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የ ተሐድሶ አብያተክርስቲያናት አለምአቀፍ ሕብረት

ሥላሴን ማምለክ
(እ.ኤ.አ) ሰኔ 2010 የ ተሻሻለ

በምዕተ ዓመታትና በመላው አሁጉራት የ ክርስትናን ጥበብ መቀበል፣ ማካፈል እና ከትውልድ

ወደ ትውልድ ማሸጋገ ር የ 2010 ዕትም

መግቢያ፦

በብዙ ባህሎች ዘንድ ጥበብን መካፈል የ ተለመደ ነ ገ ር ነ ው፤ በምስራቅና በምዕራብ፣ በሰሜንና
በደቡብ በተለይም ለመማርና ለማካፈል ምቹ የ ሆኑ ባህሎች ባጠቃላይ በትውልዶችና በምዕተ
አመታት በሁለቱ ማለትም በቃልና በጽሁፍ ጥበብን ማካፈል በተለያዩ አገ ሮችና ትውልዶች
ዘንድ የ ተለመደ ነ ገ ር ነ ው፡ ፡ ጥበብን መካፈል በቅዱስ መጻሕፍት ትልቅ ትኩረት የ ተሰጠው
ጉዳይ ነ ው፡ ፡ መጽሐፈ ምሳሌን፣ መዝሙረ ዳዊትን፣ የ ኢየ ሱስ የ ተራረው ስብከትን እና አብዛኛው
የ ጳውሎስ ማበረታቻ መልዕክቶችንም ሁሉ ያካትታል፡ ፡ ጥበብን ማካፈል ማለት ከክርስቶስ አካል
ከሆነ ችው ከቤተክርስቲያን ጋርም መተሳሰር ማለት ነ ው፡ ፡ ስለዚህ ጥበብን ማካፈል
ለአለማቀፍ የ ክርስቲያን ሕብረት ማዕከላዊ ልምምድ ነ ው፡ ፡ ልክ እንደዚህ የ ተሀድሶ
አብያተክርሰቲያናት አለማቀፍ ሕብረት (WCRC) የ ምንካፈለው ጥበብ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥበብ

ታማኝና ትክክለኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥበብን ማስተጋባት ማለት ነ ው፡ ፡ ይህም የ ታመነ የ ቃሉ
ምስክር ወይም “የ እግዚአብሔር ጥበብ” (1 ቆሮ1፡ 24) ማለት ነ ው፡ ፡ ስለዚህ ይህ ጥበብን
ማካፈል የ መንፈስ ቅዱስ ፀጋ የ ሆነ ውን “የ ጥበብ መንፈስ” (ኤፌ1፡ 17) ነ ው፡ ፡ እንደ

ባቢሎን ሳይሆን እንደ ጴነ ጤቆስጤ ቀን በመሆን ምልክት መሆን ነ ው፡ ፡

የ ክርስቲያን አምልኮ ልምምድ በተመለከተ የ ዚህ የ ምሳሌዎች ስብስብ ዓላማ የ ክርስቶስ
አካልን በታማኝነ ት ለማገ ልገ ልና ለአገ ልግሎት እንዲጠቅም ማደረግ ነ ው፡ ፡ ይህ የ ምሳሌዎች
ስብስብ የ ተሰበሰበው በተሀድሶ ክርስቲያኖች አማካኝነ ት ነ ው፡ ፡ ስብስቡ በአንድ ጊዜ ሁሉንም
ያካተተ፣ የ ጋራ ተሳትፎን የሚያንፀባርቅ፣ ቅዱስ፣ ሁሉ አቀፍና ሐዋሪያዊት ቤተክርስቲያን
ይዘት ያለው ሲሆን እንደዚሁም ልዩ ስብስብ፣ የ ተለየ ታሪክ የ ሚያንፀባርቅ፣ የ ስነ መለኮት
ተአማኒ ነ ት ያለው፤ እና በአለማቀፍ የ ተሀድሶ ማህበረሰብ የሚዘወተርም ነ ው፡ ፡ ይህ ሰነ ድ
የ ተፃ ፈው ለሁለቱም ማለትም የ ተሀድሶ አብያተክርስቲያናት አለማቀፍ ትብብር (WARC) 
በጋና አክራ 2004 በነ በረው ስብሰባ እና በኔ ዘርላንድ ኡትረኸት በ2005 የ ተሀድሶ
አብያተ ክርስቲያናት የ ምክክር ጉባኤ ( REC) ለነ በረው ተልዕኮ ምላሽ እንዲሆን ታቅዶ
ነ ው፡ ፡ ይህንንም የ ሁለቱ ድርጅቶች አባል አብያተክርስቲያናት የ ተወሰነ ጊዜ ግኑኝነ ት
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በመቀጠል በአምልኮ ዕቅድ አውጪዎች ዳብሮ ከተዘጋጀ በኋላ ለ2010 WCRC ለተባበረው
ጠቅላላ የ ምክክር ጉባኤ በአሜሪካን ሀገ ር በሚሽጋን ግዛት በግራንድ ራፒድስ በፓስተሮች፣
በአስተማሪዎች፣ እና በአለማቀፍ ደረጃ በሌሎችም መሪዎች በተሀድሶ ባህል ውስጥ ያሉትም
ይሁኑ ከተሀድሶ ባህል ውጭ ያሉትን ሁሉ ባሳተፈ መልኩ ውይይት ተደርጎ በት
ዳብሮአል፡ ፡ በመጨረሻም በተባበረው ጠቅላላ ጉባኤ በአምልኮና በመንፈሳዊ ተሀድሶ ዘርፍ

