
ተንስእ ዓረትካ ሒዝካ ኪድ 
ንባብ፡ ዮሓ 5፡1-16	

ዘሎናዮ እዋን ካብቲ ወዲቕናዮ ዘሎና ካብቲ ተጋጊናዮ ዘሎና ወይ እውን ዘንጊዕናዮ ዘሎና ክንትንሥእ 
ዝሓትት እዋን እዩ። ነዚ ክሕግዘና ካብ ወንጌል ቅ. ዮሓንስ መሰረት ገርና ክንርእዮ። ቅ. ዮሓንስ አብ 
ወንጌሉ ኢየሱስ ሸውዓተ ምልክታት ከም ዝገበረ ይነግረና ተአምራታት አይብሎምን እዩ። ካልኦት ሰለስተ 
ወንጌላውያን ግን ተአምራታት ይብልዎም። ቍጽሪ ሸውዓተ እውን ቅዱስ ቍጽሪ ናይ ምልአትን 
ፍጽምናን ምልክት እዩ። እዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ሳልሳይ ካብቶም ሸውዓተ ምልክታት ዕግበት/ምልአትን 
ሕይወትን ዘምጽአ ምልክት እዩ። ቅ. ዮሓንስ ኩሉ ጊዜ ነቲ ምልክት ምስ ነገረ ናይ ሰባት መልሰ ግብሪ 
ማለት ናይ ዝአምኑን ናይ ዝነጽጉን ገሊጹ ይነግር። ብዙሓት በቲ ዝገበሮ ይድነቑ፥ ብአኡ ይአምኑ እዚ 
ብሓቂ ወዲ አምላኽ እዩ ዓቢ ነብይ አተንሢኡልና እናበሉ አብቲ ዝብሎን ዝገብሮን ኢድ አምላኽ 
ከምዘሎ ይርእዩን ይቕበሉን። ገለ ግን አይአምኑን፥ ካብኡ ይርሕቁ ምኽንያቱ እቲ ዝገብሮ ዘይስሕብ ወይ 
እውን አብ ጸገም ዝእቱ እዩ እናበሉ ይነጽግዎ ከም ዝነበሩ ይነግረና።  

አብ ናይ ሎሚ አስተንትኖ ቅድሚ ምእታውና ንአፍልጦናን ብርሁ ክገብሮ ታሪኻውን ባህላውን ኩነታት 
እዚ ፍጻሜ ዝተፈጸመሉ ክንርኢ ሓጋዚ እዩ። ብዙሓት ምሁራት ክርስትና እዚ ፍጻሜ አምሳላዊ እዩ 
ይብሉ። እዚ ልሙስ ሰብአይ አምሳል ህዝበ እስራኤል እዩ። እቶም ሓምሽተ ገበላታት ነተን ቀዳሞት 
ሓምሽተ መጻሕፍቲ ሕጊ የመልክት። አብቲ ገበላታት እቲ ህዝቢ ሓሚሙ ይድቅስ። ሕጊ ንኃጢአት 
ህዝቢ የርኢ ግን ክቕይሮ አይክእልን። ሕጊ ናይ ህዝቢ ድኽመት ክኽውል  ይኽእል እዩ ግን ከሕውዮም 
አይክእልን እዩ። ሕጊ ከምቲ ገበላታት ንዝሓመማ ነፍሳት ህዝቢ የዕቁብ ግን ከሕውዮም አይክእልን። 
እተን 38 ዓመት ነተን እስራኤላውያን ቅድሚ ምድረ ተስፋ አብ በረኻታት ሲናይ ኮለል ዝበልወን 
የመልክታ ወይ ከአ ነተን ንምጽአት መስሕ ዝተጸበይወን አዝማን የመልክታ። እቲ ናይ ማይ ምንዋጽ 
ንጥምቀት የመልክት። አብ ጥንታውያን ስእልታት ክርስትና ዝርአ አሳእል ሰብ ድሕሪ ጥምቀት ካብ ማይ 
ዓራቱ ተሰኪሙ ክወጽእ ዘርኢ ስእሊ ይርአ።  

ነዚ ኹሉ አብ ግምት አእቲና ክነብቦ ከሎና ትርጉም ክህብ ይኽእል እዩ እንተ ኾነ ዮሓንስ ወንጌሉ 
ክጽሕፍ እንከሎ ነዚ ትርጉም ሒዙ ዝጸሓፎ አይመስልን። ግን አጥቢቕ ክንርእዮ ከሎን ህያው ሓቂ 
አልኦ። አብዚ ክንዝክሮ ዘሎና ዝኾነ ታሪኽ ቅ. መጽሓፍ ካብቲ ዝነግሮ ንላዕሊ ሓቂ ከምዘለዎ ክንግምት 
አሎና። ኲኖ እቲ ግዳማዊ ገጽ ዝዓመቐ ትርጉም ከምዘሎ ክንግንዘብ አሎና። እቶም ንአሽቱ ታሪኻት 
ከይተረፉ አብ ዘለዓለማዊ ነገራት ከብጽሑና ይኽእሉ።  

