የጽዮን ክብረ በዓሌ ኅዲር 21 ቀን 2007 ዓ.ም

እንሳሳዎቹ ከሰዎቹ ተሽሇው ጽዮንን ወዯ መንበረ ክብርዋ መሇስዋት፤
ጽዮን ማሇት መጠጊያ፣ መከሇያ፣ አንባ፣መዲኛ፣ ሕግ ዋስትና.... መሆኑን የአምሊክ ፈጹም ቃሌ
ውቅያኖስ ቀሇም፤ ምዯር ብራና ሆኖ ቢጻፍ በማያሌቀው፤ ነገር ግን ሇሰው ሌጅ አዕምሮና መረዲት
በሚመጥን መሌኩ በመንፈስ ቅደስ ምሪትና ቅኝት የተገበው መጽሏፍ ቅደስ ያስረዲናሌ። ሇዙህም
ስሇጽዮን ከተነገረው ከብዘ በጥቂቱ ሇማጣቀስ ቢያስፈሌግ «.....ጌታ ሥራውን ሁለ በጽዮን ተራራ
በኢየሩሳላም ሊይ በፈጸመ ጊዛ.....» ኢሳያስ 10፤12 «...በእጁ እንዱኖሩ የጽዮንን ሌጅ ተራራን እና
የኢየሩሳላም ኮረብቶችን አጽኑ።» ኢሳያስ 10፤ 32 «የአህዚብ ነገሥታት ምን ይመሌሳለ? እግዙአብሔር
ጽዮንን መሠረታት ትሁታን የሆኑትን ህዜብ አዲናቸው።» ኢሳያስ 14፤32 «እነሆ በጽዮን ዴንጋይን
ሇመሠረት አስቀምጣሇሁ፤ ዋጋው ብዘ የሆነውን የተመረጠውን የከበረውን መሠረቱ የጸናውን የማዕን
ዴንጋይ አኖራሇሁ በእርሱም የሚያምን አያፍሩም።» ኢሳያስ 28፤ 16 «ሕግ ከጽዮን፤ የእግዙአብሔር
ቃሌ ከኢየሩሳላም ይወጣሌና..»ኢሳያስ 2፤3
በታሪካዊት አማናዊትና ሏዋርያዊት የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያን በየዓመቱ ኅዲር 21
የመቤታችን ዴንግሌ እማምሊክ፣ ወሊዱተ አምሊክ፣ ጽዮን ቅዴስት ማርያም ዓመታዊ ክብረ በዓሌ
ተከብሯሌ፤ ወዯፊትም ይከበራሌ።
የበዓለ አከባበር ሃይማኖታዊ አመጣጥ በመጽሏፍ ቅደስ በመጽሏፍ ሳሙኤሌ ቀዲማዊ 4፤1 ጀምሮ
እስከ መጨረሻው በግሌጽ ያነቧሌ። ከሰፊው መሇኮታዊ ቃለ ከመረዲት አንጻር በሀገረ ኢየሩሳላም
ታቦተ ጽዮን/የቃሌ ኪዲኑ ታቦት/ በቤተ መቅዯስ በካህናት ትገሇገሌ ነበር። አረጋዊ ካህኑ ዔሉ ከሁሇት
ሌጆቹ ጋር በመንፈሳዊ አገሌግልት ሊይ ቢቆይም ወጣቶቹ የዔሉ ሌጆች በእግዙአብሔር ቤተ መቅዯስ
ውስጥ ሕገ አምሌኮትን የሚቃረን የሚጋፋ የሀጥያት ተግባር በመፈጸማቸው አምሊክ መስዋዕታቸውን
ተጸየፈው። አረጋዊ ካህኑ ዔላም ሌጆቹ ሚፈጽሙትን የዴፍረት ተግባር ሇመገሰጽ ሇማረም አሌቻሇም
ነበር።
ይኸው የእግዙአብሔርን ክብር መዲፈር ያሇተቆጭ እየገነነ በመጣበት ወቅት ኢስራኤሊዊያ
ከፍሌስጤማዊያን ጋር ጦርነት አዯረጉ። የካህኑ የዔሉ ሌጆች አፍኒንና ፊንሏስ በጦነቱ ተገዯለ። የቃሌ
ኪዲንዋ ታቦተ ጽዮን በፍሌስጤማውያን ተማረከች። አባታቸው ዔሉም ሸምግል ጠና ስምንት ዓመት
ሆኖት ዓይኑፈዝ፣ ጀሮው አከራክሮ፣ጉሌበቱ ዯክሞ ነበርና ከሌጅነት እስከ ዕውቀት ያገሇገሊት ታቦተ
ጽዮን መማረኳን፤ ሁሇቱ ሌጆቹም መሞታቸውን በሰማ ጊዛ በሏን ዴንጋጤ ከተቀመጠበት መቀመጫ
ወዴቆ ወገቡ ተሰብሮ ሞተ።
ፍሌስጤማውያን የማረኳትን ታቦተ ጽዮንን ወዯ አዚጦን ወስዯው የጣዖት መጋን በሆነው በንጉሳቸው
በዲጎን ቤተ ጣዖት ውስጥ አስቀመጧት። በዙያም የነበሩት ጣዖታት በሙለ ተሰባበሩ። የጣዖታት ንጉሱ
ዲጎንም አካለ ተቆራርጦ ተገኘ። በሀገሩ የሚኖሩ የጣዖት ግዝተኞች በሙለ በእባጭና በሌዮ ሌዮ ከባዴ
በሽታውች ማቀቁ። ከተማው በአይጥ መንጋ ተወረረ። መቅሰፍት ሕዜቡን ፈጀው። አስዯናቂ
ታምራቶች ሁለ ታዮ። በኃሊም የፍሌስጤም ሰዎች አዚጦናዊያን ችግሩ ከባዴ ከቁጥጥር ወጭ መሆኑን
ባወቁ ጊዛ «እጁ በእኛ እና በአምሊካችን/በጣዖታችን በዲጎን ሊይ ጠንክራሇችና የኢስራኤሌ አምሊክ
ታቦት ከእኛ ጋር አትቀመጥ» መጽ.ሳሙ. ቀዲማዊ አምስት፤7 በማሇት ተጨንቀው አፍረው ተሸማቀው
መክረው ክረው ታቦተ ጽዮንን በበካር ጊዯረሮች ሰረገሊ ሊይ በክብር አስቀምጠው የዯረሰባቸውን
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በሽታና ህመም የሚገሌጽ እጅ መንሻ የወርቅ እባጭ አሰርተው በማስቀመጥ ካህናቱ ንቀዋት በመንበረ
ክብርዋ ፊት ሀጥያት ሲሰሩ፤ ሰዎች ሳያውቋት/ሳያምኑ በጣዖት መጋን የተጣሇችው ጽዮን ቅዴስት
ሰረገሊው በጊዯሮች/ በእንስሳት እየተጎተተ መንፈስ ቅደስ እየመራ ታቦተ ጽዮንን ወዯ መንበረ ክብርዋ
ወዯ ኢስራኤሌ ገባች። «ጽዮንን የሚጠለ ሁለ ይፈሩ ወዯ ኃሊም ይመሇሱ።» መዜሙረ ዲዊት 128፤6
