መንፈሳዊ ዑረት ቀስ ብቐስ እዩ ዝሓዊ
ንባብ፡ ማር 8፡22-26

አብዚ ክፍሊ ማርቆስ አብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ወንጌሉ ከም ዝበጻሕና ንርኢ። ነዚ ሕጂ ዘንበብናዮ ማርቆስ
ነቲ ዝዓበየ መልእኽቱ ቅድሚ ምንጋሩ ፈሊጡ ዘእተዎ እዩ ዝመስል ንሓዋርያቱ ሰብ መን እዩ ይብሉኒ
እናበለ ንዝሓተቶም ቅድሚ ምምላሱ ነዚ ናይ ዕዉር ዝነበረ እሞ ዝሓወየ ተአምራት ገሩ። ከም ዘሎ
ክተንብቦ እንከሎኻ ምሕዋይ ናይ ሓደ ዕዉር ታሪኽ እዩ ዝመስል፥ ግን ከም አብ ኩሉ ወንጌል ማርቆስ
ብአምሳል ዓሚቕ ትርጉም ዝሓዘ እዩ።
ማርቆስ ወንጌላዊ ቅድምዚ ዘዘንትዎ እንተ ርአና ሓዋርያት ናይ ኢየሱስ እንታይነት ከም ዝዘንግዑ ንርኢ።
ምስኡ እናተጓዙ እንከለዉ ምምላእ እንጌራ ስለ ዝረስዑ ፈሪሖም። ነቲ ምስኦም ዘሎ ዝምግብ ዝሓሊ፥
ናይ እንገራ ሕይወት ብርእሱ አብ ማእከሎም እንከሎ ክርእይዎ ክሓስብዎ አይክአሉን። ኩነታት ሓዋርያት
ዝተረድአ ኢየሱስ ገናዶ አይርድአኩምን እዩ አብ ነነድሕድኩም እንጌራ ብዘይምምላእኩም ትካትዑ
እናበለ ጌና ንዝደንዘዘ ልቦም ይሓቶም። አይተስተውዑሉን እንዲኹም ልብኹም ተደፊኑ ድዩ፥ አዒንቲ
ከለዋኹም አይትርእዩንዶ አእዛን ከለዋኹም አይትሰምዑንዶ አይትዝክሩንዶ ኢኹም? እናበለ አብ
ቅድሚኦም ዝገበሮ ተአምራት አርባዓተ ሽሕ ሰብ ከምዝመገበ ይነግሮም።
ሰባት ክንአምን ክንርኢ እንተ ዘይደለና ከምኡ ኢና፥ እና ረአና ከምዘይርአና እናሰማዕና ከምዘይሰማዕና
ኢና እንኸውን። ዘሎናዮ ዘመን ናይ ከምዚ ርጉጽ መርአያ እዩ። ሰባት ንሓቂ ንእሙን ነገር ክክሕዱን
ምቕባል ክአብዩን እንርእዮ ዘሎና እዩ። ሰብ እቲ ዝኸፍአ ንሓቂ እናረአየን ሰምዐን ክኽሕድ እንከሎ እዩ።
ናይ ሓዋርያት መንፈሳዊ ዑረት በዚ ዘንበብናዮ ቃል ወንጌል ማርቆስ ተአምራታዊ ምሕዋይ ስዒብዎ
ንረኽቦ።
ቅድሚ አብ ትንታኔ ምእታው ነዚ ዕዉር ሰባት መሪሖም እዮም አብ ኢየሱስ አምጺኦሞ ምናልባት ቤተ
ሰቡ ወይ ዓዕርኽቱ ወይ እውን ዝደንገጹሉ ክኾኑ ይክአል። ክሓዊ ምስ ሰብ ክሕወስ ሓጊዞም አምጺኦሞ።
አብ ወንጌል ብዙሕ ጊዜ ሰባት ንሰባት አብ ኢየሱስ ከምጽኡ ንረኽቦም። አብቲ ምንጪ ኹሉ ዝኾነ
ኢየሱስ አብኡ ብእምነት የምጽእዎም። ንሕና እውን ንሰባት አብ አምላኽ ክንቕርቦም መገዲ አምላኽ
ክንሕብሮም ሓላፍነትና እዩ። ብዙሓት ስአን ዘቕርቦም ገለ ኸአ ሰይጣን ተዓዊትሎም አብ ጸልማት ዝነብሩ
አለዉ አብ አምላኽ አብ ንስሓ ክቐርቡ ናይ ነፍሲ ወከፍና ተሳትፎ የድሊ። እስከ ሎሚ ንመን አብ
ኢየሱስ ከቕርብ ኢልና ንሕሰብ። መጀመርያ ብቤትና ንጀምር ድሕሪኡ ንኻልኦት። ክንደይ አለዉ ካብ
