
4ኛ መጻጉዕ 

 
መጻጉዕ፦ ማሇት በሽተኛ (ድውይ) ሕመም የፀናበት ማሇት ነው። አራተኛው ሰንበት መጻጉዕ ተብል የተሰየመበት ምሥጢር 
በአራተኛ ክ/ዘመን በዘመነ ነገሥት በሽተኞችን በፈሳሽ ውሃ የማጥመቅ ሥርዓት በስፍት ይከናወን ስሇነበረ ይህ ሣምንት 
(ሰንበት) መጻጉዕ ተባሇ። 

 
 በዚህ ሣምንት (ሰንበት) በስፋት የምንማረው በዘመነ ሥጋዌው በዯዌ ዲኛ በአሌጋ ቁራኛ ተይዘው 
ሇዘመናት ሲሰቃዩ በዓሇም ያለ ባሇመድኃኒቶች (ጥበበኞች) ሉያድኗቸው ባሇመቻሊቸው ዘመድ ሰሌችቷቸው ጓዯኛ 
ሸሽቷቸው ሞት እየተመሇከታቸው የሚኖሩ በሽተኞች ሁለ እንዯየችግራቸው (እንዯየበሽታቸው) በጌታችን መፈወሳቸውን 
ነው። እንዯ እየበሽታቸው ማሇት የታወረው መብራቱን፣የጐበጠው መቅናቱን፣የሰሇሇው መርታቱን.......... ማሇት ሲሆን 
በጌታችን የተፈወሱ እጅግ ብዙ ዓመታትን በሥቃይ ካሣሇፉት መካከሌ ረጅም ዕድሜ ያስቆጠረው ማሇትም ሇ38 
ዓመታት በአሌጋው ሊይ ተጣብቆ ከሞትም ሆነ ከድኅነት ርቆ የኖረው ሰው በጌታችን ምህረት እንዯጤነኛ ሰው አሌጋውን 
ተሽክሞ እንዯሄድ በመዯረጉ እና የተፈሰው በሰንበት ስሇነበር በጌታችን ሊይ የተነሣው ተቃውሞ ሇ38 ዓመታት ሲሰቃይ 
ከነበረው ወንድማቸው ይሌቅ ሇሰው የተፈጠረችውን ሰንበት አስበሌጠው በሰንበት ሽፋን የምቀኝነት ወንጀሌ 
በማርቀቃቸው የበሽተኛው ዘመን ብዛት እና የአይሁድ ምቀኝነት ጐሊ ብል የታየበት ስሇሆነ መጻጉዕ ተብሎሌ። 
  
 የዚህን በሽተኛ አፈዋወስ (አዲዲን) ከላልች ሇየት የሚያዯርጉት ነገሮች በዮሏ 5፦1-17 የተገሇጸውን 
ታሪክ ስንመሇከት እንዯምንረዲው 
 

1.    ብዙ በሽተኞች ተኝተው የውሃውን መናወጥ (በመሌአክ መባረክ) እየጠበቁ በቀን አንድ ሰው 
ከሚድንባት የመጠመቀያ ወሃ ዲር መዯብ ሠርተው ከተኙት መካከሌ ይህን በሽተኛ ከነአሌጋው 
ወስዯው ዘመዶቹ ከጣለት በኋሊ ውሃው ሲናወጥ (ሲባረክ) ቀድሞ የሚያስገባው ዘመድ እንኳ 
እንዯላሇው ጌታችን ባነጋገረው ጊዜ የሰጠው መሌስ የቱን ያህሌ ዘመድ እንዯሰሇቸውና  በዘመድ 
ተስፋ እንዯቆረጠ የሚያመሇክት ስሇሆነ በሽታው ተዯራራቢ ማሇትም አስታማሚ እስከማጣት 
የሚያዯርስ የብዙ ዓመት ሕመም ተጨማሪ በሽታ መሆኑን የሚያስተምር በመሆኑ፤ 

 
2.    ሰውየው ያን ያህሌ ዘመን በበሽታ እየተሰቃየና የመዲንን ቀን እየናፈቀ ሌቡ ግን ከተንኮሌ ያሇነፃ 

መሆኑን ጌታ እንዯ አምሊክነቱ አውቆ ”ሌትድን ትወዲሇህን”? (ዮሏ 5፦6) የሚሌ ጥያቄ ያቀረበው 
ከበሽተኞቹ ሁለ ሇዚህ ሰው ብቻ የቀረው አይሁድ ጌታን ሇመወንጀሌ በሰንበት ያዲነው ማን እንዯሆነ 
ሲጠይቁት መጀመሪያ ባሇውሇታውን አዲኙን ከሰው መሃሌ ሇይቶ ባሇማወቁ ሁሇተኛ በምኩራብ 
ጌታችን አግኝቶት ካስጠነቀቀው በኋሊ እንዱያውም አይሁድ ሣይጠይቁት ይውዯደኝ በማሇት ቀድሞ 
ሄዶ መዲኑን ሣይሆን በሰንበት አሌጋ አሸከመኝ ብል በመናገሩ የሰውየው (የበሽተኛው) ክፋት የቱን 
ያህሌ ከፍተኛ እንዯሆነ ከፍተኛ እንዯሆነ ያመሇክታሌ። 

 
3.    ሇ38 ዘመን በአሌጋ ሊይ የኖረ በሽተኛ በተአምር እንዯ ጤነኛ ሰው እንኳን ብዙ ዘመን አንድ ሰዓትም 

የታመመ ሳይመስሌ አሌጋውን ተሸክሞ መጓዙ ከላልች የበሽተኞች ታሪክ የዚህን ሇየት ያዯርገዋሌ። 
 
   

 ስሇዚህ ከዚህ የመጻጉዕ ታሪክ የምንማረው በሕመማችን እና በችግራችን ጊዜ ወዯ 
ሕክምናም ሄዯን ወዯ ፀበሌ በሁለም ሊይ አድሮ የሚፈውስ እግዚአብሔር መሆኑን ማመን፤ከተዯረገሌን 
በኋሊ ማሇትም ጤናም ሆነ ገንዘብ፣ ሥሌጣንም ሆነ ትዲር ካገኘን በኋሊ ከእግዚአብሔር አሇመራቅ፣
መጾም፣መጸሇይ፣ማስቀዯስ፣ ማስወዯስ............ ይገባናሌ።   

 
 

  


