
እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ አደረስዎ !  
 

 
ጥምቀት  ምንድን ነው? 

	  

ጥምቀት ማለት ውሃ ውስጥ ገብቶ መውጣት፤ መነከር፤ መዘፈቅ፤ መጥለቅ ማለት ነው። ጥምቀት ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን  (ምስጢረ ጥምቀት፤ ምስጢረ ሜሮን፡ ምስጢረ ቁርባን፤ ምስጢረ ንስሐ፤ ምስጢረ ክህነት፤ 
ምስጢረ ተክሊል፡ እና ምስጢረ ቀንዲል) አንዱ ነው። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኒቆዲሞስ በዮሐ. 3፥5 ላይ “እውነት እውነት እልሃለው፤ ሰው ዳግመኛ ከውኃና ከመንፈስቅዱስ ካልተወለደ በቀር 
የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም” ብሎ እንደተናገረው ከውኃ እና ከመንፈስ ተወልደን የሥላሴን ልጅነት የምናገኝበት፤ መንግሥተ ሰማያት የምንገባበት፤ ኃጢአያታችን የሚደመሰሥበት፤ ደኅንነትን የምናገኘበት ዐቢይ 
ምስጢር ነው። ጥምቀት በምስጢረ ሥላሴ እና በምስጢረ ሥጋዌ አምኖ ለሚፈጽመው ሰው ሁሉ ለኃጢአት መደምሰሻ፤ ከሥላሴ የጸጋ ልጅነት ለመቀበልና የእግዚአብሔርን መንግሥት ለመውረስ የተሰጠ ልዩ የሕይወት መንገድ 
ነው። 

የጥምቀት አመጣጥ 
 

የምስጢረ ጥምቀት መሥራች ራሱ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ነገር ግን ከጌታችን ጥምቀት በፊት አይሁድ ለመንጻትና ለኃጢአት ሥርየት (ይቅርታ) የሚጠቀሙበት ጥምቀት ነበራቸው። ይኸውም 
እግዚአብሔር በረድኤት የሚገለጥባቸው የተቀደሱ ዕለታትና ቦታዎች ሁሉ ሰውነትንና ልብስን በማጠብ የእግዚአብሔር ቤት መገልገያ የሆኑ ዕቃዎችን ሁሉ የማጠብ እና የማንጻት ሥርዓትና ልማድ ነበር። የእግዚአብሔርም ፈቃድ 
ያለበት አሠራር ነበር፡፡ ወደ እግዚአብሔር ቤት ከመቅረባቸውና ለተቀደሰው አገልግሎት ከመግባታቸው አስቀድመው እግሮቻቸውንና እጆቻቸውን የመታጠብ ግዴታም ነበረባቸው። ሰውነታቸውን ከአፍአዊ (ከውጫዊ) እድፍ 
በማጠብና ንጹሕ በማድረግ በባሕርይ ንጹሕና ቅዱስ በሆነው አምላክ ፊት ውስጣዊ ሕይወትን ንጹሕ አድርጎ የመቅረብን ሥርዓትና ምስጢር የሚያመለክት ልማድ ነበር። “አሮንና ልጆቹን ወደ ምስክሩ ድንኳን ደጃፍ 
ታቀርባቸዋለህ፤ በውኃም ታጥባቸዋለህ” (ዘፀ29፥4)። “ሙሴም አሮንንና ልጆቹን አቀረበ፤ በውኃም አጠባቸ” (ዘሌ 8፥6) 
 

	  በብሉይ 	  ኪዳን 	  ዘመን 	  የጥምቀት 	  ምሳሌዎች 
1. አብርሃም ዮርዳኖስን ተሻግሮ ወደ መልከጼዴቅ መሄዱ የጥምቀት ምሳሌ ነው። አብርሃም የምእመናን፤ መልከጼዴቅ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ናቸው። (ዘፍ 14፥17/ ዘሌ 15፥8) 
2. ኢዮብ በዮርዳኖስ ተጠምቆ ከደዌው ተፈውሷል። 

