ዲቦውን የሰጠው ማነው?
ዮሐ.6: 1 ከዙህ በኋሊ ኢየሱስ ወዯ ገሉሊ ባሕር ማድ ተሻገረ፤ እርሱም የጥብርያድስ
ባሕር ነው። 2 በበሽተኞችም ያዯረገውን ምሌክቶች ስሊዩ ብዘ ሕዜብ ተከተለት። 3
ኢየሱስም ወዯ ተራራ ወጣና በዙያ ከዯቀ መዚሙርቱ ጋር ተቀመጠ። 5 ኢየሱስም
ዓይኖቹን አንሥቶ ብዘ ሕዜብ ወዯ እርሱ ሲመጣ አየና ፊሌጶስን። እነዙህ እንዱበለ
እንጀራ ከወዳት እንገዚሇን? አሇው። 6 ራሱ ሉያዯርግ ያሇውን ያውቅ ነበርና ሉፈትነው
ይህን ተናገረ።
7 ፊሌጶስ። እያንዲንዲቸው ትንሽ ትንሽ እንኳ እንዱቀበለ የሁሇት
መቶ ዱናር እንጀራ አይበቃቸውም ብል መሇሰሇት። 8 ከዯቀ መዚሙርቱ አንደ
የስምዖን ጴጥሮስ ወንዴም እንዴርያስ። 9 አምስት የገብስ እንጀራና ሁሇት ዓሣ የያ
ብሊቴና በዙህ አሇ፤ ነገር ግን እነዙህን ሇሚያህለ ሰዎች ይህ ምን ይሆናሌ? አሇው።
10 ኢየሱስም። ሰዎቹን እንዱቀመጡ አዴርጉ አሇ። በዙያም ስፍራ ብዘ ሣር ነበረበት።
ወንድችም ተቀመጡ ቍጥራቸውም አምስት ሺህ የሚያህሌ ነበር።
11 ኢየሱስም እንጀራውን ያ፥ አመስግኖም ሇዯቀ መዚሙርቱ ሰጠ፥ ዯቀ መዚሙርቱም
ሇተቀመጡት ሰዎች ሰጡአቸው እንዱሁም ከዓሣው በፈሇጉት መጠን። 12 ከጠገቡም
በኋሊ ዯቀ መዚሙርቱን። አንዴ ስንኳ እንዲይጠፋ የተረፈውን ቍርስራሽ አከማቹ
አሊቸው። 13 ሰሇዙህ አከማቹ፥ ከበለትም ከአምስቱ የገብስ እንጀራ የተረፈውን
ቍርስራሽ አሥራ ሁሇት መሶብ ሞለ።
14 ከዙህ የተነሣ ሰዎቹ ኢየሱስ ያዯረገውን ምሌክት ባዩ ጊዛ። ይህ በእውነት ወዯ ዓሇም
የሚመጣው ነቢይ ነው አለ። 15 በዙህም ምክንያት ኢየሱስ ያነግሡት ንዴ ሉመጡና
ሉነጥቁት እንዲሊቸው አውቆ ዯግሞ ወዯ ተራራ ብቻውን ፈቀቅ አሇ።
ብዘውን ጊዛ በኀይማኖት ውስጥ ያለትም የላለትም የሆነ ያገኙትን ነገር በቅርብ
ከሚያውቁት ሰው፣ አካሌ፣ ወይም ነገር ጋር ያያይዘታሌ፡፡ እናም የሆነ ነገር ሲሰጣቸው፥ ይህን
ነገር እገላ ሰጠኝ ወይም ከእንትና አገኘሁት ብሇው ያን ሰው ወይም አካሌ ያመሰግኑታሌ፡፡
ሇምሳላ መጽሐፍ ቅደስ “ ሌጆች የእግዙአብሔር ስጦታ ናቸው፤ ” ይሇናሌ፡፡
መዜ.127: 3 እነሆ፥ ሌጆች የእግዙአብሔር ስጦታ ናቸው፥ የሆዴም ፍሬ የእርሱ ዋጋ
ነው።
ታዱያ በእግዙአብሔር የሚያምኑትም የማያምኑትም ሌጆችን ይወሌዲለ፤ ይህ ብቻ አይዯሇም
የወሇደትን ሌጁ ከአመኑበት አካሌ ጋር ( ማን ይሁን ምን)
አያይው ያን አካሌ
ያከብሩበታሌ፥ ያመሰግኑበታሌ፥ ስጦታን ወይም ሰዕሇትን ይሰጡታሌ ወተ. ( ቅደሳንን፣
መሊእክትን፣ አሊህን፣ ወይም ጠንቋይን ወተ ሉሆን ይችሊሌ፡፡)
ነገር ግን በላሊ ስፍራ እንዱህ ተብል ተጽፏሌ፥
ለቃ6: 35 ነገር ግን ጠሊቶቻችሁን ውዯደ፤ መሌካም አዴርጉ፤ ምንም ተስፋ
ሳታዯርጉም አበዴሩ፥ ዋጋችሁም ታሊቅ ይሆናሌ፥ የሌዑሌም ሌጆች ትሆናሊችሁ፥ እርሱ
