ወንጌል ምስጢር እንጂ መነገጃ አይደለችም – B.K.
ኢትዮጵያ የብዙ ሺህ ዘመን ታሪክና ኅልውና ያላት አገር ነች። ነገሥታት አንዴ እየሰፋ እንዴ ደግሞ
እየጠበበ የሚሄደውን የሃገሪቱን ግዛት ከውጭ ወራሪ እየጠበቁ በብልሃትና በጥበብ አስተዳድረዋል።
ኢትዮጵያ ቀድሞ የብሉይን ኋላም የአዲስ ኪዳን እምነቶችን የተቀበለች፣ በተጨማሪም የአይሁድና
የእስልምና ኃይማኖቶች የሚመለኩባት፣ በፍቅርና በመተሳሠብ ተቻችሎ የሚኖር መልካም ሕዝብ ያላት
አምሳለ ገነት ምድር ነች። ኢትዮጵያ ከምትታወቅባቸው ትልቁ ነገር አንዱ ሶስቱንም ታላላቆቹን ኃይማኖት
በእኩልነት የምታስተናግድ ደማማቅና ባለ ግርማ ሞገስ ብሄረሰቦች የሚኖሩባት ሃገር መሆኗ
ነው። "በውኑ ኢትዮጵያዊ መልኩን ወይስ ነብር ዝንጉርጉርነቱን ይለውጥ ዘንድ ይችላልን..." ተብሎ
በታላቁ መጽሃፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፈው የአምላካችን ቃል ይህንኑ የሕዝቡን የቀለም ልዩነትና የልብ
አንድነት ያስገነዝባል። ለዚህም ነው ዘረኞች ሕዝቡን ሊለያዩ ብዙ ጥረት ቢያደርጉም የእግዚአብሄርን ቃል
ሰብሮ ማለፍ ያልቻሉት።
ሰሜኑ የሃገሪቱ ክፍል ኃይማኖቶችን መቀበሉ ብቻ ሳይሆን ለምድራዊ ሥልጣኔ የበኩሉን አስተዋጾ ያደረጉ
ታላላቅ ምሁራንን ያፈራ አካባቢ ነው። ፍልስፍና፣ ሥነ ዓዕምሮ፣ ሥነ-ሕንጻ፣ ሥነ-ፈለክም ይሁን ሕክምና
ከኢትዮጵያ ነበር ወደ ተለያዩ ሃገሮች መሸጋገሩ በፈረንጆቹ መጽሃፍ ላይ ሳይቀር ሠፍሯል። ይሁንና ግን
ምን ጊዜም ቢሆን የማይተኙት የሃገሪቱ ተፈጥሯዊ ጠላቶች ሲቻላቸው በጦርነት ሳይቻላቸው ደግሞ
ሁከትና አምባጓሮችን እየዘሩ ኢትዮጵያ በእድገት እንዳትራመድ እግሯንና እጇን ጠረነፉ። ዛሬ ቦግ ብለው
የሚታዩት የፋሲሊደስ ቤተ-መንግሥት፣ ከአንድ ቁጥቋጥ የተቀረጸው የላሊበላ ቤተ ክርስትያን ተዓምራዊ
ገጽታና የአክሱም ሃውልት ውበት - የዛን ታላቅ ሕዝብ ማንነት አጉልተው ያሳያሉ። ዛሬን ሆነን ትላንትን
ስናይ ብዙ ልናዝን ብንችልም እንኳን አሁንም ቀልባችንን መልሰን የባዕድ ማዘናግያና ማተላያ መንገዶችን
ካስወገድን ወደ ቀድሞ ሥልጣኔአችን የማንመለስበት አንዳች ምክንያት የለም።
ቅኝ ገዥዎች የሚገዙትን ሕዝብ ለመግዛት አንዱ የማፍዘዥያ ብልሃታቸው ኃይማኖትን መጠምዘዝ ነው።
ኃይማኖት መጥፎ አይደለችም። መልካም የሆኑት የአውሮፓ ሚሲዮናውያን እውነተኛውን የአዲስ ኪዳን