ይህም ምዕመናን ተጠምቀው ከደዌ ሥጋ ከደዌ ነፍስ የመፈወሳቸው ምሳሌ ነው። 
3. ንእማን ሶሪያዊ ተጠምቆ ከለምጽ ድኗል። 2ኛ ነገስት 5፥14 ይኸውም ምእመናን ተጠምቀው ከመርገመ ሥጋ ከመርገመ ነፍስ የመዳናቸው ምሳሌ ነው።    
4. የኖኅ መርከብ የጥምቀት ምሳሌ ነው። ዘፍ 6፥13። ይህንንም ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ጥቂቶች ማለት ስምንት ነፍሳት በውኃ የዳኑባትን መርከብ ሲሠራ በኖኅ ዘመን የእግዚአብሔር ትዕግሥት በዘገየ ጊዜ ቀድሞ ክደውት 

ለነበሩት ሰበከላቸው። አሁንም እኛን በዚያው አምሳል በጥምቀት ያድነናል። ሥጋን ከዕድፍ በማጠብ ሳይሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመነሳቱ በእግዚአብሔር እንድናምን መልካም ግብርን ያስተምረን ዘንድ ነው 
እንጂ። 1ኛ ጴጥ 3፥20    



5. እስራኤል በደመና ተጋርደው ቀይ ባሕርን መሻገራቸው የጥምቀት ምሳሌ ነው። (ዘፀ 14፥15)። ይህንንም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ “አባቶቻችን ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ። ሁሉም በባሕር መካከል ተሻገሩ። ሁሉም 
ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመና እና በባሕር ተጠመቁ” 1ኛ ቆሮ 10፥1-2። 

6. ለአብርሃም ሕግ ሆኖ የተሰጠው ግዝረት የጥምቀት ምሳሌ ነው። አብርሃም ካረጀ በኋላ ቢገረዝም ልጆቹ ግን በተወለዱ በስምንተኛው ቀን እንዲገረዙ እግዚአብሔር ትዕዛዝ ሰጥቶ ነበር (ዘፍ 17፥9)። “የሥጋንም ሰውነት 
በመገፈፍ በክርስቶስ መገረዝ በእጅ ባልተደረገ መገረዝ፤በእርሱ ሆናችሁ ደግሞ ተገረዛችሁ። በጥምቀትም ከእርሱ ጋር ተቀብራችሁ በጥምቀት ደግሞ ከሙታን ባስነሣው በእግዚአብሔር አሠራር በማመናችሁ ከእርሱ ጋር 
ተነሣችሁ” (ቆላ. 2፥11-13)።	  

	  

ጌታችን ለምን ተጠመቀ? 
 

1. ምስጢርን  ለመግለጥ፦ ጌታችን በፈለገ ዮርዳኖስ ሲጠመቅ ምስጢረ ሥላሴ ግልፅ ሆኗል። አብ በደመና “የምወደው ልጄ ይህ ነው” በማለቱ አብ የወልድ አባት መሆኑ ታወቀ፤ መንፈስቅዱስም የባሕርይ ሕይወቱ 
መሆኑን ሲያስረዳ በአምሳለ ርግብ በራሱ ላይ ተቀመጠ። ወልድም በተለየ አካሉ በዮርዳኖስ ሲጠመቅ ታየ። ስለዚህም ምሥጢርን ለመግለጽ ስንል የአንድነት ሦስትነት ምስጢር በጎላ ሁኔታ ታወቀ ማለታችን ነው። 
(ማቴ.	  3፥16)።	  

2. ትንቢቱን  ለመፈፀም፦  በመዝ 76(77)፥16 ላይ “አቤቱ ውኆች አዩህ፤ ውኆችም አይተው ፈሩ፤ ጥልቆች ተነዋጡ፤ ውኆችም ጮኹ” ተብሎ በቅዱስ ዳዊት የተነገረውን ትንቢት ለመፈፀም ተጠመቀ።	  
3. አርአያ  ሊሆነን፦  ተጠምቆ እንድንጠመቅ አደረገን። ሥርዓትን ሠራልን፤ ቀድሞ በአርአያውና በአምሳሉ እንደፈጠረን በጥምቀቱም አርአያ ምሳሌ ሆነን። ለዚህም ነው ምሳሌን ከእኔ ተማሩ ያለን። (ማቴ 11፥29፤ ዮሐ 

