
3ኛ ምኩራብ 

 
ምኩራብ፦ ማሇት ሰቀሌ መሰሌ አዲራሽ ማሇት ነው። አይሁድ ስግዯትና መሥዋዕት በኢየሩሳላም ባሇው 
መቅዯስ ብቻ ነው ብሇው ቢያምኑም (ዮሐ 4፥20) በየተበተኑበት ቦታ ምኩራብ እየሠሩ ትምህርተ ኦሪትን 
በመማር ሃይማኖታቸውን ያፀኑ ነበር። ከጊዛ በኋሊ ግን ኢየሩሳላም በሮማውያን ቅኝ ግዚት ሥር 
በመውዯቋ አገዚዘ ፀንቶባቸው ኑሮው ከብዷቸው ሲቸገሩ ሁለም ሇራሱ በሚመቸው መንገድ ገንብ 
ሇማግኘት ሲሯሯጥ ግማሹ የቄሣርን የሥራ አመራር (ባሇሥሌጣናት) በመዋጋት በገበያ ሊይ ይቀርጣሌ፤ 
ላሊው የሃይማኖትን ነፃነት ሽፋን በማድረግ ፓሇቲከኞችን አሳምኖ ከቀረጥ ነፃ ትሆናሊችሁ በማሇት 
ሕዜቡን አባብል ገበያውን ወዯ ቤተ መቅድሱ አንዯኛ ግቢ ውስጥና በየምኩራቦቹ ግቢ ውስጥ እንዱገበዩ 
በማድረግ ከቀረጥ ነፃ ትሆናሇህ ብሇው የመጡትን ሕዜብ ስሙን ብቻ ቀይረው ይርፉታሌ። 
  
 የቤተ መቅዯሱን ሥርዓት መሪዎቹን እና የጥገኝነት ፓሇቲካ አራማጆቹን ችግሩ አንድም ቀን 
አግኝቷቸው አያውቅም። በዙህ ምክንያት የድሃው ሕዜብ ንብረት በካህናቱ እጅ በተሇያየ ስሌት (ስሙን 
ቀይሮ) ሙሌጭ ብል ገባ እንጅ ሕዜቡ አሁንም ቢሆን ያረፈው ነገር የሇም። 
 
 በዙህ ወቅት ጌታ ተወሌዶ ነበርና የፋሲካን በዓሌ እንዯ ዕብራውያን ሕግ ሉያከብር ወዯ 
ኢየሩሳላም ቢወጣ ቤተ መቅዯሱን ገበያ አድርገውት አገኛቸው። “የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት” 
በማሇት ጅራፍ አበጅቶ በጐቹንም ሆነ ከብቶቹን ከመቅዯስ አስወጣቸው፤ የሻጩቹን እና የሇዋጮቹን 
ወንበር ገሇበጠ፣ገንባቸውንም አፈሰሰ (ዮሐ 2፥13-23) ቤተ መቅዯሱ የገበያ ቦታ በመሆኑ እጅግ ተቆጥቶ 
ሲያዩት ዯቀ መዚሙርቱ ነቢዩ ዲዊት “የቤትህ ቅናት በሊኝ” (መዜ 68፥9) ብል የተናገረው የትንቢት ቃሌ 
እንዯ ዯረሰና እንዯ ተፈፀመ አስታወሱ። 
 
 ሇጊዛው የፀጋው ግምጃ ቤት በሆናቸውና በዓሇም ካለ በወርቅና በእንቁ ከተሠሩት ቤቶች ይሌቅ 
በቅድስና ባጌጠችው ስሙ በሚጠራባት ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትን ሽፋን አድርገን ሥጋዊ ጥቅምን 
ሇማሳዯድ ብንሞክር በጅራፍ የተመሰሇው የእግዙአብሔር ፍርድ የሚጠብቀን መሆኑን የሚያስገነዜብ 
ሲሆን ፍጻሜው ግን አዋቂዎቹንም ሆነ ሕፃናቱን ከኃጢአት እሥራት ሉፈታ የመጣ መሆኑን የሚያስረዲ 
ነው። 
 
 ስሇዙህ “ቤትየሰ ቤተ ጸልት ትስመይ” ቤቴ የጸልት ቤት ናት (ቅደስ ያሬድ) ብል እንዯተናገረው 
ሁለ ዚሬም ቢሆን የመንግሥትን ቀረጥ ፈርተውና ከግሌ ቤት ኪራይ ሸሽተው የቤተ ክርስቲያን ዓውዯ 
ምህረት ነፃ የገበያ ቦታ በማድረግ በየክብረ በዓለና በየወርኃ በዓለ የንግድ ዕቃቸውን ርግተው መግቢያ 
መውጫ የሚያሳጡት እየበረከቱ ስሇሆነ እግዙአብሔር የመዓት ጅራፉን ሳያጮህ ሌናነሳ ያስፈሌጋሌ። 
 
 ላሊው ቤተ መቅዯስ የተባሇው የእግዙአብሔር ማዯሪያ ሰውነታቸን ነው (1ኛ ቆሮ 3፥16) በዙህ 
ቤተ መቅዯስ እንዯሸቀጥ የተዯረዯሩትን አምሌኮ ጣዖቱ፣ፍቅር ንዋዩን፣ትዕቢቱን፣ዜሙቱን፣ወንድምና እህት 
መጥሊቱን…. እግዙአብሔር የማይወዯውን ነገር ሁለ አውጥታችሁ ጣለ ማሇት ነው።         

  
 


