
የቫቲካን የስብከተ ወንጌሌ ዋና ጽ/ቤት 

ጳጳሳዊ ሌዑካን ማኅበራት 

 

የተጠመቀችና የተሊከች - በዓሇም ውስጥ 

በተሌዕኮ የተሰማራች የክርስቶስ ቤተክርስቲያን 

ሌዩ የሌዑካን ወር፣ እ.አ.አ ጥቅምት 2019 

 

እ.አ.አ ጥቅምት 2019፣ ሌዩ የሌዑካን ወር 

እ.አ.አ በጥቅምት 2017 በዓሇም አቀፍ የተሌዕኮ ቀን 

በብስራተ ገብርኤሌ (አንጄለስ) የጸልት ጊዜ ርዕሰ ሉቃነ 

ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ የፈርንጆቹ 2019 ዓ.ም. ጥቅምት ወርን 

ሌዩ የተሌዕኮ ወር ብሇው የመሰየም ሐሳብ እንዲሊቸው ይፋ 

አዯረጉ፡፡ ምክንያቱም ይህ ቀን በርእሰ ሉቃነ ጳጳሳት 

ቤኔዱክት 15ኛ በስብከተ ወንጌሌ መስፋፋት ሊይ የተጻፈ 

ማክሲሙም ኢለዴ (Maximum Illud) የተሰኘ ሐዋርያዊ 

ዯብዲቤ 100 ዓመት ክብረ በዓሌ ጋር አንዴ ቀን ሊይ 

ስሇሚውሌ ነው፡፡ በተመሳሳይ ቀን ርዕሰ ሉቃነ ጳጳሳት 

ሇቫቲካን የስብከተ ወንጌሌ ዋና ጽ/ቤት (CEP) ሀሊፊ እና 

የጳጳሳዊ ሌዑካን ማኅበራት (Pontifical Mission 

Societies – PMS) ጠቅሊይ ምክር ቤት  ፕሬዚዲንት 

ካርዱናሌ ፈርናንድ ፊልኒ አንዴ ዯብዲቤ ጻፉ፡፡ በዚህ 

ዯብዲቤ አማካይነት ክብረ በዓለን እንዱያሰናደ፣ ይህንም 

ሲያዯርጉ ስሇዝግጅቱ በሚመሇከታቸው ቤተክርስቲያናት 

ዘንዴ፣ በገዲማውያን እና ገዲማውያት ተቋማትና የሐዋርያዊ 

ሥራዎች ማኅበራት (Institutes of Consecrated Life 

and Societies of Apostolic Life) እንዱሁም 

ቤተክርስቲያን ውስጥ ባለ ማኅበራት፣ እንቅስቃሴዎችና 

ላልችም አዯረጃጀቶች ዘንዴ ግንዛቤ የመፍጠር ኃሊፊነት 

ተሰጣቸው፡፡  

 

የቤተክርስቲያንን ተሌዕኮ በተመሇከተ የህዝበ 

እግዚአብሔርን ጥምቀት ግንዛቤ  ሇመቀስቀስ ርዕሰ ሉቃነ 

ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ሇሌዩ የሌዑካን ወር የሚከተሇውን 

መርሕ ሐሳብ አቅርበዋሌ፣  ‹‹የተጠመቀችና የተሊከች - 

በዓሇም ውስጥ በተሌዕኮ የተሰማራች የክርስቶስ 

ቤተክርስቲያን››፡፡ በእርግጥ የ‹‹ተሌዕኮ ሇሁለም ህዝብ›› 

(missio ad gentes) ግንዛቤን መሌሶ መቀስቀስና ወንጌሌን 

በአዱስና በጋሇ ስሜት የመስበክ ወኔን ማሳዯስ ርዕሰ ሉቃነ 

ጳጳሳት ቤኔዱክት 15ኛ በማክሲሙም ኢለዴ (Maximum 
Illud) ስሇ ሐዋርያዊ ትኩረት የጻፉትንና ርዕሰ  ሉቃነ 

ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ በኢቫንጄሉ ጓዱየም (የወንጌሌ ዯስታ) 

