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ርሑስ በዓል ጥምቀት ይግበረልና 
 
መእተዊ፡  ክፍልታት ጸጋ ጥምቀት፡  
         
ሀ. ብዮሓንስ ዝወሃብ ዝነበረ ጥምቀተ ንስሓ.ማር.1.4-8። 
ለ. ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰርዐ ጥምቀተ ክርስትና    
   መውረስ መንግሥተ ሰማያት እዩ፡ ዮሓ.3.5። 
                  
                    ምጽራግ መንገዲ ንስሓ 
 

  ቃል ጐይታ ብትንቢት፡ እንሆ ኣነ ልኡኸይ እልእኽ ኣለኹ ንሱ 
ቀቅድመይ መገዲ ክጸርግ እዩ። ብኡብኡ ኸኣ እቲ እትደልይዎ ጐይታ 
ኣብ መቕደሱ ክመጽእ ኢዩ፡ ሚል.3፡1።  
 
   ቃል ዮሓንስ መጥምቕ፡…. ኣነ ንንስሓ ብማይ እየ ዘጥምቐኩም ዘለኹ 
እቲ ካባይ ዝብርትዕ ኣነ ስራኽ ኣሳእኑ ንምፍታሕ ዘይበቅዕ ግና 
ይመጽእ ኣሎ ፡ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ፡ 
ሉቃ፡3፡16 ማቴ፡3፡11፡ጎደና እግዚኣብሔር ጽረጉ መገዱ’ውን ኣቕንዑ  
እናበለ ናይ ንስሓ ጥምቀት  የጠምቕ ነበረ ኢሳ.40.3 ፡ 
ማቴ.3.3፡ሉቃ፡7፡27፡ ማር፡1፡4። 
 
       ምልክት ጥምቀት ኣብ  ዘመነ ኣበው 
   ንኣብርሃም ተዋሂቡ ዝነበረ ምልክት ድሕነትን ቃል ኪዳንን ሥርዓተ 
ግዝረት እዩ ፡ ዘይተገዝረ ዓሌት ኣብርሃም ኣይቁጸርን፡ ኣብ ምድረ 
ርስት ድማ ኣይኣቱን  
ኪዳን እግዚኣብሔር ከምዘይሓለወ ኻኣ ይቑጸር ነበረ፡ ዘፍ.17.7-11።  
      ዘይተጠመቐ ሰብ ድማ ወዲ ክርስቶስ ኣይበሃልን መንግስተ 
ሰማይ’ውን ኣይወርስን እዩ፡ ዮሓ. 3.5፡ ማር.16.16። 
  

 
 
 

 
 

 
  

 

ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ዝተጠመቐሉ ምኽንያት 
እዚ ዝስዕብ ትንቢትን ምሳሌን ንምፍጻም እዩ። 
 
1ይ.ትንቢት ፡ባሕርኒ ርእየት... ባሕሪ ርእያቶ ሃደመት ዮርዳኖስ 
ንድሕሪት ተመልሰት ዝብል ትንቢት ንምፍጻም እዩ፡መዝ፡ 114፡3። 
 
ምሳሌ፡ እስራኤል ዘሥጋ ዮርዳኖስ ተሳጊሮም ብኢያሱ ምድሪ ርስቲ 
ምውራሶም እዩ ዘመልክት። 
 ምስጢሩ ኸኣ ማያት ንምቕዳስን መርገም ንምድምሳስን እዩ፡ 
ህዝ፡47.8-9፡ኮምኡ’ውን ጥምቀት ፳ኤል ብባሕሪ  ሓሊፎም ምድረ 
ርስቲ ምውራስ እዩ፡ዘጸ፡21፡14-22፡1.ቆሮ፡10፡1-2። 
 
  ኮምኡ’ውን “ኣዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሄዋን ኣመቱ ለዲያብሎስ” 
ዝብል ናይ ባርነት ጽሑፍ ንምድምሳስ ጐይታ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ 
ተጠመቐ፡ድር፡ማኅ፡3፡11።  
  
