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መቅድም 
 

ስለ ኢትዮጵያና ስለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አዲስ መጽሐፍ ተደርሶ ወጣ ሲባል 
አግኝቼ ለማንበብ በጣም እናፍቃለሁ። ሲደርሰኝ “እግዚኦ ተሣሃላ ለሀገሪትነ ኢትዮጵያ አግርር ላቲ ጸራ 
…… ወስካ አሚነ ወሃይማኖተ ተናገር ውስቴታ በእንተ አብያተ ክርስቲያናቲከ ሀባ ሰላመ፡ በእንተ ኩሉ 
ህዝብከ ከመ ንህነኒ ዕሩፈ ነሀሉ በሰላም” (ዘይነግሥ) በሚለው መጽሐፈ ጸሎታችን እመዝነዋለሁ። ይህም 
ማለት “አቤቱ ስለ ህዝብህ ስትል አገራችንን ኢትዮጵያን ማራት ከእምነት መናወጽ ጠብቀህ በአንድነቷ 
አቆያት። ሁላችንም በተረጋጋ ህሊና እረፍትና በሰላም እንኖርባት ዘንድ በውስጧ ባሉት አብያተ 
ክርስቲያናት ጽድቅህንና ሰላምህን አስፍን”። 

http://www2.xlibris.com/books/webimages/wd/95704/book.htm
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በነሐሴ ወር The Wisdom Compass to Eternal Life የተባለውን መጽሐፍ ደራሲው 
ልኮልኝ ካነበብኩት በኋላ ከአገር እና ከቤተ ክርስቲያን ጋራ ምን ዝምድና አለው? ለዚህ ትውልድስ ምን 
መልእክት አለው? ለራሴስ ምን ያስተምረኛል ብዬ መጽሐፉን ከላይ በገለጽኩት መለኪያ ለካሁት፤ 
መዘንኩት።  

ስኑትዩ የተባለው ኦርቶዶክሳዊው ሊቅ “ወንህነሰ ንትዌከፍ ትምህርታቴሆሙ ዘመሀሩን ወነአምን 
ቃላቲሆሙ ዘተፈነወ ለነ እምኔሆሙ እሁዛን በትምህርትነ ዘተምሀርነ ወጽኑአን ንህነ እንበለ ተወላውሎ”( 
ስኑትዩ ፻፲፡፲፬) እንዳለው። ካነበብኳቸው ብዙዎቹ ይህ መጽሐፍ የአገራችንን ቀዳማዊና አሁን ያለችበትን 
ሁኔታ የዳሰሰ ከቤተ ክርስቲያናችን ስርአተ አምልኮት ሳይወጣ በመሠረታውያን ቅዱሳት መጻህፍት 
አጀማመር ተጀምሮ: በአፈጻጸማቸው የተፈጸመ ግእዙን ከዘመኑ ቋንቋ ይህን ትውልድ ከቀደመው 
ትውልድ ጋራ አነጋጋሪ ሆኖ አግኝቸዋለሁ።  

መጽሐፉ “Unfortunately, being the stiff neck generation we are, we refuse to 
subscribe to the love commandments of God while we spiraled down to the alley 
of darkness prompted by our selfish drive to conquer the world.”(18) እያለ 
በመጀመሩ፡ ሳንበቃ የበቃን ሳናውቅ ያወቅን በመምሰል በመዋሸት በመሸፈጥ ህዝብን በመናቅ በትእቢት 
ከምንፈጽመው ጥፋት እንድንመለስ ያሳስባል። “የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የማይታዘዙትንም ወደ 
ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ በኤልያስ መንፈስና ኃይል በፊቱ ይሄዳል” (ሉቃ ፩፡፲፯) ተብሎ 
ከተነገረለት ከመጥምቁ ዮሐንስ ተልእኮ ጋራም ተመሳሳይነት ያለው ሆኖ ታይቶኛል።  

ስለነገረ መለኮት አልተማርኩም የሚለው የዚህ መጽሐፍ ደራሲ እነ ቅዱስ ቄርሎስ አርማስ 
በተሰኘው መጽሐፋቸው “ውእቱሰ ሠራኤ ምሥጢር በጥበቡ”(ሃ. አ. ም ፸፪፡፴፯) እያሉ የገለጹትን ነገረ 
መለኮት፤ “This journey of the soul to know Christ is contained in the wisdom ring 
of prayer, which is a cycle that involves the transformation through which the soul 
under go to experience new ground in the the sphere of wisdom.”( 153) እያለ 
ከኦርቶዶክሳዊ አቋም ሳይናወጽ መግለጹ “ርእሰ ደብር” (በደብሩ ካሉት ካህናትና በተለያዩ የእውቀት 
ዘርፎች ከመጠቁ ምእመናን በላይ ነኝ) ብሎ የኦርቶዶክሱን ነገረ መለኮት የሚያናጋና ታሪክን ነቃቅሎ 
የሚጥል ጠልስሞ ለገብያ ከማቅረቡ በላይ በዚህችው ቤተ ክርስቲያን ቤተመቅደስ ውስጥ እየቀደሰ ማቁረቡ 
ቤተ ክርስቲያናችን በዘመነመንሱትነት ላይ መሆኗን ያረጋግጣል። 

 The Wisdom Compass to Eternal Life በሚል ርእስ የተዘጋጀው ይህ መጽሐፍ 542 
ገጾችን የያዘ ትልቅ መጽሐፍ ነው። ለምስክርነት የጠቀሳቸውም 162 መጻህፍት ናቸው። መጽሀፉም 
ትልቅ፡ ለምስክርነት የጠቀሳቸውም ይህን ያህል ብዙ ሲሆኑ ስለ አገራችንና ስለቤተ ክርስቲያናችን 
የሚናገሩና ከተዳቀለ አሳብ የራቁ መሆናቸው እጅግ አስደንቆኛል። “የእንጦጦ መምህር ቢናገር ባመት፡ 
ያውም ሬት” እንዲሉ ደፍተራው ስለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነገረ መለኮት የጠለሰማት በ ፲፫ ምዕራፎች 
በ209 ገጾች የተጠለሰመች ቁንጽል ስትሆን ለዋቢነት የተጠቀሱላት መጻሕፍትም በጥቅሉ 18 ናቸው። ከ 
18 መጻህፍትም ፯ የተጠቀሱት የቤታችን ናቸው ተብለው ነው። ከነዚህ ከ፯ ውስጥም እንኳ ቢሆን 
ከሁለቱ መጻህፍቶች ማለትም ከሃይማኖተ አበውና ከውዳሴ ማርያሙ በቀር የቀሩት አምስቱ፦ 
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o ፩ኛ ቤተ ክርስቲያናችንና የቀሩት ኦርቶዶክሳውያን የማይቀበሉት የነገረ ማርያም ምንጭ 
ነው ብሎ የጠቀሰው የያዕቆብ ቀዳማዊ ወንጌል 

o ፪ኛ ተዐቀቡኬ እምሀሳውያን ነብያት 
o ፫ኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ሥርአተ አምልኮትና የውጭ 
ግንኙነት 

o ፬ኛ በ፸፱ በአለቃ አያሌው “ወላዲተ አምላክ በኢትዮጵያ” 
o ፭ኛ በ፺፱ ዓመተ ምህረት “ዜና ህይወት ዘቅድስተ ቅዱሳን” በአለቃ አያሌው ስም 
ታትመው የተሰራጩት እርስ በርሳቸው የሚደባደቡና የተካካዱ መጻሕፍት ናቸው። 

“ካያያዝ ይቀደዳል፡ ካነጋገር ይፈረዳል” እንዲሉ ራሱ ደፍተራውም በባሰ ሁኔታ አተራምሶ 
አዘርክርኮና እርስበርሳቸው አጋጭቶ ስላቀረባቸው ለተቀደሰው ነገረ መለኮት ዋቢነት ሊጠቀሱ ቀርቶ ከተራ 
ጽሑፍነት እንኳ እጅግ በጣም ዝቅ አርጎ አዋርዷቸዋል። 

የ Wisdom Compass to Eternal Life መጽሐፍ ደራሲ ግን ከልጅነቱ ጀምሮ ከቤቱ 
ካአካባቢውና ካደገበት ደብር እየሰማ ያደገውንና በኋላ በራሱ ጥርት ያጠናውን ግእዙንና ነገረ መለኮቱን 
ይቅርና፡ ሆን ብሎ የተማረውንና ሲአስበው የኖረውን ቀመር መማሩን እንኳ “When I was in third 
year in 1986 in my undergraduate class, I took a computer programming course 
called Fortran IV. Ever since then the concept of (1) and (0) have puzzled me in 
all dimensions of my thought, I kept asking “could be it that even spiritual 
realism could bad fined in terms of 1 or o?” After several years, I stumbled on 
the word of God, “but let your communication be, yea, yea; nay nay. . .” (Matt 
5; 37) (ገጽ 15) እንዲል፤ እንደ ኦባቶቹ ኦርቶዶክሳውያን አበው አላውቅም እያለ በሚያስደንቅ ሁኔታ 
ገለጸው። 

እግዚአብሔርን በመፈታተንና ህዝቡን በመናቅ ላይ ያሉ ትእቢተኞች ካህናት እንደሚከሰቱና 
የነሱንም ስህተት እያወቁ ብጹአን ርእሰ ደብር እያሉ የሚከተሏቸው ሰዎች እንደሚያገኙ ነቢዩ ሚልክያስ 
የተናገረውን አስቀድሜ በመረዳቴ ይህ መጽሐፍ እኛ ካህናቱ በጽሑፍና በስብከት ከምናቀርበው በላይ 
እጅግ ጥልቅና ረቂቅ ሆኖ ሳገኘው እጅግ ተገረምኩ። በተቃራኒውም ነቢዩ ሚልክያስ እግዚአብሔርን 
የሚፈሩ ሰዎች እንደሚኖሩና ለነሱም ማስገንዘቢ የሚሆን የመታሰቢያ መጽሐፈ እንደሚዘጋጅ 
ተጻፈ”(ሚል 3፡15) ስለሚል ሸፍጠኞች መሪዎች ከሀድያን ካህናት በበዙበት ዘመን እግዚአብሔር ለዚህ 
ትውልድ (Computerized generation) ይህን መጽሐፍ እንዲዘጋጅለትና በዚህ ዘመን በምንገኝ ካህናት 
ላይ መፈራረጃ እንደሆነም ተሰማኝ ። 

ባለፈው ሳምንት ከወንድሜ ጋዜጠኛ አሉላ ጋራ በአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ስለ መጽሐፉ 
ያደረግነውን ውይይት እንደገና ስቃኘው፡ በፊታቸው ቆሜ ስንክሳርና ግብረ ሕማማት ለማንበብ ያስፈሩኝ 
የነበሩ ሁሉ ሊቃውንት ትዝ አሉኝ፤ የነሱ ድምጽ ጠፍቶ እኔ ይህን የመሰለ ጥልቅ ነገር ስናገር በፊታቸው 
የቦረኩባቸውና ያፋቸልኩባቸው መሰለኝ። ዘርፍን ከተናባቢው ገንጥየ፡ ቅጽልን ከባለቤቱ አዛርፌ ሳነብ 
የሚሰነዝሩት ምክራቸውና ተግሳጻቸው ተሰማኝ። 

በቅኔው በመጽሐፍ ትርጓሜው እጅግ የረቀቁ የታላላቅ ሊቃውንት ኢትዮጵያውያን ምንጭ 
የነበረችው ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ይህን ያህል ተራቁታ ብዙ በሚያነጋገር ይህን በመሰለ መጽሐፍ የኔ ድምጽ 
መሰማቱ በመቃብር በዋሉት፤ በሀገር ቤት በየአድባራቱና በየገዳማቱ በውጭ አገር ተበትነው በህይወትም 
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የሚኖሩ በቅኔ በመጽሐፍ ትርጓሜው ችሎታቸው እጥጋቸው ልደርስ የማልችለው የኔን ቡረቃ ሲሰሙ ምን 
ይሰማቸው ይሆን? የሚል ጭንቀት መጣብኝ። 