ውስጥ የገሇጹትን የሐዋርያዊ ሕያውነትን ሐሳብ አንዴ ሊይ 

የሚያጠቃሌለ መርሕ ሐሳቦች ናቸው፡፡ ‹‹ተሌዕኮአዊ 

አስተሳሰብ እና ተግባር የሁለም የቤተክርስቲያን ሥራ 

ዓይነተኛ ጸባይ መሆን አሇበት (የወንጌሌ ዯስታ 15)፡፡›› 

‹‹ይህ ዯግሞ የኢየሱስን ተሌዕኮ  የቤተክርስቲያን ማዕከሌ 

በማዴረግ፣ የመዋቅርዎቿ ብቃት፣  የጥረቷን ውጤት፣ 

የአገሌጋዮቿን ፍሬያማነትና አገሌጋዮቿ የሚፈጥሩት ዯስታ 

መስፈርት እንዱሆን ማዴረግ ማሇት ነው፡፡ ምክንያቱም ያሇ 

ዯስታ  ማንንም ወዯ እኛ መሳብ አንችሌም፡፡ (ከሊቲን 

አሜሪካ ጳጳሳት ጉባዔዎች ኅብረት (CELAM) ሥራ 

አስፈጻሚ ኮሚቴ ጋር የተዯረገ ስብሰባ፣ ቦጎታ፣ እ.አ.አ 

መስከረም 2017)፡፡›› 

 

ወዯ ተሰቀሇው፣ ከሞት ወዯ ተነሳውና ሕያው ወዯ ሆነው 

ኢየሱስ እንዯ ግሇሰብም ሆነ እንዯ ማኅበር በሚኖረን 

መሇወጥ፣ ቃለን በመስበክና በክርስቲያናዊ አኗኗር 

ሇወንጌሌ ህይወትና ሇፋሲካ  ዯስታ (ለቃ 24፣ 46-49) 

ያሇንን ኃይሌና የጋሇ ስሜት ያዴስሌናሌ፡፡ 

 

ርዕሰ ሉቃነ ጳጳሳት ባለት መሠረት ሇሌዩ የሌዑካን ወር 

ክብረ በዓሌ ዝግጅት ጉዞ በጥሌቀት እንዱሰማን አራት 

አቅጣጫዎች ተቀምጠዋሌ፤  

1. በቤተክርስቲያን ውስጥ ሕያው ሆኖ ካሇው 

ከኢየሱስ ጋር በግሌ መገናኘት፣ ይህም በቅደስ 

ቁርባን ውስጥ፣ በእግዚአብሔር ቃሌ፣  እንዱሁም 

በግሌና በጋራ ጸልት ውስጥ ነው፡፡ 

2. ምስክርነት፣ የተሌዕኮ ቅደሳን፣ ሰማዕታትና 

ላልች የኃይማኖት አባቶች በዓሇም ሊይ 

በየስፍራው ሇምትገኝ ቤተክርስቲያን መገሇጫ 

ናቸው፡፡  

3. የተሌዕኮ ሕንጸት፣ የመጽሐፍ ቅደስ፣ የትምህርተ 

ክርስቶስ፣ መንፈሳዊና ሥነመሇኮታዊ  

4. የተሌዕኮ የፍቅር ሥራ  

 

የወንጌሌ ስርጭት ጽ/ቤት (ፕሮፖጋንዲ ፊዳ) እና የጳጳሳዊ 

ሌዑካን ማኅበራት 

 

በአንዴ ሰሞን የወንጌሌ ስርጭት ጽ/ቤት (ፕሮፖጋንዲ ፊዳ) 

ተብል ይታወቅ የነበረ  የቅዴስት መንበር የተሌዕኮ ጽ/ቤት 

(The Missionary Dicastery of the Holy See) 

