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ሓዊ ኢየሱስ ምዃን 

ንባብ፡ ሉቃስ 8፡19-21 (ማቴ 12፡46-50፤ማር 3፡31-35) 

ሓደ ካብቲ ዘሕዝን አብ ሕይወት ኢየሱስ ብዙሓት ካብ መቕርቡን ናተይ ዝብሎም ምንጻግን ንሱ መን 
ምዃኑ ክርድእዎ ዘይምኽአልን እዩ። ማርቆስ ወንጌላዊ አብ 3፡21 ከም ዝብለና ኢየሱስ ተልእኮኡ ምስ 
ጀመረ አዕሩኽቱ ደው ከብልዎ ፈቲኖም እዚ ኸአ አእምሮኡ ስሒቱ ብምባል እዩ። በቲ ድኻም ዝመልኦ 
ዕረፍቲ ዘይብሉ ስራሕ አእምሮኡ ዝስሓተ መሲልዎም።  

አብ ገዛእ ርእስና እውን እንተ ረአና ብዙሕ ጊዜ መቕርብ አብ መንፈሳውነት እንተ ዘንበልካ አብ ገለ 
እዋን አይርድኡኻን ይጻረሩኻ እውን። አብተን ቀዳሞት ዘመናት ክርስትና ቀዳሞት ሰማዕታት ብመቕርቦም 
እዩ ዝወርዶም ነሩ። እዚ ግን ኢየሱስ ነብይ አብ ሃገሩ አይከብርን እዩ ከም ዝበሎ እዩ። አብ ሕይወት 
ኢየሱስ እውን ከምኡ እዩ ገጢምዎ። አዲኡ አሕዋቱ ክዛረብዎ መጺኦም። መንእዮም እዞም አሕዋት 
ኢየሱስ።  

አብ ባህሊ አይሁድ በቦኻን በደኻን ዝቐርቡኻ አሕዋተይ ኢኻ እትብሎም ፍሉይ ቃል ነቶም ካብ አቦኻን 
አደኻን ዝተወልዱ ጥራሕ ዘመልክት ቃል የብሎምን። ከምቲ አብ ሃገርና ሓወይ እትብሎ ወዲ ሓወቦኻ፥ 
ሓዝትኖኻ አኮኻ አሞኻ ዘጠቓለለ እዩ። ኢየሱስ እምብአር በዲኡ ማርያምን ዮሴፍ አዝማድ ነሮም 
(አሕዋት)። ቤተ ክርስትያን ኵሉ ጊዜ ካብ መጀመርያ ኢየሱስ ናይ ብሓቂ አሕዋት ከምዘይነበርዎ 
ተስተምህርማርያም ኩሉ ጊዜ ድንግል ከምዝኾነት ዝብል ዓንቀጽ ዶግማ እምነት እዩ።  

አብ ወንጌል አሕዋት ኢየሱስ ዝብል ብዙሕ ጊዜ ንረክብ። ንሓዋርያቱ ነቶም ዝአምንዎ አሕዋተይ 
ይብሎም፥ ከምኡ አዕሩኽተይ እውን ይብሎም። አብ ዕብ 2፡11-13  ነዚ ኽገልጽ እንከሎ እቲ ዝቕድስን 
እቶም ዝቕደሱን ካብ ሓደ መበቆል እዮም። በዚ ምኽንያት እዚ ኸአ ስምካ ነኅዋተይ ክነግሮም እየ፥ አብ 
ማእከል ማኅበርውን ምስጋናኻ ክዝምር እየ፥ ስለ ዚብል አኅዋተይ ኢሉ ንምጽዋዖም አይሓፍርን እዩ 
ዝብል ንረክብ። አብ ዮሓ 15፡15 ንሓዋርያቱ አዕሩኽተይ ይብሎም አሕዋተይ መቕርበይ ናተይ ማለት 
እዩ። 

