ሳይከፈለ ወንድ በአቅመ አዲም ሴት በአቅመ ሔዋን
መነሳታቸውን ሇማዘከር ነው፡፡
ስሇዚህ “ከክርሰቶስ ጋር ከሞትን ከእርሱ ጋር ዯግሞ
በሕይወት እንድንኖር እናምናሇን” ሮሜ. ፮፥፰ በሚሇው
የሏዋርያው ቃሇ ትምህርት መሠረት ጥምቀት ጌታችን
ኢየሱስ ክርስቶስን በሞቱ የምንመስሌበት በትንሣኤውም
የምንተባበርበት ታሊቅ ምሥጢር ነው፡፡
የክርስቶስ አካሌ መሆናችን የሚረጋገጥበት
በዘመነ ብለይ የአብርሃም ወገኖች የአብርሃም ሌጆች
መሆናቸው ይረጋገጥ የነበረው በግዝረት ነበር፡፡ግዝረት
በኦሪቱ የእግዚአብሔር ሕዝብ መሇያ ነበር፡፡ ያሌተገረዘ
ሁለ ከሕዝቡ ተሇይቶ እንዱጠፋ የእግዚአብሔር ትዕዛዝ
ነበር፡፡ ዘፍ. ፲፯፥፲፬፡፡

በጥምቀት ነው፡፡ ግዝረት አንድ ጊዜ ብቻ እንዯሆነ ሁለ
ጥምቀትም አንዱት ናት፤ አትከሇስም፣ አትዯገምም፡፡
ኤፌ. ፬፥፭፡፡
ወስብሏት ሇእግዚአብሔር

አዘጋጅ፡በኢ/ኦ/ተ/ቤ/ክ የሰንበት ት/ቤቶች ማዯራጃ መምሪያ
ማኅበረ ቅደሳን
የአሜሪካ ማዕከሌ ትምህርትና ሏዋርያዊ አገሌግልት ክፍሌ
፳፻፬ ዓ.ም.

የጥምቀት አስፈሊጊነት
በአራተኛው መቶ ክፍሇ ዘመን ከኒቂያ ጉባኤ በኋሊ ከተነሱት
አባቶች አንደ “በፊተኛው ትንሣኤ ዕድሌ ያሇው ብፁዕና
ቅደስ ነው ሁሇተኛው ሞት በእነርሱ ሊይ ሥሌጣን የሇውም”
ራእይ ፳፥፮ የሚሇውን የወንጌሊዊው ዮሏንስን አባባሌ
በተረጎመበት የእግዚአብሔር ከተማ በሚሇው መጽሏፉ ሊይ
ፊተኛው ትንሣኤ የተባሇው ሀብተ ወሌድና ስመ ክርስትና
የምናገኝበት ጥምቀት እንዯሆነ ገሌጿሌ (De Civitate
Dei,xx,6)፡፡

ብርሃነ ዓሇም ቅደስ ጳውልስ በአምሳሌነት ሲፈጸም
የኖረው ግዝረት በዘመነ ሏዱስ በጥምቀት መተካቱን
አበክሮ ያስገነዝባሌ “በክርስቶስ ገዛሪነት የኃጢአትን
ሕዋስ ሰንኮፍ ቆርጦ በመጣሌ ሰው ሰራሽ ያይዯሇ
ግዝረትን የተገዘራችሁበት፤በጥምቀት ከእሱ ጋር
ተቀበራችሁ ከሙታን ሇይቶ ባስነሣው በእግዚአብሔር
ረዲትነትም በሃይማኖት ከእሱ ጋር ሇመኖር በእስዋ
ተነሣችሁ” ቆሊ. ፪፥፲፩-፲፪፡፡

ክርስቶስን መሠረት ያዯረገ እምነት ሁለ “ሰው ዲግመኛ
ካሌተወሇዯ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሉያይ
አይችሌም” ዮሏ. ፫፥፫ የሚሇው የጌታ ትምህርት መመሪያው
ሉሆን ግድ ነው፡፡ ጌታ እንዲስተማረውም ያሇጥምቀት
ድኅነት የሇም፡፡

