ጥምቀት በተዋሕዶ፤
ሐዋርያዊት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የአምሊክ መሇኮታዊ ሊሇማዊ ሀሌዎቱን ሇመረዲት እንዱሁ ነጠሊ ጥሬ
ቃለን በስሜት ብሌጭታና በማንኪያ ጠብታ በብሌጣብሌጥነትና በጮላነት ቆንጽል ፈጥኖ በመሮጥና በመሽቀዲዯም ወይንም
መስል በመታየት ሊይ የተመሠረተ መሆን እንዯላሇበት ሉቃውንት አባቶቻችን አጥብቀው ያስጠነቅቃለ ። ይሌቁንም ምጡቅና
ጥሌቅ ሃይማኖታዊ አስተምህሮቱን ጠብቆ የብለይ ኪዲን መጽሐፍት ትንቢት በሐዱስ ኪዲን መጽሐፍት ኩነትና ተፈጻሚነት
እንዱሁም በሉቃውንት ትርጓሜ አንድምታ አብራሪነት አያይዞ፣ አመሳክሮና አዋሕዶ ጠይቆ የማወቅ የመረዲትና የማመን ከመነሻ
እስከ መድረሻ መሠረታዊ ጥንካሬና ብቃት ያሇው ዕውቀትን የሚጠይቅ ቀጥተኛ ሃይማኖታዊ ትምህርት መሆኑን መረዲት ግድ
የሚሌ መሆኑን አበክረው ይመክራለ ።
የኢየሱስ ክርስቶስን ጥምቀት ስናስብ መጥምቀ መሇኮት ቅደስ ዮሐንስን አስቀድሞ ማን እንዯሆነ ማወቅ ቅድሚያ የሚሰጠው
ሃይማኖታዊ የትምህርት ገጽታ ነው። ቅደስ ዮሐንስ የአብርሃም፣ የይሳቅ፣ ያዕቆብ፣ የዲዊት፣ የሰሇሞን.. አይሁዲዊ ር ከብለይ
ኪዲን ቅደስ ካህን ከአባቱ ካሪያስ እና ከእናቱ ቅድስት ኤሌሳቤጥ በመነ አረጋዊነታቸው በቅደስ ገብርኤሌ ብሥራት ከኢየሱስ
ክርስቶስ ስዯስት ወራት በፊት አስቀዯሞ የተጸነሰ ነው።/ ለቃስ 1፤5-15 / ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅደስ ኃይሌ በሥጋ ያሇአባት
አይሁዲዊ የር ሐረግ ካሊት ከተመረጠች ከእናቱ ከቅድስት ድንግሌ ማርያም አምሊክ ሰውን መስል መወሇደ፤ ዮሐንስም ከቅድስት
ኤሌሳቤጥና ከካህኑ ካርያስ በቅደስ ጋብቻ በፍህቶተ ሥጋ በመወሇደ በአይሁዲዊ ትውሌድ ሐረጋቸው የሥጋ ዝምድና አሊቸው
/ለቅስ 1፤39/
ወአንተኒ ሕጻን ነብየ ሌዑሌ ትሰመይ መጥምቀ መሇኮት ቅደስ ዮሐንስ ሕጻን ገና በማኅጸን እያሇ ሇፈጣሪው ከአምሌኮት ስግዯቱ
አስቀድሞ የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት የሚሰብክ የሚያስተምር መሆኑ ትንቢት የተነገረሇት ጎድጓዲውና ሸሇቆው ይሙሊ፤
ተራራውና ኮረብታው ሁለ ዝቅ ይበሌ፤ ሸካራው ይሇስሌስ፤ ጠማው ይቅና ፤/ሲሳያስ 40፤3/ በብለይ ኪዲን መጨረሻ መን
የተወሇዯ፤ በሐዱስ ኪዲን ከእኔ በኃሊ የሚመጣው ከእኔ ይበሌጣሌ፤ ከእኔ በፊትም አስቀድሞ ነበር። /ዮሐንስ 1፤15/ እያሇ