አብዚ ናይ ሎሚ ወንጌል ዮሓንስ ብዛዕባ ስሙ ዘይጥቀስ ብዓል አብ ኢየሩሳሌም ከም ዝነበረ ኢየሱስ ከአ 
ዝተሓወሶ ይነግር። አይሁድ ብግድን ሰለስተ ብዓላት የብዕሉ ነሮም፥ ፋሲካ (Passover)፥ ጴራቅሊጦስን 
(Pentecost)፥ ብዓል ዳሳት (Tabernacle)። እዚ ስሙ ዘይጥቀስ ብዓል ምናልባት ብዓል ጰራቅሊጦስ 
ወይ ብዓል ሓምሳ ክኸውን ይኽእል፥ ነዚ መረጋገጺ ዝኾነና ዮሓ፡ 6 ቅሚ ዮሓ 5 እንተ ወሰድናዮ 
ብዛዕባ ፋሲካ ክንሓስብ ንኽእል ምኽንያቱ ናይ ምዕ. 6 ፋሲካ ቀሪቡ እንከሎ ከምዝ ዝተባህለ ንርኢ (ዮሓ 
6፡4)። ፋሲካ አብ ፍርቂ ሚያዝያ እዩ ጰራቅሊጦስ ከአ ድሕሪ ሸውዓተ ሶሙን እዩ። ብዝኾነ ኢየሱስ 
አብቲ ብዓል ምስ ተሓወሰ አብቲ አብ ጥቓ ደገ አባግዕ ብዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ (ገዛ ምሕረት) ዚብሃል 
ኃሙሽተ ገበላ ዘለዎ ቐላይ ከም ዝኸደ ይነግረና። አብ መጨረሻ ናይ   19 ክፍለ ዘመን አብ ዝተገብረ 
አርኪዮሊጂካዊ ኩዕታ ፍራስ ፍራስ ናይእዚ ቀላይ ከም ዝተረኽበ ይንገር። ቅ. ዮሓንስ አብ ጥቓ እቲ 
ቀላይ ብዙሓት ሕሙማት ዕዉራትን ሓንካሳትን ልሙሳትን ይድቅሱ ከም ዝነበሩ ይነግረና። እዞም ሰለስተ 



ሕማማት ብነፍስን ብሥጋን ስለ ዘሳቕዩና ካብኦም ክንሓውን ክነጽሕን ንደሊ። ሰለስቲኦም ምንጪ ናይ 
ንኩሉ ስጋዊ ስቓይ እዮም፥ ብዙሕ ጊዜ ንሕና ክርስትያን ብናይ እዚኦም ጽልአት ኢና እንሳቐ።  

ዑረት፡ ኢየሱስ አብይ ገጹ ከም ዝመርሓና ወይ እውን አብ ሕይወት ክንከዶ ዝግብአና ርኢና 
አይንኽእልን። ኩልና ከም እንፈልጦ ዕዉር ሰብ ክርኢ ስለ ዘይክእል ብዙሕ እዩ ዝጎድሎ። ሰባት 
ክመርሕዎ አለዎም። ንነገራት ስለ ዘይርእዮም አብ ገለ እዋን ዓቢ ዕድል ከጥፍእ ይኽእል። ርእዩ ከም 
ሰቡ ርድኢቱ ከይህብ ኩነታቱ አየፍቅደሉን እዩ በዚ ኸአ አብ ማሕበራውን ግላውን ነገራት ብዙሕ 
ይጎድሎ። አብ መንፈሳዊ ሕይወት ዑረት ሕልና እቲ ዝኸፍአ ኮይኑ ብዝያዳ ካብ ሰብን አምላኽን 
ዝፈልየና ዓቢ ሕማም እዩ። ጾምና ካብ ከምዚ ዝአመሰሉ ክንሓዊ ዕድል ዝህበና። ኢየሱስ አብ ዘሎናዮ 
መጺኡ ክትሓዊ/ሓውዪ ክትርእዶ ትደሊ ይብለና።   

