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ቅድስት ሥላሴመግቢያ
• በዚህ ርEስሥር ስለ ቅድስትሥላሴ (EግዚAብሔር - Aብ፣ ወልድ፣መንፈስ ቅዱስ) ሦስትነትና Aንድነት

Eንማራለን፡፡ ሥላሴን ቅድስት ብለን የምንጠራውሴትልጅ ወልዳ Eንደምታስገኝሥላሴ ዓለማትን ፈጥረው

ስላስገኙ ነው፡፡

• ብዙዎች ስለ ቅድስትሥላሴ ያለውን ትምህርት Eየሰሙ በEውነት ክርስቲያኖች በAንድ Aምላክ ያምናሉ?ብዙዎች ስለ ቅድስትሥላሴ ያለውን ትምህርት Eየሰ በEውነት ክርስቲያኖች በAንድ Aምላክ ያምናሉ? 

የሚያምኑስ ከሆነ Aብ፣ ወልድመንፈስ ቅዱስማለትምንድር ነው? ብለውይጠይቃሉ፡፡

• በተዛባ ግንዛቤም የተነሳ Aንዳንድ ሰዎች ክርስቲያኖች ብዙ Aማልክትን ያመልካሉ ብለውይከሳሉ፡፡ የዚህም

ምን “ ላሴ” የሚለ ን ሦስት Aማልክት ብለ ማሰባቸ ነምንጩ “ሥላሴ” የሚለውን ሦስት Aማልክት ብለው ማሰባቸው ነው፡፡

• በክርስትና Eምነት ይህ የተሳሳተ Aመለካከት ነው፡፡ በክርስትና Eምነት በብዙ Aማልክት (Polytheism) ማምለክ

የተከለከለ ነው፡፡

• የክርስትና EምነትማEከሉ በAንድ Aምላክማመን (Monotheism) ነው፡፡

• ጌታችን AምላካችንመድኃኒታችንIየሱስ ክርስቶስ “ከትEዛዛቱ ሁሉ ፊተኛይቱ። Eስራኤል ሆይ፥ ስማ፤ ጌታ

Aምላካችን Aንድ ጌታ ነው፥ Aንተም በፍጹምልብህ በፍጹምም ነፍስህ በፍጹምም Aሳብህ በፍጹምም ኃይልህታ ል ኃይል

ጌታ Aምላክህንውደድ የምትል ናት። ፊተኛይቱ ትEዛዝ ይህች ናት።” ማር 12፡29-30፡፡ ብሎ ነግሮናል፡፡

• ብዙዎቻችን ተተንትኖ ከተዘጋጀውሥነመለኮታዊጥናት ይልቅ ለጊዜያችን በሚመጥንመልኩ ተስተካክሎ

Aጠር ጠን ብሎ የቀረበን Aስተምህሮ Eንፈልጋለንና በዚህ Aጭር ትምህርት የምንማረውም ስለ ሥላሴAጠርመጠን ብሎ የቀረበን Aስተምህሮ Eንፈልጋለንና በዚህ Aጭር ትምህርት የምንማረውም ስለ ሥላሴ 

- EግዚAብሔር ራሱን ለሰው ከገለጠበት Aንጻር በመመልከት ነው፡፡



ቅድስት ሥላሴ
• EግዚAብሔርን የሚመስለውማንም የለም፡፡ EግዚAብሔር በIሳይያስ Aንደበት “Eኔ Aምላክ ነኝና፥ ሌላም የለምና

ነ Aስ Eኔ E ዚA ነኝ E Eኔ ለ ለ ” Iሳ 46 9 ሏልየቀድሞውን የጥንቱን ነገር Aስቡ Eኔ EግዚAብሔር ነኝ Eንደ Eኔም ያለ ማንም የለም።” Iሳ 46፡9 ብሏል፡፡

• EግዚAብሔር በሁሉ ነገር የተለየ የሚተካከለው የሌለ ነው፡፡ “Eንግዲህ Eተካከለው ዘንድ በማንመሰላችሁኝ? 