የተቋቋመው እ.አ.አ. በ1622 በርዕሰ ሉቃነ ጳጳሳት ግሬጎሪ 

15ኛ ሲሆን ዓሊማውም የቤተክርስቲያንን የስብከተ 

ወንጌሌና የተሌዕኮ ትብብር ሥራን  ሇማበረታታት፣ 

ሇማቀናጀትና ሇመምራት ተቋቋመ፡፡ እ.አ.አ በ1967 ርዕሰ 

ሉቃነ ጳጳሳት ጳውልስ 6ኛ የዚህን ጽ/ቤት ሐዋርያዊ 



አገሌግልት አስፈሊጊነት ሇማጠናከር፣ ክፍለን የስብከተ 

ወንጌሌ ዋና ጽ/ቤት (CEP) ብሇው ሰየሙ፡፡ ቀጣይነት 

ባሇው የፍቅር ሥራ የሚገሇጥ የክርስትና እምነት ተጨባጭ 

ፍሬያማነት፣ እያንዲንደ ምስጢረ ጥምቀት የተቀበሇ 

ክርስቲያን የዓሇም አቀፍ ቤተክርስቲያን እረኛ የሆኑትን 

የርዕሰ ሉቃነ ጳጳሳትን ተሌዕኮ የመዯገፍና የመርዲት 

ኃሊፊነት አሇበት፡፡ ጸልት፣ ራስን መስጠት፣ የሌዑክነት 

ጥሪ፣ ቁሳዊ ዴጋፍ ዛሬም ሇዘመናት የቆየውን የጳጳሳዊ 

ሌዑካን ማኅበራት ቁርጠኝነትን ያስቀጥሊለ፡፡ የጳጳሳዊ 

ሌዑካን ማኅበራት በ19ኛና 20ኛ ክፍሇ ዘመን ውስጥ 

ሇምእመናንና ገዲማውያን ተሌዕኮ ከነበረው ጥሌቅ  

መቆርቆር  የተፈጠረ ነው፡፡ ‹‹የቫቲካን የስብከተ ወንጌሌ 

ዋና ጽ/ቤት (CEP) እና የጳጳሳዊ ሌዑካን ማኅበራት አንዴ 

ሊይ በመሆን ከተሌዕኮና ከሚያስፈሌገው ህንጸት አንጻር 

ቁሳዊ ዴጋፍ የመሰብሰብ ጥረት ዲግም ጉሌበት እንዱኖረው 

አብረው እየሰሩ ነው፡፡ ይህም የተሌዕኮ ቅንነት፣ ግንዛቤ እና 

ኃሊፊነት ዲግም የመሊው ቅደስና ጽኑ የእግዚአብሔር ህዝብ 

የዘወትር ኑሮ አካሌ እንዱሆን በማሇም ነው›› (በርዕሰ ሉቃነ 

ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ሇጳጳሳዊ ሌዑካን ማኅበራት ብሔራዊ 

አመራሮች የተሊሇፈ መሌእክት፣ እ.አ.አ በሰኔ 1 ቀን 2018 

ዓ.ም.)፡፡ ‹‹አራቱ ማኅበራት፣ ማሇትም ጳጳሳዊ የወንጌሌ 

ስርጭት ሌዑካን ማኅበር (Pontifical Society for the 

Propagation of the Faith)፣ ጳጳሳዊ የሐዋርያው ቅደስ 

ጴጥሮስ ማኅበር (Pontifical Society of St. Peter the 

Apostle)፣ ጳጳሳዊ የቅደሳን ሕጻናት ማኅበር (Pontifical 

Society of the Holy Childhood)፣ እና ጳጳሳዊ የሌዑካን 

ኅብረት (Pontifical Missionary Union) ሁሊቸውም 

አንዴ የጋር የሆነ ዓሊማ አሊቸው፡፡ ይሄውም 

በእግዚአብሔር ህዝብ ዘንዴ ዓሇም አቀፍ የተሌዕኮ መንፈስ 

እንዱጎሇብት ማስቻሌ ነው (የመዴኃኔዓሇም ተሌዕኮ - 
Redemptoris Missio 84)::›› 

 

የወንጌሌ ስርጭት ሌዑካን ማኅበር በክብርት ፖሉን ማሪ 

ጃሪኮ እ.አ.አ በ1822 በሉዮን ፈረንሳይ አገር  የተቋቋመ 

ሲሆን ምእመናን ቁሳዊ ዴጋፍ እንዱያዯርጉ በማበረታታትና 

ሇ‹‹ተሌዕኮ ሇሁለም ህዝብ›› (missio ad gentes) 
በመሰጠት የሚሰሩ ሰዎችን ጌታ እንዱጠራቸው በመሇመን 

በምእመናን ዘንዴ ጸልትና ራስን መስጠት እንዱጠነክር 

እያዯረገ ነው፡፡ 

 

የቅደሳን ሕጻናት ማኅበር በፈረንሳይ አገር ፓሪስ ከተማ 

እ.አ.አ በ1843 በናንሲ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ብጹዕ ቻርሌስ 

ኦገስት ዳ ፎርቢን-ያንሰን በይፋ ተቋቋመ፡፡ በዓሇም 

የሚገኙ ሌጆች በእምነትና በጸልት የፍቅር ሥራና ‹‹ሌጆችን 

ሌጆች ያግዛለ›› የሚሌ መፈክር አንግቦ ሌጆች ያሊቸውን 

ከላልች ጋር መጋራት እንዱችለ ይረዲሌ፡፡ 

 