ቁንጽል (ከሙሉ አካሉ የተበጠሰ) ሐሳብ መስማት የማይፈቅዱ መምህሮቼ በህይወት ኖረው 
በአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ የተናገርኳትን ከዚህ ትልቅ መጽሐፍ የተበጠሰ (ቁንጽል)ሀሳብ ቢደርሳቸው 
ሊሰጡኝ የሚችሉትን ተግሳጽና ርማት ለመቀበል እኔንም እነሱንም የቦታና የጊዜ ርቀት ወስኖናል። 
እንደቀድሞው ከፊታቸው ቆሜ ተግሳጻቸውንና ርማታቸውን ለመቀበል እድሉን ባላገኝም ከራሴ ህሊና 
ወቀሳ ነጻ ለመሆን ይህ መጽሐፍ አገራችን ቤተ ክርስቲያናችንና ይህ ትውልድ ያለበትን ሁኔታ እንዴት 
እንደዳሰሰው በራዲዮ ካቀረብኩት ከተቆረሰ (ከቁንጽልነት) ግንዛቤ ከዚህ በታች በዘረዘርኳቸው አንቀጾች 
አቅሜ በፈቀደልኝ ሰፋ ባለ መጠን ለማሳየት እሞክራለሁ። 

  ፩ኛ. ዘመነመንሱት  
  ፪ኛ. የ፩ እና የዜሮ ሒሳብ ስሌት (Binary) 
  ፫ኛ. መጽሀፉ ከግእዙ ቋንቋ ጋራ ያለው ግንኙነት 
  ፬ኛ. የህይወትን መንገድ የማሳየት አቅጣጫነቱ፦ 
  ፭ኛ. የአምልኮታችንን ሥርአት 
  ፮ኛ. ጽዮን 
  ፯ኛ. የመጽሐፉ ይዘትና ቅርጽ 

በዘመነመንሱት ወደ ዝርዝር ሀተታየ እሻገራለሁ። 

፩ኛ፦ዘመነመንሱትና ዘመነ ሐሴት 

ዘመነመንሱትና ዘመነ ሐሴት ተቃራኒ ኩነቶች ናቸው። በዘመናት የሚፈራረቁ እነዚህ ኩነቶች 
በባለጌና በሰለጠኑ መሪዎች አማካይነት በግልና በአገር እየተፈራረቁ የታሪክን ውበትና አስቀያሚነት 
የሚገልጹ ባህርያት ናቸው። በተበታተነ ሁኔታ ይሁን እንጅ ለተግሳጽና ለትምህርት የተጻፉ መጻህፍት 
ሁሉ የዚህ መጽሐፍ ደራሲ እንዳቀረበው ዘመነ ሀሴትንና ዘመነመንሱትን በሚገልጹት “እመኒ እዎ እዎ” 
ከሚለው ከክርስቶስ ትእዛዝ እና የcomputer ቀመር ከተዋቀረበት Binary Code ውጭ አይደሉም። እኛ 
ያለንበትን ዘመነመንሱት በሰፊው ለመግለጽ የዘመነ ሀሴትን ባህርይ አስቀድማለሁ።  

ሀ. ዘመነ ሀሴት 
 

በዘመነ ሀሴት “የዋይታ የልቅሶ ድምጽ አይሰማም። ህጻናትና ወጣቶች በሙሉ ጤና አድገው 
ለእርግና ይደርሳሉ። ዜጎች በአገራቸው ተረጋግተው ይኖራሉ። በመሬታቸው ላይ በዘሩት በተከሉት 
ይረካሉ። ለከንቱና ፍሬውን ለማያዩት ነገር አይደክሙም። አሳድገው አስተምረው ለልህቀት የማያበቁትን 
ልጅ አይወልዱም። ድምጻቸውን አሰምተው ሳይጣሩ አቤት ይባላሉ። ቃል አውጥተው ሳይናገሩም 
ይሰማሉ። ከሰላም መስፈን ብዛት ተኩላና ጠቦት አንድ ላይ ይሰማራሉ። አንበሳም እንደበሬ ገለባ ይበላል። 
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ህጻናት በእባብ ይጫወታሉ ቦታው ሁሉ የተቀደሰ በመሆን የሚጎዳዳና የሚጠፋፋ አይኖርም። (ምዕ ፷፭ 
ከቁጥር ፲፯ እስከ ፳፭) እያለ ከነብያት አንዱ ነቢዩ ኢሳይያስ ተናገረ። 

ዳዊትም “ጽድቅና ሰላም ይሰፍናሉ:: (መዝ 34፡14) “ምድሪቱ የትክክለኛ ፍርድና ርትዕ ምንጭ 
ትሆናለች” እያለ ስለ ዘመነ ሀሴት ተናገረ። “ ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ” በምድር ላይ ሰላም ሆኖ 
በሰው ህሊና በጎ ፈቃድ ይስፈን” እያሉ የሰላም አምላክ ክርስቶስ በተወለደበት ወቅት ድንገት ከሰማይ 
የወረዱት ሠራዊቶች የተመኙትን በህዝብ ህሊና ውስጥ እንዲሰፍን የሚጥሩ መሪዎች በዘመነሀሴት 
ይከሰታሉ። ከዚህ በታች እኛ ያለንበትን ዘመነመንሱት በታትነን ለመቃኘት ስንሞክር ለንጽጽር እንዲረዳን 
ለመናገር ያህል ዘመነ ሀሴትን ጠቀስኩኝ እንጅ ዘመነ ሀሴት አሁን ያለንበትን የኛን ዘመን አይመለከትምና 
ወደዘመነመንሱት እሻገራለሁ። 

ለ. ዘመነመንሱት 
 ኢትዮጵያውያንን በዓለም ካለው ደቂቀ አዳም ልዩ ከሚያደርጋቸው ባህርያቶቻቸው አንዱ ዳዊት 

ደጋሚነታቸው ነው። ዳዊት ከሚደግሙባቸው ብዙ ነገሮችም አንዱ “ደግ ሰው አልቋል ፤ከሰው ልጆችም 
መተማመን ጎድሏል ፤ሰዎች እርስ በርሳቸው ከንቱ ነገር በሽንገላ ከንፈር ሁለት ልብ ሆነው ይናገራሉ” 
(መዝ ፲፩፡፩) እያለ በዘመነመንሱት የሚመጣውን አስከፊ ሁኔታ ስለሚያሳስባቸው ነው። ክርስቶስም 
“ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት” እያላችሁ ጸልዩ ብሎ በጸሎት እየተጋን በዘመነመንሱት ከሚከሰቱት 
ጥፋቶች እንድንሸሽ አስጠንቅቋል። 

ክርስቲያን የሆነ ሁሉ የሚጠነቀቀውና እግዚአብሄርም እንዲጠብቀው አዘውትሮ የሚጸልየው 
ዘመነመንሱት እንዳይገጥመው ነው። ደራሲው “ይኩን ነገርክሙ እመሂ እወ እወ ወእመሂ አልቦ አልቦ 
ወፈድፋደሰ እምእሉ እምእኩይ ውእቱ” (ማቴ 5፡36)። “ንግግራችሁ ከአዎንታና ከአሉታ ከወጣ ክፉ 
(ዘመነመንሱት) ነው” ሲል ክርስቶስ የተናገረውን መሠረት አድርጎ፡ yes or no የሚለውን Binary 
Code (የዘመኑን ቋንቋ) በመጠቀም የዘመኑን ገጽ ገለጸው። አባቶች፤ “እውነቱን እውነት፡ ውሽቱን 
ውሸት ለማለት የማይደፍር መሪ ወደ ጥፋት የሚመራ ነው። በዚህ አይነት አመራር እየተቃኘ የሚኖር 
ትውልድም ለቅጣትና ለባርነት ራሱን ያወረደበት ዘመነመንሱት ነው” ይላሉ። 

 በBinary Code፡ Yes እና No እንደማይስማሙ ሁሉ፡ በክርስትና ትምህርትና እምነትም 
በአዎንታና በአሉታ መካከል የሚጫወት ህሊናና ቋንቋ የለም። በክርስትና እምነት ውስጥ እየኖረ በሸፋጭ 
መሪዎች ተጽእኖና ለጊዜአዊ ጥቅም ብሎ በአዎንታና በአሉታ መካከል ቆሞ የሚወላውል ሰው “በራድ 
ወይም ትኩስ ስላልሆንክ ከአፌ ልተፋህ ነው” (ራዕ ፫፡፲፮) እንደተባለው በክርስቶስ የተተፋ ነው። ይህም 
ማለት ክርስቲያን አይደለም ። 

የዚህ መጽሐፍ ደራሲ “man chases self glory by killing others and building his 
power empire and hence the modern Babel tower to his destruction. More than 
ever, man is in complete darkness puzzled by the power of evil as it manifest in 
his life of inner destitution that is camouflaged by his fleeting fleshly pleasure, and 
material successes, while remaining anxious ever knowing not how to deal with 
the whirlwinds and fast turbulences in every day life”(13) እያለ እንደገለጸው፡ የዘመናችን 
መሪዎች ያለውድ በግድ ነገ የሚናደውን ጥቅምና ክብር ለመካብ ሲሉ በመወላወል ዘመኑን ወደ 
ዘመነመንሱትነት ቀይረውታል።  
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 ሆኖም በዚህ ዘመነመንሱት (in complete darkness) ውስጥ ወድቀው ስለሚሰቃዩ ዜጎች 
“ፊታቸው ከጥቅርሻ ይልቅ ጠቁሯል በመንገድም አልታወቁም ቁርበታቸው ካጥንታቸው ጋር ተጣብቋል 
እንደ እንጨት ደርቋል” (ሰቆቃው ፬፡፰᎗፱) እያለ ነቢዩ ኤርምያስ እንደጮኸ: የኢትዮጵያ ህዝብ 
የለበሰውን አፈር ለብሰው: ህዝቡን መስለው “ዳርጌ  መሸሻ  እንደምናምን ወደቆሻሻ ” በሚል ጉራማይሌ ቅኔያቸው 
የዘመነመንሱት መሪዎችንና ሰባኪዎችን ዘባነ ልቡና በክርስቶስ ቃል (ጅራፍ) በመግረፍ ላይ ናቸው።  

ኃያላን የስነ ጽሑፍ (ከዚህ ጋር በተያያዘ የጻፍኩትን እዚህ ላይ በመጫን ይመልከቱ 
http://www.ethiomedia.com/broad/hayalan_yetsehfoo_tsidqe.pdf ) ሰዎች ሳይሰለቹ የሚያሰሙትን 
የመከራ ክብደትና የሰቆቃው ምሬት እያሰብኩ ሳለ፤ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ “ይኩን ነገርክሙ እመሂ 
እወ እወ ወእመሂ አልቦ አልቦ ወፈድፋደሰ እምእሉ እምእኩይ ውእቱ” (ማቴ 5፡36)። ንግግራችሁን 
በአዎንታና በአሉታ ቅረጹት: ንግግራችሁ ከነዚህ ከወጣ ክፉ እንጅ ጤናማ እንዳልሆነ ተረዱ ብሎ ለሰባዊ 
መለኪያ እንዲሆን የሰጠውን መመሪያ ይህ ትውልድ በሚረዳውና በሚያውቀው Binary ቋንቋ የተዘጋጀ 
ይህ መጽሐፍ ሲደርሰኝ “ተራራው ይናድ ኮረብታው ዝቅ ይበል” እያለ በመጮህ ከበረሀ ወደ ከተማ ብቅ 
ያለውን በረኸኛ ባህታዊ አሻግሬ አየሁት።  

ይህ መጽሀፍም ለዚህ ትውልድ እያሰተጋባ ያለውን መልእክት ተመልክቼ በመገረም ላይ ሳለሁ፡ 
እንድ ወዳጄ “የዘመኑ ጳጳሳት ለራሳቸው ጥቅምና ክብር የአዋሳን ሕዝብ እየከፋፈሉ እንዴት 
እንደሚያስጨፍሩት የሚገልጸውን [እዚህ ላይ በመጫን 
http://www.youtube.com/watch?v=lIfxVwHS6s4] ለተመልከትና የዚህን ዘመን መንሱትነት በሰፊው 
ተረዳ” ብሎ በስልክ ነገረኝ። 