ይላል ቅዱሱ።” Iሳ 40፡25፡፡

• ዓለምን ሁሉ በውስጣቸው የሚገኘውንም ሁሉ የፈጠረ የሚመስለው የሌለ EግዚAብሔር ነው፡፡ “በመጀመሪያ

EግዚAብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ።” ዘፍጥ 1፡1፡፡ Eርሱንም የሚመስለው የለም፡፡

• EግዚAብሔር ከሰው ችሎታና ግምት የላቀ የመጠቀ ነው፡፡ 

• የEኛ በሆነው ጠባብ AEምሮ በተዳሰሰ ጥቂት ማብራሪያ Eርሱንና መለኮታዊ Aምላክነቱን ገልጦ ማስረዳት 

Aይቻልም፡፡

• የEግዚAብሔር ሀሣቡ፣ መንገዱ፣ ዓላማው (Eቅዱ) የሰው ከሆነው የተለየ ነው፡፡ “Aሳቤ Eንደ Aሳባችሁ

መንገዳችሁም Eንደመንገዴ Aይደለምና ይላል EግዚAብሔር፦ ሰማይ ከምድር ከፍ Eንደሚል፥ Eንዲሁመንገዴ

ከመንገዳችሁ Aሳቤም ከAሳባችሁ ከፍ ያለ ነው።” Iሳ 55፡8-9 Eንዳለ፡፡

• ስለ EግዚAብሔር የምናውቀው ወይም ያወቅነው የገለጠልንን ያህል ብቻ ነው፡፡ ስለ EግዚAብሔር ሁሉንም ዚ ይ ያ ያ ቻ ዚ

ነገር የምናውቅ Aይደለንም፡፡ 

• EግዚAብሔር Aማላካችን ስለ ራሱ ያልገለጠልን ምስጢራት Aሉ፡፡ ሊቀ ነቢያት ሙሴ “ምሥጢሩ ለAምላካችን

ለEግዚAብሔር ነው የተገለጠውግን የዚህን ሕግ ቃሎችሁሉ Eናደርግ ዘንድ ለEኛ ለዘላለምም ለልጆቻችን ነው።”ለEግዚAብሔር ነው የተገለጠውግን የዚህን ሕግ ቃሎችሁሉ Eናደርግ ዘንድ ለEኛ ለዘላለምም ለልጆቻችን ነው።  

ዘዳግ 29፡29፡፡



ቅድስት ሥላሴ
• በዙሪያችን ከሚገኙ ነገሮች ሁሉ የተለየ ከመሆኑ የተነሳ ስለ ርሱ በሰው ቋንቋመናገርና ማስረዳት ከባድ ነው፡፡

• ስለዚህመለኮታዊ ነገርን ለማስረዳት ምሳሌዎችንመጠቀም ግድ ይሆናል፡፡ ጌታችን Aምላካችንመድኃኒታችን Iየሱስ

ክርስቶስ በትምህርቱ በርካታምሳሌዎችን ተጠቅሞ Aስተምሯል፡፡ ቅዱስማቴዎስ Eንደተናገረው ቢያንስ Aንድ ምሳሌ

ሳይጨምር Aልተናገረም ነበር፡፡ “Iየሱስም ለሕዝቡ ይህን ሁሉ በምሳሌ ተናገረ፤ በነቢዩም። በምሳሌ Aፌን Eከፍታለሁ፥

ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የተሰወረውንም Eናገራለሁ የተባለው ይፈጸም ዘንድ ያለ ምሳሌ Aልተናገራቸውም።” ማቴ 13፡34፡፡

