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ቤትጽሕፈት ቅድስት መንበር - ክፍሊ ትምህርተ Eምነት 
SACRED CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF FAITH 

ቤትጽሕፈት ቅድስት መንበር - ክፍሊ ቤተክህነት 
SACRED CONGREGATION FOR THE CLERGY 

ናይ “መዝገበ ሃይማኖት” 
 ተዋጽOን ጽማቝን ብዚርI መወከሲ ነጥብታት 

                20 - ታኅሣሥ - 1994 

 
 “መዝገበ ሃይማኖት-ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን” (Catechism of the 
Catholic Church – CCC) ካብ ዚEወጅን ዚዝርጋሕን Eንሆ ዳርጋ ክልተ ዓመት ኮይኑ። 

Eቲ መጽሓፍ ኣብ ኩሉ ወገናት-ዓለም ሰፊሕ ዝርጋሐን ተቐባልነትን ከምዝረኸበ 
Eንከነመልክተልኩም ዓቢይ ሓጐስ ይስመዓና። ኣብ መንጎ’ዚ Eውን Eቲ ጽሑፍ ብቐጻሊ 

ናብ ብዙሕ ተወሳኺ ቋንቋታት Eናተተርጐመ ኣብ Iድ ኩሉ ከምዚበጽሕ ይግበር ኣሎ። 

ምEንት’ዚ ከኣ ቅዱስ ኣቦና ር.ሊ.ጳ. ኣብ’ታ “መዝገብ Eምነት” Eትብል ሓዋርያዊት 

ቅዋሞም ዝገለጽዎ ባህጊ ተፈጺሙ ኪበሃል ይከኣል፤” Eዚ መዝገበ ሃይማኖት፤ ትምህርቲ 

ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን፤ ብዛEባ’ታ ኣባና ዘላ ተስፋ ንዚሓተና (1ጴጥ.3፣15)፤ 

ከምU’ውን ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን Eተኣምኖ ኪፈልጥ ንዚደሊ ነፍሲወከፍ ውልቀሰብ 

ዚወሃብ ዘሎ መጽሐፍ Eዩ”። (መዝገበ Eምነት 3)  

 Eዚ መዝገበ ሃይማኖት ምስተዘርገሐ፤ ከም መተኣታተውን መባEታን፤ ትንተናታትን 

ድርሳናትን ዝበለ ሓጋዚ ጽሑፋት ተሰንዩ Eዩ። Eዚ መዝገበ ሃይማኖት’ዚ ብዝበለጸ 
ንምርዳUን፣ ንኣጠቓቕማUን ዚኸውን ሓገዝ ካብ’ዚ ዝተጠቕሰ መሰነይታ ጽሑፋት 

ክንረክብ ንኽEል፥ ምEንት’ዚ ድማ Eዚ ከም’ዚ ዝበለ ጽሑፋት፣ ኣብ ሕይወት ማኅበራተ 

ክርስትናናን፤ ኣብ’ቲ ዚግበር ሕንጸተሰባዊ ርክብን ዓቢይ ኣበርክቶ ከምዚህልዎ 

ኣየጠራጥርን። ናይ’ዚ መጽሓፍ’ዚ ዝርጋሐ ንርEሱ ናይ’ቲ ብEጉሥ መጽናEትን ግብራዊ 
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ስጉምትን ዚብጻሕ ስርፀቱን ውህደቱን (assimilation) ፈለማ ደረጃ ወይስ መድረኽ Eዩ። 

Eዚ ድማ ብወገኑ፤ ነቲ ቅዱስ ኣቦና ር.ሊ.ጳ. ዝተተሰፈውዎ፣ ነናይ ቦታU “ትምህርቲ 

ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን” (Catechism) ምስንዳው ዚብል ባህጊ ዘጨብጥ Eዩ። Eዚ ነናይ 

ቦታU “ትምህርት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን” ድማ ኣብ’ዚ መዝገበ ሃይማኖት ርጉጽ 

መወከሲ ረኺቡስ፤ ነቲ ኣብ ከባቢU ዚርከብ ፍሉይ ኵነትን፤ ሰብኣዊ ሕንጸትን ባህልታትን 

ኣብ ግምት ዜEቱ Eዩ። (መዝገበ Eምነት፣ 3)  