ግዝረት ሇሕዝበ እግዚአብሔር የአብርሃም የቃሌ ኪዲን
ተሳታፊዎች የመሆናቸው መሇያ ምሌክት እንዯነበር ሁለ
ጥምቀት ዯግሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሇሚያምኑ ሁለ
የጸጋው ግምጃ ቤት ከሆነችው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን
ውስጥ የሚገኘው ጸጋ ተሳታፊ ያዯርጋቸዋሌ፡፡

ጥምቀት በሚታየው አገሌግልት በውኃ ውስጥ ገብቶ
መነከር፣ መዘፈቅ፣ ውኃ ውስጥ ገብቶ መውጣት ማሇት
ሲሆን በሚታየው አገሌግልት የሚገኘው የማይታይ ጸጋ ግን
ብዙ ነው፡፡ የሚከተለት በጥምቀት የሚገኙ የማይታዩ
ጸጋዎች ናቸው፡-

በጥምቀት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አንድ
እንሆናሇን “ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ
የተጠመቃችሁ ሁለ ክርስቶስን ሇብሳችኋሌና” ገሊ. ፫፥፳፯
በማሇት ሏዋርያው ቅደስ ጳውልስ እንዯተናገረው
በጥምቀት ከእግዚአብሔር ጋር አንድ እንሆናሇን፡፡
እንግዱህ እግዚአብሔር ያዯሰውን አዱሱን ሰውነት
የምንሇብሰውና የክርስቶስ ተከታዮች የምንሆነው
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በስመ አብ ወወሌድ ወመንፈስ ቅደስ አሏደ አምሊክ
አሜን