አብ ወንጌል ሉቃስ ከም እንረኽቦ ኢየሱስ አብ ቅፍርናሆም 50 ኪሜ ካብ ናዝሬት ርሒቓ አብ እትርከብ 
ዓዲ አብ ሓደ ገዛ ብዙሕ ህዝብ ቃሉ ዝሰምዕን ዝተፈላለየ ጸገማት ዘልኦም ምሕረት ዝደልዩ ክርከብ አብ 
ዘይክእለሉ ጊዜ አዲኡን አሕዋቱን ብዛዕብኡ ጽቡቕ ስለ ዘይሰምዑ ክወስድዎ ከም ዝመጽኡ ይነግረና። 
እንተ ኾነ አብቲ ቤት መእተዊ ስለ ዘይረኸቡ አብ ደገ ኮይኖም ሓደ ሰብ ልኢኾም ከም ዝደልይዎ ዘለዉ 
ነጊሮሞ። 

ኢየሱስ ዘለዎ ቦታ መጺእካ ምኽአል። ብዙሕ ጊዜ ንሕና አምላኽ አብቲ ዘሎናዮ ክመጽአና ኢና አብቲ 
ሓሚምናሉ፥ ተጨኒቕናሉ፥ ተጸጊምናሉ፥ ስኢናሉ ተሸጊርናሉ ዘሎና ክመጽአና ኢና እንደሊ እንተ ኾነ 
ግን ኢየሱስ አብቲ ዘለዎ ክንረኽቦ ክንመጽኦ እውን የድሊ። ንኢየሱስ መጀመርያ አብዘለዎ ክንመጽእ 
ዘለዎ ቦታ ወይ እውን አብኡ ዝወስድ መገዲ ክንፈልጥ አሎና። አብኡ ዘብጽሓና ስንቂ ወይ እኹል 



ሓበሬታ የድልየና ስለዚ ሎሚ እውን አብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ክንከይድ አሎና ክንረኽቦ ክንሓዊ ነገራት 
ክቕየሩልና።  

ኢየሱስ አበይ እዩ ዝርከብ እንተ በልና አብ ኹሉ አብ አምላኽ ዘቕርበና ነገራትን ቦታን ጊዜን ይርከብ፥ 
አብ ጽጉማት ሓውናን ሓፍትናን አብቶም መገዲ አምላኽ ጠፊእዎም ዝሕብሮም ደልዮም ሃዘው ዝብሉ፥ 
አብቶም ብንጹሕ ልቢ ዝቐርብዎ፥ አብቶም ሰላም ፍቕሪ ዝዘርኡ፥ ንብኡስ ዝዓርቁ ንስኡን ዝዕንግሉ 
አብቶም ዝጽልዩን ለይትን መዓልትን ካብ አምላኽ ከይርሕቑ ዝጽዕሩ አብኦም ምስኦም አሎ። አብቶም 
ሰናይ ዝገብሩ አብኦም አሎ። ስለዚ ኢየሱስ አብ ከምዚ ዝበለ ሕይወት ዝነብሩ ሰባት አብኡ አሎ።  
ኢየሱስ ዘለዎ ቦታ ክንፈልጥ እሞ ምስኡ ክንከውን ጽን ኢልና ምሕሳብ የድሊ። ድሕነት ንበይንኻ አይ 
ኮነን መቕርብና አሕዋትና አዕርኽትና አብ አምላኽ ክቐርቡ ክንሕግዝ አሎና ምኽንያቱ ኢየሱስ በይንና 
ክንመጽኦ አይደልን እዩ። ሰባት ክንማላእ ይደልየና።   

ማርያምን አሕዋቱን አብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ከይዶም። እዞም አሕዋቱ ተባሂሎም ዘለዉ ብሥጋ ካብ ማርያም 
ዝተወልዱ ዘይኮነስ አዝማድ ደቂ ሓወቦታት ወይ ሓትኖንታት እዮም። ምስ ማርያም ከይዶም ዝበለጸ 
ምርጫ እዩ። ምስ ማርያም ዝኸይድ ንአምላኽ ክረክብ ቀሊል እዩ። ማርያም ድላይ አምላኽ እትቕበልን 
እትፈልጥን አደ እያ። ኢየሱስ አብ መስቀል እንከሎ እዚአ አደኹም እያ ክብለና እንከሎ ነቲ መገድን 
ድላይን አምላኽ ስለ እትፈልጥ ክትመርሓና ኢሉ እዩ። ምስ ማርያም ኮይና አብ ኢየሱስ ገጽና 
ንኺድ።በዚ ኢና ንማርያም አብ ወድኽን ድላዩ ክንገብር ሓግዝና ንበላ።   