13፥1-17፤ ሉቃ 12፥50፤ 1፥35)።	  
4. የዕዳ  ደብዳቤያችንን  ለመደምሰስ፦  አዳምና ሔዋን ፍዳው በፀናባቸው ጊዜ ዲያብሎስ መከራ የሚያቀልላቸው መስሏቸው ከዲያብሎስ ጋር ውል ተፈራረሙ። ውሉም አዳም ገብሩ ለዲያቢሎስ (አዳም የዲያብሎስ 

የወንድ አገልጋይ)፤ ሔዋን ዓመቱ ለዲያብሎስ (ሔዋን የዲያብሎስ ሴት አገልጋይ) ብለው ጽፈው ሰጡት። ዲያብሎስም ይህንን ደብዳቤ አንዱን በሲኦል፤ አንዱን በዮርዳኖስ አስቀመጠው። በሲኦል የነበረውን ጌታችን 
መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሞቱ፤ በዮርዳኖስ የነበረውን በጥምቀቱ ረግጦ ደምስሶታል። ይህንን ጽሕፈት ለመደምሰስ ነው ጌታችን በዮርዳኖስ የተጠመቀው። “በእኛ ላይ የነበረውን የሚቃወመንንም በትዕዛዛት 
የተጻፈውን የዕዳ ጽሕፈት ደመሰሰው” ቆላ 2፥14። 	  

ጌታችን መች ተጠመቀ? 
 

ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀው በዘመነ ሉቃስ ማክሰኞ ጥር 11 ቀን ከሌሊቱ በ10ኛው ሰዓት ነበር። ፍትሐ ነገስት አንቀጽ 19፡ በተጠመቀም ጊዜ ዕድሜው 30 ዓመት ከ13 ቀን ነበር። (ሉቃ 3፥23)።  
 

ጌታችን ስለምን በ30 ዓመቱ ተጠመቀ? 
 

በብሉይ ኪዳን ሥርዓት እና ልማድ፤ ካህናት ለቤተ እግዚአብሔር ተልዕኮ እና መንፈሳዊ አገልግሎቶች ከ30 ዓመት ዕድሜ በፊት አደባባይ አይወጡም ነበር።፡እጅግ አስፈላጊ እንኳን ቢሆን ከ20 እና 25 ዓመት አስቀድሞ 
ለአገልግሎት መሰየም ልማድ አልነበረም። የቤተ እግዚአብሔር አገልጋዮች በዕድሜና በዕውቀት የበሰሉ፤ በጠባይና በሥራ ልምድ የተፈተኑ፡ ተልዕኳቸውን በብቃት ለመወጣት በተገልጋዩ ሕዝብ ዘንድ የተመሰከረላቸው መሆን 
ነበረባቸው። (ዘፀ.	  4፥3፤1	  ዜና	  መዋ.	  23፥24	  ፤1ጢሞ.	  3፥6-‐10)። ያንን ሥርዓት ለመፈጸም ጌታችን የተጠመቀውና ለትምህርተ ወንጌል የተገለጠው በ30 ዘመኑ ነበር። ዮሐንስ መጥምቅም የጌታን መምጣት ለማወጅ በዮርዳኖስ 
ይሁዳ ምድረ በዳዎች ወጥቶ የታየው ከ30 ዓመት ዕድሜው በኋላ ነው። ሌላው ዐቢይ ምክንያት የሰው ሁሉ መጀመሪያ አዳም የ30 ዓመት ጎልማሳ ሆኖ ተፈጥሮ በ40ኛ ቀን የተሰጠውን ኋላም በኃጢአት ምክንያት ያስወሰደውን 
ልጅነት ለማስመለስ ነው። ክርስቶስ የተጠመቀው ክብር ፈልጎ ሳይሆን የአብ የባሕርይ ልጅነቱን (የባሕርይ አምላክነቱን) ከአብ ከመንፈስቅዱስ ለማስመስከር፤ ውኃውን ለመቀደስ፤ የአዳምን ልጆች የዕዳ ደብዳቤ ለመደምሰስ እና 
በስህተት የጠፋውን የልጅነት ክብር ለመመለስ ነው። ጌታ ተጠምቆ ከውኃው ከወጣ በኋላ መንፈስቅዱስ በርግብ አምሳል ወርዶ በራሱ ላይ ሲያርፍ የባህርይ አባቱ አብ ከደመና “ይህ የምወደው ልጄ ነው” ብሎ ሲመሰክርለት 
ምስጢረ ሥላሴ በጉልህ ተረጋግጧል። (ማቴ 3፥16)	  
 

ጌታችን 	  በዮሐንስ 	  እጅ 	  ለምን 	  ተጠመቀ?	  
	  

	  ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የባሕርይ አምላክ ሲሆን በአገልጋዩ በቅዱስ ዮሐንስ እጅ ይጠመቅ ዘንድ በፍጹም ትኅትና ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ። ይህንንም ያደረገልን አብነት ሊሆነን ነው። ምክኒያቱም ጌታችን ቅዱስ 
ዮሐንስን መጥተህ አጥምቀኝ ብሎት ቢሆን ዛሬ ነገሥታቱና መኳንንቱ፤ ካህናቱን 	  ያለንበት መጥታችሁ አጥምቁን ባሉ ነበር። ስለዚህ እንዲህ እንዳይሆን ነው። ጌታችን “ጌታ ስሆን በባርያዬ እጅ እንደተጠመቅሁ እናንተም ወደ 
ቤተክርስቲያን ሄዳችሁ በካህናት እጅ ተጠመቁ” ሲል። ጌታችን በዮርዳኖስ የተጠመቀው ልጅነት የምታሰጥ ጥምቀትን ባርኮ እና ቀድሶ ሊሰጠን እንጂ እከብር ብሎ አይደለም። ምክኒያቱም እርሱ እከብር አይል ክቡር፤ እጸድቅ አይል 
ጻድቅ ነውና።  
 
 
 
 



ጌታችን 	  ጥምቀቱን 	  ለምን 	  በዮርዳኖስ 	  አደረገው?	  
	  

በኢየሩሳሌም አካባቢ ብዙ ወንዞች፤ ኩሬዎችና ሐይቆች መኖራቸው የታወቀ ነው። ጌታ ጥምቀቱን በዮርዳኖስ ያደረገው አስቀድሞ የተነገረውን ትንቢት መፈጸሙን ለማረጋገጥ ነው። “ባሕር አየች ሸሸችም፤ ዮርዳኖስም ወደ ኋላው 
ተመለሰ” (መዝ 113፥3)። ከዚህም ሌላ ከላይ ምንጩ አንድ የሆነው ዮርዳኖስ ዝቅ ብሎ በደሴት ተከፍሎ እንደገና እንደሚገናኝ (በመገረዝ እና ባለመገረዝ) ተለያይተው የነበሩ ሕዝብና አሕዛብ መላው የአዳም ልጆች በጌታችን 
ጥምቀት አንድ መሆናቸውን የሚገልጽ ትርጉም አለው። እስራኤል ዮርዳኖስን ተሻግረው ምድረ ርስት ገብተዋል። ያመኑ የተጠመቁ ምዕመናንም በጥምቀት ገነት መንግሥተ ሰማያትን ይወርሳሉ። ሌላው በዮርዳኖስ ተደብቆ 
የነበረውን አዳምና ሔዋን የዲያብሎስ ባርያ ተብሎ የተፃፈው የዕዳ ደብዳቤ ይደመሰስልን ዘንድ ነው። (ቆላ.	  2፥14)። 
 

ቅዱስ 	  ዮሐንስ 	  ጌታችንን 	  በማን 	  ስም 	  አጠመቀው?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

