
 

 

 

 

በስመ Aብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ Aሀዱ Aምላክ! 

EግዚAብሔር ወልድ ይነካል። የሚነካውም በEምነት ነው! (ማቴ.9፥20-21፤ ሉቃ.8፥44) 

 

ጌታችንና መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ በሚሄድበት ሁሉ ብዛት ያላቸውና የተለያዩ ሰዎች ይከተሉት ነበር። 1ኛ) 

ከንግግሩ Aጥምደው ሊወነጅሉት፥ ሊያጠፉት የሚፈልጉ (ጻሕፍት ፈሪሳውያን)፤ 2ኛ) ፈውስን የሚፈልጉ በሽተኞችና 3ኛ) 

Aጃቢ (Aጋፊ) በጌታ የሚሠራውን ድንቅና ተAምር ለማየት ለወሬ የሚከተሉ ነበሩ።  

 

ጌታን በEምነት መንካት (ሉቃ.8፥44) 

 

በAንድ ወቅት IያIሮስ የሚባል የምኵራብ Aለቃ (ክርስቶስን ሊያሳስሩት፥ ሊገድሉት ከሚፈልጉ ሰዎች ወገን መካከል 

የሆነ) ባለሥልጣን ወደ Iየሱስ ቀርቦ በEግሩ ስር በመውደቅ ወደ ቤቱ ገብቶ ልትሞት የተቃረበች ልጁን Eንዲያድንለት 

Aጥብቆ ለመነ። (ሉቃ.8፥40-42) 

 Eንኳን ተለምኖ ሳይለመን የሚገኘው Aምላክ የምኵራብ Aለቃውን ልመና ሰምቶ ወደ ቤቱ በሚሄድበት ጊዜ 

ከሕዝቡ ብዛት የተነሳ ግፊያና ጭንቅንቅ ነበር። በዚህም የጌታ መንገድ ላይ የምኵራብ Aለቃው ልጅ ስትወለድ ደም 

መፍሰስ የጀመራት በሽተኛ ሴት በግፊያውና በትርምሱ ውስጥ ትገኝ ነበር። የምኵራቡ Aለቃ ከIየሱስ Eግር ሥር 

በግንባሩ ተደፍቶ ልጁን በEጁ ዳስሶ ነክቶ ወይም በቃሉ ተናግሮ Eንዲፈውስለት ወደ ቤቱ ሲለምን ይህቺ በሽተኛ ሴት 

ደግሞ በEምነት ተደፍታ “የጨርቁን ጫፍ ብነካ Eፈወሳለሁ፥” Eያለች በልቧ መሻት ነበር። (ሉቃ.8፥44) የምኵራቡ Aለቃ 

በሚታየው Eርሷ ደግሞ በማይታየው Eምነት ግን ሁለቱም የክርስቶስን የፈውስ Eጅ፥ ርኅሩኅ ልብ ፈልገው ነበር። 

 ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስም ወደዚያ ሰፈር የመጣው ለምኩራብ Aለቃው ሲል ቢሆንም ለነካችው የEምነት ሴትም 

ኃይልን ፈውስን ሰጠ። Eርሱ ድንቅ Aምላክ ነውና ለትልቁ ሄዶ ትንሹን Aያልፍም። ይሰጠዋል። ለትንሹ ሄዶም ለትልቁ 

Aይከለክልም። Eርሱ የሚያየው ልብን Eንጅ መልክን፥ ቁመናን ወይም ሥልጣንን Aይደለም።  

Eኛም ብንሆን ከነዚህ ታሪኮች ትምህርትን በመውሰድ የEግዚAብሔር መንፈስ ወደሚገኝበት ወደ ቤተክርስቲያን 

ስንመጣ Aስቀድመን Aመጣጣችን Eንመርምር። ለሌሎች ፈውስ፥ ምሕረትና በረከት Eንዲሆን በታላቁ Aምላክ ፊት 

ልመና፥ ምልጃ ለማድረግ? ወይስ በEምነት Eንፈወሳለን ብለን ለራስ ድነትና በረከት ፍለጋ? ወይስ ቦታ Aጣባቢና Aጋፊ 

በመሆን ፈውስ ፈልገው የመጡትን ደካማዎች ለመሸፈን፥ በረክት Eንዳይደርሳቸው ለመከልከል ተመልካችና Aዳናቂ ሆነን? 