ኢየሱስ አደኻን አሕዋትካን ክርእዩኻ ይደልዩ አለዉ፥ አብ ወጻኢ ደው ኢሎም አለዉ ምስ በልዎ አደይን 
አሕዋተይንሲ እዞም ንቓል አምላኽ ዝሰምዕዎን ዝገብርዎን እዮም ኢሉ መሊስሎም። እዚ ኸአ አብ 
መንግስቱ ሰብአዊ ዝምድና ወይ ርክብ ቀዳምነት አይውሃቦን እዩ። ኢየሱስ ነቲ ንድላይ ሰማያዊ አብኡ 
ዝፍጽም አባል ስድርኡ ከም ዝገብሮ ገሊጹ ነጊሩና። አብ ገለ እዋን ወላ እኳ አንጻር ባህርያዊ ሕጊ እንተ 
ኾነ ምስ ድላይ ሰማያዊ አቦ ዘይከይድ እንተ ኾነ ንድላይ አምላኽ ኢና ክንመርጽ አሎና። ነዚ አብነት 
ዝኾነና እቲ አብ ሉቃስ 2፡19 ዘሎ ኢየሱስ ሕጻን ካብ አዲኡን አብኡን ንሰለስተ መዓልቲ ጠፊእዎም 
ክደልይዎ ምስ ቀነዩ ምስ ረኸብዎ አዲኡ ስለምንታይ ከምዚ ገርካና ምስ በለቶ  “ንምንታይ እሞ 
ትደልዩኒ አብቲ ናይ አቦይ ቤት ክህሉ ኸም ዝግብአኒዶ አይትፈልጡን ኢኹም ከም ዝበሎም ነንብብ። 
ንእምነትና ዝጻረር ኽገጥመና እንከሎ ነቲ ሓቂ ድላይ አምላኽ ዝኾነ ክንመርጽ ከምዘሎና ክንፈልጥ 
አሎና።  

አብ ወንጌል ማርቆስ 3፡31-35) ትርር ብዝበለ ቃላት ክምልሶ ንረኽቦ አደይ መንእያ አኃዋተይከ ብዓል 
መን እዮም እናበለ ይሓትት። ብርግጽ አዲኡን አሕዋቱን ክወስድዎ ኢሎም እዮም መጺኦም እዚ ኸአ 
ብኽልተ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል። ፩ያ ምኽንያቱ ብኹሉ ዝሰምዕዎን ዝረአይዎን ዝተጸለልለ እዩ 
መሲልዎም ነሩ ስለዚ ካብኡ ከውጽእዎ ኢሎም እዮም መጺኦም። ፪ይ ምስ ሰብ ስልጣን አብ ጸገም 
ከእትዎም ይኽእል እዩ፥ ምኽንያቱ ኩሉ ዝብሎ ዝነበረ ነቲ ባህላዊ አተረጋጉማ ሕጊ አብ ምልክት ሕቶ 
የእትዎ ነሩ በዚ ከስ ክወስድዎ መጺኦም። እንተ ኾነ ኢየሱስ ነዚ ምስ ረአየ እዩ ዝኸውን አብ ማቴ 10፡
36 ከም እንሰምዖ ንሰብ ጸላእቱ ሰብአ ቤቱ እዮም ዝበለ። ምብአር ኢየሱስ እቲ ሓቀኛ ሕውነት አብ 
እንታይ  ከም ዝምስረት ክገልጽ ኢሉ መልሲ ሂቡ። ብሓፈሻዊ ክንርእዮ ከሎና ንሰብ ሓወይ/ሓፍተይ 
ክብል እንተ ኾይኑ አብ እንታይ እዩ ዝምስረት? 