ሓንካሳን ልሙስን፡ ክንርኢ ንኽእል ኢና ክንከይድ ግን አይንኽእልን ወይ አብ መገዲ አምላኽ 
አይንመላለስን። አካላዊ ስንክልና ምሕንካስን ምልማስን ካብ ብዙሕ ነገራት የትርፈና። ነዊሕ ክንከይድ 
አይንኽእልን፥ ሰባት ክሕግዙና አለዎም እንተ ዘይኮነ ዓቕሚ የብልናን አብ ሓገዝ ሰባት ዝተመርኮስና 
ኢና። መንፈሳዊ ሕንከሳን ምልማስን ዝገደደ እዩ። ጠዋይ ሕልና አብ ክፍአትን ጥልመትን ዘተኮረ 
ሕይወት ጎዳኢና እዩ አብ መጨረሻ። ሕልንኡ ዝለመሰ ሰብ ክፉእ ክገብር አየጸግሞን እዩ፥ እዚ እቲ 
ዝኸፍአ አብ ሕይወት ስለ ዝኾነ ሎሚ ካብዚ ሕማም ክንወጽእ ተንሥእ/ኢ እናበለ ብኢድና ሒዙ 
ከተንሥእና ዕድል ይህበና አሎ።  

አብዚ ቅዱስ እዋን ጾም ኢየሱስ ንነፍሲ ወከፍና አብቲ ዘሎናዮ መጺኡ እንደገና ክትሓዊ ትደሊዶ/ 
ምእሉእ ክትከውን ትደሊዶ እናበለ ይሓተና አሎ። ኩነታቱ ርእዩ ዝኽአለ ጥራሕ እዩ እወ ክሓዊ እደሊ 
ክብል ዝኽእል። ገለ እዋን ሓሚምና ከሎና ድሓን እየ ንብል ኢና እዚ እዩ ንሰብ ሎሚ ከቢድዎ ዘሎ። 
መይቱ እንከሎ ሕይወት አሎኒ ኃጢኡ እንከሎ ምስ አምላኽ አሎኹ እናበለ ንርእሱ ከታልል ይነብር። 
እዚ ልሙስ ሰብአይ ግን ዝሕግዞ ዝረድኦ ብእምነት ይጽበ ስለ ዝነበረ አምላኽ አብ ማእሱ ከሎ መጺኡ 
ክትሓዊዶ ትደሊ ኢሉ አሕውይዎ። ኢየሱስ በዚ ብሩኽ ጾም አብ ዘሎናዮ መጺኡ ጸጋ ክህበካ ክምሕረካ 
ኃጢአትካ/ኪ ክሓድገልካ ትደልዶ ይብለና አሎ። ብዘይቀለዓለም እወ ጎይታይ ሓግዘኒ ንበሎ።  

ኢየሱስ አብቲ ሓሚምናሉ ጠፊእናሉ ተኸዊልናሉ ዘሎና ይመጽኣና። አብዚ ዘሎናዮ ብሩኽ ጾም ፵ 
ኢየሱስ ብዝተፈላለየ መገዲ ምሳና ከምዘሎ ሓሲብና ክንቀርቦ ክንሰምዖ ጸገምና ክነግሮ እዋኑ እዩ። ግላዊ 
ድሕነትና የገድሶ እዩ። እሂ ድአ በይንኻ አብዚ ተኸዊልካ ንበይንኻ ክትሓዊ/ውዪ ተደልዶ ይብለና አሎ። 
እዚ ሕሙም ደቂሱ ምስረአዮ ነዊኅ እዋን ምሕማሙፈሊጡ ይብለና፥ ምናልባት አቕድም አቢሎም ሰባት 
ጸገሙ ዝፈልጡ ወይ አዝማዱ ነጊሮሞ ይኾኑ ኢየሱስ ምስ ፈለጠ ጊዜ አይወሰደን አብቲ ዘለዎ መጺኡ 
ሓቲትዎ። መጀመርያ ዝሓተቶ ክትሓዊዶ ትደሊ ዝብል እዩ።  