ሴትዮዋ ከቤቷ ይዛው ወደ EግዚAብሔር ወልድ የመጣችው የመዳን፥ የፈውስ Eምነት በEምነት ይዛ ነው። ክርስቶስ 

Eንደማያሳፍራት፥ Eንዲሁ Eንደማያልፋት፥ ሌሎቹን በሽተኞች ካደነ ከፈወሰ Eርሷንም Eንደሚፈዋሳት ተማምና ነበር። 

በመሆኑም ክርስቶስ ሆነ ቤተ ክርስቲያን ለሁሉም Eኩል ናቸው። ለካህን፥ ለምEመን፥ ለበሽተኛ ለጤነኛ፤ ለሕጻን ለAዋቂ 

የሚል AድልO የላቸውም። በውስጥዋ ተገኝተህ ጸልዩልኝ ከማለትህ በፊት ለራስህ በEምነት ጸልይ። EግዚAብሔር ቅርብ 

ነውና ላንተ የመጣ ኃይል ለሌላው በረከትና ፈውስ ይሆናል። EግዚAብሔር ቸርና መሐሪ Aምላክ ነውና ለሌላ የመጣው 

ፈውስ ደግሞ Aንተን ዳስሶ ፈውሶና ባርኮ ያልፋል። ነገር ግን ከሁሉ Aስቀድመህ የምትሄድበትን Aላማ Eና የምትለምነውን 

Eወቅ። የተገኘህበት ሥፍራም ቅዱስ EግዚAብሔር Eንዳለበት Eወቅ። መገኘትህም በመፍራት፥ በመንቀጥቀጥ፥ 

በAክብሮትና በEምነትም ይሁን። 



 

ጌታን በEይታ መንካት (ሉቃ.19፥1-10)  

 

በወንጌል የተተረከ ዘኬዎስ የሚባል ኃጢAተኛና የቀራጮች Aለቃ ነበር። ይህ ሰው ክርስቶስን ሊያይ ፈልጎ 

ከሕዝቡ ብዛት የተነሳ Aልቻለም። በቁመቱም Aጭር በመሆኑና ሥፍራው ሁሉ በAጋፊ መጣበብ የራሱ የሆነ የግል ቦታ 

Eንዲፈልግ ግድ ሆነበት። ከሕዝቡ ጭንንቅ ፊትም ነጥልና ገንጠል ብሎ ጌታን የሚያነጋግርበት ሳይሆን በዓይኑ Eንኳን 

የሚያይበትን የራሱ የሆነ  

መንገድ Aዘጋጀ። ከAንዲት የሾላ ዛፍ ላይም ተንጠላሎ በግፊው፥ በትርምሱ መካከል ጌታን በልቡ በመሻት በዓይኖቹም 

ይፈልገው ጀመር። 

Iየሱስም የዘኬዎስን ልብ Aይቶ ወደተንጠላጠለባት ዛፍ ሄደ። Aሻቅቦም Aይቶ፥ በስሙ በመጥራት፥ “ዘኬዎስ ሆይ፥ ዛሬ 

በቤትህ Eውል ዘንድ ይገባኛልና ፈጥነህ ውረድ” Aለው።  

ዘኬዎስም ከዛፉ ፈጥኖ Eንደ ወረደ ጌታ በደስታ ተቀበለው። ዘኪዎስም በኃጢAተኛነቱና በቀራጭነቱ Aምላክን 

ሳያውቅ፥ በሕይወቱ የኖረበት ዘመን ከሾላ ዛፍ ላይ Eስከወጣበት ጊዜ ድረስ ትርጉም Aልባ ነበር። የሚያስደንቀው ነገር 

ክርስቶስ መንፈሳዊ ዓይኖቹን ሲከፍት፥ “ጌታ ሆይ ካለኝ ሁሉ Eኩሌታውን ለድሆች Eሰጣለሁ። ማንንም በሐሰት ከስሼ 

Eንደሆንሁ Aራት Eጥፍ Eመልሳለሁ፥” ብሎ በፊቱ ቃል ገባ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ለዘኬዎስ ቤት መዳን ሆነለት። ታሪኩም 