አዚጦናዊያን ጽዮንን ተከትሇው ዲግም ወዯ ኢስራኤሌ ሇመግባት የሚያስችሌ አቅም ስላሊቸው
ወዯፊት አሌመጡም ወዯኃሊ ቀሩ አፈሩም።
ሇመረዲት እንዱያመች መንፈሳዊ ጥሌቅ ታሪካዊ ገጽታውን በማሳጠር መን አሌፎ መን ፣ትውሌዴ
አሌፎ ትውሌዴ መተካካት የተፈጥሮ የማያቋርጥ የሇውጥ አዘሪት ነውና ከሌብ አምሊክ ቅደስ ዲዊት
አሌፎ ከሌጁ ከኑግሰ ነገሥታት፤ ጠቢበ ጥቡባን ሰልሞን መን በዯረሰበት ወቅት፤ የቃሌኪዲኑ ታቦት
ሰልሞን ባሰራው ቤተ መቅዯስ በክብር ባረፈበት መን፤ ጠይም መሌከመሌካሟ ኢትዮጵያዊት
ንግሥት ማክዲ/ሳባ የሰልሞንን ጥበብ ታሪክና ዕውቀት በጀሮዋ እንዯሰማች በአካሌ ሇማየት ርዕስተ
አበውን መካነ ነብያትን ሇመሳሇምና ሇመጎብኘት በኢትዮጵያዊያን ወግ እና ባህሌ መሠረት ንጥረ ሀብት
ገጸ በረከትዋን አስጭና በረሃማውን የአየር ጠባይ አቋርጣ ሀገረ ኢስራኤሌ የእግዙአብሔር ምርጥ ቦታ
ዯርሳ ከንጉሱ ጋር በተገናኘችበት ወቅት፤ ንጉሱ ሰልሞን በፈቃዯ እገዙአብሔር በፈቅርዋ ተማረከ።
በፈቃዯ ሥጋም አወቃት።
የቤተ ክርስቲያን ሉቃውንት በተራቀቀው ዕውቀታቸው መጽሏፈ ነገሥት ቀዲማዊን 10፤1 እና
የኢትዮጵያዊያን መዋዕሇ ዛና ነገሥታትን /ክብረ ነገሥትን/ አጣቅሰው በትርጉምና በአንዴምታ
አስማምተው እንዯነገሩን፤ ቀዴማ ያሊገባችው በወሉዴ ያሌተበከረችው ንግሥት ማክዲ/ሳባ ቀዲማዊ
ምንኒሌክን በበኩር ሌጅነት ከንጉሥ ሰልሞን ፀንሳ ወዯ በተረ-መንግሥት ሀገረ እግዙአብሔር፤
ሕዜቦቿም ህዜበ እግዙአብሔር ኢትዮጵያ በታሊቅ ክብር ተመሇሰች፤ ቀዲማዊ ምኒሉክም ተወሇዯ።
ሌጅ ተውሌድ ሲያዴግ አባቱን እና የአባቱን ታሪክ ሀገሩንና ትውሌደን ተገባሩንና ውልውን መጠየቅ
የማንኛውም የሰው ሌጅ የሰው ሆኖ መፈጠር የሕጻንነት የመጀመሪያ ዯረጃ የተማሪነት ጥያቄ በመሆኑ፤
የአባቱን ታሪክ ከወሊጅናቱ እየተረዲ በአክሱም ቤተ መንግሥት ያዯገው ወጣቱ ምኒሌክ፤ ከእሴይ
የይሁዲ ር ከሆነው ሀብተ ክህነትና ሀብተ መንግሥት በጥምረት ከተሰጠው ከቅደስ ዲዊት አብራክ
የተወሇዯውን የባቱን የሰልሞንን ተዯናቂ ጥበብ መንግሥቱንና ግዚቱን ሇመጎብኘት ጉዝውን ወዯ ሀገረ
ኢስራኤሌ አዴርጎ ከአባቱ ጋር ይገናኛሌ። ከአባቱ ንጉሥ ሰልሞን ጋር ቆይታውን አዴርጎ ወዯ ሀገሩ
ኢትዮጵያ ሲመሇስ በታሊቅ ክብር የተሰጠው መንፈሳዊ ንዋየ ቅዴሳትና ገጸ በረከት ጋር በፍሌሰጤማዊ
አዚጦናዊያን ተማርካ በጌታቸው ዲጎን ጣዖት ቤት ተጥሊ የነብረችው ተማራኪዋ ታቦተ ጽዮን/ የቃሌ
ኪዲኑ ታቦት በሌዮ ታምራት በወጣቱ ምኒሌክ እጅ ገብታ አክሱም ቤተ መንግስት ውስጥ ቆየች።
በዲዊት ትንቢት የታሰበው የኢየሩሳላም ቤተ መቅዯስ በሰልሞን በሌጁ እንዯተሠራ ሁለ፤ የአባቱን
ጥበብ አስተውል የተመሇሰው ቀዲማዊ ምኒሉክ ፈሇጉን ተከትል ከእናቱ ከንግሥት ማክዲ/ሳባ ጋር
መክሮ ተማራኪዋ ጽዮን ከሰዎቹ እንስሳቱ ተሽሇው ወዯ መንበረ ክብርዋ የተመሇሰችውን እና በኃሊም
በሰልሞን ቤተ መቅዯስ ውስጥ ከተቀመጡት ታቦታተ ሕግ መካከሌ በእግዙአብሔር ፈቃዴ ቀዲማዊ
ምኒሌክ አማካኝነት ወዯ ሀገረ እግዙአብሔር ኢትዮጵያ የገባችው የቃሌ ኪዲኑ ታቦተ ጽዮን፤ በአክሱም
ቤተ መቅዯስ ታንጾሊት አንዴ ሺህ መን መስዋዕተ ኦሪት፤ ሁሇት ሺህ መን መስዋዕተ ሏዱስ
እየተሰዋባት በሌዮ መንፈሳዊ ጥንቃቄና ክብር ከዙህ ካሇንበት መን ዯርሳሇች። «እግዙአብሔር ጽዮንን
መርጧታሌና ማዯርያውም ትሆን ንዴ ወዴዶታሌና፤ ይህች ሇሇዓሇም ማረፍያየ ናት መርጫታሇሁና
በዙህች አዴራሇሁ።» መዜሙር 131፤13 ስብሏተ እገዙአብሔር ሳይቋረጥ የሶስት ሺህ መን ታሪክ
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በታሪካዊት ሀገር ኢትዮጵያ አኩሪ የእምነት መገሇጫ ሆና ርዕሰ አዴባራት ወገዲማት አክሱም ጽዮን
ተብሊ በክብር አሇች፤ ወዯፊትም ትኖራሇች።
ርዕሰ አዴባራት ወገዲማት ማሇት ከአዴባራትም ሆነ ከገዲማት በታሪክም ሆነ በተሟሊ መንፈሳዊ
አገሌግልት ከላልች አዴባራት እና ገዲማት ቀዲሚነት እና ብሌጫ ያሇው፤መጽሕፍትን የመረመሩ
ምስጢር ያዯሊዯለ ተጠያቂ ሉቃወንት ያለበት፣ ዯብሩ ከዓመት እስከ ዓመት ቃሇ እግዙአብሔር
የማይታጎሌበት ታሊቅ መንፈሳዊ ቦታ ማሇት ነው። ይህ የጥንታዊ የሀገራችን ታሪከና የሃይማኖታችን