 በዚ Eዋን’ዚ ነዚ መዝገበ ሃይማኖት ዚርI ብዙሕ ዝዓይነቱ ተዋጽO ወይ ጽማቝ 

(summaries abridgements) ከምU’ውን ብሓጺር ዝተሰናደወ ጽሑፋት ይዝርጋሕ ኣሎ። 

Eዚ ምEባለ’ዚ ንስፍሓትን ስርፀትን Eምነት-ክርስትና ኣዝዩ ሓጋዚ ክነሱ፤ ብመጠኑ’ውን 

Eንተኾነ ብመንፅር ትምህርተ-Eምነትን፤ ትምህርተ ክርስትናዊ ብልኃትን (ካተከቲካል) ገለ 

ሕቶታት ከለዓEል ዚኽEል Eዩ። Eዚ ግን ብኻልE ምኽንያት ዘይኮነስ፤ ዝኾነ ይኹን 

ጽሑፍ ብሓጺር መልክE ኪጠቓለል ከሎ፤ ብዘምጸO ድሩት ባሕርይ Eዩ። Eዚ ሓቅ’ዚ 

ኣጸቢቑ ዚገሃድ ድማ Eቲ ከም “መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን” 
ዝበለ ዚሓጽር ወይ ዚጽመቝ ጽሑፍ ድሮ፣- “ነቲ ናይ Eምነትን ሞራልን (ሥነምግባርን) 
ቀንዲ መሠረታውን ካቶሊካውን ትምህርተ-Eምነት ብሥሩEን ሓጺርን ኣገባብ” (መዝገበ 
ሃይማኖት -11) ዜቕርብ Eንኪኸውን Eዩ።  

 Eዚ ከም’ዚ ዝበለ ሻቕሎት Eምበኣር ኣብ ኃያሎይ ወገናት-ዓለም ንዚርከቡ 

ሰበሥልጣን ቤተክርስትያን መብርሂ ንኪሓቱ ደሪኹዎም። Eዘን ብትምህርተ-Eምነትን፤ 

ብቤተክህነትን ዚግደሳ ናይ ቅድስቲ መንበር ኣብያተ-ጽሕፈት ድማ፣ ንጳጳሳትን ጉባኤ-
ጳጳሳትን በዚ ጕዳይ’ዚ ሓገዝ ኪኾኖም ብዚብል ባህጊ፤ ነዚ ከም ተዋጽOን (summaries) 
ጽማቝን (abridgements) ዚሰናዶ ጽሑፋት ኣብ ምምዛንን ምግምጋምን፤ ፍቓድ ኣብ 

ምሃብን መወከሲ ኪኾኖም ዚኽEል ገለ ነጥብታት የቕርባ። ብፅEነትኩም ኮነ፣ Eቶም ኣባላት 

ጉባኤ-ጳጳሳት ዝኾኑ ካልOት ኣቡናት፤ ነዚ ነጥብታት’ዚ ብመንፈስ ሥምረትን ኅውነትን፤ 

ብዝተወፈየሉ ናይ ቤተክርስትያን መንፈስ ኃላፍነትን ክትቅበልዎ ተስፋና Eዩ።  

 በቲ Eተበርክትዎ ተሓባባርነትኩም ተሓጕስና በዚ ኣጋጣሚ ነመስግነኩም፤ ብንመፈስ 

ጸሎት ናይ ልደት ሠናይ ትምኒትና ንገልጸልኩም። 

ካርዲናል       
ካርዲናል ዮሴፍ ራትዚንገር 

       (20 - ታኅሣሥ - 1994) 
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ናይ “መዝገበ ሃይማኖት” ተዋጽOን ጽማቝን ብዚርI 
መወከሲ ነጥብታት  

 

ኵነታት 

1. Eዚ “መዝገበ ሃይማኖት- ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን” (CCC) ብቅዱሳት 

መጻሕፍትን፤ ብክቡር ሓዋርያዊ ትውፊትን ብናይ ቤተክርስትያን ሥልጣነ-
ትምህርትን ዝበርሀን፣ በኣU ዝተመሳኸረን”፤ “Eምነት ንምስትምሃር ርግጸይና 

መምርሒ፤ ምEንት’ዚ ከኣ ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ኅብረትን ሱታፌን ብቑEን 