ቤት አምላኽ ርሒቖም ምስጢራት ክርስቶስ ዘይካፈሉ፥ ክንደይ አለዉ ክርስትያናዊ መዕበያ ዘይረኸቡ
ገለስ ጨረሾም ዝኾነ አፍልጦ አምላኽ ዘይብሎም አለዉ ስለዚ ናብ አምላኽ ክቐርቡ ልኡኻት ኮና
ንቕረቦም።
አብ ናይ ሎሚ ተአምራታዊ ምሕዋይ ናይ ሓደ ዕዉር ፍሉይ ካብ ካልኦት ተአምራታት አብ ወንጌል
እዩ፥ ፍሉይ ዝገብሮ ብኽልተ ደረጃ ዝኾነ እዩ። ኢየሱስ ንመጀመርያ ጊዜ ኢዱ ምስ አንበረሉ
ከምዋግዋግታ ንሰባት ከም ኦም ኮይኖም ተራእዮሞ አብ መንግኦም ዘሎ ፍልልይ ክርኢ አይ ክአለን።
ጣዕሚ ጸጋ አምላኽ ብዘይምርአይና ከም ማንም ነገር ወሲድና እንጉዓዘሎ እዋን አሎ እዩ። ኢየሱስ

ፍቕሩን እንታይነቱን ቀስ ኢሉ ከምዝርአ ክገልጽ እንከሎ ንናትናኤል ካብዚ ዚዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ
(ዮሓን 1፡50) ይብሎ። ፍቕሪ አምላኽ ቀስ ብቐስ እናዐበየን አብ ልብና እናሓደረን ዝኸይድ እዩ። እዚ
ዕዉር ቀልጢፉ ዘይርአየ ምናልባት ጣዕሚ ምርአይ ብዝያዳ ፍልልዩ ክርኢ ኢሉ ዝገበረሉ ክኸውን
ይክአል። ካልአይ ጊዜ ኢየሱስ ምስ ተንከፎ ግን ብምሉእ ክርኢ ክኢሉ። አብ ወንጌል ሰባት ንክዳን
ኢየሱስ ምስ ተንከፉ ከም ዝሓወዩ ዝነግር አሎ (ሉቃ 8፡44)፥ ካብኡ ሓይሊ ወጺኡ ካብ ሕማሞም
የሕውዮም ነሩ። ሎሚ ኢየሱስ ክትንክፎ ዘይደሊ መን አሎ ኾን። አብኡ ቀሪብና ንተንክፎ ሽዑ ብኹሉ
ክንሓዊ ኢና።
ኢየሱስ ዝተንከፎ ልቢ መጀመርያ ዝገብራ አብኡ ምእማን እዩ። እምነት ነቲ ብሰብ ዘይክአል ብአምላኽ
ከም ዝክአል ክንአምን ይሕግዘና። እምነትና ክዓቢ ሕያው ክኸውን ዕለት ዕለት ምስ ኢየሱስ ቀጻሊ ርክብ
ክህልወና ይግባእ፥ ምኽንያቱ እምነት ክመውት ክድስክል ክሓምም ይኽእል እዩ። ኢየሱስ ክትንክፈና
ወይ ክንትንክፎ አብኡ ክንቀርብ አሎና። ሰንበት ሰንበት አብ ቅዳሴ ክንመጽእ እንከሎና ልብና ክትንከፍ
ምስ ኢየሱስ ሓደ ኮና ጸጋ ክንቅበል ምእንቲ እዩ። ኦ ኢይሱስ ነቲ ክሓዊ ዘድልዮ አካላተይ ተንክፎ
ኢልና ንለምኖ። ክንደይ ካብ ምትንካፍና ንሰባት ሕውየት፥ ሰላም ፍቕሪ የምጽአሎም? ክንደይ እዮም አነ
ምስ መጻእኩ ሕጉሳት ዝኾኑ? ብአንጻሩ ክንደይ እዮምከ ንአይ ምስ ረአዩ ዘይሕጎሱ ወይ ናይ አምላኽ
ነገር ዘይርእዩ።
ኢየሱስ ነቲ ዕዉር ንበይኑ ወሲድዎ አብ አዒንቱ ጡፍ ኢሉ ኸአ ኢዱ አንበረሉ ገለዶ ትርኢ አሎኻ
ኢሉ እውን ሓተቶ። ከም ዝተባህለ አብ መጀመርያ ሰባት ከም አእዋም ኮይኖም ተራእዮሞ ኢዱ ምስ
አንበረሉ ጽቡቕ ገሩ ክርኢ ጀመረ ሓወየ ንኹሉውን በሪሁ ረአዮ። አብዚ ሓሓደ ነገራት አሎ አዕሚቕና
ክንርእዮ ዘሎና፡