የሐዋርያው ቅደስ ጴጥሮስ ማኅበር የተቋቋመው በጂን እና 

ስቴፋኒ ቢጋርዴ በፈርንሳይ አገር በኬይን ሲሆን ዓሊማውም 

በጸልት መሥዋዕትና በቁሳዊ ዴጋፍ የተሌዕኮ ትብብርን 

ማጠናከርና ማስተባበር ነው፤ ይሄውም  ቤተክርስቲያን 

በአዱስ መሌክ እየተስፋፋች ባሇችባቸው የተሌዕኮ አገራት  

ወዯ ፊት ካህናትና ገዲማውያን መሆን የሚፈሌጉ ሰዎችንና 

አስተማሪዎቻቸውን በትምህርት ማነጽ ነው፡፡ 

 

የሌዑካን ኅብረት የጳጳሳዊ የተሌዕኮ ተቋም (Pontifical 

Institute for Foreign Missions) ሌዑክ ካህን በሆኑት 

በብጹዕ ፓውል መና መንፈስ አነሳሽነት እ.አ.አ በ1916  

በርዕሰ ሉቃ ጳጳሳት  ቤኔዱክት 15ኛ ይሁንታ አገኘ፡፡  

የሦሰቱ የተሌዕኮ ማኅበራት አንኳር ነው ተብል 

የሚወሰዯው ይህ ማኅበር ዓሊማው በቤተክርስቲያን ውስጥ 

የሌዑክነትን ሌባዊ ፍሊጎት መቆስቆስ፣ ሇሌዑካን የትምህርት 

ህንጸት አስተዋጽኦ ማዴረግና በክርስቲያናዊ ማኅበራት 

ዘንዴ ሇተሌዕኮ የጋሇ ፍሊጎት እንዱቀሰቀስ ማስቻሌ ነው፡፡ 

በተጨማሪ የስብከተ ወንጌሌ እንቅስቃሴ የጸልት አካሌና 

ተጨባጭ ክፍሌ መሆን ይፈሌጋሌ፡፡ 

 

እ.አ.አ 2022፣ የቤተክርስቲያን ተሌዕኮ ኢዮቤሉዩ 

 

እ.አ.አ በ2022 የተሇያዩ አስፈሊጊ ክስተቶች ይከናወናለ፤ 

የቫቲካን የስብከተ ወንጌሌ ዋና ጽ/ቤት (CEP) ከተቋቋመ 

400ኛ ዓመቱን ያከብራሌ፡፡ የወንጌሌ ስርጭት ሌዑካን 

ማኅበር (Missionary Society for the Propagation of 

the Faith) ከተቋቋመ 200ኛ ዓመት ይሞሊዋሌ፡፡ 

የመጀመሪያዎቹ የተሌዕኮ ማኅበራት ማሇትም ጳጳሳዊ 

የወንጌሌ ስርጭት ሌዑካን ማኅበር፣ ጳጳሳዊ የሐዋርያው 

ቅደስ ጴጥሮስ ማኅበር እና ጳጳሳዊ የቅደሳን ሕጻናት 

ማኅበር  ጳጳሳዊና ዓሇም አቀፋዊ ማንነታቸውን ከተቀበለ 

100 ዓመታት ተቆጥረዋሌ፡፡ እነዚህ የኢዮቤሌዮ ክብረ 

በዓሊት ምናሌባት ሇቤተክርስቲያን በጥምቀት 

የተቀበሇችውን የሌዑክነት ሥራ ግንዛቤዋን ሕያውና ብቁ 

አዴርጋ እንዴትጠብቅ ላሊ እዴሌ የሚሰጣት አጋጣሚ 

ይሆናሌ፡፡ የተሌዕኮ ችግር የእምነት ችግር ከሆነ፣ 

የቤተክርስቲያን እምነት ብሱሌነት የሚገሇጸው ሁለንም 

ሰውና ነገር ወዯ ክርስቶስ በመሳብ ነው፡፡  ከፊታችን 

እየቀረበ ያሇው ሌዩ የሌዑካን ወር ምናሌባት የእምነት፣ 

የጸልት፣ የአስተንትኖና የፍቅር ሥራ ዯፋር ጉዞ ጅማሬ 

ነው፡፡  ይህ ጉዞ  በጥቅምት 2019 የሚያሌቅ አይዯሇም፣ 

ነገር ግን ‹‹ሇሁለም ህዝቦች›› ወንጌሌን ማዴረስ የሚሇው 

ሐሳብ የመሊው ቤተክርስቲያን ሕይወትና ተሌዕኮአዊ 

ተፈጥሮ ሞተርና ዋና  መሪ ሐሳብ እንዱሆን በተሇያየ 

መሌክ ቁርጥ ውሳኔ የሚዯረግበት ወር ነው፡፡ 

 
ትርጉም፡- ጳጳሳዊ ሌዑካን ማኅበራት በኢትዮጵያ 


