
ብዓለ ቅድስት ስላሴ 

7 ሓምለ 2010 ዓ.ም. (7/112/2018) 

ዋዜማ ዘስላሴ በ፮ “ንአምን ወናመልክ በ፩ዱ እግዚአብሔር አብ 
ዘእምቅድመ ዓለም ሃሎ፥ ወነአምን ብካልኡ እግዚአብሔር 
ዘበምልክናሁ ለአብ ይመስሎ፥ ወንአምን በሣልሱ እግዚአብሔር 
መንፈስ ቅዱስ ዘይመልክ ኵሎ” ።  

ንባባት፡ሮሜ 8፡14-17። 1ዮሓ 4፡11-ፍ፥ ግ.ሓ. 11፡11-19፥ማቴ 
28፡16-20  

ስብከት፡ 

1. ሣህሉ ለእግዚአብሔር መልዐ ምድረ፥ ወበቃለ እግዚአብሔር 
ጸንዓ ሰማያት፥ውእምእስትንፋስ አፉሁ ኵሉ ኃይሎሙ። መዝ. 32፡
2~6። 

2. ወሐሠሥኩ ገጸከ ገጸ ዚአከ አሐሥሥ እግዚኦ ወኢትሚጥ ገጸከ 
እምኔየ። መዝ. 28:8-9 

ዓመታዊ ዝኽረ ብዓል ቅድስት ስላሴ ዝዓበየ ምስጢርን ዓምዲ ክርስትያናዊ እምነትና ዝኾነ 
ነብዕል አሎና። ናይ ሎሚ ብዓልን አብ ስርዓት አምልኾና ዘለዎ ቦታን ንሓደ ንጹር ከስተምህረና 
ኢሉ እዩ ንሱ ኸአ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብሓደ 
ከምዝዓዩ እዩ። ወላ ነፍስወከፎም ፍሉይ መለኮታዊ አካል ይኹን እምበር ጨሪሾም አይፈላለዩን 
እዮም። ዝተራቐቐ ፍልስፍና ይኹን ዝኾነ ስነፍልጠታዊ መጽናዕቲ ይገብር ንምስጢር ቅድስት 
ስላሴ ብምልኡ ክገልጽ ዝኽእል የለን። ምስጢር እዩ ምኽንያቱ ክነድንቖን ብዓይኒ እምነት 
ክንርድኦ ንኽእል። ዓምዲ እምነትና እዩ ምኽንያቱ፡ “ዓምዲ እምነት ብአምላኽ ዝተገልጸ ቤተ 
ክርስትያን ብዘልአ ስልጣን ክእመን ዘልኦ ኢላ እትገልጾ . . . ” አብዚ ቅ. ጳውሎስ ዝጸለዮ 
ጸሎት ጠቓሚ ኮይኑ ንረኽቦ “ጎይታ አዕንቲ ልቦናኹም የብርሃልኩም. . . ) (ኤፈ 1፡18)። 

መዝገብ ሃይማኖት ካ/ቤተ ቍ 234 ብዛዕባ ምስጢረ ስላሴ ክገልጽ እንከሎ፥ ናይ ክርስትያናዊ 
እምነትን ሕይወትን ቀንዲ ምሥጢር እዩ ይብለና። አብዚ ምስጢር ክብል እንከሎ ዘይርድአና 
ዘይንፈልጦ ማለት አይ ኮነን ብርግጽ ምስጢር ስላሴ ብምሉእ ክንፈልጦ አይንኽእልን ኢና ከምኡ 
ዓቕሚ እውን የብልናን ግን ከአ አብ እምነት መሰረት ብምግባርን ነቲ ብቃሉ አብ ቅዱስ 
መጽሓፍን ትውፊትን ዝብለና መሰረት ብምግባር ክንግንዘቦ ንኽእል ኢና። ሓ/ት/ክ ብምቕጻል 
ናይ ኩሎም ምስሥጢራት እምነት ምንጪ ይብሎ። ሎሚ እነብዕሎ ዘሎና ብዓል እምብአር 
ቀንድን መሠረታዊ ትምህርቲ እምነትና እዩ።  

አምላኽ ንአና ንደቂ ሰብ አብ ምስጢር ባህሪኡ ከም እንሳተፍ ገሩ ፈጢሩና ተኻፈልጢ ምስጢር 
አምላኽ ኢና። እዚ ጸጋ እዚ ንማንም አይተዋህበን ንአና እዩ ተዋሂቡ። ብዘሎና ጸጋ ነጻነት ነዚ 
ብፍሉይ ፍቕሪ ዝተዋህበና ጸጋ ክነጥፍኦ ይክአል እዩ ስለዚ ሎሚ መብጽዓናን ተአምኖናን 
እንሕድሰሉ እዩ ብዓልና።   