ግቡEን መሳርሒ” ኮይኑ ዝቐረበ Eዩ። “ብናይ ቤተክርስትያን ጓሶትን፤ ክርስትያን 

ኣመንትን ካቶሊካዊ ትምህርተ-Eምነት ኣብ ምስትምሃርን፤ ንበቦታU ዚኸውን 

መጽሓፍ ትምህርተ ክርስትና ኣብ ምስንዳውን ከም ሓደ ርጉጽን ጽሩይን መወከሲ 

ጽሑፍ ገቢሮም (ሓዋ.ቅ. መዝገበ Eምነት 3) ኪቕበልዎ ዝለዎም Eዩ። ናይ’ቶም ጓሶት 

ቤተክርስትያንን፤ ምስOም ኮይኖም “Eምነት ንምስባኽን፤ ንሕዝቢ ናብ ሕይወት-
ወንጌል ንምጽዋEን” ተልEኮ (መዝ. Eም.3) ዘለዎም፤ ናይ’ዚኣቶም ኵሎም ቀዳማይ 

ተግባር Eምበኣር፤ ነዚ መጽሓፍ “መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት 
ቤተክርስትያን” ብምልኣቱ ምቕራብ Eዩ። በዚ ኸኣ፤ ኣብ’ቲ ቅኑE ምEባሌ መደብ 

ትምህርተ ክርስትና (Catechesis)፤ መጻሕፍቲ ትምህርተ ክርስትያን ኣብ ምስንዳው፤ 

መምህራን ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ምዅስኳስን ምሕናጽን ግቡEን ብቑEን 

ኣገልግሎቱ ኪህብ ይኽEል። 

2. ንጳጳሳት ከምU’ውን ነቶም ኵሎም ኣብ ናይ ስብከተወንጌልን መደብ ትምህርተ 

ክርስትናን ኃላፍነቶም ዚተሓባበርዎም ካህናትን መምህራን ትምህርተ ክርስቶስን፤ Eዚ 

መጽሓፍ “መዝገበ ሃይማኖት” “ንሕዝበ Eግዚኣብሔር ኣብ ምምሃር” (መ.ሃ.12) 
Eማሞም ኣብ ምፍጻም ዚሕግዞም መጋበሪ Eዩ። Eዚ ዚፍጸምን ዚጭበጥን ድማ 

ቅድሚ ኹሉ ነዚ መጽሓፍ ብዘሎና ንጹሕ ተቐባልነት ቀጥተይናን ቀጻልን ዝኾነ 
ኣጠቓቕማUን Eዩ። Eዚ ማለት ግን ወላ’ኳ ኣድላዪ Eንተኾነ ብኣኃዛዊ መጠን ነዚ 

መጽሓፍ ምዝርጋሕ ብሕቱ ኣይኮነን። ናይ’ዚ መጽሓፍ “መዝገበ ሃይማኖት” ትሕዝቶን 

ትምህርትን፤ ውሽጣዊ ስኒትን፤ ኩሉ ኣንፈትን፣ Eቲ ጽሑፍ ንትምህርተ ክርስትና 

ኪህቦ ዘለዎ ኣበርክቶን ከኣ ኣብ ሰባት ንኺሰርፅ ዚግበር ጻEርታት Eውን ኣዝዩ ኣገዳሲ 

ኮይኑ ይርከብ። Eዚ መዝገበ ሃይማኖት Eምበኣር ምስ’ቲ “ሓፈሻዊ መደብ ትምህረተ 

ክርስትና” ብናይ ቤተክህነት ክፍሊ ቅድስት መንበር (Congregation for clergy) 
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ዝተዋህበን ዝተዘርግሐን፤ ሕጂ’ውን ዳግማይ ዚረA ዘሎን፤ ከምU’ውን ንመደብ 

ትምህርተ ክርስትና ኣመልኪቱ ዝተዋህበ ሥልጣነ-ትምህርታዊ (magisterium) 

ሰነዳት፣ ንኩሎም ምምህራንን ትምህርተ ክርስትና መወከሲ ዚኾኖም Eዩ። Eዚ ዘድለ 

ዘሎ ናይ መጽሓፍ “መዝገበ ሃይማኖት” ስርፀት’ምበኣር ኣብ ኹሉ መዳያት 

ንኺፍጸም፤ ብመጠኑ ዚኣክል ግዜ ከምዘድሊ ፍሉጥ Eዩ። መምህራን ትምህርተ 

ክርስትናን፤ ማEምራን ሥነመለኮትን ነዚ መጽሓፍ “መዝገበ ሃይማኖት” ጠሊቖም 

ንኸጽንEዎን ብዚግባE ንኺግንዘብዎን፤ ስለ’ዚ ኸኣ ነቲ ቀንዲ ሥሩEን፣ ሓዋርያውን 

ሃብቱን በርከቱን ንኺረኽብዎ ዚኣክል ግዜ ኪወሃቦም ይግባE። 

3. ናይ’ዚ መጽሓፍ “መዝገበ ሃይማኖት” ሓሳብን መደብን ከምዚሰርፀካ ምግባር ንርEሱ፤ 

ናብ’ቲ ኪሰናዶ ዘለዎ ነናይ ቦታU መጻሕፍቲ ትምህርተ ክርስትና ንምሕላፍ ናይ 

ዚግበር ስጉምቲ ቅድመ-ኵነት Eዩ። Eዚ ዚሰናዶ ነናይ ቦታU መጻሕፍቲ ትምህርተ 
ክርስትና ኣብ’ዚ መዝገበ ሃይማኖት ዝተመርኰሰ ኮይኑ፤ ናይ Eምነት ሓድነትን፤ 