እዚ ሰብ ሕማሙ ንነውሕ ዓመታት አሳቕይዎ ክትንሥእ ክንቀሳቐስ ከምዘይክእል ገርዎ፥ አብ ሓደ ቦታን 
አብ ሓንቲ አረጊት ማእስን ን38 ዓመት ከምዝነብር ገርዎ ብሓቂ ከቢድ ንኹሉ እዩ፥ ብዓቢኡ ነቲ 
ሕሙም ድሕሪኡ ነቶም ዘልዕልዎ ወይ ዝሕግዝዎ ዝነበሩ፥ አብ ገለ እዋን የንጸርጽር እውን ነሩ ይኸውን 
እዩ፥ ሞት እውን ይምነ ነሩ ይኸውን እዩ። አብ ከምዚ እንከሎ እዩ ምሕረት አምላኽ መጺእዎ። እዚ 
አምሳል እቲ ዓቢ ኃጢአት ንዓመታት ሒዝናዮ እንጉዓዝ ርክብና ምስ አምላኽን ሰብን ምስ ገዛእ ርእስናን 
በቲኹ አብ ስቓይን ውርደትን አብ ተስፋ ቍርጸት ሒዙና ዝነብር እዩ። ከም ቆሲሉ ዘሎ መንድዓት 
ተሰኪምናዮ ክንከይድ ከሎና ንኹሉ ጸገም እዩ፥ ስለዚ ሎሚ አምላኽ አብ ዘሎናዮ መጺኡ ብቤተ 
ክርስትያኑ ገሩ ክትሓዊዶ ትደሊ ይብልና አሎ።  



እዚ ልሙስ ሰብአይ ን38 ዓመት ተስፋ ከይቆረጸ እቲ ቀላይ ምስ ተንቀሳቐሰ ዝሕግዞ ዝጽበ ዝነበረ ሰብ 
ኩሉ ጊዜ ካልኦት ይቕድምዎ ዝነበሩ ንሕቶ ኢየሱስ መልሲ ክህብ አንከሎ ዝሕግዝ የብለይን ባዕለይ 
ከይገብር ከአ ዓቕሚ የብለይን ኢሉ መሊሱ፥ እዚ ዘበሎ እቲ ቀላይ በብእዋኑ ይንቀሳቐስ እሞ እቲ 
ቀዲሙ ዝአተወ ይሓዊ ነሩ ዝብል እምነት ነርዎም። አብ ገለ ብራናታት መልኣኽ እግዚአብሔር መጺኡ 
የንቀሳቕሶ ነሩ ዝብል ንረክብ እዚ ግን ገለ ዝሓወስዎ ክኸውን ይክእል እዩ ብማለት አብዚ እዋን ዘሎ 
ቅዳሕ ወንጌል አይንረኽቦን። ብዝኾነ ከም ማጨሎት ሃገርን እዩ እዩ ነሩ። ብእምነት አብኡ ዝሕጸብ ከም 
ዝሓውን ምምእማን። ስለዚ ዝሕግዘኒ እየ ዝደሊ ዝበለ እዩ ዝመስል።  

ኢየሱስ ርእይ ምስ አበሎ ጸገሙ ተረዲኡ ጊዜ ከይወሰደ ክትሓዊዶ ትደሊ እናበለ ሓቲትዎ። አብዚ 
ቅድሚ ምቕጻልና ክንርእዮ ዝሕግዘና ነገር አሎ። ኢየሱስ ድላይ ናይ እቲ ሰብ ሓቲትዎ ብዘይፍቓዱ 
ሓንቲ ኽገብር አይደለን ወላ እኳ ጸገሙ እንተ ተረድአ። አምላኽ ንአና እውን ብዘይድላይና ምሕረቱ 
ፍቕሩ አይህበናን እዩ፥ ስለዚ ኢየሱስ ክልውጠና ክንሓዊ ቀጻሊ ሃረርታ ተስፋ ክህልወና እዩ ዝደሊ። እዚ 
ኽገብረልካ/ኪ ፍቓድካ/ኪ ድዩ እናበለ ይሓተና። እወ ዝብል መልሲ እንተ ሃብና ጥራሕ እዩ አምላኽ 
ግዲኡ ዝገብር፥ እምበር በዚ ዘለኽዎ ዕጉብ እየ ብሃልቲ እንተ ኾና አይግድደናን እዩ። ከምኡ ካልእ 
ነጥቢ አብ ዝኾነ እውና ተስፋ ዘይምቑራጽ እዚ ሰብ ሓደ ዝሕግዞ ዘይብሉ ንክንድዚ ዝአክል ዓመታት 
ምጽባዩ እምነቱን ዝነበሮ ተስፋን እዩ አጽኒሕዎ እታ ሕርይቲ ዕለት ከአ መጺአቶ። ንሕና እውን 
ኩነታትና ብዘየገድስ ምስ ምሉእ እምነትን ተስፋን ክነብር ከም ዘሎና ሕያው ምስክርና እዩ። ናይ አምላኽ 
ምሕረት በቲ ናይ ሰብ ተስፋ ምቑራጽ ወይ ነዊሕ ጊዜ ብምውሳድ አይቅየርን እዩ ኩሉ ጊዜ ክፉት እዩ። 
ንሕና ብባዕልና ሓንቲ ክንገብር ከምዘይንኽእል ክንአምን አሎና ግን ብሓቂ ክንርእዮ ከሎና ተአምራት 
ዝኸውን ድላይ አምላኽን ድላይናን ክገትም እንከሎ ጥራሕ እዩ።  