ፀድቆ ተዘጋጅቶአል፡ ፡

ይህ ሰነ ድ የ ተዘጋጀው ለአምልኮና ለመንፈሳዊ ተሀድሶ ራዕይ እንዲሰጥ ታስቦና በእርሱም
እያንዳንዳችን ወደ ጠለቀና አስፈላጊ ወደሆነ ራስን ወደ መግለጥ እንዲጋብዘን ታስቦ
ነ ው፡ ፡ ይህ ሰነ ድ በአባል ቤተክርስቲያናት ላይ የ ልምምድ ጥርቅም ጫና እንዲፈጠር ተብሎ
የ ተቀረፀ አይደለም፡ ፡ ወይም ደግሞ በአባል ቤተክርስቲያናት አምልኮ የ ዚህ ጥበብ ሙላት
እንዲገ ልጥ ታቅዶም አይደለም፡ ፡ ነ ገ ር ግን ሰነ ዱ የ ተዘገ ጀው ለብዙ ጠቀሜታ ሲሆን

ከእነ ዚህም ውስጥ፡ -

1.ይህ ሰነ ድ በአንድ በተወሰነ ማህበረምዕመን ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፡ ፡ ወይም
ደግሞ በአጥቢያ ደረጃ ለሚደረጉ ልምምዶች በተለይም ሰለስጦታዎች
ተግዳሮቶች፣ ስለጠንካራ እና ደካማ ጎ ን ምቹ ሁኔታ በመፍጠር በቤተዕምነ ት ደረጃ
ለሚደረግ ውይይት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፡ ፡

ውይይቱን የሚመሩት ከእያንዳንዱ ምሳሌ በኋላ ቆም በማለት እንዲህ ሊጠይቁ ይችላሉ
“እንዴት ነ ው ይህንን ጥበብ ለመለማመድ እግዚአብሔር ስጦታ የ ሰጠን?” “በምንስ መንገ ዶች
ነ ው ይህንን ጥበብ በበለጠ በታማኝነ ት በሥራ ላይ እንድናውለው እግዚአብሔር የሚጠራን?” 
እንደዚሁም “በሌላ በምን መልኩ ነ ው የ ዚህ የ ጥበብ ልምምዳችን ከዚህ ዋና ሀሳብ ጋር
አያይዘን የ ምንገ ልጠው?” እያንዳንዱ ምሳሌ የ ተቀረፀው ለውይይታችንን መልስ በሚሰጥ መልኩ
ሲሆን በተለይም በስነ መለኮት መረዳታችንና በልምምዳችን መካከል ያለውን ግንኝነ ት እንዲቃኝ
ተደርጎ ነ ው፡ ፡ እንደዚሁም ደግሞ በምስክርነ ት ላይ ያተኮሩ ውይይቶችን እና መንፈሳዊ
ነ ገ ሮችን መለየ ት በማንኛውም ፍሬያማ አገ ልግሎት አውድ ሁነ ኛ ነ ገ ሮች መሆናቸውን

ያስገ ነ ዝባል፡ ፡

2.ይህ ሰነ ድ በማህበረ ምዕመን ውስጥ እና በማህበረ ምዕመናን መካከል የሚደረግ
ውይይት ሊቀርጽ ይችላል፡ ፡ በተለይም ጭራሽ በተለያየ ባሕልና አውድ የ ምዕመናንና

የ ቤተዕምነ ቶችን ውይይት ቅርጽ ሊያሲዝ ይችላል፡ ፡

ውይይቱን በመቅረጽ ሂደት ላይ ያሉቱ ከእያንዳንዱ ምሳሌ በኋላ ቆም በማለት እንዲህ
ሊጠይቁ ይችላሉ፦ “እንዴት ነ ው እግዚአብሔር ከነ ልዩ ልዩ ባህላችንና ልምምዳችን ይህንን
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ጥበብ እንድንለማመድ ስጦታ የሚሰጠን?” እና “ደግሞስ በምን መንገ ድ ነ ው እግዚአብሔር
ይህንን በበለጠ በታማኝነ ት በሥራ ላይ እንድናውለው የሚጠራን በተለይም እርስበርሳችን

ልንለማማርበት ከምንችልበት ብርሃን አኳያ ሲታይ ምን ዓይነ ት ይዘት አለው?”

3.ይህ ሰነ ድ ለበለጠ መሻሻልና በጥልቀት ለጥናት ለመተባበር የ ሚጋብዘን ሰነ ድ ነ ው፡ ፡

እያንዳንዱ ምሳሌ የ ምርምር ማጠቃለያ ውጤትና ክርስቲያናዊ ሐሳብ ሲሆን የ ተገ ነ ባውም
በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥልቅ ትንተና፣ በስነ መለኮት ሐሳብና በታሪክ ሊቃውንት ጭምር
ነ ው፡ ፡ እያንዳንዱ ምሳሌ ቀጣይነ ት ባለው በእውነ ተኛ በደቀመዝሙርነ ት ብርሃን ዕይታ
በተጨማሪ በታማኝት ሊጨመቅ ይችላል፡ ፡ ይሁን እንጂ ይህ ስብስብ የ መጨረሻ ወይም የ ተሟላ
ተደርጎ የ ተቀረፀ አይደለም፡ ፡ ሰነ ዱ የ ተቀረጸው በእርግጥ ክፍት ተደርጎ ነ ው፡ ፡ ምክንያቱም
ማንኛውም አባል ቤተ ክርስቲያን ወይም ሕብረት የ መሰረቱ አጋሮችም ይሁኑ በቀላሉ ራሳቸው
ካዘጋጁት ጋር ሊጨምሩት ይችላሉና፡ ፡ የ አለም የ ተሀድሶ አብያተ ክርስቲያናት (WCRC) 
ጉባኤም ቢሆን ወደፊቱ ሊያስተካክለው በሚችል መልኩ የ ተዘጋጀ ሰነ ድ ነ ው፡ ፡ እንዲሁም ሰነ ዱ
ሌሎች ወደፊት ሊነ ሱ የሚችሉ ተግዳሮቶችን ሊቀርፉ የሚችሉ ምሳሌዎችንም ማከል እንዲቻል

