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• የፊታችን ረቡE መስከረም ፩ ቀን የIትዮጵያንን የዘመን መለወጫ በዓል - Aዲስ ዓመት (ርEሰ Aውደ 

ዓመት) Eናከብራለን፡፡ ይህም በዓል የመስቀል በዓል Eስከሚከበርበት በቅዱስ ያሬድ ውብ ዜማዎች 

በተመረጡ ቃላተ EግዚAብሔር ቤተ ክርስቲያን ልዩ ምስጋና Eስከምታቀርብበት Eስከ መስከረም ፲፯ ድረስ 

የሚቆይ ፍጹም የደስታ ወቅት ነው፡፡

• በመስከረም ፩ Eና ፪ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን ማEከል በማድረግ ቅዱሳት መጻሕፍት ይነበባሉ 

ይተረጎማሉም፡፡

• ይህም የሆነው የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሕይወቱ ከዚህ በታች Eንደተጠቀሱት Aዲስ ዓመትን 

የሚያመላክት ወይም የሚተረጉም ስለሆነ ነው፡፡ 

1 ጥምቀት፡-1. ጥምቀት

• የመጀመሪያው ምልክት ቅዱስ ዮሐንስ የAዲስ ልደትና የሕይወት መጀመሪያ ምልክት የሆነበት ጥምቀት 

ነው፤ Eርሱ ከጌታችን መምጣት Aስቀድሞ ብዙዎችን በዮርዳኖስ ወንዝ ጌታችንም ከማስተማሩ በፊት 

ያጠመቀ Eርሱ ነው፡፡ Eኛም ቅዱስ ጳውሎስ Eንደተናገረው በሕይወት በመለወጥ(በመታደስ) Aሮጌውን ሰውያጠመቀ Eርሱ ነው፡፡ Eኛም ቅዱስ ጳውሎስ Eንደተናገረው በሕይወት በመለወጥ(በመታደስ) Aሮጌውን ሰው 

Aስወግደን Aዲሱን ሰው ለመልበስ፤ በመንፈሳዊ ሕይወትም ለAዲስ ጅማሬ መነሳት ይገባናል፡፡በመንፈሳዊ 

ሕይወታችን ለሚያስፈልገን ለዚህ መታደስ ምሳሌ የምናደርገው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን ነው፤ 

በሃይማኖቱ ጸንቶ ታችንን Aምላካችንን በሕይ ቱ Aምልኮትና Aክብሮት ተ ኝቷልና የAዋጅ ነ ሪ ንምበሃይማኖቱ ጸንቶ ጌታችንን Aምላካችንን በሕይወቱ Aምልኮትና Aክብሮት ተገኝቷልና፡፡ የAዋጅ ነጋሪውንም 

በማሰብ ወርኃ ጳጕሜን የንስሐ ጥምቀት ስንጠመቅበት የምንገኝበት Aንዱ ምክንያትም ይኸው ነው፡፡



መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ 
መግቢያ

2. ንስሐ፡-

• በዚህ የዋዜማ ወቅት ሁላችንም Aዲስ ዓመትን በንስሐ ለመጀመር መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስን ምሳሌ 

ማድረግ ይገባናል፤ Eውነተኛውን የንስሐና የኑዛዜ ሕይወት ይዘን ዘመኑን መጀመር ይገባናልና፡፡ የቅዱስ 

ዮሐንስ የመጀመሪያ ስብከቱ ‹‹መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ›› ማቴ 3፡2፡፡ የሚል ነበር፡፡ያ ያ ር ሚ ር

• Eኛም መንግሥተ ሰማያት ግልጥ Eንድትሆንል Aስቀድሞ ንስሐ መግባት ይጠበቅብናል፤ ንስሐ ለሠራነው 

ኃጢAት በEግዚAብሔር ሆነን የምናፈሳት Eንባ ናትና፡፡ 

• ከEግዚAብሔር የሆነ የልብ ሐዘን ወደ ኑዛዜ፣ ኑዛዜውም ወደ ይቅርታ፣ ይቅርታውም ወደ መዳን፣• ከEግዚAብሔር የሆነ የልብ ሐዘን ወደ ኑዛዜ፣ ኑዛዜውም ወደ ይቅርታ፣ ይቅርታውም ወደ መዳን፣ 