ንካቶሊካዊ ትምህርተ-Eምነት ዘሎካ ተኣማንነትን ብጥንቓቐ ብምሕላው” (መዝ.Eም.3)፣ 
ኣብ በቦታU ንዘሎ ዝተፈላለየ ሃለዋትን ሕንጸተሰባትን ባህታትን ኣብ ግምት 

ብምEታው ዚግበር Eዩ፣፣ ናይ ፍላይ መጻሕፍቲ ትምህርተ ክርስትያን ምንዳፍን 

ምስንዳውን ኣገዳሲ ምዃኑ፣ Eዚ “መዝገበ ሃይማኖት” Eውን ከይተረፈ ኣጸቢቑ 

ዘሥምረሉ Eዩ። Eዚ ኸኣ መደብ ትምህርተ-ክርስትና (ካተከዚስ) ብዚሓቶ መሠረት፤ 

መበራርህን መበላኃትን ባሕርይ ዘለዎ “ኣድላዪ ምምሕያሻት”፤ (መዝ.ሃይ.24) በቶም 

መምህራን ትምህርተ ክርስቶስን፤ በቲ ዚሰናዶ መጸሕፍትን ኪግበር ብዚብል ሕሳብ 

Eዩ። ነዚ መጽሓፍ “መዝገበ ሃይማኖት” ከም ሓደ “ርጉጽን ጽሩይን መወከሲ” (መዝገበ 
Eም.3) ተጠቒምካ፤ ናይ ፍላይ መጻሕፍቲ ትምህርተ ክርስትና ምስንዳው ናይ ረኪበ-
ጳጳሳት ቀንዲ Eማም Eዩ። Eንተኾነ ከም’ዚ ዝበለ ተግባር ንምፍጻም Eንክትብገስ 

ተሰጢሑ ዚጸንሓካ ጸገማት ኪፍታሕ ዚከኣል፤ Eቲ ሥነመለኮታዊ (ተዮሎጋዊ) 
ትምህርተ ክርስትናዊ (ካተከዚስ)፤ ከምU’ውን ብወገን ቋንቋ ዚህሉ ባይታ፤ ንትሕዝቶ 

መዝገበ ሃይማኖት ዚበቅE ባህላውን ሕንጸተሰባውን ውህደት (inculturation) ዚቕበል 

ኮይኑ ምስ ዚሰናዶ ጥራሕ Eዩ። ምEንት’ዚ Eቲ ኣቐዲሙ ኪግበር ዘለዎ ናይ’ዚ 

መዝገበ ሃይማኖት ስርፀት ዝነውሐ ግዜ’ውን ዚሓትት Eዩ። 

4. ድሮ ተኃቲሙስ ተዘርጊሑ ዘሎ፣ ነዚ “መዝገበ ሃይማኖት” መባEታ ወይ መተኣታተዊ፤ 

ከምU’ውን ኣብ ልEሊU ዝተገብረ ትንተናታት ዝትሕዝቶU መጻሕፍቲ ኣሎ፥ 

ጋና’ውን ኪቕጽል Eዩ። Eዚ ጽሑፋት’ዚ ብዛEባ መዝገበ ሃይማኖት ዓሚቝ ኣፍልጦ 

ዘጨብጥ፤ ምስU ከኣ ናይ ፍላይ መጻሕፍቲ ንምስንዳው Eጃሙ ዘበርክት Eዩ። Eዚ 
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መጻሕፍት’ዚ ግን ናይ መዝገበ ሃይማኖት ተዋጽO ወይ ጽማቝ ኮይኑ ብቐጻሊ ካብ 

ዚኅተም ብዙሕ ጽሑፋት ተፈልዩ ኪረA ኣለዎ። Eዚ ብመልክE ጽማቝ (synthesis) 