ታስቦ ነ ው የ ተዘጋጀው፡ ፡

ይሁን እንጂ የ ዚህ ሁሉ ጥቅም የ መጨረሻ ግብ ውይይት ለማሳደግ ወይም የ ተሻለ ውጤታማ
ሰነ ድ እንዲሆን ታስቦም አይደለም፡ ፡ ነ ገ ር ግን የ መጨረሻ ግብ እንዲሆን የ ታሰበው በመንፈስ

ቅዱስ ኃይል አማካኝነ ት የ ታመነ ና በምስጋና የ ተሞላ የ ስላሴ አምልኮ በመሳል ምላሽ
ለመስጠት ነ ው፡ ፡ የ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን እንድትጠነ ክር እግዚአብሔር አምላክ እነ ዚህ

ቃሎች እና እነ ዚህንም ቃሎች ለመጽናት የሚጥሩ ሁሉ ይባርክ፡ ፡

ማስታወሻ፡ በዚህ ሰነ ድ ዕትም ውስጥ “ቤተክርስቲያን” “ማህበረ ምዕመን” እና
“ማህበረሰብ” የ ሚሉት ቃላቶች እንደአስፈላጊነ ቱ ተራ በተራ አባል ቤተክርሰቲያናትን
በሚገ ልጥ መልኩ በሥራ ላይ ውለዋል፡ ፡ እንደዚሁም “ብሩክ” እና “አስተዋይ” የ ሚሉ
ቃላቶች በዚህ ሰነ ድ ውስጥ እንደ አስፈላጊነ ቱ ጥቅም ላይ ውለዋል፡ ፡ በተለይም “ብሩክ” 
የ ሚለው ቃል በመሰረታዊነ ት እኛ የ እግዚአብሔር ትዕዛዝ ስንጠብቅ ከእግዚአብሔር
ከአምላካችን የ ሚመጡ በረከቶችን ለመረዳት በሚያስችለን መልኩ ጥቅም ላይ
ውሎአል፡ ፡ እንደዚሁም “አስተዋይ” የ ሚለው ቃል ማህበረ ምዕመናን የ እግዚአብሔርን ፈቃድ
በመለየ ት የሚወስኑት ውሳኔ በሚገ ልጥ መልኩ ተካትቶል፡ ፡ ከአባል አብያተክርስቲናት በሚሰጠን

ምላሽ መሰረት ይህን ሰነ ድ በበለጠ ለማሻሻል በጉጉት እንጠበቃለን፡ ፡
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፩. የ ተጠራና ይቅር የ ተባለ
ሕዝብ በኢየ ሱስ ስም ይሰበሰባል

1.1 በሥላሴ ተጠርተናል

በሥላሴ እንደተጠራ
በጥልቀት የሚያውቅ እና
ሥላሴንም ማዕከል በማድረግ
የሚያመልክ የ እግዚአብሔር
ሕዝብ የ ተባረከ ነ ው::

እግዚአብሔር አብ

እግዚአብሔር ወልድ
እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ
በቃሉና በመንፈሱ ሕዝቡን
የሚሰበስብ፣ የ ሚጠብቅ እና
ለቤተክርስቲያን የ ሚጠነ ቀቅ1

ነ ዉ፡ ፡

ልዑልና ክቡር የ ሆነ ው
እግዚአብሔር አምላካችን
“የ ማይታይ አምላክ
ምሳሌ”በሆነ ው በክርስቶስ
ኢየ ሱስ በኩል
ተገ ልጦአል፡ ፡

1 የ ቤላሀር የ ዕምነ ት መግለጫ እና የ ሂደልበርግ ካታኪዝም

በሥላሴነ ቱ አምልኮዋችንን
የ ሚቀበል አምላክ ብቻ
ሳይሆን ነ ገ ር ግን
አምልኮዋችን ዉጤታማ
እንዲሆን የሚያደርግ፣
በመንፈስ ቅዱስ ከፍ
የሚያደርገ ን ፣

መሰዋዕታችንን ፍፁም ካህን
በሆነ ው በክርስቶስ ኢየ ሱስ
በኩል የሚቀድስ፣ በምድር
ላይ በነ በረው ሕይወት
“ለአብ” እዉነ ተኛ
ምስጋናን በሰዋ በመንፈስ
ቅዱስ ፍፁም ደስተኛ በሆነ
(ሉቃ10፡ 21) እና
አሁንም “ስለእኛ ሊያማልድ
ዘወትር በሕይወት በሚኖርው
በኢየ ሱስ ”(ዕብ7፡ 25) 
መሆኑን በመገ ንዘብ በታላቅ
ምስጋና እዉቅና የሚሰጥ
ማህበር ብሩክ ነ ው፡ ፡
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እግዚአብሔር እንዲባርካቸው
ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር
አስቀድሞ እንደ ባርካቸው
በመረዳት እግዚአብሔርን
እንዲያመልኩ አማኞችን
የሚያነ ሳሳ ማሕበረ ምዕመን
ብሩክ ነ ዉ፡ ፡

ሥላሴ የ ሆነ ውን
እግዚአብሔር አምላክ
እርሱም የሚወቅስ ፣
የ ሚያርም የሚያስተምርና
የ ሚመግብ አምላክ መሆኑን
በመረዳት እርሱንም ደግሞ
በማምለክ እንደተባረከ
በእርግጥ የ ተረዳ
ማህበረምዕመን የ ተባረከ
ነ ው፡ ፡ እንደዚሁም ደግሞ
አማኞችን ከክርስቶስ

ኢየ ሱስ ጋር
የ ሚያስተሳስር፤ ቃሉን
በማወጅ የሚቀድስ ተግባር
ያለውና በሕብረት
ፀሎት፣ በዉሃ ጥምቀትና
በጌታ እራት እንደዚሁም
በምስክርነ ት፣ በስጦታ እና
ሕብረት በማድረግ በአማኞች
መካካል አንድነ ት የሚያፀና
ማህበረ ምዕመን ብሩክ

