
 
 
 
 
 
 

 
ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም 

 
መቅድም 

ወደ ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ስለ ሚደረገው ጉዞ ሁልጊዜ መሪ ሀሳብ ሆኖ የሚጠቀሰው መዝሙረ ዳዊት ይህ ነው። 
 «ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሄድ ባሉኝ ጊዜ ደስ አለኝ።  
 ኢየሩሳሌም ሆይ፥ እግሮቻችን በአደባባይሽ ቆሙ።  
 ኢየሩሳሌምስ እርስ በርስዋ እንደ ተገጠገጠች ከተማ ተሠርታለች።  
 የእግዚአብሔርን ስም ያመስግኑ ዘንድ፥  
ለእስራኤል ምስክር ሊሆኑ የእግዚአብሔር ነገዶች ወደዚያ ይወጣሉ።  
ዙፋኖች በዚያ ለፍርድ ተቀምጠዋልና፥ የዳዊት ቤት ዙፋኖች።  
ለኢየሩሳሌም ሰላምን ለምኑ፤ አንተንም ለሚወድዱ ልማት ይሁን።  
በኃይልህ ሰላም፥ በጌጠኛ ቤትህም ልማት ይሁን።  
ስለ ወንድሞቼ ስለ ባልንጀሮቼም፥ በውስጥሽ ሰላም ይሁን አልሁ።  
ስለ አምላካችን ስለ እግዚአብሔር ቤት ላንቺ መልካምነትሽን ፈለግሁ።»(1)  
 

«ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሄድ ባሉኝ ጊዜ ደስ አለኝ።  ኢየሩሳሌም ሆይ፥ እግሮቻችን በአደባባይሽ ቆሙ።» ካለው ጀምሮ 
እስከ መጨረሻው ብንመለከተው ንግደተ ኢየሩሳሌምን ለሚያደርጉ ተሳላሚዎች ወደር የሌለው የምሥራች መዝሙር ሆኖ 
እናገኘዋለን። ቤተ እግዚአብሔርና ኢየሩሳሌም እንዲሁም ደብረ ጽዮን  የሚለው ሰያሜ በአይሁዶች፥ በክርስቲያኖችና 
በእስላሞች  ዘንድ የልብ ትርታ፥ የመንፈስ ትዝታ  ሆኖ  መኖሩን ምንጊዜም መረዳት ይቻላል። እንኳን በአንድ አምላክ 
የሚያመልኩ የአብርሃም ልጆች ይቅሩና ብዙ አማልክት ያሏቸው ግብጻውያን፥ ፋርሳውያን ፥ባቢሎናውያን፥ ሜዶናውያን፥ 
ከለዳውያን፥ አሶርያውያን፥ ሶርያውያን፥ መንጎላወውያን፤ ግሪካውያንና ሮማውያን ወደዚህች ቅድስት ሀገር እየተግተለተሉ፥ 
መምጣታቸው በታሪክ ሠነድ ተመዝግቦ ይገኛል። አሻራውን ያላሳረፈ ማንም   የለም። ዕድሜ ለትልቁ መጽሐፍ እንጂ 
ሁሉም ተመዝግቦ ተቀምጧል።እራሷ ምድሪቱም ከዛፎቷ፣ ከድንጋዮቿ፤ ከወንዞቿና ከባሕሮቿ ጋር ትመሰክራለች።  በዚህች 
ቅድስት ከተማ በኢየሩሳሌም የሚደረገው የጦርነት ፍልሚያ ከተሳላሚዎች የሚገኘውን ገቢ ለመቀራመት እንጂ አካባቢው 
በመዓድን የበለጸገ፥  ወይም ለም የእርሻ መሬት ኖሮት አይደለም። ለወረራ ያልተነሣሣችው ኢትዮጵያ ብቻ ናት። 
ምናልባትም የአሁኗን ኢትዮጵያ በምናቡ የሚያስቀምጥ አንባቢ እንደ አጉል መንጠራራት ይመለከተው ይሆናል። የአክሱም 
ዘመነ መንግሥት ከሮምና ከፋርስ የሚያንስ አልነበረም።  
 

