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ዮሓ 2፡1-11
ምስባክ፡ ዘጥምቀት 1. ባሕርኒ ርእየት ወጎየት ወዮርዳኖስኒ ገብአት ድኅረኁ
አድባር አንፈርዓጹ ከመ ሓራጊት። መዝ. 114፡3-4።
2. ርእዩከ ማያት እግዞኦ፥ ርእዩከ ማያት ወፈርሁ፥
ደንገጹ ቀላያተ ማያተ ወደምፀ ማያቲሆሙ። መዝ
77፡16።
ምስባክ ዘቃና ዘገሊላ፡ አንተ እግዚአብሔር ባሕቲትከ፥ ዘትገብር መድምመ፥ አርአይኮሙ
ለሕዝብከ ኃይልከ መዝ. 77፡13።
አብዚ እዋን ዝተደራረበ ብዓለት ኢና እንዝክር። ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ፥ ቃና ዘገሊላ፥ ከምኡ
ዓመታዊ ብዓል ቅዱስ ሚካኤል። ቃና ዘገሊላ ኢየሱስ መጀምርያ ተአምራቱ ዝጀመረሉ እዩ።
ምሱኡ ማርያም አዲኡን ሓዋርያቱን ከም ዝነበሩ እሞ ብልመና አዲኡ ንማይ አብ ወይኒ ከም
ዝለወጦ ዮሓንስ ወንጌላዊ ይነግረና። ኢየሱስ መንነቱ ዝገለጹሉ መጀመርያ ተአምራት እዩ።
ብዓለ ቅዱስ ሚካኤል አብዚ እዋን ዝዝክሮ ንያዕቆብ ካብ ቅትለት ብሓዉ ኤሳው ዘድሓነሉ እዩ
ዝዝክር። ቅዱስ ምካኤል ልኢኹ ከም ዝድኃኖ ንዝክር። ሎሚ ኸአ ንህዝበ እግዚአብሔር ካብ
ኩሎም ጎዳእቲ ጸላእቲ ሚካኤል ልኢኹ ከድኅኖም ንልምኖ።
መዝሙር፡ “ኢየሱስ አብ መንጎ ህዝቢ ተአምራትን ዘደንቕ እናገበረ እንከሎ ብተሓጓስ አብ መርዓ
ከይዱ። አርድእቱ ክብሩ ስለ ዘርአዮም ብአኡ አመኑ። ነዘን አጋንእ ማይ ቀዲሕኩም ክሳብ አፈን
ምልእወን፥ አቦዳስ ነቲ አምላኽ ዝገበሮ ዘደንቕ ነገር ጥዒሙ ተደነቐ፥ በጃናን ተስፋናን ወዲ
አምላኽ ንማይ ወይኒ ገበሮ”።
ግልጸት መምነት ኢየሱስ ዝተራእየሉ ሓዋርያትን አብኡ ዝነበሩ ክአምኑ ዝጀመሩሉ ተአምራት
አብ ቃና ዘገሊላ አብ ዝተገብረ መርዓ ከም ዝተፈጸመ ንርኢ። አብ አምላኽ ክንአምን እሞ ናቱ
ኮና ክነብር ዝሕግዘና መዝሙር።
ሎሚ ናይ ጎይታና ኢ.ክ. ጥምቀት አብ ሩባ ዮርዳኖስ ዘኪርና ነብዕል አሎና። እዚ አብ ስርዓተ
ልጡርግያ ፍሉይ መልእኽቲ አልኦ ዘመነ ልደት ሓሊፉ አብ ኩሉ አምላኽ ካብ ፍቕሪ ተላዒሉ
ዝገለጸልና አስተርእዮ ንዝክር። ወንጌል ኢየሱስ ዝተጠምቀ ንስርዓት ክምልእ ኢሉ እምበር
ዘድልዮ ኮይኑ ከምዘይኮነ ይገልጸልና።
C.S.Lewis ዝተባህለ አንገሊካዊ ተሎጋዊ ናይ ጸጋ ዓምዲ እምነት
ካልኦት እምነታት ፍሉይ ይገብሮ ኡብል። ካልኦት እምነታት ከምዚ
ጽቡቅ ዝገብሩ ይክሕሶም ነቶም ሕማቕ ዝገብሩ ግን ይቐጽዖም፥ አብ
ናይ እግዚአብሔር ርትዓዊ ምዃኑ ንአምን ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ

ንክርስትያናዊ እምነት ካብ
ይብሉ እግዚአብሔር ነቶም
ክርስትያናዊ እምነት እውን
ይብል “ሠናይ ንምግባር

አይንሰልኪ ከመይ ተስፋ እንተ ዘይቆረጽና እዋኑ ምስ በጽሐ ኽንዓጽድ ኢና” (ገላ 6፡9) ይብል።
ከምኡ እግዚአብሔር ንኃጢአትና ይምሕረና እሞ ካብ ዝነበርናዮ ብዝያዳ የፍቅረና። እዚ እዩ ጸጋ
እንብሎ። እዚ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሪ ወይ ጸጋ ይብሃል። ጥምቀት ብፍሉይ መገዲ ደቂ
አምላኽ ዝገብረና ጽቡቕ አብነት ናይ ጸጋ እንታይ ምዃኑ ዝገልጸልና እዩ።
ጸጋ አምላኽ ክንቅበል ዝኾነ ቅድመ ኩነት አየድልን እዩ። ጸጋ ክንቅበል ዘድሊ ነገራት የብልናን።
በዚ ምኽንያት እዩ ወላ ሕፃናት ዝጥመቝ። ጸጋ አምላኽ ድሕነት የምጽአልና ግን ብወገና
ክንአምን የድሊ ንሰይጣንን ንኽፉእ ግብሩን ክንክሕድ አሎና። አምላኽ ጸግኡ ብነጻን ብዘይ
ቅድመ ኩነትን ይህበና። እንተኾነ ጸጋ አምላኽ አባና ክጸንሕ ካባና መልሲ የድልዮ፥ እዚ እንህቦ
መልሲ ንሰይጣንን ንኹሉ ግብሩን እምቢ ክንብል እንከሎና እዩ። ድሕሪኡ ሕይወትና አብ ትሕቲ
አምላኽ ነንብሮ እሞ ብድላይ እግዚአብሔር ከም እንኸይድ ይኸውን። ብኻልእ ዘራርባ ኩልና
ዝተጠመቕና ነቲ አብ ጻጋ ጥምቀት ክንቅበል እንከሎና ዝአቶናዮ መብጽዓ ክንሕድስ አሎና።
መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ቲቶ ዝተጻሕፈት ንሎሚ ዝተነበትና አብ ኢየሱስ አይ ኮነትን እተተኩር
አባና ከም ህዝቢ ብጻጋ ጥመቀት ዝድሓና እያ እተተኩር። ጸጋ ካብ አምላኽ ብዋጋ ክርስቶስ
ዝውሃበና እዩ። እቲ ዝተቐበልናዮ ድሕነት ብዝኾነ ዝተኸፍለ ዋጋ ዝተዓደልናዮ አይኮነን
እንታይድአ ብነጻ ዝውሃበና ህያብ አምላኽ እዩ። አብ ጥምቀት አምላኽ ንዝኾነ ኃጢአት
ይሓጽበልና ንዝኾነ ዝገበርናዮ ኸአ ብሓላፍነት አይሓተናን እዩ፥ እዚ ነቲ ዝተነሳሕናሉ ኃጢአት
እዩ ዝርኢ።
ካብ ህያባት ዝዓበየ አብ ጥምቀት እንቕበሎ ጸጋ እዩ፥ ንሱ ኸአ ናይ አምላኽ ገዛእ ሕይወቱን
ፍቕሩን እዩ። ጸጋ ጥምቀት ነቲ ካብ አቦና አዳም ዝወረስናዮ ከምእንስዕሮ ይገብረና። እዚ ብጸጋ
ትምቀት ዝውሃበና ካብ ንገዛእ ርእስና ጥራሕ ካብ ምፍቃር ወጺእና ምእንቲ ክብሪ አምላኽ
ንኻልኦት ከም እነፍቅር ይገብረና። ብጥምቀት አብ ማሕበር ሰውነት ክርስቶስ ንአቱ። በቲ ካብ
ጸጋ ጥምቀት እንረኽቦ ሓይሊ ንአምላኽ ክነምስግንን ክነሓጉስን በቒዕና ንመስዋዕቲ ቅዳሴ ክነዕርግ
ብቝዓት ይገብረና።
ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት አየድልዮን እዩ ነሩ። ንሱ እቲ ቅዱስ ናይ እቲ ሓደ አምላኽ እዩ፥ ነቲ
ናይ ጥምቀት ማይ ከአ ቀዲስዎ እዩ። ብጥምቀቱ ወላ እኳ አንጻሩ አብ ኃጢአት ወዲቕና ከሎና
ንፍቕሪ አምላኽ ክገልጸልና ኢሉ እዩ። ብጥምቀቱ ኢየሱስ አብ ንስሓ ገጹ ይመርሓና። ብጥምቀቱ
ኢየሱስ ብምልኡ ምስ ኃጢአተኛ ሰብ አወሃሂዱ። ንርእሱ ኢሚንት ገሩ ንሰማያዊ ክብሩ ሓዲጉ
ከማና ኮይኑ። ጥምቀት ኢየሱስ ንሱ እቲ ፍቑር ወዲ አምላኽ አብ ልዕሊኡ መንፈስ ቅዱስ ዝዓለቦ
ምዃኑ ገሊጹ። ጥምቀት ኢየሱስ ንህዝባዊ አገልግሎቱ አጀሚሩ አብ ኩሉ ጽቡቕ ከምዝገብር
ገሩልና። ጥምቀት ብርእሱ ምእንቲ ክርስቶስ አይኮነን ምእንታና ኮይኑ ናይ ተልእኮኡ መፈለሚ
እዩ።
ሎሚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት አብ ሩባ ዮርዳኖስ ክነብዕል እንከሎና ነቲ ብነጻ
ህያብ ድሕነት ብጸጋ ጥምቀት አቢሉ ንዝሃበና አምላኽ ነመስግኖ። ብምሉእ ልብና ኸአ ነቲ አብ
ጥምቀትና ዝአቶናዮ ኪዳን ክንፍጽም ሓይልን ጸጋን ክህበና ንለምኖ፥ ንሰይጣንን ንኹሉ
ተልእኮኡን ናይ ሓሶት ተስፋታቱን እምቢ ክንብል፥ ክሳብ ሞት ንአምላኽ ድላዩ ክንፍጽም ሕራይ
ክንብል ንለምኖ። አብቲ ብጥምቀት ዝተቐበልናዮ ጸጋ ተግባራውያን ምዃን ማለት ንአምላኽ
ምኽባር ንቤተ ክርስትያኑ ምኽባር፥ ንአምላኽ ዝግብኦ አምላኾ ምቕራብ ማለት እዩ። ጸሎትን
አምልኾን ቀንዲ አድለይቲ ነገራት አብ ምምላስ ጥምቀታዊ መልስና ንአምላኻዊ መስዋዕቲ
ምእንታና እዩ።
ብዓለ ጥምቀት
ፍትሒ ምእንቲ
ብርሃን አሕዛብ
ይደልየና አሎ።
ተልእኮና። ነታ
ብዝያዳ ሓይልና

