይድስ አብ ሰውነትና ነቲ ክከላኸል ዝኽእል ክፍሊ ዋህዮ ጻዕዳ ደም ስለ ዝድክሞ
ዝኾነ ሕማም አጥቂኡ ይቐትሎ። እምነት ከምኡ እዩ። ከምኡ እምነትና ደኺሙ
እንከሎ ንነውሕ ጊዜ ክጉዓዝ አይክእልን እዩ።
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•

እምነት ክጠፍእ ይኽእል። ሰብ እምነቱ ምስ አጥፍኤ ብቐሊል ዝገብራ አልቦ
እግዚአብ እዩ። ንቦታ አምላኽ ወይ ብርእሱ ወይ በቲ ንሱ ዝውንኖ ንአብነት ሃብቲ
ፍልጠት ስልጣን ሓይሊ ወዘተ ይትክኦ። እዚ ዝኸፍአ ኩነት እዩ ዝፈጥረልና።

•

እምነት ክቕየር ይክአል። ሰብ ናይ እቲ ዝአምኖ እሞቕን አፍልቶን ምስ ዘይህልዎ
ብቐሊል እምነቱ ቀይሩ ክነብር ይኽእል። ነቲ ሓዲስ ዝረኸቦ ነቲ ዝነበሮ ባዶ
መንፈስ ዝተክአሉ ስለ ዝመስሎ ግዝያዊ ዕግበት ይስምዖ፥ ንኢየሱስ ረኺበዮ፥
ከምብሓዲስ ተጠሚቐ፥ ሎሚ እየ ቀሲነ እናተባህለ ክዝረብ ንሰምዖ ብዙሕ እዩ።
እንተኾነ ንሓቂ ረኺቦም ዘይኮነ ነቲ ግዝያዊ ባዶ ሕልንኦም ስለ ዝመልኡ እዮም።

•

እምነት አይ ምዉት አይ ጥዑይ ኮይኑ ክነብር ይክአል። ብስም ካቶሊክ ክርስትያን
ግን አብ ሓንቲ ናይ እምነት ነገር ዘይርከቡ ብዙሓት አለዉ። ንእምነቶም አብ
ጥምቀት፥ መርዓ፥ ሞት ጥራሕ ይደልይዎ። እዚ ዓይነት እምነት ፈሪሳዊ እምነት
ክብሃል ይክአል። አምላኽ ክንቅሽሾ አይንኽእልን ኢና። ግን ንፍትን። ዓለምና ሎሚ
እዚ ዓይነት ኩነት መሊኽዋ ካብ አምላኽ ብጸጋ ርሒቆም ዝነብሩ ብዙሓት እዮም።

እዚ ዓመት እምነት ነዝን ከምኡ ዝአመሰለ ናይ እዋና ጸገም መልሲ ክንህበሉ፥ ዘተ ምስአምላኽ
አቲና ንእምነትና አብ ንቡር መልክኡ ክንመልሶ እዩ ዝሓተና ዘሎ። እምነትና እምብአር ክንርእዮ
ክንክእል አሎና። እምነተይ አብ አምላኽ ብኸምይ ክልክኦ እኽእል ኢልና ሕልናና ክንሓትት
አሎና።
እዚ ዘሎናዮ ዘመን ከቢድ እዩ ብቐሊል ካብ አምላኽ ዘርሕቕ ኩነታት ብዝተፈለልየ መገዲ
የጥቅዓና እሞ ንአምላኽ ወይ ንሓድጎ ወይ ብማዕዶ ከም ካልአዊ ንርእዮ። “ምዉቕ ወይ ዝሑል
እንተ ዘይኮንካ ካብ አፈይ ክተፍአካ እየ” ዝብል ብሓቂ ኩነታትና ክርኢ ይሕግዘና።
እምነትና ክሕደስ ክንገብሮ ዝግብአና አሎ፤
•

እምነትና ክንርዳእ ክንጽዕር። አፍልቶ እምነት ወሳኒ እዩ። ብዙሓት ካብ እምነቶም
ዝጠፍኡ ዝዝሕሉ ዘለዉ አፍልጦ እምነቶም ስለ ዘይብሎም እዮም። አብዚ ዓመት
አፍልጦ እምነትና ክህልወና ክንጽዕር አሎና። እዚ ኸአ ንትምህርቲ ቤተ ክርስትያን
ክንምሃሮ ከነንብብ ክንፈልጥ ክንጽዕር፥ አሎና። ንደቅና ክንምህሮም ክንሕብሮም አሎና።
ድንቁርና ቅዱስ መጽሓፍ ድንቁርና አምላኽ እዩ ይብለና ቅዱስ ጂሮም። ክንፈልጥ
እምብአር ክንምሃር ክነንብብ አሎና።

•

አብዚ ዓመተ እምነት ንኹሉ መደባት ዓለም ለኻዊትን ብሃገር ደረጃ ዝወጽእ መደባትን
መምርሒታትን ክንከታተል። በብሃገሩ ብዙሕ አኸባታትን መደብ ጸሎታትን ከምኡ
አስተምህሮታትን ሱባኤታትን ስለ ዘሎ አብ ከባቢኻ ዘሎ ምክትታል።

•

ፍሉይ አኽብሮት አብ ማርያም ክግበር ምጽዓር። ንሳ አብነት እምነት እያ። ፍሉይ ተራ
ማርያም አብ ድሕነት ደቂ ሰብ አላሊኻ ምኽአል። ምፍቃራ ምኽታላ አብ ኩሉ ጉዕዞ
ክርስትያናዊ ሕይወትና።