ነ ው፡ ፡

1.2 በሕብረት ጉባኤ፤

የ እግዚአብሔር ሕዝብ በሞላ

መሰብሰቡን የ ማይተው
(ዕብ10፡ 25) የ አምልኮ
ማህበረሰብ አስተዋይ ነ ው፡ ፡
ነ ገ ር ግን በኢየ ሱስ ስም
በፍቅር የሚሰሰብ፣
የ እግዚአብሔርን ቃል ለማወጅ
የሚተጋ ምስጋናና ፀሎት የሚሰዋ
እና የ ቤተክርስቲያን ሥርዓቶችን
የ ሚያከናውን ሊሆን
ይገ ባል፡ ፡ እነ ዚህ እያንዳንዱ
ተግባራት የ እግዚአብሔር ሕዝብ
ሁሉ ተግባር ነ ው፡ ፡ “የ ንጉሥ
ካህናት” (1ጰጥ2፡ 9)

ሁሉንም አምላኪዎች በተለይም
በባህል ምክንያት በተለየ ሁኔታ
የሚመደቡትን “አካል
ጉዳተኞች”ወደ ሙሉ አምልኮ

በመጋበዝ በተረዳና በነ ቃ
ተሳትፎ በሕብረት አምልኮ
እንዲካፈሉ
በማድረግ፤ ለእግዚአብሔር አምላክ
በተሰጠ መልኩ ልብን ፣ ነ ፍስንና
አዕምሮን በማሳተፍ ስለራሳቸው
አምልኮ በጥልቀት እንዲረዱም
በማድረግ በስፋት ለአምላክ
በሚቀርበው በምስጋና ዝማሬ
የሚያሳትፋቸው ማህበረ ምዕመን

ብሩክ ነ ው፡ ፡

በአምልኮዋቸው ላይ የ ክርስቶስ
አካል አንድነ ትን የ ሚገ ልጡ፣
የ መንፈስን አንድነ ት በሰላም
ማሰሪያ የ ሚያፀኑ፣
በእግዚአብሔር ስጦታና በመጥራቱ
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አንድነ ት ሽማግሌውንና ወጣቱን
የሚያቀራርቡ እና በሁሉም ቦታና
ጊዜ አማኝነ ታቸውን በመግለጥ
በክርስቶስ ኢየ ሱስ በኩል
በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነ ት
የ ጋራ ጥሪውን 2 የ ሚካፈል

ማሕበረ ምዕመን ብሩክ ነ ው፡ ፡

1.3 መንፈስ ቅዱስ

መንፈስ ቅዱስ በስሜትም
በምክንያት ሰጪነ ትም
እንደሚሰራ የሚያስተውል፣
በአስገ ራሚ ሁኔታም ይሁን
በመንፈሳዊ ልምምድ ወቅትም
እንደዚሁም በጽኑ ፀሎት
በታቀደ መልኩም ይሁን
በአገ ልግሎት እና ቅጽበታዊ
በሆነ ድንገ ተኛ
መገ ለጦችም ቢሆን

እንደሚሰራ የሚረዳ
የ አምልኮ ማሕበረሰብ
አስተዋይ ነ ው፡ ፡

የ አምልኮ የ መጨረሻ ዋጋ
ወይም መንፈሳዊ ኃይል
በሰው ችሎታ ላይ
ያልተመሠረተ፤ በሰው
አስተሳሰብ፣ በአዕምሮ ችሎታ
ወይም በስሜቶች የሚለካ
ሳይሆን ነ ገ ር ግን
ከእነ ዚህ የ ትኛውንም
ለመጠቀም መምረጥ በሚችል
ወይም ሁሉንም መጠቀም

2 በግራንድ ራፒድስ ለነ በረው ጉባኤ ከWCRC ሰነ ዶች
የ ተውሰደ

ደግሞ በሚችል ከመንፈስ
ቅዱስ የሚመጣ መሆኑን
የ ተረዳ፤ በእርግጥም
አምልኮ ልንቀበለው የሚገ ባ
ስጦታ እንጂ ልንፈጽመው
የ ተገ ባ ተግባር አለመሆኑን
የ ተገ ነ ዘበ የ አምልኮ
ማህበረሰብ አስተዋይ
ነ ው፡ ፡

1.4 ባህልን ማበረታታት

እና መቃወም

ወደ እያንዳንዱ ባህል በመጣው
ነ ገ ር ግን በየ ትኛውም ባህል
ባልተጠላለፈዉ የ ኢየ ሱስ
ወንጌልመልካም ዜና ለማብሰር
በንቃት በመንቀሳቀስና
ባለማመቻመች የ ወንጌልን እውነ ት

የሚገ ዳደር ማንኛውንም የ ባህል
ተፅ ዕኖ በመጣስ በዓለም
“ውስጥ” ነ ገ ር ግን “ከዓለም” 
መሆን የ ማትፈልግ ቤተክርስቲያን
(ዮሐ 15፡ 19) አስተዋይ
ናት፡ ፡

የ ኢየ ሱስን ወንጌል በብዙ
ባህሎች ውስጥ እንዲገ ባ
የ ምትጥር፣ ባህልንም ተሻጋሪና
አውዱን የ ጠበቀ እንዲሆን
የ ምታደርግ እንደዚሁም ደግሞ
የ ወንጌልን እውነ ት የሚቃወምን
ባህል3 ጥሳ የ ምትሄድ

3 አምለኮና ባህል ከሚለው ከሉተራን አለማቀፍ ፌደሬሽን
ኬንያ ሰነ ድ የ ተወሰደ
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ቤተክርስቲያን ግሩም ከመሆንዋ
በተጨማሪ አስተዋይ ናት፡ ፡