 
 
የኢትዮጵያውያን የተሳላሚ ጉዞ በተናጠልም ሆነ በኅብረት በዘመነ  ብሉይ ከንግሥተ ሳባና ከንጉሥ ሰሎሞን፥ በዘመነ 
ሐዲስ ደግሞ ከኢትጵያዊው ጃንደረባ ጀምሮ  እንደ ጅረት ውኃ እየፈሰሰ እሰከ ዘመናችን የደረሰ ከፍተኛ ቅብብሎሽ 
የተደረገበትና የሚደረግበት፥ የታየበትና የሚታይበት  ኢትዮጵያዊ መንፈሳዊ ጉዞ ነው።  የዚህን አባባል አስረግጦ ለመናገር 
ከትውልድ ሀገራቸው ወጥተው በዓለም ዙሪያ ከተበተኑ ሕዝቦች መካከል እንደ ኢትዮጵያውያን ወደ ቅድስት ሀገር 



ለመሳለም የሚጎርፍ ሕዝብ አለ ብሎ መናገር አይቻልም። ይህም የሚሆነው ገንዝብ ስለተገኘ፥ የበረራ ዕድሉም ስለተመቻቸ 
አይደለም። በዘመናት መካከል ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፈው የዜና ተአንግዶተ ኢየሩሳሌም በእያንዳዱ ልብ 
የዘወትር ትርታ ሆኖ በመኖሩ ብቻ ነው የሚል  ፍጹም እምነት አለኝ። ከዚህም የተነሣ በሚመስል መልኩ የተሳላሚዎች 
ፍላጎት ከዓመት ወደ ዓመት እየጨመረ በመሄድ ላይ ነው።   እንግዲህ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ከመሄድና በኢየሩሳሌም 
አደባባይች ከመቆም የበለጠ ነገር ባለሞኖሩ  ቀዳማውያንና ደኃራውያን  ወላጆቻችን ለዚህ የተሳላሚ ጉዞ የሠውት 
ጊዜያቸውንና ገንዘባቸውን ብቻ ሳይሆን ውድ ሕይወታቸውን ጭምር እንደሆነ ከልብ መገንዘብ ይገባል።  

በገድላትና በድርሳናት፥ በሃይማኖተ አበውና በስንክሳር እንዲሁም በተአምር ከተጻፈው፥ ደመና ጠቅሶ በመንፈስ ቅዱስ 
ሠረገላ ተጭኖ ኢየሩሳሌም ደርሶ ጎልጎታንና ቤተ ልሔምን ተሳልሞ፥ በዮርዳኖስ ወንዝ ተጠምቆ (2)ወይም በእግረ ሕሊና 
ከሚደረገው አጠቃላይ ጉዞ ቅዱሳት መካናትን ተሳልሞ ከመመለስ አንጻር ያለውን ሁኔታ ለቅዱሳኑ ትተን፥ ሰው ሰውኛውን 
ብንመለከተው ወላጆቻችን በዘመናት መካከል የከፈሉትን መሥዋዕትነት በቃላት ገልጾ፥ በብዕር ቀርጾ፥ በታሪክ ሠነድ ጽፎ 
ማስቀመጥ ያስቸግራል። እንኳን በዚያ አስቸጋሪ ክፍለ ዘመን ይቅርና አሁንም ዓለም እንደ አንድ መንደር በምትታይበት፥ 
አጽናፋዊነት በሚሰበክበት በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ለእኛ ለኢትዮጵያውንና ለኤርትራውያን ጉዞው ቀላል አይደለም። 
ከሀገር የመውጣቱ ዓላማ ይለያይ እንጂ በሱዳን፥ በግብጽና በሲና በርሃዎች የወደቁትን፥ በመካከለኛው ባሕር ሰጥመው 
የቀሩትን ወገኖቻችንን ማስታወስ የግድ ይላል።  