መዳኑም EግዚAብሔር Aስቀድሞ በልባችን ወዳሠለጠናት ኋላም ወደ ምንወርሳት ወደ መንግሥተ ሰማያት 

ያደርሳል Eንጂ ከዓለም Eንደሆነው ተስፋ ወደ መቁረጥ፣ ወደ መጨነቅ፣ ራስን ወደ ማጥፋት ወዘተ 

Aያመራም፡፡Aያመራም፡፡  

• EግዚAብሔር በሌለበት ስለ ኃጢAታችን የምናነባበት ከEግዚAብሔር የሆነ Eንባ Aይኖርም፤ የEግዚAብሔር 

መንግሥትም Aትመጣልንም፡፡ Aንዱን ልባችንን ለሁለቱ ጌቶች ለEግዚብሔርና ለሰይጣን መንግሥት 

ችልናስገዛ Aንችልም፡፡ 

• ንስሐ ወደ EግዚAብሔር የምናድግበት ጤናማ Eድገት Eንጂ ተገቢ ባልሆነ በተሳሳተ መንገድ ከኃጢAትና 

ከክፋት ጋር የምንዋጋበት ጦርነት Aይደለም፡፡

• ንስሐ ‹‹ የእግዚአብሔር መንግሥት በመካከላችሁ ናትና አላቸው።›› ሉቃ 17፡21 Eንደተባለ EግዚAብሔር 

Eንዲገባበት የሰውን ልብ ለEግዚAብሔር ማዘጋጀት ነው፡፡
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• ነቢዩ ሚክያስ EግዚAብሔርን ‹‹ኃጢአታችንንም በባሕሩ ጥልቅ ይጥለዋል።›› ሚክ 7፡19፡፡ ያለው ኃጢAታችንን 

ሁሉ ከፊቱ Aስወግዶት በጥልቁ፣ በጥልቁ ውሃ ውስጥ Eንደቀበረው ለማስረዳት ነው፡፡ በዙሪያውም ባለውሁሉ ከፊቱ Aስወግዶት በጥልቁ፣ በጥልቁ ውሃ ውስጥ Eንደቀበረው ለማስረዳት ነው፡፡ በዙሪያውም ባለው 

ሥፍራሁሉም ድል ያደረገች ክንዱ ‹‹ማጥመድ Aይቻልም›› የሚልበትን ምልክት Aኑሮ ስላደረገልን 

በይቅርታው ኃጢAት ዳግመኛ Eንዳይገዛን Eንደሚያደርግልን የሚያጋግግጥ ነው፡፡ 

ሰይጣን ግን ወደ ጥልቁ ቆፍሮ በቀደ ው ኃጢAታችን ልሶ ሊስበን ቢሞክርም ፈጽሞ Aይሳካለትም፤• ሰይጣን ግን ወደ ጥልቁ ቆፍሮ በቀደመው ኃጢAታችን መልሶ ሊስበን ቢሞክርም ፈጽሞ Aይሳካለትም፤ 

ዲያቢሎስ ስለቀደመውና ንስሐ ስለገባንበት ኃጢAታችን በEግዚAብሔር ፊት ክስ ቢያሰማብንም 

የዲያቢሎስን ክስ ከመስማትም EግዚAብሔር ጆሮውን ይመልሳል፡፡

ት• ዲያቢሎስ ስለቀደመው ኃጢAታችን ክስ ሲያቀርብ EገዚAብሔር ስለ ሰዎች ኃጢAት በመስቀል የፈሰሰውን 

ዛሬም በንስሐ የቀረቡትን የሚያነጻቸውን የልጁን ደም ያመለክተዋል፡፡ ንስሐ ስንገባ ኃጢAታችንን የጌታችን 

ደም ይሸፍነዋል ይደመስሰዋልና፡፡

• ቅዱስ ጳውሎስ ‹‹ እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኵነኔ የለባቸውም።›› ሮሜ 8፡1፡፡ ያለን ለዚሁ ነው፡፡

