
 

"ያመነ የተጠመቀም ይድናል፥ ያላመነ ግን ይፈረድበታል።" 
                                          (ማር ፲፮፥፲፮)   

       

“አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት” 
ኤፌ፬፥፭ 

፩  
ጥምቀት ቃሉ የግዕዝ ሲሆን አጥመቀ ከሚለው ግሥ የተገኘ ነው። ትርጉሙም በገቢር 
መንከር፣መድፈቅ መዝፈቅ በተገብሮ ሲሆን ደግሞ መነከር፣ መደፈቅ፣ መዘፈቅ፣ መላ 
አካልን በውሃ ውስጥ ገብቶ መውጣት ማለት ነው። የጥምቀት በዓል ዋዜማው “ከተራ” 
በመባል ይታወቃል። ከተራ ማለት መገደብ ማለት ነው። ታቦታተ ሕጉ ከመንበረ 
ክብራቸው ተነሥተው በወንዝ ዳር ወይም በሰው ሠራሽ የውሃ ግድብ ዳር በዳስ/በድንኳን 
ውስጥ ያድራሉ፡፡ የጥምቀት በዓል መነሻው የጌታችን የመድኃኔታችን የኢየሱስ ክርስቶስ 
መጠመቅ ነው፡፡ ጌታችን የተጠመቀው ለአዳምና ሔዋን ድኅነት ሲል ነው፡፡  
 
አዳምና ሔዋንን ሰይጣን በእባብ አማካይነት አትብሉ የተባሉትን ዕፀ በለስ በስሕተት 
እንዲበሉ አድርጎ፣ ዕፀ በለስን በመብላታቸው ምክንያት በሞተ ሥጋ ላይ ሞተ ነፍስ 
በርደተ መቃብር ላይ ርደተ ገሃነመ እሳት ተፈርዶባቸው ሳለ ዲያብሎስ የአባታችን አዳምና 
የእናታችን ሔዋንን የእዳ ደብዳቤ   አዳምና ሔዋን የዲያብሎስ ተገዢና አገልጋይ ብሎ 
ጽፎ በዮርዳኖስ ባሕርና በሲኦል ሸሽጎት ነበር። ለጥፋታቸውም ሥረየትን በጠየቁ ጊዜ  
እግዚአብሔር ተስፋ ሰጥቷቸዋል፡፡ ተስፋቸውም 5500 ዘመን ሲፈፀም ከልጅ ልጀህ 
ተወልጄ አድንሃለሁ የሚል ነበር። ይህን ተስፋ ለመፈፀም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 
ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ፴ ዘመን ሲሞላው በዮርዳኖስ 
ተጠመቀ። የተነገረው ትንቢትና የተቆጠረው ሱባኤ ሲፈጸም በዮርዳኖስ ወንዝ በመጠመቅ 

እንኳን	ለብርሃነ	ጥምቀቱ	በሰላም	አደረሳችሁ	



የዕዳ ደብዳቤውን እንደ አምላክነቱ አቅልጦ እንደሰውነቱ ረግጦ አጥፍቶልናል፡፡ በሲኦል 
ያስቀመጠውንም በዕለተ አርብ በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ወርዶ አጥፍቶታል። 

የጥምቀት በዓል ሥነ-ሥርዓትና ምሳሌዎች 

 
v ታቦቱን ተሸክሞ የሚሔደው ካህን የቅዱስ ዮሐንስ ምሳሌ ሲሆን ታቦቱ የጌታችን 
ምሳሌ ነው፤ ምሳሌነቱም ዮሐንስ ታናሽ ሆኖ ሳለ አምላኩን እንዳጠመቀው፣ ካህኑ 
ደግም ቅዱሱን ታቦት ስለሚሸከም ነው።  

v ባሕረ ጥምቀቱ /የመጠመቂያው ውሃ/ የዮርዳኖስ ወንዝ ምሳሌ ነው፡፡ 
 

v ታቦታቱን አጅበው የሚሔዱትና በዓሉን የሚያከብሩት ምእመናን ወደ ቅዱስ 
ዮሐንስ እየመጡ የንስሐ ጥምቀት ሲጠመቁ የነበሩት ሰዎች ምሳሌዎች ናቸው፡፡  

v ታቦታቱ በጥምቀት ዋዜማ ከመንበራቸው ወደ ጥምቀተ ባሕር መውረዳቸውና በዚያ 
ማደራቸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእደ ዮሐንስ ለመጠመቅ ወደ 
ዮርዳኖስ ወንዝ መውረዱና በፈለገ ዮርዳኖስ ከማታው ጀምሮ  ተሰልፎ ተራውን 
ሲጠብቅ ማደሩን ሲያስረዳ፤ ቅዳሴ ስረዓቱ በሌሊት መሆኑ ጌታችን የተጠመቀው 
ሌሊት ላይ መሆኑን ሲያጠይቅ ነው። 

v ጌታችን የተጠመቀበት ወርኀ ጥር በእስራኤላውያን ዘንድ የዝናብ፣ የበርድ ወር 
ነው፡፡ በዛ ብርድ ከወንዙ ዳር እንዲሁ ውሎ ማደር ስለሚያስቸግር፤ከዮሐንስ 
ለመጠመቅ የሚሄዱ ሰዎች ሁሉ በዮርዳኖስ ዙሪያ ድንኳናቸውን ተክለው ያርፉ 
ነበር፡፡  ዛሬም በሀገራችን በባሕረ ጥምቀት ዙሪያ ድንኳኖችና  ዳሶች ይጣላሉ፡፡ 