በዘመናት መካከል ቀደምት ወላጆቻችን የሱዳንንና የግብጽን በርሃ አቋርጠው፥ ገዳመ ቁስቋምንና ገዳመ አስቄጥስን 
ተሳልመው፥ እስክንድርያን ጎብኝተው፥ ኢየሩሳሌም የደረሱ፥ ገዳም የመሠረቱ፥ ውርስ ያቆዩ፥ ስም ያስጠሩ የኖሩትን ያህል 
አብዛኖቹ ግን በአረቦችና በቱርኮች፥ በባርባሮችና በበድዊዎች እጅ እየወደቁ ተዘርፈዋል፥ ተገድለዋል። በወጣትነት ዕድሜ 
ያሉት ደግሞ ባሪያ ሁነው ተሽጠዋል። በሱዳንና በግብጽ እንዲሁም በሲናና በናጌብ  በርሃ ወድቀው የቀሩትን፥ እፉኝት 
የነደፋቸውን አውሬ የበላቸውን፥ ንዳድ ያረገፋቸውን፥ ውኃ ጥምና ረሀብ  የፈጃቸውን ደግሞ ቤት ይቁጠረው። «ስለ ጽድቅ 
የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው፥ ይጠግባሉና። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው። መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና።» (3) 
 
በተራራው ስብከት በአንቀጸ ብፁዓን የተነገረውን መለኮታዊ መመሪያ   አንግበው ስለ ተነሡ ሁሉንም ስለ ጽድቅና ስለ 
መንግሥተ ሰማያት ሲሉ በደስታ ሲቀበሉት ኑረዋል። ይህም እስከ ዘመናችን ደርሷል። አሁንም የአባቶችንና የእናቶቻችንን 
አሠረ ፍኖት አንተውም በማለት የሱዳንና የግብጽን በርሃ አቋርጠው፥  በሲና ተራራ፤ በናጌብና በቃዴስ ምድረ በዳዎች 
አድርገው ወደ ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም የሚገቡ መናንያን እንዳሉ የታወቀ ነው። ከተቻለ ሊበረታታ ይገባል። 
 
 ከዚህ ላይ በዚህ መቅድም ሊጠቀስ የሚገባው አንድ ቅድመ መግቢያ አለ። በየዓመቱ ለፋሲካ በዓል ወደ ቅድስት ሀገር 
ኢየሩሳሌም ስለሚደረገው የተሳላሚ ጉዞ የራሱና  ነባራዊ የሆነ የተቀደሰ ባህል ነበረው። በመላው ኢትዮጵያ  የሚገኙ 
ተሳላሚዎች ሁሉ የጥምቀትንና የቃና ዘገሊላን በዓል በየቦታቸው ካከበሩ በኋላ ከጥር 13 ቀን ጀምሮ  ሳይውሉ ሳያድሩ 
ጉዟቸውን ወደ ሐማሴን ያደርጋሉ። ዱባሩዋ በተባለውም ቦታ ይሰበሰባሉ። ይህ ቦታ የታወቀ የተሳላሚዎች መናሃሪያ 
መሆኑ ነው። በዚያም ጥቂት ቀናት እንደቆዩ ተሳላሚው ሁሉ ከመላው ኢትዮጵያ ከቶ ከገባ በኋላ ጉዞው ይቀጥላል። ስሙነ 
ሕማማትና የትንሣኤ በዓል ከመጋቢት መጨረሻ እስከ ግንቦት ወር መጀመሪያ ውጣ ውረድ ቢኖርበትም አብዛኛውን ጊዜ 
በሚያዝያ ወር ስለሚውል መነሻው አመች መሆኑ የማያጠራጥር ነው። ቀደም ብሎ ቢደረስም የሚሳለሟቸው ቦታዎች 
እጅግ ብዙዎች ስለሆኑ በተረጋጋ መንፈስ ሁሉንም መሳለም ይቻላል። አንዳንድ ጊዜማ ዮርዳኖስንና ሊባኖስን እንዲሁም 
ሶርያን አልፈው እስከ ቢዛንታይን እስከ አሁኑ ቱርክ ሀገር ድረስ ለመሳለም የሚሄዱ መናንያን እንደነበሩ ታሪክ 
ያስታውሳቸዋል። ቢያንስ ቢያንስ ከአንድ ሺህ ያላነሰ ተሳላሚ ከሀማሴን ተነሥቶ ይጓዛል። ከተሳላሚዎቹ መካከል 
መንኮሳትና መነኮሳያት፥ ካህናትና መሳፍንት፥ ምእመናንና ምእመናት ይገኙባቸው ነበር። ነገሥታቱና ልዑላኑ ደገሞ 
ለመሄድ ሁልጊዜ እንደተገለገሉ ነበር። ዘውዳቸውንም የላኩ ይገኙባቸዋል። በየመንገዱ ሁሉ ምዕራፈ ቅዱሳን እየተደረገ፥ 
ጸሎተ ማርያም እየተደገመ ጸሎትና ምህላ እየተደረሰ፥ መዝሙር እየተዘመረ፥ነጋሪት እየተጎሰመ፥ ሰንደቅ ዓላማው 
እየተውለበለበ፥ መስቀልና ሥዕለ አድኅኖ ተይዞ ብርቱው ደካማውን እያበረታታ የተሳላሚው ጉዞ ይቀጥላል። በጉዟቸው 
ላይ መላልሰው የሚጸልዩትና የሚዘምሩት መዝሙረ ዳዊት መቶ ሃያ አንድን ነበር። እርሱም እንዲህ ይላል። 