እቲ ሰብአይ ብጉሁይ መንፈስ ጎይታይ መን እሞ አሎኒ ሓጋዚ ስለ ዘይብለይ ኩሎም ይቕድሙኒ እናበለ 
እናአስተማሰለ ዝሕግዝ ከምዘይብሉ ነጊሩ። ሰብ አብ ምስትምሳል ምስአተወ ዳርጋ ናይ ምግባር ዓቕሙ 
ድኹም እዩ፥ ግን ንእሽቶይ ተስፋ አላቶ። ኩሉ አብ ዝሓርበተና ዓቕልና ተጸንቂቑ አብ ዘለዎ እዋን ተስፋ 
ገርና ክንብርትዕ እዚ ን38 ዓመት ብዘይተስፋ ምቝራጽ ዝተጸበየ አብነትና እዩ። ዝገብሮ የብለይን ኩሉ 
አባኻ አወፍዮ አሎኹ አብ ምባል እንተ በጻሕና ክንቅይር ተስፋ አሎና። ከምኡ ኢየሱስ ብጻይ እቶ ሓጋዚ 
ዘይብሎም ንጹጋትን ንዑቓትን እዩ፥ በዚ እዩ ዓርኪ መጸብሓንን ኃጥአንን ዝተባህለ። አብ በይንና ተሪፍና 
ወላ ሓደ ክሕግዘና ፍቓደኛ አብ ዝኾናሉ ሓንትስ አብኡ ተስፋ ይሃልወና እምበር ምሳና አሎ።  

ኢየሱስ እምነትን ተስፋን እቲ ሰብአይ ርእዩ ሽዑ ንሽዑ ተንሥእ እሞ ዓራትካ አልዒልካ ኪድ ኢልዎ? 
ክኸውን ንዘይክእል ነገር ክገብር ትንሥእ ኢልዎ። መንጸፉ ወይ እታ ማእሲ ፈኳስ እያ ነራ ትኸውን 
ተንሥእ ምስ ተባህለ ጊዜ ከይወሰደ ብድድ ኢሉ። ብኡብኡ ሓወየ እታ ን38 ዓመት ዝደቀሰላ ማእሱ፥ 
ን38 ዓመት ዝጾሮቶ ማእሲ ሕጂ ክጾራ ብዙሕ ትርጉም አይህብን እዩ ግን ምስ ኢየሱስ ኮይኑ ዝክአሎ 
ገሩ አልዒሉ ኸአ ከደ፥ አብዚ ትንሥኤ አብ ሓዲስ ሕይወት ምትንባህ እቲ ኢየሱስ ምንጩ ዝኾነ ንርኢ። 
“አነ ትንሣኤን ሕይወትን እየ” ዝበሎ። ካልእ ክንግንዘቦ ዘሎና እዚ ሰብአይ ከምታ ኢየሱስ ዝበሎ እዩ 
ገሩ። ምስተሓተ ነቲ ዝተገብረሉን ዝተባህሎን መንጪ ኢየሱስ ምዃኑ መስኪሩ። እምነት ስለ ዝገበረ 
ቅልጡፍ መልሲ ረኺቡ።  እዚ ሰብ አርእያ ንኹልና እዩ። ነቲ ብኢየሱስ ዝተገብረልና ምሕዋይን ካልእ 
ጸጋታትን አመስጊና ኩሉ ጊዜ ነቲ ንሱ ዝብለና ጽን ክንብል።  

አብዚ ናይ ዓወት መገዲ ንርኢ። አብ ዓለም ብዙሕ ነገራት አሎ ዝስዕረና። ብዙሕ ሃረርታ እንተ አሎናን 
ዝክአለና ክንገብር እንተ ቆረጽናን አብ ገለ እዋን ተስፋ ዘይብሉ ክመስል ይክእል ይኸውን እንተ ኾነ ጸጋ/
ኃይሊ አምላኽ ሽዑ ዕድል ይረክብ እሞ ሽዑ ምስኡ ኮና ነቲ ንዓመታት ዘሳቕየና ዝነበረ ክነሸንፎ 
ንኽእል። ቅ. ጳውሎስ አብ 2ቆሮ 12፡8-10 ነዚ ሓሳብ ክገልጽ እንከሎ ነዚ ሥቓይ ካባይ አርሕቆ ኢለ 