ዚቐርብ ጽሑፋት፤ ኣብ’ቲ መዝገበ ሃይማኖት ንዝተዘርዘረ ትምህርተ-Eምነት ኣሕጺሩ 

ወይ ጸሚቑ ዜቕርብ፤ ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብ መወዳEታ “ሓጺር” ዚብል ኣናቕጽ 

ብምጽብጻብ ዚግበር Eዩ። Eዚ ከም’ዚ ዝበለ ጽሑፋት ብንግዳዊ Eላማን ረብሓን 

ዝተደረኸ ክሳብ ዘይኮነ፤ ኣወንታዊ ተበግሦ ዚበሃል Eዩ። ነቲ ቀንዲን መሠረታውን 

ትሕዝቶ-Eምነት ንምንጻር ዝዓለመ Eዩ፥ በዚ ኸኣ ካቶሊካዊ መንነትን፤ ምጽናE 
Eምነትን ንምርግጋጽን ዳግም ንምርካብን ዚድለ ጽፈትን ንጹርነትን ምጭባጥ 

ይከኣል። Eንተኾነ Eዚ መዝገብ ሃይማኖት ብርEሱን፣ በቲ ኣብU ንምብጻሕ ዚሕግዝ 

ናይ ፍላይ መጻሕፍቲ ትምህርተ ክርስትና ኣቢሉ ኪረኽቦ ዘለዎ ቅኑE ተቐባልነትን፣ 
ብሰንክ’ዚ ኣብ ላEሊ ዝተጠቕስ ጽሑፋት ኪሰናኸል ከምዚኽEል ኪርሳE የብሉን። Eቲ 

ናይ ፍላይ መጻሕፍቲ፤ “መዝገበ-ሃይማኖት” ንዚህልዎ ቦታን ደረጃን’ውን ኪትንክፎ 

ዚኽEል Eዩ። 

ብርግጽ’ውን Eቲ ጽሑፋት’ቲ ንባሕርይ መዝገበ-ሃይማኖት ንምርዳE ዘጸግም ነገራት 

ከምጽE ዚከኣሎ Eዩ። “Eዚ መጽሓፍ መዝገበ-ሃይማኖት ነቲ ናይ Eምነትን ሞራልን 

(ሥነምግባርን) ቀንዲ መሠረታውን ካቶሊካውን ትምህርተ Eምነት ብሥሩEን ሓጺርን 

ኣገባብ፤ ብናይ ጉባኤ ቫቲካን 2ይ ትምህርትን፤ ናይ ቤተክርስትያን መላE ትውፊትን 

ተመሪሑ ዜቕርብ” Eዩ። (መዝ.ሃይ.11) መዝገበ ሃይማኖት ንርEሱ፣ ናይ ካቶሊካዊ 

ትምህርተ Eምነት ጽማቝን ቀንዲ ወገናትን ንምቕራብ፤ ምሉEን ዝተዋሃሃደን ንባብ 

ዚሓትት ናይ ሓደ ዚዓብን ዚምEብልን ምልኣት መምዘኒ ኪህልዎ ይግባE። (መዝ.ሃይ.18) 
ብካልኣይ ደረጃ ድማ፣ ናይ መዝገበ ሃይማኖት ጽማቝ ወይ ተዋጽO፤ ነቲ ናይ ፍላይ 

መጽሓፍ ትምህርተ ክርስትያን ዚትክE ኮይኑ ክሳብ ዚሕሰብ፤ ግጉይ ርድIት ከሕድር 

ስለዚኽEል፤ ንምስንዳዉ’ውን ከሰናኽል፤ ዘየተባብE ኪኸውን ይኽEል። Eዚ ንርEሱ ከኣ 

ምስ’ቲ ናይ ተቐበልቱ ፍሉይ ኵነታት ንምስምማE ዘድልዮ ኵሉ ንካተከዚስ ኣድላዪ ዝኾነ 
ኪጐድሎ ይከኣል።   

5. ዝኾነ ኾይኑ ግን፤ Eዚ ከም’ዚ ዝበለ ዝሐጸረን ዝተጸምቈን ጽሑፋት ኣብ ፍሉይ 

ኵነታት፣ ንመዝገበ ሃይማኖት ከም መባEታን፣ ምስ ትሕዝቶU መላለዪን ኪኸውን 

ከምዚኽEል ኪሰሓት የብሉን። ምEንት’ዚ ከኣ ቀጺሉ ኪኅተምን ኪዝርጋሕን ከምዘለዎ 

ፍሉጥ Eዩ። ከም ሳEቤኑ፤ ገለ መሠረታዊ መምዘንታት ምዝካር የድሊ። Eዚ ከም’ዚ 

ዝበለ ጽሑፋት ኪፍቀድ Eንተኾይኑ ኸኣ Eቲ መምዘኒታት ብምሕላው Eዩ። Eዚ 

መምዘኒታት ዜረጋግጾ ድማ፤ በቲ ሐደ ወገን Eቲ ተዋጽO ነቲ ትሕዝቶ መሥርEን 
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Eላማን መዝገበ ሃይማኖት ኪሕሉ፤ በቲ ኻልE ወገን ከኣ ምስ’ቲ መዝገበ ሃይማኖት 