 «ዓይኖቼን ወደ ተራሮች አነሣሁ፤ ረዳቴ ከወዴት ይምጣ?  
ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሠራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው።  
እግርህን ለመናወጥ አይሰጠውም፤ የሚጠብቅህም አይተኛም።  
እነሆ፥ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋምም።  
እግዚአብሔር ይጠብቅሃል፥ እግዚአብሔርም በቀኝ እጅህ በኩል ይጋርድሃል።  
ፀሐይ በቀን አያቃጥልህም ጨረቃም በሌሊት።  
እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቅሃል፥ ነፍስህንም ይጠብቃታል።  
ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም እግዚአብሔር መውጣትህና መግባትህን ይጠብቃል።»(4)  

 
በዚሀ የጉዞ መዝሙር ላይ የሚያተኩሩትም ነቢዩ ዳዊት ስለ መንገደኛ የጸለየው ብሎም የዘመረው በመሆኑ ነው። እኛም 
ልብ ብለን ልንመለከተው ልንጸልየውና ልንዘምረው ይገባል። እያንዳንዱ ዓረፍተ ነገር ከመንገድ ጋር የተያያዘ ነው። ከዚህ 
ላይ በዘመናት መካከል ከተፈጸመው ድርጊት አንዱን  በዚህ መግቢያ  መግለጽ ተገቢ መስሎ ስለ ታየኝ እንደሚከተለው 
ቀርቧል። ዘመኑ በግልጽ ባይታወቅም የቱርክ ኦቶማን መንግሥት ግብጽንና ሱዳንን፣ በጠቅላላ ሰሜን አፍሪቃንና አረቢያንን 