ቃል በማስተማር ቅንነትን፣ ትጋትና መተሳሰብን አስፋፍተዋል። የቅኝ አገዛዙ የፖለቲካው ክፍል ደግሞ
በአስመሳይ ሚሲዮናውያን ርዳታ አሳሳችና ስሜታዊነትን የሚያበዙ አስተምርሆችን በትኗል። በድህነት፣
በእርዛትና በረሃብ የሚሰቃይ ሕዝብ በቀላሉ እንደሚታለል የተረዱት የቅኝ ግዛቱ ፖለቲከኞች ኃይማኖትን
ሥነ-ልቦና ማጥቂያና ማሰርያ አድርገው በመጠቀም የአፍሪካን መሬቶችን ተቀራምተዋል። ለኬንያ ነጻነት
በቁርጠኝነት የታገሉት የቀድሞው ፕረዚዳንት ጆሞ ኬንያታ ይህንኑ በደል በአጭሩ ሲገልጹት እንዲህ
ብለው ነበር። "ሚሲዮናዊዎቹ እዚህ ሲመጡ አፍሪካውያን መሬት ሲኖራቸው እነሱ ደግሞ መጽሃፍ
ቅዱስ ነበራቸው። ዓይናችንን ጨፍነን እንዴት እንደምንጸልይ አስተማሩን። አይናችንን ስንገልጽ እነሱ
መሬት እኛ ደግሞ መጽሃፍ ቅዱስ ነበረን"። «When the Missionaries arrived, the Africans
had the land and the Missionaries had the Bible.They taught how to pray with our
eyes closed. When we opned, they had the land and we had the Bible»
ኃይማኖት እግዚአብሄር የሚመለክበት ባህል ነው። እግዚአብሄር - በለስ ፍሬ ባታፈራም ብታፈራም
ይመለካል። አዳኛችንን እየሱስ ክርስቶስ የምናመልከው ኃብት፣ ዝና፣ መኖርያ ቤትና ትዳር፣ እውቀት፣
ወፍራም ደሞዝ፣ እንዲሰጠን ወይንም ልጆቻችን እኛም ጭምር ወደ አሜሪካ እንድንሄድ አልነበረም።
የድህነቱ መንሠራፋት፣ የበሽታው መስፋፋትና ሥራ አጥነቱ የምስኪኑ አፍሪካውያን ዓዕምሮ በምድራዊ
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ፍላጎቶች በከሏቸው። ያንዳንዱ ፍላጎቱ መጠነኛ ሲሆን ያንዳንዱ ደግሞ የተራራ ያህል የገዘፈ ነው። ልኳን
የማታውቅ ምኞት ወጥመድ ነች። ቅኝ አገዛዙ ቢወገድም የእጅ አዙሩ ቅኝ አገዛዝ ፍላጎቶችንና ምኞቶችን
እየተከተለ ዛሬም አፍሪካን ያጠቃል። ጥቃቱ የሥራ ኃይሎችንና ምሁራንን በማሰደዱ ምዕራፍ ይቋጫል።
አፍሪካ ጧሪዎቿን ተነጥቃለች።
ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት ባለመያዟ ሳብያ ቅኝ ገዥዎች በሚሲዮናውያኖቻቸው ተጠቅመው በአፍሪካ ላይ
የፈጸሙትን ያህል የጎላ ጥፋት አልፈጸሙባትም። ለጥበበኞቹ መሪዎቻችን ምስጋና ይግባና - የሚሲዮን
ትምህርት ቤቶች ተማሪዎችን በጥሩ ሥነ-ምግባርና ግብረገብ እንዲያንጹ ተገደዋል። በከተሞች ማለትም