ንጎይታ ሠለስተ ሳዕ ለምንክዎ ንሱ ኸአ ኃይለይ አብ ድኻም እዩ ዝግለጽ እሞ ጸጋይ ይአኽለካ በለኒ። 
ስለዚ ኃይሊ ክርስቶስ አብ ልዕለይ ምእንቲ ኺኃድር ብብዙሕ ተሓጓስ ብድኻመይ ክምካሕ እየ፥ 
እምብአርከስ ምስ ዝደክም ሽዑ እየ ዝብርትዕ እሞ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ብድኻም ብጸርፊ ብኃሳር 
ብስደት ብጸበባ እሕጎስ አሎኹ ይብል።  

ኢየሱስ ቅድሚ ምሕዋይና ወይ እውን እንልምኖ ክኾነልና ክንገብሮ ዘሎና አሎ። መጀመርያ ምሉእ 
እምነት ክህልወና አለዎ። እምነት ዘይብልካ ዝግበር የለን። ድሕሪኡ ብኩሉ ዝተሰናዶና ክንከውን አሎና፥ 
ሕይወትና ንጸጋ አምላኽ ክቕበል ክንቅርቦ አሎና፥ ካብ ኃጢአትና ክንሳሕ፥ አብ ፍቕሪ አምላኽ ክንርከብ 
አሎና። ብዙሕ ጊዜ ሕይወትና ከምዘለዎ እንከሎ ድላይና ክንውሃብ ወይ ክግበረልና ኢና እንደሊ እዚ ግን 
ምስ አምላኽ አይከይድን እዩ።  

ኢየሱስ ካብ መንፈሳዊ መልመስትና የሕውየና ነቲ ብመንፈስ ሰይጣን አሲሩ አልሚሱና ዘሎ አብ ጽድቂ 
ገጽና ከይንኸይድ አሲሩና ዘሎ ከሕውየና ፍቓዱ እዩ። አብ ጥምቀትና ፍሉይ ጸጋ ውሉዱነት ተዋሂብና 
አብ መንግስተ ሰማይ ዝወስድ ጉዕዞ ሕይወት ጀሚርና። አብ ሓቅን ጽድቅን፥ አብ መንበረ ታቦት አምላኽ  
ገጽና ክንጉዓዝ አብቲ ምንጪ ኹሉ ዝኾነ አምላኽ ክንከይድ ዘኽእል ኃይሊ ተዋሂብና ኢና። አብ ጉዕዞ 
ግን ባህርያውን ባዕልኻ ዝፈጠርካዮ መዓንቀፊ ንመንፈስ ዘልምስ አሎ በዚ ኢና ሎሚ ክንሓዊ አብ 
ኢየሱስ ክንምለስ ዘሎና። ሕጂ እውን ክትሓዊ ሰላም ዝመልኦ ሕይወት ሒዝካ ክትጕዓዝ ትደሊዶ እናበለ 
ይሓተና ዘሎ።  

አሚኑ ዓራቱ ሒዙ እናኸደ እንከሎ አኽበርቲ ሕጊ ዝብሃሉ ሰንበት መዓልቲ ዓራትካ ክትጸውር 
አይግብአካን እናበሉ ደው አቢሎሞ። ብሕጊ አይሁድ ሰንበት (ቀዳም) ዝኾነ ነገር ክገብሩ አይፍቀዱን 
እዩ፥ ስለዚ ዓቢ ምጥሓስ ሕጊ እዩ ገሩ። ንሱ ግን እቲ ዘሕወየኒ እዩ ከምኡ ኢሉኒ እናበለ መሊሱ። 
መንእዩ ከምኡ ዝብለካ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ዘገርም እቲ ዝሓወየ ንኢየሱስ መን ምዃኑ አይፈለጦን። 
እንተ ወሓደ ስሙ ክሕዝ ነርዎ ን38 ዓመት ማሲኑ ዝነበረ ዘሕወዮ ዘይምፍላጥ ፍሉይ ትምህርቲ አለዎ። 
ብዙሕ ጊዜ ደቂ ሰበ ነቲ ዝዓበየ ነገር ዝገበረልና ረሲዕና ወይ እውን ትማሊ ሳላ ሰባት አብዚ ዘሎናዮ 
በጺሕና ክነብቅዕ ኩሉ ምስ ተቐየረልና ሓንቲ ከምዘይተገብረልና ኮና ክንከይድ ከሎና የድንጽው እዩ፥ 
ንኹሉ ረሲዕና አብ ካልእ ነድህብ። ልዕሊ ኹሉ አምላኽ አብ ዝሓለፈ ዝገበረልና ረሲዕና ክንደይ ኢና 
ንአምላኽ ረሲዕና እንነብር። ንዝተገብረልና ሰናይ ክንርኢ እንተ ኸአልና ጥራሕ ኢና ሰናይ እንገብር። 

