በዓሇ ሌዯት
ትኤምሏክሙ ቤተ ክርስቲያን ቅዴስት…(1ኛጴጥ5፤14)…

የሇንዯን ዯብረ ጽዮን ቅዴስት ማርያም ቤተ-ክርስቲያን እንኳን ሇጌታችን ሇመዴኅኒታችን ሇኢየሱስ ክርስቶስ በዓሇ
ሌዯት በሰሊም አዯረሳችሁ በማሇት ሇመሊው የኦርቶድክስ ተዋህድ ተከታዮች ምዕመናንን የምስራች ታበስራሇች፤ ነአምን
ክሌዔተ ሌዯታተ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተ ክርስቲያን ሁሇት ሌዯትን ታምናሇች፡ ታስተምራሇች፡፡ቀዲማዊ
ሌዯት ተአውቀ በዯሃራዊ ሌዯት ቀዲማዊ ሌዯት ማሇት ዓሇም ከመፈጠሩ አስቀዴሞ ከአብ ያሇ እናት መወሇደን፤ ዯኃራዊ
ሌዯት ማሇት ዯግሞ አምስት ሺህ ከአምስት መቶ መን ሲፈጸም ከእመቤታችን ከቅዯስት ዴንግሌ ማርያም ያሇ አባት
መወሇደን የሚያስረዲ ምሥጢር ነው።
ወሇእግዙእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመዜ ውእቱ ሌዯቱ.(.ማቴ 1፤18 ) ወንጌሊዊ የጌታ ሌዯቱ እንዱህ ነው አሇ….ብዘ ሌዯት
አሇና ከዙያ ሇይቶ፤ሌዯተ አዲም እምዴር ማሇት የአዲም ሌዯት ከመሬት፤ ሌዯተ-ሔዋን እምገቦ የሔዋን ሌዯት ከአዲም
ጎን ሲሆን የጌታ ሌዯት ግን ከነዙህ ሁለ የተሇየ መርግርመ ሥጋ መርገመ ነፍስን የሚያርቅ፤ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስን
የሚያዴሌ፤የሰው ሌጆች ተስፋ የተፈጸመበት፤የኃጢአት ማሰሪያ የተቆረጠበት፤ጨሇማ የተገፈፈበት ብርሃን
የሰረቀበት፤እርቅ ሰሊም የሰፈነበት ሰውና መሊእክት በአንዴነት በቤተ ሌሔም አውራጃ ያመሰገኑበት በመሆኑ የጌታ
ሌዯቱ እንዱህ ነው አሇ።ኢነሥኦ ሇነሥኦ እመሊእክት አሊ እምርዓ--የተዋኃዯውን ሥጋ ከመሊእክት አሊዯረገውም
ከአብርሃም ር አዯረገው እንጂ፡ የመጀመሪያው ፍጥረት አዲም የፈጣሪውን ትእዚዜ በማፍረሱ ምክንያት የዱያብልስ
ተገዢ ሆኖ፤ በመንጸፈ ዯይን ወዴቆ፤ በእግረ አጋንንት እየተጠቀጥቀ አዜኖ ተክዝ ሲኖር አይቶ መሏሪ ይቅር ባይ ነውና
እርሱን ነጻ ሇማውጣት በኃሙስ ዕሇት ወበመንፈቃ ሇዕሇት እትወሇዴ እምወሇተ ወሇትከ፤ ወእዴኅክ ወስተ መርሕብከ፡
ወእከውን ሕጻነ በእንቲአከ፡ እትቤዜወከ በመስቀሌየ ወበሞትየ አምስት ሽህ ከአምስት መቶ መን ሲፈጸም ከሌጅ ሌጅህ
ተወሌጄ በመስቀሌ ተሰቅየ አዴንኃሇሁ የሚሌ ቃሌ ኪዲን ገብቶሇት ነበርና የገባውን ቃሌ ኪዲን ሇመፈጸም ቀነ-ቀጠሮው