1. ንበይኑ ወሰዶ። ኢየሱስ ፍሉይ ተገዳስነት ስለ ዝገበረሉ ንበይኑ ካብ ማእከል ህዝብን ዓድን ወጻኢ
ወሲድዎ። እዚ ዝኾነሉ ከአ ንበይኑ ምስኡ ክከውን ስለ ዝደለ እዩ። አብ መንጎ ህዝቢ እንተ
አሕወዮ ሰባት ዕጉግ ክብልዎ ኩሉ ክንድንጽዎ ስለ ዝኾነ ከይርበሽ ኢሉ እዩ። አምላኽ ከሕውየና
ንበይንና ብግልና እዩ ዝደሊ፥ ሎሚ እውን ንበይንና ክገብረልና ዘድልዮ ነገር አሎ ግልሎት
ንውጻእ፥ ንበይንኻ/ኺ ዝብሎ አሎኒ ይብለና አሎ። አብ ጉዳይ ድሕነት ግላዊ ሕይወትና ክግድሰና
አለዎ። ሰብ ንርኡ ምስ ሓወየ እዩ ንኻልእ ዝኸውን። አብ መንበረ ኑዛዜ ንበይንና ኢና እንናዘዝ፥
በይንና አብ ቅድሚ አምላኽ ንቐውም። ኢየሱስ ሎሚ ንበይንና ከሕውነየ ይደሊ አሎ። ግልል
ኢልና ንርከቦ ክንሓዊ ምእንቲ። ዓበይቲ ሓካይምን ዓበይቲ መማህራንን ሓደ ዓይነት ጠባይ
አለዎም። ሓካይም አብ ልብን አእምሮ ሕሙሞም ይአትዉ ኩሉ ዘፍርሖምን ተስፋኦምን
ይፈልጡ ምስኦም ይሳቐዩ ምስኦም ከአ ተስፋ ይገብሩ አጆኻ/ኺ ክትሓዊ ኢኻ/ኺ ይብልዎም።
ዓበይቲ መማህራን አብ ልብን አእምሮን ተመሃርኦም ይአትዉ፥ ግድላቶም፥ ጸገማቶም፥
ዝዕንቅፎም ኩሉ ክርእዩ ይኽእሉ ሽዑ ብቐረባ ዝቕይሩሉን ዝዕወቱሉን መገዲ ይነግርዎም። እዚ
እዩ ንኢየሱስ ዝዓበየ ዝገብሮ ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም አብ ልብን አእምሮን ክአቱ ስለ ዝኽእል።
ንገለ አብልቦም አትዩ ካብ መንግስተ ሰማይ ርሑቕ አይኮንካን ስዓበኒ ይብሎም።
2. እቲ ዕዉር ክርድኦ ዝኽእል አገባብ ተጠቂሙ። አብቲ እዋን ሰባት ብጥፍጣፍ ክሕወ ከም ዝክአል
ይአምኑ ነሮም። እዚ አገባብራ ዘገርም አይ ኮነን ንሕና እውን ኢድና እንተ ተሃረምና ወይ ነደድና
ቃንዛ ክንክየልና ቀልጢፍና አብ አፍና ኢና እነእቱ። ኢየሱስ ነዚ ዕዉር በዚ አገባብ እዩ ከሕውዮ
ፈቲኑ በቲ ዝርድኦ አእምርኡ ክቕበሎ ብዝኽእል መገዲ እዩ አሕውይዎ። ብከመይ መገዲ
ከሕውየካ/ኪ ምደለኻ/ኺ።
3. ኢዱ አንበረሉ። አብ ቅዱስ መጽሓፍ ኢድ ምንባር ናይ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ እዩ
ዘመልክት። ኢየሱስ ንሕፃናት ኢዱ የንብረሎም ነሩ። ምስጢራት ክንዕደል ከሎና ጳጳስ፥ ካህናት

ኢዶም የንብሩልና። ሓዋርያት አብ ልዕሊ ምሩጻት ኢዶም የንብሩ ከም ዝነበሩ ነንብብ፥ ቤተ
ክርስትያን አንብሮ ኢድ አብ ኩሎም ምስጢራት ክትዕድል እንከላ ተዘውትሮ። ኢየሱስ ሎሚ
እውን ኢዱ ከንብረልና ንለምኖ። ክንሓዊ ክንርኢ አንብሮ ኢዱ የድልየና።
4. ንኹሉውን በሪሁ ረአዮ። ኢየሱስ ዝህበና ጸጋ ምልአት እዩ ዝህበና። ካብ ፍቕሪ ተላዒሉ ስለ
ዝህበና ብምልአት እዩ ዝህበና። እቲ ዕዉር ንኹሉ ብፍሉይን ከምዘሎን ክርኢ ክኢሉ። ንሕና
እውን አብኡ ክንቀርብ እንከሎና ጸጋ አምላኽ ብምልአት ንረክብ። ጎደሎ ህያብ አምላኽ የለን።
5. እዚ ተአምራት ፍሉይ ዝበለ እዩ። እዚ ተአምራት ጥራሕ እዩ ቀስ ብቐስ ወይ በበደረጃ
ዝተፈጸመ። ብዙሕ ጊዜ ተአምራታት ኢየሱስ ብቕጽበትን ብምልኡን እዮም ዝፍጸሙ ነሮም።
አብዚ ተአምራት ናይ እቲ ዕዉር ሰብአይ ምርአይ ደረጃ ብደረጃ ቀስ ኢሉ እዩ ተፈጺሙ። ጸጋ
አምላኽ ክንረክብ ዕለት ዕለት ክንከዶ ዝግብአና መገዲ አሎ።
አብዚ አምሳላዊ ሓቂ አሎ። ወላ ሓደ ሰብ የለን ንኹሉ ናይ አምላኽ ሓቂ ብሓደ ክርኢ ዝኽእል። አብ
ከምዚ ዝአመሰለ ስብከተ ወንጌል ሓደ ካብቲ ጸገም ክኸውን ዝኽእል ሓደ ብግሉ ዝገብሮ ውሳኔ ንክርስቶስ
ንምቕባል ምሉእ ክርስትያን ይገብሮ ዝብል እዩ። ሓደ ካብቲ ጸገማት አባልነት ቤተ ክርስትያን ብከምዚ
ክቐርብ ይክአል ማለት ሓደ አባል ቤተ ክርስትያን ከምዝኾነ ምስተመባጽዐ ንኹሉ ከም ዝገበረ ገርካ
ምርአይ። እንተ ኾነ ውሳኔን ኩሉ ዝግበር መብጽዓታት ፈላሚ እቲ መገዲ እምበር መፈጸምታ አይኮነን።
ክርስትናን ዕለት ዕለት እናዓበየ ዝኸይድ እምበር ሓደ ጊዜ ብስም ተቐበልካዮ ዝአክል አይኮነን። ወላ
ነውሕ ዕድመ ይውሃበና ኩሉ ጊዜ እናዓበየ ዝኸይድ እምነት እዩ ክህልወና ዝግባእ።
እዚ ናይ እዚ ዕዉር ቀስ ብቐስ ምሕዋይ ነቲ ናይ ሓዋርያት እምነትን ርድኢት አብ ኢየሱስ ዝነበሮም ቀስ
ኢሉ ዝዓቢ ዝነበረ እምነት እዩ ዘመልክት። እዚ ዕዉር አብ መጀመርታ አብ አመንጎ አእዋምን ሰብን ዘሎ
ፍልልይ ክርኢ አይ ከአለን፥ ልክዕ ከምኡ ሓዋርያት ንኢየሱስ ነቲ እሙን ውሉድ ምእንቲ ኩሉ
ዝሓመመን ዝሞተን ምእንቲ ንሰብ ከድሕን አብ ኦም አብ መስቀል ክሳብ ዘይርአይዎ ብምልኡ ክርድእዎ
መን ምዃኑ ከለልይዎ አይክአሉን።
መንፈሳዊ ዕውረት ዝስዓር ወይ ዝሓዊ ቀስ ቅብቐስ በብደረጃ እዩ። ብዙሕ ጊዜ ተመላሊስካ ምስ አምላኽ
ክትራኸብ ወላ እውን ናይ ምሉእ ሕይወት ክኸውን ይኽእል፥ ወይ ንፍሉይ ኃጢአት ክትስዕር ዝግበር
ይኸውን። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ናይ ሓደ ሰብ ሓቀኛ መንነት ክትፈልጥ ቀስ ኢልካ በብደረጃ እዩ
ብሓደ ጊዜ ክትፈልጦ አይክአልን እዩ። መጀመርያ ግዳማዊ ነገራት ናይ ሓደ ሰብ ኢና እንርኢ ሕብሮም
ገጾም አካላቶም ንርኢ፥ አዕሚቕና ክንፈልጦም ጊዜ ይወስደልና፥ ምስኦም ክንከውን፥ ክነዕልል፥ ጎኒ ጎኒ
ምስ ኦም ክንሰርሕ እንከሎና አብ ነነድሕድና ጽቡቕ ገርና ክንፋለጥ ንኽእል። ቅ. ጳውሎስ አብ 1ቆሮ
13፡12 ሕጂስ ከም ብመስትያት ዋግዋጎ ንርኢ አሎና፥ ሽዑ ግና ገጽ ንገጽ ክንርኢ ኢና። ሕጂ
ፍልጠተይ ጎደሎ እዩ፥ ሽዑ ግና ከምቲ አምላኽ ንአይ ዚፈልጠኒ ፍልጠተይ ምሉእ ኪኸውን እዩ እናበለ
አፍልጦና እናዓበየ ከምዝኸይድ ይነግረና።
ሓቀኛ ምርአይና ስዓታት አብ ክፕምፑተር ወይ አብ ተለቪዥን ብምዃን ክዓቢ ወይ ከም ብሓዲስ ክርኢ
አይክእልን እዩ። መንፈሳዊ ምርአይ ከምዚ አብ ወንጌል ዝብለና ከምብሓዲስ ክንርኢ ንኢየሱስ
ብምርካብን ጥራሕ እዩ። እዚ ብዝበለጸ አብ ጸሎት እዩ ዝኸውን። አብ ጸሎት ክንጽመድ እንከሎና ምስ
ኢየሱስ ቀጥተኛ ርክብ አሎና። ቅ. አጎስጢኖስ ከም ዝብሎ ጸሎት ዝገብር ንአምላኽ ይፈልጦ ይብል እዚ
ኸአ ምስ አምላኽ ሓቀኛ ርክብ ስለ ዝገብር እዩ። አብ ምስጢራትን አብ መዓልታዊ አስተንትኖን
ንክርስቶስ አብ ድኻታት ክንገልግሎ እንከሎና ክንረኽቦ ይክአል።

ኩሎም ምስጢራት ምስ አምላኽ ዘራኽቡና መጋበሪ ድሕነት እዮም። ቅ. ቍርባን ከምቲ ፪ይ ጉባኤ
ቫቲካን ዝብሎ ማእከልን ቀንዲ ምንጪ ናይ ኩሎም ምስጢራት እዩ እዚ ኸአ አብኡ ብርእሱ ክርስቶስ
ስለ ዘሎ እዩ። ንምስጢራት አብ መዓልታዊ ሕይወትና ክነዘውትሮም እንከሎና ቀጻሊ ርክብ ምስ ኢየሱስ
አሎና እዚ ኸአ ሕይወት ብምልአት እዩ ዝህበና። ጸገምና ንምስጢራት ትርጉሞምን ጥቕሞምን ከም
ዝግባእ ስለ ዘይንርዳእ አይንጥቀመሎምን። ከምቲ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ ዝበላ “ህያብ አምላኽን እቲ
አስትይኒ ዝብለኪ ዘሎ መን ምዃኑን እንተ ትፈልጥስ ንስኺ ምለለምንክዮ ነርኪ ንሱ ኸአ ማይ ሕይወት
ምሃበኪ ነሩ” (ዮሓን 4፡10) ዝብላ ሎሚ ንአና እውን ብምስጢራት አቢሉ ዝውሃበና ጸጋ እንተ ንፈልጥ
ሸለል አይምበልናዮም ግን ስአን ምፍላጥን ምድላይን ብዙሕ ጸጋ ይሓልፈና።
መጠን ምርአይና እናወሰኸን ዝዓበየን ዝኸደሉ መጠኑ ብዘበለጸን ዝነጸረን ገርና ንክርስቶስ ክንርኢ
ንኽአል፥ ማዕረ ማዕሪኡ ኸአ ንሓውናን ሓፍትናን አምላኽ ከመይ ገሩ ከም ዝርእየና ክንርኢ ንኽእል።
ሎሚ እምብአር ከምቲ አምላኽ ምስ ክርስቶስ ክንኮኖ ዝግብአና ኮና ክንርከብ ልብና ሕልናና ክንከፍት
ክንደይ ጽቡቅ እዩ። ከምዚ ካብ ዑረቱ ዝሓወየ ሰብ ኢየሱስ ሎሚ እውን ንነፍሲ ወከፍና ካብ መንፈሳዊ
ዑረት ሕልናና ከሕውየና አብኡ ቀሪብና ወይ እውን ንሰባት አብኡ ቀሪቦም ክሓውዩ ነቕርቦም ንርእስና
ኸአ እነኹ መጺአ እናበልና ልብና እምነትና ንግለጸሉ።

ነዚ የብቅዓና።
ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ።