አብ ዘዳግም 4፡32-40 ዘሎ እንተ አንበብና ሙሴ ዘዘኻረና ነገራት አሎ ንሱ ኸአ ናይ 
እግዚአብሔር ዘደንቕን ምስጢራውን ባህርያቱ። ብኻልእ አዘራርባ እቲ ፈቃርን ምስጢራውን 



አምላኽ ዘገርምን ምስጢራውን ናይ ድሕነት ስራሕ ፈጺሙ። ቀጺሉ ከአ አብ አምላኽ ዘሎና 
እምነት ትእዛዛቱ አብ ምሕላው ክንጸንዕ የበራትዓና።  

አብ ቀዳመይቲ ንባባና ስሩዕ ዝኾነ ትምህርቲ ስላሴ ከይ ሃበ ጳውሎስ ናይ ስላሴ መለኮትን 
አካልውነትን አብ ጭቡጥ ዝኾነ መልክዖምን ግብሮምን ይገልጽ። “ብመንፈስ አምላኽ ዝምርሑ 
ንሳቶም ውሉድ አምላኽ እዮም. . . . . ንአምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና” (ሮሜ 8፡
14-17) እናበለ ምስጢር ተፈጥሮና ክነስተማቕር ይላበወና። እቲ ሓደ ዝኾነ መንፈስ ሓጊዙና ኢና 
ኣባ አቦ ኢልና ከምእንጽውዕ ዝገብረና። አብ ወንጌል ክርስቶስ ባዕሉ ንሓዋርያቱ ባዕሉ ምስጢር 
ቅድስት ስላሴ ከም ዝገለጸሎም ነንብብ። አብ ምሉእ ዓለም ከይዶም ክሰብኩ ክልእኮም እንከሎ 
“እምብአር ኪዱ እሞ ንዅሎም አሕዛብ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቕኩም 
ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም” (ማቴ 28፡19) ኢልዎም። ስለዚ ዝኾነ ብስም ስላሴ ብሓቂ 
ዝጸለናዮ ጸሎት ልዕሊ ኹሉ ይስማዕን ዝበለጸ ውጽኢት ዘልኦን እዩ።  

ንሕና አመንቲ ምስጢር ቅ. ስላሴ ጥራሕ አይኮናን ሰበኽቲ እውን ኢና። ብእመንትና ብዘረባና 
ብኹሉ ተግባራትና ክንገልጽ ይግብአና። ክገልጾ አይክእልን እየ ስለዚ ብዛዕብኡ አይዛረብን እየ 
እንተ በልና ደቂ ስላሴ ንኸውን የለናን። ኢየሱስ ዓው ኢልኩም አብ አደባባያትን አብ ኩሉ ስበኹ 
አጠምቑ ኢሉ ለበዋ ሂብና አሎ ስለዚ ለበዋ መድኃኒና ክንፍጽም ፍቓደኛታት ንኹን።   

ቤተ ክርስትያን ስላሴ አብ ኩሉ ጸጋ አብ ተግባር ክዕድሉ እንከለዉ ዝተፈላለዩ ከምዘይኮኑ 
ተስተምህረና። ብርግጽ ብሓባር ይሰርሑን ይጉዕዛዙን። ሓደ ዝኾነ ተልእኮ አለዎም እዚ ኸአ 
ድሕነት መላእ ዓለም እዩ። እግዚአብሔር አብ ንሓደ ወዱ ንዓለም ከድሕን ለአኾ (ዮሓ 1፡1-3)  
እግዚአብሔር አቦን እግዚአብሔር ወልድን ከም መጸናኒዕናን ጠበቓናን ክኾነና ንእግዚአብሔር 
መንፈስ ቅዱስ ልኢኾምልና (ግ.ሓ. 1, 8.2)። ወላ ሓደ ካብኦም ዝለዓለ ዝኾነሉ ጊዜ ወይ ኩነት 
የለን። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከአ ሰለስተ ዝተፈላለዩ አካላት እንከለዉ ሓደ ባህሪ አለዎም። 
ንሶም ካብ ዘለዓለም ሓደ ዝተወሃሃዱ እዮም።  

እቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ጸሎት “ንሕና ሓደ ከም ዝኾና ንሳቶምውን ሓደ ምእንቲ ኺኾኑ (ዮሓ 17፡
20) ዝብል መሰረቱ ካብቲ አብ መንጎ ስላሴ ዘሎ ፍቕሪ ዝመንጨወ እዩ። ስለዚ መላእ ቤተ 
ክርስትያን ከምኡ ኩለን ስድራቤታት ሓደ ምልክት ናይ ቅድስት ስላሴ እዮም ዘንጸባርቝ ስለዚ 
መለልይኦም ፍቕርን ሓድነትን ክኸውን አለዎ። ካብ ስላሴ ወጻኢ ዝህልወና ፍቕሪ ወይ ርክብ 
ነባሪ አይኮነን። በዚ ብሩኽ ዕለት እምብአር ዕሞቕ ምስጢር ተፈጥሮና አለሊና አብቲ ምንጭና 
ዝኾነ አምላኽ ንመለስ ሽዑ ንሱ ክንግንዘቦ ዘይንኽእል ምስጢሩ ከካፍለና እዩ።  

አብ ስላሴ ዘሎና እምነት አብቲ ምስኦም ዘሎና ርክብ እዩ ዝምስረት። ንሕና ብአምሳል አምላኽ 
ኢና ተፈጢርና ስለዚ መጠን ንአምላኽ ዝተረዳእናዮ መጠኑ ንገዛእ ርእስና ንርዳእ። ቅዱስ 
ጳውሎስ ንስቓያት ክንጻወር ከሎና ብተስፋ ክንጉዓዝ ከሎና፥ ብመንፈስ ቅዱስ አቢሉ ፍቕሩ አብ 
ልባትና ይሓድር ይብለና። ስለዚ ብዓል ስላሴ ክነብዕል እንከሎና ብዝያዳ ዘዘኻኽረና አብ ሓድነት 
ክንዓቢ አሎና ከምቲ አብ ስላሴ ዝርከብ ሓድነት። ካብ ሓደ ምንጪ ዝዛሪ ማይ ሓደ ዓይነት እዩ 
ከምኡ ንሕና ካብ ስለሴ ስለ ዝኾነ ምንጭና ሓደ ክንከውን ብኹሉ ደቂ ስላሴ ከምዝኾና ገሊጽና 
ክንክእል አሎና። ካብ ሓደ ስድራ ዝውለዱ ንብረት ወለዶም ብማዕረ ይወርሱ ንሕና ወረስቲ 
አምላኽ ኢና ስለዚ መለልይና ደቂ አምላኽ ምዃን እዩ።  

አምላኽ አብ ዝተፈላለየ ግላውነት አይኮነን ዝርከብ አብ ርክብ ዘልኦ ማኅበር እዩ ዝርከብ። ሰብ 
ክነብርን ክዓብን ምልአት ሕይወቱ ክረክብ አብን ብሕብረተ ሰብን ጥራሕ እዩ። ዮሓንስ ዶኔ 
ዝብሃል አብ ነነድሕድና ክህሉ ዘለዎ ርክብ ክገልጽ እንከሎ፡ “ንበይኑ ዝተፈጥረ ሰብ የለን ነፍሲ 



ወከፍ ሰብ ንእሽቶይ ክፍሊ ናይ ዓለም እዩ. . . . ናይ ዝኾነ ሰብ ሞት የጉህየኒ ምኽንያቱ አብ 
ሕብረተሰብ ሕብረት ወይ ክፍሊ ስለ ዘአሎኒ፥ ስለዚ ናይ ሞት ደወል ክድወል እንከሎ ናይ መን 
ምዃኑ ከይፈልጥኩ ሞተይ ገረ እሓስቦ” ይብል።  

ዓበይቲ ነገራት ብግለሰባት ክግበሩ አይክአልን እዩ፥ ሰባት ዓቢ ነገር ክገብሩ ብሓባር ክዓዩ 
አለዎም፥ ሰብ ክሓብር እንከሎ ዘይገብሮ ሰናይ ነግር የብሉን፥ ስለዚ ሰባት ወላ ነቲ ዝነአሰ ነገር 
ክገብሩ ክሓብሩ ክሳተፉ አለዎም። ታሪኻዊ ፒራሚድ ግብጺ፥ ዓቢ መንደቕ ቻይና፥ ዝተፈላለዩ 
አብ ታሪኽ እንርእዮም አዝዮም ዘደንቝ ነገራት ፍረ ናይ ሓድነት ደቂ ሰብ እዮም። አብ መዝ. 
133፡1 ንሕብረት ሰባት ክገልጽ እንከሎ “ህዝቢ እግዚአብሔር ብሓደ ኃቢሮም ኪነብሩስ አዝዩ 
ሠናይን ጥዑምን እዩ” ይብል። ጎ.ኢ.ክ. አብ ዮሓ 17፡20-22 ዘሎ እንተ አንበብና ከምቲ አብ 
መንጉኡን አብ መንጎ አብኡን ዘሎ ሓድነት ሓደ ክኾኑ ከም ዝጸለየ ንርኢ። ቅ. ጳውሎስ አብ 
ዝተፈላለየ ጽሑፋት ሓድነት መሰረት ክርስትና ከም ዝኾነ ደጋጊሙ ይገልጽ (1ቆሮ 1፡10፥ 3፡
3-5፥ ፊልጲ 1፡27፥ ፊሊጲ 2፡1-2)። ቤተ ክርስትያን ብፍላይ አብተን ቀዳሞት ዘመናት 
“እቶም ዝአምኑ ኹላቶም ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ነበሩ፥ ብኹሉ ብርኪ ነበሩ እምበር ሓደ እኳ 
ነቲ ገንዘቡ እዚ ናታይ እዩ ዚብል አይነበሮምን” (ግ.ሓ. 4፡32)።   