ብቐንዱ ኮነ፣ ምስ’ቲ ናይ ፍሉይ መጻሕፍቲ ትምህርተ ክርስትያን ኪደባለቕ የብሉን። 

መምርሒ 

ሀ. ንትምህርተ-Eምነታዊ ትሕዝቶ፤ Aሠራርዓን ቋንቋን ብዚርI 

1. ኣብ’ቲ መስርሕ ምጽማቝን ምውጻEን መጽሓፍ መዝገበ ሃይማኖት፤ Eቲ ኣብ ላEሊ 

ዝተጠቕሰ ጽሑፋት ንትምህርተ-Eምነት ዚምልከት ስሕተት፤ ወይ ከኣ ዘይንጹር 

ነገራት ከምዘይኣተዎ፤ ቅድሚ ኵሉ ኪጸዓረሉን ኪረጋገጽ ዚግበOን Eዩ። ከምዚ ዝበለ 

ጽሑፋት ንምልኣት ክርስትያናዊ ሓቅታትን ትምህርትን ዘረጋግጽ፤ ካብ’ቲ ኣብ 

መዝገበ ሃይማኖት ዘሎ ጽሑፍ ብዝሓጸረ መልክE ዝቐረበ’ኳ Eንተኾነ ንምልኣቱ 

ውሕስነት ኪህብ ናይ ግድን Eዩ። 

2. Eዚ ተዋጽOታት’ዚ (Summaries) ንናይ መዝገበ ሃይማኖት ጽሑፍ መጸበይናን 

ዝተዋሃሃደን ባሕርይ ከንጸባርቕ ይግበO። በዚ ዓይነት’ዚ ናይ ትሕዝቶU ኣቀራርባ 
ሚዛናውን ዝተመጣጠነን ኪኸውን፤ ኣብ’ተን ቀንዲ ኣናቕጽ Eምነት ዘተኵር ንዅነት 

ኣምላኽን ሰብን ብዚግባE ዚገልጽ ኪኸውን የድሊ። 

3. ናይ’ዚ መዝገበ ሃይማኖት ጽማቝ ዚበሃል ነቲ ኣብ መዝገበ ሃይማኖት ተዘርዚሩን 

ተነጊሩን (መዝ. ሃይ. 90፤ 234) ዘሎ መምርሒ “መዓርግ ሓቅታት” ኪሕሉ ይግባE። 

መሠረታዊ ኣንጕE ክርስትያናዊ መልEኽትን ውሽጣዊ ስኒቱን ንዚገልጽ፣ መምርሒ 

ምሕላው ምኽባር ማለት፤ ነቲ ጽማቝ ምሉEን ብቑEን ንኺገብሮ ማለት Eዩ። 

4. ካልE ትምህርተ Eምነታዊ መምዘኒ Eውን ኣሎ። ካብ’ቲ ኣብ መዝገበ ሃይማኖት ዘሎ 

ወሲድካ፤ ኣብ ጽማቝ ኪተርፍ ዘይብሉ 

• Eቲ ናይ መዝገበ ሃይማኖት መልክE ኣርባEተ ክፋል ጸሎት ሃይማኖት፤ 

ምሥጢራት፤ ትEዛዛት፤ ጸሎት፤ 
• ናይ ቅድስቲ ሥላሴ መደብ ዝተኸተለ ኣሠራርዓ፣ 
• ክርስቶስ ማEከሉ ዝገበረ፣ 
• ምሥጢራት ወትሩ ብመንፅር ፋሲካዊ ምሥጢር ኪረAን ኪትንተንን፣ 
• ናይ ሞራልን ሥነምግባር ሕይወት፤ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ሓዲሽ ሕይወት ኮይኑ 

ኪቐርብ፣ 
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5. Eቲ ናይ መዝገበ ሃይማኖት ተዋጽO ነቲ ብወገን ቅዱስ መጽሓፍ ብናይ ሥነሰብ        