 በሐዋሳ ቅዱስ ገብርኤል የተፈጠረውን ሁካታ የሚያሳይ ቪዲዮ ስመለከት ባዲሱ ቤተ ክርስቲያን 
ቅጽር ውስጥ የተሰበሰበሰው በሽህ የሚቆጠር ህዝብ ይንጫጫል። ምን እያለ እንደሚንጫጫ ለመስማት 
ስሞክር “ፋኑኤል ናና ገብርኤል ናና” የሚል ድምጽ ሰማሁ። ከብዛቱ የተነሳ ህዝቡ ለክብረበአል 
የተሰበሰበ መስሎኝ ነበረ። ፎቶግራፋቸውን ከፍ አርጎ በማሳየት የተሰበሰበው ህዝብ፡ በቀኝ በግራ 
ተሰልፈው ዝማሜ እንደ ሚቀባበሉ ካህናት የቀድሞውን የዲሲውን አባ የአባ መላኩን የዛሬውን የብጹዕ 
ፋኑኤልን ፎቶ ግራፍ ተሸክሞ “ፋኑኤል ናና” ሲል: በግራ በኩል ያለው ደግሞ በተራው የቀድሞውን አባ 
ኢያሱ የዛሬውን አቡነ ገብርኤልን ስም እየጠቀሰ “ገብርኤል ናና” እያለ ይንጫጫል። ከተመለከትኩት 
በኋላ የዘመኑን መንሱትነት አጉልቶ አሳየኝና እጅግ በጣም ገረመኝ። በ Wisdom Compass የተገለጸው 
ሁሉ የዘመነመንሱት ጨረር እነሱ ላይ ስላረፈ ስለዘመኑ መንሱትነት ለማስረጃ የሚጠቀሱ እንዲሆኑ 
አደረጋቸው:: 

በዲሲ ዙሪያ ተቋቁሞ በነበረው ማህበረ ካህናት አማካይነት የተካሄዱትን ጉባዔዎች ለመሳተፍ 
በመካከላቸው በተገኘሁባቸው ወቅቶች በነዚህ ግለሰቦች ላይ ያተረፍኳቸውን ትዝብቶች የወዳጄ አገላለጽ 
አስታወሰኝ። እነዚህ ሰዎች ተጠራን እያሉ ወደ ኢትዮጵያ ከመሄዳቸው በፊት ለህዝብ ይናገሩት 
የነበረውንና ሲያደርጉ የነበሩትን ሳስታውሰው፡ ወደ ኢትዮጵያም ከተመለሱ በኋላ የሚያደርጉትንና 
የሚናገሩትን ስሰማ “እመኒ እዎ እዎ ወእመኒ አልቦ አልቦ” ከሚለው ከክርስቶስ ትእዛዝና ከ Binary 
Code ጋራ የተጋጩ ሁለት ባህርያትና ሁለት ምላሶች ያሏቸው የመንሱት መምህራን ሆኑብኝ።  

የሀዋሳ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ከኮርያ ዘምተው ለተመለሱት አርበኞችና በከተማው 
ለሚኖረው ህዝብ በጃንሆይ ፈቃድና በነባላምባራስ ዘርፉ የተመሰረተ ደብር ነው። መሥራቾች ሁሉ 

http://www.youtube.com/watch?v=lAJdDdVR-w0&feature=related
http://www.ethiomedia.com/broad/hayalan_yetsehfoo_tsidqe.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=lIfxVwHS6s4
http://www.youtube.com/watch?v=lIfxVwHS6s4
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አልቀው ሲመሰረት አብረው ከመሰረቱት ካህናት የ፺፮ ዕድሜ ባለጸጋ መምሬ አሰፋ መኮንን ብቻ አሁን 
በዚያው አካባቢ ይኖራሉ።  

ነፍሶቻቸውን ይማርና እነ አቡነ ጢሞቴዎስና አቡነ ሳዊሮስ የመሰሉ ብጹአን አባቶች በቆሙበት 
አውደምህረት እናንተም በቀደሳችሁበት ቤተመቅደስ ዛሬ በህይወት እያላችሁ ይህ ነገር ሲፈጠር ዝም 
አላችሁ? ሽምግልናችሁን ለመቼ ልታውሉት ነው? ብየ አሁን በህይወት ያሉትን ካህን በስልክ 
ጠየኳቸው። እሳቸውም መለሱና “ሽምግልና የሚሰራው አንዱ ከሌላው ጋራ ሲጣላ ነው። ዛሬ ሰው ከራሱ 
ጋራ የተጣላበት ዘመን ስለሆነ ለዘመኑ ጸብ የሰው ሽምግልና አይፈልግም፡ እኔ ከቤተ መቅደሱ ጀምሬ 
እስከ ምእመናኑ ልጆቼ ቤት ድረስ በሰው ልጅ ላይ የሚመጣው የእረፍት ጸጋ አክብሮ ከቤት 
እስኪያውለኝ ድረስ በሽምግልና ሮጫለሁ። አሁን ያለሁት “ኢታብአነ ውስተ መንሱት” እያልኩ ነው። 
ከራሱ ጋራ ለተጣላ ሰውስ መጀመሪያ ከራሱ ጋራ እንዲታረቅ ከመምከር በቀር ሌላውን ከሶ 
የሚያቀርበውን ወቀሳና ክስ እንዴት ማመን ይቻላል? ዘመነመንሱት የሚባለው ይህ መስሎኝ” ብለውኝ 
ተለያየን።  

ፎቶ ግራፋቸውን አሸክመው  

“ፋኑኤል ናና ገብርኤል ናና አዝኛለሁና  

ባንተ ልጽናና”  

እያሰኙ ህዝቡን ከፋፍለው የሚያንጫጩት ሰዎች ብጹአን ነን የሚሉ ናቸው። ይህንን ቅጽል ከሌላው 
ህዝብ ተለይተው እንዲታወቁበትና እንዲጠሩበት እውቀቱ ብቃቱና ችሎታው ላላቸው ሰዎች ክርስቶስ 
የሰጣቸው የግብራቸውና የጠብያቸው መግለጫ ነው። ብጹዕ የሚለውን ይህን ክቡርና ቅዱስ ቅጽል 
በገንዘብ በጉቦ ከሚሸጠው ግለሰብ ገዝተው በነውር ተጠቅልለው የመጡትን ሁሉ ህዝቡ “ብጹዕ አባቴ 
ናና፡ አዝኛለሁና ባንተ ልጽናና” እያለ የሚጋብዝ ከሆነ በዚያ ቦታ ሩጫቸውን ፈጽመው ይህችን ዓለም 
በመሰናበት ላይ ያሉት የደብሩ መስራች እኒህ ታላቅ ካህን “ሁሉም ከራሱ ጋራ የተጣላ ነው” እያሉ 
የሰጡት ምስክርነት እውነት ነው።  

 

ናና እየተባሉ የሚጨፈርላቸው ስመብጹአን አታላዮች እንደሆኑ ህዝቡ እያወቀ ኑኑ እያለ በመጋበዝ 
የሚቀበላቸው ከሆነ “ኩሉ አረየ ወህቡረ አለወ” ማለትም ሁሉም በስህተቱ ተባብሯልና “ዘመነመንሱት” 
ይህ ነው። እነዚህ ሰዎች ከጥቂት አመታት በፊት በዋሸንግተን ዲሲ ህዝብ ላይ ያደረጉትን አጸያፊ በደል 
ከዋሸንግተን እየተጓተቱ ወደ ኢትዮጵያ ሄደው በሀዋሳ ህዝብ ላይ እንደደገሙት ሁሉም ያውቃል። የሀዋሳን 
ህዝብ ስማቸውንና የየራሳቸውን ፎቶ ግራፍ አሸክመው እያስጨፈሩት መሆኑን ስረዳ እጅግ አዘንኩ። 

ይህችን ጦማር በምጽፍበት ወቅትም ከኢትዮጵያ ወደ ዋሸንግተን ዲሲ እንደገና እየተጔተቱ 
ተመልሰው በመምጣት መማር ማስተዋል መረዳት መታዘብና አቁሙ ብጹአን አባቶች ለመባል 
ያልበቃችሁ ጎጻጉጻን ናችሁ ከፊታችን ወግዱልን ማለት ያቃተውን ህዝብ ማስረገድ መጀመራቸውና አድር 
ባይ ቄሶችን ማንጫጫታቸው ተሰማ።  

  ብጹአን መባል የሚገባቸው ክርስቶስ ከ፩ እስከ ፯ የገለጻቸው ከዚህ በታች የተዘረዘ ሩት 
መስፈርቶች በህይወታቸው የተሟሉላቸው ለመሆናቸው መጀመሪያ ገዳማውያን ከዚያም ያካባቢው ህዝብ 
ሲመሰክርላቸው ነበር። (ማቴ ፭፡፫-፲)።  
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፩ኛ. “ነዳያን በመንፈስ” ሳይበቁ የበቁ፡ ሳያውቁ ያወቁ መስለው በህዝቡ ፊት ራሳቸውን 
የማያብለጨልጩ ትሁታን 

፪ኛ “እለ ይላህው ይእዜ” ባሉበት ዘመንና አካባቢ እምነት ሲጎድል ህዝብ ሲበደል የሚያለቅሱ 

፫ኛ. “የዋሀን” ገሮች 

፬ኛ. “ እለ ይርህቡ ወይጸምኡ ለጽድቅ” ከእለታዊ ሥጋዊ ፍላጎት ርቀው በእውነት ፍላጎት ላይ 
የተሰማሩ  

፭ኛ. “መሀርያን” ለህዝብ የሚያዝኑ ርኅሩሆች 

፮ ኛ. “ንጹሀነ ልብ” ቅኖች 

፯ኛ ‘’ኛ “ገባርያነ ሰላም” የሰላም ምንጮች ማለት ነው። 

፰ኛ “ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብጹአን ናቸው” 

እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ከላይ የተዘረዘሩት መስፈርቶች በግብራቸውና በህይወታቸው ሊገልጿቸው 
ይቅርና በ፯ኛና ፰ኛው ላይ በተጠቀሱት ብቻ ቢለኩ በዘመነመንሱት ላለ ጠፊ ትውልድ የተላኩ 
መምህራነመንሱት መሆናቸውን ትንሽ እንኳ የሚያጠራጥር ባህርይ ፈጽሞ አይታይባቸውም።  

እርስ በርሳቸው እየተጋጩ የርስ በርስ መጋጨታቸውን የመራድና የድብልቅልቅ ትሩፋት ለህዝቡ 
እያስተላለፉ በየደረሱበት ህዝቡን እርስ በርሱ በማጋጨት ላይ ናቸው። ስለዚህ “ገባርያነ ሰላም” የሚለው 
አይመለከታቸውም። 

እነዚህ ሰዎች “እነ አቶ መለሰን አጥፊዎች ናቸው። አቡነ ጳውሎስንም የአቶ መለሰ ሎሌ ናቸው። 
ሲኖዶስ የሚባል ነገር የለም መኖር አልቻልንም” የሚለውን ከሳሽ ቃል በማስተጋባት ከእውነተኛው 
ስደተኛ ጋራ በመሰለፍ ስደተኝነቱን ግሪን ካርዱን ተሻሙ። በነ አቡነ ጳውሎስ ላይ ሲናገሩ የነበሩትን ሁሉ 
ገልብጠው ተጠራን ልንሾም ነው እያሉ ያለ እፍረት በመናገር እየተጓተቱ ወደ ኢትዮጵያ ሄዱ። እዚያም 
ሄደው የሰማነውን ሁሉ ደባ ከፈጸሙ በኋላ፡ መንፈሳዊ አባቶች ልንሆናችሁ ልንባርካችሁ ልንቀድሳችሁ 
ልንናዝዛችሁ ተልከን መጥተናል ተቀበሉን እያሉ ተመልሰው ወደ አሜሪካ መጡ። ታዲያ ከዘመነመንሱት 
ካድሬዎቻቸው በቀር “ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብጹአን ናቸው” ከሚለው ከክርስቶስ መስፈርት ጋራ 
አልተጋጩም ሊል የሚችል ማነው?   