በማስተማሩና በማወጁ የመጨረሻው ነቢይ ተፍጻሜተ ነቢያት ሲሆን፤ የክርስቶስን መወሇድ ከማኅጸን ሳሇ ጀምሮ ሇፈጣሪው
መስገደ ቀጥልም ተዋውሮ በማስተማሩንና በኋሊም ማጥመቁን አጠቃል የሐዱስ ኪዲን የመጀመሪያው ሐዋርያ/ ቀዲሜ ሐዋርያት
ነው።
ሉቃውንት ሁሇቱን በማጣጣም ተፈጻሜተ ነቢያት ቀዲሜ ሐዋርያት መጥምቀ መሇኮት ቅደስ ዮሐንስ ብሇው ሲጠሩት፤
ሇአይሁዲዊ ቅደሳን እናት እና አባቱ በስተሽምግሌና የመጀመሪያም የመጨረሻም በመሆን በመወሇደ የብለይ ኪዲን መጠናቀቂያ
የሐዱስ ኪዲን መን መጀመሪያ ወይም መሸጋገሪያ መሆኑን ከማብራራቱም በተጨማሪ፤ አሮጌው መን በአዱስ መተካት የመናት
ተፈጥሮአዊ የማያቋርጥ ዑዯት መሆኑን አስተምሮናሌ ማሇት ነው። ዮሐንስ የሚሇው ስም ሇመጀመሪያ ጊዜ መጠሪያ ሆኖ ታወቀ
ስሙን በመጥራቱ ብቻ በሌዯቱ መጀመሪያ አባቱ ካሪያስ አንዯበቱ ተይዞ ምሊሱ ታጥፎ ነበርና ስሙን ዮሐንስ ብል ሲጠራ ርዕቱ
እንዱሆን ታአምር አዯረገ። /ለቃስ 1፤64/ ቅደስ ዮሐንስ ከወሊጅ መደ ፈሌሶ በገዲም ድንጋይ ተንተርሶ፣ ድምጸ አራዊቱን ግርማ
ላሉቱን ታግሶ፣ ቆዲ ሇብሶ የበረሐ ማር ሌሶ፣ በጾም በጸልት ተመሊሌሶ በብቸኝነት በመኖር ርዕሰ ባህታዊ መናኝ የሰሊም ሰው
ንብረቱ ከዲም የሆነ ነብይ በመባሌ አዯገ። /ማቴዎስ 3፤4/ ቅደስ ያሬድ ዩሐንስ ክቡር ነብየ ሌዑሌ ብዕሴ ሰሊም ንብረቱ
ገዲም ብል እንዯመረ። መጽሐፍ ቅደስ የመጥምቀ መሇኮት ዮሐንስን ቅድስና ሲያስረዲን በምድር ሊይ ከናቶች ከተወሇደት
መካከሌ እንዯ ዮሐንስ ያሇ ማንም የሇም ሲሌ አስተዋውቆናሌ። /ለቃስ 7፤28/
በመሆኑም ሙለ ቅድስናውን እንዯያ ቅሩበ መሇኮት ሆኖ ሰማይና ምድርን፣ ጨሇማውንና ብርሃኑን፣ የማይታይና የሚታየወን፣
የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀሰውን፣ የብሱና ውቅያኖሱን፣ እንስሳቱና አራዊቱን «ሁን!» በማሇት ብቻ የፈጠረውን አምሊክ፤
በተሇይም የሰውን ሌጅ አፈሩን፣ ውሃውንና እስትንፋሱን አዋሕዶ በአምሳለና በምሳላው አሳምሮና አብሌጦ የፍጥረታት ሁለ ገዥ
እንዱሆን ያነጸውን፤ ቅድመ ዓሇም ያሇእናት ቃሌ የነበረ፣ ከዓሇም በኋሊ ከእናት ያሇአባት ቃሌ ሥጋ ሆኖ መንፈስ ቅደስ ተዋሕዶ
የተገሇጠውን አሌፋና ዖሜጋ የሆነውን ፈጣሪውን ሇማጥመቅ ቅደስ ዮሐንስ ከእናቱ ማኅጸን ጀምሮ ተመረጠ። ቀዯስኩክ ምከርሰ
እምከ/ ገና ከእናትህ መሐጸን ሳሇህ መረጥኩህ ተብል እንዯተጻፈ።
ጥምቀት በመሇኮታዊ ትርጉሙ መወሇድ በተዋሕዶ መገሇጥ ወይም መታየት ሲሆን፤ በንስሐ ሰጭነቱ ዯግሞ መንጻት፣ መዲን ነው።