ገጽታ በዓሇም ንዴ ተዯናቂነት ያሇው ታቦተ ጽዮን የዓሇም ሕብረተሰብ ሇማየት ሚጎመጅሊት
በተቃራኒው ጠሊት ሇማጥፍትና በግሌ ነጥቆ ሽጦ ሇመክበር በየጊዛው ጥርሱን የሚነክስባ ቅርስ ናት።
በካህኑ በዔሉ ሌጆች የተፈጸመውን ዴፍረት አጋሌጣ ከቤተ መቅዯስዋ አስወጥታ የሞት ፍርዴ
ያመጣችባቸው ታቦተ ጽዮን በምዴረ ኢትዮጵያ ሀገሪቱን፣ ታሪኳን፣ ሕዜቧን፣ ሃይማኖቷንና ቅርሷን
ማጥፋት በሌዮ ሌዩ ስሌት በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ መንገዴ ወረራ ባዯርጉት የውስጥ ባንዲዎች
የውጭ ራፊዎች ክብሯ ሳይጓዯሌ ዴሌ አዴራጊው አንጸባራቂው ታሪኳ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ እያበራ
ጎሌቶ ይታያሌ።«የእግዙአብሔር የሕጉ ታቦት/ጽዮን በካህናት የታጠረች በመንፈስ ቅደስ የተከብበች።»
የዙህ የታሪክ ወበት በቀጥታ ያሇምንም ሀፍረት ሁሊችንም በጨሇማ ሳይሆን በነጸብራቃማው የጽዮን
ታሪክ እየተመራን በቀን እንዴንታይ ሆነን የዚች መሬት ተወሊጆች መሆናችንን ሇመመስከር ከቶ
የሚጋርዯን ዯገገን ሉኖር አይችሌም።
ኢትዮጵያዊ ነኝ ብየ ሇመናገር አክሱማዊ የጽዮን ሌጅ ነኝ ብየ ብመሰክር የኢትዮጵያዊነቴን መታዎቂያ
ይበሇጥ የሚያጎሊው እንጅ ከቶ ሚቀንሰው ማን ነው? ማንም ሉኖር አይችሌም። ኢትዮጵያዊያን
ነገሥታት «ስዩመ እግዙአብሔር፣ እምነገዯ ይሁዲ፤ የዲዊት የሰልሞን ር» ተብሇው የሚጠሩት ከሊይ
ከብዘ በጥቂቱ የተጠቀሰውን ሃይማኖታዊና ሀገራዊ የጽዮን ታሪክ በማያያዜ ሰልሞናዊ ር ያመጣውን
ትስስር በማጣቀስ እንጅ ላሊ መረጃ የሊቸውም። የጽዮንን ታርክ ሇተወሰኑ የአካባቢ ሰዎች ብቻ ትቶ
ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚሌ ትውሌዴ ካሇ እሱ ሏሰተኛ ነው። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አምሊክነት
ሇኢስራኤሌ ነብስ ብቻ እንጅ የዓሇም ፈጣሪ መሆኑን እንዯአሇማመን ይቆጠራሌ ማሇት ነው።
ኢስራኤሌ ሀገረ እግዙአብሔር፣ ኢስራኤሌ ርዕስተ አበው፣ ኢስራኤሌ ያዕቆብና ነገዯ የዕቆብ መጠሪያ
ስም፣ ኢስራኤሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሇ አብ ወሌዯ አብ ወሌዯ ማርያም ንጉሰ አይሁዴ/የይሁዲ አንበሳ
ተቀዲሚ ተከታይ የላሇው የዓሇም ፈጣፊ የፍጥረታት ሁለ ጌታ ብሇው የሚያምኑ ክርስቲያኖች የወሌ
መጠሪያ ስም ሆኖ ሳሇ፤ አሁን እንዯ አወሮፓውያን አቆጣጠር 1949 ከዓሇም ዘሪያ ተሰብሰብው
በምዯረ ኢስራኤሌ ሰፍረው ሇሚኖሩ አይሁዲዊያን ማኅበረሰብ ብቻ የተሰጠ እንዲሌሆነ ከማመንና
ከመረዲት መሠረትነት ተነስተን፤ አክሱማዊት የቃሌ ኪዲኑ ታቦተ ጽዮን ታሪክ የሁለም ኢትዮጵያዊ ነኝ
ብል ሇመናገር የሚያስችሇው የማዕን ዴንጋይ ሌዮ መታወቂው ነው። ይህን ዛግነታችን ሌዮ
መታወቂያ በጨሇማ ሳይሆን በቀን እንናገራሇን እንኮራበታሇ እንጅ አናፍርበትም። ይህን ታሪካችን
ከየትኛውም ጠባብ አዕምሮና ጥቅም ገዚሽ መናኛ ፓሇትካና ፓሇቲከኞች አስተሳሰብ ጋር ፈጽሞ
ማዲቀሌ የሇብንም ።
የመናችን አዚጦናዊያን የቃሌኪዲኑን ታቦት ከባሇ ከአዯራ ጠባቂዎቹ ኢትዮጵያዊያን ካህናት እጅ
ሉማርኳት የሚፈሌጉ ክፉ የሚመኙ የሀሰት ሰዎች ሰሞኑን አንዴ የሀሰት ወሬ የዓሇም የዛና ምንጭ
አስመስሇው አሰራጩ። ዛናው በአጭሩ እንዱህ ይሊሌ «ማንነታቸው ያሌታወቀ የሰሇጠኑ የታጠቁ
ሌዮ ኮማንድዎች በኢሉኮኘተር ተጭነው ወዯ ርዕሰ አዴባራት ወገዲማት አክሱም ጽዮን ገብተው ሦስት
ዯቂቃ ባሌሞሊ ወረራ/ ኦፐሬሽን/ የቃሌ ኪዲኑን ታቦተ ጽዮንን ሰርቀው ወሰደት» በማሇት ግቧሌ።
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ይህ በህሌም ቅቤ የመጠጣት የዓሇም ቅርስ የሆነችውን ጽዮንን ሽጦ ትሪሉዮነር የግሌ ከፍተኛ ባሇሀብት
ሇመሆን ከመቋመጥ ገንብ አምሊኪነት የመጣ ሰይጣናዊ አስተሳሰብ ነው። ሀሰት ሆኖ ሇመጋሇጥ ከቶ
ጊዛ አሌወሰዯም። መቸም ሀሰት ቢገዜፍ ምንም ቢራቀቅ መኑም ቢረዜም በቀጭን የእውነት ፈትሌ
ክር መታሰሩና መገነዘ የማይቀር ሀቅ ነው።
ሆኖም ሇጊዛው ገዜፎ በመታየቱ ብዘዎች ዯገኞችን ያስዯነግጣሌ። ቀዯመ ታሪክ ብቻ ሳይሆን ዚሬ!
