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ሰንበት ዘጊሜ      
15 ሓምለ 2004 ዓ.ም (07/22/2012)

መዝሙር፡ ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ... 

ንባባት፡ 2ቆሮ 9፡1-ፍ፥ 1ጴጥ 3፡1-ፍ፥ ግ.ሓ. 27፡21-33፥ ማቴ 28:16-20። 

ምስባክ፡ ዘያበቍል ሣዕረ ልእንስሳ፥ ወሓመለማለ ለቅኔ እጓለ እምሕያው፥ያውጽእ 
እክለ እምድር። “ካብ ምድሪ መግቢ ምእንቲ ክርከብ፥ ንጥቕሚ ሰብ ተኽሊ 
አብቆልካ፥ ንእንስሳ ኸአ ሳዕሪ ተብቁል” መዝ. 14፡ 1415። 

መዝሙር፡ “ክርስቶስ ንጉሥ እዩ መሓሪ እዩ፥ ንዘራኢ ዘርኢ ይህቦ እኽሊ ንመግቢ 
የብቅዖ፥ ንመስኪን ካብ ምድሪ የልዕሎ፥ ንሥልጣኑ ሓደኳ ዘይዝርፎ ንጻድቃኑ 
ታሕጓስ ይእዝዘሎም. . ገባር ሕይወት አብ ዓዓመት ክረምቲ ዝኸፍት እዩ”። 

አብ ዝሓለፈ ቀዳም ዓመታዊ ብዓል ቅድስት ስላሴ አብዒልና ነርና። ዓመታዊ ብዓል ገዳም 
ስላሴ (ጻዕዳምባ) ከባቢ ከረን ሓደ ካብቶም ጥንታውያን ገዳምት ዓድና እዩ። አብ ገዛባንዳ ከረን 
እውን ዓመታዊ ብዓል እዩ። አብ ማሕበራት ምእመናን አብ ቍምስናታት ብፍሉይ ዘኪሮም 
የብዕልዎ። እዚ ዕለት ፍሉይ እምነትና ንስላሴ እንገልጸሉ አኽብሮትና እነርእየሉ እዩ። መሰረት 
እምነትና አብ ስላሴ እዩ፥ ነዚ ክንገልጽ አብ ባህልና አብ አስማትና አብ ኩሉ ስም ስላሴ 
ፍቕሪ ስላሴ ክብሪ ስላሴ ንገልጽ። አብ ናይ ብዓሉ ዋዜማ “ንግሩ ምሕረቶ ለሥላሴ ወዜንዉ 
ሠናይቶ መሐይምናን ንግሩ ምሕረቶ ለሥላሴ” እናበልና ምሕረት ስላሴ አብ ሕይወትና 
ዘምጽኦ ነስተንትን። አብ ኩሉ ስርዓት አምልኾና ብስም ስላሴ ንፍጽሞ። ብስም አብን ወልድን 
መንፈስ ቅዱስን እናበልና ንባርኽ ከምኡ ንኹሉ ስራዓትና ናይ ስላሴ ጸጋ ከምዝህበና ንገብር። 
ንአብነት ኩሎም ምስጢራት ብቑዕ ጸጋ ከውህቡና ብስም ስላሴ ክንፍጽሞም ይግብአና።  