የመካከለኛውን ምሥራቅና የካውካዙስ ሀገሮችን አጠቃሎ ከያዘ እ.አ.አ. ከ1517  ዓ.ም. በኋላ ሳይሆን አይቀርም፥ ባሻ 
ሳሊም ግብጽን ድል አድርጎ ካይሮን በያዘበት ዘመን አባ አሥራተ ክርስቶስ የተባሉ ቆራጥ መናኝ መንኩሴ ከ1 500  በላይ 
የሚሆኑ ተሳላሚዎችን ይዘው ከላይ ከጠቀስነው ከሀማሴን ክፍለ ሀገር በመነሣት የተሳላሚ ጉዟቸውን ቀጠሉ። በሰላም 
ኢየሩሳሌም ደርሰው፥ ቅዱሳት መካናትን ተሳልመው፥ የፋሲካን በዓል አክብረው ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ በባሻ ሳሊም 
ወታደሮች እጅ ወደቁ። በግፍ ተደበደቡ። ወደ በርሃ ተጣሉ፥  በዚያም ውስጥ በውኃ ጥምና በረሀብ አለቁ። የተረፉትና 
የበረቱት በባርነት ተሸጡ። የዐባይን ወንዝ ለማሰስ በጎንደር ዘመነ መንግሥት ወደ ኢትዮጵያ የመጣው የስኮትላንዱ ተወላጅ 
ጀምስ ብሩስ እንደመዘገበው ደግሞ በ1525 ዓ.ም. እንደገና 336 የኢየሩሳሌም ተሳላሚዎች ሀማሴን ላይ ተሰበሰቡ። 
ከነዚህም መካከል 321 ካህናትና መነኮሳት ሲሆኑ፥ 15ቱ ግን ሴት መነኮስያት ነበሩ። ለ12 ቀናት በሰላም ከተጓዙ በኋላ 
በሽፍቶች እጅ ወደቁ። ከስንቃቸው ጀምሮ ያለ ሀብታቸውን ሁሉ ተዘረፉ። እንደ ምርኮኛም ተያዙ። ሽማግሌዎቹ ተገደሉ።  
ወጣቶቹ ደግሞ እንደ ባሪያ ተሸጡ። ከ336 ሰዎች መካከል 15ቱ ብቻ ሲያመልጡ በሕይወት ኢየሩሳሌም የደረሱት ሦስት 
ሰዎች ብቻ ነበሩ።(4)  እንኳን በዚያ ዘመን በአሁኑም ዘመን ከባርነት ባላነሰ ሁኔታ በየአረብ ሀገሩ የሚንገላቱትን 
እኅቶቻችንና ወንድሞቻችን በጥሞና ማሰብ ይገባል።  
 
እንደዚሁም በዐጼ ልብነ ድንግል  ወናግ ሰገድ ዘመነ መንግሥት (1500-1532/1508-1540) በአሰቃቂ መልኩ አንድ 
ሌላ  ድርጊት ተፈጽሟል። ከዚህ ላይ የግራኝ መሐመድ ወረራ ከ1516 -1536/1524-1543) እንዳለ ሆኖ፥ በውጭ 
በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላይ ደግሞ የቱርኮች እጅ ከብዳ ነበር። ለሀገር ውስጥ ታሪክ ብዙ ትኩረት የማይሰጠው ስንክሳር 
እንኳን ግንቦት 11 ቀን በሚነበበው ክፍል ይህን የተሳላሚ ድርጊት በትንሹ መዝግቦት እናገኛለን። እንዲህም ይላል። 

«ወበዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕት አባ አሴር መምህረ ባሌ፥ ወዝንቱ ወሪዶ ውስተ ኢየሩሳሌም በዘመነ መንግሥቱ ለንጉሥ ወናግ 
ሰገድ ቅድመ መተሩ ርእሶ በሰይፍ ፥ወድኅረ አውዓይዎ በእሳት በአንቀጸ ኢየሩሳሌም ኀበ ቆመ እግረ እግዚእነ። በረከቱ ተሀሉ 
ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን።»(5)  

 
ወደ አማርኛ ሲመለስ «በዚህች ቀን የባሌ መምህር አባ አሴር በሰማዕትነት አረፈ። ይኸውም በንጉሥ ወናግ ሰገድ ዘመን 
ወደ ኢየሩሳሌም ወርዶ ሳለ መጀመሪያ አንገቱን በሰይፍ ቆረጡት። በኋላም የጌታችን እግር በቆመበት በኢየሩሳሌም 
መግቢያ በእሳት አቃጠሉት። በረከቱ ከእኛ ጋር ለዘለዓለም ትኑር አሜን።» 
 