(ኣንትሮፖሎጂ)፥ ብግብረ ኣምልኾኣዊ፤ ሞራላዊ፤ ከምU ብወገን ኅብረት ክርስትያን 

(ኤኮሙኒዝም) ዘለዎ መዳያቱ ኪግደስሉ ይግባE፣፣ 

6. ናይ’ዚ መዝገበ ሃይማኖት ተዋጽO ወይ ጽማቝ፣ ነቲ በብዓይነቱ ምንጭታት (ቅዱስ 
መጽሓፍ፤ ሊጡርግያ፤ ኣበው፤ ጉባኤታት…ወዘተ) ምስ’ቲ ኵሉ ላዛUን ኣበሃህላUን፤ 

ብዚከኣል መጠን ኪሕልዎን ኪEቅቦን ይግባE። 

7. ናይ መዝገበ ሃይማኖት ተዋጽOታት፤ ኣብ ቤተ ክርስትያን ከም ውሁድ ቋንቋ-Eምነት 

ኮይኑ ዜገልግል መጋበሪ ኪኸውን ኣለዎ። ስለ’ዚ ከኣ ዝኾነ ዓይነት ነቲ መዝገበ 
ሃይማኖት ብምልኣቱ ዘይገልጾ፣ ወይ ናብ ገሊU ወገኑ ጥራሕ ዘተኰረ ኪኸውን 

የብሉን። 

8. ተዋጽOታት መዝገበ ሃይማኖት፣ ነቲ ሓፈሻዊ ናይ ቤተክርስትያን ሃለዋት መደብ 

ትምህርተ ክርስትና (ካተከዚስ) ኣብ ግምት ዘEተወ ኪኸውን ይግባE። Eዚ ዚረA ከኣ፤ 

ኣብ’ቲ ዚምረጽን ዘወሃብን ኣርEስትን ንUስ ኣርEስትን Eዩ። Eዚ ዅሉ ነቲ ጽሑፍ’ቲ 

ሓጋዚ Eጃሙ ዜብርህ፤ ምስ’ቲ መዝገበ ሃይማኖት ብቐንዱ ኮነ ምስ’ቲ ናይ ፍላይ 

መጻሕፍቲ ትምህርተ ክርስትና ዘይደባለቕ ኪኸውን የድሊ። 

ለ. ንመደብ ትም.ክርስትናን ሓዋርያዊ ተግባርን ብዚርI 

1) Eቲ ዚሰናዶ ናይ መዝገበ ሃይማኖት ተዋጽO ጽሑፋትን ኣጠቓቕማUን፤ ነቲ 

መጽሓፍ መዝገበ ሃይማኖት ብቐጥታ ንኽትጥቀመሉን ኣጸቢቕካ ንኽትግንዘቦን 

ዚEንቅጽ ኪኸውን የብሉን። ስለ’ዚ ሐደ ጽማቝ ወይ ተዋጽO ነቲ ቐንዲ መጽሓፍ 

መዝገበ ሃይማኖት ስIቡ ዚመጽE፤ ነቲ መላE መጽሓፍ ንምርዳE ዚሕግዝ ደኣ 

Eምበር፤ ነኣU ኪቕድም ኣይክEልን። 

2) ኣብ መንጎ’ቲ ናይ መዝገበ ሃይማኖት ተዋጽOን ናይ ፍላይ መጻሕፍትን፤ ናይ 

መምህራን ሓጋዚ ጽሑፋትን፤ ኣብ መንጎ’ዚ ዅሉ ንጹርን ነቐ ዘይብልን ፍልየት 

ኪህሉ ይግባE፣፣ 

3) ኣብ መዝገበ ሃይማኖት ዘሎ “ብሓጺር” ንዚብል ነጥብታት ሒዙ ዚኅተም ንUስ 

መጻሕፍቲ ኪፍቀድ ኣይግባEን። Eዚ “ብሓጺር” ዚብል ወገን ዝተሰናደወ፤ ነናይ ፍላይ 

መጽሓፍ ትምህርተ ክርስትና ንዜሰናድዉ ወገናት ኪሕግዝ፤ ከምU’ውን ብቐሊሉ 

ንኪጽናEን ኪዝከርን ተባሂሉ ዝተገብረ Eዩ። ምEንት’ዚ Eዚ “ብሓጺር” ዚብል ኣብ’ቲ 

ተዋጽO ብቐሊል ኪዝከር ተባሂሉ ምEታው ካልE ጕዳይ Eዩ፣፣  
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4) ናይ’ዚ መዝገበ ሃይማኖት ክፋል ወገናቱ ተነጻጺሉ ኣብ ዝተፈላለየ ቅጺ ዚኅተመሉን 