ግልጽት ስላሴ አብ ሕይወት ደቂ ሰበ እቲ ዝዓበየ መግለጺ ፍቕሪ አምላኽ እዩ። ምንጪ 
ተፈጥሮና፥ አብነት ሕይወትናን፥ መወዳእታ ዓላማ ተፈጥሮን እዮም። በዚ ምኽንያት አብ ኩሉ 
መዓልታዊ አስተንትኖናን ጸሎትናን ክንዝክሮም ግቡእ እዩ። እንተኾነ ዓቢ ምስጢር ከም 
ምዃኑ መጠን ስለ ዘይርድአና ካብኦም ንሃድም ብዛዕብኦም ዘሎና አፍልጦ ሸለል ንብሎ። 
ምስጢር ስላሴ ወላእኳ ብምሉእ ክንርድኦ አይንኽአል እምበር ብዛዕብኡ ክንሓስብ ክንርዳእ 
ግቡእ እዩ። ቅዱስ አጎስጢኖስ ካብቶ ምስጢር ስላሴ ክፈልጥ ከረድእ ዝፈተነ ዓቢ ሊቕ እዩ። 
ሓደ እዋን አብ ገምገም ባሕሪ ምስጢር ስላሴ ክሓስብ ክርዳእ ክፍትን እንከሎ ብሃንደበት ሓደ 
ሕፃን አብቲ ገምገም ባሕሪ ንእሽቶይ ጉድጓድ ገሩ ማይ ብዅባያ ካብ ባሕሪ ናብታ ባእሉ 
ዝኾዓታ ጉድጓድ ከመልስ ርእይዎ አጎስጢኖስ እንታይ ትገብር ኢሉ ሓቲትዎ ንሱ ኸአ ነዙ 
ኩሉ ባሕሪ አብዛ ንእሽቶይ ጉድጓድ ከእትዎ እጽዕር አሎኹ ኢልዎ፥ ዘይክአል ኢኻ እትገብር 
ዘሎኻ ኢልዎ ሽዑ እቲ ሕፃን ንስኻ እኳ ነቲ ዓሚቅ ምስጢር ስላሴ አብዛ ንእሽቶይ አእምሮኻ 
ክተእቱን ክትርዳእ ትፍትን አሎኻ ኢልዎ ካብኡ ተሰወረ ይብሃል። ምስቲር ስላሴ ክንርዳእ 
ዓቕሚ ተፈጥሮና አይኮነን፥ ክንአምኖ ክንቅበሎ እዩ። እዚ ግን ብዛዕብኡ ክንፈልጥ ክንርዳእ 
አይግባእን ማለት አይኮነን። ብዙሓት ቅዱሳንን መምማህራይ ተሎግያን ነዚ ክንርዳእ ብዙሕ 
መገዲ ሓቢሮምና። 

አብ ሓደ እዋን አብ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ጎደና አንጎሎ ሰብኸቲ ተባሂሎም ዝጽውዑ ማሕበር 
ብዛዕባ ስላሴ አብ ስብከቶም ከእትዉ ተሰኪፎም ነቶም ንመጀመርያ ዝሰምዕዎም ዕንቅፋት ወይ 
ዘይምቕባል ከየኸትለሎም ብምፍራሕ አብ ትምህርቶምን ስብከቶም ብዛእባ ስላሴ ይዛረቡ 
አይነበሩን ይብሃል እንተኾነ ፍረ ስብከቶም እናደኸመ ከይዱ ዝሰምዖም ሰብ ስኢኖም። አብ 
ዝገበርዎ አኸባ ጸገም ናይ ዘይዓወቶም እንታይ ምዃኑ ክመራማሩ ምስጀመሩ ብውሳኔ ብዛዕባ 
ስላሴ አብ ስብከቶም ትምህርቶም ከእትዉ ምስ ጀመሩ እቲ ፍረ እቲውጽኢት እናዓበየ ከይዱ 
ይህባል። ኩሉ ህዝቢ ክሰምዖም ደስ ኢልዎ። 
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እዚ ዝኾኖ ምናልባት ግልጸት ስላሴ ዝዓበየ ፍቕሪ አምላኽ ንደቂ ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ። አብ 
ሕይወትና እንተ ረኤና ነቶም ዘይነፍቅሮም ወይ ዘይንፈለጦም ሰባት አይነፍቅሮምን ኢና። 
ከመጠን ዘፍቅሩናን እነፍቅሮምን ኢና ፍቕርና እንገልጽ። አምላኽ ብዛዕባ ስላሴ ክገልጸልና 
እንከሎ ባህሩ እዩ ገሊጹልና፥ ውሽታዊ ሕይወቱ ገሊጹልና። አብ ስላሴ ዘሎና ፍቕሪ አብቲ 
አብ መንጎና ዘኦ ፍቕሪ ክግለጽ እንከሎ ኩሉ ስራሕና ፍረ አልኦ። እምነትና ንዓለም ናይ ስላሴ 
ክንገብራ እዩ ዝእዝዘና። ኪዱ ንኹሎም ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኢልኩም 
አጠምቕዎም ኢል ምመምህርና ይልእኸና አሎ። 