አሁን! በእኛ መን በልንዯን ከተማ በጽዮን ዴሌ አዴራጊነት እምነት ያሊቸውን ዯገኛ አማኞችን
በከፍተኛ ዯረጃ አስቷሌ ። በገንብ የመጣ ሰይጣን ሳጥናኤሌን ከማኅበረ መሊእክት፤ ይሁዲን ከማኅበረ
ሏዋርያት፤ አርዮስን ከማኅበረ ሉቃውንት ሇይቷሌ፤ የዔሉን ሌጆች ከቤተ መቅዯስ አስወጥቶ
ቀጥቷቸዋሌ ። አሁንም በመናችን የሚታየው ሃይማኖታዊና ፓሇቲካዊ ከባዴ ፈተና ሁለ የሚመጣው
በአሌጠግብ ባይነት በፍቅረ ንዋይና በሥሌጣን ሊይ የተመሠረተ እራስ ወዲዯነት ምክንያት በዓሇም
ዘሪያ በሃይማኖትእና በሃይማኖት ስም የሚሰራው ግፍ እጅግ መጠነሰፊ ነው ።
እንግዱህ የተማራኪዋ የቃሌ ኪዲኑ ታቦት አንጸባራቂው የሀገርና የሃማኖት መጽሏፍ ቅደሳዊ ገጽታ
ጻሏፊውን እያንዯረዯር ወስድ እንግሉዜ ሀገር ወዯምትገኘው ርዕሰ አዴባርት ልንዯን ዯብረ ጽዮን
ቅዯስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ታሪካዊ ግጥጥሞሽን በማመሊከት ወቅታዊ ችግሩ
በመጠቆም የዙህ አጭር ጽሁፍ አቅራቢ ያሇውን ግንዚቤ ሇማካፈሌ ይሞክራሌ።
በቀዲማዊ ንጉሰ ነገሥት ኃይሇ ሥሊሴ የመጨረሻው በትረ-ንግሥና ወቅት፤ በብጹ ወቅደስ አቡነ
ቴዎፍልስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሉቃነ ጳጳሳት ኢትዮጵያ የመጨረሻው መንበረ-ፕትርክና መን፤ በአባ
አረጋዊ ወሌዯ ገብርኤሌ ባሇአዯራነት ሇመጀመሪያ ጊዛ በመሊው አውሮፓ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ
ተዋሕድ ቤተ ክርስቲያንን ወክሊ ጥንታዊ የር ሏረጋቸው ኢትዮጵያዊ ሇሆነው ከጊዛ በኃሊ «የካረብያን
ተወሊጆች» ተብሇው ሇሚጠሩትና ሇስዯተኛው ክርስቲያን ወገኖቻችን በሙለ መገሌገያ እንዴትሆን
ታስቦ የሏዱስ ኪዲን ታቦተ ጽዮን ከሀገረ እግዙአብሔር ኢትዮጵያ በቅደስ ሲኖድስ ትዕዚዜ በሀገረ
እንግሉዜ ተመሠረተች።
እንግሉዜ ሀገር ከጠኝ መቶ ዓመት በሊይ ሳይቋረጥ አሁን እስካሇንበት ዴረስ በውዲዊ ሕገ
መንግሥታዊ አስተዲዯር ውስጥ የቆየች በተሇይም በቀኝ ግዚት መን /በኮልንናይዛሽን/ ከአራት መቶ
ሚሉዮን ሕዜብ በሊይ በማስተዲዯር አሜሪካን ጨምሮ የብዘ የዓሇም ሀገሮች ርዕሰ ብሔር በመሆን
መርታሇች።
ከዙያም አሌፎ አሁንም ባሇንበት ወቅት በተባበሩት መንግሥታት ምክር ቤት፣በተባበሩት የዓሇም
የጸጥታ ጥበቃ ቃሌኪዲን ሀገሮች/ኔቶ/ መሥራችና አባሌ፣ በዓሇም ከፍተኛ የሕግጋት ረቂቅ በመሪነት
የተሳተፈች ሕግጋቱንም ያጸዯቀች፤ በጣቅሊሊው በዓሇም በፓሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ አስተዲዯር
የመጀመሪያውን የሊቀ ቁሌፍ ዴርሻ የያች፤ በንጉሣዊ/ በንግሥታዊ የበሊይ ጠባቂነት የምትመራ ታሊቅ
ሀገር ስትሆን፤ የካቶሉካዊት ሁሇት ባሕህሪ ከርስትናንም ከተቀበሇች እረጅም ታሪክን ያስቆጠረች
የሕግና የሥርዓት ሀገር ናት።
እንግሉዝች ሌክ እንዯ ኢትዮጵያ የቀዯመ ታሪክ ሁለ ነገሥታቱና ንግሥታቱ በቤተ ክርስቲያናቸው
አንብሮተ ዕዴ ቅባ መንግሥታቸውን ያጽናለ፣ በጽልት ጊዛም ንግስታቸውን ያስባለ፤ ቤተ
ክርስቲያንቸውና ውዲዊ መንግሥታቸው ተከባብረው የሚመሩባት ሀገረ እንግሉዜ የነገሥታትና
የንግሥታት ሀገር ናት።
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ከዙህ ምዴራዊ አስተሳሰብ በተሇየ መሌኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሰ ሰማይ ወምዴር፤ እናቱም ዴንግሌ
ማርያም ከፍጡራን በሊይ ከፈጣሪ በታች ሁለ የበሊይ ንግሥት ተብሊ ትጠራሇች፤ «ወትቀውም
ንግሥት በየማንከ በአሌባሰ ወርቅ...» «በወርቅ ሌብስ ተጎናጽፋ ተሸፋፍና ንግሥቲቱ በቀኝህ
ትቆማሇች....» መዜሙር 44፤9፤ በመሆኑም ጌታችን «ሁን» በማሇት ብቻ በቃለ ካጸናው ቦታ ሁለ
ከንአንን/ኢስራኤሌን ከዕሌዯት እስከ ሞትና ትንሣኤ ብርሃኑ ዴረስ መርጦ እንዯተመሊሇሰባት፤
ተማራኪዋ የብለይ ኪዲን የቃሌ ኪዲኑ ታቦተ ጽዮን ኢትዮጵያን መርጣ መንበሯ እንዲዯረገች ሁለ ፤
የሏዱስ ኪዲን ታቦተ ሇንዯን ዯብረ ጽዮን የንግሥታቱን ሀገር ታሊቋን ሀገረ እንግሉዜ በአውሮፓ
ሇመጀመሪያ ጊዛ ምዕራፈ ንግሥት አዴርጋ መምረጥዋ በጅጉ ከፍተኛ አግራሞትን የሚያስከትሌ ታሊቅ
ታሪካዊ ክስተት ነው።
በክራይ ቤትም ቢሆን ሇዓመታት ሇመጀመሪያ ጊዛ መጥታ የቆየችበት የአካባቢው መንገዴ ስም
የንግሥት መንግዴ፣የንግሥት መግቢያ፣ምዴራዊ ገነት በሚመስሇው በተንጣሇሇው ግሪን ፓርክ/
አረግጓዳው መናፈሻ/ በሚባለ ቦታ/አካባቢ ታቦተ ጽዮን መንበርዋን ሠርታ መቆየቷ የሰው ሌጅ