2ይ.ትንቢት፡  ወዲ ሰብ ብጥምቀት ምኽንያት ሓድሽ ሕይወትን 
ብሩህ ኣእምሮን ስርየት ሓጢኣትን ከምዝወሃቦ “ጽሩይ ማይ 
ክነጽገልኩም ኢየ’ሞ ክትጸርዩ ኢኹም ካብ ኩሉ ርኽሰትኩምን ካብ 
ኩሎም ጣኦታትኩምን ከጽርየኩም እየ።  
   
  ሓድሽ ልቢ ድማ ክህበኩም እየ። ሓድሽ መንፈስ ከኣ 
ከሕድረልኩም፡ ናይ እምኒ ልቢ ካብ ሥጋኹም ከውጽእ ናይ ሥጋ 
ልቢ’ውን ክህበኩም እየ” ዝብል ትንቢት ንምፍጻም እዩ፡ ህዝ. 36.25-
26።  

 
3ይ.ትንቢት፡ “ንኣበሳና ኣብ ትሕቲ እግሩ ይረግጾ፡ ንኹሉ ሓጢኣቶም  
’ውን  ናብ መዓሙቕ ባሕሪ.(ዮርዳኖስ) ይድርብዮ” ዝብል ትንቢት 
ንምትግባር እዩ ፡ 
ሚክ፡7፡18-19 ።  
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ር/ደ/ ሊ/መ/ ቀሲስ  ኣፈወርቅ ገ/ኣምላክ 

ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 

ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርትን ስነ ጽሑፍን 

ናይ ዕለቱ መዝሙር 
ኣማን በኣማን ኣማን በኣማን(2) መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ መንክር ስብሃተ ጥምቀቱ (2) 

ሓዲጎ ተስዓ ወተስዓተ ነገደ ነገደ (2) ማዕከለ ባሕር ማዕከለ ባሕር (2) ቆመ ማዕከለ ባሕር (2)  
ዮሓንስኒ ሀሎ ያጠምቅ (2) በሄኖን በቅሩበ ሳሌም (2) 

 

 ልዑል እግዚኣብሔር ንኹሉ ህዝቢ ሰላምን ቅሳነትን ንቤተ ክርስቲያን ዕቤትን ጽንዓትን ይሃበና ኣሜን! 
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ብጸጋ ጥምቀት ዝርከብ በረኸት  
 

   ሰብ ክጥመቕ ከሎ በቲ ዝርአ ማይ ዘይረአ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይሓድሮ 
እዩ፡ ዮሓ.3፡5፡ ኤፌ.5.27 1ይ. ዮሓ.5.6-8 ሮሜ.6.3። 
 ሓደ ሰብ ተጠሚቑ ብሜሮን ተቐቢኡ ቅዱስ ቁርባን ምስ  ወሰደን መንፈሳዊ 
ዕቤትን ጽንዓትን ይረክብ፡ ሉቃ.1.80 1ይ.ጴጥ.2.3፡ 2ይ.ቆሮ.1.22 ፡ ኤፌ.4.30 ፡ 
1ይ.ዮሓ.2.20።  
* ካብ መንፈስ ቅዱስ ይውለድ ፡ ዮሓ 1.12    
  ዮሓ.3.5. ሮሜ.8.15፡ ገላ.3.27። 
* ሕድገት ሓጢኣት ይረክብ ማር.16.16፡ 1ይ ጴጥ 3.21፡ ቲቶ.3.5። 
* ማይ ተኽሊ የለምልም ጥምቀት ካኣ ልምላሜ ነፍሲ ይህብ። 
* ማይ ንጽህና ሥጋ ይህብ ጥምቀት ካኣ ንጽህና ነፍሲ ይህብ።     
ስለዚ ሰብ ካብ ኣቦን ኣደን ብሥጋ ሓንሳብ ይውለድ ካብ መንፈስ ቅዱስ ድማ 
ብጸጋ ጥምቀት ሓንሳብ እዩ ዝውለድ።  
  “ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት”ይብለና፡ ኤፌ.4.5፡ ሮሜ.8.16-17፡ 
ኢሳ.49.14-16፡ ግብ.8.14-17። 
  እዚ ስለ ዝኾነ ብጸጋ ጥምቀት ካብ ክርስቶስ ተወሊድና ምድራውን 
ሰማያውን በረኸት ክንካፈል ቅሩባት ንኹን ባዕሉ ኻኣ ይደግፈና ኣሜን።  