• Eነዚህ ምሳሌዎች ከሰማEያኑ የዘወትር ሕይወት የመነጩ ናቸው፡፡ ስለ መለኮት የሚነገረውን Eውነት የሚመስሉ 

ምሳሌዎች ወይም ማስረጃዎች ተሰጥተዋል፡፡ ይህም በግድግዳ ላይ ያለ ሥEልን Eንደ መመልከት ነው፡፡ ሥEሉ 

ተፈጥሮን በቀጥታ የምንመለከትበት ባይሆንም ተፈጥሮን ግን ወክሎ መስሎ ያቀርባል፡፡ የሚወርድ ውሃ በሥEሉ ላይ 

ብንመለከት ለመጠጣት Eጃችንን Aንዘረጋም፡፡ በሥEሉ ላይ Eሳት ቢኖር Eውነተኛው Eሳት ስላልሆነ በጥንቃቄ 

Eጃችንን ዘርግተን የEሳቱን ነበልባል ሳያቃጥለን መንካት Eንችላለን፡፡

• ምሳሌ Eንደ ሥEሉ Eውነትን ለማስረዳት ይቀርባል፡፡ ምሳሌ Eውነቱን ለማስረዳት በጽሁፍም ሊቀርብ ይችላል፡፡ ነገር 

ግን Eውነቱ Aሁንም ከማንኛውም ምሳሌ በላይ ነው፡፡

• “Eውነተኛ የወይን ግንድ Eኔ ነኝ፡፡” ዮሐ 15፡1-27 በማለት ጌታችን የተናገረው “የEውነተኛ የወይን ግንድ” ምሳሌ 

ለቅድስት ሥላሴ ጥሩ ምሳሌ ሆኖ ሊቀርብ ይችላል፡፡ ሙሉውን ምEራፍ ስናነብ ስለ ሦስቱም Aካለት ያስተማረውን 

ትምህርት Eናገኛለን፡፡ 

• የተለያየ ዓይነት ዛፎች ስለሚገኙበት Aንድ የAትክልት ሥፍራ Eናስብ፡፡ Aንዳንዶቹ ሥራቸው ከመሬት ጠልቆ የገቡ 

የተፈጥሮ ዛፎች ናቸው፤ ሌሎቹ ደግሞ ለAካባቢ ወይም ለቤት ማሳመሪያ Eንዲሆኑ የተሠሩ ሥር የሌላቸው ሰው 

ሠራሽ ዛፎች ናቸው፤ ቀጥሎ የሚገኙት ዛፎች ደግሞ ቅርንጫፎች ቢኖሩAቸውም ሥር ግን የሌላቸው ናቸው፤ 

በማስከተልም ያሉት ከፕላስቲክ የተሠሩ ዛፎች ሲሆኑ በEነዚህ ሁሉ መካከል ግን Eውነተኛ የወይን ዛፍ ይገኛል፡፡



ቅድስት ሥላሴ
• በዚህ በAEምሮ በታሰበ የAትክልትሥፍራ Eውነተኛውን ዛፍና ጥራቱን Eንዴት ለይተንመወቅ Eንችላለን? 

ኛ ት ች ቅወይም Eውነተኛው ዛፍ ራሱን Eንዴት Aድርጎመግለጥ ይችላል? ዛፉ ምንነቱንና ጥራቱን ለይተንማወቅ

Eንዲያስችለን ራሱን የሚገልጥበትመንገድ ሊኖረው ያስፈልጋል፡፡

• ዛፍ ብቻ ሳይሆንማንኛውም በዚህ ዓለም የሚገኝ ቁሳዊ ነገር ራሱን የሚገልጥበትመንገድ Aለው፡፡ ለምሳሌ

ፀሐይን ብንወስድመኖርዋን በሚያረጋግጡላት ነገሮች (በክበቧ፣ በብርሃንዋና በሙቀትዋ) Aማካኝነት ፀሐይ

ስለመኖርዋ Eንናገራለን፡፡ በነዚህምወሳኝ በሆኑመገለጫዎቿ Aማካኝነት ፀሐይ ስለመኖርዋና ስለተጽEኖዋ

ግልጽታደርጋለች፡፡ Eነዚህ ሦስቱም በሁሉ ዘንድ የምትታወቅ የAንዲት ፀሐይመገለጫዎች ናቸው፡፡ግልጽታደርጋለች፡፡ Eነዚህ ሦስቱም በሁሉ ዘንድ የምትታወቅ የAንዲት ፀሐይመገለጫዎች ናቸው፡፡

Eነዚህምሦስቱ የፀሐይመገለጫዎች ባይኖሩ ፀሐይሐሳብ ብቻ የምትሆን ወይም የለችም ተብላ የምትቆጠር

ነበረች፡፡

E E E E E ት E• Eንደዚሁ ስለ EግዚAብሔርመኖርና Eንሰማለን Eናነባለንም፡፡ ይህ Eውነት ግን EግዚAብሔርራሱን

ባይገልጥ ኖሮ ተራሐሳብ ወይም Aጠራጣሪ Eምነት ይሆን ነበር፡፡

• EግዚAብሔርራሱን የገለጠበትና የሚገልጥበት የራሱ ብቻ የሆኑ ብቸኛመንገዶች Aሉ፤ ስለ ቅድስትሥላሴ

የምንለውም Eውነት ዋና ምንጭምይኸው ነው፡፡

• ስለሥላሴ በማወቅና በመረዳት EግዚAብሔር Aለ Eንላለን፡፡

• EግዚAብሔርራሱን ብቸኛ በሖነመንገድ ገልጧል፡፡EግዚAብሔርራሱን ብቸኛ በሖነመንገድ ገልጧል

• ስለዚህ ስለ ቅድስትሥላሴ ከቅዱሳትመጻሕፍት በምናደርገው ፍለጋ የሚከተሉትን Eንመለከታለን፡፡



EግዚAብሔር Aብ
• ስለ ወይኑ ዛፍ ስናስብ ቀድሞ የሚታሰበንሥሩ ነው፡፡ Eውነተኛ ዛፍሥር Aለው፡፡ ሥር የሌለው ዛፍ የለም፡፡ ካልሆነ ግን ቃል ወይም