( እግዙአብሔር) ሇማያመሰግኑ ሇክፉዎችም ቸር ነውና። 36 አባታችሁ ሩኅሩኅ እንዯ
ሆነ ርኅሩኆች ሁኑ።

ስሇዙህ እግዙአብሔር ቸር ነውና ሇፍጥረቱ ሁለ መሌካምን ያዯርጋሌ፡፡ እኛንም ዯግሞ
እንዯዚው እንዴናዯርግ ያናሌ፡፡
ሇምሳላ ከሊይ ያነበበውነውን ጥቅስ ( ዮሐንስ 6፡5) ተመሌከቱ፤ ኢየሱስ ዓይኑን አንስቶ
ሕዜቡን ተመሇከተ ( ሁለም በእምነት እየተከተለት እንዲሌነበሩ ከተሇያዩ የወንጌሌ ክፍልች
ውስጥ ሇመረዲት ትችሊሊችሁ፡፡ ሇምሳላ አንዲንደ በሚናገረው ቃሌ ሉያጠምደት ነበር
የሚከተለት፡፡)
ማር. 12: 13 በንግግርም ሉያጠምደት ከፈሪሳውያንና ከሄሮዴስ ወገን የሆኑትን ወዯ
እርሱ ሊኩ።
እርሱ ግን ሕዜቡን አይቶ አነሊቸው፥ በመሌካም ሣር ሊይም እንዱቀመጡ አና ጠግበው
በሌተው እስኪተርፋቸው ዴረስ የሚበለትንም ሰጣቸው፡፡
ነገር ግን አሁን ሊነሳው ያሰብሁት አንዴ ነገር አሇ፥ እግዙአብሔር ሇሚሇምኑት ( ከሊይ
እንዲየነው ዯግሞ ባይሇምኑትም) ማዴረግ የወዯዯውን ያዯርጋሌ፤ ታዱያ ይህን ነገር
በሚታዩም ( በሰዎች…) ሆነ በማይታዩ ኃይሊት ወይም አካሊት ( መሊእክት፥ ወይም በራሱ)
ሉያዯርገው ይችሊሌ፡፡
ሇምሳላ ከሊይ እንዲየነው ኢየሱስ ራሱ እየሄዯ ሇእያንዲንዲቸው በእጃቸው ዓሣውንና ዲቦውን
አሊከፋፈሊቸውም፥ ነገር ግን ሇሐዋርያቱ ሰጣቸውና እነርሱ ሇሕዜቡ አከፋፈለት፡፡
ሆኖም ግን ሰዎች በአብዚኛው ሇማይታየውና ሁለን ሰጪ ሇሆነው አምሊክ ክብርን ከመስጠት
ይሌቅ በሚታየው ወይም እነርሱ በሚያውቁት ሊይ ያተኩራለ፡፡
26 ኢየሱስም መሌሶ። እውነት እውነት እሊችኋሇሁ፥ የምትፈሌጉኝ እንጀራን ስሇ በሊችሁና
ስሇ ጠገባችሁ ነው እንጂ ምሌክቶችን ስሊያችሁ አይዯሇም። 27 ሇሚጠፋ መብሌ አትሥሩ፤
ነገር ግን ሇሊሇም ሕይወት ሇሚኖር መብሌ የሰው ሌጅ ሇሚሰጣችሁ ሥሩ፤ እርሱን
እግዙአብሔር አብ አትሞታሌና። 28 እንግዱህ። የእግዙአብሔርን ሥራ እንዴንሠራ ምን
እናዴርግ? አለት። 29 ኢየሱስ መሌሶ። ይህ የእግዙአብሔር ሥራ እርሱ በሊከው
እንዴታምኑ ነው አሊቸው።
ከዙህ ቀጥል ባሇው ምዕራፍ ሊይ ያሇውን ተመሌከቱ፤ እስራኤሌ ሇኢየሱስ
30 እንግዱህ። እንኪያ አይተን እንዴናምንህ አንተ ምን ምሌክት ታዯርጋሇህ? ምንስ
ትሠራሇህ? 31 “ ይበለ ንዴ ከሰማይ እንጀራ ሰጣቸው” ተብል እንዯ ተጻፈ አባቶቻችን
በምዴረ በዲ መና በለ አለት።
ከጥቂት ሰዓታት ( ምናሌባት ዯቂቃዎች) በፊት ሁሇት ዓሣና አምስት እንጀራ ወንድች ብቻ
ተቆጥረው ሇአምስት ሺህ ሰዎች እንዱበቃ አዴርጎ አበርክቶ እንዯሰጣቸው አሊስተዋለም፤
“ ምን ምሌክት ታዯርጋሇህ አለት” ሇዙህም ይመስሇኛሌ ኢየሱስ አስቀዴሞ በቁጥር 26 ሊይ
“ የምትፈሌጉኝ እንጀራ ስሇበሊችሁ ነው እንጂ ምሌክት ስሊያችሁ አይዯሇም” ያሊቸው፡፡