በመሆኑም ቅደስ ዮሐንስ በገሉሊና በዮርዲኖስ እስከ ክርስቶስ መጠመቅ ድረስ ያዯረገው ጥምቀት በሙለ የንስሐ የውሃ ጥምቀት
ነው። እነሆ እኔ ሇንስሐ በውሃ አጠምቃች ኋሇሁ ነገርግን ከእኔ በኋሊ የሚመጣው በመንፈስ ቅደስና በእሳት ያጠምቃችኋሌ።
/ማቴዎስ 3፤11/ ጌታችን መድኅኒታችን ኢሱስ ክርስቶስ ከገሉሊ ወዯ ዮርዲኖስ ወርዶ በዮሐንስ እጅ በባህረ ዮርዲኖስ ሇመጠመቅ
ሄዯ። ማቴዎስ/3፤13/ ቅደስ ያሬድ ሆረ ኢየሱስ እምገሉሊ ሐበ ዮሐንስ ከመያጠምቆ በፈሇገ ዮርዲኖስ ብል ቃኝቶ እንዯመረ።
ቅኝቱ የሚያመሇክተው ገሉሊ ከኢየሩሳላም በስተሰሜን፤ ዮርዲኖስ ዯግሞ በስተዯቡብ በኩሌ ይገኛሌ። ኢየሱስ ክርስቶስ
ከሰሜንኛው ክፍሌ ወዯ ዯቡብ ክፍሌ ከሊይ ወዯ ታች ጉዞ አድርጎ መጠመቁን የሚገሌጽ ግሥ ሲሆን፤ የገሉሊ ባህር ከሊይ
ከሰሜነኛው ወዯታችኛው ወዯ ዯቡብ ቀጥ ብል እየወረዯ ሲመጣ ዮርዲኖስ ወንዝ ይሆናሌ፤ እረቂቅ መሇኮታዊ ትርጉሙ ቀዯሞ
ከዓሇም በፊት ያሇእናት የነበረ ወዯታች ወዯ መሬት ወርዶ ከድንግሌ በሥጋ ተወሇዶ ተጠመቀ ሚሇውን የሚያብራራ ሲሆን፤
1

ወረዯ ወሌድ እምሰማያት ውስተ ምጥማቃት የሚሇውን ቅኝት ጋር አዛምዶ ብለያቱን እና ሐዱሳቱን አገናኝቶ አዋሕዶ ቦታውንም
እራሱ ስሇመረጠውና ስሇቀዯሰው የኢየሩሳላም ከተሞች የባህረ ገሉሊንና ዮርዲኖስን ወንዝ ከሊይ ወዯታች መሌካ ምድራዊ
አቀማመጥ ጋር አገናዝቦ አስተምሮናሌ ማሇት ነው ።
ከዚያም ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሉሊ ወዯ ዮርዲኖስ ከመጣ በኋሊ ዮሐንስ በነገሩ ተስማምቶ ኢየሱስን አጠመቀው እየሱስም ተጠመቀ
/ማቴዎስ 3፤16/ ቅደስ ያሬድ ተጠምቀ ሰማያዊ በዕዯ መሬታዊ ። አምሊክ ምድራዊ ባህሪ ባሇው በዮሐንስ እጅ ተጠመቀ፤ ይህም
ከሊይ እንዯ ተጠቀሰው ቅደስ ዮሐንስ መነ ብለይ ሲጠናቀቅ ሇመነ ሐዱስ አሸጋጋሪ፣ መንገድ ጠራጊና አዋጅ ነጋሪ ሆኖ ከቆየ
በኋሊ ኢየሱስ ክርስቶስን አጥመቀ፤ ኢየሱስ ክርስቶስም መነ ፍዲን አጠናቆ አምስት ሺህ አምስት መቶ መንን ከተፈጸመ በሰሊሳ
የዓመተ ምሕረት መኑ አዱስ ኪዲን አጽንቶ በዮንሐንስ እጅ መጠመቁን ያስረዲናሌ ማሇት ነው።
የኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ በባህረ ዮርዲኖስ መገግኘት ወሌድ1 ሲሆን ሰማይ ተከፍቶ በእርግብ አምሳሌ ሲውጣና ሲወርድ ታየ
መንፈስ ቅደስ1 ዝንቱ ውዕቱ ወሌድየ አፈቅር። በእረሱ ዯስ የሚሇኝ የማፈቅረው ሌጀ ይህ ነው የሚሇው ድምጽ ከሰማይ ተሰማ