ሲዯርስ ሳይውሌ ሳያዴር ክብር ምስጋና ሇእርሱ ይሁንና ዚሬ በዓሇም ዘሪያ ሇፍጥረቱ ሁለ የታሪክ ማኅዯር በሆነችው
ባታናሿ በቤተ ሌሔም ዋሻ በግርግም ተወሇዯ፡፡
ቤተ ሌሔምና ክብሯ
ሌዯቱ በቤተ ሌሔም የሆነበት ምክንያት ከነቢያት አንደ የሆነው ነቢዩ ሚክያስ ጌታ ኢየሱስ ከርስቶስ በውስጧ
እንዯሚወሇዴ አስቀዴሞ ተገሌጾሇት እንዱህ ሲሌ ትንቢት ተነበየሊት”ወአንቲኒ ብቤተ ሌሔም ምዴረ ኤፍራታ ኢትቴኃቲ
እምነገሥተ ይሁዲ..” የኤፍራታ ክፍሌ የምትሆኝ እንቺ ቤተ ሌሔም ሆይ የይሁዲ ነገሥታት ከነገሡባቸው አህጉሮች
ብትበሌጭ እንጂ አታንሽም ፡የሰው ሁለ አዲኝ ንጉሥ ክርስቶስ ባንቺ ይወሇዲሌና ብል፡ ተናገረሊት .ላልችን የእስራኤሌ
አህጉሮች ሲያስተምር ሰንብቶ ከእርሷ ዯረሰ፡ ምዴረ በዲ፤ጫካ ሆና አራዊት እንስሳት ሰሌጥነውባት አይቶ በቃሇ
አክብሮ፤ በቃሇ አጋኖ፡ አንቺ ቤተ ሌሔም ሆይ እንዱህ ምዴረ በዲ ሆነች አትቀሪም። ዴንኳን ይተከሌብሻሌ፤ የነጋሪት
ዴምጽ ይሰማብሻሌ፤ አህዚብ ይገብሩብሻሌ፤እስራኤሌ ዯጅ ይጸኑብቻሌ በማሇት ትንቢቱን ተናገረሊት፡ይህውም አሌቀረም
ሁለም ተፈጽሟሌ ሩባቤሌ እንዯነሠባት እነሆ ጌታ ተወሌድባታሌ፡ዴንኳን እንዯተተከሇባት የብርሃን ዴንኳን
ተተክልባታሌ፡ የነጋሪት ዴምጽ እንዯተሰማባት ዜማሬ መሊእክት ተሰምቶባታሌ አህዚብ እንዯገበሩባት ሰብአ ሰገሌ
ገብረውባታሌ፡ እስራኤሌ ዯጅ እንዯጸኑባት መቶው ነገዯ መሊእክት አንዴ ሆነው ዯጅ ጸንተውባታሌ፡፡
የቤተ ሌሔም ትርጉም
ቤተ ሌሔም ማሇት ቤተ ኅብስት ማሇት ነው፡ ቤተ ኅብስት ማሇት ዯግሞ የእንጀራ ቤት ማሇት ነው።ወአምጽኡ
ሌሔሞሙ ውስተ አፉሆሙ እንዱሌ ኅብስቶሙ ሲሌ ምሳላ ነው፡ ቤት እመቤታችን፡ ኅብስት ጌታ ነው፡፡አነ ው እቱ
ኅብስተ ህይወት የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ (ዮሏ 6፤35) የህይወት እንጀራ ጌታ በታናሿ ክፍሌ በቤተ ሌሔም ዋሻ
ተወሇዯ፡ ረሀበ ሥጋ ረሀበ ነፍስ ተወገዯ፡ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ ተትረፈረፈ፡ የኃጢአት ሰንሰሇት ተቆረጠ፡ ኃብተ
ጸጋ ኃብተ ሥርየት ሇሰው ሌጆች ሁለ ታዯሇ፡፡
ኤፍራታና ትርጉሟ

ከሚጠተ እስራኤሌ በኋሊ ማሇትም እስራኤሌ ከግብጽ ተመሌስው ኢያሱ ሰጢን በምትባሌ ቦታ ሳሇ ካላብ የሚባሌ ሰው