ተቀየረ። (ሉቃ.19፥1-10) 

Eንግዲህ Eኛም Eንደ ዘኬዎስ ከAጋፊ ለየትና ነጠል ብለን ክርስቶስን በልባችንም በዓይኖቻችንም Eንፈልገው። 

የEግዚAብሔር ቃል EግዚAብሔር ወልድ በEኛ ሕይወት ይገለጣል። የEግዚAብሔር ክብር ወደ Eኛ ሲመጣና ሲገኝም 

ዘኬዎስ የሠራው ኃጢAትና በደሉ ቁልጭ ብሎ በግልጽ Eንደታየው ለEኛም በደላችን ይታወቀናል። ሁሉን የሚያይ፥ 

ሁሉን የሚያውቅ፥ ሁሉን የሚሰማ ጌታ በሚፈለግበት ቦታ ሁሉ የሚገኝ ነውና Eውነተኛው ንስሐ በEግዚAብሔር ክብር 

ውስጥ Eናገኛለን።  

ዛሬ ጌታ ወደ ቤታችን መጥቶ ሊጋበዝ፥ በበር ቆሞ Eየቆረቆረ ስለሆነ Eንስማው ዘንድ ጊዜና ጆሮAችንን Eንስጠው። 

ሰምተንም Eንክፈትለት። ጌታ በቤታችን በልባችን ተገኝቶም Eውነትን፥ ኃጢAታችንንና በደላችን ሲገልጥም ለንስሐ 

Eንዘጋጅ። ነገር ግን በኃጢAት መውደቅ ብቻ ሳይሆን Eየኖርን Eንዳንሆን ቁርቆራውን ለመስማትና ለማዳመጥ የጥድፊያና 

የወከባ ሕይወትን Aንምረጥ። 

ክርስቲያኖች ምEመናንና ምEመናት ሆይ፥ የመዳን ቀን ዛሬ ነውና ጌታን ፍለጋ Eንደ ምኵራብ Aለቃው በAካል 

ተገኝተን፤ ደም ይፈሳት Eንደነበረችው ሴት በEምነት “ጨርቁን ብዳስስ Eድናለሁ፥” ብለን፤ Eንደ ዘኬዎስም ዛፍ ላይ 

ተንጠልጥለን በEምነት መሻት ጌታን Eንቅረበው። መዳን ለቤታችን ይሆንልናል።  

 

ጌታን በጩኸት መንካት (ማር.10፥45-52)   

 

በርጤሜዎስ የተባለ ዓይነ ስውር በመንገድ ዳር ተቀምጦ ሲለምን ማየት ባይችልም ጫጫታና ግርግር Eንዲሁም 

የትርምስ ድምጽ ይሰማ ነበር። ለግርግሩ፥ ለትርምሱና ለጫጫታው ምክንያት የሆነው የናዝሬቱ Iየሱስ Eንደ ሆነ ባወቀም  

ጊዜ ድምጹን ከፍ Aድርጎ፥ “የዳዊት ልጅ Iየሱስ ሆይ፥ ማረኝ” Eያለ ይጮኽ ጀመር።  

ብዙ Aጋፊዎችና Aጨናናቂዎች ግን ወደ Iየሱስ Eንዳይቀርብ፥ Eንዳይጠጋ Aርፎ Eንዲለምን ገሠጹት። በዓይነ 

ስውርነቱ ፀንቶ ለማኝ ሆኖ Eንዲኖር የሚፈልጉ Aጋፊዎችም ዝም Eንዲል ያላደርጉት ጥረት Aልነበረም። Eጃቸው 



የማይፈታውና የማይሰጡት ፈሪሳውያን Eንኳን ሳይቀሩ Aፉን መሸበቢያ ገንዘብ ሳይሰጡት Aልቀሩም። በርጤሜዎስ ግን 

ማየትን መርጦ ብርሃንን ፈልጓልና፥ “የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ” Eያለ ደጋግሞና Aብዝቶ ጮኸ።  