•

ንካልአይ ጉባኤ ቫቲካን ብፍሉይ ምርድኡን አብ ግብሪ ዝውዕለሉ መገዲ ምፍጣርን።
ብፍላይ አብ አገልግሎት ቤተ ክርስትያን ዝጽመዱ አቡናት ካህናት ድያቆናት መማህራን
ትምህርቲ ክርስቶስን ኩሎም አብ አገልግሎት ህዝበ እግዚአብሔር ዝጽመዱ ፍሉይ
አፍልጦን ርድኢትን ጉባኤ ክህልዎም አለዎ። ንኹሎም ናይ ጉባኤ ዶኩመንትታ በብሓደ
ምዝርዛሮምን ምፍላቶምን። ከምኡ መዝገበ እምነት ካቶሊካዊ ቤተ ክርስትያን ብኹሉ
ትህዝትኡን ዕሞቝን ናይ ብሓቂ ንምሉእ ዓምዲ እምነትና ሒዙ ስለ ዝርከብ ክንርድኦ
በዚ ዓመተ ምእምነት ግድን እዩ።

•

ንትምህርቲ ወካሊ ቅ. ጴጥሮስ ዝኾኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምፍላጥን ምክትታልን።
በብእዋኑ ዘስተምህርዎ ካብ ጽሑፋቶምን ብዝተፈላለዩ ካቶሊካውያን መራኸቢ ብዙኃን

5
ዝውሃብ ኩሉ ምክታትል። ጽሑፋቶም አንቢብካ ምኽአል። ሕይወት ቤተ ክርስትያን ኩሉ
ጊዜ ምክትታል።
•

ሓድነት ኩሎም ክርስትያን ሓደ ካብቲ ቀንዲ መልእኽቲ ፪ ጉባኤ ቫትካን እዩ። ኩሎም
ዝተጠምቁ ብሓባር ዝራኸቡሉን ሓድነት ዘዕቢ ክነታት ምምሃዝ። ብፍሉይ ከአ ምእንቲ
ሓድነት ተኸትልቲ ክርስቶስ ምጽላይ።

•

አብ ቅዳሴ ብፍሉይ አብዚ ዓመት እምነት ምስታፍ። ናይ ኩሉ ማእከል መስዋዕቲ ቅዳሴ
ስለ ዝኾነ ብፍሉይ መንፈሳውነት ክዓርግን ክፍለን ናይ ኩሉ አማናይ ተራ እዩ። ኩሉ ሰብ
ብምሉእ እምነትን ምብርባርን አብ መስዋዕቲ ቅዳሴ ምስታፍ።

እምነት ዕለት ዕለት እትነብሮ ጉዳይ እዩ። አብ መዓልታዊ ሕይወትና እግዚአብሔር ዝተፈላለየ
ጸጋታት ይዕድለና። ነኢ ርኢኻ ክትክእል እምነት የድሊ። ነፍስወከፍና አብቲ ዝተንስኤ ክርስቶስ
ዘሎና እምነት ክንምስክሮን ክንሰብኮን አሎና። ናይ ዘመነ ፈተናን ኩነትን አንቢብና ክንክእል እሞ
ሽዑ ንኹሉ አብ አምላኽ ክንመልሶ። እምነት ግላውን ሓበራውን ጉዳይ እዩ። ካብ አምላኽ
ዝውሃበና ህያብ እዩ። ኩልና አመንቲ ክንወፍሮ ዝግብአና ጉዳይ እዩ። ቤተ ክርስትያን ንኹልና
አብዚ ዓመት ትጽውዓና አላ። አብ አምላኽ ተመለሱ እምነትኩም አበራብርዎ። ምስ ጭልምልም
ዝብል እምነት አይትጉዓዙ እምነትኩም አብ ሓፍ ዝበለ ኮይኑ ብኹሉ ይርኤ እናበለ ክርስቶስ
ይነግረና አሎ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ 16 ነንፍስወከፍና ከም መንፈሳዊ አቦ መጠን ይምሕጸኑና አለዉ።
ንኹሉ እምነትና ክንፈልቶ ክንቅበሎ ክንሰብኮ። ከም ዝደለናዮ ክንአምን ዘይኮነ ከምቲ ክርስቶስ
ብቤተ ክርስትያኑ ገሩ ዘስተምህረና ገርና ክንአምኖ ክንቅበሎን ይግብአና።
ኦ ማርያም አደና ንስኺ መምህር እምነት ኢኺ። ንኹሉ ብአምላኽ ዝተዋህበኪ ብእምነት ስለ
ዝተቐበልኪ፥ ንአምላኽ ብእምነት ሕራይ ኢልኪ ስለ ዝተቐበልኪ ንአና ንደቅኺ ድሕነት
አምጺእክልና። ሕጂ እውን አብዚ ዓመት እምነት ክንሕደስ እምነትና ክነብሮን ክንምስክሮን
ሓግዝና። ንስኺ ሓጋዚትና ዑቕባና ኢኺ፥ ነቲ ወድኺ መድኃኔ ዓለም ዝብሎ ክንገብር ሓይሊ
ሃብና ኢልና ንለምና።
ዓመት ቅድስናን ተሓድሶን እምነት ይግበረልና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ 2012