ዚዝርገሓሉን ኣገባብ፣ ኪፍቀድ ዚከኣል፤ ወላ’ኳ ብተኸታታሊ Eንተኾነ፤ መላE 
መጽሓፍ ንምኅታም ናይ ዝዓለመ ፕሮጀክት ኣካል ምስዚኸውን ጥራሕ Eዩ፣፣ 

5) ካብ’ቲ መዝገበ ሃይማኖት ንዝተዋጽA ኣርEስተ-ሓሳብ ጥራሕ ዚርI ጽሑፍ ዚEከበሉ 

ኅታም ኪፍቀድ ይከኣል፥ Eንተኾነ፣ Eዚ ተዋጽO Eዚ ኣብ’ቲ ምልኣት Eምነት ንዘለዎ 

ቦታን ግምትን ብንጹር ዜርI ምስዚኸውን ጥራሕ Eዩ።  

ሐ. ንሕጋዊ ጕዳያት ዚርI 

1) ናይ’ዚ መዝገበ ሃይማኖት ተዋጽOታት ከም ኵሉ’ቲ ካልE ንEምነትን ሞራልን ዚርI 

ጽሑፋት፤ ኣቐዲሙ ናይ’ቲ ቦታ ጳጳስ (ኣቡን) ፍቓድ ኪህልዎ የድሊ። ብደቂ 

ማኅበራት ዚኅተም Eንተኾይኑ ድማ፣ ሕጊ ከም ዚEዝዞ ናይ’ቲ ሓለቓ-ማኅበሩ 

ፍቓድ’ውን የድልዮ Eዩ። 

2) Eዚ ከም’ዚ ዝበለ ዝተዋህበ ፍቓድ ብምሕላው፤ ከምU’ውን Eዚ ጽሑፍ ተዋጽO ካብ’ቲ 

ዝተኃትመሉ ሰበኻ ዶብ ሰጊሩ፤ ናብ ካልE’ውን ኪዝርጋሕ ዘለዎ Eድል ኣብ ግምት 

ብምEታው ጳጳስ ወይ ሓለቓ ማኅበር፤ ብዘይካ’ዚ ኣብ ላEሊ ዝተጠቕሰ ፍቓድ ምሃብ፤ 

ነቲ ረኪበ ጳጳሳት’ውን ኪውከሱ/ከማኽሩ ኣለዎም። ኣውራ ኣብ’ዚ ኪምዘን ዘለዎ ከኣ፤ 

Eቲ ተዋጽO ምስ’ቲ Eላማን ባሕርይን መጽሓፍ መዝገበ ሃይማኖት ዚሰማማE 
Eንተኾይኑ Eዩ። 

3) ብዘይፍቓድ ዝተኃትመ ተዋጽO መዝገበ ሃይማኖት Eንኪርከብ፤ ናይ’ቲ ቦታ ጳጳስ ነቲ 

ጕዳይ ኪሕዝዎ፥ ኣድላዪ ተመጣጣኒ ውሳኔ፤ ክሳብ ዝርጋሔU ምEጋድ’ውን ዚበጽሕ 

ውሳኔ ኪህቡ ግዴታ ኣለዎም። 

4) ነናይ ቦታU ጳጳሳት፣ ነዚ ናይ ሓለዋ ተግባሮም ኣብ ምፍጻም፤ ምስ’ቲ ረኪበ ጳጳሳትን፣ 
ምስ ናይ ቅድስት መንበር ዚምልከቶ ክፍልን፤ ወይ ከኣ ካብ ዝተፈላለየ ክፍልታት 

ቅድስት መንበር ተዋጺU ምስ ዝቖመ ኮሚሽን ኪዋስU ይኽEሉ። 

5) መዝገበ ሃይማኖት ንምኅታም ካብ ቅድስት መንበር ፍቓድ ዝረኸበ ረኪበ ጳጳሳት’ውን 

ናይ’ቲ መጽሐፍ መዝገበ ንምሕላውን ምEቃቡን ኪጽEር ኣለዎ። ሃይማኖት ምልኣትን 

ተኣማንነትን ንምርግጋጽ ኣብ ዚወሃብ ኣገልግሎት ከም መጋበሪ ውሕስነት ከምዚረክብ 

ምግባር ናይ’ቲ ረኪበ ጳጳሳት Eዩ፣፣  