1. አብ ሓበራዊ ተመክሮ።  ሰባት ካብ ብሥጋ አዝማዶም አብ ገለ እዋን ዝያዳ ምስኦም ፍሉይ  
ተመክሮ ሕይወት ዘሕለፉ ይቐርብዎም። አብ ጊዜ ሓጎስን ጓህን ምሳኻ ዝወድቕ ዝትንስእ፥ 
ዝስደድ ከምኡ ዝተፈላለየ ጸገማት ዘሕለፈ ዝያዳ ምቅርርቅብ አልኦም። ክርስትያን ሓባራዊ 



ምሕረት አምላኽ ዝረኸብና ስለ ዝኾና ዝያዳ አሕዋት ኢና ምኽንያቱ አብ እምነትና ዝያዳ 
ተመክሮ ስለ ዘሎና።  

2. አብ ሓበራዊ ጥቕሚ። ሰባት አብ ሓደ ጋንታ ወይ ማሕበር ምስ መጽኡ እሞ አብ ሓደ ንኹሎም 
ዝጠቕም ነገር ምስ ኮኑ ሓደ ልብን መንፈስን ይኾኑ። ቀዳሞት ክርስትያን ኹላቶም ሓደ ልብን 
ሓሳብን ነበሩ (ግ.ሓ. 4፡32) እዚ ሓደ ገርዎም ሓባራዊ ጥቕሚ አሕዋት ይገብረካ።  

3. ዝምድና አብ ሓባራዊ ተአዝዞ ይምስረት። ሓዋርያት ካብ ዝተፈላለየ ድሕሪ ባይታን ሕይወትን 
ዝነበሮም እዮም። ገለ አኽፈልቲ ቀረጸ ከም ማቴዎስ፥ ገለ ኸአ ገፈፍቲ ዓሣ ጴጥሮስ፥ ገለ 
ተሓዝቲ ገንዘብ ከም ስምዖን ቀናኢ። እዚኦም ብሓባር ክኾኑ ዘይሕሰብ እዩ እንተ ኾነ ኩሎም 
ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም መምህሮምን ጎይትኦምን ስለ ዝተቐበልዎ ሓደ ኮይኖም። አብ ናይ 
ውትህድርና ዓለም እውን ከምኡ እዩ ማለት ካብ ዝተፈላለየ ድሕሪ ባይታ ዝመጹ አብ ሓደ 
ይኾኑ።  

4. ሕውነት ወይ ዝምድና አብ ሓባራዊ ዓላማ ዝተመስረተ ክኸውን እንከሎ። ንሰባት ካብ አብ ሓደ 
ዓላም ዝአመኑ ወይ ዝተጠርነፉ ካብኡ ንላዕሊ አብ ሓደ ዘምጽኦም የለን። እተሰማምዓሉ ዓላማ 
ዓለትካ እንታይነትካ ብዘየገድስ ሓደ ይገብረካ እዩ፥ እቲ ብዓላማ ምሳኽ ዝሰምር ዝያዳ ሓውኻን 
ሓፍትኻን እዩ።  

ቅ. ሉቃስ ነቲ ኢየሱስ ዝበሎ ፍኹስ ብዝበለ እዩ ዘቕርበልና ክምኡ ነቲ ብዛዕባ ምስላ ዘርእን ዘራእን ዝሃቦ 
ምሳሌ ከም መዛዘሚ ክጥቀመሉ ኢሉ ዝሃቦ እዩ ዝመስል። ነቲ ብማርቆስ ወንጌላው ዝብሎ መንእዩ ሓወይ 
ዝብል አብ ኩሉ ንቓል አምላኽ ዝሰምዕ ሓወይን ሓፍተይን እዩ ይብል፥ እዚ ኸአ ምስቲ ምሳሌ ዘርእን 
ዘራእን ዝብል ከሰማምዖ ኢሉ እዩ (እቲ አብ አብ ጽቡቕ ምድሪ ዝወደቐ ዘርኢ ነቶም ቃል አምላኽ 
ሰሚዖም አብ ቅኑዕን ጽቡቕን ልቢ ዘዓቕርዎ ብትዕግስቲውን ፍረ ዚፈርዩ የመልክት (8፡15)።ሉቃስ 
አደይን አኅዋተይንሲ እዞም ንቓል አምላኽ ዚሰምዕዎን ዝገብርዎን እዮም ይብል።  