ኬብሮንን አሻግሮ አይቶ ይቺ ቦታ ቀዯም ሲሌ በሙሴ ጊዛ የኔ ነበረች ያን ጊዛ አርባ አመት ሆኖኝ ነበር አሁን ሰማኒያ
ዓመት ሆኖኛሌ ሇኔ ስጠኝ አሇው፡ኢያሱም ጉዲዩን ሇእስራ ኤሌ ሌጆች አማክሮ በጠየቀው መሥረት ሰጠው፡ኬብሮንን
እጅ ካዯረገ በኋሊ ኤፍራታ የምትባሌ ሴት አገባና ሌጅ ወሇዯ ስሙንም ሌሔም አሇው በዙያ ወራት እንጀራ ገባ ገባ
ብልሇት ነበርና እንጀራዬ ሲሌ ነው፡ በኤፍራታ ኤፍራታ ተብሊሇች ኤፍራታ ማሊት ጸዋሪተ ፍሬ ማሇት ነው፡ ምሳላ ነው
ጸዋሪት እመቤታችን፤ ፍሬ ጌታ ነው፡ በሌሔም ቤተ ሌሔም ተብሊሇች፡፡
ሰብአ ሰገሌ
ወናሁ መጽኡ መሰግሊን እነሆ ሰብአ ሰግሌ የተወሇዯው የእስራኤሌ ንጉሥ ወዯየት ነው በምሥራቅ ኮከቡን አይተን
እንሰግዴሇት ንዴ መጥተናሌ አለ።(ማቴ2፤ቁ1)።ይህውም ኮከብ ይሰርቅ እምያዕቆብ ወየአትት ኃጢአተ እም
እስራኤሌ.. ከያዕቆብ ኮከብ ይወጣሌ የእስራኤሌንም ኃጢአት ይመረምራሌ ተብል የተነገረው ትንቢት ይፈጸም ንዴ
ግዴ ስሇነበር ነው፡ እሉህ ሶስቱ የምሥራቅ ነገሥታት ከፋርስ ባቢልን ተነስተው ሶስቱን ንዋያት ማሇትም ወርቁን፤
ዕጣኑን፤ከርቤውን ይው ሉገብሩሇት መጥተዋሌ።ይህ የከበረ ንዋይ በቀሊለ ከምዴራዊ ገበያ ወይም ሱፐር ማርኬት
የተገዚ አይዯሇም ራሱ ባሇቤቱ በማይመረመር ጥበቡ ያጋጀው መሆኑን መረዲት ያስፈሌጋሌ።
የሶስቱ ንዋያት አመጣጥ
የዙህ የከበረ ገጸ በረከት አመጣጥ ቅዴመ ታሪክ እንዯዙህ ነው፡ ሥሊሴ ሇሶስቱ መሊእክት ሰጡ ሶስቱ መሊእክት ሇአዲም
አበረከቱሇት አዲም ዯግሞ“ንሥኢ እፄኪ ብል ሇሔዋን ማጫ ይሆናት ንዴ ሰጣት፡ ሔዋን ሇሴት ሰጠችዉ ከሴት
ሲወርዴ ሲዋረዴ የነዙህ የሰብአ ሰግሌ አባት ረዯሽት ይባሊሌ ከእርሱ ዯርሷሌ። እርሱም ከዕሇታት አንዴ ቀን
አመቤታችን ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም በሰላዲ ኮከብ ተቀርጻ ህጻኗን ታቅፋ አየ ፡ መሌካም ነገር ነው ብል በሰላዲ
ብርት ቀርጾ አስቀመጠው ሇሌጆቹ ሇሰብአ ሰገሌ ይህ ኮከብ ሲወጣ ባያችሁ ጊዛ ሰማያዊ ንጉሥ ይወሇዲሌና ወስዲችሁ
ገብሩሇት ብሎቸው ስሇነበር ያንን ይው መጥተዋሌ፡ይህ በእንዱህ እንዲሇ ነቢየ እግዙአብሔር ዲዊት ነገሥተ ተርሴስ
ወዯስያት አምሏ ያበዉዑ-----የተርሴስና የአረብ ነገሥታት እጅ መንሻ ያመጣለ ብል የተነበየው እንዯዯረሰና