በኦሪቱ ከተገለጹት መርገሞች አንዲት እንኳ በመስቀሉ ኃይል ከመሻር እንዳላመለጠች ሁሉ 
በዘመናችን በየቦታውና በተለያዩ ሰወች ከሚፈጽሟቸው መንሱቶች አንዷ እንኳ በዚህ መጽሀፍ ከመዳሰሰ 
አላመለጠችውም። ይህን ያልኩበት የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ወክለው ባሜሪካ በሰሩት ሥራ እየተደነቁ 
ወደ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት በመሄዳቸው የተለቀሰላቸው ብጹዕ አቡነ አብርሃም የተባሉት ሰውም በቤተ 
ክርስቲያናችን ላይ የፈጸሙት ደባ በዚህ መጽሀፍ ከመዳሰስ መታለፍ የሌለበት መሆኑን ለመግለጽ ነው። 

“አንተ ካህኑ ለዓለም በከመ ሲመቱ ለመልከ ጼዴቅ” የሚለውን በብሉይ በሀዲስና 
በኦርቶዶክሳውያን ሊቃውንት ተብራርቶ የተቀመጠው ምሥጢረ ክህነት ከምንኩስና በላይ መሆኑን የተረዱ 
ባለመሆናቸው በህገወንጌሉ በተወሰኑት ካህናትና በመነኩሴወች መካከል ያለውን ልዩነት ለማሳየትና በጋብቻ 
ላይ ከተመሰረተው ክህነት ይልቅ በምንኩስና ላይ የተመሰረተውን ክህነት ከፍ አርገው ለማሳየት 
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በሚያደርጉት የተሳሳተ ሙከራ ጵጵስናውንና ምንኩስናውን ከክህነት ገንጥለው በማውጣት ወደ ከልትነት 
ከለወጡት አንዱ ናቸው።  

ስለ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ግንዛቤ የሌላቸውን ዲያቆናት “አድንኑ በእደ ሊቀጳጳስነ አብርሃም ከመ 
ይባርክሙ” እያሰኙ ምመናንን የማያስጎነብሱላቸው ዲያቆናት የሌሉባቸውን አብያተ ክርስቲያናት “በረት” 
ናቸው እያሉ የሰበኩ ደፋር “ሁለት ሶስት ሆናችሁ ስሜን በምትጠሩባት ቦታ በመካከላችሁ 
እገኛለሁ”(ማቴ፲፰፡፳) ከሚለው ከወንጌሉ ጋራ የተጋጩ፡ ርካሽ በሆነ ሳይኮሎጂ ወጣቱን ከተዋህዶው 
እምነት ጋራ እያጋጩ የሚሰብኩ: በወጣቱና በአዛውንቶች መካከል መለያየትንና የጥላቻን መንፈስ የዘሩ 
መምህረመንሱት ናቸው።  

ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ነገረ መለኮትና ሥርአተ አምልኮት ሳይወጡ በንጽህና ሆነው 
የሚያገለግሉትን ካህናትና ተገልጋዮችን ምእመናን ይቅርና፡ በሥርአተ አምልኮ ስላልመሰሉን ብቻ ሌሎችን 
እንዳንቃወም “የማይቃወማችሁ ከናንተ ጋር ነውና አትከልክሉት“ (ሉቃስ ፱፡፵፱) እያለ ከሚያስጠነቅቀን 
ከክርስቶስ ትእዛዝ ጋራ የተላተሙ ናቸው። ሸፍጣቸውን በመሸሽ የተገለሉትን አርቶዶክሳውያንን በረቶች 
ናቸው በማለት የዘላን ንግግር የሚናገሩ የዘመነመንሱት እንፍርፋሪ ናቸው።  

የፊደል ዘር ከለየን በኋላ ንባብ የተማርንበትን “ወብየ ካልኣተኒ አብግአ እለ ኢኮና እምዝንቱ 
አጸድ”(ዮሐን ፲፡፲፮) የሚለውን ወንጌለ ዮሐንስ ከፍተው ያላዩ በባዶ ጮሌነት እየተመሩ ከክርስቶስ ጋራ 
የተጋጩ ይህ The Wisdom Compass to Eternal Life የተባለው መጽሀፍ ከገረፋቸው 
መምህራነመንሱት አንዱ ናቸው።  

ነፍሳቸውን ይማርና የሊቃውንቱን ጉባዔ ወክለው መጋቤ ብሉይ ሰይፈ የተሳተፉበትን የእርቅ 
ሂደት እንዳይሳካ ከታገሉት ውስጥ አንዱ እንደነበሩ በተጋባዦች ተገባዥ በመሆን ከመንበረ ጵጵስናቸው 
ተገኝቼ የተናገሩትን አፍራሽ ነገር ሰምቻለሁ። እውነተኛ ሰው ቢሆኑ ኖሮ እኔ ያልቀደስኩበት ቤተመቅደስ 
በረት ነው እያሉ እንደሰበኩ ሁሉ፤ የጵጵስናው ሥርአተ ሲመት በገንዘብ መሸጡ፡ ስርአተ ምንኩስናው 
መፍረሱ ነገረ መለኮቱ መዛባቱ ከሽምግልናው ድርድር ውስጥ እንዲካተት ለሽማግሌዎች በአጽንኦ 
ከመጠቆም ይልቅ ሽምግልናው እኔ ካልገባሁበት ፍሬ አልባ ነው ማለታቸው ከጥቅሏ ቤተ ክርስቲያን 
ይልቅ የራሳቸውን ክብርና ፍላጎት ያስቀደሙ ለመሆናቸው በራሳቸው መስክረዋል። በዚህም ላይ 
ከምእመናን ዘርፈው ያፈሩትን ንብረት ቤተ ሰቤ ይውረስ ከሚሉት ባለ ቤተሰቦች ጳጳሳት መካከል ይህ 
ዘመነመንሱት ካፈራቸው ጳጳሳት አንዱ እንደሆኑ በሰፊ የተነገረባቸው ናቸው። 

ባንድነትና በፍቅር የሚገለጸውን ብሄራዊነት ህዝቡን በመከፋፈል   እራሳቸው  ርካሽ ለሆነው 
ግላዊ ስሜታቸው በየደረሱበት እያፈረሱ   የቤተ ክርስቲዪኒቱን ነገረ መለኮትና ታሪክ ለይተው  
ያልተረዱትን   ስሜት ለመያዝ የአገር ቤቱን ሲኖዶስ  ተጠቀሙበት። [ቪዲዮውን ይመልከቱ 
http://www.dejeselam.org/2011/12/blog-post_21.html#more]  ይህ የተደራረበ ስህተታቸው በ 
Wisdom Compass ሲለኩ ከብጹዕነት ወደ መምህረ መንሱትነት ተንሸራተው ገብተዋል።  

አቡነ አብርሃምና አቡነ ፋኑኤል ያንዲት ሲኖዶስ ልኡካን ሲሆኑ አቡነ ፋኑኤል ወዲያው ወደ 
ዲሲ እንደመጡ ሀዋሳ ላይ ከአቡነ ገብርኤል ጋራ ያደረጉትን ውድድር ከአቡነ አብርሃምም ጋራ 
መጀመራቸው ሁለቱም የዘመነመንሱት መምህራን መሆናቸውን ከሚጠቁሙን ነገሮች አንዱ ነው። አቡነ 
አብርሃም በስማቸው ለገዙት ቪላ ሲሉ ወደ ኢትዮጵያ መመለሳቸው ትርምሱን ገታው እንጅ በአሜሪክ 
ቢቆዩ ኖሮ ከአቡነ ፋኑኤል ጋራ ያላቸውን ግጭት በማስፋት ስለ ተዋህዶ እምነት ግንዛቤ የሌላቸውን 

http://www.dejeselam.org/2011/12/blog-post_21.html#more
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አንዳንድ የዋሆች “ናና ባንተ ልጽናና” እያሰኙ ማስጨፈራቸውን ይቀጥሉ ነበር። ሁለቱም “እርስ በርሷ 
የምትለያይ መንግሥት ሁላ ትጠፋለች፡ እርስ በርሱ የሚለያይ ከተማም ወይም ቤት አይቆምም ( ማቴ 
፲፪።፳፭) ብሎ ክርስቶስ በወንጌሉ የተናገረውን እንኳ ማስተዋል ያቃታቸው በዘመነመንሱት የታወሩ 
ናቸው።  

ይህ ዘመን “እመኒ እዎ እዎ፡ ወእመኒ አልቦ አልቦ” ከሚለው ከወንጌሉና yes or no ከሚለው 
Binary Code የወጣና ዘመኑም ሀሰት የነገሰበት ከዘመነሀሴት ጋራ የተጋጨ ዘመነመንሱት መሆኑን 
አላሳየም ማለት ይቻላልን? ሁለቱም ያንድ ሲኖዶስ አካላት ሲሆኑ ዘመኑን ተጸይፈው የጎሪጥ እያዩ 
በማለፍ ላይ ያሉት የሀዋሳ ህዝበ ክርስቲያን ታላቅ አረጋዊ አባት መምሬ አሰፋ ይህ ዘመን ሰው ከራሱ 
ጋራ የተጣለበት ዘመነመንሱት ነው ያሉት ምስክርነት The Wisdom Compass to Eternal Life 
በሚል ርእስ የተዘጋጀው መጽሐፍ ከያዘው መልእክት ጋራ ተገናኘ። መጽሐፉ ከግእዙ ቋንቋ ጋራም 
ስለተገናኘ ወደ ግእዙ ቋንቋ እሻገራለሁ።      

   

፫ኛ፦መጽሀፉ ከግእዙ ቋንቋ ጋራ ያለው ግንኙነት 
 

የጥበብ ምንጭ አምላካችን “ዘከሰትኮ ለህጻናት ወሀባእኮ እምጠቢባን”(ማቴ ፲፩፡፳፭) እንዳለው 
ዘመኑ ጨልሞ ዘመነመንሱት ሲሆን እውቀት ከአዋቂዎች ተወስዶ የጋለ ፍላጎት ላለው ይሰጣል። Jean 
Houston የተባሉ የስነልቡናና የነገረ መለኮት ሊቅ “Wwhatever the nature of any principle 
may be- in so far as it is understood by anyone-it may be understood by all who 
take the time investigate”(pp.26) እንዳሉት፡ ከትዕቢትና ከሸፍጥ ርቆ ለማወቅ ለሚጥር ሰው 
ፍላጎቱን በመጠቀም ለፈጣሪ ክብርና ለሰው ልጅ ጠቃሚ የሆነውን መንፈስ ቅዱስ ይገልጻል። “አነ ውእቱ 
አልፋ ወኦ ወአነ ቀዳማዊ ወአነ ደኀራዊ ወአንሰ እሁቦ ማየ እምነቅአ ህይወት ለዘጸምአ ይስተይ 
በከንቱ.”(ራዕይ ፳፩:፮) በማለት ክርስቶስም ለዮሐንስ ነግሮታል። 

የዚህ መጽሐፍ ደራሲ ከግእዙና ከመጽሐፍ ትርጓሜ ሊቃውንት ግእዙንና ትርጓሜውን formal 
በሆነ መንገድ የመማር እድሉ ባይገጥመውም “Though I Have grown up in a religious family 
and faith driven culture with strong influence of Ethiopian Orthodox Tewahido 
Church I have missed the chance to learn about the most sacred language in 
Ethiopia ,Geez, which is currently used for liturgical work.” እንዳለው ሰምተውት 
የማያውቁትን ቋንቋ ለሐዋርያት አምላክ እንደገለጸላቸው ካመን ለስሜቱ ለጆሮውና ለምላሱ ሩቅ 
ያልሆነውን ቋንቋ ለዚህ ደራሲ እነደተገለጠለት ልንጠራጠረው የሚገባ አይመስለኝም።  

ደራሲው “but when the time come to put together the writing in this 
material, the grace of the lord led me to muster the strength to get just enough 
needed to show the signs of God for this generation.” እንዳለው፡ እየሰማ ባደገበት ቋንቋ 
ይቅርና ለተናገሪው እንግዳ ለሰሚው ባዕድ በሆነ ቋንቋ እንኳን አምላክ የፈለገውን በፈለገው ሰው 
መልእክቱ ለሚመለከተው ትውልድ ለህዝብ ይገለጻል። በግእዙ ቋንቋ የተሰወሩ አንዳንድ ነገሮች ተሰብረው 
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የሚተረጎሙት ያመልጡት እንደሆነ እንጅ በዘመኑ ኮርስ ነገረ መለኮት አጠናሁ አዋቂ ነኝ ከሚለው ይልቅ 
ደራሲው ለግዕዙ እጅግ ቀራቢ ሆኖ አግኝቸዋለሁ። 