ፈጹምነት ባይኖረውም መንፈስ ቅደስ የራሱ መሌዕክት ሉኖረው እንዴሚችሌ ማስተዋለ መሌካም
ነው።
ከመግቢያው እንዯጠቀስኩት የጊዛ በጊዛ መተካካት የሰዎች ቁጥር መብዚት፣ መቀነስና መሇወጥ
የእዯገትና የመስፋፋት የመሳሰለት ሁለ የገሀደ ዓሇም ነባራዊ ክስተቶች የሕይዎታችን የማያቋርጥ ገጽታ
ነው። ስዯተኛው ሕዜብ እየበዚ አማኙ እየጨመረ የአግሌጋዮች ቁጥር እየበረከተ ይሌቁንም የሉቃውንት
መምጣት የሰርክ ጽልቱ፤ የዓመት ቀሇሙ፤ስብከተ ወንጌለ መንፈሳዊ አገሌግልቱ በአግባቡ መከናወን
ጋር ከታቦተ ጽዮን ቀዲሚ የአውሮፓ ሏዋርያ ሆኖ መምጣት የታሪክ መራም ተዲምሮ ርዕሰ አዴባራት
ልንዴን ዯብረ ጽዮን ቅዴስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ይሚሇውን ስያሜ ያች።
«ርዕሰ» የሚሇው ቃሌ ቀዲሚ፣በኩር፣ የበሊይ የሚሇውን ትርጓሜ ሲይዜ «ዯብር» የሚሇው ቃሌ ከፍ
ያሇ ትሌቅ ቦታ፣ ዯርጃው የተጠበቅና የታወቀ ሆኖ እንዯ ቤተ ክርስቲያንችን ተጨማሪ ትርጓሜ የተሟሊ
ሌዑካን ቀዲሲያን፣ መምህራና መምራን መባውን መቀዯሻውን ማወዯሻውን የሚችለ ምዕመናን ያለት
እራሱን ችል የሚገሇገሌ መሆኑ ሲረጋገጥ ዯብር ተበል ይጠራሌ ማሇት ነው። መቸም ከመን ጎዯልነት
የታሪክ ስሌቹነት ሆነና ዚሬ ገና አዱስ የተቋቋሙ ገጠር መቃኞ አብያተ ክርስቲያናት ሁለ ዯብር
እየተባለ ይሰየማለ፤ እንዯ ሥርዓቱ ከሆነ አግባብ አይዯሇም።
በማያዴሩበት ቤት አያመሹበትም ነውና ቤቱ የኪራይ በመሆኑ ላሊ ኪራይ ተፈሌጎ ጽዮን በአባ አረጋዊ
ወሌዯ ገብርኤሌ መሪነት አሁን ወዯምትገኝበት የንግስት መንገዴ/ኩይንስ አቭንዩ ሮዴ/ ተብል
በሚጠራው መንገዴ በታጠረው ሥፍራ ወዯሚገኘው ሕንጻ ቤተ ክርስቲያን አሁንም በኪራይ
ተዚወረች «ጽዮንን ክበቧት እቀፏትም በቅጥሮቿም ተናገሩ»መዜሙረ ዲዊት 4አምስት፤12 አሁንም
መንፈስ ቅደስ ይህን ቦታ የመረጠበት ተገሌጋዮችን የሰበሰበበት፤ አግሌጋዮችን ያፀናበት የራሱ የሆነ
መንፈሳዊ መሌዕክት እንዯሚኖረው ማጤን ግዴ ይሊሌ።
ከሁለም በሊይ ዯግሞ ወዯ ቤተ ክርስቲያኑ ህንጻ ሲገቡ በቀኝ በኩሌ ያሇው ገጽታ የቅደስ ፊሉጶስ
መንገዴ በሚሌ ስያሜ የታጠረ ሲሆን ሕንጻው እራሱ በእንግሉዜ የካቶሉካዊት ቤተ ክርስቲያን በቅደስ
ፊሉጶስ ስም ታንፆ ከአንዴ መቶ አርባ ዓመት በሊይ መንፈሳዊ አገሌግልት ሲሰጥበት የቆየ መሆኑ
ላሊው አስገራሚ የመንፈሳዊ ታሪክ ግጥጥሞሽ ነው።
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ከዙህ አንጻር ቀጥል ያሇውን ክርስትና በመጀመሪያ ቀጥታ ከኢስራኤሌ ወዯ ኢትዮጵያ እንዳት እንዯ
መጣ የሚያሳየውን ሊዕሊይ መረጃ በማጥናት ታሪካዊ እውነታው ዚሬ በእኛ መን እንዯ አጋጣሚ ሆኖ
ሉያመጣ የሚችሇውን መንፈሳዊ የታሪክ መሳሳም ማስተዋለ ተገቢ ይሆናሌ።
ታሊቁ የመጽፍ ቅደስ መረጃችን የንግሥት ማክዲ/ሳባ የንብረትዋ ባሇሙለ ሥሌጣ/ የገንብ ሚኒስቴር/
ትሬዥሪ/ ጃንዯረባው ኢትዮጵያዊ ጌታ ሞትን ዴሌ አዴርጎ በተነሳ በሰሊሳ አራተኛው ዓመት አይሁዲዊ
እምነቱን ፈጽሞ ከኢየሩሳላም ሲመሇስ፤ ቅደስ ፊሉጶስ በመንፈስ ቅደስ ትዕዚዜ ቀርቦ ኢትዮጵያዊ
ጃንዯረባ በሰረገሊ ሊይ ሆኖ ወዯ ሀገሩ መሬት እያነበበው ይሄዴ የነብረውን የኢሳያስ መጽሏፍ
አንዴምታውን ተርጉሞ ጥያቄውን መሌሶ፤ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዯ እንስሳ መከራን የተቀበሇ፣ ቃሌ
ወሌዯ አብ ፍጹም ሰው ፍጹም አምሊክ መሆኑን አስተምሮና አሳምኖ ያአጠመቀው ነው።
ይህ በቀደስ ፊሉጶስ የተጠመቀው ኢትዮጵያዊ ጃንዯረባ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ክርስቲያንና
ክርስትና ሇመጀምሪያ ወዯ ሀገራችን/አፍሪካ የገባበት ቀዲማዊ መንፈሳዊ ታሪክ ሆኖ በሏዋርያት ሥራ
8፤26 ተግቦ ይነበባሌ።
ከዙህ ሊይ ማስተዋሌ የሚገባን አቢይ ጉዲይ መንፈስ ቅደስ ታቦተ ጽዮንን/የቃሌ ኪዲኑን ታቦት/
በሰልሞን ቤተ መቅዯስ ከሚገኙት ታቦታተ ሕግ መርጦ ሇቀዲማዊ ምኒሌክ እንዯሰጠው ከማመንና
ከመረዲት ጋር በተያያ፤ በመንፈስ ቅደስ ትዕዚዜ ቅደስ ፊሉጶስ ኢትዮጵያዊ ጃንዯረባውን አጥምቆ
የሏዱስ ኪዲን የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ክርስቲያን ሰባኪ ወንጌሌ አዴርጎ ወዯ ሀገሩ በዯስታ እንዯ
መሇሰው ሁለ፤ በአውሮፓ የመጀመሪዋ የሏዱስ ኪዲን ታቦተ ሕግ ሇቅደስ ፊሉጶስ መታሰቢያ ታንፆ
አንዴ መቶ አርባ ዓመት መንፈሳዊ አገሌግልት ሲሰጠበት በቆየው ሕንጻ ውስጥ ጽዮን ቅዴስት
ማዯርያዋን መምረጥዋ ያስዯንቃሌ።