እንዯተፈጸመ ሇማጠየቅ ነው፡፡ ይህ የከበረ ወርቅና ከርቤ ሇሔዋን በማጫነት እንዯተበረከተ ከሊይ ገሌጸናሌ፡፡ ይህንን
ቅዴመ ትውፊት ተከትል የአብርሃም ልላ ኢያቡር ሇይስሃቅ ሚስት ትሆነው ንዴ ርብቃን በሚሇምንበት ጊዛ”ወእም
ረወዩ አግማሉሁ ኢያውብር ነሥአ አእኑገ ወርቅ ይሊሌ” ሇእግሮቿ ወርቁን፤ ሇእጆቿ አምባሩንና ቀሇበቱን ጋጅቶ
ማጫዋን እንዲበረከተሊት ቅደስ መጽሏፍ ያስረዲናሌ፡፡ ( ፍ 29 6-28 ) ኢትዮጵያውያንም ይሁን ትውፊታዊ የታሪክ
ቅብብልሽ ይው እስከ እሁን ዴረስ ሇሴት ሌጅ ማጫ የሚያበረክቱት መጽሏፍ ቅደሳዊ ታሪክ በመሆኑ ነው፡፡ ሰብአ
ሰገሌም ወርቁን፤ ዕጣኑን፤ከርቤውን አበርክተው የሌዯቱ በረከት ባሇቤት ሆነዋሌ የሶስቱን ዓመት መንገዴ በአርብዓ ቀን
ተጉዋሌ፡፡
ንጉሥ ነውና ወርቅ አመጡሇት ወርቅ ያስገብሩ የነበሩ ነገሥታት ጥንትም ፍጡራን፤ ኋሊም ኃሊፍያን ጠፋዕያን ናቸው፤
አንተ ግን ጥንትም ያሌትተፈጠርክ ኋሊም የማታሌፍ ነህ ሲለ፤ ዕጣን አመጡሇት ዕጣን እናጥናቸው የነበሩ ጣዖታት
ጥንትም ፍጡራን፤ ኋሊም ኃሊፍያን ጠፋዕያን ናቸው፤ አንተ ግን ጥንትም ያሌተፈጠርክ ኋሊም የማታሌፍ ነህ ሲለ፤
የሞቱ ምሳላ የሚሆን ከርቤ አመጡሇት ምንም እንኳ ጥንትም ያሌተፈጠርክ፤ ኋሊም የማታሌፍ ብትሆን በሇበስከው
ሥጋ መራራ ሞትን ትቀበሊሇህ ሲለ፤ከርቤ የተሇያየውን አንዴ ያዯርጋሌ አንተም ከባህርይ አባትህ የተሇየውን አዲምን
በሌዯትህ በጥምቀትህ አንዴ ታዯርገዋሇህ ሲለ ነው፡፡የአዲም ተስፋ በሌዯቱ ብቻ አሌተካተተም “ወሰጠጠ መጽሏፈ
እዲሆሙ ሇአዲም ወሇሔዋን--- የአዲምና የሔዋንን የዕዲ ዯብዲቤያቸውን ዯመሰሰ ማሇትም ሰይጣን አዲም ገብሩ
ሇዱያብልስ፤ሔዋን ዓመቱ ሇዱያብልስ ----አዲም የዱያብልስ ተገዢ ነው፤ ሔዋን የዱያብልስ ተገዢ ናት የሚሌ ዯብዲቤ
ጽፎ በዕብነ በረዴ አትሞ አንደን በዮርዲኖስ፤ አንደን በሲዖሌ ጥልት ነበርና በዕዯ ዮሏንስ በተጠመቀ ጊዛ በዮርዲኖስ
የጣሇውን እንዯ ሰውነቱ ተርግጦ፤ እንዯ አምሊክነቱ አቅሌጦ አጥፍቶሊቸዋሌ ፡በሲዖሌ የጣሇውን ዯግሞ በዕሇተ ዓርብ
በአካሇ ነፍስ ወርድ ነፍሳትን ሲያወጣ ዯምስሶሊቸዋሌ፡፡
በዓሇ ጥምቀት
የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓሇ ጥምቀት በክርስቲያኖች ዯሴት በዓሇም ዘሪያ ባታሊቅ ሁኔታ ተከብሮ ይውሊሌ፡