እንደ ደራሲው የቅኔ ትምህርት በዳበረበት ደብር ያደገ ግእዙን ወደ ሚማርበት ትምህርት ቤት 
ሲሄድ የሚያስበው ቅኔ መማሩን እንጅ ግእዝ እማራለሁ አይልም። የግስ እርባታውና የቃላቱ አጠቃቀም 
ጎን ለጎን ቢካሄዱም የሚገጣጥመውን ቅኔ መፍተል የሚጀምረው ባመረኛ ነው። ቅኔውን ከብዙ የቅኔ 
ፈሊጦች ቢያንስ በሁለቱ ካስተካከለ በኋላ ከአማርኛው ይልቅ ወደ ግእዙ እጅግ ይቀርብና በአማርኛ 
የማያደርገውን የረቀቀውን ቅኔ አፍሶ (ዘርፎ) በግእዙ ያቀርበዋል።  

በቅኔ ቤት ሳይደክም በዘመኑ መልክ ወደተዘጋጁት ትምህርት ቤት ገብቶ ስለነገረ መለኮት 
ለማጥናት የሚሞክር ሰው ቅዱሳት መጻህፍት የተጻፉባቸውን የጥንት ቋንቋዎች ለአንዳንድ ቁልፍ ነገሮች 
ሀሳብ መፈለጊያ ያህል እንዲረዳ ለመነካካት ያህል ያጠናው እንደሆነ እንጅ ወይም የሴማቲኩን ቋንቋ 
ካለጠና በቀር ለግእዝ ቋንቋ ምስክርነት ደፍሮ መቅረብ አይኖርበትም የሚባለው ስለዚህ ነው። በቅኔ 
ሳይደክም በቅኔው የተማረውን ግእዝ በቅዱሳት መጻህፍት ሳያበስል ወይም ሴማቲኩን ሳያጠና እርማትና 
ትችት ለመሥጠት መሞከር  

“መምህራነ ኮኑ በበደወሉ  
ፊደላተ ዘኆለቁ ኩሉ” በማለት ከዘመነመንሱት ምልክቶች አንዱ እንደሆነ  ሊቃውንት አበው 

አስቀድመው ተናግረዋል።  
አቡነ አብርሃም በአቡነ ጳውሎስ የሚመራውን ሲኖዶስ ብሄራዊነት አልብሰው ያልገባቸውን 

ወጣቶች ለመያዝ እንደሞከሩ፤ አንዳንድ የዘመኑ ሰባኪዎችም የህዝቡን ሳይኮሎጂ ለመያዝ በሚያደርጉት 
ደካማ አቀራረብ ግዕዙን እያወላከፉ በማቅረባቸው ዘመኑ ለፈጠረው ድብልቅልቅ ግእዙም አስተዋጽኦ 
እንዲያደርግ አድርገውታል። እነዚህ አዳዲስ ተክሎች ግእዙን ሲጠቅሱ በያሉበት ሆነው የሚሰሙ 
ሊቃውንት ለምላሳቸውና ለትንፋሻቸው ባእድና ለሀሳባቸውም ሩቅ እንደሆነ እየታዘቡ “ምን አይነት 
ደፋርና አይን አውጣ ትውልድ የተከሰተበት ዘመነመንሱት ነው” በማለት እያዘኑ ናቸው።  

 “ቦኑ ይትከሀለነ ንጠይቅ ስፍሐ ሰማይ ወእመቀ ቀላይ እመሰ ኢንክል ንጠይቅ ሕዳጠ 
እምፍጡራን እፎኑመ ይትከሀለነ ንብጻህ ሀበ አእምሮተ እግዚአብሔር” (ሃይ አ ምዕ ፴፫፡፲፪) እያሉ 
የተዋህዶውን የክርስትና እምነት ከመሰከሩት ከእነ ቅዱስ ባስልዮስ መጽሐፍ ጋራ “I have taken the 
challenge to overcome the fear and write what is being revealed to me as message 
appropriate for me and my generation that struggle to abide with the power of the 
Lord while we know we have no control on the air we breathe in our nostril to 
survive every second of our life”( pp18) በሚለው አገላለጹ መጽሀፉን ጎን ለጎን እንዲሄድ 
ካደረገው ጥረት ባሻገር፤ ከልጅነቱ ጀምሮ የግእዙን ቋንቋ አነባብና አጠቃቀም ከተወለደበት ቤትና 
ካደገበት ደብር እየሰማ በማደጉ በዘመኑ ኮርሶች በለብለብ ከሰለጠኑ መምህራን ይልቅ ለግእዙ የበለጠ 
ቀረቤታ እንዳለው ከጽሑፉም ካነጋገሩም ተረድቻለሁ።  

ደራሲው ኦርቶዶክሳውያን ሊቃውንት አበው የሄዱበትን የትህትና መንገድ በመጠቀም “When I 
was in third year in 1986 in my undergraduate class, I took a computer 
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programming course called Fortran IV.(pp15) ብሎ የተናገረለትን የቀመር ሙያ እንኳ 
አላውቅም ብሎታል። ይህ የመላ ኦርቶዶክሳውያን ሊቃውንት አበው ባህርይ ነው።  

ደራሲው “would it not be too much of a claim to talk about Einstein’s 
formula when I cannot comment well on what its full application is in modern life 
or even more when much of the world considers the term faith and science as 
oxymoron? How can I stand on my feet when I do not have the knowledge base 
to defend myself from the learned, the educated the wise and the doctors and the 
philosophers and theologians of the world for writing such claim?”(pp17) ባለው 
መንገድ ራሳቸውን ዝቅ በዘመኑ የነበሩትን ሊቃውንት ከፍ እያደረጉ እምነታቸውን ሲገልጹ አናውቅም 
በማለት የተናገሩትን አበው ሶስቱን ብቻ ለምሳሌ እጠቅሳለሁ።  

፩ኛ ቅዱስ አትናቴዎስ ከሐዋርያት ቀጥሎ ለክርስትና መሰረታዊ እምነት የታገለ ሊቅ ሲሆን 
“ንህነሰ ኢጸሐፍነ ዘንተ ፍጹመ ዘከመ ዕበየ ድልወትክሙ እስመ ንሕነሰ ኢኮነ ማእምራነ ዳእሙ ሥረዩ 
ለነ በእንተ ድካመ ንባብነ”(፴፩፡፵፰)። ማለትም፦ “እኛ የናንተን የሊቃውንቱን የእውቀት ደረጃ 
ይመጥናል ብለን በድፍረት ፈጽሞ አልጻፍንም ስለድፍረታችን ይቅርታ አድርጉልን” አለ።  

፪ኛ፦ ቅዱስ ቴዎዶስዮስ “ወአነ አአምር ርቱዐ ከመ ኢይደሉ ሕዝባዊ ይመሀር መምህራነ ወእመ 
አኮሰ ይመስል ከመ ነዳይ ዘይጼውእ ባእለ ከመ ይብላእ ኀቤሁ ከማሁ ሕጹጸ አዕምሮ አነ”(፹፫፡፳፮) 
ማለትም፦ እኔ እውቀቴ ከተራ አማኝ በላይ እንዳልሆነ አውቃለሁ። ይህ መጽሐፍ በሊቃውንቱ ፊት 
ሲቀርብ ምንም የሌለው ድሐ የሞላ የተረፈውን ባላጸጋ ጋብዞ ብላ ጠጣ እያለ ለመጋበዝ ማስተዋል 
ያቃተው እንደሆነ ሁሉ እኔንም እንደሱ ቁጠሩኝ አለ። 

፫ኛ ቅዱስ ሳዊሮስ “ኢይደልወን ንእመን ሕሊናነ ባሕቲቶ ከመ ኢይትፈጸም ላእሌነ ቃለ ትንቢት 
ዘይብል በገሥጾ አሌ ሎሙ ለእለ ይረስዩ ርእሶሙ ባህቲቶ ጠቢባነ አላ ንተሉ እምነተ አበዊነ ” ( ፹፭፡
፭) ማለትም፦ “ከእውነት ርቀው በራሳቸው እውቀት ተደገፍው በትእቢት በሚናገሩና በሚጽፉ ሰዎች ላይ 
የተሰነዘረው የነብያት ተግሳጽ በኛ ላይ እንዳይደርስ የራሳችንን እውቀትና ሀሳብ ብቻ መከተል የለብንም” 
አለ።  

ለራሳቸው ድሎትና ጥቅም ፎቅና ሀውልት የሚገነቡ ቋንቋውንም ለመፈቃቀሪያነት መግባቢያ 
ከማድረግ ይልቅ እንደ ሰብአትካት ለመጠፋፊያ ካላዋሉት በዘመኑ ይነገሩ የነበሩትን ቋንቋዎች 
ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ስፋት እንደሆነ ቅዱስ ጎርጎርዮስ “ቡሩክ እግዚአብሄር በኩሉ ወስቡህ ጥቀ 
በኩሉ ንባበ በሐውርት ወልሳን ዘአምጽአነ እምኀበ ኢሀለወ ኀበ ሀለወ አፍቂሮ ኪያነ” (ሃ.አ.ም ፴፮፡፪) 
እያለ ተናገረ። 

ዮሐንስም “ወይቤ ታጠየቁነኑ እምነገረ ቄርሎስ ስምአ ዝንቱ ተዋህዶ ዘዘከርክሙ ወአሰፈውናሁ 
ከመ ንህነ ንገብር ዘንተ ወሐለየ ከመ ዘኢንክል ንህነ ዘንተ ወኢንአምር ወጸሐፍነ ስምአተ ዘዘከርናሆሙ 
በተፍጻሚተ ዝንቱ መጽሐፍ በጽርዕ ወአብጻሕናሃ ወመጠውናሃ ሎቱ ወሶበ ነጸረ ውእቱ ዘውስቴታ ዐቀመ 
ወኢያንበባ”( ፻፪፡፲፱) አለ። ማለትም፦ “ያስታወስንህ ይህ የምናስገነዝብህ የተዋህዶ ትምህርት ከቅዱስ 
ቄርሎስ የተረዳነው ነው። እኛም እንደሱ ለማድረግ መወሰናችንን ግልጽ በመድረግ እንናገራለን። ይህን 
ለማሳሰቢያ በጽርዕ ቋንቋ ለናቀን ለተጠራጠረን ላክንለት። እሱ ግን ይህን የጻፍነውን የምናውቀው 
አልመሰለውም ነበር። ደርሶት ባያት ጊዜ እንኳን ሊረዳት ሊያነባት አልቻለም”። እንዳለው፡ የዚህ 
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መጽሐፍ ደራሲም “I could not boast on any knowledge I have because I do not have 
any expertise on any of the branches of knowledge used here including even the 
English language, which is not my native tongue.”(pp17) እያለ የጻፈውን በፈጣን 
አጫጭር ኮርሶች ተለብልበን የወጣን ሰዎች ውስጡን ተረድተን ልንተቸው ይቅርና ለማንበብ ካቅማችን 
በላይ ነው። 

የዚህ መጽሐፍ ደራሲም ”ይህ መጽሐፍ ለሁሉም እንዲደርስና የቤተ ክርስቲያናችን ኦርቶዶክሳዊ 
ተልእኮ ለሁሉም ደርሶ እዲገነዘበው በጥንታዊው ቋንቋችን የተሸፈነውን የህይወት አቅጣጫ በዘመኑ ቋንቋ 
አዘጋጅቶ ማቀረቡ ያለንበት ዘመን ዘመነመንሱት ባይሆን ኖሮ እጅግ ያስመሰግነውና ያሸልመው ነበር። 

፬ኛ፦ለህይወት መንገድ አቅጣጫነቱ 

የመጽሐፉ ይዘት ከቤተ ክርስቲያናችን ትምህርትና እምነት ጋራ የተጣጣመ እንደሆነና ለሕይወትም 
አቅጣጫ ሰጭነቱን የሚያረጋጡ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን እንመልከት። 

ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ “አነ ውእቱ ፍኖተ ጽድቅ ወህይወት ወአልቦ ዘይመጽእ ሀበ አብ 
ዘእንበለ እንተ ሀቤየ”(ዮሀ 14፡3᎗7) የጽድቅና የህይወት መንገድ እኔ ነኝ በኔ በቀር ወደ አብ መምጣት 
የሚችል የለም። ብሎ እራሱ የተናገረውን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነገረ መለኮት ሊቃውንት ስሜትን 
በሚያመረቃ መንገድ ገልጸውታል።  

ቅዱስ ጎርጎርዮስ “ዝንቱ ውእቱ ዘአርኀወ ለነ ኆኅተ ገነት ዘተአጸወ በጌጋየ አቡነ አዳም ወአግሀሶ 
ለኪሩብ ዘየዐቅቦ ለዕጸ ህይወት ወአዕተተ እምኔሁ ኩናተ እሳት ወአብጽሀነ ውስተ ዕጸ ህይወት 
ወተመጠውነ እምፍሬሁ። ወበጻህነ ኀበ ዘኢክህለ አዳም በጺሆቶ አላ በፈቃደ ርእሱ ተከልአ እምኔሁ፡ 
ወሜጠነ ገጸነ እምእጽ ዘያጤይቅ ሠናየ ወእኩየ ወዘይወስድ ውስተ ሀጉል ዘቦአ ቦቱ ኃጢአት ላዕለ አዳም 
ወደቂቁ”(ምዕ ፴፮፡ ፴፰᎗፱) “በአዳም በደል የተዘጋብንን በር የከፈተልን እርሱ ነው። የጠፋው ህይወት 
ተመልሶ የሚገኘው የገነትን ፍሬ በመብላት ሳይሆን በራሱ በክርስቶ ብቻ ነው። አባታችን አዳም በራሱ 
ፈቃድ በመተው፡ በራሱ ችሎታና አቅም የእሳት ነበልባሉን ሰይፍ ከኪሩቤል እጅ አራግፎ በማስወገድ 
ተመልሶ መግባት ባለመቻሉ እሱ ራሱ ክርስቶስ መለኮቱንና ሰውነቱን አዋህዶ የህይወት መንገድና 
መግቢያ በር ሆነልን”  

 ምንም እንኳ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ “ወዘሰ ንቤ ፍጡር በእንተ ዘተሳተፈ ሥጋ ድካምነ 
በሥርአት ዘገብሮ በእንቲያነ”( ምዕ ፴፭፡፫) የሱራፌል ሰይፍ አጥር የሆነብንን መዝጊያ ሰብሮ ለማስወገድ 
የወጣውን ሰውነት መልሶ ለማስገባት የሰውነቱና የመለኮቱን ውህደት ለመጠቀም የፈጠረውን ሰውነት 
ቢለብስም በመሬት ያለ ሰው ሙሉ በሙሉ ክርስቶስን በምሳሌነት ሊያየው አይችልም። ክርስቶስ ሞትን 
አሸንፎ በኃይለ መለኮቱ ተነስቶ ካረገ በኋላ እንደነ ቅዱስ ጳውሎስ በልዩ መለኮታዊ ጥሪ የተዘጋጁ ካልሆኑ 
በቀር አየሁት የሚል ካለ የዘመነመንሱት ፍሬ ነው። 

 በመንፈስ ቅዱስ አጋዥነት የእምነታችንን ራስና ፍጻሜ እየተመለከትን በፊታችን ያለውን ሩጫ 
የምናቋርጠው፡ እንደደመና በዙሪያችን የከበቡንን ቅዱሳን ጻድቃንን እና ሰማእታትን (ዕብ ፲፪፡፪) ምሳሌ 
አርገን በመውሰድ ነው።  
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ደራሲው፦ “This journey of the soul to know Christ is contained in the 
wisdom ring of prayer. Which is a cycle that involves the transformation through 
the soul undergoes to experience new ground in the sphere of wisdom.” ( 153) 
እንዳለው ማለትም፦ክርስቶስን የማወቅ መንፈሳዊ የነፍስ ጉዞ በማይቋረጥ መንፈሳዊ ፍላጎትና መሻት 
ውስጥ ያለ ነው። በጥበብ ክበብ ውስጥ የሚገኝ ነፍስ ከጸጋ ወደበለጠ ጸጋ የሚሸጋገርበት ምን ጊዜም 
አዲስ የሆነ መሰረት ነው።   

 የክርስትና እምነት መሥራቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁለት አካልና ባህርይ በተዋህዶ የጥበብና 
የእውቀት ምንጭ እንደሆነ ነብያት ሁሉ አስቀድማው ተናግረዋል። 

 ከነሱ አንዱ ነቢዩ ኢሳይያስ “የጥበብ የማስተዋል የምክርና የኃይል መንፈስ“ (ኢሳ ፲፩፡፪)። 
እንደሚያርፍበት ተናገረ። ክርስቶስ የመጣበትን ህይወት ሲያስተምር ያዩትና የሰሙት ሁሉ “ይህ ሰው 
ይህን ጥበብና እነዚህን ተአምራት የማድረግ ኃይል ከየት አገኘ” (ማቴ ፲፫፡፶፬)። እያሉ ተደንቀዋል። 

 ከዚያ በኋላ ክርስትናን በሰፊው ያስተማሩት ሐዋርያት በተለይም ቅዱስ ጳውሎስ እየደጋገም 
ተናገረው። (፩ኛ ቆሮ ፩፡፳፬)። (ቆላ ፪፡፫)። 

  ኦርቶዶክሳውያን ሊቃውንት አበው ይህንኑ አጠንክረውና አብራርተው ተናገሩት ከነሱም መካከል 
አብራርተው ከገለጹት ከብዙዎቹ ኦርቶዶክሳውያን ሊቃውንት አበው አንዱ ኤጲፋንዮስ የተበለው ነው። 

 ኤጲፋንዮስ፦ የተባለው ደራሲ “አይቴ ብሄራ ማህደራ ደዋላ ለጥበብ ወበ አይቴ ተረክበ አሰረ 
ፍኖታ,,,, ወእንዘ በርሥዕ ሀለወት ኩሎ ትሄድስ፡ ወበበትውልድ ነፍሰ ጻድቃን ትትፋሰስ። ‘’’’’’’’’ወላቲ 
ጽንእ ወአእምሮ ። ወባቲ ነገሥት ይነግሱ ወባቲ ሃያላን ይጽህፉ ጽድቀ። ጥበብሰ ወመድሀኒነ ውእቱ 
ዘቤዘወነ በንዝሀተ ደሙ ወሀረየነ ለመንግስቱ ለዓለመ ዓለም”( ገጽ 299 ፡ 85) ብሎታል። ይህም 
ማለት፦ 

“የጥበብ አገሯ አውራጃዋና አድራሻዋ የትነው? ማነው የመንገዷን ፋና ወይም ዱካ ያገኝ? እያለ 
ይናገርና “ይህች ጥበብ እርጅና የሌለባት፡ በየዘመኑ በእውነተኞች ሰዎች ህሊናና አእምሮ ትንቆረቆራለች። 
ጽናትና እውቀት የተመላች ናት። ታላላቅ መሪዎች ላስተዳደራቸው መመሪያ አድርገው ይጠቀሙባታል። 
ሞራለ ብርቱዎች እውነትን ለመጻፍ ይመሩባታል። ግን ያች ጥበብ ምንድናት? ይልና፦ በደሙ የዋጀን 
ለዘላለማዊ መንግሥቱም የመረጠን መድኀኒታችን ነው። ብሎ ይደመድማል። የመጽሐፉ ጠቅላላ ይዘት 
ከኦርቶዶክሱ ጋራ ይስማማል።         

ቅዱስ ቄርሎስ “አስተዳለወ ለነ ፍኖተ ሐዲሰ ውስተ ሰማያት ወኢንሀውር እንከ ውስተ ገሀነም 
አላ ንተልዎ ለዘፈጠረነ”( ፹፡፲፯) አለ። የፈጠረን እሱ ወደ ሰማያዊው መንግሥት መግቢያውን 
ባዘጋጀልን መንገዱ እሱን ተከትለን ወደዘላለማዊ ህይወት እንሄዳለን እንጅ  ወደ ገሀነም አንሄደም።  

 ቅዳሴያችንም “እግዚአ አእምሮ ወዜናዌ ጥበብ ዘከሰተ ለነ ዘኮነ ሥውረ ውስተ ማእመቀ 
ጽልመት”(ቅ ገጽ ፶፬ ቁ፻፴፪) ይለዋል። እኛ ልንደርስበት ካቅማችን በላይ ጥልቅና ምጡቅ የሆነውን 
እውቀትና ጥበብ የገለጸልን። ማለት ነው። ደራሲው ይህን መመሪያ አድርጎ ያዘጋጀውን መጽሐፍ The 
Wisdom Compass to Eternal Life ብሎ ሰየመው:: 
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፭ኛ፦ ከአምልኮት ሥርአታችን ጋራ መዛመዱ 

አምልኮታችንን የምንገልጽባቸው ስርአቶች ሰአታቱ ኪዳኑ ቅዳሴውና ማህሌቱ ሁሉ የተዋቀሩት 
በመጽሐፉ ሽፋን ላይ የሚታየው compass በሚጠቁመው በኪሩቤል ስርአተ አምልኮ ላይ ነው።  

መጽሐፉ በሽፋኑ ላይ እንደተገለጸው: በሰማይ የምትኖር አባታችን የሚለውን ጸሎት ዘርግቶ: 
ምዕራፍ ፴፱ እና ፵ በ፬ቱ ፍጥረታት ይደመድማል። “ሱራፌል ይሰግዱ ሎቱ ወኪሩቤል ይሴብህዎ 
ይጸርሁ እንዘ ይብሉ ቅዱስ” ሱራፌል ይሰግዱልሀል ኪሩቤልም ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እያሉ 
ያመሰግኑሀል” (ቅዳሴ 63፡170) የሚለውን የአምልኮታችንን የሥርአት ሂደትና አቅጣጫ ከመጀመሪያ 
እስከ መጨረሻ የሚያሳይ ነው። “እኔ ቅዱስ እንደሆንኩ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ” ብሎ ቅዳሴውን 
የጀማረው የቅድስና አቀንቃኝና ምንጭ እራሱ እግዚአብሄር ነው። 

በመጽሐፈ ኢሳይያስ (ም ፮፡፪-፮) እንደተመዘገበው ፬ቱ እንስሳት እራሱ ላቀነቀነው ቅድስና 
ተሰጥኦ መላሾች፤ የቅድስና መጉረፊያ ናቸው።  

ራዕየ ዮሐንስ (ምዕ ፬፤፭፤፮ና፤፯) “ወእልክቱኒ አርባእቱ እንስሳሁ ሰገዱ በገጾሙ ቅድመ መንበሩ 
ለእግዚአ። ወይብሉ አሜን ሎቱ ስብሀት ወባርኮት ወጥበብ ወአኮቴት ወኃይል ወጽንዕ ለአምላክነ ለዓለመ 
ዓለም አሜን” (ምዕ ፬፡፯፥፲፪) ኃይል ክብር ምስጋና ጥበብ ለተመላው ለፈጣር ስግደት ይገባዋል እያሉ 
እነዚህ ፬ቱ እንስሳት አምልኮት አቀረቡለት። 

ኦርቶዶክሳውያን ሊቃውንት ይህን የኪሩቤል የአምልኮት ሥርአት ቅርጽና ይዘት ለነገረ መለኮቱና 
ለቅዳሴው (ሥርአተ አምልኮት) መመሪያ በማድረግ ተጠቅመውበታል።  

ለምሳሌ፦ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ፦ “ታስተበቁአከ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በቅዳሴሆሙ 
ለሱራፌል ወበክብሮሙ ለኪሩቤል”(ቅ፣ገጽ156፡100) ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በሱራፌል ቅዳሴ 
በኪሩቤል ክብር ትማጸንሀለች::  