ድኅነት
“ያመነ የተጠመቀ ይድናሌ” ማር. ፲፮፥፲፮፡፡ የድኅነት ባሇቤት
መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በግሌጽ እንዯተናገረው
ዘሊሇማዊ ድኅነትን ሇማግኘት የሚሻ ሁለ ወሌድ ዋሕድ
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በምትሇው ሃይማኖት አምኖ መጠመቅ ግድ ይሇዋሌ፡፡
ከጌታ ከቃለ የተማረ ቅደስ ጴጥሮስ የመምህሩን ትምህርት
መሠረት አድርጎ “ጥቂቶች ማሇት ስምንት ነፍስ በውኃ
የዲኑበት መርከብ ሲዘጋጅ፤ የእግዚአብሔር ትዕግስት በኖኅ
ዘመን በቆየ ጊዜ ቀድሞ አሌታዘዙም፡፡ ይህም ውኃ ዯግሞ
ማሇት ጥምቀት ምሳላው ሆኖ አሁን ያድነናሌ የሰውነትን
እድፍ ማስወገድ አይዯሇም” ብሎሌ፡፡ ፩ኛ ጴጥ. ፫፥፳፳፩፡፡ ኖኅና ቤተሰቡ የዲኑበት ውኃ ምሳላነቱ የጥምቀት
መሆኑን ገሌጾ አሁንም በክርስቶስ የባሕርይ አምሊክነት
ያመኑ ሁለ በጥምቀት ድኅነትን እንዯሚያገኙ በግሌጽ ቃሌ
ተናግሯሌ፡፡
መዲን ስንሌ የእግዚአብሄርን መንግሥት ወርሶ የዘሊሇም
ሕይወት ባሇቤት መሆን ማሇት ነው፡፡ ሇስም አጠራሩ
ክብር ምስጋና ይግባውና መድኅን ዓሇም ኢየሱስ ክርስቶስ
ሉቀ አይሁድ ሇነበረው ሇኒቆዱሞስ ዘርግቶሇት በነበረው
የላሉት የትምህርት መርሏ ግብር ትምህርቱን በተመስጦ
ኅሉና በሰቂሇ ሌቡና ይከታተሌ ሇነበረው ሇኒቆዱሞስ
የድኅነት በሩ ጥምቀት እንዯሆነ ገሌጾሇታሌ “እውነት
እውነት እሌሃሇሁ ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካሌተወሇዯ
በቀር ወዯ እግዚአብሔር መንግስት ሉገባ ይችሌም” ዮሏ.
፫፥፭፡፡
ዲግም ሌዯት
ዲግም ሌዯት ያስባሇው ከሥጋ ሌዯት የተሇየ በመሆኑ
ነው፡፡ በአዲምና በሔዋን ስህተት ምክንያት አጥተነው
የነበረውን የሌጅነት ጸጋ የምናስመሌሰው በውኃ
በምናዯርገው ጥምቀት ነው፡፡ ዲግም ከሥሊሴ
የምንወሇዯው በውኃ በምናዯርገው ጥምቀት ነው ጌታችን
“እውነት እውነት እሌሃሇሁ ሰው ከውኃና ከመንፈስ
ካሌተወሇዯ በቀር ወዯ እግዚአብሔር መንግሥት አይገባም”
ዮሏ. ፫፥፭ በማሇት ሇኒቆዱሞስ መናገሩን ሌብ ይሎሌ፡፡
ጌታችን እንዯተናገረው ጥምቀት የሌጅነትን ጸጋ
የምናገኝበት ምሥጢር ነው፡፡ ሏዋርያው ቅደስ ጴጥሮስ
ጥምቀት ዲግም ከእግዚአብሄር የምንወሇድበት ታሊቅ
ምሥጢር መሆኑን እንዱህ ሲሌ አስተምሯሌ “ዲግመኛ
የተወሇዲችሁት ከሚጠፉ ዘር አይዯሇም” ፩ኛ ጴጥ.
፩፥፳፫፡፡ ይህ ጥምቀት የዘሊሇም ሕይወት እንዯሚያሰጥ
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ሌበ አምሊክ ቅደስ ዲዊት ዯግሞ “ነፍሴም ስሇ እርሱ
በሕይወት ትኖራሇች” አሇ፡፡ መዝ. ፳፩፥፳፱"፡፡
አቡቀሇምሲስ ዮሏንስም “እነርሱም ከእግዚአብሔር
ተወሇደ” ብሎሌ ዮሏ ፩፥፲፫፡፡
ጌታችን በግሌጽ ቃሌ እንዯተናገረው የሌጅነት ጸጋ
የሚገኘው በውኃ ውስጥ ብቅ ጥሌቅ በማድረግ
በሚፈጸመው ገቢር እንጂ አንዲንዶች ከሌቦናቸው
አንቅተው እንዯሚናገሩት ቃሇ ወንጌሌን በመስማት ብቻ
የሚገኝ እይዯሇም፡፡
ሥርየተ ኃጢአት
“ወነአምን በአሏቲ ጥምቀት ሇሥርየተ ኃጢአት”
የቁስጥንጥንያ አንቀጸ ሃይማኖት፡፡ በ381 ዓ.ም.
በቁስጥንጥንያ በመቅዶንዮስ ክህዯት ምክንያት ከመሊው
ዓሇም የተሰባሰቡት 150 ሉቃውንተ ቤተ ክርስቲያን
መቅዶንዮስን ካወገዙ በኋሊ ባወጡት አንቀጸ ሃይማኖት ሊይ
ካሰፈሩት አንቀጽ አንደ በጥምቀት ሥርየተ ኃጢአት
እንዯሚገኝ ነው፡፡ እነዚህ አባቶች በቅደስ መጽሏፍ
የሰፈረውን በአንዲንድ የቤተ ክርስቲያን የውስጥ ጠሊቶች
አማካይነት ወዯ ቤተ ክርስቲያን ሾሌኮ የገባን የስህተት
ትምህርት ሇማጥራት፣ እምነትን ሇማጽናትና ምእመናንን
ከውዥንብር ሇመታዯግ አንቀጸ ሃይማኖትን ወስነዋሌ፡፡
የአበው ውሳኔ መጽሀፍ ቅደስን መሠረት ያዯረገ መሆኑን
ከሚከተለት ማስረጃዎች እምንገነዘበው እውነታ ነው፡-