• ንስሐ ስንገባ ስንናዘዝም የጥንቱ በEግዚAብሔር ፍቅር በጥልቁ ውስጥ ይቀበራል፡፡ የAዋጅ ነጋሪውንም 

በማሰብ ወርኃ ጳጕሜን የንስሐ ጥምቀት ስንጠመቅበት የምንገኝበት Aንዱ ምክንያትም ይኸው ነው፡፡

3. መንፈሳዊ ቅንዓት፡-

• መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በEናቱ በቅድስት ኤልሳቤጥ ማኅፀን Eያለ ሳይቀር ለመንፈሳዊ ቅናት 

ምሳሌ ተደርጎ የሚወሰድ ነው፡፡ 

• ቅዱስ ዮሐንስ የግመል ጠጉር ልብስ የሚለብስ፥ በወገቡም ጠፍር የሚታጠቅ Aንበጣና የበረሀ ማር

የሚመገብ ‹‹በምድረ በዳ የሚጮህ›› ሰው ድምፅ ነበረ።



መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ 
• ሕይወቱን ለEግዚAብሔር መሥዋEት Aድርጎ ያቀረብ ፍጹም መንፈሳዊ ቅንዓት የነበረው ነቢይና ካህን 

ነበር፡፡ Eንዲህ ያለው የመስጠት፣ ይቅር የማለት፣ የፍቅር፣ ሌሎችን የማገልገልና የመላላክ የተልEኮነበር፡፡ Eንዲህ ያለው የመስጠት፣ ይቅር የማለት፣ የፍቅር፣ ሌሎችን የማገልገልና የመላላክ የተልEኮ 

ቅንዓት ቢኖረን Eነዴት መታደል ይሆንልን ነበር፡፡

• ሕይወታችንን የበደልን Eስራት Eንፈታ ዘንድ፥ የቀንበርንስ ጠፍር Eንለቅ ዘንድ፥ የተገፉትንስ Aርነት 

E ሰ ዘ ስ ሉ E ሰ ዘ ለ ኛ ል ነ ? Iሳ 8 6Eንሰድ ዘንድ፥ ቀንበሩንስ ሁሉ Eንሰብር ዘንድ ብናውለው ምንኛ ባማረልን ነበር? Iሳ 58፡6፡፡