1.5 የ ተዋጀው ፍጥረት

መልካምነ ት

በፍጥረት ሁሉ በቀረበው
መሠረት አምልኮን ግልጽ በሆነ
የ ምስጋና ዝማሬ የሚያጅብ
ማህበረ ምዕመን አስተዋይ
ነ ው፡ ፡

ፀሎትንና የ ምስጋና ዝማሬን
በመግለጥ በታላቅ ፈገ ግታና
ደስታ በተጨማሪም
በቃሉ፣ በጥምቀተ ውሃ፣ በሕብሰቱና
በወይኑም እንደዚሁም እግአብሔር
ለሕዝቡ ጥቅም ባዘጋጀው የ ፀጋ
ስጦታዎች አምልኮ ሕይወት ሰጪ

እውነ ታ መሆኑን ተረድቶ
የሚደሰትበት ማህበረ ምዕመን
አስተዋይ ነ ው፡ ፡

1.6 የ እግዚአብሔርን ሕዝብ
መምራት

አባላቶቹን ለአገ ልግሎት
የሚጠራ፣ የ ሚያሰለጥን፣
የ ሚያፀና እንደዚሁም የ መሪነ ት
ፀጋ ያላቸውን ከሁሉም ፆታ፣
ከሁሉም ዕድሜ ክልል፣ ከሁሉም
ጎ ሳ ወይም ዘር ፀጋቸውን
በመለየ ት በሥነ መለኮትና
በአምልኮ ልምምድ መሠረታዊ
ትምህርት በመስጠት በመምከር

የሚያሰማራ ማህበር አስተዋይ
ነ ው፡ ፡

ሁሉንም የ ማህበሩን አባላት
የሚያስታጥቁ፣ እንደዚሁም ወደ
ሙሉነ ት የሚያደርሱና
ባለአዕምሮና ንቁ ተሳታፊዎች4

በማድርግ የ ክርስቶስ አካል
ለሆነ ችው ቤተክርስቲያን አካል
ያልሆኑትን ሁሉ ርሕራሄን
ለማሳየ ት እንዲጠነ ቀቁ በመቅረጽ
አምለኮን የ ሚመሩ መሪዎች

አስተዋዮች ናቸው፡ ፡

1.7ሥዕላዊ መግለጫ

ስብከተ ቃሉን፣ ፀሎቶችንና
ዝማሬዎችን በቃላት ብቻ ሳይሆን
በልዩ ሁኔታ በስዕላዊ መግለጫ
ማለትም እያንዳንዱ የ ማህበሩ

አባል እግዚአብሔር በሰጠው ፀጋ
በተለይም በሙዚቃ፣ በሽብሸባ፣
እንዲሁም በንግግርም በዝምታም
ቢሆን፣ በሚታዩ ሥዕሎች፣
ዲዛይኖች በመሳሰሉት ሁሉ
የሚያውጅ ማህበረ ምዕመን ብሩክ
ነ ው፡ ፡

ስጦታቸውን የ እግዚአብሔርን
መልካምነ ት እንዲመሰክር፣
ለእግዚአብሔርም ምስጋና
እንዲያመጣና ለንሰሀ የ ሚጋብዝ
በማድርግ ለእግዚአብሔር ሕዝብ
የሚያስገ ዙ ችሎታ ያላቸው ሁሉ
የ ተባረኩ ናቸው፡ ፡

4 ሲኤፍ- ቫቲካን ፪
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በሁለተኛይቱ ትዕዛዝ
የ ተከለከለውንና እንደዚሁም
ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል
የ ተደገ ፈውን ባለመሳት እንደ
እግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር
ሕዝብ ለአገ ልገ ሎት የሚታጠቁ
ሰዓሊን የ ተመሰገ ኑና አስተዋዮች
ናቸው፡ ፡

ካለፉት ዘመናትና ከሌሎች
ባህሎች የ ተወሰዱ የ ታመኑ
የ ዝማሬና የ አምልኮ ሥራዎች ችላ
ባለማለት የ ምትጠቀም፣
በቤተክርስቲያን
በአለማቀፋዊነ ት የ ምትደሰት፣
እንደዚሁም ደግሞ በአምልኮና
በአዲስ ዝማሬንና በአምልኮ
ሥራዎች የ ተሞላ ችሎታን

የ ምታበረታታ ቤተክርስቲያን

አስተዋይ ናት፡ ፡

፪. የ እግዚአብሔርን ቃል

በደስታ ማወጅ

2.1 መንፈሱና ቃሉ

መንፈስ ቅዱስ
የ እግዚአብሔርን ሕዝብ
ልቦናንና አይምሮ እንዲከፍት
በታላቅ አክብሮት መልስ
ባለው ፀሎት ታጅቦ
የ እግዚአብሔርን ቃል

በዕምነ ት እንዲሰበክ
የ ሚያደርግ ማህበረ ምዕመን

የ ተባረከ ነ ው፡ ፡

2.2 ክርስቶስን ያማከለ

ቃል ስፋት

በብሉይ ኪዳንና በሐዲስ
ኪዳን እንደተገ ለጠው
በንባብና በስብከት
የ እግዚአብሔርን ቃል
ስፋትንና ጥልቀት በሚገ ልጥ
መልኩ አማኞችን በመመገ ብ
ሁልጊዜ የ ክርስቶስ
ኢየ ሱስን ወንጌል ሙላት
የሚውጅ ማሕበረ ምዕመን

አስተዋ ነ ው፡ ፡

2.3 ለእረፍትና
ለምስክርነ ት፣ ለሰላምና
ለፍትህ መጥራት

የ እግዚአብሔርን ቃል
ለሚያለቅሱት መጽናናትን
የ ሚሰጥና የ እግዚአብሔርን
አገ ዛዝ የ ሚቃወሙትን ደግሞ
የሚገ ሥጽ በማድረግ የሚውጅ
ማህበረ ምዕመን ብሩክ
ነ ው፡ ፡

አድማጮቹን ክቡር የ ሆነ ውን
የ እግዚአብሔርን ፀጋ
እንዲቀበሉ የሚጋብዝ
እነ ደዚሁም ከክፋትና
ከሃጢአት ወደ ክርስቶስ
እንዲመለሱ የሚሰብክ፤
ሰላምንም የሚያውጅ “ፍርድን
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ለማድረግ ምሕረትንም ይወድዱ
ዘንድ እና ከአምላካቸውም
ጋር በትሕትና ይሄዱ ዘንድ”
(ሚኪ6፡ 8) የ ሚያስተምር
ሰባኪ አስተዋይ ነ ው፡ ፡

2.4 ጣዖታትን መቃወም

በእግዚአብሔር ፋንታ
እንድናማልካቸው የሚፈትኑንን
ጣዖታት በማጋለጥና በመቃወም
የ እግዚአብሔርን ቃል
የሚያውጅ እንደዚሁም
ስለእግዢአብሔር ያለንን
የ ተዛባ መረዳት የሚያርም
ማህበረ ምዕመን አስተዋይ
ነ ው፡ ፡

የ ኢየ ሱስ ክርስቶስ ማንነ ትና
ሥራው በመግለጥ የ ተዛባ
መረዳትን የ ሚገ ዳደር
በተቃራኒው ደግሞ “እርሱም
የ ክብሩ መንፀባረቅና
የ ባሕሪው ምሳሌ” (ዕብ
1፡ 3) መሆኑን የሚያስረግጥ
ማህበረ ምዕመን ብሩክ
ነ ው፡ ፡

2.5 የ ዕምነ ት አቋም፤
የ ዕምነ ት ምላሽ

“እርሱም በሚምኑት ሁሉ ላይ
የሚሰራ” (1 ተሰ 2፡ 13) 
መሆኑን የሚያምንና
የ ወንጌልን እወጃ
የ እግዚአብሔር ቃል እንደሆነ
የ ሚቀበል፣ ወደ ዕምነ ትና
ምስጋና፣ ወደ ንሰሃና
ለአገ ልግሎት መሰጠት፣ ወደ
ርሕራሄና ለቅን ፍርድ ደግሞ

የሚጨክን፣ ወደ ግልና ማህበር
ተግባራት የሚያዘልቅ፣ ወደ
አዲስ መታዘዝና ወደር የ ለሽ
ምስጋና የ ሚጋብዝ ማህበረ
ምዕመን አስተዋይ ነ ው፡ ፡

አመኞች የ እግዚአብሔርን
መልካምነ ት እንዲመሰክሩ
የሚያበረታታ፣ የ እኛን የ ግል
ልምምድ በሚያልፍና ደግሞም
በሚገ ነ ባ መልኩ
የ ቤተክርስቲያንቱን ዕምነ ት
የሚገ ልጥ፣ ባለፉት ዘመናትና
በባህል መካከል ካሉት
አማኞች ጋር አንድ በማደረግ
የሚያያይዝ፣ በአጥቢያው
አማኞች ሕይወት ደግሞ
የ እግዚአብሔርን ሥራ
እንዲገ ለጥ የሚያደርግ
ማህበረ ምዕመን ብሩክ
ነ ው፡ ፡

፫. በፀሎትና በስጦታ
ለእግዚአብሔር
ምላሽ መስጠት

3.1 ምስጋናና ውዳሴ

የ እግዚአብሔር ግርማና ውበት
በጉጉት የ ምታደንቅ ብቻ
ሳይሆን ነ ገ ር ግን
በማሰላሰልም፣ በማስታወስ እና
እግዚአብሔር አምላካችን
በታሪክ ሁሉ ውስጥ ደግሞ
በፈጸማቸው ተግባራት
በመደሰት ምስጋናና ውዳሴ
የ ምሰትሰዋ (መዝ
50፡ 14፣ ዕብ 13፡ 15) 
ቤተክርስቲያን ብሩክ ናት፡ ፡
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የ ራሱንም ፀሎት ቅርፅ
የ ሚሰጥ አድርጎ በመገ ንዘብ
በመጽሐፍ ቅዱስ ከተገ ለፁት
የ ምስጋናና የ ውዳሴ ፀሎቶች
የሚማርና እርሱንም የሚስል
(ለምሳሌ መዝ 136) 
ማህበረ ምዕመን አስተዋይ
ነ ው፡ ፡

3.2 በመንፈስ ቅዱስ
በኢየ ሱስ ስም መፀለይ

ባረገ ውና ደግሞም ሁልጊዜ
ከእኛ ጋር በሚሆነ ው ጌታ
እውቅና በመስጠት ክእርሱ
ጋር ያለንን ሕብረት
በማጠንከር በኢየ ሱስ ስም
የ ምትፀልይ ቤተክርስቲያን
ብሩክ ናት፡ ፡

በመንፈስ ቅዱስና ከመንፈስ
ቅዱስ ጋር የ ሚፀልይ፣
የ መንፈስ ቅዱስንም ስጦታ
የሚፈልግ፣ በምንፀልይበትም
ጊዜ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ
ድካማችንን እንደሚያግዝ
የሚያውቅ፣ መንፈስ ቅዱስ
ደግሞ እንደ እግዚአብሔር
ፈቃድ ስለእኛ እንደሚማልድ
(ሮሜ 8፡ 26-27)፣
እንደዚሁም መጋደላችን
“ከጨለማ ዓለም ገ ዦች ጋር
በሰማያዊም ሥፍራ ካለ
ከክፋት መንፈሳውያን ሠራዊት
ጋር” (ኤፌ 6፡ 12) 

መሆኑን የ ተረዳ የ አምልኮ
መህበር ብሩክ ነ ው፡ ፡

3.3 የ ሰው ልምምድ ልክ

እውነ ተኛና የ ታመነ ፀሎት
ወደ እግዚአብሔር እንዲደረግ
የ ምታበረታታ፣ የ ሰውን
ልምምድ ልክ በሚገ ልጥና
“ለነ ፍስ ክፍሎች” ደግሞ
በሚደርስ ሁኔታ፣ በመናገ ር
በመዘመር ወይም በፀጥታም
ቢሆን፣ በሽብሸባ በድራማ
ወይም በሥዕላዊ
መግለጫ፣ በፀሎት በደስታና
በለቅሶ፣ በመታመንና ተስፋ
በመቁረጥ፣ በመቃተትና
በምላጃ፣ በዕምነ ትና
በምስጋና፣ በፈውስና በተስፋ

የ መዝሙረ ዳዊትን ምሳሌነ ት
የ ምትከተል ቤተክርስቲያን
አስተዋይ ናት፡ ፡
ለራስዋ ምቾት ብቻ ሳይሆን
ነ ገ ር ግን እግዚአብሔር
ለሚወደው ዓለም ሁሉ ምቾት5

የ ምትፀልይ ቤተክርስቲያን
ብሩክ ናት፡ ፡

3.4 ስጦታና መባ

5 ይህ አረፍተ ነ ገ ር “የ ነ ፍስ ክፍል” ከሚለው ከጆን
ካልቪን የ መዝሙረዳዊት ማብራሪያ የ ተወሰደ ነ ው፡ ፡



Calvin Institute of Christian Worship Worshiping the Triune God Translation: Fikre H.Norcha August 2016

11

ከታላቅ ምስጋና ጋር ስጦታን
መስጠት፣ ገ ዘብን፣ ጊዜንና ልዩ
ችሎታን የ አምለኮ አካል
በማድረግ መስዋዕት አድርጋ
የ ምታቀርብ ቤተክርስቲያን
አስተዋይ ናት፡ ፡

ዘመንዋን በሙሉ
እግዚአብሔርና ጎ ረቤትዋን
ለማገ ልገ ል የ ምታውል እና
አማኞችን ደግሞ
የ እግዚአብሔር ስጦታ በሆነ ው
ላይ መልካም መጋቢዎች
እንዲሆኑ እንደ ተጠሩ
የ ምታስረግጥ ቤተክርስቲያን
አስተዋይ ናት፡ ፡

፬. ማጥመቅና በደስታ
መመገ ብ

4.1 ስለማጥመቅና የ ጌታንም
ዕራት ስለመውሰድ የ ኢየ ሱስ
ትዕዛዝ

“ደቀመዝሙር በማድርግ” 
ደግሞም በአብ በወልድና
በመንፈስ ቅዱስ ስም
በማጥመቅ እንዲታዘዙ
የ ምታስተምር (ማቴ
28፡ 20) ደግሞም
“ለመታሰቢያዬ እንዲሆን
ተመገ ቡ” (ሉቃ 22፡ 19-
20) በማለት ኢየ ሱስ
ያዘዘውን ሁሉ እንዲፈጽሙ
የ ምታበረታታ፣ እነ ዚህ

ምልክቶች መቀበል ደግሞ
እግዚአብሔር እኛን
ለመመገ ብ፣ ለመጽናናትና
ለማጽናትም እንደዚሁም ደግሞ
እንድንፈተን፣ እንድንማርና
እንድንለወጥ መሆኑን
በመረዳት የ ኢየ ሱስን ትዕዛዝ
በታማኝነ ት የ ምትተገ ብር
ቤተክርስቲያን ብሩክ ናት፡ ፡

4.2 ጥምቀት

የ አማኞች እውነ ተኛ ማንነ ት
የ ሚገ ለጠው በክርስቶስ
ኢየ ሱስ መሆኑን የ ሚያውጅ
ማህበረ ምዕመን ብሩክ

ነ ው፡ ፡

የ ውሃ ጥምቀት
የ እግዚአብሔርን ተስፋ
ማህተምና ምልክት መሆኑንና
ደግሞም የሚያንጸን፣ ወደ
ክርስቶሰ አካል የሚጨምረን፣
እንደዚሁም መንፈስ ቅዱስ
እንዲያስታጥቀን እና
በክርስቶስ ኢየ ሱስ
የሚገ ኘውን ለአዲስ ሕይወት
ትንሣኤ ምልክትና የ ቃል
ኪዳን ማህተም መሆኑን
የሚያውጅ ማሕበረ ምዕመን
ብሩክ ነ ው፡ ፡
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የ ውሃ ጥምቀት
የ እግዚአብሔርን ጥሪ
ማህተምና ምልክት የ ሆነ በት
ምክንያትም ከክፋትና
ከሃጢያት ርቀን ክርስቶስን
በመከተል በእርሱም ደግሞ
ያገ ኘነ ውን አዲስ ሕይወት
ለማጽናት በተለወጠና
በተቀደሰ ሕይወት ለመኖር
መሆኑን የ ሚውጅ ማህበረ
ምዕመን ብሩክ ነ ው፡ ፡

የ ውሃ ጥምቀት በክርስቶስ
ያገ ኘነ ውን አዲስ ሕይወት
በማንፀባረቅ በታደሰ ሕይወት
በቅድስና የ ገ ባነ ውን
ቃልኪዳን በመጠበቅ
በታማኝነ ት እንድንኖር
የ ሚረዳን ምልክትና

የ ቃልኪዳን ማህተም መሆኑን
ተረድቶ በደስታ ሥርዓቱን
የ ሚፈጽም ማህበር አስተዋይ
ነ ው፡ ፡

4.3 የ ጌታ ዕራት

እንደ ምስጋና በዓል
በመቁጠር ደግሞም ሕብረት
ለማድረግ እና ተስፋን
ለመሰነ ቅ የ ጌታን ዕራት
ሥርዓት ዘወትር በደስታ
የ ምታከናውን ቤተክርስቲያን
ብሩክ ናት፡ ፡

እግዚአብሔር በክርስቶስ
ኢየ ሱስ የ ፈጠረውንና
የ ዋጀውን ታላቅ ነ ገ ር እና
ሕብስቱን በመቁረስ ጊዜ
የሚገ ኘውን የ መገ ኘቱ ሕልውና
የሚያስብ ብቻ ሳይሆን ነ ገ ር
ግን ከክርቶስ ኢሱስና
ከአካሉ ጋር አንድ መሆኑን
በክብር የሚቀበልና ደግሞም
ወደፊት የሚሆነ ውን
የ መንግስቱን ግብዣ በአንክሮ
የሚመለከት ማህበር ምዕመን
ብሩክ ነ ው፡ ፡

ብዙ ብልቶች ነ ገ ር ግን
አንድ አካል መሆናችንን
በማወቅ፣ በእውነ ትና በፍቅር
አንዱ ለሌላው ርሕራሄን
በመግለጥ (1ቆሮ 11፡ 29-
33) በዓለም ላይ
የ ምናገ ለግለውን የ ርሕራሄ
አግልገ ሎት እንዲደገ ፍ
የ እግዚአብሔርን ርሕራሄ
ለእኛ በሚያንፀባርቅ መልኩ
ይህንን ዕራት “የ ጌታ ሥጋ
መሆኑን” በመረዳት የሚካፈል
መህበር ምዕመን ብሩክ
ነ ው፡ ፡

፭. በኢየ ሱስ ስም
የሚያገ ለግል የ ተባረከና
የ ተላከ ሕዝብ

5.1 በእግዚአብሄር መላክ
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የ ኢየ ሱስን የ ምስራቹን
ወንጌል ለማወጅና ደግሞም
በኢየ ሱስ ስም በዚህ ዓለም
ላይ የ ፈውስ ምልክት ሆኖ
በመኖር ለእግዚአብሔር
ቸርነ ት ጥሪ ደግሞ ምላሽ
ለመስጠት የሚተጋ ማህበረ
ምዕመን ብሩክ ነ ው፡ ፡

5.2 በየ ዕለቱ ማመለክ

የ እግዛብሔርን ቃል
በማንበብና በማሰላሰል ላይ
ትኩረት በማድረግ በየ ዕለቱ
የ መንፈስ ቅዱስን ምሪት
በመፈለግ፣ የ ምስጋና ፀሎትንና
ምልጃ በማቅረብ፣ መዝሙር
በመዘመር፣ በውዳሴ እና
በመንፈዊ ዝማሬዎች በመቀኘት

ደግሞም እግዚአብሔርን “ርጭ
ባለ ፀጥታ” በማዳመጥና
(1ነ ገ 19፡ 12) ሁልጊዜም
በእግዚአብሔር ፊት በመኖር
ሁሉንም አማኞች እንዲያመልኩ
የሚያበረታታ የ አማኙንም
ዕምነ ት የሚገ ነ ባ ማህበር
አስተዋይ ነ ው፡ ፡

5.3 ወንጌል ሥርጭትና
ርሕራሄ

በግል ህይወትና በመህበር
አምልኮ የ ርሕራሄ አገ ልግሎት
በመስጠት እንግዶችን
የ ሚቀበሉና የሚያስተናግዱ፣

ድሆችን፣ የ ተገ ለሉትን፣ የ ታመሙ
ትንና፣ የ ተረሱትን በማስታወስ
ከእግዚአብሔር ክንፍ ጥላ
ሥር መጠጊያ እንዲያገ ኙ
የሚያደርጉ ማህበራት ብሩካን
ናቸው፡ ፡

የ ኢየ ሱስ ደቀመዛሙርት
እንዲሆኑ ሁሉንም ሕዝብ
የሚጋብዙ፣ አንፅ ኦት በመስጠት
እንዲጠመቁና በእምነ ታቸውም
እንዲያድጉ እንዲተከሉ
የሚያደርጉ ማሕበራት ብሩካን
ናቸው፡ ፡

5.4 በአምልኮ ማደግ

“በጌታችንና በመድኀኒታችን
በኢየ ሱስ ከርስቶስ ፀጋና

እውቀት እንዲያድጉ” 
(2ጴጥ3፡ 18) በሁሉም
የ ዕድሜ ክልል ያሉትንና
ምንም ዓይነ ት ችሎታ
ያላቸውን አማኞች የሚጋብዙና
የሚያበረታቱ ማህበረ
ምዕመናን ብሩካን ናቸው፡ ፡

በቃሉ፣ በአስተምህሮት፣ በልምድ
ና በመንፈስ ፍሬ ታመኝ
የ ሆነ ውን መልካም ግኑኝነ ት
የ ሚንከባከቡ ማህበረ
ምዕመናን ብሩካን ናቸው፡ ፡

አምለኮ ጥልቀት ያለው
እንዲሆን የሚነ ጋገ ሩና
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የ አምልኮ ልምምድ ምን
ሊመስል እንደሚገ ባው
የሚያስተምሩ ማህበረ
ምዕመናን አስተዋዮች
ናቸው፡ ፡

5.5 አምልኮ፣ መራራትና ቅን
ፍርድ (ፍትህ)

የ ማህበር አምልኮዋቸው ወደ
ኢየ ሱስ ክርስቶስና ኢየ ሱስ
ስለ እግዚአብሔር መንግሥት
ወደ ተናገ ረው መልዕክት
የሚጠቁም ማህበረ ምዕመናን
ብሩካን ናቸው፡ ፡

በዓለም ያላቸው ምስክርነ ትና
የ ሕብረት አምልኮዋቸው
የ ማይጋጭ ወጥ የ ሆነ እና

ለእግዚአብሔር ቃል የ ታመኑ
እንዲሁም አምልኮዋቸውንና
ምስክርነ ታቸው የ መንፈስ
ቅዱስ ሥራ መሆኑን የሚያሳዩ
ማህበረ ምዕመናን ብሩካን
ናቸው፡ ፡