አብረዋት የተሰዯደት ባሇአዯራው አባ አረጋዊ ወሌዯገብርኤሌ በተፍጻሜተ ነቢያት፣ ቀዲሚ ሏዋርያት፣
ርዕሰ ባህታዊያን፣ መጥምቀ መሇኮት ቅደስ ዮሏንስ ስም የእኛ መን ምሳላ ሇመሆን ብጹዕ አቡነ
ዮሏንስ ቀዲማዊ ሉቀ ጳጳስ ምዯረ አውሮፓ ተብሇው ኤጴስ ቆጶስ ሆነው መሾማቸው የመንፈስ ቅደስ
ጥበብ ተገሌጦበታሌ በሚሌ ቅንነት የተሞሊው የእመነት ስሜት ውስጥ ትኩረት ሰጥተን የመንፈሳዊ
ታሪኩን ተገጣጣሚነት እንዴንቃኝ ያስገዴዯናሌ።
አርባ ዓመት ያስቆጠረችው ርዕሰ አዴባራት ዯብረ ጽዮን ቅዴስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን አግሌጋዮቿን
አበርትቶ ተገሌጋዮቿን አብዜቶ፤ በቅደስ መንፈስ እረዲትነት የንግሥትና የቅደስ ፊሉጶስ መንገድች
ተብሇው በሚጠሩ የቀኝና የግራ መንገድች የታጠረው የቅዴስ ፊሉጶስ ሕንጻ በእምነት አንዴነት የር
ሌዮነት ሳይፈጠር፤ የካረብያንና የኤርትራዊያን ተወሊጆች ሳይቀሩ ባዯረጉት ከፍተኛ መንፈሳዊ
አስተዋጽዖ ሕንጻውን በኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ቤተ ከርስቲያን ቅደስ ሲኖድስ ስም ሇመግዚትና
የጽዮን ሊሇማዊ ማዯሪያ የእግዙአብሔር ሀብት ማዴረግ ተቻሇ ። «ሰብ ይቄዴሶ ሇመካን፤ መካን
ይቄዴሶ ሇሰብ»ሰው ቦታን ይቅዴሳሌ፤ ቦታም ሰውን ይቀዯሳሌ።»ብሇው መመህራን እንዴሚያስተምሩ።
በእግዙአብሔር ቸርነት ኃሊፊዎቹን እና አግሌጋዮቹን ሁለ አበርትቶ ይህን የቅደስ ፊሉጶስን ሕንጻ ቤተ
ክርስቲያን ሇጽዮን ማዯርያ ያዯረጉ ካህናትና የአስተዲዯር ክፍልች ሁለ ቅደስ ተግባራቸውን ታሪክ
ሲያስታውሰው የሚኖር አኩሪ የሃይማኖት ፍሬ መሆኑን መንጋት የላሇበት አቢይ ቁም ነገር ነው።
ይህ ሕንጻ የእግዙአብሔር ማዯሪያ ገንብ ነው። ማንም የግላ ቤቴ ሀብቴ ንብረቴ ብል ሉሸጠው
ሉሇውጠው ወይም የይገባኛሌ ጥያቄ ሉቀርብበት የሚችሌበት አጋጣሚ ሉኖር አይችሌም።
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ይሁን እንጅ ታቦተ ጽዮንን እንዯማረኩ የፈሌስጤም ሰዎች አዚጦናዊያን የእግአብሔር ሀብት ማርከው
አጭበርበረው የግሌ ሇማዴረግ በሃይማኖት የተሸፈነ የውንብዴና ተግባር የፈጸሙ ግሇሰቦችን ታሪክ
ሉነጋ በማይችሌ ከፈተኛ አሳፋሪ በሆነ ማኅዯር ውስጥ መዜግቦ ይዞቸዋሌ።
በዔሉ ሌጆችና በፍሌስጤም አዚጦናዊያን ሊይ ጽዮን ታምር እንዲዯረገች ሁለ ንብረትዋን ሇመማረክ
በተነሱ ህሉናቸውን ሇገንብ ያስገዘ ስግብግቦች፣ በመንፈሳዊ አገሌግልቷ ሊይ አመጽ ባስነሱ አማጽያን
ጦረኞች፣ የሏሰት ምስክሮች በሆኑ ዋሾዎችና ፈሪሳዊያን ግብዝች ሁለ ታምር አዴርጋሇች።
በመንበረ ታቦቱ ፊት ጽያፍ የተናገሩ መርዚማ የሆነውን የነውር ቃሌ በዯፍረት በመርጨታቸው
ምክንያት እንዯ ዔሉ ሌጆች የቅጣት በትርዋን አሳርፋሇች። ያሇምንም ግዲጅ ከመንበረ ክብርዋ
አስፈንጥራ ከአውዯ ምህረትዋ አስወግዲ፤ በዴንኳን የጣዖት አምሊኪዎች ዓይነት ተግባር እንዱፈጽሙ
አዴርጋቸዋሇች። መንፈሰ እግዙአብሔር ርቋቸው የሰጠቻቸውን ማዕረገ ክህነት ቀምታ የዓሇም
መሳሇቂያ ሆነው በዚር ወጥመዴ ተይው በባድ ዴንኳን ውስጥ ዴቤ መችዎች አዴርጋቸዋሇች፤
አንዲንድቹም የከፍተኛ ወንጀሌ ተጠርጣሪዎች ሆነው የቁም ሰንሰሇት እስረኞች /ታግ/ ተሇጥፎባቸዋሌ።
የሏሰት ፎቶ እየተነሱ፣ የሏሰት ድሴ እየጻፉ እኛን ስሙን፤ እንዯ አዚጦናዊያን ታመናሌ፣ ዯክመናሌ፣
በሽታ አሇብን፣ ብርደ ገዯሇን ቻሪቲ ኮሚሽን ሕንጻውን ሇግሊችን ይስጠን እያለ ያሇቀሳለ።
ከመጀመሪያው ጀምሮ አስተውል ሇተከታተሇው እግዙአብሔር በሌዮ ሌዩ ምክንያት እየቀጣቸው
እንዯሆነ አዚጦናዊያን በቃሌ ኪዲኑ ታቦት መማረካቸው ምክንያት የዯረበሰባቸው መከራ መሆኑን
የመረዲትን ያክሌ፤ ግሇሰቦቹ ቆም ብሇው ማሰብ አሌቻለም። ይሌቁንም በአመጹ ሊይ በዴፍረት
ቀጥሇውበታሌ በጥንታዊ ሃይማኖታችን ሊይ በንዋየ ቅዴሳቱና በአምሌኮቱ አፈጻጸሙ ሥርዓት ሊይ ቤተ
ክርስቲያን ተከፍቶ እያሇ በባድ የእሌክ ዴንኳን ውስጥ ከመጠን ያሇፈ ዯራማና ግዴፈት እየሠሩ ነው።
ባሇፈው ኅዲር 21 ቀን 2007 ዓ.ም ዓመታዊ የጽዮን በዓሌ ሲከበር በርዕሰ አዴባራት ልንዯን ዯብረ
ጽዮን ቅዴስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን የተገኘው ሕዜበ ክርስቲያን ያሇ ማጋነን እስከ አንዴ ሽህ ሁሇት
መቶ ይዯርሳሌ።ማኅበረ ምዕመናኑ በነጭ ሌብስ ተውበው ቤተ ክርስቲያኑን የበረድ ክምር የሰፈፈበት
ውቅያኖስ/ መናዊ ሰፊ የነጭ አበባ ማሳ አስመስሇውት ከዲር እስከ ዲር ግጥም! ብል ነበር። ገፋኸኝ!