• የዛሬ ሰዎች ስለምድራዊ ሕይወታቸውና ችግሮቻቸውም በመጨነቅ ለመንፈሳዊ ነገር ጊዜ የሌላቸው 

ሆነዋል፡፡ በዚህም የተነሳ ለመከራቸው፣ ለተበላሸ Eድል፣ ላልተባረከ ሕይወት ተላልፈው ተሰጥተዋል፡፡ 

ቅዱስ ጳውሎስ ‹‹ለእኛም ይገለጥ ዘንድ ካለው ክብር ጋር ቢመዛዘን የአሁኑ ዘመን ሥቃይ ምንም እንዳይደለ አስባለሁ።›› 

ሮሜ 8፡18፡፡ ላለው ደረጃ Aልበቁምና፡፡

• ይህን የሚመጣውን Aዲሱን ዓመት መንፋሳዊ ቅንዓትን ግብ Aድርገን በመንፈስ ቅዱስ ለመንፈሳዊ ቅንዓት 

ልባችን የተሞላ Eንዲሆን ቆርጠን የምንነሳበት ቢሆን ምንኛ ያማረ ነው? መንፈስ ቅዱስ Eንዲመራን ሽተን 

ከቀረብን መንፈስ ቅዱስ በውሳኔያችን፣ በድርጊታችን፣ በAገልግሎታችን፣ ከሌሎችም ጋር በምናደርገው 

ምክክር ሁሉ Eንደሚመራን Aዲሱንም ዓመት ፍሬያማ Eንደሚያደርግልን Eንመን፡፡

4.ማንነትን ማወቅ፡-

• ቅዱስ ዮሐንስ ማንነቱን በትክክል የሚያውቅ ታላቅ ምሳሌ ነው፡፡ ማንነቱን (ራሱንና) በሕይወትም ያለውን 

ደረጃ የሚያውቅ ነበር፡፡ደረጃ የሚያውቅ ነበር  

• ቅዱስ ዮሐንስ ከጌታችን ቀድሞ በመንገድ ጠራጊነት ስለመጣ ብዙ ተከታዮችና ደቀ መዛሙርት ነበሩት፡፡ 

‹‹ያን ጊዜ ኢየሩሳሌም ይሁዳም ሁሉ በዮርዳኖስም ዙሪያ ያለ አገር ሁሉ ወደ እርሱ ይወጡ ነበር፡፡›› ማቴ 3፡5፡፡



መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ 
• በብዙ ተከታዮቹም የተነሳ ከክርስቶስ ጋር በኃይል፣ በሥልጣንና ለራሱም በሚያስፈልገው ክብር መገዳደር 

ቢችልም ራሱንና ማንነቱን ስለሚያውቅ ሁሉን ስለ EግዚAብሔር ክብር Aደረገ Eንጂ በድካም Aልተገኘም፡፡

• ጌታችንም ሲመጣ  Aይቶ ‹‹Eነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ።›› ዮሐ 1፡29፡፡ በማለት 

ተከታዮቹ Eርሱን ትተው ጌታችን Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስን Eንዲከተሉ Aበረታቸው፡፡

• ፈሪሳውያንም Aንተ ክርስቶስ ነህን ብለው ሲጠይቁትም ‹‹ዮሐንስ መልሶ፦ እኔስ በውኃ አጠምቃችኋለሁ፤ ነገር ግን• ፈሪሳውያንም Aንተ ክርስቶስ ነህን ብለው ሲጠይቁትም ‹‹ዮሐንስ መልሶ፦ እኔስ በውኃ አጠምቃችኋለሁ፤ ነገር ግን

የጫማውን ጠፍር መፍታት ከማይገባኝ ከእኔ የሚበረታ ይመጣል፤ እርሱ በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ያጠምቃችኋል፤ መንሹም በእጁ

ነው፥ አውድማውንም ፈጽሞ ያጠራል፥ ስንዴውንም በጎተራው ይከታል፥ ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት ያቃጥለዋል አላቸው።

ስለዚህ ሕዝቡን በብዙ ሌላ ምክር እየመከራቸው ወንጌልን ይሰብክላቸው ነበር::›› ሉቃ 3፡16-18፡፡ 

• ስንቶቻችን Eንደ ቅዱስ ዮሐንስ ራሳችንን Eናውቃለን? ዛሬ ሰዎች ማናችሁ ተብለው ሲጤቁ Iትዮጵያዊ 

Aሜሪካዊ፣ Aረብ፣ … ይላሉ ማን Eንደሆን Aናውቅም መለያ ዜግነት የለንም፡፡ 

• ስለEኔነት ታላቅ ምሳሌ የሚሆነን ጌታችን ነው፡፡ በምሴተ ሐሙስ ‹‹ከEናንተ Aንዱ Aሳልፎ ይሰጠኛል›› 

ሲል ደቀመዛሙርቱ ‹‹Eኔ Eሆንን›› Aሉ፡፡ ያም ማለት በዓለት ላለው ውጥንቅጥ ምክንያቱ Eኔ Eሆንን? 

ነገሮች በተቃና መንገዱ Eንዳይሄዱ Eንቅፋት የምሆነው Eኔ Eሆንን? ከሶወች ጋር ያለኝን ግኑኝነት 

ያበላሸሁት Eኔ Eሆንን? Eንደ ማለት ነው፡፡ ማቴ 26፡፡

• ሌላው በዮሐ 13፡3-5 ‹‹ኢየሱስ አብ ሁሉን በልጁ እንደ ሰጠው ከእግዚአብሔርም እንደ ወጣ ወደ እግዚአብሔርም እንዲሄድ

አውቆ፥ ከእራት ተነሣ ልብሱንም አኖረ፥ ማበሻም ጨርቅ ወስዶ ታጠቀ፤ በኋላም በመታጠቢያው ውኃ ጨመረ፥ የደቀአውቆ፥ ከእራት ተነሣ ልብሱንም አኖረ፥ ማበሻም ጨርቅ ወስዶ ታጠቀ፤ በኋላም በመታጠቢያው ውኃ ጨመረ፥ የደቀ