አምላኽ ምስጢር ስላሴ ክገልጽ እንከሎ ቀስብቐስ ከምቲ ንሕና እንርድኦ ገሩ እዩ ገሊጹልና። 
አብ ብሉይ ኪዳን ከምሓደ አምላኽ እዩ ተገሊጹልና፥ “ኦ እስራኤል ስማዕ እግዚአብሔር 
አምላኽና በይኑ እግዚአብሔር እዩ” (ዘዳግ 6፡4)። ሓዲስ ኪዳን እውን ሓደ አምላኽ ከምዘሎ 
እዩ ዝገልጸልና እንተኾነ አብ ውሽጡ ብንጹር ብዛዕባ ስለሴ ክገልጽ ንርእዮ። አብቶም ዓበይቲ 
ፍጻሜታት ወንጌል ስለስቲኦም አካላት ተጠቒሶም ንረኽቦም፡ አብ ብስራት ልደት፥ አብ 
ጥምቀት ኢየሱስ፥ አብ ጸሎተ ሓሙስ መጨረሽታ ድራር፥ አብ ቀራንዮ፥ ከምኡ አብ ዕርገቱ። 
ምስጢር ስላሴ ክንቅበል ወይ ክንአምን ዝዓበየ ምስጢር ስለ ዝኾነ ብዘይ ሓገዝ ክንርድኦ 
ክንቅበሎ ከቢድ እዩ፥ እቲ ዓቢ አምላኽ እስራኤል ከምቲ ዝአምንዎ ሓደ ጥራሕ አይኮነን 
እንታይድአ ስላሴ እዩ። አቦ፥ ወልድ፥ መንፈስ ቅዱስ። እዚ ዓምዲ እምነት አብቶም አርባዓተ 
ቀዳሞት ጉባኤታት ቤተ ክርስትያን ብአዋጅ ኩሉ ክርስትያን ክአምኖ ተአዊጁ። በዚ መሰረት 
አብቲ ጸሎተ ሃይማኖትን አብ ቅዳሴን ብዕሊ እምነትና ንዘመናት እናደገምና ንገልጽ። 

ስላሴ ምንጪ ሕይወትና እዮም። ተፈጥሮ ንአቦ እግዚአብሔር ቀዳማይ አካል ስላሴ ይውሃብ፥ 
ድኅነት ንእግዚአብሔር ወልድ ካልአይ አካል ቅድስት ስላሴ፥ ምቕዳስ ንመንፈስ ቅዱስ ሳልሳይ 
አካል ቅድስት ስላሴ ይውሃብ። እቲ ሓቂ፥ ስላሴ አብኩሉ እቲ ካብውሽጦም ወጻኢ ዝግበር 
ዝኾነ ናይ ሰለስቲኦም ስራሕ እዩ። እግዘአብሔር አብውሽጡ ስላሴ እዩ ካብ ውሽጡ ወጻኢ ግን 
ሓደ እዩ። አብ ሰለስት አካላት አብ ሓደ አምላኽ እዩ እምነትና። ሰለስተ አማልኽቲ አይኮኑን 
ሓደ አምላኽ ኢና እንአምን፥ ሰለስተ አካላት (Persons) ንብሎም። አብዚ ክነብርሆ እንደሊ 
አብቲ ናይ ድሕነት ስራሕ አብ መስቀል ኢየሱስ ክስቀል እንከሎ አብቲ ፍጻሜ ናይ ሰለስቲኦም 
ተግባር እዩ እግዚአብሔር ወልድ ጥራሕ አድኂኑና ክንብል አይንኽእልን ኢና። 

ስላሴ ምንጪ ክርስትያናዊ እምነትና እዮም። ብዘይ ስላሴ ምስጢር ክርስትና ክንርዳእ 
አይንኽእልን ኢና። ስላሴ እንተ ዘየለዉ ልደት፥ ትንሣኤ፥ ጴራቅሊጦስ እንታይ መስምዑ? 
ቅዳሴ ብትእምርተ መስቀል ጀሚሩ ብትእምርተ መስቀል ይውድእ አብኡ እምነትና አብ ስላሴ 
ንገልጽ። ኩሎም አብ ቅዳሴ እንፍጽሞ ጸሎታት አብ እግዚአብሔር አብ ብእግዚአብሔር ወልድ 
ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ገርና ነዕርጎ። ሕመረት እምነትና ኩሉ ካብ ስላሴ እዩ ዝምንጩ። 
አብ ኹሉ ንእምነት ዝርኢ ነገራትና ምስ ስላሴ ርክብ እንተ ዘይብሉ መስመሩ ስሒቱ አብ 
መናፈቕነት የእትወና። 