ጌታችን ዮሐንስን አጥምቀኝ ባለው ጊዜ “ሌላውን በአንተ ስም አጠምቃለው አንተን በማን ስም ላጥምቅህ? በአብ ስም እንዳላጠምቅህ አብ አባትህ ባንተ ሕልው ነው፤ በወልድ ስም እንዳላጠምቅህ ወልድ አንተ ነህ፤ በመንፈስቅዱስ 
ስም እንዳላጠምቅህ መንፈስቅዱስ ሕይወት ባንተ ሕልው ነው ታዲያ በማን ስም ላጥምቅህ?” ብሎ ቢጠይቀው ጌታም “እንደ መልከጼዴቅ ሥርዓት አንተ የዓለም ካህን ብርሃንን የምትገልጥ የአብ የባሕርይ ልጅ ሆይ ይቅር በለኝ 
ብለህ አጥምቀኝ” አለው። በዚህም ቃል አጥምቆታል።  
	  

ዮሐንስ 	  ጌታን 	  ሲያጠምቀው 	  እጁን 	  ለምን 	  አልጫነበትም?	  
 

ቅዱስ ዮሐንስ በጥምቀት አከበረው (ልዕልና ሰጠው) እንዳይባል፤ አንድም መለኮትን በእጅ መንካት አይቻልምና።  
 

ጌታችን 	  ለምን 	  በሌሊት 	  ተጠመቀ?	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  በኃጢአት	  ጨለማ	  ለነበረ	  ሕዝብ	  የጽድቅ	  ብርሃን	  እንዲወጣለትና፤	  በጨለማ	  በሚመሰል	  ኦሪት	  ይኖር	  ለነበረ	  ሕዝብ	  ብርሃን	  የሆነ	  ወንጌል	  መገለጡን	  ለማሳየት	  ነው፡፡	   (ኢሳ.	  9፥2)። አንድም ጌታ ልደቱ፤ ጥምቀቱ፤ ትንሣኤው	  
እንዲሁም	  ዳግም	   	   	   	   	  ምጽአቱ	  በሌሊት	   ነው፡፡ ይህም የሆነበት ምክኒያት ሌሊቱን ተከትሎ የሚመጣው ብርሃን በመሆኑ ከሞት ወደ ሕይወት፤ ከጨለማ ወደ ብርሃን፤ ከሲኦል ወደ ገነት የመሸጋገራችን ምሳሌ ነው። አንድም 
መንፈስቅዱስ በርግብ አምሳል የሚወርድ ነውና በጌታ ላይ የወረደው ርግብ እንጂ መንፈስቅዱስ አይደለም ባሉ ነበር። በሌሊት ርግብ ዓይኗ ማየት ስለማይችል መብረር አይሆንላትም። ስለዚህ መንፈስቅዱስ እንደሆነ በዚህ ይታወቅ 
ዘንድ ነው። 

መንፈስቅዱስ 	  ለምን 	  ጌታ 	  ከውኃ 	  ከወጣ 	  በኋላ 	  	  ወረደ?	  
	  

ዮሐንስን ያከብሩት ነበርና መንፈስቅዱስ የወረደው ለዮሐንስ እንጂ ለጌታ አይደለም ይሉ ነበርና። ምክንያቱም ጌታ ውኃ ውስጥ እያለ ከዮሐንስ አልተለየምና።  አንድም ውሃን የሚባርክ መልአክ እንዳለ ያውቁ ነበርና ውኃውን 
ለመባረክ እንጂ ለጌታ አይደለም እንዳይባል። አንድም ማረፊያ ያጣች ርግብ በባሕር ስትበር አረፈችበት ባሉ ነበርና፡፡ ሐሳባቸውን በሙሉ ያጠፋ ዘንድ ከውኃ ውስጥ ከወጣ በኋላ መንፈስቅዱስ በርግብ አምሳል ወረደ። 
 
አዘጋጅ፡ በሰሜን አሜሪካ የሰ/ት/ቤቶች አንድነት ጉባዔ የምስራቅ ክ/ግዛት ትምህርት እና ሥልጠና ክፍል። ጥር 2009 ዓ.ም 
ምንጭ፡ ሐመር መጽሔት ልዩ ዕትሞች 1994፤ ምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም የተምሮ ማስተማር ማኅበር 1990፤ ጽርሐ ጽዮን ሐዋርያትና ጎላ ቅዱስ ሚካኤል ፍኖተ ብርሃን ሰ/ት/ቤት በራሪ ጽሑፍ 1995 ዓ.ም.	  