አዲስ አበባ፣ አቃቂ፣ ደብረዘይት፣ ናዝሬት፣ ሻሸመኔ፣ ድሬዳዋ፣ ወዘተ፣ ተቋቁመው የነበሩት ታዋቂ
የሚሲዮን ትምህርት ቤቶች - ተማሪዎች ከአስተማሪዎቻቸው ያገኙትን እውቀት ተመርኩዘው በሃገርም
ይሁን በውጭው ዓለም ትላልቅ አገልግሎቶችን እንዲያበረክቱ ምክንያት ሆነዋል። በደቡብና ምዕራብ
ኢትዮጵያም ሚሲዮናውያኖቹ ተመሳሳይ መልካም ሥራ አበርክተዋል። ብዙዎችም ዛሬ በሁሉም
የዓለማችን ክፍሎች አመርቂ ሥራዎችን እያስመዘገቡ ነው።
ቢሆንም ግን ሃገራችንም ውስጥ አንዳንድ ነገር እየታዘብን ነው። የወቅቱ የኃይማኖት ነጻነት
የሚስዮናውያኑን መልካም ባህል ሳይሆን "ብልጣብልጥነቱን" ቀርጨም ላደረጉ አታላዮች መልካም
አጋጣሚ ሆነ። እውቀትን መያዝ ነው እንጂ ከባዱ አስመሳይ ለመሆን ዓይነ ደረቅነትና የአንዳንድ አፍሪካ
ፓስተሮችን አካሄድ መከተል ብቻውን በቂ ነው። አንዳንዱ በተፈጥሮው ተናጋሪ ይሆናል። የእግዚአብሄርን
ቃል በችግረኞች ፊት በድፍረት መናገር የሚችል አታላይ ደግሞ ትልቅ የገቢ ምንጭ ይከፈትለታል።
መሰሪና የግል ኃብት ማካበት የሚፈልጉ ብልጣ ብልጥ በየሰዉ ቤት በሚልኳቸው ሠላዮቻቸው
አማካኝነት የሰዎችን ፍላጎት ያጠናሉ። ሠላዮቹ በበሽታ የሚሰቃይን ሰው ጠያቂ መስለው ያጽናኑታል።
ሠላዮቹ ለፍቶ ጥሮ ኃብቱን መቋጠር ለማይችል ሰው ምክር መለገስ ያውቁበታል። ሠላዮቹ - አዛኝ፣
ትሁት፣ ቅን፣ መስለው የሰውን ቀልብ መረዳት ይችሉበታል። ዋነኛው የሰላዮቹ ተልዕኮ - መጽሃፍ ቅዱስ
ይዞ ችግረኞችን ሊያፈዝና ጥሪታቸውን ሊቀማ ለተዘጋጀው "ነቢይ ነኝ" ባይ መረጃ መሰብሰብ ሲሆን
በአስተናጋጅነት ከሚያገለግሉት ደግሞ ቆቅ የሆኑት ተመርጠው ሁኔታውን ከሩቁ ይከታተላሉ። በገንዘብ
አሰባሰቡ ዙርያ የሚሰሩት የአገልጋዩ ቤቴሰቦችና ቅርበት ያላቸው ታማኞች ብቻ ናቸው። የኔታ ቱብ
ሜድያ – ተጠቂዎችንና ተቆርቋሪዎችን እየጋበዘ ይህን ዓይነቱን ተንኮል አውቀን ጥንቃቄ እንድንወስድ
ግንዛቤ አስጨብጦናል።
ይህ ብቻ አይደለም። በአንዳንድ የደቡቡ የአገራችን ክፍል ከላይ ያነበብነውን ዓይነት ግፍ ሲተገበር ኳየር ተብሎ በእንግሊዘኛ የተሽሞነሞነውም የሙዚቃ ክፍልም የራሱን ሚና
ይጫወታል። "ነብያት" ተብዬዎቹ ቃል ባወጡ ቁጥር የሕዝቡን ቀልብ ጣራ አድርሶ ከመሬት
የሚለውሰው፣ ተቸግሮ ወደ አምልኮ ቤት የመጣው የዋህን ፍርሃት አጠናውቶ የሚያባዝነው፣ ፍላጎቱ
