ሽዐ ጏይታ ኢየሱስ ብዮሓንስ ክጥመቕ
ካብ ገሉሊ ናብ ዮርዲኖስ መጸ።
ማቴ.3፡13-17.
ጏይታናን መዴሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
መምህር ትሕትና ስሇ ዜኾነ ትሕትና ኽምህር: ፈጣሪ
ኽነሱ ብፍጡሩ ክጥመቕ ካብ ገሉሊ ናብ ዮርዲኖስ
መጸ። ወዱ ሠሊሳ ዓመት ምስ ኮነ ትምህርትን ስብከትን
ቅዴሚ ምጅማሩ ክጥመቕ ናብ ዮርዲኖስ መጸ።
ከምዙ’ለ ናብ ዮርዲኖስ ምምጽኡ ትንቢት ንምፍጻም፡

ትሕትና ንምርኣይ፡ ማያት ንምቕዲስ፡ መርገም
ንምዴምሳስ ኢዩ። ኢልም ምምህራን ቤተ-ክርስቲያን
ይገሌጽዎ።
ባሕሪ ርእያቶ ሃዯመት። ዮርዲኖስ ንዴሕሪት
ተመሌሰ፡መዜ.114፡3 ኦ ኣምሊኽ ማያት ረኣዩኻ፡ ማያት
ረኣዩኻ እሞ ተሸበሩ። እወ መዓሙቕ ባሕሪ ተናወጸ።
መዜ.77፡16. ንዜብሌ ትንቢት ንምፍጻም። ዮሓንስ
መጥምቀ መሇኮት እናተባህሇ ክብሩ ክንገር፡ ጏይታ
ኸኣ ብኢዴ ኣገሌጋሉኡ ተጠሚቑ ተባሂለ ትሕትንኡ ክንገር። ከምኡ’ውን ኣዲም ባርያ ዱያብልስ
ሔዋን ባርያ ዱያብልስ ዜብሌ : ስም ባርነት ሓዯ ኣብ ሲኦሌ ሓዯ ኣብ ዮርዲኖስ ንዜነበረ ጽሕፈት
ዕዲ ክዴምስስ ኣብ ዮርዲኖስ መጺኡ ተጠምቀ። ከምኡ’ውን ንዮሓንስ መጺእካ ኣጠምቐኒ ኢሌዎ ኔሩ
እንተ ዜኸውን ልሚ ኩልም ሰብ ሥሌጣን ወይ ሃብታማት ኣብ ሇናዮ መጺኹም ኣጠምቑና ምበለ
ኔሮም፡ ቤተክርስቲያን ካህናት ኣብ ሇውዎ ኬዴኩም ተጠመቑ ንምባሌ ኣብቲ ዮሓንስ ጠምቐለ
ዜነበረ ቦታ ከይደ ተጠምቀ።
ዮሓንስ ከኣ ከምቲ ነቶም ካሌኦት ጠምቖም ዜነበረ ይግብኣኒ ኢዩ ኢለ ስቕ ኢለ
ኣየጠመቖን። ከምቲ ኣቐዱማ ኣዱኡ ኤሌሳቤጥ ነዳና ማርያም “ኣዯ ጏይታይ ናባይ ክትመጺ እዙ
ካበይ ኮነሇይ” ዜበሇታ ለቃስ.1:43፡ ንሱ ዴማ “ኣነ ዯኣ ብኣኻ ክጥመቕ የዴሌየኒ እምበር፡ ንስኻድ
ናባይ ትመጽእ” ኢለ ኣበዮ። ጏይታ ግና “ኩለ ጽዴቂ ክንፍጽም ይግብኣና ኢዩ እሞ ሕጅስ ይኹን
ዯኣ ሕዯግ” በል’ሞ ኣጠመቖ። ከምዙ ኢለ ጏይታ ክጥመቕ ከል ሰማይ ተኸፊቱ፡ መንፈስ