ቅዱስ ባስልዮስ፦ “፬ቱ እንስሳት ሰባህያን ወመዘምራን እለ ይጸውሩ መንበሮ ይጸርሁ 
ወይባርክዎ” (ባስ ገጽ 265፡117) መንበሩን የተሸከሙት ዘማሪዎች ፬ቱ እንስሳት ከፍ ባለ ድምጽ 
ያመሰግኑታል። 

ጎርጎርዮስ፦ “ወንወርስ ውእተ ተድላ ዘዐይን ኢርእየ ወዕዝን ኢሰምአ ውስተ ልበ ሰብእ 
ዘኢትሀለየ ወነሀድር ውስተ ማህደረ መለኮት ወንሴብህ ምስለ መንፈሳውያን ወንበልዕ ኅብስተ መላእክት። 
ወናሌዕል ስብሀተ ሰለስቱ ዘእንበለ ጽርአት እንዘ ንብልእ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ወልድ 
ወመንፈስ ቅዱስ ፩ዱ አምላክ ምሉዕ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሀቲከ ወሎቱ ስብሀት በኩሉ ጊዜያት 
ለዓለመ አለም አሜን ”(ሃ;አበው ጎርጎርዮስ ፴፯፡፳፩᎗ ፳፪) በሰው ህሊና ያልታሰብ የሰው ዓይን ያላየው 
የሰው ጆሮ ያልሰማው ያን ዘላለማዊ ደስታ እንወርሳለን። ከመላእክት ጋራ ማእድ እንሳተፋለን። 
ያለማቋረጥም የስላሴን ምስጋና ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፩ዱ 
አምላክ ሁል ጊዜ ክብርና ምስጋና ይገባሀል እያልን ከረቂቃን መላእክት ጋራ እንዘምራለን። 



16 
 

ደራሲው “Unique style of meditating on the mystery of the trinity” (pp 493) 
በረቂቃን ስላሴ ላይ ያለን የአምልኮት መንገድ ልዩ ትኩረት አለው። እንዳለው 

ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅም “እፎ ኢትትፌሳህ ሶበ ትሬኢ ሠራዊተ ሰማያውያን ወመንፈሳውያን 
እንዘ ያበርሁ በዘኢይትነገር ብርሃን ዓውደ መንበረ ንግሥ ዘይነብር ዲቤሁ ንጉሠ ነገሥት ወይበርህ 
በብርሃን ዘኢይቀርቦ መኑሂ ወኢይትከሀል ነጽሮቱ ወኩሎሙ ቅዱሳን ይነብሩ አውዶ በዲበ መናብርተ 
ብርሃን ይበርሁ ፈድፋደ እምጸሀይ ምዕልፊተ አእላፍ“( ዮሐንስ አፈ. ፷፭፡፴፬) አለ። 

ቅዱስ ባስልዮስ “ወእምድሕረዝ ሶበ ሐለፍኩ እሎንተ ኩሎ ፍጡራነ ወክህለ ህሊናነ ይትለዐል 
ወአልዐልከ አእይንተ ህሊናነ ውስተ አርያም ሀበ መ ዘይትሌዐል እምኩሎሙ ፍጡራን ነጽር በልብ ንጹህ 
ለባዊ ሀበ ህላዌ መለኮት ዘኢይትፋለስ ወዘኢይትዌለጥ ወዘኢይትመየጥ ወዘኢይደክም ወዘኢይሀምም”( 
ባስል ፴፫፡፳) አለ።  

ማህሌቱም “፬ቱ እንስሳት መንፈሳውያን ሰባህያን ወመዘምራን ሰአሉ በእንቲያነ ለዓለም ወለዓለመ 
ዓለም ሃሌ ሉያ ዘውእቱ ብሂል ንወድሶ ለዘሀሎ እግዚአብሄር ልዑል ስቡህ ወውዱስ ዘሣረረ ኩሎ ዓለመ 
በአሐቲ ቃል” እናንት ጸወርተ መንበሩ የሆናችሁ መዘምራን ፬ቱ ኪሩቤል ሆይ! ባንዲት ቃል ፍጥረትን 
ሁሉ የፈጠረውን ልዑል እግዚአብሄርን ስለኛ ለምኑልን” እያለ የአምላክን የቅድስናን ተሰጥኦ 
በሚመላለሱት በመጽሐፉ ላይ በሚታዩት ፬ቱ እንስሳት ጀምሮ “በተአምኖ እጼውአከ አብ ወእጼውእ 
መንግሥተከ እግዚኦ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም”(ቅዳሴ) እያልን 
እንፈጽማለን።  

፮ኛ፦ጽዮን (Chapters 15-19) 

 የዳዊት ከተማ ጽዮን ብትባልና እመቤታችንም ዘጠኝ ወር በማህጸኗ በማደሩ ጽዮን ብትባልም ዛሬ 
ክርስቲያኖች ትምጣ እያሉ በተስፋ አሻግረው የሚጠብቋት ጽዮን መንግስተ ሰማያት ናት።  

የመጽሐፉ ደራሲም “Modeling the spiritual field of awareness part 1 It is rather 
the eternal Zion the spiritual sphere in which souls would worship the Almighty 
God” (199) በማለት “ትምጻእ” እያልን በዘወትር ጸሎታችን የምንመኛት የእግዚአብሄር ዘላለማዊት 
መንግሥት ናት እያለ ገለጻት። 

 “When we pray to God, we thus glorify Gods name in haven while we reject the 
evil in the world …(pp.414) ክርስቶስ “ጽንኡ እስመ አነ ምእክዎ ለዓለም” እንዳለው በዚህ 
ዓልም ስንኖር እግዚአብሄርን በማክበርና ሰይጣንን በመካድ ላይ ነን። በዚህ ምድራዊ የህይወት ሂደት 
ውስጥ ሳለን ማንኛውንም የሚገጥመንን የውጣ ውረድ ትግል ለመቋቋም የየሰአቱ መፈክራችን ይህ ነው።  

ከነርቫችን ስሜት ጋራ የተያያዘችውን በማንኛም ጊዜ አስበንም ሳናስብም ባፋችን የምትመጣውን 
የበስመ አብን ትርጉም እንመልከት። 
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“በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱ ፩ዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ እንዘ አአምን ወእትመሐጸን 
እክህደከ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ እምየ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ይእቲ ስምየ እም አርያም ጽዮን 
ለዓለመ አለም” 

o ዛቲ፦ አመልካች ቅጽል ናት 

o እምየ፦ አገናዛቢ ቅጽል ናት 

o ቅድስት፦ ገላጭ ቅጽል ናት 

o ቤተ ክርስቲያን፦ የምእመናን ጉባዔ 

o እንተ፦ ንኡስ አገባብ  

o ይእቲ፦ ናት 

o እም፦ በ (ላይ፣ ውስጥ) 

o አርያም፦ የ፬ቱ እንስሳት (ጸወርተ መንበር) 

o ጽዮን፦ “ትምጻእ” እያልን የምንመኛት በመላእክት በጻድቃንና በሰማእታት ተከቦ ለዘላለም 

የሚነግስባት መንግስት። 

o ጽዮን ለዓለመ ዓለም፦ ዘላለማዊት የእግዚአብሄር መንግሥት 

ቅዱስ ጳውሎስ “አንትሙሰ በጻህክሙ ኀበ ጽዮን ሀገረ እግዚአብሄር ሕያው እንተ በሰማያት ወኀበ 
አዕላፍ መላእክት ፍሡሓን ወማሕበረ በኩር እለ ተጽሐፋ አስማቴሆሙ “(ዕብ ፲፪፡፳፪) እናንተ 
ከእግዚአብሄር አገር ከጽዮን ከቅዱሳን አምባ ደረሳችሁ እያለ የተናገረላትን ጽዮን እነ አባ ሕርያቆስ “ኦ 
አንትሙ ሕዝበ ክርስቲያን በከመ ተጋባእክሙ በዛቲ ዕለት ከማሁ ያስተጋባእክሙ በደብረ ጽዮን ቅድስት 
ወበ ኢየሩሳሌም አግዓዚት እንተ በሰማያት” እያሉ ለህዝበ ክርስቲያኑ ተመኝተዋታል። 

  ደራሲው “When we pray to God, we thus glorify Gods name in haven while 
we reject the evil in the world …(414) እንዳለው ኦርቶዶክሳውያን (የጥንት) ክርስቲያኖች 
“እክህደከ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ እምየ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ይእቲ ስምየ እም አርያም ጽዮን” 
“We thus glorify Gods name in haven while we reject the evil in the world” 
ማለትም “ሰይጣን ሆይ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን (ባንተ ስም በተሰበሰበችው ጉባዔ) ይህችውም በላይ 
በሰማይ ያለችው ጽዮን የምትባለው ትምጣልን እያልን በምንመኛት መንግስትህ ፊት እክድሀለሁ” እያሉ 
በመጠመቅ ወደ ቤተ ክርስቲያን ከገቡባት ደቂቃ ጀምሮ ይህችን ዓለም እስኪለቋት ድረስ በግላቸውም ሆነ 
በማህበር ለሚያካሂዱት ጸሎት መግቢያቸው ናት። 

 የቤት እመቤቶች እንጀራ ለመጋገር ምጣድ ሲጥዱ: ቡሀቃ ሲከፍቱ: ያልጠበቁት ነገረ ድንገት 

ሲከሰት፤ ይህን እያሉ ነው። 

 የቤት ባለቤቶች ለማረስ በሬዎቻቸውን ሲጠምዱ: እሸቱን ሲቀምሱ ምርቱን ሲያፍሱ እንጀራ 

ሲቆርሱ ይህን እያሉ ነው። 
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፯ኛ፦የመጽሐፉ ይዘትና ቅርጽ 

መጽሐፉ ያለንበትን የዘመነመንሱት ባህርይ እንደይዘት አስፋፍቶ እያብራራ በአጀማመርና 
አፈጻጸም ቅርጹ ግን የመጽሐፍ ቅዱሱን፤ የሃይማኖተ አበውንና የመጽሐፈ ቅዳሴያችን ቅርጽ 
አልለቀቀም።  

ቅዱስ አትናቴወስ “ወኢይኩን ሕሊናነ ከመ መዋግደ ባህር ምዕረ ዘየአርግ ላዕለ ወምዕረ ዘይወርድ 
ታሕተ አላ ይኩን ከመ አምደ እሳት እምድር ዘይበጽህ እስከ ሰማይ” (ቅዳ. ገጽ ፪፻፲፮ ቁ ፲፭) እንዳለው፡ 
መጽሐፉ ከገጹ ሽፋን ጀምሮ እስከ መጨረሻው ያለውን ቅርጽ በዘባነ ኪሩብ ላይ በተመሰረተችው 
መንግሥት ጀምሮ “kingdom of God in Heaven” kingdom of God on Earth (541) በማለት 
ደመደመው።  

፩ኛ የእምነታችን ምስክርና ምንጭ የሆነው መጽሐፍ ቅዱስ “በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ 
ወምድረ”(ዘፍ ፩፡፩) ብሎ የጀመረውን፡ “አዲስ ሰማይና ምድር አየሁ ፊተኛይቱ ሰማይና ፍተኛይቱ 
ምድር አልፈዋል” (ራዕ ፳፩፡፩) በሚለው የደመደመውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅርጽ ተከትሏል። 

፪ኛ የኦርቶዶክሱን ያተረጓጎም ዘይቤ አካቶ የያዘውም ሃይማኖተ አበው የተባለው መጽሐፍ 
“በእንተ ቅድስት ስላሴ ወትሥጉተ ቃል ፩ዱ አካል እም፫ቱ አካላት ወተዋስኦ ምስለ አላውያን” (ሃ.አ. 
ምዕ ፩፡፩᎗፫)ብሎ የጀመረውን “ታድህነነ እምተቃርኖቱ ለሰይጣን ወእምክረ ሰብእ እኩያን እስመ 
ንትአመኖሙ ለስሉስ ቅዱስ እንበለ ወስኮ ወአንትጎ ለዓለመ ዓለም” (ሃ.አ. ምዕ ፻፴፡፲፩ ) ብሎ 
የፈጸመበትን የሊቃውንቱን ሥርአተ ቅርጽ ተከትሏል። 