ጥምቀት ማሇት በጽርዕ ቋንቋ ኤጲፋንያ ፤በግዕዜ አስተርእዮ ሲሆን መገሇጥ፤ መታየት ማሇት ነው፡ቀጥተኛ ትርጉሙ
ውሃ ውስጥ ገብቶ መውጣት ማሇት ነው፡ምሥጢሩ ጥምቀት ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን አንደ ሲሆን ጌታችን

ኢየሱስ ክርስቶስ ሇኒቆዱሞስ በዮ፣ወን በም(3፤ቁ35) ሊይ ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካሌተወሇዯ በስተቀር ወዯ
እግዙአብሔር መንግሥት ሉገባ አይችሌም ብል አንዲስተማረው ሥርየተ ኃጢአት የምናገኝበት፤ መንግሥተ ሰማያት
የምንወርስበት ዐቢይ ምስጢር ነው፡የምሥጢረ ጥምቀት መሥራቹ ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቢሆንም ቀዯም ሲሌ
ከጌታ ጥምቀት በፊት የአይሁዴ ጥምቀት እንዯነበረ ቅደስ መጽሏፍ ያስረዲሌ፡፡ነገር ግን ከሌዩ ሌዩ ዯዌ ሥጋ
የሚፈውስ፤ ሇንስሏ የሚያቀርብ ጥምቀት እንጂ ፍጹም ስርየተ ኃጢአት የሚገኝበት አሌነበረም፡፡
ጥምቀት በመነ ኦሪት
አብርሃም ዮርዲኖስን ተሻግሮ ወዯ መሌከ ጼዳቅ መሄደ የጥምቀት ምሳላ ነበር አብርሃም የምዕመናን፤ መሌከ ጼዳቅ የ
ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳላ ነው፡(ፍ14፤17) ኢዮብ በዮርዲኖስ ተጥምቆ ከዯዌው ተፈውሷሌ፤ምዕመናን ተጠምቀው ከዴዌ
ሥጋ ከዯዌ ነፍስ ሇመፈወሳቸው ምሳላ ነው፡፡ ንዕማን ሶርያዊ በዮርዲኖስ ውሃ ሰባት ጊዛ ብቅ ጥሌቅ እያሇ ተጠምቆ
ከዯዌው ተፈውሷሌ፤ምዕመናን ተጠምቀው ከዴዌ ሥጋ ከዯዌ ነፍስ ሇመፈወሳቸው ምሳላ ነው፡(ነገ፤2፤ቁ5-14) የኖኅ
መርከብ የጥምቀት ምሳላ ነበረች ይህንንም ቅደስ ጴጥሮስ ይህ ውኃ የጥምቀት ምሳላ ሆኖ አሁን ያዴነናሌ የሰውነትን
እዴፍ ማስወገጃ አይዯሇም ሇእግዙአብሔር የበጎ ህሉና ሌመና ነው እንጂ ሲሌ ተርጉሞታሌ (1ኛ ጴጥ 3-20)እስራኤሌ
በዯመና ተጋርዯው ቀይ ባሕርን መሻገራቸው የጥምቀት ምሳላ ነው(፡ፍ 14፤15)ይህንንም ቅደስ ጳውልስ አባቶቻችሁ
ሁለ በባሕር መካከሌ ተሻገሩ በዯመናና በባሕር ተጠመቁ ሲሌ ተርጉሞታሌ (1ኛ ቆሮ 10፤2) የአብርሃም ግዜረት
የጥምቀት ምሳላ ሲሆን ሌጆቹም በስምንት ቅን እንዱገረዘ በእግዙአብሔር ታዝ ነበር ግዜረት የጥምቀት ምሳላ