መዛሙርቱንም እግር ሊያጥብና በታጠቀበትም ማበሻ ጨርቅ ሊያብስ ጀመረ።››የተጻፈልን ነው፡፡ ማን Eንደሆን የታላቁ 

ንጉሥ Aገልጋዮች መሆናችንን ስናውቅ ስለ ክብሩ ዝቅ ብለን የሌሎችን Eግር Eናጥባለን፡፡



መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ 

5 ሰማEትነት፡-5. ሰማEትነት

• በመጨረሻ ቅዱስ ዮሐንስ ለሰማEትነት ታላቅ ምሳሌያችን ነው፡፡ የክርስቶስ ተከታይ ከመሆኑ የተነሳ 

Aንገቱ ለሰይፍ ተላልፎ ተሰጥቷል፡፡ በመስከረም ሁለት ቀን በቤ/ክ የሚነበብልን የሐዋርያት ሥራ 

ሄሮ ስ የ ጀ /ክ E ዴት E ደፈ ት ሐ ቅ ስ Eቆ E ዴትሄሮድስ የመጀመሪያይቱን ቤ/ክ Eንዴት Eንደፈተናት ሐዋርያው ቅዱስ ያEቆብንም Eንዴት 

በሰማEትነት Eንደቀጣው የሚያስታውሰን ነው፡፡ ሌሎቹም በAለቱ የሚነበቡ ምንባባት ስለ ክርስቶስ 

ሲሉ መከራ የተቀበሉትን ሁሉ ያነሳልናል፡፡ ዘመናችን ዘመነ ሰማEታት ነው፡፡ 

• ቤተ ክርስቲያናችን ለዘመናት ለክርስቶስ ምስክሮቹ ሆነው ያረፉትን፣ Eንደ መትምቀ መለኮት ቅዱስ 

ዮሐንስ ስለ Eምነታቸው የተጨነቁትንና የተሰቃዩትን ታላላቅ ቅዱሳን ሁሉ በማሰብና በማክበርዋ -

የሰማEታት ቤት በመሆንዋ ትታወቃለች ይህም መታወቂያ ምልክቷ ነው፡፡የሰማEታት ቤት በ ሆንዋ ትታወቃለች ይህም ታወቂያ ምልክቷ ነው

• ለማጠቃለል የቅዱስ ዮሐንስም የሕይወት ምሳሌነት መርምረን በሕይወታችን በተግባር ብናሳየው 

ምንኛ መታደል ነው!!! ሁላችን በጥምቀት የተመሰለውን በሕይወት መታደስን፣ በንስሐ መመላለስን፣ 

ንፈሳዊ ቅንዓትን፣ ማንነታችንን A ቀን በርሱ ጽናትን የሰማEታት Eናትና ቤት በሆነችመንፈሳዊ ቅንዓትን፣ ማንነታችንን Aውቀን በርሱ መጽናትን - የሰማEታት Eናትና ቤት በሆነችው 

በቤተ ክርስቲያን ተተክለን መኖርን ያድለን፡፡ ዘመነ ማርቆስን የተባረከና የተቀደሰ ያድርግልን፡፡ 



ወደወደ ዘመነዘመነ ማርቆስማርቆስ በሰላምበሰላም ያሸጋግረንያሸጋግረን፡፡፡፡ አሜንአሜን!!! !!! 

ወስብሐትወስብሐት ለእግዚአብሔርለእግዚአብሔር፡፡፡፡ወስብሐትወስብሐት ለእግዚአብሔርለእግዚአብሔር፡፡፡፡

For your queries or questions EFor your queries or questions E‐‐mail: mail: 
kesisolomonkesisolomon44@gmail com@gmail comkesisolomonkesisolomon44@gmail.com@gmail.com

To get all the lessons, surf :To get all the lessons, surf :
www zeorthodox orgwww zeorthodox orgwww.zeorthodox.orgwww.zeorthodox.org