ገፋሽኝ! የሚሌ የሇም። ሁለም ተከባብሮና ተፈቃቅሮ አምሌኮቱን በመንፈሳዊ ስሜት ይፈጽማሌ።
ካህናት በሌብሰ ተክህኖ ተጊጠው ጽልተ ቅዲሴውን ሲመሩ፤ የማዕጠንቱ ጣዕመ ማዕዚ ሲያውዴ፣
ሏዲጌ በቀሌ እዯሇኛው አቡነ እንጦንስ ሉቀ ጳጳስ በተረጋጋ ቅሊጼ ቡራኬውን ሲያሽጎዯጉዴ፤ ሉቁ
ዓሇማየሁ ዯስታ በተከሻው ሊይ ተከሻ ጨምሮ «ታቦተ ሕጉ ሇእግዙአብሔር በካህናት ህጽርት፤
ወበመንፈስ ቅደስ ክሌሌት።» «የግዙአብሔር የሕጉ ታቦት ጽዮን በካህናት የታጠረች በመንፈስ ቅደስ
የተከበበች» «ንጉስኪ ጽዮን ኢትመዋዕ ሇጸር ወኢየሀዯጋ ሇሀገር።» የግዙአብሔር ታቦት ጽዮን ሆይ
ንጉስሽ እግዙአብሔር አይሸነፍም ቤተ ክርስቲያንን እና ሀገርን ይጠብቃሌ አይተዋትም ።» በዯብረታቦር
የተክላ አቋቋም ሲምገግበት፤ «ዋሌያ ወዯ ውኃ ምንጭ እንዯሚናፍቅ እንዱሁ ነብሴ ወዯ
እግዙአብሔር ትናፍቃሇች፤ ነብሴ ወዯ ህያው አምሊኬ ተጠማች፤ መቸ እዯርሳሇሁ፤ የአምሊኬን ፊት
መች አያሌሇሁ?»ዲዊት የመረውን በማስታወስ በመንፈሳዊ ጥሌቅ ስሜት ውስጥ ገብቶ እንዱዋኙ
ያስገዯዲሌ።
በተቃራኒው ከቤተክርስቲያኑ ሲወጡ በስተግራ በኩሌ ቁመው ግራ የገባቸው ወዯ ጽዮን ቤት አትግቡ
እያለ የሚገረግሩ በሚገቡት ሰዎች ሊይ ዓይናቸው ዯም የሚሇብስ መንፈሰ እግዙአብሔር የራቃቸው
ሰዎች ባድን ዴንኳን የሞሊ ሇማስመሰሌ ከውጭ ተዯርዯረው በመቆም ሳይቸግራቸው የጧቱን ብርዴ
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እየተሇበሇቡ ዜናቡም እየወረዯባቸው ጃንጥሊ ርግተው ቁመዋሌ። ወይ ጉዴ! «ጌታ ሲጣሊ ብትር
አይቆርጥም።»
የእግዙአብሔር ቤት ተከፍቶ «ሕዜቤ ሆይ ወዯ ቤትህ ግባ» እያሇ በዯስታ እየተጣራ ባሇበት በዙያ
የጽዮን ክብረ በዓሌ ተሇይቶ ይቅርታን እንዯነወር ቆጥሮ ሕገ ቤተ ክርስቲያንን በመጣሱ ብርሃኑ ጨሇማ
ሆኖ እዜሌ አይለት ግዕዜ ቅደስ!! እያሇ በዴኳኑ ውስጥ ያሊዜናሌ። በመንፈስ ቅደስ አገሌግልት
መባበት ዯገኛ ምዕመናን በተንኮሌ የሸፍጥ ጅረት አጥምቆ ስቶ ማሳት የጽዴቅ መንገዴ ይሆናሌ ብል
ማሰብ በዔሉ ሌጆች፣ በአዚጦናዊያንና በጌታቸው ዲጎን የዯረሰውን የፍርዴ ቅጣት ከመጠበቅ በስተቀር
የመንፈስና የእምነት ፍሬ ሉኖረው ይችሊሌ ብል መጠበቅ ፍጹም ከንቱነት ነው።
ብርሃኑ ወዯ ጨሇማ ተሇውጦ እያሇ የዴፍረቱ ጉዝ እጅግ ቅጥ ያጣ ሆነ። አሁን በጨሇማ በመንፈስ
ቅደስ አገሌግልት ሊይ የሚሰራውን ዯራማ በማየት ወዯኃሊ መሇስ ብል ብርሃኑ ሳሇ ከአሁን በፊት
በቤተ መቅዯስ ውስጥ ይሰጥ የነበረውን አገሌግልት በእውነት በእምነት ሊይ የተመሠረተ ነበርን?
የሚሇውን ጥያቄ ስናስተውሌ መሌሱ ምን መሆን እንዯሚችሌ አሁን በመንፈስ ቅደስ አገሌግልት
የሚዯረገውን ፌዜና ቀሌዴ በመከታተሌና በመታብ ፍርዴ መስጠቱ ቀሊሌ ይሆናሌ።
በዕሇቱ ሌብሰተክህኖ ሇብሶ 1ኛ. መስቀሌ 2ኛ. ዴምጽ ማጉያ 3ኛ. መቋሚያ 4ኛ. ጽናጽሌ በእጁ ታቅፎ
አገሌጋይ ሉቀ ሉቃውንት መስል መኩን እንዯ ታቦት የዴምጽ ማጉያውን ሳጥን አሸኽሞ እያዝረ፤ ብዘ
የሚጠብቀውን ታዲጊ ገና ሇጋ ወጣት ሌጁን ስዕሇ ማርያም አስይዝ ሌክ ታቦት የወጣ በማስመሰሌ
በመንፈስ ቅደስ አገሌግልት ሊይ የጨሇማ ጉዝ በዴፍርት ሊይ ዴፍረት ይከምራሌ። በወቅቱ «እሌሌ»
እያለ ሇእሱ የሚሰግደ ሰዎችንም ተመሌክተናሌ። አንዲንድቹ ምን አሇባቸው በዴራማው ተገርመው
ጥቁር መነጽር አዴርገው ይስቁ ነበር። በመንፈስ ቅደስ አገሌግልት ሊይ ዴራማ ይሰራሌን? በሚሌ
ስሜት የተነኩ ይመስሊሌ። አዎን! «መንፈስ ቅደስን ያቃሇሇ/ የሰዯበ ስርየት የሇውም» ይሊሌ
የእግዙአብሔር ቃሌ።
የጽዮንን ክብር በማቃሇሌ በካህኑ የዔሉ ሌጆች የፍሌስጤም ሰዎች አዚጦናዊያን የዯረሰውን በዯሌ
ማስተዋስ አሇመቻሌ በእራሱ፤ ተማራኪዋን የቃሌ ኪዲኑን ታቦተ ጽዮንን ወዯ መንበረ ክርብርዋ
ከመሇሱት እንስሳት አሇመሻሌ ብቻ ሳይሆን ከዲጎን ጣዖት አምሊኪዎች አዚጦናዊያን ማነስ ነው።
ምክንያቱም አዚጦናዊያን ተማራኪዋን የቃሌ ሉዲኑን ታቦተ ጽዮን ሉቆጣጠሩት የማይችሌ ቅጣት
ያመጣችባቸው መሆኑን ተገንበው በክብር ወዯ መንበረ ክብርዋ ሀገረ ኢስራኤሌ ሇመመሇስ
በመቻሊቸው ሲሆን፤ ብርሃኑ በጨሇማ ተውጦ ከስህተቱ ተምሮ ቅዴስት ቤተ ክርስቲያንን ይቅርታ
ሇመጠየቅ አሇመጋጀቱ በእጅጉ ያሳዜናሌ!። «እስከ ማእዛኑ ታነክሱ...» እስከመቸ ታነክሳሊችሁ.....»