ንፍሉይ ተልእኮ ክንብገስ ዘዘኻኽር ብዓል እዩ። ሎሚ አምላኽ “አብ ምድሪ
ኽትገብር ከአ ኃይሊ ሃብኩኻ ብአኻ ምስ ኩሎም ህዝብታት ኪዳን ክአቱ እየ
ድማ ኽገብረካ እየ” (ኢሳ 42፡6) ዝብሎ ተልእኮ ክንለብሶ እሞ ክንሕደስ
አብ ተልእኮ ክርስቶስ ክንወፍር እሞ ንሰባት አብ ቤት አምላኽ ክንመልሶም እዩ
አብ መዓልቲ ጥምቀትና ዝተቐበልናያ መብራህቲ ከምብሓድሽ ክንውልዓ እሞ
ንስብከት ክንወፍር።

ጥምቀት ክርስቶስ ናይ ነፍስወከፍና ጥምቀት አዘኪሩ ሓደስቲ ፍጥረት ክንከውን ይዕድመና አሎ።
ኃጢአትና ብንስሓ ሓጺብና ደቂ ብርሃን ኮና ክንበርህ ይደልየና አሎ። መብራህተይ ከመላ ኢልና
ክንሓትት እዋኑ እዩ፥ ንፋስ ክጠፍአ ቀሪቡ ከይህሉ ወይ እውን ጠፊአ መወልዒ ስኢናላ አብ
ጸልማት ንነብር ከይንህሉ ክንርኢ የድልየና። ጥምቀት ልብና ክነጽሕ እሞ ጸርዩ ቦታ አምላኽ
ኮይኑ ክርከብ እዩ ዝሓተና ዘሎ።
ንሓዲስ ጉዕዞ ሕይወት ክንብገስ ጽቡቕ አጋጣሚ። ከም ሰባት መጠን ክንቅይር ቀሊል አይኮነን
እንተ ኾነ ደም እናጠዓመና ሒዝናዮ ዘሎና መገዲ አብ ጸጋም ዝመርሕ እንተ ኾነ ክንቅይር ሎሚ
መዓልቱ እዩ። መገድና አበይ ገጹ ዝወስድ እዩ ዘሎ ንርአዮ። አብ ክርስቶስ መድኃኒና እንተ
ኾይኑ ተዓዊትና ደቂ ብርሃን ኮና አሎና አይኮነ ግን ቆራጽ ስጉምቲ ምውሳድ የድልየና። ሎሚ
ቆራጽ ውሳኔ ወሲድና ጉዕዞ ሕይወትና ክንርኢ የድልየና።
ኦ ክርስቶስ አምላኸይ ሎሚ በዚ ጥምቀትካ እንዝክረሉ ዕለት ኃጢአትና ሓጺብካ ናትካ ኮና አብ
ተልእኮኻ ክንወፍር ጸጋኻ ሃበና። መንፈስና ሓድስ ቅዱሳን ክንከውን ከአ ብጸጋኻ አሰንየና ንበሎ።
ብሩኽ ብዓለ ትምቀት ንኹልና።

!
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