አብ1 /ማቴዎስ 3፤16/ ሦስቱም በተዋሕዶ በማይመረመር ቅጽበታዊ ሁኔታ በባህረ ዮርዲኖስ አንድ አምሊክ ተገሇጠ ይህም አብ
ወሌድ ወመንፈስ ቅደስ አሐደ አምሊክ የሚሇውን ምስጢረ ጥምቀት በተዋሕዶ ምስጢረ ሥሊሴን ተገሌጾ አስተምሮ አሳምኖናሌ
ማሇት ነው። ቅደስ ያሬድም አዱጎ ተስአ ወተስአተ ነገዯ ቆመ እማዕከሇ ባህር ወወጻ በሰሊም። አምሊክ ወዯ ባህር ገብቶ ቆመ
ተጠምቆ በሰሊም ወጣ በማሇት መረ አመሰገነ።
ከሊይ ከረጅሙ በአጭሩ ከሰፊው በጠባቡ የተጠቀሰው መንፈሳዊ መሇኮታዊ አስተምህሮ እንዯተጠበቀ ሆኖ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ
ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በየዓመቱ የጌታችን መዯኅኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት በማሰብ ሇሁሇት ሺህ ስምንት ዓመታት
እያከበረች ነው። የበዓለ አከባበር ዝርዝር የብለይ ኪዲንና የሐዱስ ኪዲን አንድነት እንዱሁም የሉቃውንት አስተምህሮ በተዋሕዶ
እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ የበዓለ የሚከበረው በየዓመቱ ጥር 10 እና ጥር 11 በመሊው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አጥቢያ አብያተ
ክርስቲያን ይከናወናሌ። በተመሳሳይ ስዓት የዯወሌ ድምጽ ተሰምቶ በመሊ ካህናቱ ሥርዓቱ ተጠብቆ ዋዜማ ይቆማሌ፤ ከዚያም
ጌታ በሲና ተራራ ሇመሴ የሰጠው ጽሊተ ተእዛዛተ ሕግ ሙለ ሇሙለ እንዯ ተጠበቀ ሆኖ በሐዱስ ኪዲን አሌፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ።
አነ ውዕቱ ቀዲማዊ ወድሐራዊ/ የመጨረሻውም የመጀመሪያውም እኔ ነኝ። /ራዕይ 1፤8/ የሚሇው ወሌዯ አምሊክ ትእዛዝ ወሌዯ
ማርያም መንፈስ ቅደስ ቃሇ ወንጌሌ በተዋሕዶ የአንድ የአምሊክ ቃሌ ያሇበት ታቦታተ ሕግ ከመንበረ ክብሩ ወጥቶ ጉዞ ወዯ ባህረ
ጥምቀቱ ይሆናሌ፤ ይህም ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሉሊ ተነስቶ ወዯ ዮርዲኖስ ያዯረገውን ጉዞ ያስተምረናሌ። ቅደስ ያሬድ ሆረ ኢየሱስ
እምገሉሊ ሐበ ዮሐንስ ከመያጥምቆ በፈሇገ ዮርዲኖስ ኢየሱስ ወዯ ገሉሊ ሄዯ ዮሐንስ በዮርዲኖስ ወንዝ ያጠምቀው ንድ።
ወረዯ ወሌድ እምሰማያት ውስተ ምጥማቃት ወሌድ ኢሱስ ክርስቶስ ከሰማይ የወረዯው ሇመጠመቅ መጣ/ሄዯ የሚሇው ጣዕመ