በመጠኑ የተሟሉለትን ደግሞ በቡረቃ እንዲከንፍ የሚያደርገው የኪይ ቦርዱ ተዋንያኖችንና የከበሮው
ደላቂን ክህሎትን መመልከቱ ራሱ አስገራሚ ነው። ይህ ብልሃት በነጮቹ ዓለም እንኳን አልተሞከረም።
የዋህ ወገኔ - ጨለማው በርቶልሃል፣ የጠላት አሰራር ተመቷል፣ በቃ አትቆዝምም፣ በረከት በደጅህ ነው፣
የአሜሪካ ቪዛ ይሰጥሃል፣ ወዘተ፣ - ሲባል የከበሮ ደላቂው ቅጽበታዊ ምት በኦርጋኑ ቅላጼ ሲታጀብ
ብዙዎች ይንጀረጀራሉ። አታላዮቹ ነብያት በኳየር ተብዬዎቹ ወጀብ እየታገዙ፣ የሰውን ናላ እናውጠው
ሲያበቁ፣ ገንዘቡን ሙልጭ አድርገው የሰለቡትን ምስኪን ሰው በእግዚአብሄር ስም አመስግነው ወደየቤቱ
ይልኩታል። በየኔታ ቱብ ሜድያ እንደተከታተልነው አታላዮቹ ብዙዎችን ዕርቃናቸውን ማስቀረት ብቻ
ሳይሆን ሴቶችን ሳይቀር ደፍረው ትዳርን አናግተዋል።
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ወገኖቼ! በፈተናውና በስደቱ ዘመን ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረጉ የወንጌላውያኑ እምነት ተቋማት ገድል
እንዳይራከስ እንዲህ ዓይነቱን ኢ-ግብረገባዊ ሥራ ፈጽሞ እንጠየፍ። ጌታችን እየሱስ ክርስቶስ ቤቱ የንግድ
ቤት ሲሆን አይወድም። ዛሬ ላይ ቤቱ የንግድ ቤት ብቻ አይደለም የሆነው። ስሙ በከንቱ ይነሳል፣ ስሙ
መቦረቅያ ሆኗል፣ ስሙ ማፍዘዥያ ሆኗል፣ ስሙ ማስፈራርያ ሆኗል፣ ስሙ መሰለያ ሆኗል ። እግዚአብሄር
ታጋሽና ርህሩህ ሆኖ እንጂ እንደ ሥራችንማ ቢሆን ገና ድሮ ጠፍተን ነበር።
ወገኖቼ! ወንጌል መንፈሳዊ በረከት ብቻ ሳትሆን የምድር ብርሃን፣ መልካም እውቀትና ፍትህም ጭምር
ነች። ወንጌል እርዛትን፣ ረሃብን፣ ጥማትን መቅረፍያ ምስጢር ነች። የወንጌሉን ምሥጢር ለመፍታት
መጣሩ አስተዋይነት ነው። የፀሃይ ጨረርን ፍጥነት በሂሳብ ከማስላት ይልቅ ወንጌልን መረዳት ከባድ
ነው። በዘማናቸው ጥረው ግረው ሠርተው እንደ ላሊበላ ያለውን ታላቅ ጥበብ አውርሰውን እንዳለፉት
ክርስትያን ወገኖቻችን እኛም የሚታይ፣ የሚዳሰስ በጎ ሥራ ተክለን ወገኖቻችንን ከችግር አላቀን ነጻ
እናውጣቸው እንጂ ድህነታቸውንና ገበናቸውን ማትረፍያችንና የኃብት ምንጫችን አናድርገው።
አመሰግናለሁ።
ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሄር ትዘረጋለች!
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