ኣምሊኽ በምሳሌ ርግቢ ወሪደ ኣብ ርእሱ ዓሇበ፡ እነሆ “ብእኡ ዜተሓጏስኩ ፍትዊ ወዯይ እዙ
ኢዩ” ዜብሌ ዴምጺ ዴማ ተሰምዏ። እዙ ኸኣ ሰማይ ተኸፍተ ዜተባህሇ ሰማይ ዜኽፈትን ዜዕጾን
ኮይኑ ይኮነስ ተራእዩ ይፈሌጥ ምሥጢር ተራእየ። እቲ ዜተራእየ ምሥጢራት ከኣ
እግዙኣብሔር መንፈስ ቅደስ በምሳሌ ርግቢ ኣብ ርእሱ ክዓሌብ፡ እግዙኣብሔር ኣብ ካብ ሰማይ
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ዴምጺ ከስምዕ፡ ንሱ ንባዕለ ካብ ሠሇስተ ኣካሊት ሓዯ ኣካሌ እግዙኣብሔር ወሌዴ ኢየሱስ
ክርስቶስ ከኣ ኣብ ባሕሪ ዯው ኢለ ክጥመቕ፡ ኣምሊኽነቱ ሠሇስትነቱ ተገሌጸ።
መጥምቀ መሇኮት ዮሓንስ ክሰብኽን ናብ ጥምቀቱ ክጽውዕን ከል “ተነስሑ መንግሥተ
ሰማያት ቀሪባ ኢያ” ብምባሌ ጀመረ’ሞ እቶም ሕዜቢ ትምህርቱ ሰሚዖም ናብ ጥምቀቱ ክመጹ ምስ
ረኣዮም ከኣ ተንኯልም ርእዩ “ኣቱም ውለዴ ኣትማን ካብቲ ዜመጽእ ቍጥዓ ከም እትመሌቁኸ መን
ሓበረሌኩም ንንስሓ ዜበቅዕ ፍረ ዯኣ ግበሩ እምበር ኣብርሃም ኣቦ ኣሇና ብምባሌ ኣይትጀሃሩ” በልም።
ሰብ ብግብሩ ብጽዴቁ ዯኣ እምበር ወዱ እገላ ኢየ፡ ወዱ ኣብርሃም ኢየ ወዱ ንጉሥ ብምባሌ ከም
ይጸዴቕ የረዴእ። ንኣብርሃምሲ ካብን ኣእማን ውለዴ ከተንሥኣለ ከም ዜከኣል እብሇኩም ኣሇኹ፡
በልም። እዙ ኸኣ ዯቂ ኣብርሃም ኢና እናበለ ይምክሑ ስሇ ዜነበሩ ካብቶም ከባቢኦም ዜነበሩ ኣሕዚብ
እምነት ይነበሮም፡ ከምቲ ናይ ኣብርሃም ዜበሇ እምነት ዜሕዘ ውለዴ ከተንሥእ ኢዩ ንኽብሌ
ክምክሑ ከም ይግብኦም: እንታይ ዯኣ ንንስሓ ዜበቅዕ ፍረ፡ ፍረ ጽዴቂ ፍረ እምነት ከፍርዩ
ይምህሮም ነበረ። “ኣነ ንንስሓ ብማይ አጥምቐኩም ኣልኹ፡ እቲ ዴሕረይ ዜመጽእ ግና ካባይ
ይሕይሌ ኢዩ። ኣነስ ኣሳእኑ ክጸውር እኳ ኣይበቅዕን ኢየ። ንሱ ብመንፈስ ቅደስን ብሓውን
ከጥምቐኩም ኢዩ፡” ብምባሌ ናይ ጏይታ ዕቤት ናቱ ትሕትና እናገሇጸ ክምህርን ከጥምቕን ከል፡
እቶም ሕዜቢ ኸኣ እንታይ ንግበር ኢልም ሓተትዎ ንሱ ኸኣ ምጥማቕ ጥራይ ይኮነ ክገብርዎ
ሇዎም ይገሌጸልም ነበረ። ክሌተ ኽዲን ሇዎ ንይብለ ይምቀል፡ ቀሇብ ሇዎ ዴማ ከምኡ

ይግበር፡ ንተቐበሌቲ ቐረጽ ውን ካብቲ ዜተኣሌኩም ሕሌፊ ኣይትውሰደ፡ ንወተሃዯራት ውን ንሓዯ
እኳ ኣይትግፍዐ ብሓሶት ውን ኣይትኽሰሱ ዯሞዜኩም ይእከሌኩም ይብልም ነበረ፡ ካሌእ ውን ብዘሕ
ትምርቲ ይህቦም ከም ዜነበረ ቅደስ ወንጌሌና ይነግረና። ማቴ.3፡1-17, ለቃ.3።10-19. እዙ እምበኣር
ኢዩ ብሓጺሩ ናይ በዓሌ ጥምቀትና መከርታ።

ክቡራን ሕዜበ ክርስቲያን፡- ኩለኹም ሰዓብቲ ኣምሊኽ፡ ቃሌ እግዙኣብሔር ከምዙ ንበብናዮ ወይ
ዜሰማዕናዮ ክኸውን ከል፡ ካብቲ ዜተሰብከለ ጊዛ ጀሚሩ ክሣብ ልሚ ከምኡ’ውን ክሣብ ፍጻሜ ዓሇም
ይንገር ኣል ክንገር ዴማ ኢዩ። ስሇዙ ንሕና ዴማ ዜንገረና ል ንዓና ከም ምዃኑ ፈሉጥና ንንስሓ
ዜበቅዕ ፍረ ክንገብር፡ ካብ ትምክሕቲ ካብ ኣነነት ርሒቕና ብትሕትና ክንመሊሇስ መጸዋዕታና ኢዩ።
ብዜያዲ ኣብዙ ሇናዮ ሰሙናት ብኸቢዴ ምንቅጥቃጥ ምዴሪ ንዜተሃሰዩ ሕዜቢ ብጥሜትን ብሕማምን
ይሳቐዩ ንሇዉ፡ ምስቲ ንምርዴኦም ዜቀዲዯም ል ዓሇም ነፍሲ ወከፍና ከምቲ ዮሓንስ ዜበል ክሌተ
ኽዲን ሇዎ ከምኡ’ውን ቀሇብ ሇዎ ንይብለ የካፍሌ ዜበል ኩሌሳዕ እኳ እንተል ብዜያዲ ኣብዚ
ሇናያ ወቕቲ እትትግበር ኢያ እሞ፡ ንምርዲእ ጽጉማት ኢዴና ንርግሕ፡ ካብ ኣምሊኽ ከኣ ዓስቢ
ክንረኽበለ ኢና። እቲ ንዴኻ ዜህብ ንእግዙኣብሔር የሇቅሖ፡ እግዙኣብሔር ከኣ ክፈዴዮ ኢዩ።
ምሳላ19፡17.
በረኸት ጥምቀቱ ይኽፈሇና
ቡሩኽ በዓሌ ጥምቀት ይግበረሌና።
ዯብረ ሰሊም ቅዴስት ማርያም ናይ ኤርትራ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስቲያን ኣብ ሽካጎ
ጥሪ 11, 2002 ዓ.ም.ግ. (January 19th, 2010)
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