፫ኛ በኪዳናችን ጀምሮ በቅዳሴያችን የሚጠቃለለው የአምልኮታችን ሥርአት  በመጽሐፉ ሽፋን 
ላይ በተገለጸው ስእላዊ መግለጫ እንደተገለጸው በዘባነ ኪሩብ ለተቀመጠው ንጉሥ ኪዳናችን “ርእሱ 
ለአዕምሮ መዝገበ ጥበብ”(መንፈቀ ሌሊት) ይጀምርና “ዘፈኖከ ምክረከ ዚአከ ቃለ ዚአከ ጥበበ”(ዘሰርክ) 
በማለት ይደመድማል። 

“እግዚኦ መሀረነ ክርስቶስ” የሚለውን በረዥም ድምጽ ቄሱ ከማሰማቱ በፊት “ጸግወነ እግዚኦ 
ጥበበ ወኃይለ ልበ ወልቡና ወአእምሮ ከመ ንርሀቅ ወንጉየይ እንከ እስከ ለዝሉፉ እምኩሉ ምግባራቲሁ 
ለሰይጣን ዘያሜክር”(ቅ. ገጽ ፻፫ ቁጥ፹፫) የሚለውን እንደመግቢያ ይጠቀማል። ከዚያም” “ሃሌ ሉያ 
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ሥረይ ለነ ኩሎ አበሳነ ኢታብአነ ውስተ መንሱት እግዚኦ አድኅነነ 
እምዕለት እኪት ወባልሀነ እምኩሉ መንሱት”(ቅ. ገ ፻፲፮ ቁጥ ፻፵፪) ማለትም፦በዘባነ ኪሩብ መንበረ 
ጸባኦት በሰማይ የምትኖር አምላካችን አውቀንም ሳናውቅም የሰራነውን በደል ይቅር ብለህ ይህች ዓለም 
ከምታመነጨው ፈተና (መንሱት) አውጣን ብለን ከምንደመድመው ጸሎተ ቅዳሴያችን ጋራ በሚገባ 
የተስማማ ነው። ስለዚህ ደራሲው የራሱን መንገድ ተጠቀመ ብሎ ከመናገር ይልቅ በመንፈስ ቅዱስ 
ተቃኝቶ ደረሰው ማለት ይሻላል።  

ከመንፈስ ቅዱስና ከራሱ እምነት በቀር የዚህ መጽሐፍ ደራሲ ከኛ ከዘመነመንሱት መምህራን 
“ዳዴን ይሻል” የሚል ካለ የቤተ ክርስቲያናችን ጥልቅ ግንዛቤ የሌለውና በመጽሐፉ ይዘትም የደራሲውን 
አቅም መርምሮ ለመረዳት የከበደው ይመስለኛል።  
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ዓቢይ ማሳሰቢያ 

ለደራሲውና በሚዲያ ላቀረባችሁ ወገኖቼ፦ 

             ለደራሲው፦  

  በዚህ ዘመነመንሱት ውስጥ ላለን ኢትዮጵያውያን እግዚአብሄር የፈለገውን መልእክት 
ለማስተላለፍ ተጠቅሞብሀል። ባንተ አማካይነት የተዘጋጀ ይህ መጽሀፍ ለሚጠቀሙበት ከዚህ ዘመነመንሱት 
መውጫ መንገድን የሚጠቁም Compass ነው። ለማይሰሙት ግን በቤተ ምኩራብ የገቡትን የሸቀጥ ሰዎች 
እየገረፈ ያባረረበት የክርስቶስ ጅራፍ ነው። ከዘመነመንሱት ምልክቶች አንዱ፤ ሰዎች በጽድቅ የጀመሩትን 
ህይወት፡ በኃጢያት መፈጸማቸውና እየወደቁ በመቆም ላይ እንዳሉ አርገው እራሳቸውን መገመታቸው 
ነው። አንተ ከነዚህ አይነት ሰዎች አንዱ በመሆን ይህ ጅራፍ አንተንም ደርቦ እንዳይገርፍህ ተጠንቀቅ! 

              ለጋዜጠኞች፦ 

ይህን መጽሐፍ አንብባችሁ በይዘቱም ተደንቃችሁ እናንተን ያስደነቃችሁ የመጽሐፉ ይዘት 
በተብራራ ሁኔታ ሁሉም እንዲሰማው ለማድረግ በራዲዮና በሌሎችም መገናኛ እንዲቀርብ ባላችሁ ምኞት 
ለውይይት ማቅረባችሁ ምስጋና ይገባችኋል። ነገር ግን በጥበበ እግዚአብሄር ተቃኝቶ በግእዙና በውጭ 
ቋንቋ የተዘጋጀውን ከባድ የዘት የተሸከመውን ይህን መጽሐፍ አስተያየት እንድንሰጥበት እኔንና እኔን 
የመሰሉትን መጋበዝ ለአድማጩ በቂ የሆነ ግንዛቤ ሳናስጨብጠው ያልፋል ብዬ እሰጋለሁ።  

በተለያዩ የእውቀት ዘርፎች ከኛ በላይ በሆኑ የመንፈስ ጥማት ባላቸው ይህን ደራሲ በመሳሉ 
ክርስቲያኖች ፊት በየሳምንቱ እሁድ በአውደ ምህረቱ እየቆምን ብንናገርም፡ በድፈርትም ሆነ በስህተት 
አውቀንም ሆነ ሳናውቅ በንግግራችን የምንሳሳተውን በሚቀጥለው እሁድ ስህተቱን በፈጸምንበት ህዝብ ፊት 
የማቃናትም የማረምም እድሉ ይኖረናል። እንናንተ የተሰለፋችሁበት መስክ ግን አንድ ጊዜ አምልጦ 
ከወጣ የሰማውን ሰው እግኝቶ ለማረም እድል የሚሰጥ አይደለም። ይህ እንደሆነ በሙያው ላይ ያላችሁ 
ከኔ የበለጠ እንደምትረዱት እርግጠኛ ነኝ።  

በዚህ ግንዛቤ ልጠይቃችሁና፤ ይህን መጽሐፍ ለመተቸት እኛን በምን መመዘኛ መዝናችሁን ነው 
ያቀረባችሁን? እንዲህ ያለው መጽሐፍ መተችትና መገምገም ያለባቸው ግእዙን በቅኔ ቤት ደክመው 
ያጠኑና ባንድምታውም ግእዙን ያሰፉ: የተዋህዶውን እምነትና ትምህርት ከቤታችን ሊቃውንት ተምረው 
ካምስቱ አኀት አብያተ ክርስቲያናት ጋራ ያለውን አንድነት የተረዱ፡ የጠቅላላውን ኦርቶዶክሳውያናን ነገረ 
መለኮት በንጽጽር (comparative theology) ወይም ሴማቲክን ቋንቋ አጥንተው ብዙ መጻሕፍቶችን 
የመረመሩ እንግሊዘኛውንም አጣርተው የተረዱ ከኛ እውቀትና ችሎታ በላይ በላይ ብዙ ያከማቹ 
ሊቃውንት መሆን አለባቸው። በዚህች ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን እየተማሩ አድገው በዚህ ደረጃ የበሰሉ 
ሰዎች አጥታችሁ ወደኛ እንድትመጡ ከተገደዳችሁ በዘመነመንሱት ውስጥ መኖራችንን ይጠቁመናል 
ማለት ነው። 

ወደራሴ ልመለስና እኔን ያቀረባችሁኝ ኢትዮጵያነክ በሆኑ ነገሮች ላይ የሚፈጸመውን ደባ እየገሰጹ 
ለህዝብ አለማሳወቅ እንደነውር የሚቆጥሩ የኃያላን ድረ ገጻት ጠበብቶች ባልተቆጠበ ርዳታቸው ለእምነቱና 
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ለታሪኩ ባለቤት ለሆነው ህዝቡ የቀረቧቸውን ጦማሮች ብቻ ተመልክታችሁ ከሆነ ይቅርታችሁን እየጠየኩ 
መለኪያችሁ በቂ አይደለም እላለሁ። 

ጦማሮችን እንድጽፍ የተገደድኩት አቡነ ጳውሎስ እየሰየሙ የሚልኳቸው አንዳንድ የፖለቲካ 
ወኪሎች ነገረ መለኮቱን በሚያፋልስ የቤተክርስቲያናችንን ታሪክ በሚያቃውስ የተሳሳተ ትምህርት ለ 
ስድስት አመታት የቆየሁባትን የከንሳስ ኪዳነ ምህረትን ቤተ ክርስቲያን ከመውረራቸው ባሻገር የጠቅላላዋን 
የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ስም በማጥፋታቸው ነው። 

አቡነ ጳውሎስም ለነገረ መለኮት ለታሪክና ለአገር ደንታ የሌላቸው በኢትዮጵያውያን መካከል 
የምትከሰተውን ትንሽ ግጭት እያሰፉ ለዘመኑ ፖለቲካ መጠቀሚያ የሚያደርጉ በመሆናቸው እንዲታረም 
ከመሞከር ይልቅ እርስ በርሳችን እንድንከፋፈል ያሳዩት ዝምታ ትእግስት ስላሳጣኝ ጭምር ነው።  

 እነ ቅዱስ ሳዊሮስ “ኢነመጽእ ሃይማኖተ ሐዲሰ አላ ንትጌሰጽ በኩሉ ግብር በከመ ንቤ ለዐቂበ 
ሃይማኖት ክብርት ዘመጠውዋ ለነ አበዊነ ንጹሐንነው” (፹፮፡፩) እንዳሉት የግል ሀላፊነቴን ለመወጣት 
ግድ ሆኖብኝ እንጅ ካማንም የተሻለ እውቀትና ችሎታ አለኝ በማለትና ችሎታየን ለማሳየት አይደለም። 

ስለዚህ በዚህ ዘመን ብጹዕ፤ ነኝ ርእሰ ደብር ነኝ ቄስ፤ ቆሞስ፤ መምህር ነኝ በማለት በየቦታው 
እራሳችንን ሰይመን በብዙ ህዝብ መካከል ቆመን ስለተገኝን ይህን ለመሳሰሉ እውቀትንና ጥልቀትን 
ለሚጠይቁ ጉዳዮች ስለቤተ ክርስቲያናችን ክብር ስትሉ እኔንና የመሳሰልነውን እባካችሁ አታቅርቡን 
በማለት እማጸናችኋለሁ።  

በተረፈ እንደነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ያሉትን ምእመናን ከነገረ መለኮት ሊቃውንት ያልጠራ አምላክ 
እንደዚህ ምእመን ያሉትን የደራሲዎችን ቁጥር ያብዛልን።  

እውነት ጽድቅና ርትዕ እንዲሰፍን በየመስመሩ ተሰልፋችሁ የምትጽፉ የምትናገሩ ሁሉ “ወይእዜኒ 
ኢንኩን አርአያ ት ርትዕት ለእለ ይሴአሉነ በእንተ ጽድቅ ወዝንቱ ይከውነነ ሥነ ርቱዕ ሶበ ንተሉ ነገረ 
አበዊነ ቅዱሳን”(ሃ አ ምዕ ፸፬ ቁ ፮) ማለትም፦ ሳናውቅ በስህተት እያወቅን ለጊዜያዊ ጥቅም ብለን 
በድፍረት በንግግራችንና በጽሁፋችን ተጠልፎ ለሚወድቀው አንጠልስም ከንግግርም እንቆጠብ። ይልቁንም 
እውነትን ለመረዳት ለተጠሙ እውነት እንግለጽላቸው። ይህን ቅዱስ ተልእኮ ለመፈጸም ለእውነት 
እየመሰከሩ ያለፉትን ምሳሌ እንከተል” ባለው በቅዱስ ቄርሎስ ተማህጽኖ እሰናበታችኋለሁ።  

“ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት” ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ያስጠነቀቀን አምላክ አገራችንንና 
ቤተክርስቲያናችንን ከገቡበት ዘመኑመንሱት ያውጣልን! 

ለሌሎች የቂሲስ አስተርአየ ጽጌ ጦማሮች የሚከተለዉን ድህረ-ገጽ ይመልከቱ፥ 

http://www.medhanialemeotcks.org/ 
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