ጥምቀት በብሉይ ኪዳን 
v በብሉይ ኪዳን እስራኤል ዘሥጋ ወደ ምድረ ርስት ለመግባት ድንኳን ጥለው የቃል 
ኪዳኑን ታቦት በድንኳን ውስጥ አድርገው ሌዋውያኑ በዙሪያው፣ ካህናቱ ደግሞ 
በውስጥ ኾነው እግዚአብሔርን ያመሰገኑ ነበር። 

v በዮርዳኖስ ውሃ ደርሰው፣ ታቦቱንም የተሸከሙት የካህናቱ እግሮች በውኃው ዳር 
ሲጠልቁ ሞልቶ የነበረው ዮርዳኖስ ፥ከላይ የሚወርደው ውኃ ቆመ፤ በጻርታን 
አጠገብ ባለችው አዳም በምትባል ከተማ በሩቅ ቆሞ በአንድ ክምር ተነሣ፤ ወደ 
ጨው ባሕር የሚወርደው ውኃ ፈጽሞ ተቋረጠ፤ ሕዝቡም በኢያሪኮ ፊት ለፊት 
ተሻገሩ። የእግዚአብሔርንም የቃል ኪዳን ታቦት የተሸከሙ ካህናት በዮርዳኖስ 
መካከል በደረቅ መሬት ጸንተው ቆመው ነበር፥ ሕዝቡም ሁሉ ዮርዳኖስን ፈጽመው 
እስኪሻገሩ ድረስ  መሬቱ ደረቅ ነበረ። / ኢያሱ ፫፥፩-፲፯/ 

v እስራኤላውያን ዮርዳኖስን ተሻግረው ወደ ኢያሪኮ መሔዳቸው ምእመናን በጥምቀት 
ከኃጢአት ቍራኝነት ተላቀው እግራቸውን ወደ ልምላሜ ገነት ወደ ዕረፍት 
መንግሥተ ሰማያት አቅንተው ለመሔዳቸው ምሳሌ ነው፡፡ ኢያሱ የጌታ፣ 
እስራኤል የምእመናን፣ ዮርዳኖስ የጥምቀት፣ ምድረ ርስት የገነት መንግሥተ 
ሰማያት ምሳሌ ነው፡፡ (መዝ ፻፲፬፥፪፤ ,ሕዝ ፴፮፥፳፭) 

v የአይሁድ ጥምቀት የተሰበሰበውን ሕዝብ በውሃ በመርጨት ነበር። ዘኁ፲፱፥፲፰  
v የኤሴዎች ጥምቀት በሙት ባሕር በተባለ ገዳም ይኖሩ የነበሩ ሕሙማንን ለማንጻትና 
የመጀመሪያ ልጃቸውን ያጠምቁ ነበር፡፡ 

v ግዝረት የእግዚአብሔር ሕዝብ መለያ ምልክት ነበር፡፡ (ዮሐ.፫፥፫-፮) 



 

 

ጥምቀት በሐዲስ ኪዳን 
v ጌታችን በተጠመቀ ጊዜ የዮርዳኖስ ወንዝ የላይኛው ሸሽቶ ወደ ላይ ተመልሶ ሽቅብ 
ፈሷል፡፡ የታቹም ወደ ታች ሸሽቷል፡፡ የላይኛው ፈሳሽ ተቋርጦ እንደ ክምር 
ተቆልሎ ቀርቷል። ምሳሌነቱም ከአዳም ጀምሮ እስከ ክርስቶስ ድረስ በዘር ይወርድ 
የነበረው ፍዳ መርገም በክርስቶስ ቤዛነት ተቋርጦ ፤ የታቹም ፈጽሞ መድረቁ 
ኃጢአተ አዳም የመጥፋቱ ነው፡፡  

v በጌታችን ጥምቀት የሥላሴ አንድነትና ሦስትነትን የተገለጠበት ነው ፡፡ 
እግዚአብሔር ወልድ ሥጋን ለብሶ በዮሐንስ እጅ ሲጠመቅ እግዚአብሔር መንፈስ 
ቅዱስ በእርግብ ተመስሎ መድኃኔታችን ላይ አርፎ ሲጠቁም እግዚአብሔር አብ 
በደመና በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ።  / ዮሐ ፫፥፲፯// (፩ኛ 
ጴጥ፳-፳፪, 1ኛቆሮ፲፥፪) 

በጥምቀት 

• ድኅነትይገኛል /ማር ፲፮፥፲፮/  
• ከውኃና ከመንፈስ ቅዱስ ዳግም እንወለዳለን /ዮሐ፫፥፴፮/ 

• የኃጢአት ሥርየት ይገኛል /ሐዋ2:37/ 
• እምነት ፍጹም የሚሆነው ግን በጥምቀት ነው /ማር፲፮፥፲፮/ 

• ከክርስቶስ ጋር አብረን እንሞታለን ከእርሱም ጋር እንነሣለን /ቆላ 
፪፥፲፪/ 

• አዲስ ሕይወት ይገኛል /ሮሜ፮፥፬/ 
• ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አንድ እንሆናለን /ገላ፫፥፳፯/ 

• የቤተ ክርስቲያን አባል እንሆናለን /ቈላ ፪፥፲፩/ 
 
የጥምቀት በዓልን ስናከብር የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ትሕትና እና 
በጥምቀቱ የሰጠንን ጸጋ በማሰብ ሊሆን ይገባል። 

 
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤ/ክ በሰሜን አሜርካ 
አኅጉረ ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ጉባዔ  

ትምህርት ክፍል  
 