አኽበርቲ ሕጊ ኢና ዝብሉ ነዚ ሰብ ሓንቲ መዓልቲ ክሕግዝዎ ከበጽሕዎ አጆኻ ክብልዎ ዘይክአሉ ሓውዩ 
መንጸፉ ብምጻሩ ብምዓልቲ ሰንበት ወጢሮሞ መቕጻዕቲ እውን ከውርዱሉ ይክአል ደው በለ ሕጊ ተፍርስ 
አሎኻ ኢሎሞ። ገለ ሰባት አለዉ አብ ንአሽቱ ነገራት ሕጊ ዘይኸበረ ኢሎም ንዝዓበየ ነገር ክርእዩ 
ዘይክእሉ። ንጉዳይ አምላኽ አብ ንአሽቱ ነገራት አተሓሒዝና ንርኢ እዚ ኸአ ትርጉም የቐይር። እዞም 
አኽበርቲ ሕጊ ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ሰናይ ነገር ክርእዩ አይክአሉን እዚ ኸአ ክሳብ ክንደይ ካብ አምላኽ 
ርሒቆም ከምዝነበሩ እዩ ዝነግረና። ካብ አምላኽ ዝርሓቀ ሕይወት ንጽቡቕ ክርኢ ይኸብዶ እዩ። እዚ ሰብ 
ን38 ዓመት ማሲኑ እዩ ነሩ እንታይ ዓይነት ሕይወት ይነብር ከምዝነበረ ወላ ሓደ ካባና ክርድኦ ወይ 
ክግምቶ አይክእልን እዩ። ንስድርኡ ክሕግዝ ዘይምኽአሉ፥ ዝነበሮ ሕይወት ተስፋ ዝኸልኦ ዘሓለሎ፥ 
ንበይኑ ምዃኑ፥ ሕጂ ኸአ መራሕቲ ሃይማኖት ወላ ሓንቲ መዓልቲ ክሕግዝዎ ዘይክአሉ ነቲ ኢየሱስ 
ዝገበረሉ ክነቕፉ ክርኢ እንከሎ እንታይ ኮኑ ሓሲቡ ይከውን? ንሕና እውን ብዝተፈላለየ መገዲ ነዚ 
ንደግሞ ኢና።  

ነዚ ሰብ ስለ ዘሕወየ ፥ካብ ሕማምን ኩሉ ዝነበሮ ጸገማትን ነጻ ስለ ዝገበረ፥ ተስፍኡ ስለ ዝሓደሰሉ፥ 
ንፍቕሪ እግዚአብሔር ከምዝፈልጥ ስለ ዝገበሮ ቅ. ዮሓንስ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ንኢየሱስ አሳደድዎ 



ክቐትልዎ እውን ይደልዩ ነበሩ ይብለና። ነቲ ውጹእ ሓቂ ምሕረት ክርእዩ አይደለዩን፥ ሓቂ ንገዛእ ርእሳ 
ከምእትፍለጥ ገበረት ንሕናኸአ እዚ ካልአይ ጊዜ ክኸውን አይነፍቅድን። በዚ ኸአ አብቶም ንኢየሱስ 
ዝጸልኡ ርኹስ መንፈስ ክሳብ ክንደይ ከምእተጠምጠሞም ክንርኢ ንኽእል። ንሕና እውን አብ ገለ እዋን 
ንሓቂ ንጽድቂ ልብና ብኽፍአት ምስ ዓወረ እናረአና ንጥሕሶ ኢና። አብዚ እዋን እንታይ ዝጠሓስክዎ 
አሎ ክንብል ይግባእ።  

አበው ነዚ ክፍሊ ወንጌል ብዕምቆት ርእዮም ትርጉም ይህቡሉ። ቅ. ዮሓንስ አፈውርቅ አብ ስብከቱ፥ እቲ 
ቀላይ አምሳል ጥምቀት ክርስትና እዩ ግን ቀላይ ቤተ ሳይዳ አካላዊ ምሕረት እዩ ሂቡ ጥምቀት ግን ናይ 
ነፍሲ ርስሓት እዩ ዘሕዊ። አብ በይተሳይዳ ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ ሓውዩ ንሱኸአ አብ ሓደ እዋን ሓደ እዩ 
ዝሓዊ፥ ጥምቀት ግን ንኹሉ ኩሉ ጊዜ ክፉት ኮይኑ ዘሕዊ ደቂ አምላኽ ዝገብር እዩ። አብ ክልቲኡ ናይ 
አምላኽ ኃይሊ ብአምሳል ማይ ይግለጽ ይብለና።  