ስላሴ አብነት ሕይወትና እዮም። ንሕና ብአርአያ እግዚአብሔር ብአርኣያ ስላሴ ዝተፈጠርና 
ኢና፥ንስላሴ ክነስተንትን እንከሎና ብዛዕባ ርእስናን ብዛዕባ ክነብሮ ዘሎና ሕይወትን ክንምሃር 
ንኽእል። ስላሴ ናይ አካላት ሕብረት እዩ። “The Trinity is a community of 
Persons”. ስላሴ ነናቶም ጠባይእ ዘልኦም ዝተፈልየ ግን ዘይገራጮ መልክዕ ዘልኦም እዮም 
እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ አይኮነን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር 
ወልድ አይኮነን፥ ብግላዊ ርእሰ ምኽአል ዝቖሙ፥ ሰለስተ ነናቶም መልኽዕ ዝሓዙ 
ዝተፈላለዩ፥ሰለስተ አማልኽት  አይኮኑን። ንሶም ሰለስተ ማዕረ ዝኾኑ አካላት ብሓንሳብ 
ብማሕበር ዘለዉ እዮም። ሓደ አካል እግዚአብሔር ክኸውን እቶም ክልተ አካላት የድልይዎ። 
ንሕና ናይ ብሓቂ ሰባት ክንከውን ነነድሕድና ክንደላለ ይግብአና። ንሕናና ብተፈጥሮና 
ማሕበራውያን ኢና። አብ ውሽጥና አብ ነነድሕድና እንደላለየሉ ነገር አሎና። እዚ ሕይወት አብ 
ምጀማሩን አብ ምጭራሹን ብርግጽ ዝርኤ ነገር እዩ። ሓደ ሕፃን ሓዲስ ዝተወልደ ንበይኑ 
እንተ ሓደግናዮ ይመውት ሓደ ብዕድመ ዝሸምገለ ሰብ ንበይኑ እንተ ሓደግናዮ ይመውት። አብ 
መንጎ ልደትን ሞትን ዘሎ ሕይወት እውን አብነነድሕድና ከምእነድሊ ብሩህ ገሩ ይገልጸልና። 
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አብ መንጎ እዚ ክልተ መጀመርያን መወዳእታን ናይ ሕይወትና ዘሎ ርክባት ኢና ንርእስና 
ፈሊና ክንርእዮ ዘሎና እሞ ከምቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ኮና ክንርከብ ዘሎና። ንሰብ ዝዓበየ 
መቕጻዕቱ ካብ ሰብ ክትፈልዮ ከሎኻ እዩ። አብ ሓደ ዝተገብረ መጽናዕቲ ንሓደ ዕስራ ዝኾኑ 
ሕፃናት ውልድ ምስ በሉ ካብ ወለዶም ፈልዮም ከዕብይዎም ፈቲኖም መግብን ዘድልዮም 
ነገራት ጥራሕ ይቕርቡሎም ነሮም ምስ ሓደ ርክብ ዘይብሎም ገሮም ከዕብይዎም ፈቲኖም፥ 
እንተኾነ ዘገርም ኩሎም አብ ሓጺር እዋንን በብሓደ መይቶም። እዚ ዘርእየና ሰብ ብተፈጥርኡ 
ማሕበራዊ ምዃኑ እዩ። አብ ማሕበር ክነብር ከሎና ናይ ኩሉ መሰል ናይ ኩሉ ፍቕሪ ሒዝና 
ክንዓቢ አሎና። ካብ ከማና ሰባት ተፈሊና ናታትና መገዲ ጥራሕ ሒዝና ክንከይድ እንተ ደለና 
ሞት ኢና ንመርጽ ዘሎና። ካብ ሰብ ከይንፍለ ወይ ንሰብ ካብ ሰብ ዝፈሊ ነገራት ከይንገብር 
ክንትንቀቅ አሎና። 

እዚ ናይ ስላሴ ናይ አካላት ሕብረት ወይ ሓድነት ናይ ፍቕሪ ማሕብር እዩ። ናይ ስላሴ 
እንታይነት እቲ አብ መንጎ ነፍስወከፎም ዘሎ ናይ ፍቕሪ ሱታፌ እዩ፥ አብ መንጎ አብን 
ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዘሎ ፍቕሪ። ፍቕሪ መለለይ ጠባይ ናይ ማሕበር ክርስትያን ክኸውን 
አለዎ። ንሕና አብ ፍቕሪ ዝተሰረትናን ሱር ዘሎናን ኢና። ኩልና ክነፍቅርን ክንፍቀርን አሎና። 
ፍቕሪ ብባህሪኡ፥ ምሃዛይ ወይ ፈጣራይ፥ ምልአት/ዘዕግብ፥ ዘሕዊ ወይ ዘንጽሕ እዩ። ፍቕሪ 
ነቲ ዝህብን ነቲ ዝቕበልን ንኽልቲኦም ሕውየት ርግአት ተሓድሶ ይፈጥረሎም። ኢየሱስ 
ነነድሕድኩም ክትፋቐሩ እዩ ትእዛዘይ ይብለና። ሎሚ ፍቕሪ ካብ መንጎ ደቂ ሰብ ርሒቓ 
ሰባት ክፈላለዩ ክጻልእ ክንርኢ ልሙድ ኮይኑ። ፍቕሪ ምስ ጠፍኤ ኩሉ ሕሰም ይመጽእ ስለዚ 
ንፍቕሪ ክንዘርእ ክንሕሉ ናይ ነፍስወከፍና ተወፋይነት ይሓትት። ፍቕሪ ብትምኒት ጥራሕ 
አይትርከብን እያ ክንምሕር ክንሳቐ ክንስቀል አሎና። እግዚአብሔር በቲ ሓደ ወዱ ነዚ ፍቕሪ 
እዩ አርእዩና ስለዚ ክነፍቅር ትእዛዝ እዩ ምኽሪ አይኮነን። 