ኦሪትን የማይቀበሇው ሏዱስ ጽዮንን ስሇ ጽዮን መመር የሇበትም። የመናኝ ወይባ/ቢጫ ካባ ዯርቦ
ጥምጥም አሳምሮ ጽዮን በላሇችበት በባድ ዴንኳን ውስጥ እንዯ ባሇዚር ማጓራት ሸፍጠኝነት እንጅ
አምሌኮት አይዯሇም። መቸም ሏዱስ በኦሪት መጽናቱን ከካዯ ቆይቷሌ። እርግጠኛ ነኝ! የኦሪት
መሠረትነትን የማይቀበሌ ሏዱስ የቃሌ ኪዲኑን ታቦተ የጽዮንን በዓሌ ማክበር አይችሌም።
የጽዮንን በዓሌ ስናስብ የኦሪት ሕግ ቅጣት በሏዱስ እንዲይዯገም ነበር። በሚያሳዜን ሁኔታ አስተውል
መመሇስ የሚችሌ ሌብ ማግኘት ግን አሌቻሇም። «ወኮነ ከመእንስሳ አሌቦ ሌብ» ቅደስ ዲዊት ይህን
የተናገረው ሇጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይኸውም አስቀዴሞ ነብዮ ኢሳያስ «እንዯ በግ ወዯ
መታረዴ ተነዲ የበግ ጠቦትም በሚሸሌተው ፊት እንዯ ማይናገር እንዱሁ አፉን አሌከፈተም....» በማሇት
የተነገረውን ቀዲማይ የነብዮን ቃሌ ቅደስ ዲዊት በወሌ ስም ሲዯግመው ነው።
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ይህም አምሊክ በቀራንዮ አዯባባይ እስከ ስቅሊት ዴረስ የዯረሰበትን መከራ ሁለ እንዯ ማይናገር
እንስሳ/በግ/ጠቦት መሇኮት በተዋህዯው ኃይለ መታገሱን አስቀዴሞ በትንቢት ሲያስተምረን ነው።
ይህን ቃሌ ሇመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ክርስቲያን ጃንዯረባው ቅደስ ፊሉጶስ አስተምሮ ያጠመቀበት
ቃሌ ነው።ሏ.ሥ 8፤26
በላሊ በኩሌ በሰው ሰውኛው አስተሳሰብ «ሌብ እንዯ ላሊቸው እንዯ እንስሳ ሆነ» የሚሇውን ቃሌ እያዮ
ሇማያዮ፣ እያወቁ ሇማያውቁ፣ ክፋና ዯጉን፣ ጽዴቁንና ሀጥያቱን፣ ጭቃውና ዯረቁን፣ እውነቱንና ሀሰቱን
መሇየት ሊቃታቸው በተሇይም አሁን በሏዱስ መን አሳዲጊ ቤተ ክርስቲያናቸውን ሇከደ የቃሌ
ኪዲኑንን ታቦት ከተሸከሙት ፍሌስጤማዊያን እንስሳ ያነሰ ሌብ ሇላሊቸው ከብርሃን ወዯ ጨሇማ
ከአዱስነት ወዯ መበሊሸት ሇተሇወጡ ምንዯኞች የሚጠቀስ ተግሳጽ ነው።
አንዴ የሀገሬ አርበኛ ያሊቸውን ዜናር ጥይትና ምንሽር ሇሚወደት ሌጃቸው ያወርሳለ፤ ሌጁ ግን
የአባቱን ጅግንነት ያሌተቀበሇ ፈሪ ሌብ ያጣ የአባቱ ወኔ የላሇው ፤ ብለይን የማይቀበሌ ሏዱስ ቢጤ
ይሆናሌ። ተመሌካች ፍርዴ ያውቃሌና ምነው ወራሽ ሌጀዎት እንዯ አባቱ ዯፋር አሌሆነም ? ብል
አባትን ይጠይቃሌ፤ ቆፍጣናው አርበኛ እንዱህ በማሇት መሇሱ «ወገብ ሙለ ጥይት እረጅም ምንሽር
ያስታጥቃሌ እንጅ! አባት ሌብ አይገዚም ሇወሇዯው ሌጅ!!!!!» በማሇት መሌስ ሰጡ። አብ የላሇው
ወሌዴ የሇውም፤ ብለይንም ያሌተቀበሇ በሏዱስ እምነት የሇውምና ታቦተ ጽዮንን ማክበር አይችሌም።

ማጠ ቃሇያ
የቃሌ ኪዲኑን ታቦተ ጽዮንን ክብር ስናስብ በመንበረ ክርብርዋ ፊት በዯሌ የሰሩትን የዔሉን ሌጆች
ቅጣት ማርከው የወሰዴዋትን እና በጣዖት መጋዜን በመጣሎት አዚጦናዊያን ሊይ የዯረሰውን ፍዲ ማሰብ
ተገቢ ነው። ያችን ተማራኪ ታቦተ ጽዮንን በቀዲማዊ ምኒሌክ አማካኝነት ሇሀገረ እግዙአብሔር
ኢትዮጵያ በአዯራ ጠባቂነት መስጠቱን እና አዯራ በሊተኞች እንዲንሆን ማስዋሌ መጠንቀቅ የግዴ ነው።
ዯብረ ጽዮን ሇንዯን ቅዴስት ማርያም ሕንጻ ቤተ ክርስቲያኑ የግሇሰቦች ንብረት ሳይሆን አስራት
በኩራት፣ ሇነብስ ይማር የተከፈሇብት ጽልተ እጣን የተዯገመበት፣ ፍትሏት የተፈታበት ንጹሕ
የግዙአብሔር ገንብ የጽዮን ማዯሪያ መሆኑንን መረዲት የማንችሌ ከሆነ በመንፈስ ቅደስ አግሌግልት
ሊይ መበት ያሇእምነት ማቅራራት፣ መስል በመታየት አማኞችን መከፋፈሌ፤ በሏሰት ሌብሰ ተክህኖ
ማሸብረቅ፣ ሇበቀሌ ማነሳሳት፣ የራስን ጥቅም ሇማስከበር ያሌሆኑትን ሇመሆን ጥረት ማዴረግ፤
የእግዙአብሔርን አንጡራ ሀብት አሳሌፎ ሇቀማኞች ሇመስጥት መሽቀዲዯም፤ቤተ ክርስቲያንን
ከማዕከሊዊ አስተዲዴርዋ ከመንፈሳዊ አመራሯ ሇመሇየት ሇማፈራረስ ሰይጣናዊ ተግባር መፈጽም
በእርግጥ እንስሳዎቹ ከሰዎቹ ተሽሇው ሇጽዮን የሰጡትን ክብር አሇማውቅና ከእነሱም ማነስ ነው።
እግዙአብሔር ኢትዮጵያ ሀገራችንን መሊውን ሕዜባችን ኦርቶድክሳዊ ሃይማኖታችን በአንዴነት
በስምምነት የጠብቅሌን፤ ኃይሇ አጋንንትን ያጥፋሌን፤ አሜን፤
እውነት በቃለ ፤ ሊዕሇ ፈጣሪሁ በታምኖ ይሄለ።
ኅዲር 2007 ዓ.ም ፣መነ ለቃስ ወንጌሊ፤ልንዴን፤
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