በመሆኑ በመነ ኦሪት ቀን ተወስኖ ሕጻናቱ ይገረዘ እንዯነበር በመነ-ሏዴስም ቀን ተወስኖ ወንድች በተወሇደ
በአርብዓ፤ ሴቶች በሰማኒያ ቀን ይጠመቃለ።(ቆሊ1፤11)
ጌታ የተጠመቀበት መን
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዯ ኢትዮጵያ መን አቆጣጠር በ5531 ዓ.ም በመነ ለቃስ ጥር 11 ቀን ከላሉቱ 10 ሰዓት
ሊይ መጠመቁን ቅደሳት መጻሕፍት ያስረዲለ፡(ፍት.ነገ አን.19 ዴስቅ፤29) በተጠመቀም ጊዛ ዕዴሜው 30 ዓመት
ነበር። (ለቃ. 3፤23) ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሏንስ እጅ ሉጠመቅ ከገሉሊ ወዯዮርዲኖስ መጣ፤ይህውም ጥምቀትን
ሇእኛ ባርኮ ሇመስጠት፤የአዲምን የዕዲ ዯብዲቤ ሇመዯምሰስና በስሕተት ያስወሰዯውን የሌጅነት ክብር ሇመመሇስ ነው
እንጂ ሇእርሱ ክብር የሚያገኝበት ሆኖ አይዯሇም፡፡ ጌታ ጥምቀቱን በዮርዲኖስ ማዴረጉ ሇምንዴነው ቢለ ትንቢቱ
ይፈጸም ንዴ ነው “ባሕር አይታ ዯነገጠች፤ዮርዲኖስም ወዯኋሊ ተመሇሰ፡ አቤቱ ውኆች አይተው ፈሩህ፡ (መዜ 113/114)
ከዙህ ጋራ ዮርዲኖስ ካሊይ ምንጩ አንዴ ነው፤ ዜቅ ብል በዯሴት ተከፍል እንዯገና ዜቅ ብል እንዯሚገናኝ ከ
አግዙአብሔር ጋራ ተሇያይተው የነበሩ የአዲም ሌጆች ሁለ በጌታ ሌዯትና ጥምቀት አንዴ መሆናቸውን የሚያስረዲ ዓቢይ
ምስጢር ነው፡፡
ታቦታቱ ወዯባሕር መውረዴ
ጌታችን መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአገሌጋዩ በዮሏንስ ዕጅ ሉጠመቅ በወዯዯ ጊዛ ሁሇቱም በአዴነት ወዯዮርዲኖስ
ወንዜ ወረደ፡ቤተ ክርስቲያንም ይህንን ዓቢይ ታሪክና ሥርዓት ተከትሊ ታቦታቱን ከመንበራቸው አውጥታ፤ የውሃ
ምንጭ፤ ወዲሇበት ወንዜ በመውረዴ በሌዩ ሌዩ መንፈሳዊ ሥርዓት በዓለን ታከብራሇች፡ ተከታዮቿ ምዕመናንም
ታቦታቱን አጅበው አብረው በመውረዴ በዓለን በዯመቀ ሁኔታ እያከበሩ የበረክቱ ተሳታፊ ይሆናለ፡ አምሊካችን
መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሇቀጣዩ ዓመት በሰሊም ያዴርሰን አሜን።

ወስብሏት ሇእግዙአብሔር
ልንድን ብሪታንያ
ጥር 9 ቀን 2008 ዓም.
ከመ/ር ሄኖክ ቸሩ
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