
 

አምልኮት ወቅዳሴ ለመንግሥተ ሥላሴ 

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን  

ሕያው ዘለዓለመ ዓለም አምላከ ጽድቅ ዘበአማን ብለን የምናመልከውና የምንቀድሰው አንድ አምላክ ነው። ይህ አንዱ አምላክ 

በሦስት አካላት ስለሚኖር ሥላሴ የሚለው ቃል የአንዱን አምላክ በሥስት አካላት ስለሚኖር ሥላሴ የሚለው ቃል የአንዱን 

አምላክ የአካል የስምና የግብር ሦስትነት ያመለክታል። በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር በሦስት አካል እንደሚኖር የሚያመለክቱ 

ብዙ ጥቅሶች ይገኛሉ። ዘፍ 1፣2፣  ዘፍ 26፣2-18፣ ዘፍ 11፣7፣ መዝ 33፣6፣  ኢሳ 6፣8። ሆኖም የብሉይ ኪዳን ሰዎች ነብያትም 

ሆኑ ካህናት በእነዚህና ሌሎችም ጥቅሶች ስለሦስት አካላት እንደ ሚገልጡ አላስተዋሉም ነበር። አዲስ ኪዳን ግን 

በእግዚአብሔር ዘንድ ሦስት አካላት እንዳሉ ስማቸውም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሆኑን ይገልጣል። እያንዳንዱ ፍፁም 

አካል አለው ይህም ማለት እንደ ሰባልዮስ አባባል እግዚአብሔር በሦስት ዓይነት መልክ እየተለዋወጠ እራሱን ገልጧል ማለት 

ሳይሆን በባሕርይና በመለኮት አንድ የሆኑ ሦስት ፍጽማን አካላት አሉ ማለት ነው። በዚህ አይነት እግዚአብሔር ዋህድ ባሕርይ 

ሥሉስ አካል ብለን እናምናለን እናመልከዋለን እንቀድሰዋለን።  

አምልኮትና ቅዳሴ ለመንግስተ ሥላሴ። 

      ------ 

ንሰግድ ለሥላሴ ዘእንበለ ሐቲት ወናመልኮ ውስተ ብሉ ገጸ መካን  

ሥላሴን ያለምርምር እናመልከዋለን ያለጥርጥር እንሰግድለታለን። እግዚአብሔር ወይም ሥላሴ ለባሕርዩ መነሻ ምክንያት 

የለውም ከዚህ ተገኘ አይባልም ራሱ በራሱ የነበረ ያለና የሚኖር ነው ዳን 4፣34። በመጽሐፈ ቀለሜንጦስ እንደተገለፀው 

ስለሥላሴ ባህርይ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታችንን በጠየቀው ጊዜ እንዲህ ሲል መለሰለት አልብነ ጠፈር ወአልብነ መሠረት ንህነ ጠፈር 

ወንህነ መሠረት እኔ አብ (አባቴ) መንፈስ ቅዱስ ከላይ ጠፈር ከታች መሠረት ወይም ላይ ታች ፊት ኃላ ቀኝ ግራ ለፊ ወለፌ ከሐ 

ወዝየ የለብንም ጠፈሩም መሠረቱም ላዪም ታቹም እኛ ነን ወመዋዕሊነኒ ኢኮነ ለዓለም አላ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም 

ዘመናችንም ለዓለም (ለጊዜው) አይደለም፣ ለዓለም ለዘለዓለም ለዘለዓለመ ዓለም ነው እንጅ ማኃለቅት ፍጻሜ ክታሜ ለሌለው 

ዘመን ነው እንጅ ንህነ ናመልኮ ለብሉየ መዋዕል እግዚአብሔር ዘመናት የማያስረጅትን ዘመናትን የሚያስረጀውን እግዚአብሔር 

እናመልከዋለን እንቀድሰዋለን።  

አምልኮት ወቅዳሴ ለመንግሥተ ሥላሴ  

ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። 

      ------ 

የሥላሴ ጥሪ  

 

በመጭው ሐምሌ ወር 6 እና 7 ቀን የኒው ዮርክ ሥላሴ በዓል ይከበራል። በአካባቢውና በየ እስቴቱ የሚገኙ ምዕመናን 
ካሁኑ ጀምረው በስልክም በመልክትም በቦታው ተገኝተው በዓሉን ለማክበር በጉጉት ላይ መሆናቸውን እያስተጋቡ ነው። 
የኒው ዮርክ ሥላሴ ቤተ ክርስትያን ፀጥ ያለ መንፈሳዊ ሰላማዊ ነው። ዓለማዊ ቅብጥርጥሬ ምድራዊ ትርኪ ምርኪ 
አይነገርበትም። ንጹሕ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል እንጅ። በስልክም በመልክትም የሚያስተጋቡት አብዛኛወቹ በገለልተኛነት 
ቆይተው ወደ ቅድስት እናታቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አንድነት የገቡት ናቸው። እውቀታቸውንና 
ማስተዋላቸውን ከልብ እናደንቅላቸዋለን። በኒው ዮርክና አካባቢዋ ባለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን 
ቅዱስ ሲኖዶስ መንበረ ጵጵስና ሀገረ ስብከት በገለልተኛነት ካሉት የቀሩት 2 ያህል ናቸው። እነሱም ለመግባት በወይይት ላይ 
ይገኛሉ። አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ወደ ዋናው ቤተ ክርስቲያን መግባት ገንዘብ ለማዘረፍ ቤተ ክርስቲያኗን ለሌላ አሳልፎ 



 

ለመስጠት ነው ይላሉ ነገር ግን የካህናቱ ክህነታቸው የምዕመናኑ ሃይማኖታቸው ልዮ ነው ተብሎ ጥርጣሬ እንዳይኖር እንጅ 
ሌላ ምንም እንደሌለ ለማረጋገጥ እተጋለሁ።  

 

ንዑ ደቂቅየ ፈሪሃ እግዚአብሔር እምሃርክሙ 