ዝዓበየ ጠንቂ አንጻር ሓድነት ደቂ ሰብ፥ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ረብሓ ጥራይ ክርኢ እንከሎ እዩ 
(ፊሊጵ 2፡4)። ንአይ ጥራሕ ይጥዓመኒ ዝብል ካብ ርእስና ክነውጽኦ እንከሎና ሽዑ ዕዉት 
አበርክቶ አብ ናይ አሕዋትና ርክብ ይኹን ሰናይ ነገር አብ ምግባር ክነበርክት ኢና፥ ከም 
ውጽኢቱ ኸአ ርክብ አብ መንጎ አሕዋት ክዓቢ እዩ። ሓደ ላቲናዊ አብሃህላ አሎ፥ ንአሽቱ 
ሃገራት ብሓደ ክጽዕታ እንከለዋ ህላዌአን የረጋግጻ፥ ዓበይቲ ሃገራት ርክበን ክበታተኽ እንከሎ 
ዕንወተን የቀላጥፋ ርክብ” ይብል እዚ አበሃህላ እዚ አብ ኩሉ ሕይወትና ብሃገር፥ ብቤተ 
ክርስትያን፥ ብቍምስና፥ ብስድራ ደረጃ ክንርእዮ ከሎና ክንኮና ዘሎና የዘኻኽረና።  

ሎሚ እነብዕሎ ዘሎና እምብአር አብነት አርአያ ሓድነትና እዩ። ካብ ስላሴ እንምሃሮ ብዙሕ 
ዓይነት ትምህርቲ አሎና። ካብ ኩሉ ዝዓበየ አድላይነት ዘልኦ ከም ቅ. ስላሴ አብ ርክባትና አብ 
መዓልታዊ ሕይወትና ከም ሓደ ህዝቢ አምላኽ ሓድነት ምርድዳእ ምፍቓር የድልየና። እዚ 
ዝኾነሉ ምኽንያት ኩልና ብአርአያን አምሳልን አምላኽ ስለ ዝተፈጠርና፥ ሓደ ጥምቀት ስለ 
ዝተቐበልና ብሓደ ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝተሓተምና (ኤፈ 4፡30) ኢና። ግላዊ 
ተፈጥሮናን ጠባያትና ፍልልያትናን ብዘየገድስ ሓድነት እቲ መሰረታዊ ነገር አብ ሕይወትና 
ክህልወና አድላዪ እዩ።  

ናይ ሎሚ ብዓልና እምብአር ብዛዕባ ሓድነት አብ ርክባትና፥ አብ ዕርክነትና፥ አብ ሓዳርና፥ አብ 
ስድራናን አብ ማሕበራትና ክህልወና ዝግብኦ ይምህረና። ዘሎና ዓቕምን ክእለትን ብዘየገድስ 
ብሓባር ክነብርን ክንሰርሕን ልዕሊ ኹሉ ንድሕነትናን ንድሕነት ዓለምናን ክንሰርሕ ከምዘሎና 
የዘኻኽረና። አብ መጨረሻ ብዓል ቅድስት ስላሴ ዘዘኻክረና ብሓንሳብ እንተ ሓቢርና ፍልልይና 
ሓይልና ብርታዐና እምበር ዘድክመና ወይ ጠንቂ ፍልልይና ክኸውን አይኽእልን እዩ። ንስላሴ 
ብፍቕሮምን ሕብረቶምን ብሓባር ኮና ነመስኖምን ንወድሶምን። ስብሓት ንአብን ንወልድን 
ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን እናበልና አብ ሕቕፊ ቅድስት ስላሴ ንመለስ።  

ብሩኽ ዓውደ ዓመት ይግበረልና። 

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ  


