
 

ፈውስ በቤተሳይዳ ምንጭ 

 ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁዳውያን በሚያከብሩት በዓል ላይ ለመገኘት ወደኢየሩሳሌም ሄደ። አሁን ያለው የበሮች 
በግ በሚባለው የመጠመቂያ ምንጭ በር በኩል ነው። በዕብራይስጥ የመጠመቂያው ስም ቤተሳይዳ ሲሆን 
በዙሪያውም አምስት መተላለፊያዎች ነበሩት።  
 

 በዚያ የነበሩ ሰዎችም የውሃውን መናወጥ ይጠባበቁ ነበር። አንዳንዶቹ አይነ ስውራን፣ ሌሎች ምንም 
መንቀሳቀስ የማይችሉ ሕመምተኞች ነበሩ። በዚያን ቀን በምንጩ ውስጥ ከነበሩት ሰዎች መካከል አንደኛው 
ለ38 ዓመታት ሙሉ ምንም መንቀሳቀስ የማይችል ሕመምተኛ ነበር። ኢየሱስም ሰውዬውን አየው። 
ሁኔታውንም ሁሉ ተረዳለት።  
 

 ወደሰውዬው ጠጋ ብሎም መፈወስ ይፈልግ እንደሆነ ጠየቀው። በእርግጥም ሰውዬው መፈወስ ይፈልግ ነበር። 
ነገር ግን እርሱን ውሃው ሲንቀሳቀስ ወደመጠመቂያው የሚያደርሰው ሰው እንደሌለው ለኢየሱስ ነገረው። 
ውሃው ሲንቀሳቀስ ወደመጠመቂያው ለመሄድ ሙከራ ቢያደርግም ሌሎች ሰዎች ቀድመውት በመሄድ 
እንደሚፈወሱ ጨምሮ ለኢየሱስ ነገረው። ኢየሱስም ይህን ሁሉ ከሰማ በኋላ ከአልጋው ላይ እንዲነሳ፣ 
የተኛበትን አልጋም እንዲሸከምና እንዲራመድ አዘዘው። ሰውዬውም ወዲያውኑ ተፈወሰ። ልክ ኢየሱስ 
ክርስቶስ እንዳዘዘውም አደረገ። 



አልጋውን ተሸክሞ መራመድ ጀመረ! ሰውዬው ኢየሱስ ክርስቶስን ለማመስገን እድል ከማግኘቱ በፊት ኢየሱስ 
ክርስቶስ ወዲያውኑ በዓሉን ለማክበር ከተሰበሰበው ሕዝብ ጋር ተቀላቀለ።  

 
 መቼም አንድ ለሰላሳ ስምንት አመታት ሙሉ መራመድ የማይችልና የአልጋ ቁራኛ የነበረ ሰው ሲራመድ በዚያ 
የነበሩ ሰዎች ሁሉ ደስ እንደሚላቸው ታስባላችሁ። ሆኖም አንዳንድ ይህን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን 
ተአምር የሰሙና የተመለከቱ    የአይሁድ መሪዎች በወቅቱ  የዚህ ሰው አልጋ ተሸክሞ መሄድ ብቻ ነበር 
እጅግ የሚያሳስባቸው።  ሰውዬውንም እንዲህ አሉት፣ “ዛሬ ሰንበት ነው፤ አልጋህን ተሸክመህ ትሄድ ዘንድ 
አልተፈቀደልህም።”  እርሱም የፈወሰው ሰው አልጋውን ተሸክሞ እንዲሄድ እንደነገረው ነገራቸው።  
 

 የአይሁድ መሪዎችም ማን እንደፈወሰው እንዲነግራቸው ጠየቁት። ሆኖም  ከፈወሰው በኋላ ወዲያው 
ተለይቶት ስለሄደ ማንነቱን አያውቀውም። ከዚህ በኋላም ኢየሱስ ሰውዬውን በመቅደስ ውስጥ አግኝቶት 
ፍፁም እንደተፈወሰና ከአሁን በኋላ ኃጢአት መስራት እንደሌለበት ነገረው። በኃጢአቱ ቢፀና ግን ከዚህ የከፋ 
በሽታ ሊገጥመው ይችላል።  
 

 ሰውዬውም ወደ አይሁድ መሪዎች ሄዶ የፈወሰው ኢየሱስ እንደሆነ ነገራቸው። የአይሁድ መሪዎችም ኢየሱስ 
በሰንበት ይህን ስላደረገ ከምንጊዜውም በላይ ሊገድሉት ቆረጡ። ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ “አባቴ 
እስከአሁን ድረስ ይሠራል፣ እኔም ደግሞ እሰራለሁ።” ይህ ደግሞ መሪዎቹን ይበልጥ አበሳጫቸው። በሰንበት 
ሽባውን ሰው ከመፈወስ ባሻገር እራሱን ከእግዚአብሔር ጋር እኩል አድረጎ በመቁጠሩና እግዚአብሔርን አባቴ 
ነው ብሎ በመናገሩ የአይሁድ መሪዎችን እጅግ በጣም አበሳጫቸው።  

ስለዚህ በቤተሳይዳ ምንጭ አጠገብ ስለተፈፀመ ፈውስ ታሪክ  በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5፡ 1 – 18 ድረስ ባለው 
ክፍል ውስጥ ማንበብ ትችላላችሁ።  

http://gardenofpraise.com 