ጌታም ጩኸቱን ሰምቶ ቆመና፥ “ጥሩት” Aለ። ያን ጊዜ “ዝም በል” ብለው የገሠጹት ያሉት ሁሉ መርዳት ጀመሩ። 

በርጤሜዎስም Eንደመጣ፥ ጌታ፥ “ምን ላደርግልህ ትወዳለህ?” ብሎ ጠየቀው 

Eርሱም፥ “መምህር ሆይ፥ Aይ ዘንድ” ብሎ መለሰ።  

Iየሱስም፥ “ሂድ፤ Eምነትህ Aድኖሃል፥” Aለው። (ማር.10፥45-52)   

ከታሪኩ Eንደምንረዳው Iየሱስ በጩኸትም ይነካልና በጉርጓድ በጨለማ ውስጥ ያለን፤ ነገሮች ያልተስተካከሉልን፤ 

ቀናት የከፉብን ሁሉ Aብዝተን ወደ Iየሱስ Eንጩኸ። ጌታ ባልታስበው ጊዜ ድንገት ይደርስልናል። ብርሃን ይሆንልንና 

ጨለማውም ይሸሻል። ጠማማ ሁሉ ይቀናል። ጠላቶችም ወዳጅ ይሆናሉ። 

የዘለዓለም Aምላክ ጌታችንና መድሃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ በተለያዩ መንገዶች በግል፥ በጩኸት፥ በልመና፥ በምልጃ፥ 

በመሻት፥ በEይታ ወ.ዘ.ተ መንካትና መፈወስ ይቻላል። ዛሬ Eኛ በቤተ ክርስቲያን መገኘታችን ልምድ ሆኖብን በAንተ፥ 

በAንቺና Eኔ ምክንያት Iየሱስ ለሚፈልጉት የተሸፈነ Eንዳይሆን፥ Eንጠንቀቅ። ቀድመን በመገኘትም ቦታ ይዘን በማጣበብ 

Aጋፊ ሆነንም መዳን ለሚሹት ፈውስ Eንዳይሆን፥ በረከት Eንዳይመጣ፥ ቸርነት Eንዳይከሰት ከልካይ Eንዳንሆን 

Eናስተውል። የEምነትን ነገር በልባችን ሳይሆን በAፋችን ይዘን፥ ወንበር ላይ በመቀመጥ ቅድስትን ሞልተን Aጨናንቀን 

ከAውደ ምሕረት የሚመጣውን ፈውስ፥ ምሕረትና በረከት ወደሌሎች፥ ወደሚፈልጉት Eንዳይደርስ Eንደ Aጥር ሸፍነን 

Eንዳንይዝ EግዚAብሔር ያስተምረን። ከዚህም መሰናክልነት፥ የወንድም የEኅት Eንቅፋት ከመሆን ያድነን። ከግርዶሽ 

ያውጣን! በEኛ ምክንያትም EግዚAብሔር Eንዳይሸፈን፥ Aጋፊዎች ሳንሆን በAንተ፥ በAንቺ፥ በEኔ በሁላችን ሕይወት ጌታ 

Eንዲታይና ለፈውስ፥ ለምህረት Eንዲነካ ይሁን። ለEኛም ለራሳችን ምህረት፥ ፈውስና ቸርነት Eንዲሆንልን ክርስቶስን 

በEምነት Eንንካው Eንጂ Aናጋፋው። 

ጌታችንና መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ “ይነካል!” 

ይነካል (ጠብቆ)፦ Aምላክ ነውና መንፈስ ቢሆንም ቅሉ በEጅ ይነካል፥ ይዳሰሳል። ለልባችን የቀረበ Aምላክ ነው። 

ይነካል (ላልቶ)፦ Aዎን ሕያው Aምላክ ነውና በፍቅሩ፥ በመንፈሱ፥ በቃሉ፥ በትኅትናው፥ በምሕረቱ፥ በቸርነቱ፥ በፈውሱ 

ወዘተ… ይነካል።…    

 

ስብሐት ለEግዚAብሔር! 

፪ሺ፭ ዓ.ም. 

የEግዚAብሔር Aገልጋይ 

መ.ሙላት 

 