አብ ስላሴ ምምስሳል አይኮነን ዘሎ እንታይድአ ሓድነት አብ አብ ነናቱ ህላዌ ዝለበሰ (Unity 
in Diversity) (ሓደ ክንሶም ሰለስተ) እዩ ዘሎ። ነፍስወከፍ አካል ፍሉይ እዩ እንተኾነ አብ 
መለከታዊ ባሕርይ ፍጹም ሱታፌን ሓድነትን አልኦ። ነፍስወከፍና ፍሉያት ፍጥረት ኢና 
እንተኾነ አብ ሓደ ምንጪ፥ አብ ሓደ ባህሪ፥ አብ ሓደ ሓባራዊ መወዳእታ ንሳተፍ። ማሕበር 
ክርስትያን ነዚ ሓደ ግን ዝተፈለለየ ባህልን ጠባያትን ኩነታትን ሒዙ ይርከብ። እዚ ብብዙሕ 
ዝተፈላለና ምኻን ንእግዚአብሔር ክብሪ ይህቦ። ንአና ንደቂ ሰብ ብብዙሕ ነገራት ዝተፈላለና 
ምዃን ፍርሂ፥ ጥርጣሬ፥ ጽልኢ ክምነሕድር ይገብረና። ዓለምና ብፍልልይ ዓለት ወገን 
ሃብታም ድኻ፥ እናበልና ክንፈላለ ንርኤ። አብ ገሊኡ ዝተፈላለኻ ምዃን ክፉእ አይኮነን ኩሉ 
ሓደ ክኸውን ምጽባይ ጽቡቕ ትጽቢት አይኮነን። ዝተፈላለና ክንከውን እንከሎና እዩ ህያባት 
አምላኽ ዝተፈላለየ ግን አብኡ ሓደ ምዃኑ እንገልጽ። ኩልና ሓደ ዓይነት ሓደ መልክዕ 
ብኹሉ ዘይንፈላለ እንተ ንኸውን ከንደይ ክፉእ ዘይፍቶ ዓለም ምሃለወና። ብርእሱ ካቶሊክ 
ዝብል ሓዳ ኮንካ ዝተፈላለየ ዝሓዝካ ምዃን እዩ። ማሕበር ክርስትያን ከምቲ አብ ጸሎት አቦና 
አብ ሰማይ እትነብር እንደግሞ፥ ህዝበ እግዚአብሔር፥ ስድራ አምላኽ ኢና። አብቲ ቀንዲ 
ነገራት ሓድነት አሎና፥ አብ ዘጠራጥር ነገራት ነጻነት አሎና፥ አብ ኩሉ ነገራት ፍቕሪ፥ 
ርሕራሔ፥ ሕያውነት አሎና። 

ስላሴ ናይ ሕወትና መጨረሽታና እዮም። ንመጻኢ ክንሓስበሉ ክንጽበየ ዘሎና ጉዳይ እዩ። 
መጻኢ ሕይወትና ከምዚ አብ ሓደ ፍሉይ ጉዳይ እንተአኻኸቦ አይኮነን። ንተመሳሳሊ ነገራት 
እንደጋግሞ አይኮነን። “ዓይኒ ዘይረአዮ እዝኒ ሰሚዕዎ ዘይፈልጥ እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅሮም 
ዘሰናደዎ” እዩ። ከምቲ አብዚ ዓለም ናይ ፍቕሪ መወዳእታ አብ ሓድነት ዝኾነ ልክዕ ከምኡ 
አብ ዝመጽእ ሕይወት እውን ናይ ፍቕሪ መወዳእታ አብ ሓድነት እዩ አብዚ ግን እቲ ሓድነት 
ምስ ፍጡራት ዘይኮነ ምስ አምላኽ እዩ። ነዚ ወላ አጸቢቕና ንሕሰበሉ ብዓቕምና ክንርድኦ 
ጨሪሹ ዘይክአል እዩ።   

ክብሪ ንአብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንት ከምዝነበር ሕጅን ወትሩን ንዘለዓለም 
ከማኡ ይኹን አሜን። 

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ


