
መፃጒዕ 
በስመ	  አብ	  ወወልድ	  ወመንፈስ	  ቅዱስ አሐዱ	  አምላክ	  አሜን፡፡	  

ቅዱስ ያሬድ የዐቢይ ጾምን በሰየመበት አዝማናት ላይ አራተኛው ሳምንት መፃጒዕ በመባል ይታወቃል፡፡ በየዓመቱ 
ይህን ኃይለ ቃል ቤተ ክርስቲያናችን የታመሙትን በመርዳት በዕለተ ምጽዓት ከሚመጣ ጥያቄ እንድናመልጥ 
ለማሳያነት ይነገረናል፡፡   

በዮሐንስ ወንጌል ፭፥፪ ጀምሮ እንደምናነበው ጌታችን ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ በኢየሩሳሌምም በበጎች በር 
አጠገብ መጠመቂያ ነበረች፤ ስምዋንም በዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ይሏታል፤ አምስት እርከኖችም ነበሯት፡፡ በዚያም 
ዕውሮችና አንካሶች÷ ሰውነታቸውም የሰለለ ብዙ ድውያን ተኝተው የውኃውን መናወጥ ይጠባበቁ ነበር፡፡ 
የእግዚአብሔር መልአክ ወደ መጠመቂያው ወርዶ ውኃዉን በሚያናውጠው ጊዜ ከውኃው መናወጥ በኋላ 
በመጀመሪያ ወርዶ የሚጠመቅ ካለበት ደዌ ሁሉ ይፈወስ ነበርና፡፡ በዚያም ከታመመ ሠላሳ ስምንት ዓመት የሆነው 
አንድ ሰው ነበር፡፡ ጌታችን ኢየሱስም ይህን ሰው በአልጋዉ ተኝቶ ባየ ጊዜ በደዌ ብዙ ዘመን እንደ ቆየ ዐውቆ÷ 
“ልትድን ትወዳለህን?” አለው፡፡ ድውዩም መልሶ÷ “አዎን ጌታዬ ሆይ÷ ነገር ግን ውኃው በተናወጠ ጊዜ ወደ 
መጠመቂያዉ የሚያወርደኝ ሰው የለኝም፤ እኔ በምመጣበት ጊዜ ሌላው ቀድሞኝ ይወርዳል” አለው፡፡ ጌታችን 
ኢየስስም÷ “ተነሥና አልጋህን ተሸክመህ ሂድ” አለው፡፡ ወዲያውኑም ያ ሰው ድኖ አልጋውን ተሸክሞ ሔደ፤ 
የዳነባትም ቀን ሰንበት ነበረች፡፡ 

 

 

 

አይሁድም የዳነውን ሰው÷ “ዛሬ ሰንበት ነው፤ አልጋህን ልትሸከም አይገባህም” አሉት፡፡ እርሱም መልሶ÷ 
“ያዳነኝ እርሱ፡- አልጋህን ተሸክመህ ሂድ አለኝ” አላቸው፡፡ አይሁድም÷ “አልጋህን ተሸክመህ ሂድ ያለህ 
ሰውዬው ማነው?” ብለው ጠየቁት፡፡ ያ የተፈወሰው ግን ያዳነው ማን እንደ ሆነ አላወቀም፤ ጌታችን ኢየሱስ በዚያ 
ቦታ በነበሩት ብዙ ሰዎች መካከል ተሰውሮ ነበርና፡፡ ከዚህም በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ያን የዳነውን ሰው በቤተ 
መቅደስ አገኘውና÷ “እነሆ÷ ድነሃል፤ ግን ከዚህ የባሰ እንዳያገኝህ ዳግመኛ እንዳትበድል ተጠንቀቅ” አለው፡፡ 



ያም ሰው ሔዶ ያዳነው ጌታችን ኢየሱስ እንደ ሆነ ለአይሁድ ነገራቸው፡፡ ስለዚህም አይሁድ ጌታችን ኢየሱስን 
ያሳድዱትና ሊገድሉትም ይሹ ነበር፤ በሰንበት እንዲህ ያደርግ ነበርና፡፡ 

 ጌታችን ኢየሱስም መልሶ÷ “አባቴ እስከ ዛሬ ይሠራል፤ እኔም እሠራለሁ” አላቸው፡፡ መጻጉ ሰው የለኝም!! 
ማለቱን የቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንት በሁለት ዐቢይ ምክንያት ይተረጉሙታል፡፡ ሰው ሰው እንዲሆን አምላክ 
ሰው ሆነ መጻጉ ሰው የለኝም!! ሲል ከእግዚአብሔር ጋር መኖር የቻለ የሚያምን ልብ ስለሌለኝ የሚረዳን ወገን 
ዘመድ የለኝም ማለቱ ነው፡፡በሌላ አነጋገር ሰው ሰው የሚባለው ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ሲችል ነው፡፡ 
ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ያልቻለ ኃጢአትን ያልተጸየፈ በቅድስና ሕይወት መኖር ያልቻለ ሰው አይደለም 
እንደማለት ነው፡፡ በሁለተኛውና በምስጢራዊ ፍቺም ቤተ ክርስቲያንን ወክሎ በብዙ መናገሩ ነው፡፡ ቤተ 
ክርስቲያን ቃሌን ሰምቶ ወደ ሕይወት የሚለውጥ ሰው የለኝም!! ማለቱ እንደሆነ ያመሰጥሩታል፡፡ 

መጻጉ እንዳለ ዛሬም ቤተ ክርስቲያናችን እየገጠማት ያለው ፈተና ወይም ችግር ሰው ማጣት ነው፡፡ ታይቶ 
ተሰምቶ በማይታወቅ ሁኔታ መልካም ሥራ ሲሠራ የማሰናከያ እንቅፋት የሚያኖሩ፤ በበጎች የተመሰሉ ምእመናን 
በቤተ ክርስቲያን ሲሰበሰቡ የማይወዱ፤ ኑፋቄን በሆዳቸው አርግዘው እውነተኛ መምህር ለመምሰል የሚጥሩ፤ አውሬ 
ሆነው ሰው ለመምሰል የሚሞክሩ፤ የበዙበት ክፉ ዘመን ስለሆነ ቤተ ክርስቲያን እንደመጻጉ ሰው የለኝም!! ብትል 
አይግረመን በትክክልም ክብሯን ልእልናዋን የሚመልስ ሰው የላትም፡፡ ስለዚህ ሰው የለኝም ስትለን ሰው ሆነን 
እንገኝ፡፡ 

*                   *                       * 

በዕለቱ በቅዳሴ ላይ የሚነበቡትም ምንባቦች።    

1 ኛ. የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ገላትያ ሰዎች 5÷1 - ፍ ም 

2ኛ. የሐዋርያው የቅዱስ ያዕቆብ መልእክት 5፡1 4 - ፍ ም 

3ኛ. የሐዋርያት ሥራ 3፡1 -12 

እንዲሁም የዕለቱ ምስባክ ደግሞ ፤ 

እግዚአብሔር ይረድኦ ውስተ ዐራተ ሕማሙ 

ወይመይጥ ሎቱ ኩሎ ምስካቤሁ እምደዌሁ 

አንሰ እቤ እግዚኦ ተሣህለኒ። 

    እግዚአብሔር በደዌው አልጋ ሳለ ይረዳዋል፤  

መኝታውን ሁሉ በበሽታው ጊዜ ያነጥፍለታል።  

እኔስ አቤቱ ማረኝ፡፡        መዝ.40÷3 - 4 

የዕለቱ የወንጌል ንባብም፤ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1   እስከ 25 ድረስ ያለውነው 

    በደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል 
ካቴድራል 

        የጽርኃ ጽዮን ሰ/ት/ቤት 
                              ዋሽንግተን ዲሲ 