ዝማሬ እየተሰማ ታቦታተ ሕጉ በባህረ ጥምቀቱ ቦታ ይዯርሳሌ።
ሇሉቱን በሙለ ካህናት እንዯ መሊእክት ሇፈጣሪያቸው የሚገባውን ዝማሬ ያሰማለ ሲነጋም ቅዲሴ ይቀዯሳሌ፤ ኪዚያም ታቦታተ
ሕጉ በቆመበት አራቱም ወንጌሊውያን የኢየሱስ ክርስቶስ መጠመቅ አስመሌክቶ የገቡት/ የጻፉት በአራቱም ማዕን ይነበባሌ።
ሙለ ጸልት ተዯርሶ ባህረ ጥምቀቱ በስመ አብ ወወሌድ ወመንፈ ቅደስ አሐደ አምሊክ ተባርኮ ሇካህናቱ ሇማኅበረ ምዕመናኑ
ይረጫሌ። ተጠምቀ ሰማያዊ በዕዯ መሬታዊ ፤ ሰማያዊ አምሊክ በምድራዊ ሰው ተጠመቀ፤ ሐዱጎ ተስአ ወተስአተ ነገዯ ገባ ቆመ
በማዕከሇ ባህር ወወጻ በሰሊም አምሊክ ወዯ ባህር ገብቶ ቆመ ተጠምቆ በሰሊም ወጣ። የሚለት ጣዕመ ዜማ ጥሌቀት ባሇው
መንፈሳዊ ስሜት መዝሙር ታጅቦ የእግዚአብሔር ቃሌ የእግዚአብሔር ማዯርያ ታቦታተ ሕጉ በክብር ወዯ መንበረ ክብሩ
ይመሇሳሌ።
በዚህ ወር፣ በዚህ ስዓት፣ በዚህ ዯቂቃ፤ ሁሇት ሺህ ስምንት ዓመታት ወዯኋሊ ተጉን ቅድመ ዓሇም የነበረ አምሊክ ቃሌ፤ ዓሇምን
አሳሌፎ ቃሌ ሥጋ ሆኖ ከቅድስት ድንግሌ ማርያም የተወሇዯው፤ የዓሇም ገዥ የዓሇም ፈጣሪ አምሊክ፤ እኛን የሰውን ሌጅ በአምሳለ
የፈጠረና የፍጥረታት ሁለ ገዥ ያዯረገን፤ የሰው ሌጅ ሕግን በመተሊሇፍ ከተፈረዯበት የሞት ድቅድቅ ጨሇማ ውስጥ ተጥል
እንዲይቀር የፈጠረውን ብሌህ ፍጥረት ሇመፈሇግ ወረዯ ተወሇዯ ተጠመቀ፤ በጥምቀቱ የመንፈስ ቅደስ ሌጅነት እናገኝ ንድ
ዲግም ወሇዯን፤ ከሞት በኋሊ ሕይወት በንስሐ አሸጋግሮ የመንግስተ ማያትን በር ከፍቶ የቅድስናው በረከት ተካፋዮች የርስቱ
ውራሾች እንድንሆን አምሊክ በአጭር ቁመት በጠባብ ዯረት ተወስኖ የሥጋ መደ በሆነ መናኝ ቅደስ ዮሐንስ እጅ
መጠመቁን እያሰብን በጥንታዊት ሐዋርያዊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስም መጽሐፍ ቅደስ በቀጥታ
እንዯገበው አባቶቻችን ሉቃውንት በተዋሕዶ እንዲስተማሩት እዚህ በስዯት በምንኖርበት በእንግሉዝ ሀገር ሁሇት ሺህ
ስምንተኛውን የጌታችን የአምሊካችን የመዯኅኒታችን ኢየሱስ ከርስቶስ በዓሇ ጥምቀት በአንድነት ዛሬ ጥር 2008 ዓ.ም አክብረናሌ።
ወስብሐት ሇእግዚአብሔር!
መጋቤ ጥበብ መንገሻ መሌኬ
የሰሜን ምዕራብ አውሮፓ ሀገረ ስብከት ዋና ጽሐፊ
ጥር 2008 ዓ.ም፤ መነ ዮሐንስ ወንጌሊዊ፤ በታሊቋ ብርታንያ፤ ሇንዯን፤
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