 ይህ የባሌ መምህር የአባ አሴር የሰማዕትነት ታሪክ በጽሑፍ ስለ ሰፈረ ልናገኘው ቻልን እንጂ በዘመናት መካከል በቅድስት 
ሀገር በኢየሩሳሌም ተሳላሚዎች ወገኖቻችን ላይ ሲደርስ የኖረውና አሁንም ገና ያልተቀረፈው  ግፍና መከራ፥ ሰቆቃውና 
ድብደባ ብሎም እንግልት ይህ ነው ተብሎ በቃላት ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም። አሁንም ገና  ያልታተመ ወይም ገና 
ያልተዘጋ ምዕራፍ ነው። የሰማዕትነቱ ምዕራፍ በ21ኛው ክፍለ ዘመንም ተዘጋ ማለት አይቻልም።   ቱርኮች እ.አ.አ 
ከ1517-1917 ኢየሩሳሌምን ሲገዙ የኢትዮጵያ ይዞታ የሆነውን ሁሉ ለሁሉም አካፋፈሉት። በተለይም የግብጽ ቤተ 
ክርስቲያን አባቶች «የበላይ ኃላፊ ነን» በሚል አመክንዮ ምክንያትና በማጭበርበር ዘዴ ተጠቅመው ዴር ሡልጣን ደብረ 
ቀራንዮንንና ሌሎቹንም ቅዱሳት መካናት በእጃቸው አደረጉ። የአርመን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንም የዳቦ ቁራሽ በመጣል፥ 
የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ለቱርክ ባለሥልጣኖች ገጸ በረከት በማቅረብ ከጎልጎታ አስወጡን። በዚህ ዙሪያ 
ራሱን ያቻለ ርእስ ስለሚኖረው። ወደፊት በሰፊው ይገለጻል። 
 
መላልሶ ለመግለጽ እንደተሞከረው፥ እኛ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ወገኖቻችን ኤርትራውያንም ስለ ቅድስት ሀገር 
ኢያሩሳሌምና ስለ ቅዱሳት መካናት ያለን ትስስር እንዲህ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ቀደምት ወላጆቻችን እንደ ልብ ወደ 
ኢየሩሳሌም ሂዶ መሳለም ካለመቻላቸው የተነሣ በአካባቢያቸው ያሉትን ቦታዎች ደብረ ጽዮን፤ መስቀል ጽዮን፥ ጽርሐ 
ጽዮን፥ ደብረ ሲና ቤተ ልሔም፥ ኤፍራታ ደብረ ታቦር፥ ደብረ ዘይት፥ ናዝሬት፥ ቀራንዮ፥ ሀገረ ማርያም፥ መቅደላ ወዘተ 
እያሉ ሰይመዋቸዋል። ይህ ሁሉ የሚያመለክተው ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገረ እግዚአብሔር፥ ሕዝቡም ሕዝበ እግዚአብሔር፥ 
የተስፋም ሕዝብ፥ የእስራኤል ዘነፍስ ወራሽ  መሆኑን ያመለክታል። ልብ ብሎ ለተመለከተው ጌታ ከጠራቸው ከቤተ 
እስራኤል ውጭ ለዓለም ክርስቲያኖች ሁሉ የጥምቀት ምስክርነት ቅጽ (baptismal certificate) ሆኖ የሚጠቀሰው 
የመጀመሪያው የውጭ ክርስቲያን ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ የተናገረው «ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ 
አምናለሁ።» የሚለው ነው። (7) አሁንም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደ ሆነ ስለ ምንምንና 
ስለምናሳምን ጃንደረባው በተጠመቀበት ቦታ ተገኝቶ በረከቱን ማገኘት እጅግ መታደል ነው። 
 
ከላይ እንደ መነሻ ከዳዊት መዝሙር የተጠቀሱትን ቃላቶች ልብ ብለን ብንመለከታቸው፥ በተለይም «ልጆችሽን በውስጥሽ 
ባርኳልና» የሚለው ገጸ ምንባብ ሁላችንን ይመለከታል። የአብርሃም፥ የይስሐቅና የያዕቆብ አምላክ  ሕያው እግዚአብሔር 
ስለባረከን፥ በጸጋ ልደት ልጆቹም በመሆናችን በባሕርይ ልጁ በጌታችን በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ 
ኪደተ እግር የተቀደሰውን የሁላችን እመቤት እመ ብርሃን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የባረከችውን፥ ሰማያውያን 
መላእክት፥ ምድራውያን ነቢያትና ሐዋርያት፥ ጻድቃንና ሰማዕታት፥ የእኛም ቅዱሳን አቡነ ሊባኖስ፥  ቅዱስ ላሊበላ፥ አቡነ 
ተክለ ሃይማኖት፥ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፥ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ፥ መምህር ወልደ ሰማዕት፥ አቡነ ሕርያቆስ፥ አቡነ 
አብሳዲ  ወዘተ የተመላለሱበትን፥ የተማጸኑበትን፥ የጸለዩበትንና የተሳለሙትን ቅዱስ ቦታ ለመሳለምና ለመጎብኘት ከቦታው 