 
 ኣብ እዋን ጸሎተ ቅዳሴ ናይ ዕለቱ ምንባባት 

ቲቶ፡3፡4-8፡,   
       1ይ ዮሓ፡5፡5-13፡    

        ግብ.ሓ.10፡34-39፡ 
 ምስባክ፡ ርእዩከ ማያት እግዚኦ፡ 
                 ርእዩከ ማያት ወፈርሁ፡ 
                 ደንገጹ ቀላያተ ማያት ወደምጸ ማያቲሆሙ። 
         
                             ወንጌል ሉቃ፡.3፡21-ፍ። 
ምስባክ ዘባሕር 
ባሕርኒ ርእየት ወጐየት፡  
ወዮርዳኖስኒ ገብኣት ድሕሬሁ፡  
ኣድባር ኣንፈርዓጹ ከመ ሓራጊት። 
       ማቴ፡3፡13-ፍ። 
 
ነኣምን በኣብ ወነኣምን በወልድ..... 

 
 
              

             
 
       
 

 

 

        ጐይታ ኪጥመቕ ከሎ 
   ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥመቕ ከሎ ወዲ 30 ዓመት ነበረ እዚ ድማ 
ኣዳም ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ተፈጢሩ ንዘጥፍኦ ሃብተ ውሉድነት ንምትካእ 
እዩ።ሥርዓተ ጥምቀት ክተክል ካኣ ብዮሓንስ ኪጥመቕ ምስ መጸ ዮሓንስ ኣነ 
እየ ብኣኻ ክጥመቕ ዝግብኣኒ በሎ ፡ማቴ.3.13። 
 
  ጐይታ ካኣ ነዓኻ ዕብየትካ ነዓይ ትሕትናይ ክምስከረልና ኢዩ፡ ስለ’ዚ 
   “ወልዱ ለቡሩክ ከሳቴ ብርሃን ተሰሃለነ ኣንተ ካህኑ ለዓለም በከመ ሢመቱ 
ለመልከ ጼዴቅ” እናበልከ ኣጥምቐኒ በሎ፡ ዮሓንስ ኻኣ 
ኣጥመቖ፡ድር፡ማኅ፡3፡13።  
   
 ኣብዚ ሰዓትዚ ጐይታ(ወልድ) ክጥመቕ ከሎ፡ ሰማያት ተኸፍተ ናይ 
ሠለስትነት ምስጢር ተገልጸ፡ ናይ ኣብ ቃል ተሰምዐ፡ መንፈስ ቅዱስ ርግቢ 
መሲሉ ወረደ፡ማቴ፡3፡16። 
 
  ርግቢ ለዋህ እያ መንፈስ ቅዱስ ከኣ ሓዳግ ኣበሳ እዩ። 
  ርግቢ ብዘመን ኖህ ማይ ጥፍኣት ከምዝነጸፈ   
  ኣበሰረት ፡ መንፈስ ቅዱስ ድማ ብኣምሳል ርግቢ    
  ኮይኑ ማየ ሓጢኣት ብጥምቀት ከም ዝነጸፈ ዘበሰረ    
  እዩ። 
 
ብኸምዚ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንድሕነትና  
ስርዓተ ጥምቀት መስረተልና። 

      

    ትእዛዝ ጐይታ ብዛዕባ ጸጋ ጥምቀት 

 
ሀ) “ስልጣን ሰማይን ምድርን ተዋሂቡኒ ኣሎ ስለ’ዚ ኩዱ’ሞ ንኹሎም ኣህዛብ ብስም 
ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቕኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም 
ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልዉ መሃርዎም እንሆ ኣነ ካኣ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ 
መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ፡ ማቴ፡ 28.18። 
  
ለ) ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ካኣ ወንጌል ስበኹ እቲ ዝኣመነን 
ዝተጠመቐን ክድሕን እቲ ዘይኣመነ ግና ኪኹነን እዩ፡  ማር፡16፡16፡ብማለት ሕጊ 
ሰሪዑ ኣዘዘ።  
 
            
 
 
 
              
 
 ዝንበቡ ጥቕስታት፡  
               ማቴ፡3፡13-17፡ 
               ቲቶ፡3፡4-8፡  