አብዚ አደኻን አሕዋትካን አብ አፍደገ ይጽበዩኻ አለዉ ዝብል ብዙሕ ትርጉም ክውሃቦ ይኽእል እዩ። 
እቶም አብ ወጻኢ ዘለዉ በቲ ጠባዮም ወይ ግብሮም ከምቶም አብ ጽቡቕ መሬት ወዲቑ ብዙሕ ዝፈረ 
አይ ኮኑን ስለዚ እዚኦም ወጻእተኛታት ጓኖት ዘየዕሩኽ ምስኦም ርክብ ዘይብላካ እዮም። እንተ ኾነ እቶም 
ብሓቂ ልቢ ገሮም ዝሰምዑ መን ምኻኖም ወይ ካበይ ከም ዝመጽኡ ብዘየገድስ ደቂ ውሽጢ ደቂ ቤት 
እዮም በዚ ኸአ አባላት ስድራ ቤት ኢየሱስ እዮም።  

አብ ርእስና ንመለስ ካበኖቶም ኢና። ደቂ ቤት ዲና ማለት እምነትና መንፈስና ርክባትና መንፈሳውን 
ሥጋውን ተግባራትና ደቂ ቤት ዘብል ድዩ? እስከ ንርእስና ንፈትሽ ንመርምር፥ ምናልባት አብ ደገ ቍሪ 
አስሓይታ ፍርሂ ጸላም ከቢብና ከይህሉ። አብ ውሽጢ ዘእቱ ተግባር ይሃልወና። ሓውና ሓፍትና ሓኪሉ 
አብ ደገ አብ ወጻኢ እንተሎ ንድለዮ ንዓ ንዒ እተዉ ንበሎም ሽዑ ኩልና ደቂ ሓንቲ ቤት ክንከውን 
ኢና።  

አብዚ ሓደ ክንርድኦ ዘድሊ ብዛዕባ ማርያም እዩ። ሉቃስ አብ ካልእ ምዕራፍት ወንጌሉ ከም እንረኽቦ 
ወጻእተኛ ጓና አይ ኮነትን። አብዚ ብዝያዳ ንሳ መን ምዃናን እንታይነታን ዝገልጽ ንረክብ። ንሳ አደ ወዲ 
አምላኽ ክትከውን ዝተሓርየት እያ። አብ መጽሓፍ ቅዳሴና አምላኽ ንማርያም አብ ኩሉ ጠሚቱ እሞ 
ከምአ ከምዘይረኸበ እናገለጸ ንሳ ንድላይ አምላኽ ዘማልአት ከምዝኾነት ይገልጸልና። አምላኽ ሓገዛ ደልዩ 
ብመልአኹ ገሩ ምስ ሓተታ ሕራይ ከምዝበልካዮ ይኹነለይ ኢላ ንዕድመ አምላኽ ተቐቢላ። መልሳ አብ 
እምነት መሰረት ዝገበረ እምበር ብዓቕማ ተረዲአቶ ዝሃበቶ መልሲ አይኮነን ነገር አምላኽ ልዕሊ ኩሉ እዩ 
ኢላ አሚና ተቐቢላቶ። ነዚ ዝተቐበለቶ አብቲ ሓደ ወዳ አብ መስቀል ክመውት እንከሎ ደው ኢላ 
ብምቕባላ አርእያቶ። 