ቀጥሇውም በመዜሙር 78 ከቁጥር 24 ሊይ የተጻፈውን “ ይበለም ንዴ መናን አነበሊቸው፥
የሰማይንም እንጀራ ሰጣቸው።” የሚሇውን ቃሌ ጠቅሰው፥ ሙሴ እንዯሰጣቸው አዴርገው፥
አዴርገው “ አንተስ ምን ምሌክት ታዯርጋሇህ?” አለት፡፡ መሌሱን ተመሌከቱ፡

32 ኢየሱስም። እውነት እውነት እሊችኋሇሁ፥ እውነተኛ እንጀራ ከሰማይ የሚሰጣችሁ አባቴ
ነው እንጂ ከሰማይ እንጀራ የሰጣችሁ ሙሴ አይዯሇም፤
እስራኤሌ በእርግጥም ሙሴ እርሱ ሊከኝ ካሊቸው ከእግዙአብሔር የሌቅ ሙሴን እራሱኑ ነበር
በሌባቸው ያኖሩት፡፡ ሇዙህም ይመስሇኛሌ ሙሴ አርባ ቀንና አርባ ላሉት በተራራ ሊይ 10 ሩን
ትእዚዚት ይቀበሌ ንዴ በእግዙአብሔር ፊት በጾምና በጸልት በቆየበት ጊዛ፥ አሮንን
“ በፊታችን የሚሄደ አማሌክትን ሥራሌን ያለት”
ጸ.32: 1፤ ሕዜቡም ሙሴ ከተራራው ሳይወርዴ እንዯ ገየ ባዩ ጊዛ፥ ወዯ አሮን
ተሰብስበው። ይህ ከግብፅ ምዴር ያወጣን ሰው ሙሴ ምን እንዯ ሆነ አናውቅምና ተነሥተህ
በፊታችን የሚሄደ አማሌክት ሥራሌን አለት።
ኢየሱስ ንግግሩን ቀጥል፡
33 የእግዙአብሔር እንጀራ ከሰማይ የሚወርዴ ሇዓሇምም ሕይወትን የሚሰጥ ነውና
አሊቸው። 34 ስሇዙህ። ጌታ ሆይ፥ ይህን እንጀራ ወትር ስጠን አለት። 35 ኢየሱስም
እንዱህ አሊቸው። የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ፤ ወዯ እኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም በእኔ
የሚያምንም ሁሌጊዛ ከቶ አይጠማም።
አሊቸው፡፡ ቀጥል ምን እንዲሇ ታውቃሇችሁ?
36 ነገር ግን አይታችሁኝ እንዲሊመናችሁ አሌኋችሁ።
ብዘዎቻችን በሕይወታችን ውስጥ እየሠራ ያሇውን የእግዙአብሔር እጅ ሥራ እያየን እርሱን
( እግዙአብሔርን) አሇማመናችን ከምን የተነሳ ነው? ይባስ ብልም እንዯ እስራኤሌ በፊታችን
ጣዖታትን አስቀምጠን ከእግዙአብሔር ፊታችንን ሇምን መሇስን?
37 አብ የሚሰጠኝ ሁለ ወዯ እኔ ይመጣሌ፥ ወዯ እኔም የሚመጣውን ከቶ ወዯ ውጭ
አሊወጣውም፤ 38 ፈቃዳን ሇማዴረግ አይዯሇም እንጂ የሊከኝን ፈቃዴ ሇማዴረግ
ከሰማይ ወርጃሇሁና። 39 ከሰጠኝም ሁለ አንዴን ስንኳ እንዲሊጠፋ በመጨረሻው ቀን
እንዲስነሣው እንጂ የሊከኝ የአብ ፈቃዴ ይህ ነው። 40 ሌጅንም አይቶ በእርሱ
የሚያምን ሁለ የሊሇም ሕይወትን እንዱያገኝ የአባቴ ፈቃዴ ይህ ነው፥ እኔም
በመጨረሻው ቀን አስነሣዋሇሁ።
በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዙአብሔር ባሪያ የሆነ ሙለነህ አዱሱ
በመንፈስ ቅደስ አብሮን ሇሠራ ሇአምሊካችን ሇእስራኤሌ ቅደስ የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይሁን፥
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