ሐሳብ Eንጂ Eውነተኛ ዛፍ ሊሆን Aይችልም፡፡E ጂ E ፍ ሊ Aይ ል

• ለEያንዳንዱም Eንደዚሁ Aባት Aለው፡፡ Aባት የሌለው በራሱ ያለና የሚኖር Aስገኝ የሌለው “የሁሉ Aባት” ግን ማነው? የሁሉ Aባት 

EግዚAብሔር ራሱ ነው፡፡ EግዚAብሔርንም Aባት ለማለት Aብ ብለን Eንጠራዋለን፡፡ Eርሱም ከሦስቱ Aካላት Aንዱ ነው፡፡ 

ነገር ግን Aባት ስንል ምን ማለታችን ነው?

1. የEግዚAብሔር ወልድ - የIየሱስ ክርስቶስ Aባት ነው፡፡ 

• ጌታችን Eውነተኛ የወይን ግንድ ነኝ ብሎናል፡፡ ዮሐ 15፡1፡፡ ነገር ግን የማን ልጅ ነው? “ፈሪሳውያንም ተሰብስበው ሳሉ፥

I ሱስ ስ ክ ስ ስ ስ ች ስ ጅ ቸ ”Iየሱስ፦ ስለ ክርስቶስ ምን ይመስላችኋል? የማንስ ልጅ ነው? ብሎጠየቃቸው።” ማቴ 22፡42፡፡

• ጌታችን Eንደ ሰው ከሥጋ Aባት ተወልዶ ቢሆን ስለ ሥጋ Aባቱ ይነገረን ነበር፡፡ 

• ክርስቲያኖችም ሆኑ ሌሎች EግዚAብሔር Aብ የIየሱስ ክርስቶስ Aባት Eንደሆኑ ስለ ተለያዩ ምክንያቶች ያምናሉ፡፡

• የማይታይ የማይመረመረው EግዚAብሔር (Aብ) የEግዚAብሔር ወልድ የIየሱስ ክርስቶስ Aባት ነው፡፡ ጌታችን Iየሱስየማይታይ የማይመረመረው EግዚAብሔር (Aብ) የEግዚAብሔር ወልድ የIየሱስ ክርስቶስ Aባት ነው፡፡ ጌታችን Iየሱስ 

ክርስቶስም በወይኑ ዛፍ ምሳሌ “ገበሬውም Aባቴ ነው” Eንዳለ በተለያዩ Aጋጣሚዎች EግዚAብሔርን (Aብ) “Aባቴ” ብሎ 

ጠርቶታል፡፡

• ቅዱስ ጳውሎስም EግዚAብሔር (Aብ) “የጌታችን የIየሱስ ክርስቶስ Aባት” ብሎ ጠርቶታል፡፡ ካል ቆሮ 1፡3፣ ካል ቆሮ 11፡31፣ 

ኤፌ 1፡3፣ ኤፌ 3፡14፡፡

• Iየሱስ ክርስቶስ ከEግዚAብሔር Aብ የተገኘ ነው፡፡ ጌታችን ራሱም “ከAብ ወጥቼወደ ዓለምመጥቻለሁ፤ ደግሞ ዓለምን

Eተወዋለሁ ወደ Aብም Eሄዳለሁ።” ዮሐ 16፡28፡፡ ብሎናል፡፡ 

• በትንቢትም “Aንቺም ቤተ ልሔምኤፍራታሆይ፥ Aንቺ በይሁዳ AEላፋትመካከል ትሆኚ ዘንድታናሽ ነሽ ከAንቺ ግን Aወጣጡ

ከቀድሞ ጀምሮ ከዘላለም የሆነ፥ በEስራኤልም ላይ ገዥ የሚሆን ይወጣልኛል።” ሚክ 5፡2 ተብሎ ተነግሮናል፡፡



EግዚAብሔር Aብ

• ጌታችን “ሕያው Aብ Eንደ ላከኝ Eኔም ከAብ የተነሣ ሕያው Eንደምሆን፥ Eንዲሁ የሚበላኝ ደግሞ ከEኔ የተነሣ ሕያው

ይሆናል፡፡” ዮሐ 6፡57፡፡ ብሎናል፡፡

• ከክርስቶስ Eኩል የEግዚAብሔር Aብን Aባትነት Eጋራለሁ የሚል Aይኖርም፡፡ EግዚAብሔር Aብ የIየሱስ ክርስቶስ 

Aባትነቱ በተፈጥሮ ሕግ Eንደሚሆነው (በማግባትና በመውለድ) Aይደለም፡፡ 

• EግዚAብሔር መንፈስ ነውና ስለርሱ የምንናገረውም በመንፈሳዊ መንገድ ነው፡፡

2. EግዚAብሔር የሁሉ Aባት ነው

• EግዚAብሔር የሁሉ ፈጣሪ ነው፡፡ “ለሁላችን Aንድ Aባት ያለን Aይደለምን? Aንድ Aምላክስ የፈጠረን Aይደለምን? 