መድረስ ብሎም ለመባረክና ለመቀደስ መብቃት እጅግ መታደል ነው።  የተሳላሚ ታሪካዊ ጉዞ በብሉይ ኪዳንና በሐዲስ 
ኪዳን  ተጽፎ ስለምናገኘው፥  ምንጊዜም የሰዎችን ውሳጣዊ ኅሊና እንደ ኮረኮረ ይኖራል። እንደየአካባቢው ጋብር፥ አቦ፥ 
አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፥ አቡነ ገብረ ሕይወት ተብለው የሚጠሩት አባት በኢየሩሳሌም ማረፍም በታላቅ አርአያነቱ 
ሳይጠቀስ የሚታለፍ አይደለም። እኒህ በምድረ ኢትዮጵያ ለብዙ ዘመናት ከቦታ ቦታ እየተዘዋወሩ ያሰተማሩ ቅዱስ አባት 
በመጨረሻ የሕይወታቸው ፍጻሜ በኢየሩሳሌም እንዲሆን ማድረጋቸው ለሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም ምሳሌ በሆነችው 
በምድራዊቷ ኢየሩሳሌም ለማረፍ እንደመጡ ገድላቸው ይናገራል።  እስካሁንም ለመጭው ትውልድ ምሳሌ የሚሆኑ  
የተአንግዶተ ኢየሩሳሌም ድርጊቶች ምንጊዜም እንደተፈጸሙ ናቸው። ወደ ፊትም ይፈጸማሉ።  
 
በመጨረሻም ከክርስቶስ ልደት በፊት በ597 ዓመተ ዓለም  በናቡከደነፆር ተማርከው፥ በከባድ አገዛዝ ሥር ወድቀው የነበሩ 
እስራኤላውያን በባቢሎን ሀገር በኬባር ወንዝ  አጠገብ(8) «እመሰ ረሳዕኩኪ ኢየሩሳሌም ለትርስዓኒ የማንየ፥ ወይጥጋእ 
ልሳንየ በጕርዔዬ ለእመ ኢተዘከርኩኪ።»   ኢየሩሳሌም ሆይ ብረሳሽ ቀኘ ትርሳኝ፣ ባላስብሽም ምላሴ  በጉረሮዬ ይጣበቅ  
/መዝ.136,5-6/ የሚለውን መዝሙር እየዘመርን ሁል ጊዜ ወደ ቅድስት ሀገርና ወደ ደብረ ቀራንዮ ዴር ሡላጣን 
እንገስግስ። መንገዶች ሁሉ ወደ ምድራዊቷ ቅድስት ኢየሩሳሌም ቢያመለክቱም ፍጻሜያቸው ግን ወደ ሰማዊቷ ቅድስት  
ኢየሩሳሌም የሚያደርሱ ናቸውና የኢየሩሳሌም የተሳላሚ ጉዞ ምንጊዜም የሚበረታታና የሚደገፍ ነው።  
 
መርዓዊ ተበጀ 
 
 

__________________________ 

 
1. መዝ. 221/222  1-9  
2. ከእዚህ ላይ ዳግም ጥምቀት እንዳልሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል።  ኤፌ.4, 5; ጸሎተ ሃይማኖት 10 
3. ማቴ. 5,6, እና 10  
4. መዝ. 222/223  1-4 
5. James Bruce, Reisen zur Entdeckung der Quellen in den Jahren 1768, Leipzig, Bd. II. 156-157  
6. መጽሐፈ ስንክሳር፥ ከመጋቢት እስከ ጳጒሜን፥ አዲስ አበባ፥ 1993, ገጽ 265 
7. የሐዋ. ሥራ 8,37  
8. ሕዝ. 1,1 
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