በበረቱ ተወሌዯው በበረቱ ሊዯጉት በጎች አይዯሇም፡፡
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ማሇቱ የእርሱን የባሕርይ
አምሊክነት ሇመግሇጽ እና ዓሇም እንዱቀበሇው ሇማስተማር
እንጂ ጥምቀት መፈጸም የሚገባው በሥሊሴ ስም መሆኑን
ጌታችን ራሱ አስተምሯሌ፡፡ ማቴ ፳፰፥፲፱፡፡
ክርስቶስን በሞቱ የምንመስሌበትና በትንሣኤው
የምንተባበርበት
“ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን
ሁሊችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንዯ ተጠመቅን
አታውቁምን? እንግዱህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን
እንዯተነሣ እንዱሁ እኛ በአዱስ ሕይወት እንድንመሊሇስ
ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ ጋር
ተቀበርን” ሮሜ. ፮፥፫-፬፡፡
ማጥመቅ በፈሳሽ ውኃ ነው፤ጥሌቅ ውኃ በማይገኝበት ጊዜ
ግን ውኃ በሞሊበት ገንዲ ይፈጸማሌ ይህም ካሌሆነ ውኃ
ቀድቶ የተጠማቂውን መሊ አካሌ ውኃው እንዱያገኘው
በማድረግ በእጅ እየታፈኑ ያጠምቁታሌ፡፡
በጥምቀት ጊዜ የተጠማቂው አካሌ በውኃ እንዱጠሌቅ
መዯረጉ “ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ
ጋር ተቀበርን” ሮሜ. ፮፥፬ የሚሇውን በገቢር ሇመግሇጽ
ነው፡፡ እንዱሁም ተጠማቂው ከውኃ ውስጥ ብቅ ማሇቱ
“በጥምቀት ዯግሞ ከሙታን ባስነሣው በእግዚአብሔር ሥራ
በማመናችሁ ከእርሱ ጋር ተነሳችሁ” ቆሊ. ፪፥፲፪ ያሇውን
እንዱሁ በድርጊት ሇማሳየት ነው፡፡

በድንቅ አጠራሩ ሇአገሌግልት የተጠራው ቅደስ ጳውልስ
ከኃጢአቱ ይነጻ ዘንድ“አሁንስ ሇምን ትዘገያሇህ? ተነሣና
ስሙን እየጠራህ ተጠመቅ ከኃጢአትህም ታጠብ”መባለን
አስተውለ፡፡ የሏዋ. ሥራ ፳፪፥፲፮፡፡ ሏዋርያው ቅደስ
ጴጥሮስ በበዓሇ ሃምሣ ተሰብስበው ሇነበሩት አይሁድና ወዯ
ይሁዱ እምነት ሇገቡት በትምህርቱ ሌቡናቸው በተነካ ጊዜ
“ምን እናድርግ?” ብሇው ሲጠይቁት የመሇሰሊቸው “ንስሏ
ግቡ ኃጢአታችሁ ይሰረይ ዘንድ እያንዲንዲችሁ በኢየሱስ
ክርስቶስ ስም ተጠመቁ” የሚሇውን ነበር፡፡ የሏዋ. ሥራ
፪፥፴፯-፴፰፡፡ ይህ ታዱያ ከላሊ በረት ሇመጡ በጎች እንጂ

አጥማቂው ካህን “አጠምቀከ በስመ አብ አጠምቀከ በስመ
ወሌድ አጠምቀከ በስመ መንፈስ ቅደስ” እያሇ ሦስት ጊዜ
ብቅ ጥሌቅ እያዯረገ ድርጊቱን ሦስት ጊዜ መፈጸሙ በሥሊሴ
አንድነትና ሦስትነት አምኖ መጠመቁን ሇማጠየቅ ሲሆን
እንዱሁም የጌታን ሦስት መዓሌት ሦስት ላሉት በመቃብር
አድሮ መነሳቱንና ተጠማቂዎችም ኋሊ በትንሣኤ ዘጉባኤ
ንቃ መዋቲ የሚሇው አዋጅ ሦስት ጊዜ በሚታወጅበት ጊዜ
በቀዋሚ አካሌ በምትናገር አንዯበት ከራስ ጠጉራቸው እስከ
እግር ጥፍራቸው ከቁጥር ሳይጎድለ ከሰውነታቸው
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