የAባቶቻችንን ቃል ኪዳን ለማስነቀፍ Eኛ Eያንዳንዳችን ወንድማችንን ስለ ምን Aታለልን?” ሚል 2፡10፡፡ ብሎናል፡፡

• ሊቀ ነቢያት ሙሴም Eስራኤልን “ደንቆሮ ብልሃተኛም ያልሆንህ ሕዝብሆይ፥ ለEግዚAብሔር ይህንን ትመልሳለህ? የገዛህ

Aባትህ Aይደለምን? የፈጠረህና ያጸናህ Eርሱ ነው።” ዘዳግ 32፡6፡፡ ብሎናል፡፡

• ነቢዩ Iሳይያስም “Aሁን ግን፥ Aቤቱ፥ Aንተ Aባታችን ነህ Eኛጭቃ ነን Aንተምሠሪያችን ነህ፥ Eኛምሁላችን የEጅህሥራ

ነን።” Iሳ 64፡8፡፡ ብሎናል፡፡

• ቅዱስ ጳውሎስም “ለEኛስ ነገር ሁሉ ከEርሱ የሆነ Eኛም ለEርሱ የሆንን Aንድ Aምላክ Aብ Aለን፥ ነገር ሁሉም በEርሱ በኩል

የሆነ Eኛም በEርሱ በኩል የሆንን Aንድ ጌታ Iየሱስ ክርስቶስ Aለን።” ቀዳ ቆሮ 8፡6፡፡ Eንዲሁም “በEርሱ ሕያዋን ነንና

Eንንቀሳቀሳለን Eንኖርማለን።” የሐ ሥራ 17፡28፡፡ ብሎAል፡፡ 
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3. EግዚAብሔር የሚያምኑበት Aማንያን ሁሉ Aባት ነው

• EግዚAብሔር ስለወደደንና ስለራራልን Eኛም Aምላክነቱንና Aባትነቱን Aምነን በጥምቀት በመወለዳችን Aባታችን ዚ ታ

ይባላል፡፡ “በበጎ ፈቃዱ Eንደ ወደደ፥ በIየሱስ ክርስቶስሥራ ለEርሱ ልጆች ልንሆን Aስቀድሞ ወሰነን።” ኤፌ 1፡5፡፡

• Iየሱስ ክርስቶስ የEግዚAብሔር የባሕርይ ልጁ ነው ብለን ለምናምን ሁሉ EግዚAብሔር Aባታችን ነው፡፡ “ለተቀበሉት

ሁሉ ግን፥ በስሙ ለሚያምኑት ለEነርሱ የEግዚAብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድሥልጣንን ሰጣቸው፡፡” ዮሐ 1፡12፡፡

ማጠቃለያ

EግዚAብሔር Aብ

1. የIየሱስ ክርስቶስ Aባት ሲሆን Iየሱስ ክርስቶስም Aንድያ ልጁ ነው፡፡

2. ሁሉን ፈጥሯልና የፍጥረታት ሁሉ Aባት ነው፡፡ 

3. በርሱ የሚያምኑ ሁሉ Aባት ነው፡፡

4. የሕይወት ምንጭ ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስም የወጣው (የሠረጸው) ከEርሱ ነው፡፡ ዮሐ 15፡26፡፡

• በሐዲስ ኪዳን በEግዚAብሔር Aብ ማመን ማለት በAንድ EግዚAብሔር ማመን ማለት ነው፡፡ Aባት የሚለው 

የሚምታታባቸው የEግዚAብሔርን Aባትነት ከሥጋ Aባትነት ጋር ከማገናኘት መቆጠብ ይገባቸዋል - Aባትነቱ የሥጋ 

Aባትነትን Aያመለክትምና፡፡ 

• … EግዚAብሔር ወልድ፣ EግዚAብሔር መንፈስ ቅዱስ፣ Aንድነት በሦስትነት … EግዚAብሔር ልድ EግዚAብሔር ንፈስ ቅዱስ Aንድነት በሦስትነት

ይቀጥላል፡፡



For your queries or questions E‐mail: 
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