ቅ. ዮሓንስ ንፍሉይ ትምህርቲ ኢሉ ኢየሱስ ነቲ ሰብአይ አብ ቤተ መቕደስ እንደገና ረኺቦ እሞ እንሆ 
ሓዊኻ አሎኻ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካ መሊስካ ኃጢአት አይትግበር ከምዝበሎ ይነግረና። እዚ ሰብ 
ምናልባት ንአምላኽ ከመስግን አብ ቤተ መቕደስ መጺኡ ይኸውን ሽዑ ኢየሱስ እቲ ናይ ምሕዋይ ጉዕዞ 
ምልአት ክህልዎ ኢሉ፥ አብኡ ቅርብ ኢሉ ሕጂ እውን ኢየሱስ እዩ አብቲ ዘለዎ ዝመጽኦ ናይ ነፍሲ 
ጥዕና ዝያዳ ካብ ናይ ሰውነት ጥዕና ከምዝኾነ ገሊጽሉ። ቅዱስ ፍርሂ ገርና ካብ ኃጢአት ክንርሕቕ 
ከምዘሎና ንአና እውን ይነግረና። ንአምላኽ ምፍራሕ ክንብል እንከሎና ካብ ፍቕሪ ዝተላዕለ ፍርሕ እዩ 
ዘስምዕ። ስለዚ አንጻር ኃጢአት ክንቃለስ አሎና ምኽንያቱ ተጻይ አምላኽ ስለ ዝኾነ ከምኡ ኃጢአት 
ብምግባርና አብዚ ዓለምን አብ ዝመጽእ እንቕጻዕ ስለ ዝኾና። ደጊምካ አይትአብስ ኢልዎ ድህሪ ንስሓ 
ዝብሃለና ቃል እዩ። አብቲ ዝአቶናዮ ናይ ምሕረት ሕይወት ክንጸንዕ ይግብአና። ኃጢአት ጸጋ አምላኽ 
ቀንጢጢ ከም እንማስን እዩ ዝገብረና ስለዚ ከይንኃጥእ ጻዕሪ የድልየና።  

አብዚ አብ ጉዕዞ ጾም አብ ዘሎናዮ እዋን ብዝያዳ መልእኽቲ ናይ እዚ ንባብ ብዓቢኡ ክርድአና ይግባእ። 
አምላኽ ክሳብ ክንደይ ከምዘፍቀረና ርኢና ክንክእል አሎና። ጉዕዞ ጾምና ነቲ አምላኽ ሕይወትን 
ምሕዋይን ሞራላውን መንፈሳውን ናጽነት ንአና በብእዋኑ ዝህበና ርኢና ምስቲ ብአንጻሩ ነቲ አብ ልቢ 
ሰባት ሱር ዝሰድድ ክፍአት እሞ አብ ገዛእ ርእስና እንፈጥሮ ገሃነም ርኢና ዘይምርአይና ከሕስበና አለዎ። 
ፀሓይ ብቐትሩ እናዓረበትካ እንከላ ብስም ዓውዓው በልካ ጽቡቕ ዘሎኻ ኮይኑ ክስምዓካ አይግባእን። 
ንጥፍአት ኢኻ ትጉዓዝ ዘሎኻ ስለዚ ሎሚ አምላኽ አብ ዘሎኻዮ መጺኡ አሎ ስምዓዮ ተቐበሎ።  

እምብአር ጉዕዞ ጾም ፵ ነቲ ኢየሱስ አብ ሕይወትና ክህበና ዝደልዮ ናይ ምሕዋይ ጸጋ ከምእንኸፍት 
ይገብረና፥ በርቲዕና ንኻልኦት አብ ኢየሱስ ክም ዝጽመጽኡ ክንገብር ሓይሊ ይህበና። ከምኡ ክንሳሕን 
ብኃጢአትና ክንጽጸት ይሕግዘና፥ ነቶም ከምቶም መራሕቲ ሃይማኖት ንርእስና ዓጺና ከይንርኢ ገሮምና 
ዘለዉ ናይ ክፍአት ነገራት ከምእንስዕር ይገብረና። በዚ እዩ ቤተ ክርስትያን “ንጹም ጾመ ወናፍቅር 
ቢጸነ” እናበለት ሰንበት ሰንበት ክንዝምር እትደልየና።   

አብ ኩሉ አምላኽ አብዘሎናዮ መጺኡ ካብ ዘሎና እንሓውያልይ ጸጋን በረኸትን የውርደልና። 
ቅዱስ ጉዕዞ ጾም ይግበረልና። 
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ 