አብ ሉቃስ 11፡27 ሓ።ንቲ ሰበይቲ ካብቶም ህዝቢ ድምፃ ዓው አቢላ ዝፆረትካ ኸርሥን ዝጠቦኻየን 
አጥባትን ብፁዓት እየን በለቶ ዝብል ንረክብ፥ ንኢየሱስ ብምርአይን ብምስማዕን እንታይነት አዲኡ ገሊጻ። 
መን ምዃንካ ክፈልጠካ ምስ መን ከምእትኸይድ ንገረኒ ዝብል አብዚ ክንጠቕሶ ንኽእል። ማርያም ኩሉ 
ጊዜ ምስ ኢየሱስ አላን ነራን። በዚ ቀዳመይቲ ሓዋርያ ወዳ ትብሃል ስለዚ ናይ ማርያም ዕብየትን 
ቅድስናን ምስ ወዳ ዘልአ ርክብ እዩ። ኢየሱስ ነታ ዓው ኢላ ዝተዛረበት ሰበይቲ ምልእ አቢሉ ብፁዓንሲ 
እቶም ንቓል አምላኽ ዚሰምዕዎን ዝሕልውዎን ደአ እዮም በላ እዚ ኸአ አብ ሕይወት ማርያም ብግብሪ 
ተራእዩ። ፪ይ ጉባኤ ቫቲካን አብ ብርሃን አሕዛብ 58 ከምዚ እናበለ ይገልጾ “ አብ ሓዋርያዊ ሕይወት 
ኢየሱስ ካብ መጀመርያ እዋዝን አትሒዛ ድንግል ማርያም ጎሊሑ ቦታ ሒዛ ትርከብ። ወዳ አብ ስብክጀቱ 
ንመንግሥቱ ልእሊ ኵሉ ኵነታትን ዝምድናታትን ናይ ሥጋን ደምን ከምዝኾነትን ከምቲ ድንግል ማርያም 
ብእምነት ትነብሮ ዝነበረት (ሉቃስ 2፡19ን 52ን) ነቶም ቃል አምላኽ ዝሰምዕዎን አብ ግብሪ ኸአ 
ዘውዕልዎን ብፁዕን እዮም (ማር 3፡35፥ ሉቃስ 11፡27-28፥) እናበለ ዝዛረቦ ዝነበረ ቃል ትዓቝሮ ነራ 
ይብል።  

ኢየሱስ ነቲ እታ ሰበይቲ ዝበሎቶ ክምልስ እንከሎ ነዲኡ አይኮነን ዝነጽግ ዘሎ፥ እንታይ ድአ ነቲ ዝበለቶ 
ይቕበሎን ኲንኡ ከምዝኾነትን በቲ ዘርአየቶ ዓሚቕ እምነትን ንድላይ አምላኽ አብ ግብሪ ብምውዓል 
ዝተቐበለቶ ክብሪ ገሊጹ። ምስቲ አዲኡ አብ ሉቃስ 1፡38 ዘሎ መመላእታ እዩ (ከም ዝበልካዮ 
ይኹነለይ)። ማርያም ነቲ ዝሃበቶ ቃል ብምሉእ ትነብሮ ነራ፥ ካብ ዝንአሰ ክሳብ ዝዓበየ ካብአ ዝድለ 
ብዓቢ ትሕትናን ብዘይ ርአዩለይ ስምዑለይ ብስቱርን መዓልቲ መዓልት ዝገጥም መስዋዕቲ ዓውዓው 
ዘይብሉ ትፍጽሞ ነራ።  

ተኸተልቲ ኢየሱስ ዘብለና ካብ ካቶሊካውያን ስድራ ምውላድና ወይ ከአ ስለ ዝተጠመቕና ወይ ወን 
ንግዳማዊት ነገራት ሃይማኖትና ስለ ዝፈጸምናን አይኮነን። አብ ወንጌል ዘሎና ቅድመ ኩነት ዘይብሉ 
ፍጹም ተወፋይነትን ምስዓብን ንኢየሱስ ክህሉ እንከሎ እዩ። እዚ ምስ እንገብር ጥራሕ ኢና አደን 
አሕዋት ኢየሱስ ክንከውን እንኽእል።  

አምላኽ ቃሉ እንሰምዓሉ ናቱ እንኾነሉ ጸጋን በረኸትን ይዓድለና። 

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ።  
  


